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Pieczątka organizatora

Egzaminu Państwowego

INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO

TEST NR 142109

* Test  składa  się  ze 180 zadań  egzaminacyjnych  obejmujących  całość
zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego.

*  Przewidywany czas na rozwiązywanie testu: 180 minut.

*  Odpowiedzi proszę udzielać na załączonym formularzu odpowiedzi.

*  Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać 1 punkt.

* Zaliczenie  testu  następuje  po  uzyskaniu  70%  prawidłowych  odpowiedzi
tj. 126 punktów.

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

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

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

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

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

=> Na formularzu odpowiedzi nie można stosować korektora.

Życzymy powodzenia
Państwowa Komisja Egzaminacyjna



ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
TEST NR 142109
GRUPA 1
Zadanie 0.
Program akredytacji szpitala należy rozumieć jako:

A.  wewnętrzny mechanizm poprawy i oceny jakości,
B . nowoczesne  zarządzanie  jakością  nastawione  na

pozyskanie klienta,
C . dobrowolny  proces  zewnętrznej  oceny  jakości  opieki  w

oparciu o obiektywne i opublikowane standardy,
D.  monitorowanie istotnych wskaźników opieki medycznej.

Zadanie 0.
Co oznacza kompleksowość opieki zdrowotnej?

A . optymalne  integrowanie  działań  podstawowej  i
specjalistycznej opieki zdrowotnej,

B . optymalne  integrowanie  działań  ambulatoryjnej  i
stacjonarnej opieki zdrowotnej,

C . zaangażowanie w ochronę zdrowia różnorodnych instytucji
społecznych  i  obywateli,  a  nie  tylko  zakładów  opieki
zdrowotnej,

D . równoczesne  rozwijanie  i  integrowanie  działań
promujących  zdrowie,  profilaktyki,  lecznictwa  i
rehabilitacji.

Zadanie 0.
Co jest podstawą systemu opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii?

A.  opieka specjalistyczna,
B.  opieka szpitalna,
C.  lekarz ogólny,
D.  lekarz ogólny i opieka specjalistyczna.

Zadanie 0.
C o  stanowi  istotę  modelu  finansowania  opieki  zdrowotnej  z
własnych  funduszy  pacjentów  i  refinansowania  świadczeń
zdrowotnych?

A.  nieograniczony dostęp do opieki zdrowotnej,
B . nadmiar popytu i niedobór podaży usług zdrowotnych oraz

oczekiwanie  na  usługi  medyczne  i  potrzeba  ich
racjonowania,

C.  nieznajomość cen usług i leków,
D . zakupywanie usług zdrowotnych lub leków przez pacjenta

oraz  refinansowanie  całości  lub  części  poniesionych
kosztów przez instytucję ubezpieczającą pacjenta.



Zadanie 0.
C o jest fundamentalną zasadą systemu ubezpieczeń zdrowotnych w
Polsce?

A . autonomiczność  i  niezależność  systemu  ubezpieczeń  od
administracji publicznej państwa,

B . autonomiczność  i  zależność  systemu  ubezpieczeń  od
administracji publicznej i samorządowej państwa,

C . zależność  systemu  ubezpieczeń  od  administracji
publicznej państwa,

D . zależność  systemu  ubezpieczeń  od  administracji
publicznej i samorządowej państwa.

Zadanie 0.
Model  organizacji  opieki  zdrowotnej  na  podstawie  koncepcji
Siemaszki oparty jest na zasadzie:

A . jednolitości  organizacyjnej  całego  systemu
podporządkowanego centralnemu sterowaniu,

B.  finansowania świadczeń za pośrednictwem budżetu,
C . pełnego  zakresu  świadczeń  całkowicie  bezpłatnych,  z

wyjątkiem niektórych dostępnych w opiece zdrowotnej,
D.  wszystkie w/w zasady należą do koncepcji Siemaszki.

Zadanie 0.
Największy  udział  procentowy  w  całości  wydatków  na  opiekę
zdrowotną w większości krajów stanowią wydatki na:

A . leki,  środki  ortopedyczne,  materiały  sanitarne  i  inne
pomocnicze,

B.  aparaturę medyczną, sprzęt i drogie technologie,
C.  płace personelu świadczącego opiekę zdrowotną,
D . n a wszystkie trzy wskazane grupy przeznacza się nakłady

finansowe w podobnym stopniu.

Zadanie 0.
Aktualnie,  finansowanie  oddziałów  szpitalnych  w  Polsce
uzależnione jest od:

A.  liczby przyjętych i hospitalizowanych pacjentów,
B.  liczby faktycznie wykonanych usług,
C . rodzaju leczonych jednostek chorobowych, zróżnicowanych

według  profilu  oddziału  i  określeniu  górnego  l imitu
przyjęć,

D.  rzeczywistych poniesionych kosztów.



Zadanie 0.
Dostępność opieki zdrowotnej to:

A . relacja  między  wielkością  i  strukturą  zasobów  systemu
opieki  zdrowotnej  a  wielkością  i  strukturą  potrzeb
zdrowotnych populacji,

B . relacja  pomiędzy  przestrzenną  dystrybucją  zasobów,  a
terytorialnym  rozmieszczeniem  osób,  które  mają,  mogą
lub powinny korzystać ze świadczeń zdrowotnych,

C . przede  wszystkim  warunki  organizacyjne  świadczenia
usług  zdrowotnych,  mierzone  czasem  pracy  zakładów,
pracowników medycznych, zasadami rejestracji itp.,

D . wszystkie  powyższe  stwierdzenia  łącznie  określają
dostępność opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Co to jest jakość opieki zdrowotnej?

A . zakres,  w  jakim  świadczenia  zdrowotne  udzielane
jednostkom i populacjom zwiększają prawdopodobieństwo
uzyskania pozytywnego efektu zdrowotnego i  są zgodne z
aktualną wiedzą profesjonalną,

B.  ciągłość opieki zdrowotnej,
C.  kompleksowość opieki zdrowotnej,
D.  ciągłość i kompleksowość opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Które z wymienionych niżej zakładów opieki zdrowotnej należą do
alternatywnych form opieki zdrowotnej?

A . zakłady  opiekuńczo  û  lecznicze,  ośrodki  sanatoryjne
oraz hospicja,

B.  hospicja i prewentoria,
C . zakłady  pielęgnacyjno  û  opiekuńcze  oraz  szpitale

pierwszego szczebla referencyjnego,
D . zakłady  pielęgnacyjno  û  opiekuńcze,  dzienne  oddziały,

hospicja, zakłady opiekuńczo û lecznicze.

Zadanie 0.
Czy lekarz prowadzący praktykę prywatną może wypisać receptę na
leki ze zniżką?

A.  zdecydowanie nie,
B . tak,  bez  żadnych  ograniczeń;  decydują  o  tym  prawa

pacjenta,
C.  tak, pod warunkiem, że zawarł z NFZ specjalną umowę,
D.  tak, ale tylko na leki ratujące życie.



Zadanie 0.
Która  z  niżej  wymienionych  jednostek  organizacyjnych  NIE
posiada osobowości prawnej?

A.  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
B.  niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,
C.  publiczny zakład opieki zdrowotnej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Jakie  cechy  funkcjonowania  budżetowego  zakładu  opieki
zdrowotnej są obce rynkowi usług zdrowotnych?

A.  planowanie centralne,
B.  administrowanie,
C.  stały budżet powiększony o wskaźnik inflacji,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Podstawy  do  podjęcia  działań  reformujących  system  ochrony
zdrowia stworzyła ustawa:

A.  o działalności gospodarczej,
B.  o zakładach opieki zdrowotnej,
C.  o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
D.  zawodach lekarza oraz pielęgniarki i położnej.

Zadanie 0.
Do podstawowych zadań NFZ należy:

A . ewidencja,  stwierdzanie  i  potwierdzanie  prawa
ubezpieczonych do świadczeń zdrowotnych oraz zawieranie
i finansowanie umów o świadczenia zdrowotne,

B . ewidencja,  stwierdzanie  i  potwierdzanie  prawa
ubezpieczonych  do  świadczeń  zdrowotnych  oraz
organizowanie świadczeń zdrowotnych,

C.  finansowanie wszystkich świadczeń zdrowotnych,
D . zarządzanie  finansami  i  finansowanie  wszystkich

świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 0.
Kto  zajmuje  się  poborem  i  ewidencjonowaniem  składek  na
ubezpieczenie zdrowotne?

A.  NFZ,
B.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
C . Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  i  Kasa  Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego,
D.  Powszechny Zakład Ubezpieczeń.



Zadanie 0.
Kto może być kierownikiem zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego?

A . wyłącznie  lekarz  posiadający  pierwszy  stopień
specjalizacji,

B . wyłącznie  lekarz  posiadający  specjalizację  w  dziedzinie
geriatrii,

C .  wyłącznie lekarz bez względu na stopień specjalizacji,
D.  pielęgniarka posiadająca wymagane kwalifikacje.

Zadanie 0.
Kto  powołuje  radę  społeczną  samodzielnego  publicznego  zakładu
opieki zdrowotnej:

A .  wojewoda jako przedstawiciel rządu,
B . marszałek  odpowiedzialny  za  kreowanie  polityki

zdrowotnej w regionie,
C.  podmiot, który utworzył zakład leczniczy,
D.  sąd, który zarejestrował samodzielny zakład.

Zadanie 0.
Jakie funkcje sprawuje samorząd terytorialny w zakresie ochrony
zdrowia?

A . płatnika  wszystkich  świadczeń  zdrowotnych  dla  swoich
mieszkańców,

B.  właściciela publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
C.  zarządcy NFZ na swoim terenie działania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
O d  kogo  ubezpieczony  może  uzyskać  bezpłatne  świadczenie
ambulatoryjne  z  zakresu  specjalistycznej  opieki  zdrowotnej  bez
skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego?

A.  chirurga,
B.  endokrynologa,
C.  onkologa,
D.  laryngologa.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  niżej  świadczeń  zdrowotnych  NIE
przysługują  osobom  ubezpieczonym  na  zasadach  określonych  w
ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym?

A.  opieka paliatywno - hospicyjna,
B . świadczenia  zdrowotne  w  szpitalach  uzdrowiskowych  i

sanatoriach uzdrowiskowych, nie związane z bezpośrednią
przyczyną  skierowania  ubezpieczonego  na  leczenie
uzdrowiskowe,

C . zaopatrzenie  w  przedmioty  ortopedyczne  i  środki
pomocnicze oraz lecznicze środki techniczne,

D.  zaopatrzenie w leki i materiały medyczne.

Zadanie 0.
Kto jest organem założycielskim szpitali klinicznych?

A . wojewoda  w  zależności  od  obszaru  działalności  szpitala
klinicznego,

B . senat  Uniwersytetu  Medycznego  w  zależności  od  obszaru
działalności szpitala klinicznego,

C.  Minister Zdrowia,
D.  spółka akcyjna z udziałem skarbu państwa.

Zadanie 0.
Usługi  stomatologiczne  w  ramach  powszechnego  ubezpieczenia
zdrowotnego są opłacane przez:

A.  NFZ dla wszystkich ubezpieczonych,
B . NFZ  jedynie  za  tzw.  podstawowy  pakiet  świadczeń

stomatologicznych,
C.  NFZ jedynie dla dzieci do 14 roku życia,
D . pacjenta  w  całości,  gdyż  ubezpieczenie  nie  pokrywa

kosztów usług stomatologicznych.

Zadanie 0.
Pacjent  zobowiązany  jest  do  poniesienia  kosztów  "z  własnej
kieszeni" za:

A . szczepienia  ochronne  przeciw  chorobom  tropikalnym  i
orzeczenie  o  zdolności  prowadzenie  pojazdów
mechanicznych,

B.  leczenie hormonalne oraz psychoterapeutyczne,
C . przedmioty ortopedyczne jak np.:  protezy kończyn, wózki

inwalidzkie,
D . wizyty  lekarskie  w  instytutach  świadczących  usługi

zdrowotne  np.:  instytucie  kardiologii,  gruźlicy  i
chorób płuc.



Zadanie 0.
Skarb  Państwa  reprezentowany  w  Polsce  przez  Wojewodę  może
utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie:

A.  jednostki budżetowej,
B.  jednoosobowej działalności gospodarczej,
C.  spółki partnerskiej,
D.  grupowej praktyki zawodowej.

Zadanie 0.
Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy to zakład:

A . udzielający  świadczeń  zdrowotnych  podopiecznym  w
siedzibie domów pomocy społecznej,

B . utworzony  dla  zapewnienia  całodobowych  świadczeń
lekarskich  i  pielęgniarskich  pacjentom  w  terminalnej
fazie choroby,

C . udzielający  określonych  w  umowie  przez  NFZ  świadczeń
zdrowotnych wszystkim chętnym osobom po 65 roku życia,

D . udzielający  całodobowych  świadczeń  zdrowotnych
polegających  na  pielęgnacji,  opiece  i  rehabilitacji
osób  nie  wymagających  hospitalizacji  oraz  zapewniający
kontynuację leczenia farmakologicznego.

Zadanie 0.
Co określa poziom referencyjny szpitala?

A.  standard wyposażenia szpitala,
B.  zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
C.  obszar jaki swoim zasięgiem obejmuje szpital,
D . wykaz  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych,  które

finansowane są przez NFZ.

Zadanie 0.
Czy ubezpieczony ma prawo wyboru szpitala?

A.  tak - każdego szpitala w kraju,
B . tak  -  szpitala  spośród  szpitali  tego  samego  poziomu

referencyjnego, które zawarły umowę z NFZ,
C.  tylko szpitali pierwszego poziomu referencyjnego,
D.  tylko szpitali onkologicznych.

Zadanie 0.
Przez  kogo  powoływana jest  Rada  Narodowego Funduszu Zdrowia
(NFZ)?

A.  Wojewodę,
B.  Ministra Zdrowia,
C.  Prezesa Rady Ministrów,
D.  Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.



Zadanie 0.
Kto  koordynuje  realizację  programu  akredytacji  szpitali  w
Polsce?

A.  Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia,
B.  Minister Zdrowia,
C.  Centrum Monitorowania Jakości,
D.  Instytut Matki i Dziecka,

Zadanie 0.
Umowy zawierane przez NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych
oparte są na:

A.  procedurze przetargowej,
B.  konkursie ofert,
C.  negocjacjach,
D.  porozumieniu w formie umowy.

Zadanie 0.
W Polsce obowiązują ubezpieczenia zdrowotne:

A.  dobrowolne,
B.  powszechne obowiązkowe,
C.  narodowe,
D.  mieszane dobrowolne i z podatków.

Zadanie 0.
Która  z  niżej  wymienionych  cech  ma  wpływ  na  powstanie  rynku
usług zdrowotnych?

A.  kontraktowanie usług zdrowotnych,
B.  rozwój prywatnego sektora usług zdrowotnych,
C.  prawa pacjenta,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Obowiązki  w  zakresie  ochrony  zdrowia  ubezpieczonych  w  Polsce
wykonują:

A.  organy administracji rządowej,
B.  jednostki samorządu terytorialnego,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Analiza kosztów i efektów zakładu opieki zdrowotnej to analiza:

A . służąca porównaniu efektów osiągania założonych celów w
różnych procedurach medycznych,

B . efektywności  rozmieszczenia  zasobów  zakładu  pomiędzy
różne rodzaje świadczeń zdrowotnych,

C.  kosztów pobytu pacjenta-klienta w zakładzie,
D.  krótkoterminowych zobowiązań i należności zakładu.



Zadanie 0.
Plan  finansowy  podmiotu  leczniczego  to  przyszłe  przepływy
finansowe:

A.  zakładu w wybranych jego sferach funkcjonowania,
B . związane  z  kształtowaniem  liczby  i  kompetencji

pracowników,
C . związane  z  kształtowaniem  i  wykorzystaniem  zasobów

rzeczowych zakładu,
D . które  mają  wpływać  i  wypływać  z  zakładu  w  okresie

objętym  planem  związane  z  kosztami,  przychodami  i
wynikiem finansowym zakładu.

Zadanie 0.
Kosztami bezpośrednimi w ośrodku kosztów podmiotu leczniczego
są koszty:

A.  materiałów opatrunkowych i wynagrodzenia,
B.  działalności pomocniczej,
C.  leków,
D . działalności  podstawowej  i  pomocniczej  bezpośrednio

związane z miejscem powstania kosztu.

Zadanie 0.
Na czym polega istota marketingu usług zdrowotnych:

A . racjonalizowaniu  kosztów  i  cen  świadczenia  usług
zdrowotnych,

B . planowaniu  rodzaju  i  zakresu  oferowanych  usług
zdrowotnych,

C . informowaniu  otoczenia  o  rodzaju  wykonywanych  usług
zdrowotnych,

D . badaniu,  oferowaniu,  promowaniu  i  świadczeniu  usług
zdrowotnych  zgodnych  z  potrzebami  i  wymaganiami
pacjentów-klientów.

Zadanie 0.
Do przyczyn zróżnicowania kosztów w szpitalu zaliczamy:

A . intensywność  świadczeń  np.  godziny  opieki
pielęgniarskiej,

B.  wykształcenie lekarzy,
C.  wykształcenie pielęgniarek i położnych,
D . przestrzeganie  przepisów  ustawy  o  finansach

publicznych.



Zadanie 0.
Płynność finansowa zakładu opieki zdrowotnej to:

A .  stan bilansu i rachunku wyników zakładu,
B.  terminy spłaty zobowiązań zakładu,
C . zdolność  zakładu  do  wywiązywania  się  z

krótkoterminowych zobowiązań,
D . źródła  pochodzenia  środków  pieniężnych  zakładu  i

kierunki ich przeznaczenia.

Zadanie 0.
Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest to wartość:

A.  wszystkich dóbr w państwie,
B . rynkowa  dóbr,  usług,  kapitału  danego  państwa  w  roku

kalendarzowym,
C . rynkowa  dóbr,  usług  wytworzonych  w  danym  kraju  w

określonym roku,
D . rynkowa dóbr, oraz kapitału danego państwa w określonym

roku.

Zadanie 0.
Co to jest rynek usług zdrowotnych:

A . zespół warunków, które doprowadzają do kontraktu między
kupującymi i sprzedającymi, których decyzje wpływają na
kształtowanie popytu i podaży oraz poziomu cen,

B . zapotrzebowanie  na  usługi  w  określonym  czasie  za
określoną cenę,

C . oferowanie  usług  na  sprzedaż,  i lość  pewnej  usługi  do
sprzedaży,

D.  wartość usługi w stosunku do zapotrzebowania.

Zadanie 0.
Umieralność jest to iloraz liczby:

A . zgonów z  powodu  danej  choroby  do  l iczby  chorych  na  tę
chorobę w czasie,

B . zgonów  w  określonym  czasie  do  l iczby  ludności  w  tym
samym czasie,

C . osób  chorych  w  określonym  czasie  do  l iczby  osób
narażonych w tym samym czasie na zgon,

D . osób,  które  zachorowały  w  danym  czasie  do  l iczby
zgonów.



Zadanie 0.
C o  to  jest  budżet  zakładu  opieki  zdrowotnej/podmiotu
leczniczego?

A.  zestawienie zapotrzebowania na środki pieniężne,
B.  plan bieżącej działalności i funduszu płac,
C . plan  ogółu  dochodów  i  wydatków,  będący  podstawą

racjonalnego wykorzystania zasobów,
D . plan  podziału  zasobów  na  różne  rodzaje  świadczonych

usług zdrowotnych.

Zadanie 0.
D o  głównych  problemów  systemu  ochrony  zdrowia  pod  względem
ekonomicznym zaliczamy:

A.  płodność,
B.  zatrudnienie,
C.  długość życia,
D.  produktywność.

Zadanie 0.
Jakie  wyniki  charakteryzują  funkcjonowanie  samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej?

A.  wyłącznie rzeczowe,
B.  wyłącznie finansowe,
C.  wyłącznie społeczne,
D.  łącznie wyniki rzeczowe, finansowe i społeczne.

Zadanie 0.
Która  z  niżej  wymienionych  ustaw  NIE  ma  zastosowania  w
finansowaniu  samodzielnych  publicznych  zakładach  opieki
zdrowotnej?

A.  o finansach publicznych,
B.  budżetowa,
C.  o działalności leczniczej,
D.  prawo farmaceutyczne.

Zadanie 0.
Co to jest standard postępowania medycznego?

A . sposób przeprowadzania diagnozy i podejmowania decyzji
w zakresie określonego przypadku chorobowego,

B.  sposób postrzegania potrzeb i wymagań pacjenta-klienta,
C . sposób postępowania w relacjach między różnymi grupami

pracowników systemu opieki zdrowotnej,
D . algorytm  (szczegółowy  opis)  postępowania  dla

określonych  chorób,  będący  podstawą  podejmowania
decyzji  leczniczych  w  odniesieniu  do  poszczególnych
pacjentów-klientów i przypadków chorobowych.



Zadanie 0.
Komisja  konkursowa  NFZ,  przed  podpisaniem  umowy  ze
świadczeniodawcą,  ma  obowiązek  przeprowadzić  negocjacje,  co
najmniej z:

A .  jednym oferentem,
B.  dwoma oferentami,
C.  trzema i więcej oferentami,
D.  nigdzie nie jest określona liczba oferentów.

Zadanie 0.
Kto  jest  dysponentem  środków  na  finansowanie  świadczeń
zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej?

A.  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  NFZ,
D.  publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Farmakoekonomika to:

A.  racjonalna gospodarka lekami w szpitalu,
B.  ekonomizacja zakupu leków przez apteki szpitalne,
C.  prawidłowa i bezpieczna farmakoterapia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
System finansowania ochrony zdrowia w Polsce jest systemem:

A.  mieszanym, ubezpieczeniowo-budżetowym,
B.  budżetowym,
C.  opartym o system ubezpieczeniowy - Bismarkowski,
D.  samorządowym.

Zadanie 0.
Przewaga konkurencyjna podmiotu leczniczego to:

A . zdolność  zakładu do  rozwiązywania  bieżących problemów
jego funkcjonowania,

B . umiejętność sprzedania świadczeń zdrowotnych po cenach
wyższych niż to robią inne zakłady,

C . zdolność  zakładu  do  udzielania  lepszych  i
korzystniejszych  świadczeń  zdrowotnych  niż  to  robią
inne  zakłady  na  potrzeby  i  wymagania
pacjentów-klientów,

D . dążenie do uzyskania maksymalnych korzyści finansowych
niezależnie  od  jakości  udzielanych  świadczeń
zdrowotnych.



Zadanie 0.
Biznes plan to:

A.  schemat organizacyjny przedsiębiorstwa,
B . dokument  decyzyjny,  w  którym  jest  przedstawiona

koncepcja  działania  przedsiębiorstwa  i  jego  wieloletnia
projekcja przyszłości,

C . dokument  decyzyjny,  w  którym  jest  przedstawiona
koncepcja  działania  przedsiębiorstwa  i  jego  wieloletnia
zaszłość historyczna,

D . system  zaopatrzenia  i  dystrybucji  dostaw  i  usług  tzw.
łańcuch dostaw.

Zadanie 0.
Co jest podstawą sprawności funkcjonowania organizacji?

A . szczegółowy  podział  zadań  na  wszystkich  stanowiskach
pracy,

B . systematyczna  kontrola  obowiązujących  procedur,
regulaminów, przepisów,

C.  ocena indywidualnych wyników pracy pracowników,
D . istnienie  więzi  współdziałania  między  wszystkimi

częściami  organizacji  w  realizacji  je j  misji,  strategii
i  celów.

Zadanie 0.
Podstawowym warunkiem efektywnego zarządzania jest podejmowanie
decyzji, które:

A.  są zjawiskiem występującym sporadycznie w zarządzaniu,
B.  są obowiązkiem wyłącznie zarządów organizacji,
C .  są bez znaczenia w organizacjach zdecentralizowanych,
D . polegają  na  wyborze  między  dwoma  alternatywnymi

sposobami działania.

Zadanie 0.
W  koncepcji  Total  Quality  Management  /TQM/  powszechnie
określane jako zarządzanie przez jakość:

A . przedsiębiorstwo  określa  strukturę  organizacyjną  tak
aby spełnić oczekiwania klientów wewnętrznych,

B . zachęca  się  pracowników  by  informowali  kierownictwo  o
trudnościach  jakie  napotykają  przy  realizacji
wyznaczonych celów,

C . szkoli  s ię  kierowników  w  celu  przygotowania  ich  do
aktywnego uczestnictwa w procesie doskonalenia jakości,

D . angażuje  s ię  w  jakość  całe  przedsiębiorstwo,  każdy
wydział,  każdą  pojedynczą  osobę  na  każdym  poziomie
struktury organizacyjnej.



Zadanie 0.
Przywództwo:

A.  jest tym samym co zarządzanie,
B.  wykorzystuje przymus stosowanie siły,
C . wykorzystuje  wpływy  w  celu  kierowania  działalnością  i

nastawieniem ludzi,
D . wymaga  aby  menedżer  miał  uprawnienia  i  posiadał

formalną władzę.

Zadanie 0.
Która z cech jest charakterystyczna dla usług medycznych?

A.  niematerialność,
B.  spójność,
C.  podzielność,
D.  nieefektywność.

Zadanie 0.
Co to jest misja organizacji?

A . akcja  mająca  na  celu  kształtowanie  wizerunku
organizacji w otoczeniu konkurencyjnym,

B . zadanie  do  wykonania  w  celu  uzyskania  korzystnych
wyników finansowych,

C . powołanie  organizacji,  tzn.  charakterystyczny  i
wyróżniający  ją  wśród  innych  organizacji  system
wartości  i  cele  określające  racje  je j  istnienia  w
otoczeniu społecznym i ekonomicznym,

D . przedstawicielstwo  organizacji  reprezentujące  je j
bieżące interesy wobec otoczenia.

Zadanie 0.
Jaki  wpływ  na  sprawność  funkcjonowania  organizacji  mają  lub
mogą mieć nieformalne działania i więzi organizacyjne?

A . mają zawsze pozytywny wpływ na sprawność funkcjonowania
organizacji,

B . mają wyłącznie negatywny wpływ na sprawność realizacji
celów organizacji,

C . mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na sprawność
funkcjonowania organizacji,

D . n ie  mają  żadnego  wpływu  na  sprawną  realizację  celów
organizacji.



Zadanie 0.
Co to są więzi organizacyjne?

A . stosunki  między  pracodawcą  a  związkami  zawodowymi  i
samorządem zawodowym,

B . relacje  wynikające  z  technologicznych  wymagań  podziału
pracy,

C . łączność  komunikacyjna  między  dwoma  częściami
organizacji,

D . wzajemne  i  względnie  trwałe  relacje  między  częściami
organizacji,  poszczególnymi  pracownikami  oraz
kierującymi i kierowanymi.

Zadanie 0.
Najważniejszym zasobem w organizacji według Petera Druckera są
/jest:

A .  środki ekonomiczne,
B.  środki techniczne,
C.  wykształcenie kadry zarządzającej,
D.  ludzie.

Zadanie 0.
Grupowa praktyka pielęgniarki lub położnej jest spółką:

A.  partnerską,
B.  komandytową,
C.  z ograniczoną odpowiedzialnością,
D.  akcyjną.

Zadanie 0.
Etyczną organizację można zdefiniować jako organizację:

A . stosującą  przepisy  prawne  mające  zastosowanie  w
procesie zarządzania kadrami,

B.  która wskazuje sposoby formułowania oceny etycznej,
C . umożliwiającą  nabycie  praktycznej  umiejętności

sprawnego wyszukiwania informacji prawnych,
D . tworzącą  wspólnotę  ludzi  budujących  trwałą  i  si lną

kulturę  opartą  na  poszanowaniu  praw  i  prywatności
ludzkiej.

Zadanie 0.
Więzi hierarchiczne w organizacji wynikają z:

A .  podziału pracy w organizacji,
B .  stażu pracy w organizacji,
C . wzajemnych  relacji  nadrzędności  lub  podległości  w

organizacji,
D.  systemu informacji istniejącego w organizacji.



Zadanie 0.
Statystyka  publiczna  dla  potrzeb  ochrony  zdrowia  prowadzona
jest przez:

A.  Ministerstwo Zdrowia,
B.  Ministerstwo Zdrowia i Główny Urząd Statystyczny,
C . Ministerstwo  Zdrowia,  Główny  Urząd  Statystyczny,  MON,

MSWiA,
D.  Państwowy Zakład Higieny.

Zadanie 0.
Zawód pielęgniarki po 1 maja 2004, reguluje w Polsce:

A.  ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B.  dyrektywa dotycząca zawodu pielęgniarek,
C . ustawa  o  zakładach  opieki  zdrowotnej  i  ustawa  o

zawodzie pielęgniarki i położnej,
D . ustawa  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej  oraz

Dyrektywy UE dotyczące zawodu pielęgniarki i położnej.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  ustawą  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, świadczeniem zdrowotnym
jest:

A .  porada udzielona pacjentowi przez farmaceutę w aptece,
B.  opieka chorego w domu pomocy społecznej,
C.  pielęgnacja chorego w domu pacjenta,
D.  wizyta pracownika socjalnego w domu pacjenta.

Zadanie 0.
Centralne miejsce w modelu Totalnego Zarządzania Jakością (ang.
TQM) zajmuje:

A.  klient,
B.  pracownik,
C.  silny przywódca,
D.  misja organizacji.

Zadanie 0.
Negatywne  opinie  na  temat  opieki,  uzyskane  w  badaniach
satysfakcji pacjentów, są podstawą do:

A.  wnioskowania o ukaranie pracowników,
B.  analizy i określenia kierunków poprawy jakości,
C.  powtórnego badania satysfakcji pacjentów,
D.  powołania zespołu ds. jakości opieki.



Zadanie 0.
Więzi informacyjne w organizacji wynikają z:

A . przewidzianego w organizacji sposobu wykonywania zadań
i zachowania się w organizacji,

B . wzajemnych  relacji  nadrzędności  lub  podległości  w
organizacji,

C .  konieczności wzajemnego informowania się w organizacji,
D.  konieczności przekształceń organizacji.

Zadanie 0.
Mała  grupa  problemowa,  najczęściej  interdycsyplinarna,
pracująca dobrowolnie i zajmująca się rozwiązywaniem problemów
jakościowych związanych np. z opieką nad pacjentem, to:

A.  liderzy jakości,
B.  zespół wizytatorów,
C.  zespół auditorów,
D.  koło jakości.

Zadanie 0.
Funkcja planowania w zarządzaniu:

A . oznacza  zapisywanie  wszystkiego,  co  dotyczy
organizacji,

B . dotyczy  określenia  przyszłych  kierunków  działania
organizacji,

C .  dotyczy wyłącznie najwyższego szczebla kierownictwa,
D . polega na porównywaniu faktycznego stanu wykonywanego

zadania z jego stanem docelowym.

Zadanie 0.
Działanie sprawne jest działaniem:

A.  ekonomicznym,
B.  skutecznym,
C.  skutecznym, chociaż nieekonomicznym,
D.  jednocześnie skutecznym i ekonomicznym.

Zadanie 0.
Co to jest metoda zarządzania?

A . zbiór  przepisów  określających  proces  budowy
organizacji,

B . grupowanie stanowisk pracy wymagających tych samych lub
podobnych umiejętności,

C . świadomie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania
dla osiągnięcia celów organizacji,

D . kierunki  przekształceń  organizacji  w  zmieniającym  się
jej otoczeniu ekonomicznym i technologicznym.



Zadanie 0.
Opisane  w  standardzie  opieki  pielęgniarskiej,  warunki
organizacyjne  i  techniczne  oraz  zasoby  ludzkie  i  rzeczowe,
zalicza się do kryterium:

A.  organizacyjnego,
B.  struktury,
C.  procesu,
D.  wyniku.

Zadanie 0.
Efektywne zarządzanie oznacza:

A.  postępowanie zgodnie ze zdrowym rozsądkiem,
B.  realizację zadań i zapewnienie satysfakcji pracowników,
C.  skuteczne wykonanie pracy,
D.  zapewnienie zadowolenia pracowników.

Zadanie 0.
Analiza SWOT zakładu opieki zdrowotnej polega na określeniu:

A . mocnych i  słabych stron zakładu na t le szans i  zagrożeń
wynikających z otoczenia,

B . mocnych  i  słabych  stron  zakładu  na  rynku  usług
zdrowotnych,

C . szans  i  zagrożeń  istniejących  w  otoczeniu,  wpływających
na pozycję zakładu na rynku usług zdrowotnych,

D.  szans i zagrożeń istniejących w zakładzie.

Zadanie 0.
Działanie zorganizowane to działanie:

A . dla którego przygotowany został szczegółowy harmonogram
realizacji poszczególnych jego etapów,

B . d la  którego  przygotowano  dokładną  procedurę  kontroli
stopnia realizacji zamierzonego celu,

C . o  uświadomionym  celu,  właściwie  przygotowane
(uwzględniające  warunki  działania,  najlepsze  realne  w
danych  warunkach  sposoby  realizacji  celów  oraz
niezbędne  zasoby  realizacji  celów),  sprawnie
zrealizowane oraz zawierające ocenę jego skutków,

D . które  charakteryzuje  s ię  wysokim  stopniem
sformalizowania jego wykonania.

Zadanie 0.
System ocen pracowników w organizacji jest:

A .  narzędziem respektowania dyscypliny,
B.  elementem stylu kierowania kadrą,
C.  formalną metodą okresowej ewaluacji pracy,
D.  narzędziem marketingu medycznego.



Zadanie 0.
Co oznacza wartościowanie pracy?

A . porównywanie  stopnia  trudności  różnych  czynności  w
procesie pracy,

B.  wycenę stopnia trudności pracy,
C.  ocenę pracy,
D.  zbudowanie systemu wynagradzania.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  stylów  kierowania  opierają  się  na
przeciwstawnych teoriach X i Y McGregora?

A.  konsultatywny i delegujący,
B.  autokratyczny i nieingerujący,
C.  autokratyczny i demokratyczny,
D.  kooperacyjny i partycypacyjny.

Zadanie 0.
Zapewnienie bezpieczeństwa w wykonywaniu zadań zawodowych na
pielęgniarskich stanowiskach pracy leży w gestii:

A .  pracownika,
B.  pracodawcy,
C.  kierownictwa liniowego,
D.  nadzoru PIP.

Zadanie 0.
Jakie  działania  należy  podjąć,  gdy  kontrola  wykazała
niezgodności z przyjętymi wzorcami/standardami?

A.  wzmocnić motywację pracowników do lepszej pracy,
B.  określić działania usprawniające i naprawcze,
C.  ustalić termin powtórnej kontroli,
D.  wzmocnić nadzór i zwiększyć częstotliwość kontroli.

Zadanie 0.
N a  czym  polega  proces  kierowania  zasobami  ludzkimi  w
organizacjach:

A.  planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu, kontrolowaniu,
B . planowaniu,  niwelowaniu  przeszkód,  przewodzeniu,

nagradzaniu,
C . zbieraniu  informacji,  organizowaniu,  nagradzaniu,

karaniu,
D.  planowaniu, organizowaniu, nagradzaniu, karaniu.



Zadanie 0.
Podstawą  racjonalnych  decyzji  o  strukturze  zatrudnienia  w
organizacji jest:

A .  kondycja finansowa firmy,
B.  identyfikacja potrzeb kadrowych,
C.  sytuacja na rynku pracy,
D.  wielkość organizacji.

Zadanie 0.
Styl kierowania to sposób:

A.  podziału zadań i odpowiedzialności w organizacji,
B .  realizacji więzi specjalistycznych w organizacji,
C .  podziału uprawnień w organizacji,
D . sprawowania  funkcji  kierowniczych  przez  kierownika  w

organizacji.

Zadanie 0.
Adaptacja  społeczno  -  zawodowa nowo  zatrudnionego  pracownika
oznacza:

A.  zdobycie samodzielności zawodowej,
B.  integrację pracownika z grupą i celami organizacji,
C . przystosowanie  pracownika  do  zawodu  i  subkultury

zawodowej,
D.  przystosowanie warunków pracy do pracownika.

Zadanie 0.
D o  sprawnego  kierowania  zasobami  ludzkimi  zakładu  opieki
zdrowotnej niezbędne jest posiadanie:

A.  jedynie kompetencji medycznych,
B . odpowiednich  kompetencji  w  dziedzinie  organizacji  i

zarządzania,
C.  rekomendacji układu politycznego lub grupy interesów,
D . dowolnego  dyplomu  szkoły  wyższej  lub  świadectwa

ukończenia szkoły wyższej.

Zadanie 0.
Struktura  wynagradzania  pracowników  w  organizacji  powinna
wynikać z:

A .  kondycji finansowej firmy,
B.  oceny wartości pracy na stanowisku,
C.  oszacowania oczekiwań pracowników,
D.  odgórnych regulacji prawnych.



Zadanie 0.
System  ocen  pracowniczych  w  podmiocie  leczniczym  powinien
obejmować:

A.  pracowników medycznych,
B.  wszystkich pracowników zakładu,
C.  medyczną kadrę kierowniczą,
D.  kadrę kierowniczą medyczną i administracyjną.

Zadanie 0.
D o  kursu  kwalifikacyjnego  może  przystąpić  pielęgniarka,
położna,  która  posiada  prawo  wykonywania  zawodu,  oraz  staż
pracy w zawodzie:

A .  1 miesiąc,
B.  3 miesiące,
C.  6 miesięcy,
D.  co najmniej 1 rok.

Zadanie 0.
Jednym z głównych celów okresowego oceniania pracowników jest:

A .  wyselekcjonowanie pracowników do zwolnienia,
B.  wybranie pracowników najlepszych i przyznanie nagród,
C.  ustalenie przydatności zawodowej pracowników,
D.  pozytywna selekcja pracowników.

Zadanie 0.
Na czym polega istota analizy stanowiska pracy?

A . prognozowaniu  struktury  zatrudnienia  i  karier
zawodowych pracowników,

B . diagnozowaniu  procesu  kierowania  zasobami  ludzkimi  w
organizacji,

C . badaniu rodzaju wykonywanej  pracy (zadań,  uprawnień i
odpowiedzialności)  i  je j  powiązania  z  innymi
stanowiskami pracy oraz badaniu warunków wykonywania
pracy,

D . badaniu  konfliktów  i  zadowolenia  z  pracy  różnych  grup
zatrudnionych w organizacji ludzi.

Zadanie 0.
Na czym polega podstawowa rola kierownika w organizacji?

A.  analizie zmian w otoczeniu organizacji,
B . kontroli i tworzeniu sprawozdań finansowych dla urzędów

administracji publicznej,
C . łączeniu  i  koordynowaniu  działań  polegających  na

racjonalnym  wykorzystaniu  zasobów  organizacji  dla
sprawnego osiągnięcia jej celów,

D . tworzeniu  więzi  podporządkowania  między  różnymi
częściami organizacji.



Zadanie 0.
Jakie  są  podstawowe  czynniki  wpływające  na  zadowolenie
personelu z systemu wynagrodzeń?

A.  gwarancja stałego wynagrodzenia,
B.  stabilność systemu wynagradzania,
C.  zapowiedź wzrostu wynagrodzeń,
D.  zgodność wynagrodzenia z oczekiwaniami pracownika.

Zadanie 0.
Czym charakteryzuje się płaska struktura organizacyjna?

A . ograniczoną  liczbą  szczebli  hierarchicznych  i  dużą
rozpiętością kierowania,

B . rozbudowanymi więziami specjalizacyjnymi wynikającymi z
podziału  pracy  i  przyjętych  procesów  koordynacji
działań w organizacji,

C . dużą  specjalizacją  pracy  na  stanowiskach
organizacyjnych,

D . przewagą więzi służbowych nad więziami współdziałania w
realizacji celów organizacji.

Zadanie 0.
Podział  otoczenia  na:  ekonomiczne,  technologiczne,
polityczno-prawne, demograficzne należy do procesu:

A.  segmentacji otoczenia organizacji,
B .  segregacji rynku w otoczeniu zewnętrznym organizacji,
C .  wyróżnienia grup o cechach jednorodnych,
D . określenia  obszarów  o  jednakowym  stopniu  ważności

wpływów.

Zadanie 0.
Zjawisko  długiego  oczekiwania  w  tzw.  "kolejce"  na  wykonanie
określonego świadczenia zdrowotnego jest wyrazem:

A.  niskiej podaży i dużego popytu,
B.  zrównoważonej podaży z popytem,
C.  dużej podaży niskiego popytu,
D.  dużej podaży i dużego popytu.

Zadanie 0.
Na czym polegają funkcje podstawowe zakładu opieki zdrowotnej?

A . określaniu  i  utrzymywaniu  kierunku  funkcjonowania
zakładu,

B.  prognozowaniu kierunków i celów funkcjonowania zakładu,
C.  udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia,
D . wspieraniu  realizacji  funkcji  będących  racją  istnienia

zakładu w otoczeniu społecznym i ekonomicznym.



Zadanie 0.
Co to jest zmiana organizacyjna?

A . przekształcenie  schematu  organizacyjnego  organizacji  i
źródeł finansowania tego przedsięwzięcia,

B . każde istotne przekształcenie organizacji  podejmowane w
celu  poprawy  istniejącego  je j  stanu  lub  w  celu
antycypowania możliwego jej pogorszenia,

C . każde  istotne  przekształcenie  przepisów  prawnych
określających  sposoby  realizacji  długookresowych  celów
organizacji,

D . określenie  l iczby  i  kompetencji  pracowników  do
zatrudnienia w związku ze zmianą warunków w otoczeniu
organizacji.

Zadanie 0.
Punktem  wyjścia  do  opracowania  programu  restrukturyzacji
zakładu opieki zdrowotnej powinno być:

A.  opinia ministerstwa zdrowia,
B.  stanowisko NFZ,
C . żądanie związków zawodowych funkcjonujących w zakładzie

opieki zdrowotnej,
D . uświadomienie  konieczności  zmian  i  ich  przyczyn

wszystkim partnerom społecznym procesu restrukturyzacji
zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Istota  procesu  restrukturyzacji  zakładu  opieki  zdrowotnej
polega na zmianie:

A . przepisów  określających  zasady  współdziałania  zakładu
opieki zdrowotnej z NFZ,

B . rodzaju i  jakości  świadczonych usług medycznych,  zasad
funkcjonowania  i  stosowanych  metod  zarządzania  w
zakładzie opieki zdrowotnej oraz jego organizacji,

C .  struktury organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej,
D . zasad  współdziałania  kierownictwa  zakładu  opieki

zdrowotnej  z  przedstawicielami  społecznymi
zatrudnionych w niej pracowników.



Zadanie 0.
N a  czym  polega  istota  doskonalenia  jakości  świadczenia  usług
zdrowotnych?

A . doskonaleniu  sfery  medycznej,  kształtowania  jakości
usług zdrowotnych,

B . identyfikowaniu obecnych i  przyszłych potrzeb pacjentów
oraz  doskonaleniu  wszystkich  sfer  kształtowania  jakości
usług  zdrowotnych  (medycznej,  ekonomicznej,
technicznej, informacyjnej...),

C . doskonaleniu  sfery  finansowej  funkcjonowania  zakładu
opieki zdrowotnej,

D . doskonaleniu współdziałania zakładu opieki zdrowotnej z
NFZ.

Zadanie 0.
Pacjenci,  konkurencja,  dostawcy  i  lokalna  społeczność  należą
do:

A.  otoczenia bliższego firmy,
B.  otoczenia dalszego firmy,
C.  segmentu wewnętrznego,
D.  segmentu branżowego.

Zadanie 0.
Jakie są podstawowe przyczyny oporu wobec koniecznych zmian w
organizacjach?

A . obawa  utraty  miejsca  i  rol i  w  dotychczasowych
strukturach  formalnych  i  nieformalnych  organizacji  oraz
w jej otoczeniu,

B . niedostrzeganie  szans  i  zagrożeń  organizacji  w  nowych
warunkach jej funkcjonowania na rynku,

C . niewystarczające  środki  finansowe  na  niezbędne  zmiany,
a  w  tym  na  łagodzenie  negatywnych  skutków
przekształceń,

D.  wszystkie przyczyny wymienione.

Zadanie 0.
Podstawowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej zakładu opieki
zdrowotnej jest umiejętność:

A.  zapewnienia trwałości wprowadzanych zmian,
B.  korzystania z sukcesów odnoszonych w przeszłości,
C.  prognozowania przyszłości w oparciu o przeszłość,
D . szybkiego  identyfikowania  zmian  w  otoczeniu

zewnętrznym.



Zadanie 0.
C o  należy  zrobić,  aby  zapewnić  pomyślną  realizację  zmian  w
zakładzie opieki zdrowotnej?

A.  uwzględnić jak najwięcej szczegółów na samym początku,
B.  maksymalnie wszystko uprościć,
C.  oszacować koszty zmian i potencjalne skutki zmian,
D.  nadać zmianie "wspólny tytuł własności".

Zadanie 0.
Co powinno być końcowym etapem wprowadzania zmian?

A.  kontrola efektywności wprowadzanych zmian,
B.  wdrożenie programu przedsięwzięć,
C.  rozpoznanie źródeł konfliktu,
D.  opracowanie listy problemów do rozwiązania.

Zadanie 0.
Który  z  obszarów  wiedzy  i  umiejętności  z  dziedziny  zarządzania
m a podstawowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania zakładu
opieki zdrowotnej?

A.  formułowanie strategii,
B .  kierowanie zasobami ludzkimi,
C.  marketing i sprzedaż,
D.  negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.

Zadanie 0.
Dyrektor  podmiotu  leczniczego  pragnie  tak  zarządzać  swoją
firmą,  aby  pracownicy  czuli  s ię  odpowiedzialni  za  wszystko,  co
s ię  tam  dzieje  i  dostrzegali  potrzeby  zmian.  Jak  nazywa  się
taki styl kierowania?

A.  ofensywny,
B.  partycypacyjny,
C.  przywódczy,
D.  mieszany.

Zadanie 0.
Współczesne  podejście  do  zmiany  organizacyjnej  nakazuje
traktować zmianę w kategorii zmiany:

A.  dostosowawczej,
B.  kompleksowej,
C.  uczestniczącej,
D.  strukturalnej.



Zadanie 0.
Jeśli  zmiana  oznacza  reakcję  na  pojawiające  się  okoliczności,
raczej  stopniową,  niż  całościową,  to  mamy  do  czynienia  ze
zmianą:

A.  planowaną,
B.  pospieszną,
C.  dostosowawczą,
D.  stabilizującą.

Zadanie 0.
Wśród  najważniejszych  przyczyn  oporu  stawianego  zmianom
wymienia się:

A .  niepewność,
B.  naturalną ludzką przekorę,
C.  oczywisty sprzeciw wobec kierownictwa,
D.  antagonizmy wśród pracowników.

Zadanie 0.
Jak  nazywa  się  proces  tworzenia  dynamiki  zmian  wśród
pracowników?

A.  pilotowanie zmian,
B.  pobudzanie do zmian,
C.  realizowanie zmian,
D.  określanie wizji zmian.

Zadanie 0.
C o jest głównym psychologicznym atutem w trakcie wprowadzania
zmian?

A.  oparcie się na racjonalnych przesłankach,
B.  brak obawy przed niepowodzeniem,
C.  kierowanie się doświadczeniami innych,
D.  gotowość poświęcenia się dla zmian.

Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  cech  to  cechy  ludzi  pozytywnie
nastawionych do zmiany?

A.  odpowiedzialność, konformizm,
B.  aktywność, optymizm,
C.  niezależność, konserwatyzm,
D.  przewidywanie sukcesu, powątpiewanie.



Zadanie 0.
O d  czego  głównie  zależy  skuteczność  wprowadzania  zmian  w
podmiocie leczniczym?

A.  uczestnictwa kierownictwa podmiotu leczniczego,
B . pisemnego  przesłania  skierowanego  do  wszystkich

pracowników przez dyrektora podmiotu leczniczego,
C . wprowadzenia  zmian  w  jednej  części  podmiotu,  które

wywołają zmiany w całym podmiocie leczniczym,
D . dokładnego  poznania  nowych  zasad  funkcjonowania

podmiotu przez wszystkich jego pracowników - partnerów
procesu zmiany.

Zadanie 0.
Jaki  powinien  być  pierwszy  etap  przygotowania  szkolenia
poprzedzającego wprowadzanie zmian?

A.  wyrywkowa ocena potrzeb w zakresie szkolenia,
B.  przeszkolenie kadry kierowniczej, potem personelu,
C.  ocena potrzeb w zakresie szkolenia,
D . przygotowanie  środków  technicznych  niezbędnych  do

szkolenia.

Zadanie 0.
Które z haseł najlepiej odzwierciedla podejście do zmiany?

A.  każda zmiana budzi niepokój,
B.  zmiana rozpoczyna się od nas samych,
C.  większość zmian obarczonych jest niepowodzeniem,
D.  zmiana jest zbyt kosztowna.

Zadanie 0.
Które  pytanie  należy  postawić  sobie  w  pierwszej  kolejności,
myśląc o zmianach osobistych?

A.  czy jestem dobrym szefem,
B.  czy potrafię rozstać się z przeszłością,
C.  czy potrafię pokierować ludźmi,
D.  dlaczego zawsze mam problemy.

Zadanie 0.
Jak  pozbyć  się  stereotypów  i  uprzedzeń  w  trakcie  rozwiązywania
konfliktu?

A . spodziewać  się  po  przeciwniku  wszystkiego,  co
najgorsze,

B.  zdobyć się na obiektywizm,
C.  przyjąć postawę defensywną,
D.  projektować swoje cechy na innych.



Zadanie 0.
Jaki wpływ na prowadzenie negocjacji ma upór?

A . nie  ma  znaczenia  i  nie  wywiera  wpływu  na  przebieg
negocjacji,

B .  przeszkadza w prowadzeniu negocjacji,
C .  z góry skazuje negocjatora na niepowodzenie,
D.  jest niezbędny do prowadzenia negocjacji.

Zadanie 0.
Osoba  posiadająca  zdolności  porozumiewania  się,  umiejętności
aktorskie,  potrafi  rezygnować  ze  swych  celów  osobistych  i
panować nad emocjami, w zespole negocjacyjnym może pełnić rolę:

A .  doradcy specjalistycznego,
B.  kierownika zespołu,
C.  rzecznika zespołu,
D.  analityka zachowań.

Zadanie 0.
Mówienie  o  tym,  co  myślisz,  czujesz  i  czego  pragniesz  w  sposób
bezpośredni i prosty to postawa:

A.  arogancka,
B.  infantylna,
C.  asertywna,
D.  dominująca.

Zadanie 0.
Najczęściej spotykane błędy w negocjacjach dotyczą:

A.  braku lub nadmiernego zaufania,
B.  uległości lub nadużywania siły,
C.  bierności negocjatorów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Szansę skutecznego rozwiązania konfliktów daje:

A.  skupienie się na przebiegu negocjacji, a nie na wyniku,
B.  zmuszenie przeciwnika do zmiany punktu widzenia,
C.  założenie, że opinia przeciwnika jest gorsza,
D . zrozumienie, że problem tkwi we wzajemnych relacjach, a

nie w ludziach.

Zadanie 0.
Jak  określa  się  sposób  postępowania,  który  gwarantuje  wzrost
zaufania i zdolność wspólnego rozwiązywania problemów?

A.  współpraca,
B.  kompromis,
C.  ustępstwa,
D.  unikanie.



Zadanie 0.
Spór dwóch lub większej l iczby członków albo grup, wynikający z
konieczności  dzielenia  się  ograniczonymi  zasobami  albo  pracami
lub  zajmowania  odmiennej  pozycji,  różnych  celów,  wartości  lub
spostrzeżeń to:

A.  współpraca,
B.  konflikt,
C.  współzawodnictwo,
D.  walka.

Zadanie 0.
Konflikt jest to sytuacja, w której:

A . istnieją  rozbieżności  pomiędzy  wartościami,  celami,
oczekiwaniami,  co  najmniej  dwóch  od  siebie  zależnych
stron,

B . występują  wspólne  zainteresowania  i  oczekiwania
przynajmniej dwóch grup społecznych,

C . stosowane  są  różne  metody  i  techniki  do  wykonywania
jednakowych działań na różnych stanowiskach pracy,

D.  w zakładzie pracy nie istnieje fundusz socjalny.

Zadanie 0.
Co jest przeciwieństwem strategii współpracy w negocjacjach?

A.  kompromis,
B.  ustępstwo,
C.  rywalizacja,
D.  współpraca.

Zadanie 0.
Strategia negocjacyjna dostosowania polega na:

A . świadomej  rezygnacji  z  zaspokojenia  własnych  potrzeb  w
celu  zrealizowania  interesów  drugiej  strony  i
utrzymania dobrych stosunków,

B . konsekwentnym  oczekiwaniu  realizacji  wszystkich
własnych potrzeb kosztem ustępstwa drugiej strony,

C . próbie  zerwania  negocjacji  w  sytuacji  zagrożenia
niepowodzeniem w realizacji własnych interesów,

D . przekazaniu działań negocjacyjnych zatrudnionemu w tym
celu profesjonalnemu negocjatorowi.



Zadanie 0.
Konflikt interpersonalny powstaje pomiędzy:

A . grupą  pracowników  o  podobnych  oczekiwaniach  a  grupą
kierowniczą i związkami zawodowymi,

B.  związkami zawodowymi a kierownictwem zakładu,
C . przedstawicielami  różnych grup  zawodowych w  przebiegu

procesu pracy,
D . osobami  wówczas,  gdy  jedna  lub  obie  strony  oceniają

zachowanie  drugiej  jako  niekorzystne  dla  własnych
interesów.

Zadanie 0.
Negocjowanie jest to:

A . jedna  z  technik  organizowania  i  usprawniania  pracy  w
zakładzie opieki zdrowotnej,

B . sposób  sprawowania  władzy  organizacyjnej  oraz  podziału
zasobów rzeczowych,

C . dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest
osiągnięcie  porozumienia,  gdy  przynajmniej  niektóre
interesy zaangażowanych stron są konfliktowe,

D.  sposób podejmowania decyzji personalnych.

Zadanie 0.
Eskalacja konfliktu jest to:

A .  jeden ze sposobów jego rozwiązania,
B.  technika zarządzania konfliktem,
C.  sposób negocjowania w sytuacji konfliktowej,
D.  faza konfliktu.

Zadanie 0.
Negocjacje zbiorowe to:

A.  uzgodnienie podziału zadań,
B.  ocena działania kadry kierowniczej przez pracowników,
C . konsultacje warunków pracy ze związkami i korporacjami

zawodowymi,
D . proces  uzgadniania  zadowalającej  umowy  zbiorowej

pomiędzy grupą pracowniczą i kierownictwem.

Zadanie 0.
Z i lu dniowym uprzedzeniem pracownicy zawiadomieni o przejściu
zakładu  pracy  na  nowego  pracodawcę  mogą  rozwiązać  stosunek
pracy bez wypowiedzenia?

A.  jednodniowym,
B.  trzydniowym,
C.  pięciodniowym,
D.  siedmiodniowym.



Zadanie 0.
Wynagrodzenie  za  pracę  płatne  raz  w  miesiącu  powinno  być
wypłacone  niezwłocznie  po  ustaleniu  jego  pełnej  wysokości,  a le
nie później niż do?

A.  3 dnia następnego miesiąca,
B.  ostatniego dnia następnego miesiąca,
C.  10 dnia następnego miesiąca,
D.  20 dnia następnego miesiąca.

Zadanie 0.
Jaki jest najdłuższy okres, na jaki może zostać zawarta umowa o
pracę na okres próbny?

A.  1 tydzień,
B.  1 miesiąc,
C.  3 miesiące,
D.  6 miesięcy.

Zadanie 0.
O d  czego  zależy,  co  do  zasady,  okres  wypowiedzenia  umowy  o
pracę zawartej na czas nieokreślony?

A.  ogólnego stażu pracy,
B.  ogólnego stażu pracy i rodzaju ukończonej szkoły,
C.  okresu zatrudnienia u danego pracodawcy,
D . okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawartej

na czas nieokreślony.

Zadanie 0.
Czy pracownik może zrzec się urlopu?

A.  tak,
B.  tak, ale pod warunkiem wypłacenia ekwiwalentu za urlop,
C.  nie,
D.  tak, ale tylko połowy wymiaru urlopu.

Zadanie 0.
Która z umów o pracę z mocy prawa przekształca się w umowę na
czas nieokreślony?

A.  żadna,
B.  druga,
C.  czwarta,
D.  trzecia.



Zadanie 0.
W  jakim okresie nowy pracodawca, który przejął zakład pracy lub
jego  część  jest  zobowiązany  zaproponować  nowe  warunki  pracy  i
płacy  pracownikom  świadczącym  dotychczas  pracę  na  innej
podstawie niż umowa o pracę?

A.  z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części,
B.  w terminie do jednego tygodnia,
C.  w terminie do dwóch tygodni,
D.  w terminie do jednego miesiąca.

Zadanie 0.
Czy można wypowiedzieć umowę o pracę ustnie?

A.  tak,
B . tak,  ale  wtedy  przedłuża  się  okres  wypowiedzenia  o

połowę,
C.  nie, chyba, że pracownik się na to zgodzi,
D.  nie.

Zadanie 0.
Umowa o zamówienie na świadczenia zdrowotne, zawarta pomiędzy
Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  a
pielęgniarką/położną  wykonującą  zawód  w  ramach  indywidualnej
praktyki  pielęgniarskiej/położniczej  jest  rodzajem  umowy  o
pracę?

A.  nie,
B.  tak, zawartej na czas określony,
C.  tak, zawartej na czas nieokreślony,
D . o  charakterze  umowy  decydują  strony,  zależnie  od  swej

woli .

Zadanie 0.
Jakie  są  inne,  niż  umowa o  pracę,  sposoby nawiązania stosunku
pracy uregulowane w kodeksie pracy?

A.  umowa zlecenia i umowa o dzieło,
B.  stosunek pracy na podstawie powołania i umowa zlecenia,
C . stosunek  pracy  na  podstawie  powołania,  mianowania  i

umowy o dzieło,
D . stosunek  pracy  na  podstawie  powołania,  mianowania,

wyboru i spółdzielczej umowy o pracę.

Zadanie 0.
Do jakiej grupy programów zalicza się Microsoft Word?

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  programy graficzne.



Zadanie 0.
Badając  grupę  krwi  100  pacjentów  stwierdzono,  że  20  osób  ma
grupę  krwi  A ,  10  -  B,  30  -  AB,  a  40  -  O.  W  jakiej  skali
pomiarowej można przedstawić wyniki tych badań?

A.  nominalnej,
B.  porządkowej,
C.  równomiernej,
D.  ilorazowej.

Zadanie 0.
Zestawiając  l iczby  elektrokardiogramów  wykonanych  w  poradni
kardiologicznej  w  kolejnych  miesiącach  otrzymano  następujący
szereg  statystyczny:  140,  140,  100,  160,  160,  130,  140,  140,
150,  170,  170,  190.  Jakim  typem  szeregu  jest  utworzony  szereg
statystyczny?

A.  szczegółowy,
B.  dynamiczny,
C.  prosty,
D.  skumulowany.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  urządzeń  umożliwia  wysyłanie  poczty
elektronicznej poprzez sieć telefoniczną?

A.  klawiatura,
B.  skaner,
C.  drukarka,
D.  modem.

Zadanie 0.
Jakim programem komputerowym należy się posłużyć, by utworzyć
dokument  zawierający  tekst,  zestawienie  danych  w  postaci  tabel
oraz histogramów?

A.  edytorem tekstów,
B.  bazą danych,
C.  systemem operacyjnym,
D.  programem graficznym.

Zadanie 0.
Co może zawierać list wysyłany pocztą elektroniczną?

A.  tylko tekst,
B.  tekst i rysunki,
C.  teksty, rysunki i dźwięki,
D.  tekst, rysunki, dźwięki i filmy.



Zadanie 0.
Wariancja należy do miar:

A.  położenia,
B.  koncentracji,
C .  asymetrii,
D.  zmienności.

Zadanie 0.
N a oddziale noworodków postanowiono wyznaczyć przeciętny ciężar
ciała  noworodka.  Przeciętny  ciężar  ciała  noworodka  obliczymy
średnią:

A.  ważoną,
B.  geometryczną,
C.  arytmetyczną,
D.  harmoniczną.

Zadanie 0.
Jak nazywa się zbiór dowolnych elementów, nie identycznych pod
względem  badanej  cechy,  obejmujący  wszystkie  elementy,  co  do
których mają być formułowane wnioski ogólne?

A.  próba reprezentatywna,
B.  próba nieobciążona,
C.  zbiorowość generalna,
D.  zbiorowość wielowymiarowa.

Zadanie 0.
Programy służące do przygotowania korespondencji seryjnej to:

A .  systemy operacyjne,
B.  poczta elektroniczna,
C.  bazy danych,
D.  edytory tekstu.

Zadanie 0.
Czas działania leku jest cechą:

A.  jakościową,
B.  mierzalne ciągłą,
C.  mierzalne dyskretną,
D.  porządkową.

Zadanie 0.
Odchylenie standardowe należy do miar statystycznych:

A.  położenia,
B.  koncentracji,
C .  asymetrii,
D.  zmienności.



Zadanie 0.
Najpopularniejszy  obecnie  na  rynku  pakiet  programów,
przeznaczonych głównie do pracy biurowej, to:

A .  Microsoft Windows,
B.  Microsoft Office,
C.  Outlook Express,
D.  Internet Explorer.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  wielkości  opisuje  akceptowalne
prawdopodobieństwo  popełnienia  błędu  podczas  weryfikacji
hipotezy?

A.  poziom istotności,
B.  wartość oczekiwana,
C.  zmienna losowa,
D.  rozstęp.

Zadanie 0.
Do którego z poniższych typów urządzeń należy myszka:

A.  urządzenia wyjścia,
B.  urządzenia wejścia,
C.  pamięć zewnętrzna,
D.  jednostka centralna.

Zadanie 0.
Depersonalizacja jest jedną z faz:

A .  asertywności,
B.  stresu,
C.  syndromu wypalenia zawodowego,
D.  prewencji wypalenia zawodowego.

Zadanie 0.
Komunikowanie  się  w  sytuacji  konfliktowej  jest  najbardziej
konstruktywne kiedy:

A.  obie strony ścierają się ze sobą,
B.  znajdzie się ktoś, kto by w konflikcie pośredniczył,
C.  jest dobrze przemyślane,
D.  ma na celu stworzenie sprawiedliwej zgody.

Zadanie 0.
Formę nauczania określisz jako:

A . organizacyjną  stronę  zajęć  teoretycznych  lub
praktycznych,

B.  sposób pracy nauczyciela z uczniami,
C.  sposób planowania pracy własnej,
D.  ewaluację celów kształcenia.



Zadanie 0.
Kontrolę i ocenę procesu kształcenia można określić jako:

A.  sposób egzaminowania, kolokwia, testy, ewaluacja,
B.  sposób rozwiązywania problemów praktycznych,
C . zespół  działań w wyniku których uzyskuje s ię  informacje

o stopniu realizacji zaplanowanych celów kształcenia,
D . stopień  opanowania  umiejętności  praktycznych  i  postaw

uczących się.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  sytuacji  jest  korzystna  dla  zdrowia  i
samopoczucia człowieka?

A.  nadmiar ról,
B.  internalizacja roli,
C .  nagła utrata roli,
D.  konflikt ról.

Zadanie 0.
Proces  społeczny,  w  którym  masowe  ruchy  ludności  zmieniają
okresowo  czy  też  na  stałe  dotychczasowe  miejsce  zamieszkania,
to :

A.  industrializacja,
B.  urbanizacja,
C.  migracja,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Śmierć na żądanie pacjenta to:

A.  ortotanazja,
B.  eutanazja,
C.  kryptoeutanazja,
D.  estywacja.

Zadanie 0.
Pielęgniarka/położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po:

A.  ukończeniu szkoły pielęgniarskiej/położnych,
B.  odbyciu 12-miesięcznego stażu,
C.  odbyciu 6-miesięcznego stażu,
D.  po uzyskaniu tytułu specjalisty.

Zadanie 0.
Liczba  zgonów  na  daną  jednostkę  chorobową  w  danym  roku  w
stosunku do liczby zachorowań na tę jednostkę to wskaźnik:

A.  śmiertelności,
B.  umieralności,
C.  umieralności proporcjonalnej,
D.  zapadalności.



Zadanie 0.
D o  zachowań  zagrażających  zdrowiu  w  największym  stopniu
należy/ą:

A.  zanieczyszczenie środowiska i czynniki genetyczne,
B.  czynniki polityczno- społeczno - ekonomiczne,
C . mała  aktywność  fizyczna,  nieprawidłowości  w  sposobie

żywienia,  palenie  tytoniu,  nadmierne  spożycie  alkoholu
i używek,

D . palenie  tytoniu,  nasilające  się  patologie  społeczne,
źle prowadzona polityka zdrowotna państwa.

Zadanie 0.
Fundamentalnym i podstawowym dokumentem określającym cele i
kierunki zdrowotnej polityki publicznej w Polsce, jest:

A .  Narodowy Program Zdrowia,
B.  Narodowy Program Ochrony Serca,
C.  Program Ochrony Zdrowia Psychicznego,
D . Program  zwalczania  chorób  społecznych  i

cywilizacyjnych.

Zadanie 0.
Możliwość  działania  pielęgniarskiego  urzeczywistnia  się  w
procesie interakcji między pielęgniarką a:

A.  pacjentem,
B.  rodziną,
C.  lekarzem,
D.  pielęgniarką.

Zadanie 0.
"Stan  człowieka  poznany  na  podstawie  zgromadzonych  danych,
którymi  pielęgniarka  dysponuje,  który  to  stan  wyznacza
pielęgniarce zadania" definiuje:

A .  pielęgnowanie,
B.  diagnozę pielęgniarską,
C.  wywiad środowiskowy,
D.  rozpoznanie lekarskie.



Zadanie 0.
Hipoteza postawiona w badaniach, to:

A . zdanie,  wypowiedziane  w  zamiarze  dowiedzenia  się
czegoś, uzyskania zezwolenia na coś,

B . poważne  zagadnienie,  zadanie  wymagające  rozwiązania,
kwestia do rozstrzygnięcia,

C . twierdzenie,  co  do  którego  istnieje  pewne
prawdopodobieństwo, że będzie to rozwiązanie,

D . system  założeń  i  reguł,  pozwalający  na  uporządkowanie
teoretycznej działalności.

Zadanie 0.
Praca monograficzna poświęcona jest:

A .  jednemu działowi nauki,
B.  analizie jednostkowych losów ludzkich,
C.  analizie życia ludzkiego,
D.  porównaniu jednego sytemu z drugim.

Zadanie 0.
Czynnikiem podstawowym w kierowaniu własnym rozwojem jest/są:

A.  wiedza,
B.  mądrość,
C.  umiejętności,
D.  wola.

Zadanie 0.
Który  czynnik  jest  najmniej  istotny  w  planach  dotyczących
własnej kariery zawodowej?

A.  ambicje,
B.  posiadane wykształcenie,
C.  predyspozycje osobiste,
D.  obecne miejsce pracy.



ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
TEST NR 172111
GRUPA 1
Zadanie 0.
System ochrony zdrowia jest to:

A .  zespół zakładów opieki zdrowotnej,
B . całokształt  relacji  zachodzących  pomiędzy  instytucjami

opieki zdrowotne,
C . całokształt  działań  podejmowanych  na  rzecz  ochrony

zdrowia  populacji  w  płaszczyźnie  politycznej,  prawnej,
ekonomicznej, społecznej i kulturowej,

D.  realizacja polityki zdrowotnej państwa.

Zadanie 0.
Celem działania sytemu opieki zdrowotnej jest m.in.:

A . zabezpieczenie  i  dostarczenie  całej  populacji  opieki
społecznej i psychologicznej,

B . zabezpieczenie  i  dostarczenie  całej  populacji  pełnego
zakresu  świadczeń  medycznych,  bez  względu  na  kryteria
ekonomiczne, społeczne, kulturowe i geograficzne,

C . zapewnienie  usług  medycznych,  świadczeń
profilaktyczno-leczniczych  i  rehabilitacyjnych  na
najwyższym  poziomie,  adekwatnie  do  poziomu  wiedzy  i
zasad dobrej praktyki,

D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Zadanie 0.
Co to jest jakość opieki zdrowotnej?

A . zakres,  w  jakim  świadczenia  zdrowotne  udzielane
jednostkom i populacjom zwiększają prawdopodobieństwo
uzyskania pozytywnego efektu zdrowotnego i  są zgodne z
aktualną wiedzą profesjonalną,

B.  ciągłość opieki zdrowotnej,
C.  kompleksowość opieki zdrowotnej,
D.  ciągłość i kompleksowość opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
C o jest fundamentalną zasadą systemu ubezpieczeń zdrowotnych w
Polsce?

A . autonomiczność  i  niezależność  systemu  ubezpieczeń  od
administracji publicznej państwa,

B . autonomiczność  i  zależność  systemu  ubezpieczeń  od
administracji publicznej i samorządowej państwa,

C . zależność  systemu  ubezpieczeń  od  administracji
publicznej państwa,

D . zależność  systemu  ubezpieczeń  od  administracji
publicznej i samorządowej państwa.



Zadanie 0.
Zapewnienie  świadczeń  profilaktyczno-leczniczych  i
rehabilitacyjnych na najwyższym poziomie, adekwatnie do poziomu
wiedzy oraz zasad dobrej praktyki, to:

A .  zapewnienie jakości opieki medycznej,
B . uzyskanie  wysokiego  kontraktu na  usługi  rehabilitacyjne

zakładowi opieki zdrowotnej,
C . uzyskanie wysokiego wyniku finansowego niepublicznemu

zakładowi opieki zdrowotnej,
D . ograniczenie  wydatków  zakładu  opieki  zdrowotnej  na

procedury medyczne niestandardowe.

Zadanie 0.
Celem programu MEDICAID /USA/ jest:

A .  ułatwienie korzystania wyłącznie z opieki szpitalnej,
B . ułatwienie  korzystania  wyłącznie  z  opieki

ambulatoryjnej,
C . umożliwienie  korzystania z  opieki  zdrowotnej  rodzinom o

najniższym poziomie dochodów,
D . zapewnienie  świadczeń  hospicyjnych  dla  osób  których

zgonu można oczekiwać przed upływem 6-ciu miesięcy.

Zadanie 0.
Dostępność opieki medycznej należy zdefiniować jako:

A . zapewnienie  równej  alokacji  środków  finansowych  w
strukturze służby zdrowia,

B . zapewnienie  i  dostarczenie  całej  populacji  możliwie
pełnego  zakresu  świadczeń  medycznych,  bez  względu  na
różnicujące  ją  kryteria  ekonomiczne,  społeczne,
kulturowe i geograficzne,

C . optymalne  wykorzystanie  zasobów  materialnych
finansowych i osobowych,

D . zapewnienie świadczeń medycznych na najwyższym poziomie
wiedzy i sztuki medycznej.

Zadanie 0.
Istota  metody  finansowania  szpitali  na  świecie  nazywanej
systemem zróżnicowanych grup diagnostycznych (DRG - Diagnosis
Related Groups) polega na:

A . finansowaniu  szpitala  według  i lości  przyjętych
pacjentów,

B.  finansowaniu szpitala według ilości osobodni,
C . pokrywaniu  poniesionych  przez  szpital  całkowitych

kosztów jego funkcjonowania,
D . pokrywaniu standardowych opłat na podstawie odpowiednio

sklasyfikowanych  rodzajów  chorób  i  sposobów  ich
leczenia.



Zadanie 0.
D o  podstawowych  zasad  niemieckiego  systemu  ubezpieczeń
zdrowotnych należy zaliczyć:

A . pełną  kontrolę  władz  państwowych  nad  instytucjami
ubezpieczeń zdrowotnych,

B . szeroką  autonomię  instytucji  ubezpieczeń  zdrowotnych
/kas  chorych/  oraz  ścisłe  ograniczenie  nadzoru  i
kontroli państwa nad ich funkcjonowaniem,

C . centralizację  odpowiedzialności  za  opiekę  zdrowotną  we
wszystkich landach,

D . brak  partycypacji  pacjenta  w  kosztach  leczenia
niezależnie od wnoszonej składki ubezpieczeniowej.

Zadanie 0.
System opieki zdrowotnej w Polsce ma charakter:

A . narodowy,  opieka  zdrowotna  jest  finansowana  przez
państwo,

B.  rezudualny, opieka zdrowotna nie leży w gestii państwa,
C . prywatny,  świadczenia  zdrowotne  finansowane  są  przez

pacjentów ze środków własnych,
D . ubezpieczeniowy,  oparty  na  składce  ubezpieczeniowej,

odwołujący  się  do  zasady  solidaryzmu  społecznego,
gwarantujący  ubezpieczonym  dostęp  do  bezpłatnych
świadczeń  zdrowotnych  w  ramach  przyjętej  ustawy  o
świadczeniach  zdrowotnych  gwarantowanych  ze  środków
publicznych.

Zadanie 0.
Kto  pokrywa  koszty  świadczeń  podstawowej  opieki  zdrowotnej
osobom bezdomnym?

A.  NFZ,
B.  gmina na terenie której przebywa bezdomny,
C.  powiat, na terenie którego przebywa bezdomny,
D.  Ministerstwo Zdrowia.

Zadanie 0.
Podstawy  do  podjęcia  działań  reformujących  system  ochrony
zdrowia stworzyła ustawa:

A.  o działalności gospodarczej,
B.  o zakładach opieki zdrowotnej,
C.  o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
D.  zawodach lekarza oraz pielęgniarki i położnej.



Zadanie 0.
Cechy  zakładu  opieki  zdrowotnej  jako  organizacji  NIE
nastawionej na zysk (non profit) to m.in.:

A . brak  jasno  określonego  celu  głównego,  regulacja
zarządzania przepisami prawnymi,

B . konsumenci świadczeń niezależni od sposobu finansowania
usług, silna konsolidacja grup zawodowych,

C . wyniki  są  trudno  mierzalne,  a  organizacja  jest
oceniania przez konsumentów i społeczeństwo,

D . brak  jasno  określonego  celu  głównego,  regulacja
zarządzania przepisami prawnymi, konsumenci świadczeń
niezależni  od  sposobu  finansowania  usług,  si lna
konsolidacja grup zawodowych, wyniki  trudno mierzalne,
a  organizacja  jest  oceniania  przez  konsumentów  i
społeczeństwo.

Zadanie 0.
Czym  jest  wpis  niepublicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  do
rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody?

A.  nabyciem osobowości prawnej,
B . stwierdzeniem przez  organ  prowadzący  rejestr,  że  zakład

opieki zdrowotnej spełnia stawiane wymagania,
C.  zawarciem umowy o pracę,
D.  nabyciem prawa własności.

Zadanie 0.
Program akredytacji szpitala należy rozumieć jako:

A.  wewnętrzny mechanizm poprawy i oceny jakości,
B . nowoczesne  zarządzanie  jakością  nastawione  na

pozyskanie klienta,
C . dobrowolny  proces  zewnętrznej  oceny  jakości  opieki  w

oparciu o obiektywne i opublikowane standardy,
D.  monitorowanie istotnych wskaźników opieki medycznej.

Zadanie 0.
Ogół  zamierzeń  i  kierunków  działań  dotyczących  jakości,
wyznaczanych  i  formalnie  wyrażanych  przez  ścisłe  kierownictwo
jednostki organizacyjnej, to:

A .  zapewnienie jakości,
B.  system jakości,
C.  polityka jakości,
D.  plan jakości.



Zadanie 0.
Zakład  pielęgnacyjno-opiekuńczy  jest  zakładem  stacjonarnym,
który:

A . udziela  całodobowych  świadczeń  zdrowotnych,  które
obejmują  swoim  zakresem  pielęgnację,  opiekę  i
rehabilitację osobom niewymagającym hospitalizacji,

B . zapewnia  kontynuację  leczenia  farmakologicznego,
przebywanie  i  wyżywienie  odpowiednie  do  stanu  zdrowia
osobom niewymagającym hospitalizacji,

C . gwarantuje osobom starszym i przewlekle chorym wsparcie
finansowe i medyczne,

D.  odpowiedź A i B jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Kto jest  organem założycielskim szpitala wojewódzkiego mającego
status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej?

A.  wojewoda,
B.  starosta,
C.  prezydent,
D.  marszałek.

Zadanie 0.
Solidaryzm  społeczny  jako  jedna  z  zasad  ubezpieczenia
zdrowotnego oznacza, że:

A.  ubezpieczenie jest powszechne i obowiązkowe,
B . koszty  indywidualnych  świadczeń  zdrowotnych  są

ponoszone przez ogół ubezpieczonych,
C.  składka ma charakter redystrybucyjny,
D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 0.
Zakład opieki zdrowotnej/podmiot leczniczy jest to:

A . wyodrębniony  organizacyjnie  zespół  zasobów  ludzkich  i
materialnych, tworzony, gromadzony i utrzymywany w celu
udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  promowania  zdrowia,
prowadzenia  badań  naukowych,  oraz  prac  badawczo-
rozwojowych,  a  także  w  celu  realizacji  zadań
dydaktycznych oraz badawczych,

B . jednostka  organizacyjna  opieki  zdrowotnej,  w  której
realizowane  są  świadczenia  zdrowotne  i  wychowanie
zdrowotne osób dorosłych i dzieci,

C . wyodrębniony  zespół  organizacji,  ludzi  i  rzeczy,  które
działają w społeczeństwie,

D . grupa  osób  posiadających  wykształcenie  medyczne,
realizujących  świadczenia  zdrowotne  w  podstawowej
opiece zdrowotnej.



Zadanie 0.
O d  kogo  ubezpieczony  może  uzyskać  bezpłatne  świadczenie
ambulatoryjne  z  zakresu  specjalistycznej  opieki  zdrowotnej  bez
skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego?

A.  chirurga,
B.  endokrynologa,
C.  onkologa,
D.  laryngologa.

Zadanie 0.
Który  z  niżej  wymienionych  podmiotów  może  utworzyć  publiczny
zakład opieki zdrowotnej?

A.  kościół lub związek wyznaniowy,
B.  samorząd zawodowy,
C.  jednostka samorządu terytorialnego,
D.  żaden z wymienionych.

Zadanie 0.
Finansowanie  szpitali  poprzez  zwrot  poniesionych  przez  nie
kosztów, to metoda finansowania:

A.  społeczna,
B.  prywatna,
C.  retrospektywna,
D.  państwowa.

Zadanie 0.
Kto  finansuje  prowadzenie  działalności  konsultacyjnej,
diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej?

A . samorząd województwa ze środków pochodzących z celowej
dotacji budżetu państwa,

B.  NFZ,
C.  związek pracodawców,
D.  wszystkie wymienione podmioty.

Zadanie 0.
Kto  koordynuje  realizację  programu  akredytacji  szpitali  w
Polsce?

A.  Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia,
B.  Minister Zdrowia,
C.  Centrum Monitorowania Jakości,
D.  Instytut Matki i Dziecka,



Zadanie 0.
Celem działania sytemu opieki zdrowotnej w Polsce jest m.in.:

A .  zabezpieczenie opieki ludziom i chorym i niedołężnym,
B . zabezpieczenie  i  dostarczenie  całej  populacji  świadczeń

rehabilitacyjnych,
C . zapewnienie  usług  medycznych,  świadczeń

profilaktyczno-leczniczych  i  rehabilitacyjnych  na
najwyższym  poziomie,  adekwatnie  do  poziomu  wiedzy  i
zasad dobrej praktyki,

D.  zapewnienie edukacji zdrowotnej dzieciom i młodzieży.

Zadanie 0.
Czym jest akredytacja szpitala?

A . kontrolą  gospodarki  finansowej  szpitala  i  jego  polityki
kadrowej,

B . oceną  zapewnienia  wewnętrznej  kontroli  w  szpitalu  i
realizacji  wniosków  z  dotychczas  przeprowadzonych
kontroli,

C .  oceną jakości pracy zatrudnionego personelu,
D . zewnętrznym  systemem  oceny  jakości  funkcjonowania

szpitala,  którego  celem  jest  badanie  zgodności
funkcjonowania szpitala ze standardami.

Zadanie 0.
System  ewidencji,  rozliczania  i  kalkulacji  kosztów  w  zakładzie
opieki zdrowotnej to:

A .  rachunek kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej,
B.  plan budżetu zakładu opieki zdrowotnej,
C . schemat  finansowania  świadczeń  realizowanych  w

zakładzie opieki zdrowotnej,
D . ośrodek  kosztów  funkcjonujący  w  zakładzie  opieki

zdrowotnej.

Zadanie 0.
Kto  zajmuje  się  poborem  i  ewidencjonowaniem  składek  na
ubezpieczenie zdrowotne?

A.  NFZ,
B.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
C . Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  i  Kasa  Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego,
D.  Powszechny Zakład Ubezpieczeń.



Zadanie 0.
Jednostką  kalkulacyjną  za  świadczenia  zdrowotne  w  zakładach
opiekuńczo-leczniczych i pielegnacyjno-opiekuńczych jest:

A .  uśredniony koszt za wykonane procedury przy pacjencie,
B.  suma jednostkowych kosztów własnych,
C.  nośnik kosztów zużytych podczas udzielania świadczenia,
D.  osobodzień.

Zadanie 0.
Co to jest wskaźnik rentowności zakładu opieki zdrowotnej?

A . zdolność  zakładu  do  wywiązywania  się  z  bieżących
zobowiązań finansowych,

B . stosunek  kosztów  zakładu  do  kosztów  zakładów
konkurencyjnych,

C . stosunek  przychodów  całkowitych  zakładu  ze  sprzedaży
usług  zdrowotnych  do  kosztów  całkowitych  świadczenia
tych usług,

D . stosunek  aktywów  bieżących  do  pasywów  bieżących
zakładu.

Zadanie 0.
Wskaźniki  płynności  finansowej  zakładu  opieki  zdrowotnej
informują o:

A.  zobowiązaniach długoterminowych zakładu,
B.  rentowności zakładu,
C . kosztach  zakupu  materiałów  niezbędnych  dla

funkcjonowania zakładu,
D.  bezpieczeństwie finansowym zakładu w krótkich okresach.

Zadanie 0.
Farmakoekonomika to:

A.  racjonalna gospodarka lekami w szpitalu,
B.  ekonomizacja zakupu leków przez apteki szpitalne,
C.  prawidłowa i bezpieczna farmakoterapia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Co to jest rachunek kosztów?

A.  stan środków pieniężnych w kasie,
B . rozliczenie  z  tytułu  świadczeń  wykonanych  na  rzecz

pracowników,
C . ogół  czynności  zmierzających  do  ustalenia  i

zinterpretowania  wyrażonych  w  pieniądzu  wysokości
różnych nakładów dokonanych w jednostce gospodarczej w
określonym czasie i z określonym przeznaczeniem,

D.  dowód wpłaty środków pieniężnych na konto firmy.



Zadanie 0.
DRG - Jednorodne Grupy Pacjentów - jest systemem finansowania
usług medycznych charakterystycznym m.in. dla:

A.  szpitala,
B.  podstawowej opieki zdrowotnej,
C.  całej opieki zdrowotnej,
D.  tylko dla stomatologii.

Zadanie 0.
Inwentaryzację można przeprowadzić drogą:

A.  spisu z natury,
B . potwierdzenia  przez  kontrahentów  prawidłowości

wykazanego w księgach stanu należności,
C . spisu  z  natury  i  potwierdzenia  przez  kontrahentów

prawidłowości wykazanego w księgach stanu należności,
D.  tylko spisu z natury aktywów i pasywów.

Zadanie 0.
Rynek świadczeń zdrowotnych to:

A . popyt  na  usługi  zdrowotne  i  podaż  usług  zdrowotnych
oraz ogół stosunków wymiennych i wzajemnych zależności
między  świadczeniodawcami  i  świadczeniobiorcami  tych
usług,

B . warunki  zawierania  umów  o  udzielanie  świadczeń
zdrowotnych  i  rozliczania  kosztów  tych  świadczeń  przez
NFZ i uprawnionych świadczeniodawców,

C . warunki  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  i  rozliczania
kosztów tych świadczeń,

D . prawo  wolnego  wyboru  NFZ,  świadczeniodawców  usług
zdrowotnych przez pacjenta-klienta.

Zadanie 0.
C o  jest  podstawowym  celem  oceny  pozycji  zakładu  opieki
zdrowotnej w otoczeniu konkurencyjnym?

A . określenie  kierunków  zmian  działalności  zakładów
konkurencyjnych,

B . porównanie  dotychczasowych  wyników  funkcjonowania
zakładu z wybranymi zakładami konkurencyjnymi,

C . ustalenie  wskaźników udziału w rynku w poszczególnych
rodzajach świadczeń zdrowotnych,

D . określenie  szans  i  zagrożeń  zakładu  oraz  kierunków
dostosowania  się  zakładu  do  obecnych  i  przyszłych
warunków tego otoczenia.



Zadanie 0.
Śmiertelność jest to iloraz liczby:

A . zgonów z  powodu  danej  choroby  w  określonym czasie  do
liczby chorych na tę chorobę w tym samym czasie,

B.  zgonów do liczby osób zdrowych na danym terenie,
C.  zdrowych do liczby zgonów,
D . chorych  na  daną  chorobę  do  l iczby  zgonów z  powodu  tej

choroby.

Zadanie 0.
System finansowania ochrony zdrowia w Polsce jest systemem:

A.  mieszanym, ubezpieczeniowo-budżetowym,
B.  budżetowym,
C.  opartym o system ubezpieczeniowy - Bismarkowski,
D.  samorządowym.

Zadanie 0.
C o  to  jest  budżet  zakładu  opieki  zdrowotnej/podmiotu
leczniczego?

A.  zestawienie zapotrzebowania na środki pieniężne,
B.  plan bieżącej działalności i funduszu płac,
C . plan  ogółu  dochodów  i  wydatków,  będący  podstawą

racjonalnego wykorzystania zasobów,
D . plan  podziału  zasobów  na  różne  rodzaje  świadczonych

usług zdrowotnych.

Zadanie 0.
Co jest istotą rachunkowości zarządczej:

A . konfrontacja  danych  księgowych  o  majątku  jednostki
gospodarczej z ich stanem faktycznym,

B . tworzenie  podstaw  do  podejmowania  decyzji  w  zakresie
przyszłej działalności jednostki gospodarczej,

C . wyrażenie  w  jednostkach  pieniężnych  zużycia  środków
trwałych za pewien okres czasu,

D . konfrontacja  danych  księgowych  o  majątku  jednostki
gospodarczej  i  wyrażenie  w  jednostkach  pieniężnych
zużycia środków trwałych.



Zadanie 0.
Przewaga konkurencyjna podmiotu leczniczego to:

A . zdolność  zakładu do  rozwiązywania  bieżących problemów
jego funkcjonowania,

B . umiejętność sprzedania świadczeń zdrowotnych po cenach
wyższych niż to robią inne zakłady,

C . zdolność  zakładu  do  udzielania  lepszych  i
korzystniejszych  świadczeń  zdrowotnych  niż  to  robią
inne  zakłady  na  potrzeby  i  wymagania
pacjentów-klientów,

D . dążenie do uzyskania maksymalnych korzyści finansowych
niezależnie  od  jakości  udzielanych  świadczeń
zdrowotnych.

Zadanie 0.
Podaż świadczeń zdrowotnych to:

A . potrzeby  i  wymagania  pacjentów-klientów  w  zakresie
świadczeń zdrowotnych,

B . ogół świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganym
standardom,  oferowanych  przez  podmioty  do  tego
uprawnione,  mających  zaspokoić  potrzeby  i  wymagania
pacjentów-klientów,

C . prognozowana  i lość  i  jakość  świadczeń  zdrowotnych  w
okresach przyszłych,

D . ogół  relacji  między  świadczeniodawcami  i
świadczeniobiorcami usług zdrowotnych.

Zadanie 0.
Bilans jest to:

A .  niedobór środków pieniężnych w kasie,
B . dokument informujący o stanie majątkowym i finansowym

przedsiębiorstwa  oraz  źródłach  jego  finansowania
sporządzony na określony dzień,

C . zestawienie  grup  kategorii  majątkowych  (aktywów)  wg.
kryterium płynności,

D . dwustronne  zestawienie  wartości  majątkowych  wg.
kryterium stopnia zużycia.

Zadanie 0.
Statystyka  publiczna  dla  potrzeb  ochrony  zdrowia  prowadzona
jest przez:

A.  Ministerstwo Zdrowia,
B.  Ministerstwo Zdrowia i Główny Urząd Statystyczny,
C . Ministerstwo  Zdrowia,  Główny  Urząd  Statystyczny,  MON,

MSWiA,
D.  Państwowy Zakład Higieny.



Zadanie 0.
Graficzny  obraz  przedstawiający  poszczególne  części
organizacji,  ich  funkcje  oraz  zachodzące  pomiędzy  nimi
zależności (więzi organizacyjne) to:

A .  koncepcja funkcjonowania organizacji w środowisku,
B.  krytyka organizacji,
C .  schemat organizacyjny,
D.  statut organizacji.

Zadanie 0.
Plany organizacji wyznaczają:

A.  cele organizacji,
B . działania  członków  organizacji  w  odniesieniu  do

możliwości technicznych,
C . zasady  pozyskania  środków  finansowych  na  realizację

wyznaczonych celów organizacji,
D . kierunki działań zmierzające do zapewnienia pracownikom

warunków pracy określonych zapisami kodeksy pracy.

Zadanie 0.
Planowanie strategiczne jest:

A . długofalowym  procesem  określania  zadań  dla  kadry
kierowniczej wszystkich szczebli organizacji,

B . sformalizowanym  procesem  długofalowego  planowania
stosowanego  do  określania  i  realizacji  celów
organizacji,

C . działaniem zmierzającym do podziału kompetencji i zadań
dla kadry kierowniczej niższego szczebla,

D . określaniem  obszarów  rozwoju  organizacji  w  otoczeniu
zewnętrznym.

Zadanie 0.
Wzajemne  relacje  i  powiązania  pomiędzy  elementami  organizacji
warunkujące jej sprawne funkcjonowanie to:

A.  cele organizacji,
B .  więzi organizacyjne,
C.  zasoby organizacji,
D.  czas pracy w organizacji.

Zadanie 0.
Najważniejszym zasobem w organizacji według Petera Druckera są
/jest:

A .  środki ekonomiczne,
B.  środki techniczne,
C.  wykształcenie kadry zarządzającej,
D.  ludzie.



Zadanie 0.
Działanie zorganizowane to działanie:

A . dla którego przygotowany został szczegółowy harmonogram
realizacji poszczególnych jego etapów,

B . d la  którego  przygotowano  dokładną  procedurę  kontroli
stopnia realizacji zamierzonego celu,

C . o  uświadomionym  celu,  właściwie  przygotowane
(uwzględniające  warunki  działania,  najlepsze  realne  w
danych  warunkach  sposoby  realizacji  celów  oraz
niezbędne  zasoby  realizacji  celów),  sprawnie
zrealizowane oraz zawierające ocenę jego skutków,

D . które  charakteryzuje  s ię  wysokim  stopniem
sformalizowania jego wykonania.

Zadanie 0.
Liczba pracowników bezpośrednio podległych kierownikowi danego
szczebla ustalona przepisami organizacyjnymi to:

A.  zasięg kierowania,
B.  potencjalna rozpiętość kierowania,
C.  formalna rozpiętość kierowania,
D.  styl kierowania.

Zadanie 0.
Jakimi  cechami  powinna  się  charakteryzować  strategia
organizacji :

A . określać  wyłącznie  kierunki  i  cele  przyszłej
działalności finansowej organizacji,

B . określać wyłącznie przyszłe warunki pracy zatrudnionych
w organizacji ludzi,

C . ograniczać  się  do  powielania  przykładów  funkcjonowania
innych organizacji,

D . określać  kierunki  i  cele  je j  przyszłej  działalności
oraz  sposoby  ich  realizacji  (wynikające  z  szans  i
zagrożeń  organizacji  w  je j  otoczeniu  konkurencyjnym
oraz jej silnych i słabych stron).

Zadanie 0.
Zarządzanie to inaczej:

A .  realizacja celów przy pomocy podwładnych,
B.  motywowanie pracowników do zwiększenia wydajności,
C.  wydawanie poleceń podległym pracownikom,
D.  wykonywanie wszystkiego samemu.



Zadanie 0.
W procesie kierowania można wskazać:

A.  podmiot i przedmiot kierowania,
B.  przedmiot kierowania,
C.  cele kierowania,
D . cele  kierowania,  podmiot  i  przedmiot  kierowania  oraz

relacje zachodzące pomiędzy nimi w procesie kierowania.

Zadanie 0.
Co to jest cel działania?

A.  zasady współdziałania między częściami organizacji,
B . zbiór działań przewidzianych do wykonania na stanowisku

pracy,
C . utrwalone zachowania pracowników wynikające ze sposobów

wykonywania pracy,
D . pożądany  stan  rzeczy,  jaki  zamierza  osiągnąć  podmiot

działający  poprzez  podjęcie  lub  zaniechanie  określonego
działania.

Zadanie 0.
Punktem wyjścia SWOT jest analiza:

A.  szans, zagrożeń, rozwoju i kariery,
B.  szans, słabości, strategii i działania,
C.  siły, słabości, szans i zagrożeń organizacji,
D.  siły, szans i rozwoju.

Zadanie 0.
W  grupie  umiejętności,  jakimi  powinien  wykazać  się  kierownik  w
procesie kierowania wymienia się następujące umiejętności:

A .  społeczne i dydaktyczne,
B.  kierownicze i interpersonalne,
C.  koncepcyjne, społeczne, techniczne,
D.  techniczne i intelektualne.

Zadanie 0.
Motywacyjna funkcja kierownika to:

A . stwarzanie  pracownikom  dobrych  warunków
organizacyjno-technicznych,

B . pobudzanie  pracowników  do  efektywnego  wykonywania
zadań,

C.  inspirowanie pracowników do osiągnięć,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Stan  rzeczy,  który  będąc  pod  jakimś  względem  cennym  dla
działającego,  wyznacza  kierunek  i  strukturę  jego  działania  w
określonym czasie i przestrzeni jest to:

A .  wytyczna sprawnego działania,
B.  efekt działania,
C.  cel działania,
D.  skutek uboczny działania.

Zadanie 0.
Na podstawy sprawnego działania składają się:

A .  cechy i wytyczne sprawnego działania,
B . wytyczne  sprawnego  działania  i  warunki  sprawnego

działania,
C.  cechy i warunki sprawnego działania,
D . cechy sprawnego działania, wytyczne sprawnego działania

i warunki sprawnego działania.

Zadanie 0.
Kadra medyczna w zarządzaniu jakością jest to:

A . najważniejszy zasób, w którego rozwój należy inwestować
w miarę posiadanych środków finansowych,

B . najważniejszy  i  najcenniejszy  zasób,  w  którego  rozwój
należy i warto inwestować,

C . najważniejszy  zasób,  ale  inwestujemy  w  rozwój  tylko
wybranego  grona  osób,  jak  najbardziej  cennych  -  co
podyktowane jest dostępnymi środkami finansowymi,

D . najważniejszy  zasób,  ale  inwestujemy  tylko  w  kadrę
medyczną  lekarską  i  pielęgniarską,  jako  najcenniejszy
kapitał ludzki w ochronie zdrowia.

Zadanie 0.
Twórcą klasycznej teorii organizacji jest:

A .  Frederick W.Taylor,
B.  Henry L.Gantt,
C.  Henri Fayol,
D.  Robert Owen.



Zadanie 0.
Więź hierarchiczna (służbowa, liniowa):

A . jest  to  jednostronna  zależność  pracownika  od
przełożonego,

B.  łączy pracowników z ich kierownikami,
C . jest  to  jednostronna  zależność  pracownika  od

przełożonego,  która  przebiega  zawsze  z  góry  w  dół
szczebli  organizacyjnych  i  daje  przełożonemu  prawo
decydowania o zadaniach pracownika w czasie pracy,

D . daje  przełożonemu  prawo  decydowania  i  zadaniach
pracownika w czasie pracy.

Zadanie 0.
Ustalanie  polityki  danej  organizacji  i  współdziałanie  z
otoczeniem należy do:

A.  kierowników pierwszego szczebla zarządzania,
B.  kierowników średniego szczebla zarządzania,
C.  kierowników najwyższego szczebla zarządzania,
D.  dyrektora przedsiębiorstwa.

Zadanie 0.
Kultura organizacji jest to:

A .  system zakazów, nakazów, wartości moralnych,
B.  utrwalony wzorzec założeń, wartości, norm organizacji,
C . wzorzec  założeń,  wartości  i  norm  uznawanych  przez

pracowników,
D . utrwalony  wzorzec,  uznawanych  przez  członków

organizacji,  założeń,  wartości,  norm  i  sposobów
radzenia  sobie  z  doświadczeniami,  które  zostały
wypracowane w toku rozwoju tej organizacji.

Zadanie 0.
N a  jaki  okres  czasu  przyznawana  jest,  przez  Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, akredytacja?

A.  1 rok,
B.  3 lata,
C.  5 lat,
D.  na czas nieokreślony.



Zadanie 0.
Organizacja w ujęciu rzeczowym jest to:

A . względnie  wyodrębniona  z  otoczenia  całość  ludzkiego
działania  mająca  określoną  strukturę  skierowana  na
realizację celu lub celów,

B . grupa  ludzi  wraz  z  zasobami  rzeczowymi,  którzy
współpracują  ze  sobą  w  sposób  uporządkowany  i
skoordynowany aby osiągnąć pewien zestaw celów,

C.  sposób zarządzania zespołem pracowników i kierowników,
D.  odpowiedź A i B są odpowiedziami prawidłowymi.

Zadanie 0.
Co to jest system (w znaczeniu ogólnym)?

A . wyłącznie  organizm  żywy  (ludzki,  roślinny,  komórka
organizmu żywego),

B . tylko  urządzenia  techniczne  (komputer,  urządzenie  do
dializy nerek, zegarek, telewizor, telefon),

C . wyłącznie  organizacje  ludzkie  (instytucja,  szkoła,
szpital, bank, przedsiębiorstwo),

D . zbiór  elementów  o  określonych  cechach  i  wzajemnych
relacji  między  tymi  elementami  tworzących  określoną
całość o innych cechach niż cechy elementów.

Zadanie 0.
Popyt  na  opiekę  zdrowotną  jest  uzależniony  od  wielu  elementów,
do których zaliczamy:

A.  istnienie poza cenowych barier dostępu do usług,
B.  personel medyczny,
C.  cały personel i jego stosunek do pacjenta,
D.  istnienie cenowych barier dostępu do usług.

Zadanie 0.
Zarządzanie jakością w organizacji polega na:

A . przyjęciu  nowych  wyznaczników  polityki  zarządzania
kadrami  jako  najważniejszego  wyznacznika  zarządzania
jakością,

B . opracowaniu  wielokierunkowego  systemu  komunikacji  w
organizacji  pomiędzy  klientami  wewnętrznymi  a
zewnętrznymi,

C . kształtowaniu  koncepcji  klientów  wewnętrznych  i
zewnętrznych  których  potrzeby  i  oczekiwania  winny  być
spełnione  przez  organizację  w  celu  rozpoczęcia  procesu
poprawy jakości,

D . skłaniania pracowników do aktywnego udziału w procesie
poprawy jakości.



Zadanie 0.
Organizacja definiowana jest jako:

A.  nazwa dyscypliny naukowej,
B.  sposób działania władzy w organizacji,
C . całość  złożona  z  elementów,  których  funkcjonowanie

przyczynia się do powodzenia tej całości,
D.  metoda kierowania zasobami finansowymi w organizacji.

Zadanie 0.
Koncepcja  marketingowa  usług  opiera  się  na  czterech  filarach,
jednym z nich jest:

A .  rynek usług medycznych bieżący,
B.  potrzeby klienta wewnętrznego,
C.  rentowność,
D.  potrzeby klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

Zadanie 0.
Źródłem władzy może być:

A . charyzma,  przymus,  nagroda,  autorytet  faktyczny,
emocje,

B . autorytet  faktyczny,  władza  z  mocy  prawa,  umowa,
uczucie,

C . własność  lub  prawo  dysponowania  zasobami  organizacji,
sympatie,

D . charyzma, przymus, nagroda, autorytet faktyczny, władza
z mocy prawa, własność lub prawo dysponowania zasobami
organizacji, pozycja w organizacji.

Zadanie 0.
Planowanie karier w organizacji polega na:

A . zapewnieniu  realizacji  celów  sukcesywnie  wszystkim
pracownikom,

B . wyłonieniu  w  przebiegu  planowania  kariery
najzdolniejszych przedstawicieli kadry,

C . łączeniu  indywidualnych  planów  rozwoju  z  planami
rozwoju firmy,

D.  zachęcaniu pracowników do ambitnego rozwoju.

Zadanie 0.
Kryteria ocen pracowniczych mogą mieć charakter:

A .  osobowościowy i kwalifikacyjny,
B.  behawioralny,
C.  efektywnościowy,
D . osobowościowy,  kwalifikacyjny,  efektywnościowy,

behawioralny.



Zadanie 0.
Co oznacza wartościowanie pracy?

A . porównywanie  stopnia  trudności  różnych  czynności  w
procesie pracy,

B.  wycenę stopnia trudności pracy,
C.  ocenę pracy,
D.  zbudowanie systemu wynagradzania.

Zadanie 0.
Zapewnienie bezpieczeństwa w wykonywaniu zadań zawodowych na
pielęgniarskich stanowiskach pracy leży w gestii:

A .  pracownika,
B.  pracodawcy,
C.  kierownictwa liniowego,
D.  nadzoru PIP.

Zadanie 0.
Kariera zawodowa to:

A.  rozwój zawodowy jednostki w toku jej życia,
B.  awans pracownika w zakładzie pracy,
C.  uzyskiwanie nagród przez pracownika,
D.  podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Zadanie 0.
Przemieszczenie pracowników jest to:

A .  zamiana pracowników na stanowiskach pracy,
B.  reorganizacja stanowisk pracy,
C . zmiana  stanowisk  pracy  przez  indywidualnych

pracowników,
D . zmiana stanowisk pracy przez indywidualnych pracowników

i  całe  zespoły  wewnątrz  komórek organizacji  oraz  między
nimi.

Zadanie 0.
Planowanie zatrudnienia to:

A . określanie  l iczby  pracowników  niezbędnych  dla
funkcjonowania organizacji,

B . stały  proces  obejmujący  określenie  potrzeb  personalnych
organizacji w wymiarze ilościowym i jakościowym,

C.  określenie kwalifikacji pracowników,
D . ustalanie  czasu  pracy  i  rodzaju  umów  o  pracę  w

organizacji.



Zadanie 0.
D o  kursu  kwalifikacyjnego  może  przystąpić  pielęgniarka,
położna,  która  posiada  prawo  wykonywania  zawodu,  oraz  staż
pracy w zawodzie:

A .  1 miesiąc,
B.  3 miesiące,
C.  6 miesięcy,
D.  co najmniej 1 rok.

Zadanie 0.
Kierunki,  zakres  i  formy  doskonalenia  zawodowego  kadry  w
instytucji opierają się na:

A.  lobbingu tematyki szkoleniowej,
B . atrakcyjności  określonych  form  szkolenia  (staże,

warsztaty),
C.  badaniu oczekiwań personelu,
D.  ocenie potrzeb szkoleniowych firmy.

Zadanie 0.
Adaptacja  społeczno  -  zawodowa nowo  zatrudnionego  pracownika
oznacza:

A.  zdobycie samodzielności zawodowej,
B.  integrację pracownika z grupą i celami organizacji,
C . przystosowanie  pracownika  do  zawodu  i  subkultury

zawodowej,
D.  przystosowanie warunków pracy do pracownika.

Zadanie 0.
Struktura  wynagradzania  pracowników  w  organizacji  powinna
wynikać z:

A .  kondycji finansowej firmy,
B.  oceny wartości pracy na stanowisku,
C.  oszacowania oczekiwań pracowników,
D.  odgórnych regulacji prawnych.

Zadanie 0.
Jakie działania obejmuje proces oceny pracowników?

A.  ustalenie standardów wyników,
B.  wybór metody oceny,
C . przeprowadzenie  oceny  i  wyciąganie  wniosków  na

przyszłość,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
System ocen pracowniczych to:

A.  proces oceniania i nagradzania pracowników,
B.  proces oceniania i karania pracowników,
C . metoda  okresowej  ewaluacji  i  uczestnictwa,  która

obejmuje  ilościowe  i  jakościowe  aspekty  organizacyjnego
funkcjonowania  pracownika  i  daje  odpowiedź  na  pytanie
czy  i  w  jakim  zakresie  pracownik  spełnia  wymogi
stanowiska pracy,

D . odpowiedź  na  pytanie,  czy  i  w  jakim  zakresie  pracownik
spełnia wymogi stanowiska pracy.

Zadanie 0.
Punkt wyjścia do opisu stanowiska pracy stanowi:

A.  określenie więzi hierarchicznych stanowiska pracy,
B.  ustalenie celów stanowiska pracy,
C . ustalenie  zakresu  obowiązków,  uprawnień  i  kompetencji

oraz odpowiedzialności,
D . określenie  wymaganych  i  pożądanych  kwalifikacji  oraz

cech osobowości pracownika.

Zadanie 0.
Na czym polega istota pracy kierownika ?

A . sprawowaniu formalnej władzy przewidzianej w przepisach
organizacyjnych,

B.  przekazywaniu poleceń przełożonych wyższego szczebla,
C.  zapewnianiu sprawnej realizacji celów organizacji,
D . doprowadzaniu  do  zgodności  interesów  różnych  grup

pracowniczych.

Zadanie 0.
Proces oceniania pracowników w firmie powinien zawsze prowadzić
do:

A.  podjęcia decyzji dotyczących wynagrodzeń,
B.  zweryfikowania kryteriów i narzędzi oceny kierowników,
C.  podniesienia dyscypliny zawodowej,
D.  ogłoszenia rankingu pracowników.

Zadanie 0.
Wykorzystanie zasobów ludzkich w organizacji obejmuje:

A.  tworzenie ścieżki kariery zawodowej,
B.  opracowanie ścieżek szybkiego awansu,
C.  organizowanie kadry rezerwowej,
D . tworzenie  ścieżki  kariery  zawodowej,  organizowanie

kadry rezerwowej, opracowanie ścieżek szybkiego awansu,
opracowanie  planów  rotacji,  upowszechnienie  informacji
na temat dostępnych dróg awansu.



Zadanie 0.
Główne instrumenty rozwoju zasobów ludzkich to:

A.  doskonalenie i strukturyzacja pracy,
B.  doskonalenie i przeniesienia pracowników,
C.  strukturyzacja pracy i przeniesienia pracowników,
D . doskonalenie  pracowników,  strukturyzacja  pracy,

przeniesienia pracowników.

Zadanie 0.
Proces adaptacji zawodowej pracowników polega na:

A . dostosowaniu  celów  organizacji  do  kompetencji
zatrudnionych w niej pracowników,

B . dostosowaniu rzeczywistych kompetencji  pracowników do
kompetencji  wymaganych  na  stanowiskach  pracy
wynikających  z  warunków  funkcjonowania  organizacji  i
warunków funkcjonowania rynku pracy,

C . dostosowaniu  jakości  wykonywanej  pracy  do
indywidualnych aspiracji zawodowych pracowników,

D . planowaniu  poprawy  stosunków między  różnymi  grupami
pracowników  w  organizacji  lub  między  pracownikami  w
zespole pracowniczym.

Zadanie 0.
Celem planowania potrzeb personalnych w wymiarze jakościowym
jest określenie:

A.  liczby pracowników,
B.  kwalifikacji i umiejętności pracowników zakładu,
C . określenie  profil i  kompetencyjnych  dla  pracowników,  tak

aby mogli skutecznie wykonywać powierzone im czynności
i funkcje,

D.  liczby i kwalifikacji pracowników.

Zadanie 0.
Fundamentalny  (często  nieosiągalny),  a  równocześnie  unikatowy
stan przyszły, do którego zmierza organizacja to:

A.  koncepcja funkcjonowania organizacji w środowisku,
B.  misja organizacji,
C .  schemat organizacyjny,
D.  statut organizacji.



Zadanie 0.
Termin "dywersyfikacja usług" oznacza:

A . ochronę  zakładu  przed  skutkami  zapaści  na  rynku przez
różnorodność usług,

B . ochronę zakładu przed konkurencją przez rozśrodkowanie
usług do miejsc odległych od siebie,

C . planową  politykę  ochrony  produktu,  usługi  przez
uzyskanie patentu lub zastrzeżenie wzoru lub procedury,

D . planową  politykę  ochrony  produktu,  usługi  przez
wdrożenie  dumpingowych  cen  w  stosunku  do  cen
konkurencji.

Zadanie 0.
Szczebel organizacyjny to:

A . zakres  władzy  właściwy  dla  danego  stanowiska
kierowniczego  wynikający  z  podziału  władzy  w
organizacji,

B . rodzaj  więzi  specjalistycznych  między  różnymi  częściami
organizacji,

C . określony  poziom  (kierowniczy  lub  wykonawczy)  w
strukturze hierarchicznej organizacji,

D . ciąg wzajemnych zależności między stanowiskami pracy w
organizacji.

Zadanie 0.
Proces  prowadzący  w  kierunku  rozwoju  organizacyjnego  i
odnowienia się przedsiębiorstwa to:

A.  zarządzanie strategiczne,
B.  sposób działania władzy w organizacji,
C .  zarządzanie operacyjne,
D.  metoda kierowania zasobami finansowymi w organizacji.

Zadanie 0.
Strategia organizacji jest to:

A . przemyślana  ogólna  koncepcja  działania,  której
realizacja zapewnia organizacji przewagę na rynku, mimo
integralnego przeciwdziałania konkurencji,

B.  utrwalony wzorzec założeń, wartości, norm organizacji,
C . sposób,  w  jaki  instytucja  zamierza  realizować  swoją

misję, jest to procedura osiągania sukcesu,
D.  odpowiedź A i B jest prawidłowa.



Zadanie 0.
Misja  organizacji  nabiera  strategicznego  znaczenia,  gdy  spełnia
wymogi:

A .  wyznacza kierunek i dotyczy przyszłości,
B . wyraża  marzenia  i  wyzwania,  które  stają  s ię  udziałem

pracowników,
C.  proces jej realizacji jest wiarygodny,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Cele strategiczne określają:

A.  podmiot i przedmiot kierowania,
B.  zadania kadry kierowniczej i pracowników,
C . kierunki  działań  organizacji  nastawionych  na  obniżenie

kosztów działania,
D . c o  dana  jednostka  organizacyjna  chce  osiągnąć  w

kolejnych  okresach  i  pozwalają  kontrolować,  czy  osiąga
sukces.

Zadanie 0.
Określony  sposób  zarządzania  instytucją,  gdzie  najważniejsze
jest  zaspokojenie  istniejących  i  domyślnych  potrzeb  pacjentów  i
ich rodzin za pomocą określonych świadczeń jest to:

A .  marketing usług zdrowotnych,
B.  zarządzanie operacyjne,
C.  obniżanie kosztów działania organizacji,
D.  kierowanie zakładem podstawowej opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Analiza  i  badanie  rynku  jest  to  metoda  zarządzania  polegająca
na:

A.  ocenie szans i zagrożeń dla firmy,
B.  określenie mocnych i słabych organizacji,
C .  przewidywaniu kosztów działania organizacji na rynku,
D . ocenie  szans  i  zagrożeń  jakie  istnieją  w  otoczeniu

zewnętrznym firmy a także określenie mocnych i  słabych
stron własnej organizacji.

Zadanie 0.
Strategiczna  przewaga  organizacji  na  rynku  usług  medycznych
polega na tym aby:

A.  działać sprawnie i ekonomicznie,
B.  stosować tanie procedury medyczne,
C . w  ramach  wybranej  domeny  działania  być  bardziej

atrakcyjnym  partnerem  niż  inne  firmy,  działające  na
podobnym segmencie rynku,

D.  dostosować działalność zakładu do potrzeb pracowników.



Zadanie 0.
Model zmiany organizacyjnej wg Kurta Lewina nakazuje rozpocząć
zmianę od:

A.  rozmrożenia sytuacji,
B.  zaprojektowania zmiany,
C.  rozpoznania szans na zmianę,
D.  prognozy przyszłych stanów.

Zadanie 0.
C o jest głównym psychologicznym atutem w trakcie wprowadzania
zmian?

A.  oparcie się na racjonalnych przesłankach,
B.  brak obawy przed niepowodzeniem,
C.  kierowanie się doświadczeniami innych,
D.  gotowość poświęcenia się dla zmian.

Zadanie 0.
Które  pytanie  należy  postawić  sobie  w  pierwszej  kolejności,
myśląc o zmianach osobistych?

A.  czy jestem dobrym szefem,
B.  czy potrafię rozstać się z przeszłością,
C.  czy potrafię pokierować ludźmi,
D.  dlaczego zawsze mam problemy.

Zadanie 0.
Jeśli  zmiana  oznacza  reakcję  na  pojawiające  się  okoliczności,
raczej  stopniową,  niż  całościową,  to  mamy  do  czynienia  ze
zmianą:

A.  planowaną,
B.  pospieszną,
C.  dostosowawczą,
D.  stabilizującą.

Zadanie 0.
Wśród  najważniejszych  przyczyn  oporu  stawianego  zmianom
wymienia się:

A .  niepewność,
B.  naturalną ludzką przekorę,
C.  oczywisty sprzeciw wobec kierownictwa,
D.  antagonizmy wśród pracowników.



Zadanie 0.
Kierowanie zmianami uwzględnia na początku procesu przemian:

A.  analizę zewnętrznego i wewnętrznego rynku dla zmian,
B.  planowanie zmiany,
C.  umocnienie zmiany,
D.  przełamanie oporu wobec zmiany.

Zadanie 0.
Które z haseł najlepiej odzwierciedla podejście do zmiany?

A.  każda zmiana budzi niepokój,
B.  zmiana rozpoczyna się od nas samych,
C.  większość zmian obarczonych jest niepowodzeniem,
D.  zmiana jest zbyt kosztowna.

Zadanie 0.
Zmiana kultury organizacyjnej wskazuje na następującą tendencję
przejścia od:

A.  tłamszenia do delegowania uprawnień,
B.  wsparcia do rozkazywania,
C.  zaufania do strachu,
D.  pracy zespołowej do hierarchicznej.

Zadanie 0.
Co powinno być końcowym etapem wprowadzania zmian?

A.  kontrola efektywności wprowadzanych zmian,
B.  wdrożenie programu przedsięwzięć,
C.  rozpoznanie źródeł konfliktu,
D.  opracowanie listy problemów do rozwiązania.

Zadanie 0.
W  sytuacji,  gdy  zmiana  dotyczy  takich  aspektów,  jak:  projekty
stanowisk  pracy,  rozkładu  władzy,  mechanizmów  koordynacji,  to
obszarem zmiany organizacyjnej są?

A.  strategia organizacji,
B .  struktura organizacyjna,
C.  technika,
D.  ludzie.

Zadanie 0.
Uznany  model  cyklu  życia  organizacji  wskazuje  jednoznacznie,
że :

A.  każda organizacja nieuchronnie zmierza do schyłku,
B.  organizacja ma szansę na odnowienie się poprzez zianę,
C.  organizacja funkcjonuje niezmiennie,
D.  sama nie ulegnie zmianie.



Zadanie 0.
Sposób pokonywania oporu wobec zmian polegający na przekręcaniu
faktów i liczb tak, aby wydawały się bardziej atrakcyjne to:

A.  manipulacja,
B.  przymus,
C.  obrona,
D.  odrzucenie.

Zadanie 0.
Gotowość organizacji do zmiany jest tym większa, im:

A.  mniejsze są koszty zmiany,
B.  zmiana jest łatwiejsza,
C.  pracownicy bardziej napierają na zmianę,
D . bardziej  stopień  niezadowolenia  członków  instytucji

oraz  jasna  wizja  przemian  przewyższająca,  koszty
zmiany.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  kierownictwo  zakładu  opieki  zdrowotnej  może
pokonać opory związane z wprowadzeniem zmian?

A . uzasadnić  konieczność  zmian  niezbędnych  dla  dobra
firmy,

B.  zapewnić pracowników o lepszej, udanej przyszłości,
C.  podać przygotowane scenariusze postępowania,
D . zapewnić  szeroką  komunikację,  dzielić  s ię  posiadanymi

informacjami ze wszystkimi partnerami procesu zmian.

Zadanie 0.
Jakie  działania  należy  podjąć,  aby  zmienić  negatywne
nastawienia pracowników do zmian?

A . stworzyć pracownikom możliwości uzewnętrznienia swoich
obaw,

B . przedstawić  kontrargumenty  świadczące  o  tym,  jakie
skutki przyniosą zmiany,

C . spowodować,  by  zmiana  objęła  wszystkie  sfery
funkcjonowania zakładu,

D.  sprawić, aby proces zmian przebiegał gwałtownie.

Zadanie 0.
Oferta  złożona  na  początku  negocjacji,  o  charakterze
wygórowanego żądania, zakładająca zapas na konieczne ustępstwa
to :

A.  dolna linia,
B.  punkt aspiracji,
C .  pozycja otwarcia,
D.  przedział akceptacji.



Zadanie 0.
Negocjacje zbiorowe to:

A.  uzgodnienie podziału zadań,
B.  ocena działania kadry kierowniczej przez pracowników,
C . konsultacje warunków pracy ze związkami i korporacjami

zawodowymi,
D . proces  uzgadniania  zadowalającej  umowy  zbiorowej

pomiędzy grupą pracowniczą i kierownictwem.

Zadanie 0.
Jaką rolę w taktykach negocjacyjnych pełnią prezenty i łapówki?

A . "podchodzenia  negocjatora"  w  celu  poprawienia  swojej
pozycji,

B .  wzmocnienia prestiżu drugiej strony,
C.  przedstawienia przeciwnika w lepszym świetle,
D.  zmniejszenia szansy na osiągnięcie dobrego wyniku.

Zadanie 0.
Arbiter  między  stronami  konfliktu  może  usprawnić  proces
porozumienia poprzez:

A.  wskazywanie różnorodności celów,
B.  podkreślenie podobieństwa celów,
C.  działanie bez przygotowania,
D.  przygotowanie jednej ze stron.

Zadanie 0.
Do źródeł konfliktu zalicza się m.in.:

A .  różnice celów i konkurencja o zasoby,
B.  jasno określone cele i zadania członków organizacji,
C . umocnienie  kontaktów  między  grupami  zawodowymi  na

terenie zakładu,
D . wzrost  zaangażowania  pracowników  w  działania  na  rzecz

promowania własnego zakładu.

Zadanie 0.
Członkowi  zespołu  negocjacyjnego:  zaufanemu,  dojrzałemu,
potrafiącemu  wyjaśnić  trudne  sytuacje,  wzbudzającemu  respekt
wśród kolegów. Potrafiącemu panować nad wielowątkową dyskusją i
kierować  uwagę  na  zagadnienia  najważniejsze,  kontrolującemu
emocje, pozytywnie reagującemu na spokojne i rozsądne argumenty
strony przeciwnej możemy powierzyć pełnienie roli:

A .  badacza,
B.  l idera,
C.  koordynatora,
D.  indywidualisty.



Zadanie 0.
Akceptowanie  siebie  i  innych,  tolerancja,  umiejętność
słuchania,  asertywność,  otwartość,  elastyczność  i  twórczość,
jako  przejawy  dojrzałości  społecznej  sprzyjają  podjęciu
rozwiązania konfliktu metodą:

A.  kompromisu,
B.  współpracy,
C.  walki,
D.  unikania.

Zadanie 0.
Jaki wpływ na prowadzenie negocjacji ma upór?

A . nie  ma  znaczenia  i  nie  wywiera  wpływu  na  przebieg
negocjacji,

B .  przeszkadza w prowadzeniu negocjacji,
C .  z góry skazuje negocjatora na niepowodzenie,
D.  jest niezbędny do prowadzenia negocjacji.

Zadanie 0.
Zarządzanie  konfliktem  dla  osiągnięcia  celów  między  innymi
poprzez  wprowadzenie  ludzi  z  zewnątrz,  zmianę  struktury
organizacji,  postępowanie  wbrew  regułom,  należy  do  metod
kierowania konfliktem określanych jako:

A.  ograniczenie konfliktu,
B.  tłumienie konfliktu,
C.  rozwiązywanie konfliktu,
D.  stymulacja konfliktu.

Zadanie 0.
Jeżeli  jesteś  osobą,  która  woli  stracić  niż  pozwolić,  by  inni
zyskali mniej niż ty, to reprezentujesz nastawienie:

A.  indywidualistyczne,
B.  altruistyczne,
C.  egalitarne,
D.  kooperacyjne.

Zadanie 0.
Celem  prowadzonych  negocjacji  jest  zwycięstwo  za  wszelką  cenę.
Rozmówca to wróg, od którego żądamy ustępstw, bronimy własnego
stanowiska,  uciekamy  się  do  udawania,  maski,  oszukiwania,
stosujemy groźby. Możemy mówić wtedy o negocjacjach:

A.  problemowych,
B.  miękkich,
C.  twardych,
D.  pozycyjnych.



Zadanie 0.
Strategia negocjacyjna unikania polega na:

A . częściowej  rezygnacji  jednej  ze  stron  negocjacji  ze
swoich oczekiwań,

B . wycofaniu  się  strony  z  sytuacji  konfliktowej  i
niepodejmowaniu żadnych aktywnych działań,

C . ukrywaniu  niektórych  argumentów  przed  przeciwnikiem
negocjacyjnym,

D.  stosowaniem perswazji i nacisku.

Zadanie 0.
Specjalista  rozumiejący  istotę  konfliktu,  obiektywny,  cieszący
s ię zaufaniem i akceptowany przez obie strony. Nie mający prawa
podejmowania decyzji, uważny słuchacz, korzystnie wpływający na
emocje uczestników negocjacji to:

A .  arbiter,
B.  obserwator,
C.  mediator,
D.  koordynator.

Zadanie 0.
Z i lu dniowym uprzedzeniem pracownicy zawiadomieni o przejściu
zakładu  pracy  na  nowego  pracodawcę  mogą  rozwiązać  stosunek
pracy bez wypowiedzenia?

A.  jednodniowym,
B.  trzydniowym,
C.  pięciodniowym,
D.  siedmiodniowym.

Zadanie 0.
Kto  prowadzi  rejestr  zakładowych  układów  zbiorowych  pracy
zawartych  w  samodzielnych  publicznych  zakładach  opieki
zdrowotnej?

A.  minister zdrowia,
B.  minister pracy i polityki socjalnej,
C.  okręgowy inspektor pracy,
D.  wojewoda.

Zadanie 0.
Nadzór  i  kontrolę  przestrzegania prawa pracy,  w tym przepisów i
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje?

A.  Państwowa Inspekcja Pracy,
B.  Państwowa Inspekcja Sanitarna,
C.  Społeczna Inspekcja Pracy,
D.  żadna z wymienionych.



Zadanie 0.
W  razie  ustalenia,  że  wypowiedzenie  umowy  o  pracę  zawartej  na
czas nie określony jest nieuzasadnione, Sąd pracy orzeka:

A.  wyłącznie o przywróceniu do pracy,
B.  wyłącznie o odszkodowaniu,
C.  o przywróceniu do pracy i odszkodowaniu,
D . o  stwierdzeniu  bezskuteczności  wypowiedzenia,  a  jeżeli

umowa  o  pracę  już  wygasła  û  o  przywróceniu  do  pracy
albo o odszkodowaniu.

Zadanie 0.
Urlop wypoczynkowy na wniosek pracownika może być podzielony na
części.  I le  dni  powinna  trwać  co  najmniej  jedna  część
wypoczynku?

A.  6 dni,
B.  9 dni,
C.  12 dni,
D.  14 dni.

Zadanie 0.
Czy  pracodawca  w  razie  potrzeby  może  powierzyć  pracownikowi
inną  pracę  niż  określoną  w  umowie  o  pracę  bez  konieczności
wypowiedzenia  warunków  pracy  lub  płacy,  a  jeśli  tak  to  na  jaki
okres?

A.  nie może,
B . może,  ale  na  okres  nie  przekraczający  3  miesięcy  w

roku,  jeżeli  nie  powoduje  to  obniżenia  wynagrodzenia  i
odpowiada kwalifikacjom pracownika,

C . może,  ale  na  okres  nie  przekraczający  1  roku,  jeżeli
n ie powoduje to obniżenia wynagrodzenia oraz odpowiada
kwalifikacjom pracownika,

D.  może na każdy okres.

Zadanie 0.
Która z umów o pracę z mocy prawa przekształca się w umowę na
czas nieokreślony?

A.  żadna,
B.  druga,
C.  czwarta,
D.  trzecia.



Zadanie 0.
Czy  umowa  o  pracę  zawarta  na  czas  określony  lub  na  czas
wykonywania  określonej  pracy  albo  na  okres  próbny
przekraczający  1  miesiąc,  która  uległaby  rozwiązaniu  po  upływie
trzeciego miesiąca ciąży ulega przedłużeniu?

A.  tak, do dnia porodu,
B.  tak, do ostatniego dnia urlopu macierzyńskiego,
C.  tak, do końca urlopu wychowawczego,
D.  taka umowa nie ulega przedłużeniu.

Zadanie 0.
Na jaki okres może zostać zawarta umowa o pracę?

A.  czas określony i nieokreślony,
B . czas  określony,  nieokreślony,  na  czas  wykonania

określonej pracy,
C . czas  określony,  nieokreślony,  na  czas  wykonania

określonej  pracy,  na  czas  określony  obejmujący  czas
nieobecności  innego  pracownika  (tzw.  umowa  w
zastępstwie),

D . czas  określony,  nieokreślony,  na  czas  wykonania
określonej  pracy,  na  czas  określony  obejmujący  czas
nieobecności  innego  pracownika  (tzw.  umowa  w
zastępstwie), oraz na okres próbny.

Zadanie 0.
Czy można wypowiedzieć umowę o pracę ustnie?

A.  tak,
B . tak,  ale  wtedy  przedłuża  się  okres  wypowiedzenia  o

połowę,
C.  nie, chyba, że pracownik się na to zgodzi,
D.  nie.

Zadanie 0.
Dane  badanych  2500  pacjentów  zapisano  w  komputerowej  bazie
danych.  Zestaw  danych  zapisanych  w  takiej  bazie  dotyczących
jednego pacjenta nazywany jest:

A .  polem,
B.  rekordem,
C.  plikiem,
D.  dokumentem.

Zadanie 0.
Do urządzeń wyjścia zalicza się:

A .  monitor, drukarkę, głośniki,
B.  głośniki, mikrofon,
C.  drukarkę, ploter, myszkę,
D.  klawiaturę, monitor.



Zadanie 0.
W  szkołach  podstawowych  pewnego  miasta  wykonano  badania
przesiewowe  stanu  uzębienia  wśród  dzieci  10-cio  letnich.
Badaniami objęto wszystkich uczniów w tym wieku. Jak nazywa się
zbiór  dowolnych  elementów,  nie  identycznych  pod  względem
badanej  cechy,  obejmujący  wszystkie  elementy,  co  do  których
mają być formułowane wnioski ogólne?

A.  próba reprezentatywna,
B.  próba nieobciążona,
C.  zbiorowość generalna,
D.  zbiorowość wielowymiarowa.

Zadanie 0.
Wyniki  wykonanych  badań  zapisano  w  pamięci  komputera.  Przy
nagłym  wyłączeniu  zasilania  komputera  informacja  zostanie
utracona z:

A .  dysku twardego,
B.  dysku elastycznego,
C.  pamięci ROM,
D.  pamięci RAM.

Zadanie 0.
W  celu  wykonania  ponownych  badań  tarczycy  zaistniała
konieczność wysłania zawiadomień do pacjentów. Treść każdego z
zawiadomień  jest  identyczna,  za  wyjątkiem  danych  personalnych
adresata.  Sprzęt  komputerowy,  którym  się  posłużono  umożliwia
automatyczne przygotowanie i wydrukowanie takiej korespondencji
seryjnej.  Programy  służące  do  przygotowania  korespondencji
seryjnej to:

A .  systemy operacyjne,
B.  poczta elektroniczna,
C.  bazy danych,
D.  edytory tekstu.

Zadanie 0.
Raport z wykonanych badań 2400 uczniów wykonano posługując się
komputerem  klasy  IBM  PC  pracującym  w  systemie  Microsoft
Windows.  Na  ekranie  monitora  komputera  pracującego  w  tym
systemie  najczęściej  znajdują  się  piktogramy  nazywane  ikonami,
reprezentujące  różne  katalogi,  pliki  i td.  Co  reprezentuje  ikona
aplikacji?

A.  urządzenie zewnętrzne,
B.  program,
C.  dokument,
D.  folder.



Zadanie 0.
Do jakiej grupy programów zalicza się Microsoft Word?

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  programy graficzne.

Zadanie 0.
Statystyka, rozumiana jako nauka o badaniu procesów masowych,
posługuje  s ię  różnymi  metodami.  Jedną  z  metod  badawczych
statystyki  jest  szacunek  statystyczny.  Które  z  poniższych
określeń opisuje metodę szacunku statystycznego?

A . uogólnianie  wyników  szczegółowego  badania  pojedynczej
jednostki na całą zbiorowość,

B . ustalanie nieznanych cech zbiorowości na podstawie cech
znanych tej zbiorowości,

C . losowe  wybieranie  z  zbiorowości  jednostek
reprezentujących tę zbiorowość,

D . wybieranie  ze  zbiorowości  jednostek  spełniających
zadane kryteria.

Zadanie 0.
W  oddziale  położniczym  w  czasie  pierwszego  kwartału  urodziło
się 180 noworodków. 99 noworodków było karmionych naturalnie, a
pozostałe  noworodki  były  karmione  sztucznie.  Zaistniałą
sytuację  postanowiono  przedstawić  w  postaci  wskaźników
struktury.  Jednocześnie  dla  noworodków  zestawiono  ciężar  ich
ciała.  Aby  wyznaczyć  średni  ciężar  ciała  należy  obliczyć  jedną
z  wymienionych poniżej miar statystycznych. Wyznaczając średnią
masę ciała noworodków należy obliczyć średnią:

A.  arytmetyczną,
B.  geometryczną,
C.  ważoną,
D.  harmoniczną.

Zadanie 0.
Wartość  współczynnika  korelacji  l iniowej  bliski  jedności
oznacza:

A.  występowanie wyłącznie zależności krzywoliniowej,
B.  brak zależności w ogóle,
C.  zależność liniową bardzo silną,
D.  brak zależności liniowej.



Zadanie 0.
W  pewnej przychodni postanowiono wykonać badania pozwalające
stwierdzić,  jaka  grupa  krwi  występuje  najczęściej  wśród
pacjentów. Raport  z  wykonanych badań wykonano posługując się
komputerem klasy IBM PC. Jednym z zainstalowanych programów na
tym  komputerze  jest  Windows  XP.  Do  jakiej  grupy  programów
zalicza się Windows?

A.  bazy danych,
B.  systemy operacyjne,
C.  edytory tekstu,
D.  programy graficzne.

Zadanie 0.
Jak nazywa się zbiór dowolnych elementów, nie identycznych pod
względem  badanej  cechy,  obejmujący  wszystkie  elementy,  co  do
których mają być formułowane wnioski ogólne?

A.  próba reprezentatywna,
B.  próba nieobciążona,
C.  zbiorowość generalna,
D.  zbiorowość wielowymiarowa.

Zadanie 0.
Młodzież  18  letnią  poddano  szczepieniu  BCG.  W  roczniku  było
1200  osób.  U  wszystkich  wykonano  próbę  tuberkulinową.  U  900
próba  była  ujemna  i  szczepienia  wykonano.  U  pozostałych  próba
była  dodatnia  i  szczepienia  nie  wykonano.  Zaistniałą  sytuację
postanowiono  przedstawić  w  postaci  wskaźników  struktury.
Jednocześnie dla te j grupy młodzieży dokonano pomiaru wzrostu i
masy  ciała.  Wyznaczając  przeciętną  masę  ciała  należy  obliczyć
średnią:

A.  arytmetyczną,
B.  geometryczną,
C.  ważoną,
D.  harmoniczną.

Zadanie 0.
N a podstawie badań statystycznych sformułowano pewną hipotezę.
Jednym  z  etapów  weryfikacji  hipotezy  jest  określenie
akceptowalnego  prawdopodobieństwa  popełnienia  błędu.  Która  z
poniższych  wielkości  opisuje  akceptowalne  prawdopodobieństwo
popełnienia błędu podczas weryfikacji hipotezy?

A.  poziom istotności,
B.  wartość oczekiwana,
C.  zmienna losowa,
D.  rozstęp.



Zadanie 0.
Posługując się sprzętem komputerowym z zainstalowanym systemem
Windows  napisano  raport  z  przeprowadzonych  badań  1200
pacjentów.  Jednym  z  elementów  systemu  Windows  jest  schowek
dzięki któremu można przenosić informacje pomiędzy aplikacjami.
Która  z  poniższych  czynności  spowoduje  wymazanie  informacji
zapisanej w schowku?

A.  wpisanie nowej informacji do schowka,
B.  odczytanie informacji ze schowka,
C . zakończenie  programu  z  którego  wpisano  informację  do

schowka,
D.  otwarcie nowego programu mogącego korzystać ze schowka.

Zadanie 0.
Relacyjna baza danych jest to:

A .  kolekcja powiązanych ze sobą informacji,
B.  zestaw tabel nie powiązanych ze sobą relacjami,
C . baza  danych,  która  umożliwia  przechowywanie  i

wyszukiwanie informacji zgodnie z ustalonymi relacjami,
D.  zbiór danych o określonej strukturze.

Zadanie 0.
Czasy  pobytu  w  szpitalu  pacjentów,  którzy  doznali  obrażeń  w
wyniku  wypadku  drogowego  wynosiły  odpowiednio  dla  kolejnych
pacjentów  5,  10,  10,  10,  10,  11,  13,  16,  17,  20,  21  dni.  I le
średnio dni przebywał w szpitalu poszkodowany w tym wypadku?

A.  10,
B.  13,
C.  16,
D.  18,5.

Zadanie 0.
Raport z wykonanych badań alergologicznych wykonano posługując
s ię  komputerem klasy  IBM PC.  Jednym z  programów,  którym się
posługiwano  jest  Microsoft  Excel.  Do  jakiej  grupy  programów
zalicza się Microsoft Excel?

A.  edytory tekstu,
B.  arkusze kalkulacyjne,
C.  bazy danych,
D.  programy graficzne.



Zadanie 0.
Średnią arytmetyczną ważoną wyznacza się:

A .  w szeregach rozdzielczych szczegółowych,
B . w  szeregach  rozdzielczych  punktowych  i  szeregach

rozdzielczych z przedziałami klasowymi,
C.  tylko w szeregach z przedziałami klasowymi,
D.  nie istnieje taka średnia.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  wielkości  opisuje  akceptowalne
prawdopodobieństwo  popełnienia  błędu  podczas  weryfikacji
hipotezy?

A.  poziom istotności,
B.  wartość oczekiwana,
C.  zmienna losowa,
D.  rozstęp.

Zadanie 0.
Zaangażowanie trzeciej strony w konflikt, to m.in.:

A .  integracja,
B.  afirmacja,
C.  mediacja,
D.  dyktatura.

Zadanie 0.
Technika  pozwalająca  odmawiać  i  egzekwować  swoje  prawa
polegające  na  wielokrotnym  powtarzaniu  kluczowego  zdania,  to
technika:

A.  asertywnej odmowy,
B.  "zdartej płyty",
C.  sondowania,
D.  wskazania na rozbieżności.

Zadanie 0.
W  procesie  kształcenia  znaczącą  rolę  odgrywa  ewaluacja,  która
obejmuje:

A.  zachowania odbiorców w trakcie zajęć edukacyjnych,
B.  pytania zadawane przez słuchaczy po zakończeniu zajęć,
C . uczących  się  i  nauczających,  cele  kształcenia,  metody

uczenia, sposoby oceny wyników,
D.  podawane słuchaczom treści.



Zadanie 0.
Z a  metodę  nauczania  najmniej  aktywizującą  uczestników szkoleń
uznaje się:

A .  warsztaty dydaktyczne,
B.  seminarium,
C.  konwersatorium,
D.  wykład klasyczny.

Zadanie 0.
Które  z  czynników  przyczyniły  s ię  do  powstania  zapotrzebowania
na zastosowanie wiedzy socjologicznej w medycynie?

A.  rozwój nauk społecznych,
B . postrzeganie  zjawisk  społecznych  w  kategorii  zdrowia  i

choroby,
C.  rozwój nowych trendów w medycynie,
D . powiązanie  zdrowia  i  choroby  ściśle  z  naukami

przyrodniczymi.

Zadanie 0.
Zbiory ludzi według Max Weber, wyróżnione ze względu na wspólny
czy podobny prestiż lub zakres władzy określa się terminem:

A.  struktura społeczna,
B.  warstwa społeczna,
C.  społeczeństwo kastowe,
D.  ruchliwość społeczna,

Zadanie 0.
Kodeksy etyki pracowników zawodów medycznych regulują:

A.  przestrzeganie praw pacjentów,
B.  przestrzeganie praw pracowników,
C.  obniżanie kosztów świadczeń medycznych,
D . zmniejszenie  l iczby  postępowań  odszkodowawczych

przeciwko podmiotowi leczniczemu.

Zadanie 0.
Ekperyment medyczny to:

A.  zastosowanie nowego leku lub nowej metody leczenia,
B.  zastosowanie nowego leku,
C.  zastosowanie nowej metody leczenia,
D.  praktyczna próba realizacji pomysłu.



Zadanie 0.
Zasadniczymi komponentami modeli pielęgniarstwa są:

A . osoba,  zdrowie,  środowisko,  potrzeba  opieki,
pielęgniarka, rola pielęgniarki,

B.  osoba, środowisko, potrzeba opieki,
C.  potrzeba opieki, osoba, środowisko,
D.  rola pielęgniarki, potrzeba opieki, osoba.

Zadanie 0.
Warunkiem podstawowym i jednocześnie niezbędnym do wprowadzenia
założeń Primary Nursing do praktyki jest/są:

A.  pozytywne relacje międzyludzkie,
B.  teoretyczne przygotowania zawodowe pielęgniarki,
C . samodzielność  i  odpowiedzialność  pielęgniarki  w

pielęgnowaniu,
D . zależność  i  pełna  odpowiedzialność  pielęgniarki  w

pielęgnowaniu.

Zadanie 0.
Problemy badawcze mają postać:

A.  zdania twierdzącego,
B.  różną, to zależy od zagadnienia, którego dotyczy,
C.  pytania,
D.  twierdzenia lub pytania.

Zadanie 0.
Narzędziem badawczym nazywamy:

A . instrumenty służące do technicznego gromadzenia danych
uzyskiwanych w toku pracy,

B.  metody badawcze,
C.  instrumenty służące do analizy zebranych danych,
D.  metody i techniki badawcze.

Zadanie 0.
"Pani  z  kagankiem"  to  określenie  prekursorki  świeckiego
pielęgniarstwa, którą jest:

A .  Cecile Sanders,
B.  Zofia Szlenkierówna,
C.  Hanna Chrzanowska,
D.  Florencja Nighingtale.



Zadanie 0.
Stosowanie  przez  pielęgniarkę  zasad  leczenia  bólu  w  opiece
paliatywnej wymaga ukończenia kursu:

A.  doskonalącego,
B.  specjalistycznego,
C.  kwalifikacyjnego,
D.  specjalizacyjnego.

Zadanie 0.
WordArt w edytorze tekstu Word jest to:

A .  obiekt, w którym możemy umieszczać tekst,
B.  program, który umożliwia tworzenie efektownych napisów,
C.  program do wstawiania tabel,
D.  program do wstawiania wykresów.

Zadanie 0.
Miara położenia określana mianem modalnej, to:

A .  wartość średnia,
B.  wartość najczęstsza,
C.  synonim wariancji,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.



ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
TEST NR 012113
GRUPA 1
Zadanie 1.
W  zarządzaniu  ludźmi  rolę  samokontroli  zachowań,  bardziej
akcentuje kontrola:

A.  biurokratyczna,
B.  angażująca pracowników,
C.  końcowa,
D.  wstępna.

Zadanie 2.
Wśród  najważniejszych  przyczyn  oporu  stawianego  zmianom
wymienia się:

A .  niepewność,
B.  naturalną ludzką przekorę,
C.  oczywisty sprzeciw wobec kierownictwa,
D.  antagonizmy wśród pracowników.

Zadanie 3.
Jakie  działania  należy  podjąć,  aby  zmienić  negatywne
nastawienia pracowników do zmian?

A . stworzyć pracownikom możliwości uzewnętrznienia swoich
obaw,

B . przedstawić  kontrargumenty  świadczące  o  tym,  jakie
skutki przyniosą zmiany,

C . spowodować,  by  zmiana  objęła  wszystkie  sfery
funkcjonowania zakładu,

D.  sprawić, aby proces zmian przebiegał gwałtownie.

Zadanie 4.
Celem  prowadzonych  negocjacji  jest  zwycięstwo  za  wszelką  cenę.
Rozmówca to wróg, od którego żądamy ustępstw, bronimy własnego
stanowiska,  uciekamy  się  do  udawania,  maski,  oszukiwania,
stosujemy groźby. Możemy mówić wtedy o negocjacjach:

A.  problemowych,
B.  miękkich,
C.  twardych,
D.  pozycyjnych.

Zadanie 5.
Amortyzacja środków trwałych jest to:

A .  wskaźnik kosztów i korzyści,
B . wyrażone  w  jednostkach  pieniężnych  zużycie  środków

trwałych za pewien okres czasu,
C.  stany poszczególnych składników majątku,
D.  koszt zakupu zużytego środka trwałego.



Zadanie 6.
Jakie są najważniejsze role kierownika w organizacji?

A.  społeczna, organizacyjna, decyzyjna,
B.  społeczna, informacyjna, organizacyjna,
C.  międzyludzka, organizacyjna, decyzyjna,
D.  międzyludzka, informacyjna, decyzyjna.

Zadanie 7.
Podstawowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej zakładu opieki
zdrowotnej jest umiejętność:

A.  zapewnienia trwałości wprowadzanych zmian,
B.  korzystania z sukcesów odnoszonych w przeszłości,
C.  prognozowania przyszłości w oparciu o przeszłość,
D . szybkiego  identyfikowania  zmian  w  otoczeniu

zewnętrznym.

Zadanie 8.
Który  z  obszarów  wiedzy  i  umiejętności  z  dziedziny  zarządzania
m a podstawowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania zakładu
opieki zdrowotnej?

A.  formułowanie strategii,
B .  kierowanie zasobami ludzkimi,
C.  marketing i sprzedaż,
D.  negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.

Zadanie 9.
Wśród uwarunkowań negocjacyjnych znajdują się m.in.:

A .  terytorium negocjacyjne i publiczność,
B.  status ekonomiczny i społeczny,
C.  zajmowane stanowisko i wysokość wynagrodzenia,
D.  płeć i wiek negocjujących.

Zadanie 10.
Model Rezydualny opieki zdrowotnej (USA) przyjmuje następujące
założenia:

A . rezygnacja  z  odpowiedzialności  państwa  za  dostęp  do
opieki  zdrowotnej,  obszar  zdrowia  publicznego  i
indywidualnego,

B . zróżnicowanie  usług  i  ich  finansowania,  dominująca rola
sektora prywatnego,

C . zasada  solidaryzmu społecznego,  system umów o  pracę  i
finansowanie  wszystkich  usług  medycznych  z  budżetu
państwa.

D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.



Zadanie 11.
W modelu racjonalnego podejmowania decyzji:

A . wybór  rozwiązania  jest  w  rzeczywistości  podjęciem
decyzji,

B . ocena  nie  jest  niezbędna,  jeżeli  podjęto  prawidłową
decyzję,

C . ważna  jest  realizacja  decyzji,  ponieważ  je j  z łe
wykonanie może zniszczyć cały dotychczasowy proces,

D.  proces jest zakończony w momencie podjęcia decyzji.

Zadanie 12.
Trendy  demograficzne,  zmiany  polityczne,  regulacje  prawne  są
typowym przykładem otoczenia:

A.  dalszego firmy, na które firma nie ma wpływu,
B.  bliższego, na które firma nie ma wpływu,
C.  bliższego, które wpływa na działalność firmy,
D.  dalszego, na które firma ma wpływ.

Zadanie 13.
Celem działania sytemu opieki zdrowotnej w Polsce jest m.in.:

A .  zabezpieczenie opieki ludziom i chorym i niedołężnym,
B . zabezpieczenie  i  dostarczenie  całej  populacji  świadczeń

rehabilitacyjnych,
C . zapewnienie  usług  medycznych,  świadczeń

profilaktyczno-leczniczych  i  rehabilitacyjnych  na
najwyższym  poziomie,  adekwatnie  do  poziomu  wiedzy  i
zasad dobrej praktyki,

D.  zapewnienie edukacji zdrowotnej dzieciom i młodzieży.

Zadanie 14.
Popyt  na  opiekę  zdrowotną  jest  uzależniony  od  wielu  elementów,
do których zaliczamy:

A.  istnienie poza cenowych barier dostępu do usług,
B.  personel medyczny,
C.  cały personel i jego stosunek do pacjenta,
D.  istnienie cenowych barier dostępu do usług.



Zadanie 15.
Jakość opieki pielęgniarskiej jest to:

A . stopień  zgodności  działań  pielęgniarek  z  procedurami
medycznymi,

B . wysoka  satysfakcja  pacjentów  i  ich  rodzin  z  pracy
pielęgniarki w zakładzie opieki zdrowotnej,

C . stopień,  w  jakim  opieka  ta,  wykazując  zgodność  z
profesjonalną  wiedzą,  przyczynia  się  do  osiągnięcia
pożądanych  efektów  w  stanie  zdrowia  osób  (populacji)
oraz  zwiększa  ich  zdolność  do  samoopieki  lub
samopielęgnacji,

D . stopień,  w  jakim  opieka  ta  zwiększa  zdolność  pacjentów
do samoopieki lub samopielęgnacji.

Zadanie 16.
Jakie  wyniki  charakteryzują  funkcjonowanie  samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej?

A.  wyłącznie rzeczowe,
B.  wyłącznie finansowe,
C.  wyłącznie społeczne,
D.  łącznie wyniki rzeczowe, finansowe i społeczne.

Zadanie 17.
Gotowość organizacji do zmiany jest tym większa, im:

A.  mniejsze są koszty zmiany,
B.  zmiana jest łatwiejsza,
C.  pracownicy bardziej napierają na zmianę,
D . bardziej  stopień  niezadowolenia  członków  instytucji

oraz  jasna  wizja  przemian  przewyższająca,  koszty
zmiany.

Zadanie 18.
Na podstawy sprawnego działania składają się:

A .  cechy i wytyczne sprawnego działania,
B . wytyczne  sprawnego  działania  i  warunki  sprawnego

działania,
C.  cechy i warunki sprawnego działania,
D . cechy sprawnego działania, wytyczne sprawnego działania

i warunki sprawnego działania.

Zadanie 19.
Farmakoekonomika to:

A.  racjonalna gospodarka lekami w szpitalu,
B.  ekonomizacja zakupu leków przez apteki szpitalne,
C.  prawidłowa i bezpieczna farmakoterapia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 20.
C o jest głównym psychologicznym atutem w trakcie wprowadzania
zmian?

A.  oparcie się na racjonalnych przesłankach,
B.  brak obawy przed niepowodzeniem,
C.  kierowanie się doświadczeniami innych,
D.  gotowość poświęcenia się dla zmian.

Zadanie 21.
Pacjenci,  konkurencja,  dostawcy  i  lokalna  społeczność  należą
do:

A.  otoczenia bliższego firmy,
B.  otoczenia dalszego firmy,
C.  segmentu wewnętrznego,
D.  segmentu branżowego.

Zadanie 22.
Termin "dywersyfikacja usług" oznacza:

A . ochronę  zakładu  przed  skutkami  zapaści  na  rynku przez
różnorodność usług,

B . ochronę zakładu przed konkurencją przez rozśrodkowanie
usług do miejsc odległych od siebie,

C . planową  politykę  ochrony  produktu,  usługi  przez
uzyskanie patentu lub zastrzeżenie wzoru lub procedury,

D . planową  politykę  ochrony  produktu,  usługi  przez
wdrożenie  dumpingowych  cen  w  stosunku  do  cen
konkurencji.

Zadanie 23.
Do kosztów jakości zaliczamy koszty:

A.  oceny,
B.  osobowe,
C.  rzeczowe,
D.  rzeczowe i osobowe.

Zadanie 24.
Czy ubezpieczony ma prawo wyboru pielęgniarki i położnej POZ?

A . tak,  lecz  pielęgniarki  i  położnej  związanej  umową  z
NFZ,

B . tak,  gdy  pielęgniarka  jest  zatrudniona  przez  lekarza
rodzinnego,

C.  tak, ale tylko podczas pobytu w szpitalu,
D.  nie.



Zadanie 25.
Organizacja w ujęciu rzeczowym jest to:

A . względnie  wyodrębniona  z  otoczenia  całość  ludzkiego
działania  mająca  określoną  strukturę  skierowana  na
realizację celu lub celów,

B . grupa  ludzi  wraz  z  zasobami  rzeczowymi,  którzy
współpracują  ze  sobą  w  sposób  uporządkowany  i
skoordynowany aby osiągnąć pewien zestaw celów,

C.  sposób zarządzania zespołem pracowników i kierowników,
D.  odpowiedź A i B są odpowiedziami prawidłowymi.

Zadanie 26.
Uznany  model  cyklu  życia  organizacji  wskazuje  jednoznacznie,
że :

A.  każda organizacja nieuchronnie zmierza do schyłku,
B.  organizacja ma szansę na odnowienie się poprzez zianę,
C.  organizacja funkcjonuje niezmiennie,
D.  sama nie ulegnie zmianie.

Zadanie 27.
Oferta  złożona  na  początku  negocjacji,  o  charakterze
wygórowanego żądania, zakładająca zapas na konieczne ustępstwa
to :

A.  dolna linia,
B.  punkt aspiracji,
C .  pozycja otwarcia,
D.  przedział akceptacji.

Zadanie 28.
System  ocen  pracowniczych  w  podmiocie  leczniczym  powinien
obejmować:

A.  pracowników medycznych,
B.  wszystkich pracowników zakładu,
C.  medyczną kadrę kierowniczą,
D.  kadrę kierowniczą medyczną i administracyjną.

Zadanie 29.
Koszty całkowite zakładu opieki zdrowotnej/podmiotu leczniczego
są to koszty:

A . podstawowych  usług  zdrowotnych  oferowanych  przez
zakład,

B.  inwestycji i materiałów,
C.  działalności administracyjnej zakładu,
D.  będące sumą kosztów stałych i zmiennych zakładu.



Zadanie 30.
Które z haseł najlepiej odzwierciedla podejście do zmiany?

A.  każda zmiana budzi niepokój,
B.  zmiana rozpoczyna się od nas samych,
C.  większość zmian obarczonych jest niepowodzeniem,
D.  zmiana jest zbyt kosztowna.

Zadanie 31.
Działanie sprawne jest działaniem:

A.  ekonomicznym,
B.  skutecznym,
C.  skutecznym, chociaż nieekonomicznym,
D.  jednocześnie skutecznym i ekonomicznym.

Zadanie 32.
Rekrutacja (nabór) pracowników to:

A.  zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
B.  określenie wymagań wobec przyszłych pracowników,
C.  działania organizacji na rynku pracy,
D . działania  organizacji  na  rynku  pracy  ukierunkowane  na

poinformowanie potencjalnych kandydatów na stanowiska
pracy o firmie i warunkach uczestnictwa w niej.

Zadanie 33.
Skuteczność negocjatora wyznaczają m.in. następujące czynniki:

A .  wiek i pochodzenie społeczne,
B . przynależność  do  stowarzyszeń,  organizacji  i  związków

zawodowych,
C . wiedza,  umiejętności  i  nastawienie  do  procesu

negocjacji,
D.  pozycja zawodowa i status ekonomiczny.

Zadanie 34.
Pielęgniarka/położna  ubezpieczenia  zdrowotnego,  to  osoba  która
jest:

A . świadczeniodawcą,  z  którym  NFZ  zawarł  umowę  o
udzialanie świadczeń opieki zdrowotnej,

B . świadczeniodawcą,  z  którym  NFZ  zawarł  umowę  o
udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej  lub  jest
zatrudniona albo wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z
którym Fundusz zawarł uwowę,

C . zatrudniona  przez  świadczeniodawcę,  z  którym  Fundusz
zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

D . wykonuje  zawód  u  świadczeniodawcy,  z  którym  Fundusz
zawarł umowę.



Zadanie 35.
C o powinno stanowić podstawę programu restrukturyzacji zakładu
opieki zdrowotnej/podmiotu leczniczego?

A . założenia  prognostycznego  kierowania  l iczbą  i
kompetencjami pracowników zakładu,

B.  kryteria oceny skutków restrukturyzacji zakładu,
C . strategia  zakładu  we  wszystkich  sferach  jego

działalności  i  strategia  łagodzenia  negatywnych
społecznych skutków przekształceń,

D . programy  kształcenia  wspierającego  adaptację  zawodową
pracowników  zakładu  do  nowych  warunków  jego
funkcjonowania i funkcjonowania rynku pracy.

Zadanie 36.
Negocjowanie jest to:

A . jedna  z  technik  organizowania  i  usprawniania  pracy  w
zakładzie opieki zdrowotnej,

B . sposób  sprawowania  władzy  organizacyjnej  oraz  podziału
zasobów rzeczowych,

C . dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest
osiągnięcie  porozumienia,  gdy  przynajmniej  niektóre
interesy zaangażowanych stron są konfliktowe,

D.  sposób podejmowania decyzji personalnych.

Zadanie 37.
Pielęgniarka  ubiegająca  się  o  zawarcie  umowy  z  NFZ  musi
zarejestrować  swoją  działalność,  by  uzyskać  zezwolenie  na  je j
prowadzenie:

A . w e  właściwym  wydziale  organu  gminy  rejestrującego
działalność gospodarczą,

B.  we właściwej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych,
C . w  Wydziale  Zdrowia  Urzędu  Wojewódzkiego  i  Urzędzie

Statystycznym,
D . w  Wydziale  Zdrowia  Urzędu  Marszałkowskiego  i  Urzędzie

Skarbowym.

Zadanie 38.
Co odróżnia określenie celów organizacji od określenia misji?

A.  ogólność,
B.  szczegółowość,
C.  elastyczność,
D.  obszerność.



Zadanie 39.
Jak bronić się przed manipulowaniem emocjami?

A . nie  zwracać  uwagi  na  intencje  przeciwnika  i  jego  sposób
zmierzania do celu,

B . mieć świadomość własnego poczucia zagrożenia,  agresji  i
doświadczenia,

C.  udowodnić, że druga strona nie ma racji,
D.  lekceważąco odrzucić zarzuty i poglądy.

Zadanie 40.
Polityka zdrowotna jest, to:

A . całokształt  działań  podejmowanych  w  państwie  i
społeczeństwie  dla  zapewnienia  najwyższego  poziomu
ochrony zdrowia ludności, a w tym adekwatnej do potrzeb
opieki zdrowotnej,

B . podejmowanie  działań na  rzecz  umacniania zdrowia  osób
chorych i zdrowych,

C . racjonalne  działanie  mające  na  celu  niwelowanie
nierówności  społecznych  w  dziedzinie  zdrowia  i  opieki
zdrowotnej  poprzez  lepsze  rozmieszczenie  i
wykorzystanie  zasobów  opieki  zdrowotnej,  lepszy  dostęp
do niej, ukierunkowany na poprawę jakości życia,

D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Zadanie 41.
W modelu stosunków międzyludzkich (human relation) najlepszym
sposobem motywowania jest:

A .  pomoc pracownikom w spełnianiu ich osobistych celów,
B . wytworzenie  u  pracowników  poczucia  użyteczności

wykonywanej  przez  nich  pracy  i  umożliwienie
zaspokojenia potrzeb społecznych,

C . pozwolenie  na  większą  swobodę  w  podejmowaniu  decyzji
przez pracownika dla dobra organizacji,

D . w  sposób  zindywidualizowany  określić  jak  najlepiej
wykorzystać  potencjalne  zasoby  tkwiące  w  każdym
pracowniku.



Zadanie 42.
Konkurs ofert  na zawieranie umów o  udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej  prowadzony  przez  Dyrektora  oddziału  wojewódzkiego
NFZ, aby był ważny powinien być ogłoszony w:

A . siedzibie  urzędu  wojewódzkiego  i  regionalnej  oddziale
NFZ oraz w siedzibie okręgowej izby lekarskiej,

B.  prasie i w siedzibie zamawiającego czyli NFZ,
C . biuletynie  NFZ  i  na  łamach  prasy  codziennej,  na

tablicach  ogłoszeń  w  urzędzie  zamawiającego  usługi  w
okregowej izbie lekarskiej,

D . n a  tablicach  ogłoszeń  w  sziedzibie  oddziału
wojewódzkiego  NFZ  oraz  siedzibach  okręgowych  izb
zrzeszajacych zawody medyczne.

Zadanie 43.
Powodzenie restrukturyzacji zakładu opiera się m.in. na:

A.  dopracowaniu szczegółów procesu,
B.  zapewnieniu źródeł finansowania procesu,
C.  opracowaniu prognozy zatrudnienia kadry,
D.  opracowaniu planu redukcji zatrudnienia.

Zadanie 44.
Co to jest metoda zarządzania?

A . zbiór  przepisów  określających  proces  budowy
organizacji,

B . grupowanie stanowisk pracy wymagających tych samych lub
podobnych umiejętności,

C . świadomie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania
dla osiągnięcia celów organizacji,

D . kierunki  przekształceń  organizacji  w  zmieniającym  się
jej otoczeniu ekonomicznym i technologicznym.

Zadanie 45.
Henry  Fayol  jest  uważany  za  założyciela  klasycznej  szkoły
kierowania. W jednej ze swoich koncepcji twierdził, że:

A . kierowanie  nie  jest  sprawą  osobistego  talentu  lecz
umiejętnością jak każda inna,

B . kierownikiem  trzeba  się  urodzić,  aby  racjonalnie
zarządzać,

C . praktyka  i  doświadczenie  mogą  przydać  się  jedynie  tym
którzy mają wrodzone cechy kierownika,

D . wrodzone  cechy  kierownika  wpływają  na  zwiększenie
maksymalnej  wydajności  i  pełnej  harmonii  w  miejscu
pracy.



Zadanie 46.
Co oznacza wartościowanie pracy?

A . porównywanie  stopnia  trudności  różnych  czynności  w
procesie pracy,

B.  wycenę stopnia trudności pracy,
C.  ocenę pracy,
D.  zbudowanie systemu wynagradzania.

Zadanie 47.
Wysokospecjalistyczne procedury medyczne finansowane są przez:

A.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
B.  budżety wojewodów,
C.  budżet państwa,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia oraz budżet państwa.

Zadanie 48.
Która  z  wymienionych  organizacji  międzynarodowych  przyjęła
dokument pt.:"Deklaracja o promocji praw pacjenta w Europie"?

A.  Rada Europy,
B.  Biuro Europejskie Światowej Organizacji Zdrowia,
C.  Unia Europejska,
D.  dokument ten przyjęły wespół wymienione organizacje.

Zadanie 49.
W procesie kierowania można wskazać:

A.  podmiot i przedmiot kierowania,
B.  przedmiot kierowania,
C.  cele kierowania,
D . cele  kierowania,  podmiot  i  przedmiot  kierowania  oraz

relacje zachodzące pomiędzy nimi w procesie kierowania.

Zadanie 50.
Który  z  poniższych  zapisów  opisuje  schemat  formułowania  misji
f irmy?

A.  co, jak i dla kogo robimy,
B.  indywidualizacja procesu świadczenia usług zdrowotnych,
C.  szczegółowy podział czynności,
D.  orientacja na osiągnięcie zysku.

Zadanie 51.
Model  narodowej  służby  zdrowia  został  po  raz  pierwszy
wprowadzony w:

A.  Szwecji,
B.  Danii,
C.  Wielkiej Brytanii,
D.  Finlandii.



Zadanie 52.
Proces adaptacji zawodowej pracowników polega na:

A . dostosowaniu  celów  organizacji  do  kompetencji
zatrudnionych w niej pracowników,

B . dostosowaniu rzeczywistych kompetencji  pracowników do
kompetencji  wymaganych  na  stanowiskach  pracy
wynikających  z  warunków  funkcjonowania  organizacji  i
warunków funkcjonowania rynku pracy,

C . dostosowaniu  jakości  wykonywanej  pracy  do
indywidualnych aspiracji zawodowych pracowników,

D . planowaniu  poprawy  stosunków między  różnymi  grupami
pracowników  w  organizacji  lub  między  pracownikami  w
zespole pracowniczym.

Zadanie 53.
Organizacja definiowana jest jako:

A.  nazwa dyscypliny naukowej,
B.  sposób działania władzy w organizacji,
C . całość  złożona  z  elementów,  których  funkcjonowanie

przyczynia się do powodzenia tej całości,
D.  metoda kierowania zasobami finansowymi w organizacji.

Zadanie 54.
W zarządzaniu jakością w zakładach opieki zdrowotnej podmiotem
jest:

A .  lekarz,
B.  pacjent,
C.  płatnik,
D.  dyrekcja zakładu.

Zadanie 55.
Zakład  pielęgnacyjno-opiekuńczy  jest  zakładem  stacjonarnym,
który:

A . udziela  całodobowych  świadczeń  zdrowotnych,  które
obejmują  swoim  zakresem  pielęgnację,  opiekę  i
rehabilitację osobom niewymagającym hospitalizacji,

B . zapewnia  kontynuację  leczenia  farmakologicznego,
przebywanie  i  wyżywienie  odpowiednie  do  stanu  zdrowia
osobom niewymagającym hospitalizacji,

C . gwarantuje osobom starszym i przewlekle chorym wsparcie
finansowe i medyczne,

D.  odpowiedź A i B jest prawidłowa.



Zadanie 56.
Racjonalny dobór kadr w organizacji oznacza:

A . zatrudnianie  pracowników  na  określone  stanowiska
zgodnie z wykształceniem,

B.  pozostawienie w organizacji pracowników najlepszych,
C . określenie  wymaganych  i  pożądanych  kwalifikacji

zawodowych oraz cech osobowości pracownika na każdym
stanowisku pracy,

D . świadome wiązanie ludzi o określonych cechach z pracami
określonego  rodzaju,  tak  by  w  optymalny  sposób
wykorzystać właściwości  pracowników i  zapewnić  wysoką
efektywność ich pracy.

Zadanie 57.
Zarządzanie to inaczej:

A .  realizacja celów przy pomocy podwładnych,
B.  motywowanie pracowników do zwiększenia wydajności,
C.  wydawanie poleceń podległym pracownikom,
D.  wykonywanie wszystkiego samemu.

Zadanie 58.
Instrumentem pomiarowym stosowanym w badaniach marketingowych
jest  kwestionariusz,  który  stanowi  zbiór  różnego  rodzaju  pytań.
Które z wymienionych niżej pytań jest tzw. pytaniem otwartym:

A.  czy jest Pan/i zadowolona z pracy pielęgniarki,
B . jakie  cechy  charakteru  ceni  Pan/i  najbardziej  u

pielęgniarki,
C.  jak często korzysta Pan/i z usług stomatologa,
D . czy  poradnia  była  czynna  zgodnie  z  informacją  o  godz.

przyjęć.

Zadanie 59.
Kto  jest  dysponentem  środków  na  finansowanie  świadczeń
zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej?

A.  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  NFZ,
D.  publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Zadanie 60.
Główne instrumenty rozwoju zasobów ludzkich to:

A.  doskonalenie i strukturyzacja pracy,
B.  doskonalenie i przeniesienia pracowników,
C.  strukturyzacja pracy i przeniesienia pracowników,
D . doskonalenie  pracowników,  strukturyzacja  pracy,

przeniesienia pracowników.



Zadanie 61.
Kariera zawodowa to:

A.  rozwój zawodowy jednostki w toku jej życia,
B.  awans pracownika w zakładzie pracy,
C.  uzyskiwanie nagród przez pracownika,
D.  podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Zadanie 62.
Dostępność opieki medycznej należy zdefiniować jako:

A . zapewnienie  równej  alokacji  środków  finansowych  w
strukturze służby zdrowia,

B . zapewnienie  i  dostarczenie  całej  populacji  możliwie
pełnego  zakresu  świadczeń  medycznych,  bez  względu  na
różnicujące  ją  kryteria  ekonomiczne,  społeczne,
kulturowe i geograficzne,

C . optymalne  wykorzystanie  zasobów  materialnych
finansowych i osobowych,

D . zapewnienie świadczeń medycznych na najwyższym poziomie
wiedzy i sztuki medycznej.

Zadanie 63.
Procedura medyczna jest to:

A . czynność  wykonywana  wobec  pacjenta  przez  pracownika
zakładu opieki zdrowotnej,

B . opis  zakresu  zadań  realizowanych  przez  lekarzy  i
pielęgniarki  w  szpitalach  i  podstawowej  opiece
zdrowotnej,

C . elementarne  świadczenie  zdrowotne,  które  może  być
nośnikiem  kosztów  w  ośrodku  je  wykonującym,  a
równocześnie jest świadczeniem elementarnym i możliwym
do samodzielnego wyodrębnienia,

D.  element polityki kadrowej zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 64.
Celem planowania potrzeb personalnych w wymiarze jakościowym
jest określenie:

A.  liczby pracowników,
B.  kwalifikacji i umiejętności pracowników zakładu,
C . określenie  profil i  kompetencyjnych  dla  pracowników,  tak

aby mogli skutecznie wykonywać powierzone im czynności
i funkcje,

D.  liczby i kwalifikacji pracowników.



Zadanie 65.
Więzi informacyjne w organizacji wynikają z:

A . przewidzianego w organizacji sposobu wykonywania zadań
i zachowania się w organizacji,

B . wzajemnych  relacji  nadrzędności  lub  podległości  w
organizacji,

C .  konieczności wzajemnego informowania się w organizacji,
D.  konieczności przekształceń organizacji.

Zadanie 66.
Czym jest akredytacja szpitala?

A . kontrolą  gospodarki  finansowej  szpitala  i  jego  polityki
kadrowej,

B . oceną  zapewnienia  wewnętrznej  kontroli  w  szpitalu  i
realizacji  wniosków  z  dotychczas  przeprowadzonych
kontroli,

C .  oceną jakości pracy zatrudnionego personelu,
D . zewnętrznym  systemem  oceny  jakości  funkcjonowania

szpitala,  którego  celem  jest  badanie  zgodności
funkcjonowania szpitala ze standardami.

Zadanie 67.
Kontrolowanie jako funkcja kierownicza jest:

A . podejmowaniem  działań  w  zakresie  zatrudniania  i
zwalnianie pracowników,

B.  określeniem wymagań wobec pracowników i kierowników,
C . systematycznym podejmowaniem przez kierownika wszelkich

działań na rzecz  porównywania rzeczywistej  efektywności
z  wyznaczonymi  normami,  ustalania  odchyleń  i  pomiaru
ich znaczenia dla funkcjonowania organizacji,

D . określaniem  silnych  i  słabych  stron  organizacji  na
rynku zewnętrznym.

Zadanie 68.
W  jaki  sposób  arbiter  może  pomóc  pracownikom  w  sytuacjach
konfliktowych?

A.  pilnować zasad rywalizacji,
B .  zaproponować stronom spisanie umowy,
C.  wybrać miejsce spotkań wygodne dla jednej ze stron,
D . dowiedzieć  się,  jakie  są  oczekiwania  stron  i

pośredniczyć w rozwiązaniu konfliktu.



Zadanie 69.
Styl kierowania to sposób:

A.  podziału zadań i odpowiedzialności w organizacji,
B .  realizacji więzi specjalistycznych w organizacji,
C .  podziału uprawnień w organizacji,
D . sprawowania  funkcji  kierowniczych  przez  kierownika  w

organizacji.

Zadanie 70.
Strategia negocjacyjna unikania polega na:

A . częściowej  rezygnacji  jednej  ze  stron  negocjacji  ze
swoich oczekiwań,

B . wycofaniu  się  strony  z  sytuacji  konfliktowej  i
niepodejmowaniu żadnych aktywnych działań,

C . ukrywaniu  niektórych  argumentów  przed  przeciwnikiem
negocjacyjnym,

D.  stosowaniem perswazji i nacisku.

Zadanie 71.
Szczebel organizacyjny to:

A . zakres  władzy  właściwy  dla  danego  stanowiska
kierowniczego  wynikający  z  podziału  władzy  w
organizacji,

B . rodzaj  więzi  specjalistycznych  między  różnymi  częściami
organizacji,

C . określony  poziom  (kierowniczy  lub  wykonawczy)  w
strukturze hierarchicznej organizacji,

D . ciąg wzajemnych zależności między stanowiskami pracy w
organizacji.

Zadanie 72.
Punktem wyjścia SWOT jest analiza:

A.  szans, zagrożeń, rozwoju i kariery,
B.  szans, słabości, strategii i działania,
C.  siły, słabości, szans i zagrożeń organizacji,
D.  siły, szans i rozwoju.



Zadanie 73.
System ocen pracowniczych to:

A.  proces oceniania i nagradzania pracowników,
B.  proces oceniania i karania pracowników,
C . metoda  okresowej  ewaluacji  i  uczestnictwa,  która

obejmuje  ilościowe  i  jakościowe  aspekty  organizacyjnego
funkcjonowania  pracownika  i  daje  odpowiedź  na  pytanie
czy  i  w  jakim  zakresie  pracownik  spełnia  wymogi
stanowiska pracy,

D . odpowiedź  na  pytanie,  czy  i  w  jakim  zakresie  pracownik
spełnia wymogi stanowiska pracy.

Zadanie 74.
Mała  grupa  problemowa,  najczęściej  interdycsyplinarna,
pracująca dobrowolnie i zajmująca się rozwiązywaniem problemów
jakościowych związanych np. z opieką nad pacjentem, to:

A.  liderzy jakości,
B.  zespół wizytatorów,
C.  zespół auditorów,
D.  koło jakości.

Zadanie 75.
Współczesne  podejście  do  zmiany  organizacyjnej  nakazuje
traktować zmianę w kategorii zmiany:

A.  dostosowawczej,
B.  kompleksowej,
C.  uczestniczącej,
D.  strukturalnej.

Zadanie 76.
Warunkiem  uzyskania  zezwolenia  na  prowadzenie  indywidualnej
praktyki  pielęgniarskiej  w  miejscu  wezwania  jest  posiadanie
prawa wykonywania zawodu oraz:

A.  rok stażu pracy i ukończenie kursu kwalifikacyjnego,
B.  specjalizacja zawodowa i 2 letni staż pracy,
C . sprzęt  medyczny  umożliwiający  udzielanie  określonych

świadczeń  zdrowotnych,  wskazanie  adresu  praktyki  i
miejsca  przechowywania  dokumentacji  medycznej  oraz
posiadanie  co  najmniej  dwuletnie  doświadczenie  w
zawodzie,

D . 2  letni  staż  pracy,  opinia  organu  sanitarnego  oraz
wykazu  sprzętu  medycznego  umożliwiającego  udzielanie
świadczeń.



Zadanie 77.
Umieralność jest to iloraz liczby:

A . zgonów z  powodu  danej  choroby  do  l iczby  chorych  na  tę
chorobę w czasie,

B . zgonów  w  określonym  czasie  do  l iczby  ludności  w  tym
samym czasie,

C . osób  chorych  w  określonym  czasie  do  l iczby  osób
narażonych w tym samym czasie na zgon,

D . osób,  które  zachorowały  w  danym  czasie  do  l iczby
zgonów.

Zadanie 78.
Kto jest organem założycielskim szpitali klinicznych?

A . wojewoda  w  zależności  od  obszaru  działalności  szpitala
klinicznego,

B . senat  Uniwersytetu  Medycznego  w  zależności  od  obszaru
działalności szpitala klinicznego,

C.  Minister Zdrowia,
D.  spółka akcyjna z udziałem skarbu państwa.

Zadanie 79.
Bilans jest to:

A .  niedobór środków pieniężnych w kasie,
B . dokument informujący o stanie majątkowym i finansowym

przedsiębiorstwa  oraz  źródłach  jego  finansowania
sporządzony na określony dzień,

C . zestawienie  grup  kategorii  majątkowych  (aktywów)  wg.
kryterium płynności,

D . dwustronne  zestawienie  wartości  majątkowych  wg.
kryterium stopnia zużycia.

Zadanie 80.
Inwentaryzację można przeprowadzić drogą:

A.  spisu z natury,
B . potwierdzenia  przez  kontrahentów  prawidłowości

wykazanego w księgach stanu należności,
C . spisu  z  natury  i  potwierdzenia  przez  kontrahentów

prawidłowości wykazanego w księgach stanu należności,
D.  tylko spisu z natury aktywów i pasywów.

Zadanie 81.
System finansowania ochrony zdrowia w Polsce jest systemem:

A.  mieszanym, ubezpieczeniowo-budżetowym,
B.  budżetowym,
C.  opartym o system ubezpieczeniowy - Bismarkowski,
D.  samorządowym.



Zadanie 82.
Rozwój zasobów ludzkich jest to:

A .  doskonalenie pracowników,
B.  nabór, dobór i selekcja pracowników,
C . celowe  podejmowanie  różnorodnych  przedsięwzięć  w  celu

wzbogacenia  wiedzy,  rozwijania  zdolności,  kształtowania
wartości,  postaw,  motywacji,  umiejętności  oraz  dbanie  o
kondycję fizyczną i psychiczną pracowników,

D.  dbanie o kondycję fizyczna i psychiczną pracowników.

Zadanie 83.
Jednym z głównych celów okresowego oceniania pracowników jest:

A .  wyselekcjonowanie pracowników do zwolnienia,
B.  wybranie pracowników najlepszych i przyznanie nagród,
C.  ustalenie przydatności zawodowej pracowników,
D.  pozytywna selekcja pracowników.

Zadanie 84.
Co to jest organizacja nieformalna?

A . działanie  i  więzi  organizacyjne  wynikające  z  przepisów
obowiązujących w danej organizacji,

B . działania  i  więzi  organizacyjne  wynikające  z  zadań,
uprawnień  i  zakresu  odpowiedzialności  na  danym
stanowisku pracy,

C . działania  i  więzi  organizacyjne  (wzajemne  stosunki
między  częściami  organizacji),  które  istnieją  poza
obowiązującymi  w  danej  organizacji  przepisami  lub  są
sprzeczne z tymi przepisami,

D . zachowania  kierujących  i  kierowanych  zgodne  z
uprawnieniami  związków  zawodowych  lub  samorządu
zawodowego osób wykonujących zawód medyczny.

Zadanie 85.
Zarządzanie  konfliktem  dla  osiągnięcia  celów  między  innymi
poprzez  wprowadzenie  ludzi  z  zewnątrz,  zmianę  struktury
organizacji,  postępowanie  wbrew  regułom,  należy  do  metod
kierowania konfliktem określanych jako:

A.  ograniczenie konfliktu,
B.  tłumienie konfliktu,
C.  rozwiązywanie konfliktu,
D.  stymulacja konfliktu.



Zadanie 86.
Jakie  czynniki  należy  wziąć  pod  uwagę  przygotowując  się  do
negocjacji?

A . wiedzę  na  temat  swojej  pozycji  negocjacyjnej,  pozycji
drugiej strony i kontekstu negocjacji,

B . ocenę  słabych  punktów  drugiej  strony  i  czynniki
sytuacyjne,

C . analizę  szans  i  oszacowanie  celów  negocjacji  drugiej
strony,

D.  rozważenie własnych mocnych stron.

Zadanie 87.
Co to jest jakość opieki zdrowotnej?

A . zakres,  w  jakim  świadczenia  zdrowotne  udzielane
jednostkom i populacjom zwiększają prawdopodobieństwo
uzyskania pozytywnego efektu zdrowotnego i  są zgodne z
aktualną wiedzą profesjonalną,

B.  ciągłość opieki zdrowotnej,
C.  kompleksowość opieki zdrowotnej,
D.  ciągłość i kompleksowość opieki zdrowotnej.

Zadanie 88.
Celowe  działania  państwa  oraz  innych  organizacji  i  instytucji
publicznych, podejmowanych w dziedzinie kształtowania warunków
pracy, życia i bytowania społeczeństwa to:

A.  polityka zdrowotna,
B.  polityka społeczna,
C.  organizacja opieki zdrowotnej,
D.  polityka kadrowa.

Zadanie 89.
Dostępność opieki zdrowotnej to:

A . zapewnienie dostępu do opieki lekarskiej ludziom chorym
i zdrowym,

B . zabezpieczenie  i  dostarczenie  całej  populacji  pełnego
zakresu  świadczeń  medycznych  zgodnych  z  faktycznym
zapotrzebowaniem, bez względu na kryteria ekonomiczne,
społeczne, kulturowe i geograficzne,

C . zapewnienie  dostępu  do  opieki  medycznej,
profilaktycznej, rehabilitacji i pielęgnowania,

D . ustalanie  zakresu  świadczeń  możliwych  do  zrealizowania
w określonym zakładzie opieki zdrowotnej.



Zadanie 90.
Konflikt jest to sytuacja, w której:

A . istnieją  rozbieżności  pomiędzy  wartościami,  celami,
oczekiwaniami,  co  najmniej  dwóch  od  siebie  zależnych
stron,

B . występują  wspólne  zainteresowania  i  oczekiwania
przynajmniej dwóch grup społecznych,

C . stosowane  są  różne  metody  i  techniki  do  wykonywania
jednakowych działań na różnych stanowiskach pracy,

D.  w zakładzie pracy nie istnieje fundusz socjalny.

Zadanie 91.
Co to jest przewaga konkurencyjna organizacji?

A . umiejętność  sprzedania  produktu  lub  usługi  organizacji
p o  cenach  wyższych  niż  to  robią  organizacje
konkurencyjne,

B . dążenie do uzyskania maksymalnych korzyści finansowych
bez  względu  na  jakość  usługi  lub  produktu  oferowanego
przez organizację na rynku,

C . zdolność  organizacji  do  udzielenia  lepszej  odpowiedzi
n a  potrzeby  (wymagania,  oczekiwania)  je j  klientów,  niż
to robią inne organizacje,

D . zdolność  organizacji  do  wywierania  wpływu  na  inne
konkurencyjne  organizacje  poprzez  ägrupy  naciskuö  bez
doskonalenia swojej działalności.

Zadanie 92.
C o  to  jest  budżet  zakładu  opieki  zdrowotnej/podmiotu
leczniczego?

A.  zestawienie zapotrzebowania na środki pieniężne,
B.  plan bieżącej działalności i funduszu płac,
C . plan  ogółu  dochodów  i  wydatków,  będący  podstawą

racjonalnego wykorzystania zasobów,
D . plan  podziału  zasobów  na  różne  rodzaje  świadczonych

usług zdrowotnych.

Zadanie 93.
W  jakiej  formie  może  być  prowadzona  praktyka  grupowa
pielęgniarek?

A.  spółki prawa cywilnego,
B.  zespołu opieki zdrowotnej,
C.  niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej,
D.  spółki prawa handlowego.



Zadanie 94.
Specjalista  rozumiejący  istotę  konfliktu,  obiektywny,  cieszący
s ię zaufaniem i akceptowany przez obie strony. Nie mający prawa
podejmowania decyzji, uważny słuchacz, korzystnie wpływający na
emocje uczestników negocjacji to:

A .  arbiter,
B.  obserwator,
C.  mediator,
D.  koordynator.

Zadanie 95.
Istota procesu podejmowania decyzji kierowniczych polega na:

A . przygotowaniu  rozpoznawalnych  i  realnych  wariantów
(alternatyw)  decyzji,  wybraniu  najlepszego  z  nich  w
danych  warunkach  działania  i  wprowadzeniu  podjętej
decyzji w życie,

B . udziale  partnerów  procesu  zarządzania  organizacją  w
przygotowaniu  rozpoznawalnych  i  realnych  wariantów
(alternatyw) decyzji,

C . zebraniu  i  analizie  informacji  niezbędnych  do  podjęcia
racjonalnej decyzji,

D . analizie  skutków  wprowadzenia  w  życie  określonego
wariantu  decyzji  (dla  siebie,  całej  organizacji,
zespołu pracowniczego oraz otoczenia organizacji).

Zadanie 96.
Czym charakteryzuje się smukła struktura organizacyjna?

A . dużą  specjalizacją  pracy  na  stanowiskach
organizacyjnych,

B . relatywnie  niską  rozpiętością  kierowania  i  dużą  liczbą
szczebli organizacyjnych,

C.  przewagą więzi funkcjonalnych nad więziami służbowymi,
D . relatywnie  dużą  rozpiętością  kierowania  i  małą  l iczbą

szczebli organizacyjnych.



Zadanie 97.
Co to jest strategia organizacji?

A . plan  wykorzystania  zasobów  finansowych  i  rzeczowych
organizacji  w  zmieniającym  się  je j  otoczeniu
konkurencyjnym,

B . podejmowane  przez  organizację  kierunki  i  cele
działalności  strategicznej  oraz  sposoby  ich  realizacji,
aby  zmienić  na  swoją  korzyść  aktualną  pozycję
konkurencyjną na rynku,

C . zakres  i  sposób  inwestowania  w  zasoby  rzeczowe
organizacji w celu zwiększenia jej wielkości,

D . zbiór  strategii  poszczególnych  części  organizacji
mających  na  celu  wykazanie,  która  z  tych  części  jest
najlepsza.

Zadanie 98.
Przedmiotem  rozmowy  oceniającej  kierownika  z  pracownikiem,
który uzyskał ocenę przeciętną, powinno być:

A.  omówienie oceny pracownika na tle całej grupy,
B.  omówienie programu rozwoju personalnego,
C.  poinformowanie o możliwości zwolnienia z pracy,
D.  poinformowanie o częstych kontrolach jego pracy.

Zadanie 99.
Czym charakteryzuje się płaska struktura organizacyjna?

A . ograniczoną  liczbą  szczebli  hierarchicznych  i  dużą
rozpiętością kierowania,

B . rozbudowanymi więziami specjalizacyjnymi wynikającymi z
podziału  pracy  i  przyjętych  procesów  koordynacji
działań w organizacji,

C . dużą  specjalizacją  pracy  na  stanowiskach
organizacyjnych,

D . przewagą więzi służbowych nad więziami współdziałania w
realizacji celów organizacji.

Zadanie 100.
Zobowiązania finansowe obejmują:

A . kredyty  bankowe  i  pożyczki,  zobowiązania  z  tytułu
emisji dłużnych papierów wartościowych i zobowiązania z
tytułu opcji kupna/sprzedaży,

B . zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, amortyzacji, środków
trwałych,

C . zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zakupu samochodu,
spłaty pożyczki,

D.  środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym.



Zadanie 101.
Centralne miejsce w modelu Totalnego Zarządzania Jakością (ang.
TQM) zajmuje:

A.  klient,
B.  pracownik,
C.  silny przywódca,
D.  misja organizacji.

Zadanie 102.
Świadczeniobiorca  opieki  zdrowotnej  finansowanej  ze  środków
publicznych ma prawo wyboru szpitala:

A.  połozonego najbliżej miejsca zamieszkania,
B.  udzielającego całodobowo świadczeń zdrowotnych,
C . który,  zawarł  umowę  o  udzielanie  świadczeń  opieki

zdrowotnej,
D . który,  jest  przedsiębiorstwem  prowadzącym  działalność

leczniczą.

Zadanie 103.
Kto  koordynuje  realizację  programu  akredytacji  szpitali  w
Polsce?

A.  Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia,
B.  Minister Zdrowia,
C.  Centrum Monitorowania Jakości,
D.  Instytut Matki i Dziecka,

Zadanie 104.
Ustrój  podmiotu  leczniczego  niebędącego  przedsiębiorstwem
określa:

A.  statut,
B.  instrukcja,
C.  regulamin,
D.  zarządzenie dyrektora zakładu.

Zadanie 105.
Etyczną organizację można zdefiniować jako organizację:

A . stosującą  przepisy  prawne  mające  zastosowanie  w
procesie zarządzania kadrami,

B.  która wskazuje sposoby formułowania oceny etycznej,
C . umożliwiającą  nabycie  praktycznej  umiejętności

sprawnego wyszukiwania informacji prawnych,
D . tworzącą  wspólnotę  ludzi  budujących  trwałą  i  si lną

kulturę  opartą  na  poszanowaniu  praw  i  prywatności
ludzkiej.



Zadanie 106.
Etap,  w  którym  pracownicy  zaczynają  godzić  s ię  z  nowymi
technikami i procesami pracy to:

A.  internalizacja,
B.  odrzucenie,
C.  odmowa,
D.  adaptacja.

Zadanie 107.
System ochrony zdrowia, to:

A .  pracownicy, zakłady opieki zdrowotnej i pacjenci,
B . trzy  sfery  oddziaływania  polityki  zdrowotnej  t j . :

opieka  zdrowotna,  instytucje  administrujące  i
finansujące  służbę  zdrowia,  działania  zdrowia
publicznego,

C.  zadania w zakresie pomocy społecznej,
D . oddziaływania  pracowników  medycznych  na  zdrowie

populacji osób dorosłych.

Zadanie 108.
C o  jest  celem  podstawowym  analizy  stanowisk  pracy  w
organizacji?

A.  planowanie ścieżek kariery zawodowej pracowników,
B . opracowanie  szczegółowych  zasad  dyscypliny  pracy  i

kontroli ich przestrzegania,
C.  przygotowanie programu kształcenia pracowników,
D . określenie  kompetencji  niezbędnych  na  stanowiskach

pracy.

Zadanie 109.
Które  z  niżej  wymienionych  cech  to  cechy  ludzi  pozytywnie
nastawionych do zmiany?

A.  odpowiedzialność, konformizm,
B.  aktywność, optymizm,
C.  niezależność, konserwatyzm,
D.  przewidywanie sukcesu, powątpiewanie.

Zadanie 110.
O d  kogo  ubezpieczony  może  uzyskać  bezpłatne  świadczenie
ambulatoryjne  z  zakresu  specjalistycznej  opieki  zdrowotnej  bez
skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego?

A.  chirurga,
B.  endokrynologa,
C.  onkologa,
D.  laryngologa.



Zadanie 111.
Co to jest zmiana organizacyjna?

A . przekształcenie  schematu  organizacyjnego  organizacji  i
źródeł finansowania tego przedsięwzięcia,

B . każde istotne przekształcenie organizacji  podejmowane w
celu  poprawy  istniejącego  je j  stanu  lub  w  celu
antycypowania możliwego jej pogorszenia,

C . każde  istotne  przekształcenie  przepisów  prawnych
określających  sposoby  realizacji  długookresowych  celów
organizacji,

D . określenie  l iczby  i  kompetencji  pracowników  do
zatrudnienia w związku ze zmianą warunków w otoczeniu
organizacji.

Zadanie 112.
D o  głównych  problemów  systemu  ochrony  zdrowia  pod  względem
ekonomicznym zaliczamy:

A.  płodność,
B.  zatrudnienie,
C.  długość życia,
D.  produktywność.

Zadanie 113.
Konkurs ofert usług zdrowotnych jest to przedsięwzięcie:

A . o  określonej  procedurze  dające  możliwości  porównania
różnych  propozycji  zawarcia  umowy  o  udzielanie
świadczeń  zdrowotnych  i  wybór  przez  NFZ
najkorzystniejszej z nich,

B . mające  na  celu  określenie  warunków  dotyczących
udzielania świadczeń zdrowotnych,

C . podejmowane przy zawieraniu umów o udzielanie świadczeń
zdrowotnych,  którego  podstawą  są  przepisy  o
zamówieniach publicznych,

D . polegające  na  podpisaniu  umowy  o  udzielanie  świadczeń
zdrowotnych  w  oparciu  o  plany  zabezpieczenia
ambulatoryjnej  opieki  zdrowotnej  opracowane  przez
organy samorządu terytorialnego.

Zadanie 114.
Proces oceniania pracowników w firmie powinien zawsze prowadzić
do:

A.  podjęcia decyzji dotyczących wynagrodzeń,
B.  zweryfikowania kryteriów i narzędzi oceny kierowników,
C.  podniesienia dyscypliny zawodowej,
D.  ogłoszenia rankingu pracowników.



Zadanie 115.
N a  analizę  pozycji  zakładu  opieki  zdrowotnej  na  rynku  usług
zdrowotnych składa się analiza:

A.  otoczenia i konkurencji,
B.  wewnętrzna zakładu,
C.  rynku,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 116.
Plany organizacji wyznaczają:

A.  cele organizacji,
B . działania  członków  organizacji  w  odniesieniu  do

możliwości technicznych,
C . zasady  pozyskania  środków  finansowych  na  realizację

wyznaczonych celów organizacji,
D . kierunki działań zmierzające do zapewnienia pracownikom

warunków pracy określonych zapisami kodeksy pracy.

Zadanie 117.
Opisane  w  standardzie  opieki  pielęgniarskiej,  warunki
organizacyjne  i  techniczne  oraz  zasoby  ludzkie  i  rzeczowe,
zalicza się do kryterium:

A.  organizacyjnego,
B.  struktury,
C.  procesu,
D.  wyniku.

Zadanie 118.
D o  największych  korzyści  wynikających  z  realizacji  programów
zdrowotnych zaliczmy:

A . zysk finansowy dla świadczeniodawcy - wykonawcy usługi
medycznej,

B . zysk  finansowy  dla  organów  założycielskich  i
świadczeniodawcy,

C.  zdolność pacjentów do pracy,
D . zmniejszenie  kosztów  płatnika  -  Narodowego  Funduszu

Zdrowia.

Zadanie 119.
Co oznacza antycypowanie oporu wobec zmian?

A.  budowanie wspólnej wizji,
B . obserwację  i  ocenę  procesu  przebiegu  zmian,

wyczekiwanie na stosowny moment do wprowadzenia zmian,
C.  upowszechnianie zmiany,
D.  sporządzenie etapowego planu zmian.



Zadanie 120.
Biznes plan to:

A.  schemat organizacyjny przedsiębiorstwa,
B . dokument  decyzyjny,  w  którym  jest  przedstawiona

koncepcja  działania  przedsiębiorstwa  i  jego  wieloletnia
projekcja przyszłości,

C . dokument  decyzyjny,  w  którym  jest  przedstawiona
koncepcja  działania  przedsiębiorstwa  i  jego  wieloletnia
zaszłość historyczna,

D . system  zaopatrzenia  i  dystrybucji  dostaw  i  usług  tzw.
łańcuch dostaw.

Zadanie 121.
Pracownikowi zatrudnionemu w samodzielnym publicznym zakładzie
opieki  zdrowotnej/podmiocie  leczniczym,  przechodzącemu  po  20
latach  pracy  na  emeryturę  lub  rentę  z  tytułu  niezdolności  do
pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

A .  jednomiesięcznego wynagrodzenia,
B.  dwumiesięcznego wynagrodzenia,
C.  trzymiesięcznego wynagrodzenia,
D.  czteromiesięcznego wynagrodzenia.

Zadanie 122.
Które z wymienionych niżej zakładów opieki zdrowotnej należą do
alternatywnych form opieki zdrowotnej?

A . zakłady  opiekuńczo  û  lecznicze,  ośrodki  sanatoryjne
oraz hospicja,

B.  hospicja i prewentoria,
C . zakłady  pielęgnacyjno  û  opiekuńcze  oraz  szpitale

pierwszego szczebla referencyjnego,
D . zakłady  pielęgnacyjno  û  opiekuńcze,  dzienne  oddziały,

hospicja, zakłady opiekuńczo û lecznicze.

Zadanie 123.
N a  decyzję  o  przyjęciu  kandydata  do  pracy  lub  odrzuceniu  jego
kandydatury wpływają:

A.  kwalifikacje i doświadczenie,
B.  motywacje, postawy i cechy osobowości,
C.  stan zdrowia,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 124.
Na czym polega istota marketingu usług zdrowotnych:

A . racjonalizowaniu  kosztów  i  cen  świadczenia  usług
zdrowotnych,

B . planowaniu  rodzaju  i  zakresu  oferowanych  usług
zdrowotnych,

C . informowaniu  otoczenia  o  rodzaju  wykonywanych  usług
zdrowotnych,

D . badaniu,  oferowaniu,  promowaniu  i  świadczeniu  usług
zdrowotnych  zgodnych  z  potrzebami  i  wymaganiami
pacjentów-klientów.

Zadanie 125.
Funkcja planowania w zarządzaniu:

A . oznacza  zapisywanie  wszystkiego,  co  dotyczy
organizacji,

B . dotyczy  określenia  przyszłych  kierunków  działania
organizacji,

C .  dotyczy wyłącznie najwyższego szczebla kierownictwa,
D . polega na porównywaniu faktycznego stanu wykonywanego

zadania z jego stanem docelowym.

Zadanie 126.
Kto w imieniu państwa sprawuje nadzór nad systemem NFZ?

A.  urząd nadzoru ubezpieczeń zdrowotnych,
B.  urząd nadzoru ubezpieczeń społecznych,
C.  ministerstwo zdrowia,
D.  rada NFZ.

Zadanie 127.
Co to jest organizacja formalna?

A . działania  kierujących  i  kierowanych  niższych  szczebli
wynikające z oczekiwań kadry naczelnej organizacji,

B . działania  i  więzi  organizacyjne  (wzajemne  stosunki
między  częściami  organizacji),  które  wynikają  z
obowiązujących w danej organizacji przepisów,

C . działania  i  więzi  organizacyjne  określane  przez
kierowników poszczególnych części organizacji,

D . działania  kierujących  i  kierowanych  określane  przez
nieformalne  ägrupy  naciskuö,  ägrupy  interesówö  w
organizacji.



Zadanie 128.
Kontraktowanie  świadczeń  zdrowotnych  w  Polsce  jako  źródło
finansowania opieki zdrowotnej, opiera się na:

A . umowach  o  pracę  pomiędzy  pracodawcą  a  pracownikiem
zakładu opieki zdrowotnej,

B . finansowaniu  opieki  zdrowotnej  w  podstawowej  opiece
zdrowotnej ze środków wojewody,

C . umowie  cywilno-prawnej  pomiędzy  zleceniodawcą  i
zleceniobiorcą usług zdrowotnych,

D . finansowaniu  działalności  szpitali  ze  środków  wojewody
lub ministra zdrowia.

Zadanie 129.
Która  z  poniższych  cech  jest  charakterystyczna  dla  usługi
zdrowotnej?

A . niematerialny  charakter  -  jako  zespół  czynności  usługa
jest nieuchwytna,

B . ścisły  związek  usługi  z  osobą  wykonawcy  -  bezpośredni
kontakt usługodawcy i klienta,

C . heterogeniczność - różnorodność świadczeń wchodzących w
skład usługi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 130.
Zakład opieki zdrowotnej/podmiot leczniczy jest to:

A . wyodrębniony  organizacyjnie  zespół  zasobów  ludzkich  i
materialnych, tworzony, gromadzony i utrzymywany w celu
udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  promowania  zdrowia,
prowadzenia  badań  naukowych,  oraz  prac  badawczo-
rozwojowych,  a  także  w  celu  realizacji  zadań
dydaktycznych oraz badawczych,

B . jednostka  organizacyjna  opieki  zdrowotnej,  w  której
realizowane  są  świadczenia  zdrowotne  i  wychowanie
zdrowotne osób dorosłych i dzieci,

C . wyodrębniony  zespół  organizacji,  ludzi  i  rzeczy,  które
działają w społeczeństwie,

D . grupa  osób  posiadających  wykształcenie  medyczne,
realizujących  świadczenia  zdrowotne  w  podstawowej
opiece zdrowotnej.



Zadanie 131.
Na czym polega istota zarządzania strategicznego organizacjami?

A . określaniu  przyszłych  kierunków  i  celów  działalności
organizacji  na  podstawie  dotychczasowych  i  aktualnych
kierunków działalności organizacji,

B . badaniu  przyszłych  warunków  (ekonomicznych,
społecznych,  politycznych,  kulturowych)  funkcjonowania
organizacji,

C . analizie  i  prognozowaniu potrzeb na usługi  lub produkty
oferowane  przez  organizację  w  je j  otoczeniu  społecznym
i ekonomicznym,

D . wyborze  kierunków  i  celów  działalności  strategicznej
organizacji  oraz  sposobów  ich  w  zależności  od  obecnych
i  przyszłych  zmian  w  je j  otoczeniu  oraz  je j  silnych  i
słabych stron.

Zadanie 132.
Program akredytacji szpitala należy rozumieć jako:

A.  wewnętrzny mechanizm poprawy i oceny jakości,
B . nowoczesne  zarządzanie  jakością  nastawione  na

pozyskanie klienta,
C . dobrowolny  proces  zewnętrznej  oceny  jakości  opieki  w

oparciu o obiektywne i opublikowane standardy,
D.  monitorowanie istotnych wskaźników opieki medycznej.

Zadanie 133.
Punkt wyjścia do opisu stanowiska pracy stanowi:

A.  określenie więzi hierarchicznych stanowiska pracy,
B.  ustalenie celów stanowiska pracy,
C . ustalenie  zakresu  obowiązków,  uprawnień  i  kompetencji

oraz odpowiedzialności,
D . określenie  wymaganych  i  pożądanych  kwalifikacji  oraz

cech osobowości pracownika.

Zadanie 134.
Kierowanie zmianami uwzględnia na początku procesu przemian:

A.  analizę zewnętrznego i wewnętrznego rynku dla zmian,
B.  planowanie zmiany,
C.  umocnienie zmiany,
D.  przełamanie oporu wobec zmiany.



Zadanie 135.
Dyrektor  podmiotu  leczniczego  pragnie  tak  zarządzać  swoją
firmą,  aby  pracownicy  czuli  s ię  odpowiedzialni  za  wszystko,  co
s ię  tam  dzieje  i  dostrzegali  potrzeby  zmian.  Jak  nazywa  się
taki styl kierowania?

A.  ofensywny,
B.  partycypacyjny,
C.  przywódczy,
D.  mieszany.



ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
TEST NR 012114
GRUPA 1
Zadanie 1.
Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest to wartość:

A.  wszystkich dóbr w państwie,
B . rynkowa  dóbr,  usług,  kapitału  danego  państwa  w  roku

kalendarzowym,
C . rynkowa  dóbr,  usług  wytworzonych  w  danym  kraju  w

określonym roku,
D . rynkowa dóbr, oraz kapitału danego państwa w określonym

roku.

Zadanie 2.
Pielęgniarka  oddziałowa  prosi  ciebie  o  okresowe  przejęcie
dyżurów  nocnych  za  koleżankę,  która  ma  poważne  kłopoty
rodzinne.  Jak  określa  się  wrażliwość  na  potrzeby  drugiej  osoby,
zdolność spojrzenia na sprawy z äcudzego punktu widzenia?:

A.  kooperatywność,
B.  asetrywność,
C.  empatia,
D.  sympatia.

Zadanie 3.
Do najczęstszych błędów popełnianych w planowaniu strategicznym
należy zaliczyć:

A . zdominowanie  przez  dyrektora  generalnego  procesu
podejmowania decyzji,

B . brak podatności na zmiany kultury f irmy je j produktów i
usług,

C . brak  informacji  wszystkich  pracowników,  których
zaangażowanie  jest  konieczne  dla  wprowadzenia  go  w
życie,

D . wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi należą do błędów
w planowaniu strategicznym.

Zadanie 4.
Co oznacza kompleksowość opieki zdrowotnej?

A . optymalne  integrowanie  działań  podstawowej  i
specjalistycznej opieki zdrowotnej,

B . optymalne  integrowanie  działań  ambulatoryjnej  i
stacjonarnej opieki zdrowotnej,

C . zaangażowanie w ochronę zdrowia różnorodnych instytucji
społecznych  i  obywateli,  a  nie  tylko  zakładów  opieki
zdrowotnej,

D . równoczesne  rozwijanie  i  integrowanie  działań
promujących  zdrowie,  profilaktyki,  lecznictwa  i
rehabilitacji.



Zadanie 5.
C o  to  jest  budżet  zakładu  opieki  zdrowotnej/podmiotu
leczniczego?

A.  zestawienie zapotrzebowania na środki pieniężne,
B.  plan bieżącej działalności i funduszu płac,
C . plan  ogółu  dochodów  i  wydatków,  będący  podstawą

racjonalnego wykorzystania zasobów,
D . plan  podziału  zasobów  na  różne  rodzaje  świadczonych

usług zdrowotnych.

Zadanie 6.
Analiza kosztów i wyników (CEA) jest to/ są to:

A . zbiór  technik  służących,  w  których  wszystkie  istotne
wartości wyraża się w jednostkach monetarnych,

B . porównanie  kosztów  różnych  możliwości  osiągnięcia
danego celu np. wskaźnik QALY,

C . statystyki  konstruowane  przy  użyciu  obserwacji  o
różnych osobach lub grupach w jednym czasie,

D . rozkład  informacji  przy  wymianie  danych  pomiędzy
nabywcą, a sprzedającym.

Zadanie 7.
Arbiter  między  stronami  konfliktu  może  usprawnić  proces
porozumienia poprzez:

A.  wskazywanie różnorodności celów,
B.  podkreślenie podobieństwa celów,
C.  działanie bez przygotowania,
D.  przygotowanie jednej ze stron.

Zadanie 8.
N a  jaki  okres  czasu  przyznawana  jest,  przez  Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, akredytacja?

A.  1 rok,
B.  3 lata,
C.  5 lat,
D.  na czas nieokreślony.

Zadanie 9.
Ustrój  podmiotu  leczniczego  niebędącego  przedsiębiorstwem
określa:

A.  statut,
B.  instrukcja,
C.  regulamin,
D.  zarządzenie dyrektora zakładu.



Zadanie 10.
Opisane  w  standardzie  opieki  pielęgniarskiej,  warunki
organizacyjne  i  techniczne  oraz  zasoby  ludzkie  i  rzeczowe,
zalicza się do kryterium:

A.  organizacyjnego,
B.  struktury,
C.  procesu,
D.  wyniku.

Zadanie 11.
Wśród  najważniejszych  przyczyn  oporu  stawianego  zmianom
wymienia się:

A .  niepewność,
B.  naturalną ludzką przekorę,
C.  oczywisty sprzeciw wobec kierownictwa,
D.  antagonizmy wśród pracowników.

Zadanie 12.
Które z przedstawionych niżej stwierdzeń jest poprawne?

A . restrukturyzacja  to  proces  przekształceń  zakładu  opieki
zdrowotnej,  który  dotyczy  wyłącznie  rodzaju  i  jakości
świadczonych usług zdrowotnych,

B . restrukturyzacja  to  proces  przekształceń  zakładu  opieki
zdrowotnej,  który  dotyczy  wyłącznie  sfery  finansowej
jego funkcjonowania,

C . restrukturyzacja  to  proces  przekształceń  zakładu  opieki
zdrowotnej,  który  dotyczy  wyłącznie  jego  struktury
organizacyjnej,

D . restrukturyzacja  to  proces  przekształceń  zakładu  opieki
zdrowotnej,  który  dotyczy  wszystkich  sfer  jego
funkcjonowania.

Zadanie 13.
Przewaga konkurencyjna podmiotu leczniczego to:

A . zdolność  zakładu do  rozwiązywania  bieżących problemów
jego funkcjonowania,

B . umiejętność sprzedania świadczeń zdrowotnych po cenach
wyższych niż to robią inne zakłady,

C . zdolność  zakładu  do  udzielania  lepszych  i
korzystniejszych  świadczeń  zdrowotnych  niż  to  robią
inne  zakłady  na  potrzeby  i  wymagania
pacjentów-klientów,

D . dążenie do uzyskania maksymalnych korzyści finansowych
niezależnie  od  jakości  udzielanych  świadczeń
zdrowotnych.



Zadanie 14.
Podaż świadczeń zdrowotnych to:

A . potrzeby  i  wymagania  pacjentów-klientów  w  zakresie
świadczeń zdrowotnych,

B . ogół świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganym
standardom,  oferowanych  przez  podmioty  do  tego
uprawnione,  mających  zaspokoić  potrzeby  i  wymagania
pacjentów-klientów,

C . prognozowana  i lość  i  jakość  świadczeń  zdrowotnych  w
okresach przyszłych,

D . ogół  relacji  między  świadczeniodawcami  i
świadczeniobiorcami usług zdrowotnych.

Zadanie 15.
W konflikcie jawnym strony:

A.  negocjują w obecności świadków,
B . przyznają,  że  istnieje  pomiędzy  nimi  rozbieżność

interesów  i  podejmują  działania  zmierzające  do  ich
rozwiązywania,

C.  unikają udziału osób trzecich,
D . nagłaśniają  fakt  rozbieżności  w  celu  uzyskania

większych korzyści dla siebie.

Zadanie 16.
Które  z  niżej  wymienionych  pojęć  jest  najszersze  (mając  na
uwadze całokształt działań na rzecz zdrowia i zdrowotności):

A .  promocja zdrowia,
B.  ochrona zdrowia,
C.  opieka zdrowotna,
D.  edukacja zdrowotna.

Zadanie 17.
Przedmiotem  rozmowy  oceniającej  kierownika  z  pracownikiem,
który uzyskał ocenę przeciętną, powinno być:

A.  omówienie oceny pracownika na tle całej grupy,
B.  omówienie programu rozwoju personalnego,
C.  poinformowanie o możliwości zwolnienia z pracy,
D.  poinformowanie o częstych kontrolach jego pracy.

Zadanie 18.
Co oznacza antycypowanie oporu wobec zmian?

A.  budowanie wspólnej wizji,
B . obserwację  i  ocenę  procesu  przebiegu  zmian,

wyczekiwanie na stosowny moment do wprowadzenia zmian,
C.  upowszechnianie zmiany,
D.  sporządzenie etapowego planu zmian.



Zadanie 19.
Pielęgniarka i położna może uzyskać kod zwany Regonem niezbędny
do prowadzenia działalności we własnym zakresie w:

A.  Urzędzie Skarbowym,
B.  właściwej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych,
C.  Urzędzie Statystycznym,
D.  Urzędzie Marszałkowskim.

Zadanie 20.
Umowy zawierane przez NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych
oparte są na:

A.  procedurze przetargowej,
B.  konkursie ofert,
C.  negocjacjach,
D.  porozumieniu w formie umowy.

Zadanie 21.
Co to jest jakość opieki zdrowotnej?

A . zakres,  w  jakim  świadczenia  zdrowotne  udzielane
jednostkom i populacjom zwiększają prawdopodobieństwo
uzyskania pozytywnego efektu zdrowotnego i  są zgodne z
aktualną wiedzą profesjonalną,

B.  ciągłość opieki zdrowotnej,
C.  kompleksowość opieki zdrowotnej,
D.  ciągłość i kompleksowość opieki zdrowotnej.

Zadanie 22.
Mówienie  o  tym,  co  myślisz,  czujesz  i  czego  pragniesz  w  sposób
bezpośredni i prosty to postawa:

A.  arogancka,
B.  infantylna,
C.  asertywna,
D.  dominująca.

Zadanie 23.
Termin "dywersyfikacja usług" oznacza:

A . ochronę  zakładu  przed  skutkami  zapaści  na  rynku przez
różnorodność usług,

B . ochronę zakładu przed konkurencją przez rozśrodkowanie
usług do miejsc odległych od siebie,

C . planową  politykę  ochrony  produktu,  usługi  przez
uzyskanie patentu lub zastrzeżenie wzoru lub procedury,

D . planową  politykę  ochrony  produktu,  usługi  przez
wdrożenie  dumpingowych  cen  w  stosunku  do  cen
konkurencji.



Zadanie 24.
Jak bronić się przed manipulowaniem emocjami?

A . nie  zwracać  uwagi  na  intencje  przeciwnika  i  jego  sposób
zmierzania do celu,

B . mieć świadomość własnego poczucia zagrożenia,  agresji  i
doświadczenia,

C.  udowodnić, że druga strona nie ma racji,
D.  lekceważąco odrzucić zarzuty i poglądy.

Zadanie 25.
System ocen pracowniczych to:

A.  proces oceniania i nagradzania pracowników,
B.  proces oceniania i karania pracowników,
C . metoda  okresowej  ewaluacji  i  uczestnictwa,  która

obejmuje  ilościowe  i  jakościowe  aspekty  organizacyjnego
funkcjonowania  pracownika  i  daje  odpowiedź  na  pytanie
czy  i  w  jakim  zakresie  pracownik  spełnia  wymogi
stanowiska pracy,

D . odpowiedź  na  pytanie,  czy  i  w  jakim  zakresie  pracownik
spełnia wymogi stanowiska pracy.

Zadanie 26.
D o  głównych  problemów  systemu  ochrony  zdrowia  pod  względem
ekonomicznym zaliczamy:

A.  płodność,
B.  zatrudnienie,
C.  długość życia,
D.  produktywność.

Zadanie 27.
Kultura organizacji jest to:

A .  system zakazów, nakazów, wartości moralnych,
B.  utrwalony wzorzec założeń, wartości, norm organizacji,
C . wzorzec  założeń,  wartości  i  norm  uznawanych  przez

pracowników,
D . utrwalony  wzorzec,  uznawanych  przez  członków

organizacji,  założeń,  wartości,  norm  i  sposobów
radzenia  sobie  z  doświadczeniami,  które  zostały
wypracowane w toku rozwoju tej organizacji.



Zadanie 28.
C o  jest  podstawą  konkurencyjności  ofert  na  świadczenie  usług
zdrowotnych?

A . wyniki  działalności  podmiotu  oferującego  świadczenie
usług zdrowotnych w przeszłości,

B . formalna  zgodność  oferty  z  przepisami  określającymi
finansowanie świadczenia usług zdrowotnych,

C.  organizacja procesu na świadczenia usług zdrowotnych,
D.  jakość, dostępność i cena usługi zdrowotnej.

Zadanie 29.
Koszty całkowite zakładu opieki zdrowotnej/podmiotu leczniczego
są to koszty:

A . podstawowych  usług  zdrowotnych  oferowanych  przez
zakład,

B.  inwestycji i materiałów,
C.  działalności administracyjnej zakładu,
D.  będące sumą kosztów stałych i zmiennych zakładu.

Zadanie 30.
W  oddziale  planujesz  wprowadzenie  zmian.  Rozważając
predyspozycje  pielęgniarek,  które  mogłyby  przyczynić  s ię  do
powodzenia zmian. Wybierzesz tę, która:

A.  ma zawsze własne zdanie jest energiczna, impulsywna,
B . zawsze  pilnie  wykonuje  powierzone  zadania,  wierna,

wytrwała,
C.  jest spontaniczna, pełna życia i radości,
D.  jest przyjazną, cierpliwą, zadowoloną.

Zadanie 31.
Konflikt jest to sytuacja, w której:

A . istnieją  rozbieżności  pomiędzy  wartościami,  celami,
oczekiwaniami,  co  najmniej  dwóch  od  siebie  zależnych
stron,

B . występują  wspólne  zainteresowania  i  oczekiwania
przynajmniej dwóch grup społecznych,

C . stosowane  są  różne  metody  i  techniki  do  wykonywania
jednakowych działań na różnych stanowiskach pracy,

D.  w zakładzie pracy nie istnieje fundusz socjalny.

Zadanie 32.
Wysokospecjalistyczne procedury medyczne finansowane są przez:

A.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
B.  budżety wojewodów,
C.  budżet państwa,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia oraz budżet państwa.



Zadanie 33.
Kosztami bezpośrednimi w ośrodku kosztów podmiotu leczniczego
są koszty:

A.  materiałów opatrunkowych i wynagrodzenia,
B.  działalności pomocniczej,
C.  leków,
D . działalności  podstawowej  i  pomocniczej  bezpośrednio

związane z miejscem powstania kosztu.

Zadanie 34.
Podstawowym  celem  działalności  marketingowej  podmiotu  opieki
zdrowotnej jest:

A . określenie  bieżących  celów  funkcjonowania  zakładu  i
sposobów ich realizacji,

B . badanie  stopnia  zadowolenia  pacjentów-klientów  z
jakości świadczonych usług zdrowotnych,

C.  określenia standardów jakości usług zdrowotnych,
D . zwiększenie  konkurencyjności  oferty  świadczonych  przez

podmiot usług zdrowotnych.

Zadanie 35.
Kontraktowanie  świadczeń  zdrowotnych  przez  NFZ  odbywa  się  w
oparciu o:

A.  wojewódzkie plany zdrowotne,
B.  plany zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych,
C.  oferty świadczeniodawców,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 36.
Statystyka  publiczna  dla  potrzeb  ochrony  zdrowia  prowadzona
jest przez:

A.  Ministerstwo Zdrowia,
B.  Ministerstwo Zdrowia i Główny Urząd Statystyczny,
C . Ministerstwo  Zdrowia,  Główny  Urząd  Statystyczny,  MON,

MSWiA,
D.  Państwowy Zakład Higieny.

Zadanie 37.
Celem planowania potrzeb personalnych w wymiarze jakościowym
jest określenie:

A.  liczby pracowników,
B.  kwalifikacji i umiejętności pracowników zakładu,
C . określenie  profil i  kompetencyjnych  dla  pracowników,  tak

aby mogli skutecznie wykonywać powierzone im czynności
i funkcje,

D.  liczby i kwalifikacji pracowników.



Zadanie 38.
Co oznacza wartościowanie pracy?

A . porównywanie  stopnia  trudności  różnych  czynności  w
procesie pracy,

B.  wycenę stopnia trudności pracy,
C.  ocenę pracy,
D.  zbudowanie systemu wynagradzania.

Zadanie 39.
Podstawą  racjonalnych  decyzji  o  strukturze  zatrudnienia  w
organizacji jest:

A .  kondycja finansowa firmy,
B.  identyfikacja potrzeb kadrowych,
C.  sytuacja na rynku pracy,
D.  wielkość organizacji.

Zadanie 40.
Metoda  planistyczna  pomocna  w  realizacji  i  kontroli  podjętych
działań nosi nazwę:

A.  metody ścieżki krytycznej (CPM),
B.  techniki oceny i kontroli działań (PERT),
C . metody  ścieżki  krytycznej  oraz  oceny  i  kontroli  działań

(CPM/PERT),
D.  metody planowania działania.

Zadanie 41.
Kto jest organem założycielskim szpitali klinicznych?

A . wojewoda  w  zależności  od  obszaru  działalności  szpitala
klinicznego,

B . senat  Uniwersytetu  Medycznego  w  zależności  od  obszaru
działalności szpitala klinicznego,

C.  Minister Zdrowia,
D.  spółka akcyjna z udziałem skarbu państwa.

Zadanie 42.
Jaki  powinien  być  pierwszy  etap  przygotowania  szkolenia
poprzedzającego wprowadzanie zmian?

A.  wyrywkowa ocena potrzeb w zakresie szkolenia,
B.  przeszkolenie kadry kierowniczej, potem personelu,
C.  ocena potrzeb w zakresie szkolenia,
D . przygotowanie  środków  technicznych  niezbędnych  do

szkolenia.



Zadanie 43.
Co to jest system (w znaczeniu ogólnym)?

A . wyłącznie  organizm  żywy  (ludzki,  roślinny,  komórka
organizmu żywego),

B . tylko  urządzenia  techniczne  (komputer,  urządzenie  do
dializy nerek, zegarek, telewizor, telefon),

C . wyłącznie  organizacje  ludzkie  (instytucja,  szkoła,
szpital, bank, przedsiębiorstwo),

D . zbiór  elementów  o  określonych  cechach  i  wzajemnych
relacji  między  tymi  elementami  tworzących  określoną
całość o innych cechach niż cechy elementów.

Zadanie 44.
Kto  jest  dysponentem  środków  na  finansowanie  świadczeń
zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej?

A.  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  NFZ,
D.  publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Zadanie 45.
Co to jest rynek świadczeń zdrowotnych?

A . wykaz  standardowych  i  ponadstandardowych  usług
zdrowotnych  oferowanych  na  obszarze  działania  organu
samorządu terytorialnego kraju,

B.  zasady konkurencji na rynku usług zdrowotnych,
C . priorytety  zdrowotne  i  założenia  polityki  zdrowotnej

określające  warunki  funkcjonowania  zakładów  opieki
zdrowotnej,

D . ogół  świadczeń zdrowotnych oferowanych na rynku przez
podmioty  do  tego  uprawnione  (podaż)  i  zapotrzebowanie
n a  te  usługi  ze  strony  pacjentów-klientów  (popyt)  oraz
wzajemnych stosunków między nimi.

Zadanie 46.
Na czym polega badanie informacji zwrotnej?

A . pomocy  w  rozwiązywaniu  problemów  udzielanej  przez
konsultanta,

B . stworzeniu  ludziom  możliwości  rozwoju  świadomości
swojego zachowania,

C . zmianie  postaw  i  opinii,  jakie  mają  o  sobie  różne
grupyw organizacji,

D . uzyskaniu  opinii  od  członków  grupy  na  temat  skutków
wprowadzania zmian.



Zadanie 47.
Co to jest struktura organizacyjna?

A . nieformalne  działania  i  więzi  organizacyjne  między
podstawowymi częściami organizacji,

B . formalne  normy  zachowania  się  kadry  kierowniczej
średniego i naczelnego szczebla organizacji,

C . określony  rodzaj  budowy  organizacji,  tzn.  sposób
podziału  całości  organizacji  na  części  i  połączenia
tych części w całość,

D . formalne  i  nieformalne  zasady  współdziałania  wybranych
części organizacji w realizacji jej celów.

Zadanie 48.
Kontraktowanie  świadczeń  zdrowotnych  w  Polsce  jako  źródło
finansowania opieki zdrowotnej, opiera się na:

A . umowach  o  pracę  pomiędzy  pracodawcą  a  pracownikiem
zakładu opieki zdrowotnej,

B . finansowaniu  opieki  zdrowotnej  w  podstawowej  opiece
zdrowotnej ze środków wojewody,

C . umowie  cywilno-prawnej  pomiędzy  zleceniodawcą  i
zleceniobiorcą usług zdrowotnych,

D . finansowaniu  działalności  szpitali  ze  środków  wojewody
lub ministra zdrowia.

Zadanie 49.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej może być utworzony przez:

A.  wojewodę,
B.  centralny organ administracji rządowej,
C.  spółkę nie mającą osobowości prawnej,
D.  państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną.

Zadanie 50.
Wśród  technik  zmian  organizacyjnych  wyodrębniono  kierunek
Doskonalenie  Organizacji  (OD),  który  odnosi  s ię  do
doskonalenia:

A.  technologii,
B .  strategii,
C .  struktury,
D.  ludzi.



Zadanie 51.
Strategia negocjacyjna kompromisu:

A . polega  na  stosowaniu  oporu  i  niechęci  wobec  propozycji
drugiej strony,

B . skupia się  na oczekiwaniu całkowitego zwycięstwa jednej
strony w przebiegu negocjacji,

C . stanowi  ugodę  i  bazuje  na  przekonaniu,  że  każda  strona
negocjacji  częściowo  korzysta  i  częściowo  traci  swoje
interesy,

D.  odwołuje się do etyki i systemu wartości.

Zadanie 52.
W  jaki  sposób  kierownictwo  zakładu  opieki  zdrowotnej  może
pokonać opory związane z wprowadzeniem zmian?

A . uzasadnić  konieczność  zmian  niezbędnych  dla  dobra
firmy,

B.  zapewnić pracowników o lepszej, udanej przyszłości,
C.  podać przygotowane scenariusze postępowania,
D . zapewnić  szeroką  komunikację,  dzielić  s ię  posiadanymi

informacjami ze wszystkimi partnerami procesu zmian.

Zadanie 53.
Co to jest przewaga konkurencyjna organizacji?

A . umiejętność  sprzedania  produktu  lub  usługi  organizacji
p o  cenach  wyższych  niż  to  robią  organizacje
konkurencyjne,

B . dążenie do uzyskania maksymalnych korzyści finansowych
bez  względu  na  jakość  usługi  lub  produktu  oferowanego
przez organizację na rynku,

C . zdolność  organizacji  do  udzielenia  lepszej  odpowiedzi
n a  potrzeby  (wymagania,  oczekiwania)  je j  klientów,  niż
to robią inne organizacje,

D . zdolność  organizacji  do  wywierania  wpływu  na  inne
konkurencyjne  organizacje  poprzez  ägrupy  naciskuö  bez
doskonalenia swojej działalności.

Zadanie 54.
W zarządzaniu jakością w zakładach opieki zdrowotnej podmiotem
jest:

A .  lekarz,
B.  pacjent,
C.  płatnik,
D.  dyrekcja zakładu.



Zadanie 55.
Punkt wyjścia do opisu stanowiska pracy stanowi:

A.  określenie więzi hierarchicznych stanowiska pracy,
B.  ustalenie celów stanowiska pracy,
C . ustalenie  zakresu  obowiązków,  uprawnień  i  kompetencji

oraz odpowiedzialności,
D . określenie  wymaganych  i  pożądanych  kwalifikacji  oraz

cech osobowości pracownika.

Zadanie 56.
Wzajemne  relacje  i  powiązania  pomiędzy  elementami  organizacji
warunkujące jej sprawne funkcjonowanie to:

A.  cele organizacji,
B .  więzi organizacyjne,
C.  zasoby organizacji,
D.  czas pracy w organizacji.

Zadanie 57.
C o  powinno  być  podstawą  optymalnego  modelu  systemu  opieki
zdrowotnej?

A.  podstawowa opieka zdrowotna,
B.  specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna,
C.  specjalistyczna stacjonarna opieka zdrowotna,
D . wszystkie trzy formy opieki powinny być zrównoważone w

podobnym stopniu.

Zadanie 58.
Która metoda pozyskiwania nowych pracowników stanowi zewnętrzne
źródło rekrutacji?

A.  ogłoszenia w prasie,
B.  konkursy,
C.  współpraca z urzędami pracy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 59.
N a  decyzję  o  przyjęciu  kandydata  do  pracy  lub  odrzuceniu  jego
kandydatury wpływają:

A.  kwalifikacje i doświadczenie,
B.  motywacje, postawy i cechy osobowości,
C.  stan zdrowia,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 60.
Podstawowe  zadania,  jakie  ma  do  wypełnienia  system  opieki
zdrowotnej to:

A . zapewnienie  całej  populacji  możliwie  pełnego  zakresu
świadczeń medycznych,

B . zapewnienie  usług  i  świadczeń  medycznych  na  możliwie
najwyższym poziomie,

C . systematyczne wdrażanie działań doskonalących system i
umożliwiających  satysfakcję  świadczeniobiorców  i
personelu realizującego usługi,

D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 61.
Adaptacja  społeczno  -  zawodowa nowo  zatrudnionego  pracownika
oznacza:

A.  zdobycie samodzielności zawodowej,
B.  integrację pracownika z grupą i celami organizacji,
C . przystosowanie  pracownika  do  zawodu  i  subkultury

zawodowej,
D.  przystosowanie warunków pracy do pracownika.

Zadanie 62.
Które z poniższych zdań definiuje misję organizacji?

A . działania,  które  jednostka  może  podjąć  nie  naruszając
zasad opisanych w regulacjach prawnych,

B . działania,  które  jednostka  może  podjąć  po  stworzeniu
nowych regulacji prawnych,

C . najbardziej  ogólny  cel  organizacji,  wyznaczający  je j
kierunki  działania  oraz  tworzący  podstawę  dla
podejmowania decyzji strategicznych,

D . działania  tworzące  podstawę  dla  podejmowania  decyzji
strategicznych.

Zadanie 63.
Plany organizacji wyznaczają:

A.  cele organizacji,
B . działania  członków  organizacji  w  odniesieniu  do

możliwości technicznych,
C . zasady  pozyskania  środków  finansowych  na  realizację

wyznaczonych celów organizacji,
D . kierunki działań zmierzające do zapewnienia pracownikom

warunków pracy określonych zapisami kodeksy pracy.



Zadanie 64.
W  jakiej  formie  może  być  prowadzona  praktyka  grupowa
pielęgniarek?

A.  spółki prawa cywilnego,
B.  zespołu opieki zdrowotnej,
C.  niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej,
D.  spółki prawa handlowego.

Zadanie 65.
Kariera zawodowa to:

A.  rozwój zawodowy jednostki w toku jej życia,
B.  awans pracownika w zakładzie pracy,
C.  uzyskiwanie nagród przez pracownika,
D.  podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Zadanie 66.
Podstawowa opieka zdrowotna zapewnia świadczenia zdrowotne:

A.  chorym w miejscu zamieszkania i pracy,
B.  zdrowym i chorym w miejscu zamieszkania i nauki,
C.  zdrowym i chorym w miejscu zamieszkania, pracy i nauki,
D.  zdrowym i chorym w miejscu zamieszkania.

Zadanie 67.
Jakie  są  wspólne  cele  polityki  społecznej  i  polityki  zdrowotnej
państwa?

A . działania  na  rzecz  długiego  życia  i  dobrego  zdrowia
całej populacji,

B .  ochrona zdrowia w środowisku pracy,
C.  bezpieczeństwo socjalne i ochrona zdrowia,
D . sposób  organizowania  instytucji  wchodzących  w  skład

systemu zdrowotnego.



Zadanie 68.
Co to jest standard akredytacyjny zakładu opieki zdrowotnej?

A . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej  i  procedury  które  muszą  rzeczywiście
funkcjonować  w  organizacji  dla  wzmacniania  jakości
opieki  i  pozycji  organizacji  oraz  normy  lub  ustalony
poziom, poniżej  którego wykonanie usługi  zdrowotnej  nie
jest akceptowane,

B . ilościowa miara, która może być wykorzystana do oceny i
poprawy  procesu  zarządzania,  działań  leczniczych  i
pomocniczych,  które  wpływają  na  efekt  opieki
zdrowotnej,

C . niektóre  metody  jakości  rozwinięte  w  przemyśle  mające
zastosowanie  w  służbie  zdrowia  jak  np.  kontrola
świadczeń zdrowotnych,

D . stałe  wysiłki  wszystkich  członków  organizacji  w  celu
zaspokojenia potrzeb i oczekiwań konsumentów.

Zadanie 69.
Racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi w celu zapewnienia
sukcesu organizacji na rynku polega na:

A . ograniczaniu  zatrudnienia  ze  względu  na  obciążenie
budżetu firmy,

B.  zastosowaniu zróżnicowanych form zatrudniania,
C . systematycznym  zwiększaniu  zatrudnienia  dla

optymalizacji działań firmy,
D . przyciąganiu,  rozwoju  i  utrzymywaniu  efektywnie

działającej kadry.

Zadanie 70.
Powodzenie restrukturyzacji zakładu opiera się m.in. na:

A.  dopracowaniu szczegółów procesu,
B.  zapewnieniu źródeł finansowania procesu,
C.  opracowaniu prognozy zatrudnienia kadry,
D.  opracowaniu planu redukcji zatrudnienia.

Zadanie 71.
Sprawność  i  efektywność  systemu  ochrony  zdrowia  jest
uzależniona min. od:

A.  wzmocnienia roli podstawowej opieki zdrowotnej,
B . sposobu  finansowania  i  alokacji  środków  finansowych,

rzeczowych oraz ludzkich,
C . zwiększenia  aktywności  samorządów  terytorialnych  w

gwarantowaniu opieki zdrowotnej,
D . dopuszczenia funkcjonowania samodzielnych publicznych

zakładów opieki zdrowotnej.



Zadanie 72.
Etyczną organizację można zdefiniować jako organizację:

A . stosującą  przepisy  prawne  mające  zastosowanie  w
procesie zarządzania kadrami,

B.  która wskazuje sposoby formułowania oceny etycznej,
C . umożliwiającą  nabycie  praktycznej  umiejętności

sprawnego wyszukiwania informacji prawnych,
D . tworzącą  wspólnotę  ludzi  budujących  trwałą  i  si lną

kulturę  opartą  na  poszanowaniu  praw  i  prywatności
ludzkiej.

Zadanie 73.
Do kosztów jakości zaliczamy koszty:

A.  oceny,
B.  osobowe,
C.  rzeczowe,
D.  rzeczowe i osobowe.

Zadanie 74.
N a  czym  polega  proces  kierowania  zasobami  ludzkimi  w
organizacjach:

A.  planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu, kontrolowaniu,
B . planowaniu,  niwelowaniu  przeszkód,  przewodzeniu,

nagradzaniu,
C . zbieraniu  informacji,  organizowaniu,  nagradzaniu,

karaniu,
D.  planowaniu, organizowaniu, nagradzaniu, karaniu.

Zadanie 75.
W  szpitalu,  przeprowadzane  są  różne  zmiany.  Oddziałowej  udało
s ię  przeprowadzić  zmiany  dotyczące  skrócenia  czasu  oczekiwania
przez pacjentów na zabiegi. Powodzenie zmian zapewnia:

A.  odgórne opracowanie wizji zmian,
B.  narzucenie metod przeprowadzania zmian,
C.  przestrzeganie ścisłych rozporządzeń i regulaminów,
D . intensywne  komunikowanie  się  między  wszystkimi

partnerami procesu zmian.

Zadanie 76.
Najważniejszym zasobem w organizacji według Petera Druckera są
/jest:

A .  środki ekonomiczne,
B.  środki techniczne,
C.  wykształcenie kadry zarządzającej,
D.  ludzie.



Zadanie 77.
Solidaryzm  społeczny  jako  jedna  z  zasad  ubezpieczenia
zdrowotnego oznacza, że:

A.  ubezpieczenie jest powszechne i obowiązkowe,
B . koszty  indywidualnych  świadczeń  zdrowotnych  są

ponoszone przez ogół ubezpieczonych,
C.  składka ma charakter redystrybucyjny,
D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 78.
Celem działania sytemu opieki zdrowotnej w Polsce jest m.in.:

A .  zabezpieczenie opieki ludziom i chorym i niedołężnym,
B . zabezpieczenie  i  dostarczenie  całej  populacji  świadczeń

rehabilitacyjnych,
C . zapewnienie  usług  medycznych,  świadczeń

profilaktyczno-leczniczych  i  rehabilitacyjnych  na
najwyższym  poziomie,  adekwatnie  do  poziomu  wiedzy  i
zasad dobrej praktyki,

D.  zapewnienie edukacji zdrowotnej dzieciom i młodzieży.

Zadanie 79.
Przedmiotem zarządzania operacyjnego jest:

A . pozyskiwanie  środków  i  wykorzystywanie  zasobów
organizacji w sposób najbardziej efektywny,

B . organizowanie  narad  z  kierownikami  różnych  szczebli
zarządzania,

C.  kontrolowanie realizacji zamierzeń planowych,
D.  tworzenie wizji dla organizacji.

Zadanie 80.
Na czym powinna się koncentrować analiza funkcjonowania zakładu
opieki zdrowotnej?

A . analizie  zgodności  rzeczywistego  przebiegu  pracy
poszczególnych pracowników z opisami stanowisk pracy w
regulaminach organizacyjnych,

B . procesach (podstawowych, regulacyjnych i pomocniczych)
składających się na jego funkcjonowanie i ich wzajemnym
powiązaniu,

C . ustaleniu  indywidualnych  wyników  pracy  poszczególnych
pracowników i ich porównaniu z normami,

D . porównaniu  aktualnych  wyników  finansowych  zakładu  z
wynikami w poprzednim okresie sprawozdawczym.



Zadanie 81.
Punktem wyjścia SWOT jest analiza:

A.  szans, zagrożeń, rozwoju i kariery,
B.  szans, słabości, strategii i działania,
C.  siły, słabości, szans i zagrożeń organizacji,
D.  siły, szans i rozwoju.

Zadanie 82.
Która z cech jest charakterystyczna dla usług medycznych?

A.  niematerialność,
B.  spójność,
C.  podzielność,
D.  nieefektywność.

Zadanie 83.
Jeżeli  pracownica  uprawniona  do  urlopu  wychowawczego  złoży
wniosek o obniżenie je j wymiaru czasu pracy w okresie, w którym
mogłaby  korzystać  z  takiego  urlopu,  to  czy  pracodawca
zobowiązany jest go uwzględnić?

A.  nie,
B . tak,  ale  nie  więcej  niż  o  1/3  pełnego  wymiaru  czasu

pracy,
C . tak,  ale  nie  więcej  niż  o  1/4  wymiaru  czasu  pracy

wynikającego z umowy zawartej z pracownicą,
D . tak,  ale  nie  więcej  niż  o  1/2  pełnego  wymiaru  czasu

pracy.

Zadanie 84.
Polityka zdrowotna jest, to:

A . całokształt  działań  podejmowanych  w  państwie  i
społeczeństwie  dla  zapewnienia  najwyższego  poziomu
ochrony zdrowia ludności, a w tym adekwatnej do potrzeb
opieki zdrowotnej,

B . podejmowanie  działań na  rzecz  umacniania zdrowia  osób
chorych i zdrowych,

C . racjonalne  działanie  mające  na  celu  niwelowanie
nierówności  społecznych  w  dziedzinie  zdrowia  i  opieki
zdrowotnej  poprzez  lepsze  rozmieszczenie  i
wykorzystanie  zasobów  opieki  zdrowotnej,  lepszy  dostęp
do niej, ukierunkowany na poprawę jakości życia,

D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.



Zadanie 85.
C o  jest  warunkiem  sprawnej  komunikacji  między  partnerami
funkcjonowania  podmiotu  opieki  zdrowotnej  i  procesu  zmian  w
zakładzie?

A . posługiwanie  s ię  dowolnie  przez  siebie  wybranym
językiem,

B.  możliwie największy zakres informacji,
C.  komunikacja jednostronna,
D.  dostosowanie formy przekazu do percepcji odbiorców.

Zadanie 86.
Które  z  wymienionych  technik  pozwalają  określić  i  zilustrować
przyczyny powstawania problemów?

A.  diagram typu przyczyna-efekt,
B.  diagram ishikawy,
C.  diagram äfishbonö,
D.  wszystkie wymienione w p. A, B i C techniki.

Zadanie 87.
W  wyniku  restrukturyzacji  szpitala  zostanie  zlikwidowany
oddział.  Część pracowników znajdzie pracę w innym oddziale,  ale
trzy  osoby  zostaną  przeniesione  do  innych  placówek.  Jakie
działanie podejmiesz, aby nie dopuścić do powstania oporu wobec
tych zmian?

A . czekasz  do  ostatniej  chwili,  by  nie  zakłócać  pracy
oddziału,

B . systematycznie  wyjaśniasz  wszystkim  pracownikom
przyczyny i skutki zmian dla szpitala,

C . wzywasz  tylko  te  osoby,  które  mają  być  zwolnione  i
lakonicznie informujesz o zaistniałej sytuacji,

D . mówisz  tylko  zaprzyjaźnionej  koleżance  o  zmienionych
zmianach  na  oddziale,  wiedząc,  że  ona  w  tajemnicy
przekaże tę informację wszystkim.



Zadanie 88.
Co to jest popyt na usługi zdrowotne?

A . zidentyfikowane  przez  świadczeniodawców  potrzeby  i
wymagania  pacjentów-klientów  w  zakresie  świadczeń
zdrowotnych,

B . zidentyfikowane potrzeby i wymagania pacjentów-klientów
w  zakresie  świadczeń  zdrowotnych,  poparte  gotowością
zakupu  tych  usług  i  posiadaniem  odpowiedniej  si ły
nabywczej,

C . planowany  przez  świadczeniodawców  wzrost  sprzedaży
usług  zdrowotnych  na  podstawie  wyników  sprzedaży  w
poprzednim okresie sprawozdawczym,

D . i lość  i  jakość  usług  zdrowotnych  oferowanych  przez
świadczeniodawców na rynku.

Zadanie 89.
Jakość opieki pielęgniarskiej jest to:

A . stopień  zgodności  działań  pielęgniarek  z  procedurami
medycznymi,

B . wysoka  satysfakcja  pacjentów  i  ich  rodzin  z  pracy
pielęgniarki w zakładzie opieki zdrowotnej,

C . stopień,  w  jakim  opieka  ta,  wykazując  zgodność  z
profesjonalną  wiedzą,  przyczynia  się  do  osiągnięcia
pożądanych  efektów  w  stanie  zdrowia  osób  (populacji)
oraz  zwiększa  ich  zdolność  do  samoopieki  lub
samopielęgnacji,

D . stopień,  w  jakim  opieka  ta  zwiększa  zdolność  pacjentów
do samoopieki lub samopielęgnacji.

Zadanie 90.
Dobrze  sformułowana  wizja  zmian  w  zakładzie  ochrony  zdrowia
powinna określić:

A .  tylko czas trwania zmian,
B.  podstawowe zamierzenia firmy,
C.  szczegółowy plan zmian,
D.  kilka ładnych haseł określających jego powołanie.



Zadanie 91.
Źródłem władzy może być:

A . charyzma,  przymus,  nagroda,  autorytet  faktyczny,
emocje,

B . autorytet  faktyczny,  władza  z  mocy  prawa,  umowa,
uczucie,

C . własność  lub  prawo  dysponowania  zasobami  organizacji,
sympatie,

D . charyzma, przymus, nagroda, autorytet faktyczny, władza
z mocy prawa, własność lub prawo dysponowania zasobami
organizacji, pozycja w organizacji.

Zadanie 92.
Polityka kadrowa to:

A . działania  prowadzone  w  celu  uzyskania  zysków  w
przedsiębiorstwie,

B . systematyczna procedura prowadzona w celu zapewnienia
odpowiednich pracowników na odpowiednich stanowiskach
pracy,

C.  sposób zarządzania zespołem pracowników i kierowników,
D . styl  kierowania  organizacją  obejmujący  nabór

pracowników.

Zadanie 93.
Zakład  pielęgnacyjno-opiekuńczy  jest  zakładem  stacjonarnym,
który:

A . udziela  całodobowych  świadczeń  zdrowotnych,  które
obejmują  swoim  zakresem  pielęgnację,  opiekę  i
rehabilitację osobom niewymagającym hospitalizacji,

B . zapewnia  kontynuację  leczenia  farmakologicznego,
przebywanie  i  wyżywienie  odpowiednie  do  stanu  zdrowia
osobom niewymagającym hospitalizacji,

C . gwarantuje osobom starszym i przewlekle chorym wsparcie
finansowe i medyczne,

D.  odpowiedź A i B jest prawidłowa.

Zadanie 94.
Co jest pierwszym etapem przygotowania zmian?

A . krytyczna  ocena  obecnej  sytuacji,  niezadowolenie  ze
status quo,

B.  tworzenie misji - kierunek i czytelność działań,
C.  tworzenie wizji - śmiały, krótkoterminowy cel,
D.  wsparcie, szkolenie, zachęta dla ludzi.



Zadanie 95.
Rozwój zasobów ludzkich jest to:

A .  doskonalenie pracowników,
B.  nabór, dobór i selekcja pracowników,
C . celowe  podejmowanie  różnorodnych  przedsięwzięć  w  celu

wzbogacenia  wiedzy,  rozwijania  zdolności,  kształtowania
wartości,  postaw,  motywacji,  umiejętności  oraz  dbanie  o
kondycję fizyczną i psychiczną pracowników,

D.  dbanie o kondycję fizyczna i psychiczną pracowników.

Zadanie 96.
W Polsce obowiązują ubezpieczenia zdrowotne:

A.  dobrowolne,
B.  powszechne obowiązkowe,
C.  narodowe,
D.  mieszane dobrowolne i z podatków.

Zadanie 97.
Pielęgniarka/położna  ubezpieczenia  zdrowotnego,  to  osoba  która
jest:

A . świadczeniodawcą,  z  którym  NFZ  zawarł  umowę  o
udzialanie świadczeń opieki zdrowotnej,

B . świadczeniodawcą,  z  którym  NFZ  zawarł  umowę  o
udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej  lub  jest
zatrudniona albo wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z
którym Fundusz zawarł uwowę,

C . zatrudniona  przez  świadczeniodawcę,  z  którym  Fundusz
zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

D . wykonuje  zawód  u  świadczeniodawcy,  z  którym  Fundusz
zawarł umowę.

Zadanie 98.
Trendy  demograficzne,  zmiany  polityczne,  regulacje  prawne  są
typowym przykładem otoczenia:

A.  dalszego firmy, na które firma nie ma wpływu,
B.  bliższego, na które firma nie ma wpływu,
C.  bliższego, które wpływa na działalność firmy,
D.  dalszego, na które firma ma wpływ.

Zadanie 99.
Zapewnienie bezpieczeństwa w wykonywaniu zadań zawodowych na
pielęgniarskich stanowiskach pracy leży w gestii:

A .  pracownika,
B.  pracodawcy,
C.  kierownictwa liniowego,
D.  nadzoru PIP.



Zadanie 100.
Co to jest cel działania?

A.  zasady współdziałania między częściami organizacji,
B . zbiór działań przewidzianych do wykonania na stanowisku

pracy,
C . utrwalone zachowania pracowników wynikające ze sposobów

wykonywania pracy,
D . pożądany  stan  rzeczy,  jaki  zamierza  osiągnąć  podmiot

działający  poprzez  podjęcie  lub  zaniechanie  określonego
działania.

Zadanie 101.
Etap,  w  którym  pracownicy  zaczynają  godzić  s ię  z  nowymi
technikami i procesami pracy to:

A.  internalizacja,
B.  odrzucenie,
C.  odmowa,
D.  adaptacja.

Zadanie 102.
W  aspekcie  funkcjonowania  organizacji  zasadniczym  zadaniem
planowania zatrudnienia jest:

A . utrzymanie,  podwyższenie  zdolności  reagowania  na
impulsy pochodzące z rynku pracy,

B . właściwa  alokacja  kadr,  rozumiana  jako  powierzenie
każdemu  pracownikowi  zadań  i  funkcji  odpowiadającej
jego kwalifikacjom,

C . dostosowanie  i lości  zatrudnienia  do  możliwości
wypracowania maksymalnego zysku,

D . opracowanie  wskaźników  ilustrujących  zjawisko
fluktuacji i płynności kadr.

Zadanie 103.
Jakie  skutki  wynikają  z  istnienia  cyklu  życia  usługi  podmiotu
opieki zdrowotnej na rynku?

A . usługa  ma  ograniczoną,  sobie  właściwą  długość  życia  na
rynku,

B . usługa  przechodzi  przez  kolejne  fazy  tego  cyklu  od
wzrostu  aż  po  zniknięcie  z  rynku,  co  powoduje  w
konsekwencji m.in. wzrost lub spadek zysku zakładu,

C . każda  faza  cyklu  życia  usługi  wymaga  odmiennej
strategii marketingowej,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 104.
Jaki wpływ na prowadzenie negocjacji ma upór?

A . nie  ma  znaczenia  i  nie  wywiera  wpływu  na  przebieg
negocjacji,

B .  przeszkadza w prowadzeniu negocjacji,
C .  z góry skazuje negocjatora na niepowodzenie,
D.  jest niezbędny do prowadzenia negocjacji.

Zadanie 105.
Struktura liniowa to taka, w której:

A . zależności  funkcjonalne  pokrywają  się  z
podporządkowaniem służbowym,

B . zależności  funkcjonalne  nie  pokrywają  się  z
podporządkowaniem służbowym,

C . specjalizacja  stanowisk  kierowniczych  prowadzi  do
ingerencji w pracę wielu szczebli wykonawczych,

D . specjalizacja  stanowisk  kierowniczych  nie  pozwala  na
ingerencję w pracę innych szczebli.

Zadanie 106.
Jakie  są  zalety  wprowadzenia  negocjatora  do  rozmów  w  celu
rozwiązania konfliktu między grupą pracowników?

A.  utrata kontroli nad wynikiem procesu negocjacji,
B .  okazanie braku samodzielności,
C.  poprawa atmosfery negocjacji, publiczna krytyka,
D.  szansa osiągnięcia lepszego porozumienia.

Zadanie 107.
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to:

A . nazwa  dyscypliny  naukowej  zajmującej  s ię  relacjami
między pracownikami,

B.  sposób sprawowania władzy w organizacji,
C . metoda  kierowania  w  organizacji  ludźmi,  którzy

osobistym  i  zbiorowym  wysiłkiem  przyczyniają  się  do
realizacji  celów  organizacji,  umacniając  je j  przewagę
na rynku,

D . metoda  kierowania  zasobami  ludzkimi,  finansowymi  i
rzeczowymi w organizacji.

Zadanie 108.
Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce jest oparte na zasadach:

A . równego  traktowania  obywateli  oraz  solidarności
społecznej,

B . zapewnienia  ubezpieczonemu  swobodnego  dostępu  do
świadczeń zdrowotnych,

C.  wolnego wyboru świadczeniodawców,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 109.
Kto  pokrywa  koszty  świadczeń  podstawowej  opieki  zdrowotnej
osobom bezdomnym?

A.  NFZ,
B.  gmina na terenie której przebywa bezdomny,
C.  powiat, na terenie którego przebywa bezdomny,
D.  Ministerstwo Zdrowia.

Zadanie 110.
Działanie skuteczne jest to:

A . działanie  cechujące  się  dokładnością,  z  jaką  wykonano
określoną pracę bez względu na osiągnięte rezultaty,

B . działanie,  które  doprowadziło  do  osiągnięcia  ustalonego
celu bez względu na koszty,

C . działanie,  które  doprowadziło  do  osiągnięcia
zamierzonego celu,

D . działanie,  którego  skutkiem  jest  osiągnięcie  innego
celu od zamierzonego.

Zadanie 111.
Struktura  wynagradzania  pracowników  w  organizacji  powinna
wynikać z:

A .  kondycji finansowej firmy,
B.  oceny wartości pracy na stanowisku,
C.  oszacowania oczekiwań pracowników,
D.  odgórnych regulacji prawnych.

Zadanie 112.
Wśród uwarunkowań negocjacyjnych znajdują się m.in.:

A .  terytorium negocjacyjne i publiczność,
B.  status ekonomiczny i społeczny,
C.  zajmowane stanowisko i wysokość wynagrodzenia,
D.  płeć i wiek negocjujących.



Zadanie 113.
Cechy  zakładu  opieki  zdrowotnej  jako  organizacji  NIE
nastawionej na zysk (non profit) to m.in.:

A . brak  jasno  określonego  celu  głównego,  regulacja
zarządzania przepisami prawnymi,

B . konsumenci świadczeń niezależni od sposobu finansowania
usług, silna konsolidacja grup zawodowych,

C . wyniki  są  trudno  mierzalne,  a  organizacja  jest
oceniania przez konsumentów i społeczeństwo,

D . brak  jasno  określonego  celu  głównego,  regulacja
zarządzania przepisami prawnymi, konsumenci świadczeń
niezależni  od  sposobu  finansowania  usług,  si lna
konsolidacja grup zawodowych, wyniki  trudno mierzalne,
a  organizacja  jest  oceniania  przez  konsumentów  i
społeczeństwo.

Zadanie 114.
Negatywne  opinie  na  temat  opieki,  uzyskane  w  badaniach
satysfakcji pacjentów, są podstawą do:

A.  wnioskowania o ukaranie pracowników,
B.  analizy i określenia kierunków poprawy jakości,
C.  powtórnego badania satysfakcji pacjentów,
D.  powołania zespołu ds. jakości opieki.

Zadanie 115.
Motywacyjna funkcja kierownika to:

A . stwarzanie  pracownikom  dobrych  warunków
organizacyjno-technicznych,

B . pobudzanie  pracowników  do  efektywnego  wykonywania
zadań,

C.  inspirowanie pracowników do osiągnięć,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 116.
Jakie  są  podstawowe  warunki  utrzymania  się  podmiotu  opieki
zdrowotnej na rynku?

A . poznanie zagrożeń i szans w otoczeniu oraz dostosowanie
zakładu do nowych warunków,

B.  dokonanie formalnych zmian funkcjonowania zakładu,
C.  trzymanie się sprawdzonych schematów,
D . utrzymanie  dotychczasowych  zasad  funkcjonowania

zakładu.



Zadanie 117.
Najważniejsze  uprawnienia  powiatu  w  odniesieniu  do  podmiotów
leczniczych to:

A.  uprawnienia związane z własnością mienia,
B . uprawnienia  związane  z  obsadą  stanowiska  kierownika

zakładu,
C . decyzje  dotyczące  rozwoju  zakładu  związane  z  polityką

inwestycyjną,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 118.
System finansowania ochrony zdrowia w Polsce jest systemem:

A.  mieszanym, ubezpieczeniowo-budżetowym,
B.  budżetowym,
C.  opartym o system ubezpieczeniowy - Bismarkowski,
D.  samorządowym.

Zadanie 119.
Jakie  si ły  środowiskowe  najsilniej  wpływają  na  bieżące
codzienne funkcjonowanie organizacji:

A . czynniki  prawno-polityczne,  społeczno-kulturalne  i
gospodarka,

B.  klienci, dostawcy i konkurencja,
C.  czynniki materialne, technologie i gospodarka,
D.  czynniki wewnętrzne i technologia.

Zadanie 120.
Kadra medyczna w zarządzaniu jakością jest to:

A . najważniejszy zasób, w którego rozwój należy inwestować
w miarę posiadanych środków finansowych,

B . najważniejszy  i  najcenniejszy  zasób,  w  którego  rozwój
należy i warto inwestować,

C . najważniejszy  zasób,  ale  inwestujemy  w  rozwój  tylko
wybranego  grona  osób,  jak  najbardziej  cennych  -  co
podyktowane jest dostępnymi środkami finansowymi,

D . najważniejszy  zasób,  ale  inwestujemy  tylko  w  kadrę
medyczną  lekarską  i  pielęgniarską,  jako  najcenniejszy
kapitał ludzki w ochronie zdrowia.



Zadanie 121.
Jakie  czynniki  należy  wziąć  pod  uwagę  przygotowując  się  do
negocjacji?

A . wiedzę  na  temat  swojej  pozycji  negocjacyjnej,  pozycji
drugiej strony i kontekstu negocjacji,

B . ocenę  słabych  punktów  drugiej  strony  i  czynniki
sytuacyjne,

C . analizę  szans  i  oszacowanie  celów  negocjacji  drugiej
strony,

D.  rozważenie własnych mocnych stron.

Zadanie 122.
Motywowanie pracowników w organizacjach polega na:

A . pobudzaniu  do  współdziałania  w  realizacji  celów
organizacji,

B . skłanianiu do rozwoju karier zawodowych poszczególnych
pracowników,

C . przekonywaniu  do  realizacji  celów  reprezentowanych
przez związki zawodowe pracowników,

D . pobudzaniu do sprawnej realizacji  celów wybranych grup
pracowników organizacji.

Zadanie 123.
Budowa strategii firmy jest:

A . działaniem,  opierającym  się  na  wynikach  uzyskanych  z
wcześniej podjętych decyzji,

B . wieloetapowym  procesem  planowania  opartym  o  wyniki
ekonomiczne poszczególnych działów organizacji,

C . dążeniem  do  uzyskania  wysokiej  jakości  usług
potwierdzonej certyfikatem,

D . procesem decyzyjnym, który  polega na formalnej  analizie
otoczenia,  analizie  s i ł  oraz  słabości  f irmy  i  budowaniu
planów strategicznych.

Zadanie 124.
Procedura medyczna to:

A . dająca  się  wyodrębnić  część  świadczenia  zdrowotnego,
będąca jednocześnie nośnikiem kosztów,

B . rozmieszczenie  zasobów  zakładu  pomiędzy  różne  rodzaje
świadczeń zdrowotnych,

C.  sposób postrzegania potrzeb i wymagań pacjenta-klienta,
D . relacje  między  kadrą  kierowniczą  zakładu  opieki

zdrowotnej różnych szczebli.



Zadanie 125.
Co to jest organizacja?

A . schemat  organizacyjny  określający  rodzaje  części
organizacji oraz ich wzajemne podporządkowanie,

B . stosunki  (relacje)  między  częściami  organizacji
wynikające  z  obowiązujących  w  danej  organizacji
przepisów,

C . złożona  całość,  składająca  się  z  części  tak  dobranych  i
połączonych  ze  sobą,  że  każda  z  nich  współprzyczynia
się do realizacji misji i celów organizacji,

D . formalne  relacje  między  kierownikami  i  podwładnymi
określone w przepisach organizacyjnych.

Zadanie 126.
Celem  prowadzonych  negocjacji  jest  zwycięstwo  za  wszelką  cenę.
Rozmówca to wróg, od którego żądamy ustępstw, bronimy własnego
stanowiska,  uciekamy  się  do  udawania,  maski,  oszukiwania,
stosujemy groźby. Możemy mówić wtedy o negocjacjach:

A.  problemowych,
B.  miękkich,
C.  twardych,
D.  pozycyjnych.

Zadanie 127.
Dostępność opieki zdrowotnej to:

A . relacja  między  wielkością  i  strukturą  zasobów  systemu
opieki  zdrowotnej  a  wielkością  i  strukturą  potrzeb
zdrowotnych populacji,

B . relacja  pomiędzy  przestrzenną  dystrybucją  zasobów,  a
terytorialnym  rozmieszczeniem  osób,  które  mają,  mogą
lub powinny korzystać ze świadczeń zdrowotnych,

C . przede  wszystkim  warunki  organizacyjne  świadczenia
usług  zdrowotnych,  mierzone  czasem  pracy  zakładów,
pracowników medycznych, zasadami rejestracji itp.,

D . wszystkie  powyższe  stwierdzenia  łącznie  określają
dostępność opieki zdrowotnej.



Zadanie 128.
Kompetencje (kierujących i kierowanych) to zdolność do:

A . sprawnego  działania  z  racji  zajmowanego  stanowiska  w
hierarchii organizacji,

B . sprawnego  działania  z  racji  posiadania  tytułu  własności
zasobów rzeczowych i finansowych organizacji,

C . sprawnego  działania  wynikająca  z  ich  rzeczywistej
wiedzy,  umiejętności,  doświadczenia  i  utrwalonych
postaw,

D . sprawnego  działania  wynikająca  z  rekomendacji  układu
politycznego, towarzyskiego, grupy interesu.

Zadanie 129.
Usługi  stomatologiczne  w  ramach  powszechnego  ubezpieczenia
zdrowotnego są opłacane przez:

A.  NFZ dla wszystkich ubezpieczonych,
B . NFZ  jedynie  za  tzw.  podstawowy  pakiet  świadczeń

stomatologicznych,
C.  NFZ jedynie dla dzieci do 14 roku życia,
D . pacjenta  w  całości,  gdyż  ubezpieczenie  nie  pokrywa

kosztów usług stomatologicznych.

Zadanie 130.
Planowanie zatrudnienia to:

A . określanie  l iczby  pracowników  niezbędnych  dla
funkcjonowania organizacji,

B . stały  proces  obejmujący  określenie  potrzeb  personalnych
organizacji w wymiarze ilościowym i jakościowym,

C.  określenie kwalifikacji pracowników,
D . ustalanie  czasu  pracy  i  rodzaju  umów  o  pracę  w

organizacji.

Zadanie 131.
Czy ubezpieczony ma prawo wyboru szpitala?

A.  tak - każdego szpitala w kraju,
B . tak  -  szpitala  spośród  szpitali  tego  samego  poziomu

referencyjnego, które zawarły umowę z NFZ,
C.  tylko szpitali pierwszego poziomu referencyjnego,
D.  tylko szpitali onkologicznych.



Zadanie 132.
Koszt całkowity pobytu pacjenta w szpitalu obejmuje koszty:

A.  świadczonych usług medycznych,
B.  opieki w określonym oddziale,
C.  leków,
D . świadczonych  usług  medycznych,  opieki  w  określonym

oddziale  i  leków  oraz  koszty  racjonalnego  zastosowania
wszystkich  zasobów  szpitala  niezbędnych  do  jego
sprawnego funkcjonowania.

Zadanie 133.
Reforma opieki zdrowotnej to zaplanowane zmiany mające służyć:

A . lepszej  organizacji  opieki  zdrowotnej  i  finansowaniu
świadczeń,

B . lepszej  organizacji  opieki  zdrowotnej,  finansowaniu,
oferowaniu świadczeń,

C . lepszej  organizacji  opieki  zdrowotnej  nad  osobami
chorymi i zdrowymi,

D . lepszej  organizacji  opieki  zdrowotnej,  finansowaniu,
oferowaniu świadczeń udzielanych publicznie i  prywatnie
i  ich  regulacji,  co  umożliwia  lepszy  i  bardziej
sprawiedliwy  dostęp,  wyższą  efektywność,  lepszą  relację
pomiędzy  kosztami  i  efektami  świadczeń  oraz  wyższą
jakość usług zdrowotnych.

Zadanie 134.
Czym charakteryzuje się płaska struktura organizacyjna?

A . ograniczoną  liczbą  szczebli  hierarchicznych  i  dużą
rozpiętością kierowania,

B . rozbudowanymi więziami specjalizacyjnymi wynikającymi z
podziału  pracy  i  przyjętych  procesów  koordynacji
działań w organizacji,

C . dużą  specjalizacją  pracy  na  stanowiskach
organizacyjnych,

D . przewagą więzi służbowych nad więziami współdziałania w
realizacji celów organizacji.

Zadanie 135.
Szansę skutecznego rozwiązania konfliktów daje:

A.  skupienie się na przebiegu negocjacji, a nie na wyniku,
B.  zmuszenie przeciwnika do zmiany punktu widzenia,
C.  założenie, że opinia przeciwnika jest gorsza,
D . zrozumienie, że problem tkwi we wzajemnych relacjach, a

nie w ludziach.
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Zadanie 1.
Biznes plan to:

A.  schemat organizacyjny przedsiębiorstwa,
B . dokument  decyzyjny,  w  którym  jest  przedstawiona

koncepcja  działania  przedsiębiorstwa  i  jego  wieloletnia
projekcja przyszłości,

C . dokument  decyzyjny,  w  którym  jest  przedstawiona
koncepcja  działania  przedsiębiorstwa  i  jego  wieloletnia
zaszłość historyczna,

D . system  zaopatrzenia  i  dystrybucji  dostaw  i  usług  tzw.
łańcuch dostaw.

Zadanie 2.
Rentowność  zakładu  opieki  zdrowotnej  (świadczonych  usług
zdrowotnych) to stan:

A . w  którym  przychody  całkowite  ze  sprzedaży  usług
zdrowotnych równają się kosztom całkowitym świadczenia
usług,

B . w  którym  przychody  całkowite  ze  sprzedaży  usług
zdrowotnych  są  niższe  od  kosztów  całkowitych
świadczenia usług,

C . w  którym  przychody  całkowite  ze  sprzedaży  usług
zdrowotnych  są  niezależne  od  kosztów  całkowitych
świadczenia usług,

D . w  którym  przychody  całkowite  ze  sprzedaży  usług
zdrowotnych  przewyższają  koszty  całkowite  świadczenia
usług.

Zadanie 3.
Podstawowe funkcje zarządzania to:

A . planowanie,  kierowanie,  kontrolowanie,  motywowanie,
delegowanie,

B . planowanie,  kierowanie,  przewodzenie,  decydowanie,
motywowanie,

C.  planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie,
D.  kierowanie, oddelegowywanie, ocenianie, kontrolowanie.

Zadanie 4.
Zapewnienie bezpieczeństwa w wykonywaniu zadań zawodowych na
pielęgniarskich stanowiskach pracy leży w gestii:

A .  pracownika,
B.  pracodawcy,
C.  kierownictwa liniowego,
D.  nadzoru PIP.



Zadanie 5.
Zmiana kultury organizacyjnej wskazuje na następującą tendencję
przejścia od:

A.  tłamszenia do delegowania uprawnień,
B.  wsparcia do rozkazywania,
C.  zaufania do strachu,
D.  pracy zespołowej do hierarchicznej.

Zadanie 6.
Graficzny  obraz  ukazujący  poszczególne  części  organizacji,
hierarchiczny  układ  zależności  między  nimi  oraz  przypisujący  w
sposób  ogólny  konkretne  funkcje  poszczególnym  elementom
organizacji to:

A .  schemat organizacyjny,
B.  cele i zadania organizacji,
C .  wzorce i modele działań,
D . regulaminy,  instrukcje,  ramowe  procedury  określające

działania podejmowane w organizacji.

Zadanie 7.
W  etyce zarządzania ważnym elementem jest m.in. polityka firmy,
sposób  traktowania  pracowników,  podział  nagród,  jednak  na
szczególną uwagę zasługują trzy obszary:

A . stosunek  pracowników  do  siebie,  stosunek  firmy  do
innych podmiotów gospodarczych, stosunek pracownika do
firmy,

B . stosunek  firmy  do  pracownika,  stosunek  pracownika  do
firmy,  stosunek  firmy  do  innych  podmiotów
gospodarczych,

C . obszar  świata  interesów,  obszar  wzorców  zachowań
pracowników, obszar klimatu w organizacji,

D . przestrzeganie  praw  pracowników,  interes  społeczny,
zasady uczciwości w gospodarce rynkowej.

Zadanie 8.
C o  to  jest  budżet  zakładu  opieki  zdrowotnej/podmiotu
leczniczego?

A.  zestawienie zapotrzebowania na środki pieniężne,
B.  plan bieżącej działalności i funduszu płac,
C . plan  ogółu  dochodów  i  wydatków,  będący  podstawą

racjonalnego wykorzystania zasobów,
D . plan  podziału  zasobów  na  różne  rodzaje  świadczonych

usług zdrowotnych.



Zadanie 9.
Koszty całkowite zakładu opieki zdrowotnej/podmiotu leczniczego
są to koszty:

A . podstawowych  usług  zdrowotnych  oferowanych  przez
zakład,

B.  inwestycji i materiałów,
C.  działalności administracyjnej zakładu,
D.  będące sumą kosztów stałych i zmiennych zakładu.

Zadanie 10.
W układzie rodzajowym kosztów wyróżnia się:

A .  amortyzację, usługi obce, wynagrodzenia,
B.  amortyzację, zużycie materiałów, podatek dochodowy,
C . amortyzację,  zużycie  materiałów,  usługi,  podatek,

wynagrodzenia,  ubezpieczenia  społeczne,  podróże
służbowe, pozostałe koszty,

D.  koszty wytworzenia i koszty ogólnego zarządu.

Zadanie 11.
Konkurs  na  stanowisko  pielęgniarki  oddziałowej  wygrała
pielegniarka z krótkim stażem pracy w zawodzie. Była oddziałowa
została  przesunieta  do  pracy  "przy  łóżku  chorego".  W  oddziale
tworzą  się  dwa  obozy.  Zwolenniczki  byłej  oddziałowej
wystosowały  petycję  do  Izby  Pielęgniarek  i  Położnych,  w  której
grożą  starajkiem,  jeżeli  decyzja  o  zmianie  na  stanowisku
oddziałowej  zostanie  utrzymana.  Na  jakim  etapie  eskalacji
znajduje się ten problem?

A.  debaty,
B.  czynów, nie słów,
C.  strategii gróźb,
D.  utraty twarzy.

Zadanie 12.
Kto prowadzi nadzór w zakresie gospodarki finansowej NFZ?

A.  Pełnomocnik ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych,
B.  Minister właściwy do spraw zdrowia,
C.  Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych,
D.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Zadanie 13.
Stosowana  przez  kierownika  metoda  rozwijająca  samodzielność
oraz  aktywizująca  i  motywująca  pracowników  to  zarządzanie
przez:

A.  kryzys i kierowanie,
B.  kontrolę i nadzór,
C.  wyniki,
D.  delegowanie.



Zadanie 14.
Która z cech jest charakterystyczna dla usług medycznych?

A.  niematerialność,
B.  spójność,
C.  podzielność,
D.  nieefektywność.

Zadanie 15.
Kto  pokrywa  koszty  świadczeń  podstawowej  opieki  zdrowotnej
osobom bezdomnym?

A.  NFZ,
B.  gmina na terenie której przebywa bezdomny,
C.  powiat, na terenie którego przebywa bezdomny,
D.  Ministerstwo Zdrowia.

Zadanie 16.
Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest to wartość:

A.  wszystkich dóbr w państwie,
B . rynkowa  dóbr,  usług,  kapitału  danego  państwa  w  roku

kalendarzowym,
C . rynkowa  dóbr,  usług  wytworzonych  w  danym  kraju  w

określonym roku,
D . rynkowa dóbr, oraz kapitału danego państwa w określonym

roku.

Zadanie 17.
Planowanie  zatrudnienia  pracowników  na  różnych  szczeblach
zarządzania, to zespół:

A . czynności  zmierzających  do  alokacji  wszystkich  zasobów
podmiotu,

B . czynności  zmierzających  do  racjonalnego  rozmieszczenia
zasobów  pracowniczych,  niezbędnych  do  optymalnego
wykonania pracy w danym czasie,

C . działań  polegających  na  określeniu  organizacyjnych
elementów  pracy,  a  zwłaszcza  samodzielności,  ustaleniu
gdzie i kiedy praca powinna być wykonana,

D . działań polegających na określeniu procesu doskonalenia
zawodowego, przeciwdziałaniu wypalenia zawodowego.



Zadanie 18.
Efektywność opieki zdrowotnej to:

A . system  zakazów,  nakazów,  wartości  ekonomicznych  i
moralnych niezbędnych w opiece zdrowotnej,

B . przyjęty  prawem  i  utrwalony  system  norm  organizacji,
polityka kadrowa i system nagradzania pracowników,

C . organizowanie  opieki  zdrowotnej  w  najlepszy  sposób  tak,
aby  zapewnić  optymalne  wykorzystanie  istniejących
zasobów  materialnych,  finansowych  i  osobowych  w  celu
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,

D . maksymalne  wykorzystanie  zasobów  systemu  opieki
zdrowotnej  w  celu  uzyskania  maksymalnych  wyników
finansowych.

Zadanie 19.
System ochrony zdrowia jest to:

A .  zespół zakładów opieki zdrowotnej,
B . całokształt  relacji  zachodzących  pomiędzy  instytucjami

opieki zdrowotne,
C . całokształt  działań  podejmowanych  na  rzecz  ochrony

zdrowia  populacji  w  płaszczyźnie  politycznej,  prawnej,
ekonomicznej, społecznej i kulturowej,

D.  realizacja polityki zdrowotnej państwa.

Zadanie 20.
N a  zebraniu  w  sprawie  zawierania  kontraktów  z  pielęgniarkami  i
pracownikami  działów  diagnostycznych  i  technicznych  wyraźnie
formułują  się  dwa  obozy:  gorących  zwolenników  i  sceptycznych
przeciwników.  Który  z  niżej  wymienionych  sposobów  może
skutecznie  wpłynąć  na  zmniejszenie  napięcia  pomiędzy  stronami
konfliktu?

A.  zmniejszenie liczby uczestników negocjacji,
B .  zwiększenie liczby uczestników negocjacji,
C .  przeformułowanie problemów,
D.  skojarzenie problemów z osobami.

Zadanie 21.
Co jest pierwszym etapem przygotowania zmian?

A . krytyczna  ocena  obecnej  sytuacji,  niezadowolenie  ze
status quo,

B.  tworzenie misji - kierunek i czytelność działań,
C.  tworzenie wizji - śmiały, krótkoterminowy cel,
D.  wsparcie, szkolenie, zachęta dla ludzi.



Zadanie 22.
Celowe  działania  państwa  oraz  innych  organizacji  i  instytucji
publicznych, podejmowanych w dziedzinie kształtowania warunków
pracy, życia i bytowania społeczeństwa to:

A.  polityka zdrowotna,
B.  polityka społeczna,
C.  organizacja opieki zdrowotnej,
D.  polityka kadrowa.

Zadanie 23.
Kontrola polega na:

A . takie  działanie,  które  polega  na  motywowaniu
pracowników do bardziej efektywnych działań,

B . porównywaniu  wykonania  z  odpowiednim  wzorcem,
standardem i podjęcie stosownych działań,

C.  wychwyceniu błędów popełnianych przez podwładnych,
D.  spełnia rolę destabilizującą.

Zadanie 24.
Koszty  za  badania  profilaktyczne  pracowników  ponoszone  są
przez:

A.  oddziały wojewódzkie NFZ,
B.  samorządy terytorialne,
C.  pracodawcę,
D.  urzędy pracy.

Zadanie 25.
Wizja organizacji jest to:

A . estetyczny wygląd zewnętrzny budynku,  w  którym mieści
się dana organizacja,

B . obraz  przyszłości,  którą  uczestnicy  organizacji  chcą
wykreować,

C . wytyczony kierunek zmian organizacyjnych odnoszący się
do konkretnego przedziału czasowego,

D . długofalowy  plan  przekształceń  organizacyjnych
zmierzający do zmiany profilu działalności firmy.



Zadanie 26.
Koszt  wytworzenia  osobodnia  opieki  medycznej  zakładu  opieki
zdrowotnej to:

A . i loraz  sumy kosztów bezpośrednich i  pośrednich ośrodka
kosztów do liczby osobodni  opieki  wykonanych w okresie
rozliczeniowym,

B . iloczyn sumy kosztów bezpośrednich i pośrednich ośrodka
kosztów do liczby osobodni  opieki  wykonanych w okresie
rozliczeniowym,

C.  suma kosztów pośrednich i bezpośrednich,
D.  koszt wykonania procedury medycznej.

Zadanie 27.
Wysokospecjalistyczne procedury medyczne finansowane są przez:

A.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
B.  budżety wojewodów,
C.  budżet państwa,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia oraz budżet państwa.

Zadanie 28.
N a  czym  polega  podstawowy  cel  kontroli  jako  jednej  z  funkcji
kierowniczych w organizacjach?

A . badaniu  zgodności  realizacji  działania  (zbioru  działań)
z obowiązującymi przepisami,

B . ustalaniu  rzeczywistego  przebiegu  realizacji  działania
(zbioru działań)  i  formułowaniu wniosków do następnych
działań,

C . badaniu  przede  wszystkim  procesów  składających  się  na
funkcjonowanie  organizacji  i  ich  wzajemnego  powiązania
oraz ich wpływu na realizację celów organizacji,

D . porównaniu  krótkookresowych  wyników  pracy
poszczególnych pracowników z ustalonymi normami.

Zadanie 29.
W  szpitalu,  przeprowadzane  są  różne  zmiany.  Oddziałowej  udało
s ię  przeprowadzić  zmiany  dotyczące  skrócenia  czasu  oczekiwania
przez pacjentów na zabiegi. Powodzenie zmian zapewnia:

A.  odgórne opracowanie wizji zmian,
B.  narzucenie metod przeprowadzania zmian,
C.  przestrzeganie ścisłych rozporządzeń i regulaminów,
D . intensywne  komunikowanie  się  między  wszystkimi

partnerami procesu zmian.



Zadanie 30.
TQM  (kompleksowe  zarządzanie  jakością)  opiera  się  na  kilku
zasadach,  jedną  z  nich  jest  znajomość  klienta  wewnętrznego.
Klientem wewnętrznym jest:

A .  pacjent, który przebywa w placówce,
B.  pracownicy danej placówki,
C.  świadczeniobiorcy,
D.  firmy kooperujące z podmiotem leczniczym.

Zadanie 31.
Które z haseł najlepiej odzwierciedla podejście do zmiany?

A.  każda zmiana budzi niepokój,
B.  zmiana rozpoczyna się od nas samych,
C.  większość zmian obarczonych jest niepowodzeniem,
D.  zmiana jest zbyt kosztowna.

Zadanie 32.
Jedna  ze  współpracownic  oskarżyła  publicznie  pielęgniarkę
oddziałową  o  brak  umiejętności  organizowania  pracy  oddziału.
Oddziałowa  nie  chce,  aby  sprawa  trafiła  do  ordynatora  i  próbuje
przystąpić  do  rozmowy  z  oskarżającą  ją  pielęgniarką.  Który  z
niżej  wymienionych  zachowań  może  przeszkodzić  oddziałowej  w
rozwiązywaniu konfliktu?

A.  skupienie się na osobie, a nie na jej zachowaniu,
B.  zbyt uważne słuchanie drugiej strony,
C.  próba zaspokojenia potrzeb swoich i pielęgniarki,
D.  skłonność do ustępstw.

Zadanie 33.
Pielęgniarka oddziałowa jest osobą, która czuwa nad utrzymaniem
dobrej  atmosfery w pracy,  przywiązuje dużą wagę do wzajemnych
kontaktów  międzyludzkich.  Uważa,  że  ludzie  stawiają  opór  i  są
niechętni,  gdy  nakłania  się  ich  do  ciężkiej  pracy.  Jaki  styl
kierowania stosuje przedstawiona pielęgniarka oddziałowa?

A . wysoka  orientacja  na  zadania,  niska  orientacja  na
ludzi,

B.  wysoka orientacja na zadania i ludzi,
C . wysoka  orientacja  na  ludzi,  niska  orientacja  na

zadania,
D.  niska orientacja na ludzi i zadania.



Zadanie 34.
Członkowi  zespołu  negocjacyjnego:  zaufanemu,  dojrzałemu,
potrafiącemu  wyjaśnić  trudne  sytuacje,  wzbudzającemu  respekt
wśród kolegów. Potrafiącemu panować nad wielowątkową dyskusją i
kierować  uwagę  na  zagadnienia  najważniejsze,  kontrolującemu
emocje, pozytywnie reagującemu na spokojne i rozsądne argumenty
strony przeciwnej możemy powierzyć pełnienie roli:

A .  badacza,
B.  l idera,
C.  koordynatora,
D.  indywidualisty.

Zadanie 35.
Jak  nazywa  się  proces  tworzenia  dynamiki  zmian  wśród
pracowników?

A.  pilotowanie zmian,
B.  pobudzanie do zmian,
C.  realizowanie zmian,
D.  określanie wizji zmian.

Zadanie 36.
Pielęgniarka/położna  ubezpieczenia  zdrowotnego,  to  osoba  która
jest:

A . świadczeniodawcą,  z  którym  NFZ  zawarł  umowę  o
udzialanie świadczeń opieki zdrowotnej,

B . świadczeniodawcą,  z  którym  NFZ  zawarł  umowę  o
udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej  lub  jest
zatrudniona albo wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z
którym Fundusz zawarł uwowę,

C . zatrudniona  przez  świadczeniodawcę,  z  którym  Fundusz
zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

D . wykonuje  zawód  u  świadczeniodawcy,  z  którym  Fundusz
zawarł umowę.

Zadanie 37.
Przedmiotem  rozmowy  oceniającej  kierownika  z  pracownikiem,
który uzyskał ocenę przeciętną, powinno być:

A.  omówienie oceny pracownika na tle całej grupy,
B.  omówienie programu rozwoju personalnego,
C.  poinformowanie o możliwości zwolnienia z pracy,
D.  poinformowanie o częstych kontrolach jego pracy.



Zadanie 38.
Konkurs ofert  na zawieranie umów o  udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej  prowadzony  przez  Dyrektora  oddziału  wojewódzkiego
NFZ, aby był ważny powinien być ogłoszony w:

A . siedzibie  urzędu  wojewódzkiego  i  regionalnej  oddziale
NFZ oraz w siedzibie okręgowej izby lekarskiej,

B.  prasie i w siedzibie zamawiającego czyli NFZ,
C . biuletynie  NFZ  i  na  łamach  prasy  codziennej,  na

tablicach  ogłoszeń  w  urzędzie  zamawiającego  usługi  w
okregowej izbie lekarskiej,

D . n a  tablicach  ogłoszeń  w  sziedzibie  oddziału
wojewódzkiego  NFZ  oraz  siedzibach  okręgowych  izb
zrzeszajacych zawody medyczne.

Zadanie 39.
Jakie  są  podstawowe  czynniki  wpływające  na  zadowolenie
personelu z systemu wynagrodzeń?

A.  gwarancja stałego wynagrodzenia,
B.  stabilność systemu wynagradzania,
C.  zapowiedź wzrostu wynagrodzeń,
D.  zgodność wynagrodzenia z oczekiwaniami pracownika.

Zadanie 40.
Czas  pracy  pracownika  podmiotu  leczniczego  regulują  zapisy
zawarte w:

A.  ustawie o działalności leczniczej,
B.  tylko przepisy kodeksu pracy,
C.  regulaminy wewnętrzne,
D.  ustalenia ze związkami zawodowymi.

Zadanie 41.
Analiza  SWOT  jest  wyrażona  za  pomocą  czterech  zmiennych
obejmujących:

A.  socjokulturę, politykę, ekonomię, elementy technologii,
B .  silne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia,
C.  zysk, udział w rynku, jakość, dobro pracowników,
D.  planowanie, diagnoza, wnioskowanie, wdrożenie.



Zadanie 42.
Aby  wyznaczyć  l iczbę  etatów  w  podmiocie  leczniczym istotny  jest
czas dyspozycyjny. Czas dyspozycyjny to:

A . czas  wykonywania  czynności  pośrednich  w  toku  procesu
pielęgnowania,

B . czas wykonywania czynności bezpośrednich w toku procesu
pielęgnowania,

C . czas  jaki  wypracowują  pielęgniarki  w  danym  szpitalu  w
ciągu roku,

D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 43.
Rozmówca,  który  unika  wymiany  spojrzeń,  pochyla  się,  odwraca
głowę,  ma  ubogą  mimikę,  mocno  ściska  dłonie,  często  pociera
nos, głowę i odsuwa się od rozmówcy, przejawia nastawienie:

A.  wrogie,
B.  przyjazne,
C.  lękliwe,
D.  nieprzyjazne.

Zadanie 44.
W  wielu  krajach  świata  fundamentem  opieki  zdrowotnej  jest
instytucja  lekarza  rodzinnego.  Jest  ona  od  kilku  lat  wdrażana
także  w  Polsce.  Lekarze  rodzinni  są  opłacani  na  różnych
zasadach.  Najwcześniej  ukształtowała  się  instytucja  lekarza
rodzinnego w:

A.  Wielkiej Brytanii,
B.  Holandii,
C.  Szwecji,
D.  Belgii .

Zadanie 45.
Jakość opieki pielęgniarskiej jest to:

A . stopień  zgodności  działań  pielęgniarek  z  procedurami
medycznymi,

B . wysoka  satysfakcja  pacjentów  i  ich  rodzin  z  pracy
pielęgniarki w zakładzie opieki zdrowotnej,

C . stopień,  w  jakim  opieka  ta,  wykazując  zgodność  z
profesjonalną  wiedzą,  przyczynia  się  do  osiągnięcia
pożądanych  efektów  w  stanie  zdrowia  osób  (populacji)
oraz  zwiększa  ich  zdolność  do  samoopieki  lub
samopielęgnacji,

D . stopień,  w  jakim  opieka  ta  zwiększa  zdolność  pacjentów
do samoopieki lub samopielęgnacji.



Zadanie 46.
Zjawisko  długiego  oczekiwania  w  tzw.  "kolejce"  na  wykonanie
określonego świadczenia zdrowotnego jest wyrazem:

A.  niskiej podaży i dużego popytu,
B.  zrównoważonej podaży z popytem,
C.  dużej podaży niskiego popytu,
D.  dużej podaży i dużego popytu.

Zadanie 47.
Statystyka  publiczna  dla  potrzeb  ochrony  zdrowia  prowadzona
jest przez:

A.  Ministerstwo Zdrowia,
B.  Ministerstwo Zdrowia i Główny Urząd Statystyczny,
C . Ministerstwo  Zdrowia,  Główny  Urząd  Statystyczny,  MON,

MSWiA,
D.  Państwowy Zakład Higieny.

Zadanie 48.
Ubezpieczeniowy model opieki zdrowotnej Bismarcka, cechował s ię
m.in.:

A . zasada  solidaryzmu  społecznego  i  prawo  ubezpieczonego
d o  wolnego  wyboru  lekarza,  szpitala,  zakładu
świadczącego opiekę medyczną,

B . proces  oceniania  zakładów  opieki  zdrowotnej  i
pracowników medycznych przez kasy chorych,

C . system kontraktów z kasami chorych, zasada solidaryzmu
społecznego i odpłatność za świadczenia,

D . finansowanie  świadczeń  z  obowiązkowej  składki
zdrowotnej  płaconej  przez  pracodawcę  i  pracownika,
zasada solidaryzmu społecznego, prawo ubezpieczonego do
wolnego wyboru lekarza,  szpitala  i  zakładu świadczącego
opiekę  medyczną,  występowanie  autonomicznych  kas
chorych i zakładów ubezpieczeniowych, system kontraktów
z kasami chorych.

Zadanie 49.
Trendy  demograficzne,  zmiany  polityczne,  regulacje  prawne  są
typowym przykładem otoczenia:

A.  dalszego firmy, na które firma nie ma wpływu,
B.  bliższego, na które firma nie ma wpływu,
C.  bliższego, które wpływa na działalność firmy,
D.  dalszego, na które firma ma wpływ.



Zadanie 50.
Kompetencje interpersonalne to najogólniej:

A . umiejętność  radzenia  sobie  z  ludźmi  w  taki  sposób,  aby
rozpoczęte  działania  mogły  być  kontynuowane  dla
osiągnięcia zamierzonych celów,

B . kierowanie  i  egzekwowanie  od  pracowników  wydajnej
pracy, tak aby osiągnąć realizację celów organizacji,

C . nabyta  wiedza,  posiadane  doświadczenie  zawodowe,
umiejętność kierowania ludźmi,

D . pewien zakres  pełnomocnictw i  praw do  działania  w celu
realizacji zamierzeń i osiągnięcia celu.

Zadanie 51.
Co oznacza wartościowanie pracy?

A . porównywanie  stopnia  trudności  różnych  czynności  w
procesie pracy,

B.  wycenę stopnia trudności pracy,
C.  ocenę pracy,
D.  zbudowanie systemu wynagradzania.

Zadanie 52.
W  obecności  personelu  wybucha  głośna  rozmowa  pomiędzy
pielęgniarką oddziałową a je j podwładną. Następuje wymiana zdań
n a temat ź le przygotowanych pacjentów do planowanych zabiegów.
Nie  jest  to  pierwsza  sprzeczka  tego  typu.  Zaangażowane  w  ten
spór osoby prezentują:

A.  polaryzację postaw,
B.  tworzenie stereotypów,
C.  postawę asertywną,
D.  postawę uniku.

Zadanie 53.
System ocen pracowniczych to:

A.  proces oceniania i nagradzania pracowników,
B.  proces oceniania i karania pracowników,
C . metoda  okresowej  ewaluacji  i  uczestnictwa,  która

obejmuje  ilościowe  i  jakościowe  aspekty  organizacyjnego
funkcjonowania  pracownika  i  daje  odpowiedź  na  pytanie
czy  i  w  jakim  zakresie  pracownik  spełnia  wymogi
stanowiska pracy,

D . odpowiedź  na  pytanie,  czy  i  w  jakim  zakresie  pracownik
spełnia wymogi stanowiska pracy.



Zadanie 54.
Etyka zarządzania to:

A . osobiste  przekonania  jednostki  dotyczące  słuszności
zachowania w określonych sytuacjach,

B . system norm zachowań, jakie  prezentują i  jakimi kierują
się w zarządzaniu menedżerowie,

C . system  norm  zachowań,  odczuć  jakimi  kierują  się
pracownicy określonej organizacji,

D . reguły  dotyczące  instytucji,  określające  zasady  pracy
wewnątrz organizacji.

Zadanie 55.
Celem działania sytemu opieki zdrowotnej w Polsce jest m.in.:

A .  zabezpieczenie opieki ludziom i chorym i niedołężnym,
B . zabezpieczenie  i  dostarczenie  całej  populacji  świadczeń

rehabilitacyjnych,
C . zapewnienie  usług  medycznych,  świadczeń

profilaktyczno-leczniczych  i  rehabilitacyjnych  na
najwyższym  poziomie,  adekwatnie  do  poziomu  wiedzy  i
zasad dobrej praktyki,

D.  zapewnienie edukacji zdrowotnej dzieciom i młodzieży.

Zadanie 56.
W Polsce obowiązują ubezpieczenia zdrowotne:

A.  dobrowolne,
B.  powszechne obowiązkowe,
C.  narodowe,
D.  mieszane dobrowolne i z podatków.

Zadanie 57.
Jednym z najważniejszych dokumentów, dowodów potwierdzających
istnienie  systemu  zapewnienia  jakości  w  podmiocie  leczniczym
jest:

A .  Księga Jakości,
B.  Standardy postępowania, procedury, instrukcje,
C.  Kultura organizacyjna,
D.  Misja organizacji.



Zadanie 58.
System  wynagradzania,  prowadzący  do  pozytywnej  selekcji
pracowników to system:

A . płacy, powiązany z wynikami pracy, a nagradzanie oparte
na wynikach indywidualnych, nad-przeciętnych,

B . wynagradzania,  gdzie  premia  jest  traktowana  jako  stały
dodatek do płacy, należny każdemu pracownikowi,

C . wynagradzania,  oparty  na  zasadzie  ,,sprawiedliwe  płace,
to równe płace",

D . płacy,  oparty  na  sprawiedliwej  proporcji  w
wynagrodzeniach robotników i inteligentów.

Zadanie 59.
Powodzenie restrukturyzacji zakładu opiera się m.in. na:

A.  dopracowaniu szczegółów procesu,
B.  zapewnieniu źródeł finansowania procesu,
C.  opracowaniu prognozy zatrudnienia kadry,
D.  opracowaniu planu redukcji zatrudnienia.

Zadanie 60.
D o  głównych  problemów  systemu  ochrony  zdrowia  pod  względem
ekonomicznym zaliczamy:

A.  płodność,
B.  zatrudnienie,
C.  długość życia,
D.  produktywność.

Zadanie 61.
Narzędziem  stosowanym  w  procesie  doskonalenia  jakości  to
diagram Ishikawy, który polega na:

A . ustaleniu  związków  przyczynowo-  skutkowych  danego
problemu,

B . prezentacji danych zmienności określonego zbioru danych
w określonych przedziałach wartości,

C.  ustaleniu 20 % przyczyn, które powodują 80% skutków,
D.  ustaleniu sposobów pracy w poszczególnych oddziałach.



Zadanie 62.
Na czym polega istota dostosowawczych zmian w organizacji?

A . przygotowaniu i  przeprowadzeniu zmian w organizacji  na
podstawie rodzaju i  zakresu zmian dokonanych w innych
organizacjach,

B . przygotowaniu  i  wprowadzeniu  zmian  w  organizacji
będących  reakcją  na  przyczyny  konieczności
przeprowadzenia  zmian  wtedy,  kiedy  się  one  pojawią
(zmiany  w  organizacji  są  w  takiej  sytuacji  wymuszoną
reakcją na zmiany warunków funkcjonowania),

C . antycypacyjnym przygotowaniu i przeprowadzeniu zmian w
organizacji  będących  reakcją  na  przyszłe  zmiany
warunków jej funkcjonowania,

D . dostosowaniu  zmian  w  organizacji  do  dotychczasowych
kierunków i celów funkcjonowania organizacji.

Zadanie 63.
W zarządzaniu jakością w zakładach opieki zdrowotnej podmiotem
jest:

A .  lekarz,
B.  pacjent,
C.  płatnik,
D.  dyrekcja zakładu.

Zadanie 64.
Analiza  i  badanie  rynku  jest  to  metoda  zarządzania  polegająca
na:

A.  ocenie szans i zagrożeń dla firmy,
B.  określenie mocnych i słabych organizacji,
C .  przewidywaniu kosztów działania organizacji na rynku,
D . ocenie  szans  i  zagrożeń  jakie  istnieją  w  otoczeniu

zewnętrznym firmy a także określenie mocnych i  słabych
stron własnej organizacji.

Zadanie 65.
Do przyczyn zróżnicowania kosztów w szpitalu zaliczamy:

A . intensywność  świadczeń  np.  godziny  opieki
pielęgniarskiej,

B.  wykształcenie lekarzy,
C.  wykształcenie pielęgniarek i położnych,
D . przestrzeganie  przepisów  ustawy  o  finansach

publicznych.



Zadanie 66.
W  analizie  według  SWOT,  wydarzenia,  trendy,  które  mogą  mieć
niekorzystny wpływ na przyszłość firmy należą do segmentu:

A.  szanse,
B.  zagrożenia,
C.  silne strony,
D.  słabe strony.

Zadanie 67.
Pracownikowi zatrudnionemu w samodzielnym publicznym zakładzie
opieki  zdrowotnej/podmiocie  leczniczym,  przechodzącemu  po  20
latach  pracy  na  emeryturę  lub  rentę  z  tytułu  niezdolności  do
pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

A .  jednomiesięcznego wynagrodzenia,
B.  dwumiesięcznego wynagrodzenia,
C.  trzymiesięcznego wynagrodzenia,
D.  czteromiesięcznego wynagrodzenia.

Zadanie 68.
Celem negocjacji jest:

A . znalezienie  takiego  rozwiązania  problemu
negocjacyjnego,  które  zadowoli  wszystkie  strony  biorące
w nich udział,

B.  uzyskanie zadowolenia kadry kierowniczej,
C . pozyskanie  sprzymierzeńców  spośród  przedstawicieli

związków i korporacji zawodowych,
D.  uzyskanie zadowolenia pracowników wykonawczych.

Zadanie 69.
Kultura organizacji jest to:

A .  system zakazów, nakazów, wartości moralnych,
B.  utrwalony wzorzec założeń, wartości, norm organizacji,
C . wzorzec  założeń,  wartości  i  norm  uznawanych  przez

pracowników,
D . utrwalony  wzorzec,  uznawanych  przez  członków

organizacji,  założeń,  wartości,  norm  i  sposobów
radzenia  sobie  z  doświadczeniami,  które  zostały
wypracowane w toku rozwoju tej organizacji.



Zadanie 70.
W  krajach  Unii  Europejskiej  systemy  opieki  zdrowotnej
funkcjonują  w  oparciu  o  różne  rozwiązania.  Który  z  modeli
opieki zdrowotnej dominuje w Unii Europejskiej?

A.  oparty na ubezpieczeniach obowiązkowych,
B.  oparty na dobrowolnych ubezpieczeniach prywatnych,
C.  model narodowej służby zdrowia,
D . mieszany,  łączący  cechy  narodowej  służby  zdrowia  i

ubezpieczeń obowiązkowych.

Zadanie 71.
Czym charakteryzuje się płaska struktura organizacyjna?

A . ograniczoną  liczbą  szczebli  hierarchicznych  i  dużą
rozpiętością kierowania,

B . rozbudowanymi więziami specjalizacyjnymi wynikającymi z
podziału  pracy  i  przyjętych  procesów  koordynacji
działań w organizacji,

C . dużą  specjalizacją  pracy  na  stanowiskach
organizacyjnych,

D . przewagą więzi służbowych nad więziami współdziałania w
realizacji celów organizacji.

Zadanie 72.
Jedną  z  metod  doskonalenia  jakością  jest  benchmarking,  polega
na:

A . wyłonieniu  najlepszego  przedsiębiorstwa  na  podstawie
realizacji usług na wysokim poziomie jakościowym,

B . porównywaniu  wyników  placówki,  systemów  zarządzania,
procesów,  produktów,  usług  z  bezpośrednimi
konkurentami, liderami,

C.  ciągłym doskonaleniu jakości,
D.  statystycznej kontroli przebiegu procesów w placówce.

Zadanie 73.
Umowy zawierane przez NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych
oparte są na:

A.  procedurze przetargowej,
B.  konkursie ofert,
C.  negocjacjach,
D.  porozumieniu w formie umowy.



Zadanie 74.
Pielęgniarka  oddziałowa  przekazuje  zespołowi  pielęgniarek
informację  o  dodatkowych  czynnościach.  Pielęgniarki  nie
zgadzają  się  na  wykonywanie  dodatkowych  zajęć  bez
wynagrodzenia.  Lekarze  i  pielęgniarki  decydują  się  na  rozmowy  i
odnalezienie  wspólnej  płaszczyzny  porozumienia.  Która  cecha
charakteryzuje  postrzeganie  tego  konfliktu,  gdy  strony
przyjmują strategię współpracy?

A.  konflikt jest postrzegany jako "wygrana albo porażka",
B.  konflikt jest zwykłym wspólnym problemem,
C . konflikt  jest  zderzeniem  różnych,  ale  współzależnych

interesów,
D.  konflikt jest okazją do osiągnięcia własnych korzyści.

Zadanie 75.
Która  z  niżej  wymienionych  ustaw  NIE  ma  zastosowania  w
finansowaniu  samodzielnych  publicznych  zakładach  opieki
zdrowotnej?

A.  o finansach publicznych,
B.  budżetowa,
C.  o działalności leczniczej,
D.  prawo farmaceutyczne.

Zadanie 76.
Płynność finansowa zakładu opieki zdrowotnej to:

A .  stan bilansu i rachunku wyników zakładu,
B.  terminy spłaty zobowiązań zakładu,
C . zdolność  zakładu  do  wywiązywania  się  z

krótkoterminowych zobowiązań,
D . źródła  pochodzenia  środków  pieniężnych  zakładu  i

kierunki ich przeznaczenia.

Zadanie 77.
Jakich  czynników  NIE  uwzględnia  się  w  kosztach  szpitalnych
usług medycznych?

A.  kosztów rzeczowych,
B.  kosztów osobowych,
C.  przypisywania kosztów niewłaściwym oddziałom,
D.  kosztów receptariuszy szpitalnych.



Zadanie 78.
Przewaga konkurencyjna podmiotu leczniczego to:

A . zdolność  zakładu do  rozwiązywania  bieżących problemów
jego funkcjonowania,

B . umiejętność sprzedania świadczeń zdrowotnych po cenach
wyższych niż to robią inne zakłady,

C . zdolność  zakładu  do  udzielania  lepszych  i
korzystniejszych  świadczeń  zdrowotnych  niż  to  robią
inne  zakłady  na  potrzeby  i  wymagania
pacjentów-klientów,

D . dążenie do uzyskania maksymalnych korzyści finansowych
niezależnie  od  jakości  udzielanych  świadczeń
zdrowotnych.

Zadanie 79.
Więzi specjalizacyjne w organizacji wynikają z:

A .  formalnego wykształcenia pracowników,
B . wzajemnych  relacji  nadrzędności  lub  podległości  w

organizacji,
C .  podziału pracy w organizacji,
D . potrzeby  lub  obowiązku  wzajemnego  informowania  się  w

organizacji.

Zadanie 80.
Adaptacja  społeczno  -  zawodowa nowo  zatrudnionego  pracownika
oznacza:

A.  zdobycie samodzielności zawodowej,
B.  integrację pracownika z grupą i celami organizacji,
C . przystosowanie  pracownika  do  zawodu  i  subkultury

zawodowej,
D.  przystosowanie warunków pracy do pracownika.

Zadanie 81.
Funkcja planowania w zarządzaniu:

A . oznacza  zapisywanie  wszystkiego,  co  dotyczy
organizacji,

B . dotyczy  określenia  przyszłych  kierunków  działania
organizacji,

C .  dotyczy wyłącznie najwyższego szczebla kierownictwa,
D . polega na porównywaniu faktycznego stanu wykonywanego

zadania z jego stanem docelowym.



Zadanie 82.
Wskaźniki  płynności  finansowej  zakładu  opieki  zdrowotnej
informują o:

A.  zobowiązaniach długoterminowych zakładu,
B.  rentowności zakładu,
C . kosztach  zakupu  materiałów  niezbędnych  dla

funkcjonowania zakładu,
D.  bezpieczeństwie finansowym zakładu w krótkich okresach.

Zadanie 83.
Inwentaryzację można przeprowadzić drogą:

A.  spisu z natury,
B . potwierdzenia  przez  kontrahentów  prawidłowości

wykazanego w księgach stanu należności,
C . spisu  z  natury  i  potwierdzenia  przez  kontrahentów

prawidłowości wykazanego w księgach stanu należności,
D.  tylko spisu z natury aktywów i pasywów.

Zadanie 84.
W szpitalu dziecięcym dysponującym budynkami typu pawilonowego
konieczne  są  zmiany  polegające  na  konieczności  przemieszczenia
pracowników między różnymi budynkami, zmianie warunków pracy
oraz na innym podziale obowiązków. Wśród pielęgniarek są różne
postawy  wobec  mających  nastąpić  zmian.  Które  reakcje
pielęgniarek zaliczysz do reakcji pozytywnych?

A.  nieufność, wyzwanie,
B.  upór, zdezorientowanie,
C.  niepewność, motywacja,
D.  przetrwanie, motywacja.

Zadanie 85.
Wśród  najważniejszych  przyczyn  oporu  stawianego  zmianom
wymienia się:

A .  niepewność,
B.  naturalną ludzką przekorę,
C.  oczywisty sprzeciw wobec kierownictwa,
D.  antagonizmy wśród pracowników.



Zadanie 86.
Polityka zdrowotna jest, to:

A . całokształt  działań  podejmowanych  w  państwie  i
społeczeństwie  dla  zapewnienia  najwyższego  poziomu
ochrony zdrowia ludności, a w tym adekwatnej do potrzeb
opieki zdrowotnej,

B . podejmowanie  działań na  rzecz  umacniania zdrowia  osób
chorych i zdrowych,

C . racjonalne  działanie  mające  na  celu  niwelowanie
nierówności  społecznych  w  dziedzinie  zdrowia  i  opieki
zdrowotnej  poprzez  lepsze  rozmieszczenie  i
wykorzystanie  zasobów  opieki  zdrowotnej,  lepszy  dostęp
do niej, ukierunkowany na poprawę jakości życia,

D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Zadanie 87.
Jakość opieki zdrowotnej jest to:

A . zaspokojenie  wszystkich  potrzeb  pacjentów  oraz
uzyskanie  wysokiej  oceny  realizowanych  świadczeń
medycznych,

B . zróżnicowanie usług i  ich finansowania oraz  zapewnienie
dostępności  do  świadczeń  zdrowotnych  wszystkim
potrzebującym,

C . uzyskanie  wysokiej  oceny  szpitala  dokonywanej  przez
niezależną komisję oceniającą,

D . stopień  do  jakiego  usługi  zdrowotne,  obejmujące
jednostki  jak  i  całe  populacje  zwiększają
prawdopodobieństwo  osiągnięcia  pożądanych  efektów
zdrowotnych  oraz  wykazują  zgodność  z  aktualną,
profesjonalną wiedzą.

Zadanie 88.
Racjonalny dobór kadr w organizacji oznacza:

A . zatrudnianie  pracowników  na  określone  stanowiska
zgodnie z wykształceniem,

B.  pozostawienie w organizacji pracowników najlepszych,
C . określenie  wymaganych  i  pożądanych  kwalifikacji

zawodowych oraz cech osobowości pracownika na każdym
stanowisku pracy,

D . świadome wiązanie ludzi o określonych cechach z pracami
określonego  rodzaju,  tak  by  w  optymalny  sposób
wykorzystać właściwości  pracowników i  zapewnić  wysoką
efektywność ich pracy.



Zadanie 89.
Misja  f irmy  nabiera  strategicznego  znaczenia,  gdy  spełnia  m.in.
następujące wymogi:

A . wyraża  marzenia  i  wyzwania,  które  stają  s ię  udziałem
pracowników,

B.  dotyczy przeszłości i przyszłości,
C.  jest jasno sprecyzowana i zrozumiała,
D . musi  wyrażać  marzenia  i  wyzwania  pracodawców  oraz

klientów.

Zadanie 90.
Bilans jest to:

A .  niedobór środków pieniężnych w kasie,
B . dokument informujący o stanie majątkowym i finansowym

przedsiębiorstwa  oraz  źródłach  jego  finansowania
sporządzony na określony dzień,

C . zestawienie  grup  kategorii  majątkowych  (aktywów)  wg.
kryterium płynności,

D . dwustronne  zestawienie  wartości  majątkowych  wg.
kryterium stopnia zużycia.

Zadanie 91.
Rekrutacja  pracowników  jest  procesem  składającym  się  z  kilku
etapów. Jakie są to etapy?

A . nabór  pracowników,  alokacja  zasobów,  ustalenie
kwalifikacji na danym stanowisku,

B . przygotowanie  planu  zatrudnienia,  określenie  wymagań,
ustalenie  metod  i  źródeł  pozyskiwania  pracowników,
przyjmowanie ofert,

C . selekcja  pracowników,  przeprowadzenie  wywiadów,
zatrudnianie na okres próbny,

D . przygotowanie  planu  zatrudnienia,  określenie  wymagań,
ustalenie  metod  i  źródeł,  pozyskiwania  pracowników,
przyjmowanie ofert, alokacja i nabór.

Zadanie 92.
Podstawowym  celem  działalności  marketingowej  podmiotu  opieki
zdrowotnej jest:

A . określenie  bieżących  celów  funkcjonowania  zakładu  i
sposobów ich realizacji,

B . badanie  stopnia  zadowolenia  pacjentów-klientów  z
jakości świadczonych usług zdrowotnych,

C.  określenia standardów jakości usług zdrowotnych,
D . zwiększenie  konkurencyjności  oferty  świadczonych  przez

podmiot usług zdrowotnych.



Zadanie 93.
Procedura medyczna jest to:

A . czynność  wykonywana  wobec  pacjenta  przez  pracownika
zakładu opieki zdrowotnej,

B . opis  zakresu  zadań  realizowanych  przez  lekarzy  i
pielęgniarki  w  szpitalach  i  podstawowej  opiece
zdrowotnej,

C . elementarne  świadczenie  zdrowotne,  które  może  być
nośnikiem  kosztów  w  ośrodku  je  wykonującym,  a
równocześnie jest świadczeniem elementarnym i możliwym
do samodzielnego wyodrębnienia,

D.  element polityki kadrowej zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 94.
Do czasu pracy wlicza się:

A .  przerwy na posiłek,
B.  okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
C.  przerwy na karmienie dziecka piersią,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 95.
Sumienna,  obowiązkowa  pielęgniarka  NIE  wykonała  na  dyżurze
popołudniowym pacjentowi lewatywy przed planowanym badaniem
diagnostycznym. Z tego powodu nie można było wykonać badania.
Jaki  cel  powinno  mieć  działanie  pielęgniarki  oddziałowej  w
stosunku do współpracownicy?

A . nabranie  przekonania,  że  nie  można  lekceważyć
pełnionych obowiązków i należy je starannie wykonywać,

B . wymierzenie  kary  za  brak  odpowiedzialności  w
wykonywaniu każdego zadania,

C . wymierzenie  kary  profilaktycznie,  aby  już  nigdy  więcej
nie doszło do tego typu zaniedbań,

D . przyjęcie  właściwej  hierarchii  problemów  -  tego  typu
niedociągnięcia należy ignorować.



Zadanie 96.
W  przychodni  pracuje  pielęgniarka  przełożona,  która  jest  bardzo
zaangażowana w wykonywanie swoich obowiązków, ma opracowane
wszystkie regulaminy i  standardy postępowań. Zawsze przychodzi
pół  godziny  wcześniej  do  pracy  i  ostatnia  wychodzi,  wie  o
wszystkich  i  o  wszystkim.  W  przychodni  niezbędne  są  istotne
zmiany  w  pracy  pielęgniarek.  Jaki  jest  najwłaściwszy  sposób
bezpiecznego dokonania zmiany?

A . oddziałowa  przygotowuje  plan  zmian,  przedstawia  go
pracownikom i wprowadza w życie,

B . oddziałowa  przygotowuje  plan  zmian,  nakazuje
wprowadzenie go w życie,

C . oddziałowa  zbiera  wszystkich  pracowników,  dzieli  s ię
oceną  sytuacji  i  wspólnie  z  zespołem  ustala  plan
działania,

D . oddziałowa  zbiera  pracowników,  dzieli  s ię  oceną
sytuacji i sama ustala plan działania do realizacji.

Zadanie 97.
Czy ubezpieczony ma prawo wyboru szpitala?

A.  tak - każdego szpitala w kraju,
B . tak  -  szpitala  spośród  szpitali  tego  samego  poziomu

referencyjnego, które zawarły umowę z NFZ,
C.  tylko szpitali pierwszego poziomu referencyjnego,
D.  tylko szpitali onkologicznych.

Zadanie 98.
Najczęściej spotykane błędy w negocjacjach dotyczą:

A.  braku lub nadmiernego zaufania,
B.  uległości lub nadużywania siły,
C.  bierności negocjatorów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 99.
Ustalanie  polityki  danej  organizacji  i  współdziałanie  z
otoczeniem należy do:

A.  kierowników pierwszego szczebla zarządzania,
B.  kierowników średniego szczebla zarządzania,
C.  kierowników najwyższego szczebla zarządzania,
D.  dyrektora przedsiębiorstwa.



Zadanie 100.
Solidaryzm  społeczny  jako  jedna  z  zasad  ubezpieczenia
zdrowotnego oznacza, że:

A.  ubezpieczenie jest powszechne i obowiązkowe,
B . koszty  indywidualnych  świadczeń  zdrowotnych  są

ponoszone przez ogół ubezpieczonych,
C.  składka ma charakter redystrybucyjny,
D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 101.
Organem  założycielskim  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej
może być:

A.  minister lub centralny organ administracji rządowej,
B . wojewoda,  jednostka  samorządu  terytorialnego

(województwo, powiat, gmina),
C . państwowa  uczelnia  medyczna  lub  państwowa  uczelnia

prowadząca  działalność  dydaktyczną  i  badawczą  w
dziedzinie nauk medycznych,

D . minister  lub  centralny  organ  administracji  rządowej,
wojewoda, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa
uczelnia  medyczna  lub  państwowa  uczelnia  prowadząca
działalność  dydaktyczną  i  badawczą  w  dziedzinie  nauk
medycznych.

Zadanie 102.
Grupowa praktyka pielęgniarki lub położnej jest spółką:

A.  partnerską,
B.  komandytową,
C.  z ograniczoną odpowiedzialnością,
D.  akcyjną.

Zadanie 103.
Czynniki wpływające na kulturę organizacji to:

A . typ  otoczenia,  typ  osobowości  kierownika  i  jego
wartości, typ organizacji,

B .  typ otoczenia, przywództwo, branża, wiek, płeć,
C . typ  otoczenia,  typ  organizacji,  cechy  organizacji,

emocje jednostki,
D . typ  otoczenia,  typ  organizacji,  cechy  organizacji,

cechy uczestników.



Zadanie 104.
Zapewnienie  świadczeń  profilaktyczno-leczniczych  i
rehabilitacyjnych na najwyższym poziomie, adekwatnie do poziomu
wiedzy oraz zasad dobrej praktyki, to:

A .  zapewnienie jakości opieki medycznej,
B . uzyskanie  wysokiego  kontraktu na  usługi  rehabilitacyjne

zakładowi opieki zdrowotnej,
C . uzyskanie wysokiego wyniku finansowego niepublicznemu

zakładowi opieki zdrowotnej,
D . ograniczenie  wydatków  zakładu  opieki  zdrowotnej  na

procedury medyczne niestandardowe.

Zadanie 105.
Które z niżej wymienionych stwierdzeń NIE jest prawdziwe?

A . samodzielny  publiczny  zakład  opieki  zdrowotnej  z
uzyskanych przychodów nie pokrywa kosztów działalności
i nie reguluje zobowiązań,

B . samodzielny  publiczny  zakład  opieki  zdrowotnej  może
otrzymywać  dotacje  budżetowe,  jest  jednostką
organizacyjną posiadającą osobowość prawną,

C . samodzielny  publiczny  zakład  opieki  zdrowotnej  może
otrzymywać dotacje budżetowe,

D . samodzielny  publiczny  zakład  opieki  zdrowotnej  jest
zespołem  osób  i  środków  majątkowych,  utworzonym  i
utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i
promocji zdrowia.

Zadanie 106.
W  szpitalu  dochodzi  do  konfliktu  między  dyrektorem  a
pracownikami.  Konflikt  dotyczy  braku  uregulowań  prawnych
związanych z dodatkową płacą za niektóre czynności. Pracowników
reprezentują  związki  zawodowe.  Kierownictwo  prosi  związki
zawodowe  o  wyrażenie  swoich  opinii,  a  decyzja  pozostaje  w
ramach  prerogatyw  kierownictwa.  Jaki  układ  stosunków  panuje
między obiema stronami?

A.  konsultacji,
B .  negocjacji,
C .  rozmów poufnych,
D.  żadne z nich.



Zadanie 107.
Dokonując  analizy  stanowiska  pracy  pielęgniarki  odcinkowej
należy uwzględnić m.in. wymogi ergonomiczne:

A . dzięki  którym dokonuje  się  oceny  obciążeń  wynikających
ze specyfiki pracy, aby zapewnić lepszy komfort pracy,

B . dzięki  którym  wybierana  jest  optymalna  metoda
pielęgnowania pacjenta,

C.  dzięki którym podejmowane są decyzje kliniczne,
D.  zawierające standardy postępowania pielęgniarskiego.

Zadanie 108.
Kariera zawodowa to:

A.  rozwój zawodowy jednostki w toku jej życia,
B.  awans pracownika w zakładzie pracy,
C.  uzyskiwanie nagród przez pracownika,
D.  podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Zadanie 109.
Koszty  wyżywienia  i  zakwaterowania  za  osobę  przebywającą  w
zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym ponosi:

A .  osoba przebywająca w tym zakładzie,
B.  jednostka samorządu terytorialnego,
C.  wojewódzki oddział funduszu,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 110.
Rada społeczna w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
powołana  przez  jednostkę  samorządu terytorialnego  jest  organem
inicjującym  i  opiniotwórczym  podmiotu,  który  ją  utworzył  oraz
organem doradczym dla:

A . kierownika  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej,

B.  ordynatora w szpitalu klinicznym,
C.  kierownika regionalnego centrum krwiodawstwa,
D . dyrektora  wojewódzkiej  stacji

sanitarno-epidemiologicznej.

Zadanie 111.
Aktywa w sprawozdaniu bilansowym ujmowane są według:

A.  stopnia zużycia,
B.  płynności,
C.  wymagalności,
D.  zapadalności.



Zadanie 112.
Liczba pracowników bezpośrednio podległych kierownikowi danego
szczebla ustalona przepisami organizacyjnymi to:

A.  zasięg kierowania,
B.  potencjalna rozpiętość kierowania,
C.  formalna rozpiętość kierowania,
D.  styl kierowania.

Zadanie 113.
Różnica pomiędzy planem strategicznym, a operacyjnym polega na:

A.  plan operacyjny jest planem krótkookresowym,
B.  plan strategiczny jest planem krótkookresowym,
C . plany  strategiczne  są  tworzone  na  3-  5  lat,  a

operacyjne są planami tworzonymi na krótki okres,
D.  nie ma różnicy, są to synonimy.

Zadanie 114.
Czym  należy  kierować  się  przy  określaniu  celów  procesów
zachodzących w organizacji?

A.  zasadami TQM,
B.  cyklem PDCA,
C.  analizą SWOT,
D.  zasadą SMART.

Zadanie 115.
Motywowanie pracowników w organizacjach polega na:

A . pobudzaniu  do  współdziałania  w  realizacji  celów
organizacji,

B . skłanianiu do rozwoju karier zawodowych poszczególnych
pracowników,

C . przekonywaniu  do  realizacji  celów  reprezentowanych
przez związki zawodowe pracowników,

D . pobudzaniu do sprawnej realizacji  celów wybranych grup
pracowników organizacji.

Zadanie 116.
Zgodnie  z  ustawą  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, świadczeniem zdrowotnym
jest:

A .  porada udzielona pacjentowi przez farmaceutę w aptece,
B.  opieka chorego w domu pomocy społecznej,
C.  pielęgnacja chorego w domu pacjenta,
D.  wizyta pracownika socjalnego w domu pacjenta.



Zadanie 117.
Plan  długookresowy  podmiotu  leczniczego  przygotowują
kierownicy:

A.  oddziałów podmiotu,
B.  oddziałów i personel podmiotu,
C.  najwyższego szczebla podmiotu,
D.  najwyższego szczebla i kierownicy oddziałów podmiotu.

Zadanie 118.
Dostępność opieki zdrowotnej to:

A . zapewnienie dostępu do opieki lekarskiej ludziom chorym
i zdrowym,

B . zabezpieczenie  i  dostarczenie  całej  populacji  pełnego
zakresu  świadczeń  medycznych  zgodnych  z  faktycznym
zapotrzebowaniem, bez względu na kryteria ekonomiczne,
społeczne, kulturowe i geograficzne,

C . zapewnienie  dostępu  do  opieki  medycznej,
profilaktycznej, rehabilitacji i pielęgnowania,

D . ustalanie  zakresu  świadczeń  możliwych  do  zrealizowania
w określonym zakładzie opieki zdrowotnej.

Zadanie 119.
Istota  metody  finansowania  szpitali  na  świecie  nazywanej
systemem zróżnicowanych grup diagnostycznych (DRG - Diagnosis
Related Groups) polega na:

A . finansowaniu  szpitala  według  i lości  przyjętych
pacjentów,

B.  finansowaniu szpitala według ilości osobodni,
C . pokrywaniu  poniesionych  przez  szpital  całkowitych

kosztów jego funkcjonowania,
D . pokrywaniu standardowych opłat na podstawie odpowiednio

sklasyfikowanych  rodzajów  chorób  i  sposobów  ich
leczenia.

Zadanie 120.
W  przychodni  od  lat  proponowano  te  same  zabiegi.  W  związku  z
nowymi warunkami w otoczeniu należy zmienić zakres świadczonych
dotychczas  usług  medycznych.  Przełożona  pielęgniarek  cieszyła
s ię  autorytetem,  teraz  obawia  się  o  swoją  pozycję,  podobnie
zachowują  się  inni  kierownicy.  Jaki  rodzaj  oporu  wobec  zmian
dominuje w tej przychodni?

A.  zagrożenie obecnego podziału zasobów,
B.  zagrożenie dla utrwalonych układów władzy,
C.  ograniczony przedmiot zmian,
D.  bezwładność organizacji.



Zadanie 121.
Rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych w układzie hierarchicznym
stanowisk  jest  bardzo  istotne  i  rozpatruje  s ię  ją  jako  odrębną
cechę  struktury  organizacyjnej.  Organizacja  scentralizowana  to
taka w której:

A . większość  uprawnień  do  podejmowania  decyzji  skupiona
jest na szczycie hierarchii (naczelne kierownictwo),

B . szereg  istotnych  decyzji  podejmują  kierownicy  niższych
szczebli,

C . wszyscy mają prawo do decydowania w ważnych kwestiach
organizacji,

D.  wszystkie są prawdziwe.

Zadanie 122.
Negocjowanie jest to:

A . jedna  z  technik  organizowania  i  usprawniania  pracy  w
zakładzie opieki zdrowotnej,

B . sposób  sprawowania  władzy  organizacyjnej  oraz  podziału
zasobów rzeczowych,

C . dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest
osiągnięcie  porozumienia,  gdy  przynajmniej  niektóre
interesy zaangażowanych stron są konfliktowe,

D.  sposób podejmowania decyzji personalnych.

Zadanie 123.
Zgodnie  z  art.  4  ustawy  z  15  kwietnia  2011  roku  o  działalności
leczniczej  podmiotami  leczniczymi  są  przedsiębiorcy  w
rozumieniu przepisów:

A . ustawy  z  19  listopada  1999  r .  Prawo  działalności
gospodarczej,

B . rezolucji  Parlamentu  Europejskiego  z  19  lutego  2009  r .
w sprawie gospodarki społecznej,

C . ustawy  z  25  września  1981  r .  o  przesiębiorstwach
państwowych,

D . ustawy  z  2  l ipca  2004  r .  o  swobodzie  działalności
gospodarczej.



Zadanie 124.
W  wyniku restrukturyzacji  szpitala ma być zlikwidowany oddział,
n a  którym  jesteś  pielęgniarką  oddziałową/pielęgniarzem
oddziałowym.  Ty  i  część  twoich  pracowników  znajdzie  pracę  na
innym  oddziale,  trzy  osoby  muszą  być  przeniesione  do  innych
szpitali.  Chcesz  zatrzymać  najlepszą  pielęgniarkę.  Którą
pielęgniarkę z wymienionych niżej wybierzesz?

A . pracującą 10 lat, poprawnie wykonującą swoje obowiązki,
ale nie angażującą się w życie oddziału,

B . pracującą  10  lat,  wielokrotnie  zapominającą  o  swoich
obowiązkach,  ale  będącą  dobrą  przyjaciółką  żony
ordynatora,

C . pracującą  5  lat  w  sposób  wzorowy,  ale  ostatnio
dwukrotnie spóźniła się do pracy,

D . pracującą  5  lat,  a le  często  zdarzają  je j  s ię
uchybienia,  zapominającą  o  wykonaniu  poleceń
oddziałowej.

Zadanie 125.
Jednym z uznanych sposobów postępowania przy oporze wobec zmian
jest:

A .  zatajenie informacji o zmianie,
B.  autorytatywne narzucenie zmiany,
C.  uczestnictwo i zaangażowanie zainteresowanych,
D.  rezygnacja ze zmiany.

Zadanie 126.
Jak bronić się przed manipulowaniem emocjami?

A . nie  zwracać  uwagi  na  intencje  przeciwnika  i  jego  sposób
zmierzania do celu,

B . mieć świadomość własnego poczucia zagrożenia,  agresji  i
doświadczenia,

C.  udowodnić, że druga strona nie ma racji,
D.  lekceważąco odrzucić zarzuty i poglądy.

Zadanie 127.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne obecnie w Polsce wynosi:

A .  7% podstawy wymiaru składki,
B.  7,5% podstawy wymiaru składki,
C.  9% podstawy wymiaru składki,
D.  9,5% podstawy wymiaru składki.



Zadanie 128.
Etap,  w  którym  pracownicy  zaczynają  godzić  s ię  z  nowymi
technikami i procesami pracy to:

A.  internalizacja,
B.  odrzucenie,
C.  odmowa,
D.  adaptacja.

Zadanie 129.
Według  najczęściej  spotykanej  klasyfikacji,  otoczenie  placówek
ochrony  zdrowia  dzieli  s ię  na  makro-  i  mikrootoczenie.  Jakie
czynniki zalicza się do makrootoczenia?

A.  demograficzne, społeczno - kulturowe,
B.  polityczno - prawne, ekonomiczne,
C.  naturalne i technologiczne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 130.
Struktura  wynagradzania  pracowników  w  organizacji  powinna
wynikać z:

A .  kondycji finansowej firmy,
B.  oceny wartości pracy na stanowisku,
C.  oszacowania oczekiwań pracowników,
D.  odgórnych regulacji prawnych.

Zadanie 131.
W  jakim  kraju  powstała  idea  akredytacji  placówek  opieki
zdrowotnej?

A.  Stanach Zjednoczonych,
B.  Kanadzie,
C.  Wielkiej Brytanii,
D.  Hiszpanii.

Zadanie 132.
Punkt wyjścia do opisu stanowiska pracy stanowi:

A.  określenie więzi hierarchicznych stanowiska pracy,
B.  ustalenie celów stanowiska pracy,
C . ustalenie  zakresu  obowiązków,  uprawnień  i  kompetencji

oraz odpowiedzialności,
D . określenie  wymaganych  i  pożądanych  kwalifikacji  oraz

cech osobowości pracownika.



Zadanie 133.
Która  z  przyczyn  NIE  jest  powodem,  dla  której  pracownicy  boją
się wprowadzenia zmian?

A.  niepewność i strach przed nieznanym,
B.  wprowadzana zmiana spowoduje, że stracą pracę,
C.  zagrożenie dla własnych interesów,
D.  niechęć do wykonywania pracy ciągle w ten sam sposób.

Zadanie 134.
W  oddziale  planujesz  wprowadzenie  zmian.  Rozważając
predyspozycje  pielęgniarek,  które  mogłyby  przyczynić  s ię  do
powodzenia zmian. Wybierzesz tę, która:

A.  ma zawsze własne zdanie jest energiczna, impulsywna,
B . zawsze  pilnie  wykonuje  powierzone  zadania,  wierna,

wytrwała,
C.  jest spontaniczna, pełna życia i radości,
D.  jest przyjazną, cierpliwą, zadowoloną.

Zadanie 135.
Skarb  Państwa  reprezentowany  w  Polsce  przez  Wojewodę  może
utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie:

A.  jednostki budżetowej,
B.  jednoosobowej działalności gospodarczej,
C.  spółki partnerskiej,
D.  grupowej praktyki zawodowej.



ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
TEST NR 172116
GRUPA 1
Zadanie 1.
Koszty całkowite zakładu opieki zdrowotnej/podmiotu leczniczego
są to koszty:

A . podstawowych  usług  zdrowotnych  oferowanych  przez
zakład,

B.  inwestycji i materiałów,
C.  działalności administracyjnej zakładu,
D.  będące sumą kosztów stałych i zmiennych zakładu.

Zadanie 2.
W modelu stosunków międzyludzkich (human relation) najlepszym
sposobem motywowania jest:

A .  pomoc pracownikom w spełnianiu ich osobistych celów,
B . wytworzenie  u  pracowników  poczucia  użyteczności

wykonywanej  przez  nich  pracy  i  umożliwienie
zaspokojenia potrzeb społecznych,

C . pozwolenie  na  większą  swobodę  w  podejmowaniu  decyzji
przez pracownika dla dobra organizacji,

D . w  sposób  zindywidualizowany  określić  jak  najlepiej
wykorzystać  potencjalne  zasoby  tkwiące  w  każdym
pracowniku.

Zadanie 3.
Pozytywne i negatywne następstwa konfliktu zależą od:

A.  poziomu konfliktu,
B.  struktury organizacji,
C .  kultury organizacji,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 4.
Celem  każdego  systemu  opieki  zdrowotnej  jest  zaspakajanie
potrzeb  zdrowotnych  ludności.  Potrzeby  zdrowotne,  formy  i
możliwości  ich  zaspokojenia  stanowią  jedną  z  głównych  debat
podejmowanych  w  zakresie  polityki  zdrowotnej.  Które  z  niżej
wymienionych stwierdzeń jest prawdziwe, w stosunku do najwyżej
rozwiniętych gospodarczo krajów?

A . potrzeby  zdrowotne  są  zazwyczaj  mniejsze  od
istniejących możliwości ich zaspokojenia,

B . potrzeby  zdrowotne  są  zazwyczaj  większe  od  możliwości
ich zaspokojenia,

C . potrzeby zdrowotne są zazwyczaj równe możliwościom ich
realnego zaspokojenia,

D.  żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdziwe.



Zadanie 5.
Proces  gospodarowania  zasobami  ludzkimi  w  organizacjach
obejmuje:

A . planowanie  zasobów  ludzkich,  nabór  kandydatów,  dobór
odpowiednich  pracowników,  wprowadzanie  do  pracy,
zwalnianie z pracy,

B . awansowanie,  szkolenie  i  doskonalenie,  ocenę
efektywności,

C.  wszystkie działania wymienione w punktach A i B,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 6.
Co to jest rachunek kosztów?

A.  stan środków pieniężnych w kasie,
B . rozliczenie  z  tytułu  świadczeń  wykonanych  na  rzecz

pracowników,
C . ogół  czynności  zmierzających  do  ustalenia  i

zinterpretowania  wyrażonych  w  pieniądzu  wysokości
różnych nakładów dokonanych w jednostce gospodarczej w
określonym czasie i z określonym przeznaczeniem,

D.  dowód wpłaty środków pieniężnych na konto firmy.

Zadanie 7.
Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego w zależności od stażu pracy
przewiduje kodeks pracy?

A . 1 0  dni  -  jeżeli  pracownik  jest  zatrudniony  krócej  niż
10 lat, 14 dni - jeżeli pracuje więcej niż 10 lat,

B . 1 0  dni  -  jeżeli  pracownik  jest  zatrudniony  krócej  niż
10 lat, 20 dni - jeżeli pracuje więcej niż 10 lat,

C . 1 4  dni  -  jeżeli  pracownik  jest  zatrudniony  krócej  niż
10 lat, 22 dni - jeżeli pracuje więcej niż 10 lat,

D . 2 0  dni  -  jeżeli  pracownik  jest  zatrudniony  krócej  niż
10 lat, 26 dni - jeżeli pracuje więcej niż 10 lat.

Zadanie 8.
Krótki  opis  prezentujący  domenę  działania  f irmy,  je j  cele  i
ambicje,  cechy  wyróżniające  oraz  uzasadnienie  istnienia
przedsiębiorstwa to:

A.  wizja przedsiębiorstwa,
B.  misja przedsiębiorstwa,
C.  strategia przedsiębiorstwa,
D.  kultura przedsiębiorstwa.



Zadanie 9.
Kto może być kierownikiem zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego?

A . wyłącznie  lekarz  posiadający  pierwszy  stopień
specjalizacji,

B . wyłącznie  lekarz  posiadający  specjalizację  w  dziedzinie
geriatrii,

C .  wyłącznie lekarz bez względu na stopień specjalizacji,
D.  pielęgniarka posiadająca wymagane kwalifikacje.

Zadanie 10.
Obecnie  zarządzanie  zasobami  ludzkimi  w  organizacji  powinno
mieć funkcję:

A.  operacyjną,
B.  strategiczną,
C.  pomocniczą,
D.  menedżerską.

Zadanie 11.
Rada społeczna w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
powołana  przez  jednostkę  samorządu terytorialnego  jest  organem
inicjującym  i  opiniotwórczym  podmiotu,  który  ją  utworzył  oraz
organem doradczym dla:

A . kierownika  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej,

B.  ordynatora w szpitalu klinicznym,
C.  kierownika regionalnego centrum krwiodawstwa,
D . dyrektora  wojewódzkiej  stacji

sanitarno-epidemiologicznej.

Zadanie 12.
Jednym z ważniejszych elementów, poza misją i określeniem wizji
zarządzania strategicznego, jest triada strategiczna:

A.  organizacja, nabywca-pacjent, konkurencja,
B . domena  działania,  strategiczna  przewaga,  cele

strategiczne,
C . stanowisko  pracy,  statut  szpitala,  rozporządzenia

wykonawcze,
D.  pacjent, organizacja, personel medyczny.



Zadanie 13.
Celem programu MEDICAID /USA/ jest:

A .  ułatwienie korzystania wyłącznie z opieki szpitalnej,
B . ułatwienie  korzystania  wyłącznie  z  opieki

ambulatoryjnej,
C . umożliwienie  korzystania z  opieki  zdrowotnej  rodzinom o

najniższym poziomie dochodów,
D . zapewnienie  świadczeń  hospicyjnych  dla  osób  których

zgonu można oczekiwać przed upływem 6-ciu miesięcy.

Zadanie 14.
Liczba pracowników bezpośrednio podległych kierownikowi danego
szczebla ustalona przepisami organizacyjnymi to:

A.  zasięg kierowania,
B.  potencjalna rozpiętość kierowania,
C.  formalna rozpiętość kierowania,
D.  styl kierowania.

Zadanie 15.
Efektywność opieki zdrowotnej to:

A . system  zakazów,  nakazów,  wartości  ekonomicznych  i
moralnych niezbędnych w opiece zdrowotnej,

B . przyjęty  prawem  i  utrwalony  system  norm  organizacji,
polityka kadrowa i system nagradzania pracowników,

C . organizowanie  opieki  zdrowotnej  w  najlepszy  sposób  tak,
aby  zapewnić  optymalne  wykorzystanie  istniejących
zasobów  materialnych,  finansowych  i  osobowych  w  celu
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,

D . maksymalne  wykorzystanie  zasobów  systemu  opieki
zdrowotnej  w  celu  uzyskania  maksymalnych  wyników
finansowych.

Zadanie 16.
Na jakim przekonaniu opiera się teoria Y?

A.  ludzie są z natury leniwi,
B.  ludzie zawsze wymagają kontroli,
C . ludzi  cechuje  wysoki  poziom  pomysłowości,

samodzielności i samokontroli,
D.  ludziom należy dokładnie uświadomić, co mają robić.

Zadanie 17.
W zarządzaniu jakością w zakładach opieki zdrowotnej podmiotem
jest:

A .  lekarz,
B.  pacjent,
C.  płatnik,
D.  dyrekcja zakładu.



Zadanie 18.
Celem  podstawowym  analizy  procesów  składających  się  na
funkcjonowanie organizacji jest:

A . stwierdzenie,  czy  i  w  jakim  stopniu  każdy  z  nich
przyczynia  się  do  sprawnej  realizacji  celów
organizacji,

B . ustalenie,  czy  w  jakim  stopniu  są  one  zgodne  z
procedurami określonymi w przepisach organizacyjnych,

C . określenie,  w  jakim  stopniu  przyczyniają  się  one  do
realizacji celów pracowników,

D . zbadanie  rzeczywistego  ich  przebiegu  i  porównanie  z
planowanym.

Zadanie 19.
Istota procesu podejmowania decyzji kierowniczych polega na:

A . przygotowaniu  rozpoznawalnych  i  realnych  wariantów
(alternatyw)  decyzji,  wybraniu  najlepszego  z  nich  w
danych  warunkach  działania  i  wprowadzeniu  podjętej
decyzji w życie,

B . udziale  partnerów  procesu  zarządzania  organizacją  w
przygotowaniu  rozpoznawalnych  i  realnych  wariantów
(alternatyw) decyzji,

C . zebraniu  i  analizie  informacji  niezbędnych  do  podjęcia
racjonalnej decyzji,

D . analizie  skutków  wprowadzenia  w  życie  określonego
wariantu  decyzji  (dla  siebie,  całej  organizacji,
zespołu pracowniczego oraz otoczenia organizacji).

Zadanie 20.
Bilans jest to:

A .  niedobór środków pieniężnych w kasie,
B . dokument informujący o stanie majątkowym i finansowym

przedsiębiorstwa  oraz  źródłach  jego  finansowania
sporządzony na określony dzień,

C . zestawienie  grup  kategorii  majątkowych  (aktywów)  wg.
kryterium płynności,

D . dwustronne  zestawienie  wartości  majątkowych  wg.
kryterium stopnia zużycia.

Zadanie 21.
Do czynników analizy PEST NIE należy czynnik:

A.  kulturowy
B.  polityczny
C.  technologiczny
D.  ekonomiczny



Zadanie 22.
Trendy  demograficzne,  zmiany  polityczne,  regulacje  prawne  są
typowym przykładem otoczenia:

A.  dalszego firmy, na które firma nie ma wpływu,
B.  bliższego, na które firma nie ma wpływu,
C.  bliższego, które wpływa na działalność firmy,
D.  dalszego, na które firma ma wpływ.

Zadanie 23.
Wskaźnikiem płynności finansowej zakładu opieki zdrowotnej jest
stosunek:

A . środków pieniężnych na rachunku bankowym zakładu do
zobowiązań zakładu wobec instytucji publicznych,

B.  wartości zapasów zakładu do zobowiązań wobec dostawców,
C . środków  obrotowych  zakładu  do  zobowiązań  wobec

pracowników,
D.  aktywów bieżących do pasywów bieżących zakładu.

Zadanie 24.
Zgodnie  z  nurtem  harvardzkim,  kluczową  rolę  w  procesie
negocjacyjnym odgrywa:

A.  przygotowanie do negocjacji,
B .  emocje,
C.  psychologia,
D.  postawy negocjatorów.

Zadanie 25.
Pielęgniarka/położna  ubezpieczenia  zdrowotnego,  to  osoba  która
jest:

A . świadczeniodawcą,  z  którym  NFZ  zawarł  umowę  o
udzialanie świadczeń opieki zdrowotnej,

B . świadczeniodawcą,  z  którym  NFZ  zawarł  umowę  o
udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej  lub  jest
zatrudniona albo wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z
którym Fundusz zawarł uwowę,

C . zatrudniona  przez  świadczeniodawcę,  z  którym  Fundusz
zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

D . wykonuje  zawód  u  świadczeniodawcy,  z  którym  Fundusz
zawarł umowę.

Zadanie 26.
W  jakim  kraju  powstała  idea  akredytacji  placówek  opieki
zdrowotnej?

A.  Stanach Zjednoczonych,
B.  Kanadzie,
C.  Wielkiej Brytanii,
D.  Hiszpanii.



Zadanie 27.
Czy pielęgniarka/położna może zostać kierownikiem samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej?

A . absolutnie  nie,  bo  kierownikiem  musi  być  lekarz  lub
inna  osoba  posiadająca  wyższe  kwalifikacje  prawnicze  i
ekonomiczne,

B.  tak, bez żadnych warunków,
C . tak,  pod  warunkiem,  że  posiada  wykształcenie  wyższe  i

c o  najmniej  5  letni  staż  pracy  na  stanowisku
kierowniczym,

D.  nie, bo zabraniają tego przepisy prawne.

Zadanie 28.
Planowanie zatrudnienia to:

A . określanie  l iczby  pracowników  niezbędnych  dla
funkcjonowania organizacji,

B . stały  proces  obejmujący  określenie  potrzeb  personalnych
organizacji w wymiarze ilościowym i jakościowym,

C.  określenie kwalifikacji pracowników,
D . ustalanie  czasu  pracy  i  rodzaju  umów  o  pracę  w

organizacji.

Zadanie 29.
DRG - Jednorodne Grupy Pacjentów - jest systemem finansowania
usług medycznych charakterystycznym m.in. dla:

A.  szpitala,
B.  podstawowej opieki zdrowotnej,
C.  całej opieki zdrowotnej,
D.  tylko dla stomatologii.

Zadanie 30.
Procedura medyczna to:

A . dająca  się  wyodrębnić  część  świadczenia  zdrowotnego,
będąca jednocześnie nośnikiem kosztów,

B . rozmieszczenie  zasobów  zakładu  pomiędzy  różne  rodzaje
świadczeń zdrowotnych,

C.  sposób postrzegania potrzeb i wymagań pacjenta-klienta,
D . relacje  między  kadrą  kierowniczą  zakładu  opieki

zdrowotnej różnych szczebli.



Zadanie 31.
Ogół  zamierzeń  i  kierunków  działań  dotyczących  jakości,
wyznaczanych  i  formalnie  wyrażanych  przez  ścisłe  kierownictwo
jednostki organizacyjnej, to:

A .  zapewnienie jakości,
B.  system jakości,
C.  polityka jakości,
D.  plan jakości.

Zadanie 32.
Polityka zdrowotna jest, to:

A . całokształt  działań  podejmowanych  w  państwie  i
społeczeństwie  dla  zapewnienia  najwyższego  poziomu
ochrony zdrowia ludności, a w tym adekwatnej do potrzeb
opieki zdrowotnej,

B . podejmowanie  działań na  rzecz  umacniania zdrowia  osób
chorych i zdrowych,

C . racjonalne  działanie  mające  na  celu  niwelowanie
nierówności  społecznych  w  dziedzinie  zdrowia  i  opieki
zdrowotnej  poprzez  lepsze  rozmieszczenie  i
wykorzystanie  zasobów  opieki  zdrowotnej,  lepszy  dostęp
do niej, ukierunkowany na poprawę jakości życia,

D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Zadanie 33.
W  Polsce  w ostatnich latach upowszechnione zostały  świadczenia
w  ramach  "chirurgii  jednego  dnia".  Co  jest  główną  zaletą  i
cechą "chirurgii jednego dnia":

A .  zmniejszenie liczby hospitalizacji,
B .  duże efekty psychologiczne,
C.  zmniejszenie kosztów hospitalizacji,
D.  zredukowanie czasu oczekiwania na leczenie.

Zadanie 34.
Najważniejsze  uprawnienia  powiatu  w  odniesieniu  do  podmiotów
leczniczych to:

A.  uprawnienia związane z własnością mienia,
B . uprawnienia  związane  z  obsadą  stanowiska  kierownika

zakładu,
C . decyzje  dotyczące  rozwoju  zakładu  związane  z  polityką

inwestycyjną,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 35.
Sposób pokonywania oporu wobec zmian polegający na przekręcaniu
faktów i liczb tak, aby wydawały się bardziej atrakcyjne to:

A.  manipulacja,
B.  przymus,
C.  obrona,
D.  odrzucenie.

Zadanie 36.
W  jaki sposób odbywa się otwarcie ofert dotyczących świadczenia
usług zdrowotnych złożonych w NFZ?

A.  poufny,
B.  jawny ale tylko dla określonej grupy świadczeniodawców,
C.  jawny dla wszystkich, którzy złożyli oferty,
D.  tylko w obecności zainteresowanego oferenta.

Zadanie 37.
Pielęgniarka oddziałowa jest osobą, która czuwa nad utrzymaniem
dobrej  atmosfery w pracy,  przywiązuje dużą wagę do wzajemnych
kontaktów  międzyludzkich.  Uważa,  że  ludzie  stawiają  opór  i  są
niechętni,  gdy  nakłania  się  ich  do  ciężkiej  pracy.  Jaki  styl
kierowania stosuje przedstawiona pielęgniarka oddziałowa?

A . wysoka  orientacja  na  zadania,  niska  orientacja  na
ludzi,

B.  wysoka orientacja na zadania i ludzi,
C . wysoka  orientacja  na  ludzi,  niska  orientacja  na

zadania,
D.  niska orientacja na ludzi i zadania.

Zadanie 38.
Konto księgowe służy do:

A.  gromadzenia środków pieniężnych,
B.  rejestracji jednorodnych operacji gospodarczych,
C.  rejestracji tylko sumy zapisu operacji gospodarczych,
D . gromadzenia  informacji  finansowych  niezbędnych  do

podejmowania decyzji.



Zadanie 39.
Akredytacja jako metoda powstała na początku XX wieku w Stanach
Zjednoczonych. Jej powstanie było zdeterminowane niską jakością
opieki  szpitalnej  w  USA  w  tym  okresie.  Co  to  jest  akredytacja
zakładu opieki zdrowotnej?

A . licencja wystawiana przez ministerstwo zdrowia zakładom
opieki  zdrowotnej,  które  mają  zgodnie  z  wymogami
odpowiedni poziom sanitarny i techniczny pomieszczeń, a
także aparatury medycznej i sprzętu,

B . wpis  do  rejestru  wojewody  stwierdzający,  że  zakład
opieki  zdrowotnej  spełnia  wymagania  i  jest  dopuszczony
do rozpoczęcia działalności,

C . podejmowanie  działań  w  przypadkach  ocen  negatywnych
otrzymanych od ankietowanych pacjentów,

D . zewnętrzny  proces  oceny  funkcjonowania  zakładu  opieki
zdrowotnej,  dobrowolnie  poddającego  się  takiej  ocenie,
która  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej
znanymi standardami.

Zadanie 40.
Kontrola  strategiczna  w  przedsiębiorstwie  ocenia  przede
wszystkim:

A.  w jaki sposób są obsługiwani klienci,
B.  jaka jest kondycja finansowa przedsiębiorstwa,
C . n a  i le  przedsiębiorstwo  dostosowuje  się  do  zmian  w

otoczeniu,
D.  jaka jest jakość najważniejszych produktów firmy.

Zadanie 41.
Planowanie  zatrudnienia  pracowników  na  różnych  szczeblach
zarządzania, to zespół:

A . czynności  zmierzających  do  alokacji  wszystkich  zasobów
podmiotu,

B . czynności  zmierzających  do  racjonalnego  rozmieszczenia
zasobów  pracowniczych,  niezbędnych  do  optymalnego
wykonania pracy w danym czasie,

C . działań  polegających  na  określeniu  organizacyjnych
elementów  pracy,  a  zwłaszcza  samodzielności,  ustaleniu
gdzie i kiedy praca powinna być wykonana,

D . działań polegających na określeniu procesu doskonalenia
zawodowego, przeciwdziałaniu wypalenia zawodowego.



Zadanie 42.
Etap,  w  którym  pracownicy  zaczynają  godzić  s ię  z  nowymi
technikami i procesami pracy to:

A.  internalizacja,
B.  odrzucenie,
C.  odmowa,
D.  adaptacja.

Zadanie 43.
Formalizacja instytucji to:

A . wyodrębnienie  wszystkich  elementów  z  jakich  składa  się
organizacja,

B.  określenie wielkości części tworzących organizację,
C.  liczba przepisów określających zadania do realizacji,
D . utrwalenie  na  piśmie  celów  i  zadań,  zasad,  reguł  oraz

wzorców działań poszczególnych elementów organizacji.

Zadanie 44.
Według  Liz  Clarke  najważniejszym  elementem  skutecznego
wprowadzenia zmiany jest:

A .  współpraca z zespole,
B.  komunikacja,
C.  cele zmian,
D . wynikające  ze  zmiany  korzyści  dla  pracowników

organizacji.

Zadanie 45.
Biznes plan to:

A.  schemat organizacyjny przedsiębiorstwa,
B . dokument  decyzyjny,  w  którym  jest  przedstawiona

koncepcja  działania  przedsiębiorstwa  i  jego  wieloletnia
projekcja przyszłości,

C . dokument  decyzyjny,  w  którym  jest  przedstawiona
koncepcja  działania  przedsiębiorstwa  i  jego  wieloletnia
zaszłość historyczna,

D . system  zaopatrzenia  i  dystrybucji  dostaw  i  usług  tzw.
łańcuch dostaw.



Zadanie 46.
Jakość opieki pielęgniarskiej jest to:

A . stopień  zgodności  działań  pielęgniarek  z  procedurami
medycznymi,

B . wysoka  satysfakcja  pacjentów  i  ich  rodzin  z  pracy
pielęgniarki w zakładzie opieki zdrowotnej,

C . stopień,  w  jakim  opieka  ta,  wykazując  zgodność  z
profesjonalną  wiedzą,  przyczynia  się  do  osiągnięcia
pożądanych  efektów  w  stanie  zdrowia  osób  (populacji)
oraz  zwiększa  ich  zdolność  do  samoopieki  lub
samopielęgnacji,

D . stopień,  w  jakim  opieka  ta  zwiększa  zdolność  pacjentów
do samoopieki lub samopielęgnacji.

Zadanie 47.
Czy  umowa  o  pracę  zawarta  na  czas  określony  lub  na  czas
wykonywania  określonej  pracy  albo  na  okres  próbny
przekraczający  1  miesiąc,  która  uległaby  rozwiązaniu  po  upływie
trzeciego miesiąca ciąży ulega przedłużeniu?

A.  tak, do dnia porodu,
B.  tak, do ostatniego dnia urlopu macierzyńskiego,
C.  tak, do końca urlopu wychowawczego,
D.  taka umowa nie ulega przedłużeniu.

Zadanie 48.
O d  czego  głównie  zależy  skuteczność  wprowadzania  zmian  w
podmiocie leczniczym?

A.  uczestnictwa kierownictwa podmiotu leczniczego,
B . pisemnego  przesłania  skierowanego  do  wszystkich

pracowników przez dyrektora podmiotu leczniczego,
C . wprowadzenia  zmian  w  jednej  części  podmiotu,  które

wywołają zmiany w całym podmiocie leczniczym,
D . dokładnego  poznania  nowych  zasad  funkcjonowania

podmiotu przez wszystkich jego pracowników - partnerów
procesu zmiany.

Zadanie 49.
Proces  zarządzania  strategicznego  w  organizacji  obejmuje
następujące elementy:

A.  misję i wizję organizacji,
B .  misję i strategię przyjętą dla organizacji,
C .  wizję i strategię organizacji,
D.  misję, wizję i strategię organizacji.



Zadanie 50.
Zachorowalność jest to iloraz:

A . l iczby  osób  niepełnosprawnych  w  określonym  czasie  do
liczby osób narażonych na kalectwo w tym samym czasie,

B.  liczby osób niepełnosprawnych do liczby osób zdrowych,
C . l iczby  osób,  które  zachorowały  w  określonym  czasie  do

liczby osób narażonych na określoną chorobę w tym samym
czasie,

D . l iczby  osób  niepełnosprawnych  i  inwalidów  do  liczby
osób zdrowych na danym terenie.

Zadanie 51.
Jaki  powinien  być  pierwszy  etap  przygotowania  szkolenia
poprzedzającego wprowadzanie zmian?

A.  wyrywkowa ocena potrzeb w zakresie szkolenia,
B.  przeszkolenie kadry kierowniczej, potem personelu,
C.  ocena potrzeb w zakresie szkolenia,
D . przygotowanie  środków  technicznych  niezbędnych  do

szkolenia.

Zadanie 52.
Która z cech NIE jest cechą dobrego negocjatora:

A.  nieustępliwość,
B.  umiejętność argumentowania,
C.  kreatywność,
D.  asertywność.

Zadanie 53.
Graficzny  obraz  przedstawiający  poszczególne  części
organizacji,  ich  funkcje  oraz  zachodzące  pomiędzy  nimi
zależności (więzi organizacyjne) to:

A .  koncepcja funkcjonowania organizacji w środowisku,
B.  krytyka organizacji,
C .  schemat organizacyjny,
D.  statut organizacji.



Zadanie 54.
Które z następujących stwierdzeń NIE jest prawdziwe:

A . NFZ  nie  finansuje  kosztów  wyżywienia  i  zakwaterowania
ubezpieczonego  w  zakładzie  opiekuńczo-leczniczym  i
zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,

B . ubezpieczonemu  nie  przysługują  szczepienia  ochronne
inne niż zlecone do wykonania przez Ministra Zdrowia,

C . ubezpieczonemu  nie  przysługują  świadczenia  zdrowotne
wraz z zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze oraz lecznicze środki techniczne,

D . ubezpieczonemu  nie  przysługują  wszystkie
wysokospecjalistyczne procedury medyczne.

Zadanie 55.
Prawidłowa  budowa  stanowiska  pracy,  to  zapewnienie  zgodności
następujących elementów:

A . obowiązków w stosunku do zwierzchników, obowiązków do
podwładnych,  obowiązków  w  stosunku  do  środowiska
społecznego,

B.  obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
C . wkomponowania stanowiska pracy w strukturę, określenia

zakresu zadań, oceny powierzonych obowiązków,
D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 56.
Która  cecha  określa  sposób,  w  jaki  dyskutowane  są  sprawy
podczas negocjacji, gdy strony dążą do współpracy?

A . rozmowa  toczy  się  jedynie  z  myślą  o  związanych  z
interesami problemach,

B.  w rozmowie formułuje się alternatywne rozwiązania,
C . w  rozmowie  punkty  rozbieżne  są  formułowane  tylko  z

uwzględnieniem własnego interesu,
D . przestrzega się surowych, ustalonych reguł, wyszukiwane

są sprzeczności i słabe strony argumentów przeciwnika.

Zadanie 57.
Koszty  za  badania  profilaktyczne  pracowników  ponoszone  są
przez:

A.  oddziały wojewódzkie NFZ,
B.  samorządy terytorialne,
C.  pracodawcę,
D.  urzędy pracy.



Zadanie 58.
Współczesne  podejście  do  zmiany  organizacyjnej  nakazuje
traktować zmianę w kategorii zmiany:

A.  dostosowawczej,
B.  kompleksowej,
C.  uczestniczącej,
D.  strukturalnej.

Zadanie 59.
Jakie  są  zalety  wprowadzenia  negocjatora  do  rozmów  w  celu
rozwiązania konfliktu między grupą pracowników?

A.  utrata kontroli nad wynikiem procesu negocjacji,
B .  okazanie braku samodzielności,
C.  poprawa atmosfery negocjacji, publiczna krytyka,
D.  szansa osiągnięcia lepszego porozumienia.

Zadanie 60.
Co to jest wskaźnik rentowności zakładu opieki zdrowotnej?

A . zdolność  zakładu  do  wywiązywania  się  z  bieżących
zobowiązań finansowych,

B . stosunek  kosztów  zakładu  do  kosztów  zakładów
konkurencyjnych,

C . stosunek  przychodów  całkowitych  zakładu  ze  sprzedaży
usług  zdrowotnych  do  kosztów  całkowitych  świadczenia
tych usług,

D . stosunek  aktywów  bieżących  do  pasywów  bieżących
zakładu.

Zadanie 61.
Celem polityki kadrowej jest:

A .  zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
B . dobór na stanowiskach pracy takich pracowników, którzy

gwarantują realizację zadań organizacji,
C . prawidłowe  wykorzystanie  kwalifikacji  zawodowych  i

uzdolnień osobistych pracowników,
D.  odpowiedź B i C.



Zadanie 62.
N a  czym  polega  zjawisko  synergii  w  organizacjach  (zespołach
pracowniczych)?

A . rozłożeniu  działań  indywidualnych  w  czasie  i  w
przestrzeni,

B . prognozowaniu  przyszłych  działań  indywidualnych  i
zbiorowych,

C . rywalizowaniu  podmiotów  działających  (człowieka  lub
grupy  ludzi)  o  zdobycie  większego  wpływu  na
funkcjonowanie organizacji (części organizacji),

D . współdziałaniu  podmiotów  działających  (człowieka  lub
grupy  ludzi)  prowadzącym  do  sprawniejszej  realizacji
celów, niż gdyby każdy z tych podmiotów działał osobno.

Zadanie 63.
Usługi  stomatologiczne  w  ramach  powszechnego  ubezpieczenia
zdrowotnego są opłacane przez:

A.  NFZ dla wszystkich ubezpieczonych,
B . NFZ  jedynie  za  tzw.  podstawowy  pakiet  świadczeń

stomatologicznych,
C.  NFZ jedynie dla dzieci do 14 roku życia,
D . pacjenta  w  całości,  gdyż  ubezpieczenie  nie  pokrywa

kosztów usług stomatologicznych.

Zadanie 64.
Miarami stopnia formalizacji są:

A . l iczba  przepisów,  określających  cele,  zadania,  oraz
sposoby ich realizacji,

B .  stopień szczegółowości przepisów,
C . stopień  rygorystyczności,  dotkliwości  sankcji  grożących

w przypadku niezastosowania się do przepisów,
D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 65.
Podstawowe  zadania,  jakie  ma  do  wypełnienia  system  opieki
zdrowotnej to:

A . zapewnienie  całej  populacji  możliwie  pełnego  zakresu
świadczeń medycznych,

B . zapewnienie  usług  i  świadczeń  medycznych  na  możliwie
najwyższym poziomie,

C . systematyczne wdrażanie działań doskonalących system i
umożliwiających  satysfakcję  świadczeniobiorców  i
personelu realizującego usługi,

D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.



Zadanie 66.
Solidaryzm  społeczny  jako  jedna  z  zasad  ubezpieczenia
zdrowotnego oznacza, że:

A.  ubezpieczenie jest powszechne i obowiązkowe,
B . koszty  indywidualnych  świadczeń  zdrowotnych  są

ponoszone przez ogół ubezpieczonych,
C.  składka ma charakter redystrybucyjny,
D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 67.
Co powinno być końcowym etapem wprowadzania zmian?

A.  kontrola efektywności wprowadzanych zmian,
B.  wdrożenie programu przedsięwzięć,
C.  rozpoznanie źródeł konfliktu,
D.  opracowanie listy problemów do rozwiązania.

Zadanie 68.
Podstawą udzielania  świadczeń opieki  zdrowotnej,  finansowanych
ze środków publicznych przez NFZ jest:

A . umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, zawarta
między  świadczeniodawcą  a  dyrektorem  oddziału
wojewódzkiego Funduszu,

B . porozumienie  o  udzielenie  świadczeń  opieki  zdrowotnej,
zawarte  między  świadczeniodawcą a  dyrektorem oddziału
wojewódzkiego Funduszu,

C . oświadczenie  o  udzielenie  świadczeń  opieki  zdrowotnej,
zawarte  między  świadczeniodawcą a  dyrektorem oddziału
wojewódzkiego Funduszu,

D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 69.
Oferta  złożona  na  początku  negocjacji,  o  charakterze
wygórowanego żądania, zakładająca zapas na konieczne ustępstwa
to :

A.  dolna linia,
B.  punkt aspiracji,
C .  pozycja otwarcia,
D.  przedział akceptacji.

Zadanie 70.
Na podstawy sprawnego działania składają się:

A .  cechy i wytyczne sprawnego działania,
B . wytyczne  sprawnego  działania  i  warunki  sprawnego

działania,
C.  cechy i warunki sprawnego działania,
D . cechy sprawnego działania, wytyczne sprawnego działania

i warunki sprawnego działania.



Zadanie 71.
Rozwój zasobów ludzkich jest to:

A .  doskonalenie pracowników,
B.  nabór, dobór i selekcja pracowników,
C . celowe  podejmowanie  różnorodnych  przedsięwzięć  w  celu

wzbogacenia  wiedzy,  rozwijania  zdolności,  kształtowania
wartości,  postaw,  motywacji,  umiejętności  oraz  dbanie  o
kondycję fizyczną i psychiczną pracowników,

D.  dbanie o kondycję fizyczna i psychiczną pracowników.

Zadanie 72.
Na czym polegają funkcje podstawowe zakładu opieki zdrowotnej?

A . określaniu  i  utrzymywaniu  kierunku  funkcjonowania
zakładu,

B.  prognozowaniu kierunków i celów funkcjonowania zakładu,
C.  udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia,
D . wspieraniu  realizacji  funkcji  będących  racją  istnienia

zakładu w otoczeniu społecznym i ekonomicznym.

Zadanie 73.
Więzi organizacyjne to powiązania pomiędzy elementami struktury
organizacyjnej, które mogą być:

A.  hierarchiczne, funkcjonalne, techniczne, informacyjne,
B . hierarchiczne,  funkcjonalne,  celowościowe,

informacyjne,
C.  funkcjonalne, strukturalne, wynikowe, celowościowe,
D . hierarchiczne,  strukturalne,  podporządkowane,

stanowiskowe.

Zadanie 74.
Racjonalny dobór kadr w organizacji oznacza:

A . zatrudnianie  pracowników  na  określone  stanowiska
zgodnie z wykształceniem,

B.  pozostawienie w organizacji pracowników najlepszych,
C . określenie  wymaganych  i  pożądanych  kwalifikacji

zawodowych oraz cech osobowości pracownika na każdym
stanowisku pracy,

D . świadome wiązanie ludzi o określonych cechach z pracami
określonego  rodzaju,  tak  by  w  optymalny  sposób
wykorzystać właściwości  pracowników i  zapewnić  wysoką
efektywność ich pracy.



Zadanie 75.
Zobowiązania finansowe obejmują:

A . kredyty  bankowe  i  pożyczki,  zobowiązania  z  tytułu
emisji dłużnych papierów wartościowych i zobowiązania z
tytułu opcji kupna/sprzedaży,

B . zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, amortyzacji, środków
trwałych,

C . zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zakupu samochodu,
spłaty pożyczki,

D.  środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym.

Zadanie 76.
N a które z wymienionych niżej pytań powinien odpowiadać dobrze
przygotowany plan działania:

A.  które zadania muszą być podjęte dla realizacji celu,
B.  kto ma wykonać zadania służące realizacji celu,
C.  kiedy należy wykonać zadania służące realizacji celu,
D.  na wszystkie pytania wymienione w punkatach A, B, C.

Zadanie 77.
Do elementów kultury organizacji NIE należą:

A.  normy,
B.  wartości,
C.  artefakty,
D.  zasoby ludzkie.

Zadanie 78.
Skarb  Państwa  reprezentowany  w  Polsce  przez  Wojewodę  może
utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie:

A.  jednostki budżetowej,
B.  jednoosobowej działalności gospodarczej,
C.  spółki partnerskiej,
D.  grupowej praktyki zawodowej.

Zadanie 79.
N a  jakie  cele  podmiot  leczniczy  może  otrzymać  dotację  od
samorządu terytorialnego?

A . realizację  zadań  w  zakresie  zapobiegania  chorobom  i
urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję
zdrowia,

B . pokrycie  kosztów  kształcenia  i  podnoszenia  kwalifikacji
osób wykonujących zawody medyczne,

C . inwestycje,  w  tym  zakup  wysoko  specjalistycznej
aparatury i sprzętu medycznego,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 80.
Zapewnienie  świadczeń  profilaktyczno-leczniczych  i
rehabilitacyjnych na najwyższym poziomie, adekwatnie do poziomu
wiedzy oraz zasad dobrej praktyki, to:

A .  zapewnienie jakości opieki medycznej,
B . uzyskanie  wysokiego  kontraktu na  usługi  rehabilitacyjne

zakładowi opieki zdrowotnej,
C . uzyskanie wysokiego wyniku finansowego niepublicznemu

zakładowi opieki zdrowotnej,
D . ograniczenie  wydatków  zakładu  opieki  zdrowotnej  na

procedury medyczne niestandardowe.

Zadanie 81.
Podstawowym  celem  działalności  marketingowej  podmiotu  opieki
zdrowotnej jest:

A . określenie  bieżących  celów  funkcjonowania  zakładu  i
sposobów ich realizacji,

B . badanie  stopnia  zadowolenia  pacjentów-klientów  z
jakości świadczonych usług zdrowotnych,

C.  określenia standardów jakości usług zdrowotnych,
D . zwiększenie  konkurencyjności  oferty  świadczonych  przez

podmiot usług zdrowotnych.

Zadanie 82.
Która  z  niżej  wymienionych  cech  ma  wpływ  na  powstanie  rynku
usług zdrowotnych?

A.  kontraktowanie usług zdrowotnych,
B.  rozwój prywatnego sektora usług zdrowotnych,
C.  prawa pacjenta,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 83.
Rzetelna ocena efektywności pracowników jest elementem procesu:

A.  utrzymywania zasobów ludzkich w organizacji,
B .  motywowania pracowników w organizacji,
C .  nagradzania pracowników w organizacji,
D.  karania pracowników w organizacji.

Zadanie 84.
D .  Keyser  proponuje  cztery  strategie  wprowadzania  zmian.  NIE
zalicza się do nich:

A.  powiadomienie,
B.  sprzedawanie,
C.  uczestniczenie,
D.  przymus.



Zadanie 85.
Stosowany podczas argumentacji szyk nestoriański polega na:

A . przedstawianiu  argumentów  mocnych  na  początku  i  na
końcu wypowiedzi,

B . przedstawianiu  jednego  niepodważalnego  argumentu  na
końcu wypowiedzi,

C . przedstawianiu  przy  uzasadnieniu  swojego  stanowiska
tylko trzech argumentów,

D . powtarzaniu jednego argumentu do momentu przekonania
drugiej strony do swoich racji.

Zadanie 86.
Powszechny  system  ubezpieczeń  zdrowotnych  we  Francji  oparty
jest na:

A . przychodach  od  osób  pracujących  i  w  części  na
transferach  budżetu  państwa,  czyli  przychodach
pochodzących z podatków,

B.  tylko na przychodach od osób pracujących,
C.  tylko na przychodach budżetu pochodzących z podatków,
D.  dotacjach celowych państwa.

Zadanie 87.
Popyt  na  opiekę  zdrowotną  jest  uzależniony  od  wielu  elementów,
do których zaliczamy:

A.  istnienie poza cenowych barier dostępu do usług,
B.  personel medyczny,
C.  cały personel i jego stosunek do pacjenta,
D.  istnienie cenowych barier dostępu do usług.

Zadanie 88.
Akceptowanie  siebie  i  innych,  tolerancja,  umiejętność
słuchania,  asertywność,  otwartość,  elastyczność  i  twórczość,
jako  przejawy  dojrzałości  społecznej  sprzyjają  podjęciu
rozwiązania konfliktu metodą:

A.  kompromisu,
B.  współpracy,
C.  walki,
D.  unikania.



Zadanie 89.
Która  z  niżej  wymienionych  cech  polityki  kadrowej  NIE  dotyczy
samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej/podmiotu
leczniczego?

A.  ustalanie własnych zasad zatrudniania pracowników,
B.  własna polityka wynagrodzeń,
C . ustalony  przez  ministerstwo  zdrowia  taryfikator

płacowy,
D . ustalanie  własnych  zasad  zatrudniania  pracowników  i

własna polityka wynagrodzeń.

Zadanie 90.
Strategia negocjacyjna unikania polega na:

A . częściowej  rezygnacji  jednej  ze  stron  negocjacji  ze
swoich oczekiwań,

B . wycofaniu  się  strony  z  sytuacji  konfliktowej  i
niepodejmowaniu żadnych aktywnych działań,

C . ukrywaniu  niektórych  argumentów  przed  przeciwnikiem
negocjacyjnym,

D.  stosowaniem perswazji i nacisku.

Zadanie 91.
Pacjenci,  konkurencja,  dostawcy  i  lokalna  społeczność  należą
do:

A.  otoczenia bliższego firmy,
B.  otoczenia dalszego firmy,
C.  segmentu wewnętrznego,
D.  segmentu branżowego.

Zadanie 92.
Ocena  360  stopni  to  ocena  pracownicza  polegająca  na  ocenie
pracownika przez:

A.  krąg współpracujących osób,
B.  kolegów z organizacji,
C .  odbiorców usług wewnątrz instytucji,
D.  podwładnych.



Zadanie 93.
Organizacja zdecentralizowana to organizacja:

A . w  której  uprawnienia  do  podejmowania  decyzji  są
równomiernie  rozłożone  na  poszczególnych  szczeblach
organizacyjnych,

B . w  której  decyzje  strategiczne  należą  do  naczelnego
kierownictwa  organizacji,  a  decyzje  taktyczne  i
operacyjne  (bieżące)  należą  do  pozostałych  szczebli
kierowniczych,

C . o  wysokim  stopniu  zorganizowania  działań  na
kierowniczych i wykonawczych stanowiskach pracy,

D . w  której  uprawnienia do podejmowania decyzji  należą do
kierowników  znajdujących  się  na  najwyższym  szczeblu
organizacji,  a  odpowiedzialność  na  szczeblu  średnim  i
podstawowym.

Zadanie 94.
Podstawowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej zakładu opieki
zdrowotnej jest umiejętność:

A.  zapewnienia trwałości wprowadzanych zmian,
B.  korzystania z sukcesów odnoszonych w przeszłości,
C.  prognozowania przyszłości w oparciu o przeszłość,
D . szybkiego  identyfikowania  zmian  w  otoczeniu

zewnętrznym.

Zadanie 95.
Kierowanie zmianą jest:

A .  decyzją,
B.  przymusem,
C.  procesem,
D.  doskonaleniem organizacji.

Zadanie 96.
Negatywne  opinie  na  temat  opieki,  uzyskane  w  badaniach
satysfakcji pacjentów, są podstawą do:

A.  wnioskowania o ukaranie pracowników,
B.  analizy i określenia kierunków poprawy jakości,
C.  powtórnego badania satysfakcji pacjentów,
D.  powołania zespołu ds. jakości opieki.



Zadanie 97.
Podział  otoczenia  na:  ekonomiczne,  technologiczne,
polityczno-prawne, demograficzne należy do procesu:

A.  segmentacji otoczenia organizacji,
B .  segregacji rynku w otoczeniu zewnętrznym organizacji,
C .  wyróżnienia grup o cechach jednorodnych,
D . określenia  obszarów  o  jednakowym  stopniu  ważności

wpływów.

Zadanie 98.
Twórcą klasycznej teorii organizacji jest:

A .  Frederick W.Taylor,
B.  Henry L.Gantt,
C.  Henri Fayol,
D.  Robert Owen.

Zadanie 99.
Kariera zawodowa to:

A.  rozwój zawodowy jednostki w toku jej życia,
B.  awans pracownika w zakładzie pracy,
C.  uzyskiwanie nagród przez pracownika,
D.  podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Zadanie 100.
Podaż świadczeń zdrowotnych to:

A . potrzeby  i  wymagania  pacjentów-klientów  w  zakresie
świadczeń zdrowotnych,

B . ogół świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganym
standardom,  oferowanych  przez  podmioty  do  tego
uprawnione,  mających  zaspokoić  potrzeby  i  wymagania
pacjentów-klientów,

C . prognozowana  i lość  i  jakość  świadczeń  zdrowotnych  w
okresach przyszłych,

D . ogół  relacji  między  świadczeniodawcami  i
świadczeniobiorcami usług zdrowotnych.

Zadanie 101.
Fundamentalne zasady rachunkowości to:

A . zasada  wiernego  obrazu  i  ostrożnej  wyceny  aktywów  i
pasywów,

B . zasada  wiernego  obrazu,  zasada  memoriałowa,
współmierności,  zasada  kontynuacji  działania,  ostrożnej
wyceny majątku,

C.  bezstronne ujawnianie informacji,
D.  grupowanie informacji wg. ich ważności.



Zadanie 102.
Podstawowe funkcje zarządzania to:

A . planowanie,  kierowanie,  kontrolowanie,  motywowanie,
delegowanie,

B . planowanie,  kierowanie,  przewodzenie,  decydowanie,
motywowanie,

C.  planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie,
D.  kierowanie, oddelegowywanie, ocenianie, kontrolowanie.

Zadanie 103.
Do klasycznych funkcji zarządzania NIE zalicza się:

A .  planowanie,
B.  negocjowanie,
C.  kontrolowanie,
D.  organizowanie.

Zadanie 104.
Jakie podstawowe zalety ma rekrutacja wewnętrzna pracowników?

A . znajomość  organizacji,  poczucie  stabilizacji,
samozadowolenie pracowników,

B . polityka  awansowania  z  wewnętrznym  zwiększeniem
lojalności  i  zwiększonego  wysiłku,  samozadowolenie
pracowników, zapewnienie awansu,

C . znajomość  organizacji,  pobudzenie  lojalności  i
zwiększonego wysiłku, mniejsze koszty zatrudnienia,

D . poczucie  stabilizacji,  samozadowolenia  pracowników,
zapewnienie awansu.

Zadanie 105.
Jeżeli  chcesz  coś  przemyśleć,  zyskać  na  czasie,  wytrącić  drugą
stronę  z  równowagi,  bo  czas  działa  na  twoją  korzyść,  a  według
ciebie  nadeszła  pora  na  ocenę  dotychczasowego  przebiegu
negocjacji, wykorzystasz taktykę:

A.  cudzym śladem,
B.  ultimatum,
C.  donikąd,
D.  salami.

Zadanie 106.
System  ocen  pracowniczych  w  podmiocie  leczniczym  powinien
obejmować:

A.  pracowników medycznych,
B.  wszystkich pracowników zakładu,
C.  medyczną kadrę kierowniczą,
D.  kadrę kierowniczą medyczną i administracyjną.



Zadanie 107.
C o  jest  warunkiem  sprawnej  komunikacji  między  partnerami
funkcjonowania  podmiotu  opieki  zdrowotnej  i  procesu  zmian  w
zakładzie?

A . posługiwanie  s ię  dowolnie  przez  siebie  wybranym
językiem,

B.  możliwie największy zakres informacji,
C.  komunikacja jednostronna,
D.  dostosowanie formy przekazu do percepcji odbiorców.

Zadanie 108.
Plan  finansowy  podmiotu  leczniczego  to  przyszłe  przepływy
finansowe:

A.  zakładu w wybranych jego sferach funkcjonowania,
B . związane  z  kształtowaniem  liczby  i  kompetencji

pracowników,
C . związane  z  kształtowaniem  i  wykorzystaniem  zasobów

rzeczowych zakładu,
D . które  mają  wpływać  i  wypływać  z  zakładu  w  okresie

objętym  planem  związane  z  kosztami,  przychodami  i
wynikiem finansowym zakładu.

Zadanie 109.
Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce jest oparte na zasadach:

A . równego  traktowania  obywateli  oraz  solidarności
społecznej,

B . zapewnienia  ubezpieczonemu  swobodnego  dostępu  do
świadczeń zdrowotnych,

C.  wolnego wyboru świadczeniodawców,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 110.
Racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi w celu zapewnienia
sukcesu organizacji na rynku polega na:

A . ograniczaniu  zatrudnienia  ze  względu  na  obciążenie
budżetu firmy,

B.  zastosowaniu zróżnicowanych form zatrudniania,
C . systematycznym  zwiększaniu  zatrudnienia  dla

optymalizacji działań firmy,
D . przyciąganiu,  rozwoju  i  utrzymywaniu  efektywnie

działającej kadry.



Zadanie 111.
Nowoczesne metody rozwiazywania konfliktów oparte są na:

A.  współdziałaniu,
B.  mediacji,
C .  negocjacji,
D.  dyskusji.

Zadanie 112.
Co jest przeciwieństwem strategii współpracy w negocjacjach?

A.  kompromis,
B.  ustępstwo,
C.  rywalizacja,
D.  współpraca.

Zadanie 113.
SWOT to:

A.  analiza konkurencji,
B.  analiza zasobów kadrowych,
C . program  komputerowy  przydatny  w  analizie  mocnych  i

słabych stron przedsiębiorstwa,
D . analiza  mocnych  i  słabych  stron  przedsiębiorstwa  oraz

szans i zagrożeń w jego otoczeniu.

Zadanie 114.
Która  z  przyczyn  NIE  jest  powodem,  dla  której  pracownicy  boją
się wprowadzenia zmian?

A.  niepewność i strach przed nieznanym,
B.  wprowadzana zmiana spowoduje, że stracą pracę,
C.  zagrożenie dla własnych interesów,
D.  niechęć do wykonywania pracy ciągle w ten sam sposób.

Zadanie 115.
W  zarządzaniu  ludźmi  rolę  samokontroli  zachowań,  bardziej
akcentuje kontrola:

A.  biurokratyczna,
B.  angażująca pracowników,
C.  końcowa,
D.  wstępna.



Zadanie 116.
Jakie  są  wspólne  cele  polityki  społecznej  i  polityki  zdrowotnej
państwa?

A . działania  na  rzecz  długiego  życia  i  dobrego  zdrowia
całej populacji,

B .  ochrona zdrowia w środowisku pracy,
C.  bezpieczeństwo socjalne i ochrona zdrowia,
D . sposób  organizowania  instytucji  wchodzących  w  skład

systemu zdrowotnego.

Zadanie 117.
W  etyce zarządzania ważnym elementem jest m.in. polityka firmy,
sposób  traktowania  pracowników,  podział  nagród,  jednak  na
szczególną uwagę zasługują trzy obszary:

A . stosunek  pracowników  do  siebie,  stosunek  firmy  do
innych podmiotów gospodarczych, stosunek pracownika do
firmy,

B . stosunek  firmy  do  pracownika,  stosunek  pracownika  do
firmy,  stosunek  firmy  do  innych  podmiotów
gospodarczych,

C . obszar  świata  interesów,  obszar  wzorców  zachowań
pracowników, obszar klimatu w organizacji,

D . przestrzeganie  praw  pracowników,  interes  społeczny,
zasady uczciwości w gospodarce rynkowej.

Zadanie 118.
Rekrutacja  pracowników  jest  procesem  składającym  się  z  kilku
etapów. Jakie są to etapy?

A . nabór  pracowników,  alokacja  zasobów,  ustalenie
kwalifikacji na danym stanowisku,

B . przygotowanie  planu  zatrudnienia,  określenie  wymagań,
ustalenie  metod  i  źródeł  pozyskiwania  pracowników,
przyjmowanie ofert,

C . selekcja  pracowników,  przeprowadzenie  wywiadów,
zatrudnianie na okres próbny,

D . przygotowanie  planu  zatrudnienia,  określenie  wymagań,
ustalenie  metod  i  źródeł,  pozyskiwania  pracowników,
przyjmowanie ofert, alokacja i nabór.

Zadanie 119.
Źródła finansowania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa to:

A . kapitał  własny,  zobowiązania  długoterminowe  i
zobowiązania krótkoterminowe,

B.  zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług,
C.  kredyt bankowy i pożyczka,
D.  środki finansowe.



Zadanie 120.
W  pracy  menedżera  występują  funkcje  kierowania  i  zarządzania,
które:

A.  wzajemnie się wykluczają,
B . spełniają  odmienne  lecz  istotne  funkcje  w

organizacjach,
C.  są właściwie tymi samymi, potrzebnymi funkcjami,
D.  są niepotrzebne na niższych szczeblach kierowniczych.

Zadanie 121.
Finansowanie ochrony zdrowia przez budżet centralny lub budżety
lokalne,  gwarancja państwa w zakresie  dostępności  do  świadczeń
zdrowotnych,  wolny  dostęp  do  świadczeń  wszystkich  obywateli,
niewielki  udział  pacjenta  w  kosztach  leczenia,  to  cechy
systemu:

A.  ubezpieczeniowego Bismarcka,
B.  historycznego Siemaszki,
C.  Beveridge'a,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 122.
Kto  powołuje  radę  społeczną  samodzielnego  publicznego  zakładu
opieki zdrowotnej:

A .  wojewoda jako przedstawiciel rządu,
B . marszałek  odpowiedzialny  za  kreowanie  polityki

zdrowotnej w regionie,
C.  podmiot, który utworzył zakład leczniczy,
D.  sąd, który zarejestrował samodzielny zakład.

Zadanie 123.
Które  z  niżej  przedstawionych  stwierdzeń  jest  poprawne?
Największe  możliwości  poprawy  funkcjonowania  organizacji  daje
analiza:

A . wybranych procesów składających się  na funkcjonowanie
organizacji,

B . indywidualnych  wyników  pracy  pracowników  na
stanowiskach organizacyjnych,

C . hierarchicznej  struktury  organizacyjnej
charakteryzującej  s ię  pionowym  podporządkowaniem  i
rozbudowanymi działami funkcjonalnymi,

D . systemowa  organizacji  uwzględniająca  wzajemne
powiązania  między  strategią  organizacji,  procesami
składającymi  się  na  je j  funkcjonowanie  i  działaniami
pracowników na stanowiskach pracy.



Zadanie 124.
TQM  (kompleksowe  zarządzanie  jakością)  opiera  się  na  kilku
zasadach,  jedną  z  nich  jest  znajomość  klienta  wewnętrznego.
Klientem wewnętrznym jest:

A .  pacjent, który przebywa w placówce,
B.  pracownicy danej placówki,
C.  świadczeniobiorcy,
D.  firmy kooperujące z podmiotem leczniczym.

Zadanie 125.
Komisja  konkursowa  NFZ,  przed  podpisaniem  umowy  ze
świadczeniodawcą,  ma  obowiązek  przeprowadzić  negocjacje,  co
najmniej z:

A .  jednym oferentem,
B.  dwoma oferentami,
C.  trzema i więcej oferentami,
D.  nigdzie nie jest określona liczba oferentów.

Zadanie 126.
Obowiązki  w  zakresie  ochrony  zdrowia  ubezpieczonych  w  Polsce
wykonują:

A.  organy administracji rządowej,
B.  jednostki samorządu terytorialnego,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 127.
Która z cech jest charakterystyczna dla usług medycznych?

A.  niematerialność,
B.  spójność,
C.  podzielność,
D.  nieefektywność.

Zadanie 128.
Jak nazywa się  wydzielanie  na  zewnątrz  zadań,  które  dla  danego
przedsiębiorstwa nie są zadaniami kluczowymi?

A.  insourcing,
B.  dywersyfikacja pionowa,
C.  dywersyfikacja pozioma,
D.  outsourcing.



Zadanie 129.
Struktura  organizacyjna  to  ogół  stosunków  między  częściami
zorganizowanej  całości  oraz  między  nimi,  a  całością.  Ze  względu
na rozpiętość kierowania wyróżniamy struktury:

A.  hierarchiczne, funkcjonalne, techniczne, sztabowe,
B.  smukłe, płaskie,
C.  służbowe, funkcjonalne, rzeczowe, czasowe,
D.  smukłe, płaskie, rozgałęzione, sztabowe.

Zadanie 130.
Jakie  działania  należy  podjąć,  aby  zmienić  negatywne
nastawienia pracowników do zmian?

A . stworzyć pracownikom możliwości uzewnętrznienia swoich
obaw,

B . przedstawić  kontrargumenty  świadczące  o  tym,  jakie
skutki przyniosą zmiany,

C . spowodować,  by  zmiana  objęła  wszystkie  sfery
funkcjonowania zakładu,

D.  sprawić, aby proces zmian przebiegał gwałtownie.

Zadanie 131.
Dla  sprawnego  funkcjonowania  zakładów  opieki  zdrowotnej
odpowiednie  kompetencje  w  dziedzinie  organizacji  i  zarządzania
powinni posiadać kierownicy:

A.  na wszystkich szczeblach organizacyjnych zakładu,
B.  na szczeblu naczelnym zakładu,
C.  średniego i podstawowego szczebla zakładu,
D.  w sferze finansowej funkcjonowania zakładu.

Zadanie 132.
Negocjacje jest to:

A .  sposób sprawowania władzy organizacyjnej,
B . jedna  z  technik  usprawniania  pracy  w  zakładzie  opieki

zdrowotnej,
C.  styl zarządzania prezentowany przez kierownika,
D . jedna  z  metod  rozwiązywania  konfliktów

interpersonalnych.

Zadanie 133.
Amortyzacja środków trwałych jest to:

A .  wskaźnik kosztów i korzyści,
B . wyrażone  w  jednostkach  pieniężnych  zużycie  środków

trwałych za pewien okres czasu,
C.  stany poszczególnych składników majątku,
D.  koszt zakupu zużytego środka trwałego.



Zadanie 134.
Czy ubezpieczony ma prawo wyboru pielęgniarki i położnej POZ?

A . tak,  lecz  pielęgniarki  i  położnej  związanej  umową  z
NFZ,

B . tak,  gdy  pielęgniarka  jest  zatrudniona  przez  lekarza
rodzinnego,

C.  tak, ale tylko podczas pobytu w szpitalu,
D.  nie.

Zadanie 135.
Wydajność opieki zdrowotnej oznacza, że świadczenia osiągają:

A.  najwyższą jakość przy najwyższym koszcie,
B.  najwyższą jakość przy najniższym koszcie,
C.  najwyższą jakość przy stałym koszcie,
D.  najniższą jakość przy najniższym koszcie.



ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
TEST NR 012117
GRUPA 1
Zadanie 1.
Do czasu pracy wlicza się:

A .  przerwy na posiłek,
B.  okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
C.  przerwy na karmienie dziecka piersią,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 2.
W  analizie  według  SWOT,  wydarzenia,  trendy,  które  mogą  mieć
niekorzystny wpływ na przyszłość firmy należą do segmentu:

A.  szanse,
B.  zagrożenia,
C.  silne strony,
D.  słabe strony.

Zadanie 3.
Celem polityki kadrowej jest:

A .  zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
B . dobór na stanowiskach pracy takich pracowników, którzy

gwarantują realizację zadań organizacji,
C . prawidłowe  wykorzystanie  kwalifikacji  zawodowych  i

uzdolnień osobistych pracowników,
D.  odpowiedź B i C.

Zadanie 4.
W  jaki sposób odbywa się otwarcie ofert dotyczących świadczenia
usług zdrowotnych złożonych w NFZ?

A.  poufny,
B.  jawny ale tylko dla określonej grupy świadczeniodawców,
C.  jawny dla wszystkich, którzy złożyli oferty,
D.  tylko w obecności zainteresowanego oferenta.

Zadanie 5.
Do przyczyn zróżnicowania kosztów w szpitalu zaliczamy:

A . intensywność  świadczeń  np.  godziny  opieki
pielęgniarskiej,

B.  wykształcenie lekarzy,
C.  wykształcenie pielęgniarek i położnych,
D . przestrzeganie  przepisów  ustawy  o  finansach

publicznych.



Zadanie 6.
Zakład  pielęgnacyjno-opiekuńczy  jest  zakładem  stacjonarnym,
który:

A . udziela  całodobowych  świadczeń  zdrowotnych,  które
obejmują  swoim  zakresem  pielęgnację,  opiekę  i
rehabilitację osobom niewymagającym hospitalizacji,

B . zapewnia  kontynuację  leczenia  farmakologicznego,
przebywanie  i  wyżywienie  odpowiednie  do  stanu  zdrowia
osobom niewymagającym hospitalizacji,

C . gwarantuje osobom starszym i przewlekle chorym wsparcie
finansowe i medyczne,

D.  odpowiedź A i B jest prawidłowa.

Zadanie 7.
Dokonując  analizy  stanowiska  pracy  pielęgniarki  odcinkowej
należy uwzględnić m.in. wymogi ergonomiczne:

A . dzięki  którym dokonuje  się  oceny  obciążeń  wynikających
ze specyfiki pracy, aby zapewnić lepszy komfort pracy,

B . dzięki  którym  wybierana  jest  optymalna  metoda
pielęgnowania pacjenta,

C.  dzięki którym podejmowane są decyzje kliniczne,
D.  zawierające standardy postępowania pielęgniarskiego.

Zadanie 8.
Członkowi  zespołu  negocjacyjnego:  zaufanemu,  dojrzałemu,
potrafiącemu  wyjaśnić  trudne  sytuacje,  wzbudzającemu  respekt
wśród kolegów. Potrafiącemu panować nad wielowątkową dyskusją i
kierować  uwagę  na  zagadnienia  najważniejsze,  kontrolującemu
emocje, pozytywnie reagującemu na spokojne i rozsądne argumenty
strony przeciwnej możemy powierzyć pełnienie roli:

A .  badacza,
B.  l idera,
C.  koordynatora,
D.  indywidualisty.

Zadanie 9.
Kontraktowanie  świadczeń  zdrowotnych  przez  NFZ  odbywa  się  w
oparciu o:

A.  wojewódzkie plany zdrowotne,
B.  plany zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych,
C.  oferty świadczeniodawców,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 10.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne obecnie w Polsce wynosi:

A .  7% podstawy wymiaru składki,
B.  7,5% podstawy wymiaru składki,
C.  9% podstawy wymiaru składki,
D.  9,5% podstawy wymiaru składki.

Zadanie 11.
Koszty stałe podmiotu leczniczego to koszty:

A.  poszczególnych procedur medycznych,
B.  materiałów i wyposażenia,
C . których  wysokość  nie  zależy  od  i lości  świadczonych

przez zakład usług,
D.  działalności socjalnej na rzecz pracowników.

Zadanie 12.
Przemieszczenie pracowników jest to:

A .  zamiana pracowników na stanowiskach pracy,
B.  reorganizacja stanowisk pracy,
C . zmiana  stanowisk  pracy  przez  indywidualnych

pracowników,
D . zmiana stanowisk pracy przez indywidualnych pracowników

i  całe  zespoły  wewnątrz  komórek organizacji  oraz  między
nimi.

Zadanie 13.
Efektywność opieki zdrowotnej to:

A . system  zakazów,  nakazów,  wartości  ekonomicznych  i
moralnych niezbędnych w opiece zdrowotnej,

B . przyjęty  prawem  i  utrwalony  system  norm  organizacji,
polityka kadrowa i system nagradzania pracowników,

C . organizowanie  opieki  zdrowotnej  w  najlepszy  sposób  tak,
aby  zapewnić  optymalne  wykorzystanie  istniejących
zasobów  materialnych,  finansowych  i  osobowych  w  celu
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,

D . maksymalne  wykorzystanie  zasobów  systemu  opieki
zdrowotnej  w  celu  uzyskania  maksymalnych  wyników
finansowych.

Zadanie 14.
Inwentaryzację można przeprowadzić drogą:

A.  spisu z natury,
B . potwierdzenia  przez  kontrahentów  prawidłowości

wykazanego w księgach stanu należności,
C . spisu  z  natury  i  potwierdzenia  przez  kontrahentów

prawidłowości wykazanego w księgach stanu należności,
D.  tylko spisu z natury aktywów i pasywów.



Zadanie 15.
Najważniejsze  uprawnienia  powiatu  w  odniesieniu  do  podmiotów
leczniczych to:

A.  uprawnienia związane z własnością mienia,
B . uprawnienia  związane  z  obsadą  stanowiska  kierownika

zakładu,
C . decyzje  dotyczące  rozwoju  zakładu  związane  z  polityką

inwestycyjną,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 16.
Statystyka  publiczna  dla  potrzeb  ochrony  zdrowia  prowadzona
jest przez:

A.  Ministerstwo Zdrowia,
B.  Ministerstwo Zdrowia i Główny Urząd Statystyczny,
C . Ministerstwo  Zdrowia,  Główny  Urząd  Statystyczny,  MON,

MSWiA,
D.  Państwowy Zakład Higieny.

Zadanie 17.
Zapewnienie bezpieczeństwa w wykonywaniu zadań zawodowych na
pielęgniarskich stanowiskach pracy leży w gestii:

A .  pracownika,
B.  pracodawcy,
C.  kierownictwa liniowego,
D.  nadzoru PIP.

Zadanie 18.
Czy lekarz prowadzący praktykę prywatną może wypisać receptę na
leki ze zniżką?

A.  zdecydowanie nie,
B . tak,  bez  żadnych  ograniczeń;  decydują  o  tym  prawa

pacjenta,
C.  tak, pod warunkiem, że zawarł z NFZ specjalną umowę,
D.  tak, ale tylko na leki ratujące życie.

Zadanie 19.
Pielęgniarka i położna może uzyskać kod zwany Regonem niezbędny
do prowadzenia działalności we własnym zakresie w:

A.  Urzędzie Skarbowym,
B.  właściwej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych,
C.  Urzędzie Statystycznym,
D.  Urzędzie Marszałkowskim.



Zadanie 20.
Która z cech jest charakterystyczna dla usług medycznych?

A.  niematerialność,
B.  spójność,
C.  podzielność,
D.  nieefektywność.

Zadanie 21.
Jednym z najważniejszych dokumentów, dowodów potwierdzających
istnienie  systemu  zapewnienia  jakości  w  podmiocie  leczniczym
jest:

A .  Księga Jakości,
B.  Standardy postępowania, procedury, instrukcje,
C.  Kultura organizacyjna,
D.  Misja organizacji.

Zadanie 22.
N a  zebraniu  z  pracownikami  szpitala  następuje  eskalacja
konfliktu.  Wiele  osób  mówi  jednocześnie,  atakując  się  wzajemnie
i  oskarżając  o  jakieś  bliżej  niesformułowane  pretensje.  W  końcu
jedna  z  pielęgniarek  opowiada  dowcip,  wszyscy  wybuchają
śmiechem.  Jak  nazywa  się  prezentowany  sposób  wychodzenia  z
konfliktu?

A.  stopniowe redukowanie napięcia,
B.  rozejście się stron,
C.  rozładowanie napięcia,
D.  aktywne słuchanie.

Zadanie 23.
Kompetencje w znaczeniu prawniczym to:

A . zdolność  do  sprawnego  działania  na  danym  stanowisku
wynikająca  z  rekomendacji  układu  politycznego,
towarzyskiego, grupy interesu,

B . rzeczywista  zdolność  osoby  działającej  do  sprawnego
działania na danym stanowisku organizacyjnym wynikająca
z jego wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw,

C . zdolność  do  działania  wynikająca  z  zakresu  działania,
uprawnień  i  odpowiedzialności  na  stanowisku
organizacyjnym  określona  w  formalnych  przepisach
dotyczących funkcjonowania organizacji,

D . potencjalna  zdolność  osoby  działającej  do  sprawnego
działania na danym stanowisku organizacyjnym.



Zadanie 24.
Podstawowe funkcje zarządzania to:

A . planowanie,  kierowanie,  kontrolowanie,  motywowanie,
delegowanie,

B . planowanie,  kierowanie,  przewodzenie,  decydowanie,
motywowanie,

C.  planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie,
D.  kierowanie, oddelegowywanie, ocenianie, kontrolowanie.

Zadanie 25.
Metoda  planistyczna  pomocna  w  realizacji  i  kontroli  podjętych
działań nosi nazwę:

A.  metody ścieżki krytycznej (CPM),
B.  techniki oceny i kontroli działań (PERT),
C . metody  ścieżki  krytycznej  oraz  oceny  i  kontroli  działań

(CPM/PERT),
D.  metody planowania działania.

Zadanie 26.
Skrót DRG oznacza:

A.  Drogi Rozdawania Gratyfikacji (dotyczy pracowników),
B . Decyzje  Regionalne  Geograficznie  (dotyczy  kadry

kierowniczej na szczeblu regionu,
C . Grupy  Zróżnicowane  Diagnostycznie  (dotyczy  sposobu

finansowania szpitala za leczone w szpitalu przypadki),
D . ograniczenie  wydatków  zakładu  opieki  zdrowotnej  na

procedury medyczne niestandardowe.

Zadanie 27.
Organizacja jest to:

A . wyodrębniona  z  otoczenia,  oparta  o  podstawy  prawne
grupa ludzi dobrowolnie realizująca wytyczony cel,

B . wyodrębniona  z  otoczenia,  wewnętrznie  uporządkowana  i
powiązana ze sobą zbiorem elementów w całość,

C . uporządkowany  zgodnie  z  obowiązującymi  standardami
proces pracy,

D . proces pracy zakładający wykonanie określonego zadania
w  jak  najkrótszym  czasie  przy  minimalnym  zużyciu
środków finansowych i materialnych.



Zadanie 28.
Kadra medyczna w zarządzaniu jakością jest to:

A . najważniejszy zasób, w którego rozwój należy inwestować
w miarę posiadanych środków finansowych,

B . najważniejszy  i  najcenniejszy  zasób,  w  którego  rozwój
należy i warto inwestować,

C . najważniejszy  zasób,  ale  inwestujemy  w  rozwój  tylko
wybranego  grona  osób,  jak  najbardziej  cennych  -  co
podyktowane jest dostępnymi środkami finansowymi,

D . najważniejszy  zasób,  ale  inwestujemy  tylko  w  kadrę
medyczną  lekarską  i  pielęgniarską,  jako  najcenniejszy
kapitał ludzki w ochronie zdrowia.

Zadanie 29.
N a  oddziale  szpitala  pracują  pielęgniarki  o  różnych
osobowościach. Wspólnie opracowują projekt zmian. Które z niżej
przedstawionych stwierdzeń jest poprawne?

A . każdy  oddolny  pomysł  należy  traktować  z  rezerwą,
ponieważ jest nowy i pochodzi z dołu,

B . zmiany  wprowadzane  są  najlepsze  wówczas,  gdy  na  ich
zaplanowanie  poświęca  się  znacznie  mniej  czasu  niż  na
realizację,

C . ludzie  najlepiej  pracują  wtedy,  gdy  krytykują  i
podważają nawzajem swoje propozycje,

D . dyskusja  w  zespole  jest  dobrym  sposobem  na
przygotowanie projektu zmian.

Zadanie 30.
W modelu stosunków międzyludzkich (human relation) najlepszym
sposobem motywowania jest:

A .  pomoc pracownikom w spełnianiu ich osobistych celów,
B . wytworzenie  u  pracowników  poczucia  użyteczności

wykonywanej  przez  nich  pracy  i  umożliwienie
zaspokojenia potrzeb społecznych,

C . pozwolenie  na  większą  swobodę  w  podejmowaniu  decyzji
przez pracownika dla dobra organizacji,

D . w  sposób  zindywidualizowany  określić  jak  najlepiej
wykorzystać  potencjalne  zasoby  tkwiące  w  każdym
pracowniku.



Zadanie 31.
W  przychodni  od  lat  proponowano  te  same  zabiegi.  W  związku  z
nowymi warunkami w otoczeniu należy zmienić zakres świadczonych
dotychczas  usług  medycznych.  Przełożona  pielęgniarek  cieszyła
s ię  autorytetem,  teraz  obawia  się  o  swoją  pozycję,  podobnie
zachowują  się  inni  kierownicy.  Jakie  czynniki  mogą  zapewnić
sukces tej przychodni i jej pracownikom?

A . koncentracja  na  takich  czynnikach,  które  mają
największe znaczenie dla pacjentów,

B . stworzenie  przez  przełożoną  grupy  interesów,  która
będzie dbała o jej interesy,

C . opracowanie przez przełożoną zakresu nowych obowiązków
i narzucenie ich pracownikom,

D . opracowanie  przez  dyrektora  przychodni  zakresu  nowych
obowiązków i narzucenie ich przełożonej i pracownikom.

Zadanie 32.
Ustrój  podmiotu  leczniczego  niebędącego  przedsiębiorstwem
określa:

A.  statut,
B.  instrukcja,
C.  regulamin,
D.  zarządzenie dyrektora zakładu.

Zadanie 33.
Dyrektor  podmiotu  leczniczego  pragnie  tak  zarządzać  swoją
firmą,  aby  pracownicy  czuli  s ię  odpowiedzialni  za  wszystko,  co
s ię  tam  dzieje  i  dostrzegali  potrzeby  zmian.  Jak  nazywa  się
taki styl kierowania?

A.  ofensywny,
B.  partycypacyjny,
C.  przywódczy,
D.  mieszany.

Zadanie 34.
System ocen pracowniczych to:

A.  proces oceniania i nagradzania pracowników,
B.  proces oceniania i karania pracowników,
C . metoda  okresowej  ewaluacji  i  uczestnictwa,  która

obejmuje  ilościowe  i  jakościowe  aspekty  organizacyjnego
funkcjonowania  pracownika  i  daje  odpowiedź  na  pytanie
czy  i  w  jakim  zakresie  pracownik  spełnia  wymogi
stanowiska pracy,

D . odpowiedź  na  pytanie,  czy  i  w  jakim  zakresie  pracownik
spełnia wymogi stanowiska pracy.



Zadanie 35.
Sposób pokonywania oporu wobec zmian polegający na przekręcaniu
faktów i liczb tak, aby wydawały się bardziej atrakcyjne to:

A.  manipulacja,
B.  przymus,
C.  obrona,
D.  odrzucenie.

Zadanie 36.
Celem działania sytemu opieki zdrowotnej jest m.in.:

A . zabezpieczenie  i  dostarczenie  całej  populacji  opieki
społecznej i psychologicznej,

B . zabezpieczenie  i  dostarczenie  całej  populacji  pełnego
zakresu  świadczeń  medycznych,  bez  względu  na  kryteria
ekonomiczne, społeczne, kulturowe i geograficzne,

C . zapewnienie  usług  medycznych,  świadczeń
profilaktyczno-leczniczych  i  rehabilitacyjnych  na
najwyższym  poziomie,  adekwatnie  do  poziomu  wiedzy  i
zasad dobrej praktyki,

D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Zadanie 37.
Usługi  stomatologiczne  w  ramach  powszechnego  ubezpieczenia
zdrowotnego są opłacane przez:

A.  NFZ dla wszystkich ubezpieczonych,
B . NFZ  jedynie  za  tzw.  podstawowy  pakiet  świadczeń

stomatologicznych,
C.  NFZ jedynie dla dzieci do 14 roku życia,
D . pacjenta  w  całości,  gdyż  ubezpieczenie  nie  pokrywa

kosztów usług stomatologicznych.

Zadanie 38.
Wymiar  urlopu  wypoczynkowego  zależy  od  stażu  pracy,  jeśl i
pracownik  był  zatrudniony  krócej  niż  15  lat  to  należy  mu  się
urlop w wymiarze:

A.  20 dni,
B.  21 dni,
C.  26 dni,
D.  1/12 za każdy przepracowany rok.



Zadanie 39.
W  związku  z  restrukturyzacją  szpitala  dyrektor  musi  dokonać
redukcji etatów. Którą pielęgniarkę powinien zatrzymać w pracy:

A . sumienną, obowiązkową, w stopniu umiarkowanym znającą
język obcy,

B . świetnie  znającą  język  obcy,  doświadczoną,  ale  nie
zaangażowaną w pracę oddziału,

C . niedoświadczoną, w stopniu umiarkowanym znającą język
obcy,

D . świetnie  znającą  język  obcy,  lecz  bez  doświadczenia
zawodowego.

Zadanie 40.
N a podstawie czego opłacane są świadczenia zdrowotne w systemie
zróżnicowanych  grup  diagnostycznych  (DRG-Diagnosis  Related
Groups)?

A.  liczby osobodni,
B.  liczby wypisanych pacjentów,
C.  liczby i rodzaju przyjętych pacjentów,
D.  tabeli cenowej w zależności od rodzaju schorzenia.

Zadanie 41.
Która  z  poniższych  cech  jest  charakterystyczna  dla  usługi
zdrowotnej?

A . niematerialny  charakter  -  jako  zespół  czynności  usługa
jest nieuchwytna,

B . ścisły  związek  usługi  z  osobą  wykonawcy  -  bezpośredni
kontakt usługodawcy i klienta,

C . heterogeniczność - różnorodność świadczeń wchodzących w
skład usługi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 42.
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to:

A . nazwa  dyscypliny  naukowej  zajmującej  s ię  relacjami
między pracownikami,

B.  sposób sprawowania władzy w organizacji,
C . metoda  kierowania  w  organizacji  ludźmi,  którzy

osobistym  i  zbiorowym  wysiłkiem  przyczyniają  się  do
realizacji  celów  organizacji,  umacniając  je j  przewagę
na rynku,

D . metoda  kierowania  zasobami  ludzkimi,  finansowymi  i
rzeczowymi w organizacji.



Zadanie 43.
Podstawowym  celem  działalności  marketingowej  podmiotu  opieki
zdrowotnej jest:

A . określenie  bieżących  celów  funkcjonowania  zakładu  i
sposobów ich realizacji,

B . badanie  stopnia  zadowolenia  pacjentów-klientów  z
jakości świadczonych usług zdrowotnych,

C.  określenia standardów jakości usług zdrowotnych,
D . zwiększenie  konkurencyjności  oferty  świadczonych  przez

podmiot usług zdrowotnych.

Zadanie 44.
Jakie funkcje sprawuje samorząd terytorialny w zakresie ochrony
zdrowia?

A . płatnika  wszystkich  świadczeń  zdrowotnych  dla  swoich
mieszkańców,

B.  właściciela publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
C.  zarządcy NFZ na swoim terenie działania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 45.
Model Rezydualny opieki zdrowotnej (USA) przyjmuje następujące
założenia:

A . rezygnacja  z  odpowiedzialności  państwa  za  dostęp  do
opieki  zdrowotnej,  obszar  zdrowia  publicznego  i
indywidualnego,

B . zróżnicowanie  usług  i  ich  finansowania,  dominująca rola
sektora prywatnego,

C . zasada  solidaryzmu społecznego,  system umów o  pracę  i
finansowanie  wszystkich  usług  medycznych  z  budżetu
państwa.

D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 46.
Na czym polega rola mediatora?

A.  szukaniu wspólnych interesów i priorytetów,
B.  demonstrowaniu uprzedzeń,
C.  przedstawieniu problemów tylko jednej ze stron,
D.  ustaleniu własnych norm działania.

Zadanie 47.
Model narodowej służby zdrowia występuje w:

A.  Wielkiej Brytanii,
B.  Szwajcarii,
C .  Niemczech,
D.  Francji.



Zadanie 48.
C o  jest  warunkiem  sprawnej  komunikacji  między  partnerami
funkcjonowania  podmiotu  opieki  zdrowotnej  i  procesu  zmian  w
zakładzie?

A . posługiwanie  s ię  dowolnie  przez  siebie  wybranym
językiem,

B.  możliwie największy zakres informacji,
C.  komunikacja jednostronna,
D.  dostosowanie formy przekazu do percepcji odbiorców.

Zadanie 49.
Pacjent  pali ł  papierosy  na  sal i  chorych.  Dyżurna  pielęgniarka
nie  zareagowała  natychmiast,  jednak  o  zachowaniu  pacjenta
poinformowała  pielęgniarkę  oddziałową  i  ordynatora.  Następnego
dnia  pacjent  w  obecności  innych  chorych  ubliżył  pielęgniarce,
nazywając  ją  donosicielką  i  używając  niecenzuralnych  słów.
Reakcję  pielęgniarki  oddziałowej,  która  powiedziała  pacjentowi:
"Jeżeli  ma  pan  zamiar  ignorować  nasz  regulamin  i  zalecenia
lekarzy,  nie  widzę  innego  wyjścia,  jak  wypisanie  pana  ze
szpitala,  chociaż  nie  chcę"  Jakim  typem  asertywności  wykazała
się pielęgniarka?

A.  podstawowa,
B.  responsywna,
C.  konsekwencji,
D.  sprzeczności.

Zadanie 50.
Etap,  w  którym  pracownicy  zaczynają  godzić  s ię  z  nowymi
technikami i procesami pracy to:

A.  internalizacja,
B.  odrzucenie,
C.  odmowa,
D.  adaptacja.

Zadanie 51.
Podaż świadczeń zdrowotnych to:

A . potrzeby  i  wymagania  pacjentów-klientów  w  zakresie
świadczeń zdrowotnych,

B . ogół świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganym
standardom,  oferowanych  przez  podmioty  do  tego
uprawnione,  mających  zaspokoić  potrzeby  i  wymagania
pacjentów-klientów,

C . prognozowana  i lość  i  jakość  świadczeń  zdrowotnych  w
okresach przyszłych,

D . ogół  relacji  między  świadczeniodawcami  i
świadczeniobiorcami usług zdrowotnych.



Zadanie 52.
Styl  kierowania  to  trwały  i  powtarzalny  sposób  oddziaływania
przełożonego  na  zachowania  podwładnych.  Autokratyczny  styl
kierowania to styl charakteryzujący się:

A . centralizacją  władzy,  przewagą  decyzji  jednoosobowych,
stosowaniem  kar,  dużym  dystansem  w  kontaktach  z
podwładnymi,

B . decentralizacją  władzy,  współdziałaniem  podwładnych  w
podejmowaniu decyzji,, przewagą nagród w motywowaniu,
brak dystansu w relacjach przełożony - podwładny,

C . centralizacją  władzy,  przewagą  decyzji  jednoosobowych,
przewagą nagród w motywowaniu,

D . scentralizowany  system  podejmowania  decyzji,
współudział  podwładnych  duży,  motywowanie  i
nagradzanie.

Zadanie 53.
Czynnikami  wpływającymi  na  kształtowanie  się  kultury
organizacyjnej firmy są:

A . produkty  i  usługi,  które  decydują  o  przyjętej  w  firmie
strategii,

B .  trendy ekonomiczne, rynkowe, społeczne,
C.  wielkość firmy, stosowane technologie,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 54.
Kto  odpowiada  za  sporządzenie  i  aktualizację  planu
zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej:

A .  Ministerstwo Zdrowia,
B.  samorząd terytorialny,
C.  NFZ,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 55.
Konkurs  na  stanowisko  pielęgniarki  oddziałowej  wygrała
pielegniarka z krótkim stażem pracy w zawodzie. Była oddziałowa
została  przesunieta  do  pracy  "przy  łóżku  chorego".  W  oddziale
tworzą  się  dwa  obozy.  Zwolenniczki  byłej  oddziałowej
wystosowały  petycję  do  Izby  Pielęgniarek  i  Położnych,  w  której
grożą  starajkiem,  jeżeli  decyzja  o  zmianie  na  stanowisku
oddziałowej  zostanie  utrzymana.  Na  jakim  etapie  eskalacji
znajduje się ten problem?

A.  debaty,
B.  czynów, nie słów,
C.  strategii gróźb,
D.  utraty twarzy.



Zadanie 56.
Kto jest organem założycielskim szpitali klinicznych?

A . wojewoda  w  zależności  od  obszaru  działalności  szpitala
klinicznego,

B . senat  Uniwersytetu  Medycznego  w  zależności  od  obszaru
działalności szpitala klinicznego,

C.  Minister Zdrowia,
D.  spółka akcyjna z udziałem skarbu państwa.

Zadanie 57.
Jak  określa  się  sposób  postępowania,  który  gwarantuje  wzrost
zaufania i zdolność wspólnego rozwiązywania problemów?

A.  współpraca,
B.  kompromis,
C.  ustępstwa,
D.  unikanie.

Zadanie 58.
Jakie  działania  należy  podjąć,  gdy  kontrola  wykazała
niezgodności z przyjętymi wzorcami/standardami?

A.  wzmocnić motywację pracowników do lepszej pracy,
B.  określić działania usprawniające i naprawcze,
C.  ustalić termin powtórnej kontroli,
D.  wzmocnić nadzór i zwiększyć częstotliwość kontroli.

Zadanie 59.
Aby  wyznaczyć  l iczbę  etatów  w  podmiocie  leczniczym istotny  jest
czas dyspozycyjny. Czas dyspozycyjny to:

A . czas  wykonywania  czynności  pośrednich  w  toku  procesu
pielęgnowania,

B . czas wykonywania czynności bezpośrednich w toku procesu
pielęgnowania,

C . czas  jaki  wypracowują  pielęgniarki  w  danym  szpitalu  w
ciągu roku,

D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 60.
Motywacyjna funkcja kierownika to:

A . stwarzanie  pracownikom  dobrych  warunków
organizacyjno-technicznych,

B . pobudzanie  pracowników  do  efektywnego  wykonywania
zadań,

C.  inspirowanie pracowników do osiągnięć,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 61.
Biznes plan to:

A.  schemat organizacyjny przedsiębiorstwa,
B . dokument  decyzyjny,  w  którym  jest  przedstawiona

koncepcja  działania  przedsiębiorstwa  i  jego  wieloletnia
projekcja przyszłości,

C . dokument  decyzyjny,  w  którym  jest  przedstawiona
koncepcja  działania  przedsiębiorstwa  i  jego  wieloletnia
zaszłość historyczna,

D . system  zaopatrzenia  i  dystrybucji  dostaw  i  usług  tzw.
łańcuch dostaw.

Zadanie 62.
Co to jest organizacja?

A . schemat  organizacyjny  określający  rodzaje  części
organizacji oraz ich wzajemne podporządkowanie,

B . stosunki  (relacje)  między  częściami  organizacji
wynikające  z  obowiązujących  w  danej  organizacji
przepisów,

C . złożona  całość,  składająca  się  z  części  tak  dobranych  i
połączonych  ze  sobą,  że  każda  z  nich  współprzyczynia
się do realizacji misji i celów organizacji,

D . formalne  relacje  między  kierownikami  i  podwładnymi
określone w przepisach organizacyjnych.

Zadanie 63.
Złożenie  oferty  w  celu  zawarcia  przez  NFZ  umowy  o  udzielanie
świadczeń zdrowotnych powinno nastąpić:

A . zgodnie  z  wzorem  oferty  lub  formularzem  oferty
przygotowanym przez NFZ,

B . w  dowolnej  formie  wybranej  przez  świadczeniodawców
usług zdrowotnych,

C . w  formie  uzgodnionej  przez  zamawiającego  i  oferenta
świadczeń zdrowotnych,

D.  w formie określonej przez Krajowy Związek Kas Chorych.

Zadanie 64.
W  szpitalu  wprowadza  się  kolejną  zmianę,  która  polega  na
redukcji  stanowisk  pracy.  Co  powinno  być  punktem  wyjścia  dla
procesu kierowania zmianami w podmiocie leczniczym?

A . przedstawienie argumentów ekonomicznych przemawiających
za zmianami,

B.  istnienie wizji zmian w umyśle dyrektora podmiotu,
C . uświadomienie wszystkim potrzeby i  istoty  wprowadzenia

zmian,
D . redukcja  zatrudnienia  i  wprowadzenie  ostrych

mechanizmów kontroli.



Zadanie 65.
Zjawisko  długiego  oczekiwania  w  tzw.  "kolejce"  na  wykonanie
określonego świadczenia zdrowotnego jest wyrazem:

A.  niskiej podaży i dużego popytu,
B.  zrównoważonej podaży z popytem,
C.  dużej podaży niskiego popytu,
D.  dużej podaży i dużego popytu.

Zadanie 66.
Negocjowanie jest to:

A . jedna  z  technik  organizowania  i  usprawniania  pracy  w
zakładzie opieki zdrowotnej,

B . sposób  sprawowania  władzy  organizacyjnej  oraz  podziału
zasobów rzeczowych,

C . dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest
osiągnięcie  porozumienia,  gdy  przynajmniej  niektóre
interesy zaangażowanych stron są konfliktowe,

D.  sposób podejmowania decyzji personalnych.

Zadanie 67.
Rekrutacja (nabór) pracowników to:

A.  zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
B.  określenie wymagań wobec przyszłych pracowników,
C.  działania organizacji na rynku pracy,
D . działania  organizacji  na  rynku  pracy  ukierunkowane  na

poinformowanie potencjalnych kandydatów na stanowiska
pracy o firmie i warunkach uczestnictwa w niej.

Zadanie 68.
Kosztami bezpośrednimi w ośrodku kosztów podmiotu leczniczego
są koszty:

A.  materiałów opatrunkowych i wynagrodzenia,
B.  działalności pomocniczej,
C.  leków,
D . działalności  podstawowej  i  pomocniczej  bezpośrednio

związane z miejscem powstania kosztu.

Zadanie 69.
W  spór  pomiędzy  pielęgniarkami  a  dyrektorem  zaangażowane  są
związki  zawodowe.  Jedne  stoją  po  stronie  dyrektora,  drugie  po
stronie  pracowników.  Dochodzi  do  negocjacji  dwustronnych.  Kto
powinien im przewodniczyć?

A.  przedstawiciel jednej ze stron,
B.  osoba znająca konflikt, zaangażowana w wynik rozmów,
C.  osoba bezstronna, nie zaangażowana w wynik rozmów,
D.  najstarsza osoba na oddziale.



Zadanie 70.
Adaptacja  społeczno  -  zawodowa nowo  zatrudnionego  pracownika
oznacza:

A.  zdobycie samodzielności zawodowej,
B.  integrację pracownika z grupą i celami organizacji,
C . przystosowanie  pracownika  do  zawodu  i  subkultury

zawodowej,
D.  przystosowanie warunków pracy do pracownika.

Zadanie 71.
Czy ubezpieczony ma prawo wyboru szpitala?

A.  tak - każdego szpitala w kraju,
B . tak  -  szpitala  spośród  szpitali  tego  samego  poziomu

referencyjnego, które zawarły umowę z NFZ,
C.  tylko szpitali pierwszego poziomu referencyjnego,
D.  tylko szpitali onkologicznych.

Zadanie 72.
Która  osoba  z  podanych  niżej  typów  osobowości  ma  najwięcej
pomysłowości i fantazji?

A.  reformator,
B.  wizjoner,
C.  energiczny człowiek czynu,
D.  moderator.

Zadanie 73.
W  grupie  umiejętności,  jakimi  powinien  wykazać  się  kierownik  w
procesie kierowania wymienia się następujące umiejętności:

A .  społeczne i dydaktyczne,
B.  kierownicze i interpersonalne,
C.  koncepcyjne, społeczne, techniczne,
D.  techniczne i intelektualne.

Zadanie 74.
Według  najczęściej  spotykanej  klasyfikacji,  otoczenie  placówek
ochrony  zdrowia  dzieli  s ię  na  makro-  i  mikrootoczenie.  Jakie
czynniki zalicza się do makrootoczenia?

A.  demograficzne, społeczno - kulturowe,
B.  polityczno - prawne, ekonomiczne,
C.  naturalne i technologiczne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 75.
Koszt  wytworzenia  osobodnia  opieki  medycznej  zakładu  opieki
zdrowotnej to:

A . i loraz  sumy kosztów bezpośrednich i  pośrednich ośrodka
kosztów do liczby osobodni  opieki  wykonanych w okresie
rozliczeniowym,

B . iloczyn sumy kosztów bezpośrednich i pośrednich ośrodka
kosztów do liczby osobodni  opieki  wykonanych w okresie
rozliczeniowym,

C.  suma kosztów pośrednich i bezpośrednich,
D.  koszt wykonania procedury medycznej.

Zadanie 76.
D o  kogo  powinny  należeć  zadania  kierowania  procesem  zmian  w
organizacji?

A.  wybranego działu funkcjonalnego organizacji,
B .  kadry kierowniczej wszystkich szczebli organizacji,
C . zewnętrznej  f irmy  konsultacyjnej,  która  przygotowała

program zmian na zlecenie kierownictwa organizacji,
D . zespołu zadaniowego powołanego do spraw przygotowania i

realizacji programu zmian.

Zadanie 77.
Co to są więzi organizacyjne?

A . stosunki  między  pracodawcą  a  związkami  zawodowymi  i
samorządem zawodowym,

B . relacje  wynikające  z  technologicznych  wymagań  podziału
pracy,

C . łączność  komunikacyjna  między  dwoma  częściami
organizacji,

D . wzajemne  i  względnie  trwałe  relacje  między  częściami
organizacji,  poszczególnymi  pracownikami  oraz
kierującymi i kierowanymi.

Zadanie 78.
Prawo do opieki zdrowotnej w Szwecji mają obywatele:

A .  którzy płacą podatki,
B.  którzy płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne,
C . wszyscy  i  jest  ono  jednakowe  niezależnie  od  ich  miejsca

zamieszkania i warunków materialnych,
D . tylko  ci ,  którzy  płacą  podatki  i  płacą  składki  na

ubezpieczenie zdrowotne.



Zadanie 79.
Jednym  z  najważniejszych  zasobów  każdej  organizacji  są  zasoby
ludzkie. Definicja zarządzania zasobami ludzkimi określa:

A . zadania polegające na takim zatrudnianiu personelu, aby
zysk organizacji był maksymalny,

B . zadania  polegające  na  planowaniu,  rekrutacji,  selekcji,
rozwoju,  ocenianiu,  nagradzaniu  i  karaniu  potencjału
ludzkiego,

C . zadania  związane  z  funkcjonowaniem  działu  kadr  w
przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego,

D . zadania  polegające  na  dokonywaniu  oceny  pracowniczej,
ustalaniu  minimalnych  norm zatrudnienia,  pozyskiwaniu
zasobów materialnych.

Zadanie 80.
Obowiązki  w  zakresie  ochrony  zdrowia  ubezpieczonych  w  Polsce
wykonują:

A.  organy administracji rządowej,
B.  jednostki samorządu terytorialnego,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 81.
W  wyniku restrukturyzacji  szpitala ma być zlikwidowany oddział,
n a  którym  jesteś  pielęgniarką  oddziałową/pielęgniarzem
oddziałowym.  Ty  i  część  twoich  pracowników  znajdzie  pracę  na
innym  oddziale,  trzy  osoby  muszą  być  przeniesione  do  innych
szpitali.  Chcesz  zatrzymać  najlepszą  pielęgniarkę.  Którą
pielęgniarkę z wymienionych niżej wybierzesz?

A . pracującą 10 lat, poprawnie wykonującą swoje obowiązki,
ale nie angażującą się w życie oddziału,

B . pracującą  10  lat,  wielokrotnie  zapominającą  o  swoich
obowiązkach,  ale  będącą  dobrą  przyjaciółką  żony
ordynatora,

C . pracującą  5  lat  w  sposób  wzorowy,  ale  ostatnio
dwukrotnie spóźniła się do pracy,

D . pracującą  5  lat,  a le  często  zdarzają  je j  s ię
uchybienia,  zapominającą  o  wykonaniu  poleceń
oddziałowej.



Zadanie 82.
Jaki  organ  wydaje  decyzję  o  przyznaniu  akredytacji  podmiotowi
leczniczemu w Polsce?

A . Ośrodek Akredytujący Centrum Monitorowania Jakości  w
Warszawie,

B . Rada  Akredytacyjna  Centrum  Monitorowania  Jakości  w
Ochronie Zdrowia w Krakowie powoływana przez Ministra
Zdrowia,

C . Ośrodek  Akredytacji  Centrum  Monitorowania  Jakości  w
Ochronie Zdrowia w Krakowie,

D . Rada  Akredytacyjna  Centrum  Organizacji  i  Ekonomiki
Ochrony Zdrowia w Warszawie.

Zadanie 83.
W  którym  z  niżej  wymienionych  krajów  wprowadzono  po  raz
pierwszy  obowiązkowe  ubezpieczenia  gwarantujące  opiekę
zdrowotną w razie choroby:

A.  w Szwecji,
B.  w Niemczech,
C.  we Francji,
D . w e wszystkich wymienionych wyżej  trzech krajach w tym

samym czasie.

Zadanie 84.
Podstawową  zasadą  stosowaną  podczas  selekcji  kandydatów  do
zatrudnienia powinno być:

A.  określenie profilu kompetencji kandydata,
B.  rozbudowanie procedury selekcji,
C.  zadbanie o odpowiednią pulę kandydatów,
D.  zróżnicowanie procedury selekcji.

Zadanie 85.
Co sprzyja tworzeniu pozytywnego nastawienia do zmian?

A.  antycypowanie źródeł i intensywności oporu,
B.  krytyka każdej innowacji pochodzącej od "dołu",
C.  podejście "zmiany od granatu ręcznego",
D.  odgórne przeprowadzanie innowacji.

Zadanie 86.
DRG - Jednorodne Grupy Pacjentów - jest systemem finansowania
usług medycznych charakterystycznym m.in. dla:

A.  szpitala,
B.  podstawowej opieki zdrowotnej,
C.  całej opieki zdrowotnej,
D.  tylko dla stomatologii.



Zadanie 87.
Punktem wyjścia SWOT jest analiza:

A.  szans, zagrożeń, rozwoju i kariery,
B.  szans, słabości, strategii i działania,
C.  siły, słabości, szans i zagrożeń organizacji,
D.  siły, szans i rozwoju.

Zadanie 88.
Kwestionariusze  skierowane  do  pacjentów  w  celu  uzyskania
informacji  na  temat  oceny  wykonywania  w  tym  oceny  przebiegu
procesu diagnostycznego, leczenia i rehabilitacji służą:

A . ocenie  efektywności  funkcjonowania  systemu  opieki
zdrowotnej,

B.  zamawianiu opieki pielęgniarskiej,
C.  gromadzeniu funduszy na działalność szpitala,
D.  monitorowaniu poziomu satysfakcji pacjentów.

Zadanie 89.
Przewaga konkurencyjna podmiotu leczniczego to:

A . zdolność  zakładu do  rozwiązywania  bieżących problemów
jego funkcjonowania,

B . umiejętność sprzedania świadczeń zdrowotnych po cenach
wyższych niż to robią inne zakłady,

C . zdolność  zakładu  do  udzielania  lepszych  i
korzystniejszych  świadczeń  zdrowotnych  niż  to  robią
inne  zakłady  na  potrzeby  i  wymagania
pacjentów-klientów,

D . dążenie do uzyskania maksymalnych korzyści finansowych
niezależnie  od  jakości  udzielanych  świadczeń
zdrowotnych.

Zadanie 90.
Szczebel organizacyjny to:

A . zakres  władzy  właściwy  dla  danego  stanowiska
kierowniczego  wynikający  z  podziału  władzy  w
organizacji,

B . rodzaj  więzi  specjalistycznych  między  różnymi  częściami
organizacji,

C . określony  poziom  (kierowniczy  lub  wykonawczy)  w
strukturze hierarchicznej organizacji,

D . ciąg wzajemnych zależności między stanowiskami pracy w
organizacji.



Zadanie 91.
Kariera zawodowa to:

A.  rozwój zawodowy jednostki w toku jej życia,
B.  awans pracownika w zakładzie pracy,
C.  uzyskiwanie nagród przez pracownika,
D.  podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Zadanie 92.
Program akredytacji szpitala należy rozumieć jako:

A.  wewnętrzny mechanizm poprawy i oceny jakości,
B . nowoczesne  zarządzanie  jakością  nastawione  na

pozyskanie klienta,
C . dobrowolny  proces  zewnętrznej  oceny  jakości  opieki  w

oparciu o obiektywne i opublikowane standardy,
D.  monitorowanie istotnych wskaźników opieki medycznej.

Zadanie 93.
Dobrowolne  uczestnictwo,  oparcie  o  standardy,  cel  edukacyjny,
autonomiczność,  postępowanie  zgodnie  z  procedurą,  jawność  i
równość zasady oceniania i  podejmowania decyzji, to podstawowe
założenia:

A.  systemu akredytacji,
B .  auditu wewnętrznego,
C.  zespołu ds. jakości,
D.  programu poprawy jakości.

Zadanie 94.
Plan  długookresowy  podmiotu  leczniczego  przygotowują
kierownicy:

A.  oddziałów podmiotu,
B.  oddziałów i personel podmiotu,
C.  najwyższego szczebla podmiotu,
D.  najwyższego szczebla i kierownicy oddziałów podmiotu.

Zadanie 95.
Podmiot  leczniczy  może  rozpocząć  działalność  leczniczą  dopiero
po uzyskaniu wpisu do rejestru, który prowadzi:

A .  powiat,
B.  wojewoda,
C.  minister MSWiA,
D . Centrum  Systemów  Informacyjnych  Ochrony  Zdrowia  w

Warszawie.



Zadanie 96.
Co to jest standard postępowania medycznego?

A . sposób przeprowadzania diagnozy i podejmowania decyzji
w zakresie określonego przypadku chorobowego,

B.  sposób postrzegania potrzeb i wymagań pacjenta-klienta,
C . sposób postępowania w relacjach między różnymi grupami

pracowników systemu opieki zdrowotnej,
D . algorytm  (szczegółowy  opis)  postępowania  dla

określonych  chorób,  będący  podstawą  podejmowania
decyzji  leczniczych  w  odniesieniu  do  poszczególnych
pacjentów-klientów i przypadków chorobowych.

Zadanie 97.
Integracyjne  rozwiązywanie  problemów  jest  stylem  rozwiązywania
konfliktów opartym na przekonaniu, że należy:

A . dążyć  do  obrony  własnych  interesów  przy  jednoczesnej
próbie  zaspokojenia  potrzeb  i  oczekiwań  strony
przeciwnej,

B . uznawać  za  priorytetowe  cele  i  zadania  własnej
organizacji,

C . integrować  pracowników  do  wspólnego  działania  na
niekorzyść drugiej strony konfliktu,

D . skupiać  organizacje  związkowe  i  korporacje  zawodowe
wokół kadry kierowniczej zakładu.

Zadanie 98.
Prowadzenie  prywatnej  praktyki  usług  medycznych  to  w  pojęciu
prawniczym  działalność  gospodarcza.  Co  to  jest  podmiot
działalności gospodarczej?

A . osoba  fizyczna,  osoba  prawna,  a  także  jednostka
organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona
zgodnie  z  przepisami  prawa,  jeżeli  je j  przedmiot
działania  obejmuje  prowadzenie  działalności
gospodarczej,

B . prawo  jakie  nabywa  osoba  prawna  od  chwili
zarejestrowania w sądzie,

C . osoba  zobowiązana  do  obliczania,  pobierania  i
odprowadzania do urzędu skarbowego podatku,

D . wyodrębniony  zakres  działalności  z  wydzielonymi
ośrodkami kosztów.



Zadanie 99.
Który  z  niżej  wymienionych  czynników  najsilniej  pobudza  do
zmian?

A.  duże poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia,
B.  niewielkie ryzyko podejmowanych działań,
C.  wysoki poziom niepewności działalności,
D . poprzednie  negatywne  doświadczenia  we  wprowadzaniu

zmian.

Zadanie 100.
Które  z  wymienionych  stylów  kierowania  opierają  się  na
przeciwstawnych teoriach X i Y McGregora?

A.  konsultatywny i delegujący,
B.  autokratyczny i nieingerujący,
C.  autokratyczny i demokratyczny,
D.  kooperacyjny i partycypacyjny.

Zadanie 101.
Jakie  elementy  powinien  obejmować  opis  stanowiska  pracy
(kierowniczego i wykonawczego)?

A . rodzaj środków wzajemnego komunikowania się z członkami
zespołu pracowniczego,

B . obowiązki  związane  z  realizacją  zadań,  dla  których
stanowisko pracy zostało utworzone,

C.  uprawnienia do wykonywania zadań i obowiązków,
D . zadania  (dla  których  stanowisko  zostało  utworzone)  i

obowiązki  z  nimi  związane  oraz  uprawnienia  (do
wykonywania zadań i obowiązków) i  odpowiedzialność (za
zadania, obowiązki i uprawnienia).

Zadanie 102.
Misja  f irmy  nabiera  strategicznego  znaczenia,  gdy  spełnia  m.in.
następujące wymogi:

A . wyraża  marzenia  i  wyzwania,  które  stają  s ię  udziałem
pracowników,

B.  dotyczy przeszłości i przyszłości,
C.  jest jasno sprecyzowana i zrozumiała,
D . musi  wyrażać  marzenia  i  wyzwania  pracodawców  oraz

klientów.



Zadanie 103.
Analiza kosztów i wyników (CEA) jest to/ są to:

A . zbiór  technik  służących,  w  których  wszystkie  istotne
wartości wyraża się w jednostkach monetarnych,

B . porównanie  kosztów  różnych  możliwości  osiągnięcia
danego celu np. wskaźnik QALY,

C . statystyki  konstruowane  przy  użyciu  obserwacji  o
różnych osobach lub grupach w jednym czasie,

D . rozkład  informacji  przy  wymianie  danych  pomiędzy
nabywcą, a sprzedającym.

Zadanie 104.
Narzędziem  stosowanym  w  procesie  doskonalenia  jakości  to
diagram Ishikawy, który polega na:

A . ustaleniu  związków  przyczynowo-  skutkowych  danego
problemu,

B . prezentacji danych zmienności określonego zbioru danych
w określonych przedziałach wartości,

C.  ustaleniu 20 % przyczyn, które powodują 80% skutków,
D.  ustaleniu sposobów pracy w poszczególnych oddziałach.

Zadanie 105.
Jednym z uznanych sposobów postępowania przy oporze wobec zmian
jest:

A .  zatajenie informacji o zmianie,
B.  autorytatywne narzucenie zmiany,
C.  uczestnictwo i zaangażowanie zainteresowanych,
D.  rezygnacja ze zmiany.

Zadanie 106.
Wprowadzony  w  1999  roku  system  powszechnych  ubezpieczeń
zdrowotnych w Polsce posiada tradycje z okresu międzywojennego.
Kiedy  w  Polsce  po  raz  pierwszy  wprowadzono  ubezpieczenia
zdrowotne?

A.  bezpośrednio po I wojnie światowej (1919-1920),
B.  z końcem lat 20tych (1927-1928),
C.  ustawą o ubezpieczeniu społecznym z 1933 roku,
D.  ustawą o publicznej służbie zdrowia z 1939 roku.



Zadanie 107.
Rynek świadczeń zdrowotnych to:

A . popyt  na  usługi  zdrowotne  i  podaż  usług  zdrowotnych
oraz ogół stosunków wymiennych i wzajemnych zależności
między  świadczeniodawcami  i  świadczeniobiorcami  tych
usług,

B . warunki  zawierania  umów  o  udzielanie  świadczeń
zdrowotnych  i  rozliczania  kosztów  tych  świadczeń  przez
NFZ i uprawnionych świadczeniodawców,

C . warunki  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  i  rozliczania
kosztów tych świadczeń,

D . prawo  wolnego  wyboru  NFZ,  świadczeniodawców  usług
zdrowotnych przez pacjenta-klienta.

Zadanie 108.
Proces efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje:

A . planowanie  zasobów  ludzkich,  dobór  do  odpowiednich
stanowisk, nabór kandydatów,

B . proces  adaptacji  społeczno  -  zawodowej,  doskonalenie
pracowników,

C.  ocenę pracowniczą, awansowanie, zwalnianie delegowanie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 109.
Ustawa  z  15  kwietnia  2011  roku  o  działalości  leczniczej  przede
wszystkim  zainicjowała  odejście  od  koncepcji  funkcjonowania
świadczeniodawców w formie:

A.  podmiotów leczniczych,
B.  praktyki zawodowej lekarzy,
C.  praktyki zaowodowej pielęgniarek,
D.  zakładów opieki zdrowotnej.

Zadanie 110.
Podział  otoczenia  na:  ekonomiczne,  technologiczne,
polityczno-prawne, demograficzne należy do procesu:

A.  segmentacji otoczenia organizacji,
B .  segregacji rynku w otoczeniu zewnętrznym organizacji,
C .  wyróżnienia grup o cechach jednorodnych,
D . określenia  obszarów  o  jednakowym  stopniu  ważności

wpływów.

Zadanie 111.
Najczęściej spotykane błędy w negocjacjach dotyczą:

A.  braku lub nadmiernego zaufania,
B.  uległości lub nadużywania siły,
C.  bierności negocjatorów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 112.
Arbiter  między  stronami  konfliktu  może  usprawnić  proces
porozumienia poprzez:

A.  wskazywanie różnorodności celów,
B.  podkreślenie podobieństwa celów,
C.  działanie bez przygotowania,
D.  przygotowanie jednej ze stron.

Zadanie 113.
Termin "dywersyfikacja usług" oznacza:

A . ochronę  zakładu  przed  skutkami  zapaści  na  rynku przez
różnorodność usług,

B . ochronę zakładu przed konkurencją przez rozśrodkowanie
usług do miejsc odległych od siebie,

C . planową  politykę  ochrony  produktu,  usługi  przez
uzyskanie patentu lub zastrzeżenie wzoru lub procedury,

D . planową  politykę  ochrony  produktu,  usługi  przez
wdrożenie  dumpingowych  cen  w  stosunku  do  cen
konkurencji.

Zadanie 114.
Na jakim przekonaniu opiera się teoria Y?

A.  ludzie są z natury leniwi,
B.  ludzie zawsze wymagają kontroli,
C . ludzi  cechuje  wysoki  poziom  pomysłowości,

samodzielności i samokontroli,
D.  ludziom należy dokładnie uświadomić, co mają robić.

Zadanie 115.
Co to jest cel działania?

A.  zasady współdziałania między częściami organizacji,
B . zbiór działań przewidzianych do wykonania na stanowisku

pracy,
C . utrwalone zachowania pracowników wynikające ze sposobów

wykonywania pracy,
D . pożądany  stan  rzeczy,  jaki  zamierza  osiągnąć  podmiot

działający  poprzez  podjęcie  lub  zaniechanie  określonego
działania.

Zadanie 116.
Który  z  niżej  wymienionych  podmiotów  może  utworzyć  publiczny
zakład opieki zdrowotnej?

A.  kościół lub związek wyznaniowy,
B.  samorząd zawodowy,
C.  jednostka samorządu terytorialnego,
D.  żaden z wymienionych.



Zadanie 117.
Jakość opieki pielęgniarskiej jest to:

A . stopień  zgodności  działań  pielęgniarek  z  procedurami
medycznymi,

B . wysoka  satysfakcja  pacjentów  i  ich  rodzin  z  pracy
pielęgniarki w zakładzie opieki zdrowotnej,

C . stopień,  w  jakim  opieka  ta,  wykazując  zgodność  z
profesjonalną  wiedzą,  przyczynia  się  do  osiągnięcia
pożądanych  efektów  w  stanie  zdrowia  osób  (populacji)
oraz  zwiększa  ich  zdolność  do  samoopieki  lub
samopielęgnacji,

D . stopień,  w  jakim  opieka  ta  zwiększa  zdolność  pacjentów
do samoopieki lub samopielęgnacji.

Zadanie 118.
System  ocen  pracowniczych  w  podmiocie  leczniczym  powinien
obejmować:

A.  pracowników medycznych,
B.  wszystkich pracowników zakładu,
C.  medyczną kadrę kierowniczą,
D.  kadrę kierowniczą medyczną i administracyjną.

Zadanie 119.
Pacjenci,  konkurencja,  dostawcy  i  lokalna  społeczność  należą
do:

A.  otoczenia bliższego firmy,
B.  otoczenia dalszego firmy,
C.  segmentu wewnętrznego,
D.  segmentu branżowego.

Zadanie 120.
SWOT to:

A.  analiza konkurencji,
B.  analiza zasobów kadrowych,
C . program  komputerowy  przydatny  w  analizie  mocnych  i

słabych stron przedsiębiorstwa,
D . analiza  mocnych  i  słabych  stron  przedsiębiorstwa  oraz

szans i zagrożeń w jego otoczeniu.



Zadanie 121.
Motywowanie pracowników w organizacjach polega na:

A . pobudzaniu  do  współdziałania  w  realizacji  celów
organizacji,

B . skłanianiu do rozwoju karier zawodowych poszczególnych
pracowników,

C . przekonywaniu  do  realizacji  celów  reprezentowanych
przez związki zawodowe pracowników,

D . pobudzaniu do sprawnej realizacji  celów wybranych grup
pracowników organizacji.

Zadanie 122.
Kto  jest  dysponentem  środków  na  finansowanie  świadczeń
zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej?

A.  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  NFZ,
D.  publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Zadanie 123.
Ustępstwa w negocjacjach powinny być dokonywane:

A.  równomiernie,
B.  powoli,
C.  bezwarunkowo,
D.  sprawiedliwie.

Zadanie 124.
Działanie sprawne jest działaniem:

A.  ekonomicznym,
B.  skutecznym,
C.  skutecznym, chociaż nieekonomicznym,
D.  jednocześnie skutecznym i ekonomicznym.

Zadanie 125.
Kierowanie zmianą jest:

A .  decyzją,
B.  przymusem,
C.  procesem,
D.  doskonaleniem organizacji.



Zadanie 126.
Kompetencje  do  zatrudnienia  i  zwolnienia  kierownika
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej posiadają:

A.  samorząd zawodowy lekarski i pielęgniarski,
B . wszystkie  samorządy  zawodowe  i  związki  zawodowe

funkcjonujące w zakładzie opieki zdrowotnej,
C.  rada społeczna,
D.  organy wykonawcze samorządów terytorialnych.

Zadanie 127.
Solidaryzm  społeczny  jako  jedna  z  zasad  ubezpieczenia
zdrowotnego oznacza, że:

A.  ubezpieczenie jest powszechne i obowiązkowe,
B . koszty  indywidualnych  świadczeń  zdrowotnych  są

ponoszone przez ogół ubezpieczonych,
C.  składka ma charakter redystrybucyjny,
D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 128.
Co powinno być priorytetem nowoczesnej opieki zdrowotnej?

A.  podstawowa opieka zdrowotna,
B.  profilaktyka i promocja zdrowia,
C.  alternatywne formy opieki stacjonarnej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 129.
W  zarządzaniu  korzysta  się  z  różnych  modeli  motywacji
pobudzających  człowieka  do  działania.  W  podejściu
humanistycznym:

A . najważniejsze są potrzeby i  emocje,  motywacja oparta na
teorii potrzeb Maslowa,

B.  decydujące znaczenie mają czynniki zewnętrzne,
C . czynnikiem  motywacyjnym  jest  zakres  i  struktura

posiadanych informacji o rzeczywistości,
D . najważniejszym czynnikiem motywacyjnym jest system kar

i nagród.

Zadanie 130.
W  amerykańskim  systemie  opieki  zdrowotnej  system  MEDICAID
przeznaczony jest dla osób:

A.  ubezpieczonych w miejscu pracy,
B.  ubezpieczonych prywatnie,
C.  wyłącznie ubogich,
D.  bezrobotnych.



Zadanie 131.
N a  czym  polega  proces  kierowania  zasobami  ludzkimi  w
organizacjach:

A.  planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu, kontrolowaniu,
B . planowaniu,  niwelowaniu  przeszkód,  przewodzeniu,

nagradzaniu,
C . zbieraniu  informacji,  organizowaniu,  nagradzaniu,

karaniu,
D.  planowaniu, organizowaniu, nagradzaniu, karaniu.

Zadanie 132.
Przełożona  pielęgniarek  stwierdziła,  że  jedna  z  pielęgniarek  ma
mało pracy,  w związku z  tym należy zmienić je j  zakres czynności
i  rozkład  zajęć.  W  dyżurce,  w  obecności  części  personelu,
oświadczyła  pielęgniarce,  że  od  jutra  będzie  pracować  inaczej  i
przedstawiła  je j  ustalany  uprzednio  z  ordynatorem  zakres
czynności.  Pielęgniarka  zaskoczona  ostrym,  stanowczym  głosem,
odrzekła  "że  s ię  nie  zgadza",  doszło  do  kłótni.  Następnego  dnia
pielęgniarka  nie  podjęła  pracy.  Sprawa  trafiła  do  pielęgniarki
naczelnej.  Jaka  postawa  zostałą  opisana  w  przytoczonej
sytuacji?

A.  unikanie,
B.  ustępstwo,
C.  rywalizacja,
D.  kompromis.

Zadanie 133.
Które  z  poniższych  twierdzeń  jest  charakterystyczne  dla  teorii
zasobów ludzkich?

A.  człowiek jest w organizacji wartością najcenniejszą,
B . ludzie  są  zazwyczaj  zdolni  do  wykonywania  lepszej

pracy,
C . ludzie  są  zazwyczaj  zdolni  do  realizacji  zadań  na

poziomie wyższym niż wymagany,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 134.
Farmakoekonomika to:

A.  racjonalna gospodarka lekami w szpitalu,
B.  ekonomizacja zakupu leków przez apteki szpitalne,
C.  prawidłowa i bezpieczna farmakoterapia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 135.
Co było celem utworzenia w USA Health Maintenance Organization?

A . zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych w
miejscu pracy,

B.  ograniczenie globalnych wydatków na służbę zdrowia,
C . zapobieganie tworzeniu obszarów społecznych nieobjętych

opieką zdrowotną,
D . ograniczenie  globalnych  wydatków  na  służbę  zdrowia  i

zapobieganie  tworzeniu  obszarów  społecznych  nie
objętych opieką zdrowotną.



PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 011209
GRUPA 1
Zadanie 0.
Jaką  liczbę  punktów  może  maksymalnie  otrzymać  pacjent,  u
którego  do  oceny  stanu  pooperacyjnego  zastosowano  skalę
Aldrete'a?

A.  8 ,
B.  4 ,
C.  10,
D.  12.

Zadanie 0.
Określenia  procentu  oparzonej  powierzchni  ciała  dokonuje  się  za
pomocą reguły:

A.  trójek,
B.  piątek,
C.  dziewiątek,
D.  dziesiątek.

Zadanie 0.
Priorytetem w leczeniu zatoru płynem owodniowym jest:

A .  podanie leków wazoaktywnych,
B.  przetoczenie preparatów krwiopochodnych,
C . intubacja  dotchawicza  i  rozpoczęcie  wentylacji

mechanicznej,
D.  przetaczanie dużych objętości płynów infuzyjnych.

Zadanie 0.
Który z wymienionych środków zwiotczających mięśnie prążkowane,
ulega rozkładowi głównie w wyniku eliminacji Hofmanna?

A.  atracurium,
B.  pancuronium,
C.  wecuronium,
D.  miwacurium.

Zadanie 0.
D o  jakiego  znieczulenia  regionalnego  stosuje  s ię  technikę
identyfikacji przestrzeni metodą "zaniku oporu"?

A.  zewnątrzoponowego,
B.  nasiękowego,
C.  podpajęczynówkowego,
D.  splotu barkowego.



Zadanie 0.
W  jakich  włóknach  nerwowych  wraca  najszybciej  przewodnictwo,
gdy środek miejscowo znieczulający przestaje działać?

A.  czuciowych,
B.  współczulnych,
C.  ruchowych,
D.  wszystkich jednocześnie.

Zadanie 0.
Skala Mallampatiego określa:

A.  warunki intubacji dotchawiczej,
B.  ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa,
C.  odległość pomiędzy krtanią a brzegiem żuchwy,
D.  ruchomość w stawach skroniowo-żuchwowych.

Zadanie 0.
D o grupy leków antycholinergicznych stosowanych w premedykacji
zalicza się:

A .  cymetydynę,
B.  metoclopramid,
C.  ranitydynę,
D.  atropinę.

Zadanie 0.
Czynnikiem obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe jest:

A .  hiperwentylacja,
B.  intubacja dotchawicza,
C.  sukcynylocholina,
D.  hipowentylacja ze wzrostem CO2.

Zadanie 0.
Ciężarna  pacjentka  przygotowywana  jest  do  cięcia  cesarskiego  w
trybie  ostrym,  w  znieczuleniu  ogólnym,  z  powodu  ostrego
zagrożenia niedotlenienia płodu. Największym niebezpieczeństwem
podczas  znieczulenia  ogólnego  do  zabiegów  położniczych  jest
wystąpienie:

A.  drgawek,
B.  czkawki,
C.  wymiotów,
D.  bezmoczu.

Zadanie 0.
Działanie znieczulające bupiwakainy jest:

A .  takie samo jak lidokainy,
B.  4-krotnie silniejsze od lidokainy,
C.  słabsze niż lidokainy,
D.  10-krotnie silniejsze od lidokainy.



Zadanie 0.
W  jakim  mechanizmie  dochodzi  do  wystąpienia  zespołu  żyły
głównej dolnej?

A.  hypowolemii,
B.  ucisku ciężarnej macicy na naczynia,
C.  niedotlenienia,
D.  gestozy.

Zadanie 0.
W trakcie operacji ucha środkowego, podtlenek azotu należy:

A . podawać przez  cały  czas  trwania  zabiegu operacyjnego w
stałym stężeniu,

B.  podawać tylko w stężeniu wyższym niż 50 %,
C . zaprzestać  podawać  na  około  15-20  minut  przed

zamknięciem ucha środkowego,
D . rozpocząć  podawać  tuż  przed  zamknięciem  jamy

bębenkowej.

Zadanie 0.
Zapotrzebowanie  na  środki  anestetyczne  w  stanie  upojenia
alkoholowego:

A.  wzrasta,
B.  maleje,
C.  nie zmienia się,
D.  anestetyki nie działają.

Zadanie 0.
Pacjent  przyjęty  do  szpitala  z  drążącą  raną  oka,
zakwalifikowany do zabiegu w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym.
Z  którego  anestetyku  dożylnego  należy  zrezygnować  w  tym
przypadku?

A.  propofol,
B.  etomidat,
C.  ketamina,
D.  thiopental.

Zadanie 0.
Maksymalna ilość punktów w skali Glasgow to:

A.  5 punktów,
B.  10 punktów,
C.  15 punktów,
D.  20 punktów.



Zadanie 0.
Jaka jest główna przyczyna wstrząsu kardiogennego?

A.  zmniejszenie objętości krwi krążącej,
B.  spadek rzutu minutowego serca,
C.  zmniejszenie oporu obwodowego,
D.  spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 0.
Rodzaj i rozmiar igły do znieczulenia przewodowego zależy od:

A.  stężenia podawanego środka znieczulającego,
B.  czasu wchłaniania środka znieczulającego,
C.  objętości podawanego środka znieczulającego,
D.  rodzaju wykonywanego znieczulenia.

Zadanie 0.
Anestetykiem wziewnym nie jest:

A .  podtlenek azotu,
B.  halotan,
C.  desfluran,
D.  midazolam.

Zadanie 0.
Jakie  numery  rurek  intubacyjnych  powinna  przygotować
pielęgniarka na tacy intubacyjnej dla 8-letniego chłopca?

A.  5,0 (22 FG); 5,5 (24 FG),
B.  5,5 (24 FG); 6,0 (26 FG); 6,5 (28 FG),
C.  6,0 (26 FG); 6,5 (28 FG); 7,0 (30 FG),
D.  7,0 (30 FG); 7,5 (28 FG).

Zadanie 0.
Wartość prawidłowa pH (odczynu) krwi wynosi:

A .  8,35 - 9,45,
B.  7,35 - 7,45,
C.  6,45 - 6,55,
D.  4,25 - 5,15.

Zadanie 0.
14-letnia  dziewczynka,  przygotowana  do  planowanego  zabiegu
usunięcia  guza  jajnika  w  znieczuleniu  ogólnym.  W  wywiadzie
chorobowym podano niedoczynność tarczycy. Pacjentka dotychczas
leczona  preparatami  hormonalnymi  tarczycy.  Jakie  jest
zapotrzebowanie na leki anestetyczne w niedoczynności tarczycy?

A.  podwyższone,
B.  zgodne do wagi ciała,
C.  zmniejszone,
D.  wzrasta wraz z wiekiem.



Zadanie 0.
Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) służy ocenie:

A . wypełnienia łożyska naczyniowego i  pracy prawej komory
serca,

B.  czynności oddechowej,
C.  świadomości,
D.  pracy lewej komory serca.

Zadanie 0.
Pacjent  do  operacji  w  tylnym  dole  czaszki.  Jakie  jest
najgroźniejsze  dla  życia  pacjenta  powikłanie,  związane  z
ułożeniem do tego zabiegu?

A.  hipotensja,
B.  zator powietrzny,
C.  intubacja do jednego oskrzela.
D.  obrzęk głowy i szyi.

Zadanie 0.
I lość  powietrza  jaka  zostaje  uruchomiona  podczas  normalnego
oddechu to:

A.  wydechowa objętość zapasowa,
B.  objętość oddechowa,
C.  wdechowa objętość zapasowa,
D.  objętość zalegająca.

Zadanie 0.
Które  z  obrażeń  klatki  piersiowej  jest  obrażeniem
przenikającym?

A.  złamanie żeber,
B.  złamanie mostka,
C.  rana kłuta,
D.  zgniecenie klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Swoiście  działającym  lekiem  stosowanym  w  hipertermii  złośliwej
jest:

A .  chlorek wapnia,
B.  dantrolen,
C.  piramidon,
D.  pyralgina.



Zadanie 0.
14-letnia  dziewczynka  z  nużliwością  mięśni  (miastenia  gravis)
przyjęta do planowanego zabiegu operacyjnego. Zabieg operacyjny
polega na usunięciu:

A.  grasicy,
B.  tarczycy,
C.  przytarczyc,
D.  śledziony.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną wzrostu Et CO2 jest:

A .  hipowentylacja,
B.  nieszczelność układu oddechowego,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  hipotermia.

Zadanie 0.
Który  sposób  przywracania  i  utrzymania  drożności  dróg
oddechowych jest bezprzyrządowy?

A.  wprowadzenie rurki ustno- gardłowej,
B.  intubacja dotchawicza,
C.  odgięcie głowy do tyłu i uniesienie żuchwy,
D.  tracheotomia.

Zadanie 0.
Przy znieczuleniu chorego z odmą opłucnową nie należy stosować:

A.  podtlenku azotu,
B.  sevofluranu,
C.  halotanu,
D.  odpowiedzi A i B są poprawne.

Zadanie 0.
Jaka  potrzeba  jest  najistotniejsza  dla  hospitalizowanego
2-letniego dziecka?

A.  kontaktu z rówieśnikami,
B.  kontaktu z matką,
C.  zapewnienia spokoju,
D.  zapewnienia intymności.

Zadanie 0.
Która  z  funkcji  respiratora  jest  zbędna  do  wentylacji
noworodka?

A.  małe objętości oddechowe,
B.  szeroki zakres częstotliwości oddechów,
C.  podgrzewacz z nawilżaczem,
D.  wysokie ciśnienia oddechowe.



Zadanie 0.
Potencjalne  artefakty  przy  zastosowaniu  metody  BIS  (ang.
bispectral index) podczas znieczulenia, nie są spowodowane:

A.  ruchem mięśni pacjenta,
B.  ruchem głowy lub ciała pacjenta,
C.  długotrwałymi ruchami oczu pacjenta,
D.  zmniejszoną perfuzją obwodową tkanek.

Zadanie 0.
N a  jakim  poziomie  kręgosłupa  znajduje  s ię  rozwidlenie  tchawicy
u niemowlęcia?

A.  Th1 - Th2,
B.  Th2 - Th3,
C.  Th3 - Th4,
D.  Th4 - Th5.

Zadanie 0.
Zabieg  przeszczepienia  nerki  od  dawcy  rodzinnego.  Które
działanie  jest  celowe  po  zdjęciu  zacisków  naczyniowych,  celem
poprawienia perfuzji nerki przeszczepionej?

A.  pogłębienie znieczulenia,
B.  transfuzja krwi,
C.  wlew dopaminy,
D.  wlew z koloidów.

Zadanie 0.
Jakie jest najgroźniejsze powikłanie przedłużonej intubacji?

A.  obrzęk głośni,
B.  zwężenie podgłośniowe krtani,
C.  odleżyna skóry nosa,
D.  obrzęk krtani.

Zadanie 0.
Łzawienie i/lub mruganie w znieczuleniu opioidami i podtlenkiem
azotu jest/są objawem:

A.  drażniącego wpływu gazu anestetycznego na gałkę oczną,
B.  przedawkowania tych leków,
C.  niewystarczającej anestezji,
D.  odpowiedzi A i B są poprawne.

Zadanie 0.
Którą  z  metod  stymulacji  nerwów  stosuje  s ię  w  monitorowaniu
zwiotczenia wywołanego podaniem sukcynylocholiny?

A.  drażnienie bodźcem pojedynczym,
B.  seria czterech bodźców,
C.  podwójną salwą bodźców,
D.  bodziec tężcowy.



Zadanie 0.
W profilaktyce zachłystowego zapalenia płuc nie stosuje się:

A .  metoclopramidu,
B.  cytrynianu sodu,
C.  scopolaminy,
D.  ranitydyny.

Zadanie 0.
W  związku  z  niewydolnym  oddechem  bezpośrednio  po  operacji
pacjent  wymaga  sztucznej  wentylacji  płuc.  Wartości  PCO2=80,
HCO3 = 24, BB=48 mEq /l, BE=0, pH=7,2 odpowiadają:

A.  kwasicy oddechowej wyrównanej,
B.  kwasicy oddechowej niewyrównanej,
C.  alkalozie oddechowej wyrównanej,
D.  alkalozie oddechowej niewyrównanej.

Zadanie 0.
Kompensacyjną reakcją organizmu na ostrą hipoksję nie jest:

A .  tachykardia,
B.  podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
C.  obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,
D.  zwiększenie objętości serca.

Zadanie 0.
Objawami zbyt płytkiego znieczulenia u dzieci są:

A.  bradykardia, wzrost ciśnienia, poruszanie się,
B.  tachykardia, oziębienie ciała, osłabienie tonów serca,
C.  bradykardia, pocenie się, dreszcze,
D . tachykardia,  pocenie  się,  wzrost  lub  spadek  ciśnienia

systemowego.

Zadanie 0.
Przeciętna  dawka  Etomidatu  do  wprowadzenia  do  znieczulenia
ogólnego dorosłego pacjenta wynosi:

A .  0,3 mg/kg masy ciała,
B.  0,6 mg/kg masy ciała,
C.  1 mg/kg masy ciała,
D.  2 mg/kg masy ciała.

Zadanie 0.
Ostra  zasadowica  oddechowa  charakteryzuje  s ię  zmianami  w
gazometrii:

A .  spadkiem paCO2 < 30 mmHg i spadkiem pH < 7,3,
B.  wzrostem paCO2 > 40 mmHg i wzrostem pH > 7,5,
C.  wzrostem paCO2 > 40 mmHg i spadkiem pH < 7,3,
D.  spadkiem paCO2 < 30 mmHg i wzrostem pH > 7,5.



Zadanie 0.
Podczas zabiegu laparoskopii do jamy brzusznej wdmuchiwana jest
duża  i lość  dwutlenku  węgla.  Przy  prawidłowej  wentylacji
pacjenta:

A.  pCO2 we krwi tętniczej znacząco wzrasta,
B.  pCO2 we krwi tętniczej znacząco maleje,
C.  pCO2 we krwi tętniczej wzrasta, w żylnej maleje,
D.  pCO2 we krwi tętniczej nie ulega istotnym zmianom.

Zadanie 0.
Celem premedykacji NIE jest:

A .  zniesienie bólu,
B . sedacja  ze  zniesieniem  odruchów  obronnych  i  zdolności

współpracy,
C.  spowodowanie niepamięci,
D.  zapobieżenie zachłyśnięciu.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  leków  jest  depolaryzującym  środkiem
zwiotczającym?

A.  arduan,
B.  tracrium,
C.  scolina,
D.  norcuron.

Zadanie 0.
Do najczęstszych wczesnych powikłań pooperacyjnych zaliczamy:

A.  zaburzenia oddechu, zaburzenia krążenia,
B.  zaburzenia oddechowe, hipertermię, zaburzenia krążenia,
C . krwawienie pooperacyjne, wychłodzenie, wymioty, drżenie

mięśniowe,
D.  nudności, hipertermię, zaburzenia oddychania.

Zadanie 0.
Pulsoksymetria NIE jest wskaźnikiem:

A.  prawidłowości wentylacji pęcherzykowej,
B.  stopnia wysycenia krwi tętniczej tlenem,
C.  obliczania częstości skurczów serca,
D . oceny  prawidłowości  krążenia  na  podstawie  wartości

tętna.



Zadanie 0.
Stopień  ryzyka  operacyjnego  najczęściej  określa  się  według
skali:

A .  ASA,
B.  Wilsona,
C.  VAS,
D.  AIS.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  środków  zwiotczających  podany  w  pełnej
dawce działa najdłużej?

A.  miwakurium,
B.  atrakurium,
C.  curara,
D.  pancuronium.

Zadanie 0.
Test Allena służy do:

A.  oceny sprawności krążenia w obrębie ręki,
B.  wykalibrowania linii tętniczej,
C.  pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego,
D.  identyfikacji położenia wkłucia centralnego.

Zadanie 0.
Który z podanych leków jest antagonistą benzodwuazepin?

A.  narcan,
B.  prostygmina,
C.  flumazenil,
D.  protamina.

Zadanie 0.
Pielęgnacja  chorego  z  obrażeniami  klatki  piersiowej  wymaga
szczególnego  nadzoru  i  kontroli.  Co  pozwoli  pielęgniarce
zaobserwować narastanie odmy podskórnej?

A.  kontrola drenażu,
B.  kontrola wydolności oddechowej,
C.  sedacja,
D.  kontrola powłok.



Zadanie 0.
8-letnie  dziecko  ze  schyłkową  niewydolnością  nerek  do  planowej
operacji  przeszczepienia  nerki  od  dawcy  rodzinnego,  dotychczas
leczone  hemodializą.  Na  którą  kończynę  należy  założyć  dostęp
dożylny i mankiet do mierzenia ciśnienia?

A.  dolną,
B.  górną bez przetoki,
C.  górną z przetoką,
D.  wybór kończyny jest bez znaczenia.

Zadanie 0.
Co jest antagonistą siarczanu magnezu?

A.  wapń,
B.  protamina,
C.  anexate,
D.  narcan.

Zadanie 0.
W wyniku resuscytacji przywracana jest:

A .  spontaniczna czynność serca,
B.  spontaniczna czynność oddechowa,
C . spontaniczna  czynność  serca  i  spontaniczna  lub

wspomagana czynność oddechowa,
D . wspomagana  czynność  serca  lub  wspomagana  czynność

oddechowa.

Zadanie 0.
Pacjent  z  wypadku  drogowego  z  podejrzeniem  urazu
wielonarządowego  z  narastającą  niewydolnością  oddechową,
nieprzytomny,  rana  szarpana  klatki  piersiowej,  l iczne  sińce  i
zadrapania,  bez  cech  urazu  twarzoczaszki.  Po  zaintubowaniu  i
wstępnej  diagnostyce  lekarze  podejrzewają  odmę  opłucnową
prężną,  pęknięcie  śledziony,  uraz  nerki.  Które  z  działań  jest
priorytetowe w tej sytuacji?

A.  drenaż jamy opłucnowej,
B.  opracowanie chirurgiczne ran,
C.  laparatomia z powodu urazu śledziony i nerki,
D.  torakotomia w celu leczenia odmy prężnej.

Zadanie 0.
I lość gazu zawarta w płucach na końcu maksymalnego wdechu, po
wykonaniu maksymalnego wydechu, określona jest jako:

A.  pojemność życiowa,
B.  pojemność wdechowa,
C.  całkowita pojemność płuc,
D.  objętość oddechowa.



Zadanie 0.
Wstrząs anafilaktyczny spowodowany jest:

A .  reakcją "alergen - przeciwciało",
B.  niewydolnością serca,
C.  zaburzeniami oddychania,
D.  zmniejszoną objętością krwi.

Zadanie 0.
Kardiowersję stosuje się w:

A.  migotaniu przedsionków,
B.  bradykardii,
C.  asystolii,
D.  migotaniu komór.

Zadanie 0.
Migotanie komór jest najczęstszą przyczyną:

A.  ostrej niewydolności krążenia,
B.  nagłego zatrzymania krążenia,
C.  wstrząsu kardiogennego,
D.  ostrej tamponady serca.

Zadanie 0.
U  dziecka  po  urazie  głowy,  pozycją  zapobiegającą  obrzękowi
mózgu jest:

A .  płaskie ułożenie û głowa równo z osią ciała,
B.  płaskie ułożenie û nogi lekko uniesione ku górze,
C.  głowa uniesiona 30░ w stosunku do osi tułowia,
D.  głowa uniesiona 45░ w stosunku do osi tułowia.

Zadanie 0.
Rurka  tracheotomijna  posiada  2  baloniki,  wypełniane  przez
odrębne dreny. Balony są 2 ponieważ:

A . jednoczesne  wypełnianie  2  baloników  powoduje  lepsze
umocowanie rurki w tchawicy,

B . można wypełnić drugi balonik w przypadku nieszczelności
pierwszego,

C . baloniki  wypełnia  się  naprzemiennie,  aby  nie  powstały
odleżyny w tchawicy,

D . wypełnianie  pierwszego  lub  drugiego  balonika  jest
zależne od głębokości wprowadzenia rurki.



Zadanie 0.
W  warunkach  oddziału  intensywnej  terapii  całkowite  żywienie
pozajelitowe odbywa się przez:

A.  centralne wkłucie żylne,
B.  gastrostomię,
C.  zgłębnik dojelitowy,
D.  zgłębnik żołądkowy.

Zadanie 0.
Pacjent  w  1  dobie  po  zawale,  niechętnie  odpowiada  na  pytania,
m a  przyspieszony  oddech,  bladą  i  zimną  skórę,  ciśnienie  80/60
mm Hg, tętno 120 u/min. Stwierdzono wstrząs kardiogenny, jednak
p o  podanych  lekach  stan  chorego  nie  zmienił  się.  Które  badanie
byłoby szczególnie przydatne w tej sytuacji?

A.  ekg,
B.  angiografia,
C.  echokardiografia dopplerowska,
D.  rtg klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Celem plazmaferezy jest usunięcie:

A .  nadmiaru płynów z organizmu,
B . białek  z  osocza  i  związanych  z  nimi  substancji

toksycznych,
C.  nadmiaru potasu,
D.  glikolu etylowego.

Zadanie 0.
Optymalna  pozycja  w  łóżku,  pacjenta  będącego  we  wstrząsie
kardiogennym to:

A.  siedząca z nogami opuszczonymi,
B.  uniesiona lekko głowa i klatka piersiowa,
C.  boczna bezpieczna,
D.  Trendelenburga.



Zadanie 0.
Wyjątkowo  skutecznym  postępowaniem  u  chorego  wentylowanego
mechanicznie,  zwłaszcza  w  zespole  ostrej  niewydolności
oddechowej  dorosłych  (ARDS),  jest  układanie  na  brzuchu.
Przemawia za tym następujący fakt:

A . u  większości  chorych ułożenie  to  umożliwia  zmniejszenie
stężenia  tlenu  w  powietrzu  wdechowym  oraz  obniżenie
dodatniego ciśnienia końcowo- wydechowego,

B . zwiększa  się  ucisk  trzewi  i  tym  samym  poprawia
wentylację płuc,

C . zmniejsza  się  zapotrzebowanie  na  wykonanie  toalety
drzewa tchawiczo - oskrzelowego u pacjenta,

D . skraca  się  czas  potrzebny  do  odzwyczajenia  pacjenta  od
respiratora.

Zadanie 0.
Który  z  czynników  ryzyka  wystąpienia  odleżyn  NIE  jest  oceniany
w skali Norton?

A.  stan świadomości,
B.  ból ,
C.  aktywność, zdolność poruszania się,
D.  czynność zwieraczy.

Zadanie 0.
Upośledzenie  motoryki  przewodu  pokarmowego  u  chorego
nieprzytomnego jest spowodowane:

A.  brakiem odżywiania chorego w sposób naturalny,
B.  podażą opioidów,
C.  unieruchomieniem chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Do roztworów odżywczych nie zalicza się:

A .  Aminosol 10%,
B.  Sterofundin,
C.  Intralipid 10%,
D.  Nutriflex.

Zadanie 0.
Drżenie  mięśniowe,  ból  kończyn,  zaburzenia  rytmu  serca,  to
objawy świadczące o:

A.  nadmiarze potasu,
B.  niedoborze potasu,
C.  niedoborze magnezu,
D.  nadmiarze magnezu.



Zadanie 0.
U  chorego  lat  47  z  zastosowaną  wentylacją  mechaniczną  z
dodatnim  ciśnieniem  końcowo-wydechowym,  podjęto  decyzję  o
odzwyczajaniu  od  respiratora  sposobem  ciągłym.  Stosując
odzwyczajanie ciągłe od respiratora:

A . wprowadza  się  naprzemienne  okresy  kontrolowanej
wentylacji  mechanicznej  i  oddechu  spontanicznego  bez
wspomagania respiratora,

B . początkowo całą pracę oddychania wykonuje respirator, a
w  miarę upływu czasu coraz bardziej  zwiększa się  udział
chorego  w  pracy  oddychania,  aż  do  całkowitego  je j
przejęcia,

C . oddechy podawane przez respirator są zsynchronizowane z
wysiłkiem  oddechowym  pacjenta,  jednak  podczas  fazy
wdechu mieszanina oddechowa ma swoją zaprogramowaną
objętość,

D.  wszystkie opisy powyżej są prawdziwe.

Zadanie 0.
Ciśnienie zaklinowania włośniczek płucnych jest:

A .  pomiarem obciążenia wstępnego prawej komory,
B.  pomiarem ciśnienia hydrostatycznego kapilar płucnych,
C . wiarygodnym  pomiarem  do  różnicowania  sercowego  i

pozasercowego obrzęku płuc,
D.  ciśnieniem w mikrokrążeniu płucnym.

Zadanie 0.
Pobrania narządów można dokonać po stwierdzeniu:

A.  śmierci mózgu,
B.  migotania komór,
C.  asystolii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Skrót RDS oznacza:

A.  niewydolność krążeniową,
B.  niewydolność oddechową,
C.  niewydolność nerek,
D.  hiperbilirubinemię.

Zadanie 0.
Cewnik Swana - Ganza umieszcza się w:

A.  lewej komorze,
B.  żyle głównej górnej,
C.  tętnicy płucnej,
D.  żadnej z wymienionych.



Zadanie 0.
Najważniejszą  rolę  w  patomechanizmie  ostrej  niewydolności
nerek, w pierwszym okresie odgrywa:

A.  blokada kanalików nerkowych przez rozpadłe komórki,
B.  skurcz tętniczek nerkowych,
C.  wzrost lepkości moczu,
D.  obrzęk i uszkodzenie nabłonków kanalików.

Zadanie 0.
Prawidłowe wydalanie moczu (> 1 ml/kg/godz) świadczy o:

A.  prawidłowym nawadnianiu chorego,
B.  prawidłowej objętości krwi krążącej,
C.  dostatecznej pojemności minutowej serca,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
C o  może  być  przyczyną  ziewania  i  pocenia  się  chorego  w  czasie
hemodializy?

A.  zator powietrzny,
B.  hipotonia,
C.  hemoliza,
D.  obrzęk mózgu.

Zadanie 0.
Której  tętnicy  NIE  należy  kaniulować  ze  względu  na  niezbyt
dokładny pomiar inwazyjnego ciśnienia?

A.  udowej,
B.  promieniowej,
C.  łokciowej,
D.  grzbietowej stopy.

Zadanie 0.
Ułożenie:  kończyny  górne  wyprostowane  w  stawach  łokciowych,
nawrócone  i  zgięte  w  stawie  nadgarstkowym,  kończyny  dolne
wyprostowane  w  stawach  kolanowym  i  skokowym,  jest
charakterystyczne w:

A.  plegii,
B .  odmóżdżeniu,
C.  odkorowaniu,
D.  hemiparesis.

Zadanie 0.
Hiperwentylacja w wyniku sztucznej wentylacji prowadzi do:

A.  zasadowicy oddechowej,
B.  zasadowicy metabolicznej,
C.  kwasicy metabolicznej,
D.  kwasicy oddechowej.



Zadanie 0.
W  powietrzu  wydychanym przez  chorego  z  mocznicą  wyczuwa  się
zapach:

A.  świeżych jabłek,
B.  amoniaku,
C.  moczu,
D.  acetonu.

Zadanie 0.
Zabiegów resuscytacyjnych NIE  podejmuje  się,  kiedy  zatrzymanie
krążenia:

A.  nastąpiło w naszej obecności,
B.  nie jest skutkiem choroby w fazie terminalnej,
C . jest  skutkiem  nieuleczalnej  choroby  w  fazie

terminalnej,
D . jest  skutkiem  obecności  ciała  obcego  w  drogach

oddechowych.

Zadanie 0.
Zsunięcie się rurki intubacyjnej do jednego oskrzela powoduje:

A.  nasilenie produkcji wydzieliny w niewentylowanym płucu,
B.  nasilenie produkcji wydzieliny w wentylowanym płucu,
C . zniesienie  szmerów  oddechowych  nad  niewentylowanym

płucem,
D . nasilenie  szmerów  oddechowych  nad  niewentylowanym

płucem.

Zadanie 0.
Zestawy do żywienia parenteralnego należy wymieniać co:

A.  6 godzin,
B.  12 godzin,
C.  24 godziny,
D.  36 godzin.

Zadanie 0.
Krążenie pozaustrojowe to metoda, która umożliwia:

A . czasowe  wyłączenie  pracy  serca  i  wymiany  gazowej  w
płucach,

B.  wyłączenie pracy serca i wątroby,
C.  okresowe wyłączenie pracy płuc i nerek,
D.  czasowe wyłączenie pracy serca, płuc i mózgu.



Zadanie 0.
U  pacjenta  stwierdzono  komisyjnie  śmierć  mózgu.  Został  on
zakwalifikowany jako potencjalny dawca narządów. Podtrzymywane
jest  krążenie  krwi  oraz  prowadzona  jest  sztuczna  wentylacja.
Jeśl i  potencjalny  dawca  jest  przygotowywany  do  pobrania  serca,
dawka dopaminy stosowana w celu poprawy rzutu serca nie powinna
przekraczać:

A.  5 mikrogram/kg m.c/min.,
B.  10 mikrogram/kg m.c/min.,
C.  15 mikrogram/kg m.c/min.,
D.  20 mikrogram/kg m.c/min.

Zadanie 0.
Niedokrwienie  ściany  dolnej  charakterystyczne  dla  zawału  serca
objawia  się  nieprawidłowym  zapisem  EKG  w  następujących
odprowadzeniach:

A.  I; aVL; V2- V5,
B.  III; aVL,
C.  II; III; aVF
D.  II; III; V5- V6.

Zadanie 0.
Hiperkapnia to:

A.  zwiększona prężność dwutlenku węgla we krwi,
B.  zmniejszona prężność tlenu we krwi tętniczej,
C.  zmniejszona prężność dwutlenku węgla we krwi tętniczej,
D.  zwiększona prężność tlenu we krwi tętniczej.

Zadanie 0.
Pobierając krew na gazometrię zwrócisz uwagę na to, żeby:

A.  strzykawka była zwilżona roztworem fizjologicznym NaCl,
B.  pacjent nie przyjmował płynów przed badaniem,
C.  strzykawka była pozbawiona pęcherzyków powietrza,
D . próbka po pobraniu przechowywana była w temperaturze

pokojowej.

Zadanie 0.
Mechanizmem kompensacyjnym kwasicy metabolicznej jest:

A .  wzrost wartości pO2,
B.  zwiększenie wentylacji i obniżenie wartości pCO2,
C.  reabsorpcja w kanalikach i obniżenie stężenia HCO3,
D.  zmniejszenie wentylacji i podwyższenie wartości pCO2.



Zadanie 0.
Do zespołu objawów poprzetoczeniowej hemolizy krwi zalicza się:

A . hipotensję,  gorączkę,  duszność,  bóle  w  klatce
piersiowej oraz w okolicy lędźwiowo - krzyżowej,

B . hipertensję,  bóle  w  klatce  piersiowej,  pokrzywkę,  świąd
skóry,

C.  hipertensję, zaburzenia świadomości, bladość skóry,
D . hipotensję,  obniżenie  temperatury  ciała,  bóle  w  klatce

piersiowej.

Zadanie 0.
Pierwsza  spirometria  u  chorego  z  przewlekłym  zapaleniem
oskrzeli powinna być wykonana:

A.  gdy GCS wynosi poniżej 9 punktów,
B.  przed wdrożeniem leczenia,
C.  po pierwszej dawce leków,
D.  po wykonaniu czynnej gimnastyki oddechowej.

Zadanie 0.
Dawcą narządów może być osoba:

A . która  dokonała  sprzeciwu  w  centralnym  rejestrze
sprzeciwów,

B.  która ukończyła 85 rok życia,
C . u  której  stwierdzono  obowiązujące  kryteria  śmierci

mózgowej,
D.  u której wystąpiło krwawienie podpajęczynówkowe.

Zadanie 0.
U dawcy narządów można zaniechać wykonania badania:

A.  bakteriologicznego,
B.  radiologicznego przewodu pokarmowego,
C.  poziomu elektrolitów w surowicy krwi,
D.  serologicznego w kierunku zakażeń wirusowych.

Zadanie 0.
Wstrząsem hipowolemicznym NIE jest:

A .  rozwinięty wstrząs kardiogenny,
B.  wstrząs w przebiegu zapalenia otrzewnej,
C.  wstrząs krwotoczny,
D.  wstrząs oparzeniowy.

Zadanie 0.
Co jest głównym źródłem energii w żywieniu parenteralnym?

A.  białko,
B.  węglowodany,
C.  tłuszcze,
D.  białka i węglowodany.



Zadanie 0.
Kapnometria to badanie nieinwazyjne pozwalające określić:

A .  wysycenie krwi tętniczej tlenem,
B.  stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wydechowym,
C.  ciśnienie w tętnicy płucnej,
D.  ciśnienie w drogach oddechowych.

Zadanie 0.
Kardiowersja powinna być wykonywana w znieczuleniu:

A.  ogólnym,
B.  ogólnym dożylnym,
C.  miejscowym,
D.  po podaniu relanium.

Zadanie 0.
D o  oddziału  intensywnej  terapii  przywieziono  pacjentkę  w  stanie
wstrząsu,  z  dusznością  spowodowaną  skurczem krtani  i  oskrzeli.
Skóra  pacjentki  jest  zaczerwieniona,  pokryta  wykwitami  o
charakterze pokrzywki. Objawy wskazują na wstrząs:

A.  hipowolemiczny,
B.  anafilaktyczny,
C.  kardiogenny,
D.  septyczny.

Zadanie 0.
Defibrylację elektryczną wykonuje się w przypadku:

A.  częstoskurczu nadkomorowego,
B.  częstoskurczu komorowego,
C.  migotania i trzepotania przedsionków,
D.  migotania i trzepotania komór.

Zadanie 0.
Celem mechanicznego usuwania wydzieliny z dróg oddechowych u
chorych zaintubowanych, wentylowanych mechanicznie jest:

A . wykluczenie  zaburzeń  w  pracy  respiratora  podczas
wentylacji mechanicznej, poprawa komfortu oddychania,

B . utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  zapobieganie
infekcjom dróg oddechowych, zapobieganie niedodmie,

C . zapobieganie  skurczowi  naczyń  w  krążeniu  płucnym,
utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  zapobieganie
zaburzeniom  wymiany  gazowej  w  płucach  i
niekontrolowanym wzrostom RR,

D . zmniejszenie  napięcia  mięśni  dróg  oddechowych  co
zapobiega  okresowemu  zwężaniu  dróg  oddechowych,
zmniejszenie  oporów  w  drogach  oddechowych  poprawa
mechaniki oddychania.



Zadanie 0.
D o  oddziału  Intensywnej  Terapii  przyjęto  chorego  po  wypadku
samochodowym.  10  minut  po  przyjęciu  stwierdzono  utratę
przytomności,  bezdech,  rozszerzenie  źrenic,  brak  reakcji
źrenic,  brak  tętna  na  tętnicy  szyjnej.  Powyższe  objawy
kliniczne świadczą o:

A.  udarze mózgu,
B.  wstrząsie,
C.  zatrzymaniu krążenia,
D.  niewydolności oddechowej.

Zadanie 0.
Przygotowanie  chorego  do  kardiowersji  elektrycznej  wymaga
ułożenia w pozycji:

A .  wysokiej,
B.  bocznej ustalonej,
C.  płaskiej, na plecach,
D.  półwysokiej.

Zadanie 0.
Jaką  czynność  należy  wykonać  przed  rozpoczęciem  hemodializy  i
po jej zakończeniu u chorego przewlekle dializowanego?

A.  podać środek uspokajający,
B.  podać środek przeciwbólowy,
C.  zważyć chorego,
D.  przetoczyć płyny infuzyjne.

Zadanie 0.
Hipokapnia powoduje:

A . rozszerzenie  naczyń  mózgowych  i  wzrost  przepływu
mózgowego,

B . rozszerzenie  naczyń  mózgowych  i  spadek  przepływu
mózgowego,

C . obkurczenie  naczyń  mózgowych  i  spadek  przepływu
mózgowego,

D . obkurczenie  naczyń  mózgowych  i  wzrost  przepływu
mózgowego.

Zadanie 0.
Utrata krwi jest przyczyną:

A.  przewodnienia izotonicznego,
B.  odwodnienia izotonicznego,
C.  odwodnienia hipertonicznego,
D.  żadna z wymienionych.



Zadanie 0.
Barotrauma  jest  powikłaniem  mogącym  wystąpić  w  czasie
stosowania wentylacji mechanicznej i jest spowodowana:

A . stosowaniem  zbyt  wysokich  ciśnień  w  drogach
oddechowych,

B.  stosowaniem zbyt niskich ciśnień,
C.  miejscową aktywacją mediatorów reakcji zapalnej,
D.  zwiększonym ciśnieniem w klatce piersiowej.

Zadanie 0.
Wstępna  płynoterapia  w  chorobie  oparzeniowej  z  zastosowaniem
reguły  Parklanda  polega  na  przetaczaniu  następującej  i lości
płynów:

A . 1,5 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni
ciała/24 godziny,

B . 4  ml  roztworu  krystaloidów/kg/%  oparzonej  powierzchni
ciała/24 godziny,

C . 1 0 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni
ciała/24 godziny,

D . 2 0 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni
ciała/24 godziny.

Zadanie 0.
Chory  lat  62  został  przyjęty  do  oddziału  OIT  po  urazie
czaszkowo-mózgowym. W chwili przyjęcia przytomny, w kontakcie.
Zaraz po przyjęciu należy ułożyć chorego w pozycji:

A .  dowolnej,
B.  płaskiej,
C.  na boku,
D.  z uniesieniem głowy o 30 stopni.

Zadanie 0.
W  większości  rodzajów  wstrząsów,  wcześnie  dochodzi  do
zmniejszenia  pojemności  minutowej  serca.  WYJĄTEK  stanowi
wstrząs:

A.  anafilaktyczny,
B.  hipowolemiczny,
C.  kardiogenny,
D.  septyczny.

Zadanie 0.
Jednym ze wskazań do stymulacji serca jest:

A .  migotanie komór,
B.  migotanie przedsionków,
C.  blok przedsionkowo - komorowy III°,
D.  tachykardia > 130/min.



Zadanie 0.
Toksyczne działanie tlenku węgla polega na:

A.  uszkodzeniu nerek,
B.  uszkodzeniu śródbłonka naczyń,
C.  wiązaniu z hemoglobiną,
D.  uszkodzeniu włókien mięśniowych.

Zadanie 0.
Działania w zakresie usprawniania układu oddechowego obejmują
m.in.:

A . terapię  ułożeniową,  poprawę  efektywności  kaszlu,
nawilżanie  mieszaniny  oddechowej,  oklepywanie  klatki
piersiowej,

B . terapię  ułożeniową,  tlenoterapię,  prowadzenie  bilansu
płynowego,

C.  oklepywanie klatki piersiowej, siadanie, pionizację,
D . tlenoterapię,  nawilżanie  mieszaniny  oddechowej,  masaż

pneumatyczny.

Zadanie 0.
Groźnym powikłaniem śródmiąższowej niewydolności nerek jest:

A .  hipernatremia,
B.  hiperkaliemia,
C.  hiperkalcemia,
D.  hiponatremia.

Zadanie 0.
Płyny krystaloidowe powodują przede wszystkim wzrost objętości:

A .  płynu pozanaczyniowego,
B.  osocza,
C.  płynu wewnątrzkomórkowego,
D.  śródnaczyniowej.

Zadanie 0.
Miejscem  wkłucia  w  przypadku  wykonania  konikotomii  igłowej
jest:

A . tchawica  -  jak  najniżej,  aby  nie  uszkodzić  gruczołu
tarczowego,

B.  więzadło pierścienno - tarczowe,
C.  chrząstka tarczowata,
D.  więzadło pierścienno - tchawicze.



Zadanie 0.
Tężyczka  i  objawy  pseudotężyczkowe  -  skurcz  krtani,  powiek,
napad  dusznicy  bolesnej  lub  częstoskurczu,  napadowe
niedokrwienie palców rąk lub nóg, świadczą o:

A.  hipokalcemii,
B.  hipokaliemii,
C.  hipomagnezemii,
D.  hipofosfatemii.

Zadanie 0.
Za transport tlenu z płuc do tkanek odpowiedzialne są:

A.  retikulocyty,
B.  erytrocyty,
C.  monocyty,
D.  leukocyty.

Zadanie 0.
Najpoważniejszym  zagrożeniem  u  dzieci  we  wszystkich  nagłych
stanach jest:

A .  gorączka,
B.  odwodnienie,
C.  deficyt tlenu,
D.  zasadowica metaboliczna.

Zadanie 0.
Rękoczynu Heimlicha NIE stosuje się u:

A.  małych dzieci,
B.  kobiet w ciąży,
C.  nieprzytomnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Podstawą rozpoznania NZK i  rozpoczęcia  akcji  resuscytacyjnej,  w
warunkach szpitalnych jest:

A . brak  tętna  na  tętnicy  promieniowej,  drgawki,  wąskie
źrenice, utrata przytomności,

B . brak  tętna  na  tętnicy  szyjnej,  wąskie  źrenice,  sinica,
utrata przytomności, oddech agonalny,

C . brak  oddechu,  brak  tętna  na  tętnicy  szyjnej,  bladość
skóry,  utrata  przytomności,  wiotkość  mięśni,  szerokie
źrenice,

D . brak  tętna  na  tętnicy  udowej,  skóra  zimna,  wiotkość
mięśni, oddech łapiący.



Zadanie 0.
35-letni  mężczyzna  w  trakcie  jedzenia  zaczął  silnie  kaszleć,
chwytać  się  rękoma  w  okolicy  szyi.  Po  chwili  pojawiła  s ię
sinica i  utrata przytomności.  Czym może być spowodowana wyżej
opisana reakcja:

A.  wstrząs septyczny,
B.  zadławienie,
C.  zawał mięśnia sercowego,
D.  nagłe zatrzymanie krążenia.

Zadanie 0.
Wskaż,  w  jaki  sposób  uciskamy  klatkę  piersiową  niemowlęcia
podczas pośredniego masażu serca:

A.  2 palcami,
B.  4 palcami,
C.  1 nadgarstkiem,
D.  całą dłonią.

Zadanie 0.
Wdmuchiwanie większej objętości powietrza do płuc ratowanego w
czasie  resuscytacji  oddechowej  metodami  przyrządowymi  grozi
przede wszystkim:

A.  regurgitacją i aspiracją do dróg oddechowych,
B.  rozdęciem pęcherzyków płucnych z wystąpieniem odmy,
C . niedotlenieniem  na  skutek  nadciśnienia  w  drogach

oddechowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przyczyną  złej  wentylacji  przez  maskę  twarzową  w  trakcie
wentylacji u dziecka może być:

A . niedrożność  dróg  oddechowych,  na  skutek  złego  ich
udrożnienia przez ratownika,

B.  nieszczelność pomiędzy maską a twarzą dziecka,
C.  ciało obce w drogach oddechowych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
W  sytuacji  nagłej  niewydolności  oddechowej,  można  zapewnić
drożność dróg oddechowych i prowadzić skuteczną wentylację przy
użyciu rurki Combitube, wprowadzając ją do:

A.  nosa,
B.  tchawicy,
C.  przełyku,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.



Zadanie 0.
Które  miejsce  jest  najbardziej  właściwe  do  wkłucia  igły  podczas
odbarczania odmy prężnej?

A . bezpośrednio  pod  drugim  żebrem  w  linii
środkowo-obojczykowej,

B . bezpośrednio  pod  trzecim  żebrem  w  linii
środkowo-obojczykowej,

C . bezpośrednio  nad  trzecim  żebrem  w  linii
środkowo-obojczykowej,

D . bezpośrednio  nad  trzecim  żebrem  w  linii
środkowo-pachowej.

Zadanie 0.
Stany  zagrożenia  życia  u  najmłodszych  dzieci  najczęściej
dotyczą układów:

A.  oddechowego i krążenia,
B.  oddechowego i OUN,
C.  oddechowego i pokarmowego,
D.  krążenia i moczowego.

Zadanie 0.
Jeśli  nie  udaje  s ię  założyć  dostępu  dożylnego,  niektóre  leki
tj. adrenalina, lidokaina, czy atropina mogą być podane:

A.  doustnie,
B.  domięśniowo,
C.  podskórnie,
D.  dotchawiczo.

Zadanie 0.
Objawy:  zamroczenie,  zwężone źrenice,  spowolniony oddech mogą
wskazywać na zatrucie:

A .  środkami halucynogennymi,
B.  aminami pobudzającymi,
C.  kokainą,
D.  opioidami.

Zadanie 0.
Asertywność reguluje relacje między ludźmi i polega na:

A.  respektowaniu praw innych i lekceważeniu praw własnych,
B.  respektowaniu praw własnych i lekceważeniu praw innych,
C.  lekceważeniu praw własnych i lekceważeniu praw innych,
D . respektowaniu  praw  własnych  i  respektowaniu  praw

innych.



Zadanie 0.
Którą z cech/zachowań pracowników uznasz za brak dojrzałości?

A.  posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia,
B.  pragnienie osiągnięć,
C.  branie na siebie odpowiedzialności za realizację zadań,
D.  unikanie zadań trudnych.

Zadanie 0.
Edukacja zdrowotna to:

A . całokształt wpływów determinujących wiedzę, przekonania
i  zachowania  związane  z  propagowaniem,  utrzymaniem  i
przywracaniem zdrowia jednostek i społeczeństw,

B . wielość  działań  realizowanych  przez  promotorów  zdrowia
pracujących w placówkach ochrony zdrowia należących do
sieci szpitali promujących zdrowie,

C . działania  realizowane  w  szkołach  różnego  typu
(podstawowych,  gimnazjach,  średnich  i  wyższych)
skoncentrowane na profilaktyce chorób zakaźnych,

D . program  nauczania  zdrowego  stylu  życia  osób  z  grup
rozpoznanych  jako  najbardziej  narażone  i  obciążone
czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych.

Zadanie 0.
Z a  metodę  nauczania  najmniej  aktywizującą  uczestników szkoleń
uznaje się:

A .  warsztaty dydaktyczne,
B.  seminarium,
C.  konwersatorium,
D.  wykład klasyczny.

Zadanie 0.
Twórcą koncepcji stresu jest:

A .  Merton,
B.  Selye,
C.  Thomas,
D.  Cooley.

Zadanie 0.
Pola  zdrowotne  to  czynniki,  które  w  największym  stopniu
kształtują  zdrowie  jednostki  i  społeczeństwa.  Które  z
wymienionych czynników do nich NIE należą?

A.  genetyczne,
B.  zachowania i styl życia,
C.  ekonomiczne,
D.  służba zdrowia.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  lub  położna  wykonująca  zawód  w  ramach
indywidualnej  praktyki  lub  zatrudniona  na  podstawie  umowy
zlecenia  w  razie  wyrządzenia  pacjentowi  szkody  polegającej  na
niewykonaniu  lub  nienależytym  wykonaniu  zobowiązania  ponosi
zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego odpowiedzialność:

A.  deliktową,
B.  kontraktową,
C.  materialną,
D.  pracowniczą.

Zadanie 0.
Deontologia, to:

A .  nauka o obowiązkach (powinnościach),
B . zespół  reguł,  zasad  i  norm  moralnych  określających

prawidłowe postępowanie jakiejś grupy lub zawodu,
C.  to samo co etyka normatywna,
D . dział  etyki  zajmujący  się  obowiązkami  moralnymi  jakiejś

grupy zawodowej.

Zadanie 0.
Dysponentem środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych w
podstawowej opiece zdrowotnej jest:

A .  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 0.
Rachunek kosztów to:

A . stan  środków  pieniężnych  w  posiadaniu  danej  instytucji
na wydatki,

B . rozliczenie  z  tytułu  świadczeń  wykonanych  na  rzecz
pracowników,

C . ogół  czynności  zmierzających  do  ustalenia  i
zinterpretowania  wyrażonych  w  pieniądzu  wysokości
różnych nakładów dokonanych w jednostce gospodarczej w
określonym czasie i z określonym przeznaczeniem,

D . rachunek strat i zysków ze sprzedaży własnych produktów
po kosztach własnych.



Zadanie 0.
Nawet  dobrze  przygotowany  plan  działania  w  organizacji  NIE
powiedzie się, jeżeli nie jest wykonywany przez:

A.  ludzi zdolnych do jego implementacji,
B.  osoby motywowane,
C.  osoby dobrze przeszkolone,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Głównym celem akredytacji jest:

A .  samoedukacja,
B.  ułatwienie uzyskania kontraktu,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . pobudzenie  aktywności  pracowników  zakładu  na  rzecz

jakości.

Zadanie 0.
Drugą  w  kolejności  po  chorobach  układu  krążenia  przyczyną
zgonów mieszkańców Polski są:

A.  choroby układu trawiennego,
B.  urazy i zatrucia,
C.  choroby nowotworowe,
D.  choroby układu oddechowego.

Zadanie 0.
Publicznym  zakładem  opieki  zdrowotnej  jest  zakład  utworzony
przez:

A.  kościół lub związek wyznaniowy,
B.  samorząd zawodowy,
C.  jednostkę samorządu terytorialnego,
D.  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Który  z  niżej  wymieniony  celów  NIE  należy  do  polityki
zdrowotnej?

A.  diagnozowanie zdrowotności i zdrowia populacji,
B . ustalanie  działań  i  aktywności  ukierunkowanych  na

rozwiązywanie problemów zdrowotnych społeczeństwa,
C . finansowanie  organizacji  celowo  powoływanych  do

realizacji świadczeń zdrowotnych,
D.  formułowanie strategii i programów zdrowotnych.



Zadanie 0.
Oddech Biota charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
Podczas  diafanoskopii  wyczuwalnego  tworu  w  obrębie  moszny,
uzyskany efekt rozświetlenia może sugerować:

A.  obecność guza nowotworowego,
B.  obecność krwi,
C.  obecność wodniaka jądra,
D.  stan fizjologiczny.

Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.

Zadanie 0.
Przy  zaburzeniach  przewodzenia  bodźców  w  uchu  prawym,
spowodowanych np. zanieczyszczeniami w przewodzie słuchowym, w
próbie Webera pacjent:

A .  będzie słyszał lepiej uchem lewym,
B.  będzie słyszał lepiej uchem prawym,
C.  będzie słyszał w obu uszach jednakowo,
D.  nie będzie słyszał wcale.



Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Poniżej więzadła pachwinowego przechodzi przepuklina:

A.  pachwinowa skośna,
B.  pachwinowa prosta,
C.  kresy białej,
D.  udowa.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Płytkie  oddychanie,  u  osoby  dorosłej,  z  częstością  powyżej  20
oddechów na minutę to:

A.  hyperpnoe,
B.  tachypnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Prawidłowo  wykonany  pomiar  obwodu  głowy  dziecka  powinien
obejmować obwód głowy zmierzony na wysokości:

A .  ciemienia przedniego i guzowatości potylicznej,
B.  łuków brwiowych i guzowatości potylicznej,
C.  małżowin usznych i guzowatości potylicznej,
D.  guzów czołowych i guzowatości potylicznej.



Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

A .  5-6 m,
B.  8 m,
C.  9 m,
D.  10 m.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
U  osoby  dorosłej  doszło  do  zatrzymania  krążenia,  wezwano
pogotowie i oczekiwano na jego przyjazd (nie prowadzono żadnych
czynności  ratowniczych),  przybyły  po  6  minutach  zespół
ratownictwa  stwierdza  migotanie  komór.  W  tej  sytuacji  w
pierwszej kolejności należy:

A.  bezzwłocznie wykonać trzy cykle defibrylacji,
B .  wykonać kardiowersję elektryczną,
C . przez  2  minuty  poprowadzić  reanimację

krążeniowo-oddechową, a następnie wykonać defibrylację,
D . wykonać  defibrylację  energią  150  J  i  niezwłocznie

podjąć pośredni masaż serca.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.



Zadanie 0.
W skali GCS - wyprostna odpowiedź ruchowa oceniana jest na:

A.  4 punkty,
B.  3 punkty,
C.  2 punkty,
D.  1 punkt.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Do worka mosznowego NIE może wejść przepuklina:

A.  pachwinowa skośna,
B.  pachwinowa prosta,
C.  udowa,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wskaż  FAŁSZYWE  twierdzenie  dotyczące  anatomii  układu
oddechowego:

A.  szczyty płuc znajdują się 5 cm powyżej obojczyka,
B . płat  środkowy  płuca  prawego  jest  dostępny  w  badaniu

fizykalnym z przodu i z boku klatki piersiowej,
C.  płuco lewe ma dwa płaty,
D.  podczas wdechu przepona unosi się ku górze.



Zadanie 0.
Proces pielęgnowania obejmuje kolejno następujące etapy:

A.  wieloetapowość, realizowanie, ocenianie, planowanie,
B.  dynamikę, rozpoznanie, planowanie, ocenianie,
C.  planowanie, ocenianie, realizowanie, rozpoznanie,
D.  rozpoznanie, planowanie, realizowanie, ocenianie.

Zadanie 0.
Możliwość  działania  pielęgniarskiego  urzeczywistnia  się  w
procesie interakcji między pielęgniarką a:

A.  pacjentem,
B.  rodziną,
C.  lekarzem,
D.  pielęgniarką.

Zadanie 0.
Badania pilotażowe dotyczą:

A.  uściślenia przyjętych hipotez,
B . skontrolowania  przydatności  samych  metod  i  narzędzi

badawczych,
C.  zdobycia wstępnej wiedzy o badanej zbiorowości,
D . ustalenia  wskaźników  świadczących  o  występowaniu

pewnego zjawiska.

Zadanie 0.
Jakie  metody,  techniki  i  narzędzia  badawcze  są  niezbędne  przy
realizacji  tematu:  "Zakres  kompetencji  a  satysfakcja  w  pracy
pielęgniarek"?

A.  sondaż diagnostyczny, ankieta i analiza dokumentów,
B.  analiza dokumentów,
C.  sondaż diagnostyczny,
D.  wywiady.

Zadanie 0.
Rozmowa i wywiad jako metody naukowe są metodami:

A . gromadzenia  danych  w  oparciu  o  bezpośredni  kontakt
słowny z osobami badanymi,

B . gromadzenia  danych  w  oparciu  o  pytania  przewidujące
wyczerpującą odpowiedź ustną lub pisemną,

C . gromadzenia  danych  i  analizy  ich  oddziaływania  na
badacza i badanego,

D . zbierania  informacji  i  sposobami  porozumiewania  się  z
osobą  badaną  w  sposób  umożliwiający  omówienie
wszystkich istotnych problemów uznanych za ważne przez
badanego.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  anestezjologiczna,  aby  wykonać  swoje  obowiązki
musi posiadać co najmniej:

A .  5-letni staż pracy w zakresie anestezjologii,
B .  nie musi mieć szczególnego przygotowania,
C . kurs  kwalifikacyjny  dla  pielęgniarek

anestezjologicznych,
D.  specjalizację z pielęgniarstwa anestezjologicznego.

Zadanie 0.
Folderem w systemie Windows nazywamy:

A.  obrazek zapisany na dysku twardym,
B . miejsce  na  dysku  do  zapisywania  plików  lub  innych

folderów,
C.  część systemu operacyjnego,
D.  urządzenie wejściowe komputera.

Zadanie 0.
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności  obliczania  średnich,  odchyleń  od  średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  arkusze kalkulacyjne.

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.



PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 151209
GRUPA 1
Zadanie 0.
Która z wymienionych igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego
jest najcieńsza?

A.  22G,
B.  24G,
C.  26G,
D.  27G.

Zadanie 0.
N a  sali  operacyjnej  przebywa  dziecko  6-letnie  do  nacięcia  i
drenażu  ropnia  pośladka.  Postanowiono  znieczulić  dziecko
dożylnie  Ketaminą  wykorzystując  je j  działanie  sedacyjno  -
analgetyczne.W  co  należy  wyposażyć  dodatkowo  stanowisko  do
wykonania tej procedury?

A.  zestaw do wenesekcji,
B.  anestetyczny układ oddechowy, ssak,
C.  ogrzane płyny infuzyjne,
D.  zestaw do kaniulacji żyły centralnej.

Zadanie 0.
Do oceny świadomości chorego używa się skali:

A .  Guedela,
B.  VAS,
C.  ASA,
D.  Glasgow.

Zadanie 0.
I lość gazu zawarta w płucach na końcu maksymalnego wdechu, po
wykonaniu maksymalnego wydechu, określona jest jako:

A.  pojemność życiowa,
B.  pojemność wdechowa,
C.  całkowita pojemność płuc,
D.  objętość oddechowa.

Zadanie 0.
Który  z  układów  buforowych  jest  najważniejszy  w  równowadze
kwasowo zasadowej?

A.  dwuwęglowy,
B.  hemoglobiny,
C.  białczanowy,
D.  fosforanowy.



Zadanie 0.
50-letnia  pacjentka,  w  wywiadzie  podaje  astmę  oskrzelową,
przygotowana  jest  do  operacji  plastyki  przepukliny  pachwinowej
prawej. Do znieczulenia ogólnego może otrzymać wymienione leki,
Z WYJĄTKIEM:

A.  Thiopentalu,
B.  Ketaminy,
C.  Halotanu,
D.  Izofluranu.

Zadanie 0.
Test Allena wykonuje się przed:

A.  kaniulizacją naczyń tętniczych,
B.  kaniulizacją naczyń żylnych,
C.  kaniulizacją żył centralnych,
D.  znieczuleniem podpajęczynówkowym.

Zadanie 0.
W częstoskurczu komorowym (z szerokimi zespołami QRS) lekiem z
wyboru jest:

A .  naparstnica,
B.  propranolol,
C.  atropina,
D.  amiodaron.

Zadanie 0.
Środkiem zwiotczającym z wyboru, u chorego z mocznicą jest:

A .  pankuronium,
B.  wekuronium,
C.  atrakurium,
D.  miwakurium.

Zadanie 0.
Podczas  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi  na  kończynie  dolnej
pacjent powinien:

A . leżeć  na  brzuchu,  kończynę  dolną  należy  podtrzymywać
nieco  przygiętą  w  stawie  kolanowym,  a  tony  Korotkowa
należy osłuchiwać w dole podkolanowym,

B . siedzieć  na  krześle,  a  tony  Korotkowa  należy  osłuchiwać
w dole podkolanowym,

C . leżeć  na  plecach,  kończynę  dolną  należy  podtrzymywać
nieco  przygiętą  w  stawie  kolanowym,  a  tony  Korotkowa
osłuchiwać w dole podkolanowym,

D . leżeć  w  pozycji  półwysokiej,  kończynę  dolną  należy
podtrzymywać wyprostowaną w stawie kolanowym, a tony
Korotkowa osłuchiwać w dole podkolanowym.



Zadanie 0.
Pewnym wskaźnikiem prawidłowego umieszczenia rurki intubacyjnej
w tchawicy jest:

A .  równomierny ruch klatki piersiowej,
B.  äparowanieö rurki intubacyjnej podczas wydechu,
C.  obecność dwutlenku węgla w gazach wydechowych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Które  z  części  aparatu  do  znieczulenia  NIE  należą  do  części
podstawowych?

A.  przepływomierze,
B.  zastawki jednokierunkowe,
C.  parowniki,
D.  pochłaniacze CO2.

Zadanie 0.
U  chorych z cukrzycą wymagane jest w okresie okołooperacyjnym
utrzymanie stężenia glukozy na poziomie:

A.  do 180 mg%,
B.  w granicach 100-120 mg%,
C.  powyżej 80mg%, nie przekraczając 100 mg%,
D . wszystkie  podane  powyżej  zakresy  stężenia  glukozy  są

właściwe.

Zadanie 0.
7-letni  chłopiec  przyjęty  do  zabiegu  usunięcia  migdałków.
Wywiad  rodzinny  obciążony  jest  hipertermią  złośliwą.  Który  z
wymienionych anestetyków może być podany dziecku?

A.  suksametonium,
B.  halotan,
C.  enfluran,
D.  propofol.

Zadanie 0.
4-letnie  dziecko  jest  przygotowane  do  zabiegu  koarktacji  aorty.
D o zabiegu założono dziecku dwa dostępy dożylne obwodowe 22G i
18G  oraz  dwukanałowy  cewnik  do  żyły  szyjnej  wewnętrznej  20G.
Wlew dopaminy należy podłączyć do:

A.  obwodowego dostępu o mniejszym przekroju,
B.  obwodowego dostępu o większym przekroju,
C.  kanału cewnika do którego podłączony jest OCŻ,
D.  kanału cewnika bez OCŻ.



Zadanie 0.
Który  ze  środków  nasennych  nie  ma  działania  depresyjnego  na
układ krążenia?

A.  ketamina,
B.  hypnomidat,
C.  tiopental,
D.  dormicum.

Zadanie 0.
D o  najczęściej  występujących  powikłań  pooperacyjnych  w
pierwszych 2 godzinach po zabiegu należą:

A.  zaburzenia wymiany gazowej w płucach,
B.  zaburzenia rytmu serca,
C.  aspiracyjne zapalenie płuc,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Pacjent  przygotowywany  do  operacji  serca  w  krążeniu
pozaustrojowym  ma  mieć  wykonaną  ostrą  normowolemiczną
hemodilucję, którą wykonuje się:

A .  dzień przed operacją,
B.  przed znieczuleniem,
C.  po indukcji znieczulenia,
D.  po operacji.

Zadanie 0.
Spośród wymienionych niedepolaryzujących środków zwiotczających
najszybsze działanie wykazuje:

A.  rokuronium,
B.  wekuronium,
C.  cis-atrakurium,
D.  miwakurium.

Zadanie 0.
Zapotrzebowanie organizmu na anestetyki wziewne obniża się:

A .  wraz z wiekiem,
B.  wraz ze spadkiem temperatury ciała,
C.  w ciąży,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W  jakim przedziale  czasu jest  zawarte  działanie  kremu Emla pod
opatrunkiem okluzyjnym foliowym?

A.  30 û 60 minut,
B.  1 û 5 godzin,
C.  1 û 2 godziny,
D.  40 minut û 2 godziny.



Zadanie 0.
Przy znieczuleniu chorego z odmą opłucnową nie należy stosować:

A.  podtlenku azotu,
B.  sevofluranu,
C.  halotanu,
D.  odpowiedzi A i B są poprawne.

Zadanie 0.
Sufentanyl w porównaniu z fentanylenem, działa:

A.  2-3 razy słabiej,
B.  5-10 razy słabiej,
C.  2-3 razy silniej,
D.  7-10 razy silniej.

Zadanie 0.
D o  natychmiastowego  rozpoznania  pomyłkowej  intubacji  do
przełyku służy:

A.  pulsoksymetria,
B.  kapnometria,
C.  ocena zabarwienia powłok skórnych,
D.  alarm wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych.

Zadanie 0.
Przygotowujesz  się  do  zabiegu  przeszczepu  wątroby  u  4-letniego
dziecka. Narząd pobrano od 28-letniego dawcy niespokrewnionego
z  dzieckiem.  Który  ze  środków zwiotczających  jest  optymalny  dla
dziecka w trakcie znieczulenia?

A.  wekuronium,
B.  atracurium,
C.  pankuronium,
D.  suksametonium.

Zadanie 0.
Całkowite znieczulenie dożylne (TIVA) jest  sposobem prowadzenia
znieczulenia bez użycia:

A.  t lenu,
B.  podtlenku azotu,
C.  powietrza,
D.  propofolu.



Zadanie 0.
Jak nazywa się przeszczep szpiku kostnego pochodzący od dawcy
spokrewnionego?

A.  autologiczny,
B.  allogeniczny,
C.  homologiczny,
D.  izogeniczny.

Zadanie 0.
Anestetykiem wziewnym nie jest:

A .  podtlenek azotu,
B.  halotan,
C.  desfluran,
D.  midazolam.

Zadanie 0.
25-letnia  pacjentka  przyjęta  do  planowanej  operacji  tarczycy.  W
wywiadzie  brak  innych  obciążeń  chorobowych.  Które  z  powikłań
jest mało prawdopodobne po zabiegu operacji tarczycy?

A.  przełom tarczycowy,
B.  uszkodzenie nerwu krtaniowego,
C.  moczówka prosta,
D.  niedoczynność przytarczyc.

Zadanie 0.
Stopień  ryzyka  operacyjnego  najczęściej  określa  się  według
skali:

A .  ASA,
B.  Wilsona,
C.  VAS,
D.  AIS.

Zadanie 0.
Aby  zapobiegać  nagłemu śródoperacyjnemu zatrzymaniu krążenia
należy:

A . prowadzić  ciągłe  monitorowanie  przyrządowe  i
bezprzyrządowe,

B.  osłonowo podawać aminy katecholowe,
C . podczas  każdego  znieczulenia  przetaczać  preparaty

krwiopochodne,
D.  nieprzekraczać 3 godzin trwania znieczulenia ogólnego.



Zadanie 0.
Drabina analgetyczna WHO jest to drabina:

A.  jednostopniowa,
B.  dwustopniowa,
C.  trzystopniowa,
D.  czterostopniowa.

Zadanie 0.
W przypadku autologicznej transfuzji krwi stosuje się:

A .  przedoperacyjne oddanie krwi własnej,
B.  przedoperacyjną hemodylucję izowolemiczną,
C.  śródoperacyjną maszynową autotransfuzję,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Najgroźniejszym  powikłaniem  przedłużonej  intubacji  jest
zwężenie podgłośniowe tchawicy. Aby temu zapobiec najważniejsze
jest:

A .  przestrzeganie aseptyki,
B.  odsysanie z tchawicy,
C.  nawilżanie gazów,
D . opróżnianie  mankietu  uszczelniającego  rurki  co  4  godz.,

zaraz po odessaniu na 20 - 30 sekund.

Zadanie 0.
4 0  letni  pacjent  przygotowywany  do  operacji  resekcji  płuca.  Do
tego typu operacji wskazana jest:

A .  intubacja przez nos,
B.  intubacja dotchawicza,
C.  intubacja dooskrzelowa,
D.  tracheotomia.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  leków  jest  depolaryzującym  środkiem
zwiotczającym?

A.  arduan,
B.  tracrium,
C.  scolina,
D.  norcuron.



Zadanie 0.
70-letnia  pacjentka  przewieziona  na  blok  operacyjny  z
podejrzeniem  perforacji  jel it,  choruje  na  cukrzycę  typu  I I .
Podjęto  decyzję  wykonania  zabiegu  w  znieczuleniu  ogólnym
dotchawiczym, podczas którego dochodzi do zatrzymania krążenia
w mechanizmie asystolii. W pierwszej kolejności należy podać:

A.  Atropinę,
B.  Adrenalinę,
C.  Dopaminę,
D.  Natrium Bicarbonicum.

Zadanie 0.
Celem analgezji z wyprzedzeniem jest:

A .  poprawa jakości analgezji pooperacyjnej,
B.  efekt nasenny,
C.  efekt uspokajający,
D.  zastąpienie premedykacji.

Zadanie 0.
Która  z  rurek  umożliwia  wentylację  płuc,  bez  względu  na  to,  czy
pacjent zostanie zaintubowany do tchawicy czy do przełyku?

A.  Carlensa,
B.  Combi-Tube,
C.  Bivona,
D.  Rush'a.

Zadanie 0.
Który z wymienionych leków jest antagonistą opioidów?

A.  siarczan protaminy,
B.  Prostygmina,
C.  Nalokson,
D.  Anexate.

Zadanie 0.
Zapobieganie powikłaniom ze strony układu oddechowego u chorego
zaintubowanego lub z tracheostomią polega na:

A.  nawilżaniu gazów oddechowych,
B.  usuwaniu wydzieliny z dróg oddechowych,
C.  przestrzeganiu aseptyki,
D.  stosowaniu wszystkich wymienionych punktów.



Zadanie 0.
Standardem  postępowania  anestezjologicznego  w  profilaktyce
aspiracji  treści  żołądkowej  do  płuc  podczas  szybkiej  indukcji
znieczulenia jest:

A . intubacja  przy  ułożeniu  chorego  w  pozycji
Trendelenburga i Fovlera,

B . stosowanie  w  premedykacji  środków  przyspieszających
pasaż w żołądku,

C.  zabieg Sellicka i szybka indukcja znieczulenia,
D . stosowanie w premedykacji preparatów podwyższających pH

treści żołądkowej.

Zadanie 0.
Jakiej  szerokości  mankiet  jest  stosowany  u  dzieci  do  pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi?

A.  1/3 szerokości ramienia dziecka,
B.  2/3 szerokości ramienia dziecka,
C.  1/2 szerokości ramienia dziecka,
D.  szerokości całego ramienia dziecka.

Zadanie 0.
Który z wymienionych leków nasennych zmniejsza opory w drogach
oddechowych i nie powoduje spadku ciśnienia tętniczego krwi?

A.  brietal,
B.  thiopental,
C.  ketamina,
D.  diprivan.

Zadanie 0.
D o grupy leków antycholinergicznych stosowanych w premedykacji
zalicza się:

A .  cymetydynę,
B.  metoclopramid,
C.  ranitydynę,
D.  atropinę.

Zadanie 0.
Skala Mallampatiego określa:

A.  warunki intubacji dotchawiczej,
B.  ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa,
C.  odległość pomiędzy krtanią a brzegiem żuchwy,
D.  ruchomość w stawach skroniowo-żuchwowych.



Zadanie 0.
Z a  pomocą  cewnika  Swana  -  Ganza  nie  można  dokonać
bezpośredniego pomiaru:

A.  ciśnienia w tętnicy płucnej,
B.  oporu naczyń krążenia płucnego,
C.  temperatury ciała,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych środków znieczulenia  przewodowego  działa
najdłużej?

A.  lignokaina,
B.  mepivacaina,
C.  bupivacaina,
D.  prilocaina.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  pooperacyjnej  niewydolności  krążenia
jest:

A .  hipotensja,
B.  hipertensja,
C.  zaburzenia rytmu serca,
D.  niewydolność mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Pacjent  wymaga  ułożenia  do  zabiegu  operacyjnego  na  boku.
Konsekwencją zastosowania tej pozycji może być wystąpienie:

A . bólu  pleców,  uszkodzenia  nerwów  obwodowych  i  splotów
nerwowych, szczególnie splotu ramiennego,

B.  spadeku RR, zaburzenia wentylacji płuca uciśniętego,
C . obrażenia krtaniowo-tchawiczego w wyniku nieprawidłowej

rotacji głowy podczas układania na stole operacyjnym,
D.  podwichnięcia głowy kości promieniowej.

Zadanie 0.
Cytrynian sodu podawany doustnie powoduje:

A.  wzrost pH soku żołądkowego,
B.  obniżenie pH soku żołądkowego,
C.  nie ma wpływu na pH,
D.  działa przeciwwymiotnie.



Zadanie 0.
N a  blok  operacyjny  został  przywieziony  pacjent  z  urazem
wielonarządowym w stanie ciężkim. Chory jest bardzo wyziębiony.
W  jaki  sposób  należy  wyprowadzić  pacjenta  z  hipotermii  w  tym
przypadku?

A.  ogrzać kocem,
B.  przetaczać ogrzane płyny infuzyjne,
C.  podać środki przeciwbólowe,
D.  przetoczyć krew.

Zadanie 0.
Pomiar kapnograficzny w układzie anestetycznym Jacksona-Reesa
jest niedokładny, ponieważ:

A.  dziecko oddycha za szybko,
B.  cienka rurka zatrzymuje gaz końcowo-wydechowy,
C.  objętość gazu wydychanego jest zbyt mała,
D . próbka  jest  rozcieńczona  przez  dopływ  świeżego

powietrza.

Zadanie 0.
75-letni  pacjent  przyjęty  do  planowej  przezcewkowej  resekcji
gruczołu  krokowego.  Wywiad  pacjenta  obciążony  jest  wieloletnią
terapią  nadciśnienia  tętniczego  i  otyłością.  U  pacjenta  do
zabiegu  zastosowano  ułożenie  litotomijne  pogłębione  pozycją
Trendelenburga.Które z  wymienionych zaburzeń nie jest  związane
z ułożeniem pacjenta?

A.  zmniejsza się ruchomość przepony,
B.  podatność płuc zwiększa się,
C.  zmniejsza się pojemność życiowa płuc,
D.  zagrożenie zatorem powietrznym.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  środków  NIE  powoduje  rozszerzenia
oskrzeli?

A.  kokaina,
B.  atropina,
C.  kodeina,
D.  neostygmina.

Zadanie 0.
Jak  często  można  podawać  5-letniemu  dziecku  Paracetamol  w
czopku?

A.  co 1-2 godziny,
B.  co 2-4 godziny,
C.  co 6-8 godzin,
D.  co 9-10 godzin.



Zadanie 0.
Barbituranów nie stosuje się w:

A.  krwawieniach,
B.  schorzeniach mięśni,
C.  porfiriach,
D.  niewydolności oddechowej.

Zadanie 0.
Wentylacja  płuc  typu  IMV  (ang.  Intermittent  mandatory
ventilation) jest to wentylacja:

A.  przerywana, wymuszona,
B.  wspomagana ciśnieniem,
C.  ciśnieniami dodatnio - ujemnymi,
D.  przerywanymi ciśnieniami dodatnimi.

Zadanie 0.
Ketaminę  podawaną  dożylnie  do  indukcji  znieczulenia  ogólnego
stosuje się w dawkach:

A.  5-10 mg/kg masy ciała,
B.  1-2 mg/kg masy ciała,
C.  8-10 mg/kg masy ciała,
D.  3-5 mg/kg masy ciała.

Zadanie 0.
Wentylacja z PEEP jest to wentylacja:

A.  z ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych,
B.  z dodatnim ciśnieniem końcowo - wydechowym,
C . ciągłymi  ciśnieniami  dodatnimi  na  bazie  dodatnich

ciśnień końcowo- wydechowych,
D.  zsynchronizowana przerywana wentylacja wymuszona.

Zadanie 0.
W  chirurgii  "jednego  dnia",  lekiem  dożylnym  zapewniającym
najlepsze warunki do znieczulenia ogólnego jest:

A .  thiopental,
B.  metoheksytal,
C.  ketamina,
D.  propofol.

Zadanie 0.
Pacjenta  z  ciężką  chorobą  ogólną,  ograniczającą  znacznie
wydolność,  zakwalifikujesz  do  grupy  ryzyka  znieczulenia
ogólnego wg. ASA:

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



Zadanie 0.
W  większości  rodzajów  wstrząsów,  wcześnie  dochodzi  do
zmniejszenia  pojemności  minutowej  serca.  WYJĄTEK  stanowi
wstrząs:

A.  anafilaktyczny,
B.  hipowolemiczny,
C.  kardiogenny,
D.  septyczny.

Zadanie 0.
D o powikłań metabolicznych związanych z prowadzonym żywieniem
pozajelitowym zalicza się:

A .  hipoglikemię, hiperglikemię, niewydolność oddechową,
B.  hipomagnezemię, hipermagnezemię,
C.  mocznicę, kwasicę mleczanową,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Pielęgniarka może  samodzielnie  (bez  zlecenia  lekarza)  wykonywać
usprawnianie ruchowe pacjenta, w zakresie:

A .  siadania,
B.  pionizacji,
C .  nauki chodzenia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Bradykardia u dzieci jest prawie zawsze następstwem:

A.  niedotlenienia,
B.  hiperkapnii,
C.  odwodnienia,
D.  tachypnoe.

Zadanie 0.
U  pacjenta  z  torakotomią  prawostronną,  do  cewnikowania  żyły
należy wybrać żyłę podobojczykową:

A.  prawą,
B.  lewą,
C.  prawą lub lewą,
D.  odma jest przeciwwskazaniem do tego zabiegu.

Zadanie 0.
Resuscytacja bezprzyrządowa obejmuje oddech ratowniczy oraz:

A.  płynoterapię,
B.  defibrylację serca,
C.  leczenie farmakologiczne,
D.  uciskanie klatki piersiowej.



Zadanie 0.
W  przypadku  wysunięcia  podejrzenia  śmierci  mózgu,  celem
potwierdzenia tego rozpoznania należy:

A . trzykrotnie w odstępach dwugodzinnych wykonać badania
potwierdzające  nieobecność  odruchów  pniowych  oraz
bezdech,

B . dwukrotnie w odstępach trzygodzinnych wykonać badania
potwierdzające  nieobecność  odruchów  pniowych  oraz
bezdech,

C . wykonać  badane  elektroencefalograficzne  i  angiografię
mózgową,

D . wykonać  angiografię  mózgową  oraz  wykonać  badania
potwierdzające nieobecność odruchów pniowych.

Zadanie 0.
Elektrodę endokawitarną do stymulacji czasowej można wprowadzić
przez:

A.  żyłę podobojczykową,
B.  żyłę główną dolną,
C.  tętnicę szyjną zewnętrzną,
D.  tętnicę szyjną wewnętrzną.

Zadanie 0.
Przed podłączeniem 20% Mannitolu należy sprawdzić dodatkowo:

A.  temperaturę płynu,
B.  diurezę minutową,
C.  tętno i ciśnienie tętnicze pacjenta,
D.  klarowność płynu.

Zadanie 0.
Zabieg angioplastyki przeprowadza się w znieczuleniu:

A.  ogólnym,
B.  miejscowym,
C.  przewodowym,
D.  przewodowym zewnątrzoponowym.

Zadanie 0.
Prowadząc  żywienie  pozajelitowe  nie  powinno  się  podawać  do  żył
obwodowych roztworów o osmolarności większej niż:

A .  1200 mOsm/l,
B.  1000 mOsm/l,
C.  900 mOsm/l,
D.  800 mOsm/l.



Zadanie 0.
Perspiratio insensibilis to:

A .  utrata wody w trakcie biegunki,
B.  utrata wody w trakcie wymiotów,
C.  niezauważalna utrata wody przez skórę i płuca,
D.  woda oksydacyjna.

Zadanie 0.
Dla  oceny  ukrwienia  i  wydolności  protezy  aortalno-biodrowej
należy monitorować:

A.  pH błony śluzowej żołądka,
B.  temperaturę w przełyku,
C.  ICP,
D.  temperaturę kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Jakie badanie diagnostyczne NIE może być wykonywane w przypadku
wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego?

A.  rezonans magnetyczny,
B.  tomografia komputerowa,
C.  nakłucie lędźwiowe,
D.  RTG czaszki i kręgosłupa.

Zadanie 0.
W  zespole  ostrej  niewydolności  oddechowej  dorosłych  (ARDS),  w
celu  poprawy  perfuzji  płuc  i  zwiększenia  czynnościowej
pojemności  zalegającej,  zaleca  się  układanie  pacjenta  w
pozycji:

A .  bocznej ustalonej,
B.  bocznej z rotacją do przodu,
C.  bocznej z rotacją do tyłu,
D.  brzusznej.

Zadanie 0.
Celem plazmaferezy jest usunięcie:

A .  nadmiaru płynów z organizmu,
B . białek  z  osocza  i  związanych  z  nimi  substancji

toksycznych,
C.  nadmiaru potasu,
D.  glikolu etylowego.



Zadanie 0.
Do zespołu objawów poprzetoczeniowej hemolizy krwi zalicza się:

A . hipotensję,  gorączkę,  duszność,  bóle  w  klatce
piersiowej oraz w okolicy lędźwiowo - krzyżowej,

B . hipertensję,  bóle  w  klatce  piersiowej,  pokrzywkę,  świąd
skóry,

C.  hipertensję, zaburzenia świadomości, bladość skóry,
D . hipotensję,  obniżenie  temperatury  ciała,  bóle  w  klatce

piersiowej.

Zadanie 0.
Zespół ARDS jest wynikiem:

A.  procesu zapalnego, uszkodzenia tkanki płucnej,
B.  nagromadzenia się płynu obrzękowego,
C.  obrzęku płuc,
D.  niewydolności krążenia.

Zadanie 0.
Wskazaniem do zastosowania respiratora nie jest:

A .  hipotermia poniżej 33˚C,
B.  częstość oddechów powyżej 35/min.,
C.  PaO2 poniżej 70 mmHg,
D.  PaCO2 powyżej 55 mmHg.

Zadanie 0.
Przy  pomiarze  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego,  u  pacjenta
leżącego  na  wznak,  zerowym  punktem  odniesienia  na  klatce
piersiowej jest punkt przecięcia się:

A . l ini i  biegnącej  w  IV  przestrzeni  międzyżebrowej  z  l inią
pachową środkową,

B . l ini i  pachowej  przedniej  z  l inią  biegnącą  w  VII
przestrzeni międzyżebrowej,

C.  płaszczyzny strzałkowej i linii pachowej tylnej,
D . l ini i  biegnącej  od  wyrostka  mieczykowatego  z  l inią

pachową środkową.

Zadanie 0.
Której  tętnicy  NIE  należy  kaniulować  ze  względu  na  niezbyt
dokładny pomiar inwazyjnego ciśnienia?

A.  udowej,
B.  promieniowej,
C.  łokciowej,
D.  grzbietowej stopy.



Zadanie 0.
W  trakcie  wykonywania  próby  kalorycznej,  będącej  jednym  z
obowiązkowych badań odruchów pniowych u potencjalnych dawców
narządowych, ocenia się wystąpienie:

A.  odruchów kaszlowych,
B.  ruchu gałek ocznych,
C.  ruchu mięśni oddechowych,
D.  ruchu mięśni prostowników.

Zadanie 0.
W jaki prosty sposób monitorujesz wysycenie tlenem krwi?

A.  badaniem wolumetrycznym i używając kapnografu,
B.  badaniem gazometrycznym,
C.  pulsoksymetrią i wolumetrem,
D.  używając pulsoksymetru.

Zadanie 0.
D o  przeciwwskazań  stosowania  kontrapulsacji  wewnątrzaortalnej
NIE należy:

A.  niedomykalność zastawki aorty,
B.  tętniak aorty piersiowej lub brzusznej,
C.  wstrząs kardiogenny,
D.  ciężka miażdżyca.

Zadanie 0.
D o  zadań  pielęgniarki  opiekującej  s ię  pacjentem  leczonym  za
pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej należy:

A . kontrola  i  ocena  tętna,  ocieplenia  i  zabarwienia  skóry
oraz czucia na obu kończynach dolnych,

B . kontrola  pod  kątem  niebezpieczeństwa  wystąpienia
krwawienia  i  krwotoku  w  miejscu  wprowadzenia  cewnika
tętniczego,

C . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej  lub  pod  kątem
<15˚,

D.  wszystkie odpowiedzi są pawidłowe.

Zadanie 0.
D o  technik  usprawniania  chorego  w  zakresie  układu  sercowo  -
naczyniowego nie zalicza się:

A .  masażu pneumatycznego,
B.  terapii ułożeniowej,
C.  zakładania opasek elastycznych na kończynach dolnych,
D.  ćwiczeń kończyn dolnych.



Zadanie 0.
Potwierdzeniem prawidłowego położenia rurki intubacyjnej jest:

A .  prawidłowa krzywa saturacji,
B.  unoszenie klatki piersiowej podczas wdechu,
C.  prawidłowa wartość i krzywa EtCO2,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Przyczyną  przednerkowej  postaci  ostrej  niewydolności  nerek  NIE
jest:

A .  hipotensja,
B.  zwężenie tętnicy nerkowej,
C.  hipowolemia,
D.  upośledzenie odpływu moczu.

Zadanie 0.
Co oznacza technika wentylacji IPPV:

A.  wymuszoną wentylację przerywanym ciśnieniem dodatnim,
B.  wymuszoną wentylację ciągłym ciśnieniem dodatnim,
C . wentylację warunkowaną przez chorego ciągłym ciśnieniem

dodatnim,
D . synchronizowaną  wentylację  przerywanym  ciśnieniem

dodatnim.

Zadanie 0.
D o  oddziału  intensywnej  terapii  przywieziono  pacjentkę  w  stanie
wstrząsu,  z  dusznością  spowodowaną  skurczem krtani  i  oskrzeli.
Skóra  pacjentki  jest  zaczerwieniona,  pokryta  wykwitami  o
charakterze pokrzywki. Objawy wskazują na wstrząs:

A.  hipowolemiczny,
B.  anafilaktyczny,
C.  kardiogenny,
D.  septyczny.

Zadanie 0.
Krew  pacjenta  napływająca  do  dializatora  musi  być  pozbawiona
zdolności krzepnięcia przez zastosowanie:

A.  witaminy C,
B.  heparynizacji,
C .  cytrynianów,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.



Zadanie 0.
Płyny krystaloidowe powodują przede wszystkim wzrost objętości:

A .  płynu pozanaczyniowego,
B.  osocza,
C.  płynu wewnątrzkomórkowego,
D.  śródnaczyniowej.

Zadanie 0.
Zwiększenie  rzutu  serca  najlepiej  osiągnąć  można  przy  pomocy
wlewu:

A.  0,9 % NaCl,
B.  5 % glukozy,
C.  masy erytrocytarnej,
D.  6 % HAES.

Zadanie 0.
Rozległość oparzenia oceniamy na podstawie "reguły 9" u:

A.  małych dzieci,
B.  dzieci do lat 7,
C.  dzieci do lat 12,
D.  ludzi dorosłych.

Zadanie 0.
Miejscem  wkłucia  w  przypadku  wykonania  konikotomii  igłowej
jest:

A . tchawica  -  jak  najniżej,  aby  nie  uszkodzić  gruczołu
tarczowego,

B.  więzadło pierścienno - tarczowe,
C.  chrząstka tarczowata,
D.  więzadło pierścienno - tchawicze.

Zadanie 0.
Dla zawału mięśnia sercowego typowy jest ból:

A .  kłujący nad koniuszkiem serca,
B.  sztyletowy pod lewa łopatką,
C.  dławiący za mostkiem,
D.  kolkowy w dołku podsercowym.

Zadanie 0.
Wstrząs anafilaktyczny spowodowany jest:

A .  reakcją "alergen - przeciwciało",
B.  niewydolnością serca,
C.  zaburzeniami oddychania,
D.  zmniejszoną objętością krwi.



Zadanie 0.
U  chorego  lat  47  z  zastosowaną  wentylacją  mechaniczną  z
dodatnim  ciśnieniem  końcowo-wydechowym,  podjęto  decyzję  o
odzwyczajaniu  od  respiratora  sposobem  ciągłym.  Stosując
odzwyczajanie ciągłe od respiratora:

A . wprowadza  się  naprzemienne  okresy  kontrolowanej
wentylacji  mechanicznej  i  oddechu  spontanicznego  bez
wspomagania respiratora,

B . początkowo całą pracę oddychania wykonuje respirator, a
w  miarę upływu czasu coraz bardziej  zwiększa się  udział
chorego  w  pracy  oddychania,  aż  do  całkowitego  je j
przejęcia,

C . oddechy podawane przez respirator są zsynchronizowane z
wysiłkiem  oddechowym  pacjenta,  jednak  podczas  fazy
wdechu mieszanina oddechowa ma swoją zaprogramowaną
objętość,

D.  wszystkie opisy powyżej są prawdziwe.

Zadanie 0.
Jakie jest wskazanie do hemodializy ze względów życiowych?

A.  hiperkaliemia,
B.  hiponatremia,
C.  hipokalcemia,
D.  hipofosfatemia.

Zadanie 0.
W  przypadku,  gdy  utrata  wody  przewyższa  straty  sodu  w
organizmie, może dojść do:

A.  odwodnienia hipotonicznego,
B.  odwodnienia hipertonicznego,
C.  odwodnienia izotonicznego,
D.  hiponatremii.

Zadanie 0.
Ostra  nieskompensowana  kwasica  oddechowa  charakteryzuje  s ię
zmianami w gazometrii krwi:

A .  wzrostem paCO2 i obniżeniem pH,
B.  wzrostem paCO2 i wzrostem pH,
C.  obniżeniem paCO2 i obniżeniem pH,
D.  obniżeniem paCO2 i wzrostem pH.

Zadanie 0.
Objawem świadczącym o nagłym zatrzymaniu krążenia jest:

A .  utrata przytomności,
B.  zatrzymanie oddechu,
C.  rozszerzenie źrenic,
D.  brak tętna na dużych tętnicach i brak tonów serca.



Zadanie 0.
Szybkie  podanie  katecholamin  we  wlewie  kroplowym  może
spowodować:

A . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  z  jednoczesnym
zwolnieniem akcji serca,

B . podwyższenie  ciśnienia  tętniczego  oraz  przyśpieszenie
czynności serca do migotania komór włącznie,

C . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  i  częstoskurczu
komorowego,

D . podwyższenie  ciśnienia  tętniczego  i  bradykardię
zatokową.

Zadanie 0.
Pacjent  przyjęty  do  OIT  w  stanie  hipotermii  (temperatura
mierzona  termometrem  przełykowym  wynosi  33,2˚C).
Charakterystyczne dla tego stanu są następujące objawy:

A . wystąpienie  hipoksemii  z  rozwijającym  się  obrzękiem
płuc,  zaburzenia  perfuzji  obwodowej,  tachyarytmia,
wystąpienie zaburzeń rytmu,

B . wystąpienie  dreszczy,  drgawek,  splątania,  tachyarytmia,
zaburzenia czucia, skąpomocz,

C . hipotensja,  zatrzymanie  czynności  oddechowej  oraz
zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór lub
asystolii,

D . zwolnienie  czynności  oddechowej,  sztywność  mięśni,
występowanie zaburzeń rytmu serca o typie bradyarytmii,
osłabienie odruchów.

Zadanie 0.
Asystolia to:

A .  częstoskurcz komorowy z wąskimi zespołami QRS,
B.  migotanie komór,
C.  migotanie przedsionków,
D.  brak czynności elektrycznej serca.

Zadanie 0.
Kapnometria to badanie nieinwazyjne pozwalające określić:

A .  wysycenie krwi tętniczej tlenem,
B.  stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wydechowym,
C.  ciśnienie w tętnicy płucnej,
D.  ciśnienie w drogach oddechowych.



Zadanie 0.
Pomiar  ciśnienia  przez  cewnik  zaklinowany  w  obwodowym
odgałęzieniu  tętnicy  płucnej  (tzw.  ciśnienie  zaklinowania  PCWP)
jest zgodny z zapisem ciśnienia:

A.  w prawym przedsionku,
B.  w lewym przedsionku,
C.  w prawej komorze serca,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Przyczynami zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej prowadzącymi
do zasadowicy metabolicznej są:

A . długotrwałe  wymioty  lub  usuwanie  dużej  i lości  soku
żołądkowego przez odsysanie,

B . stany  pourazowe,  zakażenia,  odwodnienie,  niedotlenienie
tkanek,

C.  wentylacja mechaniczna, hiperwentylacja,
D.  ośrodkowa depresja oddychania.

Zadanie 0.
D o  sytuacji,  które  mogą  zdarzyć  się  u  pacjenta  oddychającego
przy pomocy respiratora należy:

A.  wsunięcie się rurki intubacyjnej do jednego oskrzela,
B . zwężenie  światła  rurki  intubacyjnej  przez  zasychającą

wydzielinę,
C.  odma wentylowa,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Barotrauma  jest  powikłaniem  mogącym  wystąpić  w  czasie
stosowania wentylacji mechanicznej i jest spowodowana:

A . stosowaniem  zbyt  wysokich  ciśnień  w  drogach
oddechowych,

B.  stosowaniem zbyt niskich ciśnień,
C.  miejscową aktywacją mediatorów reakcji zapalnej,
D.  zwiększonym ciśnieniem w klatce piersiowej.

Zadanie 0.
Rozpoczynając  resuscytację  krążeniowo  û  oddechową  u  osoby
dorosłej, jeden ratownik wykonuje:

A.  10 uciśnięć klatki piersiowej i 1 oddech,
B.  15 uciśnięć klatki piersiowej i 1 oddech,
C.  30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy,
D.  20 uciśnięć klatki piersiowej i 3 oddechy.



Zadanie 0.
Hiperwentylacja w wyniku sztucznej wentylacji prowadzi do:

A.  zasadowicy oddechowej,
B.  zasadowicy metabolicznej,
C.  kwasicy metabolicznej,
D.  kwasicy oddechowej.

Zadanie 0.
Postępowanie  terapeutyczne  w  ostrej  niewydolności  oddechowej
obejmuje:

A . udrożnienie  dróg  oddechowych  i  rozpoczęcie  sztucznej
wentylacji,

B .  nakłucie jamy opłucnej i tlenoterapię czynną,
C.  leczenie farmakologiczne kwasicy metabolicznej,
D.  tlenoterapię czynną i leczenie farmakologiczne.

Zadanie 0.
Jaką  drogą  wprowadza  się  najczęściej  elektrodę  do  stałej
stymulacji serca?

A.  z dojścia obwodowego metodą wenopunkcji,
B.  z dojścia obwodowego metodą wenesekcji,
C.  drogą żyły podobojczykowej,
D.  drogą przezprzełykową.

Zadanie 0.
Wstępna  płynoterapia  w  chorobie  oparzeniowej  z  zastosowaniem
reguły  Parklanda  polega  na  przetaczaniu  następującej  i lości
płynów:

A . 1,5 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni
ciała/24 godziny,

B . 4  ml  roztworu  krystaloidów/kg/%  oparzonej  powierzchni
ciała/24 godziny,

C . 1 0 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni
ciała/24 godziny,

D . 2 0 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni
ciała/24 godziny.

Zadanie 0.
Groźnym powikłaniem śródmiąższowej niewydolności nerek jest:

A .  hipernatremia,
B.  hiperkaliemia,
C.  hiperkalcemia,
D.  hiponatremia.



Zadanie 0.
Częstym  powikłaniem  blokady  splotu  ramiennego  lub  kaniulacji
dużych żył u pacjentów OIT jest:

A .  odma opłucnowa,
B.  obrzęk płuc,
C.  hyperwentylacja,
D.  płyn w jamie opłucnowej.

Zadanie 0.
Odma opłucnowa to:

A . obecność  powietrza  w  luźnej  tkance  w  okolicy  szyi  i
mostka,

B.  wprowadzenie powietrza do przestrzeni oddechowej,
C . obecność  powietrza  w  jamie  opłucnej  (pomiędzy  opłucną

płucną, a opłucną ścienną),
D . nakłucie  i  wprowadzenie  powietrza  do  luźnej  tkanki

łącznej klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Najważniejszym narządem wydalającym jony wodorowe jest/są:

A.  płuca,
B.  wątroba,
C.  nerki,
D.  nadnercza.

Zadanie 0.
Kontrola  skuteczności  prowadzenia  sztucznej  wentylacji  NIE
obejmuje monitorowania:

A.  diurezy godzinowej,
B.  zabarwienia płytek paznokciowych,
C.  prawidłowej wartości ciśnienia tętniczego i tętna,
D.  osłuchiwania klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Przed  przystąpieniem  do  odłączania  od  respiratora  powinno  się
zastosować wentylację techniką:

A.  IPPV - wentylacja przerywanym ciśnieniem dodatnim,
B.  CPPB - oddychanie z ciągłym ciśnieniem dodatnim,
C . CPAP - ciągłe ciśnienie dodatnie w drogach oddechowych,

ale chory oddycha spontanicznie,
D.  ASV - wspomagana wentylacja spontaniczna,



Zadanie 0.
Chory  lat  62  został  przyjęty  do  oddziału  OIT  po  urazie
czaszkowo-mózgowym. W chwili przyjęcia przytomny, w kontakcie.
Zaraz po przyjęciu należy ułożyć chorego w pozycji:

A .  dowolnej,
B.  płaskiej,
C.  na boku,
D.  z uniesieniem głowy o 30 stopni.

Zadanie 0.
Tężyczka  i  objawy  pseudotężyczkowe  -  skurcz  krtani,  powiek,
napad  dusznicy  bolesnej  lub  częstoskurczu,  napadowe
niedokrwienie palców rąk lub nóg, świadczą o:

A.  hipokalcemii,
B.  hipokaliemii,
C.  hipomagnezemii,
D.  hipofosfatemii.

Zadanie 0.
Typowa triada objawów tamponady serca to:

A . wysokie OCŻ + ciche tony serca + paradoksalna amplituda
tętna,

B.  zapadnięte żyły szyjne + tachykardia + sinica,
C.  duża amplituda tętna + sinica + wysokie OCŻ,
D . wysokie  OCŻ  +  wysokie  ciśnienie  tętnicze  +  ciche  tony

serca.

Zadanie 0.
Niedostateczna zawartość tlenu we krwi tętniczej to:

A .  hipoksemia,
B.  hipoksja,
C.  hiperkapnia,
D.  desaturacja.

Zadanie 0.
BLS to:

A.  podstawowe zabiegi resuscytacyjne,
B.  zaawansowane zabiegi resuscytacyjne,
C . zabiegi  resuscytacyjne  wykonywane  przez  ratowników

medycznych,
D . zabiegi  resuscytacyjne  wykonywane  przez  ratowników

przedmedycznych.



Zadanie 0.
Podczas  udzielania  pomocy,  poszkodowanego  ze  złamaniem żebra
należy ułożyć w pozycji:

A .  leżącej i zabandażować klatkę piersiową,
B.  siedzącej i zabandażować klatkę piersiową,
C.  półwysokiej i nie bandażować klatki piersiowej,
D.  w dowolnej i zabandażować klatkę piersiową.

Zadanie 0.
Poszkodowanych w stanie zagrożenia życia, wymagających pilnego
leczenia i transportu do szpitala oznacza się kolorem:

A.  czerwonym,
B.  żółtym,
C.  zielonym,
D.  czarnym.

Zadanie 0.
U  16-letniego  chłopca  doszło  do  odmrożenia  rąk.  Jak  postąpisz,
jeżeli  po  pewnym  czasie  na  rękach  pojawią  się  pęcherze  i
obrzęk?

A.  przekłujesz pęcherze i nałożysz jałowy opatrunek,
B.  nałożysz przymoczki z Rivanolu,
C.  nałożysz jałowy opatrunek z Oxycortem,
D.  nałożysz jałowy opatrunek.

Zadanie 0.
Które  miejsce  jest  najbardziej  właściwe  do  wkłucia  igły  podczas
odbarczania odmy prężnej?

A . bezpośrednio  pod  drugim  żebrem  w  linii
środkowo-obojczykowej,

B . bezpośrednio  pod  trzecim  żebrem  w  linii
środkowo-obojczykowej,

C . bezpośrednio  nad  trzecim  żebrem  w  linii
środkowo-obojczykowej,

D . bezpośrednio  nad  trzecim  żebrem  w  linii
środkowo-pachowej.

Zadanie 0.
Udzielając  pomocy  nieprzytomnemu,  który  doznał  urazu  głowy  w
następstwie wypadku drogowego, należy:

A.  unieruchomić odcinek szyjny kręgosłupa,
B.  zapewnić drożność dróg oddechowych,
C.  ułożyć poszkodowanego z lekko uniesionym tułowiem,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Podstawowym następstwem chronicznego stresu zawodowego jest:

A .  wystąpienie zaburzeń nerwicowych,
B.  "zespół wypalenia zawodowego",
C.  podejmowanie prób samobójczych i depresja,
D.  "ucieczka" w alkoholizm czy toksykomanię.

Zadanie 0.
Członek  zespołu  negocjacyjnego,  który  nie  uczestniczy
bezpośrednio  w  przebiegu  negocjacji,  a  do  jego  zadań  należy
obserwowanie przebiegu negocjacji i wyciąganie wniosków, to:

A.  rozjemca,
B.  mediator,
C.  rzecznik,
D.  analityk.

Zadanie 0.
D o sprawiedliwej  i  obiektywnej  samooceny  oraz  oceniania  innych
w procesie samokształcenia i kształcenia służą:

A.  doświadczenia wyniesione z czasów gdy byliśmy uczniami,
B . kryteria,  normy  i  skale  szacunkowe  obejmujące  wiedzę  i

umiejętności,
C . indywidualne  poczucie  sprawiedliwości  wynikające  z

kodeksu etyki zawodowej,
D . informacje  przekazane  od  osób  o  długim  stażu  pracy

pielęgniarskiej.



Zadanie 0.
Planując i realizując proces kształcenia ludzi dorosłych:

A . zakładamy,  że  efektem  końcowym  będzie  przyrost  i
nowelizacja  wiedzy,  opanowanie  nowych  umiejętności
(intelektualnych,  psychomotorycznych,  i  innych)  oraz
dokonanie  zmian  w  osobowości  poprzez  proces
samowychowania i wychowania,

B . przewidujemy,  że  osiągnięciem  końcowym  uczestników
szkolenia  będzie  utrwalenie  i  usystematyzowanie  wiedzy
zdobytej  w  szkole  pielęgniarskiej  oraz  poznanie  nowych
osiągnięć z dziedzin pokrewnych (medycyna, psychologia,
rehabilitacja),

C . zakładamy,  że  wszyscy  uczestnicy  rozwiną
zainteresowania  postępem  medycyny  jako  nauki  oraz
opanują  umiejętności  interpretacji  wyników  badań
laboratoryjnych,  rentgenowskich,  wziernikowych  i
fizykalnych,

D . nie  formułujemy  żadnych  celów  i  oczekiwań,  gdyż  efekty
kształcenia  są  zindywidualizowane  i  zależą  jedynie  od
aktywności  własnej  osób  uczących  się  oraz  posiadanego
przez nie wskaźnika ilorazu inteligencji.

Zadanie 0.
Pełnienie  rol i  zawodowej  (lekarza,  pielęgniarki)  zależy  od
struktury  i  organizacji  grupy,  w  której  jest  wykonywana,  od  je j
zwartości wewnętrznej oraz:

A.  tradycji i kompetencji zawodowych,
B.  systemu sankcji, którymi dysponuje,
C.  identyfikacji z zawodem,
D.  kompetencji zawodowych.

Zadanie 0.
Otoczenie wyznacza określone postawy i zachowania oczekiwane od
osób  niepełnosprawnych.  Często  ich  zachowania  rozpatruje  s ię
jako  zachowania  dewiacyjne.  O  tym,  czy  niepełnosprawność  jest
piętnowana, czy nie - decydują:

A.  rodzaj i stopień zaawansowania niepełnosprawności,
B.  osoby z najbliższego środowiska osoby niepełnosprawnej,
C.  widoczność niepełnosprawności,
D.  nieodwracalność niepełnosprawności.



Zadanie 0.
Który  z  niżej  wymienionych  elementów  procesu  podejmowania
decyzji  dotyczących  dobra  moralnego  człowieka  jest
najważniejszy?

A.  warunki i okoliczności,
B.  bodziec,
C . analiza  sytuacji  (problemu)  i  czynników  warunkujących

jego rozwiązanie,
D.  realizacji podjętej decyzji.

Zadanie 0.
P o  raz  pierwszy  w  Polsce  prawa  pacjenta  zostały  uregulowane
aktem prawnym w roku:

A.  1981,
B.  1989,
C.  1991,
D.  1997.

Zadanie 0.
Środki finansowe na ochronę zdrowia od 1 stycznia 1999r.:

A .  są wydzielone z budżetu państwa,
B . pochodzą  ze  składek  obywateli  na  ubezpieczenie

zdrowotne,
C.  są w dyspozycji ministerstwa finansów,
D.  są w dyspozycji ministerstwa zdrowia.

Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.
W  jednym ze szpitali  wprowadzono badanie satysfakcji pacjenta -
każdy  pacjent  w  tydzień  po  wypisie  ze  szpitala  otrzymuje  pocztą
ankietę,  z  prośbą  o  ocenę  jego  pobytu  w  oddziale  szpitalnym.
Jaką metodę badawczą zastosowano w tym szpitalu:

A.  pomiaru bezpośredniego,
B.  pomiaru fizjologicznego,
C.  pomiaru pośredniego,
D.  obserwacji pośredniej.



Zadanie 0.
Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności  leczniczej,
jako indywidualną praktykę, NIE jest zobowiązana do:

A . posiadania  specjalizacji  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
lub  położnictwa  lub  innej  dziedzinie  mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia,

B.  posiadania prawa wykonywania zawodu,
C.  uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
D . zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

obejmującej  szkody  będące  następstwem  udzielania
świadczeń  zdrowotnych  albo  niezgodnego  z  prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 0.
Promocja zdrowia według dokumentu "Karta Ottawska" oznacza:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B . proces  mający  na  celu  poprawę  stanu  zdrowia
społeczeństwa,

C . system  kształcenia  jednostek  i  społeczeństwa  w  zakresie
utrzymania  pełnej  sprawności  psychicznej,  f izycznej  i
społecznej,

D . działania podejmowane przez ochronę zdrowia i mające na
celu  poprawę  lub  utrzymanie  pełnej  sprawności
psychicznej, fizycznej i społecznej.

Zadanie 0.
Przyjęta  przez  państwo  koncepcja  ochrony  zdrowia  obywateli,
której  wyrazem  jest  system  zorganizowanych  działań,  urządzeń,
instytucji i norm prawnych służących zdrowiu społeczeństwa to:

A.  promocja zdrowia,
B.  polityka ochrony zdrowia,
C.  służba zdrowia,
D.  polityka społeczna.

Zadanie 0.
Czy osoba ubezpieczona ma prawo wyboru szpitala, w którym chce
się leczyć i nie ponosić kosztów leczenia?

A . tak, każdy może sobie wybrać szpital, w którym chce być
leczony,

B.  nie ma prawa wyboru szpitala,
C . m a  prawo  wyboru,  ale  ograniczone  tylko  do  takiego

szpitala, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia,

D . może  korzystać  tylko  z  usług  szpitala,  do  którego
kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.



Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
Język  pacjenta  pokryty  jest  grubą  warstwą  białego  nalotu,  który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

A.  infekcję drożdżakową,
B.  aftowe zapalenie jamy ustnej,
C.  leukoplakię,
D.  język geograficzny.

Zadanie 0.
Podejrzewając  tamponadę  worka  osierdziowego  w  badaniu  EKG
obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  chorym  gorączkującym,  pielęgniarka
prowadząca  bilans  płynów  musi  uwzględnić  poniesione  straty
przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Pole widzenia możemy ocenić:

A.  metodą konfrontacyjną,
B.  kierując strumień światła na źrenicę,
C.  przy pomocy tablic Snellena,
D.  przy pomocy oftalmoskopu.



Zadanie 0.
Przeprowadzając  wywiad  z  pacjentem  odczuwającym  lęk,
pielęgniarka/położna, powinna:

A.  zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta,
B.  mówić spokojnie i konkretnie,
C.  uzyskać informacje tylko z dokumentacji,
D.  pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta.

Zadanie 0.
Priorytetowym  działaniem  w  nagłym  zatrzymaniu  krążenia,  w
mechanizmie  migotania  komór,  mającego  miejsce  w  warunkach
pozaszpitalnych, jest:

A .  defibrylacja elektryczna,
B.  podanie adrenaliny,
C.  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zadanie 0.
Pierwszoplanowym  postępowaniem  u  pacjenta  po  epizodzie
tonięcia, jest:

A .  udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji,
B .  osuszenie pacjenta,
C.  dążenie do przywrócenia normotermii,
D.  wykonanie bezpośredniego masażu serca.

Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.



Zadanie 0.
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

A .  5-6 m,
B.  8 m,
C.  9 m,
D.  10 m.

Zadanie 0.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:

A.  drżenie języka,
B.  gładka i ciepła skóra,
C.  bradykardia,
D.  tachykardia.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
Oddech Biota charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.



Zadanie 0.
W skali GCS - wyprostna odpowiedź ruchowa oceniana jest na:

A.  4 punkty,
B.  3 punkty,
C.  2 punkty,
D.  1 punkt.

Zadanie 0.
U  osoby  dorosłej  doszło  do  zatrzymania  krążenia,  wezwano
pogotowie i oczekiwano na jego przyjazd (nie prowadzono żadnych
czynności  ratowniczych),  przybyły  po  6  minutach  zespół
ratownictwa  stwierdza  migotanie  komór.  W  tej  sytuacji  w
pierwszej kolejności należy:

A.  bezzwłocznie wykonać trzy cykle defibrylacji,
B .  wykonać kardiowersję elektryczną,
C . przez  2  minuty  poprowadzić  reanimację

krążeniowo-oddechową, a następnie wykonać defibrylację,
D . wykonać  defibrylację  energią  150  J  i  niezwłocznie

podjąć pośredni masaż serca.

Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie. Osłuchowo nad płucami u dziecka mogą dominować:

A.  trzeszczenia drobnobańkowe,
B.  trzeszczenia grubobańkowe,
C.  świsty,
D.  furczenia.

Zadanie 0.
Podczas  badania  palpacyjnego  przepukliny  pachwinowej,  pacjent
powinien przyjąć pozycję:

A .  stojącą,
B.  siedzącą,
C.  leżącą płaską,
D.  leżącą półwysoką.

Zadanie 0.
Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, polega na:

A.  wydłużeniu czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego,
B . zupełnym  przerwaniu  przewodzenia  w  węźle

przedsionkowo-komorowym,
C.  przewodzeniu drogą dodatkową,
D . okresowym  przerwaniu  przewodzenia

przedsionkowo-komorowego.



Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.

Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.

Zadanie 0.
W etapie czwartym procesu pielęgnowania wyróżniamy następujące
fazy:

A.  analizowanie wyników opieki,
B . porównywanie  stanu  pacjenta  z  uprzednio  realizowanym

planem,
C . porównywanie  stanu  środowiska  z  uprzednio  założonymi

celami,
D . analizowanie  wyników  opieki  pielęgniarskiej  i

formułowanie oceny.

Zadanie 0.
Dokumentacja  pielęgniarska  w  oddziale  szpitalnym  powinna
składać się z:

A .  historii pielęgnowania i arkusza obserwacji,
B . historii  pielęgnowania,  indywidualnej  karty

pielęgnowania, oceny wyników opieki pielęgniarskiej,
C . indywidualnej karty pielęgnowania, oceny wyników opieki

pielęgniarskiej, arkusz obserwacji,
D . arkusza  obserwacji,  historii  pielęgnowania,  oceny

wyników opieki pielęgniarskiej.

Zadanie 0.
Badania pilotażowe mają na celu:

A . sprawdzenie  przydatności  stosowanych  metod
statystycznych,

B . sprawdzenie  poprawności  metodologicznej  badań  i
rzetelności narzędzi badawczych,

C . sprawdzenie  poprawności  i  warunków  przeprowadzenia
badań,

D.  przygotowanie badanych do udziału w badaniach.



Zadanie 0.
Do metod badawczych w pielęgniarstwie zaliczamy:

A . obserwację,  sondaż  diagnostyczny,  eksperyment,  analizę
przypadków, testy socjometryczne,

B.  analizę piśmiennictwa, obserwację,
C.  ankietę, wywiad,
D.  wywiad, analizę piśmiennictwa.

Zadanie 0.
Pierwsza szkoła pielęgniarstwa na świecie została założona w:

A.  1911 roku w Nowym Yorku przez Florencję Nightingale,
B.  1660 roku we Francji przez św. Vincentego a`Paulo,
C.  1860 roku w Londynie przez Florencję Nightingale,
D.  1922 roku w Warszawie przez Marię Epstein.

Zadanie 0.
Restrukturyzacja  opieki  zdrowotnej  w  miejscu  zamieszkania
stworzyła nową jakość opieki pielęgniarskiej, którą jest:

A .  środowiskowa opieka rejonowa,
B.  pielęgniarska opieka specjalistyczna,
C.  długoterminowa opieka domowa,
D . domowa  opieka  pielęgniarska  z  ramienia  organizacji

społecznych.

Zadanie 0.
W  oddziale położniczym pewnego szpitala w okresie roku urodziło
s ię  odpowiednio  w  kolejnych  miesiącach:  80,  70,  60,  60,  60,  30,
40,40,  40,  20,  40,  60  noworodków.  I le  noworodków  urodziło  s ię
średnio w tym oddziale w czasie jednego miesiąca:

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

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.

Zadanie 0.
WordArt w edytorze tekstu Word jest to:

A .  obiekt, w którym możemy umieszczać tekst,
B.  program, który umożliwia tworzenie efektownych napisów,
C.  program do wstawiania tabel,
D.  program do wstawiania wykresów.
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GRUPA 1
Zadanie 0.
Maksymalna ilość punktów w skali Glasgow to:

A.  5 punktów,
B.  10 punktów,
C.  15 punktów,
D.  20 punktów.

Zadanie 0.
Do przyczyn niskiego ciśnienia parcjalnego CO2 NIE należy:

A.  hipowolemia,
B.  oddech zwrotny dwutlenkiem węgla (uszkodzenie aparatu),
C.  hipertermia złośliwa,
D.  zatorowość płucna.

Zadanie 0.
D o  szpitala  zgłasza  się  matka  z  3-letnim  dzieckiem.  Chirurg
stwierdza  złamanie  kości  udowej  u  dziecka,  a  także  ślady  po
przypaleniach,  stare  blizny  i  l iczne  sińce.  W  dalszej
diagnostyce nie jest konieczne przeprowadzenie/wykonanie:

A.  badania radiologicznego całego układu kostnego,
B.  badania psychologicznego,
C.  scyntygrafii kości,
D.  wywiadu rodzinnego i środowiskowego.

Zadanie 0.
Najskuteczniejszym sposobem leczenia popunkcyjnych bólów głowy
jest:

A .  nawodnienie doustne i dożylne,
B.  podawanie leków przeciwbólowych działających objawowo,
C . wykonanie  zewnątrzoponowej  łaty  z  własnej  krwi

pacjenta,
D.  ułożenie pacjenta w pozycji na wznak.

Zadanie 0.
45-letni  pacjent  przyjęty  na  blok  operacyjny  z  rozpoznanym
tętniakiem  aorty  brzusznej.  U  pacjenta  wykonano  znieczulenie
ogólne  dotchawicze  +  znieczulenie  przewodowe  ciągłe  dla
zabezpieczenia  przeciwbólowego  pooperacyjnego  oraz  poprawy
czynności  płuc  w  okresie  pooperacyjnym.  Czy  wskazane  jest
założenie cewnika do pęcherza moczowego?

A.  nie ma konieczności,
B.  tak, powinien być założony na sali operacyjnej,
C.  w zależności od sugestii chirurgów,
D.  tak, po skończonym zabiegu.



Zadanie 0.
Objawem hipertermii złośliwej NIE jest:

A .  skurcz mięśni żwaczy i mięśni szkieletowych,
B.  gwałtowny wzrost temperatury ciała,
C.  wzrost pCO2,
D.  spadek pCO2.

Zadanie 0.
W  związku  z  niewydolnym  oddechem  bezpośrednio  po  operacji
pacjent  wymaga  sztucznej  wentylacji  płuc.  Wartości  PCO2=80,
HCO3 = 24, BB=48 mEq /l, BE=0, pH=7,2 odpowiadają:

A.  kwasicy oddechowej wyrównanej,
B.  kwasicy oddechowej niewyrównanej,
C.  alkalozie oddechowej wyrównanej,
D.  alkalozie oddechowej niewyrównanej.

Zadanie 0.
Pacjentka  zakwalifikowana  do  usunięcia  ciąży  ektopowej  metodą
laparoskopową.  Którego  z  anestetyków  należy  unikać  wiedząc,  że
w trakcie zabiegu będzie podawany CO2 do jamy brzusznej?

A.  podtlenku azotu,
B.  halotanu,
C.  izofluranu,
D.  enfluranu.

Zadanie 0.
Jaka jest główna przyczyna wstrząsu kardiogennego?

A.  zmniejszenie objętości krwi krążącej,
B.  spadek rzutu minutowego serca,
C.  zmniejszenie oporu obwodowego,
D.  spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 0.
Wprowadzenie  u  osoby  dorosłej  do  krwi  większej  i lości  roztworu
hipotonicznego (ponad 100 ml):

A .  nie wywołuje zmian w krwinkach czerwonych,
B . powoduje  ucieczkę  wody  z  krwinek  czerwonych,  a  w

efekcie kurczenie się krwinek,
C . powoduje  przewodnienie  krwinek,  a  w  efekcie  ich

hemolizę,
D.  początkowo B, a następnie C.



Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  środków  znieczulenia  miejscowego  działa
najkrócej?

A.  Bupivacaina,
B.  Lignocaina,
C.  Etydocaina,
D.  Mepivacaina.

Zadanie 0.
W przypadku autologicznej transfuzji krwi stosuje się:

A .  przedoperacyjne oddanie krwi własnej,
B.  przedoperacyjną hemodylucję izowolemiczną,
C.  śródoperacyjną maszynową autotransfuzję,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
4-letnie  dziecko  przygotowane  do  planowanej  operacji
antyrefluksowej moczowodów. Do podania w premedykacji zlecono
dziecku Midazolam. Jaki  sposób podania leku jest  optymalny dla
dziecka?

A.  doodbytniczy,
B.  dożylny,
C.  domięśniowy,
D.  doustny.

Zadanie 0.
Kwasica metaboliczna NIE powstaje z powodu:

A.  niedoboru potasu,
B.  utraty zasad,
C.  ostrej niewydolności nerek,
D.  biegunki.

Zadanie 0.
50-letnia  pacjentka,  w  wywiadzie  podaje  astmę  oskrzelową,
przygotowana  jest  do  operacji  plastyki  przepukliny  pachwinowej
prawej. Do znieczulenia ogólnego może otrzymać wymienione leki,
Z WYJĄTKIEM:

A.  Thiopentalu,
B.  Ketaminy,
C.  Halotanu,
D.  Izofluranu.



Zadanie 0.
Manewr Sellicka ma na celu:

A.  udrożnienie górnych dróg oddechowych,
B.  ułożenie chorej w pozycji bezpiecznej,
C . zabezpieczenie  pacjentki  przed  aspiracją  treści

żołądkowej,
D.  ułatwienie oddychania.

Zadanie 0.
Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) służy ocenie:

A . wypełnienia łożyska naczyniowego i  pracy prawej komory
serca,

B.  czynności oddechowej,
C.  świadomości,
D.  pracy lewej komory serca.

Zadanie 0.
Aby  zapobiegać  nagłemu śródoperacyjnemu zatrzymaniu krążenia
należy:

A . prowadzić  ciągłe  monitorowanie  przyrządowe  i
bezprzyrządowe,

B.  osłonowo podawać aminy katecholowe,
C . podczas  każdego  znieczulenia  przetaczać  preparaty

krwiopochodne,
D.  nieprzekraczać 3 godzin trwania znieczulenia ogólnego.

Zadanie 0.
25-letnia  pacjentka  przyjęta  do  planowanej  operacji  tarczycy.  W
wywiadzie  brak  innych  obciążeń  chorobowych.  Które  z  powikłań
jest mało prawdopodobne po zabiegu operacji tarczycy?

A.  przełom tarczycowy,
B.  uszkodzenie nerwu krtaniowego,
C.  moczówka prosta,
D.  niedoczynność przytarczyc.

Zadanie 0.
4-letnie  dziecko  jest  przygotowane  do  zabiegu  koarktacji  aorty.
D o zabiegu założono dziecku dwa dostępy dożylne obwodowe 22G i
18G  oraz  dwukanałowy  cewnik  do  żyły  szyjnej  wewnętrznej  20G.
Wlew dopaminy należy podłączyć do:

A.  obwodowego dostępu o mniejszym przekroju,
B.  obwodowego dostępu o większym przekroju,
C.  kanału cewnika do którego podłączony jest OCŻ,
D.  kanału cewnika bez OCŻ.



Zadanie 0.
Rurka Carlensa jest to rurka:

A . o podwójnym świetle, umożliwiająca wentylowanie jednego
płuca,

B.  z tworzywa PCV z mankietem uszczelniającym,
C . z  tworzywa  lateksowego  z  wtopioną  spiralą

usztywniającą,
D.  typu "południe".

Zadanie 0.
Do oceny świadomości chorego używa się skali:

A .  Guedela,
B.  VAS,
C.  ASA,
D.  Glasgow.

Zadanie 0.
Łzawienie i/lub mruganie w znieczuleniu opioidami i podtlenkiem
azotu jest/są objawem:

A.  drażniącego wpływu gazu anestetycznego na gałkę oczną,
B.  przedawkowania tych leków,
C.  niewystarczającej anestezji,
D.  odpowiedzi A i B są poprawne.

Zadanie 0.
Najsilniejsze działanie przeciwbólowe wykazuje:

A.  morfina,
B.  alfentanyl,
C.  sufentanyl,
D.  fentanyl.

Zadanie 0.
Przygotowujesz  się  do  znieczulenia  ogólnego  30-letniej  kobiety
z  nadczynnością  tarczycy.  W  czasie  zabiegu  planowane  jest
usunięcie  wola  zamostkowego.  Do  intubacji  tchawicy  należy  użyć
rurki:

A .  profilowanej północnej,
B.  z balonem,
C.  zbrojonej,
D.  profilowanej południowej.



Zadanie 0.
D o  najczęściej  występujących  powikłań  pooperacyjnych  w
pierwszych 2 godzinach po zabiegu należą:

A.  zaburzenia wymiany gazowej w płucach,
B.  zaburzenia rytmu serca,
C.  aspiracyjne zapalenie płuc,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
3-letnie  dziecko  przygotowywane  do  sanacji  jamy  ustnej  w
znieczuleniu ogólnym. Która z technik intubacji jest wskazana?

A.  intubacja rurką zbrojoną przez usta,
B.  intubacja rurką nosowo-tchawiczą,
C.  maska krtaniowa,
D.  intubacja rurką profilowaną äpółnocnąö przez usta.

Zadanie 0.
Środkiem zwiotczającym z wyboru, u chorego z mocznicą jest:

A .  pankuronium,
B.  wekuronium,
C.  atrakurium,
D.  miwakurium.

Zadanie 0.
Jaki  poziom  znieczulenia  zewnątrzoponowego  jest  wymagany  dla
wyłączenia bólu okołoporodowego?

A.  Th 4,
B.  Th 8,
C.  Th 10,
D.  Th 12.

Zadanie 0.
Jakie jest najgroźniejsze powikłanie przedłużonej intubacji?

A.  obrzęk głośni,
B.  zwężenie podgłośniowe krtani,
C.  odleżyna skóry nosa,
D.  obrzęk krtani.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  leków  jest  depolaryzującym  środkiem
zwiotczającym?

A.  arduan,
B.  tracrium,
C.  scolina,
D.  norcuron.



Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  metod  jest  właściwa  do  określania
natężenia bólu pooperacyjnego?

A.  opisanie przez pacjenta bólu słowami,
B.  zastosowanie skali analogowej (liniowej),
C.  zastosowanie skali punktowej (0 - 10 pkt),
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Jakie leki nie wchodzą obowiązkowo w skład premedykacji?

A.  opioidy,
B.  benzodiazepiny,
C.  neuroleptyki,
D.  antycholinergiczne.

Zadanie 0.
45-letni  pacjent  z  ciężką  postacią  hemofili i  A ,  z  przewlekłym
zapaleniem  wątroby  typu  C  przygotowywany  jest  do  planowanej
operacji  cholecystektomii.  Jaki  preparat  krwiopochodny  musi
otrzymać chory przed zabiegiem operacyjnym?

A.  koncentrat krwinek płytkowych,
B.  czynnik VIII,
C.  masę erytrocytarną,
D.  czynnik IX.

Zadanie 0.
Jakie działanie na oskrzela ma atropina?

A.  rozszerza oskrzela,
B.  zwęża oskrzela,
C.  nie wywiera wpływu na oskrzela,
D.  zwęża a potem rozszerza oskrzela.

Zadanie 0.
Który z pomiarów jest rzadko stosowany u dzieci?

A.  EKG, saturacja i kapnometria,
B.  pomiar temperatury,
C.  krwawy pomiar OCŻ i ciśnienia tętniczego,
D.  pomiar rzutu serca przez cewnik Swana-Ganza.

Zadanie 0.
N a  jakim  poziomie  kręgosłupa  znajduje  s ię  rozwidlenie  tchawicy
u niemowlęcia?

A.  Th1 - Th2,
B.  Th2 - Th3,
C.  Th3 - Th4,
D.  Th4 - Th5.



Zadanie 0.
Do jakiego rodzaju znieczulenia używa się cewnika epiduralnego?

A.  podpajęczynówkowego,
B.  zewnątrzoponowego,
C.  śródopłucnowego,
D.  zewnątrzoponowego-ciągłego.

Zadanie 0.
W  przygotowanym  zestawie  do  znieczulenia,  znajdują  się
barbiturany  pochodzenia  siarkowego,  środki  ataraktyczne  i
zwiotczające. Środkami ataraktycznymi są:

A.  Midozolam, Valium,
B.  Thiopental, Ketamina,
C.  Propofol, Etomidat,
D.  Droperidol, Fenactil.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  leków  używanych  w  anestezjologii  nie
wpływa na wzrost ciśnienia śródgałkowego?

A.  ketamina,
B.  adrenalina,
C.  midazolam,
D.  suksametonium.

Zadanie 0.
Pacjent,  u  którego  w  laryngoskopii  bezpośredniej,  widoczna  jest
tylko nagłośnia, otrzymał III° według skali:

A .  Mallampatiego,
B.  Patil la,
C.  Willsona,
D.  Cormacka - Lehana.

Zadanie 0.
7-letni  chłopiec  przyjęty  do  zabiegu  usunięcia  migdałków.
Wywiad  rodzinny  obciążony  jest  hipertermią  złośliwą.Co  należy
bezwzględnie zabezpieczyć na stanowisku znieczulenia?

A.  mieszankę lityczną,
B.  dantrolen,
C.  fenactil,
D.  NaHCO3.



Zadanie 0.
Najczęściej  spotykanym  uszkodzeniem  układu  oddechowego  po
urazie klatki piersiowej jest:

A .  uszkodzenie tchawicy,
B.  uszkodzenie oskrzeli,
C .  odma i krwiak,
D.  uszkodzenie płuca.

Zadanie 0.
Przed  przekazaniem  pacjenta  po  zabiegu  operacyjnym  i
znieczuleniu  na  salę/oddział  poznieczuleniowy,  dokonywana  jest
ocena jego stanu zdrowia wg zmodyfikowanej skali Aldrete'a:

A . ocenie  poddaje  s ię  3  zasadnicze  parametry:  saturację,
parametry krążeniowo-oddechowe, świadomość,

B . ocenie  podaje  s ię  5  parametrów:  aktywność  ruchową,
oddychanie,  ciśnienie  tętnicze  w  stosunku  do  wartości
przed  znieczuleniem,  stopień  przytomności,  saturację
hemoglobiny tlenem,

C . ocenie  poddaje  s ię  stopień  nawiązania  spontanicznej
rozmowy  z  chorym,  funkcję  nerek  w  oparciu  o  diurezę
godzinową, utratę śródoperacyjną płynów,

D . dokonuje się tylko oceny stanu wybudzenia uwzględniając
powrót czynności motorycznych, ale również występowanie
nie  zaburzonej  mowy  i  stanu  hemodynamicznego  układu
krążenia oraz oddychania.

Zadanie 0.
60-letni  pacjent  przyjęty  do  szpitala  z  powodu  äostrego
brzuchaö do operacji niedrożności jel it. W wywiadzie chorobowym
alkoholizm  i  marskość  wątroby.  Zaplanowano  zabieg  w
znieczuleniu  ogólnym.Jaki  środek  zwiotczający  należy
przygotować dla pacjenta?

A.  Suksametonium,
B.  Pancuronium,
C.  Atracurium,
D.  Arduan.

Zadanie 0.
Kapnometria jest to analiza stężenia:

A.  CO2 w powietrzu wdechowym,
B.  CO2 w powietrzu wydechowym,
C.  N2O w powietrzu wdechowym,
D.  O2 w powietrzu wdechowym.



Zadanie 0.
Co to jest perfuzja?

A.  upowietrznienie pęcherzyków płucnych,
B . przechodzenie gazów oddechowych z pęcherzyków płucnych

do krwi i z krwi do pęcherzyków płucnych,
C.  przepływ krwi przez płuca,
D.  stosunek wentylacji do perfuzji.

Zadanie 0.
Który  ze  środków  wziewnych  może  być  stosowany  do  indukcji
znieczulenia w torakochirurgii?

A.  izofluran,
B.  halotan,
C.  sevofluran,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Wytworzenie odmy otrzewnowej przy zastosowaniu CO2 , resorpcja
CO2 i zmiana pozycji pacjenta podczas zabiegu mają wpływ na:

A.  funkcjonowanie układu moczowego i filtrację nerkową,
B . układ  oddechowy  i  krążenia,  istotnie  zaburzając

homeostazę ustroju,
C . funkcjonowanie  układu  nerwowego,  prowadząc  do

okresowego niedotlenienia,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Pacjentka  we  wstrząsie  hipowolemicznym  przyjęta  do  szpitala  z
powodu  pęknięcia  ciąży  pozamacicznej.  Ciśnienie  tętnicze  krwi
należy wyrównać:

A.  adrenaliną,
B.  noradrenaliną,
C.  ephedryną,
D.  płynami i krwią.

Zadanie 0.
Jak nazywa się przeszczep szpiku kostnego pochodzący od dawcy
spokrewnionego?

A.  autologiczny,
B.  allogeniczny,
C.  homologiczny,
D.  izogeniczny.



Zadanie 0.
Mężczyzna  lat  45,  bez  istotnych  obciążeń  zdrowotnych
przygotowany  do  operacji  guzków  krwawniczych  odbytu  w
znieczuleniu  podpajęczynówkowym  (blok  siodłowy).  Po  podaniu
środka  znieczulającego  u  chorego  wystąpił:  niepokój,
tachykardia  i  istotny  spadek  ciśnienia  tętniczego.  Po
wystąpieniu tych objawów w pierwszej kolejności należy:

A.  podać wlew płynów infuzyjnych,
B.  ułożyć pacjenta w pozycji Fowlera,
C.  ułożyć pacjenta w pozycji Trendelenburga,
D.  podać efedrynę.

Zadanie 0.
Który związek jest antagonistą heparyny?

A.  nalokson,
B.  witamina K,
C.  siarczan protaminy,
D.  siarczan magnezu.

Zadanie 0.
Premedykacja do zabiegów okulistycznych ma na celu:

A . uspokojenie  chorego,  zapobieganie  wystąpieniu  odruchu
kaszlu w okresie śródoperacyjnym,

B . zmniejszenie lęku i pobudzenia, zapobieganie nudnościom
i  wymiotom  pooperacyjnym,  stabilizację  ciśnienia
wewnątrzgałkowego,

C . zmniejszenie  lęku  i  pobudzenia,  wydzielania  śl iny  i
zwiększenia osobniczej tolerancji na ból,

D . zapobieganie  nudnościom  i  wymiotom  pooperacyjnym,
obniżenie diurezy.

Zadanie 0.
Jakie są typowe objawy nadczynności tarczycy?

A.  bradykardia, niedociśnienie, ospałość,
B.  tachykardia, niedociśnienie, nadpobudliwość,
C.  nadciśnienie tętnicze, ospałość,
D.  wzmożona pobudliwość, tachykardia, nadciśnienie.

Zadanie 0.
W  jakich  włóknach  nerwowych  wraca  najszybciej  przewodnictwo,
gdy środek miejscowo znieczulający przestaje działać?

A.  czuciowych,
B.  współczulnych,
C.  ruchowych,
D.  wszystkich jednocześnie.



Zadanie 0.
Łopatki zakrzywione są częścią laryngoskopu typu:

A.  Magilla,
B.  Macintosha,
C.  Foreggera,
D.  Sewarda.

Zadanie 0.
Która z tętnic jest najczęściej kaniulowana?

A.  promieniowa,
B.  pachowa,
C.  udowa,
D.  stopy.

Zadanie 0.
3-letnia dziewczynka, nagle podczas zabawy zaczęła manifestować
silny  niepokój,  świszczący  oddech.  Co  jest  najbardziej
prawdopodobną przyczyną stanu dziecka?

A.  atak astmy,
B.  ciało obce w tchawicy,
C.  ciało obce w przełyku,
D.  napad histerii.

Zadanie 0.
U  znieczulonego  i  zwiotczonego  pacjenta  z  otwartą  klatką
piersiową ułożonego na lewym boku:

A.  prawe płuco jest źle wentylowane i dobrze perfundowane,
B.  lewe płuco jest dobrze wentylowane i źle perfundowane,
C.  lewe płuco jest źle perfundowane i źle wentylowane,
D.  prawe płuco jest dobrze wentylowane i źle perfundowane.

Zadanie 0.
Pielęgnacja  chorego  z  obrażeniami  klatki  piersiowej  wymaga
szczególnego  nadzoru  i  kontroli.  Co  pozwoli  pielęgniarce
zaobserwować narastanie odmy podskórnej?

A.  kontrola drenażu,
B.  kontrola wydolności oddechowej,
C.  sedacja,
D.  kontrola powłok.

Zadanie 0.
Cytrynian sodu podawany doustnie powoduje:

A.  wzrost pH soku żołądkowego,
B.  obniżenie pH soku żołądkowego,
C.  nie ma wpływu na pH,
D.  działa przeciwwymiotnie.



Zadanie 0.
Ile jest grup ASA w całej klasyfikacji?

A.  2 grupy,
B.  3 grupy,
C.  5 grup,
D.  7 grup.

Zadanie 0.
Antagonistyczne  właściwości  w  stosunku  receptora
benzodiazepinowego wykazuje:

A.  Flumazenil (Anexate),
B.  Nalokson (Narcan),
C.  Flunitrazepam (Rohypnol),
D.  Propofol (Diprivan).

Zadanie 0.
Który  z  czynników  ryzyka  wystąpienia  odleżyn  NIE  jest  oceniany
w skali Norton?

A.  stan świadomości,
B.  ból ,
C.  aktywność, zdolność poruszania się,
D.  czynność zwieraczy.

Zadanie 0.
Podczas utraty płynów odpowiadającej 6-8% masy ciała, obserwuje
się:

A .  apatię, bradykardię, bradypnoe,
B.  apatię, pobudzenie ruchowe, spadek RR, bradykardię,
C . apatię,  wysuszenie  błon  śluzowych  jamy  ustnej  i  języka,

tachykardię, ortostatyczne spadki RR, skąpomocz,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
D o  hemodializy  stosuje  s ię  cewniki  jedno-  lub  dwukanałowe
wprowadzane do dużych naczyń żylnych. Zabezpieczenie cewników
do hemodializy polega na:

A.  zamknięciu jałowym korkiem kanału cewnika,
B . założeniu jałowego opatrunku wokół wkłucia, wypełnieniu

kanału cewnika heparyną i zamknięciu jałowym korkiem,
C.  założeniu jałowego opatrunku i zamknięciu cewnika,
D.  założeniu opatrunku i zamknięciu cewnika.



Zadanie 0.
W  przebiegu  leczenia  zawału  serca  u  pacjenta  wystąpiły:  duża
duszność,  kaszel  z  odksztuszaniem  różowej  plwociny,  głośne
rzężenia  nad  płucami.  Pacjent  jest  blady,  spocony,  ma  uczucie
lęku  przed  śmiercią,  siedzi  na  łóżku,  pochylony  do  przodu.  Stan
pacjenta jest spowodowany:

A.  dysfunkcją lewej komory,
B.  infekcją płuc,
C.  dysfunkcją prawej komory,
D.  zbyt długim leżeniem w łóżku.

Zadanie 0.
Oceniając  ryzyko  rozwoju  odleżyn  przy  pomocy  skali  Waterlow
uwzględnia się:

A . stan  kliniczny,  stan  psychiczny,  aktywność,  ruchliwość,
czynność zwieraczy,

B . płeć,  wiek,  stan  skóry,  budowę  ciała,  ruchliwość,
apetyt,  czynność  zwieraczy,  niedożywienie  tkankowe,
defekt  neurologiczny,  obrażenia  ciała  i  zabiegi
operacyjne, przyjmowane leki,

C . skalę  Glasgow,  aktywność,  stan  skóry,  czynność
zwieraczy,

D . obrażenia  ciała,  długość  pobytu  w  oddziale,
niedożywienie tkankowe, defekt neurologiczny.

Zadanie 0.
Defibrylację elektryczną wykonuje się w przypadku:

A.  częstoskurczu nadkomorowego,
B.  częstoskurczu komorowego,
C.  migotania i trzepotania przedsionków,
D.  migotania i trzepotania komór.

Zadanie 0.
Mechanizmem kompensacyjnym kwasicy metabolicznej jest:

A .  wzrost wartości pO2,
B.  zwiększenie wentylacji i obniżenie wartości pCO2,
C.  reabsorpcja w kanalikach i obniżenie stężenia HCO3,
D.  zmniejszenie wentylacji i podwyższenie wartości pCO2.

Zadanie 0.
Resuscytacja ma na celu przywrócenie:

A.  podstawowych funkcji życiowych - krążenia i oddychania,
B.  pełnego ożywienia,
C.  krążenia, oddychania i świadomości,
D.  wszystkich funkcji życiowych.



Zadanie 0.
Pielęgniarka może  samodzielnie  (bez  zlecenia  lekarza)  wykonywać
usprawnianie ruchowe pacjenta, w zakresie:

A .  siadania,
B.  pionizacji,
C .  nauki chodzenia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Mechanizm nagłej śmierci sercowej polega na:

A.  zaburzeniu czynności elektrycznej serca,
B . zaburzeniu  czynności  elektrycznej  serca  lub  ostrej

mechanicznej niewydolności serca,
C.  zaleganiu krwi w rozszerzonych naczyniach,
D.  zmniejszeniu objętości krwi krążącej.

Zadanie 0.
Potwierdzeniem prawidłowego położenia rurki intubacyjnej jest:

A .  prawidłowa krzywa saturacji,
B.  unoszenie klatki piersiowej podczas wdechu,
C.  prawidłowa wartość i krzywa EtCO2,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Częstym  powikłaniem  blokady  splotu  ramiennego  lub  kaniulacji
dużych żył u pacjentów OIT jest:

A .  odma opłucnowa,
B.  obrzęk płuc,
C.  hyperwentylacja,
D.  płyn w jamie opłucnowej.

Zadanie 0.
Jaki  objaw  nieprawidłowego  funkcjonowania  ultrafiltratu  wynika
z zakrzepu?

A.  zwiększona objętość ultrafiltratu,
B.  ciemniejsza krew w hemofiltracie,
C.  jaśniejsza krew w hemofiltracie,
D.  nieznaczne ocieplenie drenu po stronie żylnej.

Zadanie 0.
Hiperkaliemia  jest  jedną  z  przyczyn  zmian  w  zapisie  EKG.
Objawem charakterystycznym dla hiperkaliemii NIE jest:

A .  wysoki, wąski załamek T,
B.  poszerzony zespół QRS,
C.  obniżenie odcinka ST,
D.  poszerzony i spłaszczony załamek P.



Zadanie 0.
Przyczyną rozkojarzenia elektromechanicznego, poza długotrwałym
niedokrwieniem mięśnia sercowego, jest:

A .  niewydolność wielonarządowa,
B.  hipoksja,
C.  zator krezki,
D.  uraz czaszkowo- mózgowy.

Zadanie 0.
Krótkotrwałe  utraty  przytomności  w  przebiegu  wolnej  akcji  serca
to zespół:

A .  Fallota,
B.  Fanconiego,
C.  Morgagniego-Adamsa-Stokesa (MAS),
D.  Browna-Sequarda.

Zadanie 0.
D o  oceny  stopnia  ciężkości  ostrego  zapalenia  trzustki  NIE
służy:

A.  skala Ransona,
B.  skala APACHE II,
C.  ocena wyglądu trzustki w obrazie CT,
D.  skala Ramsaya.

Zadanie 0.
W  większości  rodzajów  wstrząsów,  wcześnie  dochodzi  do
zmniejszenia  pojemności  minutowej  serca.  WYJĄTEK  stanowi
wstrząs:

A.  anafilaktyczny,
B.  hipowolemiczny,
C.  kardiogenny,
D.  septyczny.



Zadanie 0.
Pacjent  przyjęty  do  OIT  w  stanie  hipotermii  (temperatura
mierzona  termometrem  przełykowym  wynosi  33,2˚C).
Charakterystyczne dla tego stanu są następujące objawy:

A . wystąpienie  hipoksemii  z  rozwijającym  się  obrzękiem
płuc,  zaburzenia  perfuzji  obwodowej,  tachyarytmia,
wystąpienie zaburzeń rytmu,

B . wystąpienie  dreszczy,  drgawek,  splątania,  tachyarytmia,
zaburzenia czucia, skąpomocz,

C . hipotensja,  zatrzymanie  czynności  oddechowej  oraz
zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór lub
asystolii,

D . zwolnienie  czynności  oddechowej,  sztywność  mięśni,
występowanie zaburzeń rytmu serca o typie bradyarytmii,
osłabienie odruchów.

Zadanie 0.
W  przypadku,  gdy  utrata  wody  przewyższa  straty  sodu  w
organizmie, może dojść do:

A.  odwodnienia hipotonicznego,
B.  odwodnienia hipertonicznego,
C.  odwodnienia izotonicznego,
D.  hiponatremii.

Zadanie 0.
Przy migotaniu komór najważniejsza jest:

A .  wczesna defibrylacja,
B.  uciskanie klatki piersiowej,
C.  adrenalina podana dożylnie,
D . adrenalina  podana  dotchawiczo,  atropina  podana

dożylnie,

Zadanie 0.
Krew  pacjenta  napływająca  do  dializatora  musi  być  pozbawiona
zdolności krzepnięcia przez zastosowanie:

A.  witaminy C,
B.  heparynizacji,
C .  cytrynianów,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 0.
Zabieg angioplastyki przeprowadza się w znieczuleniu:

A.  ogólnym,
B.  miejscowym,
C.  przewodowym,
D.  przewodowym zewnątrzoponowym.



Zadanie 0.
Asystując  przy  intubacji  wykonujesz  manewr  Sellicka,  który
polega na:

A.  stabilizowaniu głowy chorego,
B.  sprawdzeniu położenia rurki,
C.  uciśnięciu chrząstki pierścieniowatej,
D.  uciśnięciu mostka po wprowadzeniu rurki.

Zadanie 0.
Asystolia to:

A .  częstoskurcz komorowy z wąskimi zespołami QRS,
B.  migotanie komór,
C.  migotanie przedsionków,
D.  brak czynności elektrycznej serca.

Zadanie 0.
Rozległość oparzenia oceniamy na podstawie "reguły 9" u:

A.  małych dzieci,
B.  dzieci do lat 7,
C.  dzieci do lat 12,
D.  ludzi dorosłych.

Zadanie 0.
U  dziecka  po  urazie  głowy,  pozycją  zapobiegającą  obrzękowi
mózgu jest:

A .  płaskie ułożenie û głowa równo z osią ciała,
B.  płaskie ułożenie û nogi lekko uniesione ku górze,
C.  głowa uniesiona 30░ w stosunku do osi tułowia,
D.  głowa uniesiona 45░ w stosunku do osi tułowia.

Zadanie 0.
D o powikłań metabolicznych związanych z prowadzonym żywieniem
pozajelitowym zalicza się:

A .  hipoglikemię, hiperglikemię, niewydolność oddechową,
B.  hipomagnezemię, hipermagnezemię,
C.  mocznicę, kwasicę mleczanową,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Za transport tlenu z płuc do tkanek odpowiedzialne są:

A.  retikulocyty,
B.  erytrocyty,
C.  monocyty,
D.  leukocyty.



Zadanie 0.
Do środków osoczozastępczych nie zalicza się:

A .  Aminomel,
B.  Dextran 40 000, 70 000,
C.  20% albuminy,
D.  10% HAES.

Zadanie 0.
Wstępna  płynoterapia  w  chorobie  oparzeniowej  z  zastosowaniem
reguły  Parklanda  polega  na  przetaczaniu  następującej  i lości
płynów:

A . 1,5 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni
ciała/24 godziny,

B . 4  ml  roztworu  krystaloidów/kg/%  oparzonej  powierzchni
ciała/24 godziny,

C . 1 0 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni
ciała/24 godziny,

D . 2 0 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni
ciała/24 godziny.

Zadanie 0.
W jaki prosty sposób monitorujesz wysycenie tlenem krwi?

A.  badaniem wolumetrycznym i używając kapnografu,
B.  badaniem gazometrycznym,
C.  pulsoksymetrią i wolumetrem,
D.  używając pulsoksymetru.

Zadanie 0.
Lekiem  pierwszego  rzutu,  stosowanym  w  leczeniu  wstrząsu
kardiogennego NIE jest:

A .  dopamina,
B.  dobutamina,
C.  levonor,
D.  ebrantil.

Zadanie 0.
Zespół zaburzeń oddechowych u dorosłych to:

A.  IRDS,
B.  DIC,
C.  ARDS,
D.  MODS.



Zadanie 0.
Objętość oddechowa płuc to taka ilość powietrza jaka:

A . może zostać wprowadzona do płuc w czasie maksymalnego
wdechu,

B.  zostaje uruchomiona podczas normalnego oddechu,
C . może  zostać  wydalona  z  płuc  w  czasie  maksymalnego

wydechu,
D.  znajduje się w płucach po maksymalnym wdechu.

Zadanie 0.
Elektrodę endokawitarną do stymulacji czasowej można wprowadzić
przez:

A.  żyłę podobojczykową,
B.  żyłę główną dolną,
C.  tętnicę szyjną zewnętrzną,
D.  tętnicę szyjną wewnętrzną.

Zadanie 0.
Całkowita  objętość  krwi  pełnej  u  zdrowego  dorosłego  człowieka
wynosi:

A .  50 - 56 ml/kg m.c.
B.  55 - 60 ml/kg m.c.
C.  60 - 66 ml/kg m.c.
D.  67 - 70 ml/kg m.c.

Zadanie 0.
U  6-latka  przyjętego  do  OITP  z  infekcją,  po  drgawkach
gorączkowych,  z  temperaturą  39,9°C,  hiperwentylującego  się,
pielęgniarka  pobrała  gazometrię.  W  otrzymanym  wyniku  zwracał
uwagę fakt obniżenia PaCO2. Świadczy to o:

A.  kwasicy oddechowej,
B.  zasadowicy oddechowej,
C.  zasadowicy metabolicznej,
D.  kwasicy metabolicznej.

Zadanie 0.
Przed podłączeniem 20% Mannitolu należy sprawdzić dodatkowo:

A.  temperaturę płynu,
B.  diurezę minutową,
C.  tętno i ciśnienie tętnicze pacjenta,
D.  klarowność płynu.



Zadanie 0.
Wzrost  temperatury  ciała  o  1˚C  na  dobę  u  dorosłego  człowieka,
powoduje wzrost utraty płynów o:

A.  100 ml,
B.  500 ml,
C.  50 ml,
D.  200 ml.

Zadanie 0.
Zbyt wąski mankiet w czasie pomiaru ciśnienia tętniczego metodą
pośrednią spowoduje, iż pomiar będzie:

A .  zaniżony,
B.  zawyżony,
C . zaniżony  lub  adekwatny,  w  zależności  od  ułożenia

kończyny,
D.  nie będzie różnicy w pomiarze.

Zadanie 0.
Utrata krwi jest przyczyną:

A.  przewodnienia izotonicznego,
B.  odwodnienia izotonicznego,
C.  odwodnienia hipertonicznego,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 0.
D o  OIT  przywieziono  kobietę,  która  upadła  straciwszy
przytomność.  U  pacjentki  obserwuje  się  szerokie  źrenice,
wilgotną  skórę,  ślinotok,  ciśnienie  tętnicze  i  tętno  w  normie,
płytki  oddech.  Poziomu  cukru  we  krwi  nie  da  się  określić
glukometrem. Wskazane objawy sugerują, że jest to śpiączka:

A.  hipoglikemiczna,
B.  mleczanowa,
C.  hiperosmotyczna,
D.  hiperglikemiczna.

Zadanie 0.
Rozpoczynając  resuscytację  krążeniowo  û  oddechową  u  osoby
dorosłej, jeden ratownik wykonuje:

A.  10 uciśnięć klatki piersiowej i 1 oddech,
B.  15 uciśnięć klatki piersiowej i 1 oddech,
C.  30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy,
D.  20 uciśnięć klatki piersiowej i 3 oddechy.



Zadanie 0.
Upośledzenie  motoryki  przewodu  pokarmowego  u  chorego
nieprzytomnego jest spowodowane:

A.  brakiem odżywiania chorego w sposób naturalny,
B.  podażą opioidów,
C.  unieruchomieniem chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Skóra u chorego we wstrząsie septycznym jest:

A .  zimna i wilgotna,
B.  ciepła i sucha,
C.  nadmiernie wychłodzona lub nadmiernie ucieplona,
D.  prawidłowo ucieplona.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  leczy  się  kwasicę  metaboliczną  we  wstrząsie
kardiogennym?

A.  podając wodorowęglan sodu,
B.  podając THAM (Tris),
C.  wyrównując niedobór sodu,
D.  wyrównując niedobór sodu i potasu.

Zadanie 0.
Najwyższym  priorytetem  leczenia  urazów  czaszkowo-mózgowych
jest:

A .  zszycie krwawiących powłok głowy,
B . zwalczanie objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego

i  utrzymanie  właściwego  przepływu  krwi  przez  tkankę
mózgową,

C.  podanie leków przeciwbólowych z grupy opioidów,
D.  podanie leków krążeniowych.

Zadanie 0.
Dla  oceny  ukrwienia  i  wydolności  protezy  aortalno-biodrowej
należy monitorować:

A.  pH błony śluzowej żołądka,
B.  temperaturę w przełyku,
C.  ICP,
D.  temperaturę kończyn dolnych.



Zadanie 0.
Optymalizacja krążenia w przypadku dawcy narządów polega na:

A . utrzymaniu  średniego  ciśnienia  tętniczego  w  granicach
70-110 mmHg, OCZ 6-12 mmHg przy zastosowaniu dopaminy w
dawce 10 mikrogramów/kg mc/min.,

B . utrzymaniu ciśnienia skurczowego na poziomie 35-45 mmHg
przy zastosowaniu wentylacji zastępczej,

C . utrzymanie ciśnienia skurczowego na poziomie minimum 60
mmHg bez konieczności wentylacji,

D . wszystkie  opisane  powyżej  zasady  postępowania  są
prawidłowe.

Zadanie 0.
U  chorego  po  zawale  mięśnia  sercowego  doszło  do  zatrzymania
krążenia  w  mechanizmie  migotania  komór.  Podczas  resuscytacji,
wodorowęglan sodu (NaHCO3):

A . powinien  być  podany  natychmiast  po  rozpoczęciu
resuscytacji,

B . powinien  być  podany  w  pierwszych  5-10  minutach
resuscytacji,

C . powinien być podany nie wcześniej niż po 5 minutach od
zatrzymania krążenia,

D . nie  powinien  być  stosowany  o  i le  przed  zatrzymaniem
krążenia  u  chorego  nie  stwierdzono  kwasicy
metabolicznej.

Zadanie 0.
Celem plazmaferezy jest usunięcie:

A .  nadmiaru płynów z organizmu,
B . białek  z  osocza  i  związanych  z  nimi  substancji

toksycznych,
C.  nadmiaru potasu,
D.  glikolu etylowego.

Zadanie 0.
Gdy  zostanie  nagle  przerwane  pozajelitowe  podawanie  glukozy  i
aminokwasów, a u chorego zaobserwujesz nagły ból głowy, zlewne
poty,  wzmożone  pragnienie,  zaburzenia  orientacji,  parestezje  i
drgawki, należy wykonać badania poziomu:

A.  glukozy,
B.  potasu,
C.  sodu,
D.  fosforu.



Zadanie 0.
Zespół ARDS jest wynikiem:

A.  procesu zapalnego, uszkodzenia tkanki płucnej,
B.  nagromadzenia się płynu obrzękowego,
C.  obrzęku płuc,
D.  niewydolności krążenia.

Zadanie 0.
Wczesnym powikłaniem tracheotomii u dziecka jest:

A .  zakażenie,
B.  krwotok,
C.  owrzodzenie tchawicy,
D.  zwężenie tchawicy.

Zadanie 0.
Jaką  czynność  należy  wykonać  przed  rozpoczęciem  hemodializy  i
po jej zakończeniu u chorego przewlekle dializowanego?

A.  podać środek uspokajający,
B.  podać środek przeciwbólowy,
C.  zważyć chorego,
D.  przetoczyć płyny infuzyjne.

Zadanie 0.
W  przebiegu  leczenia  zawału  serca  u  pacjenta  wystąpiły:  duża
duszność,  kaszel  z  odksztuszaniem  różowej  plwociny,  głośne
rzężenia  nad  płucami.  Pacjent  jest  blady,  spocony,  ma  uczucie
lęku  przed  śmiercią,  siedzi  na  łóżku,  pochylony  do  przodu.  W
leczeniu chorego należy użyć:

A.  nitrogliceryny, lidokainy, edecrinu,
B.  nitrogliceryny, furosemidu, morfiny,
C.  furosemidu, dolarganu, antybiotyku wg antybiogramu,
D.  amoksiklav, nitrogliceryny, edecrinu.

Zadanie 0.
U  pacjenta  występują  zaburzenia  oddychania  i  sinica  powłok
skórnych.  Chory  jest  nieprzytomny.  Na  podstawie  badania
gazometrycznego  krwi  tętniczej  stwierdzono  ostrą  niewydolność
oddechową. Wskazaniem do sztucznej wentylacji jest: jest:

A .  pO2 < 40 mmHg (< 6 kaPa), pCO2 > 40 mmHg > 6 kaPa,
B.  pO2 < 60 mmHg (< 8 kaPa), pCO2 > 60 mmHg > 8 kaPa,
C.  pO2 < 30 mmHg (< 4 kaPa), pCO2 > 30 mmHg > 4 kaPa,
D.  pO2 < 80 mmHg (< 11 kaPa), pCO2 > 80 mmHg > 11 kaPa.



Zadanie 0.
Wskazaniem do założenia dostępu do jamy szpikowej u 5-letniego
dziecka jest:

A .  stosowanie żywienia pozajelitowego,
B.  podanie kontrastu,
C.  stan nagłego zagrożenia życia,
D.  każdy stan wymagający założenia dojścia centralnego.

Zadanie 0.
Gdy  na  monitorze  zapisu  funkcji  życiowych  występują  artefakty,
należy w pierwszej kolejności:

A .  zawiadomić lekarza, przygotować się do reanimacji,
B.  sprawdzić stan pacjentki i umieszczenie czujników,
C.  włączyć zasilanie awaryjne i sprawdzić stan monitorów,
D.  przygotować defibrylator i zestaw przeciwwstrząsowy.

Zadanie 0.
Analgezja  sterowana  przez  pacjenta  (PCA)  jest  lepszą  formą
analgezji  pooperacyjnej niż  okresowe podawanie leku na żądanie,
ponieważ:

A.  może powodować zmniejszenie całkowitej dawki leku,
B.  zapewnia większą satysfakcję chorego,
C.  powoduje lepsze zniesienie bólu,
D.  wszystkie wymienione są prawidłowe.

Zadanie 0.
Do bilansu płynów NIE wlicza się:

A .  koloidów,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  krystaloidów,
D.  wszystkie płyny podane dożylnie podlegają wpisowi.

Zadanie 0.
W jaki sposób stwierdzisz obecność lub brak krążenia u dziecka?

A.  badając tętno na tętnicy ramiennej u noworodka,
B.  badając tętno na tętnicy szyjnej,
C.  obserwując czy dziecko porusza się, kaszle, wzdycha,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
U  poszkodowanego, ofiary wypadku komunikacyjnego, na miejscu
wypadku stwierdzono masywne krwawienie w wyniku urazu kończyny
dolnej  prawej.  W  badaniu  stwierdzono  przyspieszenie  czynności
serca,  tętno  nitkowate,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,
pocenie  się,  lęk,  niepokój.  Skóra  poszkodowanego  jest  zimna  w
dotyku.  Wskaż,  za  jakim  rodzajem  wstrząsu  przemawia  wyżej
opisany przypadek:

A.  anafilaktycznym,
B.  kardiogennym,
C.  hipowolemicznym,
D.  septycznym.

Zadanie 0.
Zaburzeniem wspólnym dla wszystkich rodzajów wstrząsu jest:

A .  zwiększony rzut serca,
B.  obniżenie pH krwi tętniczej,
C.  niedobór tlenu w tkankach,
D.  uszkodzenie śródbłonka naczyń.

Zadanie 0.
Chorego przytomnego, z zawałem mięśnia sercowego, należy ułożyć
w pozycji:

A .  bocznej bezpiecznej,
B.  płaskiej,
C.  półsiedzącej,
D.  siedzącej.

Zadanie 0.
BLS to:

A.  podstawowe zabiegi resuscytacyjne,
B.  zaawansowane zabiegi resuscytacyjne,
C . zabiegi  resuscytacyjne  wykonywane  przez  ratowników

medycznych,
D . zabiegi  resuscytacyjne  wykonywane  przez  ratowników

przedmedycznych.

Zadanie 0.
Dysponujesz  2%  Lignocainą  w  ampułkach  po  2  ml.  Oblicz  jaką
ilość roztworu zużyjesz, aby podać choremu 100 mg tego leku?

A.  20 ml,
B.  5 ml,
C.  3 ampułki,
D.  powyżej nie wymieniono prawidłowej dawki leku.



Zadanie 0.
Niedostateczna zawartość tlenu we krwi tętniczej to:

A .  hipoksemia,
B.  hipoksja,
C.  hiperkapnia,
D.  desaturacja.

Zadanie 0.
U  zaintubowanego  pacjenta  po  tępym  urazie  klatki  piersiowej
zauważono  zwiększenie  oporów  w  drogach  oddechowych.  Co  jest
przyczyną tego stanu rzeczy?

A.  wiotka klatka piersiowa,
B.  tamponada serca,
C.  odma prężna,
D.  odma opłucnowa otwarta.

Zadanie 0.
35-letni  mężczyzna  w  trakcie  jedzenia  zaczął  silnie  kaszleć,
chwytać  się  rękoma  w  okolicy  szyi.  Po  chwili  pojawiła  s ię
sinica  i  utrata  przytomności.  W  wyżej  opisanej  sytuacji
należałoby podjąć:

A.  reanimację,
B.  rękoczyn Esmarcha,
C.  rękoczyn Heimlicha,
D.  intubację.

Zadanie 0.
Wypaleniem zawodowym nazywamy:

A.  objaw rozpoczynającej się choroby psychicznej,
B.  psychologiczne następstwo stresu,
C.  brak umiejętności wyrażania uczuć,
D.  brak zaufania do innych.

Zadanie 0.
Które z zachowań świadczy o wysokim poziomie stresu?

A.  niemożność skoncentrowania się i normalnego myślenia,
B.  szybki refleks,
C.  wyostrzona uwaga,
D.  przekonanie, że wszystko jest bez sensu.



Zadanie 0.
W  procesie  kształcenia  znaczącą  rolę  odgrywa  ewaluacja,  która
obejmuje:

A.  zachowania odbiorców w trakcie zajęć edukacyjnych,
B.  pytania zadawane przez słuchaczy po zakończeniu zajęć,
C . uczących  się  i  nauczających,  cele  kształcenia,  metody

uczenia, sposoby oceny wyników,
D.  podawane słuchaczom treści.

Zadanie 0.
Którą  z  metod  nauczania  należy  zastosować,  aby  najskuteczniej
ukształtować właściwą postawę odbiorcy?

A.  przypadku,
B.  ćwiczeń,
C.  eksponującą,
D.  inscenizacji.

Zadanie 0.
Zjawisko  izolacji  mechanicznej  jest  jedną  ze  społecznych
konsekwencji choroby i jest powodowane:

A.  piętnem nakładanym na człowieka przez środowisko,
B.  barierami architektonicznymi,
C.  czynnikami psychospołecznymi,
D . świadomym  wycofywaniem  się  człowieka  chorego  z  życia

społecznego.

Zadanie 0.
"Profil skutków choroby" jest przykładem:

A.  klasycznego miernika zdrowia,
B.  negatywnego wskaźnika zdrowia,
C.  socjomedycznego miernika zdrowia,
D.  miarą wsparcia w sytuacji choroby.

Zadanie 0.
Samodzielne  wykonywanie,  którego  z  poniższych  świadczeń
diagnostycznych  i  medycznych  jest  uwarunkowane  posiadaniem
tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa?

A . zakładanie  cewnika  do  pęcherza  moczowego  i  usuwanie
założonego cewnika,

B.  kaniulacji żył obwodowych,
C . kierowanie  na  badania  lub  pobieranie  materiałów  do

badań bakteriologicznych,
D . testów diagnostycznych dla  oznaczenia ciał  ketonowych i

glukozy we krwi i moczu.



Zadanie 0.
Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania
lub  udzielenie  innych  świadczeń  zdrowotnych  przez  lekarza,
jeżeli ukończył, co najmniej:

A .  15 lat,
B.  16 lat,
C.  17 lat,
D.  18 lat.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  działań  NIE  należy  do  zadań  kadry
kierowniczej?

A . znalezienie  odpowiedzi  dlaczego  nie  osiągnięto  w  tym
roku  zaplanowanego  poziomu  realizacji  świadczeń
zdrowotnych,

B . ustalenie  i lości  możliwych  do  wykonania  świadczeń
zdrowotnych,

C . wyjaśnienie  pracownikom  w  jaki  sposób  należy  wykonać
nowe zadanie,

D.  pomoc pracownikom w wykonywaniu zadań.

Zadanie 0.
Dla firmy nastawionej na jakość, NIE jest/są charakterystyczne:

A.  zarządzanie procesem jakości,
B.  wysokie wydatki na szkolenie,
C.  niskie wydatki na szkolenie,
D . traktowanie  jakości,  produktywności  i  obniżania  kosztów

jako  elementów  nierozłącznych  i  stałe  dążenie  do  ich
optymalizacji.

Zadanie 0.
Plan strategiczny firmy powinien:

A.  zawierać decyzje dotyczące alokacji zasobów w firmie,
B.  szczegółowo opisywać sposób realizacji celów,
C.  przekładać cele na szczegółowe zadania,
D . wskazywać  personalnie  odpowiedzialność  za  realizację

zadań.

Zadanie 0.
Pierwszym etapem w trakcie szkolenia na stanowisku pracy jest:

A .  szkolenie doskonalące,
B.  wyjaśnienie sposobu wykonywania pracy,
C.  doradzanie szkolonemu w kluczowych zadaniach,
D.  przygotowanie pracownika do rozpoczęcia nauki.



Zadanie 0.
Jaka  organizacja  wytycza  główne  kierunki  polityki  zdrowotnej  w
świecie  mające  odzwierciedlenie  w  narodowych  programach
strategicznych?

A . Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i
Kultury (UNESCO),

B.  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),
C.  Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG),
D.  Unia Europejska (UE).

Zadanie 0.
Wskaźnik zapadalności to:

A . zakres  występowania  chorób,  obrażeń  lub  inwalidztwa  w
określonej społeczności (populacji),

B . l iczba  przypadków  choroby,  które  pojawiły  s ię  w  danym
czasie  w  stosunku  do  liczby  członków  populacji,  z
której pochodzą,

C . miara  częstości  występowania  choroby  w  określonej
chwili ,

D . częstość  wypadków  śmiertelnych  spowodowanych  daną
chorobą w obrębie całej populacji.

Zadanie 0.
Podział  kompetencji  w  zakresie  opieki  zdrowotnej  w  Polsce
wskazuje  jednoznacznie,  że  decydującym  o  kierunkach  polityki
zdrowotnej w skali państwa jest:

A .  wojewoda,
B.  właściwy minister,
C.  obywatel,
D.  marszałek województwa.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.



Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
Podczas  postępowania  resuscytacyjnego  muszą  być  rozważone
potencjalnie  odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia,
(4H i 4T). Do analizowanych 4H, NIE należy:

A.  hipoksja,
B.  hipowolemia,
C.  hiperchlorhydria,
D.  hipotermia.

Zadanie 0.
Przeprowadzając  wywiad  z  pacjentem  odczuwającym  lęk,
pielęgniarka/położna, powinna:

A.  zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta,
B.  mówić spokojnie i konkretnie,
C.  uzyskać informacje tylko z dokumentacji,
D.  pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta.

Zadanie 0.
Zmiana  skórna  wypełniona  treścią  ropną,  jest  określana
potocznie jako:

A.  krosta,
B.  pęcherzyk,
C.  grudka,
D.  plamka.



Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  jest to pozyskiwanie informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D . służy  do  wyłonienia  i  ewentualnego  leczenia  nosicieli

nieprawidłowych genów.

Zadanie 0.
Podczas  badania  palpacyjnego  przepukliny  pachwinowej,  pacjent
powinien przyjąć pozycję:

A .  stojącą,
B.  siedzącą,
C.  leżącą płaską,
D.  leżącą półwysoką.

Zadanie 0.
Spirometria  jest  badaniam  dodatkowym  wykorzystywanym
najczęściej w diagnostyce:

A.  gruźlicy,
B.  astmy oskrzelowej,
C.  zapalenia płuc,
D.  odmy opłucnowej.

Zadanie 0.
Pierwszy  ton  serca  (T1)  jest  najgłośniejszy  nad  koniuszkiem
serca. Powstaje on w następstwie zamknięcia zastawek:

A.  trójdzielnej i pnia płucnego,
B.  dwudzielnej i aorty,
C.  dwudzielnej i pnia płucnego,
D.  dwudzielnej i trójdzielnej.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.



Zadanie 0.
Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące osłuchiwania płuc:

A.  pacjent oddycha przez otwarte usta,
B . w  jednym  położeniu  słuchawki  osłuchujemy  wdech  i

wydech,
C . osłuchujemy  najpierw  lewą,  potem  prawą  stronę  klatki

piersiowej,
D.  pacjent wykonuje pogłębione oddechy.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.



Zadanie 0.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:

A.  drżenie języka,
B.  gładka i ciepła skóra,
C.  bradykardia,
D.  tachykardia.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.

Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
"Stan  człowieka  poznany  na  podstawie  zgromadzonych  danych,
którymi  pielęgniarka  dysponuje,  który  to  stan  wyznacza
pielęgniarce zadania" definiuje:

A .  pielęgnowanie,
B.  diagnozę pielęgniarską,
C.  wywiad środowiskowy,
D.  rozpoznanie lekarskie.



Zadanie 0.
Pielęgnowanie zindywidualizowane to:

A.  proces pielęgnowania,
B.  teoria pielęgnowania,
C.  komunikacja interpersonalna,
D.  diagnoza pielęgniarska.

Zadanie 0.
Kafeterie to:

A .  rodzaj baru kawowego,
B.  wyspecjalizowane sklepy handlujące kawą i herbatą,
C.  stowarzyszenia ludzi uzależnionych od kofeiny,
D.  zestaw wszelkich możliwych odpowiedzi.

Zadanie 0.
W projekcie badawczym należy uwzględnić:

A . przegląd  piśmiennictwa,  cele,  metody  i  uwarunkowania
etyczne,  organizację  i  koordynację  projektu,  terminarz
projektu oraz ocenę kosztów,

B.  przegląd piśmiennictwa, metody, organizację badań,
C.  cele, metody, koszty,
D . przegląd  piśmiennictwa,  uwarunkowania  etyczne,

terminarz.

Zadanie 0.
Algorytm postępowania to:

A.  unormowany sposób postępowania,
B.  wzór i norma proponowanych usług,
C.  przepis wykonania zadania,
D.  norma praktyki zawodowej.

Zadanie 0.
Efektem doskonalenia zawodowego pielęgniarek/położnych jest:

A .  elastyczne podejście do realizacji zadań,
B . podniesienie  poziomu  jakości  wykonywanych  świadczeń

pielęgniarskich,
C.  postawy twórcze i innowacyjność,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Modalna jest to:

A .  średnia arytmetyczna,
B.  środkowa w szeregu uporządkowanym,
C.  wartość najczęściej występująca,
D.  średnia geometryczna.



Zadanie 0.
W  szkołach  podstawowych  pewnego  miasta  wykonano  badania
przesiewowe  dzieci  10-letnich  w  kierunku  skoliozy.  Badaniami
objęto wszystkich uczniów w tym wieku. W sumie przebadano 2400
uczniów.  Jak  nazywa  się  zbiór  dowolnych  elementów,  nie
identycznych  pod  względem badanej  cechy,  obejmujący  wszystkie
elementy, co do których mają być formułowane wnioski ogólne?

A.  próba reprezentatywna,
B.  próba nieobciążona,
C.  zbiorowość generalna,
D.  zbiorowość wielowymiarowa.

Zadanie 0.
Informacje  o  zakażeniach  szpitalnych  gromadzone  są  w
komputerowej  bazie  danych.  Baza  ta  zawiera  informacje  o
pacjentach,  wykonanych  zabiegach  itp.  Którą  z  czynności  należy
wykonać,  by  przy  pomocy  takiej  bazy  danych  przygotować
zestawienie pacjentów operowanych w szpitalu?

A.  dodać nowy rekord do bazy zawierający zadane kryterium,
B.  sortowanie rekordów bazy według zadanego kryterium,
C.  wyszukiwanie rekordów spełniających zadane kryterium,
D . kasowanie  rekordów  nie  spełniających  zadanego

kryterium.



PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 111210
GRUPA 1
Zadanie 0.
45-letnia  pacjentka  przyjęta  do  planowanego  zabiegu
diagnostycznego  wyłyżeczkowania  jamy  macicy.  W  wywiadzie
chorobowym  podaje  padaczkę.  Który  pomiar  jest  zbędny  w
monitorowaniu zabiegu?

A.  ciągły zapis ekg,
B.  ciśnienia tętniczego krwi,
C.  saturacji i kapnometrii,
D.  temperatury centralnej.

Zadanie 0.
Który związek jest antagonistą heparyny?

A.  nalokson,
B.  witamina K,
C.  siarczan protaminy,
D.  siarczan magnezu.

Zadanie 0.
10-letni  chłopiec  przygotowany  do  II-go  etapu  odtwórczej
operacji  cewki  moczowej  i  prącia.  W  okresie  noworodkowym
wykonano zabieg korekcji wynicowanego pęcherza moczowego. Jakie
znieczulenie  jest  wskazane,  ze  względu  na  zakres  i  czas  trwania
zabiegu?

A.  podpajęczynówkowe ciągłe przez cewnik,
B.  znieczulenie ogólne i zewnątrzoponowe ciągłe,
C . znieczulenie  ogólne  i  zewnątrzoponowe  ciągłe  z  jednego

wkłucia,
D.  zewnątrzoponowe i ciągłe.

Zadanie 0.
Środki  znieczulenia  miejscowego  wstrzyknięte  w  odpowiednim
stężeniu w okolicę nerwu przerywają przewodnictwo w tym nerwie.
Który  z  wymienionych  leków  znieczulenia  miejscowego  NIE  jest
amidem?

A.  Lignocaina,
B.  Prilocaina,
C.  Procaina,
D.  Bupivacaina.



Zadanie 0.
Chory  po  urazie  czaszkowo  -  mózgowym.  Reaguje  na  ból
otwieraniem  oczu  i  zginaniem  kończyn,  a  nie  reaguje  na  głos.
Ocena przytomoności u chorego wg skali Glasgow wynosi:

A .  2 punkty,
B.  4 punkty,
C.  5 punktów,
D.  6 punktów.

Zadanie 0.
14-letnia  dziewczynka  z  nużliwością  mięśni  (miastenia  gravis)
przyjęta  do  planowanego  zabiegu  operacyjnego.  W  trakcie
znieczulenia największym problemem jest:

A .  utrzymanie normotermii,
B.  dobór środka anestetycznego,
C.  dobór środka analgetycznego,
D.  sterowanie zwiotczeniem mięśni.

Zadanie 0.
7-letni  chłopiec  przyjęty  do  zabiegu  usunięcia  migdałków.
Wywiad  rodzinny  obciążony  jest  hipertermią  złośliwą.Co  należy
bezwzględnie zabezpieczyć na stanowisku znieczulenia?

A.  mieszankę lityczną,
B.  dantrolen,
C.  fenactil,
D.  NaHCO3.

Zadanie 0.
Całkowite znieczulenie dożylne (TIVA) jest  sposobem prowadzenia
znieczulenia bez użycia:

A.  t lenu,
B.  podtlenku azotu,
C.  powietrza,
D.  propofolu.

Zadanie 0.
Ostra  zasadowica  oddechowa  charakteryzuje  s ię  zmianami  w
gazometrii:

A .  spadkiem paCO2 < 30 mmHg i spadkiem pH < 7,3,
B.  wzrostem paCO2 > 40 mmHg i wzrostem pH > 7,5,
C.  wzrostem paCO2 > 40 mmHg i spadkiem pH < 7,3,
D.  spadkiem paCO2 < 30 mmHg i wzrostem pH > 7,5.



Zadanie 0.
Kapnometria jest to analiza stężenia:

A.  CO2 w powietrzu wdechowym,
B.  CO2 w powietrzu wydechowym,
C.  N2O w powietrzu wdechowym,
D.  O2 w powietrzu wdechowym.

Zadanie 0.
Czynnikiem obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe jest:

A .  hiperwentylacja,
B.  intubacja dotchawicza,
C.  sukcynylocholina,
D.  hipowentylacja ze wzrostem CO2.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  metod  jest  właściwa  do  określania
natężenia bólu pooperacyjnego?

A.  opisanie przez pacjenta bólu słowami,
B.  zastosowanie skali analogowej (liniowej),
C.  zastosowanie skali punktowej (0 - 10 pkt),
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Ocena  stanu  noworodka  po  urodzeniu  według  skali  Apgar  NIE
uwzględnia:

A.  czynności serca,
B.  napięcia mięśniowego,
C.  oddychania,
D.  stanu pępowiny i łożyska.

Zadanie 0.
Ciśnienie tętnicze krwi metodą krwawą monitoruje s ię ze wskazań
klinicznych. WYJĄTEK stanowi:

A . konieczność  rygorystycznego  panowania  nad  ciśnieniem
krwi (np. tętniaki),

B.  krytyczne nadciśnienie tętnicze,
C.  pacjent niestabilny hemodynamicznie,
D.  konieczność częstego pobierania próbek krwi tętniczej.

Zadanie 0.
U  znieczulonego  i  zwiotczonego  pacjenta  z  otwartą  klatką
piersiową ułożonego na lewym boku:

A.  prawe płuco jest źle wentylowane i dobrze perfundowane,
B.  lewe płuco jest dobrze wentylowane i źle perfundowane,
C.  lewe płuco jest źle perfundowane i źle wentylowane,
D.  prawe płuco jest dobrze wentylowane i źle perfundowane.



Zadanie 0.
Podczas  intubacji  do  znieczulenia  ogólnego  podano  8-letniemu
dziecku:  atropinę,  tiopental,  atracurium  i  fentanyl.  Podjęto
wentylację  ręczną  przez  maskę.  Nagle  pojawiła  s ię  czkawka.  Jaki
jest najbardziej prawdopodobny powód czkawki?

A.  wymuszona wentylacja przed pełnym zwiotczeniem,
B.  zbyt szybkie podaniu tiopentalu,
C.  zbyt szybkie podanie fentanylu,
D.  zbyt szybkie podanie atracurium.

Zadanie 0.
W profilaktyce zachłystowego zapalenia płuc nie stosuje się:

A .  metoclopramidu,
B.  cytrynianu sodu,
C.  scopolaminy,
D.  ranitydyny.

Zadanie 0.
Manewr Sellicka ma na celu:

A.  udrożnienie górnych dróg oddechowych,
B.  ułożenie chorej w pozycji bezpiecznej,
C . zabezpieczenie  pacjentki  przed  aspiracją  treści

żołądkowej,
D.  ułatwienie oddychania.

Zadanie 0.
Który z podanych objawów NIE występuje po podaniu Ketaminy?

A.  przyspieszona czynność serca,
B.  zmniejszenie bólu,
C.  rozszerzenie źrenic,
D.  otwarcie oczu podczas anestezji.

Zadanie 0.
Do założenia rurki Guedela konieczne jest użycie:

A .  bronchofiberoskopu,
B.  laryngoskopu,
C.  kleszczyków Magilla,
D.  czynność wykonuje się ręcznie û bezprzyrządowo.

Zadanie 0.
W  trakcie  indukcji  znieczulenia  doszło  do  podania  niewielkiej
i lości  Thiopentalu  pozanaczyniowo.  Która  forma  interwencji  jest
wskazana?

A.  ostrzyknięcie 0,9%NaCl,
B.  założenie kompresu ogrzewczego ze spirytusem,
C.  ostrzyknięcie 1% Lignocainą i ciepły kompres,
D.  zimny kompres i wyciskanie leku.



Zadanie 0.
I l e  mg  zawiera  1ml  roztworu  1%  thiopentalu  zastosowany  w
anestezji noworodka?

A.  1mg/1ml,
B.  10 mg/1ml,
C.  0,10mg/1ml,
D.  10mg/10ml.

Zadanie 0.
Asystujesz  przy  operacji  zeza  oka  lewego  u  10-letniej
dziewczynki.  Grupa  ryzyka  ASA  I/II.  Jakie  groźne  powikłanie
może wystąpić w czasie operacji?

A.  krwotok,
B.  odruch oczno-sercowy,
C.  tachykardia,
D.  wzrost ciśnienia tętniczego.

Zadanie 0.
D o  jakiego  rodzaju  znieczulenia  przewodowego  stosuje  s ię  f i ltr
bakteryjny?

A.  podpajęczynówkowego,
B.  śródopłucnego,
C.  zewnątrzoponowego - ciągłego,
D.  krzyżowego.

Zadanie 0.
Która  z  rurek  umożliwia  wentylację  płuc,  bez  względu  na  to,  czy
pacjent zostanie zaintubowany do tchawicy czy do przełyku?

A.  Carlensa,
B.  Combi-Tube,
C.  Bivona,
D.  Rush'a.

Zadanie 0.
Do przyczyn niskiego ciśnienia parcjalnego CO2 NIE należy:

A.  hipowolemia,
B.  oddech zwrotny dwutlenkiem węgla (uszkodzenie aparatu),
C.  hipertermia złośliwa,
D.  zatorowość płucna.

Zadanie 0.
Co oznacza skrót MAC:

A.  minimalne stężenie anestetyczne,
B.  minimalne stężenie pęcherzykowe,
C.  maksymalne stężenie anestetyczne,
D.  maksymalne stężenie pęcherzykowe.



Zadanie 0.
25-letnia  pacjentka  przyjęta  do  planowanej  operacji  tarczycy.
Pacjentkę operowaną w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym należy
intubować rurką:

A.  nosowo-gardłową,
B.  Copa,
C.  zbrojoną,
D.  południową.

Zadanie 0.
Zapotrzebowanie na leki anestetyczne u trzeźwego alkoholika:

A.  maleje,
B.  nie zmienia się,
C.  wzrasta,
D.  anestetyki nie działają.

Zadanie 0.
W  znieczuleniu  z  zastosowaniem  opioidów  i  podtlenku  azotu,
objawem niedostatecznej głębokości znieczulenia jest/są:

A.  reakcja źrenic na światło,
B.  łzawienie lub/i mruganie,
C.  zniesiony odruch rogówkowy,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Świeżo mrożone osocze można przechowywać w temperaturze minus
30˚ C nie dłużej niż:

A .  3 miesiące,
B.  6 miesięcy,
C.  9 miesięcy,
D.  1 rok.

Zadanie 0.
D o grupy leków antycholinergicznych stosowanych w premedykacji
zalicza się:

A .  cymetydynę,
B.  metoclopramid,
C.  ranitydynę,
D.  atropinę.

Zadanie 0.
Przy znieczuleniu chorego z odmą opłucnową nie należy stosować:

A.  podtlenku azotu,
B.  sevofluranu,
C.  halotanu,
D.  odpowiedzi A i B są poprawne.



Zadanie 0.
4-letnie  dziecko  jest  przygotowane  do  operacyjnej  korekcji
zwężenia  aorty  (koarktacja  aorty).  Która  z  tętnic  jest
preferowana do pomiaru ciśnienia?

A.  promieniowa,
B.  udowa,
C.  skroniowa,
D.  grzbietowa stopy.

Zadanie 0.
Na ciśnienie wewnątrzgałkowe NIE wpływa:

A.  ciśnienie tętnicze krwi,
B.  anestetyki i środki zwiotczające,
C.  temperatura ciała,
D.  zewnętrzny ucisk oka.

Zadanie 0.
W  jakich  włóknach  nerwowych  wraca  najszybciej  przewodnictwo,
gdy środek miejscowo znieczulający przestaje działać?

A.  czuciowych,
B.  współczulnych,
C.  ruchowych,
D.  wszystkich jednocześnie.

Zadanie 0.
Który  ze  środków  nasennych  nie  ma  działania  depresyjnego  na
układ krążenia?

A.  ketamina,
B.  hypnomidat,
C.  tiopental,
D.  dormicum.

Zadanie 0.
Priorytetem w leczeniu zatoru płynem owodniowym jest:

A .  podanie leków wazoaktywnych,
B.  przetoczenie preparatów krwiopochodnych,
C . intubacja  dotchawicza  i  rozpoczęcie  wentylacji

mechanicznej,
D.  przetaczanie dużych objętości płynów infuzyjnych.



Zadanie 0.
W częstoskurczu komorowym (z szerokimi zespołami QRS) lekiem z
wyboru jest:

A .  naparstnica,
B.  propranolol,
C.  atropina,
D.  amiodaron.

Zadanie 0.
Który  z  układów  buforowych  jest  najważniejszy  w  równowadze
kwasowo zasadowej?

A.  dwuwęglowy,
B.  hemoglobiny,
C.  białczanowy,
D.  fosforanowy.

Zadanie 0.
Które  z  części  aparatu  do  znieczulenia  NIE  należą  do  części
podstawowych?

A.  przepływomierze,
B.  zastawki jednokierunkowe,
C.  parowniki,
D.  pochłaniacze CO2.

Zadanie 0.
Jak  zachowuje  się  ośrodkowe  ciśnienie  żylne  po  operacji  w
nadbrzuszu w znieczuleniu zewnątrzoponowym?

A.  wzrasta,
B.  nie zmienia się,
C.  obniża się,
D.  początkowo wzrasta a później obniża się.

Zadanie 0.
22-letni  mężczyzna  uzależniony  od  narkotyków  przewieziony  do
operacji  wyrostka  robaczkowego.  W  okresie  pooperacyjnym  u
pacjenta  wystąpiły:  drżenia,  tachykardia  spadek  ciśnienia
tętniczego  krwi,  zmiany  skórne.  Co  jest  najbardziej
prawdopodobną przyczyną tych zaburzeń?

A.  ból pooperacyjny,
B.  hipotermia pooperacyjna,
C.  zespół odstawienia,
D.  wstrząs.



Zadanie 0.
Ocenę zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym podczas
znieczulenia można dokonać za pomocą:

A.  pulsoksymetrii,
B .  angiografii fluoresceinowej,
C.  kapnometrii i kapnografii,
D.  badań biochemicznych i koagulologicznych.

Zadanie 0.
Przed  przekazaniem  pacjenta  po  zabiegu  operacyjnym  i
znieczuleniu  na  salę/oddział  poznieczuleniowy,  dokonywana  jest
ocena jego stanu zdrowia wg zmodyfikowanej skali Aldrete'a:

A . ocenie  poddaje  s ię  3  zasadnicze  parametry:  saturację,
parametry krążeniowo-oddechowe, świadomość,

B . ocenie  podaje  s ię  5  parametrów:  aktywność  ruchową,
oddychanie,  ciśnienie  tętnicze  w  stosunku  do  wartości
przed  znieczuleniem,  stopień  przytomności,  saturację
hemoglobiny tlenem,

C . ocenie  poddaje  s ię  stopień  nawiązania  spontanicznej
rozmowy  z  chorym,  funkcję  nerek  w  oparciu  o  diurezę
godzinową, utratę śródoperacyjną płynów,

D . dokonuje się tylko oceny stanu wybudzenia uwzględniając
powrót czynności motorycznych, ale również występowanie
nie  zaburzonej  mowy  i  stanu  hemodynamicznego  układu
krążenia oraz oddychania.

Zadanie 0.
70-letnia  pacjentka  z  podejrzeniem  perforacji  jel it  oraz
cukrzycą  typu  I I ,  jest  operowana  w  znieczuleniu  ogólnym
dotchawiczym.  W  czasie  zabiegu  chora  zaczyna  się  pocić,  akcja
serca zwalnia. Co należy zrobić w zaistniałej sytuacji?

A.  sprawdzić poziom wydechowego CO2 i glikemii,
B.  sprawdzić poziom SaO2 i szczelność układu oddechowego,
C . przyspieszyć  wlew  kroplowy,  zmierzyć  ciśnienie  tętnicze

krwi,
D.  skontrolować diurezę i temperaturę.

Zadanie 0.
Do najczęstszych wczesnych powikłań pooperacyjnych zaliczamy:

A.  zaburzenia oddechu, zaburzenia krążenia,
B.  zaburzenia oddechowe, hipertermię, zaburzenia krążenia,
C . krwawienie pooperacyjne, wychłodzenie, wymioty, drżenie

mięśniowe,
D.  nudności, hipertermię, zaburzenia oddychania.



Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  leków  jest  barbituranem  pochodzenia
siarkowego?

A.  brietal,
B.  tiopental,
C.  propofol,
D.  dormicum.

Zadanie 0.
Pacjent  przygotowywany  do  operacji  serca  w  krążeniu
pozaustrojowym  ma  mieć  wykonaną  ostrą  normowolemiczną
hemodilucję, którą wykonuje się:

A .  dzień przed operacją,
B.  przed znieczuleniem,
C.  po indukcji znieczulenia,
D.  po operacji.

Zadanie 0.
Zwiększenie  objętości  krwi  w  łożysku  naczyniowym  oraz
zmniejszenie lepkości krwi uzyskuje się stosując:

A.  krystaloidy,
B.  koloidy fizjologiczne,
C.  koloidy syntetyczne,
D.  krew i jej produkty.

Zadanie 0.
U  chorych z cukrzycą wymagane jest w okresie okołooperacyjnym
utrzymanie stężenia glukozy na poziomie:

A.  do 180 mg%,
B.  w granicach 100-120 mg%,
C.  powyżej 80mg%, nie przekraczając 100 mg%,
D . wszystkie  podane  powyżej  zakresy  stężenia  glukozy  są

właściwe.

Zadanie 0.
Wentylacja przerywanymi ciśnieniami dodatnimi jest wentylacją:

A.  wymuszoną,
B.  ze stałymi ciśnieniami dodatnimi,
C.  wybiórczą płuc,
D.  z wysoką częstotliwością oddechową.



Zadanie 0.
Mankiet uszczelniający rurkę intubacyjną NIE służy do:

A.  stabilizacji rurki,
B . zapewnienia  wymiany  gazowej  wyłącznie  przez  światło

rurki intubacyjnej,
C . uszczelnienia  przestrzeni  pomiędzy  rurką  a  ścianą

tchawicy,
D.  zapobiegania aspiracji treści żołądkowej, krwi i śluzu.

Zadanie 0.
Standard  podstawowy  monitorowania  stanu  klinicznego  chorego
podczas zabiegu operacyjnego i znieczulenia ogólnego obejmuje:

A . pomiar  temperatury  ciała,  RR,  tętna,  nie  rzadziej  niż
c o  5  min;  stężenia  tlenu  w  mieszaninie  oddechowej,
l iczby  oddechów,  natlenowania,  wentylacji,  czynności
układu  krążenia-EKG,  głębokości  znieczulenia,  stopnia
zwiotczenia,

B . pomiar  stopnia  zwiotczenia,  RR,  tętna,  oddechu,  krzywej
EKG, co 5-10 minut,

C . obserwację  zabarwienia  powłok  skórnych,  stopnia
zwiotczenia,  RR,  tętna,  oddechu,  krzywej  EKG  co  5-10
min, diurezy godzinowej,

D . pomiar  perfuzji  tkankowej,  oddechu,  tętna,  RR,
tolerancji na stosowaną farmakoterapię i płynoterapię.

Zadanie 0.
W  chirurgii  "jednego  dnia",  lekiem  dożylnym  zapewniającym
najlepsze warunki do znieczulenia ogólnego jest:

A .  thiopental,
B.  metoheksytal,
C.  ketamina,
D.  propofol.

Zadanie 0.
Celem premedykacji NIE jest:

A .  zniesienie bólu,
B . sedacja  ze  zniesieniem  odruchów  obronnych  i  zdolności

współpracy,
C.  spowodowanie niepamięci,
D.  zapobieżenie zachłyśnięciu.



Zadanie 0.
Mężczyzna  lat  45,  bez  istotnych  obciążeń  zdrowotnych
przygotowany  do  operacji  guzków  krwawniczych  odbytu  w
znieczuleniu  podpajęczynówkowym  (blok  siodłowy).  Po  podaniu
środka  znieczulającego  u  chorego  wystąpił:  niepokój,
tachykardia  i  istotny  spadek  ciśnienia  tętniczego.  Po
wystąpieniu tych objawów w pierwszej kolejności należy:

A.  podać wlew płynów infuzyjnych,
B.  ułożyć pacjenta w pozycji Fowlera,
C.  ułożyć pacjenta w pozycji Trendelenburga,
D.  podać efedrynę.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  środków  znieczulenia  ogólnego  działa
analgetycznie?

A.  Thiopental,
B.  Propofol,
C.  Ketamina,
D.  Hypnomidat.

Zadanie 0.
Zabieg  przeszczepienia  nerki  od  dawcy  rodzinnego.  Które
działanie  jest  celowe  po  zdjęciu  zacisków  naczyniowych,  celem
poprawienia perfuzji nerki przeszczepionej?

A.  pogłębienie znieczulenia,
B.  transfuzja krwi,
C.  wlew dopaminy,
D.  wlew z koloidów.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  środków  ma  najmniejsze  znaczenie  w
profilaktyce przeciwwymiotnej?

A.  metoclopramid,
B.  fenactil,
C .  zofran,
D.  ranitydyna.

Zadanie 0.
Największy  obszar  znieczulenia  uzyskuje  s ię  w  trakcie  blokady
splotu ramiennego z dojścia:

A.  pachowego,
B.  nadobojczykowego,
C.  między mięśniami pochyłymi,
D.  podobojczykowego.



Zadanie 0.
W  przebiegu  leczenia  zawału  serca  u  pacjenta  wystąpiły:  duża
duszność,  kaszel  z  odkrztuszaniem  różowej  plwociny,  głośne
rzężenia  nad  płucami.  Pacjent  jest  blady,  spocony,  ma  uczucie
lęku  przed  śmiercią,  siedzi  na  łóżku,  pochylony  do  przodu.
Podobny obraz może nastąpić podczas:

A.  zapalenia mięśnia sercowego,
B.  ostrego zapalenia płuc,
C.  ostrego zapalenia oskrzeli,
D.  zespołu DIC.

Zadanie 0.
D o  sytuacji,  które  mogą  zdarzyć  się  u  pacjenta  oddychającego
przy pomocy respiratora należy:

A.  wsunięcie się rurki intubacyjnej do jednego oskrzela,
B . zwężenie  światła  rurki  intubacyjnej  przez  zasychającą

wydzielinę,
C.  odma wentylowa,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Hiperwentylacja w wyniku sztucznej wentylacji prowadzi do:

A.  zasadowicy oddechowej,
B.  zasadowicy metabolicznej,
C.  kwasicy metabolicznej,
D.  kwasicy oddechowej.

Zadanie 0.
Prowadząc  żywienie  pozajelitowe  nie  powinno  się  podawać  do  żył
obwodowych roztworów o osmolarności większej niż:

A .  1200 mOsm/l,
B.  1000 mOsm/l,
C.  900 mOsm/l,
D.  800 mOsm/l.

Zadanie 0.
Wcześniaka  po  porodzie  umieszczono  w  inkubatorze.  Uzyskał  7
pkt.  według  oceny  dokonanej  w  skali  Apgar.  Po  2  godzinach
wystąpiły:  zaciąganie  mostka,  przestrzeni  międzyżebrowych,
dołów nadobojczykowych oraz przepony. Wymienione objawy mogą
świadczyć o zespole:

A.  ARDS,
B.  MAS,
C.  HBS,
D.  RDS.



Zadanie 0.
U  pacjenta  z  torakotomią  prawostronną,  do  cewnikowania  żyły
należy wybrać żyłę podobojczykową:

A.  prawą,
B.  lewą,
C.  prawą lub lewą,
D.  odma jest przeciwwskazaniem do tego zabiegu.

Zadanie 0.
Pojęcie äwoda oksydacyjnaö oznacza:

A.  wodę zawartą w powietrzu wydechowym,
B.  wodę zawartą w powietrzu wdechowym,
C.  wodę powstającą w trakcie przemiany materii,
D.  wodę natlenioną w nebulizatorze.

Zadanie 0.
W  zespole  MAS  utrata  przytomności  spowodowana  ostrym
niedokrwieniem mózgu wymaga przywrócenia czynności serca przez:

A.  podanie atropiny,
B.  uderzenie pięścią w okolicę przedsercową i masaż serca,
C.  intubację,
D.  sztuczną wentylację.

Zadanie 0.
Opiekujesz  s ię  chorą  z  zapaleniem  otrzewnej,  która  oczekuje  na
operację.  U  chorej  obserwujesz  suchość  błon  śluzowych,
zmniejszone  napięcie  skóry,  skąpomocz  oraz  niepokój.  Tętno  jest
przyspieszone, ciśnienie 110/60 mmHg, temperatura 38˚C. Poziom
potasu  w  surowicy  krwi  wynosi  3,2  mmol/l,  a  sodu  120  mmol/l.
Które wskaźniki będziesz obserwować by ocenić stan nawodnienia?

A.  cechy tętna i ciśnienie tętnicze krwi,
B . ciśnienie  tętnicze  krwi,  i lość  wydalanego  moczu  w  ciągu

godziny, OCŻ,
C.  wygląd skóry, tętno, ciśnienie tętnicze krwi, OCŻ,
D.  wygląd błon śluzowych, ilość moczu dobowego.

Zadanie 0.
Asystolia to:

A .  częstoskurcz komorowy z wąskimi zespołami QRS,
B.  migotanie komór,
C.  migotanie przedsionków,
D.  brak czynności elektrycznej serca.



Zadanie 0.
Wstępna  płynoterapia  w  chorobie  oparzeniowej  z  zastosowaniem
reguły  Parklanda  polega  na  przetaczaniu  następującej  i lości
płynów:

A . 1,5 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni
ciała/24 godziny,

B . 4  ml  roztworu  krystaloidów/kg/%  oparzonej  powierzchni
ciała/24 godziny,

C . 1 0 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni
ciała/24 godziny,

D . 2 0 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni
ciała/24 godziny.

Zadanie 0.
D o  zadań  pielęgniarki  opiekującej  s ię  pacjentem  leczonym  za
pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej należy:

A . kontrola  i  ocena  tętna,  ocieplenia  i  zabarwienia  skóry
oraz czucia na obu kończynach dolnych,

B . kontrola  pod  kątem  niebezpieczeństwa  wystąpienia
krwawienia  i  krwotoku  w  miejscu  wprowadzenia  cewnika
tętniczego,

C . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej  lub  pod  kątem
<15˚,

D.  wszystkie odpowiedzi są pawidłowe.

Zadanie 0.
Jaką czynność należy  wykonać po  odessaniu wydzieliny z  drzewa
tchawiczo - oskrzelowego?

A.  zmienić pozycję chorej,
B.  oklepać chorą,
C . zwiększyć  objętość  powietrza  podawanego  workiem

samorozprężalnym,
D.  podać do rurki 1 ml 0,9% NaCl.

Zadanie 0.
Co jest głównym źródłem energii w żywieniu parenteralnym?

A.  białko,
B.  węglowodany,
C.  tłuszcze,
D.  białka i węglowodany.

Zadanie 0.
Objawem świadczącym o nagłym zatrzymaniu krążenia jest:

A .  utrata przytomności,
B.  zatrzymanie oddechu,
C.  rozszerzenie źrenic,
D.  brak tętna na dużych tętnicach i brak tonów serca.



Zadanie 0.
Najgroźniejszym powikłaniem śpiączki hipoglikemicznej jest:

A .  zasadowica metaboliczna,
B.  uszkodzenie CUN,
C.  hiperwolemia,
D.  hiperpotasemia.

Zadanie 0.
Do zespołu objawów poprzetoczeniowej hemolizy krwi zalicza się:

A . hipotensję,  gorączkę,  duszność,  bóle  w  klatce
piersiowej oraz w okolicy lędźwiowo - krzyżowej,

B . hipertensję,  bóle  w  klatce  piersiowej,  pokrzywkę,  świąd
skóry,

C.  hipertensję, zaburzenia świadomości, bladość skóry,
D . hipotensję,  obniżenie  temperatury  ciała,  bóle  w  klatce

piersiowej.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  18  z  biegunką,  przywieziona  z  domu  przez
rodziców.  Blada,  spocona,  wychudzona,  ciśnienie  skurczowe krwi
8 5  mmHg,  oliguria,  w  osoczu  podwyższone  stężenie  mocznika  i
kreatyniny.  W  wywiadzie  podaje  nadużywanie  środków
przeczyszczających.  Podwyższone  stężenie  mocznika  i  kreatyniny
sugeruje niewydolność nerek. Jest to niewydolność:

A.  przednerkowa,
B.  pozanerkowa,
C.  nerkowa,
D . w  pierwszej  kolejności  przednerkowa  a  następnie

nerkowa.

Zadanie 0.
Późne  powikłanie  kaniulacji  dużych  naczyń  żylnych  w  przypadku
zakładania czasowego dostępu naczyniowego do hemodializy to:

A.  odma opłucnowa,
B.  zator powietrzny,
C.  zaburzenia rytmu,
D.  zakażenie.

Zadanie 0.
Utrzymywanie w tym samym położeniu mocno wypełnionego mankietu
uszczelniającego rurkę intubacyjną w tchawicy prowadzi do:

A.  uzyskania szczelności układu,
B.  powikłań oddechowych,
C.  powstania odleżyny i zwężenia tchawicy,
D.  infekcji.



Zadanie 0.
W  zespole zaburzeń oddechowych u dorosłych (ARDS) NIE stosuje
się:

A .  wczesnego podjęcia sztucznej wentylacji,
B . dokładnego  bilansowania  i  ostrożnego  wyrównywania

płynów,
C.  podawania leków zwiększających krzepliwość krwi,
D . wczesnego  podjęcia  hemodializy  lub  hemofiltracji,  gdy

istnieją wskazania.

Zadanie 0.
Zabiegów resuscytacyjnych NIE  podejmuje  się,  kiedy  zatrzymanie
krążenia:

A.  nastąpiło w naszej obecności,
B.  nie jest skutkiem choroby w fazie terminalnej,
C . jest  skutkiem  nieuleczalnej  choroby  w  fazie

terminalnej,
D . jest  skutkiem  obecności  ciała  obcego  w  drogach

oddechowych.

Zadanie 0.
W  zapisie  EKG  brak  załamka  P,  poszerzenie  i  zniekształcenie
zespołu  QRS  oraz  przemieszczenie  odcinka  ST  i  załamka  T
wskazuje na występowanie:

A.  przedwczesnych pobudzeń komorowych,
B.  przedwczesnych pobudzeń nadkomorowych,
C.  częstoskurczu komorowego,
D.  bloku lewej odnogi pęczka Hisa.

Zadanie 0.
Zespół ARDS jest wynikiem:

A.  procesu zapalnego, uszkodzenia tkanki płucnej,
B.  nagromadzenia się płynu obrzękowego,
C.  obrzęku płuc,
D.  niewydolności krążenia.

Zadanie 0.
Który  z  czynników  ryzyka  wystąpienia  odleżyn  NIE  jest  oceniany
w skali Norton?

A.  stan świadomości,
B.  ból ,
C.  aktywność, zdolność poruszania się,
D.  czynność zwieraczy.



Zadanie 0.
Cewnik Swana - Ganza umieszcza się w:

A.  lewej komorze,
B.  żyle głównej górnej,
C.  tętnicy płucnej,
D.  żadnej z wymienionych.

Zadanie 0.
W  przypadku  wysunięcia  podejrzenia  śmierci  mózgu,  celem
potwierdzenia tego rozpoznania należy:

A . trzykrotnie w odstępach dwugodzinnych wykonać badania
potwierdzające  nieobecność  odruchów  pniowych  oraz
bezdech,

B . dwukrotnie w odstępach trzygodzinnych wykonać badania
potwierdzające  nieobecność  odruchów  pniowych  oraz
bezdech,

C . wykonać  badane  elektroencefalograficzne  i  angiografię
mózgową,

D . wykonać  angiografię  mózgową  oraz  wykonać  badania
potwierdzające nieobecność odruchów pniowych.

Zadanie 0.
Mechanizmem kompensacyjnym kwasicy metabolicznej jest:

A .  wzrost wartości pO2,
B.  zwiększenie wentylacji i obniżenie wartości pCO2,
C.  reabsorpcja w kanalikach i obniżenie stężenia HCO3,
D.  zmniejszenie wentylacji i podwyższenie wartości pCO2.

Zadanie 0.
Działania w zakresie usprawniania układu oddechowego obejmują
m.in.:

A . terapię  ułożeniową,  poprawę  efektywności  kaszlu,
nawilżanie  mieszaniny  oddechowej,  oklepywanie  klatki
piersiowej,

B . terapię  ułożeniową,  tlenoterapię,  prowadzenie  bilansu
płynowego,

C.  oklepywanie klatki piersiowej, siadanie, pionizację,
D . tlenoterapię,  nawilżanie  mieszaniny  oddechowej,  masaż

pneumatyczny.

Zadanie 0.
Co jest podstawą ustalania zapotrzebowania na białko?

A.  stan kliniczny chorego,
B.  bilans azotowy,
C.  straty w organizmie,
D.  przyjęty schemat żywienia.



Zadanie 0.
Wyjątkowo  skutecznym  postępowaniem  u  chorego  wentylowanego
mechanicznie,  zwłaszcza  w  zespole  ostrej  niewydolności
oddechowej  dorosłych  (ARDS),  jest  układanie  na  brzuchu.
Przemawia za tym następujący fakt:

A . u  większości  chorych ułożenie  to  umożliwia  zmniejszenie
stężenia  tlenu  w  powietrzu  wdechowym  oraz  obniżenie
dodatniego ciśnienia końcowo- wydechowego,

B . zwiększa  się  ucisk  trzewi  i  tym  samym  poprawia
wentylację płuc,

C . zmniejsza  się  zapotrzebowanie  na  wykonanie  toalety
drzewa tchawiczo - oskrzelowego u pacjenta,

D . skraca  się  czas  potrzebny  do  odzwyczajenia  pacjenta  od
respiratora.

Zadanie 0.
Dawcą narządów może być osoba:

A . która  dokonała  sprzeciwu  w  centralnym  rejestrze
sprzeciwów,

B.  która ukończyła 85 rok życia,
C . u  której  stwierdzono  obowiązujące  kryteria  śmierci

mózgowej,
D.  u której wystąpiło krwawienie podpajęczynówkowe.

Zadanie 0.
U  pacjenta  w  przebiegu  zawału  serca  w  elektrokardiogramie
zamiast  prawidłowych  zespołów  QRS  pojawiają  się  szybkie,
nieregularne wychylenia o częstości powyżej 360/min. Zapis EKG
wskazuje na wystąpienie u pacjenta:

A.  migotania komór,
B.  częstoskurczu komorowego,
C.  migotania przedsionków,
D.  częstoskurczu nadkomorowego.

Zadanie 0.
D o  powikłań  uciśnięć  klatki  piersiowej  podczas  resuscytacji
należą:

A.  złamanie żeber, odmę opłucnową,
B.  krwiak opłucnej, złamanie mostka,
C.  urazy serca, uszkodzenie wątroby i śledziony,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 0.
Analgezja  sterowana  przez  pacjenta  (PCA)  jest  lepszą  formą
analgezji  pooperacyjnej niż  okresowe podawanie leku na żądanie,
ponieważ:

A.  może powodować zmniejszenie całkowitej dawki leku,
B.  zapewnia większą satysfakcję chorego,
C.  powoduje lepsze zniesienie bólu,
D.  wszystkie wymienione są prawidłowe.

Zadanie 0.
Głównym objawem klinicznym występującym w ostrej niewydolności
oddechowej jest:

A .  bladość skóry,
B.  niepokój,
C.  gwałtownie narastająca duszność,
D.  spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 0.
Zwiększenie  rzutu  serca  najlepiej  osiągnąć  można  przy  pomocy
wlewu:

A.  0,9 % NaCl,
B.  5 % glukozy,
C.  masy erytrocytarnej,
D.  6 % HAES.

Zadanie 0.
O zaburzeniu przepływu krwi w naczyniach włosowatych świadczy:

A.  blada i sucha skóra,
B.  sina i sucha skóra,
C.  blada i ciepła skóra,
D.  blada i zimna skóra.

Zadanie 0.
Która  metoda  tlenoterapii  daje  możliwość  uzyskania  wysokich
stężeń tlenu?

A.  okulary tlenowe,
B.  cewnik donosowy,
C.  maski Venturiego,
D.  maski z oddechem bezzwrotnym.

Zadanie 0.
Dla  oceny  ukrwienia  i  wydolności  protezy  aortalno-biodrowej
należy monitorować:

A.  pH błony śluzowej żołądka,
B.  temperaturę w przełyku,
C.  ICP,
D.  temperaturę kończyn dolnych.



Zadanie 0.
Zastosowanie  wentylacji  mechanicznej  może  wywołać  m.in.
barotraumę, która jest wynikiem:

A.  stosowania wysokich ciśnień w drogach oddechowych,
B.  stosowania dużych objętości oddechowych,
C . reakcji  miejscowej  związanej  z  aktywacją  mediatorów

reakcji zapalnej,
D . występowania zwiększonych oporów w drogach oddechowych

i niedodmą.

Zadanie 0.
U  pacjenta  wentylowanego  mechanicznie  nastąpiły  zaburzenia
synchronizacji  cyklu  oddechowego.  Sytuacja  taka  występuje
wtedy, gdy:

A.  następuje zaleganie wydzieliny w drzewie oskrzelowym,
B . wysiłek  wydechowy  pacjenta  rozpoczyna  się,  zanim

zakończy się faza wydechowa nastawiona na respiratorze,
C.  u pacjenta wystąpiło zapalenie płuc,
D.  pacjent otrzymuje tlen o zbyt dużym stężeniu.

Zadanie 0.
Najwyższym  priorytetem  leczenia  urazów  czaszkowo-mózgowych
jest:

A .  zszycie krwawiących powłok głowy,
B . zwalczanie objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego

i  utrzymanie  właściwego  przepływu  krwi  przez  tkankę
mózgową,

C.  podanie leków przeciwbólowych z grupy opioidów,
D.  podanie leków krążeniowych.

Zadanie 0.
Reakcja  zgięciowa  w  odpowiedzi  ruchowej  w  skali  Glasgow
oznacza:

A.  1 pkt.
B.  2 pkt.
C.  3 pkt.
D.  4 pkt.

Zadanie 0.
Jakie  leki  w  pierwszej  kolejności  należy  podać  we  wstrząsie
anafilaktycznym, powstałym w wyniku użądlenia przez pszczołę?

A.  aminofilinę i hydrokortyzon,
B.  adrenalinę i hydrokortyzon,
C.  atropinę i hydrokortyzon,
D.  calcium gluconatum i hydrokortyzon.



Zadanie 0.
Pacjent ze znaczną dusznością oraz wypełnieniem żył szyjnych. W
wywiadzie  podaje  nagły  ból  w  prawej  części  klatki  piersiowej
podczas  wysiłku  fizycznego.  Stan  jego  systematycznie  s ię
pogarsza.  Nad prawym płucem wypuk bębenkowy,  zanik  szmerów
oddechowych. W tej sytuacji pacjentowi należy:

A.  podać tlen a następnie wykonać torakotomię,
B.  odbarczyć odmę prężną,
C.  wykonać intubację i prowadzić oddech wspomagany,
D.  wykonać konikotomię igłową.

Zadanie 0.
U  pacjentów  z  ciężkim  oparzeniem,  płynoterapia  w  ciągu
pierwszych 24 godzin powinna zapewnić diurezę na poziomie:

A.  co najmniej 0,5-1 ml/kg/godz.,
B.  100 ml/godz. niezależnie od masy ciała,
C.  1500 ml/dobę,
D.  zależnym od ilości przetoczonych płynów.

Zadanie 0.
Zastosowanie  sztucznej  wentylacji  u  pacjenta  po  nagłym
zatrzymaniu krążenia pozwala szybciej opanować:

A.  hipokalcemię,
B.  hipoksemię,
C.  hipertensję,
D.  hipertermię.

Zadanie 0.
Migotanie komór jest najczęstszą przyczyną:

A.  ostrej niewydolności krążenia,
B.  nagłego zatrzymania krążenia,
C.  wstrząsu kardiogennego,
D.  ostrej tamponady serca.

Zadanie 0.
Zalecaną temperaturą przetaczanych preparatów krwi jest:

A .  27 - 30˚C,
B.  33 - 35˚C,
C.  36 - 37˚C,
D.  38˚C.



Zadanie 0.
Elektrody  do  defibrylacji  należy  przyłożyć  w  następujących
miejscach:

A . prawa  -  w  okolicy  pod  obojczykiem,  lewa  -  koniuszek
serca,

B.  prawa - IV międzyżebrze, lewa - w tej samej linii,
C .  prawa - IV międzyżebrze, lewa - V międzyżebrze,
D.  prawa pod obojczykiem, lewa - V międzyżebrze.

Zadanie 0.
Pielęgniarka może  samodzielnie  (bez  zlecenia  lekarza)  wykonywać
usprawnianie ruchowe pacjenta, w zakresie:

A .  siadania,
B.  pionizacji,
C .  nauki chodzenia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
U  chorego  stwierdza  się  bladą,  zimną  skórę  pokrytą  potem,
postępujący  spadek  RR,  narastającą  tachykardię.  Powyższy  stan
sugeruje, że pacjent znajduje się:

A .  w fazie wstrząsu nieodwracalnego,
B.  w fazie wstrząsu kompensowanego,
C.  w okresie zaburzeń wstępnych,
D.  w stanie rozwijającego się wstrząsu septycznego.

Zadanie 0.
Kardiowersja powinna być wykonywana w znieczuleniu:

A.  ogólnym,
B.  ogólnym dożylnym,
C.  miejscowym,
D.  po podaniu relanium.

Zadanie 0.
Krążenie pozaustrojowe to metoda, która umożliwia:

A . czasowe  wyłączenie  pracy  serca  i  wymiany  gazowej  w
płucach,

B.  wyłączenie pracy serca i wątroby,
C.  okresowe wyłączenie pracy płuc i nerek,
D.  czasowe wyłączenie pracy serca, płuc i mózgu.



Zadanie 0.
D o  oceny  stopnia  ciężkości  ostrego  zapalenia  trzustki  NIE
służy:

A.  skala Ransona,
B.  skala APACHE II,
C.  ocena wyglądu trzustki w obrazie CT,
D.  skala Ramsaya.

Zadanie 0.
Jaki  objaw  nieprawidłowego  funkcjonowania  ultrafiltratu  wynika
z zakrzepu?

A.  zwiększona objętość ultrafiltratu,
B.  ciemniejsza krew w hemofiltracie,
C.  jaśniejsza krew w hemofiltracie,
D.  nieznaczne ocieplenie drenu po stronie żylnej.

Zadanie 0.
Stan  chorego,  którego  przyjęto  do  OIT  z  powodu  zaostrzenia
przewlekłej niewydolności oddechowej stopniowo poprawia się. Po
kilku  dniach  prowadzenia  sztucznej  wentylacji  (początkowo
oddech  kontrolowany,  następnie  oddech  wspomagany)  stopniowo
zmniejszano  liczbę  oddechów  z  respiratora  oraz  %  tlenu  w
mieszaninie  oddechowej.  Następnie  podjęto  próbę  odłączenia
chorego  od  respiratora  stosując  jednocześnie  tlenoterapię.  Po
kilkunastu minutach samodzielnego oddychania u chorego pojawiły
się objawy:

A.  hipoksemii,
B.  hipoksji,
C.  hiperkapni,
D.  hipokapni.

Zadanie 0.
Przyczyną hiperkalemii nie jest:

A .  upośledzenie wydalania,
B.  rozległy uraz tkanek u osoby z niewydolnością nerek,
C.  nadużywanie środków przeczyszczających,
D.  niewydolność kory nadnerczy.

Zadanie 0.
Jednym  z  warunków  niezbędnych  do  zapewnienia  podczas
prowadzenia drenażu opłucnowego jest:

A .  zachowanie jednej pozycji ciała chorego,
B.  zapewnienie ujemnego ciśnienia w klatce piersiowej,
C.  tlenoterapia minimum 4 litry/minutę,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Hipokapnia powoduje:

A . rozszerzenie  naczyń  mózgowych  i  wzrost  przepływu
mózgowego,

B . rozszerzenie  naczyń  mózgowych  i  spadek  przepływu
mózgowego,

C . obkurczenie  naczyń  mózgowych  i  spadek  przepływu
mózgowego,

D . obkurczenie  naczyń  mózgowych  i  wzrost  przepływu
mózgowego.

Zadanie 0.
Kontrola  skuteczności  prowadzenia  sztucznej  wentylacji  NIE
obejmuje monitorowania:

A.  diurezy godzinowej,
B.  zabarwienia płytek paznokciowych,
C.  prawidłowej wartości ciśnienia tętniczego i tętna,
D.  osłuchiwania klatki piersiowej.

Zadanie 0.
D o  hemodializy  stosuje  s ię  cewniki  jedno-  lub  dwukanałowe
wprowadzane do dużych naczyń żylnych. Zabezpieczenie cewników
do hemodializy polega na:

A.  zamknięciu jałowym korkiem kanału cewnika,
B . założeniu jałowego opatrunku wokół wkłucia, wypełnieniu

kanału cewnika heparyną i zamknięciu jałowym korkiem,
C.  założeniu jałowego opatrunku i zamknięciu cewnika,
D.  założeniu opatrunku i zamknięciu cewnika.

Zadanie 0.
Podstawowym rodzajem dostępu naczyniowego u chorego przewlekle
dializowanego jest przetoka:

A.  tętniczo-żylna zewnętrzna,
B.  tętniczo-żylna wewnętrzna,
C.  żylno-żylna wewnętrzna,
D.  tętniczo-tętnicza wewnętrzna.

Zadanie 0.
W  powietrzu  wydychanym przez  chorego  z  mocznicą  wyczuwa  się
zapach:

A.  świeżych jabłek,
B.  amoniaku,
C.  moczu,
D.  acetonu.



Zadanie 0.
Oddech Kussmaula charakteryzuje się:

A .  okresem bezdechu,
B.  szybkim głębokim oddechem,
C.  oddechem całkowicie nieregularnym,
D.  coraz płytszym oddychaniem.

Zadanie 0.
Wskazaniem do założenia dostępu do jamy szpikowej u 5-letniego
dziecka jest:

A .  stosowanie żywienia pozajelitowego,
B.  podanie kontrastu,
C.  stan nagłego zagrożenia życia,
D.  każdy stan wymagający założenia dojścia centralnego.

Zadanie 0.
Na obniżenie rzutu serca we wstrząsie kardiogennym ma wpływ:

A . mała objętość spływu żylnego do prawego przedsionka, na
skutek utraty objętości krwi krążącej,

B . znaczne przyspieszenie czynności serca ze zmniejszeniem
jego rzutu,

C.  przyspieszenie czynności serca,
D . sekwestracja  płynów  ustrojowych  w  świetle  przewodu

pokarmowego.

Zadanie 0.
Test Allena wykonuje się zwykle przed kaniulacją:

A.  tętnicy ramiennej,
B.  tętnicy promieniowej,
C.  żyły szyjnej zewnętrznej,
D.  tętnicy udowej.

Zadanie 0.
Szybkie  podanie  katecholamin  we  wlewie  kroplowym  może
spowodować:

A . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  z  jednoczesnym
zwolnieniem akcji serca,

B . podwyższenie  ciśnienia  tętniczego  oraz  przyśpieszenie
czynności serca do migotania komór włącznie,

C . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  i  częstoskurczu
komorowego,

D . podwyższenie  ciśnienia  tętniczego  i  bradykardię
zatokową.



Zadanie 0.
Angioplastyka wieńcowa, polega na:

A.  ocenie drożności i wizualizacji naczyń wieńcowych,
B.  badaniu hemodynamicznych serca,
C . rozszerzaniu  i  udrażnianiu  zwężonych  odcinków  tętnic

wieńcowych,
D.  ocenie drożności naczyń wieńcowych.

Zadanie 0.
O zatruciu tlenkiem węgla świadczy skóra:

A.  blada, bóle głowy, podwyższone ciśnienie krwi,
B.  sina, szum w uszach, kołatanie serca,
C . jasnoczerwona,  zawroty  i  bóle  głowy,  zaburzenia

wzrokowe,
D.  blada, bradykardia, bóle brzucha.

Zadanie 0.
Jaki inny ważny objaw przemawia za obecnością odmy prężnej?

A . przesunięcie  tchawicy  w  stronę  przeciwną  do  miejsca
narastania odmy,

B.  wypełnienie żył szyjnych,
C.  wzmożony efekt bębenkowy w trakcie opukiwania płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 0.
Jeśli  nie  udaje  s ię  założyć  dostępu  dożylnego,  niektóre  leki
tj. adrenalina, lidokaina, czy atropina mogą być podane:

A.  doustnie,
B.  domięśniowo,
C.  podskórnie,
D.  dotchawiczo.

Zadanie 0.
Które z podanych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . asertywność  to  umiejętność  pełnego  wyrażania  siebie  w
kontakcie z inną osobą,

B . asertywność powiązana jest z poczuciem własnej godności
i szacunkiem dla samego siebie,

C.  asertywność jest wrodzona,
D.  asertywność jest zmienna i zależy od sytuacji.



Zadanie 0.
Komunikowanie  się  pielęgniarek  w  sytuacji  konfliktowej  jest
najbardziej konstruktywne kiedy:

A.  jego celem jest uzyskanie porozumienia,
B.  jest dobrze przemyślane,
C.  obie strony wyrażają swoje odmienne poglądy,
D . włączy  się  osoba,  która  pośredniczy  w  rozwiązaniu

konfliktu.

Zadanie 0.
Umiejętności  prowadzenia  i  uczestniczenia  w  dyskusji  są
niezbędne jeżeli na zajęciach wykorzystujemy:

A.  wykład informacyjny, dyskusję panelową, burzę mózgów,
B.  metodę sytuacyjną, burzę mózgów, dyskusję wielokrotną,
C.  dyskusję panelową, pogadankę, opowiadanie,
D . instruktaż,  dyskusję  okrągłego  stołu,  wykład

problemowy.

Zadanie 0.
Relacja między treściami planowanymi, poznawanymi i opanowanymi
przez uczących się powinna być następująca:

A . treści  planowanych  powinno  być  najwięcej,  treści
poznawanych mniej, a najmniej treści opanowanych,

B . treści  planowanych  jest  tyle  samo  co  treści
opanowanych,a  największy  jest  zakres  treści
poznawanych,

C . treści planowanych, poznawanych i opanowanych na każdym
etapie powinno być zawsze tyle samo ,

D . nie  ma  stałych  proporcji  pomiędzy  treściami
planowanymi, poznawanymi i opanowanymi przez uczących
się.

Zadanie 0.
Co oznacza proces socjalizacji jednostki?

A.  zamierzone oddziaływanie środowiska na jednostkę,
B . proces  przygotowania  jednostki  do  życia  w

społeczeństwie,
C . przygotowanie  jednostki  do  pełnienia  rol i  zawodowej  i

rodzinnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Szpital  jako  instytucja  społeczna  pełni  wiele  funkcji,  które  w
sposób  bezpośredni  lub  pośredni  oddziałują  na  pacjenta.  Wzrost
l iczby  chorych  przewlekle  i  pacjentów  w  starszym  wieku
zwiększył zapotrzebowanie na funkcję:

A.  leczniczą,
B.  rehabilitacyjną,
C.  edukacyjną,
D.  prewencyjną.

Zadanie 0.
Dylematy  moralne  pracy  pielęgniarek/położnych  występują
najczęściej w sytuacji, gdy:

A.  zagrożone jest życie istoty ludzkiej,
B . nadchodzi  okres  starości,  zniedołężnienia  i  śmierci

podopiecznych,
C . występuje  niedostatek  zasobów  materialnych  i  braków

kadrowych,
D . zagrożone  jest  zdrowie  pielęgniarek  w  kontaktach  z

niektórymi chorobami.

Zadanie 0.
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydaje:

A.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B.  Minister Zdrowia,
C.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
D.  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Zadanie 0.
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

A . licencja  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej,  posiadanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  uzyskiwana  po  spełnieniu  określonych
wymagań,

B . zewnętrzny  proces  oceny  zakładów  opieki  zdrowotnej,
dobrowolnie  poddających  się  takiej  ocenie,  który  polega
n a  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami,

C . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej,

D . podejmowanie  działań w przypadkach ocen  negatywnych,
otrzymanych od ankietowanych pacjentów.



Zadanie 0.
Planowanie  zatrudnienia  pielęgniarek/położnych  w  zakładach
opieki zdrowotnej powinno opierać się na:

A.  spełnieniu norm europejskich,
B . dostosowaniu  rozmiarów  zatrudnienia  do  wskaźników

krajowych,
C.  oszacowaniu możliwości płacowych firmy,
D . ocenie  jakościowego  i  i lościowego  zapotrzebowania

zakładu.

Zadanie 0.
Pierwszym etapem w trakcie szkolenia na stanowisku pracy jest:

A .  szkolenie doskonalące,
B.  wyjaśnienie sposobu wykonywania pracy,
C.  doradzanie szkolonemu w kluczowych zadaniach,
D.  przygotowanie pracownika do rozpoczęcia nauki.

Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Promocja zdrowia według dokumentu "Karta Ottawska" oznacza:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B . proces  mający  na  celu  poprawę  stanu  zdrowia
społeczeństwa,

C . system  kształcenia  jednostek  i  społeczeństwa  w  zakresie
utrzymania  pełnej  sprawności  psychicznej,  f izycznej  i
społecznej,

D . działania podejmowane przez ochronę zdrowia i mające na
celu  poprawę  lub  utrzymanie  pełnej  sprawności
psychicznej, fizycznej i społecznej.

Zadanie 0.
Polityka  społeczna  i  polityka  zdrowotna  realizują  wspólne  cele
dotyczące:

A . działania  na  rzecz  długiego  życia  i  dobrego  zdrowia
całej populacji,

B .  bezpieczeństwa socjalnego i ochrony socjalnej,
C.  ochrony zdrowia w środowisku pracy,
D . sposobu  organizowania  instytucji  wchodzących  w  skład

systemu zdrowotnego.



Zadanie 0.
Ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenia:

A.  emerytalne i rentowe,
B.  w razie choroby i macierzyństwa,
C.  wypadkowe.
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
U  kobiety wysokość dna macicy pod koniec 24 tygodnia ciąży jest
badana na wysokości:

A .  2 palców nad spojeniem łonowym,
B.  pośrodku pomiędzy pępkiem a spojeniem łonowym,
C.  dokładnie na wysokości pępka,
D.  bezpośrednio pod łukiem żebrowym.

Zadanie 0.
U  osób  dorosłych,  sinica  występuje  przy  zwiększeniu
zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny powyżej:

A .  0,1 g/100 ml krwi,
B.  0,5 g/100 ml krwi,
C.  2,0 g/100 ml krwi,
D.  5,0 g/100 ml krwi.

Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  jamy  brzusznej,  polegającą  na
głębokim  uciskaniu  brzucha  w  lewym  dolnym  kwadrancie  i
pojawienie  s ię  bólu  w  przeciwległym  prawym  dolnym  kwadrancie
brzucha określa się mianem objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Rowsinga,
D.  Goldflama.

Zadanie 0.
W  czasie  wstrząsu,  nie  tylko  anafilaktycznego,  ciśnienie
tętnicze krwi jest:

A .  znacznie podwyższone,
B.  znacznie obniżone,
C.  nieznacznie podwyższone,
D.  w normie.



Zadanie 0.
Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, polega na:

A.  wydłużeniu czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego,
B . zupełnym  przerwaniu  przewodzenia  w  węźle

przedsionkowo-komorowym,
C.  przewodzeniu drogą dodatkową,
D . okresowym  przerwaniu  przewodzenia

przedsionkowo-komorowego.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
Pacjent  podaje  w  wywiadzie  przewlekłą  chorobę  płuc.  Zwraca
naszą  uwagę  charakterystyczny  kształt  klatki  piersiowej.  Klatkę
piersiową pacjenta będzie można prawdopodobnie określić jako:

A.  beczkowatą,
B.  kurzą,
C.  lejkowatą,
D.  cepowatą.



Zadanie 0.
Dokonując  oceny  zaburzeń  mowy  u  pacjenta  zwrócono  uwagę  na
nieprawidłowe  wymawianie  głosek  wargowych  (p,  b )  i  językowych
(d ,  t ) .  Polecono,  aby  pacjent  napisał  wyrazy  zawierające  ww.
głoski. Nie stwierdzono żadnych błędów. Opisany obraz przemawia
za:

A.  dysfonią,
B.  palilalią,
C.  dyzartrią,
D.  dysprosodią.

Zadanie 0.
Objaw polegający na rzadkim mruganiu (około 1 ruch powiekami na
minutę) nazywa się objawem:

A.  Dalrymple'a,
B.  Kochera,
C.  Graefego,
D.  Stellwaga.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Wskaż  FAŁSZYWE  twierdzenie  dotyczące  anatomii  układu
oddechowego:

A.  szczyty płuc znajdują się 5 cm powyżej obojczyka,
B . płat  środkowy  płuca  prawego  jest  dostępny  w  badaniu

fizykalnym z przodu i z boku klatki piersiowej,
C.  płuco lewe ma dwa płaty,
D.  podczas wdechu przepona unosi się ku górze.

Zadanie 0.
Rozdwojenie  S2,  słyszalne  tylko  przy  wdechu  jest  określane  jako
rozdwojenie:

A.  szerokie,
B.  paradoksalne,
C.  utrwalone,
D.  fizjologiczne.



Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej przyczynia się do:

A.  podnoszenia jakości opieki pielęgniarskiej,
B.  rozwoju pielęgniarek,
C.  odpowiedzialności pielęgniarek,
D.  samodzielności pielęgniarek.

Zadanie 0.
Deficyt opieki, to:

A . relacje  zachodzące  między  możliwościami  samoopieki  a
zapotrzebowaniem na samoopiekę terapeutyczną,

B.  relacje zachodzące między pacjentem a rodziną,
C . relacje  zachodzące  między  potrzebującymi  opieki,  a

oczekiwaniami na opiekę,
D.  zapewnienie opieki potrzebującym.

Zadanie 0.
Metodologia badań naukowych w szerszym znaczeniu to:

A.  to samo co metodyka,
B.  nauka o metodach działalności naukowej,
C . nauka  o  rodzajach  i  strukturze  czynności

naukowotwórczych,
D . nauka o poprawnych sposobach postępowania w toku całego

procesu badawczego.

Zadanie 0.
Prowadzenie badań naukowych w pielęgniarstwie ma na celu:

A.  poprawę jakości pielęgnowania i jej oceny,
B . uzyskać racjonalną, naukową podstawę do profesjonalnej

praktyki,
C.  odpowiedź A i B,
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 0.
Celem szkolenia specjalizacyjnego jest:

A . uzyskanie  przez  pielęgniarkę,  położną  specjalistycznej
wiedzy  i  umiejętności  w  określonej  dziedzinie
pielęgniarstwa  lub  dziedzinie  mającej  zastosowanie  w
ochronie  zdrowia  oraz  tytułu  specjalisty  w  tej
dziedzinie,

B . uzyskanie  przez  pielęgniarkę,  położną  wiedzy  i
umiejętności  do  udzielania  określonych  świadczeń
zdrowotnych  wchodzących  w  zakres  danej  dziedziny
pielęgniarstwa  lub  dziedziny  mającej  zastosowanie  w
ochronie zdrowia,

C . uzyskanie  przez  pielęgniarkę,  położną  wiedzy  i
umiejętności  do  wykonywania  określonych  czynności
zawodowych  przy  udzielaniu  świadczeń  pielęgnacyjnych,
zapobiegawczych,  diagnostycznych,  leczniczych  lub
rehabilitacyjnych,

D . pogłębienie  i  aktualizacja  wiedzy  i  umiejętności
zawodowych pielęgniarki, położnej.

Zadanie 0.
W  kontekście  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  1991  r  o  zakładach
opieki  zdrowotnej,  na  które  stanowisko pracy  NIE jest  wymagane
przeprowadzenie konkursu?

A.  pielęgniarki oddziałowej,
B.  pielęgniarki koordynującej,
C.  przełożonej pielęgniarek zakładu,
D.  naczelnej pielęgniarek.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  pojęć  należałoby  wstawić  w  miejsce
kropek?................................  jest  podstawowym
oprogramowaniem komputera. Zarządza on funkcjonowaniem systemu
komputerowego  jako  całości,  zabezpiecza  współpracę  pomiędzy
różnymi urządzeniami oraz komunikuje się z użytkownikiem.

A.  Edytor tekstu,
B.  Arkusz kalkulacyjny,
C.  System operacyjny,
D.  Kreator baz danych.

Zadanie 0.
Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

A .  zbiór kart informacyjnych,
B.  zestaw cyfrowych nośników informacji,
C.  jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 0.
Wyniki  wykonanych  badań  zapisano  w  pamięci  komputera.  Przy
nagłym  wyłączeniu  zasilania  komputera  informacja  zostanie
utracona z:

A .  dysku twardego,
B.  dysku elastycznego,
C.  pamięci ROM,
D.  pamięci RAM.



PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 011211
GRUPA 1
Zadanie 0.
Jako krwinki uniwersalne, nadające się do przetoczenia każdemu
pacjentowi, można traktować krwinki płukane:

A.  grupy A,
B.  grupy B,
C.  grupy AB,
D.  grupy 0.

Zadanie 0.
Które  z  części  aparatu  do  znieczulenia  NIE  należą  do  części
podstawowych?

A.  przepływomierze,
B.  zastawki jednokierunkowe,
C.  parowniki,
D.  pochłaniacze CO2.

Zadanie 0.
Jak działa Hipnomidat (Etomidat)?

A.  przeciwdrgawkowo i nasennie,
B.  nasennie i przeciwbólowo,
C.  nasennie,
D.  przeciwbólowo, przeciwdrgawkowo i nasennie.

Zadanie 0.
Na ciśnienie wewnątrzgałkowe NIE wpływa:

A.  ciśnienie tętnicze krwi,
B.  anestetyki i środki zwiotczające,
C.  temperatura ciała,
D.  zewnętrzny ucisk oka.

Zadanie 0.
50-letnia  pacjentka,  w  wywiadzie  podaje  astmę  oskrzelową,
przygotowana  jest  do  operacji  plastyki  przepukliny  pachwinowej
prawej. Do znieczulenia ogólnego może otrzymać wymienione leki,
Z WYJĄTKIEM:

A.  Thiopentalu,
B.  Ketaminy,
C.  Halotanu,
D.  Izofluranu.



Zadanie 0.
Co oznacza skrót MAC:

A.  minimalne stężenie anestetyczne,
B.  minimalne stężenie pęcherzykowe,
C.  maksymalne stężenie anestetyczne,
D.  maksymalne stężenie pęcherzykowe.

Zadanie 0.
Anatomiczna przestrzeń martwa to:

A . pojemność  powietrza  pozostającego  w  płucach  po
spokojnym wydechu,

B . pojemność  powietrza  wciągniętego  do  płuc  w  czasie
najgłębszego wdechu,

C . objętość  wdychanego  powietrza,  które  wypełnia  drogi
oddechowe nie biorąc jednak udziału w procesie wymiany
gazowej z krwią,

D . objętość  obejmująca  powietrze  znajdujące  się  w
pęcherzykach płucnych i przewodzikach pęcherzykowatych.

Zadanie 0.
Najsilniejsze działanie przeciwbólowe wykazuje:

A.  morfina,
B.  alfentanyl,
C.  sufentanyl,
D.  fentanyl.

Zadanie 0.
D o  znieczulenia  z  wentylacją  jednego  płuca  najczęściej  używa
się:

A.  rurek o podwójnym świetle,
B.  rurek zbrojonych,
C.  rurek Guedela,
D.  masek krtaniowych.

Zadanie 0.
Surfaktant,  będący  mieszaniną  białek,  fosfolipidów  i
węglowodanów:

A . zwiększa  napięcie  powierzchniowe  w  pęcherzykach
płucnych i zapobiega ich zapadaniu się,

B . obniża napięcie powierzchniowe w pęcherzykach płucnych
i zapobiega ich zapadaniu się,

C . n ie  wpływa  na  napięcie  powierzchniowe  w  pęcherzykach
płucnych,

D . produkowany  przez  opłucną,  ułatwia  przesuwanie  się  je j
blaszek w czasie oddychania.



Zadanie 0.
Test Patila polega na pomiarze:

A.  odległości od płatka ucha do kącika ust,
B.  ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa,
C . odległości  miedzy  wyniosłością  krtaniową  chrząstek

tarczowatych,  a  szczytem  bródki  przy  maksymalnie
wyprostowanej głowie,

D . zależności  pomiędzy  wielkością  języka  a  obszarem
gardła.

Zadanie 0.
Jednym  z  głównych  powikłań  w  czasie  znieczulenia  ogólnego  do
cięcia cesarskiego jest:

A .  zachłyśnięcie treścią żołądkową,
B.  spadek ciśnienia tętniczego,
C.  silny ból głowy,
D.  depresja układu oddechowego płodu.

Zadanie 0.
Drabina analgetyczna WHO jest to drabina:

A.  jednostopniowa,
B.  dwustopniowa,
C.  trzystopniowa,
D.  czterostopniowa.

Zadanie 0.
8-letnie  dziecko  ze  schyłkową  niewydolnością  nerek  do  planowej
operacji  przeszczepienia  nerki  od  dawcy  rodzinnego,  dotychczas
leczone  hemodializą.  Na  którą  kończynę  należy  założyć  dostęp
dożylny i mankiet do mierzenia ciśnienia?

A.  dolną,
B.  górną bez przetoki,
C.  górną z przetoką,
D.  wybór kończyny jest bez znaczenia.

Zadanie 0.
O niedokrwieniu mięśnia sercowego w zapisie EKG świadczy:

A.  odwrócony QRS,
B.  wąski QRS,
C . o ś zespołu QRS i wychylenie zespołów poprzedza przerwę

wyrównawczą,
D.  obniżenie lub uniesienie odcinka ST.



Zadanie 0.
W  chirurgii  "jednego  dnia",  lekiem  dożylnym  zapewniającym
najlepsze warunki do znieczulenia ogólnego jest:

A .  thiopental,
B.  metoheksytal,
C.  ketamina,
D.  propofol.

Zadanie 0.
Do oceny natężenia bólu używa się skali:

A .  ASA,
B.  Guedela,
C.  VAS,
D.  Glasgow.

Zadanie 0.
Cewnik Swana û Ganza służy do pomiaru:

A.  ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej,
B.  ciśnienia w aorcie,
C.  przepływu mózgowego,
D.  ciśnienia tętniczego krwi metodą bezpośrednią.

Zadanie 0.
Asystujesz  przy  operacji  zeza  oka  lewego  u  10-letniej
dziewczynki.  Grupa  ryzyka  ASA  I/II.  Jakie  groźne  powikłanie
może wystąpić w czasie operacji?

A.  krwotok,
B.  odruch oczno-sercowy,
C.  tachykardia,
D.  wzrost ciśnienia tętniczego.

Zadanie 0.
Przy znieczuleniu chorego z odmą opłucnową nie należy stosować:

A.  podtlenku azotu,
B.  sevofluranu,
C.  halotanu,
D.  odpowiedzi A i B są poprawne.

Zadanie 0.
Wentylacja z PEEP jest to wentylacja:

A.  z ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych,
B.  z dodatnim ciśnieniem końcowo - wydechowym,
C . ciągłymi  ciśnieniami  dodatnimi  na  bazie  dodatnich

ciśnień końcowo- wydechowych,
D.  zsynchronizowana przerywana wentylacja wymuszona.



Zadanie 0.
I lość  gazu  zawarta  w  płucach  na  końcu  maksymalnego  wdechu
określana jest jako:

A.  pojemność życiowa,
B.  pojemność wdechowa,
C.  całkowita pojemność płuc,
D.  objętość oddechowa.

Zadanie 0.
Na zwichnięcie chrząstki nalewkowatej wskazują:

A.  dolegliwości ze strony gardła,
B.  owrzodzenia gardła,
C.  stridor, duszność,
D.  zwężenie tchawicy.

Zadanie 0.
Premedykacja do zabiegów okulistycznych ma na celu:

A . uspokojenie  chorego,  zapobieganie  wystąpieniu  odruchu
kaszlu w okresie śródoperacyjnym,

B . zmniejszenie lęku i pobudzenia, zapobieganie nudnościom
i  wymiotom  pooperacyjnym,  stabilizację  ciśnienia
wewnątrzgałkowego,

C . zmniejszenie  lęku  i  pobudzenia,  wydzielania  śl iny  i
zwiększenia osobniczej tolerancji na ból,

D . zapobieganie  nudnościom  i  wymiotom  pooperacyjnym,
obniżenie diurezy.

Zadanie 0.
Dawka  sukcynylocholiny  stosowana  do  głębokiego  zwiotczenia
mięśni wynosi u osoby dorosłej:

A .  1-1,5 mg/kg masy ciała,
B.  4-4,5 mg/kg masy ciała,
C.  5-5,5 mg/kg masy ciała,
D.  6-6,5 mg/kg masy ciała.

Zadanie 0.
Ostra  zasadowica  oddechowa  charakteryzuje  s ię  zmianami  w
gazometrii:

A .  spadkiem paCO2 < 30 mmHg i spadkiem pH < 7,3,
B.  wzrostem paCO2 > 40 mmHg i wzrostem pH > 7,5,
C.  wzrostem paCO2 > 40 mmHg i spadkiem pH < 7,3,
D.  spadkiem paCO2 < 30 mmHg i wzrostem pH > 7,5.



Zadanie 0.
U  znieczulonego  i  zwiotczonego  pacjenta  z  otwartą  klatką
piersiową ułożonego na lewym boku:

A.  prawe płuco jest źle wentylowane i dobrze perfundowane,
B.  lewe płuco jest dobrze wentylowane i źle perfundowane,
C.  lewe płuco jest źle perfundowane i źle wentylowane,
D.  prawe płuco jest dobrze wentylowane i źle perfundowane.

Zadanie 0.
45-letni  pacjent  zakwalifikowany  do  operacji  pęcherzyka
żółciowego,  z  leczonym  od  wielu  lat  stabilnym  nadciśnieniem
tętniczym,  regularnie  przyjmujący  leki,  zostanie  oceniony
według skali ASA do grupy:

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

Zadanie 0.
Kapnometria to metoda, która mierzy:

A.  stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wydechowym,
B.  stężenie dwutlenku węgla w powietrzu pęcherzykowym,
C.  prężność dwutlenku węgla we krwi tętniczej,
D.  stopień wysycenia hemoglobiny tlenem.

Zadanie 0.
Domięśniowa dawka ketaminy u dzieci wynosi:

A .  2,5 mg/kg masy ciała,
B.  5 mg/kg masy ciała,
C.  10 mg/kg masy ciała,
D.  15 mg/kg masy ciała.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  środków  znieczulenia  ogólnego  działa
analgetycznie?

A.  Thiopental,
B.  Propofol,
C.  Ketamina,
D.  Hypnomidat.



Zadanie 0.
N a  etapie  wyprowadzania  pacjenta  ze  znieczulenia  ogólnego,
najpóźniej nastąpi:

A . przywrócenie  świadomości  i  odruchów
gardłowo-krtaniowych,

B.  powrót czynności czuciowych,
C.  przywrócenie siły mięśniowej i świadomości,
D.  pełny powrót czynności układu autonomicznego.

Zadanie 0.
W napadowym częstoskurczu nadkomorowym ze spadkiem ciśnienia,
postępowaniem z wyboru jest:

A .  podanie Lidocainy we wlewie kroplowym,
B.  podanie Izoptinu drogą dożylną,
C.  podanie Propranololu dożylnie,
D.  wykonanie kardiowersji elektrycznej.

Zadanie 0.
Manewr SELLICKA polega na:

A . napełnieniu  balonika  uszczelniającego  rurkę
intubacyjną,

B.  odwróceniu pacjenta zaintubowanego na bok,
C.  uciśnięciu chrząstki pierścieniowatej,
D . zwolnieniu  ucisku  balonika  uszczelniającego  rurkę

intubacyjną.

Zadanie 0.
Antagonistą fentanylu jest:

A .  neostigmina,
B.  nalokson,
C.  norepinefryna,
D.  nitrazepam.

Zadanie 0.
45-letnia  pacjentka  przyjęta  do  planowanego  zabiegu
diagnostycznego  wyłyżeczkowania  jamy  macicy.  W  wywiadzie
chorobowym  podaje  padaczkę.  Który  pomiar  jest  zbędny  w
monitorowaniu zabiegu?

A.  ciągły zapis ekg,
B.  ciśnienia tętniczego krwi,
C.  saturacji i kapnometrii,
D.  temperatury centralnej.



Zadanie 0.
Które  z  obrażeń  klatki  piersiowej  jest  obrażeniem
przenikającym?

A.  złamanie żeber,
B.  złamanie mostka,
C.  rana kłuta,
D.  zgniecenie klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Wentylacja przerywanymi ciśnieniami dodatnimi jest wentylacją:

A.  wymuszoną,
B.  ze stałymi ciśnieniami dodatnimi,
C.  wybiórczą płuc,
D.  z wysoką częstotliwością oddechową.

Zadanie 0.
3-letnia dziewczynka, nagle podczas zabawy zaczęła manifestować
silny  niepokój,  świszczący  oddech.  Co  jest  najbardziej
prawdopodobną przyczyną stanu dziecka?

A.  atak astmy,
B.  ciało obce w tchawicy,
C.  ciało obce w przełyku,
D.  napad histerii.

Zadanie 0.
8-letni  chłopiec  jest  przygotowywany  do  zabiegu  założenia
przetoki  tętniczo-żylnej  na  lewym  ramieniu,  w  celu
przeprowadzania  hemodializ.  Którego  miejsca  dostępu  dożylnego
należy unikać?

A.  prawy nadgarstek,
B.  lewy nadgarstek,
C.  żyła szyjna zewnętrzna,
D.  żyła odpiszczelowa.

Zadanie 0.
Przetaczanie  krwi  autologicznej  pod  koniec  operacji  wykonuje
się w następującej kolejności:

A .  początkowo tę jednostkę, która była pobrana na końcu,
B . początkowo  tę  jednostkę,  która  była  pobrana  na

początku,
C.  kolejność nie ma znaczenia,
D.  obydwie jednostki jednocześnie.



Zadanie 0.
W  związku  z  niewydolnym  oddechem  bezpośrednio  po  operacji
pacjent  wymaga  sztucznej  wentylacji  płuc.  Wartości  PCO2=80,
HCO3 = 24, BB=48 mEq /l, BE=0, pH=7,2 odpowiadają:

A.  kwasicy oddechowej wyrównanej,
B.  kwasicy oddechowej niewyrównanej,
C.  alkalozie oddechowej wyrównanej,
D.  alkalozie oddechowej niewyrównanej.

Zadanie 0.
Największe  znaczenie  w  znieczuleniu  ogólnym  do  cięcia
cesarskiego ma czas:

A.  od indukcji do nacięcia skóry,
B.  od indukcji do nacięcia macicy,
C.  od nacięcia macicy do wydobycia płodu,
D.  od nacięcia skóry do wydobycia płodu.

Zadanie 0.
Pacjent  wymaga  ułożenia  do  zabiegu  operacyjnego  na  boku.
Konsekwencją zastosowania tej pozycji może być wystąpienie:

A . bólu  pleców,  uszkodzenia  nerwów  obwodowych  i  splotów
nerwowych, szczególnie splotu ramiennego,

B.  spadeku RR, zaburzenia wentylacji płuca uciśniętego,
C . obrażenia krtaniowo-tchawiczego w wyniku nieprawidłowej

rotacji głowy podczas układania na stole operacyjnym,
D.  podwichnięcia głowy kości promieniowej.

Zadanie 0.
Który  sposób  przywracania  i  utrzymania  drożności  dróg
oddechowych jest bezprzyrządowy?

A.  wprowadzenie rurki ustno- gardłowej,
B.  intubacja dotchawicza,
C.  odgięcie głowy do tyłu i uniesienie żuchwy,
D.  tracheotomia.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  leków  nie  posiada  działania
przeciwbólowego?

A.  Diclofenac,
B.  Nalokson,
C.  Ketonal,
D.  Pyralgina.



Zadanie 0.
Środki  znieczulenia  miejscowego  najwcześniej  przerywają
przewodnictwo nerwowe w zakresie:

A .  czucia temperatury,
B.  przewodnictwa ruchowego,
C.  czucia bólu,
D.  napięcia mięśniowego.

Zadanie 0.
Stężenie  podtlenku  azotu,  które  można  zastosować  bez  ryzyka
niedotlenienia wynosi:

A .  100%,
B.  70%,
C.  40%,
D.  30%.

Zadanie 0.
W czasie ciąży czynnościowa pojemność zalegająca (FRC):

A.  zmniejsza się o 15 - 20%,
B.  zmniejsza się o 20 - 30%,
C.  wzrasta o 15 - 20%,
D.  wzrasta o 20 - 30%.

Zadanie 0.
4-letnie  dziecko  jest  przygotowane  do  operacyjnej  korekcji
zwężenia  aorty  (koarktacja  aorty).  Która  z  tętnic  jest
preferowana do pomiaru ciśnienia?

A.  promieniowa,
B.  udowa,
C.  skroniowa,
D.  grzbietowa stopy.

Zadanie 0.
D o  najczęściej  występujących  powikłań  pooperacyjnych  w
pierwszych 2 godzinach po zabiegu należą:

A.  zaburzenia wymiany gazowej w płucach,
B.  zaburzenia rytmu serca,
C.  aspiracyjne zapalenie płuc,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) służy ocenie:

A . wypełnienia łożyska naczyniowego i  pracy prawej komory
serca,

B.  czynności oddechowej,
C.  świadomości,
D.  pracy lewej komory serca.



Zadanie 0.
Priorytetem w leczeniu zatoru płynem owodniowym jest:

A .  podanie leków wazoaktywnych,
B.  przetoczenie preparatów krwiopochodnych,
C . intubacja  dotchawicza  i  rozpoczęcie  wentylacji

mechanicznej,
D.  przetaczanie dużych objętości płynów infuzyjnych.

Zadanie 0.
Rurki  intubacyjne o  podwójnym świetle,  najczęściej  zakładane są
w zabiegach:

A.  chirurgii klatki piersiowej,
B.  w obrębie twarzoczaszki,
C.  kardiochirurgicznych,
D.  u chorych dializowanych.

Zadanie 0.
Do założenia rurki Guedela konieczne jest użycie:

A .  bronchofiberoskopu,
B.  laryngoskopu,
C.  kleszczyków Magilla,
D.  czynność wykonuje się ręcznie û bezprzyrządowo.

Zadanie 0.
4-letnie  dziecko  przygotowane  do  planowanej  operacji
antyrefluksowej moczowodów. Do podania w premedykacji zlecono
dziecku Midazolam. Jaki  sposób podania leku jest  optymalny dla
dziecka?

A.  doodbytniczy,
B.  dożylny,
C.  domięśniowy,
D.  doustny.

Zadanie 0.
Jaką  liczbę  punktów  może  maksymalnie  otrzymać  pacjent,  u
którego  do  oceny  stanu  pooperacyjnego  zastosowano  skalę
Aldrete'a?

A.  8 ,
B.  4 ,
C.  10,
D.  12.



Zadanie 0.
W jaki sposób barbiturany wpływają na przepływ mózgowy?

A.  nie zmieniają przepływu,
B.  zmniejszają przepływ,
C.  zwiększają przepływ,
D.  najpierw zwiększają a potem zmniejszają przepływ.

Zadanie 0.
Którą  z  metod  stymulacji  nerwów  stosuje  s ię  w  monitorowaniu
zwiotczenia wywołanego podaniem sukcynylocholiny?

A.  drażnienie bodźcem pojedynczym,
B.  seria czterech bodźców,
C.  podwójną salwą bodźców,
D.  bodziec tężcowy.

Zadanie 0.
Celem premedykacji NIE jest:

A .  zniesienie bólu,
B . sedacja  ze  zniesieniem  odruchów  obronnych  i  zdolności

współpracy,
C.  spowodowanie niepamięci,
D.  zapobieżenie zachłyśnięciu.

Zadanie 0.
3-letnie  dziecko  przygotowywane  do  sanacji  jamy  ustnej  w
znieczuleniu ogólnym. Która z technik intubacji jest wskazana?

A.  intubacja rurką zbrojoną przez usta,
B.  intubacja rurką nosowo-tchawiczą,
C.  maska krtaniowa,
D.  intubacja rurką profilowaną äpółnocnąö przez usta.

Zadanie 0.
W  pochłaniaczu  dwutlenku  węgla,  umieszczonym  w  aparacie  do
znieczulenia, zużyte wapno:

A.  nie ociepla się i ma kolor fioletowy,
B.  nie ociepla się i ma kolor czerwony,
C.  ociepla się i ma kolor biały,
D.  ociepla się i ma kolor fioletowy.

Zadanie 0.
Pacjentka  we  wstrząsie  hipowolemicznym  przyjęta  do  szpitala  z
powodu  pęknięcia  ciąży  pozamacicznej.  Ciśnienie  tętnicze  krwi
należy wyrównać:

A.  adrenaliną,
B.  noradrenaliną,
C.  ephedryną,
D.  płynami i krwią.



Zadanie 0.
Przy  założonej  kontrapulsacji  wewnątrzaortalnej  pielęgniarka
kontroluje:

A . diurezę  oraz  temperaturę  kończyny,  w  której  założony
jest  cewnik  do  kontrapulsacji,  zabarwienie,  czucie  i
przepływ w naczyniach włosowatych kończyn,

B . pracę  respiratora,  charakter  wydzieliny  z  drzewa
oskrzelowego,

C.  napięcie mięśniowe oraz zakres ruchów w stawach,
D.  zaleganie treści żołądkowej.

Zadanie 0.
Do środków osoczozastępczych nie zalicza się:

A .  Aminomel,
B.  Dextran 40 000, 70 000,
C.  20% albuminy,
D.  10% HAES.

Zadanie 0.
Niedobór tlenu w ustroju lub tkance to:

A.  hipestezja,
B.  hipotonia,
C.  hipoksja,
D.  hipotrepsja.

Zadanie 0.
U pacjenta ze świeżym zawałem mięśnia sercowego, w zapisie ekg:
poszerzone  i  zniekształcone  zespoły  QRS,  przedwczesne
pobudzenia komorowe o częstości 140 û 250/minutę, rozpoznasz:

A.  częstoskurcz komorowy,
B.  trzepotanie komór,
C.  częstoskurcz przedsionkowy,
D.  migotanie przedsionków.

Zadanie 0.
Do inwazyjnych metod monitorowania nie należy pomiar:

A.  ośrodkowego ciśnienia żylnego,
B.  ciśniena wewnątrzczaszkowego,
C.  stężenia gazów oddechowych,
D.  ciśnienia w tętnicy płucnej.



Zadanie 0.
Zwiększenie  rzutu  serca  najlepiej  osiągnąć  można  przy  pomocy
wlewu:

A.  0,9 % NaCl,
B.  5 % glukozy,
C.  masy erytrocytarnej,
D.  6 % HAES.

Zadanie 0.
Opatrunek biologiczny to:

A.  przeszczep skóry liofilizowanej lub obcogatunkowej,
B.  przeszczep skóry autogennej,
C.  opatrunek liofilizowany z alg morskich,
D.  opatrunek koloidowy û aqua-żel.

Zadanie 0.
Który  z  czynników  ryzyka  wystąpienia  odleżyn  NIE  jest  oceniany
w skali Norton?

A.  stan świadomości,
B.  ból ,
C.  aktywność, zdolność poruszania się,
D.  czynność zwieraczy.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  nagłego  zatrzymania  krążenia  u  dzieci
jest niedotlenienie spowodowane:

A.  urazem głowy,
B.  niedrożnością dróg oddechowych,
C.  niewydolnością krążenia,
D.  stanem drgawkowym.

Zadanie 0.
D o  oceny  stopnia  ciężkości  ostrego  zapalenia  trzustki  NIE
służy:

A.  skala Ransona,
B.  skala APACHE II,
C.  ocena wyglądu trzustki w obrazie CT,
D.  skala Ramsaya.



Zadanie 0.
Wskaż prawdziwe twierdzenie dotyczące hemofiltracji:

A . stosowanie  metod  ciągłych  w  leczeniu  ostrej
niewydolności  nerek  wymaga  stosowania  postępowania
antykoagulacyjnego,

B . podstawową  zasadą  ciągłej  techniki  leczenia
nerkozastępczego  jest  stałe,  stopniowe  usuwanie  płynu
(filtratu)  i  substancji  w  nim  rozpuszczonych  z  krwi
pacjenta,

C . zabieg  hemofiltracji  nie  powoduje  hemodynamicznej
niestabilności krążenia,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Pacjent  w  1  dobie  po  zawale,  niechętnie  odpowiada  na  pytania,
m a  przyspieszony  oddech,  bladą  i  zimną  skórę,  ciśnienie  80/60
mm Hg, tętno 120 u/min. Stwierdzono wstrząs kardiogenny, jednak
p o  podanych  lekach  stan  chorego  nie  zmienił  się.  Które  badanie
byłoby szczególnie przydatne w tej sytuacji?

A.  ekg,
B.  angiografia,
C.  echokardiografia dopplerowska,
D.  rtg klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Rozpoznanie  śmierci  mózgu  opiera  się  na  stwierdzeniu
nieodwracalnej  jego  funkcji.  Postępowanie jest  dwuetapowe.  Etap
drugi obejmuje badanie reakcji:

A . źrenic  na  światło,  odruchu  rogówkowego,  próby
kalorycznej,  reakcji  bólowej  na  bodziec  bólowy,
odruchów  kaszlowych  i  wymiotnych,  odruchu  oczno-
mózgowego, bezdechu, eeg,

B . źrenic  na  światło,  odruchu  rogówkowego,  próby
kalorycznej,  reakcji  bólowej  na  bodziec  bólowy,
odruchów  kaszlowych  i  wymiotnych,  odruchu  oczno-
mózgowego, bezdechu,

C . źrenic  na  światło,  odruchu  rogówkowego,  próby
kalorycznej, eeg, tomografii komputerowej,

D . bólowej  na  bodziec  bólowy,  odruchów  kaszlowych  i
wymiotnych,  odruchu  oczno-  mózgowego,  bezdechu,
tomografii komputerowej.



Zadanie 0.
Celem plazmaferezy jest usunięcie:

A .  nadmiaru płynów z organizmu,
B . białek  z  osocza  i  związanych  z  nimi  substancji

toksycznych,
C.  nadmiaru potasu,
D.  glikolu etylowego.

Zadanie 0.
Kwasica metaboliczna we wstrząsie rozwija się w okresie:

A .  wyrównania,
B.  krytycznym,
C.  niewyrównanym,
D.  zdrowienia.

Zadanie 0.
Prawidłowe wydalanie moczu (> 1 ml/kg/godz) świadczy o:

A.  prawidłowym nawadnianiu chorego,
B.  prawidłowej objętości krwi krążącej,
C.  dostatecznej pojemności minutowej serca,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Przyczyną rozkojarzenia elektromechanicznego, poza długotrwałym
niedokrwieniem mięśnia sercowego, jest:

A .  niewydolność wielonarządowa,
B.  hipoksja,
C.  zator krezki,
D.  uraz czaszkowo- mózgowy.

Zadanie 0.
Stosując u wcześniaka tlenoterapię musimy pamiętać o tym, że w
stosunku do dorosłego ma:

A.  zmniejszoną pojemność tlenową krwi,
B.  średnio mniejszą zawartość hemoglobiny we krwi,
C.  zwiększoną pojemność tlenową krwi,
D.  zwiększony przepływ krwi przez płuca.

Zadanie 0.
Liczne przedwczesne pobudzenia komorowe mogą powodować:

A.  spadek ciśnienia tętniczego krwi,
B.  podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
C.  zmiany zabarwienia skóry,
D.  zmiany temperatury skóry.



Zadanie 0.
Optymalna  pozycja  w  łóżku,  pacjenta  będącego  we  wstrząsie
kardiogennym to:

A.  siedząca z nogami opuszczonymi,
B.  uniesiona lekko głowa i klatka piersiowa,
C.  boczna bezpieczna,
D.  Trendelenburga.

Zadanie 0.
Wcześniaka  po  porodzie  umieszczono  w  inkubatorze.  Uzyskał  7
pkt.  według  oceny  dokonanej  w  skali  Apgar.  Po  2  godzinach
wystąpiły:  zaciąganie  mostka,  przestrzeni  międzyżebrowych,
dołów nadobojczykowych oraz przepony. Wymienione objawy mogą
świadczyć o zespole:

A.  ARDS,
B.  MAS,
C.  HBS,
D.  RDS.

Zadanie 0.
W  powietrzu  wydychanym przez  chorego  z  mocznicą  wyczuwa  się
zapach:

A.  świeżych jabłek,
B.  amoniaku,
C.  moczu,
D.  acetonu.

Zadanie 0.
Wskazaniem do zastosowania respiratora nie jest:

A .  hipotermia poniżej 33˚C,
B.  częstość oddechów powyżej 35/min.,
C.  PaO2 poniżej 70 mmHg,
D.  PaCO2 powyżej 55 mmHg.

Zadanie 0.
Przed podłączeniem 20% Mannitolu należy sprawdzić dodatkowo:

A.  temperaturę płynu,
B.  diurezę minutową,
C.  tętno i ciśnienie tętnicze pacjenta,
D.  klarowność płynu.

Zadanie 0.
Który lek zwiększa objętość minutową serca?

A.  nitrogliceryna,
B.  dopamina,
C.  izoprenalina,
D.  propranolol.



Zadanie 0.
Pojęcie äwoda oksydacyjnaö oznacza:

A.  wodę zawartą w powietrzu wydechowym,
B.  wodę zawartą w powietrzu wdechowym,
C.  wodę powstającą w trakcie przemiany materii,
D.  wodę natlenioną w nebulizatorze.

Zadanie 0.
Pulsoksymetria jest metodą pomiaru:

A.  końcowo - wydechowego stężenia tlenu,
B.  końcowo - wydechowego stężenia dwutlenku węgla,
C.  wysycenia krwi tętniczej tlenem,
D.  temperatury powierzchniowej.

Zadanie 0.
Do bilansu płynów NIE wlicza się:

A .  koloidów,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  krystaloidów,
D.  wszystkie płyny podane dożylnie podlegają wpisowi.

Zadanie 0.
Ustanie  mechanicznej  pracy  serca  powoduje  niedokrwienie  i
niedotlenienie  wszystkich  narządów  i  tkanek.  Najbardziej
wrażliwe na niedotlenienie jest/są:

A.  serce,
B.  mózg,
C.  płuca,
D.  nerki.

Zadanie 0.
Najważniejszą  rolę  w  patomechanizmie  ostrej  niewydolności
nerek, w pierwszym okresie odgrywa:

A.  blokada kanalików nerkowych przez rozpadłe komórki,
B.  skurcz tętniczek nerkowych,
C.  wzrost lepkości moczu,
D.  obrzęk i uszkodzenie nabłonków kanalików.



Zadanie 0.
Jakie  objawy  przeciążenia  układu  krążenia  występują  podczas
transfuzji krwi?

A . zaczerwienienie  twarzy,  wzrost  temperatury  ciała,
dreszcze, wstrząs,

B . bó l  w  klatce  piersiowej,  zaburzenia  oddychania,
wypełnienie żył szyjnych, wstrząs,

C . duszność,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  obrzęk
płuc, zaburzenia rytmu serca,

D . zaczerwienienie  skóry,  duszność,  wzrost  ciśnienia
tętniczego, obrzęk Quinckego.

Zadanie 0.
Jakie badanie diagnostyczne NIE może być wykonywane w przypadku
wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego?

A.  rezonans magnetyczny,
B.  tomografia komputerowa,
C.  nakłucie lędźwiowe,
D.  RTG czaszki i kręgosłupa.

Zadanie 0.
Objawami kwasicy metabolicznej jest:

A .  oddech Kussmaula,
B.  słabsze działanie katecholamin,
C.  splątanie,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Opiekujesz  s ię  chorą  z  zapaleniem  otrzewnej,  która  oczekuje  na
operację.  U  chorej  obserwujesz  suchość  błon  śluzowych,
zmniejszone  napięcie  skóry,  skąpomocz  oraz  niepokój.  Tętno  jest
przyspieszone, ciśnienie 110/60 mmHg, temperatura 38˚C. Poziom
potasu  w  surowicy  krwi  wynosi  3,2  mmol/l,  a  sodu  120  mmol/l.
Które wskaźniki będziesz obserwować by ocenić stan nawodnienia?

A.  cechy tętna i ciśnienie tętnicze krwi,
B . ciśnienie  tętnicze  krwi,  i lość  wydalanego  moczu  w  ciągu

godziny, OCŻ,
C.  wygląd skóry, tętno, ciśnienie tętnicze krwi, OCŻ,
D.  wygląd błon śluzowych, ilość moczu dobowego.



Zadanie 0.
Oceniając  ryzyko  rozwoju  odleżyn  przy  pomocy  skali  Waterlow
uwzględnia się:

A . stan  kliniczny,  stan  psychiczny,  aktywność,  ruchliwość,
czynność zwieraczy,

B . płeć,  wiek,  stan  skóry,  budowę  ciała,  ruchliwość,
apetyt,  czynność  zwieraczy,  niedożywienie  tkankowe,
defekt  neurologiczny,  obrażenia  ciała  i  zabiegi
operacyjne, przyjmowane leki,

C . skalę  Glasgow,  aktywność,  stan  skóry,  czynność
zwieraczy,

D . obrażenia  ciała,  długość  pobytu  w  oddziale,
niedożywienie tkankowe, defekt neurologiczny.

Zadanie 0.
Jaki  objaw  nieprawidłowego  funkcjonowania  ultrafiltratu  wynika
z zakrzepu?

A.  zwiększona objętość ultrafiltratu,
B.  ciemniejsza krew w hemofiltracie,
C.  jaśniejsza krew w hemofiltracie,
D.  nieznaczne ocieplenie drenu po stronie żylnej.

Zadanie 0.
Hipokapnia powoduje:

A . rozszerzenie  naczyń  mózgowych  i  wzrost  przepływu
mózgowego,

B . rozszerzenie  naczyń  mózgowych  i  spadek  przepływu
mózgowego,

C . obkurczenie  naczyń  mózgowych  i  spadek  przepływu
mózgowego,

D . obkurczenie  naczyń  mózgowych  i  wzrost  przepływu
mózgowego.

Zadanie 0.
Stłuczenie mięśnia sercowego może prowadzić do:

A.  zaburzeń rytmu serca,
B.  zawału mięśnia sercowego,
C.  rozerwania aorty,
D.  krwiaka opłucnej.

Zadanie 0.
Skóra u chorego we wstrząsie septycznym jest:

A .  zimna i wilgotna,
B.  ciepła i sucha,
C.  nadmiernie wychłodzona lub nadmiernie ucieplona,
D.  prawidłowo ucieplona.



Zadanie 0.
Która  metoda  tlenoterapii  daje  możliwość  uzyskania  wysokich
stężeń tlenu?

A.  okulary tlenowe,
B.  cewnik donosowy,
C.  maski Venturiego,
D.  maski z oddechem bezzwrotnym.

Zadanie 0.
U dziecka po wypadku komunikacyjnym z urazem wielonarządowym i
dużym krwawieniem należy podejrzewać, że doszło do wstrząsu:

A.  hipowolemicznego,
B.  kardiogennego,
C.  septycznego,
D.  anafilaktycznego.

Zadanie 0.
U  pacjenta z zapaleniem mięśnia sercowego wystąpiła nagle si lna
duszność,  kaszel  początkowo  suchy,  potem  z  odksztuszaniem
pienistej  podbarwionej  krwią  wydzieliny.  Chory  jest  przerażony,
blady i zlany potem. Objawy u pacjenta wskazują na wystąpienie:

A.  stanu astmatycznego,
B.  obrzęku płuc,
C.  krwotoku z płuc,
D.  odmy wentylowej.

Zadanie 0.
Na jakim zjawisku jest oparta technika hemodializy?

A.  różnicy ciśnienia hydrostatycznego,
B.  dyfuzji i ultrafiltracji przez błony półprzepuszczalne,
C.  absorbcji toksyn przez węgiel aktywowany,
D . masywnego  przenikania  wody  i  rozpuszczonych  w  niej

cząsteczek.

Zadanie 0.
Do amin katecholowych NIE należy:

A.  dopamina,
B.  efedryna,
C.  adrenalina,
D.  noradrenalina.



Zadanie 0.
Wyjątkowo  skutecznym  postępowaniem  u  chorego  wentylowanego
mechanicznie,  zwłaszcza  w  zespole  ostrej  niewydolności
oddechowej  dorosłych  (ARDS),  jest  układanie  na  brzuchu.
Przemawia za tym następujący fakt:

A . u  większości  chorych ułożenie  to  umożliwia  zmniejszenie
stężenia  tlenu  w  powietrzu  wdechowym  oraz  obniżenie
dodatniego ciśnienia końcowo- wydechowego,

B . zwiększa  się  ucisk  trzewi  i  tym  samym  poprawia
wentylację płuc,

C . zmniejsza  się  zapotrzebowanie  na  wykonanie  toalety
drzewa tchawiczo - oskrzelowego u pacjenta,

D . skraca  się  czas  potrzebny  do  odzwyczajenia  pacjenta  od
respiratora.

Zadanie 0.
D o  oddziału  Intensywnej  Terapii  przyjęto  chorego  po  wypadku
samochodowym.  10  minut  po  przyjęciu  stwierdzono  utratę
przytomności,  bezdech,  rozszerzenie  źrenic,  brak  reakcji
źrenic,  brak  tętna  na  tętnicy  szyjnej.  Powyższe  objawy
kliniczne świadczą o:

A.  udarze mózgu,
B.  wstrząsie,
C.  zatrzymaniu krążenia,
D.  niewydolności oddechowej.

Zadanie 0.
Kontrola  skuteczności  prowadzenia  sztucznej  wentylacji  NIE
obejmuje monitorowania:

A.  diurezy godzinowej,
B.  zabarwienia płytek paznokciowych,
C.  prawidłowej wartości ciśnienia tętniczego i tętna,
D.  osłuchiwania klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Wentylacja ciśnieniem dodatnim powoduje:

A.  pękanie pęcherzyków płucnych,
B.  zaleganie wydzieliny w drzewie oskrzelowym,
C . wzrost  ciśnienia  wewnątrz  klatki  piersiowej  i

zmniejszenie powrotu żylnego,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną chorób niezapalnych układu oddechowego u
noworodków jest:

A .  ARDS,
B.  IRDS,
C.  MODS,
D.  DIC.

Zadanie 0.
Pacjenta  przyjęto  do  OIT  z  powodu  wolnego  rytmu  serca  (poniżej
40/min.)  i  epizodów  utraty  przytomności.  Rozpoznanie  stanu
chorego opiera się głównie na badaniu:

A.  ośrodkowego ciśnienia żylnego,
B.  elektrokardiograficznym,
C.  ciśnienia tętniczego krwi,
D.  RTG klatki piersiowej.

Zadanie 0.
W  przebiegu  leczenia  zawału  serca  u  pacjenta  wystąpiły:  duża
duszność,  kaszel  z  odksztuszaniem  różowej  plwociny,  głośne
rzężenia  nad  płucami.  Pacjent  jest  blady,  spocony,  ma  uczucie
lęku  przed  śmiercią,  siedzi  na  łóżku,  pochylony  do  przodu.  W
leczeniu chorego należy użyć:

A.  nitrogliceryny, lidokainy, edecrinu,
B.  nitrogliceryny, furosemidu, morfiny,
C.  furosemidu, dolarganu, antybiotyku wg antybiogramu,
D.  amoksiklav, nitrogliceryny, edecrinu.

Zadanie 0.
Za transport tlenu z płuc do tkanek odpowiedzialne są:

A.  retikulocyty,
B.  erytrocyty,
C.  monocyty,
D.  leukocyty.

Zadanie 0.
Resuscytacja bezprzyrządowa obejmuje oddech ratowniczy oraz:

A.  płynoterapię,
B.  defibrylację serca,
C.  leczenie farmakologiczne,
D.  uciskanie klatki piersiowej.



Zadanie 0.
Pacjent ze znaczną dusznością oraz wypełnieniem żył szyjnych. W
wywiadzie  podaje  nagły  ból  w  prawej  części  klatki  piersiowej
podczas  wysiłku  fizycznego.  Stan  jego  systematycznie  s ię
pogarsza.  Nad prawym płucem wypuk bębenkowy,  zanik  szmerów
oddechowych. W tej sytuacji pacjentowi należy:

A.  podać tlen a następnie wykonać torakotomię,
B.  odbarczyć odmę prężną,
C.  wykonać intubację i prowadzić oddech wspomagany,
D.  wykonać konikotomię igłową.

Zadanie 0.
Co oznacza technika wentylacji IPPV:

A.  wymuszoną wentylację przerywanym ciśnieniem dodatnim,
B.  wymuszoną wentylację ciągłym ciśnieniem dodatnim,
C . wentylację warunkowaną przez chorego ciągłym ciśnieniem

dodatnim,
D . synchronizowaną  wentylację  przerywanym  ciśnieniem

dodatnim.

Zadanie 0.
Przy  pomiarze  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego,  u  pacjenta
leżącego  na  wznak,  zerowym  punktem  odniesienia  na  klatce
piersiowej jest punkt przecięcia się:

A . l ini i  biegnącej  w  IV  przestrzeni  międzyżebrowej  z  l inią
pachową środkową,

B . l ini i  pachowej  przedniej  z  l inią  biegnącą  w  VII
przestrzeni międzyżebrowej,

C.  płaszczyzny strzałkowej i linii pachowej tylnej,
D . l ini i  biegnącej  od  wyrostka  mieczykowatego  z  l inią

pachową środkową.

Zadanie 0.
Elektrodę endokawitarną do stymulacji czasowej można wprowadzić
przez:

A.  żyłę podobojczykową,
B.  żyłę główną dolną,
C.  tętnicę szyjną zewnętrzną,
D.  tętnicę szyjną wewnętrzną.

Zadanie 0.
Wskazaniem do hemodializy NIE jest/są:

A.  przewodnienie organizmu,
B.  zaburzenia wodno - elektrolitowe i kwasowo - zasadowe,
C.  ostre zatrucie lekami,
D.  ARDS.



Zadanie 0.
D o  OIT  przywieziono  kobietę,  która  upadła  straciwszy
przytomność.  U  pacjentki  obserwuje  się  szerokie  źrenice,
wilgotną  skórę,  ślinotok,  ciśnienie  tętnicze  i  tętno  w  normie,
płytki  oddech.  Poziomu  cukru  we  krwi  nie  da  się  określić
glukometrem. Wskazane objawy sugerują, że jest to śpiączka:

A.  hipoglikemiczna,
B.  mleczanowa,
C.  hiperosmotyczna,
D.  hiperglikemiczna.

Zadanie 0.
W  większości  rodzajów  wstrząsów,  wcześnie  dochodzi  do
zmniejszenia  pojemności  minutowej  serca.  WYJĄTEK  stanowi
wstrząs:

A.  anafilaktyczny,
B.  hipowolemiczny,
C.  kardiogenny,
D.  septyczny.

Zadanie 0.
Które  z  objawów  są  charakterystyczne  dla  I  fazy  ostrej
niewydolności oddechowej?

A . oddech apneustyczny, bradypnoe, spadek RR, bradykardia,
hipowentylacja,

B . naprzemienne  występowanie  stanów  hipowentylacji  i
hiperwentylacji, pobudzenie ruchowe, duszność,

C . pogorszenie wymiany gazowej - tachypnoe, zaangażowanie
dodatkowych  mięśni  oddechowych,  niepokój,  zaburzenia
świadomości,  sinica,  tachykardia,  wzrost  RR,
hipoksemia, hiperkapnia, kwasica,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Typowa triada objawów tamponady serca to:

A . wysokie OCŻ + ciche tony serca + paradoksalna amplituda
tętna,

B.  zapadnięte żyły szyjne + tachykardia + sinica,
C.  duża amplituda tętna + sinica + wysokie OCŻ,
D . wysokie  OCŻ  +  wysokie  ciśnienie  tętnicze  +  ciche  tony

serca.



Zadanie 0.
U  pacjenta  stwierdzono  komisyjnie  śmierć  mózgu.  Został  on
zakwalifikowany jako potencjalny dawca narządów. Podtrzymywane
jest  krążenie  krwi  oraz  prowadzona  jest  sztuczna  wentylacja.
Jeśl i  potencjalny  dawca  jest  przygotowywany  do  pobrania  serca,
dawka dopaminy stosowana w celu poprawy rzutu serca nie powinna
przekraczać:

A.  5 mikrogram/kg m.c/min.,
B.  10 mikrogram/kg m.c/min.,
C.  15 mikrogram/kg m.c/min.,
D.  20 mikrogram/kg m.c/min.

Zadanie 0.
Wdmuchiwanie większej objętości powietrza do płuc ratowanego w
czasie  resuscytacji  oddechowej  metodami  przyrządowymi  grozi
przede wszystkim:

A.  regurgitacją i aspiracją do dróg oddechowych,
B.  rozdęciem pęcherzyków płucnych z wystąpieniem odmy,
C . niedotlenieniem  na  skutek  nadciśnienia  w  drogach

oddechowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W ocenie bezdechu u nieprzytomnego uwzględnisz:

A.  metodę spirometrii,
B .  metodę "widzę-słyszę-czuję",
C . ruch  powietrza  na  wewnętrznej  powierzchni  dłoni

ratownika,
D.  ruchy klatki piersiowej i górnej części brzucha.

Zadanie 0.
Jaki inny ważny objaw przemawia za obecnością odmy prężnej?

A . przesunięcie  tchawicy  w  stronę  przeciwną  do  miejsca
narastania odmy,

B.  wypełnienie żył szyjnych,
C.  wzmożony efekt bębenkowy w trakcie opukiwania płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 0.
Ocena czy dziecko oddycha powinna być oparta na:

A.  wysłuchaniu oddechu dziecka,
B.  zaobserwowaniu ruchów oddechowych klatki piersiowej,
C . wyczuciu  prądu  powietrza  oddechu  dziecka  na  własnym

policzku,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
U  poszkodowanego, ofiary wypadku komunikacyjnego, na miejscu
wypadku stwierdzono masywne krwawienie w wyniku urazu kończyny
dolnej  prawej.  W  badaniu  stwierdzono  przyspieszenie  czynności
serca,  tętno  nitkowate,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,
pocenie  się,  lęk,  niepokój.  Skóra  poszkodowanego  jest  zimna  w
dotyku.  Wskaż,  za  jakim  rodzajem  wstrząsu  przemawia  wyżej
opisany przypadek:

A.  anafilaktycznym,
B.  kardiogennym,
C.  hipowolemicznym,
D.  septycznym.

Zadanie 0.
W  przypadku  podawania  do  jednej  kaniuli  adrenaliny  i
wodorowęglanu sodu, może wystąpić:

A.  inaktywacja adrenaliny,
B.  wzmocnione działanie adrenaliny,
C.  brak reakcji,
D.  przedłużone działanie adrenaliny.

Zadanie 0.
D o  oceny  stanu  przytomności  u  chorych  najczęściej  korzysta  się
ze skali:

A .  Glasgow,
B.  Hunta i Hessa,
C.  Aldreta,
D.  WFSN.

Zadanie 0.
O zatruciu tlenkiem węgla świadczy skóra:

A.  blada, bóle głowy, podwyższone ciśnienie krwi,
B.  sina, szum w uszach, kołatanie serca,
C . jasnoczerwona,  zawroty  i  bóle  głowy,  zaburzenia

wzrokowe,
D.  blada, bradykardia, bóle brzucha.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  przyczyn  niedrożności  dróg  oddechowych
jest najczęstsza?

A.  uraz krtani i tchawicy,
B.  ciało obce,
C.  zapadnięcie języka,
D.  zaleganie wydzieliny.



Zadanie 0.
Próg frustracji u pacjenta jest uzależniony od:

A.  stanu systemu nerwowego,
B . subiektywnej  wartości  dobra,  którego  dany  człowiek

został pozbawiony,
C.  treningu sytuacji frustracyjnych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Autokratyczny styl charakteryzuje przywódcę, który:

A.  włącza pracowników do podejmowania decyzji,
B .  deleguje uprawnienia,
C.  centralizuje uprawnienia,
D.  pozwala pracownikom decydować o metodach pracy.

Zadanie 0.
Korzyści uczenia się w grupie to:

A . poprawa  atmosfery  i  zacieśnienie  więzi  emocjonalnych  w
grupie,  stały  przydział  pełnienia  rol i  l idera,
wspieranie  instrumentalne  i  oceniające  l idera  przez
grupę,

B . wzajemne indukowanie pomysłami, lepsze efekty pracy niż
pojedynczych członków, większa kontrola wypracowanego
rozwiązania, mniej popełnianych błędów,

C . wzrost  samokrytyki,  wspieranie  informacyjne  i
emocjonalne  członków grupy  przez  l idera,  mimo  większej
i lości  popełnianych  błędów nie  dotyczą  one  zasadniczego
rozwiązania,

D . poprawa  relacji  emocjonalnych  w  grupie,  większa  i lość
wypracowanych  rozwiązań,  wspieranie  informacyjne  i
emocjonalne lidera przez członków grupy.

Zadanie 0.
Zajęcia praktyczne pozwalają uczącym się na:

A . weryfikację  zdobytej  wiedzy  i  stosowanie  je j  w
praktyce,

B.  nabywanie nowych wiadomości i umiejętności,
C.  nabywanie i weryfikację zdobytej wiedzy,
D.  weryfikację umiejętności intelektualnych.

Zadanie 0.
Zachowanie zdrowotne jednostki to pochodna:

A.  indywidualnych zachowań jednostki,
B . funkcjonujących wzorów, norm zachowania się narzuconych

przez społeczeństwo,
C.  mody, trendu,
D.  wpływu grupy rówieśniczej, do której należy jednostka.



Zadanie 0.
Socjoetiologia bada:

A . czynniki  i  warunki  związane  z  występowaniem  i
szerzeniem się chorób pojawiających się w zbiorowiskach
ludzkich oraz ich zwalczaniem i zapobieganiem,

B . warunki  społeczne  wpływające  na  powstawanie  chorób  i
związki  między  zdrowiem/chorobą,  a  sytuacją  społeczną,
człowieka,

C . problemy  społeczne  i  przeżycia  jednostki,  które
wpływają, na powstawanie chorób,

D . oddziaływanie czynników bio-psycho-społecznych na stan
zdrowia zbiorowości.

Zadanie 0.
Najwyższe  odznaczenie  pielęgniarskie  na  świecie  przyznawane
pielęgniarkom za szczególne zasługi to medal imienia:

A.  Zofii Szlenkierówny,
B.  Dorothy Orem,
C.  Florencji Nightingale,
D.  Shelly Colins.

Zadanie 0.
Pacjent  ma  prawo  do  uzyskania  informacji  o  swoim  stanie
zdrowia:

A.  od pielęgniarki,
B.  od rehabilitanta,
C.  od lekarza,
D.  od pracowników ochrony zdrowia

Zadanie 0.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

A .  więzią służbową,
B.  jednością kierownictwa,
C.  podziałem pracy,
D.  delegowaniem.

Zadanie 0.
Głównymi instrumentami umożliwiającymi ocenę jakości świadczeń
są kryteria i standardy. Kryteriami może/mogą być:

A.  liczba skarg pacjentów,
B.  procent zakażeń szpitalnych,
C.  rodzaj i ilość badań laboratoryjnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Marketing w ochronie zdrowia można postrzegać jako:

A.  funkcję wspomagającą zarządzanie,
B.  jedną ze sfer wpływających na jakość usług medycznych,
C.  marketingowe zarządzanie całą placówką,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przystępując  do  działań  na  rzecz  jakości  (w  tym  rozumianych
jako  spełnienie  wymagań,  zaleceń,  standardów  postępowania
medycznego itp.), powinno się przeprowadzić analizę:

A .  kosztów oraz efektów,
B.  kosztów oraz korzyści,
C.  kosztów oraz użyteczności,
D.  kosztów oraz wydatków.

Zadanie 0.
Decentralizacja  zarządzania  ochroną  zdrowia  w  Polsce  oznacza
przekazanie  odpowiedzialności  i  kompetencji  do  działania  na
rzecz zdrowia:

A.  rządowi,
B.  lekarzowi rodzinnemu,
C.  samorządom terytorialnym,
D.  obywatelowi.

Zadanie 0.
Organem  założycielskim  dla  samodzielnego  publicznego  zakładu
opieki zdrowotnej, może być:

A.  pracodawca,
B.  kościół,
C.  związki zawodowe,
D.  wojewoda i samorządy terytorialne.

Zadanie 0.
Jedną z ważniejszych cech nowoczesnego systemu ochrony zdrowia
powinno być:

A.  scentralizowane zarządzanie finansami,
B.  finansowanie podmiotowe zakładów opieki zdrowotnej,
C.  równy dostęp do świadczeń,
D.  zunifikowany charakter wobec dyrektyw UE.



Zadanie 0.
Pacjentka  lat  20,  w  wywiadzie  podaje:  chudnięcie  przy  dużym
apetycie,  pocenie  się,  nerwowość,  zaburzenia  miesiączkowania,
trudności  w zasypianiu i  koncentracji.  Zwraca uwagę obustronny
wytrzeszcz  gałek  ocznych.  Wstępnie  rozpoznajemy  chorobę
Gravesa-Basedowa. Podczas zbierania wywiadu od pacjentki ważne
będzie uzyskanie informacji o:

A .  urazie psychicznym lub fizycznym,
B.  paleniu tytoniu,
C.  warunkach bytowych,
D.  chorobach zakaźnych przebytych w dzieciństwie.

Zadanie 0.
Podejrzewając  tamponadę  worka  osierdziowego  w  badaniu  EKG
obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Tiki, to niezależne od woli pacjenta:

A.  groteskowe, wykręcone pozycje, często korpusu ciała,
B . wolne,  wykręcające,  wijące  ruchy  w  obrębie  twarzy,

dalszych części kończyn,
C . krótkie,  nieregularne,  powtarzające  się,  skoordynowane

ruchy,
D . rytmiczne,  powtarzające  się,  dziwaczne  ruchy  twarzy  i

jamy ustnej.



Zadanie 0.
Donoszony zdrowy noworodek w badaniu fizykalnym, w ułożeniu na
plecach:

A.  utrzymuje zgięciowe ułożenie kończyn górnych i dolnych,
B . unosi głowę, utrzymuje ją kilkanaście sekund, obraca na

boki,
C.  przekłada głowę z położenia z boku na drugi bok,
D . m a wyprostowane kończyny dolne  i  górne,  głowę odchyla

ku tyłowi.

Zadanie 0.
Prawidłowa czynność serca noworodka donoszonego wynosi:

A .  100-140 uderzeń/minutę,
B.  110-160 uderzeń/minutę,
C.  120-160 uderzeń/minutę,
D.  140-180 uderzeń/minutę.

Zadanie 0.
W czasie badania nerwów czaszkowych bierze się pod uwagę m. in.
płynność  mowy  pacjenta,  wygląd  jego  języka  pod  kątem  zaników
mięśni,  ewentualnych  drżeń  drobnopęczkowych  oraz  symetrii  w
trakcie  jego  wysuwania.  Jaki  nerw  czaszkowy  podlega  takiej
ocenie?

A.  trójdzielny (n. V),
B.  twarzowy (n. VII),
C .  dodatkowy (n. XI),
D.  podjęzykowy (n. XII).

Zadanie 0.
Pierwszy  ton  serca  (T1)  jest  najgłośniejszy  nad  koniuszkiem
serca. Powstaje on w następstwie zamknięcia zastawek:

A.  trójdzielnej i pnia płucnego,
B.  dwudzielnej i aorty,
C.  dwudzielnej i pnia płucnego,
D.  dwudzielnej i trójdzielnej.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga, polega na:

A . stwierdzaniu  bolesności  przy  opukiwaniu  w  okolicy
lędźwiowej,

B.  braku reakcji źrenic na światło,
C . bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku

powłok brzusznych,
D . bolesności  uciskowej  przy  nagłym  oderwaniu  ręki  silnie

uciskającej powłoki brzuszne.



Zadanie 0.
Objaw polegający na rzadkim mruganiu (około 1 ruch powiekami na
minutę) nazywa się objawem:

A.  Dalrymple'a,
B.  Kochera,
C.  Graefego,
D.  Stellwaga.

Zadanie 0.
Asfiksja u noworodka, to:

A . centralizacja  krwi  w  życiowo  najważniejszych  narządach
noworodka,

B.  zamartwica niedotlenieniowo-niedokrwienna,
C.  narastanie kwasicy metabolicznej,
D.  obniżona żywotność noworodka po urodzeniu.

Zadanie 0.
Określenia  "dziecko  eutroficzne",  oznacza,  że  masa  ciała
dziecka mieści się:

A .  między 10 a 90 centylem,
B.  między 5 a 50 centylem,
C.  poniżej 50-go centyla,
D.  powyżej 50-go centyla.

Zadanie 0.
Płacz  małego  dziecka  nie  zawsze  jest  stanem  negatywnym.  W
badaniu fizykalnym jest to dobry moment do zbadania u dziecka:

A.  głosu (mowy),
B.  szmerów oddechowych,
C.  gardła i migdałków,
D.  sinicy.

Zadanie 0.
W badaniu EKG, cecha jest to:

A .  najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B.  wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C.  amplituda zespołu RS,
D.  szybkość przesuwu papieru.



Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
U  kobiety wysokość dna macicy pod koniec 24 tygodnia ciąży jest
badana na wysokości:

A .  2 palców nad spojeniem łonowym,
B.  pośrodku pomiędzy pępkiem a spojeniem łonowym,
C.  dokładnie na wysokości pępka,
D.  bezpośrednio pod łukiem żebrowym.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.

Zadanie 0.
Objawem klinicznym dysplazji  stawu biodrowego  u  noworodków i
niemowląt NIE jest:

A .  objaw przeskakiwania Ortolaniego,
B.  objaw wyważania Barlowa,
C.  objaw szarfy,
D.  skrócenie kończyny dolnej.



Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.

Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  stworzyła  teorię,  która  zaliczana  jest  do
kategorii:

A .  środowiska,
B.  potrzeb,
C.  systemów,
D.  interakcji.

Zadanie 0.
Kto  jest  autorem  następującej  myśli:  "unikatową  funkcją
pielęgniarki  jest  asystowanie  człowiekowi  choremu lub  zdrowemu
w podejmowaniu tych wszystkich aktywności, które mają znaczenie
d la zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia albo dla zapewnienia
spokojnej  śmierci,  a  które  mógłby  wykonywać  sam,  gdyby  miał
potrzebną ku temu siłę, wolę albo wiedzę"?

A.  J. Watson,
B.  B. Neuman,
C.  N. Roper,
D.  V. Henderson.

Zadanie 0.
Jakie  metody,  techniki  i  narzędzia  badawcze  są  niezbędne  przy
realizacji  tematu:  "Zakres  kompetencji  a  satysfakcja  w  pracy
pielęgniarek"?

A.  sondaż diagnostyczny, ankieta i analiza dokumentów,
B.  analiza dokumentów,
C.  sondaż diagnostyczny,
D.  wywiady.



Zadanie 0.
Badania weryfikacyjne:

A . sprawdzają  zespół  twierdzeń  o  związkach  przyczynowo  -
skutkowych  pomiędzy  pewnymi  klasami  zjawisk  oraz
uświadamiają,  jakie  warunki  są  konieczne,  aby  nastąpił
pewien skutek,

B . sprawdzają  warunki  konieczne,  aby  nastąpił  pewien
skutek,

C.  badają związki przyczynowo - skutkowe,
D.  odpowiadają prognostycznej funkcji nauki.

Zadanie 0.
Kodeks  etyki  zawodowej  pielęgniarki  i  położnej  Rzeczypospolitej
Polskiej,  przyjęty  uchwałą  nr  9  IV  Krajowego  Zjadu  Pielęgniarek
i Położnych, obowiązuje od roku:

A.  1953,
B.  2003,
C.  1995,
D.  2000.

Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  osiągnięć  stanowi  z  punktu  widzenia
potrzeb pacjentów szczególny rodzaj kariery zawodowej?

A.  obejmowanie stanowisk kierowniczych,
B . podejmowanie coraz bardziej trudnych i odpowiedzialnych

zadań terapeutyczno - pielęgnacyjnych,
C . możliwość  pracy  pedagogicznej  w  szkolnictwie

pielęgniarskim,
D . uzyskiwaniem stopni  naukowych w wyższym szkolnictwie

pielęgniarskim.

Zadanie 0.
Którą  z  miar  statystycznych  należy  wyznaczyć,  aby
scharakteryzować  zmienność  miesięcznej  l iczby  wykonywanych
operacji w roku, którego dotyczą dane?

A.  współczynnik asymetrii,
B .  medianę,
C.  modalną,
D.  odchylenie standardowe.

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.



Zadanie 0.
Folderem w systemie Windows nazywamy:

A.  obrazek zapisany na dysku twardym,
B . miejsce  na  dysku  do  zapisywania  plików  lub  innych

folderów,
C.  część systemu operacyjnego,
D.  urządzenie wejściowe komputera.



PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 181211
GRUPA 1
Zadanie 0.
Co jest antagonistą siarczanu magnezu?

A.  wapń,
B.  protamina,
C.  anexate,
D.  narcan.

Zadanie 0.
Ketaminę  podawaną  dożylnie  do  indukcji  znieczulenia  ogólnego
stosuje się w dawkach:

A.  5-10 mg/kg masy ciała,
B.  1-2 mg/kg masy ciała,
C.  8-10 mg/kg masy ciała,
D.  3-5 mg/kg masy ciała.

Zadanie 0.
W  trakcie  zabiegu  kardiochirurgicznego  z  zastosowaniem
całkowitego  krążenia  pozaustrojowego,  zespół  anestezjologiczny
NIE kontroluje:

A .  wartości średniego ciśnienia tętniczego krwi,
B.  diurezy,
C.  objętości oddechowej,
D.  aktywowanego czasu krzepnięcia i gazometrii.

Zadanie 0.
45-letnia  pacjentka  przyjęta  do  planowanego  zabiegu
diagnostycznego  wyłyżeczkowania  jamy  macicy.  W  wywiadzie
chorobowym  podaje  padaczkę.Pielęgniarka  dodatkowo  do
znieczulenia wziewnego przez maskę powinna przygotować zestaw
do:

A.  cewnikowania pęcherza,
B.  intubacji,
C.  wenesekcji,
D.  znieczulenia wewnątrzoponowego.

Zadanie 0.
I l e  mg  zawiera  1ml  roztworu  1%  thiopentalu  zastosowany  w
anestezji noworodka?

A.  1mg/1ml,
B.  10 mg/1ml,
C.  0,10mg/1ml,
D.  10mg/10ml.



Zadanie 0.
U  pacjenta  z  chorobą  wątroby,  środkiem zwiotczającym z  wyboru
jest:

A .  pipekuronium,
B.  sukcynylocholina,
C.  atrakurium,
D.  wekuronium.

Zadanie 0.
Działanie znieczulające bupiwakainy jest:

A .  takie samo jak lidokainy,
B.  4-krotnie silniejsze od lidokainy,
C.  słabsze niż lidokainy,
D.  10-krotnie silniejsze od lidokainy.

Zadanie 0.
Pewnym wskaźnikiem prawidłowego umieszczenia rurki intubacyjnej
w tchawicy jest:

A .  równomierny ruch klatki piersiowej,
B.  äparowanieö rurki intubacyjnej podczas wydechu,
C.  obecność dwutlenku węgla w gazach wydechowych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Pacjent  przygotowywany  do  operacji  serca  w  krążeniu
pozaustrojowym  ma  mieć  wykonaną  ostrą  normowolemiczną
hemodilucję, którą wykonuje się:

A .  dzień przed operacją,
B.  przed znieczuleniem,
C.  po indukcji znieczulenia,
D.  po operacji.

Zadanie 0.
Przy operacji zeza najczęstszymi zagrożeniami są:

A . zwiększenie  ciśnienia  śródgałkowego,  odruchy
oczno-sercowe,

B.  hipotermia złośliwa, pooperacyjne nudności i wymioty,
C . odruchy oczno-sercowe, pooperacyjne nudności i wymioty,

silny ból,
D.  odruchy oczno-sercowe, hipertermia złośliwa.



Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  środków  znieczulenia  miejscowego  działa
najkrócej?

A.  Bupivacaina,
B.  Lignocaina,
C.  Etydocaina,
D.  Mepivacaina.

Zadanie 0.
Do oceny trudności podczas intubacji stosowana jest skala:

A.  Mallampatiego,
B.  Glasgow,
C.  Goldmana,
D.  ASA.

Zadanie 0.
Gospodarka kwasowo - zasadowa jest regulowana przez mechanizmy
kompensacyjne. Układy buforowe krwi są mechanizmami:

A.  czynnymi,
B.  biernymi,
C.  regulacyjnymi,
D.  wyrównawczymi.

Zadanie 0.
Do jakiego rodzaju znieczulenia używa się cewnika epiduralnego?

A.  podpajęczynówkowego,
B.  zewnątrzoponowego,
C.  śródopłucnowego,
D.  zewnątrzoponowego-ciągłego.

Zadanie 0.
Sufentanyl w porównaniu z fentanylenem, działa:

A.  2-3 razy słabiej,
B.  5-10 razy słabiej,
C.  2-3 razy silniej,
D.  7-10 razy silniej.

Zadanie 0.
Celem analgezji z wyprzedzeniem jest:

A .  poprawa jakości analgezji pooperacyjnej,
B.  efekt nasenny,
C.  efekt uspokajający,
D.  zastąpienie premedykacji.



Zadanie 0.
Jednym  z  celów  premedykacji  przed  zabiegiem  operacyjnym  jest
zapewnienie niepamięci. Uzyskuje się ją podając:

A.  benzodiazepiny,
B.  barbiturany,
C.  skopolaminę,
D.  opioidy.

Zadanie 0.
Test Patila polega na pomiarze:

A.  odległości od płatka ucha do kącika ust,
B.  ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa,
C . odległości  miedzy  wyniosłością  krtaniową  chrząstek

tarczowatych,  a  szczytem  bródki  przy  maksymalnie
wyprostowanej głowie,

D . zależności  pomiędzy  wielkością  języka  a  obszarem
gardła.

Zadanie 0.
Która  z  rurek  umożliwia  wentylację  płuc,  bez  względu  na  to,  czy
pacjent zostanie zaintubowany do tchawicy czy do przełyku?

A.  Carlensa,
B.  Combi-Tube,
C.  Bivona,
D.  Rush'a.

Zadanie 0.
Łopatki zakrzywione są częścią laryngoskopu typu:

A.  Magilla,
B.  Macintosha,
C.  Foreggera,
D.  Sewarda.

Zadanie 0.
75-letnia  pacjentka  leczona  z  powodu  choroby  wieńcowej  i
nadciśnienia  tętniczego  przyjęta  do  szpitala  z  powodu  złamania
szyjki  kości  udowej.  Zakwalifikowana  do  założenia  protezy
całkowitej  biodra  Vellera  w  znieczuleniu  podpajęczym.  Czy  w
związku  z  zabiegiem  i  znieczuleniem  należy  odstawić  leki
nasercowe?

A.  kontynuować leczenie,
B.  przerwać leczenie w dniu operacji,
C.  przerwać leczenie na tydzień,
D.  leczenie nadciśnienia można wdrożyć podczas anestezji.



Zadanie 0.
Jak działa Hipnomidat (Etomidat)?

A.  przeciwdrgawkowo i nasennie,
B.  nasennie i przeciwbólowo,
C.  nasennie,
D.  przeciwbólowo, przeciwdrgawkowo i nasennie.

Zadanie 0.
Którą  z  metod  stymulacji  nerwów  stosuje  s ię  w  monitorowaniu
zwiotczenia wywołanego podaniem sukcynylocholiny?

A.  drażnienie bodźcem pojedynczym,
B.  seria czterech bodźców,
C.  podwójną salwą bodźców,
D.  bodziec tężcowy.

Zadanie 0.
Czynnikiem obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe jest:

A .  hiperwentylacja,
B.  intubacja dotchawicza,
C.  sukcynylocholina,
D.  hipowentylacja ze wzrostem CO2.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  metod  jest  właściwa  do  określania
natężenia bólu pooperacyjnego?

A.  opisanie przez pacjenta bólu słowami,
B.  zastosowanie skali analogowej (liniowej),
C.  zastosowanie skali punktowej (0 - 10 pkt),
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Celem premedykacji NIE jest:

A .  zniesienie bólu,
B . sedacja  ze  zniesieniem  odruchów  obronnych  i  zdolności

współpracy,
C.  spowodowanie niepamięci,
D.  zapobieżenie zachłyśnięciu.

Zadanie 0.
Z a  pomocą  cewnika  Swana  -  Ganza  nie  można  dokonać
bezpośredniego pomiaru:

A.  ciśnienia w tętnicy płucnej,
B.  oporu naczyń krążenia płucnego,
C.  temperatury ciała,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.



Zadanie 0.
Podczas  kaniulacji  żyły  stopy  osoby  dorosłej  istnieje
niebezpieczeństwo powstania:

A.  krwotoku,
B.  zakrzepicy,
C.  zatoru,
D.  ropnia.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  objawów  są  NIESPECYFICZNE  po  podaniu
Ketaminy?

A.  zwiększone wydzielanie w drzewie oskrzelowym,
B.  ruchomość pacjenta podczas anestezji,
C .  wzrost ciśnienia śródczaszkowego,
D.  zmniejszenie wydzielania śliny.

Zadanie 0.
Rurki  intubacyjne o  podwójnym świetle,  najczęściej  zakładane są
w zabiegach:

A.  chirurgii klatki piersiowej,
B.  w obrębie twarzoczaszki,
C.  kardiochirurgicznych,
D.  u chorych dializowanych.

Zadanie 0.
Świeżo mrożone osocze można przechowywać w temperaturze minus
30˚ C nie dłużej niż:

A .  3 miesiące,
B.  6 miesięcy,
C.  9 miesięcy,
D.  1 rok.

Zadanie 0.
W jaki sposób barbiturany wpływają na przepływ mózgowy?

A.  nie zmieniają przepływu,
B.  zmniejszają przepływ,
C.  zwiększają przepływ,
D.  najpierw zwiększają a potem zmniejszają przepływ.

Zadanie 0.
Dawka  sukcynylocholiny  stosowana  do  głębokiego  zwiotczenia
mięśni wynosi u osoby dorosłej:

A .  1-1,5 mg/kg masy ciała,
B.  4-4,5 mg/kg masy ciała,
C.  5-5,5 mg/kg masy ciała,
D.  6-6,5 mg/kg masy ciała.



Zadanie 0.
Objawem hipertermii złośliwej NIE jest:

A .  skurcz mięśni żwaczy i mięśni szkieletowych,
B.  gwałtowny wzrost temperatury ciała,
C.  wzrost pCO2,
D.  spadek pCO2.

Zadanie 0.
Układając  kończyny  górne  chorego  leżącego  na  plecach,  należy
pamiętać żeby:

A.  nie odwodzić ramienia o więcej niż 90 ˚,
B.  ułożyć ramię poniżej poziomu tułowia,
C.  ramię zrotować na zewnątrz,
D.  ułożyć głowę w jednoczesnej rotacji i bocznym zgięciu.

Zadanie 0.
7-letni  chłopiec  przyjęty  do  zabiegu  usunięcia  migdałków.
Wywiad  rodzinny  obciążony  jest  hipertermią  złośliwą.Co  należy
bezwzględnie zabezpieczyć na stanowisku znieczulenia?

A.  mieszankę lityczną,
B.  dantrolen,
C.  fenactil,
D.  NaHCO3.

Zadanie 0.
Który  z  układów  buforowych  jest  najważniejszy  w  równowadze
kwasowo zasadowej?

A.  dwuwęglowy,
B.  hemoglobiny,
C.  białczanowy,
D.  fosforanowy.

Zadanie 0.
Specyficzne  aspekty  znieczulenia  w  laryngologii  i  chirurgii
twarzowo - szczękowej to:

A . trudna  intubacja  i  zagrożenie  drożności  dróg
oddechowych;

B . powikłania  przy  ekstubacji  i  ochrona  przed  odruchami  z
nerwu błędnego;

C . unikanie  wymiotów  i  parcie  we  wczesnym  okresie
pooperacyjnym po niektórych rodzajach zabiegów;

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Pacjentka  zakwalifikowana  do  usunięcia  ciąży  ektopowej  metodą
laparoskopową.  Którego  z  anestetyków  należy  unikać  wiedząc,  że
w trakcie zabiegu będzie podawany CO2 do jamy brzusznej?

A.  podtlenku azotu,
B.  halotanu,
C.  izofluranu,
D.  enfluranu.

Zadanie 0.
Skala ASA ocenia:

A.  trudności intubacji,
B.  natężenie bólu,
C.  ryzyko okołooperacyjne,
D.  wydolność oddechową.

Zadanie 0.
22-letni  mężczyzna  uzależniony  od  narkotyków  przewieziony  do
operacji  wyrostka  robaczkowego.  W  okresie  pooperacyjnym  u
pacjenta  wystąpiły:  drżenia,  tachykardia  spadek  ciśnienia
tętniczego  krwi,  zmiany  skórne.  Co  jest  najbardziej
prawdopodobną przyczyną tych zaburzeń?

A.  ból pooperacyjny,
B.  hipotermia pooperacyjna,
C.  zespół odstawienia,
D.  wstrząs.

Zadanie 0.
Objętość,  która  obejmuje  całe  powietrze  nie  podlegające
wymianie oddechowej jest to:

A .  anatomiczna przestrzeń martwa,
B.  fizjologiczna przestrzeń martwa,
C.  dodatkowa przestrzeń martwa,
D.  przestrzeń bezużyteczna.

Zadanie 0.
D o  jakiego  znieczulenia  regionalnego  stosuje  s ię  technikę
identyfikacji przestrzeni metodą "zaniku oporu"?

A.  zewnątrzoponowego,
B.  nasiękowego,
C.  podpajęczynówkowego,
D.  splotu barkowego.



Zadanie 0.
W  chirurgii  jednego  dnia  do  znieczulenia  zastosowano
benzodwuazepiny i Ketaminę. Ten rodzaj znieczulenia to:

A.  neuroleptanalgezja,
B.  neuroleptanestezja,
C.  ataraanalgezja,
D.  anestezja dysocjowana.

Zadanie 0.
Jednym  z  głównych  powikłań  w  czasie  znieczulenia  ogólnego  do
cięcia cesarskiego jest:

A .  zachłyśnięcie treścią żołądkową,
B.  spadek ciśnienia tętniczego,
C.  silny ból głowy,
D.  depresja układu oddechowego płodu.

Zadanie 0.
Chory  po  urazie  czaszkowo  -  mózgowym.  Reaguje  na  ból
otwieraniem  oczu  i  zginaniem  kończyn,  a  nie  reaguje  na  głos.
Ocena przytomoności u chorego wg skali Glasgow wynosi:

A .  2 punkty,
B.  4 punkty,
C.  5 punktów,
D.  6 punktów.

Zadanie 0.
We wszystkich rodzajach wstrząsu występuje:

A.  upośledzenie utlenowania komórek,
B.  zmniejszenie rzutu serca,
C.  niskie ośrodkowe ciśnienie żylne,
D.  zwiększenie krążącej objętości płynów.

Zadanie 0.
Który z wymienionych preparatów jest koloidem fizjologicznym?

A.  Albuminy,
B.  Dextran 40 000,
C.  HAES 6%,
D.  Gelafundin.

Zadanie 0.
Nastawienia złamanej kończyny górnej w obrębie nadgarstka można
dokonać w:

A.  blokadzie splotu ramiennego z dostępu pachowego,
B.  odcinkowym znieczuleniu dożylnym (IVRA),
C.  znieczuleniu ogólnym,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Pacjent  wymaga  ułożenia  do  zabiegu  operacyjnego  na  boku.
Konsekwencją zastosowania tej pozycji może być wystąpienie:

A . bólu  pleców,  uszkodzenia  nerwów  obwodowych  i  splotów
nerwowych, szczególnie splotu ramiennego,

B.  spadeku RR, zaburzenia wentylacji płuca uciśniętego,
C . obrażenia krtaniowo-tchawiczego w wyniku nieprawidłowej

rotacji głowy podczas układania na stole operacyjnym,
D.  podwichnięcia głowy kości promieniowej.

Zadanie 0.
Pierwotną przyczyną kwasicy metabolicznej jest:

A .  niewydolność krążenia,
B . nadprodukcja  jonów  wodorowych  lub  nadmierna  utrata

wodorowęglanów;
C.  kwasica o różnej etiologii,
D.  zatrucia.

Zadanie 0.
Przechodzenie gazów oddechowych z pęcherzyków płucnych do krwi
i z powrotem to?

A.  wentylacja,
B.  dyfuzja,
C.  perfuzja,
D.  dystrybucja.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  leków  nie  posiada  działania
przeciwbólowego?

A.  Diclofenac,
B.  Nalokson,
C.  Ketonal,
D.  Pyralgina.

Zadanie 0.
Zespół charakterystycznych objawów zatoru płynem owodniowym u
kobiety ciężarnej to:

A . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  obrzęk  płuc,
zaburzenia krzepnięcia,

B . nagły  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  duszność,
zaburzenia krzepnięcia, drgawki, zatrzymanie krążenia,

C . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  duszność,  zatrzymanie
krążenia,

D . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  bradypnoe,  zaburzenia
świadomości.



Zadanie 0.
Test Allena wykonuje się przed:

A.  kaniulizacją naczyń tętniczych,
B.  kaniulizacją naczyń żylnych,
C.  kaniulizacją żył centralnych,
D.  znieczuleniem podpajęczynówkowym.

Zadanie 0.
W napadowym częstoskurczu nadkomorowym ze spadkiem ciśnienia,
postępowaniem z wyboru jest:

A .  podanie Lidocainy we wlewie kroplowym,
B.  podanie Izoptinu drogą dożylną,
C.  podanie Propranololu dożylnie,
D.  wykonanie kardiowersji elektrycznej.

Zadanie 0.
75-letni  Pacjent  przyjęty  do  planowej  przezcewkowej  resekcji
gruczołu  krokowego.  Wywiad  pacjenta  obciążony  jest  wieloletnią
terapią  nadciśnienia  tętniczego  i  otyłością.  U  pacjenta  do
zabiegu  zastosowano  ułożenie  litotomijne  pogłębione  pozycją
Trendelenburga.Jaki  rodzaj  znieczulenia  wybierze  anestezjolog
biorąc  pod  uwagę  wiek  i  schorzenia  pacjenta,  jak  również
pozycję ułożeniową w trakcie zabiegu?

A.  ogólne z intubacją dotchawiczą,
B.  ogólne wziewne przez maskę,
C.  znieczulenie podpajęczynówkowe,
D.  blok siodłowy.

Zadanie 0.
26-letnia  kobieta  na  sal i  operacyjnej  przygotowywana  jest  do
zabiegu  nefrektomii  lewostronnej.  Ułożenie  pacjentki  w  pozycji
bocznej  scyzorykowej,  dogodnej  dla  chirurga.  Pozycja  ta
powoduje  utrudnienie  w  prowadzeniu  znieczulenia.  Pacjentka
przed  zabiegiem  nie  wyraziła  zgody  na  znieczulenie
przewodowe.Która z zaproponowanych metod leczenia bólu zapewni
pacjentce największy komfort?

A . dożylna  podaż  leku  p/bólowego  w  stałych  odstępach
czasowych,

B . śródskórna  podaż  leku  p/bólowego  (przez  insuflon)  w
stałych odstępach czasowych,

C.  PCA - analgezja kontrolowana przez pacjenta,
D.  dożylne podanie leku p/bólowego w razie bólu.



Zadanie 0.
Wentylacja minutowa jest to:

A . i lość  powietrza  jaka  zostaje  uruchomiona  podczas
normalnego oddechu,

B . i lość powietrza jaka pozostaje w płucach po maksymalnym
wydechu,

C . objętość  gazu  jaka  dostaje  s ię  do  pęcherzyków  płucnych
w czasie minuty,

D . objętość  gazu  jaka  może  zostać  wprowadzona  do  płuc
maksymalnym wdechem po zakończeniu normalnego wdechu.

Zadanie 0.
45-letni  pacjent  przyjęty  na  blok  operacyjny  z  rozpoznanym
pękniętym  tętniakiem  aorty  brzusznej.  U  pacjenta  wykonano
znieczulenie  ogólne  dotchawicze  +  znieczulenie  przewodowe
ciągłe  dla  zabezpieczenia  przeciwbólowego  pooperacyjnego  oraz
poprawy  czynności  płuc  w  okresie  pooperacyjnym.  Czy  należy
uzyskać  dostęp  do  naczyń  centralnych  i  wykonać  bezpośredni
pomiar OCŻ?

A.  tylko OCŻ i pomiar pośredni ciśnienia tętniczego krwi,
B.  tylko ciśnienie tętnicze krwi metodą krwawą,
C.  nie wykonuje się tego pomiaru,
D . konieczny  jest  pomiar  OCŻ  i  krwawy  pomiar  ciśnienia

tętniczego krwi.

Zadanie 0.
70-letnia  pacjentka  do  planowanej  operacji  jaskry  w
znieczuleniu  ogólnym.  Wywiad  pacjentki  obciążony  jest
nadciśnieniem  tętniczym  i  cukrzycą.  Który  z  anestetyków
dożylnych  jest  przeciwwskazany  do  indukcji  znieczulenia  u  tej
pacjentki?

A.  Thiopental,
B.  Ketamina,
C.  Brietal,
D.  Dormicum.



Zadanie 0.
Pacjent  z  wypadku  drogowego  z  podejrzeniem  urazu
wielonarządowego  z  narastającą  niewydolnością  oddechową,
nieprzytomny,  rana  szarpana  klatki  piersiowej,  l iczne  sińce  i
zadrapania,  bez  cech  urazu  twarzoczaszki.  Po  zaintubowaniu  i
wstępnej  diagnostyce  lekarze  podejrzewają  odmę  opłucnową
prężną,  pęknięcie  śledziony,  uraz  nerki.  Które  z  działań  jest
priorytetowe w tej sytuacji?

A.  drenaż jamy opłucnowej,
B.  opracowanie chirurgiczne ran,
C.  laparatomia z powodu urazu śledziony i nerki,
D.  torakotomia w celu leczenia odmy prężnej.

Zadanie 0.
Reakcja  zgięciowa  w  odpowiedzi  ruchowej  w  skali  Glasgow
oznacza:

A.  1 pkt.
B.  2 pkt.
C.  3 pkt.
D.  4 pkt.

Zadanie 0.
Elektrodę endokawitarną do stymulacji czasowej można wprowadzić
przez:

A.  żyłę podobojczykową,
B.  żyłę główną dolną,
C.  tętnicę szyjną zewnętrzną,
D.  tętnicę szyjną wewnętrzną.

Zadanie 0.
Kardiowersję  elektryczną  wykonuje  się  u  pacjenta  w
znieczuleniu:

A.  miejscowym,
B.  krótkotrwałym dożylnym ogólnym,
C.  przewodowym,
D.  powierzchniowym.

Zadanie 0.
Czynniki ryzyka aspiracji treści żołądkowej to:

A .  okres okołooperacyjny, zaburzenia świadomości,
B . karmienie  przez  sondę  nosowo  -  żołądkową,  krwotok

żołądkowo - jelitowy,
C.  sztuczne udrażnianie dróg oddechowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Kapnogram określa:

A.  zawartość CO2 w końcowej fazie wydechowej,
B.  stężenie hemoglobiny,
C.  wysycenie hemoglobiny tlenem,
D.  stężenie tlenu podczas jednego wdechu.

Zadanie 0.
Zestawy do żywienia parenteralnego należy wymieniać co:

A.  6 godzin,
B.  12 godzin,
C.  24 godziny,
D.  36 godzin.

Zadanie 0.
Przyczyną  przednerkowej  postaci  ostrej  niewydolności  nerek  NIE
jest:

A .  hipotensja,
B.  zwężenie tętnicy nerkowej,
C.  hipowolemia,
D.  upośledzenie odpływu moczu.

Zadanie 0.
Przyczyną przednerkowej niewydolności nerek NIE jest/są:

A.  oparzenie,
B.  toksyny,
C.  niewydolność krążenia,
D.  krwawienie z przewodu pokarmowego.

Zadanie 0.
Objawem świadczącym o nagłym zatrzymaniu krążenia jest:

A .  utrata przytomności,
B.  zatrzymanie oddechu,
C.  rozszerzenie źrenic,
D.  brak tętna na dużych tętnicach i brak tonów serca.

Zadanie 0.
Wentylacja z dodatnim ciśnieniem końcowo - wydechowym (PEEP)
powoduje wzrost PaO2 poprzez:

A . zmniejszenie  czynnościowej  pojemności  zalegającej
(FRC),

B . zapobieganie  zapadaniu  się  pęcherzyków  płucnych  w
końcowej fazie wydechu,

C.  redukcję powierzchni wymiany gazowej,
D.  zmniejszenie stosunku wentylacji do perfuzji.



Zadanie 0.
Resuscytacja bezprzyrządowa obejmuje oddech ratowniczy oraz:

A.  płynoterapię,
B.  defibrylację serca,
C.  leczenie farmakologiczne,
D.  uciskanie klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Gdy  zostanie  nagle  przerwane  pozajelitowe  podawanie  glukozy  i
aminokwasów, a u chorego zaobserwujesz nagły ból głowy, zlewne
poty,  wzmożone  pragnienie,  zaburzenia  orientacji,  parestezje  i
drgawki, należy wykonać badania poziomu:

A.  glukozy,
B.  potasu,
C.  sodu,
D.  fosforu.

Zadanie 0.
Pacjent  przyjęty  do  OIT  w  stanie  hipotermii  (temperatura
mierzona  termometrem  przełykowym  wynosi  33,2˚C).
Charakterystyczne dla tego stanu są następujące objawy:

A . wystąpienie  hipoksemii  z  rozwijającym  się  obrzękiem
płuc,  zaburzenia  perfuzji  obwodowej,  tachyarytmia,
wystąpienie zaburzeń rytmu,

B . wystąpienie  dreszczy,  drgawek,  splątania,  tachyarytmia,
zaburzenia czucia, skąpomocz,

C . hipotensja,  zatrzymanie  czynności  oddechowej  oraz
zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór lub
asystolii,

D . zwolnienie  czynności  oddechowej,  sztywność  mięśni,
występowanie zaburzeń rytmu serca o typie bradyarytmii,
osłabienie odruchów.

Zadanie 0.
Uszkodzenie  śródbłonka  naczyń  i  zwiększenie  przepuszczalności
naczyń jest charakterystyczne dla wstrząsu:

A.  hipowolemicznego,
B.  kardiogennego,
C.  septycznego,
D.  neurogennego.



Zadanie 0.
Przewlekła,  w  pełni  skompensowana  kwasica  metaboliczna
charakteryzuje się:

A .  prawidłowym pH, podwyższonym pCO2, HCO3 - oraz BE,
B.  prawidłowym pH, obniżonym pCO2, HCO3 - oraz BE,
C.  obniżonym pH, podwyższonym pCO2, HCO3 - oraz BE,
D.  obniżonym pH, obniżonym pCO2, HCO3 - oraz BE.

Zadanie 0.
Za transport tlenu z płuc do tkanek odpowiedzialne są:

A.  retikulocyty,
B.  erytrocyty,
C.  monocyty,
D.  leukocyty.

Zadanie 0.
W okresie powrotu świadomości po zatruciu opiodami występują:

A.  skurcze mięśni brzucha, biegunka,
B.  obfite pocenie się, drżenia mięśniowe,
C.  okresy bezdechów, bóle w klatce piersiowej,
D.  obrzęk mózgu, drgawki.

Zadanie 0.
U  pacjenta z zapaleniem mięśnia sercowego wystąpiła nagle si lna
duszność,  kaszel  początkowo  suchy,  potem  z  odksztuszaniem
pienistej  podbarwionej  krwią  wydzieliny.  Chory  jest  przerażony,
blady i zlany potem. Objawy u pacjenta wskazują na wystąpienie:

A.  stanu astmatycznego,
B.  obrzęku płuc,
C.  krwotoku z płuc,
D.  odmy wentylowej.

Zadanie 0.
Wskaż prawdziwe twierdzenie dotyczące hemofiltracji:

A . stosowanie  metod  ciągłych  w  leczeniu  ostrej
niewydolności  nerek  wymaga  stosowania  postępowania
antykoagulacyjnego,

B . podstawową  zasadą  ciągłej  techniki  leczenia
nerkozastępczego  jest  stałe,  stopniowe  usuwanie  płynu
(filtratu)  i  substancji  w  nim  rozpuszczonych  z  krwi
pacjenta,

C . zabieg  hemofiltracji  nie  powoduje  hemodynamicznej
niestabilności krążenia,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Typowa triada objawów tamponady serca to:

A . wysokie OCŻ + ciche tony serca + paradoksalna amplituda
tętna,

B.  zapadnięte żyły szyjne + tachykardia + sinica,
C.  duża amplituda tętna + sinica + wysokie OCŻ,
D . wysokie  OCŻ  +  wysokie  ciśnienie  tętnicze  +  ciche  tony

serca.

Zadanie 0.
Optymalizacja krążenia w przypadku dawcy narządów polega na:

A . utrzymaniu  średniego  ciśnienia  tętniczego  w  granicach
70-110 mmHg, OCZ 6-12 mmHg przy zastosowaniu dopaminy w
dawce 10 mikrogramów/kg mc/min.,

B . utrzymaniu ciśnienia skurczowego na poziomie 35-45 mmHg
przy zastosowaniu wentylacji zastępczej,

C . utrzymanie ciśnienia skurczowego na poziomie minimum 60
mmHg bez konieczności wentylacji,

D . wszystkie  opisane  powyżej  zasady  postępowania  są
prawidłowe.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  niżej  leków  stanowi  swoiste  antidotum
opioidów?

A.  diazepam,
B.  nalokson,
C.  thiopental,
D.  atropina.

Zadanie 0.
Krystaloidy powodują:

A . zwiększenie  objętości  naczyniowej  i  wzrost  ciśnienia
onkotycznego osocza,

B . zwiększenie  objętości  wewnątrznaczyniowej  i
krótkotrwały efekt wypełnienia łożyska naczyniowego,

C.  długotrwały efekt wypełnienia łożyska naczyniowego,
D.  przesunięcie płynów z trzeciej przestrzeni.



Zadanie 0.
Wcześniaka  po  porodzie  umieszczono  w  inkubatorze.  Uzyskał  7
pkt.  według  oceny  dokonanej  w  skali  Apgar.  Po  2  godzinach
wystąpiły:  zaciąganie  mostka,  przestrzeni  międzyżebrowych,
dołów nadobojczykowych oraz przepony. Wymienione objawy mogą
świadczyć o zespole:

A.  ARDS,
B.  MAS,
C.  HBS,
D.  RDS.

Zadanie 0.
Oceniając  ryzyko  rozwoju  odleżyn  przy  pomocy  skali  Norton
bierze się po uwagę:

A . stan  kliniczny,  stan  psychiczny,  aktywność,  ruchliwość,
czynność zwieraczy,

B . płeć,  wiek,  stan  skóry,  budowę  ciała,  ruchliwość,
apetyt,

C . skalę  Glasgow,  aktywność,  stan  skóry,  czynność
zwieraczy,

D . obrażenia  ciała,  długość  pobytu  na  oddziale,
niedożywienie tkankowe, defekt neurologiczny.

Zadanie 0.
Stosując u wcześniaka tlenoterapię musimy pamiętać o tym, że w
stosunku do dorosłego ma:

A.  zmniejszoną pojemność tlenową krwi,
B.  średnio mniejszą zawartość hemoglobiny we krwi,
C.  zwiększoną pojemność tlenową krwi,
D.  zwiększony przepływ krwi przez płuca.

Zadanie 0.
Najgroźniejszym powikłaniem śpiączki hipoglikemicznej jest:

A .  zasadowica metaboliczna,
B.  uszkodzenie CUN,
C.  hiperwolemia,
D.  hiperpotasemia.

Zadanie 0.
W  celu  zmniejszenia  ryzyka  wzrostu  ciśnienia  śródczaszkowego  i
zapobiegania obrzękowi mózgu, chorego układa się:

A .  w pozycji Fowlera,
B.  w pozycji Trendelenburga,
C . z  głową  uniesiona  pod  kątem  30░  w  stosunku  do  osi

tułowia,
D.  w pozycji płaskiej grzbietowej.



Zadanie 0.
Jaką  czynność  należy  wykonać  przed  rozpoczęciem  hemodializy  i
po jej zakończeniu u chorego przewlekle dializowanego?

A.  podać środek uspokajający,
B.  podać środek przeciwbólowy,
C.  zważyć chorego,
D.  przetoczyć płyny infuzyjne.

Zadanie 0.
Odma opłucnowa to:

A . obecność  powietrza  w  luźnej  tkance  w  okolicy  szyi  i
mostka,

B.  wprowadzenie powietrza do przestrzeni oddechowej,
C . obecność  powietrza  w  jamie  opłucnej  (pomiędzy  opłucną

płucną, a opłucną ścienną),
D . nakłucie  i  wprowadzenie  powietrza  do  luźnej  tkanki

łącznej klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Liczne przedwczesne pobudzenia komorowe mogą powodować:

A.  spadek ciśnienia tętniczego krwi,
B.  podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
C.  zmiany zabarwienia skóry,
D.  zmiany temperatury skóry.

Zadanie 0.
Całkowita  objętość  krwi  pełnej  u  zdrowego  dorosłego  człowieka
wynosi:

A .  50 - 56 ml/kg m.c.
B.  55 - 60 ml/kg m.c.
C.  60 - 66 ml/kg m.c.
D.  67 - 70 ml/kg m.c.

Zadanie 0.
Objętość oddechowa płuc to taka ilość powietrza jaka:

A . może zostać wprowadzona do płuc w czasie maksymalnego
wdechu,

B.  zostaje uruchomiona podczas normalnego oddechu,
C . może  zostać  wydalona  z  płuc  w  czasie  maksymalnego

wydechu,
D.  znajduje się w płucach po maksymalnym wdechu.



Zadanie 0.
Objaw "oczu lalki" może wystąpić przy:

A.  krwiaku nadtwardówkowym,
B.  wstrząśnieniu mózgu,
C.  uszkodzenia pnia mózgu,
D.  stłuczeniu płatów czołowych.

Zadanie 0.
U  pacjenta  stwierdzono  komisyjnie  śmierć  mózgu.  Został  on
zakwalifikowany jako potencjalny dawca narządów. Podtrzymywane
jest  krążenie  krwi  oraz  prowadzona  jest  sztuczna  wentylacja.
Jeśl i  potencjalny  dawca  jest  przygotowywany  do  pobrania  serca,
dawka dopaminy stosowana w celu poprawy rzutu serca nie powinna
przekraczać:

A.  5 mikrogram/kg m.c/min.,
B.  10 mikrogram/kg m.c/min.,
C.  15 mikrogram/kg m.c/min.,
D.  20 mikrogram/kg m.c/min.

Zadanie 0.
Przyczyną  przeciążenia  układu  krążenia  podczas  transfuzji  krwi
jest:

A .  przetoczenie krwi niezgodnej w zakresie układu AB0,
B.  przetoczenie krwi niezgodnej w zakresie układu Rh,
C . zbyt  szybkie  i/lub  objętościowo  duże  przetoczenie

płynów,
D.  przedostanie się powietrza do żyły.

Zadanie 0.
Jednym z parametrów monitorowanych u dziecka przebywającego w
OIT  po  zabiegu  operacyjnym  jest  diureza  godzinowa.  I lość
wydalanego moczu w ciągu godziny powinna wynosić:

A .  od 1 ml/kg/mc - 2 ml/kg/mc,
B.  od10 ml/kg/mc - 20 ml/kg/mc,
C.  od 0,10 ml/kg/mc - do 0,20 ml/kg/mc,
D.  od 100 ml/kg/mc - do 200 ml/kg/mc.

Zadanie 0.
Zespół ARDS jest wynikiem:

A.  procesu zapalnego, uszkodzenia tkanki płucnej,
B.  nagromadzenia się płynu obrzękowego,
C.  obrzęku płuc,
D.  niewydolności krążenia.



Zadanie 0.
Matka zdecydowała  się  oddać  jedną nerkę  swojej  córce  chorej  na
przewlekłą  niewydolność  nerek  wymagającą  dializoterapii.  Jest
to przeszczep:

A.  autogeniczny,
B.  allogeniczny,
C.  ksenogeniczny,
D.  auto-allogeniczny.

Zadanie 0.
W  przypadku  wysunięcia  podejrzenia  śmierci  mózgu,  celem
potwierdzenia tego rozpoznania należy:

A . trzykrotnie w odstępach dwugodzinnych wykonać badania
potwierdzające  nieobecność  odruchów  pniowych  oraz
bezdech,

B . dwukrotnie w odstępach trzygodzinnych wykonać badania
potwierdzające  nieobecność  odruchów  pniowych  oraz
bezdech,

C . wykonać  badane  elektroencefalograficzne  i  angiografię
mózgową,

D . wykonać  angiografię  mózgową  oraz  wykonać  badania
potwierdzające nieobecność odruchów pniowych.

Zadanie 0.
Wentylacja ciśnieniem dodatnim powoduje:

A.  pękanie pęcherzyków płucnych,
B.  zaleganie wydzieliny w drzewie oskrzelowym,
C . wzrost  ciśnienia  wewnątrz  klatki  piersiowej  i

zmniejszenie powrotu żylnego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Cewnik Swana - Ganza umieszcza się w:

A.  lewej komorze,
B.  żyle głównej górnej,
C.  tętnicy płucnej,
D.  żadnej z wymienionych.

Zadanie 0.
Celem plazmaferezy jest usunięcie:

A .  nadmiaru płynów z organizmu,
B . białek  z  osocza  i  związanych  z  nimi  substancji

toksycznych,
C.  nadmiaru potasu,
D.  glikolu etylowego.



Zadanie 0.
Przyczyną hiperkalemii nie jest:

A .  upośledzenie wydalania,
B.  rozległy uraz tkanek u osoby z niewydolnością nerek,
C.  nadużywanie środków przeczyszczających,
D.  niewydolność kory nadnerczy.

Zadanie 0.
D o powikłań metabolicznych związanych z prowadzonym żywieniem
pozajelitowym zalicza się:

A .  hipoglikemię, hiperglikemię, niewydolność oddechową,
B.  hipomagnezemię, hipermagnezemię,
C.  mocznicę, kwasicę mleczanową,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Do środków osoczozastępczych nie zalicza się:

A .  Aminomel,
B.  Dextran 40 000, 70 000,
C.  20% albuminy,
D.  10% HAES.

Zadanie 0.
U  38-letniej  pacjentki  występuje  splątanie,  obniżone  parametry
RR,  tętno  129  uderzeń/min,  diureza  godzinowa  12  ml/h.  Stan
powyższy wskazuje na hipowolemię:

A.  klasy I utrata < 15% objętości krwi krążącej,
B.  klasy III utrata 30-40% objętości krwi krążącej,
C.  klasy IV utrata >40% objętości krwi krążącej,
D.  klasy II utrata 15-30% objętości krwi krążącej.

Zadanie 0.
Szybka  infuzja  płynów  drogą  żył  centralnych  u  pacjentów  po
urazach wielonarządowych może doprowadzić do:

A.  hipotermii,
B.  hipernatremii,
C.  hiponatremii,
D.  obrzęków.

Zadanie 0.
Jakie badanie diagnostyczne NIE może być wykonywane w przypadku
wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego?

A.  rezonans magnetyczny,
B.  tomografia komputerowa,
C.  nakłucie lędźwiowe,
D.  RTG czaszki i kręgosłupa.



Zadanie 0.
Reguła Parklanda odnosi się do:

A.  leczenia niewydolności oddechowej,
B . podawania  leków  przeciwdrgawkowych  w  stanie

padaczkowym,
C.  metody podawania surowicy przeciwtężcowej,
D.  leczenia płynami w chorobie oparzeniowej.

Zadanie 0.
Do objawów ostrej reakcji hemolitycznej nie należy:

A.  hipotensja,
B.  ból w klatce piersiowej,
C.  duszność,
D.  spadek temperatury ciała.

Zadanie 0.
U  pacjenta  z  torakotomią  prawostronną,  do  cewnikowania  żyły
należy wybrać żyłę podobojczykową:

A.  prawą,
B.  lewą,
C.  prawą lub lewą,
D.  odma jest przeciwwskazaniem do tego zabiegu.

Zadanie 0.
Na obniżenie rzutu serca we wstrząsie kardiogennym ma wpływ:

A . mała objętość spływu żylnego do prawego przedsionka, na
skutek utraty objętości krwi krążącej,

B . znaczne przyspieszenie czynności serca ze zmniejszeniem
jego rzutu,

C.  przyspieszenie czynności serca,
D . sekwestracja  płynów  ustrojowych  w  świetle  przewodu

pokarmowego.

Zadanie 0.
35-letni  pacjent  oczekuje  na  przeszczep  serca.  Stan  chorego
pogarsza się. Wydolność serca można poprawić stosując:

A.  stymulację czasową,
B.  symulację przełykową,
C.  stymulację typu "Overdring",
D.  kontrapulsację śródaortalną.



Zadanie 0.
D o  powikłań  uciśnięć  klatki  piersiowej  podczas  resuscytacji
należą:

A.  złamanie żeber, odmę opłucnową,
B.  krwiak opłucnej, złamanie mostka,
C.  urazy serca, uszkodzenie wątroby i śledziony,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Której  tętnicy  NIE  należy  kaniulować  ze  względu  na  niezbyt
dokładny pomiar inwazyjnego ciśnienia?

A.  udowej,
B.  promieniowej,
C.  łokciowej,
D.  grzbietowej stopy.

Zadanie 0.
Chorego z obrzękiem płuc należy ułożyć w pozycji:

A .  półwysokiej,
B.  bezpiecznej na boku,
C.  siedzącej z opuszczonymi kończynami dolnymi,
D.  płaskiej.

Zadanie 0.
Jaką  drogą  wprowadza  się  najczęściej  elektrodę  do  stałej
stymulacji serca?

A.  z dojścia obwodowego metodą wenopunkcji,
B.  z dojścia obwodowego metodą wenesekcji,
C.  drogą żyły podobojczykowej,
D.  drogą przezprzełykową.

Zadanie 0.
Jakie jest wskazanie do hemodializy ze względów życiowych?

A.  hiperkaliemia,
B.  hiponatremia,
C.  hipokalcemia,
D.  hipofosfatemia.



Zadanie 0.
D o  najważniejszych  zasad  obowiązujących  w  pielęgnacji  układu
oddechowego u pacjenta wentylownego mechanicznie należy:

A . zakaz  nebulizacji  do  dróg  odechowych  leków
upłynniających wydzielinę,

B . wykonywanie  toalety  drzewa  tchawiczo  -  oskrzelowego
pacjenta zawsze o tej samej godzinie,

C . zachowanie  zasad  postępowania  aseptycznego  tylko  w
przypadku wykonanej tracheotomii u pacjenta,

D . rozprężenie  płuc  pacjenta  za  pomocą  worka
samorozprężalnego  (Ambu),  po  każdorazowej  czynności
odsysania  wydzieliny,  po  odłączeniu  chorego  od
respiratora.

Zadanie 0.
Oddech Kussmaula charakteryzuje się:

A .  okresem bezdechu,
B.  szybkim głębokim oddechem,
C.  oddechem całkowicie nieregularnym,
D.  coraz płytszym oddychaniem.

Zadanie 0.
C o  może  być  przyczyną  ziewania  i  pocenia  się  chorego  w  czasie
hemodializy?

A.  zator powietrzny,
B.  hipotonia,
C.  hemoliza,
D.  obrzęk mózgu.

Zadanie 0.
D o  powikłań  występujących  podczas  cewnikowania  naczyń
centralnych zalicza się:

A . uszkodzenie  tętnicy  szyjnej,  podobojczykowej,
zaburzenia rytmu serca, zakrzepicę żylną,

B.  krwawienie do jamy opłucnej, zator powietrzny,
C . uszkodzenie  nerwów  (splotu  ramiennego,  nerwu

przeponowego, nerwu krtaniowego wstecznego),
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Skrót RDS oznacza:

A.  niewydolność krążeniową,
B.  niewydolność oddechową,
C.  niewydolność nerek,
D.  hiperbilirubinemię.



Zadanie 0.
Przy migotaniu komór postępowaniem z wyboru jest:

A .  kardiowersja,
B.  stymulacja,
C.  defibrylacja,
D.  repolaryzacja.

Zadanie 0.
U niemowlęcia oddechy zastępcze prowadzimy obejmując ustami:

A.  tylko usta niemowlęcia,
B.  usta i nos niemowlęcia,
C.  usta lub nos niemowlęcia,
D.  tylko nos niemowlęcia.

Zadanie 0.
W  przypadku  podawania  do  jednej  kaniuli  adrenaliny  i
wodorowęglanu sodu, może wystąpić:

A.  inaktywacja adrenaliny,
B.  wzmocnione działanie adrenaliny,
C.  brak reakcji,
D.  przedłużone działanie adrenaliny.

Zadanie 0.
U  16-letniego  chłopca  doszło  do  odmrożenia  rąk.  Jak  postąpisz,
jeżeli  po  pewnym  czasie  na  rękach  pojawią  się  pęcherze  i
obrzęk?

A.  przekłujesz pęcherze i nałożysz jałowy opatrunek,
B.  nałożysz przymoczki z Rivanolu,
C.  nałożysz jałowy opatrunek z Oxycortem,
D.  nałożysz jałowy opatrunek.

Zadanie 0.
Poszkodowanych w stanie zagrożenia życia, wymagających pilnego
leczenia i transportu do szpitala oznacza się kolorem:

A.  czerwonym,
B.  żółtym,
C.  zielonym,
D.  czarnym.

Zadanie 0.
Rozszerzone  (specjalistyczne)  postępowanie  reanimacyjne  jest
określane skrótem z języka angielskiego:

A.  ALS,
B.  BLS,
C.  CLS,
D.  DLS.



Zadanie 0.
U  poszkodowanego  z  urazem  głowy  należy  zawsze  podejrzewać
wzrost  ciśnienia  śródczaszkowego,  jako  deficyt  tlenowy
obrzękniętego mózgowia, które objawia się:

A .  zwężeniem źrenicy po stronie urazu,
B.  wyciekiem tkanki mózgowej przez ranę w czaszce,
C.  wzrostem częstości oddechu,
D.  bradykardią.

Zadanie 0.
Najpoważniejszym  zagrożeniem  u  dzieci  we  wszystkich  nagłych
stanach jest:

A .  gorączka,
B.  odwodnienie,
C.  deficyt tlenu,
D.  zasadowica metaboliczna.

Zadanie 0.
BLS to:

A.  podstawowe zabiegi resuscytacyjne,
B.  zaawansowane zabiegi resuscytacyjne,
C . zabiegi  resuscytacyjne  wykonywane  przez  ratowników

medycznych,
D . zabiegi  resuscytacyjne  wykonywane  przez  ratowników

przedmedycznych.

Zadanie 0.
Podstawowa zasada skutecznej parafrazy to:

A . powtarzanie własnymi słowami kluczowego sformułowania
partnera,  sprawdzając  czy  dobrze  zrozumieliśmy  intencje
i treść jego wypowiedzi,

B.  powtarzanie słów nadawcy dokładnie z tą samą intonacją,
C . wysłuchanie  partnera  i  zaznaczenie  czy  się  z  nim

zgadzasz,
D . pominięcie  wszelkich  oznak  aprobaty  czy  dezaprobaty

wobec wypowiedzi partnera.

Zadanie 0.
Technika  pozwalająca  odmawiać  i  egzekwować  swoje  prawa
polegające  na  wielokrotnym  powtarzaniu  kluczowego  zdania,  to
technika:

A.  asertywnej odmowy,
B.  "zdartej płyty",
C.  sondowania,
D.  wskazania na rozbieżności.



Zadanie 0.
W  trakcie  realizacji  procesu  kształcenia  korzystne  jest
przeprowadzanie kontroli bieżącej, gdyż:

A . informacje  świadczące  o  niezadowalającym  opanowaniu
materiału  nauczania,  są  podstawą  do  radykalnego
obniżenia poziomu wymagań w programie kursu,

B . zebrane  informacje  upewniają  o  stopniu  opanowania
wiedzy,  umiejętności  i  postaw  wymaganych  jako
umiejętności  wynikowe  oraz  wczesne  wykrycie  luk  i
błędów,

C . stanowi  dla  uczących  się  groźbę  nie  zaliczenia  te j
parti i  materiału  co  spowoduje  wzrost  poczucia
zagrożenia  i  obniżenie  przekonania  o  zaliczeniu  całości
kursu,

D . przeprowadzenie  kontroli  bieżącej  nie  ma  uzasadnienia,
gdyż  każdy  dorosły  uczestnik  kursu  zna  kryteria
kontroli i oceny oraz wykonuje ją po każdych zajęciach.

Zadanie 0.
Funkcje edukacji dorosłych:

A . sprowadzają  się  do  umożliwienia  tym  osobom  aktywnego
zaangażowania  się  w  życie  kulturalne  i  społeczne  grupy
zawodowej,  której  są  członkami  oraz  uzupełnienia
największych braków w wykształceniu ogólnym,

B . nie  różnią  się  od  celów  edukacji  młodzieży  choć  ich
głównym  celem  jest  utrwalenie  materiału  nauczania
opanowanego  na  poprzednich  poziomach  kształcenia  i
przystosowanie do zmieniającej się rzeczywistości,

C . t o kompensowanie braków w wykształceniu, umożliwienie
rozpoznawania  potrzeb,  możliwości  rozwojowych,
nabywanie  nowych  kompetencji  i  adaptacji  do  zmian,
pełnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym,

D . koncentracja  na  rozwoju  wartości  etycznych,
doskonaleniu specjalistycznych umiejętności zawodowych,
strategii  zarządzania  zasobami  ludzkimi  i  rozwiązywania
konfliktów interpersonalnych.

Zadanie 0.
Zachowania zdrowotne człowieka określa się jako:

A.  korzystanie z instytucji ochrony zdrowia,
B.  prawidłowe nawyki żywieniowe,
C.  dbałość o styl życia i zaspokojenie potrzeb,
D . czynności  i  działania  związane  ze  sferą  zdrowia  i

choroby.



Zadanie 0.
Która  z  niżej  wymienionych  grup  społecznych  NIE  jest  grupą
formalną?

A.  rodzina,
B.  związek emerytów i rencistów,
C.  partia polityczna,
D.  grupa koleżeńska.

Zadanie 0.
Ekperyment medyczny to:

A.  zastosowanie nowego leku lub nowej metody leczenia,
B.  zastosowanie nowego leku,
C.  zastosowanie nowej metody leczenia,
D.  praktyczna próba realizacji pomysłu.

Zadanie 0.
Nauka o powinnościach, to:

A .  deontologia,
B.  gerontologia,
C.  miologia,
D.  osteologia.

Zadanie 0.
Zarządzanie jakością, to:

A . program  ustalenia  stanu  faktycznego,  identyfikacja
czynników  sprzyjających  i  utrudniających  jakość,  oraz
udoskonalenie badanego wycinka rzeczywistości,

B . pomiar  aktualnego  poziomu  jakości,  zwykle  obejmuje
badanie  stopnia  satysfakcji  pacjenta  z  przebiegu
leczenia, a głównie z opieki i pobytu w szpitalu,

C . zaplanowany  system  działań  rzetelnie  wykonywanych,
zapewniających usługę zgodną z przyjętymi standardami,

D . podejście,  w  którym  jakości  nadaje  s ię  pierwszeństwo
przed  innymi  kwestiami  we  wszystkich  decyzjach
kierowniczych.

Zadanie 0.
Dysponentem środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych w
podstawowej opiece zdrowotnej jest:

A .  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  lekarz rodzinny.



Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Popularyzowana  powszechnie  koncepcja  zdrowia  publicznego
zakłada podejmowanie zintegrowanych wysiłków:

A.  państwa, społeczności lokalnej i jednostki,
B.  wyłącznie państwa,
C.  zawodowej kadry medycznej,
D.  organizacji samorządowych.

Zadanie 0.
Poprawa stanu zdrowia populacji jest skorelowana ze:

A.  zwiększeniem ilości świadczeń medycznych,
B.  wzrostem gospodarczym, racjonalizacją życia zbiorowego,
C.  postępem technicznym, specjalizacją medycyny,
D . edukacją  zdrowotną  realizowaną  przez  instytucje

publiczne.

Zadanie 0.
Jaki  dokument  będący  pierwszym  i  podstawowym  dokumentem
promocji  zdrowia  i  ochrony  zdrowia  określa  założenia  polityki
zdrowotnej  w  Polsce,  mówiące  o  poprawie  i  utrzymaniu  zdrowia
społeczeństwa polskiego?

A.  Narodowy Program Zdrowia,
B.  Zdrowie Dla Wszystkich,
C.  Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
D . Ustawa o świadczeniach zdrowotnych gwarantowanych przez

państwo.



Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
W  czasie  wstrząsu,  nie  tylko  anafilaktycznego,  ciśnienie
tętnicze krwi jest:

A .  znacznie podwyższone,
B.  znacznie obniżone,
C.  nieznacznie podwyższone,
D.  w normie.

Zadanie 0.
Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

A.  zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
B . przyspieszony  oddech,  szary  cień  wokół  ust,  ruch

skrzydełkowy nosa,
C.  przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
D.  zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.

Zadanie 0.
Dojrzałość  noworodka  oraz  czynnościową  ocenę  dojrzałości
neurologicznej określa się za pomocą skali:

A .  Amiel-Tison,
B.  Dubowitza, Ballarda,
C.  Brazeltona,
D.  Prechtla.



Zadanie 0.
Termin spodziectwo określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
U  chorego  z  astmą  oskrzelową,  nagłe  pogorszenie  s ię  stanu
klinicznego,  wystąpienie  sinicy,  zaburzeń  orientacji,
wyczerpania oddechowego, cechy niewydolności wentylacyjnej typu
obturacyjnego, bezdechu, sugeruje rozpoznanie:

A.  wstrząsu anafilaktycznego,
B.  narastania płynu w jamie opłucnej,
C.  stanu astmatycznego,
D.  napadu histerii.

Zadanie 0.
W badaniu EKG, cecha jest to:

A .  najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B.  wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C.  amplituda zespołu RS,
D.  szybkość przesuwu papieru.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Donoszony zdrowy noworodek w badaniu fizykalnym, w ułożeniu na
plecach:

A.  utrzymuje zgięciowe ułożenie kończyn górnych i dolnych,
B . unosi głowę, utrzymuje ją kilkanaście sekund, obraca na

boki,
C.  przekłada głowę z położenia z boku na drugi bok,
D . m a wyprostowane kończyny dolne  i  górne,  głowę odchyla

ku tyłowi.



Zadanie 0.
Zwężenia źrenic NIE obserwuje się w zatruciu:

A.  morfiną,
B.  kokainą,
C.  trichloroetanolem,
D.  związkami fosfoorganicznymi.

Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Odruch,  który  należy  rozwijać  od  pierwszych  chwil  życia
noworodka, to odruch:

A.  pełzania,
B.  Moro,
C.  ssania i połykania,
D.  chodu automatycznego.

Zadanie 0.
Zaburzenia  obwodowego  układu  nerwowego,  neuronu  ruchowego,
powodują:

A.  niedowład lub porażenie spastyczne,
B.  niedowład lub porażenie wiotkie,
C.  wzmożenie odruchów ścięgnistych,
D.  drżenia zamiarowe.

Zadanie 0.
W  badaniu  fizykalnym  skóry  zwrócono  uwagę  na  zmianę  skórną
zlokalizowaną  w  obrębie  powieki  górnej,  o  płaskiej  powierzchni,
uniesioną  ponad  powierzchnię  skóry,  o  średnicy  powyżej  0,5  cm.
Wyżej opisana zmiana to:

A.  grudka,
B.  płytka,
C.  guzek,
D.  bąbel.



Zadanie 0.
U  pacjentki  wystąpiła  ostra  duszność,  kaszel,  hipotonia,  si lny
ból  w  klatce  piersiowej  i  uczucie  strachu.  Po  podaniu  tlenu
wykonano EKG, które wykazało tachykardię bez innych odchyleń od
stanu prawidłowego. Wymienione objawy wskazują na:

A.  zawał serca,
B.  tamponadę serca,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  pęknięcie tętniaka aorty.

Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Język  pacjenta  pokryty  jest  grubą  warstwą  białego  nalotu,  który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

A.  infekcję drożdżakową,
B.  aftowe zapalenie jamy ustnej,
C.  leukoplakię,
D.  język geograficzny.

Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  ułatwiającą  rozpoznanie
pałeczkowatości palców jest objaw:

A.  Tinela,
B.  rombu,
C.  Shoparda,
D.  balonu.



Zadanie 0.
Jeżeli  u  pacjenta  stwierdzisz  zaparcia,  to  zgodnie  z
założeniami  teorii  C .  Roy  doszło  do  zaburzenia  systemu
adaptacyjnego osoby pacjenta w wymiarze:

A.  fizjologicznym,
B.  biologicznym,
C.  anatomiczno - fizjologicznym,
D.  holistycznym.

Zadanie 0.
Który element jest znaczący w modelu Nancy Roper?

A.  indywidualność życiowa osoby,
B.  czynniki środowiskowe,
C.  czynniki socjologiczne,
D.  czynniki psychologiczne.

Zadanie 0.
Wywiad jest:

A .  metodą badawczą,
B.  techniką badawczą,
C.  narzędziem badawczym,
D.  sondażem diagnostycznym.

Zadanie 0.
Problem badawczy w najszerszym ujęciu to:

A.  pytanie, które pragnie wyjaśnić badacz,
B.  przedmiot zainteresowań badacza,
C . subiektywne  odzwierciedlenie  obiektywnych  braków  w

danej nauce,
D . pewien  zakres  niewiedzy  w  jakieś  sprawie,  którą  chce

się rozpoznać.

Zadanie 0.
"Pani  z  kagankiem"  to  określenie  prekursorki  świeckiego
pielęgniarstwa, którą jest:

A .  Cecile Sanders,
B.  Zofia Szlenkierówna,
C.  Hanna Chrzanowska,
D.  Florencja Nighingtale.

Zadanie 0.
Empatia w pracy pielęgniarki/położnej, określana jest jako:

A.  umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej moralnie,
B.  podporządkowanie się zaleceniom zwierzchnika,
C.  umiejętność wczuwania się w sytuację pacjenta,
D.  wypalenie zawodowe.



Zadanie 0.
Co to jest USB?

A . Universal  Serial  Bus  to  typ  gniazdka  służący  do
podłączenia monitora,

B . Uniwersalny  System  Bazy  to  znany  program  do  obsługi
relacyjnych baz danych,

C . Universal  Serial  Bus  jest  uniwersalnym  interfejsem  do
podłączenia  do  komputera  urządzeń  zewnętrznych  typu
drukarka, skaner, kamera cyfrowa,

D . Uniwersalny  System  Bezpieczeństwa  jest  to  program  do
ochrony komputera przed dostępem niepowołanych osób z
sieci Internet.

Zadanie 0.
Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

A .  zbiór kart informacyjnych,
B.  zestaw cyfrowych nośników informacji,
C.  jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Jaką  nazwę  nosi  obszar  bazy  danych,  w  którym  zapisana  jest
jedna  informacja  dotycząca  pracownika  (np.  wymiar  etatu  danej
osoby)?

A.  pole,
B.  rekord,
C.  pl ik,
D.  zbiór.



PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 111212
GRUPA 1
Zadanie 0.
Podczas  intubacji  do  znieczulenia  ogólnego  podano  8-letniemu
dziecku:  atropinę,  tiopental,  atracurium  i  fentanyl.  Podjęto
wentylację  ręczną  przez  maskę.  Nagle  pojawiła  s ię  czkawka.  Jaki
jest najbardziej prawdopodobny powód czkawki?

A.  wymuszona wentylacja przed pełnym zwiotczeniem,
B.  zbyt szybkie podaniu tiopentalu,
C.  zbyt szybkie podanie fentanylu,
D.  zbyt szybkie podanie atracurium.

Zadanie 0.
W  chirurgii  "jednego  dnia",  lekiem  dożylnym  zapewniającym
najlepsze warunki do znieczulenia ogólnego jest:

A .  thiopental,
B.  metoheksytal,
C.  ketamina,
D.  propofol.

Zadanie 0.
45-letnia  pacjentka  przyjęta  do  planowanego  zabiegu
diagnostycznego  wyłyżeczkowania  jamy  macicy.  W  wywiadzie
chorobowym  podaje  padaczkę.Pielęgniarka  dodatkowo  do
znieczulenia wziewnego przez maskę powinna przygotować zestaw
do:

A.  cewnikowania pęcherza,
B.  intubacji,
C.  wenesekcji,
D.  znieczulenia wewnątrzoponowego.

Zadanie 0.
D o  najczęściej  występujących  powikłań  pooperacyjnych  w
pierwszych 2 godzinach po zabiegu należą:

A.  zaburzenia wymiany gazowej w płucach,
B.  zaburzenia rytmu serca,
C.  aspiracyjne zapalenie płuc,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  środków  jest  naturalnym  analgetykiem
narkotycznym?

A.  Heroina,
B.  Fentanyl,
C.  Kodeina,
D.  Dolargan.



Zadanie 0.
Jak  często  należy  dokumentować  podstawowe  parametry  życiowe
pacjenta na oddziale wybudzeń?

A.  co 3 godziny, jeżeli zabieg nie był rozległy,
B . c o  godzinę  niezależnie  od  rodzaju  wykonanego  zabiegu

operacyjnego,
C . przynajmniej  co  15  minut  w  pierwszej  godzinie  po

operacji,
D.  co godzinę jeżeli zabieg był rozległy.

Zadanie 0.
D o grupy leków antycholinergicznych stosowanych w premedykacji
zalicza się:

A .  cymetydynę,
B.  metoclopramid,
C.  ranitydynę,
D.  atropinę.

Zadanie 0.
Ciśnienie tętnicze krwi metodą krwawą monitoruje s ię ze wskazań
klinicznych. WYJĄTEK stanowi:

A . konieczność  rygorystycznego  panowania  nad  ciśnieniem
krwi (np. tętniaki),

B.  krytyczne nadciśnienie tętnicze,
C.  pacjent niestabilny hemodynamicznie,
D.  konieczność częstego pobierania próbek krwi tętniczej.

Zadanie 0.
Który z podanych leków jest antagonistą benzodwuazepin?

A.  narcan,
B.  prostygmina,
C.  flumazenil,
D.  protamina.

Zadanie 0.
14-letnia  dziewczynka  z  nużliwością  mięśni  (miastenia  gravis)
przyjęta do planowanego zabiegu operacyjnego. Zabieg operacyjny
polega na usunięciu:

A.  grasicy,
B.  tarczycy,
C.  przytarczyc,
D.  śledziony.



Zadanie 0.
Kapnometria to metoda, która mierzy:

A.  stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wydechowym,
B.  stężenie dwutlenku węgla w powietrzu pęcherzykowym,
C.  prężność dwutlenku węgla we krwi tętniczej,
D.  stopień wysycenia hemoglobiny tlenem.

Zadanie 0.
70-letnia  pacjentka  do  planowanej  operacji  jaskry  w
znieczuleniu  ogólnym.  Wywiad  pacjentki  obciążony  jest
nadciśnieniem  tętniczym  i  cukrzycą.  Który  z  anestetyków
dożylnych  jest  przeciwwskazany  do  indukcji  znieczulenia  u  tej
pacjentki?

A.  Thiopental,
B.  Ketamina,
C.  Brietal,
D.  Dormicum.

Zadanie 0.
W  związku  z  niewydolnym  oddechem  bezpośrednio  po  operacji
pacjent  wymaga  sztucznej  wentylacji  płuc.  Wartości  PCO2=80,
HCO3 = 24, BB=48 mEq /l, BE=0, pH=7,2 odpowiadają:

A.  kwasicy oddechowej wyrównanej,
B.  kwasicy oddechowej niewyrównanej,
C.  alkalozie oddechowej wyrównanej,
D.  alkalozie oddechowej niewyrównanej.

Zadanie 0.
Jako krwinki uniwersalne, nadające się do przetoczenia każdemu
pacjentowi, można traktować krwinki płukane:

A.  grupy A,
B.  grupy B,
C.  grupy AB,
D.  grupy 0.

Zadanie 0.
15-letni  chłopiec  jest  przygotowywany  do  operacji  korekcyjnej
klatki  lejkowatej  w  skali  ASA  I/II.  Który  sposób  ogrzewania
pacjenta w trakcie zabiegu jest najmniej zasadny?

A.  materac ogrzewczy pod powierzchnią ciała,
B . f i l tr  z  wymiennikiem  ciepła  i  wilgotności  przed  układem

anestetycznym,
C.  podanie ogrzanych płynów infuzyjnych,
D.  zastosowanie lampy z promiennikami ciepła.



Zadanie 0.
Zapobieganie powikłaniom ze strony układu oddechowego u chorego
zaintubowanego lub z tracheostomią polega na:

A.  nawilżaniu gazów oddechowych,
B.  usuwaniu wydzieliny z dróg oddechowych,
C.  przestrzeganiu aseptyki,
D.  stosowaniu wszystkich wymienionych punktów.

Zadanie 0.
70-letnia  pacjentka  przewieziona  na  blok  operacyjny  z
podejrzeniem  perforacji  jel it,  choruje  na  cukrzycę  typu  I I .
Podjęto  decyzję  wykonania  zabiegu  w  znieczuleniu  ogólnym
dotchawiczym, podczas którego dochodzi do zatrzymania krążenia
w mechanizmie asystolii. W pierwszej kolejności należy podać:

A.  Atropinę,
B.  Adrenalinę,
C.  Dopaminę,
D.  Natrium Bicarbonicum.

Zadanie 0.
8-letni  chłopiec  jest  przygotowywany  do  zabiegu  założenia
przetoki  tętniczo-żylnej  na  lewym  ramieniu,  w  celu
przeprowadzania  hemodializ.  Którego  miejsca  dostępu  dożylnego
należy unikać?

A.  prawy nadgarstek,
B.  lewy nadgarstek,
C.  żyła szyjna zewnętrzna,
D.  żyła odpiszczelowa.

Zadanie 0.
Najgroźniejszym  powikłaniem  przedłużonej  intubacji  jest
zwężenie podgłośniowe tchawicy. Aby temu zapobiec najważniejsze
jest:

A .  przestrzeganie aseptyki,
B.  odsysanie z tchawicy,
C.  nawilżanie gazów,
D . opróżnianie  mankietu  uszczelniającego  rurki  co  4  godz.,

zaraz po odessaniu na 20 - 30 sekund.

Zadanie 0.
Celem analgezji z wyprzedzeniem jest:

A .  poprawa jakości analgezji pooperacyjnej,
B.  efekt nasenny,
C.  efekt uspokajający,
D.  zastąpienie premedykacji.



Zadanie 0.
Monitorowanie kliniczne bezprzyrządowe NIE obejmuje:

A.  wyglądu i koloru skóry,
B.  odruchu kapilarnego,
C.  ciśnienia tętniczego krwi,
D.  częstości i napięcia tętna.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną wzrostu Et CO2 jest:

A .  hipowentylacja,
B.  nieszczelność układu oddechowego,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  hipotermia.

Zadanie 0.
26-letnia  kobieta  na  sal i  operacyjnej  przygotowywana  jest  do
zabiegu  nefrektomii  lewostronnej.  Ułożenie  pacjentki  w  pozycji
bocznej  scyzorykowej,  dogodnej  dla  chirurga.  Pozycja  ta
powoduje  utrudnienie  w  prowadzeniu  znieczulenia.  Pacjentka
przed  zabiegiem  nie  wyraziła  zgody  na  znieczulenie  przewodowe.
Które  z  zaburzeń  wynikających  z  pozycji  ułożeniowej  pacjentki
na prawym boku dla równowagi hemodynamicznej organizmu w czasie
zabiegu w tym ułożeniu jest najgroźniejsze?

A.  ucisk haków na naczynia i przeponę,
B.  ucisk żyły głównej dolnej przez wygięcie stołu,
C.  zmniejszony powrót żylny z kończyn dolnych,
D.  B i C prawidłowe.

Zadanie 0.
Jakiego  rzędu  wielkości  energii  elektrycznej  stosowane  są  w
defibrylacji zewnętrznej dziecka?

A.  1-2 J/kg m. c.
B.  2-4 J/kg m. c.
C.  3-6 J/kg m. c.
D.  3-8 J/kg m. c.

Zadanie 0.
Skala oceny stanu pooperacyjnego według Aldrete'a to:

A .  aktywność, kolor skóry, uciążliwe oddechy,
B.  oddech, krążenie, wzrost ciśnienia,
C.  przytomność, kolor skóry, szybki oddech,
D.  aktywność, krążenie, przytomność, kolor skóry, oddech.



Zadanie 0.
Chory  po  urazie  czaszkowo  -  mózgowym.  Reaguje  na  ból
otwieraniem  oczu  i  zginaniem  kończyn,  a  nie  reaguje  na  głos.
Ocena przytomoności u chorego wg skali Glasgow wynosi:

A .  2 punkty,
B.  4 punkty,
C.  5 punktów,
D.  6 punktów.

Zadanie 0.
Pacjent  z  wypadku  drogowego  z  podejrzeniem  urazu
wielonarządowego  z  narastającą  niewydolnością  oddechową,
nieprzytomny,  rana  szarpana  klatki  piersiowej,  l iczne  sińce  i
zadrapania,  bez  cech  urazu  twarzoczaszki.  Po  zaintubowaniu  i
wstępnej  diagnostyce  lekarze  podejrzewają  odmę  opłucnową
prężną,  pęknięcie  śledziony,  uraz  nerki.  Które  z  działań  jest
priorytetowe w tej sytuacji?

A.  drenaż jamy opłucnowej,
B.  opracowanie chirurgiczne ran,
C.  laparatomia z powodu urazu śledziony i nerki,
D.  torakotomia w celu leczenia odmy prężnej.

Zadanie 0.
Wentylacja z PEEP jest to wentylacja:

A.  z ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych,
B.  z dodatnim ciśnieniem końcowo - wydechowym,
C . ciągłymi  ciśnieniami  dodatnimi  na  bazie  dodatnich

ciśnień końcowo- wydechowych,
D.  zsynchronizowana przerywana wentylacja wymuszona.

Zadanie 0.
50-letnia  pacjentka,  w  wywiadzie  podaje  astmę  oskrzelową,
przygotowana  jest  do  operacji  plastyki  przepukliny  pachwinowej
prawej. Do znieczulenia ogólnego może otrzymać wymienione leki,
Z WYJĄTKIEM:

A.  Thiopentalu,
B.  Ketaminy,
C.  Halotanu,
D.  Izofluranu.

Zadanie 0.
Ocena  stanu  noworodka  po  urodzeniu  według  skali  Apgar  NIE
uwzględnia:

A.  czynności serca,
B.  napięcia mięśniowego,
C.  oddychania,
D.  stanu pępowiny i łożyska.



Zadanie 0.
C o jest najczęstszą przyczyną PÓŹNYCH powikłań oddechowych po
zabiegach operacyjnych?

A.  niedodma,
B.  obrzęk płuc,
C.  odma opłucnowa,
D.  zachłystowe zapalenie płuc.

Zadanie 0.
Przed  indukcją  znieczulenia  ogólnego  kobietę  ciężarną  należy
ułożyć:

A.  na plecach,
B.  z przechyleniem na lewą stronę,
C.  z przechyleniem na prawą stronę,
D.  w pozycji Trendelenburga.

Zadanie 0.
Cytrynian sodu podawany doustnie powoduje:

A.  wzrost pH soku żołądkowego,
B.  obniżenie pH soku żołądkowego,
C.  nie ma wpływu na pH,
D.  działa przeciwwymiotnie.

Zadanie 0.
10-letni  chłopiec  przygotowany  do  II-go  etapu  odtwórczej
operacji  cewki  moczowej  i  prącia.  W  okresie  noworodkowym
wykonano zabieg korekcji wynicowanego pęcherza moczowego. Jakie
znieczulenie  jest  wskazane,  ze  względu  na  zakres  i  czas  trwania
zabiegu?

A.  podpajęczynówkowe ciągłe przez cewnik,
B.  znieczulenie ogólne i zewnątrzoponowe ciągłe,
C . znieczulenie  ogólne  i  zewnątrzoponowe  ciągłe  z  jednego

wkłucia,
D.  zewnątrzoponowe i ciągłe.

Zadanie 0.
Ile jest grup ASA w całej klasyfikacji?

A.  2 grupy,
B.  3 grupy,
C.  5 grup,
D.  7 grup.



Zadanie 0.
Przed  wprowadzeniem  do  anestezji  niemowlęcia  ze  zwężeniem
odźwiernika należy:

A.  założyć zgłębnik żołądkowy,
B.  założyć zgłębnik i odprowadzić treść żołądkową,
C.  nie ma potrzeby zakładania zgłębnika,
D.  podać leki przeciwwymiotne.

Zadanie 0.
Prawego  oskrzela  głównego  NIE  można  wybiórczo  zaintubować
rurką:

A.  Carlensa,
B.  White'a,
C.  Robertshawa,
D.  Brycea - Smitha.

Zadanie 0.
Objętość,  która  po  normalnym  wydechu  może  być  dodatkowo
wydychana to:

A.  wdechowa objętość zapasowa,
B.  objętość oddechowa,
C.  wydechowa objętość zapasowa,
D.  czynnościowa pojemność zalegająca.

Zadanie 0.
Standardem  postępowania  anestezjologicznego  w  profilaktyce
aspiracji  treści  żołądkowej  do  płuc  podczas  szybkiej  indukcji
znieczulenia jest:

A . intubacja  przy  ułożeniu  chorego  w  pozycji
Trendelenburga i Fovlera,

B . stosowanie  w  premedykacji  środków  przyspieszających
pasaż w żołądku,

C.  zabieg Sellicka i szybka indukcja znieczulenia,
D . stosowanie w premedykacji preparatów podwyższających pH

treści żołądkowej.

Zadanie 0.
Pomiar kapnograficzny w układzie anestetycznym Jacksona-Reesa
jest niedokładny, ponieważ:

A.  dziecko oddycha za szybko,
B.  cienka rurka zatrzymuje gaz końcowo-wydechowy,
C.  objętość gazu wydychanego jest zbyt mała,
D . próbka  jest  rozcieńczona  przez  dopływ  świeżego

powietrza.



Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  środków  ma  najmniejsze  znaczenie  w
profilaktyce przeciwwymiotnej?

A.  metoclopramid,
B.  fenactil,
C .  zofran,
D.  ranitydyna.

Zadanie 0.
Postępowanie anestezjologiczne w rzucawce porodowej polega na:

A.  leczeniu hipertensji,
B . zaintubowaniu  chorej,  zwiotczeniu  i  stosowaniu

wentylacji kontrolowanej,
C.  leczeniu obrzęku mózgu,
D.  zastosowaniu wszystkich wymienionych sposobów.

Zadanie 0.
D o  szpitala  zgłasza  się  matka  z  3-letnim  dzieckiem.  Chirurg
stwierdza  złamanie  kości  udowej  u  dziecka,  a  także  ślady  po
przypaleniach,  stare  blizny  i  l iczne  sińce.  W  dalszej
diagnostyce nie jest konieczne przeprowadzenie/wykonanie:

A.  badania radiologicznego całego układu kostnego,
B.  badania psychologicznego,
C.  scyntygrafii kości,
D.  wywiadu rodzinnego i środowiskowego.

Zadanie 0.
4-letnie  dziecko  jest  przygotowane  do  zabiegu  koarktacji  aorty.
D o zabiegu założono dziecku dwa dostępy dożylne obwodowe 22G i
18G  oraz  dwukanałowy  cewnik  do  żyły  szyjnej  wewnętrznej  20G.
Wlew dopaminy należy podłączyć do:

A.  obwodowego dostępu o mniejszym przekroju,
B.  obwodowego dostępu o większym przekroju,
C.  kanału cewnika do którego podłączony jest OCŻ,
D.  kanału cewnika bez OCŻ.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  leków  nie  posiada  działania
przeciwbólowego?

A.  Diclofenac,
B.  Nalokson,
C.  Ketonal,
D.  Pyralgina.



Zadanie 0.
Test Patila polega na pomiarze:

A.  odległości od płatka ucha do kącika ust,
B.  ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa,
C . odległości  miedzy  wyniosłością  krtaniową  chrząstek

tarczowatych,  a  szczytem  bródki  przy  maksymalnie
wyprostowanej głowie,

D . zależności  pomiędzy  wielkością  języka  a  obszarem
gardła.

Zadanie 0.
D o  znieczulenia  z  wentylacją  jednego  płuca  najczęściej  używa
się:

A.  rurek o podwójnym świetle,
B.  rurek zbrojonych,
C.  rurek Guedela,
D.  masek krtaniowych.

Zadanie 0.
45-letnia  pacjentka  przyjęta  do  planowanego  zabiegu
diagnostycznego  wyłyżeczkowania  jamy  macicy.  W  wywiadzie
chorobowym  podaje  padaczkę.  Który  pomiar  jest  zbędny  w
monitorowaniu zabiegu?

A.  ciągły zapis ekg,
B.  ciśnienia tętniczego krwi,
C.  saturacji i kapnometrii,
D.  temperatury centralnej.

Zadanie 0.
50-letni pacjent przyjęty do szpitala z  wypadku komunikacyjnego
w  stanie  upojenia  alkoholowego.  Lekarz  podejrzewa  obrażenia
wewnętrzne klatki piersiowej. Które działanie należy wykonać?

A.  zaopatrzyć rany,
B.  przewieźć pacjenta na blok operacyjny,
C.  wykonać RTG klatki piersiowej,
D.  wdrożyć leczenie odtruwające.

Zadanie 0.
Do jakiego rodzaju znieczulenia używa się cewnika epiduralnego?

A.  podpajęczynówkowego,
B.  zewnątrzoponowego,
C.  śródopłucnowego,
D.  zewnątrzoponowego-ciągłego.



Zadanie 0.
W jaki sposób barbiturany wpływają na przepływ mózgowy?

A.  nie zmieniają przepływu,
B.  zmniejszają przepływ,
C.  zwiększają przepływ,
D.  najpierw zwiększają a potem zmniejszają przepływ.

Zadanie 0.
Pacjent,  u  którego  w  laryngoskopii  bezpośredniej,  widoczna  jest
tylko nagłośnia, otrzymał III° według skali:

A .  Mallampatiego,
B.  Patil la,
C.  Willsona,
D.  Cormacka - Lehana.

Zadanie 0.
75-letnia  pacjentka  leczona  z  powodu  choroby  wieńcowej  i
nadciśnienia  tętniczego  przyjęta  do  szpitala  z  powodu  złamania
szyjki  kości  udowej.  Zakwalifikowana  do  założenia  protezy
całkowitej  biodra  Vellera  w  znieczuleniu  podpajęczym.  Czy  w
związku  z  zabiegiem  i  znieczuleniem  należy  odstawić  leki
nasercowe?

A.  kontynuować leczenie,
B.  przerwać leczenie w dniu operacji,
C.  przerwać leczenie na tydzień,
D.  leczenie nadciśnienia można wdrożyć podczas anestezji.

Zadanie 0.
Do którego znieczulenia stosuje się strzykawkę niskooporową?

A.  nasiękowego,
B.  podpajęczynówkowego,
C.  zewnątrzoponowego,
D.  splotu ramiennego.

Zadanie 0.
Układając  kończyny  górne  chorego  leżącego  na  plecach,  należy
pamiętać żeby:

A.  nie odwodzić ramienia o więcej niż 90 ˚,
B.  ułożyć ramię poniżej poziomu tułowia,
C.  ramię zrotować na zewnątrz,
D.  ułożyć głowę w jednoczesnej rotacji i bocznym zgięciu.



Zadanie 0.
Skala VAS stosowana do określania natężenia bólu jest to skala:

A.  słowna,
B.  l iniowa,
C.  punktowa,
D.  analogowa.

Zadanie 0.
Mężczyzna  lat  45,  bez  istotnych  obciążeń  zdrowotnych
przygotowany  do  operacji  guzków  krwawniczych  odbytu  w
znieczuleniu  podpajęczynówkowym  (blok  siodłowy).  Po  podaniu
środka  znieczulającego  u  chorego  wystąpił:  niepokój,
tachykardia  i  istotny  spadek  ciśnienia  tętniczego.  Po
wystąpieniu tych objawów w pierwszej kolejności należy:

A.  podać wlew płynów infuzyjnych,
B.  ułożyć pacjenta w pozycji Fowlera,
C.  ułożyć pacjenta w pozycji Trendelenburga,
D.  podać efedrynę.

Zadanie 0.
W  chirurgii  jednego  dnia  do  znieczulenia  zastosowano
benzodwuazepiny i Ketaminę. Ten rodzaj znieczulenia to:

A.  neuroleptanalgezja,
B.  neuroleptanestezja,
C.  ataraanalgezja,
D.  anestezja dysocjowana.

Zadanie 0.
Premedykacja do zabiegów okulistycznych ma na celu:

A . uspokojenie  chorego,  zapobieganie  wystąpieniu  odruchu
kaszlu w okresie śródoperacyjnym,

B . zmniejszenie lęku i pobudzenia, zapobieganie nudnościom
i  wymiotom  pooperacyjnym,  stabilizację  ciśnienia
wewnątrzgałkowego,

C . zmniejszenie  lęku  i  pobudzenia,  wydzielania  śl iny  i
zwiększenia osobniczej tolerancji na ból,

D . zapobieganie  nudnościom  i  wymiotom  pooperacyjnym,
obniżenie diurezy.

Zadanie 0.
Rodzaj i rozmiar igły do znieczulenia przewodowego zależy od:

A.  stężenia podawanego środka znieczulającego,
B.  czasu wchłaniania środka znieczulającego,
C.  objętości podawanego środka znieczulającego,
D.  rodzaju wykonywanego znieczulenia.



Zadanie 0.
Zapotrzebowanie  na  środki  anestetyczne  w  stanie  upojenia
alkoholowego:

A.  wzrasta,
B.  maleje,
C.  nie zmienia się,
D.  anestetyki nie działają.

Zadanie 0.
Hemodylucja śródoperacyjna zmniejsza:

A.  hematokryt,
B.  ilość hemoglobiny,
C.  przeciek płucny,
D.  częstość występowania krwawień.

Zadanie 0.
Fiolka  zawiera  50  ml  2%  lignokainy.  Jaką  objętość  tego  leku
należy  nabrać  do  strzykawki,  aby  pacjent  o  masie  ciała  80  kg
otrzymał dawkę 1 mg/kg masy ciała?

A.  0,8 ml,
B.  2 ml,
C.  4 ml,
D.  8 ml.

Zadanie 0.
Oceniając  ryzyko  rozwoju  odleżyn  przy  pomocy  skali  Norton
bierze się po uwagę:

A . stan  kliniczny,  stan  psychiczny,  aktywność,  ruchliwość,
czynność zwieraczy,

B . płeć,  wiek,  stan  skóry,  budowę  ciała,  ruchliwość,
apetyt,

C . skalę  Glasgow,  aktywność,  stan  skóry,  czynność
zwieraczy,

D . obrażenia  ciała,  długość  pobytu  na  oddziale,
niedożywienie tkankowe, defekt neurologiczny.

Zadanie 0.
Przyczyną  przeciążenia  układu  krążenia  podczas  transfuzji  krwi
jest:

A .  przetoczenie krwi niezgodnej w zakresie układu AB0,
B.  przetoczenie krwi niezgodnej w zakresie układu Rh,
C . zbyt  szybkie  i/lub  objętościowo  duże  przetoczenie

płynów,
D.  przedostanie się powietrza do żyły.



Zadanie 0.
Zbyt wąski mankiet w czasie pomiaru ciśnienia tętniczego metodą
pośrednią spowoduje, iż pomiar będzie:

A .  zaniżony,
B.  zawyżony,
C . zaniżony  lub  adekwatny,  w  zależności  od  ułożenia

kończyny,
D.  nie będzie różnicy w pomiarze.

Zadanie 0.
Pierwsza  spirometria  u  chorego  z  przewlekłym  zapaleniem
oskrzeli powinna być wykonana:

A.  gdy GCS wynosi poniżej 9 punktów,
B.  przed wdrożeniem leczenia,
C.  po pierwszej dawce leków,
D.  po wykonaniu czynnej gimnastyki oddechowej.

Zadanie 0.
P o  wykonaniu  gazometrii  krwi  tętniczej  stwierdzono  podwyższone
pH i obniżone pCO2 i pO2, co świadczy o:

A.  kwasicy oddechowej,
B.  zasadowicy oddechowej,
C.  kwasicy metabolicznej,
D.  zasadowicy metabolicznej.

Zadanie 0.
D o  powikłań  uciśnięć  klatki  piersiowej  podczas  resuscytacji
należą:

A.  złamanie żeber, odmę opłucnową,
B.  krwiak opłucnej, złamanie mostka,
C.  urazy serca, uszkodzenie wątroby i śledziony,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Wcześniaka  po  porodzie  umieszczono  w  inkubatorze.  Uzyskał  7
pkt.  według  oceny  dokonanej  w  skali  Apgar.  Po  2  godzinach
wystąpiły:  zaciąganie  mostka,  przestrzeni  międzyżebrowych,
dołów nadobojczykowych oraz przepony. Wymienione objawy mogą
świadczyć o zespole:

A.  ARDS,
B.  MAS,
C.  HBS,
D.  RDS.



Zadanie 0.
Opatrunek biologiczny to:

A.  przeszczep skóry liofilizowanej lub obcogatunkowej,
B.  przeszczep skóry autogennej,
C.  opatrunek liofilizowany z alg morskich,
D.  opatrunek koloidowy û aqua-żel.

Zadanie 0.
P o allogenicznym przeszczepie wątroby, najmniej prawdopodobnym
powikłaniem jest:

A .  hiperostre odrzucenie przeszczepu,
B.  zakrzepica naczyń,
C.  nieszczelność zespolenia dróg żółciowych,
D.  skaza krwotoczna.

Zadanie 0.
Najgroźniejszym powikłaniem śpiączki hipoglikemicznej jest:

A .  zasadowica metaboliczna,
B.  uszkodzenie CUN,
C.  hiperwolemia,
D.  hiperpotasemia.

Zadanie 0.
Wskaż prawdziwe twierdzenie dotyczące hemofiltracji:

A . stosowanie  metod  ciągłych  w  leczeniu  ostrej
niewydolności  nerek  wymaga  stosowania  postępowania
antykoagulacyjnego,

B . podstawową  zasadą  ciągłej  techniki  leczenia
nerkozastępczego  jest  stałe,  stopniowe  usuwanie  płynu
(filtratu)  i  substancji  w  nim  rozpuszczonych  z  krwi
pacjenta,

C . zabieg  hemofiltracji  nie  powoduje  hemodynamicznej
niestabilności krążenia,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
U  pacjenta  stwierdzono  komisyjnie  śmierć  mózgu.  Został  on
zakwalifikowany jako potencjalny dawca narządów. Podtrzymywane
jest  krążenie  krwi  oraz  prowadzona  jest  sztuczna  wentylacja.
Jeśl i  potencjalny  dawca  jest  przygotowywany  do  pobrania  serca,
dawka dopaminy stosowana w celu poprawy rzutu serca nie powinna
przekraczać:

A.  5 mikrogram/kg m.c/min.,
B.  10 mikrogram/kg m.c/min.,
C.  15 mikrogram/kg m.c/min.,
D.  20 mikrogram/kg m.c/min.



Zadanie 0.
Przyczyną przednerkowej niewydolności nerek NIE jest/są:

A.  oparzenie,
B.  toksyny,
C.  niewydolność krążenia,
D.  krwawienie z przewodu pokarmowego.

Zadanie 0.
Jakie zmiany w wykresie EKG potwierdzają dokonanie się zawału?

A.  odwrócony załamek P, brak załamka Q,
B.  uniesienie odcinka ST, w strefie uszkodzenia,
C.  brak załamków P, poszerzenie QRS,
D.  poszerzony załamek T.

Zadanie 0.
Pojęcie äwoda oksydacyjnaö oznacza:

A.  wodę zawartą w powietrzu wydechowym,
B.  wodę zawartą w powietrzu wdechowym,
C.  wodę powstającą w trakcie przemiany materii,
D.  wodę natlenioną w nebulizatorze.

Zadanie 0.
Pacjent w 1 dobie po zawale mięśnia sercowego. Ma przyspieszony
oddech,  bladą  i  zimną  skórę,  ciśnienie  tętnicze  krwi  80/60  mm
Hg,  tętno  120  u/min.,  stwierdzono  wstrząs  kardiogenny.  Którą
metodę  leczenia  należałoby  zastosować,  gdyby  stan  chorego  nie
poprawił się?

A.  stymulację czasową,
B.  stymulację stałą,
C.  komisurotomię,
D.  kontrapulasację wewnątrzaortalą.

Zadanie 0.
O  prawidłowej  perfuzji  nerek  u  noworodków  i  dzieci  świadczy
diureza godzinowa:

A . mniejsza  bądź  równa  0,5  ml/kg/godz.,  niezależnie  od
wieku dziecka,

B.  0,5 ml/kg/godz. u noworodków, 2 ml/kg/godz. u dzieci,
C.  2 ml/kg/godz. u noworodków, 1 ml/kg/godz. u dzieci,
D . większe  bądź  równe 3  ml/kg/godz.,  niezależnie  od  wieku

dziecka.



Zadanie 0.
Która  metoda  tlenoterapii  daje  możliwość  uzyskania  wysokich
stężeń tlenu?

A.  okulary tlenowe,
B.  cewnik donosowy,
C.  maski Venturiego,
D.  maski z oddechem bezzwrotnym.

Zadanie 0.
Resuscytacja ma na celu przywrócenie:

A.  podstawowych funkcji życiowych - krążenia i oddychania,
B.  pełnego ożywienia,
C.  krążenia, oddychania i świadomości,
D.  wszystkich funkcji życiowych.

Zadanie 0.
Co jest podstawą ustalania zapotrzebowania na białko?

A.  stan kliniczny chorego,
B.  bilans azotowy,
C.  straty w organizmie,
D.  przyjęty schemat żywienia.

Zadanie 0.
Które z objawów NIE występują we wstrząsie kardiogennym?

A.  hipertensja, wzrost temperatury ciała, bradykardia,
B.  tachypnoe, tachykardia, hipotensja,
C.  bladość powłok skórnych, niepokój, tachykardia,
D.  zaburzenia świadomości, zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 0.
Wzrost  ciśnienia  oddechowego  podczas  wentylacji  mechanicznej
może być spowodowany:

A.  zmniejszeniem perfuzji przez nerki, płuca, wątrobę,
B.  niewydolnością oddechową,
C.  zmniejszeniem saturacji,
D.  zagięciem lub zatkaniem rurki intubacyjnej.

Zadanie 0.
Dla  oceny  ukrwienia  i  wydolności  protezy  aortalno-biodrowej
należy monitorować:

A.  pH błony śluzowej żołądka,
B.  temperaturę w przełyku,
C.  ICP,
D.  temperaturę kończyn dolnych.



Zadanie 0.
Roztwór amiodaronu do podania dożylnego należy rozpuścić w:

A.  5% roztworze glukozy,
B.  0,9% NaCl,
C.  płynie Ringera,
D.  10% roztworze glukozy.

Zadanie 0.
Do objawów ostrej reakcji hemolitycznej nie należy:

A.  hipotensja,
B.  ból w klatce piersiowej,
C.  duszność,
D.  spadek temperatury ciała.

Zadanie 0.
U  pacjenta z zapaleniem mięśnia sercowego wystąpiła nagle si lna
duszność,  kaszel  początkowo  suchy,  potem  z  odksztuszaniem
pienistej  podbarwionej  krwią  wydzieliny.  Chory  jest  przerażony,
blady i zlany potem. Objawy u pacjenta wskazują na wystąpienie:

A.  stanu astmatycznego,
B.  obrzęku płuc,
C.  krwotoku z płuc,
D.  odmy wentylowej.

Zadanie 0.
Hiperwentylacja w wyniku sztucznej wentylacji prowadzi do:

A.  zasadowicy oddechowej,
B.  zasadowicy metabolicznej,
C.  kwasicy metabolicznej,
D.  kwasicy oddechowej.

Zadanie 0.
D o przyczyn hemolizy występującej w trakcie zabiegu hemodializy
NIE należy:

A.  zbyt wysoka temperatura roztworu dializacyjnego,
B.  hipertoniczny roztwór płynu dializacyjnego,
C . skażenie  płynu  dializacyjnego  przez  formaldehyd,

podchloryn sodu, chloraminę, azotany,
D . niedrożność  lub  zwężenie  l inii  krwi  czyli  przeszkoda

mechaniczna.

Zadanie 0.
Charakterystyczne cechy zapisu EKG w hiperpotasemii to:

A .  wysoki, kończysty załamek T,
B.  wysoki, kończysty załamek P,
C.  odwrócenie załamka P,
D.  obniżenie odcinka ST.



Zadanie 0.
Ułożenie:  kończyny  górne  wyprostowane  w  stawach  łokciowych,
nawrócone  i  zgięte  w  stawie  nadgarstkowym,  kończyny  dolne
wyprostowane  w  stawach  kolanowym  i  skokowym,  jest
charakterystyczne w:

A.  plegii,
B .  odmóżdżeniu,
C.  odkorowaniu,
D.  hemiparesis.

Zadanie 0.
Potwierdzeniem prawidłowego położenia rurki intubacyjnej jest:

A .  prawidłowa krzywa saturacji,
B.  unoszenie klatki piersiowej podczas wdechu,
C.  prawidłowa wartość i krzywa EtCO2,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
U chorego we wstrząsie kardiogennym dokonuje się pomiaru:

A.  ciśnienia tętniczego krwi, diurezy godzinowej,
B . ośrodkowego  ciśnienia  żylnego,  saturacji  krwi

tętniczej,
C.  temperatury ciała, tętna, ciśnienia w tętnicy płucnej,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Do bilansu płynów NIE wlicza się:

A .  koloidów,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  krystaloidów,
D.  wszystkie płyny podane dożylnie podlegają wpisowi.

Zadanie 0.
Matka zdecydowała  się  oddać  jedną nerkę  swojej  córce  chorej  na
przewlekłą  niewydolność  nerek  wymagającą  dializoterapii.  Jest
to przeszczep:

A.  autogeniczny,
B.  allogeniczny,
C.  ksenogeniczny,
D.  auto-allogeniczny.



Zadanie 0.
Do oceny głębokości sedacji NIE używa się skali:

A .  Ramsaya,
B.  Cooka,
C.  SAS,
D.  Glasgow.

Zadanie 0.
Żywienie parenteralne wskazane jest, gdy:

A.  występują zaburzenia połykania i oddychania,
B.  pacjent ma założoną rurkę intubacyjną,
C.  jest niemożliwe żywienie dojelitowo,
D.  pacjent jest głęboko nieprzytomny.

Zadanie 0.
Celem  postępowania  pielęgniarskiego  przy  oczyszczaniu  drzewa
tchawiczo - oskrzelowego NIE jest:

A .  utrzymanie drożności dróg oddechowych,
B.  zapobieganie niedodmie,
C.  zapobieganie infekcjom dróg oddechowych,
D.  zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego (ICP).

Zadanie 0.
Pobrana od dawcy wątroba musi być przeszczepiona przed upływem:

A.  2 godzin,
B.  6 godzin,
C.  4 godzin,
D.  8 godzin.

Zadanie 0.
Niedotlenione  niemowlęta  są  zwykle  areaktywne  i  wiotkie.
Niedotlenienie  u  dzieci  starszych  objawia  się  niepokojem,
pobudzeniem lub sennością.

A.  pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe,
B.  pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe,
C.  obydwa zdania są fałszywe,
D.  obydwa zdania są prawdziwe.

Zadanie 0.
Zastosowanie  sztucznej  wentylacji  u  pacjenta  po  nagłym
zatrzymaniu krążenia pozwala szybciej opanować:

A.  hipokalcemię,
B.  hipoksemię,
C.  hipertensję,
D.  hipertermię.



Zadanie 0.
Znajdź  stwierdzenie  fałszywe.  Zamknięty  system  odsysania
wydzieliny z dróg oddechowych stosowany u chorych wentylowanych
mechanicznie:

A . pozwala  na  utrzymanie  podczas  całego  cyklu  odsysania
zadanej objętości oddechowej,

B . pozwala  na  utrzymanie  stałego  stężenia  tlenu  w
mieszaninie oddechowej i nastawionych wartości PEEP,

C . zmniejsza  ryzyko  niedotlenienia  podczas  aspiracji
wydzieliny i zakażenia,

D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są nieprawidłowe.

Zadanie 0.
Skóra u chorego we wstrząsie septycznym jest:

A .  zimna i wilgotna,
B.  ciepła i sucha,
C.  nadmiernie wychłodzona lub nadmiernie ucieplona,
D.  prawidłowo ucieplona.

Zadanie 0.
Czynnościowa pojemność zalegająca (FRC) to objętość:

A.  pozostająca w płucach po wykonaniu spokojnego wydechu,
B . dodatkowa,  którą  można  usunąć  z  płuc  po  normalnym

wydechu,
C . pozostająca  w  płucach  po  wykonaniu  maksymalnego

wydechu,
D . dostająca  się  do  płuc  podczas  wdechu  i  usuwana  na

zewnątrz  podczas  wydechu  w  trakcie  spokojnego
oddychania.

Zadanie 0.
Zsunięcie się rurki intubacyjnej do jednego oskrzela powoduje:

A.  nasilenie produkcji wydzieliny w niewentylowanym płucu,
B.  nasilenie produkcji wydzieliny w wentylowanym płucu,
C . zniesienie  szmerów  oddechowych  nad  niewentylowanym

płucem,
D . nasilenie  szmerów  oddechowych  nad  niewentylowanym

płucem.

Zadanie 0.
C o  może  być  przyczyną  ziewania  i  pocenia  się  chorego  w  czasie
hemodializy?

A.  zator powietrzny,
B.  hipotonia,
C.  hemoliza,
D.  obrzęk mózgu.



Zadanie 0.
Należną długość sondy do żywienia można określić mierząc:

A.  odległość od końca nosa do wyrostka mieczykowatego,
B.  odległość od płatka ucha do wyrostka mieczykowatego,
C.  odległość nosa do lewej części nadbrzusza,
D . o d  końca  nosa  do  płatka  ucha  i  następnie  od  ucha  do

wyrostka mieczykowatego.

Zadanie 0.
Przy  podejrzeniu  reakcji  hemolitycznej  podczas  przetaczania
krwi należy przerwać transfuzję oraz:

A.  podać hydrokortyzon i tlen,
B.  podać tlen, skontrolować temperaturę ciała,
C . skontrolować  ciśnienie  tętnicze  krwi,  przetoczyć  płyny

infuzyjne i podać dopaminę,
D.  podać dopaminę i leki przeciwzakrzepowe.

Zadanie 0.
Do klinicznej oceny równowagi wodno-elektrolitowej nie należy:

A.  zaburzenie ciepłoty ciała,
B.  uczucie pragnienia,
C.  suchość błon śluzowych,
D.  obniżone napięcie skóry.

Zadanie 0.
Wstrząs  kardiogenny  rozpoznaje  s ię  wówczas,  gdy  spełnione  są
następujące kryteria, z WYJĄTKIEM:

A . ciśnienie  skurczowe  <  80  mmHg  (pomiar  metodą
bezpośrednią),

B.  częstość oddechów > 20/min,
C.  ciśnienie zaklinowania (pcwp) > 15 mmHg,
D.  wskaźnik sercowy < 2 l/min/m2,

Zadanie 0.
Rozległość oparzenia oceniamy na podstawie "reguły 9" u:

A.  małych dzieci,
B.  dzieci do lat 7,
C.  dzieci do lat 12,
D.  ludzi dorosłych.



Zadanie 0.
Antykoagulacji NIE stosuje się:

A . u  pacjentów  leczonych  metodą  hemoperfuzji  z  powodu
zatrucia grzybami,

B . w e  wszystkich  powolnych  i  ciągłych  technikach  terapii
nerkozastępczych,

C . w trakcie wykonywania plazmaferezy z powodu myasthenia
gravis,

D.  w dializie otrzewnowej.

Zadanie 0.
Zabiegów resuscytacyjnych NIE  podejmuje  się,  kiedy  zatrzymanie
krążenia:

A.  nastąpiło w naszej obecności,
B.  nie jest skutkiem choroby w fazie terminalnej,
C . jest  skutkiem  nieuleczalnej  choroby  w  fazie

terminalnej,
D . jest  skutkiem  obecności  ciała  obcego  w  drogach

oddechowych.

Zadanie 0.
Jednym z powikłań stosowania dużych dawek Furosemidu jest:

A .  przejściowa lub trwała głuchota,
B.  hiperkaliemia i hipermagnezmia,
C.  uogólnione obrzęki obwodowe,
D.  niewydolność oddechowa.

Zadanie 0.
Jakie jest wskazanie do hemodializy ze względów życiowych?

A.  hiperkaliemia,
B.  hiponatremia,
C.  hipokalcemia,
D.  hipofosfatemia.

Zadanie 0.
Wzrost  temperatury  ciała  o  1˚C  na  dobę  u  dorosłego  człowieka,
powoduje wzrost utraty płynów o:

A.  100 ml,
B.  500 ml,
C.  50 ml,
D.  200 ml.



Zadanie 0.
Migotanie komór jest najczęstszą przyczyną:

A.  ostrej niewydolności krążenia,
B.  nagłego zatrzymania krążenia,
C.  wstrząsu kardiogennego,
D.  ostrej tamponady serca.

Zadanie 0.
Na jakim zjawisku jest oparta technika hemodializy?

A.  różnicy ciśnienia hydrostatycznego,
B.  dyfuzji i ultrafiltracji przez błony półprzepuszczalne,
C.  absorbcji toksyn przez węgiel aktywowany,
D . masywnego  przenikania  wody  i  rozpuszczonych  w  niej

cząsteczek.

Zadanie 0.
W  przypadku,  gdy  utrata  wody  przewyższa  straty  sodu  w
organizmie, może dojść do:

A.  odwodnienia hipotonicznego,
B.  odwodnienia hipertonicznego,
C.  odwodnienia izotonicznego,
D.  hiponatremii.

Zadanie 0.
Kardiowersja powinna być wykonywana w znieczuleniu:

A.  ogólnym,
B.  ogólnym dożylnym,
C.  miejscowym,
D.  po podaniu relanium.

Zadanie 0.
Niedobór tlenu w ustroju lub tkance to:

A.  hipestezja,
B.  hipotonia,
C.  hipoksja,
D.  hipotrepsja.

Zadanie 0.
W zatruciu paracetamolem można zastosować lek antagonistyczny:

A.  glukagon,
B.  flumazenil,
C.  acetylocysteinę,
D.  atropinę.



Zadanie 0.
Rurka  tracheotomijna  posiada  2  baloniki,  wypełniane  przez
odrębne dreny. Balony są 2 ponieważ:

A . jednoczesne  wypełnianie  2  baloników  powoduje  lepsze
umocowanie rurki w tchawicy,

B . można wypełnić drugi balonik w przypadku nieszczelności
pierwszego,

C . baloniki  wypełnia  się  naprzemiennie,  aby  nie  powstały
odleżyny w tchawicy,

D . wypełnianie  pierwszego  lub  drugiego  balonika  jest
zależne od głębokości wprowadzenia rurki.

Zadanie 0.
W  zaburzeniach  oddychania  u  dzieci:  przyspieszony  oddech,
udział  dodatkowych  mięśni  oddechowych,  rzężenia  i  tachykardia,
są objawami:

A.  obturacji górnych dróg oddechowych,
B.  wzmożonego wysiłku oddechowego,
C.  zapalenia płuc,
D.  tetralogii Fallota.

Zadanie 0.
Bezdech to:

A . zaprzestanie  oddychania  na  15-20  sekund  lub  krótsze,
któremu towarzyszy bradykardia,

B.  brak oddechu powyżej 1 minuty,
C.  spadek saturacji poniżej 90%,
D.  zatrzymanie oddechu w fazie wydechu.

Zadanie 0.
U  zaintubowanego  pacjenta  po  tępym  urazie  klatki  piersiowej
zauważono  zwiększenie  oporów  w  drogach  oddechowych.  Co  jest
przyczyną tego stanu rzeczy?

A.  wiotka klatka piersiowa,
B.  tamponada serca,
C.  odma prężna,
D.  odma opłucnowa otwarta.

Zadanie 0.
Zespół  objawów:  ból  w  okolicy  podżebrowej  prawej,  wymioty,
żółtaczka,  encefalopatia,  koagulopatia,  hipoglikemia,  kwasica
metaboliczna i niewydolność nerek jest charakterystyczny dla:

A.  zatrucia tlenkiem węgla,
B.  zatrucia benzodiazepinami,
C.  zatrucia beta-blokerami,
D.  zatrucia paracetamolem.



Zadanie 0.
W  kontakcie  z  chorym  z  HIV  + ,  który  płyn  organiczny  stwarza
najmniejsze ryzyko zakażenia?

A.  płyn mózgowo-rdzeniowy,
B.  krew,
C.  mocz,
D.  wydzielina z rany.

Zadanie 0.
Toksydromy to:

A . związki, które spożyte w dużych dawkach mogą spowodować
niewydolność krążeniowo - oddechową,

B . leki  o  działaniu  antagonistycznym  do  substancji
toksycznej,

C . objawy  kliniczne  zespołów  toksykologicznych  pomocne  w
ustaleniu rozpoznania,

D.  metody dekontaminacji trucizny.

Zadanie 0.
Mężczyzna  lat  32,  pracownik  fizyczny,  zasłabł  w  upalny
niedzielny  poranek.  Wcześniej  na  nic  nie  chorował.  Od  rana
uskarżał  s ię  na  nudności,  osłabienie,  zawroty  głowy,  rodzina
podaje,  że  był  ädziwnyö,  zdezorientowany,  senny.  W  badaniu
przedmiotowym  tętno  przyśpieszone,  oddech  samoistny.  Powłoki
skórne  mocno  opalone,  suche,  gorące.  Jakie  postawisz  wstępne
rozpoznanie?

A.  śpiączka cukrzycowa,
B.  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
C.  wysiłkowy udar cieplny,
D.  zatrucie pokarmowe.

Zadanie 0.
W  przypadku  rozpoznania  bradykardii,  lekiem  z  wyboru  jest
atropina, którą należy podawać według schematu:

A . 1  mg  i .v.  jeśl i  jest  konieczne  dawkę  tę  powtarzać  co  3
minuty,

B . 5 0  -100  mikrogram  i.v.,  jeśl i  jest  konieczne  dawkę  tę
powtarzać co 3 - 5 minut,

C . 500  mikrogram  i.v.,  jeśl i  jest  konieczne  dawkę  tę
powtarzać  co  3  -  5  minut,  aż  do  uzyskania  dawki
całkowitej 3 mg.

D . Atropina  nie  jest  lekiem  z  wyboru  w  leczeniu
bradykardii.



Zadanie 0.
Udzielając  pomocy  nieprzytomnemu,  który  doznał  urazu  głowy  w
następstwie wypadku drogowego, należy:

A.  unieruchomić odcinek szyjny kręgosłupa,
B.  zapewnić drożność dróg oddechowych,
C.  ułożyć poszkodowanego z lekko uniesionym tułowiem,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
W resuscytacji krążeniowo-oddechowej, podczas przygotowywania i
ładowania defibrylatora należy:

A.  zaniechać uciskania klatki piersiowej,
B.  wykonywać uciskania klatki piersiowej,
C.  wykonywać oddech ratunkowy,
D.  odsunąć się od defibrylatora na bezpieczną odległość.

Zadanie 0.
Wskaż drugą regułę negocjacji nastawionych na współpracę:

A . doceniaj  pozytywy,  nazywaj  osiągnięcia  podczas
negocjacji,

B .  skoncentruj się na interesach, a nie na stanowiskach,
C.  znajdź możliwości dające korzyści obu stronom,
D . stosuj  obiektywne  kryteria  przy  ocenie  wspólnego

rozwiązania.

Zadanie 0.
D o osobowościowych uwarunkowań stresu, na które pielęgniarka,
położna sprawując opiekę nad pacjentem powinna zwrócić uwagę,
należy:

A.  negatywny obraz siebie i pesymizm życiowy,
B.  nadmierny optymizm,
C.  wyostrzona uwaga,
D.  świadomość dobrej formy bez względu na faktyczny stan.

Zadanie 0.
Celem działań edukacyjnych jest uzyskanie:

A . mobilizacji  pacjenta  do  czytania  przekazywanych  mu
ulotek traktujących o zdrowiu,

B.  wyuczenia samoobserwacji,
C . umacniania  w  pozytywnym  nastawieniu  do  procesu

zdrowienia,
D . pożądanych  zmian  w  zachowaniu  człowieka  chorego  i

zdrowego.



Zadanie 0.
Procesy poznawcze człowieka to:

A.  cechy indywidualne, abstrahowanie, uwaga,
B.  genotyp, uogólnianie, myślenie,
C.  uwaga, myślenie, procesy pamięci,
D.  postawy, motywacja, myślenie.

Zadanie 0.
Kultura zdrowotna, to:

A .  kultura danego społeczeństwa,
B.  pojmowanie zdrowia w określonej grupie społecznej,
C.  postawy i zachowania wobec chorych,
D . system  wartości  przypisywanych  zdrowiu  fizycznemu  i

psychicznemu,  subiektywnemu  i  obiektywnemu,
jednostkowemu i publicznemu.

Zadanie 0.
Model  rol i  zawodowej  pielęgniarki  rozpatrywany  w  aspekcie
koncepcji pola energetycznego został opracowany przez:

A.  Watson,
B.  Peplau,
C.  Rogers,
D.  Wiedenbach.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  może  doraźnie  modyfikować  stałą  dawkę  leczniczą
insuliny krótkodziałającej, jeśli:

A .  odbyła kurs kwalifikacyjny,
B.  odbyła kurs specjalistyczny,
C.  posiada tytuł pielęgniarki,
D.  posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Zadanie 0.
Wiodącym  pojęciem  dla  personalistycznej  koncepcji  człowieka
jest:

A .  wolność,
B.  dobro wspólne,
C.  osoba,
D.  bliźni.

Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 0.
Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności  leczniczej,
jako indywidualną praktykę, NIE jest zobowiązana do:

A . posiadania  specjalizacji  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
lub  położnictwa  lub  innej  dziedzinie  mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia,

B.  posiadania prawa wykonywania zawodu,
C.  uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
D . zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

obejmującej  szkody  będące  następstwem  udzielania
świadczeń  zdrowotnych  albo  niezgodnego  z  prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 0.
Jedna  z  wyodrębnionych  kategorii  ról  menedżerskich
charakteryzuje  menedżera  jako  obserwatora,  rzecznika  lub
propagatora. Jaka to kategoria?

A.  role decyzyjne,
B.  role interpersonalne,
C.  role informacyjne,
D.  role reprezentacyjne.

Zadanie 0.
Do świadczeń opieki zdrowotnej zaliczymy:

A . świadczenia  zdrowotne,  świadczenia  zdrowotne  rzeczowe,
świadczenia  towarzyszące,  świadczenie
wysokospecjalistyczne,

B . świadczenia zdrowotne, świadczenia zdrowotne finansowe,
świadczenia  stomatologiczne,  świadczenie
wysokospecjalistyczne,

C . świadczenia  medyczne,  świadczenia  zdrowotne  rzeczowe,
świadczenia  pracodawców,  świadczenie
wysokospecjalistyczne,

D . świadczenia  medyczne,  świadczenia  specjalistyczne,
stomatologiczne,  świadczenia  towarzyszące,  społeczne
oraz świadczenie wysokospecjalistyczne.

Zadanie 0.
Jedną z ważniejszych cech nowoczesnego systemu ochrony zdrowia
powinno być:

A.  scentralizowane zarządzanie finansami,
B.  finansowanie podmiotowe zakładów opieki zdrowotnej,
C.  równy dostęp do świadczeń,
D.  zunifikowany charakter wobec dyrektyw UE.



Zadanie 0.
Podział  kompetencji  w  zakresie  opieki  zdrowotnej  w  Polsce
wskazuje  jednoznacznie,  że  decydującym  o  kierunkach  polityki
zdrowotnej w skali państwa jest:

A .  wojewoda,
B.  właściwy minister,
C.  obywatel,
D.  marszałek województwa.

Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
Jednym  z  elementów  badania  nerwu  czaszkowego  VIII  jest
wykonanie próby Webera. W czasie badania pacjent lepiej  słyszał
dźwięk w uchu zajętym przez proces chorobowy. Świadczy to o:

A.  głuchocie odbiorczej,
B.  głuchocie przewodzeniowej,
C.  uszkodzeniu ślimaka,
D.  błędnym wykonaniu badania.

Zadanie 0.
Wole endemiczne tarczycy spowodowane jest:

A .  nadczynnością tarczycy,
B.  chorobą Gravesa-Basedowa,
C.  zapaleniem tarczycy typu Hashimoto,
D.  niedoborem jodu.

Zadanie 0.
Do zaburzeń jakościowych świadomości NIE należy:

A.  osłupienie,
B.  delirium,
C.  zespół zamroczeniowy,
D.  śpiączka.



Zadanie 0.
Anisocoria, jest to:

A .  wielkość źrenic,
B.  nierówność źrenic,
C.  oczopląs wzrokowo-ruchowy,
D.  brak reakcji źrenic na światło.

Zadanie 0.
Zwężenia źrenic NIE obserwuje się w zatruciu:

A.  morfiną,
B.  kokainą,
C.  trichloroetanolem,
D.  związkami fosfoorganicznymi.

Zadanie 0.
Dyzartria, jest to:

A .  utrata głosu, rozumowanie prawidłowe,
B . zmiana  siły,  barwy  i  tonacji  głosu,  który  brzmi  jak

chrypka lub szept,
C . mowa  nosowa,  niewyraźna,  ale  treść  zachowana  -

uszkodzona  kontrola  mięśni  warg,  języka,  podniebienia
lub gardła,

D . zaburzenie  "tworzenia"  lub  rozumienia  mowy,  w  wyniku
uszkodzenia ośrodków mowy w korze mózgu.

Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
U pacjenta z rozedmą płuc, NIE stwierdza się:

A .  wdechowo ustawionej klatki piersiowej,
B.  odgłosu bębenkowego nad polami płucnymi,
C.  w spirometrii zwiększenia pojemności życiowej i FEV1,
D.  w spirometrii zmniejszenia pojemności życiowej i FEV1.



Zadanie 0.
D o  fizjologicznych  stanów  przejściowych  u  noworodka  NIE
należy/ą:

A.  spadek masy ciała,
B.  zaburzenia krzepnięcia,
C.  odczyny ciążowe,
D.  spadek temperatury ciała.

Zadanie 0.
Objawem klinicznym dysplazji  stawu biodrowego  u  noworodków i
niemowląt NIE jest:

A .  objaw przeskakiwania Ortolaniego,
B.  objaw wyważania Barlowa,
C.  objaw szarfy,
D.  skrócenie kończyny dolnej.

Zadanie 0.
Tamponadę  worka  osierdziowego  można  podejrzewać,  jeśli  w
badaniu EKG obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
W  badaniu  fizykalnym noworodka  stwierdzono  zapadnięty  brzuch
(brzuch łódkowaty). Świadczyć to może o:

A.  przepuklinie przeponowej,
B.  niedrożności jelit,
C .  przepuklinie pępkowej,
D.  występowaniu wady anatomicznej.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Przewlekła  niewydolność  naczyń  tętniczych  charakteryzuje  s ię
m.in. następującymi objawami, z WYJĄTKIEM:

A.  osłabienie lub brak tętna,
B.  temperatura kończyn obniżona,
C.  pobolewanie wyłącznie przy opuszczeniu kończyny,
D.  zanik owłosienia na kończynach dolnych.

Zadanie 0.
W 24 tygodniu ciąży dno macicy powinno się znajdować:

A . w  połowie  odległości  między  spojeniem  łonowym  a
pępkiem,

B.  w 1/3 odległości od pępka,
C.  na wysokości pępka,
D . w  połowie  odległości  między  pępkiem  a  wyrostkiem

mieczykowatym.

Zadanie 0.
Znajdź  twierdzenie  FAŁSZYWE.  Badając  u  pacjenta  orientację
allopsychiczną, zadajemy pytania dotyczące:

A.  wydarzeń otaczających pacjenta,
B.  nazwiska i zawodu pacjenta,
C.  otaczających ludzi i przedmiotów,
D.  miejsca i czasu.

Zadanie 0.
W czasie badania nerwów czaszkowych bierze się pod uwagę m. in.
płynność  mowy  pacjenta,  wygląd  jego  języka  pod  kątem  zaników
mięśni,  ewentualnych  drżeń  drobnopęczkowych  oraz  symetrii  w
trakcie  jego  wysuwania.  Jaki  nerw  czaszkowy  podlega  takiej
ocenie?

A.  trójdzielny (n. V),
B.  twarzowy (n. VII),
C .  dodatkowy (n. XI),
D.  podjęzykowy (n. XII).

Zadanie 0.
Podczas badania otoskopowego u osoby dorosłej, małżowinę uszną
należy:

A.  odciągnąć do dołu, do tyłu i trochę na zewnątrz,
B.  odciągnąć do góry, do tyłu i trochę na zewnątrz,
C.  odciągnąć do dołu, do przodu,
D.  pozostawić bez odciągania.



Zadanie 0.
Dokonując  oceny  zaburzeń  mowy  u  pacjenta  zwrócono  uwagę  na
nieprawidłowe  wymawianie  głosek  wargowych  (p,  b )  i  językowych
(d ,  t ) .  Polecono,  aby  pacjent  napisał  wyrazy  zawierające  ww.
głoski. Nie stwierdzono żadnych błędów. Opisany obraz przemawia
za:

A.  dysfonią,
B.  palilalią,
C.  dyzartrią,
D.  dysprosodią.

Zadanie 0.
D o  hierarchii  potrzeb  według  teorii  Jean  Watson  NIE  należą
potrzeby:

A.  samoopieki,
B.  przeżywania,
C.  funkcjonalne,
D.  integrujące.

Zadanie 0.
Jakie  działania  może  podjąć  samodzielnie  pielęgniarka  w  ramach
prewencji drugorzędowej zgodnie z założeniami teorii B. Neuman?

A.  wykonać kroplowy wlew doodbytniczy,
B.  wykonać szczepienie przeciw grypie,
C.  zaspokoić potrzebę oddychania i wykonać inhalację,
D . zmienić  warunki  zewnętrzne  środowiska  i  podać  t len  o

przepływie 4l/minutę.

Zadanie 0.
W  teście  sprawdzającym  wiedzę  z  dziedziny  pielęgniarstwa
zadanie alternatywne polega na:

A . wielokrotnej  możliwości  odpowiedzi  z  wielu
przedstawionych,

B . jednoznacznym  określeniu  odpowiedzi  prawdziwej  lub
fałszywej,

C . przyporządkowaniu  tylko  odpowiedzi  słownej  do
numerycznej,

D . podkreśleniu  odpowiedzi  z  godnie  z  kombinacją
zaszeregowania.

Zadanie 0.
Metoda  badawcza  jakim  jest  eksperyment  ma  najczęściej
zastosowanie w:

A.  szkolnictwie pielęgniarskim,
B.  zespołach pielęgniarskich,
C.  zespołach kierowniczych,
D.  codziennej pracy pielęgniarek.



Zadanie 0.
W  powojennej  Polsce,  autorką  koncepcji  podyplomowego
kształcenia dla pielegniarek, była:

A.  Maria Staromiejska,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.

Zadanie 0.
W  Polsce,  podwaliny  do  powstania  pielęgniarstwa  w  opiece
domowej, wprowadziła:

A.  Hanna Chrzanowska,
B.  Maria Epsteinówna,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.

Zadanie 0.
Współczynnik korelacji rang Spearmana liczymy dla cech:

A.  tylko jakościowych,
B.  tylko ilościowych,
C.  jakościowych o możliwości uporządkowania i ilościowych,
D.  wszystkich jakościowych i ilościowych.

Zadanie 0.
Średnią arytmetyczną ważoną wyznacza się:

A .  w szeregach rozdzielczych szczegółowych,
B . w  szeregach  rozdzielczych  punktowych  i  szeregach

rozdzielczych z przedziałami klasowymi,
C.  tylko w szeregach z przedziałami klasowymi,
D.  nie istnieje taka średnia.

Zadanie 0.
Skala Likerta jest narzędziem do badania:

A.  tylko opinii respondentów,
B.  opinii respondentów oraz poziomu ich zdecydowania,
C.  interwałów między opiniami respondentów,
D.  poziomu trafności odpowiedzi respondentów.



PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 021213
GRUPA 1
Zadanie 1.
Pacjent  z  wypadku  drogowego  z  podejrzeniem  urazu
wielonarządowego  z  narastającą  niewydolnością  oddechową,
nieprzytomny,  rana  szarpana  klatki  piersiowej,  l iczne  sińce  i
zadrapania,  bez  cech  urazu  twarzoczaszki.  Po  zaintubowaniu  i
wstępnej  diagnostyce  lekarze  podejrzewają  odmę  opłucnową
prężną,  pęknięcie  śledziony,  uraz  nerki.  Które  z  działań  jest
priorytetowe w tej sytuacji?

A.  drenaż jamy opłucnowej,
B.  opracowanie chirurgiczne ran,
C.  laparatomia z powodu urazu śledziony i nerki,
D.  torakotomia w celu leczenia odmy prężnej.

Zadanie 2.
U  6-latka  przyjętego  do  OITP  z  infekcją,  po  drgawkach
gorączkowych,  z  temperaturą  39,9°C,  hiperwentylującego  się,
pielęgniarka  pobrała  gazometrię.  W  otrzymanym  wyniku  zwracał
uwagę fakt obniżenia PaCO2. Świadczy to o:

A.  kwasicy oddechowej,
B.  zasadowicy oddechowej,
C.  zasadowicy metabolicznej,
D.  kwasicy metabolicznej.

Zadanie 3.
Podczas utraty płynów odpowiadającej 6-8% masy ciała, obserwuje
się:

A .  apatię, bradykardię, bradypnoe,
B.  apatię, pobudzenie ruchowe, spadek RR, bradykardię,
C . apatię,  wysuszenie  błon  śluzowych  jamy  ustnej  i  języka,

tachykardię, ortostatyczne spadki RR, skąpomocz,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 4.
Krystaloidy są to płyny, które charakteryzują się:

A . swobodnym  przemieszczaniem  się  wody  z  przestrzeni
naczyniowej do przestrzeni pozakomórkowej,

B . utrudnionym  przemieszczaniem  się  wody  z  przestrzeni
naczyniowej do przestrzeni pozakomórkowej,

C . szybkim  wypełnieniem  łożyska  naczyniowego  dzięki
przyciąganiu wody z przestrzeni pozakomórkowej,

D.  wolnym wypełnianiem łożyska naczyniowego.



Zadanie 5.
Ciśnienie  średnie  (MAP-mean  arterial  pressure)  oblicza  się
według następującego wzoru:

A.  ciśnienie skurczowe + (2 x ciśnienie rozkurczowe)/3,
B.  2 x ciśnienie skurczowe/3,
C.  ciśnienie skurczowe + ciśnienie rozkurczowe,
D.  ciśnienie skurczowe x 60/akcja serca.

Zadanie 6.
Pacjentka  lat  42  z  powodu  nowotworu  złośliwego  przebyła
operację  wycięcia  płata  płuca.  Jakie  ułożenie  po  zabiegu  będzie
najwłaściwsze?

A.  na przemian na zdrowym i chorym boku,
B.  na boku operowanym,
C.  na plecach,
D.  na boku zdrowym.

Zadanie 7.
Jaka  metoda  znieczulenia  ogólnego  jest  szczególnie  polecana  u
noworodków i niemowląt?

A.  otwarta,
B.  półotwarta,
C.  półzamknięta,
D.  zamknięta.

Zadanie 8.
Najważniejszymi buforami dla organizmu są:

A.  dwuwęglany,
B.  fosforany,
C.  hemoglobina,
D.  białka.

Zadanie 9.
Który z wymienionych leków jest antagonistą opioidów?

A.  siarczan protaminy,
B.  Prostygmina,
C.  Nalokson,
D.  Anexate.

Zadanie 10.
Pielęgnując  pacjenta  w  opatrunku  gipsowym  musisz  pamiętać  o
sprawdzeniu, czy:

A.  kończyna jest prawidłowo ocieplona,
B.  gips jest suchy,
C.  skóra pacjenta jest blada,
D.  nie pojawiają się obrzęki uogólnione.



Zadanie 11.
D o  przeciwwskazań  stosowania  kontrapulsacji  wewnątrzaortalnej
NIE należy:

A.  niedomykalność zastawki aorty,
B.  tętniak aorty piersiowej lub brzusznej,
C.  wstrząs kardiogenny,
D.  ciężka miażdżyca.

Zadanie 12.
Analgezja  sterowana  przez  pacjenta  (PCA)  jest  lepszą  formą
analgezji  pooperacyjnej niż  okresowe podawanie leku na żądanie,
ponieważ:

A.  może powodować zmniejszenie całkowitej dawki leku,
B.  zapewnia większą satysfakcję chorego,
C.  powoduje lepsze zniesienie bólu,
D.  wszystkie wymienione są prawidłowe.

Zadanie 13.
Toksydromy to:

A . związki, które spożyte w dużych dawkach mogą spowodować
niewydolność krążeniowo - oddechową,

B . leki  o  działaniu  antagonistycznym  do  substancji
toksycznej,

C . objawy  kliniczne  zespołów  toksykologicznych  pomocne  w
ustaleniu rozpoznania,

D.  metody dekontaminacji trucizny.

Zadanie 14.
Jak  często  można  podawać  5-letniemu  dziecku  Paracetamol  w
czopku?

A.  co 1-2 godziny,
B.  co 2-4 godziny,
C.  co 6-8 godzin,
D.  co 9-10 godzin.

Zadanie 15.
C o  jest  przeciwwskazaniem  do  stosowania  szybkiej  wentylacji
dyszowej (HFJV)?

A.  operacja na krtani,
B.  bronchoskopia,
C.  obturacyjna niewydolność oddechowa,
D.  odsysanie z drzewa oskrzelowego.



Zadanie 16.
Przed  indukcją  znieczulenia  ogólnego  kobietę  ciężarną  należy
ułożyć:

A.  na plecach,
B.  z przechyleniem na lewą stronę,
C.  z przechyleniem na prawą stronę,
D.  w pozycji Trendelenburga.

Zadanie 17.
Na obniżenie rzutu serca we wstrząsie kardiogennym ma wpływ:

A . mała objętość spływu żylnego do prawego przedsionka, na
skutek utraty objętości krwi krążącej,

B . znaczne przyspieszenie czynności serca ze zmniejszeniem
jego rzutu,

C.  przyspieszenie czynności serca,
D . sekwestracja  płynów  ustrojowych  w  świetle  przewodu

pokarmowego.

Zadanie 18.
Określenia  procentu  oparzonej  powierzchni  ciała  dokonuje  się  za
pomocą reguły:

A.  trójek,
B.  piątek,
C.  dziewiątek,
D.  dziesiątek.

Zadanie 19.
W  sytuacji  nagłej  niewydolności  oddechowej,  można  zapewnić
drożność dróg oddechowych i prowadzić skuteczną wentylację przy
użyciu rurki Combitube, wprowadzając ją do:

A.  nosa,
B.  tchawicy,
C.  przełyku,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Zadanie 20.
Wzrost  temperatury  ciała  o  1˚C  na  dobę  u  dorosłego  człowieka,
powoduje wzrost utraty płynów o:

A.  100 ml,
B.  500 ml,
C.  50 ml,
D.  200 ml.



Zadanie 21.
Objaw "oczu lalki" może wystąpić przy:

A.  krwiaku nadtwardówkowym,
B.  wstrząśnieniu mózgu,
C.  uszkodzenia pnia mózgu,
D.  stłuczeniu płatów czołowych.

Zadanie 22.
Które  miejsce  jest  najbardziej  właściwe  do  wkłucia  igły  podczas
odbarczania odmy prężnej?

A . bezpośrednio  pod  drugim  żebrem  w  linii
środkowo-obojczykowej,

B . bezpośrednio  pod  trzecim  żebrem  w  linii
środkowo-obojczykowej,

C . bezpośrednio  nad  trzecim  żebrem  w  linii
środkowo-obojczykowej,

D . bezpośrednio  nad  trzecim  żebrem  w  linii
środkowo-pachowej.

Zadanie 23.
Zastosowanie  sztucznej  wentylacji  u  pacjenta  po  nagłym
zatrzymaniu krążenia pozwala szybciej opanować:

A.  hipokalcemię,
B.  hipoksemię,
C.  hipertensję,
D.  hipertermię.

Zadanie 24.
Elektrody  do  defibrylacji  należy  przyłożyć  w  następujących
miejscach:

A . prawa  -  w  okolicy  pod  obojczykiem,  lewa  -  koniuszek
serca,

B.  prawa - IV międzyżebrze, lewa - w tej samej linii,
C .  prawa - IV międzyżebrze, lewa - V międzyżebrze,
D.  prawa pod obojczykiem, lewa - V międzyżebrze.

Zadanie 25.
D o  zadań  pielęgniarki  opiekującej  s ię  pacjentem  leczonym  za
pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej należy:

A . kontrola  i  ocena  tętna,  ocieplenia  i  zabarwienia  skóry
oraz czucia na obu kończynach dolnych,

B . kontrola  pod  kątem  niebezpieczeństwa  wystąpienia
krwawienia  i  krwotoku  w  miejscu  wprowadzenia  cewnika
tętniczego,

C . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej  lub  pod  kątem
<15˚,

D.  wszystkie odpowiedzi są pawidłowe.



Zadanie 26.
Kwasica metaboliczna NIE powstaje z powodu:

A.  niedoboru potasu,
B.  utraty zasad,
C.  ostrej niewydolności nerek,
D.  biegunki.

Zadanie 27.
Która  metoda  tlenoterapii  daje  możliwość  uzyskania  wysokich
stężeń tlenu?

A.  okulary tlenowe,
B.  cewnik donosowy,
C.  maski Venturiego,
D.  maski z oddechem bezzwrotnym.

Zadanie 28.
Do oceny natężenia bólu używa się skali:

A .  ASA,
B.  Guedela,
C.  VAS,
D.  Glasgow.

Zadanie 29.
Który związek jest antagonistą heparyny?

A.  nalokson,
B.  witamina K,
C.  siarczan protaminy,
D.  siarczan magnezu.

Zadanie 30.
Oddech Kussmaula charakteryzuje się:

A .  okresem bezdechu,
B.  szybkim głębokim oddechem,
C.  oddechem całkowicie nieregularnym,
D.  coraz płytszym oddychaniem.

Zadanie 31.
Który  z  wymienionych  środków  NIE  powoduje  rozszerzenia
oskrzeli?

A.  kokaina,
B.  atropina,
C.  kodeina,
D.  neostygmina.



Zadanie 32.
I lość  powietrza  jaka  zostaje  uruchomiona  podczas  normalnego
oddechu to:

A.  wydechowa objętość zapasowa,
B.  objętość oddechowa,
C.  wdechowa objętość zapasowa,
D.  objętość zalegająca.

Zadanie 33.
Poszkodowanych w stanie zagrożenia życia, wymagających pilnego
leczenia i transportu do szpitala oznacza się kolorem:

A.  czerwonym,
B.  żółtym,
C.  zielonym,
D.  czarnym.

Zadanie 34.
Wlew  dużych  objętości  krystaloidów,  przekraczający
zapotrzebowanie dobowe, może prowadzić do:

A.  zaburzeń krzepnięcia,
B . upośledzenia  przepływu  tkankowego  i  uogólnionych

obrzęków,
C.  hipotonii,
D . pogorszenia  przepływu  trzewnego  i  zwiększonego

wytwarzania mleczanów.

Zadanie 35.
D o  metod  podawania  środków  znieczulających  miejscowo  nie
należy:

A.  pojedyncza dawka leku,
B . następujące po sobie kolejne dawki leków podawanych w

określonych odstępach czasowych,
C.  wlew ciągły przez cewnik,
D.  wlew ciągły podawany pod ciśnieniem przez cewnik.

Zadanie 36.
Najczęstszą przyczyną chorób niezapalnych układu oddechowego u
noworodków jest:

A .  ARDS,
B.  IRDS,
C.  MODS,
D.  DIC.



Zadanie 37.
8-letni  chłopiec  jest  przygotowywany  do  zabiegu  założenia
przetoki  tętniczo-żylnej  na  lewym  ramieniu,  w  celu
przeprowadzania  hemodializ.  Którego  miejsca  dostępu  dożylnego
należy unikać?

A.  prawy nadgarstek,
B.  lewy nadgarstek,
C.  żyła szyjna zewnętrzna,
D.  żyła odpiszczelowa.

Zadanie 38.
D o  oceny  stopnia  ciężkości  ostrego  zapalenia  trzustki  NIE
służy:

A.  skala Ransona,
B.  skala APACHE II,
C.  ocena wyglądu trzustki w obrazie CT,
D.  skala Ramsaya.

Zadanie 39.
N a  podstawie  jakich  objawów  pielęgniarka  może  stwierdzić,  że
chory ma zaburzenia w oddychaniu?

A.  hipotonii,
B.  hipertonii,
C.  tachykardii,
D.  przyspieszonego oddechu, niepokoju, duszności.

Zadanie 40.
Resuscytację  krążeniowo-oddechową  u  topielca  należy  rozpocząć
od:

A.  30 uciśnięć klatki piersiowej
B.  5 oddechów ratowniczych,
C.  Defibrylacji elektrycznej,
D.  Ogrzania ciała topielca do temperatury 36˚C.

Zadanie 41.
Który z pomiarów jest rzadko stosowany u dzieci?

A.  EKG, saturacja i kapnometria,
B.  pomiar temperatury,
C.  krwawy pomiar OCŻ i ciśnienia tętniczego,
D.  pomiar rzutu serca przez cewnik Swana-Ganza.

Zadanie 42.
Pobrana od dawcy wątroba musi być przeszczepiona przed upływem:

A.  2 godzin,
B.  6 godzin,
C.  4 godzin,
D.  8 godzin.



Zadanie 43.
Najważniejszym narządem wydalającym jony wodorowe jest/są:

A.  płuca,
B.  wątroba,
C.  nerki,
D.  nadnercza.

Zadanie 44.
O niedokrwieniu mięśnia sercowego w zapisie EKG świadczy:

A.  odwrócony QRS,
B.  wąski QRS,
C . o ś zespołu QRS i wychylenie zespołów poprzedza przerwę

wyrównawczą,
D.  obniżenie lub uniesienie odcinka ST.

Zadanie 45.
Ułożenie:  kończyny  górne  wyprostowane  w  stawach  łokciowych,
nawrócone  i  zgięte  w  stawie  nadgarstkowym,  kończyny  dolne
wyprostowane  w  stawach  kolanowym  i  skokowym,  jest
charakterystyczne w:

A.  plegii,
B .  odmóżdżeniu,
C.  odkorowaniu,
D.  hemiparesis.

Zadanie 46.
Jakie  leki  w  pierwszej  kolejności  należy  podać  we  wstrząsie
anafilaktycznym, powstałym w wyniku użądlenia przez pszczołę?

A.  aminofilinę i hydrokortyzon,
B.  adrenalinę i hydrokortyzon,
C.  atropinę i hydrokortyzon,
D.  calcium gluconatum i hydrokortyzon.

Zadanie 47.
D o  objawów  niewydolności  oddechowej  u  dzieci  nie  zalicza  się
występowania:

A.  zmniejszonej objętości oddechowej,
B . początkowo  wzmożonego  wysiłku  oddechowego,  który  z

czasem może być niewystarczający lub osłabiony,
C . początkowo  bradykardii,  w  późniejszym  czasie

tachykardii,
D.  hipoksemii.



Zadanie 48.
Jakie jest wskazanie do hemodializy ze względów życiowych?

A.  hiperkaliemia,
B.  hiponatremia,
C.  hipokalcemia,
D.  hipofosfatemia.

Zadanie 49.
Manewr SELLICKA polega na:

A . napełnieniu  balonika  uszczelniającego  rurkę
intubacyjną,

B.  odwróceniu pacjenta zaintubowanego na bok,
C.  uciśnięciu chrząstki pierścieniowatej,
D . zwolnieniu  ucisku  balonika  uszczelniającego  rurkę

intubacyjną.

Zadanie 50.
Aby  zapobiegać  nagłemu śródoperacyjnemu zatrzymaniu krążenia
należy:

A . prowadzić  ciągłe  monitorowanie  przyrządowe  i
bezprzyrządowe,

B.  osłonowo podawać aminy katecholowe,
C . podczas  każdego  znieczulenia  przetaczać  preparaty

krwiopochodne,
D.  nieprzekraczać 3 godzin trwania znieczulenia ogólnego.

Zadanie 51.
45-letni  pacjent  zakwalifikowany  do  operacji  pęcherzyka
żółciowego,  z  leczonym  od  wielu  lat  stabilnym  nadciśnieniem
tętniczym,  regularnie  przyjmujący  leki,  zostanie  oceniony
według skali ASA do grupy:

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

Zadanie 52.
Podczas  udzielania  pomocy,  poszkodowanego  ze  złamaniem żebra
należy ułożyć w pozycji:

A .  leżącej i zabandażować klatkę piersiową,
B.  siedzącej i zabandażować klatkę piersiową,
C.  półwysokiej i nie bandażować klatki piersiowej,
D.  w dowolnej i zabandażować klatkę piersiową.



Zadanie 53.
Do czynników ryzyka zatorowości płucnej należą:

A . uszkodzenie  śródbłonka  po  urazie  lub  zabiegach  na
kończynach dolnych,

B . stosowanie  profilaktycznych  dawek  heparyny
frakcjonowanej,

C . wczesne  uruchamianie  pacjenta  i  zmniejszanie  zastoju
żylnego,

D.  zakażenie bakteriami Gram - ujemnymi.

Zadanie 54.
Najważniejszą  rolę  w  patomechanizmie  ostrej  niewydolności
nerek, w pierwszym okresie odgrywa:

A.  blokada kanalików nerkowych przez rozpadłe komórki,
B.  skurcz tętniczek nerkowych,
C.  wzrost lepkości moczu,
D.  obrzęk i uszkodzenie nabłonków kanalików.

Zadanie 55.
Zapobieganie  depresji  krążeniowej  podczas  indukcji  znieczulenia
polega na:

A . ułożeniu  pacjenta  podczas  indukcji  w  pozycji
Trendelenburga,

B.  podaniu dożylnie koloidów lub krystaloidów,
C.  zastosowanie wentylacji 100% tlenem,
D . podanie  podczas  indukcji  znieczulenia  1mg  adrenaliny

i .v.

Zadanie 56.
D o  hemodializy  stosuje  s ię  cewniki  jedno-  lub  dwukanałowe
wprowadzane do dużych naczyń żylnych. Zabezpieczenie cewników
do hemodializy polega na:

A.  zamknięciu jałowym korkiem kanału cewnika,
B . założeniu jałowego opatrunku wokół wkłucia, wypełnieniu

kanału cewnika heparyną i zamknięciu jałowym korkiem,
C.  założeniu jałowego opatrunku i zamknięciu cewnika,
D.  założeniu opatrunku i zamknięciu cewnika.

Zadanie 57.
Hipokaliemii poniżej 3 mmol/l towarzyszą:

A.  wysokie załamki T w zapisie EKG,
B.  poszerzenie zespołów QRS,
C.  tężyczka,
D.  zaburzenia rytmu serca, osłabienie mięśniowe, kurcze.



Zadanie 58.
Pacjent  przygotowywany  do  operacji  serca  w  krążeniu
pozaustrojowym  ma  mieć  wykonaną  ostrą  normowolemiczną
hemodilucję, którą wykonuje się:

A .  dzień przed operacją,
B.  przed znieczuleniem,
C.  po indukcji znieczulenia,
D.  po operacji.

Zadanie 59.
Tężyczka  i  objawy  pseudotężyczkowe  -  skurcz  krtani,  powiek,
napad  dusznicy  bolesnej  lub  częstoskurczu,  napadowe
niedokrwienie palców rąk lub nóg, świadczą o:

A.  hipokalcemii,
B.  hipokaliemii,
C.  hipomagnezemii,
D.  hipofosfatemii.

Zadanie 60.
Podstawą rozpoznania NZK i  rozpoczęcia  akcji  resuscytacyjnej,  w
warunkach szpitalnych jest:

A . brak  tętna  na  tętnicy  promieniowej,  drgawki,  wąskie
źrenice, utrata przytomności,

B . brak  tętna  na  tętnicy  szyjnej,  wąskie  źrenice,  sinica,
utrata przytomności, oddech agonalny,

C . brak  oddechu,  brak  tętna  na  tętnicy  szyjnej,  bladość
skóry,  utrata  przytomności,  wiotkość  mięśni,  szerokie
źrenice,

D . brak  tętna  na  tętnicy  udowej,  skóra  zimna,  wiotkość
mięśni, oddech łapiący.

Zadanie 61.
O złym rokowaniu we wstrząsie septycznym NIE świadczy:

A . niski,  niereagujący  na  farmakoterapię  obwodowy  opór
naczyniowy,

B.  uporczywa tachykardia,
C.  diureza godzinowa >1ml/kg/godz.,
D.  brak klinicznej reakcji na leki inotropowe.



Zadanie 62.
Działania w zakresie usprawniania układu oddechowego obejmują
m.in.:

A . terapię  ułożeniową,  poprawę  efektywności  kaszlu,
nawilżanie  mieszaniny  oddechowej,  oklepywanie  klatki
piersiowej,

B . terapię  ułożeniową,  tlenoterapię,  prowadzenie  bilansu
płynowego,

C.  oklepywanie klatki piersiowej, siadanie, pionizację,
D . tlenoterapię,  nawilżanie  mieszaniny  oddechowej,  masaż

pneumatyczny.

Zadanie 63.
D o  oddziału  intensywnej  terapii  przywieziono  pacjentkę  w  stanie
wstrząsu,  z  dusznością  spowodowaną  skurczem krtani  i  oskrzeli.
Skóra  pacjentki  jest  zaczerwieniona,  pokryta  wykwitami  o
charakterze pokrzywki. Objawy wskazują na wstrząs:

A.  hipowolemiczny,
B.  anafilaktyczny,
C.  kardiogenny,
D.  septyczny.

Zadanie 64.
Aparatura  do  anestezji  u  dzieci  musi  spełniać  następujące
warunki:

A .  mieć minimalną przestrzeń martwą,
B.  powodować minimalne opory oddechowe,
C.  skutecznie eliminować CO2,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 65.
Jaka  jest  dopuszczalna  wartość  odprowadzonego  ze  śródpiersia
drenażu w ciągu pierwszej godziny po operacji?

A.  600 ml.,
B.  800 ml.,
C.  1000 ml.,
D.  1200 ml.

Zadanie 66.
Do klinicznej oceny równowagi wodno-elektrolitowej nie należy:

A.  zaburzenie ciepłoty ciała,
B.  uczucie pragnienia,
C.  suchość błon śluzowych,
D.  obniżone napięcie skóry.



Zadanie 67.
75-letnia  pacjentka  leczona  z  powodu  choroby  wieńcowej  i
nadciśnienia  tętniczego  przyjęta  do  szpitala  z  powodu  złamania
szyjki  kości  udowej.  Zakwalifikowana  do  założenia  protezy
całkowitej  biodra  Vellera  w  znieczuleniu  podpajęczym.  Czy
pacjentkę po zabiegu można pionizować tego samego dnia?

A.  można po podaniu leków przeciwbólowych,
B.  zależy to od życzenia pacjentki,
C.  chora powinna leżeć bez ruchu na plecach,
D.  chora może obracać się na boki w pozycji leżącej.

Zadanie 68.
Utrzymywanie w tym samym położeniu mocno wypełnionego mankietu
uszczelniającego rurkę intubacyjną w tchawicy prowadzi do:

A.  uzyskania szczelności układu,
B.  powikłań oddechowych,
C.  powstania odleżyny i zwężenia tchawicy,
D.  infekcji.

Zadanie 69.
Pacjent w 1 dobie po zawale mięśnia sercowego. Ma przyspieszony
oddech,  bladą  i  zimną  skórę,  ciśnienie  tętnicze  krwi  80/60  mm
Hg,  tętno  120  u/min.,  stwierdzono  wstrząs  kardiogenny.  Którą
metodę  leczenia  należałoby  zastosować,  gdyby  stan  chorego  nie
poprawił się?

A.  stymulację czasową,
B.  stymulację stałą,
C.  komisurotomię,
D.  kontrapulasację wewnątrzaortalą.

Zadanie 70.
N a  blok  operacyjny  przywieziono  4-letnią  dziewczynkę  do
operacji  zamknięcia  VSD  w  krążeniu  pozaustrojowym.  W  trakcie
zabiegu będzie podawana heparyna oraz nitrogliceryna. Z którego
pomiaru można zrezygnować w czasie zabiegu?

A.  temperatury ciała chorego,
B.  krwawego OCŻ i ciśnienia tętniczego krwi,
C.  oksymetrii i kapnometrii,
D.  relaksometrii.



Zadanie 71.
Najskuteczniejszym sposobem leczenia popunkcyjnych bólów głowy
jest:

A .  nawodnienie doustne i dożylne,
B.  podawanie leków przeciwbólowych działających objawowo,
C . wykonanie  zewnątrzoponowej  łaty  z  własnej  krwi

pacjenta,
D.  ułożenie pacjenta w pozycji na wznak.

Zadanie 72.
Mechanizmem kompensacyjnym kwasicy metabolicznej jest:

A .  wzrost wartości pO2,
B.  zwiększenie wentylacji i obniżenie wartości pCO2,
C.  reabsorpcja w kanalikach i obniżenie stężenia HCO3,
D.  zmniejszenie wentylacji i podwyższenie wartości pCO2.

Zadanie 73.
14-letnia  dziewczynka  z  nużliwością  mięśni  (miastenia  gravis)
przyjęta do planowanego zabiegu operacyjnego. Zabieg operacyjny
polega na usunięciu:

A.  grasicy,
B.  tarczycy,
C.  przytarczyc,
D.  śledziony.

Zadanie 74.
Z a  pomocą  cewnika  Swana  -  Ganza  nie  można  dokonać
bezpośredniego pomiaru:

A.  ciśnienia w tętnicy płucnej,
B.  oporu naczyń krążenia płucnego,
C.  temperatury ciała,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.

Zadanie 75.
Co jest głównym źródłem energii w żywieniu parenteralnym?

A.  białko,
B.  węglowodany,
C.  tłuszcze,
D.  białka i węglowodany.

Zadanie 76.
Który  ze  środków  nasennych  nie  ma  działania  depresyjnego  na
układ krążenia?

A.  ketamina,
B.  hypnomidat,
C.  tiopental,
D.  dormicum.



Zadanie 77.
Wprowadzenie  u  osoby  dorosłej  do  krwi  większej  i lości  roztworu
hipotonicznego (ponad 100 ml):

A .  nie wywołuje zmian w krwinkach czerwonych,
B . powoduje  ucieczkę  wody  z  krwinek  czerwonych,  a  w

efekcie kurczenie się krwinek,
C . powoduje  przewodnienie  krwinek,  a  w  efekcie  ich

hemolizę,
D.  początkowo B, a następnie C.

Zadanie 78.
4-letnie  dziecko  jest  przygotowane  do  operacyjnej  korekcji
zwężenia  aorty  (koarktacja  aorty).  Która  z  tętnic  jest
preferowana do pomiaru ciśnienia?

A.  promieniowa,
B.  udowa,
C.  skroniowa,
D.  grzbietowa stopy.

Zadanie 79.
Kapnometria to badanie nieinwazyjne pozwalające określić:

A .  wysycenie krwi tętniczej tlenem,
B.  stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wydechowym,
C.  ciśnienie w tętnicy płucnej,
D.  ciśnienie w drogach oddechowych.

Zadanie 80.
26-letnia  kobieta  na  sal i  operacyjnej  przygotowywana  jest  do
zabiegu  nefrektomii  lewostronnej.  Ułożenie  pacjentki  w  pozycji
bocznej  scyzorykowej.  Z  którego  pomiaru  możemy  zrezygnować  u
tej pacjentki?

A.  pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
B.  pomiar diurezy,
C.  pomiar pCO2,
D.  krwawy pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 81.
Uzasadnieniem  dla  wczesnej  intubacji  dotchawiczej  u  pacjenta  z
rozległym oparzeniem jest:

A .  hipoksemia,
B.  wstrząs oligowolemiczny,
C.  obrzęk krtaniowy,
D.  zakażenie.



Zadanie 82.
Czynnikiem obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe jest:

A .  hiperwentylacja,
B.  intubacja dotchawicza,
C.  sukcynylocholina,
D.  hipowentylacja ze wzrostem CO2.

Zadanie 83.
Jedną z głównych przyczyn ostrej niewydolności wątroby jest:

A .  zatrucie paracetamolem,
B.  wirusowe zapalenie wątroby,
C.  nadużywanie alkoholu,
D.  zatrucie czterochlorkiem węgla.

Zadanie 84.
Maksymalna ilość punktów w skali Glasgow to:

A.  5 punktów,
B.  10 punktów,
C.  15 punktów,
D.  20 punktów.

Zadanie 85.
Celem analgezji z wyprzedzeniem jest:

A .  poprawa jakości analgezji pooperacyjnej,
B.  efekt nasenny,
C.  efekt uspokajający,
D.  zastąpienie premedykacji.

Zadanie 86.
Który  z  wymienionych  leków  jest  barbituranem  pochodzenia
siarkowego?

A.  brietal,
B.  tiopental,
C.  propofol,
D.  dormicum.

Zadanie 87.
W  przypadku,  gdy  utrata  wody  przewyższa  straty  sodu  w
organizmie, może dojść do:

A.  odwodnienia hipotonicznego,
B.  odwodnienia hipertonicznego,
C.  odwodnienia izotonicznego,
D.  hiponatremii.



Zadanie 88.
Drabina analgetyczna WHO jest to drabina:

A.  jednostopniowa,
B.  dwustopniowa,
C.  trzystopniowa,
D.  czterostopniowa.

Zadanie 89.
Maksymalne stężenie podtlenku azotu w powietrzu wdychanym nie
powinno przekraczać:

A.  25%,
B.  30%,
C.  50%,
D.  70%.

Zadanie 90.
Celem mechanicznego usuwania wydzieliny z dróg oddechowych u
chorych zaintubowanych, wentylowanych mechanicznie jest:

A . wykluczenie  zaburzeń  w  pracy  respiratora  podczas
wentylacji mechanicznej, poprawa komfortu oddychania,

B . utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  zapobieganie
infekcjom dróg oddechowych, zapobieganie niedodmie,

C . zapobieganie  skurczowi  naczyń  w  krążeniu  płucnym,
utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  zapobieganie
zaburzeniom  wymiany  gazowej  w  płucach  i
niekontrolowanym wzrostom RR,

D . zmniejszenie  napięcia  mięśni  dróg  oddechowych  co
zapobiega  okresowemu  zwężaniu  dróg  oddechowych,
zmniejszenie  oporów  w  drogach  oddechowych  poprawa
mechaniki oddychania.

Zadanie 91.
W  warunkach  oddziału  intensywnej  terapii  całkowite  żywienie
pozajelitowe odbywa się przez:

A.  centralne wkłucie żylne,
B.  gastrostomię,
C.  zgłębnik dojelitowy,
D.  zgłębnik żołądkowy.

Zadanie 92.
Objawem świadczącym o  obniżeniu jonów K+ w zapisie  czynnośći
serca jest:

A .  uniesienie załamka T i P,
B.  zmiana szerokości zespołu QRS,
C.  zwiększenie załamków P,
D.  spłaszczenie załamka T, pojawienie się fali U.



Zadanie 93.
Przeciętna  dawka  Etomidatu  do  wprowadzenia  do  znieczulenia
ogólnego dorosłego pacjenta wynosi:

A .  0,3 mg/kg masy ciała,
B.  0,6 mg/kg masy ciała,
C.  1 mg/kg masy ciała,
D.  2 mg/kg masy ciała.

Zadanie 94.
Pacjent  z  podejrzeniem  odmy  opłucnowej  prężnej  jest
przygotowywany  do  zabiegu  operacyjnego.  Który  z  wymienionych
anestetyków jest w tym przypadku przeciwwskazany?

A.  izofluran,
B.  fentanyl,
C.  podtlenek azotu,
D.  etomidat.

Zadanie 95.
Jaką  czynność  należy  wykonać  przed  rozpoczęciem  hemodializy  i
po jej zakończeniu u chorego przewlekle dializowanego?

A.  podać środek uspokajający,
B.  podać środek przeciwbólowy,
C.  zważyć chorego,
D.  przetoczyć płyny infuzyjne.

Zadanie 96.
Pacjent  z  przewlekłą  niewydolnością  oddechową,  z  wykonaną
tracheotomią,  karmiony  przez  zgłębnik  żołądkowy.  Przed
przystąpieniem do karmienia przez zgłębnik żołądkowy należy:

A . wykonać  toaletę  drzewa  oskrzelowego  i  odessać
wydzielinę z jamy ustnej,

B . ułożyć  chorego  z  głową  uniesioną  pod  kątem  30˚  i
zwolnić  na  chwilę  balon  uszczelniający  rurki
tracheotomijnej,

C . odessać  wydzielinę  z  żołądka  i  znad  balona  kontrolnego
rurki tracheotomijnej,

D . ułożyć  chorego  w  pozycji  półwysokiej  lub  wysokiej  i
starannie  wypełnić  balon  uszczelniający  rurki
tracheotomijnej.



Zadanie 97.
Pacjenta  z  ciężką  chorobą  ogólną,  ograniczającą  znacznie
wydolność,  zakwalifikujesz  do  grupy  ryzyka  znieczulenia
ogólnego wg. ASA:

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

Zadanie 98.
50-letni  pacjent  w  stanie  upojenia  alkoholowego  przyjęty  do
szpitala z wypadku komunikacyjnego. Lekarz podejrzewa obrażenia
wewnętrzne  klatki  piersiowej.  Nasila  s ię  duszność  i  sinica.
Jaką czynność należy wykonać w pierwszej kolejności?

A.  pobranie badań laboratoryjnych,
B.  płukanie żołądka,
C . dostęp  dożylny  i  intubację  po  wykluczeniu  odmy

opłucnowej,
D.  oznaczyć poziom alkoholu we krwi.

Zadanie 99.
Długotrwałe  unieruchomienie  pacjenta  powoduje  zaburzenia
funkcjonowania całego organizmu. Najwcześniej pojawia się:

A . spadek  ilości  krwi  krążącej  i  zmniejszenie  pojemności
wyrzutowej serca,

B.  ograniczenie ruchomości i przykurcze w stawach,
C.  zaburzenia odżywiania i odleżyny,
D.  osłabienie siły mięśniowej i zanik mięśni.

Zadanie 100.
Pulsoksymetria NIE jest wskaźnikiem:

A.  prawidłowości wentylacji pęcherzykowej,
B.  stopnia wysycenia krwi tętniczej tlenem,
C.  obliczania częstości skurczów serca,
D . oceny  prawidłowości  krążenia  na  podstawie  wartości

tętna.

Zadanie 101.
Do amin katecholowych NIE należy:

A.  dopamina,
B.  efedryna,
C.  adrenalina,
D.  noradrenalina.



Zadanie 102.
Postępowanie  terapeutyczne  w  ostrej  niewydolności  oddechowej
obejmuje:

A . udrożnienie  dróg  oddechowych  i  rozpoczęcie  sztucznej
wentylacji,

B .  nakłucie jamy opłucnej i tlenoterapię czynną,
C.  leczenie farmakologiczne kwasicy metabolicznej,
D.  tlenoterapię czynną i leczenie farmakologiczne.

Zadanie 103.
Pielęgniarka  wykonując  zabieg  aspiracji  wydzieliny  z  dróg
oddechowych ocenia:

A . szmery  oddechowe,  utlenowanie  organizmu  przez  ocenę
barwy skóry i błon śluzowych, saturację,

B . oddech  -  l iczbę,  rytm,  głębokość,  wysiłek  oddechowy,
odruch kaszlowy, parametry oddechowe respiratora,

C . wydzielinę  z  dróg  oddechowych  -  i lość,  charakter,
zapach, barwę, parametry kardynalne - tętno, RR, EKG,

D.  wszystkie powyższe są prawidłowe.

Zadanie 104.
Mankiet  do  mierzenia  ciśnienia  tętniczego  u  dziecka  powinien
obejmować:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  1/2 długości ramienia,
C.  2/3 długości ramienia,
D.  1/4 długości ramienia.

Zadanie 105.
Objawem hipertermii złośliwej NIE jest:

A .  skurcz mięśni żwaczy i mięśni szkieletowych,
B.  gwałtowny wzrost temperatury ciała,
C.  wzrost pCO2,
D.  spadek pCO2.

Zadanie 106.
Po którym z wziewnych środków anestetycznych powrót świadomości
następuje najwolniej?

A.  halotanie,
B.  enfluranie,
C.  izofluranie,
D.  desfluranie.



Zadanie 107.
Po dożylnym podaniu Fentanylu NIE występuje:

A.  depresja oddechowa,
B.  wzrost przepływu nerkowego,
C.  bradykardia,
D.  zahamowanie perystaltyki jelit.

Zadanie 108.
Stany  zagrożenia  życia  u  najmłodszych  dzieci  najczęściej
dotyczą układów:

A.  oddechowego i krążenia,
B.  oddechowego i OUN,
C.  oddechowego i pokarmowego,
D.  krążenia i moczowego.

Zadanie 109.
Brak  czucia  na  języku  i  na  wargach,  metaliczny  posmak,
oczopląs, zawroty głowy, niewyraźna mowa to objawy:

A.  wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
B . toksycznej  reakcji  ośrodkowego  układu  nerwowego  na

anestetyki wziewne,
C . toksycznej  reakcji  na  niedepolaryzujące  środki

zwiotczające,
D . toksycznej reakcji ośrodkowego układu nerwowego na leki

znieczulenia regionalnego.

Zadanie 110.
Prawidłowa kolejność postępowania przy ekstubacji to:

A . przygotowanie  sprzętu  do  powtórnej  intubacji,  odessanie
wydzieliny  z  gardła,  usunięcie  rurki  intubacyjnej,
ułożenie chorego na boku, podanie tlenu,

B . usunięcie  rurki  intubacyjnej,  odessanie  wydzieliny  z
gardła, ułożenie chorego na boku, podanie tlenu,

C . ułożenie  chorego  na  boku,  odessanie  wydzieliny  z
gardła, podanie tlenu, usunięcie rurki intubacyjnej,

D . podanie  tlenu,  usunięcie  rurki  intubacyjnej,  odessanie
wydzieliny z gardła.

Zadanie 111.
Do bilansu płynów NIE wlicza się:

A .  koloidów,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  krystaloidów,
D.  wszystkie płyny podane dożylnie podlegają wpisowi.



Zadanie 112.
Najczęściej  występującym powikłaniem przetok  tętniczo  -  żylnych
jest:

A .  zakażenie,
B.  niewydolność tętnicza (zespół podkradania),
C.  niewydolność żylna przedramienia,
D.  zakrzepica.

Zadanie 113.
50-letnia  pacjentka,  w  wywiadzie  podaje  astmę  oskrzelową,
przygotowana  jest  do  operacji  plastyki  przepukliny  pachwinowej
prawej. Do znieczulenia ogólnego może otrzymać wymienione leki,
Z WYJĄTKIEM:

A.  Thiopentalu,
B.  Ketaminy,
C.  Halotanu,
D.  Izofluranu.

Zadanie 114.
Przygotowujesz  się  do  zabiegu  przeszczepu  wątroby  u  4-letniego
dziecka. Narząd pobrano od 28-letniego dawcy niespokrewnionego
z dzieckiem.Jaki to przeszczep?

A.  autogeniczny,
B.  ksenogeniczny,
C.  izogeniczny,
D.  allogeniczny.

Zadanie 115.
Asystujesz  przy  operacji  zeza  oka  lewego  u  10-letniej
dziewczynki.  Grupa  ryzyka  ASA  I/II.  Jakie  groźne  powikłanie
może wystąpić w czasie operacji?

A.  krwotok,
B.  odruch oczno-sercowy,
C.  tachykardia,
D.  wzrost ciśnienia tętniczego.

Zadanie 116.
D o  znieczulenia  z  wentylacją  jednego  płuca  najczęściej  używa
się:

A.  rurek o podwójnym świetle,
B.  rurek zbrojonych,
C.  rurek Guedela,
D.  masek krtaniowych.



Zadanie 117.
Środki  znieczulenia  miejscowego  wstrzyknięte  w  odpowiednim
stężeniu  w  okolicę  nerwu  lub  do  samego  nerwu  przerywają
przewodnictwo  w  tym  nerwie.  Które  włókna  ulegają  znieczuleniu
na końcu?

A.  czuciowe,
B.  najcieńsze współczulne,
C.  ruchowe,
D.  wszystkie jednocześnie.

Zadanie 118.
Środki  znieczulenia  miejscowego  wstrzyknięte  w  odpowiednim
stężeniu w okolicę nerwu przerywają przewodnictwo w tym nerwie.
Który  z  wymienionych  leków  znieczulenia  miejscowego  NIE  jest
amidem?

A.  Lignocaina,
B.  Prilocaina,
C.  Procaina,
D.  Bupivacaina.

Zadanie 119.
Niedotlenione  niemowlęta  są  zwykle  areaktywne  i  wiotkie.
Niedotlenienie  u  dzieci  starszych  objawia  się  niepokojem,
pobudzeniem lub sennością.

A.  pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe,
B.  pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe,
C.  obydwa zdania są fałszywe,
D.  obydwa zdania są prawdziwe.

Zadanie 120.
Pacjent  przyjęty  do  OIT  w  stanie  hipotermii  (temperatura
mierzona  termometrem  przełykowym  wynosi  33,2˚C).
Charakterystyczne dla tego stanu są następujące objawy:

A . wystąpienie  hipoksemii  z  rozwijającym  się  obrzękiem
płuc,  zaburzenia  perfuzji  obwodowej,  tachyarytmia,
wystąpienie zaburzeń rytmu,

B . wystąpienie  dreszczy,  drgawek,  splątania,  tachyarytmia,
zaburzenia czucia, skąpomocz,

C . hipotensja,  zatrzymanie  czynności  oddechowej  oraz
zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór lub
asystolii,

D . zwolnienie  czynności  oddechowej,  sztywność  mięśni,
występowanie zaburzeń rytmu serca o typie bradyarytmii,
osłabienie odruchów.



Zadanie 121.
Który  z  czynników  ryzyka  wystąpienia  odleżyn  NIE  jest  oceniany
w skali Norton?

A.  stan świadomości,
B.  ból ,
C.  aktywność, zdolność poruszania się,
D.  czynność zwieraczy.

Zadanie 122.
Nastawienia złamanej kończyny górnej w obrębie nadgarstka można
dokonać w:

A.  blokadzie splotu ramiennego z dostępu pachowego,
B.  odcinkowym znieczuleniu dożylnym (IVRA),
C.  znieczuleniu ogólnym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 123.
Objawami kwasicy metabolicznej jest:

A .  oddech Kussmaula,
B.  słabsze działanie katecholamin,
C.  splątanie,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 124.
Najgroźniejszym powikłaniem śpiączki hipoglikemicznej jest:

A .  zasadowica metaboliczna,
B.  uszkodzenie CUN,
C.  hiperwolemia,
D.  hiperpotasemia.

Zadanie 125.
Które  z  części  aparatu  do  znieczulenia  NIE  należą  do  części
podstawowych?

A.  przepływomierze,
B.  zastawki jednokierunkowe,
C.  parowniki,
D.  pochłaniacze CO2.

Zadanie 126.
25-letnia  pacjentka  przyjęta  do  planowanej  operacji  tarczycy.
Pacjentkę operowaną w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym należy
intubować rurką:

A.  nosowo-gardłową,
B.  Copa,
C.  zbrojoną,
D.  południową.



Zadanie 127.
8-letnie  dziecko  ze  schyłkową  niewydolnością  nerek  do  planowej
operacji  przeszczepienia  nerki  od  dawcy  rodzinnego,  dotychczas
leczone  hemodializą.  Na  którą  kończynę  należy  założyć  dostęp
dożylny i mankiet do mierzenia ciśnienia?

A.  dolną,
B.  górną bez przetoki,
C.  górną z przetoką,
D.  wybór kończyny jest bez znaczenia.

Zadanie 128.
75-letni  pacjent  przyjęty  do  planowej  przezcewkowej  resekcji
gruczołu  krokowego.  W  wywiadzie  podana  wieloletnia  terapia
nadciśnienia  tętniczego  i  otyłość.  U  pacjenta  do  zabiegu
zastosowano  ułożenie  litotomijne  pogłębione  pozycją
Trendelenburga. Które z powikłań jest typowe dla tego zabiegu?

A.  przeciążenie krążenia z niewydolnością lewokomorową,
B.  obrzęk płuc i hemoliza,
C.  zatrucie wodne,
D.  hypernatremia.

Zadanie 129.
Wczesnym powikłaniem tracheotomii u dziecka jest:

A .  zakażenie,
B.  krwotok,
C.  owrzodzenie tchawicy,
D.  zwężenie tchawicy.

Zadanie 130.
Podczas  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi  na  kończynie  dolnej
pacjent powinien:

A . leżeć  na  brzuchu,  kończynę  dolną  należy  podtrzymywać
nieco  przygiętą  w  stawie  kolanowym,  a  tony  Korotkowa
należy osłuchiwać w dole podkolanowym,

B . siedzieć  na  krześle,  a  tony  Korotkowa  należy  osłuchiwać
w dole podkolanowym,

C . leżeć  na  plecach,  kończynę  dolną  należy  podtrzymywać
nieco  przygiętą  w  stawie  kolanowym,  a  tony  Korotkowa
osłuchiwać w dole podkolanowym,

D . leżeć  w  pozycji  półwysokiej,  kończynę  dolną  należy
podtrzymywać wyprostowaną w stawie kolanowym, a tony
Korotkowa osłuchiwać w dole podkolanowym.



Zadanie 131.
Po zabiegu angioplastyki pacjent otrzymuje leki:

A .  przeciwkrzepliwe,
B.  antyarytmiczne,
C.  antyagregacyjne,
D.  antycholinergiczne.

Zadanie 132.
Pacjent  do  operacji  w  tylnym  dole  czaszki.  Jakie  jest
najgroźniejsze  dla  życia  pacjenta  powikłanie,  związane  z
ułożeniem do tego zabiegu?

A.  hipotensja,
B.  zator powietrzny,
C.  intubacja do jednego oskrzela.
D.  obrzęk głowy i szyi.

Zadanie 133.
Do objawów ostrej reakcji hemolitycznej nie należy:

A.  hipotensja,
B.  ból w klatce piersiowej,
C.  duszność,
D.  spadek temperatury ciała.

Zadanie 134.
Drżenie  mięśniowe,  ból  kończyn,  zaburzenia  rytmu  serca,  to
objawy świadczące o:

A.  nadmiarze potasu,
B.  niedoborze potasu,
C.  niedoborze magnezu,
D.  nadmiarze magnezu.

Zadanie 135.
Ostra  nieskompensowana  kwasica  oddechowa  charakteryzuje  s ię
zmianami w gazometrii krwi:

A .  wzrostem paCO2 i obniżeniem pH,
B.  wzrostem paCO2 i wzrostem pH,
C.  obniżeniem paCO2 i obniżeniem pH,
D.  obniżeniem paCO2 i wzrostem pH.



PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 121213
GRUPA 1
Zadanie 1.
Mężczyzna  lat  45,  bez  istotnych  obciążeń  zdrowotnych
przygotowany  do  operacji  guzków  krwawniczych  odbytu  w
znieczuleniu  podpajęczynówkowym  (blok  siodłowy).  Po  podaniu
środka  znieczulającego  u  chorego  wystąpił:  niepokój,
tachykardia  i  istotny  spadek  ciśnienia  tętniczego.  Po
wystąpieniu tych objawów w pierwszej kolejności należy:

A.  podać wlew płynów infuzyjnych,
B.  ułożyć pacjenta w pozycji Fowlera,
C.  ułożyć pacjenta w pozycji Trendelenburga,
D.  podać efedrynę.

Zadanie 2.
Najgroźniejszym powikłaniem śpiączki hipoglikemicznej jest:

A .  zasadowica metaboliczna,
B.  uszkodzenie CUN,
C.  hiperwolemia,
D.  hiperpotasemia.

Zadanie 3.
Optymalizacja krążenia w przypadku dawcy narządów polega na:

A . utrzymaniu  średniego  ciśnienia  tętniczego  w  granicach
70-110 mmHg, OCZ 6-12 mmHg przy zastosowaniu dopaminy w
dawce 10 mikrogramów/kg mc/min.,

B . utrzymaniu ciśnienia skurczowego na poziomie 35-45 mmHg
przy zastosowaniu wentylacji zastępczej,

C . utrzymanie ciśnienia skurczowego na poziomie minimum 60
mmHg bez konieczności wentylacji,

D . wszystkie  opisane  powyżej  zasady  postępowania  są
prawidłowe.

Zadanie 4.
Monitorowanie kliniczne bezprzyrządowe NIE obejmuje:

A.  wyglądu i koloru skóry,
B.  odruchu kapilarnego,
C.  ciśnienia tętniczego krwi,
D.  częstości i napięcia tętna.



Zadanie 5.
Co oznacza technika wentylacji IPPV:

A.  wymuszoną wentylację przerywanym ciśnieniem dodatnim,
B.  wymuszoną wentylację ciągłym ciśnieniem dodatnim,
C . wentylację warunkowaną przez chorego ciągłym ciśnieniem

dodatnim,
D . synchronizowaną  wentylację  przerywanym  ciśnieniem

dodatnim.

Zadanie 6.
W  celu  skutecznego  zahamowania  krzepnięcia  krwi  podczas
krążenia  pozaustrojowego,  przed  jego  rozpoczęciem  należy  u
dorosłego pacjenta podać dożylnie heparynę w dawce:

A.  100 j.m/kg m.c,
B.  200 j.m/kg m.c,
C.  300 j.m/kg m.c,
D.  500 j.m/kg m.c.

Zadanie 7.
U  pacjenta  z  torakotomią  prawostronną,  do  cewnikowania  żyły
należy wybrać żyłę podobojczykową:

A.  prawą,
B.  lewą,
C.  prawą lub lewą,
D.  odma jest przeciwwskazaniem do tego zabiegu.

Zadanie 8.
D o  blokady  splotu  ramiennego  należy  przygotować  10  ml
roztworu1,5%  lignocainy.  Dysponujesz  f iolką  2%  lignocainy  20
ml. Do przygotowania roztworu użyjesz:

A.  1,5 ml lignocainy+8,5 ml 0,9%NaCl,
B.  8,5 ml lignocainy+1,5 ml 0,9% NaCl,
C.  7,5 ml lignocainy+2,5 ml 0,9% NaCl,
D.  2,5 ml lignocainy+7,5 ml 0,9% NaCl.

Zadanie 9.
Charakterystyczne cechy zapisu EKG w hiperpotasemii to:

A .  wysoki, kończysty załamek T,
B.  wysoki, kończysty załamek P,
C.  odwrócenie załamka P,
D.  obniżenie odcinka ST.



Zadanie 10.
Bradykardia u dzieci jest prawie zawsze następstwem:

A.  niedotlenienia,
B.  hiperkapnii,
C.  odwodnienia,
D.  tachypnoe.

Zadanie 11.
Celem  postępowania  pielęgniarskiego  przy  oczyszczaniu  drzewa
tchawiczo - oskrzelowego NIE jest:

A .  utrzymanie drożności dróg oddechowych,
B.  zapobieganie niedodmie,
C.  zapobieganie infekcjom dróg oddechowych,
D.  zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego (ICP).

Zadanie 12.
Zaburzeniem wspólnym dla wszystkich rodzajów wstrząsu jest:

A .  zwiększony rzut serca,
B.  obniżenie pH krwi tętniczej,
C.  niedobór tlenu w tkankach,
D.  uszkodzenie śródbłonka naczyń.

Zadanie 13.
Do objawów ostrej reakcji hemolitycznej nie należy:

A.  hipotensja,
B.  ból w klatce piersiowej,
C.  duszność,
D.  spadek temperatury ciała.

Zadanie 14.
Wstrząsem hipowolemicznym NIE jest:

A .  rozwinięty wstrząs kardiogenny,
B.  wstrząs w przebiegu zapalenia otrzewnej,
C.  wstrząs krwotoczny,
D.  wstrząs oparzeniowy.

Zadanie 15.
W  zespole  ostrej  niewydolności  oddechowej  dorosłych  (ARDS),  w
celu  poprawy  perfuzji  płuc  i  zwiększenia  czynnościowej
pojemności  zalegającej,  zaleca  się  układanie  pacjenta  w
pozycji:

A .  bocznej ustalonej,
B.  bocznej z rotacją do przodu,
C.  bocznej z rotacją do tyłu,
D.  brzusznej.



Zadanie 16.
Pacjent  przygotowywany  do  operacji  serca  w  krążeniu
pozaustrojowym  ma  mieć  wykonaną  ostrą  normowolemiczną
hemodilucję, którą wykonuje się:

A .  dzień przed operacją,
B.  przed znieczuleniem,
C.  po indukcji znieczulenia,
D.  po operacji.

Zadanie 17.
Na jakim zjawisku jest oparta technika hemodializy?

A.  różnicy ciśnienia hydrostatycznego,
B.  dyfuzji i ultrafiltracji przez błony półprzepuszczalne,
C.  absorbcji toksyn przez węgiel aktywowany,
D . masywnego  przenikania  wody  i  rozpuszczonych  w  niej

cząsteczek.

Zadanie 18.
O złym rokowaniu we wstrząsie septycznym NIE świadczy:

A . niski,  niereagujący  na  farmakoterapię  obwodowy  opór
naczyniowy,

B.  uporczywa tachykardia,
C.  diureza godzinowa >1ml/kg/godz.,
D.  brak klinicznej reakcji na leki inotropowe.

Zadanie 19.
Czynnikiem obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe jest:

A .  hiperwentylacja,
B.  intubacja dotchawicza,
C.  sukcynylocholina,
D.  hipowentylacja ze wzrostem CO2.

Zadanie 20.
Prawidłowa kolejność postępowania przy ekstubacji to:

A . przygotowanie  sprzętu  do  powtórnej  intubacji,  odessanie
wydzieliny  z  gardła,  usunięcie  rurki  intubacyjnej,
ułożenie chorego na boku, podanie tlenu,

B . usunięcie  rurki  intubacyjnej,  odessanie  wydzieliny  z
gardła, ułożenie chorego na boku, podanie tlenu,

C . ułożenie  chorego  na  boku,  odessanie  wydzieliny  z
gardła, podanie tlenu, usunięcie rurki intubacyjnej,

D . podanie  tlenu,  usunięcie  rurki  intubacyjnej,  odessanie
wydzieliny z gardła.



Zadanie 21.
U  pacjentów  z  ciężkim  oparzeniem,  płynoterapia  w  ciągu
pierwszych 24 godzin powinna zapewnić diurezę na poziomie:

A.  co najmniej 0,5-1 ml/kg/godz.,
B.  100 ml/godz. niezależnie od masy ciała,
C.  1500 ml/dobę,
D.  zależnym od ilości przetoczonych płynów.

Zadanie 22.
Mechanizmem kompensacyjnym kwasicy metabolicznej jest:

A .  wzrost wartości pO2,
B.  zwiększenie wentylacji i obniżenie wartości pCO2,
C.  reabsorpcja w kanalikach i obniżenie stężenia HCO3,
D.  zmniejszenie wentylacji i podwyższenie wartości pCO2.

Zadanie 23.
Zakłócenia pracy pulsoksymetru NIE są spowodowane:

A.  niedostatecznym przepływem obwodowym,
B.  interferencją z nieprawidłowymi hemoglobinami,
C.  interferencją z barwnikami,
D.  ułożeniem kończyny poniżej poziomu serca.

Zadanie 24.
Który  zamieszczony  poniżej  wynik  badania  równowagi
kwasowo-zasadowej  sugeruje  występowanie  ostrej  niewydolności
oddechowej?

A.  PaO2=40 mmHg PaCO2=68 mmHg pH=6,57,
B.  PaO2=53 mmHg PaCO2=49 mmHg pH=7,20,
C.  PaO2=51 mmHg PaCO2=50 mmHg pH=7,20,
D.  PaO2=54 mmHg PaCO2=50 mmHg pH=7,20.

Zadanie 25.
Najczęstszą  przyczyną  pooperacyjnej  niewydolności  krążenia
jest:

A .  hipotensja,
B.  hipertensja,
C.  zaburzenia rytmu serca,
D.  niewydolność mięśnia sercowego.

Zadanie 26.
Wskaż  miejsce  pierwszego  wyboru  do  wlewu  śródkostnego  u
dziecka?

A.  odcinek bliższy kości piszczelowej,
B.  odcinek dalszy kości ramiennej,
C.  odcinek bliższy kości udowej,
D.  odcinek dalszy kości strzałkowej.



Zadanie 27.
Przyczyną  złej  wentylacji  przez  maskę  twarzową  w  trakcie
wentylacji u dziecka może być:

A . niedrożność  dróg  oddechowych,  na  skutek  złego  ich
udrożnienia przez ratownika,

B.  nieszczelność pomiędzy maską a twarzą dziecka,
C.  ciało obce w drogach oddechowych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 28.
Uszkodzenia półkul móżdżku powodują:

A.  dysmetrię,
B.  drżenia zamiarowe,
C.  adiadochokinezę,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 29.
Pacjenci  po  przeszczepieniu  jelita  hospitalizowani  w  oddziale
intensywnej opieki, wymagają mechanicznej wentylacji płuc przez
różnie długi czas z powodu zagrożenia:

A.  niewydolnością nerek,
B.  niewydolnością serca,
C.  rozwojem obrzęku płuc,
D.  rozwojem niewydolności wielonarządowej.

Zadanie 30.
Stłuczenie mięśnia sercowego może prowadzić do:

A.  zaburzeń rytmu serca,
B.  zawału mięśnia sercowego,
C.  rozerwania aorty,
D.  krwiaka opłucnej.

Zadanie 31.
Wlew  dużych  objętości  krystaloidów,  przekraczający
zapotrzebowanie dobowe, może prowadzić do:

A.  zaburzeń krzepnięcia,
B . upośledzenia  przepływu  tkankowego  i  uogólnionych

obrzęków,
C.  hipotonii,
D . pogorszenia  przepływu  trzewnego  i  zwiększonego

wytwarzania mleczanów.



Zadanie 32.
Niskie ciśnienia wdechowe to cecha wentylacji:

A .  wymuszonej,
B.  dodatnimi ciśnieniami końcowo û wydechowymi,
C.  wspomaganej,
D.  dyszowej.

Zadanie 33.
Jakie są typowe objawy nadczynności tarczycy?

A.  bradykardia, niedociśnienie, ospałość,
B.  tachykardia, niedociśnienie, nadpobudliwość,
C.  nadciśnienie tętnicze, ospałość,
D.  wzmożona pobudliwość, tachykardia, nadciśnienie.

Zadanie 34.
Przeciwwskazaniem  do  zastosowania  kontrapulsacji
wewnątrzaortalnej jest:

A . zabieg  operacyjny  z  zastosowaniem  krążenia
pozaustrojowego (przed i po),

B.  przeszczep serca (przed i po),
C.  świeży zawał serca ze wstrząsem kardiogennym,
D.  niedomykalność zastawek aorty.

Zadanie 35.
Przechodzenie gazów oddechowych z pęcherzyków płucnych do krwi
i z powrotem to?

A.  wentylacja,
B.  dyfuzja,
C.  perfuzja,
D.  dystrybucja.

Zadanie 36.
Najczęściej  występującym powikłaniem przetok  tętniczo  -  żylnych
jest:

A .  zakażenie,
B.  niewydolność tętnicza (zespół podkradania),
C.  niewydolność żylna przedramienia,
D.  zakrzepica.

Zadanie 37.
Przed podłączeniem 20% Mannitolu należy sprawdzić dodatkowo:

A.  temperaturę płynu,
B.  diurezę minutową,
C.  tętno i ciśnienie tętnicze pacjenta,
D.  klarowność płynu.



Zadanie 38.
Jakiego  płynu  płuczącego  pęcherz  należy  unikać  w  trakcie
cystoskopii?

A.  wody destylowanej,
B.  0,9%NaCl,
C.  płynu wieloelektrolitowego,
D.  płynu Ringera.

Zadanie 39.
45-letni  pacjent  z  ciężką  postacią  hemofili i  A ,  z  przewlekłym
zapaleniem  wątroby  typu  C  przygotowywany  jest  do  planowanej
operacji  cholecystektomii.  Jaki  preparat  krwiopochodny  musi
otrzymać chory przed zabiegiem operacyjnym?

A.  koncentrat krwinek płytkowych,
B.  czynnik VIII,
C.  masę erytrocytarną,
D.  czynnik IX.

Zadanie 40.
W  czasie  długiego  znieczulenia  ogólnego  w  mankiecie
uszczelniającym  rurki  dotchawiczej  zachodzą  zmiany  ciśnienia,
które są spowodowane:

A.  stosowaniem sevofluranu,
B.  preoksygenacją,
C . ogrzaniem się gazów oddechowych i stosowaniem podtlenku

azotu,
D.  prowadzeniem chorego w podciśnieniu kontrolowanym.

Zadanie 41.
Który  z  wymienionych  niżej  leków  stanowi  swoiste  antidotum
opioidów?

A.  diazepam,
B.  nalokson,
C.  thiopental,
D.  atropina.



Zadanie 42.
Czynnikami,  które  wpływają  na  stopień  odczuwanego  bólu  po
zabiegu operacyjnym są:

A . miejsce  zabiegu,  rozległość  operacji,  poziom  neurotyzmu
i lęku chorego,

B . miejsce  zabiegu,  rozległość  operacji,  wcześniejsze
doświadczenia  bólowe  chorego,  stosowanie  przed
zabiegiem analgezji z wyprzedzeniem,

C . miejsce  zabiegu,  rozległość  operacji,  stopień
uszkodzenia  tkanek,  kierunek  cięcia  skórnego,
zastosowanie  przed  operacja  analgezji  z  wyprzedzeniem,
stężenie opioidów endogennych, poziom neurotyzmu i lęku
chorego,

D . kierunek  cięcia  skórnego,  zastosowanie  przed  operacja
analgezji  z  wyprzedzeniem,  stężenie  opioidów
endogennych.

Zadanie 43.
Pożądana wartość ACT w trakcie krążenia pozaustrojowego to:

A.  100-150 sekund,
B.  150-300 sekund,
C.  400-600 sekund,
D.  100-200 sekund.

Zadanie 44.
Mankiet uszczelniający rurkę intubacyjną nie służy do:

A . uszczelnienia  przestrzeni  pomiędzy  tchawicą  a  rurką
intubacyjną,

B . zapewnienia  wymiany  gazowej  tylko  przez  światło  rurki
intubacyjnej,

C.  stabilizacji rurki intubacyjnej,
D.  zapobiegania aspiracji treści żołądkowej.

Zadanie 45.
Dla  oceny  ukrwienia  i  wydolności  protezy  aortalno-biodrowej
należy monitorować:

A.  pH błony śluzowej żołądka,
B.  temperaturę w przełyku,
C.  ICP,
D.  temperaturę kończyn dolnych.



Zadanie 46.
N a  blok  operacyjny  przewieziono  2-letnie  dziecko  z  objawami
wzrostu  ciśnienia  śródczaszkowego  do  operacji
neurochirurgicznej û implantacji  zastawki komorowo-otrzewnowej
w  znieczuleniu  ogólnym  dotchawicznym.  Dziecko  niespokojne,
cierpiące,  najchętniej  przebywa  z  matką.  Która  forma
premedykacji jest korzystna dla dziecka?

A.  doodbytnicza wlewka z Brietalu,
B.  doodbytnicza wlewka z Midazolamu,
C.  domięśniowe podanie Ketaminy,
D.  doustna dawka Midazolamu.

Zadanie 47.
Monitorowanie  głębokości  znieczulenia  za  pomocą  BIS  NIE  ma
zastosowania w przypadku podawania:

A.  thiopentalu,
B.  ketaminy,
C.  propofolu,
D.  sevofluranu.

Zadanie 48.
Powikłaniem żywienia pozajelitowego NIE jest:

A .  hiperglikemia,
B.  zakrzepica żylna,
C.  posocznica związana z zakażeniem cewnika,
D.  dodatni bilans azotowy.

Zadanie 49.
W  celu  zapobiegania  wystąpieniu  czkawki  podczas  indukcji
znieczulenia można zastosować:

A.  leki blokujące receptory H2,
B.  odessanie przez sondę treści żołądkowej,
C.  leki narkotyczne,
D.  leki antycholinergiczne.

Zadanie 50.
Który  z  wymienionych  środków  znieczulenia  miejscowego  działa
najkrócej?

A.  Bupivacaina,
B.  Lignocaina,
C.  Etydocaina,
D.  Mepivacaina.



Zadanie 51.
Pacjentka  z  powodu  duszności  i  kaszlu  połączonego  z
odkrztuszaniem  wydzieliny  podbarwionej  na  różowo  została
przyjęta  do  OIT.  Czynność  serca  jest  przyspieszona,  ciśnienie
tętnicze  krwi  wynosi  100/60  mmHg,  skóra  pokryta  jest  lepkim
potem. Opisane objawy mogą sugerować:

A.  zachłystowe zapalenie płuc,
B.  ostrą niewydolność lewokomorową,
C.  ostrą niewydolność prawokomorową,
D.  krwotok z płuc.

Zadanie 52.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP) polega na:

A.  zwiększeniu rzutu serca,
B.  zwiększeniu krążenia obwodowego,
C . poprawie  przepływu  wieńcowego  w  fazie  rozkurczu  serca

oraz  poprawie  pracy  serca  w  okresie  skurczu,
zmniejszając obciążenie następcze,

D . poprawie  przepływu  skurczowego  podczas  skurczu,
zwiększając obciążenie wstępne.

Zadanie 53.
Uszkodzenie  śródbłonka  naczyń  i  zwiększenie  przepuszczalności
naczyń jest charakterystyczne dla wstrząsu:

A.  hipowolemicznego,
B.  kardiogennego,
C.  septycznego,
D.  neurogennego.

Zadanie 54.
W  leczeniu  bradykardii  niezwiązanej  z  podaniem  inhibitorów
acetylocholinesterazy,  u  pacjenta  z  przeszczepionym  sercem  nie
należy stosować:

A.  atropiny,
B.  izoprenaliny,
C.  katecholamin,
D.  elektrostymulacji.

Zadanie 55.
D o  technik  usprawniania  chorego  w  zakresie  układu  sercowo  -
naczyniowego nie zalicza się:

A .  masażu pneumatycznego,
B.  terapii ułożeniowej,
C.  zakładania opasek elastycznych na kończynach dolnych,
D.  ćwiczeń kończyn dolnych.



Zadanie 56.
Maksymalne stężenie podtlenku azotu w powietrzu wdychanym nie
powinno przekraczać:

A.  25%,
B.  30%,
C.  50%,
D.  70%.

Zadanie 57.
Znieczulenie  z  wentylacją  "jednego  płuca"  znalazło  zastosowanie
w :

A.  kardiochirurgii,
B .  neurochirurgii,
C .  torakochirurgii,
D.  onkologii.

Zadanie 58.
Jednym  z  powikłań  intubacji  dotchawiczej  jest  zachłystowe
zapalenie płuc, do którego dochodzi w wyniku:

A.  skurczu oskrzeli,
B .  skurczu naczyń płucnych,
C.  aspiracji treści żołądkowej do płuc,
D.  skurczu krtani.

Zadanie 59.
Dziecku z anafilaksją należy podać 150 mikrogramów adrenaliny.
Ampułkę 1 ml 0,1% adrenaliny należy rozcieńczyć do:

A.  10 ml i podać 1,5 ml,
B.  10 ml i podać 0,5 ml,
C.  20 ml i podać 15 ml,
D.  20 ml i podać 1,5 ml.

Zadanie 60.
W  zapisie  EKG  brak  załamka  P,  poszerzenie  i  zniekształcenie
zespołu  QRS  oraz  przemieszczenie  odcinka  ST  i  załamka  T
wskazuje na występowanie:

A.  przedwczesnych pobudzeń komorowych,
B.  przedwczesnych pobudzeń nadkomorowych,
C.  częstoskurczu komorowego,
D.  bloku lewej odnogi pęczka Hisa.



Zadanie 61.
Jakiego anestetyku wziewnego należy unikać do zabiegu w obrębie
ucha środkowego?

A.  halotanu,
B.  sevofluranu,
C.  podtlenku azotu,
D.  enfluranu.

Zadanie 62.
Do klinicznej oceny równowagi wodno-elektrolitowej nie należy:

A.  zaburzenie ciepłoty ciała,
B.  uczucie pragnienia,
C.  suchość błon śluzowych,
D.  obniżone napięcie skóry.

Zadanie 63.
Wskaż  twierdzenie  FAŁSZYWE  dotyczące  kardioplegii  stosowanej
podczas zabiegu kardiochirurgicznego:

A.  zatrzymuje pracę serca w fazie rozkurczu,
B.  poprawia tolerancję mięśnia sercowego na niedokrwienie,
C.  jest to farmakologiczne zatrzymanie pracy serca,
D.  zatrzymuje pracę serca w fazie skurczu.

Zadanie 64.
Wdmuchiwanie większej objętości powietrza do płuc ratowanego w
czasie  resuscytacji  oddechowej  metodami  przyrządowymi  grozi
przede wszystkim:

A.  regurgitacją i aspiracją do dróg oddechowych,
B.  rozdęciem pęcherzyków płucnych z wystąpieniem odmy,
C . niedotlenieniem  na  skutek  nadciśnienia  w  drogach

oddechowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 65.
W  klinicznym  zastosowaniu  BIS  (ang.  bispectral  index),
rekomendowana wartość dla znieczulenia ogólnego wynosi:

A .  20-0,
B.  40-65,
C.  70-80,
D.  80-90.



Zadanie 66.
Który  ze  środków  nasennych  nie  ma  działania  depresyjnego  na
układ krążenia?

A.  ketamina,
B.  hypnomidat,
C.  tiopental,
D.  dormicum.

Zadanie 67.
Jakie  objawy  przeciążenia  układu  krążenia  występują  podczas
transfuzji krwi?

A . zaczerwienienie  twarzy,  wzrost  temperatury  ciała,
dreszcze, wstrząs,

B . bó l  w  klatce  piersiowej,  zaburzenia  oddychania,
wypełnienie żył szyjnych, wstrząs,

C . duszność,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  obrzęk
płuc, zaburzenia rytmu serca,

D . zaczerwienienie  skóry,  duszność,  wzrost  ciśnienia
tętniczego, obrzęk Quinckego.

Zadanie 68.
C o  jest  przeciwwskazaniem  do  stosowania  szybkiej  wentylacji
dyszowej (HFJV)?

A.  operacja na krtani,
B.  bronchoskopia,
C.  obturacyjna niewydolność oddechowa,
D.  odsysanie z drzewa oskrzelowego.

Zadanie 69.
Podstawową oceną skuteczności pracy rozrusznika serca jest:

A .  osłuchiwanie serca,
B.  elektrokardiogram,
C . zdjęcie  radiologiczne  klatki  piersiowej  z

uwidocznieniem rozrusznika serca,
D.  telemetria.

Zadanie 70.
Objawem hipertermii złośliwej NIE jest:

A .  skurcz mięśni żwaczy i mięśni szkieletowych,
B.  gwałtowny wzrost temperatury ciała,
C.  wzrost pCO2,
D.  spadek pCO2.



Zadanie 71.
Jaka jest główna przyczyna wstrząsu kardiogennego?

A.  zmniejszenie objętości krwi krążącej,
B.  spadek rzutu minutowego serca,
C.  zmniejszenie oporu obwodowego,
D.  spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 72.
Podstawą rozpoznania NZK i  rozpoczęcia  akcji  resuscytacyjnej,  w
warunkach szpitalnych jest:

A . brak  tętna  na  tętnicy  promieniowej,  drgawki,  wąskie
źrenice, utrata przytomności,

B . brak  tętna  na  tętnicy  szyjnej,  wąskie  źrenice,  sinica,
utrata przytomności, oddech agonalny,

C . brak  oddechu,  brak  tętna  na  tętnicy  szyjnej,  bladość
skóry,  utrata  przytomności,  wiotkość  mięśni,  szerokie
źrenice,

D . brak  tętna  na  tętnicy  udowej,  skóra  zimna,  wiotkość
mięśni, oddech łapiący.

Zadanie 73.
Analgezja  sterowana  przez  pacjenta  (PCA)  jest  lepszą  formą
analgezji  pooperacyjnej niż  okresowe podawanie leku na żądanie,
ponieważ:

A.  może powodować zmniejszenie całkowitej dawki leku,
B.  zapewnia większą satysfakcję chorego,
C.  powoduje lepsze zniesienie bólu,
D.  wszystkie wymienione są prawidłowe.

Zadanie 74.
U  pacjenta  operowanego  z  powodu  skoliozy  podczas  zabiegu  w
znieczuleniu  ogólnym  wystąpił  spadek  ciśnienia  tętniczego  z
jednoczesnym obniżeniem końcowo - wydechowego stężenia CO2, bez
stwierdzenia  krwawienia  i  niedrożności  dróg  oddechowych.
Najbardziej prawdopodobnym powikłaniem jest wystąpienie:

A.  zatoru tłuszczowego,
B.  zatoru powietrznego,
C.  paraplegii,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 75.
Przeciętna  dawka  Etomidatu  do  wprowadzenia  do  znieczulenia
ogólnego dorosłego pacjenta wynosi:

A .  0,3 mg/kg masy ciała,
B.  0,6 mg/kg masy ciała,
C.  1 mg/kg masy ciała,
D.  2 mg/kg masy ciała.



Zadanie 76.
Krew  pacjenta  napływająca  do  dializatora  musi  być  pozbawiona
zdolności krzepnięcia przez zastosowanie:

A.  witaminy C,
B.  heparynizacji,
C .  cytrynianów,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 77.
Najskuteczniejszym sposobem leczenia popunkcyjnych bólów głowy
jest:

A .  nawodnienie doustne i dożylne,
B.  podawanie leków przeciwbólowych działających objawowo,
C . wykonanie  zewnątrzoponowej  łaty  z  własnej  krwi

pacjenta,
D.  ułożenie pacjenta w pozycji na wznak.

Zadanie 78.
70-letnia  pacjentka  z  podejrzeniem  perforacji  jel it  oraz
cukrzycą  typu  I I ,  jest  operowana  w  znieczuleniu  ogólnym
dotchawiczym.  W  czasie  zabiegu  chora  zaczyna  się  pocić,  akcja
serca zwalnia. Co należy zrobić w zaistniałej sytuacji?

A.  sprawdzić poziom wydechowego CO2 i glikemii,
B.  sprawdzić poziom SaO2 i szczelność układu oddechowego,
C . przyspieszyć  wlew  kroplowy,  zmierzyć  ciśnienie  tętnicze

krwi,
D.  skontrolować diurezę i temperaturę.

Zadanie 79.
Jaki  poziom  znieczulenia  zewnątrzoponowego  jest  wymagany  dla
wyłączenia bólu okołoporodowego?

A.  Th 4,
B.  Th 8,
C.  Th 10,
D.  Th 12.

Zadanie 80.
Anatomiczna przestrzeń martwa u dorosłego człowieka wynosi:

A .  50-100 ml, czyli około 1 ml/kg masy ciała,
B.  150-200 ml, czyli około 2 ml/kg masy ciała,
C.  300-500 ml, czyli około 5 ml/kg masy ciała,
D.  700-1000 ml, czyli około 10 ml/kg masy ciała.



Zadanie 81.
Przyczynami zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej prowadzącymi
do zasadowicy metabolicznej są:

A . długotrwałe  wymioty  lub  usuwanie  dużej  i lości  soku
żołądkowego przez odsysanie,

B . stany  pourazowe,  zakażenia,  odwodnienie,  niedotlenienie
tkanek,

C.  wentylacja mechaniczna, hiperwentylacja,
D.  ośrodkowa depresja oddychania.

Zadanie 82.
Późne  powikłanie  kaniulacji  dużych  naczyń  żylnych  w  przypadku
zakładania czasowego dostępu naczyniowego do hemodializy to:

A.  odma opłucnowa,
B.  zator powietrzny,
C.  zaburzenia rytmu,
D.  zakażenie.

Zadanie 83.
Zespół  objawów:  spadek  ciśnienia  tętniczego,  rozszerzenie  żył
szyjnych,  ściszenie  szmerów  oddechowych  i  słabsza  ruchomość
klatki piersiowej jest charakterystyczny dla:

A.  obturacji górnych dróg oddechowych,
B.  odmy prężnej,
C.  zespołu ostrej niewydolności oddechowej,
D.  tamponady serca.

Zadanie 84.
U pacjenta ze świeżym zawałem mięśnia sercowego, w zapisie ekg:
poszerzone  i  zniekształcone  zespoły  QRS,  przedwczesne
pobudzenia komorowe o częstości 140 û 250/minutę, rozpoznasz:

A.  częstoskurcz komorowy,
B.  trzepotanie komór,
C.  częstoskurcz przedsionkowy,
D.  migotanie przedsionków.

Zadanie 85.
Z  ampułki  zawierającej  5ml  leku  o  stężeniu  0,2%,  podano
pacjentowi 3ml. Pacjent otrzymał:

A.  6 mg leku,
B.  10 mg leku,
C.  60 mg leku,
D.  100 mg leku.



Zadanie 86.
Który lek zwiększa objętość minutową serca?

A.  nitrogliceryna,
B.  dopamina,
C.  izoprenalina,
D.  propranolol.

Zadanie 87.
35-letni  pacjent  oczekuje  na  przeszczep  serca.  Stan  chorego
pogarsza się. Wydolność serca można poprawić stosując:

A.  stymulację czasową,
B.  symulację przełykową,
C.  stymulację typu "Overdring",
D.  kontrapulsację śródaortalną.

Zadanie 88.
Kontrola  skuteczności  prowadzenia  sztucznej  wentylacji  NIE
obejmuje monitorowania:

A.  diurezy godzinowej,
B.  zabarwienia płytek paznokciowych,
C.  prawidłowej wartości ciśnienia tętniczego i tętna,
D.  osłuchiwania klatki piersiowej.

Zadanie 89.
Który z wymienionych preparatów jest koloidem fizjologicznym?

A.  Albuminy,
B.  Dextran 40 000,
C.  HAES 6%,
D.  Gelafundin.

Zadanie 90.
Znieczuleniem z wyboru do cięcia cesarskiego ze wskazań nagłych
jest znieczulenie:

A.  ogólne bez intubacji dotchawiczej,
B.  ogólne z intubacją dotchawiczą,
C.  zewnątrzoponowe,
D.  podpajęczynówkowe.

Zadanie 91.
Spośród wymienionych niedepolaryzujących środków zwiotczających
najkrótsze działanie wykazuje:

A.  pankuronium,
B.  alkuronium,
C.  atrakurium,
D.  miwakurium.



Zadanie 92.
W  jakim  mechanizmie  dochodzi  do  wystąpienia  zespołu  żyły
głównej dolnej?

A.  hypowolemii,
B.  ucisku ciężarnej macicy na naczynia,
C.  niedotlenienia,
D.  gestozy.

Zadanie 93.
Anatomiczna przestrzeń martwa to:

A . pojemność  powietrza  pozostającego  w  płucach  po
spokojnym wydechu,

B . pojemność  powietrza  wciągniętego  do  płuc  w  czasie
najgłębszego wdechu,

C . objętość  wdychanego  powietrza,  które  wypełnia  drogi
oddechowe nie biorąc jednak udziału w procesie wymiany
gazowej z krwią,

D . objętość  obejmująca  powietrze  znajdujące  się  w
pęcherzykach płucnych i przewodzikach pęcherzykowatych.

Zadanie 94.
Test Patila polega na pomiarze:

A.  odległości od płatka ucha do kącika ust,
B.  ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa,
C . odległości  miedzy  wyniosłością  krtaniową  chrząstek

tarczowatych,  a  szczytem  bródki  przy  maksymalnie
wyprostowanej głowie,

D . zależności  pomiędzy  wielkością  języka  a  obszarem
gardła.

Zadanie 95.
Jaką  czynność  należy  wykonać  przed  rozpoczęciem  hemodializy  i
po jej zakończeniu u chorego przewlekle dializowanego?

A.  podać środek uspokajający,
B.  podać środek przeciwbólowy,
C.  zważyć chorego,
D.  przetoczyć płyny infuzyjne.

Zadanie 96.
U  pacjentów  żywionych  całkowicie  pozajelitowo,  dochodzi  do
powikłań pośrednich związanych z brakiem substancji odżywczych
w świetle jelita. Jest to:

A .  hiperglikemia,
B.  oksydacyjne uszkodzenie komórek,
C.  bezkamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego,
D.  stłuszczenie wątroby.



Zadanie 97.
Przeciwwskazaniem  do  podania  leku  do  kości  piszczelowej  u
dziecka jest:

A .  odma podskórna,
B.  skręcenie stawu skokowego,
C.  złamanie kości piszczelowej,
D.  wstrząs.

Zadanie 98.
Ciężarna  pacjentka  przygotowywana  jest  do  cięcia  cesarskiego  w
trybie  ostrym,  w  znieczuleniu  ogólnym,  z  powodu  ostrego
zagrożenia niedotlenienia płodu. Największym niebezpieczeństwem
podczas  znieczulenia  ogólnego  do  zabiegów  położniczych  jest
wystąpienie:

A.  drgawek,
B.  czkawki,
C.  wymiotów,
D.  bezmoczu.

Zadanie 99.
Dotyk  jest  istotną  składową  komunikowania  pozawerbalnego
pielęgniarki  z  pacjentem,  na  oddziałach  intensywnej  terapii
dominuje dotyk:

A.  ochronny,
B.  proceduralny,
C.  chłodny,
D.  opiekuńczy.

Zadanie 100.
W częstoskurczu komorowym (z szerokimi zespołami QRS) lekiem z
wyboru jest:

A .  naparstnica,
B.  propranolol,
C.  atropina,
D.  amiodaron.

Zadanie 101.
Kapnometria to badanie nieinwazyjne pozwalające określić:

A .  wysycenie krwi tętniczej tlenem,
B.  stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wydechowym,
C.  ciśnienie w tętnicy płucnej,
D.  ciśnienie w drogach oddechowych.



Zadanie 102.
Podczas  operacji  kardiochirurgicznej  z  zastosowaniem
całkowitego  krążenia  pozaustrojowego  NIE  zachodzi  konieczność
monitorowania:

A.  wentylacji minutowej,
B.  gazometrii,
C .  diurezy,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.

Zadanie 103.
Priorytetem w leczeniu zatoru płynem owodniowym jest:

A .  podanie leków wazoaktywnych,
B.  przetoczenie preparatów krwiopochodnych,
C . intubacja  dotchawicza  i  rozpoczęcie  wentylacji

mechanicznej,
D.  przetaczanie dużych objętości płynów infuzyjnych.

Zadanie 104.
W  przygotowaniu  do  samokontroli  pacjenta  z  wszczepionym
rozrusznikiem serca podstawowe znaczenie ma:

A.  nauka pomiaru tętna,
B.  okresowa kontrola oscyloskopowa,
C.  okresowa kontrola radiologiczna położenia stymulatora,
D.  zapobieganie przeciążeniu mięśni wokół stymulatora.

Zadanie 105.
Płyny krystaloidowe powodują przede wszystkim wzrost objętości:

A .  płynu pozanaczyniowego,
B.  osocza,
C.  płynu wewnątrzkomórkowego,
D.  śródnaczyniowej.

Zadanie 106.
Która  z  rurek  umożliwia  wentylację  płuc,  bez  względu  na  to,  czy
pacjent zostanie zaintubowany do tchawicy czy do przełyku?

A.  Carlensa,
B.  Combi-Tube,
C.  Bivona,
D.  Rush'a.

Zadanie 107.
Hiperkapnia to:

A.  zwiększona prężność dwutlenku węgla we krwi,
B.  zmniejszona prężność tlenu we krwi tętniczej,
C.  zmniejszona prężność dwutlenku węgla we krwi tętniczej,
D.  zwiększona prężność tlenu we krwi tętniczej.



Zadanie 108.
Który z wymienionych leków nasennych zmniejsza opory w drogach
oddechowych i nie powoduje spadku ciśnienia tętniczego krwi?

A.  brietal,
B.  thiopental,
C.  ketamina,
D.  diprivan.

Zadanie 109.
U  6-latka  przyjętego  do  OITP  z  infekcją,  po  drgawkach
gorączkowych,  z  temperaturą  39,9°C,  hiperwentylującego  się,
pielęgniarka  pobrała  gazometrię.  W  otrzymanym  wyniku  zwracał
uwagę fakt obniżenia PaCO2. Świadczy to o:

A.  kwasicy oddechowej,
B.  zasadowicy oddechowej,
C.  zasadowicy metabolicznej,
D.  kwasicy metabolicznej.

Zadanie 110.
Celem mechanicznego usuwania wydzieliny z dróg oddechowych u
chorych zaintubowanych, wentylowanych mechanicznie jest:

A . wykluczenie  zaburzeń  w  pracy  respiratora  podczas
wentylacji mechanicznej, poprawa komfortu oddychania,

B . utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  zapobieganie
infekcjom dróg oddechowych, zapobieganie niedodmie,

C . zapobieganie  skurczowi  naczyń  w  krążeniu  płucnym,
utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  zapobieganie
zaburzeniom  wymiany  gazowej  w  płucach  i
niekontrolowanym wzrostom RR,

D . zmniejszenie  napięcia  mięśni  dróg  oddechowych  co
zapobiega  okresowemu  zwężaniu  dróg  oddechowych,
zmniejszenie  oporów  w  drogach  oddechowych  poprawa
mechaniki oddychania.

Zadanie 111.
Prawego  oskrzela  głównego  NIE  można  wybiórczo  zaintubować
rurką:

A.  Carlensa,
B.  White'a,
C.  Robertshawa,
D.  Brycea - Smitha.



Zadanie 112.
Do oceny świadomości chorego używa się skali:

A .  Guedela,
B.  VAS,
C.  ASA,
D.  Glasgow.

Zadanie 113.
Nadmierne  przygięcie  głowy  u  pacjenta  poddawanego  zabiegowi
neurochirurgicznemu w pozycji siedzącej, może być przyczyną:

A.  upośledzenia odpływu żylnego,
B.  wzrostu ciśnienia śródczaszkowego,
C.  niedokrwienia rdzenia kręgowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 114.
W celu pomiarów hemodynamicznych zakładany jest cewnik Swana û
Ganza. Koniec prawidłowo założonego cewnika powinien znajdować
się w:

A.  prawym przedsionku,
B.  prawej komorze,
C.  tętnicy płucnej,
D.  lewym przedsionku.

Zadanie 115.
Test Allena służy do:

A.  oceny sprawności krążenia w obrębie ręki,
B.  wykalibrowania linii tętniczej,
C.  pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego,
D.  identyfikacji położenia wkłucia centralnego.

Zadanie 116.
W  przebiegu  leczenia  zawału  serca  u  pacjenta  wystąpiły:  duża
duszność,  kaszel  z  odksztuszaniem  różowej  plwociny,  głośne
rzężenia  nad  płucami.  Pacjent  jest  blady,  spocony,  ma  uczucie
lęku  przed  śmiercią,  siedzi  na  łóżku,  pochylony  do  przodu.  W
leczeniu chorego należy użyć:

A.  nitrogliceryny, lidokainy, edecrinu,
B.  nitrogliceryny, furosemidu, morfiny,
C.  furosemidu, dolarganu, antybiotyku wg antybiogramu,
D.  amoksiklav, nitrogliceryny, edecrinu.



Zadanie 117.
Pojęcie äwoda oksydacyjnaö oznacza:

A.  wodę zawartą w powietrzu wydechowym,
B.  wodę zawartą w powietrzu wdechowym,
C.  wodę powstającą w trakcie przemiany materii,
D.  wodę natlenioną w nebulizatorze.

Zadanie 118.
U  dzieci  po  transplantacji  nerki,  do  objawów  niepożądanych
immunosupresji należą:

A.  przerost dziąseł,
B.  przeciek moczu,
C.  przewlekłe odrzucenie,
D.  ostre odrzucenie.

Zadanie 119.
D o  podstawowych  form  rehabilitacji  pielęgniarskiej  w
intensywnej opiece należą:

A.  cisza rehabilitacyjna,
B.  kinezyterapia,
C.  kinestezja,
D.  ułożenie lecznicze,profilaktyka.

Zadanie 120.
Jak  zmienia  się  przestrzeń  martwa  dróg  oddechowych  po
zaintubowaniu dorosłego człowieka?

A.  zmniejsza się,
B.  zwiększa się,
C.  pozostaje bez zmian,
D . początkowo  zmniejsza  się,  a  następnie  ulega

zwiększeniu.

Zadanie 121.
U  chorych z cukrzycą wymagane jest w okresie okołooperacyjnym
utrzymanie stężenia glukozy na poziomie:

A.  do 180 mg%,
B.  w granicach 100-120 mg%,
C.  powyżej 80mg%, nie przekraczając 100 mg%,
D . wszystkie  podane  powyżej  zakresy  stężenia  glukozy  są

właściwe.

Zadanie 122.
W przypadku autologicznej transfuzji krwi stosuje się:

A .  przedoperacyjne oddanie krwi własnej,
B.  przedoperacyjną hemodylucję izowolemiczną,
C.  śródoperacyjną maszynową autotransfuzję,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 123.
CPAP charakteryzuje się:

A . dodatnim  ciśnieniem  w  drogach  oddechowych  w  czasie
wdechu i dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych w
czasie wydechu,

B . dodatnim  ciśnieniem  w  drogach  oddechowych  w  czasie
wdechu i ujemnym ciśnieniem w drogach oddechowych w
czasie wydechu,

C . ujemnym  ciśnieniem  w  drogach  oddechowych  w  czasie
wdechu i dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych w
czasie wydechu,

D . ujemnym  ciśnieniem  w  drogach  oddechowych  w  czasie
wdechu i ujemnym ciśnieniem w drogach oddechowych w
czasie wydechu.

Zadanie 124.
Objawy:  zamroczenie,  zwężone źrenice,  spowolniony oddech mogą
wskazywać na zatrucie:

A .  środkami halucynogennymi,
B.  aminami pobudzającymi,
C.  kokainą,
D.  opioidami.

Zadanie 125.
Przy znieczuleniu chorego z odmą opłucnową nie należy stosować:

A.  podtlenku azotu,
B.  sevofluranu,
C.  halotanu,
D.  odpowiedzi A i B są poprawne.

Zadanie 126.
Przerwanie  ciągłości  rdzenia  kręgowego  powyżej  czwartego
segmentu szyjnego u człowieka, prowadzi do braku:

A.  realizacji ruchów lokomocyjnych,
B.  połączenia układu pozapiramidowego,
C . połączenia  ośrodków oddechowych  pnia  mózgu  z  jądrami

ruchowymi mięśni oddechowych, zwłaszcza przepony,
D.  połączenia z układem autonomicznym.

Zadanie 127.
Opatrunek biologiczny to:

A.  przeszczep skóry liofilizowanej lub obcogatunkowej,
B.  przeszczep skóry autogennej,
C.  opatrunek liofilizowany z alg morskich,
D.  opatrunek koloidowy û aqua-żel.



Zadanie 128.
Ośrodki  odpowiedzialne  za  automatyczną  kontrolę  oddechu
znajdują się:

A .  w korze mózgowej,
B.  w moście i rdzeniu przedłużonym,
C.  w nerwie błędnym,
D.  we wszystkich powyższych.

Zadanie 129.
Wczesnym powikłaniem tracheotomii u dziecka jest:

A .  zakażenie,
B.  krwotok,
C.  owrzodzenie tchawicy,
D.  zwężenie tchawicy.

Zadanie 130.
Ampułka zawiera 10 ml leku o stężeniu 10%. Oznacza to, że leku
w ampułce jest:

A .  0,1 mg,
B.  0,01 g,
C.  0,1 g,
D.  1 g.

Zadanie 131.
W  celu  zatamowania  wypływu  krwi  i  płynu  mózgowo-rdzeniowego
podejmiesz próby:

A.  tamponady przewodu słuchowego i nosowego,
B.  ucisku na skrzydełka nosa i na przewód słuchowy,
C.  odgięcia głowy do tyłu,
D.  nie podejmę takiej próby.

Zadanie 132.
N a  blok  operacyjny  przewieziony  60-letni  pacjent  we  wstrząsie
hipowolemicznym z urazem jamy brzusznej. Chory spożywał posiłek
2  godziny temu. Musi mieć wykonaną laparoskopię zwiadowczą w
trybie  natychmiastowym.  Ucisk  na  chrząstkę  pierścieniowatą
określa się manewrem:

A.  Heimlicha,
B.  Sellicka,
C.  Esmarcha,
D.  Seldingera.



Zadanie 133.
D o  grupy  wysokiego  ryzyka  rozwoju  powikłań  zatorowo  -
zakrzepowych  po  zabiegach  na  jamie  brzusznej  zalicza  się
pacjentów po:

A.  przebytym zawale serca,
B.  udarze niedokrwiennym mózgu,
C.  zatorze tętnicy płucnej,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 134.
Przetaczanie  krwi  autologicznej  pod  koniec  operacji  wykonuje
się w następującej kolejności:

A .  początkowo tę jednostkę, która była pobrana na końcu,
B . początkowo  tę  jednostkę,  która  była  pobrana  na

początku,
C.  kolejność nie ma znaczenia,
D.  obydwie jednostki jednocześnie.

Zadanie 135.
D o  powikłań  występujących  podczas  cewnikowania  naczyń
centralnych zalicza się:

A . uszkodzenie  tętnicy  szyjnej,  podobojczykowej,
zaburzenia rytmu serca, zakrzepicę żylną,

B.  krwawienie do jamy opłucnej, zator powietrzny,
C . uszkodzenie  nerwów  (splotu  ramiennego,  nerwu

przeponowego, nerwu krtaniowego wstecznego),
D.  wszystkie powyższe.



PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 021214
GRUPA 1
Zadanie 1.
CPAP charakteryzuje się:

A . dodatnim  ciśnieniem  w  drogach  oddechowych  w  czasie
wdechu i dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych w
czasie wydechu,

B . dodatnim  ciśnieniem  w  drogach  oddechowych  w  czasie
wdechu i ujemnym ciśnieniem w drogach oddechowych w
czasie wydechu,

C . ujemnym  ciśnieniem  w  drogach  oddechowych  w  czasie
wdechu i dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych w
czasie wydechu,

D . ujemnym  ciśnieniem  w  drogach  oddechowych  w  czasie
wdechu i ujemnym ciśnieniem w drogach oddechowych w
czasie wydechu.

Zadanie 2.
Przy operacji zeza najczęstszymi zagrożeniami są:

A . zwiększenie  ciśnienia  śródgałkowego,  odruchy
oczno-sercowe,

B.  hipotermia złośliwa, pooperacyjne nudności i wymioty,
C . odruchy oczno-sercowe, pooperacyjne nudności i wymioty,

silny ból,
D.  odruchy oczno-sercowe, hipertermia złośliwa.

Zadanie 3.
C o  jest  najbardziej  prawdopodobną  przyczyną  zaburzonej  pracy
stymulatora,  niezależnie  od  czasu,  który  upłynął  od
wszczepienia?

A.  odma,
B.  krwiak w loży rozrusznika,
C.  przemieszczenie się elektrody,
D.  wyczerpanie się baterii.

Zadanie 4.
Hipoksemię w pierwszej kolejności należy zwalczać poprzez:

A.  ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga,
B.  zwiększenie tlenoterapii biernej,
C.  szybkie uzupełnienie łożyska naczyniowego,
D.  wentylację mechaniczną.



Zadanie 5.
Wprowadzenie  u  osoby  dorosłej  do  krwi  większej  i lości  roztworu
hipotonicznego (ponad 100 ml):

A .  nie wywołuje zmian w krwinkach czerwonych,
B . powoduje  ucieczkę  wody  z  krwinek  czerwonych,  a  w

efekcie kurczenie się krwinek,
C . powoduje  przewodnienie  krwinek,  a  w  efekcie  ich

hemolizę,
D.  początkowo B, a następnie C.

Zadanie 6.
Kompleksowa  opieka  terapeutyczno-pielęgnacyjna  nad  dawcą
narządów, polega na:

A.  zapewnieniu odpowiedniej wentylacji,
B .  zapewnieniu odpowiedniej wentylacji i diurezy,
C . stabilizacji  układu  krążenia,  zapewnieniu  należytej

wentylacji, utrzymaniu normotermii,
D . stabilizacji  układu  krążenia,  zapewnieniu  należytej

wentylacji, utrzymaniu normotermii, wyrównaniu zaburzeń
elektrolitowych i biochemicznych, utrzymaniu diurezy.

Zadanie 7.
Najniższe  ciśnienie,  jakie  powstaje  w  naczyniach  podczas
każdego cyklu pracy serca jest ciśnieniem:

A.  rozkurczowym,
B.  pulsacyjnym,
C.  średnim,
D.  skurczowym.

Zadanie 8.
Prawego  oskrzela  głównego  NIE  można  wybiórczo  zaintubować
rurką:

A.  Carlensa,
B.  White'a,
C.  Robertshawa,
D.  Brycea - Smitha.

Zadanie 9.
Z  ampułki  zawierającej  5ml  leku  o  stężeniu  0,2%,  podano
pacjentowi 3ml. Pacjent otrzymał:

A.  6 mg leku,
B.  10 mg leku,
C.  60 mg leku,
D.  100 mg leku.



Zadanie 10.
Które  z  poniższych  płynów  nie  powinny  być  przetaczane  we
wstrząsie anafilaktycznym?

A.  PWE,
B.  albumina ludzka,
C.  osocze,
D.  koloidowe płyny krwiozastępcze.

Zadanie 11.
Pacjent  z  ostrą  niewydolnością oddechową wymagał  zastosowania
wentylacji  mechanicznej  wspomaganej  objętością  (VS-  volume
support). Ten rodzaj wentylacji umożliwia:

A . dostarczenie  mieszaniny  oddechowej  i  zachowanie  stale
dodatniego  ciśnienia  w  drogach  oddechowych  (CPAP  -
respirator  utrzymuje  dodatnie  ciśnienie
końcowo-wydechowe),

B . dostarczenie  mieszaniny  oddechowej  i  zachowanie
wentylacji  dwufazowym  ciśnieniem  dodatnim  (BIPAP  -
respirator  reaguje  na  zmianę  faz  cyklu  oddechowego
chorego  i  podczas  wdechu  utrzymuje  dodatnie  ciśnienie,
które jest wyższe niż dodatnie ciśnienie wydechowe),

C . wentylację  wspomaganą  ciśnieniem,  która  pozwala
zachować stałą (zaprogramowaną) objętość,  gdzie  pacjent
określa częstość oddechów i czas trwania wdechu,

D . całkowite  przejęcie  czynności  oddechowej  pacjenta  przez
respirator,  z  wytworzeniem  dodatniego  ciśnienia  w
drogach oddechowych w fazie wdechu.

Zadanie 12.
Kardiowersję stosuje się w:

A.  migotaniu przedsionków,
B.  bradykardii,
C.  asystolii,
D.  migotaniu komór.

Zadanie 13.
Chory  z  olbrzymim  obrzękiem  Quinckego  po  użądleniu.  Znaczna
sinica,  chory  wykazuje  objawy  duszenia  się.  U  chorego  należy
wykonać natychmiast:

A .  konikotomię chirurgiczną,
B.  intubację dotchawiczą przez nos,
C.  konikotomię igłową,
D.  intubację dotchawiczą przez usta.



Zadanie 14.
Co jest głównym źródłem energii w żywieniu parenteralnym?

A.  białko,
B.  węglowodany,
C.  tłuszcze,
D.  białka i węglowodany.

Zadanie 15.
Wstrząsem hipowolemicznym NIE jest:

A .  rozwinięty wstrząs kardiogenny,
B.  wstrząs w przebiegu zapalenia otrzewnej,
C.  wstrząs krwotoczny,
D.  wstrząs oparzeniowy.

Zadanie 16.
Całkowite znieczulenie dożylne (TIVA) jest  sposobem prowadzenia
znieczulenia bez użycia:

A.  t lenu,
B.  podtlenku azotu,
C.  powietrza,
D.  propofolu.

Zadanie 17.
Mankiet  do  mierzenia  ciśnienia  tętniczego  u  dziecka  powinien
obejmować:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  1/2 długości ramienia,
C.  2/3 długości ramienia,
D.  1/4 długości ramienia.

Zadanie 18.
Głównym objawem klinicznym występującym w ostrej niewydolności
oddechowej jest:

A .  bladość skóry,
B.  niepokój,
C.  gwałtownie narastająca duszność,
D.  spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 19.
Przed  wprowadzeniem  do  anestezji  niemowlęcia  ze  zwężeniem
odźwiernika należy:

A.  założyć zgłębnik żołądkowy,
B.  założyć zgłębnik i odprowadzić treść żołądkową,
C.  nie ma potrzeby zakładania zgłębnika,
D.  podać leki przeciwwymiotne.



Zadanie 20.
D o  jakiego  rodzaju  znieczulenia  przewodowego  stosuje  s ię  f i ltr
bakteryjny?

A.  podpajęczynówkowego,
B.  śródopłucnego,
C.  zewnątrzoponowego - ciągłego,
D.  krzyżowego.

Zadanie 21.
Przechodzenie gazów oddechowych z pęcherzyków płucnych do krwi
i z powrotem to?

A.  wentylacja,
B.  dyfuzja,
C.  perfuzja,
D.  dystrybucja.

Zadanie 22.
Niedotlenione  niemowlęta  są  zwykle  areaktywne  i  wiotkie.
Niedotlenienie  u  dzieci  starszych  objawia  się  niepokojem,
pobudzeniem lub sennością.

A.  pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe,
B.  pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe,
C.  obydwa zdania są fałszywe,
D.  obydwa zdania są prawdziwe.

Zadanie 23.
Barbituranów nie stosuje się w:

A.  krwawieniach,
B.  schorzeniach mięśni,
C.  porfiriach,
D.  niewydolności oddechowej.

Zadanie 24.
Do oceny świadomości chorego używa się skali:

A .  Guedela,
B.  VAS,
C.  ASA,
D.  Glasgow.

Zadanie 25.
Ciśnienie  średnie  (MAP-mean  arterial  pressure)  oblicza  się
według następującego wzoru:

A.  ciśnienie skurczowe + (2 x ciśnienie rozkurczowe)/3,
B.  2 x ciśnienie skurczowe/3,
C.  ciśnienie skurczowe + ciśnienie rozkurczowe,
D.  ciśnienie skurczowe x 60/akcja serca.



Zadanie 26.
Jednym z parametrów monitorowanych u dziecka przebywającego w
OIT  po  zabiegu  operacyjnym  jest  diureza  godzinowa.  I lość
wydalanego moczu w ciągu godziny powinna wynosić:

A .  od 1 ml/kg/mc - 2 ml/kg/mc,
B.  od10 ml/kg/mc - 20 ml/kg/mc,
C.  od 0,10 ml/kg/mc - do 0,20 ml/kg/mc,
D.  od 100 ml/kg/mc - do 200 ml/kg/mc.

Zadanie 27.
Jaką  drogą  wprowadza  się  najczęściej  elektrodę  do  stałej
stymulacji serca?

A.  z dojścia obwodowego metodą wenopunkcji,
B.  z dojścia obwodowego metodą wenesekcji,
C.  drogą żyły podobojczykowej,
D.  drogą przezprzełykową.

Zadanie 28.
Czynniki ryzyka aspiracji treści żołądkowej to:

A .  okres okołooperacyjny, zaburzenia świadomości,
B . karmienie  przez  sondę  nosowo  -  żołądkową,  krwotok

żołądkowo - jelitowy,
C.  sztuczne udrażnianie dróg oddechowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 29.
Objaw "oczu lalki" może wystąpić przy:

A.  krwiaku nadtwardówkowym,
B.  wstrząśnieniu mózgu,
C.  uszkodzenia pnia mózgu,
D.  stłuczeniu płatów czołowych.

Zadanie 30.
W  związku  z  niewydolnym  oddechem  bezpośrednio  po  operacji
pacjent  wymaga  sztucznej  wentylacji  płuc.  Wartości  PCO2=80,
HCO3 = 24, BB=48 mEq /l, BE=0, pH=7,2 odpowiadają:

A.  kwasicy oddechowej wyrównanej,
B.  kwasicy oddechowej niewyrównanej,
C.  alkalozie oddechowej wyrównanej,
D.  alkalozie oddechowej niewyrównanej.



Zadanie 31.
I l e  mg  zawiera  1ml  roztworu  1%  thiopentalu  zastosowany  w
anestezji noworodka?

A.  1mg/1ml,
B.  10 mg/1ml,
C.  0,10mg/1ml,
D.  10mg/10ml.

Zadanie 32.
Zespół charakterystycznych objawów zatoru płynem owodniowym u
kobiety ciężarnej to:

A . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  obrzęk  płuc,
zaburzenia krzepnięcia,

B . nagły  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  duszność,
zaburzenia krzepnięcia, drgawki, zatrzymanie krążenia,

C . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  duszność,  zatrzymanie
krążenia,

D . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  bradypnoe,  zaburzenia
świadomości.

Zadanie 33.
Znieczulenie krzyżowe może być zastosowane podczas zabiegów w
obrębie:

A.  krocza,
B.  miednicy większej,
C.  kończyn dolnych,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 34.
W  przypadku,  gdy  utrata  wody  przewyższa  straty  sodu  w
organizmie, może dojść do:

A.  odwodnienia hipotonicznego,
B.  odwodnienia hipertonicznego,
C.  odwodnienia izotonicznego,
D.  hiponatremii.

Zadanie 35.
Kardiowersja powinna być wykonywana w znieczuleniu:

A.  ogólnym,
B.  ogólnym dożylnym,
C.  miejscowym,
D.  po podaniu relanium.



Zadanie 36.
W  przewlekłej,  w  pełni  skompensowanej  kwasicy  oddechowej
zaburzenia  gospodarki  kwasowo  -  zasadowej  przedstawiają  się
następująco:

A.  pH prawidłowe, wzrost pCO2, wzrost HCO3 - , wzrost BE,
B . p H  prawidłowe,  obniżone  pCO2  ,  obniżone  HCO3  -  ,

obniżone BE,
C.  pH obniżone, wzrost pCO2, wzrost HCO3 - , wzrost BE,
D . p H obniżone, obniżone pCO2 ,  wzrost HCO3 -  ,  obniżone

BE.

Zadanie 37.
Działanie znieczulające bupiwakainy jest:

A .  takie samo jak lidokainy,
B.  4-krotnie silniejsze od lidokainy,
C.  słabsze niż lidokainy,
D.  10-krotnie silniejsze od lidokainy.

Zadanie 38.
Które  z  obrażeń  klatki  piersiowej  jest  obrażeniem
przenikającym?

A.  złamanie żeber,
B.  złamanie mostka,
C.  rana kłuta,
D.  zgniecenie klatki piersiowej.

Zadanie 39.
Jaka  metoda  znieczulenia  ogólnego  jest  szczególnie  polecana  u
noworodków i niemowląt?

A.  otwarta,
B.  półotwarta,
C.  półzamknięta,
D.  zamknięta.

Zadanie 40.
D o  grupy  wysokiego  ryzyka  rozwoju  powikłań  zatorowo  -
zakrzepowych  po  zabiegach  na  jamie  brzusznej  zalicza  się
pacjentów po:

A.  przebytym zawale serca,
B.  udarze niedokrwiennym mózgu,
C.  zatorze tętnicy płucnej,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 41.
Spośród  wymienionych  anestetyków  dożylnych,  preparatem
pobudzającym układ krążenia jest:

A .  tiopental,
B.  propofol,
C.  ketamina,
D.  etomidat.

Zadanie 42.
Jakie badanie diagnostyczne NIE może być wykonywane w przypadku
wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego?

A.  rezonans magnetyczny,
B.  tomografia komputerowa,
C.  nakłucie lędźwiowe,
D.  RTG czaszki i kręgosłupa.

Zadanie 43.
W  celu  zapobiegania  wystąpieniu  czkawki  podczas  indukcji
znieczulenia można zastosować:

A.  leki blokujące receptory H2,
B.  odessanie przez sondę treści żołądkowej,
C.  leki narkotyczne,
D.  leki antycholinergiczne.

Zadanie 44.
Jak  zmienia  się  przestrzeń  martwa  dróg  oddechowych  po
zaintubowaniu dorosłego człowieka?

A.  zmniejsza się,
B.  zwiększa się,
C.  pozostaje bez zmian,
D . początkowo  zmniejsza  się,  a  następnie  ulega

zwiększeniu.

Zadanie 45.
Dziecku z anafilaksją należy podać 150 mikrogramów adrenaliny.
Ampułkę 1 ml 0,1% adrenaliny należy rozcieńczyć do:

A.  10 ml i podać 1,5 ml,
B.  10 ml i podać 0,5 ml,
C.  20 ml i podać 15 ml,
D.  20 ml i podać 1,5 ml.



Zadanie 46.
Potencjalne  artefakty  przy  zastosowaniu  metody  BIS  (ang.
bispectral index) podczas znieczulenia, nie są spowodowane:

A.  ruchem mięśni pacjenta,
B.  ruchem głowy lub ciała pacjenta,
C.  długotrwałymi ruchami oczu pacjenta,
D.  zmniejszoną perfuzją obwodową tkanek.

Zadanie 47.
Co oznacza technika wentylacji IPPV:

A.  wymuszoną wentylację przerywanym ciśnieniem dodatnim,
B.  wymuszoną wentylację ciągłym ciśnieniem dodatnim,
C . wentylację warunkowaną przez chorego ciągłym ciśnieniem

dodatnim,
D . synchronizowaną  wentylację  przerywanym  ciśnieniem

dodatnim.

Zadanie 48.
Opatrunek biologiczny to:

A.  przeszczep skóry liofilizowanej lub obcogatunkowej,
B.  przeszczep skóry autogennej,
C.  opatrunek liofilizowany z alg morskich,
D.  opatrunek koloidowy û aqua-żel.

Zadanie 49.
Tryb  wentylacji  respiratora,  którego  praca  polega  na  zmianie
fazy wdechowej na wydechową po uzyskaniu nastawionej objętości
to tryb:

A.  ciśnieniowo - zmienny,
B.  do wentylacji o wysokich częstotliwościach,
C.  objętościowo - zmienny,
D.  do wentylacji wspomaganej.



Zadanie 50.
Pacjent  przyjęty  do  OIT  w  stanie  hipotermii  (temperatura
mierzona  termometrem  przełykowym  wynosi  33,2˚C).
Charakterystyczne dla tego stanu są następujące objawy:

A . wystąpienie  hipoksemii  z  rozwijającym  się  obrzękiem
płuc,  zaburzenia  perfuzji  obwodowej,  tachyarytmia,
wystąpienie zaburzeń rytmu,

B . wystąpienie  dreszczy,  drgawek,  splątania,  tachyarytmia,
zaburzenia czucia, skąpomocz,

C . hipotensja,  zatrzymanie  czynności  oddechowej  oraz
zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór lub
asystolii,

D . zwolnienie  czynności  oddechowej,  sztywność  mięśni,
występowanie zaburzeń rytmu serca o typie bradyarytmii,
osłabienie odruchów.

Zadanie 51.
0,1 mg to:

A.  1 mikrogram,
B.  10 mikrogram,
C.  100 mikrogram,
D.  1000 mikrogram.

Zadanie 52.
D o  powikłań  występujących  podczas  cewnikowania  naczyń
centralnych zalicza się:

A . uszkodzenie  tętnicy  szyjnej,  podobojczykowej,
zaburzenia rytmu serca, zakrzepicę żylną,

B.  krwawienie do jamy opłucnej, zator powietrzny,
C . uszkodzenie  nerwów  (splotu  ramiennego,  nerwu

przeponowego, nerwu krtaniowego wstecznego),
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 53.
Najsilniejsze działanie przeciwbólowe wykazuje:

A.  morfina,
B.  alfentanyl,
C.  sufentanyl,
D.  fentanyl.



Zadanie 54.
7-letni  chłopiec  przyjęty  do  zabiegu  usunięcia  migdałków.
Wywiad  rodzinny  obciążony  jest  hipertermią  złośliwą.Co  należy
bezwzględnie zabezpieczyć na stanowisku znieczulenia?

A.  mieszankę lityczną,
B.  dantrolen,
C.  fenactil,
D.  NaHCO3.

Zadanie 55.
Celem analgezji z wyprzedzeniem jest:

A .  poprawa jakości analgezji pooperacyjnej,
B.  efekt nasenny,
C.  efekt uspokajający,
D.  zastąpienie premedykacji.

Zadanie 56.
Stan  hipotermii  u  pacjenta  po  zabiegu  na  otwartym  sercu
spowodowany jest:

A .  sztucznym oziębieniem w czasie operacji,
B.  zaburzeniem krążenia w czasie operacji,
C.  działaniem anestetyków,
D.  transportem chorego do OIT.

Zadanie 57.
Maksymalne stężenie podtlenku azotu w powietrzu wdychanym nie
powinno przekraczać:

A.  25%,
B.  30%,
C.  50%,
D.  70%.

Zadanie 58.
Pacjentka  zakwalifikowana  do  usunięcia  ciąży  ektopowej  metodą
laparoskopową.  Którego  z  anestetyków  należy  unikać  wiedząc,  że
w trakcie zabiegu będzie podawany CO2 do jamy brzusznej?

A.  podtlenku azotu,
B.  halotanu,
C.  izofluranu,
D.  enfluranu.



Zadanie 59.
D o przyczyn hemolizy występującej w trakcie zabiegu hemodializy
NIE należy:

A.  zbyt wysoka temperatura roztworu dializacyjnego,
B.  hipertoniczny roztwór płynu dializacyjnego,
C . skażenie  płynu  dializacyjnego  przez  formaldehyd,

podchloryn sodu, chloraminę, azotany,
D . niedrożność  lub  zwężenie  l inii  krwi  czyli  przeszkoda

mechaniczna.

Zadanie 60.
BLS to:

A.  podstawowe zabiegi resuscytacyjne,
B.  zaawansowane zabiegi resuscytacyjne,
C . zabiegi  resuscytacyjne  wykonywane  przez  ratowników

medycznych,
D . zabiegi  resuscytacyjne  wykonywane  przez  ratowników

przedmedycznych.

Zadanie 61.
Najpoważniejszym  zagrożeniem  u  dzieci  we  wszystkich  nagłych
stanach jest:

A .  gorączka,
B.  odwodnienie,
C.  deficyt tlenu,
D.  zasadowica metaboliczna.

Zadanie 62.
Przerwanie  ciągłości  rdzenia  kręgowego  powyżej  czwartego
segmentu szyjnego u człowieka, prowadzi do braku:

A.  realizacji ruchów lokomocyjnych,
B.  połączenia układu pozapiramidowego,
C . połączenia  ośrodków oddechowych  pnia  mózgu  z  jądrami

ruchowymi mięśni oddechowych, zwłaszcza przepony,
D.  połączenia z układem autonomicznym.

Zadanie 63.
U  chorego  stwierdza  się  bladą,  zimną  skórę  pokrytą  potem,
postępujący  spadek  RR,  narastającą  tachykardię.  Powyższy  stan
sugeruje, że pacjent znajduje się:

A .  w fazie wstrząsu nieodwracalnego,
B.  w fazie wstrząsu kompensowanego,
C.  w okresie zaburzeń wstępnych,
D.  w stanie rozwijającego się wstrząsu septycznego.



Zadanie 64.
Surfaktant jest czynnikiem:

A.  powierzchniowym płuc,
B.  zwiększającym napięcie pęcherzyków płucnych,
C.  biorącym udział w wymianie gazowej,
D.  przyspieszającym rozprężanie pęcherzyków płucnych.

Zadanie 65.
Do klinicznej oceny równowagi wodno-elektrolitowej nie należy:

A.  zaburzenie ciepłoty ciała,
B.  uczucie pragnienia,
C.  suchość błon śluzowych,
D.  obniżone napięcie skóry.

Zadanie 66.
Na ciśnienie wewnątrzgałkowe NIE wpływa:

A.  ciśnienie tętnicze krwi,
B.  anestetyki i środki zwiotczające,
C.  temperatura ciała,
D.  zewnętrzny ucisk oka.

Zadanie 67.
Stosując u wcześniaka tlenoterapię musimy pamiętać o tym, że w
stosunku do dorosłego ma:

A.  zmniejszoną pojemność tlenową krwi,
B.  średnio mniejszą zawartość hemoglobiny we krwi,
C.  zwiększoną pojemność tlenową krwi,
D.  zwiększony przepływ krwi przez płuca.

Zadanie 68.
D o powikłań metabolicznych związanych z prowadzonym żywieniem
pozajelitowym zalicza się:

A .  hipoglikemię, hiperglikemię, niewydolność oddechową,
B.  hipomagnezemię, hipermagnezemię,
C.  mocznicę, kwasicę mleczanową,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 69.
Skala VAS stosowana do określania natężenia bólu jest to skala:

A.  słowna,
B.  l iniowa,
C.  punktowa,
D.  analogowa.



Zadanie 70.
Jednym  z  warunków  niezbędnych  do  zapewnienia  podczas
prowadzenia drenażu opłucnowego jest:

A .  zachowanie jednej pozycji ciała chorego,
B.  zapewnienie ujemnego ciśnienia w klatce piersiowej,
C.  tlenoterapia minimum 4 litry/minutę,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 71.
Zastawka Rubena w resuscytatorze jest zastawką:

A.  objętościową,
B.  przepływową,
C.  zwrotną,
D.  bezzwrotną.

Zadanie 72.
O złym rokowaniu we wstrząsie septycznym NIE świadczy:

A . niski,  niereagujący  na  farmakoterapię  obwodowy  opór
naczyniowy,

B.  uporczywa tachykardia,
C.  diureza godzinowa >1ml/kg/godz.,
D.  brak klinicznej reakcji na leki inotropowe.

Zadanie 73.
Która  z  wymienionych  metod  jest  właściwa  do  określania
natężenia bólu pooperacyjnego?

A.  opisanie przez pacjenta bólu słowami,
B.  zastosowanie skali analogowej (liniowej),
C.  zastosowanie skali punktowej (0 - 10 pkt),
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 74.
Pacjentka  z  astmą  oskrzelową,  przygotowywana  jest  do  operacji
plastyki  przepukliny  pachwinowej  prawej.  W  dniu  operacji
powinna otrzymać:

A.  ustaloną dawkę leków przeciwastmatycznych,
B.  zamiast dotychczasowych leków substytuty steroidowe,
C.  w razie potrzeby leki rozszerzające oskrzela,
D.  w dniu operacji odstawić leki dotychczasowe.



Zadanie 75.
Podstawową  zasadą  leczenia  wstrząsu  niezależnie  od  przyczyny
jest:

A . wyrównanie  niedoboru  objętości  krwi  krążącej  poprzez
przetoczenie krwi zgodnej,

B . zwiększenie  rzutu  serca  poprzez  podanie  leków
inotropowych,

C.  podanie leków przeciwhistaminowych,
D . zapewnienie  drożności  dróg  oddechowych,  przetaczanie

płynów oraz zwalczanie hipotonii i kwasicy.

Zadanie 76.
Która  z  funkcji  respiratora  jest  zbędna  do  wentylacji
noworodka?

A.  małe objętości oddechowe,
B.  szeroki zakres częstotliwości oddechów,
C.  podgrzewacz z nawilżaczem,
D.  wysokie ciśnienia oddechowe.

Zadanie 77.
Który z wymienionych leków nasennych zmniejsza opory w drogach
oddechowych i nie powoduje spadku ciśnienia tętniczego krwi?

A.  brietal,
B.  thiopental,
C.  ketamina,
D.  diprivan.

Zadanie 78.
45-letni  pacjent  zakwalifikowany  do  operacji  pęcherzyka
żółciowego,  z  leczonym  od  wielu  lat  stabilnym  nadciśnieniem
tętniczym,  regularnie  przyjmujący  leki,  zostanie  oceniony
według skali ASA do grupy:

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

Zadanie 79.
D o  OIT  przywieziono  kobietę,  która  upadła  straciwszy
przytomność.  U  pacjentki  obserwuje  się  szerokie  źrenice,
wilgotną  skórę,  ślinotok,  ciśnienie  tętnicze  i  tętno  w  normie,
płytki  oddech.  Poziomu  cukru  we  krwi  nie  da  się  określić
glukometrem. Wskazane objawy sugerują, że jest to śpiączka:

A.  hipoglikemiczna,
B.  mleczanowa,
C.  hiperosmotyczna,
D.  hiperglikemiczna.



Zadanie 80.
U niemowlęcia oddechy zastępcze prowadzimy obejmując ustami:

A.  tylko usta niemowlęcia,
B.  usta i nos niemowlęcia,
C.  usta lub nos niemowlęcia,
D.  tylko nos niemowlęcia.

Zadanie 81.
U pacjentów z hipotermią należy spodziewać się:

A . spowolnienia  częstości  oddechów  z  jednoczesnym
powiększeniem objętości minutowej,

B.  bradykardii opornej na leczenie atropiną,
C . wzmożenia odruchów neurologicznych z jednoczesną utratą

przytomności,
D.  obniżenia diurezy na skutek spadku filtracji kłębkowej.

Zadanie 82.
Środki  znieczulenia  miejscowego  najwcześniej  przerywają
przewodnictwo nerwowe w zakresie:

A .  czucia temperatury,
B.  przewodnictwa ruchowego,
C.  czucia bólu,
D.  napięcia mięśniowego.

Zadanie 83.
Największy  obszar  znieczulenia  uzyskuje  s ię  w  trakcie  blokady
splotu ramiennego z dojścia:

A.  pachowego,
B.  nadobojczykowego,
C.  między mięśniami pochyłymi,
D.  podobojczykowego.

Zadanie 84.
Z a  pomocą  cewnika  Swana  -  Ganza  nie  można  dokonać
bezpośredniego pomiaru:

A.  ciśnienia w tętnicy płucnej,
B.  oporu naczyń krążenia płucnego,
C.  temperatury ciała,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.



Zadanie 85.
Zespół  objawów:  ból  w  okolicy  podżebrowej  prawej,  wymioty,
żółtaczka,  encefalopatia,  koagulopatia,  hipoglikemia,  kwasica
metaboliczna i niewydolność nerek jest charakterystyczny dla:

A.  zatrucia tlenkiem węgla,
B.  zatrucia benzodiazepinami,
C.  zatrucia beta-blokerami,
D.  zatrucia paracetamolem.

Zadanie 86.
Prowadząc  żywienie  pozajelitowe  nie  powinno  się  podawać  do  żył
obwodowych roztworów o osmolarności większej niż:

A .  1200 mOsm/l,
B.  1000 mOsm/l,
C.  900 mOsm/l,
D.  800 mOsm/l.

Zadanie 87.
Długotrwałe  unieruchomienie  pacjenta  powoduje  zaburzenia
funkcjonowania całego organizmu. Najwcześniej pojawia się:

A . spadek  ilości  krwi  krążącej  i  zmniejszenie  pojemności
wyrzutowej serca,

B.  ograniczenie ruchomości i przykurcze w stawach,
C.  zaburzenia odżywiania i odleżyny,
D.  osłabienie siły mięśniowej i zanik mięśni.

Zadanie 88.
Zaburzenia  hemodynamiczne  w  początkowej  fazie  wstrząsu
septycznego hiperdynamicznego polegają na:

A . zwiększeniu  pojemności  minutowej  serca  i  obniżeniu
oporu obwodowego,

B . zmniejszeniu  pojemności  minutowej  serca  i  obniżeniu
oporu obwodowego,

C . zwiększeniu  pojemności  minutowej  serca  i  podwyższeniu
oporu obwodowego,

D . zmniejszeniu pojemności minutowej serca i podwyższeniu
oporu obwodowego.

Zadanie 89.
Hipotensja pooperacyjna NAJRZADZIEJ jest wynikiem:

A.  hipowolemii,
B.  resztkowego działania środków znieczulających,
C.  zaburzeń rytmu serca,
D.  niewydolności prawokomorowej.



Zadanie 90.
W  fazie  końcowej  zabiegu  operacyjnego  odwarstwienia  siatkówki,
w  celu  zmniejszenia  krwawienia,  stosowana  jest  tamponada
miejsca  operowanego  poprzez  wprowadzenie  pęcherzyka
samorozprężającego  się  gazu  sześciofluorku  siarki  lub
perfluoropropanu. Z tego powodu zalecane jest zastosowanie:

A . ciągłego  znieczulenia  dożylnego  TIVA  z  użyciem
propofolu,

B.  znieczulenia ogólnego z zastosowaniem Ketaminy,
C.  stosowanie podtlenku azotu,
D . wszystkie  opisane  powyżej  rodzaje  znieczuleń  są

zalecane.

Zadanie 91.
Wentylacja  płuc  typu  IMV  (ang.  Intermittent  mandatory
ventilation) jest to wentylacja:

A.  przerywana, wymuszona,
B.  wspomagana ciśnieniem,
C.  ciśnieniami dodatnio - ujemnymi,
D.  przerywanymi ciśnieniami dodatnimi.

Zadanie 92.
W  przypadku  wysunięcia  podejrzenia  śmierci  mózgu,  celem
potwierdzenia tego rozpoznania należy:

A . trzykrotnie w odstępach dwugodzinnych wykonać badania
potwierdzające  nieobecność  odruchów  pniowych  oraz
bezdech,

B . dwukrotnie w odstępach trzygodzinnych wykonać badania
potwierdzające  nieobecność  odruchów  pniowych  oraz
bezdech,

C . wykonać  badane  elektroencefalograficzne  i  angiografię
mózgową,

D . wykonać  angiografię  mózgową  oraz  wykonać  badania
potwierdzające nieobecność odruchów pniowych.

Zadanie 93.
Zdrowa  ciężarna  pacjentka  została  zakwalifikowana  do  cięcia
cesarskiego  w  znieczuleniu  przewodowym.  Leży  na  stole
operacyjnym  na  plecach.  Po  kilku  minutach  sygnalizuje  z łe
samopoczucie  a  wezwany  lekarz  podejrzewa  wystąpienie  zespołu
żyły głównej dolnej. Jakie działania należy podjąć natychmiast?

A.  ułożyć pacjentkę na lewym boku,
B.  podać tlen przez maskę,
C.  wypełnić łożysko naczyniowe płynami infuzyjnymi,
D.  podać leki obkurczające naczynia.



Zadanie 94.
W pierwszej minucie po urodzeniu noworodek ma tętno poniżej 100
uderzeń/min,  nieregularny  oddech,  obwodową sinicę,  jest  wiotki,
brak  reakcji  na  odsysanie  z  gardła.  Ocena  noworodka  w  skali
Apgar wyniesie:

A .  1 punkt,
B.  3 punkty,
C.  4 punkty,
D.  5 punktów.

Zadanie 95.
W  przypadku  zaobserwowanych  objawów  przeciążenia  układu
krążenia należy przerwać transfuzję krwi oraz:

A . ułożyć  chorego  w  pozycji  siedzącej,  zastosować
tlenoterapię,

B . ułożyć  chorego  w  pozycji  bezpiecznej,  podać  płyn
infuzyjny,

C.  zastosować tlenoterapię, podać hydrokortyzon,
D . ułożyć  chorego  w  pozycji  na  wznak,  obserwować

podstawowe parametry życiowe.

Zadanie 96.
W  chirurgii  jednego  dnia  do  znieczulenia  zastosowano
benzodwuazepiny i Ketaminę. Ten rodzaj znieczulenia to:

A.  neuroleptanalgezja,
B.  neuroleptanestezja,
C.  ataraanalgezja,
D.  anestezja dysocjowana.

Zadanie 97.
Wskazaniem do założenia dostępu do jamy szpikowej u 5-letniego
dziecka jest:

A .  stosowanie żywienia pozajelitowego,
B.  podanie kontrastu,
C.  stan nagłego zagrożenia życia,
D.  każdy stan wymagający założenia dojścia centralnego.

Zadanie 98.
Ułożenie:  kończyny  górne  wyprostowane  w  stawach  łokciowych,
nawrócone  i  zgięte  w  stawie  nadgarstkowym,  kończyny  dolne
wyprostowane  w  stawach  kolanowym  i  skokowym,  jest
charakterystyczne w:

A.  plegii,
B .  odmóżdżeniu,
C.  odkorowaniu,
D.  hemiparesis.



Zadanie 99.
Najczęstszą  przyczyną  nagłego  zatrzymania  krążenia  u  dzieci
jest niedotlenienie spowodowane:

A.  urazem głowy,
B.  niedrożnością dróg oddechowych,
C.  niewydolnością krążenia,
D.  stanem drgawkowym.

Zadanie 100.
U chorego we wstrząsie kardiogennym dokonuje się pomiaru:

A.  ciśnienia tętniczego krwi, diurezy godzinowej,
B . ośrodkowego  ciśnienia  żylnego,  saturacji  krwi

tętniczej,
C.  temperatury ciała, tętna, ciśnienia w tętnicy płucnej,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 101.
Utrata krwi jest przyczyną:

A.  przewodnienia izotonicznego,
B.  odwodnienia izotonicznego,
C.  odwodnienia hipertonicznego,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 102.
Nieprawdą jest, że anatomiczna przestrzeń martwa:

A . t o  część  objętości  wdychanej  nie  docierającej  do
pęcherzyków  płucnych  lecz  pozostającej  w  drogach
oddechowych  od  poziomu  ust  aż  do  ujścia  pęcherzyków
płucnych,

B.  wynosi u dorosłego 5 ml/kg masy ciała,
C . wzrasta  w  czasie  wdechu  z  powodu  rozciągnięcia  dróg

oddechowych,
D . t o  część  objętości  oddechowej  nie  biorącej  udziału  w

wymianie gazowej.

Zadanie 103.
Nastawienia złamanej kończyny górnej w obrębie nadgarstka można
dokonać w:

A.  blokadzie splotu ramiennego z dostępu pachowego,
B.  odcinkowym znieczuleniu dożylnym (IVRA),
C.  znieczuleniu ogólnym,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 104.
Objawami kwasicy metabolicznej jest:

A .  oddech Kussmaula,
B.  słabsze działanie katecholamin,
C.  splątanie,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 105.
Tężyczka  i  objawy  pseudotężyczkowe  -  skurcz  krtani,  powiek,
napad  dusznicy  bolesnej  lub  częstoskurczu,  napadowe
niedokrwienie palców rąk lub nóg, świadczą o:

A.  hipokalcemii,
B.  hipokaliemii,
C.  hipomagnezemii,
D.  hipofosfatemii.

Zadanie 106.
Test Allena służy do:

A.  oceny sprawności krążenia w obrębie ręki,
B.  wykalibrowania linii tętniczej,
C.  pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego,
D.  identyfikacji położenia wkłucia centralnego.

Zadanie 107.
Wskazaniem do hemodializy NIE jest/są:

A.  przewodnienie organizmu,
B.  zaburzenia wodno - elektrolitowe i kwasowo - zasadowe,
C.  ostre zatrucie lekami,
D.  ARDS.

Zadanie 108.
U  pacjenta  w  przebiegu  zawału  serca  w  elektrokardiogramie
zamiast  prawidłowych  zespołów  QRS  pojawiają  się  szybkie,
nieregularne wychylenia o częstości powyżej 360/min. Zapis EKG
wskazuje na wystąpienie u pacjenta:

A.  migotania komór,
B.  częstoskurczu komorowego,
C.  migotania przedsionków,
D.  częstoskurczu nadkomorowego.

Zadanie 109.
Całkowita  objętość  krwi  pełnej  u  zdrowego  dorosłego  człowieka
wynosi:

A .  50 - 56 ml/kg m.c.
B.  55 - 60 ml/kg m.c.
C.  60 - 66 ml/kg m.c.
D.  67 - 70 ml/kg m.c.



Zadanie 110.
Świeżo mrożone osocze można przechowywać w temperaturze minus
30˚ C nie dłużej niż:

A .  3 miesiące,
B.  6 miesięcy,
C.  9 miesięcy,
D.  1 rok.

Zadanie 111.
Najczęstszą przyczyną chorób niezapalnych układu oddechowego u
noworodków jest:

A .  ARDS,
B.  IRDS,
C.  MODS,
D.  DIC.

Zadanie 112.
W przypadku autologicznej transfuzji krwi stosuje się:

A .  przedoperacyjne oddanie krwi własnej,
B.  przedoperacyjną hemodylucję izowolemiczną,
C.  śródoperacyjną maszynową autotransfuzję,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 113.
Dysponujesz  2%  Lignocainą  w  ampułkach  po  2  ml.  Oblicz  jaką
ilość roztworu zużyjesz, aby podać choremu 100 mg tego leku?

A.  20 ml,
B.  5 ml,
C.  3 ampułki,
D.  powyżej nie wymieniono prawidłowej dawki leku.

Zadanie 114.
Która  metoda  tlenoterapii  daje  możliwość  uzyskania  wysokich
stężeń tlenu?

A.  okulary tlenowe,
B.  cewnik donosowy,
C.  maski Venturiego,
D.  maski z oddechem bezzwrotnym.



Zadanie 115.
Standard  podstawowy  monitorowania  stanu  klinicznego  chorego
podczas zabiegu operacyjnego i znieczulenia ogólnego obejmuje:

A . pomiar  temperatury  ciała,  RR,  tętna,  nie  rzadziej  niż
c o  5  min;  stężenia  tlenu  w  mieszaninie  oddechowej,
l iczby  oddechów,  natlenowania,  wentylacji,  czynności
układu  krążenia-EKG,  głębokości  znieczulenia,  stopnia
zwiotczenia,

B . pomiar  stopnia  zwiotczenia,  RR,  tętna,  oddechu,  krzywej
EKG, co 5-10 minut,

C . obserwację  zabarwienia  powłok  skórnych,  stopnia
zwiotczenia,  RR,  tętna,  oddechu,  krzywej  EKG  co  5-10
min, diurezy godzinowej,

D . pomiar  perfuzji  tkankowej,  oddechu,  tętna,  RR,
tolerancji na stosowaną farmakoterapię i płynoterapię.

Zadanie 116.
Resuscytacja bezprzyrządowa obejmuje oddech ratowniczy oraz:

A.  płynoterapię,
B.  defibrylację serca,
C.  leczenie farmakologiczne,
D.  uciskanie klatki piersiowej.

Zadanie 117.
Mechanizmem kompensacyjnym kwasicy metabolicznej jest:

A .  wzrost wartości pO2,
B.  zwiększenie wentylacji i obniżenie wartości pCO2,
C.  reabsorpcja w kanalikach i obniżenie stężenia HCO3,
D.  zmniejszenie wentylacji i podwyższenie wartości pCO2.

Zadanie 118.
Ciśnienie tętnicze krwi metodą krwawą monitoruje s ię ze wskazań
klinicznych. WYJĄTEK stanowi:

A . konieczność  rygorystycznego  panowania  nad  ciśnieniem
krwi (np. tętniaki),

B.  krytyczne nadciśnienie tętnicze,
C.  pacjent niestabilny hemodynamicznie,
D.  konieczność częstego pobierania próbek krwi tętniczej.

Zadanie 119.
Chorego przytomnego, z zawałem mięśnia sercowego, należy ułożyć
w pozycji:

A .  bocznej bezpiecznej,
B.  płaskiej,
C.  półsiedzącej,
D.  siedzącej.



Zadanie 120.
Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) służy ocenie:

A . wypełnienia łożyska naczyniowego i  pracy prawej komory
serca,

B.  czynności oddechowej,
C.  świadomości,
D.  pracy lewej komory serca.

Zadanie 121.
Kapnogram określa:

A.  zawartość CO2 w końcowej fazie wydechowej,
B.  stężenie hemoglobiny,
C.  wysycenie hemoglobiny tlenem,
D.  stężenie tlenu podczas jednego wdechu.

Zadanie 122.
Który z podanych objawów NIE występuje po podaniu Ketaminy?

A.  przyspieszona czynność serca,
B.  zmniejszenie bólu,
C.  rozszerzenie źrenic,
D.  otwarcie oczu podczas anestezji.

Zadanie 123.
U  kobiety  ciężarnej  stwierdzono  stan  przedrzucawkowy,  który
objawił  s ię  po  24  tygodniu  ciąży  stałym  nadciśnieniem
tętniczym,  obrzękami  twarzy  i  rąk,  bólami  głowy.  W  celu
zapobiegania i leczenia stanów drgawkowych używa się:

A .  relanium,
B.  siarczan magnezu,
C.  preparaty wapnia,
D.  droperidol.

Zadanie 124.
14-letnia  dziewczynka,  przygotowana  do  planowanego  zabiegu
usunięcia  guza  jajnika  w  znieczuleniu  ogólnym.  W  wywiadzie
chorobowym podano niedoczynność tarczycy. Pacjentka dotychczas
leczona  preparatami  hormonalnymi  tarczycy.  Jakie  jest
zapotrzebowanie na leki anestetyczne w niedoczynności tarczycy?

A.  podwyższone,
B.  zgodne do wagi ciała,
C.  zmniejszone,
D.  wzrasta wraz z wiekiem.



Zadanie 125.
Najczęściej  występującym powikłaniem przetok  tętniczo  -  żylnych
jest:

A .  zakażenie,
B.  niewydolność tętnicza (zespół podkradania),
C.  niewydolność żylna przedramienia,
D.  zakrzepica.

Zadanie 126.
Przed  przekazaniem  pacjenta  po  zabiegu  operacyjnym  i
znieczuleniu  na  salę/oddział  poznieczuleniowy,  dokonywana  jest
ocena jego stanu zdrowia wg zmodyfikowanej skali Aldrete'a:

A . ocenie  poddaje  s ię  3  zasadnicze  parametry:  saturację,
parametry krążeniowo-oddechowe, świadomość,

B . ocenie  podaje  s ię  5  parametrów:  aktywność  ruchową,
oddychanie,  ciśnienie  tętnicze  w  stosunku  do  wartości
przed  znieczuleniem,  stopień  przytomności,  saturację
hemoglobiny tlenem,

C . ocenie  poddaje  s ię  stopień  nawiązania  spontanicznej
rozmowy  z  chorym,  funkcję  nerek  w  oparciu  o  diurezę
godzinową, utratę śródoperacyjną płynów,

D . dokonuje się tylko oceny stanu wybudzenia uwzględniając
powrót czynności motorycznych, ale również występowanie
nie  zaburzonej  mowy  i  stanu  hemodynamicznego  układu
krążenia oraz oddychania.

Zadanie 127.
Jakie działanie na oskrzela ma atropina?

A.  rozszerza oskrzela,
B.  zwęża oskrzela,
C.  nie wywiera wpływu na oskrzela,
D.  zwęża a potem rozszerza oskrzela.

Zadanie 128.
Ciśnienie zaklinowania włośniczek płucnych jest:

A .  pomiarem obciążenia wstępnego prawej komory,
B.  pomiarem ciśnienia hydrostatycznego kapilar płucnych,
C . wiarygodnym  pomiarem  do  różnicowania  sercowego  i

pozasercowego obrzęku płuc,
D.  ciśnieniem w mikrokrążeniu płucnym.



Zadanie 129.
Anestezja z wykorzystaniem podciśnienia to:

A . celowe  obniżenie  układowego  ciśnienia  tętniczego  w  celu
zmniejszenia krwawienia i ułatwienia zabiegu,

B.  obniżenie podaży płynów podczas znieczulenia,
C . indukcja  znieczulenia  u  pacjenta  z  ciśnieniem

skurczowym poniżej 100 mmHg,
D.  anestezja polegająca na zmniejszeniu rzutu serca.

Zadanie 130.
Najczęstszym powikłaniem świeżego zawału serca jest/są:

A.  zatory i zakrzepy,
B.  ostry tętniak,
C.  pęknięcie przegrody serca,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 131.
Charakterystyczne cechy zapisu EKG w hiperpotasemii to:

A .  wysoki, kończysty załamek T,
B.  wysoki, kończysty załamek P,
C.  odwrócenie załamka P,
D.  obniżenie odcinka ST.

Zadanie 132.
We wszystkich rodzajach wstrząsu występuje:

A.  upośledzenie utlenowania komórek,
B.  zmniejszenie rzutu serca,
C.  niskie ośrodkowe ciśnienie żylne,
D.  zwiększenie krążącej objętości płynów.

Zadanie 133.
Reakcja  zgięciowa  w  odpowiedzi  ruchowej  w  skali  Glasgow
oznacza:

A.  1 pkt.
B.  2 pkt.
C.  3 pkt.
D.  4 pkt.

Zadanie 134.
Podczas  długotrwałego  podawania  leków  drogą  dożylną,
najmniejsze ryzyko zakażenia występuje podczas zastosowania:

A.  kaniuli w żyle obwodowej,
B.  kaniuli w żyle centralnej,
C.  portu donaczyniowego,
D . ryzyko  zakażenia  w  wymienionych  metodach  jest  takie

samo.



Zadanie 135.
Do którego znieczulenia stosuje się strzykawkę niskooporową?

A.  nasiękowego,
B.  podpajęczynówkowego,
C.  zewnątrzoponowego,
D.  splotu ramiennego.



PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 231214
GRUPA 1
Zadanie 1.
Spośród wymienionych niedepolaryzujących środków zwiotczających
najszybsze działanie wykazuje:

A.  rokuronium,
B.  wekuronium,
C.  cis-atrakurium,
D.  miwakurium.

Zadanie 2.
Antagonistyczne  właściwości  w  stosunku  receptora
benzodiazepinowego wykazuje:

A.  Flumazenil (Anexate),
B.  Nalokson (Narcan),
C.  Flunitrazepam (Rohypnol),
D.  Propofol (Diprivan).

Zadanie 3.
W  związku  z  niewydolnym  oddechem  bezpośrednio  po  operacji
pacjent  wymaga  sztucznej  wentylacji  płuc.  Wartości  PCO2=80,
HCO3 = 24, BB=48 mEq /l, BE=0, pH=7,2 odpowiadają:

A.  kwasicy oddechowej wyrównanej,
B.  kwasicy oddechowej niewyrównanej,
C.  alkalozie oddechowej wyrównanej,
D.  alkalozie oddechowej niewyrównanej.

Zadanie 4.
Największe  znaczenie  w  znieczuleniu  ogólnym  do  cięcia
cesarskiego ma czas:

A.  od indukcji do nacięcia skóry,
B.  od indukcji do nacięcia macicy,
C.  od nacięcia macicy do wydobycia płodu,
D.  od nacięcia skóry do wydobycia płodu.

Zadanie 5.
Jednym z powikłań stosowania dużych dawek Furosemidu jest:

A .  przejściowa lub trwała głuchota,
B.  hiperkaliemia i hipermagnezmia,
C.  uogólnione obrzęki obwodowe,
D.  niewydolność oddechowa.



Zadanie 6.
Kompleksowa  opieka  terapeutyczno-pielęgnacyjna  nad  dawcą
narządów, polega na:

A.  zapewnieniu odpowiedniej wentylacji,
B .  zapewnieniu odpowiedniej wentylacji i diurezy,
C . stabilizacji  układu  krążenia,  zapewnieniu  należytej

wentylacji, utrzymaniu normotermii,
D . stabilizacji  układu  krążenia,  zapewnieniu  należytej

wentylacji, utrzymaniu normotermii, wyrównaniu zaburzeń
elektrolitowych i biochemicznych, utrzymaniu diurezy.

Zadanie 7.
Który z podanych objawów NIE występuje po podaniu Ketaminy?

A.  przyspieszona czynność serca,
B.  zmniejszenie bólu,
C.  rozszerzenie źrenic,
D.  otwarcie oczu podczas anestezji.

Zadanie 8.
45-letni  pacjent  przyjęty  na  blok  operacyjny  z  rozpoznanym
tętniakiem  aorty  brzusznej.  U  pacjenta  wykonano  znieczulenie
ogólne  dotchawicze  +  znieczulenie  przewodowe  ciągłe  dla
zabezpieczenia  przeciwbólowego  pooperacyjnego  oraz  poprawy
czynności  płuc  w  okresie  pooperacyjnym.  Czy  wskazane  jest
założenie cewnika do pęcherza moczowego?

A.  nie ma konieczności,
B.  tak, powinien być założony na sali operacyjnej,
C.  w zależności od sugestii chirurgów,
D.  tak, po skończonym zabiegu.

Zadanie 9.
Wstępna  płynoterapia  w  chorobie  oparzeniowej  z  zastosowaniem
reguły  Parklanda  polega  na  przetaczaniu  następującej  i lości
płynów:

A . 1,5 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni
ciała/24 godziny,

B . 4  ml  roztworu  krystaloidów/kg/%  oparzonej  powierzchni
ciała/24 godziny,

C . 1 0 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni
ciała/24 godziny,

D . 2 0 ml roztworu krystaloidów/kg/% oparzonej powierzchni
ciała/24 godziny.



Zadanie 10.
Należną długość sondy do żywienia można określić mierząc:

A.  odległość od końca nosa do wyrostka mieczykowatego,
B.  odległość od płatka ucha do wyrostka mieczykowatego,
C.  odległość nosa do lewej części nadbrzusza,
D . o d  końca  nosa  do  płatka  ucha  i  następnie  od  ucha  do

wyrostka mieczykowatego.

Zadanie 11.
Niedostateczna zawartość tlenu we krwi tętniczej to:

A .  hipoksemia,
B.  hipoksja,
C.  hiperkapnia,
D.  desaturacja.

Zadanie 12.
Drabina analgetyczna WHO jest to drabina:

A.  jednostopniowa,
B.  dwustopniowa,
C.  trzystopniowa,
D.  czterostopniowa.

Zadanie 13.
Surfaktant,  będący  mieszaniną  białek,  fosfolipidów  i
węglowodanów:

A . zwiększa  napięcie  powierzchniowe  w  pęcherzykach
płucnych i zapobiega ich zapadaniu się,

B . obniża napięcie powierzchniowe w pęcherzykach płucnych
i zapobiega ich zapadaniu się,

C . n ie  wpływa  na  napięcie  powierzchniowe  w  pęcherzykach
płucnych,

D . produkowany  przez  opłucną,  ułatwia  przesuwanie  się  je j
blaszek w czasie oddychania.

Zadanie 14.
Zapotrzebowanie na leki anestetyczne u trzeźwego alkoholika:

A.  maleje,
B.  nie zmienia się,
C.  wzrasta,
D.  anestetyki nie działają.

Zadanie 15.
Zakłócenia pracy pulsoksymetru NIE są spowodowane:

A.  niedostatecznym przepływem obwodowym,
B.  interferencją z nieprawidłowymi hemoglobinami,
C.  interferencją z barwnikami,
D.  ułożeniem kończyny poniżej poziomu serca.



Zadanie 16.
CPAP charakteryzuje się:

A . dodatnim  ciśnieniem  w  drogach  oddechowych  w  czasie
wdechu i dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych w
czasie wydechu,

B . dodatnim  ciśnieniem  w  drogach  oddechowych  w  czasie
wdechu i ujemnym ciśnieniem w drogach oddechowych w
czasie wydechu,

C . ujemnym  ciśnieniem  w  drogach  oddechowych  w  czasie
wdechu i dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych w
czasie wydechu,

D . ujemnym  ciśnieniem  w  drogach  oddechowych  w  czasie
wdechu i ujemnym ciśnieniem w drogach oddechowych w
czasie wydechu.

Zadanie 17.
Kontrola  skuteczności  prowadzenia  sztucznej  wentylacji  NIE
obejmuje monitorowania:

A.  diurezy godzinowej,
B.  zabarwienia płytek paznokciowych,
C.  prawidłowej wartości ciśnienia tętniczego i tętna,
D.  osłuchiwania klatki piersiowej.

Zadanie 18.
Oceniając  ryzyko  rozwoju  odleżyn  przy  pomocy  skali  Norton
bierze się po uwagę:

A . stan  kliniczny,  stan  psychiczny,  aktywność,  ruchliwość,
czynność zwieraczy,

B . płeć,  wiek,  stan  skóry,  budowę  ciała,  ruchliwość,
apetyt,

C . skalę  Glasgow,  aktywność,  stan  skóry,  czynność
zwieraczy,

D . obrażenia  ciała,  długość  pobytu  na  oddziale,
niedożywienie tkankowe, defekt neurologiczny.

Zadanie 19.
O złym rokowaniu we wstrząsie septycznym NIE świadczy:

A . niski,  niereagujący  na  farmakoterapię  obwodowy  opór
naczyniowy,

B.  uporczywa tachykardia,
C.  diureza godzinowa >1ml/kg/godz.,
D.  brak klinicznej reakcji na leki inotropowe.



Zadanie 20.
D o grupy leków antycholinergicznych stosowanych w premedykacji
zalicza się:

A .  cymetydynę,
B.  metoclopramid,
C.  ranitydynę,
D.  atropinę.

Zadanie 21.
Wdmuchiwanie większej objętości powietrza do płuc ratowanego w
czasie  resuscytacji  oddechowej  metodami  przyrządowymi  grozi
przede wszystkim:

A.  regurgitacją i aspiracją do dróg oddechowych,
B.  rozdęciem pęcherzyków płucnych z wystąpieniem odmy,
C . niedotlenieniem  na  skutek  nadciśnienia  w  drogach

oddechowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 22.
Położenie  rurki  intubacyjnej  w  tchawicy  ocenia  się  na
podstawie:

A.  kontroli wypełnienia mankietu uszczelniającego,
B.  osłuchiwania płuc stetoskopem,
C.  obserwacji klatki piersiowej chorego,
D . długości  rurki  dotchawiczej  poza  górnymi  drogami

oddechowymi.

Zadanie 23.
Płyny krystaloidowe powodują przede wszystkim wzrost objętości:

A .  płynu pozanaczyniowego,
B.  osocza,
C.  płynu wewnątrzkomórkowego,
D.  śródnaczyniowej.

Zadanie 24.
Przyczyną hiperkalemii nie jest:

A .  upośledzenie wydalania,
B.  rozległy uraz tkanek u osoby z niewydolnością nerek,
C.  nadużywanie środków przeczyszczających,
D.  niewydolność kory nadnerczy.



Zadanie 25.
Przechodzenie gazów oddechowych z pęcherzyków płucnych do krwi
i z powrotem to?

A.  wentylacja,
B.  dyfuzja,
C.  perfuzja,
D.  dystrybucja.

Zadanie 26.
W  większości  rodzajów  wstrząsów,  wcześnie  dochodzi  do
zmniejszenia  pojemności  minutowej  serca.  WYJĄTEK  stanowi
wstrząs:

A.  anafilaktyczny,
B.  hipowolemiczny,
C.  kardiogenny,
D.  septyczny.

Zadanie 27.
Niedokrwienie  ściany  dolnej  charakterystyczne  dla  zawału  serca
objawia  się  nieprawidłowym  zapisem  EKG  w  następujących
odprowadzeniach:

A.  I; aVL; V2- V5,
B.  III; aVL,
C.  II; III; aVF
D.  II; III; V5- V6.

Zadanie 28.
Niedotlenione  niemowlęta  są  zwykle  areaktywne  i  wiotkie.
Niedotlenienie  u  dzieci  starszych  objawia  się  niepokojem,
pobudzeniem lub sennością.

A.  pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe,
B.  pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe,
C.  obydwa zdania są fałszywe,
D.  obydwa zdania są prawdziwe.

Zadanie 29.
Jaką  czynność  należy  wykonać  przed  rozpoczęciem  hemodializy  i
po jej zakończeniu u chorego przewlekle dializowanego?

A.  podać środek uspokajający,
B.  podać środek przeciwbólowy,
C.  zważyć chorego,
D.  przetoczyć płyny infuzyjne.



Zadanie 30.
Pierwotną przyczyną kwasicy metabolicznej jest:

A .  niewydolność krążenia,
B . nadprodukcja  jonów  wodorowych  lub  nadmierna  utrata

wodorowęglanów;
C.  kwasica o różnej etiologii,
D.  zatrucia.

Zadanie 31.
Środki  znieczulenia  miejscowego  wstrzyknięte  w  odpowiednim
stężeniu w okolicę nerwu przerywają przewodnictwo w tym nerwie.
Który  z  wymienionych  leków  znieczulenia  miejscowego  NIE  jest
amidem?

A.  Lignocaina,
B.  Prilocaina,
C.  Procaina,
D.  Bupivacaina.

Zadanie 32.
Który z anestetyków wziewnych ma najmniej depresyjny wpływ na
układ krążenia?

A.  halotan,
B.  izofluran,
C.  enfluran,
D.  sevofluran.

Zadanie 33.
Pacjent ze znaczną dusznością oraz wypełnieniem żył szyjnych. W
wywiadzie  podaje  nagły  ból  w  prawej  części  klatki  piersiowej
podczas  wysiłku  fizycznego.  Stan  jego  systematycznie  s ię
pogarsza.  Nad prawym płucem wypuk bębenkowy,  zanik  szmerów
oddechowych. W tej sytuacji pacjentowi należy:

A.  podać tlen a następnie wykonać torakotomię,
B.  odbarczyć odmę prężną,
C.  wykonać intubację i prowadzić oddech wspomagany,
D.  wykonać konikotomię igłową.



Zadanie 34.
Minimalne stężenie pęcherzykowe (MAC) jest podstawowym pojęciem
do oceny siły działania anestetyków wziewnych, ponieważ:

A . jest  stosunkiem  stężenia  anestetyku  w  dwóch  fazach,
które  znajdują  się  w  równowadze  -  współczynnik
rozpuszczalności krew/gaz,

B.  pozwala porównać ze sobą różne środki wziewne,
C . umożliwia  ilościową  ocenę  wpływu  innych  leków,

temperatury, wieku na zapotrzebowanie anestetyku,
D . umożliwia  ocenę  na  zapotrzebowanie  anestetyku  oraz

określa jego stężenie niezbędne do zniesienia bólu.

Zadanie 35.
Analgezja  sterowana  przez  pacjenta  (PCA)  jest  lepszą  formą
analgezji  pooperacyjnej niż  okresowe podawanie leku na żądanie,
ponieważ:

A.  może powodować zmniejszenie całkowitej dawki leku,
B.  zapewnia większą satysfakcję chorego,
C.  powoduje lepsze zniesienie bólu,
D.  wszystkie wymienione są prawidłowe.

Zadanie 36.
Przygotowujesz  się  do  znieczulenia  ogólnego  30-letniej  kobiety
z  nadczynnością  tarczycy.  W  czasie  zabiegu  planowane  jest
usunięcie  wola  zamostkowego.  Do  intubacji  tchawicy  należy  użyć
rurki:

A .  profilowanej północnej,
B.  z balonem,
C.  zbrojonej,
D.  profilowanej południowej.

Zadanie 37.
Zespół ARDS jest wynikiem:

A.  procesu zapalnego, uszkodzenia tkanki płucnej,
B.  nagromadzenia się płynu obrzękowego,
C.  obrzęku płuc,
D.  niewydolności krążenia.

Zadanie 38.
Usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych u chorego zaintubowanego
lub  z  tracheostomią,  oprócz  odsysania  je j  za  pomocą  cewnika
polega na:

A . zmniejszeniu  si ły  ucisku  mankietu  uszczelniającego  na
ściany tchawicy,

B.  ogrzewaniu wdychanego powietrza,
C.  stosowaniu zabiegów fizykoterapeutycznych,
D.  nawilżaniu gazów oddechowych.



Zadanie 39.
Do oceny poziomu przytomności u dziecka służy:

A.  skala AVPU,
B.  skala APPT,
C.  faces Scale,
D.  skala Ramsaya.

Zadanie 40.
U  pacjenta  operowanego  z  powodu  skoliozy  podczas  zabiegu  w
znieczuleniu  ogólnym  wystąpił  spadek  ciśnienia  tętniczego  z
jednoczesnym obniżeniem końcowo - wydechowego stężenia CO2, bez
stwierdzenia  krwawienia  i  niedrożności  dróg  oddechowych.
Najbardziej prawdopodobnym powikłaniem jest wystąpienie:

A.  zatoru tłuszczowego,
B.  zatoru powietrznego,
C.  paraplegii,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 41.
W  celu  ograniczenia  wtórnych  uszkodzeń  mózgu  w  okresie
okołooperacyjnym u chorego z obrażeniami czaszkowo-mózgowymi
najprostszą metodą obniżania ciśnienia śródczaszkowego jest:

A . ułożenie  pacjenta  z  górną  połową  ciała  uniesioną  pod
kątem do 30˚,

B . stabilizacja  układu  krążenia,  tak  aby  średnie  ciśnienie
tętnicze wynosiło 75 mmHg,

C.  utrzymanie ujemnego bilansu wodnego,
D.  stosowanie glikokortykosteroidów.

Zadanie 42.
Jednym ze wskazań do stymulacji serca jest:

A .  migotanie komór,
B.  migotanie przedsionków,
C.  blok przedsionkowo - komorowy III°,
D.  tachykardia > 130/min.

Zadanie 43.
Celem premedykacji NIE jest:

A .  zniesienie bólu,
B . sedacja  ze  zniesieniem  odruchów  obronnych  i  zdolności

współpracy,
C.  spowodowanie niepamięci,
D.  zapobieżenie zachłyśnięciu.



Zadanie 44.
Szybkie  podanie  katecholamin  we  wlewie  kroplowym  może
spowodować:

A . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  z  jednoczesnym
zwolnieniem akcji serca,

B . podwyższenie  ciśnienia  tętniczego  oraz  przyśpieszenie
czynności serca do migotania komór włącznie,

C . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  i  częstoskurczu
komorowego,

D . podwyższenie  ciśnienia  tętniczego  i  bradykardię
zatokową.

Zadanie 45.
W pierwszej minucie po urodzeniu noworodek ma tętno poniżej 100
uderzeń/min,  nieregularny  oddech,  obwodową sinicę,  jest  wiotki,
brak  reakcji  na  odsysanie  z  gardła.  Ocena  noworodka  w  skali
Apgar wyniesie:

A .  1 punkt,
B.  3 punkty,
C.  4 punkty,
D.  5 punktów.

Zadanie 46.
W  czasie  długiego  znieczulenia  ogólnego  w  mankiecie
uszczelniającym  rurki  dotchawiczej  zachodzą  zmiany  ciśnienia,
które są spowodowane:

A.  stosowaniem sevofluranu,
B.  preoksygenacją,
C . ogrzaniem się gazów oddechowych i stosowaniem podtlenku

azotu,
D.  prowadzeniem chorego w podciśnieniu kontrolowanym.

Zadanie 47.
Wskaż prawdziwe twierdzenie dotyczące hemofiltracji:

A . stosowanie  metod  ciągłych  w  leczeniu  ostrej
niewydolności  nerek  wymaga  stosowania  postępowania
antykoagulacyjnego,

B . podstawową  zasadą  ciągłej  techniki  leczenia
nerkozastępczego  jest  stałe,  stopniowe  usuwanie  płynu
(filtratu)  i  substancji  w  nim  rozpuszczonych  z  krwi
pacjenta,

C . zabieg  hemofiltracji  nie  powoduje  hemodynamicznej
niestabilności krążenia,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 48.
Znieczulenie krzyżowe może być zastosowane podczas zabiegów w
obrębie:

A.  krocza,
B.  miednicy większej,
C.  kończyn dolnych,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 49.
Po dożylnym podaniu Fentanylu NIE występuje:

A.  depresja oddechowa,
B.  wzrost przepływu nerkowego,
C.  bradykardia,
D.  zahamowanie perystaltyki jelit.

Zadanie 50.
Do oceny świadomości chorego używa się skali:

A .  Guedela,
B.  VAS,
C.  ASA,
D.  Glasgow.

Zadanie 51.
Zbyt wąski mankiet w czasie pomiaru ciśnienia tętniczego metodą
pośrednią spowoduje, iż pomiar będzie:

A .  zaniżony,
B.  zawyżony,
C . zaniżony  lub  adekwatny,  w  zależności  od  ułożenia

kończyny,
D.  nie będzie różnicy w pomiarze.

Zadanie 52.
Zestawy do żywienia parenteralnego należy wymieniać co:

A.  6 godzin,
B.  12 godzin,
C.  24 godziny,
D.  36 godzin.

Zadanie 53.
I lość  gazu  zawarta  w  płucach  na  końcu  maksymalnego  wdechu
określana jest jako:

A.  pojemność życiowa,
B.  pojemność wdechowa,
C.  całkowita pojemność płuc,
D.  objętość oddechowa.



Zadanie 54.
Reguła Parklanda odnosi się do:

A.  leczenia niewydolności oddechowej,
B . podawania  leków  przeciwdrgawkowych  w  stanie

padaczkowym,
C.  metody podawania surowicy przeciwtężcowej,
D.  leczenia płynami w chorobie oparzeniowej.

Zadanie 55.
Wentylacja minutowa jest to:

A . i lość  powietrza  jaka  zostaje  uruchomiona  podczas
normalnego oddechu,

B . i lość powietrza jaka pozostaje w płucach po maksymalnym
wydechu,

C . objętość  gazu  jaka  dostaje  s ię  do  pęcherzyków  płucnych
w czasie minuty,

D . objętość  gazu  jaka  może  zostać  wprowadzona  do  płuc
maksymalnym wdechem po zakończeniu normalnego wdechu.

Zadanie 56.
Wskaż,  jakie  objawy  kolejno  następujące  po  sobie  można
zaobserwować w NZK:

A . utrata  przytomności,  brak  tętna  na  tętnicy  szyjnej,
zatrzymanie oddechu, rozszerzenie źrenic,

B . brak  tętna  na  tętnicy  szyjnej,  rozszerzenie  źrenic,
utrata przytomności, zatrzymanie oddechu,

C . zatrzymanie  oddechu,  brak  tętna  na  tętnicy  szyjnej,
utrata przytomności, rozszerzenie źrenic,

D . brak  tętna  na  tętnicy  szyjnej,  utrata  przytomności,
zatrzymanie oddechu, rozszerzenie źrenic.



Zadanie 57.
Przed  przekazaniem  pacjenta  po  zabiegu  operacyjnym  i
znieczuleniu  na  salę/oddział  poznieczuleniowy,  dokonywana  jest
ocena jego stanu zdrowia wg zmodyfikowanej skali Aldrete'a:

A . ocenie  poddaje  s ię  3  zasadnicze  parametry:  saturację,
parametry krążeniowo-oddechowe, świadomość,

B . ocenie  podaje  s ię  5  parametrów:  aktywność  ruchową,
oddychanie,  ciśnienie  tętnicze  w  stosunku  do  wartości
przed  znieczuleniem,  stopień  przytomności,  saturację
hemoglobiny tlenem,

C . ocenie  poddaje  s ię  stopień  nawiązania  spontanicznej
rozmowy  z  chorym,  funkcję  nerek  w  oparciu  o  diurezę
godzinową, utratę śródoperacyjną płynów,

D . dokonuje się tylko oceny stanu wybudzenia uwzględniając
powrót czynności motorycznych, ale również występowanie
nie  zaburzonej  mowy  i  stanu  hemodynamicznego  układu
krążenia oraz oddychania.

Zadanie 58.
W  celu  zapobiegania  wystąpieniu  czkawki  podczas  indukcji
znieczulenia można zastosować:

A.  leki blokujące receptory H2,
B.  odessanie przez sondę treści żołądkowej,
C.  leki narkotyczne,
D.  leki antycholinergiczne.

Zadanie 59.
Która  z  wymienionych  metod  jest  właściwa  do  określania
natężenia bólu pooperacyjnego?

A.  opisanie przez pacjenta bólu słowami,
B.  zastosowanie skali analogowej (liniowej),
C.  zastosowanie skali punktowej (0 - 10 pkt),
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 60.
W  przebiegu  leczenia  zawału  serca  u  pacjenta  wystąpiły:  duża
duszność,  kaszel  z  odksztuszaniem  różowej  plwociny,  głośne
rzężenia  nad  płucami.  Pacjent  jest  blady,  spocony,  ma  uczucie
lęku  przed  śmiercią,  siedzi  na  łóżku,  pochylony  do  przodu.  W
leczeniu chorego należy użyć:

A.  nitrogliceryny, lidokainy, edecrinu,
B.  nitrogliceryny, furosemidu, morfiny,
C.  furosemidu, dolarganu, antybiotyku wg antybiogramu,
D.  amoksiklav, nitrogliceryny, edecrinu.



Zadanie 61.
U  chorego  stwierdza  się  bladą,  zimną  skórę  pokrytą  potem,
postępujący  spadek  RR,  narastającą  tachykardię.  Powyższy  stan
sugeruje, że pacjent znajduje się:

A .  w fazie wstrząsu nieodwracalnego,
B.  w fazie wstrząsu kompensowanego,
C.  w okresie zaburzeń wstępnych,
D.  w stanie rozwijającego się wstrząsu septycznego.

Zadanie 62.
Z  ampułki  zawierającej  5ml  leku  o  stężeniu  0,2%,  podano
pacjentowi 3ml. Pacjent otrzymał:

A.  6 mg leku,
B.  10 mg leku,
C.  60 mg leku,
D.  100 mg leku.

Zadanie 63.
P o allogenicznym przeszczepie wątroby, najmniej prawdopodobnym
powikłaniem jest:

A .  hiperostre odrzucenie przeszczepu,
B.  zakrzepica naczyń,
C.  nieszczelność zespolenia dróg żółciowych,
D.  skaza krwotoczna.

Zadanie 64.
3-letnie  dziecko  przygotowywane  do  sanacji  jamy  ustnej  w
znieczuleniu ogólnym. Która z technik intubacji jest wskazana?

A.  intubacja rurką zbrojoną przez usta,
B.  intubacja rurką nosowo-tchawiczą,
C.  maska krtaniowa,
D.  intubacja rurką profilowaną äpółnocnąö przez usta.

Zadanie 65.
Pojęcie äwoda oksydacyjnaö oznacza:

A.  wodę zawartą w powietrzu wydechowym,
B.  wodę zawartą w powietrzu wdechowym,
C.  wodę powstającą w trakcie przemiany materii,
D.  wodę natlenioną w nebulizatorze.

Zadanie 66.
Niskie ciśnienia wdechowe to cecha wentylacji:

A .  wymuszonej,
B.  dodatnimi ciśnieniami końcowo û wydechowymi,
C.  wspomaganej,
D.  dyszowej.



Zadanie 67.
D o  jakiego  znieczulenia  regionalnego  stosuje  s ię  technikę
identyfikacji przestrzeni metodą "zaniku oporu"?

A.  zewnątrzoponowego,
B.  nasiękowego,
C.  podpajęczynówkowego,
D.  splotu barkowego.

Zadanie 68.
Wzrost  temperatury  ciała  o  1˚C  na  dobę  u  dorosłego  człowieka,
powoduje wzrost utraty płynów o:

A.  100 ml,
B.  500 ml,
C.  50 ml,
D.  200 ml.

Zadanie 69.
Objawami kwasicy metabolicznej jest:

A .  oddech Kussmaula,
B.  słabsze działanie katecholamin,
C.  splątanie,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 70.
Do oceny głębokości sedacji NIE używa się skali:

A .  Ramsaya,
B.  Cooka,
C.  SAS,
D.  Glasgow.

Zadanie 71.
Hiperwentylacja w wyniku sztucznej wentylacji prowadzi do:

A.  zasadowicy oddechowej,
B.  zasadowicy metabolicznej,
C.  kwasicy metabolicznej,
D.  kwasicy oddechowej.



Zadanie 72.
Oceniając  ryzyko  rozwoju  odleżyn  przy  pomocy  skali  Waterlow
uwzględnia się:

A . stan  kliniczny,  stan  psychiczny,  aktywność,  ruchliwość,
czynność zwieraczy,

B . płeć,  wiek,  stan  skóry,  budowę  ciała,  ruchliwość,
apetyt,  czynność  zwieraczy,  niedożywienie  tkankowe,
defekt  neurologiczny,  obrażenia  ciała  i  zabiegi
operacyjne, przyjmowane leki,

C . skalę  Glasgow,  aktywność,  stan  skóry,  czynność
zwieraczy,

D . obrażenia  ciała,  długość  pobytu  w  oddziale,
niedożywienie tkankowe, defekt neurologiczny.

Zadanie 73.
W zatruciu paracetamolem można zastosować lek antagonistyczny:

A.  glukagon,
B.  flumazenil,
C.  acetylocysteinę,
D.  atropinę.

Zadanie 74.
Uszkodzenie  śródbłonka  naczyń  i  zwiększenie  przepuszczalności
naczyń jest charakterystyczne dla wstrząsu:

A.  hipowolemicznego,
B.  kardiogennego,
C.  septycznego,
D.  neurogennego.

Zadanie 75.
Który  z  wymienionych  środków  znieczulenia  ogólnego  działa
analgetycznie?

A.  Thiopental,
B.  Propofol,
C.  Ketamina,
D.  Hypnomidat.

Zadanie 76.
U  znieczulonego  i  zwiotczonego  pacjenta  z  otwartą  klatką
piersiową ułożonego na lewym boku:

A.  prawe płuco jest źle wentylowane i dobrze perfundowane,
B.  lewe płuco jest dobrze wentylowane i źle perfundowane,
C.  lewe płuco jest źle perfundowane i źle wentylowane,
D.  prawe płuco jest dobrze wentylowane i źle perfundowane.



Zadanie 77.
P o  założeniu  kaniuli  do  żyły  centralnej  należy  ocenić  je j
prawidłowe położenie poprzez:

A . kontrolę  radiologiczą  lub  podłączenie  uniwersalnego
adaptora, z odprowadzeniem przedsercowym i kaniulą,

B . ocenę  kliniczną  (tętna,  ciśnienia  tętniczego  krwi,
oddechu),

C.  kontrolę drożności kaniuli,
D.  obserwację cofania się krwi z kaniuli.

Zadanie 78.
Poszkodowanych w stanie zagrożenia życia, wymagających pilnego
leczenia i transportu do szpitala oznacza się kolorem:

A.  czerwonym,
B.  żółtym,
C.  zielonym,
D.  czarnym.

Zadanie 79.
W  klinicznym  zastosowaniu  BIS  (ang.  bispectral  index),
rekomendowana wartość dla znieczulenia ogólnego wynosi:

A .  20-0,
B.  40-65,
C.  70-80,
D.  80-90.

Zadanie 80.
Krew  pacjenta  napływająca  do  dializatora  musi  być  pozbawiona
zdolności krzepnięcia przez zastosowanie:

A.  witaminy C,
B.  heparynizacji,
C .  cytrynianów,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 81.
W przypadku stwierdzenia złamania kości długich kończyn górnych
lub dolnych należy:

A . naciągnąć  uszkodzoną  kończynę  i  doprowadzić  do
fizjologicznego ułożenia,

B.  zabandażować złamaną kończynę opaską elastyczną,
C.  unieruchomić złamaną kończynę stosując zasadę Potta,
D . unieruchomić  złamaną  kończyną  stosując  rękoczyn

Esmarcha.



Zadanie 82.
Całkowite znieczulenie dożylne (TIVA) jest  sposobem prowadzenia
znieczulenia bez użycia:

A.  t lenu,
B.  podtlenku azotu,
C.  powietrza,
D.  propofolu.

Zadanie 83.
Zabieg angioplastyki przeprowadza się w znieczuleniu:

A.  ogólnym,
B.  miejscowym,
C.  przewodowym,
D.  przewodowym zewnątrzoponowym.

Zadanie 84.
Jednym  z  celów  premedykacji  przed  zabiegiem  operacyjnym  jest
zapewnienie niepamięci. Uzyskuje się ją podając:

A.  benzodiazepiny,
B.  barbiturany,
C.  skopolaminę,
D.  opioidy.

Zadanie 85.
Ocena  stanu  noworodka  po  urodzeniu  według  skali  Apgar  NIE
uwzględnia:

A.  czynności serca,
B.  napięcia mięśniowego,
C.  oddychania,
D.  stanu pępowiny i łożyska.

Zadanie 86.
Stosując u wcześniaka tlenoterapię musimy pamiętać o tym, że w
stosunku do dorosłego ma:

A.  zmniejszoną pojemność tlenową krwi,
B.  średnio mniejszą zawartość hemoglobiny we krwi,
C.  zwiększoną pojemność tlenową krwi,
D.  zwiększony przepływ krwi przez płuca.

Zadanie 87.
Który  z  wymienionych  niżej  leków  stanowi  swoiste  antidotum
opioidów?

A.  diazepam,
B.  nalokson,
C.  thiopental,
D.  atropina.



Zadanie 88.
Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) służy ocenie:

A . wypełnienia łożyska naczyniowego i  pracy prawej komory
serca,

B.  czynności oddechowej,
C.  świadomości,
D.  pracy lewej komory serca.

Zadanie 89.
Przyczyną  przednerkowej  postaci  ostrej  niewydolności  nerek  NIE
jest:

A .  hipotensja,
B.  zwężenie tętnicy nerkowej,
C.  hipowolemia,
D.  upośledzenie odpływu moczu.

Zadanie 90.
Która  z  funkcji  respiratora  jest  zbędna  do  wentylacji
noworodka?

A.  małe objętości oddechowe,
B.  szeroki zakres częstotliwości oddechów,
C.  podgrzewacz z nawilżaczem,
D.  wysokie ciśnienia oddechowe.

Zadanie 91.
Co jest antagonistą siarczanu magnezu?

A.  wapń,
B.  protamina,
C.  anexate,
D.  narcan.

Zadanie 92.
Udzielając  pomocy  nieprzytomnemu,  który  doznał  urazu  głowy  w
następstwie wypadku drogowego, należy:

A.  unieruchomić odcinek szyjny kręgosłupa,
B.  zapewnić drożność dróg oddechowych,
C.  ułożyć poszkodowanego z lekko uniesionym tułowiem,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 93.
Jakie  numery  rurek  intubacyjnych  powinna  przygotować
pielęgniarka na tacy intubacyjnej dla 8-letniego chłopca?

A.  5,0 (22 FG); 5,5 (24 FG),
B.  5,5 (24 FG); 6,0 (26 FG); 6,5 (28 FG),
C.  6,0 (26 FG); 6,5 (28 FG); 7,0 (30 FG),
D.  7,0 (30 FG); 7,5 (28 FG).



Zadanie 94.
Test Patila dotyczy odległości pomiędzy punktami:

A.  brodą a płatkiem małżowiny usznej,
B.  końcem nosa a brodą,
C.  szczytem bródki a wyniosłością chrząstki tarczowatej,
D . płatkiem  małżowiny  usznej  a  wyniosłością  chrząstki

tarczowatej.

Zadanie 95.
W  fazie  końcowej  zabiegu  operacyjnego  odwarstwienia  siatkówki,
w  celu  zmniejszenia  krwawienia,  stosowana  jest  tamponada
miejsca  operowanego  poprzez  wprowadzenie  pęcherzyka
samorozprężającego  się  gazu  sześciofluorku  siarki  lub
perfluoropropanu. Z tego powodu zalecane jest zastosowanie:

A . ciągłego  znieczulenia  dożylnego  TIVA  z  użyciem
propofolu,

B.  znieczulenia ogólnego z zastosowaniem Ketaminy,
C.  stosowanie podtlenku azotu,
D . wszystkie  opisane  powyżej  rodzaje  znieczuleń  są

zalecane.

Zadanie 96.
W celu zapobiegania hipotonii dializacyjnej należy zastosować:

A.  niskie stężenie sodu w płynie dializacyjnym,
B . obniżenie  temperatury  płynu  dializacyjnego  do  34-36°C,

zwiększenie stężenia sodu w płynie dializacyjnym,
C.  zwiększenie ultrafiltracji,
D.  podawanie leków osmotycznie czynnych.

Zadanie 97.
Pulsoksymetria NIE jest wskaźnikiem:

A.  prawidłowości wentylacji pęcherzykowej,
B.  stopnia wysycenia krwi tętniczej tlenem,
C.  obliczania częstości skurczów serca,
D . oceny  prawidłowości  krążenia  na  podstawie  wartości

tętna.

Zadanie 98.
Który  z  wymienionych  leków  używanych  w  anestezjologii  nie
wpływa na wzrost ciśnienia śródgałkowego?

A.  ketamina,
B.  adrenalina,
C.  midazolam,
D.  suksametonium.



Zadanie 99.
Kardiowersja powinna być wykonywana w znieczuleniu:

A.  ogólnym,
B.  ogólnym dożylnym,
C.  miejscowym,
D.  po podaniu relanium.

Zadanie 100.
D o  OIT  przywieziono  kobietę,  która  upadła  straciwszy
przytomność.  U  pacjentki  obserwuje  się  szerokie  źrenice,
wilgotną  skórę,  ślinotok,  ciśnienie  tętnicze  i  tętno  w  normie,
płytki  oddech.  Poziomu  cukru  we  krwi  nie  da  się  określić
glukometrem. Wskazane objawy sugerują, że jest to śpiączka:

A.  hipoglikemiczna,
B.  mleczanowa,
C.  hiperosmotyczna,
D.  hiperglikemiczna.

Zadanie 101.
Ułożenie:  kończyny  górne  wyprostowane  w  stawach  łokciowych,
nawrócone  i  zgięte  w  stawie  nadgarstkowym,  kończyny  dolne
wyprostowane  w  stawach  kolanowym  i  skokowym,  jest
charakterystyczne w:

A.  plegii,
B .  odmóżdżeniu,
C.  odkorowaniu,
D.  hemiparesis.

Zadanie 102.
Podczas  udzielania  pomocy,  poszkodowanego  ze  złamaniem żebra
należy ułożyć w pozycji:

A .  leżącej i zabandażować klatkę piersiową,
B.  siedzącej i zabandażować klatkę piersiową,
C.  półwysokiej i nie bandażować klatki piersiowej,
D.  w dowolnej i zabandażować klatkę piersiową.

Zadanie 103.
45-letni  pacjent  z  ciężką  postacią  hemofili i  A ,  z  przewlekłym
zapaleniem  wątroby  typu  C  przygotowywany  jest  do  planowanej
operacji  cholecystektomii.  Jaki  preparat  krwiopochodny  musi
otrzymać chory przed zabiegiem operacyjnym?

A.  koncentrat krwinek płytkowych,
B.  czynnik VIII,
C.  masę erytrocytarną,
D.  czynnik IX.



Zadanie 104.
Hipokaliemia w obrazie EKG objawia się:

A .  wysokimi załamkami T, skrócenie odstępu QT,
B . spłaszczeniem  lub  odwróceniem  załamków  T,  obniżeniem

odcinka  ST,  przedwczesnym  pobudzeniem  komorowym,
poszerzonymi zespołami QRS,

C.  bradykardią zatokową,
D.  nie stwierdza się zmian w zapisie EKG.

Zadanie 105.
Jakiej  szerokości  mankiet  jest  stosowany  u  dzieci  do  pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi?

A.  1/3 szerokości ramienia dziecka,
B.  2/3 szerokości ramienia dziecka,
C.  1/2 szerokości ramienia dziecka,
D.  szerokości całego ramienia dziecka.

Zadanie 106.
Liczne przedwczesne pobudzenia komorowe mogą powodować:

A.  spadek ciśnienia tętniczego krwi,
B.  podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
C.  zmiany zabarwienia skóry,
D.  zmiany temperatury skóry.

Zadanie 107.
Zwiększenie  objętości  krwi  w  łożysku  naczyniowym  oraz
zmniejszenie lepkości krwi uzyskuje się stosując:

A.  krystaloidy,
B.  koloidy fizjologiczne,
C.  koloidy syntetyczne,
D.  krew i jej produkty.

Zadanie 108.
Brak  czucia  na  języku  i  na  wargach,  metaliczny  posmak,
oczopląs, zawroty głowy, niewyraźna mowa to objawy:

A.  wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
B . toksycznej  reakcji  ośrodkowego  układu  nerwowego  na

anestetyki wziewne,
C . toksycznej  reakcji  na  niedepolaryzujące  środki

zwiotczające,
D . toksycznej reakcji ośrodkowego układu nerwowego na leki

znieczulenia regionalnego.



Zadanie 109.
U  pacjenta  lat  22  znieczulonego  ogólnie,  w  czasie  trwania
zabiegu  operacyjnego  wrodzonej  wady  wzroku  wystąpiła
bradykardia, jest to efekt:

A .  pobudzenia receptorów histaminowych,
B.  pojawienia się odruchu oczno-sercowego,
C . wystąpienia  hipotermii  i  ciężkich  zaburzeń

wodno-elektrolitowych,
D . zastosowania podczas znieczulenia anestetyku wziewnego

- sevofluranu.

Zadanie 110.
Po którym z wziewnych środków anestetycznych powrót świadomości
następuje najwolniej?

A.  halotanie,
B.  enfluranie,
C.  izofluranie,
D.  desfluranie.

Zadanie 111.
Krótkotrwałe  utraty  przytomności  w  przebiegu  wolnej  akcji  serca
to zespół:

A .  Fallota,
B.  Fanconiego,
C.  Morgagniego-Adamsa-Stokesa (MAS),
D.  Browna-Sequarda.

Zadanie 112.
C o  może  być  przyczyną  ziewania  i  pocenia  się  chorego  w  czasie
hemodializy?

A.  zator powietrzny,
B.  hipotonia,
C.  hemoliza,
D.  obrzęk mózgu.

Zadanie 113.
Przeciwwskazaniem  do  zastosowania  kontrapulsacji
wewnątrzaortalnej jest:

A . zabieg  operacyjny  z  zastosowaniem  krążenia
pozaustrojowego (przed i po),

B.  przeszczep serca (przed i po),
C.  świeży zawał serca ze wstrząsem kardiogennym,
D.  niedomykalność zastawek aorty.



Zadanie 114.
14-letnia  dziewczynka  z  nużliwością  mięśni  (miastenia  gravis)
przyjęta  do  planowanego  zabiegu  operacyjnego.  W  trakcie
znieczulenia największym problemem jest:

A .  utrzymanie normotermii,
B.  dobór środka anestetycznego,
C.  dobór środka analgetycznego,
D.  sterowanie zwiotczeniem mięśni.

Zadanie 115.
Który  z  objawów  wstrząsu  hipowolemicznego  pojawia  się
najwcześniej?

A.  spadek ciepłoty ciała,
B.  tachykardia,
C.  spadek ciśnienia tętniczego krwi,
D.  spadek diurezy.

Zadanie 116.
W  przypadku  podawania  do  jednej  kaniuli  adrenaliny  i
wodorowęglanu sodu, może wystąpić:

A.  inaktywacja adrenaliny,
B.  wzmocnione działanie adrenaliny,
C.  brak reakcji,
D.  przedłużone działanie adrenaliny.

Zadanie 117.
Której  tętnicy  NIE  należy  kaniulować  ze  względu  na  niezbyt
dokładny pomiar inwazyjnego ciśnienia?

A.  udowej,
B.  promieniowej,
C.  łokciowej,
D.  grzbietowej stopy.

Zadanie 118.
Upośledzenie  motoryki  przewodu  pokarmowego  u  chorego
nieprzytomnego jest spowodowane:

A.  brakiem odżywiania chorego w sposób naturalny,
B.  podażą opioidów,
C.  unieruchomieniem chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 119.
Hemodylucja śródoperacyjna zmniejsza:

A.  hematokryt,
B.  ilość hemoglobiny,
C.  przeciek płucny,
D.  częstość występowania krwawień.



Zadanie 120.
Co oznacza technika wentylacji IPPV:

A.  wymuszoną wentylację przerywanym ciśnieniem dodatnim,
B.  wymuszoną wentylację ciągłym ciśnieniem dodatnim,
C . wentylację warunkowaną przez chorego ciągłym ciśnieniem

dodatnim,
D . synchronizowaną  wentylację  przerywanym  ciśnieniem

dodatnim.

Zadanie 121.
U  chorych z cukrzycą wymagane jest w okresie okołooperacyjnym
utrzymanie stężenia glukozy na poziomie:

A.  do 180 mg%,
B.  w granicach 100-120 mg%,
C.  powyżej 80mg%, nie przekraczając 100 mg%,
D . wszystkie  podane  powyżej  zakresy  stężenia  glukozy  są

właściwe.

Zadanie 122.
Podstawową oceną skuteczności pracy rozrusznika serca jest:

A .  osłuchiwanie serca,
B.  elektrokardiogram,
C . zdjęcie  radiologiczne  klatki  piersiowej  z

uwidocznieniem rozrusznika serca,
D.  telemetria.

Zadanie 123.
Jakie jest najgroźniejsze powikłanie przedłużonej intubacji?

A.  obrzęk głośni,
B.  zwężenie podgłośniowe krtani,
C.  odleżyna skóry nosa,
D.  obrzęk krtani.

Zadanie 124.
Cytrynian sodu podawany doustnie powoduje:

A.  wzrost pH soku żołądkowego,
B.  obniżenie pH soku żołądkowego,
C.  nie ma wpływu na pH,
D.  działa przeciwwymiotnie.



Zadanie 125.
Który  z  wymienionych  środków  jest  naturalnym  analgetykiem
narkotycznym?

A.  Heroina,
B.  Fentanyl,
C.  Kodeina,
D.  Dolargan.

Zadanie 126.
Pojemność życiowa płuc (VC) nie obejmuje:

A.  pojemności wdechowej (IC),
B.  objętości oddechowej (TV),
C.  objętości zalegającej (RV),
D.  objętości wydechowej zapasowej (ERV).

Zadanie 127.
Późne  powikłanie  kaniulacji  dużych  naczyń  żylnych  w  przypadku
zakładania czasowego dostępu naczyniowego do hemodializy to:

A.  odma opłucnowa,
B.  zator powietrzny,
C.  zaburzenia rytmu,
D.  zakażenie.

Zadanie 128.
U  pacjenta  z  torakotomią  prawostronną,  do  cewnikowania  żyły
należy wybrać żyłę podobojczykową:

A.  prawą,
B.  lewą,
C.  prawą lub lewą,
D.  odma jest przeciwwskazaniem do tego zabiegu.

Zadanie 129.
Przetaczanie  krwi  autologicznej  pod  koniec  operacji  wykonuje
się w następującej kolejności:

A .  początkowo tę jednostkę, która była pobrana na końcu,
B . początkowo  tę  jednostkę,  która  była  pobrana  na

początku,
C.  kolejność nie ma znaczenia,
D.  obydwie jednostki jednocześnie.

Zadanie 130.
Prawidłowe stężenie potasu w surowicy mieści się w granicach:

A.  5.8 - 7.9 mEql/l,
B.  3.8 - 5.4 mEq/l,
C.  25 - 35 mEq/l,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 131.
Skala Mallampatiego służy do oceny warunków intubacji poprzez:

A . określenie  zależności  pomiędzy  wielkością  języka  a
obszarem gardła,

B . zmierzenie  odległości  między  wyniosłością  krtaniową
chrząstek  tarczowatych  a  szczytem  bródki  przy
maksymalnie wyprostowanej głowie,

C . wyznaczenie  czynników  ryzyka  takich  jak:  masa  ciała,
ruchomość  kręgosłupa  w  odcinku  szyjnym,  ruchomość  w
stawach  skroniowo-  żuchwowych,  cofnięta  broda,
wystające zęby,

D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.

Zadanie 132.
Przed  indukcją  znieczulenia  ogólnego  kobietę  ciężarną  należy
ułożyć:

A.  na plecach,
B.  z przechyleniem na lewą stronę,
C.  z przechyleniem na prawą stronę,
D.  w pozycji Trendelenburga.

Zadanie 133.
U  pacjentów  żywionych  całkowicie  pozajelitowo,  dochodzi  do
powikłań pośrednich związanych z brakiem substancji odżywczych
w świetle jelita. Jest to:

A .  hiperglikemia,
B.  oksydacyjne uszkodzenie komórek,
C.  bezkamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego,
D.  stłuszczenie wątroby.

Zadanie 134.
Ustawa  z  dnia  1  l ipca  2005  r .  z  późn.  zm.  o  pobieraniu,
przechowywaniu  i  przeszczepianiu  komórek,  tkanek  i  narządów
określa zasady:

A . testowania,  przetwarzania,  przechowywania  i  dystrybucji
komórek i tkanek ludzkich,

B . pobierania,  przechowywania,  przeszczepiania  szpiku
kostnego,

C . pobierania,  przeszczepiania  komórek  rozrodczych,
gonad,tkanek  zarodkowych  i  płodowych  oraz  narządów
rozrodczych lub ich części,

D . pobierania,przechowywania  i  dystrybucji  krwi  do  celów
je j  przetaczania,  oddzielenia  je j  składników  lub
przetworzenia w leki.



Zadanie 135.
Jakie  leki  w  pierwszej  kolejności  należy  podać  we  wstrząsie
anafilaktycznym, powstałym w wyniku użądlenia przez pszczołę?

A.  aminofilinę i hydrokortyzon,
B.  adrenalinę i hydrokortyzon,
C.  atropinę i hydrokortyzon,
D.  calcium gluconatum i hydrokortyzon.



PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 011215
GRUPA 1
Zadanie 1.
Pojemniki  z  pozostałością  po  przetoczeniu  krwi  lub  je j
składników,  wraz  z  zestawami  do  przetoczenia,  opisane
nazwiskiem  i  imieniem  pacjenta  oraz  datą  i  godziną
przetoczenia, należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 6°C
przez:

A.  2 dni,
B.  3 dni,
C.  4 dni,
D.  5 dni.

Zadanie 2.
W celu zapobiegania powikłaniom, wynikającym z unieruchomienia
u  chorych  leczonych  na  OIT,  konieczne  jest  prowadzenie  działań
rehabilitacyjnych  obejmujących:  1.usprawnianie  układu
oddechowego,  2.usprawnianie  układu  sercowo-naczyniowego,  3 .
usprawnianie  układu  kostno-stawowego,  4 .  muzykoterapię  i
psychoterapię  elementarną.  Pielęgniarka  uprawniona  jest  do
samodzielnego,  bez  zlecenia  lekarskiego,  prowadzenia  działań
przyłóżkowych w zakresie:

A .  pkt. 1,
B.  pkt. 2,
C.  pkt. 3,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 3.
Zespół ARDS jest wynikiem:

A.  procesu zapalnego, uszkodzenia tkanki płucnej,
B.  nagromadzenia się płynu obrzękowego,
C.  obrzęku płuc,
D.  niewydolności krążenia.

Zadanie 4.
Mankiet uszczelniający rurkę intubacyjną NIE służy do:

A.  stabilizacji rurki,
B . zapewnienia  wymiany  gazowej  wyłącznie  przez  światło

rurki intubacyjnej,
C . uszczelnienia  przestrzeni  pomiędzy  rurką  a  ścianą

tchawicy,
D.  zapobiegania aspiracji treści żołądkowej, krwi i śluzu.



Zadanie 5.
Zabiegów resuscytacyjnych NIE  podejmuje  się,  kiedy  zatrzymanie
krążenia:

A.  nastąpiło w naszej obecności,
B.  nie jest skutkiem choroby w fazie terminalnej,
C . jest  skutkiem  nieuleczalnej  choroby  w  fazie

terminalnej,
D . jest  skutkiem  obecności  ciała  obcego  w  drogach

oddechowych.

Zadanie 6.
Zespół  żyły  głównej  dolnej,  występujący  niekiedy  u  ciężarnych  w
ułożeniu na plecach objawia się:

A . zmniejszeniem  pojemności  minutowej  serca,  obniżeniem
ciśnienia tętniczego krwi,

B . zwiększeniem  pojemności  minutowej  serca,  obniżeniem
ciśnienia tętniczego krwi,

C . zmniejszeniem pojemności minutowej serca, podwyższeniem
ciśnienia tętniczego krwi,

D . zwiększeniem pojemności minutowej serca, podwyższeniem
ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 7.
Chory  z  olbrzymim  obrzękiem  Quinckego  po  użądleniu.  Znaczna
sinica,  chory  wykazuje  objawy  duszenia  się.  U  chorego  należy
wykonać natychmiast:

A .  konikotomię chirurgiczną,
B.  intubację dotchawiczą przez nos,
C.  konikotomię igłową,
D.  intubację dotchawiczą przez usta.

Zadanie 8.
Tężyczka  i  objawy  pseudotężyczkowe  -  skurcz  krtani,  powiek,
napad  dusznicy  bolesnej  lub  częstoskurczu,  napadowe
niedokrwienie palców rąk lub nóg, świadczą o:

A.  hipokalcemii,
B.  hipokaliemii,
C.  hipomagnezemii,
D.  hipofosfatemii.

Zadanie 9.
Stany  zagrożenia  życia  u  najmłodszych  dzieci  najczęściej
dotyczą układów:

A.  oddechowego i krążenia,
B.  oddechowego i OUN,
C.  oddechowego i pokarmowego,
D.  krążenia i moczowego.



Zadanie 10.
Test Patila dotyczy odległości pomiędzy punktami:

A.  brodą a płatkiem małżowiny usznej,
B.  końcem nosa a brodą,
C.  szczytem bródki a wyniosłością chrząstki tarczowatej,
D . płatkiem  małżowiny  usznej  a  wyniosłością  chrząstki

tarczowatej.

Zadanie 11.
Skala ASA ocenia:

A.  trudności intubacji,
B.  natężenie bólu,
C.  ryzyko okołooperacyjne,
D.  wydolność oddechową.

Zadanie 12.
Ustawa  z  dnia  1  l ipca  2005  r .  z  późn.  zm.  o  pobieraniu,
przechowywaniu  i  przeszczepianiu  komórek,  tkanek  i  narządów
określa zasady:

A . testowania,  przetwarzania,  przechowywania  i  dystrybucji
komórek i tkanek ludzkich,

B . pobierania,  przechowywania,  przeszczepiania  szpiku
kostnego,

C . pobierania,  przeszczepiania  komórek  rozrodczych,
gonad,tkanek  zarodkowych  i  płodowych  oraz  narządów
rozrodczych lub ich części,

D . pobierania,przechowywania  i  dystrybucji  krwi  do  celów
je j  przetaczania,  oddzielenia  je j  składników  lub
przetworzenia w leki.

Zadanie 13.
D o  oddziału  intensywnej  terapii  przywieziono  pacjentkę  w  stanie
wstrząsu,  z  dusznością  spowodowaną  skurczem krtani  i  oskrzeli.
Skóra  pacjentki  jest  zaczerwieniona,  pokryta  wykwitami  o
charakterze pokrzywki. Objawy wskazują na wstrząs:

A.  hipowolemiczny,
B.  anafilaktyczny,
C.  kardiogenny,
D.  septyczny.

Zadanie 14.
Na ciśnienie wewnątrzgałkowe NIE wpływa:

A.  ciśnienie tętnicze krwi,
B.  anestetyki i środki zwiotczające,
C.  temperatura ciała,
D.  zewnętrzny ucisk oka.



Zadanie 15.
Zastosowanie  cementu  do  zabiegów  ortopedycznych  może  grozić
nagłym:

A.  spadkiem ciśnienia tętniczego i hipoksemią,
B . wzrostem  ciśnienia  tętniczego  i  wzrostem  temperatury

ciała,
C.  wzrostem ciśnienia tętniczego i tachykardią,
D.  krwawieniem w miejscu operowanym.

Zadanie 16.
D o  OIT  przywieziono  kobietę,  która  upadła  straciwszy
przytomność.  U  pacjentki  obserwuje  się  szerokie  źrenice,
wilgotną  skórę,  ślinotok,  ciśnienie  tętnicze  i  tętno  w  normie,
płytki  oddech.  Poziomu  cukru  we  krwi  nie  da  się  określić
glukometrem. Wskazane objawy sugerują, że jest to śpiączka:

A.  hipoglikemiczna,
B.  mleczanowa,
C.  hiperosmotyczna,
D.  hiperglikemiczna.

Zadanie 17.
Rozmiar  rurki  intubacyjnej  u  dorosłego  człowieka  w  przypadku
intubacji przez usta uzależniony jest od:

A.  wielkości przestrzeni podgłośniowej,
B.  szerokości szpary głośni,
C.  wielkości nagłośni,
D.  długości chrząstek nalewkowatych.

Zadanie 18.
4-letnie  dziecko  jest  przygotowane  do  zabiegu  koarktacji  aorty.
D o zabiegu założono dziecku dwa dostępy dożylne obwodowe 22G i
18G  oraz  dwukanałowy  cewnik  do  żyły  szyjnej  wewnętrznej  20G.
Wlew dopaminy należy podłączyć do:

A.  obwodowego dostępu o mniejszym przekroju,
B.  obwodowego dostępu o większym przekroju,
C.  kanału cewnika do którego podłączony jest OCŻ,
D.  kanału cewnika bez OCŻ.

Zadanie 19.
Z a  pomocą  cewnika  Swana  -  Ganza  nie  można  dokonać
bezpośredniego pomiaru:

A.  ciśnienia w tętnicy płucnej,
B.  oporu naczyń krążenia płucnego,
C.  temperatury ciała,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.



Zadanie 20.
10 µg (mikrogram) to:

A.  0,1 mg,
B.  0,01 mg,
C.  0,001 mg,
D.  0,0001 mg.

Zadanie 21.
Stosując u wcześniaka tlenoterapię musimy pamiętać o tym, że w
stosunku do dorosłego ma:

A.  zmniejszoną pojemność tlenową krwi,
B.  średnio mniejszą zawartość hemoglobiny we krwi,
C.  zwiększoną pojemność tlenową krwi,
D.  zwiększony przepływ krwi przez płuca.

Zadanie 22.
Ocenę zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym podczas
znieczulenia można dokonać za pomocą:

A.  pulsoksymetrii,
B .  angiografii fluoresceinowej,
C.  kapnometrii i kapnografii,
D.  badań biochemicznych i koagulologicznych.

Zadanie 23.
Surfaktant jest czynnikiem:

A.  powierzchniowym płuc,
B.  zwiększającym napięcie pęcherzyków płucnych,
C.  biorącym udział w wymianie gazowej,
D.  przyspieszającym rozprężanie pęcherzyków płucnych.

Zadanie 24.
14-letnia  dziewczynka  z  miastenia  gravis  przyjęta  do
planowanego  zabiegu  operacyjnego.  Nadrzędnym  celem  w  okresie
pooperacyjnym jest:

A .  utrzymanie jak najdłuższego oddechu kontrolowanego,
B . szybki  powrót  si ły  mięśniowej  i  wydolnego  oddechu

własnego,
C.  uruchomienie i pionizacja pacjentki,
D.  utrzymanie jak najdłużej oddechu wspomaganego.

Zadanie 25.
Centralny dostęp żylny zakładamy przez żyłę:

A .  odpromieniową,
B.  szyjną zewnętrzną,
C.  grzbietową stopy,
D.  podobojczykową.



Zadanie 26.
D o  natychmiastowego  rozpoznania  pomyłkowej  intubacji  do
przełyku służy:

A.  pulsoksymetria,
B.  kapnometria,
C.  ocena zabarwienia powłok skórnych,
D.  alarm wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych.

Zadanie 27.
Zwiększenie  objętości  krwi  w  łożysku  naczyniowym  oraz
zmniejszenie lepkości krwi uzyskuje się stosując:

A.  krystaloidy,
B.  koloidy fizjologiczne,
C.  koloidy syntetyczne,
D.  krew i jej produkty.

Zadanie 28.
Skóra u chorego we wstrząsie septycznym jest:

A .  zimna i wilgotna,
B.  ciepła i sucha,
C.  nadmiernie wychłodzona lub nadmiernie ucieplona,
D.  prawidłowo ucieplona.

Zadanie 29.
U dawcy narządów można zaniechać wykonania badania:

A.  bakteriologicznego,
B.  radiologicznego przewodu pokarmowego,
C.  poziomu elektrolitów w surowicy krwi,
D.  serologicznego w kierunku zakażeń wirusowych.

Zadanie 30.
Objętość,  która  obejmuje  całe  powietrze  nie  podlegające
wymianie oddechowej jest to:

A .  anatomiczna przestrzeń martwa,
B.  fizjologiczna przestrzeń martwa,
C.  dodatkowa przestrzeń martwa,
D.  przestrzeń bezużyteczna.

Zadanie 31.
Głównym kationem płynu zewnątrzkomórkowego jest:

A .  potas,
B.  sód,
C.  magnez,
D.  wapń.



Zadanie 32.
Jednym  z  warunków  niezbędnych  do  zapewnienia  podczas
prowadzenia drenażu opłucnowego jest:

A .  zachowanie jednej pozycji ciała chorego,
B.  zapewnienie ujemnego ciśnienia w klatce piersiowej,
C.  tlenoterapia minimum 4 litry/minutę,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 33.
Która z arytmii jest typowa dla niedoboru magnezu:

A.  zespół Brugadów,
B.  zespół Torsades de Pointes,
C.  tachykardia zatokowa,
D.  bloki odnóg pęczka Hissa.

Zadanie 34.
Ile jest grup ASA w całej klasyfikacji?

A.  2 grupy,
B.  3 grupy,
C.  5 grup,
D.  7 grup.

Zadanie 35.
Tlenek węgla często doprowadza do:

A.  zasadowicy metabolicznej,
B.  niewydolności nerek,
C.  niewydolności wątroby,
D.  kwasicy metabolicznej.

Zadanie 36.
Kontakt jamy opłucnowej z atmosferą ma miejsce w odmie:

A.  prężnej,
B.  otwartej,
C.  zamkniętej,
D.  zastawkowej.

Zadanie 37.
W  przewlekłej,  w  pełni  skompensowanej  kwasicy  oddechowej
zaburzenia  gospodarki  kwasowo  -  zasadowej  przedstawiają  się
następująco:

A.  pH prawidłowe, wzrost pCO2, wzrost HCO3 - , wzrost BE,
B . p H  prawidłowe,  obniżone  pCO2  ,  obniżone  HCO3  -  ,

obniżone BE,
C.  pH obniżone, wzrost pCO2, wzrost HCO3 - , wzrost BE,
D . p H obniżone, obniżone pCO2 ,  wzrost HCO3 -  ,  obniżone

BE.



Zadanie 38.
Zastosowane  w  znieczuleniu  ogólnym  do  cięcia  cesarskiego
halogenowe anestetyki wziewne:

A . zwiększają  czynność  skurczową  macicy  i  je j  napięcie
spoczynkowe,

B . osłabiają  czynność  skurczową  macicy  i  je j  napięcie
spoczynkowe,

C.  nie mają wpływu na czynność skurczową macicy,
D . osłabiają,  a  w  większych  stężeniach  zwiększają  czynność

skurczową macicy i jej napięcie spoczynkowe.

Zadanie 39.
Przygotowując  pacjenta  do  znieczulenia  ogólnego  należy
przyjmowane  dotychczas  przez  niego  doustne  leki  obniżające
ciśnienie tętnicze i leki antyarytmiczne:

A.  odstawić na dzień przed zabiegiem,
B.  odstawić na dwa dni przed zabiegiem,
C.  stosować do dnia zabiegu,
D.  odstawić na kilka dni przed zabiegiem.

Zadanie 40.
Dawcą narządów może być osoba:

A . która  dokonała  sprzeciwu  w  centralnym  rejestrze
sprzeciwów,

B.  która ukończyła 85 rok życia,
C . u  której  stwierdzono  obowiązujące  kryteria  śmierci

mózgowej,
D.  u której wystąpiło krwawienie podpajęczynówkowe.

Zadanie 41.
Które z objawów NIE występują we wstrząsie kardiogennym?

A.  hipertensja, wzrost temperatury ciała, bradykardia,
B.  tachypnoe, tachykardia, hipotensja,
C.  bladość powłok skórnych, niepokój, tachykardia,
D.  zaburzenia świadomości, zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 42.
Celem analgezji z wyprzedzeniem jest:

A .  poprawa jakości analgezji pooperacyjnej,
B.  efekt nasenny,
C.  efekt uspokajający,
D.  zastąpienie premedykacji.



Zadanie 43.
8-letnie  dziecko  ze  schyłkową  niewydolnością  nerek  do  planowej
operacji  przeszczepienia  nerki  od  dawcy  rodzinnego,  dotychczas
leczone  hemodializą.  Który  z  leków  zwiotczających  będzie
optymalny dla dziecka?

A.  Wekuronium,
B.  Pankuronium,
C.  Atracurium,
D.  Suksametonium.

Zadanie 44.
Szybkie  podanie  katecholamin  we  wlewie  kroplowym  może
spowodować:

A . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  z  jednoczesnym
zwolnieniem akcji serca,

B . podwyższenie  ciśnienia  tętniczego  oraz  przyśpieszenie
czynności serca do migotania komór włącznie,

C . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  i  częstoskurczu
komorowego,

D . podwyższenie  ciśnienia  tętniczego  i  bradykardię
zatokową.

Zadanie 45.
Której  tętnicy  NIE  należy  kaniulować  ze  względu  na  niezbyt
dokładny pomiar inwazyjnego ciśnienia?

A.  udowej,
B.  promieniowej,
C.  łokciowej,
D.  grzbietowej stopy.

Zadanie 46.
Elektrodę endokawitarną do stymulacji czasowej można wprowadzić
przez:

A.  żyłę podobojczykową,
B.  żyłę główną dolną,
C.  tętnicę szyjną zewnętrzną,
D.  tętnicę szyjną wewnętrzną.

Zadanie 47.
Hipokaliemii poniżej 3 mmol/l towarzyszą:

A.  wysokie załamki T w zapisie EKG,
B.  poszerzenie zespołów QRS,
C.  tężyczka,
D.  zaburzenia rytmu serca, osłabienie mięśniowe, kurcze.



Zadanie 48.
Do leczenia hiperkaliemii NIE stosuje się:

A .  wlewu insuliny z glukozą,
B.  hemodializy,
C.  żywic jonowymiennych,
D.  inhibitorów konwertazy angiotensyny.

Zadanie 49.
75-letnia  pacjentka  leczona  z  powodu  choroby  wieńcowej  i
nadciśnienia  tętniczego  przyjęta  do  szpitala  z  powodu  złamania
szyjki  kości  udowej.  Zakwalifikowana  do  założenia  protezy
całkowitej  biodra  Vellera  w  znieczuleniu  podpajęczym.  Czy
pacjentkę po zabiegu można pionizować tego samego dnia?

A.  można po podaniu leków przeciwbólowych,
B.  zależy to od życzenia pacjentki,
C.  chora powinna leżeć bez ruchu na plecach,
D.  chora może obracać się na boki w pozycji leżącej.

Zadanie 50.
W  czasie  długiego  znieczulenia  ogólnego  w  mankiecie
uszczelniającym  rurki  dotchawiczej  zachodzą  zmiany  ciśnienia,
które są spowodowane:

A.  stosowaniem sevofluranu,
B.  preoksygenacją,
C . ogrzaniem się gazów oddechowych i stosowaniem podtlenku

azotu,
D.  prowadzeniem chorego w podciśnieniu kontrolowanym.

Zadanie 51.
Ile glukozy w 1000 ml zawiera 5% roztwór?

A.  5 g,
B.  50 g,
C.  500 mg,
D.  5000 mg.

Zadanie 52.
Do oceny poziomu przytomności u dziecka służy:

A.  skala AVPU,
B.  skala APPT,
C.  faces Scale,
D.  skala Ramsaya.



Zadanie 53.
W przewodnieniu hipotonicznym występuje:

A.  obniżona osmolarność osocza i hiponatremia,
B.  hiperosmolarność i hipernatremia,
C.  obniżona osmolarność osocza i hipernatremia,
D.  hiperosmolarność i hiponatremia.

Zadanie 54.
Zaburzenia krzepnięcia krwi może wywoływać zastosowanie:

A.  dekstranów,
B.  preparatów skrobiowych,
C.  preparatów żelatynowych,
D.  osocza.

Zadanie 55.
Całkowita  objętość  krwi  pełnej  u  zdrowego  dorosłego  człowieka
wynosi:

A .  50 - 56 ml/kg m.c.
B.  55 - 60 ml/kg m.c.
C.  60 - 66 ml/kg m.c.
D.  67 - 70 ml/kg m.c.

Zadanie 56.
Całkowite znieczulenie dożylne (TIVA) jest  sposobem prowadzenia
znieczulenia bez użycia:

A.  t lenu,
B.  podtlenku azotu,
C.  powietrza,
D.  propofolu.

Zadanie 57.
Procentowa zawartość płynu zewnątrzkomórkowego w stosunku do
masy ciała wynosi:

A .  40 %,
B.  30 %,
C.  20 %,
D.  10 %.



Zadanie 58.
Jednym  z  powikłań  po  zabiegu  ortopedycznym  w  obrębie  kości
długich i miednicy może być zespół zatoru tłuszczowego. Wczesne
objawy kliniczne to:

A . drobne wybroczyny pachowe, podspojówkowe, hipoksemia,
obrzęk  płuc,  tachykardia,  wzrost  temperatury  ciała,
splątanie,

B . bradykardia,  hipowolemia,  pobudzenie,  bladość  powłok
skórnych, obniżenie temperatury ciała,

C . tachykardia,  zaczerwienienie  twarzy,  obrzęk  tarczy
nerwu wzrokowego,

D . wzrost  ciśnienia  tętniczego,  bradykardia,  zaburzenia
oddechowe.

Zadanie 59.
Który z wymienionych środków zwiotczających mięśnie prążkowane,
ulega rozkładowi głównie w wyniku eliminacji Hofmanna?

A.  atracurium,
B.  pancuronium,
C.  wecuronium,
D.  miwacurium.

Zadanie 60.
Zapotrzebowanie  na  środki  anestetyczne  w  stanie  upojenia
alkoholowego:

A.  wzrasta,
B.  maleje,
C.  nie zmienia się,
D.  anestetyki nie działają.

Zadanie 61.
Rozpoznanie  moczówki  prostej  ustala  się  na  podstawie
stwierdzenia poliurii, czyli wydalania moczu powyżej:

A .  1 ml/kg m.c./h, o gęstości względnej < 1,020,
B.  2 ml/kg m.c./h, o gęstości względnej < 1,010,
C.  3 ml/kg m.c./h, o gęstości względnej < 1,005,
D.  4 ml/kg m.c./h, o gęstości względnej < 1,015.



Zadanie 62.
Hipokapnia powoduje:

A . rozszerzenie  naczyń  mózgowych  i  wzrost  przepływu
mózgowego,

B . rozszerzenie  naczyń  mózgowych  i  spadek  przepływu
mózgowego,

C . obkurczenie  naczyń  mózgowych  i  spadek  przepływu
mózgowego,

D . obkurczenie  naczyń  mózgowych  i  wzrost  przepływu
mózgowego.

Zadanie 63.
Ciśnienie  w  mankiecie  uszczelniającym  rurkę  intubacyjną  bądź
tracheotomijną NIE powinno przekraczać wartości:

A .  10 cm H2O,
B.  15 cm H2O,
C.  20 cm H2O,
D.  25 cm H2O.

Zadanie 64.
D o  hemodializy  stosuje  s ię  cewniki  jedno-  lub  dwukanałowe
wprowadzane do dużych naczyń żylnych. Zabezpieczenie cewników
do hemodializy polega na:

A.  zamknięciu jałowym korkiem kanału cewnika,
B . założeniu jałowego opatrunku wokół wkłucia, wypełnieniu

kanału cewnika heparyną i zamknięciu jałowym korkiem,
C.  założeniu jałowego opatrunku i zamknięciu cewnika,
D.  założeniu opatrunku i zamknięciu cewnika.

Zadanie 65.
Zastosowanie  sztucznej  wentylacji  u  pacjenta  po  nagłym
zatrzymaniu krążenia pozwala szybciej opanować:

A.  hipokalcemię,
B.  hipoksemię,
C.  hipertensję,
D.  hipertermię.



Zadanie 66.
D o  szpitala  zgłasza  się  matka  z  3-letnim  dzieckiem,  u  którego
stwierdza  się  złamanie  kości  udowej,  a  także  ślady  po
przypaleniach,  stare  blizny  i  l iczne  sińce.  Jakie  powinno  być
dalsze  postępowanie  zespołu  terapeutycznego  po  zaopatrzeniu
złamania?

A.  zatrzymanie dziecka do dalszej diagnostyki,
B.  oddanie dziecka matce,
C . zatrzymanie  dziecka  w  szpitalu  do  dalszej  diagnostyki  i

powiadomienie prokuratury,
D.  powiadomienie prokuratury i oddanie matce.

Zadanie 67.
Podstawowe objawy nagłego zatrzymania krążenia to:

A.  obecność tętna, oddechu, stanu przytomności,
B . obecności  tętna,  oddechu,  stanu  przytomności,

szerokości źrenic,
C . obecności  tętna,  oddechu,  stanu  przytomności,

szerokości źrenic, obecności słyszalnych tonów serca,
D . obecności  tętna,  oddechu,  stanu  przytomności,

szerokości  źrenic,  obecności  słyszalnych  tonów  serca,
ciśnienia tętniczego krwi, zapisu EKG.

Zadanie 68.
Objętość  i  osmolarność  płynu  zewnątrzkomórkowego  regulowana
jest  przez  nerki.  Proces  ten  kontrolowany  jest  przez  hormon
antydiuretyczny ADH, w ten sposób że:

A . wzrost  osmolarności  płynu  i  hipowolemia  zmniejszają
wydzielanie ADH,

B . spadek  osmolarności  płynu  i  hiperwolemia  zwiększają
wydzielanie ADH,

C . wzrost  osmolarności  płynu  i  hipowolemia  zwiększają
wydzielanie ADH,

D . wzrost  osmolarności  płynu  zwiększa,  a  hipowolemia
zmniejsza wydzielanie ADH.

Zadanie 69.
Do środków osoczozastępczych nie zalicza się:

A .  Aminomel,
B.  Dextran 40 000, 70 000,
C.  20% albuminy,
D.  10% HAES.



Zadanie 70.
Miejsce nadzoru po znieczuleniu powinno być wyposażone w:

A.  kapnograf,
B . aparat  do  mierzenia  ciśnienia  tętniczego  krwi,  monitor

EKG, pulsoksymetr, ssak, źródło tlenu,
C.  butlę z N2O, monitor EKG, pulsoksymetr,
D.  butlę z N2O.

Zadanie 71.
Lekiem pierwszego rzutu przy napadzie astmy oskrzelowej jest:

A .  β2- mimetyki,
B.  teofil ina,
C.  hydrocortison,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 72.
Spośród  wymienionych  anestetyków  dożylnych,  preparatem
pobudzającym układ krążenia jest:

A .  tiopental,
B.  propofol,
C.  ketamina,
D.  etomidat.

Zadanie 73.
15-letni  chłopiec  jest  przygotowywany  do  operacji  korekcyjnej
klatki  lejkowatej  w  skali  ASA  I/II.  Rodzice  pacjenta  nie
wyrażają  zgody  na  przetoczenie  krwi  obcej  osoby.  Która  z
wymienionych metod będzie w związku z tym wykluczona?

A.  predonacja,
B.  hemodilucja normowolemiczna,
C . przetoczenie  krwi  utraconej  podczas  zabiegu,  a

odzyskiwanej z pola operacyjnego,
D.  przetoczenie płytek krwi zgodnej grupowo.

Zadanie 74.
D o powikłań metabolicznych związanych z prowadzonym żywieniem
pozajelitowym zalicza się:

A .  hipoglikemię, hiperglikemię, niewydolność oddechową,
B.  hipomagnezemię, hipermagnezemię,
C.  mocznicę, kwasicę mleczanową,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 75.
45-letnia  pacjentka  przyjęta  do  planowanego  zabiegu
diagnostycznego  wyłyżeczkowania  jamy  macicy.  W  wywiadzie
chorobowym  podaje  padaczkę.  Który  pomiar  jest  zbędny  w
monitorowaniu zabiegu?

A.  ciągły zapis ekg,
B.  ciśnienia tętniczego krwi,
C.  saturacji i kapnometrii,
D.  temperatury centralnej.

Zadanie 76.
Który  ze  środków  nasennych  nie  ma  działania  depresyjnego  na
układ krążenia?

A.  ketamina,
B.  hypnomidat,
C.  tiopental,
D.  dormicum.

Zadanie 77.
W trakcie operacji ucha środkowego, podtlenek azotu należy:

A . podawać przez  cały  czas  trwania  zabiegu operacyjnego w
stałym stężeniu,

B.  podawać tylko w stężeniu wyższym niż 50 %,
C . zaprzestać  podawać  na  około  15-20  minut  przed

zamknięciem ucha środkowego,
D . rozpocząć  podawać  tuż  przed  zamknięciem  jamy

bębenkowej.

Zadanie 78.
Lek o  stężeniu 0,2%, należy podać bez rozcieńczenia.  Pacjent ma
otrzymać  50  mg  tego  leku  na  godzinę.  Z  jaką  szybkością  należy
ustawić pompę strzykawkową?

A.  10 ml/godz.,
B.  25 ml/godz.,
C.  2,5 ml/godz.,
D.  20 ml/godz.



Zadanie 79.
Czynnikami,  które  wpływają  na  stopień  odczuwanego  bólu  po
zabiegu operacyjnym są:

A . miejsce  zabiegu,  rozległość  operacji,  poziom  neurotyzmu
i lęku chorego,

B . miejsce  zabiegu,  rozległość  operacji,  wcześniejsze
doświadczenia  bólowe  chorego,  stosowanie  przed
zabiegiem analgezji z wyprzedzeniem,

C . miejsce  zabiegu,  rozległość  operacji,  stopień
uszkodzenia  tkanek,  kierunek  cięcia  skórnego,
zastosowanie  przed  operacja  analgezji  z  wyprzedzeniem,
stężenie opioidów endogennych, poziom neurotyzmu i lęku
chorego,

D . kierunek  cięcia  skórnego,  zastosowanie  przed  operacja
analgezji  z  wyprzedzeniem,  stężenie  opioidów
endogennych.

Zadanie 80.
Pożądana wartość ACT w trakcie krążenia pozaustrojowego to:

A.  100-150 sekund,
B.  150-300 sekund,
C.  400-600 sekund,
D.  100-200 sekund.

Zadanie 81.
Pacjentka  lat  42  z  powodu  nowotworu  złośliwego  przebyła
operację  wycięcia  płata  płuca.  Jakie  ułożenie  po  zabiegu  będzie
najwłaściwsze?

A.  na przemian na zdrowym i chorym boku,
B.  na boku operowanym,
C.  na plecach,
D.  na boku zdrowym.

Zadanie 82.
Stosowana  u  chorego  w  trakcie  niektórych  zabiegów
neurochirurgicznych  i  ortopedycznych  pozycja  siedząca  prowadzi
do:

A . wzrostu  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  spadku  powrotu
żylnego,

B.  spadku ciśnienia tętniczego i spadku powrotu żylnego,
C.  spadku ciśnienia tętniczego i wzrostu powrotu żylnego,
D . wzrostu  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  wzrostu  powrotu

żylnego.



Zadanie 83.
Dziecku z anafilaksją należy podać 150 mikrogramów adrenaliny.
Ampułkę 1 ml 0,1% adrenaliny należy rozcieńczyć do:

A.  10 ml i podać 1,5 ml,
B.  10 ml i podać 0,5 ml,
C.  20 ml i podać 15 ml,
D.  20 ml i podać 1,5 ml.

Zadanie 84.
Fiolka  zawiera  50  ml  2%  lignokainy.  Jaką  objętość  tego  leku
należy  nabrać  do  strzykawki,  aby  pacjent  o  masie  ciała  80  kg
otrzymał dawkę 1 mg/kg masy ciała?

A.  0,8 ml,
B.  2 ml,
C.  4 ml,
D.  8 ml.

Zadanie 85.
Do jakiego rodzaju znieczulenia używa się cewnika epiduralnego?

A.  podpajęczynówkowego,
B.  zewnątrzoponowego,
C.  śródopłucnowego,
D.  zewnątrzoponowego-ciągłego.

Zadanie 86.
Oceniając  ryzyko  rozwoju  odleżyn  przy  pomocy  skali  Norton
bierze się po uwagę:

A . stan  kliniczny,  stan  psychiczny,  aktywność,  ruchliwość,
czynność zwieraczy,

B . płeć,  wiek,  stan  skóry,  budowę  ciała,  ruchliwość,
apetyt,

C . skalę  Glasgow,  aktywność,  stan  skóry,  czynność
zwieraczy,

D . obrażenia  ciała,  długość  pobytu  na  oddziale,
niedożywienie tkankowe, defekt neurologiczny.

Zadanie 87.
3-letnia dziewczynka, nagle podczas zabawy zaczęła manifestować
silny  niepokój,  świszczący  oddech.  Co  jest  najbardziej
prawdopodobną przyczyną stanu dziecka?

A.  atak astmy,
B.  ciało obce w tchawicy,
C.  ciało obce w przełyku,
D.  napad histerii.



Zadanie 88.
Podczas  operacji  kardiochirurgicznej  z  zastosowaniem
całkowitego  krążenia  pozaustrojowego  NIE  zachodzi  konieczność
monitorowania:

A.  wentylacji minutowej,
B.  gazometrii,
C .  diurezy,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.

Zadanie 89.
Pacjent  wymaga  ułożenia  do  zabiegu  operacyjnego  na  boku.
Konsekwencją zastosowania tej pozycji może być wystąpienie:

A . bólu  pleców,  uszkodzenia  nerwów  obwodowych  i  splotów
nerwowych, szczególnie splotu ramiennego,

B.  spadeku RR, zaburzenia wentylacji płuca uciśniętego,
C . obrażenia krtaniowo-tchawiczego w wyniku nieprawidłowej

rotacji głowy podczas układania na stole operacyjnym,
D.  podwichnięcia głowy kości promieniowej.

Zadanie 90.
Rozszerzone  (specjalistyczne)  postępowanie  reanimacyjne  jest
określane skrótem z języka angielskiego:

A.  ALS,
B.  BLS,
C.  CLS,
D.  DLS.

Zadanie 91.
Antagonistyczne  właściwości  w  stosunku  receptora
benzodiazepinowego wykazuje:

A.  Flumazenil (Anexate),
B.  Nalokson (Narcan),
C.  Flunitrazepam (Rohypnol),
D.  Propofol (Diprivan).

Zadanie 92.
O szybkości przetaczania płynów decyduje:

A.  średnica wnętrza kaniuli,
B.  długość kaniuli,
C.  miejsce wkłucia kaniuli,
D.  średnica wnętrza i długość kaniuli oraz lepkość cieczy.



Zadanie 93.
Przed  wprowadzeniem  do  anestezji  niemowlęcia  ze  zwężeniem
odźwiernika należy:

A.  założyć zgłębnik żołądkowy,
B.  założyć zgłębnik i odprowadzić treść żołądkową,
C.  nie ma potrzeby zakładania zgłębnika,
D.  podać leki przeciwwymiotne.

Zadanie 94.
Ostra  zasadowica  oddechowa  charakteryzuje  s ię  zmianami  w
gazometrii:

A .  spadkiem paCO2 < 30 mmHg i spadkiem pH < 7,3,
B.  wzrostem paCO2 > 40 mmHg i wzrostem pH > 7,5,
C.  wzrostem paCO2 > 40 mmHg i spadkiem pH < 7,3,
D.  spadkiem paCO2 < 30 mmHg i wzrostem pH > 7,5.

Zadanie 95.
Wentylacji nieinwazyjnej (NIV) NIE można prowadzić przy pomocy:

A.  maski nosowej,
B.  całkowitej maski twarzowej,
C.  rurki intubacyjnej,
D.  hełmu wentylacyjnego.

Zadanie 96.
Jakie  objawy  przeciążenia  układu  krążenia  występują  podczas
transfuzji krwi?

A . zaczerwienienie  twarzy,  wzrost  temperatury  ciała,
dreszcze, wstrząs,

B . bó l  w  klatce  piersiowej,  zaburzenia  oddychania,
wypełnienie żył szyjnych, wstrząs,

C . duszność,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  obrzęk
płuc, zaburzenia rytmu serca,

D . zaczerwienienie  skóry,  duszność,  wzrost  ciśnienia
tętniczego, obrzęk Quinckego.

Zadanie 97.
Jakie badanie diagnostyczne NIE może być wykonywane w przypadku
wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego?

A.  rezonans magnetyczny,
B.  tomografia komputerowa,
C.  nakłucie lędźwiowe,
D.  RTG czaszki i kręgosłupa.



Zadanie 98.
Przed  indukcją  znieczulenia  ogólnego  kobietę  ciężarną  należy
ułożyć:

A.  na plecach,
B.  z przechyleniem na lewą stronę,
C.  z przechyleniem na prawą stronę,
D.  w pozycji Trendelenburga.

Zadanie 99.
I lość gazu zawarta w płucach na końcu maksymalnego wdechu, po
wykonaniu maksymalnego wydechu, określona jest jako:

A.  pojemność życiowa,
B.  pojemność wdechowa,
C.  całkowita pojemność płuc,
D.  objętość oddechowa.

Zadanie 100.
Kontrola  skuteczności  prowadzenia  sztucznej  wentylacji  NIE
obejmuje monitorowania:

A.  diurezy godzinowej,
B.  zabarwienia płytek paznokciowych,
C.  prawidłowej wartości ciśnienia tętniczego i tętna,
D.  osłuchiwania klatki piersiowej.

Zadanie 101.
Pacjent,  u  którego  w  laryngoskopii  bezpośredniej,  widoczna  jest
tylko nagłośnia, otrzymał III° według skali:

A .  Mallampatiego,
B.  Patil la,
C.  Willsona,
D.  Cormacka - Lehana.

Zadanie 102.
Reakcja  zgięciowa  w  odpowiedzi  ruchowej  w  skali  Glasgow
oznacza:

A.  1 pkt.
B.  2 pkt.
C.  3 pkt.
D.  4 pkt.



Zadanie 103.
D o zabiegów neurochirurgicznych z otwarciem czaszki u chorych z
obrzękiem  mózgu  i  zwiększonym  ciśnieniem  śródczaszkowym
preferowane jest znieczulenie:

A.  wziewne z podtlenkiem azotu,
B.  wziewne z anestetykami halogenowymi,
C . całkowicie  dożylne  (TIVA  -  Total  Intravenous

Anaesthesia),
D.  regionalne.

Zadanie 104.
Po którym z wziewnych środków anestetycznych powrót świadomości
następuje najwolniej?

A.  halotanie,
B.  enfluranie,
C.  izofluranie,
D.  desfluranie.

Zadanie 105.
U  pacjenta  lat  22  znieczulonego  ogólnie,  w  czasie  trwania
zabiegu  operacyjnego  wrodzonej  wady  wzroku  wystąpiła
bradykardia, jest to efekt:

A .  pobudzenia receptorów histaminowych,
B.  pojawienia się odruchu oczno-sercowego,
C . wystąpienia  hipotermii  i  ciężkich  zaburzeń

wodno-elektrolitowych,
D . zastosowania podczas znieczulenia anestetyku wziewnego

- sevofluranu.

Zadanie 106.
Przed  przeniesieniem pacjenta  z  sal i  nadzoru  poznieczuleniowego
d o  oddziału  macierzystego  należy  dokonać  oceny  jego  stanu
posługując się skalą:

A.  Ramsey'a,
B.  ASA,
C.  White'a,
D.  Aldrette'a.

Zadanie 107.
Prawego  oskrzela  głównego  NIE  można  wybiórczo  zaintubować
rurką:

A.  Carlensa,
B.  White'a,
C.  Robertshawa,
D.  Brycea - Smitha.



Zadanie 108.
Objawem hipertermii złośliwej NIE jest:

A .  skurcz mięśni żwaczy i mięśni szkieletowych,
B.  gwałtowny wzrost temperatury ciała,
C.  wzrost pCO2,
D.  spadek pCO2.

Zadanie 109.
W  trakcie  wykonywania  próby  kalorycznej,  będącej  jednym  z
obowiązkowych badań odruchów pniowych u potencjalnych dawców
narządowych, ocenia się wystąpienie:

A.  odruchów kaszlowych,
B.  ruchu gałek ocznych,
C.  ruchu mięśni oddechowych,
D.  ruchu mięśni prostowników.

Zadanie 110.
Test bezdechu wykonywany w celu rozpoznania śmierci mózgu, jest
dodatni  po  stwierdzeniu  braku  reakcji  na  wzrost  PaCO2  do
wartości co najmniej:

A .  20 mmHg,
B.  30 mmHg,
C.  40 mmHg,
D.  60 mmHg.

Zadanie 111.
Który ze środków zwiotczających powoduje drżenia mięśniowe?

A.  d- tubocuraryna,
B.  atracurium,
C.  sukcynylocholina,
D.  vecuronium.

Zadanie 112.
Który  z  wymienionych  środków  znieczulenia  ogólnego  działa
analgetycznie?

A.  Thiopental,
B.  Propofol,
C.  Ketamina,
D.  Hypnomidat.

Zadanie 113.
W  warunkach  oddziału  intensywnej  terapii  całkowite  żywienie
pozajelitowe odbywa się przez:

A.  centralne wkłucie żylne,
B.  gastrostomię,
C.  zgłębnik dojelitowy,
D.  zgłębnik żołądkowy.



Zadanie 114.
Z  ampułki  zawierającej  5ml  leku  o  stężeniu  0,2%,  podano
pacjentowi 3ml. Pacjent otrzymał:

A.  6 mg leku,
B.  10 mg leku,
C.  60 mg leku,
D.  100 mg leku.

Zadanie 115.
Dla  oceny  ukrwienia  i  wydolności  protezy  aortalno-biodrowej
należy monitorować:

A.  pH błony śluzowej żołądka,
B.  temperaturę w przełyku,
C.  ICP,
D.  temperaturę kończyn dolnych.

Zadanie 116.
Który rodzaj bólu jest bólem nocyceptywnym:

A.  związany z uszkodzeniem nerwów obwodowych,
B . związany  z  uszkodzeniem  nerwów  ośrodkowego  układu

nerwowego,
C.  ból pooperacyjny,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 117.
Tryb  wentylacji  respiratora,  którego  praca  polega  na  zmianie
fazy wdechowej na wydechową po uzyskaniu nastawionej objętości
to tryb:

A.  ciśnieniowo - zmienny,
B.  do wentylacji o wysokich częstotliwościach,
C.  objętościowo - zmienny,
D.  do wentylacji wspomaganej.

Zadanie 118.
Przetaczanie  krwi  autologicznej  pod  koniec  operacji  wykonuje
się w następującej kolejności:

A .  początkowo tę jednostkę, która była pobrana na końcu,
B . początkowo  tę  jednostkę,  która  była  pobrana  na

początku,
C.  kolejność nie ma znaczenia,
D.  obydwie jednostki jednocześnie.



Zadanie 119.
Przeciwwskazaniem  do  zastosowania  kontrapulsacji
wewnątrzaortalnej jest:

A . zabieg  operacyjny  z  zastosowaniem  krążenia
pozaustrojowego (przed i po),

B.  przeszczep serca (przed i po),
C.  świeży zawał serca ze wstrząsem kardiogennym,
D.  niedomykalność zastawek aorty.

Zadanie 120.
Wystąpienie odruchu oczno-sercowego objawia się:

A .  tachykardią,
B.  bradykardią i arytmią,
C.  wzrostem ciśnienia tętniczego,
D . wzrostem  szybkości  przewodnictwa  w  węźle

przedsionkowo-komorowym.

Zadanie 121.
U  pacjentów  żywionych  całkowicie  pozajelitowo,  dochodzi  do
powikłań pośrednich związanych z brakiem substancji odżywczych
w świetle jelita. Jest to:

A .  hiperglikemia,
B.  oksydacyjne uszkodzenie komórek,
C.  bezkamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego,
D.  stłuszczenie wątroby.

Zadanie 122.
Resuscytacja bezprzyrządowa obejmuje oddech ratowniczy oraz:

A.  płynoterapię,
B.  defibrylację serca,
C.  leczenie farmakologiczne,
D.  uciskanie klatki piersiowej.

Zadanie 123.
Kardioplegia polega na zatrzymaniu pracy serca:

A . w  rozkurczu  po  podaniu  roztworów  o  dużej  zawartości
potasu,

B.  w skurczu po gwałtownym schłodzeniu mięśnia sercowego,
C.  w skurczu po zastosowaniu kardiowersji,
D.  w rozkurczu po zastosowaniu defibrylacji.

Zadanie 124.
Wspólnym objawem dla różnego rodzaju wstrząsu jest:

A .  niski rzut serca,
B.  zimna skóra,
C.  zła perfuzja tkankowa,
D.  obkurczenie naczyń.



Zadanie 125.
Jak nazywa się przeszczep szpiku kostnego pochodzący od dawcy
spokrewnionego?

A.  autologiczny,
B.  allogeniczny,
C.  homologiczny,
D.  izogeniczny.

Zadanie 126.
Udzielając  pomocy  nieprzytomnemu,  który  doznał  urazu  głowy  w
następstwie wypadku drogowego, należy:

A.  unieruchomić odcinek szyjny kręgosłupa,
B.  zapewnić drożność dróg oddechowych,
C.  ułożyć poszkodowanego z lekko uniesionym tułowiem,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 127.
Które  parametry  życiowe  należy  monitorować  po  wykonaniu
kardiowersji?

A.  OCŻ, tętno, diurezę,
B.  ciśnienie tętnicze krwi i tętno,
C.  tętno i oddech,
D . oddech,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  tętno  i  stan

świadomości.

Zadanie 128.
W przypadku autologicznej transfuzji krwi stosuje się:

A .  przedoperacyjne oddanie krwi własnej,
B.  przedoperacyjną hemodylucję izowolemiczną,
C.  śródoperacyjną maszynową autotransfuzję,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 129.
Wpływ  na  mózgowy  przepływ  krwi  (CBF)  ma  m.  in.  wartość
ciśnienia  parcjalnego  dwutlenku węgla  we  krwi  oraz  temperatura
ciała:

A.  hiperkapnia i hipotermia obniżają CBF,
B.  hipokapnia i hipertermia zwiększają CBF,
C.  hipokapnia i hipotermia obniżają CBF,
D.  hiperkapnia i hipertermia obniżają CBF.



Zadanie 130.
W  sytuacji  nagłej  niewydolności  oddechowej,  można  zapewnić
drożność dróg oddechowych i prowadzić skuteczną wentylację przy
użyciu rurki Combitube, wprowadzając ją do:

A.  nosa,
B.  tchawicy,
C.  przełyku,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Zadanie 131.
Podczas  długotrwałego  podawania  leków  drogą  dożylną,
najmniejsze ryzyko zakażenia występuje podczas zastosowania:

A.  kaniuli w żyle obwodowej,
B.  kaniuli w żyle centralnej,
C.  portu donaczyniowego,
D . ryzyko  zakażenia  w  wymienionych  metodach  jest  takie

samo.

Zadanie 132.
Ciśnienie  średnie  (MAP-mean  arterial  pressure)  oblicza  się
według następującego wzoru:

A.  ciśnienie skurczowe + (2 x ciśnienie rozkurczowe)/3,
B.  2 x ciśnienie skurczowe/3,
C.  ciśnienie skurczowe + ciśnienie rozkurczowe,
D.  ciśnienie skurczowe x 60/akcja serca.

Zadanie 133.
Objawami kwasicy metabolicznej jest:

A .  oddech Kussmaula,
B.  słabsze działanie katecholamin,
C.  splątanie,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 134.
Kobieta ciężarna nie może być kandydatem na dawcę:

A.  narządów,
B.  tkanek,
C.  komórek,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 135.
O złym rokowaniu we wstrząsie septycznym NIE świadczy:

A . niski,  niereagujący  na  farmakoterapię  obwodowy  opór
naczyniowy,

B.  uporczywa tachykardia,
C.  diureza godzinowa >1ml/kg/godz.,
D.  brak klinicznej reakcji na leki inotropowe.
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Zadanie 1.
Podstawowym rodzajem dostępu naczyniowego u chorego przewlekle
dializowanego jest przetoka:

A.  tętniczo-żylna zewnętrzna,
B.  tętniczo-żylna wewnętrzna,
C.  żylno-żylna wewnętrzna,
D.  tętniczo-tętnicza wewnętrzna.

Zadanie 2.
Który  z  leków  NIE  antagonizuje  blokady  nerwowo-mięśniowej
wywołanej niedepolaryzującymi środkami zwiotczającymi?

A.  pirydostygmina,
B.  neostygmina,
C.  edrofonium,
D.  żaden z powyższych.

Zadanie 3.
Prowadząc  żywienie  pozajelitowe  nie  powinno  się  podawać  do  żył
obwodowych roztworów o osmolarności większej niż:

A .  1200 mOsm/l,
B.  1000 mOsm/l,
C.  900 mOsm/l,
D.  800 mOsm/l.

Zadanie 4.
Balon do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej wypełnia się:

A .  tlenem,
B.  powietrzem,
C.  ksenonem,
D.  helem.

Zadanie 5.
P o allogenicznym przeszczepie wątroby, najmniej prawdopodobnym
powikłaniem jest:

A .  hiperostre odrzucenie przeszczepu,
B.  zakrzepica naczyń,
C.  nieszczelność zespolenia dróg żółciowych,
D.  skaza krwotoczna.



Zadanie 6.
Specyficzne  aspekty  znieczulenia  w  laryngologii  i  chirurgii
twarzowo - szczękowej to:

A . trudna  intubacja  i  zagrożenie  drożności  dróg
oddechowych;

B . powikłania  przy  ekstubacji  i  ochrona  przed  odruchami  z
nerwu błędnego;

C . unikanie  wymiotów  i  parcie  we  wczesnym  okresie
pooperacyjnym po niektórych rodzajach zabiegów;

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 7.
I lość  gazu  zawarta  w  płucach  na  końcu  maksymalnego  wdechu
określana jest jako:

A.  pojemność życiowa,
B.  pojemność wdechowa,
C.  całkowita pojemność płuc,
D.  objętość oddechowa.

Zadanie 8.
W zatruciu paracetamolem można zastosować lek antagonistyczny:

A.  glukagon,
B.  flumazenil,
C.  acetylocysteinę,
D.  atropinę.

Zadanie 9.
Zastawka Rubena w resuscytatorze jest zastawką:

A.  objętościową,
B.  przepływową,
C.  zwrotną,
D.  bezzwrotną.

Zadanie 10.
Wskaż prawdziwe twierdzenie dotyczące hemofiltracji:

A . stosowanie  metod  ciągłych  w  leczeniu  ostrej
niewydolności  nerek  wymaga  stosowania  postępowania
antykoagulacyjnego,

B . podstawową  zasadą  ciągłej  techniki  leczenia
nerkozastępczego  jest  stałe,  stopniowe  usuwanie  płynu
(filtratu)  i  substancji  w  nim  rozpuszczonych  z  krwi
pacjenta,

C . zabieg  hemofiltracji  nie  powoduje  hemodynamicznej
niestabilności krążenia,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 11.
Która  z  rurek  umożliwia  wentylację  płuc,  bez  względu  na  to,  czy
pacjent zostanie zaintubowany do tchawicy czy do przełyku?

A.  Carlensa,
B.  Combi-Tube,
C.  Bivona,
D.  Rush'a.

Zadanie 12.
Który  z  poniższych  elementów  NIE  dotyczy  mechanizmu
kompensacyjnego we wstrząsie?

A.  przyspieszenie czynności serca,
B.  rozszerzenie naczyń trzewnych,
C.  przyspieszenie czynności oddechowej,
D.  zwężenie naczyń trzewnych.

Zadanie 13.
Zatruciom związkami fosfoorganicznymi NIE towarzyszy:

A.  zwężenie źrenic i brak reakcji na światło,
B.  drgawki i wzmożone wydzielanie gruczołów,
C.  wolny oddech z niezmienioną objętością oddechową,
D.  zaburzenia rytmu z tendencją do bradykardii.

Zadanie 14.
0,1 mg to:

A.  1 mikrogram,
B.  10 mikrogram,
C.  100 mikrogram,
D.  1000 mikrogram.

Zadanie 15.
W  celu  skutecznego  zahamowania  krzepnięcia  krwi  podczas
krążenia  pozaustrojowego,  przed  jego  rozpoczęciem  należy  u
dorosłego pacjenta podać dożylnie heparynę w dawce:

A.  100 j.m/kg m.c,
B.  200 j.m/kg m.c,
C.  300 j.m/kg m.c,
D.  500 j.m/kg m.c.

Zadanie 16.
Późne  powikłanie  kaniulacji  dużych  naczyń  żylnych  w  przypadku
zakładania czasowego dostępu naczyniowego do hemodializy to:

A.  odma opłucnowa,
B.  zator powietrzny,
C.  zaburzenia rytmu,
D.  zakażenie.



Zadanie 17.
Całkowita  objętość  krwi  pełnej  u  zdrowego  dorosłego  człowieka
wynosi:

A .  50 - 56 ml/kg m.c.
B.  55 - 60 ml/kg m.c.
C.  60 - 66 ml/kg m.c.
D.  67 - 70 ml/kg m.c.

Zadanie 18.
Do roztworów odżywczych nie zalicza się:

A .  Aminosol 10%,
B.  Sterofundin,
C.  Intralipid 10%,
D.  Nutriflex.

Zadanie 19.
Długotrwałe  unieruchomienie  pacjenta  powoduje  zaburzenia
funkcjonowania całego organizmu. Najwcześniej pojawia się:

A . spadek  ilości  krwi  krążącej  i  zmniejszenie  pojemności
wyrzutowej serca,

B.  ograniczenie ruchomości i przykurcze w stawach,
C.  zaburzenia odżywiania i odleżyny,
D.  osłabienie siły mięśniowej i zanik mięśni.

Zadanie 20.
Przy  założonej  kontrapulsacji  wewnątrzaortalnej  pielęgniarka
kontroluje:

A . diurezę  oraz  temperaturę  kończyny,  w  której  założony
jest  cewnik  do  kontrapulsacji,  zabarwienie,  czucie  i
przepływ w naczyniach włosowatych kończyn,

B . pracę  respiratora,  charakter  wydzieliny  z  drzewa
oskrzelowego,

C.  napięcie mięśniowe oraz zakres ruchów w stawach,
D.  zaleganie treści żołądkowej.

Zadanie 21.
Łopatki zakrzywione są częścią laryngoskopu typu:

A.  Magilla,
B.  Macintosha,
C.  Foreggera,
D.  Sewarda.



Zadanie 22.
Na sinicę obwodową wskazują następujące objawy z wyjątkiem:

A.  zasinienia błon śluzowych gardła i języka,
B.  zasinienia płatków uszu,
C.  zasinienia palców dłoni,
D.  zasinienia nosa.

Zadanie 23.
Co to jest perfuzja?

A.  upowietrznienie pęcherzyków płucnych,
B . przechodzenie gazów oddechowych z pęcherzyków płucnych

do krwi i z krwi do pęcherzyków płucnych,
C.  przepływ krwi przez płuca,
D.  stosunek wentylacji do perfuzji.

Zadanie 24.
Anestezja z wykorzystaniem podciśnienia to:

A . celowe  obniżenie  układowego  ciśnienia  tętniczego  w  celu
zmniejszenia krwawienia i ułatwienia zabiegu,

B.  obniżenie podaży płynów podczas znieczulenia,
C . indukcja  znieczulenia  u  pacjenta  z  ciśnieniem

skurczowym poniżej 100 mmHg,
D.  anestezja polegająca na zmniejszeniu rzutu serca.

Zadanie 25.
Najważniejszymi buforami dla organizmu są:

A.  dwuwęglany,
B.  fosforany,
C.  hemoglobina,
D.  białka.

Zadanie 26.
D o  natychmiastowego  rozpoznania  pomyłkowej  intubacji  do
przełyku służy:

A.  pulsoksymetria,
B.  kapnometria,
C.  ocena zabarwienia powłok skórnych,
D.  alarm wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych.

Zadanie 27.
Podstawowym sposobem na przerwanie ostrego napadu porfirii jest
podanie:

A.  erytropoetyny,
B.  glukozy,
C.  wazopresyny,
D.  diazepamu.



Zadanie 28.
W  przypadku  trudności  w  interpretacji  zapisu  EKG,  w
zróżnicowaniu  asystolii  i  niskonapięciowego  migotania  komór
należy:

A.  bezwzględnie wykonać defibrylację,
B.  wykonać kardiowersję,
C.  wykonać uciskanie klatki piersiowej,
D.  wykonać uderzenie przedsercowe.

Zadanie 29.
W  większości  rodzajów  wstrząsów,  wcześnie  dochodzi  do
zmniejszenia  pojemności  minutowej  serca.  WYJĄTEK  stanowi
wstrząs:

A.  anafilaktyczny,
B.  hipowolemiczny,
C.  kardiogenny,
D.  septyczny.

Zadanie 30.
Wpływ  na  mózgowy  przepływ  krwi  (CBF)  ma  m.  in.  wartość
ciśnienia  parcjalnego  dwutlenku węgla  we  krwi  oraz  temperatura
ciała:

A.  hiperkapnia i hipotermia obniżają CBF,
B.  hipokapnia i hipertermia zwiększają CBF,
C.  hipokapnia i hipotermia obniżają CBF,
D.  hiperkapnia i hipertermia obniżają CBF.

Zadanie 31.
22-letni  mężczyzna  uzależniony  od  narkotyków  przewieziony  do
operacji  wyrostka  robaczkowego.  W  okresie  pooperacyjnym  u
pacjenta  wystąpiły:  drżenia,  tachykardia  spadek  ciśnienia
tętniczego  krwi,  zmiany  skórne.  Co  jest  najbardziej
prawdopodobną przyczyną tych zaburzeń?

A.  ból pooperacyjny,
B.  hipotermia pooperacyjna,
C.  zespół odstawienia,
D.  wstrząs.

Zadanie 32.
D o  technik  usprawniania  chorego  w  zakresie  układu  sercowo  -
naczyniowego nie zalicza się:

A .  masażu pneumatycznego,
B.  terapii ułożeniowej,
C.  zakładania opasek elastycznych na kończynach dolnych,
D.  ćwiczeń kończyn dolnych.



Zadanie 33.
Lek o  stężeniu 0,2%, należy podać bez rozcieńczenia.  Pacjent ma
otrzymać  50  mg  tego  leku  na  godzinę.  Z  jaką  szybkością  należy
ustawić pompę strzykawkową?

A.  10 ml/godz.,
B.  25 ml/godz.,
C.  2,5 ml/godz.,
D.  20 ml/godz.

Zadanie 34.
Po dożylnym podaniu Fentanylu NIE występuje:

A.  depresja oddechowa,
B.  wzrost przepływu nerkowego,
C.  bradykardia,
D.  zahamowanie perystaltyki jelit.

Zadanie 35.
Do przyczyn niskiego ciśnienia parcjalnego CO2 NIE należy:

A.  hipowolemia,
B.  oddech zwrotny dwutlenkiem węgla (uszkodzenie aparatu),
C.  hipertermia złośliwa,
D.  zatorowość płucna.

Zadanie 36.
Ampułka zawiera 2 ml leku o stężeniu 0,1%. W ampułce jest:

A .  20 µg leku,
B.  200 µg leku,
C.  2 mg leku,
D.  20 mg leku.

Zadanie 37.
Ketaminę  podawaną  dożylnie  do  indukcji  znieczulenia  ogólnego
stosuje się w dawkach:

A.  5-10 mg/kg masy ciała,
B.  1-2 mg/kg masy ciała,
C.  8-10 mg/kg masy ciała,
D.  3-5 mg/kg masy ciała.

Zadanie 38.
Zapobieganie  depresji  krążeniowej  podczas  indukcji  znieczulenia
polega na:

A . ułożeniu  pacjenta  podczas  indukcji  w  pozycji
Trendelenburga,

B.  podaniu dożylnie koloidów lub krystaloidów,
C.  zastosowanie wentylacji 100% tlenem,
D . podanie  podczas  indukcji  znieczulenia  1mg  adrenaliny

i .v.



Zadanie 39.
Kompleksowa  opieka  terapeutyczno-pielęgnacyjna  nad  dawcą
narządów, polega na:

A.  zapewnieniu odpowiedniej wentylacji,
B .  zapewnieniu odpowiedniej wentylacji i diurezy,
C . stabilizacji  układu  krążenia,  zapewnieniu  należytej

wentylacji, utrzymaniu normotermii,
D . stabilizacji  układu  krążenia,  zapewnieniu  należytej

wentylacji, utrzymaniu normotermii, wyrównaniu zaburzeń
elektrolitowych i biochemicznych, utrzymaniu diurezy.

Zadanie 40.
Przeciwwskazaniem  do  podania  leku  do  kości  piszczelowej  u
dziecka jest:

A .  odma podskórna,
B.  skręcenie stawu skokowego,
C.  złamanie kości piszczelowej,
D.  wstrząs.

Zadanie 41.
Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala:

A.  Aldretea,
B.  ASA,
C.  Ramsaya,
D.  TISS.

Zadanie 42.
Do oceny natężenia bólu używa się skali:

A .  ASA,
B.  Guedela,
C.  VAS,
D.  Glasgow.

Zadanie 43.
Dziecku z anafilaksją należy podać 150 mikrogramów adrenaliny.
Ampułkę 1 ml 0,1% adrenaliny należy rozcieńczyć do:

A.  10 ml i podać 1,5 ml,
B.  10 ml i podać 0,5 ml,
C.  20 ml i podać 15 ml,
D.  20 ml i podać 1,5 ml.



Zadanie 44.
Który ze środków anestetycznych jest gazem?

A.  ksenon,
B.  sevofluran,
C.  desfluran,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 45.
Mankiet uszczelniający rurkę intubacyjną NIE służy do:

A.  stabilizacji rurki,
B . zapewnienia  wymiany  gazowej  wyłącznie  przez  światło

rurki intubacyjnej,
C . uszczelnienia  przestrzeni  pomiędzy  rurką  a  ścianą

tchawicy,
D.  zapobiegania aspiracji treści żołądkowej, krwi i śluzu.

Zadanie 46.
Jakie zmiany w wykresie EKG potwierdzają dokonanie się zawału?

A.  odwrócony załamek P, brak załamka Q,
B.  uniesienie odcinka ST, w strefie uszkodzenia,
C.  brak załamków P, poszerzenie QRS,
D.  poszerzony załamek T.

Zadanie 47.
Do zespołu objawów poprzetoczeniowej hemolizy krwi zalicza się:

A . hipotensję,  gorączkę,  duszność,  bóle  w  klatce
piersiowej oraz w okolicy lędźwiowo - krzyżowej,

B . hipertensję,  bóle  w  klatce  piersiowej,  pokrzywkę,  świąd
skóry,

C.  hipertensję, zaburzenia świadomości, bladość skóry,
D . hipotensję,  obniżenie  temperatury  ciała,  bóle  w  klatce

piersiowej.

Zadanie 48.
Drżenie  mięśniowe,  ból  kończyn,  zaburzenia  rytmu  serca,  to
objawy świadczące o:

A.  nadmiarze potasu,
B.  niedoborze potasu,
C.  niedoborze magnezu,
D.  nadmiarze magnezu.



Zadanie 49.
Wprowadzenie  u  osoby  dorosłej  do  krwi  większej  i lości  roztworu
hipotonicznego (ponad 100 ml):

A .  nie wywołuje zmian w krwinkach czerwonych,
B . powoduje  ucieczkę  wody  z  krwinek  czerwonych,  a  w

efekcie kurczenie się krwinek,
C . powoduje  przewodnienie  krwinek,  a  w  efekcie  ich

hemolizę,
D.  początkowo B, a następnie C.

Zadanie 50.
U  pacjenta  z  torakotomią  prawostronną,  do  cewnikowania  żyły
należy wybrać żyłę podobojczykową:

A.  prawą,
B.  lewą,
C.  prawą lub lewą,
D.  odma jest przeciwwskazaniem do tego zabiegu.

Zadanie 51.
Działanie którego leku ustępuje najszybciej?

A.  fentanylu,
B.  sufentanylu,
C.  remifentanylu,
D.  alfentanylu.

Zadanie 52.
Antagonistyczne  właściwości  w  stosunku  receptora
benzodiazepinowego wykazuje:

A.  Flumazenil (Anexate),
B.  Nalokson (Narcan),
C.  Flunitrazepam (Rohypnol),
D.  Propofol (Diprivan).

Zadanie 53.
Ciągły  pomiar  ciśnienia  śródczaszkowego  -  ICP  wykonujemy  za
pomocą czujnika:

A.  nadoponowego,
B.  podoponowego,
C.  podpajęczynówkowego,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.



Zadanie 54.
Surfaktant,  będący  mieszaniną  białek,  fosfolipidów  i
węglowodanów:

A . zwiększa  napięcie  powierzchniowe  w  pęcherzykach
płucnych i zapobiega ich zapadaniu się,

B . obniża napięcie powierzchniowe w pęcherzykach płucnych
i zapobiega ich zapadaniu się,

C . n ie  wpływa  na  napięcie  powierzchniowe  w  pęcherzykach
płucnych,

D . produkowany  przez  opłucną,  ułatwia  przesuwanie  się  je j
blaszek w czasie oddychania.

Zadanie 55.
Przyczynami zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej prowadzącymi
do zasadowicy metabolicznej są:

A . długotrwałe  wymioty  lub  usuwanie  dużej  i lości  soku
żołądkowego przez odsysanie,

B . stany  pourazowe,  zakażenia,  odwodnienie,  niedotlenienie
tkanek,

C.  wentylacja mechaniczna, hiperwentylacja,
D.  ośrodkowa depresja oddychania.

Zadanie 56.
Która z wymienionych igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego
jest najcieńsza?

A.  22G,
B.  24G,
C.  26G,
D.  27G.

Zadanie 57.
Najwyższym  priorytetem  leczenia  urazów  czaszkowo-mózgowych
jest:

A .  zszycie krwawiących powłok głowy,
B . zwalczanie objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego

i  utrzymanie  właściwego  przepływu  krwi  przez  tkankę
mózgową,

C.  podanie leków przeciwbólowych z grupy opioidów,
D.  podanie leków krążeniowych.

Zadanie 58.
Podczas  kaniulacji  żyły  stopy  osoby  dorosłej  istnieje
niebezpieczeństwo powstania:

A.  krwotoku,
B.  zakrzepicy,
C.  zatoru,
D.  ropnia.



Zadanie 59.
Nastawienia złamanej kończyny górnej w obrębie nadgarstka można
dokonać w:

A.  blokadzie splotu ramiennego z dostępu pachowego,
B.  odcinkowym znieczuleniu dożylnym (IVRA),
C.  znieczuleniu ogólnym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 60.
Nagły  spadek  EtCO2  i  wzrost  ciśnienia  w  drogach  oddechowych,
zaburzenia  rytmu  serca,  spadek  ciśnienia  tętniczego  i  odgłos
"młyńskiego koła" nad sercem to objawy:

A.  odmy prężnej,
B.  hipowolemii,
C.  zatoru tłuszczowego,
D.  zatoru powietrznego.

Zadanie 61.
Fiolka  zawiera  20  ml  Kalium Chloratum o  stężeniu  15%.  W 2  ml
jest:

A .  3 mg,
B.  30 g,
C.  300 mg,
D.  3 g.

Zadanie 62.
Dotyk  jest  istotną  składową  komunikowania  pozawerbalnego
pielęgniarki  z  pacjentem,  na  oddziałach  intensywnej  terapii
dominuje dotyk:

A.  ochronny,
B.  proceduralny,
C.  chłodny,
D.  opiekuńczy.

Zadanie 63.
Jednym z powikłań stosowania dużych dawek Furosemidu jest:

A .  przejściowa lub trwała głuchota,
B.  hiperkaliemia i hipermagnezmia,
C.  uogólnione obrzęki obwodowe,
D.  niewydolność oddechowa.



Zadanie 64.
Osoczem  uniwersalnym  do  przetoczenia  jest  osocze  od  dawcy
grupy:

A.  0 ,
B.  A ,
C.  B ,
D.  AB.

Zadanie 65.
Który  rodzaj  wentylacji  mechanicznej  jest  całkowicie  niezależny
od aktywności oddechowej pacjenta:

A.  CMV,
B.  SIMV,
C.  PSV,
D.  CPAP.

Zadanie 66.
Zabieg  przeszczepienia  nerki  od  dawcy  rodzinnego.  Które
działanie  jest  celowe  po  zdjęciu  zacisków  naczyniowych,  celem
poprawienia perfuzji nerki przeszczepionej?

A.  pogłębienie znieczulenia,
B.  transfuzja krwi,
C.  wlew dopaminy,
D.  wlew z koloidów.

Zadanie 67.
W częstoskurczu komorowym (z szerokimi zespołami QRS) lekiem z
wyboru jest:

A .  naparstnica,
B.  propranolol,
C.  atropina,
D.  amiodaron.

Zadanie 68.
D o powikłań metabolicznych związanych z prowadzonym żywieniem
pozajelitowym zalicza się:

A .  hipoglikemię, hiperglikemię, niewydolność oddechową,
B.  hipomagnezemię, hipermagnezemię,
C.  mocznicę, kwasicę mleczanową,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 69.
Podstawową  zasadą  leczenia  wstrząsu  niezależnie  od  przyczyny
jest:

A . wyrównanie  niedoboru  objętości  krwi  krążącej  poprzez
przetoczenie krwi zgodnej,

B . zwiększenie  rzutu  serca  poprzez  podanie  leków
inotropowych,

C.  podanie leków przeciwhistaminowych,
D . zapewnienie  drożności  dróg  oddechowych,  przetaczanie

płynów oraz zwalczanie hipotonii i kwasicy.

Zadanie 70.
Lekiem  pierwszego  rzutu,  stosowanym  w  leczeniu  wstrząsu
kardiogennego NIE jest:

A .  dopamina,
B.  dobutamina,
C.  levonor,
D.  ebrantil.

Zadanie 71.
D o  znieczulenia  z  wentylacją  jednego  płuca  najczęściej  używa
się:

A.  rurek o podwójnym świetle,
B.  rurek zbrojonych,
C.  rurek Guedela,
D.  masek krtaniowych.

Zadanie 72.
Przed podłączeniem 20% Mannitolu należy sprawdzić dodatkowo:

A.  temperaturę płynu,
B.  diurezę minutową,
C.  tętno i ciśnienie tętnicze pacjenta,
D.  klarowność płynu.

Zadanie 73.
Jaka  metoda  znieczulenia  ogólnego  jest  szczególnie  polecana  u
noworodków i niemowląt?

A.  otwarta,
B.  półotwarta,
C.  półzamknięta,
D.  zamknięta.



Zadanie 74.
Ciśnienie zaklinowania mierzone za pomocą cewnika Swan-Ganza to
ciśnienie odpowiadające ciśnieniu panującemu w:

A.  prawym przedsionku,
B.  prawej komorze,
C.  tętnicy płucnej,
D.  lewym przedsionku.

Zadanie 75.
U  pacjenta  z  niewydolnością  nerek  w  fazie  bezmoczu,  występują:
apatia,  parestezje,  bradykardia,  w  obrazie  EKG  -  wysokie
załamki  T ,  spłaszczenie  załamków  P,  poszerzenie  zespołów  QRS,
co wskazuje na:

A.  hipomagnezemię,
B.  hipokalcemię,
C.  hiperkaliemię,
D.  hipokaliemię.

Zadanie 76.
Czynnikami,  które  wpływają  na  stopień  odczuwanego  bólu  po
zabiegu operacyjnym są:

A . miejsce  zabiegu,  rozległość  operacji,  poziom  neurotyzmu
i lęku chorego,

B . miejsce  zabiegu,  rozległość  operacji,  wcześniejsze
doświadczenia  bólowe  chorego,  stosowanie  przed
zabiegiem analgezji z wyprzedzeniem,

C . miejsce  zabiegu,  rozległość  operacji,  stopień
uszkodzenia  tkanek,  kierunek  cięcia  skórnego,
zastosowanie  przed  operacja  analgezji  z  wyprzedzeniem,
stężenie opioidów endogennych, poziom neurotyzmu i lęku
chorego,

D . kierunek  cięcia  skórnego,  zastosowanie  przed  operacja
analgezji  z  wyprzedzeniem,  stężenie  opioidów
endogennych.

Zadanie 77.
Czynnik zwiększający minimalne stężenie pęcherzykowe (MAC) to:

A.  wiek podeszły,
B.  hipotermia,
C.  ciąża,
D.  alkoholizm.



Zadanie 78.
Jaka  jest  dopuszczalna  wartość  odprowadzonego  ze  śródpiersia
drenażu w ciągu pierwszej godziny po operacji?

A.  600 ml.,
B.  800 ml.,
C.  1000 ml.,
D.  1200 ml.

Zadanie 79.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:100 000 oznacza, że:

A.  1 ml = 0,01 mg adrenaliny,
B.  1 ml = 0,1 mg adrenaliny,
C.  1 ml = 1 mg adrenaliny,
D.  0,1 ml = 0,1 mg adrenaliny.

Zadanie 80.
Standard  podstawowy  monitorowania  stanu  klinicznego  chorego
podczas zabiegu operacyjnego i znieczulenia ogólnego obejmuje:

A . pomiar  temperatury  ciała,  RR,  tętna,  nie  rzadziej  niż
c o  5  min;  stężenia  tlenu  w  mieszaninie  oddechowej,
l iczby  oddechów,  natlenowania,  wentylacji,  czynności
układu  krążenia-EKG,  głębokości  znieczulenia,  stopnia
zwiotczenia,

B . pomiar  stopnia  zwiotczenia,  RR,  tętna,  oddechu,  krzywej
EKG, co 5-10 minut,

C . obserwację  zabarwienia  powłok  skórnych,  stopnia
zwiotczenia,  RR,  tętna,  oddechu,  krzywej  EKG  co  5-10
min, diurezy godzinowej,

D . pomiar  perfuzji  tkankowej,  oddechu,  tętna,  RR,
tolerancji na stosowaną farmakoterapię i płynoterapię.

Zadanie 81.
Środki  znieczulenia  miejscowego  najwcześniej  przerywają
przewodnictwo nerwowe w zakresie:

A .  czucia temperatury,
B.  przewodnictwa ruchowego,
C.  czucia bólu,
D.  napięcia mięśniowego.

Zadanie 82.
Układ Kuhna to modyfikacja układu:

A.  Maplesona A,
B.  Maplesona D,
C.  Baina,
D.  Maplesona F.



Zadanie 83.
W jakim czasie należy zużyć przygotowany roztwór 1% Propofolu?

A.  2 godz.,
B.  4 godz.,
C.  6 godz.,
D.  8 godz.

Zadanie 84.
Który  element  aparatu  do  znieczulenia  zmniejsza  i  utrzymuje
ciśnienie gazów na wejściu do aparatu oraz pozwala na usunięcie
do atmosfery nadmiaru gazu przy zbyt wysokim ciśnieniu?

A.  rotametr,
B.  przepływomierz,
C.  reduktor,
D.  aktywny system eliminacji gazów.

Zadanie 85.
8-letni  chłopiec  jest  przygotowywany  do  zabiegu  założenia
przetoki  tętniczo-żylnej  na  lewym  ramieniu,  w  celu
przeprowadzania  hemodializ.  Którego  miejsca  dostępu  dożylnego
należy unikać?

A.  prawy nadgarstek,
B.  lewy nadgarstek,
C.  żyła szyjna zewnętrzna,
D.  żyła odpiszczelowa.

Zadanie 86.
Wentylacja z dodatnim ciśnieniem końcowo - wydechowym (PEEP)
powoduje wzrost PaO2 poprzez:

A . zmniejszenie  czynnościowej  pojemności  zalegającej
(FRC),

B . zapobieganie  zapadaniu  się  pęcherzyków  płucnych  w
końcowej fazie wydechu,

C.  redukcję powierzchni wymiany gazowej,
D.  zmniejszenie stosunku wentylacji do perfuzji.

Zadanie 87.
Hiperbaryczny  roztwór  środka  do  znieczulenia  regionalnego  ma
zastosowanie w znieczuleniu:

A.  zewnątrzoponowym,
B.  podpajęczynówkowym,
C.  krzyżowym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 88.
Nadmierne  przygięcie  głowy  u  pacjenta  poddawanego  zabiegowi
neurochirurgicznemu w pozycji siedzącej, może być przyczyną:

A.  upośledzenia odpływu żylnego,
B.  wzrostu ciśnienia śródczaszkowego,
C.  niedokrwienia rdzenia kręgowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 89.
Hiperkapnia to:

A.  zwiększona prężność dwutlenku węgla we krwi,
B.  zmniejszona prężność tlenu we krwi tętniczej,
C.  zmniejszona prężność dwutlenku węgla we krwi tętniczej,
D.  zwiększona prężność tlenu we krwi tętniczej.

Zadanie 90.
Ampułka 2 ml zawiera 0,1 mg Fentanylu. W 1 ml jest:

A .  10 µg,
B.  20 µg,
C.  50 µg,
D.  100 µg.

Zadanie 91.
Najczęściej  występującym powikłaniem przetok  tętniczo  -  żylnych
jest:

A .  zakażenie,
B.  niewydolność tętnicza (zespół podkradania),
C.  niewydolność żylna przedramienia,
D.  zakrzepica.

Zadanie 92.
Anestezja zdysocjowana polega na:

A . rozkojarzeniu  czynności  kory  mózgu  i  struktur
podkorowych,

B.  działaniu anksjolitycznym,
C.  przeciwdziałaniu skurczowi oskrzeli,
D.  minimalizowaniu progu drgawkowego.

Zadanie 93.
Postępowanie anestezjologiczne w rzucawce porodowej polega na:

A.  leczeniu hipertensji,
B . zaintubowaniu  chorej,  zwiotczeniu  i  stosowaniu

wentylacji kontrolowanej,
C.  leczeniu obrzęku mózgu,
D.  zastosowaniu wszystkich wymienionych sposobów.



Zadanie 94.
Jakie działanie na oskrzela ma atropina?

A.  rozszerza oskrzela,
B.  zwęża oskrzela,
C.  nie wywiera wpływu na oskrzela,
D.  zwęża a potem rozszerza oskrzela.

Zadanie 95.
N a  jakim  poziomie  kręgosłupa  znajduje  s ię  rozwidlenie  tchawicy
u niemowlęcia?

A.  Th1 - Th2,
B.  Th2 - Th3,
C.  Th3 - Th4,
D.  Th4 - Th5.

Zadanie 96.
Przerwanie  ciągłości  rdzenia  kręgowego  powyżej  czwartego
segmentu szyjnego u człowieka, prowadzi do braku:

A.  realizacji ruchów lokomocyjnych,
B.  połączenia układu pozapiramidowego,
C . połączenia  ośrodków oddechowych  pnia  mózgu  z  jądrami

ruchowymi mięśni oddechowych, zwłaszcza przepony,
D.  połączenia z układem autonomicznym.

Zadanie 97.
Pacjent  w  trakcie  operacji  resekcji  żołądka  z  powodu  perforacji
wrzodu  musi  mieć  przetoczoną  krew.  Jakie  są  najgroźniejsze
powikłania poprzetoczeniowe?

A.  odczyny hemolityczne,
B.  objawy hemolizy poprzetoczeniowej,
C.  wstrząs septyczny,
D.  odczyny alergiczne.

Zadanie 98.
Pacjent  skarży  się  na  silny  ból  w  klatce  piersiowej  i  trudności
z  oddychaniem.W  wyniku  kolizji  z  innym  pojazdem,  odkształciła
s ię  klatka  piersiowa  uderzając  w  kierownicę.  W  czasie  badania
przedmiotowego  stwierdzono  bolesność  klatki  piersiowej  i
nieprawidłową  ruchomość  je j  ścian  oraz  trzeszczenia.  U  pacjenta
podejrzewasz:

A.  tamponadę osierdzia,
B.  odmę prężną,
C.  wiotką klatkę piersiową,
D.  rozerwanie przełyku.



Zadanie 99.
Jaką  drogą  wprowadza  się  najczęściej  elektrodę  do  stałej
stymulacji serca?

A.  z dojścia obwodowego metodą wenopunkcji,
B.  z dojścia obwodowego metodą wenesekcji,
C.  drogą żyły podobojczykowej,
D.  drogą przezprzełykową.

Zadanie 100.
Niedokrwienie  ściany  dolnej  charakterystyczne  dla  zawału  serca
objawia  się  nieprawidłowym  zapisem  EKG  w  następujących
odprowadzeniach:

A.  I; aVL; V2- V5,
B.  III; aVL,
C.  II; III; aVF
D.  II; III; V5- V6.

Zadanie 101.
Szybkie  podanie  katecholamin  we  wlewie  kroplowym  może
spowodować:

A . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  z  jednoczesnym
zwolnieniem akcji serca,

B . podwyższenie  ciśnienia  tętniczego  oraz  przyśpieszenie
czynności serca do migotania komór włącznie,

C . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  i  częstoskurczu
komorowego,

D . podwyższenie  ciśnienia  tętniczego  i  bradykardię
zatokową.

Zadanie 102.
D o  działań  niepożądanych  występujących  w  czasie  stosowania
ciągłego wlewu nitrogliceryny należą:

A.  tolerancja adaptacyjna,
B.  zatrucie alkoholem etylowym,
C . podczas  jednoczesnej  infuzji  heparyny  i  nitrogliceryny

może wystąpić oporność na heparynę,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 103.
D o  blokady  splotu  ramiennego  należy  przygotować  10  ml
roztworu1,5%  lignocainy.  Dysponujesz  f iolką  2%  lignocainy  20
ml. Do przygotowania roztworu użyjesz:

A.  1,5 ml lignocainy+8,5 ml 0,9%NaCl,
B.  8,5 ml lignocainy+1,5 ml 0,9% NaCl,
C.  7,5 ml lignocainy+2,5 ml 0,9% NaCl,
D.  2,5 ml lignocainy+7,5 ml 0,9% NaCl.



Zadanie 104.
Kardiowersję  elektryczną  wykonuje  się  u  pacjenta  w
znieczuleniu:

A.  miejscowym,
B.  krótkotrwałym dożylnym ogólnym,
C.  przewodowym,
D.  powierzchniowym.

Zadanie 105.
Podaż  ściśle  określonej  objętości  gazu  w  jednostce  czasu
umożliwia:

A.  parownik,
B.  reduktor,
C.  przepływomierz,
D.  by-pass.

Zadanie 106.
U  pacjentki  wystąpiły  popunkcyjne  bóle  głowy  po  znieczuleniu
podpajęczynówkowym. Występowanie bólów głowy po znieczuleniu
rdzeniowym zależy od:

A.  podrażnienia opon w wyniku ich nakłucia,
B.  nakłucia żyły i krwawienia,
C.  bezpośredniego urazu rdzenia kręgowego,
D . wycieku  płynu  i  niskiego  poziomu  płynu  mózgowo-

rdzeniowego.

Zadanie 107.
Ampułka zawiera 10 ml leku o stężeniu 10%. Oznacza to, że leku
w ampułce jest:

A .  0,1 mg,
B.  0,01 g,
C.  0,1 g,
D.  1 g.

Zadanie 108.
Wcześniaka  po  porodzie  umieszczono  w  inkubatorze.  Uzyskał  7
pkt.  według  oceny  dokonanej  w  skali  Apgar.  Po  2  godzinach
wystąpiły:  zaciąganie  mostka,  przestrzeni  międzyżebrowych,
dołów nadobojczykowych oraz przepony. Wymienione objawy mogą
świadczyć o zespole:

A.  ARDS,
B.  MAS,
C.  HBS,
D.  RDS.



Zadanie 109.
Charakterystyczną dla hipotermii zmianą w EKG jest:

A . niewielki  dodatni  załamek  w  miejscu  połączenia  zespołu
QRS z odcinkiem ST (fala Osborne'a),

B . tachykardia  zatokowa  z  przedwczesnymi  skurczami
przedsionkowymi i komorowymi,

C . bradykardia zatokowa z ujemnym odchyleniem po załamku
T ,

D.  skrócony odcinek PR z falą U.

Zadanie 110.
Przy znieczuleniu chorego z odmą opłucnową nie należy stosować:

A.  podtlenku azotu,
B.  sevofluranu,
C.  halotanu,
D.  odpowiedzi A i B są poprawne.

Zadanie 111.
Celem  natleniania  biernego  podczas  indukcji  znieczulenia
ogólnego z użyciem ksenonu jest:

A .  eliminacja dwutlenku węgla,
B.  eliminacja azotu,
C.  zmniejszenie rezerwy tlenowej,
D.  żaden z powyższych.

Zadanie 112.
W  trakcie  zabiegu  kardiochirurgicznego  z  zastosowaniem
całkowitego  krążenia  pozaustrojowego,  zespół  anestezjologiczny
NIE kontroluje:

A .  wartości średniego ciśnienia tętniczego krwi,
B.  diurezy,
C.  objętości oddechowej,
D.  aktywowanego czasu krzepnięcia i gazometrii.

Zadanie 113.
W porfirii przeciwwskazane jest stosowanie:

A.  propofolu,
B.  tiopentalu,
C.  fentanylu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 114.
Trombolitykiem NIE jest:

A .  warfaryna,
B.  tkankowy aktywator plazminogenu,
C.  streptokinaza,
D.  wszystkie powyższe są trombolitykami.



Zadanie 115.
Monitorowanie  głębokości  znieczulenia  za  pomocą  BIS  NIE  ma
zastosowania w przypadku podawania:

A.  thiopentalu,
B.  ketaminy,
C.  propofolu,
D.  sevofluranu.

Zadanie 116.
Średnie ciśnienie tętnicze u pacjenta z RR 120/60 mmHg wynosi:

A .  50 mmHg,
B.  60 mmg,
C.  80 mmHg,
D.  90 mmHg.

Zadanie 117.
Najważniejszym narządem wydalającym jony wodorowe jest/są:

A.  płuca,
B.  wątroba,
C.  nerki,
D.  nadnercza.

Zadanie 118.
Układ  anestetyczny,  w  którym  jednokierunkowy  przepływ  gazów
jest wymuszony przez duży dopływ świeżych gazów, może dochodzić
do częściowego oddechu zwrotnego niewymagającym eliminacji CO2
za pomocą pochłaniacza to układ:

A.  otwarty,
B.  półotwarty,
C.  zamknięty,
D.  półzamknięty.

Zadanie 119.
Do oceny głębokości sedacji NIE używa się skali:

A .  Ramsaya,
B.  Cooka,
C.  SAS,
D.  Glasgow.



Zadanie 120.
Cechą rytmu zatokowego jest obecność:

A . dodatniego  załamka  P  w  odprowadzeniu  I  i  I I  oraz
ujemnego w aVR,

B.  dodatniego załamka P w odprowadzeniach I i II oraz aVR,
C . ujemnego  załamka  P  w  odprowadzeniu  I  i  I I  oraz

dodatniego w aVR,
D.  ujemnego załamka P w odprowadzeniu I i II oraz aVR.

Zadanie 121.
Zastosowanie  sztucznej  wentylacji  u  pacjenta  po  nagłym
zatrzymaniu krążenia pozwala szybciej opanować:

A.  hipokalcemię,
B.  hipoksemię,
C.  hipertensję,
D.  hipertermię.

Zadanie 122.
Która z arytmii jest typowa dla niedoboru magnezu:

A.  zespół Brugadów,
B.  zespół Torsades de Pointes,
C.  tachykardia zatokowa,
D.  bloki odnóg pęczka Hissa.

Zadanie 123.
Przy zakładanej dawce leku 10 µg/kg m.c/minutę noworodek ważący
3 kg powinien w ciągu godziny otrzymać:

A.  180 µg,
B.  18 µg,
C.  1800 µg,
D.  18 mg.

Zadanie 124.
Który  z  wymienionych  poniżej  środków  najszybciej  przeciwdziała
następstwom sercowym silnej hiperkaliemii?

A.  Insulina- glukoza,
B.  Chlorek wapnia,
C.  Dwuwęglan sodu,
D.  Furosemid.

Zadanie 125.
Który lek zwiększa objętość minutową serca?

A.  nitrogliceryna,
B.  dopamina,
C.  izoprenalina,
D.  propranolol.



Zadanie 126.
Jednym  z  warunków  niezbędnych  do  zapewnienia  podczas
prowadzenia drenażu opłucnowego jest:

A .  zachowanie jednej pozycji ciała chorego,
B.  zapewnienie ujemnego ciśnienia w klatce piersiowej,
C.  tlenoterapia minimum 4 litry/minutę,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 127.
Wskaż  twierdzenie  FAŁSZYWE  dotyczące  kardioplegii  stosowanej
podczas zabiegu kardiochirurgicznego:

A.  zatrzymuje pracę serca w fazie rozkurczu,
B.  poprawia tolerancję mięśnia sercowego na niedokrwienie,
C.  jest to farmakologiczne zatrzymanie pracy serca,
D.  zatrzymuje pracę serca w fazie skurczu.

Zadanie 128.
Nagłą śmierć sercową stwierdza się gdy:

A.  przyczyną zgonu była choroba serca,
B.  do zgonu dochodzi z powodu wstrząsu kardiogennego,
C . zgon  następuje  nieoczekiwanie  u  człowieka  zdrowego  lub

z wywiadem wieńcowym w czasie nie dłuższym niż 1 godz.
od wystąpienia pierwszych objawów,

D . zgon  następuje  nieoczekiwanie  u  człowieka  zdrowego  w
czasie  nie  dłuższym  niż  1  godz.  od  wystąpienia
pierwszych objawów.

Zadanie 129.
Jaką czynność należy  wykonać po  odessaniu wydzieliny z  drzewa
tchawiczo - oskrzelowego?

A.  zmienić pozycję chorej,
B.  oklepać chorą,
C . zwiększyć  objętość  powietrza  podawanego  workiem

samorozprężalnym,
D.  podać do rurki 1 ml 0,9% NaCl.

Zadanie 130.
Hipoksemię w pierwszej kolejności należy zwalczać poprzez:

A.  ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga,
B.  zwiększenie tlenoterapii biernej,
C.  szybkie uzupełnienie łożyska naczyniowego,
D.  wentylację mechaniczną.



Zadanie 131.
Fiolka  zawiera  50  ml  2%  lignokainy.  Jaką  objętość  tego  leku
należy  nabrać  do  strzykawki,  aby  pacjent  o  masie  ciała  80  kg
otrzymał dawkę 1 mg/kg masy ciała?

A.  0,8 ml,
B.  2 ml,
C.  4 ml,
D.  8 ml.

Zadanie 132.
Wspólnym objawem dla różnego rodzaju wstrząsu jest:

A .  niski rzut serca,
B.  zimna skóra,
C.  zła perfuzja tkankowa,
D.  obkurczenie naczyń.

Zadanie 133.
Z nadczynnością kory nadnerczy nie przebiega:

A.  zespół Cushinga,
B.  choroba Addisona,
C.  hiperaldosteronizm pierwotny,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 134.
Krystaloidy są to płyny, które charakteryzują się:

A . swobodnym  przemieszczaniem  się  wody  z  przestrzeni
naczyniowej do przestrzeni pozakomórkowej,

B . utrudnionym  przemieszczaniem  się  wody  z  przestrzeni
naczyniowej do przestrzeni pozakomórkowej,

C . szybkim  wypełnieniem  łożyska  naczyniowego  dzięki
przyciąganiu wody z przestrzeni pozakomórkowej,

D.  wolnym wypełnianiem łożyska naczyniowego.

Zadanie 135.
Przewlekła,  w  pełni  skompensowana  kwasica  metaboliczna
charakteryzuje się:

A .  prawidłowym pH, podwyższonym pCO2, HCO3 - oraz BE,
B.  prawidłowym pH, obniżonym pCO2, HCO3 - oraz BE,
C.  obniżonym pH, podwyższonym pCO2, HCO3 - oraz BE,
D.  obniżonym pH, obniżonym pCO2, HCO3 - oraz BE.



PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 011216
GRUPA 1
Zadanie 1.
D o  czynników  ryzyka  wystąpienia  pooperacyjnych  nudności  i
wymiotów (PONV) u dzieci w okresie pooperacyjnym NIE należy:

A.  wiek powyżej 2 r.ż.,
B.  stosowanie w terapii bólu opioidów,
C.  płeć żeńska,
D.  appendektomia.

Zadanie 2.
D o  hemodializy  stosuje  s ię  cewniki  jedno-  lub  dwukanałowe
wprowadzane do dużych naczyń żylnych. Zabezpieczenie cewników
do hemodializy polega na:

A.  zamknięciu jałowym korkiem kanału cewnika,
B . założeniu jałowego opatrunku wokół wkłucia, wypełnieniu

kanału cewnika heparyną i zamknięciu jałowym korkiem,
C.  założeniu jałowego opatrunku i zamknięciu cewnika,
D.  założeniu opatrunku i zamknięciu cewnika.

Zadanie 3.
Do czynników obniżających MAC należą:

A.  wiek, hipertermia, opioidy, ciąża, hipertyreoza,
B . wysoka  wartość  ciśnienia  tętniczego  krwi,

hiperglikemia,
C.  ciąża, opioidy, hipoksja, czas trwania znieczulenia,
D . hipotermia,  zaawansowany  wiek,  opioidy,  hipoksja,

ciąża.

Zadanie 4.
Ośrodki  odpowiedzialne  za  automatyczną  kontrolę  oddechu
znajdują się:

A .  w korze mózgowej,
B.  w moście i rdzeniu przedłużonym,
C.  w nerwie błędnym,
D.  we wszystkich powyższych.

Zadanie 5.
Który  z  wymienionych  poniżej  środków  najszybciej  przeciwdziała
następstwom sercowym silnej hiperkaliemii?

A.  Insulina- glukoza,
B.  Chlorek wapnia,
C.  Dwuwęglan sodu,
D.  Furosemid.



Zadanie 6.
Który związek jest antagonistą heparyny?

A.  nalokson,
B.  witamina K,
C.  siarczan protaminy,
D.  siarczan magnezu.

Zadanie 7.
Która z wymienionych igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego
jest najcieńsza?

A.  22G,
B.  24G,
C.  26G,
D.  27G.

Zadanie 8.
Do czterech klasycznych objawów zatoru wodami płodowymi należą:

A . zaburzenia  oddychania,  sinica,  spadek  ciśnienia
tętniczego, utrata przytomności,

B . tachykardia,  wzrost  RR,  pobudzenie  ruchowe,
zaczerwienienie powłok skórnych,

C . zaburzenia  rytmu  serca,  spadek  ciśnienia  tętniczego,
utrata przytomności,

D . zaburzenia  rytmu  serca,  wzrost  ciśnienia  tętniczego,
utrata przytomności.

Zadanie 9.
W  przypadku  zaobserwowanych  objawów  przeciążenia  układu
krążenia należy przerwać transfuzję krwi oraz:

A . ułożyć  chorego  w  pozycji  siedzącej,  zastosować
tlenoterapię,

B . ułożyć  chorego  w  pozycji  bezpiecznej,  podać  płyn
infuzyjny,

C.  zastosować tlenoterapię, podać hydrokortyzon,
D . ułożyć  chorego  w  pozycji  na  wznak,  obserwować

podstawowe parametry życiowe.

Zadanie 10.
Zastosowanie  wentylacji  mechanicznej  może  wywołać  m.in.
barotraumę, która jest wynikiem:

A.  stosowania wysokich ciśnień w drogach oddechowych,
B.  stosowania dużych objętości oddechowych,
C . reakcji  miejscowej  związanej  z  aktywacją  mediatorów

reakcji zapalnej,
D . występowania zwiększonych oporów w drogach oddechowych

i niedodmą.



Zadanie 11.
Przy  przepływie  12  l/min.,  zawartość  butli  o  pojemności  2,7
litra wypełnionej tlenem sprężonym do 80 atmosfer wystarczy na:

A.  15 min. tlenoterapii,
B.  18 min. tlenoterapii,
C.  21 min. tlenoterapii,
D.  35 min. tlenoterapii.

Zadanie 12.
Podstawowym sposobem na przerwanie ostrego napadu porfirii jest
podanie:

A.  erytropoetyny,
B.  glukozy,
C.  wazopresyny,
D.  diazepamu.

Zadanie 13.
Jakie są kryteria wypisu pacjenta do domu w przypadku wykonania
znieczulenia  podpajęczynówkowego  do  zabiegu  w  trybie
jednodniowym?

A . prawidłowe  czucie  w  okolicy  okołoodbytniczej,  powrót
motoryki,

B . n ie  ma  szczególnych  obowiązujących  kryteriów,  a  wypis
może  nastąpić  po  8  godzinach  od  momentu  wykonania
znieczulenia,

C . powrót  motoryki,  prawidłowe  czucie  w  okolicy
okołoodbytniczej, powrót czucia położenia w dużym palcu
stopy, powrót funkcji układu współczulnego,

D . pacjentom do zabiegów w trybie jednodniowym nie powinno
się wykonywać znieczulenia podpajęczynówkowego.

Zadanie 14.
Do oceny świadomości chorego używa się skali:

A .  Guedela,
B.  VAS,
C.  ASA,
D.  Glasgow.



Zadanie 15.
Operacja  mikrochirurgiczna  ucha  środkowego  u  6-letniego
dziecka,  w  znieczuleniu  ogólnym,  ze  zwiotczeniem  i  oddechem
kontrolowanym.  Jakie  działania  należy  wykonać  w  trakcie
znieczulenia do tego zabiegu?

A . obniżyć  ciśnienie  tętnicze  krwi  w  celu  zmniejszenia
krwawienia w polu operacyjnym,

B.  utrzymać normotermię i hiperwolemię,
C.  wyrównać straty krwi i zastosować pozycję Fowlera,
D.  zastosować pozycję Trendelenburga w czasie zabiegu.

Zadanie 16.
Fiolka  zawiera  20  ml  Kalium Chloratum o  stężeniu  15%.  W 2  ml
jest:

A .  3 mg,
B.  30 g,
C.  300 mg,
D.  3 g.

Zadanie 17.
4-letnie  dziecko  jest  przygotowane  do  zabiegu  koarktacji  aorty.
D o zabiegu założono dziecku dwa dostępy dożylne obwodowe 22G i
18G  oraz  dwukanałowy  cewnik  do  żyły  szyjnej  wewnętrznej  20G.
Wlew dopaminy należy podłączyć do:

A.  obwodowego dostępu o mniejszym przekroju,
B.  obwodowego dostępu o większym przekroju,
C.  kanału cewnika do którego podłączony jest OCŻ,
D.  kanału cewnika bez OCŻ.

Zadanie 18.
Jaki sposób wprowadzenia do znieczulenia najlepiej zastosować u
małego, niewspółpracującego dziecka, z utrudnionym dostępem do
żyły:

A.  indukcja dużymi stężeniami anestetyku,
B.  domięśniowe podanie ketaminy,
C.  indukcja wziewna metodą jednego oddechu,
D.  podanie leków nasennych doodbytniczo.

Zadanie 19.
Jak  zachowuje  się  ośrodkowe  ciśnienie  żylne  po  operacji  w
nadbrzuszu w znieczuleniu zewnątrzoponowym?

A.  wzrasta,
B.  nie zmienia się,
C.  obniża się,
D.  początkowo wzrasta a później obniża się.



Zadanie 20.
Najczęstszym powodem niskiej punktacji w skali Apgar z przyczyn
anestezjologicznych,  u  noworodka  urodzonego  drogą  cięcia
cesarskiego wykonywanego w znieczuleniu ogólnym jest:

A .  zbyt płytkie znieczulenie,
B.  zbyt głębokie znieczulenie,
C.  stres matki z przed znieczulenia,
D.  owinięcie dziecka pępowiną.

Zadanie 21.
D o  środków  farmakologicznych  zwiększających  skuteczność
defibrylacji NIE należy:

A.  Adrenalina,
B.  Atropina,
C.  Amiodaron,
D.  Siarczan magnezu.

Zadanie 22.
Napięcie  skóry,  obrzęk  tkanki  podskórnej  w  okolicy  krzyżowej
oraz spadek hematokrytu, to objawy:

A.  niewydolności krążenia,
B.  narastającego obrzęku płuc,
C.  ujemnego bilansu płynów,
D.  przewodnienia organizmu.

Zadanie 23.
Ciśnienie w mankietach uciskowych, stosowanych w celu uzyskania
bezkrwawego pola operacyjnego podczas zabiegów ortopedycznych,
NIE powinno przekraczać:

A . o  więcej  niż  50  mmHg  skurczowego  ciśnienia  tętniczego
n a  kończynach  dolnych  i  o  więcej  niż  50  mmHg
skurczowego ciśnienia tętniczego na kończynach górnych,

B . o  więcej  niż  100 mmHg skurczowego ciśnienia  tętniczego
n a  kończynach  dolnych  i  o  więcej  niż  50  mmHg
skurczowego ciśnienia tętniczego na kończynach górnych,

C . o  więcej  niż  100 mmHg skurczowego ciśnienia  tętniczego
n a  kończynach  dolnych  i  o  więcej  niż  100  mmHg
skurczowego ciśnienia tętniczego na kończynach górnych,

D . o  więcej  niż  150 mmHg skurczowego ciśnienia  tętniczego
n a  kończynach  dolnych  i  o  więcej  niż  100  mmHg
skurczowego ciśnienia tętniczego na kończynach górnych.



Zadanie 24.
25-letnia  pacjentka  przyjęta  do  planowanej  operacji  tarczycy.
Pacjentkę operowaną w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym należy
intubować rurką:

A.  nosowo-gardłową,
B.  Copa,
C.  zbrojoną,
D.  południową.

Zadanie 25.
Blokada  splotu  ramiennego  z  dojścia  pachowego  to  dojście
według:

A.  Jonga,
B.  Winniego,
C.  MacIntosha,
D.  Mushina.

Zadanie 26.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:200 000 oznacza, że w 1 ml jest:

A .  5 mikrogramów,
B.  50 mikrogramów,
C.  5 miligramów,
D.  0,5 miligrama.

Zadanie 27.
70-letnia  pacjentka  z  podejrzeniem  perforacji  jel it  oraz
cukrzycą  typu  I I ,  jest  operowana  w  znieczuleniu  ogólnym
dotchawiczym.  W  czasie  zabiegu  chora  zaczyna  się  pocić,  akcja
serca zwalnia. Co należy zrobić w zaistniałej sytuacji?

A.  sprawdzić poziom wydechowego CO2 i glikemii,
B.  sprawdzić poziom SaO2 i szczelność układu oddechowego,
C . przyspieszyć  wlew  kroplowy,  zmierzyć  ciśnienie  tętnicze

krwi,
D.  skontrolować diurezę i temperaturę.

Zadanie 28.
W  przypadku  chorych  z  nudnościami  i  wymiotami,  opornymi  na
wszelkie klasyczne antyemetyki, może być zastosowany:

A.  Thiopental,
B.  Propofol,
C.  Etomidat,
D.  Ketamina.



Zadanie 29.
Objawami kwasicy metabolicznej jest:

A .  oddech Kussmaula,
B.  słabsze działanie katecholamin,
C.  splątanie,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 30.
70-letnia  pacjentka  przewieziona  na  blok  operacyjny  z
podejrzeniem  perforacji  jel it,  choruje  na  cukrzycę  typu  I I .
Podjęto  decyzję  wykonania  zabiegu  w  znieczuleniu  ogólnym
dotchawiczym, podczas którego dochodzi do zatrzymania krążenia
w mechanizmie asystolii. W pierwszej kolejności należy podać:

A.  Atropinę,
B.  Adrenalinę,
C.  Dopaminę,
D.  Natrium Bicarbonicum.

Zadanie 31.
Pacjentka  z  powodu  duszności  i  kaszlu  połączonego  z
odkrztuszaniem  wydzieliny  podbarwionej  na  różowo  została
przyjęta  do  OIT.  Czynność  serca  jest  przyspieszona,  ciśnienie
tętnicze  krwi  wynosi  100/60  mmHg,  skóra  pokryta  jest  lepkim
potem. Opisane objawy mogą sugerować:

A.  zachłystowe zapalenie płuc,
B.  ostrą niewydolność lewokomorową,
C.  ostrą niewydolność prawokomorową,
D.  krwotok z płuc.

Zadanie 32.
Anestezja z wykorzystaniem podciśnienia to:

A . celowe  obniżenie  układowego  ciśnienia  tętniczego  w  celu
zmniejszenia krwawienia i ułatwienia zabiegu,

B.  obniżenie podaży płynów podczas znieczulenia,
C . indukcja  znieczulenia  u  pacjenta  z  ciśnieniem

skurczowym poniżej 100 mmHg,
D.  anestezja polegająca na zmniejszeniu rzutu serca.

Zadanie 33.
Lekiem  pierwszego  rzutu,  stosowanym  w  leczeniu  wstrząsu
kardiogennego NIE jest:

A .  dopamina,
B.  dobutamina,
C.  levonor,
D.  ebrantil.



Zadanie 34.
Pacjentom  leczonym  w  OIT,  z  uwagi  na  nefrotoksyczność
powstających metabolitów, NIE powinno się długotrwale podawać:

A.  alfentanylu,
B.  petydyny,
C.  relanium,
D.  midanium.

Zadanie 35.
Celem analgezji z wyprzedzeniem jest:

A .  poprawa jakości analgezji pooperacyjnej,
B.  efekt nasenny,
C.  efekt uspokajający,
D.  zastąpienie premedykacji.

Zadanie 36.
Jaką  drogą  wprowadza  się  najczęściej  elektrodę  do  stałej
stymulacji serca?

A.  z dojścia obwodowego metodą wenopunkcji,
B.  z dojścia obwodowego metodą wenesekcji,
C.  drogą żyły podobojczykowej,
D.  drogą przezprzełykową.

Zadanie 37.
Grupa  anestetyków  dożylnych  obejmująca  tlenowe  i  siarkowe
pochodne kwasu barbiturowego to:

A.  benzodiazepiny,
B.  barbiturany,
C.  opioidy,
D.  neuroleptyki.

Zadanie 38.
Ostra  nieskompensowana  kwasica  oddechowa  charakteryzuje  s ię
zmianami w gazometrii krwi:

A .  wzrostem paCO2 i obniżeniem pH,
B.  wzrostem paCO2 i wzrostem pH,
C.  obniżeniem paCO2 i obniżeniem pH,
D.  obniżeniem paCO2 i wzrostem pH.



Zadanie 39.
Zastawka nadmiarowa pozwala na:

A . uzyskanie  dodatniego  ciśnienia  w  końcowej  fazie
wydechowej,

B . usunięcie  nadmiaru  gazów  bez  rozszczelniania  układu
anestetycznego podczas znieczulenia,

C . redukowanie oporu przepływu, co uniemożliwia wpływ na
wielkość ciśnienia w układzie oddechowym,

D.  jednokierunkowy przepływ gazów.

Zadanie 40.
U  pacjenta  w  przebiegu  zawału  serca  w  elektrokardiogramie
zamiast  prawidłowych  zespołów  QRS  pojawiają  się  szybkie,
nieregularne wychylenia o częstości powyżej 360/min. Zapis EKG
wskazuje na wystąpienie u pacjenta:

A.  migotania komór,
B.  częstoskurczu komorowego,
C.  migotania przedsionków,
D.  częstoskurczu nadkomorowego.

Zadanie 41.
Do odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia NIE należy:

A.  hipoksja,
B.  hipowolemia,
C.  hipowentylacja,
D.  hipokaliemia.

Zadanie 42.
Dominującymi objawami wstrząsu kardiogennego są:

A . nadmierne wypełnienie żył szyjnych, tachykardia powyżej
120 uderzeń/min, bezmocz,

B . chłodna,  blada  skóra,  duszność,  ból  w  klatce
piersiowej,

C . hipotensja  poniżej  90  mmHg,  wskaźnik  sercowy  powyżej
2 ,2  l/min/m2  powierzchni  ciała,  podwyższenie  ciśnienia
zaklinowania powyżej 18 mmHg,

D . ciśnienie  skurczowe  poniżej  60  mmHg,  hipotermia,
hipowentylacja.

Zadanie 43.
U  chorego  z  wszczepionym  rozrusznikiem  serca,  o  zaburzonej
pracy stymulatora świadczą:

A.  zawroty głowy, omdlenie, wymioty,
B.  ból głowy, ból kończyn dolnych, nudności,
C.  ból głowy, ból lewej górnej kończyny,
D.  zawroty głowy, zasłabnięcie, mroczki przed oczami.



Zadanie 44.
Pacjenta  z  ciężką  chorobą  ogólną,  ograniczającą  znacznie
wydolność,  zakwalifikujesz  do  grupy  ryzyka  znieczulenia
ogólnego wg. ASA:

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

Zadanie 45.
Podobne  do  działania  podtlenku  azotu  wywoływanie  euforii
charakterystyczne jest dla:

A.  Izofluranu,
B.  Halotanu,
C.  Ksenonu,
D.  Midazolamu.

Zadanie 46.
Który  lek  jest  przeciwwskazany podczas  znieczulenia  pacjenta  do
zabiegu usunięcia guza chromochłonnego nadnerczy?

A.  midazolam,
B.  tiopental,
C.  ketamina,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 47.
D o  technik  usprawniania  chorego  w  zakresie  układu  sercowo  -
naczyniowego nie zalicza się:

A .  masażu pneumatycznego,
B.  terapii ułożeniowej,
C.  zakładania opasek elastycznych na kończynach dolnych,
D.  ćwiczeń kończyn dolnych.

Zadanie 48.
Podczas  znieczulania  pacjenta  do  operacji  plastyki  błony
bębenkowej, stosowanie podtlenku azotu:

A.  jest przeciwwskazane,
B.  nie ma ograniczeń do jego stosowania,
C . powinno być przerwane na 15 minut przed wszczepieniem

protezy,
D.  powinno być przerwane po wszczepieniu protezy.



Zadanie 49.
I lość  gazu  zawarta  w  płucach  na  końcu  maksymalnego  wdechu
określana jest jako:

A.  pojemność życiowa,
B.  pojemność wdechowa,
C.  całkowita pojemność płuc,
D.  objętość oddechowa.

Zadanie 50.
Stężenie 2% oznacza, że w 100 ml roztworu znajduje się:

A .  2 mg substancji,
B.  20 mg substancji,
C.  200 mg substancji,
D.  2 g substancji.

Zadanie 51.
Pierwsze w Polsce znieczulenie za pomocą eteru dokonano w roku:

A.  1846,
B.  1847,
C.  1946,
D.  1948.

Zadanie 52.
Najważniejszym  czynnikiem  określającym  względną  objętość
przestrzeni  wewnątrz-  i  zewnątrzkomórkowej  jest  stężenie  w
osoczu:

A.  Sodu,
B.  Potasu,
C.  Chloru,
D.  Wapnia.

Zadanie 53.
Surfaktant,  będący  mieszaniną  białek,  fosfolipidów  i
węglowodanów:

A . zwiększa  napięcie  powierzchniowe  w  pęcherzykach
płucnych i zapobiega ich zapadaniu się,

B . obniża napięcie powierzchniowe w pęcherzykach płucnych
i zapobiega ich zapadaniu się,

C . n ie  wpływa  na  napięcie  powierzchniowe  w  pęcherzykach
płucnych,

D . produkowany  przez  opłucną,  ułatwia  przesuwanie  się  je j
blaszek w czasie oddychania.



Zadanie 54.
Który  z  niżej  wymienionych  leków  działa  podobnie  do
acetylocholiny?

A.  chlorek suksametonium,
B.  rokuronium,
C.  neostygmina,
D.  edrofonium.

Zadanie 55.
Pacjent w 1 dobie po zawale mięśnia sercowego. Ma przyspieszony
oddech,  bladą  i  zimną  skórę,  ciśnienie  tętnicze  krwi  80/60  mm
Hg,  tętno  120  u/min.,  stwierdzono  wstrząs  kardiogenny.  Którą
metodę  leczenia  należałoby  zastosować,  gdyby  stan  chorego  nie
poprawił się?

A.  stymulację czasową,
B.  stymulację stałą,
C.  komisurotomię,
D.  kontrapulasację wewnątrzaortalą.

Zadanie 56.
P o  wykonaniu  gazometrii  krwi  tętniczej  stwierdzono  podwyższone
pH i obniżone pCO2 i pO2, co świadczy o:

A.  kwasicy oddechowej,
B.  zasadowicy oddechowej,
C.  kwasicy metabolicznej,
D.  zasadowicy metabolicznej.

Zadanie 57.
Heparynizacji NIE wymaga:

A.  ECMO,
B . wszczepienie  pomostów  aortalno-wieńcowych  bez

zastosowania krążenia pozaustrojowego,
C.  implantacja kardiowertera-defibrylatora,
D.  wszystkie powyższe nie wymagają heparynizacji.

Zadanie 58.
Koindukcja polega na połączeniu:

A.  opioidów i anestetyku dożylnego,
B.  opioidów i anestetyku wziewnego,
C.  midazolamu i anestetyku dożylnego,
D.  midazolamu i anestetyku wziewnego.



Zadanie 59.
Zastawka Rubena w resuscytatorze jest zastawką:

A.  objętościową,
B.  przepływową,
C.  zwrotną,
D.  bezzwrotną.

Zadanie 60.
Krem EMLA składa się z:

A .  lidokainy i prylokainy,
B.  ropiwakainy i lidokainy,
C.  prokainy i bupiwakainy,
D.  lidokainy i bupiwakainy.

Zadanie 61.
D o zabiegów neurochirurgicznych z otwarciem czaszki u chorych z
obrzękiem  mózgu  i  zwiększonym  ciśnieniem  śródczaszkowym
preferowane jest znieczulenie:

A.  wziewne z podtlenkiem azotu,
B.  wziewne z anestetykami halogenowymi,
C . całkowicie  dożylne  (TIVA  -  Total  Intravenous

Anaesthesia),
D.  regionalne.

Zadanie 62.
Osmolarność  płynnych  mieszanin  żywieniowych  stosowanych  w
żywieniu enteralnym zależy głównie od zawartości:

A .  białek,
B.  tłuszczów,
C.  węglowodanów,
D.  wody.

Zadanie 63.
Hipotensja pooperacyjna NAJRZADZIEJ jest wynikiem:

A.  hipowolemii,
B.  resztkowego działania środków znieczulających,
C.  zaburzeń rytmu serca,
D.  niewydolności prawokomorowej.

Zadanie 64.
Przesiewową ocenę stanu odżywienia chorych osób dorosłych można
dokonać wykorzystując następujące skale wymagane przez NFZ:

A.  NRS 2002, Guarda,
B.  NRS 2002, SGA,
C.  SGA, Schonfelda,
D.  Guarda, Schonfelda.



Zadanie 65.
Wykonanie  próby  kalorycznej,  będącej  jednym  z  obowiązkowych
badań odruchów pniowych u potencjalnych dawców narządowych,
polega na:

A . podaniu  do  przewodu  nosowego  20  ml  ciepłej  wody  i
obserwacji reakcji gałek ocznych,

B . podaniu  do  przewodu  słuchowego  zewnętrznego  20  ml
lodowatej wody i obserwacji reakcji gałek ocznych,

C . podaniu  do  przewodu  słuchowego  zewnętrznego  20  ml
lodowatej wody i obserwacji odruchu wyprostnego kończyn
dolnych,

D . podaniu  do  przewodu  słuchowego  zewnętrznego  20  ml
lodowatej wody i obserwacji odruchu kaszlowego.

Zadanie 66.
Jaką maksymalną i lość punktów wg skali Aldrete’a może otrzymać
pacjent opuszczający salę wybudzeń?

A.  8 punktów,
B.  10 punktów,
C.  12 punktów,
D.  15 punktów.

Zadanie 67.
Najczęstszą przyczyną utraty potasu przez nerki jest:

A .  antybiotykoterapia,
B.  leczenie diuretykami,
C.  ostre zapalenie miedniczek nerkowych,
D.  sterydoterapia.

Zadanie 68.
Jednostka Vol% w odniesieniu do anestetyku wziewnego określa:

A . odsetek  objętości  jaką  zajmuje  anestetyk  w  mieszaninie
gazów oddechowych,

B . i lość anestetyku wziewnego podawana w ściśle określonej
jednostce czasu,

C.  ilość anestetyku lotnego w parowniku,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 69.
Trombolitykiem NIE jest:

A .  warfaryna,
B.  tkankowy aktywator plazminogenu,
C.  streptokinaza,
D.  wszystkie powyższe są trombolitykami.



Zadanie 70.
Która  z  wymienionych  metod  jest  właściwa  do  określania
natężenia bólu pooperacyjnego?

A.  opisanie przez pacjenta bólu słowami,
B.  zastosowanie skali analogowej (liniowej),
C.  zastosowanie skali punktowej (0 - 10 pkt),
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 71.
Ketaminę  podawaną  dożylnie  do  indukcji  znieczulenia  ogólnego
stosuje się w dawkach:

A.  5-10 mg/kg masy ciała,
B.  1-2 mg/kg masy ciała,
C.  8-10 mg/kg masy ciała,
D.  3-5 mg/kg masy ciała.

Zadanie 72.
1 ml płynu izotonicznego zawiera:

A.  20 kropli,
B.  15 kropli,
C.  25 kropli,
D.  30 kropli.

Zadanie 73.
D o  utrzymania  bezpiecznego  stężenia  30%  tlenu  w  powietrzu
wdechowym podczas wykonywania znieczulenia z  użyciem małych
przepływów,  stężenie  tlenu  w  świeżym  gazie  o  przepływie  1,0
l/min powinno wynosić co najmniej:

A .  40%,
B.  35%,
C.  30%,
D.  25%.

Zadanie 74.
Głównym źródłem energii dla śluzówki przewodu pokarmowego jest:

A .  Karnityna,
B.  Glutamina,
C.  Tiamina,
D.  Selen.

Zadanie 75.
U  pacjenta  poddawanego  zabiegowi  resekcji  tarczycy  z
zastosowaniem neuromonitoringu nie zaleca się stosowania:

A.  sukcynylocholiny,
B.  cis-atracurium,
C.  remifentanylu,
D.  sevofluranu.



Zadanie 76.
Bezdech to:

A . zaprzestanie  oddychania  na  15-20  sekund  lub  krótsze,
któremu towarzyszy bradykardia,

B.  brak oddechu powyżej 1 minuty,
C.  spadek saturacji poniżej 90%,
D.  zatrzymanie oddechu w fazie wydechu.

Zadanie 77.
Najgroźniejszym powikłaniem leczenia dopaminą jest:

A .  tachykardia,
B.  bradykardia,
C.  nadciśnienie tętnicze,
D.  niedokrwienna martwica kończyn.

Zadanie 78.
Parownik Fluotec jest sterowany przez:

A.  temperaturę i wielkość przepływu gazu,
B.  temperaturę,
C.  wielkość przepływu gazu,
D.  temperaturę i ciśnienie gazu.

Zadanie 79.
Przy  niedostatecznej  podaży  kalorii  niebiałkowych  w  diecie
właściwym sposobem uzyskania dodatniego bilansu azotowego jest:

A .  zwiększenie zawartości białek w diecie,
B.  zmniejszenie zawartości białek w diecie,
C.  zwiększenie zawartości węglowodanów w diecie,
D.  zmniejszenie zawartości węglowodanów w diecie.

Zadanie 80.
Najczęstszą  obecnie  przyczyną  okołooperacyjnych  zgonów
związanych z anestezją są:

A.  zaburzenia wymiany gazowej w płucach,
B.  zaburzenia wodno – elektrolitowe,
C.  zaburzenia rytmu serca,
D.  zespół Mendelsona.

Zadanie 81.
Ile glukozy w 1000 ml zawiera 5% roztwór?

A.  5 g,
B.  50 g,
C.  500 mg,
D.  5000 mg.



Zadanie 82.
W jaki sposób barbiturany wpływają na przepływ mózgowy?

A.  nie zmieniają przepływu,
B.  zmniejszają przepływ,
C.  zwiększają przepływ,
D.  najpierw zwiększają a potem zmniejszają przepływ.

Zadanie 83.
Znieczulenie całkowicie wziewne to:

A.  VIMA (Volatile Induction and Maintenance Anaesthesia),
B.  SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation),
C.  TIVA (Total Intravenous Anaesthesia),
D.  PCV (Pressure Controlled Ventilation).

Zadanie 84.
P o allogenicznym przeszczepie wątroby, najmniej prawdopodobnym
powikłaniem jest:

A .  hiperostre odrzucenie przeszczepu,
B.  zakrzepica naczyń,
C.  nieszczelność zespolenia dróg żółciowych,
D.  skaza krwotoczna.

Zadanie 85.
W  przypadku  podawania  do  jednej  kaniuli  adrenaliny  i
wodorowęglanu sodu, może wystąpić:

A.  inaktywacja adrenaliny,
B.  wzmocnione działanie adrenaliny,
C.  brak reakcji,
D.  przedłużone działanie adrenaliny.

Zadanie 86.
Stosując u wcześniaka tlenoterapię musimy pamiętać o tym, że w
stosunku do dorosłego ma:

A.  zmniejszoną pojemność tlenową krwi,
B.  średnio mniejszą zawartość hemoglobiny we krwi,
C.  zwiększoną pojemność tlenową krwi,
D.  zwiększony przepływ krwi przez płuca.

Zadanie 87.
Prowadząc  żywienie  pozajelitowe  nie  powinno  się  podawać  do  żył
obwodowych roztworów o osmolarności większej niż:

A .  1200 mOsm/l,
B.  1000 mOsm/l,
C.  900 mOsm/l,
D.  800 mOsm/l.



Zadanie 88.
Który  z  wymienionych  środków  znieczulenia  miejscowego  działa
najkrócej?

A.  Bupivacaina,
B.  Lignocaina,
C.  Etydocaina,
D.  Mepivacaina.

Zadanie 89.
Sevofluran wykazuje działanie:

A.  zwiotczające na mięsień macicy,
B.  w dawkach do 2 MAC nasila krwawienie,
C . n ie działa zwiotczająco na mięsień macicy, w dawkach do

2 MAC nie nasila krwawienia,
D . nie  działa  zwiotczająco  na  mięsień  macicy  i  zwiększa

krwawienie w dawkach do 2 MAC.

Zadanie 90.
Do środków osoczozastępczych nie zalicza się:

A .  Aminomel,
B.  Dextran 40 000, 70 000,
C.  20% albuminy,
D.  10% HAES.

Zadanie 91.
Lekiem z wyboru w leczeniu hipotonii u kobiet ciężarnych jest:

A .  efedryna,
B.  dopamina,
C.  nitrogliceryna,
D.  amiodaron.

Zadanie 92.
Jednym z powikłań stosowania dużych dawek Furosemidu jest:

A .  przejściowa lub trwała głuchota,
B.  hiperkaliemia i hipermagnezmia,
C.  uogólnione obrzęki obwodowe,
D.  niewydolność oddechowa.

Zadanie 93.
Odruch  „oczu  lalki”,  występujący  niekiedy  u  pacjenta
pozostającego w śpiączce, świadczy o uszkodzeniu:

A.  móżdżku,
B.  nerwu okoruchowego,
C.  nerwu odwodzącego,
D.  pnia mózgu.



Zadanie 94.
Układy  okrężne  stosowane  w  aparatach  do  znieczulenia  u
dorosłych  mogą  być  stosowane  również  u  dzieci.  Jaka  jest
graniczna  masa  ciała,  kiedy  układ  powinien  być  zmieniony  na
przewody o mniejszej średnicy?

A.  poniżej 10 kg m.c.,
B.  poniżej 15 kg m.c.,
C.  poniżej 20 kg m.c.,
D.  poniżej 30 kg m.c.

Zadanie 95.
Przy migotaniu komór najważniejsza jest:

A .  wczesna defibrylacja,
B.  uciskanie klatki piersiowej,
C.  adrenalina podana dożylnie,
D . adrenalina  podana  dotchawiczo,  atropina  podana

dożylnie,

Zadanie 96.
45-letni  pacjent  z  ciężką  postacią  hemofili i  A  i  z  przewlekłym
zapaleniem  wątroby  typu  C,  przygotowywany  jest  do  planowanej
operacji  cholecystektomii.  W  jaki  sposób  należy  podać  choremu
premedykację?

A.  dożylnie,
B.  domięśniowo,
C.  doustnie,
D.  doodbytniczo.

Zadanie 97.
Dyszowa wentylacja o wysokiej częstotliwości to:

A .  HFJV (High Frequency Jet Ventilation),
B.  SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation),
C.  PCV (Pressure Controlled Ventilation),
D.  VCV (Volume Controlled Ventilation).

Zadanie 98.
Podaż środka znieczulenia miejscowego przez założoną kaniulę do
żyły znieczulanej kończyny z jednoczesnym zastosowaniem opaski
uciskowej  powyżej  założonej  kaniuli,  ma  miejsce  podczas
blokady:

A.  Wedenskego,
B.  Kulenkampfa,
C.  Biera,
D.  żadnej z powyższych.



Zadanie 99.
Kontrola  skuteczności  prowadzenia  sztucznej  wentylacji  NIE
obejmuje monitorowania:

A.  diurezy godzinowej,
B.  zabarwienia płytek paznokciowych,
C.  prawidłowej wartości ciśnienia tętniczego i tętna,
D.  osłuchiwania klatki piersiowej.

Zadanie 100.
Charakterystyczną dla hipotermii zmianą w EKG jest:

A . niewielki  dodatni  załamek  w  miejscu  połączenia  zespołu
QRS z odcinkiem ST (fala Osborne'a),

B . tachykardia  zatokowa  z  przedwczesnymi  skurczami
przedsionkowymi i komorowymi,

C . bradykardia zatokowa z ujemnym odchyleniem po załamku
T ,

D.  skrócony odcinek PR z falą U.

Zadanie 101.
Stosowanie Etomidatu NIE jest zalecane u chorych z:

A .  niewydolnością nadnerczy,
B.  nadczynnością tarczycy,
C.  dystrofią mięśniową,
D.  niewydolnością krążenia.

Zadanie 102.
Deceleracje w zapisie KTG to zaburzenia polegające na:

A.  wahaniu częstotliwości akcji serca płodu,
B.  krótkotrwałym spadku częstotliwości akcji serca płodu,
C.  krótkotrwałym wzroście częstotliwości serca płodu,
D.  nadmiernej aktywności skurczowej macicy.

Zadanie 103.
Pacjent ze znaczną dusznością oraz wypełnieniem żył szyjnych. W
wywiadzie  podaje  nagły  ból  w  prawej  części  klatki  piersiowej
podczas  wysiłku  fizycznego.  Stan  jego  systematycznie  s ię
pogarsza.  Nad prawym płucem wypuk bębenkowy,  zanik  szmerów
oddechowych. W tej sytuacji pacjentowi należy:

A.  podać tlen a następnie wykonać torakotomię,
B.  odbarczyć odmę prężną,
C.  wykonać intubację i prowadzić oddech wspomagany,
D.  wykonać konikotomię igłową.



Zadanie 104.
Zespół ARDS jest wynikiem:

A.  procesu zapalnego, uszkodzenia tkanki płucnej,
B.  nagromadzenia się płynu obrzękowego,
C.  obrzęku płuc,
D.  niewydolności krążenia.

Zadanie 105.
Głównym objawem klinicznym występującym w ostrej niewydolności
oddechowej jest:

A .  bladość skóry,
B.  niepokój,
C.  gwałtownie narastająca duszność,
D.  spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 106.
Analgezja całkowicie sterowana przez chorego to:

A.  PCV (Pressure Controlled Ventilation),
B.  PCA (Patient Controlled Analgesia),
C.  ICP (Intracranial Pressure),
D.  TIVA (Total Intravenous Anaesthesia).

Zadanie 107.
Propofol w dawce 1,5 - 2,0 mg/kg mc. u kobiety ciężarnej:

A . obniża  ciśnienie  tętnicze  i  zwiększa  przepływ
maciczno-łożyskowy,

B.  zmniejsza przepływ maciczno–łożyskowy,
C.  zwiększa przepływ maciczno–łożyskowy,
D . obniża  ciśnienie  tętnicze  i  zmniejsza  przepływ

maciczno-łożyskowy.

Zadanie 108.
W  przypadku masywnego krwotoku, wartość wskaźnika Allgowera
wzrasta do:

A.  1,0,
B.  1,5,
C.  2,5,
D.  3,5.



Zadanie 109.
Standard  podstawowy  monitorowania  stanu  klinicznego  chorego
podczas zabiegu operacyjnego i znieczulenia ogólnego obejmuje:

A . pomiar  temperatury  ciała,  RR,  tętna,  nie  rzadziej  niż
c o  5  min;  stężenia  tlenu  w  mieszaninie  oddechowej,
l iczby  oddechów,  natlenowania,  wentylacji,  czynności
układu  krążenia-EKG,  głębokości  znieczulenia,  stopnia
zwiotczenia,

B . pomiar  stopnia  zwiotczenia,  RR,  tętna,  oddechu,  krzywej
EKG, co 5-10 minut,

C . obserwację  zabarwienia  powłok  skórnych,  stopnia
zwiotczenia,  RR,  tętna,  oddechu,  krzywej  EKG  co  5-10
min, diurezy godzinowej,

D . pomiar  perfuzji  tkankowej,  oddechu,  tętna,  RR,
tolerancji na stosowaną farmakoterapię i płynoterapię.

Zadanie 110.
U  pacjentów  żywionych  całkowicie  pozajelitowo,  dochodzi  do
powikłań pośrednich związanych z brakiem substancji odżywczych
w świetle jelita. Jest to:

A .  hiperglikemia,
B.  oksydacyjne uszkodzenie komórek,
C.  bezkamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego,
D.  stłuszczenie wątroby.

Zadanie 111.
50-letni  pacjent  w  stanie  upojenia  alkoholowego  przyjęty  do
szpitala z wypadku komunikacyjnego. Lekarz podejrzewa obrażenia
wewnętrzne  klatki  piersiowej.  Nasila  s ię  duszność  i  sinica.
Jaką czynność należy wykonać w pierwszej kolejności?

A.  pobranie badań laboratoryjnych,
B.  płukanie żołądka,
C . dostęp  dożylny  i  intubację  po  wykluczeniu  odmy

opłucnowej,
D.  oznaczyć poziom alkoholu we krwi.

Zadanie 112.
W pierwszym tygodniu życia noworodka zapotrzebowanie kaloryczne
wynosi około:

A.  60 kcal/kg mc./dobę,
B.  70 kcal/kg mc./dobę,
C.  80 kcal/kg mc./dobę,
D.  90 kcal/kg mc./dobę.



Zadanie 113.
Wlew  dużych  objętości  krystaloidów,  przekraczający
zapotrzebowanie dobowe, może prowadzić do:

A.  zaburzeń krzepnięcia,
B . upośledzenia  przepływu  tkankowego  i  uogólnionych

obrzęków,
C.  hipotonii,
D . pogorszenia  przepływu  trzewnego  i  zwiększonego

wytwarzania mleczanów.

Zadanie 114.
Drżenie  mięśniowe,  ból  kończyn,  zaburzenia  rytmu  serca,  to
objawy świadczące o:

A.  nadmiarze potasu,
B.  niedoborze potasu,
C.  niedoborze magnezu,
D.  nadmiarze magnezu.

Zadanie 115.
Pobierając krew na gazometrię zwrócisz uwagę na to, żeby:

A.  strzykawka była zwilżona roztworem fizjologicznym NaCl,
B.  pacjent nie przyjmował płynów przed badaniem,
C.  strzykawka była pozbawiona pęcherzyków powietrza,
D . próbka po pobraniu przechowywana była w temperaturze

pokojowej.

Zadanie 116.
Pompa,  zbiornik  kardiotomijny,  oksygenator  i  wymiennik  ciepła
to elementy składowe:

A.  dializatora,
B.  urządzenia do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej,
C.  urządzenia do krążenia pozaustrojowego,
D.  aparatu do autotransfuzji.

Zadanie 117.
D o szpitala przywieziono pacjenta ze złamaniem kończyny górnej,
które  musi  być  zaopatrzone  w  trybie  natychmiastowym.  Podczas
wywiadu  okazało  się,  że  pacjent  przed  godziną  zjadł  dość  obfite
śniadanie.  Każdy  rodzaj  znieczulenia  jest  w  tej  sytuacji
niebezpieczny, ale jedna z metod szczególnie, jest to:

A .  znieczulenie ogólne z intubacją,
B.  znieczulenie ogólne z zastosowaniem maski krtaniowej,
C.  blokada splotu ramiennego,
D.  znieczulenie odcinkowe dożylne.



Zadanie 118.
Indeks bispektralny (BIS) służy do:

A.  pomiaru czynnościowej aktywności mózgu,
B.  pomiaru stężenia środka anestetycznego w mózgu,
C.  pomiaru napięcia mięśniowego,
D.  oceny kwalifikacji pacjenta do zabiegu.

Zadanie 119.
Pacjent  do  operacji  w  tylnym  dole  czaszki.  Jakie  jest
najgroźniejsze  dla  życia  pacjenta  powikłanie,  związane  z
ułożeniem do tego zabiegu?

A.  hipotensja,
B.  zator powietrzny,
C.  intubacja do jednego oskrzela.
D.  obrzęk głowy i szyi.

Zadanie 120.
Rurka Carlensa jest to rurka:

A . o podwójnym świetle, umożliwiająca wentylowanie jednego
płuca,

B.  z tworzywa PCV z mankietem uszczelniającym,
C . z  tworzywa  lateksowego  z  wtopioną  spiralą

usztywniającą,
D.  typu "południe".

Zadanie 121.
Wskaż prawdziwe twierdzenie dotyczące hemofiltracji:

A . stosowanie  metod  ciągłych  w  leczeniu  ostrej
niewydolności  nerek  wymaga  stosowania  postępowania
antykoagulacyjnego,

B . podstawową  zasadą  ciągłej  techniki  leczenia
nerkozastępczego  jest  stałe,  stopniowe  usuwanie  płynu
(filtratu)  i  substancji  w  nim  rozpuszczonych  z  krwi
pacjenta,

C . zabieg  hemofiltracji  nie  powoduje  hemodynamicznej
niestabilności krążenia,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 122.
Przed podłączeniem 20% Mannitolu należy sprawdzić dodatkowo:

A.  temperaturę płynu,
B.  diurezę minutową,
C.  tętno i ciśnienie tętnicze pacjenta,
D.  klarowność płynu.



Zadanie 123.
W  czasie opieki nad pacjentem w pierwszej dobie po zawale serca
należy szczególną uwagę zwrócić na:

A . stopniowe  ustępowanie  dolegliwości  bólowych  w  klatce
piersiowej,

B . wartości podstawowych parametrów życiowych RR 120/80
mmHg, tętno 76/min, SpO2 99%,

C.  stan psychiczny pacjenta, niepokój,
D . występowanie  w  zapisie  EKG  wczesnych  komorowych

zaburzeń rytmu serca.

Zadanie 124.
Czynne  podawanie  gazów  oddechowych  przez  respirator  pod
ustalonym ciśnieniem to wentylacja:

A.  sterowana przepływem,
B.  ze stałymi ciśnieniami dodatnimi,
C.  wspomagana ciśnieniem,
D.  z dodatnim ciśnieniem końcowo - wydechowym.

Zadanie 125.
Chwyt BURP to ucisk na chrząstkę tarczowatą:

A.  ku tyłowi, ku górze i w prawo,
B.  ku tyłowi, ku dołowi i w prawo,
C.  ku tyłowi, ku górze i w lewo,
D.  ku tyłowi, ku dołowi i w lewo.

Zadanie 126.
Ciśnienie  w  mankiecie  uszczelniającym  rurkę  intubacyjną  bądź
tracheotomijną NIE powinno przekraczać wartości:

A .  10 cm H2O,
B.  15 cm H2O,
C.  20 cm H2O,
D.  25 cm H2O.

Zadanie 127.
W  celu  ograniczenia  wtórnych  uszkodzeń  mózgu  w  okresie
okołooperacyjnym u chorego z obrażeniami czaszkowo-mózgowymi
najprostszą metodą obniżania ciśnienia śródczaszkowego jest:

A . ułożenie  pacjenta  z  górną  połową  ciała  uniesioną  pod
kątem do 30˚,

B . stabilizacja  układu  krążenia,  tak  aby  średnie  ciśnienie
tętnicze wynosiło 75 mmHg,

C.  utrzymanie ujemnego bilansu wodnego,
D.  stosowanie glikokortykosteroidów.



Zadanie 128.
W  klinicznym  zastosowaniu  BIS  (ang.  bispectral  index),
rekomendowana wartość dla znieczulenia ogólnego wynosi:

A .  20-0,
B.  40-65,
C.  70-80,
D.  80-90.

Zadanie 129.
W  przypadku  niektórych  zabiegów  operacyjnych  można  wykonać
jednostronne  znieczulenie  podpajęczynówkowe.  Aby  uzyskać
znieczulenie po stronie operowanej należy:

A . ułożyć  pacjenta  na  stronie  przygotowywanej  do  zabiegu,
zastosować  do  znieczulenia  środek  hiperbaryczny  i
pozostawić  pacjenta  w  takim  ułożeniu  przez  kolejne
15-30 minut,

B . należy  zastosować  środek  hipobaryczny,  a  znieczulenie
wykonać w pozycji siedzącej,

C . ułożyć  pacjenta  na  stronie  przygotowywanej  do  zabiegu,
wykonać znieczulenie  z  użyciem środka hipobarycznego i
pozostawić  pacjenta  w  takim  ułożeniu  przez  kolejne
15-30 minut,

D . znieczulenie  wykonać  w  pozycji  siedzącej  z
zastosowaniem  środka  hiperbarycznego,  a  następnie
ułożyć  pacjenta  na  stronie  nieoperowanej  i  pozostawić  w
takim ułożeniu przez 15-30 minut.

Zadanie 130.
D o  zadań  pielęgniarki  opiekującej  s ię  pacjentem  leczonym  za
pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej należy:

A . kontrola  i  ocena  tętna,  ocieplenia  i  zabarwienia  skóry
oraz czucia na obu kończynach dolnych,

B . kontrola  pod  kątem  niebezpieczeństwa  wystąpienia
krwawienia  i  krwotoku  w  miejscu  wprowadzenia  cewnika
tętniczego,

C . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej  lub  pod  kątem
<15˚,

D.  wszystkie odpowiedzi są pawidłowe.

Zadanie 131.
Przeciek płucny powstaje wówczas, gdy przepływająca przez płuca
krew  nie  uczestniczy  w  wymianie  gazowej.  W  warunkach
fizjologicznych u zdrowego dorosłego człowieka przeciek płucny:

A.  nie występuje,
B.  dotyczy 2-5% pojemności minutowej serca,
C.  dotyczy 10-15% pojemności minutowej serca,
D.  powoduje duszność wdechową.



Zadanie 132.
Pacjent  z  hipertermią  złośliwą  w  wywiadzie  jest  przygotowywany
d o  znieczulenia  ogólnego.  Który  z  wymienionych  leków  może
zostać podany w trakcie znieczulenia?

A.  desfluran,
B.  sukcynylocholina,
C.  rokuronium,
D.  sewofluran.

Zadanie 133.
Roztwór, który w 1 ml zawiera 500 mikrogramów leku ma stężenie:

A.  5%,
B.  0,5%,
C.  0,05%,
D.  1,5%.

Zadanie 134.
Płyny krystaloidowe powodują przede wszystkim wzrost objętości:

A .  płynu pozanaczyniowego,
B.  osocza,
C.  płynu wewnątrzkomórkowego,
D.  śródnaczyniowej.

Zadanie 135.
O niedokrwieniu mięśnia sercowego w zapisie EKG świadczy:

A.  odwrócony QRS,
B.  wąski QRS,
C . o ś zespołu QRS i wychylenie zespołów poprzedza przerwę

wyrównawczą,
D.  obniżenie lub uniesienie odcinka ST.



PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 181216
GRUPA 1
Zadanie 1.
Jakie jest najgroźniejsze powikłanie przedłużonej intubacji?

A.  obrzęk głośni,
B.  zwężenie podgłośniowe krtani,
C.  odleżyna skóry nosa,
D.  obrzęk krtani.

Zadanie 2.
Upośledzenie  motoryki  przewodu  pokarmowego  u  chorego
nieprzytomnego jest spowodowane:

A.  brakiem odżywiania chorego w sposób naturalny,
B.  podażą opioidów,
C.  unieruchomieniem chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 3.
Wprowadzenie  u  osoby  dorosłej  do  krwi  większej  i lości  roztworu
hipotonicznego (ponad 100 ml):

A .  nie wywołuje zmian w krwinkach czerwonych,
B . powoduje  ucieczkę  wody  z  krwinek  czerwonych,  a  w

efekcie kurczenie się krwinek,
C . powoduje  przewodnienie  krwinek,  a  w  efekcie  ich

hemolizę,
D.  początkowo B, a następnie C.

Zadanie 4.
Ciągły  pomiar  ciśnienia  śródczaszkowego  -  ICP  wykonujemy  za
pomocą czujnika:

A.  nadoponowego,
B.  podoponowego,
C.  podpajęczynówkowego,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 5.
W  klinicznym  zastosowaniu  BIS  (ang.  bispectral  index),
rekomendowana wartość dla znieczulenia ogólnego wynosi:

A .  20-0,
B.  40-65,
C.  70-80,
D.  80-90.



Zadanie 6.
8-letni  chłopiec  jest  przygotowywany  do  zabiegu  założenia
przetoki  tętniczo-żylnej  na  lewym  ramieniu,  w  celu
przeprowadzania  hemodializ.  Którego  miejsca  dostępu  dożylnego
należy unikać?

A.  prawy nadgarstek,
B.  lewy nadgarstek,
C.  żyła szyjna zewnętrzna,
D.  żyła odpiszczelowa.

Zadanie 7.
Przy  założonej  kontrapulsacji  wewnątrzaortalnej  pielęgniarka
kontroluje:

A . diurezę  oraz  temperaturę  kończyny,  w  której  założony
jest  cewnik  do  kontrapulsacji,  zabarwienie,  czucie  i
przepływ w naczyniach włosowatych kończyn,

B . pracę  respiratora,  charakter  wydzieliny  z  drzewa
oskrzelowego,

C.  napięcie mięśniowe oraz zakres ruchów w stawach,
D.  zaleganie treści żołądkowej.

Zadanie 8.
Optymalizacja krążenia w przypadku dawcy narządów polega na:

A . utrzymaniu  średniego  ciśnienia  tętniczego  w  granicach
70-110 mmHg, OCZ 6-12 mmHg przy zastosowaniu dopaminy w
dawce 10 mikrogramów/kg mc/min.,

B . utrzymaniu ciśnienia skurczowego na poziomie 35-45 mmHg
przy zastosowaniu wentylacji zastępczej,

C . utrzymanie ciśnienia skurczowego na poziomie minimum 60
mmHg bez konieczności wentylacji,

D . wszystkie  opisane  powyżej  zasady  postępowania  są
prawidłowe.

Zadanie 9.
Pacjent  w  trakcie  operacji  resekcji  żołądka  z  powodu  perforacji
wrzodu  musi  mieć  przetoczoną  krew.  Jakie  są  najgroźniejsze
powikłania poprzetoczeniowe?

A.  odczyny hemolityczne,
B.  objawy hemolizy poprzetoczeniowej,
C.  wstrząs septyczny,
D.  odczyny alergiczne.



Zadanie 10.
Jakiej  szerokości  mankiet  jest  stosowany  u  dzieci  do  pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi?

A.  1/3 szerokości ramienia dziecka,
B.  2/3 szerokości ramienia dziecka,
C.  1/2 szerokości ramienia dziecka,
D.  szerokości całego ramienia dziecka.

Zadanie 11.
Hiperbaryczny  roztwór  środka  do  znieczulenia  regionalnego  ma
zastosowanie w znieczuleniu:

A.  zewnątrzoponowym,
B.  podpajęczynówkowym,
C.  krzyżowym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 12.
W pierwszej minucie po urodzeniu noworodek ma tętno poniżej 100
uderzeń/min,  nieregularny  oddech,  obwodową sinicę,  jest  wiotki,
brak  reakcji  na  odsysanie  z  gardła.  Ocena  noworodka  w  skali
Apgar wyniesie:

A .  1 punkt,
B.  3 punkty,
C.  4 punkty,
D.  5 punktów.

Zadanie 13.
Niedobór tlenu w ustroju lub tkance to:

A.  hipestezja,
B.  hipotonia,
C.  hipoksja,
D.  hipotrepsja.

Zadanie 14.
Objawami zbyt płytkiego znieczulenia u dzieci są:

A.  bradykardia, wzrost ciśnienia, poruszanie się,
B.  tachykardia, oziębienie ciała, osłabienie tonów serca,
C.  bradykardia, pocenie się, dreszcze,
D . tachykardia,  pocenie  się,  wzrost  lub  spadek  ciśnienia

systemowego.



Zadanie 15.
Najbardziej  odpowiednia temperatura centralna ciała  u chorego z
oparzeniem to około:

A.  35˚C,
B.  36˚C,
C.  37˚C,
D.  38˚C.

Zadanie 16.
O niedokrwieniu mięśnia sercowego w zapisie EKG świadczy:

A.  odwrócony QRS,
B.  wąski QRS,
C . o ś zespołu QRS i wychylenie zespołów poprzedza przerwę

wyrównawczą,
D.  obniżenie lub uniesienie odcinka ST.

Zadanie 17.
Który  z  czynników  ryzyka  wystąpienia  odleżyn  NIE  jest  oceniany
w skali Norton?

A.  stan świadomości,
B.  ból ,
C.  aktywność, zdolność poruszania się,
D.  czynność zwieraczy.

Zadanie 18.
Powikłaniem żywienia pozajelitowego NIE jest:

A .  hiperglikemia,
B.  zakrzepica żylna,
C.  posocznica związana z zakażeniem cewnika,
D.  dodatni bilans azotowy.

Zadanie 19.
Podczas  znieczulania  pacjenta  do  operacji  plastyki  błony
bębenkowej, stosowanie podtlenku azotu:

A.  jest przeciwwskazane,
B.  nie ma ograniczeń do jego stosowania,
C . powinno być przerwane na 15 minut przed wszczepieniem

protezy,
D.  powinno być przerwane po wszczepieniu protezy.



Zadanie 20.
Jeżeli  w  czasie  przetaczenia  krwi  wystąpią  objawy  wstrząsu
należy natychmiast:

A . odłączyć  przetaczaną  krew,  butelkę  z  krwią  razem  z
aparatem  do  toczenia  zabezpieczyć  celem  przesłania  do
punktu krwiodawstwa i pobrać do badania krew chorego,

B . rozpocząć  postępowanie  zmierzające  do  opanowania
wstrząsu,

C . odłączyć  przetaczaną  krew  i  pobrać  do  badania  krew
chorego,

D . przetoczyć inną butelkę krwi zgodną grupowo i ze zgodną
krzyżówką.

Zadanie 21.
Długotrwałe  unieruchomienie  pacjenta  powoduje  zaburzenia
funkcjonowania całego organizmu. Najwcześniej pojawia się:

A . spadek  ilości  krwi  krążącej  i  zmniejszenie  pojemności
wyrzutowej serca,

B.  ograniczenie ruchomości i przykurcze w stawach,
C.  zaburzenia odżywiania i odleżyny,
D.  osłabienie siły mięśniowej i zanik mięśni.

Zadanie 22.
Dotyk  jest  istotną  składową  komunikowania  pozawerbalnego
pielęgniarki  z  pacjentem,  na  oddziałach  intensywnej  terapii
dominuje dotyk:

A.  ochronny,
B.  proceduralny,
C.  chłodny,
D.  opiekuńczy.

Zadanie 23.
Która z arytmii jest typowa dla niedoboru magnezu:

A.  zespół Brugadów,
B.  zespół Torsades de Pointes,
C.  tachykardia zatokowa,
D.  bloki odnóg pęczka Hissa.



Zadanie 24.
Rozpoznanie  śmierci  mózgu  opiera  się  na  stwierdzeniu
nieodwracalnej  jego  funkcji.  Postępowanie jest  dwuetapowe.  Etap
drugi obejmuje badanie reakcji:

A . źrenic  na  światło,  odruchu  rogówkowego,  próby
kalorycznej,  reakcji  bólowej  na  bodziec  bólowy,
odruchów  kaszlowych  i  wymiotnych,  odruchu  oczno-
mózgowego, bezdechu, eeg,

B . źrenic  na  światło,  odruchu  rogówkowego,  próby
kalorycznej,  reakcji  bólowej  na  bodziec  bólowy,
odruchów  kaszlowych  i  wymiotnych,  odruchu  oczno-
mózgowego, bezdechu,

C . źrenic  na  światło,  odruchu  rogówkowego,  próby
kalorycznej, eeg, tomografii komputerowej,

D . bólowej  na  bodziec  bólowy,  odruchów  kaszlowych  i
wymiotnych,  odruchu  oczno-  mózgowego,  bezdechu,
tomografii komputerowej.

Zadanie 25.
W  celu  przygotowania  dziecka  karmionego  piersią  do  zabiegu  w
trybie  "jednego  dnia",  ostatnie  karmienie  należy  przeprowadzić
na:

A.  3 godziny przed zabiegiem,
B.  4 godziny przed zabiegiem,
C.  6 godzin przed zabiegiem,
D.  8 godzin przed zabiegiem.

Zadanie 26.
Przy  pomiarze  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego,  u  pacjenta
leżącego  na  wznak,  zerowym  punktem  odniesienia  na  klatce
piersiowej jest punkt przecięcia się:

A . l ini i  biegnącej  w  IV  przestrzeni  międzyżebrowej  z  l inią
pachową środkową,

B . l ini i  pachowej  przedniej  z  l inią  biegnącą  w  VII
przestrzeni międzyżebrowej,

C.  płaszczyzny strzałkowej i linii pachowej tylnej,
D . l ini i  biegnącej  od  wyrostka  mieczykowatego  z  l inią

pachową środkową.

Zadanie 27.
Wartość prawidłowa pH (odczynu) krwi wynosi:

A .  8,35 - 9,45,
B.  7,35 - 7,45,
C.  6,45 - 6,55,
D.  4,25 - 5,15.



Zadanie 28.
Najczęstszą  przyczyną  nagłego  zatrzymania  krążenia  u  dzieci
jest niedotlenienie spowodowane:

A.  urazem głowy,
B.  niedrożnością dróg oddechowych,
C.  niewydolnością krążenia,
D.  stanem drgawkowym.

Zadanie 29.
Głównym kationem płynu zewnątrzkomórkowego jest:

A .  potas,
B.  sód,
C.  magnez,
D.  wapń.

Zadanie 30.
Wentylacja  płuc  typu  IMV  (ang.  Intermittent  mandatory
ventilation) jest to wentylacja:

A.  przerywana, wymuszona,
B.  wspomagana ciśnieniem,
C.  ciśnieniami dodatnio - ujemnymi,
D.  przerywanymi ciśnieniami dodatnimi.

Zadanie 31.
Bezdech to:

A . zaprzestanie  oddychania  na  15-20  sekund  lub  krótsze,
któremu towarzyszy bradykardia,

B.  brak oddechu powyżej 1 minuty,
C.  spadek saturacji poniżej 90%,
D.  zatrzymanie oddechu w fazie wydechu.

Zadanie 32.
Jakie są typowe objawy nadczynności tarczycy?

A.  bradykardia, niedociśnienie, ospałość,
B.  tachykardia, niedociśnienie, nadpobudliwość,
C.  nadciśnienie tętnicze, ospałość,
D.  wzmożona pobudliwość, tachykardia, nadciśnienie.

Zadanie 33.
Dawka  sukcynylocholiny  stosowana  do  głębokiego  zwiotczenia
mięśni wynosi u osoby dorosłej:

A .  1-1,5 mg/kg masy ciała,
B.  4-4,5 mg/kg masy ciała,
C.  5-5,5 mg/kg masy ciała,
D.  6-6,5 mg/kg masy ciała.



Zadanie 34.
Asystolia to:

A .  częstoskurcz komorowy z wąskimi zespołami QRS,
B.  migotanie komór,
C.  migotanie przedsionków,
D.  brak czynności elektrycznej serca.

Zadanie 35.
N a  etapie  wyprowadzania  pacjenta  ze  znieczulenia  ogólnego,
najpóźniej nastąpi:

A . przywrócenie  świadomości  i  odruchów
gardłowo-krtaniowych,

B.  powrót czynności czuciowych,
C.  przywrócenie siły mięśniowej i świadomości,
D.  pełny powrót czynności układu autonomicznego.

Zadanie 36.
Podczas  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi  na  kończynie  dolnej
pacjent powinien:

A . leżeć  na  brzuchu,  kończynę  dolną  należy  podtrzymywać
nieco  przygiętą  w  stawie  kolanowym,  a  tony  Korotkowa
należy osłuchiwać w dole podkolanowym,

B . siedzieć  na  krześle,  a  tony  Korotkowa  należy  osłuchiwać
w dole podkolanowym,

C . leżeć  na  plecach,  kończynę  dolną  należy  podtrzymywać
nieco  przygiętą  w  stawie  kolanowym,  a  tony  Korotkowa
osłuchiwać w dole podkolanowym,

D . leżeć  w  pozycji  półwysokiej,  kończynę  dolną  należy
podtrzymywać wyprostowaną w stawie kolanowym, a tony
Korotkowa osłuchiwać w dole podkolanowym.

Zadanie 37.
Przy  przepływie  12  l/min.,  zawartość  butli  o  pojemności  2,7
litra wypełnionej tlenem sprężonym do 80 atmosfer wystarczy na:

A.  15 min. tlenoterapii,
B.  18 min. tlenoterapii,
C.  21 min. tlenoterapii,
D.  35 min. tlenoterapii.

Zadanie 38.
Usprawnianie lecznicze układu oddechowego u krytycznie chorych
polega między innymi na ćwiczeniach oddechowych, do których NIE
zaliczamy ćwiczeń:

A.  oddechowych symetrycznych lub asymetrycznych,
B.  oddechowych statycznych,
C.  odkrztuszania i efektywnego kaszlu,
D.  biernych właściwych.



Zadanie 39.
Przeciek płucny powstaje wówczas, gdy przepływająca przez płuca
krew  nie  uczestniczy  w  wymianie  gazowej.  W  warunkach
fizjologicznych u zdrowego dorosłego człowieka przeciek płucny:

A.  nie występuje,
B.  dotyczy 2-5% pojemności minutowej serca,
C.  dotyczy 10-15% pojemności minutowej serca,
D.  powoduje duszność wdechową.

Zadanie 40.
Priorytetem w leczeniu zatoru płynem owodniowym jest:

A .  podanie leków wazoaktywnych,
B.  przetoczenie preparatów krwiopochodnych,
C . intubacja  dotchawicza  i  rozpoczęcie  wentylacji

mechanicznej,
D.  przetaczanie dużych objętości płynów infuzyjnych.

Zadanie 41.
Aparatura  do  anestezji  u  dzieci  musi  spełniać  następujące
warunki:

A .  mieć minimalną przestrzeń martwą,
B.  powodować minimalne opory oddechowe,
C.  skutecznie eliminować CO2,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 42.
Chory  we  wstrząsie  hipowolemicznym  wymaga  szybkiego
uzupełnienia płynów w tym zastosowania "bolusu płynowego" z 500
m l  0,9%  NaCl,  500  ml  PWE,  500  ml  Ringera.  Pacjent  wymaga
kaniulacji. Za najwłaściwsze dojście naczyniowe uznaje się:

A . wprowadzenie  do  naczynia  centralnego  cewnika  8-9F  i
długości 14 cm,

B.  zapewnienie dojścia obwodowego kaniulą 14 G,
C . zapewnienie dojścia obwodowego kaniulą co najmniej 1,2

mm,
D . wszystkie  podane  powyżej  rodzaje  cewników  umożliwiają

jednakowo sprawne wykonanie w/w procedury.

Zadanie 43.
Kardioplegia polega na zatrzymaniu pracy serca:

A . w  rozkurczu  po  podaniu  roztworów  o  dużej  zawartości
potasu,

B.  w skurczu po gwałtownym schłodzeniu mięśnia sercowego,
C.  w skurczu po zastosowaniu kardiowersji,
D.  w rozkurczu po zastosowaniu defibrylacji.



Zadanie 44.
W  trakcie  wykonywania  próby  kalorycznej,  będącej  jednym  z
obowiązkowych badań odruchów pniowych u potencjalnych dawców
narządowych, ocenia się wystąpienie:

A.  odruchów kaszlowych,
B.  ruchu gałek ocznych,
C.  ruchu mięśni oddechowych,
D.  ruchu mięśni prostowników.

Zadanie 45.
Pacjent,  który  nie  otwiera  oczu  w  reakcji  na  bodziec  bólowy,
nie  mówi  i  nie  wykazuje  najmniejszej  reakcji  motorycznej  na  ból
może otrzymać wg skali GCS:

A.  1 pkt,
B.  3 pkt,
C.  8 pkt,
D.  15 pkt.

Zadanie 46.
Wzrost  temperatury  ciała  o  1˚C  na  dobę  u  dorosłego  człowieka,
powoduje wzrost utraty płynów o:

A.  100 ml,
B.  500 ml,
C.  50 ml,
D.  200 ml.

Zadanie 47.
Stany  zagrożenia  życia  u  najmłodszych  dzieci  najczęściej
dotyczą układów:

A.  oddechowego i krążenia,
B.  oddechowego i OUN,
C.  oddechowego i pokarmowego,
D.  krążenia i moczowego.

Zadanie 48.
Układając  kończyny  górne  chorego  leżącego  na  plecach,  należy
pamiętać żeby:

A.  nie odwodzić ramienia o więcej niż 90 ˚,
B.  ułożyć ramię poniżej poziomu tułowia,
C.  ramię zrotować na zewnątrz,
D.  ułożyć głowę w jednoczesnej rotacji i bocznym zgięciu.



Zadanie 49.
Pomiar  ciśnienia  przez  cewnik  zaklinowany  w  obwodowym
odgałęzieniu  tętnicy  płucnej  (tzw.  ciśnienie  zaklinowania  PCWP)
jest zgodny z zapisem ciśnienia:

A.  w prawym przedsionku,
B.  w lewym przedsionku,
C.  w prawej komorze serca,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 50.
W  przypadku  trudności  w  interpretacji  zapisu  EKG,  w
zróżnicowaniu  asystolii  i  niskonapięciowego  migotania  komór
należy:

A.  bezwzględnie wykonać defibrylację,
B.  wykonać kardiowersję,
C.  wykonać uciskanie klatki piersiowej,
D.  wykonać uderzenie przedsercowe.

Zadanie 51.
Do amin katecholowych NIE należy:

A.  dopamina,
B.  efedryna,
C.  adrenalina,
D.  noradrenalina.

Zadanie 52.
D o  natychmiastowego  rozpoznania  pomyłkowej  intubacji  do
przełyku służy:

A.  pulsoksymetria,
B.  kapnometria,
C.  ocena zabarwienia powłok skórnych,
D.  alarm wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych.

Zadanie 53.
Wskazaniem do użycia maski krtaniowej jest:

A .  spodziewane wystąpienie trudnej intubacji,
B.  zwiększone ryzyko aspiracji,
C .  niedrożność w okolicy krtani,
D.  ograniczenie otwierania ust.



Zadanie 54.
Kompleksowa  opieka  terapeutyczno-pielęgnacyjna  nad  dawcą
narządów, polega na:

A.  zapewnieniu odpowiedniej wentylacji,
B .  zapewnieniu odpowiedniej wentylacji i diurezy,
C . stabilizacji  układu  krążenia,  zapewnieniu  należytej

wentylacji, utrzymaniu normotermii,
D . stabilizacji  układu  krążenia,  zapewnieniu  należytej

wentylacji, utrzymaniu normotermii, wyrównaniu zaburzeń
elektrolitowych i biochemicznych, utrzymaniu diurezy.

Zadanie 55.
Łzawienie i/lub mruganie w znieczuleniu opioidami i podtlenkiem
azotu jest/są objawem:

A.  drażniącego wpływu gazu anestetycznego na gałkę oczną,
B.  przedawkowania tych leków,
C.  niewystarczającej anestezji,
D.  odpowiedzi A i B są poprawne.

Zadanie 56.
W  przypadku  rozpoznania  bradykardii,  lekiem  z  wyboru  jest
atropina, którą należy podawać według schematu:

A . 1  mg  i .v.  jeśl i  jest  konieczne  dawkę  tę  powtarzać  co  3
minuty,

B . 5 0  -100  mikrogram  i.v.,  jeśl i  jest  konieczne  dawkę  tę
powtarzać co 3 - 5 minut,

C . 500  mikrogram  i.v.,  jeśl i  jest  konieczne  dawkę  tę
powtarzać  co  3  -  5  minut,  aż  do  uzyskania  dawki
całkowitej 3 mg.

D . Atropina  nie  jest  lekiem  z  wyboru  w  leczeniu
bradykardii.

Zadanie 57.
Do którego znieczulenia stosuje się strzykawkę niskooporową?

A.  nasiękowego,
B.  podpajęczynówkowego,
C.  zewnątrzoponowego,
D.  splotu ramiennego.

Zadanie 58.
Typowa triada objawów tamponady serca to:

A . wysokie OCŻ + ciche tony serca + paradoksalna amplituda
tętna,

B.  zapadnięte żyły szyjne + tachykardia + sinica,
C.  duża amplituda tętna + sinica + wysokie OCŻ,
D . wysokie  OCŻ  +  wysokie  ciśnienie  tętnicze  +  ciche  tony

serca.



Zadanie 59.
Podstawowym sposobem na przerwanie ostrego napadu porfirii jest
podanie:

A.  erytropoetyny,
B.  glukozy,
C.  wazopresyny,
D.  diazepamu.

Zadanie 60.
Test Allena służy do:

A.  oceny sprawności krążenia w obrębie ręki,
B.  wykalibrowania linii tętniczej,
C.  pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego,
D.  identyfikacji położenia wkłucia centralnego.

Zadanie 61.
Pacjent  wymaga  ułożenia  do  zabiegu  operacyjnego  na  boku.
Konsekwencją zastosowania tej pozycji może być wystąpienie:

A . bólu  pleców,  uszkodzenia  nerwów  obwodowych  i  splotów
nerwowych, szczególnie splotu ramiennego,

B.  spadeku RR, zaburzenia wentylacji płuca uciśniętego,
C . obrażenia krtaniowo-tchawiczego w wyniku nieprawidłowej

rotacji głowy podczas układania na stole operacyjnym,
D.  podwichnięcia głowy kości promieniowej.

Zadanie 62.
W porfirii przeciwwskazane jest stosowanie:

A.  propofolu,
B.  tiopentalu,
C.  fentanylu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 63.
Pompa,  zbiornik  kardiotomijny,  oksygenator  i  wymiennik  ciepła
to elementy składowe:

A.  dializatora,
B.  urządzenia do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej,
C.  urządzenia do krążenia pozaustrojowego,
D.  aparatu do autotransfuzji.



Zadanie 64.
W celu zapobiegania powikłaniom, wynikającym z unieruchomienia
u  chorych  leczonych  na  OIT,  konieczne  jest  prowadzenie  działań
rehabilitacyjnych  obejmujących:  1.usprawnianie  układu
oddechowego,  2.usprawnianie  układu  sercowo-naczyniowego,  3 .
usprawnianie  układu  kostno-stawowego,  4 .  muzykoterapię  i
psychoterapię  elementarną.  Pielęgniarka  uprawniona  jest  do
samodzielnego,  bez  zlecenia  lekarskiego,  prowadzenia  działań
przyłóżkowych w zakresie:

A .  pkt. 1,
B.  pkt. 2,
C.  pkt. 3,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 65.
Działanie znieczulające bupiwakainy jest:

A .  takie samo jak lidokainy,
B.  4-krotnie silniejsze od lidokainy,
C.  słabsze niż lidokainy,
D.  10-krotnie silniejsze od lidokainy.

Zadanie 66.
Dziecku z anafilaksją należy podać 150 mikrogramów adrenaliny.
Ampułkę 1 ml 0,1% adrenaliny należy rozcieńczyć do:

A.  10 ml i podać 1,5 ml,
B.  10 ml i podać 0,5 ml,
C.  20 ml i podać 15 ml,
D.  20 ml i podać 1,5 ml.

Zadanie 67.
D o  powikłań  występujących  podczas  cewnikowania  naczyń
centralnych zalicza się:

A . uszkodzenie  tętnicy  szyjnej,  podobojczykowej,
zaburzenia rytmu serca, zakrzepicę żylną,

B.  krwawienie do jamy opłucnej, zator powietrzny,
C . uszkodzenie  nerwów  (splotu  ramiennego,  nerwu

przeponowego, nerwu krtaniowego wstecznego),
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 68.
W  czasie  trwania  zabiegu  operacyjnego  wykonywanego  w
znieczuleniu  ogólnym,  wystąpiła  hipotermia,  prawdopodobnie
wywołana:

A . ciężkimi  zaburzeniami  wodno-elektrolitowymi  i  spadkiem
poziomu magnezu,

B . obniżeniem  temperatury  ciała  podczas  trwania  zabiegu
operacyjnego,

C . zaburzeniami  ośrodka  termoregulacji  w  znieczuleniu
ogólnym,  przetaczaniem  niedogrzanych  płynów
infuzyjnych,  otwarciem  jam  ciała,  obniżeniem
temperatury panującej na sali operacyjnej,

D . bezruchem  pacjenta  podczas  trwania  zabiegu  i
zwiotczeniem mięśni.

Zadanie 69.
Skala Mallampatiego określa:

A.  warunki intubacji dotchawiczej,
B.  ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa,
C.  odległość pomiędzy krtanią a brzegiem żuchwy,
D.  ruchomość w stawach skroniowo-żuchwowych.

Zadanie 70.
Do oceny głębokości sedacji NIE używa się skali:

A .  Ramsaya,
B.  Cooka,
C.  SAS,
D.  Glasgow.

Zadanie 71.
W  celu  skutecznego  zahamowania  krzepnięcia  krwi  podczas
krążenia  pozaustrojowego,  przed  jego  rozpoczęciem  należy  u
dorosłego pacjenta podać dożylnie heparynę w dawce:

A.  100 j.m/kg m.c,
B.  200 j.m/kg m.c,
C.  300 j.m/kg m.c,
D.  500 j.m/kg m.c.

Zadanie 72.
Czynniki ryzyka aspiracji treści żołądkowej to:

A .  okres okołooperacyjny, zaburzenia świadomości,
B . karmienie  przez  sondę  nosowo  -  żołądkową,  krwotok

żołądkowo - jelitowy,
C.  sztuczne udrażnianie dróg oddechowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 73.
Nagły  spadek  EtCO2  i  wzrost  ciśnienia  w  drogach  oddechowych,
zaburzenia  rytmu  serca,  spadek  ciśnienia  tętniczego  i  odgłos
"młyńskiego koła" nad sercem to objawy:

A.  odmy prężnej,
B.  hipowolemii,
C.  zatoru tłuszczowego,
D.  zatoru powietrznego.

Zadanie 74.
W zatruciu paracetamolem można zastosować lek antagonistyczny:

A.  glukagon,
B.  flumazenil,
C.  acetylocysteinę,
D.  atropinę.

Zadanie 75.
Resuscytację  krążeniowo-oddechową  u  topielca  należy  rozpocząć
od:

A.  30 uciśnięć klatki piersiowej
B.  5 oddechów ratowniczych,
C.  Defibrylacji elektrycznej,
D.  Ogrzania ciała topielca do temperatury 36˚C.

Zadanie 76.
Przednerkowa niewydolność nerek spowodowana jest:

A .  hipowolemią lub niewydolnością serca,
B.  martwicą kanalików nerkowych,
C.  hiperwolemią,
D.  niedrożnością moczowodów.

Zadanie 77.
Które z wymienionych stanów są odpowiedzialne za występowanie
hipowentylacji?

A . wystąpienie zwiększonego oporu w drogach oddechowych,
zmniejszenie  podatności  klatki  piersiowej  i/lub  obrzęk
płuc,

B . obecność  wokół  lub  wewnątrz  pęcherzyka  płynu
wysiękowego lub przesiękowego,

C . zaburzenia napędu oddechowego, przerwanie przewodnictwa
nerwowego  między  ośrodkiem  oddechowym  a  mięśniami
oddechowymi, niewydolność mięśni oddechowych,

D . wszystkie  wymienione  przyczyny  prowadzą  do
hipowentylacji.



Zadanie 78.
Gdy  zostanie  nagle  przerwane  pozajelitowe  podawanie  glukozy  i
aminokwasów, a u chorego zaobserwujesz nagły ból głowy, zlewne
poty,  wzmożone  pragnienie,  zaburzenia  orientacji,  parestezje  i
drgawki, należy wykonać badania poziomu:

A.  glukozy,
B.  potasu,
C.  sodu,
D.  fosforu.

Zadanie 79.
Zespół  objawów:  spadek  ciśnienia  tętniczego,  rozszerzenie  żył
szyjnych,  ściszenie  szmerów  oddechowych  i  słabsza  ruchomość
klatki piersiowej jest charakterystyczny dla:

A.  obturacji górnych dróg oddechowych,
B.  odmy prężnej,
C.  zespołu ostrej niewydolności oddechowej,
D.  tamponady serca.

Zadanie 80.
Pielęgniarka może  okresowo pozostać  bez  anestezjologa w trakcie
znieczulenia, gdy anestezjolog został wezwany do:

A.  przeprowadzenia reanimacji innego chorego,
B.  zakwalifikowania innego chorego do zabiegu,
C.  zlecenia badań innemu choremu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 81.
W  zaburzeniach  oddychania  u  dzieci:  przyspieszony  oddech,
udział  dodatkowych  mięśni  oddechowych,  rzężenia  i  tachykardia,
są objawami:

A.  obturacji górnych dróg oddechowych,
B.  wzmożonego wysiłku oddechowego,
C.  zapalenia płuc,
D.  tetralogii Fallota.

Zadanie 82.
Jak  zmienia  się  przestrzeń  martwa  dróg  oddechowych  po
zaintubowaniu dorosłego człowieka?

A.  zmniejsza się,
B.  zwiększa się,
C.  pozostaje bez zmian,
D . początkowo  zmniejsza  się,  a  następnie  ulega

zwiększeniu.



Zadanie 83.
Brak  czucia  na  języku  i  na  wargach,  metaliczny  posmak,
oczopląs, zawroty głowy, niewyraźna mowa to objawy:

A.  wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
B . toksycznej  reakcji  ośrodkowego  układu  nerwowego  na

anestetyki wziewne,
C . toksycznej  reakcji  na  niedepolaryzujące  środki

zwiotczające,
D . toksycznej reakcji ośrodkowego układu nerwowego na leki

znieczulenia regionalnego.

Zadanie 84.
D o  znieczulenia  z  wentylacją  jednego  płuca  najczęściej  używa
się:

A.  rurek o podwójnym świetle,
B.  rurek zbrojonych,
C.  rurek Guedela,
D.  masek krtaniowych.

Zadanie 85.
Pierwszym i  najprostszym elementem leczenia  objawowego  zatoru
płucnego jest:

A .  tlenoterapia,
B.  leczenie przeciwzakrzepowe,
C.  resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
D.  postępowanie przeciwbólowe.

Zadanie 86.
Zapobieganie  depresji  krążeniowej  podczas  indukcji  znieczulenia
polega na:

A . ułożeniu  pacjenta  podczas  indukcji  w  pozycji
Trendelenburga,

B.  podaniu dożylnie koloidów lub krystaloidów,
C.  zastosowanie wentylacji 100% tlenem,
D . podanie  podczas  indukcji  znieczulenia  1mg  adrenaliny

i .v.

Zadanie 87.
W częstoskurczu komorowym (z szerokimi zespołami QRS) lekiem z
wyboru jest:

A .  naparstnica,
B.  propranolol,
C.  atropina,
D.  amiodaron.



Zadanie 88.
Do zespołu objawów poprzetoczeniowej hemolizy krwi zalicza się:

A . hipotensję,  gorączkę,  duszność,  bóle  w  klatce
piersiowej oraz w okolicy lędźwiowo - krzyżowej,

B . hipertensję,  bóle  w  klatce  piersiowej,  pokrzywkę,  świąd
skóry,

C.  hipertensję, zaburzenia świadomości, bladość skóry,
D . hipotensję,  obniżenie  temperatury  ciała,  bóle  w  klatce

piersiowej.

Zadanie 89.
Do czterech klasycznych objawów zatoru wodami płodowymi należą:

A . zaburzenia  oddychania,  sinica,  spadek  ciśnienia
tętniczego, utrata przytomności,

B . tachykardia,  wzrost  RR,  pobudzenie  ruchowe,
zaczerwienienie powłok skórnych,

C . zaburzenia  rytmu  serca,  spadek  ciśnienia  tętniczego,
utrata przytomności,

D . zaburzenia  rytmu  serca,  wzrost  ciśnienia  tętniczego,
utrata przytomności.

Zadanie 90.
Zakłócenia pracy pulsoksymetru NIE są spowodowane:

A.  niedostatecznym przepływem obwodowym,
B.  interferencją z nieprawidłowymi hemoglobinami,
C.  interferencją z barwnikami,
D.  ułożeniem kończyny poniżej poziomu serca.

Zadanie 91.
Poszkodowanych w stanie zagrożenia życia, wymagających pilnego
leczenia i transportu do szpitala oznacza się kolorem:

A.  czerwonym,
B.  żółtym,
C.  zielonym,
D.  czarnym.

Zadanie 92.
Test bezdechu wykonywany w celu rozpoznania śmierci mózgu, jest
dodatni  po  stwierdzeniu  braku  reakcji  na  wzrost  PaCO2  do
wartości co najmniej:

A .  20 mmHg,
B.  30 mmHg,
C.  40 mmHg,
D.  60 mmHg.



Zadanie 93.
Fiolka  zawiera  50  ml  2%  lignokainy.  Jaką  objętość  tego  leku
należy  nabrać  do  strzykawki,  aby  pacjent  o  masie  ciała  80  kg
otrzymał dawkę 1 mg/kg masy ciała?

A.  0,8 ml,
B.  2 ml,
C.  4 ml,
D.  8 ml.

Zadanie 94.
Szybkie  podanie  katecholamin  we  wlewie  kroplowym  może
spowodować:

A . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  z  jednoczesnym
zwolnieniem akcji serca,

B . podwyższenie  ciśnienia  tętniczego  oraz  przyśpieszenie
czynności serca do migotania komór włącznie,

C . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  i  częstoskurczu
komorowego,

D . podwyższenie  ciśnienia  tętniczego  i  bradykardię
zatokową.

Zadanie 95.
Który z wymienionych środków zwiotczających mięśnie prążkowane,
ulega rozkładowi głównie w wyniku eliminacji Hofmanna?

A.  atracurium,
B.  pancuronium,
C.  wecuronium,
D.  miwacurium.

Zadanie 96.
D o powikłań metabolicznych związanych z prowadzonym żywieniem
pozajelitowym zalicza się:

A .  hipoglikemię, hiperglikemię, niewydolność oddechową,
B.  hipomagnezemię, hipermagnezemię,
C.  mocznicę, kwasicę mleczanową,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 97.
Który  sposób  przywracania  i  utrzymania  drożności  dróg
oddechowych jest bezprzyrządowy?

A.  wprowadzenie rurki ustno- gardłowej,
B.  intubacja dotchawicza,
C.  odgięcie głowy do tyłu i uniesienie żuchwy,
D.  tracheotomia.



Zadanie 98.
Odruch  „oczu  lalki”,  występujący  niekiedy  u  pacjenta
pozostającego w śpiączce, świadczy o uszkodzeniu:

A.  móżdżku,
B.  nerwu okoruchowego,
C.  nerwu odwodzącego,
D.  pnia mózgu.

Zadanie 99.
Wskaż  twierdzenie  FAŁSZYWE  dotyczące  kardioplegii  stosowanej
podczas zabiegu kardiochirurgicznego:

A.  zatrzymuje pracę serca w fazie rozkurczu,
B.  poprawia tolerancję mięśnia sercowego na niedokrwienie,
C.  jest to farmakologiczne zatrzymanie pracy serca,
D.  zatrzymuje pracę serca w fazie skurczu.

Zadanie 100.
Działanie którego leku ustępuje najszybciej?

A.  fentanylu,
B.  sufentanylu,
C.  remifentanylu,
D.  alfentanylu.

Zadanie 101.
Antagonistą fentanylu jest:

A .  neostigmina,
B.  nalokson,
C.  norepinefryna,
D.  nitrazepam.

Zadanie 102.
Najwcześniejszym  klinicznym  objawem  ostrej  niewydolności
oddechowej jest/są:

A.  sinica obwodowa,
B.  szybki i płytki oddech,
C.  pobudzenie psychoruchowe i zaburzenia świadomości,
D.  spadek tętna, wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 103.
O  prawidłowej  perfuzji  nerek  u  noworodków  i  dzieci  świadczy
diureza godzinowa:

A . mniejsza  bądź  równa  0,5  ml/kg/godz.,  niezależnie  od
wieku dziecka,

B.  0,5 ml/kg/godz. u noworodków, 2 ml/kg/godz. u dzieci,
C.  2 ml/kg/godz. u noworodków, 1 ml/kg/godz. u dzieci,
D . większe  bądź  równe 3  ml/kg/godz.,  niezależnie  od  wieku

dziecka.



Zadanie 104.
Objawem hipertermii złośliwej NIE jest:

A .  skurcz mięśni żwaczy i mięśni szkieletowych,
B.  gwałtowny wzrost temperatury ciała,
C.  wzrost pCO2,
D.  spadek pCO2.

Zadanie 105.
Trombolitykiem NIE jest:

A .  warfaryna,
B.  tkankowy aktywator plazminogenu,
C.  streptokinaza,
D.  wszystkie powyższe są trombolitykami.

Zadanie 106.
Najważniejszym wskazaniem do zastosowania hemoperfuzji jest/są:

A . ciężkie  zatrucie  drogą  pokarmową,  z  potencjalnie
śmiertelnym  stężeniem  we  krwi  substancji  o  małym
powinowactwie do białek,

B.  poziom kreatyniny wyższy od 5,7 mg%,
C.  objawy zespołu mocznicowego,
D.  przeciążenie płynami, niereagujące na diuretyki.

Zadanie 107.
Prowadząc  żywienie  pozajelitowe  nie  powinno  się  podawać  do  żył
obwodowych roztworów o osmolarności większej niż:

A .  1200 mOsm/l,
B.  1000 mOsm/l,
C.  900 mOsm/l,
D.  800 mOsm/l.

Zadanie 108.
Przerwanie  ciągłości  rdzenia  kręgowego  powyżej  czwartego
segmentu szyjnego u człowieka, prowadzi do braku:

A.  realizacji ruchów lokomocyjnych,
B.  połączenia układu pozapiramidowego,
C . połączenia  ośrodków oddechowych  pnia  mózgu  z  jądrami

ruchowymi mięśni oddechowych, zwłaszcza przepony,
D.  połączenia z układem autonomicznym.



Zadanie 109.
Premedykacja do zabiegów okulistycznych ma na celu:

A . uspokojenie  chorego,  zapobieganie  wystąpieniu  odruchu
kaszlu w okresie śródoperacyjnym,

B . zmniejszenie lęku i pobudzenia, zapobieganie nudnościom
i  wymiotom  pooperacyjnym,  stabilizację  ciśnienia
wewnątrzgałkowego,

C . zmniejszenie  lęku  i  pobudzenia,  wydzielania  śl iny  i
zwiększenia osobniczej tolerancji na ból,

D . zapobieganie  nudnościom  i  wymiotom  pooperacyjnym,
obniżenie diurezy.

Zadanie 110.
Przed  indukcją  znieczulenia  ogólnego  kobietę  ciężarną  należy
ułożyć:

A.  na plecach,
B.  z przechyleniem na lewą stronę,
C.  z przechyleniem na prawą stronę,
D.  w pozycji Trendelenburga.

Zadanie 111.
Jaka jest główna przyczyna wstrząsu kardiogennego?

A.  zmniejszenie objętości krwi krążącej,
B.  spadek rzutu minutowego serca,
C.  zmniejszenie oporu obwodowego,
D.  spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 112.
Przy operacji zeza najczęstszymi zagrożeniami są:

A . zwiększenie  ciśnienia  śródgałkowego,  odruchy
oczno-sercowe,

B.  hipotermia złośliwa, pooperacyjne nudności i wymioty,
C . odruchy oczno-sercowe, pooperacyjne nudności i wymioty,

silny ból,
D.  odruchy oczno-sercowe, hipertermia złośliwa.

Zadanie 113.
MAC-awake to stężenie anestetyku, przy którym 50% badanych:

A.  spełnia polecenie otwarcia oczu,
B . m a  zablokowaną  odpowiedź  adrenergiczną  na  bodziec

bólowy,
C.  nie wykazuje reakcji ruchowej na bodziec bólowy,
D . nie  ma  odruchu  kaszlowego  na  wprowadzenie  rurki

intubacyjnej.



Zadanie 114.
Rurki  intubacyjne o  podwójnym świetle,  najczęściej  zakładane są
w zabiegach:

A.  chirurgii klatki piersiowej,
B.  w obrębie twarzoczaszki,
C.  kardiochirurgicznych,
D.  u chorych dializowanych.

Zadanie 115.
Utrata krwi jest przyczyną:

A.  przewodnienia izotonicznego,
B.  odwodnienia izotonicznego,
C.  odwodnienia hipertonicznego,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 116.
Nitrogliceryna podawana dożylnie może być stosowana w celu:

A.  zmniejszenia rzutu serca,
B.  zwiększenia rzutu serca,
C.  podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi,
D.  przywrócenia akcji serca.

Zadanie 117.
N a  blok  operacyjny  został  przywieziony  pacjent  z  urazem
wielonarządowym w stanie ciężkim. Chory jest bardzo wyziębiony.
W  jaki  sposób  należy  wyprowadzić  pacjenta  z  hipotermii  w  tym
przypadku?

A.  ogrzać kocem,
B.  przetaczać ogrzane płyny infuzyjne,
C.  podać środki przeciwbólowe,
D.  przetoczyć krew.

Zadanie 118.
Na ciśnienie wewnątrzgałkowe NIE wpływa:

A.  ciśnienie tętnicze krwi,
B.  anestetyki i środki zwiotczające,
C.  temperatura ciała,
D.  zewnętrzny ucisk oka.



Zadanie 119.
Pojemniki  z  pozostałością  po  przetoczeniu  krwi  lub  je j
składników,  wraz  z  zestawami  do  przetoczenia,  opisane
nazwiskiem  i  imieniem  pacjenta  oraz  datą  i  godziną
przetoczenia, należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 6°C
przez:

A.  2 dni,
B.  3 dni,
C.  4 dni,
D.  5 dni.

Zadanie 120.
W  związku  z  niewydolnym  oddechem  bezpośrednio  po  operacji
pacjent  wymaga  sztucznej  wentylacji  płuc.  Wartości  PCO2=80,
HCO3 = 24, BB=48 mEq /l, BE=0, pH=7,2 odpowiadają:

A.  kwasicy oddechowej wyrównanej,
B.  kwasicy oddechowej niewyrównanej,
C.  alkalozie oddechowej wyrównanej,
D.  alkalozie oddechowej niewyrównanej.

Zadanie 121.
Ampułka zawiera 10 ml leku o stężeniu 10%. Oznacza to, że leku
w ampułce jest:

A .  0,1 mg,
B.  0,01 g,
C.  0,1 g,
D.  1 g.

Zadanie 122.
Niedokrwienie  ściany  dolnej  charakterystyczne  dla  zawału  serca
objawia  się  nieprawidłowym  zapisem  EKG  w  następujących
odprowadzeniach:

A.  I; aVL; V2- V5,
B.  III; aVL,
C.  II; III; aVF
D.  II; III; V5- V6.

Zadanie 123.
W celu zapobiegania hipotonii dializacyjnej należy zastosować:

A.  niskie stężenie sodu w płynie dializacyjnym,
B . obniżenie  temperatury  płynu  dializacyjnego  do  34-36°C,

zwiększenie stężenia sodu w płynie dializacyjnym,
C.  zwiększenie ultrafiltracji,
D.  podawanie leków osmotycznie czynnych.



Zadanie 124.
Do bilansu płynów NIE wlicza się:

A .  koloidów,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  krystaloidów,
D.  wszystkie płyny podane dożylnie podlegają wpisowi.

Zadanie 125.
Który z podanych leków jest antagonistą benzodwuazepin?

A.  narcan,
B.  prostygmina,
C.  flumazenil,
D.  protamina.

Zadanie 126.
Roztwór amiodaronu do podania dożylnego należy rozpuścić w:

A.  5% roztworze glukozy,
B.  0,9% NaCl,
C.  płynie Ringera,
D.  10% roztworze glukozy.

Zadanie 127.
Barotrauma  jest  powikłaniem  mogącym  wystąpić  w  czasie
stosowania wentylacji mechanicznej i jest spowodowana:

A . stosowaniem  zbyt  wysokich  ciśnień  w  drogach
oddechowych,

B.  stosowaniem zbyt niskich ciśnień,
C.  miejscową aktywacją mediatorów reakcji zapalnej,
D.  zwiększonym ciśnieniem w klatce piersiowej.

Zadanie 128.
Hipokaliemii poniżej 3 mmol/l towarzyszą:

A.  wysokie załamki T w zapisie EKG,
B.  poszerzenie zespołów QRS,
C.  tężyczka,
D.  zaburzenia rytmu serca, osłabienie mięśniowe, kurcze.

Zadanie 129.
Niedotlenione  niemowlęta  są  zwykle  areaktywne  i  wiotkie.
Niedotlenienie  u  dzieci  starszych  objawia  się  niepokojem,
pobudzeniem lub sennością.

A.  pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe,
B.  pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe,
C.  obydwa zdania są fałszywe,
D.  obydwa zdania są prawdziwe.



Zadanie 130.
Celem  postępowania  pielęgniarskiego  przy  oczyszczaniu  drzewa
tchawiczo - oskrzelowego NIE jest:

A .  utrzymanie drożności dróg oddechowych,
B.  zapobieganie niedodmie,
C.  zapobieganie infekcjom dróg oddechowych,
D.  zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego (ICP).

Zadanie 131.
Hipoksemia to:

A . obniżenie  saturacji  tętniczej  powodujące  obniżenie
zawartości tlenu,

B . spadek paO2 powodujący obniżenie wysycenia hemoglobiny
tlenem,

C.  obniżenie zawartości tlenu we krwi tętniczej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 132.
Pielęgniarka może  samodzielnie  (bez  zlecenia  lekarza)  wykonywać
usprawnianie ruchowe pacjenta, w zakresie:

A .  siadania,
B.  pionizacji,
C .  nauki chodzenia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 133.
Zbyt wąski mankiet w czasie pomiaru ciśnienia tętniczego metodą
pośrednią spowoduje, iż pomiar będzie:

A .  zaniżony,
B.  zawyżony,
C . zaniżony  lub  adekwatny,  w  zależności  od  ułożenia

kończyny,
D.  nie będzie różnicy w pomiarze.

Zadanie 134.
Na zwichnięcie chrząstki nalewkowatej wskazują:

A.  dolegliwości ze strony gardła,
B.  owrzodzenia gardła,
C.  stridor, duszność,
D.  zwężenie tchawicy.



Zadanie 135.
U  pacjenta  lat  22  znieczulonego  ogólnie,  w  czasie  trwania
zabiegu  operacyjnego  wrodzonej  wady  wzroku  wystąpiła
bradykardia, jest to efekt:

A .  pobudzenia receptorów histaminowych,
B.  pojawienia się odruchu oczno-sercowego,
C . wystąpienia  hipotermii  i  ciężkich  zaburzeń

wodno-elektrolitowych,
D . zastosowania podczas znieczulenia anestetyku wziewnego

- sevofluranu.



PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR weryfikacja/dyplomy
GRUPA 1



PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 021217
GRUPA 1
Zadanie 1.
W celu usunięcia dwutlenku węgla z wydychanej mieszaniny gazów
stosuje się pochłaniacze CO2 wypełnione wapnem sodowanym. Jakie
są oznaki zużycia się wapna sodowanego:

A . wapno  nie  ociepla  się  podczas  używania,  jest  suche  i
twarde, ma zmienioną barwę,

B.  wapno jest ciepłe i wilgotne,
C.  wapno jest ciepłe, suche i twarde,
D.  wapno jest wilgotne i nie ociepla się podczas używania.

Zadanie 2.
W  chirurgii  "jednego  dnia",  lekiem  dożylnym  zapewniającym
najlepsze warunki do znieczulenia ogólnego jest:

A .  thiopental,
B.  metoheksytal,
C.  ketamina,
D.  propofol.

Zadanie 3.
Działania w zakresie usprawniania układu oddechowego obejmują
m.in.:

A . terapię  ułożeniową,  poprawę  efektywności  kaszlu,
nawilżanie  mieszaniny  oddechowej,  oklepywanie  klatki
piersiowej,

B . terapię  ułożeniową,  tlenoterapię,  prowadzenie  bilansu
płynowego,

C.  oklepywanie klatki piersiowej, siadanie, pionizację,
D . tlenoterapię,  nawilżanie  mieszaniny  oddechowej,  masaż

pneumatyczny.

Zadanie 4.
Przeciętna  dawka  Etomidatu  do  wprowadzenia  do  znieczulenia
ogólnego dorosłego pacjenta wynosi:

A .  0,3 mg/kg masy ciała,
B.  0,6 mg/kg masy ciała,
C.  1 mg/kg masy ciała,
D.  2 mg/kg masy ciała.

Zadanie 5.
Pobrania narządów można dokonać po stwierdzeniu:

A.  śmierci mózgu,
B.  migotania komór,
C.  asystolii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 6.
45-letni  pacjent  przyjęty  na  blok  operacyjny  z  rozpoznanym
pękniętym  tętniakiem  aorty  brzusznej.  U  pacjenta  wykonano
znieczulenie  ogólne  dotchawicze  +  znieczulenie  przewodowe
ciągłe  dla  zabezpieczenia  przeciwbólowego  pooperacyjnego  oraz
poprawy  czynności  płuc  w  okresie  pooperacyjnym.  Czy  należy
uzyskać  dostęp  do  naczyń  centralnych  i  wykonać  bezpośredni
pomiar OCŻ?

A.  tylko OCŻ i pomiar pośredni ciśnienia tętniczego krwi,
B.  tylko ciśnienie tętnicze krwi metodą krwawą,
C.  nie wykonuje się tego pomiaru,
D . konieczny  jest  pomiar  OCŻ  i  krwawy  pomiar  ciśnienia

tętniczego krwi.

Zadanie 7.
U dawcy narządów można zaniechać wykonania badania:

A.  bakteriologicznego,
B.  radiologicznego przewodu pokarmowego,
C.  poziomu elektrolitów w surowicy krwi,
D.  serologicznego w kierunku zakażeń wirusowych.

Zadanie 8.
Kompleksowa  opieka  terapeutyczno-pielęgnacyjna  nad  dawcą
narządów, polega na:

A.  zapewnieniu odpowiedniej wentylacji,
B .  zapewnieniu odpowiedniej wentylacji i diurezy,
C . stabilizacji  układu  krążenia,  zapewnieniu  należytej

wentylacji, utrzymaniu normotermii,
D . stabilizacji  układu  krążenia,  zapewnieniu  należytej

wentylacji, utrzymaniu normotermii, wyrównaniu zaburzeń
elektrolitowych i biochemicznych, utrzymaniu diurezy.

Zadanie 9.
Wykonanie  próby  kalorycznej,  będącej  jednym  z  obowiązkowych
badań odruchów pniowych u potencjalnych dawców narządowych,
polega na:

A . podaniu  do  przewodu  nosowego  20  ml  ciepłej  wody  i
obserwacji reakcji gałek ocznych,

B . podaniu  do  przewodu  słuchowego  zewnętrznego  20  ml
lodowatej wody i obserwacji reakcji gałek ocznych,

C . podaniu  do  przewodu  słuchowego  zewnętrznego  20  ml
lodowatej wody i obserwacji odruchu wyprostnego kończyn
dolnych,

D . podaniu  do  przewodu  słuchowego  zewnętrznego  20  ml
lodowatej wody i obserwacji odruchu kaszlowego.



Zadanie 10.
Co jest podstawą ustalania zapotrzebowania na białko?

A.  stan kliniczny chorego,
B.  bilans azotowy,
C.  straty w organizmie,
D.  przyjęty schemat żywienia.

Zadanie 11.
Wlew  dużych  objętości  krystaloidów,  przekraczający
zapotrzebowanie dobowe, może prowadzić do:

A.  zaburzeń krzepnięcia,
B . upośledzenia  przepływu  tkankowego  i  uogólnionych

obrzęków,
C.  hipotonii,
D . pogorszenia  przepływu  trzewnego  i  zwiększonego

wytwarzania mleczanów.

Zadanie 12.
Odruch  „oczu  lalki”,  występujący  niekiedy  u  pacjenta
pozostającego w śpiączce, świadczy o uszkodzeniu:

A.  móżdżku,
B.  nerwu okoruchowego,
C.  nerwu odwodzącego,
D.  pnia mózgu.

Zadanie 13.
Najwyższym  priorytetem  leczenia  urazów  czaszkowo-mózgowych
jest:

A .  zszycie krwawiących powłok głowy,
B . zwalczanie objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego

i  utrzymanie  właściwego  przepływu  krwi  przez  tkankę
mózgową,

C.  podanie leków przeciwbólowych z grupy opioidów,
D.  podanie leków krążeniowych.

Zadanie 14.
Typowa triada objawów tamponady serca to:

A . wysokie OCŻ + ciche tony serca + paradoksalna amplituda
tętna,

B.  zapadnięte żyły szyjne + tachykardia + sinica,
C.  duża amplituda tętna + sinica + wysokie OCŻ,
D . wysokie  OCŻ  +  wysokie  ciśnienie  tętnicze  +  ciche  tony

serca.



Zadanie 15.
Krew  pacjenta  napływająca  do  dializatora  musi  być  pozbawiona
zdolności krzepnięcia przez zastosowanie:

A.  witaminy C,
B.  heparynizacji,
C .  cytrynianów,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 16.
W pierwszej minucie po urodzeniu noworodek ma tętno poniżej 100
uderzeń/min,  nieregularny  oddech,  obwodową sinicę,  jest  wiotki,
brak  reakcji  na  odsysanie  z  gardła.  Ocena  noworodka  w  skali
Apgar wyniesie:

A .  1 punkt,
B.  3 punkty,
C.  4 punkty,
D.  5 punktów.

Zadanie 17.
45-letni  pacjent  przyjęty  na  blok  operacyjny  z  rozpoznanym
tętniakiem  aorty  brzusznej.  U  pacjenta  wykonano  znieczulenie
ogólne  dotchawicze  +  znieczulenie  przewodowe  ciągłe  dla
zabezpieczenia  przeciwbólowego  pooperacyjnego  oraz  poprawy
czynności  płuc  w  okresie  pooperacyjnym.  Czy  wskazane  jest
założenie cewnika do pęcherza moczowego?

A.  nie ma konieczności,
B.  tak, powinien być założony na sali operacyjnej,
C.  w zależności od sugestii chirurgów,
D.  tak, po skończonym zabiegu.

Zadanie 18.
Który  z  wymienionych  leków  jest  barbituranem  pochodzenia
siarkowego?

A.  brietal,
B.  tiopental,
C.  propofol,
D.  dormicum.

Zadanie 19.
Niedotlenienie mózgu w pierwszej kolejności powoduje:

A.  rozszerzenie źrenic,
B.  drgawki toniczno-kloniczne,
C.  utratę przytomności i zaburzenia oddychania,
D.  uogólnioną sinicę.



Zadanie 20.
Które z objawów NIE występują we wstrząsie kardiogennym?

A.  hipertensja, wzrost temperatury ciała, bradykardia,
B.  tachypnoe, tachykardia, hipotensja,
C.  bladość powłok skórnych, niepokój, tachykardia,
D.  zaburzenia świadomości, zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 21.
Ampułka 2 ml zawiera 0,1 mg Fentanylu. W 1 ml jest:

A .  10 µg,
B.  20 µg,
C.  50 µg,
D.  100 µg.

Zadanie 22.
Wykonanie  ,, łaty  z  krwi"  polega  na  pobraniu  krwi  żylnej
pacjenta  i  wstrzyknięciu  je j  na  wysokości  blokady  do
przestrzeni:

A .  podpajęczynówkowej,
B.  zewnątrzoponowej,
C.  kanału krzyżowego,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 23.
Środki  znieczulenia  miejscowego  wstrzyknięte  w  odpowiednim
stężeniu  w  okolicę  nerwu  lub  do  samego  nerwu  przerywają
przewodnictwo  w  tym  nerwie.  Które  włókna  ulegają  znieczuleniu
na końcu?

A.  czuciowe,
B.  najcieńsze współczulne,
C.  ruchowe,
D.  wszystkie jednocześnie.

Zadanie 24.
Przy migotaniu komór najważniejsza jest:

A .  wczesna defibrylacja,
B.  uciskanie klatki piersiowej,
C.  adrenalina podana dożylnie,
D . adrenalina  podana  dotchawiczo,  atropina  podana

dożylnie,

Zadanie 25.
W porfirii przeciwwskazane jest stosowanie:

A.  propofolu,
B.  tiopentalu,
C.  fentanylu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 26.
Pacjentom  leczonym  w  OIT,  z  uwagi  na  nefrotoksyczność
powstających metabolitów, NIE powinno się długotrwale podawać:

A.  alfentanylu,
B.  petydyny,
C.  relanium,
D.  midanium.

Zadanie 27.
Jednym ze wskazań do stymulacji serca jest:

A .  migotanie komór,
B.  migotanie przedsionków,
C.  blok przedsionkowo - komorowy III°,
D.  tachykardia > 130/min.

Zadanie 28.
60-letnia pacjentka z powodu choroby nowotworowej przygotowana
d o  zabiegu  usunięcia  macicy,  w  znieczuleniu  skojarzonym:
zewnątrzoponowym ciągłym i ogólnym dotchawiczym. U przytomnej
współpracującej  pacjentki  założono  igłę  do  przestrzeni
zewnątrzoponowej i podano dawkę próbną środka znieczulającego.
Jakie  objawy  mogłyby  świadczyć  o  penetracji  środka  do
przestrzeni podpajęczynówkowej?

A . mrowienie  kończyn,  ocieplenie  kończyn,  upośledzenie
czucia i ruchów,

B.  ocieplenie kończyn,
C.  upośledzenie ruchów i czucia, oziębienie kończyn,
D.  oziębienie kończyn.

Zadanie 29.
Przyczynami zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej prowadzącymi
do zasadowicy metabolicznej są:

A . długotrwałe  wymioty  lub  usuwanie  dużej  i lości  soku
żołądkowego przez odsysanie,

B . stany  pourazowe,  zakażenia,  odwodnienie,  niedotlenienie
tkanek,

C.  wentylacja mechaniczna, hiperwentylacja,
D.  ośrodkowa depresja oddychania.



Zadanie 30.
W  zapisie  EKG  brak  załamka  P,  poszerzenie  i  zniekształcenie
zespołu  QRS  oraz  przemieszczenie  odcinka  ST  i  załamka  T
wskazuje na występowanie:

A.  przedwczesnych pobudzeń komorowych,
B.  przedwczesnych pobudzeń nadkomorowych,
C.  częstoskurczu komorowego,
D.  bloku lewej odnogi pęczka Hisa.

Zadanie 31.
Do oceny świadomości chorego używa się skali:

A .  Guedela,
B.  VAS,
C.  ASA,
D.  Glasgow.

Zadanie 32.
D o  wykonania  znieczulenia  zewnątrzoponowego  bezwzględnym
przeciwwskazaniem jest:

A .  brak zgody chorego,
B.  uogólnione zakażenie,
C.  stenoza aortalna,
D.  pogłębiające się ubytki neurologiczne.

Zadanie 33.
Najgroźniejszym powikłaniem śpiączki hipoglikemicznej jest:

A .  zasadowica metaboliczna,
B.  uszkodzenie CUN,
C.  hiperwolemia,
D.  hiperpotasemia.

Zadanie 34.
Który  z  wymienionych  niżej  leków  stanowi  swoiste  antidotum
opioidów?

A.  diazepam,
B.  nalokson,
C.  thiopental,
D.  atropina.



Zadanie 35.
W  celu  ograniczenia  wtórnych  uszkodzeń  mózgu  w  okresie
okołooperacyjnym u chorego z obrażeniami czaszkowo-mózgowymi
najprostszą metodą obniżania ciśnienia śródczaszkowego jest:

A . ułożenie  pacjenta  z  górną  połową  ciała  uniesioną  pod
kątem do 30˚,

B . stabilizacja  układu  krążenia,  tak  aby  średnie  ciśnienie
tętnicze wynosiło 75 mmHg,

C.  utrzymanie ujemnego bilansu wodnego,
D.  stosowanie glikokortykosteroidów.

Zadanie 36.
Ośrodki  odpowiedzialne  za  automatyczną  kontrolę  oddechu
znajdują się:

A .  w korze mózgowej,
B.  w moście i rdzeniu przedłużonym,
C.  w nerwie błędnym,
D.  we wszystkich powyższych.

Zadanie 37.
Zatruciom związkami fosfoorganicznymi NIE towarzyszy:

A.  zwężenie źrenic i brak reakcji na światło,
B.  drgawki i wzmożone wydzielanie gruczołów,
C.  wolny oddech z niezmienioną objętością oddechową,
D.  zaburzenia rytmu z tendencją do bradykardii.

Zadanie 38.
Postępowanie anestezjologiczne w rzucawce porodowej polega na:

A.  leczeniu hipertensji,
B . zaintubowaniu  chorej,  zwiotczeniu  i  stosowaniu

wentylacji kontrolowanej,
C.  leczeniu obrzęku mózgu,
D.  zastosowaniu wszystkich wymienionych sposobów.

Zadanie 39.
Jednym  z  powikłań  po  zabiegu  ortopedycznym  w  obrębie  kości
długich i miednicy może być zespół zatoru tłuszczowego. Wczesne
objawy kliniczne to:

A . drobne wybroczyny pachowe, podspojówkowe, hipoksemia,
obrzęk  płuc,  tachykardia,  wzrost  temperatury  ciała,
splątanie,

B . bradykardia,  hipowolemia,  pobudzenie,  bladość  powłok
skórnych, obniżenie temperatury ciała,

C . tachykardia,  zaczerwienienie  twarzy,  obrzęk  tarczy
nerwu wzrokowego,

D . wzrost  ciśnienia  tętniczego,  bradykardia,  zaburzenia
oddechowe.



Zadanie 40.
Lekiem  pierwszego  rzutu,  stosowanym  w  leczeniu  wstrząsu
kardiogennego NIE jest:

A .  dopamina,
B.  dobutamina,
C.  levonor,
D.  ebrantil.

Zadanie 41.
Prawego  oskrzela  głównego  NIE  można  wybiórczo  zaintubować
rurką:

A.  Carlensa,
B.  White'a,
C.  Robertshawa,
D.  Brycea - Smitha.

Zadanie 42.
Aparatura  do  anestezji  u  dzieci  musi  spełniać  następujące
warunki:

A .  mieć minimalną przestrzeń martwą,
B.  powodować minimalne opory oddechowe,
C.  skutecznie eliminować CO2,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 43.
U  pacjentki  wystąpiły  popunkcyjne  bóle  głowy  po  znieczuleniu
podpajęczynówkowym. Występowanie bólów głowy po znieczuleniu
rdzeniowym zależy od:

A.  podrażnienia opon w wyniku ich nakłucia,
B.  nakłucia żyły i krwawienia,
C.  bezpośredniego urazu rdzenia kręgowego,
D . wycieku  płynu  i  niskiego  poziomu  płynu  mózgowo-

rdzeniowego.

Zadanie 44.
W  trakcie  zabiegu  kardiochirurgicznego  z  zastosowaniem
całkowitego  krążenia  pozaustrojowego,  zespół  anestezjologiczny
NIE kontroluje:

A .  wartości średniego ciśnienia tętniczego krwi,
B.  diurezy,
C.  objętości oddechowej,
D.  aktywowanego czasu krzepnięcia i gazometrii.



Zadanie 45.
P o  wykonaniu  gazometrii  krwi  tętniczej  stwierdzono  podwyższone
pH i obniżone pCO2 i pO2, co świadczy o:

A.  kwasicy oddechowej,
B.  zasadowicy oddechowej,
C.  kwasicy metabolicznej,
D.  zasadowicy metabolicznej.

Zadanie 46.
D o  zadań  pielęgniarki  opiekującej  s ię  pacjentem  leczonym  za
pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej należy:

A . kontrola  i  ocena  tętna,  ocieplenia  i  zabarwienia  skóry
oraz czucia na obu kończynach dolnych,

B . kontrola  pod  kątem  niebezpieczeństwa  wystąpienia
krwawienia  i  krwotoku  w  miejscu  wprowadzenia  cewnika
tętniczego,

C . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej  lub  pod  kątem
<15˚,

D.  wszystkie odpowiedzi są pawidłowe.

Zadanie 47.
Pacjent,  który  nie  otwiera  oczu  w  reakcji  na  bodziec  bólowy,
nie  mówi  i  nie  wykazuje  najmniejszej  reakcji  motorycznej  na  ból
może otrzymać wg skali GCS:

A.  1 pkt,
B.  3 pkt,
C.  8 pkt,
D.  15 pkt.

Zadanie 48.
N a  blok  operacyjny  przewieziony  60-letni  pacjent  we  wstrząsie
hipowolemicznym z urazem jamy brzusznej. Chory spożywał posiłek
2  godziny temu. Musi mieć wykonaną laparoskopię zwiadowczą w
trybie  natychmiastowym.  Ucisk  na  chrząstkę  pierścieniowatą
określa się manewrem:

A.  Heimlicha,
B.  Sellicka,
C.  Esmarcha,
D.  Seldingera.



Zadanie 49.
Lidocainum  hydrochloricum  oprócz  znieczulenia  regionalnego
wykorzystywana jest:

A . d o  podwyższenia  ciśnienia  poprzez  skurcz  naczyń
obwodowych,

B.  do inhalacji w celu rozszerzenia drzewa oskrzelowego,
C.  do obniżenia ciśnienia śródgałkowego,
D . w  resuscytacji  w  przypadku  nawracającego  migotania

komór i leczeniu komorowych zaburzeń rytmu.

Zadanie 50.
Który ze środków zwiotczających powoduje drżenia mięśniowe?

A.  d- tubocuraryna,
B.  atracurium,
C.  sukcynylocholina,
D.  vecuronium.

Zadanie 51.
Wzrost  ciśnienia  oddechowego  podczas  wentylacji  mechanicznej
może być spowodowany:

A.  zmniejszeniem perfuzji przez nerki, płuca, wątrobę,
B.  niewydolnością oddechową,
C.  zmniejszeniem saturacji,
D.  zagięciem lub zatkaniem rurki intubacyjnej.

Zadanie 52.
W  czasie  długiego  znieczulenia  ogólnego  w  mankiecie
uszczelniającym  rurki  dotchawiczej  zachodzą  zmiany  ciśnienia,
które są spowodowane:

A.  stosowaniem sevofluranu,
B.  preoksygenacją,
C . ogrzaniem się gazów oddechowych i stosowaniem podtlenku

azotu,
D.  prowadzeniem chorego w podciśnieniu kontrolowanym.

Zadanie 53.
W  zespole zaburzeń oddechowych u dorosłych (ARDS) NIE stosuje
się:

A .  wczesnego podjęcia sztucznej wentylacji,
B . dokładnego  bilansowania  i  ostrożnego  wyrównywania

płynów,
C.  podawania leków zwiększających krzepliwość krwi,
D . wczesnego  podjęcia  hemodializy  lub  hemofiltracji,  gdy

istnieją wskazania.



Zadanie 54.
Przyczyną  przednerkowej  postaci  ostrej  niewydolności  nerek  NIE
jest:

A .  hipotensja,
B.  zwężenie tętnicy nerkowej,
C.  hipowolemia,
D.  upośledzenie odpływu moczu.

Zadanie 55.
Zabiegów resuscytacyjnych NIE  podejmuje  się,  kiedy  zatrzymanie
krążenia:

A.  nastąpiło w naszej obecności,
B.  nie jest skutkiem choroby w fazie terminalnej,
C . jest  skutkiem  nieuleczalnej  choroby  w  fazie

terminalnej,
D . jest  skutkiem  obecności  ciała  obcego  w  drogach

oddechowych.

Zadanie 56.
Które  z  wymienionych  części  aparatu  do  znieczulenia  NIE
znajdują się w układzie okrężnym absorpcyjnym?

A.  zastawki jednokierunkowe,
B.  zastawka ciśnieniowa,
C.  przepływomierze,
D.  pochłaniacz CO2.

Zadanie 57.
Uszkodzenie  śródbłonka  naczyń  i  zwiększenie  przepuszczalności
naczyń jest charakterystyczne dla wstrząsu:

A.  hipowolemicznego,
B.  kardiogennego,
C.  septycznego,
D.  neurogennego.

Zadanie 58.
Czynniki ryzyka aspiracji treści żołądkowej to:

A .  okres okołooperacyjny, zaburzenia świadomości,
B . karmienie  przez  sondę  nosowo  -  żołądkową,  krwotok

żołądkowo - jelitowy,
C.  sztuczne udrażnianie dróg oddechowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 59.
Pacjent  z  drążącą  raną  oka  zakwalifikowany  w  trybie  pilnym  do
zabiegu  w  znieczuleniu  ogólnym  dotchawiczym.  Należy  go
traktować  jak  pacjenta  z  pełnym  żołądkiem.  Którą  z  metod
działania w trakcie indukcji należy WYELIMINOWAĆ?

A.  natlenianie bierne,
B.  manewr Sellicka,
C.  natlenianie czynne,
D.  szybka indukcja znieczulenia.

Zadanie 60.
Zastosowanie  wentylacji  mechanicznej  może  wywołać  m.in.
barotraumę, która jest wynikiem:

A.  stosowania wysokich ciśnień w drogach oddechowych,
B.  stosowania dużych objętości oddechowych,
C . reakcji  miejscowej  związanej  z  aktywacją  mediatorów

reakcji zapalnej,
D . występowania zwiększonych oporów w drogach oddechowych

i niedodmą.

Zadanie 61.
14-letnia  dziewczynka  z  miastenia  gravis  przyjęta  do
planowanego  zabiegu  operacyjnego.  Nadrzędnym  celem  w  okresie
pooperacyjnym jest:

A .  utrzymanie jak najdłuższego oddechu kontrolowanego,
B . szybki  powrót  si ły  mięśniowej  i  wydolnego  oddechu

własnego,
C.  uruchomienie i pionizacja pacjentki,
D.  utrzymanie jak najdłużej oddechu wspomaganego.

Zadanie 62.
Jak  często  można  podawać  5-letniemu  dziecku  Paracetamol  w
czopku?

A.  co 1-2 godziny,
B.  co 2-4 godziny,
C.  co 6-8 godzin,
D.  co 9-10 godzin.

Zadanie 63.
Surfaktant jest czynnikiem:

A.  powierzchniowym płuc,
B.  zwiększającym napięcie pęcherzyków płucnych,
C.  biorącym udział w wymianie gazowej,
D.  przyspieszającym rozprężanie pęcherzyków płucnych.



Zadanie 64.
Zaburzenia  hemodynamiczne  w  początkowej  fazie  wstrząsu
septycznego hiperdynamicznego polegają na:

A . zwiększeniu  pojemności  minutowej  serca  i  obniżeniu
oporu obwodowego,

B . zmniejszeniu  pojemności  minutowej  serca  i  obniżeniu
oporu obwodowego,

C . zwiększeniu  pojemności  minutowej  serca  i  podwyższeniu
oporu obwodowego,

D . zmniejszeniu pojemności minutowej serca i podwyższeniu
oporu obwodowego.

Zadanie 65.
Kontrola  skuteczności  prowadzenia  sztucznej  wentylacji  NIE
obejmuje monitorowania:

A.  diurezy godzinowej,
B.  zabarwienia płytek paznokciowych,
C.  prawidłowej wartości ciśnienia tętniczego i tętna,
D.  osłuchiwania klatki piersiowej.

Zadanie 66.
Środki  znieczulenia  miejscowego  najwcześniej  przerywają
przewodnictwo nerwowe w zakresie:

A .  czucia temperatury,
B.  przewodnictwa ruchowego,
C.  czucia bólu,
D.  napięcia mięśniowego.

Zadanie 67.
Jakie są typowe objawy nadczynności tarczycy?

A.  bradykardia, niedociśnienie, ospałość,
B.  tachykardia, niedociśnienie, nadpobudliwość,
C.  nadciśnienie tętnicze, ospałość,
D.  wzmożona pobudliwość, tachykardia, nadciśnienie.

Zadanie 68.
Propofol w dawce 1,5 - 2,0 mg/kg mc. u kobiety ciężarnej:

A . obniża  ciśnienie  tętnicze  i  zwiększa  przepływ
maciczno-łożyskowy,

B.  zmniejsza przepływ maciczno–łożyskowy,
C.  zwiększa przepływ maciczno–łożyskowy,
D . obniża  ciśnienie  tętnicze  i  zmniejsza  przepływ

maciczno-łożyskowy.



Zadanie 69.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:100 000 oznacza, że:

A.  1 ml = 0,01 mg adrenaliny,
B.  1 ml = 0,1 mg adrenaliny,
C.  1 ml = 1 mg adrenaliny,
D.  0,1 ml = 0,1 mg adrenaliny.

Zadanie 70.
Zespół charakterystycznych objawów zatoru płynem owodniowym u
kobiety ciężarnej to:

A . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  obrzęk  płuc,
zaburzenia krzepnięcia,

B . nagły  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  duszność,
zaburzenia krzepnięcia, drgawki, zatrzymanie krążenia,

C . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  duszność,  zatrzymanie
krążenia,

D . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  bradypnoe,  zaburzenia
świadomości.

Zadanie 71.
Do objawów niedrożności dróg oddechowych spowodowanych ciałem
obcym zaliczamy kaszel nieefektywny, który objawia się:

A . płaczem  lub  słowną  odpowiedzią  na  pytania,  głośnym
kaszlem, możliwe jest  nabranie powietrza przed kaszlem,
poszkodowany w pełni reagujący,

B . niemożnością  mówienia,  ciszą  lub  bezgłośnym  kaszlem,
niemożnością  oddychania,  sinicą,  postępującą  utratą
przytomności,

C . słyszalnymi  świstami  i  gwizdami  podczas  mówienia,
wypowiadaniem  pojedynczych  niezrozumiałych  słów,
niepokojem ruchowym,

D . odruchem  dławienia,  przyśpieszeniem  i  spłyceniem
oddechu, bladością skóry.

Zadanie 72.
U  pacjenta  z  niewydolnością  nerek  w  fazie  bezmoczu,  występują:
apatia,  parestezje,  bradykardia,  w  obrazie  EKG  -  wysokie
załamki  T ,  spłaszczenie  załamków  P,  poszerzenie  zespołów  QRS,
co wskazuje na:

A.  hipomagnezemię,
B.  hipokalcemię,
C.  hiperkaliemię,
D.  hipokaliemię.



Zadanie 73.
Krótkotrwałe  utraty  przytomności  w  przebiegu  wolnej  akcji  serca
to zespół:

A .  Fallota,
B.  Fanconiego,
C.  Morgagniego-Adamsa-Stokesa (MAS),
D.  Browna-Sequarda.

Zadanie 74.
Po operacjach naczyniowych tętno mierzymy na:

A.  tętnicach głównych,
B.  tętnicach powyżej miejsca operowanego,
C.  tętnicach poniżej miejsca operowanego,
D.  dostępnej do badania tętnicy.

Zadanie 75.
Który z wymienionych preparatów jest koloidem fizjologicznym?

A.  Albuminy,
B.  Dextran 40 000,
C.  HAES 6%,
D.  Gelafundin.

Zadanie 76.
W resuscytacji krążeniowo-oddechowej, podczas przygotowywania i
ładowania defibrylatora należy:

A.  zaniechać uciskania klatki piersiowej,
B.  wykonywać uciskania klatki piersiowej,
C.  wykonywać oddech ratunkowy,
D.  odsunąć się od defibrylatora na bezpieczną odległość.

Zadanie 77.
Hipoksemia to:

A . obniżenie  saturacji  tętniczej  powodujące  obniżenie
zawartości tlenu,

B . spadek paO2 powodujący obniżenie wysycenia hemoglobiny
tlenem,

C.  obniżenie zawartości tlenu we krwi tętniczej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 78.
Który  z  wymienionych  środków  zwiotczających  podany  w  pełnej
dawce działa najdłużej?

A.  miwakurium,
B.  atrakurium,
C.  curara,
D.  pancuronium.



Zadanie 79.
Który  z  wymienionych  środków  NIE  powoduje  rozszerzenia
oskrzeli?

A.  kokaina,
B.  atropina,
C.  kodeina,
D.  neostygmina.

Zadanie 80.
C o w najmniejszym stopniu może wskazywać, że u pacjenta będzie
trudna intubacja?

A.  zesztywniające zapalenie stawów,
B.  reumatoidalne zapalenie stawów,
C.  ubytki i protezy zębowe,
D.  zaburzenia ruchomości stawu skroniowo-żuchwowego.

Zadanie 81.
Spośród wymienionych niedepolaryzujących środków zwiotczających
najszybsze działanie wykazuje:

A.  rokuronium,
B.  wekuronium,
C.  cis-atrakurium,
D.  miwakurium.

Zadanie 82.
Podczas  kaniulacji  żyły  stopy  osoby  dorosłej  istnieje
niebezpieczeństwo powstania:

A.  krwotoku,
B.  zakrzepicy,
C.  zatoru,
D.  ropnia.

Zadanie 83.
W wyniku resuscytacji przywracana jest:

A .  spontaniczna czynność serca,
B.  spontaniczna czynność oddechowa,
C . spontaniczna  czynność  serca  i  spontaniczna  lub

wspomagana czynność oddechowa,
D . wspomagana  czynność  serca  lub  wspomagana  czynność

oddechowa.



Zadanie 84.
Pielęgnacja  chorego  z  obrażeniami  klatki  piersiowej  wymaga
szczególnego  nadzoru  i  kontroli.  Co  pozwoli  pielęgniarce
zaobserwować narastanie odmy podskórnej?

A.  kontrola drenażu,
B.  kontrola wydolności oddechowej,
C.  sedacja,
D.  kontrola powłok.

Zadanie 85.
Jako krwinki uniwersalne, nadające się do przetoczenia każdemu
pacjentowi, można traktować krwinki płukane:

A.  grupy A,
B.  grupy B,
C.  grupy AB,
D.  grupy 0.

Zadanie 86.
Chorego z obrzękiem płuc należy ułożyć w pozycji:

A .  półwysokiej,
B.  bezpiecznej na boku,
C.  siedzącej z opuszczonymi kończynami dolnymi,
D.  płaskiej.

Zadanie 87.
Rurka Carlensa jest to rurka:

A . o podwójnym świetle, umożliwiająca wentylowanie jednego
płuca,

B.  z tworzywa PCV z mankietem uszczelniającym,
C . z  tworzywa  lateksowego  z  wtopioną  spiralą

usztywniającą,
D.  typu "południe".

Zadanie 88.
Który z anestetyków wziewnych ma najmniej depresyjny wpływ na
układ krążenia?

A.  halotan,
B.  izofluran,
C.  enfluran,
D.  sevofluran.



Zadanie 89.
Całkowite znieczulenie dożylne (TIVA) jest  sposobem prowadzenia
znieczulenia bez użycia:

A.  t lenu,
B.  podtlenku azotu,
C.  powietrza,
D.  propofolu.

Zadanie 90.
Drabina analgetyczna WHO jest to drabina:

A.  jednostopniowa,
B.  dwustopniowa,
C.  trzystopniowa,
D.  czterostopniowa.

Zadanie 91.
Formuła  przetoczeniowa  Evansa,  w  przypadku  pacjentów  z
oparzeniami, polega na stosowaniu:

A . 1  ml  płynu  koloidowego  +  1  ml  płynu  elektrolitowego  na
1  kg wagi ciała i na 1% powierzchni oparzonej + 2000 ml
5% glukozy,

B . 0,5 ml płynu koloidowego + 1,5 ml płynu elektrolitowego
n a 1 kg wagi ciała i na 1% powierzchni oparzonej + 2000
ml 5% glukozy,

C . 1,5 ml płynu koloidowego + 0,5 ml płynu elektrolitowego
n a 1 kg wagi ciała i na 1% powierzchni oparzonej + 2000
ml 5% glukozy,

D . 1000 ml osocza na 10% powierzchni oparzonej + 1000 ml
0,9% NaCl.

Zadanie 92.
MAC-awake to stężenie anestetyku, przy którym 50% badanych:

A.  spełnia polecenie otwarcia oczu,
B . m a  zablokowaną  odpowiedź  adrenergiczną  na  bodziec

bólowy,
C.  nie wykazuje reakcji ruchowej na bodziec bólowy,
D . nie  ma  odruchu  kaszlowego  na  wprowadzenie  rurki

intubacyjnej.

Zadanie 93.
Krystaloidy powodują:

A . zwiększenie  objętości  naczyniowej  i  wzrost  ciśnienia
onkotycznego osocza,

B . zwiększenie  objętości  wewnątrznaczyniowej  i
krótkotrwały efekt wypełnienia łożyska naczyniowego,

C.  długotrwały efekt wypełnienia łożyska naczyniowego,
D.  przesunięcie płynów z trzeciej przestrzeni.



Zadanie 94.
Pacjentka  z  astmą  oskrzelową,  przygotowywana  jest  do  operacji
plastyki  przepukliny  pachwinowej  prawej.  W  dniu  operacji
powinna otrzymać:

A.  ustaloną dawkę leków przeciwastmatycznych,
B.  zamiast dotychczasowych leków substytuty steroidowe,
C.  w razie potrzeby leki rozszerzające oskrzela,
D.  w dniu operacji odstawić leki dotychczasowe.

Zadanie 95.
Pacjent  przyjęty  do  OIT  w  stanie  hipotermii  (temperatura
mierzona  termometrem  przełykowym  wynosi  33,2˚C).
Charakterystyczne dla tego stanu są następujące objawy:

A . wystąpienie  hipoksemii  z  rozwijającym  się  obrzękiem
płuc,  zaburzenia  perfuzji  obwodowej,  tachyarytmia,
wystąpienie zaburzeń rytmu,

B . wystąpienie  dreszczy,  drgawek,  splątania,  tachyarytmia,
zaburzenia czucia, skąpomocz,

C . hipotensja,  zatrzymanie  czynności  oddechowej  oraz
zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór lub
asystolii,

D . zwolnienie  czynności  oddechowej,  sztywność  mięśni,
występowanie zaburzeń rytmu serca o typie bradyarytmii,
osłabienie odruchów.

Zadanie 96.
Jedną z głównych przyczyn ostrej niewydolności wątroby jest:

A .  zatrucie paracetamolem,
B.  wirusowe zapalenie wątroby,
C.  nadużywanie alkoholu,
D.  zatrucie czterochlorkiem węgla.

Zadanie 97.
Który z wymienionych środków zwiotczających mięśnie prążkowane,
ulega rozkładowi głównie w wyniku eliminacji Hofmanna?

A.  atracurium,
B.  pancuronium,
C.  wecuronium,
D.  miwacurium.



Zadanie 98.
Podczas utraty płynów odpowiadającej 6-8% masy ciała, obserwuje
się:

A .  apatię, bradykardię, bradypnoe,
B.  apatię, pobudzenie ruchowe, spadek RR, bradykardię,
C . apatię,  wysuszenie  błon  śluzowych  jamy  ustnej  i  języka,

tachykardię, ortostatyczne spadki RR, skąpomocz,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 99.
U  pacjentów  z  ciężkim  oparzeniem,  płynoterapia  w  ciągu
pierwszych 24 godzin powinna zapewnić diurezę na poziomie:

A.  co najmniej 0,5-1 ml/kg/godz.,
B.  100 ml/godz. niezależnie od masy ciała,
C.  1500 ml/dobę,
D.  zależnym od ilości przetoczonych płynów.

Zadanie 100.
8-letnie  dziecko  ze  schyłkową  niewydolnością  nerek  do  planowej
operacji  przeszczepienia  nerki  od  dawcy  rodzinnego,  dotychczas
leczone  hemodializą.  Na  którą  kończynę  należy  założyć  dostęp
dożylny i mankiet do mierzenia ciśnienia?

A.  dolną,
B.  górną bez przetoki,
C.  górną z przetoką,
D.  wybór kończyny jest bez znaczenia.

Zadanie 101.
Po dożylnym podaniu Fentanylu NIE występuje:

A.  depresja oddechowa,
B.  wzrost przepływu nerkowego,
C.  bradykardia,
D.  zahamowanie perystaltyki jelit.

Zadanie 102.
Który  sposób  przywracania  i  utrzymania  drożności  dróg
oddechowych jest bezprzyrządowy?

A.  wprowadzenie rurki ustno- gardłowej,
B.  intubacja dotchawicza,
C.  odgięcie głowy do tyłu i uniesienie żuchwy,
D.  tracheotomia.



Zadanie 103.
Jakie badanie diagnostyczne NIE może być wykonywane w przypadku
wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego?

A.  rezonans magnetyczny,
B.  tomografia komputerowa,
C.  nakłucie lędźwiowe,
D.  RTG czaszki i kręgosłupa.

Zadanie 104.
Hiperbaryczny  roztwór  środka  do  znieczulenia  regionalnego  ma
zastosowanie w znieczuleniu:

A.  zewnątrzoponowym,
B.  podpajęczynówkowym,
C.  krzyżowym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 105.
Toksyczne działanie tlenku węgla polega na:

A.  uszkodzeniu nerek,
B.  uszkodzeniu śródbłonka naczyń,
C.  wiązaniu z hemoglobiną,
D.  uszkodzeniu włókien mięśniowych.

Zadanie 106.
Najczęstszą przyczyną chorób niezapalnych układu oddechowego u
noworodków jest:

A .  ARDS,
B.  IRDS,
C.  MODS,
D.  DIC.

Zadanie 107.
Przeciwwskazaniem  do  podania  leku  do  kości  piszczelowej  u
dziecka jest:

A .  odma podskórna,
B.  skręcenie stawu skokowego,
C.  złamanie kości piszczelowej,
D.  wstrząs.

Zadanie 108.
Pacjent,  u  którego  w  laryngoskopii  bezpośredniej,  widoczna  jest
tylko nagłośnia, otrzymał III° według skali:

A .  Mallampatiego,
B.  Patil la,
C.  Willsona,
D.  Cormacka - Lehana.



Zadanie 109.
Centralny dostęp żylny zakładamy przez żyłę:

A .  odpromieniową,
B.  szyjną zewnętrzną,
C.  grzbietową stopy,
D.  podobojczykową.

Zadanie 110.
Priorytetem w leczeniu zatoru płynem owodniowym jest:

A .  podanie leków wazoaktywnych,
B.  przetoczenie preparatów krwiopochodnych,
C . intubacja  dotchawicza  i  rozpoczęcie  wentylacji

mechanicznej,
D.  przetaczanie dużych objętości płynów infuzyjnych.

Zadanie 111.
U  kobiety  ciężarnej  stwierdzono  stan  przedrzucawkowy,  który
objawił  s ię  po  24  tygodniu  ciąży  stałym  nadciśnieniem
tętniczym,  obrzękami  twarzy  i  rąk,  bólami  głowy.  W  celu
zapobiegania i leczenia stanów drgawkowych używa się:

A .  relanium,
B.  siarczan magnezu,
C.  preparaty wapnia,
D.  droperidol.

Zadanie 112.
Heparynę neutralizuje:

A .  siarczan protaminy,
B.  warfaryna,
C.  tkankowy aktywator plazminogenu,
D.  witamina K.

Zadanie 113.
Przed  wprowadzeniem  do  anestezji  niemowlęcia  ze  zwężeniem
odźwiernika należy:

A.  założyć zgłębnik żołądkowy,
B.  założyć zgłębnik i odprowadzić treść żołądkową,
C.  nie ma potrzeby zakładania zgłębnika,
D.  podać leki przeciwwymiotne.



Zadanie 114.
Wdmuchiwanie większej objętości powietrza do płuc ratowanego w
czasie  resuscytacji  oddechowej  metodami  przyrządowymi  grozi
przede wszystkim:

A.  regurgitacją i aspiracją do dróg oddechowych,
B.  rozdęciem pęcherzyków płucnych z wystąpieniem odmy,
C . niedotlenieniem  na  skutek  nadciśnienia  w  drogach

oddechowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 115.
Czynnościowa pojemność zalegająca (FRC) to objętość:

A.  pozostająca w płucach po wykonaniu spokojnego wydechu,
B . dodatkowa,  którą  można  usunąć  z  płuc  po  normalnym

wydechu,
C . pozostająca  w  płucach  po  wykonaniu  maksymalnego

wydechu,
D . dostająca  się  do  płuc  podczas  wdechu  i  usuwana  na

zewnątrz  podczas  wydechu  w  trakcie  spokojnego
oddychania.

Zadanie 116.
Jaką  drogą  wprowadza  się  najczęściej  elektrodę  do  stałej
stymulacji serca?

A.  z dojścia obwodowego metodą wenopunkcji,
B.  z dojścia obwodowego metodą wenesekcji,
C.  drogą żyły podobojczykowej,
D.  drogą przezprzełykową.

Zadanie 117.
Do bilansu płynów NIE wlicza się:

A .  koloidów,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  krystaloidów,
D.  wszystkie płyny podane dożylnie podlegają wpisowi.

Zadanie 118.
U  zaintubowanego  pacjenta  po  tępym  urazie  klatki  piersiowej
zauważono  zwiększenie  oporów  w  drogach  oddechowych.  Co  jest
przyczyną tego stanu rzeczy?

A.  wiotka klatka piersiowa,
B.  tamponada serca,
C.  odma prężna,
D.  odma opłucnowa otwarta.



Zadanie 119.
Hipokaliemii poniżej 3 mmol/l towarzyszą:

A.  wysokie załamki T w zapisie EKG,
B.  poszerzenie zespołów QRS,
C.  tężyczka,
D.  zaburzenia rytmu serca, osłabienie mięśniowe, kurcze.

Zadanie 120.
Która  z  infekcji  układu  oddechowego  u  4-letniego  dziecka
prowadzi szybko do stanu bezpośredniego zagrożenia życia?

A.  podgłośniowe zapalenie krtani,
B.  zapalenie nagłośni,
C.  zapalenie oskrzeli,
D.  zapalenie płuc.

Zadanie 121.
Który z podanych objawów NIE występuje po podaniu Ketaminy?

A.  przyspieszona czynność serca,
B.  zmniejszenie bólu,
C.  rozszerzenie źrenic,
D.  otwarcie oczu podczas anestezji.

Zadanie 122.
Zwiększenie  objętości  krwi  w  łożysku  naczyniowym  oraz
zmniejszenie lepkości krwi uzyskuje się stosując:

A.  krystaloidy,
B.  koloidy fizjologiczne,
C.  koloidy syntetyczne,
D.  krew i jej produkty.

Zadanie 123.
7-letni  chłopiec  przyjęty  do  zabiegu  usunięcia  migdałków.
Wywiad  rodzinny  obciążony  jest  hipertermią  złośliwą.  Który  z
wymienionych anestetyków może być podany dziecku?

A.  suksametonium,
B.  halotan,
C.  enfluran,
D.  propofol.

Zadanie 124.
Hiperkapnia jest to:

A .  spadek prężności O2 we krwi tętniczej,
B.  spadek prężności CO2 we krwi tętniczej,
C.  wzrost prężności O2 we krwi tętniczej,
D.  wzrost prężności CO2 we krwi tętniczej.



Zadanie 125.
Do leczenia hiperkaliemii NIE stosuje się:

A .  wlewu insuliny z glukozą,
B.  hemodializy,
C.  żywic jonowymiennych,
D.  inhibitorów konwertazy angiotensyny.

Zadanie 126.
Matka zdecydowała  się  oddać  jedną nerkę  swojej  córce  chorej  na
przewlekłą  niewydolność  nerek  wymagającą  dializoterapii.  Jest
to przeszczep:

A.  autogeniczny,
B.  allogeniczny,
C.  ksenogeniczny,
D.  auto-allogeniczny.

Zadanie 127.
Nagły  spadek  EtCO2  i  wzrost  ciśnienia  w  drogach  oddechowych,
zaburzenia  rytmu  serca,  spadek  ciśnienia  tętniczego  i  odgłos
"młyńskiego koła" nad sercem to objawy:

A.  odmy prężnej,
B.  hipowolemii,
C.  zatoru tłuszczowego,
D.  zatoru powietrznego.

Zadanie 128.
Kardiowersję stosuje się w:

A.  migotaniu przedsionków,
B.  bradykardii,
C.  asystolii,
D.  migotaniu komór.

Zadanie 129.
Znieczulenie całkowicie wziewne to:

A.  VIMA (Volatile Induction and Maintenance Anaesthesia),
B.  SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation),
C.  TIVA (Total Intravenous Anaesthesia),
D.  PCV (Pressure Controlled Ventilation).

Zadanie 130.
Pulsoksymetria NIE jest wskaźnikiem:

A.  prawidłowości wentylacji pęcherzykowej,
B.  stopnia wysycenia krwi tętniczej tlenem,
C.  obliczania częstości skurczów serca,
D . oceny  prawidłowości  krążenia  na  podstawie  wartości

tętna.



Zadanie 131.
10 µg (mikrogram) to:

A.  0,1 mg,
B.  0,01 mg,
C.  0,001 mg,
D.  0,0001 mg.

Zadanie 132.
Przy  pomiarze  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego,  u  pacjenta
leżącego  na  wznak,  zerowym  punktem  odniesienia  na  klatce
piersiowej jest punkt przecięcia się:

A . l ini i  biegnącej  w  IV  przestrzeni  międzyżebrowej  z  l inią
pachową środkową,

B . l ini i  pachowej  przedniej  z  l inią  biegnącą  w  VII
przestrzeni międzyżebrowej,

C.  płaszczyzny strzałkowej i linii pachowej tylnej,
D . l ini i  biegnącej  od  wyrostka  mieczykowatego  z  l inią

pachową środkową.

Zadanie 133.
W  leczeniu  napadu  astmy  należy  w  pierwszej  kolejności
zastosować:

A.  Salbutamol w dawce 5 mg podany w nebulizacji,
B .  3 mg adrenaliny w nebulizacji,
C .  1,2 - 2 g siarczanu magnezu i.v.,
D.  5 mg/kg aminofiliny i.v., powoli w ciągu 20-30 minut.

Zadanie 134.
Do zespołu objawów poprzetoczeniowej hemolizy krwi zalicza się:

A . hipotensję,  gorączkę,  duszność,  bóle  w  klatce
piersiowej oraz w okolicy lędźwiowo - krzyżowej,

B . hipertensję,  bóle  w  klatce  piersiowej,  pokrzywkę,  świąd
skóry,

C.  hipertensję, zaburzenia świadomości, bladość skóry,
D . hipotensję,  obniżenie  temperatury  ciała,  bóle  w  klatce

piersiowej.

Zadanie 135.
N a  blok  operacyjny  przywieziono  4-letnią  dziewczynkę  do
operacji  zamknięcia  VSD  w  krążeniu  pozaustrojowym.  W  trakcie
zabiegu  będzie  podawana  heparyna  oraz  nitrogliceryna.  Do
którego dostępu dożylnego należy podłączyć wlew nitrogliceryny?

A.  obwodowego dostępu dożylnego,
B.  obwodowego dostępu tętniczego,
C.  żyły szyjnej zewnętrznej,
D.  żyły szyjnej wewnętrznej.



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 021009
GRUPA 1
Zadanie 0.
W  jakim  czasie  po  badaniu  gastroskopii  pacjent  może  otrzymać
posiłek?

A.  3 godziny po badaniu,
B.  gdy powróci odruch połykania,
C.  bezpośrednio po badaniu,
D.  15 minut po zabiegu.

Zadanie 0.
Podczas  znieczulenia  podpajęczynówkowego  wśród  pacjentów
obserwuje się niekiedy:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
bóle głowy,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
tachykardię,

C . bóle  głowy,  zaburzenia  oddychania,  wzrost  diurezy
godzinowej,

D . zaburzenia  mowy,  obrzęki  na  kończynach  dolnych,
nudności.

Zadanie 0.
Stałość środowiska wewnętrznego organizmu jest to:

A .  hemostaza,
B.  osmolalność,
C.  homeostaza,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Do wtórnych następstw niedożywienia należy:

A . osłabienie  si ły  mięśniowej  i  sprawności
psychomotorycznej,

B.  zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej,
C.  zaburzenia gojenia się ran,
D.  uopśledzenie odporności.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  wykonania  oklepywania  klatki  piersiowej,
jest:

A .  uraz czaszkowo-mózgowy,
B.  strumectomia,
C.  padaczka,
D.  zapalenie płuc.



Zadanie 0.
Prosze wskazać prawidłową odpowiedź odnośnie skręcenia stawu:

A . powierzchnie stawowe tracą ze sobą kontakt anatomiczny,
lecz po chwili wracają do właściwego położenia,

B.  skręcenie wymaga nastawienia,
C . następuje  niekiedy  uszkodzenie  dużych  naczyń  lub

nerwów,
D . wszystkie  wymienione  odpowiedzi  są  charakterystyczne

dla skręcenia stawu.

Zadanie 0.
Podczas działań ratunkowych powinno używać się czystego tlenu w
trakcie wentylacji każdego poszkodowanego, Z WYJĄTKIEM:

A.  ludzi po 65 roku życia,
B.  dzieci,
C.  osób oparzonych,
D.  noworodków.

Zadanie 0.
Hipokaliemia to zmniejszenie ilości:

A .  sodu w surowicy poniżej 130 mmEq/l,
B.  wapnia w surowicy poniżej 2,25 mmol/l,
C.  potasu w surowicy poniżej 3,6 mmol/l,
D.  magnezu w surowicy poniżej 0,7 mmol/l.

Zadanie 0.
Wstrząs septyczny charakteryzuje się:

A .  ciśnieniem tętniczym krwi poniżej 90 mmHg,
B.  temperaturą powyżej 39˚C lub poniżej 36.6˚C,
C . zaburzeniami oddychania (tachypnoe) lub/i zaburzeniami

krążenia (tachykardia),
D.  wszystkimi powyższymi.

Zadanie 0.
Przeciwciała anty-HCV zwykle są wykrywane po 5-6 miesiącach od
zakażenia i utrzymują się przez okres:

A.  1 - 2 lat,
B.  2 - 4 lat,
C.  3 - 4 lat,
D.  4 - 6 lat.



Zadanie 0.
Z e względu na różnice anatomiczne, udrożnienie dróg oddechowych
małego dziecka podczas skutecznych działań ratunkowych wymaga:

A . silnego  ucisku  na  okolicę  podbródkową  i  wysunięcia
żuchwy ku górze,

B . ułożenia  dziecka  w  pozycji  bocznej  i  podłożenie  pod
żebra zwiniętego koca,

C . podłożenia  pod  plecy  ratowanego  dziecka  koca  lub
ręcznika grubości 2 - 3 cm,

D . wysunięcia  żuchwy  ku  górze  i  nieco  ku  przodowi  oraz
uniesienia klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Preparatem  krwi  wolnym  od  ryzyka  przeniesienia  chorób
wirusowych jest/są:

A.  koncentrat krwinek czerwonych,
B.  krioprecypitat,
C.  albuminy,
D.  świeżo mrożone osocze.

Zadanie 0.
P o  przetoczeniu  krwi  i  preparatów  krwiopochodnych  pojemnik  z
resztkami preparatu krwi należy przechowywać w temperaturze od
+2˚C do +6˚C, przez:

A.  24 godziny,
B.  48 godzin,
C.  3 dni,
D.  5 dni.

Zadanie 0.
Profilaktyka infekcji HCV w warunkach szpitalnych, polega na:

A.  badaniu dawców krwi na obecność przeciwciał anty HCV,
B . stosowaniu  sprzętu  jednorazowego  użytku  we  wszystkich

możliwych sytuacjach,
C . stosowaniu  do  dezynfekcji  sprzętu  wielorazowego  użytku

preparatów wirusobójczych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu magnetycznego
NIE jest:

A .  choroba demielinizacyjna,
B.  klaustrofobia,
C.  proteza oczna, ciała obce w gałce ocznej,
D . obecność  klipsów  naczyniowych  lub  innych  elementów

pooperacyjnych.



Zadanie 0.
Pacjenci  w  starszym  wieku  w  większym  stopniu  są  narażeni  na
wystąpienie pozabiegowych powikłań:

A.  krążeniowych,
B.  płucnych,
C.  neurologicznych,
D.  ze strony rany pooperacyjnej.

Zadanie 0.
Zaleceniem  Polskiego  Towarzystwa  Żywienia  Pozajelitowego  i
Dojelitowego  jest,  aby  każdy  dorosły  chory  przyjmowany  do
leczenia  szpitalnego  poddany  był  ocenie  stanu  odżywienia,  za
pomocą:

A . formularza  Subiektywnej  Globalnej  Ocenie  Stanu
Odżywienia (SGA) lub siatki centylowej,

B.  współczynnika masy ciała (WCM) na siatce centylowej,
C . formularza NRS 2002 lub Subiektywnej Globalnej  Ocenie

Stanu Odżywienia (SGA),
D . formularza  Minimalnej  Oceny  Stanu  Odżywienia  (MNA)  i

siatki centylowej.

Zadanie 0.
Objawy,  takie  jak  bladość  powłok  skórnych,  ochłodzenie  skóry,
zwłaszcza  dystalnych  części  ciała,  oliguria,  tachykardia,
potliwość  skóry,  zmniejszenie  wartości  ciśnienia  tętniczego
krwi, zwiększenie częstotliwości oddechów, to objawy wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  hipowolemicznego.

Zadanie 0.
Przeszczep autologiczny, to przeszczep wykonywany:

A.  pomiędzy osobnikami tego samego gatunku,
B.  w obrębie tego samego organizmu,
C . pomiędzy  osobnikami  tego  samego  gatunku,  różnymi

genetycznie,
D.  pomiędzy osobnikami różnych gatunków.

Zadanie 0.
Według  standardów  żywienia  dojelitowego,  jedynym  pewnym
potwierdzeniem  prawidłowej  lokalizacji  końca  zgłębnika
wprowadzanego w celu żywienia dożołądkowego jest:

A .  prześwietlenie z podaniem kontrastu przez zgłębnik,
B.  osłuchanie nadbrzusza stetoskopem po podaniu powietrza,
C.  aspirowanie treści żołądkowej i sprawdzenie jej pH,
D.  odgłos bulgotania w żołądku po podaniu 50 ml wody.



Zadanie 0.
W stanach chorobowych przebiegających ze wzmożonym katabolizmem
bilans azotowy jest:

A .  dodatni,
B.  zerowy,
C.  ujemny,
D.  trudny do oceny.

Zadanie 0.
Czy za pobrane od dawcy komórki, tkanki lub narządy można żądać
zapłaty lub innej korzyści majątkowej, osobistej?

A.  nie można,
B.  można tylko w wyjątkowych sytuacjach,
C.  można, jeżeli biorca wyraża taką chęć,
D.  można, jeżeli biorca nie jest spokrewiony z dawcą.

Zadanie 0.
Wprowadzenie  i  utrzymywanie  cewnika  w  żyle  głównej  zwiększa
przede wszystkim ryzyko wystąpienia powikłań:

A.  egzogennych,
B.  zakrzepowo-zatorowych,
C.  endogennych,
D.  nieswoistych.

Zadanie 0.
Masa komórkowa zawiera:

A . białko,  składniki  mineralne  oraz  węglowodany  w  postaci
glikogenu,

B.  tłuszcz, płyn zewnątrzkomórkowy,
C.  płynną frakcję krwi,soki przewodu pokarmowego,
D.  tkankę łączną, kości.

Zadanie 0.
Podstawowym  celem  ”analgezji  z  wyprzedzeniem”  poza  poprawą
jakości pooperacyjnej analgezji, jest:

A . szybszy  powrót  perystaltyki  jel it,  depresja  ośrodka
oddechowego i skrócenie pobytu chorego w szpitalu,

B . prewencja  powikłań  płucnych,  szybszy  powrót
perystaltyki jelit i zwiększony przepływ krwi,

C . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego,  prewencja
powikłań  płucnych  i  skrócenie  pobytu  chorego  w
szpitalu,

D . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego  oraz
upośledzenie odpowiedzi układu immunologicznego.



Zadanie 0.
Najwyższym ryzykiem zakażenia obarczone jest  założenie cewnika
centralnego do żyły:

A.  szyjnej wewnętrznej,
B.  głównej górnej,
C.  podobojczykowej,
D.  udowej.

Zadanie 0.
Pacjent po zabiegu operacyjnym w znieczuleniu zewnątrzooponowym
lub podpajęczynówkowym przyjmuje pozycję:

A . płaską  na  grzbiecie  lub  boku  z  głową  uniesioną  pod
kątem 30˚,

B.  na plecach z głową uniesioną pod kątem 60˚,
C.  na plecach półwysoką,
D.  na brzuchu z głową na boku.

Zadanie 0.
Spośród  niżej  wymienionych,  do  zakażenia  ludzkim  wirusem
niedoboru odporności dochodzi:

A . p o  spożyciu  zakażonej  wirusem  żywności,  wspólne
używanie sztućców i naczyń,

B.  drogą wertykalną,
C . w  wyniku  wspólnego  korzystania  z  toalety,  wspólnego

używania sztućców i naczyń,
D . przez  ukąszenie  komara,  wypicie  płynów,  w  których

znajduje się wirus.

Zadanie 0.
Jaki  składnik  jest  głównym  źródłem  kalorii  w  preparatach  do
żywienia pozajelitowego?

A.  glukoza,
B.  witaminy,
C.  aminokwasy,
D.  fosforany.



Zadanie 0.
Rozpoznanie niedrożności górnych dróg oddechowych odbywa się na
podstawie obserwacji:

A . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
wysłuchiwania  i  wyczuwania  na  policzku  ratownika
przepływu powietrza przez nos i usta poszkodowanego,

B . zawartości jamy ustnej oraz wysłuchiwania i  wyczuwania
n a  policzku  ratownika  przepływu  powietrza  przez  nos  i
usta poszkodowanego,

C . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
ułożenia  ratowanego  na  boku  z  głową  umieszczoną,  aby
możliwy był odpływ treści z jamy ustnej,

D . ruchów  paradoksalnych  klatki  piersiowej  i  uruchomienia
dodatkowych mięśni oddechowych.

Zadanie 0.
Niedożywienie  charakteryzujące  się  obniżeniem  stężenia  albumin
i innych białek w surowicy krwi, to:

A .  kwashiorkor,
B.  marasmus,
C.  kacheksja,
D.  charłactwo.

Zadanie 0.
Do żył obwodowych w żywieniu pozajelitowym podajemy roztwory:

A.  o osmolarności > 800mOsm/l,
B.  o osmolarności < 800mOsm/l,
C.  o niskiej zawartości kalorii i azotu,
D.  prawidłowe B i C.

Zadanie 0.
Jaki procent masy ciała stanowi krew?

A.  5 ,
B.  7 ,
C.  9 ,
D.  11.

Zadanie 0.
W czasie znieczulenia ogólnego są zniesione:

A.  świadomość, ból, odruchy i napięcie mięśniowe,
B.  świadomość, napięcie mięśniowe i ból,
C.  świadomość i ból,
D.  wyłącznie świadomość.



Zadanie 0.
Wtórne zapalenie otrzewnej rozwija się:

A .  bez wyraźnego źródła zakażenia,
B . w  wyniku  masowego  przedostania  się  drobnoustrojów  z

jelita lub dróg moczowo-płciowych do jamy otrzewnej,
C . w  wyniku  procesów  chorobotwórczych  toczących  się  w

przewodzie pokarmowym,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 0.
U  osób  starszych,  po  zabiegach  operacyjnych  leczenie
usprawniające należy podejmować:

A.  później niż u innych pacjentów,
B.  możliwie jak najszybciej,
C.  w trzeciej dobie po zabiegu,
D.  w czwartej dobie po zabiegu.

Zadanie 0.
Helicobacter pylorii może być przyczyną:

A.  choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  wrzodziejącego zapalenia jelita grubego,
C.  choroby Hirschsprunga,
D.  uchyłków jelita grubego.

Zadanie 0.
Odleżyna powstaje w wyniku:

A.  zaburzeń ukrwienia wywołanego uciskiem,
B.  zaburzeń ukrwienia wywołanego zakrzepem,
C . zaburzeń ukrwienia spowodowanego niedrożnością naczynia

wieńcowatego,
D . nadmiernie  miejscowego  gromadzenia  się  tkanki

tłuszczowej.

Zadanie 0.
Warunkiem uzyskania dobrego obrazu w badaniu z zastosowaniem
rezonansu magnetycznego jest:

A .  wykonanie enemy w celu pobudzenia perystaltyki jelit,
B . założenie  zgłębnika  do  żołądka  w  celu  podania  środka

cieniującego,
C.  zachowanie nieruchomej pozycji w czasie badania,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Samobadanie  piersi  jest  prostą  metodą  wczesnego  wykrywania
zmian w piersi i powinno być wykonywane przez kobiety:

A . p o  ukończeniu  20  roku  życia,  systematycznie  1  raz  w
miesiącu, bezpośrednio po miesiączce,

B . p o  ukończeniu  15  roku  życia,  systematycznie  2  razy  w
miesiącu, przed i po miesiączce,

C.  po ukończeniu 20 roku życia, codziennie,
D . p o  ukończeniu  35  roku  życia,  systematycznie  kilka  razy

w miesiącu.

Zadanie 0.
Choroby tarczycy przebiegające z eutyreozą, to:

A . wole  obojętne  miąższowe  lub  guzkowate,  nowotwory
tarczycy,

B.  wole guzkowate toksyczne, gruczolak tarczycy,
C.  wole Hashimoto,
D.  choroba Gravesa-Basedowa,

Zadanie 0.
Badanie  -  kał  na  ”krew  utajoną”,  żeby  było  miarodajne,  pobiera
się:

A .  jeden raz jest wystarczający,
B.  dwukrotnie,
C.  trzykrotnie,
D.  czterokrotnie.

Zadanie 0.
Zwiększona pobudliwość nerwowa, drżenie rąk w wyniku zaburzeń
neurowegetatywnych,  występuje  w  chorobach  tarczycy
przebiegających z:

A .  nadczynnością tarczycy,
B.  niedoczynnością tarczycy,
C.  z eutyreozą,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 0.
Kiedy  należy  rozpocząć  pielęgnację  pacjenta  ze  stomią  po
zabiegu operacyjnym?

A.  po kilku dniach,
B.  w pierwszej dobie po operacji,
C.  na życzenie chorego,
D.  w momencie wypisania ze szpitala.



Zadanie 0.
Zanieczyszczenie  bakteryjne  egzogennymi  drobnoustrojami  lub
endogenną florą nazywa się:

A .  kulminacja,
B.  kumulacją,
C.  dekontaminacją,
D.  kontaminacją.

Zadanie 0.
Triada Virchowa zakłada, że zakrzepica żylna powstaje, gdy:

A . s ą  stosowane  leki  anestetyczne,  uszkodzony  jest
śródbłonek naczyń, pacjent jest w podeszłym wieku,

B . wykonano  zbyt  rozległy  zabieg  operacyjny,  pacjent
utracił dużą ilość krwi, występuje bezmocz,

C . występują  nieprawidłowości  krzepnięcia  krwi,
spowolnienie  przepływu  krwi,  uszkodzenie  ściany
naczynia,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W niedoczynności tarczycy podstawowe objawy kliniczne to:

A.  częste biegunki,
B.  sucha, pogrubiała, łuszcząca się skóra,
C.  drżenie mięśniowe,
D.  nadmierna potliwość.

Zadanie 0.
D o  błędów  w  profilaktyce  przeciwodleżynowej  zalicza  się
stosowanie:

A.  materacy zmiennociśnieniowych,
B.  fizjoterapii,
C.  stabilizacji pozycji chorego przy użyciu podpórek,
D.  długich przerw w zmianie ułożenia chorego.

Zadanie 0.
Do zakażeń beztlenowych rany należą:

A.  ropień i ropowica,
B.  zanokcica i zastrzał,
C.  tężec i zgorzel gazowa,
D.  czyrak.



Zadanie 0.
Pacjentowi,  u  którego  prowadzone  jest  żywienie  dojelitowe  przez
zgłębnik umieszczony w jelicie czczym można podać:

A.  pokarmy zmiksowane i specjalne mieszanki odżywcze,
B.  wyłącznie pokarmy zmiksowane,
C.  wyłącznie fabrycznie przygotowane mieszanki odżywcze,
D.  specjalne mieszanki odżywcze i 20% roztworów glukozy.

Zadanie 0.
Najskuteczniejszym  sposobem  zapobiegania  szerzeniu  się
zakażenia jest:

A .  stosowanie zasad aseptyki,
B.  stosowanie profilaktyczne antybiotyków,
C.  skracanie hospitalizacji pacjenta do minimum,
D.  częste mycie rąk przez personel medyczny.

Zadanie 0.
W którym kwadrancie piersi najczęściej umiejscowiony jest guz?

A.  górnym, zewnętrznym,
B.  górnym, wewnętrznym,
C.  w obu tych kwadrantach występuje w równych ilościach,
D.  dolnym, zewnętrznym.

Zadanie 0.
D o i lu  godzin  przed planowym zabiegiem w znieczuleniu ogólnym
pacjent może przyjmować płyny?

A.  do 10 - 20 godzin,
B.  do 9 - 14 godzin,
C.  do 2 godzin,
D.  do 6 - 8 godzin.

Zadanie 0.
Przygotowując  skierowanie  do  poradni  onkologicznej,  lekarz
określił  stopień  zmian  nowotworowych  żołądka  zgodnie  z
klasyfikacją WHO. Proszę podać znaczenie symboli û T2, N1, M0:

A . naciek  obejmuje  błonę  mięśniową  i  surowiczą,  nie  ma
przerzutów  do  węzłów  limfatycznych,  są  przerzuty
odległe,

B . naciek dotyczy sąsiednich narządów, przerzuty w węzłach
limfatycznych, bez przerzutów narządowych,

C . jest  to  postać  wczesna,  nie  ma  przerzutów,  brak
przerzutów narządowych,

D . naciek  obejmuje  błonę  śluzową  i  błonę  podśluzową,
przerzuty  w  węzłach  limfatycznych,  bez  przerzutów
narządowych.



Zadanie 0.
Materiałem  będącym  źródłem  zakażenia  wirusowego  zapalenia
wątroby typu B NIE jest/NIE są:

A.  krew i jej preparaty,
B.  tkanki,
C.  wydzieliny i wydaliny,
D.  zakażona woda.

Zadanie 0.
Wirus HIV ulega inaktywacji w temperaturze:

A.  56˚ C,
B.  76˚ C,
C.  80˚ C,
D.  120˚ C.

Zadanie 0.
Pacjent  z  uwięźniętą  przepukliną  wymaga  operacji  w  trybie
nagłym, ponieważ może wystąpić:

A . ostre  zapalenie  trzustki  i  zaburzenie  pracy  dróg
żółciowych,

B . ostra  niedrożność  mechaniczna,  martwica  zawartości
worka przepuklinowego i zapalenie otrzewnej,

C . wzmożona  perystaltyka  jel it  w  obrębie  worka
przepuklinowego,

D.  krwawienie do wewnątrz worka przepuklinowego.

Zadanie 0.
Opatrunkiem,  który  można  zastosować  w  ramach  profilaktyki  w
miejscu narażonym na ucisk i tarcia, jest:

A .  opatrunek alginianowy,
B.  półprzepuszczalna błona poliuretanowa,
C.  sterylny opatrunek hydrożelowy,
D.  opatrunek hydrokoloidowy.

Zadanie 0.
Przed nałożeniem opatrunku hydrokoloidowego, na ranę należy go:

A.  zamoczyć w ciepłej wodzie,
B.  ogrzać w dłoniach,
C.  przyciąć do wielkości rany,
D.  zdezynfekować.



Zadanie 0.
"Dumping syndrome" występuje u pacjentów:

A.  po zabiegach operacyjnych w obrębie żołądka,
B . cierpiących z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego i/lub

dróg żółciowych,
C.  po operacji na jelicie cienkim,
D.  chorujących na zapalenie błony śluzowej żołądka.

Zadanie 0.
Tężyczka,  występująca  najczęściej  kilkanaście/kilkadziesiąt
godzin po zabiegu operacyjnym, jest spowodowana:

A . pooperacyjną  niedoczynnością  przytarczyc  w  wyniku  ich
usunięcia lub uszkodzenia unaczynienia,

B . przełomem tyreotoksycznym jako następstwem niewłaściwie
leczonej  nadczynności  tarczycy  w  okresie
przedoperacyjnym,

C.  zapadnięciem chrząstek tchawicy,
D . uszkodzeniem  nerwu  krtaniowego  górnego  i/lub  nerwu

krtaniowego wstecznego.

Zadanie 0.
Do objawów przełomu tarczycowego należą:

A . wysoka  temperatura,  tachykardia,  wzrost  ciśnienia,
niepokój,  pobudzenie,  spadek  poziomu  wapnia,  sodu,
hiperglikemia,

B . wysoka  temperatura,  tachykardia,  wzrost  ciśnienia,
niepokój, pobudzenie, leukocytoza, wzrost poziomu sodu,
wapnia i hipoglikemia,

C . bradykardia,  apatia,  spadek  ciśnienia,  hipernatremia,
hiperkalcemia, hipoglikemia,

D . niepokój,  bradykardia,  wymioty,  biegunka,
hipernatremia, hiperkalcemia, hipoglikemia.

Zadanie 0.
Objawy  łączności  złamania  podstawy  czaszki  z  jamami
powietrznymi czaszki, to:

A . wyciek  krwisty  lub  płynu  mózgowo-rdzeniowego  z  nosa,
ucha lub gardła,

B.  krótkotrwała utrata przytomności,
C.  wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
D.  Triada Cushinga.



Zadanie 0.
W bezpośrednim okresie pooperacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka
zwichnięcia  endoprotezy  po  totalnej  alloplastyce  stawu
biodrowego, pacjent powinien unikać nadmiernego połączenia:

A.  zgięcia, rotacji wewnętrznej i przywiedzenia,
B.  wyprostu, rotacji zewnętrznej i przywiedzenia,
C.  przywiedzenia i wyprostu,
D . zgięcia,  rotacji  wewnętrznej  i  przywiedzenia  oraz

połączenia  nadmiernego  wyprostu,  rotacji  zewnętrznej  i
przywiedzenia.

Zadanie 0.
Jednym  z  charakterystycznych  objawów  złamania  szyjki  kości
udowej jest:

A .  ułożenie kończyny w odwiedzeniu i rotacji zewnętrznej,
B . ustawienie  kończyny  w  przywiedzeniu  i  rotacji

zewnętrznej,
C . ułożenie  kończyny  w  zgięciu,  odwiedzeniu  i  rotacji

wewnętrznej,
D . przymusowe ustawienie kończyny w zgięciu, przywiedzeniu

i rotacji wewnętrznej.

Zadanie 0.
Leczenie,  które  polega  na  stosowaniu  leków  przeciwbólowych  i
przeciwkaszlowych  oraz  prowadzeniu  gimnastyki  oddechowej
stosuje się w przypadku:

A.  stłuczenia płuca,
B.  odmy podskórnej,
C.  stłuczenia skóry i mięśni,
D.  złamania żebra.

Zadanie 0.
W jakich urazach kości stosujemy opatrunek ósemkowy?

A.  złamanie łopatki,
B.  zwichnięcie stawu barkowego,
C.  złamanie obojczyka,
D.  podwichnięcie w stawie ramiennym.



Zadanie 0.
Istotą dysplazji stawu biodrowego jest:

A . samoistne  wysunięcie  s ię  głowy  kości  udowej  z  panewki
stawowej podczas życia płodowego,

B . zwyrodnienie  stawu  biodrowego  polegające  na
przedwczesnym zużyciu powierzchni stawowych,

C . samoistne  wysunięcie  s ię  głowy  kości  udowej  z  panewki
wskutek nieprawidłowo prowadzonego porodu,

D . niepełne  wykształcenie  s ię  stawu  w  okresie  życia
płodowego.

Zadanie 0.
Prowadząc  usprawnianie  po  urazie  czaszkowo-mózgowym  z
jednoczesnym  wystąpieniem  wysokiego  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego, należy:

A.  wykonywać tylko ćwiczenia bierne,
B.  kontynuować wykonywanie zaleconych ćwiczeń,
C.  zaniechać wszelkich metod usprawniania,
D.  wykonywać tylko ćwiczenia czynne.

Zadanie 0.
Opiekując się chorymi ze złamaniami kości długich, leczonymi za
pomocą  stabilizatorów  zewnętrznych,  postępowanie
przeciwobrzękowe  polega  między  innymi  na  wysokim  ułożeniu
kończyny,  umożliwiającym  grawitacyjny  odpływ  krwi  żylnej  i
chłonki. Ułożenie takie jest NIE właściwe:

A.  gdy rana jest pokryta żywą, dobrze ukrwioną ziarniną,
B.  w złamaniach wieloodłamowych,
C . w  przypadku  niedokrwienia  tętniczego,  w  zagrażającym

zespole ciasnoty przedziałów powięziowych,
D . w  złamaniu,  któremu  towarzyszy  uszkodzenie  struktur

nerwowo- naczyniowych.

Zadanie 0.
Pacjent leczony z powodu złamania kręgosłupa przy zastosowaniu
gorsetu ortopedycznego, powinien nosić gorset:

A .  w dzień, bez zdejmowania na noc,
B.  w dzień, zdejmując na noc,
C.  zakładać na noc, nosić w dzień z przerwami,
D.  nosić w dzień z przerwami, nie zdejmować na noc.

Zadanie 0.
Czy nikotyna i alkohol sprzyjają powstawaniu odmrożeń?

A.  nie,
B.  tak,
C.  tylko nikotyna,
D.  tylko alkohol.



Zadanie 0.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A . oparzenie  zasadami  sięga  znacznie  głębiej  w  tkanki  niż
oparzenie kwasami,

B . oparzenie  kwasami  sięga  znacznie  głębiej  w  tkanki  niż
oparzenie zasadami,

C . głębokość uszkodzeń nie zależy od czynnika wywołującego
oparzenie,

D.  oparzenie zasadami prowadzi do koagulacji białka.

Zadanie 0.
Wstrząśnienie mózgu jest następstwem:

A . długotrwałego  uszkodzenia  aksonów,  ze  zmianami
morfologicznymi mózgu,

B . krótkotrwałego  uszkodzenia  aksonów  bez  zmian
anatomopatologicznych mózgu,

C.  obrzęku mózgu na skutek utraty przytomności,
D.  zaburzeń mikrokrążenia z powodu ucisku mózgu.

Zadanie 0.
Triada Cushinga charakteryzuje się:

A . zwolnieniem  tętna,  przyspieszeniem  oddechu,  wzrostem
ciśnienia tętniczego krwi,

B . przyspieszeniem  tętna,  przyspieszeniem  oddechu,
wzrostem ciśnienia tętniczego krwi,

C . zwolnieniem tętna, przyspieszeniem oddechu, obniżeniem
ciśnienia tętniczego krwi,

D . zwolnieniem  tętna,  zwolnieniem  oddechu,  wzrostem
ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 0.
U  pacjenta,  któremu  zastosowano  zrównoważony  wyciąg
szkieletowy,  najbardziej  narażone  na  powstawanie  odleżyn  są
okolice:

A.  łydki,
B.  kości krzyżowej i stawu kulszowego,
C.  stawu skokowego,
D.  stawów łokciowych.



Zadanie 0.
Charakterystyczne  objaw  zakrzepicy  żył  głębokich,  to  między
innymi:

A . wzmożone  ocieplenie,  wyczuwalne  tętno  na  tętnicy
grzbietowej stopy, obrzęk tkanek miękkich,

B . zwiększona  tkliwość  i  spoistość  goleni,  wzmożone
ocieplenie, umiarkowana bladość kończyny,

C . obniżona  temperatura  kończyny,  bladość  kończyny,
niewyczuwalne tętno na tętnicy grzbietowej stopy,

D . obniżona  temperatura  kończyny,  bardzo  si lna  bolesność
kończyny.

Zadanie 0.
Patomechanizm  powstania  urazowej  odmy  opłucnowej-wentylowej
(prężnej), polega na:

A . obecności  pewnej  i lości  powietrza  w  jamie  opłucnej  bez
możliwości  przechodzenia  tego  powietrza  do  atmosfery  i
z powrotem,

B . wpływaniu  powietrza  do  opłucnej  i  wypływaniu  do
atmosfery,

C . przedostawaniu  się  powietrza  do  jamy  opłucnej  oraz
niemożliwości  wydostania  się  powietrza  z  opłucnej  do
atmosfery,

D . wydostawaniu  się  powietrza  z  jamy  opłucnej  i
niemożliwości ujścia z powrotem.

Zadanie 0.
Złamania stabilne kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym
leczy się unieruchomieniem przy zastosowaniu:

A.  leczenia spoczynkowego - leżenia,
B.  wyciągu szkieletowego,
C.  gorsetu ortopedycznego,
D.  gipsu po wykonanej operacji.

Zadanie 0.
W wyniku oparzenia termicznego na skórze pacjenta zaobserwowano
pęcherze naskórkowe. Który to stopień oparzenia?

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



Zadanie 0.
Oceniając  stan  zdrowia  chorego  z  pourazową  odmą  opłucnej  w
przypadku  utrzymywania  się  obfitego  przecieku  powietrza  i  nie
rozprężania  się  płuca  pielęgniarka  powinna  wiedzieć,  że  taki
stan może wskazywać na:

A.  rozległe stłuczenie płuca,
B . uszkodzenie  dużego  oskrzela  lub  rozerwanie  płuca  na

znacznej przestrzeni,
C.  stan wypływający ze zbyt intensywnego odsysania,
D . zapalenie  płuc  z  zespołem  ostrej  niewydolności

oddechowej.

Zadanie 0.
W oparzeniu termicznym pierwszą pomocą jest:

A .  ochładzanie wodą,
B.  podanie leku przeciwbólowego,
C.  założenie jałowego opatrunku,
D.  uzupełnianie utraconych płynów.

Zadanie 0.
W  ocenie  stanu  zdrowia  chorego  z  urazem  śledziony  należy
uwzględnić występowanie objawu Saegessera, który objawia się:

A .  promieniowaniem bólu do lewego barku,
B.  bolesnością lewego dołka nadobojczykowego,
C.  wysokim ustawieniem przepony po lewej stronie,
D . wypukleniem odbytnicy wskutek wypełnienia jamy Douglasa

spływającą krwią.

Zadanie 0.
Klinicznie,  oparzenia  elektryczne  u  osoby  dorosłej  poniżej  65
roku życia zaliczane są do oparzeń:

A.  lekkich,
B.  średnich,
C.  ciężkich,
D.  to zależy od ich powierzchni i głębokości.



Zadanie 0.
Doraźna pomoc w odmrożeniu, to:

A . szybkie  rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,
masowanie,

B . bardzo  wolne  ogrzewanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  20°  do  45°),  które  stosujemy  jak  nadłużej,
żeby utrzymać ciepło,

C . natychmiastowe  ogrzanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  25°  do  40°)  wilgotnymi  środkami
rozgrzewającymi  (kąpiel,  okłady),  które  stosujemy  tylko
d o  uzyskania  ogrzania  tkanek,  ponieważ  zbyt  długie
ogrzewanie jest szkodliwe,

D . rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,  podawanie
ciepłych  napojów,  w  tej  sytuacji  wskazane  również
podanie alkoholu.

Zadanie 0.
W  celu  skuteczniejszego  leczenia  u  noworodków  dysplazji  stawu
biodrowego, badanie w tym kierunku należy przeprowadzić:

A .  po ukończeniu 2 miesięcy życia,
B.  jak najwcześniej po urodzeniu,
C.  po ukończeniu 6 miesiąca życia,
D.  najwcześniej po ukończeniu co najmniej 1 roku życia.

Zadanie 0.
Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:

A.  zaników mięśniowych, odwapnienia kości, odleżyn,
B . niedokrwienia  kończyny,  zaniku  kości,  odwapnienia

kości,
C.  zaburzeń ukrwienia kończyny, obrzęku, porażenia nerwu,
D . zakrzepicy  żył  głębokich,  zwłóknienia  torebek

stawowych, obrzęku.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  oceniając  wg  skali  Glasgow  stan  świadomości
pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym, musi wziąć pod uwagę:

A.  otwarcie oczu, odpowiedź ruchową, odpowiedź słowną,
B.  głębokość snu, szerokość źrenic,
C.  stan napięcia mięśniowego, reakcję słuchową,
D.  stopień pobudzenia, wyostrzenie wzroku i słuchu.



Zadanie 0.
Objawy tamponady serca, to:

A . krwotok wewnątrzpęcherzykowy, zapadnięcie żył szyjnych,
wstrząs,

B . krwotok  wewnętrzny,  znaczne  zapadnięcie  żył  szyjnych,
wstrząs,

C . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  wypełnienie  żył
szyjnych, wstrząs

D . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  krwi,  znaczne
wypełnienie żył szyjnych, wstrząs.

Zadanie 0.
Podczas  transportu  chorego  po  zabiegu  torakochirurgicznym  z
bloku  operacyjnego  i  w  czasie  przebywania  na  oddziale
pooperacyjnym należy unikać:

A.  układania chorego w pozycji półwysokiej,
B.  układania chorego płasko w pozycji leżącej,
C.  pionizacji chorego w dobie zabiegu,
D.  zabiegów kinezyterapeutycznych.

Zadanie 0.
Kontrola  pola  operacyjnego  w  warunkach  sali  operacyjnej  u
chorego po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych tzw. by-passy
wieńcowe  (CABG)  odbywa  się,  gdy  objętość  utraconej  krwi
przekracza:

A . 200  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  500  ml  w  ciągu  4
godzin,

B . 300  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  700  ml  w  ciągu  4
godzin,

C . 500 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 4
godzin,

D . 700 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 6
godzin.

Zadanie 0.
O  jakich  odstępach  czasowych  po  podaniu  kolejnych  dawek
profilaktycznych heparyny drobnocząsteczkowej należy pamiętać w
przypadku wyjmowania cewnika zewnątrzoponowego u pacjenta?

A . p o  upływie  6  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  6  h  przed
podaniem kolejnej dawki,

B . p o  upływie  12  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  co
najmniej 12 h przed podaniem kolejnej dawki,

C . p o upływie co najmniej 12 h od ostatniej dawki heparyny
i 6 h przed podaniem następnej dawki,

D . p o  upływie  10  h  od  ostatniej  dawki  heparyny,  a  kolejną
dawkę można podać bezpośrednio po usunięciu.



Zadanie 0.
W  przypadku  wycięcia  całego  płuca,  błędnym  jest  podłączenie
pozostawionego  podczas  zabiegu  drenu  do  ssania,  gdyż  grozi  to
wystąpieniem:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  przesunięcia się śródpiersia na stronę operowaną,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

Zadanie 0.
N a  czym  polega  przygotowanie  pola  operacyjnego  do  zabiegu
pomostowania tętnic wieńcowych?

A.  kąpieli całego ciała, strzyżeniu klatki piersiowej,
B . kąpieli  chorego,  strzyżeniu  klatki  piersiowej  oraz

pachwin,
C.  dokładnym umyciu klatki piersiowej i jej strzyżeniu,
D . kąpieli  całego  ciała,  strzyżeniu  klatki  piersiowej,

pachwin oraz obu kończyn dolnych.

Zadanie 0.
W  opiece nad chorym z niedokrwieniem kończyn przeciwwskazane
jest:

A . częste mycie kończyn w temperaturze nie przekraczającej
37˚C,

B.  układanie kończyny w uniesieniu,
C.  ogrzewanie kończyny termoforem o wysokiej temperaturze,
D.  zaprzestanie palenia tytoniu.

Zadanie 0.
Jaka  jest  optymalna  temperatura  chłodziarki,  w  której
przechowujemy preparaty krwi?

A.  od +6˚ do + 10˚C,
B.  od +4˚ do + 6˚C,
C.  od +8˚ do +12˚C,
D.  od +2˚ do +6˚C.

Zadanie 0.
Pacjent  z  obrażeniami  klatki  piersiowej,  u  którego  wystąpiła
odma opłucnowa, ma założony drenaż opłucnej ssący trzybutlowy.
Która z butli reguluje siłę ssania?

A.  pierwsza najbliżej klatki piersiowej chorego,
B.  druga wypełniona do 15-20 cm płynem,
C.  trzecia podłączona do ssania,
D.  wszystkie trzy butle.



Zadanie 0.
Celem przedoperacyjnej rehabilitacji oddechowej jest nauka:

A.  oddychania przy użyciu przepony i pokasływania,
B . szybkiego  i  płytkiego  oddechu,  nie  powodującego

dolegliwości bólowych,
C . głębokich oddechów z wykorzystaniem przepony i unikania

kaszlu,
D . oddychania  przy  użyciu  przepony,  prawidłowej  techniki

inhalacji,  skutecznego  kaszlu,  niefarmakologicznych
sposobów zwalczania bólu i ochrony miejsca operowanego.

Zadanie 0.
Stężenie  antygenu  rakowego  (CEA)  może  być  podwyższone  i  NIE
musi wiązać się z procesem nowotworowym, u:

A.  kobiet w połogu,
B.  kobiet ciężarnych,
C.  osób palących tytoń,
D.  osób z nadczynnością tarczycy.

Zadanie 0.
Rozszerzenie  zastoinowe  żył  szyjnych  jest  charakterystyczne  dla
odmy:

A.  zamkniętej,
B.  otwartej,
C.  zastawkowej,
D.  zamkniętej i otwartej.

Zadanie 0.
Do groźnych powikłań po przeszczepie serca, należy/ą:

A.  zakażenia bakteryjne,
B.  zakażenia grzybicze,
C.  odrzucenie przeszczepu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Osocze rozmraża się w temperaturze:

A.  pokojowej,
B.  37˚C,
C.  60˚C,
D.  80˚C.



Zadanie 0.
Po wykonanej arteriografii pacjent powinien:

A . leżeć  z  unieruchomioną  kończyną  dolną  przez  ok.  24
godziny i nie zginać jej,

B.  leżeć w pozycji wysokiej przez godzinę,
C . leżeć  z  unieruchomioną  kończyną  dolną  przez  godzinę  i

nie zginać jej,
D.  siedzieć na łóżku ze spuszczonymi nogami.

Zadanie 0.
P o przeprowadzonym zabiegu wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej
należy wiedzieć, że NIE wolno:

A . utrzymywać  ręki,  na  której  wytworzona  jest  przetoka  w
elewacji,

B . zakładać ciasnych opatrunków obejmujących obwód ręki i
pozwalać choremu leżeć na operowanej ręce,

C . sprawdzać  przepływu  krwi  przez  przetokę  (przez
wyczuwanie  wibracji  w  miejscu  wytworzonej  przetoki,
oraz przez wysłuchiwanie towarzyszącego pomruku),

D . poruszać  ręką  i  wykonywać  prostych  czynności  np.
używania sztućców przez kilkanaście godzin po wykonanym
zabiegu.

Zadanie 0.
Chory,  przyjmujący  doustnie  antykoagulant,  powinien  stosować
dietę:

A . zrównoważoną  i  ograniczać  w  niej  spożywanie  zielonych
warzyw  i  olejów  roślinnych  zawierających  dużo  witaminy
K ,

B . z  ograniczonym  spożywaniem  tłuszczów  zwierzęcych  na
rzecz olejów roślinnych i spożywać duże ilości warzyw,

C . lekkostrawną,  unikać  pokarmów  ciężkostrawnych  i
wzdymających,

D . urozmaiconą, bogatą w błonnik i  witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach.

Zadanie 0.
Badanie  spirometryczne  wykonane  szczególnie  w  okresie
przedoperacyjnym umożliwia:

A . wykrywanie  zaburzeń  wentylacji  i  określenie  ich
postaci, dokładne badanie czynności wentylacyjnej płuc,

B.  rozpoznanie niewydolności oddechowej,
C.  rozpoznanie upośledzenia sprawności wysiłkowej chorego,
D.  określenie jedynie pojemności życiowej płuc.



Zadanie 0.
Podczas  transportu  chorego  po  zabiegu  torakochirurgicznym  z
bloku operacyjnego do oddziału intensywnej opieki medycznej NIE
należy  zamykać  ani  zaginać  drenów,  gdyż  nawet  minimalny
przeciek powietrza może doprowadzić do powstania:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

Zadanie 0.
Niepokojącą  objętością  krwi  pojawiającą  się  w  ciągu  godziny  w
drenażu po zabiegu torakochirurgicznym i  zmuszającą lekarzy do
rozważenia konieczności reoperacji, jest objętość powyżej:

A .  100 ml,
B.  150 ml,
C.  200 ml,
D.  250 ml.

Zadanie 0.
D o  obniżenia  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego  (OCŻ)  dochodzi  w
przypadku:

A.  hiperwolemii, tamponady serca,
B.  niewydolności prawokomorowej,
C.  hipowolemii, wstrząsu,
D.  wad zastawkowych serca.

Zadanie 0.
U pacjentów z chorobą zakrzepowo-zatorową, leczonych heparyną,
przeciwwskazane jest wykonywanie wstrzyknięć:

A.  podskórnych,
B.  dożylnych,
C.  domięśniowych,
D.  śródskórnych.



Zadanie 0.
Prowadząc bilans płynów u chorego, należy uwzględnić:

A . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu,

B . objętość  płynów  i  rodzaj  płynów  przetoczonych  dożylnie,
i lość  wydalonego  moczu,  i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,
drenu, przetoki jelitowej,

C . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydalonego  moczu,
i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,  drenu,  przetoki
jelitowej,

D . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydzieliny  ze
zgłębnika, drenu, przetoki jelitowej.

Zadanie 0.
Źródłem większości zatorów płucnych, jest:

A .  prawa komora serca,
B.  zakrzepica żyły miednicy małej,
C.  zakrzepica żył kończyn górnych,
D.  zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Stałe  płukanie  i  drenowanie  pęcherza  moczowego  odbywa  się  z
wykorzystaniem jałowego, płuczącego roztworu wprowadzonego do
pęcherza moczowego, z szybkością:

A.  poniżej 20 kropli na minutę,
B.  powyżej 100 kropli na minutę,
C.  30-60 kropli na minutę,
D.  szybkość jego podawania nie ma znaczenia.

Zadanie 0.
Pielęgnacyjnymi  sposobami  prowokowania  mikcji,  są  między
innymi:

A . podawanie  dużej  i lości  płynów  do  picia,  wykonywanie
nasiadówek, podawanie leków moczopędnych,

B . szybkie  podłączenie  wlewu  kroplowego,  zaprowadzenie
chorego do toalety, podanie kaczki,

C . wykonanie  toalety  dróg  moczowych,  zastosowanie  środka
odkażającego, zmiana pościeli,

D . odkręcenie  kranu,  zapewnienie  intymności,  polanie
krocza ciepłą wodą.



Zadanie 0.
D o  powikłań  długotrwałego  utrzymywania  cewnika,  należy
zaliczyć:

A . objawowe  zakażenia  układu  moczowego,  zwężenie  cewki
moczowej, kamicę dróg moczowych,

B.  odleżyny, odparzenia, zniekształcenia cewki moczowej,
C . cienki  strumień  moczu,  ustawiczne  krwawienia  z  dróg

moczowych, nietrzymanie moczu,
D.  zakażenia, nietrzymanie moczu, odleżyny.

Zadanie 0.
D o  metod  diagnostycznych  wczesnego  wykrywania  raka  stercza,
zalicza się:

A . badanie  per-rectum,  oznaczenie  swoistego  antygenu
sterczowego,  ultrasonografię  dorektalną,  biopsję
stercza,

B . oznaczenie  swoistego  antygenu  sterczowego,
elektroresekcję przezcewkową, biopsję stercza,

C . badanie  per-rectum,  oznaczenie  swoistego  antygenu
sterczowego, ureterorenoskopię,

D . oznaczenie  swoistego  antygenu  sterczowego,
ultrasonografię  dorektalną,  elektroresekcję
przezcewkową.

Zadanie 0.
Uretroskopia polega na wziernikowaniu:

A.  cewki moczowej,
B.  dróg moczowych,
C.  moczowodów,
D.  pęcherza moczowego.

Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania urografii, jest:

A . kamień w moczowodzie, skąpomocz, wiek chorego powyżej
60 roku życia,

B . kamień  w  miedniczce  nerki,  niewydolność  krążenia,
bezmocz,

C . nadczynność gruczołu tarczowego, niewydolność krążenia
i  wątroby,  ciąża,  uczulenie  na  jod,  bezmocz,
zaawansowana mocznica,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Objawami  związanymi  z  napełnianiem  pęcherza  moczowego  w
łagodnym rozroście gruczołu krokowego, są między innymi:

A . trudności  w  rozpoczęciu  mikcji,  zwężenie  strumienia
moczu, wydłużenie czasu mikcji,

B . przerywany strumień moczu, oddawanie moczu kroplami,
uczucie niecałkowitego opróżniania pęcherza moczowego,

C . częstomocz  dzienny  i  nocny,  uczucie  gwałtownego  parcia
na pęcherz, pieczenie w trakcie oddawania moczu,

D . okresowe  trudności  w  powstrzymaniu  mikcji,  wydłużenie
czasu mikcji, oddawanie moczu kroplami.

Zadanie 0.
Niedrożność  cewników,  szczególnie  odpływowego,  po  zabiegu
adenomectomii grozi powstaniem:

A.  zacieku okołopęcherzowego,
B.  przepełnienia pęcherza moczowego,
C.  zatrzymania moczu,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Dopasowując  płytkę  do  przetoki  (urostomii),  należy  pamiętać  o
zasadzie:

A . otwór  w  płytce  powinien  dokładnie  odpowiadać  wielkości
przetoki,

B . otwór w płytce powinien być większy o  2  cm od średnicy
przetoki,

C . otwór w płytce powinien być większy o  1  cm od średnicy
przetoki,

D . wielkość  otworu  w  płytce  nie  ma  znaczenia  dla
pielęgnacji skóry.

Zadanie 0.
Trening  pęcherza  moczowego,  w  przypadku  nietrzymania  moczu
polega na:

A.  ustaleniu planowych odstępów czasu między mikcjami,
B . planowym, co tygodniowym wydłużaniu o 15 minut odstępu

czasu między mikcjami,
C . wzmocnieniu kontroli korowej nad mechanizmem czuciowym

pęcherza moczowego,
D.  stosowaniu wszystkich wymienionych.



Zadanie 0.
Pacjentowi z nawracająca kamicą moczanową, NIE zaleca się:

A . przyjmowania  większej  i lości  płynów,  warzyw,  owoców,
potraw mącznych kasz, mleka,

B . diety  z  dużą  zawartością  związków  purynowych
występujących w podrobach mięsnych, czekoladzie, kakao,
kawie, mocnej herbacie,

C . diety  ograniczającej  zawartość  związków  purynowych
występujących w podrobach mięsnych, czekoladzie, kakao,
kawie, herbacie, rybach,

D . stosowania  leków  zwiększających  wydalanie  substancji
tworzących kamienie.

Zadanie 0.
Pierwszym i często jedynym objawem nowotworu jądra, jest:

A .  bolesne powiększenie jądra,
B.  niebolesne powiększenie jądra,
C.  obrzęk moszny,
D.  ropień jądra.

Zadanie 0.
Pacjent  w  I I  dobie  po  operacji  ma  założony  zgłębnik  w  celu
odciążenia  przewodu  pokarmowego  z  zalegającej  treści.
Zapobiegając powikłaniom płucnym, należy zastosować:

A . ułożenie  chorego  w  pozycji  półwysokiej,  gimnastykę
oddechową,

B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej,  zgłębnik  o  wąskim
przekroju,

C . naukę  techniki  oddychania  polegającej  na  spłyceniu
oddechu,

D . przepłukiwanie  zgłębnika  po  każdej  porcji  jedzenia
podanej choremu.

Zadanie 0.
Chlustające wymioty u miesięcznego niemowlęcia są typowe dla:

A.  martwiczego zapalenia jelit,
B.  choroby Hirschsprunga,
C.  wgłobienia jelit,
D.  wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiernika.



Zadanie 0.
Postępowanie  przedoperacyjne  u  dziecka  z  przepukliną
oponowo-rdzeniową, polega na:

A . prawidłowym  ułożeniu  dziecka,  w  łóżeczku,  nakarmieniu
przez sondę, podaniu płynów drogą dożylną,

B . jałowym  zaopatrzeniu  obnażonego  rdzenia  kręgowego,
ogrzaniu dziecka, założeniu dostępu do żyły, wyrównaniu
zaburzeń metabolicznych i jonowych, antybiotykoterapii,

C . przygotowaniu  pola  operacyjnego,  kąpieli  noworodka,
podaniu  mieszanek,  założeniu  dojścia  centralnego  do
żyły podobojczykowej,

D . uzyskaniu  zgody  od  rodziców  na  zabieg  operacyjny,
rozmowie  z  rodzicami,  monitorowaniu  podstawowych
parametrów życiowych.

Zadanie 0.
Oddech  paradoksalny  u  dziecka  jest  stanem  zagrożenia  życia  i
charakteryzuje się:

A . intensywną  pracą  skrzydełek  nosowych,  zapadaniem  się
dołów nadobojczykowych,

B . poziomym ustawieniem żeber i jednoczesnym wypchnięciem
jamy brzusznej do góry,

C . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber  i
mostka przy jednoczesnym wypchnięciu jamy brzusznej do
góry,

D . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber,
zapadaniem się pęcherzyków płucnych.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  (powyżej  50%  przypadków)  występowania
krwistych stolców u niemowląt jest:

A .  martwicze zapalenie jelit,
B.  wgłobienie,
C.  choroba Crohna,
D.  polip odbytnicy.

Zadanie 0.
Bezpośrednio po zabiegu operacyjnym wycięcia migdałków, dziecko
powinno być ułożone w pozycji:

A .  płaskiej na plecach,
B.  półwysokiej,
C.  wysokiej z pochyleniem do przodu,
D.  płaskiej na brzuchu lub na boku.



Zadanie 0.
Zapobiegając  powstawaniu  przykurczy  u  dziecka  oparzonego,
należy:

A . zachęcać  dziecko  do  wykonywania  wczesnych  ruchów
(wprowadzać elementy fizjoterapii),

B . unieruchamić  dziecko  tak,  aby  powstrzymać  je  od
dotykania powierzchni oparzenia,

C . unieruchomić  okolicę  oparzoną  tak,  aby  zmniejszyć
dolegliwości bólowe,

D . dbać  o  utrzymanie  w  czystości  sali ,  w  której  dziecko
przebywa.

Zadanie 0.
Niemowlę z podejrzeniem zatkania dróg oddechowych ciałem obcym,
układamy:

A . n a  plecach,  nadgarstki  obu  własnych  dłoni  kładziemy
jeden na drugim powyżej pępka i wykonujemy uciśnięcia,

B . n a plecach, klękamy obok lub okrakiem nad jego udami i
wykonujemy szereg uciśnięć,

C . n a  przedramieniu  opartym  o  własne  udo  i  wykonujemy
uderzanie  w  plecy  na  przemian  z  uciskiem  klatki
piersiowej po odwróceniu,

D.  na brzuchu i wykonujemy rękoczyn Heimlicha.

Zadanie 0.
W  profilaktyce  powikłań  oddechowych  u  pacjenta,  który  ma
założoną rurkę tracheostomijną, należy zwrócić szczególną uwagę
na:

A.  utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia rurki,
B.  stosowanie diety bogatobiałkowej,
C.  utrzymanie odpowiedniego toru oddychania,
D . systematyczne  odsysanie  zalegającej  wydzieliny  z  dróg

oddechowych.

Zadanie 0.
Szczególną uwagę u dziecka ciężko oparzonego należy zwrócić na:

A . senność,  kontakt  z  otoczeniem,  wielkość  źrenic,  i lość
oddechów, leukocytozę,

B . kolor  skóry,  stopień  niepokoju,  pomiar  ciśnienia
tętniczego krwi i tętna, godzinową diurezę, hematokryt,

C . pobudzenie/śpiączkę,  poziom  białka  w  moczu,  stan
świadomości, zabarwienie moczu, HDL, LDL,

D . OB,  poziom  glukozy  we  krwi,  ciężar  właściwy  moczu,
ciśnienie centralne żylne, aktywność.



Zadanie 0.
W  przypadku  braku  diurezy  u  dziecka  z  założonym  do  pęcherza
moczowego cewnikiem Foleya, należy:

A.  sprawdzić, czy cewnik jest drożny,
B.  wyjąć cewnik z pęcherza,
C.  ułożyć pacjenta w innej pozycji,
D.  podać leki p/bólowe.

Zadanie 0.
Język  (stosowane  słownictwo  i  styl  wypowiedzi)  używany  przez
personel medyczny w rozmowie z pacjentem powinien być:

A . możliwie  najbardziej  naukowy-medyczny,  stosowanie
określeń  naukowych-medycznych,  zapewnia  precyzję
wypowiedzi,

B . potoczny  -  stosowanie  naukowego  słownictwa  nie  jest
sensowne, ponieważ pacjent go nie zrozumie,

C . dostosowany  do  indywidualnych  możliwości  pacjenta  -
tak, aby pacjent dokładnie zrozumiał wypowiedź,

D . naukowy, gdyż posługując się takim językiem zdobędziemy
autorytet u pacjenta.

Zadanie 0.
Niepowodzenie w komunikacji zachodzi kiedy:

A.  nie działa telefon, poczta elektroniczna,
B.  odbiorca rozumie informację inaczej, niż miała znaczyć,
C.  odbiorca lub nadawca nie wie co powiedzieć,
D.  nadawca i odbiorca milczą.

Zadanie 0.
Wadą testu wielokrotnego wyboru, jest:

A .  mała obiektywność, wymóg zaplecza technicznego,
B . mała  obiektywność,  czasochłonność  w  fazie

przygotowywania,
C.  trudność w porównywaniu wyników,
D.  stwarzanie zdającemu okazji do zgadywania.



Zadanie 0.
Edukacja zdrowotna to:

A . całokształt wpływów determinujących wiedzę, przekonania
i  zachowania  związane  z  propagowaniem,  utrzymaniem  i
przywracaniem zdrowia jednostek i społeczeństw,

B . wielość  działań  realizowanych  przez  promotorów  zdrowia
pracujących w placówkach ochrony zdrowia należących do
sieci szpitali promujących zdrowie,

C . działania  realizowane  w  szkołach  różnego  typu
(podstawowych,  gimnazjach,  średnich  i  wyższych)
skoncentrowane na profilaktyce chorób zakaźnych,

D . program  nauczania  zdrowego  stylu  życia  osób  z  grup
rozpoznanych  jako  najbardziej  narażone  i  obciążone
czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych.

Zadanie 0.
Socjomedyczne  wskaźniki  zdrowia  są  miarami  stanu  zdrowia
jednostki określającymi:

A . stan  zdrowia  jednostki  warunkowany  pełnionymi  rolami
społecznymi,

B . wpływ  choroby  na  funkcjonowanie  społeczne  jednostki  i
pełnienie ról społecznych,

C . ograniczenia w dostępie do ochrony zdrowia wynikające z
sytuacji  społecznej  (wykształcenie,  zawód,  sytuacja
ekonomiczna),

D . choroby  specyficzne  dla  pewnej  kategorii  osób
charakteryzujących  się  podobnym  rodzajem  aktywności
społecznej.

Zadanie 0.
Jakość życia człowieka obejmuje:

A.  zaspokojenie wszystkich potrzeb materialnych,
B.  zaspokojenie wszystkich potrzeb niematerialnych,
C . zaspokojenie  potrzeb  materialnych  i  niematerialnych

oraz poczucie zadowolenia z życia,
D.  poczucie przynależności do grupy społecznej.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  obowiązującą  Ustawą  o  zawodach  pielęgniarki  i
położnej  oraz  Kodeksem  etyki  zawodowej  pielęgniarki  i  położnej
RP,  położna/pielęgniarka  informuje  pacjenta  o  jego  stanie
zdrowia w zakresie:

A .  diagnozy choroby i rokowaniach,
B.  wszystkich elementów procesu leczniczo-pielęgnacyjnego,
C.  koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej,
D.  nie może w ogóle informować pacjenta.



Zadanie 0.
Wykonywanie,  którego  z  poniższych  świadczeń  diagnostycznych
uwarunkowane jest odbyciem kursu specjalistycznego?

A.  pulsoksymetrii,
B .  badania elektrokardiograficznego,
C.  oznaczenia glikemii za pomocą glukometru,
D.  prowadzenie bilansu wodnego.

Zadanie 0.
Planowanie  zatrudnienia  pielęgniarek/położnych  w  zakładach
opieki zdrowotnej powinno opierać się na:

A.  spełnieniu norm europejskich,
B . dostosowaniu  rozmiarów  zatrudnienia  do  wskaźników

krajowych,
C.  oszacowaniu możliwości płacowych firmy,
D . ocenie  jakościowego  i  i lościowego  zapotrzebowania

zakładu.

Zadanie 0.
Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:

A .  planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
B.  planowanie, organizowanie i zatrudnianie,
C.  pobudzanie, motywowanie i koordynowanie,
D.  motywowanie, komunikowanie i przywództwo.

Zadanie 0.
Motywacja świadczeniodawcy do utrzymywania kosztów na niskim
poziomie, to cecha charakterystyczna w systemie opłaty:

A.  stałej,
B.  kapitacyjnej,
C.  za usługę,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

A . licencja  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej,  posiadanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  uzyskiwana  po  spełnieniu  określonych
wymagań,

B . zewnętrzny  proces  oceny  zakładów  opieki  zdrowotnej,
dobrowolnie  poddających  się  takiej  ocenie,  który  polega
n a  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami,

C . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej,

D . podejmowanie  działań w przypadkach ocen  negatywnych,
otrzymanych od ankietowanych pacjentów.



Zadanie 0.
Do pozytywnych mierników zdrowia zalicza się wskaźnik:

A.  zapadalności na choroby,
B.  długości życia,
C.  chorobowości,
D.  śmiertelności.

Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.

Zadanie 0.
Według  koncepcji  pól  Lalonde'a,  do  czynników  warunkujących
zdrowie jednostki należy/ą:

A . styl  życia,  ochrona  zdrowia,  środowisko  i  czynniki
genetyczne,

B.  jakość opieki zdrowotnej,
C.  wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
D.  system opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  rozpoznaniu  zapalenia  żył  głębokich  należy
zastosować:

A . uniesienie  i  unieruchomienie  kończyny,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

B . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

C.  uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę,
D . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki

przeciwbólowe, kortykosteroidy.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.



Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Tamponadę  worka  osierdziowego  można  podejrzewać,  jeśli  w
badaniu EKG obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A . charakteryzuje  ostry  początek,  nasilenie  dolegliwości  w
pozycji leżącej na lewym boku,

B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C.  łagodnieje w pozycji siedzącej z pochyleniem do przodu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.



Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie.  W  leczeniu  ww.  stanu  należy  zastosować  przede
wszystkim tlen oraz następujące leki:

A .  Aminofilinę, Hydrokortyzon,
B.  Hydrokortyzon, Diazepam,
C.  Nitroglicerynę, Aminofilinę,
D.  Salbutamol, Aminofilinę.

Zadanie 0.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.

Zadanie 0.
Określenia  "dziecko  eutroficzne",  oznacza,  że  masa  ciała
dziecka mieści się:

A .  między 10 a 90 centylem,
B.  między 5 a 50 centylem,
C.  poniżej 50-go centyla,
D.  powyżej 50-go centyla.

Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 0.
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

A .  5-6 m,
B.  8 m,
C.  9 m,
D.  10 m.



Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.

Zadanie 0.
Podczas  postępowania  resuscytacyjnego  muszą  być  rozważone
potencjalnie  odwracalne  przyczyny  nagłego  zatrzymania  krążenia
(4H i 4T). Do analizowanych 4T NIE należy/ą:

A.  tamponada serca,
B.  toksyczne substancje,
C.  tromboembolia (masywny zator tętnicy płucnej),
D.  tężyczka.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.



Zadanie 0.
Podczas  całościowego badania  dziecka nie  można wyczuć jąder  w
mosznie, należy więc przeprowadzić badanie dziecka w pozycji:

A .  stojącej,
B.  leżącej na brzuchu,
C.  siedzącej ze skrzyżowanymi nogami,
D.  siedzącej z rozłożonymi nogami.

Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie. Osłuchowo nad płucami u dziecka mogą dominować:

A.  trzeszczenia drobnobańkowe,
B.  trzeszczenia grubobańkowe,
C.  świsty,
D.  furczenia.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  wykonująca  test  jakościowy  w  celu  oznaczenia
cukromoczu za pomocą testu paskowego, dokonuje odczytu z paska
po upływie:

A.  3 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.

Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
Tiki, to niezależne od woli pacjenta:

A.  groteskowe, wykręcone pozycje, często korpusu ciała,
B . wolne,  wykręcające,  wijące  ruchy  w  obrębie  twarzy,

dalszych części kończyn,
C . krótkie,  nieregularne,  powtarzające  się,  skoordynowane

ruchy,
D . rytmiczne,  powtarzające  się,  dziwaczne  ruchy  twarzy  i

jamy ustnej.



Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  przedstawiła  model  pielęgniarstwa  w  oparciu
o :

A.  teorię samoopieki/deficytu samoopieki,
B.  relacje międzyludzkie,
C.  hierarchię potrzeb,
D.  unikatowe funkcje pielęgniarki.

Zadanie 0.
Twórczynią teorii "kulturowej opieki" jest:

A .  H. E. Peplau,
B.  M. Leininger,
C.  J. Riehl-Sisca,
D.  E. Wiedenbach.

Zadanie 0.
Problemy badawcze mają postać:

A.  zdania twierdzącego,
B.  różną, to zależy od zagadnienia, którego dotyczy,
C.  pytania,
D.  twierdzenia lub pytania.

Zadanie 0.
Badania pilotażowe dotyczą:

A.  uściślenia przyjętych hipotez,
B . skontrolowania  przydatności  samych  metod  i  narzędzi

badawczych,
C.  zdobycia wstępnej wiedzy o badanej zbiorowości,
D . ustalenia  wskaźników  świadczących  o  występowaniu

pewnego zjawiska.

Zadanie 0.
Algorytm postępowania to:

A.  unormowany sposób postępowania,
B.  wzór i norma proponowanych usług,
C.  przepis wykonania zadania,
D.  norma praktyki zawodowej.

Zadanie 0.
Pierwszą szkołą pielęgniarską w Polsce była:

A.  Warszawska Szkoła Pielęgniarska,
B . Uniwerytecka Szkoła Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w

Krakowie,
C . Szkoła  Pielęgniarek  Zawodowych  Panien  Ekonomek  Św.

Wincentego a'Paulo,
D . Szkoła  Pielęgniarstwa  przy  Szpitalu  Starozakonnym  w

Warszawie.



Zadanie 0.
Arkusz kalkulacyjny jest to:

A . program,  wykonujący  obliczenia  podobne  do  tych,  które
wykonuje kalkulator,

B . program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w
postaci tekstu, liczb,

C . program  do  kalkulowania  kosztów  budowy  budynków
mieszkalnych,  zużycia  materiałów,  np.  i lość  potrzebnych
pustaków, arkusze blachy itp.,

D . arkusz  papieru,  zawierający  tabelę  z  różnorodnymi
danymi liczbowymi.

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.

Zadanie 0.
Którą  z  miar  statystycznych  należy  wyznaczyć,  aby
scharakteryzować  zmienność  miesięcznej  l iczby  wykonywanych
operacji w roku, którego dotyczą dane?

A.  współczynnik asymetrii,
B .  medianę,
C.  modalną,
D.  odchylenie standardowe.



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 161009
GRUPA 1
Zadanie 0.
Z e względu na różnice anatomiczne, udrożnienie dróg oddechowych
małego dziecka podczas skutecznych działań ratunkowych wymaga:

A . silnego  ucisku  na  okolicę  podbródkową  i  wysunięcia
żuchwy ku górze,

B . ułożenia  dziecka  w  pozycji  bocznej  i  podłożenie  pod
żebra zwiniętego koca,

C . podłożenia  pod  plecy  ratowanego  dziecka  koca  lub
ręcznika grubości 2 - 3 cm,

D . wysunięcia  żuchwy  ku  górze  i  nieco  ku  przodowi  oraz
uniesienia klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Pacjenci  w  starszym  wieku  w  większym  stopniu  są  narażeni  na
wystąpienie pozabiegowych powikłań:

A.  krążeniowych,
B.  płucnych,
C.  neurologicznych,
D.  ze strony rany pooperacyjnej.

Zadanie 0.
W  czasie  badań  endoskopowych  jest  możliwość  zakażenia
następującymi wirusami:

A.  HBV i HCV,
B.  HIV,
C.  HAV, HEV oraz HIV
D.  HBV, HCV oraz HIV,

Zadanie 0.
U  osób  starszych,  po  zabiegach  operacyjnych  leczenie
usprawniające należy podejmować:

A.  później niż u innych pacjentów,
B.  możliwie jak najszybciej,
C.  w trzeciej dobie po zabiegu,
D.  w czwartej dobie po zabiegu.

Zadanie 0.
P o  przetoczeniu  krwi  i  preparatów  krwiopochodnych  pojemnik  z
resztkami preparatu krwi należy przechowywać w temperaturze od
+2˚C do +6˚C, przez:

A.  24 godziny,
B.  48 godzin,
C.  3 dni,
D.  5 dni.



Zadanie 0.
Wprowadzenie  i  utrzymywanie  cewnika  w  żyle  głównej  zwiększa
przede wszystkim ryzyko wystąpienia powikłań:

A.  egzogennych,
B.  zakrzepowo-zatorowych,
C.  endogennych,
D.  nieswoistych.

Zadanie 0.
W  jakim  czasie  po  badaniu  gastroskopii  pacjent  może  otrzymać
posiłek?

A.  3 godziny po badaniu,
B.  gdy powróci odruch połykania,
C.  bezpośrednio po badaniu,
D.  15 minut po zabiegu.

Zadanie 0.
Najważniejsze  przeciwwskazania  do  uruchomienia  chorego
leczonego w oddziale chirurgii są następujące:

A.  bradykardia <35 uderzeń/min.,
B.  stan podgorączkowy, nudności, ból głowy,
C.  niestabilne nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
Przeszczep autologiczny, to przeszczep wykonywany:

A.  pomiędzy osobnikami tego samego gatunku,
B.  w obrębie tego samego organizmu,
C . pomiędzy  osobnikami  tego  samego  gatunku,  różnymi

genetycznie,
D.  pomiędzy osobnikami różnych gatunków.

Zadanie 0.
Prowadzenie  gimnastyki  oddechowej  zalecane  jest  dla
pacjenta/pacjentów:

A.  w przypadku złamania jednego żebra lub mostka,
B.  z ograniczoną aktywnością ruchową lub unieruchomionego,
C.  ze schorzeniami układu oddechowego,
D.  wszystkich powyższych.



Zadanie 0.
Przeszczepianie  tkanki  allogennej  to  przeniesienie  tkanki  lub
narządu:

A.  biorcy z jednego miejsca organizmu w drugie,
B.  między osobnikami identycznymi genetycznie,
C.  między osobnikami dwu różnych gatunków,
D . między  osobnikami  tego  samego  gatunku  chociaż

odmiennymi genetycznie.

Zadanie 0.
W  okresie  starczym niektóre  choroby występują znacznie  częściej
niż u młodszych. Do najczęstszych z nich nie należy:

A.  miażdżyca,
B.  kamica żółciowa,
C.  zawał jelita,
D.  przerostowe zwężenie odźwiernika.

Zadanie 0.
Profilaktyka infekcji HCV w warunkach szpitalnych, polega na:

A.  badaniu dawców krwi na obecność przeciwciał anty HCV,
B . stosowaniu  sprzętu  jednorazowego  użytku  we  wszystkich

możliwych sytuacjach,
C . stosowaniu  do  dezynfekcji  sprzętu  wielorazowego  użytku

preparatów wirusobójczych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
U pacjenta z cewnikiem naczyniowym, z podejrzeniem bakteriemii,
u  którego  nagle  pojawi  s ię  gorączka,  z łe  samopoczucie,  dreszcze
i spadek ciśnienia, należy:

A.  zmienić opatrunek,
B.  w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
C.  monitorować ciśnienie krwi co 6 godzin,
D.  usunąć cewnik i wykonać badania bakteriologiczne.

Zadanie 0.
Masa komórkowa zawiera:

A . białko,  składniki  mineralne  oraz  węglowodany  w  postaci
glikogenu,

B.  tłuszcz, płyn zewnątrzkomórkowy,
C.  płynną frakcję krwi,soki przewodu pokarmowego,
D.  tkankę łączną, kości.



Zadanie 0.
Wtórne zapalenie otrzewnej rozwija się:

A .  bez wyraźnego źródła zakażenia,
B . w  wyniku  masowego  przedostania  się  drobnoustrojów  z

jelita lub dróg moczowo-płciowych do jamy otrzewnej,
C . w  wyniku  procesów  chorobotwórczych  toczących  się  w

przewodzie pokarmowym,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 0.
Stałość środowiska wewnętrznego organizmu jest to:

A .  hemostaza,
B.  osmolalność,
C.  homeostaza,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
W czasie znieczulenia ogólnego są zniesione:

A.  świadomość, ból, odruchy i napięcie mięśniowe,
B.  świadomość, napięcie mięśniowe i ból,
C.  świadomość i ból,
D.  wyłącznie świadomość.

Zadanie 0.
Do składowych układu hemostazy należą naczynia krwionośne oraz:

A.  krwinki płytkowe, osoczowe mechanizmy krzepnięcia,
B.  krwinki płytkowe, białkowe mechanizmy krzepnięcia,
C.  krwinki czerwone, osoczowe mechanizmy krzepnięcia,
D.  krwinki białe, osoczowe mechanizm krzepnięcia.

Zadanie 0.
Podstawowym  celem  ”analgezji  z  wyprzedzeniem”  poza  poprawą
jakości pooperacyjnej analgezji, jest:

A . szybszy  powrót  perystaltyki  jel it,  depresja  ośrodka
oddechowego i skrócenie pobytu chorego w szpitalu,

B . prewencja  powikłań  płucnych,  szybszy  powrót
perystaltyki jelit i zwiększony przepływ krwi,

C . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego,  prewencja
powikłań  płucnych  i  skrócenie  pobytu  chorego  w
szpitalu,

D . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego  oraz
upośledzenie odpowiedzi układu immunologicznego.



Zadanie 0.
Pacjent po zabiegu operacyjnym przeprowadzonym w znieczuleniu
zewnątrzoponowym powinien przyjąć pozycję:

A .  płaską z głową uniesioną pod kątem 30˚,
B.  płaską z głową uniesioną pod kątem 45˚ - 60˚,
C.  płaską z głową odgiętą ku tyłowi,
D.  półwysoką, na grzbiecie.

Zadanie 0.
Rozpoznanie niedrożności górnych dróg oddechowych odbywa się na
podstawie obserwacji:

A . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
wysłuchiwania  i  wyczuwania  na  policzku  ratownika
przepływu powietrza przez nos i usta poszkodowanego,

B . zawartości jamy ustnej oraz wysłuchiwania i  wyczuwania
n a  policzku  ratownika  przepływu  powietrza  przez  nos  i
usta poszkodowanego,

C . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
ułożenia  ratowanego  na  boku  z  głową  umieszczoną,  aby
możliwy był odpływ treści z jamy ustnej,

D . ruchów  paradoksalnych  klatki  piersiowej  i  uruchomienia
dodatkowych mięśni oddechowych.

Zadanie 0.
Przeciwciała anty-HCV zwykle są wykrywane po 5-6 miesiącach od
zakażenia i utrzymują się przez okres:

A.  1 - 2 lat,
B.  2 - 4 lat,
C.  3 - 4 lat,
D.  4 - 6 lat.

Zadanie 0.
Podaj  prawidłowy  termin  okresu  wizyt  kontrolnych  po  ekspozycji
na wirus HIV:

A.  12 miesięcy,
B.  co najmniej przez 6 miesięcy,
C.  3 miesiące,
D.  2 miesiące.

Zadanie 0.
Najwyższym ryzykiem zakażenia obarczone jest  założenie cewnika
centralnego do żyły:

A.  szyjnej wewnętrznej,
B.  głównej górnej,
C.  podobojczykowej,
D.  udowej.



Zadanie 0.
Prosze wskazać prawidłową odpowiedź odnośnie skręcenia stawu:

A . powierzchnie stawowe tracą ze sobą kontakt anatomiczny,
lecz po chwili wracają do właściwego położenia,

B.  skręcenie wymaga nastawienia,
C . następuje  niekiedy  uszkodzenie  dużych  naczyń  lub

nerwów,
D . wszystkie  wymienione  odpowiedzi  są  charakterystyczne

dla skręcenia stawu.

Zadanie 0.
Podczas działań ratunkowych powinno używać się czystego tlenu w
trakcie wentylacji każdego poszkodowanego, Z WYJĄTKIEM:

A.  ludzi po 65 roku życia,
B.  dzieci,
C.  osób oparzonych,
D.  noworodków.

Zadanie 0.
Podczas  znieczulenia  podpajęczynówkowego  wśród  pacjentów
obserwuje się niekiedy:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
bóle głowy,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
tachykardię,

C . bóle  głowy,  zaburzenia  oddychania,  wzrost  diurezy
godzinowej,

D . zaburzenia  mowy,  obrzęki  na  kończynach  dolnych,
nudności.

Zadanie 0.
Najbardziej niebezpiecznym źródłem zakażenia wirusami HIV, HBV,
HCV jest:

A .  krew,
B.  mleko kobiece,
C.  wydzielina pochwowa,
D.  płyn otrzewnowy.

Zadanie 0.
Która  z  wartości  indeksu  masy  ciała  (BMI)  wskazuje  w  ocenie
stanu odżywienia chorego na ryzyko niedożywienia?

A.  17 - 17,9,
B.  18 - 19,9,
C.  20 - 24,9,
D.  25 - 29,9.



Zadanie 0.
Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu
jest:

A . zastosowanie  antybiotyków  o  szerokim  spektrum
działania,

B . właściwa terapia płynowa, która ma na celu przywrócenie
objętości  śródnaczyniowej  i  prawidłowej  perfuzji
tkankowej,

C.  zastosowanie intubacji dotchawiczej,
D . oznaczenie  poziomu  elektrolitów,  glukozy,  mocznika,

kreatyniny we krwi.

Zadanie 0.
Wstrząs septyczny charakteryzuje się:

A .  ciśnieniem tętniczym krwi poniżej 90 mmHg,
B.  temperaturą powyżej 39˚C lub poniżej 36.6˚C,
C . zaburzeniami oddychania (tachypnoe) lub/i zaburzeniami

krążenia (tachykardia),
D.  wszystkimi powyższymi.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu magnetycznego
NIE jest:

A .  choroba demielinizacyjna,
B.  klaustrofobia,
C.  proteza oczna, ciała obce w gałce ocznej,
D . obecność  klipsów  naczyniowych  lub  innych  elementów

pooperacyjnych.

Zadanie 0.
U osób starszych początek działania leku jest:

A .  opóźniony, a działanie wydłużone,
B.  przyspieszony, a działanie krótkotrwałe,
C.  opóźniony i działanie krótkotrwałe,
D.  zależne od rodzaju podawanego leku.

Zadanie 0.
Preparatem  krwi  wolnym  od  ryzyka  przeniesienia  chorób
wirusowych jest/są:

A.  koncentrat krwinek czerwonych,
B.  krioprecypitat,
C.  albuminy,
D.  świeżo mrożone osocze.



Zadanie 0.
N a  i le  minut  przed  zabiegiem  operacyjnym  należy  podać
premedykację?

A.  10-15 minut,
B.  20-30 minut,
C.  60-90 minut,
D.  90-120 minut.

Zadanie 0.
Do powikłań gojenia się rany pooperacyjnej należą:

A.  zakażenia, rozejście brzegów rany, ewentracja, krwotok,
B.  sączenie treści, ropień, czasami czyrak,
C.  zaczerwienienie, zakażenie grzybicze,
D . nasilający  się  ból  pooperacyjny,  trudności  w

oddychaniu.

Zadanie 0.
Do objawów przełomu tarczycowego należą:

A . wysoka  temperatura,  tachykardia,  wzrost  ciśnienia,
niepokój,  pobudzenie,  spadek  poziomu  wapnia,  sodu,
hiperglikemia,

B . wysoka  temperatura,  tachykardia,  wzrost  ciśnienia,
niepokój, pobudzenie, leukocytoza, wzrost poziomu sodu,
wapnia i hipoglikemia,

C . bradykardia,  apatia,  spadek  ciśnienia,  hipernatremia,
hiperkalcemia, hipoglikemia,

D . niepokój,  bradykardia,  wymioty,  biegunka,
hipernatremia, hiperkalcemia, hipoglikemia.

Zadanie 0.
D o  błędów  w  profilaktyce  przeciwodleżynowej  zalicza  się
stosowanie:

A.  materacy zmiennociśnieniowych,
B.  fizjoterapii,
C.  stabilizacji pozycji chorego przy użyciu podpórek,
D.  długich przerw w zmianie ułożenia chorego.

Zadanie 0.
Pacjent  z  wrzodziejącym  zapaleniem  jelita  grubego,  powinien
stosować dietę:

A .  mleczną,
B . wysokobiałkową  do  2,0  g  białka  na  1  kg  masy  ciała

należnej na 1 dzień,
C.  bogatobłonnikową,
D . bogatą  w  włókna  roślinne  o  niskiej  zawartości  sol i

mineralnych.



Zadanie 0.
Zbiornik  na  wydzielinę  spływającą  poprzez  dren  T  (Kehra)  należy
zawiesić przy łóżku chorego:

A.  na poziomie materaca, na którym leży pacjent,
B.  powyżej poziomu materaca,
C.  poniżej poziomu materaca,
D.  wysokość nie ma znaczenia.

Zadanie 0.
Co jest zasadą drenażu czynnego rany?

A.  aspiracja treści siłą grawitacji,
B . aspiracja  wydzieliny  do  butli ,  w  której  jest  wytworzona

próżnia,
C.  osłonięcie jałowym opatrunkiem rany pooperacyjnej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Triada Virchowa zakłada, że zakrzepica żylna powstaje, gdy:

A . s ą  stosowane  leki  anestetyczne,  uszkodzony  jest
śródbłonek naczyń, pacjent jest w podeszłym wieku,

B . wykonano  zbyt  rozległy  zabieg  operacyjny,  pacjent
utracił dużą ilość krwi, występuje bezmocz,

C . występują  nieprawidłowości  krzepnięcia  krwi,
spowolnienie  przepływu  krwi,  uszkodzenie  ściany
naczynia,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Do przyczyn krwawień z jelita cienkiego należy/ą:

A.  szczelina odbytu,
B.  uchyłek Meckla,
C.  przetoka aortalno-jelitowa,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
P o  resekcji  żołądka  pacjent  ma  założony  zgłębnik  do  kikuta
narządu. W okresie pooperacyjnym należy:

A . przedłużyć  zgłębnik  za  pomocą  drenu  i  utrzymać  bierny
odpływ treści do butelki,

B . przemieszczać  położenie  zgłębnika  co  2  godziny  w  celu
lepszego odpływu treści,

C . w  równych  odstępach  czasu  odciągać  zalęgającą  treść  za
pomocą strzykawki,

D . przedłużyć  zgłębnik  i  podłączyć  do  butelki  z
podciśnieniem.



Zadanie 0.
Choledochotomia to rodzaj zabiegu stosowanego w leczeniu kamicy
żółciowej, który polega na:

A.  wycięciu pęcherzyka żółciowego wraz z jego zawartością,
B . wycięciu  pęcherzyka  żółciowego  wraz  z  przewodem

żółciowym wspólnym,
C . nacięciu przewodu żółciowego wspólnego celem usunięcia

złogów,
D . nacięciu  brodawki  Vatera  i  poszerzeniu  ujścia  przewodu

żółciowego wspólnego.

Zadanie 0.
Pacjentowi,  u  którego  prowadzone  jest  żywienie  dojelitowe  przez
zgłębnik umieszczony w jelicie czczym można podać:

A.  pokarmy zmiksowane i specjalne mieszanki odżywcze,
B.  wyłącznie pokarmy zmiksowane,
C.  wyłącznie fabrycznie przygotowane mieszanki odżywcze,
D.  specjalne mieszanki odżywcze i 20% roztworów glukozy.

Zadanie 0.
Najważniejszym sposobem zapobiegania  zakażeniom w oddziałach
chirurgicznych, jest:

A .  antybiotykowa profilaktyka,
B.  wzmaganie mechanizmów odpornościowych,
C.  mycie rąk i używanie jednorazowych rękawic,
D.  czystość pomieszczeń w oddziale.

Zadanie 0.
Ból  występujący  w  okresie  głodu  (ból  nocny)  ustępujący  po
posiłku jest charakterystyczny dla:

A.  raka żołądka,
B.  wrzodu żołądka,
C.  wrzodu dwunastnicy,
D.  choroby Leśniowskiego û Crohna.

Zadanie 0.
Drenowanie ran pooperacyjnych wykonywane jest w celu:

A . umożliwienia dostępu powietrza do miejsca operowanego w
celu lepszego gojenia się rany,

B.  ułatwienia podglądu rany po usuniętym narządzie,
C . umożliwienia  odpływu  wydzieliny  i  odpływu  płynów

wysiękowych z miejsca operacji,
D . zmniejszenia  dolegliwości  bólowych  okolicy  rany

pooperacyjnej.



Zadanie 0.
Tężyczka może wystąpić po operacji tarczycy na skutek:

A.  uszkodzenia lub wycięcia gruczołów przytarczycznych,
B.  uszkodzenia nerwów krtaniowych,
C.  zapadnięcia chrząstek tchawicy,
D.  uszkodzenia naczyń krwionośnych.

Zadanie 0.
Wirus HIV ulega inaktywacji w temperaturze:

A.  56˚ C,
B.  76˚ C,
C.  80˚ C,
D.  120˚ C.

Zadanie 0.
Przygotowując  skierowanie  do  poradni  onkologicznej,  lekarz
określił  stopień  zmian  nowotworowych  żołądka  zgodnie  z
klasyfikacją WHO. Proszę podać znaczenie symboli û T2, N1, M0:

A . naciek  obejmuje  błonę  mięśniową  i  surowiczą,  nie  ma
przerzutów  do  węzłów  limfatycznych,  są  przerzuty
odległe,

B . naciek dotyczy sąsiednich narządów, przerzuty w węzłach
limfatycznych, bez przerzutów narządowych,

C . jest  to  postać  wczesna,  nie  ma  przerzutów,  brak
przerzutów narządowych,

D . naciek  obejmuje  błonę  śluzową  i  błonę  podśluzową,
przerzuty  w  węzłach  limfatycznych,  bez  przerzutów
narządowych.

Zadanie 0.
Dekontaminacja jest to:

A . niszczenie drobnoustrojów na skórze przy użyciu środków
chemicznych,

B.  wyjaławianie narzędzi, bielizny, rąk,
C.  higieniczne mycie rąk z użyciem środka antyseptycznego,
D . usuwanie  lub  zabijanie  drobnoustrojów  za  pomocą

oczyszczania, dezynfekcji i sterylizacji.

Zadanie 0.
Odleżyna powstaje w wyniku:

A.  zaburzeń ukrwienia wywołanego uciskiem,
B.  zaburzeń ukrwienia wywołanego zakrzepem,
C . zaburzeń ukrwienia spowodowanego niedrożnością naczynia

wieńcowatego,
D . nadmiernie  miejscowego  gromadzenia  się  tkanki

tłuszczowej.



Zadanie 0.
Działania  profilaktyczne  podejmowane  w  celu  zminimalizowania
ryzyka  powstania  odleżyn  obejmują  szereg  kompleksowych
czynności  i  zabiegów,  wśród  których  istotnym  elementem  jest
pielęgnacja skóry. Do toalety skóry NIE powinno się używać:

A.  materiałów przepuszczających powietrze,
B.  talku,
C.  substancji natłuszczająych,
D.  mydła o pH 5.5.

Zadanie 0.
W  przypadku  wykonania  gastrektomii  dieta  ścisła  obowiązuje  do
około:

A.  II doby,
B.  III doby,
C.  V doby,
D.  VII doby.

Zadanie 0.
Czy  skracanie  czasu  hospitalizacji  np.  przez  ambulatoryjne
przygotowanie pacjentów do zabiegów planowych stanowi ochronę
pacjentów chirurgicznych przed zakażeniem?

A.  nie,
B.  tak,
C.  tak, gdy dotyczy drobnych zabiegów,
D.  tak, gdy dotyczy rozległych zabiegów.

Zadanie 0.
Do zakażeń beztlenowych rany należą:

A.  ropień i ropowica,
B.  zanokcica i zastrzał,
C.  tężec i zgorzel gazowa,
D.  czyrak.

Zadanie 0.
U  pacjenta  z  przepukliną  rozworu  przełykowego  oraz  zapaleniem
przełyku  z  powodu  "zarzucania"  treści  żołądkowej,  leczenie
zachowawcze polega na:

A . unikaniu  kawy,  tytoniu,  alkoholu  oraz  regularnym
stosowaniu  środków  alkalizujących  i  neutralizujących
kwas solny,

B . powstrzymywaniu  się  od  jedzenia  i  picia  na  kilka  godzin
przed  położeniem  się  do  łóżka  i  podniesieniu  wezgłowia
łóżka przynajmniej 15 cm,

C . stosowaniu  diety  odchudzającej  i  noszeniu  luźnych
ubrań,

D.  stosowaniu wszystkich wymienionych.



Zadanie 0.
Samobadanie  piersi  jest  prostą  metodą  wczesnego  wykrywania
zmian w piersi i powinno być wykonywane przez kobiety:

A . p o  ukończeniu  20  roku  życia,  systematycznie  1  raz  w
miesiącu, bezpośrednio po miesiączce,

B . p o  ukończeniu  15  roku  życia,  systematycznie  2  razy  w
miesiącu, przed i po miesiączce,

C.  po ukończeniu 20 roku życia, codziennie,
D . p o  ukończeniu  35  roku  życia,  systematycznie  kilka  razy

w miesiącu.

Zadanie 0.
Karcynogen grupy I w rozwoju gruczolakoraka żołądka to:

A.  tytoń,
B.  Helicobakter Pylorii (HP),
C.  pokarmy bogate w białko zwierzęce,
D.  alkohol.

Zadanie 0.
Opatrunki alginianowe NIE są wskazane do stosowania na rany:

A.  w których mogą wystąpić krwawienia różnego pochodzenia,
B.  suche, pokryte martwymi, czarnymi tkankami,
C.  zainfekowane, z torbielami, jamami i przetokami,
D.  wytwarzające duże ilości wysięku, włóknika, ropy.

Zadanie 0.
Po nałożeniu opatrunku hydrofibre należy go:

A.  zdezynfekować,
B.  pokryć opatrunkiem wtórnym,
C.  przyciąć do wielkości rany,
D.  umocować plastrem.

Zadanie 0.
Przed nałożeniem opatrunku hydrokoloidowego, na ranę należy go:

A.  zamoczyć w ciepłej wodzie,
B.  ogrzać w dłoniach,
C.  przyciąć do wielkości rany,
D.  zdezynfekować.



Zadanie 0.
Występujące  po  urazie  głowy  krwawienie  lub  wyciekanie
surowiczo-krwistej wydzieliny z nosa lub ucha, świadczy o:

A.  krwiaku śródczaszkowym,
B.  uszkodzeniu opon mózgowych,
C.  obrzęku mózgu,
D . poprzecznym  uszkodzeniu  rdzenia  kręgowego  powyżej

segmentu S 3.

Zadanie 0.
Triada Cushinga charakteryzuje się:

A . zwolnieniem  tętna,  przyspieszeniem  oddechu,  wzrostem
ciśnienia tętniczego krwi,

B . przyspieszeniem  tętna,  przyspieszeniem  oddechu,
wzrostem ciśnienia tętniczego krwi,

C . zwolnieniem tętna, przyspieszeniem oddechu, obniżeniem
ciśnienia tętniczego krwi,

D . zwolnieniem  tętna,  zwolnieniem  oddechu,  wzrostem
ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 0.
Krwiaki  okularowe  towarzyszące  złamaniu  podstawy  czaszki
powstają przy złamaniu:

A.  tylnego dołu czaszki,
B.  przedniego dołu czaszki,
C.  środkowego dołu czaszki,
D.  środkowego oraz tylnego dołu czaszki.

Zadanie 0.
W oparzeniu termicznym pierwszą pomocą jest:

A .  ochładzanie wodą,
B.  podanie leku przeciwbólowego,
C.  założenie jałowego opatrunku,
D.  uzupełnianie utraconych płynów.

Zadanie 0.
Drętwienie i mrowienie stopy w opatrunku gipsowym, wskazuje na:

A.  zaburzenia gospodarki wapniowej,
B.  ucisk i porażenie nerwu strzałkowego,
C.  ucisk i porażenie nerwu promieniowego,
D.  ucisk i porażenie nerwu udowego.



Zadanie 0.
Oddech  opaczny  powoduje  nieskuteczność  ruchów  ściany  klatki
piersiowej w wyniku:

A.  wielokrotnego złamania co najmniej 3 żeber,
B.  złamania mostka pomiędzy rękojeścią a trzonem,
C.  pojedynczego złamania co najmniej 6 żeber,
D.  w zranieniu płuca przez odłamy żeber.

Zadanie 0.
Jednym  z  charakterystycznych  objawów  złamania  szyjki  kości
udowej jest:

A .  ułożenie kończyny w odwiedzeniu i rotacji zewnętrznej,
B . ustawienie  kończyny  w  przywiedzeniu  i  rotacji

zewnętrznej,
C . ułożenie  kończyny  w  zgięciu,  odwiedzeniu  i  rotacji

wewnętrznej,
D . przymusowe ustawienie kończyny w zgięciu, przywiedzeniu

i rotacji wewnętrznej.

Zadanie 0.
W wyniku oparzenia termicznego na skórze pacjenta zaobserwowano
pęcherze naskórkowe. Który to stopień oparzenia?

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

Zadanie 0.
Jeżeli  u  chorego  z  założonym  wyciągiem  na  kończynę  dolną
obciążniki  powodują  zsuwanie  się  w  dół  łóżka,  należy  zadbać  o
prawidłowy przeciwwyciąg poprzez:

A . usunięcie  takiej  i lości  obciążników,  aby  pacjent  nie
zsuwał się,

B . uniesienie  nożnej  części  łóżka  poprzez  podłożenie
odpowiednich podkładek,

C.  przymocowanie szerokim pasem tułowia pacjenta do łóżka,
D.  zastosowanie stałej blokady linki wyciągu.

Zadanie 0.
Pielęgniarka obserwując pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym,
oceniła  chorego  jako  "nieprzytomnego",  co  wg  oceny  w  skali
Glasgow oznacza:

A.  nie więcej niż 1 punkt,
B.  nie więcej niż 8 punktów,
C.  nie więcej niż 10 punktów,
D.  12 punktów i poniżej.



Zadanie 0.
Doraźna pomoc w odmrożeniu, to:

A . szybkie  rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,
masowanie,

B . bardzo  wolne  ogrzewanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  20°  do  45°),  które  stosujemy  jak  nadłużej,
żeby utrzymać ciepło,

C . natychmiastowe  ogrzanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  25°  do  40°)  wilgotnymi  środkami
rozgrzewającymi  (kąpiel,  okłady),  które  stosujemy  tylko
d o  uzyskania  ogrzania  tkanek,  ponieważ  zbyt  długie
ogrzewanie jest szkodliwe,

D . rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,  podawanie
ciepłych  napojów,  w  tej  sytuacji  wskazane  również
podanie alkoholu.

Zadanie 0.
U  chorego  po  uogólnionym  urazie,  bardzo  niskie  ciśnienie
tętnicze wskazuje na:

A.  obrażenia jednego lub kilku narządów miąższowych,
B.  złamanie żeber,
C.  perforację jelita,
D.  wieloodłamowe złamanie kości miednicy.

Zadanie 0.
Pacjent leczony z powodu złamania kręgosłupa przy zastosowaniu
gorsetu ortopedycznego, powinien nosić gorset:

A .  w dzień, bez zdejmowania na noc,
B.  w dzień, zdejmując na noc,
C.  zakładać na noc, nosić w dzień z przerwami,
D.  nosić w dzień z przerwami, nie zdejmować na noc.

Zadanie 0.
U  chorych  ortopedycznych  leczonych  operacyjnie,  rehabilitację
należy rozpocząć:

A . p o  uzyskaniu  zrostu  tkanek  kostnych,  w  celu
przeprowadzenia ćwiczeń z obciążeniem,

B . bezpośrednio  po  zabiegu  operacyjnym,  aby  zapobiegać
zanikom mięśni i przykurczom,

C.  przed zabiegiem operacyjnym,
D . p o  usunięciu  szwów  z  rany  operacyjnej,  aby  nie  doszło

do rozejścia się brzegów rany.



Zadanie 0.
Przykurcz ischemiczny Volkmana spowodowany jest uciskiem na:

A.  tętnicę udową,
B.  nerw ramienny,
C.  tętnicę ramienną,
D.  nerw strzałkowy.

Zadanie 0.
Klinicznie,  oparzenia  elektryczne  u  osoby  dorosłej  poniżej  65
roku życia zaliczane są do oparzeń:

A.  lekkich,
B.  średnich,
C.  ciężkich,
D.  to zależy od ich powierzchni i głębokości.

Zadanie 0.
Chory, u którego zastosowano wyciąg, może wykonywać ruchy:

A.  zdrowymi kończynami,
B.  zginania i prostowania kończyny na wyciągu,
C.  wyłącznie głową, szyją i tułowiem,
D.  rotacyjne kończyną na wyciągu.

Zadanie 0.
U  pacjenta,  któremu  zastosowano  zrównoważony  wyciąg
szkieletowy,  najbardziej  narażone  na  powstawanie  odleżyn  są
okolice:

A.  łydki,
B.  kości krzyżowej i stawu kulszowego,
C.  stawu skokowego,
D.  stawów łokciowych.

Zadanie 0.
D o  charakterystycznych  objawów  wzmożonego  ciśnienia
śródczaszkowego należą następujące objawy:

A . bóle  głowy,  wymioty,  podwyższone  ciśnienie  tętnicze
krwi, tachykardia, hipertermia,

B . zawroty  głowy,  nudności,  obniżone  ciśnienie  tętnicze
krwi, bradykardia, hipotermia,

C . bóle  głowy,  wymioty,  podwyższone  ciśnienie  tętnicze
krwi, bradykardia, hipertermia,

D . nudności,  obniżone  ciśnienie  tętnicze  krwi,
bradykardia, hipotermia.



Zadanie 0.
Charakterystyczne  objaw  zakrzepicy  żył  głębokich,  to  między
innymi:

A . wzmożone  ocieplenie,  wyczuwalne  tętno  na  tętnicy
grzbietowej stopy, obrzęk tkanek miękkich,

B . zwiększona  tkliwość  i  spoistość  goleni,  wzmożone
ocieplenie, umiarkowana bladość kończyny,

C . obniżona  temperatura  kończyny,  bladość  kończyny,
niewyczuwalne tętno na tętnicy grzbietowej stopy,

D . obniżona  temperatura  kończyny,  bardzo  si lna  bolesność
kończyny.

Zadanie 0.
U  chorych  ze  wstrząśnieniem  mózgu,  u  których  jest  rozpoznane
lub  podejrzane  złamanie  dołu  przedniego  czaszki,  NIE  zaleca  się
wykonania:

A.  cewnikowania pęcherza moczowego,
B.  punkcji lędźwiowej,
C.  zgłębnikowania żołądka przez nos,
D.  zgłębnikowania żołądka przez usta.

Zadanie 0.
Przy  zastosowaniu  skali  reaktywności  Glasgow  (GSC),  pacjent
znajduje  s ię  w  śpiączce  umiarkowanej,  jeśl i  jego  stan  zostanie
określony na:

A.  13-15 punktów,
B.  9-12 punktów,
C.  5-8 punktów,
D.  3-4 punktów.

Zadanie 0.
Wartością  krytyczną  otrzymaną  podczas  nieinwazyjnego  badania
zapewniającego  ciągły  odczyt  saturacji  t lenem  krwi  tętniczej
(SaO2) jest wartość:

A.  95%,
B.  85%,
C.  75%,
D.  65%.

Zadanie 0.
Jaka  jest  optymalna  temperatura  chłodziarki,  w  której
przechowujemy preparaty krwi?

A.  od +6˚ do + 10˚C,
B.  od +4˚ do + 6˚C,
C.  od +8˚ do +12˚C,
D.  od +2˚ do +6˚C.



Zadanie 0.
Po wykonanej arteriografii pacjent powinien:

A . leżeć  z  unieruchomioną  kończyną  dolną  przez  ok.  24
godziny i nie zginać jej,

B.  leżeć w pozycji wysokiej przez godzinę,
C . leżeć  z  unieruchomioną  kończyną  dolną  przez  godzinę  i

nie zginać jej,
D.  siedzieć na łóżku ze spuszczonymi nogami.

Zadanie 0.
P o przeprowadzonym zabiegu wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej
należy wiedzieć, że NIE wolno:

A . utrzymywać  ręki,  na  której  wytworzona  jest  przetoka  w
elewacji,

B . zakładać ciasnych opatrunków obejmujących obwód ręki i
pozwalać choremu leżeć na operowanej ręce,

C . sprawdzać  przepływu  krwi  przez  przetokę  (przez
wyczuwanie  wibracji  w  miejscu  wytworzonej  przetoki,
oraz przez wysłuchiwanie towarzyszącego pomruku),

D . poruszać  ręką  i  wykonywać  prostych  czynności  np.
używania sztućców przez kilkanaście godzin po wykonanym
zabiegu.

Zadanie 0.
Prowadząc bilans płynów u chorego, należy uwzględnić:

A . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu,

B . objętość  płynów  i  rodzaj  płynów  przetoczonych  dożylnie,
i lość  wydalonego  moczu,  i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,
drenu, przetoki jelitowej,

C . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydalonego  moczu,
i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,  drenu,  przetoki
jelitowej,

D . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydzieliny  ze
zgłębnika, drenu, przetoki jelitowej.

Zadanie 0.
Rolą  pielęgniarki,  w  zapobieganiu  zakrzepowemu  zapaleniu  żył
kończyn dolnych u chorych po zabiegach operacyjnych, jest:

A .  wczesne uruchamianie chorego,
B.  unieruchomienie chorego w łóżku,
C . wykonywanie  wszystkich  czynności  higienicznych  przy

chorym,
D.  ułożenie kończyny na szynie.



Zadanie 0.
D o  obniżenia  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego  (OCŻ)  dochodzi  w
przypadku:

A.  hiperwolemii, tamponady serca,
B.  niewydolności prawokomorowej,
C.  hipowolemii, wstrząsu,
D.  wad zastawkowych serca.

Zadanie 0.
Stężenie  antygenu  rakowego  (CEA)  może  być  podwyższone  i  NIE
musi wiązać się z procesem nowotworowym, u:

A.  kobiet w połogu,
B.  kobiet ciężarnych,
C.  osób palących tytoń,
D.  osób z nadczynnością tarczycy.

Zadanie 0.
Które z badań diagnostycznych wymaga przygotowania pacjenta tak
jak do zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym?

A.  bronchografia,
B.  mediastinoskopia,
C.  flebografia,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Chory,  przyjmujący  doustnie  antykoagulant,  powinien  stosować
dietę:

A . zrównoważoną  i  ograniczać  w  niej  spożywanie  zielonych
warzyw  i  olejów  roślinnych  zawierających  dużo  witaminy
K ,

B . z  ograniczonym  spożywaniem  tłuszczów  zwierzęcych  na
rzecz olejów roślinnych i spożywać duże ilości warzyw,

C . lekkostrawną,  unikać  pokarmów  ciężkostrawnych  i
wzdymających,

D . urozmaiconą, bogatą w błonnik i  witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach.

Zadanie 0.
W  przypadku  wycięcia  całego  płuca,  błędnym  jest  podłączenie
pozostawionego  podczas  zabiegu  drenu  do  ssania,  gdyż  grozi  to
wystąpieniem:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  przesunięcia się śródpiersia na stronę operowaną,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.



Zadanie 0.
Do groźnych powikłań po przeszczepie serca, należy/ą:

A.  zakażenia bakteryjne,
B.  zakażenia grzybicze,
C.  odrzucenie przeszczepu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Skuteczność drenażu klatki piersiowej, zależy od:

A . średnicy wewnętrznej przekroju drenu opłucnowego równej
4 mm,

B . różnicy  ciśnień  pomiędzy  klatką  piersiową  a  układem
drenażowym,

C . średnicy  wewnętrznej  przekroju  drenu  opłucnowego
powyżej  20  mm  oraz  różnicy  ciśnień  pomiędzy  klatką
piersiową a układem drenażowym,

D . średnicy wewnętrznej przekroju drenu opłucnowego 6 - 12
m m  oraz  różnicy  ciśnień  pomiędzy  klatką  piersiową  a
układem drenażowym.

Zadanie 0.
Istotnym  problemem  u  chorych  po  zabiegu  pomostowania  tętnic
wieńcowych,  tzw.  by  -  passy  wieńcowe  (CABG),  jest  krwawienie
pooperacyjne spowodowane nadmiarem heparyny. Neutralizuje s ię
jej działanie za pomocą:

A.  siarczanu protaminy,
B.  witaminy K,
C.  koncentratu krwinek płytkowych,
D.  mrożonego osocza.

Zadanie 0.
Niepokojącą  objętością  krwi  pojawiającą  się  w  ciągu  godziny  w
drenażu po zabiegu torakochirurgicznym i  zmuszającą lekarzy do
rozważenia konieczności reoperacji, jest objętość powyżej:

A .  100 ml,
B.  150 ml,
C.  200 ml,
D.  250 ml.



Zadanie 0.
O  jakich  odstępach  czasowych  po  podaniu  kolejnych  dawek
profilaktycznych heparyny drobnocząsteczkowej należy pamiętać w
przypadku wyjmowania cewnika zewnątrzoponowego u pacjenta?

A . p o  upływie  6  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  6  h  przed
podaniem kolejnej dawki,

B . p o  upływie  12  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  co
najmniej 12 h przed podaniem kolejnej dawki,

C . p o upływie co najmniej 12 h od ostatniej dawki heparyny
i 6 h przed podaniem następnej dawki,

D . p o  upływie  10  h  od  ostatniej  dawki  heparyny,  a  kolejną
dawkę można podać bezpośrednio po usunięciu.

Zadanie 0.
U pacjentów z chorobą zakrzepowo-zatorową, leczonych heparyną,
przeciwwskazane jest wykonywanie wstrzyknięć:

A.  podskórnych,
B.  dożylnych,
C.  domięśniowych,
D.  śródskórnych.

Zadanie 0.
Objawami  związanymi  z  napełnianiem  pęcherza  moczowego  w
łagodnym rozroście gruczołu krokowego, są między innymi:

A . trudności  w  rozpoczęciu  mikcji,  zwężenie  strumienia
moczu, wydłużenie czasu mikcji,

B . przerywany strumień moczu, oddawanie moczu kroplami,
uczucie niecałkowitego opróżniania pęcherza moczowego,

C . częstomocz  dzienny  i  nocny,  uczucie  gwałtownego  parcia
na pęcherz, pieczenie w trakcie oddawania moczu,

D . okresowe  trudności  w  powstrzymaniu  mikcji,  wydłużenie
czasu mikcji, oddawanie moczu kroplami.

Zadanie 0.
Krwiomocz może być pierwszym objawem:

A.  rozrostu gruczołu krokowego,
B.  kamicy układu moczowego,
C.  przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek,
D . choroby  nowotworowej  w  układzie  moczowym  lub  w

zaawansowanym nowotworze narządu rodnego.



Zadanie 0.
Najkorzystniejszym okresem do wymiany worków urostomijnych, są
godziny:

A.  popołudniowe, po spożyciu posiłku i krótkim odpoczynku,
B.  wieczorne, przed udaniem się na spoczynek,
C . poranne,  przed  przyjęciem  płynów,  kiedy  przetoka  jest

mniej aktywna,
D.  poranne, po spożyciu posiłku i krótkim spacerze.

Zadanie 0.
Uretroskopia polega na wziernikowaniu:

A.  cewki moczowej,
B.  dróg moczowych,
C.  moczowodów,
D.  pęcherza moczowego.

Zadanie 0.
Metoda ESWL stosowana w celu usuwania złogów, polega na:

A . nieinwazyjnym pozaustrojowym kruszeniem kamieni w nerce
lub w moczowodzie,

B . kruszeniu kamieni nerkowych przez przezskórną przetokę
nerkową,

C . wziernikowaniu  moczowodu  z  możliwością  wykonania
zabiegu,

D . zastosowaniu  doustnych  preparatów  rozpuszczających
złogi.

Zadanie 0.
Podstawowym objawem klinicznym raka pęcherza moczowego, jest:

A .  ropomocz,
B.  bezbolesny krwiomocz najczęściej ze skrzepami,
C.  ból ,
D.  skąpomocz.

Zadanie 0.
Brodawczaki  pęcherza  oraz  guzy  o  niskiej  złośliwości  leczone  są
przez:

A.  elektroresekcję przezcewkową (TURT),
B.  wycięcie pęcherza i wszczepienie moczowodów w skórę,
C . wycięcie  pęcherza  i  wszczepienie  moczowodów  do  jelita

grubego,
D.  adenomektomię przezcewkową (TURP).



Zadanie 0.
Objawy  podrażnienia  pęcherza,  w  przebiegu  łagodnego  rozrostu
stercza to:

A.  częstomocz, oddawanie moczu w nocy,
B.  gwałtowne parcie na mocz, ból w czasie mikcji,
C.  brak możliwości powstrzymania mikcji,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
D o  powikłań  długotrwałego  utrzymywania  cewnika,  należy
zaliczyć:

A . objawowe  zakażenia  układu  moczowego,  zwężenie  cewki
moczowej, kamicę dróg moczowych,

B.  odleżyny, odparzenia, zniekształcenia cewki moczowej,
C . cienki  strumień  moczu,  ustawiczne  krwawienia  z  dróg

moczowych, nietrzymanie moczu,
D.  zakażenia, nietrzymanie moczu, odleżyny.

Zadanie 0.
Dopasowując  płytkę  do  przetoki  (urostomii),  należy  pamiętać  o
zasadzie:

A . otwór  w  płytce  powinien  dokładnie  odpowiadać  wielkości
przetoki,

B . otwór w płytce powinien być większy o  2  cm od średnicy
przetoki,

C . otwór w płytce powinien być większy o  1  cm od średnicy
przetoki,

D . wielkość  otworu  w  płytce  nie  ma  znaczenia  dla
pielęgnacji skóry.

Zadanie 0.
Trening  pęcherza  moczowego,  w  przypadku  nietrzymania  moczu
polega na:

A.  ustaleniu planowych odstępów czasu między mikcjami,
B . planowym, co tygodniowym wydłużaniu o 15 minut odstępu

czasu między mikcjami,
C . wzmocnieniu kontroli korowej nad mechanizmem czuciowym

pęcherza moczowego,
D.  stosowaniu wszystkich wymienionych.



Zadanie 0.
Przygotowanie  pacjenta  (mężczyzny)  do  cystoskopii,  polega
między innymi na:

A . opróżnieniu  pęcherza  moczowego,  podaniu  leku
uspakajającego,

B.  uświadomieniu celu zabiegu, uprzedzeniu o powikłaniach,
C . wypełnieniu  pęcherza  moczowego,  przygotowaniu

psychicznym do zabiegu, pomocy w odpowiednim ułożeniu
na stole,

D . podłączeniu  szybkiego  wlewu  kroplowego,  wykonaniu
nasiadówki.

Zadanie 0.
Pierwszym i często jedynym objawem nowotworu jądra, jest:

A .  bolesne powiększenie jądra,
B.  niebolesne powiększenie jądra,
C.  obrzęk moszny,
D.  ropień jądra.

Zadanie 0.
Badaniem obowiązkowym w diagnostyce łagodnego rozrostu stercza,
jest:

A .  badanie per rectum, wywiad lekarski,
B.  badanie ogólne moczu, określenie czynności nerek,
C . oznaczenie  stężenia  swoistego  antygenu  sterczowego  PSA

w surowicy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Przyczyną  znacznego  stopnia  zaburzeń  hemodynamicznych,
wymagających uzupełnień u  noworodka,  jest  utrata  krwi  w  ilości
około:

A.  30 ml,
B.  50 ml,
C.  100 ml,
D.  150 ml.

Zadanie 0.
W  przypadku  braku  diurezy  u  dziecka  z  założonym  do  pęcherza
moczowego cewnikiem Foleya, należy:

A.  sprawdzić, czy cewnik jest drożny,
B.  wyjąć cewnik z pęcherza,
C.  ułożyć pacjenta w innej pozycji,
D.  podać leki p/bólowe.



Zadanie 0.
16-letnia  dziewczyna  została  przyjęta  na  oddział  z  powodu
połknięcia  ciała  obcego  -  igły.  Badanie  radiologiczne
potwierdziło,  że  przedmiot  znajduje  s ię  w  jelicie.  Pielęgniarka
opiekująca się pacjentką może:

A.  podać środki przeczyszczające,
B.  wykonać enemę,
C . obserwować  czy  nie  występują  objawy  kliniczne

świadczące o niedrożności lub przebiciu ściany przewodu
pokarmowego,

D . poprosić  aby  pacjentka  codziennie  zgłaszała  się  na
badanie kontrolne do szpitala.

Zadanie 0.
Przyjmując  do  oddziału  chirurgicznego  noworodka  z  przepukliną
pępowinową o średnicy wrót powyżej 9 mm, należy:

A . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  na  "brzuszku",
zabezpieczyć komfort cieplny, podać mieszankę,

B . zabezpieczyć  worek  przepuklinowy  jałowym  kompresem,
ułożyć  dziecko  w  inkubatorze  w  pozycji  bocznej,  założyć
zgłębnik do żołądka,

C . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  bocznej,  podać
mieszankę zabezpieczyć komfort cieplny,

D.  ułożyć dziecko w inkubatorze.

Zadanie 0.
Operacyjne  zamknięcie  kolostomii  u  dziecka  po  zabiegu
odtwórczym  odbytu  poprzedza  poszerzanie  wytworzonego  odbytu,
przez okres:

A.  kilku dni,
B.  jednego tygodnia,
C.  dwóch tygodni,
D.  1-3 miesięcy.

Zadanie 0.
Niemowlę z podejrzeniem zatkania dróg oddechowych ciałem obcym,
układamy:

A . n a  plecach,  nadgarstki  obu  własnych  dłoni  kładziemy
jeden na drugim powyżej pępka i wykonujemy uciśnięcia,

B . n a plecach, klękamy obok lub okrakiem nad jego udami i
wykonujemy szereg uciśnięć,

C . n a  przedramieniu  opartym  o  własne  udo  i  wykonujemy
uderzanie  w  plecy  na  przemian  z  uciskiem  klatki
piersiowej po odwróceniu,

D.  na brzuchu i wykonujemy rękoczyn Heimlicha.



Zadanie 0.
W  profilaktyce  powikłań  oddechowych  u  pacjenta,  który  ma
założoną rurkę tracheostomijną, należy zwrócić szczególną uwagę
na:

A.  utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia rurki,
B.  stosowanie diety bogatobiałkowej,
C.  utrzymanie odpowiedniego toru oddychania,
D . systematyczne  odsysanie  zalegającej  wydzieliny  z  dróg

oddechowych.

Zadanie 0.
U  dziecka operowanego z  powodu rozszczepu wargi,  bezpośrednio
po zabiegu operacyjnym, szczególną uwagę należy zwrócić na:

A.  utrzymanie drożności dróg oddechowych,
B.  częste pojenie płynami o temperaturze pokojowej,
C.  utrzymanie higieny ciała,
D.  kontrolę stanu krążenia obwodowego.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  krwawienia  z  przewodu  pokarmowego  w
okresie do 2 roku życia dziecka, jest krwawienie:

A.  z uchyłku Meckela,
B.  błony śluzowej żołądka,
C.  z przetoki aortalno-jelitowej,
D.  w chorobie Leśniowskiego-Crohna.

Zadanie 0.
D o  późnych  powikłań  po  leczeniu  chirurgicznym  zapalenia
wyrostka robaczkowego u dziecka, należy:

A.  tkliwość i ból okolicy w miejscu wykonania zabiegu,
B.  niedrożność mechaniczna,
C.  niedrożność porażenna,
D.  czynnościowe zaparcie.

Zadanie 0.
Chlustające wymioty u miesięcznego niemowlęcia, są typowe dla:

A.  niedrożności smółkowej noworodków,
B.  choroby Hirschsprunga (najczęściej u chłopców),
C.  wgłobienia jelita grubego,
D.  wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiernika.



Zadanie 0.
W  celu  sprawdzenia  u  dziecka,  czy  koniec  zgłębnika  znajduje  s ię
w żołądku, należy:

A.  podać 50 ml ciepłej wody przez zgłębnik,
B.  podać 50 ml ciepłej mieszanki przez zgłębnik,
C.  wykonać aspirację zawartości żołądka strzykawką,
D.  poprosić, aby dziecko cały czas mówiło.

Zadanie 0.
Pielęgnując  noworodka  po  operacji  z  powodu  niedrożności
odbytnicy, w szczególności należy:

A.  utrzymać drożność zgłębnika założonego do żołądka,
B.  prowadzić bilans płynów,
C.  rygorystycznie dbać o higienę krocza,
D.  często zmieniać woreczki stomijne.

Zadanie 0.
Badanie  dziecka  z  rozpoznanym  wnętrostwem  wykonuje  się
oburęcznie  dłońmi  ogrzanymi  do  temperatury  ciała  dziecka,  w
pozycji:

A .  stojącej i leżącej na grzbiecie,
B.  stojącej i leżącej na boku,
C.  siedzącej i leżącej na grzbiecie,
D.  siedzącej i leżącej na boku.

Zadanie 0.
Pielęgnując  dziecko  z  podejrzeniem  uszkodzenia  narządów  jamy
brzusznej, przede wszystkim należy:

A.  zapewnić odpowiednią ilość płynów do przetaczania,
B.  przygotować odpowiednią ilość środków przeciwbólowych,
C . systematycznie  kontrolować  ciśnienie  tętnicze  krwi,

tętno, diurezę,
D.  prowadzić gimnastykę oddechową.

Zadanie 0.
U  rocznego  dziecka  w  pierwszych  godzinach  po  zabiegu
operacyjnym objawem niebezpiecznym, jest:

A .  utrzymująca się senność,
B.  stały wzrost częstotliwości tętna,
C.  diureza godzinowa 2 ml/kg,
D.  brak przyrostu masy ciała.



Zadanie 0.
Pielęgnując  dziecko  po  zabiegu  operacyjnym,  u  którego  w  jamie
otrzewnej pozostawiono dren należy zwrócić szczególną uwagę na:

A.  napięcie mięśniowe powłok brzusznych,
B.  wczesne rozpoczęcie zajęć fizjoterapeutycznych,
C.  ilość i rodzaj drenowanej treści,
D.  częste podawanie środków przeciwbólowych.

Zadanie 0.
Mediator NIE powinien:

A.  być bezstronny,
B.  podejmować decyzji,
C .  zbierać i porządkować informacji,
D.  być akceptowany przez obie strony.

Zadanie 0.
Podstawowym następstwem chronicznego stresu zawodowego jest:

A .  wystąpienie zaburzeń nerwicowych,
B.  "zespół wypalenia zawodowego",
C.  podejmowanie prób samobójczych i depresja,
D.  "ucieczka" w alkoholizm czy toksykomanię.

Zadanie 0.
W  procesie  kształcenia  zdecydowanie  najczęściej  stosuje  s ię
wzrokowe środki dydaktyczne co uzasadnione jest tym, że:

A . środki  te  są  najtańsze  w  przygotowaniu  i  nie  potrzebny
jest  specjalny  sprzęt  ani  warunki  do  ich
wyeksponowania,

B . około  75-85%  osób  to  tzw.  "wzrokowcy",  którzy
najefektywniej  uczą  się  gdy  widzą  teksty,  obrazy,
modele i przedmioty autentyczne,

C . ich  przygotowanie  nie  jest  czasochłonne,  nie  wymagają
specjalnego przygotowania uczących się do ich odbioru,

D . środki  te  nie  są  drogie  do  przygotowania,  nie  wymagane
jest przestrzeganie żadnych zasad w ich prezentowaniu.

Zadanie 0.
Do metod podających zaliczamy:

A.  wykład informacyjny, pogadankę, ćwiczenia, opis,
B.  anegdotę, wykład problemowy, opowiadanie, instruktaż,
C.  pogadankę, opowiadanie, wykład informacyjny,
D.  wykład konwersatoryjny, opis, pogadankę, anegdotę.



Zadanie 0.
Wskaźniki socjomedyczne pozwalają pielęgniarce:

A.  określić stan somatyczny pacjenta,
B.  zaplanować działania lecznicze,
C.  zaplanować działania pielęgnacyjne i opiekuńcze,
D . oszacować  zakres  samodzielności  pacjenta  i  zaplanować

działania zmierzające do jej zwiększenia.

Zadanie 0.
Do zachowań antyzdrowotnych należą:

A.  palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu,
B.  brak aktywności fizycznej,
C.  nieracjonalne odżywianie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Bioetyka to:

A . nauka  o  zachowaniach  etycznych  wobec  wszystkich  istot
żywych,

B . zbiór  zasad  moralnych  dotyczących  wszelkich  zawodów
związanych z ochroną zdrowia,

C . wiedza  normatywna  obejmująca  problematykę  moralną,
wynikająca  ze  struktur  związanych  z  rozwojem  nauk
biomedycznych,

D . zasady etyczne dotyczące podstawowych problemów życia
człowieka jako istoty biologicznej.

Zadanie 0.
Pacjent  ma  prawo  do  osobistego  kontaktu  z  osobami  z  zewnątrz,
jednak może być ono ograniczone:

A . z  powodu  innych  przepisów  obowiązujących  w  danym
szpitalu,

B.  tylko ze względów epidemicznych,
C.  przez personel medyczny, bez podania przyczyny,
D.  tylko ze względu na stan zdrowia pacjenta.

Zadanie 0.
Głównym celem akredytacji jest:

A .  samoedukacja,
B.  ułatwienie uzyskania kontraktu,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . pobudzenie  aktywności  pracowników  zakładu  na  rzecz

jakości.



Zadanie 0.
Który  z  etapów  racjonalnego  procesu  rozwiązywania  problemów
wymaga podjęcia decyzji?

A.  zbadanie sytuacji,
B.  opracowanie wariantów,
C.  ocena wariantów i wybór najlepszego,
D.  wdrożenie działań i ich ocena.

Zadanie 0.
Pierwszym etapem w trakcie szkolenia na stanowisku pracy jest:

A .  szkolenie doskonalące,
B.  wyjaśnienie sposobu wykonywania pracy,
C.  doradzanie szkolonemu w kluczowych zadaniach,
D.  przygotowanie pracownika do rozpoczęcia nauki.

Zadanie 0.
Wybór  rynku  docelowego  w  procesie  badań  marketingowych
uzasadniony jest przede wszystkim:

A . koniecznością  zrezygnowania  z  szerokiego  asortymentu
oferty,

B . niemożnością  poddania  szerokiego  grona  odbiorców
badaniom rynkowym,

C . potrzebą  uplasowania  oferty  możliwie  "najbliżej"
potrzeb klientów,

D . zasadą  symetrycznego  podziału  klientów  pomiędzy
konkurencję.

Zadanie 0.
Prognoza  demograficzna  dla  Polski  przewiduje  na  najbliższe
lata:

A.  wzrost ogólnej liczby urodzeń,
B . wzrost  ogólnej  l iczby  ludności,  w  tym  przyrost  l iczby

ludności w wieku produkcyjnym,
C.  brak zmian w ogólnej liczbie ludności,
D . spadek  ogólnej  l iczby  urodzeń,  wahania  w  przyroście

l iczby ludności  w wieku produkcyjnym oraz starzenie s ię
społeczeństwa.

Zadanie 0.
Wpis  niepublicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  do  rejestru
zakładów opieki zdrowotnej wojewody jest:

A .  nabyciem osobowości prawnej,
B . stwierdzeniem,  że  zakład  opieki  zdrowotnej  spełnia

stawiane wymagania,
C.  zawarciem umowy o pracę,
D.  nabyciem prawa własności.



Zadanie 0.
W  krajach  Unii  Europejskiej  obowiązuje  finansowanie  świadczeń
zdrowotnych:

A . z e  źródeł  mieszanych  (społeczne  i  prywatne
ubezpieczenia),

B.  głównie z podatków ogólnych,
C.  poprzez obowiązkowe ubezpieczenie społeczne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Określenia  "dziecko  eutroficzne",  oznacza,  że  masa  ciała
dziecka mieści się:

A .  między 10 a 90 centylem,
B.  między 5 a 50 centylem,
C.  poniżej 50-go centyla,
D.  powyżej 50-go centyla.

Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
U  pacjentki  wystąpiła  ostra  duszność,  kaszel,  hipotonia,  si lny
ból  w  klatce  piersiowej  i  uczucie  strachu.  Po  podaniu  tlenu
wykonano EKG, które wykazało tachykardię bez innych odchyleń od
stanu prawidłowego. Wymienione objawy wskazują na:

A.  zawał serca,
B.  tamponadę serca,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  pęknięcie tętniaka aorty.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1° C, akcja serca przyśpiesza o:

A.  5 uderzeń na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga, polega na:

A . stwierdzaniu  bolesności  przy  opukiwaniu  w  okolicy
lędźwiowej,

B.  braku reakcji źrenic na światło,
C . bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku

powłok brzusznych,
D . bolesności  uciskowej  przy  nagłym  oderwaniu  ręki  silnie

uciskającej powłoki brzuszne.

Zadanie 0.
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?

A . w  czwartej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie
prawej,

B.  gdziekolwiek w okolicy serca,
C . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  prawej  stronie

mostka,
D . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  lewej  stronie

mostka.

Zadanie 0.
Poniżej więzadła pachwinowego przechodzi przepuklina:

A.  pachwinowa skośna,
B.  pachwinowa prosta,
C.  kresy białej,
D.  udowa.



Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
Zaznacz twierdzenie FAŁSZYWE, dotyczące umiejscowienia bólu w
przypadku zapalenia zatok:

A . zatoka  szczękowa  -  ból  w  okolicy  policzka,  zmniejsza
się w pozycji stojącej,

B . zatoka  czołowa  -  ból  w  okolicy  środka  czoła,  nasila  s ię
przy pochyleniu głowy do przodu,

C . zatoka  sitowa  -  ból  u  nasady  nosa  i  oczodołów,  nasila
się przy pochyleniu do przodu,

D . zatoka  klinowa  -  ból  w  głębi  głowy,  bez  względu  na
ułożenie.

Zadanie 0.
U  nieprzytomnego  pacjenta  po  wypadku  samochodowym  prawa
kończyna  dolna  wykazuje  przymusowe  ustawienie:  skierowanie
kolana  do  wewnątrz  i  przywiedzenie  w  stawie  biodrowym.  Stan
kończyny dolnej jest spowodowany:

A.  zwichnięciem centralnym w stawie biodrowym,
B.  zwichnięciem tylnym w stawie biodrowym,
C.  zwichnięciem przednim w stawie biodrowym,
D.  złamaniem szyjki kości udowej.

Zadanie 0.
Tamponadę  worka  osierdziowego  można  podejrzewać,  jeśli  w
badaniu EKG obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  dokonująca  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi
upuszcza powietrze z mankietu z prędkością:

A.  2 mmHg/sekundę,
B.  10 mmHg/sekundę,
C.  20 mmHg/sekundę,
D.  30 mmHg/sekundę.

Zadanie 0.
Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku:

A.  nacieku zapalnego płuc,
B.  guza płuc,
C.  marskości płuca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
U pacjenta po zatruciu opioidami specyficzną odtrutką, jest:

A .  atropina,
B.  desferal,
C.  nalokson,
D.  dimerkaprol.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.



Zadanie 0.
Prawidłowa  sekwencja  działań  w  trakcie  udzielania  pierwszej
pomocy osobie dorosłej  z  oznakami nagłego zatrzymania krążenia
w ramach "łańcucha przeżycia", obejmuje:

A.  dostęp do CPR, BLS, wczesną defibrylację, ALS,
B.  BLS, dostęp do CPR, wczesną defibrylację, ALS,
C.  BLS, dostęp do CPR, ALS, wczesną defibrylację,
D.  dostęp do CPR, BLS, ALS, wczesną defibrylację.

Zadanie 0.
Który  zakres  znaczeniowy  terminu  opieka  jest  najbardziej
wyczerpujący?

A.  szacunek, pielęgnowanie, wspieranie,
B.  ochrona, ostrożność,
C.  niepokój o kogoś, czujność,
D.  leczenie, nadzór, ochrona.

Zadanie 0.
D .  Orem  świadczenie  opieki  pielęgniarskiej  postrzega  poprzez
rozpoznawanie i zaspokajanie u pacjenta:

A.  12 kanonów pielęgniarstwa,
B.  potrzeb bio-psycho-społecznych,
C . potrzeb  uniwersalnych,  w  zaburzeniach  stanu  zdrowia,

rozwojowych,
D.  potrzeb uniwersalnych, w zdrowiu i chorobie, swoistych.

Zadanie 0.
Jednym z zadań badania pilotażowego jest:

A .  porównanie uzyskanych wyników z badaniami właściwymi,
B.  kontrola narzędzi badawczych,
C.  przeszkolenie ankieterów,
D . przeszkolenie  respondentów  co  do  sposobu  udzielania

odpowiedzi.

Zadanie 0.
Zasadniczym źródłem stawiania hipotez jest/są:

A.  własne doświadczenia badacza,
B . wyniki  poprzednio  przeprowadzonych  badań  i  przegląd

literatury,
C.  przegląd literatury związanej z problemem badań,
D.  wstępne rozpoznanie terenu badań.



Zadanie 0.
Aktualny  kodeks  etyki  zawodowej  obowiązujący  polskie
pielęgniarki i położne pochodzi z:

A .  1991 r.,
B.  1995 r.,
C.  2003 r.,
D.  2005 r.

Zadanie 0.
Algorytm postępowania to:

A.  unormowany sposób postępowania,
B.  wzór i norma proponowanych usług,
C.  przepis wykonania zadania,
D.  norma praktyki zawodowej.

Zadanie 0.
W  szkołach  podstawowych  pewnego  miasta  wykonano  badania
przesiewowe  dzieci  10-letnich  w  kierunku  skoliozy.  Badaniami
objęto wszystkich uczniów w tym wieku. W sumie przebadano 2400
uczniów.  Jak  nazywa  się  zbiór  dowolnych  elementów,  nie
identycznych  pod  względem badanej  cechy,  obejmujący  wszystkie
elementy, co do których mają być formułowane wnioski ogólne?

A.  próba reprezentatywna,
B.  próba nieobciążona,
C.  zbiorowość generalna,
D.  zbiorowość wielowymiarowa.

Zadanie 0.
Najpopularniejszy  obecnie  na  Polskim  rynku  pakiet  programów,
przeznaczonych głównie do pracy biurowej, to:

A .  Microsoft Windows,
B.  Microsoft Office,
C.  Outlook Express,
D.  Internet Explorer.

Zadanie 0.
Współczynnik korelacji rang Spearmana liczymy dla cech:

A.  tylko jakościowych,
B.  tylko ilościowych,
C.  jakościowych o możliwości uporządkowania i ilościowych,
D.  wszystkich jakościowych i ilościowych.



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 021010
GRUPA 1
Zadanie 0.
U osób starszych początek działania leku jest:

A .  opóźniony, a działanie wydłużone,
B.  przyspieszony, a działanie krótkotrwałe,
C.  opóźniony i działanie krótkotrwałe,
D.  zależne od rodzaju podawanego leku.

Zadanie 0.
Wtórnymi  następstwami  niedożywienia  u  chorych  leczonych
chirurgicznie, są:

A . wzrost  chorobowości  i  śmiertelności,  zmniejszenie  masy
ciała,

B . zaburzenia  gojenia  się  ran,  wzrost  chorobowości  i
śmiertelności,

C.  upośledzenie odporności, atrofia błony śluzowej jelit,
D . zaburzenia  gojenia  się  ran,  niedokrwistość

niedobarliwa.

Zadanie 0.
P o  przetoczeniu  krwi  i  preparatów  krwiopochodnych  pojemnik  z
resztkami preparatu krwi należy przechowywać w temperaturze od
+2˚C do +6˚C, przez:

A.  24 godziny,
B.  48 godzin,
C.  3 dni,
D.  5 dni.

Zadanie 0.
Wprowadzenie  i  utrzymywanie  cewnika  w  żyle  głównej  zwiększa
przede wszystkim ryzyko wystąpienia powikłań:

A.  egzogennych,
B.  zakrzepowo-zatorowych,
C.  endogennych,
D.  nieswoistych.

Zadanie 0.
Pacjenci  w  starszym  wieku  w  większym  stopniu  są  narażeni  na
wystąpienie pozabiegowych powikłań:

A.  krążeniowych,
B.  płucnych,
C.  neurologicznych,
D.  ze strony rany pooperacyjnej.



Zadanie 0.
Znieczulenie  regionalne  podpajęczynówkowe  uzyskuje  s ię  przez
podanie środka miejscowo znieczulającego, najczęściej w:

A . odcinek  lędźwiowy  kręgosłupa  między  drugim  i  trzecim
kręgiem lędźwiowym,

B.  przestrzeń lędźwiową, najczęściej na wysokości L3-L4,
C.  przestrzeń zewnątrzoponową,
D . okolice  pni  nerwowych,  w  której  będzie  wykonywany

zabieg operacyjny.

Zadanie 0.
Żywienia  parenteralne  to  podawanie  źródeł  białka,  energii,
elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody:

A.  doustnie,
B.  dożylnie,
C.  dojelitowo,
D.  przez zgłębnik założony do żołądka.

Zadanie 0.
Profilaktyka infekcji HCV w warunkach szpitalnych, polega na:

A.  badaniu dawców krwi na obecność przeciwciał anty HCV,
B . stosowaniu  sprzętu  jednorazowego  użytku  we  wszystkich

możliwych sytuacjach,
C . stosowaniu  do  dezynfekcji  sprzętu  wielorazowego  użytku

preparatów wirusobójczych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
N a  i le  minut  przed  zabiegiem  operacyjnym  należy  podać
premedykację?

A.  10-15 minut,
B.  20-30 minut,
C.  60-90 minut,
D.  90-120 minut.

Zadanie 0.
Do wtórnych następstw niedożywienia należy:

A . osłabienie  si ły  mięśniowej  i  sprawności
psychomotorycznej,

B.  zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej,
C.  zaburzenia gojenia się ran,
D.  uopśledzenie odporności.



Zadanie 0.
Badanie kolonoskopowe przeprowadzane jest w ułożeniu na:

A.  prawym boku,
B.  plecach,
C.  lewym boku lub w ułożeniu na plecach,
D.  lewym bądź prawym boku.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu magnetycznego
NIE jest:

A .  choroba demielinizacyjna,
B.  klaustrofobia,
C.  proteza oczna, ciała obce w gałce ocznej,
D . obecność  klipsów  naczyniowych  lub  innych  elementów

pooperacyjnych.

Zadanie 0.
Podczas działań ratunkowych powinno używać się czystego tlenu w
trakcie wentylacji każdego poszkodowanego, Z WYJĄTKIEM:

A.  ludzi po 65 roku życia,
B.  dzieci,
C.  osób oparzonych,
D.  noworodków.

Zadanie 0.
Podczas  znieczulenia  podpajęczynówkowego  wśród  pacjentów
obserwuje się niekiedy:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
bóle głowy,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
tachykardię,

C . bóle  głowy,  zaburzenia  oddychania,  wzrost  diurezy
godzinowej,

D . zaburzenia  mowy,  obrzęki  na  kończynach  dolnych,
nudności.

Zadanie 0.
U  pacjenta,  z  rozpoznanym  krwiakiem  opłucnej  z  odmą  wystąpi
kwasica:

A.  metaboliczna,
B.  oddechowa,
C.  zastoinowa,
D.  buforowa.



Zadanie 0.
Pacjent po zabiegu operacyjnym w znieczuleniu zewnątrzooponowym
lub podpajęczynówkowym przyjmuje pozycję:

A . płaską  na  grzbiecie  lub  boku  z  głową  uniesioną  pod
kątem 30˚,

B.  na plecach z głową uniesioną pod kątem 60˚,
C.  na plecach półwysoką,
D.  na brzuchu z głową na boku.

Zadanie 0.
W  okresie  starczym niektóre  choroby występują znacznie  częściej
niż u młodszych. Do najczęstszych z nich nie należy:

A.  miażdżyca,
B.  kamica żółciowa,
C.  zawał jelita,
D.  przerostowe zwężenie odźwiernika.

Zadanie 0.
Podaj  prawidłowy  termin  okresu  wizyt  kontrolnych  po  ekspozycji
na wirus HIV:

A.  12 miesięcy,
B.  co najmniej przez 6 miesięcy,
C.  3 miesiące,
D.  2 miesiące.

Zadanie 0.
Preparatem  krwi  wolnym  od  ryzyka  przeniesienia  chorób
wirusowych jest/są:

A.  koncentrat krwinek czerwonych,
B.  krioprecypitat,
C.  albuminy,
D.  świeżo mrożone osocze.

Zadanie 0.
Do składowych układu hemostazy należą naczynia krwionośne oraz:

A.  krwinki płytkowe, osoczowe mechanizmy krzepnięcia,
B.  krwinki płytkowe, białkowe mechanizmy krzepnięcia,
C.  krwinki czerwone, osoczowe mechanizmy krzepnięcia,
D.  krwinki białe, osoczowe mechanizm krzepnięcia.

Zadanie 0.
Przeciwciała anty-HCV zwykle są wykrywane po 5-6 miesiącach od
zakażenia i utrzymują się przez okres:

A.  1 - 2 lat,
B.  2 - 4 lat,
C.  3 - 4 lat,
D.  4 - 6 lat.



Zadanie 0.
U  osób  starszych,  po  zabiegach  operacyjnych  leczenie
usprawniające należy podejmować:

A.  później niż u innych pacjentów,
B.  możliwie jak najszybciej,
C.  w trzeciej dobie po zabiegu,
D.  w czwartej dobie po zabiegu.

Zadanie 0.
Przeszczepianie  tkanki  allogennej  to  przeniesienie  tkanki  lub
narządu:

A.  biorcy z jednego miejsca organizmu w drugie,
B.  między osobnikami identycznymi genetycznie,
C.  między osobnikami dwu różnych gatunków,
D . między  osobnikami  tego  samego  gatunku  chociaż

odmiennymi genetycznie.

Zadanie 0.
Najważniejsze  przeciwwskazania  do  uruchomienia  chorego
leczonego w oddziale chirurgii są następujące:

A.  bradykardia <35 uderzeń/min.,
B.  stan podgorączkowy, nudności, ból głowy,
C.  niestabilne nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
Podstawowym  celem  ”analgezji  z  wyprzedzeniem”  poza  poprawą
jakości pooperacyjnej analgezji, jest:

A . szybszy  powrót  perystaltyki  jel it,  depresja  ośrodka
oddechowego i skrócenie pobytu chorego w szpitalu,

B . prewencja  powikłań  płucnych,  szybszy  powrót
perystaltyki jelit i zwiększony przepływ krwi,

C . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego,  prewencja
powikłań  płucnych  i  skrócenie  pobytu  chorego  w
szpitalu,

D . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego  oraz
upośledzenie odpowiedzi układu immunologicznego.

Zadanie 0.
Prowadzenie  gimnastyki  oddechowej  zalecane  jest  dla
pacjenta/pacjentów:

A.  w przypadku złamania jednego żebra lub mostka,
B.  z ograniczoną aktywnością ruchową lub unieruchomionego,
C.  ze schorzeniami układu oddechowego,
D.  wszystkich powyższych.



Zadanie 0.
Rozpoznanie niedrożności górnych dróg oddechowych odbywa się na
podstawie obserwacji:

A . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
wysłuchiwania  i  wyczuwania  na  policzku  ratownika
przepływu powietrza przez nos i usta poszkodowanego,

B . zawartości jamy ustnej oraz wysłuchiwania i  wyczuwania
n a  policzku  ratownika  przepływu  powietrza  przez  nos  i
usta poszkodowanego,

C . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
ułożenia  ratowanego  na  boku  z  głową  umieszczoną,  aby
możliwy był odpływ treści z jamy ustnej,

D . ruchów  paradoksalnych  klatki  piersiowej  i  uruchomienia
dodatkowych mięśni oddechowych.

Zadanie 0.
W  jakim  czasie  po  badaniu  gastroskopii  pacjent  może  otrzymać
posiłek?

A.  3 godziny po badaniu,
B.  gdy powróci odruch połykania,
C.  bezpośrednio po badaniu,
D.  15 minut po zabiegu.

Zadanie 0.
Z e względu na różnice anatomiczne, udrożnienie dróg oddechowych
małego dziecka podczas skutecznych działań ratunkowych wymaga:

A . silnego  ucisku  na  okolicę  podbródkową  i  wysunięcia
żuchwy ku górze,

B . ułożenia  dziecka  w  pozycji  bocznej  i  podłożenie  pod
żebra zwiniętego koca,

C . podłożenia  pod  plecy  ratowanego  dziecka  koca  lub
ręcznika grubości 2 - 3 cm,

D . wysunięcia  żuchwy  ku  górze  i  nieco  ku  przodowi  oraz
uniesienia klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Stałość środowiska wewnętrznego organizmu jest to:

A .  hemostaza,
B.  osmolalność,
C.  homeostaza,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 0.
Prosze wskazać prawidłową odpowiedź odnośnie skręcenia stawu:

A . powierzchnie stawowe tracą ze sobą kontakt anatomiczny,
lecz po chwili wracają do właściwego położenia,

B.  skręcenie wymaga nastawienia,
C . następuje  niekiedy  uszkodzenie  dużych  naczyń  lub

nerwów,
D . wszystkie  wymienione  odpowiedzi  są  charakterystyczne

dla skręcenia stawu.

Zadanie 0.
Zaleceniem  Polskiego  Towarzystwa  Żywienia  Pozajelitowego  i
Dojelitowego  jest,  aby  każdy  dorosły  chory  przyjmowany  do
leczenia  szpitalnego  poddany  był  ocenie  stanu  odżywienia,  za
pomocą:

A . formularza  Subiektywnej  Globalnej  Ocenie  Stanu
Odżywienia (SGA) lub siatki centylowej,

B.  współczynnika masy ciała (WCM) na siatce centylowej,
C . formularza NRS 2002 lub Subiektywnej Globalnej  Ocenie

Stanu Odżywienia (SGA),
D . formularza  Minimalnej  Oceny  Stanu  Odżywienia  (MNA)  i

siatki centylowej.

Zadanie 0.
W czasie znieczulenia ogólnego są zniesione:

A.  świadomość, ból, odruchy i napięcie mięśniowe,
B.  świadomość, napięcie mięśniowe i ból,
C.  świadomość i ból,
D.  wyłącznie świadomość.

Zadanie 0.
Hipokaliemia to zmniejszenie ilości:

A .  sodu w surowicy poniżej 130 mmEq/l,
B.  wapnia w surowicy poniżej 2,25 mmol/l,
C.  potasu w surowicy poniżej 3,6 mmol/l,
D.  magnezu w surowicy poniżej 0,7 mmol/l.

Zadanie 0.
Do oceny ryzyka zagrożenia powstania odleżyn, należą skale:

A . najczęściej  Norton,  ale  także  Douglas,  Waterloo,
Bradena,

B.  najczęściej Norton, ale także GDS, Glasgow, Waterloo,
C.  najczęściej Bradena i Baxtera, a także Kussmaula,
D . najczęściej  Norton,  ale  także  Baxtera,  Waterloo,

Hamiltona.



Zadanie 0.
W  przypadku  wykonania  gastrektomii  dieta  ścisła  obowiązuje  do
około:

A.  II doby,
B.  III doby,
C.  V doby,
D.  VII doby.

Zadanie 0.
Samobadanie  piersi  jest  prostą  metodą  wczesnego  wykrywania
zmian w piersi i powinno być wykonywane przez kobiety:

A . p o  ukończeniu  20  roku  życia,  systematycznie  1  raz  w
miesiącu, bezpośrednio po miesiączce,

B . p o  ukończeniu  15  roku  życia,  systematycznie  2  razy  w
miesiącu, przed i po miesiączce,

C.  po ukończeniu 20 roku życia, codziennie,
D . p o  ukończeniu  35  roku  życia,  systematycznie  kilka  razy

w miesiącu.

Zadanie 0.
Zbiornik  na  wydzielinę  spływającą  poprzez  dren  T  (Kehra)  należy
zawiesić przy łóżku chorego:

A.  na poziomie materaca, na którym leży pacjent,
B.  powyżej poziomu materaca,
C.  poniżej poziomu materaca,
D.  wysokość nie ma znaczenia.

Zadanie 0.
Po nałożeniu opatrunku hydrofibre należy go:

A.  zdezynfekować,
B.  pokryć opatrunkiem wtórnym,
C.  przyciąć do wielkości rany,
D.  umocować plastrem.

Zadanie 0.
Najważniejszą metodą zapobiegania odleżynom jest:

A .  częsta kontrola poziomu glukozy we krwi,
B.  zmniejszenie ucisku na ciało chorego,
C.  profilaktyka zakrzepów,
D.  częsta zmiana pościeli.

Zadanie 0.
Duodenoskopia służy ocenie:

A.  żołądka,
B.  jelita grubego,
C.  dwunastnicy,
D.  jelita cienkiego.



Zadanie 0.
Przed nałożeniem opatrunku hydrokoloidowego, na ranę należy go:

A.  zamoczyć w ciepłej wodzie,
B.  ogrzać w dłoniach,
C.  przyciąć do wielkości rany,
D.  zdezynfekować.

Zadanie 0.
Drenowanie ran pooperacyjnych wykonywane jest w celu:

A . umożliwienia dostępu powietrza do miejsca operowanego w
celu lepszego gojenia się rany,

B.  ułatwienia podglądu rany po usuniętym narządzie,
C . umożliwienia  odpływu  wydzieliny  i  odpływu  płynów

wysiękowych z miejsca operacji,
D . zmniejszenia  dolegliwości  bólowych  okolicy  rany

pooperacyjnej.

Zadanie 0.
Co jest zasadą drenażu czynnego rany?

A.  aspiracja treści siłą grawitacji,
B . aspiracja  wydzieliny  do  butli ,  w  której  jest  wytworzona

próżnia,
C.  osłonięcie jałowym opatrunkiem rany pooperacyjnej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Dekontaminacja jest to:

A . niszczenie drobnoustrojów na skórze przy użyciu środków
chemicznych,

B.  wyjaławianie narzędzi, bielizny, rąk,
C.  higieniczne mycie rąk z użyciem środka antyseptycznego,
D . usuwanie  lub  zabijanie  drobnoustrojów  za  pomocą

oczyszczania, dezynfekcji i sterylizacji.

Zadanie 0.
Ból  występujący  w  okresie  głodu  (ból  nocny)  ustępujący  po
posiłku jest charakterystyczny dla:

A.  raka żołądka,
B.  wrzodu żołądka,
C.  wrzodu dwunastnicy,
D.  choroby Leśniowskiego û Crohna.



Zadanie 0.
Do powikłań gojenia się rany pooperacyjnej należą:

A.  zakażenia, rozejście brzegów rany, ewentracja, krwotok,
B.  sączenie treści, ropień, czasami czyrak,
C.  zaczerwienienie, zakażenie grzybicze,
D . nasilający  się  ból  pooperacyjny,  trudności  w

oddychaniu.

Zadanie 0.
Pacjent  z  uwięźniętą  przepukliną  wymaga  operacji  w  trybie
nagłym, ponieważ może wystąpić:

A . ostre  zapalenie  trzustki  i  zaburzenie  pracy  dróg
żółciowych,

B . ostra  niedrożność  mechaniczna,  martwica  zawartości
worka przepuklinowego i zapalenie otrzewnej,

C . wzmożona  perystaltyka  jel it  w  obrębie  worka
przepuklinowego,

D.  krwawienie do wewnątrz worka przepuklinowego.

Zadanie 0.
Przygotowując  skierowanie  do  poradni  onkologicznej,  lekarz
określił  stopień  zmian  nowotworowych  żołądka  zgodnie  z
klasyfikacją WHO. Proszę podać znaczenie symboli û T2, N1, M0:

A . naciek  obejmuje  błonę  mięśniową  i  surowiczą,  nie  ma
przerzutów  do  węzłów  limfatycznych,  są  przerzuty
odległe,

B . naciek dotyczy sąsiednich narządów, przerzuty w węzłach
limfatycznych, bez przerzutów narządowych,

C . jest  to  postać  wczesna,  nie  ma  przerzutów,  brak
przerzutów narządowych,

D . naciek  obejmuje  błonę  śluzową  i  błonę  podśluzową,
przerzuty  w  węzłach  limfatycznych,  bez  przerzutów
narządowych.

Zadanie 0.
Czy  skracanie  czasu  hospitalizacji  np.  przez  ambulatoryjne
przygotowanie pacjentów do zabiegów planowych stanowi ochronę
pacjentów chirurgicznych przed zakażeniem?

A.  nie,
B.  tak,
C.  tak, gdy dotyczy drobnych zabiegów,
D.  tak, gdy dotyczy rozległych zabiegów.



Zadanie 0.
Podczas nakładania opatrunku hydrokoloidowego na ranę,  należy
bezwzględnie zachować margines poza krawędź rany sięgający:

A.  0,5 - 1 cm,
B.  1 - 2 cm,
C.  2 - 3 cm,
D.  4 - 5 cm.

Zadanie 0.
Tężyczka może wystąpić po operacji tarczycy na skutek:

A.  uszkodzenia lub wycięcia gruczołów przytarczycznych,
B.  uszkodzenia nerwów krtaniowych,
C.  zapadnięcia chrząstek tchawicy,
D.  uszkodzenia naczyń krwionośnych.

Zadanie 0.
D o  błędów  w  profilaktyce  przeciwodleżynowej  zalicza  się
stosowanie:

A.  materacy zmiennociśnieniowych,
B.  fizjoterapii,
C.  stabilizacji pozycji chorego przy użyciu podpórek,
D.  długich przerw w zmianie ułożenia chorego.

Zadanie 0.
Powikłaniem  chemioembolizacji  guza  wątroby  może  być  zespół
poembolizacyjny, objawiający się:

A . wysoką  temperaturą  ciała,  nudnościami,  wymiotami  i
bólem w lewym podżebrzu,

B . obniżoną  temperaturą  ciała,  nudnościami,  wymiotami  i
bólem w lewym podżebrzu,

C . obniżoną  temperaturą  ciała,  nudnościami,  wymiotami  i
bólem okolicy nakłucia,

D . wysoką  temperaturą  ciała,  nudnościami,  wymiotami  i
bólem w prawym podżebrzu.

Zadanie 0.
Ekstrakcja  zęba  przeprowadzona  u  pacjenta  z  nadczynnością
tarczycy grozi wystąpieniem:

A.  przełomu tarczycowego,
B.  przełomu tyreometabolicznego,
C.  wola Hashimoto,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Pacjent  po  operacji  na  przewodzie  pokarmowym  z  założoną
gastrostomią.  Pierwszy  posiłek  należy  podać  w  następujący
sposób:

A . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  50  ml  wody
przegotowanej,  następne  porcje  zwiększa  się  obserwując,
czy  nie  wypływa  treść  koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma
uczucia rozpierania w żołądku,

B . podać ok. 150 ml wody przegotowanej, następna porcja po
upływie  30  minut,  obserwując,  czy  nie  wypływa  treść
koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  zalegania
żołądkowego,

C . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  50  ml  kleiku,  następne
porcje  zwiększa  się  obserwując,  czy  nie  wypływa  treść
koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  rozpierania  w
żołądku,

D . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  250  ml  wody
przegotowanej,  obserwując  czy  nie  wypływa  treść  koło
przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  rozpierania  w
żołądku.

Zadanie 0.
Pacjentowi,  u  którego  prowadzone  jest  żywienie  dojelitowe  przez
zgłębnik umieszczony w jelicie czczym można podać:

A.  pokarmy zmiksowane i specjalne mieszanki odżywcze,
B.  wyłącznie pokarmy zmiksowane,
C.  wyłącznie fabrycznie przygotowane mieszanki odżywcze,
D.  specjalne mieszanki odżywcze i 20% roztworów glukozy.

Zadanie 0.
Triada Virchowa zakłada, że zakrzepica żylna powstaje, gdy:

A . s ą  stosowane  leki  anestetyczne,  uszkodzony  jest
śródbłonek naczyń, pacjent jest w podeszłym wieku,

B . wykonano  zbyt  rozległy  zabieg  operacyjny,  pacjent
utracił dużą ilość krwi, występuje bezmocz,

C . występują  nieprawidłowości  krzepnięcia  krwi,
spowolnienie  przepływu  krwi,  uszkodzenie  ściany
naczynia,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Który  stopień  zaawansowania  odleżyn  według  klasyfikacji
Torrance'a  przedstawia  poniższy  opis?  äOwrzodzenie  -
Uszkodzenie  na  całej  grubości  skóry  do  granicy  z  tkanką
podskórną.  Brzegi  rany  są  dobrze  odgraniczone,  otoczone
obrzękiem  i  rumieniem.  Dno  rany  jest  wypełnione  czerwoną
ziarniną lub żółtymi masami rozpadających się tkanek.ö?

A.  stopień 2,
B.  stopień 3,
C.  stopień 5,
D.  stopień 7.

Zadanie 0.
Suspensorium  po  zabiegu  operacyjnym  przepukliny  pachwinowej
stosuje się w celu zapobiegania:

A.  obrzęku moszny lub jądra,
B.  występowania odparzeń,
C.  ponownego powstania przepukliny,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Opatrunki alginianowe NIE są wskazane do stosowania na rany:

A.  w których mogą wystąpić krwawienia różnego pochodzenia,
B.  suche, pokryte martwymi, czarnymi tkankami,
C.  zainfekowane, z torbielami, jamami i przetokami,
D.  wytwarzające duże ilości wysięku, włóknika, ropy.

Zadanie 0.
Jeżeli  u  chorego  z  założonym  wyciągiem  na  kończynę  dolną
obciążniki  powodują  zsuwanie  się  w  dół  łóżka,  należy  zadbać  o
prawidłowy przeciwwyciąg poprzez:

A . usunięcie  takiej  i lości  obciążników,  aby  pacjent  nie
zsuwał się,

B . uniesienie  nożnej  części  łóżka  poprzez  podłożenie
odpowiednich podkładek,

C.  przymocowanie szerokim pasem tułowia pacjenta do łóżka,
D.  zastosowanie stałej blokady linki wyciągu.

Zadanie 0.
Objawy zatoru tłuszczowego, to:

A .  wysypka i wybroczyny na twarzy, szyi i spojówkach,
B.  objawy niewydolności układu oddechowego,
C . pojawienie  s ię  kuleczek  tłuszczu  w  moczu  krwi  i

plwocinie,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Patomechanizm  powstania  urazowej  odmy  opłucnowej-wentylowej
(prężnej), polega na:

A . obecności  pewnej  i lości  powietrza  w  jamie  opłucnej  bez
możliwości  przechodzenia  tego  powietrza  do  atmosfery  i
z powrotem,

B . wpływaniu  powietrza  do  opłucnej  i  wypływaniu  do
atmosfery,

C . przedostawaniu  się  powietrza  do  jamy  opłucnej  oraz
niemożliwości  wydostania  się  powietrza  z  opłucnej  do
atmosfery,

D . wydostawaniu  się  powietrza  z  jamy  opłucnej  i
niemożliwości ujścia z powrotem.

Zadanie 0.
W oparzeniach chemicznych w pierwszej kolejności, należy:

A.  ochłodzić miejsce oparzone lodem,
B.  płukać powierzchnię oparzoną dużą ilością wody,
C . zebrać  dokładny  wywiad  na  temat  środka  chemicznego,

który spowodował uraz,
D.  osłonić miejsce urazu jałowym opatrunkiem.

Zadanie 0.
Opiekując się chorymi ze złamaniami kości długich, leczonymi za
pomocą  stabilizatorów  zewnętrznych,  postępowanie
przeciwobrzękowe  polega  między  innymi  na  wysokim  ułożeniu
kończyny,  umożliwiającym  grawitacyjny  odpływ  krwi  żylnej  i
chłonki. Ułożenie takie jest NIE właściwe:

A.  gdy rana jest pokryta żywą, dobrze ukrwioną ziarniną,
B.  w złamaniach wieloodłamowych,
C . w  przypadku  niedokrwienia  tętniczego,  w  zagrażającym

zespole ciasnoty przedziałów powięziowych,
D . w  złamaniu,  któremu  towarzyszy  uszkodzenie  struktur

nerwowo- naczyniowych.

Zadanie 0.
Prowadząc  usprawnianie  po  urazie  czaszkowo-mózgowym  z
jednoczesnym  wystąpieniem  wysokiego  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego, należy:

A.  wykonywać tylko ćwiczenia bierne,
B.  kontynuować wykonywanie zaleconych ćwiczeń,
C.  zaniechać wszelkich metod usprawniania,
D.  wykonywać tylko ćwiczenia czynne.



Zadanie 0.
Występowanie  znacznego  obniżenia  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
pacjenta po zabiegu operacyjnym, może sugerować wystąpienie:

A.  krwawienia z rany, hipowolemii lub niedomogi serca,
B.  zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych,
C.  zatoru tłuszczowego,
D.  zakrzepicy żył.

Zadanie 0.
W  celu  skuteczniejszego  leczenia  u  noworodków  dysplazji  stawu
biodrowego, badanie w tym kierunku należy przeprowadzić:

A .  po ukończeniu 2 miesięcy życia,
B.  jak najwcześniej po urodzeniu,
C.  po ukończeniu 6 miesiąca życia,
D.  najwcześniej po ukończeniu co najmniej 1 roku życia.

Zadanie 0.
Odma zastawkowa powstaje w wyniku:

A . przedostania  się  do  opłucnej  pewnej  i lości  powietrza
bez  braku  możliwości  swobodnego  przechodzenia  tego
powietrza do atmosfery i z powrotem,

B . jednokierunkowej  możliwości  wlotu  powietrza  do
opłucnej,

C.  przedostania się powietrza do tkanki podskórnej,
D . stałej  łączności  jamy  opłucnej  z  atmosferą,  co  pozwala

n a  swobodne  wpływanie  i  wypływanie  powietrza  do
opłucnej.

Zadanie 0.
Jednym  z  charakterystycznych  objawów  złamania  szyjki  kości
udowej jest:

A .  ułożenie kończyny w odwiedzeniu i rotacji zewnętrznej,
B . ustawienie  kończyny  w  przywiedzeniu  i  rotacji

zewnętrznej,
C . ułożenie  kończyny  w  zgięciu,  odwiedzeniu  i  rotacji

wewnętrznej,
D . przymusowe ustawienie kończyny w zgięciu, przywiedzeniu

i rotacji wewnętrznej.



Zadanie 0.
O obecności krwiaka wewnątrzczaszkowego świadczą m. in. objawy:

A . nierówność  źrenic,  zbaczanie  gałek  ocznych,  porażenie
kończyn górnych,

B . zwężenie  źrenic,  symetryczność  gałek  ocznych,  porażenie
kończyn dolnych,

C . rozszerzenie  źrenic,  nieruchomość  gałek  ocznych,
porażenie kończyn górnych i dolnych,

D . szeroka  źrenica  po  stronie  krwiaka,  zbaczanie  gałek
ocznych, porażenie kończyn po stronie przeciwnej.

Zadanie 0.
D o  charakterystycznych  objawów  wzmożonego  ciśnienia
śródczaszkowego należą następujące objawy:

A . bóle  głowy,  wymioty,  podwyższone  ciśnienie  tętnicze
krwi, tachykardia, hipertermia,

B . zawroty  głowy,  nudności,  obniżone  ciśnienie  tętnicze
krwi, bradykardia, hipotermia,

C . bóle  głowy,  wymioty,  podwyższone  ciśnienie  tętnicze
krwi, bradykardia, hipertermia,

D . nudności,  obniżone  ciśnienie  tętnicze  krwi,
bradykardia, hipotermia.

Zadanie 0.
Objawy tamponady serca, to:

A . krwotok wewnątrzpęcherzykowy, zapadnięcie żył szyjnych,
wstrząs,

B . krwotok  wewnętrzny,  znaczne  zapadnięcie  żył  szyjnych,
wstrząs,

C . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  wypełnienie  żył
szyjnych, wstrząs

D . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  krwi,  znaczne
wypełnienie żył szyjnych, wstrząs.

Zadanie 0.
W  przypadku  niepowikłanych,  pojedynczych  złamań  kilku  żeber,
postępowanie z pacjentem zapobiegające niedodmie, polega na:

A.  podawaniu leków przeciwkaszlowych,
B . założeniu  opatrunku  unieruchamiającego  na  klatkę

piersiową,
C . intensywnej  rehabilitacji  oddechowej  po  podaniu  leków

przeciwbólowych,
D.  zastosowaniu leków wykrztuśnych.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  oceniając  wg  skali  Glasgow  stan  świadomości
pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym, musi wziąć pod uwagę:

A.  otwarcie oczu, odpowiedź ruchową, odpowiedź słowną,
B.  głębokość snu, szerokość źrenic,
C.  stan napięcia mięśniowego, reakcję słuchową,
D.  stopień pobudzenia, wyostrzenie wzroku i słuchu.

Zadanie 0.
Złamania stabilne kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym
leczy się unieruchomieniem przy zastosowaniu:

A.  leczenia spoczynkowego - leżenia,
B.  wyciągu szkieletowego,
C.  gorsetu ortopedycznego,
D.  gipsu po wykonanej operacji.

Zadanie 0.
Doraźna pomoc w odmrożeniu, to:

A . szybkie  rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,
masowanie,

B . bardzo  wolne  ogrzewanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  20°  do  45°),  które  stosujemy  jak  nadłużej,
żeby utrzymać ciepło,

C . natychmiastowe  ogrzanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  25°  do  40°)  wilgotnymi  środkami
rozgrzewającymi  (kąpiel,  okłady),  które  stosujemy  tylko
d o  uzyskania  ogrzania  tkanek,  ponieważ  zbyt  długie
ogrzewanie jest szkodliwe,

D . rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,  podawanie
ciepłych  napojów,  w  tej  sytuacji  wskazane  również
podanie alkoholu.

Zadanie 0.
U  chorego,  który  w  wyniku  pożaru  doznał  oparzenia  twarzy  i
górnych dróg oddechowych, w pierwszej kolejności należy:

A.  jak najszybciej uzupełnić utracone płyny,
B . zadbać  o  utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych  i

przygotować zestaw do ewentualnej intubacji,
C.  dokonać oceny oparzonej powierzchni,
D.  wykonać jałowy opatrunek na miejsca oparzone.



Zadanie 0.
Aby  ułatwić  przepływ  mózgowy  i  zapobiec  obrzękowi  mózgu,
pacjenta po urazie czaszkowo mózgowym układamy w pozycji:

A .  na brzuchu z głową na bok,
B.  płaskiej,
C.  płaskiej z głową uniesioną pod kątem 30˚,
D.  na boku z głową uniesioną pod kątem 30˚.

Zadanie 0.
Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:

A.  zaników mięśniowych, odwapnienia kości, odleżyn,
B . niedokrwienia  kończyny,  zaniku  kości,  odwapnienia

kości,
C.  zaburzeń ukrwienia kończyny, obrzęku, porażenia nerwu,
D . zakrzepicy  żył  głębokich,  zwłóknienia  torebek

stawowych, obrzęku.

Zadanie 0.
U  pacjenta,  któremu  zastosowano  zrównoważony  wyciąg
szkieletowy,  najbardziej  narażone  na  powstawanie  odleżyn  są
okolice:

A.  łydki,
B.  kości krzyżowej i stawu kulszowego,
C.  stawu skokowego,
D.  stawów łokciowych.

Zadanie 0.
W  pielęgniarskiej  ocenie  stanu  zdrowia  chorego  z  zespołem  z
niedokrwienia  Volkmanna  należy  uwzględnić  objawy,  które
powstają w wyniku:

A . zbyt  obcisłego  opatrunku  gipsowego  założonego  po
skręceniu stawu skokowego,

B . odwapnienia  kości  po  długo  trwającym  unieruchomieniu
gipsowym,

C . ucisku  na  tętnicę  ramienną  po  złamaniu  nadkłykciowym
kości ramiennej,

D . znacznego  przemieszczenia  odłamów  kostnych  nasad
dalszych  kości  przedramienia  nie  prawidłowo
nastawionych.

Zadanie 0.
Oceny  odsetka  oparzonej  powierzchni  u  dzieci  dokonuje  się  na
podstawie:

A.  reguły "dziewiątek" Wallace'a,
B.  tabel Lunda i Browdera,
C.  skali Norton,
D.  metody Kossakowskiego.



Zadanie 0.
Pacjent leczony z powodu złamania kręgosłupa przy zastosowaniu
gorsetu ortopedycznego, powinien nosić gorset:

A .  w dzień, bez zdejmowania na noc,
B.  w dzień, zdejmując na noc,
C.  zakładać na noc, nosić w dzień z przerwami,
D.  nosić w dzień z przerwami, nie zdejmować na noc.

Zadanie 0.
Po wykonanej arteriografii pacjent powinien:

A . leżeć  z  unieruchomioną  kończyną  dolną  przez  ok.  24
godziny i nie zginać jej,

B.  leżeć w pozycji wysokiej przez godzinę,
C . leżeć  z  unieruchomioną  kończyną  dolną  przez  godzinę  i

nie zginać jej,
D.  siedzieć na łóżku ze spuszczonymi nogami.

Zadanie 0.
W  przypadku  wycięcia  całego  płuca,  błędnym  jest  podłączenie
pozostawionego  podczas  zabiegu  drenu  do  ssania,  gdyż  grozi  to
wystąpieniem:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  przesunięcia się śródpiersia na stronę operowaną,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

Zadanie 0.
Do objawów zatoru tętnicy płucnej NIE zalicza się:

A .  bradykardii,
B.  przyspieszonej czynności serca,
C.  bólu w klatce piersiowej,
D.  duszności.

Zadanie 0.
P o przeprowadzonym zabiegu wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej
należy wiedzieć, że NIE wolno:

A . utrzymywać  ręki,  na  której  wytworzona  jest  przetoka  w
elewacji,

B . zakładać ciasnych opatrunków obejmujących obwód ręki i
pozwalać choremu leżeć na operowanej ręce,

C . sprawdzać  przepływu  krwi  przez  przetokę  (przez
wyczuwanie  wibracji  w  miejscu  wytworzonej  przetoki,
oraz przez wysłuchiwanie towarzyszącego pomruku),

D . poruszać  ręką  i  wykonywać  prostych  czynności  np.
używania sztućców przez kilkanaście godzin po wykonanym
zabiegu.



Zadanie 0.
Kontrola  pola  operacyjnego  w  warunkach  sali  operacyjnej  u
chorego po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych tzw. by-passy
wieńcowe  (CABG)  odbywa  się,  gdy  objętość  utraconej  krwi
przekracza:

A . 200  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  500  ml  w  ciągu  4
godzin,

B . 300  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  700  ml  w  ciągu  4
godzin,

C . 500 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 4
godzin,

D . 700 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 6
godzin.

Zadanie 0.
Niepokojącą  objętością  krwi  pojawiającą  się  w  ciągu  godziny  w
drenażu po zabiegu torakochirurgicznym i  zmuszającą lekarzy do
rozważenia konieczności reoperacji, jest objętość powyżej:

A .  100 ml,
B.  150 ml,
C.  200 ml,
D.  250 ml.

Zadanie 0.
Celem przedoperacyjnej rehabilitacji oddechowej jest nauka:

A.  oddychania przy użyciu przepony i pokasływania,
B . szybkiego  i  płytkiego  oddechu,  nie  powodującego

dolegliwości bólowych,
C . głębokich oddechów z wykorzystaniem przepony i unikania

kaszlu,
D . oddychania  przy  użyciu  przepony,  prawidłowej  techniki

inhalacji,  skutecznego  kaszlu,  niefarmakologicznych
sposobów zwalczania bólu i ochrony miejsca operowanego.

Zadanie 0.
Podczas  transportu  chorego  po  zabiegu  torakochirurgicznym  z
bloku  operacyjnego  i  w  czasie  przebywania  na  oddziale
pooperacyjnym należy unikać:

A.  układania chorego w pozycji półwysokiej,
B.  układania chorego płasko w pozycji leżącej,
C.  pionizacji chorego w dobie zabiegu,
D.  zabiegów kinezyterapeutycznych.



Zadanie 0.
Chory,  przyjmujący  doustnie  antykoagulant,  powinien  stosować
dietę:

A . zrównoważoną  i  ograniczać  w  niej  spożywanie  zielonych
warzyw  i  olejów  roślinnych  zawierających  dużo  witaminy
K ,

B . z  ograniczonym  spożywaniem  tłuszczów  zwierzęcych  na
rzecz olejów roślinnych i spożywać duże ilości warzyw,

C . lekkostrawną,  unikać  pokarmów  ciężkostrawnych  i
wzdymających,

D . urozmaiconą, bogatą w błonnik i  witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach.

Zadanie 0.
D o  zadań  pielęgniarek,  położnych  wykonujących  czynności
związane z przetaczaniem krwi należy:

A . wypełnienie  i  złożenie  zamówienia  na  krew  i  je j
składniki,

B . poinformowanie  pacjenta  o  ryzyku  i  korzyściach
wynikających z prztoczenia,

C . identyfikacja  biorcy  i  kontrola  dokumentacji  przed
przetoczeniem,

D . odnotowanie  w  formularzu  historii  choroby  informacji  o
przetoczeniu i ewentualnych powikłaniach.

Zadanie 0.
W  opiece nad chorym z niedokrwieniem kończyn przeciwwskazane
jest:

A . częste mycie kończyn w temperaturze nie przekraczającej
37˚C,

B.  układanie kończyny w uniesieniu,
C.  ogrzewanie kończyny termoforem o wysokiej temperaturze,
D.  zaprzestanie palenia tytoniu.

Zadanie 0.
Osocze rozmraża się w temperaturze:

A.  pokojowej,
B.  37˚C,
C.  60˚C,
D.  80˚C.



Zadanie 0.
P o  których  zabiegach  torakochirurgicznych  przeciwwskazane  jest
podłączenie drenów do ssania?

A.  segmentektomii,
B.  lobektomii,
C.  pneumonektomii,
D.  bilobektomii.

Zadanie 0.
Wartością  krytyczną  otrzymaną  podczas  nieinwazyjnego  badania
zapewniającego  ciągły  odczyt  saturacji  t lenem  krwi  tętniczej
(SaO2) jest wartość:

A.  95%,
B.  85%,
C.  75%,
D.  65%.

Zadanie 0.
O  jakich  odstępach  czasowych  po  podaniu  kolejnych  dawek
profilaktycznych heparyny drobnocząsteczkowej należy pamiętać w
przypadku wyjmowania cewnika zewnątrzoponowego u pacjenta?

A . p o  upływie  6  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  6  h  przed
podaniem kolejnej dawki,

B . p o  upływie  12  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  co
najmniej 12 h przed podaniem kolejnej dawki,

C . p o upływie co najmniej 12 h od ostatniej dawki heparyny
i 6 h przed podaniem następnej dawki,

D . p o  upływie  10  h  od  ostatniej  dawki  heparyny,  a  kolejną
dawkę można podać bezpośrednio po usunięciu.

Zadanie 0.
N a  czym  polega  przygotowanie  pola  operacyjnego  do  zabiegu
pomostowania tętnic wieńcowych?

A.  kąpieli całego ciała, strzyżeniu klatki piersiowej,
B . kąpieli  chorego,  strzyżeniu  klatki  piersiowej  oraz

pachwin,
C.  dokładnym umyciu klatki piersiowej i jej strzyżeniu,
D . kąpieli  całego  ciała,  strzyżeniu  klatki  piersiowej,

pachwin oraz obu kończyn dolnych.



Zadanie 0.
Pacjent  z  obrażeniami  klatki  piersiowej,  u  którego  wystąpiła
odma opłucnowa, ma założony drenaż opłucnej ssący trzybutlowy.
Która z butli reguluje siłę ssania?

A.  pierwsza najbliżej klatki piersiowej chorego,
B.  druga wypełniona do 15-20 cm płynem,
C.  trzecia podłączona do ssania,
D.  wszystkie trzy butle.

Zadanie 0.
Prowadząc bilans płynów u chorego, należy uwzględnić:

A . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu,

B . objętość  płynów  i  rodzaj  płynów  przetoczonych  dożylnie,
i lość  wydalonego  moczu,  i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,
drenu, przetoki jelitowej,

C . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydalonego  moczu,
i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,  drenu,  przetoki
jelitowej,

D . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydzieliny  ze
zgłębnika, drenu, przetoki jelitowej.

Zadanie 0.
Pacjentowi z nawracająca kamicą moczanową, NIE zaleca się:

A . przyjmowania  większej  i lości  płynów,  warzyw,  owoców,
potraw mącznych kasz, mleka,

B . diety  z  dużą  zawartością  związków  purynowych
występujących w podrobach mięsnych, czekoladzie, kakao,
kawie, mocnej herbacie,

C . diety  ograniczającej  zawartość  związków  purynowych
występujących w podrobach mięsnych, czekoladzie, kakao,
kawie, herbacie, rybach,

D . stosowania  leków  zwiększających  wydalanie  substancji
tworzących kamienie.

Zadanie 0.
Aby  zapewnić  drożność  cewników  po  zabiegu  operacyjnym
adenomectomii, pacjentowi:

A .  podłącza się płyny drogą dożylną,
B.  zaleca się picie dużej ilości płynów,
C.  podłącza się stały przepływ,
D.  wykonuje się wszystkie powyższe działania.



Zadanie 0.
Przygotowanie  pacjenta  (mężczyzny)  do  cystoskopii,  polega
między innymi na:

A . opróżnieniu  pęcherza  moczowego,  podaniu  leku
uspakajającego,

B.  uświadomieniu celu zabiegu, uprzedzeniu o powikłaniach,
C . wypełnieniu  pęcherza  moczowego,  przygotowaniu

psychicznym do zabiegu, pomocy w odpowiednim ułożeniu
na stole,

D . podłączeniu  szybkiego  wlewu  kroplowego,  wykonaniu
nasiadówki.

Zadanie 0.
Obserwując  pacjenta  po  zabiegu  PCNL  (przezskórna
nefrolitotrypsja),  należy  zwrócić  uwagę  na  nasilenie
krwawienia, z:

A .  przetoki nerkowej,
B.  dróg rodnych,
C.  przewodu pokarmowego,
D.  przetoki nadłonowej.

Zadanie 0.
Krwiomocz może być pierwszym objawem:

A.  rozrostu gruczołu krokowego,
B.  kamicy układu moczowego,
C.  przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek,
D . choroby  nowotworowej  w  układzie  moczowym  lub  w

zaawansowanym nowotworze narządu rodnego.

Zadanie 0.
Podstawowym objawem klinicznym raka pęcherza moczowego jest/są:

A.  nasilone objawy dyzuryczne,
B.  bezbolesny krwiomocz,
C.  oddawanie moczu w nocy,
D.  nietrzymanie moczu.

Zadanie 0.
Pierwszym i często jedynym objawem nowotworu jądra, jest:

A .  bolesne powiększenie jądra,
B.  niebolesne powiększenie jądra,
C.  obrzęk moszny,
D.  ropień jądra.



Zadanie 0.
D o  powikłań  długotrwałego  utrzymywania  cewnika,  należy
zaliczyć:

A . objawowe  zakażenia  układu  moczowego,  zwężenie  cewki
moczowej, kamicę dróg moczowych,

B.  odleżyny, odparzenia, zniekształcenia cewki moczowej,
C . cienki  strumień  moczu,  ustawiczne  krwawienia  z  dróg

moczowych, nietrzymanie moczu,
D.  zakażenia, nietrzymanie moczu, odleżyny.

Zadanie 0.
Częstomocz,  parcie  naglące,  ból  w  okolicy  nadłonowej,  gorączka
i nudności to objawy:

A.  zakażenia układu moczowego,
B.  zapalenia pęcherza moczowego,
C.  kolki nerkowej,
D.  zapalenia jądra.

Zadanie 0.
Parcie  na  mocz,  ból  w  podbrzuszu,  wyczuwalny  w  badaniu
fizykalnym przepełniony pęcherz moczowy, to objawy:

A.  całkowitego zatrzymania moczu,
B.  częściowego zatrzymania moczu,
C.  moczenia paradoksalnego,
D.  mieszanego zatrzymania moczu.

Zadanie 0.
Trening  pęcherza  moczowego,  w  przypadku  nietrzymania  moczu
polega na:

A.  ustaleniu planowych odstępów czasu między mikcjami,
B . planowym, co tygodniowym wydłużaniu o 15 minut odstępu

czasu między mikcjami,
C . wzmocnieniu kontroli korowej nad mechanizmem czuciowym

pęcherza moczowego,
D.  stosowaniu wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Stałe  płukanie  i  drenowanie  pęcherza  moczowego  odbywa  się  z
wykorzystaniem jałowego, płuczącego roztworu wprowadzonego do
pęcherza moczowego, z szybkością:

A.  poniżej 20 kropli na minutę,
B.  powyżej 100 kropli na minutę,
C.  30-60 kropli na minutę,
D.  szybkość jego podawania nie ma znaczenia.



Zadanie 0.
Dopasowując  płytkę  do  przetoki  (urostomii),  należy  pamiętać  o
zasadzie:

A . otwór  w  płytce  powinien  dokładnie  odpowiadać  wielkości
przetoki,

B . otwór w płytce powinien być większy o  2  cm od średnicy
przetoki,

C . otwór w płytce powinien być większy o  1  cm od średnicy
przetoki,

D . wielkość  otworu  w  płytce  nie  ma  znaczenia  dla
pielęgnacji skóry.

Zadanie 0.
Pielęgnacyjnymi  sposobami  prowokowania  mikcji,  są  między
innymi:

A . podawanie  dużej  i lości  płynów  do  picia,  wykonywanie
nasiadówek, podawanie leków moczopędnych,

B . szybkie  podłączenie  wlewu  kroplowego,  zaprowadzenie
chorego do toalety, podanie kaczki,

C . wykonanie  toalety  dróg  moczowych,  zastosowanie  środka
odkażającego, zmiana pościeli,

D . odkręcenie  kranu,  zapewnienie  intymności,  polanie
krocza ciepłą wodą.

Zadanie 0.
D o  późnych  powikłań  po  leczeniu  chirurgicznym  zapalenia
wyrostka robaczkowego u dziecka, należy:

A.  tkliwość i ból okolicy w miejscu wykonania zabiegu,
B.  niedrożność mechaniczna,
C.  niedrożność porażenna,
D.  czynnościowe zaparcie.

Zadanie 0.
Pielęgnując  dziecko  z  podejrzeniem  uszkodzenia  narządów  jamy
brzusznej, przede wszystkim należy:

A.  zapewnić odpowiednią ilość płynów do przetaczania,
B.  przygotować odpowiednią ilość środków przeciwbólowych,
C . systematycznie  kontrolować  ciśnienie  tętnicze  krwi,

tętno, diurezę,
D.  prowadzić gimnastykę oddechową.



Zadanie 0.
Operacje  wytwórcze  odbytu  i  odbytnicy,  przeprowadza  się  u
dziecka:

A.  w pierwszej dobie po urodzeniu,
B.  w okresie noworodkowym,
C.  gdy osiągnie masę ciała około 4 kg,
D.  gdy osiągnie masę ciała około 10 kg.

Zadanie 0.
We wrodzonej niedrożności dwunastnicy:

A.  u noworodka zawsze występuje brak oddania smółki,
B.  brzuch noworodka jest mały lub zapadnięty,
C . u  noworodka  zawsze  następuje  nasilenie  żółtaczki

fizjologicznej,
D.  u matki w czasie ciąży często występuje małowodzie.

Zadanie 0.
Operacyjne  zamknięcie  kolostomii  u  dziecka  po  zabiegu
odtwórczym  odbytu  poprzedza  poszerzanie  wytworzonego  odbytu,
przez okres:

A.  kilku dni,
B.  jednego tygodnia,
C.  dwóch tygodni,
D.  1-3 miesięcy.

Zadanie 0.
U  rocznego  dziecka  w  pierwszych  godzinach  po  zabiegu
operacyjnym objawem niebezpiecznym, jest:

A .  utrzymująca się senność,
B.  stały wzrost częstotliwości tętna,
C.  diureza godzinowa 2 ml/kg,
D.  brak przyrostu masy ciała.

Zadanie 0.
U  noworodka, po operacji zespolenia przełyku, karmienie doustne
po wyjęciu zgłębnika albo obok niego, rozpoczyna się w:

A.  4û5 dobie, po kontrastowym badaniu przełyku,
B.  8û10 dobie, po kontrastowym badaniu przełyku,
C.  16û17 dobie, po kalibrowaniu przełyku,
D.  21û22 dobie, po kalibrowaniu przełyku.



Zadanie 0.
Zapobiegając  powstawaniu  przykurczy  u  dziecka  oparzonego,
należy:

A . zachęcać  dziecko  do  wykonywania  wczesnych  ruchów
(wprowadzać elementy fizjoterapii),

B . unieruchamić  dziecko  tak,  aby  powstrzymać  je  od
dotykania powierzchni oparzenia,

C . unieruchomić  okolicę  oparzoną  tak,  aby  zmniejszyć
dolegliwości bólowe,

D . dbać  o  utrzymanie  w  czystości  sali ,  w  której  dziecko
przebywa.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  (powyżej  50%  przypadków)  występowania
krwistych stolców u niemowląt jest:

A .  martwicze zapalenie jelit,
B.  wgłobienie,
C.  choroba Crohna,
D.  polip odbytnicy.

Zadanie 0.
W  profilaktyce  powikłań  oddechowych  u  pacjenta,  który  ma
założoną rurkę tracheostomijną, należy zwrócić szczególną uwagę
na:

A.  utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia rurki,
B.  stosowanie diety bogatobiałkowej,
C.  utrzymanie odpowiedniego toru oddychania,
D . systematyczne  odsysanie  zalegającej  wydzieliny  z  dróg

oddechowych.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  krwawienia  z  przewodu  pokarmowego  w
okresie do 2 roku życia dziecka, jest krwawienie:

A.  z uchyłku Meckela,
B.  błony śluzowej żołądka,
C.  z przetoki aortalno-jelitowej,
D.  w chorobie Leśniowskiego-Crohna.

Zadanie 0.
Pielęgnując  dziecko  po  zabiegu  operacyjnym,  u  którego  w  jamie
otrzewnej pozostawiono dren należy zwrócić szczególną uwagę na:

A.  napięcie mięśniowe powłok brzusznych,
B.  wczesne rozpoczęcie zajęć fizjoterapeutycznych,
C.  ilość i rodzaj drenowanej treści,
D.  częste podawanie środków przeciwbólowych.



Zadanie 0.
Oddech  paradoksalny  u  dziecka  jest  stanem  zagrożenia  życia  i
charakteryzuje się:

A . intensywną  pracą  skrzydełek  nosowych,  zapadaniem  się
dołów nadobojczykowych,

B . poziomym ustawieniem żeber i jednoczesnym wypchnięciem
jamy brzusznej do góry,

C . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber  i
mostka przy jednoczesnym wypchnięciu jamy brzusznej do
góry,

D . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber,
zapadaniem się pęcherzyków płucnych.

Zadanie 0.
Niemowlę, u którego doszło do wgłobienia jelit, oddaje stolec:

A.  zielony, papkowaty, cuchnący,
B.  odbarwiony, jasny, papkowaty ze śluzem,
C.  z domieszką krwistego śluzu (tzw. galaretka malinowa),
D.  zaparty, uformowany, twardy, ciemnobrązowy.

Zadanie 0.
Niemowlę z podejrzeniem zatkania dróg oddechowych ciałem obcym,
układamy:

A . n a  plecach,  nadgarstki  obu  własnych  dłoni  kładziemy
jeden na drugim powyżej pępka i wykonujemy uciśnięcia,

B . n a plecach, klękamy obok lub okrakiem nad jego udami i
wykonujemy szereg uciśnięć,

C . n a  przedramieniu  opartym  o  własne  udo  i  wykonujemy
uderzanie  w  plecy  na  przemian  z  uciskiem  klatki
piersiowej po odwróceniu,

D.  na brzuchu i wykonujemy rękoczyn Heimlicha.

Zadanie 0.
Jakie  parametry  dla  noworodka  donoszonego  po  zabiegu
operacyjnym  w  obrębie  jamy  brzusznej  powinna  ustawić
pielęgniarka w inkubatorze zamkniętym?

A . temperatura  powietrza  39˚  -  40˚  C,  wilgotność  powietrza
95-100%,

B . temperatura  powietrza  37˚  -  39˚  C,  wilgotność  powietrza
70-80% ,

C . temperatura  powietrza  32˚  -  36˚  C,  wilgotność  powietrza
80-90 %,

D . temperatura  powietrza  34˚  -  38˚  C,  wilgotność  powietrza
60-70 %.



Zadanie 0.
W  celu  sprawdzenia  u  dziecka,  czy  koniec  zgłębnika  znajduje  s ię
w żołądku, należy:

A.  podać 50 ml ciepłej wody przez zgłębnik,
B.  podać 50 ml ciepłej mieszanki przez zgłębnik,
C.  wykonać aspirację zawartości żołądka strzykawką,
D.  poprosić, aby dziecko cały czas mówiło.

Zadanie 0.
Bezpośrednio po zabiegu operacyjnym wycięcia migdałków, dziecko
powinno być ułożone w pozycji:

A .  płaskiej na plecach,
B.  półwysokiej,
C.  wysokiej z pochyleniem do przodu,
D.  płaskiej na brzuchu lub na boku.

Zadanie 0.
Skutki zbyt niskiego poziomu stresu to:

A.  urastanie prostych prac do ogromnych zadań,
B.  zaburzenia koncentracji,
C .  zwolniony refleks,
D.  lęk i zamęt w głowie.

Zadanie 0.
Istotą  wszystkich  konfliktów  jest  sprzeczność  przekonań  i/lub
sprzeczność  interesów.  Poniżej  podano  nazwy  czterech  rodzajów
konfliktów.  Różnice  między  nimi  polegają  na  liczbie  osób
(stron)  uwikłanych  w  konflikt.  Konflikty,  w  którym  uczestniczą
co najmniej dwie osoby, to konflikty:

A.  wewnętrzne,
B.  indywidualne,
C.  interpersonalne,
D.  międzygrupowe.

Zadanie 0.
Przy planowaniu programu kształcenia pierwszą czynnością jest:

A .  wdrożenie i realizacja programu,
B . zebranie  informacji  zwrotnej  od  uczestników  i

wykładowców,
C.  opracowanie szczegółowych celów kształcenia,
D . sprecyzowanie  celów  ogólnych,  szczegółowych  i  wybór

terenu działania.



Zadanie 0.
Planowanie nauki własnej, to:

A .  dobór najlepszych metod pracy i planowania,
B . podział  zadania  na  elementy,  których  realizowanie

składa się na osiągnięcie celu,
C . osiągnięcie  założonego  celu  w  sposób  najbardziej

niezawodny  i  ekonomiczny,  poprzez  realizację  zadań
cząstkowych w określonej kolejności,

D.  bieżące realizowanie celów, bieżące planowanie.

Zadanie 0.
Postawy  wobec  osób  niepełnosprawnych,  które  są  wyrazem
akceptacji  i  skłaniają  ich  otoczenie  do  różnego  rodzaju  działań
ułatwiających im życie, to postawy:

A.  antyintegracyjne,
B.  asertywne,
C.  prointegracyjne,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
W  modelu  klasycznym  opieki  szpitalnej,  zasadnicze  działania
pracowników medycznych skupiają się na:

A.  rozpoznaniu choroby,
B.  udzielaniu wsparcia rodzinie,
C.  udzielaniu wsparcia pacjentowi,
D . leczeniu i  udzielaniu pomocy pacjentowi w ostrym stanie

choroby,  przy  założeniu,  że  prognoza  choroby  jest
odwracalna.

Zadanie 0.
Samodzielne  wykonywanie,  którego  z  poniższych  świadczeń
diagnostycznych  i  medycznych  jest  uwarunkowane  posiadaniem
tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa?

A . zakładanie  cewnika  do  pęcherza  moczowego  i  usuwanie
założonego cewnika,

B.  kaniulacji żył obwodowych,
C . kierowanie  na  badania  lub  pobieranie  materiałów  do

badań bakteriologicznych,
D . testów diagnostycznych dla  oznaczenia ciał  ketonowych i

glukozy we krwi i moczu.



Zadanie 0.
Odpowiedzialność  zawodową  za  postępowanie  nieetyczne  ponoszą
pielęgniarki i położne przed:

A.  Sądem Pracy,
B.  Sądem Powszechnym,
C.  organami samorządu pielęgniarek i położnych,
D.  kierownictwem zakładu.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  zasad  gwarantuje  poprawność  kalkulacji
kosztu jednostkowego świadczenia?

A . oparcie  kalkulacji  na  rzetelnej  dokumentacji  rachunku
kosztów w firmie,

B.  wysoki stopień szczegółowości informacji,
C.  oparcie kalkulacji na długotrwałym monitoringu kosztów,
D . wykorzystanie informacji pozyskanych z konkurencyjnych

zakładów.

Zadanie 0.
Jaki jest pierwszy etap procesu planowania?

A.  przypisywanie odpowiedzialności,
B.  ocena rezultatów,
C.  określenie celów,
D.  ustalenie harmonogramu pracy.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
W  całościowym  podejściu  do  zarządzania  jakością  (Total  Quality
Management) w podmiocie leczniczym, klientem jest:

A .  pacjent,
B.  pacjent i jego rodzina,
C.  pacjent, jego rodzina oraz lekarze i pielęgniarki,
D . pacjent,  jego  rodzina,  lekarze,  pielęgniarki  i  położne,

inni  fachowi  i  niefachowi  pracownicy,  studenci,
towarzystwa, grupy pomagające pacjentowi po opuszczeniu
podmiotu leczniczego.



Zadanie 0.
Palenie  tytoniu,  siedzący  tryb  życia,  otyłość,  zbyt  duże
napięcie psychiczne zalicza się do mierników zdrowia:

A.  negatywnych,
B.  pozytywnych,
C.  narażenia (ryzyka),
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe.

Zadanie 0.
Liczba  zgonów  na  daną  jednostkę  chorobową  w  danym  roku  w
stosunku do liczby zachorowań na tę jednostkę to wskaźnik:

A.  śmiertelności,
B.  umieralności,
C.  umieralności proporcjonalnej,
D.  zapadalności.

Zadanie 0.
Promocja zdrowia, to:

A . wczesne  diagnozowanie  i  leczenie  chorób  cywilizacyjnych
u osób czynnych zawodowo,

B.  okresowe szczepienia ochronne dzieci i dorosłych,
C . zapobieganie chorobom zakaźnym w środowisku wychowania

i nauczania, pracy,
D . proces  umożliwiający  ludziom  zwiększenie  kontroli  nad

swoim  zdrowiem  oraz  stwarzający  im  możliwość  jego
umacniania.

Zadanie 0.
Zwężenia źrenic NIE obserwuje się w zatruciu:

A.  morfiną,
B.  kokainą,
C.  trichloroetanolem,
D.  związkami fosfoorganicznymi.

Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.



Zadanie 0.
Język  pacjenta  pokryty  jest  grubą  warstwą  białego  nalotu,  który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

A.  infekcję drożdżakową,
B.  aftowe zapalenie jamy ustnej,
C.  leukoplakię,
D.  język geograficzny.

Zadanie 0.
Zalecana  energia  defibrylacji  dla  defibrylatorów  jednofazowych,
zarówno dla pierwszego jak i kolejnych wyładowań, wynosi:

A .  150 J,
B.  200 J,
C.  300 J,
D.  360 J.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, polega na:

A.  wydłużeniu czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego,
B . zupełnym  przerwaniu  przewodzenia  w  węźle

przedsionkowo-komorowym,
C.  przewodzeniu drogą dodatkową,
D . okresowym  przerwaniu  przewodzenia

przedsionkowo-komorowego.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga, polega na:

A . stwierdzaniu  bolesności  przy  opukiwaniu  w  okolicy
lędźwiowej,

B.  braku reakcji źrenic na światło,
C . bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku

powłok brzusznych,
D . bolesności  uciskowej  przy  nagłym  oderwaniu  ręki  silnie

uciskającej powłoki brzuszne.



Zadanie 0.
Pierwszoplanowym  postępowaniem  u  pacjenta  po  epizodzie
tonięcia, jest:

A .  udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji,
B .  osuszenie pacjenta,
C.  dążenie do przywrócenia normotermii,
D.  wykonanie bezpośredniego masażu serca.

Zadanie 0.
U  pacjentki  wystąpiła  ostra  duszność,  kaszel,  hipotonia,  si lny
ból  w  klatce  piersiowej  i  uczucie  strachu.  Po  podaniu  tlenu
wykonano EKG, które wykazało tachykardię bez innych odchyleń od
stanu prawidłowego. Wymienione objawy wskazują na:

A.  zawał serca,
B.  tamponadę serca,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  pęknięcie tętniaka aorty.

Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Objaw Kerniga polega na:

A . występowaniu  bólu  podczas  próby  przygięcia  głowy  do
klatki piersiowej,

B . występowaniu bólu podczas próby wyprostowania w kolanie
nogi zgiętej w stawach biodrowym i kolanowym,

C.  sztywności karku,
D . zgięciu  kończyn  dolnych  w  stawach  biodrowych  i

kolanowych przy przygięciu głowy do klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  "w  krzyżu"  przy  pochylaniu  się  oraz  bóle  łydek
podczas  dłuższych  spacerów.  Uwagę  zwraca  także  ochłodzenie
kończyn dolnych. U pacjenta należy zbadać tętno na tętnicach:

A.  udowych i grzbietowych stóp,
B.  podkolanowych i piszczelowych tylnych,
C.  podkolanowych i piszczelowych przednich,
D.  Prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
W czasie badania nerwów czaszkowych bierze się pod uwagę m. in.
płynność  mowy  pacjenta,  wygląd  jego  języka  pod  kątem  zaników
mięśni,  ewentualnych  drżeń  drobnopęczkowych  oraz  symetrii  w
trakcie  jego  wysuwania.  Jaki  nerw  czaszkowy  podlega  takiej
ocenie?

A.  trójdzielny (n. V),
B.  twarzowy (n. VII),
C .  dodatkowy (n. XI),
D.  podjęzykowy (n. XII).



Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.

Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
Miejscem  fizjologicznego  odgłosu  opukowego  stłumionego,  w
trakcie badania opukiwaniem klatki piersiowej jest okolica:

A.  lewego łuku żebrowego i żołądka,
B.  prawego łuku żebrowego i serca,
C.  lewego i prawego łuku żebrowego,
D.  prawego łuku żebrowego i żołądka.

Zadanie 0.
Znaczenie  zdrowego  środowiska  dla  zdrowia  społeczeństwa  było
przedmiotem wyjaśnień:

A.  V. Henderson,
B.  F. G. Abdellah,
C.  F. Nightingale,
D.  P. Benner.

Zadanie 0.
Drugi etap procesu pielęgnowania obejmuje:

A . ustalanie  celu  opieki,  dobieranie  działań,  formułowanie
planu opieki nad pacjentem i jego środowiskiem,

B.  ustalanie celu opieki, planowanie opieki,
C.  formułowanie planu opieki, dobieranie działań,
D.  planowanie opieki nad pacjentem.



Zadanie 0.
Co to są metody badawcze?

A . typowe  i  powtarzalne  sposoby  zbierania,  opracowywania,
analizy  i  interpretacji  danych  empirycznych  służące  do
uzyskiwania  maksymalnie  lub  optymalnie  uzasadnionych
odpowiedzi na stawiane w nich pytania,

B . zespół  celowych  czynności  i  środków,  w  szczególności
prowadzących  do  wykonania  określonego  zadania  lub
rozwiązania danego problemu,

C.  sposoby uzyskiwania pożądanych danych,
D . system  reguł,  dotyczących  organizowania  określonej

działalności badawczej.

Zadanie 0.
Prowadzenie badań naukowych w pielęgniarstwie ma na celu:

A.  poprawę jakości pielęgnowania i jej oceny,
B . uzyskać racjonalną, naukową podstawę do profesjonalnej

praktyki,
C.  odpowiedź A i B,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Za początek pielęgniarstwa zawodowego przyjmuje się:

A .  utworzenie pierwszej szkoły pielęgniarstwa w Londynie,
B.  opracowanie kodeksu etyki zawodowej,
C.  powstanie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek,
D.  przyjęcie definicji pielęgnowania V. Henderson.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie samodzielne oznacza:

A . wykonywanie  przez  pielęgniarkę  zadań  leczniczych  bez
zlecenia lekarza,

B . samodzielne  zbieranie  przez  pielęgniarkę  wywiadu  i
planowanie opieki,

C . decydowanie  przez  pielęgniarkę  o  diecie  i  trybie  życia
pacjenta,

D . pozostawienie  w  gestii  pielęgniarki  decyzji  o  sprawach
dotyczących pielęgnowania pacjenta.

Zadanie 0.
Którą  z  miar  statystycznych  należy  wyznaczyć,  aby
scharakteryzować  zmienność  miesięcznej  l iczby  wykonywanych
operacji w roku, którego dotyczą dane?

A.  współczynnik asymetrii,
B .  medianę,
C.  modalną,
D.  odchylenie standardowe.



Zadanie 0.
Wyniki  wykonanych  badań  zapisano  w  pamięci  komputera.  Przy
nagłym  wyłączeniu  zasilania  komputera  informacja  zostanie
utracona z:

A .  dysku twardego,
B.  dysku elastycznego,
C.  pamięci ROM,
D.  pamięci RAM.

Zadanie 0.
Arkusz kalkulacyjny jest to:

A . program,  wykonujący  obliczenia  podobne  do  tych,  które
wykonuje kalkulator,

B . program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w
postaci tekstu, liczb,

C . program  do  kalkulowania  kosztów  budowy  budynków
mieszkalnych,  zużycia  materiałów,  np.  i lość  potrzebnych
pustaków, arkusze blachy itp.,

D . arkusz  papieru,  zawierający  tabelę  z  różnorodnymi
danymi liczbowymi.



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 121010
GRUPA 1
Zadanie 0.
Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu
jest:

A . zastosowanie  antybiotyków  o  szerokim  spektrum
działania,

B . właściwa terapia płynowa, która ma na celu przywrócenie
objętości  śródnaczyniowej  i  prawidłowej  perfuzji
tkankowej,

C.  zastosowanie intubacji dotchawiczej,
D . oznaczenie  poziomu  elektrolitów,  glukozy,  mocznika,

kreatyniny we krwi.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  wykonania  oklepywania  klatki  piersiowej,
jest:

A .  uraz czaszkowo-mózgowy,
B.  strumectomia,
C.  padaczka,
D.  zapalenie płuc.

Zadanie 0.
Zakażenia w kardiochirurgii związane są głównie z:

A .  istniejącym zakażeniem w sąsiadujących tkankach,
B.  wszczepieniem ciała obcego,
C.  angioplastyką,
D.  wszystkimi wymienionymi.

Zadanie 0.
Podaj  prawidłowy  termin  okresu  wizyt  kontrolnych  po  ekspozycji
na wirus HIV:

A.  12 miesięcy,
B.  co najmniej przez 6 miesięcy,
C.  3 miesiące,
D.  2 miesiące.

Zadanie 0.
Przeciwciała anty-HCV zwykle są wykrywane po 5-6 miesiącach od
zakażenia i utrzymują się przez okres:

A.  1 - 2 lat,
B.  2 - 4 lat,
C.  3 - 4 lat,
D.  4 - 6 lat.



Zadanie 0.
Wtórnymi  następstwami  niedożywienia  u  chorych  leczonych
chirurgicznie, są:

A . wzrost  chorobowości  i  śmiertelności,  zmniejszenie  masy
ciała,

B . zaburzenia  gojenia  się  ran,  wzrost  chorobowości  i
śmiertelności,

C.  upośledzenie odporności, atrofia błony śluzowej jelit,
D . zaburzenia  gojenia  się  ran,  niedokrwistość

niedobarliwa.

Zadanie 0.
Spośród  niżej  wymienionych,  do  zakażenia  ludzkim  wirusem
niedoboru odporności dochodzi:

A . p o  spożyciu  zakażonej  wirusem  żywności,  wspólne
używanie sztućców i naczyń,

B.  drogą wertykalną,
C . w  wyniku  wspólnego  korzystania  z  toalety,  wspólnego

używania sztućców i naczyń,
D . przez  ukąszenie  komara,  wypicie  płynów,  w  których

znajduje się wirus.

Zadanie 0.
Podczas działań ratunkowych powinno używać się czystego tlenu w
trakcie wentylacji każdego poszkodowanego, Z WYJĄTKIEM:

A.  ludzi po 65 roku życia,
B.  dzieci,
C.  osób oparzonych,
D.  noworodków.

Zadanie 0.
Najbardziej niebezpiecznym źródłem zakażenia wirusami HIV, HBV,
HCV jest:

A .  krew,
B.  mleko kobiece,
C.  wydzielina pochwowa,
D.  płyn otrzewnowy.

Zadanie 0.
Pacjent po zabiegu operacyjnym przeprowadzonym w znieczuleniu
zewnątrzoponowym powinien przyjąć pozycję:

A .  płaską z głową uniesioną pod kątem 30˚,
B.  płaską z głową uniesioną pod kątem 45˚ - 60˚,
C.  płaską z głową odgiętą ku tyłowi,
D.  półwysoką, na grzbiecie.



Zadanie 0.
W  okresie  starczym niektóre  choroby występują znacznie  częściej
niż u młodszych. Do najczęstszych z nich nie należy:

A.  miażdżyca,
B.  kamica żółciowa,
C.  zawał jelita,
D.  przerostowe zwężenie odźwiernika.

Zadanie 0.
Objawy,  takie  jak  bladość  powłok  skórnych,  ochłodzenie  skóry,
zwłaszcza  dystalnych  części  ciała,  oliguria,  tachykardia,
potliwość  skóry,  zmniejszenie  wartości  ciśnienia  tętniczego
krwi, zwiększenie częstotliwości oddechów, to objawy wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  hipowolemicznego.

Zadanie 0.
Prosze wskazać prawidłową odpowiedź odnośnie skręcenia stawu:

A . powierzchnie stawowe tracą ze sobą kontakt anatomiczny,
lecz po chwili wracają do właściwego położenia,

B.  skręcenie wymaga nastawienia,
C . następuje  niekiedy  uszkodzenie  dużych  naczyń  lub

nerwów,
D . wszystkie  wymienione  odpowiedzi  są  charakterystyczne

dla skręcenia stawu.

Zadanie 0.
Rozpoznanie niedrożności górnych dróg oddechowych odbywa się na
podstawie obserwacji:

A . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
wysłuchiwania  i  wyczuwania  na  policzku  ratownika
przepływu powietrza przez nos i usta poszkodowanego,

B . zawartości jamy ustnej oraz wysłuchiwania i  wyczuwania
n a  policzku  ratownika  przepływu  powietrza  przez  nos  i
usta poszkodowanego,

C . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
ułożenia  ratowanego  na  boku  z  głową  umieszczoną,  aby
możliwy był odpływ treści z jamy ustnej,

D . ruchów  paradoksalnych  klatki  piersiowej  i  uruchomienia
dodatkowych mięśni oddechowych.



Zadanie 0.
W stanach chorobowych przebiegających ze wzmożonym katabolizmem
bilans azotowy jest:

A .  dodatni,
B.  zerowy,
C.  ujemny,
D.  trudny do oceny.

Zadanie 0.
W  jakim  czasie  po  badaniu  gastroskopii  pacjent  może  otrzymać
posiłek?

A.  3 godziny po badaniu,
B.  gdy powróci odruch połykania,
C.  bezpośrednio po badaniu,
D.  15 minut po zabiegu.

Zadanie 0.
Prowadzenie  gimnastyki  oddechowej  zalecane  jest  dla
pacjenta/pacjentów:

A.  w przypadku złamania jednego żebra lub mostka,
B.  z ograniczoną aktywnością ruchową lub unieruchomionego,
C.  ze schorzeniami układu oddechowego,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 0.
Najwyższym ryzykiem zakażenia obarczone jest  założenie cewnika
centralnego do żyły:

A.  szyjnej wewnętrznej,
B.  głównej górnej,
C.  podobojczykowej,
D.  udowej.

Zadanie 0.
Wtórne zapalenie otrzewnej rozwija się:

A .  bez wyraźnego źródła zakażenia,
B . w  wyniku  masowego  przedostania  się  drobnoustrojów  z

jelita lub dróg moczowo-płciowych do jamy otrzewnej,
C . w  wyniku  procesów  chorobotwórczych  toczących  się  w

przewodzie pokarmowym,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.



Zadanie 0.
N a  i le  minut  przed  zabiegiem  operacyjnym  należy  podać
premedykację?

A.  10-15 minut,
B.  20-30 minut,
C.  60-90 minut,
D.  90-120 minut.

Zadanie 0.
Podstawowym  celem  ”analgezji  z  wyprzedzeniem”  poza  poprawą
jakości pooperacyjnej analgezji, jest:

A . szybszy  powrót  perystaltyki  jel it,  depresja  ośrodka
oddechowego i skrócenie pobytu chorego w szpitalu,

B . prewencja  powikłań  płucnych,  szybszy  powrót
perystaltyki jelit i zwiększony przepływ krwi,

C . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego,  prewencja
powikłań  płucnych  i  skrócenie  pobytu  chorego  w
szpitalu,

D . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego  oraz
upośledzenie odpowiedzi układu immunologicznego.

Zadanie 0.
Profilaktyka infekcji HCV w warunkach szpitalnych, polega na:

A.  badaniu dawców krwi na obecność przeciwciał anty HCV,
B . stosowaniu  sprzętu  jednorazowego  użytku  we  wszystkich

możliwych sytuacjach,
C . stosowaniu  do  dezynfekcji  sprzętu  wielorazowego  użytku

preparatów wirusobójczych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Preparatem  krwi  wolnym  od  ryzyka  przeniesienia  chorób
wirusowych jest/są:

A.  koncentrat krwinek czerwonych,
B.  krioprecypitat,
C.  albuminy,
D.  świeżo mrożone osocze.

Zadanie 0.
W  której  dobie  pooperacyjnej  ból  pooperacyjny  ma  największe
natężenie?

A.  drugiej,
B.  trzeciej,
C.  zerowej,
D.  pierwszej.



Zadanie 0.
Stałość środowiska wewnętrznego organizmu jest to:

A .  hemostaza,
B.  osmolalność,
C.  homeostaza,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Według  standardów  żywienia  dojelitowego,  jedynym  pewnym
potwierdzeniem  prawidłowej  lokalizacji  końca  zgłębnika
wprowadzanego w celu żywienia dożołądkowego jest:

A .  prześwietlenie z podaniem kontrastu przez zgłębnik,
B.  osłuchanie nadbrzusza stetoskopem po podaniu powietrza,
C.  aspirowanie treści żołądkowej i sprawdzenie jej pH,
D.  odgłos bulgotania w żołądku po podaniu 50 ml wody.

Zadanie 0.
Wprowadzenie  i  utrzymywanie  cewnika  w  żyle  głównej  zwiększa
przede wszystkim ryzyko wystąpienia powikłań:

A.  egzogennych,
B.  zakrzepowo-zatorowych,
C.  endogennych,
D.  nieswoistych.

Zadanie 0.
U osób starszych początek działania leku jest:

A .  opóźniony, a działanie wydłużone,
B.  przyspieszony, a działanie krótkotrwałe,
C.  opóźniony i działanie krótkotrwałe,
D.  zależne od rodzaju podawanego leku.

Zadanie 0.
W  czasie  badań  endoskopowych  jest  możliwość  zakażenia
następującymi wirusami:

A.  HBV i HCV,
B.  HIV,
C.  HAV, HEV oraz HIV
D.  HBV, HCV oraz HIV,

Zadanie 0.
U pacjenta z cewnikiem naczyniowym, z podejrzeniem bakteriemii,
u  którego  nagle  pojawi  s ię  gorączka,  z łe  samopoczucie,  dreszcze
i spadek ciśnienia, należy:

A.  zmienić opatrunek,
B.  w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
C.  monitorować ciśnienie krwi co 6 godzin,
D.  usunąć cewnik i wykonać badania bakteriologiczne.



Zadanie 0.
Najważniejsze  przeciwwskazania  do  uruchomienia  chorego
leczonego w oddziale chirurgii są następujące:

A.  bradykardia <35 uderzeń/min.,
B.  stan podgorączkowy, nudności, ból głowy,
C.  niestabilne nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
Przeszczep autologiczny, to przeszczep wykonywany:

A.  pomiędzy osobnikami tego samego gatunku,
B.  w obrębie tego samego organizmu,
C . pomiędzy  osobnikami  tego  samego  gatunku,  różnymi

genetycznie,
D.  pomiędzy osobnikami różnych gatunków.

Zadanie 0.
Z e względu na różnice anatomiczne, udrożnienie dróg oddechowych
małego dziecka podczas skutecznych działań ratunkowych wymaga:

A . silnego  ucisku  na  okolicę  podbródkową  i  wysunięcia
żuchwy ku górze,

B . ułożenia  dziecka  w  pozycji  bocznej  i  podłożenie  pod
żebra zwiniętego koca,

C . podłożenia  pod  plecy  ratowanego  dziecka  koca  lub
ręcznika grubości 2 - 3 cm,

D . wysunięcia  żuchwy  ku  górze  i  nieco  ku  przodowi  oraz
uniesienia klatki piersiowej.

Zadanie 0.
W czasie znieczulenia ogólnego są zniesione:

A.  świadomość, ból, odruchy i napięcie mięśniowe,
B.  świadomość, napięcie mięśniowe i ból,
C.  świadomość i ból,
D.  wyłącznie świadomość.

Zadanie 0.
P o  przetoczeniu  krwi  i  preparatów  krwiopochodnych  pojemnik  z
resztkami preparatu krwi należy przechowywać w temperaturze od
+2˚C do +6˚C, przez:

A.  24 godziny,
B.  48 godzin,
C.  3 dni,
D.  5 dni.



Zadanie 0.
Podczas  znieczulenia  podpajęczynówkowego  wśród  pacjentów
obserwuje się niekiedy:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
bóle głowy,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
tachykardię,

C . bóle  głowy,  zaburzenia  oddychania,  wzrost  diurezy
godzinowej,

D . zaburzenia  mowy,  obrzęki  na  kończynach  dolnych,
nudności.

Zadanie 0.
D o  błędów  w  profilaktyce  przeciwodleżynowej  zalicza  się
stosowanie:

A.  materacy zmiennociśnieniowych,
B.  fizjoterapii,
C.  stabilizacji pozycji chorego przy użyciu podpórek,
D.  długich przerw w zmianie ułożenia chorego.

Zadanie 0.
Tężyczka może wystąpić po operacji tarczycy na skutek:

A.  uszkodzenia lub wycięcia gruczołów przytarczycznych,
B.  uszkodzenia nerwów krtaniowych,
C.  zapadnięcia chrząstek tchawicy,
D.  uszkodzenia naczyń krwionośnych.

Zadanie 0.
Czynniki ryzyka posocznicy szpitalnej to:

A .  podeszły wiek chorego,
B.  cewnikowanie pęcherza moczowego,
C.  immunosupresja nabyta lub wrodzona,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Triada Virchowa zakłada, że zakrzepica żylna powstaje, gdy:

A . s ą  stosowane  leki  anestetyczne,  uszkodzony  jest
śródbłonek naczyń, pacjent jest w podeszłym wieku,

B . wykonano  zbyt  rozległy  zabieg  operacyjny,  pacjent
utracił dużą ilość krwi, występuje bezmocz,

C . występują  nieprawidłowości  krzepnięcia  krwi,
spowolnienie  przepływu  krwi,  uszkodzenie  ściany
naczynia,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Wirus HIV ulega inaktywacji w temperaturze:

A.  56˚ C,
B.  76˚ C,
C.  80˚ C,
D.  120˚ C.

Zadanie 0.
Czas i przebieg gojenia się rany zależy od:

A . rodzaju,  rozmiaru,  kształtu,  i lości  uszkodzonych
tkanek,  ciał  obcych,  warunków  odpływu  wydzieliny  oraz
stanu ukrwienia okolicy rany i zakażenia,

B . rodzaju,  oczyszczenia  rany,  prawidłowo  założonego
opatrunku i szwów,

C . rodzaju,  stopnia  ukrwienia,  szczelnego  zszycia  rany,
wieku pacjenta i chorób współistniejących,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Co jest zasadą drenażu czynnego rany?

A.  aspiracja treści siłą grawitacji,
B . aspiracja  wydzieliny  do  butli ,  w  której  jest  wytworzona

próżnia,
C.  osłonięcie jałowym opatrunkiem rany pooperacyjnej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Po nałożeniu opatrunku hydrofibre należy go:

A.  zdezynfekować,
B.  pokryć opatrunkiem wtórnym,
C.  przyciąć do wielkości rany,
D.  umocować plastrem.

Zadanie 0.
Odleżyna powstaje w wyniku:

A.  zaburzeń ukrwienia wywołanego uciskiem,
B.  zaburzeń ukrwienia wywołanego zakrzepem,
C . zaburzeń ukrwienia spowodowanego niedrożnością naczynia

wieńcowatego,
D . nadmiernie  miejscowego  gromadzenia  się  tkanki

tłuszczowej.



Zadanie 0.
N a  i le  godzin  przed  operacją  w  trybie  planowym  w  znieczuleniu
ogólnym pacjent może spożyć ostatni posiłek?

A.  6-8 godz.,
B.  15-20 godz.,
C.  10-12 godz.,
D.  4-6 godz..

Zadanie 0.
Pacjent  przed  wykonaniem  cholangiopankreatografii  wstecznej
powinien zostać na czczo, co najmniej:

A .  6 godzin,
B.  12 godzin,
C.  18 godzin,
D.  24 godziny.

Zadanie 0.
Samobadanie  piersi  jest  prostą  metodą  wczesnego  wykrywania
zmian w piersi i powinno być wykonywane przez kobiety:

A . p o  ukończeniu  20  roku  życia,  systematycznie  1  raz  w
miesiącu, bezpośrednio po miesiączce,

B . p o  ukończeniu  15  roku  życia,  systematycznie  2  razy  w
miesiącu, przed i po miesiączce,

C.  po ukończeniu 20 roku życia, codziennie,
D . p o  ukończeniu  35  roku  życia,  systematycznie  kilka  razy

w miesiącu.

Zadanie 0.
Najczęściej występującym zakażeniem szpitalnym jest zakażenie:

A.  miejsca operowanego (ZMO),
B.  układu oddechowego,
C.  układu moczowego,
D.  krwi lub szpiku (bakteriemie i posocznice).

Zadanie 0.
Wyczuwalne palpacyjne trzeszczenie tkanek jest późnym objawem:

A.  tężca,
B.  zaawansowanej zgorzeli gazowej,
C.  ropowicy kończyn,
D.  zastrzału podskórnego.

Zadanie 0.
Do zakażeń beztlenowych rany należą:

A.  ropień i ropowica,
B.  zanokcica i zastrzał,
C.  tężec i zgorzel gazowa,
D.  czyrak.



Zadanie 0.
Do oceny ryzyka zagrożenia powstania odleżyn, należą skale:

A . najczęściej  Norton,  ale  także  Douglas,  Waterloo,
Bradena,

B.  najczęściej Norton, ale także GDS, Glasgow, Waterloo,
C.  najczęściej Bradena i Baxtera, a także Kussmaula,
D . najczęściej  Norton,  ale  także  Baxtera,  Waterloo,

Hamiltona.

Zadanie 0.
Podczas nakładania opatrunku hydrokoloidowego na ranę,  należy
bezwzględnie zachować margines poza krawędź rany sięgający:

A.  0,5 - 1 cm,
B.  1 - 2 cm,
C.  2 - 3 cm,
D.  4 - 5 cm.

Zadanie 0.
W którym kwadrancie piersi najczęściej umiejscowiony jest guz?

A.  górnym, zewnętrznym,
B.  górnym, wewnętrznym,
C.  w obu tych kwadrantach występuje w równych ilościach,
D.  dolnym, zewnętrznym.

Zadanie 0.
Dekontaminacja jest to:

A . niszczenie drobnoustrojów na skórze przy użyciu środków
chemicznych,

B.  wyjaławianie narzędzi, bielizny, rąk,
C.  higieniczne mycie rąk z użyciem środka antyseptycznego,
D . usuwanie  lub  zabijanie  drobnoustrojów  za  pomocą

oczyszczania, dezynfekcji i sterylizacji.



Zadanie 0.
Pacjent  po  operacji  na  przewodzie  pokarmowym  z  założoną
gastrostomią.  Pierwszy  posiłek  należy  podać  w  następujący
sposób:

A . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  50  ml  wody
przegotowanej,  następne  porcje  zwiększa  się  obserwując,
czy  nie  wypływa  treść  koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma
uczucia rozpierania w żołądku,

B . podać ok. 150 ml wody przegotowanej, następna porcja po
upływie  30  minut,  obserwując,  czy  nie  wypływa  treść
koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  zalegania
żołądkowego,

C . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  50  ml  kleiku,  następne
porcje  zwiększa  się  obserwując,  czy  nie  wypływa  treść
koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  rozpierania  w
żołądku,

D . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  250  ml  wody
przegotowanej,  obserwując  czy  nie  wypływa  treść  koło
przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  rozpierania  w
żołądku.

Zadanie 0.
Do objawów przełomu tarczycowego należą:

A . wysoka  temperatura,  tachykardia,  wzrost  ciśnienia,
niepokój,  pobudzenie,  spadek  poziomu  wapnia,  sodu,
hiperglikemia,

B . wysoka  temperatura,  tachykardia,  wzrost  ciśnienia,
niepokój, pobudzenie, leukocytoza, wzrost poziomu sodu,
wapnia i hipoglikemia,

C . bradykardia,  apatia,  spadek  ciśnienia,  hipernatremia,
hiperkalcemia, hipoglikemia,

D . niepokój,  bradykardia,  wymioty,  biegunka,
hipernatremia, hiperkalcemia, hipoglikemia.

Zadanie 0.
Pacjent  z  wrzodziejącym  zapaleniem  jelita  grubego,  powinien
stosować dietę:

A .  mleczną,
B . wysokobiałkową  do  2,0  g  białka  na  1  kg  masy  ciała

należnej na 1 dzień,
C.  bogatobłonnikową,
D . bogatą  w  włókna  roślinne  o  niskiej  zawartości  sol i

mineralnych.



Zadanie 0.
Powikłaniem  chemioembolizacji  guza  wątroby  może  być  zespół
poembolizacyjny, objawiający się:

A . wysoką  temperaturą  ciała,  nudnościami,  wymiotami  i
bólem w lewym podżebrzu,

B . obniżoną  temperaturą  ciała,  nudnościami,  wymiotami  i
bólem w lewym podżebrzu,

C . obniżoną  temperaturą  ciała,  nudnościami,  wymiotami  i
bólem okolicy nakłucia,

D . wysoką  temperaturą  ciała,  nudnościami,  wymiotami  i
bólem w prawym podżebrzu.

Zadanie 0.
Czy  skracanie  czasu  hospitalizacji  np.  przez  ambulatoryjne
przygotowanie pacjentów do zabiegów planowych stanowi ochronę
pacjentów chirurgicznych przed zakażeniem?

A.  nie,
B.  tak,
C.  tak, gdy dotyczy drobnych zabiegów,
D.  tak, gdy dotyczy rozległych zabiegów.

Zadanie 0.
Leczenie,  które  polega  na  stosowaniu  leków  przeciwbólowych  i
przeciwkaszlowych  oraz  prowadzeniu  gimnastyki  oddechowej
stosuje się w przypadku:

A.  stłuczenia płuca,
B.  odmy podskórnej,
C.  stłuczenia skóry i mięśni,
D.  złamania żebra.

Zadanie 0.
U  chorych  ze  wstrząśnieniem  mózgu,  u  których  jest  rozpoznane
lub  podejrzane  złamanie  dołu  przedniego  czaszki,  NIE  zaleca  się
wykonania:

A.  cewnikowania pęcherza moczowego,
B.  punkcji lędźwiowej,
C.  zgłębnikowania żołądka przez nos,
D.  zgłębnikowania żołądka przez usta.



Zadanie 0.
O obecności krwiaka wewnątrzczaszkowego świadczą m. in. objawy:

A . nierówność  źrenic,  zbaczanie  gałek  ocznych,  porażenie
kończyn górnych,

B . zwężenie  źrenic,  symetryczność  gałek  ocznych,  porażenie
kończyn dolnych,

C . rozszerzenie  źrenic,  nieruchomość  gałek  ocznych,
porażenie kończyn górnych i dolnych,

D . szeroka  źrenica  po  stronie  krwiaka,  zbaczanie  gałek
ocznych, porażenie kończyn po stronie przeciwnej.

Zadanie 0.
Jeżeli  u  chorego  z  założonym  wyciągiem  na  kończynę  dolną
obciążniki  powodują  zsuwanie  się  w  dół  łóżka,  należy  zadbać  o
prawidłowy przeciwwyciąg poprzez:

A . usunięcie  takiej  i lości  obciążników,  aby  pacjent  nie
zsuwał się,

B . uniesienie  nożnej  części  łóżka  poprzez  podłożenie
odpowiednich podkładek,

C.  przymocowanie szerokim pasem tułowia pacjenta do łóżka,
D.  zastosowanie stałej blokady linki wyciągu.

Zadanie 0.
U  pacjenta  po  zabiegu  ortopedycznym  w  wyniku  wystąpienia
wysokiej gorączki, należy niezwłocznie:

A . zastosować  środki  chłodzące  i  t len  oraz  podawać  środki
p/gorączkowe,

B . dokonać  kontroli  rany  operacyjnej  przez  wycięte
"okienko",

C . podawać do picia zwiększoną i lość płynów o temperaturze
pokojowej,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
D o  charakterystycznych  objawów  wzmożonego  ciśnienia
śródczaszkowego należą następujące objawy:

A . bóle  głowy,  wymioty,  podwyższone  ciśnienie  tętnicze
krwi, tachykardia, hipertermia,

B . zawroty  głowy,  nudności,  obniżone  ciśnienie  tętnicze
krwi, bradykardia, hipotermia,

C . bóle  głowy,  wymioty,  podwyższone  ciśnienie  tętnicze
krwi, bradykardia, hipertermia,

D . nudności,  obniżone  ciśnienie  tętnicze  krwi,
bradykardia, hipotermia.



Zadanie 0.
Występowanie  znacznego  obniżenia  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
pacjenta po zabiegu operacyjnym, może sugerować wystąpienie:

A.  krwawienia z rany, hipowolemii lub niedomogi serca,
B.  zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych,
C.  zatoru tłuszczowego,
D.  zakrzepicy żył.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  oceniając  wg  skali  Glasgow  stan  świadomości
pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym, musi wziąć pod uwagę:

A.  otwarcie oczu, odpowiedź ruchową, odpowiedź słowną,
B.  głębokość snu, szerokość źrenic,
C.  stan napięcia mięśniowego, reakcję słuchową,
D.  stopień pobudzenia, wyostrzenie wzroku i słuchu.

Zadanie 0.
W  fazie  katabolicznej  choroby  oparzeniowej  dochodzi  do  utraty
białka z powierzchni oparzonej sięgającej:

A .  60-100g na dobę,
B.  20-30 g na dobę,
C.  30-50 g na dobę,
D.  100-150 g na dobę.

Zadanie 0.
Pielęgniarka obserwując pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym,
oceniła  chorego  jako  "nieprzytomnego",  co  wg  oceny  w  skali
Glasgow oznacza:

A.  nie więcej niż 1 punkt,
B.  nie więcej niż 8 punktów,
C.  nie więcej niż 10 punktów,
D.  12 punktów i poniżej.

Zadanie 0.
Pacjent leczony z powodu złamania kręgosłupa przy zastosowaniu
gorsetu ortopedycznego, powinien nosić gorset:

A .  w dzień, bez zdejmowania na noc,
B.  w dzień, zdejmując na noc,
C.  zakładać na noc, nosić w dzień z przerwami,
D.  nosić w dzień z przerwami, nie zdejmować na noc.



Zadanie 0.
U  chorego,  który  w  wyniku  pożaru  doznał  oparzenia  twarzy  i
górnych dróg oddechowych, w pierwszej kolejności należy:

A.  jak najszybciej uzupełnić utracone płyny,
B . zadbać  o  utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych  i

przygotować zestaw do ewentualnej intubacji,
C.  dokonać oceny oparzonej powierzchni,
D.  wykonać jałowy opatrunek na miejsca oparzone.

Zadanie 0.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A . oparzenie  zasadami  sięga  znacznie  głębiej  w  tkanki  niż
oparzenie kwasami,

B . oparzenie  kwasami  sięga  znacznie  głębiej  w  tkanki  niż
oparzenie zasadami,

C . głębokość uszkodzeń nie zależy od czynnika wywołującego
oparzenie,

D.  oparzenie zasadami prowadzi do koagulacji białka.

Zadanie 0.
W wyniku oparzenia termicznego na skórze pacjenta zaobserwowano
pęcherze naskórkowe. Który to stopień oparzenia?

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

Zadanie 0.
W  leczeniu  oparzeń  za  pomocą  opatrunków stosuje  s ię  opatrunki
wilgotne, które:

A . ułatwiają  wchłanianie  stosowanego  leku,  powodują
zmniejszenie bólu,

B . przy zmianie opatrunku zmniejszają możliwość powtórnego
uszkodzenia skóry,

C.  nie hamują procesu naskórkowania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Dieta pacjenta ze złamaniem kości, w opatrunku gipsowym powinna
obfitować w produkty i potrawy wzbogacone w:

A.  węglowodany, witaminy: A, C, D,
B.  białko, witaminy - szczególnie D i minerały,
C.  węglowodany, białko, witaminy - głównie D,
D.  witaminy - głównie: A, C, D, oraz pierwiastki śladowe.



Zadanie 0.
Pęcherz neurogenny powstaje w wyniku:

A . uszkodzenia unerwienia pęcherza moczowego w przebiegu
zabiegu operacyjnego,

B.  uszkodzenia moczowodów podczas urazu mechanicznego,
C . poprzecznego  uszkodzenia  rdzenia  kręgosłupa  w  odcinku

szyjnym,
D.  występowania powikłań po długotrwałym cewnikowaniu.

Zadanie 0.
Objawy tamponady serca, to:

A . krwotok wewnątrzpęcherzykowy, zapadnięcie żył szyjnych,
wstrząs,

B . krwotok  wewnętrzny,  znaczne  zapadnięcie  żył  szyjnych,
wstrząs,

C . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  wypełnienie  żył
szyjnych, wstrząs

D . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  krwi,  znaczne
wypełnienie żył szyjnych, wstrząs.

Zadanie 0.
Aby  ułatwić  przepływ  mózgowy  i  zapobiec  obrzękowi  mózgu,
pacjenta po urazie czaszkowo mózgowym układamy w pozycji:

A .  na brzuchu z głową na bok,
B.  płaskiej,
C.  płaskiej z głową uniesioną pod kątem 30˚,
D.  na boku z głową uniesioną pod kątem 30˚.

Zadanie 0.
Krwiaki  okularowe  towarzyszące  złamaniu  podstawy  czaszki
powstają przy złamaniu:

A.  tylnego dołu czaszki,
B.  przedniego dołu czaszki,
C.  środkowego dołu czaszki,
D.  środkowego oraz tylnego dołu czaszki.

Zadanie 0.
Charakterystyczne  objaw  zakrzepicy  żył  głębokich,  to  między
innymi:

A . wzmożone  ocieplenie,  wyczuwalne  tętno  na  tętnicy
grzbietowej stopy, obrzęk tkanek miękkich,

B . zwiększona  tkliwość  i  spoistość  goleni,  wzmożone
ocieplenie, umiarkowana bladość kończyny,

C . obniżona  temperatura  kończyny,  bladość  kończyny,
niewyczuwalne tętno na tętnicy grzbietowej stopy,

D . obniżona  temperatura  kończyny,  bardzo  si lna  bolesność
kończyny.



Zadanie 0.
W bezpośrednim okresie pooperacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka
zwichnięcia  endoprotezy  po  totalnej  alloplastyce  stawu
biodrowego, pacjent powinien unikać nadmiernego połączenia:

A.  zgięcia, rotacji wewnętrznej i przywiedzenia,
B.  wyprostu, rotacji zewnętrznej i przywiedzenia,
C.  przywiedzenia i wyprostu,
D . zgięcia,  rotacji  wewnętrznej  i  przywiedzenia  oraz

połączenia  nadmiernego  wyprostu,  rotacji  zewnętrznej  i
przywiedzenia.

Zadanie 0.
Prowadząc  usprawnianie  po  urazie  czaszkowo-mózgowym  z
jednoczesnym  wystąpieniem  wysokiego  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego, należy:

A.  wykonywać tylko ćwiczenia bierne,
B.  kontynuować wykonywanie zaleconych ćwiczeń,
C.  zaniechać wszelkich metod usprawniania,
D.  wykonywać tylko ćwiczenia czynne.

Zadanie 0.
Patomechanizm  powstania  urazowej  odmy  opłucnowej-wentylowej
(prężnej), polega na:

A . obecności  pewnej  i lości  powietrza  w  jamie  opłucnej  bez
możliwości  przechodzenia  tego  powietrza  do  atmosfery  i
z powrotem,

B . wpływaniu  powietrza  do  opłucnej  i  wypływaniu  do
atmosfery,

C . przedostawaniu  się  powietrza  do  jamy  opłucnej  oraz
niemożliwości  wydostania  się  powietrza  z  opłucnej  do
atmosfery,

D . wydostawaniu  się  powietrza  z  jamy  opłucnej  i
niemożliwości ujścia z powrotem.



Zadanie 0.
Doraźna pomoc w odmrożeniu, to:

A . szybkie  rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,
masowanie,

B . bardzo  wolne  ogrzewanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  20°  do  45°),  które  stosujemy  jak  nadłużej,
żeby utrzymać ciepło,

C . natychmiastowe  ogrzanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  25°  do  40°)  wilgotnymi  środkami
rozgrzewającymi  (kąpiel,  okłady),  które  stosujemy  tylko
d o  uzyskania  ogrzania  tkanek,  ponieważ  zbyt  długie
ogrzewanie jest szkodliwe,

D . rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,  podawanie
ciepłych  napojów,  w  tej  sytuacji  wskazane  również
podanie alkoholu.

Zadanie 0.
W oparzeniu termicznym pierwszą pomocą jest:

A .  ochładzanie wodą,
B.  podanie leku przeciwbólowego,
C.  założenie jałowego opatrunku,
D.  uzupełnianie utraconych płynów.

Zadanie 0.
W  przypadku  wycięcia  całego  płuca,  błędnym  jest  podłączenie
pozostawionego  podczas  zabiegu  drenu  do  ssania,  gdyż  grozi  to
wystąpieniem:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  przesunięcia się śródpiersia na stronę operowaną,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

Zadanie 0.
Kontrola  pola  operacyjnego  w  warunkach  sali  operacyjnej  u
chorego po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych tzw. by-passy
wieńcowe  (CABG)  odbywa  się,  gdy  objętość  utraconej  krwi
przekracza:

A . 200  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  500  ml  w  ciągu  4
godzin,

B . 300  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  700  ml  w  ciągu  4
godzin,

C . 500 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 4
godzin,

D . 700 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 6
godzin.



Zadanie 0.
Do objawów zatoru tętnicy płucnej NIE zalicza się:

A .  bradykardii,
B.  przyspieszonej czynności serca,
C.  bólu w klatce piersiowej,
D.  duszności.

Zadanie 0.
W  opiece nad chorym z niedokrwieniem kończyn przeciwwskazane
jest:

A . częste mycie kończyn w temperaturze nie przekraczającej
37˚C,

B.  układanie kończyny w uniesieniu,
C.  ogrzewanie kończyny termoforem o wysokiej temperaturze,
D.  zaprzestanie palenia tytoniu.

Zadanie 0.
Podczas  transportu  chorego  po  zabiegu  torakochirurgicznym  z
bloku operacyjnego do oddziału intensywnej opieki medycznej NIE
należy  zamykać  ani  zaginać  drenów,  gdyż  nawet  minimalny
przeciek powietrza może doprowadzić do powstania:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

Zadanie 0.
Do groźnych powikłań po przeszczepie serca, należy/ą:

A.  zakażenia bakteryjne,
B.  zakażenia grzybicze,
C.  odrzucenie przeszczepu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
N a  czym  polega  przygotowanie  pola  operacyjnego  do  zabiegu
pomostowania tętnic wieńcowych?

A.  kąpieli całego ciała, strzyżeniu klatki piersiowej,
B . kąpieli  chorego,  strzyżeniu  klatki  piersiowej  oraz

pachwin,
C.  dokładnym umyciu klatki piersiowej i jej strzyżeniu,
D . kąpieli  całego  ciała,  strzyżeniu  klatki  piersiowej,

pachwin oraz obu kończyn dolnych.



Zadanie 0.
Jaka  jest  optymalna  temperatura  chłodziarki,  w  której
przechowujemy preparaty krwi?

A.  od +6˚ do + 10˚C,
B.  od +4˚ do + 6˚C,
C.  od +8˚ do +12˚C,
D.  od +2˚ do +6˚C.

Zadanie 0.
Chory,  przyjmujący  doustnie  antykoagulant,  powinien  stosować
dietę:

A . zrównoważoną  i  ograniczać  w  niej  spożywanie  zielonych
warzyw  i  olejów  roślinnych  zawierających  dużo  witaminy
K ,

B . z  ograniczonym  spożywaniem  tłuszczów  zwierzęcych  na
rzecz olejów roślinnych i spożywać duże ilości warzyw,

C . lekkostrawną,  unikać  pokarmów  ciężkostrawnych  i
wzdymających,

D . urozmaiconą, bogatą w błonnik i  witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach.

Zadanie 0.
Skuteczność drenażu klatki piersiowej, zależy od:

A . średnicy wewnętrznej przekroju drenu opłucnowego równej
4 mm,

B . różnicy  ciśnień  pomiędzy  klatką  piersiową  a  układem
drenażowym,

C . średnicy  wewnętrznej  przekroju  drenu  opłucnowego
powyżej  20  mm  oraz  różnicy  ciśnień  pomiędzy  klatką
piersiową a układem drenażowym,

D . średnicy wewnętrznej przekroju drenu opłucnowego 6 - 12
m m  oraz  różnicy  ciśnień  pomiędzy  klatką  piersiową  a
układem drenażowym.

Zadanie 0.
Wyróżniamy  cztery  stopnie  ostrego  niedokrwienia  kończyny.  Do
którego stopnia zaliczamy objaw stężenia mięśni?

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



Zadanie 0.
P o przeprowadzonym zabiegu wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej
należy wiedzieć, że NIE wolno:

A . utrzymywać  ręki,  na  której  wytworzona  jest  przetoka  w
elewacji,

B . zakładać ciasnych opatrunków obejmujących obwód ręki i
pozwalać choremu leżeć na operowanej ręce,

C . sprawdzać  przepływu  krwi  przez  przetokę  (przez
wyczuwanie  wibracji  w  miejscu  wytworzonej  przetoki,
oraz przez wysłuchiwanie towarzyszącego pomruku),

D . poruszać  ręką  i  wykonywać  prostych  czynności  np.
używania sztućców przez kilkanaście godzin po wykonanym
zabiegu.

Zadanie 0.
Celem przedoperacyjnej rehabilitacji oddechowej jest nauka:

A.  oddychania przy użyciu przepony i pokasływania,
B . szybkiego  i  płytkiego  oddechu,  nie  powodującego

dolegliwości bólowych,
C . głębokich oddechów z wykorzystaniem przepony i unikania

kaszlu,
D . oddychania  przy  użyciu  przepony,  prawidłowej  techniki

inhalacji,  skutecznego  kaszlu,  niefarmakologicznych
sposobów zwalczania bólu i ochrony miejsca operowanego.

Zadanie 0.
U pacjentów z chorobą zakrzepowo-zatorową, leczonych heparyną,
przeciwwskazane jest wykonywanie wstrzyknięć:

A.  podskórnych,
B.  dożylnych,
C.  domięśniowych,
D.  śródskórnych.

Zadanie 0.
Osocze rozmraża się w temperaturze:

A.  pokojowej,
B.  37˚C,
C.  60˚C,
D.  80˚C.



Zadanie 0.
Podczas cewnikowania prawej połowy serca wprowadza się cewnik
poprzez:

A.  nakłucie żyły udowej lub nacięcie żyły przedłokciowej,
B . nakłucie  prawej  tętnicy  udowej  lub  nacięcie  tętnicy

ramiennej,
C.  nakłucie prawej tętnicy udowej lub żyły udowej,
D.  nacięcie żyły udowej lub nacięcie żyły przedłokciowej.

Zadanie 0.
Prowadząc bilans płynów u chorego, należy uwzględnić:

A . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu,

B . objętość  płynów  i  rodzaj  płynów  przetoczonych  dożylnie,
i lość  wydalonego  moczu,  i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,
drenu, przetoki jelitowej,

C . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydalonego  moczu,
i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,  drenu,  przetoki
jelitowej,

D . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydzieliny  ze
zgłębnika, drenu, przetoki jelitowej.

Zadanie 0.
Rolą  pielęgniarki,  w  zapobieganiu  zakrzepowemu  zapaleniu  żył
kończyn dolnych u chorych po zabiegach operacyjnych, jest:

A .  wczesne uruchamianie chorego,
B.  unieruchomienie chorego w łóżku,
C . wykonywanie  wszystkich  czynności  higienicznych  przy

chorym,
D.  ułożenie kończyny na szynie.

Zadanie 0.
Podając  choremu  tlen  przez  cewnik  do  nosa  pielęgniarka  ustala
szybkość przepływu tlenu na:

A.  10 - 15 l/min,
B.  5 - 10 l/min,
C.  4 - 8 l/min,
D.  2 - 4 l/min.



Zadanie 0.
Metoda ESWL stosowana w celu usuwania złogów, polega na:

A . nieinwazyjnym pozaustrojowym kruszeniem kamieni w nerce
lub w moczowodzie,

B . kruszeniu kamieni nerkowych przez przezskórną przetokę
nerkową,

C . wziernikowaniu  moczowodu  z  możliwością  wykonania
zabiegu,

D . zastosowaniu  doustnych  preparatów  rozpuszczających
złogi.

Zadanie 0.
Podstawowym objawem klinicznym raka pęcherza moczowego, jest:

A .  ropomocz,
B.  bezbolesny krwiomocz najczęściej ze skrzepami,
C.  ból ,
D.  skąpomocz.

Zadanie 0.
Pielęgnacyjnymi  sposobami  prowokowania  mikcji,  są  między
innymi:

A . podawanie  dużej  i lości  płynów  do  picia,  wykonywanie
nasiadówek, podawanie leków moczopędnych,

B . szybkie  podłączenie  wlewu  kroplowego,  zaprowadzenie
chorego do toalety, podanie kaczki,

C . wykonanie  toalety  dróg  moczowych,  zastosowanie  środka
odkażającego, zmiana pościeli,

D . odkręcenie  kranu,  zapewnienie  intymności,  polanie
krocza ciepłą wodą.

Zadanie 0.
Stałe  płukanie  i  drenowanie  pęcherza  moczowego  odbywa  się  z
wykorzystaniem jałowego, płuczącego roztworu wprowadzonego do
pęcherza moczowego, z szybkością:

A.  poniżej 20 kropli na minutę,
B.  powyżej 100 kropli na minutę,
C.  30-60 kropli na minutę,
D.  szybkość jego podawania nie ma znaczenia.



Zadanie 0.
Trening  pęcherza  moczowego,  w  przypadku  nietrzymania  moczu
polega na:

A.  ustaleniu planowych odstępów czasu między mikcjami,
B . planowym, co tygodniowym wydłużaniu o 15 minut odstępu

czasu między mikcjami,
C . wzmocnieniu kontroli korowej nad mechanizmem czuciowym

pęcherza moczowego,
D.  stosowaniu wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Przygotowanie  pacjenta  (mężczyzny)  do  cystoskopii,  polega
między innymi na:

A . opróżnieniu  pęcherza  moczowego,  podaniu  leku
uspakajającego,

B.  uświadomieniu celu zabiegu, uprzedzeniu o powikłaniach,
C . wypełnieniu  pęcherza  moczowego,  przygotowaniu

psychicznym do zabiegu, pomocy w odpowiednim ułożeniu
na stole,

D . podłączeniu  szybkiego  wlewu  kroplowego,  wykonaniu
nasiadówki.

Zadanie 0.
Człowiek zdrowy, dorosły oddaje na dobę około:

A.  1 - 1,5 litra moczu,
B.  1,5 - 2 litrów moczu,
C.  2,5 - 3 litrów moczu,
D.  3,5 - 4 litrów moczu.

Zadanie 0.
Ultrasonografia  przezodbytnicza  TRUS  z  biopsją  gruczołu
krokowego:

A.  jest rutynowym badaniem w łagodnym rozroście stercza,
B . jest wykonywana w przypadku nieprawidłowości w badaniu

per rectum lub podwyższeniu PSA,
C.  służy do oceny stopnia powiększenia gruczołu krokowego,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Aby  zapewnić  drożność  cewników  po  zabiegu  operacyjnym
adenomectomii, pacjentowi:

A .  podłącza się płyny drogą dożylną,
B.  zaleca się picie dużej ilości płynów,
C.  podłącza się stały przepływ,
D.  wykonuje się wszystkie powyższe działania.



Zadanie 0.
D o  powikłań  długotrwałego  utrzymywania  cewnika,  należy
zaliczyć:

A . objawowe  zakażenia  układu  moczowego,  zwężenie  cewki
moczowej, kamicę dróg moczowych,

B.  odleżyny, odparzenia, zniekształcenia cewki moczowej,
C . cienki  strumień  moczu,  ustawiczne  krwawienia  z  dróg

moczowych, nietrzymanie moczu,
D.  zakażenia, nietrzymanie moczu, odleżyny.

Zadanie 0.
D o  metod  diagnostycznych  wczesnego  wykrywania  raka  stercza,
zalicza się:

A . badanie  per-rectum,  oznaczenie  swoistego  antygenu
sterczowego,  ultrasonografię  dorektalną,  biopsję
stercza,

B . oznaczenie  swoistego  antygenu  sterczowego,
elektroresekcję przezcewkową, biopsję stercza,

C . badanie  per-rectum,  oznaczenie  swoistego  antygenu
sterczowego, ureterorenoskopię,

D . oznaczenie  swoistego  antygenu  sterczowego,
ultrasonografię  dorektalną,  elektroresekcję
przezcewkową.

Zadanie 0.
Parcie  na  mocz,  ból  w  podbrzuszu,  wyczuwalny  w  badaniu
fizykalnym przepełniony pęcherz moczowy, to objawy:

A.  całkowitego zatrzymania moczu,
B.  częściowego zatrzymania moczu,
C.  moczenia paradoksalnego,
D.  mieszanego zatrzymania moczu.

Zadanie 0.
U  80%  chorych,  zapalenie  pęcherza  moczowego  wywołane  jest
przez:

A.  Escherichia coli,
B .  Candida albicans,
C.  Proteus mirabilis,
D.  Staphylococcus aureus.

Zadanie 0.
Niemowlę, u którego doszło do wgłobienia jelit, oddaje stolec:

A.  zielony, papkowaty, cuchnący,
B.  odbarwiony, jasny, papkowaty ze śluzem,
C.  z domieszką krwistego śluzu (tzw. galaretka malinowa),
D.  zaparty, uformowany, twardy, ciemnobrązowy.



Zadanie 0.
Dzieci  powyżej  2  roku  życia  z  wrodzonym  zwichnięciem  stawu
biodrowego, wymagają leczenia:

A.  z zastosowaniem wyciągu,
B.  z stosowaniem poduszki Frejki,
C.  z stosowaniem szyny Koszli,
D.  operacyjnego.

Zadanie 0.
W  profilaktyce  powikłań  oddechowych  u  pacjenta,  który  ma
założoną rurkę tracheostomijną, należy zwrócić szczególną uwagę
na:

A.  utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia rurki,
B.  stosowanie diety bogatobiałkowej,
C.  utrzymanie odpowiedniego toru oddychania,
D . systematyczne  odsysanie  zalegającej  wydzieliny  z  dróg

oddechowych.

Zadanie 0.
U  rocznego  dziecka  w  pierwszych  godzinach  po  zabiegu
operacyjnym objawem niebezpiecznym, jest:

A .  utrzymująca się senność,
B.  stały wzrost częstotliwości tętna,
C.  diureza godzinowa 2 ml/kg,
D.  brak przyrostu masy ciała.

Zadanie 0.
Oddech  paradoksalny  u  dziecka  jest  stanem  zagrożenia  życia  i
charakteryzuje się:

A . intensywną  pracą  skrzydełek  nosowych,  zapadaniem  się
dołów nadobojczykowych,

B . poziomym ustawieniem żeber i jednoczesnym wypchnięciem
jamy brzusznej do góry,

C . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber  i
mostka przy jednoczesnym wypchnięciu jamy brzusznej do
góry,

D . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber,
zapadaniem się pęcherzyków płucnych.

Zadanie 0.
Przyczyną  znacznego  stopnia  zaburzeń  hemodynamicznych,
wymagających uzupełnień u  noworodka,  jest  utrata  krwi  w  ilości
około:

A.  30 ml,
B.  50 ml,
C.  100 ml,
D.  150 ml.



Zadanie 0.
W  każdym  przypadku  podejrzenia  martwiczego  zapalenia  jel it  u
noworodka, należy:

A.  niezwłocznie rozpocząć leczenie chirurgiczne,
B.  niezwłocznie rozpocząć leczenie zachowawcze,
C.  zmniejszyć ilość pokarmu, a zwiększyć ilość karmień,
D.  stosować nawadnianie enteralne i dożylne.

Zadanie 0.
D o  późnych  powikłań  po  leczeniu  chirurgicznym  zapalenia
wyrostka robaczkowego u dziecka, należy:

A.  tkliwość i ból okolicy w miejscu wykonania zabiegu,
B.  niedrożność mechaniczna,
C.  niedrożność porażenna,
D.  czynnościowe zaparcie.

Zadanie 0.
Pielęgnując  noworodka  po  operacji  z  powodu  niedrożności
odbytnicy, w szczególności należy:

A.  utrzymać drożność zgłębnika założonego do żołądka,
B.  prowadzić bilans płynów,
C.  rygorystycznie dbać o higienę krocza,
D.  często zmieniać woreczki stomijne.

Zadanie 0.
Niemowlę z podejrzeniem zatkania dróg oddechowych ciałem obcym,
układamy:

A . n a  plecach,  nadgarstki  obu  własnych  dłoni  kładziemy
jeden na drugim powyżej pępka i wykonujemy uciśnięcia,

B . n a plecach, klękamy obok lub okrakiem nad jego udami i
wykonujemy szereg uciśnięć,

C . n a  przedramieniu  opartym  o  własne  udo  i  wykonujemy
uderzanie  w  plecy  na  przemian  z  uciskiem  klatki
piersiowej po odwróceniu,

D.  na brzuchu i wykonujemy rękoczyn Heimlicha.

Zadanie 0.
Pielęgnując  dziecko  po  zabiegu  operacyjnym,  u  którego  w  jamie
otrzewnej pozostawiono dren należy zwrócić szczególną uwagę na:

A.  napięcie mięśniowe powłok brzusznych,
B.  wczesne rozpoczęcie zajęć fizjoterapeutycznych,
C.  ilość i rodzaj drenowanej treści,
D.  częste podawanie środków przeciwbólowych.



Zadanie 0.
Chorobę Hirschsprunga należy podejrzewać u każdego noworodka z
opóźnionym opróżnieniem ze smółki, do:

A.  12 godzin,
B.  24 godzin,
C.  36 godzin,
D.  48 godzin.

Zadanie 0.
Operacje  wytwórcze  odbytu  i  odbytnicy,  przeprowadza  się  u
dziecka:

A.  w pierwszej dobie po urodzeniu,
B.  w okresie noworodkowym,
C.  gdy osiągnie masę ciała około 4 kg,
D.  gdy osiągnie masę ciała około 10 kg.

Zadanie 0.
Szczególną uwagę u dziecka ciężko oparzonego należy zwrócić na:

A . senność,  kontakt  z  otoczeniem,  wielkość  źrenic,  i lość
oddechów, leukocytozę,

B . kolor  skóry,  stopień  niepokoju,  pomiar  ciśnienia
tętniczego krwi i tętna, godzinową diurezę, hematokryt,

C . pobudzenie/śpiączkę,  poziom  białka  w  moczu,  stan
świadomości, zabarwienie moczu, HDL, LDL,

D . OB,  poziom  glukozy  we  krwi,  ciężar  właściwy  moczu,
ciśnienie centralne żylne, aktywność.

Zadanie 0.
Przyjmując  do  oddziału  chirurgicznego  noworodka  z  przepukliną
pępowinową o średnicy wrót powyżej 9 mm, należy:

A . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  na  "brzuszku",
zabezpieczyć komfort cieplny, podać mieszankę,

B . zabezpieczyć  worek  przepuklinowy  jałowym  kompresem,
ułożyć  dziecko  w  inkubatorze  w  pozycji  bocznej,  założyć
zgłębnik do żołądka,

C . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  bocznej,  podać
mieszankę zabezpieczyć komfort cieplny,

D.  ułożyć dziecko w inkubatorze.

Zadanie 0.
Oceniając  wg  skali  Glasgow  głębokość  śpiączki,  należy
obserwować:

A.  otwieranie oczu, mowę, orientację w czasie,
B.  orientację w czasie i miejscu, rozpoznawanie osób,
C . otwieranie  oczu,  najlepszą  reakcję  ruchową,  najlepszą

reakcję słowną na zadawane pytania,
D.  reakcję na ból, otwieranie oczu, orientację w czasie.



Zadanie 0.
U dziecka z chorobą Hirschsprunga, najczęściej jest wyłaniana:

A.  przetoka,
B.  urostomia,
C.  il leostomia,
D.  kolostomia (przetoka kałowa).

Zadanie 0.
Warunkiem konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, jest:

A . stanowczość  w  proponowaniu  własnego  rozwiązania
konfliktu, dbałość o zaspokojenie własnych potrzeb,

B.  rezygnacja z własnych potrzeb dla dobra sprawy,
C . dążenie  do  obrony  własnych  interesów  z  uwzględnieniem

zaspokojenia potrzeb partnera,
D.  częściowe zaspokojenie interesów własnych i partnera.

Zadanie 0.
Skuteczne radzenie sobie ze stresem, uwarunkowane jest:

A .  czynnikami osobowościowymi,
B.  stopniem otrzymanego wsparcia społecznego,
C . nabytą  umiejętnością  radzenia  sobie  w  sytuacjach

trudnych,
D.  wszystkimi wymienionymi.

Zadanie 0.
Samokształcenie polega na:

A . udziale  w  zajęciach  o  ściśle  określonym  programie
nauczania,

B . umiejętności  korzystania  ze  źródeł,  wymaga  pewnych
zdolności, pracowitości i motywacji,

C.  kształtowaniu umiejętności praktycznych i postaw,
D . procesie  zmian  prowadzących  do  wykształcenia

zawodowego.

Zadanie 0.
Metody dydaktyczne takie jak: dyskusja panelowa, burza mózgów,
dyskusja wielokrotna, metoda przypadków i  sytuacyjna należą do
grupy metod:

A.  podających,
B.  problemowych,
C.  praktycznych,
D.  eksponujących (waloryzacyjnych).



Zadanie 0.
Wsparcie społeczne jest to:

A . wszelkiego  rodzaju  dostępna  pomoc  płynąca  z  powiązań
człowieka z innymi ludźmi, grupami bądź instytucjami,

B . pomoc  udzielana  ludziom  ze  strony  instytucji
społecznych,

C . pomoc  w  przystosowaniu  do  życia  społecznego  i
wywiązywania  się  z  ról  społecznych  osób
niepełnosprawnych oraz po ciężkiej chorobie,

D . wspieranie  rozwoju  stowarzyszeń  oraz  grup
samopomocowych  oraz  ich  uczestnictwa  w  życiu
społecznym.

Zadanie 0.
Co oznacza proces stygmatyzacji?

A . silnie  negatywną  tożsamość,  którą  społeczeństwo
naznacza daną osobę,

B . emocjonalnie pozytywną postawę środowiska wobec osoby
chorej lub niepełnosprawnej,

C.  integrację z osobą chorą lub niepełnosprawną,
D.  pewien rodzaj wsparcia społecznego.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej określają m.in.:

A . przepisy  regulujące  wykonywanie  zawodu  pielęgniarki  i
zawodu położnej,

B.  Kodeks Pracy, Kodeks Karny, Kodeks Cywilny,
C . regulaminy  zakładowe,  zakresy  obowiązków,  uprawnień  i

odpowiedzialności na stanowisku pracy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Z a  nieletniego,  w  imieniu,  którego  wyrażenie  zgody  lub  odmowy
n a świadczenia zdrowotne spoczywa na osobach reprezentujących
jego prawa uważa się pacjenta do:

A.  12 roku życia,
B.  14 roku życia,
C.  16 roku życia,
D.  18 roku życia.

Zadanie 0.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

A .  więzią służbową,
B.  jednością kierownictwa,
C.  podziałem pracy,
D.  delegowaniem.



Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  powodów  przekonuje  o  rosnącej  potrzebie
elastyczności w zarządzaniu zasobami ludzkimi?

A.  zwiększona podaż pracowników na rynku pracy,
B.  zmniejszona podaż pracowników na rynku pracy,
C.  narastające wyspecjalizowanie instytucji,
D.  konkurencyjność.

Zadanie 0.
Wybór  rynku  docelowego  w  procesie  badań  marketingowych
uzasadniony jest przede wszystkim:

A . koniecznością  zrezygnowania  z  szerokiego  asortymentu
oferty,

B . niemożnością  poddania  szerokiego  grona  odbiorców
badaniom rynkowym,

C . potrzebą  uplasowania  oferty  możliwie  "najbliżej"
potrzeb klientów,

D . zasadą  symetrycznego  podziału  klientów  pomiędzy
konkurencję.

Zadanie 0.
Zdrowie  społeczeństwa  uwarunkowane  jest  zgodnie  z  raportem
Lalonde'a  wieloma  czynnikami,  wśród  których  najważniejszym,
decydującym o zdrowiu, jest:

A .  środowisko,
B.  biologia,
C.  styl życia,
D.  opieka zdrowotna.

Zadanie 0.
Który  z  niżej  wymieniony  celów  NIE  należy  do  polityki
zdrowotnej?

A.  diagnozowanie zdrowotności i zdrowia populacji,
B . ustalanie  działań  i  aktywności  ukierunkowanych  na

rozwiązywanie problemów zdrowotnych społeczeństwa,
C . finansowanie  organizacji  celowo  powoływanych  do

realizacji świadczeń zdrowotnych,
D.  formułowanie strategii i programów zdrowotnych.



Zadanie 0.
Palenie  tytoniu,  siedzący  tryb  życia,  otyłość,  zbyt  duże
napięcie psychiczne zalicza się do mierników zdrowia:

A.  negatywnych,
B.  pozytywnych,
C.  narażenia (ryzyka),
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe.

Zadanie 0.
U  nieprzytomnego  pacjenta  po  wypadku  samochodowym  prawa
kończyna  dolna  wykazuje  przymusowe  ustawienie:  skierowanie
kolana  do  wewnątrz  i  przywiedzenie  w  stawie  biodrowym.  Stan
kończyny dolnej jest spowodowany:

A.  zwichnięciem centralnym w stawie biodrowym,
B.  zwichnięciem tylnym w stawie biodrowym,
C.  zwichnięciem przednim w stawie biodrowym,
D.  złamaniem szyjki kości udowej.

Zadanie 0.
Pacjent  przywieziony  przez  karetkę  oddycha  regularnie  ok.  8
razy  na  minutę,  źrenice  są  znacznie  zwężone.  Oddech  pacjenta
jest  prawdopodobnie  wynikiem  depresji  ośrodka  oddechowego
spowodowanego przez:

A.  kokainę,
B.  opioidy,
C.  benzodiazepiny,
D.  cytostatyki.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.



Zadanie 0.
Pierwszy  ton  serca  (T1)  jest  najgłośniejszy  nad  koniuszkiem
serca. Powstaje on w następstwie zamknięcia zastawek:

A.  trójdzielnej i pnia płucnego,
B.  dwudzielnej i aorty,
C.  dwudzielnej i pnia płucnego,
D.  dwudzielnej i trójdzielnej.

Zadanie 0.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.

Zadanie 0.
Podejrzewając  tamponadę  worka  osierdziowego  w  badaniu  EKG
obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie.  W  leczeniu  ww.  stanu  należy  zastosować  przede
wszystkim tlen oraz następujące leki:

A .  Aminofilinę, Hydrokortyzon,
B.  Hydrokortyzon, Diazepam,
C.  Nitroglicerynę, Aminofilinę,
D.  Salbutamol, Aminofilinę.



Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
Prawidłowo  wykonany  pomiar  obwodu  głowy  dziecka  powinien
obejmować obwód głowy zmierzony na wysokości:

A .  ciemienia przedniego i guzowatości potylicznej,
B.  łuków brwiowych i guzowatości potylicznej,
C.  małżowin usznych i guzowatości potylicznej,
D.  guzów czołowych i guzowatości potylicznej.

Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku:

A.  nacieku zapalnego płuc,
B.  guza płuc,
C.  marskości płuca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W czasie badania ucha za pomocą otoskopu należy zwrócić uwagę
m .  in.  na  położenie  stożka  świetlnego  w  obrębie  błony
bębenkowej. Prawidłowo w uchu prawym powinien się on znajdować:

A.  na godzinie 4-tej,
B.  na godzinie 5-tej,
C.  na godzinie 7-mej,
D.  na godzinie 8-mej.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.
D o  przychodni  zgłosiła  s ię  matka  z  niemowlęciem.  W  wywiadzie
informuje,  że  dziecko  regularnie  wymiotuje  po  jedzeniu,
chudnie,  nie  rozwija  s ię  prawidłowo.  Przez  powłoki  widoczny
jest  uwypuklony  żołądek.  Prawdopodobną  przyczyną  dolegliwości
jest:

A .  zapalenie śluzówki żołądka,
B.  zarzucanie żółci z dwunastnicy do żołądka,
C.  niewydolność wpustu,
D.  zwężenie odźwiernika.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.



Zadanie 0.
U  pacjentki  wystąpiła  ostra  duszność,  kaszel,  hipotonia,  si lny
ból  w  klatce  piersiowej  i  uczucie  strachu.  Po  podaniu  tlenu
wykonano EKG, które wykazało tachykardię bez innych odchyleń od
stanu prawidłowego. Wymienione objawy wskazują na:

A.  zawał serca,
B.  tamponadę serca,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  pęknięcie tętniaka aorty.

Zadanie 0.
Prawidłowa  sekwencja  działań  w  trakcie  udzielania  pierwszej
pomocy osobie dorosłej  z  oznakami nagłego zatrzymania krążenia
w ramach "łańcucha przeżycia", obejmuje:

A.  dostęp do CPR, BLS, wczesną defibrylację, ALS,
B.  BLS, dostęp do CPR, wczesną defibrylację, ALS,
C.  BLS, dostęp do CPR, ALS, wczesną defibrylację,
D.  dostęp do CPR, BLS, ALS, wczesną defibrylację.

Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  stworzyła  teorię,  która  zaliczana  jest  do
kategorii:

A .  środowiska,
B.  potrzeb,
C.  systemów,
D.  interakcji.

Zadanie 0.
W  Teorii  Betty  Neuman  trzeci  etap  procesu  pielęgnowania  NIE
obejmuje:

A.  interwencji pielęgniarskich w kategorii prewencji,
B.  oceny czy wystąpiły pożądane zmiany,
C.  określenia celów i wyników pielęgnowania,
D.  rozpoznanie środowiska i gromadzenia danych.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.



Zadanie 0.
Testy wystandaryzowane wykorzystywane w badaniach naukowych nie
powinny być:

A.  trafne,
B.  rzetelne,
C.  czułe,
D.  nieznormalizowane.

Zadanie 0.
W  powojennej  Polsce,  autorką  koncepcji  podyplomowego
kształcenia dla pielegniarek, była:

A.  Maria Staromiejska,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.

Zadanie 0.
Kodeks Etyki dla Pielęgniarek Międzynarodowej Rady Pielęgniarek
(ICN), został przyjęty w roku:

A.  1943,
B.  1953,
C.  1963,
D.  1973.

Zadanie 0.
Arkusz kalkulacyjny jest to:

A . program,  wykonujący  obliczenia  podobne  do  tych,  które
wykonuje kalkulator,

B . program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w
postaci tekstu, liczb,

C . program  do  kalkulowania  kosztów  budowy  budynków
mieszkalnych,  zużycia  materiałów,  np.  i lość  potrzebnych
pustaków, arkusze blachy itp.,

D . arkusz  papieru,  zawierający  tabelę  z  różnorodnymi
danymi liczbowymi.

Zadanie 0.
Modalna jest to:

A .  średnia arytmetyczna,
B.  środkowa w szeregu uporządkowanym,
C.  wartość najczęściej występująca,
D.  średnia geometryczna.



Zadanie 0.
WordArt w edytorze tekstu Word jest to:

A .  obiekt, w którym możemy umieszczać tekst,
B.  program, który umożliwia tworzenie efektownych napisów,
C.  program do wstawiania tabel,
D.  program do wstawiania wykresów.



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 021011
GRUPA 1
Zadanie 0.
Prowadzenie  gimnastyki  oddechowej  zalecane  jest  dla
pacjenta/pacjentów:

A.  w przypadku złamania jednego żebra lub mostka,
B.  z ograniczoną aktywnością ruchową lub unieruchomionego,
C.  ze schorzeniami układu oddechowego,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 0.
W  okresie  starczym niektóre  choroby występują znacznie  częściej
niż u młodszych. Do najczęstszych z nich nie należy:

A.  miażdżyca,
B.  kamica żółciowa,
C.  zawał jelita,
D.  przerostowe zwężenie odźwiernika.

Zadanie 0.
P o  przetoczeniu  krwi  i  preparatów  krwiopochodnych  pojemnik  z
resztkami preparatu krwi należy przechowywać w temperaturze od
+2˚C do +6˚C, przez:

A.  24 godziny,
B.  48 godzin,
C.  3 dni,
D.  5 dni.

Zadanie 0.
Podczas działań ratunkowych powinno używać się czystego tlenu w
trakcie wentylacji każdego poszkodowanego, Z WYJĄTKIEM:

A.  ludzi po 65 roku życia,
B.  dzieci,
C.  osób oparzonych,
D.  noworodków.

Zadanie 0.
Przeciwciała anty-HCV zwykle są wykrywane po 5-6 miesiącach od
zakażenia i utrzymują się przez okres:

A.  1 - 2 lat,
B.  2 - 4 lat,
C.  3 - 4 lat,
D.  4 - 6 lat.



Zadanie 0.
Przeszczep autologiczny, to przeszczep wykonywany:

A.  pomiędzy osobnikami tego samego gatunku,
B.  w obrębie tego samego organizmu,
C . pomiędzy  osobnikami  tego  samego  gatunku,  różnymi

genetycznie,
D.  pomiędzy osobnikami różnych gatunków.

Zadanie 0.
Objawy,  takie  jak  bladość  powłok  skórnych,  ochłodzenie  skóry,
zwłaszcza  dystalnych  części  ciała,  oliguria,  tachykardia,
potliwość  skóry,  zmniejszenie  wartości  ciśnienia  tętniczego
krwi, zwiększenie częstotliwości oddechów, to objawy wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  hipowolemicznego.

Zadanie 0.
Znieczulenie  regionalne  podpajęczynówkowe  uzyskuje  s ię  przez
podanie środka miejscowo znieczulającego, najczęściej w:

A . odcinek  lędźwiowy  kręgosłupa  między  drugim  i  trzecim
kręgiem lędźwiowym,

B.  przestrzeń lędźwiową, najczęściej na wysokości L3-L4,
C.  przestrzeń zewnątrzoponową,
D . okolice  pni  nerwowych,  w  której  będzie  wykonywany

zabieg operacyjny.

Zadanie 0.
Badanie kolonoskopowe przeprowadzane jest w ułożeniu na:

A.  prawym boku,
B.  plecach,
C.  lewym boku lub w ułożeniu na plecach,
D.  lewym bądź prawym boku.

Zadanie 0.
Najbardziej niebezpiecznym źródłem zakażenia wirusami HIV, HBV,
HCV jest:

A .  krew,
B.  mleko kobiece,
C.  wydzielina pochwowa,
D.  płyn otrzewnowy.



Zadanie 0.
Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu
jest:

A . zastosowanie  antybiotyków  o  szerokim  spektrum
działania,

B . właściwa terapia płynowa, która ma na celu przywrócenie
objętości  śródnaczyniowej  i  prawidłowej  perfuzji
tkankowej,

C.  zastosowanie intubacji dotchawiczej,
D . oznaczenie  poziomu  elektrolitów,  glukozy,  mocznika,

kreatyniny we krwi.

Zadanie 0.
Pacjent po zabiegu operacyjnym w znieczuleniu zewnątrzooponowym
lub podpajęczynówkowym przyjmuje pozycję:

A . płaską  na  grzbiecie  lub  boku  z  głową  uniesioną  pod
kątem 30˚,

B.  na plecach z głową uniesioną pod kątem 60˚,
C.  na plecach półwysoką,
D.  na brzuchu z głową na boku.

Zadanie 0.
W  jakim  czasie  po  badaniu  gastroskopii  pacjent  może  otrzymać
posiłek?

A.  3 godziny po badaniu,
B.  gdy powróci odruch połykania,
C.  bezpośrednio po badaniu,
D.  15 minut po zabiegu.

Zadanie 0.
Profilaktyka infekcji HCV w warunkach szpitalnych, polega na:

A.  badaniu dawców krwi na obecność przeciwciał anty HCV,
B . stosowaniu  sprzętu  jednorazowego  użytku  we  wszystkich

możliwych sytuacjach,
C . stosowaniu  do  dezynfekcji  sprzętu  wielorazowego  użytku

preparatów wirusobójczych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Stałość środowiska wewnętrznego organizmu jest to:

A .  hemostaza,
B.  osmolalność,
C.  homeostaza,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 0.
Pacjenci  w  starszym  wieku  w  większym  stopniu  są  narażeni  na
wystąpienie pozabiegowych powikłań:

A.  krążeniowych,
B.  płucnych,
C.  neurologicznych,
D.  ze strony rany pooperacyjnej.

Zadanie 0.
Wprowadzenie  i  utrzymywanie  cewnika  w  żyle  głównej  zwiększa
przede wszystkim ryzyko wystąpienia powikłań:

A.  egzogennych,
B.  zakrzepowo-zatorowych,
C.  endogennych,
D.  nieswoistych.

Zadanie 0.
Wstrząs septyczny charakteryzuje się:

A .  ciśnieniem tętniczym krwi poniżej 90 mmHg,
B.  temperaturą powyżej 39˚C lub poniżej 36.6˚C,
C . zaburzeniami oddychania (tachypnoe) lub/i zaburzeniami

krążenia (tachykardia),
D.  wszystkimi powyższymi.

Zadanie 0.
Czy za pobrane od dawcy komórki, tkanki lub narządy można żądać
zapłaty lub innej korzyści majątkowej, osobistej?

A.  nie można,
B.  można tylko w wyjątkowych sytuacjach,
C.  można, jeżeli biorca wyraża taką chęć,
D.  można, jeżeli biorca nie jest spokrewiony z dawcą.

Zadanie 0.
U pacjenta z cewnikiem naczyniowym, z podejrzeniem bakteriemii,
u  którego  nagle  pojawi  s ię  gorączka,  z łe  samopoczucie,  dreszcze
i spadek ciśnienia, należy:

A.  zmienić opatrunek,
B.  w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
C.  monitorować ciśnienie krwi co 6 godzin,
D.  usunąć cewnik i wykonać badania bakteriologiczne.



Zadanie 0.
Najwyższym ryzykiem zakażenia obarczone jest  założenie cewnika
centralnego do żyły:

A.  szyjnej wewnętrznej,
B.  głównej górnej,
C.  podobojczykowej,
D.  udowej.

Zadanie 0.
Podczas  znieczulenia  podpajęczynówkowego  wśród  pacjentów
obserwuje się niekiedy:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
bóle głowy,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
tachykardię,

C . bóle  głowy,  zaburzenia  oddychania,  wzrost  diurezy
godzinowej,

D . zaburzenia  mowy,  obrzęki  na  kończynach  dolnych,
nudności.

Zadanie 0.
Która  z  wartości  indeksu  masy  ciała  (BMI)  wskazuje  w  ocenie
stanu odżywienia chorego na ryzyko niedożywienia?

A.  17 - 17,9,
B.  18 - 19,9,
C.  20 - 24,9,
D.  25 - 29,9.

Zadanie 0.
U osób starszych początek działania leku jest:

A .  opóźniony, a działanie wydłużone,
B.  przyspieszony, a działanie krótkotrwałe,
C.  opóźniony i działanie krótkotrwałe,
D.  zależne od rodzaju podawanego leku.

Zadanie 0.
W czasie znieczulenia ogólnego są zniesione:

A.  świadomość, ból, odruchy i napięcie mięśniowe,
B.  świadomość, napięcie mięśniowe i ból,
C.  świadomość i ból,
D.  wyłącznie świadomość.



Zadanie 0.
Do składowych układu hemostazy należą naczynia krwionośne oraz:

A.  krwinki płytkowe, osoczowe mechanizmy krzepnięcia,
B.  krwinki płytkowe, białkowe mechanizmy krzepnięcia,
C.  krwinki czerwone, osoczowe mechanizmy krzepnięcia,
D.  krwinki białe, osoczowe mechanizm krzepnięcia.

Zadanie 0.
W procesie gojenia się rany, rychłozrost występuje w ranie:

A.  powstałej wskutek złamania otwartego,
B.  z rozległym zniszczeniem i ubytkiem tkanek,
C.  czystej, bez zakażenia,
D.  oparzeniowej.

Zadanie 0.
Aby zminimalizować ryzyko zakażenia, przedoperacyjne strzyżenie
skóry najkorzystniej jest wykonać:

A.  w dniu operacji,
B.  12 h przed zabiegiem,
C.  bezpośrednio przed zabiegiem,
D.  w przeddzień operacji.

Zadanie 0.
Dren Kehra zakładany jest do:

A.  przewodu trzustkowego,
B.  dwunastnicy,
C.  żołądka,
D.  przewodu żółciowego wspólnego.

Zadanie 0.
Najskuteczniejszym  sposobem  zapobiegania  szerzeniu  się
zakażenia jest:

A .  stosowanie zasad aseptyki,
B.  stosowanie profilaktyczne antybiotyków,
C.  skracanie hospitalizacji pacjenta do minimum,
D.  częste mycie rąk przez personel medyczny.

Zadanie 0.
Jeżeli  rana  pooperacyjna  pozostawiona  została  na  äotwartoö  lub
zszyta jedynie częściowo, zwykle oznacza to, że jest to rana:

A.  czysta,
B.  zakażona,
C.  skażona,
D.  szarpana.



Zadanie 0.
Odleżyna powstaje w wyniku:

A.  zaburzeń ukrwienia wywołanego uciskiem,
B.  zaburzeń ukrwienia wywołanego zakrzepem,
C . zaburzeń ukrwienia spowodowanego niedrożnością naczynia

wieńcowatego,
D . nadmiernie  miejscowego  gromadzenia  się  tkanki

tłuszczowej.

Zadanie 0.
Duodenoskopia służy ocenie:

A.  żołądka,
B.  jelita grubego,
C.  dwunastnicy,
D.  jelita cienkiego.

Zadanie 0.
Największe  ryzyko  zakażenia  zespołu  operacyjnego  wirusem  HIV
występuje przy zabiegach:

A.  ortopedycznych,
B.  chirurgii brzucha,
C.  endoskopowych,
D.  chirurgii klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Opatrunki alginianowe NIE są wskazane do stosowania na rany:

A.  w których mogą wystąpić krwawienia różnego pochodzenia,
B.  suche, pokryte martwymi, czarnymi tkankami,
C.  zainfekowane, z torbielami, jamami i przetokami,
D.  wytwarzające duże ilości wysięku, włóknika, ropy.

Zadanie 0.
Objawy zespołu poposiłkowego są następujące:

A . osłabienie,  uczucie  pełności  w  nadbrzuszu,  nudności,
niekiedy  wymioty,  kołatanie  serca,  zaczerwienienie
twarzy, pocenie się,

B . osłabienie,  utrata  przytomności,  gorączka,  narastająca
duszność, obrzęk rąk i nóg,

C . wymioty  treścią  pokarmową  i  krwistą,  zaczerwienienie
twarzy, narastająca duszność, uczucie zimna,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Ból  występujący  w  okresie  głodu  (ból  nocny)  ustępujący  po
posiłku jest charakterystyczny dla:

A.  raka żołądka,
B.  wrzodu żołądka,
C.  wrzodu dwunastnicy,
D.  choroby Leśniowskiego û Crohna.

Zadanie 0.
Przed nałożeniem opatrunku hydrokoloidowego, na ranę należy go:

A.  zamoczyć w ciepłej wodzie,
B.  ogrzać w dłoniach,
C.  przyciąć do wielkości rany,
D.  zdezynfekować.

Zadanie 0.
Wskazaniami do żywienia dożylnego w chirurgii są:

A . długotrwała  utrata  przytomności,  rozległe  oparzenia
przełyku, zespół złego wchłaniania,

B . niedożywienie  chorego  przygotowywanego  do  zabiegu
operacyjnego, odma wentylowa, illeostomia,

C . konieczność  żywienia  wyłącznie  dożylnego  w  okresie
pooperacyjnym,  gastrektomia,  niskie  wartości  białka
całkowitego,

D . niewydolność  wątroby  i  nerek,  gastrostomia,  żylaki
przełyku.

Zadanie 0.
D o  błędów  w  profilaktyce  przeciwodleżynowej  zalicza  się
stosowanie:

A.  materacy zmiennociśnieniowych,
B.  fizjoterapii,
C.  stabilizacji pozycji chorego przy użyciu podpórek,
D.  długich przerw w zmianie ułożenia chorego.

Zadanie 0.
Najważniejszą metodą zapobiegania odleżynom jest:

A .  częsta kontrola poziomu glukozy we krwi,
B.  zmniejszenie ucisku na ciało chorego,
C.  profilaktyka zakrzepów,
D.  częsta zmiana pościeli.



Zadanie 0.
Helicobacter pylorii może być przyczyną:

A.  choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  wrzodziejącego zapalenia jelita grubego,
C.  choroby Hirschsprunga,
D.  uchyłków jelita grubego.

Zadanie 0.
W którym kwadrancie piersi najczęściej umiejscowiony jest guz?

A.  górnym, zewnętrznym,
B.  górnym, wewnętrznym,
C.  w obu tych kwadrantach występuje w równych ilościach,
D.  dolnym, zewnętrznym.

Zadanie 0.
Do zakażeń beztlenowych rany należą:

A.  ropień i ropowica,
B.  zanokcica i zastrzał,
C.  tężec i zgorzel gazowa,
D.  czyrak.

Zadanie 0.
Ekstrakcja  zęba  przeprowadzona  u  pacjenta  z  nadczynnością
tarczycy grozi wystąpieniem:

A.  przełomu tarczycowego,
B.  przełomu tyreometabolicznego,
C.  wola Hashimoto,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Wirus HIV ulega inaktywacji w temperaturze:

A.  56˚ C,
B.  76˚ C,
C.  80˚ C,
D.  120˚ C.

Zadanie 0.
W  przypadku  wykonania  gastrektomii  dieta  ścisła  obowiązuje  do
około:

A.  II doby,
B.  III doby,
C.  V doby,
D.  VII doby.



Zadanie 0.
W walce z zakażeniami szpitalnymi najważniejsza jest:

A .  rejestracja zakażeń szpitalnych,
B.  antybiotykoterapia przed i pooperacyjna,
C.  badanie flory bakteryjnej szpitala,
D.  wiedza i motywacja personelu.

Zadanie 0.
Triada Virchowa zakłada, że zakrzepica żylna powstaje, gdy:

A . s ą  stosowane  leki  anestetyczne,  uszkodzony  jest
śródbłonek naczyń, pacjent jest w podeszłym wieku,

B . wykonano  zbyt  rozległy  zabieg  operacyjny,  pacjent
utracił dużą ilość krwi, występuje bezmocz,

C . występują  nieprawidłowości  krzepnięcia  krwi,
spowolnienie  przepływu  krwi,  uszkodzenie  ściany
naczynia,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Do objawów przełomu tarczycowego należą:

A . wysoka  temperatura,  tachykardia,  wzrost  ciśnienia,
niepokój,  pobudzenie,  spadek  poziomu  wapnia,  sodu,
hiperglikemia,

B . wysoka  temperatura,  tachykardia,  wzrost  ciśnienia,
niepokój, pobudzenie, leukocytoza, wzrost poziomu sodu,
wapnia i hipoglikemia,

C . bradykardia,  apatia,  spadek  ciśnienia,  hipernatremia,
hiperkalcemia, hipoglikemia,

D . niepokój,  bradykardia,  wymioty,  biegunka,
hipernatremia, hiperkalcemia, hipoglikemia.

Zadanie 0.
Wyczuwalne palpacyjne trzeszczenie tkanek jest późnym objawem:

A.  tężca,
B.  zaawansowanej zgorzeli gazowej,
C.  ropowicy kończyn,
D.  zastrzału podskórnego.

Zadanie 0.
Podejrzenie raka piersi mogą nasuwać zmiany skórne, takie jak:

A.  miejscowe zaczerwienienie skóry piersi i gorączka,
B.  wciągnięcie skóry,
C.  objaw "skórki pomarańczy",
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.



Zadanie 0.
Samobadanie  piersi  jest  prostą  metodą  wczesnego  wykrywania
zmian w piersi i powinno być wykonywane przez kobiety:

A . p o  ukończeniu  20  roku  życia,  systematycznie  1  raz  w
miesiącu, bezpośrednio po miesiączce,

B . p o  ukończeniu  15  roku  życia,  systematycznie  2  razy  w
miesiącu, przed i po miesiączce,

C.  po ukończeniu 20 roku życia, codziennie,
D . p o  ukończeniu  35  roku  życia,  systematycznie  kilka  razy

w miesiącu.

Zadanie 0.
Najczęstszym  zakażeniem  w  oddziale  chirurgicznym  jest
zakażenie:

A.  miejsca operowanego,
B.  dróg moczowych,
C.  miejsc po wkłuciach dożylnych,
D.  układu oddechowego.

Zadanie 0.
Kiedy  należy  rozpocząć  pielęgnację  pacjenta  ze  stomią  po
zabiegu operacyjnym?

A.  po kilku dniach,
B.  w pierwszej dobie po operacji,
C.  na życzenie chorego,
D.  w momencie wypisania ze szpitala.

Zadanie 0.
Przygotowując  skierowanie  do  poradni  onkologicznej,  lekarz
określił  stopień  zmian  nowotworowych  żołądka  zgodnie  z
klasyfikacją WHO. Proszę podać znaczenie symboli û T2, N1, M0:

A . naciek  obejmuje  błonę  mięśniową  i  surowiczą,  nie  ma
przerzutów  do  węzłów  limfatycznych,  są  przerzuty
odległe,

B . naciek dotyczy sąsiednich narządów, przerzuty w węzłach
limfatycznych, bez przerzutów narządowych,

C . jest  to  postać  wczesna,  nie  ma  przerzutów,  brak
przerzutów narządowych,

D . naciek  obejmuje  błonę  śluzową  i  błonę  podśluzową,
przerzuty  w  węzłach  limfatycznych,  bez  przerzutów
narządowych.



Zadanie 0.
D o i lu  godzin  przed planowym zabiegiem w znieczuleniu ogólnym
pacjent może przyjmować płyny?

A.  do 10 - 20 godzin,
B.  do 9 - 14 godzin,
C.  do 2 godzin,
D.  do 6 - 8 godzin.

Zadanie 0.
Wskaż odpowiedź NIEWŁAŚCIWĄ. W ostrych chorobach jamy brzusznej
należy:

A . ułożyć  chorego  w  pozycji  wygodnej  z  podkurczonymi
nogami,

B . w  oczekiwaniu  na  badanie  lekarza  przynieść  ulgę  przez
podanie środków przeciwbólowych,

C . monitorować  parametry  życiowe:  ciśnienie,  tętno,
temperaturę,

D.  obserwować ewentualne wydzieliny i wydaliny.

Zadanie 0.
Pacjent  przed  wykonaniem  cholangiopankreatografii  wstecznej
powinien zostać na czczo, co najmniej:

A .  6 godzin,
B.  12 godzin,
C.  18 godzin,
D.  24 godziny.

Zadanie 0.
Pacjent  po  operacji  na  przewodzie  pokarmowym  z  założoną
gastrostomią.  Pierwszy  posiłek  należy  podać  w  następujący
sposób:

A . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  50  ml  wody
przegotowanej,  następne  porcje  zwiększa  się  obserwując,
czy  nie  wypływa  treść  koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma
uczucia rozpierania w żołądku,

B . podać ok. 150 ml wody przegotowanej, następna porcja po
upływie  30  minut,  obserwując,  czy  nie  wypływa  treść
koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  zalegania
żołądkowego,

C . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  50  ml  kleiku,  następne
porcje  zwiększa  się  obserwując,  czy  nie  wypływa  treść
koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  rozpierania  w
żołądku,

D . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  250  ml  wody
przegotowanej,  obserwując  czy  nie  wypływa  treść  koło
przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  rozpierania  w
żołądku.



Zadanie 0.
Do oceny ryzyka zagrożenia powstania odleżyn, należą skale:

A . najczęściej  Norton,  ale  także  Douglas,  Waterloo,
Bradena,

B.  najczęściej Norton, ale także GDS, Glasgow, Waterloo,
C.  najczęściej Bradena i Baxtera, a także Kussmaula,
D . najczęściej  Norton,  ale  także  Baxtera,  Waterloo,

Hamiltona.

Zadanie 0.
Opiekując się chorymi ze złamaniami kości długich, leczonymi za
pomocą  stabilizatorów  zewnętrznych,  postępowanie
przeciwobrzękowe  polega  między  innymi  na  wysokim  ułożeniu
kończyny,  umożliwiającym  grawitacyjny  odpływ  krwi  żylnej  i
chłonki. Ułożenie takie jest NIE właściwe:

A.  gdy rana jest pokryta żywą, dobrze ukrwioną ziarniną,
B.  w złamaniach wieloodłamowych,
C . w  przypadku  niedokrwienia  tętniczego,  w  zagrażającym

zespole ciasnoty przedziałów powięziowych,
D . w  złamaniu,  któremu  towarzyszy  uszkodzenie  struktur

nerwowo- naczyniowych.

Zadanie 0.
Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:

A.  zaników mięśniowych, odwapnienia kości, odleżyn,
B . niedokrwienia  kończyny,  zaniku  kości,  odwapnienia

kości,
C.  zaburzeń ukrwienia kończyny, obrzęku, porażenia nerwu,
D . zakrzepicy  żył  głębokich,  zwłóknienia  torebek

stawowych, obrzęku.

Zadanie 0.
W  pielęgniarskiej  ocenie  stanu  zdrowia  chorego  z  zespołem  z
niedokrwienia  Volkmanna  należy  uwzględnić  objawy,  które
powstają w wyniku:

A . zbyt  obcisłego  opatrunku  gipsowego  założonego  po
skręceniu stawu skokowego,

B . odwapnienia  kości  po  długo  trwającym  unieruchomieniu
gipsowym,

C . ucisku  na  tętnicę  ramienną  po  złamaniu  nadkłykciowym
kości ramiennej,

D . znacznego  przemieszczenia  odłamów  kostnych  nasad
dalszych  kości  przedramienia  nie  prawidłowo
nastawionych.



Zadanie 0.
Oceniając  stan  zdrowia  chorego  z  pourazową  odmą  opłucnej  w
przypadku  utrzymywania  się  obfitego  przecieku  powietrza  i  nie
rozprężania  się  płuca  pielęgniarka  powinna  wiedzieć,  że  taki
stan może wskazywać na:

A.  rozległe stłuczenie płuca,
B . uszkodzenie  dużego  oskrzela  lub  rozerwanie  płuca  na

znacznej przestrzeni,
C.  stan wypływający ze zbyt intensywnego odsysania,
D . zapalenie  płuc  z  zespołem  ostrej  niewydolności

oddechowej.

Zadanie 0.
W  celu  skuteczniejszego  leczenia  u  noworodków  dysplazji  stawu
biodrowego, badanie w tym kierunku należy przeprowadzić:

A .  po ukończeniu 2 miesięcy życia,
B.  jak najwcześniej po urodzeniu,
C.  po ukończeniu 6 miesiąca życia,
D.  najwcześniej po ukończeniu co najmniej 1 roku życia.

Zadanie 0.
Doraźna pomoc w odmrożeniu, to:

A . szybkie  rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,
masowanie,

B . bardzo  wolne  ogrzewanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  20°  do  45°),  które  stosujemy  jak  nadłużej,
żeby utrzymać ciepło,

C . natychmiastowe  ogrzanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  25°  do  40°)  wilgotnymi  środkami
rozgrzewającymi  (kąpiel,  okłady),  które  stosujemy  tylko
d o  uzyskania  ogrzania  tkanek,  ponieważ  zbyt  długie
ogrzewanie jest szkodliwe,

D . rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,  podawanie
ciepłych  napojów,  w  tej  sytuacji  wskazane  również
podanie alkoholu.

Zadanie 0.
Klinicznie,  oparzenia  elektryczne  u  osoby  dorosłej  poniżej  65
roku życia zaliczane są do oparzeń:

A.  lekkich,
B.  średnich,
C.  ciężkich,
D.  to zależy od ich powierzchni i głębokości.



Zadanie 0.
Patomechanizm  powstania  urazowej  odmy  opłucnowej-wentylowej
(prężnej), polega na:

A . obecności  pewnej  i lości  powietrza  w  jamie  opłucnej  bez
możliwości  przechodzenia  tego  powietrza  do  atmosfery  i
z powrotem,

B . wpływaniu  powietrza  do  opłucnej  i  wypływaniu  do
atmosfery,

C . przedostawaniu  się  powietrza  do  jamy  opłucnej  oraz
niemożliwości  wydostania  się  powietrza  z  opłucnej  do
atmosfery,

D . wydostawaniu  się  powietrza  z  jamy  opłucnej  i
niemożliwości ujścia z powrotem.

Zadanie 0.
Występowanie  znacznego  obniżenia  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
pacjenta po zabiegu operacyjnym, może sugerować wystąpienie:

A.  krwawienia z rany, hipowolemii lub niedomogi serca,
B.  zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych,
C.  zatoru tłuszczowego,
D.  zakrzepicy żył.

Zadanie 0.
Prowadząc  usprawnianie  po  urazie  czaszkowo-mózgowym  z
jednoczesnym  wystąpieniem  wysokiego  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego, należy:

A.  wykonywać tylko ćwiczenia bierne,
B.  kontynuować wykonywanie zaleconych ćwiczeń,
C.  zaniechać wszelkich metod usprawniania,
D.  wykonywać tylko ćwiczenia czynne.

Zadanie 0.
Pęcherz neurogenny powstaje w wyniku:

A . uszkodzenia unerwienia pęcherza moczowego w przebiegu
zabiegu operacyjnego,

B.  uszkodzenia moczowodów podczas urazu mechanicznego,
C . poprzecznego  uszkodzenia  rdzenia  kręgosłupa  w  odcinku

szyjnym,
D.  występowania powikłań po długotrwałym cewnikowaniu.



Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  objawów  klinicznych,  NIE  jest
charakterystyczny  dla  zespołu  ostrej  ciasnoty  przedziałów
powięziowych?

A.  ostry ból ustępujący po podaniu leków przeciwbólowych,
B.  wyczuwalny, napięty przedział powięziowy,
C . zwiększenie  bólu  kończyny  po  biernym  napięciu  mięśni

zajętej grupy,
D . uporczywy  ból,  nieproporcjonalny  do  ciężkości  urazu,

nie  zmniejszający  się  po  zwiększeniu  dawek  leków
przeciwbólowych.

Zadanie 0.
W bezpośrednim okresie pooperacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka
zwichnięcia  endoprotezy  po  totalnej  alloplastyce  stawu
biodrowego, pacjent powinien unikać nadmiernego połączenia:

A.  zgięcia, rotacji wewnętrznej i przywiedzenia,
B.  wyprostu, rotacji zewnętrznej i przywiedzenia,
C.  przywiedzenia i wyprostu,
D . zgięcia,  rotacji  wewnętrznej  i  przywiedzenia  oraz

połączenia  nadmiernego  wyprostu,  rotacji  zewnętrznej  i
przywiedzenia.

Zadanie 0.
P o urazie mózgowo-czaszkowym, w celu przeciwdziałania obrzękowi
mózgu, chorego należy ułożyć w pozycji:

A . płaskiej z głową uniesioną pod kątem 30░ w stosunku do
tułowia,

B . półwysokiej z głową uniesioną pod kątem 30░ w stosunku
do tułowia,

C . płaskiej z głową uniesioną pod kątem 15░ w stosunku do
tułowia,

D . półwysokiej z głową uniesioną pod kątem 15░ w stosunku
do tułowia.

Zadanie 0.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A . oparzenie  zasadami  sięga  znacznie  głębiej  w  tkanki  niż
oparzenie kwasami,

B . oparzenie  kwasami  sięga  znacznie  głębiej  w  tkanki  niż
oparzenie zasadami,

C . głębokość uszkodzeń nie zależy od czynnika wywołującego
oparzenie,

D.  oparzenie zasadami prowadzi do koagulacji białka.



Zadanie 0.
Objawy tamponady serca, to:

A . krwotok wewnątrzpęcherzykowy, zapadnięcie żył szyjnych,
wstrząs,

B . krwotok  wewnętrzny,  znaczne  zapadnięcie  żył  szyjnych,
wstrząs,

C . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  wypełnienie  żył
szyjnych, wstrząs

D . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  krwi,  znaczne
wypełnienie żył szyjnych, wstrząs.

Zadanie 0.
Jednym  z  charakterystycznych  objawów  złamania  szyjki  kości
udowej jest:

A .  ułożenie kończyny w odwiedzeniu i rotacji zewnętrznej,
B . ustawienie  kończyny  w  przywiedzeniu  i  rotacji

zewnętrznej,
C . ułożenie  kończyny  w  zgięciu,  odwiedzeniu  i  rotacji

wewnętrznej,
D . przymusowe ustawienie kończyny w zgięciu, przywiedzeniu

i rotacji wewnętrznej.

Zadanie 0.
D o  charakterystycznych  objawów  wzmożonego  ciśnienia
śródczaszkowego należą następujące objawy:

A . bóle  głowy,  wymioty,  podwyższone  ciśnienie  tętnicze
krwi, tachykardia, hipertermia,

B . zawroty  głowy,  nudności,  obniżone  ciśnienie  tętnicze
krwi, bradykardia, hipotermia,

C . bóle  głowy,  wymioty,  podwyższone  ciśnienie  tętnicze
krwi, bradykardia, hipertermia,

D . nudności,  obniżone  ciśnienie  tętnicze  krwi,
bradykardia, hipotermia.

Zadanie 0.
U  chorych  ze  wstrząśnieniem  mózgu,  u  których  jest  rozpoznane
lub  podejrzane  złamanie  dołu  przedniego  czaszki,  NIE  zaleca  się
wykonania:

A.  cewnikowania pęcherza moczowego,
B.  punkcji lędźwiowej,
C.  zgłębnikowania żołądka przez nos,
D.  zgłębnikowania żołądka przez usta.



Zadanie 0.
W  leczeniu  oparzeń  za  pomocą  opatrunków stosuje  s ię  opatrunki
wilgotne, które:

A . ułatwiają  wchłanianie  stosowanego  leku,  powodują
zmniejszenie bólu,

B . przy zmianie opatrunku zmniejszają możliwość powtórnego
uszkodzenia skóry,

C.  nie hamują procesu naskórkowania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Krwiaki  okularowe  towarzyszące  złamaniu  podstawy  czaszki
powstają przy złamaniu:

A.  tylnego dołu czaszki,
B.  przedniego dołu czaszki,
C.  środkowego dołu czaszki,
D.  środkowego oraz tylnego dołu czaszki.

Zadanie 0.
Pielęgniarka obserwując pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym,
oceniła  chorego  jako  "nieprzytomnego",  co  wg  oceny  w  skali
Glasgow oznacza:

A.  nie więcej niż 1 punkt,
B.  nie więcej niż 8 punktów,
C.  nie więcej niż 10 punktów,
D.  12 punktów i poniżej.

Zadanie 0.
O obecności krwiaka wewnątrzczaszkowego świadczą m. in. objawy:

A . nierówność  źrenic,  zbaczanie  gałek  ocznych,  porażenie
kończyn górnych,

B . zwężenie  źrenic,  symetryczność  gałek  ocznych,  porażenie
kończyn dolnych,

C . rozszerzenie  źrenic,  nieruchomość  gałek  ocznych,
porażenie kończyn górnych i dolnych,

D . szeroka  źrenica  po  stronie  krwiaka,  zbaczanie  gałek
ocznych, porażenie kończyn po stronie przeciwnej.

Zadanie 0.
Źródłem większości zatorów płucnych, jest:

A .  prawa komora serca,
B.  zakrzepica żyły miednicy małej,
C.  zakrzepica żył kończyn górnych,
D.  zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.



Zadanie 0.
Po wykonanej arteriografii pacjent powinien:

A . leżeć  z  unieruchomioną  kończyną  dolną  przez  ok.  24
godziny i nie zginać jej,

B.  leżeć w pozycji wysokiej przez godzinę,
C . leżeć  z  unieruchomioną  kończyną  dolną  przez  godzinę  i

nie zginać jej,
D.  siedzieć na łóżku ze spuszczonymi nogami.

Zadanie 0.
P o  których  zabiegach  torakochirurgicznych  przeciwwskazane  jest
podłączenie drenów do ssania?

A.  segmentektomii,
B.  lobektomii,
C.  pneumonektomii,
D.  bilobektomii.

Zadanie 0.
Rozszerzenie  zastoinowe  żył  szyjnych  jest  charakterystyczne  dla
odmy:

A.  zamkniętej,
B.  otwartej,
C.  zastawkowej,
D.  zamkniętej i otwartej.

Zadanie 0.
Zadaniem układu krążenia pozaustrojowego, jest:

A . zapewnienie  adekwatnego  przepływu  w  organizmie
odpowiednio natlenionej krwi,

B.  pozaustrojowa regulacja temperatury krwi krążącej,
C . lokalne  pozaustrojowe  gromadzenie  krwi  oddawanej

zwrotnie do łożyska naczyniowego,
D.  lokalna perfuzja narządowa.

Zadanie 0.
Do objawów zatoru tętnicy płucnej NIE zalicza się:

A .  bradykardii,
B.  przyspieszonej czynności serca,
C.  bólu w klatce piersiowej,
D.  duszności.



Zadanie 0.
Kontrola  pola  operacyjnego  w  warunkach  sali  operacyjnej  u
chorego po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych tzw. by-passy
wieńcowe  (CABG)  odbywa  się,  gdy  objętość  utraconej  krwi
przekracza:

A . 200  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  500  ml  w  ciągu  4
godzin,

B . 300  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  700  ml  w  ciągu  4
godzin,

C . 500 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 4
godzin,

D . 700 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 6
godzin.

Zadanie 0.
D o  obniżenia  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego  (OCŻ)  dochodzi  w
przypadku:

A.  hiperwolemii, tamponady serca,
B.  niewydolności prawokomorowej,
C.  hipowolemii, wstrząsu,
D.  wad zastawkowych serca.

Zadanie 0.
W  opiece nad chorym z niedokrwieniem kończyn przeciwwskazane
jest:

A . częste mycie kończyn w temperaturze nie przekraczającej
37˚C,

B.  układanie kończyny w uniesieniu,
C.  ogrzewanie kończyny termoforem o wysokiej temperaturze,
D.  zaprzestanie palenia tytoniu.

Zadanie 0.
Wartością  krytyczną  otrzymaną  podczas  nieinwazyjnego  badania
zapewniającego  ciągły  odczyt  saturacji  t lenem  krwi  tętniczej
(SaO2) jest wartość:

A.  95%,
B.  85%,
C.  75%,
D.  65%.



Zadanie 0.
P o przeprowadzonym zabiegu wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej
należy wiedzieć, że NIE wolno:

A . utrzymywać  ręki,  na  której  wytworzona  jest  przetoka  w
elewacji,

B . zakładać ciasnych opatrunków obejmujących obwód ręki i
pozwalać choremu leżeć na operowanej ręce,

C . sprawdzać  przepływu  krwi  przez  przetokę  (przez
wyczuwanie  wibracji  w  miejscu  wytworzonej  przetoki,
oraz przez wysłuchiwanie towarzyszącego pomruku),

D . poruszać  ręką  i  wykonywać  prostych  czynności  np.
używania sztućców przez kilkanaście godzin po wykonanym
zabiegu.

Zadanie 0.
Celem przedoperacyjnej rehabilitacji oddechowej jest nauka:

A.  oddychania przy użyciu przepony i pokasływania,
B . szybkiego  i  płytkiego  oddechu,  nie  powodującego

dolegliwości bólowych,
C . głębokich oddechów z wykorzystaniem przepony i unikania

kaszlu,
D . oddychania  przy  użyciu  przepony,  prawidłowej  techniki

inhalacji,  skutecznego  kaszlu,  niefarmakologicznych
sposobów zwalczania bólu i ochrony miejsca operowanego.

Zadanie 0.
Rolą  pielęgniarki,  w  zapobieganiu  zakrzepowemu  zapaleniu  żył
kończyn dolnych u chorych po zabiegach operacyjnych, jest:

A .  wczesne uruchamianie chorego,
B.  unieruchomienie chorego w łóżku,
C . wykonywanie  wszystkich  czynności  higienicznych  przy

chorym,
D.  ułożenie kończyny na szynie.

Zadanie 0.
Pacjent  z  obrażeniami  klatki  piersiowej,  u  którego  wystąpiła
odma opłucnowa, ma założony drenaż opłucnej ssący trzybutlowy.
Która z butli reguluje siłę ssania?

A.  pierwsza najbliżej klatki piersiowej chorego,
B.  druga wypełniona do 15-20 cm płynem,
C.  trzecia podłączona do ssania,
D.  wszystkie trzy butle.



Zadanie 0.
O  jakich  odstępach  czasowych  po  podaniu  kolejnych  dawek
profilaktycznych heparyny drobnocząsteczkowej należy pamiętać w
przypadku wyjmowania cewnika zewnątrzoponowego u pacjenta?

A . p o  upływie  6  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  6  h  przed
podaniem kolejnej dawki,

B . p o  upływie  12  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  co
najmniej 12 h przed podaniem kolejnej dawki,

C . p o upływie co najmniej 12 h od ostatniej dawki heparyny
i 6 h przed podaniem następnej dawki,

D . p o  upływie  10  h  od  ostatniej  dawki  heparyny,  a  kolejną
dawkę można podać bezpośrednio po usunięciu.

Zadanie 0.
Najkorzystniejszym okresem do wymiany worków urostomijnych, są
godziny:

A.  popołudniowe, po spożyciu posiłku i krótkim odpoczynku,
B.  wieczorne, przed udaniem się na spoczynek,
C . poranne,  przed  przyjęciem  płynów,  kiedy  przetoka  jest

mniej aktywna,
D.  poranne, po spożyciu posiłku i krótkim spacerze.

Zadanie 0.
Pierwszym i często jedynym objawem nowotworu jądra, jest:

A .  bolesne powiększenie jądra,
B.  niebolesne powiększenie jądra,
C.  obrzęk moszny,
D.  ropień jądra.

Zadanie 0.
Prawidłowy mocz NIE powinien zawierać:

A.  urobilinogenu, moczanów,
B.  bilirubiny, śladowych ilości białka,
C.  urobilinogenu, 1 - 3 krwinek czerwonych,
D.  białka, cukru, 10 - 12 krwinek czerwonych.

Zadanie 0.
Trening  pęcherza  moczowego,  w  przypadku  nietrzymania  moczu
polega na:

A.  ustaleniu planowych odstępów czasu między mikcjami,
B . planowym, co tygodniowym wydłużaniu o 15 minut odstępu

czasu między mikcjami,
C . wzmocnieniu kontroli korowej nad mechanizmem czuciowym

pęcherza moczowego,
D.  stosowaniu wszystkich wymienionych.



Zadanie 0.
Metoda ESWL stosowana w celu usuwania złogów, polega na:

A . nieinwazyjnym pozaustrojowym kruszeniem kamieni w nerce
lub w moczowodzie,

B . kruszeniu kamieni nerkowych przez przezskórną przetokę
nerkową,

C . wziernikowaniu  moczowodu  z  możliwością  wykonania
zabiegu,

D . zastosowaniu  doustnych  preparatów  rozpuszczających
złogi.

Zadanie 0.
Powikłaniami cewnikowania pęcherza moczowego są wszystkie niżej
wymienione, Z WYJĄTKIEM:

A.  bólu w nadbrzuszu, zastoju moczu, nudności,
B.  zakażeń dróg moczowych, uszkodzenia gruczołu krokowego,
C . zatkania  cewnika  przez  złogi  włóknika  lub  skrzepliny  w

przypadku krwawień,
D.  tworzenia się kamieni pęcherzowych.

Zadanie 0.
Parcie  na  mocz,  ból  w  podbrzuszu,  wyczuwalny  w  badaniu
fizykalnym przepełniony pęcherz moczowy, to objawy:

A.  całkowitego zatrzymania moczu,
B.  częściowego zatrzymania moczu,
C.  moczenia paradoksalnego,
D.  mieszanego zatrzymania moczu.

Zadanie 0.
Objawy  podrażnienia  pęcherza,  w  przebiegu  łagodnego  rozrostu
stercza to:

A.  częstomocz, oddawanie moczu w nocy,
B.  gwałtowne parcie na mocz, ból w czasie mikcji,
C.  brak możliwości powstrzymania mikcji,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Najczęstszymi miejscami przerzutów raka jasnokomórkowego nerki,
są :

A.  druga nerka, jądra,
B.  pęcherz moczowy, gruczoł krokowy,
C.  śledziona, trzustka, żołądek,
D.  węzły chłonne, płuca, wątroba, kości.



Zadanie 0.
Dopasowując  płytkę  do  przetoki  (urostomii),  należy  pamiętać  o
zasadzie:

A . otwór  w  płytce  powinien  dokładnie  odpowiadać  wielkości
przetoki,

B . otwór w płytce powinien być większy o  2  cm od średnicy
przetoki,

C . otwór w płytce powinien być większy o  1  cm od średnicy
przetoki,

D . wielkość  otworu  w  płytce  nie  ma  znaczenia  dla
pielęgnacji skóry.

Zadanie 0.
D o  powikłań  długotrwałego  utrzymywania  cewnika,  należy
zaliczyć:

A . objawowe  zakażenia  układu  moczowego,  zwężenie  cewki
moczowej, kamicę dróg moczowych,

B.  odleżyny, odparzenia, zniekształcenia cewki moczowej,
C . cienki  strumień  moczu,  ustawiczne  krwawienia  z  dróg

moczowych, nietrzymanie moczu,
D.  zakażenia, nietrzymanie moczu, odleżyny.

Zadanie 0.
Wystąpienie wstrząsu hypowolemicznego u pięcioletniego dziecka,
jest reakcją na:

A.  podanie zbyt dużej dawki antybiotyku,
B.  wykonanie zabiegu operacyjnym w trybie pilnym,
C.  gwałtowne zwiększenie objętości krwi krążącej,
D.  krwotok pourazowy, oparzenie, niedrożność mechaniczną.

Zadanie 0.
Niemowlę, u którego doszło do wgłobienia jelit, oddaje stolec:

A.  zielony, papkowaty, cuchnący,
B.  odbarwiony, jasny, papkowaty ze śluzem,
C.  z domieszką krwistego śluzu (tzw. galaretka malinowa),
D.  zaparty, uformowany, twardy, ciemnobrązowy.



Zadanie 0.
W  przypadku  przełożenia  wielkich  pni  tętniczych  (TGA)  u
noworodka:

A . przewód  tętniczy  Botalla  w  tej  wadzie  zwykle  pozostaje
drożny przez kilka dni,

B . optymalnym  czasem  leczenia  chirurgicznego  jest  okres
niemowlęcy,

C . u  każdego  noworodka  w  tej  wadzie  wykonuje  się  zabieg
Rashkinda,

D . przy  współistnieniu  ubytku  międzykomorowego  nasilenie
sinicy jest większe.

Zadanie 0.
Pielęgnując  dziecko  z  podejrzeniem  uszkodzenia  narządów  jamy
brzusznej, przede wszystkim należy:

A.  zapewnić odpowiednią ilość płynów do przetaczania,
B.  przygotować odpowiednią ilość środków przeciwbólowych,
C . systematycznie  kontrolować  ciśnienie  tętnicze  krwi,

tętno, diurezę,
D.  prowadzić gimnastykę oddechową.

Zadanie 0.
Przyczyną  znacznego  stopnia  zaburzeń  hemodynamicznych,
wymagających uzupełnień u  noworodka,  jest  utrata  krwi  w  ilości
około:

A.  30 ml,
B.  50 ml,
C.  100 ml,
D.  150 ml.

Zadanie 0.
Operacyjne  zamknięcie  kolostomii  u  dziecka  po  zabiegu
odtwórczym  odbytu  poprzedza  poszerzanie  wytworzonego  odbytu,
przez okres:

A.  kilku dni,
B.  jednego tygodnia,
C.  dwóch tygodni,
D.  1-3 miesięcy.

Zadanie 0.
D o  późnych  powikłań  po  leczeniu  chirurgicznym  zapalenia
wyrostka robaczkowego u dziecka, należy:

A.  tkliwość i ból okolicy w miejscu wykonania zabiegu,
B.  niedrożność mechaniczna,
C.  niedrożność porażenna,
D.  czynnościowe zaparcie.



Zadanie 0.
Pielęgnując  noworodka  po  operacji  z  powodu  niedrożności
odbytnicy, w szczególności należy:

A.  utrzymać drożność zgłębnika założonego do żołądka,
B.  prowadzić bilans płynów,
C.  rygorystycznie dbać o higienę krocza,
D.  często zmieniać woreczki stomijne.

Zadanie 0.
Szczególną uwagę u dziecka ciężko oparzonego należy zwrócić na:

A . senność,  kontakt  z  otoczeniem,  wielkość  źrenic,  i lość
oddechów, leukocytozę,

B . kolor  skóry,  stopień  niepokoju,  pomiar  ciśnienia
tętniczego krwi i tętna, godzinową diurezę, hematokryt,

C . pobudzenie/śpiączkę,  poziom  białka  w  moczu,  stan
świadomości, zabarwienie moczu, HDL, LDL,

D . OB,  poziom  glukozy  we  krwi,  ciężar  właściwy  moczu,
ciśnienie centralne żylne, aktywność.

Zadanie 0.
Cechą charakterystyczną wgłobienia, jest/są:

A.  powolne narastanie objawów,
B.  krwisty stolec,
C.  brak stolca,
D.  atak kolki występujący jednorazowo.

Zadanie 0.
Wczesny  zabieg  operacyjny  przepukliny  oponowo-rdzeniowej  w
okolicy  lędźwiowo-krzyżowej  (w  ciągu  pierwszych  48  godzin
życia) u noworodka, ma na celu zabezpieczenie przed:

A.  infekcją ośrodkowego układu nerwowego,
B.  rozwojem małogłowia,
C.  wystąpieniem zniekształceń kończyn dolnych,
D.  zaburzeniami oddawania moczu.

Zadanie 0.
Oddech  paradoksalny  u  dziecka  jest  stanem  zagrożenia  życia  i
charakteryzuje się:

A . intensywną  pracą  skrzydełek  nosowych,  zapadaniem  się
dołów nadobojczykowych,

B . poziomym ustawieniem żeber i jednoczesnym wypchnięciem
jamy brzusznej do góry,

C . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber  i
mostka przy jednoczesnym wypchnięciu jamy brzusznej do
góry,

D . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber,
zapadaniem się pęcherzyków płucnych.



Zadanie 0.
Badanie  dziecka  z  rozpoznanym  wnętrostwem  wykonuje  się
oburęcznie  dłońmi  ogrzanymi  do  temperatury  ciała  dziecka,  w
pozycji:

A .  stojącej i leżącej na grzbiecie,
B.  stojącej i leżącej na boku,
C.  siedzącej i leżącej na grzbiecie,
D.  siedzącej i leżącej na boku.

Zadanie 0.
W  profilaktyce  powikłań  oddechowych  u  pacjenta,  który  ma
założoną rurkę tracheostomijną, należy zwrócić szczególną uwagę
na:

A.  utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia rurki,
B.  stosowanie diety bogatobiałkowej,
C.  utrzymanie odpowiedniego toru oddychania,
D . systematyczne  odsysanie  zalegającej  wydzieliny  z  dróg

oddechowych.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  krwawienia  z  przewodu  pokarmowego  w
okresie do 2 roku życia dziecka, jest krwawienie:

A.  z uchyłku Meckela,
B.  błony śluzowej żołądka,
C.  z przetoki aortalno-jelitowej,
D.  w chorobie Leśniowskiego-Crohna.

Zadanie 0.
Bezpośrednio po zabiegu operacyjnym wycięcia migdałków, dziecko
powinno być ułożone w pozycji:

A .  płaskiej na plecach,
B.  półwysokiej,
C.  wysokiej z pochyleniem do przodu,
D.  płaskiej na brzuchu lub na boku.

Zadanie 0.
U  rocznego  dziecka  w  pierwszych  godzinach  po  zabiegu
operacyjnym objawem niebezpiecznym, jest:

A .  utrzymująca się senność,
B.  stały wzrost częstotliwości tętna,
C.  diureza godzinowa 2 ml/kg,
D.  brak przyrostu masy ciała.



Zadanie 0.
Zapobiegając  powstawaniu  przykurczy  u  dziecka  oparzonego,
należy:

A . zachęcać  dziecko  do  wykonywania  wczesnych  ruchów
(wprowadzać elementy fizjoterapii),

B . unieruchamić  dziecko  tak,  aby  powstrzymać  je  od
dotykania powierzchni oparzenia,

C . unieruchomić  okolicę  oparzoną  tak,  aby  zmniejszyć
dolegliwości bólowe,

D . dbać  o  utrzymanie  w  czystości  sali ,  w  której  dziecko
przebywa.

Zadanie 0.
U  noworodka, po operacji zespolenia przełyku, karmienie doustne
po wyjęciu zgłębnika albo obok niego, rozpoczyna się w:

A.  4û5 dobie, po kontrastowym badaniu przełyku,
B.  8û10 dobie, po kontrastowym badaniu przełyku,
C.  16û17 dobie, po kalibrowaniu przełyku,
D.  21û22 dobie, po kalibrowaniu przełyku.

Zadanie 0.
Oceniając  wg  skali  Glasgow  głębokość  śpiączki,  należy
obserwować:

A.  otwieranie oczu, mowę, orientację w czasie,
B.  orientację w czasie i miejscu, rozpoznawanie osób,
C . otwieranie  oczu,  najlepszą  reakcję  ruchową,  najlepszą

reakcję słowną na zadawane pytania,
D.  reakcję na ból, otwieranie oczu, orientację w czasie.

Zadanie 0.
Niemowlę z podejrzeniem zatkania dróg oddechowych ciałem obcym,
układamy:

A . n a  plecach,  nadgarstki  obu  własnych  dłoni  kładziemy
jeden na drugim powyżej pępka i wykonujemy uciśnięcia,

B . n a plecach, klękamy obok lub okrakiem nad jego udami i
wykonujemy szereg uciśnięć,

C . n a  przedramieniu  opartym  o  własne  udo  i  wykonujemy
uderzanie  w  plecy  na  przemian  z  uciskiem  klatki
piersiowej po odwróceniu,

D.  na brzuchu i wykonujemy rękoczyn Heimlicha.



Zadanie 0.
Postępowanie  przedoperacyjne  u  dziecka  z  przepukliną
oponowo-rdzeniową, polega na:

A . prawidłowym  ułożeniu  dziecka,  w  łóżeczku,  nakarmieniu
przez sondę, podaniu płynów drogą dożylną,

B . jałowym  zaopatrzeniu  obnażonego  rdzenia  kręgowego,
ogrzaniu dziecka, założeniu dostępu do żyły, wyrównaniu
zaburzeń metabolicznych i jonowych, antybiotykoterapii,

C . przygotowaniu  pola  operacyjnego,  kąpieli  noworodka,
podaniu  mieszanek,  założeniu  dojścia  centralnego  do
żyły podobojczykowej,

D . uzyskaniu  zgody  od  rodziców  na  zabieg  operacyjny,
rozmowie  z  rodzicami,  monitorowaniu  podstawowych
parametrów życiowych.

Zadanie 0.
U  dziecka operowanego z  powodu rozszczepu wargi,  bezpośrednio
po zabiegu operacyjnym, szczególną uwagę należy zwrócić na:

A.  utrzymanie drożności dróg oddechowych,
B.  częste pojenie płynami o temperaturze pokojowej,
C.  utrzymanie higieny ciała,
D.  kontrolę stanu krążenia obwodowego.

Zadanie 0.
Przyjmując  do  oddziału  chirurgicznego  noworodka  z  przepukliną
pępowinową o średnicy wrót powyżej 9 mm, należy:

A . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  na  "brzuszku",
zabezpieczyć komfort cieplny, podać mieszankę,

B . zabezpieczyć  worek  przepuklinowy  jałowym  kompresem,
ułożyć  dziecko  w  inkubatorze  w  pozycji  bocznej,  założyć
zgłębnik do żołądka,

C . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  bocznej,  podać
mieszankę zabezpieczyć komfort cieplny,

D.  ułożyć dziecko w inkubatorze.

Zadanie 0.
U  noworodka  z  wrodzoną  lewostronną  przepukliną  przeponową
Bochdaleka:

A.  słyszalne są szmery oddechowe po stronie przepukliny,
B.  nie są obecne kruczenia jelitowe w klatce piersiowej,
C.  klatka piersiowa jest symetrycznie uwypuklona,
D.  powłoki brzuszne dziecka są zapadnięte.



Zadanie 0.
Które z zachowań/sytuacji uznasz za właściwą podczas dyskusji?

A . kontrolowanie  czasu  dyskusji  i  notowanie  pojawiających
się problemów,

B.  wzajemne uprzedzanie się rozmówców,
C.  brak opanowania mowy ciała,
D.  kompletna obojętność.

Zadanie 0.
Negocjacje są w swej istocie:

A . sposobem  rozwiązywania  konfliktu  przy  uwzględnieniu
interesów wszystkich stron,

B . sformułowaniem  problemów  z  uwzględnieniem  interesów
wszystkich stron,

C.  uznaniem interesów swoich i partnera,
D . ustaleniem  dróg  rozwiązania  konfliktów  wszystkich

stron.

Zadanie 0.
Zastosowanie w kształceniu metod problemowych umożliwia:

A . skuteczne pamięciowe opanowanie bardzo wielu informacji
z różnych dziedzin,

B . utrwalenie  umiejętności  motorycznych  umożliwiających
wysoką jakość pracy,

C . nabywanie  umiejętności  analizy,  syntezy,  oceny  i
rozwiązywania problemów,

D . doskonalenie  umiejętności  nawiązywania  kontaktów  i
aktywnego słuchania.

Zadanie 0.
Motywacja w życiu człowieka spełnia następujące funkcje:

A.  kształcącą, ewaluacyjną, emocjonalną,
B.  aktywizującą, kierunkującą, selekcyjną,
C.  kierunkującą, konstruktywną, szczególności,
D.  ewaluacyjną, poznawczą, emocjonalną.

Zadanie 0.
Opiekuńczy model opieki jest dominujący dla:

A.  zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego,
B.  szpitala rehabilitacyjnego,
C.  szpitala klinicznego,
D.  sanatorium.



Zadanie 0.
Które  z  czynników  przyczyniły  s ię  do  powstania  zapotrzebowania
na zastosowanie wiedzy socjologicznej w medycynie?

A.  rozwój nauk społecznych,
B . postrzeganie  zjawisk  społecznych  w  kategorii  zdrowia  i

choroby,
C.  rozwój nowych trendów w medycynie,
D . powiązanie  zdrowia  i  choroby  ściśle  z  naukami

przyrodniczymi.

Zadanie 0.
Zezwolenie  na  wykonywanie  indywidualnej  praktyki  wydaje  s ię
pielęgniarce jeżeli:

A .  posiada prawo wykonywania zawodu,
B.  posiada specjalizację zawodową,
C . jest  członkiem  Związku  Zawodowego  Pielęgniarek  i

Położnych,
D.  dysponuje dużymi zasobami finansowymi.

Zadanie 0.
Uczestnik badań naukowych w medycynie przed przystąpieniem do
ich  realizacji  musi  wyrazić  świadomą  zgodę  na  prowadzone
eksperymenty.  Aby  dokument  świadomej  zgody  spełniał  swoje
zadanie musi być sporządzony w oparciu o zasady:

A.  etyczne,
B.  prawne
C.  naukowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Budżetowanie  to  proces,  w  skład  którego  wchodzą  procesy
związane z tworzeniem, zatwierdzaniem i kontrolą budżetów. Jego
zadaniem, jest m.in.:

A . informowanie  o  wynikach  i  kosztach  procesów
zachodzących  w  przedsiębiorstwie  oraz  ocena  wyników
działalności  całej  placówki/jednostki  i  je j
subpodmiotów,

B . motywowanie  przebiegów  procesów  zachodzących  w
przedsiębiorstwie  oraz  ocena  wyników  działalności  całej
placówki/jednostki i jej subpodmiotów,

C . kontrola  przebiegów  procesów  zachodzących  w
przedsiębiorstwie  oraz  ocena  wyników  działalności  całej
placówki/jednostki i jej subpodmiotów,

D . kontrola procesów wstępnych i końcowych zachodzących w
przedsiębiorstwie  oraz  ocena  wyników  i  kosztów
działalności  całej  placówki/jednostki  i  je j
subpodmiotów.



Zadanie 0.
Analizę kosztów i efektów przeprowadza się w dwóch przypadkach:

A . kiedy nowa metoda postępowania jest skuteczniejsza, ale
zarazem  mniej  skuteczna  od  innej  metody,  kiedy  nowa
metoda  postępowania  jest  w  niewielkim  stopniu  mniej
skuteczna, ale tańsza (efektywna zdrowotnie),

B . kiedy  stara  metoda  postępowania  jest  droższa,  ale
skuteczniejsza  od  innej  metody,  kiedy  jednocześnie
stara  metoda  postępowania  jest  mniej  skuteczna,  ale
tańsza (efektywna kosztowo),

C . kiedy  nowa  metoda  postępowania  jest  droższa,  ale
skuteczniejsza  od  innej  metody,  kiedy  nowa  metoda
postępowania  jest  mniej  skuteczna,  ale  tańsza
(efektywna  kosztowo).  Koszty  wyrażone  są  w  nakładach
pieniężnych,

D . kiedy  nowa  metoda  postępowania  jest  tańsza,  ale
skuteczniejsza  od  innej  metody,  kiedy  nowa  metoda
postępowania  jest  więcej  skuteczna,  ale  tańsza
(efektywna kosztowo).

Zadanie 0.
Akredytacja, to:

A . wewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

B . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

C . zewnętrzny,  obowiązkowy  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

D . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej nie znanymi standardami.



Zadanie 0.
Zarządzanie jakością, to:

A . program  ustalenia  stanu  faktycznego,  identyfikacja
czynników  sprzyjających  i  utrudniających  jakość,  oraz
udoskonalenie badanego wycinka rzeczywistości,

B . pomiar  aktualnego  poziomu  jakości,  zwykle  obejmuje
badanie  stopnia  satysfakcji  pacjenta  z  przebiegu
leczenia, a głównie z opieki i pobytu w szpitalu,

C . zaplanowany  system  działań  rzetelnie  wykonywanych,
zapewniających usługę zgodną z przyjętymi standardami,

D . podejście,  w  którym  jakości  nadaje  s ię  pierwszeństwo
przed  innymi  kwestiami  we  wszystkich  decyzjach
kierowniczych.

Zadanie 0.
Zdrowie jako dobro publiczne wynika z:

A . konstytucyjnych  uprawnień  obywateli  do  bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

B . budżetowych  uprawnień  obywateli  do  bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

C . ubezpieczeniowych uprawnień obywateli do bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

D . budżetowych i ubezpieczeniowych uprawnień obywateli do
bezpieczeństwa  zdrowotnego  dzięki  zapewnieniu
powszechnej dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 0.
Pomoc społeczną na zasadach określonych w ustawie, udziela s ię
osobom i rodzinom, m.in. z powodu:

A . ubóstwa,  wykluczenia  społecznego,  niepełnosprawności,
choroby trwającej powyżej 6 miesięcy lub bezradności,

B . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej  lub  ekologicznej  bez  względu na  stan  zdrowia
lub niepełnosprawności,

C . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej lub ekologicznej,

D . ubóstwa,  bezradności,  zgłoszenia  biedy  przez  sąsiadów,
długotrwałej  choroby  trwającej  maksymalnie  do  6
miesięcy, klęski żywiołowej lub ekologicznej.



Zadanie 0.
Rada społeczna jest organem:

A . opiniodawczo - doradczym, który musi być powołany przez
organ  założycielski  w  samodzielnych  publicznych
zakładach opieki zdrowotnej,

B . kontrolującym,  powołanym  przez  organ  założycielski
tylko w zakładach niepublicznych,

C . opiniodawczo  -  doradczym,  który  zawsze  musi  być
powołany  przez  organ  założycielski  w  niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej,

D . nadzorującym  pracę  w  publicznych  jak  i  niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Istotą  prowadzenia  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  (RKO)  u
dzieci jest:

A . wykonanie  5  oddechów  ratowniczych  przed  rozpoczęciem
uciśnięć  klatki  piersiowej  oraz  prowadzenie  RKO  w
sekwencji  5  (oddechów  ratowniczych):15  (uciśnięć  klatki
piersiowej),

B . prowadzenie  RKO  w  sekwencji  5  (oddechów
ratowniczych):15  (uciśnięć  klatki  piersiowej)  oraz
powiadomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego dopiero
po 1 minucie wykonywanej RKO,

C . wykonanie  5  oddechów  ratowniczych  przed  rozpoczęciem
uciśnięć  klatki  piersiowej  oraz  powiadomienie  Centrum
Powiadamiania  Ratunkowego  dopiero  po  1  minucie
wykonywanej RKO,

D . prowadzenie  RKO  w  sekwencji  5  (oddechów
ratowniczych):15  (uciśnięć  klatki  piersiowej)  oraz
powiadomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przed
podjęciem resuscytacji.

Zadanie 0.
Hiponatremia u noworodków występuje, gdy stężenie sodu wynosi:

A .  poniżej 145 mmol/l,
B.  poniżej 135 mmol/l,
C.  poniżej 125 mmol/l,
D.  powyżej 135 mmol/l.

Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.



Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
Pierwszoplanowym  postępowaniem  u  pacjenta  po  epizodzie
tonięcia, jest:

A .  udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji,
B .  osuszenie pacjenta,
C.  dążenie do przywrócenia normotermii,
D.  wykonanie bezpośredniego masażu serca.

Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.

Zadanie 0.
Poniżej więzadła pachwinowego przechodzi przepuklina:

A.  pachwinowa skośna,
B.  pachwinowa prosta,
C.  kresy białej,
D.  udowa.



Zadanie 0.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.

Zadanie 0.
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek  jest
elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować:

A.  raka,
B.  torbiel,
C.  gruczolakowłókniaka,
D.  dysplazję włóknistą sutka.

Zadanie 0.
Prawidłowa  sekwencja  działań  w  trakcie  udzielania  pierwszej
pomocy osobie dorosłej  z  oznakami nagłego zatrzymania krążenia
w ramach "łańcucha przeżycia", obejmuje:

A.  dostęp do CPR, BLS, wczesną defibrylację, ALS,
B.  BLS, dostęp do CPR, wczesną defibrylację, ALS,
C.  BLS, dostęp do CPR, ALS, wczesną defibrylację,
D.  dostęp do CPR, BLS, ALS, wczesną defibrylację.

Zadanie 0.
Badanie  objawu  Lasseque'a  jest  badaniem  oceniającym
nieprawidłowości:

A .  w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych,
B.  w obrębie nerwów okoruchowych,
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi,
D.  rotacji w stawie biodrowym.

Zadanie 0.
Objaw polegający na rzadkim mruganiu (około 1 ruch powiekami na
minutę) nazywa się objawem:

A.  Dalrymple'a,
B.  Kochera,
C.  Graefego,
D.  Stellwaga.



Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  w  okolicy  lędźwiowej  podczas  pochylania  się  do
przodu oraz bóle łydek podczas spacerów. Podczas badania zwraca
uwagę  ochłodzenie  kończyn  dolnych.  W  wywiadzie  istotne  będzie
pytanie o:

A.  sposób odżywiania pacjenta,
B.  palenie tytoniu,
C.  występowanie miażdżycy w rodzinie,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Pole widzenia możemy ocenić:

A.  metodą konfrontacyjną,
B.  kierując strumień światła na źrenicę,
C.  przy pomocy tablic Snellena,
D.  przy pomocy oftalmoskopu.

Zadanie 0.
Podczas  postępowania  resuscytacyjnego  muszą  być  rozważone
potencjalnie  odwracalne  przyczyny  nagłego  zatrzymania  krążenia
(4H i 4T). Do analizowanych 4T NIE należy/ą:

A.  tamponada serca,
B.  toksyczne substancje,
C.  tromboembolia (masywny zator tętnicy płucnej),
D.  tężyczka.



Zadanie 0.
Które z podanych stwierdzeń dotyczących badania narządu wzroku
u noworodka jest fałszywe?

A.  ustawienie gałek ocznych noworodka jest lekko zbieżne,
B . niekiedy  u  noworodka  obserwuje  się  ruchy  boczne  gałek

ocznych,
C . noworodek  potrafi  zatrzymać  wzrok  na  pokazywanym

przedmiocie,
D.  odruch źrenic na światło jest obecny.

Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  służy do pozyskiwania informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D.  służy do wyłonienia nosicieli nieprawidłowych genów.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie zindywidualizowane to:

A.  proces pielęgnowania,
B.  teoria pielęgnowania,
C.  komunikacja interpersonalna,
D.  diagnoza pielęgniarska.

Zadanie 0.
Neuman wprowadziła do pielęgniarstwa pojęcie:

A .  samoopieki,
B.  adaptacji,
C.  stresu i radzenia sobie z nim,
D.  holizmu.



Zadanie 0.
W  teście  sprawdzającym  wiedzę  z  dziedziny  pielęgniarstwa
zadanie alternatywne polega na:

A . wielokrotnej  możliwości  odpowiedzi  z  wielu
przedstawionych,

B . jednoznacznym  określeniu  odpowiedzi  prawdziwej  lub
fałszywej,

C . przyporządkowaniu  tylko  odpowiedzi  słownej  do
numerycznej,

D . podkreśleniu  odpowiedzi  z  godnie  z  kombinacją
zaszeregowania.

Zadanie 0.
Do metod badania naukowego zaliczamy:

A.  ankietę,
B.  wywiad,
C.  analizę dokumentów,
D.  sondaż diagnostyczny.

Zadanie 0.
W  Polsce,  podwaliny  do  powstania  pielęgniarstwa  w  opiece
domowej, wprowadziła:

A.  Hanna Chrzanowska,
B.  Maria Epsteinówna,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.

Zadanie 0.
Zadania  realizowane  na  rzecz  podmiotu  opieki  przypisywane  są
następującym funkcjom pielęgniarki:

A . zarządzania,  promowania  zdrowia,  wychowawczej,
opiekuńczej, profilaktycznej, terapeutycznej,

B . promowania  zdrowia,  wychowawczej,  opiekuńczej,
profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej,

C . kształcenia,  wychowawczej,  opiekuńczej,
profilaktycznej, terapeutycznej, zarządzania,

D . promowania  zdrowia,  wychowawczej,  opiekuńczej,
profilaktycznej, terapeutycznej, naukowo - badawczej.

Zadanie 0.
WordArt w edytorze tekstu Word jest to:

A .  obiekt, w którym możemy umieszczać tekst,
B.  program, który umożliwia tworzenie efektownych napisów,
C.  program do wstawiania tabel,
D.  program do wstawiania wykresów.



Zadanie 0.
W  przebiegu badania  statystycznego można wyróżnić  następujące
kolejne etapy:

A . statystyczne  opracowanie  zebranych  wyników,
statystyczna  analiza  wyników  obserwacji,  przygotowanie
badania, zbieranie informacji (obserwacji),

B . przygotowanie  badania,  statystyczne  opracowanie
zebranych  wyników,  zbieranie  informacji  (obserwacji),
statystyczna analiza wyników obserwacji,

C . statystyczna  analiza  wyników  obserwacji,  zbieranie
informacji  (obserwacji),  przygotowanie  badania,
statystyczne opracowanie zebranych wyników,

D . przygotowanie  badania,  zbieranie  informacji
(obserwacji),  statystyczne  opracowanie  zebranych
wyników, statystyczna analiza wyników obserwacji.

Zadanie 0.
Arkusz kalkulacyjny jest to:

A . program,  wykonujący  obliczenia  podobne  do  tych,  które
wykonuje kalkulator,

B . program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w
postaci tekstu, liczb,

C . program  do  kalkulowania  kosztów  budowy  budynków
mieszkalnych,  zużycia  materiałów,  np.  i lość  potrzebnych
pustaków, arkusze blachy itp.,

D . arkusz  papieru,  zawierający  tabelę  z  różnorodnymi
danymi liczbowymi.



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 191011
GRUPA 1
Zadanie 0.
Prowadzenie  gimnastyki  oddechowej  zalecane  jest  dla
pacjenta/pacjentów:

A.  w przypadku złamania jednego żebra lub mostka,
B.  z ograniczoną aktywnością ruchową lub unieruchomionego,
C.  ze schorzeniami układu oddechowego,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 0.
P o  przetoczeniu  krwi  i  preparatów  krwiopochodnych  pojemnik  z
resztkami preparatu krwi należy przechowywać w temperaturze od
+2˚C do +6˚C, przez:

A.  24 godziny,
B.  48 godzin,
C.  3 dni,
D.  5 dni.

Zadanie 0.
Pacjenci  w  starszym  wieku  w  większym  stopniu  są  narażeni  na
wystąpienie pozabiegowych powikłań:

A.  krążeniowych,
B.  płucnych,
C.  neurologicznych,
D.  ze strony rany pooperacyjnej.

Zadanie 0.
Podczas  znieczulenia  podpajęczynówkowego  wśród  pacjentów
obserwuje się niekiedy:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
bóle głowy,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
tachykardię,

C . bóle  głowy,  zaburzenia  oddychania,  wzrost  diurezy
godzinowej,

D . zaburzenia  mowy,  obrzęki  na  kończynach  dolnych,
nudności.

Zadanie 0.
W diagnostyce zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stosowane są
badania:

A.  ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  posiew płynu mózgowo-rdzeniowego,
C.  posiew krwi,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Jaki procent masy ciała stanowi krew?

A.  5 ,
B.  7 ,
C.  9 ,
D.  11.

Zadanie 0.
Z e względu na różnice anatomiczne, udrożnienie dróg oddechowych
małego dziecka podczas skutecznych działań ratunkowych wymaga:

A . silnego  ucisku  na  okolicę  podbródkową  i  wysunięcia
żuchwy ku górze,

B . ułożenia  dziecka  w  pozycji  bocznej  i  podłożenie  pod
żebra zwiniętego koca,

C . podłożenia  pod  plecy  ratowanego  dziecka  koca  lub
ręcznika grubości 2 - 3 cm,

D . wysunięcia  żuchwy  ku  górze  i  nieco  ku  przodowi  oraz
uniesienia klatki piersiowej.

Zadanie 0.
W  jakim  czasie  po  badaniu  gastroskopii  pacjent  może  otrzymać
posiłek?

A.  3 godziny po badaniu,
B.  gdy powróci odruch połykania,
C.  bezpośrednio po badaniu,
D.  15 minut po zabiegu.

Zadanie 0.
Sód w organizmie zapewnia:

A.  ciśnienie osmotyczne,
B.  osmolarność osocza,
C.  przewodnictwo nerwowe,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Preparat  krwi  wolny  od  ryzyka  przeniesienia  chorób  wirusowych,
to :

A.  albuminy,
B.  koncentrat czynnika VIII, IX,
C.  krioprecypitat,
D.  osocze.



Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu magnetycznego
NIE jest:

A .  choroba demielinizacyjna,
B.  klaustrofobia,
C.  proteza oczna, ciała obce w gałce ocznej,
D . obecność  klipsów  naczyniowych  lub  innych  elementów

pooperacyjnych.

Zadanie 0.
Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu
jest:

A . zastosowanie  antybiotyków  o  szerokim  spektrum
działania,

B . właściwa terapia płynowa, która ma na celu przywrócenie
objętości  śródnaczyniowej  i  prawidłowej  perfuzji
tkankowej,

C.  zastosowanie intubacji dotchawiczej,
D . oznaczenie  poziomu  elektrolitów,  glukozy,  mocznika,

kreatyniny we krwi.

Zadanie 0.
W czasie znieczulenia ogólnego są zniesione:

A.  świadomość, ból, odruchy i napięcie mięśniowe,
B.  świadomość, napięcie mięśniowe i ból,
C.  świadomość i ból,
D.  wyłącznie świadomość.

Zadanie 0.
Wprowadzenie  i  utrzymywanie  cewnika  w  żyle  głównej  zwiększa
przede wszystkim ryzyko wystąpienia powikłań:

A.  egzogennych,
B.  zakrzepowo-zatorowych,
C.  endogennych,
D.  nieswoistych.

Zadanie 0.
Pacjent po zabiegu operacyjnym w znieczuleniu zewnątrzooponowym
lub podpajęczynówkowym przyjmuje pozycję:

A . płaską  na  grzbiecie  lub  boku  z  głową  uniesioną  pod
kątem 30˚,

B.  na plecach z głową uniesioną pod kątem 60˚,
C.  na plecach półwysoką,
D.  na brzuchu z głową na boku.



Zadanie 0.
Objawy kwasicy oddechowej, to:

A .  bradykardia,
B.  tężyczka,
C.  bladość,
D.  sinica.

Zadanie 0.
Podczas działań ratunkowych powinno używać się czystego tlenu w
trakcie wentylacji każdego poszkodowanego, Z WYJĄTKIEM:

A.  ludzi po 65 roku życia,
B.  dzieci,
C.  osób oparzonych,
D.  noworodków.

Zadanie 0.
Najbardziej niebezpiecznym źródłem zakażenia wirusami HIV, HBV,
HCV jest:

A .  krew,
B.  mleko kobiece,
C.  wydzielina pochwowa,
D.  płyn otrzewnowy.

Zadanie 0.
Rozpoznanie niedrożności górnych dróg oddechowych odbywa się na
podstawie obserwacji:

A . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
wysłuchiwania  i  wyczuwania  na  policzku  ratownika
przepływu powietrza przez nos i usta poszkodowanego,

B . zawartości jamy ustnej oraz wysłuchiwania i  wyczuwania
n a  policzku  ratownika  przepływu  powietrza  przez  nos  i
usta poszkodowanego,

C . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
ułożenia  ratowanego  na  boku  z  głową  umieszczoną,  aby
możliwy był odpływ treści z jamy ustnej,

D . ruchów  paradoksalnych  klatki  piersiowej  i  uruchomienia
dodatkowych mięśni oddechowych.

Zadanie 0.
Wstrząs hipowolemiczny, jest następstwem:

A.  urazu,
B.  krwotoku wewnętrznego lub zewnętrznego,
C.  cukrzycy,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Elektrolity przeważające śródkomórkowo, to:

A .  potas, chlorki,
B.  potas, sód,
C.  potas, magnez,
D.  fosfaty, wodorowęglany.

Zadanie 0.
U osób starszych początek działania leku jest:

A .  opóźniony, a działanie wydłużone,
B.  przyspieszony, a działanie krótkotrwałe,
C.  opóźniony i działanie krótkotrwałe,
D.  zależne od rodzaju podawanego leku.

Zadanie 0.
Przeciwciała anty-HCV zwykle są wykrywane po 5-6 miesiącach od
zakażenia i utrzymują się przez okres:

A.  1 - 2 lat,
B.  2 - 4 lat,
C.  3 - 4 lat,
D.  4 - 6 lat.

Zadanie 0.
Wtórnymi  następstwami  niedożywienia  u  chorych  leczonych
chirurgicznie, są:

A . wzrost  chorobowości  i  śmiertelności,  zmniejszenie  masy
ciała,

B . zaburzenia  gojenia  się  ran,  wzrost  chorobowości  i
śmiertelności,

C.  upośledzenie odporności, atrofia błony śluzowej jelit,
D . zaburzenia  gojenia  się  ran,  niedokrwistość

niedobarliwa.

Zadanie 0.
Elektrolity przeważające pozakomórkowo, to:

A .  potas, chlorki,
B.  potas, sód,
C.  potas, magnez,
D.  chlorki, wodorowęglany.

Zadanie 0.
Przy  pozajelitowej  podaży  witaminy  A  należy  zwracać  szczególną
uwagę na:

A.  funkcjonowanie zmysłu wzroku,
B.  wydolność wątroby i nerek,
C.  przebieg procesów odpornościowych,
D.  przebieg procesów rozrodczych.



Zadanie 0.
Jatrogenna hipokaliemia może wystąpić:

A.  w oparzeniach,
B.  po środkach moczopędnych,
C.  w urazach,
D.  w chorobach przewodu pokarmowego.

Zadanie 0.
Podstawowym  celem  ”analgezji  z  wyprzedzeniem”  poza  poprawą
jakości pooperacyjnej analgezji, jest:

A . szybszy  powrót  perystaltyki  jel it,  depresja  ośrodka
oddechowego i skrócenie pobytu chorego w szpitalu,

B . prewencja  powikłań  płucnych,  szybszy  powrót
perystaltyki jelit i zwiększony przepływ krwi,

C . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego,  prewencja
powikłań  płucnych  i  skrócenie  pobytu  chorego  w
szpitalu,

D . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego  oraz
upośledzenie odpowiedzi układu immunologicznego.

Zadanie 0.
Ćwiczenia izometryczne wykonywane u pacjentów to:

A.  napinanie mięśni,
B.  stopniowe zwiększanie oporu,
C.  ćwiczenia czynne wykonywane wbrew sile ciężkości,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Czy za pobrane od dawcy komórki, tkanki lub narządy można żądać
zapłaty lub innej korzyści majątkowej, osobistej?

A.  nie można,
B.  można tylko w wyjątkowych sytuacjach,
C.  można, jeżeli biorca wyraża taką chęć,
D.  można, jeżeli biorca nie jest spokrewiony z dawcą.

Zadanie 0.
U  chorych  po  urazie  stosuje  s ię  rehabilitację  funkcjonalną.
Rehabilitacja  funkcjonalana  jest  skuteczna  jedynie  przy
właściwym  dawkowaniu  ćwiczeń  czynnych.  Podczas  leczenia
szpitalnego  chory  powinien  wykonywać  ćwiczenia  w  możliwie
pełnym zakresie ruchów co:

A.  godzinę w ciągu dnia, a co najmniej 3 razy dziennie,
B.  2 godziny w ciągu dnia, a co najmniej 3 razy dziennie,
C.  3 godziny w ciągu dnia, a co najmniej 2 razy dziennie,
D.  4 godziny w ciągu dnia, a co najmniej 2 razy dziennie.



Zadanie 0.
Według  standardów  żywienia  dojelitowego,  jedynym  pewnym
potwierdzeniem  prawidłowej  lokalizacji  końca  zgłębnika
wprowadzanego w celu żywienia dożołądkowego jest:

A .  prześwietlenie z podaniem kontrastu przez zgłębnik,
B.  osłuchanie nadbrzusza stetoskopem po podaniu powietrza,
C.  aspirowanie treści żołądkowej i sprawdzenie jej pH,
D.  odgłos bulgotania w żołądku po podaniu 50 ml wody.

Zadanie 0.
Najczęściej występującym zakażeniem szpitalnym jest zakażenie:

A.  miejsca operowanego (ZMO),
B.  układu oddechowego,
C.  układu moczowego,
D.  krwi lub szpiku (bakteriemie i posocznice).

Zadanie 0.
Duodenoskopia służy ocenie:

A.  żołądka,
B.  jelita grubego,
C.  dwunastnicy,
D.  jelita cienkiego.

Zadanie 0.
Materiałem  będącym  źródłem  zakażenia  wirusowego  zapalenia
wątroby typu B NIE jest/NIE są:

A.  krew i jej preparaty,
B.  tkanki,
C.  wydzieliny i wydaliny,
D.  zakażona woda.

Zadanie 0.
Zanieczyszczenie  bakteryjne  egzogennymi  drobnoustrojami  lub
endogenną florą nazywa się:

A .  kulminacja,
B.  kumulacją,
C.  dekontaminacją,
D.  kontaminacją.

Zadanie 0.
P o wykonanej apendektomii pacjent może wstawać z łóżka w dobie
pooperacyjnej:

A .  zerowej,
B.  pierwszej,
C.  drugiej,
D.  trzeciej.



Zadanie 0.
Prawdziwy  postęp  w  zapobieganiu  zakażeniom  chirurgicznym
możliwy jest do osiągnięcia, dzięki:

A .  zmianie negatywnych nawyków personelu medycznego,
B.  szerokiemu zastosowaniu profilaktyki antybiotykowej,
C.  stosowaniu chirurgii małoinwazyjnej,
D . dokładnemu  zbadaniu  pacjenta  w  chwili  przyjęcia  do

szpitala pod kątem epidemiologicznym.

Zadanie 0.
N a  i le  godzin  przed  operacją  w  trybie  planowym  w  znieczuleniu
ogólnym pacjent może spożyć ostatni posiłek?

A.  6-8 godz.,
B.  15-20 godz.,
C.  10-12 godz.,
D.  4-6 godz..

Zadanie 0.
U  pacjentki  po  zabiegu  częściowej  resekcji  żołądka,  zaleganie
treści żołądkowej jest niebezpieczne ze względu na możliwość:

A . napięcia  l inii  szwów  i  doprowadzenie  do  nieszczelności
zespolenia,

B.  zapalenia otrzewnej,
C.  wytworzenia przetoki w pobliżu zespolenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjent  przed  wykonaniem  cholangiopankreatografii  wstecznej
powinien zostać na czczo, co najmniej:

A .  6 godzin,
B.  12 godzin,
C.  18 godzin,
D.  24 godziny.

Zadanie 0.
Tężyczka,  występująca  najczęściej  kilkanaście/kilkadziesiąt
godzin po zabiegu operacyjnym, jest spowodowana:

A . pooperacyjną  niedoczynnością  przytarczyc  w  wyniku  ich
usunięcia lub uszkodzenia unaczynienia,

B . przełomem tyreotoksycznym jako następstwem niewłaściwie
leczonej  nadczynności  tarczycy  w  okresie
przedoperacyjnym,

C.  zapadnięciem chrząstek tchawicy,
D . uszkodzeniem  nerwu  krtaniowego  górnego  i/lub  nerwu

krtaniowego wstecznego.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  klasyfikacją  ran  chirurgicznych  wg  CDC  (Center  for
Disease Control) rany czyste skażone:

A . t o  stare  rany  pourazowe  ze  zmianami  martwiczymi  lub
rany  w  obszarze  rozwiniętego  zakażenia  (perforacja
jelita, nacięcie ropni),

B . powstają  w  wyniku  cięcia  otwierającego  światło  dróg
oddechowych, pokarmowych, rozrodczych, układu moczowego
w warunkach kontrolowanych i bez istniejącej infekcji,

C . t o  otwarte,  świeże  zranienia,  duże  złamania,  otwarcie
przewodu pokarmowego z rozlaniem zawartości oraz cięcie
w miejscu z ostrym nieropnym procesem zapalnym,

D . powstają  w  wyniku  cięcia  w  miejscu  bez  infekcji  i  bez
otwierania  światła  dróg  oddechowych,  pokarmowych,
rozrodczych, układu moczowego, są pierwotnie zamknięte,
a  jeżeli  konieczne  jest  założenie  drenu,  to  jest  to
drenaż zamknięty.

Zadanie 0.
Zwiększona pobudliwość nerwowa, drżenie rąk w wyniku zaburzeń
neurowegetatywnych,  występuje  w  chorobach  tarczycy
przebiegających z:

A .  nadczynnością tarczycy,
B.  niedoczynnością tarczycy,
C.  z eutyreozą,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 0.
Aby zmniejszyć ilość zakażeń miejsca operowanego, zaleca się:

A . strzyżenie  miejsca  operowanego  bezpośrednio  przed
zabiegiem,

B . strzyżenie  miejsca  operowanego  12  godzin  przed
operacją,

C.  strzyżenie miejsca operowanego dobę przed operacją,
D . przygotowanie  skóry  pola  operacyjnego  bez  usuwania

owłosienia.



Zadanie 0.
Wskaż właściwe zalecenia dotyczące pielęgnacji protezy piersi.

A . z e  względu  na  możliwość  uszkodzenia  protezy  nie  należy
stosować na pływalni lub podczas kąpieli w morzu,

B . z e  względu  na  możliwość  uszkodzenia  protezy  nie  można
stosować podczas kąpieli słonecznych,

C . protezę należy codziennie myć mydłem, spłukiwać wodą i
osuszać ręcznikiem frotte,

D . protezę  należy  codziennie  dezynfekować  łagodnym
preparatem  na  bazie  alkoholu,  pozostawiać  do
wyschnięcia, a następnie talkować.

Zadanie 0.
Karcynogen grupy I w rozwoju gruczolakoraka żołądka to:

A.  tytoń,
B.  Helicobakter Pylorii (HP),
C.  pokarmy bogate w białko zwierzęce,
D.  alkohol.

Zadanie 0.
U  pacjenta  z  przepukliną  rozworu  przełykowego  oraz  zapaleniem
przełyku  z  powodu  "zarzucania"  treści  żołądkowej,  leczenie
zachowawcze polega na:

A . unikaniu  kawy,  tytoniu,  alkoholu  oraz  regularnym
stosowaniu  środków  alkalizujących  i  neutralizujących
kwas solny,

B . powstrzymywaniu  się  od  jedzenia  i  picia  na  kilka  godzin
przed  położeniem  się  do  łóżka  i  podniesieniu  wezgłowia
łóżka przynajmniej 15 cm,

C . stosowaniu  diety  odchudzającej  i  noszeniu  luźnych
ubrań,

D.  stosowaniu wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Zespół ”krótkiego jelita”, to:

A . następstwo  zmniejszenia  powierzchni  wchłaniania  jelita
cienkiego np. po rozległej resekcji,

B.  zmniejszenie powierzchni wchłaniania w jelicie grubym,
C.  zmiany w przebiegu niedrożności jelit,
D.  zmiany w odbytnicy.

Zadanie 0.
Do zakażeń beztlenowych rany należą:

A.  ropień i ropowica,
B.  zanokcica i zastrzał,
C.  tężec i zgorzel gazowa,
D.  czyrak.



Zadanie 0.
Profilaktyką obrzęku limfatycznego po amputacji piersi jest/są:

A . wysokie  układanie  kończyny,  zarówno  w  czasie  ćwiczeń
ruchowych,  jak  i  w  różnych  sytuacjach  życia
codziennego,

B . automasaż  i  odpowiednie  ćwiczenia  ruchowe  kończyny
strony operowanej,

C . ochronę  kończyny  strony  operowanej  przed  zakażeniami
oraz znacznymi obciążeniami fizycznymi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  przypadku  wykonania  gastrektomii  dieta  ścisła  obowiązuje  do
około:

A.  II doby,
B.  III doby,
C.  V doby,
D.  VII doby.

Zadanie 0.
Pourazowy  wyciek  płynu  mózgowo-rdzeniowego  z  przewodów
nosowych,  usznych lub spływanie płynu po tylnej  ścianie  gardła,
jest objawem wskazującym na:

A.  wgniecenie kości czaszki,
B.  złamanie podstawy czaszki z uszkodzeniem opony twardej,
C . krwawienie  podpajęczynówkowe  z  powstaniem  krwiaka

wewnątrzmózgowego,
D.  krwawienie dokomorowe.

Zadanie 0.
Wskaż  nieprawidłowe  zalecenia  dotyczące  postępowania  z
pacjentem w ostrym zespole ciasnoty śródczaszkowej:

A . ułożenie  w  pozycji  na  wznak  z  głową  uniesioną  o
30°-45°,

B.  hipotermia głowy i hiperwentylacja,
C . zastosowanie oddechu kontrolowanego u pacjentów poniżej

8 pkt. GSC,
D.  podawanie glukozy we wlewie ciągłym.



Zadanie 0.
Długość  okresu  niedokrwienia  amputowanej  części  ciała  oraz
rodzaj  tego  niedokrwienia  jest  czynnikiem  decydującym  o
przystąpieniu  do  replantacji.  Niedokrwienie  zimne  (w
fizjologicznym  roztworze  NaCl  o  temperaturze  około  4  stopni)
umożliwia replantację:

A .  palców - nawet po upływie 30 godzin od urazu,
B.  ręki - do 24 godzin od urazu,
C.  kończyny - do 12 godzin od urazu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Najpoważniejszym  powikłaniem  w  pierwszej  dobie  po  replantacji,
jest:

A .  zakrzep w miejscach zespoleń tętniczych lub żylnych,
B.  miejscowe zakażenie rany,
C . rozejście  s ię  zespoleń  ścięgien  zginaczy  lub

prostowników,
D.  silny obrzęk i zaczerwienienie kończyny.

Zadanie 0.
Zabieg escharektomii, jest wykonywany:

A . w  głębokich  oparzeniach  okrężnych  kończyn,  klatki
piersiowej,  brzucha  w  celu  zmniejszenia  ucisku
utrudniającego  ruchy  oddechowe  lub  zaciskającego
naczynia i nerwy kończyn,

B . w  tępych  urazach  klatki  piersiowej  w  celu  ewaluacji
narastającego  krwiaka,  który  utrudnia  rozprężanie
klatki piersiowej,

C . w  oparzeniach przebiegających z tworzeniem się pęcherzy
wysiękowych  celem  przyśpieszenia  procesu  gojenia
tkanek,

D . w  sytuacji  pojawienia  zaburzeń  czucia  i  objawów
niedokrwienia kończyny w opatrunku gipsowym.

Zadanie 0.
Szybko  narastający  obrzęk  po  ćwiczeniach  może  mieć  związek  z
błędami  popełnianymi  podczas  rehabilitacji  pacjenta  oparzonego.
Najczęstszą przyczyną jest:

A .  zbyt niskie ułożenie oparzonych części ciała,
B.  zbyt ścisły opatrunek, zwłaszcza wilgotny, wysychający,
C.  źle umocowane ortezy,
D.  zbyt forsowne ćwiczenia.



Zadanie 0.
W  pielęgniarskiej  ocenie  stanu  zdrowia  chorego  z  zespołem  z
niedokrwienia  Volkmanna  należy  uwzględnić  objawy,  które
powstają w wyniku:

A . zbyt  obcisłego  opatrunku  gipsowego  założonego  po
skręceniu stawu skokowego,

B . odwapnienia  kości  po  długo  trwającym  unieruchomieniu
gipsowym,

C . ucisku  na  tętnicę  ramienną  po  złamaniu  nadkłykciowym
kości ramiennej,

D . znacznego  przemieszczenia  odłamów  kostnych  nasad
dalszych  kości  przedramienia  nie  prawidłowo
nastawionych.

Zadanie 0.
U  pacjenta,  któremu  zastosowano  zrównoważony  wyciąg
szkieletowy,  najbardziej  narażone  na  powstawanie  odleżyn  są
okolice:

A.  łydki,
B.  kości krzyżowej i stawu kulszowego,
C.  stawu skokowego,
D.  stawów łokciowych.

Zadanie 0.
Rokowanie w oparzeniach zdecydowanie pogarsza:

A.  opóźnienie chłodzenia rany oparzeniowej,
B.  ostrożne prowadzenie resuscytacji płynowej,
C.  współistnienie urazu wziewnego,
D . istnienie  oparzeń  o  różnym  stopniu  ciężkości,

wywołanych czynnikiem mieszanym.

Zadanie 0.
Wysoka  gorączka  u  chorego  po  złamaniu  otwartym kości  udowej,
połączonym z zanieczyszczeniem rany może sygnalizować początek:

A.  agresywnej infekcji tkanek miękkich,
B.  zgorzeli gazowej,
C.  martwiczego zapalenia powięzi,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
W  oparzeniach  chemicznych  pierwsza  pomoc  przedlekarska,
sprowadza się do:

A.  neutralizacji środka chemicznego stosownym antidotum,
B.  polewania miejsca skażenia bieżącą wodą,
C.  usuwania chemicznego środka na sucho, np. gazą,
D.  okładania oparzenia mokrymi chustami.



Zadanie 0.
Oceniając  stan  zdrowia  chorego  z  pourazową  odmą  opłucnej  w
przypadku  utrzymywania  się  obfitego  przecieku  powietrza  i  nie
rozprężania  się  płuca  pielęgniarka  powinna  wiedzieć,  że  taki
stan może wskazywać na:

A.  rozległe stłuczenie płuca,
B . uszkodzenie  dużego  oskrzela  lub  rozerwanie  płuca  na

znacznej przestrzeni,
C.  stan wypływający ze zbyt intensywnego odsysania,
D . zapalenie  płuc  z  zespołem  ostrej  niewydolności

oddechowej.

Zadanie 0.
Pacjent  z  założonym  drenażem  opłucnowym,  powinien  zostać
ułożony w pozycji:

A .  płaskiej na wznak,
B.  z uniesieniem głowy o około 30˚, na zdrowym boku,
C . półsiedzącej  z  umieszczeniem zestawu  około  1  m  poniżej

poziomu klatki piersiowej,
D . siedzącej  z  umieszczeniem  zestawu  około  30  cm  poniżej

poziomu klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Doraźna pomoc w odmrożeniu, to:

A . szybkie  rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,
masowanie,

B . bardzo  wolne  ogrzewanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  20°  do  45°),  które  stosujemy  jak  nadłużej,
żeby utrzymać ciepło,

C . natychmiastowe  ogrzanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  25°  do  40°)  wilgotnymi  środkami
rozgrzewającymi  (kąpiel,  okłady),  które  stosujemy  tylko
d o  uzyskania  ogrzania  tkanek,  ponieważ  zbyt  długie
ogrzewanie jest szkodliwe,

D . rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,  podawanie
ciepłych  napojów,  w  tej  sytuacji  wskazane  również
podanie alkoholu.



Zadanie 0.
O obecności krwiaka wewnątrzczaszkowego świadczą m. in. objawy:

A . nierówność  źrenic,  zbaczanie  gałek  ocznych,  porażenie
kończyn górnych,

B . zwężenie  źrenic,  symetryczność  gałek  ocznych,  porażenie
kończyn dolnych,

C . rozszerzenie  źrenic,  nieruchomość  gałek  ocznych,
porażenie kończyn górnych i dolnych,

D . szeroka  źrenica  po  stronie  krwiaka,  zbaczanie  gałek
ocznych, porażenie kończyn po stronie przeciwnej.

Zadanie 0.
Wstrząśnienie mózgu jest następstwem:

A . długotrwałego  uszkodzenia  aksonów,  ze  zmianami
morfologicznymi mózgu,

B . krótkotrwałego  uszkodzenia  aksonów  bez  zmian
anatomopatologicznych mózgu,

C.  obrzęku mózgu na skutek utraty przytomności,
D.  zaburzeń mikrokrążenia z powodu ucisku mózgu.

Zadanie 0.
Oddech  opaczny  powoduje  nieskuteczność  ruchów  ściany  klatki
piersiowej w wyniku:

A.  wielokrotnego złamania co najmniej 3 żeber,
B.  złamania mostka pomiędzy rękojeścią a trzonem,
C.  pojedynczego złamania co najmniej 6 żeber,
D.  w zranieniu płuca przez odłamy żeber.

Zadanie 0.
D o  największego  obrzęku  pourazowego  dochodzi  w  czasie
pierwszych:

A.  4-6 godzin,
B.  10-12 godzin,
C.  20-24 godzin,
D.  24-48 godzin.

Zadanie 0.
Objawy tamponady serca, to:

A . krwotok wewnątrzpęcherzykowy, zapadnięcie żył szyjnych,
wstrząs,

B . krwotok  wewnętrzny,  znaczne  zapadnięcie  żył  szyjnych,
wstrząs,

C . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  wypełnienie  żył
szyjnych, wstrząs

D . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  krwi,  znaczne
wypełnienie żył szyjnych, wstrząs.



Zadanie 0.
W  leczeniu  oparzeń  za  pomocą  opatrunków stosuje  s ię  opatrunki
wilgotne, które:

A . ułatwiają  wchłanianie  stosowanego  leku,  powodują
zmniejszenie bólu,

B . przy zmianie opatrunku zmniejszają możliwość powtórnego
uszkodzenia skóry,

C.  nie hamują procesu naskórkowania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Istotą dysplazji stawu biodrowego jest:

A . samoistne  wysunięcie  s ię  głowy  kości  udowej  z  panewki
stawowej podczas życia płodowego,

B . zwyrodnienie  stawu  biodrowego  polegające  na
przedwczesnym zużyciu powierzchni stawowych,

C . samoistne  wysunięcie  s ię  głowy  kości  udowej  z  panewki
wskutek nieprawidłowo prowadzonego porodu,

D . niepełne  wykształcenie  s ię  stawu  w  okresie  życia
płodowego.

Zadanie 0.
Która  z  podanych  niżej  zasad  postępowania  jest  błędna  podczas
leczenia złamania kończyny wyciągiem szkieletowym?

A.  pacjent powinien leżeć w pozycji na plecach,
B . nie  należy  dokonywać  modyfikacji  działania  wyciągu  bez

zgody lekarza,
C.  linka naciągowa powinna mieć odpowiednie naprężenie,
D . ciężarki  powinny  opierać  się  o  bloczki,  lub  delikatnie

opadać na podłożenie.

Zadanie 0.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A . oparzenie  zasadami  sięga  znacznie  głębiej  w  tkanki  niż
oparzenie kwasami,

B . oparzenie  kwasami  sięga  znacznie  głębiej  w  tkanki  niż
oparzenie zasadami,

C . głębokość uszkodzeń nie zależy od czynnika wywołującego
oparzenie,

D.  oparzenie zasadami prowadzi do koagulacji białka.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  oceniając  wg  skali  Glasgow  stan  świadomości
pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym, musi wziąć pod uwagę:

A.  otwarcie oczu, odpowiedź ruchową, odpowiedź słowną,
B.  głębokość snu, szerokość źrenic,
C.  stan napięcia mięśniowego, reakcję słuchową,
D.  stopień pobudzenia, wyostrzenie wzroku i słuchu.

Zadanie 0.
Brak  zrostu  kości  długich  po  upływie  9  miesięcy  od  chwili
złamania świadczy o wystąpieniu:

A.  stawu rzekomego,
B.  zrostu powolnego,
C.  braku kostniny,
D.  zrostu opóźnionego.

Zadanie 0.
W okresie wysychania gipsu, właściwym postępowaniem jest:

A .  suszenie gipsu urządzeniami elektrycznymi,
B.  suszenie gipsu poprzez dodatkowe przykrywanie,
C.  unikanie przykrywania gipsu pościelą,
D.  unikanie zamoknięcia gipsu.

Zadanie 0.
Prowadząc  usprawnianie  po  urazie  czaszkowo-mózgowym  z
jednoczesnym  wystąpieniem  wysokiego  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego, należy:

A.  wykonywać tylko ćwiczenia bierne,
B.  kontynuować wykonywanie zaleconych ćwiczeń,
C.  zaniechać wszelkich metod usprawniania,
D.  wykonywać tylko ćwiczenia czynne.

Zadanie 0.
Przeprowadzenie  badań  w  kierunku  rozpoznania  dysplazji  stawu
biodrowego jest zasadne:

A.  tylko w przypadku dziewczynek,
B.  u wszystkich noworodków i niemowląt,
C.  tylko w przypadku predyspozycji rodzinnych,
D.  tylko w przypadku chłopców.



Zadanie 0.
D o  charakterystycznych  objawów  wzmożonego  ciśnienia
śródczaszkowego należą następujące objawy:

A . bóle  głowy,  wymioty,  podwyższone  ciśnienie  tętnicze
krwi, tachykardia, hipertermia,

B . zawroty  głowy,  nudności,  obniżone  ciśnienie  tętnicze
krwi, bradykardia, hipotermia,

C . bóle  głowy,  wymioty,  podwyższone  ciśnienie  tętnicze
krwi, bradykardia, hipertermia,

D . nudności,  obniżone  ciśnienie  tętnicze  krwi,
bradykardia, hipotermia.

Zadanie 0.
Pacjent  z  założoną  kontrpulsacją  wewnątrzaortalną  pozostaje  w
przymusowej  pozycji  nawet  przez  kilka  dni.  Prawidłowe  ułożenie
chorego po tym zabiegu, to:

A . ułożenie płaskie lub z nachyleniem pod kątem mniejszym
niż 15˚, unikanie zginania kończyny w stawie biodrowym,

B.  ułożenie płaskie, kończyna uniesiona wyżej,
C.  ułożenie w pozycji Trendelenburga,
D . ułożenie  płaskie  lub  z  nachyleniem  pod  kątem  większym

niż 15˚, unikanie zginania kończyny w stawie biodrowym.

Zadanie 0.
Zator  tętniczy  w  większości  przypadków  rozpoczyna  się  nagle.
Charakterystyka objawów bólowych w zatorowości  tętnic  kończyn
dolnych, to:

A . bardzo  silny  ból  na  obwodzie  kończyny,  nasila  s ię  przy
próbie  wykonania  ruchu,  ustępuje  po  podaniu  leków
przeciwbólowych,

B . umiarkowany ból na obwodzie kończyny, nie ma związku z
wykonywaniem  ruchów,  nie  wymaga  podawania  środków
przeciwbólowych,

C . bardzo  silny  ból  na  obwodzie  kończyny,  nasila  s ię  przy
próbie  wykonania  ruchu,  nie  ustępuje  po  lekach
narkotycznych,

D.  żadna z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Niechirurgicznym  zabiegiem  stosowanym  w  leczeniu  ostrego
zespołu wieńcowego z uniesieniem odcinka ST, jest:

A .  ablacja,
B.  koronarografia,
C . przezskórna  śródnaczyniowa  plastyka  tętnic  wieńcowych

(PTCA),
D.  kardiowersja.



Zadanie 0.
Istotnym  problemem  u  chorych  po  zabiegu  pomostowania  tętnic
wieńcowych,  tzw.  by  -  passy  wieńcowe  (CABG),  jest  krwawienie
pooperacyjne spowodowane nadmiarem heparyny. Neutralizuje s ię
jej działanie za pomocą:

A.  siarczanu protaminy,
B.  witaminy K,
C.  koncentratu krwinek płytkowych,
D.  mrożonego osocza.

Zadanie 0.
Podczas cewnikowania prawej połowy serca wprowadza się cewnik
poprzez:

A.  nakłucie żyły udowej lub nacięcie żyły przedłokciowej,
B . nakłucie  prawej  tętnicy  udowej  lub  nacięcie  tętnicy

ramiennej,
C.  nakłucie prawej tętnicy udowej lub żyły udowej,
D.  nacięcie żyły udowej lub nacięcie żyły przedłokciowej.

Zadanie 0.
Częstym  powikłaniem  po  operacjach  kardiochirurgicznych  jest
tamponada serca. Objawem sugerującym powstanie tamponady, zanim
zostaną wykonane badania diagnostyczne, jest:

A . zwiększony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

B . nagłe  zatrzymanie  drenażu  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

C . zmniejszony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

D.  ocena drenażu nie ma istotnego znaczenia.

Zadanie 0.
D o  kliniki  kardiochirurgii  trafił  62-letni  mężczyzna  z
podejrzeniem  tętniaka  rozwarstwiającego  aorty.  Dominującym
objawem klinicznym u chorego, jest:

A .  duszność spoczynkowa,
B . nagły,  bardzo  silny,  piekący  ból  w  klatce  piersiowej

szerzący się do jamy brzusznej i okolicy lędźwiowej,
C.  migotanie przedsionków,
D.  duszność wysiłkowa.



Zadanie 0.
W  opiece nad chorym z niedokrwieniem kończyn przeciwwskazane
jest:

A . częste mycie kończyn w temperaturze nie przekraczającej
37˚C,

B.  układanie kończyny w uniesieniu,
C.  ogrzewanie kończyny termoforem o wysokiej temperaturze,
D.  zaprzestanie palenia tytoniu.

Zadanie 0.
P o  założeniu  drenu  do  jamy  opłucnej  podłączamy  go  do  drenażu
ssącego  o  si le  ssania  15-20  cm  słupa  wody.  Jeżeli  mimo  tego
płuco nie rozpręża się, siłę ssania możemy zwiększyć do:

A.  25 cm słupa wody,
B.  30 cm słupa wody,
C.  35 cm słupa wody,
D.  40 cm słupa wody.

Zadanie 0.
Porównawczy pomiar ciśnienia tętniczego krwi na obu kończynach
górnych  to  podstawowe  badanie  przesiewowe  przeprowadzane  w
gabinecie lekarza pierwszego kontaktu w diagnostyce:

A.  zaburzeń rytmu pracy serca,
B.  bólów głowy,
C.  zwężenia tętnic szyjnych,
D.  niedokrwienia kończyn górnych.

Zadanie 0.
Leczenie  ropniaka  opłucnej,  np.  w  przebiegu  ropnia  płuc,  oprócz
farmakoterapii, opiera się na zastosowaniu:

A.  drenażu biernego,
B.  drenażu ssącego,
C.  nakłucia opłucnej,
D.  drenażu ułożeniowego.

Zadanie 0.
Po wykonanej arteriografii pacjent powinien:

A . leżeć  z  unieruchomioną  kończyną  dolną  przez  ok.  24
godziny i nie zginać jej,

B.  leżeć w pozycji wysokiej przez godzinę,
C . leżeć  z  unieruchomioną  kończyną  dolną  przez  godzinę  i

nie zginać jej,
D.  siedzieć na łóżku ze spuszczonymi nogami.



Zadanie 0.
D o  zadań  pielęgniarek,  położnych  wykonujących  czynności
związane z przetaczaniem krwi należy:

A . wypełnienie  i  złożenie  zamówienia  na  krew  i  je j
składniki,

B . poinformowanie  pacjenta  o  ryzyku  i  korzyściach
wynikających z prztoczenia,

C . identyfikacja  biorcy  i  kontrola  dokumentacji  przed
przetoczeniem,

D . odnotowanie  w  formularzu  historii  choroby  informacji  o
przetoczeniu i ewentualnych powikłaniach.

Zadanie 0.
U pacjentów z chorobą zakrzepowo-zatorową, leczonych heparyną,
przeciwwskazane jest wykonywanie wstrzyknięć:

A.  podskórnych,
B.  dożylnych,
C.  domięśniowych,
D.  śródskórnych.

Zadanie 0.
Kontrola  pola  operacyjnego  w  warunkach  sali  operacyjnej  u
chorego po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych tzw. by-passy
wieńcowe  (CABG)  odbywa  się,  gdy  objętość  utraconej  krwi
przekracza:

A . 200  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  500  ml  w  ciągu  4
godzin,

B . 300  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  700  ml  w  ciągu  4
godzin,

C . 500 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 4
godzin,

D . 700 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 6
godzin.

Zadanie 0.
Źródłem większości zatorów płucnych, jest:

A .  prawa komora serca,
B.  zakrzepica żyły miednicy małej,
C.  zakrzepica żył kończyn górnych,
D.  zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.



Zadanie 0.
P o przeprowadzonym zabiegu wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej
należy wiedzieć, że NIE wolno:

A . utrzymywać  ręki,  na  której  wytworzona  jest  przetoka  w
elewacji,

B . zakładać ciasnych opatrunków obejmujących obwód ręki i
pozwalać choremu leżeć na operowanej ręce,

C . sprawdzać  przepływu  krwi  przez  przetokę  (przez
wyczuwanie  wibracji  w  miejscu  wytworzonej  przetoki,
oraz przez wysłuchiwanie towarzyszącego pomruku),

D . poruszać  ręką  i  wykonywać  prostych  czynności  np.
używania sztućców przez kilkanaście godzin po wykonanym
zabiegu.

Zadanie 0.
Jakie badanie należy wykonać u chorego z zatorem tętniczym?

A.  EKG,
B.  morfologię krwi,
C.  USG serca,
D.  RTG klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Pacjent  z  obrażeniami  klatki  piersiowej,  u  którego  wystąpiła
odma opłucnowa, ma założony drenaż opłucnej ssący trzybutlowy.
Która z butli reguluje siłę ssania?

A.  pierwsza najbliżej klatki piersiowej chorego,
B.  druga wypełniona do 15-20 cm płynem,
C.  trzecia podłączona do ssania,
D.  wszystkie trzy butle.

Zadanie 0.
Wartością  krytyczną  otrzymaną  podczas  nieinwazyjnego  badania
zapewniającego  ciągły  odczyt  saturacji  t lenem  krwi  tętniczej
(SaO2) jest wartość:

A.  95%,
B.  85%,
C.  75%,
D.  65%.

Zadanie 0.
Wyróżniamy  cztery  stopnie  ostrego  niedokrwienia  kończyny.  Do
którego stopnia zaliczamy objaw stężenia mięśni?

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



Zadanie 0.
Niepokojącą  objętością  krwi  pojawiającą  się  w  ciągu  godziny  w
drenażu po zabiegu torakochirurgicznym i  zmuszającą lekarzy do
rozważenia konieczności reoperacji, jest objętość powyżej:

A .  100 ml,
B.  150 ml,
C.  200 ml,
D.  250 ml.

Zadanie 0.
Nieinwazyjną  metodą  leczenia  zachowawczego  przewlekłej
niewydolności  żylnej,  jest  kompresjoterapia,  inaczej  terapia
uciskowa. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE:

A . kompresjoterapia poprawia efektywność pompy mięśniowej,
zmniejsza  zastój  żylny  i  przywraca  prawidłowe  warunki
hydrostatyczne dla odpływu krwi żylnej,

B . leczenie  uciskiem  zmniejsza  objętość  krwi  zalegającej  w
układzie  żył  powierzchownych,  powodując  przez  to
przyspieszenie  przepływu  krwi  w  żyłach  układu
głębokiego,

C . stopień  rozciągnięcia  opaski  uciskowej  powinien  się
zwiększać w kierunku proksymalnym, w przeciwnym razie
dojdzie do dystalnego zastoju żylnego,

D . kompresjoterapia  może  zwiększać  pojemność  minutową
serca  o  ok.  5  %,  dlatego  jest  niewskazana  u  chorych  z
niewydolnością serca.

Zadanie 0.
Celem przedoperacyjnej rehabilitacji oddechowej jest nauka:

A.  oddychania przy użyciu przepony i pokasływania,
B . szybkiego  i  płytkiego  oddechu,  nie  powodującego

dolegliwości bólowych,
C . głębokich oddechów z wykorzystaniem przepony i unikania

kaszlu,
D . oddychania  przy  użyciu  przepony,  prawidłowej  techniki

inhalacji,  skutecznego  kaszlu,  niefarmakologicznych
sposobów zwalczania bólu i ochrony miejsca operowanego.



Zadanie 0.
P o  zabiegu  przezcewkowej  elektroresekcji  gruczolaka  stercza
(TURP),  wymagane  jest  zastosowanie  stałego  płukania  pęcherza
moczowego, którego celem jest:

A . zapobieganie  tamponadzie  pęcherza  moczowego  przez
tworzące się skrzepy,

B . umożliwienie odpływu moczu po zabiegu w obrębie cewki
moczowej,

C . wypłukiwanie  bakterii  z  pęcherza  moczowego,  mogących
doprowadzić do infekcji górnych dróg moczowych,

D.  utrzymanie drożności cewnika moczowego.

Zadanie 0.
Pacjent ze zdiagnozowaną kamicą odlewową nerki ma wytworzoną
przetokę  nerkową.  Chory  będzie  miał  wykonywany  zabieg  PCNL
(przezskórna  nefrolitotrypsja).  Chory  powinien  być  przygotowany
do zabiegu tak, jak do:

A.  znieczulenia miejscowego,
B.  ESWL,
C.  operacji na otwartej nerce,
D.  TURP.

Zadanie 0.
Trening  pęcherza  moczowego,  w  przypadku  nietrzymania  moczu
polega na:

A.  ustaleniu planowych odstępów czasu między mikcjami,
B . planowym, co tygodniowym wydłużaniu o 15 minut odstępu

czasu między mikcjami,
C . wzmocnieniu kontroli korowej nad mechanizmem czuciowym

pęcherza moczowego,
D.  stosowaniu wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Płukanie pęcherza moczowego to zabieg terapeutyczny, polegający
n a  wprowadzeniu  i  wyprowadzeniu  płynu  z  pęcherza  moczowego
przez założony cewnik. Celem tego zabiegu, jest:

A . usunięcie  złogów  kamiczych  zalegających  w  pęcherzu
moczowym,

B . oczyszczenie  pęcherza  moczowego,  np.  ze  skrzepów krwi,
po operacjach urologicznych,

C . zadziałanie  odpowiednimi  środkami  lub  lekami  na  f lorę
bakteryjną,

D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.



Zadanie 0.
P o wycięciu pęcherza moczowego z powodu raka z przerzutami do
węzłów chłonnych, leczeniem z wyboru, jest:

A .  radioterapia,
B.  limfadenectomia,
C.  chemioterapia adjuwantowa,
D.  chemioterapia wielolejkowa.

Zadanie 0.
Pielęgnacja cewników pozostawionych w drogach moczowych powinna
mieć  na  uwadze  m.  in.  zapobieganie  zakażeniu.  Pielęgniarka  w
profilaktyce  zakażeń  układu  moczowego,  powinna  zwrócić
szczególną uwagę na:

A.  dużą podaż płynów u chorego,
B.  stosowanie zamkniętego systemu drenażu moczu,
C . wymianę  worków  i  cewników  wg  obowiązujących  zasad

aseptyki  i  antyseptyki  oraz  utrzymywanie  drożności
cewników,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Drenaż  wewnętrzny  w  urologii  to  zabieg  stosowany  w  celu
ułatwienia swobodnego odprowadzenia moczu:

A . z  nerki  do  pęcherza  moczowego  przy  pomocy  cewnika  JJ
(podwójnie zagiętego),

B.  z pęcherza moczowego przez cewnik Foleya,
C.  z nerki poprzez nefrostomię,
D.  z pęcherza moczowego poprzez cystostomię.

Zadanie 0.
Czynniki  epidemiologiczne,  tzw.  zewnętrzne,  sprzyjające
rozwojowi kamicy moczowej, to:

A .  siedzący tryb życia (pracy),
B.  mała ilość spożywanych płynów, dieta bogatobiałkowa,
C.  czynniki rasowe i dziedziczne,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.



Zadanie 0.
Dopasowując  płytkę  do  przetoki  (urostomii),  należy  pamiętać  o
zasadzie:

A . otwór  w  płytce  powinien  dokładnie  odpowiadać  wielkości
przetoki,

B . otwór w płytce powinien być większy o  2  cm od średnicy
przetoki,

C . otwór w płytce powinien być większy o  1  cm od średnicy
przetoki,

D . wielkość  otworu  w  płytce  nie  ma  znaczenia  dla
pielęgnacji skóry.

Zadanie 0.
N a  izbę  przyjęć  trafił  pacjent  z  objawami  silnego,  tępego  bólu
w  okolicy  lędźwiowej,  promieniującego  do  podbrzusza  i
wewnętrznej  strony  uda.  Chory  był  niespokojny,  zwymiotował  i
uskarżał  s ię  na  wcześniejsze  problemy  z  oddawaniem  moczu.
Objawy takie mogą wskazywać na:

A.  posocznicę moczową,
B.  ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek,
C.  ostre zapalenie pęcherza moczowego,
D.  atak kolki nerkowej.

Zadanie 0.
Objawami  związanymi  z  napełnianiem  pęcherza  moczowego  w
łagodnym rozroście gruczołu krokowego, są między innymi:

A . trudności  w  rozpoczęciu  mikcji,  zwężenie  strumienia
moczu, wydłużenie czasu mikcji,

B . przerywany strumień moczu, oddawanie moczu kroplami,
uczucie niecałkowitego opróżniania pęcherza moczowego,

C . częstomocz  dzienny  i  nocny,  uczucie  gwałtownego  parcia
na pęcherz, pieczenie w trakcie oddawania moczu,

D . okresowe  trudności  w  powstrzymaniu  mikcji,  wydłużenie
czasu mikcji, oddawanie moczu kroplami.

Zadanie 0.
Dobowa fizjologiczna podaż płynów u dorosłego pacjenta ważącego
70 kg, niewykazującego objawów choroby, wynosi:

A .  1000 ml,
B.  1500 ml,
C.  2000 ml,
D.  2500 ml.



Zadanie 0.
Drenaż wpływowo - odpływowy składa się z:

A .  cewnika Foleya,
B . strzykawki (żanety), drenów wyprowadzających, zbiornika

na płyn,
C.  wlewu kroplowego, naczynia zbiorczego cystostomii,
D . zestawu do cewnikowania, jałowego roztworu płuczącego,

drenów ze zbiornikiem.

Zadanie 0.
Podstawowym objawem klinicznym raka pęcherza moczowego jest/są:

A.  nasilone objawy dyzuryczne,
B.  bezbolesny krwiomocz,
C.  oddawanie moczu w nocy,
D.  nietrzymanie moczu.

Zadanie 0.
W  profilaktyce  powikłań  oddechowych  u  pacjenta,  który  ma
założoną rurkę tracheostomijną, należy zwrócić szczególną uwagę
na:

A.  utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia rurki,
B.  stosowanie diety bogatobiałkowej,
C.  utrzymanie odpowiedniego toru oddychania,
D . systematyczne  odsysanie  zalegającej  wydzieliny  z  dróg

oddechowych.

Zadanie 0.
Objawy wskazujące na wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika
to :

A.  wymioty fusowate,
B.  wymioty chlustające,
C.  częste ulewania,
D.  występowanie czkawki.

Zadanie 0.
U  noworodka  zapadnięty  brzuch  przy  rozszerzonej  klatce
piersiowej  oraz  trudności  w  oddychaniu  są  charakterystycznymi
objawami:

A.  odmy opłucnowej,
B.  wrodzonej przepukliny przeponowej,
C.  obecności płynu w opłucnej,
D.  zapalenia płuc.



Zadanie 0.
Nadmierna ilość śliny u noworodka, świadczy o:

A.  wrodzonym zarośnięciu przełyku,
B.  wodogłowiu,
C.  martwiczym zapaleniu jelit,
D.  wgłobieniu jelit.

Zadanie 0.
Szczególną uwagę u dziecka ciężko oparzonego należy zwrócić na:

A . senność,  kontakt  z  otoczeniem,  wielkość  źrenic,  i lość
oddechów, leukocytozę,

B . kolor  skóry,  stopień  niepokoju,  pomiar  ciśnienia
tętniczego krwi i tętna, godzinową diurezę, hematokryt,

C . pobudzenie/śpiączkę,  poziom  białka  w  moczu,  stan
świadomości, zabarwienie moczu, HDL, LDL,

D . OB,  poziom  glukozy  we  krwi,  ciężar  właściwy  moczu,
ciśnienie centralne żylne, aktywność.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  (powyżej  50%  przypadków)  występowania
krwistych stolców u niemowląt jest:

A .  martwicze zapalenie jelit,
B.  wgłobienie,
C.  choroba Crohna,
D.  polip odbytnicy.

Zadanie 0.
W  przygotowaniu  przedoperacyjnym  niemowlęcia  z  wrodzonym
przerostowym zwężeniu odźwiernika, istotne jest:

A .  podanie środków przeczyszczających,
B . odbarczanie  przewodu  pokarmowego  przez  cztery  kolejne

dni,
C . wyrównanie  zaburzeń  wodno-elektrolitowych  i

kwasowo-zasadowych,
D.  poprawa stanu odżywienia.

Zadanie 0.
Zapobiegając  powstawaniu  przykurczy  u  dziecka  oparzonego,
należy:

A . zachęcać  dziecko  do  wykonywania  wczesnych  ruchów
(wprowadzać elementy fizjoterapii),

B . unieruchamić  dziecko  tak,  aby  powstrzymać  je  od
dotykania powierzchni oparzenia,

C . unieruchomić  okolicę  oparzoną  tak,  aby  zmniejszyć
dolegliwości bólowe,

D . dbać  o  utrzymanie  w  czystości  sali ,  w  której  dziecko
przebywa.



Zadanie 0.
Operacyjne  zamknięcie  kolostomii  u  dziecka  po  zabiegu
odtwórczym  odbytu  poprzedza  poszerzanie  wytworzonego  odbytu,
przez okres:

A.  kilku dni,
B.  jednego tygodnia,
C.  dwóch tygodni,
D.  1-3 miesięcy.

Zadanie 0.
Przyjmując  do  oddziału  chirurgicznego  noworodka  z  przepukliną
pępowinową o średnicy wrót powyżej 9 mm, należy:

A . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  na  "brzuszku",
zabezpieczyć komfort cieplny, podać mieszankę,

B . zabezpieczyć  worek  przepuklinowy  jałowym  kompresem,
ułożyć  dziecko  w  inkubatorze  w  pozycji  bocznej,  założyć
zgłębnik do żołądka,

C . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  bocznej,  podać
mieszankę zabezpieczyć komfort cieplny,

D.  ułożyć dziecko w inkubatorze.

Zadanie 0.
16-letnia  dziewczyna  została  przyjęta  na  oddział  z  powodu
połknięcia  ciała  obcego  -  igły.  Badanie  radiologiczne
potwierdziło,  że  przedmiot  znajduje  s ię  w  jelicie.  Pielęgniarka
opiekująca się pacjentką może:

A.  podać środki przeczyszczające,
B.  wykonać enemę,
C . obserwować  czy  nie  występują  objawy  kliniczne

świadczące o niedrożności lub przebiciu ściany przewodu
pokarmowego,

D . poprosić  aby  pacjentka  codziennie  zgłaszała  się  na
badanie kontrolne do szpitala.

Zadanie 0.
Niemowlę z podejrzeniem zatkania dróg oddechowych ciałem obcym,
układamy:

A . n a  plecach,  nadgarstki  obu  własnych  dłoni  kładziemy
jeden na drugim powyżej pępka i wykonujemy uciśnięcia,

B . n a plecach, klękamy obok lub okrakiem nad jego udami i
wykonujemy szereg uciśnięć,

C . n a  przedramieniu  opartym  o  własne  udo  i  wykonujemy
uderzanie  w  plecy  na  przemian  z  uciskiem  klatki
piersiowej po odwróceniu,

D.  na brzuchu i wykonujemy rękoczyn Heimlicha.



Zadanie 0.
Wynicowanie pęcherza moczowego, jest to:

A .  przemieszczenie cewki moczowej w kierunku dokroczowym,
B . niecałkowite  zamknięcie  s ię  rynienki  cewkowej  po

stronie brzusznej prącia,
C . niecałkowite  zamknięcie  s ię  rynienki  cewkowej  po

stronie grzbietowej,
D . ubytek  przedniej  ściany  jamy  brzusznej,  przedniej

ściany pęcherza i cewki moczowej.

Zadanie 0.
Operacje  wytwórcze  odbytu  i  odbytnicy,  przeprowadza  się  u
dziecka:

A.  w pierwszej dobie po urodzeniu,
B.  w okresie noworodkowym,
C.  gdy osiągnie masę ciała około 4 kg,
D.  gdy osiągnie masę ciała około 10 kg.

Zadanie 0.
W  przypadku  braku  diurezy  u  dziecka  z  założonym  do  pęcherza
moczowego cewnikiem Foleya, należy:

A.  sprawdzić, czy cewnik jest drożny,
B.  wyjąć cewnik z pęcherza,
C.  ułożyć pacjenta w innej pozycji,
D.  podać leki p/bólowe.

Zadanie 0.
Do negocjacji dochodzi wtedy, gdy:

A.  nie występuje konflikt interesów pomiędzy stronami,
B.  strony nie preferują poszukiwania porozumienia,
C . istnieją  odpowiednie  procedury  rozwiązania  konfliktu

np. przepis lub nakaz postępowania,
D . występuje  konflikt  interesów  pomiędzy  stronami  i  strony

preferują poszukiwanie porozumienia.

Zadanie 0.
Parafraza, to:

A . skupianie  s ię  na  najważniejszych  treściach
przekazywanych przez partnera,

B.  odzwierciedlanie uczuć partnera,
C.  ujmowanie w inne słowa, tego co powiedział partner,
D.  empatyczne słuchanie.



Zadanie 0.
Taksonomia celów kształcenia zawiera dziedzinę:

A.  poznawczą, psychomotoryczną,
B.  afektywną, poznawczą, psychomotoryczną,
C.  afektywną, poznawczą,
D.  psychomotoryczną, afektywną.

Zadanie 0.
Najlepsze  efekty  procesu  kształcenia  i  samokształcenia  powstają
w sytuacji, gdy osobie uczącej się:

A . n ie  stawia  się  żadnych  wymagań  i  dostarcza  się  dużego
wsparcia,

B . stawia  się  wymagania  i  dostarcza  odpowiedniego
wsparcia,

C.  stawia się wymagania i nie dostarcza się wsparcia,
D . nie  stawia  się  żadnych  wymagań  i  nie  dostarcza  się

wsparcia.

Zadanie 0.
Problem społeczny, to:

A .  kłopoty osobiste wynikające ze statusu społecznego,
B . przedmiot  publicznej  debaty  poruszanej  przez  szeroki

krąg ludzi,
C . zjawiska  społeczne  o  szerokim  zasięgu,  które  wymagają

wspólnego wysiłku na rzecz jego usunięcia,
D.  problem, z którymi borykają się instytucje społeczne.

Zadanie 0.
Traktowanie  zdrowia  i  choroby  w  kategoriach  psychospołecznych
związane  jest  z  pełnieniem  określonych  ról  społecznych.  Można
powiedzieć,  że  człowiek  w  pełni  zdrowy  posiada  umiejętność
pozytywnej  realizacji  ról  (oczekiwań  stawianych  wobec  niej) ,  a
więc:

A . utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi, wczuwania się w
sytuację innych,

B . wczuwania się w sytuację innych, nawiązywania kontaktów
między ludźmi,

C . poczucia  solidarności,  nawiązywania  kontaktów  i
modyfikacji interakcji społecznych,

D . nawiązywania  i  utrzymywania  kontaktów  z  ludźmi,
wczuwania  się  w  sytuację  innych,  poczucia  solidarności,
modyfikacji interakcji społecznych.



Zadanie 0.
Postępowanie  w  przedmiocie  odpowiedzialności  zawodowej
pielęgniarki, położnej toczy się przed:

A.  zwierzchnikami pielęgniarki/położnej,
B . zespołem  specjalistów  placówki  ochrony  zdrowia,  w

której pielęgniarka/położna pracuje,
C.  sądem grodzkim,
D.  sądem pielęgniarek i położnych.

Zadanie 0.
Wymóg  odbycia  przeszkolenia  zawodowego  obowiązuje
pielęgniarkę/położną,  która  podejmuje  wykonywanie  zawodu  po
przerwie wynoszącej:

A .  1 rok,
B.  2 lata,
C.  3 lata,
D.  5 lat i dłużej.

Zadanie 0.
Zdrowie w aspekcie ekonomicznym jest:

A . szczególnym dobrem ekonomicznym, społecznym i socjalnym
które  ma  dla  świadczeniobiorcy  znaczną  wartość,
wynikającym  z  jego  zarówno  bezpośredniego  jak  i
pośredniego  wpływu  na  osiągany  przez  pacjenta  poziom
zadowolenia  a  tym  samym  na  wartość  jego  funkcji
użytecznych,

B . dobrem,  które  ma  dla  państwa  wartość,  wynikającym  z
jego  zarówno  bezpośredniego  wpływu  na  osiągany  przez
pacjenta poziom zadowolenia a tym samym na wartość jego
funkcji użytecznych,

C . dodatkowym, dodanym dobrem ekonomicznym, które ma dla
społeczeństwa  znaczną  wartość,  wynikającym  z  jego
zarówno  bezpośredniego  jak  i  pośredniego  wpływu  na
osiągany przez pacjenta poziom zadowolenia,

D . szczególnym dobrem ekonomicznym, które ma dla pacjenta
znaczną  wartość,  wynikającym  z  jego  zarówno
bezpośredniego  jak  i  pośredniego  wpływu  na  osiągany
przez  pacjenta  poziom  zadowolenia,  a  tym  samym  na
wartość jego funkcji użytecznych.

Zadanie 0.
Głównym celem akredytacji jest:

A .  samoedukacja,
B.  ułatwienie uzyskania kontraktu,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . pobudzenie  aktywności  pracowników  zakładu  na  rzecz

jakości.



Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.
Wydatki  na  ochronę  zdrowia  pochodzą  m.in.  z  następujących
źródeł:

A . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Ministerstwo  Zdrowia,
Ministerstwo  Sprawiedliwości,  Ministerstwo  Obrony
Narodowej,  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji, gospodarstwa domowe,

B . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Zakład  Ubezpieczń
Społecznych,  Ministerstwo Rolnictwa,  Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej,

C . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Zakład  Ubezpieczeń
Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Ministerstwo  Skarbu  Państwa,  Ministerstwo  Pracy  i
Polityki Społecznej,

D . Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstw Sprawiedliwości,
Ministerstwo  Obrony  Narodowej,  Ministerstwo  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji,  Ministerstw  Finansów,
gospodarstwa domowe.



Zadanie 0.
"Zdrowie publiczne" oznacza:

A . wszystkie  elementy  związane  ze  zdrowiem,  m.  in.:  stan
zdrowia,  w  tym  zachorowalność  i  niepełnosprawność,
zasoby  opieki  zdrowotnej,  oferowane  usługi  opieki
zdrowotnej  i  powszechny  dostęp  do  nich,  opiekę
zdrowotną,  wydatki  na  opiekę  zdrowotną  i  sposób  je j
finansowania oraz przyczyny zgonów,

B . wszystkie wybrane elementy m.in. związane ze zdrowiem,
mianowicie:  stan  zdrowia,  umieralność,  demografię,
migrację,  zasoby  opieki  zdrowotnej,  oferowane  usługi
opieki  zdrowotnej  i  powszechny  dostęp  do  nich,  opiekę
zdrowotną,  wydatki  na  opiekę  zdrowotną  i  sposób  je j
finansowania oraz przyczyny zgonów,

C . wszystkie wybrane elementy m. in. związane ze zdrowiem,
mianowicie:  stan  zdrowia,  umieralność,  demografię,
migrację,  kadrę  medyczną,  łóżka,  szpitale,  opiekę
długoterminową,  zasoby  opieki  zdrowotnej,  oferowane
usługi  opieki  zdrowotnej  i  powszechny  dostęp  do  nich,
opiekę  zdrowotną,  wydatki  na  opiekę  zdrowotną i  sposób
jej finansowania oraz przyczyny zgonów,

D . wszytkie  wybrane  elementy  m.  in.  stan  zdrowia,
umieralność,  demografię,  migrację  zasoby  opieki
zdrowotnej,  oferowane  usługi  opieki,  koszty  i  wydatki,
dostępność  oraz  mechanizmy  finansowania  i  sposób  je j
finansowania oraz przyczyny zgonów.

Zadanie 0.
Rola  samorządu terytorialnego  odnosząca się  do  ochrony zdrowia
polega  m.in.  na  tworzeniu  ogólnej  strategii  i  planowania
polityki ochrony zdrowia na każdym szczeblu władzy:

A.  lokalnej,
B.  powiatu,
C.  gminy,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Pomoc społeczną na zasadach określonych w ustawie, udziela s ię
osobom i rodzinom, m.in. z powodu:

A . ubóstwa,  wykluczenia  społecznego,  niepełnosprawności,
choroby trwającej powyżej 6 miesięcy lub bezradności,

B . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej  lub  ekologicznej  bez  względu na  stan  zdrowia
lub niepełnosprawności,

C . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej lub ekologicznej,

D . ubóstwa,  bezradności,  zgłoszenia  biedy  przez  sąsiadów,
długotrwałej  choroby  trwającej  maksymalnie  do  6
miesięcy, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  jamy  brzusznej,  polegającą  na
głębokim  uciskaniu  brzucha  w  lewym  dolnym  kwadrancie  i
pojawienie  s ię  bólu  w  przeciwległym  prawym  dolnym  kwadrancie
brzucha określa się mianem objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Rowsinga,
D.  Goldflama.

Zadanie 0.
Zwężenia źrenic NIE obserwuje się w zatruciu:

A.  morfiną,
B.  kokainą,
C.  trichloroetanolem,
D.  związkami fosfoorganicznymi.

Zadanie 0.
W  jakim czasie  po  porodzie  patologicznym i  gdzie  powinno odbyć
się pierwsze badanie fizykalne noworodka?

A.  możliwie najszybciej po urodzeniu, na sali porodowej,
B.  do 2 godzin po porodzie, w pokoju badań,
C.  do 6 godzin po porodzie, w pokoju badań,
D.  do 12 godzin po porodzie, na oddziale neonatologicznym.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.



Zadanie 0.
U  osoby  dorosłej  doszło  do  zatrzymania  krążenia,  wezwano
pogotowie i oczekiwano na jego przyjazd (nie prowadzono żadnych
czynności  ratowniczych),  przybyły  po  6  minutach  zespół
ratownictwa  stwierdza  migotanie  komór.  W  tej  sytuacji  w
pierwszej kolejności należy:

A.  bezzwłocznie wykonać trzy cykle defibrylacji,
B .  wykonać kardiowersję elektryczną,
C . przez  2  minuty  poprowadzić  reanimację

krążeniowo-oddechową, a następnie wykonać defibrylację,
D . wykonać  defibrylację  energią  150  J  i  niezwłocznie

podjąć pośredni masaż serca.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Jako tachypnoe u noworodków w pierwszych dniach życia określa
się stan, gdy ilość oddechów wynosi powyżej:

A .  20 oddechów/min,
B.  40 oddechów/min,
C.  60 oddechów/min,
D.  80 oddechów/min.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.

Zadanie 0.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:

A.  drżenie języka,
B.  gładka i ciepła skóra,
C.  bradykardia,
D.  tachykardia.



Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
Z a  najwyższą  dopuszczalną  wartość  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
zdrowego dziecka w wieku 9-10 lat można uznać wartość:

A.  90/60 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/90 mmHg,
D.  140/100 mmHg.

Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
Młody  mężczyzna  zgłosił  s ię  na  wizytę,  ponieważ  zauważył  u
siebie  guzek  w  obrębie  moszny.  Podświetlenie  tworu
diafanoskopem powoduje jego rozświetlenie na czerwono, sugeruje
to :

A.  raka jądra,
B.  wodniaka jądra,
C.  żylaki powrózka nasiennego,
D.  stan zapalny w obrębie jądra.



Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.

Zadanie 0.
Dokonując  oceny  zaburzeń  mowy  u  pacjenta  zwrócono  uwagę  na
nieprawidłowe  wymawianie  głosek  wargowych  (p,  b )  i  językowych
(d ,  t ) .  Polecono,  aby  pacjent  napisał  wyrazy  zawierające  ww.
głoski. Nie stwierdzono żadnych błędów. Opisany obraz przemawia
za:

A.  dysfonią,
B.  palilalią,
C.  dyzartrią,
D.  dysprosodią.

Zadanie 0.
Najczęściej  przejawem  procesu  patologicznego  u  noworodka  jest
obecność żółtaczki w:

A.  1 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 7 mg,
B.  2 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 10 mg,
C.  3 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 12 mg,
D.  4 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 14 mg.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
Uniesiony  odcinek  ST,  może  przemawiać  za  niżej  wymienionymi
stanami, z WYJĄTKIEM:

A.  dusznicy bolesnej Prinzmetala,
B.  świeżego zawału pełnościennego,
C.  zatrucia naparstnicą,
D.  zapalenia osierdzia.



Zadanie 0.
Przy  zaburzeniach  przewodzenia  bodźców  w  uchu  prawym,
spowodowanych np. zanieczyszczeniami w przewodzie słuchowym, w
próbie Webera pacjent:

A .  będzie słyszał lepiej uchem lewym,
B.  będzie słyszał lepiej uchem prawym,
C.  będzie słyszał w obu uszach jednakowo,
D.  nie będzie słyszał wcale.

Zadanie 0.
W  przypadku  podejrzenia  nagłego  zatrzymania  krążenia,  ocenę
oddechu należy prowadzić przez czas NIE dłuższy niż:

A .  5 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.

Zadanie 0.
U pacjenta po zatruciu opioidami specyficzną odtrutką, jest:

A .  atropina,
B.  desferal,
C.  nalokson,
D.  dimerkaprol.

Zadanie 0.
Pacjocentryczny model pielęgnowania w Polsce wprowadziła:

A.  Teresa Kulczyńska,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Rachela Hutner,
D.  Wiesława Ciechaniewicz.

Zadanie 0.
Jean Watson opracowała model pielęgnowania nazwany modelem:

A.  relacji międzyludzkich,
B.  adaptacyjnym,
C.  pielęgniarstwa transkulturowego,
D.  humanistycznej troskliwości.

Zadanie 0.
Badania pilotażowe to:

A . badania,  którym  trzeba  się  poddać  przed  przystąpieniem
do szkolenia lotniczego,

B.  przesiewowe badania wśród pilotów zawodowych,
C.  badania decydujące o przyznaniu licencji pilota,
D . badania  przeprowadzone  przy  pomocy  roboczej  wersji

kwestionariusza.



Zadanie 0.
Angielski termin evidence based practice (EBP) odnosi się do:

A . identyfikowania  się  pielęgniarek  z  normami  etyki
zawodu,

B . przeprowadzania  badań  naukowych  dla  potrzeb  danej
dziedziny,

C.  znajomości podstawowych zasad etyki zawodowej,
D . uzasadnionego  i  świadomego  stosowania  wyników  badań

naukowych w praktyce.

Zadanie 0.
Tlenoterapia  należy  do  świadczeń  wykonywanych  przez
pielęgniarkę  samodzielnie  bez  zlecenia  lekarskiego,  ale  pod
WARUNKIEM:

A . przeszkolenia  wewnętrznego  w  zakresie  prowadzenia
tlenoterapii,

B.  przeszkolenia specjalistycznego na kursie,
C.  przeszkolenia na kursie kwalifikacyjnym,
D . uzyskania  tytułu  specjalisty  w  dziedzinie

pielęgniarstwa.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie samodzielne oznacza:

A . wykonywanie  przez  pielęgniarkę  zadań  leczniczych  bez
zlecenia lekarza,

B . samodzielne  zbieranie  przez  pielęgniarkę  wywiadu  i
planowanie opieki,

C . decydowanie  przez  pielęgniarkę  o  diecie  i  trybie  życia
pacjenta,

D . pozostawienie  w  gestii  pielęgniarki  decyzji  o  sprawach
dotyczących pielęgnowania pacjenta.

Zadanie 0.
Następujące  rozszerzenia  plików  JPG,  BMP,  GIF  wskazują,  że  są
to pliki:

A .  systemowe,
B.  ukryte,
C.  muzyczne,
D.  graficzne.



Zadanie 0.
Spamowanie, to:

A . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do jednego adresata,

B . czytanie  różnego  rodzaju  pism  i  reklam  z  elektronicznej
skrzynki odbiorczej,

C . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do wielu adresatów,

D . próba  doręczenia  wiadomości  elektronicznej  do  osoby,
która  nie  chciała  je j  otrzymać  i  nie  prosiła  o  je j
dostarczenie.

Zadanie 0.
Próbę określa się jako reprezentatywną jeżeli:

A . l iczba  elementów  wybranych  do  próby  jest  dostatecznie
mała,

B . elementy  wybrane  do  próby  mają  dostatecznie  wysoki
współczynnik reprezentatywności,

C . elementy  populacji  są  wybierane  w  sposób  losowy,  a
próba jest dostatecznie liczna,

D . elementy  populacji  są  wybierane  w  ściśle  określonym
porządku, a próba jest dostatecznie liczna.



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 011012
GRUPA 1
Zadanie 0.
Pacjenci  w  starszym  wieku  w  większym  stopniu  są  narażeni  na
wystąpienie pozabiegowych powikłań:

A.  krążeniowych,
B.  płucnych,
C.  neurologicznych,
D.  ze strony rany pooperacyjnej.

Zadanie 0.
Przeszczep autologiczny, to przeszczep wykonywany:

A.  pomiędzy osobnikami tego samego gatunku,
B.  w obrębie tego samego organizmu,
C . pomiędzy  osobnikami  tego  samego  gatunku,  różnymi

genetycznie,
D.  pomiędzy osobnikami różnych gatunków.

Zadanie 0.
U osób starszych początek działania leku jest:

A .  opóźniony, a działanie wydłużone,
B.  przyspieszony, a działanie krótkotrwałe,
C.  opóźniony i działanie krótkotrwałe,
D.  zależne od rodzaju podawanego leku.

Zadanie 0.
SIRS, to:

A.  zaburzenia sercowo - oddechowe,
B.  zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej,
C.  zaburzenia wielonarządowe,
D.  zaburzenia mózgowe.

Zadanie 0.
Najważniejsze  przeciwwskazania  do  uruchomienia  chorego
leczonego w oddziale chirurgii są następujące:

A.  bradykardia <35 uderzeń/min.,
B.  stan podgorączkowy, nudności, ból głowy,
C.  niestabilne nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.



Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu magnetycznego
NIE jest:

A .  choroba demielinizacyjna,
B.  klaustrofobia,
C.  proteza oczna, ciała obce w gałce ocznej,
D . obecność  klipsów  naczyniowych  lub  innych  elementów

pooperacyjnych.

Zadanie 0.
Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu
jest:

A . zastosowanie  antybiotyków  o  szerokim  spektrum
działania,

B . właściwa terapia płynowa, która ma na celu przywrócenie
objętości  śródnaczyniowej  i  prawidłowej  perfuzji
tkankowej,

C.  zastosowanie intubacji dotchawiczej,
D . oznaczenie  poziomu  elektrolitów,  glukozy,  mocznika,

kreatyniny we krwi.

Zadanie 0.
Najwyższym ryzykiem zakażenia obarczone jest  założenie cewnika
centralnego do żyły:

A.  szyjnej wewnętrznej,
B.  głównej górnej,
C.  podobojczykowej,
D.  udowej.

Zadanie 0.
Następstwa wstrząsu, to:

A .  zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,
B.  niewydolność oddechowa,
C.  martwica cewek nerkowych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Podczas  znieczulenia  podpajęczynówkowego  wśród  pacjentów
obserwuje się niekiedy:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
bóle głowy,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
tachykardię,

C . bóle  głowy,  zaburzenia  oddychania,  wzrost  diurezy
godzinowej,

D . zaburzenia  mowy,  obrzęki  na  kończynach  dolnych,
nudności.



Zadanie 0.
Sód w organizmie zapewnia:

A.  ciśnienie osmotyczne,
B.  osmolarność osocza,
C.  przewodnictwo nerwowe,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Rozpoznanie niedrożności górnych dróg oddechowych odbywa się na
podstawie obserwacji:

A . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
wysłuchiwania  i  wyczuwania  na  policzku  ratownika
przepływu powietrza przez nos i usta poszkodowanego,

B . zawartości jamy ustnej oraz wysłuchiwania i  wyczuwania
n a  policzku  ratownika  przepływu  powietrza  przez  nos  i
usta poszkodowanego,

C . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
ułożenia  ratowanego  na  boku  z  głową  umieszczoną,  aby
możliwy był odpływ treści z jamy ustnej,

D . ruchów  paradoksalnych  klatki  piersiowej  i  uruchomienia
dodatkowych mięśni oddechowych.

Zadanie 0.
W  czasie  badań  endoskopowych  jest  możliwość  zakażenia
następującymi wirusami:

A.  HBV i HCV,
B.  HIV,
C.  HAV, HEV oraz HIV
D.  HBV, HCV oraz HIV,

Zadanie 0.
Zaleceniem  Polskiego  Towarzystwa  Żywienia  Pozajelitowego  i
Dojelitowego  jest,  aby  każdy  dorosły  chory  przyjmowany  do
leczenia  szpitalnego  poddany  był  ocenie  stanu  odżywienia,  za
pomocą:

A . formularza  Subiektywnej  Globalnej  Ocenie  Stanu
Odżywienia (SGA) lub siatki centylowej,

B.  współczynnika masy ciała (WCM) na siatce centylowej,
C . formularza NRS 2002 lub Subiektywnej Globalnej  Ocenie

Stanu Odżywienia (SGA),
D . formularza  Minimalnej  Oceny  Stanu  Odżywienia  (MNA)  i

siatki centylowej.



Zadanie 0.
N a  i le  minut  przed  zabiegiem  operacyjnym  należy  podać
premedykację?

A.  10-15 minut,
B.  20-30 minut,
C.  60-90 minut,
D.  90-120 minut.

Zadanie 0.
Preparat  krwi  wolny  od  ryzyka  przeniesienia  chorób  wirusowych,
to :

A.  albuminy,
B.  koncentrat czynnika VIII, IX,
C.  krioprecypitat,
D.  osocze.

Zadanie 0.
Założony  rozrusznik  serca  stanowi  przeciwwskazanie  do
wykonania:

A.  oklepywania klatki piersiowej,
B.  masażu pleców i pośladków,
C.  gimnastyki oddechowej,
D.  ćwiczeń biernych.

Zadanie 0.
Elektrolity przeważające śródkomórkowo, to:

A .  potas, chlorki,
B.  potas, sód,
C.  potas, magnez,
D.  fosfaty, wodorowęglany.

Zadanie 0.
Do składowych układu hemostazy należą naczynia krwionośne oraz:

A.  krwinki płytkowe, osoczowe mechanizmy krzepnięcia,
B.  krwinki płytkowe, białkowe mechanizmy krzepnięcia,
C.  krwinki czerwone, osoczowe mechanizmy krzepnięcia,
D.  krwinki białe, osoczowe mechanizm krzepnięcia.

Zadanie 0.
U  osób  starszych,  po  zabiegach  operacyjnych  leczenie
usprawniające należy podejmować:

A.  później niż u innych pacjentów,
B.  możliwie jak najszybciej,
C.  w trzeciej dobie po zabiegu,
D.  w czwartej dobie po zabiegu.



Zadanie 0.
W  okresie  starczym niektóre  choroby występują znacznie  częściej
niż u młodszych. Do najczęstszych z nich nie należy:

A.  miażdżyca,
B.  kamica żółciowa,
C.  zawał jelita,
D.  przerostowe zwężenie odźwiernika.

Zadanie 0.
W  jakim  czasie  po  badaniu  gastroskopii  pacjent  może  otrzymać
posiłek?

A.  3 godziny po badaniu,
B.  gdy powróci odruch połykania,
C.  bezpośrednio po badaniu,
D.  15 minut po zabiegu.

Zadanie 0.
Pacjent po zabiegu operacyjnym w znieczuleniu zewnątrzooponowym
lub podpajęczynówkowym przyjmuje pozycję:

A . płaską  na  grzbiecie  lub  boku  z  głową  uniesioną  pod
kątem 30˚,

B.  na plecach z głową uniesioną pod kątem 60˚,
C.  na plecach półwysoką,
D.  na brzuchu z głową na boku.

Zadanie 0.
Podstawowym  celem  ”analgezji  z  wyprzedzeniem”  poza  poprawą
jakości pooperacyjnej analgezji, jest:

A . szybszy  powrót  perystaltyki  jel it,  depresja  ośrodka
oddechowego i skrócenie pobytu chorego w szpitalu,

B . prewencja  powikłań  płucnych,  szybszy  powrót
perystaltyki jelit i zwiększony przepływ krwi,

C . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego,  prewencja
powikłań  płucnych  i  skrócenie  pobytu  chorego  w
szpitalu,

D . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego  oraz
upośledzenie odpowiedzi układu immunologicznego.

Zadanie 0.
Objawy kwasicy oddechowej, to:

A .  bradykardia,
B.  tężyczka,
C.  bladość,
D.  sinica.



Zadanie 0.
Wstrząs septyczny charakteryzuje się:

A .  ciśnieniem tętniczym krwi poniżej 90 mmHg,
B.  temperaturą powyżej 39˚C lub poniżej 36.6˚C,
C . zaburzeniami oddychania (tachypnoe) lub/i zaburzeniami

krążenia (tachykardia),
D.  wszystkimi powyższymi.

Zadanie 0.
Prosze wskazać prawidłową odpowiedź odnośnie skręcenia stawu:

A . powierzchnie stawowe tracą ze sobą kontakt anatomiczny,
lecz po chwili wracają do właściwego położenia,

B.  skręcenie wymaga nastawienia,
C . następuje  niekiedy  uszkodzenie  dużych  naczyń  lub

nerwów,
D . wszystkie  wymienione  odpowiedzi  są  charakterystyczne

dla skręcenia stawu.

Zadanie 0.
D o  nieswoistych,  miejscowych  mechanizmów  obronnych  ustroju
należą:

A.  skóra, błony śluzowe,
B.  nabłonek rzęskowy układu oddechowego,
C.  pasaż jelit, przepływ moczu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Która  z  wartości  indeksu  masy  ciała  (BMI)  wskazuje  w  ocenie
stanu odżywienia chorego na ryzyko niedożywienia?

A.  17 - 17,9,
B.  18 - 19,9,
C.  20 - 24,9,
D.  25 - 29,9.

Zadanie 0.
Ćwiczenia izometryczne wykonywane u pacjentów to:

A.  napinanie mięśni,
B.  stopniowe zwiększanie oporu,
C.  ćwiczenia czynne wykonywane wbrew sile ciężkości,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Prowadzenie  gimnastyki  oddechowej  zalecane  jest  dla
pacjenta/pacjentów:

A.  w przypadku złamania jednego żebra lub mostka,
B.  z ograniczoną aktywnością ruchową lub unieruchomionego,
C.  ze schorzeniami układu oddechowego,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 0.
Objawy,  takie  jak  bladość  powłok  skórnych,  ochłodzenie  skóry,
zwłaszcza  dystalnych  części  ciała,  oliguria,  tachykardia,
potliwość  skóry,  zmniejszenie  wartości  ciśnienia  tętniczego
krwi, zwiększenie częstotliwości oddechów, to objawy wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  hipowolemicznego.

Zadanie 0.
U pacjenta z cewnikiem naczyniowym, z podejrzeniem bakteriemii,
u  którego  nagle  pojawi  s ię  gorączka,  z łe  samopoczucie,  dreszcze
i spadek ciśnienia, należy:

A.  zmienić opatrunek,
B.  w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
C.  monitorować ciśnienie krwi co 6 godzin,
D.  usunąć cewnik i wykonać badania bakteriologiczne.

Zadanie 0.
P o  przetoczeniu  krwi  i  preparatów  krwiopochodnych  pojemnik  z
resztkami preparatu krwi należy przechowywać w temperaturze od
+2˚C do +6˚C, przez:

A.  24 godziny,
B.  48 godzin,
C.  3 dni,
D.  5 dni.

Zadanie 0.
Badanie kolonoskopowe przeprowadzane jest w ułożeniu na:

A.  prawym boku,
B.  plecach,
C.  lewym boku lub w ułożeniu na plecach,
D.  lewym bądź prawym boku.



Zadanie 0.
Objawy hipokaliemii to:

A .  nadmierna pobudliwość, przyspieszenie tętna,
B.  wzmożone napięcie mięśniowe,
C.  zaburzenia rytmu serca, wzmożone napięcie mięśniowe,
D.  osłabienie mięśniowe, senność.

Zadanie 0.
D o  miejscowych  powikłań  pooperacyjnych  zapalenia  otrzewnej,
należy/ą:

A.  powikłania zakrzepowo-zatorowe,
B.  niedrożność zrostowa,
C.  niedodma i zapalenie płuc,
D.  odpowiedzi A i B prawidłowe.

Zadanie 0.
Głównymi objawami klinicznymi ostrego brzucha, są:

A . dolegliwości  dyspeptyczne,  umiarkowane  podwyższenie
temperatury ciała, ból brzucha,

B . wzmożone  napięcie  powłok  brzucha,  ból  brzucha
nasilający  się  przy  kaszlu  i  ruchach,  zaburzenia
oddawania moczu,

C . nudności,  falowe  bóle  o  charakterze  kolkowym  z
następującą biegunką,

D . ból  brzucha,  nudności  i  wymioty,  zatrzymanie  gazów  i
stolca, krwawienie do przewodu pokarmowego.

Zadanie 0.
Pacjent  po  leczeniu  chirurgicznym z  powodu wrzodu żołądka NIE
powinien spożywać:

A.  potraw mlecznych i kasz,
B.  wywarów z mięsa, surówek, czekolady,
C.  jaj na miękko, nabiału,
D.  gotowanych warzyw i owoców, pieczywa pszennego.

Zadanie 0.
Najczęściej występującym zakażeniem szpitalnym jest zakażenie:

A.  miejsca operowanego (ZMO),
B.  układu oddechowego,
C.  układu moczowego,
D.  krwi lub szpiku (bakteriemie i posocznice).



Zadanie 0.
Wskaż właściwe zalecenia dotyczące pielęgnacji protezy piersi.

A . z e  względu  na  możliwość  uszkodzenia  protezy  nie  należy
stosować na pływalni lub podczas kąpieli w morzu,

B . z e  względu  na  możliwość  uszkodzenia  protezy  nie  można
stosować podczas kąpieli słonecznych,

C . protezę należy codziennie myć mydłem, spłukiwać wodą i
osuszać ręcznikiem frotte,

D . protezę  należy  codziennie  dezynfekować  łagodnym
preparatem  na  bazie  alkoholu,  pozostawiać  do
wyschnięcia, a następnie talkować.

Zadanie 0.
Triada Virchowa zakłada, że zakrzepica żylna powstaje, gdy:

A . s ą  stosowane  leki  anestetyczne,  uszkodzony  jest
śródbłonek naczyń, pacjent jest w podeszłym wieku,

B . wykonano  zbyt  rozległy  zabieg  operacyjny,  pacjent
utracił dużą ilość krwi, występuje bezmocz,

C . występują  nieprawidłowości  krzepnięcia  krwi,
spowolnienie  przepływu  krwi,  uszkodzenie  ściany
naczynia,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Wirus HIV ulega inaktywacji w temperaturze:

A.  56˚ C,
B.  76˚ C,
C.  80˚ C,
D.  120˚ C.

Zadanie 0.
Profilaktyką obrzęku limfatycznego po amputacji piersi jest/są:

A . wysokie  układanie  kończyny,  zarówno  w  czasie  ćwiczeń
ruchowych,  jak  i  w  różnych  sytuacjach  życia
codziennego,

B . automasaż  i  odpowiednie  ćwiczenia  ruchowe  kończyny
strony operowanej,

C . ochronę  kończyny  strony  operowanej  przed  zakażeniami
oraz znacznymi obciążeniami fizycznymi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
D o  błędów  w  profilaktyce  przeciwodleżynowej  zalicza  się
stosowanie:

A.  materacy zmiennociśnieniowych,
B.  fizjoterapii,
C.  stabilizacji pozycji chorego przy użyciu podpórek,
D.  długich przerw w zmianie ułożenia chorego.

Zadanie 0.
W którym kwadrancie piersi najczęściej umiejscowiony jest guz?

A.  górnym, zewnętrznym,
B.  górnym, wewnętrznym,
C.  w obu tych kwadrantach występuje w równych ilościach,
D.  dolnym, zewnętrznym.

Zadanie 0.
Do oceny ryzyka zagrożenia powstania odleżyn, należą skale:

A . najczęściej  Norton,  ale  także  Douglas,  Waterloo,
Bradena,

B.  najczęściej Norton, ale także GDS, Glasgow, Waterloo,
C.  najczęściej Bradena i Baxtera, a także Kussmaula,
D . najczęściej  Norton,  ale  także  Baxtera,  Waterloo,

Hamiltona.

Zadanie 0.
Pacjent  z  wrzodziejącym  zapaleniem  jelita  grubego,  powinien
stosować dietę:

A .  mleczną,
B . wysokobiałkową  do  2,0  g  białka  na  1  kg  masy  ciała

należnej na 1 dzień,
C.  bogatobłonnikową,
D . bogatą  w  włókna  roślinne  o  niskiej  zawartości  sol i

mineralnych.

Zadanie 0.
Samobadanie  piersi  jest  prostą  metodą  wczesnego  wykrywania
zmian w piersi i powinno być wykonywane przez kobiety:

A . p o  ukończeniu  20  roku  życia,  systematycznie  1  raz  w
miesiącu, bezpośrednio po miesiączce,

B . p o  ukończeniu  15  roku  życia,  systematycznie  2  razy  w
miesiącu, przed i po miesiączce,

C.  po ukończeniu 20 roku życia, codziennie,
D . p o  ukończeniu  35  roku  życia,  systematycznie  kilka  razy

w miesiącu.



Zadanie 0.
Zbiornik  na  wydzielinę  spływającą  poprzez  dren  T  (Kehra)  należy
zawiesić przy łóżku chorego:

A.  na poziomie materaca, na którym leży pacjent,
B.  powyżej poziomu materaca,
C.  poniżej poziomu materaca,
D.  wysokość nie ma znaczenia.

Zadanie 0.
Przed nałożeniem opatrunku hydrokoloidowego, na ranę należy go:

A.  zamoczyć w ciepłej wodzie,
B.  ogrzać w dłoniach,
C.  przyciąć do wielkości rany,
D.  zdezynfekować.

Zadanie 0.
Aby zminimalizować ryzyko zakażenia, przedoperacyjne strzyżenie
skóry najkorzystniej jest wykonać:

A.  w dniu operacji,
B.  12 h przed zabiegiem,
C.  bezpośrednio przed zabiegiem,
D.  w przeddzień operacji.

Zadanie 0.
Pacjentowi,  u  którego  prowadzone  jest  żywienie  dojelitowe  przez
zgłębnik umieszczony w jelicie czczym można podać:

A.  pokarmy zmiksowane i specjalne mieszanki odżywcze,
B.  wyłącznie pokarmy zmiksowane,
C.  wyłącznie fabrycznie przygotowane mieszanki odżywcze,
D.  specjalne mieszanki odżywcze i 20% roztworów glukozy.

Zadanie 0.
Jaki  okład  należy  zastosować  u  pacjenta  z  zapaleniem  wyrostka
robaczkowgo?

A.  kompres rozgrzewający,
B.  worek z lodem,
C.  okład wysychający,
D.  termofor.

Zadanie 0.
Dekontaminacja jest to:

A . niszczenie drobnoustrojów na skórze przy użyciu środków
chemicznych,

B.  wyjaławianie narzędzi, bielizny, rąk,
C.  higieniczne mycie rąk z użyciem środka antyseptycznego,
D . usuwanie  lub  zabijanie  drobnoustrojów  za  pomocą

oczyszczania, dezynfekcji i sterylizacji.



Zadanie 0.
Suspensorium  po  zabiegu  operacyjnym  przepukliny  pachwinowej
stosuje się w celu zapobiegania:

A.  obrzęku moszny lub jądra,
B.  występowania odparzeń,
C.  ponownego powstania przepukliny,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Objawy zespołu poposiłkowego są następujące:

A . osłabienie,  uczucie  pełności  w  nadbrzuszu,  nudności,
niekiedy  wymioty,  kołatanie  serca,  zaczerwienienie
twarzy, pocenie się,

B . osłabienie,  utrata  przytomności,  gorączka,  narastająca
duszność, obrzęk rąk i nóg,

C . wymioty  treścią  pokarmową  i  krwistą,  zaczerwienienie
twarzy, narastająca duszność, uczucie zimna,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
U pacjenta w miejscu wprowadzenia wenflonu wystąpiła zakrzepica
żylna. Zlecony wlew kroplowy należy podłączyć:

A.  powyżej odczynu zapalnego,
B.  do innego naczynia żylnego,
C.  poniżej odczynu zapalnego,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Kiedy  należy  rozpocząć  pielęgnację  pacjenta  ze  stomią  po
zabiegu operacyjnym?

A.  po kilku dniach,
B.  w pierwszej dobie po operacji,
C.  na życzenie chorego,
D.  w momencie wypisania ze szpitala.

Zadanie 0.
Pacjent  z  uwięźniętą  przepukliną  wymaga  operacji  w  trybie
nagłym, ponieważ może wystąpić:

A . ostre  zapalenie  trzustki  i  zaburzenie  pracy  dróg
żółciowych,

B . ostra  niedrożność  mechaniczna,  martwica  zawartości
worka przepuklinowego i zapalenie otrzewnej,

C . wzmożona  perystaltyka  jel it  w  obrębie  worka
przepuklinowego,

D.  krwawienie do wewnątrz worka przepuklinowego.



Zadanie 0.
W oparzeniach chemicznych w pierwszej kolejności, należy:

A.  ochłodzić miejsce oparzone lodem,
B.  płukać powierzchnię oparzoną dużą ilością wody,
C . zebrać  dokładny  wywiad  na  temat  środka  chemicznego,

który spowodował uraz,
D.  osłonić miejsce urazu jałowym opatrunkiem.

Zadanie 0.
W  przypadku  niepowikłanych,  pojedynczych  złamań  kilku  żeber,
postępowanie z pacjentem zapobiegające niedodmie, polega na:

A.  podawaniu leków przeciwkaszlowych,
B . założeniu  opatrunku  unieruchamiającego  na  klatkę

piersiową,
C . intensywnej  rehabilitacji  oddechowej  po  podaniu  leków

przeciwbólowych,
D.  zastosowaniu leków wykrztuśnych.

Zadanie 0.
Pourazowy  wyciek  płynu  mózgowo-rdzeniowego  z  przewodów
nosowych,  usznych lub spływanie płynu po tylnej  ścianie  gardła,
jest objawem wskazującym na:

A.  wgniecenie kości czaszki,
B.  złamanie podstawy czaszki z uszkodzeniem opony twardej,
C . krwawienie  podpajęczynówkowe  z  powstaniem  krwiaka

wewnątrzmózgowego,
D.  krwawienie dokomorowe.

Zadanie 0.
Patomechanizm  powstania  urazowej  odmy  opłucnowej-wentylowej
(prężnej), polega na:

A . obecności  pewnej  i lości  powietrza  w  jamie  opłucnej  bez
możliwości  przechodzenia  tego  powietrza  do  atmosfery  i
z powrotem,

B . wpływaniu  powietrza  do  opłucnej  i  wypływaniu  do
atmosfery,

C . przedostawaniu  się  powietrza  do  jamy  opłucnej  oraz
niemożliwości  wydostania  się  powietrza  z  opłucnej  do
atmosfery,

D . wydostawaniu  się  powietrza  z  jamy  opłucnej  i
niemożliwości ujścia z powrotem.



Zadanie 0.
Klinicznie,  oparzenia  elektryczne  u  osoby  dorosłej  poniżej  65
roku życia zaliczane są do oparzeń:

A.  lekkich,
B.  średnich,
C.  ciężkich,
D.  to zależy od ich powierzchni i głębokości.

Zadanie 0.
Pacjent  z  założonym  drenażem  opłucnowym,  powinien  zostać
ułożony w pozycji:

A .  płaskiej na wznak,
B.  z uniesieniem głowy o około 30˚, na zdrowym boku,
C . półsiedzącej  z  umieszczeniem zestawu  około  1  m  poniżej

poziomu klatki piersiowej,
D . siedzącej  z  umieszczeniem  zestawu  około  30  cm  poniżej

poziomu klatki piersiowej.

Zadanie 0.
W  pielęgniarskiej  ocenie  stanu  zdrowia  chorego  z  zespołem  z
niedokrwienia  Volkmanna  należy  uwzględnić  objawy,  które
powstają w wyniku:

A . zbyt  obcisłego  opatrunku  gipsowego  założonego  po
skręceniu stawu skokowego,

B . odwapnienia  kości  po  długo  trwającym  unieruchomieniu
gipsowym,

C . ucisku  na  tętnicę  ramienną  po  złamaniu  nadkłykciowym
kości ramiennej,

D . znacznego  przemieszczenia  odłamów  kostnych  nasad
dalszych  kości  przedramienia  nie  prawidłowo
nastawionych.

Zadanie 0.
Rokowanie w oparzeniach zdecydowanie pogarsza:

A.  opóźnienie chłodzenia rany oparzeniowej,
B.  ostrożne prowadzenie resuscytacji płynowej,
C.  współistnienie urazu wziewnego,
D . istnienie  oparzeń  o  różnym  stopniu  ciężkości,

wywołanych czynnikiem mieszanym.

Zadanie 0.
Największej  utraty  krwi  w  przypadku  złamań  kości,  należy  się
spodziewać w złamaniu:

A.  kilku kręgów i żeber,
B.  kości udowej,
C.  obu kości przedramienia,
D.  miednicy.



Zadanie 0.
Wskaż  nieprawidłowe  zalecenia  dotyczące  postępowania  z
pacjentem w ostrym zespole ciasnoty śródczaszkowej:

A . ułożenie  w  pozycji  na  wznak  z  głową  uniesioną  o
30°-45°,

B.  hipotermia głowy i hiperwentylacja,
C . zastosowanie oddechu kontrolowanego u pacjentów poniżej

8 pkt. GSC,
D.  podawanie glukozy we wlewie ciągłym.

Zadanie 0.
Najpoważniejszym  powikłaniem  w  pierwszej  dobie  po  replantacji,
jest:

A .  zakrzep w miejscach zespoleń tętniczych lub żylnych,
B.  miejscowe zakażenie rany,
C . rozejście  s ię  zespoleń  ścięgien  zginaczy  lub

prostowników,
D.  silny obrzęk i zaczerwienienie kończyny.

Zadanie 0.
Wskaż  zabieg,  który  NIE  należy  do  kategorii  ratujących  życie
(po urazie):

A .  kraniotomia zaopatrująca obrażenia czaszki i mózgu,
B . torakotomia z powodu uszkodzenia oskrzela lub krwotoku

z dróg oddechowych,
C . zabieg urologiczny z powodu uszkodzeń nerek, pęcherza i

dróg moczowych,
D.  zabieg ortopedyczny stabilizujący złamania zamknięte.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną konwersji głębokości oparzenia, jest:

A .  zakażenie rany oparzeniowej,
B.  wychłodzenie chorego,
C.  leczenie chirurgiczne oparzenia,
D.  uraz wziewny.

Zadanie 0.
U  pacjenta  po  zabiegu  ortopedycznym  w  wyniku  wystąpienia
wysokiej gorączki, należy niezwłocznie:

A . zastosować  środki  chłodzące  i  t len  oraz  podawać  środki
p/gorączkowe,

B . dokonać  kontroli  rany  operacyjnej  przez  wycięte
"okienko",

C . podawać do picia zwiększoną i lość płynów o temperaturze
pokojowej,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Szybko  narastający  obrzęk  po  ćwiczeniach  może  mieć  związek  z
błędami  popełnianymi  podczas  rehabilitacji  pacjenta  oparzonego.
Najczęstszą przyczyną jest:

A .  zbyt niskie ułożenie oparzonych części ciała,
B.  zbyt ścisły opatrunek, zwłaszcza wilgotny, wysychający,
C.  źle umocowane ortezy,
D.  zbyt forsowne ćwiczenia.

Zadanie 0.
Które z badań diagnostycznych wymaga przygotowania pacjenta tak
jak do zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym?

A.  bronchografia,
B.  mediastinoskopia,
C.  flebografia,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
W  przypadku  wycięcia  całego  płuca,  błędnym  jest  podłączenie
pozostawionego  podczas  zabiegu  drenu  do  ssania,  gdyż  grozi  to
wystąpieniem:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  przesunięcia się śródpiersia na stronę operowaną,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

Zadanie 0.
P o przeprowadzonym zabiegu wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej
należy wiedzieć, że NIE wolno:

A . utrzymywać  ręki,  na  której  wytworzona  jest  przetoka  w
elewacji,

B . zakładać ciasnych opatrunków obejmujących obwód ręki i
pozwalać choremu leżeć na operowanej ręce,

C . sprawdzać  przepływu  krwi  przez  przetokę  (przez
wyczuwanie  wibracji  w  miejscu  wytworzonej  przetoki,
oraz przez wysłuchiwanie towarzyszącego pomruku),

D . poruszać  ręką  i  wykonywać  prostych  czynności  np.
używania sztućców przez kilkanaście godzin po wykonanym
zabiegu.

Zadanie 0.
Do groźnych powikłań po przeszczepie serca, należy/ą:

A.  zakażenia bakteryjne,
B.  zakażenia grzybicze,
C.  odrzucenie przeszczepu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Pacjent  z  założoną  kontrpulsacją  wewnątrzaortalną  pozostaje  w
przymusowej  pozycji  nawet  przez  kilka  dni.  Prawidłowe  ułożenie
chorego po tym zabiegu, to:

A . ułożenie płaskie lub z nachyleniem pod kątem mniejszym
niż 15˚, unikanie zginania kończyny w stawie biodrowym,

B.  ułożenie płaskie, kończyna uniesiona wyżej,
C.  ułożenie w pozycji Trendelenburga,
D . ułożenie  płaskie  lub  z  nachyleniem  pod  kątem  większym

niż 15˚, unikanie zginania kończyny w stawie biodrowym.

Zadanie 0.
Prawidłowe ułożenie chorego, który miał wykonaną koronarografię
i angioplastykę wieńcową, to:

A .  pozycja siedząca z lekko opuszczonymi kończynami,
B . pozycja leżąca z wyprostowaną kończyną dolną, opatrunek

uciskowy na 24 h,
C . pozycja  leżąca  z  kończyną  dolną  zgiętą  w  kolanie  pod

kątem 90 stopni, opatrunek uciskowy na 24 h,
D.  pozycja leżąca z lekko uniesionymi kończynami.

Zadanie 0.
D o  obniżenia  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego  (OCŻ)  dochodzi  w
przypadku:

A.  hiperwolemii, tamponady serca,
B.  niewydolności prawokomorowej,
C.  hipowolemii, wstrząsu,
D.  wad zastawkowych serca.

Zadanie 0.
Badanie  spirometryczne  wykonane  szczególnie  w  okresie
przedoperacyjnym umożliwia:

A . wykrywanie  zaburzeń  wentylacji  i  określenie  ich
postaci, dokładne badanie czynności wentylacyjnej płuc,

B.  rozpoznanie niewydolności oddechowej,
C.  rozpoznanie upośledzenia sprawności wysiłkowej chorego,
D.  określenie jedynie pojemności życiowej płuc.



Zadanie 0.
Nieinwazyjną  metodą  leczenia  zachowawczego  przewlekłej
niewydolności  żylnej,  jest  kompresjoterapia,  inaczej  terapia
uciskowa. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE:

A . kompresjoterapia poprawia efektywność pompy mięśniowej,
zmniejsza  zastój  żylny  i  przywraca  prawidłowe  warunki
hydrostatyczne dla odpływu krwi żylnej,

B . leczenie  uciskiem  zmniejsza  objętość  krwi  zalegającej  w
układzie  żył  powierzchownych,  powodując  przez  to
przyspieszenie  przepływu  krwi  w  żyłach  układu
głębokiego,

C . stopień  rozciągnięcia  opaski  uciskowej  powinien  się
zwiększać w kierunku proksymalnym, w przeciwnym razie
dojdzie do dystalnego zastoju żylnego,

D . kompresjoterapia  może  zwiększać  pojemność  minutową
serca  o  ok.  5  %,  dlatego  jest  niewskazana  u  chorych  z
niewydolnością serca.

Zadanie 0.
O  jakich  odstępach  czasowych  po  podaniu  kolejnych  dawek
profilaktycznych heparyny drobnocząsteczkowej należy pamiętać w
przypadku wyjmowania cewnika zewnątrzoponowego u pacjenta?

A . p o  upływie  6  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  6  h  przed
podaniem kolejnej dawki,

B . p o  upływie  12  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  co
najmniej 12 h przed podaniem kolejnej dawki,

C . p o upływie co najmniej 12 h od ostatniej dawki heparyny
i 6 h przed podaniem następnej dawki,

D . p o  upływie  10  h  od  ostatniej  dawki  heparyny,  a  kolejną
dawkę można podać bezpośrednio po usunięciu.

Zadanie 0.
Częstym  powikłaniem  po  operacjach  kardiochirurgicznych  jest
tamponada serca. Objawem sugerującym powstanie tamponady, zanim
zostaną wykonane badania diagnostyczne, jest:

A . zwiększony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

B . nagłe  zatrzymanie  drenażu  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

C . zmniejszony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

D.  ocena drenażu nie ma istotnego znaczenia.



Zadanie 0.
Po wykonanej arteriografii pacjent powinien:

A . leżeć  z  unieruchomioną  kończyną  dolną  przez  ok.  24
godziny i nie zginać jej,

B.  leżeć w pozycji wysokiej przez godzinę,
C . leżeć  z  unieruchomioną  kończyną  dolną  przez  godzinę  i

nie zginać jej,
D.  siedzieć na łóżku ze spuszczonymi nogami.

Zadanie 0.
Pacjent  z  obrażeniami  klatki  piersiowej,  u  którego  wystąpiła
odma opłucnowa, ma założony drenaż opłucnej ssący trzybutlowy.
Która z butli reguluje siłę ssania?

A.  pierwsza najbliżej klatki piersiowej chorego,
B.  druga wypełniona do 15-20 cm płynem,
C.  trzecia podłączona do ssania,
D.  wszystkie trzy butle.

Zadanie 0.
Zator  tętniczy  w  większości  przypadków  rozpoczyna  się  nagle.
Charakterystyka objawów bólowych w zatorowości  tętnic  kończyn
dolnych, to:

A . bardzo  silny  ból  na  obwodzie  kończyny,  nasila  s ię  przy
próbie  wykonania  ruchu,  ustępuje  po  podaniu  leków
przeciwbólowych,

B . umiarkowany ból na obwodzie kończyny, nie ma związku z
wykonywaniem  ruchów,  nie  wymaga  podawania  środków
przeciwbólowych,

C . bardzo  silny  ból  na  obwodzie  kończyny,  nasila  s ię  przy
próbie  wykonania  ruchu,  nie  ustępuje  po  lekach
narkotycznych,

D.  żadna z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Podczas  transportu  chorego  po  zabiegu  torakochirurgicznym  z
bloku operacyjnego do oddziału intensywnej opieki medycznej NIE
należy  zamykać  ani  zaginać  drenów,  gdyż  nawet  minimalny
przeciek powietrza może doprowadzić do powstania:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.



Zadanie 0.
Kontrapulsacja  wewnątrzaortalna  jest  metodą  leczenia
niewydolności  serca.  Istotnym,  możliwym  powikłaniem,  na  które
pielęgniarka obserwująca pacjenta, powinna zwrócić uwagę, jest:

A .  niedowład kończyny,
B.  niedokrwienie kończyny,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 0.
Prowadząc bilans płynów u chorego, należy uwzględnić:

A . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu,

B . objętość  płynów  i  rodzaj  płynów  przetoczonych  dożylnie,
i lość  wydalonego  moczu,  i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,
drenu, przetoki jelitowej,

C . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydalonego  moczu,
i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,  drenu,  przetoki
jelitowej,

D . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydzieliny  ze
zgłębnika, drenu, przetoki jelitowej.

Zadanie 0.
Rolą  pielęgniarki,  w  zapobieganiu  zakrzepowemu  zapaleniu  żył
kończyn dolnych u chorych po zabiegach operacyjnych, jest:

A .  wczesne uruchamianie chorego,
B.  unieruchomienie chorego w łóżku,
C . wykonywanie  wszystkich  czynności  higienicznych  przy

chorym,
D.  ułożenie kończyny na szynie.

Zadanie 0.
Niepokojącą  objętością  krwi  pojawiającą  się  w  ciągu  godziny  w
drenażu po zabiegu torakochirurgicznym i  zmuszającą lekarzy do
rozważenia konieczności reoperacji, jest objętość powyżej:

A .  100 ml,
B.  150 ml,
C.  200 ml,
D.  250 ml.



Zadanie 0.
Chory,  przyjmujący  doustnie  antykoagulant,  powinien  stosować
dietę:

A . zrównoważoną  i  ograniczać  w  niej  spożywanie  zielonych
warzyw  i  olejów  roślinnych  zawierających  dużo  witaminy
K ,

B . z  ograniczonym  spożywaniem  tłuszczów  zwierzęcych  na
rzecz olejów roślinnych i spożywać duże ilości warzyw,

C . lekkostrawną,  unikać  pokarmów  ciężkostrawnych  i
wzdymających,

D . urozmaiconą, bogatą w błonnik i  witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach.

Zadanie 0.
Źródłem większości zatorów płucnych, jest:

A .  prawa komora serca,
B.  zakrzepica żyły miednicy małej,
C.  zakrzepica żył kończyn górnych,
D.  zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Rozszerzenie  zastoinowe  żył  szyjnych  jest  charakterystyczne  dla
odmy:

A.  zamkniętej,
B.  otwartej,
C.  zastawkowej,
D.  zamkniętej i otwartej.

Zadanie 0.
N a  czym  polega  przygotowanie  pola  operacyjnego  do  zabiegu
pomostowania tętnic wieńcowych?

A.  kąpieli całego ciała, strzyżeniu klatki piersiowej,
B . kąpieli  chorego,  strzyżeniu  klatki  piersiowej  oraz

pachwin,
C.  dokładnym umyciu klatki piersiowej i jej strzyżeniu,
D . kąpieli  całego  ciała,  strzyżeniu  klatki  piersiowej,

pachwin oraz obu kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Lobektomia polega na wycięciu:

A.  segmentu płata płuca,
B.  płata płuca,
C.  całego płuca,
D.  płuca wraz z workiem ropniaka i wycięciem żeber.



Zadanie 0.
Celem przedoperacyjnej rehabilitacji oddechowej jest nauka:

A.  oddychania przy użyciu przepony i pokasływania,
B . szybkiego  i  płytkiego  oddechu,  nie  powodującego

dolegliwości bólowych,
C . głębokich oddechów z wykorzystaniem przepony i unikania

kaszlu,
D . oddychania  przy  użyciu  przepony,  prawidłowej  techniki

inhalacji,  skutecznego  kaszlu,  niefarmakologicznych
sposobów zwalczania bólu i ochrony miejsca operowanego.

Zadanie 0.
Wartością  krytyczną  otrzymaną  podczas  nieinwazyjnego  badania
zapewniającego  ciągły  odczyt  saturacji  t lenem  krwi  tętniczej
(SaO2) jest wartość:

A.  95%,
B.  85%,
C.  75%,
D.  65%.

Zadanie 0.
D o  powikłań  długotrwałego  utrzymywania  cewnika,  należy
zaliczyć:

A . objawowe  zakażenia  układu  moczowego,  zwężenie  cewki
moczowej, kamicę dróg moczowych,

B.  odleżyny, odparzenia, zniekształcenia cewki moczowej,
C . cienki  strumień  moczu,  ustawiczne  krwawienia  z  dróg

moczowych, nietrzymanie moczu,
D.  zakażenia, nietrzymanie moczu, odleżyny.

Zadanie 0.
Drenaż  wewnętrzny  w  urologii  to  zabieg  stosowany  w  celu
ułatwienia swobodnego odprowadzenia moczu:

A . z  nerki  do  pęcherza  moczowego  przy  pomocy  cewnika  JJ
(podwójnie zagiętego),

B.  z pęcherza moczowego przez cewnik Foleya,
C.  z nerki poprzez nefrostomię,
D.  z pęcherza moczowego poprzez cystostomię.

Zadanie 0.
Wytworzenie  przezskórnej  przetoki  nadłonowej  (cystostomii)
wykonywane jest w przypadku:

A.  zabiegu elektroresekcji guza gruczołu krokowego,
B.  przezskórnej nefrolitotrypsji (PCNL),
C.  nagłego zatrzymania moczu,
D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.



Zadanie 0.
Zapobiegając kamicy moczowej z kwasu moczowego, należy z diety
wykluczyć:

A . substancje  purynowe,  kakao,  czekoladę,  mocną  kawę  i
herbatę,

B.  kapustę, truskawki, żółte i białe sery,
C.  rabarbar, szczaw, szpinak, nabiał,
D.  tylko podroby.

Zadanie 0.
Częstomocz,  parcie  naglące,  ból  w  okolicy  nadłonowej,  gorączka
i nudności to objawy:

A.  zakażenia układu moczowego,
B.  zapalenia pęcherza moczowego,
C.  kolki nerkowej,
D.  zapalenia jądra.

Zadanie 0.
Pielęgnacja cewników pozostawionych w drogach moczowych powinna
mieć  na  uwadze  m.  in.  zapobieganie  zakażeniu.  Pielęgniarka  w
profilaktyce  zakażeń  układu  moczowego,  powinna  zwrócić
szczególną uwagę na:

A.  dużą podaż płynów u chorego,
B.  stosowanie zamkniętego systemu drenażu moczu,
C . wymianę  worków  i  cewników  wg  obowiązujących  zasad

aseptyki  i  antyseptyki  oraz  utrzymywanie  drożności
cewników,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
D o  metod  diagnostycznych  wczesnego  wykrywania  raka  stercza,
zalicza się:

A . badanie  per-rectum,  oznaczenie  swoistego  antygenu
sterczowego,  ultrasonografię  dorektalną,  biopsję
stercza,

B . oznaczenie  swoistego  antygenu  sterczowego,
elektroresekcję przezcewkową, biopsję stercza,

C . badanie  per-rectum,  oznaczenie  swoistego  antygenu
sterczowego, ureterorenoskopię,

D . oznaczenie  swoistego  antygenu  sterczowego,
ultrasonografię  dorektalną,  elektroresekcję
przezcewkową.



Zadanie 0.
Pielęgnacyjnymi  sposobami  prowokowania  mikcji,  są  między
innymi:

A . podawanie  dużej  i lości  płynów  do  picia,  wykonywanie
nasiadówek, podawanie leków moczopędnych,

B . szybkie  podłączenie  wlewu  kroplowego,  zaprowadzenie
chorego do toalety, podanie kaczki,

C . wykonanie  toalety  dróg  moczowych,  zastosowanie  środka
odkażającego, zmiana pościeli,

D . odkręcenie  kranu,  zapewnienie  intymności,  polanie
krocza ciepłą wodą.

Zadanie 0.
Podstawowym objawem klinicznym raka pęcherza moczowego, jest:

A .  ropomocz,
B.  bezbolesny krwiomocz najczęściej ze skrzepami,
C.  ból ,
D.  skąpomocz.

Zadanie 0.
Dopasowując  płytkę  do  przetoki  (urostomii),  należy  pamiętać  o
zasadzie:

A . otwór  w  płytce  powinien  dokładnie  odpowiadać  wielkości
przetoki,

B . otwór w płytce powinien być większy o  2  cm od średnicy
przetoki,

C . otwór w płytce powinien być większy o  1  cm od średnicy
przetoki,

D . wielkość  otworu  w  płytce  nie  ma  znaczenia  dla
pielęgnacji skóry.

Zadanie 0.
N a  izbę  przyjęć  trafił  pacjent  z  objawami  silnego,  tępego  bólu
w  okolicy  lędźwiowej,  promieniującego  do  podbrzusza  i
wewnętrznej  strony  uda.  Chory  był  niespokojny,  zwymiotował  i
uskarżał  s ię  na  wcześniejsze  problemy  z  oddawaniem  moczu.
Objawy takie mogą wskazywać na:

A.  posocznicę moczową,
B.  ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek,
C.  ostre zapalenie pęcherza moczowego,
D.  atak kolki nerkowej.



Zadanie 0.
Czynniki  epidemiologiczne,  tzw.  zewnętrzne,  sprzyjające
rozwojowi kamicy moczowej, to:

A .  siedzący tryb życia (pracy),
B.  mała ilość spożywanych płynów, dieta bogatobiałkowa,
C.  czynniki rasowe i dziedziczne,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 0.
Najkorzystniejszym okresem do wymiany worków urostomijnych, są
godziny:

A.  popołudniowe, po spożyciu posiłku i krótkim odpoczynku,
B.  wieczorne, przed udaniem się na spoczynek,
C . poranne,  przed  przyjęciem  płynów,  kiedy  przetoka  jest

mniej aktywna,
D.  poranne, po spożyciu posiłku i krótkim spacerze.

Zadanie 0.
Sposoby wytwarzania przepływu podczas stałego płukania pęcherza
moczowego (najczęściej po wyłuszczeniu gruczolaka stercza), to:

A .  dwubieżny cewnik Foleya,
B.  dwa cewniki: w przetoce nadłonowej i w cewce moczowej,
C.  cewnik moczowodowy podwójnie zagięty (pig-tail),
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania urografii, jest:

A . kamień w moczowodzie, skąpomocz, wiek chorego powyżej
60 roku życia,

B . kamień  w  miedniczce  nerki,  niewydolność  krążenia,
bezmocz,

C . nadczynność gruczołu tarczowego, niewydolność krążenia
i  wątroby,  ciąża,  uczulenie  na  jod,  bezmocz,
zaawansowana mocznica,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W  profilaktyce  powikłań  oddechowych  u  pacjenta,  który  ma
założoną rurkę tracheostomijną, należy zwrócić szczególną uwagę
na:

A.  utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia rurki,
B.  stosowanie diety bogatobiałkowej,
C.  utrzymanie odpowiedniego toru oddychania,
D . systematyczne  odsysanie  zalegającej  wydzieliny  z  dróg

oddechowych.



Zadanie 0.
U  dziecka operowanego z  powodu rozszczepu wargi,  bezpośrednio
po zabiegu operacyjnym, szczególną uwagę należy zwrócić na:

A.  utrzymanie drożności dróg oddechowych,
B.  częste pojenie płynami o temperaturze pokojowej,
C.  utrzymanie higieny ciała,
D.  kontrolę stanu krążenia obwodowego.

Zadanie 0.
Nadmierna ilość śliny u noworodka, świadczy o:

A.  wrodzonym zarośnięciu przełyku,
B.  wodogłowiu,
C.  martwiczym zapaleniu jelit,
D.  wgłobieniu jelit.

Zadanie 0.
Wczesny  zabieg  operacyjny  przepukliny  oponowo-rdzeniowej  w
okolicy  lędźwiowo-krzyżowej  (w  ciągu  pierwszych  48  godzin
życia) u noworodka, ma na celu zabezpieczenie przed:

A.  infekcją ośrodkowego układu nerwowego,
B.  rozwojem małogłowia,
C.  wystąpieniem zniekształceń kończyn dolnych,
D.  zaburzeniami oddawania moczu.

Zadanie 0.
Najprostszą  metodą  przesiewową  w  diagnostyce  guzów  jamy
brzusznej jest:

A .  zdjęcie radiologiczne,
B.  USG jamy brzusznej,
C.  tomografia komputerowa,
D.  rezonans magnetyczny.

Zadanie 0.
Szczególną uwagę u dziecka ciężko oparzonego należy zwrócić na:

A . senność,  kontakt  z  otoczeniem,  wielkość  źrenic,  i lość
oddechów, leukocytozę,

B . kolor  skóry,  stopień  niepokoju,  pomiar  ciśnienia
tętniczego krwi i tętna, godzinową diurezę, hematokryt,

C . pobudzenie/śpiączkę,  poziom  białka  w  moczu,  stan
świadomości, zabarwienie moczu, HDL, LDL,

D . OB,  poziom  glukozy  we  krwi,  ciężar  właściwy  moczu,
ciśnienie centralne żylne, aktywność.



Zadanie 0.
Objawy wskazujące na wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika
to :

A.  wymioty fusowate,
B.  wymioty chlustające,
C.  częste ulewania,
D.  występowanie czkawki.

Zadanie 0.
Pielęgnując  dziecko  po  zabiegu  operacyjnym,  u  którego  w  jamie
otrzewnej pozostawiono dren należy zwrócić szczególną uwagę na:

A.  napięcie mięśniowe powłok brzusznych,
B.  wczesne rozpoczęcie zajęć fizjoterapeutycznych,
C.  ilość i rodzaj drenowanej treści,
D.  częste podawanie środków przeciwbólowych.

Zadanie 0.
U dziecka z chorobą Hirschsprunga, najczęściej jest wyłaniana:

A.  przetoka,
B.  urostomia,
C.  il leostomia,
D.  kolostomia (przetoka kałowa).

Zadanie 0.
Przygotowując 8-letnie dziecko do cystoskopii, należy:

A.  wykonać enemę wieczorem i rano w dniu badania,
B.  podać 0,5 l płynu obojętnego do wypicia,
C.  w dniu badania pozostawić je na czczo,
D.  wykonać płukanie pęcherza moczowego.

Zadanie 0.
Cechą charakterystyczną wgłobienia, jest/są:

A.  powolne narastanie objawów,
B.  krwisty stolec,
C.  brak stolca,
D.  atak kolki występujący jednorazowo.



Zadanie 0.
Zapobiegając  powstawaniu  przykurczy  u  dziecka  oparzonego,
należy:

A . zachęcać  dziecko  do  wykonywania  wczesnych  ruchów
(wprowadzać elementy fizjoterapii),

B . unieruchamić  dziecko  tak,  aby  powstrzymać  je  od
dotykania powierzchni oparzenia,

C . unieruchomić  okolicę  oparzoną  tak,  aby  zmniejszyć
dolegliwości bólowe,

D . dbać  o  utrzymanie  w  czystości  sali ,  w  której  dziecko
przebywa.

Zadanie 0.
Oddech  paradoksalny  u  dziecka  jest  stanem  zagrożenia  życia  i
charakteryzuje się:

A . intensywną  pracą  skrzydełek  nosowych,  zapadaniem  się
dołów nadobojczykowych,

B . poziomym ustawieniem żeber i jednoczesnym wypchnięciem
jamy brzusznej do góry,

C . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber  i
mostka przy jednoczesnym wypchnięciu jamy brzusznej do
góry,

D . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber,
zapadaniem się pęcherzyków płucnych.

Zadanie 0.
Przyjmując  do  oddziału  chirurgicznego  noworodka  z  przepukliną
pępowinową o średnicy wrót powyżej 9 mm, należy:

A . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  na  "brzuszku",
zabezpieczyć komfort cieplny, podać mieszankę,

B . zabezpieczyć  worek  przepuklinowy  jałowym  kompresem,
ułożyć  dziecko  w  inkubatorze  w  pozycji  bocznej,  założyć
zgłębnik do żołądka,

C . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  bocznej,  podać
mieszankę zabezpieczyć komfort cieplny,

D.  ułożyć dziecko w inkubatorze.



Zadanie 0.
Postępowanie  nieoperacyjne  w  uwięźniętej  przepuklinie
pachwinowej u chłopców w 1 miesiącu życia polega na uzyskaniu
rozluźnienia mięśni brzucha (sedacji) oraz:

A . zastosowaniu okładu wysychającego na powłoki brzuszne
oraz masowaniu powłok zgodnie ze wskazówkami zegara,

B . zastosowaniu cewnika wprowadzonego doodbytniczo, przez
który podawane jest powietrze regulowane manometrem,

C . ułożeniu  dziecka  w  pozycji  na  boku,  w  czasie  nie
dłuższym  niż  1,5  -  2  godzin  od  momentu  uwięźnięcia,  z
uniesionymi kończynami dolnymi,

D . ułożeniu  dziecka  w  pozycji  leżącej  z  uniesionymi  nogami
wraz  z  dolną  połową  ciała  pod  kątem  40°  na  okres  nie
dłuższy niż 1,5 - 2 godzin od momentu uwięźnięcia.

Zadanie 0.
Bezpośrednio po zabiegu operacyjnym wycięcia migdałków, dziecko
powinno być ułożone w pozycji:

A .  płaskiej na plecach,
B.  półwysokiej,
C.  wysokiej z pochyleniem do przodu,
D.  płaskiej na brzuchu lub na boku.

Zadanie 0.
We wrodzonej niedrożności dwunastnicy:

A.  u noworodka zawsze występuje brak oddania smółki,
B.  brzuch noworodka jest mały lub zapadnięty,
C . u  noworodka  zawsze  następuje  nasilenie  żółtaczki

fizjologicznej,
D.  u matki w czasie ciąży często występuje małowodzie.

Zadanie 0.
Pielęgnując  noworodka  po  operacji  z  powodu  niedrożności
odbytnicy, w szczególności należy:

A.  utrzymać drożność zgłębnika założonego do żołądka,
B.  prowadzić bilans płynów,
C.  rygorystycznie dbać o higienę krocza,
D.  często zmieniać woreczki stomijne.

Zadanie 0.
Chorobę Hirschsprunga należy podejrzewać u noworodka, jeżeli:

A . w  badaniu  per  rectum  bańka  odbytnicy  wypełniona  jest
masami kałowymi,

B.  nie oddaje smółki do 12 godzin po urodzeniu,
C.  występują objawy niskiej niedrożności jelit,
D.  stwierdza się brak łaknienia.



Zadanie 0.
Wypaleniem zawodowym nazywamy:

A.  objaw rozpoczynającej się choroby psychicznej,
B.  psychologiczne następstwo stresu,
C.  brak umiejętności wyrażania uczuć,
D.  brak zaufania do innych.

Zadanie 0.
Które z podanych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . asertywność  to  umiejętność  pełnego  wyrażania  siebie  w
kontakcie z inną osobą,

B . asertywność powiązana jest z poczuciem własnej godności
i szacunkiem dla samego siebie,

C.  asertywność jest wrodzona,
D.  asertywność jest zmienna i zależy od sytuacji.

Zadanie 0.
Formułowanie  ogólnych  i  szczegółowych  celów  kształcenia
umożliwia:

A.  poznanie uczniów, planowanie pracy,
B.  dobór, układ treści oraz metod kształcenia,
C.  rozkład zakresu materiału nauczania,
D.  maksymalne rozwinięcie materiału nauczania.

Zadanie 0.
Podające metody nauczania, to:

A .  referat, wykład problemowy, ćwiczenia,
B.  wykład informacyjny, odczyt, instruktaż,
C.  seminarium, metoda przypadków, referat,
D.  opis, seminarium, referat, dyskusja dydaktyczna.

Zadanie 0.
Socjomedyczne  wskaźniki  zdrowia  są  miarami  stanu  zdrowia
jednostki określającymi:

A . stan  zdrowia  jednostki  warunkowany  pełnionymi  rolami
społecznymi,

B . wpływ  choroby  na  funkcjonowanie  społeczne  jednostki  i
pełnienie ról społecznych,

C . ograniczenia w dostępie do ochrony zdrowia wynikające z
sytuacji  społecznej  (wykształcenie,  zawód,  sytuacja
ekonomiczna),

D . choroby  specyficzne  dla  pewnej  kategorii  osób
charakteryzujących  się  podobnym  rodzajem  aktywności
społecznej.



Zadanie 0.
Zachowania zdrowotne człowieka określa się jako:

A.  korzystanie z instytucji ochrony zdrowia,
B.  prawidłowe nawyki żywieniowe,
C.  dbałość o styl życia i zaspokojenie potrzeb,
D . czynności  i  działania  związane  ze  sferą  zdrowia  i

choroby.

Zadanie 0.
Czy  w  przypadku wyraźnego  życzenia,  pacjent  ma prawo NIE  być
informowanym o swoim stanie zdrowia?

A.  tak, ma takie prawo,
B . o  przekazaniu  informacji  pacjentowi  o  jego  stanie

zdrowia decyduje lekarz,
C . n ie ma takiego prawa, pacjent zobowiązany jest zapoznać

się z informacją o swoim stanie zdrowia,
D.  fakt ten zależy od stanu zdrowia pacjenta.

Zadanie 0.
Pielęgniarka,  położna  jest  zwolniona  z  obowiązku  zachowania  w
tajemnicy informacji związanych z pacjentem, w przypadku:

A.  śmierci pacjenta,
B.  zgody rodziny,
C . gdy  zachowanie  tajemnicy  może  stanowić

niebezpieczeństwo  dla  życia  lub  zdrowia  pacjenta  lub
innych osób,

D.  we wszystkich wymienionych przypadkach.

Zadanie 0.
Wydatki  na  ochronę  zdrowia  pochodzą  m.in.  z  następujących
źródeł:

A . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Ministerstwo  Zdrowia,
Ministerstwo  Sprawiedliwości,  Ministerstwo  Obrony
Narodowej,  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji, gospodarstwa domowe,

B . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Zakład  Ubezpieczń
Społecznych,  Ministerstwo Rolnictwa,  Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej,

C . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Zakład  Ubezpieczeń
Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Ministerstwo  Skarbu  Państwa,  Ministerstwo  Pracy  i
Polityki Społecznej,

D . Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstw Sprawiedliwości,
Ministerstwo  Obrony  Narodowej,  Ministerstwo  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji,  Ministerstw  Finansów,
gospodarstwa domowe.



Zadanie 0.
Do świadczeń opieki zdrowotnej zaliczymy:

A . świadczenia  zdrowotne,  świadczenia  zdrowotne  rzeczowe,
świadczenia  towarzyszące,  świadczenie
wysokospecjalistyczne,

B . świadczenia zdrowotne, świadczenia zdrowotne finansowe,
świadczenia  stomatologiczne,  świadczenie
wysokospecjalistyczne,

C . świadczenia  medyczne,  świadczenia  zdrowotne  rzeczowe,
świadczenia  pracodawców,  świadczenie
wysokospecjalistyczne,

D . świadczenia  medyczne,  świadczenia  specjalistyczne,
stomatologiczne,  świadczenia  towarzyszące,  społeczne
oraz świadczenie wysokospecjalistyczne.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Jaki jest pierwszy etap procesu planowania?

A.  przypisywanie odpowiedzialności,
B.  ocena rezultatów,
C.  określenie celów,
D.  ustalenie harmonogramu pracy.

Zadanie 0.
Rola  samorządu terytorialnego  odnosząca się  do  ochrony zdrowia
polega  m.in.  na  tworzeniu  ogólnej  strategii  i  planowania
polityki ochrony zdrowia na każdym szczeblu władzy:

A.  lokalnej,
B.  powiatu,
C.  gminy,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
"Zdrowie publiczne" oznacza:

A . wszystkie  elementy  związane  ze  zdrowiem,  m.  in.:  stan
zdrowia,  w  tym  zachorowalność  i  niepełnosprawność,
zasoby  opieki  zdrowotnej,  oferowane  usługi  opieki
zdrowotnej  i  powszechny  dostęp  do  nich,  opiekę
zdrowotną,  wydatki  na  opiekę  zdrowotną  i  sposób  je j
finansowania oraz przyczyny zgonów,

B . wszystkie wybrane elementy m.in. związane ze zdrowiem,
mianowicie:  stan  zdrowia,  umieralność,  demografię,
migrację,  zasoby  opieki  zdrowotnej,  oferowane  usługi
opieki  zdrowotnej  i  powszechny  dostęp  do  nich,  opiekę
zdrowotną,  wydatki  na  opiekę  zdrowotną  i  sposób  je j
finansowania oraz przyczyny zgonów,

C . wszystkie wybrane elementy m. in. związane ze zdrowiem,
mianowicie:  stan  zdrowia,  umieralność,  demografię,
migrację,  kadrę  medyczną,  łóżka,  szpitale,  opiekę
długoterminową,  zasoby  opieki  zdrowotnej,  oferowane
usługi  opieki  zdrowotnej  i  powszechny  dostęp  do  nich,
opiekę  zdrowotną,  wydatki  na  opiekę  zdrowotną i  sposób
jej finansowania oraz przyczyny zgonów,

D . wszytkie  wybrane  elementy  m.  in.  stan  zdrowia,
umieralność,  demografię,  migrację  zasoby  opieki
zdrowotnej,  oferowane  usługi  opieki,  koszty  i  wydatki,
dostępność  oraz  mechanizmy  finansowania  i  sposób  je j
finansowania oraz przyczyny zgonów.

Zadanie 0.
Zasady  w  zakresie  organizacji  publicznych  placówek  z  zakresu
ochrony zdrowia psychicznego należą do zadań:

A.  powiatu,
B.  województwa,
C.  rządu-Ministerstwa Zdrowia,
D.  gminy.

Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.



Zadanie 0.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.

Zadanie 0.
W  jakim czasie  po  porodzie  patologicznym i  gdzie  powinno odbyć
się pierwsze badanie fizykalne noworodka?

A.  możliwie najszybciej po urodzeniu, na sali porodowej,
B.  do 2 godzin po porodzie, w pokoju badań,
C.  do 6 godzin po porodzie, w pokoju badań,
D.  do 12 godzin po porodzie, na oddziale neonatologicznym.

Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.



Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.



Zadanie 0.
Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, polega na:

A.  wydłużeniu czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego,
B . zupełnym  przerwaniu  przewodzenia  w  węźle

przedsionkowo-komorowym,
C.  przewodzeniu drogą dodatkową,
D . okresowym  przerwaniu  przewodzenia

przedsionkowo-komorowego.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.

Zadanie 0.
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?

A . w  czwartej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie
prawej,

B.  gdziekolwiek w okolicy serca,
C . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  prawej  stronie

mostka,
D . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  lewej  stronie

mostka.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.



Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
Istotą  prowadzenia  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  (RKO)  u
dzieci jest:

A . wykonanie  5  oddechów  ratowniczych  przed  rozpoczęciem
uciśnięć  klatki  piersiowej  oraz  prowadzenie  RKO  w
sekwencji  5  (oddechów  ratowniczych):15  (uciśnięć  klatki
piersiowej),

B . prowadzenie  RKO  w  sekwencji  5  (oddechów
ratowniczych):15  (uciśnięć  klatki  piersiowej)  oraz
powiadomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego dopiero
po 1 minucie wykonywanej RKO,

C . wykonanie  5  oddechów  ratowniczych  przed  rozpoczęciem
uciśnięć  klatki  piersiowej  oraz  powiadomienie  Centrum
Powiadamiania  Ratunkowego  dopiero  po  1  minucie
wykonywanej RKO,

D . prowadzenie  RKO  w  sekwencji  5  (oddechów
ratowniczych):15  (uciśnięć  klatki  piersiowej)  oraz
powiadomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przed
podjęciem resuscytacji.

Zadanie 0.
Prawidłowa czynność serca noworodka donoszonego wynosi:

A .  100-140 uderzeń/minutę,
B.  110-160 uderzeń/minutę,
C.  120-160 uderzeń/minutę,
D.  140-180 uderzeń/minutę.



Zadanie 0.
Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcję bólową
wywoła:

A.  ucisk na przeciwskrawek małżowiny,
B.  ucisk za małżowiną,
C.  poruszanie małżowiną,
D.  próba Webera.

Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  stworzyła  teorię,  która  zaliczana  jest  do
kategorii:

A .  środowiska,
B.  potrzeb,
C.  systemów,
D.  interakcji.

Zadanie 0.
Twórcą kulturowej opieki pielęgniarskiej była:

A.  M. Leininger,
B.  A. Marriner-Tomey,
C.  J. Riehl-Sisca,
D.  J. Wrubel.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.

Zadanie 0.
Hipoteza postawiona w badaniach, to:

A . zdanie,  wypowiedziane  w  zamiarze  dowiedzenia  się
czegoś, uzyskania zezwolenia na coś,

B . poważne  zagadnienie,  zadanie  wymagające  rozwiązania,
kwestia do rozstrzygnięcia,

C . twierdzenie,  co  do  którego  istnieje  pewne
prawdopodobieństwo, że będzie to rozwiązanie,

D . system  założeń  i  reguł,  pozwalający  na  uporządkowanie
teoretycznej działalności.



Zadanie 0.
W  powojennej  Polsce,  autorką  koncepcji  podyplomowego
kształcenia dla pielegniarek, była:

A.  Maria Staromiejska,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.

Zadanie 0.
Empatia w pracy pielęgniarki/położnej, określana jest jako:

A.  umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej moralnie,
B.  podporządkowanie się zaleceniom zwierzchnika,
C.  umiejętność wczuwania się w sytuację pacjenta,
D.  wypalenie zawodowe.

Zadanie 0.
Wyjustowanie tekstu w programie MS Word, polega na:

A.  wyrównaniu tekstu do prawego marginesu,
B.  wyśrodkowaniu tekstu pomiędzy marginesami,
C . wyrównaniu  tekstu  zarówno  do  lewego  jak  i  prawego

marginesu,
D.  wyrównaniu tekstu do lewego marginesu.

Zadanie 0.
Skala Likerta jest narzędziem do badania:

A.  tylko opinii respondentów,
B.  opinii respondentów oraz poziomu ich zdecydowania,
C.  interwałów między opiniami respondentów,
D.  poziomu trafności odpowiedzi respondentów.

Zadanie 0.
Próbę określa się jako reprezentatywną jeżeli:

A . l iczba  elementów  wybranych  do  próby  jest  dostatecznie
mała,

B . elementy  wybrane  do  próby  mają  dostatecznie  wysoki
współczynnik reprezentatywności,

C . elementy  populacji  są  wybierane  w  sposób  losowy,  a
próba jest dostatecznie liczna,

D . elementy  populacji  są  wybierane  w  ściśle  określonym
porządku, a próba jest dostatecznie liczna.



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 121012
GRUPA 1
Zadanie 0.
Pacjent po zabiegu operacyjnym w znieczuleniu zewnątrzooponowym
lub podpajęczynówkowym przyjmuje pozycję:

A . płaską  na  grzbiecie  lub  boku  z  głową  uniesioną  pod
kątem 30˚,

B.  na plecach z głową uniesioną pod kątem 60˚,
C.  na plecach półwysoką,
D.  na brzuchu z głową na boku.

Zadanie 0.
I l e  pokarmu  należy  podać  maksymalnie  jednorazowo  pacjentowi
karmionemu przez  zgłębnik  żołądkowy metodą  porcji  w  ciągu  pół
godziny?

A.  200-250 ml,
B.  300-350 ml,
C.  400-450 ml,
D.  500 ml.

Zadanie 0.
Podczas działań ratunkowych powinno używać się czystego tlenu w
trakcie wentylacji każdego poszkodowanego, Z WYJĄTKIEM:

A.  ludzi po 65 roku życia,
B.  dzieci,
C.  osób oparzonych,
D.  noworodków.

Zadanie 0.
Wstrząs hipowolemiczny, jest następstwem:

A.  urazu,
B.  krwotoku wewnętrznego lub zewnętrznego,
C.  cukrzycy,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Osocze znajduje się w przestrzeni wodnej:

A .  pozakomórkowej,
B.  śródkomórkowej,
C.  trzeciej,
D.  międzykomórkowej.



Zadanie 0.
Żywienia  parenteralne  to  podawanie  źródeł  białka,  energii,
elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody:

A.  doustnie,
B.  dożylnie,
C.  dojelitowo,
D.  przez zgłębnik założony do żołądka.

Zadanie 0.
Zaleceniem  Polskiego  Towarzystwa  Żywienia  Pozajelitowego  i
Dojelitowego  jest,  aby  każdy  dorosły  chory  przyjmowany  do
leczenia  szpitalnego  poddany  był  ocenie  stanu  odżywienia,  za
pomocą:

A . formularza  Subiektywnej  Globalnej  Ocenie  Stanu
Odżywienia (SGA) lub siatki centylowej,

B.  współczynnika masy ciała (WCM) na siatce centylowej,
C . formularza NRS 2002 lub Subiektywnej Globalnej  Ocenie

Stanu Odżywienia (SGA),
D . formularza  Minimalnej  Oceny  Stanu  Odżywienia  (MNA)  i

siatki centylowej.

Zadanie 0.
Wskazaniem do podania osocza świeżo mrożonego, NIE jest:

A .  rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe,
B.  niedożywienie,
C.  zaburzenia krzepnięcia związane z masywną transfuzją,
D . potrzeba  natychmiastowego  odwrócenia  działania

doustnych antykoagulantów.

Zadanie 0.
W opiece nad chorymi w podeszłym wieku bardzo duże znaczenie ma
profilaktyka  powikłań  w  okresie  okołooperacyjnym.  Zaleca  się
działania wszystkie wymienione, z WYJĄTKIEM:

A.  wczesnego uruchamiania,
B.  unikania ryzyka zaburzeń psychicznych,
C.  krótszego utrzymywania szwów skórnych,
D.  stałej obecności przy chorym pielęgniarki.

Zadanie 0.
Do wtórnych następstw niedożywienia należy:

A . osłabienie  si ły  mięśniowej  i  sprawności
psychomotorycznej,

B.  zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej,
C.  zaburzenia gojenia się ran,
D.  uopśledzenie odporności.



Zadanie 0.
Pacjent  miał  wykonane  badanie  angiograficzne,  w  czasie  którego
nakłuto  tętnicę  udową  i  podano  środek  kontrastowy.  Proszę
wskazać prawidłowe postępowanie po badaniu:

A.  pacjent może przyjmować posiłki i może pić,
B.  pacjent powinien leżeć przez 24 godziny,
C . pacjent  powinien  leżeć  przez  24  godziny  płasko,  nie

może zginać kończyn,
D.  należy kontrolować opatrunek uciskowy w pachwinie.

Zadanie 0.
Przyczyną zasadowicy oddechowej może być:

A.  niedostateczna wentylacja płuc,
B.  nadmierna wentylacja płuc,
C.  zatrucia,
D.  obfite wymioty.

Zadanie 0.
Podstawowym  celem  ”analgezji  z  wyprzedzeniem”  poza  poprawą
jakości pooperacyjnej analgezji, jest:

A . szybszy  powrót  perystaltyki  jel it,  depresja  ośrodka
oddechowego i skrócenie pobytu chorego w szpitalu,

B . prewencja  powikłań  płucnych,  szybszy  powrót
perystaltyki jelit i zwiększony przepływ krwi,

C . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego,  prewencja
powikłań  płucnych  i  skrócenie  pobytu  chorego  w
szpitalu,

D . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego  oraz
upośledzenie odpowiedzi układu immunologicznego.

Zadanie 0.
Jatrogenna hipokaliemia może wystąpić:

A.  w oparzeniach,
B.  po środkach moczopędnych,
C.  w urazach,
D.  w chorobach przewodu pokarmowego.

Zadanie 0.
Objawy,  takie  jak  bladość  powłok  skórnych,  ochłodzenie  skóry,
zwłaszcza  dystalnych  części  ciała,  oliguria,  tachykardia,
potliwość  skóry,  zmniejszenie  wartości  ciśnienia  tętniczego
krwi, zwiększenie częstotliwości oddechów, to objawy wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  hipowolemicznego.



Zadanie 0.
Trwałe  nieodwracalne  ustanie  czynności  mózgu  w  celu  pobrania
komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia, stwierdza:

A . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  oraz
jednego specjalisty w dziedzinie chirurgii,

B . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

C . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  oraz
jednego  specjalisty  w  dziedzinie  neurologii  lub
neurochirurgii,

D . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  oraz
jednego specjalisty w dziedzinie transplantologii.

Zadanie 0.
Podczas  znieczulenia  podpajęczynówkowego  wśród  pacjentów
obserwuje się niekiedy:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
bóle głowy,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
tachykardię,

C . bóle  głowy,  zaburzenia  oddychania,  wzrost  diurezy
godzinowej,

D . zaburzenia  mowy,  obrzęki  na  kończynach  dolnych,
nudności.

Zadanie 0.
Przeszczep autologiczny, to przeszczep wykonywany:

A.  pomiędzy osobnikami tego samego gatunku,
B.  w obrębie tego samego organizmu,
C . pomiędzy  osobnikami  tego  samego  gatunku,  różnymi

genetycznie,
D.  pomiędzy osobnikami różnych gatunków.

Zadanie 0.
Przeciwciała anty-HCV zwykle są wykrywane po 5-6 miesiącach od
zakażenia i utrzymują się przez okres:

A.  1 - 2 lat,
B.  2 - 4 lat,
C.  3 - 4 lat,
D.  4 - 6 lat.



Zadanie 0.
Najważniejsze  przeciwwskazania  do  uruchomienia  chorego
leczonego w oddziale chirurgii są następujące:

A.  bradykardia <35 uderzeń/min.,
B.  stan podgorączkowy, nudności, ból głowy,
C.  niestabilne nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
Preparat  krwi  wolny  od  ryzyka  przeniesienia  chorób  wirusowych,
to :

A.  albuminy,
B.  koncentrat czynnika VIII, IX,
C.  krioprecypitat,
D.  osocze.

Zadanie 0.
W celu uśmierzenia bólu pooperacyjnego można stosować PCA. Co
oznacza skrót PCA?

A . leczenie polegające na podawaniu leków przeciwbólowych
drogą dokanałową,

B.  analgezję "sterowaną przez chorego",
C.  termoterapię,
D . leczenie polegające na podawaniu leków przeciwbólowych

drogą dożylną i dokanałową.

Zadanie 0.
Wtórne zapalenie otrzewnej rozwija się:

A .  bez wyraźnego źródła zakażenia,
B . w  wyniku  masowego  przedostania  się  drobnoustrojów  z

jelita lub dróg moczowo-płciowych do jamy otrzewnej,
C . w  wyniku  procesów  chorobotwórczych  toczących  się  w

przewodzie pokarmowym,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 0.
Przeszczepy ksenogeniczne pochodzą od:

A.  bliźniaka jednojajowego,
B.  dawcy tego samego gatunku,
C.  dawcy innego gatunku,
D.  tej samej osoby.



Zadanie 0.
Objawy kwasicy oddechowej, to:

A .  bradykardia,
B.  tężyczka,
C.  bladość,
D.  sinica.

Zadanie 0.
Pacjenci  w  starszym  wieku  w  większym  stopniu  są  narażeni  na
wystąpienie pozabiegowych powikłań:

A.  krążeniowych,
B.  płucnych,
C.  neurologicznych,
D.  ze strony rany pooperacyjnej.

Zadanie 0.
Rozpoznanie niedrożności górnych dróg oddechowych odbywa się na
podstawie obserwacji:

A . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
wysłuchiwania  i  wyczuwania  na  policzku  ratownika
przepływu powietrza przez nos i usta poszkodowanego,

B . zawartości jamy ustnej oraz wysłuchiwania i  wyczuwania
n a  policzku  ratownika  przepływu  powietrza  przez  nos  i
usta poszkodowanego,

C . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
ułożenia  ratowanego  na  boku  z  głową  umieszczoną,  aby
możliwy był odpływ treści z jamy ustnej,

D . ruchów  paradoksalnych  klatki  piersiowej  i  uruchomienia
dodatkowych mięśni oddechowych.

Zadanie 0.
W  czasie  badań  endoskopowych  jest  możliwość  zakażenia
następującymi wirusami:

A.  HBV i HCV,
B.  HIV,
C.  HAV, HEV oraz HIV
D.  HBV, HCV oraz HIV,

Zadanie 0.
Jaka  technika  uciskania  klatki  piersiowej  u  niemowląt  powinna
być  zastosowana  podczas  reanimacji  prowadzonej  przez  dwóch  i
więcej ratowników zgodnie z wytycznymi 2010?

A.  uciskanie klatki piersiowej dwoma palcami,
B.  uciskanie klatki piersiowej jedną ręką,
C . uciskanie  dwoma  kciukami  i  dłonią  obejmujących  klatkę

piersiową,
D.  uciskanie dwoma kciukami na środku klatki piersiowej.



Zadanie 0.
Do żył obwodowych w żywieniu pozajelitowym podajemy roztwory:

A.  o osmolarności > 800mOsm/l,
B.  o osmolarności < 800mOsm/l,
C.  o niskiej zawartości kalorii i azotu,
D.  prawidłowe B i C.

Zadanie 0.
MODS, to zaburzenie:

A.  sercowo - oddechowe,
B.  ogólno zapalne,
C.  wielonarządowe,
D.  mózgowe.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  wykonania  oklepywania  klatki  piersiowej,
jest:

A .  uraz czaszkowo-mózgowy,
B.  strumectomia,
C.  padaczka,
D.  zapalenie płuc.

Zadanie 0.
Założony  rozrusznik  serca  stanowi  przeciwwskazanie  do
wykonania:

A.  oklepywania klatki piersiowej,
B.  masażu pleców i pośladków,
C.  gimnastyki oddechowej,
D.  ćwiczeń biernych.

Zadanie 0.
D o  ogólnych  zasad  pielęgnacji  skóry  po  przebytej  operacji
piersi, należy:

A . kąpiel  w  temperaturze  wody  do  38˚C,  nie  przekraczająca
10-15 minut,

B . naprzemienne stosowanie ciepła i  zimna pod natryskiem,
tzw. hartowanie skóry,

C . masowanie  tłustym  kremem  okolicy  operowanej  2-3  razy
dziennie przez 10-15 minut,

D . stosowanie  chemicznych  środków  do  depilacji  dołu
pachowego  strony  operowanej  i  unikania  mechanicznego
golenia tej okolicy.



Zadanie 0.
Jeżeli  operacja  spowodowała  znaczną  utratę  krwi,  przesunięcia
płynowe  lub  stan  chorego  podczas  operacji  nie  był  stabilny,
ośrodkowe ciśnienie żylne trzeba oceniać, co:

A.  1 godzinę,
B.  2-4 godziny,
C.  4-8 godzin,
D.  12 godzin.

Zadanie 0.
Gdy  chory  po  operacji  znajduje  s ię  na  granicy  wydolności
krążeniowo-oddechowej,  należy  założyć  cewnik  Swana-Ganza.  Za
pomocą cewnika Swana-Ganza, mierzymy:

A.  ciśnienie tętnicze metodą krwawą,
B.  ciśnienie w prawej komorze serca,
C.  ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej,
D.  ciśnienie w prawym przedsionku serca.

Zadanie 0.
W  ostrej  niedrożności  mechanicznej  bóle  brzucha mają  charakter
napadowy. Im niżej położona jest przeszkoda, tym przerwy między
bólami, są:

A.  krótsze,
B.  dłuższe,
C.  nie ma przerw, bóle są stałe,
D.  nie ma to znaczenia.

Zadanie 0.
Głównymi objawami klinicznymi ostrego brzucha, są:

A . dolegliwości  dyspeptyczne,  umiarkowane  podwyższenie
temperatury ciała, ból brzucha,

B . wzmożone  napięcie  powłok  brzucha,  ból  brzucha
nasilający  się  przy  kaszlu  i  ruchach,  zaburzenia
oddawania moczu,

C . nudności,  falowe  bóle  o  charakterze  kolkowym  z
następującą biegunką,

D . ból  brzucha,  nudności  i  wymioty,  zatrzymanie  gazów  i
stolca, krwawienie do przewodu pokarmowego.



Zadanie 0.
Pacjent,  u  którego  planuje  s ię  wytworzenie  stomii  jelitowej  w
czasie  zabiegu  operacyjnego  powinien  mieć  przed  zabiegiem
wyznaczone  miejsce  wyłonienia  stomii  przez  pielęgniarkę.
Miejsce stomii wyznacza się w pozycji:

A .  stojącej i siedzącej,
B.  siedzącej i leżącej,
C.  leżącej i stojącej,
D.  siedzącej, leżącej i stojącej.

Zadanie 0.
D o  oddziału  chirurgii  został  przyjęty  pacjent  z  bardzo  silnym
bólem w nadbrzuszu o charakterze opasującym. Lekarz podejrzewa
ostre  zapalenie  trzustki.  Działania  pielęgniarskie
zmniejszające dolegliwości bólowe to wszystkie, Z WYJĄTKIEM:

A.  wyjaśnienia przyczyny bólu,
B.  stosowania okładu z lodu na okolicę trzustki,
C.  obniżenia progu bólowego,
D.  pomocy w przyjęciu wygodnej pozycji w łóżku.

Zadanie 0.
Tężyczka,  występująca  najczęściej  kilkanaście/kilkadziesiąt
godzin po zabiegu operacyjnym, jest spowodowana:

A . pooperacyjną  niedoczynnością  przytarczyc  w  wyniku  ich
usunięcia lub uszkodzenia unaczynienia,

B . przełomem tyreotoksycznym jako następstwem niewłaściwie
leczonej  nadczynności  tarczycy  w  okresie
przedoperacyjnym,

C.  zapadnięciem chrząstek tchawicy,
D . uszkodzeniem  nerwu  krtaniowego  górnego  i/lub  nerwu

krtaniowego wstecznego.

Zadanie 0.
D o określenia aktywności krwawienia z wrzodu służy powszechnie
stosowana skala:

A.  Forresta,
B.  Glasgow,
C.  Apache II,
D.  ASA.



Zadanie 0.
Zwiększona pobudliwość nerwowa, drżenie rąk w wyniku zaburzeń
neurowegetatywnych,  występuje  w  chorobach  tarczycy
przebiegających z:

A .  nadczynnością tarczycy,
B.  niedoczynnością tarczycy,
C.  z eutyreozą,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 0.
U  pacjentki  po  zabiegu  częściowej  resekcji  żołądka,  zaleganie
treści żołądkowej jest niebezpieczne ze względu na możliwość:

A . napięcia  l inii  szwów  i  doprowadzenie  do  nieszczelności
zespolenia,

B.  zapalenia otrzewnej,
C.  wytworzenia przetoki w pobliżu zespolenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Podczas nakładania opatrunku hydrokoloidowego na ranę,  należy
bezwzględnie zachować margines poza krawędź rany sięgający:

A.  0,5 - 1 cm,
B.  1 - 2 cm,
C.  2 - 3 cm,
D.  4 - 5 cm.

Zadanie 0.
Przy  wyborze  stanika  po  amputacji  piersi,  zalecisz  zwrócenie
uwag, na:

A . odpowiednią  szerokość  ramiączek,  w  zależności  od
ciężaru piersi,

B . regulowaną długość ramiączek oraz posiadanie specjalnej
kieszonki na protezę,

C.  fason, który umożliwi dokładne ukrycie blizny,
D.  wszystkie powyższe elementy są istotne.

Zadanie 0.
Leczeniem  uzupełniającym  radykalne  leczenie  raka  jelita
grubego, jest:

A .  leczenie chirurgiczne i radioterapia,
B.  radioterapia i chemioterapia,
C.  leczenie chirurgiczne i antybiotykoterapia,
D.  teleterapia.



Zadanie 0.
N a  poprawę  jakości  życia  kobiety,  u  której  planuje  s ię
amputację  piersi  i  u  której  nie  występują  przeciwwskazania,
wpływa:

A.  kontakt z osobą po amputacji piersi,
B.  wykonanie zabiegu oszczędzającego,
C . informacja  o  możliwości  przeprowadzenia  operacji

odtwórczej,
D.  zastosowanie hormonoterapii i chemioterapii.

Zadanie 0.
Rozróżniamy dwa zasadnicze typy nowotworów złośliwych: mięsak
(sarkoma)  wywodzący  się  z  tkanki  mezenchymatycznej,  oraz  rak
(carcinoma), czyli nowotwór wywodzący się z tkanki:

A .  chłonnej,
B.  chrzęstnej.
C.  nabłonkowej,
D.  tłuszczowej.

Zadanie 0.
Najważniejszym sposobem zapobiegania  zakażeniom w oddziałach
chirurgicznych, jest:

A .  antybiotykowa profilaktyka,
B.  wzmaganie mechanizmów odpornościowych,
C.  mycie rąk i używanie jednorazowych rękawic,
D.  czystość pomieszczeń w oddziale.

Zadanie 0.
Do skal punktowych oceny ryzyka odleżyn, należą skale:

A.  Norton, Douglas,
B.  Raven, Norton,
C.  Binet, Simon,
D.  Raven, Douglas.

Zadanie 0.
Podejrzenie raka piersi mogą nasuwać zmiany skórne, takie jak:

A.  miejscowe zaczerwienienie skóry piersi i gorączka,
B.  wciągnięcie skóry,
C.  objaw "skórki pomarańczy",
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.



Zadanie 0.
Pacjent  z  uwięźniętą  przepukliną  wymaga  operacji  w  trybie
nagłym, ponieważ może wystąpić:

A . ostre  zapalenie  trzustki  i  zaburzenie  pracy  dróg
żółciowych,

B . ostra  niedrożność  mechaniczna,  martwica  zawartości
worka przepuklinowego i zapalenie otrzewnej,

C . wzmożona  perystaltyka  jel it  w  obrębie  worka
przepuklinowego,

D.  krwawienie do wewnątrz worka przepuklinowego.

Zadanie 0.
W  chirurgii  onkologicznej  operacje,  których  celem  jest
usunięcie  zmian  niebędących  zmianami  złośliwymi,  ale  które
pozostawione  bez  leczenia  mogą  ulec  przemianie  w  postać
złośliwą, to operacje:

A .  profilaktyczne,
B.  diagnostyczne,
C.  łagodzące,
D.  lecznicze oszczędzające.

Zadanie 0.
Czas i przebieg gojenia się rany zależy od:

A . rodzaju,  rozmiaru,  kształtu,  i lości  uszkodzonych
tkanek,  ciał  obcych,  warunków  odpływu  wydzieliny  oraz
stanu ukrwienia okolicy rany i zakażenia,

B . rodzaju,  oczyszczenia  rany,  prawidłowo  założonego
opatrunku i szwów,

C . rodzaju,  stopnia  ukrwienia,  szczelnego  zszycia  rany,
wieku pacjenta i chorób współistniejących,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
D o  jakiej  kategorii  czystości  pola  operacyjnego  zaliczysz
sytuację, w której dochodzi do kontrolowanego otwarcia przewodu
pokarmowego,  dróg  oddechowych,  dróg  moczowo-płciowych,  bez
wyraźnego skażenia pola operacyjnego?

A.  rana czysta,
B.  rana skażona,
C.  rana czysta-skażona,
D.  rana brudna, zakażona.



Zadanie 0.
Prawdziwy  postęp  w  zapobieganiu  zakażeniom  chirurgicznym
możliwy jest do osiągnięcia, dzięki:

A .  zmianie negatywnych nawyków personelu medycznego,
B.  szerokiemu zastosowaniu profilaktyki antybiotykowej,
C.  stosowaniu chirurgii małoinwazyjnej,
D . dokładnemu  zbadaniu  pacjenta  w  chwili  przyjęcia  do

szpitala pod kątem epidemiologicznym.

Zadanie 0.
Największe  ryzyko  zakażenia  zespołu  operacyjnego  wirusem  HIV
występuje przy zabiegach:

A.  ortopedycznych,
B.  chirurgii brzucha,
C.  endoskopowych,
D.  chirurgii klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Obrażenia  ściany  klatki  piersiowej  mogą  spowodować  krwiak
opłucnej.  Pielęgniarka  opiekuje  s ię  pacjentem,  który  ma
założony  drenaż  w  celu  usunięcia  krwi  z  jamy  opłucnej.  O
czynnym krwawieniu wewnętrznym świadczy:

A.  wydobywanie się krwi zhemolizowanej,
B.  wydobywanie się krwi, która krzepnie,
C.  niewydobywanie się krwi,
D . wydobywanie  się  płynu  opalizującego,  podbarwionego

krwią.

Zadanie 0.
Każdy  chory  po  urazie  powinien  otrzymać  jak  najszybciej  lek
przeciwbólowy.  W  zależności  od  natężenia  bólu  należy  podać
opioid  lub  nieopioidowy  lek  przeciwbólowy.  Opioidów  NIE  należy
stosować u chorych, po:

A.  urazach brzucha,
B.  urazach klatki piersiowej,
C.  izolowanych urazach czaszki,
D.  urazach kończyn.

Zadanie 0.
Wstrząśnienie  mózgu  objawia  się  krótkotrwałą  utratą
przytomności  występującą  w  chwili  urazu.  Czas  utraty
przytomności może trwać:

A.  od kilku sekund do 5 minut,
B.  od kilku sekund do 60 minut,
C.  od kilku sekund do 3 godzin,
D.  od kilku sekund do 6 godzin,



Zadanie 0.
U  pacjenta  po  zabiegu  ortopedycznym  w  wyniku  wystąpienia
wysokiej gorączki, należy niezwłocznie:

A . zastosować  środki  chłodzące  i  t len  oraz  podawać  środki
p/gorączkowe,

B . dokonać  kontroli  rany  operacyjnej  przez  wycięte
"okienko",

C . podawać do picia zwiększoną i lość płynów o temperaturze
pokojowej,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjentowi  założono  opatrunek  gipsowy  na  kończynie  dolnej.
Objawem świadczącym o ucisku na nerw strzałkowy, NIE będzie:

A .  drętwienie i mrowienie palców,
B.  niemożność zginania i prostowania palców,
C.  zmiana zabarwienia kończyny (kończyna blada),
D.  opadanie stopy.

Zadanie 0.
U  chorych  ortopedycznych  leczonych  operacyjnie,  rehabilitację
należy rozpocząć:

A . p o  uzyskaniu  zrostu  tkanek  kostnych,  w  celu
przeprowadzenia ćwiczeń z obciążeniem,

B . bezpośrednio  po  zabiegu  operacyjnym,  aby  zapobiegać
zanikom mięśni i przykurczom,

C.  przed zabiegiem operacyjnym,
D . p o  usunięciu  szwów  z  rany  operacyjnej,  aby  nie  doszło

do rozejścia się brzegów rany.

Zadanie 0.
Chorobę  oparzeniową  można  podzielić  na  okres  wstrząsu,  okres
katabolizmu  i  okres  anabolizmu.  Okres  wstrząsu  oparzeniowego
trwa około 48 godzin. Kiedy kończy się okres katabolizmu?

A.  około 6-7 dnia,
B.  około 10 dnia od oparzenia,
C.  z chwilą powstania ziarniny,
D.  zamknięciem się ran oparzeniowych.

Zadanie 0.
W  wyniku  urazu  klatki  piersiowej  doszło  do  powstania  odmy
wentylowej,  której  leczenie  polega  na  jak  najszybszym
odbarczeniu jamy opłucnej przez nakłucie. Grubą igłą nakłuwamy:

A.  drugie i trzecie międzyżebrze od przodu,
B.  trzecie i czwarte międzyżebrze od przodu,
C.  trzecie i czwarte międzyżebrze w linii pachowej tylnej,
D.  czwarte i piąte międzyżebrze w linii pachowej tylnej.



Zadanie 0.
Zabieg escharektomii, jest wykonywany:

A . w  głębokich  oparzeniach  okrężnych  kończyn,  klatki
piersiowej,  brzucha  w  celu  zmniejszenia  ucisku
utrudniającego  ruchy  oddechowe  lub  zaciskającego
naczynia i nerwy kończyn,

B . w  tępych  urazach  klatki  piersiowej  w  celu  ewaluacji
narastającego  krwiaka,  który  utrudnia  rozprężanie
klatki piersiowej,

C . w  oparzeniach przebiegających z tworzeniem się pęcherzy
wysiękowych  celem  przyśpieszenia  procesu  gojenia
tkanek,

D . w  sytuacji  pojawienia  zaburzeń  czucia  i  objawów
niedokrwienia kończyny w opatrunku gipsowym.

Zadanie 0.
Pacjent  z  założonym  drenażem  opłucnowym,  powinien  zostać
ułożony w pozycji:

A .  płaskiej na wznak,
B.  z uniesieniem głowy o około 30˚, na zdrowym boku,
C . półsiedzącej  z  umieszczeniem zestawu  około  1  m  poniżej

poziomu klatki piersiowej,
D . siedzącej  z  umieszczeniem  zestawu  około  30  cm  poniżej

poziomu klatki piersiowej.

Zadanie 0.
U  chorego,  który  w  wyniku  pożaru  doznał  oparzenia  twarzy  i
górnych dróg oddechowych, w pierwszej kolejności należy:

A.  jak najszybciej uzupełnić utracone płyny,
B . zadbać  o  utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych  i

przygotować zestaw do ewentualnej intubacji,
C.  dokonać oceny oparzonej powierzchni,
D.  wykonać jałowy opatrunek na miejsca oparzone.

Zadanie 0.
Mianem choroby pozłamaniowej, określa się:

A . zespół objawów ze strony psychiki chorego polegający na
unikaniu korzystania ze złamanej kończyny,

B . utrzymujące  się  ponad  1  rok  dolegliwości  bólowe  mimo
braku zmian w obrazie radiologicznym,

C . powstałe  w  wyniku  unieruchomienia  wtórne  zmiany,  do
których  należą  zaniki  mięśniowe,  osteoporoza  i
zesztywnienie stawów,

D . wytworzenie  s ię  w  miejscu  złamania  stawu  rzekomego
wskutek nieprawidłowego zrostu złamania.



Zadanie 0.
W jakich urazach kości stosujemy opatrunek ósemkowy?

A.  złamanie łopatki,
B.  zwichnięcie stawu barkowego,
C.  złamanie obojczyka,
D.  podwichnięcie w stawie ramiennym.

Zadanie 0.
Pacjent leczony z powodu złamania kręgosłupa przy zastosowaniu
gorsetu ortopedycznego, powinien nosić gorset:

A .  w dzień, bez zdejmowania na noc,
B.  w dzień, zdejmując na noc,
C.  zakładać na noc, nosić w dzień z przerwami,
D.  nosić w dzień z przerwami, nie zdejmować na noc.

Zadanie 0.
Aby  ułatwić  przepływ  mózgowy  i  zapobiec  obrzękowi  mózgu,
pacjenta po urazie czaszkowo mózgowym układamy w pozycji:

A .  na brzuchu z głową na bok,
B.  płaskiej,
C.  płaskiej z głową uniesioną pod kątem 30˚,
D.  na boku z głową uniesioną pod kątem 30˚.

Zadanie 0.
U  chorych  ze  wstrząśnieniem  mózgu,  u  których  jest  rozpoznane
lub  podejrzane  złamanie  dołu  przedniego  czaszki,  NIE  zaleca  się
wykonania:

A.  cewnikowania pęcherza moczowego,
B.  punkcji lędźwiowej,
C.  zgłębnikowania żołądka przez nos,
D.  zgłębnikowania żołądka przez usta.

Zadanie 0.
Wrzód  stresowy  występujący  u  osób  po  urazie  termicznym,
określany jest jako wrzód:

A.  Barretta,
B.  Buruli,
C.  Curlinga,
D.  Cushinga.



Zadanie 0.
W  przypadku  niepowikłanych  złamań  kilku  żeber  podstawą
leczenia, jest:

A . zakładanie  opatrunków  unieruchamiających  klatkę
piersiową,

B.  podawanie leków przeciwkaszlowych,
C.  intensywna rehabilitacja oddechowa,
D.  podawanie antybiotyków.

Zadanie 0.
W oparzeniach chemicznych w pierwszej kolejności, należy:

A.  ochłodzić miejsce oparzone lodem,
B.  płukać powierzchnię oparzoną dużą ilością wody,
C . zebrać  dokładny  wywiad  na  temat  środka  chemicznego,

który spowodował uraz,
D.  osłonić miejsce urazu jałowym opatrunkiem.

Zadanie 0.
Wskaż  nieprawidłowe  zalecenia  dotyczące  postępowania  z
pacjentem w ostrym zespole ciasnoty śródczaszkowej:

A . ułożenie  w  pozycji  na  wznak  z  głową  uniesioną  o
30°-45°,

B.  hipotermia głowy i hiperwentylacja,
C . zastosowanie oddechu kontrolowanego u pacjentów poniżej

8 pkt. GSC,
D.  podawanie glukozy we wlewie ciągłym.

Zadanie 0.
U  pacjenta,  któremu  zastosowano  zrównoważony  wyciąg
szkieletowy,  najbardziej  narażone  na  powstawanie  odleżyn  są
okolice:

A.  łydki,
B.  kości krzyżowej i stawu kulszowego,
C.  stawu skokowego,
D.  stawów łokciowych.

Zadanie 0.
Jaką  i lość  obliczonych  płynów  u  pacjenta  oparzonego  należy
podać w ciągu 8 godzin, od momentu urazu?

A.  15% obliczonej objętości płynów,
B.  25% obliczonej objętości płynów,
C.  50% obliczonej objętości płynów,
D.  75% obliczonej objętości płynów.



Zadanie 0.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A . oparzenie  zasadami  sięga  znacznie  głębiej  w  tkanki  niż
oparzenie kwasami,

B . oparzenie  kwasami  sięga  znacznie  głębiej  w  tkanki  niż
oparzenie zasadami,

C . głębokość uszkodzeń nie zależy od czynnika wywołującego
oparzenie,

D.  oparzenie zasadami prowadzi do koagulacji białka.

Zadanie 0.
Klinicznie,  oparzenia  elektryczne  u  osoby  dorosłej  poniżej  65
roku życia zaliczane są do oparzeń:

A.  lekkich,
B.  średnich,
C.  ciężkich,
D.  to zależy od ich powierzchni i głębokości.

Zadanie 0.
Patomechanizm  powstania  urazowej  odmy  opłucnowej-wentylowej
(prężnej), polega na:

A . obecności  pewnej  i lości  powietrza  w  jamie  opłucnej  bez
możliwości  przechodzenia  tego  powietrza  do  atmosfery  i
z powrotem,

B . wpływaniu  powietrza  do  opłucnej  i  wypływaniu  do
atmosfery,

C . przedostawaniu  się  powietrza  do  jamy  opłucnej  oraz
niemożliwości  wydostania  się  powietrza  z  opłucnej  do
atmosfery,

D . wydostawaniu  się  powietrza  z  jamy  opłucnej  i
niemożliwości ujścia z powrotem.

Zadanie 0.
Wysoka  gorączka  u  chorego  po  złamaniu  otwartym kości  udowej,
połączonym z zanieczyszczeniem rany może sygnalizować początek:

A.  agresywnej infekcji tkanek miękkich,
B.  zgorzeli gazowej,
C.  martwiczego zapalenia powięzi,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
D o  obniżenia  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego  (OCŻ)  dochodzi  w
przypadku:

A.  hiperwolemii, tamponady serca,
B.  niewydolności prawokomorowej,
C.  hipowolemii, wstrząsu,
D.  wad zastawkowych serca.



Zadanie 0.
Skuteczność drenażu klatki piersiowej, zależy od:

A . średnicy wewnętrznej przekroju drenu opłucnowego równej
4 mm,

B . różnicy  ciśnień  pomiędzy  klatką  piersiową  a  układem
drenażowym,

C . średnicy  wewnętrznej  przekroju  drenu  opłucnowego
powyżej  20  mm  oraz  różnicy  ciśnień  pomiędzy  klatką
piersiową a układem drenażowym,

D . średnicy wewnętrznej przekroju drenu opłucnowego 6 - 12
m m  oraz  różnicy  ciśnień  pomiędzy  klatką  piersiową  a
układem drenażowym.

Zadanie 0.
Stężenie  antygenu  rakowego  (CEA)  może  być  podwyższone  i  NIE
musi wiązać się z procesem nowotworowym, u:

A.  kobiet w połogu,
B.  kobiet ciężarnych,
C.  osób palących tytoń,
D.  osób z nadczynnością tarczycy.

Zadanie 0.
Do zakrzepicy żył głębokich dochodzi w efekcie:

A .  zastoju żylnego,
B.  nieprawidłowości w budowie ściany żylnej,
C.  zmian w składzie krwi,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
W  przypadku  wycięcia  całego  płuca,  błędnym  jest  podłączenie
pozostawionego  podczas  zabiegu  drenu  do  ssania,  gdyż  grozi  to
wystąpieniem:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  przesunięcia się śródpiersia na stronę operowaną,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

Zadanie 0.
Istotnym  problemem  u  chorych  po  zabiegu  pomostowania  tętnic
wieńcowych,  tzw.  by  -  passy  wieńcowe  (CABG),  jest  krwawienie
pooperacyjne spowodowane nadmiarem heparyny. Neutralizuje s ię
jej działanie za pomocą:

A.  siarczanu protaminy,
B.  witaminy K,
C.  koncentratu krwinek płytkowych,
D.  mrożonego osocza.



Zadanie 0.
N a  czym  polega  przygotowanie  pola  operacyjnego  do  zabiegu
pomostowania tętnic wieńcowych?

A.  kąpieli całego ciała, strzyżeniu klatki piersiowej,
B . kąpieli  chorego,  strzyżeniu  klatki  piersiowej  oraz

pachwin,
C.  dokładnym umyciu klatki piersiowej i jej strzyżeniu,
D . kąpieli  całego  ciała,  strzyżeniu  klatki  piersiowej,

pachwin oraz obu kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Pacjent  z  założoną  kontrpulsacją  wewnątrzaortalną  pozostaje  w
przymusowej  pozycji  nawet  przez  kilka  dni.  Prawidłowe  ułożenie
chorego po tym zabiegu, to:

A . ułożenie płaskie lub z nachyleniem pod kątem mniejszym
niż 15˚, unikanie zginania kończyny w stawie biodrowym,

B.  ułożenie płaskie, kończyna uniesiona wyżej,
C.  ułożenie w pozycji Trendelenburga,
D . ułożenie  płaskie  lub  z  nachyleniem  pod  kątem  większym

niż 15˚, unikanie zginania kończyny w stawie biodrowym.

Zadanie 0.
Podając  choremu  tlen  przez  cewnik  do  nosa  pielęgniarka  ustala
szybkość przepływu tlenu na:

A.  10 - 15 l/min,
B.  5 - 10 l/min,
C.  4 - 8 l/min,
D.  2 - 4 l/min.

Zadanie 0.
Kontrola  pola  operacyjnego  w  warunkach  sali  operacyjnej  u
chorego po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych tzw. by-passy
wieńcowe  (CABG)  odbywa  się,  gdy  objętość  utraconej  krwi
przekracza:

A . 200  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  500  ml  w  ciągu  4
godzin,

B . 300  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  700  ml  w  ciągu  4
godzin,

C . 500 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 4
godzin,

D . 700 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 6
godzin.



Zadanie 0.
Podczas  transportu  chorego  po  zabiegu  torakochirurgicznym  z
bloku operacyjnego do oddziału intensywnej opieki medycznej NIE
należy  zamykać  ani  zaginać  drenów,  gdyż  nawet  minimalny
przeciek powietrza może doprowadzić do powstania:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

Zadanie 0.
P o przeprowadzonym zabiegu wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej
należy wiedzieć, że NIE wolno:

A . utrzymywać  ręki,  na  której  wytworzona  jest  przetoka  w
elewacji,

B . zakładać ciasnych opatrunków obejmujących obwód ręki i
pozwalać choremu leżeć na operowanej ręce,

C . sprawdzać  przepływu  krwi  przez  przetokę  (przez
wyczuwanie  wibracji  w  miejscu  wytworzonej  przetoki,
oraz przez wysłuchiwanie towarzyszącego pomruku),

D . poruszać  ręką  i  wykonywać  prostych  czynności  np.
używania sztućców przez kilkanaście godzin po wykonanym
zabiegu.

Zadanie 0.
Jaka  jest  optymalna  temperatura  chłodziarki,  w  której
przechowujemy preparaty krwi?

A.  od +6˚ do + 10˚C,
B.  od +4˚ do + 6˚C,
C.  od +8˚ do +12˚C,
D.  od +2˚ do +6˚C.

Zadanie 0.
Zator  tętniczy  w  większości  przypadków  rozpoczyna  się  nagle.
Charakterystyka objawów bólowych w zatorowości  tętnic  kończyn
dolnych, to:

A . bardzo  silny  ból  na  obwodzie  kończyny,  nasila  s ię  przy
próbie  wykonania  ruchu,  ustępuje  po  podaniu  leków
przeciwbólowych,

B . umiarkowany ból na obwodzie kończyny, nie ma związku z
wykonywaniem  ruchów,  nie  wymaga  podawania  środków
przeciwbólowych,

C . bardzo  silny  ból  na  obwodzie  kończyny,  nasila  s ię  przy
próbie  wykonania  ruchu,  nie  ustępuje  po  lekach
narkotycznych,

D.  żadna z powyższych odpowiedzi.



Zadanie 0.
D o  kliniki  kardiochirurgii  trafił  62-letni  mężczyzna  z
podejrzeniem  tętniaka  rozwarstwiającego  aorty.  Dominującym
objawem klinicznym u chorego, jest:

A .  duszność spoczynkowa,
B . nagły,  bardzo  silny,  piekący  ból  w  klatce  piersiowej

szerzący się do jamy brzusznej i okolicy lędźwiowej,
C.  migotanie przedsionków,
D.  duszność wysiłkowa.

Zadanie 0.
P o  których  zabiegach  torakochirurgicznych  przeciwwskazane  jest
podłączenie drenów do ssania?

A.  segmentektomii,
B.  lobektomii,
C.  pneumonektomii,
D.  bilobektomii.

Zadanie 0.
Podstawowym objawem klinicznym raka pęcherza moczowego, jest:

A .  ropomocz,
B.  bezbolesny krwiomocz najczęściej ze skrzepami,
C.  ból ,
D.  skąpomocz.

Zadanie 0.
Pacjent ze zdiagnozowaną kamicą odlewową nerki ma wytworzoną
przetokę  nerkową.  Chory  będzie  miał  wykonywany  zabieg  PCNL
(przezskórna  nefrolitotrypsja).  Chory  powinien  być  przygotowany
do zabiegu tak, jak do:

A.  znieczulenia miejscowego,
B.  ESWL,
C.  operacji na otwartej nerce,
D.  TURP.

Zadanie 0.
Przygotowanie  pacjenta  (mężczyzny)  do  cystoskopii,  polega
między innymi na:

A . opróżnieniu  pęcherza  moczowego,  podaniu  leku
uspakajającego,

B.  uświadomieniu celu zabiegu, uprzedzeniu o powikłaniach,
C . wypełnieniu  pęcherza  moczowego,  przygotowaniu

psychicznym do zabiegu, pomocy w odpowiednim ułożeniu
na stole,

D . podłączeniu  szybkiego  wlewu  kroplowego,  wykonaniu
nasiadówki.



Zadanie 0.
Nowoczesne  zabiegi  endourologiczne  są  obecnie  alternatywnymi
metodami usuwania kamieni z układu moczowego. Wskaż twierdzenie
FAŁSZYWE:

A . resztkowe  kamienie  po  wykonaniu  przezskórnej
nefrolitotrypsji  (PCNL)  usuwa  się  zwykle  metodą
litotrypsji  falami  uderzeniowymi  generowanymi
pozausrojowo (ESWL),

B . ureterorenoskopię  (URS)  wykonuje  się  po  nieskutecznym
zabiegu PCNL,

C . laparoskopowo usuwa się złogi z moczowodu, których nie
można usunąć metodami ESWL i / lub URS,

D . PCNL wykonuje się w kamicy pęcherza moczowego a URS w
kamicy odlewowej nerki.

Zadanie 0.
Powikłaniami cewnikowania pęcherza moczowego są wszystkie niżej
wymienione, Z WYJĄTKIEM:

A.  bólu w nadbrzuszu, zastoju moczu, nudności,
B.  zakażeń dróg moczowych, uszkodzenia gruczołu krokowego,
C . zatkania  cewnika  przez  złogi  włóknika  lub  skrzepliny  w

przypadku krwawień,
D.  tworzenia się kamieni pęcherzowych.

Zadanie 0.
Litotrypsja  zewnątrzustrojową  falą  uderzeniową  (ESWL)  to  jedna
z  endourologicznych  metod  kruszenia  kamieni  w  układzie
moczowym. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do  wykonania tego
zabiegu, jest/są:

A.  zaburzenia rytmu serca,
B.  zapalenie cewki moczowej,
C.  niekontrolowana koagulopatia (zaburzenia krzepnięcia),
D.  nadciśnienie tętnicze.

Zadanie 0.
D o  powikłań  długotrwałego  utrzymywania  cewnika,  należy
zaliczyć:

A . objawowe  zakażenia  układu  moczowego,  zwężenie  cewki
moczowej, kamicę dróg moczowych,

B.  odleżyny, odparzenia, zniekształcenia cewki moczowej,
C . cienki  strumień  moczu,  ustawiczne  krwawienia  z  dróg

moczowych, nietrzymanie moczu,
D.  zakażenia, nietrzymanie moczu, odleżyny.



Zadanie 0.
Drenaż  wewnętrzny  w  urologii  to  zabieg  stosowany  w  celu
ułatwienia swobodnego odprowadzenia moczu:

A . z  nerki  do  pęcherza  moczowego  przy  pomocy  cewnika  JJ
(podwójnie zagiętego),

B.  z pęcherza moczowego przez cewnik Foleya,
C.  z nerki poprzez nefrostomię,
D.  z pęcherza moczowego poprzez cystostomię.

Zadanie 0.
Prawidłowe normy we krwi poziomu kreatyniny, mocznika i kwasu
moczowego, wynoszą kolejno:

A.  0,7 - 1,4 mg%, 15 - 40 mg%, 3,7 - 7,0 mg%,
B.  0,1 - 1,0 mg%, 10 - 20 mg%, 1,0 - 3,0 mg%,
C.  2,0 - 3,0 mg%, 50 - 100 mg%, 0,2 - 1,0 mg%,
D.  0,5 - 7,0 mg%, powyżej 100 mg%, powyżej 10 mg%.

Zadanie 0.
Pielęgnacja cewników pozostawionych w drogach moczowych powinna
mieć  na  uwadze  m.  in.  zapobieganie  zakażeniu.  Pielęgniarka  w
profilaktyce  zakażeń  układu  moczowego,  powinna  zwrócić
szczególną uwagę na:

A.  dużą podaż płynów u chorego,
B.  stosowanie zamkniętego systemu drenażu moczu,
C . wymianę  worków  i  cewników  wg  obowiązujących  zasad

aseptyki  i  antyseptyki  oraz  utrzymywanie  drożności
cewników,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
N a  izbę  przyjęć  trafił  pacjent  z  objawami  silnego,  tępego  bólu
w  okolicy  lędźwiowej,  promieniującego  do  podbrzusza  i
wewnętrznej  strony  uda.  Chory  był  niespokojny,  zwymiotował  i
uskarżał  s ię  na  wcześniejsze  problemy  z  oddawaniem  moczu.
Objawy takie mogą wskazywać na:

A.  posocznicę moczową,
B.  ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek,
C.  ostre zapalenie pęcherza moczowego,
D.  atak kolki nerkowej.



Zadanie 0.
Najkorzystniejszym okresem do wymiany worków urostomijnych, są
godziny:

A.  popołudniowe, po spożyciu posiłku i krótkim odpoczynku,
B.  wieczorne, przed udaniem się na spoczynek,
C . poranne,  przed  przyjęciem  płynów,  kiedy  przetoka  jest

mniej aktywna,
D.  poranne, po spożyciu posiłku i krótkim spacerze.

Zadanie 0.
Chirurgiczne  przezcewkowe  wyłuszczenie  gruczolaka  gruczołu
krokowego, to:

A .  URS,
B.  PSA,
C.  TURP,
D.  PCNL.

Zadanie 0.
Pollakisuria, to:

A . częstomocz,  który  występuje  w  przypadkach  stanów
zapalnych pęcherza moczowego, ciała obcego w pęcherzu,
złogu lub guza,

B.  bezmocz, tj. spadek diurezy poniżej 100 ml/dobę,
C . skąpomocz, czyli zmniejszenie dobowego wydalania moczu

poniżej 400 ml,
D . wielomocz  występujący  w  cukrzycy,  przewlekłej

niewydolności nerek, moczówce prostej.

Zadanie 0.
Zapobiegając kamicy moczowej z kwasu moczowego, należy z diety
wykluczyć:

A . substancje  purynowe,  kakao,  czekoladę,  mocną  kawę  i
herbatę,

B.  kapustę, truskawki, żółte i białe sery,
C.  rabarbar, szczaw, szpinak, nabiał,
D.  tylko podroby.

Zadanie 0.
Oceniając  wg  skali  Glasgow  głębokość  śpiączki,  należy
obserwować:

A.  otwieranie oczu, mowę, orientację w czasie,
B.  orientację w czasie i miejscu, rozpoznawanie osób,
C . otwieranie  oczu,  najlepszą  reakcję  ruchową,  najlepszą

reakcję słowną na zadawane pytania,
D.  reakcję na ból, otwieranie oczu, orientację w czasie.



Zadanie 0.
Bezpośrednio po zabiegu operacyjnym wycięcia migdałków, dziecko
powinno być ułożone w pozycji:

A .  płaskiej na plecach,
B.  półwysokiej,
C.  wysokiej z pochyleniem do przodu,
D.  płaskiej na brzuchu lub na boku.

Zadanie 0.
Badanie  dziecka  z  rozpoznanym  wnętrostwem  wykonuje  się
oburęcznie  dłońmi  ogrzanymi  do  temperatury  ciała  dziecka,  w
pozycji:

A .  stojącej i leżącej na grzbiecie,
B.  stojącej i leżącej na boku,
C.  siedzącej i leżącej na grzbiecie,
D.  siedzącej i leżącej na boku.

Zadanie 0.
Pielęgnując  dziecko  z  podejrzeniem  uszkodzenia  narządów  jamy
brzusznej, przede wszystkim należy:

A.  zapewnić odpowiednią ilość płynów do przetaczania,
B.  przygotować odpowiednią ilość środków przeciwbólowych,
C . systematycznie  kontrolować  ciśnienie  tętnicze  krwi,

tętno, diurezę,
D.  prowadzić gimnastykę oddechową.

Zadanie 0.
Jakie objawy obejmuje Pentalogia Murphyego?

A . bóle  w  śródbrzuszu,  zaparte  stolce,  obniżoną
temperaturę ciała, prawidłową leukocytozę,

B . bó l  w  okolicy  serca,  nadciśnienie  tętnicze  krwi,  bóle  w
klatce piersiowej, zmiany w zapisie EKG,

C . ból  w  nadbrzuszu,  nudności,  wymioty,  miejscową
bolesność uciskową, gorączkę, leukocytozę,

D . bó l  pęcherza  moczowego,  częstomocz,  bakterie  w  moczu,
obrzęk  okolicy  ujścia  cewki  moczowej,  przyspieszone
tętno.

Zadanie 0.
Martwiczo  -  wrzodziejące  zapalenie  jel it  u  noworodka,  NIE  jest
powiązane z:

A .  wczesnym odżywianiem pokarmem matki,
B.  podawaniem dożylnym roztworów hipertonicznych,
C.  niedotlenieniem przebytym lub utrzymującym się,
D.  transfuzją wymienną przez żyłę pępowinową.



Zadanie 0.
Cechą charakterystyczną wgłobienia, jest/są:

A.  powolne narastanie objawów,
B.  krwisty stolec,
C.  brak stolca,
D.  atak kolki występujący jednorazowo.

Zadanie 0.
Oddech  paradoksalny  u  dziecka  jest  stanem  zagrożenia  życia  i
charakteryzuje się:

A . intensywną  pracą  skrzydełek  nosowych,  zapadaniem  się
dołów nadobojczykowych,

B . poziomym ustawieniem żeber i jednoczesnym wypchnięciem
jamy brzusznej do góry,

C . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber  i
mostka przy jednoczesnym wypchnięciu jamy brzusznej do
góry,

D . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber,
zapadaniem się pęcherzyków płucnych.

Zadanie 0.
Pielęgnując  noworodka  po  operacji  z  powodu  niedrożności
odbytnicy, w szczególności należy:

A.  utrzymać drożność zgłębnika założonego do żołądka,
B.  prowadzić bilans płynów,
C.  rygorystycznie dbać o higienę krocza,
D.  często zmieniać woreczki stomijne.

Zadanie 0.
Jaki rodzaj pokarmu należy podać pacjentowi, u którego założono
zgłębnik do jelita czczego w celu prowadzenia odżywiania?

A . roztwory  odpowiednich  odżywek  przygotowanych
fabrycznie,

B.  pokarm zmiksowany o ustalonym składzie,
C.  pokarm w postaci półpłynnej o ustalonym składzie,
D.  zwykłe jedzenie z odpowiednim zestawem witamin.

Zadanie 0.
U  niemowlęcia  po  zabiegach  neurochirurgicznych  w  obrębie
podwzgórza, do objawów pooperacyjnego zatrucia wodnego, należy:

A.  hipernatremia,
B.  skąpomocz,
C.  wysoka osmolalność osocza,
D.  niski ciężar właściwy moczu.



Zadanie 0.
Przyczyną  znacznego  stopnia  zaburzeń  hemodynamicznych,
wymagających uzupełnień u  noworodka,  jest  utrata  krwi  w  ilości
około:

A.  30 ml,
B.  50 ml,
C.  100 ml,
D.  150 ml.

Zadanie 0.
Przygotowując 8-letnie dziecko do cystoskopii, należy:

A.  wykonać enemę wieczorem i rano w dniu badania,
B.  podać 0,5 l płynu obojętnego do wypicia,
C.  w dniu badania pozostawić je na czczo,
D.  wykonać płukanie pęcherza moczowego.

Zadanie 0.
Pielęgnację stomii należy rozpocząć, w:

A.  dobie zabiegu operacyjnego,
B.  pierwszej dobie po operacji,
C.  drugiej dobie po operacji,
D.  trzeciej dobie po operacji.

Zadanie 0.
Postępowanie  przedoperacyjne  u  dziecka  z  przepukliną
oponowo-rdzeniową, polega na:

A . prawidłowym  ułożeniu  dziecka,  w  łóżeczku,  nakarmieniu
przez sondę, podaniu płynów drogą dożylną,

B . jałowym  zaopatrzeniu  obnażonego  rdzenia  kręgowego,
ogrzaniu dziecka, założeniu dostępu do żyły, wyrównaniu
zaburzeń metabolicznych i jonowych, antybiotykoterapii,

C . przygotowaniu  pola  operacyjnego,  kąpieli  noworodka,
podaniu  mieszanek,  założeniu  dojścia  centralnego  do
żyły podobojczykowej,

D . uzyskaniu  zgody  od  rodziców  na  zabieg  operacyjny,
rozmowie  z  rodzicami,  monitorowaniu  podstawowych
parametrów życiowych.

Zadanie 0.
Noworodek z wytrzewieniem wrodzonym lub przepukliną pępowinową
w  ramach  profilaktyki  choroby  krwotocznej,  przed  zabiegiem
operacyjnym otrzymuje:

A.  witaminę K,
B.  witaminę B12,
C.  heparynę drobnocząsteczkową,
D.  preparaty żelaza.



Zadanie 0.
U  noworodka, po operacji zespolenia przełyku, karmienie doustne
po wyjęciu zgłębnika albo obok niego, rozpoczyna się w:

A.  4û5 dobie, po kontrastowym badaniu przełyku,
B.  8û10 dobie, po kontrastowym badaniu przełyku,
C.  16û17 dobie, po kalibrowaniu przełyku,
D.  21û22 dobie, po kalibrowaniu przełyku.

Zadanie 0.
Zespół Arnolda-Chiariego, charakteryzuje się:

A .  zaburzonym przepływem płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  zaburzonym przewodnictwem nerwowym,
C.  jatrogennym zapaleniem jelit,
D.  zanikiem tkanki mięśniowej.

Zadanie 0.
W  przypadku  przełożenia  wielkich  pni  tętniczych  (TGA)  u
noworodka:

A . przewód  tętniczy  Botalla  w  tej  wadzie  zwykle  pozostaje
drożny przez kilka dni,

B . optymalnym  czasem  leczenia  chirurgicznego  jest  okres
niemowlęcy,

C . u  każdego  noworodka  w  tej  wadzie  wykonuje  się  zabieg
Rashkinda,

D . przy  współistnieniu  ubytku  międzykomorowego  nasilenie
sinicy jest większe.

Zadanie 0.
U dziecka z chorobą Hirschsprunga, najczęściej jest wyłaniana:

A.  przetoka,
B.  urostomia,
C.  il leostomia,
D.  kolostomia (przetoka kałowa).

Zadanie 0.
Stosując styl rzeczowy (zasadniczy) w negocjacjach, uczestnicy:

A.  traktują problem i ludzi delikatnie,
B.  traktują ludzi delikatnie i są twardzi wobec problemu,
C.  są twardzi wobec ludzi i problemu,
D.  nie ufają innym.

Zadanie 0.
Jednym z warunków dobrej komunikacji werbalnej jest:

A .  stereotypowość,
B.  doszukiwanie się podtekstów,
C.  używanie profesjonalnych sformułowań,
D.  parafrazowanie.



Zadanie 0.
Celem stosowania te j  metody w nauczaniu jest  wypracowanie jak
największej  i lości  twórczych  i  niekonwencjonalnych  rozwiązań  w
jak najkrótszym czasie. Opis ten charakteryzuje:

A.  pogadankę,
B.  instruktaż,
C.  metodę przypadków,
D.  burzę mózgów.

Zadanie 0.
Edukacja zdrowotna, to:

A . przekazywanie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do
zachowań korzystnych dla zdrowia,

B . proces,  w  którym  ludzie  uczą  się,  jak  dbać  o  własne
zdrowie i zdrowie społeczności, w której żyją,

C . aktywizowanie ludzi do wzmacniania własnego potencjału
zdrowia i podejmowania działań prozdrowotnych,

D.  umożliwienie ludziom decydowania o sprawach zdrowia.

Zadanie 0.
Przywódca  grupy,  który  samodzielnie  podejmuje  decyzje,  narzuca
zdanie, wymusza podporządkowanie, to:

A .  autokrata,
B.  demokrata,
C.  l iberał,
D.  współpracujący.

Zadanie 0.
Socjologiczna koncepcja zdrowia, koncentruje się na:

A.  profilaktyce i walce z chorobą,
B.  promocji zdrowia i walce z chorobą,
C.  zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych populacji,
D . życiu  codziennym  całej  populacji,  a  nie  tylko  na

ludziach  znajdujących  się  w  sytuacji  zagrożenia
chorobą.

Zadanie 0.
Karl  Jasper  charakteryzując  człowieka,  wskazywał  na  jego  ścisły
związek  z  wolnością.  Twierdził,  że  wolność  to  mądry  wybór
siebie,  własnej  drogi  życiowej,  rozpoznawanie  prawdy,
odpowiedzialność za podjęte wybory. Założenia te, są przejawem:

A.  psychologicznej etyki logoterapii,
B.  egzystencjalnej etyki społecznej,
C.  prospołecznej etyki chrześcijańskiego profesjonalizmu,
D.  etyki normatywnej.



Zadanie 0.
Czy pacjent o złym rokowaniu ma prawo do zapoznania się z pełną
informacją o swoim stanie zdrowia?

A.  ma takie prawo,
B.  decyduje o tym lekarz,
C.  ma prawo wyłącznie do ograniczonej informacji,
D.  informacji udziela się na życzenie rodziny.

Zadanie 0.
Wykres Ishikawy:

A.  pozwala na znalezienie przyczyn wad,
B.  jest narzędziem kontroli usług medycznych,
C.  jest narzędziem stosowanym tylko w przemyśle,
D.  jest narzędziem stosowanym w zarządzaniu personelem.

Zadanie 0.
Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności  leczniczej,
jako indywidualną praktykę, NIE jest zobowiązana do:

A . posiadania  specjalizacji  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
lub  położnictwa  lub  innej  dziedzinie  mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia,

B.  posiadania prawa wykonywania zawodu,
C.  uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
D . zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

obejmującej  szkody  będące  następstwem  udzielania
świadczeń  zdrowotnych  albo  niezgodnego  z  prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 0.
Budżetowanie  to  proces,  w  skład  którego  wchodzą  procesy
związane z tworzeniem, zatwierdzaniem i kontrolą budżetów. Jego
zadaniem, jest m.in.:

A . informowanie  o  wynikach  i  kosztach  procesów
zachodzących  w  przedsiębiorstwie  oraz  ocena  wyników
działalności  całej  placówki/jednostki  i  je j
subpodmiotów,

B . motywowanie  przebiegów  procesów  zachodzących  w
przedsiębiorstwie  oraz  ocena  wyników  działalności  całej
placówki/jednostki i jej subpodmiotów,

C . kontrola  przebiegów  procesów  zachodzących  w
przedsiębiorstwie  oraz  ocena  wyników  działalności  całej
placówki/jednostki i jej subpodmiotów,

D . kontrola procesów wstępnych i końcowych zachodzących w
przedsiębiorstwie  oraz  ocena  wyników  i  kosztów
działalności  całej  placówki/jednostki  i  je j
subpodmiotów.



Zadanie 0.
Przystępując  do  działań  na  rzecz  jakości  (w  tym  rozumianych
jako  spełnienie  wymagań,  zaleceń,  standardów  postępowania
medycznego itp.), powinno się przeprowadzić analizę:

A .  kosztów oraz efektów,
B.  kosztów oraz korzyści,
C.  kosztów oraz użyteczności,
D.  kosztów oraz wydatków.

Zadanie 0.
Fundamentalnym i podstawowym dokumentem określającym cele i
kierunki zdrowotnej polityki publicznej w Polsce, jest:

A .  Narodowy Program Zdrowia,
B.  Narodowy Program Ochrony Serca,
C.  Program Ochrony Zdrowia Psychicznego,
D . Program  zwalczania  chorób  społecznych  i

cywilizacyjnych.

Zadanie 0.
Pomoc społeczną na zasadach określonych w ustawie, udziela s ię
osobom i rodzinom, m.in. z powodu:

A . ubóstwa,  wykluczenia  społecznego,  niepełnosprawności,
choroby trwającej powyżej 6 miesięcy lub bezradności,

B . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej  lub  ekologicznej  bez  względu na  stan  zdrowia
lub niepełnosprawności,

C . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej lub ekologicznej,

D . ubóstwa,  bezradności,  zgłoszenia  biedy  przez  sąsiadów,
długotrwałej  choroby  trwającej  maksymalnie  do  6
miesięcy, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zadanie 0.
Według  koncepcji  pól  Lalonde'a,  do  czynników  warunkujących
zdrowie jednostki należy/ą:

A . styl  życia,  ochrona  zdrowia,  środowisko  i  czynniki
genetyczne,

B.  jakość opieki zdrowotnej,
C.  wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
D.  system opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Do zaburzeń jakościowych świadomości NIE należy:

A.  osłupienie,
B.  delirium,
C.  zespół zamroczeniowy,
D.  śpiączka.



Zadanie 0.
Chód  podczas,  którego  chory  niedostatecznie  zgina  kończyny  w
stawach  kolanowych,  z  trudnością  odrywa  stopy  od  podłoża,
pociąga stopami po podłożu, chodzi na palcach, nazywa się:

A .  spastycznym,
B.  ataktycznym,
C.  brodzącym,
D.  kaczkowatym.

Zadanie 0.
Dyzartria, jest to:

A .  utrata głosu, rozumowanie prawidłowe,
B . zmiana  siły,  barwy  i  tonacji  głosu,  który  brzmi  jak

chrypka lub szept,
C . mowa  nosowa,  niewyraźna,  ale  treść  zachowana  -

uszkodzona  kontrola  mięśni  warg,  języka,  podniebienia
lub gardła,

D . zaburzenie  "tworzenia"  lub  rozumienia  mowy,  w  wyniku
uszkodzenia ośrodków mowy w korze mózgu.

Zadanie 0.
Błona  śluzowa  pokrywająca  przegrodę  i  małżowiny  nosowe  w
alergicznym nieżycie nosa, jest:

A .  czerwona, naczynia krwionośne obkurczone,
B.  obrzmiała i czerwona,
C.  obrzmiała i blada,
D.  obrzmiała i pokryta nadżerkami.

Zadanie 0.
Pacjentowi  wykonano  próbę  Webera.  Stwierdzono  lateralizację
słuchu  w  kierunku  ucha  mniej  uszkodzonego  oraz  przewodzenie
powietrzne większe od przewodzenia kostnego. Świadczy to, o:

A .  ośrodkowym uszkodzeniu słuchu,
B.  przewodzeniowej utracie słuchu,
C.  prawidłowym słyszeniu,
D.  niedowładzie nerwu słuchowego.

Zadanie 0.
Wole endemiczne tarczycy spowodowane jest:

A .  nadczynnością tarczycy,
B.  chorobą Gravesa-Basedowa,
C.  zapaleniem tarczycy typu Hashimoto,
D.  niedoborem jodu.



Zadanie 0.
Miejscem  fizjologicznego  odgłosu  opukowego  stłumionego,  w
trakcie badania opukiwaniem klatki piersiowej jest okolica:

A.  lewego łuku żebrowego i żołądka,
B.  prawego łuku żebrowego i serca,
C.  lewego i prawego łuku żebrowego,
D.  prawego łuku żebrowego i żołądka.

Zadanie 0.
Deficyt tętna, jest to różnica między:

A . częstością  akcji  serca  a  tętnem  na  obwodzie,  przy  czym
tętno na obwodzie jest znacznie szybsze,

B . częstością  akcji  serca  a  tętnem  na  obwodzie,  przy  czym
tętno na obwodzie jest znacznie wolniejsze,

C . tętnem mierzonym na  tętnicy  promieniowej,  a  tętnem na
tętnicy łokciowej,

D . tętnem mierzonym na  tętnicy  promieniowej,  a  tętnem na
tętnicy udowej po tej samej stronie ciała.

Zadanie 0.
Anisocoria, jest to:

A .  wielkość źrenic,
B.  nierówność źrenic,
C.  oczopląs wzrokowo-ruchowy,
D.  brak reakcji źrenic na światło.

Zadanie 0.
W badaniu przedmiotowym noworodków i niemowląt wykorzystuje się
cztery  podstawowe  techniki  badania.  Dobrze  jest  również
wykorzystać  zmysł  węchu.  W  przypadku  podejrzenia  u
noworodka/niemowlęcia fenyloketonurii, skóra ma zapach:

A.  cuchnący, zapach spoconych nóg,
B.  acetonu, kwaśnych jabłek,
C.  amoniaku, syropu klonowego,
D.  mysi, stęchły.

Zadanie 0.
Żółtaki  płaskie  na  powiekach,  świadczyć  mogą  o  zaburzeniu
gospodarki:

A .  kwasowo-zasadowej,
B.  białkowej,
C.  lipidowej,
D.  węglowodanowej.



Zadanie 0.
Priorytetowym  działaniem  w  nagłym  zatrzymaniu  krążenia,  w
mechanizmie  migotania  komór,  mającego  miejsce  w  warunkach
pozaszpitalnych, jest:

A .  defibrylacja elektryczna,
B.  podanie adrenaliny,
C.  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zadanie 0.
W  jakim czasie  po  porodzie  patologicznym i  gdzie  powinno odbyć
się pierwsze badanie fizykalne noworodka?

A.  możliwie najszybciej po urodzeniu, na sali porodowej,
B.  do 2 godzin po porodzie, w pokoju badań,
C.  do 6 godzin po porodzie, w pokoju badań,
D.  do 12 godzin po porodzie, na oddziale neonatologicznym.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Przeprowadzając  wywiad  z  pacjentem  odczuwającym  lęk,
pielęgniarka/położna, powinna:

A.  zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta,
B.  mówić spokojnie i konkretnie,
C.  uzyskać informacje tylko z dokumentacji,
D.  pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta.

Zadanie 0.
Znajdź  twierdzenie  FAŁSZYWE.  Badając  u  pacjenta  orientację
allopsychiczną, zadajemy pytania dotyczące:

A.  wydarzeń otaczających pacjenta,
B.  nazwiska i zawodu pacjenta,
C.  otaczających ludzi i przedmiotów,
D.  miejsca i czasu.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.



Zadanie 0.
Zaznacz twierdzenie FAŁSZYWE, dotyczące umiejscowienia bólu w
przypadku zapalenia zatok:

A . zatoka  szczękowa  -  ból  w  okolicy  policzka,  zmniejsza
się w pozycji stojącej,

B . zatoka  czołowa  -  ból  w  okolicy  środka  czoła,  nasila  s ię
przy pochyleniu głowy do przodu,

C . zatoka  sitowa  -  ból  u  nasady  nosa  i  oczodołów,  nasila
się przy pochyleniu do przodu,

D . zatoka  klinowa  -  ból  w  głębi  głowy,  bez  względu  na
ułożenie.

Zadanie 0.
U pacjenta z podejrzeniem odmy prężnej, drżenie głosowe:

A.  jest prawidłowe,
B.  jest wzmożone,
C.  jest zmniejszone,
D.  zanika.

Zadanie 0.
N a  izbę  przyjęć  zgłosił  s ię  pacjent,  który  podaje,  że  występuje
u  niego  od  dwóch  dni  ból  w  nadbrzuszu  środkowym,  nie
promieniujący do innych części  ciała.  Podczas pobytu pacjenta w
szpitalu,  ból  w  nadbrzuszu  przemieścił  s ię  do  prawego  dołu
biodrowego. Wystąpiły wymioty, nudności, wysoka temperatura. W
tym przypadku, należy mieć na uwadze następujące schorzenie/a:

A.  perforację wrzodu,
B.  początkową fazę zapalenia wyrostka robaczkowego,
C.  zawał ściany dolnej serca,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Uderzenie koniuszkowe u dziecka do 4 roku życia jest wyczuwalne
w :

A . I V międzyżebrzu na prawo od l inii środkowo-obojczykowej
lewej,

B . I V  międzyżebrzu  na  lewo  od  l inii  środkowo-obojczykowej
lewej,

C.  IV międzyżebrzu w linii środkowo-obojczykowej lewej,
D.  V międzyżebrzu w linii środkowo-obojczykowej lewej,



Zadanie 0.
Proces  pielęgnowania  w  Polsce,  jest  wieloetapowy  i  składa  się
z :

A . czterech  etapów  -  rozpoznawanie,  planowanie,
realizowanie, ocenianie,

B . czterech  etapów  -  planowanie,  diagnozowanie,
realizowanie, ocenianie,

C . pięciu  etapów  -  rozpoznawanie,  diagnozowanie,
planowanie, realizowanie, ocenianie,

D.  trzech etapów - planowanie, realizowanie, ocenianie.

Zadanie 0.
W  modelu  teoretycznym  pielęgniarstwa  według  F.  Nightingale,
osoba pacjenta jest definiowana, jako:

A . posiadająca  zdolności  i  możliwości  do  biernego
przeżywania  procesu  zdrowienia,  kreowanego  przez
czynniki środowiska zewnętrznego,

B.  podlegająca wpływom poprzez kanony pielęgniarstwa,
C . całość  dynamicznie  zmieniająca  się  pod  wpływem

środowiska i własnych możliwości i zdolności,
D . niezależna  całość  dążąca  do  zaspokojenia  potrzeb

biologicznych.

Zadanie 0.
Zaletą  badań  ankietowych  i  kwestionariuszowych,  jest  m.in.  to,
że :

A . upoważniają do formułowania jednoznacznych stwierdzeń o
przedmiocie badań,

B . umożliwiają przeprowadzenie badań w stosunkowo krótkim
czasie wśród licznej grupy badanych,

C.  umożliwiają swobodne wypowiadanie się osób badanych,
D.  mogą zawierać pytania drażliwe.

Zadanie 0.
Hipotezy można określić, jako:

A . prawdopodobne  wnioski  z  badań  naukowych
przeprowadzonych według naukowych reguł,

B.  przypuszczalne wnioski z badań,
C . przypuszczenia  określające  prawdopodobne  rozwiązania

problemów badawczych.
D . przypuszczenia  określające  dobór  metod  i  technik

badawczych.



Zadanie 0.
Kodeks Etyki dla Pielęgniarek Międzynarodowej Rady Pielęgniarek
(ICN), został przyjęty w roku:

A.  1943,
B.  1953,
C.  1963,
D.  1973.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie celowe, wymaga:

A.  realizacji zleceń lekarskich,
B.  prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej,
C . formułowania celów pielęgnowania dla potrzeb pacjenta i

środowiska wraz z określeniem najkrótszego, optymalnego
czasu ich realizacji,

D.  formułowania na piśmie rozpoznania pielęgniarskiego.

Zadanie 0.
Spamowanie, to:

A . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do jednego adresata,

B . czytanie  różnego  rodzaju  pism  i  reklam  z  elektronicznej
skrzynki odbiorczej,

C . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do wielu adresatów,

D . próba  doręczenia  wiadomości  elektronicznej  do  osoby,
która  nie  chciała  je j  otrzymać  i  nie  prosiła  o  je j
dostarczenie.

Zadanie 0.
Następujące  rozszerzenia  plików  JPG,  BMP,  GIF  wskazują,  że  są
to pliki:

A .  systemowe,
B.  ukryte,
C.  muzyczne,
D.  graficzne.

Zadanie 0.
Rozkład normalny, zwany rozkładem Gaussa-Laplace'a, ma kształt:

A .  funkcji wykładniczej,
B.  krzywej dzwonowej,
C.  kielicha,
D.  odwróconej sinusoidy.



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 031013
GRUPA 1
Zadanie 1.
Pacjent  w  I I  dobie  po  operacji  ma  założony  zgłębnik  w  celu
odciążenia  przewodu  pokarmowego  z  zalegającej  treści.
Zapobiegając powikłaniom płucnym, należy zastosować:

A . ułożenie  chorego  w  pozycji  półwysokiej,  gimnastykę
oddechową,

B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej,  zgłębnik  o  wąskim
przekroju,

C . naukę  techniki  oddychania  polegającej  na  spłyceniu
oddechu,

D . przepłukiwanie  zgłębnika  po  każdej  porcji  jedzenia
podanej choremu.

Zadanie 2.
Hipokaliemia to zmniejszenie ilości:

A .  sodu w surowicy poniżej 130 mmEq/l,
B.  wapnia w surowicy poniżej 2,25 mmol/l,
C.  potasu w surowicy poniżej 3,6 mmol/l,
D.  magnezu w surowicy poniżej 0,7 mmol/l.

Zadanie 3.
U  pacjenta  przyjętego  do  operacji  z  powodu  niedrożności  niskiej
jelita, w okresie przedoperacyjnym należy uzupełnić:

A .  wapń i magnez,
B.  sód i potas,
C.  chlor i sód,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 4.
Jednym  z  charakterystycznych  objawów  złamania  szyjki  kości
udowej jest:

A .  ułożenie kończyny w odwiedzeniu i rotacji zewnętrznej,
B . ustawienie  kończyny  w  przywiedzeniu  i  rotacji

zewnętrznej,
C . ułożenie  kończyny  w  zgięciu,  odwiedzeniu  i  rotacji

wewnętrznej,
D . przymusowe ustawienie kończyny w zgięciu, przywiedzeniu

i rotacji wewnętrznej.

Zadanie 5.
Drętwienie i mrowienie stopy w opatrunku gipsowym, wskazuje na:

A.  zaburzenia gospodarki wapniowej,
B.  ucisk i porażenie nerwu strzałkowego,
C.  ucisk i porażenie nerwu promieniowego,
D.  ucisk i porażenie nerwu udowego.



Zadanie 6.
Do badań wziernikowych dróg moczowych, należą:

A.  ureteroskopia, cystoskopia, scyntygrafia, urografia,
B . cystoskopia,  pieloskopia,  tomografia  komputerowa,

scyntygrafia,
C . cystoskopia, ureterorenoskopia, tomografia komputerowa,

urografia,
D . cystoskopia,  ureterorenoskopia,  pieloskopia,

ureteroskopia.

Zadanie 7.
Wstrząs septyczny charakteryzuje się:

A .  ciśnieniem tętniczym krwi poniżej 90 mmHg,
B.  temperaturą powyżej 39˚C lub poniżej 36.6˚C,
C . zaburzeniami oddychania (tachypnoe) lub/i zaburzeniami

krążenia (tachykardia),
D.  wszystkimi powyższymi.

Zadanie 8.
Rolą  pielęgniarki,  w  zapobieganiu  zakrzepowemu  zapaleniu  żył
kończyn dolnych u chorych po zabiegach operacyjnych, jest:

A .  wczesne uruchamianie chorego,
B.  unieruchomienie chorego w łóżku,
C . wykonywanie  wszystkich  czynności  higienicznych  przy

chorym,
D.  ułożenie kończyny na szynie.

Zadanie 9.
Preparatem  krwi  wolnym  od  ryzyka  przeniesienia  chorób
wirusowych jest/są:

A.  koncentrat krwinek czerwonych,
B.  krioprecypitat,
C.  albuminy,
D.  świeżo mrożone osocze.

Zadanie 10.
D o  charakterystycznych  objawów  wzmożonego  ciśnienia
śródczaszkowego należą następujące objawy:

A . bóle  głowy,  wymioty,  podwyższone  ciśnienie  tętnicze
krwi, tachykardia, hipertermia,

B . zawroty  głowy,  nudności,  obniżone  ciśnienie  tętnicze
krwi, bradykardia, hipotermia,

C . bóle  głowy,  wymioty,  podwyższone  ciśnienie  tętnicze
krwi, bradykardia, hipertermia,

D . nudności,  obniżone  ciśnienie  tętnicze  krwi,
bradykardia, hipotermia.



Zadanie 11.
Według  standardów  żywienia  dojelitowego,  jedynym  pewnym
potwierdzeniem  prawidłowej  lokalizacji  końca  zgłębnika
wprowadzanego w celu żywienia dożołądkowego jest:

A .  prześwietlenie z podaniem kontrastu przez zgłębnik,
B.  osłuchanie nadbrzusza stetoskopem po podaniu powietrza,
C.  aspirowanie treści żołądkowej i sprawdzenie jej pH,
D.  odgłos bulgotania w żołądku po podaniu 50 ml wody.

Zadanie 12.
46-letni  chory  został  przyjęty  do  szpitala  na  ostry  dyżur
urologiczny  z  objawami  kolki  nerkowej.  Otrzymał  leki
przeciwbólowe  i  rozkurczowe.  Badania,  które  powinien  mieć
wykonane  rutynowo  w  pierwszej  kolejności,  w  celu  wstępnej
diagnostyki kamieni w układzie moczowym, to:

A.  badanie ogólne moczu i morfologia krwi,
B.  badanie moczu na posiew,
C.  USG oraz zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej,
D.  tomografię komputerową i/ lub rezonans magnetyczny.

Zadanie 13.
Profilaktyką obrzęku limfatycznego po amputacji piersi jest/są:

A . wysokie  układanie  kończyny,  zarówno  w  czasie  ćwiczeń
ruchowych,  jak  i  w  różnych  sytuacjach  życia
codziennego,

B . automasaż  i  odpowiednie  ćwiczenia  ruchowe  kończyny
strony operowanej,

C . ochronę  kończyny  strony  operowanej  przed  zakażeniami
oraz znacznymi obciążeniami fizycznymi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 14.
Powikłaniem pooperacyjnym wczesnym NIE jest/NIE są:

A.  nudności,
B.  retencja moczu,
C.  zakażenie rany,
D.  duszność.



Zadanie 15.
Celem  operacji  pomostowania  naczyń  wieńcowych,  tzw.  by-passy
wieńcowe (CABG), jest:

A . poprawa  ukrwienia  serca  dzięki  czemu  ustępują
dolegliwości bólowe,

B . całkowite  zamknięcie  światła  niedrożnej  częściowo
tętnicy,

C.  skrócenie fazy skurczu mięśnia sercowego,
D.  umiarowienie akcji serca.

Zadanie 16.
W  trakcie  przetaczania  drugiej  jednostki  koncentratu  krwinek
czerwonych  u  chorego  pojawiła  s ię  wysypka  skórna,  rumień,
świąd, co świadczy o:

A.  ostrym odczynie hemolitycznym,
B.  wstrząsie bakteryjnym,
C.  pokrzywce,
D.  ostrym poprzetoczeniowym uszkodzeniu płuc (TRALI).

Zadanie 17.
Pielęgniarka obserwując pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym,
oceniła  chorego  jako  "nieprzytomnego",  co  wg  oceny  w  skali
Glasgow oznacza:

A.  nie więcej niż 1 punkt,
B.  nie więcej niż 8 punktów,
C.  nie więcej niż 10 punktów,
D.  12 punktów i poniżej.

Zadanie 18.
D o  miejscowych  powikłań  pooperacyjnych  zapalenia  otrzewnej,
należy/ą:

A.  powikłania zakrzepowo-zatorowe,
B.  niedrożność zrostowa,
C.  niedodma i zapalenie płuc,
D.  odpowiedzi A i B prawidłowe.

Zadanie 19.
Podczas cewnikowania prawej połowy serca wprowadza się cewnik
poprzez:

A.  nakłucie żyły udowej lub nacięcie żyły przedłokciowej,
B . nakłucie  prawej  tętnicy  udowej  lub  nacięcie  tętnicy

ramiennej,
C.  nakłucie prawej tętnicy udowej lub żyły udowej,
D.  nacięcie żyły udowej lub nacięcie żyły przedłokciowej.



Zadanie 20.
Chory,  przyjmujący  doustnie  antykoagulant,  powinien  stosować
dietę:

A . zrównoważoną  i  ograniczać  w  niej  spożywanie  zielonych
warzyw  i  olejów  roślinnych  zawierających  dużo  witaminy
K ,

B . z  ograniczonym  spożywaniem  tłuszczów  zwierzęcych  na
rzecz olejów roślinnych i spożywać duże ilości warzyw,

C . lekkostrawną,  unikać  pokarmów  ciężkostrawnych  i
wzdymających,

D . urozmaiconą, bogatą w błonnik i  witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach.

Zadanie 21.
Krwiomocz może być pierwszym objawem:

A.  rozrostu gruczołu krokowego,
B.  kamicy układu moczowego,
C.  przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek,
D . choroby  nowotworowej  w  układzie  moczowym  lub  w

zaawansowanym nowotworze narządu rodnego.

Zadanie 22.
Najczęstszymi miejscami przerzutów raka jasnokomórkowego nerki,
są :

A.  druga nerka, jądra,
B.  pęcherz moczowy, gruczoł krokowy,
C.  śledziona, trzustka, żołądek,
D.  węzły chłonne, płuca, wątroba, kości.

Zadanie 23.
Przez  jaki  okres  czasu  można  maksymalnie  podawać  pacjentowi
dietę kleikową w ostrych schorzeniach przewodu pokarmowego?

A.  2 dni,
B.  3 dni,
C.  5 dni,
D.  7 dni.

Zadanie 24.
Aby zmniejszyć ilość zakażeń miejsca operowanego, zaleca się:

A . strzyżenie  miejsca  operowanego  bezpośrednio  przed
zabiegiem,

B . strzyżenie  miejsca  operowanego  12  godzin  przed
operacją,

C.  strzyżenie miejsca operowanego dobę przed operacją,
D . przygotowanie  skóry  pola  operacyjnego  bez  usuwania

owłosienia.



Zadanie 25.
D o  metod  diagnostycznych  wczesnego  wykrywania  raka  stercza,
zalicza się:

A . badanie  per-rectum,  oznaczenie  swoistego  antygenu
sterczowego,  ultrasonografię  dorektalną,  biopsję
stercza,

B . oznaczenie  swoistego  antygenu  sterczowego,
elektroresekcję przezcewkową, biopsję stercza,

C . badanie  per-rectum,  oznaczenie  swoistego  antygenu
sterczowego, ureterorenoskopię,

D . oznaczenie  swoistego  antygenu  sterczowego,
ultrasonografię  dorektalną,  elektroresekcję
przezcewkową.

Zadanie 26.
W którym kwadrancie piersi najczęściej umiejscowiony jest guz?

A.  górnym, zewnętrznym,
B.  górnym, wewnętrznym,
C.  w obu tych kwadrantach występuje w równych ilościach,
D.  dolnym, zewnętrznym.

Zadanie 27.
Przyjmując  do  oddziału  chirurgicznego  noworodka  z  przepukliną
pępowinową o średnicy wrót powyżej 9 mm, należy:

A . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  na  "brzuszku",
zabezpieczyć komfort cieplny, podać mieszankę,

B . zabezpieczyć  worek  przepuklinowy  jałowym  kompresem,
ułożyć  dziecko  w  inkubatorze  w  pozycji  bocznej,  założyć
zgłębnik do żołądka,

C . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  bocznej,  podać
mieszankę zabezpieczyć komfort cieplny,

D.  ułożyć dziecko w inkubatorze.

Zadanie 28.
Objawami  sugerującymi  wystąpienie  powikłań  po  założeniu
opatrunku  unieruchamiającego  na  kończynie,  są  wszystkie
wymieniowe, Z WYJĄTKIEM:

A.  zaburzenia ruchów palców,
B.  zaburzenia czucia na obwodzie kończyny,
C.  zasinienia skóry stopy lub ręki,
D.  braku bólu kończyny.



Zadanie 29.
Pielęgniarka  opiekująca  się  chorym z  raną  oparzeniową,  powinna
pamiętać,  że  bezpośrednio  przed  zmianą  opatrunku  należy
pacjentowi:

A . dokładnie  oczyścić  ranę  z  zanieczyszczeń  i  strzępków
naskórka,

B . podać  zgodnie  ze  zleceniem  lekarza,  lek  przeciwbólowy  -
najlepiej z 15-30 minutowym wyprzedzeniem,

C . ogolić  włosy  z  okolic  rany  przed  założeniem  ponownego
opatrunku,

D.  nawilżyć poprzedni opatrunek solą fizjologiczną.

Zadanie 30.
Założony  rozrusznik  serca  stanowi  przeciwwskazanie  do
wykonania:

A.  oklepywania klatki piersiowej,
B.  masażu pleców i pośladków,
C.  gimnastyki oddechowej,
D.  ćwiczeń biernych.

Zadanie 31.
Odma  samoistna  pierwotna,  bez  wyraźnych  objawów  klinicznych
zwłaszcza u ludzi młodych może być leczona zachowawczo. Płuco w
stanie  nierozprężonym  może  pozostawać  przez  okres  nie  dłuższy
niż:

A .  1-5 dni,
B.  4-8 dni,
C.  5-10 dni,
D.  10-14 dni.

Zadanie 32.
Objawy,  takie  jak  bladość  powłok  skórnych,  ochłodzenie  skóry,
zwłaszcza  dystalnych  części  ciała,  oliguria,  tachykardia,
potliwość  skóry,  zmniejszenie  wartości  ciśnienia  tętniczego
krwi, zwiększenie częstotliwości oddechów, to objawy wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  hipowolemicznego.

Zadanie 33.
Chorobę Hirschsprunga należy podejrzewać u noworodka, jeżeli:

A . w  badaniu  per  rectum  bańka  odbytnicy  wypełniona  jest
masami kałowymi,

B.  nie oddaje smółki do 12 godzin po urodzeniu,
C.  występują objawy niskiej niedrożności jelit,
D.  stwierdza się brak łaknienia.



Zadanie 34.
Niechirurgicznym  zabiegiem  stosowanym  w  leczeniu  ostrego
zespołu wieńcowego z uniesieniem odcinka ST, jest:

A .  ablacja,
B.  koronarografia,
C . przezskórna  śródnaczyniowa  plastyka  tętnic  wieńcowych

(PTCA),
D.  kardiowersja.

Zadanie 35.
Który  z  wymienionych  objawów  klinicznych,  NIE  jest
charakterystyczny  dla  zespołu  ostrej  ciasnoty  przedziałów
powięziowych?

A.  ostry ból ustępujący po podaniu leków przeciwbólowych,
B.  wyczuwalny, napięty przedział powięziowy,
C . zwiększenie  bólu  kończyny  po  biernym  napięciu  mięśni

zajętej grupy,
D . uporczywy  ból,  nieproporcjonalny  do  ciężkości  urazu,

nie  zmniejszający  się  po  zwiększeniu  dawek  leków
przeciwbólowych.

Zadanie 36.
Jaki  okład  należy  zastosować  u  pacjenta  z  zapaleniem  wyrostka
robaczkowgo?

A.  kompres rozgrzewający,
B.  worek z lodem,
C.  okład wysychający,
D.  termofor.

Zadanie 37.
Dren Kehra zakładany jest do:

A.  przewodu trzustkowego,
B.  dwunastnicy,
C.  żołądka,
D.  przewodu żółciowego wspólnego.

Zadanie 38.
D o oceny stanu świadomości dziecka przed 3 rokiem życia stosuje
się:

A .  skalę ciężkości obrażeń,
B.  dziecięcą skalę urazów,
C.  zmodyfikowaną skalę Glasgow,
D.  skróconą skalę obrażeń.



Zadanie 39.
Z e względu na różnice anatomiczne, udrożnienie dróg oddechowych
małego dziecka podczas skutecznych działań ratunkowych wymaga:

A . silnego  ucisku  na  okolicę  podbródkową  i  wysunięcia
żuchwy ku górze,

B . ułożenia  dziecka  w  pozycji  bocznej  i  podłożenie  pod
żebra zwiniętego koca,

C . podłożenia  pod  plecy  ratowanego  dziecka  koca  lub
ręcznika grubości 2 - 3 cm,

D . wysunięcia  żuchwy  ku  górze  i  nieco  ku  przodowi  oraz
uniesienia klatki piersiowej.

Zadanie 40.
W  jakim  czasie  po  badaniu  gastroskopii  pacjent  może  otrzymać
posiłek?

A.  3 godziny po badaniu,
B.  gdy powróci odruch połykania,
C.  bezpośrednio po badaniu,
D.  15 minut po zabiegu.

Zadanie 41.
SIRS, to:

A.  zaburzenia sercowo - oddechowe,
B.  zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej,
C.  zaburzenia wielonarządowe,
D.  zaburzenia mózgowe.

Zadanie 42.
Objawy  łączności  złamania  podstawy  czaszki  z  jamami
powietrznymi czaszki, to:

A . wyciek  krwisty  lub  płynu  mózgowo-rdzeniowego  z  nosa,
ucha lub gardła,

B.  krótkotrwała utrata przytomności,
C.  wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
D.  Triada Cushinga.

Zadanie 43.
Najważniejsze  przeciwwskazania  do  uruchomienia  chorego
leczonego w oddziale chirurgii są następujące:

A.  bradykardia <35 uderzeń/min.,
B.  stan podgorączkowy, nudności, ból głowy,
C.  niestabilne nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.



Zadanie 44.
Znieczulenie przewodowe polega na:

A . wstrzyknięciu  środka  miejscowo  znieczulającego  do
przestrzeni podpajęczynówkowej,

B . wstrzyknięciu  środka  miejscowo  znieczulającego  do
przestrzeni zewnątrzoponowej,

C . wstrzyknięciu  środka  znieczulającego  w  okolicy  pni
nerwów,

D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 45.
Rozszerzenie  zastoinowe  żył  szyjnych  jest  charakterystyczne  dla
odmy:

A.  zamkniętej,
B.  otwartej,
C.  zastawkowej,
D.  zamkniętej i otwartej.

Zadanie 46.
Wskazaniem do podania osocza świeżo mrożonego, NIE jest:

A .  rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe,
B.  niedożywienie,
C.  zaburzenia krzepnięcia związane z masywną transfuzją,
D . potrzeba  natychmiastowego  odwrócenia  działania

doustnych antykoagulantów.

Zadanie 47.
U  każdego  chorego  zgłaszającego  się  z  powodu  dolegliwości  ze
strony jamy brzusznej zawsze należy przeprowadzić badanie:

A.  przeglądowe jamy brzusznej,
B.  USG jamy brzusznej,
C.  per rectum,
D.  laboratoryjne poziomu w surowicy krwi lipazy i amylazy.

Zadanie 48.
Niemowlę z podejrzeniem zatkania dróg oddechowych ciałem obcym,
układamy:

A . n a  plecach,  nadgarstki  obu  własnych  dłoni  kładziemy
jeden na drugim powyżej pępka i wykonujemy uciśnięcia,

B . n a plecach, klękamy obok lub okrakiem nad jego udami i
wykonujemy szereg uciśnięć,

C . n a  przedramieniu  opartym  o  własne  udo  i  wykonujemy
uderzanie  w  plecy  na  przemian  z  uciskiem  klatki
piersiowej po odwróceniu,

D.  na brzuchu i wykonujemy rękoczyn Heimlicha.



Zadanie 49.
Wczesny  zabieg  operacyjny  przepukliny  oponowo-rdzeniowej  w
okolicy  lędźwiowo-krzyżowej  (w  ciągu  pierwszych  48  godzin
życia) u noworodka, ma na celu zabezpieczenie przed:

A.  infekcją ośrodkowego układu nerwowego,
B.  rozwojem małogłowia,
C.  wystąpieniem zniekształceń kończyn dolnych,
D.  zaburzeniami oddawania moczu.

Zadanie 50.
Pacjentowi z nawracająca kamicą moczanową, NIE zaleca się:

A . przyjmowania  większej  i lości  płynów,  warzyw,  owoców,
potraw mącznych kasz, mleka,

B . diety  z  dużą  zawartością  związków  purynowych
występujących w podrobach mięsnych, czekoladzie, kakao,
kawie, mocnej herbacie,

C . diety  ograniczającej  zawartość  związków  purynowych
występujących w podrobach mięsnych, czekoladzie, kakao,
kawie, herbacie, rybach,

D . stosowania  leków  zwiększających  wydalanie  substancji
tworzących kamienie.

Zadanie 51.
Stulejka jest:

A . wadą  rozwojową  powstałą  w  wyniku  niecałkowitego
zamknięcia  s ię  rynienki  cewkowej  po  stronie  brzusznej
prącia,

B . wadą  wrodzoną  występującą  tylko  u  chłopców  w  postaci
fałdu błony śluzowej, umiejscowionego w cewce tylnej,

C.  jedną z postaci zaburzeń zstępowania jądra,
D . stanem  znacznego  zwężenia  napletka,  uniemożliwiającym

uwidocznienie  ujścia  cewki  moczowej  u  niemowląt,  a
całej żołędzi po 2 rż.

Zadanie 52.
P o  przetoczeniu  krwi  i  preparatów  krwiopochodnych  pojemnik  z
resztkami preparatu krwi należy przechowywać w temperaturze od
+2˚C do +6˚C, przez:

A.  24 godziny,
B.  48 godzin,
C.  3 dni,
D.  5 dni.



Zadanie 53.
D o  leczenia  uzupełniającego  po  usunięciu  jądra  z  powodu  raka,
należy/ą:

A.  chemioterapia wielolekowa,
B.  radioterapia,
C.  limfadenektomia pozaotrzewnowa,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 54.
Złamanie dalszej nasady kości promieniowej, nosi nazwę typu:

A.  Smitha,
B.  Sudecka,
C.  Collesa,
D.  awulsyjnego.

Zadanie 55.
Przykurcz ischemiczny Volkmana spowodowany jest uciskiem na:

A.  tętnicę udową,
B.  nerw ramienny,
C.  tętnicę ramienną,
D.  nerw strzałkowy.

Zadanie 56.
Pacjent  miał  wykonane  badanie  angiograficzne,  w  czasie  którego
nakłuto  tętnicę  udową  i  podano  środek  kontrastowy.  Proszę
wskazać prawidłowe postępowanie po badaniu:

A.  pacjent może przyjmować posiłki i może pić,
B.  pacjent powinien leżeć przez 24 godziny,
C . pacjent  powinien  leżeć  przez  24  godziny  płasko,  nie

może zginać kończyn,
D.  należy kontrolować opatrunek uciskowy w pachwinie.

Zadanie 57.
Niepokojącą  objętością  krwi  pojawiającą  się  w  ciągu  godziny  w
drenażu po zabiegu torakochirurgicznym i  zmuszającą lekarzy do
rozważenia konieczności reoperacji, jest objętość powyżej:

A .  100 ml,
B.  150 ml,
C.  200 ml,
D.  250 ml.



Zadanie 58.
P o  założeniu  drenu  do  jamy  opłucnej  podłączamy  go  do  drenażu
ssącego  o  si le  ssania  15-20  cm  słupa  wody.  Jeżeli  mimo  tego
płuco nie rozpręża się, siłę ssania możemy zwiększyć do:

A.  25 cm słupa wody,
B.  30 cm słupa wody,
C.  35 cm słupa wody,
D.  40 cm słupa wody.

Zadanie 59.
Wtórnymi  następstwami  niedożywienia  u  chorych  leczonych
chirurgicznie, są:

A . wzrost  chorobowości  i  śmiertelności,  zmniejszenie  masy
ciała,

B . zaburzenia  gojenia  się  ran,  wzrost  chorobowości  i
śmiertelności,

C.  upośledzenie odporności, atrofia błony śluzowej jelit,
D . zaburzenia  gojenia  się  ran,  niedokrwistość

niedobarliwa.

Zadanie 60.
U  pacjenta,  z  rozpoznanym  krwiakiem  opłucnej  z  odmą  wystąpi
kwasica:

A.  metaboliczna,
B.  oddechowa,
C.  zastoinowa,
D.  buforowa.

Zadanie 61.
Wskazaniem  do  interwencji  chirurgicznej  u  chorego  z  raną
drążącą klatki piersiowej są wszystkie wymienione, z wyjątkiem:

A . stanu, gdy usunięto 1500 ml krwi przez dren założony do
klatki piersiowej,

B . ciągłego  krwawienia  w  ilości  200ml/godz.  przez  dren
założony do klatki piersiowej,

C.  odmy wentylowanej,
D.  tamponady serca.

Zadanie 62.
D o  powikłań  zrostu  kości  zalicza  się  zrost  opóźniony,  brak
zrostu oraz:

A.  wytworzenie stawu rzekomego,
B.  algodystrofię,
C.  przykurcz ischemiczny Volkmana,
D.  ostre zapalenie kości.



Zadanie 63.
Największej  utraty  krwi  w  przypadku  złamań  kości,  należy  się
spodziewać w złamaniu:

A.  kilku kręgów i żeber,
B.  kości udowej,
C.  obu kości przedramienia,
D.  miednicy.

Zadanie 64.
Występowanie smolistych stolców u pacjenta, świadczy o:

A.  szczelinie odbytu,
B.  polipowatości jelita grubego,
C.  krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
D.  żylakach odbytu.

Zadanie 65.
Badanie  -  kał  na  ”krew  utajoną”,  żeby  było  miarodajne,  pobiera
się:

A .  jeden raz jest wystarczający,
B.  dwukrotnie,
C.  trzykrotnie,
D.  czterokrotnie.

Zadanie 66.
Pielęgniarka  prowadzi  obserwację  pooperacyjną  pacjenta  po
wymianie zastawki mitralnej z wszczepionym rozrusznikiem serca.
Ocena tętna u takiego chorego, ma na celu:

A.  uzyskanie bieżących wyników tętna chorego,
B.  ocenę wydolności mięśnia sercowego,
C.  ocenę prawidłowości działania układu stymulującego,
D.  ocena tętna ma ograniczone znaczenie.

Zadanie 67.
Obserwując  pacjenta  po  zabiegu  PCNL  (przezskórna
nefrolitotrypsja),  należy  zwrócić  uwagę  na  nasilenie
krwawienia, z:

A .  przetoki nerkowej,
B.  dróg rodnych,
C.  przewodu pokarmowego,
D.  przetoki nadłonowej.

Zadanie 68.
Tężyczka może wystąpić po operacji tarczycy na skutek:

A.  uszkodzenia lub wycięcia gruczołów przytarczycznych,
B.  uszkodzenia nerwów krtaniowych,
C.  zapadnięcia chrząstek tchawicy,
D.  uszkodzenia naczyń krwionośnych.



Zadanie 69.
W  celu  sprawdzenia  u  dziecka,  czy  koniec  zgłębnika  znajduje  s ię
w żołądku, należy:

A.  podać 50 ml ciepłej wody przez zgłębnik,
B.  podać 50 ml ciepłej mieszanki przez zgłębnik,
C.  wykonać aspirację zawartości żołądka strzykawką,
D.  poprosić, aby dziecko cały czas mówiło.

Zadanie 70.
W  oparzeniach  chemicznych  pierwsza  pomoc  przedlekarska,
sprowadza się do:

A.  neutralizacji środka chemicznego stosownym antidotum,
B.  polewania miejsca skażenia bieżącą wodą,
C.  usuwania chemicznego środka na sucho, np. gazą,
D.  okładania oparzenia mokrymi chustami.

Zadanie 71.
Rozpoznanie niedrożności górnych dróg oddechowych odbywa się na
podstawie obserwacji:

A . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
wysłuchiwania  i  wyczuwania  na  policzku  ratownika
przepływu powietrza przez nos i usta poszkodowanego,

B . zawartości jamy ustnej oraz wysłuchiwania i  wyczuwania
n a  policzku  ratownika  przepływu  powietrza  przez  nos  i
usta poszkodowanego,

C . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
ułożenia  ratowanego  na  boku  z  głową  umieszczoną,  aby
możliwy był odpływ treści z jamy ustnej,

D . ruchów  paradoksalnych  klatki  piersiowej  i  uruchomienia
dodatkowych mięśni oddechowych.

Zadanie 72.
Badanie kolonoskopowe przeprowadzane jest w ułożeniu na:

A.  prawym boku,
B.  plecach,
C.  lewym boku lub w ułożeniu na plecach,
D.  lewym bądź prawym boku.

Zadanie 73.
Występowanie  znacznego  obniżenia  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
pacjenta po zabiegu operacyjnym, może sugerować wystąpienie:

A.  krwawienia z rany, hipowolemii lub niedomogi serca,
B.  zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych,
C.  zatoru tłuszczowego,
D.  zakrzepicy żył.



Zadanie 74.
Leczenie  ropniaka  opłucnej,  np.  w  przebiegu  ropnia  płuc,  oprócz
farmakoterapii, opiera się na zastosowaniu:

A.  drenażu biernego,
B.  drenażu ssącego,
C.  nakłucia opłucnej,
D.  drenażu ułożeniowego.

Zadanie 75.
Po wykonanej arteriografii pacjent powinien:

A . leżeć  z  unieruchomioną  kończyną  dolną  przez  ok.  24
godziny i nie zginać jej,

B.  leżeć w pozycji wysokiej przez godzinę,
C . leżeć  z  unieruchomioną  kończyną  dolną  przez  godzinę  i

nie zginać jej,
D.  siedzieć na łóżku ze spuszczonymi nogami.

Zadanie 76.
Zanieczyszczenie  bakteryjne  egzogennymi  drobnoustrojami  lub
endogenną florą nazywa się:

A .  kulminacja,
B.  kumulacją,
C.  dekontaminacją,
D.  kontaminacją.

Zadanie 77.
W  celu  skuteczniejszego  leczenia  u  noworodków  dysplazji  stawu
biodrowego, badanie w tym kierunku należy przeprowadzić:

A .  po ukończeniu 2 miesięcy życia,
B.  jak najwcześniej po urodzeniu,
C.  po ukończeniu 6 miesiąca życia,
D.  najwcześniej po ukończeniu co najmniej 1 roku życia.

Zadanie 78.
Brachyterapia przełyku polega na:

A . wprowadzeniu  źródeł  radioaktywnych  do  przełyku  i
bezpośrednim napromieniowaniu guza,

B . napromieniowaniu  obszaru  guza  z  marginesem  i  okolicą
węzłów chłonnych,

C . wprowadzeniu chemioterapeutyków drogą dożylną u chorych
z klasyfikacją Dukesa,

D . przedoperacyjnym  krótkim  napromieniowaniu  wysokimi
dawkami frakcyjnymi.



Zadanie 79.
Środek  cieniujący  do  urografii  podajemy  osobom  dorosłym
przeciętnie w dawce:

A.  2 ml/ kg masy ciała,
B.  1,5 ml/ kg masy ciała,
C.  1 ml/ kg masy ciała,
D.  3 ml/ kg masy ciała.

Zadanie 80.
U pacjentów z chorobą zakrzepowo-zatorową, leczonych heparyną,
przeciwwskazane jest wykonywanie wstrzyknięć:

A.  podskórnych,
B.  dożylnych,
C.  domięśniowych,
D.  śródskórnych.

Zadanie 81.
Przeciwwskazaniem  do  wykonania  oklepywania  klatki  piersiowej,
jest:

A .  uraz czaszkowo-mózgowy,
B.  strumectomia,
C.  padaczka,
D.  zapalenie płuc.

Zadanie 82.
O  jakich  odstępach  czasowych  po  podaniu  kolejnych  dawek
profilaktycznych heparyny drobnocząsteczkowej należy pamiętać w
przypadku wyjmowania cewnika zewnątrzoponowego u pacjenta?

A . p o  upływie  6  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  6  h  przed
podaniem kolejnej dawki,

B . p o  upływie  12  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  co
najmniej 12 h przed podaniem kolejnej dawki,

C . p o upływie co najmniej 12 h od ostatniej dawki heparyny
i 6 h przed podaniem następnej dawki,

D . p o  upływie  10  h  od  ostatniej  dawki  heparyny,  a  kolejną
dawkę można podać bezpośrednio po usunięciu.

Zadanie 83.
Operacyjne  zamknięcie  kolostomii  u  dziecka  po  zabiegu
odtwórczym  odbytu  poprzedza  poszerzanie  wytworzonego  odbytu,
przez okres:

A.  kilku dni,
B.  jednego tygodnia,
C.  dwóch tygodni,
D.  1-3 miesięcy.



Zadanie 84.
Czy za pobrane od dawcy komórki, tkanki lub narządy można żądać
zapłaty lub innej korzyści majątkowej, osobistej?

A.  nie można,
B.  można tylko w wyjątkowych sytuacjach,
C.  można, jeżeli biorca wyraża taką chęć,
D.  można, jeżeli biorca nie jest spokrewiony z dawcą.

Zadanie 85.
Opatrunki  z  ran  zamkniętych,  które  są  suche  i  czyste  powinny
być usuwane:

A.  pierwszego dnia po operacji,
B.  pierwszego lub drugiego dnia po operacji,
C.  trzeciego lub czwartego dnia po operacji,
D.  piątego lub szóstego dnia po operacji.

Zadanie 86.
W  czasie  zabiegu  operacyjnego  dochodzi  do  przerwania  ciągłości
skóry,  co  stwarza  możliwość  zakażenia  miejsca  operowanego.
Objawem ogólnoustrojowym miejscowego zakażenia jest:

A .  ból ,
B.  gorączka,
C.  rozejście się brzegów rany,
D.  zaczerwienienie.

Zadanie 87.
Który  stopień  zaawansowania  odleżyn  według  klasyfikacji
Torrance'a  przedstawia  poniższy  opis?  äOwrzodzenie  -
Uszkodzenie  na  całej  grubości  skóry  do  granicy  z  tkanką
podskórną.  Brzegi  rany  są  dobrze  odgraniczone,  otoczone
obrzękiem  i  rumieniem.  Dno  rany  jest  wypełnione  czerwoną
ziarniną lub żółtymi masami rozpadających się tkanek.ö?

A.  stopień 2,
B.  stopień 3,
C.  stopień 5,
D.  stopień 7.

Zadanie 88.
W walce z zakażeniami szpitalnymi najważniejsza jest:

A .  rejestracja zakażeń szpitalnych,
B.  antybiotykoterapia przed i pooperacyjna,
C.  badanie flory bakteryjnej szpitala,
D.  wiedza i motywacja personelu.



Zadanie 89.
Czynny  hormonalnie  guz  chromochłonny  charakteryzuje  s ię
wzmożonym wydzielaniem:

A.  estrogenów i androgenów,
B.  katecholamin,
C.  glikokortykoidów,
D.  mineralokortykoidów.

Zadanie 90.
Rokowanie w oparzeniach zdecydowanie pogarsza:

A.  opóźnienie chłodzenia rany oparzeniowej,
B.  ostrożne prowadzenie resuscytacji płynowej,
C.  współistnienie urazu wziewnego,
D . istnienie  oparzeń  o  różnym  stopniu  ciężkości,

wywołanych czynnikiem mieszanym.

Zadanie 91.
Florę bakteryjną zakażenia moczowego stanowią przede wszystkim
liczne  pałeczki  Gram-ujemne  stale  obecne  w  jelicie  grubym,  w
tym zwłaszcza:

A.  Candida albicans,
B.  Escherichia coli,
C .  Cytomegalovirus,
D.  Trichomonas.

Zadanie 92.
Wskazaniami do PCNL (przezskórnej nefrolitotrypsji), są:

A.  kamica odlewowa nerki (całkowita lub częściowa),
B.  kamień w uchyłku kielicha nerki,
C . kamica  nerki  towarzysząca  zwężeniu  połączenia

miedniczkowo moczowodowego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 93.
W opiece nad chorymi w podeszłym wieku bardzo duże znaczenie ma
profilaktyka  powikłań  w  okresie  okołooperacyjnym.  Zaleca  się
działania wszystkie wymienione, z WYJĄTKIEM:

A.  wczesnego uruchamiania,
B.  unikania ryzyka zaburzeń psychicznych,
C.  krótszego utrzymywania szwów skórnych,
D.  stałej obecności przy chorym pielęgniarki.



Zadanie 94.
Długość  okresu  niedokrwienia  amputowanej  części  ciała  oraz
rodzaj  tego  niedokrwienia  jest  czynnikiem  decydującym  o
przystąpieniu  do  replantacji.  Niedokrwienie  zimne  (w
fizjologicznym  roztworze  NaCl  o  temperaturze  około  4  stopni)
umożliwia replantację:

A .  palców - nawet po upływie 30 godzin od urazu,
B.  ręki - do 24 godzin od urazu,
C.  kończyny - do 12 godzin od urazu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 95.
Bezwzględne  przeciwwskazania  do  zastosowania  przezskórnej
metody usuwania kamieni nerkowych (PCNL), to:

A . kamienie  o  dużej  twardości  nie  poddające  się  kruszeniu
metodą ESWL,

B . stan septyczny układu moczowego, zaburzenia krzepnięcia
krwi, ciąża,

C . kamica  odlewowa  nerki  wypełniająca  poszerzony  układ
kielichowo - miedniczkowy,

D.  kamień w uchyłku kielicha nerkowego.

Zadanie 96.
Parcie  na  mocz,  ból  w  podbrzuszu,  wyczuwalny  w  badaniu
fizykalnym przepełniony pęcherz moczowy, to objawy:

A.  całkowitego zatrzymania moczu,
B.  częściowego zatrzymania moczu,
C.  moczenia paradoksalnego,
D.  mieszanego zatrzymania moczu.

Zadanie 97.
Wskaż właściwe zalecenia dotyczące pielęgnacji protezy piersi.

A . z e  względu  na  możliwość  uszkodzenia  protezy  nie  należy
stosować na pływalni lub podczas kąpieli w morzu,

B . z e  względu  na  możliwość  uszkodzenia  protezy  nie  można
stosować podczas kąpieli słonecznych,

C . protezę należy codziennie myć mydłem, spłukiwać wodą i
osuszać ręcznikiem frotte,

D . protezę  należy  codziennie  dezynfekować  łagodnym
preparatem  na  bazie  alkoholu,  pozostawiać  do
wyschnięcia, a następnie talkować.



Zadanie 98.
Sód w organizmie zapewnia:

A.  ciśnienie osmotyczne,
B.  osmolarność osocza,
C.  przewodnictwo nerwowe,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 99.
W  niedrożności  jel ita  cienkiego,  na  zdjęciu  radiologicznym  jamy
brzusznej w pozycji pionowej uwidocznione będzie/będą:

A . rozdęcie  pętl i  jelitowych  z  obecnością  odmy
pęcherzykowej ściany jelita,

B.  rozdęcie żołądka i pętli jelitowych,
C.  rozdęte pętle jelitowe z wyraźnymi poziomami płynów,
D.  zwapnienia w obrębie jamy brzusznej.

Zadanie 100.
D o  błędów  w  profilaktyce  przeciwodleżynowej  zalicza  się
stosowanie:

A.  materacy zmiennociśnieniowych,
B.  fizjoterapii,
C.  stabilizacji pozycji chorego przy użyciu podpórek,
D.  długich przerw w zmianie ułożenia chorego.

Zadanie 101.
U  dziecka operowanego z  powodu rozszczepu wargi,  bezpośrednio
po zabiegu operacyjnym, szczególną uwagę należy zwrócić na:

A.  utrzymanie drożności dróg oddechowych,
B.  częste pojenie płynami o temperaturze pokojowej,
C.  utrzymanie higieny ciała,
D.  kontrolę stanu krążenia obwodowego.

Zadanie 102.
Co jest zasadą drenażu czynnego rany?

A.  aspiracja treści siłą grawitacji,
B . aspiracja  wydzieliny  do  butli ,  w  której  jest  wytworzona

próżnia,
C.  osłonięcie jałowym opatrunkiem rany pooperacyjnej,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 103.
Najpoważniejszym  powikłaniem  w  pierwszej  dobie  po  replantacji,
jest:

A .  zakrzep w miejscach zespoleń tętniczych lub żylnych,
B.  miejscowe zakażenie rany,
C . rozejście  s ię  zespoleń  ścięgien  zginaczy  lub

prostowników,
D.  silny obrzęk i zaczerwienienie kończyny.

Zadanie 104.
Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:

A.  zaników mięśniowych, odwapnienia kości, odleżyn,
B . niedokrwienia  kończyny,  zaniku  kości,  odwapnienia

kości,
C.  zaburzeń ukrwienia kończyny, obrzęku, porażenia nerwu,
D . zakrzepicy  żył  głębokich,  zwłóknienia  torebek

stawowych, obrzęku.

Zadanie 105.
Do składowych układu hemostazy należą naczynia krwionośne oraz:

A.  krwinki płytkowe, osoczowe mechanizmy krzepnięcia,
B.  krwinki płytkowe, białkowe mechanizmy krzepnięcia,
C.  krwinki czerwone, osoczowe mechanizmy krzepnięcia,
D.  krwinki białe, osoczowe mechanizm krzepnięcia.

Zadanie 106.
Stulejkę leczy się operacyjnie po:

A.  6 m.ż.,
B.  12 m.ż.,
C.  2 r.ż.,
D.  3 r.ż.

Zadanie 107.
Jakie  parametry  dla  noworodka  donoszonego  po  zabiegu
operacyjnym  w  obrębie  jamy  brzusznej  powinna  ustawić
pielęgniarka w inkubatorze zamkniętym?

A . temperatura  powietrza  39˚  -  40˚  C,  wilgotność  powietrza
95-100%,

B . temperatura  powietrza  37˚  -  39˚  C,  wilgotność  powietrza
70-80% ,

C . temperatura  powietrza  32˚  -  36˚  C,  wilgotność  powietrza
80-90 %,

D . temperatura  powietrza  34˚  -  38˚  C,  wilgotność  powietrza
60-70 %.



Zadanie 108.
Kontrapulsacja  wewnątrzaortalna  jest  metodą  leczenia
niewydolności  serca.  Istotnym,  możliwym  powikłaniem,  na  które
pielęgniarka obserwująca pacjenta, powinna zwrócić uwagę, jest:

A .  niedowład kończyny,
B.  niedokrwienie kończyny,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 109.
Wprowadzenie  i  utrzymywanie  cewnika  w  żyle  głównej  zwiększa
przede wszystkim ryzyko wystąpienia powikłań:

A.  egzogennych,
B.  zakrzepowo-zatorowych,
C.  endogennych,
D.  nieswoistych.

Zadanie 110.
Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu
jest:

A . zastosowanie  antybiotyków  o  szerokim  spektrum
działania,

B . właściwa terapia płynowa, która ma na celu przywrócenie
objętości  śródnaczyniowej  i  prawidłowej  perfuzji
tkankowej,

C.  zastosowanie intubacji dotchawiczej,
D . oznaczenie  poziomu  elektrolitów,  glukozy,  mocznika,

kreatyniny we krwi.

Zadanie 111.
Ultrasonografia  (USG)  to  metoda  obrazowania  polegająca  na
analizie  ultradźwięków  odbitych  od  badanego  narządu.  NIE  jest
to metoda diagnostyki w przypadku chorób:

A.  stawów,
B.  nadnerczy,
C.  jamy brzusznej,
D.  dwunastnicy.



Zadanie 112.
P o  zabiegu  przezcewkowej  elektroresekcji  gruczolaka  stercza
(TURP),  wymagane  jest  zastosowanie  stałego  płukania  pęcherza
moczowego, którego celem jest:

A . zapobieganie  tamponadzie  pęcherza  moczowego  przez
tworzące się skrzepy,

B . umożliwienie odpływu moczu po zabiegu w obrębie cewki
moczowej,

C . wypłukiwanie  bakterii  z  pęcherza  moczowego,  mogących
doprowadzić do infekcji górnych dróg moczowych,

D.  utrzymanie drożności cewnika moczowego.

Zadanie 113.
Materiałem  będącym  źródłem  zakażenia  wirusowego  zapalenia
wątroby typu B NIE jest/NIE są:

A.  krew i jej preparaty,
B.  tkanki,
C.  wydzieliny i wydaliny,
D.  zakażona woda.

Zadanie 114.
D o  najczęstszych  przyczyn  powstawania  kamieni  w  układzie
moczowym w wyniku zaburzeń gospodarki wapniowo -fosforanowej,
należy:

A.  hiperkalciuria,
B.  hipokalciuria,
C.  hipooksaluria,
D.  hiperurykozuria.

Zadanie 115.
Wyczuwalne palpacyjne trzeszczenie tkanek jest późnym objawem:

A.  tężca,
B.  zaawansowanej zgorzeli gazowej,
C.  ropowicy kończyn,
D.  zastrzału podskórnego.

Zadanie 116.
Mediatory reakcji zapalnej we wstrząsie anafilaktycznym, to:

A.  histamina, IgE,
B.  histamina, IgM,
C.  leukotrienty, IgG,
D.  leukotrienty, prostaglandyny.



Zadanie 117.
Parowanie wody, szczególnie nasilone w wytrzewieniu wrodzonym,
doprowadza u noworodka przed zabiegiem operacyjnym do:

A.  wysychania trzewi i niedrożności porażennej,
B . ogromnej  utraty  płynu  i  bardzo  szybkie  ochłodzenie

ciała dziecka,
C.  niedrożności porażennej i ogólnoustrojowej infekcji,
D . ogromnej  utraty  płynu  i  zaburzenia  gospodarki

zasadowej.

Zadanie 118.
W  oddziale  chirurgii  ogólnej  przebywa  pacjent,  u  którego  w
obrębie  kończyny  dolnej  rozpoznano  rozległą  martwicę  tkanek  z
powodu  zgorzeli  gazowej.  Pacjent  jest  przygotowywany  do
amputacji  kończyny.  Aby  zapobiec  rozprzestrzenianiu  się
zakażenia laseczką zgorzeli należy:

A.  wszystkie przedmioty pacjenta spalić,
B . ściśle  przestrzegać  zasad  aseptyki  i  antyseptyki  przy

zmianie opatrunków na ranie,
C.  dokładnie obmywać ranę wodą z mydłem bakteriobójczym,
D.  izolować pacjenta w sali.

Zadanie 119.
Pęcherz neurogenny powstaje w wyniku:

A . uszkodzenia unerwienia pęcherza moczowego w przebiegu
zabiegu operacyjnego,

B.  uszkodzenia moczowodów podczas urazu mechanicznego,
C . poprzecznego  uszkodzenia  rdzenia  kręgosłupa  w  odcinku

szyjnym,
D.  występowania powikłań po długotrwałym cewnikowaniu.

Zadanie 120.
Objaw zachodzącego słońca świadczy o:

A.  wrodzonej niedrożności dwunastnicy,
B.  martwiczym zapaleniu jelit,
C.  wodogłowiu,
D.  wgłobieniu jelit.



Zadanie 121.
P o urazie mózgowo-czaszkowym, w celu przeciwdziałania obrzękowi
mózgu, chorego należy ułożyć w pozycji:

A . płaskiej z głową uniesioną pod kątem 30░ w stosunku do
tułowia,

B . półwysokiej z głową uniesioną pod kątem 30░ w stosunku
do tułowia,

C . płaskiej z głową uniesioną pod kątem 15░ w stosunku do
tułowia,

D . półwysokiej z głową uniesioną pod kątem 15░ w stosunku
do tułowia.

Zadanie 122.
Zapobiegając  powstawaniu  przykurczy  u  dziecka  oparzonego,
należy:

A . zachęcać  dziecko  do  wykonywania  wczesnych  ruchów
(wprowadzać elementy fizjoterapii),

B . unieruchamić  dziecko  tak,  aby  powstrzymać  je  od
dotykania powierzchni oparzenia,

C . unieruchomić  okolicę  oparzoną  tak,  aby  zmniejszyć
dolegliwości bólowe,

D . dbać  o  utrzymanie  w  czystości  sali ,  w  której  dziecko
przebywa.

Zadanie 123.
Chory po zabiegu operacyjnym metodą tradycyjną powinien być jak
najwcześniej uruchamiany. W dobie operacyjnej wieczorem pacjent
powinien wykonywać ćwiczenia rehabilitacyjne, z wyjątkiem:

A.  ćwiczeń czynnych kończyn dolnych,
B.  próby pionizacji,
C .  ćwiczeń izometrycznych,
D.  zmiany pozycji w łóżku.

Zadanie 124.
Opatrunki alginianowe NIE są wskazane do stosowania na rany:

A.  w których mogą wystąpić krwawienia różnego pochodzenia,
B.  suche, pokryte martwymi, czarnymi tkankami,
C.  zainfekowane, z torbielami, jamami i przetokami,
D.  wytwarzające duże ilości wysięku, włóknika, ropy.

Zadanie 125.
Chlustające wymioty u miesięcznego niemowlęcia są typowe dla:

A.  martwiczego zapalenia jelit,
B.  choroby Hirschsprunga,
C.  wgłobienia jelit,
D.  wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiernika.



Zadanie 126.
Zapotrzebowanie podstawowe na płyny u osób dorosłych wynosi:

A .  8 ml/kg mc./h,
B.  6 ml/kg mc./h,
C.  4 ml/kg mc./h,
D.  2 ml/kg mc./h.

Zadanie 127.
Pacjent  z  obrażeniami  klatki  piersiowej,  u  którego  wystąpiła
odma opłucnowa, ma założony drenaż opłucnej ssący trzybutlowy.
Która z butli reguluje siłę ssania?

A.  pierwsza najbliżej klatki piersiowej chorego,
B.  druga wypełniona do 15-20 cm płynem,
C.  trzecia podłączona do ssania,
D.  wszystkie trzy butle.

Zadanie 128.
Wystąpienie wstrząsu hypowolemicznego u pięcioletniego dziecka,
jest reakcją na:

A.  podanie zbyt dużej dawki antybiotyku,
B.  wykonanie zabiegu operacyjnym w trybie pilnym,
C.  gwałtowne zwiększenie objętości krwi krążącej,
D.  krwotok pourazowy, oparzenie, niedrożność mechaniczną.

Zadanie 129.
Częstym  powikłaniem  po  operacjach  kardiochirurgicznych  jest
tamponada serca. Objawem sugerującym powstanie tamponady, zanim
zostaną wykonane badania diagnostyczne, jest:

A . zwiększony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

B . nagłe  zatrzymanie  drenażu  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

C . zmniejszony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

D.  ocena drenażu nie ma istotnego znaczenia.

Zadanie 130.
U  chorych  po  urazie  stosuje  s ię  rehabilitację  funkcjonalną.
Rehabilitacja  funkcjonalana  jest  skuteczna  jedynie  przy
właściwym  dawkowaniu  ćwiczeń  czynnych.  Podczas  leczenia
szpitalnego  chory  powinien  wykonywać  ćwiczenia  w  możliwie
pełnym zakresie ruchów co:

A.  godzinę w ciągu dnia, a co najmniej 3 razy dziennie,
B.  2 godziny w ciągu dnia, a co najmniej 3 razy dziennie,
C.  3 godziny w ciągu dnia, a co najmniej 2 razy dziennie,
D.  4 godziny w ciągu dnia, a co najmniej 2 razy dziennie.



Zadanie 131.
Profilaktyka infekcji HCV w warunkach szpitalnych, polega na:

A.  badaniu dawców krwi na obecność przeciwciał anty HCV,
B . stosowaniu  sprzętu  jednorazowego  użytku  we  wszystkich

możliwych sytuacjach,
C . stosowaniu  do  dezynfekcji  sprzętu  wielorazowego  użytku

preparatów wirusobójczych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 132.
Pacjenci  szczególnie  narażeni  na  wystąpienie  zespołu  ponownego
odżywienia to poniższe grupy chorych, z wyjątkiem:

A.  z jadłowstrętem psychicznym,
B.  przewlekle niedożywionych,
C.  alkoholików,
D.  z ostrym zapaleniem trzustki.

Zadanie 133.
Nieinwazyjną  metodą  leczenia  zachowawczego  przewlekłej
niewydolności  żylnej,  jest  kompresjoterapia,  inaczej  terapia
uciskowa. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE:

A . kompresjoterapia poprawia efektywność pompy mięśniowej,
zmniejsza  zastój  żylny  i  przywraca  prawidłowe  warunki
hydrostatyczne dla odpływu krwi żylnej,

B . leczenie  uciskiem  zmniejsza  objętość  krwi  zalegającej  w
układzie  żył  powierzchownych,  powodując  przez  to
przyspieszenie  przepływu  krwi  w  żyłach  układu
głębokiego,

C . stopień  rozciągnięcia  opaski  uciskowej  powinien  się
zwiększać w kierunku proksymalnym, w przeciwnym razie
dojdzie do dystalnego zastoju żylnego,

D . kompresjoterapia  może  zwiększać  pojemność  minutową
serca  o  ok.  5  %,  dlatego  jest  niewskazana  u  chorych  z
niewydolnością serca.

Zadanie 134.
Źródłem większości zatorów płucnych, jest:

A .  prawa komora serca,
B.  zakrzepica żyły miednicy małej,
C.  zakrzepica żył kończyn górnych,
D.  zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.



Zadanie 135.
Najczęstszą przyczyną konwersji głębokości oparzenia, jest:

A .  zakażenie rany oparzeniowej,
B.  wychłodzenie chorego,
C.  leczenie chirurgiczne oparzenia,
D.  uraz wziewny.
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Zadanie 1.
W  celu  skuteczniejszego  leczenia  u  noworodków  dysplazji  stawu
biodrowego, badanie w tym kierunku należy przeprowadzić:

A .  po ukończeniu 2 miesięcy życia,
B.  jak najwcześniej po urodzeniu,
C.  po ukończeniu 6 miesiąca życia,
D.  najwcześniej po ukończeniu co najmniej 1 roku życia.

Zadanie 2.
Powikłaniem  chemioembolizacji  guza  wątroby  może  być  zespół
poembolizacyjny, objawiający się:

A . wysoką  temperaturą  ciała,  nudnościami,  wymiotami  i
bólem w lewym podżebrzu,

B . obniżoną  temperaturą  ciała,  nudnościami,  wymiotami  i
bólem w lewym podżebrzu,

C . obniżoną  temperaturą  ciała,  nudnościami,  wymiotami  i
bólem okolicy nakłucia,

D . wysoką  temperaturą  ciała,  nudnościami,  wymiotami  i
bólem w prawym podżebrzu.

Zadanie 3.
O obecności krwiaka wewnątrzczaszkowego świadczą m. in. objawy:

A . nierówność  źrenic,  zbaczanie  gałek  ocznych,  porażenie
kończyn górnych,

B . zwężenie  źrenic,  symetryczność  gałek  ocznych,  porażenie
kończyn dolnych,

C . rozszerzenie  źrenic,  nieruchomość  gałek  ocznych,
porażenie kończyn górnych i dolnych,

D . szeroka  źrenica  po  stronie  krwiaka,  zbaczanie  gałek
ocznych, porażenie kończyn po stronie przeciwnej.

Zadanie 4.
Choledochotomia to rodzaj zabiegu stosowanego w leczeniu kamicy
żółciowej, który polega na:

A.  wycięciu pęcherzyka żółciowego wraz z jego zawartością,
B . wycięciu  pęcherzyka  żółciowego  wraz  z  przewodem

żółciowym wspólnym,
C . nacięciu przewodu żółciowego wspólnego celem usunięcia

złogów,
D . nacięciu  brodawki  Vatera  i  poszerzeniu  ujścia  przewodu

żółciowego wspólnego.



Zadanie 5.
W  leczeniu  oparzeń  za  pomocą  opatrunków stosuje  s ię  opatrunki
wilgotne, które:

A . ułatwiają  wchłanianie  stosowanego  leku,  powodują
zmniejszenie bólu,

B . przy zmianie opatrunku zmniejszają możliwość powtórnego
uszkodzenia skóry,

C.  nie hamują procesu naskórkowania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 6.
Do żył obwodowych w żywieniu pozajelitowym podajemy roztwory:

A.  o osmolarności > 800mOsm/l,
B.  o osmolarności < 800mOsm/l,
C.  o niskiej zawartości kalorii i azotu,
D.  prawidłowe B i C.

Zadanie 7.
Brak  zrostu  kości  długich  po  upływie  9  miesięcy  od  chwili
złamania świadczy o wystąpieniu:

A.  stawu rzekomego,
B.  zrostu powolnego,
C.  braku kostniny,
D.  zrostu opóźnionego.

Zadanie 8.
Pacjent  w  I I  dobie  po  operacji  ma  założony  zgłębnik  w  celu
odciążenia  przewodu  pokarmowego  z  zalegającej  treści.
Zapobiegając powikłaniom płucnym, należy zastosować:

A . ułożenie  chorego  w  pozycji  półwysokiej,  gimnastykę
oddechową,

B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej,  zgłębnik  o  wąskim
przekroju,

C . naukę  techniki  oddychania  polegającej  na  spłyceniu
oddechu,

D . przepłukiwanie  zgłębnika  po  każdej  porcji  jedzenia
podanej choremu.

Zadanie 9.
Krwiaki  okularowe  towarzyszące  złamaniu  podstawy  czaszki
powstają przy złamaniu:

A.  tylnego dołu czaszki,
B.  przedniego dołu czaszki,
C.  środkowego dołu czaszki,
D.  środkowego oraz tylnego dołu czaszki.



Zadanie 10.
Zgodnie  z  klasyfikacją  ran  chirurgicznych  wg  CDC  (Center  for
Disease Control) rany czyste skażone:

A . t o  stare  rany  pourazowe  ze  zmianami  martwiczymi  lub
rany  w  obszarze  rozwiniętego  zakażenia  (perforacja
jelita, nacięcie ropni),

B . powstają  w  wyniku  cięcia  otwierającego  światło  dróg
oddechowych, pokarmowych, rozrodczych, układu moczowego
w warunkach kontrolowanych i bez istniejącej infekcji,

C . t o  otwarte,  świeże  zranienia,  duże  złamania,  otwarcie
przewodu pokarmowego z rozlaniem zawartości oraz cięcie
w miejscu z ostrym nieropnym procesem zapalnym,

D . powstają  w  wyniku  cięcia  w  miejscu  bez  infekcji  i  bez
otwierania  światła  dróg  oddechowych,  pokarmowych,
rozrodczych, układu moczowego, są pierwotnie zamknięte,
a  jeżeli  konieczne  jest  założenie  drenu,  to  jest  to
drenaż zamknięty.

Zadanie 11.
Wtórne zapalenie otrzewnej rozwija się:

A .  bez wyraźnego źródła zakażenia,
B . w  wyniku  masowego  przedostania  się  drobnoustrojów  z

jelita lub dróg moczowo-płciowych do jamy otrzewnej,
C . w  wyniku  procesów  chorobotwórczych  toczących  się  w

przewodzie pokarmowym,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 12.
Przeciwwskazaniem  do  wykonania  oklepywania  klatki  piersiowej,
jest:

A .  uraz czaszkowo-mózgowy,
B.  strumectomia,
C.  padaczka,
D.  zapalenie płuc.

Zadanie 13.
Badanie kolonoskopowe przeprowadzane jest w ułożeniu na:

A.  prawym boku,
B.  plecach,
C.  lewym boku lub w ułożeniu na plecach,
D.  lewym bądź prawym boku.



Zadanie 14.
Objawy,  takie  jak  bladość  powłok  skórnych,  ochłodzenie  skóry,
zwłaszcza  dystalnych  części  ciała,  oliguria,  tachykardia,
potliwość  skóry,  zmniejszenie  wartości  ciśnienia  tętniczego
krwi, zwiększenie częstotliwości oddechów, to objawy wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  hipowolemicznego.

Zadanie 15.
Czynnikiem wpływającym NIEKORZYSTNIE na wynik badania objętości
i  pojemności  płuc,  wykonywanego u  chorego z  podejrzeniem raka
płuca jest:

A . proces  starzenia  się  i  stosowanie  leków  przeciwbólowych
- narkotycznych,

B . proces  starzenia  się  i  stosowanie  leków
antyarytmicznych,

C . niewydolność  serca  i  stosowanie  leków  obniżających
ciśnienie tętnicze krwi,

D . bóle  w  klatce  piersiowej  i  stosowanie  leków
przeciwzapalnych.

Zadanie 16.
Podejrzenie raka piersi mogą nasuwać zmiany skórne, takie jak:

A.  miejscowe zaczerwienienie skóry piersi i gorączka,
B.  wciągnięcie skóry,
C.  objaw "skórki pomarańczy",
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.



Zadanie 17.
Trwałe  nieodwracalne  ustanie  czynności  mózgu  w  celu  pobrania
komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia, stwierdza:

A . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  oraz
jednego specjalisty w dziedzinie chirurgii,

B . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

C . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  oraz
jednego  specjalisty  w  dziedzinie  neurologii  lub
neurochirurgii,

D . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  oraz
jednego specjalisty w dziedzinie transplantologii.

Zadanie 18.
Trening  pęcherza  moczowego,  w  przypadku  nietrzymania  moczu
polega na:

A.  ustaleniu planowych odstępów czasu między mikcjami,
B . planowym, co tygodniowym wydłużaniu o 15 minut odstępu

czasu między mikcjami,
C . wzmocnieniu kontroli korowej nad mechanizmem czuciowym

pęcherza moczowego,
D.  stosowaniu wszystkich wymienionych.

Zadanie 19.
Pacjent  z  obrażeniami  klatki  piersiowej,  u  którego  wystąpiła
odma opłucnowa, ma założony drenaż opłucnej ssący trzybutlowy.
Która z butli reguluje siłę ssania?

A.  pierwsza najbliżej klatki piersiowej chorego,
B.  druga wypełniona do 15-20 cm płynem,
C.  trzecia podłączona do ssania,
D.  wszystkie trzy butle.



Zadanie 20.
Profilaktyką obrzęku limfatycznego po amputacji piersi jest/są:

A . wysokie  układanie  kończyny,  zarówno  w  czasie  ćwiczeń
ruchowych,  jak  i  w  różnych  sytuacjach  życia
codziennego,

B . automasaż  i  odpowiednie  ćwiczenia  ruchowe  kończyny
strony operowanej,

C . ochronę  kończyny  strony  operowanej  przed  zakażeniami
oraz znacznymi obciążeniami fizycznymi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 21.
W  pielęgniarskiej  ocenie  stanu  zdrowia  chorego  z  zespołem  z
niedokrwienia  Volkmanna  należy  uwzględnić  objawy,  które
powstają w wyniku:

A . zbyt  obcisłego  opatrunku  gipsowego  założonego  po
skręceniu stawu skokowego,

B . odwapnienia  kości  po  długo  trwającym  unieruchomieniu
gipsowym,

C . ucisku  na  tętnicę  ramienną  po  złamaniu  nadkłykciowym
kości ramiennej,

D . znacznego  przemieszczenia  odłamów  kostnych  nasad
dalszych  kości  przedramienia  nie  prawidłowo
nastawionych.

Zadanie 22.
Triada Virchowa zakłada, że zakrzepica żylna powstaje, gdy:

A . s ą  stosowane  leki  anestetyczne,  uszkodzony  jest
śródbłonek naczyń, pacjent jest w podeszłym wieku,

B . wykonano  zbyt  rozległy  zabieg  operacyjny,  pacjent
utracił dużą ilość krwi, występuje bezmocz,

C . występują  nieprawidłowości  krzepnięcia  krwi,
spowolnienie  przepływu  krwi,  uszkodzenie  ściany
naczynia,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 23.
Pacjentowi  założono  opatrunek  gipsowy  na  kończynie  dolnej.
Objawem świadczącym o ucisku na nerw strzałkowy, NIE będzie:

A .  drętwienie i mrowienie palców,
B.  niemożność zginania i prostowania palców,
C.  zmiana zabarwienia kończyny (kończyna blada),
D.  opadanie stopy.



Zadanie 24.
Pacjenci  w  starszym  wieku  w  większym  stopniu  są  narażeni  na
wystąpienie pozabiegowych powikłań:

A.  krążeniowych,
B.  płucnych,
C.  neurologicznych,
D.  ze strony rany pooperacyjnej.

Zadanie 25.
Objawy wskazujące na wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika
to :

A.  wymioty fusowate,
B.  wymioty chlustające,
C.  częste ulewania,
D.  występowanie czkawki.

Zadanie 26.
Głównymi objawami klinicznymi ostrego brzucha, są:

A . dolegliwości  dyspeptyczne,  umiarkowane  podwyższenie
temperatury ciała, ból brzucha,

B . wzmożone  napięcie  powłok  brzucha,  ból  brzucha
nasilający  się  przy  kaszlu  i  ruchach,  zaburzenia
oddawania moczu,

C . nudności,  falowe  bóle  o  charakterze  kolkowym  z
następującą biegunką,

D . ból  brzucha,  nudności  i  wymioty,  zatrzymanie  gazów  i
stolca, krwawienie do przewodu pokarmowego.

Zadanie 27.
Preparat  krwi  wolny  od  ryzyka  przeniesienia  chorób  wirusowych,
to :

A.  albuminy,
B.  koncentrat czynnika VIII, IX,
C.  krioprecypitat,
D.  osocze.

Zadanie 28.
Pacjent  z  założonym  drenażem  opłucnowym,  powinien  zostać
ułożony w pozycji:

A .  płaskiej na wznak,
B.  z uniesieniem głowy o około 30˚, na zdrowym boku,
C . półsiedzącej  z  umieszczeniem zestawu  około  1  m  poniżej

poziomu klatki piersiowej,
D . siedzącej  z  umieszczeniem  zestawu  około  30  cm  poniżej

poziomu klatki piersiowej.



Zadanie 29.
Pielęgnując  dziecko  z  podejrzeniem  uszkodzenia  narządów  jamy
brzusznej, przede wszystkim należy:

A.  zapewnić odpowiednią ilość płynów do przetaczania,
B.  przygotować odpowiednią ilość środków przeciwbólowych,
C . systematycznie  kontrolować  ciśnienie  tętnicze  krwi,

tętno, diurezę,
D.  prowadzić gimnastykę oddechową.

Zadanie 30.
D o  metod  diagnostycznych  wczesnego  wykrywania  raka  stercza,
zalicza się:

A . badanie  per-rectum,  oznaczenie  swoistego  antygenu
sterczowego,  ultrasonografię  dorektalną,  biopsję
stercza,

B . oznaczenie  swoistego  antygenu  sterczowego,
elektroresekcję przezcewkową, biopsję stercza,

C . badanie  per-rectum,  oznaczenie  swoistego  antygenu
sterczowego, ureterorenoskopię,

D . oznaczenie  swoistego  antygenu  sterczowego,
ultrasonografię  dorektalną,  elektroresekcję
przezcewkową.

Zadanie 31.
I l e  pokarmu  należy  podać  maksymalnie  jednorazowo  pacjentowi
karmionemu przez  zgłębnik  żołądkowy metodą  porcji  w  ciągu  pół
godziny?

A.  200-250 ml,
B.  300-350 ml,
C.  400-450 ml,
D.  500 ml.

Zadanie 32.
Niemowlę z podejrzeniem zatkania dróg oddechowych ciałem obcym,
układamy:

A . n a  plecach,  nadgarstki  obu  własnych  dłoni  kładziemy
jeden na drugim powyżej pępka i wykonujemy uciśnięcia,

B . n a plecach, klękamy obok lub okrakiem nad jego udami i
wykonujemy szereg uciśnięć,

C . n a  przedramieniu  opartym  o  własne  udo  i  wykonujemy
uderzanie  w  plecy  na  przemian  z  uciskiem  klatki
piersiowej po odwróceniu,

D.  na brzuchu i wykonujemy rękoczyn Heimlicha.



Zadanie 33.
Przeszczepianie  tkanki  allogennej  to  przeniesienie  tkanki  lub
narządu:

A.  biorcy z jednego miejsca organizmu w drugie,
B.  między osobnikami identycznymi genetycznie,
C.  między osobnikami dwu różnych gatunków,
D . między  osobnikami  tego  samego  gatunku  chociaż

odmiennymi genetycznie.

Zadanie 34.
Profilaktyka powikłań ze strony układu oddechowego polega min.
n a  oklepywaniu  klatki  piersiowej  u  chorych  leżących  i  mało
mobilnych.  Nie  oklepuje  s ię  klatki  piersiowej  u  pacjentów  po
operacjach:

A.  w obrębie jamy brzusznej,
B.  kardiochirurgicznych,
C.  ortopedycznych w górnej połowie ciała,
D.  torakochirurgicznych.

Zadanie 35.
U  osób  starszych,  po  zabiegach  operacyjnych  leczenie
usprawniające należy podejmować:

A.  później niż u innych pacjentów,
B.  możliwie jak najszybciej,
C.  w trzeciej dobie po zabiegu,
D.  w czwartej dobie po zabiegu.

Zadanie 36.
Osoba  ratująca  życie,  bez  wykształcenia  medycznego  udrażnia
drogi  oddechowe  za  pomocą  wszystkich  technik  wymienionych,  z
wyjątkiem:

A.  odgięcia głowy,
B.  uniesienia żuchwy,
C.  wysunięcia żuchwy,
D . usuwa z jamy ustnej za pomocą palca wszystkie przyczyny

niedrożności dróg oddechowych.

Zadanie 37.
Rozróżniamy dwa zasadnicze typy nowotworów złośliwych: mięsak
(sarkoma)  wywodzący  się  z  tkanki  mezenchymatycznej,  oraz  rak
(carcinoma), czyli nowotwór wywodzący się z tkanki:

A .  chłonnej,
B.  chrzęstnej.
C.  nabłonkowej,
D.  tłuszczowej.



Zadanie 38.
"Plastron" to:

A.  pęknięty wrzód,
B.  jedna z metod leczenia wrzodu dwunastnicy,
C.  naciek okołowyrostkowy,
D . jedna  z  metod  lecznia  stosowana  w  perforacji  wrzodu

trawiennego.

Zadanie 39.
W zespole Pierre-Robina u noworodka, występuje:

A.  niedorozwój żuchwy, z przemieszczeniem ku przodowi,
B.  rozszczep wargi i podniebienia twardego,
C.  trudność w ssaniu i połykaniu,
D.  niedorozwój nozdrzy tylnych.

Zadanie 40.
Porównawczy pomiar ciśnienia tętniczego krwi na obu kończynach
górnych  to  podstawowe  badanie  przesiewowe  przeprowadzane  w
gabinecie lekarza pierwszego kontaktu w diagnostyce:

A.  zaburzeń rytmu pracy serca,
B.  bólów głowy,
C.  zwężenia tętnic szyjnych,
D.  niedokrwienia kończyn górnych.

Zadanie 41.
Wrodzone  wady  serca  o  charakterze  siniczym,  wymagające
interwencji chirurgicznej w celu skorygowania wady, to:

A . ubytek  przegrody  międzykomorowej,  przetrwały  przewód
tętniczy,

B . ubytek  przegrody  międzyprzedsionkowej,  koarktacja
aorty,

C . tetralogia  Fallota,  przełożenie  wielkich  pni
tętniczych,

D . atrezja  (zarośnięcie)  zastawki  trójdzielnej,  wypadanie
płatka zastawki trójdzielnej.

Zadanie 42.
"Dumping syndrome" występuje u pacjentów:

A.  po zabiegach operacyjnych w obrębie żołądka,
B . cierpiących z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego i/lub

dróg żółciowych,
C.  po operacji na jelicie cienkim,
D.  chorujących na zapalenie błony śluzowej żołądka.



Zadanie 43.
W  okresie  niemowlęcym  zespół  ostrego  brzucha  powoduje
najczęściej:

A .  zapalenie wyrostka robaczkowego,
B.  wgłobienie jelitowe,
C.  martwicze zapalenie jelit,
D.  powikłania uchyłku Meckla.

Zadanie 44.
Najważniejszym sposobem zapobiegania  zakażeniom w oddziałach
chirurgicznych, jest:

A .  antybiotykowa profilaktyka,
B.  wzmaganie mechanizmów odpornościowych,
C.  mycie rąk i używanie jednorazowych rękawic,
D.  czystość pomieszczeń w oddziale.

Zadanie 45.
Podstawowym objawem klinicznym raka pęcherza moczowego jest/są:

A.  nasilone objawy dyzuryczne,
B.  bezbolesny krwiomocz,
C.  oddawanie moczu w nocy,
D.  nietrzymanie moczu.

Zadanie 46.
Szczególną uwagę u dziecka ciężko oparzonego należy zwrócić na:

A . senność,  kontakt  z  otoczeniem,  wielkość  źrenic,  i lość
oddechów, leukocytozę,

B . kolor  skóry,  stopień  niepokoju,  pomiar  ciśnienia
tętniczego krwi i tętna, godzinową diurezę, hematokryt,

C . pobudzenie/śpiączkę,  poziom  białka  w  moczu,  stan
świadomości, zabarwienie moczu, HDL, LDL,

D . OB,  poziom  glukozy  we  krwi,  ciężar  właściwy  moczu,
ciśnienie centralne żylne, aktywność.

Zadanie 47.
Odleżyna powstaje w wyniku:

A.  zaburzeń ukrwienia wywołanego uciskiem,
B.  zaburzeń ukrwienia wywołanego zakrzepem,
C . zaburzeń ukrwienia spowodowanego niedrożnością naczynia

wieńcowatego,
D . nadmiernie  miejscowego  gromadzenia  się  tkanki

tłuszczowej.



Zadanie 48.
Metoda ESWL stosowana w celu usuwania złogów, polega na:

A . nieinwazyjnym pozaustrojowym kruszeniem kamieni w nerce
lub w moczowodzie,

B . kruszeniu kamieni nerkowych przez przezskórną przetokę
nerkową,

C . wziernikowaniu  moczowodu  z  możliwością  wykonania
zabiegu,

D . zastosowaniu  doustnych  preparatów  rozpuszczających
złogi.

Zadanie 49.
Niemowlę, u którego doszło do wgłobienia jelit, oddaje stolec:

A.  zielony, papkowaty, cuchnący,
B.  odbarwiony, jasny, papkowaty ze śluzem,
C.  z domieszką krwistego śluzu (tzw. galaretka malinowa),
D.  zaparty, uformowany, twardy, ciemnobrązowy.

Zadanie 50.
Objawy kliniczne hiponatremii hiperosmotycznej, to:

A .  wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
B.  osłabione napięcie mięśniowe,
C.  spadek ciśnienia tętniczego krwi,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 51.
Wprowadzenie  i  utrzymywanie  cewnika  w  żyle  głównej  zwiększa
przede wszystkim ryzyko wystąpienia powikłań:

A.  egzogennych,
B.  zakrzepowo-zatorowych,
C.  endogennych,
D.  nieswoistych.

Zadanie 52.
Stałość środowiska wewnętrznego organizmu jest to:

A .  hemostaza,
B.  osmolalność,
C.  homeostaza,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 53.
Zapobiegając kamicy moczowej z kwasu moczowego, należy z diety
wykluczyć:

A . substancje  purynowe,  kakao,  czekoladę,  mocną  kawę  i
herbatę,

B.  kapustę, truskawki, żółte i białe sery,
C.  rabarbar, szczaw, szpinak, nabiał,
D.  tylko podroby.

Zadanie 54.
Przyczyną  znacznego  stopnia  zaburzeń  hemodynamicznych,
wymagających uzupełnień u  noworodka,  jest  utrata  krwi  w  ilości
około:

A.  30 ml,
B.  50 ml,
C.  100 ml,
D.  150 ml.

Zadanie 55.
Charakterystyczne  objaw  zakrzepicy  żył  głębokich,  to  między
innymi:

A . wzmożone  ocieplenie,  wyczuwalne  tętno  na  tętnicy
grzbietowej stopy, obrzęk tkanek miękkich,

B . zwiększona  tkliwość  i  spoistość  goleni,  wzmożone
ocieplenie, umiarkowana bladość kończyny,

C . obniżona  temperatura  kończyny,  bladość  kończyny,
niewyczuwalne tętno na tętnicy grzbietowej stopy,

D . obniżona  temperatura  kończyny,  bardzo  si lna  bolesność
kończyny.

Zadanie 56.
D o  największego  obrzęku  pourazowego  dochodzi  w  czasie
pierwszych:

A.  4-6 godzin,
B.  10-12 godzin,
C.  20-24 godzin,
D.  24-48 godzin.

Zadanie 57.
U  pacjenta  przyjętego  do  operacji  z  powodu  niedrożności  niskiej
jelita, w okresie przedoperacyjnym należy uzupełnić:

A .  wapń i magnez,
B.  sód i potas,
C.  chlor i sód,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 58.
Niepokojącą  objętością  krwi  pojawiającą  się  w  ciągu  godziny  w
drenażu po zabiegu torakochirurgicznym i  zmuszającą lekarzy do
rozważenia konieczności reoperacji, jest objętość powyżej:

A .  100 ml,
B.  150 ml,
C.  200 ml,
D.  250 ml.

Zadanie 59.
Źródłem większości zatorów płucnych, jest:

A .  prawa komora serca,
B.  zakrzepica żyły miednicy małej,
C.  zakrzepica żył kończyn górnych,
D.  zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.

Zadanie 60.
Pielęgniarka  opiekująca  się  chorym z  raną  oparzeniową,  powinna
pamiętać,  że  bezpośrednio  przed  zmianą  opatrunku  należy
pacjentowi:

A . dokładnie  oczyścić  ranę  z  zanieczyszczeń  i  strzępków
naskórka,

B . podać  zgodnie  ze  zleceniem  lekarza,  lek  przeciwbólowy  -
najlepiej z 15-30 minutowym wyprzedzeniem,

C . ogolić  włosy  z  okolic  rany  przed  założeniem  ponownego
opatrunku,

D.  nawilżyć poprzedni opatrunek solą fizjologiczną.

Zadanie 61.
U pacjenta z cewnikiem naczyniowym, z podejrzeniem bakteriemii,
u  którego  nagle  pojawi  s ię  gorączka,  z łe  samopoczucie,  dreszcze
i spadek ciśnienia, należy:

A.  zmienić opatrunek,
B.  w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
C.  monitorować ciśnienie krwi co 6 godzin,
D.  usunąć cewnik i wykonać badania bakteriologiczne.

Zadanie 62.
Chorobę Hirschsprunga należy podejrzewać u każdego noworodka z
opóźnionym opróżnieniem ze smółki, do:

A.  12 godzin,
B.  24 godzin,
C.  36 godzin,
D.  48 godzin.



Zadanie 63.
Pacjent  po  operacji  na  przewodzie  pokarmowym  z  założoną
gastrostomią.  Pierwszy  posiłek  należy  podać  w  następujący
sposób:

A . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  50  ml  wody
przegotowanej,  następne  porcje  zwiększa  się  obserwując,
czy  nie  wypływa  treść  koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma
uczucia rozpierania w żołądku,

B . podać ok. 150 ml wody przegotowanej, następna porcja po
upływie  30  minut,  obserwując,  czy  nie  wypływa  treść
koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  zalegania
żołądkowego,

C . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  50  ml  kleiku,  następne
porcje  zwiększa  się  obserwując,  czy  nie  wypływa  treść
koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  rozpierania  w
żołądku,

D . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  250  ml  wody
przegotowanej,  obserwując  czy  nie  wypływa  treść  koło
przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  rozpierania  w
żołądku.

Zadanie 64.
Mianem choroby pozłamaniowej, określa się:

A . zespół objawów ze strony psychiki chorego polegający na
unikaniu korzystania ze złamanej kończyny,

B . utrzymujące  się  ponad  1  rok  dolegliwości  bólowe  mimo
braku zmian w obrazie radiologicznym,

C . powstałe  w  wyniku  unieruchomienia  wtórne  zmiany,  do
których  należą  zaniki  mięśniowe,  osteoporoza  i
zesztywnienie stawów,

D . wytworzenie  s ię  w  miejscu  złamania  stawu  rzekomego
wskutek nieprawidłowego zrostu złamania.

Zadanie 65.
U  80%  chorych,  zapalenie  pęcherza  moczowego  wywołane  jest
przez:

A.  Escherichia coli,
B .  Candida albicans,
C.  Proteus mirabilis,
D.  Staphylococcus aureus.



Zadanie 66.
Pacjent,  u  którego  planuje  s ię  wytworzenie  stomii  jelitowej  w
czasie  zabiegu  operacyjnego  powinien  mieć  przed  zabiegiem
wyznaczone  miejsce  wyłonienia  stomii  przez  pielęgniarkę.
Miejsce stomii wyznacza się w pozycji:

A .  stojącej i siedzącej,
B.  siedzącej i leżącej,
C.  leżącej i stojącej,
D.  siedzącej, leżącej i stojącej.

Zadanie 67.
Prosze wskazać prawidłową odpowiedź odnośnie skręcenia stawu:

A . powierzchnie stawowe tracą ze sobą kontakt anatomiczny,
lecz po chwili wracają do właściwego położenia,

B.  skręcenie wymaga nastawienia,
C . następuje  niekiedy  uszkodzenie  dużych  naczyń  lub

nerwów,
D . wszystkie  wymienione  odpowiedzi  są  charakterystyczne

dla skręcenia stawu.

Zadanie 68.
Dopasowując  płytkę  do  przetoki  (urostomii),  należy  pamiętać  o
zasadzie:

A . otwór  w  płytce  powinien  dokładnie  odpowiadać  wielkości
przetoki,

B . otwór w płytce powinien być większy o  2  cm od średnicy
przetoki,

C . otwór w płytce powinien być większy o  1  cm od średnicy
przetoki,

D . wielkość  otworu  w  płytce  nie  ma  znaczenia  dla
pielęgnacji skóry.

Zadanie 69.
We wstrząsie anafilaktycznym uczestniczą swoiste przeciwciała:

A.  IgA,
B.  IgE,
C.  IgG,
D.  IgM.

Zadanie 70.
W  czasie  badań  endoskopowych  jest  możliwość  zakażenia
następującymi wirusami:

A.  HBV i HCV,
B.  HIV,
C.  HAV, HEV oraz HIV
D.  HBV, HCV oraz HIV,



Zadanie 71.
Podczas  transportu  chorego  po  zabiegu  torakochirurgicznym  z
bloku operacyjnego do oddziału intensywnej opieki medycznej NIE
należy  zamykać  ani  zaginać  drenów,  gdyż  nawet  minimalny
przeciek powietrza może doprowadzić do powstania:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

Zadanie 72.
O  jakich  odstępach  czasowych  po  podaniu  kolejnych  dawek
profilaktycznych heparyny drobnocząsteczkowej należy pamiętać w
przypadku wyjmowania cewnika zewnątrzoponowego u pacjenta?

A . p o  upływie  6  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  6  h  przed
podaniem kolejnej dawki,

B . p o  upływie  12  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  co
najmniej 12 h przed podaniem kolejnej dawki,

C . p o upływie co najmniej 12 h od ostatniej dawki heparyny
i 6 h przed podaniem następnej dawki,

D . p o  upływie  10  h  od  ostatniej  dawki  heparyny,  a  kolejną
dawkę można podać bezpośrednio po usunięciu.

Zadanie 73.
W opiece nad chorymi w podeszłym wieku bardzo duże znaczenie ma
profilaktyka  powikłań  w  okresie  okołooperacyjnym.  Zaleca  się
działania wszystkie wymienione, z WYJĄTKIEM:

A.  wczesnego uruchamiania,
B.  unikania ryzyka zaburzeń psychicznych,
C.  krótszego utrzymywania szwów skórnych,
D.  stałej obecności przy chorym pielęgniarki.

Zadanie 74.
Najpoważniejszym  powikłaniem  w  pierwszej  dobie  po  replantacji,
jest:

A .  zakrzep w miejscach zespoleń tętniczych lub żylnych,
B.  miejscowe zakażenie rany,
C . rozejście  s ię  zespoleń  ścięgien  zginaczy  lub

prostowników,
D.  silny obrzęk i zaczerwienienie kończyny.



Zadanie 75.
Długość  okresu  niedokrwienia  amputowanej  części  ciała  oraz
rodzaj  tego  niedokrwienia  jest  czynnikiem  decydującym  o
przystąpieniu  do  replantacji.  Niedokrwienie  zimne  (w
fizjologicznym  roztworze  NaCl  o  temperaturze  około  4  stopni)
umożliwia replantację:

A .  palców - nawet po upływie 30 godzin od urazu,
B.  ręki - do 24 godzin od urazu,
C.  kończyny - do 12 godzin od urazu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 76.
W  chirurgii  onkologicznej  operacje,  których  celem  jest
usunięcie  zmian  niebędących  zmianami  złośliwymi,  ale  które
pozostawione  bez  leczenia  mogą  ulec  przemianie  w  postać
złośliwą, to operacje:

A .  profilaktyczne,
B.  diagnostyczne,
C.  łagodzące,
D.  lecznicze oszczędzające.

Zadanie 77.
Ultrasonografia  przezodbytnicza  TRUS  z  biopsją  gruczołu
krokowego:

A.  jest rutynowym badaniem w łagodnym rozroście stercza,
B . jest wykonywana w przypadku nieprawidłowości w badaniu

per rectum lub podwyższeniu PSA,
C.  służy do oceny stopnia powiększenia gruczołu krokowego,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 78.
D o  obniżenia  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego  (OCŻ)  dochodzi  w
przypadku:

A.  hiperwolemii, tamponady serca,
B.  niewydolności prawokomorowej,
C.  hipowolemii, wstrząsu,
D.  wad zastawkowych serca.

Zadanie 79.
Przy  pozajelitowej  podaży  witaminy  A  należy  zwracać  szczególną
uwagę na:

A.  funkcjonowanie zmysłu wzroku,
B.  wydolność wątroby i nerek,
C.  przebieg procesów odpornościowych,
D.  przebieg procesów rozrodczych.



Zadanie 80.
Istotnym  problemem  u  chorych  po  zabiegu  pomostowania  tętnic
wieńcowych,  tzw.  by  -  passy  wieńcowe  (CABG),  jest  krwawienie
pooperacyjne spowodowane nadmiarem heparyny. Neutralizuje s ię
jej działanie za pomocą:

A.  siarczanu protaminy,
B.  witaminy K,
C.  koncentratu krwinek płytkowych,
D.  mrożonego osocza.

Zadanie 81.
Występowanie  znacznego  obniżenia  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
pacjenta po zabiegu operacyjnym, może sugerować wystąpienie:

A.  krwawienia z rany, hipowolemii lub niedomogi serca,
B.  zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych,
C.  zatoru tłuszczowego,
D.  zakrzepicy żył.

Zadanie 82.
Przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu magnetycznego
NIE jest:

A .  choroba demielinizacyjna,
B.  klaustrofobia,
C.  proteza oczna, ciała obce w gałce ocznej,
D . obecność  klipsów  naczyniowych  lub  innych  elementów

pooperacyjnych.

Zadanie 83.
Podczas cewnikowania prawej połowy serca wprowadza się cewnik
poprzez:

A.  nakłucie żyły udowej lub nacięcie żyły przedłokciowej,
B . nakłucie  prawej  tętnicy  udowej  lub  nacięcie  tętnicy

ramiennej,
C.  nakłucie prawej tętnicy udowej lub żyły udowej,
D.  nacięcie żyły udowej lub nacięcie żyły przedłokciowej.

Zadanie 84.
W  oparzeniach  chemicznych  pierwsza  pomoc  przedlekarska,
sprowadza się do:

A.  neutralizacji środka chemicznego stosownym antidotum,
B.  polewania miejsca skażenia bieżącą wodą,
C.  usuwania chemicznego środka na sucho, np. gazą,
D.  okładania oparzenia mokrymi chustami.



Zadanie 85.
Najwyższym ryzykiem zakażenia obarczone jest  założenie cewnika
centralnego do żyły:

A.  szyjnej wewnętrznej,
B.  głównej górnej,
C.  podobojczykowej,
D.  udowej.

Zadanie 86.
Przygotowanie  pacjenta  (mężczyzny)  do  cystoskopii,  polega
między innymi na:

A . opróżnieniu  pęcherza  moczowego,  podaniu  leku
uspakajającego,

B.  uświadomieniu celu zabiegu, uprzedzeniu o powikłaniach,
C . wypełnieniu  pęcherza  moczowego,  przygotowaniu

psychicznym do zabiegu, pomocy w odpowiednim ułożeniu
na stole,

D . podłączeniu  szybkiego  wlewu  kroplowego,  wykonaniu
nasiadówki.

Zadanie 87.
Karcynogen grupy I w rozwoju gruczolakoraka żołądka to:

A.  tytoń,
B.  Helicobakter Pylorii (HP),
C.  pokarmy bogate w białko zwierzęce,
D.  alkohol.

Zadanie 88.
Kontrapulsacja  wewnątrzaortalna  jest  metodą  leczenia
niewydolności  serca.  Istotnym,  możliwym  powikłaniem,  na  które
pielęgniarka obserwująca pacjenta, powinna zwrócić uwagę, jest:

A .  niedowład kończyny,
B.  niedokrwienie kończyny,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 89.
Przyjmując  do  oddziału  chirurgicznego  noworodka  z  przepukliną
pępowinową o średnicy wrót powyżej 9 mm, należy:

A . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  na  "brzuszku",
zabezpieczyć komfort cieplny, podać mieszankę,

B . zabezpieczyć  worek  przepuklinowy  jałowym  kompresem,
ułożyć  dziecko  w  inkubatorze  w  pozycji  bocznej,  założyć
zgłębnik do żołądka,

C . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  bocznej,  podać
mieszankę zabezpieczyć komfort cieplny,

D.  ułożyć dziecko w inkubatorze.



Zadanie 90.
Aby zmniejszyć ilość zakażeń miejsca operowanego, zaleca się:

A . strzyżenie  miejsca  operowanego  bezpośrednio  przed
zabiegiem,

B . strzyżenie  miejsca  operowanego  12  godzin  przed
operacją,

C.  strzyżenie miejsca operowanego dobę przed operacją,
D . przygotowanie  skóry  pola  operacyjnego  bez  usuwania

owłosienia.

Zadanie 91.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania urografii, jest:

A . kamień w moczowodzie, skąpomocz, wiek chorego powyżej
60 roku życia,

B . kamień  w  miedniczce  nerki,  niewydolność  krążenia,
bezmocz,

C . nadczynność gruczołu tarczowego, niewydolność krążenia
i  wątroby,  ciąża,  uczulenie  na  jod,  bezmocz,
zaawansowana mocznica,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 92.
D o  kliniki  kardiochirurgii  trafił  62-letni  mężczyzna  z
podejrzeniem  tętniaka  rozwarstwiającego  aorty.  Dominującym
objawem klinicznym u chorego, jest:

A .  duszność spoczynkowa,
B . nagły,  bardzo  silny,  piekący  ból  w  klatce  piersiowej

szerzący się do jamy brzusznej i okolicy lędźwiowej,
C.  migotanie przedsionków,
D.  duszność wysiłkowa.

Zadanie 93.
Drenaż  wewnętrzny  w  urologii  to  zabieg  stosowany  w  celu
ułatwienia swobodnego odprowadzenia moczu:

A . z  nerki  do  pęcherza  moczowego  przy  pomocy  cewnika  JJ
(podwójnie zagiętego),

B.  z pęcherza moczowego przez cewnik Foleya,
C.  z nerki poprzez nefrostomię,
D.  z pęcherza moczowego poprzez cystostomię.



Zadanie 94.
Pacjent po zabiegu operacyjnym przeprowadzonym w znieczuleniu
zewnątrzoponowym powinien przyjąć pozycję:

A .  płaską z głową uniesioną pod kątem 30˚,
B.  płaską z głową uniesioną pod kątem 45˚ - 60˚,
C.  płaską z głową odgiętą ku tyłowi,
D.  półwysoką, na grzbiecie.

Zadanie 95.
U  pacjenta,  z  rozpoznanym  krwiakiem  opłucnej  z  odmą  wystąpi
kwasica:

A.  metaboliczna,
B.  oddechowa,
C.  zastoinowa,
D.  buforowa.

Zadanie 96.
Do oceny ryzyka zagrożenia powstania odleżyn, należą skale:

A . najczęściej  Norton,  ale  także  Douglas,  Waterloo,
Bradena,

B.  najczęściej Norton, ale także GDS, Glasgow, Waterloo,
C.  najczęściej Bradena i Baxtera, a także Kussmaula,
D . najczęściej  Norton,  ale  także  Baxtera,  Waterloo,

Hamiltona.

Zadanie 97.
Spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  we  wstrząsie,  jest
charakterystyczny dla fazy:

A.  skompensowanej,
B.  nieskompensowanej,
C.  nieodwracalnej,
D.  żadnej z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 98.
N a  izbę  przyjęć  trafił  pacjent  z  objawami  silnego,  tępego  bólu
w  okolicy  lędźwiowej,  promieniującego  do  podbrzusza  i
wewnętrznej  strony  uda.  Chory  był  niespokojny,  zwymiotował  i
uskarżał  s ię  na  wcześniejsze  problemy  z  oddawaniem  moczu.
Objawy takie mogą wskazywać na:

A.  posocznicę moczową,
B.  ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek,
C.  ostre zapalenie pęcherza moczowego,
D.  atak kolki nerkowej.



Zadanie 99.
Hipokaliemia to zmniejszenie ilości:

A .  sodu w surowicy poniżej 130 mmEq/l,
B.  wapnia w surowicy poniżej 2,25 mmol/l,
C.  potasu w surowicy poniżej 3,6 mmol/l,
D.  magnezu w surowicy poniżej 0,7 mmol/l.

Zadanie 100.
Pierwszym i często jedynym objawem nowotworu jądra, jest:

A .  bolesne powiększenie jądra,
B.  niebolesne powiększenie jądra,
C.  obrzęk moszny,
D.  ropień jądra.

Zadanie 101.
Po nałożeniu opatrunku hydrofibre należy go:

A.  zdezynfekować,
B.  pokryć opatrunkiem wtórnym,
C.  przyciąć do wielkości rany,
D.  umocować plastrem.

Zadanie 102.
Podaj  prawidłowy  termin  okresu  wizyt  kontrolnych  po  ekspozycji
na wirus HIV:

A.  12 miesięcy,
B.  co najmniej przez 6 miesięcy,
C.  3 miesiące,
D.  2 miesiące.

Zadanie 103.
U  rocznego  dziecka  w  pierwszych  godzinach  po  zabiegu
operacyjnym objawem niebezpiecznym, jest:

A .  utrzymująca się senność,
B.  stały wzrost częstotliwości tętna,
C.  diureza godzinowa 2 ml/kg,
D.  brak przyrostu masy ciała.



Zadanie 104.
Patomechanizm  powstania  urazowej  odmy  opłucnowej-wentylowej
(prężnej), polega na:

A . obecności  pewnej  i lości  powietrza  w  jamie  opłucnej  bez
możliwości  przechodzenia  tego  powietrza  do  atmosfery  i
z powrotem,

B . wpływaniu  powietrza  do  opłucnej  i  wypływaniu  do
atmosfery,

C . przedostawaniu  się  powietrza  do  jamy  opłucnej  oraz
niemożliwości  wydostania  się  powietrza  z  opłucnej  do
atmosfery,

D . wydostawaniu  się  powietrza  z  jamy  opłucnej  i
niemożliwości ujścia z powrotem.

Zadanie 105.
Bezpośrednio po zabiegu operacyjnym wycięcia migdałków, dziecko
powinno być ułożone w pozycji:

A .  płaskiej na plecach,
B.  półwysokiej,
C.  wysokiej z pochyleniem do przodu,
D.  płaskiej na brzuchu lub na boku.

Zadanie 106.
U  pacjentki  po  zabiegu  częściowej  resekcji  żołądka,  zaleganie
treści żołądkowej jest niebezpieczne ze względu na możliwość:

A . napięcia  l inii  szwów  i  doprowadzenie  do  nieszczelności
zespolenia,

B.  zapalenia otrzewnej,
C.  wytworzenia przetoki w pobliżu zespolenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 107.
Prowadząc bilans płynów u chorego, należy uwzględnić:

A . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu,

B . objętość  płynów  i  rodzaj  płynów  przetoczonych  dożylnie,
i lość  wydalonego  moczu,  i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,
drenu, przetoki jelitowej,

C . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydalonego  moczu,
i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,  drenu,  przetoki
jelitowej,

D . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydzieliny  ze
zgłębnika, drenu, przetoki jelitowej.



Zadanie 108.
Nieinwazyjną  metodą  leczenia  zachowawczego  przewlekłej
niewydolności  żylnej,  jest  kompresjoterapia,  inaczej  terapia
uciskowa. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE:

A . kompresjoterapia poprawia efektywność pompy mięśniowej,
zmniejsza  zastój  żylny  i  przywraca  prawidłowe  warunki
hydrostatyczne dla odpływu krwi żylnej,

B . leczenie  uciskiem  zmniejsza  objętość  krwi  zalegającej  w
układzie  żył  powierzchownych,  powodując  przez  to
przyspieszenie  przepływu  krwi  w  żyłach  układu
głębokiego,

C . stopień  rozciągnięcia  opaski  uciskowej  powinien  się
zwiększać w kierunku proksymalnym, w przeciwnym razie
dojdzie do dystalnego zastoju żylnego,

D . kompresjoterapia  może  zwiększać  pojemność  minutową
serca  o  ok.  5  %,  dlatego  jest  niewskazana  u  chorych  z
niewydolnością serca.

Zadanie 109.
Jaki  składnik  jest  głównym  źródłem  kalorii  w  preparatach  do
żywienia pozajelitowego?

A.  glukoza,
B.  witaminy,
C.  aminokwasy,
D.  fosforany.

Zadanie 110.
Przeciwciała anty-HCV zwykle są wykrywane po 5-6 miesiącach od
zakażenia i utrzymują się przez okres:

A.  1 - 2 lat,
B.  2 - 4 lat,
C.  3 - 4 lat,
D.  4 - 6 lat.

Zadanie 111.
Leczenie,  które  polega  na  stosowaniu  leków  przeciwbólowych  i
przeciwkaszlowych  oraz  prowadzeniu  gimnastyki  oddechowej
stosuje się w przypadku:

A.  stłuczenia płuca,
B.  odmy podskórnej,
C.  stłuczenia skóry i mięśni,
D.  złamania żebra.



Zadanie 112.
Wskazaniem do podania osocza świeżo mrożonego, NIE jest:

A .  rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe,
B.  niedożywienie,
C.  zaburzenia krzepnięcia związane z masywną transfuzją,
D . potrzeba  natychmiastowego  odwrócenia  działania

doustnych antykoagulantów.

Zadanie 113.
W jakiej pozycji należy ułożyć pacjenta po urazie głowy?

A . uniesienie  głowy  pod  kątem  15°  w  stosunku  do  osi
tułowia,

B . uniesienie  głowy  pod  kątem  30°  w  stosunku  do  osi
tułowia,

C . płasko  ze  zgiętymi  kończynami  dolnymi  w  stawach
kolanowych i biodrowych,

D.  w pozycji przeciwwstrząsowej.

Zadanie 114.
Zespół Arnolda-Chiariego, charakteryzuje się:

A .  zaburzonym przepływem płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  zaburzonym przewodnictwem nerwowym,
C.  jatrogennym zapaleniem jelit,
D.  zanikiem tkanki mięśniowej.

Zadanie 115.
W celu uśmierzenia bólu pooperacyjnego można stosować PCA. Co
oznacza skrót PCA?

A . leczenie polegające na podawaniu leków przeciwbólowych
drogą dokanałową,

B.  analgezję "sterowaną przez chorego",
C.  termoterapię,
D . leczenie polegające na podawaniu leków przeciwbólowych

drogą dożylną i dokanałową.

Zadanie 116.
W  profilaktyce  powikłań  oddechowych  u  pacjenta,  który  ma
założoną rurkę tracheostomijną, należy zwrócić szczególną uwagę
na:

A.  utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia rurki,
B.  stosowanie diety bogatobiałkowej,
C.  utrzymanie odpowiedniego toru oddychania,
D . systematyczne  odsysanie  zalegającej  wydzieliny  z  dróg

oddechowych.



Zadanie 117.
U  pacjenta,  któremu  zastosowano  zrównoważony  wyciąg
szkieletowy,  najbardziej  narażone  na  powstawanie  odleżyn  są
okolice:

A.  łydki,
B.  kości krzyżowej i stawu kulszowego,
C.  stawu skokowego,
D.  stawów łokciowych.

Zadanie 118.
Samobadanie  piersi  jest  prostą  metodą  wczesnego  wykrywania
zmian w piersi i powinno być wykonywane przez kobiety:

A . p o  ukończeniu  20  roku  życia,  systematycznie  1  raz  w
miesiącu, bezpośrednio po miesiączce,

B . p o  ukończeniu  15  roku  życia,  systematycznie  2  razy  w
miesiącu, przed i po miesiączce,

C.  po ukończeniu 20 roku życia, codziennie,
D . p o  ukończeniu  35  roku  życia,  systematycznie  kilka  razy

w miesiącu.

Zadanie 119.
Choroby tarczycy przebiegające z eutyreozą, to:

A . wole  obojętne  miąższowe  lub  guzkowate,  nowotwory
tarczycy,

B.  wole guzkowate toksyczne, gruczolak tarczycy,
C.  wole Hashimoto,
D.  choroba Gravesa-Basedowa,

Zadanie 120.
Do objawów zatoru tętnicy płucnej NIE zalicza się:

A .  bradykardii,
B.  przyspieszonej czynności serca,
C.  bólu w klatce piersiowej,
D.  duszności.

Zadanie 121.
P o  których  zabiegach  torakochirurgicznych  przeciwwskazane  jest
podłączenie drenów do ssania?

A.  segmentektomii,
B.  lobektomii,
C.  pneumonektomii,
D.  bilobektomii.



Zadanie 122.
Czy za pobrane od dawcy komórki, tkanki lub narządy można żądać
zapłaty lub innej korzyści majątkowej, osobistej?

A.  nie można,
B.  można tylko w wyjątkowych sytuacjach,
C.  można, jeżeli biorca wyraża taką chęć,
D.  można, jeżeli biorca nie jest spokrewiony z dawcą.

Zadanie 123.
Częstomocz,  parcie  naglące,  ból  w  okolicy  nadłonowej,  gorączka
i nudności to objawy:

A.  zakażenia układu moczowego,
B.  zapalenia pęcherza moczowego,
C.  kolki nerkowej,
D.  zapalenia jądra.

Zadanie 124.
Triada Cushinga charakteryzuje się:

A . zwolnieniem  tętna,  przyspieszeniem  oddechu,  wzrostem
ciśnienia tętniczego krwi,

B . przyspieszeniem  tętna,  przyspieszeniem  oddechu,
wzrostem ciśnienia tętniczego krwi,

C . zwolnieniem tętna, przyspieszeniem oddechu, obniżeniem
ciśnienia tętniczego krwi,

D . zwolnieniem  tętna,  zwolnieniem  oddechu,  wzrostem
ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 125.
Pielęgnując  noworodka  po  operacji  z  powodu  niedrożności
odbytnicy, w szczególności należy:

A.  utrzymać drożność zgłębnika założonego do żołądka,
B.  prowadzić bilans płynów,
C.  rygorystycznie dbać o higienę krocza,
D.  często zmieniać woreczki stomijne.

Zadanie 126.
Wczesny  zabieg  operacyjny  przepukliny  oponowo-rdzeniowej  w
okolicy  lędźwiowo-krzyżowej  (w  ciągu  pierwszych  48  godzin
życia) u noworodka, ma na celu zabezpieczenie przed:

A.  infekcją ośrodkowego układu nerwowego,
B.  rozwojem małogłowia,
C.  wystąpieniem zniekształceń kończyn dolnych,
D.  zaburzeniami oddawania moczu.



Zadanie 127.
U  dziecka operowanego z  powodu rozszczepu wargi,  bezpośrednio
po zabiegu operacyjnym, szczególną uwagę należy zwrócić na:

A.  utrzymanie drożności dróg oddechowych,
B.  częste pojenie płynami o temperaturze pokojowej,
C.  utrzymanie higieny ciała,
D.  kontrolę stanu krążenia obwodowego.

Zadanie 128.
Celem przedoperacyjnej rehabilitacji oddechowej jest nauka:

A.  oddychania przy użyciu przepony i pokasływania,
B . szybkiego  i  płytkiego  oddechu,  nie  powodującego

dolegliwości bólowych,
C . głębokich oddechów z wykorzystaniem przepony i unikania

kaszlu,
D . oddychania  przy  użyciu  przepony,  prawidłowej  techniki

inhalacji,  skutecznego  kaszlu,  niefarmakologicznych
sposobów zwalczania bólu i ochrony miejsca operowanego.

Zadanie 129.
Odma  samoistna  pierwotna,  bez  wyraźnych  objawów  klinicznych
zwłaszcza u ludzi młodych może być leczona zachowawczo. Płuco w
stanie  nierozprężonym  może  pozostawać  przez  okres  nie  dłuższy
niż:

A .  1-5 dni,
B.  4-8 dni,
C.  5-10 dni,
D.  10-14 dni.

Zadanie 130.
Prawidłowy mocz NIE powinien zawierać:

A.  urobilinogenu, moczanów,
B.  bilirubiny, śladowych ilości białka,
C.  urobilinogenu, 1 - 3 krwinek czerwonych,
D.  białka, cukru, 10 - 12 krwinek czerwonych.

Zadanie 131.
Przy  zastosowaniu  skali  reaktywności  Glasgow  (GSC),  pacjent
znajduje  s ię  w  śpiączce  umiarkowanej,  jeśl i  jego  stan  zostanie
określony na:

A.  13-15 punktów,
B.  9-12 punktów,
C.  5-8 punktów,
D.  3-4 punktów.



Zadanie 132.
Masa komórkowa zawiera:

A . białko,  składniki  mineralne  oraz  węglowodany  w  postaci
glikogenu,

B.  tłuszcz, płyn zewnątrzkomórkowy,
C.  płynną frakcję krwi,soki przewodu pokarmowego,
D.  tkankę łączną, kości.

Zadanie 133.
Podczas  znieczulenia  podpajęczynówkowego  wśród  pacjentów
obserwuje się niekiedy:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
bóle głowy,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
tachykardię,

C . bóle  głowy,  zaburzenia  oddychania,  wzrost  diurezy
godzinowej,

D . zaburzenia  mowy,  obrzęki  na  kończynach  dolnych,
nudności.

Zadanie 134.
Jaki rodzaj pokarmu należy podać pacjentowi, u którego założono
zgłębnik do jelita czczego w celu prowadzenia odżywiania?

A . roztwory  odpowiednich  odżywek  przygotowanych
fabrycznie,

B.  pokarm zmiksowany o ustalonym składzie,
C.  pokarm w postaci półpłynnej o ustalonym składzie,
D.  zwykłe jedzenie z odpowiednim zestawem witamin.

Zadanie 135.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A . oparzenie  zasadami  sięga  znacznie  głębiej  w  tkanki  niż
oparzenie kwasami,

B . oparzenie  kwasami  sięga  znacznie  głębiej  w  tkanki  niż
oparzenie zasadami,

C . głębokość uszkodzeń nie zależy od czynnika wywołującego
oparzenie,

D.  oparzenie zasadami prowadzi do koagulacji białka.



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 031014
GRUPA 1
Zadanie 1.
U pacjenta z cewnikiem naczyniowym, z podejrzeniem bakteriemii,
u  którego  nagle  pojawi  s ię  gorączka,  z łe  samopoczucie,  dreszcze
i spadek ciśnienia, należy:

A.  zmienić opatrunek,
B.  w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
C.  monitorować ciśnienie krwi co 6 godzin,
D.  usunąć cewnik i wykonać badania bakteriologiczne.

Zadanie 2.
Parcie  na  mocz,  ból  w  podbrzuszu,  wyczuwalny  w  badaniu
fizykalnym przepełniony pęcherz moczowy, to objawy:

A.  całkowitego zatrzymania moczu,
B.  częściowego zatrzymania moczu,
C.  moczenia paradoksalnego,
D.  mieszanego zatrzymania moczu.

Zadanie 3.
Leczenie wrodzonej przepukliny przeponowej, polega na:

A . natychmiastowym  wykonaniu  zabiegu  operacyjnego  z
dostępu przezbrzusznego,

B . stabilizacji  układu  oddechowego  i  krążenia  i  wykonaniu
zabiegu operacyjnego w trybie odroczonym,

C . wyrównaniu gospodarki wodno-elektrolitowej i wykonaniu
zabiegu operacyjnego,

D . natychmiastowym  zabiegu  operacyjnym  metodą
rekonstrukcji przepony.

Zadanie 4.
Z e względu na różnice anatomiczne, udrożnienie dróg oddechowych
małego dziecka podczas skutecznych działań ratunkowych wymaga:

A . silnego  ucisku  na  okolicę  podbródkową  i  wysunięcia
żuchwy ku górze,

B . ułożenia  dziecka  w  pozycji  bocznej  i  podłożenie  pod
żebra zwiniętego koca,

C . podłożenia  pod  plecy  ratowanego  dziecka  koca  lub
ręcznika grubości 2 - 3 cm,

D . wysunięcia  żuchwy  ku  górze  i  nieco  ku  przodowi  oraz
uniesienia klatki piersiowej.



Zadanie 5.
Najczęstszą  przyczyną  (powyżej  50%  przypadków)  występowania
krwistych stolców u niemowląt jest:

A .  martwicze zapalenie jelit,
B.  wgłobienie,
C.  choroba Crohna,
D.  polip odbytnicy.

Zadanie 6.
W  ostrej  niedrożności  mechanicznej  bóle  brzucha mają  charakter
napadowy. Im niżej położona jest przeszkoda, tym przerwy między
bólami, są:

A.  krótsze,
B.  dłuższe,
C.  nie ma przerw, bóle są stałe,
D.  nie ma to znaczenia.

Zadanie 7.
U  dziecka operowanego z  powodu rozszczepu wargi,  bezpośrednio
po zabiegu operacyjnym, szczególną uwagę należy zwrócić na:

A.  utrzymanie drożności dróg oddechowych,
B.  częste pojenie płynami o temperaturze pokojowej,
C.  utrzymanie higieny ciała,
D.  kontrolę stanu krążenia obwodowego.

Zadanie 8.
U  rocznego  dziecka  w  pierwszych  godzinach  po  zabiegu
operacyjnym objawem niebezpiecznym, jest:

A .  utrzymująca się senność,
B.  stały wzrost częstotliwości tętna,
C.  diureza godzinowa 2 ml/kg,
D.  brak przyrostu masy ciała.

Zadanie 9.
Pielęgnacja cewników pozostawionych w drogach moczowych powinna
mieć  na  uwadze  m.  in.  zapobieganie  zakażeniu.  Pielęgniarka  w
profilaktyce  zakażeń  układu  moczowego,  powinna  zwrócić
szczególną uwagę na:

A.  dużą podaż płynów u chorego,
B.  stosowanie zamkniętego systemu drenażu moczu,
C . wymianę  worków  i  cewników  wg  obowiązujących  zasad

aseptyki  i  antyseptyki  oraz  utrzymywanie  drożności
cewników,

D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 10.
O  jakich  odstępach  czasowych  po  podaniu  kolejnych  dawek
profilaktycznych heparyny drobnocząsteczkowej należy pamiętać w
przypadku wyjmowania cewnika zewnątrzoponowego u pacjenta?

A . p o  upływie  6  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  6  h  przed
podaniem kolejnej dawki,

B . p o  upływie  12  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  co
najmniej 12 h przed podaniem kolejnej dawki,

C . p o upływie co najmniej 12 h od ostatniej dawki heparyny
i 6 h przed podaniem następnej dawki,

D . p o  upływie  10  h  od  ostatniej  dawki  heparyny,  a  kolejną
dawkę można podać bezpośrednio po usunięciu.

Zadanie 11.
Jeżeli  u  chorego  z  założonym  wyciągiem  na  kończynę  dolną
obciążniki  powodują  zsuwanie  się  w  dół  łóżka,  należy  zadbać  o
prawidłowy przeciwwyciąg poprzez:

A . usunięcie  takiej  i lości  obciążników,  aby  pacjent  nie
zsuwał się,

B . uniesienie  nożnej  części  łóżka  poprzez  podłożenie
odpowiednich podkładek,

C.  przymocowanie szerokim pasem tułowia pacjenta do łóżka,
D.  zastosowanie stałej blokady linki wyciągu.

Zadanie 12.
Klasyczne objawy zakrzepicy żył chorej kończyny, to:

A .  podwyższona temperatura ciała,
B.  obrzęk kończyny,
C.  tkliwość kończyny podczas badania palpacyjnego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 13.
Przyjmując  do  oddziału  chirurgicznego  noworodka  z  przepukliną
pępowinową o średnicy wrót powyżej 9 mm, należy:

A . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  na  "brzuszku",
zabezpieczyć komfort cieplny, podać mieszankę,

B . zabezpieczyć  worek  przepuklinowy  jałowym  kompresem,
ułożyć  dziecko  w  inkubatorze  w  pozycji  bocznej,  założyć
zgłębnik do żołądka,

C . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  bocznej,  podać
mieszankę zabezpieczyć komfort cieplny,

D.  ułożyć dziecko w inkubatorze.



Zadanie 14.
Bezwzględne  przeciwwskazania  do  zastosowania  przezskórnej
metody usuwania kamieni nerkowych (PCNL), to:

A . kamienie  o  dużej  twardości  nie  poddające  się  kruszeniu
metodą ESWL,

B . stan septyczny układu moczowego, zaburzenia krzepnięcia
krwi, ciąża,

C . kamica  odlewowa  nerki  wypełniająca  poszerzony  układ
kielichowo - miedniczkowy,

D.  kamień w uchyłku kielicha nerkowego.

Zadanie 15.
Przeprowadzenie  badań  w  kierunku  rozpoznania  dysplazji  stawu
biodrowego jest zasadne:

A.  tylko w przypadku dziewczynek,
B.  u wszystkich noworodków i niemowląt,
C.  tylko w przypadku predyspozycji rodzinnych,
D.  tylko w przypadku chłopców.

Zadanie 16.
Przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu magnetycznego
NIE jest:

A .  choroba demielinizacyjna,
B.  klaustrofobia,
C.  proteza oczna, ciała obce w gałce ocznej,
D . obecność  klipsów  naczyniowych  lub  innych  elementów

pooperacyjnych.

Zadanie 17.
Pacjent,  u  którego  planuje  s ię  wytworzenie  stomii  jelitowej  w
czasie  zabiegu  operacyjnego  powinien  mieć  przed  zabiegiem
wyznaczone  miejsce  wyłonienia  stomii  przez  pielęgniarkę.
Miejsce stomii wyznacza się w pozycji:

A .  stojącej i siedzącej,
B.  siedzącej i leżącej,
C.  leżącej i stojącej,
D.  siedzącej, leżącej i stojącej.

Zadanie 18.
D o  powikłań  długotrwałego  utrzymywania  cewnika,  należy
zaliczyć:

A . objawowe  zakażenia  układu  moczowego,  zwężenie  cewki
moczowej, kamicę dróg moczowych,

B.  odleżyny, odparzenia, zniekształcenia cewki moczowej,
C . cienki  strumień  moczu,  ustawiczne  krwawienia  z  dróg

moczowych, nietrzymanie moczu,
D.  zakażenia, nietrzymanie moczu, odleżyny.



Zadanie 19.
Preparatem  krwi  wolnym  od  ryzyka  przeniesienia  chorób
wirusowych jest/są:

A.  koncentrat krwinek czerwonych,
B.  krioprecypitat,
C.  albuminy,
D.  świeżo mrożone osocze.

Zadanie 20.
Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu
jest:

A . zastosowanie  antybiotyków  o  szerokim  spektrum
działania,

B . właściwa terapia płynowa, która ma na celu przywrócenie
objętości  śródnaczyniowej  i  prawidłowej  perfuzji
tkankowej,

C.  zastosowanie intubacji dotchawiczej,
D . oznaczenie  poziomu  elektrolitów,  glukozy,  mocznika,

kreatyniny we krwi.

Zadanie 21.
Karcynogen grupy I w rozwoju gruczolakoraka żołądka to:

A.  tytoń,
B.  Helicobakter Pylorii (HP),
C.  pokarmy bogate w białko zwierzęce,
D.  alkohol.

Zadanie 22.
Trening  pęcherza  moczowego,  w  przypadku  nietrzymania  moczu
polega na:

A.  ustaleniu planowych odstępów czasu między mikcjami,
B . planowym, co tygodniowym wydłużaniu o 15 minut odstępu

czasu między mikcjami,
C . wzmocnieniu kontroli korowej nad mechanizmem czuciowym

pęcherza moczowego,
D.  stosowaniu wszystkich wymienionych.

Zadanie 23.
Prowadząc  usprawnianie  po  urazie  czaszkowo-mózgowym  z
jednoczesnym  wystąpieniem  wysokiego  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego, należy:

A.  wykonywać tylko ćwiczenia bierne,
B.  kontynuować wykonywanie zaleconych ćwiczeń,
C.  zaniechać wszelkich metod usprawniania,
D.  wykonywać tylko ćwiczenia czynne.



Zadanie 24.
Podczas  transportu  chorego  po  zabiegu  torakochirurgicznym  z
bloku operacyjnego do oddziału intensywnej opieki medycznej NIE
należy  zamykać  ani  zaginać  drenów,  gdyż  nawet  minimalny
przeciek powietrza może doprowadzić do powstania:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

Zadanie 25.
"Plastron" to:

A.  pęknięty wrzód,
B.  jedna z metod leczenia wrzodu dwunastnicy,
C.  naciek okołowyrostkowy,
D . jedna  z  metod  lecznia  stosowana  w  perforacji  wrzodu

trawiennego.

Zadanie 26.
Chemioterapia  adiuwancyjna  stosowana  w  skojarzonym  leczeniu
raka żołądka, to chemioterapia:

A.  wspomagająca,
B.  paliatywna,
C.  dopełniająca,
D.  podstawowa.

Zadanie 27.
Pacjentowi,  u  którego  prowadzone  jest  żywienie  dojelitowe  przez
zgłębnik umieszczony w jelicie czczym można podać:

A.  pokarmy zmiksowane i specjalne mieszanki odżywcze,
B.  wyłącznie pokarmy zmiksowane,
C.  wyłącznie fabrycznie przygotowane mieszanki odżywcze,
D.  specjalne mieszanki odżywcze i 20% roztworów glukozy.

Zadanie 28.
Oceniając  stan  zdrowia  chorego  z  pourazową  odmą  opłucnej  w
przypadku  utrzymywania  się  obfitego  przecieku  powietrza  i  nie
rozprężania  się  płuca  pielęgniarka  powinna  wiedzieć,  że  taki
stan może wskazywać na:

A.  rozległe stłuczenie płuca,
B . uszkodzenie  dużego  oskrzela  lub  rozerwanie  płuca  na

znacznej przestrzeni,
C.  stan wypływający ze zbyt intensywnego odsysania,
D . zapalenie  płuc  z  zespołem  ostrej  niewydolności

oddechowej.



Zadanie 29.
Pacjent po zabiegu operacyjnym w znieczuleniu zewnątrzooponowym
lub podpajęczynówkowym przyjmuje pozycję:

A . płaską  na  grzbiecie  lub  boku  z  głową  uniesioną  pod
kątem 30˚,

B.  na plecach z głową uniesioną pod kątem 60˚,
C.  na plecach półwysoką,
D.  na brzuchu z głową na boku.

Zadanie 30.
Zapobiegając  powstawaniu  przykurczy  u  dziecka  oparzonego,
należy:

A . zachęcać  dziecko  do  wykonywania  wczesnych  ruchów
(wprowadzać elementy fizjoterapii),

B . unieruchamić  dziecko  tak,  aby  powstrzymać  je  od
dotykania powierzchni oparzenia,

C . unieruchomić  okolicę  oparzoną  tak,  aby  zmniejszyć
dolegliwości bólowe,

D . dbać  o  utrzymanie  w  czystości  sali ,  w  której  dziecko
przebywa.

Zadanie 31.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania urografii, jest:

A . kamień w moczowodzie, skąpomocz, wiek chorego powyżej
60 roku życia,

B . kamień  w  miedniczce  nerki,  niewydolność  krążenia,
bezmocz,

C . nadczynność gruczołu tarczowego, niewydolność krążenia
i  wątroby,  ciąża,  uczulenie  na  jod,  bezmocz,
zaawansowana mocznica,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 32.
Długość  okresu  niedokrwienia  amputowanej  części  ciała  oraz
rodzaj  tego  niedokrwienia  jest  czynnikiem  decydującym  o
przystąpieniu  do  replantacji.  Niedokrwienie  zimne  (w
fizjologicznym  roztworze  NaCl  o  temperaturze  około  4  stopni)
umożliwia replantację:

A .  palców - nawet po upływie 30 godzin od urazu,
B.  ręki - do 24 godzin od urazu,
C.  kończyny - do 12 godzin od urazu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 33.
Przy  pozajelitowej  podaży  witaminy  A  należy  zwracać  szczególną
uwagę na:

A.  funkcjonowanie zmysłu wzroku,
B.  wydolność wątroby i nerek,
C.  przebieg procesów odpornościowych,
D.  przebieg procesów rozrodczych.

Zadanie 34.
U pacjenta w miejscu wprowadzenia wenflonu wystąpiła zakrzepica
żylna. Zlecony wlew kroplowy należy podłączyć:

A.  powyżej odczynu zapalnego,
B.  do innego naczynia żylnego,
C.  poniżej odczynu zapalnego,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 35.
U  pacjentów  po  implantacji  endoprotezy,  przy  prawidłowym  jej
doborze,  u  których  okres  pooperacyjny  przebiega  bez  powikłań,
odstawienie  przez  pacjenta  jednej  laski  łokciowej  powinno
nastąpić:

A.  po ustąpieniu bólu rany pooperacyjnej,
B.  z chwilą wystąpienia poprawy siły mięśniowej,
C.  gdy chód pacjenta stanie się stabilny,
D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 36.
Złamania stabilne kręgosłupa leczy się:

A . zachowawczo  przez  założenie  odpowiedniego  gorsetu
gipsowego lub ortopedycznego,

B . operacyjnie,  którego  celem  jest  usztywnienie
uszkodzonego miejsca,

C . operacyjnie,  którego  celem  jest  odbarczenie  rdzenia
kręgowego,

D . zachowawczo  poprzez  leczenie  spoczynkowe,
unieruchamiające kręgosłup.

Zadanie 37.
Odleżyna powstaje w wyniku:

A.  zaburzeń ukrwienia wywołanego uciskiem,
B.  zaburzeń ukrwienia wywołanego zakrzepem,
C . zaburzeń ukrwienia spowodowanego niedrożnością naczynia

wieńcowatego,
D . nadmiernie  miejscowego  gromadzenia  się  tkanki

tłuszczowej.



Zadanie 38.
N a  czym  polega  przygotowanie  pola  operacyjnego  do  zabiegu
pomostowania tętnic wieńcowych?

A.  kąpieli całego ciała, strzyżeniu klatki piersiowej,
B . kąpieli  chorego,  strzyżeniu  klatki  piersiowej  oraz

pachwin,
C.  dokładnym umyciu klatki piersiowej i jej strzyżeniu,
D . kąpieli  całego  ciała,  strzyżeniu  klatki  piersiowej,

pachwin oraz obu kończyn dolnych.

Zadanie 39.
Pacjent  po  operacji  na  przewodzie  pokarmowym  z  założoną
gastrostomią.  Pierwszy  posiłek  należy  podać  w  następujący
sposób:

A . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  50  ml  wody
przegotowanej,  następne  porcje  zwiększa  się  obserwując,
czy  nie  wypływa  treść  koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma
uczucia rozpierania w żołądku,

B . podać ok. 150 ml wody przegotowanej, następna porcja po
upływie  30  minut,  obserwując,  czy  nie  wypływa  treść
koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  zalegania
żołądkowego,

C . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  50  ml  kleiku,  następne
porcje  zwiększa  się  obserwując,  czy  nie  wypływa  treść
koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  rozpierania  w
żołądku,

D . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  250  ml  wody
przegotowanej,  obserwując  czy  nie  wypływa  treść  koło
przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  rozpierania  w
żołądku.

Zadanie 40.
Przygotowując 8-letnie dziecko do cystoskopii, należy:

A.  wykonać enemę wieczorem i rano w dniu badania,
B.  podać 0,5 l płynu obojętnego do wypicia,
C.  w dniu badania pozostawić je na czczo,
D.  wykonać płukanie pęcherza moczowego.

Zadanie 41.
Przyczyną zasadowicy oddechowej może być:

A.  niedostateczna wentylacja płuc,
B.  nadmierna wentylacja płuc,
C.  zatrucia,
D.  obfite wymioty.



Zadanie 42.
Sód w organizmie zapewnia:

A.  ciśnienie osmotyczne,
B.  osmolarność osocza,
C.  przewodnictwo nerwowe,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 43.
Jaka  technika  uciskania  klatki  piersiowej  u  niemowląt  powinna
być  zastosowana  podczas  reanimacji  prowadzonej  przez  dwóch  i
więcej ratowników zgodnie z wytycznymi 2010?

A.  uciskanie klatki piersiowej dwoma palcami,
B.  uciskanie klatki piersiowej jedną ręką,
C . uciskanie  dwoma  kciukami  i  dłonią  obejmujących  klatkę

piersiową,
D.  uciskanie dwoma kciukami na środku klatki piersiowej.

Zadanie 44.
Przyczyną  znacznego  stopnia  zaburzeń  hemodynamicznych,
wymagających uzupełnień u  noworodka,  jest  utrata  krwi  w  ilości
około:

A.  30 ml,
B.  50 ml,
C.  100 ml,
D.  150 ml.

Zadanie 45.
U  pacjenta  przyjętego  do  operacji  z  powodu  niedrożności  niskiej
jelita, w okresie przedoperacyjnym należy uzupełnić:

A .  wapń i magnez,
B.  sód i potas,
C.  chlor i sód,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 46.
Kontrapulsacja  wewnątrzaortalna  jest  metodą  leczenia
niewydolności  serca.  Istotnym,  możliwym  powikłaniem,  na  które
pielęgniarka obserwująca pacjenta, powinna zwrócić uwagę, jest:

A .  niedowład kończyny,
B.  niedokrwienie kończyny,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.



Zadanie 47.
P o przeprowadzonym zabiegu wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej
należy wiedzieć, że NIE wolno:

A . utrzymywać  ręki,  na  której  wytworzona  jest  przetoka  w
elewacji,

B . zakładać ciasnych opatrunków obejmujących obwód ręki i
pozwalać choremu leżeć na operowanej ręce,

C . sprawdzać  przepływu  krwi  przez  przetokę  (przez
wyczuwanie  wibracji  w  miejscu  wytworzonej  przetoki,
oraz przez wysłuchiwanie towarzyszącego pomruku),

D . poruszać  ręką  i  wykonywać  prostych  czynności  np.
używania sztućców przez kilkanaście godzin po wykonanym
zabiegu.

Zadanie 48.
Szczególną uwagę u dziecka ciężko oparzonego należy zwrócić na:

A . senność,  kontakt  z  otoczeniem,  wielkość  źrenic,  i lość
oddechów, leukocytozę,

B . kolor  skóry,  stopień  niepokoju,  pomiar  ciśnienia
tętniczego krwi i tętna, godzinową diurezę, hematokryt,

C . pobudzenie/śpiączkę,  poziom  białka  w  moczu,  stan
świadomości, zabarwienie moczu, HDL, LDL,

D . OB,  poziom  glukozy  we  krwi,  ciężar  właściwy  moczu,
ciśnienie centralne żylne, aktywność.

Zadanie 49.
Objawy zatoru tłuszczowego, to:

A .  wysypka i wybroczyny na twarzy, szyi i spojówkach,
B.  objawy niewydolności układu oddechowego,
C . pojawienie  s ię  kuleczek  tłuszczu  w  moczu  krwi  i

plwocinie,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 50.
W bezpośrednim okresie pooperacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka
zwichnięcia  endoprotezy  po  totalnej  alloplastyce  stawu
biodrowego, pacjent powinien unikać nadmiernego połączenia:

A.  zgięcia, rotacji wewnętrznej i przywiedzenia,
B.  wyprostu, rotacji zewnętrznej i przywiedzenia,
C.  przywiedzenia i wyprostu,
D . zgięcia,  rotacji  wewnętrznej  i  przywiedzenia  oraz

połączenia  nadmiernego  wyprostu,  rotacji  zewnętrznej  i
przywiedzenia.



Zadanie 51.
Zapotrzebowanie podstawowe na płyny u osób dorosłych wynosi:

A .  8 ml/kg mc./h,
B.  6 ml/kg mc./h,
C.  4 ml/kg mc./h,
D.  2 ml/kg mc./h.

Zadanie 52.
Profilaktyka powikłań ze strony układu oddechowego polega min.
n a  oklepywaniu  klatki  piersiowej  u  chorych  leżących  i  mało
mobilnych.  Nie  oklepuje  s ię  klatki  piersiowej  u  pacjentów  po
operacjach:

A.  w obrębie jamy brzusznej,
B.  kardiochirurgicznych,
C.  ortopedycznych w górnej połowie ciała,
D.  torakochirurgicznych.

Zadanie 53.
"Dumping syndrome" występuje u pacjentów:

A.  po zabiegach operacyjnych w obrębie żołądka,
B . cierpiących z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego i/lub

dróg żółciowych,
C.  po operacji na jelicie cienkim,
D.  chorujących na zapalenie błony śluzowej żołądka.

Zadanie 54.
Pielęgniarka  w  opiece  pooperacyjnej  nad  pacjentem  po
elektroresekcji  guza  prostaty,  oprócz  standardowej  obserwacji
niepokojących  objawów  ze  strony  układu  moczowego,  powinna
zwrócić  szczególną  uwagę  na  czynność  serca,  ze  względu  na
możliwość wystąpienia:

A.  hiponatremii,
B.  hiperkaliemii,
C.  hipokaliemii,
D.  hipernatremii.



Zadanie 55.
Pacjentowi z nawracająca kamicą moczanową, NIE zaleca się:

A . przyjmowania  większej  i lości  płynów,  warzyw,  owoców,
potraw mącznych kasz, mleka,

B . diety  z  dużą  zawartością  związków  purynowych
występujących w podrobach mięsnych, czekoladzie, kakao,
kawie, mocnej herbacie,

C . diety  ograniczającej  zawartość  związków  purynowych
występujących w podrobach mięsnych, czekoladzie, kakao,
kawie, herbacie, rybach,

D . stosowania  leków  zwiększających  wydalanie  substancji
tworzących kamienie.

Zadanie 56.
Wysoka  gorączka  u  chorego  po  złamaniu  otwartym kości  udowej,
połączonym z zanieczyszczeniem rany może sygnalizować początek:

A.  agresywnej infekcji tkanek miękkich,
B.  zgorzeli gazowej,
C.  martwiczego zapalenia powięzi,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 57.
Założony  rozrusznik  serca  stanowi  przeciwwskazanie  do
wykonania:

A.  oklepywania klatki piersiowej,
B.  masażu pleców i pośladków,
C.  gimnastyki oddechowej,
D.  ćwiczeń biernych.

Zadanie 58.
Czas i przebieg gojenia się rany zależy od:

A . rodzaju,  rozmiaru,  kształtu,  i lości  uszkodzonych
tkanek,  ciał  obcych,  warunków  odpływu  wydzieliny  oraz
stanu ukrwienia okolicy rany i zakażenia,

B . rodzaju,  oczyszczenia  rany,  prawidłowo  założonego
opatrunku i szwów,

C . rodzaju,  stopnia  ukrwienia,  szczelnego  zszycia  rany,
wieku pacjenta i chorób współistniejących,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 59.
Dokładne  monitorowanie  hemodynamiczne  stanu  pacjenta  po
operacjach  kardiochirurgicznych  umożliwia  szybką  reakcję  na
zaobserwowane nieprawidłowości i pozwala im w porę zapobiegać.
U  chorych z  niewydolnością  lewokomorową i  tendencją  spadkową
ciśnienia  tętniczego  krwi,  precyzyjnej  oceny  hemodynamicznej
dostarcza:

A.  kontrapulsacja wewnątrzaortalna,
B.  pomiar ciśnienia zaklinowania (cewnik Swana-Ganza),
C.  pomiar ciśnienia metodą krwawą,
D.  wspomaganie lewokomorowe.

Zadanie 60.
I l e  pokarmu  należy  podać  maksymalnie  jednorazowo  pacjentowi
karmionemu przez  zgłębnik  żołądkowy metodą  porcji  w  ciągu  pół
godziny?

A.  200-250 ml,
B.  300-350 ml,
C.  400-450 ml,
D.  500 ml.

Zadanie 61.
Pacjent  w  I I  dobie  po  operacji  ma  założony  zgłębnik  w  celu
odciążenia  przewodu  pokarmowego  z  zalegającej  treści.
Zapobiegając powikłaniom płucnym, należy zastosować:

A . ułożenie  chorego  w  pozycji  półwysokiej,  gimnastykę
oddechową,

B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej,  zgłębnik  o  wąskim
przekroju,

C . naukę  techniki  oddychania  polegającej  na  spłyceniu
oddechu,

D . przepłukiwanie  zgłębnika  po  każdej  porcji  jedzenia
podanej choremu.

Zadanie 62.
Który  stopień  zaawansowania  odleżyn  według  klasyfikacji
Torrance'a  przedstawia  poniższy  opis?  äOwrzodzenie  -
Uszkodzenie  na  całej  grubości  skóry  do  granicy  z  tkanką
podskórną.  Brzegi  rany  są  dobrze  odgraniczone,  otoczone
obrzękiem  i  rumieniem.  Dno  rany  jest  wypełnione  czerwoną
ziarniną lub żółtymi masami rozpadających się tkanek.ö?

A.  stopień 2,
B.  stopień 3,
C.  stopień 5,
D.  stopień 7.



Zadanie 63.
Trwałe  nieodwracalne  ustanie  czynności  mózgu  w  celu  pobrania
komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia, stwierdza:

A . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  oraz
jednego specjalisty w dziedzinie chirurgii,

B . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

C . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  oraz
jednego  specjalisty  w  dziedzinie  neurologii  lub
neurochirurgii,

D . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  oraz
jednego specjalisty w dziedzinie transplantologii.

Zadanie 64.
Złamania podokostnowe typu "zielonej  gałązki"  charakterystyczne
są dla:

A.  kobiet,
B.  mężczyzn,
C.  dzieci,
D.  ludzi starszych.

Zadanie 65.
Objawami  sugerującymi  wystąpienie  powikłań  po  założeniu
opatrunku  unieruchamiającego  na  kończynie,  są  wszystkie
wymieniowe, Z WYJĄTKIEM:

A.  zaburzenia ruchów palców,
B.  zaburzenia czucia na obwodzie kończyny,
C.  zasinienia skóry stopy lub ręki,
D.  braku bólu kończyny.



Zadanie 66.
Odma zastawkowa powstaje w wyniku:

A . przedostania  się  do  opłucnej  pewnej  i lości  powietrza
bez  braku  możliwości  swobodnego  przechodzenia  tego
powietrza do atmosfery i z powrotem,

B . jednokierunkowej  możliwości  wlotu  powietrza  do
opłucnej,

C.  przedostania się powietrza do tkanki podskórnej,
D . stałej  łączności  jamy  opłucnej  z  atmosferą,  co  pozwala

n a  swobodne  wpływanie  i  wypływanie  powietrza  do
opłucnej.

Zadanie 67.
W opiece nad chorymi w podeszłym wieku bardzo duże znaczenie ma
profilaktyka  powikłań  w  okresie  okołooperacyjnym.  Zaleca  się
działania wszystkie wymienione, z WYJĄTKIEM:

A.  wczesnego uruchamiania,
B.  unikania ryzyka zaburzeń psychicznych,
C.  krótszego utrzymywania szwów skórnych,
D.  stałej obecności przy chorym pielęgniarki.

Zadanie 68.
Metodą termiczną hamowania krwawienia z przewodu pokarmowego
NIE jest:

A .  elektrokoagulacja,
B.  termokoagulacja,
C.  skleroterapia,
D.  koagulacja laserem Nd:YAG.

Zadanie 69.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A . oparzenie  zasadami  sięga  znacznie  głębiej  w  tkanki  niż
oparzenie kwasami,

B . oparzenie  kwasami  sięga  znacznie  głębiej  w  tkanki  niż
oparzenie zasadami,

C . głębokość uszkodzeń nie zależy od czynnika wywołującego
oparzenie,

D.  oparzenie zasadami prowadzi do koagulacji białka.



Zadanie 70.
Celem przedoperacyjnej rehabilitacji oddechowej jest nauka:

A.  oddychania przy użyciu przepony i pokasływania,
B . szybkiego  i  płytkiego  oddechu,  nie  powodującego

dolegliwości bólowych,
C . głębokich oddechów z wykorzystaniem przepony i unikania

kaszlu,
D . oddychania  przy  użyciu  przepony,  prawidłowej  techniki

inhalacji,  skutecznego  kaszlu,  niefarmakologicznych
sposobów zwalczania bólu i ochrony miejsca operowanego.

Zadanie 71.
Do zakrzepicy żył głębokich dochodzi w efekcie:

A .  zastoju żylnego,
B.  nieprawidłowości w budowie ściany żylnej,
C.  zmian w składzie krwi,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 72.
Osocze rozmraża się w temperaturze:

A.  pokojowej,
B.  37˚C,
C.  60˚C,
D.  80˚C.

Zadanie 73.
Najważniejsze  przeciwwskazania  do  uruchomienia  chorego
leczonego w oddziale chirurgii są następujące:

A.  bradykardia <35 uderzeń/min.,
B.  stan podgorączkowy, nudności, ból głowy,
C.  niestabilne nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 74.
Wstrząs septyczny charakteryzuje się:

A .  ciśnieniem tętniczym krwi poniżej 90 mmHg,
B.  temperaturą powyżej 39˚C lub poniżej 36.6˚C,
C . zaburzeniami oddychania (tachypnoe) lub/i zaburzeniami

krążenia (tachykardia),
D.  wszystkimi powyższymi.



Zadanie 75.
Chory,  przyjmujący  doustnie  antykoagulant,  powinien  stosować
dietę:

A . zrównoważoną  i  ograniczać  w  niej  spożywanie  zielonych
warzyw  i  olejów  roślinnych  zawierających  dużo  witaminy
K ,

B . z  ograniczonym  spożywaniem  tłuszczów  zwierzęcych  na
rzecz olejów roślinnych i spożywać duże ilości warzyw,

C . lekkostrawną,  unikać  pokarmów  ciężkostrawnych  i
wzdymających,

D . urozmaiconą, bogatą w błonnik i  witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach.

Zadanie 76.
Hemodilutio, to:

A . wcześniejsze  pobranie  i  konserwowanie  pełnej  krwi
pacjenta,

B . upuszczenie  krwi  pacjenta  i  uzupełnienie  je j  płynem
Ringera,

C.  wykorzystanie krwi traconej przez chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 77.
Wczesny  zabieg  operacyjny  przepukliny  oponowo-rdzeniowej  w
okolicy  lędźwiowo-krzyżowej  (w  ciągu  pierwszych  48  godzin
życia) u noworodka, ma na celu zabezpieczenie przed:

A.  infekcją ośrodkowego układu nerwowego,
B.  rozwojem małogłowia,
C.  wystąpieniem zniekształceń kończyn dolnych,
D.  zaburzeniami oddawania moczu.

Zadanie 78.
Zmniejszenie dolegliwości bólowych przy złamaniu kilku żeber po
jednej stronie klatki piersiowej uzyskuje się poprzez:

A.  zastosowanie okrężnego opatrunku przylepcowego,
B.  podawanie podpajęczynówkowe opatów,
C . znieczulenie  przewodowe  nerwów  międzyżebrowych  oraz

podanie analgetyków,
D.  częste odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych.

Zadanie 79.
W  czasie  badań  endoskopowych  jest  możliwość  zakażenia
następującymi wirusami:

A.  HBV i HCV,
B.  HIV,
C.  HAV, HEV oraz HIV
D.  HBV, HCV oraz HIV,



Zadanie 80.
Najkorzystniejszym okresem do wymiany worków urostomijnych, są
godziny:

A.  popołudniowe, po spożyciu posiłku i krótkim odpoczynku,
B.  wieczorne, przed udaniem się na spoczynek,
C . poranne,  przed  przyjęciem  płynów,  kiedy  przetoka  jest

mniej aktywna,
D.  poranne, po spożyciu posiłku i krótkim spacerze.

Zadanie 81.
Przeszczepianie  tkanki  allogennej  to  przeniesienie  tkanki  lub
narządu:

A.  biorcy z jednego miejsca organizmu w drugie,
B.  między osobnikami identycznymi genetycznie,
C.  między osobnikami dwu różnych gatunków,
D . między  osobnikami  tego  samego  gatunku  chociaż

odmiennymi genetycznie.

Zadanie 82.
Pielęgniarka  opiekująca  się  chorym z  raną  oparzeniową,  powinna
pamiętać,  że  bezpośrednio  przed  zmianą  opatrunku  należy
pacjentowi:

A . dokładnie  oczyścić  ranę  z  zanieczyszczeń  i  strzępków
naskórka,

B . podać  zgodnie  ze  zleceniem  lekarza,  lek  przeciwbólowy  -
najlepiej z 15-30 minutowym wyprzedzeniem,

C . ogolić  włosy  z  okolic  rany  przed  założeniem  ponownego
opatrunku,

D.  nawilżyć poprzedni opatrunek solą fizjologiczną.

Zadanie 83.
Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:

A.  zaników mięśniowych, odwapnienia kości, odleżyn,
B . niedokrwienia  kończyny,  zaniku  kości,  odwapnienia

kości,
C.  zaburzeń ukrwienia kończyny, obrzęku, porażenia nerwu,
D . zakrzepicy  żył  głębokich,  zwłóknienia  torebek

stawowych, obrzęku.



Zadanie 84.
Pourazowy  wyciek  płynu  mózgowo-rdzeniowego  z  przewodów
nosowych,  usznych lub spływanie płynu po tylnej  ścianie  gardła,
jest objawem wskazującym na:

A.  wgniecenie kości czaszki,
B.  złamanie podstawy czaszki z uszkodzeniem opony twardej,
C . krwawienie  podpajęczynówkowe  z  powstaniem  krwiaka

wewnątrzmózgowego,
D.  krwawienie dokomorowe.

Zadanie 85.
Stulejka jest:

A . wadą  rozwojową  powstałą  w  wyniku  niecałkowitego
zamknięcia  s ię  rynienki  cewkowej  po  stronie  brzusznej
prącia,

B . wadą  wrodzoną  występującą  tylko  u  chłopców  w  postaci
fałdu błony śluzowej, umiejscowionego w cewce tylnej,

C.  jedną z postaci zaburzeń zstępowania jądra,
D . stanem  znacznego  zwężenia  napletka,  uniemożliwiającym

uwidocznienie  ujścia  cewki  moczowej  u  niemowląt,  a
całej żołędzi po 2 rż.

Zadanie 86.
Do żył obwodowych w żywieniu pozajelitowym podajemy roztwory:

A.  o osmolarności > 800mOsm/l,
B.  o osmolarności < 800mOsm/l,
C.  o niskiej zawartości kalorii i azotu,
D.  prawidłowe B i C.

Zadanie 87.
U osób starszych początek działania leku jest:

A .  opóźniony, a działanie wydłużone,
B.  przyspieszony, a działanie krótkotrwałe,
C.  opóźniony i działanie krótkotrwałe,
D.  zależne od rodzaju podawanego leku.

Zadanie 88.
Zespół Arnolda-Chiariego, charakteryzuje się:

A .  zaburzonym przepływem płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  zaburzonym przewodnictwem nerwowym,
C.  jatrogennym zapaleniem jelit,
D.  zanikiem tkanki mięśniowej.



Zadanie 89.
Jatrogenna hipokaliemia może wystąpić:

A.  w oparzeniach,
B.  po środkach moczopędnych,
C.  w urazach,
D.  w chorobach przewodu pokarmowego.

Zadanie 90.
Podstawowym objawem klinicznym raka pęcherza moczowego jest/są:

A.  nasilone objawy dyzuryczne,
B.  bezbolesny krwiomocz,
C.  oddawanie moczu w nocy,
D.  nietrzymanie moczu.

Zadanie 91.
Doraźna pomoc w odmrożeniu, to:

A . szybkie  rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,
masowanie,

B . bardzo  wolne  ogrzewanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  20°  do  45°),  które  stosujemy  jak  nadłużej,
żeby utrzymać ciepło,

C . natychmiastowe  ogrzanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  25°  do  40°)  wilgotnymi  środkami
rozgrzewającymi  (kąpiel,  okłady),  które  stosujemy  tylko
d o  uzyskania  ogrzania  tkanek,  ponieważ  zbyt  długie
ogrzewanie jest szkodliwe,

D . rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,  podawanie
ciepłych  napojów,  w  tej  sytuacji  wskazane  również
podanie alkoholu.

Zadanie 92.
Do zakażeń beztlenowych rany należą:

A.  ropień i ropowica,
B.  zanokcica i zastrzał,
C.  tężec i zgorzel gazowa,
D.  czyrak.

Zadanie 93.
W celu uśmierzenia bólu pooperacyjnego można stosować PCA. Co
oznacza skrót PCA?

A . leczenie polegające na podawaniu leków przeciwbólowych
drogą dokanałową,

B.  analgezję "sterowaną przez chorego",
C.  termoterapię,
D . leczenie polegające na podawaniu leków przeciwbólowych

drogą dożylną i dokanałową.



Zadanie 94.
Badaniem obowiązkowym w diagnostyce łagodnego rozrostu stercza,
jest:

A .  badanie per rectum, wywiad lekarski,
B.  badanie ogólne moczu, określenie czynności nerek,
C . oznaczenie  stężenia  swoistego  antygenu  sterczowego  PSA

w surowicy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 95.
Do objawów zatoru tętnicy płucnej NIE zalicza się:

A .  bradykardii,
B.  przyspieszonej czynności serca,
C.  bólu w klatce piersiowej,
D.  duszności.

Zadanie 96.
W  leczeniu  oparzeń  za  pomocą  opatrunków stosuje  s ię  opatrunki
wilgotne, które:

A . ułatwiają  wchłanianie  stosowanego  leku,  powodują
zmniejszenie bólu,

B . przy zmianie opatrunku zmniejszają możliwość powtórnego
uszkodzenia skóry,

C.  nie hamują procesu naskórkowania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 97.
Objawy wskazujące na wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika
to :

A.  wymioty fusowate,
B.  wymioty chlustające,
C.  częste ulewania,
D.  występowanie czkawki.

Zadanie 98.
Największej  utraty  krwi  w  przypadku  złamań  kości,  należy  się
spodziewać w złamaniu:

A.  kilku kręgów i żeber,
B.  kości udowej,
C.  obu kości przedramienia,
D.  miednicy.



Zadanie 99.
Częstym  powikłaniem  po  operacjach  kardiochirurgicznych  jest
tamponada serca. Objawem sugerującym powstanie tamponady, zanim
zostaną wykonane badania diagnostyczne, jest:

A . zwiększony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

B . nagłe  zatrzymanie  drenażu  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

C . zmniejszony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

D.  ocena drenażu nie ma istotnego znaczenia.

Zadanie 100.
Wśród łagodnych nowotworów stercza wyróżnia się:

A .  raka stercza, mięsaka stercza,
B.  mięsaka gładkokomórkowego, gruczolaka,
C.  naczyniaki, brodawczaki,
D.  mięśniaki, naczyniaki.

Zadanie 101.
Pielęgnując  dziecko  z  podejrzeniem  uszkodzenia  narządów  jamy
brzusznej, przede wszystkim należy:

A.  zapewnić odpowiednią ilość płynów do przetaczania,
B.  przygotować odpowiednią ilość środków przeciwbólowych,
C . systematycznie  kontrolować  ciśnienie  tętnicze  krwi,

tętno, diurezę,
D.  prowadzić gimnastykę oddechową.

Zadanie 102.
Wskaż właściwe zalecenia dotyczące pielęgnacji protezy piersi.

A . z e  względu  na  możliwość  uszkodzenia  protezy  nie  należy
stosować na pływalni lub podczas kąpieli w morzu,

B . z e  względu  na  możliwość  uszkodzenia  protezy  nie  można
stosować podczas kąpieli słonecznych,

C . protezę należy codziennie myć mydłem, spłukiwać wodą i
osuszać ręcznikiem frotte,

D . protezę  należy  codziennie  dezynfekować  łagodnym
preparatem  na  bazie  alkoholu,  pozostawiać  do
wyschnięcia, a następnie talkować.

Zadanie 103.
Przeciwwskazaniem  do  wykonania  oklepywania  klatki  piersiowej,
jest:

A .  uraz czaszkowo-mózgowy,
B.  strumectomia,
C.  padaczka,
D.  zapalenie płuc.



Zadanie 104.
Według  standardów  żywienia  dojelitowego,  jedynym  pewnym
potwierdzeniem  prawidłowej  lokalizacji  końca  zgłębnika
wprowadzanego w celu żywienia dożołądkowego jest:

A .  prześwietlenie z podaniem kontrastu przez zgłębnik,
B.  osłuchanie nadbrzusza stetoskopem po podaniu powietrza,
C.  aspirowanie treści żołądkowej i sprawdzenie jej pH,
D.  odgłos bulgotania w żołądku po podaniu 50 ml wody.

Zadanie 105.
Niepokojącą  objętością  krwi  pojawiającą  się  w  ciągu  godziny  w
drenażu po zabiegu torakochirurgicznym i  zmuszającą lekarzy do
rozważenia konieczności reoperacji, jest objętość powyżej:

A .  100 ml,
B.  150 ml,
C.  200 ml,
D.  250 ml.

Zadanie 106.
Czynniki  epidemiologiczne,  tzw.  zewnętrzne,  sprzyjające
rozwojowi kamicy moczowej, to:

A .  siedzący tryb życia (pracy),
B.  mała ilość spożywanych płynów, dieta bogatobiałkowa,
C.  czynniki rasowe i dziedziczne,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 107.
Do powikłań gojenia się rany pooperacyjnej należą:

A.  zakażenia, rozejście brzegów rany, ewentracja, krwotok,
B.  sączenie treści, ropień, czasami czyrak,
C.  zaczerwienienie, zakażenie grzybicze,
D . nasilający  się  ból  pooperacyjny,  trudności  w

oddychaniu.

Zadanie 108.
Podejrzenie raka piersi mogą nasuwać zmiany skórne, takie jak:

A.  miejscowe zaczerwienienie skóry piersi i gorączka,
B.  wciągnięcie skóry,
C.  objaw "skórki pomarańczy",
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.



Zadanie 109.
Podając  choremu  tlen  przez  cewnik  do  nosa  pielęgniarka  ustala
szybkość przepływu tlenu na:

A.  10 - 15 l/min,
B.  5 - 10 l/min,
C.  4 - 8 l/min,
D.  2 - 4 l/min.

Zadanie 110.
W  chirurgii  onkologicznej  operacje,  których  celem  jest
usunięcie  zmian  niebędących  zmianami  złośliwymi,  ale  które
pozostawione  bez  leczenia  mogą  ulec  przemianie  w  postać
złośliwą, to operacje:

A .  profilaktyczne,
B.  diagnostyczne,
C.  łagodzące,
D.  lecznicze oszczędzające.

Zadanie 111.
Sposoby wytwarzania przepływu podczas stałego płukania pęcherza
moczowego (najczęściej po wyłuszczeniu gruczolaka stercza), to:

A .  dwubieżny cewnik Foleya,
B.  dwa cewniki: w przetoce nadłonowej i w cewce moczowej,
C.  cewnik moczowodowy podwójnie zagięty (pig-tail),
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 112.
Pacjent  z  założonym  drenażem  opłucnowym,  powinien  zostać
ułożony w pozycji:

A .  płaskiej na wznak,
B.  z uniesieniem głowy o około 30˚, na zdrowym boku,
C . półsiedzącej  z  umieszczeniem zestawu  około  1  m  poniżej

poziomu klatki piersiowej,
D . siedzącej  z  umieszczeniem  zestawu  około  30  cm  poniżej

poziomu klatki piersiowej.

Zadanie 113.
Objawy hipokaliemii to:

A .  nadmierna pobudliwość, przyspieszenie tętna,
B.  wzmożone napięcie mięśniowe,
C.  zaburzenia rytmu serca, wzmożone napięcie mięśniowe,
D.  osłabienie mięśniowe, senność.



Zadanie 114.
Obserwując  pacjenta  po  zabiegu  PCNL  (przezskórna
nefrolitotrypsja),  należy  zwrócić  uwagę  na  nasilenie
krwawienia, z:

A .  przetoki nerkowej,
B.  dróg rodnych,
C.  przewodu pokarmowego,
D.  przetoki nadłonowej.

Zadanie 115.
Ekstrakcja  zęba  przeprowadzona  u  pacjenta  z  nadczynnością
tarczycy grozi wystąpieniem:

A.  przełomu tarczycowego,
B.  przełomu tyreometabolicznego,
C.  wola Hashimoto,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 116.
Pacjent  miał  wykonane  badanie  angiograficzne,  w  czasie  którego
nakłuto  tętnicę  udową  i  podano  środek  kontrastowy.  Proszę
wskazać prawidłowe postępowanie po badaniu:

A.  pacjent może przyjmować posiłki i może pić,
B.  pacjent powinien leżeć przez 24 godziny,
C . pacjent  powinien  leżeć  przez  24  godziny  płasko,  nie

może zginać kończyn,
D.  należy kontrolować opatrunek uciskowy w pachwinie.

Zadanie 117.
Występowanie smolistych stolców u pacjenta, świadczy o:

A.  szczelinie odbytu,
B.  polipowatości jelita grubego,
C.  krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
D.  żylakach odbytu.

Zadanie 118.
Podczas nakładania opatrunku hydrokoloidowego na ranę,  należy
bezwzględnie zachować margines poza krawędź rany sięgający:

A.  0,5 - 1 cm,
B.  1 - 2 cm,
C.  2 - 3 cm,
D.  4 - 5 cm.



Zadanie 119.
Prowadząc bilans płynów u chorego, należy uwzględnić:

A . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu,

B . objętość  płynów  i  rodzaj  płynów  przetoczonych  dożylnie,
i lość  wydalonego  moczu,  i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,
drenu, przetoki jelitowej,

C . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydalonego  moczu,
i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,  drenu,  przetoki
jelitowej,

D . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydzieliny  ze
zgłębnika, drenu, przetoki jelitowej.

Zadanie 120.
U dziecka z chorobą Hirschsprunga, najczęściej jest wyłaniana:

A.  przetoka,
B.  urostomia,
C.  il leostomia,
D.  kolostomia (przetoka kałowa).

Zadanie 121.
16-letnia  dziewczyna  została  przyjęta  na  oddział  z  powodu
połknięcia  ciała  obcego  -  igły.  Badanie  radiologiczne
potwierdziło,  że  przedmiot  znajduje  s ię  w  jelicie.  Pielęgniarka
opiekująca się pacjentką może:

A.  podać środki przeczyszczające,
B.  wykonać enemę,
C . obserwować  czy  nie  występują  objawy  kliniczne

świadczące o niedrożności lub przebiciu ściany przewodu
pokarmowego,

D . poprosić  aby  pacjentka  codziennie  zgłaszała  się  na
badanie kontrolne do szpitala.

Zadanie 122.
Rolą  pielęgniarki,  w  zapobieganiu  zakrzepowemu  zapaleniu  żył
kończyn dolnych u chorych po zabiegach operacyjnych, jest:

A .  wczesne uruchamianie chorego,
B.  unieruchomienie chorego w łóżku,
C . wykonywanie  wszystkich  czynności  higienicznych  przy

chorym,
D.  ułożenie kończyny na szynie.



Zadanie 123.
Samobadanie  piersi  jest  prostą  metodą  wczesnego  wykrywania
zmian w piersi i powinno być wykonywane przez kobiety:

A . p o  ukończeniu  20  roku  życia,  systematycznie  1  raz  w
miesiącu, bezpośrednio po miesiączce,

B . p o  ukończeniu  15  roku  życia,  systematycznie  2  razy  w
miesiącu, przed i po miesiączce,

C.  po ukończeniu 20 roku życia, codziennie,
D . p o  ukończeniu  35  roku  życia,  systematycznie  kilka  razy

w miesiącu.

Zadanie 124.
D o określenia aktywności krwawienia z wrzodu służy powszechnie
stosowana skala:

A.  Forresta,
B.  Glasgow,
C.  Apache II,
D.  ASA.

Zadanie 125.
Do składowych układu hemostazy należą naczynia krwionośne oraz:

A.  krwinki płytkowe, osoczowe mechanizmy krzepnięcia,
B.  krwinki płytkowe, białkowe mechanizmy krzepnięcia,
C.  krwinki czerwone, osoczowe mechanizmy krzepnięcia,
D.  krwinki białe, osoczowe mechanizm krzepnięcia.

Zadanie 126.
U  chorych  ze  wstrząśnieniem  mózgu,  u  których  jest  rozpoznane
lub  podejrzane  złamanie  dołu  przedniego  czaszki,  NIE  zaleca  się
wykonania:

A.  cewnikowania pęcherza moczowego,
B.  punkcji lędźwiowej,
C.  zgłębnikowania żołądka przez nos,
D.  zgłębnikowania żołądka przez usta.

Zadanie 127.
Zaleceniem  Polskiego  Towarzystwa  Żywienia  Pozajelitowego  i
Dojelitowego  jest,  aby  każdy  dorosły  chory  przyjmowany  do
leczenia  szpitalnego  poddany  był  ocenie  stanu  odżywienia,  za
pomocą:

A . formularza  Subiektywnej  Globalnej  Ocenie  Stanu
Odżywienia (SGA) lub siatki centylowej,

B.  współczynnika masy ciała (WCM) na siatce centylowej,
C . formularza NRS 2002 lub Subiektywnej Globalnej  Ocenie

Stanu Odżywienia (SGA),
D . formularza  Minimalnej  Oceny  Stanu  Odżywienia  (MNA)  i

siatki centylowej.



Zadanie 128.
Klasyfikacja  Trapnella  w  czterostopniowej  skali  jest  stosowana
do oceny:

A.  ciężkości obrażeń,
B . zagrożenia  i  przebiegu  zapalenia  żył  związanego  z

kaniulacją,
C.  ostrego zapalenia trzustki,
D.  odleżyn.

Zadanie 129.
Profilaktyka infekcji HCV w warunkach szpitalnych, polega na:

A.  badaniu dawców krwi na obecność przeciwciał anty HCV,
B . stosowaniu  sprzętu  jednorazowego  użytku  we  wszystkich

możliwych sytuacjach,
C . stosowaniu  do  dezynfekcji  sprzętu  wielorazowego  użytku

preparatów wirusobójczych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 130.
Chemioterapia  adiuwantowa  stosowana  w  leczeniu  złośliwych
guzach  mózgu,  występujących  najczęściej  w  pierwszych  7  latach
życia, jest chemioterapią:

A.  indukcyjną,
B.  przed zabiegiem operacyjnym,
C.  w trakcie zabiegu operacyjnego,
D.  po zabiegu operacyjnym.

Zadanie 131.
P o  których  zabiegach  torakochirurgicznych  przeciwwskazane  jest
podłączenie drenów do ssania?

A.  segmentektomii,
B.  lobektomii,
C.  pneumonektomii,
D.  bilobektomii.

Zadanie 132.
D o  kliniki  kardiochirurgii  trafił  62-letni  mężczyzna  z
podejrzeniem  tętniaka  rozwarstwiającego  aorty.  Dominującym
objawem klinicznym u chorego, jest:

A .  duszność spoczynkowa,
B . nagły,  bardzo  silny,  piekący  ból  w  klatce  piersiowej

szerzący się do jamy brzusznej i okolicy lędźwiowej,
C.  migotanie przedsionków,
D.  duszność wysiłkowa.



Zadanie 133.
Przy  zastosowaniu  skali  reaktywności  Glasgow  (GSC),  pacjent
znajduje  s ię  w  śpiączce  umiarkowanej,  jeśl i  jego  stan  zostanie
określony na:

A.  13-15 punktów,
B.  9-12 punktów,
C.  5-8 punktów,
D.  3-4 punktów.

Zadanie 134.
Które  wyniki  badań  laboratoryjnych  o  zwiększonych  wartościach
są typowe dla żółtaczki mechanicznej?

A.  cholesterol, fosfataza zasadowa, bilirubina,
B.  AlAT, AspAT, próba tymolowa,
C.  elektroforeza, urobilinogen w moczu,
D.  antygen HBs, żelazo.

Zadanie 135.
Chwilowa utrata przytomności to:

A .  zamroczenie,
B.  nieprzytomność,
C.  śpiączka,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 241014
GRUPA 1
Zadanie 1.
Zapobiegając  powstawaniu  przykurczy  u  dziecka  oparzonego,
należy:

A . zachęcać  dziecko  do  wykonywania  wczesnych  ruchów
(wprowadzać elementy fizjoterapii),

B . unieruchamić  dziecko  tak,  aby  powstrzymać  je  od
dotykania powierzchni oparzenia,

C . unieruchomić  okolicę  oparzoną  tak,  aby  zmniejszyć
dolegliwości bólowe,

D . dbać  o  utrzymanie  w  czystości  sali ,  w  której  dziecko
przebywa.

Zadanie 2.
I l e  pokarmu  należy  podać  maksymalnie  jednorazowo  pacjentowi
karmionemu przez  zgłębnik  żołądkowy metodą  porcji  w  ciągu  pół
godziny?

A.  200-250 ml,
B.  300-350 ml,
C.  400-450 ml,
D.  500 ml.

Zadanie 3.
W  okresie  niemowlęcym  zespół  ostrego  brzucha  powoduje
najczęściej:

A .  zapalenie wyrostka robaczkowego,
B.  wgłobienie jelitowe,
C.  martwicze zapalenie jelit,
D.  powikłania uchyłku Meckla.

Zadanie 4.
Choroba Perthesa, jest typem jałowej martwicy kości i dotyczy;

A.  trzonów kręgów w odcinku piersiowym,
B.  nasady głowy kości udowej,
C.  główki kości ramiennej,
D.  stawu skokowego.



Zadanie 5.
Spodziectwo jest to:

A . zaburzone  kształtowanie  się  dolnego  odcinka  powłoki
jamy brzusznej,

B . niecałkowite  zamknięcie  s ię  rynienki  cewkowej  po
stronie brzusznej prącia,

C . niecałkowite  zamknięcie  s ię  rynienki  cewkowej  po
stronie grzbietowej,

D . ubytek  przedniej  ściany  jamy  brzusznej,  przedniej
ściany pęcherza i cewki moczowej.

Zadanie 6.
W oparzeniach chemicznych w pierwszej kolejności, należy:

A.  ochłodzić miejsce oparzone lodem,
B.  płukać powierzchnię oparzoną dużą ilością wody,
C . zebrać  dokładny  wywiad  na  temat  środka  chemicznego,

który spowodował uraz,
D.  osłonić miejsce urazu jałowym opatrunkiem.

Zadanie 7.
Zator  tętniczy  w  większości  przypadków  rozpoczyna  się  nagle.
Charakterystyka objawów bólowych w zatorowości  tętnic  kończyn
dolnych, to:

A . bardzo  silny  ból  na  obwodzie  kończyny,  nasila  s ię  przy
próbie  wykonania  ruchu,  ustępuje  po  podaniu  leków
przeciwbólowych,

B . umiarkowany ból na obwodzie kończyny, nie ma związku z
wykonywaniem  ruchów,  nie  wymaga  podawania  środków
przeciwbólowych,

C . bardzo  silny  ból  na  obwodzie  kończyny,  nasila  s ię  przy
próbie  wykonania  ruchu,  nie  ustępuje  po  lekach
narkotycznych,

D.  żadna z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 8.
Profilaktyka infekcji HCV w warunkach szpitalnych, polega na:

A.  badaniu dawców krwi na obecność przeciwciał anty HCV,
B . stosowaniu  sprzętu  jednorazowego  użytku  we  wszystkich

możliwych sytuacjach,
C . stosowaniu  do  dezynfekcji  sprzętu  wielorazowego  użytku

preparatów wirusobójczych,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 9.
Oceny rozległości oparzeń u osób dorosłych, dokonuje się według
reguły:

A.  ósemek,
B.  jedynek,
C.  osiemnastek,
D.  dziewiątek.

Zadanie 10.
Objawami  związanymi  z  napełnianiem  pęcherza  moczowego  w
łagodnym rozroście gruczołu krokowego, są między innymi:

A . trudności  w  rozpoczęciu  mikcji,  zwężenie  strumienia
moczu, wydłużenie czasu mikcji,

B . przerywany strumień moczu, oddawanie moczu kroplami,
uczucie niecałkowitego opróżniania pęcherza moczowego,

C . częstomocz  dzienny  i  nocny,  uczucie  gwałtownego  parcia
na pęcherz, pieczenie w trakcie oddawania moczu,

D . okresowe  trudności  w  powstrzymaniu  mikcji,  wydłużenie
czasu mikcji, oddawanie moczu kroplami.

Zadanie 11.
D o  obniżenia  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego  (OCŻ)  dochodzi  w
przypadku:

A.  hiperwolemii, tamponady serca,
B.  niewydolności prawokomorowej,
C.  hipowolemii, wstrząsu,
D.  wad zastawkowych serca.

Zadanie 12.
Oceniając  stan  zdrowia  chorego  z  pourazową  odmą  opłucnej  w
przypadku  utrzymywania  się  obfitego  przecieku  powietrza  i  nie
rozprężania  się  płuca  pielęgniarka  powinna  wiedzieć,  że  taki
stan może wskazywać na:

A.  rozległe stłuczenie płuca,
B . uszkodzenie  dużego  oskrzela  lub  rozerwanie  płuca  na

znacznej przestrzeni,
C.  stan wypływający ze zbyt intensywnego odsysania,
D . zapalenie  płuc  z  zespołem  ostrej  niewydolności

oddechowej.

Zadanie 13.
U  dziecka operowanego z  powodu rozszczepu wargi,  bezpośrednio
po zabiegu operacyjnym, szczególną uwagę należy zwrócić na:

A.  utrzymanie drożności dróg oddechowych,
B.  częste pojenie płynami o temperaturze pokojowej,
C.  utrzymanie higieny ciała,
D.  kontrolę stanu krążenia obwodowego.



Zadanie 14.
Pacjent  miał  wykonane  badanie  angiograficzne,  w  czasie  którego
nakłuto  tętnicę  udową  i  podano  środek  kontrastowy.  Proszę
wskazać prawidłowe postępowanie po badaniu:

A.  pacjent może przyjmować posiłki i może pić,
B.  pacjent powinien leżeć przez 24 godziny,
C . pacjent  powinien  leżeć  przez  24  godziny  płasko,  nie

może zginać kończyn,
D.  należy kontrolować opatrunek uciskowy w pachwinie.

Zadanie 15.
Każdy  chory  po  urazie  powinien  otrzymać  jak  najszybciej  lek
przeciwbólowy.  W  zależności  od  natężenia  bólu  należy  podać
opioid  lub  nieopioidowy  lek  przeciwbólowy.  Opioidów  NIE  należy
stosować u chorych, po:

A.  urazach brzucha,
B.  urazach klatki piersiowej,
C.  izolowanych urazach czaszki,
D.  urazach kończyn.

Zadanie 16.
Pacjent ze zdiagnozowaną kamicą odlewową nerki ma wytworzoną
przetokę  nerkową.  Chory  będzie  miał  wykonywany  zabieg  PCNL
(przezskórna  nefrolitotrypsja).  Chory  powinien  być  przygotowany
do zabiegu tak, jak do:

A.  znieczulenia miejscowego,
B.  ESWL,
C.  operacji na otwartej nerce,
D.  TURP.

Zadanie 17.
Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu
jest:

A . zastosowanie  antybiotyków  o  szerokim  spektrum
działania,

B . właściwa terapia płynowa, która ma na celu przywrócenie
objętości  śródnaczyniowej  i  prawidłowej  perfuzji
tkankowej,

C.  zastosowanie intubacji dotchawiczej,
D . oznaczenie  poziomu  elektrolitów,  glukozy,  mocznika,

kreatyniny we krwi.



Zadanie 18.
Pacjent po zabiegu operacyjnym przeprowadzonym w znieczuleniu
zewnątrzoponowym powinien przyjąć pozycję:

A .  płaską z głową uniesioną pod kątem 30˚,
B.  płaską z głową uniesioną pod kątem 45˚ - 60˚,
C.  płaską z głową odgiętą ku tyłowi,
D.  półwysoką, na grzbiecie.

Zadanie 19.
U pacjentów z chorobą zakrzepowo-zatorową, leczonych heparyną,
przeciwwskazane jest wykonywanie wstrzyknięć:

A.  podskórnych,
B.  dożylnych,
C.  domięśniowych,
D.  śródskórnych.

Zadanie 20.
Przed nałożeniem opatrunku hydrokoloidowego, na ranę należy go:

A.  zamoczyć w ciepłej wodzie,
B.  ogrzać w dłoniach,
C.  przyciąć do wielkości rany,
D.  zdezynfekować.

Zadanie 21.
W  przypadku  niepowikłanych  złamań  kilku  żeber  podstawą
leczenia, jest:

A . zakładanie  opatrunków  unieruchamiających  klatkę
piersiową,

B.  podawanie leków przeciwkaszlowych,
C.  intensywna rehabilitacja oddechowa,
D.  podawanie antybiotyków.

Zadanie 22.
Rozpoznanie niedrożności górnych dróg oddechowych odbywa się na
podstawie obserwacji:

A . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
wysłuchiwania  i  wyczuwania  na  policzku  ratownika
przepływu powietrza przez nos i usta poszkodowanego,

B . zawartości jamy ustnej oraz wysłuchiwania i  wyczuwania
n a  policzku  ratownika  przepływu  powietrza  przez  nos  i
usta poszkodowanego,

C . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
ułożenia  ratowanego  na  boku  z  głową  umieszczoną,  aby
możliwy był odpływ treści z jamy ustnej,

D . ruchów  paradoksalnych  klatki  piersiowej  i  uruchomienia
dodatkowych mięśni oddechowych.



Zadanie 23.
Do żył obwodowych w żywieniu pozajelitowym podajemy roztwory:

A.  o osmolarności > 800mOsm/l,
B.  o osmolarności < 800mOsm/l,
C.  o niskiej zawartości kalorii i azotu,
D.  prawidłowe B i C.

Zadanie 24.
Suspensorium  po  zabiegu  operacyjnym  przepukliny  pachwinowej
stosuje się w celu zapobiegania:

A.  obrzęku moszny lub jądra,
B.  występowania odparzeń,
C.  ponownego powstania przepukliny,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 25.
Pacjenci  w  starszym  wieku  w  większym  stopniu  są  narażeni  na
wystąpienie pozabiegowych powikłań:

A.  krążeniowych,
B.  płucnych,
C.  neurologicznych,
D.  ze strony rany pooperacyjnej.

Zadanie 26.
Przeciwwskazaniem  do  wykonania  oklepywania  klatki  piersiowej,
jest:

A .  uraz czaszkowo-mózgowy,
B.  strumectomia,
C.  padaczka,
D.  zapalenie płuc.

Zadanie 27.
D o  powikłań  długotrwałego  utrzymywania  cewnika,  należy
zaliczyć:

A . objawowe  zakażenia  układu  moczowego,  zwężenie  cewki
moczowej, kamicę dróg moczowych,

B.  odleżyny, odparzenia, zniekształcenia cewki moczowej,
C . cienki  strumień  moczu,  ustawiczne  krwawienia  z  dróg

moczowych, nietrzymanie moczu,
D.  zakażenia, nietrzymanie moczu, odleżyny.



Zadanie 28.
Prowadzenie  gimnastyki  oddechowej  zalecane  jest  dla
pacjenta/pacjentów:

A.  w przypadku złamania jednego żebra lub mostka,
B.  z ograniczoną aktywnością ruchową lub unieruchomionego,
C.  ze schorzeniami układu oddechowego,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 29.
W  fazie  katabolicznej  choroby  oparzeniowej  dochodzi  do  utraty
białka z powierzchni oparzonej sięgającej:

A .  60-100g na dobę,
B.  20-30 g na dobę,
C.  30-50 g na dobę,
D.  100-150 g na dobę.

Zadanie 30.
O  jakich  odstępach  czasowych  po  podaniu  kolejnych  dawek
profilaktycznych heparyny drobnocząsteczkowej należy pamiętać w
przypadku wyjmowania cewnika zewnątrzoponowego u pacjenta?

A . p o  upływie  6  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  6  h  przed
podaniem kolejnej dawki,

B . p o  upływie  12  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  co
najmniej 12 h przed podaniem kolejnej dawki,

C . p o upływie co najmniej 12 h od ostatniej dawki heparyny
i 6 h przed podaniem następnej dawki,

D . p o  upływie  10  h  od  ostatniej  dawki  heparyny,  a  kolejną
dawkę można podać bezpośrednio po usunięciu.

Zadanie 31.
Aby zminimalizować ryzyko zakażenia, przedoperacyjne strzyżenie
skóry najkorzystniej jest wykonać:

A.  w dniu operacji,
B.  12 h przed zabiegiem,
C.  bezpośrednio przed zabiegiem,
D.  w przeddzień operacji.

Zadanie 32.
Hemodilutio, to:

A . wcześniejsze  pobranie  i  konserwowanie  pełnej  krwi
pacjenta,

B . upuszczenie  krwi  pacjenta  i  uzupełnienie  je j  płynem
Ringera,

C.  wykorzystanie krwi traconej przez chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 33.
Objawy hipokaliemii to:

A .  nadmierna pobudliwość, przyspieszenie tętna,
B.  wzmożone napięcie mięśniowe,
C.  zaburzenia rytmu serca, wzmożone napięcie mięśniowe,
D.  osłabienie mięśniowe, senność.

Zadanie 34.
U  rocznego  dziecka  w  pierwszych  godzinach  po  zabiegu
operacyjnym objawem niebezpiecznym, jest:

A .  utrzymująca się senność,
B.  stały wzrost częstotliwości tętna,
C.  diureza godzinowa 2 ml/kg,
D.  brak przyrostu masy ciała.

Zadanie 35.
Według  standardów  żywienia  dojelitowego,  jedynym  pewnym
potwierdzeniem  prawidłowej  lokalizacji  końca  zgłębnika
wprowadzanego w celu żywienia dożołądkowego jest:

A .  prześwietlenie z podaniem kontrastu przez zgłębnik,
B.  osłuchanie nadbrzusza stetoskopem po podaniu powietrza,
C.  aspirowanie treści żołądkowej i sprawdzenie jej pH,
D.  odgłos bulgotania w żołądku po podaniu 50 ml wody.

Zadanie 36.
P o  zabiegu  przezcewkowej  elektroresekcji  gruczolaka  stercza
(TURP),  wymagane  jest  zastosowanie  stałego  płukania  pęcherza
moczowego, którego celem jest:

A . zapobieganie  tamponadzie  pęcherza  moczowego  przez
tworzące się skrzepy,

B . umożliwienie odpływu moczu po zabiegu w obrębie cewki
moczowej,

C . wypłukiwanie  bakterii  z  pęcherza  moczowego,  mogących
doprowadzić do infekcji górnych dróg moczowych,

D.  utrzymanie drożności cewnika moczowego.

Zadanie 37.
Pacjentowi  założono  opatrunek  gipsowy  na  kończynie  dolnej.
Objawem świadczącym o ucisku na nerw strzałkowy, NIE będzie:

A .  drętwienie i mrowienie palców,
B.  niemożność zginania i prostowania palców,
C.  zmiana zabarwienia kończyny (kończyna blada),
D.  opadanie stopy.



Zadanie 38.
W jakiej pozycji należy ułożyć pacjenta po urazie głowy?

A . uniesienie  głowy  pod  kątem  15°  w  stosunku  do  osi
tułowia,

B . uniesienie  głowy  pod  kątem  30°  w  stosunku  do  osi
tułowia,

C . płasko  ze  zgiętymi  kończynami  dolnymi  w  stawach
kolanowych i biodrowych,

D.  w pozycji przeciwwstrząsowej.

Zadanie 39.
Ból  występujący  w  okresie  głodu  (ból  nocny)  ustępujący  po
posiłku jest charakterystyczny dla:

A.  raka żołądka,
B.  wrzodu żołądka,
C.  wrzodu dwunastnicy,
D.  choroby Leśniowskiego û Crohna.

Zadanie 40.
Pacjentowi,  u  którego  prowadzone  jest  żywienie  dojelitowe  przez
zgłębnik umieszczony w jelicie czczym można podać:

A.  pokarmy zmiksowane i specjalne mieszanki odżywcze,
B.  wyłącznie pokarmy zmiksowane,
C.  wyłącznie fabrycznie przygotowane mieszanki odżywcze,
D.  specjalne mieszanki odżywcze i 20% roztworów glukozy.

Zadanie 41.
U  chorego,  który  w  wyniku  pożaru  doznał  oparzenia  twarzy  i
górnych dróg oddechowych, w pierwszej kolejności należy:

A.  jak najszybciej uzupełnić utracone płyny,
B . zadbać  o  utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych  i

przygotować zestaw do ewentualnej intubacji,
C.  dokonać oceny oparzonej powierzchni,
D.  wykonać jałowy opatrunek na miejsca oparzone.

Zadanie 42.
Czynniki ryzyka posocznicy szpitalnej to:

A .  podeszły wiek chorego,
B.  cewnikowanie pęcherza moczowego,
C.  immunosupresja nabyta lub wrodzona,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 43.
Opiekując się chorymi ze złamaniami kości długich, leczonymi za
pomocą  stabilizatorów  zewnętrznych,  postępowanie
przeciwobrzękowe  polega  między  innymi  na  wysokim  ułożeniu
kończyny,  umożliwiającym  grawitacyjny  odpływ  krwi  żylnej  i
chłonki. Ułożenie takie jest NIE właściwe:

A.  gdy rana jest pokryta żywą, dobrze ukrwioną ziarniną,
B.  w złamaniach wieloodłamowych,
C . w  przypadku  niedokrwienia  tętniczego,  w  zagrażającym

zespole ciasnoty przedziałów powięziowych,
D . w  złamaniu,  któremu  towarzyszy  uszkodzenie  struktur

nerwowo- naczyniowych.

Zadanie 44.
Przeszczepy izogeniczne pochodzą od:

A.  bliźniaka jednojajowego,
B.  dawcy tego samego gatunku,
C.  od dawcy innego gatunku,
D.  tej samej osoby.

Zadanie 45.
Pielęgnując  dziecko  z  podejrzeniem  uszkodzenia  narządów  jamy
brzusznej, przede wszystkim należy:

A.  zapewnić odpowiednią ilość płynów do przetaczania,
B.  przygotować odpowiednią ilość środków przeciwbólowych,
C . systematycznie  kontrolować  ciśnienie  tętnicze  krwi,

tętno, diurezę,
D.  prowadzić gimnastykę oddechową.

Zadanie 46.
Preparatem  krwi  wolnym  od  ryzyka  przeniesienia  chorób
wirusowych jest/są:

A.  koncentrat krwinek czerwonych,
B.  krioprecypitat,
C.  albuminy,
D.  świeżo mrożone osocze.

Zadanie 47.
W  wyniku  urazu  klatki  piersiowej  doszło  do  powstania  odmy
wentylowej,  której  leczenie  polega  na  jak  najszybszym
odbarczeniu jamy opłucnej przez nakłucie. Grubą igłą nakłuwamy:

A.  drugie i trzecie międzyżebrze od przodu,
B.  trzecie i czwarte międzyżebrze od przodu,
C.  trzecie i czwarte międzyżebrze w linii pachowej tylnej,
D.  czwarte i piąte międzyżebrze w linii pachowej tylnej.



Zadanie 48.
Oceniając  wg  skali  Glasgow  głębokość  śpiączki,  należy
obserwować:

A.  otwieranie oczu, mowę, orientację w czasie,
B.  orientację w czasie i miejscu, rozpoznawanie osób,
C . otwieranie  oczu,  najlepszą  reakcję  ruchową,  najlepszą

reakcję słowną na zadawane pytania,
D.  reakcję na ból, otwieranie oczu, orientację w czasie.

Zadanie 49.
D o  metod  diagnostycznych  wczesnego  wykrywania  raka  stercza,
zalicza się:

A . badanie  per-rectum,  oznaczenie  swoistego  antygenu
sterczowego,  ultrasonografię  dorektalną,  biopsję
stercza,

B . oznaczenie  swoistego  antygenu  sterczowego,
elektroresekcję przezcewkową, biopsję stercza,

C . badanie  per-rectum,  oznaczenie  swoistego  antygenu
sterczowego, ureterorenoskopię,

D . oznaczenie  swoistego  antygenu  sterczowego,
ultrasonografię  dorektalną,  elektroresekcję
przezcewkową.

Zadanie 50.
Częstym  powikłaniem  po  operacjach  kardiochirurgicznych  jest
tamponada serca. Objawem sugerującym powstanie tamponady, zanim
zostaną wykonane badania diagnostyczne, jest:

A . zwiększony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

B . nagłe  zatrzymanie  drenażu  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

C . zmniejszony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

D.  ocena drenażu nie ma istotnego znaczenia.

Zadanie 51.
U  każdego  chorego  zgłaszającego  się  z  powodu  dolegliwości  ze
strony jamy brzusznej zawsze należy przeprowadzić badanie:

A.  przeglądowe jamy brzusznej,
B.  USG jamy brzusznej,
C.  per rectum,
D.  laboratoryjne poziomu w surowicy krwi lipazy i amylazy.



Zadanie 52.
Wskazaniem do podania osocza świeżo mrożonego, NIE jest:

A .  rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe,
B.  niedożywienie,
C.  zaburzenia krzepnięcia związane z masywną transfuzją,
D . potrzeba  natychmiastowego  odwrócenia  działania

doustnych antykoagulantów.

Zadanie 53.
Wskaż odpowiedź NIEWŁAŚCIWĄ. W ostrych chorobach jamy brzusznej
należy:

A . ułożyć  chorego  w  pozycji  wygodnej  z  podkurczonymi
nogami,

B . w  oczekiwaniu  na  badanie  lekarza  przynieść  ulgę  przez
podanie środków przeciwbólowych,

C . monitorować  parametry  życiowe:  ciśnienie,  tętno,
temperaturę,

D.  obserwować ewentualne wydzieliny i wydaliny.

Zadanie 54.
Przygotowując 8-letnie dziecko do cystoskopii, należy:

A.  wykonać enemę wieczorem i rano w dniu badania,
B.  podać 0,5 l płynu obojętnego do wypicia,
C.  w dniu badania pozostawić je na czczo,
D.  wykonać płukanie pęcherza moczowego.

Zadanie 55.
Najczęstszą  przyczyną  krwawienia  z  przewodu  pokarmowego  w
okresie do 2 roku życia dziecka, jest krwawienie:

A.  z uchyłku Meckela,
B.  błony śluzowej żołądka,
C.  z przetoki aortalno-jelitowej,
D.  w chorobie Leśniowskiego-Crohna.



Zadanie 56.
Doraźna pomoc w odmrożeniu, to:

A . szybkie  rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,
masowanie,

B . bardzo  wolne  ogrzewanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  20°  do  45°),  które  stosujemy  jak  nadłużej,
żeby utrzymać ciepło,

C . natychmiastowe  ogrzanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  25°  do  40°)  wilgotnymi  środkami
rozgrzewającymi  (kąpiel,  okłady),  które  stosujemy  tylko
d o  uzyskania  ogrzania  tkanek,  ponieważ  zbyt  długie
ogrzewanie jest szkodliwe,

D . rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,  podawanie
ciepłych  napojów,  w  tej  sytuacji  wskazane  również
podanie alkoholu.

Zadanie 57.
Jeżeli  u  chorego  z  założonym  wyciągiem  na  kończynę  dolną
obciążniki  powodują  zsuwanie  się  w  dół  łóżka,  należy  zadbać  o
prawidłowy przeciwwyciąg poprzez:

A . usunięcie  takiej  i lości  obciążników,  aby  pacjent  nie
zsuwał się,

B . uniesienie  nożnej  części  łóżka  poprzez  podłożenie
odpowiednich podkładek,

C.  przymocowanie szerokim pasem tułowia pacjenta do łóżka,
D.  zastosowanie stałej blokady linki wyciągu.

Zadanie 58.
Podstawowym objawem klinicznym raka pęcherza moczowego jest/są:

A.  nasilone objawy dyzuryczne,
B.  bezbolesny krwiomocz,
C.  oddawanie moczu w nocy,
D.  nietrzymanie moczu.

Zadanie 59.
Podczas  transportu  chorego  po  zabiegu  torakochirurgicznym  z
bloku operacyjnego do oddziału intensywnej opieki medycznej NIE
należy  zamykać  ani  zaginać  drenów,  gdyż  nawet  minimalny
przeciek powietrza może doprowadzić do powstania:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.



Zadanie 60.
Triada Cushinga charakteryzuje się:

A . zwolnieniem  tętna,  przyspieszeniem  oddechu,  wzrostem
ciśnienia tętniczego krwi,

B . przyspieszeniem  tętna,  przyspieszeniem  oddechu,
wzrostem ciśnienia tętniczego krwi,

C . zwolnieniem tętna, przyspieszeniem oddechu, obniżeniem
ciśnienia tętniczego krwi,

D . zwolnieniem  tętna,  zwolnieniem  oddechu,  wzrostem
ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 61.
Wskaż właściwe zalecenia dotyczące pielęgnacji protezy piersi.

A . z e  względu  na  możliwość  uszkodzenia  protezy  nie  należy
stosować na pływalni lub podczas kąpieli w morzu,

B . z e  względu  na  możliwość  uszkodzenia  protezy  nie  można
stosować podczas kąpieli słonecznych,

C . protezę należy codziennie myć mydłem, spłukiwać wodą i
osuszać ręcznikiem frotte,

D . protezę  należy  codziennie  dezynfekować  łagodnym
preparatem  na  bazie  alkoholu,  pozostawiać  do
wyschnięcia, a następnie talkować.

Zadanie 62.
Wprowadzenie  i  utrzymywanie  cewnika  w  żyle  głównej  zwiększa
przede wszystkim ryzyko wystąpienia powikłań:

A.  egzogennych,
B.  zakrzepowo-zatorowych,
C.  endogennych,
D.  nieswoistych.

Zadanie 63.
D o  czynników  ryzyka  powodujących  powstanie  kamicy  moczowej,
należą:

A . zaburzenia  metaboliczne  prowadzące  do  zwiększonego
wydalania  z  moczem:  wapnia,  szczawianów,  kwasu
moczowego, cystyn,

B . przeszkoda w odpływie moczu i zakażenie dróg moczowych
bakteriami,

C.  ograniczenie podaży płynów lub nadmierna ich utrata,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 64.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania urografii, jest:

A . kamień w moczowodzie, skąpomocz, wiek chorego powyżej
60 roku życia,

B . kamień  w  miedniczce  nerki,  niewydolność  krążenia,
bezmocz,

C . nadczynność gruczołu tarczowego, niewydolność krążenia
i  wątroby,  ciąża,  uczulenie  na  jod,  bezmocz,
zaawansowana mocznica,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 65.
U pacjenta z cewnikiem naczyniowym, z podejrzeniem bakteriemii,
u  którego  nagle  pojawi  s ię  gorączka,  z łe  samopoczucie,  dreszcze
i spadek ciśnienia, należy:

A.  zmienić opatrunek,
B.  w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
C.  monitorować ciśnienie krwi co 6 godzin,
D.  usunąć cewnik i wykonać badania bakteriologiczne.

Zadanie 66.
Pielęgnacja cewników pozostawionych w drogach moczowych powinna
mieć  na  uwadze  m.  in.  zapobieganie  zakażeniu.  Pielęgniarka  w
profilaktyce  zakażeń  układu  moczowego,  powinna  zwrócić
szczególną uwagę na:

A.  dużą podaż płynów u chorego,
B.  stosowanie zamkniętego systemu drenażu moczu,
C . wymianę  worków  i  cewników  wg  obowiązujących  zasad

aseptyki  i  antyseptyki  oraz  utrzymywanie  drożności
cewników,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 67.
Prowadząc bilans płynów u chorego, należy uwzględnić:

A . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu,

B . objętość  płynów  i  rodzaj  płynów  przetoczonych  dożylnie,
i lość  wydalonego  moczu,  i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,
drenu, przetoki jelitowej,

C . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydalonego  moczu,
i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,  drenu,  przetoki
jelitowej,

D . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydzieliny  ze
zgłębnika, drenu, przetoki jelitowej.



Zadanie 68.
Założony  rozrusznik  serca  stanowi  przeciwwskazanie  do
wykonania:

A.  oklepywania klatki piersiowej,
B.  masażu pleców i pośladków,
C.  gimnastyki oddechowej,
D.  ćwiczeń biernych.

Zadanie 69.
W jakich urazach kości stosujemy opatrunek ósemkowy?

A.  złamanie łopatki,
B.  zwichnięcie stawu barkowego,
C.  złamanie obojczyka,
D.  podwichnięcie w stawie ramiennym.

Zadanie 70.
D o określenia aktywności krwawienia z wrzodu służy powszechnie
stosowana skala:

A.  Forresta,
B.  Glasgow,
C.  Apache II,
D.  ASA.

Zadanie 71.
Oddech  paradoksalny  u  dziecka  jest  stanem  zagrożenia  życia  i
charakteryzuje się:

A . intensywną  pracą  skrzydełek  nosowych,  zapadaniem  się
dołów nadobojczykowych,

B . poziomym ustawieniem żeber i jednoczesnym wypchnięciem
jamy brzusznej do góry,

C . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber  i
mostka przy jednoczesnym wypchnięciu jamy brzusznej do
góry,

D . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber,
zapadaniem się pęcherzyków płucnych.

Zadanie 72.
Niepokojącą  objętością  krwi  pojawiającą  się  w  ciągu  godziny  w
drenażu po zabiegu torakochirurgicznym i  zmuszającą lekarzy do
rozważenia konieczności reoperacji, jest objętość powyżej:

A .  100 ml,
B.  150 ml,
C.  200 ml,
D.  250 ml.



Zadanie 73.
P o przeprowadzonym zabiegu wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej
należy wiedzieć, że NIE wolno:

A . utrzymywać  ręki,  na  której  wytworzona  jest  przetoka  w
elewacji,

B . zakładać ciasnych opatrunków obejmujących obwód ręki i
pozwalać choremu leżeć na operowanej ręce,

C . sprawdzać  przepływu  krwi  przez  przetokę  (przez
wyczuwanie  wibracji  w  miejscu  wytworzonej  przetoki,
oraz przez wysłuchiwanie towarzyszącego pomruku),

D . poruszać  ręką  i  wykonywać  prostych  czynności  np.
używania sztućców przez kilkanaście godzin po wykonanym
zabiegu.

Zadanie 74.
Najważniejsze  przeciwwskazania  do  uruchomienia  chorego
leczonego w oddziale chirurgii są następujące:

A.  bradykardia <35 uderzeń/min.,
B.  stan podgorączkowy, nudności, ból głowy,
C.  niestabilne nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 75.
Odma  samoistna  pierwotna,  bez  wyraźnych  objawów  klinicznych
zwłaszcza u ludzi młodych może być leczona zachowawczo. Płuco w
stanie  nierozprężonym  może  pozostawać  przez  okres  nie  dłuższy
niż:

A .  1-5 dni,
B.  4-8 dni,
C.  5-10 dni,
D.  10-14 dni.

Zadanie 76.
Pierwszym i często jedynym objawem nowotworu jądra, jest:

A .  bolesne powiększenie jądra,
B.  niebolesne powiększenie jądra,
C.  obrzęk moszny,
D.  ropień jądra.

Zadanie 77.
Wyczuwalne palpacyjne trzeszczenie tkanek jest późnym objawem:

A.  tężca,
B.  zaawansowanej zgorzeli gazowej,
C.  ropowicy kończyn,
D.  zastrzału podskórnego.



Zadanie 78.
Ultrasonografia  przezodbytnicza  TRUS  z  biopsją  gruczołu
krokowego:

A.  jest rutynowym badaniem w łagodnym rozroście stercza,
B . jest wykonywana w przypadku nieprawidłowości w badaniu

per rectum lub podwyższeniu PSA,
C.  służy do oceny stopnia powiększenia gruczołu krokowego,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 79.
Podczas działań ratunkowych powinno używać się czystego tlenu w
trakcie wentylacji każdego poszkodowanego, Z WYJĄTKIEM:

A.  ludzi po 65 roku życia,
B.  dzieci,
C.  osób oparzonych,
D.  noworodków.

Zadanie 80.
Chirurgiczne  przezcewkowe  wyłuszczenie  gruczolaka  gruczołu
krokowego, to:

A .  URS,
B.  PSA,
C.  TURP,
D.  PCNL.

Zadanie 81.
Objawami  sugerującymi  wystąpienie  powikłań  po  założeniu
opatrunku  unieruchamiającego  na  kończynie,  są  wszystkie
wymieniowe, Z WYJĄTKIEM:

A.  zaburzenia ruchów palców,
B.  zaburzenia czucia na obwodzie kończyny,
C.  zasinienia skóry stopy lub ręki,
D.  braku bólu kończyny.

Zadanie 82.
Jakie objawy obejmuje Pentalogia Murphyego?

A . bóle  w  śródbrzuszu,  zaparte  stolce,  obniżoną
temperaturę ciała, prawidłową leukocytozę,

B . bó l  w  okolicy  serca,  nadciśnienie  tętnicze  krwi,  bóle  w
klatce piersiowej, zmiany w zapisie EKG,

C . ból  w  nadbrzuszu,  nudności,  wymioty,  miejscową
bolesność uciskową, gorączkę, leukocytozę,

D . bó l  pęcherza  moczowego,  częstomocz,  bakterie  w  moczu,
obrzęk  okolicy  ujścia  cewki  moczowej,  przyspieszone
tętno.



Zadanie 83.
Pacjent  z  założonym  drenażem  opłucnowym,  powinien  zostać
ułożony w pozycji:

A .  płaskiej na wznak,
B.  z uniesieniem głowy o około 30˚, na zdrowym boku,
C . półsiedzącej  z  umieszczeniem zestawu  około  1  m  poniżej

poziomu klatki piersiowej,
D . siedzącej  z  umieszczeniem  zestawu  około  30  cm  poniżej

poziomu klatki piersiowej.

Zadanie 84.
W bezpośrednim okresie pooperacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka
zwichnięcia  endoprotezy  po  totalnej  alloplastyce  stawu
biodrowego, pacjent powinien unikać nadmiernego połączenia:

A.  zgięcia, rotacji wewnętrznej i przywiedzenia,
B.  wyprostu, rotacji zewnętrznej i przywiedzenia,
C.  przywiedzenia i wyprostu,
D . zgięcia,  rotacji  wewnętrznej  i  przywiedzenia  oraz

połączenia  nadmiernego  wyprostu,  rotacji  zewnętrznej  i
przywiedzenia.

Zadanie 85.
D o  późnych  powikłań  po  leczeniu  chirurgicznym  zapalenia
wyrostka robaczkowego u dziecka, należy:

A.  tkliwość i ból okolicy w miejscu wykonania zabiegu,
B.  niedrożność mechaniczna,
C.  niedrożność porażenna,
D.  czynnościowe zaparcie.

Zadanie 86.
W  czasie  badań  endoskopowych  jest  możliwość  zakażenia
następującymi wirusami:

A.  HBV i HCV,
B.  HIV,
C.  HAV, HEV oraz HIV
D.  HBV, HCV oraz HIV,

Zadanie 87.
U  pacjentów  po  implantacji  endoprotezy,  przy  prawidłowym  jej
doborze,  u  których  okres  pooperacyjny  przebiega  bez  powikłań,
odstawienie  przez  pacjenta  jednej  laski  łokciowej  powinno
nastąpić:

A.  po ustąpieniu bólu rany pooperacyjnej,
B.  z chwilą wystąpienia poprawy siły mięśniowej,
C.  gdy chód pacjenta stanie się stabilny,
D.  wszystkie prawidłowe.



Zadanie 88.
Triada Virchowa zakłada, że zakrzepica żylna powstaje, gdy:

A . s ą  stosowane  leki  anestetyczne,  uszkodzony  jest
śródbłonek naczyń, pacjent jest w podeszłym wieku,

B . wykonano  zbyt  rozległy  zabieg  operacyjny,  pacjent
utracił dużą ilość krwi, występuje bezmocz,

C . występują  nieprawidłowości  krzepnięcia  krwi,
spowolnienie  przepływu  krwi,  uszkodzenie  ściany
naczynia,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 89.
Z jakim charakterystycznym problemem pielęgnacyjnym spotyka się
pielęgniarka  pielęgnując  pacjenta  po  amputacji  kończyny  dolnej
w następstwie choroby Burgera?

A.  bólem rany pooperacyjnej,
B.  bólami fantomowymi,
C.  przygnębieniem i apatią,
D.  niechęcią do współpracy z zespołem terapeutycznym.

Zadanie 90.
W  jakim  czasie  po  badaniu  gastroskopii  pacjent  może  otrzymać
posiłek?

A.  3 godziny po badaniu,
B.  gdy powróci odruch połykania,
C.  bezpośrednio po badaniu,
D.  15 minut po zabiegu.

Zadanie 91.
"Plastron" to:

A.  pęknięty wrzód,
B.  jedna z metod leczenia wrzodu dwunastnicy,
C.  naciek okołowyrostkowy,
D . jedna  z  metod  lecznia  stosowana  w  perforacji  wrzodu

trawiennego.

Zadanie 92.
Trening  pęcherza  moczowego,  w  przypadku  nietrzymania  moczu
polega na:

A.  ustaleniu planowych odstępów czasu między mikcjami,
B . planowym, co tygodniowym wydłużaniu o 15 minut odstępu

czasu między mikcjami,
C . wzmocnieniu kontroli korowej nad mechanizmem czuciowym

pęcherza moczowego,
D.  stosowaniu wszystkich wymienionych.



Zadanie 93.
Pielęgniarka  opiekująca  się  chorym z  raną  oparzeniową,  powinna
pamiętać,  że  bezpośrednio  przed  zmianą  opatrunku  należy
pacjentowi:

A . dokładnie  oczyścić  ranę  z  zanieczyszczeń  i  strzępków
naskórka,

B . podać  zgodnie  ze  zleceniem  lekarza,  lek  przeciwbólowy  -
najlepiej z 15-30 minutowym wyprzedzeniem,

C . ogolić  włosy  z  okolic  rany  przed  założeniem  ponownego
opatrunku,

D.  nawilżyć poprzedni opatrunek solą fizjologiczną.

Zadanie 94.
Opatrunki alginianowe NIE są wskazane do stosowania na rany:

A.  w których mogą wystąpić krwawienia różnego pochodzenia,
B.  suche, pokryte martwymi, czarnymi tkankami,
C.  zainfekowane, z torbielami, jamami i przetokami,
D.  wytwarzające duże ilości wysięku, włóknika, ropy.

Zadanie 95.
Leki adiuwantywne w onkologii podaje się:

A .  jako uzupełnienie analgetyków,
B.  do likwidacji bólu nocyceptywnego,
C.  do likwidacji bólu neuropatycznego,
D . jako  środek  do  neurolizy  splotów  nerwowych  i  nerwów

obwodowych.

Zadanie 96.
Zbiornik  na  wydzielinę  spływającą  poprzez  dren  T  (Kehra)  należy
zawiesić przy łóżku chorego:

A.  na poziomie materaca, na którym leży pacjent,
B.  powyżej poziomu materaca,
C.  poniżej poziomu materaca,
D.  wysokość nie ma znaczenia.

Zadanie 97.
W  przypadku  wycięcia  całego  płuca,  błędnym  jest  podłączenie
pozostawionego  podczas  zabiegu  drenu  do  ssania,  gdyż  grozi  to
wystąpieniem:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  przesunięcia się śródpiersia na stronę operowaną,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.



Zadanie 98.
Badanie  spirometryczne  wykonane  szczególnie  w  okresie
przedoperacyjnym umożliwia:

A . wykrywanie  zaburzeń  wentylacji  i  określenie  ich
postaci, dokładne badanie czynności wentylacyjnej płuc,

B.  rozpoznanie niewydolności oddechowej,
C.  rozpoznanie upośledzenia sprawności wysiłkowej chorego,
D.  określenie jedynie pojemności życiowej płuc.

Zadanie 99.
Chory po zabiegu operacyjnym metodą tradycyjną powinien być jak
najwcześniej uruchamiany. W dobie operacyjnej wieczorem pacjent
powinien wykonywać ćwiczenia rehabilitacyjne, z wyjątkiem:

A.  ćwiczeń czynnych kończyn dolnych,
B.  próby pionizacji,
C .  ćwiczeń izometrycznych,
D.  zmiany pozycji w łóżku.

Zadanie 100.
D o  błędów  w  profilaktyce  przeciwodleżynowej  zalicza  się
stosowanie:

A.  materacy zmiennociśnieniowych,
B.  fizjoterapii,
C.  stabilizacji pozycji chorego przy użyciu podpórek,
D.  długich przerw w zmianie ułożenia chorego.

Zadanie 101.
Która  z  wartości  indeksu  masy  ciała  (BMI)  wskazuje  w  ocenie
stanu odżywienia chorego na ryzyko niedożywienia?

A.  17 - 17,9,
B.  18 - 19,9,
C.  20 - 24,9,
D.  25 - 29,9.

Zadanie 102.
Największe  ryzyko  zakażenia  zespołu  operacyjnego  wirusem  HIV
występuje przy zabiegach:

A.  ortopedycznych,
B.  chirurgii brzucha,
C.  endoskopowych,
D.  chirurgii klatki piersiowej.



Zadanie 103.
Występowanie  znacznego  obniżenia  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
pacjenta po zabiegu operacyjnym, może sugerować wystąpienie:

A.  krwawienia z rany, hipowolemii lub niedomogi serca,
B.  zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych,
C.  zatoru tłuszczowego,
D.  zakrzepicy żył.

Zadanie 104.
Wtórnymi  następstwami  niedożywienia  u  chorych  leczonych
chirurgicznie, są:

A . wzrost  chorobowości  i  śmiertelności,  zmniejszenie  masy
ciała,

B . zaburzenia  gojenia  się  ran,  wzrost  chorobowości  i
śmiertelności,

C.  upośledzenie odporności, atrofia błony śluzowej jelit,
D . zaburzenia  gojenia  się  ran,  niedokrwistość

niedobarliwa.

Zadanie 105.
Kontrapulsacja  wewnątrzaortalna  jest  metodą  leczenia
niewydolności  serca.  Istotnym,  możliwym  powikłaniem,  na  które
pielęgniarka obserwująca pacjenta, powinna zwrócić uwagę, jest:

A .  niedowład kończyny,
B.  niedokrwienie kończyny,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 106.
Niemowlę z podejrzeniem zatkania dróg oddechowych ciałem obcym,
układamy:

A . n a  plecach,  nadgarstki  obu  własnych  dłoni  kładziemy
jeden na drugim powyżej pępka i wykonujemy uciśnięcia,

B . n a plecach, klękamy obok lub okrakiem nad jego udami i
wykonujemy szereg uciśnięć,

C . n a  przedramieniu  opartym  o  własne  udo  i  wykonujemy
uderzanie  w  plecy  na  przemian  z  uciskiem  klatki
piersiowej po odwróceniu,

D.  na brzuchu i wykonujemy rękoczyn Heimlicha.



Zadanie 107.
Podstawowym  celem  ”analgezji  z  wyprzedzeniem”  poza  poprawą
jakości pooperacyjnej analgezji, jest:

A . szybszy  powrót  perystaltyki  jel it,  depresja  ośrodka
oddechowego i skrócenie pobytu chorego w szpitalu,

B . prewencja  powikłań  płucnych,  szybszy  powrót
perystaltyki jelit i zwiększony przepływ krwi,

C . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego,  prewencja
powikłań  płucnych  i  skrócenie  pobytu  chorego  w
szpitalu,

D . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego  oraz
upośledzenie odpowiedzi układu immunologicznego.

Zadanie 108.
Litotrypsja  zewnątrzustrojową  falą  uderzeniową  (ESWL)  to  jedna
z  endourologicznych  metod  kruszenia  kamieni  w  układzie
moczowym. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do  wykonania tego
zabiegu, jest/są:

A.  zaburzenia rytmu serca,
B.  zapalenie cewki moczowej,
C.  niekontrolowana koagulopatia (zaburzenia krzepnięcia),
D.  nadciśnienie tętnicze.

Zadanie 109.
Do objawów przełomu tarczycowego należą:

A . wysoka  temperatura,  tachykardia,  wzrost  ciśnienia,
niepokój,  pobudzenie,  spadek  poziomu  wapnia,  sodu,
hiperglikemia,

B . wysoka  temperatura,  tachykardia,  wzrost  ciśnienia,
niepokój, pobudzenie, leukocytoza, wzrost poziomu sodu,
wapnia i hipoglikemia,

C . bradykardia,  apatia,  spadek  ciśnienia,  hipernatremia,
hiperkalcemia, hipoglikemia,

D . niepokój,  bradykardia,  wymioty,  biegunka,
hipernatremia, hiperkalcemia, hipoglikemia.

Zadanie 110.
D o i lu  godzin  przed planowym zabiegiem w znieczuleniu ogólnym
pacjent może przyjmować płyny?

A.  do 10 - 20 godzin,
B.  do 9 - 14 godzin,
C.  do 2 godzin,
D.  do 6 - 8 godzin.



Zadanie 111.
Bezwzględne przeciwwskazania do pobrania narządów, to:

A.  cukrzyca typu II,
B.  zakażenia uogólnione,
C.  zakrzepowe zapalenie żył,
D.  choroby serca.

Zadanie 112.
Podczas  badania  objętości  i  pojemności  płuc  u  chorego  z
podejrzeniem nowotworu płuca,  może  wystąpić  niebezpieczeństwo
reakcji:

A .  uczuleniowej,
B.  endotermicznej,
C.  kompensacyjnej,
D.  skurczowej oskrzeli.

Zadanie 113.
Przyczyną  znacznego  stopnia  zaburzeń  hemodynamicznych,
wymagających uzupełnień u  noworodka,  jest  utrata  krwi  w  ilości
około:

A.  30 ml,
B.  50 ml,
C.  100 ml,
D.  150 ml.

Zadanie 114.
W opiece nad chorymi w podeszłym wieku bardzo duże znaczenie ma
profilaktyka  powikłań  w  okresie  okołooperacyjnym.  Zaleca  się
działania wszystkie wymienione, z WYJĄTKIEM:

A.  wczesnego uruchamiania,
B.  unikania ryzyka zaburzeń psychicznych,
C.  krótszego utrzymywania szwów skórnych,
D.  stałej obecności przy chorym pielęgniarki.

Zadanie 115.
Wytworzenie  przezskórnej  przetoki  nadłonowej  (cystostomii)
wykonywane jest w przypadku:

A.  zabiegu elektroresekcji guza gruczołu krokowego,
B.  przezskórnej nefrolitotrypsji (PCNL),
C.  nagłego zatrzymania moczu,
D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.



Zadanie 116.
Przeprowadzenie  badań  w  kierunku  rozpoznania  dysplazji  stawu
biodrowego jest zasadne:

A.  tylko w przypadku dziewczynek,
B.  u wszystkich noworodków i niemowląt,
C.  tylko w przypadku predyspozycji rodzinnych,
D.  tylko w przypadku chłopców.

Zadanie 117.
Objawy,  takie  jak  bladość  powłok  skórnych,  ochłodzenie  skóry,
zwłaszcza  dystalnych  części  ciała,  oliguria,  tachykardia,
potliwość  skóry,  zmniejszenie  wartości  ciśnienia  tętniczego
krwi, zwiększenie częstotliwości oddechów, to objawy wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  hipowolemicznego.

Zadanie 118.
Porównawczy pomiar ciśnienia tętniczego krwi na obu kończynach
górnych  to  podstawowe  badanie  przesiewowe  przeprowadzane  w
gabinecie lekarza pierwszego kontaktu w diagnostyce:

A.  zaburzeń rytmu pracy serca,
B.  bólów głowy,
C.  zwężenia tętnic szyjnych,
D.  niedokrwienia kończyn górnych.

Zadanie 119.
D o  ogólnych  zasad  pielęgnacji  skóry  po  przebytej  operacji
piersi, należy:

A . kąpiel  w  temperaturze  wody  do  38˚C,  nie  przekraczająca
10-15 minut,

B . naprzemienne stosowanie ciepła i  zimna pod natryskiem,
tzw. hartowanie skóry,

C . masowanie  tłustym  kremem  okolicy  operowanej  2-3  razy
dziennie przez 10-15 minut,

D . stosowanie  chemicznych  środków  do  depilacji  dołu
pachowego  strony  operowanej  i  unikania  mechanicznego
golenia tej okolicy.

Zadanie 120.
Pielęgnując  noworodka  po  operacji  z  powodu  niedrożności
odbytnicy, w szczególności należy:

A.  utrzymać drożność zgłębnika założonego do żołądka,
B.  prowadzić bilans płynów,
C.  rygorystycznie dbać o higienę krocza,
D.  często zmieniać woreczki stomijne.



Zadanie 121.
Bezpośrednio po zabiegu operacyjnym wycięcia migdałków, dziecko
powinno być ułożone w pozycji:

A .  płaskiej na plecach,
B.  półwysokiej,
C.  wysokiej z pochyleniem do przodu,
D.  płaskiej na brzuchu lub na boku.

Zadanie 122.
O obecności krwiaka wewnątrzczaszkowego świadczą m. in. objawy:

A . nierówność  źrenic,  zbaczanie  gałek  ocznych,  porażenie
kończyn górnych,

B . zwężenie  źrenic,  symetryczność  gałek  ocznych,  porażenie
kończyn dolnych,

C . rozszerzenie  źrenic,  nieruchomość  gałek  ocznych,
porażenie kończyn górnych i dolnych,

D . szeroka  źrenica  po  stronie  krwiaka,  zbaczanie  gałek
ocznych, porażenie kończyn po stronie przeciwnej.

Zadanie 123.
W celu uśmierzenia bólu pooperacyjnego można stosować PCA. Co
oznacza skrót PCA?

A . leczenie polegające na podawaniu leków przeciwbólowych
drogą dokanałową,

B.  analgezję "sterowaną przez chorego",
C.  termoterapię,
D . leczenie polegające na podawaniu leków przeciwbólowych

drogą dożylną i dokanałową.

Zadanie 124.
Do oceny ryzyka zagrożenia powstania odleżyn, należą skale:

A . najczęściej  Norton,  ale  także  Douglas,  Waterloo,
Bradena,

B.  najczęściej Norton, ale także GDS, Glasgow, Waterloo,
C.  najczęściej Bradena i Baxtera, a także Kussmaula,
D . najczęściej  Norton,  ale  także  Baxtera,  Waterloo,

Hamiltona.

Zadanie 125.
W  ostrej  niedrożności  mechanicznej  bóle  brzucha mają  charakter
napadowy. Im niżej położona jest przeszkoda, tym przerwy między
bólami, są:

A.  krótsze,
B.  dłuższe,
C.  nie ma przerw, bóle są stałe,
D.  nie ma to znaczenia.



Zadanie 126.
Chorobę Hirschsprunga należy podejrzewać u każdego noworodka z
opóźnionym opróżnieniem ze smółki, do:

A.  12 godzin,
B.  24 godzin,
C.  36 godzin,
D.  48 godzin.

Zadanie 127.
Skuteczność drenażu klatki piersiowej, zależy od:

A . średnicy wewnętrznej przekroju drenu opłucnowego równej
4 mm,

B . różnicy  ciśnień  pomiędzy  klatką  piersiową  a  układem
drenażowym,

C . średnicy  wewnętrznej  przekroju  drenu  opłucnowego
powyżej  20  mm  oraz  różnicy  ciśnień  pomiędzy  klatką
piersiową a układem drenażowym,

D . średnicy wewnętrznej przekroju drenu opłucnowego 6 - 12
m m  oraz  różnicy  ciśnień  pomiędzy  klatką  piersiową  a
układem drenażowym.

Zadanie 128.
D o  kliniki  kardiochirurgii  trafił  62-letni  mężczyzna  z
podejrzeniem  tętniaka  rozwarstwiającego  aorty.  Dominującym
objawem klinicznym u chorego, jest:

A .  duszność spoczynkowa,
B . nagły,  bardzo  silny,  piekący  ból  w  klatce  piersiowej

szerzący się do jamy brzusznej i okolicy lędźwiowej,
C.  migotanie przedsionków,
D.  duszność wysiłkowa.

Zadanie 129.
P o  założeniu  drenu  do  jamy  opłucnej  podłączamy  go  do  drenażu
ssącego  o  si le  ssania  15-20  cm  słupa  wody.  Jeżeli  mimo  tego
płuco nie rozpręża się, siłę ssania możemy zwiększyć do:

A.  25 cm słupa wody,
B.  30 cm słupa wody,
C.  35 cm słupa wody,
D.  40 cm słupa wody.



Zadanie 130.
Pacjent,  u  którego  planuje  s ię  wytworzenie  stomii  jelitowej  w
czasie  zabiegu  operacyjnego  powinien  mieć  przed  zabiegiem
wyznaczone  miejsce  wyłonienia  stomii  przez  pielęgniarkę.
Miejsce stomii wyznacza się w pozycji:

A .  stojącej i siedzącej,
B.  siedzącej i leżącej,
C.  leżącej i stojącej,
D.  siedzącej, leżącej i stojącej.

Zadanie 131.
Niedożywienie,  w  którym  występuje  niedobór  składników
energetycznych to:

A.  kacheksja,
B.  kwashiorkor,
C.  niedożywienie mieszane,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 132.
Spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  we  wstrząsie,  jest
charakterystyczny dla fazy:

A.  skompensowanej,
B.  nieskompensowanej,
C.  nieodwracalnej,
D.  żadnej z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 133.
Pacjent  po  operacji  na  przewodzie  pokarmowym  z  założoną
gastrostomią.  Pierwszy  posiłek  należy  podać  w  następujący
sposób:

A . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  50  ml  wody
przegotowanej,  następne  porcje  zwiększa  się  obserwując,
czy  nie  wypływa  treść  koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma
uczucia rozpierania w żołądku,

B . podać ok. 150 ml wody przegotowanej, następna porcja po
upływie  30  minut,  obserwując,  czy  nie  wypływa  treść
koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  zalegania
żołądkowego,

C . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  50  ml  kleiku,  następne
porcje  zwiększa  się  obserwując,  czy  nie  wypływa  treść
koło  przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  rozpierania  w
żołądku,

D . w  obecności  lekarza,  podać  ok.  250  ml  wody
przegotowanej,  obserwując  czy  nie  wypływa  treść  koło
przetoki,  czy  chory  nie  ma  uczucia  rozpierania  w
żołądku.



Zadanie 134.
Dzienne zapotrzebowanie na potas wynosi:

A .  30 mmol,
B.  40 mmol,
C.  50 mmol,
D.  60 mmol.

Zadanie 135.
Przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu magnetycznego
NIE jest:

A .  choroba demielinizacyjna,
B.  klaustrofobia,
C.  proteza oczna, ciała obce w gałce ocznej,
D . obecność  klipsów  naczyniowych  lub  innych  elementów

pooperacyjnych.



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 021015
GRUPA 1
Zadanie 1.
Badanie  spirometryczne  wykonane  szczególnie  w  okresie
przedoperacyjnym umożliwia:

A . wykrywanie  zaburzeń  wentylacji  i  określenie  ich
postaci, dokładne badanie czynności wentylacyjnej płuc,

B.  rozpoznanie niewydolności oddechowej,
C.  rozpoznanie upośledzenia sprawności wysiłkowej chorego,
D.  określenie jedynie pojemności życiowej płuc.

Zadanie 2.
Po wykonanej arteriografii pacjent powinien:

A . leżeć  z  unieruchomioną  kończyną  dolną  przez  ok.  24
godziny i nie zginać jej,

B.  leżeć w pozycji wysokiej przez godzinę,
C . leżeć  z  unieruchomioną  kończyną  dolną  przez  godzinę  i

nie zginać jej,
D.  siedzieć na łóżku ze spuszczonymi nogami.

Zadanie 3.
Spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  we  wstrząsie,  jest
charakterystyczny dla fazy:

A.  skompensowanej,
B.  nieskompensowanej,
C.  nieodwracalnej,
D.  żadnej z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 4.
Objawy zatoru tłuszczowego, to:

A .  wysypka i wybroczyny na twarzy, szyi i spojówkach,
B.  objawy niewydolności układu oddechowego,
C . pojawienie  s ię  kuleczek  tłuszczu  w  moczu  krwi  i

plwocinie,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 5.
Jednym  ze  sposobów  nieoperacyjnego  leczenia  wgłobienia
jelitowego w okresie niemowlęcym, jest:

A . ułożenie  dziecka  w  pozycji  na  brzuchu  i  obserwacja
rodzaju oddechu,

B . zastosowanie  ciśnienia  hydrostatycznego  lub
pneumatycznego pod kontrolą radiologiczną,

C . masowanie  powłok  brzusznych  w  kierunku  góra  -  dół  i
zgodnie ze wskazówkami zegara,

D . ułożenie  dziecka  w  pozycji  leżącej,  z  uniesionymi
nogami wraz z dolną połową ciała pod kątem 40° na okres
nie dłuższy niż 1,5 - 2 godzin od momentu wgłobienia.

Zadanie 6.
Przeszczepy izogeniczne pochodzą od:

A.  bliźniaka jednojajowego,
B.  dawcy tego samego gatunku,
C.  od dawcy innego gatunku,
D.  tej samej osoby.

Zadanie 7.
Bezwzględne  przeciwwskazania  do  zastosowania  przezskórnej
metody usuwania kamieni nerkowych (PCNL), to:

A . kamienie  o  dużej  twardości  nie  poddające  się  kruszeniu
metodą ESWL,

B . stan septyczny układu moczowego, zaburzenia krzepnięcia
krwi, ciąża,

C . kamica  odlewowa  nerki  wypełniająca  poszerzony  układ
kielichowo - miedniczkowy,

D.  kamień w uchyłku kielicha nerkowego.

Zadanie 8.
Jednym z warunków pomyślnego zabiegu ortopedycznego po urazie
jest tzw. reguła 2+2. Stanowi ona, że:

A . w  trakcie  operacji  można  wykonać  dwa  zespolenia  na
kończynach  górnych  i  dwa  zespolenia  na  kończynach
dolnych,

B . czas  operacji  ortopedycznej  nie  powinien  przekraczać
dwóch  godzin,  w  czasie  której  należy  się  wystrzegać
przetaczania więcej niż dwóch jednostek krwi,

C . d o  operacji  nie  powinien  być  kwalifikowany  pacjent
powyżej  2  pkt.  w  GSC,  a  czas  niedokrwienia  kończyny
podczas operacji nie powinien przekraczać dwie godziny,

D . w  trakcie  operacji  należy  zespalać  maksymalnie  dwie
kości, uszkodzone nie więcej niż w 2 miejscach.



Zadanie 9.
U pacjenta z cewnikiem naczyniowym, z podejrzeniem bakteriemii,
u  którego  nagle  pojawi  s ię  gorączka,  z łe  samopoczucie,  dreszcze
i spadek ciśnienia, należy:

A.  zmienić opatrunek,
B.  w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
C.  monitorować ciśnienie krwi co 6 godzin,
D.  usunąć cewnik i wykonać badania bakteriologiczne.

Zadanie 10.
Preparat  krwi  wolny  od  ryzyka  przeniesienia  chorób  wirusowych,
to :

A.  albuminy,
B.  koncentrat czynnika VIII, IX,
C.  krioprecypitat,
D.  osocze.

Zadanie 11.
Pacjenci  w  starszym  wieku  w  większym  stopniu  są  narażeni  na
wystąpienie pozabiegowych powikłań:

A.  krążeniowych,
B.  płucnych,
C.  neurologicznych,
D.  ze strony rany pooperacyjnej.

Zadanie 12.
Zapotrzebowanie podstawowe na płyny u osób dorosłych wynosi:

A .  8 ml/kg mc./h,
B.  6 ml/kg mc./h,
C.  4 ml/kg mc./h,
D.  2 ml/kg mc./h.

Zadanie 13.
Bezwzględne przeciwwskazania do pobrania narządów, to:

A.  cukrzyca typu II,
B.  zakażenia uogólnione,
C.  zakrzepowe zapalenie żył,
D.  choroby serca.

Zadanie 14.
W oparzeniach chemicznych w pierwszej kolejności, należy:

A.  ochłodzić miejsce oparzone lodem,
B.  płukać powierzchnię oparzoną dużą ilością wody,
C . zebrać  dokładny  wywiad  na  temat  środka  chemicznego,

który spowodował uraz,
D.  osłonić miejsce urazu jałowym opatrunkiem.



Zadanie 15.
W  czasie  badań  endoskopowych  jest  możliwość  zakażenia
następującymi wirusami:

A.  HBV i HCV,
B.  HIV,
C.  HAV, HEV oraz HIV
D.  HBV, HCV oraz HIV,

Zadanie 16.
Klasyfikacja  Trapnella  w  czterostopniowej  skali  jest  stosowana
do oceny:

A.  ciężkości obrażeń,
B . zagrożenia  i  przebiegu  zapalenia  żył  związanego  z

kaniulacją,
C.  ostrego zapalenia trzustki,
D.  odleżyn.

Zadanie 17.
Pielęgnując  dziecko  z  podejrzeniem  uszkodzenia  narządów  jamy
brzusznej, przede wszystkim należy:

A.  zapewnić odpowiednią ilość płynów do przetaczania,
B.  przygotować odpowiednią ilość środków przeciwbólowych,
C . systematycznie  kontrolować  ciśnienie  tętnicze  krwi,

tętno, diurezę,
D.  prowadzić gimnastykę oddechową.

Zadanie 18.
U pacjentów z chorobą zakrzepowo-zatorową, leczonych heparyną,
przeciwwskazane jest wykonywanie wstrzyknięć:

A.  podskórnych,
B.  dożylnych,
C.  domięśniowych,
D.  śródskórnych.

Zadanie 19.
Objawy  łączności  złamania  podstawy  czaszki  z  jamami
powietrznymi czaszki, to:

A . wyciek  krwisty  lub  płynu  mózgowo-rdzeniowego  z  nosa,
ucha lub gardła,

B.  krótkotrwała utrata przytomności,
C.  wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
D.  Triada Cushinga.



Zadanie 20.
W  wyniku  urazu  klatki  piersiowej  doszło  do  powstania  odmy
wentylowej,  której  leczenie  polega  na  jak  najszybszym
odbarczeniu jamy opłucnej przez nakłucie. Grubą igłą nakłuwamy:

A.  drugie i trzecie międzyżebrze od przodu,
B.  trzecie i czwarte międzyżebrze od przodu,
C.  trzecie i czwarte międzyżebrze w linii pachowej tylnej,
D.  czwarte i piąte międzyżebrze w linii pachowej tylnej.

Zadanie 21.
Badaniem decydującym o rozpoznaniu zarośnięcia przełyku, jest:

A .  napotykanie oporu przy wprowadzaniu zgłębnika,
B.  RTG przewodu pokarmowego,
C.  badanie przełyku z użyciem kontrastu,
D.  założenie sondy Sengstakena.

Zadanie 22.
Znieczulenie  regionalne  podpajęczynówkowe  uzyskuje  s ię  przez
podanie środka miejscowo znieczulającego, najczęściej w:

A . odcinek  lędźwiowy  kręgosłupa  między  drugim  i  trzecim
kręgiem lędźwiowym,

B.  przestrzeń lędźwiową, najczęściej na wysokości L3-L4,
C.  przestrzeń zewnątrzoponową,
D . okolice  pni  nerwowych,  w  której  będzie  wykonywany

zabieg operacyjny.

Zadanie 23.
Profilaktyką obrzęku limfatycznego po amputacji piersi jest/są:

A . wysokie  układanie  kończyny,  zarówno  w  czasie  ćwiczeń
ruchowych,  jak  i  w  różnych  sytuacjach  życia
codziennego,

B . automasaż  i  odpowiednie  ćwiczenia  ruchowe  kończyny
strony operowanej,

C . ochronę  kończyny  strony  operowanej  przed  zakażeniami
oraz znacznymi obciążeniami fizycznymi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 24.
Metoda ESWL stosowana w celu usuwania złogów, polega na:

A . nieinwazyjnym pozaustrojowym kruszeniem kamieni w nerce
lub w moczowodzie,

B . kruszeniu kamieni nerkowych przez przezskórną przetokę
nerkową,

C . wziernikowaniu  moczowodu  z  możliwością  wykonania
zabiegu,

D . zastosowaniu  doustnych  preparatów  rozpuszczających
złogi.



Zadanie 25.
D o oceny stanu świadomości dziecka przed 3 rokiem życia stosuje
się:

A .  skalę ciężkości obrażeń,
B.  dziecięcą skalę urazów,
C.  zmodyfikowaną skalę Glasgow,
D.  skróconą skalę obrażeń.

Zadanie 26.
Trwałe  nieodwracalne  ustanie  czynności  mózgu  w  celu  pobrania
komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia, stwierdza:

A . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  oraz
jednego specjalisty w dziedzinie chirurgii,

B . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

C . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  oraz
jednego  specjalisty  w  dziedzinie  neurologii  lub
neurochirurgii,

D . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  oraz
jednego specjalisty w dziedzinie transplantologii.

Zadanie 27.
Doraźna pomoc w odmrożeniu, to:

A . szybkie  rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,
masowanie,

B . bardzo  wolne  ogrzewanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  20°  do  45°),  które  stosujemy  jak  nadłużej,
żeby utrzymać ciepło,

C . natychmiastowe  ogrzanie  miejsca  odmrożonego  (od
temperatury  25°  do  40°)  wilgotnymi  środkami
rozgrzewającymi  (kąpiel,  okłady),  które  stosujemy  tylko
d o  uzyskania  ogrzania  tkanek,  ponieważ  zbyt  długie
ogrzewanie jest szkodliwe,

D . rozcieranie  miejsc  odmrożonych  śniegiem,  podawanie
ciepłych  napojów,  w  tej  sytuacji  wskazane  również
podanie alkoholu.



Zadanie 28.
U  osób  starszych,  po  zabiegach  operacyjnych  leczenie
usprawniające należy podejmować:

A.  później niż u innych pacjentów,
B.  możliwie jak najszybciej,
C.  w trzeciej dobie po zabiegu,
D.  w czwartej dobie po zabiegu.

Zadanie 29.
Płyny  kardioplegiczne  stosowane  podczas  operacji  na  otwartym
sercu ochraniają mięsień sercowy przed niedokrwieniem, poprzez:

A.  całkowite zatrzymanie czynności elektrycznej serca,
B.  całkowite zatrzymanie czynności mechanicznej serca,
C.  zmniejszenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 30.
Założony  rozrusznik  serca  stanowi  przeciwwskazanie  do
wykonania:

A.  oklepywania klatki piersiowej,
B.  masażu pleców i pośladków,
C.  gimnastyki oddechowej,
D.  ćwiczeń biernych.

Zadanie 31.
Profilaktyka infekcji HCV w warunkach szpitalnych, polega na:

A.  badaniu dawców krwi na obecność przeciwciał anty HCV,
B . stosowaniu  sprzętu  jednorazowego  użytku  we  wszystkich

możliwych sytuacjach,
C . stosowaniu  do  dezynfekcji  sprzętu  wielorazowego  użytku

preparatów wirusobójczych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 32.
Prowadząc bilans płynów u chorego, należy uwzględnić:

A . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu,

B . objętość  płynów  i  rodzaj  płynów  przetoczonych  dożylnie,
i lość  wydalonego  moczu,  i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,
drenu, przetoki jelitowej,

C . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydalonego  moczu,
i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,  drenu,  przetoki
jelitowej,

D . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydzieliny  ze
zgłębnika, drenu, przetoki jelitowej.



Zadanie 33.
W  celu  skuteczniejszego  leczenia  u  noworodków  dysplazji  stawu
biodrowego, badanie w tym kierunku należy przeprowadzić:

A .  po ukończeniu 2 miesięcy życia,
B.  jak najwcześniej po urodzeniu,
C.  po ukończeniu 6 miesiąca życia,
D.  najwcześniej po ukończeniu co najmniej 1 roku życia.

Zadanie 34.
Podstawowym objawem klinicznym raka pęcherza moczowego, jest:

A .  ropomocz,
B.  bezbolesny krwiomocz najczęściej ze skrzepami,
C.  ból ,
D.  skąpomocz.

Zadanie 35.
W  przedziale  wieku  20-70  lat  występuje  zmniejszenie  wzrostu
średnio o ok. 5 cm, na skutek:

A.  zmiany długości kości długich,
B.  ścieńczenia chrząstek międzykręgowych kręgosłupa,
C.  zmniejszenie masy kości,
D . poszerzenia  stawów  ze  zmianami  chrząstek  powierzchni

stawowych.

Zadanie 36.
O  jakich  odstępach  czasowych  po  podaniu  kolejnych  dawek
profilaktycznych heparyny drobnocząsteczkowej należy pamiętać w
przypadku wyjmowania cewnika zewnątrzoponowego u pacjenta?

A . p o  upływie  6  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  6  h  przed
podaniem kolejnej dawki,

B . p o  upływie  12  h  od  ostatniej  dawki  heparyny  i  co
najmniej 12 h przed podaniem kolejnej dawki,

C . p o upływie co najmniej 12 h od ostatniej dawki heparyny
i 6 h przed podaniem następnej dawki,

D . p o  upływie  10  h  od  ostatniej  dawki  heparyny,  a  kolejną
dawkę można podać bezpośrednio po usunięciu.

Zadanie 37.
Badaniem obowiązkowym w diagnostyce łagodnego rozrostu stercza,
jest:

A .  badanie per rectum, wywiad lekarski,
B.  badanie ogólne moczu, określenie czynności nerek,
C . oznaczenie  stężenia  swoistego  antygenu  sterczowego  PSA

w surowicy,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 38.
Elektrolity przeważające pozakomórkowo, to:

A .  potas, chlorki,
B.  potas, sód,
C.  potas, magnez,
D.  chlorki, wodorowęglany.

Zadanie 39.
Leczenie wrodzonej przepukliny przeponowej, polega na:

A . natychmiastowym  wykonaniu  zabiegu  operacyjnego  z
dostępu przezbrzusznego,

B . stabilizacji  układu  oddechowego  i  krążenia  i  wykonaniu
zabiegu operacyjnego w trybie odroczonym,

C . wyrównaniu gospodarki wodno-elektrolitowej i wykonaniu
zabiegu operacyjnego,

D . natychmiastowym  zabiegu  operacyjnym  metodą
rekonstrukcji przepony.

Zadanie 40.
W  ocenie  stanu  zdrowia  chorego  z  urazem  śledziony  należy
uwzględnić występowanie objawu Saegessera, który objawia się:

A .  promieniowaniem bólu do lewego barku,
B.  bolesnością lewego dołka nadobojczykowego,
C.  wysokim ustawieniem przepony po lewej stronie,
D . wypukleniem odbytnicy wskutek wypełnienia jamy Douglasa

spływającą krwią.

Zadanie 41.
Pacjenci  szczególnie  narażeni  na  wystąpienie  zespołu  ponownego
odżywienia to poniższe grupy chorych, z wyjątkiem:

A.  z jadłowstrętem psychicznym,
B.  przewlekle niedożywionych,
C.  alkoholików,
D.  z ostrym zapaleniem trzustki.

Zadanie 42.
Do składowych układu hemostazy należą naczynia krwionośne oraz:

A.  krwinki płytkowe, osoczowe mechanizmy krzepnięcia,
B.  krwinki płytkowe, białkowe mechanizmy krzepnięcia,
C.  krwinki czerwone, osoczowe mechanizmy krzepnięcia,
D.  krwinki białe, osoczowe mechanizm krzepnięcia.



Zadanie 43.
Pacjent  przed  wykonaniem  cholangiopankreatografii  wstecznej
powinien zostać na czczo, co najmniej:

A .  6 godzin,
B.  12 godzin,
C.  18 godzin,
D.  24 godziny.

Zadanie 44.
Zwiększona pobudliwość nerwowa, drżenie rąk w wyniku zaburzeń
neurowegetatywnych,  występuje  w  chorobach  tarczycy
przebiegających z:

A .  nadczynnością tarczycy,
B.  niedoczynnością tarczycy,
C.  z eutyreozą,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 45.
Triada Virchowa zakłada, że zakrzepica żylna powstaje, gdy:

A . s ą  stosowane  leki  anestetyczne,  uszkodzony  jest
śródbłonek naczyń, pacjent jest w podeszłym wieku,

B . wykonano  zbyt  rozległy  zabieg  operacyjny,  pacjent
utracił dużą ilość krwi, występuje bezmocz,

C . występują  nieprawidłowości  krzepnięcia  krwi,
spowolnienie  przepływu  krwi,  uszkodzenie  ściany
naczynia,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 46.
Postępowanie  nieoperacyjne  w  uwięźniętej  przepuklinie
pachwinowej u chłopców w 1 miesiącu życia polega na uzyskaniu
rozluźnienia mięśni brzucha (sedacji) oraz:

A . zastosowaniu okładu wysychającego na powłoki brzuszne
oraz masowaniu powłok zgodnie ze wskazówkami zegara,

B . zastosowaniu cewnika wprowadzonego doodbytniczo, przez
który podawane jest powietrze regulowane manometrem,

C . ułożeniu  dziecka  w  pozycji  na  boku,  w  czasie  nie
dłuższym  niż  1,5  -  2  godzin  od  momentu  uwięźnięcia,  z
uniesionymi kończynami dolnymi,

D . ułożeniu  dziecka  w  pozycji  leżącej  z  uniesionymi  nogami
wraz  z  dolną  połową  ciała  pod  kątem  40°  na  okres  nie
dłuższy niż 1,5 - 2 godzin od momentu uwięźnięcia.



Zadanie 47.
W  przypadku  wycięcia  całego  płuca,  błędnym  jest  podłączenie
pozostawionego  podczas  zabiegu  drenu  do  ssania,  gdyż  grozi  to
wystąpieniem:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  przesunięcia się śródpiersia na stronę operowaną,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

Zadanie 48.
Wskaż  nieprawidłowe  zalecenia  dotyczące  postępowania  z
pacjentem w ostrym zespole ciasnoty śródczaszkowej:

A . ułożenie  w  pozycji  na  wznak  z  głową  uniesioną  o
30°-45°,

B.  hipotermia głowy i hiperwentylacja,
C . zastosowanie oddechu kontrolowanego u pacjentów poniżej

8 pkt. GSC,
D.  podawanie glukozy we wlewie ciągłym.

Zadanie 49.
U pacjentów ze złamaniem otwartym najpoważniejszym powikłaniem
jest:

A .  pourazowe zapalenie kości,
B.  długotrwałe gojenie się rany urazowej,
C.  uszkodzenie tkanek miękkich otaczających złamaną kość,
D . konieczność  wykonania  skomplikowanych  zabiegów

stabilizujących kość.

Zadanie 50.
Hemodilutio, to:

A . wcześniejsze  pobranie  i  konserwowanie  pełnej  krwi
pacjenta,

B . upuszczenie  krwi  pacjenta  i  uzupełnienie  je j  płynem
Ringera,

C.  wykorzystanie krwi traconej przez chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 51.
W  przypadku  niepowikłanych,  pojedynczych  złamań  kilku  żeber,
postępowanie z pacjentem zapobiegające niedodmie, polega na:

A.  podawaniu leków przeciwkaszlowych,
B . założeniu  opatrunku  unieruchamiającego  na  klatkę

piersiową,
C . intensywnej  rehabilitacji  oddechowej  po  podaniu  leków

przeciwbólowych,
D.  zastosowaniu leków wykrztuśnych.



Zadanie 52.
Pielęgniarka  opiekująca  się  chorym z  raną  oparzeniową,  powinna
pamiętać,  że  bezpośrednio  przed  zmianą  opatrunku  należy
pacjentowi:

A . dokładnie  oczyścić  ranę  z  zanieczyszczeń  i  strzępków
naskórka,

B . podać  zgodnie  ze  zleceniem  lekarza,  lek  przeciwbólowy  -
najlepiej z 15-30 minutowym wyprzedzeniem,

C . ogolić  włosy  z  okolic  rany  przed  założeniem  ponownego
opatrunku,

D.  nawilżyć poprzedni opatrunek solą fizjologiczną.

Zadanie 53.
Jednym  z  powikłań  urazów  miednicy,  jest  uszkodzenie  nerwu
kulszowego, które powstaje:

A .  w złamaniach brzeżnych miednicy,
B.  przy złamaniu talerza biodrowego,
C.  w przypadku złamania pierścienia miednicy,
D.  w przypadku złamania panewki stawowej.

Zadanie 54.
Zator  tętniczy  w  większości  przypadków  rozpoczyna  się  nagle.
Charakterystyka objawów bólowych w zatorowości  tętnic  kończyn
dolnych, to:

A . bardzo  silny  ból  na  obwodzie  kończyny,  nasila  s ię  przy
próbie  wykonania  ruchu,  ustępuje  po  podaniu  leków
przeciwbólowych,

B . umiarkowany ból na obwodzie kończyny, nie ma związku z
wykonywaniem  ruchów,  nie  wymaga  podawania  środków
przeciwbólowych,

C . bardzo  silny  ból  na  obwodzie  kończyny,  nasila  s ię  przy
próbie  wykonania  ruchu,  nie  ustępuje  po  lekach
narkotycznych,

D.  żadna z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 55.
Drenaż  wewnętrzny  w  urologii  to  zabieg  stosowany  w  celu
ułatwienia swobodnego odprowadzenia moczu:

A . z  nerki  do  pęcherza  moczowego  przy  pomocy  cewnika  JJ
(podwójnie zagiętego),

B.  z pęcherza moczowego przez cewnik Foleya,
C.  z nerki poprzez nefrostomię,
D.  z pęcherza moczowego poprzez cystostomię.



Zadanie 56.
Obrażenia  ściany  klatki  piersiowej  mogą  spowodować  krwiak
opłucnej.  Pielęgniarka  opiekuje  s ię  pacjentem,  który  ma
założony  drenaż  w  celu  usunięcia  krwi  z  jamy  opłucnej.  O
czynnym krwawieniu wewnętrznym świadczy:

A.  wydobywanie się krwi zhemolizowanej,
B.  wydobywanie się krwi, która krzepnie,
C.  niewydobywanie się krwi,
D . wydobywanie  się  płynu  opalizującego,  podbarwionego

krwią.

Zadanie 57.
U  małego  dziecka  planowany  jest  zabieg  operacyjny  w  trybie
doraźnym.  W  postępowaniu  przedoperacyjnym  istotne  jest
wyrównanie:

A.  zaburzeń w odżywianiu,
B.  zaburzeń metabolicznych,
C.  niedokrwistości preparatami żelaza,
D.  niedoborów witaminy D3.

Zadanie 58.
Przyczyną zasadowicy oddechowej może być:

A.  niedostateczna wentylacja płuc,
B.  nadmierna wentylacja płuc,
C.  zatrucia,
D.  obfite wymioty.

Zadanie 59.
W którym kwadrancie piersi najczęściej umiejscowiony jest guz?

A.  górnym, zewnętrznym,
B.  górnym, wewnętrznym,
C.  w obu tych kwadrantach występuje w równych ilościach,
D.  dolnym, zewnętrznym.

Zadanie 60.
Rozróżniamy dwa zasadnicze typy nowotworów złośliwych: mięsak
(sarkoma)  wywodzący  się  z  tkanki  mezenchymatycznej,  oraz  rak
(carcinoma), czyli nowotwór wywodzący się z tkanki:

A .  chłonnej,
B.  chrzęstnej.
C.  nabłonkowej,
D.  tłuszczowej.



Zadanie 61.
Ostre bakteryjne zapalenie dróg żółciowych może powodować:

A . powikłania  miejscowe  w  postaci  pojedynczego  ropnia  lub
mnogich ropni wątroby,

B.  zakrzepicę żyły wrotnej,
C.  owrzodzenie dwunastnicy,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 62.
Do żył obwodowych w żywieniu pozajelitowym podajemy roztwory:

A.  o osmolarności > 800mOsm/l,
B.  o osmolarności < 800mOsm/l,
C.  o niskiej zawartości kalorii i azotu,
D.  prawidłowe B i C.

Zadanie 63.
Niedożywienie  charakteryzujące  się  obniżeniem  stężenia  albumin
i innych białek w surowicy krwi, to:

A .  kwashiorkor,
B.  marasmus,
C.  kacheksja,
D.  charłactwo.

Zadanie 64.
Aby  zapewnić  drożność  cewników  po  zabiegu  operacyjnym
adenomectomii, pacjentowi:

A .  podłącza się płyny drogą dożylną,
B.  zaleca się picie dużej ilości płynów,
C.  podłącza się stały przepływ,
D.  wykonuje się wszystkie powyższe działania.

Zadanie 65.
I l e  pokarmu  należy  podać  maksymalnie  jednorazowo  pacjentowi
karmionemu przez  zgłębnik  żołądkowy metodą  porcji  w  ciągu  pół
godziny?

A.  200-250 ml,
B.  300-350 ml,
C.  400-450 ml,
D.  500 ml.



Zadanie 66.
D o  kliniki  kardiochirurgii  trafił  62-letni  mężczyzna  z
podejrzeniem  tętniaka  rozwarstwiającego  aorty.  Dominującym
objawem klinicznym u chorego, jest:

A .  duszność spoczynkowa,
B . nagły,  bardzo  silny,  piekący  ból  w  klatce  piersiowej

szerzący się do jamy brzusznej i okolicy lędźwiowej,
C.  migotanie przedsionków,
D.  duszność wysiłkowa.

Zadanie 67.
Przy  zastosowaniu  skali  reaktywności  Glasgow  (GSC),  pacjent
znajduje  s ię  w  śpiączce  umiarkowanej,  jeśl i  jego  stan  zostanie
określony na:

A.  13-15 punktów,
B.  9-12 punktów,
C.  5-8 punktów,
D.  3-4 punktów.

Zadanie 68.
Źródłem większości zatorów płucnych, jest:

A .  prawa komora serca,
B.  zakrzepica żyły miednicy małej,
C.  zakrzepica żył kończyn górnych,
D.  zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.

Zadanie 69.
Wstrząs hipowolemiczny, jest następstwem:

A.  urazu,
B.  krwotoku wewnętrznego lub zewnętrznego,
C.  cukrzycy,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 70.
Niemowlę z podejrzeniem zatkania dróg oddechowych ciałem obcym,
układamy:

A . n a  plecach,  nadgarstki  obu  własnych  dłoni  kładziemy
jeden na drugim powyżej pępka i wykonujemy uciśnięcia,

B . n a plecach, klękamy obok lub okrakiem nad jego udami i
wykonujemy szereg uciśnięć,

C . n a  przedramieniu  opartym  o  własne  udo  i  wykonujemy
uderzanie  w  plecy  na  przemian  z  uciskiem  klatki
piersiowej po odwróceniu,

D.  na brzuchu i wykonujemy rękoczyn Heimlicha.



Zadanie 71.
Profilaktyka powikłań ze strony układu oddechowego polega min.
n a  oklepywaniu  klatki  piersiowej  u  chorych  leżących  i  mało
mobilnych.  Nie  oklepuje  s ię  klatki  piersiowej  u  pacjentów  po
operacjach:

A.  w obrębie jamy brzusznej,
B.  kardiochirurgicznych,
C.  ortopedycznych w górnej połowie ciała,
D.  torakochirurgicznych.

Zadanie 72.
Następstwa wstrząsu, to:

A .  zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,
B.  niewydolność oddechowa,
C.  martwica cewek nerkowych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 73.
Osocze znajduje się w przestrzeni wodnej:

A .  pozakomórkowej,
B.  śródkomórkowej,
C.  trzeciej,
D.  międzykomórkowej.

Zadanie 74.
Oddech  paradoksalny  u  dziecka  jest  stanem  zagrożenia  życia  i
charakteryzuje się:

A . intensywną  pracą  skrzydełek  nosowych,  zapadaniem  się
dołów nadobojczykowych,

B . poziomym ustawieniem żeber i jednoczesnym wypchnięciem
jamy brzusznej do góry,

C . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber  i
mostka przy jednoczesnym wypchnięciu jamy brzusznej do
góry,

D . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber,
zapadaniem się pęcherzyków płucnych.

Zadanie 75.
Rozszerzenie  zastoinowe  żył  szyjnych  jest  charakterystyczne  dla
odmy:

A.  zamkniętej,
B.  otwartej,
C.  zastawkowej,
D.  zamkniętej i otwartej.



Zadanie 76.
Kontrapulsacja  wewnątrzaortalna  jest  metodą  leczenia
niewydolności  serca.  Istotnym,  możliwym  powikłaniem,  na  które
pielęgniarka obserwująca pacjenta, powinna zwrócić uwagę, jest:

A .  niedowład kończyny,
B.  niedokrwienie kończyny,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 77.
Wtórnymi  następstwami  niedożywienia  u  chorych  leczonych
chirurgicznie, są:

A . wzrost  chorobowości  i  śmiertelności,  zmniejszenie  masy
ciała,

B . zaburzenia  gojenia  się  ran,  wzrost  chorobowości  i
śmiertelności,

C.  upośledzenie odporności, atrofia błony śluzowej jelit,
D . zaburzenia  gojenia  się  ran,  niedokrwistość

niedobarliwa.

Zadanie 78.
Wykonywanie  zdjęć  rentgenowskich  serca  w  ruchu  eksponuje
pacjenta  na  wyższą  dawkę  promieniowania  i  zostało  zastąpione
przez:

A.  elektrokardiografię,
B.  echokardiografię,
C.  cewnikowanie serca,
D.  angiografię naczyń serca.

Zadanie 79.
D o  jakiej  kategorii  czystości  pola  operacyjnego  zaliczysz
sytuację, w której dochodzi do kontrolowanego otwarcia przewodu
pokarmowego,  dróg  oddechowych,  dróg  moczowo-płciowych,  bez
wyraźnego skażenia pola operacyjnego?

A.  rana czysta,
B.  rana skażona,
C.  rana czysta-skażona,
D.  rana brudna, zakażona.



Zadanie 80.
Jakie objawy obejmuje Pentalogia Murphyego?

A . bóle  w  śródbrzuszu,  zaparte  stolce,  obniżoną
temperaturę ciała, prawidłową leukocytozę,

B . bó l  w  okolicy  serca,  nadciśnienie  tętnicze  krwi,  bóle  w
klatce piersiowej, zmiany w zapisie EKG,

C . ból  w  nadbrzuszu,  nudności,  wymioty,  miejscową
bolesność uciskową, gorączkę, leukocytozę,

D . bó l  pęcherza  moczowego,  częstomocz,  bakterie  w  moczu,
obrzęk  okolicy  ujścia  cewki  moczowej,  przyspieszone
tętno.

Zadanie 81.
Kontrola  pola  operacyjnego  w  warunkach  sali  operacyjnej  u
chorego po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych tzw. by-passy
wieńcowe  (CABG)  odbywa  się,  gdy  objętość  utraconej  krwi
przekracza:

A . 200  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  500  ml  w  ciągu  4
godzin,

B . 300  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  700  ml  w  ciągu  4
godzin,

C . 500 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 4
godzin,

D . 700 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 6
godzin.

Zadanie 82.
W  przypadku  przełożenia  wielkich  pni  tętniczych  (TGA)  u
noworodka:

A . przewód  tętniczy  Botalla  w  tej  wadzie  zwykle  pozostaje
drożny przez kilka dni,

B . optymalnym  czasem  leczenia  chirurgicznego  jest  okres
niemowlęcy,

C . u  każdego  noworodka  w  tej  wadzie  wykonuje  się  zabieg
Rashkinda,

D . przy  współistnieniu  ubytku  międzykomorowego  nasilenie
sinicy jest większe.



Zadanie 83.
D o  czynników  ryzyka  powodujących  powstanie  kamicy  moczowej,
należą:

A . zaburzenia  metaboliczne  prowadzące  do  zwiększonego
wydalania  z  moczem:  wapnia,  szczawianów,  kwasu
moczowego, cystyn,

B . przeszkoda w odpływie moczu i zakażenie dróg moczowych
bakteriami,

C.  ograniczenie podaży płynów lub nadmierna ich utrata,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 84.
Dren Kehra zakładany jest do:

A.  przewodu trzustkowego,
B.  dwunastnicy,
C.  żołądka,
D.  przewodu żółciowego wspólnego.

Zadanie 85.
Podczas  transportu  chorego  po  zabiegu  torakochirurgicznym  z
bloku operacyjnego do oddziału intensywnej opieki medycznej NIE
należy  zamykać  ani  zaginać  drenów,  gdyż  nawet  minimalny
przeciek powietrza może doprowadzić do powstania:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

Zadanie 86.
D o  leczenia  uzupełniającego  po  usunięciu  jądra  z  powodu  raka,
należy/ą:

A.  chemioterapia wielolekowa,
B.  radioterapia,
C.  limfadenektomia pozaotrzewnowa,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 87.
Mediatory reakcji zapalnej we wstrząsie anafilaktycznym, to:

A.  histamina, IgE,
B.  histamina, IgM,
C.  leukotrienty, IgG,
D.  leukotrienty, prostaglandyny.



Zadanie 88.
Stężenie  antygenu  rakowego  (CEA)  może  być  podwyższone  i  NIE
musi wiązać się z procesem nowotworowym, u:

A.  kobiet w połogu,
B.  kobiet ciężarnych,
C.  osób palących tytoń,
D.  osób z nadczynnością tarczycy.

Zadanie 89.
U  pacjentów  po  implantacji  endoprotezy,  przy  prawidłowym  jej
doborze,  u  których  okres  pooperacyjny  przebiega  bez  powikłań,
odstawienie  przez  pacjenta  jednej  laski  łokciowej  powinno
nastąpić:

A.  po ustąpieniu bólu rany pooperacyjnej,
B.  z chwilą wystąpienia poprawy siły mięśniowej,
C.  gdy chód pacjenta stanie się stabilny,
D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 90.
Wstrząśnienie  mózgu  objawia  się  krótkotrwałą  utratą
przytomności  występującą  w  chwili  urazu.  Czas  utraty
przytomności może trwać:

A.  od kilku sekund do 5 minut,
B.  od kilku sekund do 60 minut,
C.  od kilku sekund do 3 godzin,
D.  od kilku sekund do 6 godzin,

Zadanie 91.
Odma  samoistna  pierwotna,  bez  wyraźnych  objawów  klinicznych
zwłaszcza u ludzi młodych może być leczona zachowawczo. Płuco w
stanie  nierozprężonym  może  pozostawać  przez  okres  nie  dłuższy
niż:

A .  1-5 dni,
B.  4-8 dni,
C.  5-10 dni,
D.  10-14 dni.



Zadanie 92.
Podstawowym  celem  ”analgezji  z  wyprzedzeniem”  poza  poprawą
jakości pooperacyjnej analgezji, jest:

A . szybszy  powrót  perystaltyki  jel it,  depresja  ośrodka
oddechowego i skrócenie pobytu chorego w szpitalu,

B . prewencja  powikłań  płucnych,  szybszy  powrót
perystaltyki jelit i zwiększony przepływ krwi,

C . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego,  prewencja
powikłań  płucnych  i  skrócenie  pobytu  chorego  w
szpitalu,

D . możliwość  wczesnego  uruchomienia  chorego  oraz
upośledzenie odpowiedzi układu immunologicznego.

Zadanie 93.
Samobadanie  piersi  jest  prostą  metodą  wczesnego  wykrywania
zmian w piersi i powinno być wykonywane przez kobiety:

A . p o  ukończeniu  20  roku  życia,  systematycznie  1  raz  w
miesiącu, bezpośrednio po miesiączce,

B . p o  ukończeniu  15  roku  życia,  systematycznie  2  razy  w
miesiącu, przed i po miesiączce,

C.  po ukończeniu 20 roku życia, codziennie,
D . p o  ukończeniu  35  roku  życia,  systematycznie  kilka  razy

w miesiącu.

Zadanie 94.
Pacjentowi,  u  którego  prowadzone  jest  żywienie  dojelitowe  przez
zgłębnik umieszczony w jelicie czczym można podać:

A.  pokarmy zmiksowane i specjalne mieszanki odżywcze,
B.  wyłącznie pokarmy zmiksowane,
C.  wyłącznie fabrycznie przygotowane mieszanki odżywcze,
D.  specjalne mieszanki odżywcze i 20% roztworów glukozy.

Zadanie 95.
Chlustające wymioty u miesięcznego niemowlęcia, są typowe dla:

A.  niedrożności smółkowej noworodków,
B.  choroby Hirschsprunga (najczęściej u chłopców),
C.  wgłobienia jelita grubego,
D.  wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiernika.



Zadanie 96.
Tężyczka,  występująca  najczęściej  kilkanaście/kilkadziesiąt
godzin po zabiegu operacyjnym, jest spowodowana:

A . pooperacyjną  niedoczynnością  przytarczyc  w  wyniku  ich
usunięcia lub uszkodzenia unaczynienia,

B . przełomem tyreotoksycznym jako następstwem niewłaściwie
leczonej  nadczynności  tarczycy  w  okresie
przedoperacyjnym,

C.  zapadnięciem chrząstek tchawicy,
D . uszkodzeniem  nerwu  krtaniowego  górnego  i/lub  nerwu

krtaniowego wstecznego.

Zadanie 97.
D o określenia aktywności krwawienia z wrzodu służy powszechnie
stosowana skala:

A.  Forresta,
B.  Glasgow,
C.  Apache II,
D.  ASA.

Zadanie 98.
W jakiej pozycji należy ułożyć pacjenta po urazie głowy?

A . uniesienie  głowy  pod  kątem  15°  w  stosunku  do  osi
tułowia,

B . uniesienie  głowy  pod  kątem  30°  w  stosunku  do  osi
tułowia,

C . płasko  ze  zgiętymi  kończynami  dolnymi  w  stawach
kolanowych i biodrowych,

D.  w pozycji przeciwwstrząsowej.

Zadanie 99.
Badanie  -  kał  na  ”krew  utajoną”,  żeby  było  miarodajne,  pobiera
się:

A .  jeden raz jest wystarczający,
B.  dwukrotnie,
C.  trzykrotnie,
D.  czterokrotnie.



Zadanie 100.
Przyjmując  do  oddziału  chirurgicznego  noworodka  z  przepukliną
pępowinową o średnicy wrót powyżej 9 mm, należy:

A . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  na  "brzuszku",
zabezpieczyć komfort cieplny, podać mieszankę,

B . zabezpieczyć  worek  przepuklinowy  jałowym  kompresem,
ułożyć  dziecko  w  inkubatorze  w  pozycji  bocznej,  założyć
zgłębnik do żołądka,

C . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  bocznej,  podać
mieszankę zabezpieczyć komfort cieplny,

D.  ułożyć dziecko w inkubatorze.

Zadanie 101.
Wziernikowanie wnętrza moczowodu i miedniczki nerkowej to jedno
z  badań  diagnostycznych  w  urologii.  Jego  prawidłowa  nazwa
brzmi:

A.  uretroskopia,
B.  urografia,
C.  ureterorenoskopia,
D.  pieloskopia.

Zadanie 102.
Litotrypsja  zewnątrzustrojową  falą  uderzeniową  (ESWL)  to  jedna
z  endourologicznych  metod  kruszenia  kamieni  w  układzie
moczowym. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do  wykonania tego
zabiegu, jest/są:

A.  zaburzenia rytmu serca,
B.  zapalenie cewki moczowej,
C.  niekontrolowana koagulopatia (zaburzenia krzepnięcia),
D.  nadciśnienie tętnicze.

Zadanie 103.
Objawy,  takie  jak  bladość  powłok  skórnych,  ochłodzenie  skóry,
zwłaszcza  dystalnych  części  ciała,  oliguria,  tachykardia,
potliwość  skóry,  zmniejszenie  wartości  ciśnienia  tętniczego
krwi, zwiększenie częstotliwości oddechów, to objawy wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  hipowolemicznego.



Zadanie 104.
W  pielęgniarskiej  ocenie  stanu  zdrowia  chorego  z  zespołem  z
niedokrwienia  Volkmanna  należy  uwzględnić  objawy,  które
powstają w wyniku:

A . zbyt  obcisłego  opatrunku  gipsowego  założonego  po
skręceniu stawu skokowego,

B . odwapnienia  kości  po  długo  trwającym  unieruchomieniu
gipsowym,

C . ucisku  na  tętnicę  ramienną  po  złamaniu  nadkłykciowym
kości ramiennej,

D . znacznego  przemieszczenia  odłamów  kostnych  nasad
dalszych  kości  przedramienia  nie  prawidłowo
nastawionych.

Zadanie 105.
Chemioterapia  adiuwancyjna  stosowana  w  skojarzonym  leczeniu
raka żołądka, to chemioterapia:

A.  wspomagająca,
B.  paliatywna,
C.  dopełniająca,
D.  podstawowa.

Zadanie 106.
Chorobę Hirschsprunga należy podejrzewać u każdego noworodka z
opóźnionym opróżnieniem ze smółki, do:

A.  12 godzin,
B.  24 godzin,
C.  36 godzin,
D.  48 godzin.

Zadanie 107.
U pacjenta w miejscu wprowadzenia wenflonu wystąpiła zakrzepica
żylna. Zlecony wlew kroplowy należy podłączyć:

A.  powyżej odczynu zapalnego,
B.  do innego naczynia żylnego,
C.  poniżej odczynu zapalnego,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 108.
Zespół ”krótkiego jelita”, to:

A . następstwo  zmniejszenia  powierzchni  wchłaniania  jelita
cienkiego np. po rozległej resekcji,

B.  zmniejszenie powierzchni wchłaniania w jelicie grubym,
C.  zmiany w przebiegu niedrożności jelit,
D.  zmiany w odbytnicy.



Zadanie 109.
W bezpośrednim okresie pooperacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka
zwichnięcia  endoprotezy  po  totalnej  alloplastyce  stawu
biodrowego, pacjent powinien unikać nadmiernego połączenia:

A.  zgięcia, rotacji wewnętrznej i przywiedzenia,
B.  wyprostu, rotacji zewnętrznej i przywiedzenia,
C.  przywiedzenia i wyprostu,
D . zgięcia,  rotacji  wewnętrznej  i  przywiedzenia  oraz

połączenia  nadmiernego  wyprostu,  rotacji  zewnętrznej  i
przywiedzenia.

Zadanie 110.
W  niedrożności  jel ita  cienkiego,  na  zdjęciu  radiologicznym  jamy
brzusznej w pozycji pionowej uwidocznione będzie/będą:

A . rozdęcie  pętl i  jelitowych  z  obecnością  odmy
pęcherzykowej ściany jelita,

B.  rozdęcie żołądka i pętli jelitowych,
C.  rozdęte pętle jelitowe z wyraźnymi poziomami płynów,
D.  zwapnienia w obrębie jamy brzusznej.

Zadanie 111.
Opatrunkiem,  który  można  zastosować  w  ramach  profilaktyki  w
miejscu narażonym na ucisk i tarcia, jest:

A .  opatrunek alginianowy,
B.  półprzepuszczalna błona poliuretanowa,
C.  sterylny opatrunek hydrożelowy,
D.  opatrunek hydrokoloidowy.

Zadanie 112.
U  pacjenta,  któremu  zastosowano  zrównoważony  wyciąg
szkieletowy,  najbardziej  narażone  na  powstawanie  odleżyn  są
okolice:

A.  łydki,
B.  kości krzyżowej i stawu kulszowego,
C.  stawu skokowego,
D.  stawów łokciowych.

Zadanie 113.
U  pacjentki  po  zabiegu  częściowej  resekcji  żołądka,  zaleganie
treści żołądkowej jest niebezpieczne ze względu na możliwość:

A . napięcia  l inii  szwów  i  doprowadzenie  do  nieszczelności
zespolenia,

B.  zapalenia otrzewnej,
C.  wytworzenia przetoki w pobliżu zespolenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 114.
Częstym  powikłaniem  po  operacjach  kardiochirurgicznych  jest
tamponada serca. Objawem sugerującym powstanie tamponady, zanim
zostaną wykonane badania diagnostyczne, jest:

A . zwiększony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

B . nagłe  zatrzymanie  drenażu  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

C . zmniejszony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

D.  ocena drenażu nie ma istotnego znaczenia.

Zadanie 115.
U  chorych  ortopedycznych  leczonych  operacyjnie,  rehabilitację
należy rozpocząć:

A . p o  uzyskaniu  zrostu  tkanek  kostnych,  w  celu
przeprowadzenia ćwiczeń z obciążeniem,

B . bezpośrednio  po  zabiegu  operacyjnym,  aby  zapobiegać
zanikom mięśni i przykurczom,

C.  przed zabiegiem operacyjnym,
D . p o  usunięciu  szwów  z  rany  operacyjnej,  aby  nie  doszło

do rozejścia się brzegów rany.

Zadanie 116.
Najważniejsze  przeciwwskazania  do  uruchomienia  chorego
leczonego w oddziale chirurgii są następujące:

A.  bradykardia <35 uderzeń/min.,
B.  stan podgorączkowy, nudności, ból głowy,
C.  niestabilne nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 117.
Zaleceniem  Polskiego  Towarzystwa  Żywienia  Pozajelitowego  i
Dojelitowego  jest,  aby  każdy  dorosły  chory  przyjmowany  do
leczenia  szpitalnego  poddany  był  ocenie  stanu  odżywienia,  za
pomocą:

A . formularza  Subiektywnej  Globalnej  Ocenie  Stanu
Odżywienia (SGA) lub siatki centylowej,

B.  współczynnika masy ciała (WCM) na siatce centylowej,
C . formularza NRS 2002 lub Subiektywnej Globalnej  Ocenie

Stanu Odżywienia (SGA),
D . formularza  Minimalnej  Oceny  Stanu  Odżywienia  (MNA)  i

siatki centylowej.



Zadanie 118.
Prowadzenie  gimnastyki  oddechowej  zalecane  jest  dla
pacjenta/pacjentów:

A.  w przypadku złamania jednego żebra lub mostka,
B.  z ograniczoną aktywnością ruchową lub unieruchomionego,
C.  ze schorzeniami układu oddechowego,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 119.
Pielęgniarka  w  opiece  pooperacyjnej  nad  pacjentem  po
elektroresekcji  guza  prostaty,  oprócz  standardowej  obserwacji
niepokojących  objawów  ze  strony  układu  moczowego,  powinna
zwrócić  szczególną  uwagę  na  czynność  serca,  ze  względu  na
możliwość wystąpienia:

A.  hiponatremii,
B.  hiperkaliemii,
C.  hipokaliemii,
D.  hipernatremii.

Zadanie 120.
Objawy kwasicy oddechowej, to:

A .  bradykardia,
B.  tężyczka,
C.  bladość,
D.  sinica.

Zadanie 121.
U  dziecka operowanego z  powodu rozszczepu wargi,  bezpośrednio
po zabiegu operacyjnym, szczególną uwagę należy zwrócić na:

A.  utrzymanie drożności dróg oddechowych,
B.  częste pojenie płynami o temperaturze pokojowej,
C.  utrzymanie higieny ciała,
D.  kontrolę stanu krążenia obwodowego.

Zadanie 122.
Przeciwwskazaniem  do  zabiegu  ESWL  (litotrypsji  falami
uderzeniowymi generowanymi pozaustrojowo) NIE jest:

A .  ciąża,
B.  zakażenie układu moczowego,
C.  przeszkoda w odpływie moczu poniżej rozbijanego złogu,
D.  złóg o średnicy do 2 cm w miedniczce nerkowej.



Zadanie 123.
Do badań wziernikowych dróg moczowych, należą:

A.  ureteroskopia, cystoskopia, scyntygrafia, urografia,
B . cystoskopia,  pieloskopia,  tomografia  komputerowa,

scyntygrafia,
C . cystoskopia, ureterorenoskopia, tomografia komputerowa,

urografia,
D . cystoskopia,  ureterorenoskopia,  pieloskopia,

ureteroskopia.

Zadanie 124.
Pacjent  z  wrzodziejącym  zapaleniem  jelita  grubego,  powinien
stosować dietę:

A .  mleczną,
B . wysokobiałkową  do  2,0  g  białka  na  1  kg  masy  ciała

należnej na 1 dzień,
C.  bogatobłonnikową,
D . bogatą  w  włókna  roślinne  o  niskiej  zawartości  sol i

mineralnych.

Zadanie 125.
Z jakim charakterystycznym problemem pielęgnacyjnym spotyka się
pielęgniarka  pielęgnując  pacjenta  po  amputacji  kończyny  dolnej
w następstwie choroby Burgera?

A.  bólem rany pooperacyjnej,
B.  bólami fantomowymi,
C.  przygnębieniem i apatią,
D.  niechęcią do współpracy z zespołem terapeutycznym.

Zadanie 126.
U  80%  chorych,  zapalenie  pęcherza  moczowego  wywołane  jest
przez:

A.  Escherichia coli,
B .  Candida albicans,
C.  Proteus mirabilis,
D.  Staphylococcus aureus.

Zadanie 127.
Niemowlę, u którego doszło do wgłobienia jelit, oddaje stolec:

A.  zielony, papkowaty, cuchnący,
B.  odbarwiony, jasny, papkowaty ze śluzem,
C.  z domieszką krwistego śluzu (tzw. galaretka malinowa),
D.  zaparty, uformowany, twardy, ciemnobrązowy.



Zadanie 128.
D o  najczęstszych  przyczyn  powstawania  kamieni  w  układzie
moczowym w wyniku zaburzeń gospodarki wapniowo -fosforanowej,
należy:

A.  hiperkalciuria,
B.  hipokalciuria,
C.  hipooksaluria,
D.  hiperurykozuria.

Zadanie 129.
Podczas  znieczulenia  podpajęczynówkowego  wśród  pacjentów
obserwuje się niekiedy:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
bóle głowy,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
tachykardię,

C . bóle  głowy,  zaburzenia  oddychania,  wzrost  diurezy
godzinowej,

D . zaburzenia  mowy,  obrzęki  na  kończynach  dolnych,
nudności.

Zadanie 130.
Pacjent,  u  którego  rozpoznano  achalazję  wpustu  (kurcz  wpustu)
powinien stosować się do podanych niżej zaleceń, z wyjątkiem:

A.  spożywania pokarmów suchych,
B.  spożywania pokarmów w pozycji stojącej,
C.  popijania w czasie jedzenia,
D.  dokładnego żucia pokarmów.

Zadanie 131.
D o  powikłań  zrostu  kości  zalicza  się  zrost  opóźniony,  brak
zrostu oraz:

A.  wytworzenie stawu rzekomego,
B.  algodystrofię,
C.  przykurcz ischemiczny Volkmana,
D.  ostre zapalenie kości.



Zadanie 132.
16-letnia  dziewczyna  została  przyjęta  na  oddział  z  powodu
połknięcia  ciała  obcego  -  igły.  Badanie  radiologiczne
potwierdziło,  że  przedmiot  znajduje  s ię  w  jelicie.  Pielęgniarka
opiekująca się pacjentką może:

A.  podać środki przeczyszczające,
B.  wykonać enemę,
C . obserwować  czy  nie  występują  objawy  kliniczne

świadczące o niedrożności lub przebiciu ściany przewodu
pokarmowego,

D . poprosić  aby  pacjentka  codziennie  zgłaszała  się  na
badanie kontrolne do szpitala.

Zadanie 133.
Z e względu na różnice anatomiczne, udrożnienie dróg oddechowych
małego dziecka podczas skutecznych działań ratunkowych wymaga:

A . silnego  ucisku  na  okolicę  podbródkową  i  wysunięcia
żuchwy ku górze,

B . ułożenia  dziecka  w  pozycji  bocznej  i  podłożenie  pod
żebra zwiniętego koca,

C . podłożenia  pod  plecy  ratowanego  dziecka  koca  lub
ręcznika grubości 2 - 3 cm,

D . wysunięcia  żuchwy  ku  górze  i  nieco  ku  przodowi  oraz
uniesienia klatki piersiowej.

Zadanie 134.
Wysoka  gorączka  u  chorego  po  złamaniu  otwartym kości  udowej,
połączonym z zanieczyszczeniem rany może sygnalizować początek:

A.  agresywnej infekcji tkanek miękkich,
B.  zgorzeli gazowej,
C.  martwiczego zapalenia powięzi,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 135.
Cechą charakterystyczną nudności i wymiotów występujących przy
ostrym zapaleniu trzustki, jest:

A .  złagodzenie towarzyszących dolegliwości bólowych,
B.  ulga i poprawa stanu zdrowia chorego,
C . brak  poprawy  po  zwymiotowaniu  treści  zalegającej  w

żołądku,
D.  odpowiedzi A i B prawidłowe.



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 211015
GRUPA 1
Zadanie 1.
Podczas działań ratunkowych powinno używać się czystego tlenu w
trakcie wentylacji każdego poszkodowanego, Z WYJĄTKIEM:

A.  ludzi po 65 roku życia,
B.  dzieci,
C.  osób oparzonych,
D.  noworodków.

Zadanie 2.
N a  czym  polega  przygotowanie  pola  operacyjnego  do  zabiegu
pomostowania tętnic wieńcowych?

A.  kąpieli całego ciała, strzyżeniu klatki piersiowej,
B . kąpieli  chorego,  strzyżeniu  klatki  piersiowej  oraz

pachwin,
C.  dokładnym umyciu klatki piersiowej i jej strzyżeniu,
D . kąpieli  całego  ciała,  strzyżeniu  klatki  piersiowej,

pachwin oraz obu kończyn dolnych.

Zadanie 3.
Chorobę Hirschsprunga należy podejrzewać u każdego noworodka z
opóźnionym opróżnieniem ze smółki, do:

A.  12 godzin,
B.  24 godzin,
C.  36 godzin,
D.  48 godzin.

Zadanie 4.
Zapotrzebowanie podstawowe na płyny u osób dorosłych wynosi:

A .  8 ml/kg mc./h,
B.  6 ml/kg mc./h,
C.  4 ml/kg mc./h,
D.  2 ml/kg mc./h.



Zadanie 5.
Rozpoznanie niedrożności górnych dróg oddechowych odbywa się na
podstawie obserwacji:

A . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
wysłuchiwania  i  wyczuwania  na  policzku  ratownika
przepływu powietrza przez nos i usta poszkodowanego,

B . zawartości jamy ustnej oraz wysłuchiwania i  wyczuwania
n a  policzku  ratownika  przepływu  powietrza  przez  nos  i
usta poszkodowanego,

C . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
ułożenia  ratowanego  na  boku  z  głową  umieszczoną,  aby
możliwy był odpływ treści z jamy ustnej,

D . ruchów  paradoksalnych  klatki  piersiowej  i  uruchomienia
dodatkowych mięśni oddechowych.

Zadanie 6.
W  celu  potwierdzenia  u  pacjenta  rozpoznania  podejrzenia  raka
gruczołu krokowego, wykonuje się następujące badania:

A . badanie  per  rectum  i  oznaczenie  antygenu  gruczołu
krokowego (PSA),

B . ultrasonografię  przezodbytniczą  (TRUS)  i  biopsję
gruczołu krokowego,

C.  USG i oznaczenie antygenu gruczołu krokowego (PSA),
D . badanie  per  rectum,  oznaczenie  antygenu  gruczołu

krokowego  (PSA),  ultrasonografię  przezodbytniczą  (TRUS)
i biopsję gruczołu krokowego.

Zadanie 7.
Preparatem  krwi  wolnym  od  ryzyka  przeniesienia  chorób
wirusowych jest/są:

A.  koncentrat krwinek czerwonych,
B.  krioprecypitat,
C.  albuminy,
D.  świeżo mrożone osocze.

Zadanie 8.
16-letnia  dziewczyna  została  przyjęta  na  oddział  z  powodu
połknięcia  ciała  obcego  -  igły.  Badanie  radiologiczne
potwierdziło,  że  przedmiot  znajduje  s ię  w  jelicie.  Pielęgniarka
opiekująca się pacjentką może:

A.  podać środki przeczyszczające,
B.  wykonać enemę,
C . obserwować  czy  nie  występują  objawy  kliniczne

świadczące o niedrożności lub przebiciu ściany przewodu
pokarmowego,

D . poprosić  aby  pacjentka  codziennie  zgłaszała  się  na
badanie kontrolne do szpitala.



Zadanie 9.
Opatrunki  z  superabsorbentem  w  warstwie  wewnętrznej  i
zewnętrzną siateczką z poliuretanu, jak Tender Wet i  Tender Wet
24 przed zastosowaniem na ranę:

A.  powinny być aktywowane roztworem 0,9% NaCl,
B.  powinny być aktywowane roztworem 10% NaCl,
C.  powinny być aktywowane roztworem płynu Ringera,
D.  nie powinny być aktywowane.

Zadanie 10.
Zgodnie  z  regułą  z  Parkland  wykorzystywaną  do  oceny
zapotrzebowania  płynowego  w  oparzeniach,  pielęgniarka  reguluje
przepływ podawanych krystaloidów kierując się zasadą:

A . 50%  zapotrzebowania  dobowego  należy  podać  w  ciągu
pierwszych 8 godzin; 50% w ciągu następnych 16 godzin,

B . 70%  zapotrzebowania  dobowego  należy  podać  w  ciągu
pierwszych 8 godzin; 30% w ciągu następnych 16 godzin,

C . zapotrzebowanie  dobowe  należy  rozłożyć  równomiernie  w
ciągu całej doby,

D . szybkość przetaczanych płynów należy tak zaplanować aby
utrzymać  średnie  ciśnienie  skurczowe  w  granicach
120-130 mm Hg.

Zadanie 11.
Wskaż,  które  z  poniżej  wymienionych  niekorzystnych  następstw
NIE jest typowe dla leczenia raka piersi:

A . zmniejszenie  si ły  mięśni  obręczy  barkowej  i  kończyny
strony operowanej,

B.  obrzęk limfatyczny kończyny strony operowanej,
C.  powiększenie węzłów chłonnych pachowych,
D.  ubytek piersi.

Zadanie 12.
D o  czynników  ryzyka  mających  wpływ  na  występowanie  raka
tarczycy należą:

A . płeć  -  częściej  kobiety,  wiek  powyżej  40  lat,  niedobór
jodu,  ekspozycja  na  promienie  jonizujące,  czynniki
środowiskowe i genetyczne,

B . płeć  -  częściej  mężczyźni,  wiek  poniżej  40  lat,  nadmiar
jodu, czynniki psychologiczne,

C . płeć  -  częściej  mężczyźni,  wiek  powyżej  60  lat,  wahania
stężenia jodu,

D . płeć - kobiety i  mężczyźni w równym stopniu, wiek około
20 lat, okresowy niedobór jodu.



Zadanie 13.
P o przeprowadzonym zabiegu wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej
należy wiedzieć, że NIE wolno:

A . utrzymywać  ręki,  na  której  wytworzona  jest  przetoka  w
elewacji,

B . zakładać ciasnych opatrunków obejmujących obwód ręki i
pozwalać choremu leżeć na operowanej ręce,

C . sprawdzać  przepływu  krwi  przez  przetokę  (przez
wyczuwanie  wibracji  w  miejscu  wytworzonej  przetoki,
oraz przez wysłuchiwanie towarzyszącego pomruku),

D . poruszać  ręką  i  wykonywać  prostych  czynności  np.
używania sztućców przez kilkanaście godzin po wykonanym
zabiegu.

Zadanie 14.
Prowadząc bilans płynów u chorego, należy uwzględnić:

A . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu,

B . objętość  płynów  i  rodzaj  płynów  przetoczonych  dożylnie,
i lość  wydalonego  moczu,  i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,
drenu, przetoki jelitowej,

C . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydalonego  moczu,
i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,  drenu,  przetoki
jelitowej,

D . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydzieliny  ze
zgłębnika, drenu, przetoki jelitowej.

Zadanie 15.
Jaki  składnik  jest  głównym  źródłem  kalorii  w  preparatach  do
żywienia pozajelitowego?

A.  glukoza,
B.  witaminy,
C.  aminokwasy,
D.  fosforany.



Zadanie 16.
W  leczeniu  zespołu  ciasnoty  przedziałów  powięziowych  w  obrębie
kończyny dolnej NIEWŁAŚCIWE jest postępowanie polegające na:

A . rozległym  nacięciu  przedziałów  powięziowych  w  celu
obniżenia ciśnienia tkankowego,

B . pozostawienia  otwartych  ran  po  nacięciu  przedziałów
powięziowych lub pokrycia ich przeszczepami,

C . stosowaniu  okładów  z  lodu,  unoszenia  kończyny,
zakładania opatrunków uciskowych,

D . odbarczeniu przedziału przedniego, a przy braku poprawy
konieczne  jest  wycięcie  strzałki  i  odbarczenie
pozostałych przedziałów powięziowych.

Zadanie 17.
U  małego  dziecka  planowany  jest  zabieg  operacyjny  w  trybie
doraźnym.  W  postępowaniu  przedoperacyjnym  istotne  jest
wyrównanie:

A.  zaburzeń w odżywianiu,
B.  zaburzeń metabolicznych,
C.  niedokrwistości preparatami żelaza,
D.  niedoborów witaminy D3.

Zadanie 18.
Główną  przyczyną  krwiomoczu  makroskopowego  (zwłaszcza  ze
skrzepami)  są  nowotwory  nerek  i  dróg  moczowych,  przede
wszystkim:

A.  nerek,
B.  moczowodów,
C.  pęcherza moczowego,
D.  cewki moczowej.

Zadanie 19.
W przypadku podejrzenia złamania miednicy wskazany jest szybki
transport do specjalistycznego ośrodka medycznego:

A . w  pozycji leżącej na plecach z nogami wyprostowanymi w
stawach biodrowych i kolanowych,

B . w  pozycji  leżącej  na  plecach  z  lekko  zgiętymi  stawami
biodrowymi i kolanowymi,

C . w  czasie  transportu  wskazane  jest  podanie  morfiny  w
celu zwalczania bólu,

D.  w celu leczenia operacyjnego złamania.



Zadanie 20.
Postępowanie  przedoperacyjne  u  dziecka  z  przepukliną
oponowo-rdzeniową, polega na:

A . prawidłowym  ułożeniu  dziecka,  w  łóżeczku,  nakarmieniu
przez sondę, podaniu płynów drogą dożylną,

B . jałowym  zaopatrzeniu  obnażonego  rdzenia  kręgowego,
ogrzaniu dziecka, założeniu dostępu do żyły, wyrównaniu
zaburzeń metabolicznych i jonowych, antybiotykoterapii,

C . przygotowaniu  pola  operacyjnego,  kąpieli  noworodka,
podaniu  mieszanek,  założeniu  dojścia  centralnego  do
żyły podobojczykowej,

D . uzyskaniu  zgody  od  rodziców  na  zabieg  operacyjny,
rozmowie  z  rodzicami,  monitorowaniu  podstawowych
parametrów życiowych.

Zadanie 21.
W  skali  Norton wartość  graniczna oznaczająca zwiększone ryzyko
rozwoju odleżyn wynosi:

A .  20 punktów,
B.  18 punktów,
C.  16 punktów,
D.  14 punktów.

Zadanie 22.
W odniesieniu do oparzeń można stwierdzić, że:

A . chory z  poparzeniem skóry na całej  głębokości  w obrębie
obu kończyn dolnych ma poparzone 18% ciała,

B . bó l  po  ukłuciu  igłą  sugeruje  oparzenie  powierzchowne
lub niepełnej grubości skóry,

C . oparzenie  pierwszego  stopnia  jest  oparzeniem  całej
grubości skóry,

D . krwawienie  po  ukłuciu  igłą  sugeruje  oparzenie  pełnej
grubości skóry.

Zadanie 23.
Podczas  transportu  chorego  po  zabiegu  torakochirurgicznym  z
bloku operacyjnego do oddziału intensywnej opieki medycznej NIE
należy  zamykać  ani  zaginać  drenów,  gdyż  nawet  minimalny
przeciek powietrza może doprowadzić do powstania:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.



Zadanie 24.
Zabieg escharektomii, jest wykonywany:

A . w  głębokich  oparzeniach  okrężnych  kończyn,  klatki
piersiowej,  brzucha  w  celu  zmniejszenia  ucisku
utrudniającego  ruchy  oddechowe  lub  zaciskającego
naczynia i nerwy kończyn,

B . w  tępych  urazach  klatki  piersiowej  w  celu  ewaluacji
narastającego  krwiaka,  który  utrudnia  rozprężanie
klatki piersiowej,

C . w  oparzeniach przebiegających z tworzeniem się pęcherzy
wysiękowych  celem  przyśpieszenia  procesu  gojenia
tkanek,

D . w  sytuacji  pojawienia  zaburzeń  czucia  i  objawów
niedokrwienia kończyny w opatrunku gipsowym.

Zadanie 25.
Klasyfikacja  Trapnella  w  czterostopniowej  skali  jest  stosowana
do oceny:

A.  ciężkości obrażeń,
B . zagrożenia  i  przebiegu  zapalenia  żył  związanego  z

kaniulacją,
C.  ostrego zapalenia trzustki,
D.  odleżyn.

Zadanie 26.
Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu
jest:

A . zastosowanie  antybiotyków  o  szerokim  spektrum
działania,

B . właściwa terapia płynowa, która ma na celu przywrócenie
objętości  śródnaczyniowej  i  prawidłowej  perfuzji
tkankowej,

C.  zastosowanie intubacji dotchawiczej,
D . oznaczenie  poziomu  elektrolitów,  glukozy,  mocznika,

kreatyniny we krwi.

Zadanie 27.
Do zakażeń beztlenowych rany należą:

A.  ropień i ropowica,
B.  zanokcica i zastrzał,
C.  tężec i zgorzel gazowa,
D.  czyrak.



Zadanie 28.
Zapobieganie  powstawaniu  owrzodzeń  i  krwawień  z  przewodu
pokarmowego we wstrząsie oparzeniowym, polega na:

A . założeniu  zgłębnika  do  żołądka  i  stałej  aspiracji
zalegającej treści,

B . podawaniu inhibitorów pompy protonowej lub inhibitorów
receptorów H2,

C.  podawaniu kwasu traneksamowego (Exacyl) i adrenaliny,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 29.
Pielęgniarka  w  opiece  pooperacyjnej  nad  pacjentem  po
elektroresekcji  guza  prostaty,  oprócz  standardowej  obserwacji
niepokojących  objawów  ze  strony  układu  moczowego,  powinna
zwrócić  szczególną  uwagę  na  czynność  serca,  ze  względu  na
możliwość wystąpienia:

A.  hiponatremii,
B.  hiperkaliemii,
C.  hipokaliemii,
D.  hipernatremii.

Zadanie 30.
Zator  tętniczy  w  większości  przypadków  rozpoczyna  się  nagle.
Charakterystyka objawów bólowych w zatorowości  tętnic  kończyn
dolnych, to:

A . bardzo  silny  ból  na  obwodzie  kończyny,  nasila  s ię  przy
próbie  wykonania  ruchu,  ustępuje  po  podaniu  leków
przeciwbólowych,

B . umiarkowany ból na obwodzie kończyny, nie ma związku z
wykonywaniem  ruchów,  nie  wymaga  podawania  środków
przeciwbólowych,

C . bardzo  silny  ból  na  obwodzie  kończyny,  nasila  s ię  przy
próbie  wykonania  ruchu,  nie  ustępuje  po  lekach
narkotycznych,

D.  żadna z powyższych odpowiedzi.



Zadanie 31.
Nieinwazyjną  metodą  leczenia  zachowawczego  przewlekłej
niewydolności  żylnej,  jest  kompresjoterapia,  inaczej  terapia
uciskowa. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE:

A . kompresjoterapia poprawia efektywność pompy mięśniowej,
zmniejsza  zastój  żylny  i  przywraca  prawidłowe  warunki
hydrostatyczne dla odpływu krwi żylnej,

B . leczenie  uciskiem  zmniejsza  objętość  krwi  zalegającej  w
układzie  żył  powierzchownych,  powodując  przez  to
przyspieszenie  przepływu  krwi  w  żyłach  układu
głębokiego,

C . stopień  rozciągnięcia  opaski  uciskowej  powinien  się
zwiększać w kierunku proksymalnym, w przeciwnym razie
dojdzie do dystalnego zastoju żylnego,

D . kompresjoterapia  może  zwiększać  pojemność  minutową
serca  o  ok.  5  %,  dlatego  jest  niewskazana  u  chorych  z
niewydolnością serca.

Zadanie 32.
Wytworzenie  przezskórnej  przetoki  nadłonowej  (cystostomii)
wykonywane jest w przypadku:

A.  zabiegu elektroresekcji guza gruczołu krokowego,
B.  przezskórnej nefrolitotrypsji (PCNL),
C.  nagłego zatrzymania moczu,
D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Zadanie 33.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania urografii, jest:

A . kamień w moczowodzie, skąpomocz, wiek chorego powyżej
60 roku życia,

B . kamień  w  miedniczce  nerki,  niewydolność  krążenia,
bezmocz,

C . nadczynność gruczołu tarczowego, niewydolność krążenia
i  wątroby,  ciąża,  uczulenie  na  jod,  bezmocz,
zaawansowana mocznica,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 34.
Pacjent  z  obrażeniami  klatki  piersiowej,  u  którego  wystąpiła
odma opłucnowa, ma założony drenaż opłucnej ssący trzybutlowy.
Która z butli reguluje siłę ssania?

A.  pierwsza najbliżej klatki piersiowej chorego,
B.  druga wypełniona do 15-20 cm płynem,
C.  trzecia podłączona do ssania,
D.  wszystkie trzy butle.



Zadanie 35.
Działania  pielęgniarskie  w  profilaktyce  przełomu  nadnerczowego,
w  bezpośrednim  okresie  pooperacyjnym  u  pacjenta  po  usunięciu
guza nadnerczy, polegają między innymi na:

A . systematycznej  kontroli  przesiąkania  opatrunku,
podawaniu antybiotyków zgodnie ze zleceniem,

B . kontroli  przyjmowania  hormonów  steroidowych  przez
pacjenta  zgodnie  ze  zleceniem,  systematycznej  kontroli
ciśnienia tętniczego krwi,

C . podawaniu  leków  przeciwbólowych,  edukacji  w  zakresie
zalecanych ćwiczeń oddechowych,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 36.
W  płynie  zewnątrzkomórkowym  dominującym  kationem  jest  sód.
Głównym anionem płynu zewnątrzkomórkowego, jest:

A .  wapń,
B.  chlor,
C.  potas,
D.  magnez.

Zadanie 37.
W  odniesieniu  do  leczenia  przeciwbólowego  po  zabiegu
operacyjnym osób starszych, prawdziwe jest stwierdzenie:

A . zalecane  jest  stosowanie  morfiny  i  barbituranów  w  celu
ułatwienia odpoczynku,

B . w  starszym  wieku  charakterystyczne  jest  zwiększone
odczuwanie bólu,

C . wrażliwość  na  leki  przeciwbólowe  obniża  się  i  skraca
ich czas działania,

D . zaleca  się  regularne  stosowanie  małych  dawek  leków
przeciwbólowych, unikanie morfiny i barbituranów.

Zadanie 38.
Grupa opatrunków alginianowych, alginianowo-wapniowych posiada
właściwości:

A . chłonne,  hemostatyczne,  hipoalergiczne,  utrzymujące
wilgotne środowisko gojenia,

B . chroniące,  osuszające,  powodujące  eliminację
drobnoustrojów  ze  środowiska  rany,  zmniejszające
aktywność proteaz,

C . upłynniające  martwicę,  przeciwbakteryjne,  osuszające,
chłodzące,

D . oczyszczające,  poprzez  zdolność  tzw.  sekwestracji
( izolacji)  wysięku  i  bakterii  wewnątrz  włókien,
przeciwdrobnoustrojowe o szerokim zakresie bójczym.



Zadanie 39.
Ćwiczenie efektywnego kaszlu polega na:

A.  kaszlu na szczycie wydechu lub przerywanym wydechu,
B.  kaszlu na szczycie wdechu lub przerywanym wdechu,
C.  kaszlu na szczycie wdechu i wydechu,
D.  kaszlu na przerywanym wdechu lub przerywanym wydechu.

Zadanie 40.
Niedożywienie,  w  którym  występuje  niedobór  składników
energetycznych to:

A.  kacheksja,
B.  kwashiorkor,
C.  niedożywienie mieszane,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 41.
Określenie  ryzyka  wystąpienia  nerkopochodnego  włóknienia
układowego (NSF), u pacjentów kierowanych do badania obrazowego
z kontrastem, polega na:

A . oznaczeniu współczynnika przesączania kanalikowego lub
stężenia mocznika w surowicy krwi,

B . oznaczeniu współczynnika przesączania kłębuszkowego lub
stężenia kreatyniny w surowicy krwi,

C . oznaczeniu  współczynnika  filtracji  nerek  lub  stężenia
kwasu moczowego w surowicy krwi,

D . oznaczeniu  zdolności  nerek  do  wydalania  wody  i
produktów toksycznych lub stężenia białka całkowitego w
surowicy krwi.

Zadanie 42.
Pacjent po zabiegu operacyjnym w znieczuleniu zewnątrzooponowym
lub podpajęczynówkowym przyjmuje pozycję:

A . płaską  na  grzbiecie  lub  boku  z  głową  uniesioną  pod
kątem 30˚,

B.  na plecach z głową uniesioną pod kątem 60˚,
C.  na plecach półwysoką,
D.  na brzuchu z głową na boku.

Zadanie 43.
Oddech  opaczny  powoduje  nieskuteczność  ruchów  ściany  klatki
piersiowej w wyniku:

A.  wielokrotnego złamania co najmniej 3 żeber,
B.  złamania mostka pomiędzy rękojeścią a trzonem,
C.  pojedynczego złamania co najmniej 6 żeber,
D.  w zranieniu płuca przez odłamy żeber.



Zadanie 44.
W celu uśmierzenia bólu pooperacyjnego można stosować PCA. Co
oznacza skrót PCA?

A . leczenie polegające na podawaniu leków przeciwbólowych
drogą dokanałową,

B.  analgezję "sterowaną przez chorego",
C.  termoterapię,
D . leczenie polegające na podawaniu leków przeciwbólowych

drogą dożylną i dokanałową.

Zadanie 45.
W bezpośrednim okresie pooperacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka
zwichnięcia  endoprotezy  po  totalnej  alloplastyce  stawu
biodrowego, pacjent powinien unikać nadmiernego połączenia:

A.  zgięcia, rotacji wewnętrznej i przywiedzenia,
B.  wyprostu, rotacji zewnętrznej i przywiedzenia,
C.  przywiedzenia i wyprostu,
D . zgięcia,  rotacji  wewnętrznej  i  przywiedzenia  oraz

połączenia  nadmiernego  wyprostu,  rotacji  zewnętrznej  i
przywiedzenia.

Zadanie 46.
D o  powikłań  długotrwałego  utrzymywania  cewnika,  należy
zaliczyć:

A . objawowe  zakażenia  układu  moczowego,  zwężenie  cewki
moczowej, kamicę dróg moczowych,

B.  odleżyny, odparzenia, zniekształcenia cewki moczowej,
C . cienki  strumień  moczu,  ustawiczne  krwawienia  z  dróg

moczowych, nietrzymanie moczu,
D.  zakażenia, nietrzymanie moczu, odleżyny.

Zadanie 47.
Litotrypsja  zewnątrzustrojową  falą  uderzeniową  (ESWL)  to  jedna
z  endourologicznych  metod  kruszenia  kamieni  w  układzie
moczowym. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do  wykonania tego
zabiegu, jest/są:

A.  zaburzenia rytmu serca,
B.  zapalenie cewki moczowej,
C.  niekontrolowana koagulopatia (zaburzenia krzepnięcia),
D.  nadciśnienie tętnicze.

Zadanie 48.
Przeszczepy ksenogeniczne pochodzą od:

A.  bliźniaka jednojajowego,
B.  dawcy tego samego gatunku,
C.  dawcy innego gatunku,
D.  tej samej osoby.



Zadanie 49.
Mediatory reakcji zapalnej we wstrząsie anafilaktycznym, to:

A.  histamina, IgE,
B.  histamina, IgM,
C.  leukotrienty, IgG,
D.  leukotrienty, prostaglandyny.

Zadanie 50.
Zespół Sudecka charakteryzuje się następującymi objawami:

A . bólem  przedramienia,  brakiem  tętna  na  tętnicy
promieniowej,  zasinieniem  a  następnie  bladością  skóry
ręki i przedramienia,

B . zwyrodnieniem  i  zanikiem  głębokiej  grupy  mięśni
zginaczy  przedramienia  i  ręki  oraz  podrażnieniem  nerwu
pośrodkowego  i  łokciowego,  które  powoduje
charakterystyczne szponiaste ustawienie ręki,

C . ropne  zakażenie  odłamów kostnych,  tworzą  się  martwaki
kostne,

D . bólem  kończyny,  zesztywnieniem  stawów,  zaburzeniami
naczynioruchowymi.

Zadanie 51.
Pielęgniarka  oceniając  wg  skali  Glasgow  stan  świadomości
pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym, musi wziąć pod uwagę:

A.  otwarcie oczu, odpowiedź ruchową, odpowiedź słowną,
B.  głębokość snu, szerokość źrenic,
C.  stan napięcia mięśniowego, reakcję słuchową,
D.  stopień pobudzenia, wyostrzenie wzroku i słuchu.

Zadanie 52.
Kontrola  pola  operacyjnego  w  warunkach  sali  operacyjnej  u
chorego po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych tzw. by-passy
wieńcowe  (CABG)  odbywa  się,  gdy  objętość  utraconej  krwi
przekracza:

A . 200  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  500  ml  w  ciągu  4
godzin,

B . 300  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  700  ml  w  ciągu  4
godzin,

C . 500 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 4
godzin,

D . 700 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 6
godzin.



Zadanie 53.
Pielęgniarka  opiekująca  się  chorym z  raną  oparzeniową,  powinna
pamiętać,  że  bezpośrednio  przed  zmianą  opatrunku  należy
pacjentowi:

A . dokładnie  oczyścić  ranę  z  zanieczyszczeń  i  strzępków
naskórka,

B . podać  zgodnie  ze  zleceniem  lekarza,  lek  przeciwbólowy  -
najlepiej z 15-30 minutowym wyprzedzeniem,

C . ogolić  włosy  z  okolic  rany  przed  założeniem  ponownego
opatrunku,

D.  nawilżyć poprzedni opatrunek solą fizjologiczną.

Zadanie 54.
W złamaniu niestabilnym kręgosłupa szyjnego:

A . stosuje  s ię  unieruchomienie  kręgosłupa  za  pomocą
wyciągu przymocowanego do czaszki klamrą Crutchfielda,

B . stosuje  s ię  kołnierze  szyjne  wykonane  indywidualnie  dla
każdego chorego,

C . najważniejsze  jest  leczenie  przeciwbólowe  i
rozluźniające mięśnie,

D . unieruchomienie  utrzymuje  się  do  ustąpienia
dolegliwości.

Zadanie 55.
Podczas  transportu  chorego  po  zabiegu  torakochirurgicznym  z
bloku  operacyjnego  i  w  czasie  przebywania  na  oddziale
pooperacyjnym należy unikać:

A.  układania chorego w pozycji półwysokiej,
B.  układania chorego płasko w pozycji leżącej,
C.  pionizacji chorego w dobie zabiegu,
D.  zabiegów kinezyterapeutycznych.

Zadanie 56.
Pacjentowi z nawracająca kamicą moczanową, NIE zaleca się:

A . przyjmowania  większej  i lości  płynów,  warzyw,  owoców,
potraw mącznych kasz, mleka,

B . diety  z  dużą  zawartością  związków  purynowych
występujących w podrobach mięsnych, czekoladzie, kakao,
kawie, mocnej herbacie,

C . diety  ograniczającej  zawartość  związków  purynowych
występujących w podrobach mięsnych, czekoladzie, kakao,
kawie, herbacie, rybach,

D . stosowania  leków  zwiększających  wydalanie  substancji
tworzących kamienie.



Zadanie 57.
Pacjent  z  wrzodziejącym  zapaleniem  jelita  grubego,  powinien
stosować dietę:

A .  mleczną,
B . wysokobiałkową  do  2,0  g  białka  na  1  kg  masy  ciała

należnej na 1 dzień,
C.  bogatobłonnikową,
D . bogatą  w  włókna  roślinne  o  niskiej  zawartości  sol i

mineralnych.

Zadanie 58.
Istotnym  problemem  u  chorych  po  zabiegu  pomostowania  tętnic
wieńcowych,  tzw.  by  -  passy  wieńcowe  (CABG),  jest  krwawienie
pooperacyjne spowodowane nadmiarem heparyny. Neutralizuje s ię
jej działanie za pomocą:

A.  siarczanu protaminy,
B.  witaminy K,
C.  koncentratu krwinek płytkowych,
D.  mrożonego osocza.

Zadanie 59.
U pacjenta z cewnikiem naczyniowym, z podejrzeniem bakteriemii,
u  którego  nagle  pojawi  s ię  gorączka,  z łe  samopoczucie,  dreszcze
i spadek ciśnienia, należy:

A.  zmienić opatrunek,
B.  w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
C.  monitorować ciśnienie krwi co 6 godzin,
D.  usunąć cewnik i wykonać badania bakteriologiczne.

Zadanie 60.
O prawidłowym pH płynów ustrojowych decydują w głównej mierze:

A.  hormon antydiuretyczny (ADH) i uczucie pragnienia,
B . czynniki  nieprzenikające  przez  błony  komórkowe  (sód,

potas,  glukoza,  mannitol)  i  czynniki  łatwo  przenikające
przez  błony  komórkowe  (mocznik,  etanol,  glikol
etylenowy),

C.  wodorowęglany, białczany, hormon antydiuretyczny,
D.  układy buforowe krwi i tkanek, płuca, nerki.

Zadanie 61.
I l e  pokarmu  należy  podać  maksymalnie  jednorazowo  pacjentowi
karmionemu przez  zgłębnik  żołądkowy metodą  porcji  w  ciągu  pół
godziny?

A.  200-250 ml,
B.  300-350 ml,
C.  400-450 ml,
D.  500 ml.



Zadanie 62.
55-letni  pacjent  został  przyjęty  do  oddziału  urologicznego  z
objawami utrudnionego oddawania moczu. Pacjent uskarżał s ię na
gwałtowne parcie na pęcherz oraz oddawanie moczu przerywanym i
wąskim strumieniem. Objawy takie mogą świadczyć o:

A.  kolce nerkowej,
B.  kamicy moczowej,
C.  zakażeniu górnych dróg moczowych,
D.  łagodnym rozroście gruczołu krokowego.

Zadanie 63.
Leczenie zgorzeli gazowej polega na:

A . najważniejsza  jest  antybiotykoterapia  trzema
antybiotykami,

B . najważniejsze  jest  leczenie  przeciwwstrząsowe,
monitorowanie  i  korygowanie  parametrów
hemodynamicznych,

C . najważniejsze  jest  leczenie  chirurgiczne,
natychmiastowe  wycięcie  objętych  procesem  zapalnym
tkanek,

D . leczeniu  chirurgicznym,  terapii  hiperbarycznej  i
antybiotykoterapii.

Zadanie 64.
Objawy hipokaliemii to:

A .  nadmierna pobudliwość, przyspieszenie tętna,
B.  wzmożone napięcie mięśniowe,
C.  zaburzenia rytmu serca, wzmożone napięcie mięśniowe,
D.  osłabienie mięśniowe, senność.

Zadanie 65.
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi resuscytacji:

A . w  zatrzymaniu  krążenia  pierwotnie  kardiogennym
wentylacja  w  początkowej  fazie  NZK  jest  ważniejsza  niż
uciskanie klatki piersiowej,

B . w  trakcie  prowadzenia  RKO  należy  stosować  przerwy  w
celu oceny rytmu serca i badania tętna,

C . w trakcie prowadzenia RKO faza relaksacji powinna trwać
dłużej niż faza nacisku,

D . sprawdzanie  tętna  na  tętnicy  szyjnej  ( lub  innej
tętnicy)  nie  jest  dokładną  metodą  potwierdzania
obecności  lub  braku  krążenia  i  dotyczy  to  zarówno
ratowników  bez  wykształcenia  medycznego,  jak  i
personelu medycznego.



Zadanie 66.
U osób starszych początek działania leku jest:

A .  opóźniony, a działanie wydłużone,
B.  przyspieszony, a działanie krótkotrwałe,
C.  opóźniony i działanie krótkotrwałe,
D.  zależne od rodzaju podawanego leku.

Zadanie 67.
W  fazie  proliferacyjnej  gojenia  się  rany,  określanej  również
jako ziarninowania, w zmianach morfologicznych podstawową rolę
odgrywają komórki określane jako:

A.  granulocyty,
B.  leukocyty,
C.  fibroblasty,
D.  makrofagi.

Zadanie 68.
W  walce z  bólem pooperacyjnym i  pourazowym lek przeciwbólowy
należy  podać  optymalnie,  gdy  na  10-stopniowej  skali  VAS  -
Visual Analoge Scale, pacjent zgłasza ból na poziomie:

A.  3-4 punkty,
B.  5-6 punktów,
C.  7-8 punktów,
D.  9-10 punktów.

Zadanie 69.
Które zdanie na temat obrażeń klatki piersiowej jest fałszywe:

A . złamanie  kilku  żeber  może  powodować  patologiczną
ruchomość  klatki  piersiowej  i  zaburzenia  oddychania
(wiotka klatka piersiowa),

B . objawami  złamania  żeber  są  si lny  ból  przy  wdechu,
bolesność  przy  nacisku  złamanego  żebra  i  przy
naciśnięciu mostka w kierunku kręgosłupa,

C . zawsze  w  takich  przypadkach  należy  założyć  na  klatkę
piersiową opaskę elastyczną,

D . leczenie  wiotkiej  klatki  piersiowej  polega  na  je j
stabilizacji  wewnętrznej  przy  użyciu  respiratora  lub
drogą operacyjną.

Zadanie 70.
Krwiaki  śródczaszkowe  stanowią  zagrożenie  dla  życia  ze  względu
na możliwość:

A.  wytworzenia przetoki tętniczo - jamistej,
B.  pojawienia się objawów odmóżdżeniowych,
C . wgłobienia  pnia  mózgu  i  uszkodzenia  ośrodka  krążenia  i

oddychania,
D.  silnego krwawienia i wstrząsu krwotocznego.



Zadanie 71.
U  noworodka  z  wrodzonym  wytrzewieniem  w  postępowaniu
przedoperacyjnym, należy:

A . zwiększyć dożylną podaż płynów w stosunku do noworodków
zdrowych,

B . nie  zakładać  sondy  żołądkowej  przed  leczeniem
chirurgicznym,

C . zastosować  żywienie  enteralne  przed  leczeniem
chirurgicznym,

D . zastosować  żywienie  enteralne  w  pierwszej  dobie  po
leczeniu chirurgicznym.

Zadanie 72.
Najczęstszą formą raka nerki jest:

A .  rak brodawkowaty,
B.  rak jasnokomórkowy,
C.  rak chromofobny,
D.  rak z kanalików zbiorczych.

Zadanie 73.
O  wzmożonym  ciśnieniu  śródczaszkowym  u  chorego  po  urazie
mózgowo-czaszkowym, mogą świadczyć objawy:

A . podwyższenie  ciśnienia  tętniczego  krwi,  bradykardia,
zaburzenia oddechu,

B . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  krwi,  tachykardia,
zaburzenia oddechu,

C . jednostronne  zwężenie  źrenicy,  podwyższenie  ciśnienia
tętniczego krwi, bradykardia,

D . zaburzenia  przytomności,  niedowład  nerwu  X,
przyspieszenie tempa oddychania.

Zadanie 74.
Endoskopowa  choloangiopankreatografia  wsteczna  (ECPW)  jest
badaniem, w trakcie którego:

A . przy  użyciu  długiego  kolonoskopu  możliwe  jest  badanie
dystalnego odcinka jelita cienkiego,

B . możliwa  jest  l igacja  żylaków  przełyku,  endoprotezowanie
przełyku lub wpustu, wykonywanie cysto gastrostomii,

C . możliwe  jest  pobieranie  wycinków  do  badania
histopatologicznego  ze  zmian  zlokalizowanych  w
tchawicy, oskrzelach głównych i płatowych,

D . przez cewnik wprowadzony kanałem biopsyjnym instrumentu
d o  brodawki  Vatera  podaje  s ię  środek  kontrastowy  i  pod
skopią  rentgenowską  można  zobrazować  drogi  żółciowe
oraz przewód trzustkowy.



Zadanie 75.
Pielęgniarka  opiekując  się  chorym  z  założonym  wyciągiem
szkieletowym  musi  zastosować  się  do  następujących  zasad
(zaznacz zdanie FAŁSZYWE):

A . pościel  i  odzież  nie  może  kolidować  z  elementami
wyciągu ze względu na możliwość zmiany jego parametrów,

B . pacjent powinien być obracany na boki przynajmniej co 2
godziny,

C . ciężarki  nie  powinny  opierać  się  o  bloczki,  ramę  łóżka,
ani opadać na podłoże,

D . urządzenie  wyciągowe  powinno  być  odkryte,  aby  łatwo
było kontrolować jego stan i działanie.

Zadanie 76.
Wysoka  gorączka  u  chorego  po  złamaniu  otwartym kości  udowej,
połączonym z zanieczyszczeniem rany może sygnalizować początek:

A.  agresywnej infekcji tkanek miękkich,
B.  zgorzeli gazowej,
C.  martwiczego zapalenia powięzi,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 77.
U  pacjentki  po  biopsji  mammotomicznej  należy  zastosować
opatrunek uciskowy przez:

A.  6 godzin,
B.  12 godzin,
C.  18 godzin,
D.  24 godziny.

Zadanie 78.
Zalecaną  grupą  opatrunków  w  leczeniu  miejscowym  rany
oparzeniowej,  w  przypadku  kolonizacji  bakteryjnej,  są
opatrunki:

A .  hydrowłókniste,
B.  hydrożelowe,
C.  zawierające srebro,
D.  siatkowe.

Zadanie 79.
Usuwanie kamieni z układu kielichowo-miedniczkowego nerki lub z
górnego odcinka moczowodu przez przezskórną przetokę wytworzoną
w wyniku nakłucia to:

A.  ESWL,
B.  URS,
C.  PCNL,
D.  PCCL.



Zadanie 80.
Przyczyną  pogrubienia  i  stwardzenia  skóry  wokół  stomii  tzw.
hiperkeratozy,  u  niektórych  pacjentów  z  wyłonioną  stomią,  może
być:

A . nieprawidłowy  dobór  środków  pielęgnujących  t j .  płynów
do kąpieli, mydeł,

B.  ciągły kontakt części przylepnej woreczka ze skórą,
C.  naprzemienne występowanie biegunek, zaparć,
D . uczulenie  na  kremy  i  preparaty  ochronne  stosowane  na

skórę.

Zadanie 81.
Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:

A.  zespołu z niedokrwienia Volkmanna,
B.  przykurczu ischemicznego Volkmanna,
C.  zespołu Sudecka,
D . porażenia  nerwu  (najczęściej  zagrożony  jest  nerw

strzałkowy  na  kończynie  dolnej  i  nerw  promieniowy  na
kończynie górnej).

Zadanie 82.
Kontrapulsacja  wewnątrzaortalna  jest  metodą  leczenia
niewydolności  serca.  Istotnym,  możliwym  powikłaniem,  na  które
pielęgniarka obserwująca pacjenta, powinna zwrócić uwagę, jest:

A .  niedowład kończyny,
B.  niedokrwienie kończyny,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 83.
Chory,  przyjmujący  doustnie  antykoagulant,  powinien  stosować
dietę:

A . zrównoważoną  i  ograniczać  w  niej  spożywanie  zielonych
warzyw  i  olejów  roślinnych  zawierających  dużo  witaminy
K ,

B . z  ograniczonym  spożywaniem  tłuszczów  zwierzęcych  na
rzecz olejów roślinnych i spożywać duże ilości warzyw,

C . lekkostrawną,  unikać  pokarmów  ciężkostrawnych  i
wzdymających,

D . urozmaiconą, bogatą w błonnik i  witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach.



Zadanie 84.
Prosze wskazać prawidłową odpowiedź odnośnie skręcenia stawu:

A . powierzchnie stawowe tracą ze sobą kontakt anatomiczny,
lecz po chwili wracają do właściwego położenia,

B.  skręcenie wymaga nastawienia,
C . następuje  niekiedy  uszkodzenie  dużych  naczyń  lub

nerwów,
D . wszystkie  wymienione  odpowiedzi  są  charakterystyczne

dla skręcenia stawu.

Zadanie 85.
Zaleceniem  Polskiego  Towarzystwa  Żywienia  Pozajelitowego  i
Dojelitowego  jest,  aby  każdy  dorosły  chory  przyjmowany  do
leczenia  szpitalnego  poddany  był  ocenie  stanu  odżywienia,  za
pomocą:

A . formularza  Subiektywnej  Globalnej  Ocenie  Stanu
Odżywienia (SGA) lub siatki centylowej,

B.  współczynnika masy ciała (WCM) na siatce centylowej,
C . formularza NRS 2002 lub Subiektywnej Globalnej  Ocenie

Stanu Odżywienia (SGA),
D . formularza  Minimalnej  Oceny  Stanu  Odżywienia  (MNA)  i

siatki centylowej.

Zadanie 86.
Częstym  powikłaniem  po  operacjach  kardiochirurgicznych  jest
tamponada serca. Objawem sugerującym powstanie tamponady, zanim
zostaną wykonane badania diagnostyczne, jest:

A . zwiększony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

B . nagłe  zatrzymanie  drenażu  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

C . zmniejszony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

D.  ocena drenażu nie ma istotnego znaczenia.

Zadanie 87.
Podczas  badania  objętości  i  pojemności  płuc  u  chorego  z
podejrzeniem nowotworu płuca,  może  wystąpić  niebezpieczeństwo
reakcji:

A .  uczuleniowej,
B.  endotermicznej,
C.  kompensacyjnej,
D.  skurczowej oskrzeli.



Zadanie 88.
W  czasie  badań  endoskopowych  jest  możliwość  zakażenia
następującymi wirusami:

A.  HBV i HCV,
B.  HIV,
C.  HAV, HEV oraz HIV
D.  HBV, HCV oraz HIV,

Zadanie 89.
W  przypadku  niepowikłanych,  pojedynczych  złamań  kilku  żeber,
postępowanie z pacjentem zapobiegające niedodmie, polega na:

A.  podawaniu leków przeciwkaszlowych,
B . założeniu  opatrunku  unieruchamiającego  na  klatkę

piersiową,
C . intensywnej  rehabilitacji  oddechowej  po  podaniu  leków

przeciwbólowych,
D.  zastosowaniu leków wykrztuśnych.

Zadanie 90.
Patomechanizm  powstania  urazowej  odmy  opłucnowej-wentylowej
(prężnej), polega na:

A . obecności  pewnej  i lości  powietrza  w  jamie  opłucnej  bez
możliwości  przechodzenia  tego  powietrza  do  atmosfery  i
z powrotem,

B . wpływaniu  powietrza  do  opłucnej  i  wypływaniu  do
atmosfery,

C . przedostawaniu  się  powietrza  do  jamy  opłucnej  oraz
niemożliwości  wydostania  się  powietrza  z  opłucnej  do
atmosfery,

D . wydostawaniu  się  powietrza  z  jamy  opłucnej  i
niemożliwości ujścia z powrotem.

Zadanie 91.
Do wtórnych następstw niedożywienia należy:

A . osłabienie  si ły  mięśniowej  i  sprawności
psychomotorycznej,

B.  zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej,
C.  zaburzenia gojenia się ran,
D.  uopśledzenie odporności.

Zadanie 92.
Parcie  na  mocz,  ból  w  podbrzuszu,  wyczuwalny  w  badaniu
fizykalnym przepełniony pęcherz moczowy, to objawy:

A.  całkowitego zatrzymania moczu,
B.  częściowego zatrzymania moczu,
C.  moczenia paradoksalnego,
D.  mieszanego zatrzymania moczu.



Zadanie 93.
Najczęstszą  przyczyną  krwawienia  z  przewodu  pokarmowego  w
okresie do 2 roku życia dziecka, jest krwawienie:

A.  z uchyłku Meckela,
B.  błony śluzowej żołądka,
C.  z przetoki aortalno-jelitowej,
D.  w chorobie Leśniowskiego-Crohna.

Zadanie 94.
Objawy,  takie  jak  bladość  powłok  skórnych,  ochłodzenie  skóry,
zwłaszcza  dystalnych  części  ciała,  oliguria,  tachykardia,
potliwość  skóry,  zmniejszenie  wartości  ciśnienia  tętniczego
krwi, zwiększenie częstotliwości oddechów, to objawy wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  hipowolemicznego.

Zadanie 95.
Wykonanie  zabiegu  operacyjnego  w  trybie  planowym
przeciwwskazane jest w sytuacji:

A . wystąpienia  gorączki,  zmian  skórnych  niewiadomego
pochodzenia,

B . nieżytu  górnych  dróg  oddechowych  (ból  gardła,  kaszel,
katar),  w  pierwszych  dniach  cyklu  miesięcznego  u
kobiet,

C . wysokiego  ciśnienia  tętniczego  krwi,  przyspieszonego
tętna i oddechów,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 96.
Synergiczny system zaopatrzenia stomii składa się z:

A .  worka z przymocowanym przylepcem,
B.  płytki z pierścieniem i worka,
C.  płytki i worka z określoną średnicą,
D.  płytki bez pierścienia i worka.

Zadanie 97.
Zainfekowane  rany  charakteryzują  specyficzne  cechy  wydzieliny.
Rana  z  rzadką,  żółto-szarą  ropną  wydzieliną  przemawia  za
zakażeniem:

A.  Gronkowcem,
B.  Paciorkowcem,
C.  Escherichią coli,
D.  Pseudomonas aeruginosa



Zadanie 98.
W  każdym  przypadku  podejrzenia  martwiczego  zapalenia  jel it  u
noworodka, należy:

A.  niezwłocznie rozpocząć leczenie chirurgiczne,
B.  niezwłocznie rozpocząć leczenie zachowawcze,
C.  zmniejszyć ilość pokarmu, a zwiększyć ilość karmień,
D.  stosować nawadnianie enteralne i dożylne.

Zadanie 99.
Profilaktyka infekcji HCV w warunkach szpitalnych, polega na:

A.  badaniu dawców krwi na obecność przeciwciał anty HCV,
B . stosowaniu  sprzętu  jednorazowego  użytku  we  wszystkich

możliwych sytuacjach,
C . stosowaniu  do  dezynfekcji  sprzętu  wielorazowego  użytku

preparatów wirusobójczych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 100.
Źródłem większości zatorów płucnych, jest:

A .  prawa komora serca,
B.  zakrzepica żyły miednicy małej,
C.  zakrzepica żył kończyn górnych,
D.  zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.

Zadanie 101.
Najczęstszą  przyczyną  (powyżej  50%  przypadków)  występowania
krwistych stolców u niemowląt jest:

A .  martwicze zapalenie jelit,
B.  wgłobienie,
C.  choroba Crohna,
D.  polip odbytnicy.

Zadanie 102.
Podczas cewnikowania prawej połowy serca wprowadza się cewnik
poprzez:

A.  nakłucie żyły udowej lub nacięcie żyły przedłokciowej,
B . nakłucie  prawej  tętnicy  udowej  lub  nacięcie  tętnicy

ramiennej,
C.  nakłucie prawej tętnicy udowej lub żyły udowej,
D.  nacięcie żyły udowej lub nacięcie żyły przedłokciowej.



Zadanie 103.
Zapobiegając  powstawaniu  przykurczy  u  dziecka  oparzonego,
należy:

A . zachęcać  dziecko  do  wykonywania  wczesnych  ruchów
(wprowadzać elementy fizjoterapii),

B . unieruchamić  dziecko  tak,  aby  powstrzymać  je  od
dotykania powierzchni oparzenia,

C . unieruchomić  okolicę  oparzoną  tak,  aby  zmniejszyć
dolegliwości bólowe,

D . dbać  o  utrzymanie  w  czystości  sali ,  w  której  dziecko
przebywa.

Zadanie 104.
Cechą charakterystyczną wgłobienia, jest/są:

A.  powolne narastanie objawów,
B.  krwisty stolec,
C.  brak stolca,
D.  atak kolki występujący jednorazowo.

Zadanie 105.
Prowadzenie  gimnastyki  oddechowej  zalecane  jest  dla
pacjenta/pacjentów:

A.  w przypadku złamania jednego żebra lub mostka,
B.  z ograniczoną aktywnością ruchową lub unieruchomionego,
C.  ze schorzeniami układu oddechowego,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 106.
U  dziecka operowanego z  powodu rozszczepu wargi,  bezpośrednio
po zabiegu operacyjnym, szczególną uwagę należy zwrócić na:

A.  utrzymanie drożności dróg oddechowych,
B.  częste pojenie płynami o temperaturze pokojowej,
C.  utrzymanie higieny ciała,
D.  kontrolę stanu krążenia obwodowego.

Zadanie 107.
Przed wykonaniem urografii konieczne jest oznaczenie w surowicy
krwi stężenia:

A.  mocznika,
B.  kreatyniny,
C.  bilirubiny,
D.  kwasu moczowego.



Zadanie 108.
W  sytuacji  pobierania  moczu  na  posiew  od  chorego  z  założonym
cewnikiem  do  pęcherza  moczowego,  prawidłowe  działanie  polega
na:

A . podstawieniu  jałowego  zbiorniczka  pod  zewnętrznie
odkażony i odłączony od worka cewnik,

B . pobraniu próbki moczu przez zanurzenie końcówki cewnika
w naczynku do zbiórki moczu,

C . odkażeniu  zewnętrznej  powierzchni  cewnika,  wkłuciu  się
jałową  igłą  do  jego  światła  i  aspiracji  moczu  do
jałowej strzykawki,

D.  pobraniu moczu do badania z worka na mocz.

Zadanie 109.
Wprowadzenie  i  utrzymywanie  cewnika  w  żyle  głównej  zwiększa
przede wszystkim ryzyko wystąpienia powikłań:

A.  egzogennych,
B.  zakrzepowo-zatorowych,
C.  endogennych,
D.  nieswoistych.

Zadanie 110.
Trwałe  nieodwracalne  ustanie  czynności  mózgu  w  celu  pobrania
komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia, stwierdza:

A . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  oraz
jednego specjalisty w dziedzinie chirurgii,

B . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

C . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  oraz
jednego  specjalisty  w  dziedzinie  neurologii  lub
neurochirurgii,

D . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy,  posiadających
specjalizację,  w  tym  co  najmniej  jednego  specjalisty  w
dziedzinie  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  oraz
jednego specjalisty w dziedzinie transplantologii.



Zadanie 111.
W  przypadku  przełożenia  wielkich  pni  tętniczych  (TGA)  u
noworodka:

A . przewód  tętniczy  Botalla  w  tej  wadzie  zwykle  pozostaje
drożny przez kilka dni,

B . optymalnym  czasem  leczenia  chirurgicznego  jest  okres
niemowlęcy,

C . u  każdego  noworodka  w  tej  wadzie  wykonuje  się  zabieg
Rashkinda,

D . przy  współistnieniu  ubytku  międzykomorowego  nasilenie
sinicy jest większe.

Zadanie 112.
U  niemowlęcia  po  zabiegach  neurochirurgicznych  w  obrębie
podwzgórza, do objawów pooperacyjnego zatrucia wodnego, należy:

A.  hipernatremia,
B.  skąpomocz,
C.  wysoka osmolalność osocza,
D.  niski ciężar właściwy moczu.

Zadanie 113.
P o  zabiegu  przezcewkowej  elektroresekcji  gruczolaka  stercza
(TURP),  wymagane  jest  zastosowanie  stałego  płukania  pęcherza
moczowego, którego celem jest:

A . zapobieganie  tamponadzie  pęcherza  moczowego  przez
tworzące się skrzepy,

B . umożliwienie odpływu moczu po zabiegu w obrębie cewki
moczowej,

C . wypłukiwanie  bakterii  z  pęcherza  moczowego,  mogących
doprowadzić do infekcji górnych dróg moczowych,

D.  utrzymanie drożności cewnika moczowego.

Zadanie 114.
Celem przedoperacyjnej rehabilitacji oddechowej jest nauka:

A.  oddychania przy użyciu przepony i pokasływania,
B . szybkiego  i  płytkiego  oddechu,  nie  powodującego

dolegliwości bólowych,
C . głębokich oddechów z wykorzystaniem przepony i unikania

kaszlu,
D . oddychania  przy  użyciu  przepony,  prawidłowej  techniki

inhalacji,  skutecznego  kaszlu,  niefarmakologicznych
sposobów zwalczania bólu i ochrony miejsca operowanego.



Zadanie 115.
U  pacjenta z założoną gastrostomią przed podaniem diety i  leków
przez  przetokę,  celem niedopuszczenia do  zatkania  drenu,  należy
przepłukać go następującym płynem o temperaturze pokojowej:

A .  60-80 ml wody przegotowanej,
B.  20-40 ml wody przegotowanej,
C.  15- 20 ml roztworu 0,9% NaCl,
D.  20-40 ml roztworu 0,9% NaCl.

Zadanie 116.
Pacjenci  w  starszym  wieku  w  większym  stopniu  są  narażeni  na
wystąpienie pozabiegowych powikłań:

A.  krążeniowych,
B.  płucnych,
C.  neurologicznych,
D.  ze strony rany pooperacyjnej.

Zadanie 117.
Trombofilia jest to:

A . wrodzona  lub  nabyta  niewydolność  jednego  lub  wielu
składników  układu  hemostatycznego  prowadząca  do
zwiększonej skłonności do krwawień,

B . proces,  w  którym  osoczowe  i  komórkowe  składniki  krwi
reagują ze składnikami ściany naczynia oraz między sobą
tworząc zakrzep,

C . wrodzone lub nabyte  zaburzenie mechanizmu hemostazy,
które  usposabia  do  występowania  zakrzepów,  głównie  w
żyłach,

D . proces,  w  wyniku  którego  dochodzi  do  krwawień
samoistnych i pourazowych.

Zadanie 118.
Przyczyną  znacznego  stopnia  zaburzeń  hemodynamicznych,
wymagających uzupełnień u  noworodka,  jest  utrata  krwi  w  ilości
około:

A.  30 ml,
B.  50 ml,
C.  100 ml,
D.  150 ml.

Zadanie 119.
We wrodzonej niedrożności dwunastnicy:

A.  u noworodka zawsze występuje brak oddania smółki,
B.  brzuch noworodka jest mały lub zapadnięty,
C . u  noworodka  zawsze  następuje  nasilenie  żółtaczki

fizjologicznej,
D.  u matki w czasie ciąży często występuje małowodzie.



Zadanie 120.
Objawami  sugerującymi  wystąpienie  powikłań  po  założeniu
opatrunku  unieruchamiającego  na  kończynie,  są  wszystkie
wymieniowe, Z WYJĄTKIEM:

A.  zaburzenia ruchów palców,
B.  zaburzenia czucia na obwodzie kończyny,
C.  zasinienia skóry stopy lub ręki,
D.  braku bólu kończyny.

Zadanie 121.
Oparzenie  silnymi  kwasami  (azotowy,  solny)  w  kontakcie  z
wilgotną skórą, powoduje powstanie:

A.  suchego martwiczego strupa,
B.  martwicy rozpływnej,
C.  pęcherzy podbarwionych krwią,
D.  zaczerwienienie naskórka w miejscu kontaktu z kwasem.

Zadanie 122.
Odtworzenie  prawidłowego  ustawienia  odłamów  (w  znieczuleniu
ogólnym lub miejscowym) sposobem zamkniętym, otwartym lub przez
wyciąg szkieletowy nazywa się:

A .  repozycją,
B.  zabiegiem Sudecka,
C.  unieruchomieniem,
D.  zabiegiem Kochera.

Zadanie 123.
Hormonem wewnątrzwydzielniczym trzustki hamującym wydzielanie
innych jej hormonów jest:

A .  Insulina,
B.  Glikagon,
C.  Somatostatyna,
D.  Polipeptyd trzustkowy.

Zadanie 124.
Triada Virchowa zakłada, że zakrzepica żylna powstaje, gdy:

A . s ą  stosowane  leki  anestetyczne,  uszkodzony  jest
śródbłonek naczyń, pacjent jest w podeszłym wieku,

B . wykonano  zbyt  rozległy  zabieg  operacyjny,  pacjent
utracił dużą ilość krwi, występuje bezmocz,

C . występują  nieprawidłowości  krzepnięcia  krwi,
spowolnienie  przepływu  krwi,  uszkodzenie  ściany
naczynia,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 125.
Przyczyną zasadowicy oddechowej może być:

A.  niedostateczna wentylacja płuc,
B.  nadmierna wentylacja płuc,
C.  zatrucia,
D.  obfite wymioty.

Zadanie 126.
D o  najczęściej  występujących  objawów  choroby  Cushinga
zaliczamy:

A . obniżenie  ciśnienia  tętniczego,  napadowe:  bóle  głowy,
uczucie kołatania serca, poty, skąpomocz,

B . wielomocz,  nadmierne  pragnienie,  suchą  skórę,  zanik
tkanki tłuszczowej,

C . nadciśnienie  tętnicze,  cukrzycę,  otyłość,  twarz
,,księżyc  w  pełni",  osłabienie  mięśniowe,  rozstępy
skóry,

D . problemy  z  poruszaniem  się,  wychudzenie  lub  otyłość,
arytmię serca, migrenowe bóle głowy.

Zadanie 127.
Z e względu na różnice anatomiczne, udrożnienie dróg oddechowych
małego dziecka podczas skutecznych działań ratunkowych wymaga:

A . silnego  ucisku  na  okolicę  podbródkową  i  wysunięcia
żuchwy ku górze,

B . ułożenia  dziecka  w  pozycji  bocznej  i  podłożenie  pod
żebra zwiniętego koca,

C . podłożenia  pod  plecy  ratowanego  dziecka  koca  lub
ręcznika grubości 2 - 3 cm,

D . wysunięcia  żuchwy  ku  górze  i  nieco  ku  przodowi  oraz
uniesienia klatki piersiowej.

Zadanie 128.
Przyjmując  do  oddziału  chirurgicznego  noworodka  z  przepukliną
pępowinową o średnicy wrót powyżej 9 mm, należy:

A . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  na  "brzuszku",
zabezpieczyć komfort cieplny, podać mieszankę,

B . zabezpieczyć  worek  przepuklinowy  jałowym  kompresem,
ułożyć  dziecko  w  inkubatorze  w  pozycji  bocznej,  założyć
zgłębnik do żołądka,

C . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  bocznej,  podać
mieszankę zabezpieczyć komfort cieplny,

D.  ułożyć dziecko w inkubatorze.



Zadanie 129.
D o  kliniki  kardiochirurgii  trafił  62-letni  mężczyzna  z
podejrzeniem  tętniaka  rozwarstwiającego  aorty.  Dominującym
objawem klinicznym u chorego, jest:

A .  duszność spoczynkowa,
B . nagły,  bardzo  silny,  piekący  ból  w  klatce  piersiowej

szerzący się do jamy brzusznej i okolicy lędźwiowej,
C.  migotanie przedsionków,
D.  duszność wysiłkowa.

Zadanie 130.
Niemowlę z podejrzeniem zatkania dróg oddechowych ciałem obcym,
układamy:

A . n a  plecach,  nadgarstki  obu  własnych  dłoni  kładziemy
jeden na drugim powyżej pępka i wykonujemy uciśnięcia,

B . n a plecach, klękamy obok lub okrakiem nad jego udami i
wykonujemy szereg uciśnięć,

C . n a  przedramieniu  opartym  o  własne  udo  i  wykonujemy
uderzanie  w  plecy  na  przemian  z  uciskiem  klatki
piersiowej po odwróceniu,

D.  na brzuchu i wykonujemy rękoczyn Heimlicha.

Zadanie 131.
Przeciwwskazaniem  do  wykonania  oklepywania  klatki  piersiowej,
jest:

A .  uraz czaszkowo-mózgowy,
B.  strumectomia,
C.  padaczka,
D.  zapalenie płuc.

Zadanie 132.
Triada Cushinga charakteryzuje się:

A . zwolnieniem  tętna,  przyspieszeniem  oddechu,  wzrostem
ciśnienia tętniczego krwi,

B . przyspieszeniem  tętna,  przyspieszeniem  oddechu,
wzrostem ciśnienia tętniczego krwi,

C . zwolnieniem tętna, przyspieszeniem oddechu, obniżeniem
ciśnienia tętniczego krwi,

D . zwolnieniem  tętna,  zwolnieniem  oddechu,  wzrostem
ciśnienia tętniczego krwi.



Zadanie 133.
Podczas  znieczulenia  podpajęczynówkowego  wśród  pacjentów
obserwuje się niekiedy:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
bóle głowy,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
tachykardię,

C . bóle  głowy,  zaburzenia  oddychania,  wzrost  diurezy
godzinowej,

D . zaburzenia  mowy,  obrzęki  na  kończynach  dolnych,
nudności.

Zadanie 134.
Charakterystyczne  objaw  zakrzepicy  żył  głębokich,  to  między
innymi:

A . wzmożone  ocieplenie,  wyczuwalne  tętno  na  tętnicy
grzbietowej stopy, obrzęk tkanek miękkich,

B . zwiększona  tkliwość  i  spoistość  goleni,  wzmożone
ocieplenie, umiarkowana bladość kończyny,

C . obniżona  temperatura  kończyny,  bladość  kończyny,
niewyczuwalne tętno na tętnicy grzbietowej stopy,

D . obniżona  temperatura  kończyny,  bardzo  si lna  bolesność
kończyny.

Zadanie 135.
W zespole Pierre-Robina u noworodka, występuje:

A.  niedorozwój żuchwy, z przemieszczeniem ku przodowi,
B.  rozszczep wargi i podniebienia twardego,
C.  trudność w ssaniu i połykaniu,
D.  niedorozwój nozdrzy tylnych.



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 021016
GRUPA 1
Zadanie 1.
Leki  przeciwbólowe  we  wczesnym  okresie  pooperacyjnym  można
podawać różnymi drogami. Preferowanymi drogami podania leków
są:

A.  droga dożylna, domięśniowa, podskórna, doodbytnicza,
B . droga dożylna lub dokanałowa przez pozostawiony cewnik

w blokadach obwodowych i centralnych,
C . wyłącznie  droga  dożylna  ze  względu  na  hipowolemię,

wychłodzenie  organizmu  i  obkurczenie  łożyska
naczyniowego,

D . wyłącznie dokanałowa ze względu na możliwość utrzymania
ciągłej infuzji leki przeciwbólowego.

Zadanie 2.
W  odniesieniu  do  unieruchomienia  osób  po  urazie,  nieprawdziwe
jest stwierdzenie:

A . unieruchomienie  powinno  być  ograniczone  do  urażonej
okolicy ciała i sąsiadujących stawów,

B . okrężny  ucisk  opatrunku,  niefizjologiczna  pozycja
unieruchomienia utrudniają odpływ żylny co jest powodem
obrzęku,

C . unieruchomienie chorego po urazie niesie za sobą ryzyko
lokalnych  i  ogólnych  powikłań  dlatego  nie  wolno
wykonywać  czynnych  ruchów  w  stawach  nieobjętych
unieruchomieniem,

D . w  trakcie  unieruchomienia  choremu  powinno  się  zalecać
izometryczne  napinanie  mięśni,  czasową  lub  stałą
elewację kończyny.

Zadanie 3.
Patologiczny,  przetrwały  ból  po  operacji  lub  po  urazie
charakteryzuje się:

A . częstą  opornością  na  analgetyki  opioidowe  lub
nieopioidowe,

B.  obecnością dłuższą niż 3 miesiące,
C.  utrzymywaniem się, mimo wygojenia się tkanek,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 4.
U pacjenta z cewnikiem naczyniowym, z podejrzeniem bakteriemii,
u  którego  nagle  pojawi  s ię  gorączka,  z łe  samopoczucie,  dreszcze
i spadek ciśnienia, należy:

A.  zmienić opatrunek,
B.  w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
C.  monitorować ciśnienie krwi co 6 godzin,
D.  usunąć cewnik i wykonać badania bakteriologiczne.

Zadanie 5.
Podczas  transportu  chorego  po  zabiegu  torakochirurgicznym  z
bloku  operacyjnego  i  w  czasie  przebywania  na  oddziale
pooperacyjnym należy unikać:

A.  układania chorego w pozycji półwysokiej,
B.  układania chorego płasko w pozycji leżącej,
C.  pionizacji chorego w dobie zabiegu,
D.  zabiegów kinezyterapeutycznych.

Zadanie 6.
Do groźnych powikłań po przeszczepie serca, należy/ą:

A.  zakażenia bakteryjne,
B.  zakażenia grzybicze,
C.  odrzucenie przeszczepu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 7.
Wykonanie  zabiegu  operacyjnego  w  trybie  planowym
przeciwwskazane jest w sytuacji:

A . wystąpienia  gorączki,  zmian  skórnych  niewiadomego
pochodzenia,

B . nieżytu  górnych  dróg  oddechowych  (ból  gardła,  kaszel,
katar),  w  pierwszych  dniach  cyklu  miesięcznego  u
kobiet,

C . wysokiego  ciśnienia  tętniczego  krwi,  przyspieszonego
tętna i oddechów,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 8.
W  leczeniu  oparzeń  za  pomocą  opatrunków stosuje  s ię  opatrunki
wilgotne, które:

A . ułatwiają  wchłanianie  stosowanego  leku,  powodują
zmniejszenie bólu,

B . przy zmianie opatrunku zmniejszają możliwość powtórnego
uszkodzenia skóry,

C.  nie hamują procesu naskórkowania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 9.
W  wyniku  urazu  klatki  piersiowej  doszło  do  powstania  odmy
wentylowej,  której  leczenie  polega  na  jak  najszybszym
odbarczeniu jamy opłucnej przez nakłucie. Grubą igłą nakłuwamy:

A.  drugie i trzecie międzyżebrze od przodu,
B.  trzecie i czwarte międzyżebrze od przodu,
C.  trzecie i czwarte międzyżebrze w linii pachowej tylnej,
D.  czwarte i piąte międzyżebrze w linii pachowej tylnej.

Zadanie 10.
Do oceny ryzyka zagrożenia powstania odleżyn, należą skale:

A . najczęściej  Norton,  ale  także  Douglas,  Waterloo,
Bradena,

B.  najczęściej Norton, ale także GDS, Glasgow, Waterloo,
C.  najczęściej Bradena i Baxtera, a także Kussmaula,
D . najczęściej  Norton,  ale  także  Baxtera,  Waterloo,

Hamiltona.

Zadanie 11.
Podstawowym objawem klinicznym raka pęcherza moczowego jest/są:

A.  nasilone objawy dyzuryczne,
B.  bezbolesny krwiomocz,
C.  oddawanie moczu w nocy,
D.  nietrzymanie moczu.

Zadanie 12.
Profilaktyka  palucha  koślawego  (haluksa)  będzie  polegała  na
unikaniu:

A . niefizjologicznego  obuwia  z  wąskim  przodem  i/lub  na
wysokim obcasach,

B.  długotrwałej pozycji stojącej,
C.  nadwagi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 13.
Pacjentowi  z  ostrym  zapaleniem  trzustki  przeciwbólowo  NIE
podamy:

A.  Tramalu,
B.  Morfiny,
C.  Metamizolu,
D.  Buskolizyny.



Zadanie 14.
Prosze wskazać prawidłową odpowiedź odnośnie skręcenia stawu:

A . powierzchnie stawowe tracą ze sobą kontakt anatomiczny,
lecz po chwili wracają do właściwego położenia,

B.  skręcenie wymaga nastawienia,
C . następuje  niekiedy  uszkodzenie  dużych  naczyń  lub

nerwów,
D . wszystkie  wymienione  odpowiedzi  są  charakterystyczne

dla skręcenia stawu.

Zadanie 15.
Bezpośrednio po zabiegu operacyjnym wycięcia migdałków, dziecko
powinno być ułożone w pozycji:

A .  płaskiej na plecach,
B.  półwysokiej,
C.  wysokiej z pochyleniem do przodu,
D.  płaskiej na brzuchu lub na boku.

Zadanie 16.
Zespół ”krótkiego jelita”, to:

A . następstwo  zmniejszenia  powierzchni  wchłaniania  jelita
cienkiego np. po rozległej resekcji,

B.  zmniejszenie powierzchni wchłaniania w jelicie grubym,
C.  zmiany w przebiegu niedrożności jelit,
D.  zmiany w odbytnicy.

Zadanie 17.
Przeciwwskazaniem  do  wykonania  oklepywania  klatki  piersiowej,
jest:

A .  uraz czaszkowo-mózgowy,
B.  strumectomia,
C.  padaczka,
D.  zapalenie płuc.

Zadanie 18.
Kontrola  pola  operacyjnego  w  warunkach  sali  operacyjnej  u
chorego po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych tzw. by-passy
wieńcowe  (CABG)  odbywa  się,  gdy  objętość  utraconej  krwi
przekracza:

A . 200  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  500  ml  w  ciągu  4
godzin,

B . 300  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  700  ml  w  ciągu  4
godzin,

C . 500 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 4
godzin,

D . 700 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 6
godzin.



Zadanie 19.
U  pacjentów  po  implantacji  endoprotezy,  odstawienie  przez
pacjenta jednej laski łokciowej powinno nastąpić, gdy:

A.  ustąpi ból rany pooperacyjnej,
B.  wystąpi poprawa siły mięśniowej,
C.  chód pacjenta stanie się stabilny,
D.  zostanie wykonane kontrolne zdjęcie rentgenowskie.

Zadanie 20.
Opieka  terapeutyczno-pielęgnacyjna  nad  potencjalnym  dawcą
narządów, polega na:

A.  stabilizacji układu krążenia,
B.  zapewnieniu należytej wentylacji i utrzymaniu diurezy,
C . zapewnieniu  należytej  wentylacji  i  utrzymaniu  diurezy,

wyrównaniu zaburzeń elektrolitowych i biochemicznych,
D . stabilizacji  układu  krążenia,  zapewnieniu  należytej

wentylacji,  utrzymaniu  diurezy,  wyrównaniu  zaburzeń
elektrolitowych  i  biochemicznych,  utrzymaniu
normotermii.

Zadanie 21.
Gdy  chory  po  operacji  znajduje  s ię  na  granicy  wydolności
krążeniowo-oddechowej,  należy  założyć  cewnik  Swana-Ganza.  Za
pomocą cewnika Swana-Ganza, mierzymy:

A.  ciśnienie tętnicze metodą krwawą,
B.  ciśnienie w prawej komorze serca,
C.  ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej,
D.  ciśnienie w prawym przedsionku serca.

Zadanie 22.
Leczenie,  które  polega  na  stosowaniu  leków  przeciwbólowych  i
przeciwkaszlowych  oraz  prowadzeniu  gimnastyki  oddechowej
stosuje się w przypadku:

A.  stłuczenia płuca,
B.  odmy podskórnej,
C.  stłuczenia skóry i mięśni,
D.  złamania żebra.

Zadanie 23.
Objawami  sugerującymi  wystąpienie  powikłań  po  założeniu
opatrunku  unieruchamiającego  na  kończynie,  są  wszystkie
wymieniowe, Z WYJĄTKIEM:

A.  zaburzenia ruchów palców,
B.  zaburzenia czucia na obwodzie kończyny,
C.  zasinienia skóry stopy lub ręki,
D.  braku bólu kończyny.



Zadanie 24.
W  płukaniu  pęcherza  moczowego,  aby  nie  wywołać  bolesnych
skurczów  mięśnia  wypierającego,  płyn  stosowany  do  płukania
podaje się w porcjach po:

A.  30 - 40 ml,
B.  60 - 70 ml,
C.  90 - 100 ml,
D.  150 - 200 ml.

Zadanie 25.
Celem przedoperacyjnej rehabilitacji oddechowej jest nauka:

A.  oddychania przy użyciu przepony i pokasływania,
B . szybkiego  i  płytkiego  oddechu,  nie  powodującego

dolegliwości bólowych,
C . głębokich oddechów z wykorzystaniem przepony i unikania

kaszlu,
D . oddychania  przy  użyciu  przepony,  prawidłowej  techniki

inhalacji,  skutecznego  kaszlu,  niefarmakologicznych
sposobów zwalczania bólu i ochrony miejsca operowanego.

Zadanie 26.
Aby  uniknąć  błędów  żywieniowych,  pacjentowi  po  wyłonieniu
stomii na jelicie grubym, NIE zaleca się takich pokarmów jak:

A.  ciemne pieczywo, płatki owsiane, jabłka, gruszki,
B.  kalafior, ryż, świeże pieczywo, banany, czereśnie,
C.  potrawy z mąki pszennej i żytniej, owoce i warzywa,
D . buraki,  pomidory,  pietruszkę,  kaszę  gryczaną,

jęczmienną.

Zadanie 27.
Podczas  transportu  chorego  po  zabiegu  torakochirurgicznym  z
bloku operacyjnego do oddziału intensywnej opieki medycznej NIE
należy  zamykać  ani  zaginać  drenów,  gdyż  nawet  minimalny
przeciek powietrza może doprowadzić do powstania:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

Zadanie 28.
Przeszczep autologiczny, to przeszczep wykonywany:

A.  pomiędzy osobnikami tego samego gatunku,
B.  w obrębie tego samego organizmu,
C . pomiędzy  osobnikami  tego  samego  gatunku,  różnymi

genetycznie,
D.  pomiędzy osobnikami różnych gatunków.



Zadanie 29.
Gospodarka sodem jest regulowana w:

A.  nerkach,
B.  wątrobie,
C.  przysadce,
D.  szyszynce.

Zadanie 30.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do znieczulenia przewodowego NIE
jest:

A .  deficyt neurologiczny,
B.  brak zgody pacjenta,
C.  zaburzenie krzepnięcia,
D.  zakażenia lub krwiak w miejscu planowanego nakłucia.

Zadanie 31.
U  rocznego  dziecka  w  pierwszych  godzinach  po  zabiegu
operacyjnym objawem niebezpiecznym, jest:

A .  utrzymująca się senność,
B.  stały wzrost częstotliwości tętna,
C.  diureza godzinowa 2 ml/kg,
D.  brak przyrostu masy ciała.

Zadanie 32.
Jednym  z  powikłań  urazów  miednicy,  jest  uszkodzenie  nerwu
kulszowego, które powstaje:

A .  w złamaniach brzeżnych miednicy,
B.  przy złamaniu talerza biodrowego,
C.  w przypadku złamania pierścienia miednicy,
D.  w przypadku złamania panewki stawowej.

Zadanie 33.
P o  zabiegu  operacyjnym  w  obrębie  jamy  brzusznej,
przeciwwskazane jest prowokowanie diurezy:

A.  w pozycji leżącej,
B . z  zastosowaniem  ciepłych  okładów  lub  polewania  krocza

ciepłą wodą,
C.  przed zakończeniem zleconej terapii płynowej,
D.  przed podaniem leku przeciwbólowego.



Zadanie 34.
Czynniki obniżające próg bólowy, to:

A .  bezsenność, zmęczenie, niepokój, lęk, depresja,
B . zrozumienie,  odpoczynek,  sen,  uspokojenie,  obecność

osób bliskich,
C . poczucie  opuszczenia,  wewnętrzna  izolacja,  zamknięcie

się w sobie,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 35.
Kontrapulsacja  wewnątrzaortalna  jest  metodą  leczenia
niewydolności  serca.  Istotnym,  możliwym  powikłaniem,  na  które
pielęgniarka obserwująca pacjenta, powinna zwrócić uwagę, jest:

A .  niedowład kończyny,
B.  niedokrwienie kończyny,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 36.
Pacjent  z  uwięźniętą  przepukliną  wymaga  operacji  w  trybie
nagłym, ponieważ może wystąpić:

A . ostre  zapalenie  trzustki  i  zaburzenie  pracy  dróg
żółciowych,

B . ostra  niedrożność  mechaniczna,  martwica  zawartości
worka przepuklinowego i zapalenie otrzewnej,

C . wzmożona  perystaltyka  jel it  w  obrębie  worka
przepuklinowego,

D.  krwawienie do wewnątrz worka przepuklinowego.

Zadanie 37.
U pacjentów z chorobą zakrzepowo-zatorową, leczonych heparyną,
przeciwwskazane jest wykonywanie wstrzyknięć:

A.  podskórnych,
B.  dożylnych,
C.  domięśniowych,
D.  śródskórnych.

Zadanie 38.
Aby zminimalizować ryzyko zakażenia, przedoperacyjne strzyżenie
skóry najkorzystniej jest wykonać:

A.  w dniu operacji,
B.  12 h przed zabiegiem,
C.  bezpośrednio przed zabiegiem,
D.  w przeddzień operacji.



Zadanie 39.
Przyczyną  znacznego  stopnia  zaburzeń  hemodynamicznych,
wymagających uzupełnień u  noworodka,  jest  utrata  krwi  w  ilości
około:

A.  30 ml,
B.  50 ml,
C.  100 ml,
D.  150 ml.

Zadanie 40.
Wrodzone  wady  serca  o  charakterze  siniczym,  wymagające
interwencji chirurgicznej w celu skorygowania wady, to:

A . ubytek  przegrody  międzykomorowej,  przetrwały  przewód
tętniczy,

B . ubytek  przegrody  międzyprzedsionkowej,  koarktacja
aorty,

C . tetralogia  Fallota,  przełożenie  wielkich  pni
tętniczych,

D . atrezja  (zarośnięcie)  zastawki  trójdzielnej,  wypadanie
płatka zastawki trójdzielnej.

Zadanie 41.
Które  wyniki  badań  laboratoryjnych  o  zwiększonych  wartościach
są typowe dla żółtaczki mechanicznej?

A.  cholesterol, fosfataza zasadowa, bilirubina,
B.  AlAT, AspAT, próba tymolowa,
C.  elektroforeza, urobilinogen w moczu,
D.  antygen HBs, żelazo.

Zadanie 42.
Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu
jest:

A . zastosowanie  antybiotyków  o  szerokim  spektrum
działania,

B . właściwa terapia płynowa, która ma na celu przywrócenie
objętości  śródnaczyniowej  i  prawidłowej  perfuzji
tkankowej,

C.  zastosowanie intubacji dotchawiczej,
D . oznaczenie  poziomu  elektrolitów,  glukozy,  mocznika,

kreatyniny we krwi.



Zadanie 43.
W e wczesnym okresie pooperacyjnym opieka pielęgniarska powinna
mieć  na  celu  zapobieganie  hipoksji  i  hiperkapnii,  które  mogą
wynikać z:

A . zaburzeń  wodno-  elektrolitowych  związanych  z
patomechanizmem choroby,

B . odwodnienia  z  powodu  wymiotów  i  stosowania  diety
ścisłej,

C.  hipowentylacji lub niedrożności dróg oddechowych,
D . zmniejszenia  objętości  krwi  krążącej  i  objętości

wyrzutowej  serca  oraz  niedostatecznego  ukrwienia
tkanek.

Zadanie 44.
W oparzeniach chemicznych w pierwszej kolejności, należy:

A.  ochłodzić miejsce oparzone lodem,
B.  płukać powierzchnię oparzoną dużą ilością wody,
C . zebrać  dokładny  wywiad  na  temat  środka  chemicznego,

który spowodował uraz,
D.  osłonić miejsce urazu jałowym opatrunkiem.

Zadanie 45.
Objawami  związanymi  z  napełnianiem  pęcherza  moczowego  w
łagodnym rozroście gruczołu krokowego, są między innymi:

A . trudności  w  rozpoczęciu  mikcji,  zwężenie  strumienia
moczu, wydłużenie czasu mikcji,

B . przerywany strumień moczu, oddawanie moczu kroplami,
uczucie niecałkowitego opróżniania pęcherza moczowego,

C . częstomocz  dzienny  i  nocny,  uczucie  gwałtownego  parcia
na pęcherz, pieczenie w trakcie oddawania moczu,

D . okresowe  trudności  w  powstrzymaniu  mikcji,  wydłużenie
czasu mikcji, oddawanie moczu kroplami.

Zadanie 46.
Przeciwwskazaniem do panendoskopii NIE jest/NIE są:

A . podejrzenie  perforacji  w  górnym  odcinku  przewodu
pokarmowego,

B.  krwawe wymioty,
C.  brak współpracy ze strony chorego,
D.  niestabilna choroba wieńcowa.



Zadanie 47.
D o  powikłań  długotrwałego  utrzymywania  cewnika,  należy
zaliczyć:

A . objawowe  zakażenia  układu  moczowego,  zwężenie  cewki
moczowej, kamicę dróg moczowych,

B.  odleżyny, odparzenia, zniekształcenia cewki moczowej,
C . cienki  strumień  moczu,  ustawiczne  krwawienia  z  dróg

moczowych, nietrzymanie moczu,
D.  zakażenia, nietrzymanie moczu, odleżyny.

Zadanie 48.
Objawy  takie  jak:  obrzęki,  podwyższone  OCŻ,  zaczerwienienie
skóry,  zwiększona  ciepłota  ciała,  pragnienie,  zaburzenia
świadomości, senność, hipernatremia, świadczą o:

A.  przewodnieniu hipotonicznym,
B.  przewodnieniu izotonicznym,
C.  przewodnieniu hipertonicznym,
D.  odwodnieniu hipertonicznym.

Zadanie 49.
"Dumping syndrome" występuje u pacjentów:

A.  po zabiegach operacyjnych w obrębie żołądka,
B . cierpiących z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego i/lub

dróg żółciowych,
C.  po operacji na jelicie cienkim,
D.  chorujących na zapalenie błony śluzowej żołądka.

Zadanie 50.
W  celu  zmniejszenia  ryzyka  powikłań  metabolicznych  u  chorych
żywionych pozajelitowo, pielęgniarka powinna:

A . kontrolować  zawartość  worka  w  kierunku  zmętnienia,
odbarwienia, precypitacji,

B . stale  monitorować  parametry  życiowe,  oceniać  stan
świadomości,  prowadzić  dobowy  bilans  płynów,  pobierać
krew na badania biochemiczne,

C . kontrolować  położenie  zgłębnika  bezpośrednio  po
założeniu i przed każdym karmieniem,

D . przestrzegać  zasad  aseptyki  przy  każdej  obsłudze
dostępu do żyły.

Zadanie 51.
Dysuria, jest to:

A .  wielomocz,
B.  skąpomocz,
C.  częstomocz,
D.  utrudnione oddawanie moczu.



Zadanie 52.
W  której  dobie  pooperacyjnej  ból  pooperacyjny  ma  największe
natężenie?

A.  drugiej,
B.  trzeciej,
C.  zerowej,
D.  pierwszej.

Zadanie 53.
Przy  zastosowaniu  skali  reaktywności  Glasgow  (GSC),  pacjent
znajduje  s ię  w  śpiączce  umiarkowanej,  jeśl i  jego  stan  zostanie
określony na:

A.  13-15 punktów,
B.  9-12 punktów,
C.  5-8 punktów,
D.  3-4 punktów.

Zadanie 54.
Który z objawów raka przełyku wskazuje na dalekie zaawansowanie
nowotworu:

A.  dysfagia,
B.  wymioty,
C.  zmniejszenie masy ciała,
D.  chrypka.

Zadanie 55.
Rokowanie w oparzeniach zdecydowanie pogarsza:

A.  opóźnienie chłodzenia rany oparzeniowej,
B.  ostrożne prowadzenie resuscytacji płynowej,
C.  współistnienie urazu wziewnego,
D . istnienie  oparzeń  o  różnym  stopniu  ciężkości,

wywołanych czynnikiem mieszanym.

Zadanie 56.
Zagrożenie zakażenia wirusem HIV zależy od:

A . stanu  układu  immunologicznego  osoby  zarażonej,  i lości
materiału zakaźnego, upływu czasu od wniknięcia wirusa,

B . i lości  materiału  zakaźnego,  wadliwego  układu
immunologicznego, wrażliwości na zakażenie,

C . zakaźności  szczepu  wirusa,  stanu  układu
immunologicznego  osoby  narażonej,  i lości  materiału
zakaźnego,

D . potencjalnej  zakaźności  osoby  zarażonej,  upływu  co
najmniej  6  miesięcy  od  zarażenia,  wadliwego  układu
immunologicznego zarażonego i osoby narażonej.



Zadanie 57.
Obserwując  pacjenta  po  zabiegu  PCNL  (przezskórna
nefrolitotrypsja),  należy  zwrócić  uwagę  na  nasilenie
krwawienia, z:

A .  przetoki nerkowej,
B.  dróg rodnych,
C.  przewodu pokarmowego,
D.  przetoki nadłonowej.

Zadanie 58.
Synergiczny system zaopatrzenia stomii składa się z:

A .  worka z przymocowanym przylepcem,
B.  płytki z pierścieniem i worka,
C.  płytki i worka z określoną średnicą,
D.  płytki bez pierścienia i worka.

Zadanie 59.
Złamanie dalszej nasady kości promieniowej, nosi nazwę typu:

A.  Smitha,
B.  Sudecka,
C.  Collesa,
D.  awulsyjnego.

Zadanie 60.
Prowadzenie  gimnastyki  oddechowej  zalecane  jest  dla
pacjenta/pacjentów:

A.  w przypadku złamania jednego żebra lub mostka,
B.  z ograniczoną aktywnością ruchową lub unieruchomionego,
C.  ze schorzeniami układu oddechowego,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 61.
Sposoby wytwarzania przepływu podczas stałego płukania pęcherza
moczowego (najczęściej po wyłuszczeniu gruczolaka stercza), to:

A .  dwubieżny cewnik Foleya,
B.  dwa cewniki: w przetoce nadłonowej i w cewce moczowej,
C.  cewnik moczowodowy podwójnie zagięty (pig-tail),
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.



Zadanie 62.
Pacjent ze zdiagnozowaną kamicą odlewową nerki ma wytworzoną
przetokę  nerkową.  Chory  będzie  miał  wykonywany  zabieg  PCNL
(przezskórna  nefrolitotrypsja).  Chory  powinien  być  przygotowany
do zabiegu tak, jak do:

A.  znieczulenia miejscowego,
B.  ESWL,
C.  operacji na otwartej nerce,
D.  TURP.

Zadanie 63.
Po wykonanej gastrektomii u pacjentów występują niedobory:

A.  witaminy B12, witaminy K, magnezu, wapnia,
B.  witaminy K, kwasu foliowego, żelaza,
C.  witaminy B12, witaminy D, kwasu foliowego, magnezu,
D.  witaminy B12, witaminy D, kwasu foliowego, żelaza.

Zadanie 64.
U dziecka z chorobą Hirschsprunga, najczęściej jest wyłaniana:

A.  przetoka,
B.  urostomia,
C.  il leostomia,
D.  kolostomia (przetoka kałowa).

Zadanie 65.
Najczęściej występującym zakażeniem szpitalnym jest zakażenie:

A.  miejsca operowanego (ZMO),
B.  układu oddechowego,
C.  układu moczowego,
D.  krwi lub szpiku (bakteriemie i posocznice).

Zadanie 66.
Pacjent,  u  którego  rozpoznano  achalazję  wpustu  (kurcz  wpustu)
powinien stosować się do podanych niżej zaleceń, z wyjątkiem:

A.  spożywania pokarmów suchych,
B.  spożywania pokarmów w pozycji stojącej,
C.  popijania w czasie jedzenia,
D.  dokładnego żucia pokarmów.



Zadanie 67.
P o przeprowadzonym zabiegu wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej
należy wiedzieć, że NIE wolno:

A . utrzymywać  ręki,  na  której  wytworzona  jest  przetoka  w
elewacji,

B . zakładać ciasnych opatrunków obejmujących obwód ręki i
pozwalać choremu leżeć na operowanej ręce,

C . sprawdzać  przepływu  krwi  przez  przetokę  (przez
wyczuwanie  wibracji  w  miejscu  wytworzonej  przetoki,
oraz przez wysłuchiwanie towarzyszącego pomruku),

D . poruszać  ręką  i  wykonywać  prostych  czynności  np.
używania sztućców przez kilkanaście godzin po wykonanym
zabiegu.

Zadanie 68.
Wczesny  zabieg  operacyjny  przepukliny  oponowo-rdzeniowej  w
okolicy  lędźwiowo-krzyżowej  (w  ciągu  pierwszych  48  godzin
życia) u noworodka, ma na celu zabezpieczenie przed:

A.  infekcją ośrodkowego układu nerwowego,
B.  rozwojem małogłowia,
C.  wystąpieniem zniekształceń kończyn dolnych,
D.  zaburzeniami oddawania moczu.

Zadanie 69.
Czynniki,  które  wpływają  na  łagodny  rozrost  gruczołu  krokowego
(BPH), to:

A .  wiek poniżej 50 roku życia, kamica moczowa,
B . wiek  powyżej  65  roku  życia,  czynność  hormonalna  jąder

warunkująca odpowiednie stężenie testosteronu,
C.  kamica moczowa, skąpomocz,
D.  dieta z dużą zawartością wapnia, szczawianów i puryn.

Zadanie 70.
Niedokrwienie trzewne występujące we wstrząsie może powodować:

A . zaburzenia  perystaltyki  jel it,  zmiany  krwotoczne  błony
śluzowej  przewodu  pokarmowego,  ostre  zapalenie
trzustki,

B . przyspieszenie  skurczów  serca,  niedokrwienie  mięśnia
sercowego, zaburzenia rytmu serca,

C.  zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego,
D . zmniejszoną wymianę tlenu między krwią włośniczkową a

światłem pęcherzyków płucnych, hiperwentylację.



Zadanie 71.
Odma prężna związana jest z faktem, że:

A.  tchawica przemieszcza się na stronę urazu,
B.  po stronie urazu stwierdza się głuchy odgłos,
C . leczenie  polega  na  dekompresji  przez  nakłucie  i

wprowadzenie drenu zanurzonego w butli poniżej poziomu
płynu,

D . leczenie  polega  na  sztucznej  wentylacji  i  intensywnej
terapii oddechowej.

Zadanie 72.
D o  czynników  ryzyka  powodujących  powstanie  kamicy  moczowej,
należą:

A . zaburzenia  metaboliczne  prowadzące  do  zwiększonego
wydalania  z  moczem:  wapnia,  szczawianów,  kwasu
moczowego, cystyn,

B . przeszkoda w odpływie moczu i zakażenie dróg moczowych
bakteriami,

C.  ograniczenie podaży płynów lub nadmierna ich utrata,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 73.
Postępowanie  przedoperacyjne  u  dziecka  z  przepukliną
oponowo-rdzeniową, polega na:

A . prawidłowym  ułożeniu  dziecka,  w  łóżeczku,  nakarmieniu
przez sondę, podaniu płynów drogą dożylną,

B . jałowym  zaopatrzeniu  obnażonego  rdzenia  kręgowego,
ogrzaniu dziecka, założeniu dostępu do żyły, wyrównaniu
zaburzeń metabolicznych i jonowych, antybiotykoterapii,

C . przygotowaniu  pola  operacyjnego,  kąpieli  noworodka,
podaniu  mieszanek,  założeniu  dojścia  centralnego  do
żyły podobojczykowej,

D . uzyskaniu  zgody  od  rodziców  na  zabieg  operacyjny,
rozmowie  z  rodzicami,  monitorowaniu  podstawowych
parametrów życiowych.

Zadanie 74.
Obraz  kliniczny  uszkodzenia  rdzenia  kręgowego  zależy  od
wysokości  uszkodzenia.  Uszkodzenie  rdzenia  w  odcinku  szyjnym,
na wysokości C5 charakteryzuje:

A . porażenie  przepony  i  czterech  kończyn,  chory  nie  może
oddać moczu i bezwiednie oddaje stolec,

B . zachowany  oddech  przeponowy,  występuje  porażenie
czuciowe  i  ruchowe  wszystkich  kończyn  i  dodatkowych
mięśni oddechowych,

C.  porażenie tułowia i kończyn dolnych, pęcherza i odbytu,
D.  wiotkie porażenie kończyn dolnych, pęcherza i odbytu.



Zadanie 75.
Pielęgnując  noworodka  po  operacji  z  powodu  niedrożności
odbytnicy, w szczególności należy:

A.  utrzymać drożność zgłębnika założonego do żołądka,
B.  prowadzić bilans płynów,
C.  rygorystycznie dbać o higienę krocza,
D.  często zmieniać woreczki stomijne.

Zadanie 76.
D o  charakterystycznych  objawów  wzmożonego  ciśnienia
śródczaszkowego należą następujące objawy:

A . bóle  głowy,  wymioty,  podwyższone  ciśnienie  tętnicze
krwi, tachykardia, hipertermia,

B . zawroty  głowy,  nudności,  obniżone  ciśnienie  tętnicze
krwi, bradykardia, hipotermia,

C . bóle  głowy,  wymioty,  podwyższone  ciśnienie  tętnicze
krwi, bradykardia, hipertermia,

D . nudności,  obniżone  ciśnienie  tętnicze  krwi,
bradykardia, hipotermia.

Zadanie 77.
Rozpoznanie niedrożności górnych dróg oddechowych odbywa się na
podstawie obserwacji:

A . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
wysłuchiwania  i  wyczuwania  na  policzku  ratownika
przepływu powietrza przez nos i usta poszkodowanego,

B . zawartości jamy ustnej oraz wysłuchiwania i  wyczuwania
n a  policzku  ratownika  przepływu  powietrza  przez  nos  i
usta poszkodowanego,

C . ruchów oddechowych klatki  piersiowej  i  nadbrzusza oraz
ułożenia  ratowanego  na  boku  z  głową  umieszczoną,  aby
możliwy był odpływ treści z jamy ustnej,

D . ruchów  paradoksalnych  klatki  piersiowej  i  uruchomienia
dodatkowych mięśni oddechowych.

Zadanie 78.
Prawidłowe ułożenie chorego, który miał wykonaną koronarografię
i angioplastykę wieńcową, to:

A .  pozycja siedząca z lekko opuszczonymi kończynami,
B . pozycja leżąca z wyprostowaną kończyną dolną, opatrunek

uciskowy na 24 h,
C . pozycja  leżąca  z  kończyną  dolną  zgiętą  w  kolanie  pod

kątem 90 stopni, opatrunek uciskowy na 24 h,
D.  pozycja leżąca z lekko uniesionymi kończynami.



Zadanie 79.
Do wtórnych następstw niedożywienia należy:

A . osłabienie  si ły  mięśniowej  i  sprawności
psychomotorycznej,

B.  zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej,
C.  zaburzenia gojenia się ran,
D.  uopśledzenie odporności.

Zadanie 80.
Przyczyną wystąpienia u chorego powikłania w postaci wpadnięcia
stomii, czyli tzw. stomii wklęsłej, jest:

A .  znaczne zwiększenie masy ciała,
B.  podnoszenie ciężkich przedmiotów,
C . stosowanie  sprzętu  stomijnego  nie  zapewniającego

szczelności,
D.  nieodpowiednia pielęgnacja skóry wokół stomii

Zadanie 81.
Źródłem większości zatorów płucnych, jest:

A .  prawa komora serca,
B.  zakrzepica żyły miednicy małej,
C.  zakrzepica żył kończyn górnych,
D.  zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.

Zadanie 82.
Niepokojącą  objętością  krwi  pojawiającą  się  w  ciągu  godziny  w
drenażu po zabiegu torakochirurgicznym i  zmuszającą lekarzy do
rozważenia konieczności reoperacji, jest objętość powyżej:

A .  100 ml,
B.  150 ml,
C.  200 ml,
D.  250 ml.

Zadanie 83.
Operacyjne  zamknięcie  kolostomii  u  dziecka  po  zabiegu
odtwórczym  odbytu  poprzedza  poszerzanie  wytworzonego  odbytu,
przez okres:

A.  kilku dni,
B.  jednego tygodnia,
C.  dwóch tygodni,
D.  1-3 miesięcy.



Zadanie 84.
D o  najczęstszych  objawów  odrzucenia  przeszczepionej  nerki
należą:

A . zwiększenie  i lości  wydzielanego  moczu,  dyskomfort  i  ból
w  okolicy  lędźwiowej,  obniżenie  ciśnienia  tętniczego
krwi,

B . zmniejszenie  i lości  wydzielanego  moczu,  powiększenie  i
bolesność  przeszczepu,  z łe  samopoczucie,  gorączka,
podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,

C . stała  i lość  wydzielanego  moczu,  krwiomocz,  obniżenie
temperatury  ciała,  apatia,  obniżenie  ciśnienia
tętniczego krwi,

D . wydzielanie  moczu  z  zawartością  krwi,  bóle  i
powiększenie  obwodu  brzucha,  niestabilne  ciśnienie
tętnicze krwi, podwyższenie temperatura ciała.

Zadanie 85.
W  przygotowaniu  przedoperacyjnym  niemowlęcia  z  wrodzonym
przerostowym zwężeniu odźwiernika, istotne jest:

A .  podanie środków przeczyszczających,
B . odbarczanie  przewodu  pokarmowego  przez  cztery  kolejne

dni,
C . wyrównanie  zaburzeń  wodno-elektrolitowych  i

kwasowo-zasadowych,
D.  poprawa stanu odżywienia.

Zadanie 86.
Istotnym  problemem  u  chorych  po  zabiegu  pomostowania  tętnic
wieńcowych,  tzw.  by  -  passy  wieńcowe  (CABG),  jest  krwawienie
pooperacyjne spowodowane nadmiarem heparyny. Neutralizuje s ię
jej działanie za pomocą:

A.  siarczanu protaminy,
B.  witaminy K,
C.  koncentratu krwinek płytkowych,
D.  mrożonego osocza.

Zadanie 87.
Najbardziej  charakterystycznym  objawem  dla  stłuczenia  pnia
mózgu jest:

A .  bradykardia,
B.  hipotermia,
C.  obniżenie napięcia mięśniowego,
D.  tachypnoe.



Zadanie 88.
Wprowadzenie  i  utrzymywanie  cewnika  w  żyle  głównej  zwiększa
przede wszystkim ryzyko wystąpienia powikłań:

A.  egzogennych,
B.  zakrzepowo-zatorowych,
C.  endogennych,
D.  nieswoistych.

Zadanie 89.
Wadą  rozwojową  wymagającą  leczenia  operacyjnego  w  krótkim
czasie po urodzeniu, nie jest:

A .  niedrożność dwunastnicy,
B.  przepuklina pępowinowa,
C.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD),
D.  przełożenie wielkich pni tętniczych TGA.

Zadanie 90.
We wrodzonej niedrożności dwunastnicy:

A.  u noworodka zawsze występuje brak oddania smółki,
B.  brzuch noworodka jest mały lub zapadnięty,
C . u  noworodka  zawsze  następuje  nasilenie  żółtaczki

fizjologicznej,
D.  u matki w czasie ciąży często występuje małowodzie.

Zadanie 91.
Pacjent  z  założonym  drenażem  opłucnowym,  powinien  zostać
ułożony w pozycji:

A .  płaskiej na wznak,
B.  z uniesieniem głowy o około 30˚, na zdrowym boku,
C . półsiedzącej  z  umieszczeniem zestawu  około  1  m  poniżej

poziomu klatki piersiowej,
D . siedzącej  z  umieszczeniem  zestawu  około  30  cm  poniżej

poziomu klatki piersiowej.

Zadanie 92.
Bezwzględne przeciwwskazania do pobrania narządów, to:

A.  cukrzyca typu II,
B.  zakażenia uogólnione,
C.  zakrzepowe zapalenie żył,
D.  choroby serca.



Zadanie 93.
W  odniesieniu  do  leczenia  przeciwbólowego  po  zabiegu
operacyjnym osób starszych, prawdziwe jest stwierdzenie:

A . zalecane  jest  stosowanie  morfiny  i  barbituranów  w  celu
ułatwienia odpoczynku,

B . w  starszym  wieku  charakterystyczne  jest  zwiększone
odczuwanie bólu,

C . wrażliwość  na  leki  przeciwbólowe  obniża  się  i  skraca
ich czas działania,

D . zaleca  się  regularne  stosowanie  małych  dawek  leków
przeciwbólowych, unikanie morfiny i barbituranów.

Zadanie 94.
Florę bakteryjną zakażenia moczowego stanowią przede wszystkim
liczne  pałeczki  Gram-ujemne  stale  obecne  w  jelicie  grubym,  w
tym zwłaszcza:

A.  Candida albicans,
B.  Escherichia coli,
C .  Cytomegalovirus,
D.  Trichomonas.

Zadanie 95.
Natychmiastowe  postępowanie  w  powikłaniu  potransfuzyjnym  po
podaniu krwi niezgodnej w układzie AB0 polega na:

A . okresowym  przerwaniu  przetoczenia,  zmianie  miejsca
dostępu dożylnego, powiadomieniu przełożonego,

B . przerwaniu  przetoczenia,  zachowaniu  dostępu  dożylnego,
podłączeniu  choremu  NaCl  0,9%,  powiadomieniu  lekarza
dyżurnego i pracowni serologicznej,

C . sprawdzeniu  danych  pacjenta,  przerwaniu  przetoczenia,
usunięciu dostępu dożylnego,

D . przepłukaniu  dostępu  dożylnego  NaCl  0,9%,  zwolnieniu
przepływu transfuzji.

Zadanie 96.
50-letni  pacjent  z  ustabilizowanym  nadciśnieniem  tętniczym,
regularnie  przyjmujący  leki,  przygotowywany  do
cholecystectomii,  zostanie  zakwalifikowany  wg  skali  ASA  do
kategorii:

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



Zadanie 97.
Leczenie wrodzonej przepukliny przeponowej, polega na:

A . natychmiastowym  wykonaniu  zabiegu  operacyjnego  z
dostępu przezbrzusznego,

B . stabilizacji  układu  oddechowego  i  krążenia  i  wykonaniu
zabiegu operacyjnego w trybie odroczonym,

C . wyrównaniu gospodarki wodno-elektrolitowej i wykonaniu
zabiegu operacyjnego,

D . natychmiastowym  zabiegu  operacyjnym  metodą
rekonstrukcji przepony.

Zadanie 98.
Hipokaliemia może prowadzić do:

A.  bradykardii, zatrzymania akcji serca,
B . zwiększonej  pobudliwości  nerwowo  -  mięśniowej,

zmniejszonej kurczliwości mięśnia sercowego,
C . tachykardii,  zaburzenia  rytmu  serca,  osłabienia

perystaltyki jelit,
D . wymiotów,  zaparć,  osłabienia  si ły  mięśniowej,

odwodnienia i niewydolności krążenia.

Zadanie 99.
Założenie  cewnika  do  pęcherza  moczowego  przed  operacją  jest
zalecane w przypadku:

A . konieczności  monitorowania  diurezy  w  okresie
okołooperacyjnym,

B . możliwości  wystąpienia  zaburzeń  mikcji  w  okresie
pooperacyjnym,

C . gdy rozciągnięcie pęcherza moczowego utrudnia dostęp do
miednicy, np. podczas resekcji brzuszno-odbytniczej,

D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 100.
W którym kwadrancie piersi najczęściej umiejscowiony jest guz?

A.  górnym, zewnętrznym,
B.  górnym, wewnętrznym,
C.  w obu tych kwadrantach występuje w równych ilościach,
D.  dolnym, zewnętrznym.



Zadanie 101.
Aktualne  wytyczne  resuscytacji  dotyczące  dzieci  starszych
zalecają:

A . stosowanie  uciśnięć  klatki  piersiowej  za  pomocą  dwóch
palców,

B . częstotliwość  uciśnięć  klatki  piersiowej  powinna
wynosić co najmniej 100/min i nie więcej niż 120/min,

C . nie  należy  doprowadzać  do  całkowitej  relaksacji  klatki
piersiowej po fazie uciśnięcia,

D . głębokość  uciśnięć  klatki  piersiowej  powinna  wynosić
1/2  wymiaru  przednio-tylnego  klatki  piersiowej  (ok.  3
cm).

Zadanie 102.
Najkorzystniejszym okresem do wymiany worków urostomijnych, są
godziny:

A.  popołudniowe, po spożyciu posiłku i krótkim odpoczynku,
B.  wieczorne, przed udaniem się na spoczynek,
C . poranne,  przed  przyjęciem  płynów,  kiedy  przetoka  jest

mniej aktywna,
D.  poranne, po spożyciu posiłku i krótkim spacerze.

Zadanie 103.
W  okresie  niemowlęcym  zespół  ostrego  brzucha  powoduje
najczęściej:

A .  zapalenie wyrostka robaczkowego,
B.  wgłobienie jelitowe,
C.  martwicze zapalenie jelit,
D.  powikłania uchyłku Meckla.

Zadanie 104.
Opatrunkiem,  który  można  zastosować  w  ramach  profilaktyki  w
miejscu narażonym na ucisk i tarcia, jest:

A .  opatrunek alginianowy,
B.  półprzepuszczalna błona poliuretanowa,
C.  sterylny opatrunek hydrożelowy,
D.  opatrunek hydrokoloidowy.

Zadanie 105.
Najczęstszymi  przyczynami  powstawania  złogów  w  kamicy
wapniowej, są między innymi:

A.  zakażenia układu moczowego, dna, przewlekłe biegunki,
B.  wrodzona cystynuria, dieta wysokobiałkowa, wymioty,
C . nadczynność  przytarczyc,  nerkowa  kwasica  cewkowa,

zespół unieruchomienia,
D . choroba nowotworowa, przedawkowanie witaminy D, choroba

Lesha - Nyhana.



Zadanie 106.
Jedną  jednostkę  krwi  pełnej  lub  koncentrat  krwinek  czerwonych
należy przetoczyć w czasie nie dłuższym, niż:

A .  30 minut,
B.  1 godzinę,
C.  2 godziny,
D.  4 godziny.

Zadanie 107.
We wstrząsie anafilaktycznym uczestniczą swoiste przeciwciała:

A.  IgA,
B.  IgE,
C.  IgG,
D.  IgM.

Zadanie 108.
Podczas  badania  objętości  i  pojemności  płuc  u  chorego  z
podejrzeniem nowotworu płuca,  może  wystąpić  niebezpieczeństwo
reakcji:

A .  uczuleniowej,
B.  endotermicznej,
C.  kompensacyjnej,
D.  skurczowej oskrzeli.

Zadanie 109.
Pielęgniarka  w  opiece  pooperacyjnej  nad  pacjentem  po
elektroresekcji  guza  prostaty,  oprócz  standardowej  obserwacji
niepokojących  objawów  ze  strony  układu  moczowego,  powinna
zwrócić  szczególną  uwagę  na  czynność  serca,  ze  względu  na
możliwość wystąpienia:

A.  hiponatremii,
B.  hiperkaliemii,
C.  hipokaliemii,
D.  hipernatremii.

Zadanie 110.
Jakie objawy obejmuje Pentalogia Murphyego?

A . bóle  w  śródbrzuszu,  zaparte  stolce,  obniżoną
temperaturę ciała, prawidłową leukocytozę,

B . bó l  w  okolicy  serca,  nadciśnienie  tętnicze  krwi,  bóle  w
klatce piersiowej, zmiany w zapisie EKG,

C . ból  w  nadbrzuszu,  nudności,  wymioty,  miejscową
bolesność uciskową, gorączkę, leukocytozę,

D . bó l  pęcherza  moczowego,  częstomocz,  bakterie  w  moczu,
obrzęk  okolicy  ujścia  cewki  moczowej,  przyspieszone
tętno.



Zadanie 111.
Największej  utraty  krwi  w  przypadku  złamań  kości,  należy  się
spodziewać w złamaniu:

A.  kilku kręgów i żeber,
B.  kości udowej,
C.  obu kości przedramienia,
D.  miednicy.

Zadanie 112.
U  pacjenta  po  zabiegu  ortopedycznym  w  wyniku  wystąpienia
wysokiej gorączki, należy niezwłocznie:

A . zastosować  środki  chłodzące  i  t len  oraz  podawać  środki
p/gorączkowe,

B . dokonać  kontroli  rany  operacyjnej  przez  wycięte
"okienko",

C . podawać do picia zwiększoną i lość płynów o temperaturze
pokojowej,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 113.
W przypadku podejrzenia złamania miednicy wskazany jest szybki
transport do specjalistycznego ośrodka medycznego:

A . w  pozycji leżącej na plecach z nogami wyprostowanymi w
stawach biodrowych i kolanowych,

B . w  pozycji  leżącej  na  plecach  z  lekko  zgiętymi  stawami
biodrowymi i kolanowymi,

C . w  czasie  transportu  wskazane  jest  podanie  morfiny  w
celu zwalczania bólu,

D.  w celu leczenia operacyjnego złamania.

Zadanie 114.
Rozszerzenie  zastoinowe  żył  szyjnych  jest  charakterystyczne  dla
odmy:

A.  zamkniętej,
B.  otwartej,
C.  zastawkowej,
D.  zamkniętej i otwartej.

Zadanie 115.
U  chorych  odżywianych  dojelitowo  z  obniżoną  odpornością,
stosuje się diety wzbogacone w:

A . argininę  i/lub  glutaminę,  kwasy  tłuszczowe,  kwas
rybonukleinowy,

B.  oligosacharydy i polisacharydy,
C.  białko, cukry proste i/lub glukozę,
D.  odpowiedź A i B jest prawidłowa.



Zadanie 116.
Pacjent po zabiegu operacyjnym przeprowadzonym w znieczuleniu
zewnątrzoponowym powinien przyjąć pozycję:

A .  płaską z głową uniesioną pod kątem 30˚,
B.  płaską z głową uniesioną pod kątem 45˚ - 60˚,
C.  płaską z głową odgiętą ku tyłowi,
D.  półwysoką, na grzbiecie.

Zadanie 117.
D o  ogólnych  zasad  pielęgnacji  skóry  po  przebytej  operacji
piersi, należy:

A . kąpiel  w  temperaturze  wody  do  38˚C,  nie  przekraczająca
10-15 minut,

B . naprzemienne stosowanie ciepła i  zimna pod natryskiem,
tzw. hartowanie skóry,

C . masowanie  tłustym  kremem  okolicy  operowanej  2-3  razy
dziennie przez 10-15 minut,

D . stosowanie  chemicznych  środków  do  depilacji  dołu
pachowego  strony  operowanej  i  unikania  mechanicznego
golenia tej okolicy.

Zadanie 118.
Zalecaną  grupą  opatrunków  w  leczeniu  miejscowym  rany
oparzeniowej,  w  przypadku  kolonizacji  bakteryjnej,  są
opatrunki:

A .  hydrowłókniste,
B.  hydrożelowe,
C.  zawierające srebro,
D.  siatkowe.

Zadanie 119.
W zespole Pierre-Robina u noworodka, występuje:

A.  niedorozwój żuchwy, z przemieszczeniem ku przodowi,
B.  rozszczep wargi i podniebienia twardego,
C.  trudność w ssaniu i połykaniu,
D.  niedorozwój nozdrzy tylnych.



Zadanie 120.
W złamaniu niestabilnym kręgosłupa szyjnego:

A . stosuje  s ię  unieruchomienie  kręgosłupa  za  pomocą
wyciągu przymocowanego do czaszki klamrą Crutchfielda,

B . stosuje  s ię  kołnierze  szyjne  wykonane  indywidualnie  dla
każdego chorego,

C . najważniejsze  jest  leczenie  przeciwbólowe  i
rozluźniające mięśnie,

D . unieruchomienie  utrzymuje  się  do  ustąpienia
dolegliwości.

Zadanie 121.
16-letnia  dziewczyna  została  przyjęta  na  oddział  z  powodu
połknięcia  ciała  obcego  -  igły.  Badanie  radiologiczne
potwierdziło,  że  przedmiot  znajduje  s ię  w  jelicie.  Pielęgniarka
opiekująca się pacjentką może:

A.  podać środki przeczyszczające,
B.  wykonać enemę,
C . obserwować  czy  nie  występują  objawy  kliniczne

świadczące o niedrożności lub przebiciu ściany przewodu
pokarmowego,

D . poprosić  aby  pacjentka  codziennie  zgłaszała  się  na
badanie kontrolne do szpitala.

Zadanie 122.
W  ostrej  niedrożności  mechanicznej  bóle  brzucha mają  charakter
napadowy. Im niżej położona jest przeszkoda, tym przerwy między
bólami, są:

A.  krótsze,
B.  dłuższe,
C.  nie ma przerw, bóle są stałe,
D.  nie ma to znaczenia.

Zadanie 123.
Leczenie  ropniaka  opłucnej,  np.  w  przebiegu  ropnia  płuc,  oprócz
farmakoterapii, opiera się na zastosowaniu:

A.  drenażu biernego,
B.  drenażu ssącego,
C.  nakłucia opłucnej,
D.  drenażu ułożeniowego.



Zadanie 124.
D o  kliniki  kardiochirurgii  trafił  62-letni  mężczyzna  z
podejrzeniem  tętniaka  rozwarstwiającego  aorty.  Dominującym
objawem klinicznym u chorego, jest:

A .  duszność spoczynkowa,
B . nagły,  bardzo  silny,  piekący  ból  w  klatce  piersiowej

szerzący się do jamy brzusznej i okolicy lędźwiowej,
C.  migotanie przedsionków,
D.  duszność wysiłkowa.

Zadanie 125.
P o  założeniu  drenu  do  jamy  opłucnej  podłączamy  go  do  drenażu
ssącego  o  si le  ssania  15-20  cm  słupa  wody.  Jeżeli  mimo  tego
płuco nie rozpręża się, siłę ssania możemy zwiększyć do:

A.  25 cm słupa wody,
B.  30 cm słupa wody,
C.  35 cm słupa wody,
D.  40 cm słupa wody.

Zadanie 126.
Wysoka  temperatura  z  dreszczami,  nudności  i  wymioty,
tachykardia  i  przyspieszenie  oddechu,  mogą  wskazywać  na
wstrząs:

A.  anafilaktyczny,
B.  septyczny,
C.  kardiogenny,
D.  hipowolemiczny.

Zadanie 127.
Podawanie  białka  lub  źródeł  białka,  energii,  elektrolitów,
witamin, pierwiastków śladowych i wody do przewodu pokarmowego
z  wykorzystaniem  drogi  podaży  innej  niż  doustna,  nazywamy
żywieniem:

A.  klinicznym,
B.  parenteralnym,
C.  pozajelitowym,
D.  enteralnym.

Zadanie 128.
Najczęstszą przyczyną konwersji głębokości oparzenia, jest:

A .  zakażenie rany oparzeniowej,
B.  wychłodzenie chorego,
C.  leczenie chirurgiczne oparzenia,
D.  uraz wziewny.



Zadanie 129.
Jeżeli  u  chorego  z  założonym  wyciągiem  na  kończynę  dolną
obciążniki  powodują  zsuwanie  się  w  dół  łóżka,  należy  zadbać  o
prawidłowy przeciwwyciąg poprzez:

A . usunięcie  takiej  i lości  obciążników,  aby  pacjent  nie
zsuwał się,

B . uniesienie  nożnej  części  łóżka  poprzez  podłożenie
odpowiednich podkładek,

C.  przymocowanie szerokim pasem tułowia pacjenta do łóżka,
D.  zastosowanie stałej blokady linki wyciągu.

Zadanie 130.
Drętwienie i mrowienie stopy w opatrunku gipsowym, wskazuje na:

A.  zaburzenia gospodarki wapniowej,
B.  ucisk i porażenie nerwu strzałkowego,
C.  ucisk i porażenie nerwu promieniowego,
D.  ucisk i porażenie nerwu udowego.

Zadanie 131.
Pacjenci  w  starszym  wieku  w  większym  stopniu  są  narażeni  na
wystąpienie pozabiegowych powikłań:

A.  krążeniowych,
B.  płucnych,
C.  neurologicznych,
D.  ze strony rany pooperacyjnej.

Zadanie 132.
W  leczeniu hipokaliemii  NIE należy  przetaczać roztworów KCL do
żyły obwodowej o stężeniu:

A.  >20 mmol/500 ml,
B.  >40 mmol/500 ml,
C.  >50 mmol/500 ml,
D.  >60 mmol/500 ml.

Zadanie 133.
Zapobiegając  powstawaniu  przykurczy  u  dziecka  oparzonego,
należy:

A . zachęcać  dziecko  do  wykonywania  wczesnych  ruchów
(wprowadzać elementy fizjoterapii),

B . unieruchamić  dziecko  tak,  aby  powstrzymać  je  od
dotykania powierzchni oparzenia,

C . unieruchomić  okolicę  oparzoną  tak,  aby  zmniejszyć
dolegliwości bólowe,

D . dbać  o  utrzymanie  w  czystości  sali ,  w  której  dziecko
przebywa.



Zadanie 134.
Nadmierna ilość śliny u noworodka, świadczy o:

A.  wrodzonym zarośnięciu przełyku,
B.  wodogłowiu,
C.  martwiczym zapaleniu jelit,
D.  wgłobieniu jelit.

Zadanie 135.
Litotrypsja  zewnątrzustrojową  falą  uderzeniową  (ESWL)  to  jedna
z  endourologicznych  metod  kruszenia  kamieni  w  układzie
moczowym. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do  wykonania tego
zabiegu, jest/są:

A.  zaburzenia rytmu serca,
B.  zapalenie cewki moczowej,
C.  niekontrolowana koagulopatia (zaburzenia krzepnięcia),
D.  nadciśnienie tętnicze.



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 191016
GRUPA 1
Zadanie 1.
D o  kliniki  kardiochirurgii  trafił  62-letni  mężczyzna  z
podejrzeniem  tętniaka  rozwarstwiającego  aorty.  Dominującym
objawem klinicznym u chorego, jest:

A .  duszność spoczynkowa,
B . nagły,  bardzo  silny,  piekący  ból  w  klatce  piersiowej

szerzący się do jamy brzusznej i okolicy lędźwiowej,
C.  migotanie przedsionków,
D.  duszność wysiłkowa.

Zadanie 2.
Główną  przyczyną  krwiomoczu  makroskopowego  (zwłaszcza  ze
skrzepami)  są  nowotwory  nerek  i  dróg  moczowych,  przede
wszystkim:

A.  nerek,
B.  moczowodów,
C.  pęcherza moczowego,
D.  cewki moczowej.

Zadanie 3.
W  celu  zmniejszenia  ryzyka  powikłań  metabolicznych  u  chorych
żywionych pozajelitowo, pielęgniarka powinna:

A . kontrolować  zawartość  worka  w  kierunku  zmętnienia,
odbarwienia, precypitacji,

B . stale  monitorować  parametry  życiowe,  oceniać  stan
świadomości,  prowadzić  dobowy  bilans  płynów,  pobierać
krew na badania biochemiczne,

C . kontrolować  położenie  zgłębnika  bezpośrednio  po
założeniu i przed każdym karmieniem,

D . przestrzegać  zasad  aseptyki  przy  każdej  obsłudze
dostępu do żyły.

Zadanie 4.
W jakiej pozycji należy ułożyć pacjenta po urazie głowy?

A . uniesienie  głowy  pod  kątem  15°  w  stosunku  do  osi
tułowia,

B . uniesienie  głowy  pod  kątem  30°  w  stosunku  do  osi
tułowia,

C . płasko  ze  zgiętymi  kończynami  dolnymi  w  stawach
kolanowych i biodrowych,

D.  w pozycji przeciwwstrząsowej.



Zadanie 5.
Wynicowanie pęcherza moczowego, jest to:

A .  przemieszczenie cewki moczowej w kierunku dokroczowym,
B . niecałkowite  zamknięcie  s ię  rynienki  cewkowej  po

stronie brzusznej prącia,
C . niecałkowite  zamknięcie  s ię  rynienki  cewkowej  po

stronie grzbietowej,
D . ubytek  przedniej  ściany  jamy  brzusznej,  przedniej

ściany pęcherza i cewki moczowej.

Zadanie 6.
Pierwszym i często jedynym objawem nowotworu jądra, jest:

A .  bolesne powiększenie jądra,
B.  niebolesne powiększenie jądra,
C.  obrzęk moszny,
D.  ropień jądra.

Zadanie 7.
Wrodzone  wady  serca  o  charakterze  siniczym,  wymagające
interwencji chirurgicznej w celu skorygowania wady, to:

A . ubytek  przegrody  międzykomorowej,  przetrwały  przewód
tętniczy,

B . ubytek  przegrody  międzyprzedsionkowej,  koarktacja
aorty,

C . tetralogia  Fallota,  przełożenie  wielkich  pni
tętniczych,

D . atrezja  (zarośnięcie)  zastawki  trójdzielnej,  wypadanie
płatka zastawki trójdzielnej.

Zadanie 8.
Zator  tętniczy  w  większości  przypadków  rozpoczyna  się  nagle.
Charakterystyka objawów bólowych w zatorowości  tętnic  kończyn
dolnych, to:

A . bardzo  silny  ból  na  obwodzie  kończyny,  nasila  s ię  przy
próbie  wykonania  ruchu,  ustępuje  po  podaniu  leków
przeciwbólowych,

B . umiarkowany ból na obwodzie kończyny, nie ma związku z
wykonywaniem  ruchów,  nie  wymaga  podawania  środków
przeciwbólowych,

C . bardzo  silny  ból  na  obwodzie  kończyny,  nasila  s ię  przy
próbie  wykonania  ruchu,  nie  ustępuje  po  lekach
narkotycznych,

D.  żadna z powyższych odpowiedzi.



Zadanie 9.
Florę bakteryjną zakażenia moczowego stanowią przede wszystkim
liczne  pałeczki  Gram-ujemne  stale  obecne  w  jelicie  grubym,  w
tym zwłaszcza:

A.  Candida albicans,
B.  Escherichia coli,
C .  Cytomegalovirus,
D.  Trichomonas.

Zadanie 10.
Krwiaki  śródczaszkowe  stanowią  zagrożenie  dla  życia  ze  względu
na możliwość:

A.  wytworzenia przetoki tętniczo - jamistej,
B.  pojawienia się objawów odmóżdżeniowych,
C . wgłobienia  pnia  mózgu  i  uszkodzenia  ośrodka  krążenia  i

oddychania,
D.  silnego krwawienia i wstrząsu krwotocznego.

Zadanie 11.
Podczas  transportu  chorego  po  zabiegu  torakochirurgicznym  z
bloku operacyjnego do oddziału intensywnej opieki medycznej NIE
należy  zamykać  ani  zaginać  drenów,  gdyż  nawet  minimalny
przeciek powietrza może doprowadzić do powstania:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

Zadanie 12.
Głównym anionem płynu zewnątrzkomórkowego jest:

A .  sód,
B.  chlor,
C.  potas,
D.  fosforany.

Zadanie 13.
Wskaż właściwe zalecenia dotyczące pielęgnacji protezy piersi.

A . z e  względu  na  możliwość  uszkodzenia  protezy  nie  należy
stosować na pływalni lub podczas kąpieli w morzu,

B . z e  względu  na  możliwość  uszkodzenia  protezy  nie  można
stosować podczas kąpieli słonecznych,

C . protezę należy codziennie myć mydłem, spłukiwać wodą i
osuszać ręcznikiem frotte,

D . protezę  należy  codziennie  dezynfekować  łagodnym
preparatem  na  bazie  alkoholu,  pozostawiać  do
wyschnięcia, a następnie talkować.



Zadanie 14.
Rokowanie w oparzeniach zdecydowanie pogarsza:

A.  opóźnienie chłodzenia rany oparzeniowej,
B.  ostrożne prowadzenie resuscytacji płynowej,
C.  współistnienie urazu wziewnego,
D . istnienie  oparzeń  o  różnym  stopniu  ciężkości,

wywołanych czynnikiem mieszanym.

Zadanie 15.
Zapobieganie  powstawaniu  owrzodzeń  i  krwawień  z  przewodu
pokarmowego we wstrząsie oparzeniowym, polega na:

A . założeniu  zgłębnika  do  żołądka  i  stałej  aspiracji
zalegającej treści,

B . podawaniu inhibitorów pompy protonowej lub inhibitorów
receptorów H2,

C.  podawaniu kwasu traneksamowego (Exacyl) i adrenaliny,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 16.
Źródłem większości zatorów płucnych, jest:

A .  prawa komora serca,
B.  zakrzepica żyły miednicy małej,
C.  zakrzepica żył kończyn górnych,
D.  zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.

Zadanie 17.
D o grupy ran narażonych na zakażenie tężcem tzw."tężcorodnych"
należą:

A . rany  powierzchowne,  mało  zanieczyszczone,  bez  tkanek
martwiczych, rany spowodowane ostrzem noża,

B . rany  powierzchowne  dotyczące  twarzy,  lekko
zanieczyszczone, z lekkim krwawieniem,

C . głębokie  rany  szarpane  z  martwicą  tkanek,  zabrudzone
ziemią,  rany  kłute,  postrzałowe,  rozległe  rany
oparzeniowe,

D . rany  rozległe,  bez  zanieczyszczeń,  cięte,  bez  kontaktu
z ziemią, wszystkie rany oparzeniowe.

Zadanie 18.
Noworodek z wytrzewieniem wrodzonym lub przepukliną pępowinową
w  ramach  profilaktyki  choroby  krwotocznej,  przed  zabiegiem
operacyjnym otrzymuje:

A.  witaminę K,
B.  witaminę B12,
C.  heparynę drobnocząsteczkową,
D.  preparaty żelaza.



Zadanie 19.
Zagrożenie zakażenia wirusem HIV zależy od:

A . stanu  układu  immunologicznego  osoby  zarażonej,  i lości
materiału zakaźnego, upływu czasu od wniknięcia wirusa,

B . i lości  materiału  zakaźnego,  wadliwego  układu
immunologicznego, wrażliwości na zakażenie,

C . zakaźności  szczepu  wirusa,  stanu  układu
immunologicznego  osoby  narażonej,  i lości  materiału
zakaźnego,

D . potencjalnej  zakaźności  osoby  zarażonej,  upływu  co
najmniej  6  miesięcy  od  zarażenia,  wadliwego  układu
immunologicznego zarażonego i osoby narażonej.

Zadanie 20.
Pacjent  w  I I  dobie  po  operacji  ma  założony  zgłębnik  w  celu
odciążenia  przewodu  pokarmowego  z  zalegającej  treści.
Zapobiegając powikłaniom płucnym, należy zastosować:

A . ułożenie  chorego  w  pozycji  półwysokiej,  gimnastykę
oddechową,

B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej,  zgłębnik  o  wąskim
przekroju,

C . naukę  techniki  oddychania  polegającej  na  spłyceniu
oddechu,

D . przepłukiwanie  zgłębnika  po  każdej  porcji  jedzenia
podanej choremu.

Zadanie 21.
Objawami  sugerującymi  wystąpienie  powikłań  po  założeniu
opatrunku  unieruchamiającego  na  kończynie,  są  wszystkie
wymieniowe, Z WYJĄTKIEM:

A.  zaburzenia ruchów palców,
B.  zaburzenia czucia na obwodzie kończyny,
C.  zasinienia skóry stopy lub ręki,
D.  braku bólu kończyny.



Zadanie 22.
Postępowanie  nieoperacyjne  w  uwięźniętej  przepuklinie
pachwinowej u chłopców w 1 miesiącu życia polega na uzyskaniu
rozluźnienia mięśni brzucha (sedacji) oraz:

A . zastosowaniu okładu wysychającego na powłoki brzuszne
oraz masowaniu powłok zgodnie ze wskazówkami zegara,

B . zastosowaniu cewnika wprowadzonego doodbytniczo, przez
który podawane jest powietrze regulowane manometrem,

C . ułożeniu  dziecka  w  pozycji  na  boku,  w  czasie  nie
dłuższym  niż  1,5  -  2  godzin  od  momentu  uwięźnięcia,  z
uniesionymi kończynami dolnymi,

D . ułożeniu  dziecka  w  pozycji  leżącej  z  uniesionymi  nogami
wraz  z  dolną  połową  ciała  pod  kątem  40°  na  okres  nie
dłuższy niż 1,5 - 2 godzin od momentu uwięźnięcia.

Zadanie 23.
Przyczyną  znacznego  stopnia  zaburzeń  hemodynamicznych,
wymagających uzupełnień u  noworodka,  jest  utrata  krwi  w  ilości
około:

A.  30 ml,
B.  50 ml,
C.  100 ml,
D.  150 ml.

Zadanie 24.
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi resuscytacji:

A . w  zatrzymaniu  krążenia  pierwotnie  kardiogennym
wentylacja  w  początkowej  fazie  NZK  jest  ważniejsza  niż
uciskanie klatki piersiowej,

B . w  trakcie  prowadzenia  RKO  należy  stosować  przerwy  w
celu oceny rytmu serca i badania tętna,

C . w trakcie prowadzenia RKO faza relaksacji powinna trwać
dłużej niż faza nacisku,

D . sprawdzanie  tętna  na  tętnicy  szyjnej  ( lub  innej
tętnicy)  nie  jest  dokładną  metodą  potwierdzania
obecności  lub  braku  krążenia  i  dotyczy  to  zarówno
ratowników  bez  wykształcenia  medycznego,  jak  i
personelu medycznego.



Zadanie 25.
Wykonanie  zabiegu  operacyjnego  w  trybie  planowym
przeciwwskazane jest w sytuacji:

A . wystąpienia  gorączki,  zmian  skórnych  niewiadomego
pochodzenia,

B . nieżytu  górnych  dróg  oddechowych  (ból  gardła,  kaszel,
katar),  w  pierwszych  dniach  cyklu  miesięcznego  u
kobiet,

C . wysokiego  ciśnienia  tętniczego  krwi,  przyspieszonego
tętna i oddechów,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 26.
I l e  pokarmu  należy  podać  maksymalnie  jednorazowo  pacjentowi
karmionemu przez  zgłębnik  żołądkowy metodą  porcji  w  ciągu  pół
godziny?

A.  200-250 ml,
B.  300-350 ml,
C.  400-450 ml,
D.  500 ml.

Zadanie 27.
Czynniki  epidemiologiczne,  tzw.  zewnętrzne,  sprzyjające
rozwojowi kamicy moczowej, to:

A .  siedzący tryb życia (pracy),
B.  mała ilość spożywanych płynów, dieta bogatobiałkowa,
C.  czynniki rasowe i dziedziczne,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 28.
Niepokojącą  objętością  krwi  pojawiającą  się  w  ciągu  godziny  w
drenażu po zabiegu torakochirurgicznym i  zmuszającą lekarzy do
rozważenia konieczności reoperacji, jest objętość powyżej:

A .  100 ml,
B.  150 ml,
C.  200 ml,
D.  250 ml.



Zadanie 29.
Przekazanie  chorego  na  oddział  macierzysty,  po  operacji
przeprowadzonej  w  znieczuleniu  przewodowym  z  zastosowaniem
blokad nerwów obwodowych wymaga:

A . stałego  pooperacyjnego  nadzoru  przez  anestezjologa  i
chirurga naczyniowego,

B.  wysokiego ułożenia kończyny na podpórce lub szynie,
C . zapobiegania  obrażeniom  kończyny,  która  pozostaje

jeszcze znieczulona,
D.  założenia pończoch uciskowych na kończynę.

Zadanie 30.
Według  standardów  żywienia  dojelitowego,  jedynym  pewnym
potwierdzeniem  prawidłowej  lokalizacji  końca  zgłębnika
wprowadzanego w celu żywienia dożołądkowego jest:

A .  prześwietlenie z podaniem kontrastu przez zgłębnik,
B.  osłuchanie nadbrzusza stetoskopem po podaniu powietrza,
C.  aspirowanie treści żołądkowej i sprawdzenie jej pH,
D.  odgłos bulgotania w żołądku po podaniu 50 ml wody.

Zadanie 31.
Znieczulenie przewodowe polega na:

A . wstrzyknięciu  środka  miejscowo  znieczulającego  do
przestrzeni podpajęczynówkowej,

B . wstrzyknięciu  środka  miejscowo  znieczulającego  do
przestrzeni zewnątrzoponowej,

C . wstrzyknięciu  środka  znieczulającego  w  okolicy  pni
nerwów,

D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 32.
Chory  został  przyjęty  do  oddziału  kardiochirurgii  w  trybie
nagłym  z  ostrą  poinfekcyjną  niewydolnością  zastawki  mitralnej.
Pacjent  jest  w  trakcie  diagnostyki  przed  zabiegiem  operacyjnym.
Aby  zapobiec  zachłystowemu  zapaleniu  płuc  nie  powinien
przyjmować (przed operacją) pokarmów stałych około :

A .  1-2 h,
B.  2-4 h,
C.  4-6 h,
D.  6-8 h.



Zadanie 33.
Krwiaki  okularowe  towarzyszące  złamaniu  podstawy  czaszki
powstają przy złamaniu:

A.  tylnego dołu czaszki,
B.  przedniego dołu czaszki,
C.  środkowego dołu czaszki,
D.  środkowego oraz tylnego dołu czaszki.

Zadanie 34.
Patologiczny,  przetrwały  ból  po  operacji  lub  po  urazie
charakteryzuje się:

A . częstą  opornością  na  analgetyki  opioidowe  lub
nieopioidowe,

B.  obecnością dłuższą niż 3 miesiące,
C.  utrzymywaniem się, mimo wygojenia się tkanek,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 35.
P o  założeniu  drenu  do  jamy  opłucnej  podłączamy  go  do  drenażu
ssącego  o  si le  ssania  15-20  cm  słupa  wody.  Jeżeli  mimo  tego
płuco nie rozpręża się, siłę ssania możemy zwiększyć do:

A.  25 cm słupa wody,
B.  30 cm słupa wody,
C.  35 cm słupa wody,
D.  40 cm słupa wody.

Zadanie 36.
W e wczesnym okresie pooperacyjnym opieka pielęgniarska powinna
mieć  na  celu  zapobieganie  hipoksji  i  hiperkapnii,  które  mogą
wynikać z:

A . zaburzeń  wodno-  elektrolitowych  związanych  z
patomechanizmem choroby,

B . odwodnienia  z  powodu  wymiotów  i  stosowania  diety
ścisłej,

C.  hipowentylacji lub niedrożności dróg oddechowych,
D . zmniejszenia  objętości  krwi  krążącej  i  objętości

wyrzutowej  serca  oraz  niedostatecznego  ukrwienia
tkanek.



Zadanie 37.
Tężyczka,  występująca  najczęściej  kilkanaście/kilkadziesiąt
godzin po zabiegu operacyjnym, jest spowodowana:

A . pooperacyjną  niedoczynnością  przytarczyc  w  wyniku  ich
usunięcia lub uszkodzenia unaczynienia,

B . przełomem tyreotoksycznym jako następstwem niewłaściwie
leczonej  nadczynności  tarczycy  w  okresie
przedoperacyjnym,

C.  zapadnięciem chrząstek tchawicy,
D . uszkodzeniem  nerwu  krtaniowego  górnego  i/lub  nerwu

krtaniowego wstecznego.

Zadanie 38.
Objawy  takie  jak:  obrzęki,  podwyższone  OCŻ,  zaczerwienienie
skóry,  zwiększona  ciepłota  ciała,  pragnienie,  zaburzenia
świadomości, senność, hipernatremia, świadczą o:

A.  przewodnieniu hipotonicznym,
B.  przewodnieniu izotonicznym,
C.  przewodnieniu hipertonicznym,
D.  odwodnieniu hipertonicznym.

Zadanie 39.
Najczęstszą  przyczyną  krwawienia  z  przewodu  pokarmowego  w
okresie do 2 roku życia dziecka, jest krwawienie:

A.  z uchyłku Meckela,
B.  błony śluzowej żołądka,
C.  z przetoki aortalno-jelitowej,
D.  w chorobie Leśniowskiego-Crohna.

Zadanie 40.
Pielęgniarka  prowadzi  obserwację  pooperacyjną  pacjenta  po
wymianie zastawki mitralnej z wszczepionym rozrusznikiem serca.
Ocena tętna u takiego chorego, ma na celu:

A.  uzyskanie bieżących wyników tętna chorego,
B.  ocenę wydolności mięśnia sercowego,
C.  ocenę prawidłowości działania układu stymulującego,
D.  ocena tętna ma ograniczone znaczenie.

Zadanie 41.
Profilaktyka  palucha  koślawego  (haluksa)  będzie  polegała  na
unikaniu:

A . niefizjologicznego  obuwia  z  wąskim  przodem  i/lub  na
wysokim obcasach,

B.  długotrwałej pozycji stojącej,
C.  nadwagi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 42.
Jedną  jednostkę  krwi  pełnej  lub  koncentrat  krwinek  czerwonych
należy przetoczyć w czasie nie dłuższym, niż:

A .  30 minut,
B.  1 godzinę,
C.  2 godziny,
D.  4 godziny.

Zadanie 43.
W  walce z  bólem pooperacyjnym i  pourazowym lek przeciwbólowy
należy  podać  optymalnie,  gdy  na  10-stopniowej  skali  VAS  -
Visual Analoge Scale, pacjent zgłasza ból na poziomie:

A.  3-4 punkty,
B.  5-6 punktów,
C.  7-8 punktów,
D.  9-10 punktów.

Zadanie 44.
Pacjent po zabiegu operacyjnym przeprowadzonym w znieczuleniu
zewnątrzoponowym powinien przyjąć pozycję:

A .  płaską z głową uniesioną pod kątem 30˚,
B.  płaską z głową uniesioną pod kątem 45˚ - 60˚,
C.  płaską z głową odgiętą ku tyłowi,
D.  półwysoką, na grzbiecie.

Zadanie 45.
Pourazowy  wyciek  płynu  mózgowo-rdzeniowego  z  przewodów
nosowych,  usznych lub spływanie płynu po tylnej  ścianie  gardła,
jest objawem wskazującym na:

A.  wgniecenie kości czaszki,
B.  złamanie podstawy czaszki z uszkodzeniem opony twardej,
C . krwawienie  podpajęczynówkowe  z  powstaniem  krwiaka

wewnątrzmózgowego,
D.  krwawienie dokomorowe.

Zadanie 46.
Badanie  palpacyjne  piersi  u  chorej,  należy  przeprowadzić  w
pozycjach:

A.  stojącej przed lustrem,
B.  siedzącej lub stojącej,
C.  pozycja nie ma wpływu na wynik badania,
D.  siedzącej lub stojącej, leżącej na plecach.



Zadanie 47.
Przed wykonaniem urografii konieczne jest oznaczenie w surowicy
krwi stężenia:

A.  mocznika,
B.  kreatyniny,
C.  bilirubiny,
D.  kwasu moczowego.

Zadanie 48.
U  chorych  ze  wstrząśnieniem  mózgu,  u  których  jest  rozpoznane
lub  podejrzane  złamanie  dołu  przedniego  czaszki,  NIE  zaleca  się
wykonania:

A.  cewnikowania pęcherza moczowego,
B.  punkcji lędźwiowej,
C.  zgłębnikowania żołądka przez nos,
D.  zgłębnikowania żołądka przez usta.

Zadanie 49.
Pielęgnacja cewników pozostawionych w drogach moczowych powinna
mieć  na  uwadze  m.  in.  zapobieganie  zakażeniu.  Pielęgniarka  w
profilaktyce  zakażeń  układu  moczowego,  powinna  zwrócić
szczególną uwagę na:

A.  dużą podaż płynów u chorego,
B.  stosowanie zamkniętego systemu drenażu moczu,
C . wymianę  worków  i  cewników  wg  obowiązujących  zasad

aseptyki  i  antyseptyki  oraz  utrzymywanie  drożności
cewników,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 50.
Płyny  kardioplegiczne  stosowane  podczas  operacji  na  otwartym
sercu ochraniają mięsień sercowy przed niedokrwieniem, poprzez:

A.  całkowite zatrzymanie czynności elektrycznej serca,
B.  całkowite zatrzymanie czynności mechanicznej serca,
C.  zmniejszenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 51.
Przyczyną  pogrubienia  i  stwardzenia  skóry  wokół  stomii  tzw.
hiperkeratozy,  u  niektórych  pacjentów  z  wyłonioną  stomią,  może
być:

A . nieprawidłowy  dobór  środków  pielęgnujących  t j .  płynów
do kąpieli, mydeł,

B.  ciągły kontakt części przylepnej woreczka ze skórą,
C.  naprzemienne występowanie biegunek, zaparć,
D . uczulenie  na  kremy  i  preparaty  ochronne  stosowane  na

skórę.



Zadanie 52.
W  płukaniu  pęcherza  moczowego,  aby  nie  wywołać  bolesnych
skurczów  mięśnia  wypierającego,  płyn  stosowany  do  płukania
podaje się w porcjach po:

A.  30 - 40 ml,
B.  60 - 70 ml,
C.  90 - 100 ml,
D.  150 - 200 ml.

Zadanie 53.
Endoskopowa  choloangiopankreatografia  wsteczna  (ECPW)  jest
badaniem, w trakcie którego:

A . przy  użyciu  długiego  kolonoskopu  możliwe  jest  badanie
dystalnego odcinka jelita cienkiego,

B . możliwa  jest  l igacja  żylaków  przełyku,  endoprotezowanie
przełyku lub wpustu, wykonywanie cysto gastrostomii,

C . możliwe  jest  pobieranie  wycinków  do  badania
histopatologicznego  ze  zmian  zlokalizowanych  w
tchawicy, oskrzelach głównych i płatowych,

D . przez cewnik wprowadzony kanałem biopsyjnym instrumentu
d o  brodawki  Vatera  podaje  s ię  środek  kontrastowy  i  pod
skopią  rentgenowską  można  zobrazować  drogi  żółciowe
oraz przewód trzustkowy.

Zadanie 54.
Po wykonanej gastrektomii u pacjentów występują niedobory:

A.  witaminy B12, witaminy K, magnezu, wapnia,
B.  witaminy K, kwasu foliowego, żelaza,
C.  witaminy B12, witaminy D, kwasu foliowego, magnezu,
D.  witaminy B12, witaminy D, kwasu foliowego, żelaza.

Zadanie 55.
Czynniki ryzyka posocznicy szpitalnej to:

A .  podeszły wiek chorego,
B.  cewnikowanie pęcherza moczowego,
C.  immunosupresja nabyta lub wrodzona,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 56.
W  sytuacji  pobierania  moczu  na  posiew  od  chorego  z  założonym
cewnikiem  do  pęcherza  moczowego,  prawidłowe  działanie  polega
na:

A . podstawieniu  jałowego  zbiorniczka  pod  zewnętrznie
odkażony i odłączony od worka cewnik,

B . pobraniu próbki moczu przez zanurzenie końcówki cewnika
w naczynku do zbiórki moczu,

C . odkażeniu  zewnętrznej  powierzchni  cewnika,  wkłuciu  się
jałową  igłą  do  jego  światła  i  aspiracji  moczu  do
jałowej strzykawki,

D.  pobraniu moczu do badania z worka na mocz.

Zadanie 57.
U  osób  starszych,  po  zabiegach  operacyjnych  leczenie
usprawniające należy podejmować:

A.  później niż u innych pacjentów,
B.  możliwie jak najszybciej,
C.  w trzeciej dobie po zabiegu,
D.  w czwartej dobie po zabiegu.

Zadanie 58.
Preparatem  krwi  wolnym  od  ryzyka  przeniesienia  chorób
wirusowych jest/są:

A.  koncentrat krwinek czerwonych,
B.  krioprecypitat,
C.  albuminy,
D.  świeżo mrożone osocze.

Zadanie 59.
Pielęgniarka  opiekując  się  chorym  z  założonym  wyciągiem
szkieletowym  musi  zastosować  się  do  następujących  zasad
(zaznacz zdanie FAŁSZYWE):

A . pościel  i  odzież  nie  może  kolidować  z  elementami
wyciągu ze względu na możliwość zmiany jego parametrów,

B . pacjent powinien być obracany na boki przynajmniej co 2
godziny,

C . ciężarki  nie  powinny  opierać  się  o  bloczki,  ramę  łóżka,
ani opadać na podłoże,

D . urządzenie  wyciągowe  powinno  być  odkryte,  aby  łatwo
było kontrolować jego stan i działanie.



Zadanie 60.
Do roztworów koloidowych NIE należy:

A.  Dekstran 40, Dekstran 70,
B.  Gelafusin, Plasmagel,
C.  roztwór Ringera, 10% roztwór Glukozy,
D.  skrobia hydroksyetylowa.

Zadanie 61.
W  leczeniu  zespołu  ciasnoty  przedziałów  powięziowych  w  obrębie
kończyny dolnej NIEWŁAŚCIWE jest postępowanie polegające na:

A . rozległym  nacięciu  przedziałów  powięziowych  w  celu
obniżenia ciśnienia tkankowego,

B . pozostawienia  otwartych  ran  po  nacięciu  przedziałów
powięziowych lub pokrycia ich przeszczepami,

C . stosowaniu  okładów  z  lodu,  unoszenia  kończyny,
zakładania opatrunków uciskowych,

D . odbarczeniu przedziału przedniego, a przy braku poprawy
konieczne  jest  wycięcie  strzałki  i  odbarczenie
pozostałych przedziałów powięziowych.

Zadanie 62.
P o  zabiegu  operacyjnym  w  obrębie  jamy  brzusznej,
przeciwwskazane jest prowokowanie diurezy:

A.  w pozycji leżącej,
B . z  zastosowaniem  ciepłych  okładów  lub  polewania  krocza

ciepłą wodą,
C.  przed zakończeniem zleconej terapii płynowej,
D.  przed podaniem leku przeciwbólowego.

Zadanie 63.
Powikłaniem pooperacyjnym wczesnym NIE jest/NIE są:

A.  nudności,
B.  retencja moczu,
C.  zakażenie rany,
D.  duszność.

Zadanie 64.
W  odniesieniu  do  leczenia  przeciwbólowego  po  zabiegu
operacyjnym osób starszych, prawdziwe jest stwierdzenie:

A . zalecane  jest  stosowanie  morfiny  i  barbituranów  w  celu
ułatwienia odpoczynku,

B . w  starszym  wieku  charakterystyczne  jest  zwiększone
odczuwanie bólu,

C . wrażliwość  na  leki  przeciwbólowe  obniża  się  i  skraca
ich czas działania,

D . zaleca  się  regularne  stosowanie  małych  dawek  leków
przeciwbólowych, unikanie morfiny i barbituranów.



Zadanie 65.
U  noworodka  zapadnięty  brzuch  przy  rozszerzonej  klatce
piersiowej  oraz  trudności  w  oddychaniu  są  charakterystycznymi
objawami:

A.  odmy opłucnowej,
B.  wrodzonej przepukliny przeponowej,
C.  obecności płynu w opłucnej,
D.  zapalenia płuc.

Zadanie 66.
Hipokaliemia może prowadzić do:

A.  bradykardii, zatrzymania akcji serca,
B . zwiększonej  pobudliwości  nerwowo  -  mięśniowej,

zmniejszonej kurczliwości mięśnia sercowego,
C . tachykardii,  zaburzenia  rytmu  serca,  osłabienia

perystaltyki jelit,
D . wymiotów,  zaparć,  osłabienia  si ły  mięśniowej,

odwodnienia i niewydolności krążenia.

Zadanie 67.
W złamaniu niestabilnym kręgosłupa szyjnego:

A . stosuje  s ię  unieruchomienie  kręgosłupa  za  pomocą
wyciągu przymocowanego do czaszki klamrą Crutchfielda,

B . stosuje  s ię  kołnierze  szyjne  wykonane  indywidualnie  dla
każdego chorego,

C . najważniejsze  jest  leczenie  przeciwbólowe  i
rozluźniające mięśnie,

D . unieruchomienie  utrzymuje  się  do  ustąpienia
dolegliwości.

Zadanie 68.
Wskazaniem  do  wykonania  ureterorenoskopii  (URS),  celem
usunięcia kamieni z dróg moczowych, jest:

A .  tzw. "droga kamicza",
B.  kamica odlewowa nerki,
C.  kamień w uchyłku kielicha nerkowego,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 69.
Najbardziej  charakterystycznym  objawem  dla  stłuczenia  pnia
mózgu jest:

A .  bradykardia,
B.  hipotermia,
C.  obniżenie napięcia mięśniowego,
D.  tachypnoe.



Zadanie 70.
W  czasie  zabiegu  operacyjnego  dochodzi  do  przerwania  ciągłości
skóry,  co  stwarza  możliwość  zakażenia  miejsca  operowanego.
Objawem ogólnoustrojowym miejscowego zakażenia jest:

A .  ból ,
B.  gorączka,
C.  rozejście się brzegów rany,
D.  zaczerwienienie.

Zadanie 71.
Bezpośrednio po zabiegu operacyjnym wycięcia migdałków, dziecko
powinno być ułożone w pozycji:

A .  płaskiej na plecach,
B.  półwysokiej,
C.  wysokiej z pochyleniem do przodu,
D.  płaskiej na brzuchu lub na boku.

Zadanie 72.
Charakterystyczne  objaw  zakrzepicy  żył  głębokich,  to  między
innymi:

A . wzmożone  ocieplenie,  wyczuwalne  tętno  na  tętnicy
grzbietowej stopy, obrzęk tkanek miękkich,

B . zwiększona  tkliwość  i  spoistość  goleni,  wzmożone
ocieplenie, umiarkowana bladość kończyny,

C . obniżona  temperatura  kończyny,  bladość  kończyny,
niewyczuwalne tętno na tętnicy grzbietowej stopy,

D . obniżona  temperatura  kończyny,  bardzo  si lna  bolesność
kończyny.

Zadanie 73.
Powikłaniami  przepukliny  oponowo-rdzeniowej  u  noworodka  są
wszystkie wymienione. WYJĄTKIEM jest:

A .  pęcherz neurogenny,
B.  zniekształcenie stóp i stawów,
C.  nawracające zakażenie układu moczowego,
D.  małogłowie.

Zadanie 74.
Niemowlę, u którego doszło do wgłobienia jelit, oddaje stolec:

A.  zielony, papkowaty, cuchnący,
B.  odbarwiony, jasny, papkowaty ze śluzem,
C.  z domieszką krwistego śluzu (tzw. galaretka malinowa),
D.  zaparty, uformowany, twardy, ciemnobrązowy.



Zadanie 75.
U  chorych  odżywianych  dojelitowo  z  obniżoną  odpornością,
stosuje się diety wzbogacone w:

A . argininę  i/lub  glutaminę,  kwasy  tłuszczowe,  kwas
rybonukleinowy,

B.  oligosacharydy i polisacharydy,
C.  białko, cukry proste i/lub glukozę,
D.  odpowiedź A i B jest prawidłowa.

Zadanie 76.
W  jakim czasie, przed planowanym zabiegiem operacyjnym należy
odstawić doustne leki antykoncepcyjne:

A.  w dniu operacji,
B.  1 tydzień przed operacją,
C.  6 tygodni przed operacją,
D.  6 miesięcy przed operacją.

Zadanie 77.
U osób starszych początek działania leku jest:

A .  opóźniony, a działanie wydłużone,
B.  przyspieszony, a działanie krótkotrwałe,
C.  opóźniony i działanie krótkotrwałe,
D.  zależne od rodzaju podawanego leku.

Zadanie 78.
Działania  pielęgniarskie  w  profilaktyce  przełomu  nadnerczowego,
w  bezpośrednim  okresie  pooperacyjnym  u  pacjenta  po  usunięciu
guza nadnerczy, polegają między innymi na:

A . systematycznej  kontroli  przesiąkania  opatrunku,
podawaniu antybiotyków zgodnie ze zleceniem,

B . kontroli  przyjmowania  hormonów  steroidowych  przez
pacjenta  zgodnie  ze  zleceniem,  systematycznej  kontroli
ciśnienia tętniczego krwi,

C . podawaniu  leków  przeciwbólowych,  edukacji  w  zakresie
zalecanych ćwiczeń oddechowych,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 79.
W  leczeniu hipokaliemii  NIE należy  przetaczać roztworów KCL do
żyły obwodowej o stężeniu:

A.  >20 mmol/500 ml,
B.  >40 mmol/500 ml,
C.  >50 mmol/500 ml,
D.  >60 mmol/500 ml.



Zadanie 80.
Natychmiastowe  postępowanie  w  powikłaniu  potransfuzyjnym  po
podaniu krwi niezgodnej w układzie AB0 polega na:

A . okresowym  przerwaniu  przetoczenia,  zmianie  miejsca
dostępu dożylnego, powiadomieniu przełożonego,

B . przerwaniu  przetoczenia,  zachowaniu  dostępu  dożylnego,
podłączeniu  choremu  NaCl  0,9%,  powiadomieniu  lekarza
dyżurnego i pracowni serologicznej,

C . sprawdzeniu  danych  pacjenta,  przerwaniu  przetoczenia,
usunięciu dostępu dożylnego,

D . przepłukaniu  dostępu  dożylnego  NaCl  0,9%,  zwolnieniu
przepływu transfuzji.

Zadanie 81.
Synergiczny system zaopatrzenia stomii składa się z:

A .  worka z przymocowanym przylepcem,
B.  płytki z pierścieniem i worka,
C.  płytki i worka z określoną średnicą,
D.  płytki bez pierścienia i worka.

Zadanie 82.
W e  wczesnym  okresie  wstrząsu  dystrybucyjnego,  skóra  pacjenta
jest:

A .  zimna, wilgotna, blada,
B.  ciepła, sucha, zaczerwieniona,
C.  czasem z wysypką uczuleniową,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 83.
Do groźnych powikłań po przeszczepie serca, należy/ą:

A.  zakażenia bakteryjne,
B.  zakażenia grzybicze,
C.  odrzucenie przeszczepu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 84.
D o  najczęściej  występujących  objawów  choroby  Cushinga
zaliczamy:

A . obniżenie  ciśnienia  tętniczego,  napadowe:  bóle  głowy,
uczucie kołatania serca, poty, skąpomocz,

B . wielomocz,  nadmierne  pragnienie,  suchą  skórę,  zanik
tkanki tłuszczowej,

C . nadciśnienie  tętnicze,  cukrzycę,  otyłość,  twarz
,,księżyc  w  pełni",  osłabienie  mięśniowe,  rozstępy
skóry,

D . problemy  z  poruszaniem  się,  wychudzenie  lub  otyłość,
arytmię serca, migrenowe bóle głowy.



Zadanie 85.
Badaniem decydującym o rozpoznaniu zarośnięcia przełyku, jest:

A .  napotykanie oporu przy wprowadzaniu zgłębnika,
B.  RTG przewodu pokarmowego,
C.  badanie przełyku z użyciem kontrastu,
D.  założenie sondy Sengstakena.

Zadanie 86.
D o  oddziału  chirurgii  został  przyjęty  pacjent  z  bardzo  silnym
bólem w nadbrzuszu o charakterze opasującym. Lekarz podejrzewa
ostre  zapalenie  trzustki.  Działania  pielęgniarskie
zmniejszające dolegliwości bólowe to wszystkie, Z WYJĄTKIEM:

A.  wyjaśnienia przyczyny bólu,
B.  stosowania okładu z lodu na okolicę trzustki,
C.  obniżenia progu bólowego,
D.  pomocy w przyjęciu wygodnej pozycji w łóżku.

Zadanie 87.
Nieinwazyjną  metodą  leczenia  zachowawczego  przewlekłej
niewydolności  żylnej,  jest  kompresjoterapia,  inaczej  terapia
uciskowa. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE:

A . kompresjoterapia poprawia efektywność pompy mięśniowej,
zmniejsza  zastój  żylny  i  przywraca  prawidłowe  warunki
hydrostatyczne dla odpływu krwi żylnej,

B . leczenie  uciskiem  zmniejsza  objętość  krwi  zalegającej  w
układzie  żył  powierzchownych,  powodując  przez  to
przyspieszenie  przepływu  krwi  w  żyłach  układu
głębokiego,

C . stopień  rozciągnięcia  opaski  uciskowej  powinien  się
zwiększać w kierunku proksymalnym, w przeciwnym razie
dojdzie do dystalnego zastoju żylnego,

D . kompresjoterapia  może  zwiększać  pojemność  minutową
serca  o  ok.  5  %,  dlatego  jest  niewskazana  u  chorych  z
niewydolnością serca.

Zadanie 88.
Opatrunki alginianowe NIE są wskazane do stosowania na rany:

A.  w których mogą wystąpić krwawienia różnego pochodzenia,
B.  suche, pokryte martwymi, czarnymi tkankami,
C.  zainfekowane, z torbielami, jamami i przetokami,
D.  wytwarzające duże ilości wysięku, włóknika, ropy.



Zadanie 89.
Celowe podanie chemioterapeutyków przed zabiegiem operacyjnym
nazywa się chemioterapią:

A.  adiuwantową,
B.  neoadiuwancyjną,
C.  paliatywną,
D.  prozapalną.

Zadanie 90.
Chorobę Hirschsprunga należy podejrzewać u każdego noworodka z
opóźnionym opróżnieniem ze smółki, do:

A.  12 godzin,
B.  24 godzin,
C.  36 godzin,
D.  48 godzin.

Zadanie 91.
Obraz  kliniczny  uszkodzenia  rdzenia  kręgowego  zależy  od
wysokości  uszkodzenia.  Uszkodzenie  rdzenia  w  odcinku  szyjnym,
na wysokości C5 charakteryzuje:

A . porażenie  przepony  i  czterech  kończyn,  chory  nie  może
oddać moczu i bezwiednie oddaje stolec,

B . zachowany  oddech  przeponowy,  występuje  porażenie
czuciowe  i  ruchowe  wszystkich  kończyn  i  dodatkowych
mięśni oddechowych,

C.  porażenie tułowia i kończyn dolnych, pęcherza i odbytu,
D.  wiotkie porażenie kończyn dolnych, pęcherza i odbytu.

Zadanie 92.
Do wtórnych następstw niedożywienia NIE należy:

A.  upośledzenie odporności,
B.  wzrost częstości zakażeń,
C.  zaburzenie gojenia się ran,
D.  wzrost chorobowości i śmiertelności.

Zadanie 93.
Częstym  powikłaniem  po  operacjach  kardiochirurgicznych  jest
tamponada serca. Objawem sugerującym powstanie tamponady, zanim
zostaną wykonane badania diagnostyczne, jest:

A . zwiększony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

B . nagłe  zatrzymanie  drenażu  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

C . zmniejszony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

D.  ocena drenażu nie ma istotnego znaczenia.



Zadanie 94.
N a  izbę  przyjęć  trafił  pacjent  z  objawami  silnego,  tępego  bólu
w  okolicy  lędźwiowej,  promieniującego  do  podbrzusza  i
wewnętrznej  strony  uda.  Chory  był  niespokojny,  zwymiotował  i
uskarżał  s ię  na  wcześniejsze  problemy  z  oddawaniem  moczu.
Objawy takie mogą wskazywać na:

A.  posocznicę moczową,
B.  ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek,
C.  ostre zapalenie pęcherza moczowego,
D.  atak kolki nerkowej.

Zadanie 95.
Drenaż  wewnętrzny  w  urologii  to  zabieg  stosowany  w  celu
ułatwienia swobodnego odprowadzenia moczu:

A . z  nerki  do  pęcherza  moczowego  przy  pomocy  cewnika  JJ
(podwójnie zagiętego),

B.  z pęcherza moczowego przez cewnik Foleya,
C.  z nerki poprzez nefrostomię,
D.  z pęcherza moczowego poprzez cystostomię.

Zadanie 96.
D o  najczęstszych  objawów  odrzucenia  przeszczepionej  nerki
należą:

A . zwiększenie  i lości  wydzielanego  moczu,  dyskomfort  i  ból
w  okolicy  lędźwiowej,  obniżenie  ciśnienia  tętniczego
krwi,

B . zmniejszenie  i lości  wydzielanego  moczu,  powiększenie  i
bolesność  przeszczepu,  z łe  samopoczucie,  gorączka,
podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,

C . stała  i lość  wydzielanego  moczu,  krwiomocz,  obniżenie
temperatury  ciała,  apatia,  obniżenie  ciśnienia
tętniczego krwi,

D . wydzielanie  moczu  z  zawartością  krwi,  bóle  i
powiększenie  obwodu  brzucha,  niestabilne  ciśnienie
tętnicze krwi, podwyższenie temperatura ciała.

Zadanie 97.
Zalecaną  grupą  opatrunków  w  leczeniu  miejscowym  rany
oparzeniowej,  w  przypadku  kolonizacji  bakteryjnej,  są
opatrunki:

A .  hydrowłókniste,
B.  hydrożelowe,
C.  zawierające srebro,
D.  siatkowe.



Zadanie 98.
Aktualne  wytyczne  resuscytacji  dotyczące  dzieci  starszych
zalecają:

A . stosowanie  uciśnięć  klatki  piersiowej  za  pomocą  dwóch
palców,

B . częstotliwość  uciśnięć  klatki  piersiowej  powinna
wynosić co najmniej 100/min i nie więcej niż 120/min,

C . nie  należy  doprowadzać  do  całkowitej  relaksacji  klatki
piersiowej po fazie uciśnięcia,

D . głębokość  uciśnięć  klatki  piersiowej  powinna  wynosić
1/2  wymiaru  przednio-tylnego  klatki  piersiowej  (ok.  3
cm).

Zadanie 99.
Pielęgnując  noworodka  po  operacji  z  powodu  niedrożności
odbytnicy, w szczególności należy:

A.  utrzymać drożność zgłębnika założonego do żołądka,
B.  prowadzić bilans płynów,
C.  rygorystycznie dbać o higienę krocza,
D.  często zmieniać woreczki stomijne.

Zadanie 100.
55-letni  pacjent  został  przyjęty  do  oddziału  urologicznego  z
objawami utrudnionego oddawania moczu. Pacjent uskarżał s ię na
gwałtowne parcie na pęcherz oraz oddawanie moczu przerywanym i
wąskim strumieniem. Objawy takie mogą świadczyć o:

A.  kolce nerkowej,
B.  kamicy moczowej,
C.  zakażeniu górnych dróg moczowych,
D.  łagodnym rozroście gruczołu krokowego.

Zadanie 101.
P o  zabiegu  przezcewkowej  elektroresekcji  gruczolaka  stercza
(TURP),  wymagane  jest  zastosowanie  stałego  płukania  pęcherza
moczowego, którego celem jest:

A . zapobieganie  tamponadzie  pęcherza  moczowego  przez
tworzące się skrzepy,

B . umożliwienie odpływu moczu po zabiegu w obrębie cewki
moczowej,

C . wypłukiwanie  bakterii  z  pęcherza  moczowego,  mogących
doprowadzić do infekcji górnych dróg moczowych,

D.  utrzymanie drożności cewnika moczowego.



Zadanie 102.
Pielęgniarka  w  opiece  pooperacyjnej  nad  pacjentem  po
elektroresekcji  guza  prostaty,  oprócz  standardowej  obserwacji
niepokojących  objawów  ze  strony  układu  moczowego,  powinna
zwrócić  szczególną  uwagę  na  czynność  serca,  ze  względu  na
możliwość wystąpienia:

A.  hiponatremii,
B.  hiperkaliemii,
C.  hipokaliemii,
D.  hipernatremii.

Zadanie 103.
SIRS, to:

A.  zaburzenia sercowo - oddechowe,
B.  zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej,
C.  zaburzenia wielonarządowe,
D.  zaburzenia mózgowe.

Zadanie 104.
Ćwiczenie efektywnego kaszlu polega na:

A.  kaszlu na szczycie wydechu lub przerywanym wydechu,
B.  kaszlu na szczycie wdechu lub przerywanym wdechu,
C.  kaszlu na szczycie wdechu i wydechu,
D.  kaszlu na przerywanym wdechu lub przerywanym wydechu.

Zadanie 105.
Do objawów zatoru tętnicy płucnej NIE zalicza się:

A .  bradykardii,
B.  przyspieszonej czynności serca,
C.  bólu w klatce piersiowej,
D.  duszności.

Zadanie 106.
Do zakrzepicy żył głębokich dochodzi w efekcie:

A .  zastoju żylnego,
B.  nieprawidłowości w budowie ściany żylnej,
C.  zmian w składzie krwi,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 107.
Odma  samoistna  pierwotna,  bez  wyraźnych  objawów  klinicznych
zwłaszcza u ludzi młodych może być leczona zachowawczo. Płuco w
stanie  nierozprężonym  może  pozostawać  przez  okres  nie  dłuższy
niż:

A .  1-5 dni,
B.  4-8 dni,
C.  5-10 dni,
D.  10-14 dni.

Zadanie 108.
O  wzmożonym  ciśnieniu  śródczaszkowym  u  chorego  po  urazie
mózgowo-czaszkowym, mogą świadczyć objawy:

A . podwyższenie  ciśnienia  tętniczego  krwi,  bradykardia,
zaburzenia oddechu,

B . obniżenie  ciśnienia  tętniczego  krwi,  tachykardia,
zaburzenia oddechu,

C . jednostronne  zwężenie  źrenicy,  podwyższenie  ciśnienia
tętniczego krwi, bradykardia,

D . zaburzenia  przytomności,  niedowład  nerwu  X,
przyspieszenie tempa oddychania.

Zadanie 109.
Głównymi objawami klinicznymi ostrego brzucha, są:

A . dolegliwości  dyspeptyczne,  umiarkowane  podwyższenie
temperatury ciała, ból brzucha,

B . wzmożone  napięcie  powłok  brzucha,  ból  brzucha
nasilający  się  przy  kaszlu  i  ruchach,  zaburzenia
oddawania moczu,

C . nudności,  falowe  bóle  o  charakterze  kolkowym  z
następującą biegunką,

D . ból  brzucha,  nudności  i  wymioty,  zatrzymanie  gazów  i
stolca, krwawienie do przewodu pokarmowego.

Zadanie 110.
O prawidłowym pH płynów ustrojowych decydują w głównej mierze:

A.  hormon antydiuretyczny (ADH) i uczucie pragnienia,
B . czynniki  nieprzenikające  przez  błony  komórkowe  (sód,

potas,  glukoza,  mannitol)  i  czynniki  łatwo  przenikające
przez  błony  komórkowe  (mocznik,  etanol,  glikol
etylenowy),

C.  wodorowęglany, białczany, hormon antydiuretyczny,
D.  układy buforowe krwi i tkanek, płuca, nerki.



Zadanie 111.
W  przygotowaniu  przedoperacyjnym  niemowlęcia  z  wrodzonym
przerostowym zwężeniu odźwiernika, istotne jest:

A .  podanie środków przeczyszczających,
B . odbarczanie  przewodu  pokarmowego  przez  cztery  kolejne

dni,
C . wyrównanie  zaburzeń  wodno-elektrolitowych  i

kwasowo-zasadowych,
D.  poprawa stanu odżywienia.

Zadanie 112.
Chlustające wymioty u miesięcznego niemowlęcia są typowe dla:

A.  martwiczego zapalenia jelit,
B.  choroby Hirschsprunga,
C.  wgłobienia jelit,
D.  wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiernika.

Zadanie 113.
Niedokrwienie trzewne występujące we wstrząsie może powodować:

A . zaburzenia  perystaltyki  jel it,  zmiany  krwotoczne  błony
śluzowej  przewodu  pokarmowego,  ostre  zapalenie
trzustki,

B . przyspieszenie  skurczów  serca,  niedokrwienie  mięśnia
sercowego, zaburzenia rytmu serca,

C.  zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego,
D . zmniejszoną wymianę tlenu między krwią włośniczkową a

światłem pęcherzyków płucnych, hiperwentylację.

Zadanie 114.
Oddech  paradoksalny  u  dziecka  jest  stanem  zagrożenia  życia  i
charakteryzuje się:

A . intensywną  pracą  skrzydełek  nosowych,  zapadaniem  się
dołów nadobojczykowych,

B . poziomym ustawieniem żeber i jednoczesnym wypchnięciem
jamy brzusznej do góry,

C . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber  i
mostka przy jednoczesnym wypchnięciu jamy brzusznej do
góry,

D . zapadaniem  klatki  piersiowej,  zaciąganiem  żeber,
zapadaniem się pęcherzyków płucnych.



Zadanie 115.
Leczenie,  które  polega  na  stosowaniu  leków  przeciwbólowych  i
przeciwkaszlowych  oraz  prowadzeniu  gimnastyki  oddechowej
stosuje się w przypadku:

A.  stłuczenia płuca,
B.  odmy podskórnej,
C.  stłuczenia skóry i mięśni,
D.  złamania żebra.

Zadanie 116.
Stężenie  antygenu  rakowego  (CEA)  może  być  podwyższone  i  NIE
musi wiązać się z procesem nowotworowym, u:

A.  kobiet w połogu,
B.  kobiet ciężarnych,
C.  osób palących tytoń,
D.  osób z nadczynnością tarczycy.

Zadanie 117.
Pacjentowi  z  ostrym  zapaleniem  trzustki  przeciwbólowo  NIE
podamy:

A.  Tramalu,
B.  Morfiny,
C.  Metamizolu,
D.  Buskolizyny.

Zadanie 118.
Do żył obwodowych w żywieniu pozajelitowym podajemy roztwory:

A.  o osmolarności > 800mOsm/l,
B.  o osmolarności < 800mOsm/l,
C.  o niskiej zawartości kalorii i azotu,
D.  prawidłowe B i C.

Zadanie 119.
Ultrasonografia  (USG)  to  metoda  obrazowania  polegająca  na
analizie  ultradźwięków  odbitych  od  badanego  narządu.  NIE  jest
to metoda diagnostyki w przypadku chorób:

A.  stawów,
B.  nadnerczy,
C.  jamy brzusznej,
D.  dwunastnicy.



Zadanie 120.
Prawidłowe ułożenie chorego, który miał wykonaną koronarografię
i angioplastykę wieńcową, to:

A .  pozycja siedząca z lekko opuszczonymi kończynami,
B . pozycja leżąca z wyprostowaną kończyną dolną, opatrunek

uciskowy na 24 h,
C . pozycja  leżąca  z  kończyną  dolną  zgiętą  w  kolanie  pod

kątem 90 stopni, opatrunek uciskowy na 24 h,
D.  pozycja leżąca z lekko uniesionymi kończynami.

Zadanie 121.
Najważniejsze  przeciwwskazania  do  uruchomienia  chorego
leczonego w oddziale chirurgii są następujące:

A.  bradykardia <35 uderzeń/min.,
B.  stan podgorączkowy, nudności, ból głowy,
C.  niestabilne nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 122.
Konsultacja laryngologiczna w leczeniu operacyjnym nadczynności
tarczycy pozwala na:

A . lokalizację  wola  zamostkowego  lub  śródpiersiowego,
ocenę węzłów chłonnych,

B . ocenę  rozmieszczenia  tkanki  tarczycowej,  ocenę  aplazji
tarczycy,

C . ocenę czynności i prawidłowego ułożenia strun głosowych
oraz krtani,

D.  ocenę guzków zawartych w obrębie tarczycy.

Zadanie 123.
Bezpieczne przechowywanie pobranych od dawcy narządów - serca i
płuc nie powinno być dłuższe, niż:

A .  1-3 godziny,
B.  4-6 godzin,
C.  10-14 godzin,
D.  15-18 godzin.

Zadanie 124.
Odma prężna związana jest z faktem, że:

A.  tchawica przemieszcza się na stronę urazu,
B.  po stronie urazu stwierdza się głuchy odgłos,
C . leczenie  polega  na  dekompresji  przez  nakłucie  i

wprowadzenie drenu zanurzonego w butli poniżej poziomu
płynu,

D . leczenie  polega  na  sztucznej  wentylacji  i  intensywnej
terapii oddechowej.



Zadanie 125.
D o  oceny  stanu  świadomości  i  reaktywności  chorego  stosuje  s ię
skalę  śpiączki  GCS.  I le  punktów  w  skali  Glasgow  otrzyma
pacjent, który ma pełną świadomość?

A.  8 punktów,
B.  10 punktów,
C.  15 punktów,
D.  20 punktów.

Zadanie 126.
W  celu  potwierdzenia  u  pacjenta  rozpoznania  podejrzenia  raka
gruczołu krokowego, wykonuje się następujące badania:

A . badanie  per  rectum  i  oznaczenie  antygenu  gruczołu
krokowego (PSA),

B . ultrasonografię  przezodbytniczą  (TRUS)  i  biopsję
gruczołu krokowego,

C.  USG i oznaczenie antygenu gruczołu krokowego (PSA),
D . badanie  per  rectum,  oznaczenie  antygenu  gruczołu

krokowego  (PSA),  ultrasonografię  przezodbytniczą  (TRUS)
i biopsję gruczołu krokowego.

Zadanie 127.
Najczęstszą przyczyną konwersji głębokości oparzenia, jest:

A .  zakażenie rany oparzeniowej,
B.  wychłodzenie chorego,
C.  leczenie chirurgiczne oparzenia,
D.  uraz wziewny.

Zadanie 128.
Stosując  drucianą  szynę  Kramera  do  unieruchomień  doraźnych,
należy przestrzegać następujących zasad, Z WYJĄTKIEM:

A.  szynę modeluje się na kończynie zdrowej,
B.  szynę trzeba wymościć watą i osłonić występy kostne,
C.  szynę zakłada się samodzielnie, powoli i ostrożnie,
D.  szyna musi być odpowiedniej długości.

Zadanie 129.
W przypadku podejrzenia złamania miednicy wskazany jest szybki
transport do specjalistycznego ośrodka medycznego:

A . w  pozycji leżącej na plecach z nogami wyprostowanymi w
stawach biodrowych i kolanowych,

B . w  pozycji  leżącej  na  plecach  z  lekko  zgiętymi  stawami
biodrowymi i kolanowymi,

C . w  czasie  transportu  wskazane  jest  podanie  morfiny  w
celu zwalczania bólu,

D.  w celu leczenia operacyjnego złamania.



Zadanie 130.
Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:

A.  zespołu z niedokrwienia Volkmanna,
B.  przykurczu ischemicznego Volkmanna,
C.  zespołu Sudecka,
D . porażenia  nerwu  (najczęściej  zagrożony  jest  nerw

strzałkowy  na  kończynie  dolnej  i  nerw  promieniowy  na
kończynie górnej).

Zadanie 131.
W  okresie  niemowlęcym  zespół  ostrego  brzucha  powoduje
najczęściej:

A .  zapalenie wyrostka robaczkowego,
B.  wgłobienie jelitowe,
C.  martwicze zapalenie jelit,
D.  powikłania uchyłku Meckla.

Zadanie 132.
Kontrapulsacja  wewnątrzaortalna  jest  metodą  leczenia
niewydolności  serca.  Istotnym,  możliwym  powikłaniem,  na  które
pielęgniarka obserwująca pacjenta, powinna zwrócić uwagę, jest:

A .  niedowład kończyny,
B.  niedokrwienie kończyny,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 133.
Stulejkę leczy się operacyjnie po:

A.  6 m.ż.,
B.  12 m.ż.,
C.  2 r.ż.,
D.  3 r.ż.

Zadanie 134.
50-letni  pacjent  z  ustabilizowanym  nadciśnieniem  tętniczym,
regularnie  przyjmujący  leki,  przygotowywany  do
cholecystectomii,  zostanie  zakwalifikowany  wg  skali  ASA  do
kategorii:

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



Zadanie 135.
Pęcherz neurogenny powstaje w wyniku:

A . uszkodzenia unerwienia pęcherza moczowego w przebiegu
zabiegu operacyjnego,

B.  uszkodzenia moczowodów podczas urazu mechanicznego,
C . poprzecznego  uszkodzenia  rdzenia  kręgosłupa  w  odcinku

szyjnym,
D.  występowania powikłań po długotrwałym cewnikowaniu.



PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 031017
GRUPA 1
Zadanie 1.
Badanie kolonoskopowe przeprowadzane jest w ułożeniu na:

A.  prawym boku,
B.  plecach,
C.  lewym boku lub w ułożeniu na plecach,
D.  lewym bądź prawym boku.

Zadanie 2.
Założony  rozrusznik  serca  stanowi  przeciwwskazanie  do
wykonania:

A.  oklepywania klatki piersiowej,
B.  masażu pleców i pośladków,
C.  gimnastyki oddechowej,
D.  ćwiczeń biernych.

Zadanie 3.
Brodawczaki  pęcherza  oraz  guzy  o  niskiej  złośliwości  leczone  są
przez:

A.  elektroresekcję przezcewkową (TURT),
B.  wycięcie pęcherza i wszczepienie moczowodów w skórę,
C . wycięcie  pęcherza  i  wszczepienie  moczowodów  do  jelita

grubego,
D.  adenomektomię przezcewkową (TURP).

Zadanie 4.
Pacjent leczony z powodu złamania kręgosłupa przy zastosowaniu
gorsetu ortopedycznego, powinien nosić gorset:

A .  w dzień, bez zdejmowania na noc,
B.  w dzień, zdejmując na noc,
C.  zakładać na noc, nosić w dzień z przerwami,
D.  nosić w dzień z przerwami, nie zdejmować na noc.

Zadanie 5.
Karcynogen grupy I w rozwoju gruczolakoraka żołądka to:

A.  tytoń,
B.  Helicobakter Pylorii (HP),
C.  pokarmy bogate w białko zwierzęce,
D.  alkohol.



Zadanie 6.
Bezpośrednio po zabiegu operacyjnym wycięcia migdałków, dziecko
powinno być ułożone w pozycji:

A .  płaskiej na plecach,
B.  półwysokiej,
C.  wysokiej z pochyleniem do przodu,
D.  płaskiej na brzuchu lub na boku.

Zadanie 7.
W  przypadku  przełożenia  wielkich  pni  tętniczych  (TGA)  u
noworodka:

A . przewód  tętniczy  Botalla  w  tej  wadzie  zwykle  pozostaje
drożny przez kilka dni,

B . optymalnym  czasem  leczenia  chirurgicznego  jest  okres
niemowlęcy,

C . u  każdego  noworodka  w  tej  wadzie  wykonuje  się  zabieg
Rashkinda,

D . przy  współistnieniu  ubytku  międzykomorowego  nasilenie
sinicy jest większe.

Zadanie 8.
I l e  pokarmu  należy  podać  maksymalnie  jednorazowo  pacjentowi
karmionemu przez  zgłębnik  żołądkowy metodą  porcji  w  ciągu  pół
godziny?

A.  200-250 ml,
B.  300-350 ml,
C.  400-450 ml,
D.  500 ml.

Zadanie 9.
Znieczulenie przewodowe polega na:

A . wstrzyknięciu  środka  miejscowo  znieczulającego  do
przestrzeni podpajęczynówkowej,

B . wstrzyknięciu  środka  miejscowo  znieczulającego  do
przestrzeni zewnątrzoponowej,

C . wstrzyknięciu  środka  znieczulającego  w  okolicy  pni
nerwów,

D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 10.
Przed nałożeniem opatrunku hydrokoloidowego, na ranę należy go:

A.  zamoczyć w ciepłej wodzie,
B.  ogrzać w dłoniach,
C.  przyciąć do wielkości rany,
D.  zdezynfekować.



Zadanie 11.
Powikłaniem pooperacyjnym wczesnym NIE jest/NIE są:

A.  nudności,
B.  retencja moczu,
C.  zakażenie rany,
D.  duszność.

Zadanie 12.
Aby zmniejszyć ilość zakażeń miejsca operowanego, zaleca się:

A . strzyżenie  miejsca  operowanego  bezpośrednio  przed
zabiegiem,

B . strzyżenie  miejsca  operowanego  12  godzin  przed
operacją,

C.  strzyżenie miejsca operowanego dobę przed operacją,
D . przygotowanie  skóry  pola  operacyjnego  bez  usuwania

owłosienia.

Zadanie 13.
Pacjent po zabiegu operacyjnym w znieczuleniu zewnątrzooponowym
lub podpajęczynówkowym przyjmuje pozycję:

A . płaską  na  grzbiecie  lub  boku  z  głową  uniesioną  pod
kątem 30˚,

B.  na plecach z głową uniesioną pod kątem 60˚,
C.  na plecach półwysoką,
D.  na brzuchu z głową na boku.

Zadanie 14.
Przyczyną wystąpienia u chorego powikłania w postaci wpadnięcia
stomii, czyli tzw. stomii wklęsłej, jest:

A .  znaczne zwiększenie masy ciała,
B.  podnoszenie ciężkich przedmiotów,
C . stosowanie  sprzętu  stomijnego  nie  zapewniającego

szczelności,
D.  nieodpowiednia pielęgnacja skóry wokół stomii

Zadanie 15.
Pollakisuria, to:

A . częstomocz,  który  występuje  w  przypadkach  stanów
zapalnych pęcherza moczowego, ciała obcego w pęcherzu,
złogu lub guza,

B.  bezmocz, tj. spadek diurezy poniżej 100 ml/dobę,
C . skąpomocz, czyli zmniejszenie dobowego wydalania moczu

poniżej 400 ml,
D . wielomocz  występujący  w  cukrzycy,  przewlekłej

niewydolności nerek, moczówce prostej.



Zadanie 16.
W przypadku podejrzenia złamania miednicy wskazany jest szybki
transport do specjalistycznego ośrodka medycznego:

A . w  pozycji leżącej na plecach z nogami wyprostowanymi w
stawach biodrowych i kolanowych,

B . w  pozycji  leżącej  na  plecach  z  lekko  zgiętymi  stawami
biodrowymi i kolanowymi,

C . w  czasie  transportu  wskazane  jest  podanie  morfiny  w
celu zwalczania bólu,

D.  w celu leczenia operacyjnego złamania.

Zadanie 17.
Kontynencja, jest to:

A .  trzymanie moczu,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  częstomocz,
D.  wielomocz.

Zadanie 18.
Objawy wskazujące na wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika
to :

A.  wymioty fusowate,
B.  wymioty chlustające,
C.  częste ulewania,
D.  występowanie czkawki.

Zadanie 19.
Obrażenia  ściany  klatki  piersiowej  mogą  spowodować  krwiak
opłucnej.  Pielęgniarka  opiekuje  s ię  pacjentem,  który  ma
założony  drenaż  w  celu  usunięcia  krwi  z  jamy  opłucnej.  O
czynnym krwawieniu wewnętrznym świadczy:

A.  wydobywanie się krwi zhemolizowanej,
B.  wydobywanie się krwi, która krzepnie,
C.  niewydobywanie się krwi,
D . wydobywanie  się  płynu  opalizującego,  podbarwionego

krwią.



Zadanie 20.
W  odniesieniu  do  leczenia  przeciwbólowego  po  zabiegu
operacyjnym osób starszych, prawdziwe jest stwierdzenie:

A . zalecane  jest  stosowanie  morfiny  i  barbituranów  w  celu
ułatwienia odpoczynku,

B . w  starszym  wieku  charakterystyczne  jest  zwiększone
odczuwanie bólu,

C . wrażliwość  na  leki  przeciwbólowe  obniża  się  i  skraca
ich czas działania,

D . zaleca  się  regularne  stosowanie  małych  dawek  leków
przeciwbólowych, unikanie morfiny i barbituranów.

Zadanie 21.
Niedożywienie,  w  którym  występuje  niedobór  składników
energetycznych to:

A.  kacheksja,
B.  kwashiorkor,
C.  niedożywienie mieszane,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 22.
Do objawów przełomu tarczycowego należą:

A . wysoka  temperatura,  tachykardia,  wzrost  ciśnienia,
niepokój,  pobudzenie,  spadek  poziomu  wapnia,  sodu,
hiperglikemia,

B . wysoka  temperatura,  tachykardia,  wzrost  ciśnienia,
niepokój, pobudzenie, leukocytoza, wzrost poziomu sodu,
wapnia i hipoglikemia,

C . bradykardia,  apatia,  spadek  ciśnienia,  hipernatremia,
hiperkalcemia, hipoglikemia,

D . niepokój,  bradykardia,  wymioty,  biegunka,
hipernatremia, hiperkalcemia, hipoglikemia.

Zadanie 23.
W bezpośrednim okresie pooperacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka
zwichnięcia  endoprotezy  po  totalnej  alloplastyce  stawu
biodrowego, pacjent powinien unikać nadmiernego połączenia:

A.  zgięcia, rotacji wewnętrznej i przywiedzenia,
B.  wyprostu, rotacji zewnętrznej i przywiedzenia,
C.  przywiedzenia i wyprostu,
D . zgięcia,  rotacji  wewnętrznej  i  przywiedzenia  oraz

połączenia  nadmiernego  wyprostu,  rotacji  zewnętrznej  i
przywiedzenia.



Zadanie 24.
W  sytuacji  pobierania  moczu  na  posiew  od  chorego  z  założonym
cewnikiem  do  pęcherza  moczowego,  prawidłowe  działanie  polega
na:

A . podstawieniu  jałowego  zbiorniczka  pod  zewnętrznie
odkażony i odłączony od worka cewnik,

B . pobraniu próbki moczu przez zanurzenie końcówki cewnika
w naczynku do zbiórki moczu,

C . odkażeniu  zewnętrznej  powierzchni  cewnika,  wkłuciu  się
jałową  igłą  do  jego  światła  i  aspiracji  moczu  do
jałowej strzykawki,

D.  pobraniu moczu do badania z worka na mocz.

Zadanie 25.
Dieta pacjenta ze złamaniem kości, w opatrunku gipsowym powinna
obfitować w produkty i potrawy wzbogacone w:

A.  węglowodany, witaminy: A, C, D,
B.  białko, witaminy - szczególnie D i minerały,
C.  węglowodany, białko, witaminy - głównie D,
D.  witaminy - głównie: A, C, D, oraz pierwiastki śladowe.

Zadanie 26.
D o  kliniki  kardiochirurgii  trafił  62-letni  mężczyzna  z
podejrzeniem  tętniaka  rozwarstwiającego  aorty.  Dominującym
objawem klinicznym u chorego, jest:

A .  duszność spoczynkowa,
B . nagły,  bardzo  silny,  piekący  ból  w  klatce  piersiowej

szerzący się do jamy brzusznej i okolicy lędźwiowej,
C.  migotanie przedsionków,
D.  duszność wysiłkowa.

Zadanie 27.
D o  powikłań  długotrwałego  utrzymywania  cewnika,  należy
zaliczyć:

A . objawowe  zakażenia  układu  moczowego,  zwężenie  cewki
moczowej, kamicę dróg moczowych,

B.  odleżyny, odparzenia, zniekształcenia cewki moczowej,
C . cienki  strumień  moczu,  ustawiczne  krwawienia  z  dróg

moczowych, nietrzymanie moczu,
D.  zakażenia, nietrzymanie moczu, odleżyny.



Zadanie 28.
Prowadzenie  gimnastyki  oddechowej  zalecane  jest  dla
pacjenta/pacjentów:

A.  w przypadku złamania jednego żebra lub mostka,
B.  z ograniczoną aktywnością ruchową lub unieruchomionego,
C.  ze schorzeniami układu oddechowego,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 29.
Istotnym  problemem  u  chorych  po  zabiegu  pomostowania  tętnic
wieńcowych,  tzw.  by  -  passy  wieńcowe  (CABG),  jest  krwawienie
pooperacyjne spowodowane nadmiarem heparyny. Neutralizuje s ię
jej działanie za pomocą:

A.  siarczanu protaminy,
B.  witaminy K,
C.  koncentratu krwinek płytkowych,
D.  mrożonego osocza.

Zadanie 30.
W  ostrej  niedrożności  mechanicznej  bóle  brzucha mają  charakter
napadowy. Im niżej położona jest przeszkoda, tym przerwy między
bólami, są:

A.  krótsze,
B.  dłuższe,
C.  nie ma przerw, bóle są stałe,
D.  nie ma to znaczenia.

Zadanie 31.
Drenaż  wewnętrzny  w  urologii  to  zabieg  stosowany  w  celu
ułatwienia swobodnego odprowadzenia moczu:

A . z  nerki  do  pęcherza  moczowego  przy  pomocy  cewnika  JJ
(podwójnie zagiętego),

B.  z pęcherza moczowego przez cewnik Foleya,
C.  z nerki poprzez nefrostomię,
D.  z pęcherza moczowego poprzez cystostomię.

Zadanie 32.
Występowanie smolistych stolców u pacjenta, świadczy o:

A.  szczelinie odbytu,
B.  polipowatości jelita grubego,
C.  krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
D.  żylakach odbytu.



Zadanie 33.
Skuteczność drenażu klatki piersiowej, zależy od:

A . średnicy wewnętrznej przekroju drenu opłucnowego równej
4 mm,

B . różnicy  ciśnień  pomiędzy  klatką  piersiową  a  układem
drenażowym,

C . średnicy  wewnętrznej  przekroju  drenu  opłucnowego
powyżej  20  mm  oraz  różnicy  ciśnień  pomiędzy  klatką
piersiową a układem drenażowym,

D . średnicy wewnętrznej przekroju drenu opłucnowego 6 - 12
m m  oraz  różnicy  ciśnień  pomiędzy  klatką  piersiową  a
układem drenażowym.

Zadanie 34.
Wstrząs septyczny charakteryzuje się:

A .  ciśnieniem tętniczym krwi poniżej 90 mmHg,
B.  temperaturą powyżej 39˚C lub poniżej 36.6˚C,
C . zaburzeniami oddychania (tachypnoe) lub/i zaburzeniami

krążenia (tachykardia),
D.  wszystkimi powyższymi.

Zadanie 35.
Oceny  odsetka  oparzonej  powierzchni  u  dzieci  dokonuje  się  na
podstawie:

A.  reguły "dziewiątek" Wallace'a,
B.  tabel Lunda i Browdera,
C.  skali Norton,
D.  metody Kossakowskiego.

Zadanie 36.
Przyjmując  do  oddziału  chirurgicznego  noworodka  z  przepukliną
pępowinową o średnicy wrót powyżej 9 mm, należy:

A . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  na  "brzuszku",
zabezpieczyć komfort cieplny, podać mieszankę,

B . zabezpieczyć  worek  przepuklinowy  jałowym  kompresem,
ułożyć  dziecko  w  inkubatorze  w  pozycji  bocznej,  założyć
zgłębnik do żołądka,

C . ułożyć  dziecko  w  łóżeczku  w  pozycji  bocznej,  podać
mieszankę zabezpieczyć komfort cieplny,

D.  ułożyć dziecko w inkubatorze.



Zadanie 37.
Zgodnie  z  regułą  z  Parkland  wykorzystywaną  do  oceny
zapotrzebowania  płynowego  w  oparzeniach,  pielęgniarka  reguluje
przepływ podawanych krystaloidów kierując się zasadą:

A . 50%  zapotrzebowania  dobowego  należy  podać  w  ciągu
pierwszych 8 godzin; 50% w ciągu następnych 16 godzin,

B . 70%  zapotrzebowania  dobowego  należy  podać  w  ciągu
pierwszych 8 godzin; 30% w ciągu następnych 16 godzin,

C . zapotrzebowanie  dobowe  należy  rozłożyć  równomiernie  w
ciągu całej doby,

D . szybkość przetaczanych płynów należy tak zaplanować aby
utrzymać  średnie  ciśnienie  skurczowe  w  granicach
120-130 mm Hg.

Zadanie 38.
W  profilaktyce  powikłań  oddechowych  u  pacjenta,  który  ma
założoną rurkę tracheostomijną, należy zwrócić szczególną uwagę
na:

A.  utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia rurki,
B.  stosowanie diety bogatobiałkowej,
C.  utrzymanie odpowiedniego toru oddychania,
D . systematyczne  odsysanie  zalegającej  wydzieliny  z  dróg

oddechowych.

Zadanie 39.
Najważniejsze  przeciwwskazania  do  uruchomienia  chorego
leczonego w oddziale chirurgii są następujące:

A.  bradykardia <35 uderzeń/min.,
B.  stan podgorączkowy, nudności, ból głowy,
C.  niestabilne nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 40.
Metodą termiczną hamowania krwawienia z przewodu pokarmowego
NIE jest:

A .  elektrokoagulacja,
B.  termokoagulacja,
C.  skleroterapia,
D.  koagulacja laserem Nd:YAG.



Zadanie 41.
Podczas  znieczulenia  podpajęczynówkowego  wśród  pacjentów
obserwuje się niekiedy:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
bóle głowy,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  nudności,  wymioty,
tachykardię,

C . bóle  głowy,  zaburzenia  oddychania,  wzrost  diurezy
godzinowej,

D . zaburzenia  mowy,  obrzęki  na  kończynach  dolnych,
nudności.

Zadanie 42.
Hipokaliemia może prowadzić do:

A.  bradykardii, zatrzymania akcji serca,
B . zwiększonej  pobudliwości  nerwowo  -  mięśniowej,

zmniejszonej kurczliwości mięśnia sercowego,
C . tachykardii,  zaburzenia  rytmu  serca,  osłabienia

perystaltyki jelit,
D . wymiotów,  zaparć,  osłabienia  si ły  mięśniowej,

odwodnienia i niewydolności krążenia.

Zadanie 43.
Opatrunki alginianowe NIE są wskazane do stosowania na rany:

A.  w których mogą wystąpić krwawienia różnego pochodzenia,
B.  suche, pokryte martwymi, czarnymi tkankami,
C.  zainfekowane, z torbielami, jamami i przetokami,
D.  wytwarzające duże ilości wysięku, włóknika, ropy.

Zadanie 44.
Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:

A.  zaników mięśniowych, odwapnienia kości, odleżyn,
B . niedokrwienia  kończyny,  zaniku  kości,  odwapnienia

kości,
C.  zaburzeń ukrwienia kończyny, obrzęku, porażenia nerwu,
D . zakrzepicy  żył  głębokich,  zwłóknienia  torebek

stawowych, obrzęku.

Zadanie 45.
W  wyniku  urazu  klatki  piersiowej  doszło  do  powstania  odmy
wentylowej,  której  leczenie  polega  na  jak  najszybszym
odbarczeniu jamy opłucnej przez nakłucie. Grubą igłą nakłuwamy:

A.  drugie i trzecie międzyżebrze od przodu,
B.  trzecie i czwarte międzyżebrze od przodu,
C.  trzecie i czwarte międzyżebrze w linii pachowej tylnej,
D.  czwarte i piąte międzyżebrze w linii pachowej tylnej.



Zadanie 46.
Przeszczepy ksenogeniczne pochodzą od:

A.  bliźniaka jednojajowego,
B.  dawcy tego samego gatunku,
C.  dawcy innego gatunku,
D.  tej samej osoby.

Zadanie 47.
Niemowlę, u którego doszło do wgłobienia jelit, oddaje stolec:

A.  zielony, papkowaty, cuchnący,
B.  odbarwiony, jasny, papkowaty ze śluzem,
C.  z domieszką krwistego śluzu (tzw. galaretka malinowa),
D.  zaparty, uformowany, twardy, ciemnobrązowy.

Zadanie 48.
Największe  ryzyko  zakażenia  zespołu  operacyjnego  wirusem  HIV
występuje przy zabiegach:

A.  ortopedycznych,
B.  chirurgii brzucha,
C.  endoskopowych,
D.  chirurgii klatki piersiowej.

Zadanie 49.
Wczesny  zabieg  operacyjny  przepukliny  oponowo-rdzeniowej  w
okolicy  lędźwiowo-krzyżowej  (w  ciągu  pierwszych  48  godzin
życia) u noworodka, ma na celu zabezpieczenie przed:

A.  infekcją ośrodkowego układu nerwowego,
B.  rozwojem małogłowia,
C.  wystąpieniem zniekształceń kończyn dolnych,
D.  zaburzeniami oddawania moczu.

Zadanie 50.
Zespół Arnolda-Chiariego, charakteryzuje się:

A .  zaburzonym przepływem płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  zaburzonym przewodnictwem nerwowym,
C.  jatrogennym zapaleniem jelit,
D.  zanikiem tkanki mięśniowej.

Zadanie 51.
Rolą  pielęgniarki,  w  zapobieganiu  zakrzepowemu  zapaleniu  żył
kończyn dolnych u chorych po zabiegach operacyjnych, jest:

A .  wczesne uruchamianie chorego,
B.  unieruchomienie chorego w łóżku,
C . wykonywanie  wszystkich  czynności  higienicznych  przy

chorym,
D.  ułożenie kończyny na szynie.



Zadanie 52.
P o  których  zabiegach  torakochirurgicznych  przeciwwskazane  jest
podłączenie drenów do ssania?

A.  segmentektomii,
B.  lobektomii,
C.  pneumonektomii,
D.  bilobektomii.

Zadanie 53.
Pacjent  z  obrażeniami  klatki  piersiowej,  u  którego  wystąpiła
odma opłucnowa, ma założony drenaż opłucnej ssący trzybutlowy.
Która z butli reguluje siłę ssania?

A.  pierwsza najbliżej klatki piersiowej chorego,
B.  druga wypełniona do 15-20 cm płynem,
C.  trzecia podłączona do ssania,
D.  wszystkie trzy butle.

Zadanie 54.
Najczęstszymi miejscami przerzutów raka jasnokomórkowego nerki,
są :

A.  druga nerka, jądra,
B.  pęcherz moczowy, gruczoł krokowy,
C.  śledziona, trzustka, żołądek,
D.  węzły chłonne, płuca, wątroba, kości.

Zadanie 55.
U  dziecka operowanego z  powodu rozszczepu wargi,  bezpośrednio
po zabiegu operacyjnym, szczególną uwagę należy zwrócić na:

A.  utrzymanie drożności dróg oddechowych,
B.  częste pojenie płynami o temperaturze pokojowej,
C.  utrzymanie higieny ciała,
D.  kontrolę stanu krążenia obwodowego.

Zadanie 56.
Dopasowując  płytkę  do  przetoki  (urostomii),  należy  pamiętać  o
zasadzie:

A . otwór  w  płytce  powinien  dokładnie  odpowiadać  wielkości
przetoki,

B . otwór w płytce powinien być większy o  2  cm od średnicy
przetoki,

C . otwór w płytce powinien być większy o  1  cm od średnicy
przetoki,

D . wielkość  otworu  w  płytce  nie  ma  znaczenia  dla
pielęgnacji skóry.



Zadanie 57.
Przeszczep  umieszczony  w  miejscu  prawidłowym  anatomicznie  to
przeszczep:

A.  ortotopowy,
B.  biostatyczny,
C.  syngeniczny,
D.  heterotopowy.

Zadanie 58.
Niechirurgicznym  zabiegiem  stosowanym  w  leczeniu  ostrego
zespołu wieńcowego z uniesieniem odcinka ST, jest:

A .  ablacja,
B.  koronarografia,
C . przezskórna  śródnaczyniowa  plastyka  tętnic  wieńcowych

(PTCA),
D.  kardiowersja.

Zadanie 59.
Drętwienie i mrowienie stopy w opatrunku gipsowym, wskazuje na:

A.  zaburzenia gospodarki wapniowej,
B.  ucisk i porażenie nerwu strzałkowego,
C.  ucisk i porażenie nerwu promieniowego,
D.  ucisk i porażenie nerwu udowego.

Zadanie 60.
Prowadząc bilans płynów u chorego, należy uwzględnić:

A . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu,

B . objętość  płynów  i  rodzaj  płynów  przetoczonych  dożylnie,
i lość  wydalonego  moczu,  i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,
drenu, przetoki jelitowej,

C . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydalonego  moczu,
i lość  wydzieliny  ze  zgłębnika,  drenu,  przetoki
jelitowej,

D . objętość  płynów  przyjętych  doustnie,  objętość  i  rodzaj
płynów  przetoczonych  dożylnie,  i lość  wydzieliny  ze
zgłębnika, drenu, przetoki jelitowej.

Zadanie 61.
Choroby tarczycy przebiegające z eutyreozą, to:

A . wole  obojętne  miąższowe  lub  guzkowate,  nowotwory
tarczycy,

B.  wole guzkowate toksyczne, gruczolak tarczycy,
C.  wole Hashimoto,
D.  choroba Gravesa-Basedowa,



Zadanie 62.
Jednym  z  charakterystycznych  objawów  złamania  szyjki  kości
udowej jest:

A .  ułożenie kończyny w odwiedzeniu i rotacji zewnętrznej,
B . ustawienie  kończyny  w  przywiedzeniu  i  rotacji

zewnętrznej,
C . ułożenie  kończyny  w  zgięciu,  odwiedzeniu  i  rotacji

wewnętrznej,
D . przymusowe ustawienie kończyny w zgięciu, przywiedzeniu

i rotacji wewnętrznej.

Zadanie 63.
Spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  we  wstrząsie,  jest
charakterystyczny dla fazy:

A.  skompensowanej,
B.  nieskompensowanej,
C.  nieodwracalnej,
D.  żadnej z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 64.
Bezpieczne przechowywanie pobranych od dawcy narządów - serca i
płuc nie powinno być dłuższe, niż:

A .  1-3 godziny,
B.  4-6 godzin,
C.  10-14 godzin,
D.  15-18 godzin.

Zadanie 65.
Pierwszym i często jedynym objawem nowotworu jądra, jest:

A .  bolesne powiększenie jądra,
B.  niebolesne powiększenie jądra,
C.  obrzęk moszny,
D.  ropień jądra.

Zadanie 66.
W  czasie  zabiegu  operacyjnego  dochodzi  do  przerwania  ciągłości
skóry,  co  stwarza  możliwość  zakażenia  miejsca  operowanego.
Objawem ogólnoustrojowym miejscowego zakażenia jest:

A .  ból ,
B.  gorączka,
C.  rozejście się brzegów rany,
D.  zaczerwienienie.



Zadanie 67.
W oparzeniach chemicznych w pierwszej kolejności, należy:

A.  ochłodzić miejsce oparzone lodem,
B.  płukać powierzchnię oparzoną dużą ilością wody,
C . zebrać  dokładny  wywiad  na  temat  środka  chemicznego,

który spowodował uraz,
D.  osłonić miejsce urazu jałowym opatrunkiem.

Zadanie 68.
Źródłem większości zatorów płucnych, jest:

A .  prawa komora serca,
B.  zakrzepica żyły miednicy małej,
C.  zakrzepica żył kończyn górnych,
D.  zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.

Zadanie 69.
Przekazanie  chorego  na  oddział  macierzysty,  po  operacji
przeprowadzonej  w  znieczuleniu  przewodowym  z  zastosowaniem
blokad nerwów obwodowych wymaga:

A . stałego  pooperacyjnego  nadzoru  przez  anestezjologa  i
chirurga naczyniowego,

B.  wysokiego ułożenia kończyny na podpórce lub szynie,
C . zapobiegania  obrażeniom  kończyny,  która  pozostaje

jeszcze znieczulona,
D.  założenia pończoch uciskowych na kończynę.

Zadanie 70.
Opatrunkiem,  który  można  zastosować  w  ramach  profilaktyki  w
miejscu narażonym na ucisk i tarcia, jest:

A .  opatrunek alginianowy,
B.  półprzepuszczalna błona poliuretanowa,
C.  sterylny opatrunek hydrożelowy,
D.  opatrunek hydrokoloidowy.

Zadanie 71.
P o przeprowadzonym zabiegu wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej
należy wiedzieć, że NIE wolno:

A . utrzymywać  ręki,  na  której  wytworzona  jest  przetoka  w
elewacji,

B . zakładać ciasnych opatrunków obejmujących obwód ręki i
pozwalać choremu leżeć na operowanej ręce,

C . sprawdzać  przepływu  krwi  przez  przetokę  (przez
wyczuwanie  wibracji  w  miejscu  wytworzonej  przetoki,
oraz przez wysłuchiwanie towarzyszącego pomruku),

D . poruszać  ręką  i  wykonywać  prostych  czynności  np.
używania sztućców przez kilkanaście godzin po wykonanym
zabiegu.



Zadanie 72.
Stulejka jest:

A . wadą  rozwojową  powstałą  w  wyniku  niecałkowitego
zamknięcia  s ię  rynienki  cewkowej  po  stronie  brzusznej
prącia,

B . wadą  wrodzoną  występującą  tylko  u  chłopców  w  postaci
fałdu błony śluzowej, umiejscowionego w cewce tylnej,

C.  jedną z postaci zaburzeń zstępowania jądra,
D . stanem  znacznego  zwężenia  napletka,  uniemożliwiającym

uwidocznienie  ujścia  cewki  moczowej  u  niemowląt,  a
całej żołędzi po 2 rż.

Zadanie 73.
Czy za pobrane od dawcy komórki, tkanki lub narządy można żądać
zapłaty lub innej korzyści majątkowej, osobistej?

A.  nie można,
B.  można tylko w wyjątkowych sytuacjach,
C.  można, jeżeli biorca wyraża taką chęć,
D.  można, jeżeli biorca nie jest spokrewiony z dawcą.

Zadanie 74.
Pęcherz neurogenny powstaje w wyniku:

A . uszkodzenia unerwienia pęcherza moczowego w przebiegu
zabiegu operacyjnego,

B.  uszkodzenia moczowodów podczas urazu mechanicznego,
C . poprzecznego  uszkodzenia  rdzenia  kręgosłupa  w  odcinku

szyjnym,
D.  występowania powikłań po długotrwałym cewnikowaniu.

Zadanie 75.
Pacjentowi,  u  którego  prowadzone  jest  żywienie  dojelitowe  przez
zgłębnik umieszczony w jelicie czczym można podać:

A.  pokarmy zmiksowane i specjalne mieszanki odżywcze,
B.  wyłącznie pokarmy zmiksowane,
C.  wyłącznie fabrycznie przygotowane mieszanki odżywcze,
D.  specjalne mieszanki odżywcze i 20% roztworów glukozy.

Zadanie 76.
P o  zabiegu  operacyjnym  w  obrębie  jamy  brzusznej,
przeciwwskazane jest prowokowanie diurezy:

A.  w pozycji leżącej,
B . z  zastosowaniem  ciepłych  okładów  lub  polewania  krocza

ciepłą wodą,
C.  przed zakończeniem zleconej terapii płynowej,
D.  przed podaniem leku przeciwbólowego.



Zadanie 77.
W stanach chorobowych przebiegających ze wzmożonym katabolizmem
bilans azotowy jest:

A .  dodatni,
B.  zerowy,
C.  ujemny,
D.  trudny do oceny.

Zadanie 78.
Do zakażeń beztlenowych rany należą:

A.  ropień i ropowica,
B.  zanokcica i zastrzał,
C.  tężec i zgorzel gazowa,
D.  czyrak.

Zadanie 79.
Objawy zespołu poposiłkowego są następujące:

A . osłabienie,  uczucie  pełności  w  nadbrzuszu,  nudności,
niekiedy  wymioty,  kołatanie  serca,  zaczerwienienie
twarzy, pocenie się,

B . osłabienie,  utrata  przytomności,  gorączka,  narastająca
duszność, obrzęk rąk i nóg,

C . wymioty  treścią  pokarmową  i  krwistą,  zaczerwienienie
twarzy, narastająca duszność, uczucie zimna,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 80.
Odma zastawkowa powstaje w wyniku:

A . przedostania  się  do  opłucnej  pewnej  i lości  powietrza
bez  braku  możliwości  swobodnego  przechodzenia  tego
powietrza do atmosfery i z powrotem,

B . jednokierunkowej  możliwości  wlotu  powietrza  do
opłucnej,

C.  przedostania się powietrza do tkanki podskórnej,
D . stałej  łączności  jamy  opłucnej  z  atmosferą,  co  pozwala

n a  swobodne  wpływanie  i  wypływanie  powietrza  do
opłucnej.

Zadanie 81.
W  ocenie  stanu  zdrowia  chorego  z  urazem  śledziony  należy
uwzględnić występowanie objawu Saegessera, który objawia się:

A .  promieniowaniem bólu do lewego barku,
B.  bolesnością lewego dołka nadobojczykowego,
C.  wysokim ustawieniem przepony po lewej stronie,
D . wypukleniem odbytnicy wskutek wypełnienia jamy Douglasa

spływającą krwią.



Zadanie 82.
Pacjenci  w  starszym  wieku  w  większym  stopniu  są  narażeni  na
wystąpienie pozabiegowych powikłań:

A.  krążeniowych,
B.  płucnych,
C.  neurologicznych,
D.  ze strony rany pooperacyjnej.

Zadanie 83.
Chory,  przyjmujący  doustnie  antykoagulant,  powinien  stosować
dietę:

A . zrównoważoną  i  ograniczać  w  niej  spożywanie  zielonych
warzyw  i  olejów  roślinnych  zawierających  dużo  witaminy
K ,

B . z  ograniczonym  spożywaniem  tłuszczów  zwierzęcych  na
rzecz olejów roślinnych i spożywać duże ilości warzyw,

C . lekkostrawną,  unikać  pokarmów  ciężkostrawnych  i
wzdymających,

D . urozmaiconą, bogatą w błonnik i  witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach.

Zadanie 84.
W  przypadku  wycięcia  całego  płuca,  błędnym  jest  podłączenie
pozostawionego  podczas  zabiegu  drenu  do  ssania,  gdyż  grozi  to
wystąpieniem:

A.  krwiaka w jamie opłucnej,
B.  przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C.  przesunięcia się śródpiersia na stronę operowaną,
D.  odmy prężnej i zatrzymania krążenia.

Zadanie 85.
Podczas działań ratunkowych powinno używać się czystego tlenu w
trakcie wentylacji każdego poszkodowanego, Z WYJĄTKIEM:

A.  ludzi po 65 roku życia,
B.  dzieci,
C.  osób oparzonych,
D.  noworodków.

Zadanie 86.
Guz Wilmsa dotyczy:

A.  śledziony,
B.  trzustki,
C.  nerki,
D.  wątroby.



Zadanie 87.
N a  czym  polega  przygotowanie  pola  operacyjnego  do  zabiegu
pomostowania tętnic wieńcowych?

A.  kąpieli całego ciała, strzyżeniu klatki piersiowej,
B . kąpieli  chorego,  strzyżeniu  klatki  piersiowej  oraz

pachwin,
C.  dokładnym umyciu klatki piersiowej i jej strzyżeniu,
D . kąpieli  całego  ciała,  strzyżeniu  klatki  piersiowej,

pachwin oraz obu kończyn dolnych.

Zadanie 88.
Największej  utraty  krwi  w  przypadku  złamań  kości,  należy  się
spodziewać w złamaniu:

A.  kilku kręgów i żeber,
B.  kości udowej,
C.  obu kości przedramienia,
D.  miednicy.

Zadanie 89.
Założenie  cewnika  do  pęcherza  moczowego  przed  operacją  jest
zalecane w przypadku:

A . konieczności  monitorowania  diurezy  w  okresie
okołooperacyjnym,

B . możliwości  wystąpienia  zaburzeń  mikcji  w  okresie
pooperacyjnym,

C . gdy rozciągnięcie pęcherza moczowego utrudnia dostęp do
miednicy, np. podczas resekcji brzuszno-odbytniczej,

D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 90.
Badaniem polegającym na dożylnym podaniu środka cieniującego w
takiej  i lości,  aby  został  wydzielony  przez  nerki  w  dostatecznym
stężeniu w celu uwidocznienia kielichów, miedniczek, moczowodów
i pęcherza moczowego oraz wykonaniu serii zdjęć, jest:

A .  pielografia,
B.  zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej,
C.  cystoskopia,
D.  urografia.



Zadanie 91.
Kontrola  pola  operacyjnego  w  warunkach  sali  operacyjnej  u
chorego po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych tzw. by-passy
wieńcowe  (CABG)  odbywa  się,  gdy  objętość  utraconej  krwi
przekracza:

A . 200  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  500  ml  w  ciągu  4
godzin,

B . 300  ml  po  1  godzinie  od  operacji  lub  700  ml  w  ciągu  4
godzin,

C . 500 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 4
godzin,

D . 700 ml  po  1  godzinie  od operacji  lub 1000 ml  w ciągu 6
godzin.

Zadanie 92.
Wprowadzenie  i  utrzymywanie  cewnika  w  żyle  głównej  zwiększa
przede wszystkim ryzyko wystąpienia powikłań:

A.  egzogennych,
B.  zakrzepowo-zatorowych,
C.  endogennych,
D.  nieswoistych.

Zadanie 93.
W opiece nad chorymi w podeszłym wieku bardzo duże znaczenie ma
profilaktyka  powikłań  w  okresie  okołooperacyjnym.  Zaleca  się
działania wszystkie wymienione, z WYJĄTKIEM:

A.  wczesnego uruchamiania,
B.  unikania ryzyka zaburzeń psychicznych,
C.  krótszego utrzymywania szwów skórnych,
D.  stałej obecności przy chorym pielęgniarki.

Zadanie 94.
Celem przedoperacyjnej rehabilitacji oddechowej jest nauka:

A.  oddychania przy użyciu przepony i pokasływania,
B . szybkiego  i  płytkiego  oddechu,  nie  powodującego

dolegliwości bólowych,
C . głębokich oddechów z wykorzystaniem przepony i unikania

kaszlu,
D . oddychania  przy  użyciu  przepony,  prawidłowej  techniki

inhalacji,  skutecznego  kaszlu,  niefarmakologicznych
sposobów zwalczania bólu i ochrony miejsca operowanego.



Zadanie 95.
Po wykonanej gastrektomii u pacjentów występują niedobory:

A.  witaminy B12, witaminy K, magnezu, wapnia,
B.  witaminy K, kwasu foliowego, żelaza,
C.  witaminy B12, witaminy D, kwasu foliowego, magnezu,
D.  witaminy B12, witaminy D, kwasu foliowego, żelaza.

Zadanie 96.
55-letni  pacjent  został  przyjęty  do  oddziału  urologicznego  z
objawami utrudnionego oddawania moczu. Pacjent uskarżał s ię na
gwałtowne parcie na pęcherz oraz oddawanie moczu przerywanym i
wąskim strumieniem. Objawy takie mogą świadczyć o:

A.  kolce nerkowej,
B.  kamicy moczowej,
C.  zakażeniu górnych dróg moczowych,
D.  łagodnym rozroście gruczołu krokowego.

Zadanie 97.
D o  jakiej  kategorii  czystości  pola  operacyjnego  zaliczysz
sytuację, w której dochodzi do kontrolowanego otwarcia przewodu
pokarmowego,  dróg  oddechowych,  dróg  moczowo-płciowych,  bez
wyraźnego skażenia pola operacyjnego?

A.  rana czysta,
B.  rana skażona,
C.  rana czysta-skażona,
D.  rana brudna, zakażona.

Zadanie 98.
16-letnia  dziewczyna  została  przyjęta  na  oddział  z  powodu
połknięcia  ciała  obcego  -  igły.  Badanie  radiologiczne
potwierdziło,  że  przedmiot  znajduje  s ię  w  jelicie.  Pielęgniarka
opiekująca się pacjentką może:

A.  podać środki przeczyszczające,
B.  wykonać enemę,
C . obserwować  czy  nie  występują  objawy  kliniczne

świadczące o niedrożności lub przebiciu ściany przewodu
pokarmowego,

D . poprosić  aby  pacjentka  codziennie  zgłaszała  się  na
badanie kontrolne do szpitala.

Zadanie 99.
D o oceny stanu świadomości dziecka przed 3 rokiem życia stosuje
się:

A .  skalę ciężkości obrażeń,
B.  dziecięcą skalę urazów,
C.  zmodyfikowaną skalę Glasgow,
D.  skróconą skalę obrażeń.



Zadanie 100.
Zespół Sudecka charakteryzuje się następującymi objawami:

A . bólem  przedramienia,  brakiem  tętna  na  tętnicy
promieniowej,  zasinieniem  a  następnie  bladością  skóry
ręki i przedramienia,

B . zwyrodnieniem  i  zanikiem  głębokiej  grupy  mięśni
zginaczy  przedramienia  i  ręki  oraz  podrażnieniem  nerwu
pośrodkowego  i  łokciowego,  które  powoduje
charakterystyczne szponiaste ustawienie ręki,

C . ropne  zakażenie  odłamów kostnych,  tworzą  się  martwaki
kostne,

D . bólem  kończyny,  zesztywnieniem  stawów,  zaburzeniami
naczynioruchowymi.

Zadanie 101.
Do wtórnych następstw niedożywienia należy:

A . osłabienie  si ły  mięśniowej  i  sprawności
psychomotorycznej,

B.  zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej,
C.  zaburzenia gojenia się ran,
D.  uopśledzenie odporności.

Zadanie 102.
Podczas nakładania opatrunku hydrokoloidowego na ranę,  należy
bezwzględnie zachować margines poza krawędź rany sięgający:

A.  0,5 - 1 cm,
B.  1 - 2 cm,
C.  2 - 3 cm,
D.  4 - 5 cm.

Zadanie 103.
Pacjent  miał  wykonane  badanie  angiograficzne,  w  czasie  którego
nakłuto  tętnicę  udową  i  podano  środek  kontrastowy.  Proszę
wskazać prawidłowe postępowanie po badaniu:

A.  pacjent może przyjmować posiłki i może pić,
B.  pacjent powinien leżeć przez 24 godziny,
C . pacjent  powinien  leżeć  przez  24  godziny  płasko,  nie

może zginać kończyn,
D.  należy kontrolować opatrunek uciskowy w pachwinie.



Zadanie 104.
Występujące  po  urazie  głowy  krwawienie  lub  wyciekanie
surowiczo-krwistej wydzieliny z nosa lub ucha, świadczy o:

A.  krwiaku śródczaszkowym,
B.  uszkodzeniu opon mózgowych,
C.  obrzęku mózgu,
D . poprzecznym  uszkodzeniu  rdzenia  kręgowego  powyżej

segmentu S 3.

Zadanie 105.
Brak  zrostu  kości  długich  po  upływie  9  miesięcy  od  chwili
złamania świadczy o wystąpieniu:

A.  stawu rzekomego,
B.  zrostu powolnego,
C.  braku kostniny,
D.  zrostu opóźnionego.

Zadanie 106.
Powikłaniami cewnikowania pęcherza moczowego są wszystkie niżej
wymienione, Z WYJĄTKIEM:

A.  bólu w nadbrzuszu, zastoju moczu, nudności,
B.  zakażeń dróg moczowych, uszkodzenia gruczołu krokowego,
C . zatkania  cewnika  przez  złogi  włóknika  lub  skrzepliny  w

przypadku krwawień,
D.  tworzenia się kamieni pęcherzowych.

Zadanie 107.
Kwestionariusz IPSS służy do oceny zaawansowania:

A.  raka gruczołu krokowego,
B.  raka pęcherza moczowego,
C.  łagodnego rozrostu gruczołu krokowego,
D.  zapalenia gruczołu krokowego.

Zadanie 108.
Częstym  powikłaniem  po  operacjach  kardiochirurgicznych  jest
tamponada serca. Objawem sugerującym powstanie tamponady, zanim
zostaną wykonane badania diagnostyczne, jest:

A . zwiększony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

B . nagłe  zatrzymanie  drenażu  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

C . zmniejszony  wyciek  z  drenów  pozostawionych  w
śródpiersiu,

D.  ocena drenażu nie ma istotnego znaczenia.



Zadanie 109.
Bezwzględne  przeciwwskazania  do  zastosowania  przezskórnej
metody usuwania kamieni nerkowych (PCNL), to:

A . kamienie  o  dużej  twardości  nie  poddające  się  kruszeniu
metodą ESWL,

B . stan septyczny układu moczowego, zaburzenia krzepnięcia
krwi, ciąża,

C . kamica  odlewowa  nerki  wypełniająca  poszerzony  układ
kielichowo - miedniczkowy,

D.  kamień w uchyłku kielicha nerkowego.

Zadanie 110.
D o  charakterystycznych  objawów  wzmożonego  ciśnienia
śródczaszkowego należą następujące objawy:

A . bóle  głowy,  wymioty,  podwyższone  ciśnienie  tętnicze
krwi, tachykardia, hipertermia,

B . zawroty  głowy,  nudności,  obniżone  ciśnienie  tętnicze
krwi, bradykardia, hipotermia,

C . bóle  głowy,  wymioty,  podwyższone  ciśnienie  tętnicze
krwi, bradykardia, hipertermia,

D . nudności,  obniżone  ciśnienie  tętnicze  krwi,
bradykardia, hipotermia.

Zadanie 111.
Z jakim charakterystycznym problemem pielęgnacyjnym spotyka się
pielęgniarka  pielęgnując  pacjenta  po  amputacji  kończyny  dolnej
w następstwie choroby Burgera?

A.  bólem rany pooperacyjnej,
B.  bólami fantomowymi,
C.  przygnębieniem i apatią,
D.  niechęcią do współpracy z zespołem terapeutycznym.

Zadanie 112.
Czynniki obniżające próg bólowy, to:

A .  bezsenność, zmęczenie, niepokój, lęk, depresja,
B . zrozumienie,  odpoczynek,  sen,  uspokojenie,  obecność

osób bliskich,
C . poczucie  opuszczenia,  wewnętrzna  izolacja,  zamknięcie

się w sobie,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.



Zadanie 113.
Przy  pozajelitowej  podaży  witaminy  A  należy  zwracać  szczególną
uwagę na:

A.  funkcjonowanie zmysłu wzroku,
B.  wydolność wątroby i nerek,
C.  przebieg procesów odpornościowych,
D.  przebieg procesów rozrodczych.

Zadanie 114.
U  chorych  po  urazie  stosuje  s ię  rehabilitację  funkcjonalną.
Rehabilitacja  funkcjonalana  jest  skuteczna  jedynie  przy
właściwym  dawkowaniu  ćwiczeń  czynnych.  Podczas  leczenia
szpitalnego  chory  powinien  wykonywać  ćwiczenia  w  możliwie
pełnym zakresie ruchów co:

A.  godzinę w ciągu dnia, a co najmniej 3 razy dziennie,
B.  2 godziny w ciągu dnia, a co najmniej 3 razy dziennie,
C.  3 godziny w ciągu dnia, a co najmniej 2 razy dziennie,
D.  4 godziny w ciągu dnia, a co najmniej 2 razy dziennie.

Zadanie 115.
D o  późnych  powikłań  po  leczeniu  chirurgicznym  zapalenia
wyrostka robaczkowego u dziecka, należy:

A.  tkliwość i ból okolicy w miejscu wykonania zabiegu,
B.  niedrożność mechaniczna,
C.  niedrożność porażenna,
D.  czynnościowe zaparcie.

Zadanie 116.
Endoskopowa  choloangiopankreatografia  wsteczna  (ECPW)  jest
badaniem, w trakcie którego:

A . przy  użyciu  długiego  kolonoskopu  możliwe  jest  badanie
dystalnego odcinka jelita cienkiego,

B . możliwa  jest  l igacja  żylaków  przełyku,  endoprotezowanie
przełyku lub wpustu, wykonywanie cysto gastrostomii,

C . możliwe  jest  pobieranie  wycinków  do  badania
histopatologicznego  ze  zmian  zlokalizowanych  w
tchawicy, oskrzelach głównych i płatowych,

D . przez cewnik wprowadzony kanałem biopsyjnym instrumentu
d o  brodawki  Vatera  podaje  s ię  środek  kontrastowy  i  pod
skopią  rentgenowską  można  zobrazować  drogi  żółciowe
oraz przewód trzustkowy.



Zadanie 117.
Do skal punktowych oceny ryzyka odleżyn, należą skale:

A.  Norton, Douglas,
B.  Raven, Norton,
C.  Binet, Simon,
D.  Raven, Douglas.

Zadanie 118.
Rozszerzenie  zastoinowe  żył  szyjnych  jest  charakterystyczne  dla
odmy:

A.  zamkniętej,
B.  otwartej,
C.  zastawkowej,
D.  zamkniętej i otwartej.

Zadanie 119.
Najczęściej występującym zakażeniem szpitalnym jest zakażenie:

A.  miejsca operowanego (ZMO),
B.  układu oddechowego,
C.  układu moczowego,
D.  krwi lub szpiku (bakteriemie i posocznice).

Zadanie 120.
Wskaż BŁĘDNE stwierdzenie dotyczące poziomu PSA w surowicy:

A.  prawidłowe stężenie PSA wynosi 0 - 4 ng/ml,
B . wzrost  poziomu  PSA  najczęściej  jest  związany  z  rakiem

gruczołu krokowego,
C . ocena poziomu PSA powinna być wykonana 1 raz w roku u

mężczyzn powyżej 50 roku życia,
D . stężenie  PSA  maleje  wraz  z  wiekiem  i  objętością

prostaty.

Zadanie 121.
U dziecka z chorobą Hirschsprunga, najczęściej jest wyłaniana:

A.  przetoka,
B.  urostomia,
C.  il leostomia,
D.  kolostomia (przetoka kałowa).

Zadanie 122.
Jaki rodzaj wstrząsu określa się wstrząsem dystrybucyjnym:

A.  septyczny, anafilaktyczny,
B.  krwotoczny, oparzeniowy,
C.  neurogenny, hormonalny,
D.  prawidłowe A i C.



Zadanie 123.
W  pielęgniarskiej  ocenie  stanu  zdrowia  chorego  z  zespołem  z
niedokrwienia  Volkmanna  należy  uwzględnić  objawy,  które
powstają w wyniku:

A . zbyt  obcisłego  opatrunku  gipsowego  założonego  po
skręceniu stawu skokowego,

B . odwapnienia  kości  po  długo  trwającym  unieruchomieniu
gipsowym,

C . ucisku  na  tętnicę  ramienną  po  złamaniu  nadkłykciowym
kości ramiennej,

D . znacznego  przemieszczenia  odłamów  kostnych  nasad
dalszych  kości  przedramienia  nie  prawidłowo
nastawionych.

Zadanie 124.
Jakie  mikroorganizmy  mają  największy  wpływ  na  rozwój  zakażeń
ran pooparzeniowych:

A.  Staphylococcus aureus, Enterococcus,
B.  Enterobaktericeae, Acinetobacter spp,
C.  Staphylococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa,
D.  Clostridium, difficile, Mycobacterium spp.

Zadanie 125.
Pielęgniarka  opiekująca  się  chorym z  raną  oparzeniową,  powinna
pamiętać,  że  bezpośrednio  przed  zmianą  opatrunku  należy
pacjentowi:

A . dokładnie  oczyścić  ranę  z  zanieczyszczeń  i  strzępków
naskórka,

B . podać  zgodnie  ze  zleceniem  lekarza,  lek  przeciwbólowy  -
najlepiej z 15-30 minutowym wyprzedzeniem,

C . ogolić  włosy  z  okolic  rany  przed  założeniem  ponownego
opatrunku,

D.  nawilżyć poprzedni opatrunek solą fizjologiczną.

Zadanie 126.
Do żył obwodowych w żywieniu pozajelitowym podajemy roztwory:

A.  o osmolarności > 800mOsm/l,
B.  o osmolarności < 800mOsm/l,
C.  o niskiej zawartości kalorii i azotu,
D.  prawidłowe B i C.



Zadanie 127.
Przyczyną  pogrubienia  i  stwardzenia  skóry  wokół  stomii  tzw.
hiperkeratozy,  u  niektórych  pacjentów  z  wyłonioną  stomią,  może
być:

A . nieprawidłowy  dobór  środków  pielęgnujących  t j .  płynów
do kąpieli, mydeł,

B.  ciągły kontakt części przylepnej woreczka ze skórą,
C.  naprzemienne występowanie biegunek, zaparć,
D . uczulenie  na  kremy  i  preparaty  ochronne  stosowane  na

skórę.

Zadanie 128.
Złamania podokostnowe typu "zielonej  gałązki"  charakterystyczne
są dla:

A.  kobiet,
B.  mężczyzn,
C.  dzieci,
D.  ludzi starszych.

Zadanie 129.
Klasyczne objawy zakrzepicy żył chorej kończyny, to:

A .  podwyższona temperatura ciała,
B.  obrzęk kończyny,
C.  tkliwość kończyny podczas badania palpacyjnego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 130.
Badanie  dziecka  z  rozpoznanym  wnętrostwem  wykonuje  się
oburęcznie  dłońmi  ogrzanymi  do  temperatury  ciała  dziecka,  w
pozycji:

A .  stojącej i leżącej na grzbiecie,
B.  stojącej i leżącej na boku,
C.  siedzącej i leżącej na grzbiecie,
D.  siedzącej i leżącej na boku.

Zadanie 131.
Krwiaki  okularowe  towarzyszące  złamaniu  podstawy  czaszki
powstają przy złamaniu:

A.  tylnego dołu czaszki,
B.  przedniego dołu czaszki,
C.  środkowego dołu czaszki,
D.  środkowego oraz tylnego dołu czaszki.



Zadanie 132.
Pielęgnując  dziecko  z  podejrzeniem  uszkodzenia  narządów  jamy
brzusznej, przede wszystkim należy:

A.  zapewnić odpowiednią ilość płynów do przetaczania,
B.  przygotować odpowiednią ilość środków przeciwbólowych,
C . systematycznie  kontrolować  ciśnienie  tętnicze  krwi,

tętno, diurezę,
D.  prowadzić gimnastykę oddechową.

Zadanie 133.
Podejrzenie raka piersi mogą nasuwać zmiany skórne, takie jak:

A.  miejscowe zaczerwienienie skóry piersi i gorączka,
B.  wciągnięcie skóry,
C.  objaw "skórki pomarańczy",
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 134.
Niedokrwienie trzewne występujące we wstrząsie może powodować:

A . zaburzenia  perystaltyki  jel it,  zmiany  krwotoczne  błony
śluzowej  przewodu  pokarmowego,  ostre  zapalenie
trzustki,

B . przyspieszenie  skurczów  serca,  niedokrwienie  mięśnia
sercowego, zaburzenia rytmu serca,

C.  zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego,
D . zmniejszoną wymianę tlenu między krwią włośniczkową a

światłem pęcherzyków płucnych, hiperwentylację.

Zadanie 135.
Czas i przebieg gojenia się rany zależy od:

A . rodzaju,  rozmiaru,  kształtu,  i lości  uszkodzonych
tkanek,  ciał  obcych,  warunków  odpływu  wydzieliny  oraz
stanu ukrwienia okolicy rany i zakażenia,

B . rodzaju,  oczyszczenia  rany,  prawidłowo  założonego
opatrunku i szwów,

C . rodzaju,  stopnia  ukrwienia,  szczelnego  zszycia  rany,
wieku pacjenta i chorób współistniejących,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE
TEST NR 030809
GRUPA 1
Zadanie 0.
D o  zadań  poradni  diabetologicznych  działających  na  obszarze
Polski należy:

A . realizowanie  szkoleń  w  zakresie  samokontroli  i
prawidłowego stylu życia,

B . podejmowanie  działań  zmierzających  do  rozwoju  opieki
środowiskowej,  społecznej  oraz  prawnej  uwzględniającej
potrzeby chorego na cukrzycę,

C . współpracowanie  ze  stowarzyszeniami  i  organizacjami
działającymi na rzecz osób chorych na cukrzycę,

D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 0.
Kto  powinien  uczestniczyć  w  zespole  medycznym,  który  będzie
opiekował się chorym na cukrzycę?

A.  lekarz diabetolog, pielęgniarka dyplomowana, psycholog,
B . lekarz medycyny, pielęgniarka dyplomowana, konsultanci

innych specjalności,
C . lekarz  diabetolog,  pielęgniarka  diabetologiczna,

dietetyk, psycholog,
D . lekarz  pediatra,  pielęgniarka  diabetologiczna,

dietetyk.

Zadanie 0.
D o  grupy  kosztów  pośrednich  ponoszonych  w  leczeniu  cukrzycy
zaliczamy:

A . badania  diagnostyczne,  nakłady  poniesione  na  leki,
absencja w pracy,

B.  leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne,
C . koszty  wcześniejszych  rent  i  emerytur,  koszty  zwolnień

i  czasowej  nieobecności  w  pracy,  koszty  opieki
bezpośredniej oraz opieki w domu,

D . wizyty  u  lekarzy  różnych  specjalności,  nakłady
poniesione na insulinoterapię, badania diagnostyczne.



Zadanie 0.
Jakie  działania  niezbędne  są  do  uwzględnienia  w  procesie
pielęgnowania osób chorych na cukrzycę?

A . planowanie  sposobów  zaspakajania  potrzeb,  zapewnienie
wykonywania  zaplanowanego  postępowania  oraz  ocena
osiąganych efektów,

B . pomoc pacjentowi w podejmowaniu przez niego aktywności
prowadzącej do poprawy zdrowia,

C . zaspokojenie  indywidualnych  potrzeb  zdrowotnych
człowieka ujmowanego jako bio-psycho-społeczna jedność,

D . organizowanie  wyposażenia  placówki  celem  zapewnienia
wykonania  planowanych  działań
pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Zadanie 0.
Jakie zadania terapeutyczne powinna podjąć pielęgniarka w pracy
z osobami z cukrzycą i ich rodzinami?

A . przygotowanie  przez  edukację  grupową  do  kierowania
chorobą po opuszczeniu szpitala,

B . przygotowanie standardu postępowania pielęgnacyjnego w
zapobieganiu powikłaniom stopy cukrzycowej,

C.  edukacja w kierunku zapobiegania innym chorobom,
D . narzucenie  pewnych  reguł,  do  których  pacjenci  i  ich

rodziny powinni się dostosować.

Zadanie 0.
Jakie  są  kierunki  działania  organizacji  społecznych
wspierających chorych na cukrzycę?

A . edukacja  diabetologiczna,  rehabilitacja  i  wypoczynek,
pomoc socjalna,

B . organizowanie  "otwartych  drzwi",  wycieczek  dla  osób  z
cukrzycą i ich rodzin,

C . prowadzenie  działalności  wydawniczej,  pomoc  socjalna,
edukacja zdrowotna,

D.  pomoc charytatywna osobom z cukrzycą i ich rodzinom.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  kryteriów  wpływa  na  obniżanie  kosztów
leczenia osób chorych na cukrzycę?

A . edukacja  diabetologiczna  pacjenta  zmierzająca  do
zapobiegania powikłaniom,

B.  zmniejszenie liczby wykonywanych badań okresowych,
C . ograniczenie  l iczby  wizyt  pacjenta  w  poradni

diabetologicznej,
D . ograniczenie  czasu  przeznaczonego  na  rozmowę  z

pacjentem.



Zadanie 0.
Działaniem celowym w profilaktyce cukrzycy typu 2 jest:

A . zmniejszenie  zapadalności  na  cukrzycę  wśród  osób
predysponowanych lub o zwiększonym ryzyku zachorowania,

B.  jak najszybsze wykrycie choroby,
C . zapobieganie  powikłaniom  związanym  z  chorobą

podstawową,
D.  tylko wczesne wykrywanie choroby.

Zadanie 0.
Jakie elementy należy uwzględnić przy opracowywaniu i wdrażaniu
planu  poprawy  jakości  opieki  pielęgniarskiej  nad  pacjentem
diabetologicznym?

A . gromadzić  dane,  wybierać  wskaźniki  poprawy  i
monitorować jakość opieki, analizować dane, porównywać
skuteczność  z  przyjętymi  standardami,  oceniać
skuteczność opieki,

B . gromadzić  dane  uzyskane  podczas  kontroli  w
poradni/oddziale,  oceniać  skuteczność  opieki  w  czasie
regularnych spotkań zespołu diabetologicznego,

C . porównywać  skuteczność  z  przyjętymi  standardami  i
efektami  uzyskiwanymi  w  innych  ośrodkach  opieki
diabetologicznej,

D . analizować  wszystkie  dane  uzyskane  w  wywiadach
rodzinnych/środowiskowych,  podejmować  działania  w
kierunku  szczegółowego  opracowania  planu  poprawy
jakości opieki diabetologicznej.

Zadanie 0.
Jakie dodatkowe badania powinna mieć wykonane młoda pacjentka
będąca  w  piątym  miesiącu  ciąży,  jeżeli  w  je j  moczu  wykryto
cukier?

A.  HBA1c,
B.  USG nerek,
C.  doustny test tolerancji glukozy,
D.  poziom cholesterolu.



Zadanie 0.
Dieta osoby chorej na cukrzycę powinna składać się z:

A . węglowodanów  (40-50%),  tłuszczów  (30-35%),  białek
(15-20%),  witamin  i  mikroelementów,  należy  ograniczyć
spożycie  alkoholu  (kobiety  20g/dobę,  mężczyźni  30
g/dobę),

B . węglowodanów  (50-60%),  tłuszczów  (20-30%),  białek
(20-30%),  witamin  i  mikroelementów,  należy  ograniczyć
spożycie  alkoholu  (kobiety  20g/dobę  mężczyźni  30
g/dobę),

C . należy ograniczyć jedynie węglowodany proste o  wysokim
indeksie  glikemicznym,  pozostałe  składniki  pokarmowe
nie mają wpływu na glikemię,

D.  błonnika pokarmowego w ilości 20-35g/dobę.

Zadanie 0.
W  cukrzycy  stwierdza  się  wyraźne  zmiany  ilościowe  i  zaburzenia
czynności  wszystkich  rodzajów  komórek  wysp  trzustkowych.
Zawartość glukagonu w trzustce i we krwi w cukrzycy typu 1:

A.  zwiększa się,
B.  zmniejsza się,
C.  nie ulega zmianie,
D.  zmniejsza się w czasie stresu.

Zadanie 0.
Stwierdza  się,  że  oprócz  wykrytych  przypadków cukrzycy  typu  2,
drugie  tyle  jest  jeszcze  niestwierdzonych,  nie  wykrytych,  bądź
źle zdiagnozowanych. Jaka jest przyczyna tego zjawiska?

A . cukrzyca  typu  2,  początkowo  ma  przebieg  bezobjawowy,
utajony,

B.  brak badań przesiewowych,
C.  lęk ludzi przed badaniem,
D.  niewłaściwie wykonane badania przesiewowe.

Zadanie 0.
Wskaźnik BMI jest miarodajny:

A.  tylko do nadwagi - 35 kg,
B.  niezależnie od stopnia otyłości,
C.  wyłącznie dla kobiet, niezależnie od stopnia otyłości,
D.  wyłącznie dla kobiet, tylko do nadwagi - 35 kg,

Zadanie 0.
Insulina jest:

A .  białkiem,
B.  węglowodanem,
C.  tłuszczem,
D.  związkiem mineralnym.



Zadanie 0.
Glikogen występuje głównie w:

A.  komórkach i żołądku,
B.  trzustce i śledzionie,
C.  wątrobie i mięśniach,
D.  żołądku i jelicie.

Zadanie 0.
Cukrzyca typu 1 najczęściej występuje w:

A.  Ameryce,
B.  Azj i ,
C .  Afryce,
D.  populacjach kaukaskich, zwłaszcza w Europie Północnej.

Zadanie 0.
Jaka  grupa  badań  ma  główne  znaczenie  dla  ostatecznego
rozpoznania cukrzycy?

A.  badania laboratoryjne,
B.  badania przedmiotowe,
C.  analiza informacji uzyskanych od pacjenta,
D.  wywiad rodzinny.

Zadanie 0.
Do objawów wskazujących na możliwość rozwoju cukrzycy należą:

A.  wzmożone pragnienie, otyłość, wielomocz,
B . zmniejszenie  masy  ciała,  wzmożone  pragnienie,

wielomocz,  osłabienie,  pojawienie  s ię  zmian  ropnych  na
skórze  oraz  stanów  zapalnych  narządów
moczowo-płciowych,

C . pojawienie  s ię  zmian  ropnych  na  skórze,  trudności  w
koncentracji uwagi, wzmożone pragnienie,

D . zmniejszenie  masy  ciała,  wzmożone  pragnienie,  wilczy
głód, zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 0.
W  przypadku  cukrzycy  typu  1,  po  dłuższym  okresie  trwania
choroby stwierdza się:

A .  brak komórek alfa,
B.  brak komórek beta,
C.  komórki D, stanowią 2/3 elementów komórkowych wysp,
D.  komórki alfa, stanowią 2/3 elementów komórkowych wysp.



Zadanie 0.
Wchłanianie wstrzykniętej podskórnie insuliny zależy od:

A . tkanki  tłuszczowej,  stężenia  oraz  typu  i  rodzaju
insuliny, temperatury otoczenia,

B . dawki  insuliny,  miejsca  i  głębokości  wykonania
iniekcji,

C.  ćwiczeń fizycznych, wieku,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 0.
Cukrzyca  jest  chorobą  społeczną,  ponieważ  częstość  je j
występowania w danej populacji przekracza :

A .  0,5% ogółu społeczeństwa,
B.  1% ogółu społeczeństwa,
C.  2% ogółu społeczeństwa,
D.  3% ogółu społeczeństwa.

Zadanie 0.
Cechą charakterystyczną glukozurii nerkowej jest:

A . wysoki poziom glukozy w moczu tylko po posiłkach wysoko
węglowodanowych,

B.  obniżenie progu nerkowego dla glukozy,
C . wystąpienie  jednocześnie  glukozurii  i  podwyższonego

poziomu cukru we krwi,
D.  obniżenie progu nerkowego dla galaktozy.

Zadanie 0.
W  cukrzycy  typu  1  występuje  uszkodzenie  i  zniszczenie  komórek
wysp trzustkowych, dlatego konieczne jest:

A .  leczenie dietą i lekami doustnymi hipoglikemizującymi,
B.  leczenie insuliną,
C . leczenie  insuliną  do  okresu  remisji,następnie  dietą  i

środkami doustnymi hipoglikemizującymi,
D.  redukcja masy ciała i leczenie wysiłkiem fizycznym.

Zadanie 0.
U pacjenta z glikemią na czczo w zakresie 100-125 mg/dl:

A .  rozpoznaje się cukrzycę,
B . rozpoznaje  s ię  nieprawidłową  glikemię  na  czczo  i  należy

wykonać doustny test tolerancji glukozy (OGTT),
C . rozpoznaje  s ię  stan  przedcukrzycowy i  nie  podejmuje  się

żadnych działań,
D.  wynik jest prawidłowy.



Zadanie 0.
Jakie  postępowanie  powinna  zaproponować  pielęgniarka  w
przypadku osoby, która podaje występowanie cukrzycy w wywiadzie
rodzinnym?

A . kontrolne  badanie  poziomu  glukozy  we  krwi  1  raz  w
miesiącu,

B.  kontrolne badanie acetonu w moczu 1 raz w miesiącu,
C . profilaktyczne  badanie  poziomu glukozy  we  krwi  1  raz  w

roku,
D.  wykonywanie badania HBA1c co pół roku.

Zadanie 0.
Jednym  z  dodatkowych  celów  leczenia  cukrzycy  jest  utrzymanie
BMI:

A.  < 25 kg/m2,
B.  < 20 kg/m2,
C.  < 30 kg/m2,
D.  > 25 kg/m2.

Zadanie 0.
Dorosłemu  pacjentowi  z  cukrzycą,  z  nadwagą  należy  zaplanować
dietę  redukującą  na  2000  kcal.  Jakie  będzie  najwłaściwsze
zaplanowanie posiłków?

A.  trzy równe posiłki dziennie,
B.  rozłożenie 2000 kcal na pięć równych posiłków,
C . uwzględnienie  przyzwyczajeń  pacjenta,  jednak  posiłków

nie powinno być mniej niż 4,
D.  osiem posiłków dziennie.

Zadanie 0.
Czy  czekoladę  przeznaczoną  dla  chorych  na  cukrzycę  pacjent
powinien wliczać do bilansu energetycznego?

A . nie  ma  potrzeby,  ponieważ  czekolada  jest  słodzona
słodzikiem i nie zawiera kalorii,

B .  tak, ponieważ zawiera kalorie,
C.  tylko wtedy gdy zje całą tabliczkę,
D.  zależnie od tego, o jakiej porze zje czekoladę.



Zadanie 0.
Pacjent  z  cukrzycą,  lat  55,  leczony  metodą  konwencjonalną,  ma
problem z utrzymaniem prawidłowych poziomów cukru we krwi. W
celu  utrzymania  we  krwi  poziomu  cukru  zbliżonego  do  normy,
ważne jest:

A . poznanie przez chorego własnych nawyków żywieniowych i
własnego zapotrzebowania na insulinę,

B . stosowanie  się  ściśle  do  zaleceń  lekarskich  i
niezmienianie ich,

C . częste  kontrolowanie  poziomu  cukru  we  krwi  i
zapisywanie wyników w zeszycie samokontroli,

D.  kontrolowanie poziomu cholesterolu.

Zadanie 0.
Pacjent  z  cukrzycą  wyeliminował  z  diety  masło,  smalec,  tłuste
wędliny  i  mięso.  Pomimo  tego,  nadal  ma  nadwagę  i  podwyższony
cholesterol.  Analizując  swoją  dietę  pacjent  powinien  zwrócić
szczególną uwagę na:

A.  ilość spożywanych warzyw,
B.  ilość spożywanego mleka, sera, szynki,
C.  ilość spożywanych węglowodanów,
D.  technikę przygotowywania posiłków.

Zadanie 0.
Jakie są właściwości tłuszczów zwierzęcych?

A . s ą  zbudowane  z  kwasów  nasyconych  i  powodują  częste
hipoglikemie,

B . s ą  zbudowane  z  kwasów  tłuszczowych  nasyconych  i
zawierają cholesterol,

C . obfitują  w  kwasy  tłuszczowe  nienasycone  i  zawierają
dużo cholesterolu,

D . s ą  zbudowane z  kwasów tłuszczowych jednonasyconych i
powodują zaburzenia trawienia.

Zadanie 0.
W zdrowym żywieniu chorych na cukrzycę zalecane jest stosowanie
produktów:

A.  o indeksie glikemicznym < 50%,
B.  o indeksie glikemicznym > 50%,
C.  węglowodanów prostych i złożonych,
D.  tylko węglowodanów prostych.



Zadanie 0.
Prawidłowe  odżywianie  w  cukrzycy  wymaga  przestrzegania  kilku
zasad. Podstawę każdego posiłku powinny stanowić:

A.  kasza, ryż, wyroby z mąk z grubego przemiału,
B.  mięso drobiowe,
C.  przetwory mleczne i owoce,
D.  wyroby mięsne i warzywa.

Zadanie 0.
Zjedzenie 1WW dostarczy organizmowi:

A.  40 kcal,
B.  90 kcal,
C.  120 kcal,
D.  80 kcal.

Zadanie 0.
Pacjent  z  cukrzycą  wyeliminował  z  diety  takie  tłuszcze  jak:
masło, smalec, tłuste wędliny i mięso. Mimo to nadal ma nadwagę
i  podwyższony cholesterol. Jaką technikę przygotowywania potraw
powinien stosować pacjent?

A.  smażenie na smalcu,
B.  duszenie na tłuszczu,
C.  grilowanie,
D.  smażenie na maśle.

Zadanie 0.
Prawidłowe  odżywianie  w  cukrzycy  wymaga  przestrzegania  kilku
zasad. Podstawę odżywiania powinny stanowić:

A . węglowodany  proste,  ponieważ  szybko  wchłaniają  się  i
zapobiegają hipoglikemii,

B.  tłuszcze, ponieważ dostarczają energii,
C .  węglowodany złożone,
D.  białko, ponieważ regeneruje chore komórki.

Zadanie 0.
Pacjent  z  cukrzycą  i  nadciśnieniem  tętniczym  zgłosił  s ię  do
gabinetu  edukacji  w  celu  przeanalizowania  diety.  Jakich  potraw
powinien pacjent unikać w swojej diecie?

A.  ryb morskich,
B.  makaronu i ryżu,
C.  mielonek w puszkach,
D.  twarogu.



Zadanie 0.
Pacjentka  od  7  lat  choruje  na  cukrzycę  typu  2.  Ostatnio  w
badaniu  moczu  u  pacjentki  stwierdzono  białko,  dlatego
pielęgniarka  dokonuje  weryfikacji  diety  stosowanej  przez
pacjentkę.  Ograniczenie  dobowego  spożycia  białka  po
uwzględnieniu ilości wydalanego moczu, stosuje się w:

A.  nefropatii cukrzycowej,
B.  retinopatii cukrzycowej,
C.  hiperinsulinemii,
D.  hipoinsulinemii.

Zadanie 0.
N a  wyliczenie  dawki  insuliny  okołoposiłkowej  u  pacjentów
leczonych  metodą  intensywnej  czynnościowej  insulinoterapii,
mają wpływ:

A.  kaloryczność posiłku i stosunek białek do węglowodanów,
B.  stosunek białek do tłuszczów,
C . poziom  glikemii  przed  posiłkiem,  l iczba  WW,  oraz

planowany wysiłek fizyczny,
D.  proporcjonalne zastosowanie składników odżywczych.

Zadanie 0.
D o  preferowanych  technik  przygotowania  posiłku  u  chorych  z
cukrzycą typu 2 nie należy:

A.  smażenie w głębokim tłuszczu,
B.  pieczenie w rękawie,
C.  pieczenie na ruszcie,
D.  gotowanie.

Zadanie 0.
Pacjentka  od  7  lat  choruje  na  cukrzycę  typu  2.  Ostatnio  w
badaniu  moczu  u  pacjentki  stwierdzono  białko.  Pielęgniarka
dokonuje  weryfikacji  diety  stosowanej  przez  pacjentkę.  Jaką
ilość białka na dobę powinna spożywać pacjentka?

A.  około 0,8 g na kg masy ciała,
B.  około 1,2 g na kg masy ciała,
C.  około 1,5 g na kg masy ciała,
D.  około 2g na kg masy ciała.

Zadanie 0.
Przy  hipoglikemii  spowodowanej  spożyciem  większej  i lości
alkoholu  NIE  jest  wskazane  podanie  (w  warunkach
pozaszpitalnych):

A .  glukagonu,
B.  soku owocowego (ok. 200ml),
C.  glukozy 20%,
D.  kroplowego wlewu z glukozy.



Zadanie 0.
Jeden  wymiennik  węglowodanowy  (WW)  to  taka  i lość  produktu,
która zawiera:

A.  4 kcal,
B.  10 kcal,
C.  8g węglowodanów,
D.  10g węglowodanów.

Zadanie 0.
Pacjentka  45-letnia  choruje  na  cukrzycę  od  8  lat.  Ma
podwyższony  poziom  cholesterolu.  Należy  dokonać  weryfikacji
diety. Jakie potrawy powinna pacjentka wyeliminować z diety?

A.  krakersy, chipsy, paluszki,
B.  2% mleko, twaróg półtłusty,
C.  konina, cielęcina,
D.  wędlina drobiowa.

Zadanie 0.
Pacjent  z  cukrzycą  wyeliminował  z  diety:  masło,  smalec,  tłuste
wędliny  i  mięso.  Mimo  to  nadal  ma  nadwagę  i  podwyższony
cholesterol.  Pacjent  powinien  również  bezwzględnie  ograniczyć
spożywanie:

A.  orzechów laskowych,
B.  jogurtów owocowych,
C.  czarnych jagód,
D.  kapusty gotowanej.

Zadanie 0.
Hipoglikemię charakteryzuje:

A . krótki  czas  narastania  objawów,  skóra  sucha,  napięcie
mięśniowe obniżone, brak zapachu acetonu z ust,

B . czas  narastania  objawów  nawet  do  kilku  dni,  skóra
sucha,  napięcie  mięśniowe  obniżone,  zapach  acetonu  z
ust,

C . szybkie  narastanie  objawów,  skóra  wilgotna,  zlana
potem,  napięcie  mięśniowe  wzmożone,  brak  zapachu
acetonu z ust,

D . nasilenie  wszystkich  objawów  cukrzycy  plus  zapach
acetonu z ust.



Zadanie 0.
Maksymalne  wartości  glikemii  u  kobiet  w  ciąży  w  1.  godzinę  po
posiłku, to:

A .  poniżej 100 mg/dl (5,6 mmol/l),
B.  poniżej 120 mg/dl (6,7 mmol/l),
C.  poniżej 140 mg/dl (7,8 mmol/l),
D.  poniżej 160 mg/dl (8,9 mmol/l).

Zadanie 0.
Jednym  z  czynników  sprzyjających  rozwojowi  infekcji  dróg
moczowych u pacjenta chorego na cukrzycę jest:

A .  podwyższony cholesterol,
B.  zawartość glukozy w moczu,
C.  zbyt duża ilość węglowodanów w diecie,
D.  zbyt duża zawartość tłuszczów w diecie.

Zadanie 0.
50-letnią  pacjentkę,  chorującą  od  kilku  lat  na  cukrzycę,
obecnie  przebywającą  w  szpitalu,  z  powodu  odwodnienia
spowodowanego kwasicą ketonową organizmu należy obserwować w
kierunku:

A.  niedoboru elektrolitów,
B.  podwyższenia poziomu elektrolitów,
C.  podwyższenia poziomu białka,
D.  podwyższenia poziomu cholesterolu.

Zadanie 0.
Kryterium wyrównania RR u chorego na cukrzycę, to wartość:

A.  <139/89mm Hg,
B.  <130/80mm Hg,
C.  <135/85mm Hg,
D.  <140/90mm Hg.

Zadanie 0.
Glukagonu NIE należy podawać u następujących osób:

A . charakteryzujących się zachowaniem wydzielania insuliny
û chorującym na cukrzycę typu 2,

B.  leczonych preparatami doustnymi,
C . pacjentów chorujących na cukrzycę, będących w upojeniu

alkoholowym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Wskaż  parametr,  który  nie  należy  do  kryteriów  wyrównania
gospodarki lipidowej:

A .  cholesterol całkowity < 175mg/dl,
B.  frakcja LDL < 100mg/dl,
C.  frakcja HDL > 40mg/dl,
D.  trójglicerydy > 150mg/dl.

Zadanie 0.
Kobiety  chorujące  na  cukrzycę  typu  2  leczone  doustnymi  lekami
hipoglikemizującymi przed planowaną ciążą, powinny:

A.  przejść na terapię insulinową,
B . dokonać  oceny  stanu  zdrowia  ze  szczególnym

uwzględnieniem  narządu  wzroku,  nerek,  ciśnienia
tętniczego,

C . w  przypadku wystąpienia  stanów patologicznych uzyskać
normalizację,  natomiast  podczas  ciąży  podlegać  opiece  w
wysoko wyspecjalizowanym centrum,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wynik HbA1c (hemoglobina glikowana), wskazuje:

A.  na częstość występowania hiperglikemii,
B.  średnie wartości glikemii w ostatnich 12 tygodniach,
C.  na powtarzające się stany hipoglikemii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjentka,  lat  25,  4  x  dziennie  przyjmuje  insulinę,  od  tygodnia
choruje  na  ropną  anginę.  Kobieta  trafiła  do  szpitala  z  objawami
odwodnienia,  poziom  glukozy  wynosił  powyżej  500  mg%,  zapach
acetonu  z  ust,  oraz  wysoki  poziom  ketonurii.  Stan  pacjentki
wskazuje na wystąpienie śpiączki:

A .  hipoglikemicznej,
B.  ketonowej,
C.  mleczanowej,
D.  pourazowej.

Zadanie 0.
Kobieta  chora  na  cukrzycę  typu  1,  w  2-gim  miesiącu  ciąży  jest
intensywnie  leczona  z  powodu  występujących  uporczywych
wymiotów. Jakie postępowanie jest konieczne w tej sytuacji?

A.  pobyt w szpitalu,
B.  picie dużej ilości płynów,
C.  zmniejszenie dawek insuliny,
D.  spożywanie małych posiłków ale często.



Zadanie 0.
Ocena psychologiczna ukierunkowana na pacjenta chorującego na
cukrzycę obejmuje:

A.  sytuację społeczną i życiową, jakość życia chorego,
B . postawy  przekonania  i  zmartwienia  oraz  obowiązki

związane z chorobą,
C . poczucie  wpływu  na  przebieg  choroby,  ocenę  stylu

radzenia  sobie  z  chorobą,  ocenę  objawów  depresyjnych,
lękowych,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Mężczyzna, 50 lat, leczony z powodu cukrzycy typu 2, przebywa w
szpitalu,  w  ciężkim  stanie,  z  bólami  brzucha,  mdłościami  i
wymiotami.  Stwierdzono  ogólne  osłabienie  organizmu,  istnieje
podejrzenie kwasicy mleczanowej. Jakie badanie może potwierdzić
podejrzenie lekarza?

A.  poziomu cukru w moczu oraz ketonuria,
B.  równowagi kwasowo-zasadowej,
C.  poziomu mleczanu we krwi,
D.  poziomu mleczanu w moczu.

Zadanie 0.
Analogi insuliny szybko i krótkodziałającej można podać:

A.  0 - 15 min przed posiłkiem,
B.  w trakcie posiłku,
C.  po posiłku,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjentka  od  kilku  lat  leczona  z  powodu  cukrzycy,  obecnie
przebywa  w  szpitalu,  jest  w  stanie  śpiączki  ketonowej,  a
ponadto zdiagnozowano anginę. W ramach postępowania należy:

A . w  pierwszej  kolejności  wyprowadzić  pacjentkę  ze  stanu
śpiączki a następnie zająć się leczeniem anginy,

B . w  pierwszej  kolejności  zająć  się  anginą  a  potem
śpiączką,

C.  leczyć jednocześnie obydwie choroby,
D.  kolejność postępowania nie ma znaczenia.

Zadanie 0.
Docelowe wartości glikemii u kobiet w ciąży na czczo to:

A.  80-120 mg%,
B.  60-100 mg%,
C.  100-140 mg%,
D.  60-80 mg%.



Zadanie 0.
Warunkiem dobrego przebiegu ciąży i urodzenia zdrowego dziecka,
pacjentki chorej na cukrzycę, jest poziom HbA1c:

A.  poniżej 8%,
B.  poniżej 7%,
C.  poniżej 6,5%,
D.  nie powinien przekraczać 6%.

Zadanie 0.
U  chorych  na  cukrzycę  intensywny  wysiłek  fizyczny  jest
przeciwwskazany:

A.  u osób z retinopatią proliferacyjną,
B.  w przypadku kwasicy cukrzycowej,
C.  u chorych z neuropatią obwodową,
D.  u wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Wskazaniami do oznaczenia ciał ketonowych u pacjenta z cukrzycą
typu 1 są/jest:

A .  dodatkowe ostre schorzenia wikłające cukrzycę,
B . glikemia  >  300  mg/dl  u  pacjentów  chorujących  na

cukrzycę typu 1,  oraz przy wystąpieniu objawów kwasicy
ketonowej (nudności, wymioty, bóle brzucha),

C.  ciąża,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W diecie cukrzycowej typu 2 kobieta z nadwagą powinna:

A.  ograniczyć spożycie tłuszczów,
B.  zwiększyć spożycie białka,
C.  ograniczyć spożycie owoców,
D.  pić tylko słodzone napoje.

Zadanie 0.
Glukagon można podać:

A.  dożylnie,
B.  podskórnie,
C.  domięśniowo,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Objawy charakterystyczne dla śpiączki kwasiczej to:

A . nagłe  wystąpienie  objawów,  zapach  acetonu  z  ust,
drgawki,

B.  wzmożone napięcie mięśniowe, skóra zlana potem,
C . ustąpienie  objawów  po  dożylnym  podaniu  roztworu

glukozy,
D . skóra  sucha,  zapach  acetonu  z  ust,  przyśpieszony

oddech, wielomocz, obniżone napięcie mięśniowe.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do stosowania pochodnych sulfonylomocznika
jest/są:

A.  cukrzyca typu 1,
B.  ciąża,
C.  ostry zawał mięśnia sercowego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Poziom  glikemii  we  krwi  w  czasie  infekcji  dróg  moczowych  u
pacjenta chorego na cukrzycę powinien mieścić się w granicach:

A.  od 170 do 200 mg%,
B.  70-170 mg%,
C.  powyżej 200 mg%,
D.  poniżej 80 mg%.

Zadanie 0.
W  celu  wykrycia  cukrzycy  ciążowej  wykonuje  się  test
przesiewowy, polega on na:

A . doustnym obciążeniu 50 g glukozy kobiety między 24 a 28
tygodniem ciąży, jednorazowym pomiarze glukozy we krwi
p o  1  godzinie  od  momentu  podania  glukozy,  badanie  nie
wymaga przeprowadzenia na czczo,

B . doustnym obciążeniu 50 g glukozy kobiety między 24 a 28
tygodniem  ciąży,  pomiarze  glukozy  we  krwi  po  1  i  2
godzinach od momentu podania glukozy, badanie wymaga
pobrania próbki krwi na czczo,

C . doustnym obciążeniu 75 g glukozy kobiety między 24 a 28
tygodniem  ciąży,  pomiarze  glukozy  we  krwi  po  1  i  2
godzinach od momentu podania glukozy, badanie wymaga
pobrania próbki krwi na czczo,

D . doustnym  obciążeniu  75  g  glukozy  między  24  a  28
tygodniem  ciąży,  pomiarze  glukozy  we  krwi  po  2
godzinach  od  momentu  podania  glukozy,  badanie  nie
wymaga pobrania próbki na czczo.



Zadanie 0.
W  śpiączce  ketonowej  najkorzystniejsze  jest  podanie  insuliny
drogą:

A.  domięśniową,
B.  dożylną, a następnie w pompie infuzyjnej,
C.  podskórną,
D.  pierwsza iniekcja podskórnie a następne domięśniowo.

Zadanie 0.
Dieta,  pacjentki  w  2-gim  miesiącu  ciąży  chorej  na  cukrzycę
powinna być bogatsza w:

A.  białko,
B.  węglowodany,
C.  tłuszcze,
D.  witaminy.

Zadanie 0.
U chorego przytomnego przy glikemii 55 mg/dl, należy:

A . doustnie  podać  10-20  g  glukozy,  po  10-20  minutach
zalecić  spożycie  węglowodanów  złożonych,  pomiar
glikemii powtórzyć po 60 minutach,

B.  podać dożylnie glukozę 20%,
C.  podać glukagon,
D . podać  doustnie  10  -  20  g  glukozy  i  po  10-20  minutach

oznaczyć glikemię.

Zadanie 0.
Jednym  z  ważniejszych  stanów  przedowrzodzeniowych  w  zespole
stopy cukrzycowej, jest/są:

A.  otarcie naskórka i infekcja,
B.  zmiany martwicze,
C.  modzele,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Swoistym  dla  cukrzycy  czynnikiem  ryzyka  chorób  układu
sercowo-naczyniowego jest/są:

A.  wahania poziomu glikemii w surowicy krwi,
B.  powtarzające się epizody hipoglikemii,
C.  hiperglikemia poposiłkowa,
D.  glikemia na czczo w samokontroli 130mg%.



Zadanie 0.
W zapobieganiu śpiączce hipermolalnej istotne znaczenie ma:

A . niedopuszczanie  do  wystąpienia  hipoglikemii  u  ludzi
starszych,

B.  odpowiednia ilość wymienników węglowodanowych w diecie,
C . niedopuszczenie  do  nadmiernego  odwodnienia  u  ludzi

starszych,
D.  odpowiednia ilość białka w diecie.

Zadanie 0.
Głównymi  przyczynami  utraty  wzroku  z  powodu  retinopatii
cukrzycowej w cukrzycy typu 2, są/jest:

A .  zmiany w obrębie plamki żółtej,
B.  zmiany w obrębie oczodołu,
C.  uszkodzenie nerwu wzrokowego,
D.  zaćma.

Zadanie 0.
U  chorych  na  cukrzycę,  u  których  w  ciągu  30  lat  nie  pojawiają
się objawy nefropatii, zagrożenie wystąpienia tego powikłania:

A.  zwiększa się,
B.  nie ulega zmianie,
C.  zmniejsza się,
D.  nie występuje.

Zadanie 0.
Mikroalbuminuria to:

A.  dobowa utrata albumin z moczem 30-300mg/d,
B.  dobowa utrata albumin z moczem 300-500mg/d,
C.  dobowa utrata albumin z moczem do 30mg/d,
D . minimalna  utrata  białka  z  moczem,  która  nie  ma

istotnego znaczenia.

Zadanie 0.
W  czasie  leczenia  pacjentki  chorej  na  cukrzycę,  przebywającej  w
szpitalu  z  powodu  odwodnienia  należy  kontrolować,  co  2-3
godziny poziom:

A.  białka,
B.  potasu,
C.  wapnia,
D.  cholesterolu.



Zadanie 0.
Do klasycznych objawów wstępnych cukrzycy typu 1, NIE należy:

A.  polidypsja, poliuria,
B.  nykturia, polifagia,
C.  oliguria, anuria,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 0.
Przyczyną hipoglikemii NIE jest:

A .  podanie za dużej dawki insuliny,
B.  podanie za małej dawki insuliny,
C.  niezjedzenie posiłku po podaniu insuliny,
D.  nadmierny wysiłek fizyczny.

Zadanie 0.
15-letnia  dziewczynka  przyjmuje  insulinę  krótkodziałającą  i  o
przedłużonym  działaniu,  podaje  je  strzykawką.  Aby  uzyskać  jak
najlepsze działanie insulin należy:

A . oba  rodzaje  insuliny  nabrać  do  jednej  strzykawki  i
wymieszać przed podaniem,

B.  każdą insulinę podawać osobno,
C . między  podaniem  jednej  insuliny  i  drugiej  zachować

odstęp półgodzinny,
D . najpierw  podać  insulinę  o  przedłużonym  działaniu,  a

następnie po 15 minutach insulinę krótko działającą.

Zadanie 0.
W  jakich  sytuacjach  jest  konieczne  wykonanie  badania  poziomu
acetonu w moczu?

A.  w czasie choroby dodatkowej,
B.  po każdym epizodzie hipoglikemii,
C.  zawsze przed wysiłkiem fizycznym,
D.  zawsze przy zmianie dawki insuliny.

Zadanie 0.
Celem edukacji żywieniowej osób chorych na cukrzycę jest/są:

A . realizacja  zalecenia  lekarskiego  dotyczącego  żywienia  w
odpowiedniej  chorobie,  ustalenie  zapotrzebowania
energetycznego  i  i lości  składników  odżywczych  w
zależności od ograniczeń dietetycznych,

B . ustalenie  produktów  spożywczych  zalecanych,
ograniczonych  i  niewskazanych  w  danym  żywieniu,
przedstawienie prawidłowego planowania jadłospisów,

C . wyrobienie u chorego umiejętności samodzielnego doboru
potraw  na  poszczególne  posiłki  i  motywacji  do
stosowania odpowiedniego żywienia,

D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
U  młodego  pacjenta  chorego  na  cukrzycę,  gdy  poziom  cukru  we
krwi jest bardzo wysoki należy bezzwłocznie wykonać badanie:

A.  C-peptydu,
B.  HBA1c,
C.  poziomu acetonu,
D.  poziomu TG.

Zadanie 0.
Którą  insulinę  należy  zwiększyć,  jeśl i  w  badaniu  krwi  przed
obiadem stwierdzamy wysoki poziom cukru?

A.  poranną, krótko działającą,
B.  poranną, o przedłużonym działaniu,
C.  wieczorną, o przedłużonym działaniu,
D.  wieczorną, krótko działającą.

Zadanie 0.
Jak  powinien  zachować  się  10-letni  chłopiec  leczony  intensywną
insulinoterapią  w  chwili  wystąpienia  hipoglikemii,  gdy  poziom
cukru wynosi 40 mg%?

A.  zastosować regułę 15/15,
B.  zjeść parówkę,
C . położyć  się  i  spokojnie  odczekać,  aż  poczuje  s ię

lepiej,
D.  zmierzyć poziom acetonu w moczu.

Zadanie 0.
Jak  najlepiej  zabezpieczyć  pacjenta  przed  omyłkowym  podaniem
niewłaściwej  insuliny  w  przypadku  przyjmowania  przez  chorego
dwóch rodzajów insulin?

A.  oznakować opakowanie z insuliną,
B.  oznakować peny np. przylepcem,
C.  zastosować dwa kolory penów,
D . pacjent powinien zmienić wkład z  insuliną przed każdym

jej podaniem.



Zadanie 0.
Chłopiec  chorujący  na  cukrzycę  wybiera  się  z  rodzicami  na
wczasy do krajów tropikalnych. Przed wyjazdem cała rodzina musi
poddać  się  szczepieniom.  Czy  chłopiec  również  może  być
zaszczepiony?

A.  nie, ponieważ cukrzyca jest przeciwwskazaniem,
B.  tak, w celu uniknięcia dodatkowych zaburzeń,
C . tak,  ale  tylko  w  sytuacji,  gdy  poziomy  cukru  są  w

granicach normoglikemii,
D . tak,  ale  tylko  gdy  poziom  cukru  na  czczo  przez  ostatnie

trzy miesiące nie przekraczał 120 mg%.

Zadanie 0.
W celu właściwego podania insuliny należy:

A.  ująć skórę w fałd,
B.  naciągnąć skórę,
C.  ogrzać miejsce wkłucia,
D.  wymasować miejsce wkłucia.

Zadanie 0.
Skuteczny  sposób  prowadzenia  edukacji  zdrowotnej  u  dzieci  i
młodzieży z cukrzycą typu 1 opiera się na:

A.  edukacji programowej,
B.  edukacji nieformalnej,
C.  samoedukacji,
D.  przekazywaniu informacji.

Zadanie 0.
Edukacja  rodziców  dziecka  z  rozpoznaną  cukrzycą  powinna
obejmować:

A.  wszystkie aspekty życia dziecka, bio-psycho-społeczne,
B.  zasady podawania insuliny i zapobiegania hipoglikemii,
C.  zasady odżywiania,
D.  planowanie wysiłku fizycznego.

Zadanie 0.
Stosując  insulinę  kilka  razy  dziennie  należy  mierzyć  poziom
cukru:

A.  przynajmniej raz dziennie rano,
B.  2 razy dziennie, rano i wieczorem,
C.  przynajmniej 4 razy dziennie,
D.  tylko raz, przed pójściem spać.



Zadanie 0.
D o najważniejszych monosacharydów zaliczamy heksozy,  a  wśród
nich glukozę, a także:

A.  galaktozę, laktozę,
B.  galaktozę, fruktozę, mannozę,
C.  fruktozę, laktozę,
D.  mannozę, maltozę.

Zadanie 0.
Która  insulina  reguluje  stężenie  glukozy  we  krwi  przed
pierwszym śniadaniem?

A.  o przedłużonym działaniu wstrzyknięta wieczorem,
B.  krótkodziałająca wstrzyknięta wieczorem,
C.  krótkodziałająca wstrzyknięta rano,
D.  o przedłużonym działaniu wstrzyknięta rano.

Zadanie 0.
Po wstrzyknięciu insuliny, należy:

A.  natychmiast wyjąć igłę ze skóry,
B.  odliczyć do 5-10 i powoli usunąć igłę,
C.  usunąć igłę po 30 sekundach,
D . natychmiast  usunąć  igłę,  jeżeli  podana  jest  w  brzuch,  a

jeżeli w inne miejsce to po 30 sekundach.

Zadanie 0.
Dziecko chore na cukrzycę może spożywać:

A.  tylko posiłki specjalnie przygotowane,
B.  prawie wszystkie posiłki spożywane przez rodzinę,
C.  posiłki niskowęglowodanowe i niskokaloryczne,
D.  posiłki tylko gotowane.

Zadanie 0.
Hipoglikemia związana z wysiłkiem, może wystąpić:

A.  zaraz po wysiłku,
B.  12-14 godzin po wysiłku,
C.  w trakcie wysiłku,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
10-letnia  dziewczynka  od  trzech  lat  choruje  na  cukrzycę.  Czuje
s ię  dobrze.  Nie  ma  hipoglikemii.  Nie  opuszcza  lekcji.  Dwa  razy
dziennie  oznacza  stężenie  cukru  we  krwi.  Jej  wyniki  mieszczą
s ię  między  160  a  300  mg%.  Co  w  tej  sytuacji  pielęgniarka
powinna doradzić dziewczynce?

A.  aby się nie martwiła, jeżeli nie ma hipoglikemii,
B.  wizytę u diabetologa,
C.  zwiększenie dawki insuliny,
D.  ograniczenie kaloryczności diety.

Zadanie 0.
Jakiej  porady  udzieli  pielęgniarka  matce  w  sytuacji,  gdy  je j
2-letnie dziecko chore na cukrzyce często odmawia przyjmowania
posiłków?

A.  karmienie dziecka pod groźbą kary,
B.  przygotowanie urozmaiconych posiłków,
C.  podawanie około 1 litra dziennie soków owocowych,
D.  zupełne zbagatelizowanie zachowania dziecka.

Zadanie 0.
Pacjent  z  cukrzycą,  jest  w  drugiej  dobie  po  zabiegu  amputacji
palucha. Jakie działania powinna podjąć pielęgniarka?

A.  aktywizować chorego do samoopieki,
B.  zalecić bezwzględne leżenie,
C.  kontrolować parametry życiowe co 1h,
D.  dbać o to, aby pacjent miał zapewnioną ciszę i spokój.

Zadanie 0.
Pacjent  chorujący  od  5  lat  na  cukrzycę  typu  2,  przebywa  w
szpitalu  na  obserwacji.  Co  powinna  zrobić  pielęgniarka  w
pierwszej  kolejności  jeżeli  pacjent  zgłasza  bóle  głowy  i
pocenie się:

A . zmierzyć  temperaturę  i  podać  środki  obniżające  ciepłotę
ciała,

B.  zmierzyć poziom glukozy we krwi,
C.  wywietrzyć salę i podać środki przeciwbólowe,
D.  podać chłodne płyny do picia.

Zadanie 0.
W  okresie  okołooperacyjnym,  aby  uniknąć  wahań  glikemii
pielęgniarka powinna:

A.  monitorować poziom glukozy we krwi na glukometrze,
B.  oznaczać glukozę w moczu,
C.  sprawdzać poziom glukozy we krwi i w moczu,
D.  podłączyć dożylny wlew glukozy.



Zadanie 0.
W  okresie  pooperacyjnym  u  pacjenta  chorego  na  cukrzycę,
konieczne  jest  zapobieganie  zaburzeniom  równowagi
elektrolitowej  i  odwodnieniu.  Aby  mieć  pewność,  że  zaburzenia
te zostaną wcześnie rozpoznane pielęgniarka powinna:

A.  często mierzyć poziom glukozy,
B.  prowadzić bilans płynów,
C.  kontrolować ciśnienie tętnicze krwi,
D.  mierzyć poziom acetonu w moczu.

Zadanie 0.
Pacjent leczony insuliną 4 x dziennie będzie operowany z powodu
wrzodów  żołądka.  Wieczorem,  dzień  przed  zabiegiem  lekarz
zmodyfikował dawki insuliny. W przypadku wystąpienia obniżenia
cukru poniżej 60 mg%, pielęgniarka powinna:

A.  podać słodką herbatę do wypicia,
B.  podłączyć 5% glukozę,
C.  podać posiłek, np. kanapkę z dżemem lub miodem,
D.  podać glukagon.

Zadanie 0.
Pacjentka  z  cukrzycą,  z  otyłością  i  nadciśnieniem  tętniczym,
trafiła do oddziału chirurgicznego na planowany zabieg z powodu
zapalenia  woreczka  żółciowego.  Ponieważ  chora  cierpi  na
nadciśnienie  tętnicze  krwi,  lekarz  zalecił  kontrolę  ciśnienia
tętniczego.  Na  co  pielęgniarka  powinna  zwrócić  uwagę,  aby
pomiar ciśnienia tętniczego krwi był prawidłowy?

A.  aby wykonać pomiar w pozycji leżącej,
B.  na odpowiednią szerokość mankietu,
C.  na wykonanie pomiaru w warunkach ciszy i spokoju,
D.  przed pomiarem RR powinna podać środek uspakajający.

Zadanie 0.
Największym  niebezpieczeństwem  dla  pacjentów  z  cukrzycą  po
zabiegu są zakażenia. Rozwojowi zakażeń sprzyja:

A.  hipoglikemia,
B.  hiperglikemia,
C . u  każdego  pacjenta  z  cukrzycą  istnieje  takie  same

niebezpieczeństwo,  nie  zależy  to  od  stopnia  wyrównania
metabolicznego,

D.  wysoki poziom TG.



Zadanie 0.
Pacjent  jest  w  pierwszej  dobie  po  amputacji  kończyny  objętej
zgorzelą.  Oprócz  wykonywania  wszystkich  rutynowych  czynności
pielęgnacyjnych, pielęgniarka powinna pamiętać o tym, że:

A.  zapotrzebowanie na insulinę może się zwiększyć,
B.  zapotrzebowanie na insulinę może się zmniejszyć,
C.  w moczu może pojawić się białko,
D.  może wystąpić nagły wzrost ciśnienia krwi.

Zadanie 0.
W  okresie  pooperacyjnym  stres  może  być  przyczyną  kwasicy
ketonowej  (DKA).  Jakie  parametry będą świadczyły o  wystąpieniu
tego powikłania?

A.  wysoki poziom acetonu w moczu i ciał ketonowych,
B.  wysoki poziom acetonu w moczu i we krwi,
C.  niski poziom bilirubiny,
D.  wysoki poziom TG.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  70,  po  zabiegu  operacyjnym,  jest  bardzo
niespokojna,  nie  chce  przyjmować  płynów  doustnych,  ciągle
wyrywa sobie kroplówkę. Pielęgniarka powinna obserwować chorą w
kierunku śpiączki hiperosmolalnej. Jakie objawy będą świadczyły
o tego rodzaju śpiączce?

A.  skąpomocz,
B.  bardzo niski poziom glukozy we krwi,
C.  wielomocz,
D.  bóle w okolicy serca.

Zadanie 0.
Pacjent  z  cukrzycą  typu  2,  leczony  insuliną  2  x  dziennie,  jest
przewidziany  do  zabiegu  chirurgicznego.  W  dniu  zabiegu
konieczne  jest  pozostawienie  chorego  na  czczo.  Poziomy  cukru  w
dniu poprzedzającym zabieg powinny być regulowane:

A.  dietą,
B.  insuliną krótkodziałającą,
C.  lekami doustnymi,
D.  insuliną o przedłużonym działaniu.

Zadanie 0.
Pacjent  z  cukrzycą  jest  po  zabiegu  operacyjnym.  Nie  może
jeszcze przyjmować posiłków doustnie. W przypadku stwierdzenia
ciał ketonowych w moczu istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia:

A.  śpiączki hipoglikemicznej,
B.  śpiączki ketonowej,
C.  niewydolności nerek,
D.  zatrucia pokarmowego.



Zadanie 0.
Jakie  działania  należy  podjąć  wobec  pacjenta  w  celu
zrównoważenia  katabolicznej  odpowiedzi  na  stres
okołooperacyjny?

A . zapewnienie  odpowiedniej  i lości  insuliny  i  wlewu
dożylnego z glukozy,

B.  zwiększenie diurezy,
C.  wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych,
D.  zapewnienie odpowiedniej ilości insuliny.

Zadanie 0.
W  okresie  okołooperacyjnym  u  chorych  na  cukrzycę  mamy  do
czynienia  ze  splotem  reakcji  stresu  psychonerwowego,
endokrynnego i metabolicznego. Zmiany hormonalne na stres, to:

A .  zmniejszenie obwodowej oporności na insulinę,
B.  wzrost obwodowej oporności na insulinę,
C.  podwyższenie sekrecji insuliny,
D.  obniżenie sekrecji insuliny.

Zadanie 0.
10-letni  chłopiec  chorujący  na  cukrzycę  ma  mieć  wykonane
nacięcie ropnia na udzie. Chłopiec przed zabiegiem powinien:

A.  otrzymać ustaloną dawkę insuliny i zjeść śniadanie,
B.  pozostać bez śniadania i bez insuliny,
C . otrzymać  połowę  dawki  insuliny  i  pozostać  bez

śniadania,
D . otrzymać  ustaloną  dawkę  insuliny  i  sok  owocowy  do

wypicia.

Zadanie 0.
Wysoki indeks glikemiczny pokarmu, powoduje:

A.  wolny wzrost glikemii,
B.  szybkie podwyższenie poziomu cukru,
C.  nie ma wpływu,
D.  średni wzrost glikemii.



Zadanie 0.
Edukacja chorych na cukrzycę typu 1, powinna obejmować:

A . zasady  samokontroli,  naukę  wykonywania  iniekcji
insuliny i regulowania dawek,

B . rozpoznawanie  hipoglikemii,  umiejętność  je j  prewencji  i
leczenia  oraz  umiejętność  oceny  wpływu  wysiłku
fizycznego na stężenie glukozy,

C . podstawy  prawidłowego  żywienia  i  ocenę  wpływu
składników  pożywienia  na  poziom  glikemii  i
zapotrzebowania na insulinę,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Zapas insuliny należy przechowywać w temperaturze:

A.  pokojowej,
B.  10 - 15 stopni Celsjusza,
C.  0 - 12 stopni Celsjusza,
D.  2 - 8 stopni Celsjusza.

Zadanie 0.
W  skład  zespołu  edukacyjno  -  terapeutycznego  działającego  przy
poradniach diabetologicznych, powinni wchodzić:

A . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
psycholog,

B . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
pracownik społeczny,

C . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
psycholog, pracownik społeczny,

D . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
psycholog, fizykoterapeuta.

Zadanie 0.
Insulinę szybko i krótkodziałającą zaleca się podawać, w:

A.  powłoki brzuszne,
B.  udo,
C.  pośladek,
D.  ramię.

Zadanie 0.
Jak obliczyć wskaźnik masy ciała [BMI]:

A .  od wzrostu w centymetrach odjąć 100,
B . podzielić  wzrost  w  metrach  do  kwadratu  przez  masę

ciała,
C . podzielić  masę  ciała  przez  wzrost  w  metrach  do

kwadratu,
D.  jest to stosunek obwodu talii do obwodu bioder.



Zadanie 0.
Jak wzrokowo można rozróżniać insuliny ludzkie?

A . krótko  i  szybkodziałająca  jest  zawiesiną,  a  o
przedłużonym i długodziałająca klarowna,

B . krótkodziałająca  jest  klarowna,  a  o  przedłużonym
działaniu jest zawiesiną,

C.  zarówno krótko jak i długodziałająca są klarowne,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Z e względu na progresywny charakter cukrzycy typu 2 w edukacji,
należy:

A . zachęcać  chorego  do  utrzymania  dotychczasowej  masy
ciała,

B . przygotowywać  pacjenta  do  przejścia  na  leczenie
insuliną,

C . wskazywać na zrównoważone przyjmowanie węglowodanów
prostych i złożonych,

D.  szukać alternatywnych metod leczenia.

Zadanie 0.
Edukując pacjenta z nowo rozpoznaną cukrzycą, w doborze formy
kształcenia bierze się pod uwagę:

A.  zdolności percepcyjne pacjenta,
B.  typ cukrzycy,
C.  reakcję na chorobę,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Programy  edukacyjne  dotyczące  samokontroli  glikemii  powinny
uwzględnić:

A . docelowe  wartości  glikemii,  plan  kontroli  glikemii,
naukę  prawidłowego  przeprowadzania  badań,  właściwą
rejestrację otrzymanych wyników, zasady wykorzystywania
wyników w modyfikacji terapii,

B . zdefiniowanie  docelowych  wartości  glikemii,  plan
kontroli glikemii,

C . plan  kontroli  glikemii,  nauka  prawidłowego
przeprowadzania badań, właściwa rejestracja otrzymanych
wyników,

D . nauka  prawidłowego  przeprowadzania  badań,  właściwa
rejestracja otrzymanych wyników, zasady wykorzystywania
wyników w modyfikacji terapii.



Zadanie 0.
Celem  leczenia  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  chorych  na
cukrzycę, jest uzyskanie wartości ciśnienia tętniczego poniżej:

A .  110/70 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/80 mmHg,
D.  140/90 mmHg.

Zadanie 0.
Po podaniu insuliny należy:

A.  rozmasować miejsce podania,
B.  zdezynfekować spirytusem miejsce podania leku,
C.  odczekać ok. 10 sekund zanim wyciągnie się igłę,
D.  nie ma specjalnych zaleceń.

Zadanie 0.
Przed planowanym zabiegiem diagnostycznym np.  koronarografia,
metforminę należy odstawić:

A.  4 dni przed zabiegiem,
B.  3 dni przed zabiegiem,
C.  1-2 dni przed zabiegiem,
D . nie ma potrzeby odstawiania metforminy przed planowanym

zabiegiem diagnostycznym.

Zadanie 0.
Analogiem insuliny ludzkiej jest:

A .  Insulina Actrapid,
B.  Insulina NovoRapid,
C.  Insulina GensulinR,
D.  Insulatard.

Zadanie 0.
Błędy samokontroli glikemii wynikają, z:

A . wykonywania pomiarów poziomu cukru posługując się złymi
paskami testowymi,

B . nieumiejętności prawidłowego wykonania pomiaru poziomu
cukru,

C.  niesprawności glukometru,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 0.
Jaki  rodzaj  aktywności  fizycznej  należy  zalecić  pacjentowi
chorującemu  na  cukrzycę,  u  którego  lekarz  nie  stwierdził
przeciwwskazań?

A . przeciąganie  l iny,  podnoszenie  ciężarów,  jazda  na
rowerze, jogging,

B . turystykę,  marsz,  jogging,  pływanie,  badminton,  jazdę
na rowerze,

C.  jazdę na rowerze, pływanie, podnoszenie ciężarów,
D . przeciąganie  l iny,  turystykę,  marsz,  badminton,  jazdę

na rowerze.

Zadanie 0.
D o  zasad  postępowania  zapobiegającego  zespołowi  stopy
cukrzycowej zalicza się poniżej wymienione, Z WYJĄTKIEM:

A.  normalizacji glikemii,
B.  codziennego oglądania stóp,
C.  właściwego doboru obuwia,
D.  codziennej kąpieli powyżej 15 minut.

Zadanie 0.
Najczęstszymi błędami w edukacj jest/są:

A.  szkolenia nieadekwatne do potrzeb i możliwości chorego,
B . zbyt  krótki  czas  szkolenia,  stosowanie  głównie  metody

wykładu,
C . nierealistyczne  cele  i  zbyt  duże  wymagania;  podejście

autorytarne;  przekonanie,  że  można  osiągnąć
wystarczającą  wiedzę  umiejętności  na  podstawie
samodzielnego czytania broszur, książek, instrukcji,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przeszkodą w skutecznym rozwiązywaniu konfliktów jest:

A .  uwzględnianie równorzędności partnerów konfliktu,
B.  zrozumienie istoty konfliktu i obiektywizm,
C.  zapewnienie samodzielności stron konfliktu,
D.  stosowanie strategii tłumienia konfliktów.

Zadanie 0.
Dobrym sposobem radzenia  sobie  ze  stresem,  jest  konstruktywne
wykorzystanie:

A.  reakcji alarmowej,
B.  stadium odporności,
C.  stadium wyczerpania,
D.  leczenia farmakologicznego.



Zadanie 0.
Metoa dydaktyczna to:

A . systematycznie  stosowany  sposób  pracy  nauczającego  z
uczącymi  się  zapewniający  osiągnięcie  celów
kształcenia,

B . metody  diagnozowania  zainteresowań,  potrzeb  i
możliwości  edukacyjnych  osób  biorących  udział  w
doskonaleniu,

C . systematyczne  stosowanie  różnorodnych  środków
dydaktycznych dostosowanych do tematów zajęć,

D . strukturę  organizacyjną  zajęć  teoretycznych  i
praktycznych  służących  opanowaniu  wiadomości  z
dziedziny poznawczej.

Zadanie 0.
Cel ogólny:

A . jest  głównym  zadaniem  prowadzącego  zajęcia  i  ma
pobudzić  zaangażowanie  emocjonalne  u  wszystkich
uczestników kursu,

B . jest  określeniem  ostatecznego  efektu  kształcenia,  a
jego  realizacja  uzależniona  jest  od  zrealizowania  celów
szczegółowych,

C . jest  sformułowany  przez  grupę  uczestników  kursu
mających  najdłuższy  staż  pracy  zgodny  z  kierunkiem
specjalizacji,

D . dotyczy  zakresu  informacji  związanych  z  realizowanym
programem kształcenia na poziomie minimum programowego.

Zadanie 0.
Proces,  który  wprowadza  jednostkę  w  życie  społeczne,  uczy  ją
zachowania i porozumiewania się według ustalonych wzorów, to:

A.  socjalizacja,
B.  edukacja,
C.  wychowanie,
D.  działalność opiekuńczo-wychowawcza.

Zadanie 0.
Wzory osobowe akceptowane przez jednostkę:

A . mają  walor  wyraźnej  powtarzalności,  regularności  w
zachowaniu jednostki,

B . s ą  zobiektywizowane  w  różnej  formie  i  rozpowszechnione
przez oficjalne instytucje,

C . zyskują bądź społeczną aprobatę, bądź też nie wzbudzają
jawnej nieprzychylności,

D . jednostka  traktuje  jako  własne  i  jest  głęboko
przekonana o ich słuszności.



Zadanie 0.
Z a  szkodę  wyrządzoną  pacjentowi  przez  pielęgniarkę  wykonującą
obowiązki pracownicze, odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi:

A . towarzystwo  ubezpieczeniowe,  w  którym  pielęgniarka
posiada polisę OC,

B.  zakład pracy pielęgniarki,
C.  pielęgniarka,
D.  przełożony pielęgniarki.

Zadanie 0.
W wyniku rozpatrywania spraw odpowiedzialności zawodowej wobec
pielęgniarki  i  położnej  może  być  orzeczona  kara  zawieszenia
prawa:

A.  wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,
B.  do kształcenia podyplomowego,
C.  do pełnienia funkcji we władzach związku zawodowego,
D.  do pełnienia funkcji we władzach samorządowych.

Zadanie 0.
W  dwa  dni  po  zabiegu  operacyjnym pacjent  leży  nadal  w  łóżku  i
jest  niezdolny  do  poruszania  się.  W  nocy  pragnie  przywołać
pielęgniarkę  lecz  dzwonek  jest  dla  pacjenta  nieosiągalny,  toteż
jest  zmuszony  zbudzić  sąsiada,  by  ten  nacisnął  dzwonek.  W
szpitalu występuje niedociągnięcie jakościowe w zakresie:

A .  struktury,
B.  procesu,
C.  wyniku,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 0.
Nawet  dobrze  przygotowany  plan  działania  w  organizacji  NIE
powiedzie się, jeżeli nie jest wykonywany przez:

A.  ludzi zdolnych do jego implementacji,
B.  osoby motywowane,
C.  osoby dobrze przeszkolone,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Głównymi instrumentami umożliwiającymi ocenę jakości świadczeń
są kryteria i standardy. Kryteriami może/mogą być:

A.  liczba skarg pacjentów,
B.  procent zakażeń szpitalnych,
C.  rodzaj i ilość badań laboratoryjnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

A . licencja  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej,  posiadanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  uzyskiwana  po  spełnieniu  określonych
wymagań,

B . zewnętrzny  proces  oceny  zakładów  opieki  zdrowotnej,
dobrowolnie  poddających  się  takiej  ocenie,  który  polega
n a  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami,

C . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej,

D . podejmowanie  działań w przypadkach ocen  negatywnych,
otrzymanych od ankietowanych pacjentów.

Zadanie 0.
Ubezpieczenie  zdrowotne  jest  oparte  między  innymi  na  zasadzie
solidarności społecznej co oznacza, że:

A . młodzi,  zdrowi  i  dobrze  zarabiający  opłacają  koszty
opieki  zdrowotnej  osób  starszych,  chorych  i
niepełnosprawnych  oraz  osób  biednych  a  oferowana
dostępność świadczeń w systemie ubezpieczeń zdrowotnych
jest jednakowa,

B . młodzi,  zdrowi  i  dobrze  zarabiający  opłacają  koszty
opieki  zdrowotnej  osób  starszych,  chorych  i
niepełnosprawnych  oraz  osób  biednych  ale  oferowana
dostępność świadczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń
zdrowotnych nie jest jednakowa,

C . młodzi,  zdrowi  i  dobrze  zarabiający  opłacają  koszty
własnej  opieki  zdrowotnej  w  systemie  ubezpieczeń
zdrowotnych,

D . młodzi  i  zdrowi  nie  opłacają  kosztów  opieki  zdrowotnej
osób  starszych,  chorych  i  niepełnosprawnych  oraz  osób
biednych  a  oferowana  dostępność  świadczeń  w  systemie
ubezpieczeń zdrowotnych jest jednakowa.

Zadanie 0.
Kto  jest  płatnikiem  za  świadczenia  zdrowotne  udzielone  w
podstawowej opiece zdrowotnej dla osób ubezpieczonych?

A.  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  lekarz rodzinny.



Zadanie 0.
Celem  działalności  Światowej  Organizacji  Zdrowia  (WHO)  jest
zagwarantowanie przez państwo:

A.  prawa jednostki do jak najlepszego zdrowia,
B.  prawa do jak najlepszej opieki zdrowotnej,
C . dostępu  do  świadczeń  zdrowotnych,  a  realizowane

świadczenia powinny być odpowiedniej jakości,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.



Zadanie 0.
W badaniu EKG, cecha jest to:

A .  najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B.  wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C.  amplituda zespołu RS,
D.  szybkość przesuwu papieru.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A . charakteryzuje  ostry  początek,  nasilenie  dolegliwości  w
pozycji leżącej na lewym boku,

B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C.  łagodnieje w pozycji siedzącej z pochyleniem do przodu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.



Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.



Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcję bólową
wywoła:

A.  ucisk na przeciwskrawek małżowiny,
B.  ucisk za małżowiną,
C.  poruszanie małżowiną,
D.  próba Webera.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.

Zadanie 0.
Przeprowadzając  wywiad  z  pacjentem  odczuwającym  lęk,
pielęgniarka/położna, powinna:

A.  zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta,
B.  mówić spokojnie i konkretnie,
C.  uzyskać informacje tylko z dokumentacji,
D.  pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta.

Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.

Zadanie 0.
Priorytetowym  działaniem  w  nagłym  zatrzymaniu  krążenia,  w
mechanizmie  migotania  komór,  mającego  miejsce  w  warunkach
pozaszpitalnych, jest:

A .  defibrylacja elektryczna,
B.  podanie adrenaliny,
C.  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.



Zadanie 0.
Prawidłowo  wykonany  pomiar  obwodu  głowy  dziecka  powinien
obejmować obwód głowy zmierzony na wysokości:

A .  ciemienia przedniego i guzowatości potylicznej,
B.  łuków brwiowych i guzowatości potylicznej,
C.  małżowin usznych i guzowatości potylicznej,
D.  guzów czołowych i guzowatości potylicznej.

Zadanie 0.
Arkusz planu opieki pielęgniarskiej zawiera:

A.  cele opieki, zrealizowane działania, ocenę wyników,
B.  zaplanowane działania, cele opieki, ocenę wyników,
C.  rozpoznany stan i cele opieki, zrealizowane działania,
D . rozpoznany  stan,  cele  opieki,  zaplanowane  działania,

zrealizowane działania, ocenę wyników.

Zadanie 0.
Teoria  deficytu  samoopieki  obejmuje  powiązane  ze  sobą  teorie
cząstkowe:

A.  samoopieki, deficytu samoopieki i systemów opieki,
B.  samoopieki, systemów opieki,
C.  systemów opieki, deficytu samoopieki,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Badania pilotażowe to:

A . badania,  którym  trzeba  się  poddać  przed  przystąpieniem
do szkolenia lotniczego,

B.  przesiewowe badania wśród pilotów zawodowych,
C.  badania decydujące o przyznaniu licencji pilota,
D . badania  przeprowadzone  przy  pomocy  roboczej  wersji

kwestionariusza.

Zadanie 0.
Znamienną cechą metody obserwacji jest to, że:

A . dotyczy  ona  faktów,  zdarzeń  i  zjawisk  rejestrowanych
przez obserwatora bez konieczności wyraźnego określenia
celu,

B . jest  próbą  dostrzegania  faktów,  zdarzeń  i  zjawisk,  ich
utrwalania i interpretacji,

C . dotyczy  ona  faktów,  zdarzeń  i  zjawisk  w  ich  naturalnym
rozwoju, bez ingerencji w ich powstanie i przebieg,

D . jest  postrzeganiem  faktów,  zjawisk  czy  zdarzeń  i  ich
psychologicznej interpretacji.



Zadanie 0.
Na system kształcenia położnych w Polsce mają wpływ:

A.  koncepcja zawodu położnych w Polsce,
B.  koncepcja kształcenia położnych w innych krajach,
C . koncepcja kształcenia położnych zawarta w dokumentach

WHO i ICN,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Empatia w pracy pielęgniarki/położnej, określana jest jako:

A.  umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej moralnie,
B.  podporządkowanie się zaleceniom zwierzchnika,
C.  umiejętność wczuwania się w sytuację pacjenta,
D.  wypalenie zawodowe.

Zadanie 0.
Informacje  o  zakażeniach  szpitalnych  gromadzone  są  w
komputerowej  bazie  danych.  Baza  ta  zawiera  informacje  o
pacjentach,  wykonanych  zabiegach  itp.  Którą  z  czynności  należy
wykonać,  by  przy  pomocy  takiej  bazy  danych  przygotować
zestawienie pacjentów operowanych w szpitalu?

A.  dodać nowy rekord do bazy zawierający zadane kryterium,
B.  sortowanie rekordów bazy według zadanego kryterium,
C.  wyszukiwanie rekordów spełniających zadane kryterium,
D . kasowanie  rekordów  nie  spełniających  zadanego

kryterium.

Zadanie 0.
Termin  wielozadaniowość  w  odniesieniu  do  systemu  Windows
oznacza, że system:

A.  może być wykorzystywany do wykonywania wielu zadań,
B.  może być wykorzystywany przez wielu użytkowników,
C.  pozwala na jednoczesne uruchomienie kilku programów,
D.  pozwala na jednoczesną pracę kilku użytkowników.

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.



PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE
TEST NR 030810
GRUPA 1
Zadanie 0.
Działaniem celowym w profilaktyce cukrzycy typu 2 jest:

A . zmniejszenie  zapadalności  na  cukrzycę  wśród  osób
predysponowanych lub o zwiększonym ryzyku zachorowania,

B.  jak najszybsze wykrycie choroby,
C . zapobieganie  powikłaniom  związanym  z  chorobą

podstawową,
D.  tylko wczesne wykrywanie choroby.

Zadanie 0.
Współpraca  stowarzyszeń  diabetologicznych  z  ambulatoryjną
opieką  diabetologiczną  w  realizacji  działań  w  zakresie
profilaktyki cukrzycy powinna przejawiać się w:

A . organizowaniu wspólnych badań rodzin ludzi z cukrzycą i
tzw.  grup  ryzyka,  wspólnym  pozyskiwaniu  środków  na
badania profilaktyczne oraz akcjach informacyjnych,

B . wspólnym  organizowaniu  wypoczynku,  rozprowadzaniu
tanich glukometrów, pasków testowych,

C . edukowaniu  środowiskowym  i  przeciwdziałaniu  izolacji
socjalnej ludzi z cukrzycą,

D . tworzeniu  wspólnych  informatorów  i  lokalnych  telefonów
zaufania.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  czynników  są  strategiczne  przy  ocenie
kosztów leczenia osób chorych na cukrzycę?

A.  ograniczenie liczby wizyt w poradni diabetologicznej,
B . edukacja  w  kierunku  zapobiegania  powikłaniom  w

cukrzycy,
C.  zmniejszenie częstości badania hemoglobiny glikowanej,
D . instruktaż  w  zakresie  podawania  insuliny,  czas

przeznaczony na dostarczanie materiałów edukacyjnych o
cukrzycy.

Zadanie 0.
Kto  powinien  uczestniczyć  w  zespole  medycznym,  który  będzie
opiekował się chorym na cukrzycę?

A.  lekarz diabetolog, pielęgniarka dyplomowana, psycholog,
B . lekarz medycyny, pielęgniarka dyplomowana, konsultanci

innych specjalności,
C . lekarz  diabetolog,  pielęgniarka  diabetologiczna,

dietetyk, psycholog,
D . lekarz  pediatra,  pielęgniarka  diabetologiczna,

dietetyk.



Zadanie 0.
Jakie zadania terapeutyczne powinna podjąć pielęgniarka w pracy
z osobami z cukrzycą i ich rodzinami?

A . przygotowanie  przez  edukację  grupową  do  kierowania
chorobą po opuszczeniu szpitala,

B . przygotowanie standardu postępowania pielęgnacyjnego w
zapobieganiu powikłaniom stopy cukrzycowej,

C.  edukacja w kierunku zapobiegania innym chorobom,
D . narzucenie  pewnych  reguł,  do  których  pacjenci  i  ich

rodziny powinni się dostosować.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  dokumentów  stanowią  podstawę  do
opracowania programów profilaktycznych w obszarze diabetologii?

A . Ustawa  o  Zawodach  Pielęgniarki  i  Położnej;  Ustawa  o
Zawodzie Lekarza,

B.  Narodowy Program Zdrowia,
C.  Standard kwalifikacji zawodowych,
D.  Deklaracja St. Vincent.

Zadanie 0.
D o  grupy  kosztów  pośrednich  ponoszonych  w  leczeniu  cukrzycy
zaliczamy:

A . badania  diagnostyczne,  nakłady  poniesione  na  leki,
absencja w pracy,

B.  leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne,
C . koszty  wcześniejszych  rent  i  emerytur,  koszty  zwolnień

i  czasowej  nieobecności  w  pracy,  koszty  opieki
bezpośredniej oraz opieki w domu,

D . wizyty  u  lekarzy  różnych  specjalności,  nakłady
poniesione na insulinoterapię, badania diagnostyczne.

Zadanie 0.
Jakie  działania  niezbędne  są  do  uwzględnienia  w  procesie
pielęgnowania osób chorych na cukrzycę?

A . planowanie  sposobów  zaspakajania  potrzeb,  zapewnienie
wykonywania  zaplanowanego  postępowania  oraz  ocena
osiąganych efektów,

B . pomoc pacjentowi w podejmowaniu przez niego aktywności
prowadzącej do poprawy zdrowia,

C . zaspokojenie  indywidualnych  potrzeb  zdrowotnych
człowieka ujmowanego jako bio-psycho-społeczna jedność,

D . organizowanie  wyposażenia  placówki  celem  zapewnienia
wykonania  planowanych  działań
pielęgnacyjno-opiekuńczych.



Zadanie 0.
D o  zadań  poradni  diabetologicznych  działających  na  obszarze
Polski należy:

A . realizowanie  szkoleń  w  zakresie  samokontroli  i
prawidłowego stylu życia,

B . podejmowanie  działań  zmierzających  do  rozwoju  opieki
środowiskowej,  społecznej  oraz  prawnej  uwzględniającej
potrzeby chorego na cukrzycę,

C . współpracowanie  ze  stowarzyszeniami  i  organizacjami
działającymi na rzecz osób chorych na cukrzycę,

D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 0.
Jakie  postępowanie  powinna  zaproponować  pielęgniarka  w
przypadku osoby, która podaje występowanie cukrzycy w wywiadzie
rodzinnym?

A . kontrolne  badanie  poziomu  glukozy  we  krwi  1  raz  w
miesiącu,

B.  kontrolne badanie acetonu w moczu 1 raz w miesiącu,
C . profilaktyczne  badanie  poziomu glukozy  we  krwi  1  raz  w

roku,
D.  wykonywanie badania HBA1c co pół roku.

Zadanie 0.
Głodzenie  organizmu  (skąpa  i lość  węglowodanów  w  diecie)  trwa
kilka tygodni. Jedynym źródłem glukozy jest wówczas:

A.  glikogenoliza,
B.  glukoneogeneza,
C.  tłuszcze,
D.  białko.

Zadanie 0.
Insulina jest:

A .  białkiem,
B.  węglowodanem,
C.  tłuszczem,
D.  związkiem mineralnym.

Zadanie 0.
Jednym  z  dodatkowych  celów  leczenia  cukrzycy  jest  utrzymanie
BMI:

A.  < 25 kg/m2,
B.  < 20 kg/m2,
C.  < 30 kg/m2,
D.  > 25 kg/m2.



Zadanie 0.
Jaka  grupa  badań  ma  główne  znaczenie  dla  ostatecznego
rozpoznania cukrzycy?

A.  badania laboratoryjne,
B.  badania przedmiotowe,
C.  analiza informacji uzyskanych od pacjenta,
D.  wywiad rodzinny.

Zadanie 0.
Do objawów wskazujących na możliwość rozwoju cukrzycy należą:

A.  wzmożone pragnienie, otyłość, wielomocz,
B . zmniejszenie  masy  ciała,  wzmożone  pragnienie,

wielomocz,  osłabienie,  pojawienie  s ię  zmian  ropnych  na
skórze  oraz  stanów  zapalnych  narządów
moczowo-płciowych,

C . pojawienie  s ię  zmian  ropnych  na  skórze,  trudności  w
koncentracji uwagi, wzmożone pragnienie,

D . zmniejszenie  masy  ciała,  wzmożone  pragnienie,  wilczy
głód, zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 0.
Cukrzyca typu 2 charakteryzuje się:

A . przez  wiele  lat  może  przebiegać  bezobjawowo,  często
dotyczy  osób  otyłych,  niekiedy  u  dorosłych  objawia  się
uporczywą  czyracznością,  zgorzelą  stopy,  grzybicą,
nerwobólami lub nagłymi zaburzeniami wzroku,

B . początek  jest  burzliwy,  występuje  spadek  masy  ciała
mimo  nadmiernego  łaknienia,  wzmożone  pragnienie  i
wielomocz,  skłonność  do  rozwoju  ketozy,  ogólne
osłabienie,

C . przebieg  jest  łagodny,  występuje  otyłość,  wzmożona
diureza,

D . przebieg  może  być  ostry  lub  łagodny,  obserwuje  się
l iczne  zmiany  na  skórze,  zaburzenia  wzroku,  nadmierne
łaknienie,  wzmożone  pragnienie  i  wielomocz,  skłonność
do ketozy.

Zadanie 0.
W  cukrzycy  typu  1  występuje  uszkodzenie  i  zniszczenie  komórek
wysp trzustkowych, dlatego konieczne jest:

A .  leczenie dietą i lekami doustnymi hipoglikemizującymi,
B.  leczenie insuliną,
C . leczenie  insuliną  do  okresu  remisji,następnie  dietą  i

środkami doustnymi hipoglikemizującymi,
D.  redukcja masy ciała i leczenie wysiłkiem fizycznym.



Zadanie 0.
Utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi ma zasadnicze
znaczenie  dla  zaopatrzenia  w  ten  cukier  tkanek,  w  których
stanowi jedyne źródło energii. Do tkanek tych należą:

A.  mózg, krwinki, szpik kostny,
B.  wątroba, skóra,
C.  śledziona, trzustka,
D.  żołądek i jelita.

Zadanie 0.
Metoda  funkcjonalnej  intensywnej  insulinoterapii  (FIT)
realizowana jest przez:

A . wielokrotne  wstrzyknięcia  insuliny  krótko  lub
szybkodziałającej  przed  głównymi  posiłkami,  a  także
podawanie insuliny bazowej 1-2 razy dziennie,

B . wielokrotne  wstrzyknięcia  insuliny  krótko  lub
szybkodziałającej  przed  głównymi  posiłkami,  oraz
podawanie insuliny bazowej 1-2 razy dziennie; podskórną
infuzję z zastosowaniem osobistej pompy,

C . wstrzykiwanie mieszanek insulinowych lub analogowych 2
razy  dziennie  oraz  dodatkowo  wstrzykiwanie  insuliny
krótkodziałąjącej przed obiadem,

D . stosowanie  podskórnej  infuzji  z  zastosowaniem  osobistej
pompy.

Zadanie 0.
U pacjenta z glikemią na czczo w zakresie 100-125 mg/dl:

A .  rozpoznaje się cukrzycę,
B . rozpoznaje  s ię  nieprawidłową  glikemię  na  czczo  i  należy

wykonać doustny test tolerancji glukozy (OGTT),
C . rozpoznaje  s ię  stan  przedcukrzycowy i  nie  podejmuje  się

żadnych działań,
D.  wynik jest prawidłowy.

Zadanie 0.
Hipoglikemię najczęściej mogą spowodować leki doustne z grupy:

A.  biguanidów,
B.  pochodnych sulfonylomocznika,
C.  inhibitorów glukozydazy,
D.  leki doustne nie są przyczyną hipoglikemii.



Zadanie 0.
Kobieta  lat  35  z  niewielką  nadwagą  zgłosiła  s ię  do  pielęgniarki
z  prośbą  o  poradę.  Babcia  kobiety  chorowała  na  cukrzycę.
Kobieta  obawia  się,  aby  w  przyszłości  ona  również  nie
zachorowała  na  cukrzycę.  Na  co  pielęgniarka  powinna  zwrócić
uwagę kobiecie, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania?

A.  na utrzymanie masy ciała w normie,
B.  aby wykonała badanie C-peptyd,
C.  na unikanie infekcji,
D . aby starała się  utrzymać poziom cukru we krwi na czczo

w granicach 69-80 mg%.

Zadanie 0.
Zaburzenia metaboliczne występujące w cukrzycy, to:

A . u  chorych  na  cukrzycę  typu  1  -  zaburzenia  o  podłożu
immunologicznym,  prowadzące  do  destrukcji  wysepek
Langerhansa, powodując niedobory insuliny, u chorych z
cukrzycą  typu  2-  jest  następstwem  interakcji  czynników
genetycznych i środowiskowych, prowadzących do defektów
sekrecji insuliny i działania insuliny,

B . u  chorych  na  cukrzycę  typu  1  występują  zaburzenia  o
podłożu  immunologicznym,  prowadzące  do  destrukcji
wysepek Langerhansa, powodując niedobory insuliny,

C . interakcja  czynników  genetycznych  i  środowiskowych,
prowadzi  do  defektów  sekrecji  insuliny  i  działania
insuliny, w wyniku których dochodzi do rozwoju cukrzycy
typu 2,

D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 0.
Glikogen jest to:

A .  cukier prosty,
B.  wielocukier,
C.  białko zapasowe,
D.  tłuszcz zapasowy.

Zadanie 0.
Jeden wymiennik węglowodanowy (1WW) dostarcza:

A.  30 kcal,
B.  35 kcal,
C.  40 kcal,
D.  45 kcal.



Zadanie 0.
Zapotrzebowanie  energetyczne  u  osoby  z  prawidłową  masą  ciała,
wykonującej  lekką  pracę  i  codzienny  niewielki  wysiłek  fizyczny,
wynosi:

A .  20 kcal/1 kg należnej masy ciała,
B.  25 kcal/1kg należnej masy ciała,
C.  30 kcal/1kg należnej masy ciała,
D.  35 kcal/1 kg należnej masy ciała.

Zadanie 0.
W  okresie  nefropatii  z  objawami  niewydolności  nerek,  leczenie
dietetyczne  obejmuje  uzyskanie  prawidłowego  BMI  i  ograniczenie
hiperfiltracji przez:

A.  zwiększenie podaży białka do 1 g/kg n.m.c.,
B.  zwiększenie podaży białka ponad 1 g/kg n.m.c.,
C.  zmniejszenie podaży białka do 0,6g/kg n.m.c.,
D.  zmniejszenie podaży białka do 0,8 g/kg n.m.c.

Zadanie 0.
Indeks glikemiczny, to:

A . procentowo szybkość wzrostu stężenia glukozy we krwi po
spożyciu  produktu  zawierającego  50g  węglowodanów,  w
stosunku do czystej glukozy,

B . tempo  wchłaniania  się  węglowodanów  z  przewodu
pokarmowego do krwi,

C.  stosunek w diecie węglowodanów prostych do złożonych,
D.  lista produktów węglowodanowych.

Zadanie 0.
Przy niezaplanowanym wysiłku fizycznym, pacjent z cukrzycą typu
1 powinien:

A.  podać dodatkową dawkę insuliny krótkodziałajacej,
B . spożyć  dodatkowy  posiłek  składający  się  z  wolno

wchłaniających się węglowodanów,
C.  wypić szklankę soku owocowego,
D.  obserwować reakcję organizmu na wysiłek fizyczny.

Zadanie 0.
Przy  hipoglikemii  spowodowanej  spożyciem  większej  i lości
alkoholu  NIE  jest  wskazane  podanie  (w  warunkach
pozaszpitalnych):

A .  glukagonu,
B.  soku owocowego (ok. 200ml),
C.  glukozy 20%,
D.  kroplowego wlewu z glukozy.



Zadanie 0.
Błonnik pokarmowy, aby regulował pracę przewodu pokarmowego,
zapobiegał  zaparciom,  obniżał  stężenie  cholesterolu  w  surowicy
i  poprawiał  tolerancję  glukozy,  powinien  być  spożywany  w
ilości:

A .  10-15 g/dobę,
B.  15-20 g/dobę,
C.  25-40 g/dobę,
D.  45-60 g/dobę.

Zadanie 0.
Za wzrost cholesterolu LDL w organizmie odpowiadają:

A.  kwasy jednonienasycone,
B.  izomery trans kwasów tłuszczowych,
C.  kwasy wielonienasycone,
D.  kwasy tłuszczowe "cis".

Zadanie 0.
Warzywa, które można w cukrzycy spożywać bez ograniczeń to:

A.  brukiew, brukselka, buraki, dynia,
B . fasola,  kapusta  biała,  czerwona  i  włoska,  marchew,

pory,
C.  chrzan, seler, skorzonera, korzeń pietruszki,
D.  ogórki, sałata, rzodkiewka, szparagi.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  22,  leczony  jest  metodą  intensywnej
insulinoterapii.  Prowadzi  aktywne  życie.  Posiłki  spożywa  o
różnych  porach.  Pacjentowi  zależy,  aby  jego  poziomy  cukru  były
zbliżone  do  poziomów  cukru  ludzi  zdrowych,  dlatego  powinien
pamiętać szczególnie o:

A.  dopasowaniu dawki insuliny do żywienia,
B.  dopasowaniu żywienia do dawki insuliny,
C.  zaplanowaniu odpowiedniej ilości kalorii w diecie,
D . zaplanowaniu  odpowiedniej  i lości  wymienników

węglowodanowych (WW) w diecie.

Zadanie 0.
Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT), to:

A .  10 g białka lub tłuszczu,
B.  100 g białka,
C.  100 g tłuszczu,
D.  100 kcal pochodzących z białek i tłuszczów.



Zadanie 0.
Produkty przeciwwskazane w diecie bezglutenowej, to:

A .  mąka kukurydziana, mąka ryżowa, ryż, mąka sojowa,
B . proso,  kasza  jaglana,  mąka  ziemniaczana,  skrobia

pszenna bezglutenowa,
C.  mąka pszenna, mąka żytnia, płatki owsiane, jęczmień,
D . kasze  i  mąka  gryczana,  kasza  kukurydziana,  skrobia

kukurydziana.

Zadanie 0.
N a  wyliczenie  dawki  insuliny  okołoposiłkowej  u  pacjentów
leczonych  metodą  intensywnej  czynnościowej  insulinoterapii,
mają wpływ:

A.  kaloryczność posiłku i stosunek białek do węglowodanów,
B.  stosunek białek do tłuszczów,
C . poziom  glikemii  przed  posiłkiem,  l iczba  WW,  oraz

planowany wysiłek fizyczny,
D.  proporcjonalne zastosowanie składników odżywczych.

Zadanie 0.
U  chorych  z  cukrzycą  zaleca  się  ograniczenie  w  diecie  podaży
soli :

A .  do 1,5 g/dobę,
B.  5,0 - 6,0 g/dobę,
C.  6,1 - 10,0 g/dobę,
D.  zastosowanie diety bezsolnej.

Zadanie 0.
Pacjent,  18-letni,  chory  na  cukrzycę,  lubi  słodycze.  Kupił
czekoladę z  napisem "dla  chorych na  cukrzycę".  I le  pacjent  może
zjeść tego rodzaju czekolady?

A . bez ograniczeń, ponieważ słodycze przeznaczone dla osób
chorych na cukrzycę nie podnoszą poziomu cukru we krwi,

B . podobną  i lość  czekolady  jak  dla  ludzi  zdrowych,
ponieważ  słodycze  przeznaczone  dla  osób  z  cukrzycą  są
kaloryczne,

C . w  ogóle  nie  powinien  zjadać  żadnej  czekolady,  ponieważ
zawiera dużo kalorii,

D.  może zjeść tylko jedną kostkę.



Zadanie 0.
Pacjent  z  cukrzycą,  lat  55,  leczony  metodą  konwencjonalną,  ma
problem z utrzymaniem prawidłowych poziomów cukru we krwi. Aby
zapobiec hipoglikemii, pacjent powinien w pierwszej kolejności:

A .  zmniejszać dawkę insuliny,
B.  zapewnić regularną podaż węglowodanów w diecie,
C.  unikać wysiłku fizycznego,
D.  spożywać więcej tłuszczów.

Zadanie 0.
Stężenie glukozy we krwi włośniczkowej na czczo, jest:

A .  takie same jak w osoczu krwi żylnej,
B.  o około 20 mg/dl niższe niż w osoczu krwi żylnej,
C.  o około 20 mg/dl wyższe niż w osoczu krwi żylne,
D.  o około 30 mg/dl wyższe niż w osoczu krwi żylnej.

Zadanie 0.
Hipoglikemię  w  okresie  leczenia  skojarzonego  leków
hipoglikemizujących z akarbozą można opanować, podając:

A.  czystą glukozę,
B.  sacharozę,
C.  glukagon,
D.  sok owocowy.

Zadanie 0.
Stan przedcukrzycowy (prediabetes) jest to występowanie:

A . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (60-100  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (140-200 mg/dl),

B . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (60-90  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (120-180 mg/dl),

C . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (80-120  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (120-190 mg/dl),

D . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (100-125  mg/dl)  lub
nieprawidłowa tolerancja glukozy (140-199 mg/dl).

Zadanie 0.
Hipoglikemię charakteryzuje:

A . krótki  czas  narastania  objawów,  skóra  sucha,  napięcie
mięśniowe obniżone, brak zapachu acetonu z ust,

B . czas  narastania  objawów  nawet  do  kilku  dni,  skóra
sucha,  napięcie  mięśniowe  obniżone,  zapach  acetonu  z
ust,

C . szybkie  narastanie  objawów,  skóra  wilgotna,  zlana
potem,  napięcie  mięśniowe  wzmożone,  brak  zapachu
acetonu z ust,

D . nasilenie  wszystkich  objawów  cukrzycy  plus  zapach
acetonu z ust.



Zadanie 0.
Kobiety  chorujące  na  cukrzycę  typu  2  leczone  doustnymi  lekami
hipoglikemizującymi przed planowaną ciążą, powinny:

A.  przejść na terapię insulinową,
B . dokonać  oceny  stanu  zdrowia  ze  szczególnym

uwzględnieniem  narządu  wzroku,  nerek,  ciśnienia
tętniczego,

C . w  przypadku wystąpienia  stanów patologicznych uzyskać
normalizację,  natomiast  podczas  ciąży  podlegać  opiece  w
wysoko wyspecjalizowanym centrum,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przeciwskazaniem względnym do  wykonywania wysiłku fizycznego
NIE jest:

A .  glikemia powyżej 250 mg/dl oraz acetonuria,
B.  niedokrwistość,
C.  nadciśnienie tętnicze powyżej 140/90 mmHg,
D.  otyłość.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do stosowania pochodnych sulfonylomocznika
jest/są:

A.  cukrzyca typu 1,
B.  ciąża,
C.  ostry zawał mięśnia sercowego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Gdy  pojawią  się  modzele  na  stopie,  pacjent  chorujący  na
cukrzycę powinien:

A.  wymoczyć nogi w gorącej wodzie i usunąć modzele,
B.  najlepiej zgłosić się do podologa,
C.  nałożyć maść na odciski i po kilku dniach wyciąć je,
D.  zetrzeć pumeksem.

Zadanie 0.
Istotne znaczenie w profilaktyce nefropatii ma:

A.  wartość ciśnienia tętniczego krwi,
B.  poziom immunoglobulin,
C.  poziom cholesterolu,
D.  poziom elektrolitów.



Zadanie 0.
Przy owrzodzeniu neuropatycznym w zespole stopy cukrzycowej NIE
zaleca się:

A .  odciążania chorej nogi,
B.  codziennej zmiany opatrunku,
C.  stawania na chorej nodze,
D.  stosowania bezuciskowych skarpetek.

Zadanie 0.
Modyfikując  dawkę  insuliny  krótkodziałąjącej,  u  osoby
stosującej  intensywną  funkcjonalną  insulinoterapię,  należy
zwrócić uwagę na:

A.  aktualny poziom glikemii,
B . wielkość  i  energetyczność  planowanego  posiłku,

uwzględniając wymienniki węglowodanowe,
C.  wielkość i czas trwania wysiłku,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Typowym rozpoznaniem kwasicy mleczanowej, jest:

A . glikemia  umiarkowanie  podwyższona,  obniżone  pH<7,1
stężenie  wodorowęglanów<10  mmol/l,  stężenie
mleczanów>5mmol/l,

B . obniżenie  stężenia  potasu  w  surowicy  krwi,  stężenie
mleczanów  >5  mmol/l,  glikemia  uwarunkowanie
podwyższona,

C . stężenie  mleczanów  >5  mmol/l,  pH>7,1  a  glikemia
prawidłowa,

D . zwiększenie  stężenia  potasu,  stężenie  mleczanów  <5
mmol/l, obniżenie pH<7,1.



Zadanie 0.
Przygotowując  pacjenta  do  doustnego  testu  tolerancji  glukozy,
pielęgniarka informuje o tym, aby:

A . dzień  przed  badaniem  zastosował  dietę  z  ograniczeniem
węglowodanów  i  pozostał  co  najmniej  8  godzin  od
spożycia posiłku na czczo,

B . przez  3  dni  przed  badaniem  stosował  dietę  z
ograniczeniem węglowodanów a przed badaniem pozostał na
czczo,

C . przez  3  dni  przed  badaniem  stosował  zwykłą  dietę  (bez
ograniczeń), zawierającą odpowiednią i lość węglowodanów
(>150  g/dobę)  i  od  północy  przed  rannym  badaniem
powinien powstrzymać się od spożywania posiłków i picia
płynów z wyjątkiem czystej wody,

D . przez  jeden  dzień  stosował  normalną  dietę  (bez
ograniczeń)  węglowodanów i  co  najmniej  3  godziny  przed
planowanym posiłkiem pozostał na czczo.

Zadanie 0.
Przeciwskazaniem  do  leczenia  za  pomocą  leków  zmniejszających
insulinooporność, jest:

A .  hiperglikemia,
B.  otyłość,
C.  podwyższony poziom lipidów,
D . okres  okołooperacyjny,  zastosowanie  znieczulenia

ogólnego.

Zadanie 0.
Postępowanie w okresie przed zabiegiem operacyjnym, polega na:

A . przerwaniu insulinoterapii u chorych na cukrzycę typu 1
i  2,

B.  braku konieczności wyrównania metabolicznego,
C . nie  ma  konieczności  przeprowadzania  badania  poziomu

cukru we krwi,
D . przesunięciu  planowego  zabiegu,  gdy  cukrzyca  jest

niewyrównana metabolicznie.

Zadanie 0.
Glukagonu NIE należy podawać u następujących osób:

A . charakteryzujących się zachowaniem wydzielania insuliny
û chorującym na cukrzycę typu 2,

B.  leczonych preparatami doustnymi,
C . pacjentów chorujących na cukrzycę, będących w upojeniu

alkoholowym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Glukagon można podać:

A.  dożylnie,
B.  podskórnie,
C.  domięśniowo,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjent  leczony  metodą  intensywnej  insulinoterapii,  poziom
glikemii  o  godzinie  20.00  wyniósł  105  mg%.  Przed  podaniem
wieczornej bazy z insuliny długodziałającej, pacjent powinien:

A . spożyć  co  najmniej  dwa  wolno  wchłaniające  się
wymienniki węglowodanowe,

B.  odpocząć,
C.  zmniejszyć dawkę insuliny bazy wieczornej,
D.  spożyć drugą kolację i zwiększyć dawkę bazy wieczornej.

Zadanie 0.
W  czasie  hospitalizacji  w  pierwszej  dobie,  z  powodu  ostrego
zespołu  wieńcowego  (ACS),  postępowanie  z  osobą  chorą  na
cukrzycę, z wysokimi wartościami glikemii, polega na:

A . podawaniu  leków  hipoglikemizujących  i  utrzymaniu  w
ciągu doby wartości glikemii do 180 mg/dl,

B . podawaniu  pochodnych  biguanidu  i  utrzymaniu  w  ciągu
doby wartości glikemii 140-160 mg/dl,

C . podawaniu  insuliny  dożylnie  i  utrzymaniu  w  ciągu  całej
doby wartości glikemii nieprzekraczającej 180 mg/dl,

D . podaniu  insuliny  podskórnie  i  utrzymaniu  w  ciągu  całej
doby wartości 180-200 mg/dl.

Zadanie 0.
Samokontroli pomiaru glikemii, należy dokonywać:

A . n a  glukometrze,  który  podaje  wynik  badania  w  osoczu
krwi,

B . n a  glukometrze,  który  podaje  wynik  badania  we  krwi
pełnej,

C . kalibracja  glukometru  do  osocza  nie  ma  znaczenia
podczas samokontroli,

D . n a glukometrze, który podaje wynik badania w osoczu, w
przypadku  używania  glukometru  skalibrowanego  do  krwi
pełnej - otrzymany wynik należy pomnożyć przez 1,11 aby
przeliczyć na stężenie w osoczu.



Zadanie 0.
U  chorych  na  cukrzycę,  u  których  w  ciągu  30  lat  nie  pojawiają
się objawy nefropatii, zagrożenie wystąpienia tego powikłania:

A.  zwiększa się,
B.  nie ulega zmianie,
C.  zmniejsza się,
D.  nie występuje.

Zadanie 0.
Mianem mikroalbuminurii określa się wydalanie albumin z moczem,
w ilości:

A .  <30 mg/dobę,
B.  >200 g/min.,
C.  30-300 mg/dobę,
D.  >300 mg/dobę.

Zadanie 0.
Pełny profil glikemii obejmuje pomiary:

A . rano  (na  czczo),  przed  każdym  głównym  posiłkiem,120
minut po każdym głównym posiłku, przed snem, o godzinie
24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,

B . rano  (na  czczo),  120  minut  po  każdym głównym posiłku,
przed snem,

C . 120  minut  po  każdym  głównym  posiłku,  przed  snem,  o
godzinie 24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,

D . przed  każdym  posiłkiem,  90  minut  po  każdym  głównym
posiłku,  przed  snem,  o  godzinie  24.00,  w  godzinach
2.00-4.00 rano.

Zadanie 0.
Przed  planowaną  koronarografią  wykonywaną  w  celach
diagnostycznych  bądź  terapeutycznych,  należy  Metforminę  przed
zabiegiem:

A.  przyjąć doustnie,
B.  przyjąć przed i po zabiegu,
C.  odstawić na 12 godzin,
D.  odstawić na 48 godzin.



Zadanie 0.
U  pacjenta nieprzytomnego chorującego na cukrzycę typu 1 lub u
osoby  mającej  zaburzenia  świadomości  i  która  nie  może  połykać,
interwencja  pielęgniarska  bez  zlecenia  lekarza,  może  polegać
na:

A . podaniu  dożylnie  20%  roztworu  glukozy,  a  następnie
podłączeniu  wlewu  z  10%  roztworu  glukozy,  w  sytuacji
trudnej  z  dostępem  do  żyły  -  należy  podać  domięśniowo
lub  podskórnie  1  mg  glukagonu,  u  osób  dorosłych  (przy
braku  poprawy  po  10  minutach  należy  powtórzyć  dawkę
leku),  po  uzyskaniu  przytomności  należy  doustnie  podać
węglowodany złożone,

B . podaniu  dożylnie  20%  roztworu  glukozy,  w  sytuacji
trudnej  z  dostępem  do  żyły  -  należy  podać  domięśniowo
lub  podskórnie  1  mg  glukagonu,  u  osób  dorosłych  (przy
braku  poprawy  po  10  minutach  należy  powtórzyć  dawkę
leku),  po  uzyskaniu  przytomności  należy  doustnie  podać
węglowodany złożone,

C . podaniu domięśniowo lub podskórnie 1 mg glukagonu. U
osób  dorosłych,  przy  braku  poprawy  po  10  minutach,
należy powtórzyć dawkę leku, po uzyskaniu przytomności
- doustnie podać węglowodany złożone,

D . podaniu  dożylnie  glukozy  40%,  a  następnie  podłączeniu
wlewu z 10 % glukozy, po uzyskaniu przytomności należy
doustnie podać węglowodany złożone.

Zadanie 0.
Objawy charakterystyczne dla stopy neuropatycznej, to:

A .  stopa ciepła, z zaróżowioną skórą i wyczuwalnym tętnem,
B.  stopa blada, zimna, atroficzna,
C.  stopa z niewyczuwalnym tętnem,
D.  chromanie przestankowe.

Zadanie 0.
Warunkiem dobrego przebiegu ciąży i urodzenia zdrowego dziecka,
pacjentki chorej na cukrzycę, jest poziom HbA1c:

A.  poniżej 8%,
B.  poniżej 7%,
C.  poniżej 6,5%,
D.  nie powinien przekraczać 6%.

Zadanie 0.
Analogi insuliny szybko i krótkodziałającej można podać:

A.  0 - 15 min przed posiłkiem,
B.  w trakcie posiłku,
C.  po posiłku,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Leczenie  stanu  zapalnego  w  przebiegu  stopy  cukrzycowej,
obejmuje takie elementy, jak:

A.  przymoczki z Rywanolu,
B.  metaboliczne wyrównanie cukrzycy i antybiotykoterapię,
C.  stosowanie maści p/zapalnych,
D.  okłady z Altacetu.

Zadanie 0.
Wynik HbA1c (hemoglobina glikowana), wskazuje:

A.  na częstość występowania hiperglikemii,
B.  średnie wartości glikemii w ostatnich 12 tygodniach,
C.  na powtarzające się stany hipoglikemii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
U  chorych  na  cukrzycę  intensywny  wysiłek  fizyczny  jest
przeciwwskazany:

A.  u osób z retinopatią proliferacyjną,
B.  w przypadku kwasicy cukrzycowej,
C.  u chorych z neuropatią obwodową,
D.  u wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Zmiany o typie stawu Charcota, najczęściej występują w okolicy:

A.  pięty,
B.  palców,
C.  śródstopia,
D.  powierzchni grzbietowej stopy.

Zadanie 0.
U  kobiety w ciąży,  chorej  na cukrzycę,  po porodzie,  NIE powinno
się:

A . zwiększać dawki insuliny o 20-30% w stosunku do dawki
sprzed porodu,

B . zmniejszać dawkę insuliny o 30-50% w stosunku do dawki
sprzed porodu,

C.  wykonywać samokontrolę poziomu cukru we krwi,
D.  podawać dziecka do karmienia piersią.



Zadanie 0.
W  przypadku  kobiet,  które  miały  cukrzycę  stwierdzoną  w  czasie
ciąży  (GDM),  pielęgniarka  w  dniu  wypisu  po  porodzie,  informuje
o konieczności wykonania:

A.  hemoglobiny glikowanej po upływie 4 tygodni od porodu,
B.  pomiaru poziomu cukru za rok od porodu,
C . doustnego  testu  tolerancji  glukozy  (50g)  po  upływie

6-12 tygodni od porodu,
D . doustnego  testu  tolerancji  glukozy  (75g)  po  upływie

6-12 tygodni od porodu.

Zadanie 0.
D o  powikłań  mikroangiopatycznych  zalicza  się  poniżej
wymienione, Z WYJĄTKIEM:

A.  retinopatii,
B .  neuropatii,
C .  neuropatycznego owrzodzenia stopy,
D.  zmian miażdżycowych tętnic obwodowych.

Zadanie 0.
Jednym  z  czynników  sprzyjających  rozwojowi  infekcji  dróg
moczowych u pacjenta chorego na cukrzycę jest:

A .  podwyższony cholesterol,
B.  zawartość glukozy w moczu,
C.  zbyt duża ilość węglowodanów w diecie,
D.  zbyt duża zawartość tłuszczów w diecie.

Zadanie 0.
Głównymi  przyczynami  utraty  wzroku  z  powodu  retinopatii
cukrzycowej w cukrzycy typu 2, są/jest:

A .  zmiany w obrębie plamki żółtej,
B.  zmiany w obrębie oczodołu,
C.  uszkodzenie nerwu wzrokowego,
D.  zaćma.

Zadanie 0.
Swoistym  dla  cukrzycy  czynnikiem  ryzyka  chorób  układu
sercowo-naczyniowego jest/są:

A.  wahania poziomu glikemii w surowicy krwi,
B.  powtarzające się epizody hipoglikemii,
C.  hiperglikemia poposiłkowa,
D.  glikemia na czczo w samokontroli 130mg%.



Zadanie 0.
Zjawisko brzasku wywołane jest:

A .  raz niskim, a raz wysokim stężeniem glukozy we krwi,
B . niskim  stężeniem  glukozy  we  krwi  w  nocy,  wysokim

stężeniem glukozy we krwi rano,
C.  zwiększonym wydzielaniem hormonu wzrostu,
D.  wysokim porannym poziomem glukozy we krwi i w moczu.

Zadanie 0.
Która insulina ma największy wpływ na stężenie glukozy we krwi
w porze podwieczorku?

A.  o przedłużonym działaniu wstrzyknięta rano,
B.  o przedłużonym działaniu wstrzyknięta wieczorem,
C.  insulina krótko działająca wstrzyknięta rano,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
W czasie insulinoterapii szczególną uwagę należy zwrócić na:

A.  objawy hipoglikemii,
B.  poziom TG,
C.  czynność serca,
D.  wysokość RR.

Zadanie 0.
U osoby chorej na cukrzycę i anoreksję bardzo ważne jest:

A .  prowadzenie intensywnej insulinoterapii,
B.  wyrównanie niedoboru masy ciała,
C.  stosowanie wysiłku fizycznego,
D.  unikanie stresu.

Zadanie 0.
N a  który  z  czynników  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  podczas
intensywnego  wysiłku  fizycznego  u  14-letniego  chłopca
chorującego na cukrzycę typu 1?

A.  wystąpienie hipoglikemii,
B.  odpowiedni strój do ćwiczeń,
C.  wygodne buty,
D.  czas trwania wysiłku.

Zadanie 0.
C o  powinien  zrobić  15  letni  chłopiec,  który  lubi  grać  w  piłkę
nożną, ale po grze często występuje u niego hipoglikemia?

A.  kategorycznie zaniechać uprawiania sportu,
B.  spożyć dodatkową ilość wymienników tłuszczowych,
C.  zmniejszyć dawkę insuliny i spożyć dodatkowe WW,
D.  przed wysiłkiem odpocząć.



Zadanie 0.
Jaki rodzaj bolusa wybieramy w pompie insulinowej w przypadku
posiłku  składającego  się  wyłącznie  z  wymienników
białkowo-tłuszczowych?

A.  bolus złożony,
B.  bolus przedłużony,
C.  bolus normalny,
D.  bolus normalny i przedłużony.

Zadanie 0.
Która  insulina  reguluje  stężenie  glukozy  we  krwi  przed
pierwszym śniadaniem?

A.  o przedłużonym działaniu wstrzyknięta wieczorem,
B.  krótkodziałająca wstrzyknięta wieczorem,
C.  krótkodziałająca wstrzyknięta rano,
D.  o przedłużonym działaniu wstrzyknięta rano.

Zadanie 0.
15-letnia  dziewczynka  przyjmuje  insulinę  krótkodziałającą  i  o
przedłużonym  działaniu,  podaje  je  strzykawką.  Aby  uzyskać  jak
najlepsze działanie insulin należy:

A . oba  rodzaje  insuliny  nabrać  do  jednej  strzykawki  i
wymieszać przed podaniem,

B.  każdą insulinę podawać osobno,
C . między  podaniem  jednej  insuliny  i  drugiej  zachować

odstęp półgodzinny,
D . najpierw  podać  insulinę  o  przedłużonym  działaniu,  a

następnie po 15 minutach insulinę krótko działającą.

Zadanie 0.
U  młodego  pacjenta  chorego  na  cukrzycę,  gdy  poziom  cukru  we
krwi jest bardzo wysoki należy bezzwłocznie wykonać badanie:

A.  C-peptydu,
B.  HBA1c,
C.  poziomu acetonu,
D.  poziomu TG.

Zadanie 0.
Zasadniczym celem w opiece nad młodocianym chorym na cukrzycę
jest:

A . zapewnienie  długości  i  jakości  życia  zbliżonego  do
życia ich zdrowych rówieśników,

B.  zapobieganie występowaniu powikłaniom późnym do 40r.ż.,
C.  ograniczenie występowania powikłaniom późnym po 40r.ż.,
D.  zapobieganie powikłaniom wczesnym.



Zadanie 0.
Leczenie  osoby  chorej  na  cukrzycę  i  anoreksję  powinno  być
prowadzone przez:

A.  zespół diabetologiczny,
B.  psychologa,
C.  zespół diabetologiczny i psychiatrę,
D.  gastrologa i zespół diabetologiczny.

Zadanie 0.
Po wstrzyknięciu insuliny, należy:

A.  natychmiast wyjąć igłę ze skóry,
B.  odliczyć do 5-10 i powoli usunąć igłę,
C.  usunąć igłę po 30 sekundach,
D . natychmiast  usunąć  igłę,  jeżeli  podana  jest  w  brzuch,  a

jeżeli w inne miejsce to po 30 sekundach.

Zadanie 0.
Chłopcu  leczonemu  insuliną,  zdarzają  się  w  czasie  lekcji
zaburzenia  orientacji.  Nie  potrafi  tego  zjawiska  dokładnie
scharakteryzować,  ale  wie,  że  zawsze  w  takiej  chwili  nie  może
się skoncentrować. Jak powinien zachować się w takiej sytuacji?

A.  zwolnić się z lekcji i pójść do domu aby odpocząć,
B.  spożyć natychmiast węglowodany proste,
C.  wyjść na świeże powietrze,
D.  napić się wody mineralnej.

Zadanie 0.
Jakie działania, poza dodatkową dawką insuliny, należy podjąć u
młodej  pacjentki  chorej  na  cukrzycę,  gdy  poziom  cukru  we  krwi
jest bardzo wysoki?

A.  ograniczyć ilość płynów podawanych doustnie,
B.  nawodnić pacjentkę,
C.  pomóc dziewczynce w samoobsłudze,
D.  prowadzić tlenoterapię.

Zadanie 0.
Jak  najlepiej  zabezpieczyć  pacjenta  przed  omyłkowym  podaniem
niewłaściwej  insuliny  w  przypadku  przyjmowania  przez  chorego
dwóch rodzajów insulin?

A.  oznakować opakowanie z insuliną,
B.  oznakować peny np. przylepcem,
C.  zastosować dwa kolory penów,
D . pacjent powinien zmienić wkład z  insuliną przed każdym

jej podaniem.



Zadanie 0.
Skuteczny  sposób  prowadzenia  edukacji  zdrowotnej  u  dzieci  i
młodzieży z cukrzycą typu 1 opiera się na:

A.  edukacji programowej,
B.  edukacji nieformalnej,
C.  samoedukacji,
D.  przekazywaniu informacji.

Zadanie 0.
Chłopiec  chorujący  na  cukrzycę  wybiera  się  z  rodzicami  na
wczasy do krajów tropikalnych. Przed wyjazdem cała rodzina musi
poddać  się  szczepieniom.  Czy  chłopiec  również  może  być
zaszczepiony?

A.  nie, ponieważ cukrzyca jest przeciwwskazaniem,
B.  tak, w celu uniknięcia dodatkowych zaburzeń,
C . tak,  ale  tylko  w  sytuacji,  gdy  poziomy  cukru  są  w

granicach normoglikemii,
D . tak,  ale  tylko  gdy  poziom  cukru  na  czczo  przez  ostatnie

trzy miesiące nie przekraczał 120 mg%.

Zadanie 0.
W  jakich  sytuacjach  jest  konieczne  wykonanie  badania  poziomu
acetonu w moczu?

A.  w czasie choroby dodatkowej,
B.  po każdym epizodzie hipoglikemii,
C.  zawsze przed wysiłkiem fizycznym,
D.  zawsze przy zmianie dawki insuliny.

Zadanie 0.
W celu obniżenia poziomu glukozy we krwi po kolacji należy:

A . zmniejszyć  dawkę  insuliny  krótko  działającej  przed
kolacją  i  zwiększyć  dawkę  insuliny  krótko  działającej
przed śniadaniem,

B . zwiększyć  dawkę  insuliny  krótko  działającej  przed
kolacją,

C . zwiększyć  dawkę  insuliny  krótko  działającej  przed
śniadaniem,

D . zwiększyć dawkę insuliny o przedłużonym działaniu przed
kolacją.

Zadanie 0.
Hipoglikemia związana z wysiłkiem, może wystąpić:

A.  zaraz po wysiłku,
B.  12-14 godzin po wysiłku,
C.  w trakcie wysiłku,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Kiedy powinny być wykonywane planowane zabiegi chirurgiczne u
dzieci i osób dorosłych chorych na cukrzycę?

A . kiedy  ich  cukrzyca  jest  dobrze  kontrolowana,  a  poziom
glikemii wyrównany,

B.  kiedy kontrola metaboliczna cukrzycy jest niestabilna,
C.  kiedy kontrola glikemii waha się między 250 - 300 mg%,
D . kiedy  hemoglobina  glikozylowana  utrzymuje  się  w

zakresie 8 - 9%.

Zadanie 0.
Jakie  działania  należy  podjąć  wobec  pacjenta  w  celu
zrównoważenia  katabolicznej  odpowiedzi  na  stres
okołooperacyjny?

A . zapewnienie  odpowiedniej  i lości  insuliny  i  wlewu
dożylnego z glukozy,

B.  zwiększenie diurezy,
C.  wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych,
D.  zapewnienie odpowiedniej ilości insuliny.

Zadanie 0.
W  okresie  pooperacyjnym  u  pacjenta  chorego  na  cukrzycę,
konieczne  jest  zapobieganie  zaburzeniom  równowagi
elektrolitowej  i  odwodnieniu.  Aby  mieć  pewność,  że  zaburzenia
te zostaną wcześnie rozpoznane pielęgniarka powinna:

A.  często mierzyć poziom glukozy,
B.  prowadzić bilans płynów,
C.  kontrolować ciśnienie tętnicze krwi,
D.  mierzyć poziom acetonu w moczu.

Zadanie 0.
Pacjent  z  cukrzycą  typu  2,  leczony  insuliną  2  x  dziennie,  jest
przewidziany  do  zabiegu  chirurgicznego.  W  dniu  zabiegu
konieczne  jest  pozostawienie  chorego  na  czczo.  Poziomy  cukru  w
dniu poprzedzającym zabieg powinny być regulowane:

A.  dietą,
B.  insuliną krótkodziałającą,
C.  lekami doustnymi,
D.  insuliną o przedłużonym działaniu.



Zadanie 0.
Pacjent  z  cukrzycą  jest  operowany  w  znieczuleniu  ogólnym.
Pielęgniarka  powinna  szczególnie  obserwować  pacjenta  w
kierunku:

A.  ewentualnej hipoglikemii,
B.  ewentualnej hiperglikemii,
C.  zaburzeń ze strony układu krążenia,
D.  zaburzeń ze strony układu moczowego.

Zadanie 0.
Kiedy mogą być wykonywane u chorego na cukrzycę "małe" zabiegi
chirurgiczne  niewymagające  przerwania  żywienia  doustnego  np.
ekstrakcja zęba, nacięcie ropnia?

A . p o  wstrzyknięciu  zwykłej  dawki  insuliny  i  po  spożyciu
śniadania,

B . p o  otrzymaniu  przez  pacjenta  insuliny  i  pozostawieniu
go na czczo,

C . p o  pozostawieniu  pacjenta  na  czczo  bez  podania
insuliny,

D.  nie ma specjalnego przygotowania.

Zadanie 0.
Pacjent z cukrzycą, w dniu zabiegu operacyjnego wymaga:

A . ciągłego,  dożylnego  wlewu  glukozy,  monitorowania
glikemii, adekwatnej podaży insuliny,

B . nawodnienia,  podania  dożylnej  infuzji  insulinowej,
mierzenia parametrów RR, tętna, oddechów,

C . pobrania  badań  zleconych  przez  lekarza,  oznaczania
glikemii co jedną godzinę,

D . stosowania  podskórnej  pompy  insulinowej,  dożylnego
podania wlewu glukozy.

Zadanie 0.
W  okresie  okołooperacyjnym  u  chorych  na  cukrzycę  mamy  do
czynienia  ze  splotem  reakcji  stresu  psychonerwowego,
endokrynnego i metabolicznego. Zmiany hormonalne na stres, to:

A .  zmniejszenie obwodowej oporności na insulinę,
B.  wzrost obwodowej oporności na insulinę,
C.  podwyższenie sekrecji insuliny,
D.  obniżenie sekrecji insuliny.



Zadanie 0.
Pacjentka  lat  70,  po  zabiegu  operacyjnym,  jest  bardzo
niespokojna,  nie  chce  przyjmować  płynów  doustnych,  ciągle
wyrywa sobie kroplówkę. Pielęgniarka powinna obserwować chorą w
kierunku śpiączki hiperosmolalnej. Jakie objawy będą świadczyły
o tego rodzaju śpiączce?

A.  skąpomocz,
B.  bardzo niski poziom glukozy we krwi,
C.  wielomocz,
D.  bóle w okolicy serca.

Zadanie 0.
Pacjent  z  cukrzycą,  jest  w  drugiej  dobie  po  zabiegu  amputacji
palucha. Jakie działania powinna podjąć pielęgniarka?

A.  aktywizować chorego do samoopieki,
B.  zalecić bezwzględne leżenie,
C.  kontrolować parametry życiowe co 1h,
D.  dbać o to, aby pacjent miał zapewnioną ciszę i spokój.

Zadanie 0.
10-letni  chłopiec  chorujący  na  cukrzycę  ma  mieć  wykonane
nacięcie ropnia na udzie. Chłopiec przed zabiegiem powinien:

A.  otrzymać ustaloną dawkę insuliny i zjeść śniadanie,
B.  pozostać bez śniadania i bez insuliny,
C . otrzymać  połowę  dawki  insuliny  i  pozostać  bez

śniadania,
D . otrzymać  ustaloną  dawkę  insuliny  i  sok  owocowy  do

wypicia.

Zadanie 0.
Największym  niebezpieczeństwem  dla  pacjentów  z  cukrzycą  po
zabiegu są zakażenia. Rozwojowi zakażeń sprzyja:

A.  hipoglikemia,
B.  hiperglikemia,
C . u  każdego  pacjenta  z  cukrzycą  istnieje  takie  same

niebezpieczeństwo,  nie  zależy  to  od  stopnia  wyrównania
metabolicznego,

D.  wysoki poziom TG.



Zadanie 0.
Pacjentka  z  cukrzycą,  z  otyłością  i  nadciśnieniem  tętniczym,
trafiła do oddziału chirurgicznego na planowany zabieg z powodu
zapalenia  woreczka  żółciowego.  Ponieważ  chora  cierpi  na
nadciśnienie  tętnicze  krwi,  lekarz  zalecił  kontrolę  ciśnienia
tętniczego.  Na  co  pielęgniarka  powinna  zwrócić  uwagę,  aby
pomiar ciśnienia tętniczego krwi był prawidłowy?

A.  aby wykonać pomiar w pozycji leżącej,
B.  na odpowiednią szerokość mankietu,
C.  na wykonanie pomiaru w warunkach ciszy i spokoju,
D.  przed pomiarem RR powinna podać środek uspakajający.

Zadanie 0.
Pacjentowi  z  cukrzycą  wykonano  nacięcie  i  drenaż  ropnia.  W
takim przypadku może wystąpić:

A.  zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę,
B.  zwiększenie zapotrzebowania na insulinę,
C . zapotrzebowanie  na  insulinę  jest  takie  same  jak  przed

zabiegiem,
D.  hiperglikemia.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  przygotowując  pacjenta  do  opuszczenia  szpitala  z
istniejącymi powikłaniami cukrzycowymi, powinna uwzględnić:

A . ponowne  instruowanie  w  zakresie  radzenia  sobie  z
cukrzycą,

B.  skierowanie do stowarzyszenia chorych na cukrzycę,
C . poinformowanie  o  socjalnym  i  psychologicznym

zabezpieczeniu,
D.  przygotowanie do aktywności fizycznej.

Zadanie 0.
Zapas insuliny należy przechowywać w temperaturze:

A.  pokojowej,
B.  10 - 15 stopni Celsjusza,
C.  0 - 12 stopni Celsjusza,
D.  2 - 8 stopni Celsjusza.



Zadanie 0.
Rola edukacji w cukrzycy typu 2, obejmuje profilaktykę:

A . pierwotną  (zapobieganie  i  leczenie  otyłości),
profilaktykę  wtórną  (zapobieganie  przewlekłym
powikłaniom),  profilaktykę  trzeciorzędową  (zapobieganie
konsekwencjom powikłań choroby),

B . pierwotną  poprzez  zapobieganie  i  leczenie  otyłości,
prowadząc edukację w zakresie modelu żywienia, wzrostu
aktywności fizycznej,

C . wtórną,  poprzez  edukację  w  zakresie  zachowań
prozdrowotnych  w  optymalizacji  leczenia  cukrzycy,  co
zapobiega powikłaniom przewlekłym,

D . trzeciorzędową,  poprzez  zapobieganie  konsekwencjom
powikłań  choroby,  edukacja  polega  na  wczesnym
wykrywaniu  właściwym leczeniu  i  rehabilitacji  chorych  z
zaawansowanymi powikłaniami.

Zadanie 0.
Celem  leczenia  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  chorych  na
cukrzycę, jest uzyskanie wartości ciśnienia tętniczego poniżej:

A .  110/70 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/80 mmHg,
D.  140/90 mmHg.

Zadanie 0.
Edukując pacjenta z nowo rozpoznaną cukrzycą, w doborze formy
kształcenia bierze się pod uwagę:

A.  zdolności percepcyjne pacjenta,
B.  typ cukrzycy,
C.  reakcję na chorobę,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Edukacja chorych na cukrzycę typu 1, powinna obejmować:

A . zasady  samokontroli,  naukę  wykonywania  iniekcji
insuliny i regulowania dawek,

B . rozpoznawanie  hipoglikemii,  umiejętność  je j  prewencji  i
leczenia  oraz  umiejętność  oceny  wpływu  wysiłku
fizycznego na stężenie glukozy,

C . podstawy  prawidłowego  żywienia  i  ocenę  wpływu
składników  pożywienia  na  poziom  glikemii  i
zapotrzebowania na insulinę,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
D o  zasad  postępowania  zapobiegającego  zespołowi  stopy
cukrzycowej zalicza się poniżej wymienione, Z WYJĄTKIEM:

A.  normalizacji glikemii,
B.  codziennego oglądania stóp,
C.  właściwego doboru obuwia,
D.  codziennej kąpieli powyżej 15 minut.

Zadanie 0.
Analogiem insuliny ludzkiej jest:

A .  Insulina Actrapid,
B.  Insulina NovoRapid,
C.  Insulina GensulinR,
D.  Insulatard.

Zadanie 0.
Jak wzrokowo można rozróżniać insuliny ludzkie?

A . krótko  i  szybkodziałająca  jest  zawiesiną,  a  o
przedłużonym i długodziałająca klarowna,

B . krótkodziałająca  jest  klarowna,  a  o  przedłużonym
działaniu jest zawiesiną,

C.  zarówno krótko jak i długodziałająca są klarowne,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Insulinę szybko i krótkodziałającą zaleca się podawać, w:

A.  powłoki brzuszne,
B.  udo,
C.  pośladek,
D.  ramię.

Zadanie 0.
Spożycie alkoholu może wiązać się, z:

A .  hipoglikemią,
B.  hiperglikemią,
C.  początkowo z hiperglikemią a następnie z hipoglikemią,
D.  nie ma wpływu na poziom glikemii.



Zadanie 0.
Planując  edukację  osób  w  podeszłym  wieku  należy  uwzględnić
problemy:

A . współistnienie  innych  chorób,  postępujące  obniżenie
sprawności  psychofizycznej,  powikłania  cukrzycy,
powikłania leczenia,

B . współistnienie  innych  chorób,  postępujące  obniżenie
sprawności psychofizycznej,

C . współistnienie  innych  chorób,  postępujące  obniżenie
sprawności psychofizycznej, powikłania cukrzycy,

D . współistnienie  innych  chorób,  powikłania  cukrzycy,
powikłania leczenia.

Zadanie 0.
Karta edukacji pacjenta z cukrzycą powinna zawierać informacje:

A . dotyczące  pacjenta  oraz  osoby  opiekującej  s ię  nim  lub
bliskiej  mu  osoby,  wywiadu  pielęgniarskiego  (stanu
biologicznego  i  psychicznego,  daty  rozpoznania  choroby,
rytmu dnia pacjenta, leków i godzin przyjmowania leków,
znajomości choroby), zakresu edukacji,

B . dotyczące  wywiadu  pielęgniarskiego  (stanu  biologicznego
i  psychicznego,  daty  rozpoznania  choroby,  rytmu  dnia
pacjenta, leków i godzin przyjmowania leków,

C.  z zakresu edukacji,
D . dotyczące  pacjenta  oraz  o  osoby  opiekującej  s ię  nim  lub

bliskiej mu osoby.

Zadanie 0.
Przy zaplanowanym całodziennym wysiłku fizycznym (chodzenie po
górach), dawkę insuliny bazy długodziałającej:

A .  zmniejsza się o 3 jednostki insuliny,
B.  zmniejsza się o 50% z zaleconej dawki,
C.  redukuje się o 10 - 40%,
D.  pozostawia się bez korekty.

Zadanie 0.
Błędy samokontroli glikemii wynikają, z:

A . wykonywania pomiarów poziomu cukru posługując się złymi
paskami testowymi,

B . nieumiejętności prawidłowego wykonania pomiaru poziomu
cukru,

C.  niesprawności glukometru,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 0.
Najczęstszymi błędami w edukacj jest/są:

A.  szkolenia nieadekwatne do potrzeb i możliwości chorego,
B . zbyt  krótki  czas  szkolenia,  stosowanie  głównie  metody

wykładu,
C . nierealistyczne  cele  i  zbyt  duże  wymagania;  podejście

autorytarne;  przekonanie,  że  można  osiągnąć
wystarczającą  wiedzę  umiejętności  na  podstawie
samodzielnego czytania broszur, książek, instrukcji,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Ocena skuteczności programów edukacyjnych, to:

A . metody  pośrednie  (testy  z  pytaniami  wielokrotnego
wyboru),  metody  bezpośrednie  (obserwacja),  ocena
jakości życia,

B . metody  pośrednie  (testy  z  pytaniami  wielokrotnego
wyboru),

C.  metody bezpośrednie (obserwacja),
D.  ocena jakości życia.

Zadanie 0.
Nadrzędnym  celem  realizowanym  przez  członków  zespołu
edukacyjnego jest:

A .  pacjent jako "wykonawca" zleceń lekarskich,
B.  wyleczenie chorego z cukrzycy,
C.  zapobieganie późnym powikłaniom cukrzycy,
D.  poprawa jakości życia chorego na cukrzycę.

Zadanie 0.
Jak obliczyć wskaźnik masy ciała [BMI]:

A .  od wzrostu w centymetrach odjąć 100,
B . podzielić  wzrost  w  metrach  do  kwadratu  przez  masę

ciała,
C . podzielić  masę  ciała  przez  wzrost  w  metrach  do

kwadratu,
D.  jest to stosunek obwodu talii do obwodu bioder.



Zadanie 0.
Jaki  rodzaj  aktywności  fizycznej  należy  zalecić  pacjentowi
chorującemu  na  cukrzycę,  u  którego  lekarz  nie  stwierdził
przeciwwskazań?

A . przeciąganie  l iny,  podnoszenie  ciężarów,  jazda  na
rowerze, jogging,

B . turystykę,  marsz,  jogging,  pływanie,  badminton,  jazdę
na rowerze,

C.  jazdę na rowerze, pływanie, podnoszenie ciężarów,
D . przeciąganie  l iny,  turystykę,  marsz,  badminton,  jazdę

na rowerze.

Zadanie 0.
Samodzielne zmiany w doborze leków doustnych lub dawek insuliny
możne korygować chory w granicach:

A.  5-10% dawki,
B.  5-15% dawki,
C.  10-20% dawki,
D.  10-25% dawki.

Zadanie 0.
D o  mechanizmów  przyspieszających  rozwój  i  postęp  nefropatii
cukrzycowej należy:

A.  zła kontrola metaboliczna cukrzycy,
B.  białkomocz,
C.  nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Pierwsza reguła negocjacji nastawionych na współpracę brzmi:

A.  ”oddziel ludzi od problemu”,
B . bądź  miękki  wobec  problemu,  twardy  (stanowczy,

konsekwentny) wobec ludzi,
C.  parafrazuj i używaj informacji zwrotnych,
D.  przyjmij punkt widzenia drugiej strony.

Zadanie 0.
Asertywna odmowa powinna zawierać:

A . słowo  "nie",  jasną  informację,  o  tym  jak  zamierzamy
postąpić oraz uzasadnienie naszej odmowy,

B.  słowo "nie", przeproszenie i usprawiedliwienie się,
C . słowo  "nie",  stwierdzenie,  że  to  partner  jest  nie  w

porządku,
D . słowo  "nie",  przekonanie  rozmówcy,  że  mam  prawo  do

odmowy.



Zadanie 0.
Do metod kontroli i oceny zaliczamy:

A.  pogadankę, test dydaktyczny, sprawdzian ustny,
B . sprawdzian  ustny,  sprawdzian  praktyczny,  pracę  w

grupach,
C . test dydaktyczny, sprawdzian ustny, sprawdzian pisemny,

sprawdzian praktyczny,
D . algorytm,  sprawdzian  pisemny,  sprawdzian  testowy,

inscenizację.

Zadanie 0.
Do aktywizujących metod nauczania należy:

A . odgrywanie  ról ,  dyskusja  panelowa,  burza  mózgów,
studium przypadku,

B . ćwiczenia,  dyskusja  dydaktyczna,  wykład  informacyjny,
opowiadanie,

C.  metoda przypadków, referat, seminarium, opis,
D.  esej, referat, wykład problemowy, odczyt.

Zadanie 0.
Do zachowań antyzdrowotnych należą:

A.  palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu,
B.  brak aktywności fizycznej,
C.  nieracjonalne odżywianie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Techniki  badań  socjologicznych  stosowanych  w  pielęgniarstwie
to :

A.  ankieta,
B.  wywiad,
C.  obserwacja,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przymus  bezpośredni  może  być  zastosowany  wobec  pacjenta
leczonego  w  zakładzie  psychiatrycznej  opieki  zdrowotnej,  gdy
osoby te dopuszczają się zamachu przeciwko:

A.  własnemu życiu lub zdrowiu,
B.  życiu lub zdrowiu innej osoby,
C . bezpieczeństwu powszechnemu bądź w sposób gwałtowny

niszczą  lub  uszkadzają  przedmioty  znajdujące  się  w  ich
otoczeniu,

D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
I l e  lat  musi  przepracować  pielęgniarka/położna,  aby  otrzymać
zezwolenie na indywidualną praktykę zawodową?

A.  nie musi posiadać lat pracy,
B.  3 lata,
C.  4 lata,
D.  5 lat.

Zadanie 0.
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa
określa, że:

A .  wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
B . wszyscy  ludzie  mają  takie  same  potrzeby  i  takie  same

priorytety,
C . potrzeby  jednostek  są  stałe,  nigdy  nie  zmieniają  s ię

pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
D . spełnianie  potrzeb  zawsze  podąża  od  potrzeb  wyższego

rzędu do potrzeb niższego rzędu.

Zadanie 0.
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

A . licencja  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej,  posiadanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  uzyskiwana  po  spełnieniu  określonych
wymagań,

B . zewnętrzny  proces  oceny  zakładów  opieki  zdrowotnej,
dobrowolnie  poddających  się  takiej  ocenie,  który  polega
n a  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami,

C . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej,

D . podejmowanie  działań w przypadkach ocen  negatywnych,
otrzymanych od ankietowanych pacjentów.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.



Zadanie 0.
Głównymi instrumentami umożliwiającymi ocenę jakości świadczeń
są kryteria i standardy. Kryteriami może/mogą być:

A.  liczba skarg pacjentów,
B.  procent zakażeń szpitalnych,
C.  rodzaj i ilość badań laboratoryjnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Najistotniejsze  problemy  zdrowotne  ludności  w  Polsce  i  na
świecie to:

A . choroby  układu  krążenia,  nowotwory,  choroby  układu
moczowego,

B . umieralność niemowląt, choroby układu krążenia, choroby
układu kostno - stawowego,

C . choroby  układu  krążenia,  nowotwory,  choroby  układu
oddechowego i trawiennego,

D.  choroby układu krążenia, nowotwory, urazy i zatrucia.

Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.

Zadanie 0.
Według  koncepcji  pól  Lalonde'a,  do  czynników  warunkujących
zdrowie jednostki należy/ą:

A . styl  życia,  ochrona  zdrowia,  środowisko  i  czynniki
genetyczne,

B.  jakość opieki zdrowotnej,
C.  wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
D.  system opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.



Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
W przypadku choroby Gravesa-Basedowa można zaobserwować:

A.  rzadkie mruganie,
B . nienadążanie  powieki  górnej  za  ruchem  gałki  ocznej  w

dół,
C . nienadążanie  gałki  ocznej  za  powieką,  przy  skierowaniu

spojrzenia w górę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  czasie  wstrząsu,  nie  tylko  anafilaktycznego,  ciśnienie
tętnicze krwi jest:

A .  znacznie podwyższone,
B.  znacznie obniżone,
C.  nieznacznie podwyższone,
D.  w normie.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
D o  przychodni  zgłosiła  s ię  matka  z  niemowlęciem.  W  wywiadzie
informuje,  że  dziecko  regularnie  wymiotuje  po  jedzeniu,
chudnie,  nie  rozwija  s ię  prawidłowo.  Przez  powłoki  widoczny
jest  uwypuklony  żołądek.  Prawdopodobną  przyczyną  dolegliwości
jest:

A .  zapalenie śluzówki żołądka,
B.  zarzucanie żółci z dwunastnicy do żołądka,
C.  niewydolność wpustu,
D.  zwężenie odźwiernika.



Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  stosowania  beta-adrenolityków  w  leczeniu
zawału jest:

A .  ciśnienie skurczowe mniejsze niż 90 mmHg,
B.  zaburzenie rytmu serca,
C.  zagrażające migotanie komór,
D . znaczna tachykardia przy ciśnieniu tętniczym skurczowym

większym niż 90 mmHg.

Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  jest to pozyskiwanie informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D . służy  do  wyłonienia  i  ewentualnego  leczenia  nosicieli

nieprawidłowych genów.



Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.
U pacjenta po zatruciu opioidami specyficzną odtrutką, jest:

A .  atropina,
B.  desferal,
C.  nalokson,
D.  dimerkaprol.

Zadanie 0.
Podczas badania otoskopowego u osoby dorosłej, małżowinę uszną
należy:

A.  odciągnąć do dołu, do tyłu i trochę na zewnątrz,
B.  odciągnąć do góry, do tyłu i trochę na zewnątrz,
C.  odciągnąć do dołu, do przodu,
D.  pozostawić bez odciągania.



Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  rozpoznaniu  zapalenia  żył  głębokich  należy
zastosować:

A . uniesienie  i  unieruchomienie  kończyny,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

B . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

C.  uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę,
D . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki

przeciwbólowe, kortykosteroidy.



Zadanie 0.
Ogólna teoria samoopieki/deficytu samoopieki D. Orem składa się
z powiązanych ze sobą teorii:

A . samoopieki,  deficytu  samoopieki,  systemów
pielęgniarstwa,

B . agendy  samoopieki,  domagania  się  samoopieki
terapeutycznej,

C . samoopieki,  deficytu  samoopieki,  domagania  się
samoopieki, terapeutycznej,

D . agendy  samoopieki,  deficytu  samoopieki,  systemów
pielęgniarstwa.

Zadanie 0.
N a  początku  lat  90  -  tych  XX  w.  amerykańskie  pielęgniarki
zaproponowały  jako  dobrą  podstawę  dla  rozwoju  filozofii
pielęgniarstwa:

A.  ascetyzm,
B.  platonizm,
C.  pragmatyzm,
D.  empiryzm.

Zadanie 0.
Metoda indywidualnych przypadków polega na:

A.  obserwacji osoby w czasie,
B . opisie  występowania  choroby  wg  płci,  wieku,  stanu

społeczno-ekonomicznego,
C.  kontroli zastosowanych czynników,
D.  analizie jednostkowych losów ludzkich.

Zadanie 0.
Badania pilotażowe dotyczą:

A.  uściślenia przyjętych hipotez,
B . skontrolowania  przydatności  samych  metod  i  narzędzi

badawczych,
C.  zdobycia wstępnej wiedzy o badanej zbiorowości,
D . ustalenia  wskaźników  świadczących  o  występowaniu

pewnego zjawiska.

Zadanie 0.
Empatia w pracy pielęgniarki/położnej, określana jest jako:

A.  umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej moralnie,
B.  podporządkowanie się zaleceniom zwierzchnika,
C.  umiejętność wczuwania się w sytuację pacjenta,
D.  wypalenie zawodowe.



Zadanie 0.
Wpływ na kierowanie własnym rozwojem mają następujące czynności
i decyzje:

A .  wybór zawodu,
B.  wybór miejsca pracy,
C.  proces samokształcenia,
D . proces samowychowania (praca nad własnym charakterem,

rozwojem moralnym i emocjonalnym).

Zadanie 0.
Arkusz kalkulacyjny jest to:

A . program,  wykonujący  obliczenia  podobne  do  tych,  które
wykonuje kalkulator,

B . program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w
postaci tekstu, liczb,

C . program  do  kalkulowania  kosztów  budowy  budynków
mieszkalnych,  zużycia  materiałów,  np.  i lość  potrzebnych
pustaków, arkusze blachy itp.,

D . arkusz  papieru,  zawierający  tabelę  z  różnorodnymi
danymi liczbowymi.

Zadanie 0.
Wartość współczynnika korelacji liniowej bliski zera oznacza:

A.  brak zależności liniowej,
B.  brak zależności w ogóle,
C.  występowanie wyłącznie zależności krzywoliniowej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.



PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE
TEST NR 130810
GRUPA 1
Zadanie 0.
Jakie zadania terapeutyczne powinna podjąć pielęgniarka w pracy
z osobami z cukrzycą i ich rodzinami?

A . przygotowanie  przez  edukację  grupową  do  kierowania
chorobą po opuszczeniu szpitala,

B . przygotowanie standardu postępowania pielęgnacyjnego w
zapobieganiu powikłaniom stopy cukrzycowej,

C.  edukacja w kierunku zapobiegania innym chorobom,
D . narzucenie  pewnych  reguł,  do  których  pacjenci  i  ich

rodziny powinni się dostosować.

Zadanie 0.
D o  grupy  kosztów  pośrednich  ponoszonych  w  leczeniu  cukrzycy
zaliczamy:

A . badania  diagnostyczne,  nakłady  poniesione  na  leki,
absencja w pracy,

B.  leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne,
C . koszty  wcześniejszych  rent  i  emerytur,  koszty  zwolnień

i  czasowej  nieobecności  w  pracy,  koszty  opieki
bezpośredniej oraz opieki w domu,

D . wizyty  u  lekarzy  różnych  specjalności,  nakłady
poniesione na insulinoterapię, badania diagnostyczne.

Zadanie 0.
Jakie  działania  niezbędne  są  do  uwzględnienia  w  procesie
pielęgnowania osób chorych na cukrzycę?

A . planowanie  sposobów  zaspakajania  potrzeb,  zapewnienie
wykonywania  zaplanowanego  postępowania  oraz  ocena
osiąganych efektów,

B . pomoc pacjentowi w podejmowaniu przez niego aktywności
prowadzącej do poprawy zdrowia,

C . zaspokojenie  indywidualnych  potrzeb  zdrowotnych
człowieka ujmowanego jako bio-psycho-społeczna jedność,

D . organizowanie  wyposażenia  placówki  celem  zapewnienia
wykonania  planowanych  działań
pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  rodzajów  kształcenia  nadaje  pielęgniarce
prawo do wykonywania badania fizykalnego?

A.  kurs specjalistyczny,
B.  szkolenie specjalizacyjne,
C.  kurs dokształcający,
D.  kurs kwalifikacyjny.



Zadanie 0.
Celem  pobytu  dziecka  z  cukrzycą  typu  1  w  oddziale
specjalistycznym jest:

A . ocena  i  poprawa  stanu  wyrównania  cukrzycy,
rehabilitacja,  utrzymanie  ciągłości  ogólnego  rozwoju
intelektualnego  i  kulturalnego,  aktywna  edukacja  osoby
z cukrzycą,

B . odpoczynek,  poczucie  bezpieczeństwa,  aktywność
fizyczna, edukacja diabetologiczna,

C . ocena  i  poprawa  stanu  wyrównania  cukrzycy,  nabycie
wiedzy  z  zakresu  radzenia  sobie  z  cukrzycą  w  domu,
rekreacja, wypoczynek i rehabilitacja,

D . wypoczynek, zabawa, aktywność fizyczna,  kontynuowanie
nauki szkolnej, poczucie bezpieczeństwa.

Zadanie 0.
Działaniem celowym w profilaktyce cukrzycy typu 2 jest:

A . zmniejszenie  zapadalności  na  cukrzycę  wśród  osób
predysponowanych lub o zwiększonym ryzyku zachorowania,

B.  jak najszybsze wykrycie choroby,
C . zapobieganie  powikłaniom  związanym  z  chorobą

podstawową,
D.  tylko wczesne wykrywanie choroby.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  kryteriów  wpływa  na  obniżanie  kosztów
leczenia osób chorych na cukrzycę?

A . edukacja  diabetologiczna  pacjenta  zmierzająca  do
zapobiegania powikłaniom,

B.  zmniejszenie liczby wykonywanych badań okresowych,
C . ograniczenie  l iczby  wizyt  pacjenta  w  poradni

diabetologicznej,
D . ograniczenie  czasu  przeznaczonego  na  rozmowę  z

pacjentem.

Zadanie 0.
D o  zadań  poradni  diabetologicznych  działających  na  obszarze
Polski należy:

A . realizowanie  szkoleń  w  zakresie  samokontroli  i
prawidłowego stylu życia,

B . podejmowanie  działań  zmierzających  do  rozwoju  opieki
środowiskowej,  społecznej  oraz  prawnej  uwzględniającej
potrzeby chorego na cukrzycę,

C . współpracowanie  ze  stowarzyszeniami  i  organizacjami
działającymi na rzecz osób chorych na cukrzycę,

D.  wszystkie powyżej.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  dokumentów  stanowią  podstawę  do
opracowania programów profilaktycznych w obszarze diabetologii?

A . Ustawa  o  Zawodach  Pielęgniarki  i  Położnej;  Ustawa  o
Zawodzie Lekarza,

B.  Narodowy Program Zdrowia,
C.  Standard kwalifikacji zawodowych,
D.  Deklaracja St. Vincent.

Zadanie 0.
Cukrzyca typu 1 najczęściej występuje w:

A.  Ameryce,
B.  Azj i ,
C .  Afryce,
D.  populacjach kaukaskich, zwłaszcza w Europie Północnej.

Zadanie 0.
U pacjenta z glikemią na czczo w zakresie 100-125 mg/dl:

A .  rozpoznaje się cukrzycę,
B . rozpoznaje  s ię  nieprawidłową  glikemię  na  czczo  i  należy

wykonać doustny test tolerancji glukozy (OGTT),
C . rozpoznaje  s ię  stan  przedcukrzycowy i  nie  podejmuje  się

żadnych działań,
D.  wynik jest prawidłowy.

Zadanie 0.
Dieta osoby chorej na cukrzycę powinna składać się z:

A . węglowodanów  (40-50%),  tłuszczów  (30-35%),  białek
(15-20%),  witamin  i  mikroelementów,  należy  ograniczyć
spożycie  alkoholu  (kobiety  20g/dobę,  mężczyźni  30
g/dobę),

B . węglowodanów  (50-60%),  tłuszczów  (20-30%),  białek
(20-30%),  witamin  i  mikroelementów,  należy  ograniczyć
spożycie  alkoholu  (kobiety  20g/dobę  mężczyźni  30
g/dobę),

C . należy ograniczyć jedynie węglowodany proste o  wysokim
indeksie  glikemicznym,  pozostałe  składniki  pokarmowe
nie mają wpływu na glikemię,

D.  błonnika pokarmowego w ilości 20-35g/dobę.



Zadanie 0.
Wchłanianie wstrzykniętej podskórnie insuliny zależy od:

A . tkanki  tłuszczowej,  stężenia  oraz  typu  i  rodzaju
insuliny, temperatury otoczenia,

B . dawki  insuliny,  miejsca  i  głębokości  wykonania
iniekcji,

C.  ćwiczeń fizycznych, wieku,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 0.
W  cukrzycy  typu  1  występuje  uszkodzenie  i  zniszczenie  komórek
wysp trzustkowych, dlatego konieczne jest:

A .  leczenie dietą i lekami doustnymi hipoglikemizującymi,
B.  leczenie insuliną,
C . leczenie  insuliną  do  okresu  remisji,następnie  dietą  i

środkami doustnymi hipoglikemizującymi,
D.  redukcja masy ciała i leczenie wysiłkiem fizycznym.

Zadanie 0.
Kryteriami wyrównania cukrzycy są:

A . HbA1c,  gospodarka  lipidowa,  ciśnienie  tętnicze  krwi,
glikemia  na  czczo  i  przed  posiłkami,  glikemia
poposiłkowa,

B . HbA1c,  glikemia  na  czczo  i  przed  posiłkami,  glikemia
poposiłkowa,

C . gospodarka  lipidowa,  glikemia  na  czczo  i  przed
posiłkami, glikemia poposiłkowa,

D . HbA1c,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  glikemia  na  czczo  i
przed posiłkami, glikemia poposiłkowa.

Zadanie 0.
Glikogen jest to:

A .  cukier prosty,
B.  wielocukier,
C.  białko zapasowe,
D.  tłuszcz zapasowy.

Zadanie 0.
Powikłaniem  wielokrotnego  wstrzykiwania  insuliny  w  to  samo
miejsce może być:

A.  lipoatrofia,
B.  lipodystrofia,
C.  lipohipertrofia,
D.  obrzęk insulinowy.



Zadanie 0.
Pacjent  lat  16  trafił  do  szpitala.  Jego  stan  zdrowia  określono
jako  ciężki.  W  ostatnim  miesiącu  schudł  10  kg,  miał  duże
pragnienie,  był  senny.  Lekarz  stwierdził  cukrzycę  typu  1.  W
pierwszej kolejności należy:

A.  podać glukagon,
B . podłączyć  wlew  kroplowy  z  insuliną  i  uzupełnić

elektrolity,
C.  podłączyć 5% glukozę,
D.  włączyć leczenie antybiotykiem.

Zadanie 0.
Pomocnym we wczesnym wykrywaniu cukrzycy typu 2 u osób z grupy
ryzyka jest:

A .  wprowadzenie obowiązkowych badań glukozy 1 x do roku,
B.  prowadzenie kontroli masy ciała,
C.  kontrola poziomu glukozy we krwi w czasie infekcji,
D.  kontrola ketonurii 1 x na pół roku.

Zadanie 0.
Cukrzyca typu 2 charakteryzuje się:

A . przez  wiele  lat  może  przebiegać  bezobjawowo,  często
dotyczy  osób  otyłych,  niekiedy  u  dorosłych  objawia  się
uporczywą  czyracznością,  zgorzelą  stopy,  grzybicą,
nerwobólami lub nagłymi zaburzeniami wzroku,

B . początek  jest  burzliwy,  występuje  spadek  masy  ciała
mimo  nadmiernego  łaknienia,  wzmożone  pragnienie  i
wielomocz,  skłonność  do  rozwoju  ketozy,  ogólne
osłabienie,

C . przebieg  jest  łagodny,  występuje  otyłość,  wzmożona
diureza,

D . przebieg  może  być  ostry  lub  łagodny,  obserwuje  się
l iczne  zmiany  na  skórze,  zaburzenia  wzroku,  nadmierne
łaknienie,  wzmożone  pragnienie  i  wielomocz,  skłonność
do ketozy.

Zadanie 0.
Jaka  grupa  badań  ma  główne  znaczenie  dla  ostatecznego
rozpoznania cukrzycy?

A.  badania laboratoryjne,
B.  badania przedmiotowe,
C.  analiza informacji uzyskanych od pacjenta,
D.  wywiad rodzinny.



Zadanie 0.
Zaburzenia metaboliczne występujące w cukrzycy, to:

A . u  chorych  na  cukrzycę  typu  1  -  zaburzenia  o  podłożu
immunologicznym,  prowadzące  do  destrukcji  wysepek
Langerhansa, powodując niedobory insuliny, u chorych z
cukrzycą  typu  2-  jest  następstwem  interakcji  czynników
genetycznych i środowiskowych, prowadzących do defektów
sekrecji insuliny i działania insuliny,

B . u  chorych  na  cukrzycę  typu  1  występują  zaburzenia  o
podłożu  immunologicznym,  prowadzące  do  destrukcji
wysepek Langerhansa, powodując niedobory insuliny,

C . interakcja  czynników  genetycznych  i  środowiskowych,
prowadzi  do  defektów  sekrecji  insuliny  i  działania
insuliny, w wyniku których dochodzi do rozwoju cukrzycy
typu 2,

D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  określa  stopień  otłuszczenia  ciała  pacjenta  przy
wykorzystaniu  wskaźnika  BMI,  czyli  Body  Mass  Index  inaczej
wskaźnik Queteleta, który wyraża się:

A . ilorazem wagi  ciała  w  kilogramach i  kwadratu  wysokości
ciała w metrach,

B . ilorazem  wagi  ciała  w  kilogramach  i  wysokości  ciała  w
centymetrach,

C . iloczynem wagi ciała w kilogramach i kwadratu wysokości
ciała w metrach,

D . iloczynem  wagi  ciała  w  kilogramach  i  wysokości  ciała  w
centymetrach,

Zadanie 0.
Przygotowując  pacjenta  do  doustnego  testu  tolerancji  glukozy,
należy poinformować chorego o:

A . przestrzeganiu  diety  z  ograniczeniem  węglowodanów,
białek i tłuszczów,

B . odstawieniu  leków  doustnych  o  działaniu
hiperglikemizującym,

C . nie  należy  udzielać  żadnych  informacji,  gdyż  nie  ma
specjalnego przygotowania przed przeprowadzeniem testu
tolerancji glukozy,

D . niezmienianiu  diety  przez  co  najmniej  72  godziny,  a  w
szczególności nieograniczaniu spożywania węglowodanów;
należy  poinformować  pacjenta  o  znajomości  nazw  leków
aktualnie  przyjmowanych  oraz  o  konieczności  zgłoszenia
s ię  na  czczo,  wypoczętym,  po  przespanej  nocy  w  dniu
badania.



Zadanie 0.
Utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi ma zasadnicze
znaczenie  dla  zaopatrzenia  w  ten  cukier  tkanek,  w  których
stanowi jedyne źródło energii. Do tkanek tych należą:

A.  mózg, krwinki, szpik kostny,
B.  wątroba, skóra,
C.  śledziona, trzustka,
D.  żołądek i jelita.

Zadanie 0.
Zapotrzebowanie  energetyczne  u  osoby  z  prawidłową  masą  ciała,
wykonującej  lekką  pracę  i  codzienny  niewielki  wysiłek  fizyczny,
wynosi:

A .  20 kcal/1 kg należnej masy ciała,
B.  25 kcal/1kg należnej masy ciała,
C.  30 kcal/1kg należnej masy ciała,
D.  35 kcal/1 kg należnej masy ciała.

Zadanie 0.
Przy niezaplanowanym wysiłku fizycznym, pacjent z cukrzycą typu
1 powinien:

A.  podać dodatkową dawkę insuliny krótkodziałajacej,
B . spożyć  dodatkowy  posiłek  składający  się  z  wolno

wchłaniających się węglowodanów,
C.  wypić szklankę soku owocowego,
D.  obserwować reakcję organizmu na wysiłek fizyczny.

Zadanie 0.
Spożywanie  alkoholu  przez  chorych  na  cukrzycę  nie  jest
zalecane.  Maksymalna  dawka  alkoholu  20-30  g  powinna  być
spożywana:

A.  przed posiłkiem,
B.  podczas posiłków,
C.  po zakończeniu posiłku,
D.  pomiędzy posiłkami.

Zadanie 0.
W  okresie  nefropatii  z  objawami  niewydolności  nerek,  leczenie
dietetyczne  obejmuje  uzyskanie  prawidłowego  BMI  i  ograniczenie
hiperfiltracji przez:

A.  zwiększenie podaży białka do 1 g/kg n.m.c.,
B.  zwiększenie podaży białka ponad 1 g/kg n.m.c.,
C.  zmniejszenie podaży białka do 0,6g/kg n.m.c.,
D.  zmniejszenie podaży białka do 0,8 g/kg n.m.c.



Zadanie 0.
Za wzrost cholesterolu LDL w organizmie odpowiadają:

A.  kwasy jednonienasycone,
B.  izomery trans kwasów tłuszczowych,
C.  kwasy wielonienasycone,
D.  kwasy tłuszczowe "cis".

Zadanie 0.
Dieta ciężarnej z cukrzycą ciążową powinna uwzględniać:

A.  40-50% węglowodanów, 30% białka, 20-30% tłuszczów,
B.  podaż białka w diecie wynosi 1 g/kg n.m.c.,
C.  zapotrzebowanie kaloryczne około 30 kcal/kg n.m.c.,
D.  zapotrzebowanie kaloryczne na dobę 2400-3000 kcal.

Zadanie 0.
Pacjent,  spożywając  jedynie  wymienniki  węglowodanowe,  stosuje
bolus:

A.  prosty,
B.  złożony,
C.  korekcyjny,
D.  przedłużony.

Zadanie 0.
Produkty przeciwwskazane w diecie bezglutenowej, to:

A .  mąka kukurydziana, mąka ryżowa, ryż, mąka sojowa,
B . proso,  kasza  jaglana,  mąka  ziemniaczana,  skrobia

pszenna bezglutenowa,
C.  mąka pszenna, mąka żytnia, płatki owsiane, jęczmień,
D . kasze  i  mąka  gryczana,  kasza  kukurydziana,  skrobia

kukurydziana.

Zadanie 0.
Jeden wymiennik węglowodanowy (1WW) to:

A.  10 g węglowodanów przyswajalnych w 100 g produktu,
B . taka  i lość  danego  produktu,  w  której  zawarte  jest  10  g

węglowodanów przyswajalnych,
C . stosowanie 10 g węglowodanów złożonych w zamian za 10 g

węglowodanów prostych,
D . 1 0  g  węglowodanów  prostych  w  zamian  za  10  g

węglowodanów złożonych.



Zadanie 0.
W zdrowym żywieniu chorych na cukrzycę zalecane jest stosowanie
produktów:

A.  o indeksie glikemicznym < 50%,
B.  o indeksie glikemicznym > 50%,
C.  węglowodanów prostych i złożonych,
D.  tylko węglowodanów prostych.

Zadanie 0.
Przy  hipoglikemii  spowodowanej  spożyciem  większej  i lości
alkoholu  NIE  jest  wskazane  podanie  (w  warunkach
pozaszpitalnych):

A .  glukagonu,
B.  soku owocowego (ok. 200ml),
C.  glukozy 20%,
D.  kroplowego wlewu z glukozy.

Zadanie 0.
D o  preferowanych  technik  przygotowania  posiłku  u  chorych  z
cukrzycą typu 2 nie należy:

A.  smażenie w głębokim tłuszczu,
B.  pieczenie w rękawie,
C.  pieczenie na ruszcie,
D.  gotowanie.

Zadanie 0.
Błonnik pokarmowy, aby regulował pracę przewodu pokarmowego,
zapobiegał  zaparciom,  obniżał  stężenie  cholesterolu  w  surowicy
i  poprawiał  tolerancję  glukozy,  powinien  być  spożywany  w
ilości:

A .  10-15 g/dobę,
B.  15-20 g/dobę,
C.  25-40 g/dobę,
D.  45-60 g/dobę.

Zadanie 0.
Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT), to:

A .  10 g białka lub tłuszczu,
B.  100 g białka,
C.  100 g tłuszczu,
D.  100 kcal pochodzących z białek i tłuszczów.



Zadanie 0.
Warzywa, które można w cukrzycy spożywać bez ograniczeń to:

A.  brukiew, brukselka, buraki, dynia,
B . fasola,  kapusta  biała,  czerwona  i  włoska,  marchew,

pory,
C.  chrzan, seler, skorzonera, korzeń pietruszki,
D.  ogórki, sałata, rzodkiewka, szparagi.

Zadanie 0.
Dlaczego w przypadku hipoglikemii pacjent nie powinien spożywać
czekolady  przeznaczonej  dla  chorych  na  cukrzycę  tylko  cukier
lub słodkie płyny?

A . czekolada  jest  tłusta,  a  tłuszcze  opóźniają  wchłanianie
cukru,

B . czekolada  przeznaczona  dla  chorych  na  cukrzycę  nie
zawiera cukru,

C . wszystkie  czekolady  nie  są  wskazane  dla  chorych  na
cukrzycę,

D . podczas  wystąpienia  objawów  hipoglikemii  spożycie
czekolady jest konieczne.

Zadanie 0.
U  chorych  na  cukrzycę  intensywny  wysiłek  fizyczny  jest
przeciwwskazany:

A.  u osób z retinopatią proliferacyjną,
B.  w przypadku kwasicy cukrzycowej,
C.  u chorych z neuropatią obwodową,
D.  u wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do podjęcia wysiłku fizycznego, jest:

A . glikemia  250  mg/dl  i  pojawienie  s ię  ciał  ketonowych  w
moczu u pacjentów chorujących na cukrzyce typu 1 oraz
glikemia  >  300  mg/dl  u  pacjentów  chorujących  na
cukrzycę typu 2,

B.  glikemia < 100 mg/dl,
C.  spożycie alkoholu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Modyfikując  dawkę  insuliny  krótkodziałąjącej,  u  osoby
stosującej  intensywną  funkcjonalną  insulinoterapię,  należy
zwrócić uwagę na:

A.  aktualny poziom glikemii,
B . wielkość  i  energetyczność  planowanego  posiłku,

uwzględniając wymienniki węglowodanowe,
C.  wielkość i czas trwania wysiłku,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Wskazaniami do oznaczenia ciał ketonowych u pacjenta z cukrzycą
typu 1 są/jest:

A .  dodatkowe ostre schorzenia wikłające cukrzycę,
B . glikemia  >  300  mg/dl  u  pacjentów  chorujących  na

cukrzycę typu 1,  oraz przy wystąpieniu objawów kwasicy
ketonowej (nudności, wymioty, bóle brzucha),

C.  ciąża,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Glukagonu NIE należy podawać u następujących osób:

A . charakteryzujących się zachowaniem wydzielania insuliny
û chorującym na cukrzycę typu 2,

B.  leczonych preparatami doustnymi,
C . pacjentów chorujących na cukrzycę, będących w upojeniu

alkoholowym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Samokontroli pomiaru glikemii, należy dokonywać:

A . n a  glukometrze,  który  podaje  wynik  badania  w  osoczu
krwi,

B . n a  glukometrze,  który  podaje  wynik  badania  we  krwi
pełnej,

C . kalibracja  glukometru  do  osocza  nie  ma  znaczenia
podczas samokontroli,

D . n a glukometrze, który podaje wynik badania w osoczu, w
przypadku  używania  glukometru  skalibrowanego  do  krwi
pełnej - otrzymany wynik należy pomnożyć przez 1,11 aby
przeliczyć na stężenie w osoczu.



Zadanie 0.
Retinopatia cukrzycowa, to:

A .  mikroangiopatia spojówek,
B.  uszkodzenie naczyń siatkówki,
C.  zanik nerwu wzrokowego,
D.  zmętnienie soczewki.

Zadanie 0.
Kobiety  chorujące  na  cukrzycę  typu  2  leczone  doustnymi  lekami
hipoglikemizującymi przed planowaną ciążą, powinny:

A.  przejść na terapię insulinową,
B . dokonać  oceny  stanu  zdrowia  ze  szczególnym

uwzględnieniem  narządu  wzroku,  nerek,  ciśnienia
tętniczego,

C . w  przypadku wystąpienia  stanów patologicznych uzyskać
normalizację,  natomiast  podczas  ciąży  podlegać  opiece  w
wysoko wyspecjalizowanym centrum,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Stan przedcukrzycowy (prediabetes) jest to występowanie:

A . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (60-100  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (140-200 mg/dl),

B . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (60-90  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (120-180 mg/dl),

C . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (80-120  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (120-190 mg/dl),

D . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (100-125  mg/dl)  lub
nieprawidłowa tolerancja glukozy (140-199 mg/dl).

Zadanie 0.
Hipoglikemię  w  okresie  leczenia  skojarzonego  leków
hipoglikemizujących z akarbozą można opanować, podając:

A.  czystą glukozę,
B.  sacharozę,
C.  glukagon,
D.  sok owocowy.

Zadanie 0.
Przeciwskazaniem  do  leczenia  za  pomocą  leków  zmniejszających
insulinooporność, jest:

A .  hiperglikemia,
B.  otyłość,
C.  podwyższony poziom lipidów,
D . okres  okołooperacyjny,  zastosowanie  znieczulenia

ogólnego.



Zadanie 0.
Jednym  z  elementów  opieki  specjalistycznej  nad  pacjentem
chorującym na cukrzycę jest edukacja, która powinna obejmować
następujące elementy:

A . dieta,  styl  życia,  samokontrola,  techniki  wstrzyknięć,
kontrola  stóp,  realizacja  zaleceń  w  zakresie
monitorowania  powikłań  (konsultacje  okulistyczne,
neurologiczne,  nefrologiczne,  badanie  stóp),
monitorowanie  stanu  metabolicznego  (glikemii,
parametrów  gospodarki  lipidowej,  ciśnienia  tętniczego,
masy ciała),

B . dieta,  styl  życia,  samokontrola,  techniki  wstrzyknięć,
kontrola stóp,

C.  dieta, styl życia, samokontrola, kontrola stóp,
D . realizacja  zaleceń  w  zakresie  monitorowania  powikłań

(konsultacje  okulistyczne,  neurologiczne,
nefrologiczne,  badanie  stóp),  monitorowanie  stanu
metabolicznego  (glikemii,  parametrów  gospodarki
lipidowej, ciśnienia tętniczego, masy ciała).

Zadanie 0.
Podstawą rozpoznania zespołu hipermolalnego, jest:

A .  niskie stężenie sodu,
B.  hipoglikemia,
C.  znaczna hiperglikemia,
D.  cechy głębokiego przewodnienia.

Zadanie 0.
W  czasie  hospitalizacji  w  pierwszej  dobie,  z  powodu  ostrego
zespołu  wieńcowego  (ACS),  postępowanie  z  osobą  chorą  na
cukrzycę, z wysokimi wartościami glikemii, polega na:

A . podawaniu  leków  hipoglikemizujących  i  utrzymaniu  w
ciągu doby wartości glikemii do 180 mg/dl,

B . podawaniu  pochodnych  biguanidu  i  utrzymaniu  w  ciągu
doby wartości glikemii 140-160 mg/dl,

C . podawaniu  insuliny  dożylnie  i  utrzymaniu  w  ciągu  całej
doby wartości glikemii nieprzekraczającej 180 mg/dl,

D . podaniu  insuliny  podskórnie  i  utrzymaniu  w  ciągu  całej
doby wartości 180-200 mg/dl.



Zadanie 0.
Pełny profil glikemii obejmuje pomiary:

A . rano  (na  czczo),  przed  każdym  głównym  posiłkiem,120
minut po każdym głównym posiłku, przed snem, o godzinie
24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,

B . rano  (na  czczo),  120  minut  po  każdym głównym posiłku,
przed snem,

C . 120  minut  po  każdym  głównym  posiłku,  przed  snem,  o
godzinie 24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,

D . przed  każdym  posiłkiem,  90  minut  po  każdym  głównym
posiłku,  przed  snem,  o  godzinie  24.00,  w  godzinach
2.00-4.00 rano.

Zadanie 0.
W  przypadku  kobiet,  które  miały  cukrzycę  stwierdzoną  w  czasie
ciąży  (GDM),  pielęgniarka  w  dniu  wypisu  po  porodzie,  informuje
o konieczności wykonania:

A.  hemoglobiny glikowanej po upływie 4 tygodni od porodu,
B.  pomiaru poziomu cukru za rok od porodu,
C . doustnego  testu  tolerancji  glukozy  (50g)  po  upływie

6-12 tygodni od porodu,
D . doustnego  testu  tolerancji  glukozy  (75g)  po  upływie

6-12 tygodni od porodu.

Zadanie 0.
Mianem mikroalbuminurii określa się wydalanie albumin z moczem,
w ilości:

A .  <30 mg/dobę,
B.  >200 g/min.,
C.  30-300 mg/dobę,
D.  >300 mg/dobę.

Zadanie 0.
Stężenie glukozy we krwi włośniczkowej na czczo, jest:

A .  takie same jak w osoczu krwi żylnej,
B.  o około 20 mg/dl niższe niż w osoczu krwi żylnej,
C.  o około 20 mg/dl wyższe niż w osoczu krwi żylne,
D.  o około 30 mg/dl wyższe niż w osoczu krwi żylnej.



Zadanie 0.
Doustny  test  tolerancji  glukozy-test  przesiewowy  w  kierunku
cukrzycy u kobiet w ciąży, wykonuje się:

A . obciążeniem  glukozą  50  g  pomiędzy  20  a  24  tygodniem
ciąży,

B . obciążeniem  glukozą  50  g  pomiędzy  24  a  28  tygodniem
ciąży,

C . obciążeniem  glukozą  75  g  pomiędzy  20  a  24  tygodniem
ciąży,

D . obciążeniem  glukozą  75  g  pomiędzy  24  a  28  tygodniem
ciąży.

Zadanie 0.
Wynik HbA1c (hemoglobina glikowana), wskazuje:

A.  na częstość występowania hiperglikemii,
B.  średnie wartości glikemii w ostatnich 12 tygodniach,
C.  na powtarzające się stany hipoglikemii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Postępowanie w okresie przed zabiegiem operacyjnym, polega na:

A . przerwaniu insulinoterapii u chorych na cukrzycę typu 1
i  2,

B.  braku konieczności wyrównania metabolicznego,
C . nie  ma  konieczności  przeprowadzania  badania  poziomu

cukru we krwi,
D . przesunięciu  planowego  zabiegu,  gdy  cukrzyca  jest

niewyrównana metabolicznie.

Zadanie 0.
Przyczyną hipoglikemii NIE jest:

A .  podanie za dużej dawki insuliny,
B.  podanie za małej dawki insuliny,
C.  niezjedzenie posiłku po podaniu insuliny,
D.  nadmierny wysiłek fizyczny.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do stosowania pochodnych sulfonylomocznika
jest/są:

A.  cukrzyca typu 1,
B.  ciąża,
C.  ostry zawał mięśnia sercowego,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Glukagon można podać:

A.  dożylnie,
B.  podskórnie,
C.  domięśniowo,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
U  chorych  na  cukrzycę,  u  których  w  ciągu  30  lat  nie  pojawiają
się objawy nefropatii, zagrożenie wystąpienia tego powikłania:

A.  zwiększa się,
B.  nie ulega zmianie,
C.  zmniejsza się,
D.  nie występuje.

Zadanie 0.
Odmienność przebiegu choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z
cukrzycą polega na tym, że:

A . rozwija  s ię  w  młodszym  wieku,  z  podobną  częstością  u
kobiet i mężczyzn,

B . rozwija  s ię  u  osób  starszych,  z  podobną  częstością  u
kobiet i mężczyzn,

C.  zdecydowanie częściej rozwija się u mężczyzn,
D.  zdecydowanie częściej rozwija się u kobiet.

Zadanie 0.
Objawy charakterystyczne dla stopy neuropatycznej, to:

A .  stopa ciepła, z zaróżowioną skórą i wyczuwalnym tętnem,
B.  stopa blada, zimna, atroficzna,
C.  stopa z niewyczuwalnym tętnem,
D.  chromanie przestankowe.

Zadanie 0.
Do objawów hipoglikemii NIE należy:

A.  pobudzenie psycho-ruchowe,
B.  drżenie mięśniowe,
C.  zapach acetonu z ust,
D.  skóra wilgotna, zlana potem.

Zadanie 0.
Leczenie  stanu  zapalnego  w  przebiegu  stopy  cukrzycowej,
obejmuje takie elementy, jak:

A.  przymoczki z Rywanolu,
B.  metaboliczne wyrównanie cukrzycy i antybiotykoterapię,
C.  stosowanie maści p/zapalnych,
D.  okłady z Altacetu.



Zadanie 0.
D o  powikłań  mikroangiopatycznych  zalicza  się  poniżej
wymienione, Z WYJĄTKIEM:

A.  retinopatii,
B .  neuropatii,
C .  neuropatycznego owrzodzenia stopy,
D.  zmian miażdżycowych tętnic obwodowych.

Zadanie 0.
Zmiany o typie stawu Charcota, najczęściej występują w okolicy:

A.  pięty,
B.  palców,
C.  śródstopia,
D.  powierzchni grzbietowej stopy.

Zadanie 0.
Objawy charakterystyczne dla śpiączki kwasiczej to:

A . nagłe  wystąpienie  objawów,  zapach  acetonu  z  ust,
drgawki,

B.  wzmożone napięcie mięśniowe, skóra zlana potem,
C . ustąpienie  objawów  po  dożylnym  podaniu  roztworu

glukozy,
D . skóra  sucha,  zapach  acetonu  z  ust,  przyśpieszony

oddech, wielomocz, obniżone napięcie mięśniowe.

Zadanie 0.
Przed  planowaną  koronarografią  wykonywaną  w  celach
diagnostycznych  bądź  terapeutycznych,  należy  Metforminę  przed
zabiegiem:

A.  przyjąć doustnie,
B.  przyjąć przed i po zabiegu,
C.  odstawić na 12 godzin,
D.  odstawić na 48 godzin.

Zadanie 0.
Kryterium wyrównania RR u chorego na cukrzycę, to wartość:

A.  <139/89mm Hg,
B.  <130/80mm Hg,
C.  <135/85mm Hg,
D.  <140/90mm Hg.



Zadanie 0.
N a  początku  leczenia  Metforminą,  mogą  wystąpić  działania
niepożądane, ujawniające się, jako:

A.  wymioty,
B.  pragnienie,
C.  utrata apetytu i metaliczny smak w ustach,
D.  zaparcie.

Zadanie 0.
Węglowodany ze względu na wielkość cząsteczek dzielimy na:

A.  monosacharydy, oligosacharydy i polisacharydy,
B.  monosacharydy, lipidy i oligosacharydy,
C.  polisacharydy, aminokwasy i dekstryny,
D.  monosacharydy, lipidy, polisacharydy.

Zadanie 0.
Żywienie  w  cukrzycy  opracowuje  się  indywidualnie  dla  danego
pacjenta.  Dlatego  podczas  planowania  żywienia,  należy  brać  pod
uwagę:

A.  płeć, wiek i wzrost,
B.  wiek, wzrost oraz rzeczywistą masę ciała,
C . płeć,  wiek,  wzrost,  masę  ciała  rzeczywistą,  należną

masę ciała, aktywność fizyczną (wykonywana praca), oraz
stan  fizjologiczny  (ciąża,  karmienie  piersią)  i  choroby
współistniejące,

D . nie  ma  potrzeby  ustalania  indywidualnego  żywienia  dla
pacjenta chorego na cukrzycę.

Zadanie 0.
Jaki rodzaj bolusa wybieramy w pompie insulinowej w przypadku
posiłku  składającego  się  wyłącznie  z  wymienników
białkowo-tłuszczowych?

A.  bolus złożony,
B.  bolus przedłużony,
C.  bolus normalny,
D.  bolus normalny i przedłużony.

Zadanie 0.
Jakie są okresowe przeciwwskazania do szczepień obowiązkowych u
dzieci z cukrzycą?

A.  zakażenia szczególnie enterowirusami,
B.  zaburzenia metaboliczne,
C.  wiek zachorowania na cukrzycę,
D.  nie ma okresowych przeciwwskazań.



Zadanie 0.
Zjawisko brzasku wywołane jest:

A .  raz niskim, a raz wysokim stężeniem glukozy we krwi,
B . niskim  stężeniem  glukozy  we  krwi  w  nocy,  wysokim

stężeniem glukozy we krwi rano,
C.  zwiększonym wydzielaniem hormonu wzrostu,
D.  wysokim porannym poziomem glukozy we krwi i w moczu.

Zadanie 0.
Która  insulina  reguluje  stężenie  glukozy  we  krwi  przed
pierwszym śniadaniem?

A.  o przedłużonym działaniu wstrzyknięta wieczorem,
B.  krótkodziałająca wstrzyknięta wieczorem,
C.  krótkodziałająca wstrzyknięta rano,
D.  o przedłużonym działaniu wstrzyknięta rano.

Zadanie 0.
2-letnie  dziecko  z  rozpoznaną  cukrzycą  zostało  przyjęte  do
szpitala. Ze względu na ciężki stan zdrowia dziecka:

A . wskazany  jest  pobyt  rodziców  w  szpitalu  przez  cały
okres leczenia,

B . rodzice  nie  mogą  odwiedzać  dziecka,  aby  uniknąć
infekcji,

C.  wskazane są tylko sporadyczne odwiedziny,
D.  wskazane są tylko kontakty telefoniczne.

Zadanie 0.
Jakie badanie świadczy o stopniu wyrównania cukrzycy?

A.  poziom HBA1c,
B.  glukoza po wysiłku,
C.  TG i cholesterol,
D.  C-peptyd.

Zadanie 0.
W czasie insulinoterapii szczególną uwagę należy zwrócić na:

A.  objawy hipoglikemii,
B.  poziom TG,
C.  czynność serca,
D.  wysokość RR.

Zadanie 0.
U osoby chorej na cukrzycę i anoreksję bardzo ważne jest:

A .  prowadzenie intensywnej insulinoterapii,
B.  wyrównanie niedoboru masy ciała,
C.  stosowanie wysiłku fizycznego,
D.  unikanie stresu.



Zadanie 0.
Przed  wyjściem  dziecka  chorego  na  cukrzycę,  na  urodzinowe
przyjęcie koleżanki, mama powinna:

A . uprzedzić  rodziców  koleżanki  o  chorobie  dziecka  i
poinformować  ich  jak  mają  postąpić  w  przypadku
wystąpienia hipoglikemii,

B . n ie  powinna  nikomu  mówić  o  chorobie  dziecka,  aby  nie
psuć zabawy innym,

C.  zaopatrzyć dziecko w Glukagon,
D.  podać dziecku numer pogotowia ratunkowego.

Zadanie 0.
Powikłania w leczeniu pompami insulinowymi u dzieci i młodzieży
wynikają z/ze:

A . zbyt  długiego  utrzymywania  wkłucia  (kaniuli)  w  tkance
podskórnej,

B.  działań ubocznych insuliny,
C.  krótkiego czasu działania analogu insuliny,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 0.
Jak  najlepiej  zabezpieczyć  pacjenta  przed  omyłkowym  podaniem
niewłaściwej  insuliny  w  przypadku  przyjmowania  przez  chorego
dwóch rodzajów insulin?

A.  oznakować opakowanie z insuliną,
B.  oznakować peny np. przylepcem,
C.  zastosować dwa kolory penów,
D . pacjent powinien zmienić wkład z  insuliną przed każdym

jej podaniem.

Zadanie 0.
Poziom  acetonu  w  moczu  u  8-letniego  dziecka  chorego  na
cukrzycę, należy mierzyć:

A.  2 razy dziennie,
B.  zawsze po hipoglikemii,
C . wtedy,  gdy  cukier  we  krwi  jest  powyżej  240  mg% oraz  w

czasie dodatkowej choroby,
D.  raz dziennie, rano.

Zadanie 0.
Dziecko chore na cukrzycę może spożywać:

A.  tylko posiłki specjalnie przygotowane,
B.  prawie wszystkie posiłki spożywane przez rodzinę,
C.  posiłki niskowęglowodanowe i niskokaloryczne,
D.  posiłki tylko gotowane.



Zadanie 0.
Chłopiec  chorujący  na  cukrzycę  wybiera  się  z  rodzicami  na
wczasy do krajów tropikalnych. Przed wyjazdem cała rodzina musi
poddać  się  szczepieniom.  Czy  chłopiec  również  może  być
zaszczepiony?

A.  nie, ponieważ cukrzyca jest przeciwwskazaniem,
B.  tak, w celu uniknięcia dodatkowych zaburzeń,
C . tak,  ale  tylko  w  sytuacji,  gdy  poziomy  cukru  są  w

granicach normoglikemii,
D . tak,  ale  tylko  gdy  poziom  cukru  na  czczo  przez  ostatnie

trzy miesiące nie przekraczał 120 mg%.

Zadanie 0.
O  czym  może  świadczyć  obecność  acetonu  w  moczu  u  dziecka  z
cukrzycą, przy utrzymującym się poziomie cukru w normie?

A.  nocnej hipoglikemii,
B.  nocnej hiperglikemii,
C.  o spożyciu na kolację zbyt dużej ilości węglowodanów,
D.  kolacja była mało kaloryczna.

Zadanie 0.
Jak powinna zachować się mama podczas przygotowywania posiłków
dla 7-letniej córki?

A . przygotowywać  wszystkie  posiłki  sama,  natomiast  córkę
zachęcać aby się przyglądała,

B . pozwolić dziewczynce na przyrządzanie kanapek pod swym
okiem,

C . wszystkie  posiłki,  oprócz  obiadów,  dziewczynka  powinna
przygotowywać sama,

D.  dziewczynka powinna przygotowywać także obiady.

Zadanie 0.
Które objawy świadczą o niedocukrzeniu nocnym?

A.  poranne bóle głowy,
B.  niski poziom cukru na czczo,
C.  obecność acetonu w moczu,
D.  podwyższona temperatura ciała.

Zadanie 0.
W celu właściwego podania insuliny należy:

A.  ująć skórę w fałd,
B.  naciągnąć skórę,
C.  ogrzać miejsce wkłucia,
D.  wymasować miejsce wkłucia.



Zadanie 0.
Jakie  czynniki  powodują  zaburzenia  metaboliczne  u  pacjenta  z
cukrzycą, przygotowywanego do zabiegu operacyjnego?

A.  wyrównanie utraty elektrolitów,
B.  zwiększona diureza,
C.  wysoki poziom hormonów stresu,
D.  choroby współistniejące.

Zadanie 0.
Jakie  znaczenie  ma  leczenie  insuliną,  glukozą,  potasem  w
okresie okołooperacyjnym?

A . zapobieganie  wystąpieniu  infekcji,  zakażenia,
wystąpieniu ketozy,

B . zmniejszenie  ryzyka  zgonu  i  powikłań,  uzyskanie
prawidłowego  gojenia  się  rany,  uniknięcie  hiperglikemii
lub hipoglikemii,

C . zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym oraz uniknięcie
wystąpienia hipoglikemii,

D . profilaktyka  urazów  i  powikłań  związanych  z  zabiegiem
operacyjnym.

Zadanie 0.
Poprzez  jakie  działania  pacjent  z  cukrzycą  i  stopą  cukrzycową,
może odbarczyć miejsce chorobowe?

A . noszenie  specjalnego  obuwia,  dobranego  indywidualnie,
wyposażonego w ochraniacze lub wkładki,

B.  noszenie obuwia z wkładką z gumy piankowej lub gąbki,
C . noszenie  obuwia,  w  którym  znajdują  się  wkładki  z

miękkich, gąbczastych mas plastycznych,
D . noszenie  obuwia  dużego,  o  szerokiej  części  przedniej,

na grubej, elastycznej i przewiewnej podeszwie.

Zadanie 0.
W  trakcie  podawania  insuliny  w  dożylnym  wlewie  w  pompie
infuzyjnej, pielęgniarka powinna:

A . monitorować  glikemię  i  prowadzić  dokumentację
diabetologiczną,

B.  monitorować RR i wpisywać w kartę gorączkową,
C.  monitorować tętno i wpisywać w kartę bilansu płynów,
D.  rozmawiać z pacjentem.



Zadanie 0.
Pacjent  56-letni,  z  cukrzycą,  ma  przeprowadzaną  operację,
usunięcia  wrzodu  dwunastnicy.  Obserwując  pacjenta  w  czasie
przebiegu  operacji  pielęgniarka  powinna  zwrócić  uwagę  na
poziom:

A.  glukozy,
B.  HBA1c,
C.  acetonu w moczu,
D.  fruktozaminy.

Zadanie 0.
P o  wykonaniu  choremu  z  cukrzycą  nacięcia  i  drenażu  ropnia,
konieczna jest:

A .  częsta kontrola ciśnienia tętniczego krwi,
B.  kontrola ilości wydalanego moczu,
C.  częsta kontrola poziomu glukozy we krwi,
D.  kontrola tętna co 15 minut.

Zadanie 0.
Pacjentka  z  cukrzycą,  z  otyłością  i  nadciśnieniem  tętniczym,
trafiła do oddziału chirurgicznego na planowany zabieg z powodu
zapalenia  woreczka  żółciowego.  Ponieważ  chora  cierpi  na
nadciśnienie  tętnicze  krwi,  lekarz  zalecił  kontrolę  ciśnienia
tętniczego.  Na  co  pielęgniarka  powinna  zwrócić  uwagę,  aby
pomiar ciśnienia tętniczego krwi był prawidłowy?

A.  aby wykonać pomiar w pozycji leżącej,
B.  na odpowiednią szerokość mankietu,
C.  na wykonanie pomiaru w warunkach ciszy i spokoju,
D.  przed pomiarem RR powinna podać środek uspakajający.

Zadanie 0.
Pacjent  chorujący  od  5  lat  na  cukrzycę  typu  2,  przebywa  w
szpitalu  na  obserwacji.  Co  powinna  zrobić  pielęgniarka  w
pierwszej  kolejności  jeżeli  pacjent  zgłasza  bóle  głowy  i
pocenie się:

A . zmierzyć  temperaturę  i  podać  środki  obniżające  ciepłotę
ciała,

B.  zmierzyć poziom glukozy we krwi,
C.  wywietrzyć salę i podać środki przeciwbólowe,
D.  podać chłodne płyny do picia.



Zadanie 0.
C o  powinna  uwzględnić  pielęgniarka  w  przygotowaniu  pacjenta
chorego na cukrzycę do laparotomii spowodowanej stanem nagłym?

A . kilkugodzinne  nawadnianie,  wyrównanie  zaburzeń
metabolicznych,

B . zabieg  musi  być  wykonany  natychmiast,  niezależnie  od
stopnia wyrównania cukrzycy,

C.  monitorowanie glikemii i innych parametrów życiowych,
D.  dożylne leczenia insuliną i glukozą.

Zadanie 0.
Zmieniając  opatrunek  na  ranie  pooperacyjnej  po  amputacji
palucha,  pielęgniarka  wykorzystuje  czas  na  edukację  chorego  w
zakresie  pielęgnacji  stóp.  W  celu  ogrzania  stóp  pielęgniarka
poleca choremu:

A.  noszenie bawełnianych skarpet,
B.  rozgrzewanie termoforem,
C.  gorące kąpiele,
D.  stosowanie poduszki elektrycznej.

Zadanie 0.
Pacjent leczony insuliną 4 x dziennie będzie operowany z powodu
wrzodów  żołądka.  Wieczorem,  dzień  przed  zabiegiem  lekarz
zmodyfikował dawki insuliny. W przypadku wystąpienia obniżenia
cukru poniżej 60 mg%, pielęgniarka powinna:

A.  podać słodką herbatę do wypicia,
B.  podłączyć 5% glukozę,
C.  podać posiłek, np. kanapkę z dżemem lub miodem,
D.  podać glukagon.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  70,  po  zabiegu  operacyjnym,  jest  bardzo
niespokojna,  nie  chce  przyjmować  płynów  doustnych,  ciągle
wyrywa sobie kroplówkę. Pielęgniarka powinna obserwować chorą w
kierunku śpiączki hiperosmolalnej. Jakie objawy będą świadczyły
o tego rodzaju śpiączce?

A.  skąpomocz,
B.  bardzo niski poziom glukozy we krwi,
C.  wielomocz,
D.  bóle w okolicy serca.



Zadanie 0.
Pacjent  z  cukrzycą,  jest  w  drugiej  dobie  po  zabiegu  amputacji
palucha. Jakie działania powinna podjąć pielęgniarka?

A.  aktywizować chorego do samoopieki,
B.  zalecić bezwzględne leżenie,
C.  kontrolować parametry życiowe co 1h,
D.  dbać o to, aby pacjent miał zapewnioną ciszę i spokój.

Zadanie 0.
Kiedy mogą być wykonywane u chorego na cukrzycę "małe" zabiegi
chirurgiczne  niewymagające  przerwania  żywienia  doustnego  np.
ekstrakcja zęba, nacięcie ropnia?

A . p o  wstrzyknięciu  zwykłej  dawki  insuliny  i  po  spożyciu
śniadania,

B . p o  otrzymaniu  przez  pacjenta  insuliny  i  pozostawieniu
go na czczo,

C . p o  pozostawieniu  pacjenta  na  czczo  bez  podania
insuliny,

D.  nie ma specjalnego przygotowania.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  zmienia  pacjentowi  z  cukrzycą  opatrunek  na  ranie
pooperacyjnej  po  amputacji  palucha.  Obserwując  ranę  zwraca
uwagę na:

A.  wielkość i głębokość rany,
B.  rodzaj wydzieliny i wielkość rany,
C.  samopoczucie chorego,
D.  temperaturę ciała w okolicy rany.

Zadanie 0.
Jak wzrokowo można rozróżniać insuliny ludzkie?

A . krótko  i  szybkodziałająca  jest  zawiesiną,  a  o
przedłużonym i długodziałająca klarowna,

B . krótkodziałająca  jest  klarowna,  a  o  przedłużonym
działaniu jest zawiesiną,

C.  zarówno krótko jak i długodziałająca są klarowne,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 0.
Edukując pacjenta stosującego metodę funkcjonalnej intensywnej
insulinoterapii,  u  którego  występuje  hipoglikemia  nocna,  należy
zalecić:

A . oznaczenie  glikemii  nocnej,  zmniejszenie  dawki  insuliny
długodziałającej  (o  przedłużonym  czasie  działania)
przed  snem,  zjedzenie  przed  snem  dodatkowego  posiłku
zawierającego  wolno  wchłaniające  się  białko  i
węglowodany,

B . zmniejszenie  dawki  insuliny  długodziałającej  (o
przedłużonym czasie działania) przed snem,

C . zjedzenie  przed snem dodatkowego posiłku zawierającego
wolno wchłaniające się białko i węglowodany,

D . oznaczenie  glikemii  przed  snem,  jeżeli  wynik  jest  w
granicach normy nie należy podejmować żadnych działań.

Zadanie 0.
Najczęstszymi błędami w edukacj jest/są:

A.  szkolenia nieadekwatne do potrzeb i możliwości chorego,
B . zbyt  krótki  czas  szkolenia,  stosowanie  głównie  metody

wykładu,
C . nierealistyczne  cele  i  zbyt  duże  wymagania;  podejście

autorytarne;  przekonanie,  że  można  osiągnąć
wystarczającą  wiedzę  umiejętności  na  podstawie
samodzielnego czytania broszur, książek, instrukcji,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Do czynników wpływających na skuteczność edukacji, należą:

A . cechy  pacjenta,  czynniki  psychiczne,  czynniki  zależne
od zespołu edukacyjnego, czynniki socjoekonomiczne,

B.  cechy pacjenta, czynniki psychiczne,
C . czynniki  psychiczne,  czynniki  zależne  od  zespołu

edukacyjnego, czynniki socjoekonomiczne,
D . cechy  pacjenta,  czynniki  socjoekonomiczne,  czynniki

zależne od zespołu edukacyjnego.

Zadanie 0.
Po podaniu insuliny należy:

A.  rozmasować miejsce podania,
B.  zdezynfekować spirytusem miejsce podania leku,
C.  odczekać ok. 10 sekund zanim wyciągnie się igłę,
D.  nie ma specjalnych zaleceń.



Zadanie 0.
Spożycie alkoholu może wiązać się, z:

A .  hipoglikemią,
B.  hiperglikemią,
C.  początkowo z hiperglikemią a następnie z hipoglikemią,
D.  nie ma wpływu na poziom glikemii.

Zadanie 0.
Analogiem insuliny ludzkiej jest:

A .  Insulina Actrapid,
B.  Insulina NovoRapid,
C.  Insulina GensulinR,
D.  Insulatard.

Zadanie 0.
Hemoglobina glikowana odzwierciedla stężenie glukozy we krwi  w
ciągu poprzednich:

A.  100 dni,
B.  120 dni,
C.  130 dni,
D.  150 dni.

Zadanie 0.
Edukacja chorych na cukrzycę typu 1, powinna obejmować:

A . zasady  samokontroli,  naukę  wykonywania  iniekcji
insuliny i regulowania dawek,

B . rozpoznawanie  hipoglikemii,  umiejętność  je j  prewencji  i
leczenia  oraz  umiejętność  oceny  wpływu  wysiłku
fizycznego na stężenie glukozy,

C . podstawy  prawidłowego  żywienia  i  ocenę  wpływu
składników  pożywienia  na  poziom  glikemii  i
zapotrzebowania na insulinę,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
D o  zasad  postępowania  zapobiegającego  zespołowi  stopy
cukrzycowej zalicza się poniżej wymienione, Z WYJĄTKIEM:

A.  normalizacji glikemii,
B.  codziennego oglądania stóp,
C.  właściwego doboru obuwia,
D.  codziennej kąpieli powyżej 15 minut.



Zadanie 0.
Jednym  z  etapów  edukacji  jest  edukacja  podstawowa.  Zadaniem
osoby prowadzącej na tym poziomie jest:

A . wyposażenie  pacjenta  w  taki  zasób  wiedzy  i
umiejętności,  który  pozwoli  na  pełniejsze  uczestnictwo
w procesie leczenia i samokontroli,

B . wyposażenie  pacjenta  w  informacje  i  umiejętności
zapewniających  mu  bezpieczeństwo  na  co  dzień,  tak  aby
można uniknąć ostrych powikłań cukrzycy,

C . wyposażenie pacjenta w wiedzę umożliwiającą samodzielną
modyfikację leczenia i rozwiązywania problemów,

D . powtarzanie  i  poszerzanie  pewnych  zagadnień,
motywowanie do właściwych zachowań.

Zadanie 0.
Celami edukacji terapeutycznej, są:

A . wpływ na wiedzę o chorobie, postawę wobec niej,  zmiana
rol i  pacjenta  z  biernego  "wykonawcy"  zleceń  na
aktywnego, współodpowiedzialnego i współuczestniczącego
w  procesie  terapii,  nadrzędnym  zadaniem  jest  poprawa
jakości życia chorego na cukrzycę,

B . poinstruowanie o właściwych zachowaniach wobec sytuacji
kryzysowych  -  przedstawienie  gotowych  projektów;
decydowanie  za  pacjenta  o  dawkach  leków
hipoglikemizujących,  i lości  i  kaloryczności  spożywanych
posiłków (pacjent biernym wykonawcą zaleceń),

C . poszerzenie  wiedzy  pacjenta  z  zakresu  jednostki
chorobowej i samokontroli,

D.  osiągniecie większej samodzielności przez pacjenta.

Zadanie 0.
Programy  edukacyjne  dotyczące  samokontroli  glikemii  powinny
uwzględnić:

A . docelowe  wartości  glikemii,  plan  kontroli  glikemii,
naukę  prawidłowego  przeprowadzania  badań,  właściwą
rejestrację otrzymanych wyników, zasady wykorzystywania
wyników w modyfikacji terapii,

B . zdefiniowanie  docelowych  wartości  glikemii,  plan
kontroli glikemii,

C . plan  kontroli  glikemii,  nauka  prawidłowego
przeprowadzania badań, właściwa rejestracja otrzymanych
wyników,

D . nauka  prawidłowego  przeprowadzania  badań,  właściwa
rejestracja otrzymanych wyników, zasady wykorzystywania
wyników w modyfikacji terapii.



Zadanie 0.
Z e względu na progresywny charakter cukrzycy typu 2 w edukacji,
należy:

A . zachęcać  chorego  do  utrzymania  dotychczasowej  masy
ciała,

B . przygotowywać  pacjenta  do  przejścia  na  leczenie
insuliną,

C . wskazywać na zrównoważone przyjmowanie węglowodanów
prostych i złożonych,

D.  szukać alternatywnych metod leczenia.

Zadanie 0.
Przy zaplanowanym całodziennym wysiłku fizycznym (chodzenie po
górach), dawkę insuliny bazy długodziałającej:

A .  zmniejsza się o 3 jednostki insuliny,
B.  zmniejsza się o 50% z zaleconej dawki,
C.  redukuje się o 10 - 40%,
D.  pozostawia się bez korekty.

Zadanie 0.
Jaki  rodzaj  aktywności  fizycznej  należy  zalecić  pacjentowi
chorującemu  na  cukrzycę,  u  którego  lekarz  nie  stwierdził
przeciwwskazań?

A . przeciąganie  l iny,  podnoszenie  ciężarów,  jazda  na
rowerze, jogging,

B . turystykę,  marsz,  jogging,  pływanie,  badminton,  jazdę
na rowerze,

C.  jazdę na rowerze, pływanie, podnoszenie ciężarów,
D . przeciąganie  l iny,  turystykę,  marsz,  badminton,  jazdę

na rowerze.

Zadanie 0.
Zapas insuliny należy przechowywać w temperaturze:

A.  pokojowej,
B.  10 - 15 stopni Celsjusza,
C.  0 - 12 stopni Celsjusza,
D.  2 - 8 stopni Celsjusza.

Zadanie 0.
Edukując pacjenta z nowo rozpoznaną cukrzycą, w doborze formy
kształcenia bierze się pod uwagę:

A.  zdolności percepcyjne pacjenta,
B.  typ cukrzycy,
C.  reakcję na chorobę,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Samodzielne zmiany w doborze leków doustnych lub dawek insuliny
możne korygować chory w granicach:

A.  5-10% dawki,
B.  5-15% dawki,
C.  10-20% dawki,
D.  10-25% dawki.

Zadanie 0.
Insulinę szybko i krótkodziałającą zaleca się podawać, w:

A.  powłoki brzuszne,
B.  udo,
C.  pośladek,
D.  ramię.

Zadanie 0.
Błędy samokontroli glikemii wynikają, z:

A . wykonywania pomiarów poziomu cukru posługując się złymi
paskami testowymi,

B . nieumiejętności prawidłowego wykonania pomiaru poziomu
cukru,

C.  niesprawności glukometru,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
D o  mechanizmów  przyspieszających  rozwój  i  postęp  nefropatii
cukrzycowej należy:

A.  zła kontrola metaboliczna cukrzycy,
B.  białkomocz,
C.  nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Wysoki indeks glikemiczny pokarmu, powoduje:

A.  wolny wzrost glikemii,
B.  szybkie podwyższenie poziomu cukru,
C.  nie ma wpływu,
D.  średni wzrost glikemii.



Zadanie 0.
W programie nauczania przewlekle chorych należy uwzględnić:

A . konieczność  dostarczania  indywidualnie  zróżnicowanych
informacji,

B . konieczność  dostarczania  praktycznych  i  niezbędnych
informacji,

C . konieczność  dostarczania  indywidualnie  zróżnicowanych
informacji,  konieczność  dostarczania  praktycznych  i
niezbędnych  informacji,  konieczność  wysłuchiwania
opinii chorego, właściwy wybór informacji,

D . konieczność  wysłuchiwania  opinii  chorego,  właściwy
wybór informacji.

Zadanie 0.
Negatywne konsekwencje konfliktów, to:

A.  zmuszenie do poszukiwania innych rozwiązań,
B . ujawnienie  istniejących  i  nieuświadomionych,

niezwerbalizowanych nieporozumień,
C.  zmuszenie do formułowania poglądów i argumentów,
D . powstanie  podziałów  między  osobami  o  odmiennych

poglądach na temat przedmiotu konfliktów.

Zadanie 0.
Skuteczne radzenie sobie ze stresem, uwarunkowane jest:

A .  czynnikami osobowościowymi,
B.  stopniem otrzymanego wsparcia społecznego,
C . nabytą  umiejętnością  radzenia  sobie  w  sytuacjach

trudnych,
D.  wszystkimi wymienionymi.

Zadanie 0.
Edukacja zdrowotna, to:

A . przekazywanie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do
zachowań korzystnych dla zdrowia,

B . proces,  w  którym  ludzie  uczą  się,  jak  dbać  o  własne
zdrowie i zdrowie społeczności, w której żyją,

C . aktywizowanie ludzi do wzmacniania własnego potencjału
zdrowia i podejmowania działań prozdrowotnych,

D.  umożliwienie ludziom decydowania o sprawach zdrowia.

Zadanie 0.
Podające metody nauczania, to:

A .  referat, wykład problemowy, ćwiczenia,
B.  wykład informacyjny, odczyt, instruktaż,
C.  seminarium, metoda przypadków, referat,
D.  opis, seminarium, referat, dyskusja dydaktyczna.



Zadanie 0.
Wsparcie społeczne jest to:

A . wszelkiego  rodzaju  dostępna  pomoc  płynąca  z  powiązań
człowieka z innymi ludźmi, grupami bądź instytucjami,

B . pomoc  udzielana  ludziom  ze  strony  instytucji
społecznych,

C . pomoc  w  przystosowaniu  do  życia  społecznego  i
wywiązywania  się  z  ról  społecznych  osób
niepełnosprawnych oraz po ciężkiej chorobie,

D . wspieranie  rozwoju  stowarzyszeń  oraz  grup
samopomocowych  oraz  ich  uczestnictwa  w  życiu
społecznym.

Zadanie 0.
Co oznacza proces stygmatyzacji?

A . silnie  negatywną  tożsamość,  którą  społeczeństwo
naznacza daną osobę,

B . emocjonalnie pozytywną postawę środowiska wobec osoby
chorej lub niepełnosprawnej,

C.  integrację z osobą chorą lub niepełnosprawną,
D.  pewien rodzaj wsparcia społecznego.

Zadanie 0.
Prawa pacjenta wywodzą się z:

A .  praw człowieka,
B.  ustroju politycznego państwa,
C.  systemu ochrony zdrowia,
D.  sytuacji ekonomicznej społeczeństwa.

Zadanie 0.
Pacjent  ma  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  uczestnictwo  w
eksperymencie medycznym:

A.  w każdym stadium trwania eksperymentu,
B.  tylko w okresie przed wyrażeniem zgody pisemnej,
C . tylko  przed  rozpoczęciem  działań  istotnych  dla

eksperymentu,
D.  nie ma takiego prawa.

Zadanie 0.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

A .  więzią służbową,
B.  jednością kierownictwa,
C.  podziałem pracy,
D.  delegowaniem.



Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Planowanie  zatrudnienia  pielęgniarek/położnych  w  zakładach
opieki zdrowotnej powinno opierać się na:

A.  spełnieniu norm europejskich,
B . dostosowaniu  rozmiarów  zatrudnienia  do  wskaźników

krajowych,
C.  oszacowaniu możliwości płacowych firmy,
D . ocenie  jakościowego  i  i lościowego  zapotrzebowania

zakładu.

Zadanie 0.
Budżet to:

A . szczegółowy plan sformułowany w kategoriach finansowych
dla  wykonania programu czynności  w określonym czasie,
wyszczególnia  spodziewane  dochody,  podając  ich  źródło
oraz wydatki, podając ich cel,

B . proces  polegający  na  projektowaniu i  wdrażaniu  działań,
które  kształtują  system  finansowy  w  organizacji
charakterystyczny dla planów długoterminowych,

C . szczegółowy  plan  finansowy  określający  wydatki
poszczególnych  działów  w  określonym  czasie,
zatwierdzony przez kierownictwo,

D . szczegółowy  plan  finansowy  minimalizacji  kosztów
własnych organizacji w celu obniżenia ceny świadczonych
usług i zwiększenia sprzedaży.

Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.



Zadanie 0.
Śmiertelność to iloraz liczby:

A . zgonów z  powodu  danej  choroby  do  l iczby  chorych  na  tę
chorobę w tym samym czasie,

B.  zgonów do liczby osób zdrowych na danym terenie,
C.  zdrowych do liczby zgonów,
D . chorych  na  daną  chorobę  do  l iczby  zgonów z  powodu  tej

choroby.

Zadanie 0.
Kto  jest  płatnikiem  za  świadczenia  zdrowotne  udzielone  w
podstawowej opiece zdrowotnej dla osób ubezpieczonych?

A.  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE: Prowadząc wywiad dotyczący chorób
przebytych  należy  uwzględnić  pytania,  które  pozwolą  pozyskać
informacje dotyczące:

A.  chorób wieku dziecięcego, szczepień,
B.  hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
C.  chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
D.  przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.



Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  "w  krzyżu"  przy  pochylaniu  się  oraz  bóle  łydek
podczas  dłuższych  spacerów.  Uwagę  zwraca  także  ochłodzenie
kończyn dolnych. U pacjenta należy zbadać tętno na tętnicach:

A.  udowych i grzbietowych stóp,
B.  podkolanowych i piszczelowych tylnych,
C.  podkolanowych i piszczelowych przednich,
D.  Prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Obserwując  u  chorego  nagły  spadek  skurczowego  ciśnienia
tętniczego  poniżej  90  mmHg,  szybkie  nitkowate  tętno,
zaczerwienienie  lub  pokrzywkę skórną,  biegunkę,  cechy  obturacji
dróg  oddechowych,  zaburzenia  świadomości  oraz  wcześniej
zgłoszone bóle brzucha, podejrzewamy w pierwszej kolejności:

A .  zatrucie pokarmowe,
B.  zatrucie alkoholem etylowym,
C.  wstrząs anafilaktyczny,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 0.
Podczas  postępowania  resuscytacyjnego  muszą  być  rozważone
potencjalnie  odwracalne  przyczyny  nagłego  zatrzymania  krążenia
(4H i 4T). Do analizowanych 4T NIE należy/ą:

A.  tamponada serca,
B.  toksyczne substancje,
C.  tromboembolia (masywny zator tętnicy płucnej),
D.  tężyczka.

Zadanie 0.
Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku:

A.  nacieku zapalnego płuc,
B.  guza płuc,
C.  marskości płuca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?

A . w  czwartej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie
prawej,

B.  gdziekolwiek w okolicy serca,
C . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  prawej  stronie

mostka,
D . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  lewej  stronie

mostka.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
Zmiana  skórna  wypełniona  treścią  ropną,  jest  określana
potocznie jako:

A.  krosta,
B.  pęcherzyk,
C.  grudka,
D.  plamka.

Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  rozpoznaniu  zapalenia  żył  głębokich  należy
zastosować:

A . uniesienie  i  unieruchomienie  kończyny,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

B . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

C.  uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę,
D . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki

przeciwbólowe, kortykosteroidy.

Zadanie 0.
Badając  palpacyjnie  okolicę  uderzenia  koniuszkowego  należy
wziąć  pod  uwagę  efekt  jego  przemieszczenia.  Stwierdzenie
przesunięcia  uderzenia  koniuszkowego  w  lewą  stronę,  może
przemawiać za:

A.  tętniakiem aorty wstępującej,
B.  niedomykalnością zastawki trójdzielnej,
C.  przerośnięciem komór serca,
D.  nadciśnieniem płucnym.



Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
Przy  zaburzeniach  przewodzenia  bodźców  w  uchu  prawym,
spowodowanych np. zanieczyszczeniami w przewodzie słuchowym, w
próbie Webera pacjent:

A .  będzie słyszał lepiej uchem lewym,
B.  będzie słyszał lepiej uchem prawym,
C.  będzie słyszał w obu uszach jednakowo,
D.  nie będzie słyszał wcale.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Pacjentka  l .  25  zgłasza  kłujący,  si lny  ból  w  okolicy  podbrzusza
lewego.  Podczas  badania  pacjentki  per  vaginam  zwracają  naszą
uwagę szarobiałe, wodniste upławy o rybim zapachu. W wywiadzie
pacjentka  nie  podaje  świądu  ani  bolesności  pochwy.  Opisane
objawy dotyczą zapalenia pochwy pochodzenia:

A.  drożdżakowego,
B.  rzęsistkowego,
C.  bakteryjnego,
D.  zanikowego.



Zadanie 0.
Test odwracalności obturacji oskrzeli jest wykonywany za pomocą
pomiaru  spirometrycznego  przed  i  po  podaniu  leku
rozszerzającego oskrzela. Jest dodatni w przypadku:

A.  odmy,
B.  sarkoidozy,
C.  astmy oskrzelowej,
D.  gruźlicy.

Zadanie 0.
Podczas  diafanoskopii  wyczuwalnego  tworu  w  obrębie  moszny,
uzyskany efekt rozświetlenia może sugerować:

A.  obecność guza nowotworowego,
B.  obecność krwi,
C.  obecność wodniaka jądra,
D.  stan fizjologiczny.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  stworzyła  teorię,  która  zaliczana  jest  do
kategorii:

A .  środowiska,
B.  potrzeb,
C.  systemów,
D.  interakcji.

Zadanie 0.
W  Teorii  Betty  Neuman  trzeci  etap  procesu  pielęgnowania  NIE
obejmuje:

A.  interwencji pielęgniarskich w kategorii prewencji,
B.  oceny czy wystąpiły pożądane zmiany,
C.  określenia celów i wyników pielęgnowania,
D.  rozpoznanie środowiska i gromadzenia danych.



Zadanie 0.
Do metod problemowych nauczania NIE należy:

A.  prelekcja techniczna,
B.  uczenie aktywizujące,
C.  wykład problemowy,
D.  dyskusja dydaktyczna.

Zadanie 0.
Testy wystandaryzowane wykorzystywane w badaniach naukowych nie
powinny być:

A.  trafne,
B.  rzetelne,
C.  czułe,
D.  nieznormalizowane.

Zadanie 0.
Pierwszy Wydział Pielęgniarstwa powołano, w:

A.  Gdańsku,
B.  Warszawie,
C.  Poznaniu,
D.  Lublinie.

Zadanie 0.
W  Polsce,  podwaliny  do  powstania  pielęgniarstwa  w  opiece
domowej, wprowadziła:

A.  Hanna Chrzanowska,
B.  Maria Epsteinówna,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.

Zadanie 0.
Do jakiej grupy programów zalicza się Windows?

A.  bazy danych,
B.  systemu operacyjnego,
C.  edytoru tekstu,
D.  programu graficznego.



Zadanie 0.
Arkusz kalkulacyjny jest to:

A . program,  wykonujący  obliczenia  podobne  do  tych,  które
wykonuje kalkulator,

B . program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w
postaci tekstu, liczb,

C . program  do  kalkulowania  kosztów  budowy  budynków
mieszkalnych,  zużycia  materiałów,  np.  i lość  potrzebnych
pustaków, arkusze blachy itp.,

D . arkusz  papieru,  zawierający  tabelę  z  różnorodnymi
danymi liczbowymi.

Zadanie 0.
Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

A .  zbiór kart informacyjnych,
B.  zestaw cyfrowych nośników informacji,
C.  jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze,
D.  żadne z powyższych.



PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE
TEST NR 130812
GRUPA 1
Zadanie 0.
D o  zadań  poradni  diabetologicznych  działających  na  obszarze
Polski należy:

A . realizowanie  szkoleń  w  zakresie  samokontroli  i
prawidłowego stylu życia,

B . podejmowanie  działań  zmierzających  do  rozwoju  opieki
środowiskowej,  społecznej  oraz  prawnej  uwzględniającej
potrzeby chorego na cukrzycę,

C . współpracowanie  ze  stowarzyszeniami  i  organizacjami
działającymi na rzecz osób chorych na cukrzycę,

D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 0.
Celem  pobytu  dziecka  z  cukrzycą  typu  1  w  oddziale
specjalistycznym jest:

A . ocena  i  poprawa  stanu  wyrównania  cukrzycy,
rehabilitacja,  utrzymanie  ciągłości  ogólnego  rozwoju
intelektualnego  i  kulturalnego,  aktywna  edukacja  osoby
z cukrzycą,

B . odpoczynek,  poczucie  bezpieczeństwa,  aktywność
fizyczna, edukacja diabetologiczna,

C . ocena  i  poprawa  stanu  wyrównania  cukrzycy,  nabycie
wiedzy  z  zakresu  radzenia  sobie  z  cukrzycą  w  domu,
rekreacja, wypoczynek i rehabilitacja,

D . wypoczynek, zabawa, aktywność fizyczna,  kontynuowanie
nauki szkolnej, poczucie bezpieczeństwa.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  rodzajów  kształcenia  nadaje  pielęgniarce
prawo do wykonywania badania fizykalnego?

A.  kurs specjalistyczny,
B.  szkolenie specjalizacyjne,
C.  kurs dokształcający,
D.  kurs kwalifikacyjny.

Zadanie 0.
Kto  powinien  uczestniczyć  w  zespole  medycznym,  który  będzie
opiekował się chorym na cukrzycę?

A.  lekarz diabetolog, pielęgniarka dyplomowana, psycholog,
B . lekarz medycyny, pielęgniarka dyplomowana, konsultanci

innych specjalności,
C . lekarz  diabetolog,  pielęgniarka  diabetologiczna,

dietetyk, psycholog,
D . lekarz  pediatra,  pielęgniarka  diabetologiczna,

dietetyk.



Zadanie 0.
Jakie zadania terapeutyczne powinna podjąć pielęgniarka w pracy
z osobami z cukrzycą i ich rodzinami?

A . przygotowanie  przez  edukację  grupową  do  kierowania
chorobą po opuszczeniu szpitala,

B . przygotowanie standardu postępowania pielęgnacyjnego w
zapobieganiu powikłaniom stopy cukrzycowej,

C.  edukacja w kierunku zapobiegania innym chorobom,
D . narzucenie  pewnych  reguł,  do  których  pacjenci  i  ich

rodziny powinni się dostosować.

Zadanie 0.
Działaniem celowym w profilaktyce cukrzycy typu 2 jest:

A . zmniejszenie  zapadalności  na  cukrzycę  wśród  osób
predysponowanych lub o zwiększonym ryzyku zachorowania,

B.  jak najszybsze wykrycie choroby,
C . zapobieganie  powikłaniom  związanym  z  chorobą

podstawową,
D.  tylko wczesne wykrywanie choroby.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  czynników  są  strategiczne  przy  ocenie
kosztów leczenia osób chorych na cukrzycę?

A.  ograniczenie liczby wizyt w poradni diabetologicznej,
B . edukacja  w  kierunku  zapobiegania  powikłaniom  w

cukrzycy,
C.  zmniejszenie częstości badania hemoglobiny glikowanej,
D . instruktaż  w  zakresie  podawania  insuliny,  czas

przeznaczony na dostarczanie materiałów edukacyjnych o
cukrzycy.

Zadanie 0.
W  zapewnieniu  wysokiej  jakości  medycznej  i  organizacyjnej
opieki diabetologicznej niezbędne jest:

A . zapewnienie  kadrowych  i  ekonomicznych  gwarancji
doskonalenia  opieki  diabetologicznej,  ukierunkowanie  na
diabetologię opartą na medycznych dowodach naukowych,

B . gwarancja  pełnej  dostępności  do  nowoczesnej  opieki
diabetologicznej  zgodnie  ze  wskazaniami  medycznymi,
kompleksowość tej opieki, obejmująca także prewencję,

C . zapewnienie  jawności  ekonomicznej  warunków  opieki,
gwarancja  nadzoru  specjalistycznego,  pozarządowe
wsparcie  ekonomiczno-społeczne:  rozwój  fundacji,  nowe
działania  organizacji  społecznych  we  wspieraniu
lecznictwa,

D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Jakie  działania  niezbędne  są  do  uwzględnienia  w  procesie
pielęgnowania osób chorych na cukrzycę?

A . planowanie  sposobów  zaspakajania  potrzeb,  zapewnienie
wykonywania  zaplanowanego  postępowania  oraz  ocena
osiąganych efektów,

B . pomoc pacjentowi w podejmowaniu przez niego aktywności
prowadzącej do poprawy zdrowia,

C . zaspokojenie  indywidualnych  potrzeb  zdrowotnych
człowieka ujmowanego jako bio-psycho-społeczna jedność,

D . organizowanie  wyposażenia  placówki  celem  zapewnienia
wykonania  planowanych  działań
pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Zadanie 0.
Jednym  z  dodatkowych  celów  leczenia  cukrzycy  jest  utrzymanie
BMI:

A.  < 25 kg/m2,
B.  < 20 kg/m2,
C.  < 30 kg/m2,
D.  > 25 kg/m2.

Zadanie 0.
U pacjenta z glikemią na czczo w zakresie 100-125 mg/dl:

A .  rozpoznaje się cukrzycę,
B . rozpoznaje  s ię  nieprawidłową  glikemię  na  czczo  i  należy

wykonać doustny test tolerancji glukozy (OGTT),
C . rozpoznaje  s ię  stan  przedcukrzycowy i  nie  podejmuje  się

żadnych działań,
D.  wynik jest prawidłowy.

Zadanie 0.
Kryteriami wyrównania cukrzycy są:

A . HbA1c,  gospodarka  lipidowa,  ciśnienie  tętnicze  krwi,
glikemia  na  czczo  i  przed  posiłkami,  glikemia
poposiłkowa,

B . HbA1c,  glikemia  na  czczo  i  przed  posiłkami,  glikemia
poposiłkowa,

C . gospodarka  lipidowa,  glikemia  na  czczo  i  przed
posiłkami, glikemia poposiłkowa,

D . HbA1c,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  glikemia  na  czczo  i
przed posiłkami, glikemia poposiłkowa.



Zadanie 0.
Wchłanianie wstrzykniętej podskórnie insuliny zależy od:

A . tkanki  tłuszczowej,  stężenia  oraz  typu  i  rodzaju
insuliny, temperatury otoczenia,

B . dawki  insuliny,  miejsca  i  głębokości  wykonania
iniekcji,

C.  ćwiczeń fizycznych, wieku,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 0.
Metoda  funkcjonalnej  intensywnej  insulinoterapii  (FIT)
realizowana jest przez:

A . wielokrotne  wstrzyknięcia  insuliny  krótko  lub
szybkodziałającej  przed  głównymi  posiłkami,  a  także
podawanie insuliny bazowej 1-2 razy dziennie,

B . wielokrotne  wstrzyknięcia  insuliny  krótko  lub
szybkodziałającej  przed  głównymi  posiłkami,  oraz
podawanie insuliny bazowej 1-2 razy dziennie; podskórną
infuzję z zastosowaniem osobistej pompy,

C . wstrzykiwanie mieszanek insulinowych lub analogowych 2
razy  dziennie  oraz  dodatkowo  wstrzykiwanie  insuliny
krótkodziałąjącej przed obiadem,

D . stosowanie  podskórnej  infuzji  z  zastosowaniem  osobistej
pompy.

Zadanie 0.
Prewencja pierwotna cukrzycy polega na:

A . ukierunkowaniu ogólnopopulacyjnym poprzez wprowadzenie
prozdrowotnych  zmian  do  trybu  życia,  ograniczenie
zaburzeń  środowiskowych  wpływających  na  zagrożenie
wystąpienia  cukrzycy  oraz  na  ukierunkowaniu
selektywnym,  polegającym  na  stosowaniu  prewencji  w
wypadku  jednostek  lub  grup  odznaczających  się
szczególnie wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzycę,

B . badaniach  przesiewowych  w  kierunku  cukrzycy,  które
należy  przeprowadzić  raz  w  ciągu  trzech  lat  u  każdej
osoby powyżej 45 roku życia oraz niezależnie od wieku u
osób z grup ryzyka,

C . zapobieganiu  lub  ograniczeniu  powstawania  późnych
powikłań cukrzycy,

D.  prawidłowa odpowiedź A i B.



Zadanie 0.
Młoda kobieta jest w piątym miesiącu ciąży. W je j moczu wykryto
cukier. Jakie powinno być postępowanie w tej sytuacji?

A.  włączyć leczenie insuliną,
B.  wykonać badanie w kierunku zróżnicowania glukozurii,
C .  ograniczyć w diecie węglowodany do 200g/24h,
D.  włączyć leczenie lekami doustnymi hipoglikemizującymi.

Zadanie 0.
Pomocnym we wczesnym wykrywaniu cukrzycy typu 2 u osób z grupy
ryzyka jest:

A .  wprowadzenie obowiązkowych badań glukozy 1 x do roku,
B.  prowadzenie kontroli masy ciała,
C.  kontrola poziomu glukozy we krwi w czasie infekcji,
D.  kontrola ketonurii 1 x na pół roku.

Zadanie 0.
Jaka  grupa  badań  ma  główne  znaczenie  dla  ostatecznego
rozpoznania cukrzycy?

A.  badania laboratoryjne,
B.  badania przedmiotowe,
C.  analiza informacji uzyskanych od pacjenta,
D.  wywiad rodzinny.

Zadanie 0.
Siedemnastoletni  chłopak  w  ciężkim  stanie  zdrowia  został
przyjęty  do  szpitala.  W  ostatnim  miesiącu  jego  waga  ciała
obniżyła  się  o  10  kg.  Obecnie  występuje  bardzo  duże  pragnienie,
senność.  Lekarz  stwierdził  cukrzycę  typu  1.  Istotnym  badaniem
jest badanie moczu na zawartość:

A.  ciał ketonowych,
B.  bakterii,
C .  białka,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 0.
Hipoglikemię najczęściej mogą spowodować leki doustne z grupy:

A.  biguanidów,
B.  pochodnych sulfonylomocznika,
C.  inhibitorów glukozydazy,
D.  leki doustne nie są przyczyną hipoglikemii.



Zadanie 0.
Glukagon powoduje wyraźne:

A.  zmniejszenie wydzielania insuliny,
B.  zwiększenie wydzielania insuliny,
C.  zmniejszenie wydzielania insuliny w warunkach stresu,
D.  zwiększenie wydzielania insuliny w warunkach stresu.

Zadanie 0.
Utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi ma zasadnicze
znaczenie  dla  zaopatrzenia  w  ten  cukier  tkanek,  w  których
stanowi jedyne źródło energii. Do tkanek tych należą:

A.  mózg, krwinki, szpik kostny,
B.  wątroba, skóra,
C.  śledziona, trzustka,
D.  żołądek i jelita.

Zadanie 0.
Przygotowując  pacjenta  do  doustnego  testu  tolerancji  glukozy,
należy poinformować chorego o:

A . przestrzeganiu  diety  z  ograniczeniem  węglowodanów,
białek i tłuszczów,

B . odstawieniu  leków  doustnych  o  działaniu
hiperglikemizującym,

C . nie  należy  udzielać  żadnych  informacji,  gdyż  nie  ma
specjalnego przygotowania przed przeprowadzeniem testu
tolerancji glukozy,

D . niezmienianiu  diety  przez  co  najmniej  72  godziny,  a  w
szczególności nieograniczaniu spożywania węglowodanów;
należy  poinformować  pacjenta  o  znajomości  nazw  leków
aktualnie  przyjmowanych  oraz  o  konieczności  zgłoszenia
s ię  na  czczo,  wypoczętym,  po  przespanej  nocy  w  dniu
badania.



Zadanie 0.
Cukrzyca typu 2 charakteryzuje się:

A . przez  wiele  lat  może  przebiegać  bezobjawowo,  często
dotyczy  osób  otyłych,  niekiedy  u  dorosłych  objawia  się
uporczywą  czyracznością,  zgorzelą  stopy,  grzybicą,
nerwobólami lub nagłymi zaburzeniami wzroku,

B . początek  jest  burzliwy,  występuje  spadek  masy  ciała
mimo  nadmiernego  łaknienia,  wzmożone  pragnienie  i
wielomocz,  skłonność  do  rozwoju  ketozy,  ogólne
osłabienie,

C . przebieg  jest  łagodny,  występuje  otyłość,  wzmożona
diureza,

D . przebieg  może  być  ostry  lub  łagodny,  obserwuje  się
l iczne  zmiany  na  skórze,  zaburzenia  wzroku,  nadmierne
łaknienie,  wzmożone  pragnienie  i  wielomocz,  skłonność
do ketozy.

Zadanie 0.
Glikogen występuje głównie w:

A.  komórkach i żołądku,
B.  trzustce i śledzionie,
C.  wątrobie i mięśniach,
D.  żołądku i jelicie.

Zadanie 0.
Jeden wymiennik węglowodanowy (1WW) dostarcza:

A.  30 kcal,
B.  35 kcal,
C.  40 kcal,
D.  45 kcal.

Zadanie 0.
Jeden wymiennik węglowodanowy (1WW) to:

A.  10 g węglowodanów przyswajalnych w 100 g produktu,
B . taka  i lość  danego  produktu,  w  której  zawarte  jest  10  g

węglowodanów przyswajalnych,
C . stosowanie 10 g węglowodanów złożonych w zamian za 10 g

węglowodanów prostych,
D . 1 0  g  węglowodanów  prostych  w  zamian  za  10  g

węglowodanów złożonych.



Zadanie 0.
N a  wyliczenie  dawki  insuliny  okołoposiłkowej  u  pacjentów
leczonych  metodą  intensywnej  czynnościowej  insulinoterapii,
mają wpływ:

A.  kaloryczność posiłku i stosunek białek do węglowodanów,
B.  stosunek białek do tłuszczów,
C . poziom  glikemii  przed  posiłkiem,  l iczba  WW,  oraz

planowany wysiłek fizyczny,
D.  proporcjonalne zastosowanie składników odżywczych.

Zadanie 0.
Błonnik pokarmowy, aby regulował pracę przewodu pokarmowego,
zapobiegał  zaparciom,  obniżał  stężenie  cholesterolu  w  surowicy
i  poprawiał  tolerancję  glukozy,  powinien  być  spożywany  w
ilości:

A .  10-15 g/dobę,
B.  15-20 g/dobę,
C.  25-40 g/dobę,
D.  45-60 g/dobę.

Zadanie 0.
Przy  hipoglikemii  spowodowanej  spożyciem  większej  i lości
alkoholu  NIE  jest  wskazane  podanie  (w  warunkach
pozaszpitalnych):

A .  glukagonu,
B.  soku owocowego (ok. 200ml),
C.  glukozy 20%,
D.  kroplowego wlewu z glukozy.

Zadanie 0.
Dieta ciężarnej z cukrzycą ciążową powinna uwzględniać:

A.  40-50% węglowodanów, 30% białka, 20-30% tłuszczów,
B.  podaż białka w diecie wynosi 1 g/kg n.m.c.,
C.  zapotrzebowanie kaloryczne około 30 kcal/kg n.m.c.,
D.  zapotrzebowanie kaloryczne na dobę 2400-3000 kcal.

Zadanie 0.
Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT), to:

A .  10 g białka lub tłuszczu,
B.  100 g białka,
C.  100 g tłuszczu,
D.  100 kcal pochodzących z białek i tłuszczów.



Zadanie 0.
W zdrowym żywieniu chorych na cukrzycę zalecane jest stosowanie
produktów:

A.  o indeksie glikemicznym < 50%,
B.  o indeksie glikemicznym > 50%,
C.  węglowodanów prostych i złożonych,
D.  tylko węglowodanów prostych.

Zadanie 0.
Pacjent,  spożywając  jedynie  wymienniki  węglowodanowe,  stosuje
bolus:

A.  prosty,
B.  złożony,
C.  korekcyjny,
D.  przedłużony.

Zadanie 0.
U  chorych  z  cukrzycą  zaleca  się  ograniczenie  w  diecie  podaży
soli :

A .  do 1,5 g/dobę,
B.  5,0 - 6,0 g/dobę,
C.  6,1 - 10,0 g/dobę,
D.  zastosowanie diety bezsolnej.

Zadanie 0.
Dorosłemu  pacjentowi  z  cukrzycą,  z  nadwagą  należy  zaplanować
dietę  redukującą  na  2000  kcal.  Jakie  będzie  najwłaściwsze
zaplanowanie posiłków?

A.  trzy równe posiłki dziennie,
B.  rozłożenie 2000 kcal na pięć równych posiłków,
C . uwzględnienie  przyzwyczajeń  pacjenta,  jednak  posiłków

nie powinno być mniej niż 4,
D.  osiem posiłków dziennie.

Zadanie 0.
Indeks glikemiczny, to:

A . procentowo szybkość wzrostu stężenia glukozy we krwi po
spożyciu  produktu  zawierającego  50g  węglowodanów,  w
stosunku do czystej glukozy,

B . tempo  wchłaniania  się  węglowodanów  z  przewodu
pokarmowego do krwi,

C.  stosunek w diecie węglowodanów prostych do złożonych,
D.  lista produktów węglowodanowych.



Zadanie 0.
Pacjentka  od  7  lat  choruje  na  cukrzycę  typu  2.  Ostatnio  w
badaniu  moczu  u  pacjentki  stwierdzono  białko.  Pielęgniarka
dokonuje  weryfikacji  diety  stosowanej  przez  pacjentkę.  Jaką
ilość białka na dobę powinna spożywać pacjentka?

A.  około 0,8 g na kg masy ciała,
B.  około 1,2 g na kg masy ciała,
C.  około 1,5 g na kg masy ciała,
D.  około 2g na kg masy ciała.

Zadanie 0.
Przy niezaplanowanym wysiłku fizycznym, pacjent z cukrzycą typu
1 powinien:

A.  podać dodatkową dawkę insuliny krótkodziałajacej,
B . spożyć  dodatkowy  posiłek  składający  się  z  wolno

wchłaniających się węglowodanów,
C.  wypić szklankę soku owocowego,
D.  obserwować reakcję organizmu na wysiłek fizyczny.

Zadanie 0.
U  chorych  na  cukrzycę  intensywny  wysiłek  fizyczny  jest
przeciwwskazany:

A.  u osób z retinopatią proliferacyjną,
B.  w przypadku kwasicy cukrzycowej,
C.  u chorych z neuropatią obwodową,
D.  u wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Analogi insuliny szybko i krótkodziałającej można podać:

A.  0 - 15 min przed posiłkiem,
B.  w trakcie posiłku,
C.  po posiłku,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Kryterium rozpoznania cukrzycy NIE jest:

A .  glikemia przygodna równa lub większa niż 200mg%,
B.  glikemia na czczo 126 mg%,
C . p o  upływie  120  minut  od  doustnego  testu  obciążenia

glukozą  (OGTT)  poziom  cukru  równy  lub  większy  niż
200mg%,

D.  cukier i aceton w moczu.



Zadanie 0.
Odmienność przebiegu choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z
cukrzycą polega na tym, że:

A . rozwija  s ię  w  młodszym  wieku,  z  podobną  częstością  u
kobiet i mężczyzn,

B . rozwija  s ię  u  osób  starszych,  z  podobną  częstością  u
kobiet i mężczyzn,

C.  zdecydowanie częściej rozwija się u mężczyzn,
D.  zdecydowanie częściej rozwija się u kobiet.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do stosowania pochodnych sulfonylomocznika
jest/są:

A.  cukrzyca typu 1,
B.  ciąża,
C.  ostry zawał mięśnia sercowego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Zapobieganie  zespołowi  stopy  cukrzycowej  polega  na  edukacji
pacjentów  w  zakresie  prawidłowej  pielęgnacji  stóp,  doboru
obuwia,  ćwiczeń  i  codziennej  obserwacji  stóp.  Badanie
przedmiotowe pacjenta chorującego na cukrzycę, polega m.in. na:

A . badaniu  stóp  przynajmniej  raz  w  roku,  badaniu  czucia,
badaniu tętna na tętnicach kończyn dolnych,

B.  ocenie kształtu, deformacji, ruchomości stawów,
C.  oglądaniu skóry, badaniu temperatury skóry,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Leczenie  stanu  zapalnego  w  przebiegu  stopy  cukrzycowej,
obejmuje takie elementy, jak:

A.  przymoczki z Rywanolu,
B.  metaboliczne wyrównanie cukrzycy i antybiotykoterapię,
C.  stosowanie maści p/zapalnych,
D.  okłady z Altacetu.

Zadanie 0.
Wskazaniami do oznaczenia ciał ketonowych u pacjenta z cukrzycą
typu 1 są/jest:

A .  dodatkowe ostre schorzenia wikłające cukrzycę,
B . glikemia  >  300  mg/dl  u  pacjentów  chorujących  na

cukrzycę typu 1,  oraz przy wystąpieniu objawów kwasicy
ketonowej (nudności, wymioty, bóle brzucha),

C.  ciąża,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Do objawów hipoglikemii NIE należy:

A.  pobudzenie psycho-ruchowe,
B.  drżenie mięśniowe,
C.  zapach acetonu z ust,
D.  skóra wilgotna, zlana potem.

Zadanie 0.
Pacjent  leczony  metodą  intensywnej  insulinoterapii,  poziom
glikemii  o  godzinie  20.00  wyniósł  105  mg%.  Przed  podaniem
wieczornej bazy z insuliny długodziałającej, pacjent powinien:

A . spożyć  co  najmniej  dwa  wolno  wchłaniające  się
wymienniki węglowodanowe,

B.  odpocząć,
C.  zmniejszyć dawkę insuliny bazy wieczornej,
D.  spożyć drugą kolację i zwiększyć dawkę bazy wieczornej.

Zadanie 0.
Stężenie glukozy we krwi włośniczkowej na czczo, jest:

A .  takie same jak w osoczu krwi żylnej,
B.  o około 20 mg/dl niższe niż w osoczu krwi żylnej,
C.  o około 20 mg/dl wyższe niż w osoczu krwi żylne,
D.  o około 30 mg/dl wyższe niż w osoczu krwi żylnej.

Zadanie 0.
Pełny profil glikemii obejmuje pomiary:

A . rano  (na  czczo),  przed  każdym  głównym  posiłkiem,120
minut po każdym głównym posiłku, przed snem, o godzinie
24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,

B . rano  (na  czczo),  120  minut  po  każdym głównym posiłku,
przed snem,

C . 120  minut  po  każdym  głównym  posiłku,  przed  snem,  o
godzinie 24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,

D . przed  każdym  posiłkiem,  90  minut  po  każdym  głównym
posiłku,  przed  snem,  o  godzinie  24.00,  w  godzinach
2.00-4.00 rano.



Zadanie 0.
W  czasie  hospitalizacji  w  pierwszej  dobie,  z  powodu  ostrego
zespołu  wieńcowego  (ACS),  postępowanie  z  osobą  chorą  na
cukrzycę, z wysokimi wartościami glikemii, polega na:

A . podawaniu  leków  hipoglikemizujących  i  utrzymaniu  w
ciągu doby wartości glikemii do 180 mg/dl,

B . podawaniu  pochodnych  biguanidu  i  utrzymaniu  w  ciągu
doby wartości glikemii 140-160 mg/dl,

C . podawaniu  insuliny  dożylnie  i  utrzymaniu  w  ciągu  całej
doby wartości glikemii nieprzekraczającej 180 mg/dl,

D . podaniu  insuliny  podskórnie  i  utrzymaniu  w  ciągu  całej
doby wartości 180-200 mg/dl.

Zadanie 0.
D o  powikłań  mikroangiopatycznych  zalicza  się  poniżej
wymienione, Z WYJĄTKIEM:

A.  retinopatii,
B .  neuropatii,
C .  neuropatycznego owrzodzenia stopy,
D.  zmian miażdżycowych tętnic obwodowych.

Zadanie 0.
Hipoglikemię  w  okresie  leczenia  skojarzonego  leków
hipoglikemizujących z akarbozą można opanować, podając:

A.  czystą glukozę,
B.  sacharozę,
C.  glukagon,
D.  sok owocowy.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do podjęcia wysiłku fizycznego, jest:

A . glikemia  250  mg/dl  i  pojawienie  s ię  ciał  ketonowych  w
moczu u pacjentów chorujących na cukrzyce typu 1 oraz
glikemia  >  300  mg/dl  u  pacjentów  chorujących  na
cukrzycę typu 2,

B.  glikemia < 100 mg/dl,
C.  spożycie alkoholu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
N a  początku  leczenia  Metforminą,  mogą  wystąpić  działania
niepożądane, ujawniające się, jako:

A.  wymioty,
B.  pragnienie,
C.  utrata apetytu i metaliczny smak w ustach,
D.  zaparcie.



Zadanie 0.
Wynik HbA1c (hemoglobina glikowana), wskazuje:

A.  na częstość występowania hiperglikemii,
B.  średnie wartości glikemii w ostatnich 12 tygodniach,
C.  na powtarzające się stany hipoglikemii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przy owrzodzeniu neuropatycznym w zespole stopy cukrzycowej NIE
zaleca się:

A .  odciążania chorej nogi,
B.  codziennej zmiany opatrunku,
C.  stawania na chorej nodze,
D.  stosowania bezuciskowych skarpetek.

Zadanie 0.
Postępowanie w okresie przed zabiegiem operacyjnym, polega na:

A . przerwaniu insulinoterapii u chorych na cukrzycę typu 1
i  2,

B.  braku konieczności wyrównania metabolicznego,
C . nie  ma  konieczności  przeprowadzania  badania  poziomu

cukru we krwi,
D . przesunięciu  planowego  zabiegu,  gdy  cukrzyca  jest

niewyrównana metabolicznie.

Zadanie 0.
Zawał mięśnia sercowego u pacjenta z cukrzycą, przebiega często
pod postacią:

A.  nieżytu żołądkowo-jelitowego,
B.  bólowego zawału serca,
C.  niemego zawału,
D.  bez klinicznych cech zawału.

Zadanie 0.
Przeciwskazaniem  do  leczenia  za  pomocą  leków  zmniejszających
insulinooporność, jest:

A .  hiperglikemia,
B.  otyłość,
C.  podwyższony poziom lipidów,
D . okres  okołooperacyjny,  zastosowanie  znieczulenia

ogólnego.



Zadanie 0.
Samokontroli pomiaru glikemii, należy dokonywać:

A . n a  glukometrze,  który  podaje  wynik  badania  w  osoczu
krwi,

B . n a  glukometrze,  który  podaje  wynik  badania  we  krwi
pełnej,

C . kalibracja  glukometru  do  osocza  nie  ma  znaczenia
podczas samokontroli,

D . n a glukometrze, który podaje wynik badania w osoczu, w
przypadku  używania  glukometru  skalibrowanego  do  krwi
pełnej - otrzymany wynik należy pomnożyć przez 1,11 aby
przeliczyć na stężenie w osoczu.

Zadanie 0.
Mianem mikroalbuminurii określa się wydalanie albumin z moczem,
w ilości:

A .  <30 mg/dobę,
B.  >200 g/min.,
C.  30-300 mg/dobę,
D.  >300 mg/dobę.

Zadanie 0.
U  kobiety w ciąży,  chorej  na cukrzycę,  po porodzie,  NIE powinno
się:

A . zwiększać dawki insuliny o 20-30% w stosunku do dawki
sprzed porodu,

B . zmniejszać dawkę insuliny o 30-50% w stosunku do dawki
sprzed porodu,

C.  wykonywać samokontrolę poziomu cukru we krwi,
D.  podawać dziecka do karmienia piersią.

Zadanie 0.
Głównymi  przyczynami  utraty  wzroku  z  powodu  retinopatii
cukrzycowej w cukrzycy typu 2, są/jest:

A .  zmiany w obrębie plamki żółtej,
B.  zmiany w obrębie oczodołu,
C.  uszkodzenie nerwu wzrokowego,
D.  zaćma.

Zadanie 0.
W  czasie  leczenia  pacjentki  chorej  na  cukrzycę,  przebywającej  w
szpitalu  z  powodu  odwodnienia  należy  kontrolować,  co  2-3
godziny poziom:

A.  białka,
B.  potasu,
C.  wapnia,
D.  cholesterolu.



Zadanie 0.
Hipoglikemię charakteryzuje:

A . krótki  czas  narastania  objawów,  skóra  sucha,  napięcie
mięśniowe obniżone, brak zapachu acetonu z ust,

B . czas  narastania  objawów  nawet  do  kilku  dni,  skóra
sucha,  napięcie  mięśniowe  obniżone,  zapach  acetonu  z
ust,

C . szybkie  narastanie  objawów,  skóra  wilgotna,  zlana
potem,  napięcie  mięśniowe  wzmożone,  brak  zapachu
acetonu z ust,

D . nasilenie  wszystkich  objawów  cukrzycy  plus  zapach
acetonu z ust.

Zadanie 0.
Pacjent z wczesną nefropatią, powinien prowadzić:

A .  pomiar poziomu cholesterolu 1 x na miesiąc,
B.  pomiar triglicerydów 1 x na miesiąc,
C.  codzienny pomiar RR,
D.  codzienną kontrolę masy ciała.

Zadanie 0.
Jednym  z  ważniejszych  stanów  przedowrzodzeniowych  w  zespole
stopy cukrzycowej, jest/są:

A.  otarcie naskórka i infekcja,
B.  zmiany martwicze,
C.  modzele,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Przyczyną mikroalbuminurii, jest:

A .  uszkodzenie kłębuszków nerkowych,
B.  zespół nerczycowy,
C.  zakażenie dróg moczowych,
D.  duża ilość węglowodanów w diecie.

Zadanie 0.
Glukagon można podać:

A.  dożylnie,
B.  podskórnie,
C.  domięśniowo,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Kobiety  chorujące  na  cukrzycę  typu  2  leczone  doustnymi  lekami
hipoglikemizującymi przed planowaną ciążą, powinny:

A.  przejść na terapię insulinową,
B . dokonać  oceny  stanu  zdrowia  ze  szczególnym

uwzględnieniem  narządu  wzroku,  nerek,  ciśnienia
tętniczego,

C . w  przypadku wystąpienia  stanów patologicznych uzyskać
normalizację,  natomiast  podczas  ciąży  podlegać  opiece  w
wysoko wyspecjalizowanym centrum,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Objawy charakterystyczne dla stopy neuropatycznej, to:

A .  stopa ciepła, z zaróżowioną skórą i wyczuwalnym tętnem,
B.  stopa blada, zimna, atroficzna,
C.  stopa z niewyczuwalnym tętnem,
D.  chromanie przestankowe.

Zadanie 0.
Podstawą rozpoznania zespołu hipermolalnego, jest:

A .  niskie stężenie sodu,
B.  hipoglikemia,
C.  znaczna hiperglikemia,
D.  cechy głębokiego przewodnienia.

Zadanie 0.
Przed  planowaną  koronarografią  wykonywaną  w  celach
diagnostycznych  bądź  terapeutycznych,  należy  Metforminę  przed
zabiegiem:

A.  przyjąć doustnie,
B.  przyjąć przed i po zabiegu,
C.  odstawić na 12 godzin,
D.  odstawić na 48 godzin.

Zadanie 0.
O d  jakich  czynników  zależy  przygotowanie  organizacyjne  i
medyczne do podróżowania dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1?

A . sposobu  leczenia,  obecności  czy  braku  przewlekłych
powikłań,  stopnia  wyrównania  cukrzycy,  zmian
klimatycznych, środka lokomocji,

B . obecności  przewlekłych  powikłań,  środka  lokomocji,
klimatu,

C.  rodzaju leczenia, powikłań ostrych, środka lokomocji,
D . stopnia  wyrównania  metabolicznego  cukrzycy,  zmian

klimatycznych.



Zadanie 0.
Zjawisko brzasku wywołane jest:

A .  raz niskim, a raz wysokim stężeniem glukozy we krwi,
B . niskim  stężeniem  glukozy  we  krwi  w  nocy,  wysokim

stężeniem glukozy we krwi rano,
C.  zwiększonym wydzielaniem hormonu wzrostu,
D.  wysokim porannym poziomem glukozy we krwi i w moczu.

Zadanie 0.
Żywienie  w  cukrzycy  opracowuje  się  indywidualnie  dla  danego
pacjenta.  Dlatego  podczas  planowania  żywienia,  należy  brać  pod
uwagę:

A.  płeć, wiek i wzrost,
B.  wiek, wzrost oraz rzeczywistą masę ciała,
C . płeć,  wiek,  wzrost,  masę  ciała  rzeczywistą,  należną

masę ciała, aktywność fizyczną (wykonywana praca), oraz
stan  fizjologiczny  (ciąża,  karmienie  piersią)  i  choroby
współistniejące,

D . nie  ma  potrzeby  ustalania  indywidualnego  żywienia  dla
pacjenta chorego na cukrzycę.

Zadanie 0.
2-letnie  dziecko  z  rozpoznaną  cukrzycą  zostało  przyjęte  do
szpitala. Ze względu na ciężki stan zdrowia dziecka:

A . wskazany  jest  pobyt  rodziców  w  szpitalu  przez  cały
okres leczenia,

B . rodzice  nie  mogą  odwiedzać  dziecka,  aby  uniknąć
infekcji,

C.  wskazane są tylko sporadyczne odwiedziny,
D.  wskazane są tylko kontakty telefoniczne.

Zadanie 0.
Pielęgniarka ucząc obsługi pena zwraca uwagę, że:

A . i lość  jednostek  insuliny  w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej
kresce) jest zależna od rodzaju pena,

B . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  jest  zawsze  jedna
jednostka insuliny,

C . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  są  zawsze  dwie
jednostki insuliny,

D . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  jest  zawsze  0,5
jednostki insuliny.



Zadanie 0.
15-letnia  dziewczyna  stosuje  następujący  sposób  podawania
insuliny:  3  razy  dziennie  insulinę  krótkodziałającą  oraz  2  razy
dziennie  o  przedłużonym  działaniu.  Przy  takim  sposobie
leczenia:

A.  powinna ściśle przestrzegać zaplanowanych pór posiłku,
B.  może pozwolić sobie na pewne zmiany w posiłkach,
C . powinna spożywać dużo węglowodanów, aby nie doszło do

hipoglikemii,
D.  powinna unikać wysiłku fizycznego.

Zadanie 0.
Chłopcu  leczonemu  insuliną,  zdarzają  się  w  czasie  lekcji
zaburzenia  orientacji.  Nie  potrafi  tego  zjawiska  dokładnie
scharakteryzować,  ale  wie,  że  zawsze  w  takiej  chwili  nie  może
się skoncentrować. Jak powinien zachować się w takiej sytuacji?

A.  zwolnić się z lekcji i pójść do domu aby odpocząć,
B.  spożyć natychmiast węglowodany proste,
C.  wyjść na świeże powietrze,
D.  napić się wody mineralnej.

Zadanie 0.
O  czym  może  świadczyć  obecność  acetonu  w  moczu  u  dziecka  z
cukrzycą, przy utrzymującym się poziomie cukru w normie?

A.  nocnej hipoglikemii,
B.  nocnej hiperglikemii,
C.  o spożyciu na kolację zbyt dużej ilości węglowodanów,
D.  kolacja była mało kaloryczna.

Zadanie 0.
Przygotowując  program  edukacji  z  zakresu  cukrzycy  typu  1  dla
rodziców dziecka z cukrzycą, pielęgniarka powinna pamiętać, aby
w szkoleniu:

A.  uczestniczyli tylko rodzice dziecka chorego,
B . uczestniczyli  rodzice  wraz  z  dzieckiem  w  całym

programie edukacji,
C . uczestniczyli  rodzice,  zaś  dziecko  powinno  uczestniczyć

tylko w wybranych aspektach szkolenia,
D . edukować  przede  wszystkim  dziecko,  rodziców  wystarczy

zaopatrzyć w materiały edukacyjne.



Zadanie 0.
Która insulina ma największy wpływ na stężenie glukozy we krwi
przed obiadem?

A.  o przedłużonym działaniu podana wieczorem,
B.  krótkodziałająca wstrzyknięta rano,
C.  o przedłużonym działaniu wstrzyknięta rano,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Hipoglikemia związana z wysiłkiem, może wystąpić:

A.  zaraz po wysiłku,
B.  12-14 godzin po wysiłku,
C.  w trakcie wysiłku,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Po wstrzyknięciu insuliny, należy:

A.  natychmiast wyjąć igłę ze skóry,
B.  odliczyć do 5-10 i powoli usunąć igłę,
C.  usunąć igłę po 30 sekundach,
D . natychmiast  usunąć  igłę,  jeżeli  podana  jest  w  brzuch,  a

jeżeli w inne miejsce to po 30 sekundach.

Zadanie 0.
Która  insulina  reguluje  stężenie  glukozy  we  krwi  przed
pierwszym śniadaniem?

A.  o przedłużonym działaniu wstrzyknięta wieczorem,
B.  krótkodziałająca wstrzyknięta wieczorem,
C.  krótkodziałająca wstrzyknięta rano,
D.  o przedłużonym działaniu wstrzyknięta rano.

Zadanie 0.
Przed  wyjściem  dziecka  chorego  na  cukrzycę,  na  urodzinowe
przyjęcie koleżanki, mama powinna:

A . uprzedzić  rodziców  koleżanki  o  chorobie  dziecka  i
poinformować  ich  jak  mają  postąpić  w  przypadku
wystąpienia hipoglikemii,

B . n ie  powinna  nikomu  mówić  o  chorobie  dziecka,  aby  nie
psuć zabawy innym,

C.  zaopatrzyć dziecko w Glukagon,
D.  podać dziecku numer pogotowia ratunkowego.



Zadanie 0.
Przed podaniem insuliny długodziałąjącej należy:

A.  pen wstrząsnąć bardzo mocno ruchami pionowymi,
B . delikatnymi ruchami fiolkę z  insuliną lub pen obracać w

dłoniach w pozycji poziomej lub pionowej około 10 razy,
C . nie  ma  potrzeby  wykonywania  żadnych  ruchów  fiolki  z

insuliną  lub  pena,  ponieważ  sam  proces  przygotowania
insuliny  do  podania  oraz  samo  podawanie  insuliny
spowoduje wymieszanie insuliny,

D . należy  wstrząsać  fiolką  do  momentu  pojawienia  się
piany.

Zadanie 0.
W  jakich  sytuacjach  jest  konieczne  wykonanie  badania  poziomu
acetonu w moczu?

A.  w czasie choroby dodatkowej,
B.  po każdym epizodzie hipoglikemii,
C.  zawsze przed wysiłkiem fizycznym,
D.  zawsze przy zmianie dawki insuliny.

Zadanie 0.
Skuteczny  sposób  prowadzenia  edukacji  zdrowotnej  u  dzieci  i
młodzieży z cukrzycą typu 1 opiera się na:

A.  edukacji programowej,
B.  edukacji nieformalnej,
C.  samoedukacji,
D.  przekazywaniu informacji.

Zadanie 0.
Jak  powinien  zachować  się  10-letni  chłopiec  leczony  intensywną
insulinoterapią  w  chwili  wystąpienia  hipoglikemii,  gdy  poziom
cukru wynosi 40 mg%?

A.  zastosować regułę 15/15,
B.  zjeść parówkę,
C . położyć  się  i  spokojnie  odczekać,  aż  poczuje  s ię

lepiej,
D.  zmierzyć poziom acetonu w moczu.

Zadanie 0.
Które mięsa i/lub wędliny należy ograniczać dziecku choremu na
cukrzycę?

A.  parówki,
B.  szynkę drobiową,
C.  gotowanego kurczaka,
D.  chudą wołowinę.



Zadanie 0.
Jaki rodzaj bolusa wybieramy w pompie insulinowej w przypadku
posiłku  składającego  się  wyłącznie  z  wymienników
białkowo-tłuszczowych?

A.  bolus złożony,
B.  bolus przedłużony,
C.  bolus normalny,
D.  bolus normalny i przedłużony.

Zadanie 0.
Dziecko chore na cukrzycę może spożywać:

A.  tylko posiłki specjalnie przygotowane,
B.  prawie wszystkie posiłki spożywane przez rodzinę,
C.  posiłki niskowęglowodanowe i niskokaloryczne,
D.  posiłki tylko gotowane.

Zadanie 0.
Jakie  czynniki  powodują  zaburzenia  metaboliczne  u  pacjenta  z
cukrzycą, przygotowywanego do zabiegu operacyjnego?

A.  wyrównanie utraty elektrolitów,
B.  zwiększona diureza,
C.  wysoki poziom hormonów stresu,
D.  choroby współistniejące.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  przygotowując  pacjenta  do  opuszczenia  szpitala  z
istniejącymi powikłaniami cukrzycowymi, powinna uwzględnić:

A . ponowne  instruowanie  w  zakresie  radzenia  sobie  z
cukrzycą,

B.  skierowanie do stowarzyszenia chorych na cukrzycę,
C . poinformowanie  o  socjalnym  i  psychologicznym

zabezpieczeniu,
D.  przygotowanie do aktywności fizycznej.

Zadanie 0.
Kiedy mogą być wykonywane u chorego na cukrzycę "małe" zabiegi
chirurgiczne  niewymagające  przerwania  żywienia  doustnego  np.
ekstrakcja zęba, nacięcie ropnia?

A . p o  wstrzyknięciu  zwykłej  dawki  insuliny  i  po  spożyciu
śniadania,

B . p o  otrzymaniu  przez  pacjenta  insuliny  i  pozostawieniu
go na czczo,

C . p o  pozostawieniu  pacjenta  na  czczo  bez  podania
insuliny,

D.  nie ma specjalnego przygotowania.



Zadanie 0.
Pacjent  z  cukrzycą  typu  1,  po  zabiegu  operacyjnym  żołądka
otrzymuje  według  wskazań  lekarskich  kroplówkę  z  5%  glukozy  z
potasem,  oraz  insulinę  z  osobnego  zbiornika,  rozpuszczoną  w  50
m l 0,9% NaCl.  Szybkość podawania insuliny i  wlewu jest  zależna
od:

A.  poziomu HBA1c,
B.  aktualnej glikemii,
C.  wagi ciała pacjenta,
D.  poziomu fruktozaminy.

Zadanie 0.
Poprzez  jakie  działania  pacjent  z  cukrzycą  i  stopą  cukrzycową,
może odbarczyć miejsce chorobowe?

A . noszenie  specjalnego  obuwia,  dobranego  indywidualnie,
wyposażonego w ochraniacze lub wkładki,

B.  noszenie obuwia z wkładką z gumy piankowej lub gąbki,
C . noszenie  obuwia,  w  którym  znajdują  się  wkładki  z

miękkich, gąbczastych mas plastycznych,
D . noszenie  obuwia  dużego,  o  szerokiej  części  przedniej,

na grubej, elastycznej i przewiewnej podeszwie.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  zmienia  pacjentowi  z  cukrzycą  opatrunek  na  ranie
pooperacyjnej  po  amputacji  palucha.  Obserwując  ranę  zwraca
uwagę na:

A.  wielkość i głębokość rany,
B.  rodzaj wydzieliny i wielkość rany,
C.  samopoczucie chorego,
D.  temperaturę ciała w okolicy rany.

Zadanie 0.
Wśród  czynników  zwiększających  podatność  na  zakażenie  w
cukrzycy wyróżniamy:

A . powikłania  naczyniowe,  niedożywienie,  odwodnienie,
osłabienie bakteriobójczej funkcji granulocytów,

B . powikłania  ostre  w  cukrzycy,  hipoglikemię  i  kwasicę
ketonową,

C.  nadmiar glukozy we krwi z dużą hiperglikemią,
D.  lipolizę i utlenianie kwasów tłuszczowych.



Zadanie 0.
Pacjent  z  niewydolnością  nerek  jest  operowany  z  powodu  ostrego
zapalenia  pęcherzyka  żółciowego.  Pacjent  choruje  na  cukrzycę,
m a  zaleconą  insulinę  i  glukozę.  Jaki  sposób  podawania  będzie
dla chorego wskazany?

A.  osobno należy podać glukozę i insulinę w pompie,
B.  osobno insulinę i glukozę w kroplówce,
C . w  kroplówce,  razem,  insulinę  można  dostrzyknąć  do

glukozy,
D . w  kroplówce,  razem  insulinę  z  glukozą  lecz  bardzo

powoli.

Zadanie 0.
Pacjent  z  cukrzycą  typu  2,  leczony  insuliną  2  x  dziennie,  jest
przewidziany  do  zabiegu  chirurgicznego.  W  dniu  zabiegu
konieczne  jest  pozostawienie  chorego  na  czczo.  Poziomy  cukru  w
dniu poprzedzającym zabieg powinny być regulowane:

A.  dietą,
B.  insuliną krótkodziałającą,
C.  lekami doustnymi,
D.  insuliną o przedłużonym działaniu.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  70,  po  zabiegu  operacyjnym,  jest  bardzo
niespokojna,  nie  chce  przyjmować  płynów  doustnych,  ciągle
wyrywa sobie kroplówkę. Pielęgniarka powinna obserwować chorą w
kierunku śpiączki hiperosmolalnej. Jakie objawy będą świadczyły
o tego rodzaju śpiączce?

A.  skąpomocz,
B.  bardzo niski poziom glukozy we krwi,
C.  wielomocz,
D.  bóle w okolicy serca.

Zadanie 0.
Zmieniając  opatrunek  na  ranie  pooperacyjnej  po  amputacji
palucha,  pielęgniarka  wykorzystuje  czas  na  edukację  chorego  w
zakresie  pielęgnacji  stóp.  W  celu  ogrzania  stóp  pielęgniarka
poleca choremu:

A.  noszenie bawełnianych skarpet,
B.  rozgrzewanie termoforem,
C.  gorące kąpiele,
D.  stosowanie poduszki elektrycznej.



Zadanie 0.
Pacjent  z  cukrzycą,  jest  w  drugiej  dobie  po  zabiegu  amputacji
palucha. Jakie działania powinna podjąć pielęgniarka?

A.  aktywizować chorego do samoopieki,
B.  zalecić bezwzględne leżenie,
C.  kontrolować parametry życiowe co 1h,
D.  dbać o to, aby pacjent miał zapewnioną ciszę i spokój.

Zadanie 0.
Pacjent  z  cukrzycą  typu  2,  będzie  operowany  z  powodu  wrzodu
żołądka.  Pacjent  jest  leczony  insuliną  2x  dziennie.  Kontrole
wyrównania poziomu cukru w okresie przedoperacyjnym zapewni:

A.  kontrola acetonu w moczu,
B . dwa pomiary poziomu cukru we krwi  oraz pięć pomiarów

acetonu w moczu,
C.  całkowity profil dobowy,
D.  cztery pomiary na dobę.

Zadanie 0.
W  trakcie  podawania  insuliny  w  dożylnym  wlewie  w  pompie
infuzyjnej, pielęgniarka powinna:

A . monitorować  glikemię  i  prowadzić  dokumentację
diabetologiczną,

B.  monitorować RR i wpisywać w kartę gorączkową,
C.  monitorować tętno i wpisywać w kartę bilansu płynów,
D.  rozmawiać z pacjentem.

Zadanie 0.
Jakie  działania  należy  podjąć  wobec  pacjenta  w  celu
zrównoważenia  katabolicznej  odpowiedzi  na  stres
okołooperacyjny?

A . zapewnienie  odpowiedniej  i lości  insuliny  i  wlewu
dożylnego z glukozy,

B.  zwiększenie diurezy,
C.  wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych,
D.  zapewnienie odpowiedniej ilości insuliny.



Zadanie 0.
W  skład  zespołu  edukacyjno  -  terapeutycznego  działającego  przy
poradniach diabetologicznych, powinni wchodzić:

A . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
psycholog,

B . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
pracownik społeczny,

C . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
psycholog, pracownik społeczny,

D . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
psycholog, fizykoterapeuta.

Zadanie 0.
Błędy samokontroli glikemii wynikają, z:

A . wykonywania pomiarów poziomu cukru posługując się złymi
paskami testowymi,

B . nieumiejętności prawidłowego wykonania pomiaru poziomu
cukru,

C.  niesprawności glukometru,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Najczęstszymi błędami w edukacj jest/są:

A.  szkolenia nieadekwatne do potrzeb i możliwości chorego,
B . zbyt  krótki  czas  szkolenia,  stosowanie  głównie  metody

wykładu,
C . nierealistyczne  cele  i  zbyt  duże  wymagania;  podejście

autorytarne;  przekonanie,  że  można  osiągnąć
wystarczającą  wiedzę  umiejętności  na  podstawie
samodzielnego czytania broszur, książek, instrukcji,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Ocena skuteczności programów edukacyjnych, to:

A . metody  pośrednie  (testy  z  pytaniami  wielokrotnego
wyboru),  metody  bezpośrednie  (obserwacja),  ocena
jakości życia,

B . metody  pośrednie  (testy  z  pytaniami  wielokrotnego
wyboru),

C.  metody bezpośrednie (obserwacja),
D.  ocena jakości życia.



Zadanie 0.
D o  mechanizmów  przyspieszających  rozwój  i  postęp  nefropatii
cukrzycowej należy:

A.  zła kontrola metaboliczna cukrzycy,
B.  białkomocz,
C.  nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Celami edukacji terapeutycznej, są:

A . wpływ na wiedzę o chorobie, postawę wobec niej,  zmiana
rol i  pacjenta  z  biernego  "wykonawcy"  zleceń  na
aktywnego, współodpowiedzialnego i współuczestniczącego
w  procesie  terapii,  nadrzędnym  zadaniem  jest  poprawa
jakości życia chorego na cukrzycę,

B . poinstruowanie o właściwych zachowaniach wobec sytuacji
kryzysowych  -  przedstawienie  gotowych  projektów;
decydowanie  za  pacjenta  o  dawkach  leków
hipoglikemizujących,  i lości  i  kaloryczności  spożywanych
posiłków (pacjent biernym wykonawcą zaleceń),

C . poszerzenie  wiedzy  pacjenta  z  zakresu  jednostki
chorobowej i samokontroli,

D.  osiągniecie większej samodzielności przez pacjenta.

Zadanie 0.
Z e względu na progresywny charakter cukrzycy typu 2 w edukacji,
należy:

A . zachęcać  chorego  do  utrzymania  dotychczasowej  masy
ciała,

B . przygotowywać  pacjenta  do  przejścia  na  leczenie
insuliną,

C . wskazywać na zrównoważone przyjmowanie węglowodanów
prostych i złożonych,

D.  szukać alternatywnych metod leczenia.



Zadanie 0.
Programy  edukacyjne  dotyczące  samokontroli  glikemii  powinny
uwzględnić:

A . docelowe  wartości  glikemii,  plan  kontroli  glikemii,
naukę  prawidłowego  przeprowadzania  badań,  właściwą
rejestrację otrzymanych wyników, zasady wykorzystywania
wyników w modyfikacji terapii,

B . zdefiniowanie  docelowych  wartości  glikemii,  plan
kontroli glikemii,

C . plan  kontroli  glikemii,  nauka  prawidłowego
przeprowadzania badań, właściwa rejestracja otrzymanych
wyników,

D . nauka  prawidłowego  przeprowadzania  badań,  właściwa
rejestracja otrzymanych wyników, zasady wykorzystywania
wyników w modyfikacji terapii.

Zadanie 0.
D o  zasad  postępowania  zapobiegającego  zespołowi  stopy
cukrzycowej zalicza się poniżej wymienione, Z WYJĄTKIEM:

A.  normalizacji glikemii,
B.  codziennego oglądania stóp,
C.  właściwego doboru obuwia,
D.  codziennej kąpieli powyżej 15 minut.

Zadanie 0.
Jaki  rodzaj  aktywności  fizycznej  należy  zalecić  pacjentowi
chorującemu  na  cukrzycę,  u  którego  lekarz  nie  stwierdził
przeciwwskazań?

A . przeciąganie  l iny,  podnoszenie  ciężarów,  jazda  na
rowerze, jogging,

B . turystykę,  marsz,  jogging,  pływanie,  badminton,  jazdę
na rowerze,

C.  jazdę na rowerze, pływanie, podnoszenie ciężarów,
D . przeciąganie  l iny,  turystykę,  marsz,  badminton,  jazdę

na rowerze.



Zadanie 0.
Rola edukacji w cukrzycy typu 2, obejmuje profilaktykę:

A . pierwotną  (zapobieganie  i  leczenie  otyłości),
profilaktykę  wtórną  (zapobieganie  przewlekłym
powikłaniom),  profilaktykę  trzeciorzędową  (zapobieganie
konsekwencjom powikłań choroby),

B . pierwotną  poprzez  zapobieganie  i  leczenie  otyłości,
prowadząc edukację w zakresie modelu żywienia, wzrostu
aktywności fizycznej,

C . wtórną,  poprzez  edukację  w  zakresie  zachowań
prozdrowotnych  w  optymalizacji  leczenia  cukrzycy,  co
zapobiega powikłaniom przewlekłym,

D . trzeciorzędową,  poprzez  zapobieganie  konsekwencjom
powikłań  choroby,  edukacja  polega  na  wczesnym
wykrywaniu  właściwym leczeniu  i  rehabilitacji  chorych  z
zaawansowanymi powikłaniami.

Zadanie 0.
Do czynników wpływających na skuteczność edukacji, należą:

A . cechy  pacjenta,  czynniki  psychiczne,  czynniki  zależne
od zespołu edukacyjnego, czynniki socjoekonomiczne,

B.  cechy pacjenta, czynniki psychiczne,
C . czynniki  psychiczne,  czynniki  zależne  od  zespołu

edukacyjnego, czynniki socjoekonomiczne,
D . cechy  pacjenta,  czynniki  socjoekonomiczne,  czynniki

zależne od zespołu edukacyjnego.

Zadanie 0.
Spożycie alkoholu może wiązać się, z:

A .  hipoglikemią,
B.  hiperglikemią,
C.  początkowo z hiperglikemią a następnie z hipoglikemią,
D.  nie ma wpływu na poziom glikemii.

Zadanie 0.
Insulinę szybko i krótkodziałającą zaleca się podawać, w:

A.  powłoki brzuszne,
B.  udo,
C.  pośladek,
D.  ramię.



Zadanie 0.
Jak wzrokowo można rozróżniać insuliny ludzkie?

A . krótko  i  szybkodziałająca  jest  zawiesiną,  a  o
przedłużonym i długodziałająca klarowna,

B . krótkodziałająca  jest  klarowna,  a  o  przedłużonym
działaniu jest zawiesiną,

C.  zarówno krótko jak i długodziałająca są klarowne,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Przy zaplanowanym całodziennym wysiłku fizycznym (chodzenie po
górach), dawkę insuliny bazy długodziałającej:

A .  zmniejsza się o 3 jednostki insuliny,
B.  zmniejsza się o 50% z zaleconej dawki,
C.  redukuje się o 10 - 40%,
D.  pozostawia się bez korekty.

Zadanie 0.
Zapas insuliny należy przechowywać w temperaturze:

A.  pokojowej,
B.  10 - 15 stopni Celsjusza,
C.  0 - 12 stopni Celsjusza,
D.  2 - 8 stopni Celsjusza.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do wykonywania wysiłku fizycznego w cukrzycy
typu 2 jest wartość glikemii powyżej:

A .  150 mg%/dl,
B.  200 mg%/dl,
C.  250 mg%/dl,
D.  300 mg%/dl.

Zadanie 0.
Rolą Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest:

A . organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych dla pacjentów,
umożliwienie uzyskania sprzętu leczniczego, wspomaganie
organizacyjne placówek lecznictwa diabetologicznego,

B.  organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych dla pacjentów,
C . wspomaganie  organizacyjne  placówek  lecznictwa

diabetologicznego,
D . organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych dla pacjentów,

umożliwienie uzyskania sprzętu leczniczego.



Zadanie 0.
Edukacja chorych na cukrzycę typu 1, powinna obejmować:

A . zasady  samokontroli,  naukę  wykonywania  iniekcji
insuliny i regulowania dawek,

B . rozpoznawanie  hipoglikemii,  umiejętność  je j  prewencji  i
leczenia  oraz  umiejętność  oceny  wpływu  wysiłku
fizycznego na stężenie glukozy,

C . podstawy  prawidłowego  żywienia  i  ocenę  wpływu
składników  pożywienia  na  poziom  glikemii  i
zapotrzebowania na insulinę,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Celem  leczenia  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  chorych  na
cukrzycę, jest uzyskanie wartości ciśnienia tętniczego poniżej:

A .  110/70 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/80 mmHg,
D.  140/90 mmHg.

Zadanie 0.
Jak obliczyć wskaźnik masy ciała [BMI]:

A .  od wzrostu w centymetrach odjąć 100,
B . podzielić  wzrost  w  metrach  do  kwadratu  przez  masę

ciała,
C . podzielić  masę  ciała  przez  wzrost  w  metrach  do

kwadratu,
D.  jest to stosunek obwodu talii do obwodu bioder.

Zadanie 0.
Wysoki indeks glikemiczny pokarmu, powoduje:

A.  wolny wzrost glikemii,
B.  szybkie podwyższenie poziomu cukru,
C.  nie ma wpływu,
D.  średni wzrost glikemii.

Zadanie 0.
Edukując pacjenta z nowo rozpoznaną cukrzycą, w doborze formy
kształcenia bierze się pod uwagę:

A.  zdolności percepcyjne pacjenta,
B.  typ cukrzycy,
C.  reakcję na chorobę,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Skuteczny negocjator:

A . preferuje  walkę  z  innymi,  aby  mieć  przewagę  w
negocjacjach,

B . nie  konsultuje  s ię  z  innymi  co  do  koncepcji  i
stanowisk,

C.  koncentruje się na wspólnocie interesów,
D . preferuje  działania  intuicyjne,  nie  przygotowuje  się  do

negocjacji.

Zadanie 0.
Skuteczne radzenie sobie ze stresem, uwarunkowane jest:

A .  czynnikami osobowościowymi,
B.  stopniem otrzymanego wsparcia społecznego,
C . nabytą  umiejętnością  radzenia  sobie  w  sytuacjach

trudnych,
D.  wszystkimi wymienionymi.

Zadanie 0.
Podające metody nauczania, to:

A .  referat, wykład problemowy, ćwiczenia,
B.  wykład informacyjny, odczyt, instruktaż,
C.  seminarium, metoda przypadków, referat,
D.  opis, seminarium, referat, dyskusja dydaktyczna.

Zadanie 0.
Samokształcenie, to:

A . samodzielne  zdobywanie  sprawności  praktycznych  z
określonej dziedziny wiedzy,

B . samodzielne  zdobywanie  wiadomości  z  określonej
dziedziny wiedzy,

C . zdobywanie  umiejętności,  wiadomości  i  sprawności
praktycznych z określonej dziedziny wiedzy,

D . samodzielne  zdobywanie  umiejętności,  wiadomości  i
sprawności praktycznych z określonej dziedziny wiedzy.

Zadanie 0.
Postawy  wobec  osób  niepełnosprawnych,  które  są  wyrazem
akceptacji  i  skłaniają  ich  otoczenie  do  różnego  rodzaju  działań
ułatwiających im życie, to postawy:

A.  antyintegracyjne,
B.  asertywne,
C.  prointegracyjne,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 0.
Do subiektywnych komponentów jakości życia NIE zaliczymy:

A.  poczucia własnej godności,
B.  odczuwanej satysfakcji z pracy,
C.  odczuwanych dolegliwości fizycznych,
D.  uzyskiwanych dochodów.

Zadanie 0.
Pielęgniarka,  położna  jest  zwolniona  z  obowiązku  zachowania  w
tajemnicy informacji związanych z pacjentem, w przypadku:

A.  śmierci pacjenta,
B.  zgody rodziny,
C . gdy  zachowanie  tajemnicy  może  stanowić

niebezpieczeństwo  dla  życia  lub  zdrowia  pacjenta  lub
innych osób,

D.  we wszystkich wymienionych przypadkach.

Zadanie 0.
Czy  w  przypadku wyraźnego  życzenia,  pacjent  ma prawo NIE  być
informowanym o swoim stanie zdrowia?

A.  tak, ma takie prawo,
B . o  przekazaniu  informacji  pacjentowi  o  jego  stanie

zdrowia decyduje lekarz,
C . n ie ma takiego prawa, pacjent zobowiązany jest zapoznać

się z informacją o swoim stanie zdrowia,
D.  fakt ten zależy od stanu zdrowia pacjenta.

Zadanie 0.
Akredytacja, to:

A . wewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

B . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

C . zewnętrzny,  obowiązkowy  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

D . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej nie znanymi standardami.



Zadanie 0.
Zasada ubezpieczenia zdrowotnego polegająca na tym, że fundusz
powstały  ze  składek  sprawuje  opiekę  zgodnie,  z  którą  publiczny
system  opieki  zdrowotnej  umożliwia  finansowanie  opieki  nad
ludźmi  chorymi  i/lub  uboższymi  przez  ludzi  zdrowych  i/lub
bogatszych, nosi nazwę:

A.  utylitaryzmu społeczego,
B.  solidaryzmu społecznego,
C.  indywidualizmu społeczego,
D.  egalitaryzmu społecznego.

Zadanie 0.
Wydatki  na  ochronę  zdrowia  pochodzą  m.in.  z  następujących
źródeł:

A . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Ministerstwo  Zdrowia,
Ministerstwo  Sprawiedliwości,  Ministerstwo  Obrony
Narodowej,  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji, gospodarstwa domowe,

B . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Zakład  Ubezpieczń
Społecznych,  Ministerstwo Rolnictwa,  Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej,

C . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Zakład  Ubezpieczeń
Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Ministerstwo  Skarbu  Państwa,  Ministerstwo  Pracy  i
Polityki Społecznej,

D . Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstw Sprawiedliwości,
Ministerstwo  Obrony  Narodowej,  Ministerstwo  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji,  Ministerstw  Finansów,
gospodarstwa domowe.

Zadanie 0.
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa
określa, że:

A .  wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
B . wszyscy  ludzie  mają  takie  same  potrzeby  i  takie  same

priorytety,
C . potrzeby  jednostek  są  stałe,  nigdy  nie  zmieniają  s ię

pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
D . spełnianie  potrzeb  zawsze  podąża  od  potrzeb  wyższego

rzędu do potrzeb niższego rzędu.



Zadanie 0.
Organem  założycielskim  dla  samodzielnego  publicznego  zakładu
opieki zdrowotnej, może być:

A.  pracodawca,
B.  kościół,
C.  związki zawodowe,
D.  wojewoda i samorządy terytorialne.

Zadanie 0.
Wyróżnia się dwa typy działalności społecznej. Jest to pomoc:

A.  pieniężna i rzeczowa,
B.  środowiskowa i instytucjonalna,
C.  środowiskowa i rzeczowa,
D.  pieniężna i instytucjonalna.

Zadanie 0.
Pomoc społeczną na zasadach określonych w ustawie, udziela s ię
osobom i rodzinom, m.in. z powodu:

A . ubóstwa,  wykluczenia  społecznego,  niepełnosprawności,
choroby trwającej powyżej 6 miesięcy lub bezradności,

B . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej  lub  ekologicznej  bez  względu na  stan  zdrowia
lub niepełnosprawności,

C . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej lub ekologicznej,

D . ubóstwa,  bezradności,  zgłoszenia  biedy  przez  sąsiadów,
długotrwałej  choroby  trwającej  maksymalnie  do  6
miesięcy, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zadanie 0.
Tiki, to niezależne od woli pacjenta:

A.  groteskowe, wykręcone pozycje, często korpusu ciała,
B . wolne,  wykręcające,  wijące  ruchy  w  obrębie  twarzy,

dalszych części kończyn,
C . krótkie,  nieregularne,  powtarzające  się,  skoordynowane

ruchy,
D . rytmiczne,  powtarzające  się,  dziwaczne  ruchy  twarzy  i

jamy ustnej.

Zadanie 0.
Do zaburzeń jakościowych świadomości NIE należy:

A.  osłupienie,
B.  delirium,
C.  zespół zamroczeniowy,
D.  śpiączka.



Zadanie 0.
Badając  orientację  allopsychiczną  oceniamy  wiedzę  pacjenta
dotyczącą:

A.  tożsamości własnej osoby,
B.  emocji towarzyszących badaniu,
C.  miejsca, czasu i przestrzeni badania,
D.  zaburzeń spostrzegania.

Zadanie 0.
Chód  podczas,  którego  chory  niedostatecznie  zgina  kończyny  w
stawach  kolanowych,  z  trudnością  odrywa  stopy  od  podłoża,
pociąga stopami po podłożu, chodzi na palcach, nazywa się:

A .  spastycznym,
B.  ataktycznym,
C.  brodzącym,
D.  kaczkowatym.

Zadanie 0.
Dyzartria, jest to:

A .  utrata głosu, rozumowanie prawidłowe,
B . zmiana  siły,  barwy  i  tonacji  głosu,  który  brzmi  jak

chrypka lub szept,
C . mowa  nosowa,  niewyraźna,  ale  treść  zachowana  -

uszkodzona  kontrola  mięśni  warg,  języka,  podniebienia
lub gardła,

D . zaburzenie  "tworzenia"  lub  rozumienia  mowy,  w  wyniku
uszkodzenia ośrodków mowy w korze mózgu.

Zadanie 0.
Żółtaki  płaskie  na  powiekach,  świadczyć  mogą  o  zaburzeniu
gospodarki:

A .  kwasowo-zasadowej,
B.  białkowej,
C.  lipidowej,
D.  węglowodanowej.

Zadanie 0.
Wole endemiczne tarczycy spowodowane jest:

A .  nadczynnością tarczycy,
B.  chorobą Gravesa-Basedowa,
C.  zapaleniem tarczycy typu Hashimoto,
D.  niedoborem jodu.



Zadanie 0.
Młoda  kobieta  podczas  badania  piersi  wyczuła  u  siebie  guzek.
Jest  on  niebolesny,  bardzo  ruchomy,  miękki,  sprężysty,
pojedynczy, okrągły. Prawdopodobnie jest, to:

A .  torbiel,
B.  rak,
C.  zwapnienie,
D.  gruczolako-włókniak.

Zadanie 0.
Przewlekła  niewydolność  naczyń  tętniczych  charakteryzuje  s ię
m.in. następującymi objawami, z WYJĄTKIEM:

A.  osłabienie lub brak tętna,
B.  temperatura kończyn obniżona,
C.  pobolewanie wyłącznie przy opuszczeniu kończyny,
D.  zanik owłosienia na kończynach dolnych.

Zadanie 0.
Deficyt tętna, jest to różnica między:

A . częstością  akcji  serca  a  tętnem  na  obwodzie,  przy  czym
tętno na obwodzie jest znacznie szybsze,

B . częstością  akcji  serca  a  tętnem  na  obwodzie,  przy  czym
tętno na obwodzie jest znacznie wolniejsze,

C . tętnem mierzonym na  tętnicy  promieniowej,  a  tętnem na
tętnicy łokciowej,

D . tętnem mierzonym na  tętnicy  promieniowej,  a  tętnem na
tętnicy udowej po tej samej stronie ciała.

Zadanie 0.
Hipotonii wtórnej NIE powoduje/ą:

A.  hipowolemia,
B.  czynniki konstytucjonalne,
C.  niedoczynność kory nadnerczy,
D.  infekcja mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Anisocoria, jest to:

A .  wielkość źrenic,
B.  nierówność źrenic,
C.  oczopląs wzrokowo-ruchowy,
D.  brak reakcji źrenic na światło.



Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Podstawowym lekiem stosowanym w resuscytacji noworodka, jest:

A .  wodorowęglan sodu,
B.  adrenalina,
C.  dobutamina,
D.  atropina.

Zadanie 0.
Asfiksja u noworodka, to:

A . centralizacja  krwi  w  życiowo  najważniejszych  narządach
noworodka,

B.  zamartwica niedotlenieniowo-niedokrwienna,
C.  narastanie kwasicy metabolicznej,
D.  obniżona żywotność noworodka po urodzeniu.

Zadanie 0.
Pierwszoplanowym  postępowaniem  u  pacjenta  po  epizodzie
tonięcia, jest:

A .  udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji,
B .  osuszenie pacjenta,
C.  dążenie do przywrócenia normotermii,
D.  wykonanie bezpośredniego masażu serca.

Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.



Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  dokonująca  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi
upuszcza powietrze z mankietu z prędkością:

A.  2 mmHg/sekundę,
B.  10 mmHg/sekundę,
C.  20 mmHg/sekundę,
D.  30 mmHg/sekundę.

Zadanie 0.
Podejrzewając  tamponadę  worka  osierdziowego  w  badaniu  EKG
obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
Primary Nurse, to osoba w pełni przygotowana do:

A . podejmowania  decyzji  w  sprawach  pielęgnowania  i
ponoszenia  odpowiedzialności  za  konsekwencje  tych
decyzji,

B .  podejmowania decyzji w sprawach pielęgnowania,
C.  podporządkowania się przełożonym,
D.  samodzielności w wykonywaniu zleceń lekarskich.

Zadanie 0.
Jaki  system  świadczenia  opieki  zastosujesz  u  40-letniego
nieprzytomnego  mężczyzny,  którego  przywieziono  do  szpitala.  Z
wywiadu  od  świadków  zdarzenia  ustalono,  że  pacjent  utracił
świadomość 30 minut wcześniej i upadł na ulicy?

A.  wspierająco - uczący,
B.  częściowo - kompensacyjny,
C.  całkowicie kompensacyjny,
D.  wspierająco - kompensacyjny.



Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.

Zadanie 0.
Testy wystandaryzowane wykorzystywane w badaniach naukowych nie
powinny być:

A.  trafne,
B.  rzetelne,
C.  czułe,
D.  nieznormalizowane.

Zadanie 0.
Celem zadań realizowanych przez pielęgniarkę, położną w ramach
funkcji promowania zdrowia, jest między innymi:

A.  doradzanie ludziom, jak wzmacniać zdrowie,
B.  przygotowanie do współpracy w procesie pielęgnowania,
C.  pomaganie w uzyskaniu niezależności,
D . udzielanie  pomocy  przedlekarskiej  w  sytuacji  zagrożenia

zdrowia.

Zadanie 0.
Pierwszy Wydział Pielęgniarstwa powołano, w:

A.  Gdańsku,
B.  Warszawie,
C.  Poznaniu,
D.  Lublinie.

Zadanie 0.
Dzielenie  w  formułach  arkusza  kalkulacyjnego  MS  Excel
reprezentuje znak:

A.  \ (lewy ukośnik - ang. backslash),
B.  / (prawy ukośnik - ang. slash),
C.  * (gwiazdka ),
D.  = (znak równości).



Zadanie 0.
Spamowanie, to:

A . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do jednego adresata,

B . czytanie  różnego  rodzaju  pism  i  reklam  z  elektronicznej
skrzynki odbiorczej,

C . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do wielu adresatów,

D . próba  doręczenia  wiadomości  elektronicznej  do  osoby,
która  nie  chciała  je j  otrzymać  i  nie  prosiła  o  je j
dostarczenie.

Zadanie 0.
Wyjustowanie tekstu w programie MS Word, polega na:

A.  wyrównaniu tekstu do prawego marginesu,
B.  wyśrodkowaniu tekstu pomiędzy marginesami,
C . wyrównaniu  tekstu  zarówno  do  lewego  jak  i  prawego

marginesu,
D.  wyrównaniu tekstu do lewego marginesu.



PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE
TEST NR 040813
GRUPA 1
Zadanie 1.
Najczęstszymi błędami w edukacj jest/są:

A.  szkolenia nieadekwatne do potrzeb i możliwości chorego,
B . zbyt  krótki  czas  szkolenia,  stosowanie  głównie  metody

wykładu,
C . nierealistyczne  cele  i  zbyt  duże  wymagania;  podejście

autorytarne;  przekonanie,  że  można  osiągnąć
wystarczającą  wiedzę  umiejętności  na  podstawie
samodzielnego czytania broszur, książek, instrukcji,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 2.
Jak  często  dziecko  chore  na  cukrzycę  powinno  przyjmować
posiłki, aby uniknąć hipoglikemii?

A.  6 razy dziennie,
B.  3 razy dziennie,
C.  co 1 godzinę,
D.  co 20 minut.

Zadanie 3.
Pacjent  z  cukrzycą  jest  operowany  w  znieczuleniu  ogólnym.
Zadaniem  pielęgniarki  jest  zapobiegać  wystąpieniu  hipoglikemi  u
chorego. W tym celu należy:

A.  przynajmniej 1 x w czasie zabiegu skontrolować HBA1c,
B.  prowadzić zapis EKG na monitorze,
C.  prowadzić pomiar poziomu glukozy przynajmniej co 2h,
D.  założyć cewnik do pęcherza moczowego.

Zadanie 4.
Powikłaniem  wielokrotnego  wstrzykiwania  insuliny  w  to  samo
miejsce może być:

A.  lipoatrofia,
B.  lipodystrofia,
C.  lipohipertrofia,
D.  obrzęk insulinowy.

Zadanie 5.
Jaki procent dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla chorego
na cukrzycę powinny stanowić białka?

A.  20-30%,
B.  40-60%,
C.  15-20%,
D.  70-80%.



Zadanie 6.
Kiedy powinny być wykonywane planowane zabiegi chirurgiczne u
dzieci i osób dorosłych chorych na cukrzycę?

A . kiedy  ich  cukrzyca  jest  dobrze  kontrolowana,  a  poziom
glikemii wyrównany,

B.  kiedy kontrola metaboliczna cukrzycy jest niestabilna,
C.  kiedy kontrola glikemii waha się między 250 - 300 mg%,
D . kiedy  hemoglobina  glikozylowana  utrzymuje  się  w

zakresie 8 - 9%.

Zadanie 7.
C o  powinna  polecić  pielęgniarka  pacjentowi,  któremu  zmienia
opatrunek na ranie pooperacyjnej po amputacji palucha?

A.  aby sam usuwał odciski na stopie,
B.  codzienną kontrolę stóp,
C.  noszenie obcisłych skarpet,
D . moczenie  nóg  w  gorącej  wodzie  w  celu  poprawienia

krążenia.

Zadanie 8.
Jak często, powinna wykonywać pomiar poziomu glukozy, w 2-gim
miesiącu ciąży pacjentka z cukrzycą ciążową?

A.  2x dziennie,
B.  1x dziennie na czczo,
C.  na czczo oraz po każdym posiłku,
D.  przed snem.

Zadanie 9.
Hipoglikemię  w  okresie  leczenia  skojarzonego  leków
hipoglikemizujących z akarbozą można opanować, podając:

A.  czystą glukozę,
B.  sacharozę,
C.  glukagon,
D.  sok owocowy.

Zadanie 10.
Glukagon powoduje wyraźne:

A.  zmniejszenie wydzielania insuliny,
B.  zwiększenie wydzielania insuliny,
C.  zmniejszenie wydzielania insuliny w warunkach stresu,
D.  zwiększenie wydzielania insuliny w warunkach stresu.



Zadanie 11.
U pacjenta z glikemią na czczo w zakresie 100-125 mg/dl:

A .  rozpoznaje się cukrzycę,
B . rozpoznaje  s ię  nieprawidłową  glikemię  na  czczo  i  należy

wykonać doustny test tolerancji glukozy (OGTT),
C . rozpoznaje  s ię  stan  przedcukrzycowy i  nie  podejmuje  się

żadnych działań,
D.  wynik jest prawidłowy.

Zadanie 12.
Wskaż  parametr,  który  nie  należy  do  kryteriów  wyrównania
gospodarki lipidowej:

A .  cholesterol całkowity < 175mg/dl,
B.  frakcja LDL < 100mg/dl,
C.  frakcja HDL > 40mg/dl,
D.  trójglicerydy > 150mg/dl.

Zadanie 13.
U osoby chorej na cukrzycę i anoreksję bardzo ważne jest:

A .  prowadzenie intensywnej insulinoterapii,
B.  wyrównanie niedoboru masy ciała,
C.  stosowanie wysiłku fizycznego,
D.  unikanie stresu.

Zadanie 14.
Cukrzyca typu 2 charakteryzuje się:

A . przez  wiele  lat  może  przebiegać  bezobjawowo,  często
dotyczy  osób  otyłych,  niekiedy  u  dorosłych  objawia  się
uporczywą  czyracznością,  zgorzelą  stopy,  grzybicą,
nerwobólami lub nagłymi zaburzeniami wzroku,

B . początek  jest  burzliwy,  występuje  spadek  masy  ciała
mimo  nadmiernego  łaknienia,  wzmożone  pragnienie  i
wielomocz,  skłonność  do  rozwoju  ketozy,  ogólne
osłabienie,

C . przebieg  jest  łagodny,  występuje  otyłość,  wzmożona
diureza,

D . przebieg  może  być  ostry  lub  łagodny,  obserwuje  się
l iczne  zmiany  na  skórze,  zaburzenia  wzroku,  nadmierne
łaknienie,  wzmożone  pragnienie  i  wielomocz,  skłonność
do ketozy.



Zadanie 15.
W  okresie  około-operacyjnym  u  chorych  na  cukrzycę  mamy  do
czynienia  ze  splotem  reakcji  stresu  psychonerwowego,
endokrynnego i metabolicznego. Zmiany metaboliczne w odpowiedzi
na stres operacyjny to:

A.  hiperglikemia,
B.  stała hipoglikemia,
C.  obniżenie glukoneogenezy,
D.  obniżenie poziomu elektrolitów.

Zadanie 16.
Warzywa, które można w cukrzycy spożywać bez ograniczeń to:

A.  brukiew, brukselka, buraki, dynia,
B . fasola,  kapusta  biała,  czerwona  i  włoska,  marchew,

pory,
C.  chrzan, seler, skorzonera, korzeń pietruszki,
D.  ogórki, sałata, rzodkiewka, szparagi.

Zadanie 17.
Które  z  wymienionych  kryteriów  wpływa  na  obniżanie  kosztów
leczenia osób chorych na cukrzycę?

A . edukacja  diabetologiczna  pacjenta  zmierzająca  do
zapobiegania powikłaniom,

B.  zmniejszenie liczby wykonywanych badań okresowych,
C . ograniczenie  l iczby  wizyt  pacjenta  w  poradni

diabetologicznej,
D . ograniczenie  czasu  przeznaczonego  na  rozmowę  z

pacjentem.

Zadanie 18.
Edukując pacjenta z nowo rozpoznaną cukrzycą, w doborze formy
kształcenia bierze się pod uwagę:

A.  zdolności percepcyjne pacjenta,
B.  typ cukrzycy,
C.  reakcję na chorobę,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 19.
Jak wzrokowo można rozróżniać insuliny ludzkie?

A . krótko  i  szybkodziałająca  jest  zawiesiną,  a  o
przedłużonym i długodziałająca klarowna,

B . krótkodziałająca  jest  klarowna,  a  o  przedłużonym
działaniu jest zawiesiną,

C.  zarówno krótko jak i długodziałająca są klarowne,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 20.
Rola edukacji w cukrzycy typu 2, obejmuje profilaktykę:

A . pierwotną  (zapobieganie  i  leczenie  otyłości),
profilaktykę  wtórną  (zapobieganie  przewlekłym
powikłaniom),  profilaktykę  trzeciorzędową  (zapobieganie
konsekwencjom powikłań choroby),

B . pierwotną  poprzez  zapobieganie  i  leczenie  otyłości,
prowadząc edukację w zakresie modelu żywienia, wzrostu
aktywności fizycznej,

C . wtórną,  poprzez  edukację  w  zakresie  zachowań
prozdrowotnych  w  optymalizacji  leczenia  cukrzycy,  co
zapobiega powikłaniom przewlekłym,

D . trzeciorzędową,  poprzez  zapobieganie  konsekwencjom
powikłań  choroby,  edukacja  polega  na  wczesnym
wykrywaniu  właściwym leczeniu  i  rehabilitacji  chorych  z
zaawansowanymi powikłaniami.

Zadanie 21.
Które objawy świadczą o niedocukrzeniu nocnym?

A.  poranne bóle głowy,
B.  niski poziom cukru na czczo,
C.  obecność acetonu w moczu,
D.  podwyższona temperatura ciała.

Zadanie 22.
D o  preferowanych  technik  przygotowania  posiłku  u  chorych  z
cukrzycą typu 2 nie należy:

A.  smażenie w głębokim tłuszczu,
B.  pieczenie w rękawie,
C.  pieczenie na ruszcie,
D.  gotowanie.

Zadanie 23.
Które  z  wymienionych  dokumentów  stanowią  podstawę  do
opracowania programów profilaktycznych w obszarze diabetologii?

A . Ustawa  o  Zawodach  Pielęgniarki  i  Położnej;  Ustawa  o
Zawodzie Lekarza,

B.  Narodowy Program Zdrowia,
C.  Standard kwalifikacji zawodowych,
D.  Deklaracja St. Vincent.



Zadanie 24.
Mężczyzna, 50 lat, leczony z powodu cukrzycy typu 2, przebywa w
szpitalu,  w  ciężkim  stanie,  z  bólami  brzucha,  mdłościami  i
wymiotami.  Stwierdzono  ogólne  osłabienie  organizmu,  istnieje
podejrzenie kwasicy mleczanowej. Jakie badanie może potwierdzić
podejrzenie lekarza?

A.  poziomu cukru w moczu oraz ketonuria,
B.  równowagi kwasowo-zasadowej,
C.  poziomu mleczanu we krwi,
D.  poziomu mleczanu w moczu.

Zadanie 25.
W  okresie  okołooperacyjnym,  aby  uniknąć  wahań  glikemii
pielęgniarka powinna:

A.  monitorować poziom glukozy we krwi na glukometrze,
B.  oznaczać glukozę w moczu,
C.  sprawdzać poziom glukozy we krwi i w moczu,
D.  podłączyć dożylny wlew glukozy.

Zadanie 26.
Glukagonu NIE należy podawać u następujących osób:

A . charakteryzujących się zachowaniem wydzielania insuliny
û chorującym na cukrzycę typu 2,

B.  leczonych preparatami doustnymi,
C . pacjentów chorujących na cukrzycę, będących w upojeniu

alkoholowym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 27.
Jakim  sprzętem  powinna  posługiwać  się  pielęgniarka  oznaczając
glukozę we krwi?

A . glukometrem,  paskami  diagnostycznymi  do  oznaczeń
glikemii,  jednorazowym  lancetem  do  nakłuwania  bocznej
części palca,

B . paskami  diagnostycznymi  do  oznaczenia  glikemii  według
skali  barwnej,  igłą  jednorazową  do  nakłuwania  płatka
ucha,

C . glukometrem,  nakłuwaczem  z  wymiennym  ostrzem  do
nakłuwania palca,

D . aparatem  do  pomiaru  cukru  we  krwi,  paskami
diagnostycznymi.



Zadanie 28.
Głównymi  przyczynami  utraty  wzroku  z  powodu  retinopatii
cukrzycowej w cukrzycy typu 2, są/jest:

A .  zmiany w obrębie plamki żółtej,
B.  zmiany w obrębie oczodołu,
C.  uszkodzenie nerwu wzrokowego,
D.  zaćma.

Zadanie 29.
Warunkiem dobrego przebiegu ciąży i urodzenia zdrowego dziecka,
pacjentki chorej na cukrzycę, jest poziom HbA1c:

A.  poniżej 8%,
B.  poniżej 7%,
C.  poniżej 6,5%,
D.  nie powinien przekraczać 6%.

Zadanie 30.
Pacjent,  spożywając  jedynie  wymienniki  węglowodanowe,  stosuje
bolus:

A.  prosty,
B.  złożony,
C.  korekcyjny,
D.  przedłużony.

Zadanie 31.
Jednym  z  czynników  sprzyjających  rozwojowi  infekcji  dróg
moczowych u pacjenta chorego na cukrzycę jest:

A .  podwyższony cholesterol,
B.  zawartość glukozy w moczu,
C.  zbyt duża ilość węglowodanów w diecie,
D.  zbyt duża zawartość tłuszczów w diecie.

Zadanie 32.
Siedemnastoletni  chłopak  w  ciężkim  stanie  zdrowia  został
przyjęty  do  szpitala.  W  ostatnim  miesiącu  jego  waga  ciała
obniżyła  się  o  10  kg.  Obecnie  występuje  bardzo  duże  pragnienie,
senność.  Lekarz  stwierdził  cukrzycę  typu  1.  Istotnym  badaniem
jest badanie moczu na zawartość:

A.  ciał ketonowych,
B.  bakterii,
C .  białka,
D.  żadne z wymienionych.



Zadanie 33.
Jak  najlepiej  zabezpieczyć  pacjenta  przed  omyłkowym  podaniem
niewłaściwej  insuliny  w  przypadku  przyjmowania  przez  chorego
dwóch rodzajów insulin?

A.  oznakować opakowanie z insuliną,
B.  oznakować peny np. przylepcem,
C.  zastosować dwa kolory penów,
D . pacjent powinien zmienić wkład z  insuliną przed każdym

jej podaniem.

Zadanie 34.
10-letni  chłopiec  chorujący  na  cukrzycę  ma  mieć  wykonane
nacięcie ropnia na udzie. Chłopiec przed zabiegiem powinien:

A.  otrzymać ustaloną dawkę insuliny i zjeść śniadanie,
B.  pozostać bez śniadania i bez insuliny,
C . otrzymać  połowę  dawki  insuliny  i  pozostać  bez

śniadania,
D . otrzymać  ustaloną  dawkę  insuliny  i  sok  owocowy  do

wypicia.

Zadanie 35.
Największym  niebezpieczeństwem  dla  pacjentów  z  cukrzycą  po
zabiegu są zakażenia. Rozwojowi zakażeń sprzyja:

A.  hipoglikemia,
B.  hiperglikemia,
C . u  każdego  pacjenta  z  cukrzycą  istnieje  takie  same

niebezpieczeństwo,  nie  zależy  to  od  stopnia  wyrównania
metabolicznego,

D.  wysoki poziom TG.

Zadanie 36.
Do objawów wskazujących na możliwość rozwoju cukrzycy należą:

A.  wzmożone pragnienie, otyłość, wielomocz,
B . zmniejszenie  masy  ciała,  wzmożone  pragnienie,

wielomocz,  osłabienie,  pojawienie  s ię  zmian  ropnych  na
skórze  oraz  stanów  zapalnych  narządów
moczowo-płciowych,

C . pojawienie  s ię  zmian  ropnych  na  skórze,  trudności  w
koncentracji uwagi, wzmożone pragnienie,

D . zmniejszenie  masy  ciała,  wzmożone  pragnienie,  wilczy
głód, zaburzenia rytmu serca.



Zadanie 37.
Pacjent  z  niewydolnością  nerek  jest  operowany  z  powodu  ostrego
zapalenia  pęcherzyka  żółciowego.  Pacjent  choruje  na  cukrzycę,
m a  zaleconą  insulinę  i  glukozę.  Jaki  sposób  podawania  będzie
dla chorego wskazany?

A.  osobno należy podać glukozę i insulinę w pompie,
B.  osobno insulinę i glukozę w kroplówce,
C . w  kroplówce,  razem,  insulinę  można  dostrzyknąć  do

glukozy,
D . w  kroplówce,  razem  insulinę  z  glukozą  lecz  bardzo

powoli.

Zadanie 38.
Zmiany o typie stawu Charcota, najczęściej występują w okolicy:

A.  pięty,
B.  palców,
C.  śródstopia,
D.  powierzchni grzbietowej stopy.

Zadanie 39.
W  zapewnieniu  wysokiej  jakości  medycznej  i  organizacyjnej
opieki diabetologicznej niezbędne jest:

A . zapewnienie  kadrowych  i  ekonomicznych  gwarancji
doskonalenia  opieki  diabetologicznej,  ukierunkowanie  na
diabetologię opartą na medycznych dowodach naukowych,

B . gwarancja  pełnej  dostępności  do  nowoczesnej  opieki
diabetologicznej  zgodnie  ze  wskazaniami  medycznymi,
kompleksowość tej opieki, obejmująca także prewencję,

C . zapewnienie  jawności  ekonomicznej  warunków  opieki,
gwarancja  nadzoru  specjalistycznego,  pozarządowe
wsparcie  ekonomiczno-społeczne:  rozwój  fundacji,  nowe
działania  organizacji  społecznych  we  wspieraniu
lecznictwa,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 40.
Glikogen występuje głównie w:

A.  komórkach i żołądku,
B.  trzustce i śledzionie,
C.  wątrobie i mięśniach,
D.  żołądku i jelicie.



Zadanie 41.
U  chorych  na  cukrzycę  intensywny  wysiłek  fizyczny  jest
przeciwwskazany:

A.  u osób z retinopatią proliferacyjną,
B.  w przypadku kwasicy cukrzycowej,
C.  u chorych z neuropatią obwodową,
D.  u wszystkich wymienionych.

Zadanie 42.
Kryteriami wyrównania cukrzycy są:

A . HbA1c,  gospodarka  lipidowa,  ciśnienie  tętnicze  krwi,
glikemia  na  czczo  i  przed  posiłkami,  glikemia
poposiłkowa,

B . HbA1c,  glikemia  na  czczo  i  przed  posiłkami,  glikemia
poposiłkowa,

C . gospodarka  lipidowa,  glikemia  na  czczo  i  przed
posiłkami, glikemia poposiłkowa,

D . HbA1c,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  glikemia  na  czczo  i
przed posiłkami, glikemia poposiłkowa.

Zadanie 43.
C o  powinien  zrobić  15  letni  chłopiec,  który  lubi  grać  w  piłkę
nożną, ale po grze często występuje u niego hipoglikemia?

A.  kategorycznie zaniechać uprawiania sportu,
B.  spożyć dodatkową ilość wymienników tłuszczowych,
C.  zmniejszyć dawkę insuliny i spożyć dodatkowe WW,
D.  przed wysiłkiem odpocząć.

Zadanie 44.
Pacjent  z  cukrzycą  i  nadciśnieniem  tętniczym  zgłosił  s ię  do
gabinetu  edukacji  w  celu  przeanalizowania  diety.  Jakich  potraw
powinien pacjent unikać w swojej diecie?

A.  ryb morskich,
B.  makaronu i ryżu,
C.  mielonek w puszkach,
D.  twarogu.

Zadanie 45.
Insulinę szybko i krótkodziałającą zaleca się podawać, w:

A.  powłoki brzuszne,
B.  udo,
C.  pośladek,
D.  ramię.



Zadanie 46.
D o  zasad  postępowania  zapobiegającego  zespołowi  stopy
cukrzycowej zalicza się poniżej wymienione, Z WYJĄTKIEM:

A.  normalizacji glikemii,
B.  codziennego oglądania stóp,
C.  właściwego doboru obuwia,
D.  codziennej kąpieli powyżej 15 minut.

Zadanie 47.
W programie nauczania przewlekle chorych należy uwzględnić:

A . konieczność  dostarczania  indywidualnie  zróżnicowanych
informacji,

B . konieczność  dostarczania  praktycznych  i  niezbędnych
informacji,

C . konieczność  dostarczania  indywidualnie  zróżnicowanych
informacji,  konieczność  dostarczania  praktycznych  i
niezbędnych  informacji,  konieczność  wysłuchiwania
opinii chorego, właściwy wybór informacji,

D . konieczność  wysłuchiwania  opinii  chorego,  właściwy
wybór informacji.

Zadanie 48.
U chorego przytomnego przy glikemii 55 mg/dl, należy:

A . doustnie  podać  10-20  g  glukozy,  po  10-20  minutach
zalecić  spożycie  węglowodanów  złożonych,  pomiar
glikemii powtórzyć po 60 minutach,

B.  podać dożylnie glukozę 20%,
C.  podać glukagon,
D . podać  doustnie  10  -  20  g  glukozy  i  po  10-20  minutach

oznaczyć glikemię.

Zadanie 49.
Cukrzyca  jest  chorobą  społeczną,  ponieważ  częstość  je j
występowania w danej populacji przekracza :

A .  0,5% ogółu społeczeństwa,
B.  1% ogółu społeczeństwa,
C.  2% ogółu społeczeństwa,
D.  3% ogółu społeczeństwa.

Zadanie 50.
Uciążliwe  zimno  i  drętwienie  stóp  u  pacjenta  chorującego  od  4
lat na cukrzycę typu 2, zminimalizuje:

A.  ogrzewanie nóg termoforem,
B.  zakładanie ciepłych skarpet,
C.  stosowanie gorących kąpieli,
D.  stosowanie maści rozgrzewających.



Zadanie 51.
Przy  oznaczaniu  glikemii  w  pełnej  krwi  kapilarnej,  nie
spowodują zaniżenia stężenia glukozy na glukometrze:

A.  duże wartości hematokrytu (powyżej 55%),
B.  małe wartości hematokrytu (poniżej 30%),
C.  wymioty, biegunki,
D.  diuretyki.

Zadanie 52.
Pacjent chorujący na cukrzycę w czasie pracy doznał urazu palca
kończyny  dolnej.  Po  pewnym  czasie  wystąpiło  si lne
zaczerwienienie  i  obrzęk.  Przy  ucisku  pacjent  zgłaszał  ból.  Jak
powinien postąpić pacjent?

A . d o  chwili  ustąpienia  obrzęku  stosować  okłady  z
Riwanolu,

B.  stosować kąpiele stopy w rumianku,
C.  zgłosić się do chirurga,
D.  unieruchomić kończynę.

Zadanie 53.
Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT), to:

A .  10 g białka lub tłuszczu,
B.  100 g białka,
C.  100 g tłuszczu,
D.  100 kcal pochodzących z białek i tłuszczów.

Zadanie 54.
Węglowodany w całodziennym odżywianiu powinny stanowić:

A.  40 - 50% zapotrzebowania kalorycznego,
B.  50 - 70% zapotrzebowania kalorycznego,
C.  < niż 40% zapotrzebowania kalorycznego,
D.  60 - 70% z zastrzeżeniem, że są to węglowodany złożone.

Zadanie 55.
Pacjent  leczony  metodą  intensywnej  insulinoterapii,  poziom
glikemii  o  godzinie  20.00  wyniósł  105  mg%.  Przed  podaniem
wieczornej bazy z insuliny długodziałającej, pacjent powinien:

A . spożyć  co  najmniej  dwa  wolno  wchłaniające  się
wymienniki węglowodanowe,

B.  odpocząć,
C.  zmniejszyć dawkę insuliny bazy wieczornej,
D.  spożyć drugą kolację i zwiększyć dawkę bazy wieczornej.



Zadanie 56.
U  młodego  pacjenta  chorego  na  cukrzycę,  gdy  poziom  cukru  we
krwi jest bardzo wysoki należy bezzwłocznie wykonać badanie:

A.  C-peptydu,
B.  HBA1c,
C.  poziomu acetonu,
D.  poziomu TG.

Zadanie 57.
Przygotowując  pacjenta  do  doustnego  testu  tolerancji  glukozy,
należy poinformować chorego o:

A . przestrzeganiu  diety  z  ograniczeniem  węglowodanów,
białek i tłuszczów,

B . odstawieniu  leków  doustnych  o  działaniu
hiperglikemizującym,

C . nie  należy  udzielać  żadnych  informacji,  gdyż  nie  ma
specjalnego przygotowania przed przeprowadzeniem testu
tolerancji glukozy,

D . niezmienianiu  diety  przez  co  najmniej  72  godziny,  a  w
szczególności nieograniczaniu spożywania węglowodanów;
należy  poinformować  pacjenta  o  znajomości  nazw  leków
aktualnie  przyjmowanych  oraz  o  konieczności  zgłoszenia
s ię  na  czczo,  wypoczętym,  po  przespanej  nocy  w  dniu
badania.

Zadanie 58.
Mianem mikroalbuminurii określa się wydalanie albumin z moczem,
w ilości:

A .  <30 mg/dobę,
B.  >200 g/min.,
C.  30-300 mg/dobę,
D.  >300 mg/dobę.

Zadanie 59.
W  jakich  sytuacjach  jest  konieczne  wykonanie  badania  poziomu
acetonu w moczu?

A.  w czasie choroby dodatkowej,
B.  po każdym epizodzie hipoglikemii,
C.  zawsze przed wysiłkiem fizycznym,
D.  zawsze przy zmianie dawki insuliny.



Zadanie 60.
D o  mechanizmów  przyspieszających  rozwój  i  postęp  nefropatii
cukrzycowej należy:

A.  zła kontrola metaboliczna cukrzycy,
B.  białkomocz,
C.  nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 61.
Swoistym  dla  cukrzycy  czynnikiem  ryzyka  chorób  układu
sercowo-naczyniowego jest/są:

A.  wahania poziomu glikemii w surowicy krwi,
B.  powtarzające się epizody hipoglikemii,
C.  hiperglikemia poposiłkowa,
D.  glikemia na czczo w samokontroli 130mg%.

Zadanie 62.
Poprzez  jakie  działania  pacjent  z  cukrzycą  i  stopą  cukrzycową,
może odbarczyć miejsce chorobowe?

A . noszenie  specjalnego  obuwia,  dobranego  indywidualnie,
wyposażonego w ochraniacze lub wkładki,

B.  noszenie obuwia z wkładką z gumy piankowej lub gąbki,
C . noszenie  obuwia,  w  którym  znajdują  się  wkładki  z

miękkich, gąbczastych mas plastycznych,
D . noszenie  obuwia  dużego,  o  szerokiej  części  przedniej,

na grubej, elastycznej i przewiewnej podeszwie.

Zadanie 63.
Kto  powinien  uczestniczyć  w  zespole  medycznym,  który  będzie
opiekował się chorym na cukrzycę?

A.  lekarz diabetolog, pielęgniarka dyplomowana, psycholog,
B . lekarz medycyny, pielęgniarka dyplomowana, konsultanci

innych specjalności,
C . lekarz  diabetolog,  pielęgniarka  diabetologiczna,

dietetyk, psycholog,
D . lekarz  pediatra,  pielęgniarka  diabetologiczna,

dietetyk.

Zadanie 64.
Dziecko chore na cukrzycę może spożywać:

A.  tylko posiłki specjalnie przygotowane,
B.  prawie wszystkie posiłki spożywane przez rodzinę,
C.  posiłki niskowęglowodanowe i niskokaloryczne,
D.  posiłki tylko gotowane.



Zadanie 65.
Które mięsa i/lub wędliny należy ograniczać dziecku choremu na
cukrzycę?

A.  parówki,
B.  szynkę drobiową,
C.  gotowanego kurczaka,
D.  chudą wołowinę.

Zadanie 66.
W  cukrzycy  typu  1  występuje  uszkodzenie  i  zniszczenie  komórek
wysp trzustkowych, dlatego konieczne jest:

A .  leczenie dietą i lekami doustnymi hipoglikemizującymi,
B.  leczenie insuliną,
C . leczenie  insuliną  do  okresu  remisji,następnie  dietą  i

środkami doustnymi hipoglikemizującymi,
D.  redukcja masy ciała i leczenie wysiłkiem fizycznym.

Zadanie 67.
Przeciwwskazaniem do podjęcia wysiłku fizycznego, jest:

A . glikemia  250  mg/dl  i  pojawienie  s ię  ciał  ketonowych  w
moczu u pacjentów chorujących na cukrzyce typu 1 oraz
glikemia  >  300  mg/dl  u  pacjentów  chorujących  na
cukrzycę typu 2,

B.  glikemia < 100 mg/dl,
C.  spożycie alkoholu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 68.
Ocena psychologiczna ukierunkowana na pacjenta chorującego na
cukrzycę obejmuje:

A.  sytuację społeczną i życiową, jakość życia chorego,
B . postawy  przekonania  i  zmartwienia  oraz  obowiązki

związane z chorobą,
C . poczucie  wpływu  na  przebieg  choroby,  ocenę  stylu

radzenia  sobie  z  chorobą,  ocenę  objawów  depresyjnych,
lękowych,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 69.
Hormony  jelitowe  obdarzone  właściwościami  inkretyny  spełniają
ważną  funkcję  fizjologiczną  w  regulacji  wydzielania  insuliny
powodując:

A.  zahamowanie wydzielania insuliny,
B.  wyrzut tego hormonu z komórek B,
C.  powodując wyrzut tego hormonu podczas hipoglikemii,
D . powodując zahamowanie wydzielania tego hormonu podczas

hipoglikemii.



Zadanie 70.
Przed  planowaną  koronarografią  wykonywaną  w  celach
diagnostycznych  bądź  terapeutycznych,  należy  Metforminę  przed
zabiegiem:

A.  przyjąć doustnie,
B.  przyjąć przed i po zabiegu,
C.  odstawić na 12 godzin,
D.  odstawić na 48 godzin.

Zadanie 71.
Edukacja chorych na cukrzycę typu 1, powinna obejmować:

A . zasady  samokontroli,  naukę  wykonywania  iniekcji
insuliny i regulowania dawek,

B . rozpoznawanie  hipoglikemii,  umiejętność  je j  prewencji  i
leczenia  oraz  umiejętność  oceny  wpływu  wysiłku
fizycznego na stężenie glukozy,

C . podstawy  prawidłowego  żywienia  i  ocenę  wpływu
składników  pożywienia  na  poziom  glikemii  i
zapotrzebowania na insulinę,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 72.
Do klasycznych objawów wstępnych cukrzycy typu 1, NIE należy:

A.  polidypsja, poliuria,
B.  nykturia, polifagia,
C.  oliguria, anuria,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 73.
Stosując  insulinę  kilka  razy  dziennie  należy  mierzyć  poziom
cukru:

A.  przynajmniej raz dziennie rano,
B.  2 razy dziennie, rano i wieczorem,
C.  przynajmniej 4 razy dziennie,
D.  tylko raz, przed pójściem spać.

Zadanie 74.
Jeden wymiennik węglowodanowy (1WW) dostarcza:

A.  30 kcal,
B.  35 kcal,
C.  40 kcal,
D.  45 kcal.



Zadanie 75.
Które  z  wymienionych  rodzajów  kształcenia  nadaje  pielęgniarce
prawo do wykonywania badania fizykalnego?

A.  kurs specjalistyczny,
B.  szkolenie specjalizacyjne,
C.  kurs dokształcający,
D.  kurs kwalifikacyjny.

Zadanie 76.
Jak obliczyć wskaźnik masy ciała [BMI]:

A .  od wzrostu w centymetrach odjąć 100,
B . podzielić  wzrost  w  metrach  do  kwadratu  przez  masę

ciała,
C . podzielić  masę  ciała  przez  wzrost  w  metrach  do

kwadratu,
D.  jest to stosunek obwodu talii do obwodu bioder.

Zadanie 77.
Podstawą rozpoznania zespołu hipermolalnego, jest:

A .  niskie stężenie sodu,
B.  hipoglikemia,
C.  znaczna hiperglikemia,
D.  cechy głębokiego przewodnienia.

Zadanie 78.
Pacjentowi  z  cukrzycą  wykonano  nacięcie  i  drenaż  ropnia.  W
takim przypadku może wystąpić:

A.  zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę,
B.  zwiększenie zapotrzebowania na insulinę,
C . zapotrzebowanie  na  insulinę  jest  takie  same  jak  przed

zabiegiem,
D.  hiperglikemia.

Zadanie 79.
D o  zadań  poradni  diabetologicznych  działających  na  obszarze
Polski należy:

A . realizowanie  szkoleń  w  zakresie  samokontroli  i
prawidłowego stylu życia,

B . podejmowanie  działań  zmierzających  do  rozwoju  opieki
środowiskowej,  społecznej  oraz  prawnej  uwzględniającej
potrzeby chorego na cukrzycę,

C . współpracowanie  ze  stowarzyszeniami  i  organizacjami
działającymi na rzecz osób chorych na cukrzycę,

D.  wszystkie powyżej.



Zadanie 80.
Hipoglikemię najczęściej mogą spowodować leki doustne z grupy:

A.  biguanidów,
B.  pochodnych sulfonylomocznika,
C.  inhibitorów glukozydazy,
D.  leki doustne nie są przyczyną hipoglikemii.

Zadanie 81.
W czasie insulinoterapii szczególną uwagę należy zwrócić na:

A.  objawy hipoglikemii,
B.  poziom TG,
C.  czynność serca,
D.  wysokość RR.

Zadanie 82.
W  przypadku  kobiet,  które  miały  cukrzycę  stwierdzoną  w  czasie
ciąży  (GDM),  pielęgniarka  w  dniu  wypisu  po  porodzie,  informuje
o konieczności wykonania:

A.  hemoglobiny glikowanej po upływie 4 tygodni od porodu,
B.  pomiaru poziomu cukru za rok od porodu,
C . doustnego  testu  tolerancji  glukozy  (50g)  po  upływie

6-12 tygodni od porodu,
D . doustnego  testu  tolerancji  glukozy  (75g)  po  upływie

6-12 tygodni od porodu.

Zadanie 83.
Dlaczego w przypadku hipoglikemii pacjent nie powinien spożywać
czekolady  przeznaczonej  dla  chorych  na  cukrzycę  tylko  cukier
lub słodkie płyny?

A . czekolada  jest  tłusta,  a  tłuszcze  opóźniają  wchłanianie
cukru,

B . czekolada  przeznaczona  dla  chorych  na  cukrzycę  nie
zawiera cukru,

C . wszystkie  czekolady  nie  są  wskazane  dla  chorych  na
cukrzycę,

D . podczas  wystąpienia  objawów  hipoglikemii  spożycie
czekolady jest konieczne.

Zadanie 84.
W  trakcie  podawania  insuliny  w  dożylnym  wlewie  w  pompie
infuzyjnej, pielęgniarka powinna:

A . monitorować  glikemię  i  prowadzić  dokumentację
diabetologiczną,

B.  monitorować RR i wpisywać w kartę gorączkową,
C.  monitorować tętno i wpisywać w kartę bilansu płynów,
D.  rozmawiać z pacjentem.



Zadanie 85.
Działaniem celowym w profilaktyce cukrzycy typu 2 jest:

A . zmniejszenie  zapadalności  na  cukrzycę  wśród  osób
predysponowanych lub o zwiększonym ryzyku zachorowania,

B.  jak najszybsze wykrycie choroby,
C . zapobieganie  powikłaniom  związanym  z  chorobą

podstawową,
D.  tylko wczesne wykrywanie choroby.

Zadanie 86.
10-letnia  dziewczynka  od  trzech  lat  choruje  na  cukrzycę.  Czuje
s ię  dobrze.  Nie  ma  hipoglikemii.  Nie  opuszcza  lekcji.  Dwa  razy
dziennie  oznacza  stężenie  cukru  we  krwi.  Jej  wyniki  mieszczą
s ię  między  160  a  300  mg%.  Co  w  tej  sytuacji  pielęgniarka
powinna doradzić dziewczynce?

A.  aby się nie martwiła, jeżeli nie ma hipoglikemii,
B.  wizytę u diabetologa,
C.  zwiększenie dawki insuliny,
D.  ograniczenie kaloryczności diety.

Zadanie 87.
Błędy samokontroli glikemii wynikają, z:

A . wykonywania pomiarów poziomu cukru posługując się złymi
paskami testowymi,

B . nieumiejętności prawidłowego wykonania pomiaru poziomu
cukru,

C.  niesprawności glukometru,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 88.
Insulina jest:

A .  białkiem,
B.  węglowodanem,
C.  tłuszczem,
D.  związkiem mineralnym.

Zadanie 89.
Wskazaniami do oznaczenia ciał ketonowych u pacjenta z cukrzycą
typu 1 są/jest:

A .  dodatkowe ostre schorzenia wikłające cukrzycę,
B . glikemia  >  300  mg/dl  u  pacjentów  chorujących  na

cukrzycę typu 1,  oraz przy wystąpieniu objawów kwasicy
ketonowej (nudności, wymioty, bóle brzucha),

C.  ciąża,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 90.
W zdrowym żywieniu chorych na cukrzycę zalecane jest stosowanie
produktów:

A.  o indeksie glikemicznym < 50%,
B.  o indeksie glikemicznym > 50%,
C.  węglowodanów prostych i złożonych,
D.  tylko węglowodanów prostych.

Zadanie 91.
Ocena skuteczności programów edukacyjnych, to:

A . metody  pośrednie  (testy  z  pytaniami  wielokrotnego
wyboru),  metody  bezpośrednie  (obserwacja),  ocena
jakości życia,

B . metody  pośrednie  (testy  z  pytaniami  wielokrotnego
wyboru),

C.  metody bezpośrednie (obserwacja),
D.  ocena jakości życia.

Zadanie 92.
Wynik HbA1c (hemoglobina glikowana), wskazuje:

A.  na częstość występowania hiperglikemii,
B.  średnie wartości glikemii w ostatnich 12 tygodniach,
C.  na powtarzające się stany hipoglikemii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 93.
Którą  insulinę  należy  zwiększyć,  jeśl i  jest  wysoki  poziom  cukru
we krwi przed pójściem spać?

A.  wieczorną, o przedłużonym działaniu,
B.  ranną, o przedłużonym działaniu,
C.  wieczorną, krótkodziałającą.
D.  ranną, krótkodziałającą.

Zadanie 94.
Kobiety  chorujące  na  cukrzycę  typu  2  leczone  doustnymi  lekami
hipoglikemizującymi przed planowaną ciążą, powinny:

A.  przejść na terapię insulinową,
B . dokonać  oceny  stanu  zdrowia  ze  szczególnym

uwzględnieniem  narządu  wzroku,  nerek,  ciśnienia
tętniczego,

C . w  przypadku wystąpienia  stanów patologicznych uzyskać
normalizację,  natomiast  podczas  ciąży  podlegać  opiece  w
wysoko wyspecjalizowanym centrum,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 95.
Wykorzystanie  przez  pacjenta  chorego  na  cukrzycę  środków
masowego przekazu, czasopism, książek - to typ edukacji:

A .  indywidualnej,
B.  grupowej,
C.  samokształcenie,
D.  specjalistycznej.

Zadanie 96.
Celem  leczenia  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  chorych  na
cukrzycę, jest uzyskanie wartości ciśnienia tętniczego poniżej:

A .  110/70 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/80 mmHg,
D.  140/90 mmHg.

Zadanie 97.
Węglowodany ze względu na wielkość cząsteczek dzielimy na:

A.  monosacharydy, oligosacharydy i polisacharydy,
B.  monosacharydy, lipidy i oligosacharydy,
C.  polisacharydy, aminokwasy i dekstryny,
D.  monosacharydy, lipidy, polisacharydy.

Zadanie 98.
Po wstrzyknięciu insuliny, należy:

A.  natychmiast wyjąć igłę ze skóry,
B.  odliczyć do 5-10 i powoli usunąć igłę,
C.  usunąć igłę po 30 sekundach,
D . natychmiast  usunąć  igłę,  jeżeli  podana  jest  w  brzuch,  a

jeżeli w inne miejsce to po 30 sekundach.

Zadanie 99.
Przy owrzodzeniu neuropatycznym w zespole stopy cukrzycowej NIE
zaleca się:

A .  odciążania chorej nogi,
B.  codziennej zmiany opatrunku,
C.  stawania na chorej nodze,
D.  stosowania bezuciskowych skarpetek.

Zadanie 100.
U  chorych  na  cukrzycę,  u  których  w  ciągu  30  lat  nie  pojawiają
się objawy nefropatii, zagrożenie wystąpienia tego powikłania:

A.  zwiększa się,
B.  nie ulega zmianie,
C.  zmniejsza się,
D.  nie występuje.



Zadanie 101.
Pielęgniarka ucząc obsługi pena zwraca uwagę, że:

A . i lość  jednostek  insuliny  w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej
kresce) jest zależna od rodzaju pena,

B . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  jest  zawsze  jedna
jednostka insuliny,

C . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  są  zawsze  dwie
jednostki insuliny,

D . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  jest  zawsze  0,5
jednostki insuliny.

Zadanie 102.
Jakie zadania terapeutyczne powinna podjąć pielęgniarka w pracy
z osobami z cukrzycą i ich rodzinami?

A . przygotowanie  przez  edukację  grupową  do  kierowania
chorobą po opuszczeniu szpitala,

B . przygotowanie standardu postępowania pielęgnacyjnego w
zapobieganiu powikłaniom stopy cukrzycowej,

C.  edukacja w kierunku zapobiegania innym chorobom,
D . narzucenie  pewnych  reguł,  do  których  pacjenci  i  ich

rodziny powinni się dostosować.

Zadanie 103.
Odmienność przebiegu choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z
cukrzycą polega na tym, że:

A . rozwija  s ię  w  młodszym  wieku,  z  podobną  częstością  u
kobiet i mężczyzn,

B . rozwija  s ię  u  osób  starszych,  z  podobną  częstością  u
kobiet i mężczyzn,

C.  zdecydowanie częściej rozwija się u mężczyzn,
D.  zdecydowanie częściej rozwija się u kobiet.

Zadanie 104.
Do objawów hipoglikemii NIE należy:

A.  pobudzenie psycho-ruchowe,
B.  drżenie mięśniowe,
C.  zapach acetonu z ust,
D.  skóra wilgotna, zlana potem.

Zadanie 105.
Śpiączka hipermolalna występuje głównie u ludzi:

A .  starszych chorujących na cukrzycę typu 2,
B.  u ludzi młodych chorujących na cukrzycę typu 2,
C.  u dzieci chorujących na cukrzycę typu 1,
D.  u ludzi młodych chorujących na cukrzycę typu 1.



Zadanie 106.
N a  wyliczenie  dawki  insuliny  okołoposiłkowej  u  pacjentów
leczonych  metodą  intensywnej  czynnościowej  insulinoterapii,
mają wpływ:

A.  kaloryczność posiłku i stosunek białek do węglowodanów,
B.  stosunek białek do tłuszczów,
C . poziom  glikemii  przed  posiłkiem,  l iczba  WW,  oraz

planowany wysiłek fizyczny,
D.  proporcjonalne zastosowanie składników odżywczych.

Zadanie 107.
W  standardzie  opieki  nad  kobietą  w  ciąży  celem  wczesnej
diagnostyki  cukrzycy  ciążarnych  obowiązkowe  jest  wykonanie
testu  obciążenia  glukozą  (75g)  przy  prawidłowej  glikemii  na
czczo:

A.  w pierwszym trymestrze ciąży,
B.  w trzecim trymestrze ciąży,
C.  między 24 a 28 tygodniem ciąży,
D.  w 36 tygodniu ciąży.

Zadanie 108.
N a  początku  leczenia  Metforminą,  mogą  wystąpić  działania
niepożądane, ujawniające się, jako:

A.  wymioty,
B.  pragnienie,
C.  utrata apetytu i metaliczny smak w ustach,
D.  zaparcie.

Zadanie 109.
Zapotrzebowanie  energetyczne  u  osoby  z  prawidłową  masą  ciała,
wykonującej  lekką  pracę  i  codzienny  niewielki  wysiłek  fizyczny,
wynosi:

A .  20 kcal/1 kg należnej masy ciała,
B.  25 kcal/1kg należnej masy ciała,
C.  30 kcal/1kg należnej masy ciała,
D.  35 kcal/1 kg należnej masy ciała.

Zadanie 110.
Zapobieganie  zespołowi  stopy  cukrzycowej  polega  na  edukacji
pacjentów  w  zakresie  prawidłowej  pielęgnacji  stóp,  doboru
obuwia,  ćwiczeń  i  codziennej  obserwacji  stóp.  Badanie
przedmiotowe pacjenta chorującego na cukrzycę, polega m.in. na:

A . badaniu  stóp  przynajmniej  raz  w  roku,  badaniu  czucia,
badaniu tętna na tętnicach kończyn dolnych,

B.  ocenie kształtu, deformacji, ruchomości stawów,
C.  oglądaniu skóry, badaniu temperatury skóry,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 111.
Dobowy profil glikemii to:

A .  pomiar glikemii co 1godz.,
B.  pomiar glikemii przed posiłkami głównymi,
C.  oznaczenie wartości glikemii 7-8 lub więcej razy,
D.  pomiar glikemii 1 raz przed śniadaniem.

Zadanie 112.
Pacjent  z  cukrzycą  typu  2,  będzie  operowany  z  powodu  wrzodu
żołądka.  Pacjent  jest  leczony  insuliną  2x  dziennie.  Kontrole
wyrównania poziomu cukru w okresie przedoperacyjnym zapewni:

A.  kontrola acetonu w moczu,
B . dwa pomiary poziomu cukru we krwi  oraz pięć pomiarów

acetonu w moczu,
C.  całkowity profil dobowy,
D.  cztery pomiary na dobę.

Zadanie 113.
Najskuteczniejszą  metodą,  którą  powinna  zastosować
pielęgniarka,  w  celu  sprawdzenia  poziomu  wiedzy  pacjentów  z
zakresu odżywiania, jest poproszenie pacjentów o:

A . wypełnienie  ankiety  i  ocenę  wiedzę  pacjentów  zliczając
punkty,

B . omówienie  jadłospisu  dziennego,  jaki  chory  sobie
zaplanował,

C.  omówienie zasad odżywiania w cukrzycy,
D . przygotowanie  posiłku,  stosując  metodę  praktycznego

działania.

Zadanie 114.
Stan przedcukrzycowy (prediabetes) jest to występowanie:

A . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (60-100  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (140-200 mg/dl),

B . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (60-90  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (120-180 mg/dl),

C . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (80-120  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (120-190 mg/dl),

D . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (100-125  mg/dl)  lub
nieprawidłowa tolerancja glukozy (140-199 mg/dl).



Zadanie 115.
Pielęgniarka  zmienia  pacjentowi  z  cukrzycą  opatrunek  na  ranie
pooperacyjnej  po  amputacji  palucha.  Obserwując  ranę  zwraca
uwagę na:

A.  wielkość i głębokość rany,
B.  rodzaj wydzieliny i wielkość rany,
C.  samopoczucie chorego,
D.  temperaturę ciała w okolicy rany.

Zadanie 116.
Zapas insuliny należy przechowywać w temperaturze:

A.  pokojowej,
B.  10 - 15 stopni Celsjusza,
C.  0 - 12 stopni Celsjusza,
D.  2 - 8 stopni Celsjusza.

Zadanie 117.
Modyfikując  dawkę  insuliny  krótkodziałąjącej,  u  osoby
stosującej  intensywną  funkcjonalną  insulinoterapię,  należy
zwrócić uwagę na:

A.  aktualny poziom glikemii,
B . wielkość  i  energetyczność  planowanego  posiłku,

uwzględniając wymienniki węglowodanowe,
C.  wielkość i czas trwania wysiłku,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 118.
Pielęgniarka  przygotowując  pacjenta  do  opuszczenia  szpitala  z
istniejącymi powikłaniami cukrzycowymi, powinna uwzględnić:

A . ponowne  instruowanie  w  zakresie  radzenia  sobie  z
cukrzycą,

B.  skierowanie do stowarzyszenia chorych na cukrzycę,
C . poinformowanie  o  socjalnym  i  psychologicznym

zabezpieczeniu,
D.  przygotowanie do aktywności fizycznej.

Zadanie 119.
Która insulina ma największy wpływ na stężenie glukozy we krwi
przed obiadem?

A.  o przedłużonym działaniu podana wieczorem,
B.  krótkodziałająca wstrzyknięta rano,
C.  o przedłużonym działaniu wstrzyknięta rano,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 120.
Spożycie alkoholu może wiązać się, z:

A .  hipoglikemią,
B.  hiperglikemią,
C.  początkowo z hiperglikemią a następnie z hipoglikemią,
D.  nie ma wpływu na poziom glikemii.

Zadanie 121.
Produkty przeciwwskazane w diecie bezglutenowej, to:

A .  mąka kukurydziana, mąka ryżowa, ryż, mąka sojowa,
B . proso,  kasza  jaglana,  mąka  ziemniaczana,  skrobia

pszenna bezglutenowa,
C.  mąka pszenna, mąka żytnia, płatki owsiane, jęczmień,
D . kasze  i  mąka  gryczana,  kasza  kukurydziana,  skrobia

kukurydziana.

Zadanie 122.
Cechą charakterystyczną glukozurii nerkowej jest:

A . wysoki poziom glukozy w moczu tylko po posiłkach wysoko
węglowodanowych,

B.  obniżenie progu nerkowego dla glukozy,
C . wystąpienie  jednocześnie  glukozurii  i  podwyższonego

poziomu cukru we krwi,
D.  obniżenie progu nerkowego dla galaktozy.

Zadanie 123.
Chłopiec  chorujący  na  cukrzycę  wybiera  się  z  rodzicami  na
wczasy do krajów tropikalnych. Przed wyjazdem cała rodzina musi
poddać  się  szczepieniom.  Czy  chłopiec  również  może  być
zaszczepiony?

A.  nie, ponieważ cukrzyca jest przeciwwskazaniem,
B.  tak, w celu uniknięcia dodatkowych zaburzeń,
C . tak,  ale  tylko  w  sytuacji,  gdy  poziomy  cukru  są  w

granicach normoglikemii,
D . tak,  ale  tylko  gdy  poziom  cukru  na  czczo  przez  ostatnie

trzy miesiące nie przekraczał 120 mg%.

Zadanie 124.
15-letnia  dziewczyna  stosuje  następujący  sposób  podawania
insuliny:  3  razy  dziennie  insulinę  krótkodziałającą  oraz  2  razy
dziennie  o  przedłużonym  działaniu.  Przy  takim  sposobie
leczenia:

A.  powinna ściśle przestrzegać zaplanowanych pór posiłku,
B.  może pozwolić sobie na pewne zmiany w posiłkach,
C . powinna spożywać dużo węglowodanów, aby nie doszło do

hipoglikemii,
D.  powinna unikać wysiłku fizycznego.



Zadanie 125.
Przeciwskazaniem  do  leczenia  za  pomocą  leków  zmniejszających
insulinooporność, jest:

A .  hiperglikemia,
B.  otyłość,
C.  podwyższony poziom lipidów,
D . okres  okołooperacyjny,  zastosowanie  znieczulenia

ogólnego.

Zadanie 126.
W  celach  profilaktycznych  chory  na  cukrzycę  powinien  mieć
wykonywane badanie dna oka:

A.  1 x do roku,
B.  1 x na kwartał,
C.  podczas każdej wizyty u diabetologa,
D . pierwszy  raz  podczas  pierwszej  wizyty  u  lekarza,

następny  raz  w  chwili  gdy  wystąpią  niepokojące  objawy
zaburzenia widzenia.

Zadanie 127.
Jaki procent dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla chorego
na cukrzycę powinny stanowić tłuszcze?

A.  10-20%,
B.  30-35%,
C.  50%,
D.  60-70%.

Zadanie 128.
Pacjent  z  cukrzycą  typu  2,  leczony  insuliną  2  x  dziennie,  jest
przewidziany  do  zabiegu  chirurgicznego.  W  dniu  zabiegu
konieczne  jest  pozostawienie  chorego  na  czczo.  Poziomy  cukru  w
dniu poprzedzającym zabieg powinny być regulowane:

A.  dietą,
B.  insuliną krótkodziałającą,
C.  lekami doustnymi,
D.  insuliną o przedłużonym działaniu.



Zadanie 129.
Optymalna  dieta  cukrzycowa  powinna  spełniać  następujące
warunki, z wyjątkiem:

A . dążyć  do  zahamowania  progresji  choroby  i  cofnięcia  s ię
cukrzycy,

B.  pozwalać unikać hiperglikemii poposiłkowej,
C . pomagać  w  uzyskaniu  i  utrzymaniu  prawidłowej  masy

ciała,
D . opóźniać  wystąpienie  powikłań  mikro  i/lub

makroangiopatii.

Zadanie 130.
D o  grupy  kosztów  pośrednich  ponoszonych  w  leczeniu  cukrzycy
zaliczamy:

A . badania  diagnostyczne,  nakłady  poniesione  na  leki,
absencja w pracy,

B.  leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne,
C . koszty  wcześniejszych  rent  i  emerytur,  koszty  zwolnień

i  czasowej  nieobecności  w  pracy,  koszty  opieki
bezpośredniej oraz opieki w domu,

D . wizyty  u  lekarzy  różnych  specjalności,  nakłady
poniesione na insulinoterapię, badania diagnostyczne.

Zadanie 131.
Przy zaplanowanym całodziennym wysiłku fizycznym (chodzenie po
górach), dawkę insuliny bazy długodziałającej:

A .  zmniejsza się o 3 jednostki insuliny,
B.  zmniejsza się o 50% z zaleconej dawki,
C.  redukuje się o 10 - 40%,
D.  pozostawia się bez korekty.

Zadanie 132.
Wysoki indeks glikemiczny pokarmu, powoduje:

A.  wolny wzrost glikemii,
B.  szybkie podwyższenie poziomu cukru,
C.  nie ma wpływu,
D.  średni wzrost glikemii.

Zadanie 133.
Glukagon można podać:

A.  dożylnie,
B.  podskórnie,
C.  domięśniowo,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 134.
W  śpiączce  ketonowej  najkorzystniejsze  jest  podanie  insuliny
drogą:

A.  domięśniową,
B.  dożylną, a następnie w pompie infuzyjnej,
C.  podskórną,
D.  pierwsza iniekcja podskórnie a następne domięśniowo.

Zadanie 135.
Mikroangiopatia dotyczy naczyń krwionośnych:

A.  żylnych,
B.  tętniczych,
C.  o średnicy > 100nm,
D.  o średnicy < 100nm.



PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE
TEST NR 140813
GRUPA 1
Zadanie 1.
W grupach ryzyka konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych
w  kierunku  cukrzycy.  Badanie  w  kierunku  cukrzycy  należy
przeprowadzić:

A .  raz w roku u każdej osoby powyżej 45 roku życia,
B.  raz w roku niezależnie od wieku,
C . raz  w  ciągu  3  lat  u  każdej  osoby  powyżej  45.  roku

życia,
D.  raz w ciągu 3 lat u każdej osoby powyżej 60 roku życia.

Zadanie 2.
Przeciwwskazaniem bezwzględnym do wysiłku fizycznego nie jest:

A .  niewyrównana cukrzyca,
B.  BMI 25-30kg/m2
C.  uszkodzenie nerek z obecnością białka w moczu,
D.  wysiłki statyczne.

Zadanie 3.
Przeciwwskazaniem do wykonywania wysiłku fizycznego w cukrzycy
typu 2 jest wartość glikemii powyżej:

A .  150 mg%/dl,
B.  200 mg%/dl,
C.  250 mg%/dl,
D.  300 mg%/dl.

Zadanie 4.
Głównymi  przyczynami  utraty  wzroku  z  powodu  retinopatii
cukrzycowej w cukrzycy typu 2, są/jest:

A .  zmiany w obrębie plamki żółtej,
B.  zmiany w obrębie oczodołu,
C.  uszkodzenie nerwu wzrokowego,
D.  zaćma.

Zadanie 5.
Do objawów hipoglikemii NIE należy:

A.  pobudzenie psycho-ruchowe,
B.  drżenie mięśniowe,
C.  zapach acetonu z ust,
D.  skóra wilgotna, zlana potem.



Zadanie 6.
Wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index) równy 27, świadczy o:

A.  niedowadze,
B.  prawidłowej masie ciała,
C.  nadwadze,
D.  otyłości.

Zadanie 7.
Obserwując  ranę  pooperacyjną  kikuta,  możemy  przypuszczać,  że
gojenie jest nieprawidłowe jeżeli:

A . w okolicy ogniska chorobowego występuje zaczerwienienie
i obrzęk,

B . ukrwienie  tkanek  w  okolicy  ogniska  chorobowego  jest
dobre,

C . stwierdza  się  dobre  krążenie  oboczne  (barwa  i
ucieplenie skóry),

D . ognisko  martwicy  jest  wyraźnie  odgraniczone  od
otoczenia.

Zadanie 8.
Pacjent  z  niewydolnością  nerek  jest  operowany  z  powodu  ostrego
zapalenia  pęcherzyka  żółciowego.  Pacjent  choruje  na  cukrzycę,
m a  zaleconą  insulinę  i  glukozę.  Jaki  sposób  podawania  będzie
dla chorego wskazany?

A.  osobno należy podać glukozę i insulinę w pompie,
B.  osobno insulinę i glukozę w kroplówce,
C . w  kroplówce,  razem,  insulinę  można  dostrzyknąć  do

glukozy,
D . w  kroplówce,  razem  insulinę  z  glukozą  lecz  bardzo

powoli.

Zadanie 9.
Zjawisko brzasku wywołane jest:

A .  raz niskim, a raz wysokim stężeniem glukozy we krwi,
B . niskim  stężeniem  glukozy  we  krwi  w  nocy,  wysokim

stężeniem glukozy we krwi rano,
C.  zwiększonym wydzielaniem hormonu wzrostu,
D.  wysokim porannym poziomem glukozy we krwi i w moczu.



Zadanie 10.
W celu obniżenia poziomu glukozy we krwi po kolacji należy:

A . zmniejszyć  dawkę  insuliny  krótko  działającej  przed
kolacją  i  zwiększyć  dawkę  insuliny  krótko  działającej
przed śniadaniem,

B . zwiększyć  dawkę  insuliny  krótko  działającej  przed
kolacją,

C . zwiększyć  dawkę  insuliny  krótko  działającej  przed
śniadaniem,

D . zwiększyć dawkę insuliny o przedłużonym działaniu przed
kolacją.

Zadanie 11.
W  okresie  nefropatii  z  objawami  niewydolności  nerek,  leczenie
dietetyczne  obejmuje  uzyskanie  prawidłowego  BMI  i  ograniczenie
hiperfiltracji przez:

A.  zwiększenie podaży białka do 1 g/kg n.m.c.,
B.  zwiększenie podaży białka ponad 1 g/kg n.m.c.,
C.  zmniejszenie podaży białka do 0,6g/kg n.m.c.,
D.  zmniejszenie podaży białka do 0,8 g/kg n.m.c.

Zadanie 12.
Swoistym  dla  cukrzycy  czynnikiem  ryzyka  chorób  układu
sercowo-naczyniowego jest/są:

A.  wahania poziomu glikemii w surowicy krwi,
B.  powtarzające się epizody hipoglikemii,
C.  hiperglikemia poposiłkowa,
D.  glikemia na czczo w samokontroli 130mg%.

Zadanie 13.
Przy  hipoglikemii  spowodowanej  spożyciem  większej  i lości
alkoholu  NIE  jest  wskazane  podanie  (w  warunkach
pozaszpitalnych):

A .  glukagonu,
B.  soku owocowego (ok. 200ml),
C.  glukozy 20%,
D.  kroplowego wlewu z glukozy.



Zadanie 14.
Pacjentka  od  5  lat  choruje  na  cukrzycę  typu  I ,  bez  powikłań,
planuje ciążę. O czym należy poinformować pacjentkę?

A . jeżeli  nie  ma  powikłań  ze  strony  cukrzycy  pacjentka
może zajść w ciążę,

B . pacjentka  powinna  zgłosić  s ię  do  swojego  lekarza
diabetologa w celu oceny wyrównania metabolicznego,

C . pacjentka  powinna  sprawdzić  poziom  hemoglobiny
glikowanej  (HbA1c),  jeżeli  jest  w  normie  może  zajść  w
ciążę,

D.  powinna kontrolować masę ciała.

Zadanie 15.
Do grup ryzyka wystąpienia cukrzycy zaliczamy:

A . osoby  z  nadwagą  lub  otyłością  [BMI  >  lub  =  25  kg/m2
i/lub  obwód  w  tali i  >  80  cm  (kobiety);  >  94  cm
(mężczyźni)],

B .  osoby mało aktywne fizycznie,
C.  kobiety z zespołem policystycznych jajników,
D.  wszystkie wyżej wymienione grupy osób.

Zadanie 16.
Hipoglikemię  w  okresie  leczenia  skojarzonego  leków
hipoglikemizujących z akarbozą można opanować, podając:

A.  czystą glukozę,
B.  sacharozę,
C.  glukagon,
D.  sok owocowy.

Zadanie 17.
Wysoki indeks glikemiczny pokarmu, powoduje:

A.  wolny wzrost glikemii,
B.  szybkie podwyższenie poziomu cukru,
C.  nie ma wpływu,
D.  średni wzrost glikemii.

Zadanie 18.
Wkład  z  insuliną  aktualnie  używany  w  leczeniu  cukrzycy  przy
pomocy penów wymienia się na nowy:

A.  gdy ampułka jest pusta,
B.  po upływie 28-30 dni, zgodnie z zaleceniem producenta,
C.  przy wymianie igły na nową,
D.  po upływie 2 tygodni.



Zadanie 19.
Dziecko chore na cukrzycę może spożywać:

A.  tylko posiłki specjalnie przygotowane,
B.  prawie wszystkie posiłki spożywane przez rodzinę,
C.  posiłki niskowęglowodanowe i niskokaloryczne,
D.  posiłki tylko gotowane.

Zadanie 20.
Glikogen jest to:

A .  cukier prosty,
B.  wielocukier,
C.  białko zapasowe,
D.  tłuszcz zapasowy.

Zadanie 21.
W zapobieganiu powstawaniu problemów związanych ze stopami, w
ramach  prewencji  zespołu  stopy  cukrzycowej,  należy  stosować
poniższe zalecenia, z wyjątkiem:

A.  codzienne oglądanie stóp,
B.  mycie stóp w wodzie o temperaturze 37 stopni C,
C.  ogrzewanie stóp termoforem lub poduszką elektryczną,
D . w  razie  wystąpienia  uszkodzenia  skóry  -  jeżeli  w  ciągu

czerech  dni  nie  ma  poprawy  należy  zgłosić  s ię  do
lekarza.

Zadanie 22.
Do klasycznych objawów wstępnych cukrzycy typu 1, NIE należy:

A.  polidypsja, poliuria,
B.  nykturia, polifagia,
C.  oliguria, anuria,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.



Zadanie 23.
Cukrzyca typu 2 charakteryzuje się:

A . przez  wiele  lat  może  przebiegać  bezobjawowo,  często
dotyczy  osób  otyłych,  niekiedy  u  dorosłych  objawia  się
uporczywą  czyracznością,  zgorzelą  stopy,  grzybicą,
nerwobólami lub nagłymi zaburzeniami wzroku,

B . początek  jest  burzliwy,  występuje  spadek  masy  ciała
mimo  nadmiernego  łaknienia,  wzmożone  pragnienie  i
wielomocz,  skłonność  do  rozwoju  ketozy,  ogólne
osłabienie,

C . przebieg  jest  łagodny,  występuje  otyłość,  wzmożona
diureza,

D . przebieg  może  być  ostry  lub  łagodny,  obserwuje  się
l iczne  zmiany  na  skórze,  zaburzenia  wzroku,  nadmierne
łaknienie,  wzmożone  pragnienie  i  wielomocz,  skłonność
do ketozy.

Zadanie 24.
Zabieg  operacyjny  wywołuje  w  organizmie  zmiany
charakterystyczne  dla  reakcji  stresowej.  Konsekwencją  tego  jest
wzrost stężenia glukozy we krwi spowodowany:

A . zmniejszeniem  wrażliwości  tkanek  obwodowych  na
działanie insuliny,

B . zwiększeniem wrażliwości tkanek obwodowych na działanie
insuliny,

C.  zwiększeniem sekrecji insuliny przez komórki beta,
D.  zmniejszeniem sekrecji insuliny przez komórki beta.

Zadanie 25.
W  czasie  hospitalizacji  z  powodu  ostrego  zespołu  wieńcowego  u
pacjenta  z  cukrzycą  typu  2  w  pierwszej  dobie,  bezpiecznymi
wartościami glikemii są wartości nie przekraczające:

A.  90 mg/dl,
B.  100 mg/dl,
C.  180 mg/dl,
D.  250 mg/dl.



Zadanie 26.
Wskaż zdanie fałszywe dotyczące retinopatii:

A . wszyscy  chorzy  ze  świeżo  rozpoznaną  cukrzycą  oraz
pacjenci  z  cukrzycą  trwającą  >  5  lat,  powinni  być  co
roku konsultowani przez okulistę,

B . kobiety  ciężarne  nie  są  narażone  na  progresję
retinopatii  cukrzycowej.  Zaleca  się,  by  badanie
przeprowadzić na początku i przy końcu ciąży,

C . częstość  kontroli  narządu  wzroku  i  leczenie  zależy  od
zaawansowania  retinopatii  i  progresji  zmian  na  dnie
oka,

D . niesymetryczność  zmian  o  charakterze  retinopatii  w
obojgu  oczach  sugeruje  współwystępowanie  z  cukrzycą
innej choroby.

Zadanie 27.
W  okresie  okołooperacyjnym,  aby  uzyskać  wyrównanie  glikemii
należy  utrzymywać  stężenie  glukozy  we  krwi  w  bezpiecznych
granicach, tj.:

A .  70-110 mg/dl (3,9-6,1mmol/l),
B.  100-140 mg/dl (5,6-7,8 mmol/l),
C.  100-180 mg/dl (5,6-10,0 mmol/l),
D.  120-200 mg/dl (6,7-11,1 mmol/l).

Zadanie 28.
Z e  względu  na  specyfikę  choroby  rodzice  dziecka  chorego  na
cukrzycę przede wszystkim powinni być:

A.  informowani o postępach leczenia,
B.  włączeni w proces leczenia,
C.  pouczeni o sposobie leczenia,
D.  zapoznani z opisem zastosowanego leczenia.

Zadanie 29.
Jeżeli  przygotowanie  pacjenta  z  cukrzycą  do  zabiegu
operacyjnego wymaga zastosowania ścisłej diety, podawanie drogą
dożylną glukozy powinno dostarczać kcal w ilości:

A .  500-600 kcal/dobę,
B.  600-800 kcal/dobę,
C.  800-1000 kcal/dobę,
D.  1100-1400 kcal/dobę.

Zadanie 30.
Za wzrost cholesterolu LDL w organizmie odpowiadają:

A.  kwasy jednonienasycone,
B.  izomery trans kwasów tłuszczowych,
C.  kwasy wielonienasycone,
D.  kwasy tłuszczowe "cis".



Zadanie 31.
Jakim  sprzętem  powinna  posługiwać  się  pielęgniarka  oznaczając
glukozę we krwi?

A . glukometrem,  paskami  diagnostycznymi  do  oznaczeń
glikemii,  jednorazowym  lancetem  do  nakłuwania  bocznej
części palca,

B . paskami  diagnostycznymi  do  oznaczenia  glikemii  według
skali  barwnej,  igłą  jednorazową  do  nakłuwania  płatka
ucha,

C . glukometrem,  nakłuwaczem  z  wymiennym  ostrzem  do
nakłuwania palca,

D . aparatem  do  pomiaru  cukru  we  krwi,  paskami
diagnostycznymi.

Zadanie 32.
Wykorzystanie  przez  pacjenta  chorego  na  cukrzycę  środków
masowego przekazu, czasopism, książek - to typ edukacji:

A .  indywidualnej,
B.  grupowej,
C.  samokształcenie,
D.  specjalistycznej.

Zadanie 33.
Jakie  czynniki  powodują  zaburzenia  metaboliczne  u  pacjenta  z
cukrzycą, przygotowywanego do zabiegu operacyjnego?

A.  wyrównanie utraty elektrolitów,
B.  zwiększona diureza,
C.  wysoki poziom hormonów stresu,
D.  choroby współistniejące.

Zadanie 34.
Mikroalbuminuria to:

A.  dobowa utrata albumin z moczem 30-300mg/d,
B.  dobowa utrata albumin z moczem 300-500mg/d,
C.  dobowa utrata albumin z moczem do 30mg/d,
D . minimalna  utrata  białka  z  moczem,  która  nie  ma

istotnego znaczenia.

Zadanie 35.
Insulina jest:

A .  białkiem,
B.  węglowodanem,
C.  tłuszczem,
D.  związkiem mineralnym.



Zadanie 36.
Optymalna  dieta  cukrzycowa  powinna  spełniać  następujące
warunki, z wyjątkiem:

A . dążyć  do  zahamowania  progresji  choroby  i  cofnięcia  s ię
cukrzycy,

B.  pozwalać unikać hiperglikemii poposiłkowej,
C . pomagać  w  uzyskaniu  i  utrzymaniu  prawidłowej  masy

ciała,
D . opóźniać  wystąpienie  powikłań  mikro  i/lub

makroangiopatii.

Zadanie 37.
Z e względu na progresywny charakter cukrzycy typu 2 w edukacji,
należy:

A . zachęcać  chorego  do  utrzymania  dotychczasowej  masy
ciała,

B . przygotowywać  pacjenta  do  przejścia  na  leczenie
insuliną,

C . wskazywać na zrównoważone przyjmowanie węglowodanów
prostych i złożonych,

D.  szukać alternatywnych metod leczenia.

Zadanie 38.
Zawartość  błonnika  pokarmowego  w  diecie  osoby  z  cukrzycą
powinna wynosić:

A .  10-20 g/dobę,
B.  20-30 g/dobę,
C.  25-40 g/dobę,
D.  40-60 g/dobę.

Zadanie 39.
Stosując  insulinę  kilka  razy  dziennie  należy  mierzyć  poziom
cukru:

A.  przynajmniej raz dziennie rano,
B.  2 razy dziennie, rano i wieczorem,
C.  przynajmniej 4 razy dziennie,
D.  tylko raz, przed pójściem spać.

Zadanie 40.
Dieta,  pacjentki  w  2-gim  miesiącu  ciąży  chorej  na  cukrzycę
powinna być bogatsza w:

A.  białko,
B.  węglowodany,
C.  tłuszcze,
D.  witaminy.



Zadanie 41.
Zapobieganie  zespołowi  stopy  cukrzycowej  polega  na  edukacji
pacjentów  w  zakresie  prawidłowej  pielęgnacji  stóp,  doboru
obuwia,  ćwiczeń  i  codziennej  obserwacji  stóp.  Badanie
przedmiotowe pacjenta chorującego na cukrzycę, polega m.in. na:

A . badaniu  stóp  przynajmniej  raz  w  roku,  badaniu  czucia,
badaniu tętna na tętnicach kończyn dolnych,

B.  ocenie kształtu, deformacji, ruchomości stawów,
C.  oglądaniu skóry, badaniu temperatury skóry,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 42.
Przygotowując  program  edukacji  z  zakresu  cukrzycy  typu  1  dla
rodziców dziecka z cukrzycą, pielęgniarka powinna pamiętać, aby
w szkoleniu:

A.  uczestniczyli tylko rodzice dziecka chorego,
B . uczestniczyli  rodzice  wraz  z  dzieckiem  w  całym

programie edukacji,
C . uczestniczyli  rodzice,  zaś  dziecko  powinno  uczestniczyć

tylko w wybranych aspektach szkolenia,
D . edukować  przede  wszystkim  dziecko,  rodziców  wystarczy

zaopatrzyć w materiały edukacyjne.

Zadanie 43.
Celem  pobytu  dziecka  z  cukrzycą  typu  1  w  oddziale
specjalistycznym jest:

A . ocena  i  poprawa  stanu  wyrównania  cukrzycy,
rehabilitacja,  utrzymanie  ciągłości  ogólnego  rozwoju
intelektualnego  i  kulturalnego,  aktywna  edukacja  osoby
z cukrzycą,

B . odpoczynek,  poczucie  bezpieczeństwa,  aktywność
fizyczna, edukacja diabetologiczna,

C . ocena  i  poprawa  stanu  wyrównania  cukrzycy,  nabycie
wiedzy  z  zakresu  radzenia  sobie  z  cukrzycą  w  domu,
rekreacja, wypoczynek i rehabilitacja,

D . wypoczynek, zabawa, aktywność fizyczna,  kontynuowanie
nauki szkolnej, poczucie bezpieczeństwa.

Zadanie 44.
Młoda kobieta jest w piątym miesiącu ciąży. W je j moczu wykryto
cukier. Jakie powinno być postępowanie w tej sytuacji?

A.  włączyć leczenie insuliną,
B.  wykonać badanie w kierunku zróżnicowania glukozurii,
C .  ograniczyć w diecie węglowodany do 200g/24h,
D.  włączyć leczenie lekami doustnymi hipoglikemizującymi.



Zadanie 45.
Zmiany o typie stawu Charcota, najczęściej występują w okolicy:

A.  śródstopia,
B.  palców,
C.  całej powierzchni grzbietowej stopy,
D.  pięty.

Zadanie 46.
Jaki rodzaj bolusa wybieramy w pompie insulinowej w przypadku
posiłku  składającego  się  wyłącznie  z  wymienników
białkowo-tłuszczowych?

A.  bolus złożony,
B.  bolus przedłużony,
C.  bolus normalny,
D.  bolus normalny i przedłużony.

Zadanie 47.
Pielęgniarka ucząc obsługi pena zwraca uwagę, że:

A . i lość  jednostek  insuliny  w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej
kresce) jest zależna od rodzaju pena,

B . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  jest  zawsze  jedna
jednostka insuliny,

C . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  są  zawsze  dwie
jednostki insuliny,

D . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  jest  zawsze  0,5
jednostki insuliny.

Zadanie 48.
Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) to:

A.  10 g białka lub tłuszczu,
B.  100 kcal pochodzących z białek i tłuszczów,
C.  100 g pochodzących z białek i tłuszczów,
D.  100 g tłuszczu lub tłuszczu.

Zadanie 49.
Prawidłowe wartości gospodarki lipidowej, to:

A . stężenie  cholesterolu  całkowitego<175  mg/dl,  frakcji
LDL>70 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl,

B . stężenie  cholesterolu  całkowitego<175  mg/dl,  frakcji
LDL<70 mg/dl oraz frakcji HDL<40 mg/dl,

C . stężenie  cholesterolu  całkowitego<175  mg/dl,  frakcji
LDL<70 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl,

D . stężenie  cholesterolu  całkowitego>175  mg/dl,  frakcji
LDL<100 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl.



Zadanie 50.
Edukując pacjenta z nowo rozpoznaną cukrzycą, w doborze formy
kształcenia bierze się pod uwagę:

A.  zdolności percepcyjne pacjenta,
B.  typ cukrzycy,
C.  reakcję na chorobę,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 51.
Rola edukacji w cukrzycy typu 2, obejmuje profilaktykę:

A . pierwotną  (zapobieganie  i  leczenie  otyłości),
profilaktykę  wtórną  (zapobieganie  przewlekłym
powikłaniom),  profilaktykę  trzeciorzędową  (zapobieganie
konsekwencjom powikłań choroby),

B . pierwotną  poprzez  zapobieganie  i  leczenie  otyłości,
prowadząc edukację w zakresie modelu żywienia, wzrostu
aktywności fizycznej,

C . wtórną,  poprzez  edukację  w  zakresie  zachowań
prozdrowotnych  w  optymalizacji  leczenia  cukrzycy,  co
zapobiega powikłaniom przewlekłym,

D . trzeciorzędową,  poprzez  zapobieganie  konsekwencjom
powikłań  choroby,  edukacja  polega  na  wczesnym
wykrywaniu  właściwym leczeniu  i  rehabilitacji  chorych  z
zaawansowanymi powikłaniami.

Zadanie 52.
Najczęstszą  przyczyną  zgonu  pacjentów  w  stanie  śpiączki
hipermolalnej jest:

A .  nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,
B.  nieodwracalne uszkodzenie układu oddechowego,
C.  nieodwracalne uszkodzenie układu krążenia,
D.  hipoglikemia.

Zadanie 53.
W  trakcie  podawania  insuliny  w  dożylnym  wlewie  w  pompie
infuzyjnej, pielęgniarka powinna:

A . monitorować  glikemię  i  prowadzić  dokumentację
diabetologiczną,

B.  monitorować RR i wpisywać w kartę gorączkową,
C.  monitorować tętno i wpisywać w kartę bilansu płynów,
D.  rozmawiać z pacjentem.



Zadanie 54.
U pacjenta z glikemią na czczo w zakresie 100-125 mg/dl:

A .  rozpoznaje się cukrzycę,
B . rozpoznaje  s ię  nieprawidłową  glikemię  na  czczo  i  należy

wykonać doustny test tolerancji glukozy (OGTT),
C . rozpoznaje  s ię  stan  przedcukrzycowy i  nie  podejmuje  się

żadnych działań,
D.  wynik jest prawidłowy.

Zadanie 55.
Używając  pena  do  wstrzykiwania  insuliny,  przed  ustawieniem
właściwej dawki należy:

A . wypuścić  1-2  j  insuliny  trzymając  wstrzykiwacz  igłą  do
dołu,

B . wypuścić  10  j  insuliny  trzymając  wstrzykiwacz  igłą  do
góry,

C . wypuścić  1-2  j  insuliny  trzymając  wstrzykiwacz  igłą  do
góry, obserwując czy pojawi się ona na czubku igły,

D . wypuścić 1-2 j  insuliny trzymając wstrzykiwacz poziomo,
obserwując czy pojawi się ona na czubku igły.

Zadanie 56.
Prawidłowe  odżywianie  w  cukrzycy  wymaga  przestrzegania  kilku
zasad. Podstawę każdego posiłku powinny stanowić:

A.  kasza, ryż, wyroby z mąk z grubego przemiału,
B.  mięso drobiowe,
C.  przetwory mleczne i owoce,
D.  wyroby mięsne i warzywa.

Zadanie 57.
C o  powinien  zrobić  15  letni  chłopiec,  który  lubi  grać  w  piłkę
nożną, ale po grze często występuje u niego hipoglikemia?

A.  kategorycznie zaniechać uprawiania sportu,
B.  spożyć dodatkową ilość wymienników tłuszczowych,
C.  zmniejszyć dawkę insuliny i spożyć dodatkowe WW,
D.  przed wysiłkiem odpocząć.

Zadanie 58.
Przed  planowaną  koronarografią  wykonywaną  w  celach
diagnostycznych  bądź  terapeutycznych,  należy  Metforminę  przed
zabiegiem:

A.  przyjąć doustnie,
B.  przyjąć przed i po zabiegu,
C.  odstawić na 12 godzin,
D.  odstawić na 48 godzin.



Zadanie 59.
Pacjent  leczony  metodą  intensywnej  insulinoterapii,
przygotowywany  jest  do  zabiegu  operacyjnego  przewodu
pokarmowego,  co  wymaga  stosowania  przez  kilka  dni  diety
ścisłej. Zamiast posiłku zaleca się:

A .  picie wody niegazowanej w ilości 200 ml na godzinę,
B . podawanie we wlewie kroplowym 5% roztworu glukozy 3 x

dziennie,
C . zamiast  posiłku  podłączenie  10%  roztworu  glukozy,

insuliny i potasu,
D.  zamiast posiłku zastosowanie żywienia pozajelitowego.

Zadanie 60.
Które  z  wymienionych  kryteriów  wpływa  na  obniżanie  kosztów
leczenia osób chorych na cukrzycę?

A . edukacja  diabetologiczna  pacjenta  zmierzająca  do
zapobiegania powikłaniom,

B.  zmniejszenie liczby wykonywanych badań okresowych,
C . ograniczenie  l iczby  wizyt  pacjenta  w  poradni

diabetologicznej,
D . ograniczenie  czasu  przeznaczonego  na  rozmowę  z

pacjentem.

Zadanie 61.
Jaki  rodzaj  aktywności  fizycznej  należy  zalecić  pacjentowi
chorującemu  na  cukrzycę,  u  którego  lekarz  nie  stwierdził
przeciwwskazań?

A . przeciąganie  l iny,  podnoszenie  ciężarów,  jazda  na
rowerze, jogging,

B . turystykę,  marsz,  jogging,  pływanie,  badminton,  jazdę
na rowerze,

C.  jazdę na rowerze, pływanie, podnoszenie ciężarów,
D . przeciąganie  l iny,  turystykę,  marsz,  badminton,  jazdę

na rowerze.

Zadanie 62.
Hipoglikemię charakteryzuje:

A . krótki  czas  narastania  objawów,  skóra  sucha,  napięcie
mięśniowe obniżone, brak zapachu acetonu z ust,

B . czas  narastania  objawów  nawet  do  kilku  dni,  skóra
sucha,  napięcie  mięśniowe  obniżone,  zapach  acetonu  z
ust,

C . szybkie  narastanie  objawów,  skóra  wilgotna,  zlana
potem,  napięcie  mięśniowe  wzmożone,  brak  zapachu
acetonu z ust,

D . nasilenie  wszystkich  objawów  cukrzycy  plus  zapach
acetonu z ust.



Zadanie 63.
U osoby chorej na cukrzycę i anoreksję bardzo ważne jest:

A .  prowadzenie intensywnej insulinoterapii,
B.  wyrównanie niedoboru masy ciała,
C.  stosowanie wysiłku fizycznego,
D.  unikanie stresu.

Zadanie 64.
2-letnie  dziecko  z  rozpoznaną  cukrzycą  zostało  przyjęte  do
szpitala. Ze względu na ciężki stan zdrowia dziecka:

A . wskazany  jest  pobyt  rodziców  w  szpitalu  przez  cały
okres leczenia,

B . rodzice  nie  mogą  odwiedzać  dziecka,  aby  uniknąć
infekcji,

C.  wskazane są tylko sporadyczne odwiedziny,
D.  wskazane są tylko kontakty telefoniczne.

Zadanie 65.
Które  z  wymienionych  rodzajów  kształcenia  nadaje  pielęgniarce
prawo do wykonywania badania fizykalnego?

A.  kurs specjalistyczny,
B.  szkolenie specjalizacyjne,
C.  kurs dokształcający,
D.  kurs kwalifikacyjny.

Zadanie 66.
Objawy stopy neuropatycznej, to:

A .  ból kończyny, chromanie przestankowe,
B.  skóra stopy szara, marmurkowata,
C . palce  młoteczkowate,  suche  i  nadmiernie  rogowaciejąca

skóra,
D.  stopa zimna ze zmianami troficznymi.

Zadanie 67.
Celem  leczenia  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  chorych  na
cukrzycę, jest uzyskanie wartości ciśnienia tętniczego poniżej:

A .  110/70 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/80 mmHg,
D.  140/90 mmHg.



Zadanie 68.
Mikroangiopatia dotyczy naczyń krwionośnych:

A.  żylnych,
B.  tętniczych,
C.  o średnicy > 100nm,
D.  o średnicy < 100nm.

Zadanie 69.
"Metaliczny smak w ustach" jest jednym z objawów niepożądanych
działania leku należącego do grupy:

A.  pochodnych sulfonylomocznika,
B.  pochodnych tiazolidinedionu,
C.  biguanidów,
D.  inhibitorów alfa-glukozydazy.

Zadanie 70.
Które  z  wymienionych  dokumentów  stanowią  podstawę  do
opracowania programów profilaktycznych w obszarze diabetologii?

A . Ustawa  o  Zawodach  Pielęgniarki  i  Położnej;  Ustawa  o
Zawodzie Lekarza,

B.  Narodowy Program Zdrowia,
C.  Standard kwalifikacji zawodowych,
D.  Deklaracja St. Vincent.

Zadanie 71.
Wchłanianie wstrzykniętej podskórnie insuliny zależy od:

A . tkanki  tłuszczowej,  stężenia  oraz  typu  i  rodzaju
insuliny, temperatury otoczenia,

B . dawki  insuliny,  miejsca  i  głębokości  wykonania
iniekcji,

C.  ćwiczeń fizycznych, wieku,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 72.
Działaniem celowym w profilaktyce cukrzycy typu 2 jest:

A . zmniejszenie  zapadalności  na  cukrzycę  wśród  osób
predysponowanych lub o zwiększonym ryzyku zachorowania,

B.  jak najszybsze wykrycie choroby,
C . zapobieganie  powikłaniom  związanym  z  chorobą

podstawową,
D.  tylko wczesne wykrywanie choroby.



Zadanie 73.
Warzywa, które można w cukrzycy spożywać bez ograniczeń to:

A.  brukiew, brukselka, buraki, dynia,
B . fasola,  kapusta  biała,  czerwona  i  włoska,  marchew,

pory,
C.  chrzan, seler, skorzonera, korzeń pietruszki,
D.  ogórki, sałata, rzodkiewka, szparagi.

Zadanie 74.
Zapas insuliny należy przechowywać w temperaturze:

A.  pokojowej,
B.  10 - 15 stopni Celsjusza,
C.  0 - 12 stopni Celsjusza,
D.  2 - 8 stopni Celsjusza.

Zadanie 75.
Hipoglikemia związana z wysiłkiem, może wystąpić:

A.  zaraz po wysiłku,
B.  12-14 godzin po wysiłku,
C.  w trakcie wysiłku,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 76.
Śpiączka hipermolalna występuje głównie u ludzi:

A .  starszych chorujących na cukrzycę typu 2,
B.  u ludzi młodych chorujących na cukrzycę typu 2,
C.  u dzieci chorujących na cukrzycę typu 1,
D.  u ludzi młodych chorujących na cukrzycę typu 1.

Zadanie 77.
Hipoglikemię najczęściej mogą spowodować leki doustne z grupy:

A.  biguanidów,
B.  pochodnych sulfonylomocznika,
C.  inhibitorów glukozydazy,
D.  leki doustne nie są przyczyną hipoglikemii.

Zadanie 78.
Podstawą rozpoznania zespołu hipermolalnego, jest:

A .  niskie stężenie sodu,
B.  hipoglikemia,
C.  znaczna hiperglikemia,
D.  cechy głębokiego przewodnienia.



Zadanie 79.
Osoby  chore  na  cukrzycę  odnoszą  korzyści  terapeutyczne,
wybierając  do  swoich  jadłospisów  produkty  żywnościowe  o
indeksie glikemicznym:

A.  90-100,
B.  80-90,
C.  60-80,
D.  <60.

Zadanie 80.
Stan przedcukrzycowy (prediabetes) jest to występowanie:

A . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (60-100  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (140-200 mg/dl),

B . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (60-90  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (120-180 mg/dl),

C . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (80-120  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (120-190 mg/dl),

D . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (100-125  mg/dl)  lub
nieprawidłowa tolerancja glukozy (140-199 mg/dl).

Zadanie 81.
Hipoglikemia  w  trakcie/po  posiłku  najczęściej  NIE  jest
skutkiem:

A.  nieadekwatnej ilości (składu) posiłku,
B.  nieskorygowania dawki insuliny,
C.  choroby przebiegającej z gorączką,
D . nieuwzględnienia  przyspieszenia  wchłaniania  insuliny  i

odnowy zapasów glikogenu.

Zadanie 82.
Która insulina ma największy wpływ na stężenie glukozy we krwi
przed obiadem?

A.  o przedłużonym działaniu podana wieczorem,
B.  krótkodziałająca wstrzyknięta rano,
C.  o przedłużonym działaniu wstrzyknięta rano,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 83.
U  młodego  pacjenta  chorego  na  cukrzycę,  gdy  poziom  cukru  we
krwi jest bardzo wysoki należy bezzwłocznie wykonać badanie:

A.  C-peptydu,
B.  HBA1c,
C.  poziomu acetonu,
D.  poziomu TG.



Zadanie 84.
D o  grupy  kosztów  pośrednich  ponoszonych  w  leczeniu  cukrzycy
zaliczamy:

A . badania  diagnostyczne,  nakłady  poniesione  na  leki,
absencja w pracy,

B.  leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne,
C . koszty  wcześniejszych  rent  i  emerytur,  koszty  zwolnień

i  czasowej  nieobecności  w  pracy,  koszty  opieki
bezpośredniej oraz opieki w domu,

D . wizyty  u  lekarzy  różnych  specjalności,  nakłady
poniesione na insulinoterapię, badania diagnostyczne.

Zadanie 85.
Kryteria rozpoznania cukrzycy, z wyjątkiem kobiet w ciąży, to:

A . objawy  hiperglikemii  i  glikemia  przygodna  >  lub  =  200
mg/dl, dwukrotnie glikemia na czczo > lub = 126 mg/dl,
glikemia  w  120  minucie  OGTT  według  WHO >  lub  =  200
mg/dl,

B . objawy  hiperglikemii  i  glikemia  przygodna  >  lub  =  200
mg/dl,  glikemia  na  czczo  <100  mg/dl,  glikemia  w  120
minucie OGTT> lub = 180 mg/dl,

C . glikemia  przygodna  >  lub  =  140  mg/dl  niezależnie  o
obecności typowych objawów cukrzycy, glikemia na czczo
>  lub  =  126  mg/dl  (dwukrotnie  stwierdzenie  wartości),
glikemia w 120 minucie OGTT > lub = 200 mg/dl,

D . glikemia  przygodna  >  lub  =  126  mg/dl  niezależnie  od
obecności typowych objawów cukrzycy, glikemia na czczo
>  lub  =  200  mg/dl  (dwukrotnie  stwierdzenie  wartości),
glikemia w 120 minucie OGTT >140-199 mg/dl.

Zadanie 86.
D o  mechanizmów  przyspieszających  rozwój  i  postęp  nefropatii
cukrzycowej należy:

A.  zła kontrola metaboliczna cukrzycy,
B.  białkomocz,
C.  nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 87.
Poziom  acetonu  w  moczu  u  8-letniego  dziecka  chorego  na
cukrzycę, należy mierzyć:

A.  2 razy dziennie,
B.  zawsze po hipoglikemii,
C . wtedy,  gdy  cukier  we  krwi  jest  powyżej  240  mg% oraz  w

czasie dodatkowej choroby,
D.  raz dziennie, rano.



Zadanie 88.
Zespół  stopy  cukrzycowej  jest  powikłaniem  cukrzycy,  którego
objawy związane są z:

A .  niedokrwieniem zależnym od miażdżycy i mikroangiopatii,
B .  neuropatią stopy,
C.  zakażeniem,
D.  wszystkie wyżej wymienione .

Zadanie 89.
Przed  wyjściem  dziecka  chorego  na  cukrzycę,  na  urodzinowe
przyjęcie koleżanki, mama powinna:

A . uprzedzić  rodziców  koleżanki  o  chorobie  dziecka  i
poinformować  ich  jak  mają  postąpić  w  przypadku
wystąpienia hipoglikemii,

B . n ie  powinna  nikomu  mówić  o  chorobie  dziecka,  aby  nie
psuć zabawy innym,

C.  zaopatrzyć dziecko w Glukagon,
D.  podać dziecku numer pogotowia ratunkowego.

Zadanie 90.
Masa  ciała  kobiety  mieszcząca  się  w  granicach  25-30  BMI,
oznacza:

A.  prawidłową masę ciała,
B.  nadwagę,
C.  otyłość,
D.  otyłość olbrzymią.

Zadanie 91.
Żywienie  w  cukrzycy  opracowuje  się  indywidualnie  dla  danego
pacjenta.  Dlatego  podczas  planowania  żywienia,  należy  brać  pod
uwagę:

A.  płeć, wiek i wzrost,
B.  wiek, wzrost oraz rzeczywistą masę ciała,
C . płeć,  wiek,  wzrost,  masę  ciała  rzeczywistą,  należną

masę ciała, aktywność fizyczną (wykonywana praca), oraz
stan  fizjologiczny  (ciąża,  karmienie  piersią)  i  choroby
współistniejące,

D . nie  ma  potrzeby  ustalania  indywidualnego  żywienia  dla
pacjenta chorego na cukrzycę.

Zadanie 92.
Bolus przedłużony (WBT) zastosujemy przy spożyciu:

A.  pieczywa,
B.  mleka odtłuszczonego,
C.  dżemu,
D.  sera żółtego.



Zadanie 93.
Błędy samokontroli glikemii wynikają, z:

A . wykonywania pomiarów poziomu cukru posługując się złymi
paskami testowymi,

B . nieumiejętności prawidłowego wykonania pomiaru poziomu
cukru,

C.  niesprawności glukometru,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 94.
Leczenie  osoby  chorej  na  cukrzycę  i  anoreksję  powinno  być
prowadzone przez:

A.  zespół diabetologiczny,
B.  psychologa,
C.  zespół diabetologiczny i psychiatrę,
D.  gastrologa i zespół diabetologiczny.

Zadanie 95.
Jedną  z  metod  intensywnej  insulinoterapii  jest  ciągły  podskórny
wlew insuliny za pomocą osobistej pompy insulinowej. W metodzie
tej stosowana jest:

A . insulina  krótkodziałająca  lub  analog  szybkodziałający  -
do bolusów przedposiłkowych,

B . insulina  długodziałająca  lub  analog  długodziałający  -
do przepływu podstawowego (bazy),

C.  prawidłowa odpowiedź A i B,
D . insulina  krótkodziałająca  lub  analog  szybkodziałający  -

d o  przepływu  podstawowego  (bazy)  i  bolusów
przedposiłkowych.

Zadanie 96.
W  razie  wątpliwości  co  do  typu  cukrzycy,  u  pacjenta
przeprowadza się badanie:

A.  test doustnego obciążenia glukozą (OGTT),
B.  system ciągłego pomiaru glikemii (CGM),
C.  stężenie peptydu C w surowicy,
D.  ocena wrażliwości tkanek na działanie insuliny.

Zadanie 97.
Do objawów adrenergicznych hipoglikemii NIE należą:

A . drgawki,  objawy  ogniskowego  uszkodzenia  ośrodkowego
układu nerwowego, dodatni objaw Babińskiego,

B . niepokój  i  zaburzenia  koncentracji,  pobudzenie
psychoruchowe,

C . wzmożony  głód,  drżenie  piersiowe,  przyspieszoną
czynność serca,

D.  pocenie się, bladość powłok ciała.



Zadanie 98.
Z e  względu  na  zwiększone  ryzyko  powikłań  w  okresie
pooperacyjnym, planowy zabieg operacyjny powinien być odroczony
u pacjentów, u których stwierdza się:

A .  glikemię w profilu dobowym > 250 mg/dl (13,9 mmol/l).
B.  cukromocz z towarzyszącą acetonurią,
C . glikemię  w  profilu  dobowym >  250  mg/dl  (13,9  mmol/l),

HbA1c > 9,0% i/lub cukromocz z towarzyszącą acetonurią,
D . glikemia  w  profilu  dobowym <  250  mg/dl  (13,9  mmol/l),

HbA1c < 9,0% i/lub cukromocz z towarzyszącą acetonurią.

Zadanie 99.
Ocena skuteczności programów edukacyjnych, to:

A . metody  pośrednie  (testy  z  pytaniami  wielokrotnego
wyboru),  metody  bezpośrednie  (obserwacja),  ocena
jakości życia,

B . metody  pośrednie  (testy  z  pytaniami  wielokrotnego
wyboru),

C.  metody bezpośrednie (obserwacja),
D.  ocena jakości życia.

Zadanie 100.
Jednym  z  niepożądanych  działań  insuliny  może  być  występujący
zanik  tkanki  podskórnej  (w  miejscu  wstrzyknięć  insuliny)  w
postaci ,,dołów". Zmiany te określamy jako:

A.  lipodystrofia,
B.  lipohipertrofia,
C.  dystrofia,
D.  akropachia.

Zadanie 101.
P o  wykonaniu  choremu  z  cukrzycą  nacięcia  i  drenażu  ropnia,
konieczna jest:

A .  częsta kontrola ciśnienia tętniczego krwi,
B.  kontrola ilości wydalanego moczu,
C.  częsta kontrola poziomu glukozy we krwi,
D.  kontrola tętna co 15 minut.



Zadanie 102.
Wskaźnik zapadalności to:

A . l iczba  nowych zachorowań na  cukrzycę  w  odniesieniu  do
populacji ogólnej w okresie np. roku,

B . l iczba  nowych  zachorowań  na  cukrzycę  w  procentach,
promilach lub w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w
odniesieniu do populacji ogólnej w okresie np. roku,

C . l iczba  nowych  zachorowań  na  cukrzycę  w  procentach,
promilach  lub  w  przeliczeniu  na  1  mln  mieszkańców  w
odniesieniu do populacji ogólnej

D . częstość  występowania  cukrzycy  w  populacji  ogólnej  w
procentach,  promilach  lub  w  przeliczeniu  na  100  tys.
mieszkańców.

Zadanie 103.
Produkty przeciwwskazane w diecie bezglutenowej, to:

A .  mąka kukurydziana, mąka ryżowa, ryż, mąka sojowa,
B . proso,  kasza  jaglana,  mąka  ziemniaczana,  skrobia

pszenna bezglutenowa,
C.  mąka pszenna, mąka żytnia, płatki owsiane, jęczmień,
D . kasze  i  mąka  gryczana,  kasza  kukurydziana,  skrobia

kukurydziana.

Zadanie 104.
W  celach  profilaktycznych  chory  na  cukrzycę  powinien  mieć
wykonywane badanie dna oka:

A.  1 x do roku,
B.  1 x na kwartał,
C.  podczas każdej wizyty u diabetologa,
D . pierwszy  raz  podczas  pierwszej  wizyty  u  lekarza,

następny  raz  w  chwili  gdy  wystąpią  niepokojące  objawy
zaburzenia widzenia.

Zadanie 105.
Jak  najlepiej  zabezpieczyć  pacjenta  przed  omyłkowym  podaniem
niewłaściwej  insuliny  w  przypadku  przyjmowania  przez  chorego
dwóch rodzajów insulin?

A.  oznakować opakowanie z insuliną,
B.  oznakować peny np. przylepcem,
C.  zastosować dwa kolory penów,
D . pacjent powinien zmienić wkład z  insuliną przed każdym

jej podaniem.



Zadanie 106.
Jak  powinien  zachować  się  10-letni  chłopiec  leczony  intensywną
insulinoterapią  w  chwili  wystąpienia  hipoglikemii,  gdy  poziom
cukru wynosi 40 mg%?

A.  zastosować regułę 15/15,
B.  zjeść parówkę,
C . położyć  się  i  spokojnie  odczekać,  aż  poczuje  s ię

lepiej,
D.  zmierzyć poziom acetonu w moczu.

Zadanie 107.
W dniu zabiegu operacyjnego pacjentowi z cukrzycą podawana jest
insulina we wlewie dożylnym. Zaleca się kontrolę glikemii:

A .  co 1 godzinę, przez cały okres infuzji glukozy,
B . c o  1  godzinę,  a  po  stabilizacji  glikemii  w  kolejnych  3

pomiarach co 2 godziny,
C.  co 2 godziny, niezależnie od glikemii,
D.  tylko na zlecenie lekarza.

Zadanie 108.
Które  z  wymienionych  czynników  są  strategiczne  przy  ocenie
kosztów leczenia osób chorych na cukrzycę?

A.  ograniczenie liczby wizyt w poradni diabetologicznej,
B . edukacja  w  kierunku  zapobiegania  powikłaniom  w

cukrzycy,
C.  zmniejszenie częstości badania hemoglobiny glikowanej,
D . instruktaż  w  zakresie  podawania  insuliny,  czas

przeznaczony na dostarczanie materiałów edukacyjnych o
cukrzycy.

Zadanie 109.
Metoda  funkcjonalnej  intensywnej  insulinoterapii  (FIT)
realizowana jest przez:

A . wielokrotne  wstrzyknięcia  insuliny  krótko  lub
szybkodziałającej  przed  głównymi  posiłkami,  a  także
podawanie insuliny bazowej 1-2 razy dziennie,

B . wielokrotne  wstrzyknięcia  insuliny  krótko  lub
szybkodziałającej  przed  głównymi  posiłkami,  oraz
podawanie insuliny bazowej 1-2 razy dziennie; podskórną
infuzję z zastosowaniem osobistej pompy,

C . wstrzykiwanie mieszanek insulinowych lub analogowych 2
razy  dziennie  oraz  dodatkowo  wstrzykiwanie  insuliny
krótkodziałąjącej przed obiadem,

D . stosowanie  podskórnej  infuzji  z  zastosowaniem  osobistej
pompy.



Zadanie 110.
W  standardzie  opieki  nad  kobietą  w  ciąży  celem  wczesnej
diagnostyki  cukrzycy  ciążarnych  obowiązkowe  jest  wykonanie
testu  obciążenia  glukozą  (75g)  przy  prawidłowej  glikemii  na
czczo:

A.  w pierwszym trymestrze ciąży,
B.  w trzecim trymestrze ciąży,
C.  między 24 a 28 tygodniem ciąży,
D.  w 36 tygodniu ciąży.

Zadanie 111.
Retinopatia cukrzycowa, to:

A .  mikroangiopatia spojówek,
B.  uszkodzenie naczyń siatkówki,
C.  zanik nerwu wzrokowego,
D.  zmętnienie soczewki.

Zadanie 112.
Spożycie alkoholu może wiązać się, z:

A .  hipoglikemią,
B.  hiperglikemią,
C.  początkowo z hiperglikemią a następnie z hipoglikemią,
D.  nie ma wpływu na poziom glikemii.

Zadanie 113.
Zjedzenie 1WW dostarczy organizmowi:

A.  40 kcal,
B.  90 kcal,
C.  120 kcal,
D.  80 kcal.

Zadanie 114.
Warunkiem dobrego przebiegu ciąży i urodzenia zdrowego dziecka,
pacjentki chorej na cukrzycę, jest poziom HbA1c:

A.  poniżej 8%,
B.  poniżej 7%,
C.  poniżej 6,5%,
D.  nie powinien przekraczać 6%.



Zadanie 115.
C o  powinna  uwzględnić  pielęgniarka  w  przygotowaniu  pacjenta
chorego na cukrzycę do laparotomii spowodowanej stanem nagłym?

A . kilkugodzinne  nawadnianie,  wyrównanie  zaburzeń
metabolicznych,

B . zabieg  musi  być  wykonany  natychmiast,  niezależnie  od
stopnia wyrównania cukrzycy,

C.  monitorowanie glikemii i innych parametrów życiowych,
D.  dożylne leczenia insuliną i glukozą.

Zadanie 116.
Czy  czekoladę  przeznaczoną  dla  chorych  na  cukrzycę  pacjent
powinien wliczać do bilansu energetycznego?

A . nie  ma  potrzeby,  ponieważ  czekolada  jest  słodzona
słodzikiem i nie zawiera kalorii,

B .  tak, ponieważ zawiera kalorie,
C.  tylko wtedy gdy zje całą tabliczkę,
D.  zależnie od tego, o jakiej porze zje czekoladę.

Zadanie 117.
Laboratoryjne kryteria diagnostyki kwasicy ketonowej, to:

A . glikemia>250  mg/dl,  ph  krwi<7,3,  stężenie
wodorowęglanów  w  surowicy  <18  mmol/l  oraz  ciała
ketonowe obecne w moczu i we krwi,

B . glikemia>250  mg/dl,  ph  krwi  >7,3,  stężenie
wodorowęglanów w surowicy<18 mmol/l oraz ciała ketonowe
obecne w moczu i we krwi,

C . glikemia  >300  mg/dl,  ph  krwi>7,3,  stężenie
wodorowęglanów w surowicy<16 mmol/l oraz ciała ketonowe
obecne w moczu i we krwi,

D . glikemia>250  mg/dl,  ph  krwi  >7,3,  stężenie
wodorowęglanów w surowicy> lub = 18 mmol/l oraz ciała
ketonowe w moczu i we krwi.

Zadanie 118.
Modyfikując  dawkę  insuliny  krótkodziałąjącej,  u  osoby
stosującej  intensywną  funkcjonalną  insulinoterapię,  należy
zwrócić uwagę na:

A.  aktualny poziom glikemii,
B . wielkość  i  energetyczność  planowanego  posiłku,

uwzględniając wymienniki węglowodanowe,
C.  wielkość i czas trwania wysiłku,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 119.
Samokontroli pomiaru glikemii, należy dokonywać:

A . n a  glukometrze,  który  podaje  wynik  badania  w  osoczu
krwi,

B . n a  glukometrze,  który  podaje  wynik  badania  we  krwi
pełnej,

C . kalibracja  glukometru  do  osocza  nie  ma  znaczenia
podczas samokontroli,

D . n a glukometrze, który podaje wynik badania w osoczu, w
przypadku  używania  glukometru  skalibrowanego  do  krwi
pełnej - otrzymany wynik należy pomnożyć przez 1,11 aby
przeliczyć na stężenie w osoczu.

Zadanie 120.
Właściwe  postępowanie  chirurgiczne  w  zakażeniach  martwiczych
stopy ma szansę powodzenia wówczas, gdy:

A . nastąpi  wyrównanie  istniejących  zaburzeń
metabolicznych,  chory  będzie  właściwie  pielęgnowany  i
prawidłowo będzie się odżywiać,

B.  nastąpi wyrównanie metaboliczne cukrzycy,
C.  wdrożone zostanie intensywne leczenie ogólne,
D . wdrożone  zostanie  leczenie  ogólne  oraz  nastąpi

wyrównanie metaboliczne cukrzycy.

Zadanie 121.
Optymalny  okres  przekazania  osoby  młodej,  chorej  na  cukrzycę
spod  opieki  pediatrycznej  pod  opiekę  poradni  diabetologicznej
dla dorosłych to wiek:

A.  14 - 18 lat,
B.  15 - 19 lat,
C.  16 - 21 lat,
D.  18 - 25 lat.



Zadanie 122.
Objawy cukrzycy, to:

A . zmniejszenie  masy  ciała,  wzmożone  pragnienie
(polidypsja),  wielomocz  (poliuria),  osłabienie,
wystąpienie  zmian  ropnych  skóry  lub  stanu  zapalnego
układu  moczowego,  polifagia  (zwiększony  apetyt),
nieprawidłowe  gojenie  s ię  ran,  zaburzenia  widzenia
(zmiany oczne),

B . zmniejszenie  masy  ciała,  wzmożone  pragnienie
(polidypsja),  obniżone  łaknienie,  skąpomocz,
wystąpienie  zmian  ropnych  skóry  lub  stanu  zapalnego
układu  moczowego,  nieprawidłowe  gojenie  s ię  ran,
zaburzenia widzenia (zmiany oczne),

C . zwiększenie  masy  ciała,  wzmożone  pragnienie
(polidypsja),  wielomocz  (poliuria),  osłabienie,
wystąpienie  zmian  ropnych  skóry  lub  stanu  zapalnego
układu moczowego, obniżony apetyt, zaburzenia widzenia
(zmiany oczne),

D . zmniejszenie  masy  ciała,  wzmożone  pocenie,  anuria,
osłabienie,  wystąpienie  zmian  ropnych  skóry  lub  stanu
zapalnego  układu  moczowego,  polifagia  (zwiększony
apetyt),  nieprawidłowe  gojenie  s ię  ran,  zaburzenia
widzenia (zmiany oczne).

Zadanie 123.
Pomocnym we wczesnym wykrywaniu cukrzycy typu 2 u osób z grupy
ryzyka jest:

A .  wprowadzenie obowiązkowych badań glukozy 1 x do roku,
B.  prowadzenie kontroli masy ciała,
C.  kontrola poziomu glukozy we krwi w czasie infekcji,
D.  kontrola ketonurii 1 x na pół roku.

Zadanie 124.
Kobieta  chora  na  cukrzycę  typu  1,  w  2-gim  miesiącu  ciąży  jest
intensywnie  leczona  z  powodu  występujących  uporczywych
wymiotów. Jakie postępowanie jest konieczne w tej sytuacji?

A.  pobyt w szpitalu,
B.  picie dużej ilości płynów,
C.  zmniejszenie dawek insuliny,
D.  spożywanie małych posiłków ale często.

Zadanie 125.
Wynik HbA1c (hemoglobina glikowana), wskazuje:

A.  na częstość występowania hiperglikemii,
B.  średnie wartości glikemii w ostatnich 12 tygodniach,
C.  na powtarzające się stany hipoglikemii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 126.
Kiedy  15-letni  chłopiec  chory  na  cukrzycę,  biorący  po  raz
pierwszy udział w zawodach sportowych powinien zmierzyć poziom
cukru?

A.  przed wysiłkiem,
B.  po wysiłku,
C.  przed, po i w trakcie wysiłku,
D.  tylko w trakcie wysiłku.

Zadanie 127.
Przeciwwskazaniem do stosowania pochodnych sulfonylomocznika
jest/są:

A.  cukrzyca typu 1,
B.  ciąża,
C.  ostry zawał mięśnia sercowego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 128.
Produktami  zalecanymi  w  cukrzycy  współistniejącej  z  dną
moczanową, są:

A.  kefir, jogurt,
B.  dziczyzna,
C.  soczewica, groch, fasola,
D.  ryby marynowane, wędzone.

Zadanie 129.
Indeks  glikemiczny  posiłku  zawierającego  węglowodany,  można
zmniejszyć poprzez:

A.  rozdrabnianie warzyw i owoców,
B.  długie gotowanie owoców i warzyw w dużej ilości wody,
C.  dodając do posiłku produkty bogate w błonnik,
D . unikanie mieszania posiłków zawierających węglowodany,

białko i tłuszcz.

Zadanie 130.
D o  czynników  odpowiedzialnych  za  wystąpienie  hipoglikemii  u
chorych z cukrzycą należy:

A.  rozpoczęcie podawania steroidów w postaci doustnej,
B.  niezaplanowany duży wysiłek fizyczny,
C.  infekcja przebiegająca z wysoką gorączką,
D.  zmniejszenie dawki insuliny.



Zadanie 131.
W  terapii  cukrzycy  zalecanym  celem  leczenia  glikemii
poposiłkowej u pacjentów z cukrzycą typu1 w samokontroli jest:

A .  glikemia <180mg/dl (10,0 mmol/l) 2 h po posiłku,
B.  glikemia <140mg/dl (7,8 mmol/l) 2 h po posiłku,
C.  glikemia <200mg/dl (11,1 mmol/l) 2 h po posiłku,
D.  glikemia <126mg/dl (7,0 mmol/l) 2 h po posiłku.

Zadanie 132.
Wskazaniami do oznaczenia ciał ketonowych u pacjenta z cukrzycą
typu 1 są/jest:

A .  dodatkowe ostre schorzenia wikłające cukrzycę,
B . glikemia  >  300  mg/dl  u  pacjentów  chorujących  na

cukrzycę typu 1,  oraz przy wystąpieniu objawów kwasicy
ketonowej (nudności, wymioty, bóle brzucha),

C.  ciąża,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 133.
Pacjent  z  cukrzycą  typu  2  leczony  zadawalająco  dietą  i
Metforminą (glikemia w dobowym profilu < lub =140 mg/dl) przed
zabiegiem operacyjnym w systemie "jednego dnia" powinien:

A . przyjmować  insulinę  metodą  intensywnej  insulinoterapii
czynnościowej,

B.  zastosować metodę insulinoterapii konwencjonalnej,
C.  dołączyć do Metforminy insulinę bazową,
D . odstawić  Metforminę  na  co  najmniej  24  godziny  przed

planowanym zabiegiem operacyjnym.

Zadanie 134.
Kto  powinien  uczestniczyć  w  zespole  medycznym,  który  będzie
opiekował się chorym na cukrzycę?

A.  lekarz diabetolog, pielęgniarka dyplomowana, psycholog,
B . lekarz medycyny, pielęgniarka dyplomowana, konsultanci

innych specjalności,
C . lekarz  diabetolog,  pielęgniarka  diabetologiczna,

dietetyk, psycholog,
D . lekarz  pediatra,  pielęgniarka  diabetologiczna,

dietetyk.



Zadanie 135.
Najczęstszymi błędami w edukacj jest/są:

A.  szkolenia nieadekwatne do potrzeb i możliwości chorego,
B . zbyt  krótki  czas  szkolenia,  stosowanie  głównie  metody

wykładu,
C . nierealistyczne  cele  i  zbyt  duże  wymagania;  podejście

autorytarne;  przekonanie,  że  można  osiągnąć
wystarczającą  wiedzę  umiejętności  na  podstawie
samodzielnego czytania broszur, książek, instrukcji,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE
TEST NR 250814
GRUPA 1
Zadanie 1.
Cukrzyca typu 2 charakteryzuje się:

A . przez  wiele  lat  może  przebiegać  bezobjawowo,  często
dotyczy  osób  otyłych,  niekiedy  u  dorosłych  objawia  się
uporczywą  czyracznością,  zgorzelą  stopy,  grzybicą,
nerwobólami lub nagłymi zaburzeniami wzroku,

B . początek  jest  burzliwy,  występuje  spadek  masy  ciała
mimo  nadmiernego  łaknienia,  wzmożone  pragnienie  i
wielomocz,  skłonność  do  rozwoju  ketozy,  ogólne
osłabienie,

C . przebieg  jest  łagodny,  występuje  otyłość,  wzmożona
diureza,

D . przebieg  może  być  ostry  lub  łagodny,  obserwuje  się
l iczne  zmiany  na  skórze,  zaburzenia  wzroku,  nadmierne
łaknienie,  wzmożone  pragnienie  i  wielomocz,  skłonność
do ketozy.

Zadanie 2.
Jaką  najskuteczniejszą metodę  powinna zastosować pielęgniarka,
w  celu  sprawdzenia  wiedzy  z  zakresu  radzenia  sobie  z
hipoglikemią?

A . poprosić  o  omówienie  przez  chorego  objawów
hipoglikemii,

B . poprosić  o  omówienie  przez  pacjentów  przyczyn
hipoglikemii,

C . poprosić  aby  pacjent  pokazał  czy  ma  przy  sobie  cukier
lub coś słodkiego,

D . przeprowadzić  test  z  zakresu  wiedzy  na  temat  radzenia
sobie z hipoglikemią.

Zadanie 3.
W  okresie  około-operacyjnym  u  chorych  na  cukrzycę  mamy  do
czynienia  ze  splotem  reakcji  stresu  psychonerwowego,
endokrynnego i metabolicznego. Zmiany metaboliczne w odpowiedzi
na stres operacyjny to:

A.  hiperglikemia,
B.  stała hipoglikemia,
C.  obniżenie glukoneogenezy,
D.  obniżenie poziomu elektrolitów.



Zadanie 4.
Jakie  czynniki  powodują  zaburzenia  metaboliczne  u  pacjenta  z
cukrzycą, przygotowywanego do zabiegu operacyjnego?

A.  wyrównanie utraty elektrolitów,
B.  zwiększona diureza,
C.  wysoki poziom hormonów stresu,
D.  choroby współistniejące.

Zadanie 5.
Jeżeli  Test  tolerancji  75  g  glukozy  wykonany  w  grupie  ryzyka
lub  u  pacjentek  z  podwyższoną  glikemią  na  czczo  wypadnie
prawidłowo w I trymestrze ciąży, to należy go powtórzyć między:

A.  20 a 24 tygodniem,
B.  20 a 26 tygodniem,
C.  24 a 26 tygodniem,
D.  24 a 28 tygodniem.

Zadanie 6.
Pacjentka  z  cukrzycą,  z  otyłością  i  nadciśnieniem  tętniczym,
trafiła do oddziału chirurgicznego na planowany zabieg z powodu
zapalenia  woreczka  żółciowego.  Ponieważ  chora  cierpi  na
nadciśnienie  tętnicze  krwi,  lekarz  zalecił  kontrolę  ciśnienia
tętniczego.  Na  co  pielęgniarka  powinna  zwrócić  uwagę,  aby
pomiar ciśnienia tętniczego krwi był prawidłowy?

A.  aby wykonać pomiar w pozycji leżącej,
B.  na odpowiednią szerokość mankietu,
C.  na wykonanie pomiaru w warunkach ciszy i spokoju,
D.  przed pomiarem RR powinna podać środek uspakajający.

Zadanie 7.
Jeden wymiennik węglowodanowy (1WW) to:

A.  10 g węglowodanów przyswajalnych w 100 g produktu,
B . taka  i lość  danego  produktu,  w  której  zawarte  jest  10  g

węglowodanów przyswajalnych,
C . stosowanie 10 g węglowodanów złożonych w zamian za 10 g

węglowodanów prostych,
D . 1 0  g  węglowodanów  prostych  w  zamian  za  10  g

węglowodanów złożonych.



Zadanie 8.
10-letnia  dziewczynka  leczona  insuliną  krótkodziałającą  i  o
przedłużonym  działaniu  przechodzi  ostrą  infekcję  gardła.  Jak
należy postąpić gdy glikemia wynosi powyżej 250 mg%?

A . zwiększyć  dawkę  insuliny  o  przedłużonym  działaniu  o
40%,

B.  zwiększyć dawkę insuliny krótkodziałającej o 20%,
C . zwiększyć  o  10%  insulinę  krótkodziałającą  i  podać  dużo

płynów,
D.  zwiększyć dawki obydwu insulin o 50%.

Zadanie 9.
Laboratoryjne kryteria diagnostyki kwasicy ketonowej, to:

A . glikemia>250  mg/dl,  ph  krwi<7,3,  stężenie
wodorowęglanów  w  surowicy  <18  mmol/l  oraz  ciała
ketonowe obecne w moczu i we krwi,

B . glikemia>250  mg/dl,  ph  krwi  >7,3,  stężenie
wodorowęglanów w surowicy<18 mmol/l oraz ciała ketonowe
obecne w moczu i we krwi,

C . glikemia  >300  mg/dl,  ph  krwi>7,3,  stężenie
wodorowęglanów w surowicy<16 mmol/l oraz ciała ketonowe
obecne w moczu i we krwi,

D . glikemia>250  mg/dl,  ph  krwi  >7,3,  stężenie
wodorowęglanów w surowicy> lub = 18 mmol/l oraz ciała
ketonowe w moczu i we krwi.

Zadanie 10.
Pacjent  jest  w  pierwszej  dobie  po  amputacji  kończyny  objętej
zgorzelą.  Oprócz  wykonywania  wszystkich  rutynowych  czynności
pielęgnacyjnych, pielęgniarka powinna pamiętać o tym, że:

A.  zapotrzebowanie na insulinę może się zwiększyć,
B.  zapotrzebowanie na insulinę może się zmniejszyć,
C.  w moczu może pojawić się białko,
D.  może wystąpić nagły wzrost ciśnienia krwi.



Zadanie 11.
Przygotowując  pacjenta  do  doustnego  testu  tolerancji  glukozy,
należy poinformować chorego o:

A . przestrzeganiu  diety  z  ograniczeniem  węglowodanów,
białek i tłuszczów,

B . odstawieniu  leków  doustnych  o  działaniu
hiperglikemizującym,

C . nie  należy  udzielać  żadnych  informacji,  gdyż  nie  ma
specjalnego przygotowania przed przeprowadzeniem testu
tolerancji glukozy,

D . niezmienianiu  diety  przez  co  najmniej  72  godziny,  a  w
szczególności nieograniczaniu spożywania węglowodanów;
należy  poinformować  pacjenta  o  znajomości  nazw  leków
aktualnie  przyjmowanych  oraz  o  konieczności  zgłoszenia
s ię  na  czczo,  wypoczętym,  po  przespanej  nocy  w  dniu
badania.

Zadanie 12.
Która  insulina  zapobiega  wzrostowi  stężenia  glukozy  we  krwi  po
kolacji?

A . insulina  krótkodziałająca  wstrzyknięta  wieczorem  i
insulina o przedłużonym działaniu wstrzyknięta rano,

B . insulina  krótkodziałająca  wstrzyknięta  rano  i  o
przedłużonym działaniu wstrzyknięta wieczorem,

C . insulina  krótkodziałająca  i  o  przedłużonym  działaniu
wstrzyknięta rano,

D . insulina  o  przedłużonym  działaniu  wstrzyknięta
wieczorem.

Zadanie 13.
Śpiączka hipermolalna występuje głównie u ludzi:

A .  starszych chorujących na cukrzycę typu 2,
B.  u ludzi młodych chorujących na cukrzycę typu 2,
C.  u dzieci chorujących na cukrzycę typu 1,
D.  u ludzi młodych chorujących na cukrzycę typu 1.

Zadanie 14.
Spożywanie  alkoholu  przez  chorych  na  cukrzycę  nie  jest
zalecane.  Maksymalna  dawka  alkoholu  20-30  g  powinna  być
spożywana:

A.  przed posiłkiem,
B.  podczas posiłków,
C.  po zakończeniu posiłku,
D.  pomiędzy posiłkami.



Zadanie 15.
Cukrzyca  typu  1  jest  chorobą  o  podłożu  autoimmunologicznym.
Objawy choroby pojawiają się gdy uszkodzeniu ulega:

A.  50% komórek komórek beta,
B.  60-70% komórek beta,
C.  70-80% komórek beta,
D.  90-95% komórek beta.

Zadanie 16.
Jednym  z  etapów  edukacji  jest  edukacja  podstawowa.  Zadaniem
osoby prowadzącej na tym poziomie jest:

A . wyposażenie  pacjenta  w  taki  zasób  wiedzy  i
umiejętności,  który  pozwoli  na  pełniejsze  uczestnictwo
w procesie leczenia i samokontroli,

B . wyposażenie  pacjenta  w  informacje  i  umiejętności
zapewniających  mu  bezpieczeństwo  na  co  dzień,  tak  aby
można uniknąć ostrych powikłań cukrzycy,

C . wyposażenie pacjenta w wiedzę umożliwiającą samodzielną
modyfikację leczenia i rozwiązywania problemów,

D . powtarzanie  i  poszerzanie  pewnych  zagadnień,
motywowanie do właściwych zachowań.

Zadanie 17.
Jeżeli  przygotowanie  pacjenta  z  cukrzycą  do  zabiegu
operacyjnego wymaga zastosowania ścisłej diety, podawanie drogą
dożylną glukozy powinno dostarczać kcal w ilości:

A .  500-600 kcal/dobę,
B.  600-800 kcal/dobę,
C.  800-1000 kcal/dobę,
D.  1100-1400 kcal/dobę.

Zadanie 18.
Pacjent  lat  16  trafił  do  szpitala.  Jego  stan  zdrowia  określono
jako  ciężki.  W  ostatnim  miesiącu  schudł  10  kg,  miał  duże
pragnienie,  był  senny.  Lekarz  stwierdził  cukrzycę  typu  1.  W
pierwszej kolejności należy:

A.  podać glukagon,
B . podłączyć  wlew  kroplowy  z  insuliną  i  uzupełnić

elektrolity,
C.  podłączyć 5% glukozę,
D.  włączyć leczenie antybiotykiem.



Zadanie 19.
Jakie zadania terapeutyczne powinna podjąć pielęgniarka w pracy
z osobami z cukrzycą i ich rodzinami?

A . przygotowanie  przez  edukację  grupową  do  kierowania
chorobą po opuszczeniu szpitala,

B . przygotowanie standardu postępowania pielęgnacyjnego w
zapobieganiu powikłaniom stopy cukrzycowej,

C.  edukacja w kierunku zapobiegania innym chorobom,
D . narzucenie  pewnych  reguł,  do  których  pacjenci  i  ich

rodziny powinni się dostosować.

Zadanie 20.
Pierwsze  w  Polsce  szkolenie  specjalizacyjne  pielęgniarek  w
dziedzinie  pielęgniarstwa  diabetologicznego  zorganizował
ośrodek w:

A.  Warszawie,
B.  Krakowie,
C.  Lublinie,
D.  Wrocławiu.

Zadanie 21.
Wskazaniami do oznaczenia ciał ketonowych u pacjenta z cukrzycą
typu 1 są/jest:

A .  dodatkowe ostre schorzenia wikłające cukrzycę,
B . glikemia  >  300  mg/dl  u  pacjentów  chorujących  na

cukrzycę typu 1,  oraz przy wystąpieniu objawów kwasicy
ketonowej (nudności, wymioty, bóle brzucha),

C.  ciąża,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 22.
Przed  planowaną  koronarografią  wykonywaną  w  celach
diagnostycznych  bądź  terapeutycznych,  należy  Metforminę  przed
zabiegiem:

A.  przyjąć doustnie,
B.  przyjąć przed i po zabiegu,
C.  odstawić na 12 godzin,
D.  odstawić na 48 godzin.

Zadanie 23.
Młoda kobieta jest w piątym miesiącu ciąży. W je j moczu wykryto
cukier. Jakie powinno być postępowanie w tej sytuacji?

A.  włączyć leczenie insuliną,
B.  wykonać badanie w kierunku zróżnicowania glukozurii,
C .  ograniczyć w diecie węglowodany do 200g/24h,
D.  włączyć leczenie lekami doustnymi hipoglikemizującymi.



Zadanie 24.
Biorąc  pod  uwagę  wiek  dziecka  chorego  na  cukrzycę  i  rodzaj
choroby rodzice powinni być nauczeni szczególnie:

A .  starannej obserwacji dziecka i prowadzenia leczenia,
B.  wykonywania iniekcji,
C.  planowania diety,
D.  planowania wysiłku fizycznego dla dziecka.

Zadanie 25.
Przy owrzodzeniu neuropatycznym w zespole stopy cukrzycowej NIE
zaleca się:

A .  odciążania chorej nogi,
B.  codziennej zmiany opatrunku,
C.  stawania na chorej nodze,
D.  stosowania bezuciskowych skarpetek.

Zadanie 26.
Jak obliczyć wskaźnik masy ciała [BMI]:

A .  od wzrostu w centymetrach odjąć 100,
B . podzielić  wzrost  w  metrach  do  kwadratu  przez  masę

ciała,
C . podzielić  masę  ciała  przez  wzrost  w  metrach  do

kwadratu,
D.  jest to stosunek obwodu talii do obwodu bioder.

Zadanie 27.
Metoda  funkcjonalnej  intensywnej  insulinoterapii  (FIT)
realizowana jest przez:

A . wielokrotne  wstrzyknięcia  insuliny  krótko  lub
szybkodziałającej  przed  głównymi  posiłkami,  a  także
podawanie insuliny bazowej 1-2 razy dziennie,

B . wielokrotne  wstrzyknięcia  insuliny  krótko  lub
szybkodziałającej  przed  głównymi  posiłkami,  oraz
podawanie insuliny bazowej 1-2 razy dziennie; podskórną
infuzję z zastosowaniem osobistej pompy,

C . wstrzykiwanie mieszanek insulinowych lub analogowych 2
razy  dziennie  oraz  dodatkowo  wstrzykiwanie  insuliny
krótkodziałąjącej przed obiadem,

D . stosowanie  podskórnej  infuzji  z  zastosowaniem  osobistej
pompy.



Zadanie 28.
Programy  edukacyjne  dotyczące  samokontroli  glikemii  powinny
uwzględnić:

A . docelowe  wartości  glikemii,  plan  kontroli  glikemii,
naukę  prawidłowego  przeprowadzania  badań,  właściwą
rejestrację otrzymanych wyników, zasady wykorzystywania
wyników w modyfikacji terapii,

B . zdefiniowanie  docelowych  wartości  glikemii,  plan
kontroli glikemii,

C . plan  kontroli  glikemii,  nauka  prawidłowego
przeprowadzania badań, właściwa rejestracja otrzymanych
wyników,

D . nauka  prawidłowego  przeprowadzania  badań,  właściwa
rejestracja otrzymanych wyników, zasady wykorzystywania
wyników w modyfikacji terapii.

Zadanie 29.
10-letni  chłopiec  chorujący  na  cukrzycę  ma  mieć  wykonane
nacięcie ropnia na udzie. Chłopiec przed zabiegiem powinien:

A.  otrzymać ustaloną dawkę insuliny i zjeść śniadanie,
B.  pozostać bez śniadania i bez insuliny,
C . otrzymać  połowę  dawki  insuliny  i  pozostać  bez

śniadania,
D . otrzymać  ustaloną  dawkę  insuliny  i  sok  owocowy  do

wypicia.

Zadanie 30.
Z e  względu  na  zwiększone  ryzyko  powikłań  w  okresie
pooperacyjnym, planowy zabieg operacyjny powinien być odroczony
u pacjentów, u których stwierdza się:

A .  glikemię w profilu dobowym > 250 mg/dl (13,9 mmol/l).
B.  cukromocz z towarzyszącą acetonurią,
C . glikemię  w  profilu  dobowym >  250  mg/dl  (13,9  mmol/l),

HbA1c > 9,0% i/lub cukromocz z towarzyszącą acetonurią,
D . glikemia  w  profilu  dobowym <  250  mg/dl  (13,9  mmol/l),

HbA1c < 9,0% i/lub cukromocz z towarzyszącą acetonurią.

Zadanie 31.
U  kobiety w ciąży,  chorej  na cukrzycę,  po porodzie,  NIE powinno
się:

A . zwiększać dawki insuliny o 20-30% w stosunku do dawki
sprzed porodu,

B . zmniejszać dawkę insuliny o 30-50% w stosunku do dawki
sprzed porodu,

C.  wykonywać samokontrolę poziomu cukru we krwi,
D.  podawać dziecka do karmienia piersią.



Zadanie 32.
Przed podaniem insuliny długodziałąjącej należy:

A.  pen wstrząsnąć bardzo mocno ruchami pionowymi,
B . delikatnymi ruchami fiolkę z  insuliną lub pen obracać w

dłoniach w pozycji poziomej lub pionowej około 10 razy,
C . nie  ma  potrzeby  wykonywania  żadnych  ruchów  fiolki  z

insuliną  lub  pena,  ponieważ  sam  proces  przygotowania
insuliny  do  podania  oraz  samo  podawanie  insuliny
spowoduje wymieszanie insuliny,

D . należy  wstrząsać  fiolką  do  momentu  pojawienia  się
piany.

Zadanie 33.
Mikroangiopatia dotyczy naczyń krwionośnych:

A.  żylnych,
B.  tętniczych,
C.  o średnicy > 100nm,
D.  o średnicy < 100nm.

Zadanie 34.
U  chorych  z  cukrzycą  zaleca  się  ograniczenie  w  diecie  podaży
soli :

A .  do 1,5 g/dobę,
B.  5,0 - 6,0 g/dobę,
C.  6,1 - 10,0 g/dobę,
D.  zastosowanie diety bezsolnej.

Zadanie 35.
U  chorych  na  cukrzycę  intensywny  wysiłek  fizyczny  jest
przeciwwskazany:

A.  u osób z retinopatią proliferacyjną,
B.  w przypadku kwasicy cukrzycowej,
C.  u chorych z neuropatią obwodową,
D.  u wszystkich wymienionych.

Zadanie 36.
Które objawy świadczą o niedocukrzeniu nocnym?

A.  poranne bóle głowy,
B.  niski poziom cukru na czczo,
C.  obecność acetonu w moczu,
D.  podwyższona temperatura ciała.



Zadanie 37.
Chory  na  cukrzycę  ma  być  operowany  w  trybie  planowym.  Przed
zabiegiem operacyjnym pacjent:

A .  powinien częściej prowadzić samokontrolę glikemii,
B . może  być  operowany  bez  względu  na  wyrównanie

metaboliczne,
C . powinien  być  operowany  bez  względu  na  wyrównanie

metaboliczne,
D.  powinien być wyrównany metabolicznie.

Zadanie 38.
Wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index) równy 27, świadczy o:

A.  niedowadze,
B.  prawidłowej masie ciała,
C.  nadwadze,
D.  otyłości.

Zadanie 39.
Zespół  stopy  cukrzycowej  jest  powikłaniem  cukrzycy,  którego
objawy związane są z:

A .  niedokrwieniem zależnym od miażdżycy i mikroangiopatii,
B .  neuropatią stopy,
C.  zakażeniem,
D.  wszystkie wyżej wymienione .

Zadanie 40.
Jak  wytłumaczy  pielęgniarka  matce  dziecka  chorego  na  cukrzycę
obecność acetonu w moczu przy  poziomie cukru we krwi  powyżej
200 mg%?

A.  zbyt mała dawka insuliny,
B.  zbyt dużo tłuszczów w diecie,
C.  zbyt mało węglowodanów,
D.  za dużo wysiłku fizycznego.

Zadanie 41.
Właściwe  postępowanie  chirurgiczne  w  zakażeniach  martwiczych
stopy ma szansę powodzenia wówczas, gdy:

A . nastąpi  wyrównanie  istniejących  zaburzeń
metabolicznych,  chory  będzie  właściwie  pielęgnowany  i
prawidłowo będzie się odżywiać,

B.  nastąpi wyrównanie metaboliczne cukrzycy,
C.  wdrożone zostanie intensywne leczenie ogólne,
D . wdrożone  zostanie  leczenie  ogólne  oraz  nastąpi

wyrównanie metaboliczne cukrzycy.



Zadanie 42.
W systemie "jednego dnia" można planować zabieg operacyjny:

A . u  chorych  na  cukrzycę  leczonych  metodą  intensywnej
insulinoterapii,  cechujących  się  dobrym  wyrównaniem
metabolicznym,

B . u  chorych  na  cukrzycę  typu  2  dotychczas  skutecznie
leczonych dietą lub dietą i metforminą,

C.  u wszystkich chorych na cukrzycę typu 1 i typu 2,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 43.
Samokontroli pomiaru glikemii, należy dokonywać:

A . n a  glukometrze,  który  podaje  wynik  badania  w  osoczu
krwi,

B . n a  glukometrze,  który  podaje  wynik  badania  we  krwi
pełnej,

C . kalibracja  glukometru  do  osocza  nie  ma  znaczenia
podczas samokontroli,

D . n a glukometrze, który podaje wynik badania w osoczu, w
przypadku  używania  glukometru  skalibrowanego  do  krwi
pełnej - otrzymany wynik należy pomnożyć przez 1,11 aby
przeliczyć na stężenie w osoczu.

Zadanie 44.
Planując  edukację  osób  w  podeszłym  wieku  należy  uwzględnić
problemy:

A . współistnienie  innych  chorób,  postępujące  obniżenie
sprawności  psychofizycznej,  powikłania  cukrzycy,
powikłania leczenia,

B . współistnienie  innych  chorób,  postępujące  obniżenie
sprawności psychofizycznej,

C . współistnienie  innych  chorób,  postępujące  obniżenie
sprawności psychofizycznej, powikłania cukrzycy,

D . współistnienie  innych  chorób,  powikłania  cukrzycy,
powikłania leczenia.

Zadanie 45.
N a  wyliczenie  dawki  insuliny  okołoposiłkowej  u  pacjentów
leczonych  metodą  intensywnej  czynnościowej  insulinoterapii,
mają wpływ:

A.  kaloryczność posiłku i stosunek białek do węglowodanów,
B.  stosunek białek do tłuszczów,
C . poziom  glikemii  przed  posiłkiem,  l iczba  WW,  oraz

planowany wysiłek fizyczny,
D.  proporcjonalne zastosowanie składników odżywczych.



Zadanie 46.
Wynik HbA1c (hemoglobina glikowana), wskazuje:

A.  na częstość występowania hiperglikemii,
B.  średnie wartości glikemii w ostatnich 12 tygodniach,
C.  na powtarzające się stany hipoglikemii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 47.
Najczęstszymi błędami w edukacj jest/są:

A.  szkolenia nieadekwatne do potrzeb i możliwości chorego,
B . zbyt  krótki  czas  szkolenia,  stosowanie  głównie  metody

wykładu,
C . nierealistyczne  cele  i  zbyt  duże  wymagania;  podejście

autorytarne;  przekonanie,  że  można  osiągnąć
wystarczającą  wiedzę  umiejętności  na  podstawie
samodzielnego czytania broszur, książek, instrukcji,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 48.
Do czynników powodujących rozwój nefropatii cukrzycowej należy:

A.  hipoglikemia,
B.  hiperglikemia,
C.  ograniczanie wysiłku fizycznego,
D.  dieta wysokobiałkowa.

Zadanie 49.
Jakie  są  kierunki  działania  organizacji  społecznych
wspierających chorych na cukrzycę?

A . edukacja  diabetologiczna,  rehabilitacja  i  wypoczynek,
pomoc socjalna,

B . organizowanie  "otwartych  drzwi",  wycieczek  dla  osób  z
cukrzycą i ich rodzin,

C . prowadzenie  działalności  wydawniczej,  pomoc  socjalna,
edukacja zdrowotna,

D.  pomoc charytatywna osobom z cukrzycą i ich rodzinom.

Zadanie 50.
Procentowy  udział  składników  odżywczych  w  pokryciu
zapotrzebowania energetycznego stanowią:

A.  węglowodany 55 %, białka 10 %, tłuszcze 35 %,
B . węglowodany 40 -  50  %,  białka 15 -  20  %,  tłuszcze  30 -

35 %,
C . węglowodany 55 -  60  %,  białko 15 -  20  %,  tłuszcze  20  -

30 %,
D.  węglowodany 60%, białko 20%, tłuszcze 20%.



Zadanie 51.
Dobowy profil glikemii to:

A .  pomiar glikemii co 1godz.,
B.  pomiar glikemii przed posiłkami głównymi,
C.  oznaczenie wartości glikemii 7-8 lub więcej razy,
D.  pomiar glikemii 1 raz przed śniadaniem.

Zadanie 52.
D o  mechanizmów  przyspieszających  rozwój  i  postęp  nefropatii
cukrzycowej należy:

A.  zła kontrola metaboliczna cukrzycy,
B.  białkomocz,
C.  nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 53.
D o  zasad  postępowania  zapobiegającego  zespołowi  stopy
cukrzycowej zalicza się poniżej wymienione, Z WYJĄTKIEM:

A.  normalizacji glikemii,
B.  codziennego oglądania stóp,
C.  właściwego doboru obuwia,
D.  codziennej kąpieli powyżej 15 minut.

Zadanie 54.
Błonnik pokarmowy, aby regulował pracę przewodu pokarmowego,
zapobiegał  zaparciom,  obniżał  stężenie  cholesterolu  w  surowicy
i  poprawiał  tolerancję  glukozy,  powinien  być  spożywany  w
ilości:

A .  10-15 g/dobę,
B.  15-20 g/dobę,
C.  25-40 g/dobę,
D.  45-60 g/dobę.

Zadanie 55.
U pacjenta z glikemią na czczo w zakresie 100-125 mg/dl:

A .  rozpoznaje się cukrzycę,
B . rozpoznaje  s ię  nieprawidłową  glikemię  na  czczo  i  należy

wykonać doustny test tolerancji glukozy (OGTT),
C . rozpoznaje  s ię  stan  przedcukrzycowy i  nie  podejmuje  się

żadnych działań,
D.  wynik jest prawidłowy.



Zadanie 56.
Wchłanianie wstrzykniętej podskórnie insuliny zależy od:

A . tkanki  tłuszczowej,  stężenia  oraz  typu  i  rodzaju
insuliny, temperatury otoczenia,

B . dawki  insuliny,  miejsca  i  głębokości  wykonania
iniekcji,

C.  ćwiczeń fizycznych, wieku,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 57.
Powikłaniem  wielokrotnego  wstrzykiwania  insuliny  w  to  samo
miejsce może być:

A.  lipoatrofia,
B.  lipodystrofia,
C.  lipohipertrofia,
D.  obrzęk insulinowy.

Zadanie 58.
Jakie elementy należy uwzględnić przy opracowywaniu i wdrażaniu
planu  poprawy  jakości  opieki  pielęgniarskiej  nad  pacjentem
diabetologicznym?

A . gromadzić  dane,  wybierać  wskaźniki  poprawy  i
monitorować jakość opieki, analizować dane, porównywać
skuteczność  z  przyjętymi  standardami,  oceniać
skuteczność opieki,

B . gromadzić  dane  uzyskane  podczas  kontroli  w
poradni/oddziale,  oceniać  skuteczność  opieki  w  czasie
regularnych spotkań zespołu diabetologicznego,

C . porównywać  skuteczność  z  przyjętymi  standardami  i
efektami  uzyskiwanymi  w  innych  ośrodkach  opieki
diabetologicznej,

D . analizować  wszystkie  dane  uzyskane  w  wywiadach
rodzinnych/środowiskowych,  podejmować  działania  w
kierunku  szczegółowego  opracowania  planu  poprawy
jakości opieki diabetologicznej.

Zadanie 59.
Pacjent  z  niewydolnością  nerek  jest  operowany  z  powodu  ostrego
zapalenia  pęcherzyka  żółciowego.  Pacjent  choruje  na  cukrzycę,
m a  zaleconą  insulinę  i  glukozę.  Jaki  sposób  podawania  będzie
dla chorego wskazany?

A.  osobno należy podać glukozę i insulinę w pompie,
B.  osobno insulinę i glukozę w kroplówce,
C . w  kroplówce,  razem,  insulinę  można  dostrzyknąć  do

glukozy,
D . w  kroplówce,  razem  insulinę  z  glukozą  lecz  bardzo

powoli.



Zadanie 60.
Głodzenie  organizmu  (skąpa  i lość  węglowodanów  w  diecie)  trwa
kilka tygodni. Jedynym źródłem glukozy jest wówczas:

A.  glikogenoliza,
B.  glukoneogeneza,
C.  tłuszcze,
D.  białko.

Zadanie 61.
Objawem klinicznym śpiączki mleczanowej NIE jest:

A .  hipertonia,
B.  kwasiczy oddech (tzw. oddech Kussmaula),
C.  biegunka,
D.  hipotermia.

Zadanie 62.
Dieta,  pacjentki  w  2-gim  miesiącu  ciąży  chorej  na  cukrzycę
powinna być bogatsza w:

A.  białko,
B.  węglowodany,
C.  tłuszcze,
D.  witaminy.

Zadanie 63.
Błędy samokontroli glikemii wynikają, z:

A . wykonywania pomiarów poziomu cukru posługując się złymi
paskami testowymi,

B . nieumiejętności prawidłowego wykonania pomiaru poziomu
cukru,

C.  niesprawności glukometru,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 64.
Mianem mikroalbuminurii określa się wydalanie albumin z moczem,
w ilości:

A .  <30 mg/dobę,
B.  >200 g/min.,
C.  30-300 mg/dobę,
D.  >300 mg/dobę.



Zadanie 65.
Najczęstszą  przyczyną  hipoglikemii  przy  kuracji  osobistą  pompą
insulinową jest:

A .  za krótki czas podania bolusa przedłużonego/złożonego,
B.  powietrze w rurce (cewniku pompy insulinowej),
C.  przeterminowana insulina,
D . nieprawidłowo  obliczona  dawka  insuliny  oraz  godziny

podania  bolusa  przedłużonego  względem  spożytych
wymienników białkowo-tłuszczowych.

Zadanie 66.
Leczenie  osoby  chorej  na  cukrzycę  i  anoreksję  powinno  być
prowadzone przez:

A.  zespół diabetologiczny,
B.  psychologa,
C.  zespół diabetologiczny i psychiatrę,
D.  gastrologa i zespół diabetologiczny.

Zadanie 67.
Optymalna  dieta  cukrzycowa  powinna  spełniać  następujące
warunki, z wyjątkiem:

A . dążyć  do  zahamowania  progresji  choroby  i  cofnięcia  s ię
cukrzycy,

B.  pozwalać unikać hiperglikemii poposiłkowej,
C . pomagać  w  uzyskaniu  i  utrzymaniu  prawidłowej  masy

ciała,
D . opóźniać  wystąpienie  powikłań  mikro  i/lub

makroangiopatii.

Zadanie 68.
Analogi insuliny szybko i krótkodziałającej można podać:

A.  0 - 15 min przed posiłkiem,
B.  w trakcie posiłku,
C.  po posiłku,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 69.
W  okresie  pooperacyjnym  u  pacjenta  chorego  na  cukrzycę,
konieczne  jest  zapobieganie  zaburzeniom  równowagi
elektrolitowej  i  odwodnieniu.  Aby  mieć  pewność,  że  zaburzenia
te zostaną wcześnie rozpoznane pielęgniarka powinna:

A.  często mierzyć poziom glukozy,
B.  prowadzić bilans płynów,
C.  kontrolować ciśnienie tętnicze krwi,
D.  mierzyć poziom acetonu w moczu.



Zadanie 70.
Przeciwskazaniem względnym do  wykonywania wysiłku fizycznego
NIE jest:

A .  glikemia powyżej 250 mg/dl oraz acetonuria,
B.  niedokrwistość,
C.  nadciśnienie tętnicze powyżej 140/90 mmHg,
D.  otyłość.

Zadanie 71.
Produkty bezglutenowe, to takie które zawierają mniej niż:

A .  1 g glutenu na 100 g masy produktu,
B.  1 g glutenu na 100 g suchej masy produktu,
C.  100 g glutenu na 1000 g produktu,
D.  20 mg glutenu na 1000 g produktu.

Zadanie 72.
D o  czynników  odpowiedzialnych  za  wystąpienie  hipoglikemii  u
chorych z cukrzycą należy:

A.  rozpoczęcie podawania steroidów w postaci doustnej,
B.  niezaplanowany duży wysiłek fizyczny,
C.  infekcja przebiegająca z wysoką gorączką,
D.  zmniejszenie dawki insuliny.

Zadanie 73.
Produktami  zalecanymi  w  cukrzycy  współistniejącej  z  dną
moczanową, są:

A.  kefir, jogurt,
B.  dziczyzna,
C.  soczewica, groch, fasola,
D.  ryby marynowane, wędzone.

Zadanie 74.
Przy  oznaczaniu  glikemii  w  pełnej  krwi  kapilarnej,  nie
spowodują zaniżenia stężenia glukozy na glukometrze:

A.  duże wartości hematokrytu (powyżej 55%),
B.  małe wartości hematokrytu (poniżej 30%),
C.  wymioty, biegunki,
D.  diuretyki.

Zadanie 75.
Zapas insuliny należy przechowywać w temperaturze:

A.  pokojowej,
B.  10 - 15 stopni Celsjusza,
C.  0 - 12 stopni Celsjusza,
D.  2 - 8 stopni Celsjusza.



Zadanie 76.
Algorytm wielokrotnych  wstrzyknięć  u  dorosłych  z  cukrzycą  typu
2 ,  obejmuje  podaż  insuliny  krótkodziałającej  lub  analogu
szybkodziałającego przed posiłkami oraz insulinę o przedłużonym
działaniu  przed  snem.  Jaki  %  dawki  dobowej  stanowi  insulina  o
przedłużonym działaniu?

A.  10-20%,
B.  20-30%,
C.  30-40%,
D.  40-50%.

Zadanie 77.
C o  powinien  zrobić  15  letni  chłopiec,  który  lubi  grać  w  piłkę
nożną, ale po grze często występuje u niego hipoglikemia?

A.  kategorycznie zaniechać uprawiania sportu,
B.  spożyć dodatkową ilość wymienników tłuszczowych,
C.  zmniejszyć dawkę insuliny i spożyć dodatkowe WW,
D.  przed wysiłkiem odpocząć.

Zadanie 78.
W zdrowym żywieniu chorych na cukrzycę zalecane jest stosowanie
produktów:

A.  o indeksie glikemicznym < 50%,
B.  o indeksie glikemicznym > 50%,
C.  węglowodanów prostych i złożonych,
D.  tylko węglowodanów prostych.

Zadanie 79.
"Metaliczny smak w ustach" jest jednym z objawów niepożądanych
działania leku należącego do grupy:

A.  pochodnych sulfonylomocznika,
B.  pochodnych tiazolidinedionu,
C.  biguanidów,
D.  inhibitorów alfa-glukozydazy.

Zadanie 80.
Bóle  głowy,  bóle  brzucha,  zmiany  zachowania,  senność,
zaburzenia  widzenia,  osłabienie,  pogorszenie  kontaktu,
przyspieszenie  czynności  serca,  rozszerzenie  źrenic.  Są  to
objawy hipoglikemii:

A .  łagodnej,
B.  umiarkowanej,
C.  ciężkiej,
D.  "nieświadomej".



Zadanie 81.
Objawy stopy neuropatycznej, to:

A .  ból kończyny, chromanie przestankowe,
B.  skóra stopy szara, marmurkowata,
C . palce  młoteczkowate,  suche  i  nadmiernie  rogowaciejąca

skóra,
D.  stopa zimna ze zmianami troficznymi.

Zadanie 82.
D o  zadań  poradni  diabetologicznych  działających  na  obszarze
Polski należy:

A . realizowanie  szkoleń  w  zakresie  samokontroli  i
prawidłowego stylu życia,

B . podejmowanie  działań  zmierzających  do  rozwoju  opieki
środowiskowej,  społecznej  oraz  prawnej  uwzględniającej
potrzeby chorego na cukrzycę,

C . współpracowanie  ze  stowarzyszeniami  i  organizacjami
działającymi na rzecz osób chorych na cukrzycę,

D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 83.
Jaki  rodzaj  aktywności  fizycznej  należy  zalecić  pacjentowi
chorującemu  na  cukrzycę,  u  którego  lekarz  nie  stwierdził
przeciwwskazań?

A . przeciąganie  l iny,  podnoszenie  ciężarów,  jazda  na
rowerze, jogging,

B . turystykę,  marsz,  jogging,  pływanie,  badminton,  jazdę
na rowerze,

C.  jazdę na rowerze, pływanie, podnoszenie ciężarów,
D . przeciąganie  l iny,  turystykę,  marsz,  badminton,  jazdę

na rowerze.

Zadanie 84.
Głównymi  przyczynami  utraty  wzroku  z  powodu  retinopatii
cukrzycowej w cukrzycy typu 2, są/jest:

A .  zmiany w obrębie plamki żółtej,
B.  zmiany w obrębie oczodołu,
C.  uszkodzenie nerwu wzrokowego,
D.  zaćma.



Zadanie 85.
Wśród  czynników  zwiększających  podatność  na  zakażenie  w
cukrzycy wyróżniamy:

A . powikłania  naczyniowe,  niedożywienie,  odwodnienie,
osłabienie bakteriobójczej funkcji granulocytów,

B . powikłania  ostre  w  cukrzycy,  hipoglikemię  i  kwasicę
ketonową,

C.  nadmiar glukozy we krwi z dużą hiperglikemią,
D.  lipolizę i utlenianie kwasów tłuszczowych.

Zadanie 86.
Pacjentka  od  5  lat  choruje  na  cukrzycę  typu  2,  wie,  że  powinna
zastosować  odpowiednią  dietę  i  je j  przestrzegać,  jednak  ma
problem  z  kontrolowaniem  ilości  spożywanych  węglowodanów.
Pacjentce trzeba zaplanować i lość wymienników węglowodanowych
(WW) w codziennej diecie. Dieta pacjentki będzie zależeć od:

A.  dziennego zapotrzebowania kalorycznego pacjentki,
B.  rodzaju wykonywanej pracy,
C.  poziomu cukru we krwi,
D.  rodzaju leczenia.

Zadanie 87.
Stężenie glukozy we krwi włośniczkowej na czczo, jest:

A .  takie same jak w osoczu krwi żylnej,
B.  o około 20 mg/dl niższe niż w osoczu krwi żylnej,
C.  o około 20 mg/dl wyższe niż w osoczu krwi żylne,
D.  o około 30 mg/dl wyższe niż w osoczu krwi żylnej.



Zadanie 88.
U  pacjenta nieprzytomnego chorującego na cukrzycę typu 1 lub u
osoby  mającej  zaburzenia  świadomości  i  która  nie  może  połykać,
interwencja  pielęgniarska  bez  zlecenia  lekarza,  może  polegać
na:

A . podaniu  dożylnie  20%  roztworu  glukozy,  a  następnie
podłączeniu  wlewu  z  10%  roztworu  glukozy,  w  sytuacji
trudnej  z  dostępem  do  żyły  -  należy  podać  domięśniowo
lub  podskórnie  1  mg  glukagonu,  u  osób  dorosłych  (przy
braku  poprawy  po  10  minutach  należy  powtórzyć  dawkę
leku),  po  uzyskaniu  przytomności  należy  doustnie  podać
węglowodany złożone,

B . podaniu  dożylnie  20%  roztworu  glukozy,  w  sytuacji
trudnej  z  dostępem  do  żyły  -  należy  podać  domięśniowo
lub  podskórnie  1  mg  glukagonu,  u  osób  dorosłych  (przy
braku  poprawy  po  10  minutach  należy  powtórzyć  dawkę
leku),  po  uzyskaniu  przytomności  należy  doustnie  podać
węglowodany złożone,

C . podaniu domięśniowo lub podskórnie 1 mg glukagonu. U
osób  dorosłych,  przy  braku  poprawy  po  10  minutach,
należy powtórzyć dawkę leku, po uzyskaniu przytomności
- doustnie podać węglowodany złożone,

D . podaniu  dożylnie  glukozy  40%,  a  następnie  podłączeniu
wlewu z 10 % glukozy, po uzyskaniu przytomności należy
doustnie podać węglowodany złożone.

Zadanie 89.
Które  z  wymienionych  rodzajów  kształcenia  nadaje  pielęgniarce
prawo do wykonywania badania fizykalnego?

A.  kurs specjalistyczny,
B.  szkolenie specjalizacyjne,
C.  kurs dokształcający,
D.  kurs kwalifikacyjny.

Zadanie 90.
Jakie są okresowe przeciwwskazania do szczepień obowiązkowych u
dzieci z cukrzycą?

A.  zakażenia szczególnie enterowirusami,
B.  zaburzenia metaboliczne,
C.  wiek zachorowania na cukrzycę,
D.  nie ma okresowych przeciwwskazań.



Zadanie 91.
Po wstrzyknięciu insuliny, należy:

A.  natychmiast wyjąć igłę ze skóry,
B.  odliczyć do 5-10 i powoli usunąć igłę,
C.  usunąć igłę po 30 sekundach,
D . natychmiast  usunąć  igłę,  jeżeli  podana  jest  w  brzuch,  a

jeżeli w inne miejsce to po 30 sekundach.

Zadanie 92.
W  przypadku  kobiet,  które  miały  cukrzycę  stwierdzoną  w  czasie
ciąży  (GDM),  pielęgniarka  w  dniu  wypisu  po  porodzie,  informuje
o konieczności wykonania:

A.  hemoglobiny glikowanej po upływie 4 tygodni od porodu,
B.  pomiaru poziomu cukru za rok od porodu,
C . doustnego  testu  tolerancji  glukozy  (50g)  po  upływie

6-12 tygodni od porodu,
D . doustnego  testu  tolerancji  glukozy  (75g)  po  upływie

6-12 tygodni od porodu.

Zadanie 93.
Działaniem celowym w profilaktyce cukrzycy typu 2 jest:

A . zmniejszenie  zapadalności  na  cukrzycę  wśród  osób
predysponowanych lub o zwiększonym ryzyku zachorowania,

B.  jak najszybsze wykrycie choroby,
C . zapobieganie  powikłaniom  związanym  z  chorobą

podstawową,
D.  tylko wczesne wykrywanie choroby.

Zadanie 94.
Przeciwwskazaniem do podjęcia wysiłku fizycznego, jest:

A . glikemia  250  mg/dl  i  pojawienie  s ię  ciał  ketonowych  w
moczu u pacjentów chorujących na cukrzyce typu 1 oraz
glikemia  >  300  mg/dl  u  pacjentów  chorujących  na
cukrzycę typu 2,

B.  glikemia < 100 mg/dl,
C.  spożycie alkoholu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 95.
Zjawisko brzasku wywołane jest:

A .  raz niskim, a raz wysokim stężeniem glukozy we krwi,
B . niskim  stężeniem  glukozy  we  krwi  w  nocy,  wysokim

stężeniem glukozy we krwi rano,
C.  zwiększonym wydzielaniem hormonu wzrostu,
D.  wysokim porannym poziomem glukozy we krwi i w moczu.



Zadanie 96.
Skuteczny  sposób  prowadzenia  edukacji  zdrowotnej  u  dzieci  i
młodzieży z cukrzycą typu 1 opiera się na:

A.  edukacji programowej,
B.  edukacji nieformalnej,
C.  samoedukacji,
D.  przekazywaniu informacji.

Zadanie 97.
Dieta  kobiety  z  cukrzycą  ciążową  nie  powinna  w  swoim  składzie
zawierać:

A.  40-50% węglowodanów,
B.  1,3 g/kg mc. białka,
C.  20-30% tłuszczów,
D.  2400-3000 kcal.

Zadanie 98.
D o najważniejszych monosacharydów zaliczamy heksozy,  a  wśród
nich glukozę, a także:

A.  galaktozę, laktozę,
B.  galaktozę, fruktozę, mannozę,
C.  fruktozę, laktozę,
D.  mannozę, maltozę.

Zadanie 99.
Przeciwwskazaniem bezwzględnym do wysiłku fizycznego nie jest:

A .  niewyrównana cukrzyca,
B.  BMI 25-30kg/m2
C.  uszkodzenie nerek z obecnością białka w moczu,
D.  wysiłki statyczne.

Zadanie 100.
Przy  hipoglikemii  spowodowanej  spożyciem  większej  i lości
alkoholu  NIE  jest  wskazane  podanie  (w  warunkach
pozaszpitalnych):

A .  glukagonu,
B.  soku owocowego (ok. 200ml),
C.  glukozy 20%,
D.  kroplowego wlewu z glukozy.



Zadanie 101.
Edukacja chorych na cukrzycę typu 1, powinna obejmować:

A . zasady  samokontroli,  naukę  wykonywania  iniekcji
insuliny i regulowania dawek,

B . rozpoznawanie  hipoglikemii,  umiejętność  je j  prewencji  i
leczenia  oraz  umiejętność  oceny  wpływu  wysiłku
fizycznego na stężenie glukozy,

C . podstawy  prawidłowego  żywienia  i  ocenę  wpływu
składników  pożywienia  na  poziom  glikemii  i
zapotrzebowania na insulinę,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 102.
Hipoglikemia związana z wysiłkiem, może wystąpić:

A.  zaraz po wysiłku,
B.  12-14 godzin po wysiłku,
C.  w trakcie wysiłku,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 103.
Warunkiem dobrego przebiegu ciąży i urodzenia zdrowego dziecka,
pacjentki chorej na cukrzycę, jest poziom HbA1c:

A.  poniżej 8%,
B.  poniżej 7%,
C.  poniżej 6,5%,
D.  nie powinien przekraczać 6%.

Zadanie 104.
W  razie  wątpliwości  co  do  typu  cukrzycy,  u  pacjenta
przeprowadza się badanie:

A.  test doustnego obciążenia glukozą (OGTT),
B.  system ciągłego pomiaru glikemii (CGM),
C.  stężenie peptydu C w surowicy,
D.  ocena wrażliwości tkanek na działanie insuliny.

Zadanie 105.
Które  z  wymienionych  dokumentów  stanowią  podstawę  do
opracowania programów profilaktycznych w obszarze diabetologii?

A . Ustawa  o  Zawodach  Pielęgniarki  i  Położnej;  Ustawa  o
Zawodzie Lekarza,

B.  Narodowy Program Zdrowia,
C.  Standard kwalifikacji zawodowych,
D.  Deklaracja St. Vincent.



Zadanie 106.
D o  powikłań  mikroangiopatycznych  zalicza  się  poniżej
wymienione, Z WYJĄTKIEM:

A.  retinopatii,
B .  neuropatii,
C .  neuropatycznego owrzodzenia stopy,
D.  zmian miażdżycowych tętnic obwodowych.

Zadanie 107.
Powikłania w leczeniu pompami insulinowymi u dzieci i młodzieży
wynikają z/ze:

A . zbyt  długiego  utrzymywania  wkłucia  (kaniuli)  w  tkance
podskórnej,

B.  działań ubocznych insuliny,
C.  krótkiego czasu działania analogu insuliny,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 108.
Kryteria rozpoznania cukrzycy, z wyjątkiem kobiet w ciąży, to:

A . objawy  hiperglikemii  i  glikemia  przygodna  >  lub  =  200
mg/dl, dwukrotnie glikemia na czczo > lub = 126 mg/dl,
glikemia  w  120  minucie  OGTT  według  WHO >  lub  =  200
mg/dl,

B . objawy  hiperglikemii  i  glikemia  przygodna  >  lub  =  200
mg/dl,  glikemia  na  czczo  <100  mg/dl,  glikemia  w  120
minucie OGTT> lub = 180 mg/dl,

C . glikemia  przygodna  >  lub  =  140  mg/dl  niezależnie  o
obecności typowych objawów cukrzycy, glikemia na czczo
>  lub  =  126  mg/dl  (dwukrotnie  stwierdzenie  wartości),
glikemia w 120 minucie OGTT > lub = 200 mg/dl,

D . glikemia  przygodna  >  lub  =  126  mg/dl  niezależnie  od
obecności typowych objawów cukrzycy, glikemia na czczo
>  lub  =  200  mg/dl  (dwukrotnie  stwierdzenie  wartości),
glikemia w 120 minucie OGTT >140-199 mg/dl.

Zadanie 109.
Mechanizm regulujący, mający na celu ekonomiczne wykorzystanie
pożywienia określa się mianem osi:

A .  żołądkowo-trzustkowej,
B.  wątrobowo-trzustkowej,
C.  jelitowo-trzustkowej,
D.  śledzionowo-trzustkowej.



Zadanie 110.
Profilaktyka cukrzycy przynosi efekty w postaci:

A . zmniejszenia  l iczby  zgonów  i  zachorowań;  zmniejszenia
odsetka  wyleczeń;  poprawy  zdrowotnej  świadomości
populacji,

B . poprawy  stanu  zdrowia  ludności;  zwiększenia  kosztów
leczenia;  zwiększenia  wykrywalności  chorób  we  wczesnej
fazie rozwoju,

C . obniżenia  kosztów  leczenia;  zwiększenia  absencji
chorobowej;  zmniejszenia  wykrywalności  chorób  we
wczesnej fazie rozwoju,

D . poprawy  stanu  zdrowia  ludności;  zmniejszenia  l iczby
zgonów  i  zachorowań;  zmniejszenia  absencji  chorobowej;
obniżenia kosztów leczenia.

Zadanie 111.
Jedną  z  metod  intensywnej  insulinoterapii  jest  ciągły  podskórny
wlew insuliny za pomocą osobistej pompy insulinowej. W metodzie
tej stosowana jest:

A . insulina  krótkodziałająca  lub  analog  szybkodziałający  -
do bolusów przedposiłkowych,

B . insulina  długodziałająca  lub  analog  długodziałający  -
do przepływu podstawowego (bazy),

C.  prawidłowa odpowiedź A i B,
D . insulina  krótkodziałająca  lub  analog  szybkodziałający  -

d o  przepływu  podstawowego  (bazy)  i  bolusów
przedposiłkowych.

Zadanie 112.
Insulinę szybko i krótkodziałającą zaleca się podawać, w:

A.  powłoki brzuszne,
B.  udo,
C.  pośladek,
D.  ramię.

Zadanie 113.
W  edukacji  terapeutycznej  -  zasada  dotycząca  przekazywania
choremu  na  cukrzycę,  informacji  prostym  językiem,  unikanie
określeń  medycznych,  ilustrowanie  przykładów  z  życia
codziennego, to zasada:

A.  motywowania,
B.  aktywności,
C.  doboru treści,
D.  poglądowości.



Zadanie 114.
Kryteriami wyrównania cukrzycy są:

A . HbA1c,  gospodarka  lipidowa,  ciśnienie  tętnicze  krwi,
glikemia  na  czczo  i  przed  posiłkami,  glikemia
poposiłkowa,

B . HbA1c,  glikemia  na  czczo  i  przed  posiłkami,  glikemia
poposiłkowa,

C . gospodarka  lipidowa,  glikemia  na  czczo  i  przed
posiłkami, glikemia poposiłkowa,

D . HbA1c,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  glikemia  na  czczo  i
przed posiłkami, glikemia poposiłkowa.

Zadanie 115.
Objawy charakterystyczne dla stopy neuropatycznej, to:

A .  stopa ciepła, z zaróżowioną skórą i wyczuwalnym tętnem,
B.  stopa blada, zimna, atroficzna,
C.  stopa z niewyczuwalnym tętnem,
D.  chromanie przestankowe.

Zadanie 116.
Kiedy  15-letni  chłopiec  chory  na  cukrzycę,  biorący  po  raz
pierwszy udział w zawodach sportowych powinien zmierzyć poziom
cukru?

A.  przed wysiłkiem,
B.  po wysiłku,
C.  przed, po i w trakcie wysiłku,
D.  tylko w trakcie wysiłku.

Zadanie 117.
Zjedzenie 1WW dostarczy organizmowi:

A.  40 kcal,
B.  90 kcal,
C.  120 kcal,
D.  80 kcal.



Zadanie 118.
Celem  pobytu  dziecka  z  cukrzycą  typu  1  w  oddziale
specjalistycznym jest:

A . ocena  i  poprawa  stanu  wyrównania  cukrzycy,
rehabilitacja,  utrzymanie  ciągłości  ogólnego  rozwoju
intelektualnego  i  kulturalnego,  aktywna  edukacja  osoby
z cukrzycą,

B . odpoczynek,  poczucie  bezpieczeństwa,  aktywność
fizyczna, edukacja diabetologiczna,

C . ocena  i  poprawa  stanu  wyrównania  cukrzycy,  nabycie
wiedzy  z  zakresu  radzenia  sobie  z  cukrzycą  w  domu,
rekreacja, wypoczynek i rehabilitacja,

D . wypoczynek, zabawa, aktywność fizyczna,  kontynuowanie
nauki szkolnej, poczucie bezpieczeństwa.

Zadanie 119.
Pacjentka  przyjmuje  insulinę  M3  -  2  x  dziennie.  Na  pierwsze
śniadanie spożywa 5 wymienników węglowodanowych (WW), na drugie
2  WW.  W  godzinach  przedpołudniowych  ma  zajęcia  na  uczelni  i
musi  przechodzić  z  jednego  budynku  do  drugiego  pokonując
marszem  2  kilometry.  Często  między  godziną  12.00  a  13.00  ma
objawy  hipoglikemii.  Co  należy  zaproponować  pacjentce  w
pierwszej kolejności?

A.  zwiększyć ilość WW na pierwsze śniadanie,
B . pierwsze  śniadanie  zmniejszyć  o  1WW,  natomiast

zwiększyć o 1WW drugie śniadanie,
C.  zmniejszyć dawkę insuliny porannej,
D.  zwiększyć ilość tłuszczu w diecie.

Zadanie 120.
Swoistym  dla  cukrzycy  czynnikiem  ryzyka  chorób  układu
sercowo-naczyniowego jest/są:

A.  wahania poziomu glikemii w surowicy krwi,
B.  powtarzające się epizody hipoglikemii,
C.  hiperglikemia poposiłkowa,
D.  glikemia na czczo w samokontroli 130mg%.

Zadanie 121.
Przeciwskazaniem  do  leczenia  za  pomocą  leków  zmniejszających
insulinooporność, jest:

A .  hiperglikemia,
B.  otyłość,
C.  podwyższony poziom lipidów,
D . okres  okołooperacyjny,  zastosowanie  znieczulenia

ogólnego.



Zadanie 122.
Używając  pena  do  wstrzykiwania  insuliny,  przed  ustawieniem
właściwej dawki należy:

A . wypuścić  1-2  j  insuliny  trzymając  wstrzykiwacz  igłą  do
dołu,

B . wypuścić  10  j  insuliny  trzymając  wstrzykiwacz  igłą  do
góry,

C . wypuścić  1-2  j  insuliny  trzymając  wstrzykiwacz  igłą  do
góry, obserwując czy pojawi się ona na czubku igły,

D . wypuścić 1-2 j  insuliny trzymając wstrzykiwacz poziomo,
obserwując czy pojawi się ona na czubku igły.

Zadanie 123.
Pacjent  z  cukrzycą,  lat  55,  leczony  metodą  konwencjonalną,  ma
problem z utrzymaniem prawidłowych poziomów cukru we krwi. Aby
zapobiec hipoglikemii, pacjent powinien w pierwszej kolejności:

A .  zmniejszać dawkę insuliny,
B.  zapewnić regularną podaż węglowodanów w diecie,
C.  unikać wysiłku fizycznego,
D.  spożywać więcej tłuszczów.

Zadanie 124.
Dziecko chore na cukrzycę może spożywać:

A.  tylko posiłki specjalnie przygotowane,
B.  prawie wszystkie posiłki spożywane przez rodzinę,
C.  posiłki niskowęglowodanowe i niskokaloryczne,
D.  posiłki tylko gotowane.

Zadanie 125.
W  skład  zespołu  edukacyjno  -  terapeutycznego  działającego  przy
poradniach diabetologicznych, powinni wchodzić:

A . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
psycholog,

B . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
pracownik społeczny,

C . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
psycholog, pracownik społeczny,

D . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
psycholog, fizykoterapeuta.

Zadanie 126.
Leczenie  stanu  zapalnego  w  przebiegu  stopy  cukrzycowej,
obejmuje takie elementy, jak:

A.  przymoczki z Rywanolu,
B.  metaboliczne wyrównanie cukrzycy i antybiotykoterapię,
C.  stosowanie maści p/zapalnych,
D.  okłady z Altacetu.



Zadanie 127.
W  sytuacji  pojawienia  się  infekcji  i  gorączki,  zwiększa  się
zapotrzebowanie  organizmu na  insulinę.  Jeżeli  temperatura  ciała
przekroczy 39ºC należy:

A.  zwiększyć dobową dawkę insuliny o 50%,
B.  zwiększyć dobową dawkę insuliny o 25%,
C.  zwiększyć poranną dawkę insuliny,
D.  nie zmieniać dawek insuliny.

Zadanie 128.
Żywienie  w  cukrzycy  opracowuje  się  indywidualnie  dla  danego
pacjenta.  Dlatego  podczas  planowania  żywienia,  należy  brać  pod
uwagę:

A.  płeć, wiek i wzrost,
B.  wiek, wzrost oraz rzeczywistą masę ciała,
C . płeć,  wiek,  wzrost,  masę  ciała  rzeczywistą,  należną

masę ciała, aktywność fizyczną (wykonywana praca), oraz
stan  fizjologiczny  (ciąża,  karmienie  piersią)  i  choroby
współistniejące,

D . nie  ma  potrzeby  ustalania  indywidualnego  żywienia  dla
pacjenta chorego na cukrzycę.

Zadanie 129.
N a  który  z  czynników  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  podczas
intensywnego  wysiłku  fizycznego  u  14-letniego  chłopca
chorującego na cukrzycę typu 1?

A.  wystąpienie hipoglikemii,
B.  odpowiedni strój do ćwiczeń,
C.  wygodne buty,
D.  czas trwania wysiłku.

Zadanie 130.
Kobieta  lat  21  jest  leczona  metodą  intensywnej  insulinoterapii
z a  pomocą  osobistej  pompy  insulinowej.  Z  powodu  potrzeby
przeprowadzenia  planowego  zabiegu  operacyjnego,  pacjentce  NIE
zaleca się:

A .  utrzymania dotychczasowego leczenia,
B.  modyfikacji wlewu podstawowego insuliny,
C.  odłączenia pompy w dniu operacji,
D . odłączenia  pompy  na  3  dni  przed  zabiegiem i  podawania

insuliny za pomocą wstrzykiwaczy.



Zadanie 131.
Hipoglikemię  w  okresie  leczenia  skojarzonego  leków
hipoglikemizujących z akarbozą można opanować, podając:

A.  czystą glukozę,
B.  sacharozę,
C.  glukagon,
D.  sok owocowy.

Zadanie 132.
Celem  leczenia  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  chorych  na
cukrzycę, jest uzyskanie wartości ciśnienia tętniczego poniżej:

A .  110/70 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/80 mmHg,
D.  140/90 mmHg.

Zadanie 133.
Glukagon powoduje wyraźne:

A.  zmniejszenie wydzielania insuliny,
B.  zwiększenie wydzielania insuliny,
C.  zmniejszenie wydzielania insuliny w warunkach stresu,
D.  zwiększenie wydzielania insuliny w warunkach stresu.

Zadanie 134.
Zmiany o typie stawu Charcota, najczęściej występują w okolicy:

A.  śródstopia,
B.  palców,
C.  całej powierzchni grzbietowej stopy,
D.  pięty.

Zadanie 135.
Jaki rodzaj bolusa wybieramy w pompie insulinowej w przypadku
posiłku  składającego  się  wyłącznie  z  wymienników
białkowo-tłuszczowych?

A.  bolus złożony,
B.  bolus przedłużony,
C.  bolus normalny,
D.  bolus normalny i przedłużony.



PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE
TEST NR 220815
GRUPA 1
Zadanie 1.
Przy  hipoglikemii  spowodowanej  spożyciem  większej  i lości
alkoholu  NIE  jest  wskazane  podanie  (w  warunkach
pozaszpitalnych):

A .  glukagonu,
B.  soku owocowego (ok. 200ml),
C.  glukozy 20%,
D.  kroplowego wlewu z glukozy.

Zadanie 2.
Tętno  treningowe  oznacza  dopuszczalną  dla  danego  chorego
częstość  tętna  w  czasie  wysiłku.  W  najprostszy  sposób  tętno
treningowe można obliczyć według reguły:

A.  Bauma - T. trening.= 170-wiek,
B.  1500 - T.trening.= 1500-wiek,
C.  Maxa - T. trening=150-wiek,
D.  nie ma reguły na obliczanie tętna treningowego.

Zadanie 3.
Celem  leczenia  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  chorych  na
cukrzycę, jest uzyskanie wartości ciśnienia tętniczego poniżej:

A .  110/70 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/80 mmHg,
D.  140/90 mmHg.

Zadanie 4.
N a przebieg okresu okołooperacyjnego u chorych na cukrzycę mają
wpływ czynniki takie jak:

A.  obecność przewlekłych powikłań cukrzycy,
B.  typ cukrzycy, czas jej trwania,
C.  stopień wyrównania metabolicznego,
D . typ  cukrzycy,  czas  je j  trwania,  stopień  wyrównania

metabolicznego  oraz  obecność  przewlekłych  powikłań
cukrzycy.

Zadanie 5.
W systemie "jednego dnia" można planować zabieg operacyjny:

A . u  chorych  na  cukrzycę  leczonych  metodą  intensywnej
insulinoterapii,  cechujących  się  dobrym  wyrównaniem
metabolicznym,

B . u  chorych  na  cukrzycę  typu  2  dotychczas  skutecznie
leczonych dietą lub dietą i metforminą,

C.  u wszystkich chorych na cukrzycę typu 1 i typu 2,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.



Zadanie 6.
Która insulina ma największy wpływ na stężenie glukozy we krwi
przed obiadem?

A.  o przedłużonym działaniu podana wieczorem,
B.  krótkodziałająca wstrzyknięta rano,
C.  o przedłużonym działaniu wstrzyknięta rano,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 7.
Rola edukacji w cukrzycy typu 2, obejmuje profilaktykę:

A . pierwotną  (zapobieganie  i  leczenie  otyłości),
profilaktykę  wtórną  (zapobieganie  przewlekłym
powikłaniom),  profilaktykę  trzeciorzędową  (zapobieganie
konsekwencjom powikłań choroby),

B . pierwotną  poprzez  zapobieganie  i  leczenie  otyłości,
prowadząc edukację w zakresie modelu żywienia, wzrostu
aktywności fizycznej,

C . wtórną,  poprzez  edukację  w  zakresie  zachowań
prozdrowotnych  w  optymalizacji  leczenia  cukrzycy,  co
zapobiega powikłaniom przewlekłym,

D . trzeciorzędową,  poprzez  zapobieganie  konsekwencjom
powikłań  choroby,  edukacja  polega  na  wczesnym
wykrywaniu  właściwym leczeniu  i  rehabilitacji  chorych  z
zaawansowanymi powikłaniami.

Zadanie 8.
Najczęstszymi błędami w edukacj jest/są:

A.  szkolenia nieadekwatne do potrzeb i możliwości chorego,
B . zbyt  krótki  czas  szkolenia,  stosowanie  głównie  metody

wykładu,
C . nierealistyczne  cele  i  zbyt  duże  wymagania;  podejście

autorytarne;  przekonanie,  że  można  osiągnąć
wystarczającą  wiedzę  umiejętności  na  podstawie
samodzielnego czytania broszur, książek, instrukcji,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 9.
Kryteria rozpoznania cukrzycy, z wyjątkiem kobiet w ciąży, to:

A . objawy  hiperglikemii  i  glikemia  przygodna  >  lub  =  200
mg/dl, dwukrotnie glikemia na czczo > lub = 126 mg/dl,
glikemia  w  120  minucie  OGTT  według  WHO >  lub  =  200
mg/dl,

B . objawy  hiperglikemii  i  glikemia  przygodna  >  lub  =  200
mg/dl,  glikemia  na  czczo  <100  mg/dl,  glikemia  w  120
minucie OGTT> lub = 180 mg/dl,

C . glikemia  przygodna  >  lub  =  140  mg/dl  niezależnie  o
obecności typowych objawów cukrzycy, glikemia na czczo
>  lub  =  126  mg/dl  (dwukrotnie  stwierdzenie  wartości),
glikemia w 120 minucie OGTT > lub = 200 mg/dl,

D . glikemia  przygodna  >  lub  =  126  mg/dl  niezależnie  od
obecności typowych objawów cukrzycy, glikemia na czczo
>  lub  =  200  mg/dl  (dwukrotnie  stwierdzenie  wartości),
glikemia w 120 minucie OGTT >140-199 mg/dl.

Zadanie 10.
Indeks  glikemiczny  posiłku  zawierającego  węglowodany,  można
zmniejszyć poprzez:

A.  rozdrabnianie warzyw i owoców,
B.  długie gotowanie owoców i warzyw w dużej ilości wody,
C.  dodając do posiłku produkty bogate w błonnik,
D . unikanie mieszania posiłków zawierających węglowodany,

białko i tłuszcz.

Zadanie 11.
Typowym rozpoznaniem kwasicy mleczanowej, jest:

A . glikemia  umiarkowanie  podwyższona,  obniżone  pH<7,1
stężenie  wodorowęglanów<10  mmol/l,  stężenie
mleczanów>5mmol/l,

B . obniżenie  stężenia  potasu  w  surowicy  krwi,  stężenie
mleczanów  >5  mmol/l,  glikemia  uwarunkowanie
podwyższona,

C . stężenie  mleczanów  >5  mmol/l,  pH>7,1  a  glikemia
prawidłowa,

D . zwiększenie  stężenia  potasu,  stężenie  mleczanów  <5
mmol/l, obniżenie pH<7,1.



Zadanie 12.
Jednym  z  niepożądanych  działań  insuliny  może  być  występujący
zanik  tkanki  podskórnej  (w  miejscu  wstrzyknięć  insuliny)  w
postaci ,,dołów". Zmiany te określamy jako:

A.  lipodystrofia,
B.  lipohipertrofia,
C.  dystrofia,
D.  akropachia.

Zadanie 13.
D o zaburzeń czynności komórek trzustkowych w cukrzycy typu 1 w
początkowej fazie chorby należy:

A.  niedobór glukagonu,
B.  nadmiar węglowodanów,
C.  niedobór insuliny,
D.  nadmiar tłuszczy.

Zadanie 14.
Objawy cukrzycy, to:

A . zmniejszenie  masy  ciała,  wzmożone  pragnienie
(polidypsja),  wielomocz  (poliuria),  osłabienie,
wystąpienie  zmian  ropnych  skóry  lub  stanu  zapalnego
układu  moczowego,  polifagia  (zwiększony  apetyt),
nieprawidłowe  gojenie  s ię  ran,  zaburzenia  widzenia
(zmiany oczne),

B . zmniejszenie  masy  ciała,  wzmożone  pragnienie
(polidypsja),  obniżone  łaknienie,  skąpomocz,
wystąpienie  zmian  ropnych  skóry  lub  stanu  zapalnego
układu  moczowego,  nieprawidłowe  gojenie  s ię  ran,
zaburzenia widzenia (zmiany oczne),

C . zwiększenie  masy  ciała,  wzmożone  pragnienie
(polidypsja),  wielomocz  (poliuria),  osłabienie,
wystąpienie  zmian  ropnych  skóry  lub  stanu  zapalnego
układu moczowego, obniżony apetyt, zaburzenia widzenia
(zmiany oczne),

D . zmniejszenie  masy  ciała,  wzmożone  pocenie,  anuria,
osłabienie,  wystąpienie  zmian  ropnych  skóry  lub  stanu
zapalnego  układu  moczowego,  polifagia  (zwiększony
apetyt),  nieprawidłowe  gojenie  s ię  ran,  zaburzenia
widzenia (zmiany oczne).



Zadanie 15.
Jakie elementy należy uwzględnić przy opracowywaniu i wdrażaniu
planu  poprawy  jakości  opieki  pielęgniarskiej  nad  pacjentem
diabetologicznym?

A . gromadzić  dane,  wybierać  wskaźniki  poprawy  i
monitorować jakość opieki, analizować dane, porównywać
skuteczność  z  przyjętymi  standardami,  oceniać
skuteczność opieki,

B . gromadzić  dane  uzyskane  podczas  kontroli  w
poradni/oddziale,  oceniać  skuteczność  opieki  w  czasie
regularnych spotkań zespołu diabetologicznego,

C . porównywać  skuteczność  z  przyjętymi  standardami  i
efektami  uzyskiwanymi  w  innych  ośrodkach  opieki
diabetologicznej,

D . analizować  wszystkie  dane  uzyskane  w  wywiadach
rodzinnych/środowiskowych,  podejmować  działania  w
kierunku  szczegółowego  opracowania  planu  poprawy
jakości opieki diabetologicznej.

Zadanie 16.
N a  który  z  czynników  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  podczas
intensywnego  wysiłku  fizycznego  u  14-letniego  chłopca
chorującego na cukrzycę typu 1?

A.  wystąpienie hipoglikemii,
B.  odpowiedni strój do ćwiczeń,
C.  wygodne buty,
D.  czas trwania wysiłku.

Zadanie 17.
Do czynników wpływających na skuteczność edukacji, należą:

A . cechy  pacjenta,  czynniki  psychiczne,  czynniki  zależne
od zespołu edukacyjnego, czynniki socjoekonomiczne,

B.  cechy pacjenta, czynniki psychiczne,
C . czynniki  psychiczne,  czynniki  zależne  od  zespołu

edukacyjnego, czynniki socjoekonomiczne,
D . cechy  pacjenta,  czynniki  socjoekonomiczne,  czynniki

zależne od zespołu edukacyjnego.



Zadanie 18.
Kobieta  lat  21  jest  leczona  metodą  intensywnej  insulinoterapii
z a  pomocą  osobistej  pompy  insulinowej.  Z  powodu  potrzeby
przeprowadzenia  planowego  zabiegu  operacyjnego,  pacjentce  NIE
zaleca się:

A .  utrzymania dotychczasowego leczenia,
B.  modyfikacji wlewu podstawowego insuliny,
C.  odłączenia pompy w dniu operacji,
D . odłączenia  pompy  na  3  dni  przed  zabiegiem i  podawania

insuliny za pomocą wstrzykiwaczy.

Zadanie 19.
Bóle  głowy,  bóle  brzucha,  zmiany  zachowania,  senność,
zaburzenia  widzenia,  osłabienie,  pogorszenie  kontaktu,
przyspieszenie  czynności  serca,  rozszerzenie  źrenic.  Są  to
objawy hipoglikemii:

A .  łagodnej,
B.  umiarkowanej,
C.  ciężkiej,
D.  "nieświadomej".

Zadanie 20.
W  czasie  hospitalizacji  z  powodu  ostrego  zespołu  wieńcowego  u
pacjenta  z  cukrzycą  typu  2  w  pierwszej  dobie,  bezpiecznymi
wartościami glikemii są wartości nie przekraczające:

A.  90 mg/dl,
B.  100 mg/dl,
C.  180 mg/dl,
D.  250 mg/dl.

Zadanie 21.
Hipoglikemię  w  okresie  leczenia  skojarzonego  leków
hipoglikemizujących z akarbozą można opanować, podając:

A.  czystą glukozę,
B.  sacharozę,
C.  glukagon,
D.  sok owocowy.

Zadanie 22.
Przy  oznaczaniu  glikemii  w  pełnej  krwi  kapilarnej,  nie
spowodują zaniżenia stężenia glukozy na glukometrze:

A.  duże wartości hematokrytu (powyżej 55%),
B.  małe wartości hematokrytu (poniżej 30%),
C.  wymioty, biegunki,
D.  diuretyki.



Zadanie 23.
Hipoglikemia związana z wysiłkiem, może wystąpić:

A.  zaraz po wysiłku,
B.  12-14 godzin po wysiłku,
C.  w trakcie wysiłku,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 24.
U chorego przytomnego przy glikemii 55 mg/dl, należy:

A . doustnie  podać  10-20  g  glukozy,  po  10-20  minutach
zalecić  spożycie  węglowodanów  złożonych,  pomiar
glikemii powtórzyć po 60 minutach,

B.  podać dożylnie glukozę 20%,
C.  podać glukagon,
D . podać  doustnie  10  -  20  g  glukozy  i  po  10-20  minutach

oznaczyć glikemię.

Zadanie 25.
Działaniem celowym w profilaktyce cukrzycy typu 2 jest:

A . zmniejszenie  zapadalności  na  cukrzycę  wśród  osób
predysponowanych lub o zwiększonym ryzyku zachorowania,

B.  jak najszybsze wykrycie choroby,
C . zapobieganie  powikłaniom  związanym  z  chorobą

podstawową,
D.  tylko wczesne wykrywanie choroby.

Zadanie 26.
W dniu zabiegu operacyjnego pacjentowi z cukrzycą podawana jest
insulina we wlewie dożylnym. Zaleca się kontrolę glikemii:

A .  co 1 godzinę, przez cały okres infuzji glukozy,
B . c o  1  godzinę,  a  po  stabilizacji  glikemii  w  kolejnych  3

pomiarach co 2 godziny,
C.  co 2 godziny, niezależnie od glikemii,
D.  tylko na zlecenie lekarza.

Zadanie 27.
Właściwe  postępowanie  chirurgiczne  w  zakażeniach  martwiczych
stopy ma szansę powodzenia wówczas, gdy:

A . nastąpi  wyrównanie  istniejących  zaburzeń
metabolicznych,  chory  będzie  właściwie  pielęgnowany  i
prawidłowo będzie się odżywiać,

B.  nastąpi wyrównanie metaboliczne cukrzycy,
C.  wdrożone zostanie intensywne leczenie ogólne,
D . wdrożone  zostanie  leczenie  ogólne  oraz  nastąpi

wyrównanie metaboliczne cukrzycy.



Zadanie 28.
Śpiączka hipermolalna występuje głównie u ludzi:

A .  starszych chorujących na cukrzycę typu 2,
B.  u ludzi młodych chorujących na cukrzycę typu 2,
C.  u dzieci chorujących na cukrzycę typu 1,
D.  u ludzi młodych chorujących na cukrzycę typu 1.

Zadanie 29.
Do klasycznych objawów wstępnych cukrzycy typu 1, NIE należy:

A.  polidypsja, poliuria,
B.  nykturia, polifagia,
C.  oliguria, anuria,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 30.
C o  powinna  uwzględnić  pielęgniarka  w  przygotowaniu  pacjenta
chorego na cukrzycę do laparotomii spowodowanej stanem nagłym?

A . kilkugodzinne  nawadnianie,  wyrównanie  zaburzeń
metabolicznych,

B . zabieg  musi  być  wykonany  natychmiast,  niezależnie  od
stopnia wyrównania cukrzycy,

C.  monitorowanie glikemii i innych parametrów życiowych,
D.  dożylne leczenia insuliną i glukozą.

Zadanie 31.
Obserwując  ranę  pooperacyjną  kikuta,  możemy  przypuszczać,  że
gojenie jest nieprawidłowe jeżeli:

A . w okolicy ogniska chorobowego występuje zaczerwienienie
i obrzęk,

B . ukrwienie  tkanek  w  okolicy  ogniska  chorobowego  jest
dobre,

C . stwierdza  się  dobre  krążenie  oboczne  (barwa  i
ucieplenie skóry),

D . ognisko  martwicy  jest  wyraźnie  odgraniczone  od
otoczenia.

Zadanie 32.
D o  powikłań  mikroangiopatycznych  zalicza  się  poniżej
wymienione, Z WYJĄTKIEM:

A.  retinopatii,
B .  neuropatii,
C .  neuropatycznego owrzodzenia stopy,
D.  zmian miażdżycowych tętnic obwodowych.



Zadanie 33.
W zdrowym żywieniu chorych na cukrzycę zalecane jest stosowanie
produktów:

A.  o indeksie glikemicznym < 50%,
B.  o indeksie glikemicznym > 50%,
C.  węglowodanów prostych i złożonych,
D.  tylko węglowodanów prostych.

Zadanie 34.
W  razie  wątpliwości  co  do  typu  cukrzycy,  u  pacjenta
przeprowadza się badanie:

A.  test doustnego obciążenia glukozą (OGTT),
B.  system ciągłego pomiaru glikemii (CGM),
C.  stężenie peptydu C w surowicy,
D.  ocena wrażliwości tkanek na działanie insuliny.

Zadanie 35.
Dlaczego zamiast tłuszczów zwierzęcych należy spożywać tłuszcze
roślinne?

A . s ą  zbudowane  z  kwasów  tłuszczowych  nasyconych  i  są
bardzo zdrowe,

B . s ą  zbudowane  z  kwasów tłuszczowych nienasyconych ale
zawierają cholesterol,

C . obfitują  w  kwasy  tłuszczowe  nienasycone  i  nie  zawierają
cholesterolu,

D . obfitują  w  kwasy  tłuszczowe  nienasycone  i  w  ogóle  nie
powodują nadwagi.

Zadanie 36.
Jakie  postępowanie  powinna  zaproponować  pielęgniarka  w
przypadku osoby, która podaje występowanie cukrzycy w wywiadzie
rodzinnym?

A . kontrolne  badanie  poziomu  glukozy  we  krwi  1  raz  w
miesiącu,

B.  kontrolne badanie acetonu w moczu 1 raz w miesiącu,
C . profilaktyczne  badanie  poziomu glukozy  we  krwi  1  raz  w

roku,
D.  wykonywanie badania HBA1c co pół roku.

Zadanie 37.
Mikrotętniaki  oraz  punkcikowate  wybroczyny,  są  bardzo
charakterystyczne dla:

A.  retinopatii nieproliferacyjnej,
B.  retinopatii proliferacyjnej,
C.  retinopatii przedproliferacyjnej,
D.  zaćmy.



Zadanie 38.
Objawy charakterystyczne dla śpiączki kwasiczej to:

A . nagłe  wystąpienie  objawów,  zapach  acetonu  z  ust,
drgawki,

B.  wzmożone napięcie mięśniowe, skóra zlana potem,
C . ustąpienie  objawów  po  dożylnym  podaniu  roztworu

glukozy,
D . skóra  sucha,  zapach  acetonu  z  ust,  przyśpieszony

oddech, wielomocz, obniżone napięcie mięśniowe.

Zadanie 39.
Do objawów adrenergicznych hipoglikemii NIE należą:

A . drgawki,  objawy  ogniskowego  uszkodzenia  ośrodkowego
układu nerwowego, dodatni objaw Babińskiego,

B . niepokój  i  zaburzenia  koncentracji,  pobudzenie
psychoruchowe,

C . wzmożony  głód,  drżenie  piersiowe,  przyspieszoną
czynność serca,

D.  pocenie się, bladość powłok ciała.

Zadanie 40.
U  pacjenta nieprzytomnego chorującego na cukrzycę typu 1 lub u
osoby  mającej  zaburzenia  świadomości  i  która  nie  może  połykać,
interwencja  pielęgniarska  bez  zlecenia  lekarza,  może  polegać
na:

A . podaniu  dożylnie  20%  roztworu  glukozy,  a  następnie
podłączeniu  wlewu  z  10%  roztworu  glukozy,  w  sytuacji
trudnej  z  dostępem  do  żyły  -  należy  podać  domięśniowo
lub  podskórnie  1  mg  glukagonu,  u  osób  dorosłych  (przy
braku  poprawy  po  10  minutach  należy  powtórzyć  dawkę
leku),  po  uzyskaniu  przytomności  należy  doustnie  podać
węglowodany złożone,

B . podaniu  dożylnie  20%  roztworu  glukozy,  w  sytuacji
trudnej  z  dostępem  do  żyły  -  należy  podać  domięśniowo
lub  podskórnie  1  mg  glukagonu,  u  osób  dorosłych  (przy
braku  poprawy  po  10  minutach  należy  powtórzyć  dawkę
leku),  po  uzyskaniu  przytomności  należy  doustnie  podać
węglowodany złożone,

C . podaniu domięśniowo lub podskórnie 1 mg glukagonu. U
osób  dorosłych,  przy  braku  poprawy  po  10  minutach,
należy powtórzyć dawkę leku, po uzyskaniu przytomności
- doustnie podać węglowodany złożone,

D . podaniu  dożylnie  glukozy  40%,  a  następnie  podłączeniu
wlewu z 10 % glukozy, po uzyskaniu przytomności należy
doustnie podać węglowodany złożone.



Zadanie 41.
D o  grupy  kosztów  pośrednich  ponoszonych  w  leczeniu  cukrzycy
zaliczamy:

A . badania  diagnostyczne,  nakłady  poniesione  na  leki,
absencja w pracy,

B.  leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne,
C . koszty  wcześniejszych  rent  i  emerytur,  koszty  zwolnień

i  czasowej  nieobecności  w  pracy,  koszty  opieki
bezpośredniej oraz opieki w domu,

D . wizyty  u  lekarzy  różnych  specjalności,  nakłady
poniesione na insulinoterapię, badania diagnostyczne.

Zadanie 42.
Pacjentka,  lat  25,  4  x  dziennie  przyjmuje  insulinę,  od  tygodnia
choruje  na  ropną  anginę.  Kobieta  trafiła  do  szpitala  z  objawami
odwodnienia,  poziom  glukozy  wynosił  powyżej  500  mg%,  zapach
acetonu  z  ust,  oraz  wysoki  poziom  ketonurii.  Stan  pacjentki
wskazuje na wystąpienie śpiączki:

A .  hipoglikemicznej,
B.  ketonowej,
C.  mleczanowej,
D.  pourazowej.

Zadanie 43.
Stężenie  hemoglobiny  glikowanej  (HbA1c)  odzwierciedla  stężenia
glukozy we krwi w ciągu ostatniego:

A.  miesiąca,
B.  sześciu tygodni,
C.  trzech miesięcy,
D.  pół roku.

Zadanie 44.
Przy  prowadzeniu  intensywnego  trybu  życia  i  nieregularnym
spożywaniu  posiłków  pacjent  chorujący  na  cukrzycę,  najbardziej
narażony jest na:

A.  wystąpienie powikłań późnych,
B.  hipoglikemię,
C.  zawał mięśnia sercowego z powodu stresu,
D.  nerwice.

Zadanie 45.
Hipoglikemię najczęściej mogą spowodować leki doustne z grupy:

A.  biguanidów,
B.  pochodnych sulfonylomocznika,
C.  inhibitorów glukozydazy,
D.  leki doustne nie są przyczyną hipoglikemii.



Zadanie 46.
Chłopcu  leczonemu  insuliną,  zdarzają  się  w  czasie  lekcji
zaburzenia  orientacji.  Nie  potrafi  tego  zjawiska  dokładnie
scharakteryzować,  ale  wie,  że  zawsze  w  takiej  chwili  nie  może
się skoncentrować. Jak powinien zachować się w takiej sytuacji?

A.  zwolnić się z lekcji i pójść do domu aby odpocząć,
B.  spożyć natychmiast węglowodany proste,
C.  wyjść na świeże powietrze,
D.  napić się wody mineralnej.

Zadanie 47.
Opracowując  program  edukacyjny  dla  chorych  na  cukrzycę,
pierwszym etapem jest:

A .  plan edukacji,
B.  wstępna ocena potrzeb,
C.  wyznaczenie celów,
D.  ocena skuteczności.

Zadanie 48.
Zjawisko brzasku wywołane jest:

A .  raz niskim, a raz wysokim stężeniem glukozy we krwi,
B . niskim  stężeniem  glukozy  we  krwi  w  nocy,  wysokim

stężeniem glukozy we krwi rano,
C.  zwiększonym wydzielaniem hormonu wzrostu,
D.  wysokim porannym poziomem glukozy we krwi i w moczu.

Zadanie 49.
Do grup ryzyka wystąpienia cukrzycy zaliczamy:

A . osoby  z  nadwagą  lub  otyłością  [BMI  >  lub  =  25  kg/m2
i/lub  obwód  w  tali i  >  80  cm  (kobiety);  >  94  cm
(mężczyźni)],

B .  osoby mało aktywne fizycznie,
C.  kobiety z zespołem policystycznych jajników,
D.  wszystkie wyżej wymienione grupy osób.

Zadanie 50.
Chory  na  cukrzycę  ma  być  operowany  w  trybie  planowym.  Przed
zabiegiem operacyjnym pacjent:

A .  powinien częściej prowadzić samokontrolę glikemii,
B . może  być  operowany  bez  względu  na  wyrównanie

metaboliczne,
C . powinien  być  operowany  bez  względu  na  wyrównanie

metaboliczne,
D.  powinien być wyrównany metabolicznie.



Zadanie 51.
Przygotowując  pacjenta  do  doustnego  testu  tolerancji  glukozy,
należy poinformować chorego o:

A . przestrzeganiu  diety  z  ograniczeniem  węglowodanów,
białek i tłuszczów,

B . odstawieniu  leków  doustnych  o  działaniu
hiperglikemizującym,

C . nie  należy  udzielać  żadnych  informacji,  gdyż  nie  ma
specjalnego przygotowania przed przeprowadzeniem testu
tolerancji glukozy,

D . niezmienianiu  diety  przez  co  najmniej  72  godziny,  a  w
szczególności nieograniczaniu spożywania węglowodanów;
należy  poinformować  pacjenta  o  znajomości  nazw  leków
aktualnie  przyjmowanych  oraz  o  konieczności  zgłoszenia
s ię  na  czczo,  wypoczętym,  po  przespanej  nocy  w  dniu
badania.

Zadanie 52.
Kiedy  15-letni  chłopiec  chory  na  cukrzycę,  biorący  po  raz
pierwszy udział w zawodach sportowych powinien zmierzyć poziom
cukru?

A.  przed wysiłkiem,
B.  po wysiłku,
C.  przed, po i w trakcie wysiłku,
D.  tylko w trakcie wysiłku.

Zadanie 53.
Przyczyną mikroalbuminurii, jest:

A .  uszkodzenie kłębuszków nerkowych,
B.  zespół nerczycowy,
C.  zakażenie dróg moczowych,
D.  duża ilość węglowodanów w diecie.

Zadanie 54.
Pacjent  z  cukrzycą  typu  2  leczony  zadawalająco  dietą  i
Metforminą (glikemia w dobowym profilu < lub =140 mg/dl) przed
zabiegiem operacyjnym w systemie "jednego dnia" powinien:

A . przyjmować  insulinę  metodą  intensywnej  insulinoterapii
czynnościowej,

B.  zastosować metodę insulinoterapii konwencjonalnej,
C.  dołączyć do Metforminy insulinę bazową,
D . odstawić  Metforminę  na  co  najmniej  24  godziny  przed

planowanym zabiegiem operacyjnym.



Zadanie 55.
W  terapii  cukrzycy  zalecanym  celem  leczenia  glikemii
poposiłkowej u pacjentów z cukrzycą typu1 w samokontroli jest:

A .  glikemia <180mg/dl (10,0 mmol/l) 2 h po posiłku,
B.  glikemia <140mg/dl (7,8 mmol/l) 2 h po posiłku,
C.  glikemia <200mg/dl (11,1 mmol/l) 2 h po posiłku,
D.  glikemia <126mg/dl (7,0 mmol/l) 2 h po posiłku.

Zadanie 56.
Używając  pena  do  wstrzykiwania  insuliny,  przed  ustawieniem
właściwej dawki należy:

A . wypuścić  1-2  j  insuliny  trzymając  wstrzykiwacz  igłą  do
dołu,

B . wypuścić  10  j  insuliny  trzymając  wstrzykiwacz  igłą  do
góry,

C . wypuścić  1-2  j  insuliny  trzymając  wstrzykiwacz  igłą  do
góry, obserwując czy pojawi się ona na czubku igły,

D . wypuścić 1-2 j  insuliny trzymając wstrzykiwacz poziomo,
obserwując czy pojawi się ona na czubku igły.

Zadanie 57.
Spożyta  dobowa  i lość  najpopularniejszego  środka  słodzącego
aspartamu nie powinna przekroczyć:

A.  10 mg/kg masy ciała,
B.  20 mg/kg masy ciała,
C.  30 mg/kg masy ciała,
D.  40 mg/kg masy ciała.

Zadanie 58.
Które  z  wymienionych  czynników  są  strategiczne  przy  ocenie
kosztów leczenia osób chorych na cukrzycę?

A.  ograniczenie liczby wizyt w poradni diabetologicznej,
B . edukacja  w  kierunku  zapobiegania  powikłaniom  w

cukrzycy,
C.  zmniejszenie częstości badania hemoglobiny glikowanej,
D . instruktaż  w  zakresie  podawania  insuliny,  czas

przeznaczony na dostarczanie materiałów edukacyjnych o
cukrzycy.



Zadanie 59.
W  skład  zespołu  edukacyjno  -  terapeutycznego  działającego  przy
poradniach diabetologicznych, powinni wchodzić:

A . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
psycholog,

B . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
pracownik społeczny,

C . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
psycholog, pracownik społeczny,

D . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
psycholog, fizykoterapeuta.

Zadanie 60.
Wkład  z  insuliną  aktualnie  używany  w  leczeniu  cukrzycy  przy
pomocy penów wymienia się na nowy:

A.  gdy ampułka jest pusta,
B.  po upływie 28-30 dni, zgodnie z zaleceniem producenta,
C.  przy wymianie igły na nową,
D.  po upływie 2 tygodni.

Zadanie 61.
Prewencja pierwotna cukrzycy polega na:

A . ukierunkowaniu ogólnopopulacyjnym poprzez wprowadzenie
prozdrowotnych  zmian  do  trybu  życia,  ograniczenie
zaburzeń  środowiskowych  wpływających  na  zagrożenie
wystąpienia  cukrzycy  oraz  na  ukierunkowaniu
selektywnym,  polegającym  na  stosowaniu  prewencji  w
wypadku  jednostek  lub  grup  odznaczających  się
szczególnie wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzycę,

B . badaniach  przesiewowych  w  kierunku  cukrzycy,  które
należy  przeprowadzić  raz  w  ciągu  trzech  lat  u  każdej
osoby powyżej 45 roku życia oraz niezależnie od wieku u
osób z grup ryzyka,

C . zapobieganiu  lub  ograniczeniu  powstawania  późnych
powikłań cukrzycy,

D.  prawidłowa odpowiedź A i B.



Zadanie 62.
Celem  wizyty  w  poradni  diabetologicznej  rodziców  dziecka
chorego na cukrzycę, 6 tygodni przed wyjazdem do Turcji, jest:

A . uzgodnienie  szczepień,  dokumentacji  jaką  trzeba  zabrać,
określenie kontroli metabolicznej,

B . określenie  wystąpienia  powikłań  ostrych  i  przewlekłych,
dokumentacji jaką należy zabrać ze sobą,

C . edukowanie  w  zakresie  samokontroli  glikemii  i  kontroli
powikłań,

D . przygotowanie  leków  i  sprzętu  związanego  z  leczeniem
cukrzycy.

Zadanie 63.
Utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi ma zasadnicze
znaczenie  dla  zaopatrzenia  w  ten  cukier  tkanek,  w  których
stanowi jedyne źródło energii. Do tkanek tych należą:

A.  mózg, krwinki, szpik kostny,
B.  wątroba, skóra,
C.  śledziona, trzustka,
D.  żołądek i jelita.

Zadanie 64.
Bolus przedłużony (WBT) zastosujemy przy spożyciu:

A.  pieczywa,
B.  mleka odtłuszczonego,
C.  dżemu,
D.  sera żółtego.

Zadanie 65.
Jaka  grupa  badań  ma  główne  znaczenie  dla  ostatecznego
rozpoznania cukrzycy?

A.  badania laboratoryjne,
B.  badania przedmiotowe,
C.  analiza informacji uzyskanych od pacjenta,
D.  wywiad rodzinny.

Zadanie 66.
Jaką  skuteczną  w  stosunku  do  dziecka,  metodę  edukacji  należy
zastosować w prowadzeniu zajęć na temat hipoglikemii?

A.  wykład oraz zaopatrzenie rodziców w literaturę do domu,
B.  dyskusję,
C . wykład  połączony  z  prezentacją  zdjęć  obrazujących

hipoglikemię,
D . nie  ma  znaczenia  rodzaj  metody  -  jeżeli  ktoś  chcę  się

nauczyć, to każda metoda jest dobra.



Zadanie 67.
Zespół  stopy  cukrzycowej  jest  powikłaniem  cukrzycy,  którego
objawy związane są z:

A .  niedokrwieniem zależnym od miażdżycy i mikroangiopatii,
B .  neuropatią stopy,
C.  zakażeniem,
D.  wszystkie wyżej wymienione .

Zadanie 68.
Które  z  wymienionych  kryteriów  wpływa  na  obniżanie  kosztów
leczenia osób chorych na cukrzycę?

A . edukacja  diabetologiczna  pacjenta  zmierzająca  do
zapobiegania powikłaniom,

B.  zmniejszenie liczby wykonywanych badań okresowych,
C . ograniczenie  l iczby  wizyt  pacjenta  w  poradni

diabetologicznej,
D . ograniczenie  czasu  przeznaczonego  na  rozmowę  z

pacjentem.

Zadanie 69.
D o  mechanizmów  przyspieszających  rozwój  i  postęp  nefropatii
cukrzycowej należy:

A.  zła kontrola metaboliczna cukrzycy,
B.  białkomocz,
C.  nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 70.
Poprzez  jakie  działania  pacjent  z  cukrzycą  i  stopą  cukrzycową,
może odbarczyć miejsce chorobowe?

A . noszenie  specjalnego  obuwia,  dobranego  indywidualnie,
wyposażonego w ochraniacze lub wkładki,

B.  noszenie obuwia z wkładką z gumy piankowej lub gąbki,
C . noszenie  obuwia,  w  którym  znajdują  się  wkładki  z

miękkich, gąbczastych mas plastycznych,
D . noszenie  obuwia  dużego,  o  szerokiej  części  przedniej,

na grubej, elastycznej i przewiewnej podeszwie.



Zadanie 71.
Pacjent  leczony  metodą  intensywnej  insulinoterapii,
przygotowywany  jest  do  zabiegu  operacyjnego  przewodu
pokarmowego,  co  wymaga  stosowania  przez  kilka  dni  diety
ścisłej. Zamiast posiłku zaleca się:

A .  picie wody niegazowanej w ilości 200 ml na godzinę,
B . podawanie we wlewie kroplowym 5% roztworu glukozy 3 x

dziennie,
C . zamiast  posiłku  podłączenie  10%  roztworu  glukozy,

insuliny i potasu,
D.  zamiast posiłku zastosowanie żywienia pozajelitowego.

Zadanie 72.
Objawy stopy neuropatycznej, to:

A .  ból kończyny, chromanie przestankowe,
B.  skóra stopy szara, marmurkowata,
C . palce  młoteczkowate,  suche  i  nadmiernie  rogowaciejąca

skóra,
D.  stopa zimna ze zmianami troficznymi.

Zadanie 73.
Pielęgniarka ucząc obsługi pena zwraca uwagę, że:

A . i lość  jednostek  insuliny  w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej
kresce) jest zależna od rodzaju pena,

B . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  jest  zawsze  jedna
jednostka insuliny,

C . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  są  zawsze  dwie
jednostki insuliny,

D . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  jest  zawsze  0,5
jednostki insuliny.

Zadanie 74.
Ocena psychologiczna ukierunkowana na pacjenta chorującego na
cukrzycę obejmuje:

A.  sytuację społeczną i życiową, jakość życia chorego,
B . postawy  przekonania  i  zmartwienia  oraz  obowiązki

związane z chorobą,
C . poczucie  wpływu  na  przebieg  choroby,  ocenę  stylu

radzenia  sobie  z  chorobą,  ocenę  objawów  depresyjnych,
lękowych,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 75.
Specjalistyczne  poradnie  diabetologiczne  powinny  posiadać
odpowiedni sprzęt. Wymagane wyposażenie to:

A . waga  spożywcza,  glukometry,  widełki  stroikowe  128  Hz,
monofilament,

B . ciśnieniomierze,  glukometry,  widełki  stroikowe  128  Hz,
monofilament, waga spożywcza,

C . waga  lekarska,  waga  spożywcza,  widełki  stroikowe  128
Hz, monofilament,

D . waga  lekarska,  ciśnieniomierze,  glukometry,  widełki
stroikowe 128 Hz, monofilament, waga spożywcza.

Zadanie 76.
Przeciwwskazaniem do stosowania pochodnych sulfonylomocznika
jest/są:

A.  cukrzyca typu 1,
B.  ciąża,
C.  ostry zawał mięśnia sercowego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 77.
D o  czynników  odpowiedzialnych  za  wystąpienie  hipoglikemii  u
chorych z cukrzycą należy:

A.  rozpoczęcie podawania steroidów w postaci doustnej,
B.  niezaplanowany duży wysiłek fizyczny,
C.  infekcja przebiegająca z wysoką gorączką,
D.  zmniejszenie dawki insuliny.

Zadanie 78.
W  przypadku  kobiet,  które  miały  cukrzycę  stwierdzoną  w  czasie
ciąży  (GDM),  pielęgniarka  w  dniu  wypisu  po  porodzie,  informuje
o konieczności wykonania:

A.  hemoglobiny glikowanej po upływie 4 tygodni od porodu,
B.  pomiaru poziomu cukru za rok od porodu,
C . doustnego  testu  tolerancji  glukozy  (50g)  po  upływie

6-12 tygodni od porodu,
D . doustnego  testu  tolerancji  glukozy  (75g)  po  upływie

6-12 tygodni od porodu.



Zadanie 79.
Pełny profil glikemii obejmuje pomiary:

A . rano  (na  czczo),  przed  każdym  głównym  posiłkiem,120
minut po każdym głównym posiłku, przed snem, o godzinie
24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,

B . rano  (na  czczo),  120  minut  po  każdym głównym posiłku,
przed snem,

C . 120  minut  po  każdym  głównym  posiłku,  przed  snem,  o
godzinie 24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,

D . przed  każdym  posiłkiem,  90  minut  po  każdym  głównym
posiłku,  przed  snem,  o  godzinie  24.00,  w  godzinach
2.00-4.00 rano.

Zadanie 80.
Dieta osoby chorej na cukrzycę powinna składać się z:

A . węglowodanów  (40-50%),  tłuszczów  (30-35%),  białek
(15-20%),  witamin  i  mikroelementów,  należy  ograniczyć
spożycie  alkoholu  (kobiety  20g/dobę,  mężczyźni  30
g/dobę),

B . węglowodanów  (50-60%),  tłuszczów  (20-30%),  białek
(20-30%),  witamin  i  mikroelementów,  należy  ograniczyć
spożycie  alkoholu  (kobiety  20g/dobę  mężczyźni  30
g/dobę),

C . należy ograniczyć jedynie węglowodany proste o  wysokim
indeksie  glikemicznym,  pozostałe  składniki  pokarmowe
nie mają wpływu na glikemię,

D.  błonnika pokarmowego w ilości 20-35g/dobę.

Zadanie 81.
"Metaliczny smak w ustach" jest jednym z objawów niepożądanych
działania leku należącego do grupy:

A.  pochodnych sulfonylomocznika,
B.  pochodnych tiazolidinedionu,
C.  biguanidów,
D.  inhibitorów alfa-glukozydazy.



Zadanie 82.
Planując  edukację  osób  w  podeszłym  wieku  należy  uwzględnić
problemy:

A . współistnienie  innych  chorób,  postępujące  obniżenie
sprawności  psychofizycznej,  powikłania  cukrzycy,
powikłania leczenia,

B . współistnienie  innych  chorób,  postępujące  obniżenie
sprawności psychofizycznej,

C . współistnienie  innych  chorób,  postępujące  obniżenie
sprawności psychofizycznej, powikłania cukrzycy,

D . współistnienie  innych  chorób,  powikłania  cukrzycy,
powikłania leczenia.

Zadanie 83.
Jakie  działania  należy  podjąć  wobec  pacjenta  w  celu
zrównoważenia  katabolicznej  odpowiedzi  na  stres
okołooperacyjny?

A . zapewnienie  odpowiedniej  i lości  insuliny  i  wlewu
dożylnego z glukozy,

B.  zwiększenie diurezy,
C.  wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych,
D.  zapewnienie odpowiedniej ilości insuliny.

Zadanie 84.
Cukrzyca  typu  1  jest  chorobą  o  podłożu  autoimmunologicznym.
Objawy choroby pojawiają się gdy uszkodzeniu ulega:

A.  50% komórek komórek beta,
B.  60-70% komórek beta,
C.  70-80% komórek beta,
D.  90-95% komórek beta.

Zadanie 85.
Poziom  acetonu  w  moczu  u  8-letniego  dziecka  chorego  na
cukrzycę, należy mierzyć:

A.  2 razy dziennie,
B.  zawsze po hipoglikemii,
C . wtedy,  gdy  cukier  we  krwi  jest  powyżej  240  mg% oraz  w

czasie dodatkowej choroby,
D.  raz dziennie, rano.



Zadanie 86.
Jaki  rodzaj  aktywności  fizycznej  należy  zalecić  pacjentowi
chorującemu  na  cukrzycę,  u  którego  lekarz  nie  stwierdził
przeciwwskazań?

A . przeciąganie  l iny,  podnoszenie  ciężarów,  jazda  na
rowerze, jogging,

B . turystykę,  marsz,  jogging,  pływanie,  badminton,  jazdę
na rowerze,

C.  jazdę na rowerze, pływanie, podnoszenie ciężarów,
D . przeciąganie  l iny,  turystykę,  marsz,  badminton,  jazdę

na rowerze.

Zadanie 87.
Jedną  z  metod  intensywnej  insulinoterapii  jest  ciągły  podskórny
wlew insuliny za pomocą osobistej pompy insulinowej. W metodzie
tej stosowana jest:

A . insulina  krótkodziałająca  lub  analog  szybkodziałający  -
do bolusów przedposiłkowych,

B . insulina  długodziałająca  lub  analog  długodziałający  -
do przepływu podstawowego (bazy),

C.  prawidłowa odpowiedź A i B,
D . insulina  krótkodziałająca  lub  analog  szybkodziałający  -

d o  przepływu  podstawowego  (bazy)  i  bolusów
przedposiłkowych.

Zadanie 88.
Przygotowując  program  edukacji  z  zakresu  cukrzycy  typu  1  dla
rodziców dziecka z cukrzycą, pielęgniarka powinna pamiętać, aby
w szkoleniu:

A.  uczestniczyli tylko rodzice dziecka chorego,
B . uczestniczyli  rodzice  wraz  z  dzieckiem  w  całym

programie edukacji,
C . uczestniczyli  rodzice,  zaś  dziecko  powinno  uczestniczyć

tylko w wybranych aspektach szkolenia,
D . edukować  przede  wszystkim  dziecko,  rodziców  wystarczy

zaopatrzyć w materiały edukacyjne.

Zadanie 89.
W  okresie  okołooperacyjnym,  aby  uzyskać  wyrównanie  glikemii
należy  utrzymywać  stężenie  glukozy  we  krwi  w  bezpiecznych
granicach, tj.:

A .  70-110 mg/dl (3,9-6,1mmol/l),
B.  100-140 mg/dl (5,6-7,8 mmol/l),
C.  100-180 mg/dl (5,6-10,0 mmol/l),
D.  120-200 mg/dl (6,7-11,1 mmol/l).



Zadanie 90.
Powikłania w leczeniu pompami insulinowymi u dzieci i młodzieży
wynikają z/ze:

A . zbyt  długiego  utrzymywania  wkłucia  (kaniuli)  w  tkance
podskórnej,

B.  działań ubocznych insuliny,
C.  krótkiego czasu działania analogu insuliny,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 91.
D o  zadań  poradni  diabetologicznych  działających  na  obszarze
Polski należy:

A . realizowanie  szkoleń  w  zakresie  samokontroli  i
prawidłowego stylu życia,

B . podejmowanie  działań  zmierzających  do  rozwoju  opieki
środowiskowej,  społecznej  oraz  prawnej  uwzględniającej
potrzeby chorego na cukrzycę,

C . współpracowanie  ze  stowarzyszeniami  i  organizacjami
działającymi na rzecz osób chorych na cukrzycę,

D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 92.
Celem edukacji żywieniowej osób chorych na cukrzycę jest/są:

A . realizacja  zalecenia  lekarskiego  dotyczącego  żywienia  w
odpowiedniej  chorobie,  ustalenie  zapotrzebowania
energetycznego  i  i lości  składników  odżywczych  w
zależności od ograniczeń dietetycznych,

B . ustalenie  produktów  spożywczych  zalecanych,
ograniczonych  i  niewskazanych  w  danym  żywieniu,
przedstawienie prawidłowego planowania jadłospisów,

C . wyrobienie u chorego umiejętności samodzielnego doboru
potraw  na  poszczególne  posiłki  i  motywacji  do
stosowania odpowiedniego żywienia,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 93.
Stężenie glukozy we krwi włośniczkowej na czczo, jest:

A .  takie same jak w osoczu krwi żylnej,
B.  o około 20 mg/dl niższe niż w osoczu krwi żylnej,
C.  o około 20 mg/dl wyższe niż w osoczu krwi żylne,
D.  o około 30 mg/dl wyższe niż w osoczu krwi żylnej.



Zadanie 94.
W  przygotowaniu  chorego  na  cukrzycę  typu  1  do  zabiegu
operacyjnego:

A.  należy przerwać podawanie insuliny,
B . insulinoterapię  stosować  tylko  w  przypadku  glikemii  >

200 mg/dl (11,1 mmol/l),
C.  nie wolno przerywać insulinoterapii,
D.  należy włączyć leczenie pochodnymi sulfonylomocznika .

Zadanie 95.
Pacjent  lat  22,  leczony  jest  metodą  intensywnej  insulinoterapii
insulinami  ludzkimi.  Prowadzi  aktywne  życie.  Posiłki  spożywa  o
różnych  porach.  Pacjentowi  zależy,  aby  jego  poziomy  cukru  były
zbliżone  do  poziomów  cukru  ludzi  zdrowych.  W  celu  uniknięcia
hipoglikemii pacjent powinien pamiętać przede wszystkim o:

A . spożywaniu  odpowiedniej  i lości  tłuszczu  w  każdym
posiłku,

B . wykonywaniu  pomiaru  poziomu  glukozy  we  krwi
bezpośrednio po posiłku,

C . spożyciu  przekąski  składającej  s ię  z  2  wymienników
węglowodanowych kilka godzin (2-3) po posiłku głównym,

D . wykonywaniu pomiaru poziomu glukozy we krwi zawsze na
czczo.

Zadanie 96.
U  56-letniego  pacjenta  z  nadwagą  lekarz  zdiagnozował  cukrzycę
typu 2. Pacjent leczony jest lekami doustnymi. Choremu zalecono
szkolenie  w  zakresie  odżywiania.  Jakie  postępowanie  będzie
najwłaściwsze w pierwszej kolejności?

A . zaplanowanie  pacjentowi  diety  redukującej  na  1000
kcal/dobę,

B . zaplanowanie  pacjentowi  diety  redukującej  na  1500
kcal/dobę, oraz odpowiedniej formy wysiłku fizycznego,

C.  poznanie przyzwyczajeń i nawyków żywieniowych pacjenta,
D.  zaplanowanie diety z wyeliminowaniem tłuszczu.

Zadanie 97.
Jakie zadania terapeutyczne powinna podjąć pielęgniarka w pracy
z osobami z cukrzycą i ich rodzinami?

A . przygotowanie  przez  edukację  grupową  do  kierowania
chorobą po opuszczeniu szpitala,

B . przygotowanie standardu postępowania pielęgnacyjnego w
zapobieganiu powikłaniom stopy cukrzycowej,

C.  edukacja w kierunku zapobiegania innym chorobom,
D . narzucenie  pewnych  reguł,  do  których  pacjenci  i  ich

rodziny powinni się dostosować.



Zadanie 98.
Pacjent  z  niewydolnością  nerek  jest  operowany  z  powodu  ostrego
zapalenia woreczka żółciowego. Pacjent choruje na cukrzycę i  ma
zaleconą  insulinę  i  glukozę.  W  związku  z  niewydolnością  nerek
konieczne jest:

A .  kontrola ciśnienia krwi co 15 min,
B.  prowadzenie bilansu płynów,
C.  kontrola poziomu białka w moczu co 2h,
D.  kontrola HBA1c.

Zadanie 99.
Które  z  wymienionych  dokumentów  stanowią  podstawę  do
opracowania programów profilaktycznych w obszarze diabetologii?

A . Ustawa  o  Zawodach  Pielęgniarki  i  Położnej;  Ustawa  o
Zawodzie Lekarza,

B.  Narodowy Program Zdrowia,
C.  Standard kwalifikacji zawodowych,
D.  Deklaracja St. Vincent.

Zadanie 100.
Profilaktyka cukrzycy przynosi efekty w postaci:

A . zmniejszenia  l iczby  zgonów  i  zachorowań;  zmniejszenia
odsetka  wyleczeń;  poprawy  zdrowotnej  świadomości
populacji,

B . poprawy  stanu  zdrowia  ludności;  zwiększenia  kosztów
leczenia;  zwiększenia  wykrywalności  chorób  we  wczesnej
fazie rozwoju,

C . obniżenia  kosztów  leczenia;  zwiększenia  absencji
chorobowej;  zmniejszenia  wykrywalności  chorób  we
wczesnej fazie rozwoju,

D . poprawy  stanu  zdrowia  ludności;  zmniejszenia  l iczby
zgonów  i  zachorowań;  zmniejszenia  absencji  chorobowej;
obniżenia kosztów leczenia.

Zadanie 101.
Stan przedcukrzycowy (prediabetes) jest to występowanie:

A . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (60-100  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (140-200 mg/dl),

B . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (60-90  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (120-180 mg/dl),

C . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (80-120  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (120-190 mg/dl),

D . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (100-125  mg/dl)  lub
nieprawidłowa tolerancja glukozy (140-199 mg/dl).



Zadanie 102.
Masa  ciała  kobiety  mieszcząca  się  w  granicach  25-30  BMI,
oznacza:

A.  prawidłową masę ciała,
B.  nadwagę,
C.  otyłość,
D.  otyłość olbrzymią.

Zadanie 103.
Mianem mikroalbuminurii określa się wydalanie albumin z moczem,
w ilości:

A .  <30 mg/dobę,
B.  >200 g/min.,
C.  30-300 mg/dobę,
D.  >300 mg/dobę.

Zadanie 104.
Najlepszą  metodą  zapobiegania  chorobom  dziąseł  i  przyzębia  u
chorych na cukrzycę jest:

A .  płukanie jamy ustnej roztworem rumianku,
B.  pędzlowanie jamy ustnej Aftinem,
C.  intensywna higiena jamy ustnej,
D.  zmiana szczoteczki do mycia zębów 1 x w miesiącu.

Zadanie 105.
C o  powinien  zrobić  15  letni  chłopiec,  który  lubi  grać  w  piłkę
nożną, ale po grze często występuje u niego hipoglikemia?

A.  kategorycznie zaniechać uprawiania sportu,
B.  spożyć dodatkową ilość wymienników tłuszczowych,
C.  zmniejszyć dawkę insuliny i spożyć dodatkowe WW,
D.  przed wysiłkiem odpocząć.

Zadanie 106.
Jednym  z  etapów  edukacji  jest  edukacja  podstawowa.  Zadaniem
osoby prowadzącej na tym poziomie jest:

A . wyposażenie  pacjenta  w  taki  zasób  wiedzy  i
umiejętności,  który  pozwoli  na  pełniejsze  uczestnictwo
w procesie leczenia i samokontroli,

B . wyposażenie  pacjenta  w  informacje  i  umiejętności
zapewniających  mu  bezpieczeństwo  na  co  dzień,  tak  aby
można uniknąć ostrych powikłań cukrzycy,

C . wyposażenie pacjenta w wiedzę umożliwiającą samodzielną
modyfikację leczenia i rozwiązywania problemów,

D . powtarzanie  i  poszerzanie  pewnych  zagadnień,
motywowanie do właściwych zachowań.



Zadanie 107.
W  edukacji  terapeutycznej  -  zasada  dotycząca  przekazywania
choremu  na  cukrzycę,  informacji  prostym  językiem,  unikanie
określeń  medycznych,  ilustrowanie  przykładów  z  życia
codziennego, to zasada:

A.  motywowania,
B.  aktywności,
C.  doboru treści,
D.  poglądowości.

Zadanie 108.
Młoda kobieta jest w piątym miesiącu ciąży. W je j moczu wykryto
cukier. Jakie powinno być postępowanie w tej sytuacji?

A.  włączyć leczenie insuliną,
B.  wykonać badanie w kierunku zróżnicowania glukozurii,
C .  ograniczyć w diecie węglowodany do 200g/24h,
D.  włączyć leczenie lekami doustnymi hipoglikemizującymi.

Zadanie 109.
N a  wyliczenie  dawki  insuliny  okołoposiłkowej  u  pacjentów
leczonych  metodą  intensywnej  czynnościowej  insulinoterapii,
mają wpływ:

A.  kaloryczność posiłku i stosunek białek do węglowodanów,
B.  stosunek białek do tłuszczów,
C . poziom  glikemii  przed  posiłkiem,  l iczba  WW,  oraz

planowany wysiłek fizyczny,
D.  proporcjonalne zastosowanie składników odżywczych.

Zadanie 110.
Pacjentowi  z  cukrzycą,  z  nadwagą  należy  zaplanować  dietę
redukującą na 2000 kcal. Do produktów zwierzęcych zalecanych do
spożycia przez osoby z nadwagą zalicza się:

A .  ryby morskie, mięso jagnięce,
B.  wołowinę,
C.  wieprzowinę,
D.  kaczki, gęsi.

Zadanie 111.
Mikroangiopatia dotyczy naczyń krwionośnych:

A.  żylnych,
B.  tętniczych,
C.  o średnicy > 100nm,
D.  o średnicy < 100nm.



Zadanie 112.
Zawartość  błonnika  pokarmowego  w  diecie  osoby  z  cukrzycą
powinna wynosić:

A .  10-20 g/dobę,
B.  20-30 g/dobę,
C.  25-40 g/dobę,
D.  40-60 g/dobę.

Zadanie 113.
Pacjentka  od  7  lat  choruje  na  cukrzycę  typu  2.  Ostatnio  w
badaniu  moczu  u  pacjentki  stwierdzono  białko.  Pielęgniarka
dokonuje  weryfikacji  diety  stosowanej  przez  pacjentkę.  Jaką
ilość białka na dobę powinna spożywać pacjentka?

A.  około 0,8 g na kg masy ciała,
B.  około 1,2 g na kg masy ciała,
C.  około 1,5 g na kg masy ciała,
D.  około 2g na kg masy ciała.

Zadanie 114.
Prawidłowe wartości gospodarki lipidowej, to:

A . stężenie  cholesterolu  całkowitego<175  mg/dl,  frakcji
LDL>70 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl,

B . stężenie  cholesterolu  całkowitego<175  mg/dl,  frakcji
LDL<70 mg/dl oraz frakcji HDL<40 mg/dl,

C . stężenie  cholesterolu  całkowitego<175  mg/dl,  frakcji
LDL<70 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl,

D . stężenie  cholesterolu  całkowitego>175  mg/dl,  frakcji
LDL<100 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl.

Zadanie 115.
Kobieta  chora  na  cukrzycę  typu  1,  w  2-gim  miesiącu  ciąży  jest
intensywnie  leczona  z  powodu  występujących  uporczywych
wymiotów. Jakie postępowanie jest konieczne w tej sytuacji?

A.  pobyt w szpitalu,
B.  picie dużej ilości płynów,
C.  zmniejszenie dawek insuliny,
D.  spożywanie małych posiłków ale często.



Zadanie 116.
Pacjent  z  cukrzycą  typu  2  dotychczas  leczony  dousnymi  lekami
hipoglikemizującymi  miał  wykonywany  zabieg  operacyjny.  Leki  te
można ponownie włączyć:

A . p o  zagojeniu  rany,  przy  prawidłowych  wartościach
glikemii, zwykle między 10. a 14. dobą,

B.  po zagojeniu rany, zwykle po 7 dniach,
C . p o  zagojeniu  rany,  przy  prawidłowych  wartościach

glikemii, zwykle między 3. a 4. dobą,
D . przy  prawidłowych  wartościach  glikemii,  zwykle  między

10. a 14. dobą.

Zadanie 117.
Algorytm wielokrotnych  wstrzyknięć  u  dorosłych  z  cukrzycą  typu
2 ,  obejmuje  podaż  insuliny  krótkodziałającej  lub  analogu
szybkodziałającego przed posiłkami oraz insulinę o przedłużonym
działaniu  przed  snem.  Jaki  %  dawki  dobowej  stanowi  insulina  o
przedłużonym działaniu?

A.  10-20%,
B.  20-30%,
C.  30-40%,
D.  40-50%.

Zadanie 118.
Zapobieganie  zespołowi  stopy  cukrzycowej  polega  na  edukacji
pacjentów  w  zakresie  prawidłowej  pielęgnacji  stóp,  doboru
obuwia,  ćwiczeń  i  codziennej  obserwacji  stóp.  Badanie
przedmiotowe pacjenta chorującego na cukrzycę, polega m.in. na:

A . badaniu  stóp  przynajmniej  raz  w  roku,  badaniu  czucia,
badaniu tętna na tętnicach kończyn dolnych,

B.  ocenie kształtu, deformacji, ruchomości stawów,
C.  oglądaniu skóry, badaniu temperatury skóry,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 119.
Pacjent  leczony  metodą  intensywnej  insulinoterapii,  poziom
glikemii  o  godzinie  20.00  wyniósł  105  mg%.  Przed  podaniem
wieczornej bazy z insuliny długodziałającej, pacjent powinien:

A . spożyć  co  najmniej  dwa  wolno  wchłaniające  się
wymienniki węglowodanowe,

B.  odpocząć,
C.  zmniejszyć dawkę insuliny bazy wieczornej,
D.  spożyć drugą kolację i zwiększyć dawkę bazy wieczornej.



Zadanie 120.
Jakie  wartości  gilkemii  świadczą  o  hemoglobinie  glikowanej
(HbA1c) < lub = 6,5%?:

A . glikemia  na  czczo  i  przed  posiłkami:  60-100  mg/dl,  a
glikemia 2 godz. po posiłku < 110 mg/dl,

B . glikemia  na  czczo  i  przed  posiłkami:  70-110  mg/dl,  a
glikemia 2 godz. po posiłku <140 mg/dl,

C . glikemia  na  czczo  i  przed  posiłkami:  70-110  mg/dl,  a
glikemia 2 godz. po posiłku <160 mg/dl,

D . glikemia  na  czczo  i  przed  posiłkami:  60-110  mg/dl,  a
glikemia 2 godz. po posiłku <180 mg/dl.

Zadanie 121.
Produktami  zalecanymi  w  cukrzycy  współistniejącej  z  dną
moczanową, są:

A.  kefir, jogurt,
B.  dziczyzna,
C.  soczewica, groch, fasola,
D.  ryby marynowane, wędzone.

Zadanie 122.
U  kobiety w ciąży,  chorej  na cukrzycę,  po porodzie,  NIE powinno
się:

A . zwiększać dawki insuliny o 20-30% w stosunku do dawki
sprzed porodu,

B . zmniejszać dawkę insuliny o 30-50% w stosunku do dawki
sprzed porodu,

C.  wykonywać samokontrolę poziomu cukru we krwi,
D.  podawać dziecka do karmienia piersią.

Zadanie 123.
Dieta ciężarnej z cukrzycą ciążową powinna uwzględniać:

A.  40-50% węglowodanów, 30% białka, 20-30% tłuszczów,
B.  podaż białka w diecie wynosi 1 g/kg n.m.c.,
C.  zapotrzebowanie kaloryczne około 30 kcal/kg n.m.c.,
D.  zapotrzebowanie kaloryczne na dobę 2400-3000 kcal.



Zadanie 124.
Doustny  test  tolerancji  glukozy-test  przesiewowy  w  kierunku
cukrzycy u kobiet w ciąży, wykonuje się:

A . obciążeniem  glukozą  50  g  pomiędzy  20  a  24  tygodniem
ciąży,

B . obciążeniem  glukozą  50  g  pomiędzy  24  a  28  tygodniem
ciąży,

C . obciążeniem  glukozą  75  g  pomiędzy  20  a  24  tygodniem
ciąży,

D . obciążeniem  glukozą  75  g  pomiędzy  24  a  28  tygodniem
ciąży.

Zadanie 125.
Jeżeli  przygotowanie  pacjenta  z  cukrzycą  do  zabiegu
operacyjnego wymaga zastosowania ścisłej diety, podawanie drogą
dożylną glukozy powinno dostarczać kcal w ilości:

A .  500-600 kcal/dobę,
B.  600-800 kcal/dobę,
C.  800-1000 kcal/dobę,
D.  1100-1400 kcal/dobę.

Zadanie 126.
Jak  wytłumaczy  pielęgniarka  matce  dziecka  chorego  na  cukrzycę
obecność acetonu w moczu przy  poziomie cukru we krwi  powyżej
200 mg%?

A.  zbyt mała dawka insuliny,
B.  zbyt dużo tłuszczów w diecie,
C.  zbyt mało węglowodanów,
D.  za dużo wysiłku fizycznego.

Zadanie 127.
Leczenie  osoby  chorej  na  cukrzycę  i  anoreksję  powinno  być
prowadzone przez:

A.  zespół diabetologiczny,
B.  psychologa,
C.  zespół diabetologiczny i psychiatrę,
D.  gastrologa i zespół diabetologiczny.

Zadanie 128.
Zmiany o typie stawu Charcota, najczęściej występują w okolicy:

A.  pięty,
B.  palców,
C.  śródstopia,
D.  powierzchni grzbietowej stopy.



Zadanie 129.
Pacjent  jest  w  pierwszej  dobie  po  amputacji  kończyny  objętej
zgorzelą.  Podczas  pielęgnacji  chorego  pielęgniarka  powinna
obserwować chorego pod kątem:

A.  objawów nietolerancji pokarmowej,
B.  hipoglikemii,
C.  zaburzeń oddychania,
D.  zaburzeń ze strony układu krążenia.

Zadanie 130.
Zabieg  operacyjny  wywołuje  w  organizmie  zmiany
charakterystyczne  dla  reakcji  stresowej.  Konsekwencją  tego  jest
wzrost stężenia glukozy we krwi spowodowany:

A . zmniejszeniem  wrażliwości  tkanek  obwodowych  na
działanie insuliny,

B . zwiększeniem wrażliwości tkanek obwodowych na działanie
insuliny,

C.  zwiększeniem sekrecji insuliny przez komórki beta,
D.  zmniejszeniem sekrecji insuliny przez komórki beta.

Zadanie 131.
Maksymalne  wartości  glikemii  u  kobiet  w  ciąży  w  1.  godzinę  po
posiłku, to:

A .  poniżej 100 mg/dl (5,6 mmol/l),
B.  poniżej 120 mg/dl (6,7 mmol/l),
C.  poniżej 140 mg/dl (7,8 mmol/l),
D.  poniżej 160 mg/dl (8,9 mmol/l).

Zadanie 132.
U  chorych  z  cukrzycą  zaleca  się  ograniczenie  w  diecie  podaży
soli :

A .  do 1,5 g/dobę,
B.  5,0 - 6,0 g/dobę,
C.  6,1 - 10,0 g/dobę,
D.  zastosowanie diety bezsolnej.

Zadanie 133.
W  przypadku  hipoglikemii  wywołanej  stosowaniem  pochodnych
sulfonylomocznika, przeciwwskazaniem jest podanie:

A.  węglowodanów szybkowchłaniających się 10-20 g (1-2 WW),
B.  200-250 ml soku owocowego lub coli,
C .  glukagonu,
D.  herbaty słodzonej 3-4 łyżeczkami cukru.



Zadanie 134.
Wysoki indeks glikemiczny pokarmu, powoduje:

A.  wolny wzrost glikemii,
B.  szybkie podwyższenie poziomu cukru,
C.  nie ma wpływu,
D.  średni wzrost glikemii.

Zadanie 135.
Swoistym  dla  cukrzycy  czynnikiem  ryzyka  chorób  układu
sercowo-naczyniowego jest/są:

A.  wahania poziomu glikemii w surowicy krwi,
B.  powtarzające się epizody hipoglikemii,
C.  hiperglikemia poposiłkowa,
D.  glikemia na czczo w samokontroli 130mg%.



PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE
TEST NR 200816
GRUPA 1
Zadanie 1.
Pacjent  chorujący  od  5  lat  na  cukrzycę  typu  2,  przebywa  w
szpitalu  na  obserwacji.  Co  powinna  zrobić  pielęgniarka  w
pierwszej  kolejności  jeżeli  pacjent  zgłasza  bóle  głowy  i
pocenie się:

A . zmierzyć  temperaturę  i  podać  środki  obniżające  ciepłotę
ciała,

B.  zmierzyć poziom glukozy we krwi,
C.  wywietrzyć salę i podać środki przeciwbólowe,
D.  podać chłodne płyny do picia.

Zadanie 2.
D o  zadań  poradni  diabetologicznych  działających  na  obszarze
Polski należy:

A . realizowanie  szkoleń  w  zakresie  samokontroli  i
prawidłowego stylu życia,

B . podejmowanie  działań  zmierzających  do  rozwoju  opieki
środowiskowej,  społecznej  oraz  prawnej  uwzględniającej
potrzeby chorego na cukrzycę,

C . współpracowanie  ze  stowarzyszeniami  i  organizacjami
działającymi na rzecz osób chorych na cukrzycę,

D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 3.
Jak  najlepiej  zabezpieczyć  pacjenta  przed  omyłkowym  podaniem
niewłaściwej  insuliny  w  przypadku  przyjmowania  przez  chorego
dwóch rodzajów insulin?

A.  oznakować opakowanie z insuliną,
B.  oznakować peny np. przylepcem,
C.  zastosować dwa kolory penów,
D . pacjent powinien zmienić wkład z  insuliną przed każdym

jej podaniem.



Zadanie 4.
Objawy cukrzycy, to:

A . zmniejszenie  masy  ciała,  wzmożone  pragnienie
(polidypsja),  wielomocz  (poliuria),  osłabienie,
wystąpienie  zmian  ropnych  skóry  lub  stanu  zapalnego
układu  moczowego,  polifagia  (zwiększony  apetyt),
nieprawidłowe  gojenie  s ię  ran,  zaburzenia  widzenia
(zmiany oczne),

B . zmniejszenie  masy  ciała,  wzmożone  pragnienie
(polidypsja),  obniżone  łaknienie,  skąpomocz,
wystąpienie  zmian  ropnych  skóry  lub  stanu  zapalnego
układu  moczowego,  nieprawidłowe  gojenie  s ię  ran,
zaburzenia widzenia (zmiany oczne),

C . zwiększenie  masy  ciała,  wzmożone  pragnienie
(polidypsja),  wielomocz  (poliuria),  osłabienie,
wystąpienie  zmian  ropnych  skóry  lub  stanu  zapalnego
układu moczowego, obniżony apetyt, zaburzenia widzenia
(zmiany oczne),

D . zmniejszenie  masy  ciała,  wzmożone  pocenie,  anuria,
osłabienie,  wystąpienie  zmian  ropnych  skóry  lub  stanu
zapalnego  układu  moczowego,  polifagia  (zwiększony
apetyt),  nieprawidłowe  gojenie  s ię  ran,  zaburzenia
widzenia (zmiany oczne).

Zadanie 5.
C o  powinien  zrobić  15  letni  chłopiec,  który  lubi  grać  w  piłkę
nożną, ale po grze często występuje u niego hipoglikemia?

A.  kategorycznie zaniechać uprawiania sportu,
B.  spożyć dodatkową ilość wymienników tłuszczowych,
C.  zmniejszyć dawkę insuliny i spożyć dodatkowe WW,
D.  przed wysiłkiem odpocząć.

Zadanie 6.
Gdy  pojawią  się  modzele  na  stopie,  pacjent  chorujący  na
cukrzycę powinien:

A.  wymoczyć nogi w gorącej wodzie i usunąć modzele,
B.  najlepiej zgłosić się do podologa,
C.  nałożyć maść na odciski i po kilku dniach wyciąć je,
D.  zetrzeć pumeksem.



Zadanie 7.
Pełny profil glikemii obejmuje pomiary:

A . rano  (na  czczo),  przed  każdym  głównym  posiłkiem,120
minut po każdym głównym posiłku, przed snem, o godzinie
24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,

B . rano  (na  czczo),  120  minut  po  każdym głównym posiłku,
przed snem,

C . 120  minut  po  każdym  głównym  posiłku,  przed  snem,  o
godzinie 24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,

D . przed  każdym  posiłkiem,  90  minut  po  każdym  głównym
posiłku,  przed  snem,  o  godzinie  24.00,  w  godzinach
2.00-4.00 rano.

Zadanie 8.
Indeks glikemiczny, to:

A . procentowo szybkość wzrostu stężenia glukozy we krwi po
spożyciu  produktu  zawierającego  50g  węglowodanów,  w
stosunku do czystej glukozy,

B . tempo  wchłaniania  się  węglowodanów  z  przewodu
pokarmowego do krwi,

C.  stosunek w diecie węglowodanów prostych do złożonych,
D.  lista produktów węglowodanowych.

Zadanie 9.
Do objawów kwasicy mleczanowej należą:

A . obniżenie  pH  krwi  poniżej  7,00,  stężenie  kwasu
mlekowego  >  5  mmol/l,  znaczna  hiperglikemia,
osłabienie,  nudności,  wymioty,  biegunka,  bóle  brzucha,
majaczenie,  oddech  kwasiczy,  odwodnienie,  hipotonię,
hipotermię, wstrząs,

B . obniżenie  pH  krwi  poniżej  7,30,  stężenie  kwasu
mlekowego > 5 mmol/l, glikemia może być podwyższona lub
w  granicach  normy,  osłabienie,  nudności,  wymioty,
biegunka,  bóle  brzucha,  majaczenie,  oddech  kwasiczy,
odwodnienie, hipotonię, hipotermie, oligurię,

C . wzmożone  pragnienie,  suchość  jamie  ustnej,  wielomocz,
osłabienie,  uczucie  zmęczenia,  zawroty  głowy,  senność,
nudności  i  wymioty,  bóle  brzucha,  bóle  w  klatce
piersiowej,  hiperglikemia  powyżej  600  mg/dl,  obecność
ciał ketonowych w moczu, pH krwi poniżej 7,00,

D . hiperosmolarność  powyżej  320  mOsm/kg,  brak  kwasicy,
czasem  nieznaczna  ketonuria,  hipernatremia,  wzrost
stężenia  mocznika,  kreatyniny  i  kwasu  moczowego,
występują  objawy  uszkodzenia  ośrodkowego  układu
nerwowego.



Zadanie 10.
Mężczyzna, 50 lat, leczony z powodu cukrzycy typu 2, przebywa w
szpitalu,  w  ciężkim  stanie,  z  bólami  brzucha,  mdłościami  i
wymiotami.  Stwierdzono  ogólne  osłabienie  organizmu,  istnieje
podejrzenie kwasicy mleczanowej. Jakie badanie może potwierdzić
podejrzenie lekarza?

A.  poziomu cukru w moczu oraz ketonuria,
B.  równowagi kwasowo-zasadowej,
C.  poziomu mleczanu we krwi,
D.  poziomu mleczanu w moczu.

Zadanie 11.
Celami edukacji terapeutycznej, są:

A . wpływ na wiedzę o chorobie, postawę wobec niej,  zmiana
rol i  pacjenta  z  biernego  "wykonawcy"  zleceń  na
aktywnego, współodpowiedzialnego i współuczestniczącego
w  procesie  terapii,  nadrzędnym  zadaniem  jest  poprawa
jakości życia chorego na cukrzycę,

B . poinstruowanie o właściwych zachowaniach wobec sytuacji
kryzysowych  -  przedstawienie  gotowych  projektów;
decydowanie  za  pacjenta  o  dawkach  leków
hipoglikemizujących,  i lości  i  kaloryczności  spożywanych
posiłków (pacjent biernym wykonawcą zaleceń),

C . poszerzenie  wiedzy  pacjenta  z  zakresu  jednostki
chorobowej i samokontroli,

D.  osiągniecie większej samodzielności przez pacjenta.

Zadanie 12.
Działaniem celowym w profilaktyce cukrzycy typu 2 jest:

A . zmniejszenie  zapadalności  na  cukrzycę  wśród  osób
predysponowanych lub o zwiększonym ryzyku zachorowania,

B.  jak najszybsze wykrycie choroby,
C . zapobieganie  powikłaniom  związanym  z  chorobą

podstawową,
D.  tylko wczesne wykrywanie choroby.

Zadanie 13.
Jaki  rodzaj  aktywności  fizycznej  należy  zalecić  pacjentowi
chorującemu  na  cukrzycę,  u  którego  lekarz  nie  stwierdził
przeciwwskazań?

A . przeciąganie  l iny,  podnoszenie  ciężarów,  jazda  na
rowerze, jogging,

B . turystykę,  marsz,  jogging,  pływanie,  badminton,  jazdę
na rowerze,

C.  jazdę na rowerze, pływanie, podnoszenie ciężarów,
D . przeciąganie  l iny,  turystykę,  marsz,  badminton,  jazdę

na rowerze.



Zadanie 14.
Kryteriami wyrównania cukrzycy są:

A . HbA1c,  gospodarka  lipidowa,  ciśnienie  tętnicze  krwi,
glikemia  na  czczo  i  przed  posiłkami,  glikemia
poposiłkowa,

B . HbA1c,  glikemia  na  czczo  i  przed  posiłkami,  glikemia
poposiłkowa,

C . gospodarka  lipidowa,  glikemia  na  czczo  i  przed
posiłkami, glikemia poposiłkowa,

D . HbA1c,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  glikemia  na  czczo  i
przed posiłkami, glikemia poposiłkowa.

Zadanie 15.
"Metaliczny smak w ustach" jest jednym z objawów niepożądanych
działania leku należącego do grupy:

A.  pochodnych sulfonylomocznika,
B.  pochodnych tiazolidinedionu,
C.  biguanidów,
D.  inhibitorów alfa-glukozydazy.

Zadanie 16.
W  standardzie  opieki  nad  kobietą  w  ciąży  celem  wczesnej
diagnostyki  cukrzycy  ciążarnych  obowiązkowe  jest  wykonanie
testu  obciążenia  glukozą  (75g)  przy  prawidłowej  glikemii  na
czczo:

A.  w pierwszym trymestrze ciąży,
B.  w trzecim trymestrze ciąży,
C.  między 24 a 28 tygodniem ciąży,
D.  w 36 tygodniu ciąży.

Zadanie 17.
Mikroangiopatia dotyczy naczyń krwionośnych:

A.  żylnych,
B.  tętniczych,
C.  o średnicy > 100nm,
D.  o średnicy < 100nm.



Zadanie 18.
W  posiłku  osoby  korzystającej  z  osobistej  pompy  insulinowej,  w
wymiennikach białkowo-tłuszczowych jest przewaga tłuszczu. Jaki
rodzaj  bolusa  zalecisz  pacjentowi,  jeżeli  w  niedługim  czasie  po
spożyciu  posiłku  (1-1,5  godziny)  nie  jest  planowana  aktywność
ruchowa?

A.  zwykły,
B.  standardowy,
C.  przedłużony,
D.  złożony.

Zadanie 19.
Przyczyną mikroalbuminurii, jest:

A .  uszkodzenie kłębuszków nerkowych,
B.  zespół nerczycowy,
C.  zakażenie dróg moczowych,
D.  duża ilość węglowodanów w diecie.

Zadanie 20.
Kryteria rozpoznania cukrzycy, z wyjątkiem kobiet w ciąży, to:

A . objawy  hiperglikemii  i  glikemia  przygodna  >  lub  =  200
mg/dl, dwukrotnie glikemia na czczo > lub = 126 mg/dl,
glikemia  w  120  minucie  OGTT  według  WHO >  lub  =  200
mg/dl,

B . objawy  hiperglikemii  i  glikemia  przygodna  >  lub  =  200
mg/dl,  glikemia  na  czczo  <100  mg/dl,  glikemia  w  120
minucie OGTT> lub = 180 mg/dl,

C . glikemia  przygodna  >  lub  =  140  mg/dl  niezależnie  o
obecności typowych objawów cukrzycy, glikemia na czczo
>  lub  =  126  mg/dl  (dwukrotnie  stwierdzenie  wartości),
glikemia w 120 minucie OGTT > lub = 200 mg/dl,

D . glikemia  przygodna  >  lub  =  126  mg/dl  niezależnie  od
obecności typowych objawów cukrzycy, glikemia na czczo
>  lub  =  200  mg/dl  (dwukrotnie  stwierdzenie  wartości),
glikemia w 120 minucie OGTT >140-199 mg/dl.

Zadanie 21.
Wskazaniem  do  rozpoczęcia  insulinoterapii  niezależnie  od
wartości glikemii jest:

A .  ciąża,
B.  życzenie pacjenta,
C.  cukrzyca związana z mukowiscydozą,
D.  wszystkie prawidłowe.



Zadanie 22.
Celem  leczenia  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  chorych  na
cukrzycę, jest uzyskanie wartości ciśnienia tętniczego poniżej:

A .  110/70 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/80 mmHg,
D.  140/90 mmHg.

Zadanie 23.
Wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index) równy 27, świadczy o:

A.  niedowadze,
B.  prawidłowej masie ciała,
C.  nadwadze,
D.  otyłości.

Zadanie 24.
Wśród czynników ryzyka podlegających modyfikacji, wymienia się:

A .  czynnik genetyczny,
B.  zaburzenia lipidowe,
C.  starszy wiek,
D.  przebyty udar.

Zadanie 25.
Hiperglikemia  w  ostrym  zespole  wieńcowy  jest  bezwzględnym
wskazaniem do:

A.  monoterapii doustnej (metformina i lek inkretynowy),
B.  insulinoterapii prostej (metformina i insulina bazowa),
C.  podskórnego leczenia insuliną,
D.  dożylnego leczenia insuliną.

Zadanie 26.
Jaką  skuteczną  w  stosunku  do  dziecka,  metodę  edukacji  należy
zastosować w prowadzeniu zajęć na temat hipoglikemii?

A.  wykład oraz zaopatrzenie rodziców w literaturę do domu,
B.  dyskusję,
C . wykład  połączony  z  prezentacją  zdjęć  obrazujących

hipoglikemię,
D . nie  ma  znaczenia  rodzaj  metody  -  jeżeli  ktoś  chcę  się

nauczyć, to każda metoda jest dobra.

Zadanie 27.
W  razie  wątpliwości  co  do  typu  cukrzycy,  u  pacjenta
przeprowadza się badanie:

A.  test doustnego obciążenia glukozą (OGTT),
B.  system ciągłego pomiaru glikemii (CGM),
C.  stężenie peptydu C w surowicy,
D.  ocena wrażliwości tkanek na działanie insuliny.



Zadanie 28.
Jakie działania, poza dodatkową dawką insuliny, należy podjąć u
młodej  pacjentki  chorej  na  cukrzycę,  gdy  poziom  cukru  we  krwi
jest bardzo wysoki?

A.  ograniczyć ilość płynów podawanych doustnie,
B.  nawodnić pacjentkę,
C.  pomóc dziewczynce w samoobsłudze,
D.  prowadzić tlenoterapię.

Zadanie 29.
Które objawy świadczą o niedocukrzeniu nocnym?

A.  poranne bóle głowy,
B.  niski poziom cukru na czczo,
C.  obecność acetonu w moczu,
D.  podwyższona temperatura ciała.

Zadanie 30.
Metoda  funkcjonalnej  intensywnej  insulinoterapii  (FIT)
realizowana jest przez:

A . wielokrotne  wstrzyknięcia  insuliny  krótko  lub
szybkodziałającej  przed  głównymi  posiłkami,  a  także
podawanie insuliny bazowej 1-2 razy dziennie,

B . wielokrotne  wstrzyknięcia  insuliny  krótko  lub
szybkodziałającej  przed  głównymi  posiłkami,  oraz
podawanie insuliny bazowej 1-2 razy dziennie; podskórną
infuzję z zastosowaniem osobistej pompy,

C . wstrzykiwanie mieszanek insulinowych lub analogowych 2
razy  dziennie  oraz  dodatkowo  wstrzykiwanie  insuliny
krótkodziałąjącej przed obiadem,

D . stosowanie  podskórnej  infuzji  z  zastosowaniem  osobistej
pompy.

Zadanie 31.
Ocena psychologiczna ukierunkowana na pacjenta chorującego na
cukrzycę obejmuje:

A.  sytuację społeczną i życiową, jakość życia chorego,
B . postawy  przekonania  i  zmartwienia  oraz  obowiązki

związane z chorobą,
C . poczucie  wpływu  na  przebieg  choroby,  ocenę  stylu

radzenia  sobie  z  chorobą,  ocenę  objawów  depresyjnych,
lękowych,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 32.
W  leczeniu  cukrzycy  i  przewlekłego  zapalenia  trzustki,  istotne
jest przestrzeganie takich zaleceń jak:

A . spożywanie potraw i  napojów zawierających węglowodany
proste,

B.  posiłki częste i duże objętościowo,
C.  różna pora posiłków,
D . ograniczenie  w  diecie  produktów  z  wysokim  indeksem

glikemicznym.

Zadanie 33.
Jak  powinien  zachować  się  10-letni  chłopiec  leczony  intensywną
insulinoterapią  w  chwili  wystąpienia  hipoglikemii,  gdy  poziom
cukru wynosi 40 mg%?

A.  zastosować regułę 15/15,
B.  zjeść parówkę,
C . położyć  się  i  spokojnie  odczekać,  aż  poczuje  s ię

lepiej,
D.  zmierzyć poziom acetonu w moczu.

Zadanie 34.
Zjedzenie 1WW dostarczy organizmowi:

A.  40 kcal,
B.  90 kcal,
C.  120 kcal,
D.  80 kcal.

Zadanie 35.
Prewencja pierwotna cukrzycy polega na:

A . ukierunkowaniu ogólnopopulacyjnym poprzez wprowadzenie
prozdrowotnych  zmian  do  trybu  życia,  ograniczenie
zaburzeń  środowiskowych  wpływających  na  zagrożenie
wystąpienia  cukrzycy  oraz  na  ukierunkowaniu
selektywnym,  polegającym  na  stosowaniu  prewencji  w
wypadku  jednostek  lub  grup  odznaczających  się
szczególnie wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzycę,

B . badaniach  przesiewowych  w  kierunku  cukrzycy,  które
należy  przeprowadzić  raz  w  ciągu  trzech  lat  u  każdej
osoby powyżej 45 roku życia oraz niezależnie od wieku u
osób z grup ryzyka,

C . zapobieganiu  lub  ograniczeniu  powstawania  późnych
powikłań cukrzycy,

D.  prawidłowa odpowiedź A i B.



Zadanie 36.
Opracowując  program  edukacyjny  dla  chorych  na  cukrzycę,
pierwszym etapem jest:

A .  plan edukacji,
B.  wstępna ocena potrzeb,
C.  wyznaczenie celów,
D.  ocena skuteczności.

Zadanie 37.
Edukacja chorych na cukrzycę typu 1, powinna obejmować:

A . zasady  samokontroli,  naukę  wykonywania  iniekcji
insuliny i regulowania dawek,

B . rozpoznawanie  hipoglikemii,  umiejętność  je j  prewencji  i
leczenia  oraz  umiejętność  oceny  wpływu  wysiłku
fizycznego na stężenie glukozy,

C . podstawy  prawidłowego  żywienia  i  ocenę  wpływu
składników  pożywienia  na  poziom  glikemii  i
zapotrzebowania na insulinę,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 38.
Glukagon można podać:

A.  dożylnie,
B.  podskórnie,
C.  domięśniowo,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 39.
Przewlekłe  stany  zapalne  jamy  ustnej  u  osoby  z  cukrzycą,
doprowadziły  do  niedoboru  żelaza.  Głównym  źródłem  żelaza  w
polskiej racji pokarmowej jest:

A .  produkt zbożowy,
B.  szpinak,
C.  ziemniak,
D.  kiwi.

Zadanie 40.
Zespół  stopy  cukrzycowej  jest  powikłaniem  cukrzycy,  którego
objawy związane są z:

A .  niedokrwieniem zależnym od miażdżycy i mikroangiopatii,
B .  neuropatią stopy,
C.  zakażeniem,
D.  wszystkie wyżej wymienione .



Zadanie 41.
Produktem,  który  nie  wymaga  bolusa  insuliny  w  leczeniu  CSII  w
przypadku ciągłego uczucia głodu jest:

A .  kasza gryczana, gruboziarnista,
B.  ugotowany (al dente) na sypko brązowy ryż,
C.  pokrojone w talarki dwie, surowe, średnie marchewki,
D.  kiszona kapusta z niewielką ilością oliwy i przypraw.

Zadanie 42.
Największym  niebezpieczeństwem  dla  pacjentów  z  cukrzycą  po
zabiegu są zakażenia. Rozwojowi zakażeń sprzyja:

A.  hipoglikemia,
B.  hiperglikemia,
C . u  każdego  pacjenta  z  cukrzycą  istnieje  takie  same

niebezpieczeństwo,  nie  zależy  to  od  stopnia  wyrównania
metabolicznego,

D.  wysoki poziom TG.

Zadanie 43.
Wskaźnikiem  autoimmunologicznej  destrukcji  komórek  beta
trzustki w cukrzycy typu 1 są:

A . autoprzeciwciała skierowane przeciw komórkom beta wysp
trzustki  ( ICA)  i  autoprzeciwciała  skierowane  przeciw
insulinie (IAA),

B . autoprzeciwciała  skierowane  przeciw  dekarboksylazie
kwasu glutaminowego (GAD65),

C . autoprzeciwciała  skierowane  przeciw  fosfatazom
tyrozynowym (IA-2, IA-2beta),

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 44.
Pielęgniarka  zmienia  pacjentowi  z  cukrzycą  opatrunek  na  ranie
pooperacyjnej  po  amputacji  palucha.  Obserwując  ranę  zwraca
uwagę na:

A.  wielkość i głębokość rany,
B.  rodzaj wydzieliny i wielkość rany,
C.  samopoczucie chorego,
D.  temperaturę ciała w okolicy rany.



Zadanie 45.
Pacjent  leczony  metodą  intensywnej  insulinoterapii,
przygotowywany  jest  do  zabiegu  operacyjnego  przewodu
pokarmowego,  co  wymaga  stosowania  przez  kilka  dni  diety
ścisłej. Zamiast posiłku zaleca się:

A .  picie wody niegazowanej w ilości 200 ml na godzinę,
B . podawanie we wlewie kroplowym 5% roztworu glukozy 3 x

dziennie,
C . zamiast  posiłku  podłączenie  10%  roztworu  glukozy,

insuliny i potasu,
D.  zamiast posiłku zastosowanie żywienia pozajelitowego.

Zadanie 46.
W  okresie  okołooperacyjnym,  aby  uzyskać  wyrównanie  glikemii
należy  utrzymywać  stężenie  glukozy  we  krwi  w  bezpiecznych
granicach, tj.:

A .  70-110 mg/dl (3,9-6,1mmol/l),
B.  100-140 mg/dl (5,6-7,8 mmol/l),
C.  100-180 mg/dl (5,6-10,0 mmol/l),
D.  120-200 mg/dl (6,7-11,1 mmol/l).

Zadanie 47.
Pacjent  z  cukrzycą  typu  1,  po  zabiegu  operacyjnym  żołądka
otrzymuje  według  wskazań  lekarskich  kroplówkę  z  5%  glukozy  z
potasem,  oraz  insulinę  z  osobnego  zbiornika,  rozpuszczoną  w  50
m l 0,9% NaCl.  Szybkość podawania insuliny i  wlewu jest  zależna
od:

A.  poziomu HBA1c,
B.  aktualnej glikemii,
C.  wagi ciała pacjenta,
D.  poziomu fruktozaminy.

Zadanie 48.
U  młodego  pacjenta  chorego  na  cukrzycę,  gdy  poziom  cukru  we
krwi jest bardzo wysoki należy bezzwłocznie wykonać badanie:

A.  C-peptydu,
B.  HBA1c,
C.  poziomu acetonu,
D.  poziomu TG.

Zadanie 49.
Katecholaminy  w  procesie  cukrzycy  pełnią  ważną  rolę.  Działanie
adrenaliny ma duże znaczenie fizjologiczne podczas:

A.  snu,
B.  większych wysiłków,
C.  okresu między posiłkami,
D.  hiperglikemii.



Zadanie 50.
Pacjent,  spożywając  jedynie  wymienniki  węglowodanowe,  stosuje
bolus:

A.  prosty,
B.  złożony,
C.  korekcyjny,
D.  przedłużony.

Zadanie 51.
Celem  pobytu  dziecka  z  cukrzycą  typu  1  w  oddziale
specjalistycznym jest:

A . ocena  i  poprawa  stanu  wyrównania  cukrzycy,
rehabilitacja,  utrzymanie  ciągłości  ogólnego  rozwoju
intelektualnego  i  kulturalnego,  aktywna  edukacja  osoby
z cukrzycą,

B . odpoczynek,  poczucie  bezpieczeństwa,  aktywność
fizyczna, edukacja diabetologiczna,

C . ocena  i  poprawa  stanu  wyrównania  cukrzycy,  nabycie
wiedzy  z  zakresu  radzenia  sobie  z  cukrzycą  w  domu,
rekreacja, wypoczynek i rehabilitacja,

D . wypoczynek, zabawa, aktywność fizyczna,  kontynuowanie
nauki szkolnej, poczucie bezpieczeństwa.

Zadanie 52.
Prawidłowo  fałd  skórny  do  wykonania  wstrzyknięcia  insuliny.
Wskaż stwierdzenie nieprawidłowe:

A.  formuje się całą dłonią,
B.  formuje się kciukiem i palcem wskazującym,
C.  należy utrzymać przez całą iniekcję,
D.  zwolnić po wycofaniu igły.

Zadanie 53.
Hipoglikemia związana z wysiłkiem, może wystąpić:

A.  zaraz po wysiłku,
B.  12-14 godzin po wysiłku,
C.  w trakcie wysiłku,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 54.
W  przygotowaniu  chorego  na  cukrzycę  typu  1  do  zabiegu
operacyjnego:

A.  należy przerwać podawanie insuliny,
B . insulinoterapię  stosować  tylko  w  przypadku  glikemii  >

200 mg/dl (11,1 mmol/l),
C.  nie wolno przerywać insulinoterapii,
D.  należy włączyć leczenie pochodnymi sulfonylomocznika .



Zadanie 55.
W  okresie  około-operacyjnym  u  chorych  na  cukrzycę  mamy  do
czynienia  ze  splotem  reakcji  stresu  psychonerwowego,
endokrynnego i metabolicznego. Zmiany metaboliczne w odpowiedzi
na stres operacyjny to:

A.  hiperglikemia,
B.  stała hipoglikemia,
C.  obniżenie glukoneogenezy,
D.  obniżenie poziomu elektrolitów.

Zadanie 56.
Do rozwoju kwasicy ketonowej prowadzi:

A .  niedobór insuliny,
B.  wzrost stężenia hormonów kontrregulacyjnych,
C.  odwodnienie,
D.  prawidłowe A, B i C.

Zadanie 57.
Zjawisko brzasku wywołane jest:

A .  raz niskim, a raz wysokim stężeniem glukozy we krwi,
B . niskim  stężeniem  glukozy  we  krwi  w  nocy,  wysokim

stężeniem glukozy we krwi rano,
C.  zwiększonym wydzielaniem hormonu wzrostu,
D.  wysokim porannym poziomem glukozy we krwi i w moczu.

Zadanie 58.
W  zapewnieniu  wysokiej  jakości  medycznej  i  organizacyjnej
opieki diabetologicznej niezbędne jest:

A . zapewnienie  kadrowych  i  ekonomicznych  gwarancji
doskonalenia  opieki  diabetologicznej,  ukierunkowanie  na
diabetologię opartą na medycznych dowodach naukowych,

B . gwarancja  pełnej  dostępności  do  nowoczesnej  opieki
diabetologicznej  zgodnie  ze  wskazaniami  medycznymi,
kompleksowość tej opieki, obejmująca także prewencję,

C . zapewnienie  jawności  ekonomicznej  warunków  opieki,
gwarancja  nadzoru  specjalistycznego,  pozarządowe
wsparcie  ekonomiczno-społeczne:  rozwój  fundacji,  nowe
działania  organizacji  społecznych  we  wspieraniu
lecznictwa,

D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 59.
Pielęgniarka ucząc obsługi pena zwraca uwagę, że:

A . i lość  jednostek  insuliny  w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej
kresce) jest zależna od rodzaju pena,

B . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  jest  zawsze  jedna
jednostka insuliny,

C . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  są  zawsze  dwie
jednostki insuliny,

D . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  jest  zawsze  0,5
jednostki insuliny.

Zadanie 60.
W systemie "jednego dnia" można planować zabieg operacyjny:

A . u  chorych  na  cukrzycę  leczonych  metodą  intensywnej
insulinoterapii,  cechujących  się  dobrym  wyrównaniem
metabolicznym,

B . u  chorych  na  cukrzycę  typu  2  dotychczas  skutecznie
leczonych dietą lub dietą i metforminą,

C.  u wszystkich chorych na cukrzycę typu 1 i typu 2,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 61.
Produkty przeciwwskazane w diecie bezglutenowej, to:

A .  mąka kukurydziana, mąka ryżowa, ryż, mąka sojowa,
B . proso,  kasza  jaglana,  mąka  ziemniaczana,  skrobia

pszenna bezglutenowa,
C.  mąka pszenna, mąka żytnia, płatki owsiane, jęczmień,
D . kasze  i  mąka  gryczana,  kasza  kukurydziana,  skrobia

kukurydziana.

Zadanie 62.
Które  z  wymienionych  czynników  są  strategiczne  przy  ocenie
kosztów leczenia osób chorych na cukrzycę?

A.  ograniczenie liczby wizyt w poradni diabetologicznej,
B . edukacja  w  kierunku  zapobiegania  powikłaniom  w

cukrzycy,
C.  zmniejszenie częstości badania hemoglobiny glikowanej,
D . instruktaż  w  zakresie  podawania  insuliny,  czas

przeznaczony na dostarczanie materiałów edukacyjnych o
cukrzycy.



Zadanie 63.
Jak  często  dziecko  chore  na  cukrzycę  powinno  przyjmować
posiłki, aby uniknąć hipoglikemii?

A.  6 razy dziennie,
B.  3 razy dziennie,
C.  co 1 godzinę,
D.  co 20 minut.

Zadanie 64.
D o  powikłań  mikroangiopatycznych  zalicza  się  poniżej
wymienione, Z WYJĄTKIEM:

A.  retinopatii,
B .  neuropatii,
C .  neuropatycznego owrzodzenia stopy,
D.  zmian miażdżycowych tętnic obwodowych.

Zadanie 65.
Który  produkt  spożywczy  zaleci  pielęgniarka  pacjentowi  z
rozpoznaną hipoglikemią reaktywną?

A.  owoce tropikalne,
B.  płatki śniadaniowe wysoko przetworzone,
C.  pieczywo razowe na zakwasie,
D.  herbatniki i krakersy.

Zadanie 66.
Hipoglikemię najczęściej mogą spowodować leki doustne z grupy:

A.  biguanidów,
B.  pochodnych sulfonylomocznika,
C.  inhibitorów glukozydazy,
D.  leki doustne nie są przyczyną hipoglikemii.

Zadanie 67.
Glukagon powoduje wyraźne:

A.  zmniejszenie wydzielania insuliny,
B.  zwiększenie wydzielania insuliny,
C.  zmniejszenie wydzielania insuliny w warunkach stresu,
D.  zwiększenie wydzielania insuliny w warunkach stresu.



Zadanie 68.
Żywienie  w  cukrzycy  opracowuje  się  indywidualnie  dla  danego
pacjenta.  Dlatego  podczas  planowania  żywienia,  należy  brać  pod
uwagę:

A.  płeć, wiek i wzrost,
B.  wiek, wzrost oraz rzeczywistą masę ciała,
C . płeć,  wiek,  wzrost,  masę  ciała  rzeczywistą,  należną

masę ciała, aktywność fizyczną (wykonywana praca), oraz
stan  fizjologiczny  (ciąża,  karmienie  piersią)  i  choroby
współistniejące,

D . nie  ma  potrzeby  ustalania  indywidualnego  żywienia  dla
pacjenta chorego na cukrzycę.

Zadanie 69.
Krew  włośniczkową  do  pomiaru  glikemii  można  uzyskać  z  miejsc
alternatywnych. Metody AST nie zaleca się:

A .  podczas choroby,
B.  w trakcie wysiłku fizycznego,
C . d o  2  godzin  po  posiłku  kiedy  następuje  szybki  wzrost

stężenia glukozy we krwi,
D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 70.
Analogi insuliny szybko i krótkodziałającej można podać:

A.  0 - 15 min przed posiłkiem,
B.  w trakcie posiłku,
C.  po posiłku,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 71.
W  celach  profilaktycznych  chory  na  cukrzycę  powinien  mieć
wykonywane badanie dna oka:

A.  1 x do roku,
B.  1 x na kwartał,
C.  podczas każdej wizyty u diabetologa,
D . pierwszy  raz  podczas  pierwszej  wizyty  u  lekarza,

następny  raz  w  chwili  gdy  wystąpią  niepokojące  objawy
zaburzenia widzenia.

Zadanie 72.
Jednym  z  czynników  sprzyjających  rozwojowi  infekcji  dróg
moczowych u pacjenta chorego na cukrzycę jest:

A .  podwyższony cholesterol,
B.  zawartość glukozy w moczu,
C.  zbyt duża ilość węglowodanów w diecie,
D.  zbyt duża zawartość tłuszczów w diecie.



Zadanie 73.
Przeciwwskazaniem do wykonywania wysiłku fizycznego w cukrzycy
typu 2 jest wartość glikemii powyżej:

A .  150 mg%/dl,
B.  200 mg%/dl,
C.  250 mg%/dl,
D.  300 mg%/dl.

Zadanie 74.
Przyczyną  hipoglikemii,  wynikającą  z  nadmiaru  insuliny
egzogennej jest:

A . nieprawidłowa  adaptacja  dawki  insuliny  do  aktualnego
poziomu glikemii,

B.  zmiana kinetyki wchłaniania insuliny,
C.  prawidłowe A i B,
D.  nieprawidłowe A i B.

Zadanie 75.
Błonnik pokarmowy, aby regulował pracę przewodu pokarmowego,
zapobiegał  zaparciom,  obniżał  stężenie  cholesterolu  w  surowicy
i  poprawiał  tolerancję  glukozy,  powinien  być  spożywany  w
ilości:

A .  10-15 g/dobę,
B.  15-20 g/dobę,
C.  25-40 g/dobę,
D.  45-60 g/dobę.

Zadanie 76.
Leczenie  osoby  chorej  na  cukrzycę  i  anoreksję  powinno  być
prowadzone przez:

A.  zespół diabetologiczny,
B.  psychologa,
C.  zespół diabetologiczny i psychiatrę,
D.  gastrologa i zespół diabetologiczny.

Zadanie 77.
Używając  pena  do  wstrzykiwania  insuliny,  przed  ustawieniem
właściwej dawki należy:

A . wypuścić  1-2  j  insuliny  trzymając  wstrzykiwacz  igłą  do
dołu,

B . wypuścić  10  j  insuliny  trzymając  wstrzykiwacz  igłą  do
góry,

C . wypuścić  1-2  j  insuliny  trzymając  wstrzykiwacz  igłą  do
góry, obserwując czy pojawi się ona na czubku igły,

D . wypuścić 1-2 j  insuliny trzymając wstrzykiwacz poziomo,
obserwując czy pojawi się ona na czubku igły.



Zadanie 78.
W  trakcie  podawania  insuliny  w  dożylnym  wlewie  w  pompie
infuzyjnej, pielęgniarka powinna:

A . monitorować  glikemię  i  prowadzić  dokumentację
diabetologiczną,

B.  monitorować RR i wpisywać w kartę gorączkową,
C.  monitorować tętno i wpisywać w kartę bilansu płynów,
D.  rozmawiać z pacjentem.

Zadanie 79.
Do grup ryzyka wystąpienia cukrzycy zaliczamy:

A . osoby  z  nadwagą  lub  otyłością  [BMI  >  lub  =  25  kg/m2
i/lub  obwód  w  tali i  >  80  cm  (kobiety);  >  94  cm
(mężczyźni)],

B .  osoby mało aktywne fizycznie,
C.  kobiety z zespołem policystycznych jajników,
D.  wszystkie wyżej wymienione grupy osób.

Zadanie 80.
D o  grupy  kosztów  pośrednich  ponoszonych  w  leczeniu  cukrzycy
zaliczamy:

A . badania  diagnostyczne,  nakłady  poniesione  na  leki,
absencja w pracy,

B.  leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne,
C . koszty  wcześniejszych  rent  i  emerytur,  koszty  zwolnień

i  czasowej  nieobecności  w  pracy,  koszty  opieki
bezpośredniej oraz opieki w domu,

D . wizyty  u  lekarzy  różnych  specjalności,  nakłady
poniesione na insulinoterapię, badania diagnostyczne.

Zadanie 81.
Które  z  wymienionych  dokumentów  stanowią  podstawę  do
opracowania programów profilaktycznych w obszarze diabetologii?

A . Ustawa  o  Zawodach  Pielęgniarki  i  Położnej;  Ustawa  o
Zawodzie Lekarza,

B.  Narodowy Program Zdrowia,
C.  Standard kwalifikacji zawodowych,
D.  Deklaracja St. Vincent.

Zadanie 82.
Przy  prowadzeniu  intensywnego  trybu  życia  i  nieregularnym
spożywaniu  posiłków  pacjent  chorujący  na  cukrzycę,  najbardziej
narażony jest na:

A.  wystąpienie powikłań późnych,
B.  hipoglikemię,
C.  zawał mięśnia sercowego z powodu stresu,
D.  nerwice.



Zadanie 83.
Przy  redukcji  masy  ciała  u  osoby  otyłej  chorującej  na  cukrzycę
i dnę moczanową, zaleca się:

A .  głodówkę i szybkie odchudzanie,
B . dietę  niskowęglowodanową  z  dużą  zawartością  białka

zwierzęcego i tłuszczu,
C.  dietę wzbogaconą w oleje roślinne i ryby,
D.  wypijanie małej ilości płynów.

Zadanie 84.
Jakie  znaczenie  ma  leczenie  insuliną,  glukozą,  potasem  w
okresie okołooperacyjnym?

A . zapobieganie  wystąpieniu  infekcji,  zakażenia,
wystąpieniu ketozy,

B . zmniejszenie  ryzyka  zgonu  i  powikłań,  uzyskanie
prawidłowego  gojenia  się  rany,  uniknięcie  hiperglikemii
lub hipoglikemii,

C . zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym oraz uniknięcie
wystąpienia hipoglikemii,

D . profilaktyka  urazów  i  powikłań  związanych  z  zabiegiem
operacyjnym.

Zadanie 85.
W  przypadku  kobiet,  które  miały  cukrzycę  stwierdzoną  w  czasie
ciąży  (GDM),  pielęgniarka  w  dniu  wypisu  po  porodzie,  informuje
o konieczności wykonania:

A.  hemoglobiny glikowanej po upływie 4 tygodni od porodu,
B.  pomiaru poziomu cukru za rok od porodu,
C . doustnego  testu  tolerancji  glukozy  (50g)  po  upływie

6-12 tygodni od porodu,
D . doustnego  testu  tolerancji  glukozy  (75g)  po  upływie

6-12 tygodni od porodu.

Zadanie 86.
Poziom  acetonu  w  moczu  u  8-letniego  dziecka  chorego  na
cukrzycę, należy mierzyć:

A.  2 razy dziennie,
B.  zawsze po hipoglikemii,
C . wtedy,  gdy  cukier  we  krwi  jest  powyżej  240  mg% oraz  w

czasie dodatkowej choroby,
D.  raz dziennie, rano.



Zadanie 87.
W  terapii  cukrzycy  zalecanym  celem  leczenia  glikemii
poposiłkowej u pacjentów z cukrzycą typu1 w samokontroli jest:

A .  glikemia <180mg/dl (10,0 mmol/l) 2 h po posiłku,
B.  glikemia <140mg/dl (7,8 mmol/l) 2 h po posiłku,
C.  glikemia <200mg/dl (11,1 mmol/l) 2 h po posiłku,
D.  glikemia <126mg/dl (7,0 mmol/l) 2 h po posiłku.

Zadanie 88.
Zmieniając  opatrunek  na  ranie  pooperacyjnej  po  amputacji
palucha,  pielęgniarka  wykorzystuje  czas  na  edukację  chorego  w
zakresie  pielęgnacji  stóp.  W  celu  ogrzania  stóp  pielęgniarka
poleca choremu:

A.  noszenie bawełnianych skarpet,
B.  rozgrzewanie termoforem,
C.  gorące kąpiele,
D.  stosowanie poduszki elektrycznej.

Zadanie 89.
Stężenie glukozy we krwi włośniczkowej na czczo, jest:

A .  takie same jak w osoczu krwi żylnej,
B.  o około 20 mg/dl niższe niż w osoczu krwi żylnej,
C.  o około 20 mg/dl wyższe niż w osoczu krwi żylne,
D.  o około 30 mg/dl wyższe niż w osoczu krwi żylnej.

Zadanie 90.
Jakie  działania  niezbędne  są  do  uwzględnienia  w  procesie
pielęgnowania osób chorych na cukrzycę?

A . planowanie  sposobów  zaspakajania  potrzeb,  zapewnienie
wykonywania  zaplanowanego  postępowania  oraz  ocena
osiąganych efektów,

B . pomoc pacjentowi w podejmowaniu przez niego aktywności
prowadzącej do poprawy zdrowia,

C . zaspokojenie  indywidualnych  potrzeb  zdrowotnych
człowieka ujmowanego jako bio-psycho-społeczna jedność,

D . organizowanie  wyposażenia  placówki  celem  zapewnienia
wykonania  planowanych  działań
pielęgnacyjno-opiekuńczych.



Zadanie 91.
Samokontroli pomiaru glikemii, należy dokonywać:

A . n a  glukometrze,  który  podaje  wynik  badania  w  osoczu
krwi,

B . n a  glukometrze,  który  podaje  wynik  badania  we  krwi
pełnej,

C . kalibracja  glukometru  do  osocza  nie  ma  znaczenia
podczas samokontroli,

D . n a glukometrze, który podaje wynik badania w osoczu, w
przypadku  używania  glukometru  skalibrowanego  do  krwi
pełnej - otrzymany wynik należy pomnożyć przez 1,11 aby
przeliczyć na stężenie w osoczu.

Zadanie 92.
Która insulina ma największy wpływ na stężenie glukozy we krwi
przed obiadem?

A.  o przedłużonym działaniu podana wieczorem,
B.  krótkodziałająca wstrzyknięta rano,
C.  o przedłużonym działaniu wstrzyknięta rano,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 93.
W zapobieganiu śpiączce hipermolalnej istotne znaczenie ma:

A . niedopuszczanie  do  wystąpienia  hipoglikemii  u  ludzi
starszych,

B.  odpowiednia ilość wymienników węglowodanowych w diecie,
C . niedopuszczenie  do  nadmiernego  odwodnienia  u  ludzi

starszych,
D.  odpowiednia ilość białka w diecie.

Zadanie 94.
Jak wzrokowo można rozróżniać insuliny ludzkie?

A . krótko  i  szybkodziałająca  jest  zawiesiną,  a  o
przedłużonym i długodziałająca klarowna,

B . krótkodziałająca  jest  klarowna,  a  o  przedłużonym
działaniu jest zawiesiną,

C.  zarówno krótko jak i długodziałająca są klarowne,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 95.
Mikroalbuminuria to:

A.  dobowa utrata albumin z moczem 30-300mg/d,
B.  dobowa utrata albumin z moczem 300-500mg/d,
C.  dobowa utrata albumin z moczem do 30mg/d,
D . minimalna  utrata  białka  z  moczem,  która  nie  ma

istotnego znaczenia.



Zadanie 96.
Pacjent  z  cukrzycą  typu  2  leczony  zadawalająco  dietą  i
Metforminą (glikemia w dobowym profilu < lub =140 mg/dl) przed
zabiegiem operacyjnym w systemie "jednego dnia" powinien:

A . przyjmować  insulinę  metodą  intensywnej  insulinoterapii
czynnościowej,

B.  zastosować metodę insulinoterapii konwencjonalnej,
C.  dołączyć do Metforminy insulinę bazową,
D . odstawić  Metforminę  na  co  najmniej  24  godziny  przed

planowanym zabiegiem operacyjnym.

Zadanie 97.
Jakie są właściwości tłuszczów zwierzęcych?

A . s ą  zbudowane  z  kwasów  nasyconych  i  powodują  częste
hipoglikemie,

B . s ą  zbudowane  z  kwasów  tłuszczowych  nasyconych  i
zawierają cholesterol,

C . obfitują  w  kwasy  tłuszczowe  nienasycone  i  zawierają
dużo cholesterolu,

D . s ą  zbudowane z  kwasów tłuszczowych jednonasyconych i
powodują zaburzenia trawienia.

Zadanie 98.
Modyfikując  dawkę  insuliny  krótkodziałąjącej,  u  osoby
stosującej  intensywną  funkcjonalną  insulinoterapię,  należy
zwrócić uwagę na:

A.  aktualny poziom glikemii,
B . wielkość  i  energetyczność  planowanego  posiłku,

uwzględniając wymienniki węglowodanowe,
C.  wielkość i czas trwania wysiłku,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 99.
W  przypadku  hipoglikemii  wywołanej  stosowaniem  pochodnych
sulfonylomocznika, przeciwwskazaniem jest podanie:

A.  węglowodanów szybkowchłaniających się 10-20 g (1-2 WW),
B.  200-250 ml soku owocowego lub coli,
C .  glukagonu,
D.  herbaty słodzonej 3-4 łyżeczkami cukru.

Zadanie 100.
D o  zasad  postępowania  zapobiegającego  zespołowi  stopy
cukrzycowej zalicza się poniżej wymienione, Z WYJĄTKIEM:

A.  normalizacji glikemii,
B.  codziennego oglądania stóp,
C.  właściwego doboru obuwia,
D.  codziennej kąpieli powyżej 15 minut.



Zadanie 101.
Wskaźnik zapadalności to:

A . l iczba  nowych zachorowań na  cukrzycę  w  odniesieniu  do
populacji ogólnej w okresie np. roku,

B . l iczba  nowych  zachorowań  na  cukrzycę  w  procentach,
promilach lub w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w
odniesieniu do populacji ogólnej w okresie np. roku,

C . l iczba  nowych  zachorowań  na  cukrzycę  w  procentach,
promilach  lub  w  przeliczeniu  na  1  mln  mieszkańców  w
odniesieniu do populacji ogólnej

D . częstość  występowania  cukrzycy  w  populacji  ogólnej  w
procentach,  promilach  lub  w  przeliczeniu  na  100  tys.
mieszkańców.

Zadanie 102.
Gdy dziecko chore na cukrzycę lubi ciągle coś chrupać, co można
mu zaproponować?

A.  orzeszki solone,
B.  marchewkę,
C.  sezamki,
D.  chipsy.

Zadanie 103.
Które mięsa i/lub wędliny należy ograniczać dziecku choremu na
cukrzycę?

A.  parówki,
B.  szynkę drobiową,
C.  gotowanego kurczaka,
D.  chudą wołowinę.

Zadanie 104.
D o  mechanizmów  przyspieszających  rozwój  i  postęp  nefropatii
cukrzycowej należy:

A.  zła kontrola metaboliczna cukrzycy,
B.  białkomocz,
C.  nadciśnienie tętnicze krwi,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 105.
Jak obliczyć wskaźnik masy ciała [BMI]:

A .  od wzrostu w centymetrach odjąć 100,
B . podzielić  wzrost  w  metrach  do  kwadratu  przez  masę

ciała,
C . podzielić  masę  ciała  przez  wzrost  w  metrach  do

kwadratu,
D.  jest to stosunek obwodu talii do obwodu bioder.



Zadanie 106.
Prawidłowe wartości gospodarki lipidowej, to:

A . stężenie  cholesterolu  całkowitego<175  mg/dl,  frakcji
LDL>70 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl,

B . stężenie  cholesterolu  całkowitego<175  mg/dl,  frakcji
LDL<70 mg/dl oraz frakcji HDL<40 mg/dl,

C . stężenie  cholesterolu  całkowitego<175  mg/dl,  frakcji
LDL<70 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl,

D . stężenie  cholesterolu  całkowitego>175  mg/dl,  frakcji
LDL<100 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl.

Zadanie 107.
U  chorych  na  cukrzycę  intensywny  wysiłek  fizyczny  jest
przeciwwskazany:

A.  u osób z retinopatią proliferacyjną,
B.  w przypadku kwasicy cukrzycowej,
C.  u chorych z neuropatią obwodową,
D.  u wszystkich wymienionych.

Zadanie 108.
Jednym  z  niepożądanych  działań  insuliny  może  być  występujący
zanik  tkanki  podskórnej  (w  miejscu  wstrzyknięć  insuliny)  w
postaci ,,dołów". Zmiany te określamy jako:

A.  lipodystrofia,
B.  lipohipertrofia,
C.  dystrofia,
D.  akropachia.

Zadanie 109.
Obserwując  ranę  pooperacyjną  kikuta,  możemy  przypuszczać,  że
gojenie jest nieprawidłowe jeżeli:

A . w okolicy ogniska chorobowego występuje zaczerwienienie
i obrzęk,

B . ukrwienie  tkanek  w  okolicy  ogniska  chorobowego  jest
dobre,

C . stwierdza  się  dobre  krążenie  oboczne  (barwa  i
ucieplenie skóry),

D . ognisko  martwicy  jest  wyraźnie  odgraniczone  od
otoczenia.

Zadanie 110.
W czasie insulinoterapii szczególną uwagę należy zwrócić na:

A.  objawy hipoglikemii,
B.  poziom TG,
C.  czynność serca,
D.  wysokość RR.



Zadanie 111.
Skuteczność  działania  insuliny  zależy  od  wielu  czynników,
dlatego  przy  przygotowywaniu  i  wstrzykiwaniu  należy
przestrzegać zasad. Proszę wskazać nieprawidłowe stwierdzenie.

A . w  przypadku  wymiany  wkładu  należy  wyjąć  insulinę  z
lodówki  1-2  godziny  przed  iniekcją,  gdyż  podanie  zimnej
insuliny jest bolesne,

B . należy  właściwie  dobrać  miejsce  iniekcji  w  zależności
o d  rodzaju  insuliny,  stężenia  glukozy  we  krwi  i
planowanych zajęć,

C.  inulinę podajemy śródskórnie,
D.  igły do wstrzykiwacza są jednorazowego użytku.

Zadanie 112.
Kto  powinien  uczestniczyć  w  zespole  medycznym,  który  będzie
opiekował się chorym na cukrzycę?

A.  lekarz diabetolog, pielęgniarka dyplomowana, psycholog,
B . lekarz medycyny, pielęgniarka dyplomowana, konsultanci

innych specjalności,
C . lekarz  diabetolog,  pielęgniarka  diabetologiczna,

dietetyk, psycholog,
D . lekarz  pediatra,  pielęgniarka  diabetologiczna,

dietetyk.

Zadanie 113.
W  okresie  nefropatii  z  objawami  niewydolności  nerek,  leczenie
dietetyczne  obejmuje  uzyskanie  prawidłowego  BMI  i  ograniczenie
hiperfiltracji przez:

A.  zwiększenie podaży białka do 1 g/kg n.m.c.,
B.  zwiększenie podaży białka ponad 1 g/kg n.m.c.,
C.  zmniejszenie podaży białka do 0,6g/kg n.m.c.,
D.  zmniejszenie podaży białka do 0,8 g/kg n.m.c.

Zadanie 114.
Hormony działające antagonistycznie w stosunku do insuliny to:

A.  glikogen, aminy katecholowe, kortyzol, hormon wzrostu,
B . adrenalina,  noradrenalina,  hormon  wzrostu,  glukoza,

kortyzol,
C.  glukagon, aminy katecholowe, hormon wzrostu, kortyzol,
D . adrenalina,  noradrenalina,  glukoza,  hormon  wzrostu,

glikogen, kortyzol.



Zadanie 115.
Z e  względu  na  specyfikę  choroby  rodzice  dziecka  chorego  na
cukrzycę przede wszystkim powinni być:

A.  informowani o postępach leczenia,
B.  włączeni w proces leczenia,
C.  pouczeni o sposobie leczenia,
D.  zapoznani z opisem zastosowanego leczenia.

Zadanie 116.
Pacjent  lat  54  trafił  do  laboratorium,  w  celu  wykonania  badań
diagnostycznych  w  kierunku  cukrzycy.  W  pobranej  próbce  krwi
żylnej  na  czczo  wynik  glukozy  wyniósł  144mg/dl  (8,0  mmol/l).
Pacjentowi należy:

A . podać  doustnie  roztwór  z  50g  glukozy  i  pobrać  dwie
próbki  krwi  na  oznaczenie  poziomu  glukozy  po  60  min  i
120 min,

B . podać  doustnie  roztwór  z  75g  glukozy  i  pobrać  trzy
próbki krwi na oznaczenie poziomu glukozy po 30min, 60
min i 120 min,

C . podać  doustnie  roztwór  z  75g  glukozy  i  pobrać  krew  na
oznaczenie poziomu glukozy po 60 min i 120 min,

D . nie  podawać  roztworu  glukozy  (przerwać  wykonywanie
testu  OGGT),  powtórnie  wykonać  oznaczenie  glikemii  na
czczo innego dnia.

Zadanie 117.
Przed pójściem do przedszkola dziecka chorego na cukrzycę matka
powinna:

A . zaopatrzyć  personel  przedszkola  w  broszurki  wskazujące
jak postępować w razie hipoglikemii,

B . poprosić  zespół  z  poradni  cukrzycowej  o  pomoc  w
odpowiednim przeszkoleniu personelu przedszkola,

C . rozwiesić  w  przedszkolu  plakaty  informujące  jak
postępować w razie hipoglikemii,

D . poprosić  personel,  aby  powiadomił  lekarza  lub  kogoś  z
rodziny, jak dziecko poczuje się źle.

Zadanie 118.
Ocena skuteczności programów edukacyjnych, to:

A . metody  pośrednie  (testy  z  pytaniami  wielokrotnego
wyboru),  metody  bezpośrednie  (obserwacja),  ocena
jakości życia,

B . metody  pośrednie  (testy  z  pytaniami  wielokrotnego
wyboru),

C.  metody bezpośrednie (obserwacja),
D.  ocena jakości życia.



Zadanie 119.
Planując  edukację  osób  w  podeszłym  wieku  należy  uwzględnić
problemy:

A . współistnienie  innych  chorób,  postępujące  obniżenie
sprawności  psychofizycznej,  powikłania  cukrzycy,
powikłania leczenia,

B . współistnienie  innych  chorób,  postępujące  obniżenie
sprawności psychofizycznej,

C . współistnienie  innych  chorób,  postępujące  obniżenie
sprawności psychofizycznej, powikłania cukrzycy,

D . współistnienie  innych  chorób,  powikłania  cukrzycy,
powikłania leczenia.

Zadanie 120.
Pacjent  z  cukrzycą,  lat  55,  leczony  metodą  konwencjonalną,  ma
problem z utrzymaniem prawidłowych poziomów cukru we krwi. Aby
zapobiec hipoglikemii, pacjent powinien w pierwszej kolejności:

A .  zmniejszać dawkę insuliny,
B.  zapewnić regularną podaż węglowodanów w diecie,
C.  unikać wysiłku fizycznego,
D.  spożywać więcej tłuszczów.

Zadanie 121.
Mikrotętniaki  oraz  punkcikowate  wybroczyny,  są  bardzo
charakterystyczne dla:

A.  retinopatii nieproliferacyjnej,
B.  retinopatii proliferacyjnej,
C.  retinopatii przedproliferacyjnej,
D.  zaćmy.

Zadanie 122.
Wskaż  produkty  niezalecane  w  przypadku  zaparć  u  osób  z
cukrzycą:

A.  mąka razowa lub żytnia z niskiego przemiału,
B.  pieczywo jasne, biały ryż, kasza manna,
C.  mięso i przetwory mięsne, ryby, wedliny,
D.  kasze gruboziarniste, ryż brązowy, otręby.

Zadanie 123.
Prewencja pierwotna cukrzycy typu 2 polega na:

A.  redukcji nadmiernej masy ciała,
B.  systematycznym stosowaniu wysiłków fizycznych,
C . prewencyjnym  stosowaniu  niektórych  leków  np.

metforminy, akarbozy,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 124.
Wynik HbA1c (hemoglobina glikowana), wskazuje:

A.  na częstość występowania hiperglikemii,
B.  średnie wartości glikemii w ostatnich 12 tygodniach,
C.  na powtarzające się stany hipoglikemii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 125.
Chłopcu  leczonemu  insuliną,  zdarzają  się  w  czasie  lekcji
zaburzenia  orientacji.  Nie  potrafi  tego  zjawiska  dokładnie
scharakteryzować,  ale  wie,  że  zawsze  w  takiej  chwili  nie  może
się skoncentrować. Jak powinien zachować się w takiej sytuacji?

A.  zwolnić się z lekcji i pójść do domu aby odpocząć,
B.  spożyć natychmiast węglowodany proste,
C.  wyjść na świeże powietrze,
D.  napić się wody mineralnej.

Zadanie 126.
Zmiany o typie stawu Charcota, najczęściej występują w okolicy:

A.  pięty,
B.  palców,
C.  śródstopia,
D.  powierzchni grzbietowej stopy.

Zadanie 127.
Przeciwwskazaniem do stosowania pochodnych sulfonylomocznika
jest/są:

A.  cukrzyca typu 1,
B.  ciąża,
C.  ostry zawał mięśnia sercowego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 128.
Wskazaniami do oznaczenia ciał ketonowych u pacjenta z cukrzycą
typu 1 są/jest:

A .  dodatkowe ostre schorzenia wikłające cukrzycę,
B . glikemia  >  300  mg/dl  u  pacjentów  chorujących  na

cukrzycę typu 1,  oraz przy wystąpieniu objawów kwasicy
ketonowej (nudności, wymioty, bóle brzucha),

C.  ciąża,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 129.
Przeciwskazaniem względnym do  wykonywania wysiłku fizycznego
NIE jest:

A .  glikemia powyżej 250 mg/dl oraz acetonuria,
B.  niedokrwistość,
C.  nadciśnienie tętnicze powyżej 140/90 mmHg,
D.  otyłość.

Zadanie 130.
Bezwzględnym przeciwskazaniem do kierowania pojazdami jest:

A .  hiperglikemia,
B . nawracająca  ciężka  hipoglikemia  (co  najmniej  dwa

przypadki  ciężkiej  hipoglikemii  w  okresie  ostatnich12
miesięcy),

C.  słaba ostrość widzenia,
D . podwyższona  wartość  glikemii  w  godzinach

popołudniowych.

Zadanie 131.
Cukrzyca  jest  chorobą  społeczną,  ponieważ  częstość  je j
występowania w danej populacji przekracza :

A .  0,5% ogółu społeczeństwa,
B.  1% ogółu społeczeństwa,
C.  2% ogółu społeczeństwa,
D.  3% ogółu społeczeństwa.

Zadanie 132.
W dniu zabiegu operacyjnego pacjentowi z cukrzycą podawana jest
insulina we wlewie dożylnym. Zaleca się kontrolę glikemii:

A .  co 1 godzinę, przez cały okres infuzji glukozy,
B . c o  1  godzinę,  a  po  stabilizacji  glikemii  w  kolejnych  3

pomiarach co 2 godziny,
C.  co 2 godziny, niezależnie od glikemii,
D.  tylko na zlecenie lekarza.



Zadanie 133.
Cukrzyca typu 2 charakteryzuje się:

A . przez  wiele  lat  może  przebiegać  bezobjawowo,  często
dotyczy  osób  otyłych,  niekiedy  u  dorosłych  objawia  się
uporczywą  czyracznością,  zgorzelą  stopy,  grzybicą,
nerwobólami lub nagłymi zaburzeniami wzroku,

B . początek  jest  burzliwy,  występuje  spadek  masy  ciała
mimo  nadmiernego  łaknienia,  wzmożone  pragnienie  i
wielomocz,  skłonność  do  rozwoju  ketozy,  ogólne
osłabienie,

C . przebieg  jest  łagodny,  występuje  otyłość,  wzmożona
diureza,

D . przebieg  może  być  ostry  lub  łagodny,  obserwuje  się
l iczne  zmiany  na  skórze,  zaburzenia  wzroku,  nadmierne
łaknienie,  wzmożone  pragnienie  i  wielomocz,  skłonność
do ketozy.

Zadanie 134.
Wysoki indeks glikemiczny pokarmu, powoduje:

A.  wolny wzrost glikemii,
B.  szybkie podwyższenie poziomu cukru,
C.  nie ma wpływu,
D.  średni wzrost glikemii.

Zadanie 135.
Wskazaniem  do  kwalifikacji  chorych  z  cukrzycą  typu  2  do
zabiegów z zakresu chirurgii metabolicznej jest:

A .  wskaźnik masy ciała u każdego chorego z BMI>25 kg/m2,
B.  wskaźnik masy ciała z BMI 30-35 kg/m2,
C . wskaźnik masy ciała z BMI>35 kg/m2 przy współistnieniu

dodatkowych  schorzeń  (nadciśnienie  tętnicze,  zaburzenia
lipidowe),

D . schorzenie  psychiatryczne  kontrolowane
farmakologicznie.



PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE
TEST NR 040817
GRUPA 1
Zadanie 1.
Analogi insuliny szybko i krótkodziałającej można podać:

A.  0 - 15 min przed posiłkiem,
B.  w trakcie posiłku,
C.  po posiłku,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 2.
Która  insulina  reguluje  stężenie  glukozy  we  krwi  przed
pierwszym śniadaniem?

A.  o przedłużonym działaniu wstrzyknięta wieczorem,
B.  krótkodziałająca wstrzyknięta wieczorem,
C.  krótkodziałająca wstrzyknięta rano,
D.  o przedłużonym działaniu wstrzyknięta rano.

Zadanie 3.
Wysoki indeks glikemiczny pokarmu, powoduje:

A.  wolny wzrost glikemii,
B.  szybkie podwyższenie poziomu cukru,
C.  nie ma wpływu,
D.  średni wzrost glikemii.

Zadanie 4.
W  ciąży  w  czasie  wystąpienia  niedocukrzenia,  zaleca  się
spożycie węglowodanów w ilości:

A .  5-10 g,
B.  10-15 g,
C.  15-20 g,
D.  20-30 g.

Zadanie 5.
Do rozwoju kwasicy ketonowej prowadzi:

A .  niedobór insuliny,
B.  wzrost stężenia hormonów kontrregulacyjnych,
C.  odwodnienie,
D.  prawidłowe A, B i C.

Zadanie 6.
D o najważniejszych monosacharydów zaliczamy heksozy,  a  wśród
nich glukozę, a także:

A.  galaktozę, laktozę,
B.  galaktozę, fruktozę, mannozę,
C.  fruktozę, laktozę,
D.  mannozę, maltozę.



Zadanie 7.
Kto  powinien  uczestniczyć  w  zespole  medycznym,  który  będzie
opiekował się chorym na cukrzycę?

A.  lekarz diabetolog, pielęgniarka dyplomowana, psycholog,
B . lekarz medycyny, pielęgniarka dyplomowana, konsultanci

innych specjalności,
C . lekarz  diabetolog,  pielęgniarka  diabetologiczna,

dietetyk, psycholog,
D . lekarz  pediatra,  pielęgniarka  diabetologiczna,

dietetyk.

Zadanie 8.
Z e względu na progresywny charakter cukrzycy typu 2 w edukacji,
należy:

A . zachęcać  chorego  do  utrzymania  dotychczasowej  masy
ciała,

B . przygotowywać  pacjenta  do  przejścia  na  leczenie
insuliną,

C . wskazywać na zrównoważone przyjmowanie węglowodanów
prostych i złożonych,

D.  szukać alternatywnych metod leczenia.

Zadanie 9.
Hipoglikemia związana z wysiłkiem, może wystąpić:

A.  zaraz po wysiłku,
B.  12-14 godzin po wysiłku,
C.  w trakcie wysiłku,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 10.
D o  grupy  kosztów  pośrednich  ponoszonych  w  leczeniu  cukrzycy
zaliczamy:

A . badania  diagnostyczne,  nakłady  poniesione  na  leki,
absencja w pracy,

B.  leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne,
C . koszty  wcześniejszych  rent  i  emerytur,  koszty  zwolnień

i  czasowej  nieobecności  w  pracy,  koszty  opieki
bezpośredniej oraz opieki w domu,

D . wizyty  u  lekarzy  różnych  specjalności,  nakłady
poniesione na insulinoterapię, badania diagnostyczne.



Zadanie 11.
Ocena skuteczności programów edukacyjnych, to:

A . metody  pośrednie  (testy  z  pytaniami  wielokrotnego
wyboru),  metody  bezpośrednie  (obserwacja),  ocena
jakości życia,

B . metody  pośrednie  (testy  z  pytaniami  wielokrotnego
wyboru),

C.  metody bezpośrednie (obserwacja),
D.  ocena jakości życia.

Zadanie 12.
W dniu zabiegu operacyjnego pacjentowi z cukrzycą podawana jest
insulina we wlewie dożylnym. Zaleca się kontrolę glikemii:

A .  co 1 godzinę, przez cały okres infuzji glukozy,
B . c o  1  godzinę,  a  po  stabilizacji  glikemii  w  kolejnych  3

pomiarach co 2 godziny,
C.  co 2 godziny, niezależnie od glikemii,
D.  tylko na zlecenie lekarza.

Zadanie 13.
Tętno  treningowe  oznacza  dopuszczalną  dla  danego  chorego
częstość  tętna  w  czasie  wysiłku.  W  najprostszy  sposób  tętno
treningowe można obliczyć według reguły:

A.  Bauma - T. trening.= 170-wiek,
B.  1500 - T.trening.= 1500-wiek,
C.  Maxa - T. trening=150-wiek,
D.  nie ma reguły na obliczanie tętna treningowego.

Zadanie 14.
Dlaczego w przypadku hipoglikemii pacjent nie powinien spożywać
czekolady  przeznaczonej  dla  chorych  na  cukrzycę  tylko  cukier
lub słodkie płyny?

A . czekolada  jest  tłusta,  a  tłuszcze  opóźniają  wchłanianie
cukru,

B . czekolada  przeznaczona  dla  chorych  na  cukrzycę  nie
zawiera cukru,

C . wszystkie  czekolady  nie  są  wskazane  dla  chorych  na
cukrzycę,

D . podczas  wystąpienia  objawów  hipoglikemii  spożycie
czekolady jest konieczne.

Zadanie 15.
Glukagon jest wydzielany przez komórki:

A .  alfa trzustki,
B.  beta trzustki,
C.  delta trzustki,
D.  wątroby.



Zadanie 16.
"Metaliczny smak w ustach" jest jednym z objawów niepożądanych
działania leku należącego do grupy:

A.  pochodnych sulfonylomocznika,
B.  pochodnych tiazolidinedionu,
C.  biguanidów,
D.  inhibitorów alfa-glukozydazy.

Zadanie 17.
Przygotowując  program  edukacji  z  zakresu  cukrzycy  typu  1  dla
rodziców dziecka z cukrzycą, pielęgniarka powinna pamiętać, aby
w szkoleniu:

A.  uczestniczyli tylko rodzice dziecka chorego,
B . uczestniczyli  rodzice  wraz  z  dzieckiem  w  całym

programie edukacji,
C . uczestniczyli  rodzice,  zaś  dziecko  powinno  uczestniczyć

tylko w wybranych aspektach szkolenia,
D . edukować  przede  wszystkim  dziecko,  rodziców  wystarczy

zaopatrzyć w materiały edukacyjne.

Zadanie 18.
2-letnie  dziecko  z  rozpoznaną  cukrzycą  zostało  przyjęte  do
szpitala. Ze względu na ciężki stan zdrowia dziecka:

A . wskazany  jest  pobyt  rodziców  w  szpitalu  przez  cały
okres leczenia,

B . rodzice  nie  mogą  odwiedzać  dziecka,  aby  uniknąć
infekcji,

C.  wskazane są tylko sporadyczne odwiedziny,
D.  wskazane są tylko kontakty telefoniczne.

Zadanie 19.
Głodzenie  organizmu  (skąpa  i lość  węglowodanów  w  diecie)  trwa
kilka tygodni. Jedynym źródłem glukozy jest wówczas:

A.  glikogenoliza,
B.  glukoneogeneza,
C.  tłuszcze,
D.  białko.



Zadanie 20.
Przygotowując  pacjenta  do  doustnego  testu  tolerancji  glukozy,
należy poinformować chorego o:

A . przestrzeganiu  diety  z  ograniczeniem  węglowodanów,
białek i tłuszczów,

B . odstawieniu  leków  doustnych  o  działaniu
hiperglikemizującym,

C . nie  należy  udzielać  żadnych  informacji,  gdyż  nie  ma
specjalnego przygotowania przed przeprowadzeniem testu
tolerancji glukozy,

D . niezmienianiu  diety  przez  co  najmniej  72  godziny,  a  w
szczególności nieograniczaniu spożywania węglowodanów;
należy  poinformować  pacjenta  o  znajomości  nazw  leków
aktualnie  przyjmowanych  oraz  o  konieczności  zgłoszenia
s ię  na  czczo,  wypoczętym,  po  przespanej  nocy  w  dniu
badania.

Zadanie 21.
Przeciwskazaniem  do  leczenia  za  pomocą  leków  zmniejszających
insulinooporność, jest:

A .  hiperglikemia,
B.  otyłość,
C.  podwyższony poziom lipidów,
D . okres  okołooperacyjny,  zastosowanie  znieczulenia

ogólnego.

Zadanie 22.
Pacjent  jest  w  pierwszej  dobie  po  amputacji  kończyny  objętej
zgorzelą.  Oprócz  wykonywania  wszystkich  rutynowych  czynności
pielęgnacyjnych, pielęgniarka powinna pamiętać o tym, że:

A.  zapotrzebowanie na insulinę może się zwiększyć,
B.  zapotrzebowanie na insulinę może się zmniejszyć,
C.  w moczu może pojawić się białko,
D.  może wystąpić nagły wzrost ciśnienia krwi.

Zadanie 23.
Wynik HbA1c (hemoglobina glikowana), wskazuje:

A.  na częstość występowania hiperglikemii,
B.  średnie wartości glikemii w ostatnich 12 tygodniach,
C.  na powtarzające się stany hipoglikemii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 24.
Przy  redukcji  masy  ciała  u  osoby  otyłej  chorującej  na  cukrzycę
i dnę moczanową, zaleca się:

A .  głodówkę i szybkie odchudzanie,
B . dietę  niskowęglowodanową  z  dużą  zawartością  białka

zwierzęcego i tłuszczu,
C.  dietę wzbogaconą w oleje roślinne i ryby,
D.  wypijanie małej ilości płynów.

Zadanie 25.
Edukacja chorych na cukrzycę typu 1, powinna obejmować:

A . zasady  samokontroli,  naukę  wykonywania  iniekcji
insuliny i regulowania dawek,

B . rozpoznawanie  hipoglikemii,  umiejętność  je j  prewencji  i
leczenia  oraz  umiejętność  oceny  wpływu  wysiłku
fizycznego na stężenie glukozy,

C . podstawy  prawidłowego  żywienia  i  ocenę  wpływu
składników  pożywienia  na  poziom  glikemii  i
zapotrzebowania na insulinę,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 26.
Metoda  funkcjonalnej  intensywnej  insulinoterapii  (FIT)
realizowana jest przez:

A . wielokrotne  wstrzyknięcia  insuliny  krótko  lub
szybkodziałającej  przed  głównymi  posiłkami,  a  także
podawanie insuliny bazowej 1-2 razy dziennie,

B . wielokrotne  wstrzyknięcia  insuliny  krótko  lub
szybkodziałającej  przed  głównymi  posiłkami,  oraz
podawanie insuliny bazowej 1-2 razy dziennie; podskórną
infuzję z zastosowaniem osobistej pompy,

C . wstrzykiwanie mieszanek insulinowych lub analogowych 2
razy  dziennie  oraz  dodatkowo  wstrzykiwanie  insuliny
krótkodziałąjącej przed obiadem,

D . stosowanie  podskórnej  infuzji  z  zastosowaniem  osobistej
pompy.

Zadanie 27.
Które objawy świadczą o niedocukrzeniu nocnym?

A.  poranne bóle głowy,
B.  niski poziom cukru na czczo,
C.  obecność acetonu w moczu,
D.  podwyższona temperatura ciała.



Zadanie 28.
Zmiany o typie stawu Charcota, najczęściej występują w okolicy:

A.  śródstopia,
B.  palców,
C.  całej powierzchni grzbietowej stopy,
D.  pięty.

Zadanie 29.
Obserwując  ranę  pooperacyjną  kikuta,  możemy  przypuszczać,  że
gojenie jest nieprawidłowe jeżeli:

A . w okolicy ogniska chorobowego występuje zaczerwienienie
i obrzęk,

B . ukrwienie  tkanek  w  okolicy  ogniska  chorobowego  jest
dobre,

C . stwierdza  się  dobre  krążenie  oboczne  (barwa  i
ucieplenie skóry),

D . ognisko  martwicy  jest  wyraźnie  odgraniczone  od
otoczenia.

Zadanie 30.
D o  przeciwskazań  medycznych  do  zajścia  w  ciążę  u  kobiet  z
cukrzycą, należy:

A.  w badaniu klirens kreatyniny<40 ml/min,
B.  leczone nadciśnienie tętnicze,
C.  otyłość,
D.  neuropatia stóp.

Zadanie 31.
Objawy charakterystyczne dla stopy neuropatycznej, to:

A .  stopa ciepła, z zaróżowioną skórą i wyczuwalnym tętnem,
B.  stopa blada, zimna, atroficzna,
C.  stopa z niewyczuwalnym tętnem,
D.  chromanie przestankowe.

Zadanie 32.
Hipoglikemię  w  okresie  leczenia  skojarzonego  leków
hipoglikemizujących z akarbozą można opanować, podając:

A.  czystą glukozę,
B.  sacharozę,
C.  glukagon,
D.  sok owocowy.



Zadanie 33.
Jednym  z  czynników  sprzyjających  rozwojowi  infekcji  dróg
moczowych u pacjenta chorego na cukrzycę jest:

A .  podwyższony cholesterol,
B.  zawartość glukozy w moczu,
C.  zbyt duża ilość węglowodanów w diecie,
D.  zbyt duża zawartość tłuszczów w diecie.

Zadanie 34.
Warunkiem dobrego przebiegu ciąży i urodzenia zdrowego dziecka,
pacjentki chorej na cukrzycę, jest poziom HbA1c:

A.  poniżej 8%,
B.  poniżej 7%,
C.  poniżej 6,5%,
D.  nie powinien przekraczać 6%.

Zadanie 35.
Przeciwskazaniem względnym do  wykonywania wysiłku fizycznego
NIE jest:

A .  glikemia powyżej 250 mg/dl oraz acetonuria,
B.  niedokrwistość,
C.  nadciśnienie tętnicze powyżej 140/90 mmHg,
D.  otyłość.

Zadanie 36.
Z e  względu  na  zwiększone  ryzyko  powikłań  w  okresie
pooperacyjnym, planowy zabieg operacyjny powinien być odroczony
u pacjentów, u których stwierdza się:

A .  glikemię w profilu dobowym > 250 mg/dl (13,9 mmol/l).
B.  cukromocz z towarzyszącą acetonurią,
C . glikemię  w  profilu  dobowym >  250  mg/dl  (13,9  mmol/l),

HbA1c > 9,0% i/lub cukromocz z towarzyszącą acetonurią,
D . glikemia  w  profilu  dobowym <  250  mg/dl  (13,9  mmol/l),

HbA1c < 9,0% i/lub cukromocz z towarzyszącą acetonurią.

Zadanie 37.
Początek  działania  0,5  godziny,  szczyt  działania  1,5  -  3,5
godziny,  całkowity  czas  działania  7-  8  godzin.  Jest  to  profi l
działania:

A.  insuliny ludzkiej o pośrednim czasie działania,
B.  analogu szybko działającego,
C.  mieszanki insulin ludzkich 30/70,
D.  insuliny ludzkiej krótkodziałającej.



Zadanie 38.
Jak obliczyć wskaźnik masy ciała [BMI]:

A .  od wzrostu w centymetrach odjąć 100,
B . podzielić  wzrost  w  metrach  do  kwadratu  przez  masę

ciała,
C . podzielić  masę  ciała  przez  wzrost  w  metrach  do

kwadratu,
D.  jest to stosunek obwodu talii do obwodu bioder.

Zadanie 39.
Pacjent  z  niewydolnością  nerek  jest  operowany  z  powodu  ostrego
zapalenia  pęcherzyka  żółciowego.  Pacjent  choruje  na  cukrzycę,
m a  zaleconą  insulinę  i  glukozę.  Jaki  sposób  podawania  będzie
dla chorego wskazany?

A.  osobno należy podać glukozę i insulinę w pompie,
B.  osobno insulinę i glukozę w kroplówce,
C . w  kroplówce,  razem,  insulinę  można  dostrzyknąć  do

glukozy,
D . w  kroplówce,  razem  insulinę  z  glukozą  lecz  bardzo

powoli.

Zadanie 40.
Glukagon powoduje wyraźne:

A.  zmniejszenie wydzielania insuliny,
B.  zwiększenie wydzielania insuliny,
C.  zmniejszenie wydzielania insuliny w warunkach stresu,
D.  zwiększenie wydzielania insuliny w warunkach stresu.

Zadanie 41.
Leczenie  osoby  chorej  na  cukrzycę  i  anoreksję  powinno  być
prowadzone przez:

A.  zespół diabetologiczny,
B.  psychologa,
C.  zespół diabetologiczny i psychiatrę,
D.  gastrologa i zespół diabetologiczny.

Zadanie 42.
Wskazaniami do oznaczenia ciał ketonowych u pacjenta z cukrzycą
typu 1 są/jest:

A .  dodatkowe ostre schorzenia wikłające cukrzycę,
B . glikemia  >  300  mg/dl  u  pacjentów  chorujących  na

cukrzycę typu 1,  oraz przy wystąpieniu objawów kwasicy
ketonowej (nudności, wymioty, bóle brzucha),

C.  ciąża,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 43.
Profilaktyka cukrzycy przynosi efekty w postaci:

A . zmniejszenia  l iczby  zgonów  i  zachorowań;  zmniejszenia
odsetka  wyleczeń;  poprawy  zdrowotnej  świadomości
populacji,

B . poprawy  stanu  zdrowia  ludności;  zwiększenia  kosztów
leczenia;  zwiększenia  wykrywalności  chorób  we  wczesnej
fazie rozwoju,

C . obniżenia  kosztów  leczenia;  zwiększenia  absencji
chorobowej;  zmniejszenia  wykrywalności  chorób  we
wczesnej fazie rozwoju,

D . poprawy  stanu  zdrowia  ludności;  zmniejszenia  l iczby
zgonów  i  zachorowań;  zmniejszenia  absencji  chorobowej;
obniżenia kosztów leczenia.

Zadanie 44.
Empatia to zdolność do:

A.  postawienia siebie na miejscu drugiej osoby,
B.  odbierania w podobny sposób zachodzących wydarzeń,
C.  odczuwania podobnych emocji (np. radości i smutku),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 45.
W  okresie  nefropatii  z  objawami  niewydolności  nerek,  leczenie
dietetyczne  obejmuje  uzyskanie  prawidłowego  BMI  i  ograniczenie
hiperfiltracji przez:

A.  zwiększenie podaży białka do 1 g/kg n.m.c.,
B.  zwiększenie podaży białka ponad 1 g/kg n.m.c.,
C.  zmniejszenie podaży białka do 0,6g/kg n.m.c.,
D.  zmniejszenie podaży białka do 0,8 g/kg n.m.c.

Zadanie 46.
Dlaczego zamiast tłuszczów zwierzęcych należy spożywać tłuszcze
roślinne?

A . s ą  zbudowane  z  kwasów  tłuszczowych  nasyconych  i  są
bardzo zdrowe,

B . s ą  zbudowane  z  kwasów tłuszczowych nienasyconych ale
zawierają cholesterol,

C . obfitują  w  kwasy  tłuszczowe  nienasycone  i  nie  zawierają
cholesterolu,

D . obfitują  w  kwasy  tłuszczowe  nienasycone  i  w  ogóle  nie
powodują nadwagi.



Zadanie 47.
Do klasycznych objawów wstępnych cukrzycy typu 1, NIE należy:

A.  polidypsja, poliuria,
B.  nykturia, polifagia,
C.  oliguria, anuria,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 48.
Przy owrzodzeniu neuropatycznym w zespole stopy cukrzycowej NIE
zaleca się:

A .  odciążania chorej nogi,
B.  codziennej zmiany opatrunku,
C.  stawania na chorej nodze,
D.  stosowania bezuciskowych skarpetek.

Zadanie 49.
Z e  względu  na  specyfikę  choroby  rodzice  dziecka  chorego  na
cukrzycę przede wszystkim powinni być:

A.  informowani o postępach leczenia,
B.  włączeni w proces leczenia,
C.  pouczeni o sposobie leczenia,
D.  zapoznani z opisem zastosowanego leczenia.

Zadanie 50.
W  okresie  około-operacyjnym  u  chorych  na  cukrzycę  mamy  do
czynienia  ze  splotem  reakcji  stresu  psychonerwowego,
endokrynnego i metabolicznego. Zmiany metaboliczne w odpowiedzi
na stres operacyjny to:

A.  hiperglikemia,
B.  stała hipoglikemia,
C.  obniżenie glukoneogenezy,
D.  obniżenie poziomu elektrolitów.

Zadanie 51.
Kiedy  15-letni  chłopiec  chory  na  cukrzycę,  biorący  po  raz
pierwszy udział w zawodach sportowych powinien zmierzyć poziom
cukru?

A.  przed wysiłkiem,
B.  po wysiłku,
C.  przed, po i w trakcie wysiłku,
D.  tylko w trakcie wysiłku.



Zadanie 52.
Przed  planowaną  koronarografią  wykonywaną  w  celach
diagnostycznych  bądź  terapeutycznych,  należy  Metforminę  przed
zabiegiem:

A.  przyjąć doustnie,
B.  przyjąć przed i po zabiegu,
C.  odstawić na 12 godzin,
D.  odstawić na 48 godzin.

Zadanie 53.
Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT), to:

A .  10 g białka lub tłuszczu,
B.  100 g białka,
C.  100 g tłuszczu,
D.  100 kcal pochodzących z białek i tłuszczów.

Zadanie 54.
Chłopiec  chorujący  na  cukrzycę  wybiera  się  z  rodzicami  na
wczasy do krajów tropikalnych. Przed wyjazdem cała rodzina musi
poddać  się  szczepieniom.  Czy  chłopiec  również  może  być
zaszczepiony?

A.  nie, ponieważ cukrzyca jest przeciwwskazaniem,
B.  tak, w celu uniknięcia dodatkowych zaburzeń,
C . tak,  ale  tylko  w  sytuacji,  gdy  poziomy  cukru  są  w

granicach normoglikemii,
D . tak,  ale  tylko  gdy  poziom  cukru  na  czczo  przez  ostatnie

trzy miesiące nie przekraczał 120 mg%.

Zadanie 55.
Do grup ryzyka wystąpienia cukrzycy zaliczamy:

A . osoby  z  nadwagą  lub  otyłością  [BMI  >  lub  =  25  kg/m2
i/lub  obwód  w  tali i  >  80  cm  (kobiety);  >  94  cm
(mężczyźni)],

B .  osoby mało aktywne fizycznie,
C.  kobiety z zespołem policystycznych jajników,
D.  wszystkie wyżej wymienione grupy osób.

Zadanie 56.
Algorytm wielokrotnych  wstrzyknięć  u  dorosłych  z  cukrzycą  typu
2 ,  obejmuje  podaż  insuliny  krótkodziałającej  lub  analogu
szybkodziałającego przed posiłkami oraz insulinę o przedłużonym
działaniu  przed  snem.  Jaki  %  dawki  dobowej  stanowi  insulina  o
przedłużonym działaniu?

A.  10-20%,
B.  20-30%,
C.  30-40%,
D.  40-50%.



Zadanie 57.
W  zapewnieniu  wysokiej  jakości  medycznej  i  organizacyjnej
opieki diabetologicznej niezbędne jest:

A . zapewnienie  kadrowych  i  ekonomicznych  gwarancji
doskonalenia  opieki  diabetologicznej,  ukierunkowanie  na
diabetologię opartą na medycznych dowodach naukowych,

B . gwarancja  pełnej  dostępności  do  nowoczesnej  opieki
diabetologicznej  zgodnie  ze  wskazaniami  medycznymi,
kompleksowość tej opieki, obejmująca także prewencję,

C . zapewnienie  jawności  ekonomicznej  warunków  opieki,
gwarancja  nadzoru  specjalistycznego,  pozarządowe
wsparcie  ekonomiczno-społeczne:  rozwój  fundacji,  nowe
działania  organizacji  społecznych  we  wspieraniu
lecznictwa,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 58.
Jednym  z  etapów  edukacji  jest  edukacja  podstawowa.  Zadaniem
osoby prowadzącej na tym poziomie jest:

A . wyposażenie  pacjenta  w  taki  zasób  wiedzy  i
umiejętności,  który  pozwoli  na  pełniejsze  uczestnictwo
w procesie leczenia i samokontroli,

B . wyposażenie  pacjenta  w  informacje  i  umiejętności
zapewniających  mu  bezpieczeństwo  na  co  dzień,  tak  aby
można uniknąć ostrych powikłań cukrzycy,

C . wyposażenie pacjenta w wiedzę umożliwiającą samodzielną
modyfikację leczenia i rozwiązywania problemów,

D . powtarzanie  i  poszerzanie  pewnych  zagadnień,
motywowanie do właściwych zachowań.

Zadanie 59.
Pacjent  chorujący  od  5  lat  na  cukrzycę  typu  2,  przebywa  w
szpitalu  na  obserwacji.  Co  powinna  zrobić  pielęgniarka  w
pierwszej  kolejności  jeżeli  pacjent  zgłasza  bóle  głowy  i
pocenie się:

A . zmierzyć  temperaturę  i  podać  środki  obniżające  ciepłotę
ciała,

B.  zmierzyć poziom glukozy we krwi,
C.  wywietrzyć salę i podać środki przeciwbólowe,
D.  podać chłodne płyny do picia.



Zadanie 60.
Do objawów wskazujących na możliwość rozwoju cukrzycy należą:

A.  wzmożone pragnienie, otyłość, wielomocz,
B . zmniejszenie  masy  ciała,  wzmożone  pragnienie,

wielomocz,  osłabienie,  pojawienie  s ię  zmian  ropnych  na
skórze  oraz  stanów  zapalnych  narządów
moczowo-płciowych,

C . pojawienie  s ię  zmian  ropnych  na  skórze,  trudności  w
koncentracji uwagi, wzmożone pragnienie,

D . zmniejszenie  masy  ciała,  wzmożone  pragnienie,  wilczy
głód, zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 61.
Celami edukacji terapeutycznej, są:

A . wpływ na wiedzę o chorobie, postawę wobec niej,  zmiana
rol i  pacjenta  z  biernego  "wykonawcy"  zleceń  na
aktywnego, współodpowiedzialnego i współuczestniczącego
w  procesie  terapii,  nadrzędnym  zadaniem  jest  poprawa
jakości życia chorego na cukrzycę,

B . poinstruowanie o właściwych zachowaniach wobec sytuacji
kryzysowych  -  przedstawienie  gotowych  projektów;
decydowanie  za  pacjenta  o  dawkach  leków
hipoglikemizujących,  i lości  i  kaloryczności  spożywanych
posiłków (pacjent biernym wykonawcą zaleceń),

C . poszerzenie  wiedzy  pacjenta  z  zakresu  jednostki
chorobowej i samokontroli,

D.  osiągniecie większej samodzielności przez pacjenta.

Zadanie 62.
Celem  leczenia  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  chorych  na
cukrzycę, jest uzyskanie wartości ciśnienia tętniczego poniżej:

A .  110/70 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/80 mmHg,
D.  140/90 mmHg.

Zadanie 63.
Przeciwwskazaniem do wykonywania wysiłku fizycznego w cukrzycy
typu 2 jest wartość glikemii powyżej:

A .  150 mg%/dl,
B.  200 mg%/dl,
C.  250 mg%/dl,
D.  300 mg%/dl.



Zadanie 64.
Pielęgniarka ucząc obsługi pena zwraca uwagę, że:

A . i lość  jednostek  insuliny  w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej
kresce) jest zależna od rodzaju pena,

B . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  jest  zawsze  jedna
jednostka insuliny,

C . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  są  zawsze  dwie
jednostki insuliny,

D . w  jednym  "kliknięciu"  ( jednej  kresce)  jest  zawsze  0,5
jednostki insuliny.

Zadanie 65.
Prawidłowa glikemia na czczo po 24 godzinach głodu wynosi:

A .  u kobiet 60mg/dl, u mężczyzn 70mg/dl,
B.  zależy od wrażliwości osobniczej,
C.  co najmniej 60mg/dl i nie przekracza 100mg/dl,
D.  40- 60mg/dl.

Zadanie 66.
Którą  insulinę  należy  zwiększyć,  jeśl i  jest  wysoki  poziom  cukru
we krwi przed pójściem spać?

A.  wieczorną, o przedłużonym działaniu,
B.  ranną, o przedłużonym działaniu,
C.  wieczorną, krótkodziałającą.
D.  ranną, krótkodziałającą.

Zadanie 67.
Prawidłowe wartości gospodarki lipidowej, to:

A . stężenie  cholesterolu  całkowitego<175  mg/dl,  frakcji
LDL>70 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl,

B . stężenie  cholesterolu  całkowitego<175  mg/dl,  frakcji
LDL<70 mg/dl oraz frakcji HDL<40 mg/dl,

C . stężenie  cholesterolu  całkowitego<175  mg/dl,  frakcji
LDL<70 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl,

D . stężenie  cholesterolu  całkowitego>175  mg/dl,  frakcji
LDL<100 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl.

Zadanie 68.
Wskazaniem  do  rozpoczęcia  insulinoterapii  niezależnie  od
wartości glikemii jest:

A .  ciąża,
B.  życzenie pacjenta,
C.  cukrzyca związana z mukowiscydozą,
D.  wszystkie prawidłowe.



Zadanie 69.
Skuteczność  działania  insuliny  zależy  od  wielu  czynników,
dlatego  przy  przygotowywaniu  i  wstrzykiwaniu  należy
przestrzegać zasad. Proszę wskazać nieprawidłowe stwierdzenie.

A . w  przypadku  wymiany  wkładu  należy  wyjąć  insulinę  z
lodówki  1-2  godziny  przed  iniekcją,  gdyż  podanie  zimnej
insuliny jest bolesne,

B . należy  właściwie  dobrać  miejsce  iniekcji  w  zależności
o d  rodzaju  insuliny,  stężenia  glukozy  we  krwi  i
planowanych zajęć,

C.  inulinę podajemy śródskórnie,
D.  igły do wstrzykiwacza są jednorazowego użytku.

Zadanie 70.
Które  z  wymienionych  dokumentów  stanowią  podstawę  do
opracowania programów profilaktycznych w obszarze diabetologii?

A . Ustawa  o  Zawodach  Pielęgniarki  i  Położnej;  Ustawa  o
Zawodzie Lekarza,

B.  Narodowy Program Zdrowia,
C.  Standard kwalifikacji zawodowych,
D.  Deklaracja St. Vincent.

Zadanie 71.
Kobieta  lat  21  jest  leczona  metodą  intensywnej  insulinoterapii
z a  pomocą  osobistej  pompy  insulinowej.  Z  powodu  potrzeby
przeprowadzenia  planowego  zabiegu  operacyjnego,  pacjentce  NIE
zaleca się:

A .  utrzymania dotychczasowego leczenia,
B.  modyfikacji wlewu podstawowego insuliny,
C.  odłączenia pompy w dniu operacji,
D . odłączenia  pompy  na  3  dni  przed  zabiegiem i  podawania

insuliny za pomocą wstrzykiwaczy.

Zadanie 72.
Do objawów hipoglikemii NIE należy:

A.  pobudzenie psycho-ruchowe,
B.  drżenie mięśniowe,
C.  zapach acetonu z ust,
D.  skóra wilgotna, zlana potem.



Zadanie 73.
Pacjent  z  cukrzycą  typu  2,  skutecznie  leczony  metforminą,
dobrze wyrównany metabolicznie, ma planowany zabieg operacyjny
w systemie tzw. "jednego dnia". U chorego należy:

A . odstawić metforminę 12 godz. przed planowanym zabiegiem
operacyjnym,

B . odstawić  metforminę  na  co  najmniej  24  godziny  przed
planowanym zabiegiem operacyjnym,

C.  nie zmieniać dotychczasowego sposobu leczenia,
D.  włączyć leczenie za pomocą mieszanek insuliny ludzkiej.

Zadanie 74.
Hiperglikemia  w  ostrym  zespole  wieńcowy  jest  bezwzględnym
wskazaniem do:

A.  monoterapii doustnej (metformina i lek inkretynowy),
B.  insulinoterapii prostej (metformina i insulina bazowa),
C.  podskórnego leczenia insuliną,
D.  dożylnego leczenia insuliną.

Zadanie 75.
Przed podaniem insuliny długodziałąjącej należy:

A.  pen wstrząsnąć bardzo mocno ruchami pionowymi,
B . delikatnymi ruchami fiolkę z  insuliną lub pen obracać w

dłoniach w pozycji poziomej lub pionowej około 10 razy,
C . nie  ma  potrzeby  wykonywania  żadnych  ruchów  fiolki  z

insuliną  lub  pena,  ponieważ  sam  proces  przygotowania
insuliny  do  podania  oraz  samo  podawanie  insuliny
spowoduje wymieszanie insuliny,

D . należy  wstrząsać  fiolką  do  momentu  pojawienia  się
piany.

Zadanie 76.
Siedemnastoletni  chłopak  w  ciężkim  stanie  zdrowia  został
przyjęty  do  szpitala.  W  ostatnim  miesiącu  jego  waga  ciała
obniżyła  się  o  10  kg.  Obecnie  występuje  bardzo  duże  pragnienie,
senność.  Lekarz  stwierdził  cukrzycę  typu  1.  Istotnym  badaniem
jest badanie moczu na zawartość:

A.  ciał ketonowych,
B.  bakterii,
C .  białka,
D.  żadne z wymienionych.



Zadanie 77.
D o  czynników  odpowiedzialnych  za  wystąpienie  hipoglikemii  u
chorych z cukrzycą należy:

A.  rozpoczęcie podawania steroidów w postaci doustnej,
B.  niezaplanowany duży wysiłek fizyczny,
C.  infekcja przebiegająca z wysoką gorączką,
D.  zmniejszenie dawki insuliny.

Zadanie 78.
Badanie  w  kierunku  cukrzycy  należy  przeprowadzić  u  kobiet  z
zespołem policystycznych jajników:

A.  nie ma potrzeby wykonywania badań w kierunku cukrzycy,
B.  1 raz w ciągu 3 lat,
C.  1 raz w roku,
D.  gdy kobieta skończy 40 lat.

Zadanie 79.
Przyczyną  hipoglikemii,  wynikającą  z  nadmiaru  insuliny
egzogennej jest:

A . nieprawidłowa  adaptacja  dawki  insuliny  do  aktualnego
poziomu glikemii,

B.  zmiana kinetyki wchłaniania insuliny,
C.  prawidłowe A i B,
D.  nieprawidłowe A i B.

Zadanie 80.
Jakie działania, poza dodatkową dawką insuliny, należy podjąć u
młodej  pacjentki  chorej  na  cukrzycę,  gdy  poziom  cukru  we  krwi
jest bardzo wysoki?

A.  ograniczyć ilość płynów podawanych doustnie,
B.  nawodnić pacjentkę,
C.  pomóc dziewczynce w samoobsłudze,
D.  prowadzić tlenoterapię.

Zadanie 81.
Zespół  neuropatycznej  stopy  cukrzycowej  typu  Charcota,
charakteryzuje się:

A .  prawidłowym uciepleniem stopy,
B.  brakiem tętna,
C.  zimną i bladą skórą,
D.  obrzękiem i zaczerwienieniem stopy.



Zadanie 82.
Pacjent  z  cukrzycą,  jest  w  drugiej  dobie  po  zabiegu  amputacji
palucha. Jakie działania powinna podjąć pielęgniarka?

A.  aktywizować chorego do samoopieki,
B.  zalecić bezwzględne leżenie,
C.  kontrolować parametry życiowe co 1h,
D.  dbać o to, aby pacjent miał zapewnioną ciszę i spokój.

Zadanie 83.
U  chorych  z  cukrzycą  zaleca  się  ograniczenie  w  diecie  podaży
soli :

A .  do 1,5 g/dobę,
B.  5,0 - 6,0 g/dobę,
C.  6,1 - 10,0 g/dobę,
D.  zastosowanie diety bezsolnej.

Zadanie 84.
Prewencja pierwotna cukrzycy polega na:

A . ukierunkowaniu ogólnopopulacyjnym poprzez wprowadzenie
prozdrowotnych  zmian  do  trybu  życia,  ograniczenie
zaburzeń  środowiskowych  wpływających  na  zagrożenie
wystąpienia  cukrzycy  oraz  na  ukierunkowaniu
selektywnym,  polegającym  na  stosowaniu  prewencji  w
wypadku  jednostek  lub  grup  odznaczających  się
szczególnie wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzycę,

B . badaniach  przesiewowych  w  kierunku  cukrzycy,  które
należy  przeprowadzić  raz  w  ciągu  trzech  lat  u  każdej
osoby powyżej 45 roku życia oraz niezależnie od wieku u
osób z grup ryzyka,

C . zapobieganiu  lub  ograniczeniu  powstawania  późnych
powikłań cukrzycy,

D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 85.
Jakie  są  kierunki  działania  organizacji  społecznych
wspierających chorych na cukrzycę?

A . edukacja  diabetologiczna,  rehabilitacja  i  wypoczynek,
pomoc socjalna,

B . organizowanie  "otwartych  drzwi",  wycieczek  dla  osób  z
cukrzycą i ich rodzin,

C . prowadzenie  działalności  wydawniczej,  pomoc  socjalna,
edukacja zdrowotna,

D.  pomoc charytatywna osobom z cukrzycą i ich rodzinom.



Zadanie 86.
Największym  niebezpieczeństwem  dla  pacjentów  z  cukrzycą  po
zabiegu są zakażenia. Rozwojowi zakażeń sprzyja:

A.  hipoglikemia,
B.  hiperglikemia,
C . u  każdego  pacjenta  z  cukrzycą  istnieje  takie  same

niebezpieczeństwo,  nie  zależy  to  od  stopnia  wyrównania
metabolicznego,

D.  wysoki poziom TG.

Zadanie 87.
Pacjent  z  niewydolnością  nerek  jest  operowany  z  powodu  ostrego
zapalenia woreczka żółciowego. Pacjent choruje na cukrzycę i  ma
zaleconą  insulinę  i  glukozę.  W  związku  z  niewydolnością  nerek
konieczne jest:

A .  kontrola ciśnienia krwi co 15 min,
B.  prowadzenie bilansu płynów,
C.  kontrola poziomu białka w moczu co 2h,
D.  kontrola HBA1c.

Zadanie 88.
Odmienność przebiegu choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z
cukrzycą polega na tym, że:

A . rozwija  s ię  w  młodszym  wieku,  z  podobną  częstością  u
kobiet i mężczyzn,

B . rozwija  s ię  u  osób  starszych,  z  podobną  częstością  u
kobiet i mężczyzn,

C.  zdecydowanie częściej rozwija się u mężczyzn,
D.  zdecydowanie częściej rozwija się u kobiet.

Zadanie 89.
U  kobiety w ciąży,  chorej  na cukrzycę,  po porodzie,  NIE powinno
się:

A . zwiększać dawki insuliny o 20-30% w stosunku do dawki
sprzed porodu,

B . zmniejszać dawkę insuliny o 30-50% w stosunku do dawki
sprzed porodu,

C.  wykonywać samokontrolę poziomu cukru we krwi,
D.  podawać dziecka do karmienia piersią.



Zadanie 90.
Wskazaniem  do  kwalifikacji  chorych  z  cukrzycą  typu  2  do
zabiegów z zakresu chirurgii metabolicznej jest:

A .  wskaźnik masy ciała u każdego chorego z BMI>25 kg/m2,
B.  wskaźnik masy ciała z BMI 30-35 kg/m2,
C . wskaźnik masy ciała z BMI>35 kg/m2 przy współistnieniu

dodatkowych  schorzeń  (nadciśnienie  tętnicze,  zaburzenia
lipidowe),

D . schorzenie  psychiatryczne  kontrolowane
farmakologicznie.

Zadanie 91.
Najczęstszymi błędami w edukacj jest/są:

A.  szkolenia nieadekwatne do potrzeb i możliwości chorego,
B . zbyt  krótki  czas  szkolenia,  stosowanie  głównie  metody

wykładu,
C . nierealistyczne  cele  i  zbyt  duże  wymagania;  podejście

autorytarne;  przekonanie,  że  można  osiągnąć
wystarczającą  wiedzę  umiejętności  na  podstawie
samodzielnego czytania broszur, książek, instrukcji,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 92.
Pacjent  leczony  metodą  intensywnej  insulinoterapii,  poziom
glikemii  o  godzinie  20.00  wyniósł  105  mg%.  Przed  podaniem
wieczornej bazy z insuliny długodziałającej, pacjent powinien:

A . spożyć  co  najmniej  dwa  wolno  wchłaniające  się
wymienniki węglowodanowe,

B.  odpocząć,
C.  zmniejszyć dawkę insuliny bazy wieczornej,
D.  spożyć drugą kolację i zwiększyć dawkę bazy wieczornej.

Zadanie 93.
Jaki  rodzaj  aktywności  fizycznej  należy  zalecić  pacjentowi
chorującemu  na  cukrzycę,  u  którego  lekarz  nie  stwierdził
przeciwwskazań?

A . przeciąganie  l iny,  podnoszenie  ciężarów,  jazda  na
rowerze, jogging,

B . turystykę,  marsz,  jogging,  pływanie,  badminton,  jazdę
na rowerze,

C.  jazdę na rowerze, pływanie, podnoszenie ciężarów,
D . przeciąganie  l iny,  turystykę,  marsz,  badminton,  jazdę

na rowerze.



Zadanie 94.
Specjalistyczne  poradnie  diabetologiczne  powinny  posiadać
odpowiedni sprzęt. Wymagane wyposażenie to:

A . waga  spożywcza,  glukometry,  widełki  stroikowe  128  Hz,
monofilament,

B . ciśnieniomierze,  glukometry,  widełki  stroikowe  128  Hz,
monofilament, waga spożywcza,

C . waga  lekarska,  waga  spożywcza,  widełki  stroikowe  128
Hz, monofilament,

D . waga  lekarska,  ciśnieniomierze,  glukometry,  widełki
stroikowe 128 Hz, monofilament, waga spożywcza.

Zadanie 95.
Do obliczania zawartości węglowodanów w spożywanych pokarmach
stosuje się system:

A.  wymienników tłuszczowych (WT),
B.  wymienników białkowych (WB),
C.  wymienników węglowodanowych (WW),
D.  liczenia kalorii.

Zadanie 96.
Krew  włośniczkową  do  pomiaru  glikemii  można  uzyskać  z  miejsc
alternatywnych. Metody AST nie zaleca się:

A .  podczas choroby,
B.  w trakcie wysiłku fizycznego,
C . d o  2  godzin  po  posiłku  kiedy  następuje  szybki  wzrost

stężenia glukozy we krwi,
D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 97.
Dziecko chore na cukrzycę może spożywać:

A.  tylko posiłki specjalnie przygotowane,
B.  prawie wszystkie posiłki spożywane przez rodzinę,
C.  posiłki niskowęglowodanowe i niskokaloryczne,
D.  posiłki tylko gotowane.

Zadanie 98.
Po podaniu insuliny należy:

A.  rozmasować miejsce podania,
B.  zdezynfekować spirytusem miejsce podania leku,
C.  odczekać ok. 10 sekund zanim wyciągnie się igłę,
D.  nie ma specjalnych zaleceń.



Zadanie 99.
W  celach  profilaktycznych  chory  na  cukrzycę  powinien  mieć
wykonywane badanie dna oka:

A.  1 x do roku,
B.  1 x na kwartał,
C.  podczas każdej wizyty u diabetologa,
D . pierwszy  raz  podczas  pierwszej  wizyty  u  lekarza,

następny  raz  w  chwili  gdy  wystąpią  niepokojące  objawy
zaburzenia widzenia.

Zadanie 100.
Jak powinna zachować się mama podczas przygotowywania posiłków
dla 7-letniej córki?

A . przygotowywać  wszystkie  posiłki  sama,  natomiast  córkę
zachęcać aby się przyglądała,

B . pozwolić dziewczynce na przyrządzanie kanapek pod swym
okiem,

C . wszystkie  posiłki,  oprócz  obiadów,  dziewczynka  powinna
przygotowywać sama,

D.  dziewczynka powinna przygotowywać także obiady.

Zadanie 101.
W  standardzie  opieki  nad  kobietą  w  ciąży  celem  wczesnej
diagnostyki  cukrzycy  ciążarnych  obowiązkowe  jest  wykonanie
testu  obciążenia  glukozą  (75g)  przy  prawidłowej  glikemii  na
czczo:

A.  w pierwszym trymestrze ciąży,
B.  w trzecim trymestrze ciąży,
C.  między 24 a 28 tygodniem ciąży,
D.  w 36 tygodniu ciąży.

Zadanie 102.
Prawidłowe  odżywianie  w  cukrzycy  wymaga  przestrzegania  kilku
zasad. Podstawę każdego posiłku powinny stanowić:

A.  kasza, ryż, wyroby z mąk z grubego przemiału,
B.  mięso drobiowe,
C.  przetwory mleczne i owoce,
D.  wyroby mięsne i warzywa.

Zadanie 103.
U pacjenta z glikemią na czczo w zakresie 100-125 mg/dl:

A .  rozpoznaje się cukrzycę,
B . rozpoznaje  s ię  nieprawidłową  glikemię  na  czczo  i  należy

wykonać doustny test tolerancji glukozy (OGTT),
C . rozpoznaje  s ię  stan  przedcukrzycowy i  nie  podejmuje  się

żadnych działań,
D.  wynik jest prawidłowy.



Zadanie 104.
Pacjentka  chorująca  na  cukrzycę  od  5  lat,  leczona  2x  dziennie
insuliną,  jest  w  pierwszym  miesiącu  ciąży.  W  celu  utrzymania
prawidłowego  wyrównania  metabolicznego  lekarz  zalecił
modyfikację  leczenia.  Pełne  wyrównanie  metaboliczne  można
uzyskać stosując:

A.  metodę intensywnego leczenia insuliną,
B.  2 x dziennie insulina i tabletki hipoglikemizujące,
C.  2 x dziennie insulina i dieta,
D.  tylko dieta.

Zadanie 105.
Z a  czynniki  żywieniowe  zwiększające  ryzyko  wystąpienia  chorób
sercowo-naczyniowych uznaje się:

A . nadmierne spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych-kwasu
mirystynowego i palmitynowego,

B . spożycie  z  dietą  ryb  i  olejów  rybich,  będących  źródłem
długołańcuchowych  wielonienasyconych  kwasów
tłuszczowych rodziny n-3,

C . odpowiednie  spożycie  kwasu  linolowego
wielonienasyconego  kwasu  tłuszczowego  należącego  do
rodziny n-6,

D . ziaren  i  orzechów  będących  naturalnymi  źródłami
nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Zadanie 106.
Stężenie  fruktozaminy  odzwierciedla  średnią  glikemię  w
ostatnich:

A.  3 tygodniach,
B.  3 miesiącach,
C.  5 tygodniach,
D.  8 tygodniach.

Zadanie 107.
Pielęgniarka  zmienia  pacjentowi  z  cukrzycą  opatrunek  na  ranie
pooperacyjnej  po  amputacji  palucha.  Obserwując  ranę  zwraca
uwagę na:

A.  wielkość i głębokość rany,
B.  rodzaj wydzieliny i wielkość rany,
C.  samopoczucie chorego,
D.  temperaturę ciała w okolicy rany.



Zadanie 108.
W  skład  zespołu  edukacyjno  -  terapeutycznego  działającego  przy
poradniach diabetologicznych, powinni wchodzić:

A . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
psycholog,

B . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
pracownik społeczny,

C . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
psycholog, pracownik społeczny,

D . lekarze  specjaliści,  pielęgniarka  edukacyjna,  dietetyk,
psycholog, fizykoterapeuta.

Zadanie 109.
Stosując  insulinę  kilka  razy  dziennie  należy  mierzyć  poziom
cukru:

A.  przynajmniej raz dziennie rano,
B.  2 razy dziennie, rano i wieczorem,
C.  przynajmniej 4 razy dziennie,
D.  tylko raz, przed pójściem spać.

Zadanie 110.
W  przypadku  kobiet,  które  miały  cukrzycę  stwierdzoną  w  czasie
ciąży  (GDM),  pielęgniarka  w  dniu  wypisu  po  porodzie,  informuje
o konieczności wykonania:

A.  hemoglobiny glikowanej po upływie 4 tygodni od porodu,
B.  pomiaru poziomu cukru za rok od porodu,
C . doustnego  testu  tolerancji  glukozy  (50g)  po  upływie

6-12 tygodni od porodu,
D . doustnego  testu  tolerancji  glukozy  (75g)  po  upływie

6-12 tygodni od porodu.

Zadanie 111.
Działaniem celowym w profilaktyce cukrzycy typu 2 jest:

A . zmniejszenie  zapadalności  na  cukrzycę  wśród  osób
predysponowanych lub o zwiększonym ryzyku zachorowania,

B.  jak najszybsze wykrycie choroby,
C . zapobieganie  powikłaniom  związanym  z  chorobą

podstawową,
D.  tylko wczesne wykrywanie choroby.

Zadanie 112.
Wśród czynników ryzyka podlegających modyfikacji, wymienia się:

A .  czynnik genetyczny,
B.  zaburzenia lipidowe,
C.  starszy wiek,
D.  przebyty udar.



Zadanie 113.
Do objawów hipoglikemii neuroglikopenicznej, NIE należy:

A . zaburzenie  koncentracji,  upośledzenie  zdolności
poznawczych,

B.  brak współpracy i agresja, zmiana nasroju,
C.  tachykardia,
D . bóle  i  zawroty  głowy,  zmęczenie,  rozdrażnienie  lub

apatia.

Zadanie 114.
Współpraca  stowarzyszeń  diabetologicznych  z  ambulatoryjną
opieką  diabetologiczną  w  realizacji  działań  w  zakresie
profilaktyki cukrzycy powinna przejawiać się w:

A . organizowaniu wspólnych badań rodzin ludzi z cukrzycą i
tzw.  grup  ryzyka,  wspólnym  pozyskiwaniu  środków  na
badania profilaktyczne oraz akcjach informacyjnych,

B . wspólnym  organizowaniu  wypoczynku,  rozprowadzaniu
tanich glukometrów, pasków testowych,

C . edukowaniu  środowiskowym  i  przeciwdziałaniu  izolacji
socjalnej ludzi z cukrzycą,

D . tworzeniu  wspólnych  informatorów  i  lokalnych  telefonów
zaufania.

Zadanie 115.
Indeks glikemiczny, to:

A . procentowo szybkość wzrostu stężenia glukozy we krwi po
spożyciu  produktu  zawierającego  50g  węglowodanów,  w
stosunku do czystej glukozy,

B . tempo  wchłaniania  się  węglowodanów  z  przewodu
pokarmowego do krwi,

C.  stosunek w diecie węglowodanów prostych do złożonych,
D.  lista produktów węglowodanowych.

Zadanie 116.
W  jakich  sytuacjach  jest  konieczne  wykonanie  badania  poziomu
acetonu w moczu?

A.  w czasie choroby dodatkowej,
B.  po każdym epizodzie hipoglikemii,
C.  zawsze przed wysiłkiem fizycznym,
D.  zawsze przy zmianie dawki insuliny.



Zadanie 117.
Które  z  wymienionych  kryteriów  wpływa  na  obniżanie  kosztów
leczenia osób chorych na cukrzycę?

A . edukacja  diabetologiczna  pacjenta  zmierzająca  do
zapobiegania powikłaniom,

B.  zmniejszenie liczby wykonywanych badań okresowych,
C . ograniczenie  l iczby  wizyt  pacjenta  w  poradni

diabetologicznej,
D . ograniczenie  czasu  przeznaczonego  na  rozmowę  z

pacjentem.

Zadanie 118.
Pacjentka  z  cukrzycą,  z  otyłością  i  nadciśnieniem  tętniczym,
trafiła do oddziału chirurgicznego na planowany zabieg z powodu
zapalenia  woreczka  żółciowego.  Ponieważ  chora  cierpi  na
nadciśnienie  tętnicze  krwi,  lekarz  zalecił  kontrolę  ciśnienia
tętniczego.  Na  co  pielęgniarka  powinna  zwrócić  uwagę,  aby
pomiar ciśnienia tętniczego krwi był prawidłowy?

A.  aby wykonać pomiar w pozycji leżącej,
B.  na odpowiednią szerokość mankietu,
C.  na wykonanie pomiaru w warunkach ciszy i spokoju,
D.  przed pomiarem RR powinna podać środek uspakajający.

Zadanie 119.
U  chorych  na  cukrzycę  intensywny  wysiłek  fizyczny  jest
przeciwwskazany:

A.  u osób z retinopatią proliferacyjną,
B.  w przypadku kwasicy cukrzycowej,
C.  u chorych z neuropatią obwodową,
D.  u wszystkich wymienionych.

Zadanie 120.
Hipoglikemia  w  trakcie/po  posiłku  najczęściej  NIE  jest
skutkiem:

A.  nieadekwatnej ilości (składu) posiłku,
B.  nieskorygowania dawki insuliny,
C.  choroby przebiegającej z gorączką,
D . nieuwzględnienia  przyspieszenia  wchłaniania  insuliny  i

odnowy zapasów glikogenu.



Zadanie 121.
Jaki rodzaj bolusa wybieramy w pompie insulinowej w przypadku
posiłku  składającego  się  wyłącznie  z  wymienników
białkowo-tłuszczowych?

A.  bolus złożony,
B.  bolus przedłużony,
C.  bolus normalny,
D.  bolus normalny i przedłużony.

Zadanie 122.
N a  wyliczenie  dawki  insuliny  okołoposiłkowej  u  pacjentów
leczonych  metodą  intensywnej  czynnościowej  insulinoterapii,
mają wpływ:

A.  kaloryczność posiłku i stosunek białek do węglowodanów,
B.  stosunek białek do tłuszczów,
C . poziom  glikemii  przed  posiłkiem,  l iczba  WW,  oraz

planowany wysiłek fizyczny,
D.  proporcjonalne zastosowanie składników odżywczych.

Zadanie 123.
Do objawów kwasicy mleczanowej należą:

A . obniżenie  pH  krwi  poniżej  7,00,  stężenie  kwasu
mlekowego  >  5  mmol/l,  znaczna  hiperglikemia,
osłabienie,  nudności,  wymioty,  biegunka,  bóle  brzucha,
majaczenie,  oddech  kwasiczy,  odwodnienie,  hipotonię,
hipotermię, wstrząs,

B . obniżenie  pH  krwi  poniżej  7,30,  stężenie  kwasu
mlekowego > 5 mmol/l, glikemia może być podwyższona lub
w  granicach  normy,  osłabienie,  nudności,  wymioty,
biegunka,  bóle  brzucha,  majaczenie,  oddech  kwasiczy,
odwodnienie, hipotonię, hipotermie, oligurię,

C . wzmożone  pragnienie,  suchość  jamie  ustnej,  wielomocz,
osłabienie,  uczucie  zmęczenia,  zawroty  głowy,  senność,
nudności  i  wymioty,  bóle  brzucha,  bóle  w  klatce
piersiowej,  hiperglikemia  powyżej  600  mg/dl,  obecność
ciał ketonowych w moczu, pH krwi poniżej 7,00,

D . hiperosmolarność  powyżej  320  mOsm/kg,  brak  kwasicy,
czasem  nieznaczna  ketonuria,  hipernatremia,  wzrost
stężenia  mocznika,  kreatyniny  i  kwasu  moczowego,
występują  objawy  uszkodzenia  ośrodkowego  układu
nerwowego.



Zadanie 124.
Kryteria rozpoznania cukrzycy, z wyjątkiem kobiet w ciąży, to:

A . objawy  hiperglikemii  i  glikemia  przygodna  >  lub  =  200
mg/dl, dwukrotnie glikemia na czczo > lub = 126 mg/dl,
glikemia  w  120  minucie  OGTT  według  WHO >  lub  =  200
mg/dl,

B . objawy  hiperglikemii  i  glikemia  przygodna  >  lub  =  200
mg/dl,  glikemia  na  czczo  <100  mg/dl,  glikemia  w  120
minucie OGTT> lub = 180 mg/dl,

C . glikemia  przygodna  >  lub  =  140  mg/dl  niezależnie  o
obecności typowych objawów cukrzycy, glikemia na czczo
>  lub  =  126  mg/dl  (dwukrotnie  stwierdzenie  wartości),
glikemia w 120 minucie OGTT > lub = 200 mg/dl,

D . glikemia  przygodna  >  lub  =  126  mg/dl  niezależnie  od
obecności typowych objawów cukrzycy, glikemia na czczo
>  lub  =  200  mg/dl  (dwukrotnie  stwierdzenie  wartości),
glikemia w 120 minucie OGTT >140-199 mg/dl.

Zadanie 125.
Używając  pena  do  wstrzykiwania  insuliny,  przed  ustawieniem
właściwej dawki należy:

A . wypuścić  1-2  j  insuliny  trzymając  wstrzykiwacz  igłą  do
dołu,

B . wypuścić  10  j  insuliny  trzymając  wstrzykiwacz  igłą  do
góry,

C . wypuścić  1-2  j  insuliny  trzymając  wstrzykiwacz  igłą  do
góry, obserwując czy pojawi się ona na czubku igły,

D . wypuścić 1-2 j  insuliny trzymając wstrzykiwacz poziomo,
obserwując czy pojawi się ona na czubku igły.

Zadanie 126.
Jak  najlepiej  zabezpieczyć  pacjenta  przed  omyłkowym  podaniem
niewłaściwej  insuliny  w  przypadku  przyjmowania  przez  chorego
dwóch rodzajów insulin?

A.  oznakować opakowanie z insuliną,
B.  oznakować peny np. przylepcem,
C.  zastosować dwa kolory penów,
D . pacjent powinien zmienić wkład z  insuliną przed każdym

jej podaniem.



Zadanie 127.
Stan przedcukrzycowy (prediabetes) jest to występowanie:

A . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (60-100  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (140-200 mg/dl),

B . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (60-90  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (120-180 mg/dl),

C . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (80-120  mg/dl)  lub
nieprawidłowej tolerancji glukozy (120-190 mg/dl),

D . nieprawidłowej  glikemii  na  czczo  (100-125  mg/dl)  lub
nieprawidłowa tolerancja glukozy (140-199 mg/dl).

Zadanie 128.
W diecie bezglutenowej nie jest zabronione spożywanie produktów
zawierających:

A.  pszenicę, żyto, jęczmień,
B.  owies, pszenżyto, orkisz,
C.  kukurydzę, ryż, soję, grykę, soczewicę,
D.  kaszę jęczmienną, kaszę manną, kuskus.

Zadanie 129.
Pełny profil glikemii obejmuje pomiary:

A . rano  (na  czczo),  przed  każdym  głównym  posiłkiem,120
minut po każdym głównym posiłku, przed snem, o godzinie
24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,

B . rano  (na  czczo),  120  minut  po  każdym głównym posiłku,
przed snem,

C . 120  minut  po  każdym  głównym  posiłku,  przed  snem,  o
godzinie 24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,

D . przed  każdym  posiłkiem,  90  minut  po  każdym  głównym
posiłku,  przed  snem,  o  godzinie  24.00,  w  godzinach
2.00-4.00 rano.

Zadanie 130.
W  przypadku  hipoglikemii  wywołanej  stosowaniem  pochodnych
sulfonylomocznika, przeciwwskazaniem jest podanie:

A.  węglowodanów szybkowchłaniających się 10-20 g (1-2 WW),
B.  200-250 ml soku owocowego lub coli,
C .  glukagonu,
D.  herbaty słodzonej 3-4 łyżeczkami cukru.



Zadanie 131.
Wskaż zdanie fałszywe dotyczące retinopatii:

A . wszyscy  chorzy  ze  świeżo  rozpoznaną  cukrzycą  oraz
pacjenci  z  cukrzycą  trwającą  >  5  lat,  powinni  być  co
roku konsultowani przez okulistę,

B . kobiety  ciężarne  nie  są  narażone  na  progresję
retinopatii  cukrzycowej.  Zaleca  się,  by  badanie
przeprowadzić na początku i przy końcu ciąży,

C . częstość  kontroli  narządu  wzroku  i  leczenie  zależy  od
zaawansowania  retinopatii  i  progresji  zmian  na  dnie
oka,

D . niesymetryczność  zmian  o  charakterze  retinopatii  w
obojgu  oczach  sugeruje  współwystępowanie  z  cukrzycą
innej choroby.

Zadanie 132.
Do czynników wpływających na skuteczność edukacji, należą:

A . cechy  pacjenta,  czynniki  psychiczne,  czynniki  zależne
od zespołu edukacyjnego, czynniki socjoekonomiczne,

B.  cechy pacjenta, czynniki psychiczne,
C . czynniki  psychiczne,  czynniki  zależne  od  zespołu

edukacyjnego, czynniki socjoekonomiczne,
D . cechy  pacjenta,  czynniki  socjoekonomiczne,  czynniki

zależne od zespołu edukacyjnego.

Zadanie 133.
Kiedy mogą być wykonywane u chorego na cukrzycę "małe" zabiegi
chirurgiczne  niewymagające  przerwania  żywienia  doustnego  np.
ekstrakcja zęba, nacięcie ropnia?

A . p o  wstrzyknięciu  zwykłej  dawki  insuliny  i  po  spożyciu
śniadania,

B . p o  otrzymaniu  przez  pacjenta  insuliny  i  pozostawieniu
go na czczo,

C . p o  pozostawieniu  pacjenta  na  czczo  bez  podania
insuliny,

D.  nie ma specjalnego przygotowania.

Zadanie 134.
Częstym  problemem  u  pacjentów  z  cukrzycą  i  po  operacji
bariatrycznej jest:

A .  przewlekły niedobór witaminy B12 i żelaza,
B.  przepuklina pooperacyjna,
C.  kamica pęcherzyka żółciowego,
D.  owrzodzenie błony śluzowej żołądka.



Zadanie 135.
Prewencja pierwotna cukrzycy typu 2 polega na:

A.  redukcji nadmiernej masy ciała,
B.  systematycznym stosowaniu wysiłków fizycznych,
C . prewencyjnym  stosowaniu  niektórych  leków  np.

metforminy, akarbozy,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
TEST NR 171609
GRUPA 1
Zadanie 0.
W organizmie człowieka immunoglobulina IgM powstaje:

A . przy  pierwszym  kontakcie  organizmu  z  określonym
antygenem,

B . p o  powtórnym  wprowadzeniu  tego  samego  antygenu  do
organizmu,

C.  miejscowo na błonach śluzowych i surowiczych,
D.  miejscowo na skórze.

Zadanie 0.
Leczenie  zatrucia  toksyną  botulinową  polega  na  postępowaniu
objawowym i bardzo wczesnym podaniu:

A.  streptomycyny,
B.  wancomycyny,
C.  antytoksyny końskiej,
D.  penicyliny i klindamycyny.

Zadanie 0.
Pojęcie  składające  się  z  elementów:  źródło  zakażenia,  droga
przenoszenia zarazków, wrota zakażenia, to inaczej:

A .  łańcuch epidemiczny,
B.  droga translokacji,
C.  łańcuch zarazek - żywiciel,
D.  łańcuch sanitarny.

Zadanie 0.
Clostridium perfringens należące do laseczek będących przyczyną
infekcji  przyrannych,  w  tym  zgorzeli  gazowej  oraz  zatruć
pokarmowych,  występuje  w  środowisku  (gleba,  woda,  ścieki),  a le
może także kolonizować:

A.  drogi płciowe,
B.  przewód pokarmowy,
C.  układ nerwowy,
D.  zarówno przewód pokarmowy jak i drogi płciowe.

Zadanie 0.
Najlepiej rozwinięty układ immunologiczny u człowieka ma układ:

A.  oddechowy,
B.  pokarmowy,
C.  moczowy,
D.  płciowy.



Zadanie 0.
Mówiąc  o  odpadach  ulegających  biodegradacji,  należy  rozumieć
przez to odpady, które:

A . ulegają  rozkładowi  tlenowemu  i  beztlenowemu  przy
udziale mikroorganizmów,

B.  możemy poddać powtórnemu przetwarzaniu,
C.  służą do oczyszczania ścieków komunalnych,
D . wpływają  niekorzystnie  na  materię,  z  którą  się

kontaktują.

Zadanie 0.
Kordon sanitarny to:

A . odosobnienie  i  poddanie  obowiązkowej  obserwacji
lekarskiej  zdrowych  ludzi  i  zwierząt,  którzy  zetknęli
s ię  z  chorobami lub przyjechali  z  terenów endemicznych,
na których panują choroby wysoko zakaźne,

B . zmniejszenie  i lości  drobnoustrojów  w  określonym
środowisku do tzw. bezpiecznego poziomu,

C . poddanie  obowiązkowej  obserwacji  mieszkańców  jednego
miasta lub regionu,

D . przymusowe  i  całkowite  przerwanie  wszelkiej  łączności  z
obszarem objętym epidemią określonej choroby zakaźnej.

Zadanie 0.
Potencjalnie chorobotwórcze bakterie kolonizujące pochwę to:

A.  Streptococcus agalactiae,
B.  Lactobacillus spp.,
C.  Gronkowce koagulazo - ujemne,
D.  Bacteroides spp.

Zadanie 0.
Do obszarów NIE skolonizowanych florą fizjologiczną należą:

A.  oskrzeliki, krew, tkanki,
B.  płyn mózgowo-rdzeniowy, zatoki boczne nosa,
C.  oskrzeliki, cewka moczowa,
D.  oskrzeliki, spojówki.

Zadanie 0.
Z a  chorobotwórczość  gronkowców  koagulazo  -  ujemnych  (CNS)
odpowiedzialna jest przede wszystkim zdolność:

A.  do wytwarzania toksyn,
B.  do przetrwania w środowisku,
C.  do niszczenia komórek fagocytów,
D . wytwarzania zewnątrzkomórkowego śluzu uczestniczącego w

tworzeniu biofilmu na powierzchni tworzyw.



Zadanie 0.
Fagocytoza  drobnoustrojów  wnikających  do  ustroju  gospodarza
stanowi:

A . mechanizm  nieswoistej  miejscowej  przeciwinfekcyjnej
reakcji obronnej,

B.  reakcję immunologiczną typu komórkowego,
C.  mechanizm układowej odporności nieswoistej,
D.  układ humoralnej reakcji immunologicznej.

Zadanie 0.
W  I  etapie  infekcji  tzn.  w  procesie  adherencji  do  komórek
gospodarza,  niektóre  drobnoustroje  mogą  wytwarzać
egzopolisacharyd  -  zewnątrzkomórkowy  wielocukier,  który  jest
odpowiedzialny za:

A . połączenie  ze  swoistym  receptorem  na  powierzchni
komórki ludzkiej,

B.  niszczenie substancji podstawowej tkanki łącznej,
C . adhezję  komórek  bakteryjnych  do  tkanek  i  tworzyw

sztucznych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
D o  obszarów  ciała  na  stałe  skolonizowanych  florą  fizjologiczną
należą:

A.  spojówki, szyjka macicy,
B . cewka  moczowa,  oskrzeliki,  górny  i  dolny  odcinek

przewodu pokarmowego,
C.  błony śluzowe górnych dróg oddechowych,
D.  krtań, tchawica, oskrzela, pęcherz moczowy.

Zadanie 0.
Ryzyko uogólnionego zakażenia spowodowanego przez grzyby rośnie
wraz z szerokim stosowaniem:

A.  antybiotykoterapii,
B.  leków immunosupresyjnych,
C.  żywienia pozajelitowego,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
W  epidemiologii  wyróżnia  się  cztery  zasadnicze  metody  wyboru
populacji do badań. W metodzie przesiewowej grupa do badań:

A.  wybierana jest losowo,
B . polega  na  celowym  wyborze  jednostek  o  określonych

cechach,
C.  obejmuje całą populację,
D.  zgłasza się sama.



Zadanie 0.
W  celu  ograniczenia  ryzyka  rozprzestrzeniania  się  infekcji  w
kontakcie  z  pacjentem z  zakażeniem rany,  u  którego  stwierdzono
w  wyniku  badania  mikrobiologicznego  -  Clostridium  perfringens,
NIE ma wskazań do:

A . palenia  sprzętu,  pościeli  i  innych  przedmiotów
kontaktujących się z pacjentem,

B . częstej  wymiany  bielizny  osobistej  i  pościelowej
pacjenta,

C.  stosowania izolacji pacjenta metodą kontaktową,
D . dezynfekcji  pomieszczeń,  sprzętu  i  odzieży  preparatami

o aktywności sporobójczej.

Zadanie 0.
Jak  nazywa  się  obowiązkowe  odosobnienie  i  obserwacja  osoby,
zwierzęcia,  które  zetknęły  s ię  lub  mogły  zetknąć  się  z  zakaźnie
chorym  po  powrocie  z  terenów  zachorowań  na  groźne  choroby
zakaźne?

A.  kordon sanitarny,
B.  nadzór lekarza rodzinnego,
C.  kwarantanna,
D.  obserwacja podejrzanego przenosiciela.

Zadanie 0.
Wskaż  NIEPRAWDZIWE  stwierdzenie  dotyczące  epidemiologii
legionellozy:

A . Legionella występuje w środowisku wodnym w temperaturze
20˚C - 50˚C,

B . najczęściej  zapadają  na  nią  mężczyźni  w  średnim  i
starszym wieku, osoby palące papierosy lub chorujące na
przewlekłe choroby układu oddechowego,

C.  okres wylęgania choroby trwa dłużej niż 3 tygodnie,
D . d o  zakażenia  może  dojść  podczas  wdychania  aerozolu

wodnego pochodzącego z sieci wodociągowej, z biurowych
lub przemysłowych wież chłodzących wodę oraz basenów.

Zadanie 0.
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) jest pasożytem:

A.  przewodów żółciowych,
B.  dróg moczowych,
C.  żołądka,
D.  jelita cienkiego.



Zadanie 0.
Zakażenie wirusem odry i świnki szerzy się głównie drogą:

A.  fekalno-oralną,
B.  kontaktów płciowych,
C.  kropelkową,
D.  przeniesienia za pośrednictwem wektora, np. komara.

Zadanie 0.
Drożdżaki  Candida  parapsilosis  są  odpowiedzialne  głównie  za
zakażenia:

A.  narządowe,
B.  cewników naczyniowych,
C.  układowe,
D.  płuc.

Zadanie 0.
D o  nieswoistych  miejscowych  przeciwinfekcyjnych  mechanizmów
obronnych organizmu ludzkiego zaliczamy:

A . pasaż  jelit,  przepływ  moczu,  zastawki  w  układzie
moczowym, nabłonek migawkowy układu oddechowego,

B . fagocytozę,  naturalne  komórki  bójcze,  komórki
pomocnicze kontrolujące stan zapalny,

C.  układ immunologiczny, limfocyty,
D.  odporność komórkową i humoralną.

Zadanie 0.
W zakażeniach latentnych, namnażanie wirusa jest zatrzymane na
pewnym  etapie  cyklu  replikacji.  Przykładem  tej  postaci
zakażenia są:

A.  wirusy ospy wietrznej i półpaśca,
B.  retrowirusy,
C.  wirusy różyczki i odry,
D.  wirusy zapalenia wątroby typu B i C.

Zadanie 0.
Aspergiloza narządowa najczęściej dotyczy:

A.  układu oddechowego,
B.  przewodu pokarmowego,
C.  ośrodkowego układu nerwowego,
D.  dróg moczowych.



Zadanie 0.
D o  ropnych  wczesnych  powikłań  zakażeń  paciorkowcowych
wywołanych  przez  Streptococcus  pyogenes  zaliczamy  między
innymi:

A.  ropień okołomigdałkowy,
B.  gorączkę reumatyczną,
C.  ostre kłębuszkowe zapalenie nerek,
D.  rumień guzowaty.

Zadanie 0.
Czynnikami  etiologicznymi  zakażeń  oportunistycznych  są
drobnoustroje wchodzące w skład flory:

A.  fizjologicznej,
B.  środowiskowej,
C . fizjologicznej  lub  środowiskowej  w  zależności  od

rodzaju zastosowanej antybiotykoterapii,
D . fizjologicznej  lub  środowiskowej  w  zależności  od

dysfunkcji układu immunologicznego pacjenta.

Zadanie 0.
Przechowując wysterylizowany sprzęt medyczny w pomieszczeniach
magazynowych  na  otwartych  regałach,  należy  zapewnić  odległość
od podłogi, co najmniej:

A .  10 cm,
B.  20 cm,
C.  30 cm,
D.  50 cm.

Zadanie 0.
Aeracja  (degazacja)  wymagana  jest  w  Polsce  po  prawidłowo
przeprowadzonym procesie sterylizacji:

A .  formaldehydem,
B.  tlenkiem etylenu,
C.  plazmą,
D.  parą wodną.

Zadanie 0.
Termin dezynsekcja oznacza:

A . zwalczanie  szkodliwych  owadów  i  innych  stawonogów
środkami chemicznymi, fizycznymi lub biologicznymi,

B . zwalczanie  środkami  chemicznymi,  fizycznymi  lub
biologicznymi szkodliwych gryzoni,

C . wniknięcie  i  namnażanie  s ię  biologicznego  czynnika
chorobotwórczego w organizmach żywych,

D . reakcje  zachodzące  pomiędzy  antygenem,  a
przeciwciałami.



Zadanie 0.
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych określa:

A.  zasady i tryby udzielania zamówień publicznych,
B.  środki ochrony prawnej,
C.  kontrolę udzielania zamówień publicznych,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Nadtlenek wodoru jest używany w metodzie sterylizacji:

A .  parą wodną,
B.  tlenkiem etylenu,
C.  formaldehydem,
D.  plazmą.

Zadanie 0.
Termin dekontaminacja oznacza:

A . rozpuszczanie  substancji  białkowych  wydzielanych  przez
drobnoustroje, rozpuszczalnikami są środki myjące,

B . gruntowne  usuwanie  widocznych  zabrudzeń  i
zanieczyszczeń wraz ze znaczącą częścią drobnoustrojów,

C . proces  prowadzący  do  usunięcia  lub  zabicia
drobnoustrojów,  który  obejmuje  oczyszczanie,
dezynfekcję i sterylizację,

D . zwalczanie  środkami  chemicznymi,  fizycznymi  lub
biologicznymi szkodliwych gryzoni.

Zadanie 0.
Środowisko  szpitalne  dzieli  s ię  na  obszary  i  strefy  sanitarne.
W strefie "czystości zmiennej" szpitala znajdują się:

A .  jałowe boksy,
B.  toalety chorych,
C.  gabinety opatrunkowe,
D.  sale chorych.

Zadanie 0.
Skuteczną  i  tanią  metodę  dezynfekcji  skażonego  prątkami
gruźlicy  powietrza  w  placówkach  opieki  i  diagnostyki  medycznej
stanowi stosowanie promieniowania:

A.  UV-A,
B.  UV-B,
C.  UV-C,
D.  gamma.



Zadanie 0.
Preparaty  do  higienicznej  dezynfekcji  rąk  metodą  wcierania
muszą być nanoszone na:

A.  suche ręce,
B.  mokre ręce,
C.  natłuszczone ręce,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Metodą sterylizacji plazmowej NIE można sterylizować:

A . sprzętu  o  zamkniętych  z  jednej  strony,  długich  i
wąskich przewodach,

B.  materiałów zawierających celulozę,
C.  materiałów porowatych,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Mikrobiologiczną  czystość  powietrza  w  sali  operacyjnej  można
określić metodą:

A.  wymazów przy użyciu jałowej wymazówki,
B.  swobodnej sedymentacji lub metodą zderzeniową,
C.  odcisków przy użyciu płytek agarowych,
D.  opartą na wykorzystaniu sterylnego nośnika bibułowego.

Zadanie 0.
Jednorazowe sterylne rękawice powinny być używane podczas:

A . wszystkich  zabiegów  w  których  ma  miejsce  kontakt  z
krwią,  płynami  ustrojowymi,  wydalinami,  wydzielinami,
gdzie występuje ryzyko zakażenia,

B.  zabiegów mycia i dekontaminacji sprzętu medycznego,
C.  wykonywania toalety u pacjenta,
D . zabiegów wykonywanych w warunkach aseptycznych, oraz

podczas manipulacji sterylnym sprzętem.

Zadanie 0.
Głównym kryterium rozwoju ryzyka zakażenia układu moczowego u
chorych z obecnością cewnika moczowego jest:

A .  dezynfekowanie końcówki cewnika po rozłączeniu systemu,
B.  wiek i płeć chorego,
C . nierutynowe  płukanie  cewnika  w  sytuacji  krwawienia  po

zabiegu,
D.  czas utrzymania cewnika.



Zadanie 0.
N a  powstawanie  zakażeń  szpitalnych  mają  wpływ  następujące
czynniki:

A . stan  zdrowia  pacjenta  (np.  obniżona  odporność),
środowisko  szpitalne,  stosowane  techniki  lecznicze  (np.
stosowanie  cewników),  czynnik  ludzki  (np.
nieprzestrzeganie higieny rąk),

B . stan  zdrowia  pacjenta  (np.  obniżona  odporność),  krótki
czas  pobytu  pacjenta  w  szpitalu,  używanie  środków
dezynfekcyjnych do narzędzi i powierzchni,

C . stan  zdrowia  pacjenta  (np.  obniżona  odporność),
używanie  sterylnych  rękawic  do  zakładania  wkłuć
obwodowych,

D . stan  zdrowia  pacjenta  (np.  obniżona  odporność),  krótki
czas  pobytu  pacjenta  w  szpitalu,  używanie  sterylnych
fartuchów podczas izolacji pacjenta.

Zadanie 0.
Późne  zakażenia  po  wszczepieniu  protez  zastawkowych  są
wynikiem:

A.  wszczepienia sztucznych zastawek obcych antygenowo,
B . rozsiewu  drobnoustrojów  z  innych  ognisk  zakażenia

ustroju,
C . zastosowania  sprzętu  w  trakcie  zabiegu  (np.  aparat  do

krążenia pozaustrojowego),
D . przedostania  się  drobnoustrojów  ze  skóry  podczas

zabiegu.

Zadanie 0.
Szczepy HLAR to:

A.  gronkowce oporne na metycylinę,
B.  enterokoki oporne na wysokie stężenie aminoglikozydów,
C.  pałeczki oporne na cefalosporyny,
D.  enterokoki oporne na wankomycynę.

Zadanie 0.
Czynnikiem  predysponującym  do  rozwoju  szpitalnego  zapalenia
płuc jest:

A .  obecność sztucznych implantów,
B.  długotrwałe cewnikowanie,
C.  niedokwaśność soku żołądkowego,
D.  nadkwaśność soku żołądkowego.



Zadanie 0.
Jakie  są  źródła  drobnoustrojów  wywołujących  zapalenie  płuc  u
pacjentów wentylowanych sztucznie?

A.  personel medyczny (ręce),
B . respirator  (nawilżacz,  połączenia  rurowe,  pułapki

wodne),
C.  jama ustna, żołądek (sonda nosowa żołądkowa),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Jama ustna stanowi środowisko skontaminowane, które u pacjentów
szpitalnych  może  stanowić  źródło  zakażenia.  Bakterie  z  płytek
nazębnych najczęściej doprowadzają do zakażeń:

A.  przewodu pokarmowego,
B.  układu oddechowego,
C.  zakażenia rany operacyjnej,
D.  krwi.

Zadanie 0.
Klasyczna  technika  tracheotomii  chirurgicznej  w  warunkach
intensywnej  terapii  daje  do  33%  powikłań  infekcyjnych.
Niebezpieczeństwa infekcyjne tracheotomii dotyczą:

A.  infekcji rany operacyjnej bakteriami Gram (+),
B . infekcji  patogenami  z  górnych  odcinków  dróg

oddechowych,
C.  infekcji patogenami z żołądka,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 0.
Reaktywacja latentnego zakażenia CMV może wystąpić u pacjentów:

A.  po przeszczepach narządowych,
B.  po antybiotykoterapii,
C.  w fungemiach bez immunosupresji,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Norowirus jest czynnikiem etiologicznym zakażeń układu:

A.  pokarmowego,
B.  nerwowego,
C.  moczowego,
D.  oddechowego.



Zadanie 0.
Noworodek,  który  po  porodzie  w  szpitalu  zostaje  oddzielony  od
matki, ulega kolonizacji florą:

A.  matki,
B.  szpitalną,
C.  członków rodziny uczestniczących w porodzie,
D.  swoją własną nabytą w łonie matki.

Zadanie 0.
Jednym z czynników zmniejszających ryzyko narastania oporności
bakterii powodujących zakażenia układu moczowego jest:

A . leczenie  u  każdego  pacjenta  bakteriomoczu
bezobjawowego,

B . stosowanie  terapii  empirycznej  w  zakażeniach  układu
moczowego,

C.  właściwe dawkowanie antybiotyków,
D . stosowanie  profilaktyki  antybiotykowej  przed  założeniem

cewnika moczowego.

Zadanie 0.
D o  profilaktyki  szpitalnego  zakażenia  układu  moczowego  NIE
należy:

A.  założenie cewnika z zachowaniem zasad aseptyki,
B . właściwe  umieszczenia  zbiornika  na  mocz  (poniżej

pęcherza moczowego),
C.  właściwe opróżnianie worka na mocz (kran w dnie worka),
D . stosowanie  cewnika  o  jak  największej  średnicy  w  celu

łatwiejszego odpływu moczu.

Zadanie 0.
Pałeczki  z  rodzaju  Salmonella  są  jedną  z  głównych  przyczyn
zatruć  pokarmowych  oraz  biegunek  u  dzieci.  Objawy  chorobowe
występują w następującym okresie od zakażenia:

A.  od 1 do 2 godzin,
B.  od 3 do 5 godzin,
C.  od 8 do 24 godzin,
D.  od 48 do 72 godzin.

Zadanie 0.
Brudna bielizna w oddziale, przed transportem do prania powinna
być:

A.  wstępnie zdezynfekowana,
B.  naprawiona i poskładana,
C.  spłukana z zanieczyszczeń,
D.  zapakowana, opisana i przechowywana jak najkrócej.



Zadanie 0.
Sprzątanie sal i operacyjnej po zabiegu operacyjnym rozpoczynamy
od:

A.  odsunięcia od ścian sprzętów ruchomych,
B.  dezynfekcji ścian i innych powierzchni pionowych,
C.  mycia dezynfekcyjnego stołu operacyjnego,
D.  usunięcia z sali odpadów i brudnej bielizny.

Zadanie 0.
Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B osób
w szczególny sposób narażonych na zakażenie powinno obejmować:

A.  nosicieli antygenu HBs,
B.  osoby z otoczenia nosicieli antygenu HBs,
C.  dzieci rozpoczynające naukę w szkole,
D . osoby  zatrudnione  przy  produkcji  i  dystrybucji

żywienia.

Zadanie 0.
Zapadalność jest to liczba:

A . nowych przypadków choroby, zaistniałych w analizowanym
czasie,

B.  osób chorych w okresie badanym,
C.  osób chorych w danym momencie,
D . nowych  przypadków  choroby  pomniejszona  o  l iczbę  osób

chorych w danym czasie.

Zadanie 0.
D o okołooperacyjnego zapalenia płuc dochodzi w wyniku sekwencji
zdarzeń,  które  można  podzielić  na  różne  rodzaje  mechanizmów.
Mechanizm inhalacyjny jest związany z:

A . wniknięciem  czynnika  zakaźnego  przeniesionego  ze
sprzętu anestezjologicznego oraz przez personel,

B . przedostaniem się do dolnych dróg oddechowych materiału
kolonizującego żołądek lub jamę ustno-gardłową,

C.  przeniesieniem zakażenia drogą krwi,
D.  wniknięciem czynnika zakaźnego podczas wypadku, urazu.

Zadanie 0.
Wystąpienie wstrząsu toksycznego jest efektem działania:

A.  koagulazy,
B.  hialuronidazy,
C.  TSST,
D.  eksfoliatyny.



Zadanie 0.
Z e  względu  na  możliwość  wystąpienia  zapalenia  wsierdzia  u
pacjentów  po  wszczepieniu  protez  zastawkowych  serca,  należy
bardzo szybko rozpoznawać i właściwie leczyć między innymi:

A.  zapalenie zatok obocznych nosa,
B.  ropne zakażenia skóry,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Personel  sprzątający  wprowadzony  na  salę  operacyjną  przed
rozpoczęciem procesu sprzątania powinien być traktowany jako:

A.  septyczny,
B.  brudny,
C.  czysty,
D.  nie podlegający zasadom higieny bloku operacyjnego.

Zadanie 0.
Najlepszą próbką moczu do mikrobiologicznego posiewu jest mocz:

A.  z pierwszej porannej mikcji, z pierwszego strumienia,
B.  z pierwszej porannej mikcji, ze środkowego strumienia,
C.  pobrany w dowolnej porze dnia, z pierwszego strumienia,
D . pobrany  w  dowolnej  porze  dnia,  ze  środkowego

strumienia.

Zadanie 0.
Jaką  czynność  należy  wykonać  u  pacjenta  z  cewnikiem
naczyniowym,  u  którego  nagle  pojawi  s ię  gorączka,  z łe
samopoczucie,  dreszcze  i  spadek  ciśnienia  tętniczego,  gdy
podejrzewamy bakteriemię?

A.  monitorować ciśnienie tętnicze krwi co 6 godzin,
B . usunąć  cewnik,  wykonać  badania  bakteriologiczne  i

włączyć leczenie,
C.  w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
D.  wyłącznie zmienić opatrunek.

Zadanie 0.
U  chorych  leczonych  w  oddziałach  intensywnej  terapii  najwyższe
jest ryzyko wystąpienia:

A.  szpitalnego zapalenia płuc,
B.  zakażenia miejsca operowanego,
C.  sepsy,
D.  zakażenia skóry i tkanek miękkich.



Zadanie 0.
Po zakażeniu HAV:

A . występuje  stan  nosicielstwa  ale  nie  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby,

B . nie  występuje  stan  nosicielstwa  ani  nie  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby,

C . występuje  stan  nosicielstwa  oraz  przewlekłe  wirusowe
zapalenie wątroby,

D . nie  występuje  stan  nosicielstwa  ale  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby.

Zadanie 0.
Źródłem  zakażenia  może  być  organizm  ludzki  lub  zwierzęcy,  w
którym:

A.  są drobnoustroje chorobotwórcze,
B.  drobnoustroje chorobotwórcze rozmnażają się,
C . drobnoustroje  z  organizmu  dostają  się  do  środowiska,

gdzie mogą zakażać kolejne organizmy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Miejsca  najczęściej  ulegające  zakażeniu  u  noworodków
donoszonych to:

A.  miejsca związane z nakłuwaniem i kaniulacją naczyń,
B.  skóra, błona śluzowa jamy ustnej, spojówki i pępek,
C.  płuca, jelita i pępek,
D.  skóra, jelita i kości.

Zadanie 0.
U  pacjenta  przewlekle  dializowanego  -  dotychczas
seronegatywnego -  uzyskano dodatnie  wyniki  testów na  obecność
antygenu  HBs.  Jakie  działania  powinien  podjąć  personel  stacji
dializ?

A . weryfikację  oznaczenia  (np.  potwierdzenia  testem  PCR)  i
zgłoszenie  zachorowania  do  państwowego  powiatowego
inspektora sanitarnego,

B . przeniesienie  pacjenta  na  odpowiednie  dla  danego  typu
patogenu stanowisko dializacyjne,

C.  stosować tylko dializator jednorazowy,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
W  przypadku  zakażenia  podskórnej  kieszeni,  w  której  znajduje
się rozrusznik należy:

A . usunąć  rozrusznik  i  umieścić  nowy  w  nowym  miejscu,
stosować antybiotykoterapię,

B.  pozostawić rozrusznik, włączyć antybiotyk,
C . usunąć  stary  rozrusznik,  nowy  umieścić  w  miejsce

starego, włączyć antybiotyk,
D . usunąć  stary  rozrusznik,  nowy  umieścić  w  miejsce

starego.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  zakażeń  notowanych  u  pacjentów
hospitalizowanych należy szpitalne zakażenie:

A.  krwi,
B.  płuc,
C.  układu moczowego,
D.  miejsca operowanego.

Zadanie 0.
Głównym  czynnikiem  sprzyjającym  późnemu  pooperacyjnemu
zapaleniu płuc wywołanemu przez pałeczki Pseudomonas aeruginosa
u chorych sztucznie wentylowanych jest:

A . kolonizacja  drobnoustrojami  aparatury  do  sztucznej
wentylacji (nawilżacze, nebulizatory),

B . leczenie  chorych  antybiotykami  o  szerokim  spektrum
działania, kortykoterapia,

C . aspiracja  własnych  drobnoustrojów  bytujących  w
nosogardzieli i jamie ustnej,

D . występowanie zmian chorobowych w obrębie dłoni u osób,
które  odsysają  wydzielinę  z  drzewa  oskrzelowego
chorego.

Zadanie 0.
Źródłem zapalenia  otrzewnej  u  chorych dializowanych najczęściej
są :

A.  bakterie,
B.  grzyby,
C.  wirusy,
D.  wirusy i grzyby.

Zadanie 0.
W profilaktyce odleżyn NIE należy stosować:

A.  częstego mycia miejsc skóry narażonej na zabrudzenia,
B.  częstej zmiany pozycji ciała,
C.  środków natłuszczających skórę,
D.  nacierania skóry spirytusem.



Zadanie 0.
Izolację  w  Oddziale  Intensywnej  Terapii  (OIT)  bezwzględnie
należy zastosować wobec:

A . młodej  osoby  przyjętej  z  zakładu  pracy  z  nagłym
zatrzymaniem krążenia (NZK),

B . osoby  po  przeszczepie  wątroby  przyjętej  z  oddziału
chirurgicznego z powodu niewydolności krążenia,

C . pacjenta  przyjętego  z  domu  z  narastającym  obrzękiem
płuc,

D . pacjenta  przyjętego  z  domu  z  podejrzeniem  zawału
mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Zakażenie miejsca operowanego obejmujące narządy i jamy ciała -
w przypadku, gdy nie wprowadzono implantu rozwija s ię w okresie
do:

A.  30 dni od operacji,
B.  60 dni od operacji,
C.  6 miesięcy od operacji,
D.  12 miesięcy od operacji.

Zadanie 0.
Odcewnikowe bakteriemie szpitalne są najczęściej wywołane przez
następujące patogeny:

A.  Staphylococcus epidermidis,
B.  Streptococcus pyogenes,
C.  Escherichia coli,
D.  Haemophilus influenzae.

Zadanie 0.
CDC  (Center  for  Disease  Control  and  Prevention)  zaliczyło  do
chorób wskaźnikowych dla AIDS:

A.  gruźlicę,
B.  biegunki rotawirusowe,
C.  zakażenia meningokokowe,
D.  ospę wietrzną.

Zadanie 0.
Zgorzel  gazowa  jest  zespołem  infekcyjnym  o  ciężkim  przebiegu
klinicznym.  W  przeważającej  części  czynnikiem  etiologicznym
zgorzeli gazowej jest:

A .  Clostridium perfringens,
B.  Clostridium hystolyticum,
C.  Clostridium septicum,
D.  Clostridium carnis.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  definicją  klas  czystości  pola  operacyjnego,  Klasa  I I I
(skażone) określa:

A . ranę  operacyjną,  w  której  nie  dochodzi  do  styczności  ze
zmianami zapalnymi oraz do otwarcia układu oddechowego,
pokarmowego, płciowego, moczowego,

B . ranę  operacyjną,  w  której  dochodzi  do  otwarcia  układu
oddechowego,  pokarmowego,  płciowego,  moczowego  w
stopniu kontrolowanym, bez nadmiernego skontaminowania
pola operacyjnego,

C . otwarte,  świeże  rany  powypadkowe,  operacje  bez
zachowania  zasad  sterylności  (np.  otwarty  masaż  serca)
lub  ze  znacznym  wyciekiem  treści  z  przewodu
pokarmowego,  oraz  w  przypadku,  gdy  dochodzi  do
styczności z ostrymi, nieropnymi zmianami zapalnymi,

D . stare  rany  pourazowe  z  martwymi  fragmentami  tkanek,
oraz  gdy  dochodzi  do  styczności  z  aktywnym  stanem
zapalnym lub perforacją jelit.

Zadanie 0.
U NIESZCZEPIONEJ przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
pielęgniarki,  która  zakuła  się  igłą  od  pacjenta  z  dodatnim
antygenem HBs (+) należy przeprowadzić:

A .  uodpornienie czynne,
B.  uodpornienie bierne,
C.  uodpornienie czynno-bierne,
D.  podać preparaty nieswoiście zwiększające odporność.

Zadanie 0.
D o  najważniejszych  czynników  ryzyka  zakażenia  laseczką
beztlenową Clostridium difficile należą:

A.  spożywanie drobiu, jaj nieznanego pochodzenia,
B . spożywanie  mleka  lub  produktów  mlecznych,  ciast

nieznanego pochodzenia,
C.  spożywanie przeterminowanych konserw,
D . zaawansowany  wiek  chorego,  antybiotykoterapia,

hospitalizacja.

Zadanie 0.
Najwyższym ryzykiem zakażenia obarczone jest  założenie cewnika
centralnego do żyły:

A.  szyjnej wewnętrznej,
B.  głównej górnej,
C.  podobojczykowej,
D.  udowej.



Zadanie 0.
Bezpośrednio po oparzeniu rana jest kolonizowana przez:

A . ziarenkowce  Gram(+)  np.  Staphylococcus  lub
Streptococcus pyogenes,

B.  pałeczki Gram(-),
C.  drożdzaki np. Candida albicans,
D.  laseczki np.Clostridium perfringens.

Zadanie 0.
Właściwością  nadającą  pałeczkom  Escherichia  col i
uropatogenność, jest:

A .  działanie toksyny polisacharydowej,
B.  działanie enterotoksyny ciepłochwiejnej,
C.  działanie enterotoksyny ciepłostałej,
D.  posiadanie przez nie fimbrii.

Zadanie 0.
W  diagnostyce  zakażeń  wirusem  cytomegalii  (CMV)  wykorzystuje
się:

A .  wykrywanie swoistych przeciwciał klasy IgM,
B.  wykrywanie antygenu wirusowego w moczu, ślinie, krwi,
C . wykrywanie  ciałek  wtrętowych,  tzw.  "sowich  oczu"  w

wycinkach, płynach ustrojowych i tkankach,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Wtórne zapalenie otrzewnej rozwija się:

A .  bez wyraźnego źródła zakażenia,
B . w  wyniku  masowego  przedostania  się  drobnoustrojów  z

jelita lub dróg moczowo-płciowych do jamy otrzewnej,
C.  po antybiotykoterapii,
D.  w wyniku zakażenia rotawirusem.

Zadanie 0.
Większość zakażeń miejsca operowanego to zakażenia:

A.  powierzchowne,
B.  głębokie,
C.  narządów,
D.  jam ciała.



Zadanie 0.
Drobnoustroje  odpowiedzialne  za  szpitalne  zapalenie  płuc  mogą
pochodzić  ze  źródeł  endogennych  lub  egzogennych.  Źródła
endogenne to:

A.  aparatura,
B.  flora kolonizująca pacjenta,
C.  inny chory,
D.  personel medyczny oddziału.

Zadanie 0.
Namnażaniu pałeczek Legionella pneumophila sprzyja:

A.  właściwa konserwacja urządzeń do klimatyzacji wodnej,
B.  opróżnianie używanych klimatyzatorów wodnych,
C . regularne  usuwanie  osadu  i  kamienia  z  kranów,

pryszniców,
D . stosowanie wody wodociągowej w urządzeniach do terapii

oddechowej.

Zadanie 0.
W  ciężkich,  zagrażających  życiu  infekcjach  najważniejsze  w
otrzymaniu wyniku badania mikrobiologicznego jest:

A .  szybkość otrzymania wyniku,
B.  wykonanie badania kilkoma metodami,
C.  potwierdzenie wyniku dodatkowo w innym laboratorium,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Pierwszym  w  świecie  pełnym  programem  ciągłego  nadzoru  nad
zakażeniami,  opartym  na  profesjonalnych  zespołach  kontroli
zakażeń jest:

A .  NNIS,
B.  APIC,
C.  SHEA,
D.  ICARE.

Zadanie 0.
Najważniejszym  na  świecie  centrum  badań  nad  występowaniem  i
profilaktyką chorób, w tym również zakażeń szpitalnych, jest:

A .  PTZS,
B.  ECDC,
C.  CDC,
D.  WHO.



Zadanie 0.
Zasadniczym  elementem  każdego  standardu,  w  tym  standardu
higienicznego  są  kryteria,  czyli  mierniki,  które  stanowią
podstawę jego oceny. Są to kryteria:

A.  struktury i wyniku,
B.  struktury, procesu i wyniku,
C.  procesu, wyniku i wartościowania,
D.  struktury, rezultatu i doskonałości.

Zadanie 0.
Z a  przeprowadzenie  przez  lekarza  zakładowego  badania
profilaktycznego  oraz  za  przeszkolenie  pracownika  w  zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada w szpitalu:

A.  specjalista ds. epidemiologii,
B .  pielęgniarka poradni profilaktycznej,
C.  specjalista ds. BHP,
D.  pracodawca.

Zadanie 0.
Bakterie,  które  mogą  zostać  wykorzystane  jako  broń  biologiczna,
to :

A.  Coxiella burnetti,
B.  Francisella tularemis,
C.  Chlamydia psittaci,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Postępowanie  w  przypadku  wystąpienia  ogniska  epidemicznego
wymaga  przestrzegania  zasad  ograniczających  ryzyko
przeniesienia  zakażenia.  Zalecana  metoda  izolacji  pacjenta  z
objawami zakażenia skóry wywołanego przez Staphylococcus aureus
MRSA powinna uwzględniać:

A.  tylko kropelkową drogę przenoszenia zakażenia,
B . przede  wszystkim  kontaktową  drogę  przenoszenia

zakażenia,
C.  tylko powietrzno - pyłową drogę przenoszenia zakażenia,
D . tylko  powietrzno  -  kropelkową  drogę  przenoszenia

zakażenia.

Zadanie 0.
Który  z  systemów  rejestracji  zakażeń  szpitalnych  cechuje  się
wyższą czułością?

A.  system mieszany czynny i bierny,
B.  bierny,
C.  czynny,
D.  system czynny i bierny są równoważne.



Zadanie 0.
N a  podstawie  rozporządzenia  nr  851/2004  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  z  dnia  21  kwietnia  2004r.  powołano
Europejskie  Centrum  Zapobiegania  i  Kontroli  Chorób  (ECDC),
którego  jednym  z  kluczowych  zadań  jest  zwiększenie  ochrony
przed chorobami zakaźnymi oraz działania na rzecz wzmocnienia i
rozwoju  nadzoru  epidemiologicznego.  Centrum  oficjalnie
rozpoczęło swoją działalność:

A.  20 maja 2004 r.,
B.  20 maja 2005 r.,
C.  20 maja 2006 r.,
D.  dotychczas nie rozpoczęło działalności.

Zadanie 0.
Programy nadzoru epidemiologicznego mogą być zaklasyfikowane w
czterech  ogólnych  kategoriach:  nadzór  bierny,  czynny,  nadzór
wybiórczy  oraz  specjalne  systemy  nadzoru.  Nadzór  wybiórczy
polega na:

A . dokonywaniu  rejestracji  przypadków  zdarzeń  względnie
częstych  w  sposób  możliwie  kompletny,  jedynie  w
wybranych  jednostkach  (szpitale,  poradnie,  gabinety
lekarskie),

B . wypełnianiu  kart  lub  formularzy  zgłoszenia  stanu
podlegającego rejestracji,

C . dokonywaniu  analizy  uczestnictwa  w  niektórych
programach zdrowia publicznego (np. eradykacji odry),

D . zgłaszaniu  raportów  o  całkowitej  l iczbie  przypadków
wysyłanych  tylko  w  sytuacji  podejrzenia  wybuchu
epidemii.

Zadanie 0.
Przyczynami oporu wobec zmian jest:

A .  duża pewność siebie,
B.  niepewność i obawy przed poniesieniem osobistej straty,
C.  precyzyjnie określony cel działania,
D.  posiadanie doświadczenia zawodowego.

Zadanie 0.
Metoda PCR stosowana jest:

A .  w diagnostyce klinicznej,
B.  w wykrywaniu genów oporności bakterii na leki,
C.  w typowaniu genetycznym drobnoustrojów,
D.  we wszystkich wymienionych.



Zadanie 0.
Monitorowanie  oddziału  po  wygaszeniu  ogniska  epidemicznego
polega na:

A.  wykonywaniu okresowych badań środowiskowych,
B . analizie  zakażeń  w  oddziale  za  miesiąc  poprzedzający

wystąpienie ogniska,
C.  wykonywaniu okresowych badań u personelu,
D . kontroli  aktualnej  sytuacji  w  oddziale  ze  zwróceniem

uwagi na zalecone zasady postępowania.

Zadanie 0.
Kwalifikacje  członków  Zespołu  Kontroli  Zakażeń  Szpitalnych
określa:

A.  Zarządzenie Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej,
B.  Zarządzenie Głównego Inspektora Sanitarnego,
C . Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  kwalifikacji

członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D.  Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  wchodząca  w  skład  zespołu  kontroli  zakażeń
zakładowych powinna posiadać następujące kwalifikacje:

A . wykształcenie  średnie  medyczne  lub  wyższe  w  dziedzinie
pielęgniarstwa,

B . specjalizację  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii,

C . jest  zatrudniona  w  zakładzie  oraz  posiada  co  najmniej
3ûletnie,  doświadczenie  w  zawodzie  pielęgniarki  lub
położnej,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
D o wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania
i zwalczania zakażeń szpitalnych jest/są obowiązani:

A .  specjalista ds epidemiologii,
B .  pielęgniarka naczelna,
C.  komitet kontroli zakażeń szpitalnych,
D . kierownicy  szpitali  lub  podmiotów  leczniczych,  w  skład

których wchodzi szpital.

Zadanie 0.
Naturalnym rezerwuarem meningokoków jest:

A .  człowiek,
B.  kleszcz,
C.  chore zwierze,
D.  środowisko chorego.



Zadanie 0.
Przyjęte  w  formie  pisemnej  oświadczenie  dotyczące  z  góry
ustalonych  reguł,  czynności  i  warunków,  które  są  mierzalne,
możliwe  do  osiągnięcia  w  kontroli  zakażeń  oraz  sankcjonowane
przez osobę cieszącą się autorytetem to:

A.  instrukcje,
B.  procedury,
C.  wytyczne,
D.  standardy.

Zadanie 0.
Odpady  medyczne  zwane  dalej  äodpadami  specjalnymiö  są  to
odpady:

A . niebezpieczne,  które  zawierają  żywe  mikroorganizmy  lub
ich  toksyny,  o  których  wiadomo  lub  co  do  których
istnieją  wiarygodne  podstawy  do  przyjęcia,  że  wywołują
choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów,

B . niebezpieczne,  które  zawierają  substancje  chemiczne,  o
których  wiadomo  lub  co  do  których  istnieją  wiarygodne
podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u
ludzi  lub  innych  żywych  organizmów  albo  mogą  być
źródłem skażenia środowiska,

C.  medyczne nieposiadające właściwości niebezpiecznych,
D.  niebezpieczne o ostrych końcach i krawędziach.

Zadanie 0.
Najważniejszym czynnikiem w efektywnym nadzorze nad zakażeniami
jest:

A . codzienny  kontakt  członków  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych z personelem oddziałów,

B . organizowanie  zebrań  komitetu  kontroli  zakażeń
szpitalnych raz na kwartał,

C . organizowanie  zebrań  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych jeden raz w tygodniu,

D . raportowanie  zarejestrowanych  zakażeń  i  patogenów
alarmowych.

Zadanie 0.
Według klasyfikacji odpadów powstających w placówkach ochrony
zdrowia  materiały,  które  miały  bezpośredni  kontakt  z  chorym
zakaźnie  oraz  potencjalnie  zanieczyszczone  drobnoustrojami
chorobotwórczymi muszą być traktowane jako odpady:

A.  patologiczne i anatomiczne,
B.  komunalne,
C.  zakaźne,
D.  niebezpieczne.



Zadanie 0.
Celem nadzoru epidemiologicznego jest:

A . zapobieganie  zakażeniom  oraz  wczesne  wykrywanie
przypadków ognisk epidemicznych w celu przeprowadzenia
koniecznych badań i kontroli,

B . identyfikacja  przypadków  lub  podejrzenia  zakażeń  w
danym czasie

C . określenie skuteczności stosowanych metod zapobiegania
i kontroli zakażeń,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Izolatka  w  zakładzie  opieki  zdrowotnej  zamkniętym  to  zespół
pomieszczeń, w skład, których wchodzą:

A . pomieszczenie  do  pobytu  pacjenta  o  powierzchni,  co
najmniej  12  m2,  wydzielone  pomieszczenie
higienicznoûsanitarne,

B . pomieszczenie  do  pobytu  pacjenta  o  powierzchni,  co
najmniej  8  m2,  pomieszczenie  higienicznoûsanitarne
dostępne  z  pomieszczenia  pobytu  pacjenta  oraz  śluza
umywalkowo-fartuchowa przed wejściem do pomieszczenia
pobytu pacjenta,

C . pomieszczenie do pobytu pacjenta o powierzchni minimum
8 m2 oraz śluza umywalkowo-fartuchowa przed wejściem do
pomieszczenia pobytu pacjenta,

D . pomieszczenie do pobytu pacjenta o powierzchni minimum
1 0  m2  dostępne  tylko  z  zewnątrz  budynku,  śluza
umywalkowo-fartuchowa przed wejściem do pomieszczenia
pobytu pacjenta.

Zadanie 0.
Dnia  27  września  2004  roku  w  Sztokholmie  zostało  powołane  do
życia  Europejskie  Centrum  Kontroli  i  Prewencji  Chorób.
Uzgodniono akronim nazwy nowej instytucji - obecnie jest to:

A .  EEA,
B.  ECDC,
C.  EFSA,
D.  EMCDDA.

Zadanie 0.
Nadzór nad zakażeniami szpitalnymi w szpitalu prowadzi:

A . zespół  kontroli  zakażeń  szpitalnych  przy  współudziale
pracowni mikrobiologicznej i personelu medycznego,

B.  kierownik mikrobiologii i kierownik apteki,
C.  pielęgniarka naczelna,
D.  lekarz zakładowy.



Zadanie 0.
W  szpitalu  główne  kierunki  monitorowania  bieżącej  sytuacji
epidemiologicznej obejmują wskaźniki:

A .  epidemiologiczne,
B.  kliniczne,
C.  laboratoryjne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Jeżeli  szpital  posiada  1000  łóżek,  w  zespole  kontroli  zakażeń
szpitalnych powinno być zatrudnionych, co najmniej:

A .  3 pielęgniarki epidemiologiczne,
B.  4 pielęgniarki epidemiologiczne,
C.  5 pielęgniarek epidemiologicznych,
D.  6 pielęgniarek epidemiologicznych.

Zadanie 0.
W  przypadku,  gdy  doszło  do  kontaktu  materiału  zakaźnego  lub
potencjalnie zakaźnego ze śluzówkami należy niezwłocznie:

A . kilkakrotnie  przepłukać  błony  śluzowe  i  spojówki  wodą
lub 0,9% NaCl,

B . przepłukać  błony  śluzowe  i  spojówki  wodą,  a  następnie
preparatem antyseptycznym,

C . przepłukać  błony  śluzowe  i  spojówki  0,9%  NaCl,  a
następnie preparatem antyseptycznym,

D . przepłukać błony śluzowe i  spojówki  preparatem z  grupy
antyseptyków.

Zadanie 0.
Kwalifikacje  członków  zespołu  kontroli  zakażeń  zakładowych
określone są w:

A . ustawie  z  6  września  2001r.  o  chorobach  zakaźnych  i
zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.),

B . wytycznych Ministra Zdrowia z grudnia 2004r. w sprawie
kwalifikacji  członków  zespołu  kontroli  zakażeń
zakładowych,

C . rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  21  grudnia
2004r.  w  sprawie  kwalifikacji  członków  zespołu  kontroli
zakażeń zakładowych,

D . regulaminach  organizacyjnych  zakładów  opieki
zdrowotnej.



Zadanie 0.
Wymagania  dla  materiałów  włókienniczych  przeznaczonych  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia  ze  względu  na  spełniane  przez
nie funkcje dotyczą tych samych parametrów:

A . odporności na przenikanie mikroorganizmów na sucho i na
mokro,

B . braku  cząstek  zanieczyszczających  materiał,  które  mogą
być uwolnione w wyniku działania mechanicznego,

C.  odporności na przesiąkanie cieczy,
D.  wymienionych w punktach A, B, i C.

Zadanie 0.
Wykonywanie  zawodu  pielęgniarki  posiadającej  tytuł  specjalisty
w  dziedzinie  pielęgniarstwa  epidemiologicznego  polega  na
realizacji zadań w zakresie:

A .  profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych,
B . ciąży,  porodu  i  połogu  mający  na  celu  zabezpieczenie

zdrowia  ciężarnej,  rozwijającego  się  dziecka  i  całej
rodziny,

C . rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych pacjenta przed
i  po  zabiegu  operacyjnym,  planowanie  opieki
pielęgniarskiej w okresie przed i pooperacyjnym,

D . wspierania  pacjenta  i  jego  rodziny  w  chorobie  i
niepełnosprawności.

Zadanie 0.
W  jakim  terminie  należy  przekazać  do  państwowego  powiatowego
inspektora  sanitarnego  roczny  raport  o  zakażeniach  szpitalnych
i drobnoustrojach alarmowych?

A.  do 31 grudnia za rok, w którym jest sporządzany,
B.  do 31 stycznia następnego roku za rok poprzedni,
C.  do 15 stycznia następnego roku za rok poprzedni,
D.  do końca I kwartału następnego roku za rok poprzedni.

Zadanie 0.
Bakteria  lub  inny  drobnoustrój  wyhodowany  bezpośrednio  z
materiału  klinicznego  na  podłożu  mikrobiologicznym  jest
określany jako:

A.  izolat,
B.  szczep,
C.  klon,
D.  genom.



Zadanie 0.
Jaki jest główny cel izolacji zakaźnie chorych w szpitalu?

A.  ograniczenie kontaktu pacjenta z innymi pacjentami,
B . zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń w warunkach

szpitalnych  poprzez  odizolowanie  źródła  infekcji  i
przerwanie dróg przenoszenia zakażenia,

C.  zapewnienie pacjentowi komfortu pobytu w szpitalu,
D . odosobnienie  pacjenta  w  celu  obserwacji  rozwoju

choroby.

Zadanie 0.
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  rejestrów  zakażeń
zakładowych  oraz  raportów  o  występowaniu  tych  zakażeń  NIE
zawiera:

A.  sposobu prowadzenia rejestrów zakażeń zakładowych,
B . sposobu  prowadzenia  nadzoru  epidemiologicznego  w

oddziale zabiegowym,
C . sposobu  sporządzania  raportów  o  występowaniu  tych

zakażeń,
D.  trybu przekazywania raportów.

Zadanie 0.
Obecnie celem programów szczepień ochronnych jest:

A .  zapobieganie chorobom zakaźnym,
B.  eliminacja choroby zakaźnej,
C.  eradykacja choroby zakaźnej,
D . zapobieganie,  eliminacja  oraz  eradykacja  chorób

zakaźnych.

Zadanie 0.
Najwyższe  wymagania,  co  do  barierowości  dla  materiałów  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia,  szczególnie  dla  wyrobów  o
wysokim poziomie ochrony, dotyczą:

A.  przepuszczalności powietrza,
B.  przenikania pary wodnej,
C.  powierzchni krytycznej,
D.  jednorazowego użytku.

Zadanie 0.
Istotnym  elementem  antybiotykoterapii  celowanej  jest  przede
wszystkim wartość MIC, która określa:

A.  maksymalne stężenie hamujące,
B.  czas leczenia,
C.  najmniejsze stężenie bakteriobójcze,
D.  najmniejsze stężenie hamujące.



Zadanie 0.
Jaki  akt  prawny  w  Polsce  klasyfikuje  odpady,  w  tym  odpady
medyczne na grupy?

A.  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
B . rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  września

2001 r. w sprawie katalogu odpadów,
C . ustawa z dnia 6 września 2001 r . o chorobach zakaźnych

i zakażeniach,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Nieswoista  profilaktyka  zakażeń  krwiopochodnych  polega  między
innymi na:

A . myciu  i  dezynfekcji  rąk,  używaniu  odzieży  ochronnej
oraz rękawic medycznych,

B . badaniu  obecności  antygenu  HBs  u  pacjenta  przed
wykonaniem  u  niego  zabiegów  obarczonych  ryzykiem
ekspozycji na materiał zakaźny i potencjalnie zakaźny,

C . podaniu  szczepionki  przeciw  wirusowemu  zapaleniu
wątroby typu B,

D . podaniu  swoistej  immunoglobuliny  przeciw  wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B.

Zadanie 0.
Właściwości  biologiczne  wirusa  zapalenia  wątroby  typu  B
pozwalają  utrzymać  zdolność  do  zakażenia  przy  następującej
ilości krwi:

A .  0,01 ml krwi,
B.  0,0001 ml krwi,
C.  0,00001 ml krwi,
D.  0,001 ml krwi.

Zadanie 0.
Obowiązek  przesyłania  do  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej
formularzy  zgłoszeń  dodatnich  wyników  badań  laboratoryjnych  w
kierunku  biologicznych  czynników  chorobotwórczych  takich  jak
Clostridium  botulinum,  Clostridium  perfringens,  Neisseria
meningitidis spoczywa na:

A.  pielęgniarce epidemiologicznej,
B.  lekarzu epidemiologu,
C.  dyrektorze szpitala,
D.  kierowniku laboratorium wykonującego badania.



Zadanie 0.
Minister  Zdrowia  powołał  do  wydawania  certyfikatu
akredytacyjnego dla szpitali:

A .  Centrum Monitorowania Jakości,
B.  Radę,
C.  Pełnomocnika ds. Akredytacji,
D.  Specjalistę Krajowego.

Zadanie 0.
N a możliwość wystąpienia zakażenia podczas ekspozycji zawodowej
pielęgniarki, położnej wpływa/ją:

A.  rodzaj ekspozycji,
B.  głębokość rany,
C.  poziom wiremii u osoby będącej źródłem ekspozycji,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Najbardziej niebezpiecznym źródłem zakażenia wirusami HBV, HCV
jest/są:

A.  wymiociny,
B.  płyn otrzewnowy,
C.  wydzielina pochwowa,
D.  krew.

Zadanie 0.
Istotne elementy bezpiecznej pracy personelu medycznego to:

A . wprowadzenie  wewnętrznych  procedur  prawidłowego
postępowania  w  trakcie  pracy  i  po  je j  zakończeniu  oraz
wyznaczenie  osoby,  która  nadzorowałaby  przestrzeganie
wprowadzonych zasad,

B . dostępność środków ochrony indywidualnej na stanowisku
pracy,

C . edukacja  o  drogach  zakażenia  i  ich  eliminacji,  która
prowadzi  do  przezwyciężenia  złych  nawyków  i  niechęci
pracowników do zmian,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
HBV może przetrwać na przedmiotach, meblach i w pomieszczeniach
zabrudzonych krwią i płynami ustrojowymi i nadal może stanowić
źródło zakażenia przez:

A.  kilka minut,
B.  kilka godzin,
C.  co najmniej 1 tydzień,
D.  nieokreślony czas.



Zadanie 0.
Pełne porozumienie w procesie komunikacji, uwarunkowane jest:

A .  zachowaniami asertywnymi,
B . zgodnością  intencji  nadawcy  i  ich  interpretacji  przez

odbiorcę,
C.  partnerskim stylem komunikacji,
D.  plastycznością zachowań komunikacyjnych.

Zadanie 0.
Skuteczne radzenie sobie ze stresem, uwarunkowane jest:

A .  czynnikami osobowościowymi,
B.  stopniem otrzymanego wsparcia społecznego,
C . nabytą  umiejętnością  radzenia  sobie  w  sytuacjach

trudnych,
D.  wszystkimi wymienionymi.

Zadanie 0.
Metoda kształcenia to:

A . systematycznie  stosowany  sposób  postępowania
pozwalający osiągnąć cel,

B . postępowanie  zmierzające  do  uzyskania  informacji,  czy
cele zostały osiągnięte,

C.  sposób postępowania z uczniem, wychowankiem,
D.  sposób realizacji zajęć teoretycznych.

Zadanie 0.
Zastosowanie w kształceniu metod problemowych umożliwia:

A . skuteczne pamięciowe opanowanie bardzo wielu informacji
z różnych dziedzin,

B . utrwalenie  umiejętności  motorycznych  umożliwiających
wysoką jakość pracy,

C . nabywanie  umiejętności  analizy,  syntezy,  oceny  i
rozwiązywania problemów,

D . doskonalenie  umiejętności  nawiązywania  kontaktów  i
aktywnego słuchania.

Zadanie 0.
Rodzina  jako  instytucja  społeczna  pełni  określone  funkcje  wobec
swoich  członków.  Realizując  poszczególne  funkcje,  rodzina
odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu zachowań związanych z
promocją  zdrowia,  profilaktyką,  leczeniem  i  rehabilitacją.  W
leczeniu członków rodziny podstawowe znaczenie ma funkcja:

A.  emocjonalno-ekspresyjna,
B.  socjalizacyjna,
C.  opiekuńczo-zabezpieczająca,
D.  materialno-ekonomiczna.



Zadanie 0.
Klasyczny model opieki szpitalnej jest nastawiony na:

A . zapewnienie  opieki  osobom  przebywającym  w  placówce
zamkniętej,

B.  leczenie ostrych stanów choroby,
C.  rehabilitację i usprawnianie pacjentów,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Z a  podstawowe  prawo  moralne,  wynikające  z  prawa  naturalnego
uznaje się zasadę:

A.  afirmacji godności osobowej,
B.  sprawiedliwości,
C.  dobroczynności,
D.  odpowiedzialności.

Zadanie 0.
Obowiązująca  ustawa  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej  została
uchwalona:

A.  15 kwietnia 2011r.,
B.  15 lipca 2011r.,
C.  1 lipca 2011r.,
D.  29 października 2003r.

Zadanie 0.
Stanowisko pracy opisują trzy ważne elementy:

A.  zadania, odpowiedzialność i dostęp do zasobów,
B.  zadania, odpowiedzialność i sposób wynagradzania,
C.  obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia,
D . odpowiedzialność,  uprawnienia  i  ponoszenie

odpowiedzialności.

Zadanie 0.
Podstawowym  aktem  prawnym,  na  którym  opiera  się  gospodarka
finansowa  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej
jest:

A .  Ustawa o działalności leczniczej,
B.  Ustawa budżetowa,
C.  Kodeks cywilny,
D.  Kodeks handlowy.



Zadanie 0.
Które,  wybrane  wskaźniki  jakości  dotyczą  struktury  zakładu
leczniczego?

A.  odpowiednia liczba wykwalifikowanego personelu,
B.  sprawność reagowania na nieprzewidziane sytuacje,
C.  zakażenia szpitalne,
D.  ogólny średni czas pobytu pacjenta w szpitalu.

Zadanie 0.
Do pomocniczych funkcji systemu ochrony zdrowia zalicza się:

A .  działalność naukowo-badawczą,
B.  opiekę medyczno-społeczną,
C.  rehabilitację,
D.  swoiste zapobieganie chorobom.

Zadanie 0.
Kto  jest  płatnikiem  za  świadczenia  zdrowotne  udzielone  w
podstawowej opiece zdrowotnej dla osób ubezpieczonych?

A.  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 0.
Dla  usprawnienia  organizacji  świadczenia  usług  zdrowotnych  w
Polsce  ustalono  ich  wielopoziomowość.  Największy  udział  w
kształtowaniu zdrowia społeczeństwa przypisuje się opiece:

A.  wysokospecjalistycznej,
B.  specjalistycznej,
C.  podstawowej,
D.  przedpodstawowej.

Zadanie 0.
Polityka  społeczna  i  polityka  zdrowotna  realizują  wspólne  cele
dotyczące:

A . działania  na  rzecz  długiego  życia  i  dobrego  zdrowia
całej populacji,

B .  bezpieczeństwa socjalnego i ochrony socjalnej,
C.  ochrony zdrowia w środowisku pracy,
D . sposobu  organizowania  instytucji  wchodzących  w  skład

systemu zdrowotnego.



Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  w  okolicy  lędźwiowej  podczas  pochylania  się  do
przodu oraz bóle łydek podczas spacerów. Podczas badania zwraca
uwagę  ochłodzenie  kończyn  dolnych.  W  wywiadzie  istotne  będzie
pytanie o:

A.  sposób odżywiania pacjenta,
B.  palenie tytoniu,
C.  występowanie miażdżycy w rodzinie,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1° C, akcja serca przyśpiesza o:

A.  5 uderzeń na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Dokonując  oceny  zaburzeń  mowy  u  pacjenta  zwrócono  uwagę  na
nieprawidłowe  wymawianie  głosek  wargowych  (p,  b )  i  językowych
(d ,  t ) .  Polecono,  aby  pacjent  napisał  wyrazy  zawierające  ww.
głoski. Nie stwierdzono żadnych błędów. Opisany obraz przemawia
za:

A.  dysfonią,
B.  palilalią,
C.  dyzartrią,
D.  dysprosodią.



Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.
Wskaż  FAŁSZYWE  twierdzenie  dotyczące  anatomii  układu
oddechowego:

A.  szczyty płuc znajdują się 5 cm powyżej obojczyka,
B . płat  środkowy  płuca  prawego  jest  dostępny  w  badaniu

fizykalnym z przodu i z boku klatki piersiowej,
C.  płuco lewe ma dwa płaty,
D.  podczas wdechu przepona unosi się ku górze.

Zadanie 0.
Podczas  badania  palpacyjnego  przepukliny  pachwinowej,  pacjent
powinien przyjąć pozycję:

A .  stojącą,
B.  siedzącą,
C.  leżącą płaską,
D.  leżącą półwysoką.

Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.

Zadanie 0.
Spirometria  jest  badaniam  dodatkowym  wykorzystywanym
najczęściej w diagnostyce:

A.  gruźlicy,
B.  astmy oskrzelowej,
C.  zapalenia płuc,
D.  odmy opłucnowej.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.



Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Język  pacjenta  pokryty  jest  grubą  warstwą  białego  nalotu,  który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

A.  infekcję drożdżakową,
B.  aftowe zapalenie jamy ustnej,
C.  leukoplakię,
D.  język geograficzny.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku:

A.  nacieku zapalnego płuc,
B.  guza płuc,
C.  marskości płuca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.



Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 0.
W  stawie  kolanowym  fizjologicznie  można  wykonać  następujące
ruchy:

A.  zginania i prostowania,
B.  pronacji i supinacji,
C.  odwodzenia i przywodzenia,
D.  rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
Pierwszoplanowym  postępowaniem  u  pacjenta  po  epizodzie
tonięcia, jest:

A .  udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji,
B .  osuszenie pacjenta,
C.  dążenie do przywrócenia normotermii,
D.  wykonanie bezpośredniego masażu serca.

Zadanie 0.
Który  zakres  znaczeniowy  terminu  opieka  jest  najbardziej
wyczerpujący?

A.  szacunek, pielęgnowanie, wspieranie,
B.  ochrona, ostrożność,
C.  niepokój o kogoś, czujność,
D.  leczenie, nadzór, ochrona.

Zadanie 0.
Neuman wprowadziła do pielęgniarstwa pojęcie:

A .  samoopieki,
B.  adaptacji,
C.  stresu i radzenia sobie z nim,
D.  holizmu.



Zadanie 0.
W  badaniach  porównawczych  jako  techniki  badawcze  stosujemy
łącznie:

A.  ankietę, badanie dokumentacji,
B.  wywiad i obserwację,
C . ankietę,  wywiad,  badanie  dokumentacji,  obserwację,

techniki audiowizualne,
D.  techniki audiowizualne.

Zadanie 0.
Metoda badawcza podwójnie ślepej próby polega na tym, że osoby:

A . otrzymujące  i  prowadzące  zabieg  nie  wiedzą  co
otrzymują,

B.  otrzymujące i oceniające zabieg wiedzą co otrzymują,
C.  otrzymujące zabieg nie wiedzą co otrzymują,
D.  otrzymujące i prowadzące zabieg wiedzą co otrzymują.

Zadanie 0.
Jakim Stowarzyszeniem jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie?

A.  charytatywnym,
B.  kulturalno-oświatowym,
C.  naukowym,
D.  zawodowym.

Zadanie 0.
Podstawowe zasady etyczne pracy pielęgniarki/położnej, to:

A .  szacunku dla osoby, dobroczynności i niekrzywdzenia,
B.  sprawiedliwości i odpowiedzialności,
C.  wszystkie powyższe,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Dane  badanych  2500  pacjentów  zapisano  w  komputerowej  bazie
danych.  Zestaw  danych  zapisanych  w  takiej  bazie  dotyczących
jednego pacjenta nazywany jest:

A .  polem,
B.  rekordem,
C.  plikiem,
D.  dokumentem.



Zadanie 0.
W  pewnym oddziale szpitalnym, w czasie trzech miesięcy (90 dni)
hospitalizowano  łącznie  270  pacjentów.  W  oddziale  znajduje  s ię
4 5  łóżek.  Jaki  jest  średni  czas  hospitalizacji  pacjenta  na  tym
oddziale?

A.  3 dni,
B.  6 dni,
C.  15 dni,
D.  18 dni.

Zadanie 0.
LAN, to:

A.  jeden z protokołów połączeniowych,
B.  arkusz kalkulacyjny,
C.  język programowania,
D.  rodzaj sieci komputerowej.



PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
TEST NR 141610
GRUPA 1
Zadanie 0.
Streptococcus pyogenes należy do:

A.  grupy paciorkowców alfa - hemolizujących,
B.  grupy paciorkowców beta - hemolizujących,
C.  paciorkowców z grupy C,
D.  żadnej z wyżej wymienionych grup.

Zadanie 0.
Z a  chorobotwórczość  gronkowców  koagulazo  -  ujemnych  (CNS)
odpowiedzialna jest przede wszystkim zdolność:

A.  do wytwarzania toksyn,
B.  do przetrwania w środowisku,
C.  do niszczenia komórek fagocytów,
D . wytwarzania zewnątrzkomórkowego śluzu uczestniczącego w

tworzeniu biofilmu na powierzchni tworzyw.

Zadanie 0.
Pojęciem "śmiertelność" określamy:

A . l iczbę  zgonów zaistniałych w badanej  populacji  w  danym
czasie,

B . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,

C . l iczbę  nowych  zgonów  zaistniałych  w  analizowanym
czasie,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
D o  obszarów  ciała  na  stałe  skolonizowanych  florą  fizjologiczną
należą:

A.  spojówki, szyjka macicy,
B . cewka  moczowa,  oskrzeliki,  górny  i  dolny  odcinek

przewodu pokarmowego,
C.  błony śluzowe górnych dróg oddechowych,
D.  krtań, tchawica, oskrzela, pęcherz moczowy.

Zadanie 0.
W  ramach  nadzoru  epidemiologicznego,  rzadkie  i  niebezpieczne
choroby zakaźne muszą być  zgłaszane przez  polskie  Ministerstwo
Zdrowia do:

A.  UNAIDS-organizacji zajmującej się AIDS,
B.  ONZ-Organizacji Narodów Zjednoczonych,
C.  RADY EUROPY,
D.  WHO-Światowej Organizacji Zdrowia.



Zadanie 0.
Pojęcie  składające  się  z  elementów:  źródło  zakażenia,  droga
przenoszenia zarazków, wrota zakażenia, to inaczej:

A .  łańcuch epidemiczny,
B.  droga translokacji,
C.  łańcuch zarazek - żywiciel,
D.  łańcuch sanitarny.

Zadanie 0.
Najliczniejsza  grupa  immunoglobulin  występująca  przede
wszystkim  w  wydzielinach  surowiczych  i  śluzowo  -  surowiczych
takich  jak  łzy,  pot,  wydzielina  dróg  oddechowych,  należy  do
przeciwciał klasy:

A.  IgA,
B.  IgG,
C.  IgM,
D.  IgE.

Zadanie 0.
D o  nieswoistych  miejscowych  przeciwinfekcyjnych  mechanizmów
obronnych organizmu ludzkiego zaliczamy:

A . pasaż  jelit,  przepływ  moczu,  zastawki  w  układzie
moczowym, nabłonek migawkowy układu oddechowego,

B . fagocytozę,  naturalne  komórki  bójcze,  komórki
pomocnicze kontrolujące stan zapalny,

C.  układ immunologiczny, limfocyty,
D.  odporność komórkową i humoralną.

Zadanie 0.
D o  ropnych  wczesnych  powikłań  zakażeń  paciorkowcowych
wywołanych  przez  Streptococcus  pyogenes  zaliczamy  między
innymi:

A.  ropień okołomigdałkowy,
B.  gorączkę reumatyczną,
C.  ostre kłębuszkowe zapalenie nerek,
D.  rumień guzowaty.



Zadanie 0.
Jaka  jest  różnica  w  zakresie  przynależności  dla  pielęgniarki
epidemiologicznej pomiędzy samorządem zawodowym pielęgniarek i
położnych a Polskim Towarzystwem Zakażeń Szpitalnych (PTZS)?

A . nie  ma  różnicy,  istnieje  prawny  obowiązek
przynależności do obydwu organów,

B . przynależność  do  samorządu  zawodowego  pielęgniarek  i
położnych jest obowiązkowa, a do PTZS dobrowolna,

C . pielęgniarka  epidemiologiczna  powinna  wyłącznie  być
członkiem PTZS,

D . przynależność  do  PTZS  jest  obowiązkowa,  natomiast  do
samorządu  zawodowego  pielęgniarek  i  położnych  jest
dobrowolna.

Zadanie 0.
Leczenie  zatrucia  toksyną  botulinową  polega  na  postępowaniu
objawowym i bardzo wczesnym podaniu:

A.  streptomycyny,
B.  wancomycyny,
C.  antytoksyny końskiej,
D.  penicyliny i klindamycyny.

Zadanie 0.
Jak  nazywa  się  obowiązkowe  odosobnienie  i  obserwacja  osoby,
zwierzęcia,  które  zetknęły  s ię  lub  mogły  zetknąć  się  z  zakaźnie
chorym  po  powrocie  z  terenów  zachorowań  na  groźne  choroby
zakaźne?

A.  kordon sanitarny,
B.  nadzór lekarza rodzinnego,
C.  kwarantanna,
D.  obserwacja podejrzanego przenosiciela.

Zadanie 0.
Do obszarów NIE skolonizowanych florą fizjologiczną należą:

A.  oskrzeliki, krew, tkanki,
B.  płyn mózgowo-rdzeniowy, zatoki boczne nosa,
C.  oskrzeliki, cewka moczowa,
D.  oskrzeliki, spojówki.

Zadanie 0.
D o mechanizmów niszczenia  drobnoustrojów przez  komórki  żerne
należą:

A.  procesy fagocytozy,
B.  mechanizmy tlenowe,
C.  mechanizmy pozatlenowe,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Zakażenie wirusem odry i świnki szerzy się głównie drogą:

A.  fekalno-oralną,
B.  kontaktów płciowych,
C.  kropelkową,
D.  przeniesienia za pośrednictwem wektora, np. komara.

Zadanie 0.
Czas, jaki upływa od momentu zakażenia organizmu człowieka do
wystąpienia pierwszych klinicznych objawów choroby to:

A.  okres inkubacji,
B.  nosicielstwo,
C.  okres zakaźności,
D.  nadkażenie.

Zadanie 0.
Ryzyko uogólnionego zakażenia spowodowanego przez grzyby rośnie
wraz z szerokim stosowaniem:

A.  antybiotykoterapii,
B.  leków immunosupresyjnych,
C.  żywienia pozajelitowego,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Kordon sanitarny to:

A . odosobnienie  i  poddanie  obowiązkowej  obserwacji
lekarskiej  zdrowych  ludzi  i  zwierząt,  którzy  zetknęli
s ię  z  chorobami lub przyjechali  z  terenów endemicznych,
na których panują choroby wysoko zakaźne,

B . zmniejszenie  i lości  drobnoustrojów  w  określonym
środowisku do tzw. bezpiecznego poziomu,

C . poddanie  obowiązkowej  obserwacji  mieszkańców  jednego
miasta lub regionu,

D . przymusowe  i  całkowite  przerwanie  wszelkiej  łączności  z
obszarem objętym epidemią określonej choroby zakaźnej.

Zadanie 0.
Z  jakim  komitetem  poza  Zespołem  Kontroli  Zakażeń  Szpitalnych
powinien ściśle współpracować i być jego członkiem mikrobiolog?

A.  wyłącznie z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych,
B.  z zespołem ds. standardów pielęgniarskich,
C.  z komitetem antybiotykoterapii,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 0.
Wąglik  jest  chorobą  zakaźną,  która  najczęściej  przebiega  w
postaci:

A .  płucnej,
B.  bakteriemii i zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych,
C.  skórnej,
D.  jelitowej.

Zadanie 0.
Drożdżaki  Candida  parapsilosis  są  odpowiedzialne  głównie  za
zakażenia:

A.  narządowe,
B.  cewników naczyniowych,
C.  układowe,
D.  płuc.

Zadanie 0.
Aktinomykoza  (promienica)  może  najczęściej  przebiegać  w
postaci:

A .  szyjno - twarzowej,
B.  jelitowej,
C.  płucnej,
D.  układowej.

Zadanie 0.
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) jest pasożytem:

A.  przewodów żółciowych,
B.  dróg moczowych,
C.  żołądka,
D.  jelita cienkiego.

Zadanie 0.
W zakażeniach latentnych, namnażanie wirusa jest zatrzymane na
pewnym  etapie  cyklu  replikacji.  Przykładem  tej  postaci
zakażenia są:

A.  wirusy ospy wietrznej i półpaśca,
B.  retrowirusy,
C.  wirusy różyczki i odry,
D.  wirusy zapalenia wątroby typu B i C.

Zadanie 0.
W  profilaktyce  i  eradykacji  chorób  zakaźnych  na  świecie
największe znaczenie mają:

A.  eliminacja chorych zwierząt,
B.  chemioprofilaktyka po ekspozycji na wirusy,
C.  ogólnoświatowe akcje deratyzacyjne,
D.  szczepienia ochronne.



Zadanie 0.
Kontrola  biologiczna  procesów  sterylizacji  parą  wodną  jest
przeprowadzana  z  wykorzystaniem  przetrwalników  następujących
mikroorganizmów:

A . Bacillus  atrophaeus  (dawniej  Bacillus  subtilis  var
niger),

B.  Bacillus stearothermophilus,
C.  Bacillus pumilus,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Optymalne  działania  przygotowawcze,  warunkujące  efekt
sterylizacji to:

A .  mycie i oczyszczanie z dezynfekcją wstępną,
B.  oczyszczanie i przeprowadzenie dezynfekcji właściwej,
C.  mycie właściwe i dezynfekcja właściwa,
D . oczyszczanie  z  dezynfekcją  wstępną  oraz  mycie  właściwe

i dezynfekcja właściwa.

Zadanie 0.
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych określa:

A.  zasady i tryby udzielania zamówień publicznych,
B.  środki ochrony prawnej,
C.  kontrolę udzielania zamówień publicznych,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Wiadra,  kuwety  oraz  wszystkie  powierzchnie  wózka,  po
zakończeniu sprzątania należy:

A.  dokładnie zdezynfekować, umyć i wysuszyć,
B.  dokładnie umyć i wysuszyć,
C.  umyć,
D.  umyć i dokładnie zdezynfekować.

Zadanie 0.
Izolację powietrzno-kropelkową stosuje się w celu:

A . zapobiegania  rozprzestrzenianiu  się  zakażeń
przenoszonych  tylko  drogą  kontaktu  bezpośredniego  i
pośredniego,

B . zapobiegania  transmisji  drobnoustrojów  przez  jądra
kondensacji  lub  skażone  cząstki  kurzu  o  średnicy
mniejszej niż 5 mikrometrów,

C.  tylko ochrony pacjentów z obniżoną odpornością,
D . zapobiegania  transmisji  drobnoustrojów  przez  cząstki

aerozolu o średnicy powyżej 5 mikrometrów.



Zadanie 0.
Profilaktyka zakażeń związana z przetaczaniem krwi i  preparatów
krwiopochodnych jest oparta o:

A.  stosowanie sterylnego sprzętu jednorazowego użytku,
B.  kontrolę dawców,
C.  profilaktyczne podawanie antybiotyków biorcom krwi,
D.  wymienione procedury w pkt. A i B.

Zadanie 0.
Żarówki  lamp  UV  muszą  być  regularnie  myte,  ponieważ  kurz
zatrzymuje  promieniowanie  UV.  Mycie  żarówek  lamp  należy
przeprowadzić:

A .  70% alkoholem,
B.  aldehydem,
C.  chlorheksydyną,
D.  detergentem.

Zadanie 0.
Strefa "czystości zmiennej" to:

A . sale  operacyjne,  porodowe,  gabinety  zabiegowe,
opatrunkowe,

B . magazyny  zasobów  czystych,  gabinety  lekarskie,  sale
chorych,

C.  sale chorych, gabinety lekarskie, korytarze,
D.  toalety, składy brudne, brudowniki.

Zadanie 0.
Tlenek etylenu jest gazem:

A.  bezwonnym, bardzo trującym,
B.  o zapachu wyczuwalnym, drażniącym,
C.  bezpiecznym dla środowiska,
D.  bezwonnym, bezpiecznym dla człowieka.

Zadanie 0.
Preparaty  do  higienicznej  dezynfekcji  rąk  metodą  wcierania
muszą być nanoszone na:

A.  suche ręce,
B.  mokre ręce,
C.  natłuszczone ręce,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Jakie  cechy  posiadają  drobnoustroje  stanowiące  f lorę
przejściową skóry?

A . występują  w  skórze,  są  trudne  do  usunięcia,  mogą  być
przyczyną  infekcji  u  pacjentów  chirurgicznych  lub
poddanych innym inwazyjnym procedurom,

B . występują  na  wilgotnym  sprzęcie  szpitalnym,  po
dezynsekcji,

C . występują  na  powierzchni  skóry,  łatwo  mogą  być
przeniesione  ze  środowiska  na  skórę  rąk  i  odwrotnie,  są
eliminowane w wyniku mycia i  dezynfekcji rąk, są częstą
przyczyną infekcji krzyżowych,

D . występują na trudnodostępnych powierzchniach, są łatwe
do usunięcia, mogą być przyczyną chorób pasożytniczych.

Zadanie 0.
Chirurgiczne mycie  rąk wykonuje się  przed wszystkimi zabiegami
chirurgicznymi, ponieważ eliminuje:

A.  florę przejściową,
B.  florę przejściową i całkowicie florę stałą,
C . f lorę  przejściową  i  w  znacznym  stopniu  redukuje  f lorę

stałą,
D.  florę stałą.

Zadanie 0.
Dekontaminacja obejmuje:

A.  oczyszczanie, dezynfekcję, sterylizację,
B.  oczyszczanie, dezynfekcję,
C.  dezynfekcję, sterylizację,
D.  czyszczenie gruntowne, sterylizację.

Zadanie 0.
Metodą sterylizacji plazmowej NIE można sterylizować:

A . sprzętu  o  zamkniętych  z  jednej  strony,  długich  i
wąskich przewodach,

B.  materiałów zawierających celulozę,
C.  materiałów porowatych,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 0.
D o  profilaktyki  szpitalnego  zakażenia  układu  moczowego  NIE
należy:

A.  założenie cewnika z zachowaniem zasad aseptyki,
B . właściwe  umieszczenia  zbiornika  na  mocz  (poniżej

pęcherza moczowego),
C.  właściwe opróżnianie worka na mocz (kran w dnie worka),
D . stosowanie  cewnika  o  jak  największej  średnicy  w  celu

łatwiejszego odpływu moczu.

Zadanie 0.
Dla oceny wartości testu diagnostycznego stosujemy współczynnik
swoistości, który stanowi odsetek:

A . chorych z dodatnim wynikiem testu do wszystkich chorych
w badanej populacji,

B . zdrowych  z  ujemnym  wynikiem  testu  do  wszystkich
zdrowych w badanej populacji,

C . zdrowych  z  ujemnym  wynikiem  testu  do  wszystkich
badanych,

D . chorych  z  dodatnim  i  ujemnym  wynikiem  testu  do
wszystkich badanych.

Zadanie 0.
Leczenie  bezobjawowego  bakteriomoczu,  szczególnie  u  dzieci,
konieczne jest ze względu na możliwość powstania:

A.  zbliznowaceń po kłębuszkowym zapaleniu nerek,
B.  kamicy pęcherza moczowego,
C.  zwężenia moczowodów,
D.  uchyłków pęcherza.

Zadanie 0.
Promieniowanie  UV  w  lampach  bakteriobójczych  nie  inaktywuje
skutecznie mikroorganizmów z:

A.  powierzchni zakurzonych,
B.  powietrza w salach klimatyzowanych,
C.  lamp w śluzach umieszczonych nad drzwiami,
D.  przedmiotów oddalonych od źródła UV poniżej 1 metra.

Zadanie 0.
Osoby  z  niejednoznacznym  wynikiem  testu  diagnostycznego
skriningowego są:

A . poddane  obserwacji,  a  następnie  reskriningowi  w
określonym czasie,

B.  traktowane jako osoby chore i są leczone,
C.  traktowane jako osoby zdrowe,
D.  poddawane kolejnym testom do momentu wykrycia choroby.



Zadanie 0.
W  przypadku  zakażenia  podskórnej  kieszeni,  w  której  znajduje
się rozrusznik należy:

A . usunąć  rozrusznik  i  umieścić  nowy  w  nowym  miejscu,
stosować antybiotykoterapię,

B.  pozostawić rozrusznik, włączyć antybiotyk,
C . usunąć  stary  rozrusznik,  nowy  umieścić  w  miejsce

starego, włączyć antybiotyk,
D . usunąć  stary  rozrusznik,  nowy  umieścić  w  miejsce

starego.

Zadanie 0.
Źródłem zakażenia może być:

A.  chory człowiek lub chore zwierzę,
B.  nosiciel,
C.  zwłoki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
D o  zakażenia  ludzkim  wirusem  niedoboru  odporności  (HIV)
najczęściej dochodzi poprzez:

A . kontakty  seksualne,  spożycie  zakażonej  wirusem
żywności, wspólne używanie sztućców i naczyń,

B . kontakty  seksualne,  drogą  wertykalną,  produkty
krwiopochodne, tkanki i narządy,

C . krew  i  preparaty  krwiopochodne,  wspólne  korzystanie  z
toalety, wspólne używanie sztućców i naczyń,

D.  kontakty seksualne, ukąszenie komara, wypicie płynów.

Zadanie 0.
Najlepszą próbką moczu do mikrobiologicznego posiewu jest mocz:

A.  z pierwszej porannej mikcji, z pierwszego strumienia,
B.  z pierwszej porannej mikcji, ze środkowego strumienia,
C.  pobrany w dowolnej porze dnia, z pierwszego strumienia,
D . pobrany  w  dowolnej  porze  dnia,  ze  środkowego

strumienia.

Zadanie 0.
Drobnoustroje  mogą  przedostawać  się  na  powierzchnię  cewnika
naczyniowego w następujących sytuacjach:

A . w  kontakcie  cewnika  z  f lorą  skórną  pacjenta,  obecną  w
miejscu wkłucia cewnika,

B . drogą  hematogenną  poprzez  osiadanie  na  powierzchni
cewnika drobnoustrojów obecnych w łożysku naczyniowym,

C.  w czasie obsługi linii infuzyjnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Częstość występowania sepsy odcewnikowej przy założonym cewniku
centralnym rośnie proporcjonalnie do:

A.  ciężkości choroby pacjenta,
B.  rodzaju cewnika, z którego wykonana jest kaniula,
C.  liczby portów/kanałów cewnika,
D.  wymiany kadry pielęgniarskiej.

Zadanie 0.
D o  zakażenia  otrzewnej  związanego  z  leczeniem  dializą
otrzewnową, przy założonym na stałe cewniku dializacyjnym, może
dojść:

A.  przez światło cewnika,
B.  poprzez ujście zewnętrzne,
C.  przez tunel cewnika,
D.  wszystkimi wymienionymi drogami.

Zadanie 0.
W mikrobiologii translokacja jest to:

A . przeniesienie  drobnoustrojów  chorobotwórczych  z
powierzchni nieożywionych na człowieka,

B . przeniesienie  zakażenia  z  jednego  człowieka  na
drugiego,

C . przemieszczanie  s ię  drobnoustrojów  chorobotwórczych  z
człowieka na powierzchnie nieożywione,

D . przemieszczanie  s ię  drobnoustrojów  z  miejsc  ich
naturalnego bytowania w obszary naturalnie jałowe.

Zadanie 0.
Najczęściej  występującą  infekcją  grzybiczą  u  osób  zakażonych
HIV jest:

A .  aspergiloza układu oddechowego,
B . kryptokokoza  (zapalenie  opon  mózgowo-rdzeniowych  i

mózgu, zapalenie płuc),
C.  kandydoza skóry i błon śluzowych,
D.  wszystkie wyżej wymienione rodzaje infekcji.

Zadanie 0.
Większość zakażeń miejsca operowanego to zakażenia:

A.  powierzchowne,
B.  głębokie,
C.  narządów,
D.  jam ciała.



Zadanie 0.
Na zwiększenie liczby zakażeń miejsca operowanego ma wpływ:

A.  golenie w dniu poprzedzającym zabieg,
B . skrócenie  czasu  pobytu  chorego  przed  zabiegiem  w

szpitalu,
C . wykonanie  kąpieli  w  środku  antyseptycznym  w  dniu

zabiegu i w dniu poprzedzającym zabieg operacyjny,
D . modyfikacja  profilaktyki  antybiotykowej  przez  skrócenie

czasu podawania antybiotyku.

Zadanie 0.
W profilaktyce odleżyn NIE należy stosować:

A.  częstego mycia miejsc skóry narażonej na zabrudzenia,
B.  częstej zmiany pozycji ciała,
C.  środków natłuszczających skórę,
D.  nacierania skóry spirytusem.

Zadanie 0.
W stosunku do pacjenta z czynną gruźlicą płuc należy zastosować
izolację:

A .  ochronną,
B.  powietrzno - kropelkową,
C.  powietrzno - pyłową,
D.  standardową.

Zadanie 0.
U  chorych  leczonych  w  oddziałach  intensywnej  terapii  najwyższe
jest ryzyko wystąpienia:

A.  szpitalnego zapalenia płuc,
B.  zakażenia miejsca operowanego,
C.  sepsy,
D.  zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Zadanie 0.
Reaktywacja latentnego zakażenia CMV może wystąpić u pacjentów:

A.  po przeszczepach narządowych,
B.  po antybiotykoterapii,
C.  w fungemiach bez immunosupresji,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Źródłem zapalenia  otrzewnej  u  chorych dializowanych najczęściej
są :

A.  bakterie,
B.  grzyby,
C.  wirusy,
D.  wirusy i grzyby.



Zadanie 0.
Jakie  czynniki  predysponują  do  wystąpienia  szpitalnych  zakażeń
układu moczowego?

A . stosowanie  nieprawidłowo  zdezynfekowanych  basenów  i
kaczek,

B.  brak higieny osobistej,
C.  wykonywanie zabiegów urologicznych, cewnikowanie,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
NIEPRAWIDŁOWĄ zasadą organizacji pracy bloku operacyjnego jest:

A .  wydzielenie dróg czystych i brudnych,
B . identyfikacja  i  leczenie  nosicieli  MRSA  wśród

personelu,
C.  przebywanie na bloku personelu w odzieży ochronnej,
D.  kontrola systemów klimatyzacji tylko po ich awarii.

Zadanie 0.
D o  zakażeń  pałeczkami  Legionella  pneumophila  w  warunkach
szpitalnych dochodzi:

A .  drogą oddechową,
B.  drogą pokarmową,
C.  drogą naruszenia ciągłości tkanek,
D.  przez bezpośredni kontakt.

Zadanie 0.
D o  jakiej  kategorii  ryzyka  należą  endoskopowe  kleszczyki
biopsyjne  i  jaki  muszą  posiadać  stopień  czystości
mikrobiologicznej przed użyciem do badania?

A.  wysokiego ryzyka i muszą być sterylne,
B.  ten sprzęt nie wchodzi w kontakt z tkankami,
C . kategorii  średniego  ryzyka  i  mogą  być  poddawane

dezynfekcji,
D.  niskiego ryzyka i wystarczy je poddać myciu.



Zadanie 0.
Sepsa jest to:

A . wniknięcie  i  namnożenie  s ię  określonych  drobnoustrojów
chorobotwórczych  znajdujących  się  w  pożywieniu  i
wodzie,

B . powstanie  najczęściej  po  przebyciu  choroby  objawowej,
szczepów bakteryjnych zdolnych do przetrwania,

C . zespół określonych objawów chorobowych, spowodowanych
gwałtowną  reakcją  organizmu  na  infekcję  lub  uraz
prowadzący  do  postępującej  niewydolności  wielu
narządów, a nawet i śmierci,

D . sposób  przenoszenia  się  patogennych  drobnoustrojów  ze
źródła  zakażenia  na  organizmy  wrażliwe,  drogi  te  są
zależne  między  innymi  od  umiejscowienia  patogenów  i
sposobów ich wydalania z zakażonego ustroju, a także od
wrażliwości.

Zadanie 0.
U  pacjenta  przewlekle  dializowanego  -  dotychczas
seronegatywnego -  uzyskano dodatnie  wyniki  testów na  obecność
antygenu  HBs.  Jakie  działania  powinien  podjąć  personel  stacji
dializ?

A . weryfikację  oznaczenia  (np.  potwierdzenia  testem  PCR)  i
zgłoszenie  zachorowania  do  państwowego  powiatowego
inspektora sanitarnego,

B . przeniesienie  pacjenta  na  odpowiednie  dla  danego  typu
patogenu stanowisko dializacyjne,

C.  stosować tylko dializator jednorazowy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Późne  zakażenia  po  wszczepieniu  protez  zastawkowych  są
wynikiem:

A.  wszczepienia sztucznych zastawek obcych antygenowo,
B . rozsiewu  drobnoustrojów  z  innych  ognisk  zakażenia

ustroju,
C . zastosowania  sprzętu  w  trakcie  zabiegu  (np.  aparat  do

krążenia pozaustrojowego),
D . przedostania  się  drobnoustrojów  ze  skóry  podczas

zabiegu.



Zadanie 0.
Liczba  drobnoustrojów  dostających  się  do  jamy  otrzewnej  jest
zróżnicowana  w  zależności  od  lokalizacji  pierwotnego  procesu
zapalnego. Najmniej będzie ich przy perforacji:

A .  żołądka,
B.  dwunastnicy,
C.  jelita cienkiego,
D.  jelita grubego.

Zadanie 0.
Klasyczna  technika  tracheotomii  chirurgicznej  w  warunkach
intensywnej  terapii  daje  do  33%  powikłań  infekcyjnych.
Niebezpieczeństwa infekcyjne tracheotomii dotyczą:

A.  infekcji rany operacyjnej bakteriami Gram (+),
B . infekcji  patogenami  z  górnych  odcinków  dróg

oddechowych,
C.  infekcji patogenami z żołądka,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 0.
W diagnostyce zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stosowane są
badania:

A.  ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  posiew płynu mózgowo-rdzeniowego,
C.  posiew krwi,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  zakażeń  notowanych  u  pacjentów
hospitalizowanych należy szpitalne zakażenie:

A.  krwi,
B.  płuc,
C.  układu moczowego,
D.  miejsca operowanego.

Zadanie 0.
Wskaż,  jakie  drobnoustroje  odpowiedzialne  są  za  zakażenia  u
pacjentów w oddziale intensywnej terapii:

A .  drobnoustroje pochodzące ze środowiska szpitalnego,
B.  własna flora pacjenta,
C.  drobnoustroje pochodzące od innych pacjentów,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 0.
Właściwością  nadającą  pałeczkom  Escherichia  col i
uropatogenność, jest:

A .  działanie toksyny polisacharydowej,
B.  działanie enterotoksyny ciepłochwiejnej,
C.  działanie enterotoksyny ciepłostałej,
D.  posiadanie przez nie fimbrii.

Zadanie 0.
Umieralność  jest  to  negatywny  miernik  zdrowia  populacji  i
wyraża on:

A . l iczbę  zgonów zaistniałych w badanej  populacji  w  danym
czasie,

B . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę w danym czasie,

C.  liczbę zgonów na ściśle określoną chorobę,
D.  poprawne odpowiedzi B i C.

Zadanie 0.
Krwiopochodną,  uogólnioną  postacią  gruźlicy  pierwotnej,  często
o przebiegu ostrym i gwałtownym jest gruźlica:

A.  kości i stawów,
B.  przewodu pokarmowego,
C.  układu moczowego,
D.  prosówkowa,

Zadanie 0.
Sprzątanie sal i operacyjnej po zabiegu operacyjnym rozpoczynamy
od:

A.  odsunięcia od ścian sprzętów ruchomych,
B.  dezynfekcji ścian i innych powierzchni pionowych,
C.  mycia dezynfekcyjnego stołu operacyjnego,
D.  usunięcia z sali odpadów i brudnej bielizny.

Zadanie 0.
Bezpośrednio po oparzeniu rana jest kolonizowana przez:

A . ziarenkowce  Gram(+)  np.  Staphylococcus  lub
Streptococcus pyogenes,

B.  pałeczki Gram(-),
C.  drożdzaki np. Candida albicans,
D.  laseczki np.Clostridium perfringens.



Zadanie 0.
CDC  (Center  for  Disease  Control  and  Prevention)  zaliczyło  do
chorób wskaźnikowych dla AIDS:

A.  gruźlicę,
B.  biegunki rotawirusowe,
C.  zakażenia meningokokowe,
D.  ospę wietrzną.

Zadanie 0.
Źródłem  zakażenia  może  być  organizm  ludzki  lub  zwierzęcy,  w
którym:

A.  są drobnoustroje chorobotwórcze,
B.  drobnoustroje chorobotwórcze rozmnażają się,
C . drobnoustroje  z  organizmu  dostają  się  do  środowiska,

gdzie mogą zakażać kolejne organizmy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Wirus HDV wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu D jest:

A . rotawirusem  odpowiedzialnym  za  zespół  nabytego
upośledzenia odporności,

B . niekompletnym,  "ułomnym"  wirusem  namnażającym  się
jedynie w obecności HBV,

C . pierwszym markerem infekcji wykrywalnym w surowicy po
6-ciu tygodniach po zakażeniu,

D . jedynym wirusem powodującym zakażenie u osób z obniżoną
odpornością immunologiczną.

Zadanie 0.
Noworodek,  który  po  porodzie  w  szpitalu  zostaje  oddzielony  od
matki, ulega kolonizacji florą:

A.  matki,
B.  szpitalną,
C.  członków rodziny uczestniczących w porodzie,
D.  swoją własną nabytą w łonie matki.

Zadanie 0.
Czynnikiem  predysponującym  do  rozwoju  szpitalnego  zapalenia
płuc jest:

A .  obecność sztucznych implantów,
B.  długotrwałe cewnikowanie,
C.  niedokwaśność soku żołądkowego,
D.  nadkwaśność soku żołądkowego.



Zadanie 0.
Zapadalność jest to liczba:

A . nowych przypadków choroby, zaistniałych w analizowanym
czasie,

B.  osób chorych w okresie badanym,
C.  osób chorych w danym momencie,
D . nowych  przypadków  choroby  pomniejszona  o  l iczbę  osób

chorych w danym czasie.

Zadanie 0.
Cele  pośrednie  leczenia  przeciwwirusowego  przewlekłego
wirusowego zapalenia wątroby typu B, to:

A . normalizacja  biochemicznych  wskaźników  zapalenia
wątroby,

B.  ograniczenie szerzenia się zakażeń HBV,
C.  poprawa jakości życia,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Szczepy HLAR to:

A.  gronkowce oporne na metycylinę,
B.  enterokoki oporne na wysokie stężenie aminoglikozydów,
C.  pałeczki oporne na cefalosporyny,
D.  enterokoki oporne na wankomycynę.

Zadanie 0.
Norowirus jest czynnikiem etiologicznym zakażeń układu:

A.  pokarmowego,
B.  nerwowego,
C.  moczowego,
D.  oddechowego.

Zadanie 0.
Zakażenie miejsca operowanego obejmujące narządy i jamy ciała -
w przypadku, gdy nie wprowadzono implantu rozwija s ię w okresie
do:

A.  30 dni od operacji,
B.  60 dni od operacji,
C.  6 miesięcy od operacji,
D.  12 miesięcy od operacji.



Zadanie 0.
Bakterie,  które  mogą  zostać  wykorzystane  jako  broń  biologiczna,
to :

A.  Coxiella burnetti,
B.  Francisella tularemis,
C.  Chlamydia psittaci,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
N a możliwość wystąpienia zakażenia podczas ekspozycji zawodowej
pielęgniarki, położnej wpływa/ją:

A.  rodzaj ekspozycji,
B.  głębokość rany,
C.  poziom wiremii u osoby będącej źródłem ekspozycji,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Raport  roczny  o  zakażeniach  szpitalnych  sporządza  Zespół
Kontroli Zakażeń Szpitalnych i przekazuje go:

A.  Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu,
B.  kierownikom klinik, ordynatorom oddziałów,
C . kierownikowi  zakładu  opieki  zdrowotnej  oraz  komitetowi

kontroli zakażeń zakładowych,
D.  pielęgniarce naczelnej.

Zadanie 0.
Nadzór nad zakażeniami szpitalnymi w szpitalu prowadzi:

A . zespół  kontroli  zakażeń  szpitalnych  przy  współudziale
pracowni mikrobiologicznej i personelu medycznego,

B.  kierownik mikrobiologii i kierownik apteki,
C.  pielęgniarka naczelna,
D.  lekarz zakładowy.

Zadanie 0.
System  racjonalnej  polityki  antybiotykowej  w  szpitalu  NIE  może
opierać się na:

A . opracowaniu  receptariusza  szpitalnego  z  uwzględnieniem
rekomendacji  dotyczących  racjonalnego  leczenia  i
profilaktyki  zakażeń  na  podstawie  lekowrażliwości
drobnoustrojów w szpitalu,

B . powiązaniu polityki antybiotykowej z  programem kontroli
zakażeń  szpitalnych  oraz  wynikami  i  jakością  pracy
laboratorium mikrobiologicznego,

C.  powołaniu zespołu ds. antybiotykoterapii,
D . nałożeniu limitów zużycia antybiotyków w poszczególnych

komórkach organizacyjnych/na oddziałach w szpitalu.



Zadanie 0.
Zasadniczym  elementem  każdego  standardu,  w  tym  standardu
higienicznego  są  kryteria,  czyli  mierniki,  które  stanowią
podstawę jego oceny. Są to kryteria:

A.  struktury i wyniku,
B.  struktury, procesu i wyniku,
C.  procesu, wyniku i wartościowania,
D.  struktury, rezultatu i doskonałości.

Zadanie 0.
W  przypadku  zastosowania  obowiązkowej  hospitalizacji,  izolacji
lub  kwarantanny,  obowiązek  powiadomienia  rodziny  lub  osoby
wskazanej  przez  osobę  poddaną  obowiązkowej  hospitalizacji,
izolacji  lub  kwarantannie  o  zastosowaniu  tego  środka  spoczywa
na:

A . kierowniku  jednostki,  w  której  wykonywana  jest
obowiązkowa hospitalizacja, izolacja lub kwarantanna,

B . pielęgniarce  epidemiologicznej  zatrudnionej  w
zakładzie,  w  którym  zastosowano  wymienione  środki
zaradcze,

C.  kierowniku zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D . przedstawicielu  służby,  który  dopomógł  w  wykonaniu

obowiązku  hospitalizacji,  izolacji  lub  kwarantanny
osoby (np. policja).

Zadanie 0.
Szczepienia  obowiązkowe  osób  wykonujących  zawody  medyczne
narażone na zakażenie to szczepienia przeciw:

A.  grypie,
B.  wzw typu A,
C.  wzw typu B,
D.  błonicy.

Zadanie 0.
Najwyższe  wymagania,  co  do  barierowości  dla  materiałów  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia,  szczególnie  dla  wyrobów  o
wysokim poziomie ochrony, dotyczą:

A.  przepuszczalności powietrza,
B.  przenikania pary wodnej,
C.  powierzchni krytycznej,
D.  jednorazowego użytku.



Zadanie 0.
Wymagania  dla  materiałów  włókienniczych  przeznaczonych  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia  ze  względu  na  spełniane  przez
nie funkcje dotyczą tych samych parametrów:

A . odporności na przenikanie mikroorganizmów na sucho i na
mokro,

B . braku  cząstek  zanieczyszczających  materiał,  które  mogą
być uwolnione w wyniku działania mechanicznego,

C.  odporności na przesiąkanie cieczy,
D.  wymienionych w punktach A, B, i C.

Zadanie 0.
Postępowanie  w  przypadku  wystąpienia  ogniska  epidemicznego
wymaga  przestrzegania  zasad  ograniczających  ryzyko
przeniesienia  zakażenia.  Zalecana  metoda  izolacji  pacjenta  z
objawami zakażenia skóry wywołanego przez Staphylococcus aureus
MRSA powinna uwzględniać:

A.  tylko kropelkową drogę przenoszenia zakażenia,
B . przede  wszystkim  kontaktową  drogę  przenoszenia

zakażenia,
C.  tylko powietrzno - pyłową drogę przenoszenia zakażenia,
D . tylko  powietrzno  -  kropelkową  drogę  przenoszenia

zakażenia.

Zadanie 0.
Definicje  nadzoru  w  zdrowiu  publicznym,  stworzone  na  potrzeby
systemu przez  CDC,  są  wykorzystane do  realizacji  następujących
celów:

A.  wykrywania i monitorowania przypadków zakażeń,
B . oceny  ryzyka  i  czynników  ochronnych,  a  także  oceny

działań zapobiegawczych,
C . dostarczania  informacji  do  wszystkich  partnerów

systemu,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Najskuteczniejszą metodą wykrywania zakażeń szpitalnych jest:

A .  rejestracja bierna,
B.  rejestracja czynna,
C.  nadzór mikrobiologiczny (dokumentacja laboratoryjna),
D.  analiza historii choroby po wypisie pacjentów.



Zadanie 0.
Systematyczne zbieranie i analiza danych na temat zakażeń, a na
ich podstawie wydawanie odpowiednich zaleceń i informacji przez
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych to:

A.  obserwacja,
B.  raportowanie danych dyrektorowi,
C.  gromadzenie danych,
D.  nadzór nad zakażeniami.

Zadanie 0.
W przypadku wystąpienia szpitalnego ogniska epidemicznego tzn.,
c o  najmniej  dwóch  wyraźnie  ze  sobą  powiązanych  przypadków
zakażenia  zespół  kontroli  zakażeń  szpitalnych  powinien
powiadomić:

A . kierownika  zakładu  opieki  zdrowotnej  oraz
przewodniczącego komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,

B.  państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
C.  organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej,
D.  odpowiedź A i B.

Zadanie 0.
Istotnym  elementem  antybiotykoterapii  celowanej  jest  przede
wszystkim wartość MIC, która określa:

A.  maksymalne stężenie hamujące,
B.  czas leczenia,
C.  najmniejsze stężenie bakteriobójcze,
D.  najmniejsze stężenie hamujące.

Zadanie 0.
Jaki jest główny cel izolacji zakaźnie chorych w szpitalu?

A.  ograniczenie kontaktu pacjenta z innymi pacjentami,
B . zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń w warunkach

szpitalnych  poprzez  odizolowanie  źródła  infekcji  i
przerwanie dróg przenoszenia zakażenia,

C.  zapewnienie pacjentowi komfortu pobytu w szpitalu,
D . odosobnienie  pacjenta  w  celu  obserwacji  rozwoju

choroby.

Zadanie 0.
Monitorowanie  oddziału  po  wygaszeniu  ogniska  epidemicznego
polega na:

A.  wykonywaniu okresowych badań środowiskowych,
B . analizie  zakażeń  w  oddziale  za  miesiąc  poprzedzający

wystąpienie ogniska,
C.  wykonywaniu okresowych badań u personelu,
D . kontroli  aktualnej  sytuacji  w  oddziale  ze  zwróceniem

uwagi na zalecone zasady postępowania.



Zadanie 0.
W  trakcie  dochodzenia  epidemiologicznego  wykonuje  się  badania
mikrobiologiczne w celu:

A.  doboru właściwych antybiotyków do terapii empirycznej,
B.  doboru właściwych antybiotyków do terapii celowanej,
C.  doboru preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni,
D . określenia  źródła  zakażeń  i  wykrycia  dróg  szerzenia  się

szczepów.

Zadanie 0.
Jeżeli  szpital  posiada  1000  łóżek,  w  zespole  kontroli  zakażeń
szpitalnych powinno być zatrudnionych, co najmniej:

A .  3 pielęgniarki epidemiologiczne,
B.  4 pielęgniarki epidemiologiczne,
C.  5 pielęgniarek epidemiologicznych,
D.  6 pielęgniarek epidemiologicznych.

Zadanie 0.
W  szpitalu  główne  kierunki  monitorowania  bieżącej  sytuacji
epidemiologicznej obejmują wskaźniki:

A .  epidemiologiczne,
B.  kliniczne,
C.  laboratoryjne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Najważniejszym czynnikiem w efektywnym nadzorze nad zakażeniami
jest:

A . codzienny  kontakt  członków  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych z personelem oddziałów,

B . organizowanie  zebrań  komitetu  kontroli  zakażeń
szpitalnych raz na kwartał,

C . organizowanie  zebrań  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych jeden raz w tygodniu,

D . raportowanie  zarejestrowanych  zakażeń  i  patogenów
alarmowych.

Zadanie 0.
Jaką czynność należy wykonać natychmiast po kontakcie krwi  ze
spojówką oka?

A.  przepłukać oko wodą lub 0,9% NaCl,
B.  zgłosić ekspozycję lekarzowi chorób zakaźnych,
C . zgłosić  ekspozycję  zespołowi  kontroli  zakażeń

szpitalnych,
D.  zorganizować pilną konsultację okulistyczną.



Zadanie 0.
W  ciężkich,  zagrażających  życiu  infekcjach  najważniejsze  w
otrzymaniu wyniku badania mikrobiologicznego jest:

A .  szybkość otrzymania wyniku,
B.  wykonanie badania kilkoma metodami,
C.  potwierdzenie wyniku dodatkowo w innym laboratorium,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Odpady  medyczne  zwane  dalej  äodpadami  specjalnymiö  są  to
odpady:

A . niebezpieczne,  które  zawierają  żywe  mikroorganizmy  lub
ich  toksyny,  o  których  wiadomo  lub  co  do  których
istnieją  wiarygodne  podstawy  do  przyjęcia,  że  wywołują
choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów,

B . niebezpieczne,  które  zawierają  substancje  chemiczne,  o
których  wiadomo  lub  co  do  których  istnieją  wiarygodne
podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u
ludzi  lub  innych  żywych  organizmów  albo  mogą  być
źródłem skażenia środowiska,

C.  medyczne nieposiadające właściwości niebezpiecznych,
D.  niebezpieczne o ostrych końcach i krawędziach.

Zadanie 0.
Pierwszym  w  świecie  pełnym  programem  ciągłego  nadzoru  nad
zakażeniami,  opartym  na  profesjonalnych  zespołach  kontroli
zakażeń jest:

A .  NNIS,
B.  APIC,
C.  SHEA,
D.  ICARE.

Zadanie 0.
W  celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez  szkodliwe  czynniki  biologiczne  pracodawca  jest  obowiązany
do stosowania:

A . wszelkich  dostępnych  środków  eliminujących  narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,

B.  tylko środków ochrony zbiorowej,
C.  wyłącznie środków ochrony osobistej,
D.  obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.



Zadanie 0.
Do zadań komitetu kontroli zakażeń szpitalnych NIE należy:

A . prowadzenie  kontroli  wewnętrznej  w  zakresie  realizacji
działań  zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób
zakaźnych,

B . opracowywanie planów systemu zapobiegania i zwalczania
zakażeń szpitalnych,

C . opracowywanie  kierunków  systemu  zapobiegania  i
zwalczania zakażeń szpitalnych,

D . ocena  wyników  kontroli  wewnętrznej  przedstawianych
przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych.

Zadanie 0.
Kto  weryfikuje  dane  zamieszczone  w  indywidualnej  karcie
zakażenia szpitalnego przed wpisaniem do odpowiedniego rejestru
zakażeń szpitalnych?

A.  ordynator oddziału,
B.  pielęgniarka epidemiologiczna,
C . przewodniczący  zespołu  kontroli  zakażeń  szpitalnych

przy udziale lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem,
u którego podejrzewa się zakażenie szpitalne,

D . przewodniczący  komitetu  kontroli  zakażeń  szpitalnych
przy  udziale  ordynatora  oddziału,  na  którym  wystąpiło
zakażenie szpitalne.

Zadanie 0.
W  jakim  terminie  należy  przekazać  do  państwowego  powiatowego
inspektora  sanitarnego  roczny  raport  o  zakażeniach  szpitalnych
i drobnoustrojach alarmowych?

A.  do 31 grudnia za rok, w którym jest sporządzany,
B.  do 31 stycznia następnego roku za rok poprzedni,
C.  do 15 stycznia następnego roku za rok poprzedni,
D.  do końca I kwartału następnego roku za rok poprzedni.

Zadanie 0.
Przyczynami oporu wobec zmian jest:

A .  duża pewność siebie,
B.  niepewność i obawy przed poniesieniem osobistej straty,
C.  precyzyjnie określony cel działania,
D.  posiadanie doświadczenia zawodowego.



Zadanie 0.
Istotne elementy bezpiecznej pracy personelu medycznego to:

A . wprowadzenie  wewnętrznych  procedur  prawidłowego
postępowania  w  trakcie  pracy  i  po  je j  zakończeniu  oraz
wyznaczenie  osoby,  która  nadzorowałaby  przestrzeganie
wprowadzonych zasad,

B . dostępność środków ochrony indywidualnej na stanowisku
pracy,

C . edukacja  o  drogach  zakażenia  i  ich  eliminacji,  która
prowadzi  do  przezwyciężenia  złych  nawyków  i  niechęci
pracowników do zmian,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Drobnoustrojami  alarmowymi  podlegającymi  rejestracji  zgodnie  z
obowiązującym  załącznikiem  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z
dnia 11 marca 2005 roku (Dz. z 2005 roku, nr 54, poz. 484) NIE
są:

A . gronkowiec  złocisty  oporny  na  metycylinę  (MRSA)  lub
glikopeptydy (VISA lub VRSA),

B.  dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
C.  pałeczka ropy błękitnej wrażliwa na karbapenemy,
D.  enterokoki oporne na glikopeptydy (VRE).

Zadanie 0.
Choroba Legionistów bez objawów zapalenia płuc to:

A.  Gorączka Pontiac,
B.  Zespół Hoigne,
C.  Choroba Creutzfeldta-Jakoba,
D.  Gorączka Ebola.

Zadanie 0.
Naturalnym rezerwuarem meningokoków jest:

A .  człowiek,
B.  kleszcz,
C.  chore zwierze,
D.  środowisko chorego.

Zadanie 0.
Przy wyborze miejsca założenia cewnika obwodowego brane są pod
uwagę przede wszystkim:

A.  wiek pacjenta i stan układu żylnego,
B.  przewidywany czas utrzymania cewnika w żyle,
C.  odporność żyły na podawane leki i płyny,
D.  występowanie powikłań po wcześniejszych kaniulacjach.



Zadanie 0.
Ognisko epidemiczne szpitalne to:

A.  pojedynczy przypadek infekcji w szpitalu,
B . chory  człowiek  wraz  z  jego  otoczeniem,  w  którym

istnieją warunki przenoszenia czynnika chorobotwórczego
na osoby wrażliwe,

C . wystąpienie  w  szpitalu  co  najmniej  dwóch  wyraźnie
powiązanych ze sobą przypadków zakażeń,

D . poszukiwanie  nierozpoznanych  przypadków  zakażeń  w
szpitalu.

Zadanie 0.
Ekspozycja  na  krew  i  inny  materiał  potencjalnie  zakaźny
niewymagająca szczególnego postępowania to ekspozycja:

A.  prawdopodobna,
B.  skóry nieuszkodzonej,
C.  ewidentna,
D.  masywna.

Zadanie 0.
Wskazaniem do wykonywania badań środowiskowych w szpitalu mogą
być sytuacje związane z:

A . prowadzeniem dochodzenia epidemiologicznego w przypadku
wystąpienia szpitalnego ogniska epidemicznego,

B . rozpoznaniem  sytuacji  epidemiologicznej  poszczególnych
oddziałów rutynowo 1x w kwartale,

C.  złym stanem technicznym oddziału,
D.  po wypisie pacjenta z chorobą zakaźną.

Zadanie 0.
Bakteria  lub  inny  drobnoustrój  wyhodowany  bezpośrednio  z
materiału  klinicznego  na  podłożu  mikrobiologicznym  jest
określany jako:

A.  izolat,
B.  szczep,
C.  klon,
D.  genom.

Zadanie 0.
Opracowywanie  i  aktualizacja  standardów  farmakoprofilaktyki  i
farmakoterapii  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  w  szpitalu  należy  do
zadań:

A.  pielęgniarki, położnej epidemiologicznej,
B.  zespołu kontroli zakażeń zakładowych,
C.  komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 0.
Nadzór SENTINEL oznacza:

A . wybiórczy  nadzór  epidemiologiczny,  prowadzony  przez
wybrany  podmiot  lub  zespół  podmiotów  w  zakresie  ich
podstawowej działaności,

B . stałe  i  systematyczne  gromadzenie,  analizę  oraz
interpretację  informacji  o  zachorowaniach  lub  innych
procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego,

C . okresowe  gromadzenie,  analizę  oraz  interpretację
informacji  o  zachorowaniach,  wykorzystywanych  w  celu
zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych,

D . obserwację  osoby  zakażonej  lub  podejrzanej  o  zakażenie,
bez  ograniczenia  je j  swobody  przemiesczania  się,
wykonywanie  badań  sanitarno-epidemiologicznych  u  tej
osoby  w  celu  wykrycia  biologicznych  czynników
chorobotwórczych.

Zadanie 0.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  wystąpienia
niepożądanego  odczynu  poszczepiennego  do  państwowego
powiatowego  inspektora  sanitarnego  właściwego  dla  miejsca
powzięcia podejrzenia jego wystąpienia dokonuje:

A.  pielęgniarka lub położna epidemiologiczna,
B.  przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . lekarz  lub  felczer,  który  podejrzewa  lub  rozpoznaje

niepożądany odczyn poszczepienny,
D.  kierownik zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Najważniejszym  na  świecie  centrum  badań  nad  występowaniem  i
profilaktyką chorób, w tym również zakażeń szpitalnych, jest:

A .  PTZS,
B.  ECDC,
C.  CDC,
D.  WHO.

Zadanie 0.
Kwalifikacje  członków  Zespołu  Kontroli  Zakażeń  Szpitalnych
określa:

A.  Zarządzenie Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej,
B.  Zarządzenie Głównego Inspektora Sanitarnego,
C . Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  kwalifikacji

członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D.  Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej.



Zadanie 0.
Najbardziej niebezpiecznym źródłem zakażenia wirusami HBV, HCV
jest/są:

A.  wymiociny,
B.  płyn otrzewnowy,
C.  wydzielina pochwowa,
D.  krew.

Zadanie 0.
Obowiązek  przesyłania  do  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej
formularzy  zgłoszeń  dodatnich  wyników  badań  laboratoryjnych  w
kierunku  biologicznych  czynników  chorobotwórczych  takich  jak
Clostridium  botulinum,  Clostridium  perfringens,  Neisseria
meningitidis spoczywa na:

A.  pielęgniarce epidemiologicznej,
B.  lekarzu epidemiologu,
C.  dyrektorze szpitala,
D.  kierowniku laboratorium wykonującego badania.

Zadanie 0.
HBV może przetrwać na przedmiotach, meblach i w pomieszczeniach
zabrudzonych krwią i płynami ustrojowymi i nadal może stanowić
źródło zakażenia przez:

A.  kilka minut,
B.  kilka godzin,
C.  co najmniej 1 tydzień,
D.  nieokreślony czas.

Zadanie 0.
Czynnikami ułatwiającymi słuchanie rozmówcy jest:

A . zadbanie  o  warunki  ułatwiające  koncentrację  na
wypowiedzi,

B.  wiedza na temat oczekiwań, potrzeb słuchaczy,
C . dostosowanie  języka  przekazu  do  wykształcenia,  wieku,

wiedzy odbiorcy,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Negatywne konsekwencje konfliktów, to:

A.  zmuszenie do poszukiwania innych rozwiązań,
B . ujawnienie  istniejących  i  nieuświadomionych,

niezwerbalizowanych nieporozumień,
C.  zmuszenie do formułowania poglądów i argumentów,
D . powstanie  podziałów  między  osobami  o  odmiennych

poglądach na temat przedmiotu konfliktów.



Zadanie 0.
Samokształcenie polega na:

A . udziale  w  zajęciach  o  ściśle  określonym  programie
nauczania,

B . umiejętności  korzystania  ze  źródeł,  wymaga  pewnych
zdolności, pracowitości i motywacji,

C.  kształtowaniu umiejętności praktycznych i postaw,
D . procesie  zmian  prowadzących  do  wykształcenia

zawodowego.

Zadanie 0.
Najlepsze  efekty  procesu  kształcenia  i  samokształcenia  powstają
w sytuacji, gdy osobie uczącej się:

A . n ie  stawia  się  żadnych  wymagań  i  dostarcza  się  dużego
wsparcia,

B . stawia  się  wymagania  i  dostarcza  odpowiedniego
wsparcia,

C.  stawia się wymagania i nie dostarcza się wsparcia,
D . nie  stawia  się  żadnych  wymagań  i  nie  dostarcza  się

wsparcia.

Zadanie 0.
Zachowania zdrowotne, to:

A .  zachowania realizowane przez ludzi zdrowych,
B . zachowania  człowieka,  które  wpływają  na  jego  zdrowie

pozytywnie,
C . wszystkie  zachowania  człowieka  mające  wpływ  na  jego

zdrowie,
D.  zachowania podejmowane w ramach promocji zdrowia.

Zadanie 0.
Co oznacza proces stygmatyzacji?

A . silnie  negatywną  tożsamość,  którą  społeczeństwo
naznacza daną osobę,

B . emocjonalnie pozytywną postawę środowiska wobec osoby
chorej lub niepełnosprawnej,

C.  integrację z osobą chorą lub niepełnosprawną,
D.  pewien rodzaj wsparcia społecznego.

Zadanie 0.
Prawa pacjenta wywodzą się z:

A .  praw człowieka,
B.  ustroju politycznego państwa,
C.  systemu ochrony zdrowia,
D.  sytuacji ekonomicznej społeczeństwa.



Zadanie 0.
Czy pacjent o złym rokowaniu ma prawo do zapoznania się z pełną
informacją o swoim stanie zdrowia?

A.  ma takie prawo,
B.  decyduje o tym lekarz,
C.  ma prawo wyłącznie do ograniczonej informacji,
D.  informacji udziela się na życzenie rodziny.

Zadanie 0.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

A .  więzią służbową,
B.  jednością kierownictwa,
C.  podziałem pracy,
D.  delegowaniem.

Zadanie 0.
Nawet  dobrze  przygotowany  plan  działania  w  organizacji  NIE
powiedzie się, jeżeli nie jest wykonywany przez:

A.  ludzi zdolnych do jego implementacji,
B.  osoby motywowane,
C.  osoby dobrze przeszkolone,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Pierwszym etapem w trakcie szkolenia na stanowisku pracy jest:

A .  szkolenie doskonalące,
B.  wyjaśnienie sposobu wykonywania pracy,
C.  doradzanie szkolonemu w kluczowych zadaniach,
D.  przygotowanie pracownika do rozpoczęcia nauki.



Zadanie 0.
Prewencja chorób to:

A . ograniczenie wpływu czynników ryzyka danej choroby albo
wzmocnienie  oddziaływania  licznych  czynników
redukujących podatność na chorobę,

B . osiągnięcie  przez  wszystkich  obywateli  poziomu  zdrowia
umożliwiającego  im  prowadzenie  życia  twórczego  pod
względem społecznym i ekonomicznym,

C . edukacja  zdrowotna  zorientowana  wyłącznie  na  czynniki
ryzyka,

D.  potrzeby zdrowotne młodych ludzi.

Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.

Zadanie 0.
Polityka zdrowotna państwa ma na celu przede wszystkim:

A.  budowanie programów promocyjnych,
B.  ochronę zdrowia najzamożniejszych,
C.  wylansowanie nowych kierunków działań,
D . ustalenie  i  realizację  priorytetowych  celów  zdrowotnych

w skali państwa.

Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.



Zadanie 0.
Punkt Erba to:

A . miejsce  rzutu  zastawki  dwudzielnej  na  ścianę  klatki
piersiowej,

B.  miejsce osłuchiwania szmeru tarczycowego,
C.  rzut zastawki aorty na ścianę klatki piersiowej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Znajdź  twierdzenie  FAŁSZYWE.  Badając  u  pacjenta  orientację
allopsychiczną, zadajemy pytania dotyczące:

A.  wydarzeń otaczających pacjenta,
B.  nazwiska i zawodu pacjenta,
C.  otaczających ludzi i przedmiotów,
D.  miejsca i czasu.

Zadanie 0.
Test odwracalności obturacji oskrzeli jest wykonywany za pomocą
pomiaru  spirometrycznego  przed  i  po  podaniu  leku
rozszerzającego oskrzela. Jest dodatni w przypadku:

A.  odmy,
B.  sarkoidozy,
C.  astmy oskrzelowej,
D.  gruźlicy.

Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.
Craniotabes  oznacza  ognisko  rozmiękania  potylicy.  Jako  objaw
występujący fizjologicznie może utrzymywać się u niemowlęcia do
końca:

A.  3 miesiąca życia,
B.  6 miesiąca życia,
C.  9 miesiąca życia,
D.  12 miesiąca życia.



Zadanie 0.
Badanie  objawu  Lasseque'a  jest  badaniem  oceniającym
nieprawidłowości:

A .  w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych,
B.  w obrębie nerwów okoruchowych,
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi,
D.  rotacji w stawie biodrowym.

Zadanie 0.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:

A.  drżenie języka,
B.  gładka i ciepła skóra,
C.  bradykardia,
D.  tachykardia.

Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie. Osłuchowo nad płucami u dziecka mogą dominować:

A.  trzeszczenia drobnobańkowe,
B.  trzeszczenia grubobańkowe,
C.  świsty,
D.  furczenia.

Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
Podczas badania otoskopowego u osoby dorosłej, małżowinę uszną
należy:

A.  odciągnąć do dołu, do tyłu i trochę na zewnątrz,
B.  odciągnąć do góry, do tyłu i trochę na zewnątrz,
C.  odciągnąć do dołu, do przodu,
D.  pozostawić bez odciągania.



Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.
Punkty  orientacyjne  na  błonie  bębenkowej  widoczne  w  badaniu
otoskopowym to niżej wymienione, z WYJĄTKIEM:

A.  stożka świetlnego,
B.  strzemiączka,
C.  młoteczka,
D.  kowadełka.

Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
U pacjenta z rozedmą płuc, NIE stwierdza się:

A .  wdechowo ustawionej klatki piersiowej,
B.  odgłosu bębenkowego nad polami płucnymi,
C.  w spirometrii zwiększenia pojemności życiowej i FEV1,
D.  w spirometrii zmniejszenia pojemności życiowej i FEV1.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.



Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Zadanie 0.
Do modelu adaptacyjnego Calisty Roy NIE należy:

A.  osoba,
B.  pielęgniarka,
C.  środowisko,
D.  system.



Zadanie 0.
Proces  pielęgnowania  w  Polsce,  jest  wieloetapowy  i  składa  się
z :

A . czterech  etapów  -  rozpoznawanie,  planowanie,
realizowanie, ocenianie,

B . czterech  etapów  -  planowanie,  diagnozowanie,
realizowanie, ocenianie,

C . pięciu  etapów  -  rozpoznawanie,  diagnozowanie,
planowanie, realizowanie, ocenianie,

D.  trzech etapów - planowanie, realizowanie, ocenianie.

Zadanie 0.
Problemy badawcze mają postać:

A.  zdania twierdzącego,
B.  różną, to zależy od zagadnienia, którego dotyczy,
C.  pytania,
D.  twierdzenia lub pytania.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.

Zadanie 0.
Paternalistyczny model opieki przejawia się w:

A . ograniczeniu autonomii pacjenta dla powodów mających na
celu jego dobro,

B.  szanowaniu autonomii pacjenta w każdej sytuacji,
C.  traktowaniu pacjenta jako partnera relacji,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Kodeks Etyki dla Pielęgniarek Międzynarodowej Rady Pielęgniarek
(ICN), został przyjęty w roku:

A.  1943,
B.  1953,
C.  1963,
D.  1973.



Zadanie 0.
Modalna jest to:

A .  średnia arytmetyczna,
B.  środkowa w szeregu uporządkowanym,
C.  wartość najczęściej występująca,
D.  średnia geometryczna.

Zadanie 0.
Arkusz kalkulacyjny jest to:

A . program,  wykonujący  obliczenia  podobne  do  tych,  które
wykonuje kalkulator,

B . program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w
postaci tekstu, liczb,

C . program  do  kalkulowania  kosztów  budowy  budynków
mieszkalnych,  zużycia  materiałów,  np.  i lość  potrzebnych
pustaków, arkusze blachy itp.,

D . arkusz  papieru,  zawierający  tabelę  z  różnorodnymi
danymi liczbowymi.

Zadanie 0.
Folderem w systemie Windows nazywamy:

A.  obrazek zapisany na dysku twardym,
B . miejsce  na  dysku  do  zapisywania  plików  lub  innych

folderów,
C.  część systemu operacyjnego,
D.  urządzenie wejściowe komputera.



PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
TEST NR 071611
GRUPA 1
Zadanie 0.
D o  obszarów  ciała  na  stałe  skolonizowanych  florą  fizjologiczną
należą:

A . środkowy  odcinek  przewodu  pokarmowego  (przełyk,
żołądek,  górna  część  jelita  cienkiego),  cewka  moczowa,
szyjka macicy,

B . moczowody,  pęcherz  moczowy,  oskrzeliki,  pęcherzyki
płucne,

C . skóra,  górny  i  dolny  odcinek  przewodu  pokarmowego,
błony śluzowe górnych dróg oddechowych,

D . krtań,  tchawica,  oskrzela,  zatoki  boczne  nosa,  cewka
moczowa.

Zadanie 0.
Mówiąc  o  odpadach  ulegających  biodegradacji,  należy  rozumieć
przez to odpady, które:

A . ulegają  rozkładowi  tlenowemu  i  beztlenowemu  przy
udziale mikroorganizmów,

B.  możemy poddać powtórnemu przetwarzaniu,
C.  służą do oczyszczania ścieków komunalnych,
D . wpływają  niekorzystnie  na  materię,  z  którą  się

kontaktują.

Zadanie 0.
Grypę wywołują wirusy z rodziny:

A.  Togovirdae,
B.  Orthomyxovirdae,
C.  Retrovirdae,
D.  Herpesvirdae.

Zadanie 0.
D o  nieswoistych  miejscowych  przeciwinfekcyjnych  mechanizmów
obronnych organizmu ludzkiego zaliczamy:

A . pasaż  jelit,  przepływ  moczu,  zastawki  w  układzie
moczowym, nabłonek migawkowy układu oddechowego,

B . fagocytozę,  naturalne  komórki  bójcze,  komórki
pomocnicze kontrolujące stan zapalny,

C.  układ immunologiczny, limfocyty,
D.  odporność komórkową i humoralną.



Zadanie 0.
Leczenie  zatrucia  toksyną  botulinową  polega  na  postępowaniu
objawowym i bardzo wczesnym podaniu:

A.  streptomycyny,
B.  wancomycyny,
C.  antytoksyny końskiej,
D.  penicyliny i klindamycyny.

Zadanie 0.
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) jest pasożytem:

A.  przewodów żółciowych,
B.  dróg moczowych,
C.  żołądka,
D.  jelita cienkiego.

Zadanie 0.
W  celu  ograniczenia  ryzyka  rozprzestrzeniania  się  infekcji  w
kontakcie  z  pacjentem z  zakażeniem rany,  u  którego  stwierdzono
w  wyniku  badania  mikrobiologicznego  -  Clostridium  perfringens,
NIE ma wskazań do:

A . palenia  sprzętu,  pościeli  i  innych  przedmiotów
kontaktujących się z pacjentem,

B . częstej  wymiany  bielizny  osobistej  i  pościelowej
pacjenta,

C.  stosowania izolacji pacjenta metodą kontaktową,
D . dezynfekcji  pomieszczeń,  sprzętu  i  odzieży  preparatami

o aktywności sporobójczej.

Zadanie 0.
Pojęcie  składające  się  z  elementów:  źródło  zakażenia,  droga
przenoszenia zarazków, wrota zakażenia, to inaczej:

A .  łańcuch epidemiczny,
B.  droga translokacji,
C.  łańcuch zarazek - żywiciel,
D.  łańcuch sanitarny.

Zadanie 0.
Drożdżaki  Candida  parapsilosis  są  odpowiedzialne  głównie  za
zakażenia:

A.  narządowe,
B.  cewników naczyniowych,
C.  układowe,
D.  płuc.



Zadanie 0.
Ryzyko uogólnionego zakażenia spowodowanego przez grzyby rośnie
wraz z szerokim stosowaniem:

A.  antybiotykoterapii,
B.  leków immunosupresyjnych,
C.  żywienia pozajelitowego,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Najlepiej rozwinięty układ immunologiczny u człowieka ma układ:

A.  oddechowy,
B.  pokarmowy,
C.  moczowy,
D.  płciowy.

Zadanie 0.
Która z cech charakteryzuje epidemiologię jako naukę - podstawę
nowoczesnego pielęgniarstwa epidemiologicznego?

A.  wybiórcze podejście do problemu,
B . traktowanie problemu jedynie w oparciu o uwarunkowania

środowiskowe,
C . całościowe  traktowanie  problemu,  uwzględniając  jego

różne zależności,
D . rozwiązywanie  problemu  wyłącznie  w  oparciu  o

mikrobiologię kliniczną.

Zadanie 0.
Czas, jaki upływa od momentu zakażenia organizmu człowieka do
wystąpienia pierwszych klinicznych objawów choroby to:

A.  okres inkubacji,
B.  nosicielstwo,
C.  okres zakaźności,
D.  nadkażenie.

Zadanie 0.
Wskaż  NIEPRAWDZIWE  stwierdzenie  dotyczące  epidemiologii
legionellozy:

A . Legionella występuje w środowisku wodnym w temperaturze
20˚C - 50˚C,

B . najczęściej  zapadają  na  nią  mężczyźni  w  średnim  i
starszym wieku, osoby palące papierosy lub chorujące na
przewlekłe choroby układu oddechowego,

C.  okres wylęgania choroby trwa dłużej niż 3 tygodnie,
D . d o  zakażenia  może  dojść  podczas  wdychania  aerozolu

wodnego pochodzącego z sieci wodociągowej, z biurowych
lub przemysłowych wież chłodzących wodę oraz basenów.



Zadanie 0.
Do obszarów NIE skolonizowanych florą fizjologiczną należą:

A.  oskrzeliki, krew, tkanki,
B.  płyn mózgowo-rdzeniowy, zatoki boczne nosa,
C.  oskrzeliki, cewka moczowa,
D.  oskrzeliki, spojówki.

Zadanie 0.
D o  ropnych  wczesnych  powikłań  zakażeń  paciorkowcowych
wywołanych  przez  Streptococcus  pyogenes  zaliczamy  między
innymi:

A.  ropień okołomigdałkowy,
B.  gorączkę reumatyczną,
C.  ostre kłębuszkowe zapalenie nerek,
D.  rumień guzowaty.

Zadanie 0.
Zakażenie wirusem odry i świnki szerzy się głównie drogą:

A.  fekalno-oralną,
B.  kontaktów płciowych,
C.  kropelkową,
D.  przeniesienia za pośrednictwem wektora, np. komara.

Zadanie 0.
Kordon sanitarny to:

A . odosobnienie  i  poddanie  obowiązkowej  obserwacji
lekarskiej  zdrowych  ludzi  i  zwierząt,  którzy  zetknęli
s ię  z  chorobami lub przyjechali  z  terenów endemicznych,
na których panują choroby wysoko zakaźne,

B . zmniejszenie  i lości  drobnoustrojów  w  określonym
środowisku do tzw. bezpiecznego poziomu,

C . poddanie  obowiązkowej  obserwacji  mieszkańców  jednego
miasta lub regionu,

D . przymusowe  i  całkowite  przerwanie  wszelkiej  łączności  z
obszarem objętym epidemią określonej choroby zakaźnej.

Zadanie 0.
Potencjalnie chorobotwórcze bakterie kolonizujące pochwę to:

A.  Streptococcus agalactiae,
B.  Lactobacillus spp.,
C.  Gronkowce koagulazo - ujemne,
D.  Bacteroides spp.



Zadanie 0.
Z  jakim  komitetem  poza  Zespołem  Kontroli  Zakażeń  Szpitalnych
powinien ściśle współpracować i być jego członkiem mikrobiolog?

A.  wyłącznie z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych,
B.  z zespołem ds. standardów pielęgniarskich,
C.  z komitetem antybiotykoterapii,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
W  ramach  nadzoru  epidemiologicznego,  rzadkie  i  niebezpieczne
choroby zakaźne muszą być  zgłaszane przez  polskie  Ministerstwo
Zdrowia do:

A.  UNAIDS-organizacji zajmującej się AIDS,
B.  ONZ-Organizacji Narodów Zjednoczonych,
C.  RADY EUROPY,
D.  WHO-Światowej Organizacji Zdrowia.

Zadanie 0.
Pojęciem "śmiertelność" określamy:

A . l iczbę  zgonów zaistniałych w badanej  populacji  w  danym
czasie,

B . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,

C . l iczbę  nowych  zgonów  zaistniałych  w  analizowanym
czasie,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Aktinomykoza  (promienica)  może  najczęściej  przebiegać  w
postaci:

A .  szyjno - twarzowej,
B.  jelitowej,
C.  płucnej,
D.  układowej.

Zadanie 0.
Aspergiloza narządowa najczęściej dotyczy:

A.  układu oddechowego,
B.  przewodu pokarmowego,
C.  ośrodkowego układu nerwowego,
D.  dróg moczowych.



Zadanie 0.
Sprzęt  szpitalny  z  uwagi  na  potencjalne  zagrożenie  chorego
zakażeniem  został  podzielony  na  grupy.  Sprzęt  mający  kontakt  z
nieuszkodzoną skórą, sprzęt pielęgnacyjny wymaga:

A.  mycia,
B.  mycia i dezynfekcji,
C.  dezynfekcji wysokiego stopnia,
D.  dezynfekcji i sterylizacji.

Zadanie 0.
Strefa "czystości zmiennej" to:

A . sale  operacyjne,  porodowe,  gabinety  zabiegowe,
opatrunkowe,

B . magazyny  zasobów  czystych,  gabinety  lekarskie,  sale
chorych,

C.  sale chorych, gabinety lekarskie, korytarze,
D.  toalety, składy brudne, brudowniki.

Zadanie 0.
Nadtlenek wodoru jest używany w metodzie sterylizacji:

A .  parą wodną,
B.  tlenkiem etylenu,
C.  formaldehydem,
D.  plazmą.

Zadanie 0.
W strefie sterylnej centralnej sterylizacji wykonuje się:

A .  mycie właściwe i dezynfekcję właściwą,
B . pakowanie,  zgrzewanie  zestawów  narządzi  i  zakładanie

testów kontrolnych,
C.  załadunek do sterylizatora i sterylizację,
D . przechowywanie i dystrybuowanie sterylnych zestawów do

oddziałów.

Zadanie 0.
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych określa:

A.  zasady i tryby udzielania zamówień publicznych,
B.  środki ochrony prawnej,
C.  kontrolę udzielania zamówień publicznych,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 0.
Preparaty  do  higienicznej  dezynfekcji  rąk  metodą  wcierania
muszą być nanoszone na:

A.  suche ręce,
B.  mokre ręce,
C.  natłuszczone ręce,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Wiadra,  kuwety  oraz  wszystkie  powierzchnie  wózka,  po
zakończeniu sprzątania należy:

A.  dokładnie zdezynfekować, umyć i wysuszyć,
B.  dokładnie umyć i wysuszyć,
C.  umyć,
D.  umyć i dokładnie zdezynfekować.

Zadanie 0.
Izolację powietrzno-kropelkową stosuje się w celu:

A . zapobiegania  rozprzestrzenianiu  się  zakażeń
przenoszonych  tylko  drogą  kontaktu  bezpośredniego  i
pośredniego,

B . zapobiegania  transmisji  drobnoustrojów  przez  jądra
kondensacji  lub  skażone  cząstki  kurzu  o  średnicy
mniejszej niż 5 mikrometrów,

C.  tylko ochrony pacjentów z obniżoną odpornością,
D . zapobiegania  transmisji  drobnoustrojów  przez  cząstki

aerozolu o średnicy powyżej 5 mikrometrów.

Zadanie 0.
D o  dezynfekcji  narzędzi  chirurgicznych  należy  używać  środków
dezynfekcyjnych o spektrum działania:

A.  B, F,
B.  B, F, Tbc,
C.  B, V,
D.  B, Tbc, F, V.

Zadanie 0.
Termin dezynsekcja oznacza:

A . zwalczanie  szkodliwych  owadów  i  innych  stawonogów
środkami chemicznymi, fizycznymi lub biologicznymi,

B . zwalczanie  środkami  chemicznymi,  fizycznymi  lub
biologicznymi szkodliwych gryzoni,

C . wniknięcie  i  namnażanie  s ię  biologicznego  czynnika
chorobotwórczego w organizmach żywych,

D . reakcje  zachodzące  pomiędzy  antygenem,  a
przeciwciałami.



Zadanie 0.
Sterylizacja to proces, w wyniku którego są:

A . niszczone  wszystkie  drobnoustroje  oraz  ich  formy
wegetatywne,

B.  zniszczone Tbc i enterowirusy,
C.  niszczone tylko formy wegetatywne drobnoustrojów,
D . usuwane widoczne zabrudzenia i zanieczyszczenia wraz ze

znaczną częścią drobnoustrojów.

Zadanie 0.
Jakie  cechy  posiadają  drobnoustroje  stanowiące  f lorę
przejściową skóry?

A . występują  w  skórze,  są  trudne  do  usunięcia,  mogą  być
przyczyną  infekcji  u  pacjentów  chirurgicznych  lub
poddanych innym inwazyjnym procedurom,

B . występują  na  wilgotnym  sprzęcie  szpitalnym,  po
dezynsekcji,

C . występują  na  powierzchni  skóry,  łatwo  mogą  być
przeniesione  ze  środowiska  na  skórę  rąk  i  odwrotnie,  są
eliminowane w wyniku mycia i  dezynfekcji rąk, są częstą
przyczyną infekcji krzyżowych,

D . występują na trudnodostępnych powierzchniach, są łatwe
do usunięcia, mogą być przyczyną chorób pasożytniczych.

Zadanie 0.
Aeracja  (degazacja)  wymagana  jest  w  Polsce  po  prawidłowo
przeprowadzonym procesie sterylizacji:

A .  formaldehydem,
B.  tlenkiem etylenu,
C.  plazmą,
D.  parą wodną.

Zadanie 0.
Przechowując wysterylizowany sprzęt medyczny w pomieszczeniach
magazynowych  na  otwartych  regałach,  należy  zapewnić  odległość
od podłogi, co najmniej:

A .  10 cm,
B.  20 cm,
C.  30 cm,
D.  50 cm.



Zadanie 0.
Kontrola  biologiczna  procesów  sterylizacji  parą  wodną  jest
przeprowadzana  z  wykorzystaniem  przetrwalników  następujących
mikroorganizmów:

A . Bacillus  atrophaeus  (dawniej  Bacillus  subtilis  var
niger),

B.  Bacillus stearothermophilus,
C.  Bacillus pumilus,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Jakie  czynniki  predysponują  do  wystąpienia  szpitalnych  zakażeń
układu moczowego?

A . stosowanie  nieprawidłowo  zdezynfekowanych  basenów  i
kaczek,

B.  brak higieny osobistej,
C.  wykonywanie zabiegów urologicznych, cewnikowanie,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Źródłem  zakażenia  przewodu  pokarmowego  o  etiologii
Campylobacter jejuni w środowisku pozaszpitalnym są:

A . zwierzęta  domowe  (np.  psy),  produkty  spożywcze
pochodzenia zwierzęcego (drób),

B.  owoce,
C.  konserwy, przetwory domowe np. kompoty,
D.  sałatki, surówki.

Zadanie 0.
Częstość występowania sepsy odcewnikowej przy założonym cewniku
centralnym rośnie proporcjonalnie do:

A.  ciężkości choroby pacjenta,
B.  rodzaju cewnika, z którego wykonana jest kaniula,
C.  liczby portów/kanałów cewnika,
D.  wymiany kadry pielęgniarskiej.

Zadanie 0.
W diagnostyce zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stosowane są
badania:

A.  ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  posiew płynu mózgowo-rdzeniowego,
C.  posiew krwi,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Najwyższym ryzykiem zakażenia obarczone jest  założenie cewnika
centralnego do żyły:

A.  szyjnej wewnętrznej,
B.  głównej górnej,
C.  podobojczykowej,
D.  udowej.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  zakażeń  notowanych  u  pacjentów
hospitalizowanych należy szpitalne zakażenie:

A.  krwi,
B.  płuc,
C.  układu moczowego,
D.  miejsca operowanego.

Zadanie 0.
Klasyczna  technika  tracheotomii  chirurgicznej  w  warunkach
intensywnej  terapii  daje  do  33%  powikłań  infekcyjnych.
Niebezpieczeństwa infekcyjne tracheotomii dotyczą:

A.  infekcji rany operacyjnej bakteriami Gram (+),
B . infekcji  patogenami  z  górnych  odcinków  dróg

oddechowych,
C.  infekcji patogenami z żołądka,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 0.
Zakażenia w kardiochirurgii związane są głównie z:

A .  istniejącym zakażeniem w sąsiadujących tkankach,
B.  wszczepieniem ciała obcego,
C.  angioplastyką,
D.  wszystkimi powyższymi.

Zadanie 0.
Stosowanie,  której  z  podanych  niżej  zasad  jest  BŁĘDNE  w
profilaktyce  zakażeń  związanych  z  cewnikowaniem  pęcherza
moczowego?

A . cewnik pozostaje w pęcherzu tak długo, jak długo wymaga
tego sytuacja kliniczna,

B . ważne  jest  utrzymanie  właściwej  higieny  okolicy  krocza
z e  szczególnym  uwzględnieniem  okolicy  ujścia  cewki
moczowej,

C . konieczne jest częste płukanie pęcherza moczowego przez
założony cewnik roztworem preparatu antyseptycznego,

D . bardzo  istotne  jest  przestrzeganie  zasad  aseptyki  i
antyseptyki przy postępowaniu z cewnikiem i zbiornikiem
na mocz.



Zadanie 0.
Zakażenie miejsca operowanego obejmujące narządy i jamy ciała -
w przypadku, gdy nie wprowadzono implantu rozwija s ię w okresie
do:

A.  30 dni od operacji,
B.  60 dni od operacji,
C.  6 miesięcy od operacji,
D.  12 miesięcy od operacji.

Zadanie 0.
Po zakażeniu HAV:

A . występuje  stan  nosicielstwa  ale  nie  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby,

B . nie  występuje  stan  nosicielstwa  ani  nie  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby,

C . występuje  stan  nosicielstwa  oraz  przewlekłe  wirusowe
zapalenie wątroby,

D . nie  występuje  stan  nosicielstwa  ale  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby.

Zadanie 0.
Jama ustna stanowi środowisko skontaminowane, które u pacjentów
szpitalnych  może  stanowić  źródło  zakażenia.  Bakterie  z  płytek
nazębnych najczęściej doprowadzają do zakażeń:

A.  przewodu pokarmowego,
B.  układu oddechowego,
C.  zakażenia rany operacyjnej,
D.  krwi.

Zadanie 0.
Swoista profilaktyka czynna polega na podaniu:

A.  osocza ozdrowieńców,
B . szczepionek  zawierających  określone  antygeny

drobnoustrojów,
C.  antybiotyku,
D.  preparatów zawierających aminokwasy.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  definicją  klas  czystości  pola  operacyjnego,  Klasa  I I I
(skażone) określa:

A . ranę  operacyjną,  w  której  nie  dochodzi  do  styczności  ze
zmianami zapalnymi oraz do otwarcia układu oddechowego,
pokarmowego, płciowego, moczowego,

B . ranę  operacyjną,  w  której  dochodzi  do  otwarcia  układu
oddechowego,  pokarmowego,  płciowego,  moczowego  w
stopniu kontrolowanym, bez nadmiernego skontaminowania
pola operacyjnego,

C . otwarte,  świeże  rany  powypadkowe,  operacje  bez
zachowania  zasad  sterylności  (np.  otwarty  masaż  serca)
lub  ze  znacznym  wyciekiem  treści  z  przewodu
pokarmowego,  oraz  w  przypadku,  gdy  dochodzi  do
styczności z ostrymi, nieropnymi zmianami zapalnymi,

D . stare  rany  pourazowe  z  martwymi  fragmentami  tkanek,
oraz  gdy  dochodzi  do  styczności  z  aktywnym  stanem
zapalnym lub perforacją jelit.

Zadanie 0.
U  chorych  leczonych  w  oddziałach  intensywnej  terapii  najwyższe
jest ryzyko wystąpienia:

A.  szpitalnego zapalenia płuc,
B.  zakażenia miejsca operowanego,
C.  sepsy,
D.  zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Zadanie 0.
D o  zakażenia  otrzewnej  związanego  z  leczeniem  dializą
otrzewnową, przy założonym na stałe cewniku dializacyjnym, może
dojść:

A.  przez światło cewnika,
B.  poprzez ujście zewnętrzne,
C.  przez tunel cewnika,
D.  wszystkimi wymienionymi drogami.

Zadanie 0.
Cele  pośrednie  leczenia  przeciwwirusowego  przewlekłego
wirusowego zapalenia wątroby typu B, to:

A . normalizacja  biochemicznych  wskaźników  zapalenia
wątroby,

B.  ograniczenie szerzenia się zakażeń HBV,
C.  poprawa jakości życia,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Sepsa jest to:

A . wniknięcie  i  namnożenie  s ię  określonych  drobnoustrojów
chorobotwórczych  znajdujących  się  w  pożywieniu  i
wodzie,

B . powstanie  najczęściej  po  przebyciu  choroby  objawowej,
szczepów bakteryjnych zdolnych do przetrwania,

C . zespół określonych objawów chorobowych, spowodowanych
gwałtowną  reakcją  organizmu  na  infekcję  lub  uraz
prowadzący  do  postępującej  niewydolności  wielu
narządów, a nawet i śmierci,

D . sposób  przenoszenia  się  patogennych  drobnoustrojów  ze
źródła  zakażenia  na  organizmy  wrażliwe,  drogi  te  są
zależne  między  innymi  od  umiejscowienia  patogenów  i
sposobów ich wydalania z zakażonego ustroju, a także od
wrażliwości.

Zadanie 0.
Późne  zakażenia  po  wszczepieniu  protez  zastawkowych  są
wynikiem:

A.  wszczepienia sztucznych zastawek obcych antygenowo,
B . rozsiewu  drobnoustrojów  z  innych  ognisk  zakażenia

ustroju,
C . zastosowania  sprzętu  w  trakcie  zabiegu  (np.  aparat  do

krążenia pozaustrojowego),
D . przedostania  się  drobnoustrojów  ze  skóry  podczas

zabiegu.

Zadanie 0.
D o  jakiej  kategorii  ryzyka  należą  endoskopowe  kleszczyki
biopsyjne  i  jaki  muszą  posiadać  stopień  czystości
mikrobiologicznej przed użyciem do badania?

A.  wysokiego ryzyka i muszą być sterylne,
B.  ten sprzęt nie wchodzi w kontakt z tkankami,
C . kategorii  średniego  ryzyka  i  mogą  być  poddawane

dezynfekcji,
D.  niskiego ryzyka i wystarczy je poddać myciu.

Zadanie 0.
D o  zakażeń  pałeczkami  Legionella  pneumophila  w  warunkach
szpitalnych dochodzi:

A .  drogą oddechową,
B.  drogą pokarmową,
C.  drogą naruszenia ciągłości tkanek,
D.  przez bezpośredni kontakt.



Zadanie 0.
Źródłem zakażenia może być:

A.  chory człowiek lub chore zwierzę,
B.  nosiciel,
C.  zwłoki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Za martwicze zapalenie powięzi i tkanki podskórnej odpowiada:

A.  Streptococcus agalactiae gr B,
B.  Staphylococcus aureus,
C.  Streptococcus pyogenes gr A,
D.  Pseudomonas aeruginosa.

Zadanie 0.
Właściwością  nadającą  pałeczkom  Escherichia  col i
uropatogenność, jest:

A .  działanie toksyny polisacharydowej,
B.  działanie enterotoksyny ciepłochwiejnej,
C.  działanie enterotoksyny ciepłostałej,
D.  posiadanie przez nie fimbrii.

Zadanie 0.
D o  najważniejszych  czynników  ryzyka  zakażenia  laseczką
beztlenową Clostridium difficile należą:

A.  spożywanie drobiu, jaj nieznanego pochodzenia,
B . spożywanie  mleka  lub  produktów  mlecznych,  ciast

nieznanego pochodzenia,
C.  spożywanie przeterminowanych konserw,
D . zaawansowany  wiek  chorego,  antybiotykoterapia,

hospitalizacja.

Zadanie 0.
W  diagnostyce  zakażeń  wirusem  cytomegalii  (CMV)  wykorzystuje
się:

A .  wykrywanie swoistych przeciwciał klasy IgM,
B.  wykrywanie antygenu wirusowego w moczu, ślinie, krwi,
C . wykrywanie  ciałek  wtrętowych,  tzw.  "sowich  oczu"  w

wycinkach, płynach ustrojowych i tkankach,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
W stosunku do pacjenta z czynną gruźlicą płuc należy zastosować
izolację:

A .  ochronną,
B.  powietrzno - kropelkową,
C.  powietrzno - pyłową,
D.  standardową.

Zadanie 0.
N a  zakażenia  w  oddziale  intensywnej  terapii  (OIT)  NIE  mają
wpływu:

A.  pierwotny ciężki stan chorego,
B.  stosowane leczenie i monitorowanie pacjenta w OIT,
C.  szczególne cechy oddziałowej flory bakteryjnej,
D.  czas transportu pacjenta na OIT.

Zadanie 0.
Z e  względu  na  możliwość  wystąpienia  zapalenia  wsierdzia  u
pacjentów  po  wszczepieniu  protez  zastawkowych  serca,  należy
bardzo szybko rozpoznawać i właściwie leczyć między innymi:

A.  zapalenie zatok obocznych nosa,
B.  ropne zakażenia skóry,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Dla oceny wartości testu diagnostycznego stosujemy współczynnik
swoistości, który stanowi odsetek:

A . chorych z dodatnim wynikiem testu do wszystkich chorych
w badanej populacji,

B . zdrowych  z  ujemnym  wynikiem  testu  do  wszystkich
zdrowych w badanej populacji,

C . zdrowych  z  ujemnym  wynikiem  testu  do  wszystkich
badanych,

D . chorych  z  dodatnim  i  ujemnym  wynikiem  testu  do
wszystkich badanych.

Zadanie 0.
CDC  (Center  for  Disease  Control  and  Prevention)  zaliczyło  do
chorób wskaźnikowych dla AIDS:

A.  gruźlicę,
B.  biegunki rotawirusowe,
C.  zakażenia meningokokowe,
D.  ospę wietrzną.



Zadanie 0.
Leczenie  bezobjawowego  bakteriomoczu,  szczególnie  u  dzieci,
konieczne jest ze względu na możliwość powstania:

A.  zbliznowaceń po kłębuszkowym zapaleniu nerek,
B.  kamicy pęcherza moczowego,
C.  zwężenia moczowodów,
D.  uchyłków pęcherza.

Zadanie 0.
Dominującym  patogenem  powodującym  grzybice  u  pacjentów
onkologicznych jest:

A .  Candida albicans,
B.  Candida tropicalis,
C.  Aspergillus fumigatus,
D.  Aspergillus flavus.

Zadanie 0.
Profilaktyka infekcji HCV w warunkach szpitalnych polega na:

A.  badaniu dawców krwi na obecność przeciwciał anty HCV,
B . stosowaniu  sprzętu  jednorazowego  użytku  we  wszystkich

możliwych sytuacjach,
C . stosowaniu  do  dezynfekcji  sprzętu  wielorazowego  użytku

preparatów o pełnym spektrum działania bójczego,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Czynnikiem  predysponującym  do  rozwoju  szpitalnego  zapalenia
płuc jest:

A .  obecność sztucznych implantów,
B.  długotrwałe cewnikowanie,
C.  niedokwaśność soku żołądkowego,
D.  nadkwaśność soku żołądkowego.

Zadanie 0.
Personel  sprzątający  wprowadzony  na  salę  operacyjną  przed
rozpoczęciem procesu sprzątania powinien być traktowany jako:

A.  septyczny,
B.  brudny,
C.  czysty,
D.  nie podlegający zasadom higieny bloku operacyjnego.

Zadanie 0.
Grzybicę stóp najczęściej wywołuje:

A.  Trichophyton rubrum,
B.  Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale,
C.  Epidermophyton floccosum,
D.  mieszana flora grzybicza.



Zadanie 0.
W  przypadku  zakażenia  podskórnej  kieszeni,  w  której  znajduje
się rozrusznik należy:

A . usunąć  rozrusznik  i  umieścić  nowy  w  nowym  miejscu,
stosować antybiotykoterapię,

B.  pozostawić rozrusznik, włączyć antybiotyk,
C . usunąć  stary  rozrusznik,  nowy  umieścić  w  miejsce

starego, włączyć antybiotyk,
D . usunąć  stary  rozrusznik,  nowy  umieścić  w  miejsce

starego.

Zadanie 0.
D o  zakażenia  ludzkim  wirusem  niedoboru  odporności  (HIV)
najczęściej dochodzi poprzez:

A . kontakty  seksualne,  spożycie  zakażonej  wirusem
żywności, wspólne używanie sztućców i naczyń,

B . kontakty  seksualne,  drogą  wertykalną,  produkty
krwiopochodne, tkanki i narządy,

C . krew  i  preparaty  krwiopochodne,  wspólne  korzystanie  z
toalety, wspólne używanie sztućców i naczyń,

D.  kontakty seksualne, ukąszenie komara, wypicie płynów.

Zadanie 0.
Najlepszą próbką moczu do mikrobiologicznego posiewu jest mocz:

A.  z pierwszej porannej mikcji, z pierwszego strumienia,
B.  z pierwszej porannej mikcji, ze środkowego strumienia,
C.  pobrany w dowolnej porze dnia, z pierwszego strumienia,
D . pobrany  w  dowolnej  porze  dnia,  ze  środkowego

strumienia.

Zadanie 0.
D o okołooperacyjnego zapalenia płuc dochodzi w wyniku sekwencji
zdarzeń,  które  można  podzielić  na  różne  rodzaje  mechanizmów.
Mechanizm inhalacyjny jest związany z:

A . wniknięciem  czynnika  zakaźnego  przeniesionego  ze
sprzętu anestezjologicznego oraz przez personel,

B . przedostaniem się do dolnych dróg oddechowych materiału
kolonizującego żołądek lub jamę ustno-gardłową,

C.  przeniesieniem zakażenia drogą krwi,
D.  wniknięciem czynnika zakaźnego podczas wypadku, urazu.



Zadanie 0.
Reaktywacja latentnego zakażenia CMV może wystąpić u pacjentów:

A.  po przeszczepach narządowych,
B.  po antybiotykoterapii,
C.  w fungemiach bez immunosupresji,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
NIEPRAWIDŁOWĄ zasadą organizacji pracy bloku operacyjnego jest:

A .  wydzielenie dróg czystych i brudnych,
B . identyfikacja  i  leczenie  nosicieli  MRSA  wśród

personelu,
C.  przebywanie na bloku personelu w odzieży ochronnej,
D.  kontrola systemów klimatyzacji tylko po ich awarii.

Zadanie 0.
Wskaż,  jakie  drobnoustroje  odpowiedzialne  są  za  zakażenia  u
pacjentów w oddziale intensywnej terapii:

A .  drobnoustroje pochodzące ze środowiska szpitalnego,
B.  własna flora pacjenta,
C.  drobnoustroje pochodzące od innych pacjentów,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Jakie  są  źródła  drobnoustrojów  wywołujących  zapalenie  płuc  u
pacjentów wentylowanych sztucznie?

A.  personel medyczny (ręce),
B . respirator  (nawilżacz,  połączenia  rurowe,  pułapki

wodne),
C.  jama ustna, żołądek (sonda nosowa żołądkowa),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Szczepy HLAR to:

A.  gronkowce oporne na metycylinę,
B.  enterokoki oporne na wysokie stężenie aminoglikozydów,
C.  pałeczki oporne na cefalosporyny,
D.  enterokoki oporne na wankomycynę.

Zadanie 0.
Norowirus jest czynnikiem etiologicznym zakażeń układu:

A.  pokarmowego,
B.  nerwowego,
C.  moczowego,
D.  oddechowego.



Zadanie 0.
Główne  elementy  zagrożenia  epidemiologicznego  w  oddziałach
intensywnej terapii wynikają z następujących przyczyn:

A.  pierwotnie ciężkiego stanu hospitalizowanych pacjentów,
B . stosowanych sposobów leczenia i monitorowania chorych,

a w szczególności wentylacji mechanicznej,
C.  szczególnych cech oddziałowej flory bakteryjnej,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
N a  podstawie  rozporządzenia  nr  851/2004  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  z  dnia  21  kwietnia  2004r.  powołano
Europejskie  Centrum  Zapobiegania  i  Kontroli  Chorób  (ECDC),
którego  jednym  z  kluczowych  zadań  jest  zwiększenie  ochrony
przed chorobami zakaźnymi oraz działania na rzecz wzmocnienia i
rozwoju  nadzoru  epidemiologicznego.  Centrum  oficjalnie
rozpoczęło swoją działalność:

A.  20 maja 2004 r.,
B.  20 maja 2005 r.,
C.  20 maja 2006 r.,
D.  dotychczas nie rozpoczęło działalności.

Zadanie 0.
Postępowanie  w  przypadku  wystąpienia  ogniska  epidemicznego
wymaga  przestrzegania  zasad  ograniczających  ryzyko
przeniesienia  zakażenia.  Zalecana  metoda  izolacji  pacjenta  z
objawami zakażenia skóry wywołanego przez Staphylococcus aureus
MRSA powinna uwzględniać:

A.  tylko kropelkową drogę przenoszenia zakażenia,
B . przede  wszystkim  kontaktową  drogę  przenoszenia

zakażenia,
C.  tylko powietrzno - pyłową drogę przenoszenia zakażenia,
D . tylko  powietrzno  -  kropelkową  drogę  przenoszenia

zakażenia.

Zadanie 0.
Najskuteczniejszą metodą wykrywania zakażeń szpitalnych jest:

A .  rejestracja bierna,
B.  rejestracja czynna,
C.  nadzór mikrobiologiczny (dokumentacja laboratoryjna),
D.  analiza historii choroby po wypisie pacjentów.



Zadanie 0.
Lekarskim  badaniem  kwalifikacyjnym  w  celu  wykluczenia
przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego poprzedzone
jest wykonanie szczepienia:

A.  tylko obowiązkowego,
B.  tylko zalecanego,
C . obowiązkowego,  a  tylko  w  niektórych  przypadkach

zalecanego,
D.  zarówno obowiązkowego jak i zalecanego.

Zadanie 0.
Nadzór SENTINEL oznacza:

A . wybiórczy  nadzór  epidemiologiczny,  prowadzony  przez
wybrany  podmiot  lub  zespół  podmiotów  w  zakresie  ich
podstawowej działaności,

B . stałe  i  systematyczne  gromadzenie,  analizę  oraz
interpretację  informacji  o  zachorowaniach  lub  innych
procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego,

C . okresowe  gromadzenie,  analizę  oraz  interpretację
informacji  o  zachorowaniach,  wykorzystywanych  w  celu
zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych,

D . obserwację  osoby  zakażonej  lub  podejrzanej  o  zakażenie,
bez  ograniczenia  je j  swobody  przemiesczania  się,
wykonywanie  badań  sanitarno-epidemiologicznych  u  tej
osoby  w  celu  wykrycia  biologicznych  czynników
chorobotwórczych.

Zadanie 0.
Kwalifikacje  członków  Zespołu  Kontroli  Zakażeń  Szpitalnych
określa:

A.  Zarządzenie Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej,
B.  Zarządzenie Głównego Inspektora Sanitarnego,
C . Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  kwalifikacji

członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D.  Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zadanie 0.
Nadzór polegający na dokonaniu wyboru poszczególnych jednostek
(szpitali,  poradni),  gdzie  dokonywana  jest  rejestracja
przypadków w sposób możliwie kompletny, to definicja:

A.  nadzoru epidemiologicznego biernego,
B.  nadzoru epidemiologicznego czynnego,
C.  nadzoru epidemiologicznego wybiórczego,
D.  specjalnego systemu nadzoru.



Zadanie 0.
W  procesie  dochodzenia  do  praktyki  opartej  na  rzetelnych
dowodach naukowych można wyodrębnić kilka etapów. Pierwszy etap
to :

A . szacowanie  potrzeby  zmian  w  praktyce,  kształtowanie
nawyku poddawania jej w wątpliwość,

B . synteza  dowodów  naukowych,  polegająca  na  dotarciu  do
sprawdzonej  wiedzy  naukowej,  je j  umiejętna  analiza,
synteza i ocena,

C . plan  zmian  praktyki,  opracowany  na  podstawie
najmocniejszych i najbardziej obiektywnych argumentów,

D . wdrożenie  i  ocena  skutków  wprowadzonych  zmian  w
praktyce.

Zadanie 0.
W  jakim  terminie  należy  przekazać  do  państwowego  powiatowego
inspektora  sanitarnego  roczny  raport  o  zakażeniach  szpitalnych
i drobnoustrojach alarmowych?

A.  do 31 grudnia za rok, w którym jest sporządzany,
B.  do 31 stycznia następnego roku za rok poprzedni,
C.  do 15 stycznia następnego roku za rok poprzedni,
D.  do końca I kwartału następnego roku za rok poprzedni.

Zadanie 0.
Jeżeli  szpital  posiada  1000  łóżek,  w  zespole  kontroli  zakażeń
szpitalnych powinno być zatrudnionych, co najmniej:

A .  3 pielęgniarki epidemiologiczne,
B.  4 pielęgniarki epidemiologiczne,
C.  5 pielęgniarek epidemiologicznych,
D.  6 pielęgniarek epidemiologicznych.

Zadanie 0.
Definicje  nadzoru  w  zdrowiu  publicznym,  stworzone  na  potrzeby
systemu przez  CDC,  są  wykorzystane do  realizacji  następujących
celów:

A.  wykrywania i monitorowania przypadków zakażeń,
B . oceny  ryzyka  i  czynników  ochronnych,  a  także  oceny

działań zapobiegawczych,
C . dostarczania  informacji  do  wszystkich  partnerów

systemu,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 0.
Indywidualne  karty  rejestracji  zakażenia  szpitalnego  lub
drobnoustroju alarmowego wypełnia:

A . ordynator  oddziału,  w  którym  przebywa  pacjent,  u
którego  podejrzewa  się  lub  stwierdza  występowanie
zakażenia zakładowego,

B . kierownik laboratorium, w którym doszło do stwierdzenia
drobnoustroju alarmowego,

C.  kierownik zespołu kontroli zakażeń zakładowych,
D . pielęgniarka wchodząca w skład zespołu kontroli zakażeń

szpitalnych lub lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem,
u  którego  podejrzewa  się  lub  stwierdza  występowanie
zakażenia szpitalnego lub drobnoustroju alarmowego.

Zadanie 0.
Dnia  27  września  2004  roku  w  Sztokholmie  zostało  powołane  do
życia  Europejskie  Centrum  Kontroli  i  Prewencji  Chorób.
Uzgodniono akronim nazwy nowej instytucji - obecnie jest to:

A .  EEA,
B.  ECDC,
C.  EFSA,
D.  EMCDDA.

Zadanie 0.
D o wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania
i zwalczania zakażeń szpitalnych jest/są obowiązani:

A .  specjalista ds epidemiologii,
B .  pielęgniarka naczelna,
C.  komitet kontroli zakażeń szpitalnych,
D . kierownicy  szpitali  lub  podmiotów  leczniczych,  w  skład

których wchodzi szpital.

Zadanie 0.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  wystąpienia
niepożądanego  odczynu  poszczepiennego  do  państwowego
powiatowego  inspektora  sanitarnego  właściwego  dla  miejsca
powzięcia podejrzenia jego wystąpienia dokonuje:

A.  pielęgniarka lub położna epidemiologiczna,
B.  przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . lekarz  lub  felczer,  który  podejrzewa  lub  rozpoznaje

niepożądany odczyn poszczepienny,
D.  kierownik zakładu opieki zdrowotnej.



Zadanie 0.
Wymagania  dla  materiałów  włókienniczych  przeznaczonych  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia  ze  względu  na  spełniane  przez
nie funkcje dotyczą tych samych parametrów:

A . odporności na przenikanie mikroorganizmów na sucho i na
mokro,

B . braku  cząstek  zanieczyszczających  materiał,  które  mogą
być uwolnione w wyniku działania mechanicznego,

C.  odporności na przesiąkanie cieczy,
D.  wymienionych w punktach A, B, i C.

Zadanie 0.
Najwyższe  wymagania,  co  do  barierowości  dla  materiałów  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia,  szczególnie  dla  wyrobów  o
wysokim poziomie ochrony, dotyczą:

A.  przepuszczalności powietrza,
B.  przenikania pary wodnej,
C.  powierzchni krytycznej,
D.  jednorazowego użytku.

Zadanie 0.
Celem nadzoru epidemiologicznego jest:

A . zapobieganie  zakażeniom  oraz  wczesne  wykrywanie
przypadków ognisk epidemicznych w celu przeprowadzenia
koniecznych badań i kontroli,

B . identyfikacja  przypadków  lub  podejrzenia  zakażeń  w
danym czasie

C . określenie skuteczności stosowanych metod zapobiegania
i kontroli zakażeń,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Pielęgniarki  i  położne  są  narażone  na  działanie  czynników
biologicznych,  ze  względu  na  stały,  bezpośredni  kontakt  z
chorym  pacjentem.  Czynniki  biologiczne,  należące  do  grupy
trzeciej, oznaczają takie czynniki:

A . które  wywołują  ciężkie  choroby  u  ludzi,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie
czynników  w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo
prawdopodobne;  zazwyczaj  nie  istnieją  w  stosunku  do
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,

B . które  mogą  wywoływać  u  ludzi  ciężkie  choroby,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie  ich
w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

C . które  mogą  wywoływać  choroby  u  ludzi,  mogą  być
niebezpieczne  dla  pracowników,  ale  rozprzestrzenianie
ich  w  populacji  ludzkiej  jest  mało  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

D . przez  które  wywołanie  chorób  u  ludzi  jest  mało
prawdopodobne.

Zadanie 0.
Obecnie celem programów szczepień ochronnych jest:

A .  zapobieganie chorobom zakaźnym,
B.  eliminacja choroby zakaźnej,
C.  eradykacja choroby zakaźnej,
D . zapobieganie,  eliminacja  oraz  eradykacja  chorób

zakaźnych.

Zadanie 0.
Przyczynami oporu wobec zmian jest:

A .  duża pewność siebie,
B.  niepewność i obawy przed poniesieniem osobistej straty,
C.  precyzyjnie określony cel działania,
D.  posiadanie doświadczenia zawodowego.



Zadanie 0.
Obowiązek  przesyłania  do  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej
formularzy  zgłoszeń  dodatnich  wyników  badań  laboratoryjnych  w
kierunku  biologicznych  czynników  chorobotwórczych  takich  jak
Clostridium  botulinum,  Clostridium  perfringens,  Neisseria
meningitidis spoczywa na:

A.  pielęgniarce epidemiologicznej,
B.  lekarzu epidemiologu,
C.  dyrektorze szpitala,
D.  kierowniku laboratorium wykonującego badania.

Zadanie 0.
Istotnym  elementem  antybiotykoterapii  celowanej  jest  przede
wszystkim wartość MIC, która określa:

A.  maksymalne stężenie hamujące,
B.  czas leczenia,
C.  najmniejsze stężenie bakteriobójcze,
D.  najmniejsze stężenie hamujące.

Zadanie 0.
W  trakcie  dochodzenia  epidemiologicznego  wykonuje  się  badania
mikrobiologiczne w celu:

A.  doboru właściwych antybiotyków do terapii empirycznej,
B.  doboru właściwych antybiotyków do terapii celowanej,
C.  doboru preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni,
D . określenia  źródła  zakażeń  i  wykrycia  dróg  szerzenia  się

szczepów.

Zadanie 0.
W  przypadku,  gdy  doszło  do  kontaktu  materiału  zakaźnego  lub
potencjalnie zakaźnego ze śluzówkami należy niezwłocznie:

A . kilkakrotnie  przepłukać  błony  śluzowe  i  spojówki  wodą
lub 0,9% NaCl,

B . przepłukać  błony  śluzowe  i  spojówki  wodą,  a  następnie
preparatem antyseptycznym,

C . przepłukać  błony  śluzowe  i  spojówki  0,9%  NaCl,  a
następnie preparatem antyseptycznym,

D . przepłukać błony śluzowe i  spojówki  preparatem z  grupy
antyseptyków.



Zadanie 0.
Jaki jest główny cel izolacji zakaźnie chorych w szpitalu?

A.  ograniczenie kontaktu pacjenta z innymi pacjentami,
B . zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń w warunkach

szpitalnych  poprzez  odizolowanie  źródła  infekcji  i
przerwanie dróg przenoszenia zakażenia,

C.  zapewnienie pacjentowi komfortu pobytu w szpitalu,
D . odosobnienie  pacjenta  w  celu  obserwacji  rozwoju

choroby.

Zadanie 0.
Pierwszym  w  świecie  pełnym  programem  ciągłego  nadzoru  nad
zakażeniami,  opartym  na  profesjonalnych  zespołach  kontroli
zakażeń jest:

A .  NNIS,
B.  APIC,
C.  SHEA,
D.  ICARE.

Zadanie 0.
Raport  półroczny  o  zakażeniach  szpitalnych  i  drobnoustrojach
alarmowych  sporządza  zespół  kontroli  zakażeń  szpitalnych  i
przekazuje:

A.  kierownikowi zakładu opieki zdrowotnej,
B.  Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu,
C.  Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu,
D.  Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Zadanie 0.
Istotne elementy bezpiecznej pracy personelu medycznego to:

A . wprowadzenie  wewnętrznych  procedur  prawidłowego
postępowania  w  trakcie  pracy  i  po  je j  zakończeniu  oraz
wyznaczenie  osoby,  która  nadzorowałaby  przestrzeganie
wprowadzonych zasad,

B . dostępność środków ochrony indywidualnej na stanowisku
pracy,

C . edukacja  o  drogach  zakażenia  i  ich  eliminacji,  która
prowadzi  do  przezwyciężenia  złych  nawyków  i  niechęci
pracowników do zmian,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
W  ciężkich,  zagrażających  życiu  infekcjach  najważniejsze  w
otrzymaniu wyniku badania mikrobiologicznego jest:

A .  szybkość otrzymania wyniku,
B.  wykonanie badania kilkoma metodami,
C.  potwierdzenie wyniku dodatkowo w innym laboratorium,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
W  szpitalu  główne  kierunki  monitorowania  bieżącej  sytuacji
epidemiologicznej obejmują wskaźniki:

A .  epidemiologiczne,
B.  kliniczne,
C.  laboratoryjne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Wskazaniem do wykonywania badań środowiskowych w szpitalu mogą
być sytuacje związane z:

A . prowadzeniem dochodzenia epidemiologicznego w przypadku
wystąpienia szpitalnego ogniska epidemicznego,

B . rozpoznaniem  sytuacji  epidemiologicznej  poszczególnych
oddziałów rutynowo 1x w kwartale,

C.  złym stanem technicznym oddziału,
D.  po wypisie pacjenta z chorobą zakaźną.

Zadanie 0.
W  przypadku  zastosowania  obowiązkowej  hospitalizacji,  izolacji
lub  kwarantanny,  obowiązek  powiadomienia  rodziny  lub  osoby
wskazanej  przez  osobę  poddaną  obowiązkowej  hospitalizacji,
izolacji  lub  kwarantannie  o  zastosowaniu  tego  środka  spoczywa
na:

A . kierowniku  jednostki,  w  której  wykonywana  jest
obowiązkowa hospitalizacja, izolacja lub kwarantanna,

B . pielęgniarce  epidemiologicznej  zatrudnionej  w
zakładzie,  w  którym  zastosowano  wymienione  środki
zaradcze,

C.  kierowniku zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D . przedstawicielu  służby,  który  dopomógł  w  wykonaniu

obowiązku  hospitalizacji,  izolacji  lub  kwarantanny
osoby (np. policja).



Zadanie 0.
Najważniejszym czynnikiem w efektywnym nadzorze nad zakażeniami
jest:

A . codzienny  kontakt  członków  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych z personelem oddziałów,

B . organizowanie  zebrań  komitetu  kontroli  zakażeń
szpitalnych raz na kwartał,

C . organizowanie  zebrań  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych jeden raz w tygodniu,

D . raportowanie  zarejestrowanych  zakażeń  i  patogenów
alarmowych.

Zadanie 0.
Programy nadzoru epidemiologicznego mogą być zaklasyfikowane w
czterech  ogólnych  kategoriach:  nadzór  bierny,  czynny,  nadzór
wybiórczy  oraz  specjalne  systemy  nadzoru.  Nadzór  wybiórczy
polega na:

A . dokonywaniu  rejestracji  przypadków  zdarzeń  względnie
częstych  w  sposób  możliwie  kompletny,  jedynie  w
wybranych  jednostkach  (szpitale,  poradnie,  gabinety
lekarskie),

B . wypełnianiu  kart  lub  formularzy  zgłoszenia  stanu
podlegającego rejestracji,

C . dokonywaniu  analizy  uczestnictwa  w  niektórych
programach zdrowia publicznego (np. eradykacji odry),

D . zgłaszaniu  raportów  o  całkowitej  l iczbie  przypadków
wysyłanych  tylko  w  sytuacji  podejrzenia  wybuchu
epidemii.

Zadanie 0.
N a  oddział  dziecięcy  przyjęto  dziecko  z  podejrzeniem  ospy
wietrznej. Jaki typ izolacji należy zastosować?

A.  izolacja kontaktowa,
B.  izolacja standardowa,
C.  izolacja powietrzno-pyłowa i kontaktowa,
D.  izolacja powietrzno-kropelkowa.

Zadanie 0.
HBV może przetrwać na przedmiotach, meblach i w pomieszczeniach
zabrudzonych krwią i płynami ustrojowymi i nadal może stanowić
źródło zakażenia przez:

A.  kilka minut,
B.  kilka godzin,
C.  co najmniej 1 tydzień,
D.  nieokreślony czas.



Zadanie 0.
Bakterie,  które  mogą  zostać  wykorzystane  jako  broń  biologiczna,
to :

A.  Coxiella burnetti,
B.  Francisella tularemis,
C.  Chlamydia psittaci,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Naturalnym rezerwuarem meningokoków jest:

A .  człowiek,
B.  kleszcz,
C.  chore zwierze,
D.  środowisko chorego.

Zadanie 0.
Najbardziej niebezpiecznym źródłem zakażenia wirusami HBV, HCV
jest/są:

A.  wymiociny,
B.  płyn otrzewnowy,
C.  wydzielina pochwowa,
D.  krew.

Zadanie 0.
N a możliwość wystąpienia zakażenia podczas ekspozycji zawodowej
pielęgniarki, położnej wpływa/ją:

A.  rodzaj ekspozycji,
B.  głębokość rany,
C.  poziom wiremii u osoby będącej źródłem ekspozycji,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Choroba Legionistów bez objawów zapalenia płuc to:

A.  Gorączka Pontiac,
B.  Zespół Hoigne,
C.  Choroba Creutzfeldta-Jakoba,
D.  Gorączka Ebola.

Zadanie 0.
Bakteria  lub  inny  drobnoustrój  wyhodowany  bezpośrednio  z
materiału  klinicznego  na  podłożu  mikrobiologicznym  jest
określany jako:

A.  izolat,
B.  szczep,
C.  klon,
D.  genom.



Zadanie 0.
Nieswoista  profilaktyka  zakażeń  krwiopochodnych  polega  między
innymi na:

A . myciu  i  dezynfekcji  rąk,  używaniu  odzieży  ochronnej
oraz rękawic medycznych,

B . badaniu  obecności  antygenu  HBs  u  pacjenta  przed
wykonaniem  u  niego  zabiegów  obarczonych  ryzykiem
ekspozycji na materiał zakaźny i potencjalnie zakaźny,

C . podaniu  szczepionki  przeciw  wirusowemu  zapaleniu
wątroby typu B,

D . podaniu  swoistej  immunoglobuliny  przeciw  wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B.

Zadanie 0.
Metoda PCR stosowana jest:

A .  w diagnostyce klinicznej,
B.  w wykrywaniu genów oporności bakterii na leki,
C.  w typowaniu genetycznym drobnoustrojów,
D.  we wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Do zadań zespołu kontroli zakażeń szpitalnych NIE należy:

A . opracowywanie  i  aktualizacja  systemu  zapobiegania  i
zwalczania zakażeń szpitalnych,

B . opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i
zwalczania zakażeń szpitalnych,

C . szkolenie  personelu  w  zakresie  kontroli  zakażeń
szpitalnych,

D . konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę
zakaźną  oraz  tych,  u  których  rozpoznano  zakażenie  lub
chorobę zakaźną.

Zadanie 0.
System  racjonalnej  polityki  antybiotykowej  w  szpitalu  NIE  może
opierać się na:

A . opracowaniu  receptariusza  szpitalnego  z  uwzględnieniem
rekomendacji  dotyczących  racjonalnego  leczenia  i
profilaktyki  zakażeń  na  podstawie  lekowrażliwości
drobnoustrojów w szpitalu,

B . powiązaniu polityki antybiotykowej z  programem kontroli
zakażeń  szpitalnych  oraz  wynikami  i  jakością  pracy
laboratorium mikrobiologicznego,

C.  powołaniu zespołu ds. antybiotykoterapii,
D . nałożeniu limitów zużycia antybiotyków w poszczególnych

komórkach organizacyjnych/na oddziałach w szpitalu.



Zadanie 0.
Kto  weryfikuje  dane  zamieszczone  w  indywidualnej  karcie
zakażenia szpitalnego przed wpisaniem do odpowiedniego rejestru
zakażeń szpitalnych?

A.  ordynator oddziału,
B.  pielęgniarka epidemiologiczna,
C . przewodniczący  zespołu  kontroli  zakażeń  szpitalnych

przy udziale lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem,
u którego podejrzewa się zakażenie szpitalne,

D . przewodniczący  komitetu  kontroli  zakażeń  szpitalnych
przy  udziale  ordynatora  oddziału,  na  którym  wystąpiło
zakażenie szpitalne.

Zadanie 0.
Metoda rozwiązywania konfliktów, która nie wymaga uczestnictwa
osób trzecich to metoda:

A.  mediacji,
B .  negocjacji,
C .  arbitrażu,
D.  koncyliacji.

Zadanie 0.
Które  z  zachowań  rozmówcy  -  pacjenta  można  przyjąć  za
przyjazne?

A.  aprobujące kiwanie głową i uśmiechanie się,
B.  unikanie wymiany spojrzeń,
C.  pocieranie głowy, nosa w czasie rozmowy,
D.  pochylanie się, zaciskanie dłoni.

Zadanie 0.
Słowne środki dydaktyczne, to:

A .  podręczniki, czasopisma i inne teksty drukowane,
B.  wykład, pogadanka, referat,
C.  magnetofony, dyktafony, odtwarzacz CD,
D.  magnetowid, kamera TV, monitor TV.



Zadanie 0.
W  procesie  kształcenia  zdecydowanie  najczęściej  stosuje  s ię
wzrokowe środki dydaktyczne co uzasadnione jest tym, że:

A . środki  te  są  najtańsze  w  przygotowaniu  i  nie  potrzebny
jest  specjalny  sprzęt  ani  warunki  do  ich
wyeksponowania,

B . około  75-85%  osób  to  tzw.  "wzrokowcy",  którzy
najefektywniej  uczą  się  gdy  widzą  teksty,  obrazy,
modele i przedmioty autentyczne,

C . ich  przygotowanie  nie  jest  czasochłonne,  nie  wymagają
specjalnego przygotowania uczących się do ich odbioru,

D . środki  te  nie  są  drogie  do  przygotowania,  nie  wymagane
jest przestrzeganie żadnych zasad w ich prezentowaniu.

Zadanie 0.
Czym różni się grupa pierwotna od grupy wtórnej?

A.  rodzajem więzi społecznej,
B.  rodzajem roli społecznej,
C.  procesem socjalizacji,
D.  stosunkami społecznymi.

Zadanie 0.
Do pierwotnego źródła wsparcia NIE należy/ą:

A.  rodzina,
B.  przyjaciele,
C.  sąsiedzi,
D.  dom opieki społecznej.

Zadanie 0.
P o  raz  pierwszy  w  Polsce  prawa  pacjenta  zostały  uregulowane
aktem prawnym w roku:

A.  1981,
B.  1989,
C.  1991,
D.  1997.

Zadanie 0.
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydaje:

A.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B.  Minister Zdrowia,
C.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
D.  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.



Zadanie 0.
Wykres Ishikawy:

A.  pozwala na znalezienie przyczyn wad,
B.  jest narzędziem kontroli usług medycznych,
C.  jest narzędziem stosowanym tylko w przemyśle,
D.  jest narzędziem stosowanym w zarządzaniu personelem.

Zadanie 0.
Zasada ubezpieczenia zdrowotnego polegająca na tym, że fundusz
powstały  ze  składek  sprawuje  opiekę  zgodnie,  z  którą  publiczny
system  opieki  zdrowotnej  umożliwia  finansowanie  opieki  nad
ludźmi  chorymi  i/lub  uboższymi  przez  ludzi  zdrowych  i/lub
bogatszych, nosi nazwę:

A.  utylitaryzmu społeczego,
B.  solidaryzmu społecznego,
C.  indywidualizmu społeczego,
D.  egalitaryzmu społecznego.

Zadanie 0.
Przystępując  do  działań  na  rzecz  jakości  (w  tym  rozumianych
jako  spełnienie  wymagań,  zaleceń,  standardów  postępowania
medycznego itp.), powinno się przeprowadzić analizę:

A .  kosztów oraz efektów,
B.  kosztów oraz korzyści,
C.  kosztów oraz użyteczności,
D.  kosztów oraz wydatków.

Zadanie 0.
Określenie  misji  powinno  zawierać  opis  podstawowego  produktu
lub usługi organizacji, funkcji, które będą wykonywane oraz:

A.  hierarchię celów organizacji,
B .  plan strategiczny,
C.  rozłożenia odpowiedzialności,
D.  rynków lub klientów do obsłużenia.

Zadanie 0.
Polityka zdrowotna państwa ma na celu przede wszystkim:

A.  budowanie programów promocyjnych,
B.  ochronę zdrowia najzamożniejszych,
C.  wylansowanie nowych kierunków działań,
D . ustalenie  i  realizację  priorytetowych  celów  zdrowotnych

w skali państwa.



Zadanie 0.
Rola  samorządu terytorialnego  odnosząca się  do  ochrony zdrowia
polega  m.in.  na  tworzeniu  ogólnej  strategii  i  planowania
polityki ochrony zdrowia na każdym szczeblu władzy:

A.  lokalnej,
B.  powiatu,
C.  gminy,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
"Zdrowie publiczne" oznacza:

A . wszystkie  elementy  związane  ze  zdrowiem,  m.  in.:  stan
zdrowia,  w  tym  zachorowalność  i  niepełnosprawność,
zasoby  opieki  zdrowotnej,  oferowane  usługi  opieki
zdrowotnej  i  powszechny  dostęp  do  nich,  opiekę
zdrowotną,  wydatki  na  opiekę  zdrowotną  i  sposób  je j
finansowania oraz przyczyny zgonów,

B . wszystkie wybrane elementy m.in. związane ze zdrowiem,
mianowicie:  stan  zdrowia,  umieralność,  demografię,
migrację,  zasoby  opieki  zdrowotnej,  oferowane  usługi
opieki  zdrowotnej  i  powszechny  dostęp  do  nich,  opiekę
zdrowotną,  wydatki  na  opiekę  zdrowotną  i  sposób  je j
finansowania oraz przyczyny zgonów,

C . wszystkie wybrane elementy m. in. związane ze zdrowiem,
mianowicie:  stan  zdrowia,  umieralność,  demografię,
migrację,  kadrę  medyczną,  łóżka,  szpitale,  opiekę
długoterminową,  zasoby  opieki  zdrowotnej,  oferowane
usługi  opieki  zdrowotnej  i  powszechny  dostęp  do  nich,
opiekę  zdrowotną,  wydatki  na  opiekę  zdrowotną i  sposób
jej finansowania oraz przyczyny zgonów,

D . wszytkie  wybrane  elementy  m.  in.  stan  zdrowia,
umieralność,  demografię,  migrację  zasoby  opieki
zdrowotnej,  oferowane  usługi  opieki,  koszty  i  wydatki,
dostępność  oraz  mechanizmy  finansowania  i  sposób  je j
finansowania oraz przyczyny zgonów.

Zadanie 0.
Obserwując  u  chorego  nagły  spadek  skurczowego  ciśnienia
tętniczego  poniżej  90  mmHg,  szybkie  nitkowate  tętno,
zaczerwienienie  lub  pokrzywkę skórną,  biegunkę,  cechy  obturacji
dróg  oddechowych,  zaburzenia  świadomości  oraz  wcześniej
zgłoszone bóle brzucha, podejrzewamy w pierwszej kolejności:

A .  zatrucie pokarmowe,
B.  zatrucie alkoholem etylowym,
C.  wstrząs anafilaktyczny,
D.  wstrząs septyczny.



Zadanie 0.
Przy  zaburzeniach  przewodzenia  bodźców  w  uchu  prawym,
spowodowanych np. zanieczyszczeniami w przewodzie słuchowym, w
próbie Webera pacjent:

A .  będzie słyszał lepiej uchem lewym,
B.  będzie słyszał lepiej uchem prawym,
C.  będzie słyszał w obu uszach jednakowo,
D.  nie będzie słyszał wcale.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Punkt Erba to:

A . miejsce  rzutu  zastawki  dwudzielnej  na  ścianę  klatki
piersiowej,

B.  miejsce osłuchiwania szmeru tarczycowego,
C.  rzut zastawki aorty na ścianę klatki piersiowej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.



Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  jamy  brzusznej,  polegającą  na
głębokim  uciskaniu  brzucha  w  lewym  dolnym  kwadrancie  i
pojawienie  s ię  bólu  w  przeciwległym  prawym  dolnym  kwadrancie
brzucha określa się mianem objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Rowsinga,
D.  Goldflama.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
Podstawowym lekiem stosowanym w resuscytacji noworodka, jest:

A .  wodorowęglan sodu,
B.  adrenalina,
C.  dobutamina,
D.  atropina.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.



Zadanie 0.
Jako tachypnoe u noworodków w pierwszych dniach życia określa
się stan, gdy ilość oddechów wynosi powyżej:

A .  20 oddechów/min,
B.  40 oddechów/min,
C.  60 oddechów/min,
D.  80 oddechów/min.

Zadanie 0.
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?

A . w  czwartej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie
prawej,

B.  gdziekolwiek w okolicy serca,
C . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  prawej  stronie

mostka,
D . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  lewej  stronie

mostka.

Zadanie 0.
Pole widzenia możemy ocenić:

A.  metodą konfrontacyjną,
B.  kierując strumień światła na źrenicę,
C.  przy pomocy tablic Snellena,
D.  przy pomocy oftalmoskopu.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Najpowszechniej  używaną  skalą  do  oceny  dojrzałości  noworodka
jest skala:

A.  Silvermana,
B.  Ballarda,
C.  Gosnella,
D.  Apgar.



Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.

Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
Do modelu adaptacyjnego Calisty Roy NIE należy:

A.  osoba,
B.  pielęgniarka,
C.  środowisko,
D.  system.



Zadanie 0.
Betty  Neuman  wyróżnia  trzy  etapy  procesu  pielęgnowania  w
stworzonym przez siebie modelu:

A.  relacji międzyludzkich,
B.  samoopieki/deficytu samoopieki,
C.  systemowym,
D.  humanistycznej troskliwości.

Zadanie 0.
Hipotezy można określić, jako:

A . prawdopodobne  wnioski  z  badań  naukowych
przeprowadzonych według naukowych reguł,

B.  przypuszczalne wnioski z badań,
C . przypuszczenia  określające  prawdopodobne  rozwiązania

problemów badawczych.
D . przypuszczenia  określające  dobór  metod  i  technik

badawczych.

Zadanie 0.
Analiza dokumentacji jako metoda badawcza polega na:

A.  sprawdzeniu danych osobowych poprzez rozmowę,
B . sprawdzeniu danych osobowych poprzez spisanie danych z

dowodu osobistego,
C.  sprawdzeniu danych osobowych z książeczki zdrowia,
D . uporządkowaniu  i  interpretacji  zawartych  w  niej  treści

pod  kątem  problemu  (celu)  badawczego  lub  hipotezy
roboczej.

Zadanie 0.
W  powojennej  Polsce,  autorką  koncepcji  podyplomowego
kształcenia dla pielegniarek, była:

A.  Maria Staromiejska,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.

Zadanie 0.
Kodeks Etyki dla Pielęgniarek Międzynarodowej Rady Pielęgniarek
(ICN), został przyjęty w roku:

A.  1943,
B.  1953,
C.  1963,
D.  1973.



Zadanie 0.
Do jakiej grupy programów zalicza się Windows?

A.  bazy danych,
B.  systemu operacyjnego,
C.  edytoru tekstu,
D.  programu graficznego.

Zadanie 0.
Dane  badanych  2500  pacjentów  zapisano  w  komputerowej  bazie
danych.  Zestaw  danych  zapisanych  w  takiej  bazie  dotyczących
jednego pacjenta nazywany jest:

A .  polem,
B.  rekordem,
C.  plikiem,
D.  dokumentem.

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.



PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
TEST NR 201611
GRUPA 1
Zadanie 0.
Jedyną immunoglobuliną mającą zdolność do przechodzenia przez
łożysko jest:

A .  immunoglobulina A (IgA),
B.  immunoglobulina D (IgD),
C.  immunoglobulina E (IgE),
D.  immunoglobulina G (IgG).

Zadanie 0.
Zakażenie oportunistyczne to zakażenie:

A . dwóch lub większej l iczby pacjentów tym samym szczepem
drobnoustroju w wyniku przeniesienia z jednego pacjenta
na drugiego,

B . przenoszone  z  ogniska  pierwotnego  do  innych  tkanek  i
narządów drogą krwi,

C . drobnoustrojami, które w warunkach zdrowia nie powodują
choroby, są chorobotwórcze tylko dla osób z niedoborami
odporności,

D . które  ma  miejsce  podczas  trwania  porodu  lub  po
porodzie.

Zadanie 0.
Zakażenie wirusem odry i świnki szerzy się głównie drogą:

A.  fekalno-oralną,
B.  kontaktów płciowych,
C.  kropelkową,
D.  przeniesienia za pośrednictwem wektora, np. komara.

Zadanie 0.
Antygen to:

A . preparat  zdolny  do  wzbudzenia  odpowiedzi
immunologicznej i syntezy przeciwciał,

B . przeciwciało  neutralizujące  działanie  toksyny
bakteryjnej,

C . substancja,  która  po  zmieszaniu  z  immunogenem
nieswoiście wzmacnia odpowiedź immunologiczną,

D.  niepożądany odczyn poszczepienny.

Zadanie 0.
Laseczki Clostridium difficile bytują w:

A.  glebie,
B.  przewodzie pokarmowym zwierząt,
C.  przewodzie pokarmowym człowieka,
D.  wszystkich wyżej wymienionych miejscach.



Zadanie 0.
Nosicielstwo  to  bezobjawowe  bytowanie  drobnoustrojów
chorobotwórczych w organizmie człowieka, które może występować:

A.  w okresie wylęgania choroby,
B.  po przebyciu choroby,
C.  po zakażeniu bezobjawowym,
D.  w każdym wyżej wymienionym przypadku.

Zadanie 0.
Postacią  kliniczną  zakażenia  laseczką  Clostridium  difficile
jest:

A .  rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego,
B.  zakażenie błony śluzowej żołądka,
C.  zapalenie kłębuszków nerkowych,
D.  zapalenie żołądkowo-jelitowe.

Zadanie 0.
D o  nieswoistych  miejscowych  przeciwinfekcyjnych  mechanizmów
obronnych organizmu ludzkiego zaliczamy:

A . pasaż  jelit,  przepływ  moczu,  zastawki  w  układzie
moczowym, nabłonek migawkowy układu oddechowego,

B . fagocytozę,  naturalne  komórki  bójcze,  komórki
pomocnicze kontrolujące stan zapalny,

C.  układ immunologiczny, limfocyty,
D.  odporność komórkową i humoralną.

Zadanie 0.
Najlepiej rozwinięty układ immunologiczny u człowieka ma układ:

A.  oddechowy,
B.  pokarmowy,
C.  moczowy,
D.  płciowy.

Zadanie 0.
Do zadań komitetu kontroli zakażeń szpitalnych należy:

A . opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i
zwalczania zakażeń szpitalnych,

B . ocena  wyników  kontroli  wewnętrznej  przedstawianych
przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych,

C . opracowywanie  i  aktualizacja  standardów
farmakoprofilaktyki  i  farmakoterapii  zakażeń  i  chorób
zakaźnych w szpitalu,

D.  realizacja wyżej wymienionych punktów.



Zadanie 0.
W  epidemiologii  wyróżnia  się  cztery  zasadnicze  metody  wyboru
populacji do badań. W metodzie przesiewowej grupa do badań:

A.  wybierana jest losowo,
B . polega  na  celowym  wyborze  jednostek  o  określonych

cechach,
C.  obejmuje całą populację,
D.  zgłasza się sama.

Zadanie 0.
Aspergiloza narządowa najczęściej dotyczy:

A.  układu oddechowego,
B.  przewodu pokarmowego,
C.  ośrodkowego układu nerwowego,
D.  dróg moczowych.

Zadanie 0.
Badanie przesiewowe to badanie epidemiologiczne:

A . w którym pomiary narażenia są dokonywane po wystąpieniu
zachorowań,

B . przeprowadzone w krótkim okresie czasowym pozwalającym
n a  określenie  w  populacji  proporcji  osób  posiadających
cechę będącą przedmiotem badania,

C . osób  bezobjawowych  w  celu  sklasyfikowania  ich  jako
zagrożonych  lub  niezagrożonych  wystąpieniem  choroby,
która jest przedmiotem tego badania,

D . w  którym  dokonywany  jest  opis  lub  analiza  cech  lub
zdarzeń  w  populacji  bez  ingerencji  badacza  w  przedmiot
badania.

Zadanie 0.
W  profilaktyce  i  eradykacji  chorób  zakaźnych  na  świecie
największe znaczenie mają:

A.  eliminacja chorych zwierząt,
B.  chemioprofilaktyka po ekspozycji na wirusy,
C.  ogólnoświatowe akcje deratyzacyjne,
D.  szczepienia ochronne.

Zadanie 0.
Pojęcie  składające  się  z  elementów:  źródło  zakażenia,  droga
przenoszenia zarazków, wrota zakażenia, to inaczej:

A .  łańcuch epidemiczny,
B.  droga translokacji,
C.  łańcuch zarazek - żywiciel,
D.  łańcuch sanitarny.



Zadanie 0.
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) jest pasożytem:

A.  przewodów żółciowych,
B.  dróg moczowych,
C.  żołądka,
D.  jelita cienkiego.

Zadanie 0.
Wskaż  NIEPRAWDZIWE  stwierdzenie  dotyczące  epidemiologii
legionellozy:

A . Legionella występuje w środowisku wodnym w temperaturze
20˚C - 50˚C,

B . najczęściej  zapadają  na  nią  mężczyźni  w  średnim  i
starszym wieku, osoby palące papierosy lub chorujące na
przewlekłe choroby układu oddechowego,

C.  okres wylęgania choroby trwa dłużej niż 3 tygodnie,
D . d o  zakażenia  może  dojść  podczas  wdychania  aerozolu

wodnego pochodzącego z sieci wodociągowej, z biurowych
lub przemysłowych wież chłodzących wodę oraz basenów.

Zadanie 0.
Wyłącznym, naturalnym rezerwuarem meningokoków jest:

A .  gleba,
B.  zwierzę domowe,
C.  człowiek,
D.  naturalne środowisko wodne.

Zadanie 0.
D o  zakażeń  przenoszonych  drogą  powietrzno  -  pyłową  należy
między innymi:

A.  gruźlica,
B.  krztusiec,
C.  paciorkowcowe zapalenia gardła,
D.  meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Zadanie 0.
Molekularna  metoda  typowania  drobnoustrojów  PCR  znajduje
zastosowanie w:

A.  klonowaniu genów,
B.  diagnostyce klinicznej,
C.  wykrywaniu genów oporności bakterii na leki,
D.  wszystkich wyżej wymienionych przypadkach.



Zadanie 0.
Zakażenie  Helicobacter  pylori  odgrywa  istotną  rolę  w
patogenezie:

A .  wrzodów żołądka i dwunastnicy,
B.  guzów nerek,
C.  zakażeń górnych dróg oddechowych,
D.  owrzodzeń podudzi.

Zadanie 0.
Obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby chore na:

A.  ospę wietrzną,
B.  odrę,
C.  gruźlicę w okresie prątkowania,
D.  różyczkę.

Zadanie 0.
D o  obszarów  ciała  na  stałe  skolonizowanych  florą  fizjologiczną
należą:

A.  spojówki, szyjka macicy,
B . cewka  moczowa,  oskrzeliki,  górny  i  dolny  odcinek

przewodu pokarmowego,
C.  błony śluzowe górnych dróg oddechowych,
D.  krtań, tchawica, oskrzela, pęcherz moczowy.

Zadanie 0.
Z  jakim  komitetem  poza  Zespołem  Kontroli  Zakażeń  Szpitalnych
powinien ściśle współpracować i być jego członkiem mikrobiolog?

A.  wyłącznie z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych,
B.  z zespołem ds. standardów pielęgniarskich,
C.  z komitetem antybiotykoterapii,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  klasyfikacją  szkodliwych  czynników  biologicznych,
czynniki  należące  do  pierwszej  grupy  zagrożenia,  oznaczają
takie czynniki:

A . które  wywołują  ciężkie  choroby  u  ludzi,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie
czynników  w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo
prawdopodobne;  zazwyczaj  nie  istnieją  w  stosunku  do
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,

B . które  mogą  wywoływać  u  ludzi  ciężkie  choroby,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie  ich
w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

C . które  mogą  wywoływać  choroby  u  ludzi,  mogą  być
niebezpieczne  dla  pracowników,  ale  rozprzestrzenianie
ich  w  populacji  ludzkiej  jest  mało  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

D . przez  które  wywołanie  chorób  u  ludzi  jest  mało
prawdopodobne.

Zadanie 0.
Z e  wszystkich  dostępnych  obecnie  metod  sterylizacji,  jedyną
metodą  skutecznej  redukcji  i  eliminacji  prionów  jest
sterylizacja:

A.  tlenkiem etylenu,
B.  plazmą,
C.  parą nasyconą,
D.  suchym gorącym powietrzem.

Zadanie 0.
Pojemniki  lub  worki  z  odpadami  medycznymi  powinny  być
wymieniane  tak  często,  jak  pozwalają  na  to  warunki
przechowywania  oraz  właściwości  odpadów  medycznych  w  nich
gromadzonych, nie rzadziej niż co:

A.  24 godziny,
B.  48 godzin,
C.  72 godziny,
D.  96 godzin.



Zadanie 0.
W pomieszczeniach podmiotów wykonujacych działalność leczniczą
wydziela się:

A . c o  najmniej  jedno  pomieszczenie  lub  miejsca  do
składowania bielizny czystej,

B . c o  najmniej  jedno  pomieszczenie  lub  miejsca  do
składowania bielizny brudnej,

C.  co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Działanie  bakteriostatyczne  preparatu  dezynfekcyjnego,  to  jego
zdolność do:

A . redukowania  l iczby  zdolnych  do  życia  komórek
bakteryjnych  odpowiednich  organizmów  testowych  w
określonych warunkach,

B.  hamowania wzrostu bakterii,
C . redukowania  l iczby  spor  odpowiednich  organizmów

testowych w określonych warunkach,
D . redukowania  l iczby  zdolnych  do  życia  wegetatywnych

komórek  prątków  odpowiednich  organizmów  testowych  w
określonych warunkach.

Zadanie 0.
Liczba  łóżek  na  oddziale  anestezjologii  i  intensywnej  terapii
powinna stanowić co najmniej:

A .  1% ogólnej liczby łóżek w szpitalu,
B.  2% ogólnej liczby łóżek w szpitalu,
C.  3% ogólnej liczby łóżek w szpitalu,
D.  5% ogólnej liczby łóżek w szpitalu.

Zadanie 0.
Pomieszczenie  służące  do  opróżniania,  dezynfekowania  i
przechowywania  kaczek  i  basenów  lub  niszczenia  tego  rodzaju
pojemników  jednorazowego  użytku  oraz  składowania  brudnej
bielizny to:

A.  pomieszczenie higieniczno-sanitarne,
B.  pomieszczenie porządkowe,
C.  brudownik,
D.  łazienka.



Zadanie 0.
Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca powstawania
d o miejsca magazynowania, unieszkodliwiania lub odbioru odbywa
się:

A . przez  przenoszenie  worków  ręcznie  przez  wyznaczone
osoby,

B.  w otwartych wózkach wypełnionych workami,
C . w zamykanych wózkach lub wózkach przewożących zamykane

pojemniki,
D.  wszystkimi wyżej wymienionymi sposobami.

Zadanie 0.
BŁĘDEM popełnionym podczas higienicznego mycia rąk jest:

A . zwilżenie  rąk  pod  bieżącą  wodą  przed  pobraniem  mydła
płynnego,

B.  pozostawienie obrączki na palcu podczas mycia rąk,
C . zakręcenie  kurka  przy  użyciu  ręcznika  jednorazowego

użycia,
D . umieszczenie  zużytego  ręcznika  w  koszu  na  odpady

komunalne.

Zadanie 0.
Nabywanie  oporności  i  selekcjonowanie  szczepów  opornych  na
preparaty dezynfekcyjne może być spowodowane:

A.  stosowaniem zbyt niskich stężeń preparatów,
B.  skracaniem czasu dezynfekcji,
C . stosowaniem  preparatów  dezynfekcyjnych  o  wąskim

spektrum działania,
D.  wszystkimi wyżej wymienionymi czynnikami.

Zadanie 0.
W oddziale chorób zakaźnych należy zapewnić co najmniej:

A .  1 izolatkę,
B.  2 izolatki,
C.  3 izolatki,
D.  4 izolatki.

Zadanie 0.
Chirurgiczne mycie  rąk wykonuje się  przed wszystkimi zabiegami
chirurgicznymi, ponieważ eliminuje:

A.  florę przejściową,
B.  florę przejściową i całkowicie florę stałą,
C . f lorę  przejściową  i  w  znacznym  stopniu  redukuje  f lorę

stałą,
D.  florę stałą.



Zadanie 0.
Preparaty  do  higienicznej  dezynfekcji  rąk  metodą  wcierania
muszą być nanoszone na:

A.  suche ręce,
B.  mokre ręce,
C.  natłuszczone ręce,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Aeracja  (degazacja)  wymagana  jest  w  Polsce  po  prawidłowo
przeprowadzonym procesie sterylizacji:

A .  formaldehydem,
B.  tlenkiem etylenu,
C.  plazmą,
D.  parą wodną.

Zadanie 0.
Podczas  przewożenia  pacjenta,  u  którego  założono  cewnik  do
pęcherza moczowego, worek do zbiórki moczu należy:

A . położyć  na  wózku,  na  którym  pacjent  jest
transportowany,

B.  położyć na brzuchu transportowanego chorego,
C.  zawiesić na statywie powyżej poziomu pacjenta,
D.  zawiesić na wieszaku poniżej poziomu pacjenta.

Zadanie 0.
Ekspozycja to:

A . występowanie zachorowań na daną chorobę wśród ludności
n a  określonym  terenie  w  liczbie  utrzymującej  s ię  przez
wiele lat na podobnym poziomie,

B . narażenie  lub  czas  narażenia  na  wszelkie  czynniki  o
domniemanym lub pewnym działaniu szkodliwym na ustrój
człowieka,

C . wystąpienie zachorowań na daną chorobę pochodzących z
jednego  źródła  wśród  ludności  na  określonym  terenie,  w
określonym  czasie,  w  liczbie  wyraźnie  większej  niż  w
poprzednich latach,

D . przypuszczalny  mechanizm,  za  pomocą  którego  czynnik
etiologiczny powoduje wystąpienie choroby.



Zadanie 0.
Całkowite przeciwciała anty-HBc Total są:

A . markerem  przebytego  lub  przewlekłego  zakażenia  HBV,
mogą utrzymywać się przez całe życie,

B . wykrywane  jedynie  w  zakażonych  hepatocytach,  nie  są
wydzielane w postaci wolnej do krwi,

C.  wykrywane w surowicy u osób po szczepieniu przeciw HBV,
D . wykrywane w surowicy u osób ze świeżym, przewlekłym lub

po przebytym zakażeniu wirusem HCV.

Zadanie 0.
Zakażenia wirusem cytomegalii CMV szerzą się najczęściej drogą:

A.  powietrzno-pyłową,
B.  powietrzno-kropelkową,
C.  pokarmową,
D.  kontaktów bezpośrednich.

Zadanie 0.
Najczęstszym  czynnikiem  etiologicznym  szpitalnego  zapalenia
płuc są:

A.  bakterie,
B.  wirusy,
C.  grzyby,
D.  bakterie i wirusy.

Zadanie 0.
Optymalny  system  organizacji  oddziału  noworodkowego  w  celu
zapewnienia ochrony przed zakażeniem to:

A . system zwany "rooming-in", gdzie matka przebywa wraz z
dzieckiem,

B . oddzielenie  oddziału  noworodkowego  od  oddziału
położniczego,

C . system  korespondencyjny,  gdzie  sala  noworodków  jest
umieszczona pomiędzy dwoma pokojami matek,

D.  oddział intensywnej terapii noworodka.

Zadanie 0.
Swoista profilaktyka czynna polega na podaniu:

A.  osocza ozdrowieńców,
B . szczepionek  zawierających  określone  antygeny

drobnoustrojów,
C.  antybiotyku,
D.  preparatów zawierających aminokwasy.



Zadanie 0.
Koordynatorem  realizacji  Krajowego  Programu  Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS jest:

A .  Główny Inspektor Sanitarny,
B.  Minister Zdrowia,
C.  Krajowe Centrum do Spraw AIDS,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zadanie 0.
Powstawanie biofilmu w zakażeniach odcewnikowych jest złożonym
i wielostopniowym procesem. Pierwsza jego faza to:

A.  nieodwracalna adhezja,
B.  fagocytoza,
C.  rozwój macierzy,
D.  faza dojrzewania.

Zadanie 0.
Płyn mózgowo - rdzeniowy pobrany do jałowej probówki na badania
bakteriologiczne należy:

A . transportować  natychmiast,  zabezpieczyć  przed
schłodzeniem,

B . natychmiast  wstawić  do  lodówki  i  transportować
schłodzony,

C . pozostawić  w  temperaturze  pokojowej,  transportować  z
innymi badaniami,

D . probówkę  wstawić  do  cieplarki  i  inkubować  w
temperaturze 40˚C przez 72 godz.

Zadanie 0.
Z e  względu  na  możliwość  wystąpienia  zapalenia  wsierdzia  u
pacjentów  po  wszczepieniu  protez  zastawkowych  serca,  należy
bardzo szybko rozpoznawać i właściwie leczyć między innymi:

A.  zapalenie zatok obocznych nosa,
B.  ropne zakażenia skóry,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W  przypadku  zakażenia  podskórnej  kieszeni,  w  której  znajduje
się rozrusznik należy:

A . usunąć  rozrusznik  i  umieścić  nowy  w  nowym  miejscu,
stosować antybiotykoterapię,

B.  pozostawić rozrusznik, włączyć antybiotyk,
C . usunąć  stary  rozrusznik,  nowy  umieścić  w  miejsce

starego, włączyć antybiotyk,
D . usunąć  stary  rozrusznik,  nowy  umieścić  w  miejsce

starego.



Zadanie 0.
Właściwością  nadającą  pałeczkom  Escherichia  col i
uropatogenność, jest:

A .  działanie toksyny polisacharydowej,
B.  działanie enterotoksyny ciepłochwiejnej,
C.  działanie enterotoksyny ciepłostałej,
D.  posiadanie przez nie fimbrii.

Zadanie 0.
Jaką  czynność  należy  wykonać  u  pacjenta  z  cewnikiem
naczyniowym,  u  którego  nagle  pojawi  s ię  gorączka,  z łe
samopoczucie,  dreszcze  i  spadek  ciśnienia  tętniczego,  gdy
podejrzewamy bakteriemię?

A.  monitorować ciśnienie tętnicze krwi co 6 godzin,
B . usunąć  cewnik,  wykonać  badania  bakteriologiczne  i

włączyć leczenie,
C.  w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
D.  wyłącznie zmienić opatrunek.

Zadanie 0.
Większość zakażeń miejsca operowanego to zakażenia:

A.  powierzchowne,
B.  głębokie,
C.  narządów,
D.  jam ciała.

Zadanie 0.
Najwyższym ryzykiem zakażenia obarczone jest  założenie cewnika
centralnego do żyły:

A.  szyjnej wewnętrznej,
B.  głównej górnej,
C.  podobojczykowej,
D.  udowej.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  zakażeń  notowanych  u  pacjentów
hospitalizowanych należy szpitalne zakażenie:

A.  krwi,
B.  płuc,
C.  układu moczowego,
D.  miejsca operowanego.



Zadanie 0.
Drobnoustroje  mogą  przedostawać  się  na  powierzchnię  cewnika
naczyniowego w następujących sytuacjach:

A . w  kontakcie  cewnika  z  f lorą  skórną  pacjenta,  obecną  w
miejscu wkłucia cewnika,

B . drogą  hematogenną  poprzez  osiadanie  na  powierzchni
cewnika drobnoustrojów obecnych w łożysku naczyniowym,

C.  w czasie obsługi linii infuzyjnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Profilaktyczne  leczenie  poekspozycyjne  ze  styczności  z  ludzkim
wirusem  niedoboru  odporności  (HIV),  do  której  doszło  w  wyniku
wypadku  w  trakcie  wykonywania  czynności  zawodowych,  jest
finansowane przez:

A.  osobę eksponowaną,
B.  osobę, która była źródłem ekspozycji,
C.  pracodawcę lub zlecającego prace,
D.  Ministra Zdrowia.

Zadanie 0.
W  celu  wykrycia  zapalenia  cewki  moczowej  o  etiologii  Chlamydia
trachomatis u pacjentki, najlepiej wykonać:

A.  badanie ogólne moczu,
B.  bakteriologiczne badanie moczu,
C . badanie  wydzieliny  z  szyjki  macicy  oraz  tylnego

sklepienia pochwy,
D . badanie  materiału  pobranego  w  wyniku  biopsji  z  szyjki

macicy.

Zadanie 0.
D o  jakiej  kategorii  ryzyka  należą  endoskopowe  kleszczyki
biopsyjne  i  jaki  muszą  posiadać  stopień  czystości
mikrobiologicznej przed użyciem do badania?

A.  wysokiego ryzyka i muszą być sterylne,
B.  ten sprzęt nie wchodzi w kontakt z tkankami,
C . kategorii  średniego  ryzyka  i  mogą  być  poddawane

dezynfekcji,
D.  niskiego ryzyka i wystarczy je poddać myciu.



Zadanie 0.
Zakażenie miejsca operowanego obejmujące narządy i jamy ciała -
w przypadku, gdy nie wprowadzono implantu rozwija s ię w okresie
do:

A.  30 dni od operacji,
B.  60 dni od operacji,
C.  6 miesięcy od operacji,
D.  12 miesięcy od operacji.

Zadanie 0.
Drobnoustroje  odpowiedzialne  za  szpitalne  zapalenie  płuc  mogą
pochodzić  ze  źródeł  endogennych  lub  egzogennych.  Źródła
endogenne to:

A.  aparatura,
B.  flora kolonizująca pacjenta,
C.  inny chory,
D.  personel medyczny oddziału.

Zadanie 0.
Najważniejszym czynnikiem ryzyka występowania zakażeń u chorych
onkologicznych jest:

A .  neutropenia,
B.  uszkodzenie skóry i błon śluzowych,
C.  ucisk guza na otaczające tkanki,
D.  czynniki osobnicze, np. wiek, wyniszczenie.

Zadanie 0.
W  przygotowaniu  pacjenta  do  zabiegu  operacyjnego  zalecana  jest
kąpiel z zastosowaniem preparatu antyseptycznego zazwyczaj:

A .  w dobie poprzedzającej zabieg operacyjny,
B . 6-12  godzin  przed  zabiegiem  operacyjnym  oraz  rano  w

dniu operacji,
C . rano  w  dniu  poprzedzającym  operację  oraz  rano  w  dniu

operacji,
D.  rano w dniu operacji.

Zadanie 0.
Krwiopochodną,  uogólnioną  postacią  gruźlicy  pierwotnej,  często
o przebiegu ostrym i gwałtownym jest gruźlica:

A.  kości i stawów,
B.  przewodu pokarmowego,
C.  układu moczowego,
D.  prosówkowa,



Zadanie 0.
Pacjent  po  operacji  wszczepienia  zastawki  biologicznej  zgłosił
się do stomatologa w celu usunięcia zęba. Pacjentowi należy:

A.  profilaktycznie podać antybiotyk,
B . zalecić  tylko  płukanie  jamy  ustnej  środkiem

antyseptycznym,
C . nie  dawać  żadnych zaleceń gdyż  pacjent  ma wszczepioną

zastawkę biologiczną,
D.  podać tylko lek przeciwzapalny.

Zadanie 0.
Zakażenie odcewnikowe krwi jest zakażeniem:

A.  pierwotnym,
B.  wtórnym,
C.  głębokim,
D.  narządowym.

Zadanie 0.
Bierna  profilaktyka  wirusowego  zapalenia  wątroby  typ  B,  u  osób
p o  ekspozycji  na  materiał  biologiczny  skażony  wirusem  HBV
polega na:

A.  podaniu szczepionki przeciw WZW typ B,
B . podaniu  immunoglobuliny  z  wysoką  zawartością

przeciwciał przeciwko HbsAg,
C.  podaniu Interferonu,
D.  obserwacji osoby po ekspozycji.

Zadanie 0.
Wskaż prawidłową kolejność badania skriningowego:

A . populacja  badana  -  test  diagnostyczny  przesiewowy  -
pogłębione badanie diagnostyczne pacjentów dodatnich,

B . populacja  badana  -  test  diagnostyczny  pogłębiony
(wysoko  specjalistyczny)  -  badanie  pacjentów  testem
diagnostycznym przesiewowym,

C . populacja  badana  -  test  diagnostyczny  przesiewowy  -
pogłębione badanie pacjentów ujemnych,

D . populacja  badana  -  test  diagnostyczny  pogłębiony
(wysoko  specjalistyczny)  -  test  diagnostyczny  pacjentów
dodatnich (wysoko specjalistyczny).



Zadanie 0.
VAP to zapalenie płuc:

A . które  wystąpiło  u  pacjenta  niezaintubowanego  po  48
godzinach od przyjęcia do szpitala,

B . które  wystąpiło  u  chorego  po  48-72  godzinach  od
zaintubowania,

C . które  wystąpiło  u  chorego,  który  przebywał  na  leczeniu
szpitalnym  przez  co  najmniej  2  doby,  a  zakażenie
rozwinęło  się  w  okresie  90  dni  od  wypisania  ze
szpitala,

D . pozaszpitalne,  nie  związane  z  pobytem  chorego  w
szpitalu.

Zadanie 0.
Za martwicze zapalenie powięzi i tkanki podskórnej odpowiada:

A.  Streptococcus agalactiae gr B,
B.  Staphylococcus aureus,
C.  Streptococcus pyogenes gr A,
D.  Pseudomonas aeruginosa.

Zadanie 0.
Źródłem  zakażenia  przewodu  pokarmowego  o  etiologii
Campylobacter jejuni w środowisku pozaszpitalnym są:

A . zwierzęta  domowe  (np.  psy),  produkty  spożywcze
pochodzenia zwierzęcego (drób),

B.  owoce,
C.  konserwy, przetwory domowe np. kompoty,
D.  sałatki, surówki.

Zadanie 0.
Wystąpienie wstrząsu toksycznego jest efektem działania:

A.  koagulazy,
B.  hialuronidazy,
C.  TSST,
D.  eksfoliatyny.

Zadanie 0.
Szczepy HLAR to:

A.  gronkowce oporne na metycylinę,
B.  enterokoki oporne na wysokie stężenie aminoglikozydów,
C.  pałeczki oporne na cefalosporyny,
D.  enterokoki oporne na wankomycynę.



Zadanie 0.
U  niemowlęcia  matki  HIV  (+)  w  celu  wykluczenia  bądź
potwierdzenia zakażenia HIV należy wykonać następujące badania:

A.  wykrywanie przeciwciał anty ûHIV-1 i anty- HIV-2,
B.  test Western blot,
C.  PCR,
D.  wszystkie w/w.

Zadanie 0.
Jama ustna stanowi środowisko skontaminowane, które u pacjentów
szpitalnych  może  stanowić  źródło  zakażenia.  Bakterie  z  płytek
nazębnych najczęściej doprowadzają do zakażeń:

A.  przewodu pokarmowego,
B.  układu oddechowego,
C.  zakażenia rany operacyjnej,
D.  krwi.

Zadanie 0.
Wśród  sposobu  wyboru  respondentów  w  badaniach
epidemiologicznych wyróżnia się metodę:

A.  przesiewową,
B.  reprezentatywną,
C.  doboru celowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Śmiertelność jest to:

A . l iczba zgonów zaistniałych w badanej  populacji  w danym
czasie,

B . l iczba  zgonów  populacji  ogółem  lub  liczba  zgonów  w
podziale, np. wg wieku, płci,

C . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Zakażenia  w  układzie  moczowym  kobiet  rozprzestrzeniają  s ię
najczęściej drogą:

A.  krwionośną,
B.  limfatyczną,
C.  wstępującą,
D.  przez ciągłość.



Zadanie 0.
U  pacjenta  przewlekle  dializowanego  -  dotychczas
seronegatywnego -  uzyskano dodatnie  wyniki  testów na  obecność
antygenu  HBs.  Jakie  działania  powinien  podjąć  personel  stacji
dializ?

A . weryfikację  oznaczenia  (np.  potwierdzenia  testem  PCR)  i
zgłoszenie  zachorowania  do  państwowego  powiatowego
inspektora sanitarnego,

B . przeniesienie  pacjenta  na  odpowiednie  dla  danego  typu
patogenu stanowisko dializacyjne,

C.  stosować tylko dializator jednorazowy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Terapia empiryczna oparta jest na:

A . analizie  statystycznej  dotyczącej  występowania  w  danym
środowisku  i  zakażeniu  poszczególnych  patogenów  i  ich
lekowrażliwości,

B . danych  z  piśmiennictwa  dotyczących  skuteczności
klinicznej konkretnych antybiotyków,

C.  analizie kosztów antybiotyków w szpitalu,
D.  założeniach ujętych w punktach A i B.

Zadanie 0.
Klasyczna  technika  tracheotomii  chirurgicznej  w  warunkach
intensywnej  terapii  daje  do  33%  powikłań  infekcyjnych.
Niebezpieczeństwa infekcyjne tracheotomii dotyczą:

A.  infekcji rany operacyjnej bakteriami Gram (+),
B . infekcji  patogenami  z  górnych  odcinków  dróg

oddechowych,
C.  infekcji patogenami z żołądka,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 0.
Źródłem zakażenia może być:

A.  chory człowiek lub chore zwierzę,
B.  nosiciel,
C.  zwłoki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Osoba  zakażona  HIV  lub  chora  na  AIDS  może  zastrzec  dane
umożliwiające  je j  identyfikację.  W  takim  przypadku  zgłoszenie
lub rejestr zawierają:

A . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

B . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  PESEL,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

C . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

D . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  datę  urodzenia,
płeć,  adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne
zakażenia lub choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia.

Zadanie 0.
Główne  elementy  zagrożenia  epidemiologicznego  w  oddziałach
intensywnej terapii wynikają z następujących przyczyn:

A.  pierwotnie ciężkiego stanu hospitalizowanych pacjentów,
B . stosowanych sposobów leczenia i monitorowania chorych,

a w szczególności wentylacji mechanicznej,
C.  szczególnych cech oddziałowej flory bakteryjnej,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Brudna bielizna w oddziale, przed transportem do prania powinna
być:

A.  wstępnie zdezynfekowana,
B.  naprawiona i poskładana,
C.  spłukana z zanieczyszczeń,
D.  zapakowana, opisana i przechowywana jak najkrócej.



Zadanie 0.
Sepsa jest to:

A . wniknięcie  i  namnożenie  s ię  określonych  drobnoustrojów
chorobotwórczych  znajdujących  się  w  pożywieniu  i
wodzie,

B . powstanie  najczęściej  po  przebyciu  choroby  objawowej,
szczepów bakteryjnych zdolnych do przetrwania,

C . zespół określonych objawów chorobowych, spowodowanych
gwałtowną  reakcją  organizmu  na  infekcję  lub  uraz
prowadzący  do  postępującej  niewydolności  wielu
narządów, a nawet i śmierci,

D . sposób  przenoszenia  się  patogennych  drobnoustrojów  ze
źródła  zakażenia  na  organizmy  wrażliwe,  drogi  te  są
zależne  między  innymi  od  umiejscowienia  patogenów  i
sposobów ich wydalania z zakażonego ustroju, a także od
wrażliwości.

Zadanie 0.
Do zakażenia rotawirusem dochodzi głównie drogą:

A.  powietrzno-pyłową,
B.  fekalno-oralną,
C.  powietrzno-kropelkową,
D.  krwi.

Zadanie 0.
Szczepionki służące do przeprowadzania obowiązkowych szczepień
ochronnych zakupuje:

A.  osoba poddająca się szczepieniu,
B . kierownik  zakładu  opieki  zdrowotnej  z  budżetu

jednostki,
C . minister właściwy do spraw zdrowia zgodnie z przepisami

o zamówieniach publicznych,
D.  świadczeniodawca ze środków publicznych.

Zadanie 0.
W  przypadku  zmiany  lekowrażliwości  szczepów  izolowanych  w
szpitalu  i  związanych  z  tym niepowodzeń  terapeutycznych należy
receptariusz szpitalny poddać zmianie polegającej na:

A . dowolnej  wymianie  antybiotyków  z  poszczególnych  grup
dostępności,

B.  weryfikacji przez Komitet Terapeutyczny,
C . poddaniu weryfikacji wyłącznie antybiotyków stosowanych

do profilaktyki okołooperacyjnej,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 0.
Bakteria  lub  inny  drobnoustrój  wyhodowany  bezpośrednio  z
materiału  klinicznego  na  podłożu  mikrobiologicznym  jest
określany jako:

A.  izolat,
B.  szczep,
C.  klon,
D.  genom.

Zadanie 0.
Prowadzenie  kontroli  wewnętrznej  w  zakresie  realizacji  działań
zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  oraz
przedstawianie  wyników  i  wniosków  z  te j  kontroli  kierownikowi
szpitala jest zadaniem:

A.  działu BHP,
B.  działu kontroli wewnętrznej,
C.  komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
D.  zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Zadanie 0.
Najwyższe  wymagania,  co  do  barierowości  dla  materiałów  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia,  szczególnie  dla  wyrobów  o
wysokim poziomie ochrony, dotyczą:

A.  przepuszczalności powietrza,
B.  przenikania pary wodnej,
C.  powierzchni krytycznej,
D.  jednorazowego użytku.

Zadanie 0.
Czynny system rejestracji zakażeń szpitalnych polega na:

A . okresowym  zbieraniu  informacji  o  zakażeniach  na
podstawie dokumentacji lekarskiej,

B.  okresowej analizie wyników badań mikrobiologicznych,
C . codziennym  wykrywaniu,  kwalifikacji  i  rejestracji

zakażeń  poprzez  zbieranie  danych  przez  pielęgniarkę
epidemiologiczną,

D.  zaangażowaniu całego personelu medycznego.

Zadanie 0.
Dnia  27  września  2004  roku  w  Sztokholmie  zostało  powołane  do
życia  Europejskie  Centrum  Kontroli  i  Prewencji  Chorób.
Uzgodniono akronim nazwy nowej instytucji - obecnie jest to:

A .  EEA,
B.  ECDC,
C.  EFSA,
D.  EMCDDA.



Zadanie 0.
D o wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania
i zwalczania zakażeń szpitalnych jest/są obowiązani:

A .  specjalista ds epidemiologii,
B .  pielęgniarka naczelna,
C.  komitet kontroli zakażeń szpitalnych,
D . kierownicy  szpitali  lub  podmiotów  leczniczych,  w  skład

których wchodzi szpital.

Zadanie 0.
Obowiązek  przesyłania  do  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej
formularzy  zgłoszeń  dodatnich  wyników  badań  laboratoryjnych  w
kierunku  biologicznych  czynników  chorobotwórczych  takich  jak
Clostridium  botulinum,  Clostridium  perfringens,  Neisseria
meningitidis spoczywa na:

A.  pielęgniarce epidemiologicznej,
B.  lekarzu epidemiologu,
C.  dyrektorze szpitala,
D.  kierowniku laboratorium wykonującego badania.

Zadanie 0.
Raport  roczny  o  zakażeniach  szpitalnych  sporządza  Zespół
Kontroli Zakażeń Szpitalnych i przekazuje go:

A.  Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu,
B.  kierownikom klinik, ordynatorom oddziałów,
C . kierownikowi  zakładu  opieki  zdrowotnej  oraz  komitetowi

kontroli zakażeń zakładowych,
D.  pielęgniarce naczelnej.

Zadanie 0.
Zaraźliwość jest:

A . t o  zdolność  zarazka  do  inwazji  i  wytwarzania  odczynu
infekcyjnego u osoby wrażliwej,

B . jest  miarą  ciężkości  choroby  i  może  być  znacznie
zróżnicowana,

C . jest  dawką  czynnika  zakaźnego  potrzebną  do  wywołania
zakażenia,

D . t o  i lość  czynnika  zakaźnego  potrzebna  do  przeniesienia
zakażenia.



Zadanie 0.
Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w
celu  zapobieżenia  szerzeniu  się  chorób  szczególnie
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

A .  izolacja,
B.  kohortacja,
C.  kwarantanna,
D.  nadzór epidemiologiczny.

Zadanie 0.
Nadzór polegający na dokonaniu wyboru poszczególnych jednostek
(szpitali,  poradni),  gdzie  dokonywana  jest  rejestracja
przypadków w sposób możliwie kompletny, to definicja:

A.  nadzoru epidemiologicznego biernego,
B.  nadzoru epidemiologicznego czynnego,
C.  nadzoru epidemiologicznego wybiórczego,
D.  specjalnego systemu nadzoru.

Zadanie 0.
Najbardziej niebezpiecznym źródłem zakażenia wirusami HBV, HCV
jest/są:

A.  wymiociny,
B.  płyn otrzewnowy,
C.  wydzielina pochwowa,
D.  krew.

Zadanie 0.
Kontrola  wewnętrzna  w  obszarze  realizacji  działań
zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  jest
prowadzona okresowo, nie rzadziej niż:

A .  co 1 miesiąc,
B.  co 3 miesiące,
C.  co 6 miesięcy,
D.  co 12 miesięcy.

Zadanie 0.
Makroekonomiczna analiza kosztów zakażeń szpitalnych uwzględnia
koszty:

A.  tylko pacjenta,
B.  tylko świadczeniodawcy (szpitala),
C.  płatnika (NFZ),
D.  z perspektywy całego społeczeństwa.



Zadanie 0.
Dokumentację  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń  i  chorób  zakaźnych  prowadzoną  w  postaci  pisemnej  lub
elektronicznej  uważa  się  za  zabezpieczoną  przed  uszkodzeniem,
jeżeli są spełnione warunki:

A . zapewniona  jest  dostępność  wyłącznie  dla  osób
uprawnionych,

B . jest  chroniona przed  przypadkowym lub  nieuprawnionym
zniszczeniem,

C . s ą  zastosowane  metody  i  środki  ochrony  dokumentacji,
których  skuteczność  w  czasie  ich  zastosowania  jest
powszechnie uznawana,

D.  łącznie wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Istotnym  elementem  antybiotykoterapii  celowanej  jest  przede
wszystkim wartość MIC, która określa:

A.  maksymalne stężenie hamujące,
B.  czas leczenia,
C.  najmniejsze stężenie bakteriobójcze,
D.  najmniejsze stężenie hamujące.

Zadanie 0.
W  ciężkich,  zagrażających  życiu  infekcjach  najważniejsze  w
otrzymaniu wyniku badania mikrobiologicznego jest:

A .  szybkość otrzymania wyniku,
B.  wykonanie badania kilkoma metodami,
C.  potwierdzenie wyniku dodatkowo w innym laboratorium,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Pierwszym  w  świecie  pełnym  programem  ciągłego  nadzoru  nad
zakażeniami,  opartym  na  profesjonalnych  zespołach  kontroli
zakażeń jest:

A .  NNIS,
B.  APIC,
C.  SHEA,
D.  ICARE.



Zadanie 0.
W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  podczas  kontroli
wewnętrznej  w  obszarze  realizacji  działań  zapobiegających
szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych,  powtórną  kontrolę
przeprowadza się nie później niż w terminie:

A.  1 miesiąca od daty przekazania raportu,
B.  3 miesięcy od dnia przekazania raportu,
C.  1 miesiąca od daty przeprowadzenia kontroli,
D.  6 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli.

Zadanie 0.
W  skład  zespołu  kontroli  zakażeń  szpitalnych  wchodzi  między
innymi  pielęgniarka  lub  położna  jako  specjalista  do  spraw
epidemiologii  lub  higieny  i  epidemiologii,  w  liczbie  nie
mniejszej niż 1 na:

A.  200 łóżek szpitalnych,
B.  150 łóżek szpitalnych,
C.  100 łóżek szpitalnych
D.  250 łóżek szpitalnych

Zadanie 0.
Dokumentacja  z  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest prowadzona w układzie:

A .  alfabetycznym,
B.  terytorialnym,
C.  chronologicznym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Sytuacja  prawna  wprowadzona  na  danym  obszarze  w  związku  z
ryzykiem  wystąpienia  epidemii  w  celu  podjęcia  określonych  w
ustawie działań zapobiegawczych, to:

A .  stan epidemii,
B.  stan zagrożenia epidemicznego,
C.  nadzór epidemiologiczny,
D.  nadzór sanitarny.



Zadanie 0.
W  przypadku  szpitali  raport  z  kontroli  wewnętrznej  w  obszarze
realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i
chorób zakaźnych jest przekazywany:

A . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez pielęgniarkę epidemiologiczną,

B . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez  przewodniczącego  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych,

C . naczelnej  pielęgniarce  po  podpisaniu  przez  pielęgniarkę
epidemiologiczną,

D . przewodniczącemu  zespołu  kontroli  zakażeń  szpitalnych
po podpisaniu przez pielęgniarkę epidemiologiczną.

Zadanie 0.
W  celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez  szkodliwe  czynniki  biologiczne  pracodawca  jest  obowiązany
do stosowania:

A . wszelkich  dostępnych  środków  eliminujących  narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,

B.  tylko środków ochrony zbiorowej,
C.  wyłącznie środków ochrony osobistej,
D.  obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.

Zadanie 0.
Ognisko epidemiczne szpitalne to:

A.  pojedynczy przypadek infekcji w szpitalu,
B . chory  człowiek  wraz  z  jego  otoczeniem,  w  którym

istnieją warunki przenoszenia czynnika chorobotwórczego
na osoby wrażliwe,

C . wystąpienie  w  szpitalu  co  najmniej  dwóch  wyraźnie
powiązanych ze sobą przypadków zakażeń,

D . poszukiwanie  nierozpoznanych  przypadków  zakażeń  w
szpitalu.

Zadanie 0.
Choroba Legionistów bez objawów zapalenia płuc to:

A.  Gorączka Pontiac,
B.  Zespół Hoigne,
C.  Choroba Creutzfeldta-Jakoba,
D.  Gorączka Ebola.



Zadanie 0.
W  trakcie  dochodzenia  epidemiologicznego  wykonuje  się  badania
mikrobiologiczne w celu:

A.  doboru właściwych antybiotyków do terapii empirycznej,
B.  doboru właściwych antybiotyków do terapii celowanej,
C.  doboru preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni,
D . określenia  źródła  zakażeń  i  wykrycia  dróg  szerzenia  się

szczepów.

Zadanie 0.
Całościowy  nadzór  epidemiologiczny  nad  wszystkimi  pacjentami
zalecany jest:

A .  w oddziałach intensywnej terapii,
B.  w oddziałach zachowawczych,
C.  we wszystkich oddziałach szpitala,
D.  w poradniach przykliniczych.

Zadanie 0.
W  szpitalu  główne  kierunki  monitorowania  bieżącej  sytuacji
epidemiologicznej obejmują wskaźniki:

A .  epidemiologiczne,
B.  kliniczne,
C.  laboratoryjne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Przyczynami oporu wobec zmian jest:

A .  duża pewność siebie,
B.  niepewność i obawy przed poniesieniem osobistej straty,
C.  precyzyjnie określony cel działania,
D.  posiadanie doświadczenia zawodowego.

Zadanie 0.
Jaką czynność należy wykonać natychmiast po kontakcie krwi  ze
spojówką oka?

A.  przepłukać oko wodą lub 0,9% NaCl,
B.  zgłosić ekspozycję lekarzowi chorób zakaźnych,
C . zgłosić  ekspozycję  zespołowi  kontroli  zakażeń

szpitalnych,
D.  zorganizować pilną konsultację okulistyczną.



Zadanie 0.
Raporty  o  zakażeniach  i  zachorowaniach  na  chorobę  zakaźną,
zgonach  z  powodu  zakażenia  lub  choroby  zakaźnej,  ich
podejrzeniach  oraz  przypadkach  stwierdzenia  dodatniego  wyniku
badania laboratoryjnego w kierunku czynników chorobotwórczych
są sporządzane przez podmiot prowadzący rejestr:

A .  co pół roku,
B.  co rok,
C.  co kwartałał i co pół roku,
D.  co miesiąc, co kwartał oraz co rok.

Zadanie 0.
Wskaż NIEPRAWIDŁOWĄ odpowiedź. Określenie "nadzór celowany"
odnosi się do zbierania danych:

A . o  zakażeniach  szpitalnych  dotyczących  określonej  grupy
pacjentów, np. pacjenci oddziału chirurgii,

B . o  zakażeniach  szpitalnych  dotyczących  pacjentów
poddawanych szczególnym procedurom, np. cewnikowanie
pęcherza  moczowego,  zabiegi  endoskopowe  układu
moczowego,

C . o  zakażeniach  szpitalnych  dotyczących  pacjentów
ulegających  szczególnym  zakażeniom,  np.  zakażenia
odcewnikowe, zapalenia płuc,

D . dotyczących  chorobowości  i  zachorowalności  pacjentów  z
powodu zakażeń szpitalnych.

Zadanie 0.
Monitorowanie  oddziału  po  wygaszeniu  ogniska  epidemicznego
polega na:

A.  wykonywaniu okresowych badań środowiskowych,
B . analizie  zakażeń  w  oddziale  za  miesiąc  poprzedzający

wystąpienie ogniska,
C.  wykonywaniu okresowych badań u personelu,
D . kontroli  aktualnej  sytuacji  w  oddziale  ze  zwróceniem

uwagi na zalecone zasady postępowania.

Zadanie 0.
Obecnie celem programów szczepień ochronnych jest:

A .  zapobieganie chorobom zakaźnym,
B.  eliminacja choroby zakaźnej,
C.  eradykacja choroby zakaźnej,
D . zapobieganie,  eliminacja  oraz  eradykacja  chorób

zakaźnych.



Zadanie 0.
Lekarskim  badaniem  kwalifikacyjnym  w  celu  wykluczenia
przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego poprzedzone
jest wykonanie szczepienia:

A.  tylko obowiązkowego,
B.  tylko zalecanego,
C . obowiązkowego,  a  tylko  w  niektórych  przypadkach

zalecanego,
D.  zarówno obowiązkowego jak i zalecanego.

Zadanie 0.
Dokumentacja  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest przechowywana przez okres:

A.  5 lat,
B.  10 lat,
C.  20 lat,
D.  50 lat.

Zadanie 0.
Wymagania  dla  materiałów  włókienniczych  przeznaczonych  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia  ze  względu  na  spełniane  przez
nie funkcje dotyczą tych samych parametrów:

A . odporności na przenikanie mikroorganizmów na sucho i na
mokro,

B . braku  cząstek  zanieczyszczających  materiał,  które  mogą
być uwolnione w wyniku działania mechanicznego,

C.  odporności na przesiąkanie cieczy,
D.  wymienionych w punktach A, B, i C.

Zadanie 0.
W  jakim  terminie  należy  przekazać  do  państwowego  powiatowego
inspektora  sanitarnego  roczny  raport  o  zakażeniach  szpitalnych
i drobnoustrojach alarmowych?

A.  do 31 grudnia za rok, w którym jest sporządzany,
B.  do 31 stycznia następnego roku za rok poprzedni,
C.  do 15 stycznia następnego roku za rok poprzedni,
D.  do końca I kwartału następnego roku za rok poprzedni.

Zadanie 0.
Szczyt epidemii to:

A . pojedyncze zachorowania występujące w okresie wygasania
epidemii,

B . formalne  uznanie  określonego  terenu  za  teren  objęty
epidemią,

C.  epidemia pochodząca z jednego źródła zakażenia,
D . okres wystąpienia najwyższej  l iczby zachorowań w czasie

epidemii.



Zadanie 0.
D o  gromadzenia  w  szpitalu  informacji  o  zakażeniach  szpitalnych
i  czynnikach  alarmowych  oraz  prowadzenia  rejestru  zakażeń
szpitalnych i czynników alarmowych są obowiązani:

A .  dyrektorzy ds. pielęgniarstwa,
B.  rady nadzorcze szpitali,
C .  radcy prawni szpitali,
D . kierownicy  szpitali  lub  podmiotów  leczniczych,  w  skład

których wchodzi szpital.

Zadanie 0.
Do zadań zespołu kontroli zakażeń szpitalnych NIE należy:

A . opracowywanie  i  aktualizacja  systemu  zapobiegania  i
zwalczania zakażeń szpitalnych,

B . opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i
zwalczania zakażeń szpitalnych,

C . szkolenie  personelu  w  zakresie  kontroli  zakażeń
szpitalnych,

D . konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę
zakaźną  oraz  tych,  u  których  rozpoznano  zakażenie  lub
chorobę zakaźną.

Zadanie 0.
Najważniejszym czynnikiem w efektywnym nadzorze nad zakażeniami
jest:

A . codzienny  kontakt  członków  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych z personelem oddziałów,

B . organizowanie  zebrań  komitetu  kontroli  zakażeń
szpitalnych raz na kwartał,

C . organizowanie  zebrań  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych jeden raz w tygodniu,

D . raportowanie  zarejestrowanych  zakażeń  i  patogenów
alarmowych.



Zadanie 0.
W  przypadku  zastosowania  obowiązkowej  hospitalizacji,  izolacji
lub  kwarantanny,  obowiązek  powiadomienia  rodziny  lub  osoby
wskazanej  przez  osobę  poddaną  obowiązkowej  hospitalizacji,
izolacji  lub  kwarantannie  o  zastosowaniu  tego  środka  spoczywa
na:

A . kierowniku  jednostki,  w  której  wykonywana  jest
obowiązkowa hospitalizacja, izolacja lub kwarantanna,

B . pielęgniarce  epidemiologicznej  zatrudnionej  w
zakładzie,  w  którym  zastosowano  wymienione  środki
zaradcze,

C.  kierowniku zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D . przedstawicielu  służby,  który  dopomógł  w  wykonaniu

obowiązku  hospitalizacji,  izolacji  lub  kwarantanny
osoby (np. policja).

Zadanie 0.
Wykonywanie  zawodu  pielęgniarki  posiadającej  tytuł  specjalisty
w  dziedzinie  pielęgniarstwa  epidemiologicznego  polega  na
realizacji zadań w zakresie:

A .  profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych,
B . ciąży,  porodu  i  połogu  mający  na  celu  zabezpieczenie

zdrowia  ciężarnej,  rozwijającego  się  dziecka  i  całej
rodziny,

C . rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych pacjenta przed
i  po  zabiegu  operacyjnym,  planowanie  opieki
pielęgniarskiej w okresie przed i pooperacyjnym,

D . wspierania  pacjenta  i  jego  rodziny  w  chorobie  i
niepełnosprawności.

Zadanie 0.
Celem nadzoru epidemiologicznego jest:

A . zapobieganie  zakażeniom  oraz  wczesne  wykrywanie
przypadków ognisk epidemicznych w celu przeprowadzenia
koniecznych badań i kontroli,

B . identyfikacja  przypadków  lub  podejrzenia  zakażeń  w
danym czasie

C . określenie skuteczności stosowanych metod zapobiegania
i kontroli zakażeń,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Przeszkodą w skutecznym rozwiązywaniu konfliktów jest:

A .  uwzględnianie równorzędności partnerów konfliktu,
B.  zrozumienie istoty konfliktu i obiektywizm,
C.  zapewnienie samodzielności stron konfliktu,
D.  stosowanie strategii tłumienia konfliktów.



Zadanie 0.
O umiejętności właściwego słuchania rozmówcy NIE świadczy:

A.  postawa pełnej akceptacji drugiej osoby,
B.  postawa szacuneku dla uczuć drugiej osoby,
C.  tolerancja,
D.  zmiana tematu rozmowy.

Zadanie 0.
Do aktywizujących metod nauczania należy:

A . odgrywanie  ról ,  dyskusja  panelowa,  burza  mózgów,
studium przypadku,

B . ćwiczenia,  dyskusja  dydaktyczna,  wykład  informacyjny,
opowiadanie,

C.  metoda przypadków, referat, seminarium, opis,
D.  esej, referat, wykład problemowy, odczyt.

Zadanie 0.
Procesy poznawcze człowieka to:

A.  cechy indywidualne, abstrahowanie, uwaga,
B.  genotyp, uogólnianie, myślenie,
C.  uwaga, myślenie, procesy pamięci,
D.  postawy, motywacja, myślenie.

Zadanie 0.
Wskaźniki socjomedyczne zdrowia, to wskaźniki:

A .  umieralności,
B.  chorobowości,
C.  pomiaru uczestnictwa w życiu społecznym,
D.  dostępu do lekarza.

Zadanie 0.
Działania  pielęgniarki/położnej  w  zakresie  kształtowania  postaw
zdrowotnych obejmują:

A.  promocję zdrowia i edukację zdrowotną,
B.  realizację ustalonego programu diagnostycznego,
C . realizację  ustalonego  dla  pacjenta  programu  leczniczego

i rehabilitacyjnego,
D.  planowanie i realizację procesu pielęgnowania.



Zadanie 0.
Personalizm  stanowi  zespół  koncepcji  filozoficznych,  mówiący  że
czyn jest moralnie dobry, gdy:

A . stanowi  akt  afirmacji  godności  osobowej  drugiego
człowieka,

B.  uszczęśliwia swego sprawcę,
C.  jest zgodny z nakazem stosownego autorytetu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Pojęcie "norma moralna" oznacza:

A.  system zakazów,
B.  system wartości materialnych,
C.  element systemu etycznego i moralności,
D.  system nakazów.

Zadanie 0.
Zasada ubezpieczenia zdrowotnego polegająca na tym, że fundusz
powstały  ze  składek  sprawuje  opiekę  zgodnie,  z  którą  publiczny
system  opieki  zdrowotnej  umożliwia  finansowanie  opieki  nad
ludźmi  chorymi  i/lub  uboższymi  przez  ludzi  zdrowych  i/lub
bogatszych, nosi nazwę:

A.  utylitaryzmu społeczego,
B.  solidaryzmu społecznego,
C.  indywidualizmu społeczego,
D.  egalitaryzmu społecznego.

Zadanie 0.
Do świadczeń opieki zdrowotnej zaliczymy:

A . świadczenia  zdrowotne,  świadczenia  zdrowotne  rzeczowe,
świadczenia  towarzyszące,  świadczenie
wysokospecjalistyczne,

B . świadczenia zdrowotne, świadczenia zdrowotne finansowe,
świadczenia  stomatologiczne,  świadczenie
wysokospecjalistyczne,

C . świadczenia  medyczne,  świadczenia  zdrowotne  rzeczowe,
świadczenia  pracodawców,  świadczenie
wysokospecjalistyczne,

D . świadczenia  medyczne,  świadczenia  specjalistyczne,
stomatologiczne,  świadczenia  towarzyszące,  społeczne
oraz świadczenie wysokospecjalistyczne.



Zadanie 0.
Przystępując  do  działań  na  rzecz  jakości  (w  tym  rozumianych
jako  spełnienie  wymagań,  zaleceń,  standardów  postępowania
medycznego itp.), powinno się przeprowadzić analizę:

A .  kosztów oraz efektów,
B.  kosztów oraz korzyści,
C.  kosztów oraz użyteczności,
D.  kosztów oraz wydatków.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Karta Ottawska definiuje promocję zdrowia jako:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B.  proces zmierzający do zapobiegania chorobom,
C . proces  prowadzący do  zapobiegania niepełnosprawności  i

kalectwa,
D . działania  zmierzające  do  prowadzenia  prozdrowotnego

stylu życia.

Zadanie 0.
Zdrowie jako dobro publiczne wynika z:

A . konstytucyjnych  uprawnień  obywateli  do  bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

B . budżetowych  uprawnień  obywateli  do  bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

C . ubezpieczeniowych uprawnień obywateli do bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

D . budżetowych i ubezpieczeniowych uprawnień obywateli do
bezpieczeństwa  zdrowotnego  dzięki  zapewnieniu
powszechnej dostępności do świadczeń zdrowotnych.



Zadanie 0.
Najmniejszy wpływ na zdrowie jednostki ma/mają:

A.  ochrona zdrowia,
B.  styl życia,
C.  środowisko fizyczne i społeczne,
D.  czynniki genetyczne.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Język  pacjenta  pokryty  jest  grubą  warstwą  białego  nalotu,  który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

A.  infekcję drożdżakową,
B.  aftowe zapalenie jamy ustnej,
C.  leukoplakię,
D.  język geograficzny.

Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.



Zadanie 0.
Prawidłowa czynność serca noworodka donoszonego wynosi:

A .  100-140 uderzeń/minutę,
B.  110-160 uderzeń/minutę,
C.  120-160 uderzeń/minutę,
D.  140-180 uderzeń/minutę.

Zadanie 0.
W przebiegu bakteryjnego zapalenia pochwy upławy są:

A . szare  lub  białe,  lepkie,  grudkowate,  obfite,  nie
cuchnące,

B.  zielonkawe, bardzo gęste, skąpe, cuchnące,
C.  żółte, bardzo gęste, jednorodne, obfite,nie cuchnące,
D.  szare lub białe, wodniste, jednorodne, skąpe, cuchnące.

Zadanie 0.
Jako tachypnoe u noworodków w pierwszych dniach życia określa
się stan, gdy ilość oddechów wynosi powyżej:

A .  20 oddechów/min,
B.  40 oddechów/min,
C.  60 oddechów/min,
D.  80 oddechów/min.

Zadanie 0.
W  badaniu  fizykalnym noworodka  stwierdzono  zapadnięty  brzuch
(brzuch łódkowaty). Świadczyć to może o:

A.  przepuklinie przeponowej,
B.  niedrożności jelit,
C .  przepuklinie pępkowej,
D.  występowaniu wady anatomicznej.

Zadanie 0.
Prawidłowo  wykonany  pomiar  obwodu  głowy  dziecka  powinien
obejmować obwód głowy zmierzony na wysokości:

A .  ciemienia przedniego i guzowatości potylicznej,
B.  łuków brwiowych i guzowatości potylicznej,
C.  małżowin usznych i guzowatości potylicznej,
D.  guzów czołowych i guzowatości potylicznej.

Zadanie 0.
U  osób  dorosłych,  sinica  występuje  przy  zwiększeniu
zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny powyżej:

A .  0,1 g/100 ml krwi,
B.  0,5 g/100 ml krwi,
C.  2,0 g/100 ml krwi,
D.  5,0 g/100 ml krwi.



Zadanie 0.
Które z podanych stwierdzeń dotyczących badania narządu wzroku
u noworodka jest fałszywe?

A.  ustawienie gałek ocznych noworodka jest lekko zbieżne,
B . niekiedy  u  noworodka  obserwuje  się  ruchy  boczne  gałek

ocznych,
C . noworodek  potrafi  zatrzymać  wzrok  na  pokazywanym

przedmiocie,
D.  odruch źrenic na światło jest obecny.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  jamy  brzusznej,  polegającą  na
głębokim  uciskaniu  brzucha  w  lewym  dolnym  kwadrancie  i
pojawienie  s ię  bólu  w  przeciwległym  prawym  dolnym  kwadrancie
brzucha określa się mianem objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Rowsinga,
D.  Goldflama.

Zadanie 0.
Miejscem  fizjologicznego  odgłosu  opukowego  stłumionego,  w
trakcie badania opukiwaniem klatki piersiowej jest okolica:

A.  lewego łuku żebrowego i żołądka,
B.  prawego łuku żebrowego i serca,
C.  lewego i prawego łuku żebrowego,
D.  prawego łuku żebrowego i żołądka.

Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.



Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.

Zadanie 0.
Dokonując  oceny  zaburzeń  mowy  u  pacjenta  zwrócono  uwagę  na
nieprawidłowe  wymawianie  głosek  wargowych  (p,  b )  i  językowych
(d ,  t ) .  Polecono,  aby  pacjent  napisał  wyrazy  zawierające  ww.
głoski. Nie stwierdzono żadnych błędów. Opisany obraz przemawia
za:

A.  dysfonią,
B.  palilalią,
C.  dyzartrią,
D.  dysprosodią.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga, polega na:

A . stwierdzaniu  bolesności  przy  opukiwaniu  w  okolicy
lędźwiowej,

B.  braku reakcji źrenic na światło,
C . bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku

powłok brzusznych,
D . bolesności  uciskowej  przy  nagłym  oderwaniu  ręki  silnie

uciskającej powłoki brzuszne.

Zadanie 0.
D o  objawów  pewnych  świadczących  o  niedosłuchu  wrodzonym  u
niemowlęcia NIE zalicza się:

A .  braku reakcji na dźwięki,
B.  braku rozwoju gaworzenia w 3 miesiącu życia,
C.  braku odruchu uszno-powiekowego,
D . braku  odwracania  główki  przez  niemowlę  w  kierunku

mówiącej matki.



Zadanie 0.
Kto  jest  autorem  następującej  myśli:  "unikatową  funkcją
pielęgniarki  jest  asystowanie  człowiekowi  choremu lub  zdrowemu
w podejmowaniu tych wszystkich aktywności, które mają znaczenie
d la zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia albo dla zapewnienia
spokojnej  śmierci,  a  które  mógłby  wykonywać  sam,  gdyby  miał
potrzebną ku temu siłę, wolę albo wiedzę"?

A.  J. Watson,
B.  B. Neuman,
C.  N. Roper,
D.  V. Henderson.

Zadanie 0.
Proces  pielęgnowania  w  Polsce,  jest  wieloetapowy  i  składa  się
z :

A . czterech  etapów  -  rozpoznawanie,  planowanie,
realizowanie, ocenianie,

B . czterech  etapów  -  planowanie,  diagnozowanie,
realizowanie, ocenianie,

C . pięciu  etapów  -  rozpoznawanie,  diagnozowanie,
planowanie, realizowanie, ocenianie,

D.  trzech etapów - planowanie, realizowanie, ocenianie.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.

Zadanie 0.
W  czasie  prezentacji  ustnej  wyników  badań  pilotażowych  NIE
należy koncentrować się na:

A.  własnej osobie,
B.  czasie prezentacji,
C .  sile wypowiedzi,
D.  modulacji głosu.

Zadanie 0.
W  powojennej  Polsce,  autorką  koncepcji  podyplomowego
kształcenia dla pielegniarek, była:

A.  Maria Staromiejska,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.



Zadanie 0.
Wyuczona,  celowa,  planowa  praca  pielęgniarki,  realizowana  na
rzecz człowieka zdrowego lub chorego nosi nazwę pielęgnowania:

A.  tradycyjnego,
B.  zawodowego,
C.  podporządkowanego,
D.  specjalistycznego.

Zadanie 0.
Co to jest USB?

A . Universal  Serial  Bus  to  typ  gniazdka  służący  do
podłączenia monitora,

B . Uniwersalny  System  Bazy  to  znany  program  do  obsługi
relacyjnych baz danych,

C . Universal  Serial  Bus  jest  uniwersalnym  interfejsem  do
podłączenia  do  komputera  urządzeń  zewnętrznych  typu
drukarka, skaner, kamera cyfrowa,

D . Uniwersalny  System  Bezpieczeństwa  jest  to  program  do
ochrony komputera przed dostępem niepowołanych osób z
sieci Internet.

Zadanie 0.
Rozkład normalny, zwany rozkładem Gaussa-Laplace'a, ma kształt:

A .  funkcji wykładniczej,
B.  krzywej dzwonowej,
C.  kielicha,
D.  odwróconej sinusoidy.

Zadanie 0.
Próbę określa się jako reprezentatywną jeżeli:

A . l iczba  elementów  wybranych  do  próby  jest  dostatecznie
mała,

B . elementy  wybrane  do  próby  mają  dostatecznie  wysoki
współczynnik reprezentatywności,

C . elementy  populacji  są  wybierane  w  sposób  losowy,  a
próba jest dostatecznie liczna,

D . elementy  populacji  są  wybierane  w  ściśle  określonym
porządku, a próba jest dostatecznie liczna.



PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
TEST NR 021612
GRUPA 1
Zadanie 0.
D o  zakażeń  przenoszonych  drogą  powietrzno  -  pyłową  należy
między innymi:

A.  gruźlica,
B.  krztusiec,
C.  paciorkowcowe zapalenia gardła,
D.  meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Zadanie 0.
W  epidemiologii  wyróżnia  się  cztery  zasadnicze  metody  wyboru
populacji do badań. W metodzie przesiewowej grupa do badań:

A.  wybierana jest losowo,
B . polega  na  celowym  wyborze  jednostek  o  określonych

cechach,
C.  obejmuje całą populację,
D.  zgłasza się sama.

Zadanie 0.
Ryzyko uogólnionego zakażenia spowodowanego przez grzyby rośnie
wraz z szerokim stosowaniem:

A.  antybiotykoterapii,
B.  leków immunosupresyjnych,
C.  żywienia pozajelitowego,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Grypę wywołują wirusy z rodziny:

A.  Togovirdae,
B.  Orthomyxovirdae,
C.  Retrovirdae,
D.  Herpesvirdae.

Zadanie 0.
Immunosupresja jest:

A . stanem obniżonej aktywności immunologicznej organizmu,
objawiającym  się  osłabieniem  lub  zahamowaniem
odpowiedzi immunologicznej,

B . przykładem  testu  skórnego,  który  objawia  się  w  postaci
twardego, zaczerwienionego obrzęku,

C . stanem,  w  którym  przeciwciała  oraz  limfocyty  atakują
nasze własne tkanki,

D . stanem,  gdy  powstające  autoprzeciwciała  powodują
zaburzenie czynności narządów lub tkanek.



Zadanie 0.
Antygen to:

A . preparat  zdolny  do  wzbudzenia  odpowiedzi
immunologicznej i syntezy przeciwciał,

B . przeciwciało  neutralizujące  działanie  toksyny
bakteryjnej,

C . substancja,  która  po  zmieszaniu  z  immunogenem
nieswoiście wzmacnia odpowiedź immunologiczną,

D.  niepożądany odczyn poszczepienny.

Zadanie 0.
Pojęciem "śmiertelność" określamy:

A . l iczbę  zgonów zaistniałych w badanej  populacji  w  danym
czasie,

B . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,

C . l iczbę  nowych  zgonów  zaistniałych  w  analizowanym
czasie,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
D o  obszarów  ciała  na  stałe  skolonizowanych  florą  fizjologiczną
należą:

A.  spojówki, szyjka macicy,
B . cewka  moczowa,  oskrzeliki,  górny  i  dolny  odcinek

przewodu pokarmowego,
C.  błony śluzowe górnych dróg oddechowych,
D.  krtań, tchawica, oskrzela, pęcherz moczowy.

Zadanie 0.
Badanie przesiewowe to badanie epidemiologiczne:

A . w którym pomiary narażenia są dokonywane po wystąpieniu
zachorowań,

B . przeprowadzone w krótkim okresie czasowym pozwalającym
n a  określenie  w  populacji  proporcji  osób  posiadających
cechę będącą przedmiotem badania,

C . osób  bezobjawowych  w  celu  sklasyfikowania  ich  jako
zagrożonych  lub  niezagrożonych  wystąpieniem  choroby,
która jest przedmiotem tego badania,

D . w  którym  dokonywany  jest  opis  lub  analiza  cech  lub
zdarzeń  w  populacji  bez  ingerencji  badacza  w  przedmiot
badania.



Zadanie 0.
Molekularna  metoda  typowania  drobnoustrojów  PCR  znajduje
zastosowanie w:

A.  klonowaniu genów,
B.  diagnostyce klinicznej,
C.  wykrywaniu genów oporności bakterii na leki,
D.  wszystkich wyżej wymienionych przypadkach.

Zadanie 0.
Wywiad epidemiologiczny musi być standaryzowany. Co oznacza ta
cecha?

A . znane  są  przybliżone  wyniki  badań  przy  użyciu  tego
narzędzia,

B.  każdej badanej osobie zadawane są identyczne pytania,
C.  można w trakcie badania zmieniać pytania,
D.  sugeruje odpowiedzi pytanej osobie.

Zadanie 0.
Jedyną immunoglobuliną mającą zdolność do przechodzenia przez
łożysko jest:

A .  immunoglobulina A (IgA),
B.  immunoglobulina D (IgD),
C.  immunoglobulina E (IgE),
D.  immunoglobulina G (IgG).

Zadanie 0.
Laseczki Clostridium difficile bytują w:

A.  glebie,
B.  przewodzie pokarmowym zwierząt,
C.  przewodzie pokarmowym człowieka,
D.  wszystkich wyżej wymienionych miejscach.

Zadanie 0.
Wskaż  BŁĘDNĄ  odpowiedź.  W  przypadku  podejrzenia  zakażenia
pacjenta prionami (choroba Creutzfeldta Jacoba):

A . podczas  przeprowadzania  zabiegu  neurochirurgicznego
zalecane  jest  maksymalne  ograniczenie  l iczby  personelu
oraz stosowanie sprzętu jednorazowego użytku,

B . w  postępowaniu  z  instrumentarium  po  zabiegu  należy
uwzględnić  fakt,  że  priony  wyróżnia  wyjątkowa  oporność
na działanie czynników chemicznych i fizycznych,

C.  konieczna jest izolacja pacjenta,
D . należy  wykluczyć  pacjenta  z  grupy  dawców  narządów  i

tkanek.



Zadanie 0.
Najlepiej rozwinięty układ immunologiczny u człowieka ma układ:

A.  oddechowy,
B.  pokarmowy,
C.  moczowy,
D.  płciowy.

Zadanie 0.
Potencjalnie chorobotwórcze bakterie kolonizujące pochwę to:

A.  Streptococcus agalactiae,
B.  Lactobacillus spp.,
C.  Gronkowce koagulazo - ujemne,
D.  Bacteroides spp.

Zadanie 0.
W zakażeniach latentnych, namnażanie wirusa jest zatrzymane na
pewnym  etapie  cyklu  replikacji.  Przykładem  tej  postaci
zakażenia są:

A.  wirusy ospy wietrznej i półpaśca,
B.  retrowirusy,
C.  wirusy różyczki i odry,
D.  wirusy zapalenia wątroby typu B i C.

Zadanie 0.
Najliczniejsza  grupa  immunoglobulin  występująca  przede
wszystkim  w  wydzielinach  surowiczych  i  śluzowo  -  surowiczych
takich  jak  łzy,  pot,  wydzielina  dróg  oddechowych,  należy  do
przeciwciał klasy:

A.  IgA,
B.  IgG,
C.  IgM,
D.  IgE.

Zadanie 0.
Nosicielstwo  to  bezobjawowe  bytowanie  drobnoustrojów
chorobotwórczych w organizmie człowieka, które może występować:

A.  w okresie wylęgania choroby,
B.  po przebyciu choroby,
C.  po zakażeniu bezobjawowym,
D.  w każdym wyżej wymienionym przypadku.



Zadanie 0.
D o mechanizmów niszczenia  drobnoustrojów przez  komórki  żerne
należą:

A.  procesy fagocytozy,
B.  mechanizmy tlenowe,
C.  mechanizmy pozatlenowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Postacią  kliniczną  zakażenia  laseczką  Clostridium  difficile
jest:

A .  rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego,
B.  zakażenie błony śluzowej żołądka,
C.  zapalenie kłębuszków nerkowych,
D.  zapalenie żołądkowo-jelitowe.

Zadanie 0.
W  celu  diagnostyki  Clostridium  difficile  należy  pobrać  do
badania:

A.  krew,
B.  mocz,
C.  kał ,
D.  plwocinę.

Zadanie 0.
Aspergiloza narządowa najczęściej dotyczy:

A.  układu oddechowego,
B.  przewodu pokarmowego,
C.  ośrodkowego układu nerwowego,
D.  dróg moczowych.

Zadanie 0.
W  celu  ograniczenia  ryzyka  rozprzestrzeniania  się  infekcji  w
kontakcie  z  pacjentem z  zakażeniem rany,  u  którego  stwierdzono
w  wyniku  badania  mikrobiologicznego  -  Clostridium  perfringens,
NIE ma wskazań do:

A . palenia  sprzętu,  pościeli  i  innych  przedmiotów
kontaktujących się z pacjentem,

B . częstej  wymiany  bielizny  osobistej  i  pościelowej
pacjenta,

C.  stosowania izolacji pacjenta metodą kontaktową,
D . dezynfekcji  pomieszczeń,  sprzętu  i  odzieży  preparatami

o aktywności sporobójczej.



Zadanie 0.
Czynnikami  etiologicznymi  zakażeń  oportunistycznych  są
drobnoustroje wchodzące w skład flory:

A.  fizjologicznej,
B.  środowiskowej,
C . fizjologicznej  lub  środowiskowej  w  zależności  od

rodzaju zastosowanej antybiotykoterapii,
D . fizjologicznej  lub  środowiskowej  w  zależności  od

dysfunkcji układu immunologicznego pacjenta.

Zadanie 0.
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) jest pasożytem:

A.  przewodów żółciowych,
B.  dróg moczowych,
C.  żołądka,
D.  jelita cienkiego.

Zadanie 0.
Zakażenie oportunistyczne to zakażenie:

A . dwóch lub większej l iczby pacjentów tym samym szczepem
drobnoustroju w wyniku przeniesienia z jednego pacjenta
na drugiego,

B . przenoszone  z  ogniska  pierwotnego  do  innych  tkanek  i
narządów drogą krwi,

C . drobnoustrojami, które w warunkach zdrowia nie powodują
choroby, są chorobotwórcze tylko dla osób z niedoborami
odporności,

D . które  ma  miejsce  podczas  trwania  porodu  lub  po
porodzie.

Zadanie 0.
Zakażenie  Helicobacter  pylori  odgrywa  istotną  rolę  w
patogenezie:

A .  wrzodów żołądka i dwunastnicy,
B.  guzów nerek,
C.  zakażeń górnych dróg oddechowych,
D.  owrzodzeń podudzi.

Zadanie 0.
W  profilaktyce  i  eradykacji  chorób  zakaźnych  na  świecie
największe znaczenie mają:

A.  eliminacja chorych zwierząt,
B.  chemioprofilaktyka po ekspozycji na wirusy,
C.  ogólnoświatowe akcje deratyzacyjne,
D.  szczepienia ochronne.



Zadanie 0.
Obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby chore na:

A.  ospę wietrzną,
B.  odrę,
C.  gruźlicę w okresie prątkowania,
D.  różyczkę.

Zadanie 0.
Wąglik  jest  chorobą  zakaźną,  która  najczęściej  przebiega  w
postaci:

A .  płucnej,
B.  bakteriemii i zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych,
C.  skórnej,
D.  jelitowej.

Zadanie 0.
W organizmie człowieka immunoglobulina IgM powstaje:

A . przy  pierwszym  kontakcie  organizmu  z  określonym
antygenem,

B . p o  powtórnym  wprowadzeniu  tego  samego  antygenu  do
organizmu,

C.  miejscowo na błonach śluzowych i surowiczych,
D.  miejscowo na skórze.

Zadanie 0.
Pojemniki  lub  worki  z  odpadami  medycznymi  powinny  być
wymieniane  tak  często,  jak  pozwalają  na  to  warunki
przechowywania  oraz  właściwości  odpadów  medycznych  w  nich
gromadzonych, nie rzadziej niż co:

A.  24 godziny,
B.  48 godzin,
C.  72 godziny,
D.  96 godzin.

Zadanie 0.
BŁĘDEM popełnionym podczas higienicznego mycia rąk jest:

A . zwilżenie  rąk  pod  bieżącą  wodą  przed  pobraniem  mydła
płynnego,

B.  pozostawienie obrączki na palcu podczas mycia rąk,
C . zakręcenie  kurka  przy  użyciu  ręcznika  jednorazowego

użycia,
D . umieszczenie  zużytego  ręcznika  w  koszu  na  odpady

komunalne.



Zadanie 0.
Liczba  łóżek  na  oddziale  anestezjologii  i  intensywnej  terapii
powinna stanowić co najmniej:

A .  1% ogólnej liczby łóżek w szpitalu,
B.  2% ogólnej liczby łóżek w szpitalu,
C.  3% ogólnej liczby łóżek w szpitalu,
D.  5% ogólnej liczby łóżek w szpitalu.

Zadanie 0.
W oddziale chorób zakaźnych należy zapewnić co najmniej:

A .  1 izolatkę,
B.  2 izolatki,
C.  3 izolatki,
D.  4 izolatki.

Zadanie 0.
Pomieszczenie  służące  do  opróżniania,  dezynfekowania  i
przechowywania  kaczek  i  basenów  lub  niszczenia  tego  rodzaju
pojemników  jednorazowego  użytku  oraz  składowania  brudnej
bielizny to:

A.  pomieszczenie higieniczno-sanitarne,
B.  pomieszczenie porządkowe,
C.  brudownik,
D.  łazienka.

Zadanie 0.
Działanie  bakteriostatyczne  preparatu  dezynfekcyjnego,  to  jego
zdolność do:

A . redukowania  l iczby  zdolnych  do  życia  komórek
bakteryjnych  odpowiednich  organizmów  testowych  w
określonych warunkach,

B.  hamowania wzrostu bakterii,
C . redukowania  l iczby  spor  odpowiednich  organizmów

testowych w określonych warunkach,
D . redukowania  l iczby  zdolnych  do  życia  wegetatywnych

komórek  prątków  odpowiednich  organizmów  testowych  w
określonych warunkach.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  klasyfikacją  szkodliwych  czynników  biologicznych,
czynniki  należące  do  pierwszej  grupy  zagrożenia,  oznaczają
takie czynniki:

A . które  wywołują  ciężkie  choroby  u  ludzi,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie
czynników  w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo
prawdopodobne;  zazwyczaj  nie  istnieją  w  stosunku  do
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,

B . które  mogą  wywoływać  u  ludzi  ciężkie  choroby,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie  ich
w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

C . które  mogą  wywoływać  choroby  u  ludzi,  mogą  być
niebezpieczne  dla  pracowników,  ale  rozprzestrzenianie
ich  w  populacji  ludzkiej  jest  mało  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

D . przez  które  wywołanie  chorób  u  ludzi  jest  mało
prawdopodobne.

Zadanie 0.
Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca powstawania
d o miejsca magazynowania, unieszkodliwiania lub odbioru odbywa
się:

A . przez  przenoszenie  worków  ręcznie  przez  wyznaczone
osoby,

B.  w otwartych wózkach wypełnionych workami,
C . w zamykanych wózkach lub wózkach przewożących zamykane

pojemniki,
D.  wszystkimi wyżej wymienionymi sposobami.

Zadanie 0.
D o  dezynfekcji  narzędzi  chirurgicznych  należy  używać  środków
dezynfekcyjnych o spektrum działania:

A.  B, F,
B.  B, F, Tbc,
C.  B, V,
D.  B, Tbc, F, V.



Zadanie 0.
Temperatura  roztworów  preparatów  do  ręcznego  mycia  narzędzi
chirurgicznych NIE może przekraczać:

A.  5˚C,
B.  20˚C,
C.  45˚C,
D.  55˚C.

Zadanie 0.
Największą opornością na preparaty dezynfekcyjne charakteryzują
się:

A .  wirusy HIV, HBV, HCV,
B.  grzyby z rodzaju Candida sp., Aspergillus sp.,
C.  prątki gruźlicy,
D.  spory bakterii.

Zadanie 0.
W strefie sterylnej centralnej sterylizacji wykonuje się:

A .  mycie właściwe i dezynfekcję właściwą,
B . pakowanie,  zgrzewanie  zestawów  narządzi  i  zakładanie

testów kontrolnych,
C.  załadunek do sterylizatora i sterylizację,
D . przechowywanie i dystrybuowanie sterylnych zestawów do

oddziałów.

Zadanie 0.
W jaki sposób należy postępować z bielizną brudną w oddziale?

A . bezpośrednio  po  zdjęciu  bielizny  należy  umieścić  ją  w
"brudowniku",

B . bezpośrednio  po  zdjęciu  bielizny  należy  umieścić  ją  w
odpowiednio  do  tego  celu  przeznaczonym  i  podpisanym
worku, pamiętając o tym, aby bielizny nie wytrzepywać,

C . bezpośrednio  po  zdjęciu  bielizny  należy  ją  wytrzepać  i
umieścić w podwójnym worku. Wewnętrzny worek powinien
być  rozpuszczalny  w  wodzie  pod  wpływem  prania,
zewnętrzny zaś należy wyraźnie podpisać,

D . bezpośrednio  po  zdjęciu  bielizny  należy  ją  wytrzepać  i
posortować  przy  łóżku  chorego  do  wydzielonych  i
podpisanych worków.



Zadanie 0.
Całkowite przeciwciała anty-HBc Total są:

A . markerem  przebytego  lub  przewlekłego  zakażenia  HBV,
mogą utrzymywać się przez całe życie,

B . wykrywane  jedynie  w  zakażonych  hepatocytach,  nie  są
wydzielane w postaci wolnej do krwi,

C.  wykrywane w surowicy u osób po szczepieniu przeciw HBV,
D . wykrywane w surowicy u osób ze świeżym, przewlekłym lub

po przebytym zakażeniu wirusem HCV.

Zadanie 0.
Zakażenia wirusem cytomegalii CMV szerzą się najczęściej drogą:

A.  powietrzno-pyłową,
B.  powietrzno-kropelkową,
C.  pokarmową,
D.  kontaktów bezpośrednich.

Zadanie 0.
W diagnostyce zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stosowane są
badania:

A.  ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  posiew płynu mózgowo-rdzeniowego,
C.  posiew krwi,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Bierna  profilaktyka  wirusowego  zapalenia  wątroby  typ  B,  u  osób
p o  ekspozycji  na  materiał  biologiczny  skażony  wirusem  HBV
polega na:

A.  podaniu szczepionki przeciw WZW typ B,
B . podaniu  immunoglobuliny  z  wysoką  zawartością

przeciwciał przeciwko HbsAg,
C.  podaniu Interferonu,
D.  obserwacji osoby po ekspozycji.

Zadanie 0.
Leczenie  bezobjawowego  bakteriomoczu,  szczególnie  u  dzieci,
konieczne jest ze względu na możliwość powstania:

A.  zbliznowaceń po kłębuszkowym zapaleniu nerek,
B.  kamicy pęcherza moczowego,
C.  zwężenia moczowodów,
D.  uchyłków pęcherza.



Zadanie 0.
Stosowanie,  której  z  podanych  niżej  zasad  jest  BŁĘDNE  w
profilaktyce  zakażeń  związanych  z  cewnikowaniem  pęcherza
moczowego?

A . cewnik pozostaje w pęcherzu tak długo, jak długo wymaga
tego sytuacja kliniczna,

B . ważne  jest  utrzymanie  właściwej  higieny  okolicy  krocza
z e  szczególnym  uwzględnieniem  okolicy  ujścia  cewki
moczowej,

C . konieczne jest częste płukanie pęcherza moczowego przez
założony cewnik roztworem preparatu antyseptycznego,

D . bardzo  istotne  jest  przestrzeganie  zasad  aseptyki  i
antyseptyki przy postępowaniu z cewnikiem i zbiornikiem
na mocz.

Zadanie 0.
Do zakażeń układu moczowego dochodzi najczęściej:

A .  drogą krwiopochodną,
B.  drogą limfatyczną,
C.  drogą wstępującą,
D.  przez ciągłość.

Zadanie 0.
Ekspozycja to:

A . występowanie zachorowań na daną chorobę wśród ludności
n a  określonym  terenie  w  liczbie  utrzymującej  s ię  przez
wiele lat na podobnym poziomie,

B . narażenie  lub  czas  narażenia  na  wszelkie  czynniki  o
domniemanym lub pewnym działaniu szkodliwym na ustrój
człowieka,

C . wystąpienie zachorowań na daną chorobę pochodzących z
jednego  źródła  wśród  ludności  na  określonym  terenie,  w
określonym  czasie,  w  liczbie  wyraźnie  większej  niż  w
poprzednich latach,

D . przypuszczalny  mechanizm,  za  pomocą  którego  czynnik
etiologiczny powoduje wystąpienie choroby.

Zadanie 0.
Koordynatorem  realizacji  Krajowego  Programu  Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS jest:

A .  Główny Inspektor Sanitarny,
B.  Minister Zdrowia,
C.  Krajowe Centrum do Spraw AIDS,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia.



Zadanie 0.
Każdy dzień utrzymania cewnika w pęcherzu moczowym zwiększa
ryzyko powstania zakażenia odcewnikowego o około:

A.  1%,
B.  5%,
C.  10%,
D.  15%.

Zadanie 0.
Optymalny  system  organizacji  oddziału  noworodkowego  w  celu
zapewnienia ochrony przed zakażeniem to:

A . system zwany "rooming-in", gdzie matka przebywa wraz z
dzieckiem,

B . oddzielenie  oddziału  noworodkowego  od  oddziału
położniczego,

C . system  korespondencyjny,  gdzie  sala  noworodków  jest
umieszczona pomiędzy dwoma pokojami matek,

D.  oddział intensywnej terapii noworodka.

Zadanie 0.
Niektóre  bakterie  uropatogenne  wytwarzają  hemolizyny,  które
wykazują  aktywność  toksyczną,  między  innymi  wobec  komórek
nabłonkowych kanalików nerkowych. Które z poniżej wymienionych
należy do nich zaliczyć?

A.  Staphylococcus epidermidis,
B.  Escherichia coli,
C .  szczepy z rodzaju Pseudomonas i Proteus,
D.  Corynebacterium urealyticum.

Zadanie 0.
Profilaktyczne  leczenie  poekspozycyjne  ze  styczności  z  ludzkim
wirusem  niedoboru  odporności  (HIV),  do  której  doszło  w  wyniku
wypadku  w  trakcie  wykonywania  czynności  zawodowych,  jest
finansowane przez:

A.  osobę eksponowaną,
B.  osobę, która była źródłem ekspozycji,
C.  pracodawcę lub zlecającego prace,
D.  Ministra Zdrowia.

Zadanie 0.
Do zakażenia rotawirusem dochodzi głównie drogą:

A.  powietrzno-pyłową,
B.  fekalno-oralną,
C.  powietrzno-kropelkową,
D.  krwi.



Zadanie 0.
Częstość występowania sepsy odcewnikowej przy założonym cewniku
centralnym rośnie proporcjonalnie do:

A.  ciężkości choroby pacjenta,
B.  rodzaju cewnika, z którego wykonana jest kaniula,
C.  liczby portów/kanałów cewnika,
D.  wymiany kadry pielęgniarskiej.

Zadanie 0.
Powstawanie biofilmu w zakażeniach odcewnikowych jest złożonym
i wielostopniowym procesem. Pierwsza jego faza to:

A.  nieodwracalna adhezja,
B.  fagocytoza,
C.  rozwój macierzy,
D.  faza dojrzewania.

Zadanie 0.
Osoba  zakażona  HIV  lub  chora  na  AIDS  może  zastrzec  dane
umożliwiające  je j  identyfikację.  W  takim  przypadku  zgłoszenie
lub rejestr zawierają:

A . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

B . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  PESEL,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

C . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

D . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  datę  urodzenia,
płeć,  adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne
zakażenia lub choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia.

Zadanie 0.
Jaką  czynność  należy  wykonać  u  pacjenta  z  cewnikiem
naczyniowym,  u  którego  nagle  pojawi  s ię  gorączka,  z łe
samopoczucie,  dreszcze  i  spadek  ciśnienia  tętniczego,  gdy
podejrzewamy bakteriemię?

A.  monitorować ciśnienie tętnicze krwi co 6 godzin,
B . usunąć  cewnik,  wykonać  badania  bakteriologiczne  i

włączyć leczenie,
C.  w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
D.  wyłącznie zmienić opatrunek.



Zadanie 0.
Jaki  rodzaj  izolacji  należy  zastosować  u  chorego  z  ospą
wietrzną,  aby  nie  doszło  do  rozwoju  ogniska  epidemicznego  w
oddziale?

A.  kontaktową i powietrzno-pyłową,
B.  standardową,
C.  powietrzno-kropelkową,
D.  izolację ochronną.

Zadanie 0.
D o  zakażeń  pałeczkami  Legionella  pneumophila  w  warunkach
szpitalnych dochodzi:

A .  drogą oddechową,
B.  drogą pokarmową,
C.  drogą naruszenia ciągłości tkanek,
D.  przez bezpośredni kontakt.

Zadanie 0.
VAP to zapalenie płuc:

A . które  wystąpiło  u  pacjenta  niezaintubowanego  po  48
godzinach od przyjęcia do szpitala,

B . które  wystąpiło  u  chorego  po  48-72  godzinach  od
zaintubowania,

C . które  wystąpiło  u  chorego,  który  przebywał  na  leczeniu
szpitalnym  przez  co  najmniej  2  doby,  a  zakażenie
rozwinęło  się  w  okresie  90  dni  od  wypisania  ze
szpitala,

D . pozaszpitalne,  nie  związane  z  pobytem  chorego  w
szpitalu.

Zadanie 0.
Właściwością  nadającą  pałeczkom  Escherichia  col i
uropatogenność, jest:

A .  działanie toksyny polisacharydowej,
B.  działanie enterotoksyny ciepłochwiejnej,
C.  działanie enterotoksyny ciepłostałej,
D.  posiadanie przez nie fimbrii.

Zadanie 0.
Zapadalność jest to liczba:

A . nowych przypadków choroby, zaistniałych w analizowanym
czasie,

B.  osób chorych w okresie badanym,
C.  osób chorych w danym momencie,
D . nowych  przypadków  choroby  pomniejszona  o  l iczbę  osób

chorych w danym czasie.



Zadanie 0.
Terapia empiryczna oparta jest na:

A . analizie  statystycznej  dotyczącej  występowania  w  danym
środowisku  i  zakażeniu  poszczególnych  patogenów  i  ich
lekowrażliwości,

B . danych  z  piśmiennictwa  dotyczących  skuteczności
klinicznej konkretnych antybiotyków,

C.  analizie kosztów antybiotyków w szpitalu,
D.  założeniach ujętych w punktach A i B.

Zadanie 0.
Miejsca  najczęściej  ulegające  zakażeniu  u  noworodków
donoszonych to:

A.  miejsca związane z nakłuwaniem i kaniulacją naczyń,
B.  skóra, błona śluzowa jamy ustnej, spojówki i pępek,
C.  płuca, jelita i pępek,
D.  skóra, jelita i kości.

Zadanie 0.
Krwiopochodną,  uogólnioną  postacią  gruźlicy  pierwotnej,  często
o przebiegu ostrym i gwałtownym jest gruźlica:

A.  kości i stawów,
B.  przewodu pokarmowego,
C.  układu moczowego,
D.  prosówkowa,

Zadanie 0.
Wtórne zapalenie otrzewnej rozwija się:

A .  bez wyraźnego źródła zakażenia,
B . w  wyniku  masowego  przedostania  się  drobnoustrojów  z

jelita lub dróg moczowo-płciowych do jamy otrzewnej,
C.  po antybiotykoterapii,
D.  w wyniku zakażenia rotawirusem.

Zadanie 0.
Czynnikiem  predysponującym  do  rozwoju  szpitalnego  zapalenia
płuc jest:

A .  obecność sztucznych implantów,
B.  długotrwałe cewnikowanie,
C.  niedokwaśność soku żołądkowego,
D.  nadkwaśność soku żołądkowego.



Zadanie 0.
Izolację  w  Oddziale  Intensywnej  Terapii  (OIT)  bezwzględnie
należy zastosować wobec:

A . młodej  osoby  przyjętej  z  zakładu  pracy  z  nagłym
zatrzymaniem krążenia (NZK),

B . osoby  po  przeszczepie  wątroby  przyjętej  z  oddziału
chirurgicznego z powodu niewydolności krążenia,

C . pacjenta  przyjętego  z  domu  z  narastającym  obrzękiem
płuc,

D . pacjenta  przyjętego  z  domu  z  podejrzeniem  zawału
mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Jama ustna stanowi środowisko skontaminowane, które u pacjentów
szpitalnych  może  stanowić  źródło  zakażenia.  Bakterie  z  płytek
nazębnych najczęściej doprowadzają do zakażeń:

A.  przewodu pokarmowego,
B.  układu oddechowego,
C.  zakażenia rany operacyjnej,
D.  krwi.

Zadanie 0.
Wystąpienie wstrząsu toksycznego jest efektem działania:

A.  koagulazy,
B.  hialuronidazy,
C.  TSST,
D.  eksfoliatyny.

Zadanie 0.
Liczba  drobnoustrojów  dostających  się  do  jamy  otrzewnej  jest
zróżnicowana  w  zależności  od  lokalizacji  pierwotnego  procesu
zapalnego. Najmniej będzie ich przy perforacji:

A .  żołądka,
B.  dwunastnicy,
C.  jelita cienkiego,
D.  jelita grubego.

Zadanie 0.
Cele  pośrednie  leczenia  przeciwwirusowego  przewlekłego
wirusowego zapalenia wątroby typu B, to:

A . normalizacja  biochemicznych  wskaźników  zapalenia
wątroby,

B.  ograniczenie szerzenia się zakażeń HBV,
C.  poprawa jakości życia,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Jakie  są  źródła  drobnoustrojów  wywołujących  zapalenie  płuc  u
pacjentów wentylowanych sztucznie?

A.  personel medyczny (ręce),
B . respirator  (nawilżacz,  połączenia  rurowe,  pułapki

wodne),
C.  jama ustna, żołądek (sonda nosowa żołądkowa),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Po zakażeniu HAV:

A . występuje  stan  nosicielstwa  ale  nie  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby,

B . nie  występuje  stan  nosicielstwa  ani  nie  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby,

C . występuje  stan  nosicielstwa  oraz  przewlekłe  wirusowe
zapalenie wątroby,

D . nie  występuje  stan  nosicielstwa  ale  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby.

Zadanie 0.
Jakie  czynniki  predysponują  do  wystąpienia  szpitalnych  zakażeń
układu moczowego?

A . stosowanie  nieprawidłowo  zdezynfekowanych  basenów  i
kaczek,

B.  brak higieny osobistej,
C.  wykonywanie zabiegów urologicznych, cewnikowanie,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Grzybicę stóp najczęściej wywołuje:

A.  Trichophyton rubrum,
B.  Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale,
C.  Epidermophyton floccosum,
D.  mieszana flora grzybicza.

Zadanie 0.
Drobnoustroje  mogą  przedostawać  się  na  powierzchnię  cewnika
naczyniowego w następujących sytuacjach:

A . w  kontakcie  cewnika  z  f lorą  skórną  pacjenta,  obecną  w
miejscu wkłucia cewnika,

B . drogą  hematogenną  poprzez  osiadanie  na  powierzchni
cewnika drobnoustrojów obecnych w łożysku naczyniowym,

C.  w czasie obsługi linii infuzyjnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
CDC  (Center  for  Disease  Control  and  Prevention)  zaliczyło  do
chorób wskaźnikowych dla AIDS:

A.  gruźlicę,
B.  biegunki rotawirusowe,
C.  zakażenia meningokokowe,
D.  ospę wietrzną.

Zadanie 0.
Z e  względu  na  możliwość  wystąpienia  zapalenia  wsierdzia  u
pacjentów  po  wszczepieniu  protez  zastawkowych  serca,  należy
bardzo szybko rozpoznawać i właściwie leczyć między innymi:

A.  zapalenie zatok obocznych nosa,
B.  ropne zakażenia skóry,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Najczęściej  występującą  infekcją  grzybiczą  u  osób  zakażonych
HIV jest:

A .  aspergiloza układu oddechowego,
B . kryptokokoza  (zapalenie  opon  mózgowo-rdzeniowych  i

mózgu, zapalenie płuc),
C.  kandydoza skóry i błon śluzowych,
D.  wszystkie wyżej wymienione rodzaje infekcji.

Zadanie 0.
W mikrobiologii translokacja jest to:

A . przeniesienie  drobnoustrojów  chorobotwórczych  z
powierzchni nieożywionych na człowieka,

B . przeniesienie  zakażenia  z  jednego  człowieka  na
drugiego,

C . przemieszczanie  s ię  drobnoustrojów  chorobotwórczych  z
człowieka na powierzchnie nieożywione,

D . przemieszczanie  s ię  drobnoustrojów  z  miejsc  ich
naturalnego bytowania w obszary naturalnie jałowe.

Zadanie 0.
D o okołooperacyjnego zapalenia płuc dochodzi w wyniku sekwencji
zdarzeń,  które  można  podzielić  na  różne  rodzaje  mechanizmów.
Mechanizm inhalacyjny jest związany z:

A . wniknięciem  czynnika  zakaźnego  przeniesionego  ze
sprzętu anestezjologicznego oraz przez personel,

B . przedostaniem się do dolnych dróg oddechowych materiału
kolonizującego żołądek lub jamę ustno-gardłową,

C.  przeniesieniem zakażenia drogą krwi,
D.  wniknięciem czynnika zakaźnego podczas wypadku, urazu.



Zadanie 0.
D o  najważniejszych  czynników  ryzyka  zakażenia  laseczką
beztlenową Clostridium difficile należą:

A.  spożywanie drobiu, jaj nieznanego pochodzenia,
B . spożywanie  mleka  lub  produktów  mlecznych,  ciast

nieznanego pochodzenia,
C.  spożywanie przeterminowanych konserw,
D . zaawansowany  wiek  chorego,  antybiotykoterapia,

hospitalizacja.

Zadanie 0.
Reaktywacja latentnego zakażenia CMV może wystąpić u pacjentów:

A.  po przeszczepach narządowych,
B.  po antybiotykoterapii,
C.  w fungemiach bez immunosupresji,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Źródłem  zakażenia  przewodu  pokarmowego  o  etiologii
Campylobacter jejuni w środowisku pozaszpitalnym są:

A . zwierzęta  domowe  (np.  psy),  produkty  spożywcze
pochodzenia zwierzęcego (drób),

B.  owoce,
C.  konserwy, przetwory domowe np. kompoty,
D.  sałatki, surówki.

Zadanie 0.
Główne  elementy  zagrożenia  epidemiologicznego  w  oddziałach
intensywnej terapii wynikają z następujących przyczyn:

A.  pierwotnie ciężkiego stanu hospitalizowanych pacjentów,
B . stosowanych sposobów leczenia i monitorowania chorych,

a w szczególności wentylacji mechanicznej,
C.  szczególnych cech oddziałowej flory bakteryjnej,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Pałeczki  z  rodzaju  Salmonella  są  jedną  z  głównych  przyczyn
zatruć  pokarmowych  oraz  biegunek  u  dzieci.  Objawy  chorobowe
występują w następującym okresie od zakażenia:

A.  od 1 do 2 godzin,
B.  od 3 do 5 godzin,
C.  od 8 do 24 godzin,
D.  od 48 do 72 godzin.



Zadanie 0.
Szczyt epidemii to:

A . pojedyncze zachorowania występujące w okresie wygasania
epidemii,

B . formalne  uznanie  określonego  terenu  za  teren  objęty
epidemią,

C.  epidemia pochodząca z jednego źródła zakażenia,
D . okres wystąpienia najwyższej  l iczby zachorowań w czasie

epidemii.

Zadanie 0.
Zaraźliwość jest:

A . t o  zdolność  zarazka  do  inwazji  i  wytwarzania  odczynu
infekcyjnego u osoby wrażliwej,

B . jest  miarą  ciężkości  choroby  i  może  być  znacznie
zróżnicowana,

C . jest  dawką  czynnika  zakaźnego  potrzebną  do  wywołania
zakażenia,

D . t o  i lość  czynnika  zakaźnego  potrzebna  do  przeniesienia
zakażenia.

Zadanie 0.
Dokumentację  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń  i  chorób  zakaźnych  prowadzoną  w  postaci  pisemnej  lub
elektronicznej  uważa  się  za  zabezpieczoną  przed  uszkodzeniem,
jeżeli są spełnione warunki:

A . zapewniona  jest  dostępność  wyłącznie  dla  osób
uprawnionych,

B . jest  chroniona przed  przypadkowym lub  nieuprawnionym
zniszczeniem,

C . s ą  zastosowane  metody  i  środki  ochrony  dokumentacji,
których  skuteczność  w  czasie  ich  zastosowania  jest
powszechnie uznawana,

D.  łącznie wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Koszty świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z leczeniem
niepożądanych odczynów poszczepiennych osób NIEPOSIADAJĄCYCH
uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, są finansowane:

A.  z Narodowego Funduszu Zdrowia,
B . z  budżetu  państwa  z  części,  której  dysponentem  jest

minister właściwy do spraw zdrowia,
C . przez  zakład  opieki  zdrowotnej,  w  której  udzielono

świadczeń  zdrowotnych  w  związku  z  leczeniem
niepożądanych odczynów poszczepiennych,

D . przez  osobę,  u  której  wystąpił  niepożądany  odczyn
poszczepienny.



Zadanie 0.
D o  gromadzenia  w  szpitalu  informacji  o  zakażeniach  szpitalnych
i  czynnikach  alarmowych  oraz  prowadzenia  rejestru  zakażeń
szpitalnych i czynników alarmowych są obowiązani:

A .  dyrektorzy ds. pielęgniarstwa,
B.  rady nadzorcze szpitali,
C .  radcy prawni szpitali,
D . kierownicy  szpitali  lub  podmiotów  leczniczych,  w  skład

których wchodzi szpital.

Zadanie 0.
Zasadniczym  elementem  każdego  standardu,  w  tym  standardu
higienicznego  są  kryteria,  czyli  mierniki,  które  stanowią
podstawę jego oceny. Są to kryteria:

A.  struktury i wyniku,
B.  struktury, procesu i wyniku,
C.  procesu, wyniku i wartościowania,
D.  struktury, rezultatu i doskonałości.

Zadanie 0.
Pielęgniarki  i  położne  są  narażone  na  działanie  czynników
biologicznych,  ze  względu  na  stały,  bezpośredni  kontakt  z
chorym  pacjentem.  Czynniki  biologiczne,  należące  do  grupy
trzeciej, oznaczają takie czynniki:

A . które  wywołują  ciężkie  choroby  u  ludzi,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie
czynników  w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo
prawdopodobne;  zazwyczaj  nie  istnieją  w  stosunku  do
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,

B . które  mogą  wywoływać  u  ludzi  ciężkie  choroby,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie  ich
w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

C . które  mogą  wywoływać  choroby  u  ludzi,  mogą  być
niebezpieczne  dla  pracowników,  ale  rozprzestrzenianie
ich  w  populacji  ludzkiej  jest  mało  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

D . przez  które  wywołanie  chorób  u  ludzi  jest  mało
prawdopodobne.



Zadanie 0.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  wystąpienia
niepożądanego  odczynu  poszczepiennego  do  państwowego
powiatowego  inspektora  sanitarnego  właściwego  dla  miejsca
powzięcia podejrzenia jego wystąpienia dokonuje:

A.  pielęgniarka lub położna epidemiologiczna,
B.  przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . lekarz  lub  felczer,  który  podejrzewa  lub  rozpoznaje

niepożądany odczyn poszczepienny,
D.  kierownik zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Jaki  akt  prawny  w  Polsce  klasyfikuje  odpady,  w  tym  odpady
medyczne na grupy?

A.  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
B . rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  września

2001 r. w sprawie katalogu odpadów,
C . ustawa z dnia 6 września 2001 r . o chorobach zakaźnych

i zakażeniach,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Właściwości  biologiczne  wirusa  zapalenia  wątroby  typu  B
pozwalają  utrzymać  zdolność  do  zakażenia  przy  następującej
ilości krwi:

A .  0,01 ml krwi,
B.  0,0001 ml krwi,
C.  0,00001 ml krwi,
D.  0,001 ml krwi.

Zadanie 0.
Raport  wstępny  o  podejrzeniu  ogniska  epidemicznego  w  szpitalu
przygotowuje:

A.  pielęgniarka oddziałowa,
B.  ordynator oddziału,
C.  kierownik zakładu opieki zdrowotnej,
D.  zespół kontroli zakażeń szpitalnych.



Zadanie 0.
Do zadań komitetu kontroli zakażeń szpitalnych NIE należy:

A . prowadzenie  kontroli  wewnętrznej  w  zakresie  realizacji
działań  zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób
zakaźnych,

B . opracowywanie planów systemu zapobiegania i zwalczania
zakażeń szpitalnych,

C . opracowywanie  kierunków  systemu  zapobiegania  i
zwalczania zakażeń szpitalnych,

D . ocena  wyników  kontroli  wewnętrznej  przedstawianych
przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych.

Zadanie 0.
Kontrola  wewnętrzna  w  obszarze  realizacji  działań
zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  jest
prowadzona okresowo, nie rzadziej niż:

A .  co 1 miesiąc,
B.  co 3 miesiące,
C.  co 6 miesięcy,
D.  co 12 miesięcy.

Zadanie 0.
Wymagania  dla  materiałów  włókienniczych  przeznaczonych  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia  ze  względu  na  spełniane  przez
nie funkcje dotyczą tych samych parametrów:

A . odporności na przenikanie mikroorganizmów na sucho i na
mokro,

B . braku  cząstek  zanieczyszczających  materiał,  które  mogą
być uwolnione w wyniku działania mechanicznego,

C.  odporności na przesiąkanie cieczy,
D.  wymienionych w punktach A, B, i C.

Zadanie 0.
Najwyższe  wymagania,  co  do  barierowości  dla  materiałów  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia,  szczególnie  dla  wyrobów  o
wysokim poziomie ochrony, dotyczą:

A.  przepuszczalności powietrza,
B.  przenikania pary wodnej,
C.  powierzchni krytycznej,
D.  jednorazowego użytku.



Zadanie 0.
Szczepienia  obowiązkowe  osób  wykonujących  zawody  medyczne
narażone na zakażenie to szczepienia przeciw:

A.  grypie,
B.  wzw typu A,
C.  wzw typu B,
D.  błonicy.

Zadanie 0.
HBV może przetrwać na przedmiotach, meblach i w pomieszczeniach
zabrudzonych krwią i płynami ustrojowymi i nadal może stanowić
źródło zakażenia przez:

A.  kilka minut,
B.  kilka godzin,
C.  co najmniej 1 tydzień,
D.  nieokreślony czas.

Zadanie 0.
N a możliwość wystąpienia zakażenia podczas ekspozycji zawodowej
pielęgniarki, położnej wpływa/ją:

A.  rodzaj ekspozycji,
B.  głębokość rany,
C.  poziom wiremii u osoby będącej źródłem ekspozycji,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Istotne elementy bezpiecznej pracy personelu medycznego to:

A . wprowadzenie  wewnętrznych  procedur  prawidłowego
postępowania  w  trakcie  pracy  i  po  je j  zakończeniu  oraz
wyznaczenie  osoby,  która  nadzorowałaby  przestrzeganie
wprowadzonych zasad,

B . dostępność środków ochrony indywidualnej na stanowisku
pracy,

C . edukacja  o  drogach  zakażenia  i  ich  eliminacji,  która
prowadzi  do  przezwyciężenia  złych  nawyków  i  niechęci
pracowników do zmian,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Bakteria  lub  inny  drobnoustrój  wyhodowany  bezpośrednio  z
materiału  klinicznego  na  podłożu  mikrobiologicznym  jest
określany jako:

A.  izolat,
B.  szczep,
C.  klon,
D.  genom.



Zadanie 0.
W  celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez  szkodliwe  czynniki  biologiczne  pracodawca  jest  obowiązany
do stosowania:

A . wszelkich  dostępnych  środków  eliminujących  narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,

B.  tylko środków ochrony zbiorowej,
C.  wyłącznie środków ochrony osobistej,
D.  obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.

Zadanie 0.
Bakterie,  które  mogą  zostać  wykorzystane  jako  broń  biologiczna,
to :

A.  Coxiella burnetti,
B.  Francisella tularemis,
C.  Chlamydia psittaci,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Jeżeli  szpital  posiada  1000  łóżek,  w  zespole  kontroli  zakażeń
szpitalnych powinno być zatrudnionych, co najmniej:

A .  3 pielęgniarki epidemiologiczne,
B.  4 pielęgniarki epidemiologiczne,
C.  5 pielęgniarek epidemiologicznych,
D.  6 pielęgniarek epidemiologicznych.

Zadanie 0.
Czynny system rejestracji zakażeń szpitalnych polega na:

A . okresowym  zbieraniu  informacji  o  zakażeniach  na
podstawie dokumentacji lekarskiej,

B.  okresowej analizie wyników badań mikrobiologicznych,
C . codziennym  wykrywaniu,  kwalifikacji  i  rejestracji

zakażeń  poprzez  zbieranie  danych  przez  pielęgniarkę
epidemiologiczną,

D.  zaangażowaniu całego personelu medycznego.

Zadanie 0.
W  trakcie  dochodzenia  epidemiologicznego  wykonuje  się  badania
mikrobiologiczne w celu:

A.  doboru właściwych antybiotyków do terapii empirycznej,
B.  doboru właściwych antybiotyków do terapii celowanej,
C.  doboru preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni,
D . określenia  źródła  zakażeń  i  wykrycia  dróg  szerzenia  się

szczepów.



Zadanie 0.
Monitorowanie,  to  ciągłe  zbieranie  i  analiza  danych
epidemiologicznych o:

A.  określonej chorobie,
B.  grupie chorób,
C . wszystkich  zdarzeniach  zdrowotnych  mających  znaczenie

dla występowania i szerzenia się chorób w populacji,
D . wszystkich wyżej wymienionych przypadkach w celu oceny

sytuacji epidemiologicznej.

Zadanie 0.
Lekarskim  badaniem  kwalifikacyjnym  w  celu  wykluczenia
przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego poprzedzone
jest wykonanie szczepienia:

A.  tylko obowiązkowego,
B.  tylko zalecanego,
C . obowiązkowego,  a  tylko  w  niektórych  przypadkach

zalecanego,
D.  zarówno obowiązkowego jak i zalecanego.

Zadanie 0.
Dokumentacja  z  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest prowadzona w układzie:

A .  alfabetycznym,
B.  terytorialnym,
C.  chronologicznym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W skład komitetu kontroli zakażeń szpitalnych wchodzą:

A . kierownik  szpitala  oraz  przedstawiciel  stacji
sanitarno-epidemiologicznej,

B . osoba  kierująca  pracą  pielęgniarek  w  szpitalu  oraz
inspektor BHP,

C . przewodniczący oraz członkowie zespołu kontroli zakażeń
szpitalnych,

D . pielęgniarka  lub  położna  jako  specjalista  do  spraw
epidemiologii  oraz  dwóch  pracowników  centralnej
sterylizatorni.



Zadanie 0.
Nadzór SENTINEL oznacza:

A . wybiórczy  nadzór  epidemiologiczny,  prowadzony  przez
wybrany  podmiot  lub  zespół  podmiotów  w  zakresie  ich
podstawowej działaności,

B . stałe  i  systematyczne  gromadzenie,  analizę  oraz
interpretację  informacji  o  zachorowaniach  lub  innych
procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego,

C . okresowe  gromadzenie,  analizę  oraz  interpretację
informacji  o  zachorowaniach,  wykorzystywanych  w  celu
zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych,

D . obserwację  osoby  zakażonej  lub  podejrzanej  o  zakażenie,
bez  ograniczenia  je j  swobody  przemiesczania  się,
wykonywanie  badań  sanitarno-epidemiologicznych  u  tej
osoby  w  celu  wykrycia  biologicznych  czynników
chorobotwórczych.

Zadanie 0.
Dnia  27  września  2004  roku  w  Sztokholmie  zostało  powołane  do
życia  Europejskie  Centrum  Kontroli  i  Prewencji  Chorób.
Uzgodniono akronim nazwy nowej instytucji - obecnie jest to:

A .  EEA,
B.  ECDC,
C.  EFSA,
D.  EMCDDA.

Zadanie 0.
Nadzór polegający na dokonaniu wyboru poszczególnych jednostek
(szpitali,  poradni),  gdzie  dokonywana  jest  rejestracja
przypadków w sposób możliwie kompletny, to definicja:

A.  nadzoru epidemiologicznego biernego,
B.  nadzoru epidemiologicznego czynnego,
C.  nadzoru epidemiologicznego wybiórczego,
D.  specjalnego systemu nadzoru.

Zadanie 0.
Przyczynami oporu wobec zmian jest:

A .  duża pewność siebie,
B.  niepewność i obawy przed poniesieniem osobistej straty,
C.  precyzyjnie określony cel działania,
D.  posiadanie doświadczenia zawodowego.



Zadanie 0.
W  przypadku  szpitali  raport  z  kontroli  wewnętrznej  w  obszarze
realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i
chorób zakaźnych jest przekazywany:

A . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez pielęgniarkę epidemiologiczną,

B . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez  przewodniczącego  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych,

C . naczelnej  pielęgniarce  po  podpisaniu  przez  pielęgniarkę
epidemiologiczną,

D . przewodniczącemu  zespołu  kontroli  zakażeń  szpitalnych
po podpisaniu przez pielęgniarkę epidemiologiczną.

Zadanie 0.
W  przypadku  zastosowania  obowiązkowej  hospitalizacji,  izolacji
lub  kwarantanny,  obowiązek  powiadomienia  rodziny  lub  osoby
wskazanej  przez  osobę  poddaną  obowiązkowej  hospitalizacji,
izolacji  lub  kwarantannie  o  zastosowaniu  tego  środka  spoczywa
na:

A . kierowniku  jednostki,  w  której  wykonywana  jest
obowiązkowa hospitalizacja, izolacja lub kwarantanna,

B . pielęgniarce  epidemiologicznej  zatrudnionej  w
zakładzie,  w  którym  zastosowano  wymienione  środki
zaradcze,

C.  kierowniku zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D . przedstawicielu  służby,  który  dopomógł  w  wykonaniu

obowiązku  hospitalizacji,  izolacji  lub  kwarantanny
osoby (np. policja).

Zadanie 0.
Z a  przeprowadzenie  przez  lekarza  zakładowego  badania
profilaktycznego  oraz  za  przeszkolenie  pracownika  w  zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada w szpitalu:

A.  specjalista ds. epidemiologii,
B .  pielęgniarka poradni profilaktycznej,
C.  specjalista ds. BHP,
D.  pracodawca.



Zadanie 0.
W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  podczas  kontroli
wewnętrznej  w  obszarze  realizacji  działań  zapobiegających
szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych,  powtórną  kontrolę
przeprowadza się nie później niż w terminie:

A.  1 miesiąca od daty przekazania raportu,
B.  3 miesięcy od dnia przekazania raportu,
C.  1 miesiąca od daty przeprowadzenia kontroli,
D.  6 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli.

Zadanie 0.
Szczepionki służące do przeprowadzania obowiązkowych szczepień
ochronnych zakupuje:

A.  osoba poddająca się szczepieniu,
B . kierownik  zakładu  opieki  zdrowotnej  z  budżetu

jednostki,
C . minister właściwy do spraw zdrowia zgodnie z przepisami

o zamówieniach publicznych,
D.  świadczeniodawca ze środków publicznych.

Zadanie 0.
Systematyczne zbieranie i analiza danych na temat zakażeń, a na
ich podstawie wydawanie odpowiednich zaleceń i informacji przez
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych to:

A.  obserwacja,
B.  raportowanie danych dyrektorowi,
C.  gromadzenie danych,
D.  nadzór nad zakażeniami.

Zadanie 0.
Istotnym  elementem  antybiotykoterapii  celowanej  jest  przede
wszystkim wartość MIC, która określa:

A.  maksymalne stężenie hamujące,
B.  czas leczenia,
C.  najmniejsze stężenie bakteriobójcze,
D.  najmniejsze stężenie hamujące.

Zadanie 0.
Sytuacja  prawna  wprowadzona  na  danym  obszarze  w  związku  z
ryzykiem  wystąpienia  epidemii  w  celu  podjęcia  określonych  w
ustawie działań zapobiegawczych, to:

A .  stan epidemii,
B.  stan zagrożenia epidemicznego,
C.  nadzór epidemiologiczny,
D.  nadzór sanitarny.



Zadanie 0.
Jaki jest główny cel izolacji zakaźnie chorych w szpitalu?

A.  ograniczenie kontaktu pacjenta z innymi pacjentami,
B . zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń w warunkach

szpitalnych  poprzez  odizolowanie  źródła  infekcji  i
przerwanie dróg przenoszenia zakażenia,

C.  zapewnienie pacjentowi komfortu pobytu w szpitalu,
D . odosobnienie  pacjenta  w  celu  obserwacji  rozwoju

choroby.

Zadanie 0.
Pierwsza reguła negocjacji nastawionych na współpracę brzmi:

A.  ”oddziel ludzi od problemu”,
B . bądź  miękki  wobec  problemu,  twardy  (stanowczy,

konsekwentny) wobec ludzi,
C.  parafrazuj i używaj informacji zwrotnych,
D.  przyjmij punkt widzenia drugiej strony.

Zadanie 0.
W negocjacjach, pojęcie BATNA oznacza opcję:

A . najmniej  korzystną,  możliwą  do  uzyskania  w  przypadku
niepowodzenia negocjacji,

B . najbardziej korzystną, możliwą do uzyskania w przypadku
niepowodzenia negocjacji,

C . najmniej  korzystną,  możliwą  do  uzyskania  w  przypadku
powodzenia negocjacji,

D . najbardziej korzystną, możliwą do uzyskania w przypadku
powodzenia negocjacji.

Zadanie 0.
Podające metody nauczania, to:

A .  referat, wykład problemowy, ćwiczenia,
B.  wykład informacyjny, odczyt, instruktaż,
C.  seminarium, metoda przypadków, referat,
D.  opis, seminarium, referat, dyskusja dydaktyczna.

Zadanie 0.
Program  kształcenia  jest  planem  działania,  który  dotyczy
uczących się i nauczycieli, obejmuje metody nauczania oraz:

A.  środki dydaktyczne i czas na naukę,
B.  środki dydaktyczne i cele kształcenia,
C.  środki dydaktyczne, cele kształcenia i czas na naukę,
D . środki  dydaktyczne,  cele  kształcenia,  czas  na  naukę,

metody kontroli i oceny wyników.



Zadanie 0.
Które  z  czynników  przyczyniły  s ię  do  powstania  zapotrzebowania
na zastosowanie wiedzy socjologicznej w medycynie?

A.  rozwój nauk społecznych,
B . postrzeganie  zjawisk  społecznych  w  kategorii  zdrowia  i

choroby,
C.  rozwój nowych trendów w medycynie,
D . powiązanie  zdrowia  i  choroby  ściśle  z  naukami

przyrodniczymi.

Zadanie 0.
Zachowania zdrowotne, to:

A .  zachowania realizowane przez ludzi zdrowych,
B . zachowania  człowieka,  które  wpływają  na  jego  zdrowie

pozytywnie,
C . wszystkie  zachowania  człowieka  mające  wpływ  na  jego

zdrowie,
D.  zachowania podejmowane w ramach promocji zdrowia.

Zadanie 0.
O  niezdolności  pielęgniarki,  położnej  do  wykonywania  zawodu
decyduje komisja lekarska powołana przez:

A.  Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych,
B.  kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej,
C.  Naczelną Radę Lekarską,
D.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zadanie 0.
Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma:

A.  osoba upoważniona przez pacjenta za życia,
B.  przedstawiciel ustawowy pacjenta,
C.  opiekun faktyczny pacjenta,
D.  wszyscy wymienieni.

Zadanie 0.
Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:

A .  planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
B.  planowanie, organizowanie i zatrudnianie,
C.  pobudzanie, motywowanie i koordynowanie,
D.  motywowanie, komunikowanie i przywództwo.



Zadanie 0.
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

A . licencja  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej,  posiadanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  uzyskiwana  po  spełnieniu  określonych
wymagań,

B . zewnętrzny  proces  oceny  zakładów  opieki  zdrowotnej,
dobrowolnie  poddających  się  takiej  ocenie,  który  polega
n a  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami,

C . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej,

D . podejmowanie  działań w przypadkach ocen  negatywnych,
otrzymanych od ankietowanych pacjentów.

Zadanie 0.
Podstawą  gospodarki  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez:

A.  ministra zdrowia,
B.  ministra finansów,
C.  kierownika podmiotu leczniczego,
D . dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia,

Zadanie 0.
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa
określa, że:

A .  wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
B . wszyscy  ludzie  mają  takie  same  potrzeby  i  takie  same

priorytety,
C . potrzeby  jednostek  są  stałe,  nigdy  nie  zmieniają  s ię

pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
D . spełnianie  potrzeb  zawsze  podąża  od  potrzeb  wyższego

rzędu do potrzeb niższego rzędu.

Zadanie 0.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

A .  więzią służbową,
B.  jednością kierownictwa,
C.  podziałem pracy,
D.  delegowaniem.



Zadanie 0.
Gmina,  przeznaczając  środki  finansowe  na  realizacje  zadań  z
zakresu opieki społecznej, podejmuje decyzje z tego zakresu:

A . p o  uprzednim  uzgodnieniu  z  powiatem  i  Ministerstwem
Finansów,

B.  samodzielnie jako zadanie własne gminy,
C.  samodzielnie jako zadanie zlecone gminie przez powiat,
D . samodzielnie  jako  zadanie  własne  gminy  po  uprzedni  m

uzgodnieniu z Wojewodą.

Zadanie 0.
Jaka  organizacja  wytycza  główne  kierunki  polityki  zdrowotnej  w
świecie  mające  odzwierciedlenie  w  narodowych  programach
strategicznych?

A . Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i
Kultury (UNESCO),

B.  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),
C.  Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG),
D.  Unia Europejska (UE).

Zadanie 0.
Przeprowadzając  wywiad  z  pacjentem  odczuwającym  lęk,
pielęgniarka/położna, powinna:

A.  zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta,
B.  mówić spokojnie i konkretnie,
C.  uzyskać informacje tylko z dokumentacji,
D.  pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.



Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Objawem  patologicznym  w  badaniu  ogólnym  moczu  w  pierwszym
tygodniu życia noworodka urodzonego przedwcześnie jest:

A .  leukocyturia,
B.  białkomocz (do 30 mg%),
C.  łagodny cukromocz,
D.  wysokie stężenie kwasu moczowego.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Płacz  małego  dziecka  nie  zawsze  jest  stanem  negatywnym.  W
badaniu fizykalnym jest to dobry moment do zbadania u dziecka:

A.  głosu (mowy),
B.  szmerów oddechowych,
C.  gardła i migdałków,
D.  sinicy.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.



Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Dokonując  oceny  stopnia  i  umiejscowienia  upośledzenia  krążenia
można wykorzystać próbę podniesienia i opuszczenia kończyny. Po
podniesieniu  kończyny  pod  kątem  60˚  obserwuje  się  szybkość
pojawienia  zblednięcia  skóry  badanej  kończyny.  Przyjęto
5-stopniową  skalę  (od  0  do  4) .  Trzeci  (3)  stopień  niedokrwienia
kończyny oznacza pojawienie się zblednięcia kończyny w czasie:

A .  krótszym niż 60 sek.,
B.  krótszym niż 60 sek., a dłuższym niż 30 sek.,
C.  krótszym niż 30 sek.,
D.  bez konieczności podnoszenia kończyny.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Prowadząc wywiad dotyczący chorób
przebytych  należy  uwzględnić  pytania,  które  pozwolą  pozyskać
informacje dotyczące:

A.  chorób wieku dziecięcego, szczepień,
B.  hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
C.  chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
D.  przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.



Zadanie 0.
Prawidłowym  zachowaniem  społecznym  noworodka  jest  stan,  w
którym:

A.  uspokaja się, kiedy jest brany na ręce,
B.  uspakaja się kiedy widzi matkę,
C.  uśmiecha się kiedy matka przystawia pierś do karmienia,
D.  śpi 23 godziny na dobę.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga, polega na:

A . stwierdzaniu  bolesności  przy  opukiwaniu  w  okolicy
lędźwiowej,

B.  braku reakcji źrenic na światło,
C . bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku

powłok brzusznych,
D . bolesności  uciskowej  przy  nagłym  oderwaniu  ręki  silnie

uciskającej powłoki brzuszne.

Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Zadanie 0.
Podczas badania otoskopowego u osoby dorosłej, małżowinę uszną
należy:

A.  odciągnąć do dołu, do tyłu i trochę na zewnątrz,
B.  odciągnąć do góry, do tyłu i trochę na zewnątrz,
C.  odciągnąć do dołu, do przodu,
D.  pozostawić bez odciągania.

Zadanie 0.
Podstawowym lekiem stosowanym w resuscytacji noworodka, jest:

A .  wodorowęglan sodu,
B.  adrenalina,
C.  dobutamina,
D.  atropina.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.



Zadanie 0.
Obserwując  u  chorego  nagły  spadek  skurczowego  ciśnienia
tętniczego  poniżej  90  mmHg,  szybkie  nitkowate  tętno,
zaczerwienienie  lub  pokrzywkę skórną,  biegunkę,  cechy  obturacji
dróg  oddechowych,  zaburzenia  świadomości  oraz  wcześniej
zgłoszone bóle brzucha, podejrzewamy w pierwszej kolejności:

A .  zatrucie pokarmowe,
B.  zatrucie alkoholem etylowym,
C.  wstrząs anafilaktyczny,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Jaką  teorię  należy  zastosować  w  środowiskowej  opiece
pielęgniarskiej  nad  pacjentką  po  mastektomii,  która  ma  problem
w zaakceptowaniu swojego wyglądu zewnętrznego?

A.  C. Roy,
B.  W. Henderson,
C.  D. Orem,
D.  F. Nightingale.

Zadanie 0.
Do modelu adaptacyjnego Calisty Roy NIE należy:

A.  osoba,
B.  pielęgniarka,
C.  środowisko,
D.  system.

Zadanie 0.
Do metod problemowych nauczania NIE należy:

A.  prelekcja techniczna,
B.  uczenie aktywizujące,
C.  wykład problemowy,
D.  dyskusja dydaktyczna.



Zadanie 0.
W  czasie  prezentacji  ustnej  wyników  badań  pilotażowych  NIE
należy koncentrować się na:

A.  własnej osobie,
B.  czasie prezentacji,
C .  sile wypowiedzi,
D.  modulacji głosu.

Zadanie 0.
W  Polsce,  podwaliny  do  powstania  pielęgniarstwa  w  opiece
domowej, wprowadziła:

A.  Hanna Chrzanowska,
B.  Maria Epsteinówna,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.

Zadanie 0.
Medal  Florencji  Nightingale  przyznawany  jest  pielęgniarkom
przez:

A.  Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
B.  Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek,
C.  Światową Organizację Zdrowia,
D.  Międzynarodowe Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża.

Zadanie 0.
Stan hibernacji komputera to stan:

A.  wyłączenia wszystkich urządzeń komputera oprócz dysku,
B . wyłączenia  komputera,  po  wcześniejszym  zapisaniu  całej

zawartości pamięci RAM na dysku,
C . zamrożenia komputera w temperaturze poniżej -50 stopni

Celsjusza,
D . zatrzymania  pracy  komputera  na  określony  czas,  celem

obniżenia temperatury procesora.

Zadanie 0.
Co to jest USB?

A . Universal  Serial  Bus  to  typ  gniazdka  służący  do
podłączenia monitora,

B . Uniwersalny  System  Bazy  to  znany  program  do  obsługi
relacyjnych baz danych,

C . Universal  Serial  Bus  jest  uniwersalnym  interfejsem  do
podłączenia  do  komputera  urządzeń  zewnętrznych  typu
drukarka, skaner, kamera cyfrowa,

D . Uniwersalny  System  Bezpieczeństwa  jest  to  program  do
ochrony komputera przed dostępem niepowołanych osób z
sieci Internet.



Zadanie 0.
Mediana to:

A.  średnia geometryczna,
B.  średnia harmoniczna,
C.  wartość środkowa,
D.  wartość najbardziej istotna.



PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
TEST NR 141612
GRUPA 1
Zadanie 0.
Listeria monocytogenes wykazuje tropizm do:

A.  komórek płodu, łożyska i ośrodkowego układu nerwowego,
B.  komórek układu naczyniowego,
C.  komórek układu moczowego,
D.  komórek układu pokarmowego.

Zadanie 0.
Górne  drogi  oddechowe  człowieka  mogą  być  przejściowo
skolonizowane  przez  następujące  drobnoustroje  potencjalnie
patogenne:

A . Gram  dodatnie  paciorkowce  alfa-  hemolizujące  np.
Streptococcus orale i Gram ujemne ziarenkowce z rodzaju
Neisseria,

B . Gram  dodatnie  paciorkowce  alfa-  hemolizujące  np.
Streptococcus  orale  oraz  ziarenkowce  np.
Peptostreptococcus  spp.i  Veillonellea  oraz  promieniowce
Actinomyces spp.,

C . ziarenkowce  np.  Peptostreptococcus  spp  i  Veillonellea,
promieniowce Actinomyces spp.,

D . Moraxella  catarhalis,  Streptococcus  pneumoniae,
Streptococcus pyogenes, Haemophilus influuenzae.

Zadanie 0.
Limfocyty T występują w postaci:

A . limfocytów  cytotoksycznych  (Tc),  l imfocytów
pomocniczych (Th) i limfocytów receptorowych (Tr),

B . limfocytów  cytotoksycznych  (Tc),  l imfocytów
supresorowych (Ts) i limfocytów receptorowych (Tr),

C . limfocytów  pomocniczych  (Th),  l imfocytów
cytotoksycznych (Tc) i limfocytów supresorowych (Ts),

D . limfocytów  cytotoksycznych  (Tc)  i  l imfocytów
receptorowyh (Tr).

Zadanie 0.
Reakcja  potransfuzyjna  i  anemia  hemolityczna  są  przykładem
nadmiernej  odpowiedzi  immunologicznej  o  dużym  nasileniu  po
powtórnym  podaniu  antygenu.  Są  to  reakcje  nadwrażliwości  o
typie:

A .  nadwrażliwości typu I - anafilaktycznego,
B.  nadwrażliwości typu II - cytotoksycznego,
C.  nadwrażliwości typu III - kompleksów immunologicznych,
D.  nadwrażliwości typu IV - komórkowego.



Zadanie 0.
Szczepionka poliwalentna jest rodzajem szczepionki:

A . zawierającej  kilka  lub  wszystkie  typy  (serologiczne,
genetyczne)  tego  samego  drobnoustroju  lub  antygenów
pochodzących  z  kilku  typów  tego  drobnoustroju;
uodparnia przeciw jednej chorobie zakaźnej,

B . zawierającej  wszystkie  typy  (serologiczne,  genetyczne)
tego samego drobnoustroju lub antygenów pochodzących z
jednego  typu  tego  drobnoustroju;  uodparnia  przeciw
jednej chorobie zakaźnej,

C . zawierającej  kilka  typów  (serologicznych,  genetycznych)
tego samego drobnoustroju lub antygenów pochodzących z
jednego  typu  tego  drobnoustroju;  uodparnia  przeciw
kilku chorobom zakaźnym,

D . zawierającej  kilka  lub  wszystkie  typy  (serologiczne,
genetyczne)  tego  samego  drobnoustroju  lub  antygenów
pochodzących  z  kilku  typów  tego  drobnoustroju;
uodparnia przeciw kilku chorobom zakaźnym.

Zadanie 0.
Wskaż BŁĘDNĄ odpowiedź - Badanie epidemiologiczne opisowe jest
badaniem:

A . w którym dokonywany jest opis pojedynczych lub mnogich
przypadków zachorowań,

B . w  którym  są  badane  zależności  między  poszczególnymi
zmiennymi,

C . obserwacyjnym,  w  którym  może  być  określane
rozpowszechnienie  cech,  zdarzeń  lub  przedmiotów  w
populacji,

D . realizowanym  z  wykluczeniem  ingerencji  badacza  w
przedmiot badania.

Zadanie 0.
Według Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych do grupy chorób
kwarantannowych NIE zaliczamy:

A.  dżumy,
B.  cholery,
C.  malarii,
D.  żółtej gorączki.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  Ustawą  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń  i
chorób  zakaźnych  u  ludzi  z  dnia  5  grudnia  2008  roku,
obowiązkowej  hospitalizacji  NIE  podlegają  osoby  chore  lub
podejrzane o zachorowanie na:

A.  błonicę,
B.  grypę H7 i H5,
C.  dur brzuszny i dury rzekome,
D.  płonicę.

Zadanie 0.
Które  z  określeń  najlepiej  charakteryzuje  enterokrwotoczne
serotypy Escherichia coli - EHEC?

A.  wywołują objawy podobne do czerwonki bakteryjnej,
B.  są odpowiedzialne za biegunki podróżnych,
C . produkują  toksynę  podobną  do  toksyny  Shigella,  są

przyczyną  krwawych  biegunek,  krwotocznego  zapalenia
jel ita  grubego  oraz  zespołu  hemolityczno  -
mocznicowego,

D . s ą  przyczyną  biegunek  związanych  z  nieokreślonymi
czynnikami przylegania i agregacji.

Zadanie 0.
Wskaż BŁĘDNĄ odpowiedź - Klebsiella pneumoniae KPC:

A . powinna  być  obowiązkowo  umieszczona  w  szpitalnym
rejestrze czynników alarmowych,

B . należy do pałeczek Gram ujemnych Enterobacteriacae spp.
wytwarzających beta- laktamazy o rozszerzonym spektrum
substratowym lub opornych na karbapenemy lub inne dwie
grupy leków,

C . należy do pałeczek Gram ujemnych Enterobacteriacae spp.
opornych na glikopeptydy,

D . powinna  być  uwzględniona  w  raporcie  rocznym  o
zakażeniach  szpitalnych  i  czynnikach  alarmowych  (jeżeli
jest  biologicznym  czynnikiem  chorobotwórczym,  który
wywołał u pacjenta zakażenie).

Zadanie 0.
Drożdżaki  Candida  parapsilosis  są  odpowiedzialne  głównie  za
zakażenia:

A.  narządowe,
B.  cewników naczyniowych,
C.  układowe,
D.  płuc.



Zadanie 0.
Czynniki  pozakomórkowe  decydujące  o  chorobotwórczości
Streptococcus pyogenes to między innymi:

A.  egzotoksyna A i B,
B.  białko M, które tworzy struktury tworzące fimbrie,
C.  białko F uczestniczące w adhezji do komórek nabłonka,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Z a  chorobotwórczość  gronkowców  koagulazo  -  ujemnych  (CNS)
odpowiedzialna jest przede wszystkim zdolność:

A.  do wytwarzania toksyn,
B.  do przetrwania w środowisku,
C.  do niszczenia komórek fagocytów,
D . wytwarzania zewnątrzkomórkowego śluzu uczestniczącego w

tworzeniu biofilmu na powierzchni tworzyw.

Zadanie 0.
W  profilaktyce  i  eradykacji  chorób  zakaźnych  na  świecie
największe znaczenie mają:

A.  eliminacja chorych zwierząt,
B.  chemioprofilaktyka po ekspozycji na wirusy,
C.  ogólnoświatowe akcje deratyzacyjne,
D.  szczepienia ochronne.

Zadanie 0.
Do obszarów NIE skolonizowanych florą fizjologiczną należą:

A.  oskrzeliki, krew, tkanki,
B.  płyn mózgowo-rdzeniowy, zatoki boczne nosa,
C.  oskrzeliki, cewka moczowa,
D.  oskrzeliki, spojówki.

Zadanie 0.
Zakażenie oportunistyczne to zakażenie:

A . dwóch lub większej l iczby pacjentów tym samym szczepem
drobnoustroju w wyniku przeniesienia z jednego pacjenta
na drugiego,

B . przenoszone  z  ogniska  pierwotnego  do  innych  tkanek  i
narządów drogą krwi,

C . drobnoustrojami, które w warunkach zdrowia nie powodują
choroby, są chorobotwórcze tylko dla osób z niedoborami
odporności,

D . które  ma  miejsce  podczas  trwania  porodu  lub  po
porodzie.



Zadanie 0.
W  I  etapie  infekcji  tzn.  w  procesie  adherencji  do  komórek
gospodarza,  niektóre  drobnoustroje  mogą  wytwarzać
egzopolisacharyd  -  zewnątrzkomórkowy  wielocukier,  który  jest
odpowiedzialny za:

A . połączenie  ze  swoistym  receptorem  na  powierzchni
komórki ludzkiej,

B.  niszczenie substancji podstawowej tkanki łącznej,
C . adhezję  komórek  bakteryjnych  do  tkanek  i  tworzyw

sztucznych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Fagocytoza  drobnoustrojów  wnikających  do  ustroju  gospodarza
stanowi:

A . mechanizm  nieswoistej  miejscowej  przeciwinfekcyjnej
reakcji obronnej,

B.  reakcję immunologiczną typu komórkowego,
C.  mechanizm układowej odporności nieswoistej,
D.  układ humoralnej reakcji immunologicznej.

Zadanie 0.
Badanie przesiewowe to badanie epidemiologiczne:

A . w którym pomiary narażenia są dokonywane po wystąpieniu
zachorowań,

B . przeprowadzone w krótkim okresie czasowym pozwalającym
n a  określenie  w  populacji  proporcji  osób  posiadających
cechę będącą przedmiotem badania,

C . osób  bezobjawowych  w  celu  sklasyfikowania  ich  jako
zagrożonych  lub  niezagrożonych  wystąpieniem  choroby,
która jest przedmiotem tego badania,

D . w  którym  dokonywany  jest  opis  lub  analiza  cech  lub
zdarzeń  w  populacji  bez  ingerencji  badacza  w  przedmiot
badania.

Zadanie 0.
Wskaż BŁĘDNĄ odpowiedź.Wszyscy pacjenci z:

A . rozpoznaną  czynną  gruźlicą  powinni  być  izolowani  z
zachowaniem  środków  ostrożności  wymaganych  przy
zakażeniach przenoszonych drogą powietrzno - pyłową,

B.  gruźlicą wielolekooporną mogą być kohortowani,
C . gruźlicą płuc z trzema ujemnymi rozmazami plwociny mogą

być umieszczeni w oddziale ogólnym,
D.  gruźlicą poza płucną mogą być uznani za nie zakaźnych.



Zadanie 0.
D o  nieswoistych  miejscowych  przeciwinfekcyjnych  mechanizmów
obronnych organizmu ludzkiego zaliczamy:

A . pasaż  jelit,  przepływ  moczu,  zastawki  w  układzie
moczowym, nabłonek migawkowy układu oddechowego,

B . fagocytozę,  naturalne  komórki  bójcze,  komórki
pomocnicze kontrolujące stan zapalny,

C.  układ immunologiczny, limfocyty,
D.  odporność komórkową i humoralną.

Zadanie 0.
D o  zakażeń  przenoszonych  drogą  powietrzno  -  pyłową  należy
między innymi:

A.  gruźlica,
B.  krztusiec,
C.  paciorkowcowe zapalenia gardła,
D.  meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Zadanie 0.
W zakażeniach latentnych, namnażanie wirusa jest zatrzymane na
pewnym  etapie  cyklu  replikacji.  Przykładem  tej  postaci
zakażenia są:

A.  wirusy ospy wietrznej i półpaśca,
B.  retrowirusy,
C.  wirusy różyczki i odry,
D.  wirusy zapalenia wątroby typu B i C.

Zadanie 0.
Pojęciem "śmiertelność" określamy:

A . l iczbę  zgonów zaistniałych w badanej  populacji  w  danym
czasie,

B . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,

C . l iczbę  nowych  zgonów  zaistniałych  w  analizowanym
czasie,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Test Bowie-Dicka przeznaczony jest do:

A . reagowania  na  dwie  lub  więcej  zmiennych krytycznych w
sterylizatorze parowym,

B . sprawdzenia  prawidłowego  usuwania  powietrza  i
penetracji pary wodnej w sterylizatorach parowych,

C . sprawdzenia  prawidłowej  penetracji  pary  wodnej  w
pakietach reprezentatywnych dla całego wsadu,

D . sprawdzenia  usuwania  powietrza  wewnątrz  największego
sterylizowanego pakietu.



Zadanie 0.
Pakiet reprezentatywny w cyklu sterylizacyjnym to:

A . pakiet  zawierający  tylko  testy  chemiczne  lub
biologiczne  umieszczony  w  dowolnym  miejscu
sterylizatora,

B . pakiet  zawierający  najcięższy  zestaw  materiałów
sterylizacyjnych umieszczony w kącie sterylizatora,

C . pakiet  zawierający  zestaw  określonych  materiałów
sterylizacyjnych  w  danym  cyklu,  który  stanowi
najtrudniejsze  warunki  dla  penetracji  czynnika
sterylizującego,

D . pakiet  zawierający  zestaw  określonych  materiałów
sterylizacyjnych w danym cyklu,  umieszczony w komorze
sterylizatora w miejscu o utrudnionym dostępie czynnika
sterylizującego.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  rekomendacjami  WHO dotyczącymi  stosowania  rękawic
medycznych należy:

A . n ie zdejmować rękawic medycznych po zakończeniu pracy
przy  pacjencie,  należy  to  wykonać  dopiero  w  gabinecie
zabiegowym,

B . jednej  te j  samej  pary  rękawic  używać  do  opieki  nad
więcej niż jednym pacjentem,

C . wymienić  rękawice  medyczne,  jeżeli  u  danego  pacjenta
lub  w  jego  środowisku  zmienia  się  miejsce  pielęgnacji
ze skażonego na inne,

D.  postępować zgodnie z punktem A i C.

Zadanie 0.
Kontrola higieny rąk w szpitalu powinna obejmować:

A . wyłącznie  kontrolę  przygotowania  rąk  do  pracy  oraz
kontrolę techniki mycia i dezynfekcji rąk,

B . wyłącznie  zużycie  preparatów  do  higienicznej
dezynfekcji rąk oraz kontrolę techniki mycia rąk,

C . stałe  monitorowanie  tylko  częstości  higienicznego  mycia
i  higienicznej  dezynfekcji  rąk  na  stanowisku  pracy
przez  prowadzenie  obserwacji  za  pomocą  kamer  przy
umywalkach,

D . kontrolę  stanu  skóry  rąk,  przygotowania  rąk  do  pracy,
techniki  higienicznego  mycia  i  dezynfekcji  rąk  oraz
monitorowanie częstości mycia i dezynfekcji rąk.



Zadanie 0.
Najważniejszymi  czynnikami  zjadliwości  Clostridium  difficile
są :

A.  toksyna A i toksyna binarna,
B.  toksyna B i toksyna binarna,
C.  toksyna A i toksyna B,
D.  toksyna A, B i toksyna binarna.

Zadanie 0.
Warunkiem wstępnym, zapewniającym odpowiednią jakość procesu w
myjni  dezynfektorze,  a  także  wpływającym  na  efektywność  i
bezpieczeństwo kolejnych etapów jest:

A .  wysoki poziom zabrudzenia,
B.  oczyszczanie,
C.  dezynfekcja wstępna,
D.  dezynfekcja właściwa.

Zadanie 0.
Przecięcie  drogi  szerzenia  się  zakażeń  przez  przenosicieli
polega  na  zastosowaniu  zabiegów  dezynsekcji,  w  przypadku  gdy
przenosicielami są:

A.  gryzonie,
B.  szczury,
C.  ptaki,
D.  stawonogi.

Zadanie 0.
Uodpornienie bierno-czynne polega na podaniu:

A . immunoglobuliny,  która  wyprodukowana  jest  z  osocza
wielu  dawców  i  posiada  przeciwciała  ukierunkowane
przeciw  najbardziej  popularnym  infekcjom  na  terenie,
skąd pochodzą dawcy,

B . immunoglobuliny  swoistej  wyprodukowanej  z  osocza
specjalnie  dobranych,  uodpornionych  dawców  lub  od
hiperimmunizowanych osób,

C . jednoczesnym podaniu szczepionki i immunoglobuliny, co
cechuje  powstaniem  odporności  niemal  natychmiast  po
podaniu immunoglobuliny i utrzymywaniem się przez długi
okres,

D . masowym  szczepionki  oraz  przecięciu  dróg  szerzenia
biologicznych czynników chorobotwórczych.



Zadanie 0.
Alkoholowe  preparaty  do  dezynfekcji  powierzchni  mogą  być
prawidłowo używane do:

A . małych powierzchni niedoczyszczonych wstępnie środkiem
myjącym,

B.  małych powierzchni niezanieczyszczonych,
C . spryskiwania  powierzchni  wrażliwych  na  działanie

alkoholi,
D . spryskiwania powierzchni potencjalnie skażonych MRSA i

prątkami gruźlicy.

Zadanie 0.
W przypadku zastosowania do dezynfekcji preparatu zawierającego
aldehyd glutarowy, należy pamiętać, o tym że:

A . stężenie  aldehydu  glutarowego  w  roztworach  użytkowych
nie może przekraczać 0,5%,

B . stężenie  aldehydu  glutarowego  w  roztworach  użytkowych
nie może przekraczać 0,3%,

C . stężenie  aldehydu  glutarowego  w  roztworach  użytkowych
nie może przekraczać 0,2%,

D . stężenie  aldehydu  glutarowego  w  roztworach  użytkowych
nie może przekraczać 0,1%

Zadanie 0.
W  skład  stałej  naturalnej  f lory  skóry  wchodzą  między  innymi
następujące drobnoustroje:

A . Staphylococcus  epidermidis,  Staphylococcus  coagulase  -
negative,  Propionibacterium  acnes,  Peptostreptococcus
spp.,

B . Staphylococcus  epidermidis,  Staphylococcus  coagulase  -
negative,  Corynebacterium  spp.,  a  u  części  populacji
może  występować  także  Staphylococcus  aureus  oraz
Propionibacterium acnes,

C . Staphylococcus  epidermidis,  Staphylococcus  coagulase  -
negative,  Streptococcus  mitis,  a  u  części  populacji
może występować także Staphylococcus aureus,

D . Staphylococcus  epidermidis,  Staphylococcus  coagulase  -
negative, Streptococcus mutans.



Zadanie 0.
W przypadku pierwszorazowego stwierdzenia zakażenia Clostridium
difficile u pacjenta hospitalizowanego:

A . pacjent  powinien  być  izolowany  na  okres  do  około  48
godzin od ustąpienia biegunki i  uzyskania uformowanego
stolca,

B . pacjent  powinien  być  izolowany  do  momentu  ustąpienia
biegunki i uzyskania uformowanego stolca,

C . pacjent  musi  być  izolowany  przez  cały  okres
hospitalizacji,

D . wystarczy wprowadzenie wzmożonego reżimu sanitarnego na
sali chorych, w której przebywa ten pacjent.

Zadanie 0.
W  przypadku  hospitalizacji  pacjenta  z  inwazyjną  chorobą
meningokokową:

A.  konieczne jest umieszczenie pacjenta w izolatce,
B . zalecane  jest  umieszczenie  pacjenta  w  osobnym

pomieszczeniu  przez  okres  24  godzin  od  rozpoczęcia
antybiotykoterapii,

C . zalecane  jest  umieszczenie  pacjenta  w  osobnym
pomieszczeniu przez cały okres antybiotykoterapii,

D . konieczne  jest  umieszczenie  pacjenta  w  izolatce  przez
cały  okres  antybiotykoterapii  i  stosowanie  zasad
izolacji powietrzno-pyłowej i standardowej.

Zadanie 0.
System dezynfekcji fumigacyjnej składa się z:

A . myjni-dezynfektorów  posiadających  metodę  dezynfekcji
termiczną i termiczno-chemiczną,

B . urządzenia wytwarzającego aerozol,  gaz lub suchą mgłę i
preparatu bójczego,

C.  powierzchni o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych,
D.  odpowiedzi A, B i C.

Zadanie 0.
Wsad wzorcowy sterylizatora to:

A . przedmioty,  które  będą  lub  były  sterylizowane  w  jednym
cyklu sterylizacji,

B . ładunek  reprezentujący  najtrudniejszą  kombinację
wyrobów przeznaczonych do sterylizacji,

C . ładunek reprezentujący najczęściej stosowaną kombinację
wyrobów przeznaczonych do sterylizacji,

D . przedmioty,  które  były  sterylizowane  w  pierwszym  cyklu
sterylizacji danego dnia.



Zadanie 0.
W badaniu mikrobiologicznym kału zdrowego pacjenta stwierdzono
pałeczki  Salmonella  species,  z  wywiadu  wiadomo,  że  u  pacjenta
nie  występują  objawy  takie  jak:  biegunka,  odwodnienie,
gorączka. Mówimy wówczas o:

A.  zakażeniu pozaszpitalnym,
B.  nosicielstwie,
C.  zakażeniu szpitalnym,
D.  zakażeniu pokarmowym.

Zadanie 0.
Noworodek,  który  po  porodzie  w  szpitalu  zostaje  oddzielony  od
matki, ulega kolonizacji florą:

A.  matki,
B.  szpitalną,
C.  członków rodziny uczestniczących w porodzie,
D.  swoją własną nabytą w łonie matki.

Zadanie 0.
Zakażenia dolnych dróg oddechowych mogą przebiegać w postaci:

A .  zapalenia tchawicy i oskrzeli,
B .  zapalenia oskrzeli i oskrzelików,
C.  zapalenia płuc i ropnia płuc,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
W  przypadku  wystąpienia  ogniska  epidemicznego  Aspergillus  sp.
należy  wykonać  badanie  środowiska  szpitalnego.  Jakie  są
polecane materiały do badań?

A.  wymazy z powierzchni,
B.  próbki powietrza,
C.  próbki wody,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
U  pacjenta  po  spożyciu  owoców  morza  w  czasie  wycieczki  do
Ameryki Południowej wystąpiła obfita wodnista biegunka. Która z
bakterii najprawdopodobniej mogła wywołać w/w objaw?

A.  Vibrio Cholerae,
B.  Klebriella pneumoniae,
C.  Pseudomonas aeruginosa,
D.  Escherichia coli.



Zadanie 0.
D o  materiałów  potencjalnie  zakaźnych  w  przypadku  ekspozycji
zawodowej NIE zaliczamy:

A.  płynu owodniowego,
B.  potu,
C.  płynu otrzewnowego,
D.  płynu mózgowo-rdzeniowego.

Zadanie 0.
Rozsiew  patogenów  z  rany  oparzeniowej  ( z  ogniska  pierwotnego)
zależny jest od:

A.  głębokości i rozległości rany,
B.  czynnika infekcyjnego,
C.  ładunku patogenu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Ekspozycja to:

A . występowanie zachorowań na daną chorobę wśród ludności
n a  określonym  terenie  w  liczbie  utrzymującej  s ię  przez
wiele lat na podobnym poziomie,

B . narażenie  lub  czas  narażenia  na  wszelkie  czynniki  o
domniemanym lub pewnym działaniu szkodliwym na ustrój
człowieka,

C . wystąpienie zachorowań na daną chorobę pochodzących z
jednego  źródła  wśród  ludności  na  określonym  terenie,  w
określonym  czasie,  w  liczbie  wyraźnie  większej  niż  w
poprzednich latach,

D . przypuszczalny  mechanizm,  za  pomocą  którego  czynnik
etiologiczny powoduje wystąpienie choroby.

Zadanie 0.
Który czynnik ryzyka NIE obejmuje wirusowego zapalenia wątroby
typu B,C,D?

A.  dożylne stosowanie narkotyków,
B.  ekspozycje na krew i produkty krwiopochodne,
C.  kontakty seksualne,
D.  zły stan higieny.

Zadanie 0.
Dominującym  patogenem  powodującym  grzybice  u  pacjentów
onkologicznych jest:

A .  Candida albicans,
B.  Candida tropicalis,
C.  Aspergillus fumigatus,
D.  Aspergillus flavus.



Zadanie 0.
Cele  pośrednie  leczenia  przeciwwirusowego  przewlekłego
wirusowego zapalenia wątroby typu B, to:

A . normalizacja  biochemicznych  wskaźników  zapalenia
wątroby,

B.  ograniczenie szerzenia się zakażeń HBV,
C.  poprawa jakości życia,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Najwyższym ryzykiem zakażenia obarczone jest  założenie cewnika
centralnego do żyły:

A.  szyjnej wewnętrznej,
B.  głównej górnej,
C.  podobojczykowej,
D.  udowej.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  definicją  klas  czystości  pola  operacyjnego,  Klasa  I I I
(skażone) określa:

A . ranę  operacyjną,  w  której  nie  dochodzi  do  styczności  ze
zmianami zapalnymi oraz do otwarcia układu oddechowego,
pokarmowego, płciowego, moczowego,

B . ranę  operacyjną,  w  której  dochodzi  do  otwarcia  układu
oddechowego,  pokarmowego,  płciowego,  moczowego  w
stopniu kontrolowanym, bez nadmiernego skontaminowania
pola operacyjnego,

C . otwarte,  świeże  rany  powypadkowe,  operacje  bez
zachowania  zasad  sterylności  (np.  otwarty  masaż  serca)
lub  ze  znacznym  wyciekiem  treści  z  przewodu
pokarmowego,  oraz  w  przypadku,  gdy  dochodzi  do
styczności z ostrymi, nieropnymi zmianami zapalnymi,

D . stare  rany  pourazowe  z  martwymi  fragmentami  tkanek,
oraz  gdy  dochodzi  do  styczności  z  aktywnym  stanem
zapalnym lub perforacją jelit.

Zadanie 0.
Choroba - opryszczka - wywołana jest przez:

A.  HPV,
B.  HSV,
C.  HTLV,
D.  HCV i HAV.



Zadanie 0.
Wybierz poprawną odpowiedź:

A . źródłem zakażenia  szczepami  patogennymi  paciorkowca -
Streptococcus pneumoniae jest chory człowiek,

B . źródłem zakażenia  szczepami  patogennymi  paciorkowca -
Streptococcus pneumoniae jest nosiciel,

C . inna  nazwa  Streptococcus  pneumoniae  to  Diplococcus
pneumoniae,

D.  poprawne odpowiedzi A, B i C.

Zadanie 0.
D o okołooperacyjnego zapalenia płuc dochodzi w wyniku sekwencji
zdarzeń,  które  można  podzielić  na  różne  rodzaje  mechanizmów.
Mechanizm inhalacyjny jest związany z:

A . wniknięciem  czynnika  zakaźnego  przeniesionego  ze
sprzętu anestezjologicznego oraz przez personel,

B . przedostaniem się do dolnych dróg oddechowych materiału
kolonizującego żołądek lub jamę ustno-gardłową,

C.  przeniesieniem zakażenia drogą krwi,
D.  wniknięciem czynnika zakaźnego podczas wypadku, urazu.

Zadanie 0.
Szkarlatyna  jest  chorobą  zakaźną,  której  rezerwuarem  jest
człowiek. Źródłem zarażenia może być:

A.  chory na płonicę człowiek,
B.  zdrowy nosiciel,
C.  chory na błonicę człowiek,
D.  poprawne odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Charakterystyczna  wysypka  drobnoplamista  na  twarzy  typu
rumieniowego,  z  wolnym  obszarem  w  okolicy  między  fałdami
policzkowymi i wokół ust jest charakterystyczna dla:

A.  błonicy,
B.  płonicy,
C.  ospy wietrznej,
D.  półpaśca.

Zadanie 0.
D o  zakażenia  wirusem  ospy  wietrznej  (wrota  zakażenia  varicella
- zoster) dochodzi najczęściej poprzez:

A.  drogę pokarmową,
B.  układ oddechowy,
C.  kontakt płciowy,
D.  naruszenie ciągłości tkanek.



Zadanie 0.
Zgorzel  gazowa  jest  zespołem  infekcyjnym  o  ciężkim  przebiegu
klinicznym.  W  przeważającej  części  czynnikiem  etiologicznym
zgorzeli gazowej jest:

A .  Clostridium perfringens,
B.  Clostridium hystolyticum,
C.  Clostridium septicum,
D.  Clostridium carnis.

Zadanie 0.
Wirus  varicella-zoster  wywołuje  półpasiec.  Zakaźność  tych
chorych jest:

A .  żadna, gdyż jest to inna postać wysypki niezakaźnej,
B.  do ok. tygodnia po wystąpieniu wysypki,
C.  do 1 miesięca po wystąpieniu wysypki,
D.  do końca życia taka sama.

Zadanie 0.
Powtórne  zachorowanie  na  chorobę  wirusową,  wywołaną  przez
varicella- zoster, jest:

A . zupełnie  niemożliwe  z  uwagi  na  stały  poziom
przeciwciał,

B . możliwe,  gdy  zakażenie  VZV  ma  charakter  utajony  i  w
czasie immunosupresji jatrogennej,

C . możliwe,  w  czasie  osłabienia  odporności  np.  w  chorobie
nowotworowej,

D.  prawidłowe odp. B i C.

Zadanie 0.
Liczba  drobnoustrojów  dostających  się  do  jamy  otrzewnej  jest
zróżnicowana  w  zależności  od  lokalizacji  pierwotnego  procesu
zapalnego. Najmniej będzie ich przy perforacji:

A .  żołądka,
B.  dwunastnicy,
C.  jelita cienkiego,
D.  jelita grubego.

Zadanie 0.
Ryzyko zakażeń drożdżakowatych jest większe u:

A.  wcześniaków,
B . chorych  na  cukrzycę  i  osób  narażonych  na  macerację

naskórka przez wilgoć,
C.  osób leczonych immunosupresyjnie,
D.  wszystkich wymienionych w odpowiedziach A, B i C.



Zadanie 0.
D o  jakiej  kategorii  ryzyka  należą  endoskopowe  kleszczyki
biopsyjne  i  jaki  muszą  posiadać  stopień  czystości
mikrobiologicznej przed użyciem do badania?

A.  wysokiego ryzyka i muszą być sterylne,
B.  ten sprzęt nie wchodzi w kontakt z tkankami,
C . kategorii  średniego  ryzyka  i  mogą  być  poddawane

dezynfekcji,
D.  niskiego ryzyka i wystarczy je poddać myciu.

Zadanie 0.
Sepsa jest to:

A . wniknięcie  i  namnożenie  s ię  określonych  drobnoustrojów
chorobotwórczych  znajdujących  się  w  pożywieniu  i
wodzie,

B . powstanie  najczęściej  po  przebyciu  choroby  objawowej,
szczepów bakteryjnych zdolnych do przetrwania,

C . zespół określonych objawów chorobowych, spowodowanych
gwałtowną  reakcją  organizmu  na  infekcję  lub  uraz
prowadzący  do  postępującej  niewydolności  wielu
narządów, a nawet i śmierci,

D . sposób  przenoszenia  się  patogennych  drobnoustrojów  ze
źródła  zakażenia  na  organizmy  wrażliwe,  drogi  te  są
zależne  między  innymi  od  umiejscowienia  patogenów  i
sposobów ich wydalania z zakażonego ustroju, a także od
wrażliwości.

Zadanie 0.
Całkowite przeciwciała anty-HBc Total są:

A . markerem  przebytego  lub  przewlekłego  zakażenia  HBV,
mogą utrzymywać się przez całe życie,

B . wykrywane  jedynie  w  zakażonych  hepatocytach,  nie  są
wydzielane w postaci wolnej do krwi,

C.  wykrywane w surowicy u osób po szczepieniu przeciw HBV,
D . wykrywane w surowicy u osób ze świeżym, przewlekłym lub

po przebytym zakażeniu wirusem HCV.

Zadanie 0.
D o  najważniejszych  czynników  ryzyka  zakażenia  laseczką
beztlenową Clostridium difficile należą:

A.  spożywanie drobiu, jaj nieznanego pochodzenia,
B . spożywanie  mleka  lub  produktów  mlecznych,  ciast

nieznanego pochodzenia,
C.  spożywanie przeterminowanych konserw,
D . zaawansowany  wiek  chorego,  antybiotykoterapia,

hospitalizacja.



Zadanie 0.
Zakażenia wirusem cytomegalii CMV szerzą się najczęściej drogą:

A.  powietrzno-pyłową,
B.  powietrzno-kropelkową,
C.  pokarmową,
D.  kontaktów bezpośrednich.

Zadanie 0.
Bierna  profilaktyka  wirusowego  zapalenia  wątroby  typ  B,  u  osób
p o  ekspozycji  na  materiał  biologiczny  skażony  wirusem  HBV
polega na:

A.  podaniu szczepionki przeciw WZW typ B,
B . podaniu  immunoglobuliny  z  wysoką  zawartością

przeciwciał przeciwko HbsAg,
C.  podaniu Interferonu,
D.  obserwacji osoby po ekspozycji.

Zadanie 0.
Umieralność  jest  to  negatywny  miernik  zdrowia  populacji  i
wyraża on:

A . l iczbę  zgonów zaistniałych w badanej  populacji  w  danym
czasie,

B . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę w danym czasie,

C.  liczbę zgonów na ściśle określoną chorobę,
D.  poprawne odpowiedzi B i C.

Zadanie 0.
Brudna bielizna w oddziale, przed transportem do prania powinna
być:

A.  wstępnie zdezynfekowana,
B.  naprawiona i poskładana,
C.  spłukana z zanieczyszczeń,
D.  zapakowana, opisana i przechowywana jak najkrócej.

Zadanie 0.
Jednym z czynników zmniejszających ryzyko narastania oporności
bakterii powodujących zakażenia układu moczowego jest:

A . leczenie  u  każdego  pacjenta  bakteriomoczu
bezobjawowego,

B . stosowanie  terapii  empirycznej  w  zakażeniach  układu
moczowego,

C.  właściwe dawkowanie antybiotyków,
D . stosowanie  profilaktyki  antybiotykowej  przed  założeniem

cewnika moczowego.



Zadanie 0.
Drobnoustroje  odpowiedzialne  za  szpitalne  zapalenie  płuc  mogą
pochodzić  ze  źródeł  endogennych  lub  egzogennych.  Źródła
endogenne to:

A.  aparatura,
B.  flora kolonizująca pacjenta,
C.  inny chory,
D.  personel medyczny oddziału.

Zadanie 0.
Osoba  zakażona  HIV  lub  chora  na  AIDS  może  zastrzec  dane
umożliwiające  je j  identyfikację.  W  takim  przypadku  zgłoszenie
lub rejestr zawierają:

A . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

B . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  PESEL,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

C . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

D . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  datę  urodzenia,
płeć,  adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne
zakażenia lub choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia.

Zadanie 0.
Reaktywacja latentnego zakażenia CMV może wystąpić u pacjentów:

A.  po przeszczepach narządowych,
B.  po antybiotykoterapii,
C.  w fungemiach bez immunosupresji,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Wirus zapalenia wątroby typu A jest obecny w kale chorego:

A.  28 -22 dni przed wystąpieniem żółtaczki,
B.  21 -14 dni przed wystąpieniem żółtaczki,
C.  13 -7 dni przed wystąpieniem żółtaczki,
D.  6-3 dni przed wystąpieniem żółtaczki.



Zadanie 0.
Do zakażenia rotawirusem dochodzi głównie drogą:

A.  powietrzno-pyłową,
B.  fekalno-oralną,
C.  powietrzno-kropelkową,
D.  krwi.

Zadanie 0.
D o  zakażeń  perinatalnych  (okołoporodowych),  u  noworodków
zaliczamy:

A.  zakażenie krętkiem kiły,
B.  zakażenie toksoplazmą,
C.  zakażenie wirusami przenoszonymi drogą krwi (HBV, HIV),
D.  wszystkie wyżej wymienione zakażenia.

Zadanie 0.
Czynnikiem  predysponującym  do  rozwoju  szpitalnego  zapalenia
płuc jest:

A .  obecność sztucznych implantów,
B.  długotrwałe cewnikowanie,
C.  niedokwaśność soku żołądkowego,
D.  nadkwaśność soku żołądkowego.

Zadanie 0.
Wskaż prawidłową kolejność badania skriningowego:

A . populacja  badana  -  test  diagnostyczny  przesiewowy  -
pogłębione badanie diagnostyczne pacjentów dodatnich,

B . populacja  badana  -  test  diagnostyczny  pogłębiony
(wysoko  specjalistyczny)  -  badanie  pacjentów  testem
diagnostycznym przesiewowym,

C . populacja  badana  -  test  diagnostyczny  przesiewowy  -
pogłębione badanie pacjentów ujemnych,

D . populacja  badana  -  test  diagnostyczny  pogłębiony
(wysoko  specjalistyczny)  -  test  diagnostyczny  pacjentów
dodatnich (wysoko specjalistyczny).

Zadanie 0.
Wtórne zapalenie otrzewnej rozwija się:

A .  bez wyraźnego źródła zakażenia,
B . w  wyniku  masowego  przedostania  się  drobnoustrojów  z

jelita lub dróg moczowo-płciowych do jamy otrzewnej,
C.  po antybiotykoterapii,
D.  w wyniku zakażenia rotawirusem.



Zadanie 0.
Częstość występowania sepsy odcewnikowej przy założonym cewniku
centralnym rośnie proporcjonalnie do:

A.  ciężkości choroby pacjenta,
B.  rodzaju cewnika, z którego wykonana jest kaniula,
C.  liczby portów/kanałów cewnika,
D.  wymiany kadry pielęgniarskiej.

Zadanie 0.
W  celu  wykrycia  zapalenia  cewki  moczowej  o  etiologii  Chlamydia
trachomatis u pacjentki, najlepiej wykonać:

A.  badanie ogólne moczu,
B.  bakteriologiczne badanie moczu,
C . badanie  wydzieliny  z  szyjki  macicy  oraz  tylnego

sklepienia pochwy,
D . badanie  materiału  pobranego  w  wyniku  biopsji  z  szyjki

macicy.

Zadanie 0.
U NIESZCZEPIONEJ przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
pielęgniarki,  która  zakuła  się  igłą  od  pacjenta  z  dodatnim
antygenem HBs (+) należy przeprowadzić:

A .  uodpornienie czynne,
B.  uodpornienie bierne,
C.  uodpornienie czynno-bierne,
D.  podać preparaty nieswoiście zwiększające odporność.

Zadanie 0.
W  celu  uniknięcia  zakażenia  kikuta  pępowinowego  u  noworodka,
należy podjąć następujące działania:

A.  zastosować suchą pielęgnację pępka,
B . stosować  opatrunki  utrzymujące  wilgotne  środowisko

kikuta,
C.  stosować maść z antybiotykiem na kikut,
D.  stosować przymoczki z antyseptyku na kikut.

Zadanie 0.
Niektóre  bakterie  uropatogenne  wytwarzają  hemolizyny,  które
wykazują  aktywność  toksyczną,  między  innymi  wobec  komórek
nabłonkowych kanalików nerkowych. Które z poniżej wymienionych
należy do nich zaliczyć?

A.  Staphylococcus epidermidis,
B.  Escherichia coli,
C .  szczepy z rodzaju Pseudomonas i Proteus,
D.  Corynebacterium urealyticum.



Zadanie 0.
Osoby  z  niejednoznacznym  wynikiem  testu  diagnostycznego
skriningowego są:

A . poddane  obserwacji,  a  następnie  reskriningowi  w
określonym czasie,

B.  traktowane jako osoby chore i są leczone,
C.  traktowane jako osoby zdrowe,
D.  poddawane kolejnym testom do momentu wykrycia choroby.

Zadanie 0.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  wystąpienia
niepożądanego  odczynu  poszczepiennego  do  państwowego
powiatowego  inspektora  sanitarnego  właściwego  dla  miejsca
powzięcia podejrzenia jego wystąpienia dokonuje:

A.  pielęgniarka lub położna epidemiologiczna,
B.  przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . lekarz  lub  felczer,  który  podejrzewa  lub  rozpoznaje

niepożądany odczyn poszczepienny,
D.  kierownik zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Szczyt epidemii to:

A . pojedyncze zachorowania występujące w okresie wygasania
epidemii,

B . formalne  uznanie  określonego  terenu  za  teren  objęty
epidemią,

C.  epidemia pochodząca z jednego źródła zakażenia,
D . okres wystąpienia najwyższej  l iczby zachorowań w czasie

epidemii.

Zadanie 0.
W  trakcie  dochodzenia  epidemiologicznego  wykonuje  się  badania
mikrobiologiczne w celu:

A.  doboru właściwych antybiotyków do terapii empirycznej,
B.  doboru właściwych antybiotyków do terapii celowanej,
C.  doboru preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni,
D . określenia  źródła  zakażeń  i  wykrycia  dróg  szerzenia  się

szczepów.



Zadanie 0.
Nieswoista  profilaktyka  zakażeń  krwiopochodnych  polega  między
innymi na:

A . myciu  i  dezynfekcji  rąk,  używaniu  odzieży  ochronnej
oraz rękawic medycznych,

B . badaniu  obecności  antygenu  HBs  u  pacjenta  przed
wykonaniem  u  niego  zabiegów  obarczonych  ryzykiem
ekspozycji na materiał zakaźny i potencjalnie zakaźny,

C . podaniu  szczepionki  przeciw  wirusowemu  zapaleniu
wątroby typu B,

D . podaniu  swoistej  immunoglobuliny  przeciw  wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B.

Zadanie 0.
Bakteria  lub  inny  drobnoustrój  wyhodowany  bezpośrednio  z
materiału  klinicznego  na  podłożu  mikrobiologicznym  jest
określany jako:

A.  izolat,
B.  szczep,
C.  klon,
D.  genom.

Zadanie 0.
Najwyższe  wymagania,  co  do  barierowości  dla  materiałów  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia,  szczególnie  dla  wyrobów  o
wysokim poziomie ochrony, dotyczą:

A.  przepuszczalności powietrza,
B.  przenikania pary wodnej,
C.  powierzchni krytycznej,
D.  jednorazowego użytku.

Zadanie 0.
Dokumentacja  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest przechowywana przez okres:

A.  5 lat,
B.  10 lat,
C.  20 lat,
D.  50 lat.



Zadanie 0.
Wskaż NIEPRAWIDŁOWĄ odpowiedź. Określenie "nadzór celowany"
odnosi się do zbierania danych:

A . o  zakażeniach  szpitalnych  dotyczących  określonej  grupy
pacjentów, np. pacjenci oddziału chirurgii,

B . o  zakażeniach  szpitalnych  dotyczących  pacjentów
poddawanych szczególnym procedurom, np. cewnikowanie
pęcherza  moczowego,  zabiegi  endoskopowe  układu
moczowego,

C . o  zakażeniach  szpitalnych  dotyczących  pacjentów
ulegających  szczególnym  zakażeniom,  np.  zakażenia
odcewnikowe, zapalenia płuc,

D . dotyczących  chorobowości  i  zachorowalności  pacjentów  z
powodu zakażeń szpitalnych.

Zadanie 0.
W  celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez  szkodliwe  czynniki  biologiczne  pracodawca  jest  obowiązany
do stosowania:

A . wszelkich  dostępnych  środków  eliminujących  narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,

B.  tylko środków ochrony zbiorowej,
C.  wyłącznie środków ochrony osobistej,
D.  obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.

Zadanie 0.
Definicje  nadzoru  w  zdrowiu  publicznym,  stworzone  na  potrzeby
systemu przez  CDC,  są  wykorzystane do  realizacji  następujących
celów:

A.  wykrywania i monitorowania przypadków zakażeń,
B . oceny  ryzyka  i  czynników  ochronnych,  a  także  oceny

działań zapobiegawczych,
C . dostarczania  informacji  do  wszystkich  partnerów

systemu,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 0.
Pielęgniarki  i  położne  są  narażone  na  działanie  czynników
biologicznych,  ze  względu  na  stały,  bezpośredni  kontakt  z
chorym  pacjentem.  Czynniki  biologiczne,  należące  do  grupy
trzeciej, oznaczają takie czynniki:

A . które  wywołują  ciężkie  choroby  u  ludzi,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie
czynników  w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo
prawdopodobne;  zazwyczaj  nie  istnieją  w  stosunku  do
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,

B . które  mogą  wywoływać  u  ludzi  ciężkie  choroby,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie  ich
w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

C . które  mogą  wywoływać  choroby  u  ludzi,  mogą  być
niebezpieczne  dla  pracowników,  ale  rozprzestrzenianie
ich  w  populacji  ludzkiej  jest  mało  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

D . przez  które  wywołanie  chorób  u  ludzi  jest  mało
prawdopodobne.

Zadanie 0.
Przy wyborze miejsca założenia cewnika obwodowego brane są pod
uwagę przede wszystkim:

A.  wiek pacjenta i stan układu żylnego,
B.  przewidywany czas utrzymania cewnika w żyle,
C.  odporność żyły na podawane leki i płyny,
D.  występowanie powikłań po wcześniejszych kaniulacjach.

Zadanie 0.
W  przypadku  szpitali  raport  z  kontroli  wewnętrznej  w  obszarze
realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i
chorób zakaźnych jest przekazywany:

A . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez pielęgniarkę epidemiologiczną,

B . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez  przewodniczącego  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych,

C . naczelnej  pielęgniarce  po  podpisaniu  przez  pielęgniarkę
epidemiologiczną,

D . przewodniczącemu  zespołu  kontroli  zakażeń  szpitalnych
po podpisaniu przez pielęgniarkę epidemiologiczną.



Zadanie 0.
W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  podczas  kontroli
wewnętrznej  w  obszarze  realizacji  działań  zapobiegających
szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych,  powtórną  kontrolę
przeprowadza się nie później niż w terminie:

A.  1 miesiąca od daty przekazania raportu,
B.  3 miesięcy od dnia przekazania raportu,
C.  1 miesiąca od daty przeprowadzenia kontroli,
D.  6 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli.

Zadanie 0.
Lekarskim  badaniem  kwalifikacyjnym  w  celu  wykluczenia
przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego poprzedzone
jest wykonanie szczepienia:

A.  tylko obowiązkowego,
B.  tylko zalecanego,
C . obowiązkowego,  a  tylko  w  niektórych  przypadkach

zalecanego,
D.  zarówno obowiązkowego jak i zalecanego.

Zadanie 0.
Bakterie,  które  mogą  zostać  wykorzystane  jako  broń  biologiczna,
to :

A.  Coxiella burnetti,
B.  Francisella tularemis,
C.  Chlamydia psittaci,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Nadzór SENTINEL oznacza:

A . wybiórczy  nadzór  epidemiologiczny,  prowadzony  przez
wybrany  podmiot  lub  zespół  podmiotów  w  zakresie  ich
podstawowej działaności,

B . stałe  i  systematyczne  gromadzenie,  analizę  oraz
interpretację  informacji  o  zachorowaniach  lub  innych
procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego,

C . okresowe  gromadzenie,  analizę  oraz  interpretację
informacji  o  zachorowaniach,  wykorzystywanych  w  celu
zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych,

D . obserwację  osoby  zakażonej  lub  podejrzanej  o  zakażenie,
bez  ograniczenia  je j  swobody  przemiesczania  się,
wykonywanie  badań  sanitarno-epidemiologicznych  u  tej
osoby  w  celu  wykrycia  biologicznych  czynników
chorobotwórczych.



Zadanie 0.
Obecnie celem programów szczepień ochronnych jest:

A .  zapobieganie chorobom zakaźnym,
B.  eliminacja choroby zakaźnej,
C.  eradykacja choroby zakaźnej,
D . zapobieganie,  eliminacja  oraz  eradykacja  chorób

zakaźnych.

Zadanie 0.
Zaraźliwość jest:

A . t o  zdolność  zarazka  do  inwazji  i  wytwarzania  odczynu
infekcyjnego u osoby wrażliwej,

B . jest  miarą  ciężkości  choroby  i  może  być  znacznie
zróżnicowana,

C . jest  dawką  czynnika  zakaźnego  potrzebną  do  wywołania
zakażenia,

D . t o  i lość  czynnika  zakaźnego  potrzebna  do  przeniesienia
zakażenia.

Zadanie 0.
Nadzór  nad  zakażeniami  składa  się  z  następujących  kluczowych
etapów:

A . zbieraniu,  weryfikowaniu,  zestawianiu  danych,
analizowaniu,  interpretowaniu  danych,  przekazywaniu
danych osobom mającym wpływ na sposób postępowania,

B.  zbieraniu i analizowaniu danych,
C . zbieraniu danych i przekazywaniu danych osobom mającym

wpływ na sposób postępowania,
D . zbieraniu,  zestawianiu  danych,  analizowaniu,

interpretowaniu danych.

Zadanie 0.
Wskazaniem do wykonywania badań środowiskowych w szpitalu mogą
być sytuacje związane z:

A . prowadzeniem dochodzenia epidemiologicznego w przypadku
wystąpienia szpitalnego ogniska epidemicznego,

B . rozpoznaniem  sytuacji  epidemiologicznej  poszczególnych
oddziałów rutynowo 1x w kwartale,

C.  złym stanem technicznym oddziału,
D.  po wypisie pacjenta z chorobą zakaźną.



Zadanie 0.
Najważniejszym  na  świecie  centrum  badań  nad  występowaniem  i
profilaktyką chorób, w tym również zakażeń szpitalnych, jest:

A .  PTZS,
B.  ECDC,
C.  CDC,
D.  WHO.

Zadanie 0.
W  szpitalu  główne  kierunki  monitorowania  bieżącej  sytuacji
epidemiologicznej obejmują wskaźniki:

A .  epidemiologiczne,
B.  kliniczne,
C.  laboratoryjne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Koszty świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z leczeniem
niepożądanych odczynów poszczepiennych osób NIEPOSIADAJĄCYCH
uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, są finansowane:

A.  z Narodowego Funduszu Zdrowia,
B . z  budżetu  państwa  z  części,  której  dysponentem  jest

minister właściwy do spraw zdrowia,
C . przez  zakład  opieki  zdrowotnej,  w  której  udzielono

świadczeń  zdrowotnych  w  związku  z  leczeniem
niepożądanych odczynów poszczepiennych,

D . przez  osobę,  u  której  wystąpił  niepożądany  odczyn
poszczepienny.

Zadanie 0.
Naturalnym rezerwuarem meningokoków jest:

A .  człowiek,
B.  kleszcz,
C.  chore zwierze,
D.  środowisko chorego.

Zadanie 0.
Monitorowanie  oddziału  po  wygaszeniu  ogniska  epidemicznego
polega na:

A.  wykonywaniu okresowych badań środowiskowych,
B . analizie  zakażeń  w  oddziale  za  miesiąc  poprzedzający

wystąpienie ogniska,
C.  wykonywaniu okresowych badań u personelu,
D . kontroli  aktualnej  sytuacji  w  oddziale  ze  zwróceniem

uwagi na zalecone zasady postępowania.



Zadanie 0.
Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z  chorymi na ospę
prawdziwą,  podlegają  obowiązkowej  kwarantannie  lub  nadzorowi
epidemiologicznemu, przez okres NIE dłuższy niż:

A .  10 dni,
B.  5 dni,
C.  21 dni,
D.  2 dni.

Zadanie 0.
N a możliwość wystąpienia zakażenia podczas ekspozycji zawodowej
pielęgniarki, położnej wpływa/ją:

A.  rodzaj ekspozycji,
B.  głębokość rany,
C.  poziom wiremii u osoby będącej źródłem ekspozycji,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Raport  wstępny  o  podejrzeniu  ogniska  epidemicznego  w  szpitalu
przygotowuje:

A.  pielęgniarka oddziałowa,
B.  ordynator oddziału,
C.  kierownik zakładu opieki zdrowotnej,
D.  zespół kontroli zakażeń szpitalnych.

Zadanie 0.
Choroba Legionistów bez objawów zapalenia płuc to:

A.  Gorączka Pontiac,
B.  Zespół Hoigne,
C.  Choroba Creutzfeldta-Jakoba,
D.  Gorączka Ebola.

Zadanie 0.
Całościowy  nadzór  epidemiologiczny  nad  wszystkimi  pacjentami
zalecany jest:

A .  w oddziałach intensywnej terapii,
B.  w oddziałach zachowawczych,
C.  we wszystkich oddziałach szpitala,
D.  w poradniach przykliniczych.

Zadanie 0.
Który  z  systemów  rejestracji  zakażeń  szpitalnych  cechuje  się
wyższą czułością?

A.  system mieszany czynny i bierny,
B.  bierny,
C.  czynny,
D.  system czynny i bierny są równoważne.



Zadanie 0.
Metoda PCR stosowana jest:

A .  w diagnostyce klinicznej,
B.  w wykrywaniu genów oporności bakterii na leki,
C.  w typowaniu genetycznym drobnoustrojów,
D.  we wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
HBV może przetrwać na przedmiotach, meblach i w pomieszczeniach
zabrudzonych krwią i płynami ustrojowymi i nadal może stanowić
źródło zakażenia przez:

A.  kilka minut,
B.  kilka godzin,
C.  co najmniej 1 tydzień,
D.  nieokreślony czas.

Zadanie 0.
Do zadań komitetu kontroli zakażeń szpitalnych NIE należy:

A . prowadzenie  kontroli  wewnętrznej  w  zakresie  realizacji
działań  zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób
zakaźnych,

B . opracowywanie planów systemu zapobiegania i zwalczania
zakażeń szpitalnych,

C . opracowywanie  kierunków  systemu  zapobiegania  i
zwalczania zakażeń szpitalnych,

D . ocena  wyników  kontroli  wewnętrznej  przedstawianych
przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych.

Zadanie 0.
Monitorowanie,  to  ciągłe  zbieranie  i  analiza  danych
epidemiologicznych o:

A.  określonej chorobie,
B.  grupie chorób,
C . wszystkich  zdarzeniach  zdrowotnych  mających  znaczenie

dla występowania i szerzenia się chorób w populacji,
D . wszystkich wyżej wymienionych przypadkach w celu oceny

sytuacji epidemiologicznej.



Zadanie 0.
W  procesie  dochodzenia  do  praktyki  opartej  na  rzetelnych
dowodach naukowych można wyodrębnić kilka etapów. Pierwszy etap
to :

A . szacowanie  potrzeby  zmian  w  praktyce,  kształtowanie
nawyku poddawania jej w wątpliwość,

B . synteza  dowodów  naukowych,  polegająca  na  dotarciu  do
sprawdzonej  wiedzy  naukowej,  je j  umiejętna  analiza,
synteza i ocena,

C . plan  zmian  praktyki,  opracowany  na  podstawie
najmocniejszych i najbardziej obiektywnych argumentów,

D . wdrożenie  i  ocena  skutków  wprowadzonych  zmian  w
praktyce.

Zadanie 0.
Istotnym  elementem  antybiotykoterapii  celowanej  jest  przede
wszystkim wartość MIC, która określa:

A.  maksymalne stężenie hamujące,
B.  czas leczenia,
C.  najmniejsze stężenie bakteriobójcze,
D.  najmniejsze stężenie hamujące.

Zadanie 0.
Dokumentację  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń  i  chorób  zakaźnych  prowadzoną  w  postaci  pisemnej  lub
elektronicznej  uważa  się  za  zabezpieczoną  przed  uszkodzeniem,
jeżeli są spełnione warunki:

A . zapewniona  jest  dostępność  wyłącznie  dla  osób
uprawnionych,

B . jest  chroniona przed  przypadkowym lub  nieuprawnionym
zniszczeniem,

C . s ą  zastosowane  metody  i  środki  ochrony  dokumentacji,
których  skuteczność  w  czasie  ich  zastosowania  jest
powszechnie uznawana,

D.  łącznie wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Jeżeli  szpital  posiada  1000  łóżek,  w  zespole  kontroli  zakażeń
szpitalnych powinno być zatrudnionych, co najmniej:

A .  3 pielęgniarki epidemiologiczne,
B.  4 pielęgniarki epidemiologiczne,
C.  5 pielęgniarek epidemiologicznych,
D.  6 pielęgniarek epidemiologicznych.



Zadanie 0.
N a  podstawie  rozporządzenia  nr  851/2004  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  z  dnia  21  kwietnia  2004r.  powołano
Europejskie  Centrum  Zapobiegania  i  Kontroli  Chorób  (ECDC),
którego  jednym  z  kluczowych  zadań  jest  zwiększenie  ochrony
przed chorobami zakaźnymi oraz działania na rzecz wzmocnienia i
rozwoju  nadzoru  epidemiologicznego.  Centrum  oficjalnie
rozpoczęło swoją działalność:

A.  20 maja 2004 r.,
B.  20 maja 2005 r.,
C.  20 maja 2006 r.,
D.  dotychczas nie rozpoczęło działalności.

Zadanie 0.
Sytuacja  prawna  wprowadzona  na  danym  obszarze  w  związku  z
ryzykiem  wystąpienia  epidemii  w  celu  podjęcia  określonych  w
ustawie działań zapobiegawczych, to:

A .  stan epidemii,
B.  stan zagrożenia epidemicznego,
C.  nadzór epidemiologiczny,
D.  nadzór sanitarny.

Zadanie 0.
W  przypadku  zastosowania  obowiązkowej  hospitalizacji,  izolacji
lub  kwarantanny,  obowiązek  powiadomienia  rodziny  lub  osoby
wskazanej  przez  osobę  poddaną  obowiązkowej  hospitalizacji,
izolacji  lub  kwarantannie  o  zastosowaniu  tego  środka  spoczywa
na:

A . kierowniku  jednostki,  w  której  wykonywana  jest
obowiązkowa hospitalizacja, izolacja lub kwarantanna,

B . pielęgniarce  epidemiologicznej  zatrudnionej  w
zakładzie,  w  którym  zastosowano  wymienione  środki
zaradcze,

C.  kierowniku zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D . przedstawicielu  służby,  który  dopomógł  w  wykonaniu

obowiązku  hospitalizacji,  izolacji  lub  kwarantanny
osoby (np. policja).

Zadanie 0.
W  ciężkich,  zagrażających  życiu  infekcjach  najważniejsze  w
otrzymaniu wyniku badania mikrobiologicznego jest:

A .  szybkość otrzymania wyniku,
B.  wykonanie badania kilkoma metodami,
C.  potwierdzenie wyniku dodatkowo w innym laboratorium,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 0.
Właściwości  biologiczne  wirusa  zapalenia  wątroby  typu  B
pozwalają  utrzymać  zdolność  do  zakażenia  przy  następującej
ilości krwi:

A .  0,01 ml krwi,
B.  0,0001 ml krwi,
C.  0,00001 ml krwi,
D.  0,001 ml krwi.

Zadanie 0.
Przyczynami oporu wobec zmian jest:

A .  duża pewność siebie,
B.  niepewność i obawy przed poniesieniem osobistej straty,
C.  precyzyjnie określony cel działania,
D.  posiadanie doświadczenia zawodowego.

Zadanie 0.
Jaką czynność należy wykonać natychmiast po kontakcie krwi  ze
spojówką oka?

A.  przepłukać oko wodą lub 0,9% NaCl,
B.  zgłosić ekspozycję lekarzowi chorób zakaźnych,
C . zgłosić  ekspozycję  zespołowi  kontroli  zakażeń

szpitalnych,
D.  zorganizować pilną konsultację okulistyczną.

Zadanie 0.
Nadzór polegający na dokonaniu wyboru poszczególnych jednostek
(szpitali,  poradni),  gdzie  dokonywana  jest  rejestracja
przypadków w sposób możliwie kompletny, to definicja:

A.  nadzoru epidemiologicznego biernego,
B.  nadzoru epidemiologicznego czynnego,
C.  nadzoru epidemiologicznego wybiórczego,
D.  specjalnego systemu nadzoru.

Zadanie 0.
Warunkiem konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, jest:

A . stanowczość  w  proponowaniu  własnego  rozwiązania
konfliktu, dbałość o zaspokojenie własnych potrzeb,

B.  rezygnacja z własnych potrzeb dla dobra sprawy,
C . dążenie  do  obrony  własnych  interesów  z  uwzględnieniem

zaspokojenia potrzeb partnera,
D.  częściowe zaspokojenie interesów własnych i partnera.



Zadanie 0.
Parafraza, to:

A . skupianie  s ię  na  najważniejszych  treściach
przekazywanych przez partnera,

B.  odzwierciedlanie uczuć partnera,
C.  ujmowanie w inne słowa, tego co powiedział partner,
D.  empatyczne słuchanie.

Zadanie 0.
Edukacja zdrowotna, zajmuje się czynnikami:

A.  zewnętrznymi,
B.  politycznymi i społecznymi,
C.  osobowymi,
D.  instytucjonalnymi.

Zadanie 0.
Do aktywizujących metod nauczania należy:

A . odgrywanie  ról ,  dyskusja  panelowa,  burza  mózgów,
studium przypadku,

B . ćwiczenia,  dyskusja  dydaktyczna,  wykład  informacyjny,
opowiadanie,

C.  metoda przypadków, referat, seminarium, opis,
D.  esej, referat, wykład problemowy, odczyt.

Zadanie 0.
Zjawisko  izolacji  mechanicznej  jest  jedną  ze  społecznych
konsekwencji choroby i jest powodowane:

A.  piętnem nakładanym na człowieka przez środowisko,
B.  barierami architektonicznymi,
C.  czynnikami psychospołecznymi,
D . świadomym  wycofywaniem  się  człowieka  chorego  z  życia

społecznego.

Zadanie 0.
Socjomedyczne  wskaźniki  zdrowia  są  miarami  stanu  zdrowia
jednostki określającymi:

A . stan  zdrowia  jednostki  warunkowany  pełnionymi  rolami
społecznymi,

B . wpływ  choroby  na  funkcjonowanie  społeczne  jednostki  i
pełnienie ról społecznych,

C . ograniczenia w dostępie do ochrony zdrowia wynikające z
sytuacji  społecznej  (wykształcenie,  zawód,  sytuacja
ekonomiczna),

D . choroby  specyficzne  dla  pewnej  kategorii  osób
charakteryzujących  się  podobnym  rodzajem  aktywności
społecznej.



Zadanie 0.
Pielęgniarka,  położna  jest  zwolniona  z  obowiązku  zachowania  w
tajemnicy informacji związanych z pacjentem, w przypadku:

A.  śmierci pacjenta,
B.  zgody rodziny,
C . gdy  zachowanie  tajemnicy  może  stanowić

niebezpieczeństwo  dla  życia  lub  zdrowia  pacjenta  lub
innych osób,

D.  we wszystkich wymienionych przypadkach.

Zadanie 0.
Czy pacjent o złym rokowaniu ma prawo do zapoznania się z pełną
informacją o swoim stanie zdrowia?

A.  ma takie prawo,
B.  decyduje o tym lekarz,
C.  ma prawo wyłącznie do ograniczonej informacji,
D.  informacji udziela się na życzenie rodziny.

Zadanie 0.
Wykres Ishikawy:

A.  pozwala na znalezienie przyczyn wad,
B.  jest narzędziem kontroli usług medycznych,
C.  jest narzędziem stosowanym tylko w przemyśle,
D.  jest narzędziem stosowanym w zarządzaniu personelem.

Zadanie 0.
Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:

A .  planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
B.  planowanie, organizowanie i zatrudnianie,
C.  pobudzanie, motywowanie i koordynowanie,
D.  motywowanie, komunikowanie i przywództwo.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Cztery podstawowe fazy cyklu życia produktu/usługi to:

A .  wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, spadek,
B.  wprowadzenie, sprzedaż, czas, zysk,
C.  wprowadzenie, koszt, zysk, spadek,
D.  wprowadzenie, wzrost, zysk, koszt.



Zadanie 0.
Rada społeczna jest organem:

A . opiniodawczo - doradczym, który musi być powołany przez
organ  założycielski  w  samodzielnych  publicznych
zakładach opieki zdrowotnej,

B . kontrolującym,  powołanym  przez  organ  założycielski
tylko w zakładach niepublicznych,

C . opiniodawczo  -  doradczym,  który  zawsze  musi  być
powołany  przez  organ  założycielski  w  niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej,

D . nadzorującym  pracę  w  publicznych  jak  i  niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Zdrowie jako dobro publiczne wynika z:

A . konstytucyjnych  uprawnień  obywateli  do  bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

B . budżetowych  uprawnień  obywateli  do  bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

C . ubezpieczeniowych uprawnień obywateli do bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

D . budżetowych i ubezpieczeniowych uprawnień obywateli do
bezpieczeństwa  zdrowotnego  dzięki  zapewnieniu
powszechnej dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 0.
Karta Ottawska definiuje promocję zdrowia jako:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B.  proces zmierzający do zapobiegania chorobom,
C . proces  prowadzący do  zapobiegania niepełnosprawności  i

kalectwa,
D . działania  zmierzające  do  prowadzenia  prozdrowotnego

stylu życia.

Zadanie 0.
Badając  orientację  allopsychiczną  oceniamy  wiedzę  pacjenta
dotyczącą:

A.  tożsamości własnej osoby,
B.  emocji towarzyszących badaniu,
C.  miejsca, czasu i przestrzeni badania,
D.  zaburzeń spostrzegania.



Zadanie 0.
Do zaburzeń jakościowych świadomości NIE należy:

A.  osłupienie,
B.  delirium,
C.  zespół zamroczeniowy,
D.  śpiączka.

Zadanie 0.
Chód  podczas,  którego  chory  niedostatecznie  zgina  kończyny  w
stawach  kolanowych,  z  trudnością  odrywa  stopy  od  podłoża,
pociąga stopami po podłożu, chodzi na palcach, nazywa się:

A .  spastycznym,
B.  ataktycznym,
C.  brodzącym,
D.  kaczkowatym.

Zadanie 0.
Dyzartria, jest to:

A .  utrata głosu, rozumowanie prawidłowe,
B . zmiana  siły,  barwy  i  tonacji  głosu,  który  brzmi  jak

chrypka lub szept,
C . mowa  nosowa,  niewyraźna,  ale  treść  zachowana  -

uszkodzona  kontrola  mięśni  warg,  języka,  podniebienia
lub gardła,

D . zaburzenie  "tworzenia"  lub  rozumienia  mowy,  w  wyniku
uszkodzenia ośrodków mowy w korze mózgu.

Zadanie 0.
Dodatni  wynik  testu  Phalena  i  objawu  Tinela,  sugeruje
występowanie:

A.  zapalenia stawów paliczkowych bliższych,
B.  zespołu cieśni nadgarstka,
C.  zapalenia stawów śródręcznych,
D.  zespołu kanału Guyona.

Zadanie 0.
Hipodypsja jest to stan:

A . zmniejszonego  pragnienia,  występujący  u  chorych
mających  nieograniczony  dostęp  do  wody,  mimo
hipernatremii,

B . wzmożonego pragnienia, mimo przyjmowania ilości płynów
w ciągu doby przekraczających 2500 ml,

C.  fizjologicznego odczucia potrzeby pobierania płynów,
D.  nadmiernego gromadzenia się w organizmie tłuszczów.



Zadanie 0.
Hipotonii wtórnej NIE powoduje/ą:

A.  hipowolemia,
B.  czynniki konstytucjonalne,
C.  niedoczynność kory nadnerczy,
D.  infekcja mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Żółtaki  płaskie  na  powiekach,  świadczyć  mogą  o  zaburzeniu
gospodarki:

A .  kwasowo-zasadowej,
B.  białkowej,
C.  lipidowej,
D.  węglowodanowej.

Zadanie 0.
Wole endemiczne tarczycy spowodowane jest:

A .  nadczynnością tarczycy,
B.  chorobą Gravesa-Basedowa,
C.  zapaleniem tarczycy typu Hashimoto,
D.  niedoborem jodu.

Zadanie 0.
Młoda  kobieta  podczas  badania  piersi  wyczuła  u  siebie  guzek.
Jest  on  niebolesny,  bardzo  ruchomy,  miękki,  sprężysty,
pojedynczy, okrągły. Prawdopodobnie jest, to:

A .  torbiel,
B.  rak,
C.  zwapnienie,
D.  gruczolako-włókniak.

Zadanie 0.
Objawem subiektywnym gorączki NIE jest:

A .  utrata apetytu,
B.  wrażliwość na światło i hałasy,
C.  senność,
D.  przygnębienie lub podniecenie.



Zadanie 0.
Osłuchiwanie jest  metodą stosowaną głównie przy badaniu klatki
piersiowej  i  jamy  brzusznej.  Badanie  (osłuchiwanie)  membraną
pozwala na:

A . zbieranie  dźwięków  z  mniejszej  powierzchni,  ale  wymaga
dobrego przylegania do powierzchni osłuchiwanej,

B . zbieranie  dźwięków  z  większej  powierzchni,  ale  wymaga
dobrego przylegania do powierzchni osłuchiwanej,

C . zbieranie  szmerów  z  powierzchni  badanej,  ale  wymaga
tylko lekkiego przyłożenia do powierzchni osłuchiwanej,

D . osłuchanie  przestrzeni  węższych,  np.  międzyżebrzy  u
osób wychudzonych.

Zadanie 0.
Anisocoria, jest to:

A .  wielkość źrenic,
B.  nierówność źrenic,
C.  oczopląs wzrokowo-ruchowy,
D.  brak reakcji źrenic na światło.

Zadanie 0.
Badanie  palpacyjne  jest  to  metoda  diagnostyczna  badania
przedmiotowego pacjenta, która pozwala na ocenę:

A.  temperatury,
B.  wilgotności skóry,
C.  bolesności uciskowej, drżenia i wibracji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Do podstawowych metod diagnostycznych w badaniu przedmiotowym,
należy/należą:

A.  oglądanie,
B.  obmacywanie,
C.  opukiwanie i osłuchiwanie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  grupie  zasad  prawidłowo  przeprowadzonego  badania
przedmiotowego pacjenta wymienia się:

A .  higienę rąk badającego,
B.  zapewnienie prywatności,
C . uzyskanie  świadomej  zgody  pacjenta  przed  badaniem  i

dostęp do pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Wzór obliczania BMI, to:

A .  BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m],
B.  BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m]2,
C.  BMI = masa ciała [kg] : wzrost [m]2,
D.  BMI = masa ciała [kg] x wzrost [m]2.

Zadanie 0.
Otyłość  u  osób  dorosłych  rozpoznajemy  wówczas,  gdy  wartość
wskaźnika masy ciała - BMI wynosi więcej niż:

A .  17,0 kg/m2,
B.  20,1 kg/m2,
C.  25,5 kg/m2,
D.  29,9 kg/m2.

Zadanie 0.
Podstawowym lekiem stosowanym w resuscytacji noworodka, jest:

A .  wodorowęglan sodu,
B.  adrenalina,
C.  dobutamina,
D.  atropina.

Zadanie 0.
Kąt Ludwiga to kąt:

A .  mostka w miejscu przyczepu II żeber do mostka,
B.  mostka w miejscu przyczepu IV żeber do mostka,
C.  międzyżebrowy miejsce przyczepu XI żeber do mostka,
D.  między obojczykiem, a mostkiem.

Zadanie 0.
W  stawie  kolanowym  fizjologicznie  można  wykonać  następujące
ruchy:

A.  zginania i prostowania,
B.  pronacji i supinacji,
C.  odwodzenia i przywodzenia,
D.  rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  przedstawiła  model  pielęgniarstwa  w  oparciu
o :

A.  teorię samoopieki/deficytu samoopieki,
B.  relacje międzyludzkie,
C.  hierarchię potrzeb,
D.  unikatowe funkcje pielęgniarki.



Zadanie 0.
"Stan  człowieka  poznany  na  podstawie  zgromadzonych  danych,
którymi  pielęgniarka  dysponuje,  który  to  stan  wyznacza
pielęgniarce zadania" definiuje:

A .  pielęgnowanie,
B.  diagnozę pielęgniarską,
C.  wywiad środowiskowy,
D.  rozpoznanie lekarskie.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.

Zadanie 0.
W  teście  sprawdzającym  wiedzę  z  dziedziny  pielęgniarstwa
zadanie alternatywne polega na:

A . wielokrotnej  możliwości  odpowiedzi  z  wielu
przedstawionych,

B . jednoznacznym  określeniu  odpowiedzi  prawdziwej  lub
fałszywej,

C . przyporządkowaniu  tylko  odpowiedzi  słownej  do
numerycznej,

D . podkreśleniu  odpowiedzi  z  godnie  z  kombinacją
zaszeregowania.

Zadanie 0.
Celem zadań realizowanych przez pielęgniarkę, położną w ramach
funkcji promowania zdrowia, jest między innymi:

A.  doradzanie ludziom, jak wzmacniać zdrowie,
B.  przygotowanie do współpracy w procesie pielęgnowania,
C.  pomaganie w uzyskaniu niezależności,
D . udzielanie  pomocy  przedlekarskiej  w  sytuacji  zagrożenia

zdrowia.

Zadanie 0.
Za początek pielęgniarstwa zawodowego przyjmuje się:

A .  utworzenie pierwszej szkoły pielęgniarstwa w Londynie,
B.  opracowanie kodeksu etyki zawodowej,
C.  powstanie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek,
D.  przyjęcie definicji pielęgnowania V. Henderson.



Zadanie 0.
Modem to:

A.  urządzenie do archiwizacji danych,
B.  program blokujący zawirusowane programy,
C . urządzenie  służące  do  połączenia  się  z  siecią

internetową,
D . specjalna  płyta  CD  z  wkodowanymi  informacjami

sieciowymi.

Zadanie 0.
Najmniejszą jednostką informacji w informatyce jest:

A .  bajt,
B.  bit ,
C.  piksel,
D.  znak.

Zadanie 0.
Mediana to:

A.  średnia geometryczna,
B.  średnia harmoniczna,
C.  wartość środkowa,
D.  wartość najbardziej istotna.



PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
TEST NR 051613
GRUPA 1
Zadanie 1.
Czynniki  pozakomórkowe  decydujące  o  chorobotwórczości
Streptococcus pyogenes to między innymi:

A.  egzotoksyna A i B,
B.  białko M, które tworzy struktury tworzące fimbrie,
C.  białko F uczestniczące w adhezji do komórek nabłonka,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 2.
Istotne elementy bezpiecznej pracy personelu medycznego to:

A . wprowadzenie  wewnętrznych  procedur  prawidłowego
postępowania  w  trakcie  pracy  i  po  je j  zakończeniu  oraz
wyznaczenie  osoby,  która  nadzorowałaby  przestrzeganie
wprowadzonych zasad,

B . dostępność środków ochrony indywidualnej na stanowisku
pracy,

C . edukacja  o  drogach  zakażenia  i  ich  eliminacji,  która
prowadzi  do  przezwyciężenia  złych  nawyków  i  niechęci
pracowników do zmian,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 3.
Jeżeli  szpital  posiada  1000  łóżek,  w  zespole  kontroli  zakażeń
szpitalnych powinno być zatrudnionych, co najmniej:

A .  3 pielęgniarki epidemiologiczne,
B.  4 pielęgniarki epidemiologiczne,
C.  5 pielęgniarek epidemiologicznych,
D.  6 pielęgniarek epidemiologicznych.

Zadanie 4.
Drożdżaki  Candida  parapsilosis  są  odpowiedzialne  głównie  za
zakażenia:

A.  narządowe,
B.  cewników naczyniowych,
C.  układowe,
D.  płuc.



Zadanie 5.
Całkowite przeciwciała anty-HBc Total są:

A . markerem  przebytego  lub  przewlekłego  zakażenia  HBV,
mogą utrzymywać się przez całe życie,

B . wykrywane  jedynie  w  zakażonych  hepatocytach,  nie  są
wydzielane w postaci wolnej do krwi,

C.  wykrywane w surowicy u osób po szczepieniu przeciw HBV,
D . wykrywane w surowicy u osób ze świeżym, przewlekłym lub

po przebytym zakażeniu wirusem HCV.

Zadanie 6.
D o mechanizmów niszczenia  drobnoustrojów przez  komórki  żerne
należą:

A.  procesy fagocytozy,
B.  mechanizmy tlenowe,
C.  mechanizmy pozatlenowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 7.
W  przypadku  hospitalizacji  pacjenta  z  inwazyjną  chorobą
meningokokową:

A.  konieczne jest umieszczenie pacjenta w izolatce,
B . zalecane  jest  umieszczenie  pacjenta  w  osobnym

pomieszczeniu  przez  okres  24  godzin  od  rozpoczęcia
antybiotykoterapii,

C . zalecane  jest  umieszczenie  pacjenta  w  osobnym
pomieszczeniu przez cały okres antybiotykoterapii,

D . konieczne  jest  umieszczenie  pacjenta  w  izolatce  przez
cały  okres  antybiotykoterapii  i  stosowanie  zasad
izolacji powietrzno-pyłowej i standardowej.

Zadanie 8.
Metodologicznie  poprawnie  sporządzona  procedura  zapewniająca
ochronę  przed  zakażeniami  powinna  zawierać  następujące
elementy:

A.  cele działania, przygotowanie sprzętu, referencje,
B . definicje,  cel ,  zakres  działania,  przygotowanie

sprzętu,  opis  czynności  kolejno  przebiegających,
załączniki  (instrukcje,  skale)  oraz  referencje
(piśmiennictwo),

C.  środki niezbędne i opisany cel,
D . instrukcje  postępowania  oraz  podpisy  osób,  których

dotyczy jej przestrzeganie.



Zadanie 9.
Choroba Legionistów bez objawów zapalenia płuc to:

A.  Gorączka Pontiac,
B.  Zespół Hoigne,
C.  Choroba Creutzfeldta-Jakoba,
D.  Gorączka Ebola.

Zadanie 10.
Nosicielstwo  to  bezobjawowe  bytowanie  drobnoustrojów
chorobotwórczych w organizmie człowieka, które może występować:

A.  w okresie wylęgania choroby,
B.  po przebyciu choroby,
C.  po zakażeniu bezobjawowym,
D.  w każdym wyżej wymienionym przypadku.

Zadanie 11.
D o  zakażeń  perinatalnych  (okołoporodowych),  u  noworodków
zaliczamy:

A.  zakażenie krętkiem kiły,
B.  zakażenie toksoplazmą,
C.  zakażenie wirusami przenoszonymi drogą krwi (HBV, HIV),
D.  wszystkie wyżej wymienione zakażenia.

Zadanie 12.
Pielęgniarki  i  położne  są  narażone  na  działanie  czynników
biologicznych,  ze  względu  na  stały,  bezpośredni  kontakt  z
chorym  pacjentem.  Czynniki  biologiczne,  należące  do  grupy
trzeciej, oznaczają takie czynniki:

A . które  wywołują  ciężkie  choroby  u  ludzi,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie
czynników  w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo
prawdopodobne;  zazwyczaj  nie  istnieją  w  stosunku  do
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,

B . które  mogą  wywoływać  u  ludzi  ciężkie  choroby,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie  ich
w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

C . które  mogą  wywoływać  choroby  u  ludzi,  mogą  być
niebezpieczne  dla  pracowników,  ale  rozprzestrzenianie
ich  w  populacji  ludzkiej  jest  mało  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

D . przez  które  wywołanie  chorób  u  ludzi  jest  mało
prawdopodobne.



Zadanie 13.
Nadzór polegający na dokonaniu wyboru poszczególnych jednostek
(szpitali,  poradni),  gdzie  dokonywana  jest  rejestracja
przypadków w sposób możliwie kompletny, to definicja:

A.  nadzoru epidemiologicznego biernego,
B.  nadzoru epidemiologicznego czynnego,
C.  nadzoru epidemiologicznego wybiórczego,
D.  specjalnego systemu nadzoru.

Zadanie 14.
D o  zakażenia  otrzewnej  związanego  z  leczeniem  dializą
otrzewnową, przy założonym na stałe cewniku dializacyjnym, może
dojść:

A.  przez światło cewnika,
B.  poprzez ujście zewnętrzne,
C.  przez tunel cewnika,
D.  wszystkimi wymienionymi drogami.

Zadanie 15.
W badaniu mikrobiologicznym kału zdrowego pacjenta stwierdzono
pałeczki  Salmonella  species,  z  wywiadu  wiadomo,  że  u  pacjenta
nie  występują  objawy  takie  jak:  biegunka,  odwodnienie,
gorączka. Mówimy wówczas o:

A.  zakażeniu pozaszpitalnym,
B.  nosicielstwie,
C.  zakażeniu szpitalnym,
D.  zakażeniu pokarmowym.

Zadanie 16.
Brudna bielizna w oddziale, przed transportem do prania powinna
być:

A.  wstępnie zdezynfekowana,
B.  naprawiona i poskładana,
C.  spłukana z zanieczyszczeń,
D.  zapakowana, opisana i przechowywana jak najkrócej.

Zadanie 17.
U  pacjenta  po  spożyciu  owoców  morza  w  czasie  wycieczki  do
Ameryki Południowej wystąpiła obfita wodnista biegunka. Która z
bakterii najprawdopodobniej mogła wywołać w/w objaw?

A.  Vibrio Cholerae,
B.  Klebriella pneumoniae,
C.  Pseudomonas aeruginosa,
D.  Escherichia coli.



Zadanie 18.
Profilaktyczne  leczenie  poekspozycyjne  ze  styczności  z  ludzkim
wirusem  niedoboru  odporności  (HIV),  do  której  doszło  w  wyniku
wypadku  w  trakcie  wykonywania  czynności  zawodowych,  jest
finansowane przez:

A.  osobę eksponowaną,
B.  osobę, która była źródłem ekspozycji,
C.  pracodawcę lub zlecającego prace,
D.  Ministra Zdrowia.

Zadanie 19.
Nadzór  nad  zakażeniami  składa  się  z  następujących  kluczowych
etapów:

A . zbieraniu,  weryfikowaniu,  zestawianiu  danych,
analizowaniu,  interpretowaniu  danych,  przekazywaniu
danych osobom mającym wpływ na sposób postępowania,

B.  zbieraniu i analizowaniu danych,
C . zbieraniu danych i przekazywaniu danych osobom mającym

wpływ na sposób postępowania,
D . zbieraniu,  zestawianiu  danych,  analizowaniu,

interpretowaniu danych.

Zadanie 20.
W organizmie człowieka immunoglobulina IgM powstaje:

A . przy  pierwszym  kontakcie  organizmu  z  określonym
antygenem,

B . p o  powtórnym  wprowadzeniu  tego  samego  antygenu  do
organizmu,

C.  miejscowo na błonach śluzowych i surowiczych,
D.  miejscowo na skórze.

Zadanie 21.
Test Bowie-Dicka przeznaczony jest do:

A . reagowania  na  dwie  lub  więcej  zmiennych krytycznych w
sterylizatorze parowym,

B . sprawdzenia  prawidłowego  usuwania  powietrza  i
penetracji pary wodnej w sterylizatorach parowych,

C . sprawdzenia  prawidłowej  penetracji  pary  wodnej  w
pakietach reprezentatywnych dla całego wsadu,

D . sprawdzenia  usuwania  powietrza  wewnątrz  największego
sterylizowanego pakietu.



Zadanie 22.
Reaktywacja latentnego zakażenia CMV może wystąpić u pacjentów:

A.  po przeszczepach narządowych,
B.  po antybiotykoterapii,
C.  w fungemiach bez immunosupresji,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 23.
Namnażaniu pałeczek Legionella pneumophila sprzyja:

A.  właściwa konserwacja urządzeń do klimatyzacji wodnej,
B.  opróżnianie używanych klimatyzatorów wodnych,
C . regularne  usuwanie  osadu  i  kamienia  z  kranów,

pryszniców,
D . stosowanie wody wodociągowej w urządzeniach do terapii

oddechowej.

Zadanie 24.
Wirus  varicella-zoster  znajduje  s ię  u  osób  chorych  na  ospę
wietrzną w:

A.  wydzielinie nosa,
B.  wydzielinie gardła,
C.  zawartości wykwitów pęcherzykowych,
D.  prawidłowa odpowiedź A, B i C.

Zadanie 25.
Bakterie,  które  mogą  zostać  wykorzystane  jako  broń  biologiczna,
to :

A.  Coxiella burnetti,
B.  Francisella tularemis,
C.  Chlamydia psittaci,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 26.
Późne  zakażenia  po  wszczepieniu  protez  zastawkowych  są
wynikiem:

A.  wszczepienia sztucznych zastawek obcych antygenowo,
B . rozsiewu  drobnoustrojów  z  innych  ognisk  zakażenia

ustroju,
C . zastosowania  sprzętu  w  trakcie  zabiegu  (np.  aparat  do

krążenia pozaustrojowego),
D . przedostania  się  drobnoustrojów  ze  skóry  podczas

zabiegu.



Zadanie 27.
Dokumentacja  z  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest prowadzona w układzie:

A .  alfabetycznym,
B.  terytorialnym,
C.  chronologicznym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 28.
Najtańszą  i  skuteczną  metodą  walki  z  zakażeniami  szpitalnymi
jest:

A .  stosowanie środków ochrony indywidualnej,
B.  izolacja pacjentów,
C.  prawidłowa higiena rąk personelu medycznego,
D.  stosowanie narzędzi i sprzętu jednorazowego użycia.

Zadanie 29.
Postacią  kliniczną  zakażenia  laseczką  Clostridium  difficile
jest:

A .  rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego,
B.  zakażenie błony śluzowej żołądka,
C.  zapalenie kłębuszków nerkowych,
D.  zapalenie żołądkowo-jelitowe.

Zadanie 30.
Bierna  profilaktyka  wirusowego  zapalenia  wątroby  typ  B,  u  osób
p o  ekspozycji  na  materiał  biologiczny  skażony  wirusem  HBV
polega na:

A.  podaniu szczepionki przeciw WZW typ B,
B . podaniu  immunoglobuliny  z  wysoką  zawartością

przeciwciał przeciwko HbsAg,
C.  podaniu Interferonu,
D.  obserwacji osoby po ekspozycji.

Zadanie 31.
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) jest pasożytem:

A.  przewodów żółciowych,
B.  dróg moczowych,
C.  żołądka,
D.  jelita cienkiego.

Zadanie 32.
Aspergiloza narządowa najczęściej dotyczy:

A.  układu oddechowego,
B.  przewodu pokarmowego,
C.  ośrodkowego układu nerwowego,
D.  dróg moczowych.



Zadanie 33.
W  procesie  dochodzenia  do  praktyki  opartej  na  rzetelnych
dowodach naukowych można wyodrębnić kilka etapów. Pierwszy etap
to :

A . szacowanie  potrzeby  zmian  w  praktyce,  kształtowanie
nawyku poddawania jej w wątpliwość,

B . synteza  dowodów  naukowych,  polegająca  na  dotarciu  do
sprawdzonej  wiedzy  naukowej,  je j  umiejętna  analiza,
synteza i ocena,

C . plan  zmian  praktyki,  opracowany  na  podstawie
najmocniejszych i najbardziej obiektywnych argumentów,

D . wdrożenie  i  ocena  skutków  wprowadzonych  zmian  w
praktyce.

Zadanie 34.
HBV może przetrwać na przedmiotach, meblach i w pomieszczeniach
zabrudzonych krwią i płynami ustrojowymi i nadal może stanowić
źródło zakażenia przez:

A.  kilka minut,
B.  kilka godzin,
C.  co najmniej 1 tydzień,
D.  nieokreślony czas.

Zadanie 35.
Immunosupresja jest:

A . stanem obniżonej aktywności immunologicznej organizmu,
objawiającym  się  osłabieniem  lub  zahamowaniem
odpowiedzi immunologicznej,

B . przykładem  testu  skórnego,  który  objawia  się  w  postaci
twardego, zaczerwienionego obrzęku,

C . stanem,  w  którym  przeciwciała  oraz  limfocyty  atakują
nasze własne tkanki,

D . stanem,  gdy  powstające  autoprzeciwciała  powodują
zaburzenie czynności narządów lub tkanek.

Zadanie 36.
Zakażenie miejsca operowanego obejmujące narządy i jamy ciała -
w przypadku, gdy nie wprowadzono implantu rozwija s ię w okresie
do:

A.  30 dni od operacji,
B.  60 dni od operacji,
C.  6 miesięcy od operacji,
D.  12 miesięcy od operacji.



Zadanie 37.
W  celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez  szkodliwe  czynniki  biologiczne  pracodawca  jest  obowiązany
do stosowania:

A . wszelkich  dostępnych  środków  eliminujących  narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,

B.  tylko środków ochrony zbiorowej,
C.  wyłącznie środków ochrony osobistej,
D.  obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.

Zadanie 38.
Czynnikiem  predysponującym  do  rozwoju  szpitalnego  zapalenia
płuc jest:

A .  obecność sztucznych implantów,
B.  długotrwałe cewnikowanie,
C.  niedokwaśność soku żołądkowego,
D.  nadkwaśność soku żołądkowego.

Zadanie 39.
Izolację  w  Oddziale  Intensywnej  Terapii  (OIT)  bezwzględnie
należy zastosować wobec:

A . młodej  osoby  przyjętej  z  zakładu  pracy  z  nagłym
zatrzymaniem krążenia (NZK),

B . osoby  po  przeszczepie  wątroby  przyjętej  z  oddziału
chirurgicznego z powodu niewydolności krążenia,

C . pacjenta  przyjętego  z  domu  z  narastającym  obrzękiem
płuc,

D . pacjenta  przyjętego  z  domu  z  podejrzeniem  zawału
mięśnia sercowego.

Zadanie 40.
W  przygotowaniu  pacjenta  do  zabiegu  operacyjnego  zalecana  jest
kąpiel z zastosowaniem preparatu antyseptycznego zazwyczaj:

A .  w dobie poprzedzającej zabieg operacyjny,
B . 6-12  godzin  przed  zabiegiem  operacyjnym  oraz  rano  w

dniu operacji,
C . rano  w  dniu  poprzedzającym  operację  oraz  rano  w  dniu

operacji,
D.  rano w dniu operacji.

Zadanie 41.
Potencjalnie chorobotwórcze bakterie kolonizujące pochwę to:

A.  Streptococcus agalactiae,
B.  Lactobacillus spp.,
C.  Gronkowce koagulazo - ujemne,
D.  Bacteroides spp.



Zadanie 42.
Obecnie celem programów szczepień ochronnych jest:

A .  zapobieganie chorobom zakaźnym,
B.  eliminacja choroby zakaźnej,
C.  eradykacja choroby zakaźnej,
D . zapobieganie,  eliminacja  oraz  eradykacja  chorób

zakaźnych.

Zadanie 43.
Źródłem  zakażenia  może  być  organizm  ludzki  lub  zwierzęcy,  w
którym:

A.  są drobnoustroje chorobotwórcze,
B.  drobnoustroje chorobotwórcze rozmnażają się,
C . drobnoustroje  z  organizmu  dostają  się  do  środowiska,

gdzie mogą zakażać kolejne organizmy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 44.
D o wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania
i zwalczania zakażeń szpitalnych jest/są obowiązani:

A .  specjalista ds epidemiologii,
B .  pielęgniarka naczelna,
C.  komitet kontroli zakażeń szpitalnych,
D . kierownicy  szpitali  lub  podmiotów  leczniczych,  w  skład

których wchodzi szpital.

Zadanie 45.
Zakażenie oportunistyczne to zakażenie:

A . dwóch lub większej l iczby pacjentów tym samym szczepem
drobnoustroju w wyniku przeniesienia z jednego pacjenta
na drugiego,

B . przenoszone  z  ogniska  pierwotnego  do  innych  tkanek  i
narządów drogą krwi,

C . drobnoustrojami, które w warunkach zdrowia nie powodują
choroby, są chorobotwórcze tylko dla osób z niedoborami
odporności,

D . które  ma  miejsce  podczas  trwania  porodu  lub  po
porodzie.

Zadanie 46.
Optymalne  działania  przygotowawcze,  warunkujące  efekt
sterylizacji to:

A .  mycie i oczyszczanie z dezynfekcją wstępną,
B.  oczyszczanie i przeprowadzenie dezynfekcji właściwej,
C.  mycie właściwe i dezynfekcja właściwa,
D . oczyszczanie  z  dezynfekcją  wstępną  oraz  mycie  właściwe

i dezynfekcja właściwa.



Zadanie 47.
Grypę wywołują wirusy z rodziny:

A.  Togovirdae,
B.  Orthomyxovirdae,
C.  Retrovirdae,
D.  Herpesvirdae.

Zadanie 48.
Zasadniczym  elementem  każdego  standardu,  w  tym  standardu
higienicznego  są  kryteria,  czyli  mierniki,  które  stanowią
podstawę jego oceny. Są to kryteria:

A.  struktury i wyniku,
B.  struktury, procesu i wyniku,
C.  procesu, wyniku i wartościowania,
D.  struktury, rezultatu i doskonałości.

Zadanie 49.
N a  oddział  dziecięcy  przyjęto  dziecko  z  podejrzeniem  ospy
wietrznej. Jaki typ izolacji należy zastosować?

A.  izolacja kontaktowa,
B.  izolacja standardowa,
C.  izolacja powietrzno-pyłowa i kontaktowa,
D.  izolacja powietrzno-kropelkowa.

Zadanie 50.
System dezynfekcji fumigacyjnej składa się z:

A . myjni-dezynfektorów  posiadających  metodę  dezynfekcji
termiczną i termiczno-chemiczną,

B . urządzenia wytwarzającego aerozol,  gaz lub suchą mgłę i
preparatu bójczego,

C.  powierzchni o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych,
D.  odpowiedzi A, B i C.

Zadanie 51.
Niektóre  bakterie  uropatogenne  wytwarzają  ureazę  -  enzym
rozkładający mocznik do amoniaku, który może uszkadzać komórki
nabłonkowe a ponadto doprowadzać do alkalizacji moczu. Które z
poniżej wymienionych należy do nich zaliczyć?

A.  Staphylococcus spp.,
B.  Escherichia coli,
C .  szczepy z rodzaju Klebsiella,
D.  Corynebacterium urealyticum.



Zadanie 52.
W  ciężkich,  zagrażających  życiu  infekcjach  najważniejsze  w
otrzymaniu wyniku badania mikrobiologicznego jest:

A .  szybkość otrzymania wyniku,
B.  wykonanie badania kilkoma metodami,
C.  potwierdzenie wyniku dodatkowo w innym laboratorium,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 53.
Sytuacja  prawna  wprowadzona  na  danym  obszarze  w  związku  z
ryzykiem  wystąpienia  epidemii  w  celu  podjęcia  określonych  w
ustawie działań zapobiegawczych, to:

A .  stan epidemii,
B.  stan zagrożenia epidemicznego,
C.  nadzór epidemiologiczny,
D.  nadzór sanitarny.

Zadanie 54.
Monitorowanie  oddziału  po  wygaszeniu  ogniska  epidemicznego
polega na:

A.  wykonywaniu okresowych badań środowiskowych,
B . analizie  zakażeń  w  oddziale  za  miesiąc  poprzedzający

wystąpienie ogniska,
C.  wykonywaniu okresowych badań u personelu,
D . kontroli  aktualnej  sytuacji  w  oddziale  ze  zwróceniem

uwagi na zalecone zasady postępowania.

Zadanie 55.
Przyczynami oporu wobec zmian jest:

A .  duża pewność siebie,
B.  niepewność i obawy przed poniesieniem osobistej straty,
C.  precyzyjnie określony cel działania,
D.  posiadanie doświadczenia zawodowego.

Zadanie 56.
Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w
celu  zapobieżenia  szerzeniu  się  chorób  szczególnie
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

A .  izolacja,
B.  kohortacja,
C.  kwarantanna,
D.  nadzór epidemiologiczny.



Zadanie 57.
Obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby chore na:

A.  ospę wietrzną,
B.  odrę,
C.  gruźlicę w okresie prątkowania,
D.  różyczkę.

Zadanie 58.
Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z  chorymi na ospę
prawdziwą,  podlegają  obowiązkowej  kwarantannie  lub  nadzorowi
epidemiologicznemu, przez okres NIE dłuższy niż:

A .  10 dni,
B.  5 dni,
C.  21 dni,
D.  2 dni.

Zadanie 59.
Wyłącznym, naturalnym rezerwuarem meningokoków jest:

A .  gleba,
B.  zwierzę domowe,
C.  człowiek,
D.  naturalne środowisko wodne.

Zadanie 60.
Zakażenia w kardiochirurgii związane są głównie z:

A .  istniejącym zakażeniem w sąsiadujących tkankach,
B.  wszczepieniem ciała obcego,
C.  angioplastyką,
D.  wszystkimi powyższymi.

Zadanie 61.
Monitorowanie,  to  ciągłe  zbieranie  i  analiza  danych
epidemiologicznych o:

A.  określonej chorobie,
B.  grupie chorób,
C . wszystkich  zdarzeniach  zdrowotnych  mających  znaczenie

dla występowania i szerzenia się chorób w populacji,
D . wszystkich wyżej wymienionych przypadkach w celu oceny

sytuacji epidemiologicznej.

Zadanie 62.
Najwyższym ryzykiem zakażenia obarczone jest  założenie cewnika
centralnego do żyły:

A.  szyjnej wewnętrznej,
B.  głównej górnej,
C.  podobojczykowej,
D.  udowej.



Zadanie 63.
Dokumentacja  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest przechowywana przez okres:

A.  5 lat,
B.  10 lat,
C.  20 lat,
D.  50 lat.

Zadanie 64.
Najważniejszym czynnikiem w efektywnym nadzorze nad zakażeniami
jest:

A . codzienny  kontakt  członków  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych z personelem oddziałów,

B . organizowanie  zebrań  komitetu  kontroli  zakażeń
szpitalnych raz na kwartał,

C . organizowanie  zebrań  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych jeden raz w tygodniu,

D . raportowanie  zarejestrowanych  zakażeń  i  patogenów
alarmowych.

Zadanie 65.
Opracowywanie  i  aktualizacja  standardów  farmakoprofilaktyki  i
farmakoterapii  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  w  szpitalu  należy  do
zadań:

A.  pielęgniarki, położnej epidemiologicznej,
B.  zespołu kontroli zakażeń zakładowych,
C.  komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 66.
Wirus  varicella-zoster  wywołuje  półpasiec.  Zakaźność  tych
chorych jest:

A .  żadna, gdyż jest to inna postać wysypki niezakaźnej,
B.  do ok. tygodnia po wystąpieniu wysypki,
C.  do 1 miesięca po wystąpieniu wysypki,
D.  do końca życia taka sama.



Zadanie 67.
Kontrola higieny rąk w szpitalu powinna obejmować:

A . wyłącznie  kontrolę  przygotowania  rąk  do  pracy  oraz
kontrolę techniki mycia i dezynfekcji rąk,

B . wyłącznie  zużycie  preparatów  do  higienicznej
dezynfekcji rąk oraz kontrolę techniki mycia rąk,

C . stałe  monitorowanie  tylko  częstości  higienicznego  mycia
i  higienicznej  dezynfekcji  rąk  na  stanowisku  pracy
przez  prowadzenie  obserwacji  za  pomocą  kamer  przy
umywalkach,

D . kontrolę  stanu  skóry  rąk,  przygotowania  rąk  do  pracy,
techniki  higienicznego  mycia  i  dezynfekcji  rąk  oraz
monitorowanie częstości mycia i dezynfekcji rąk.

Zadanie 68.
Najważniejszym czynnikiem ryzyka występowania zakażeń u chorych
onkologicznych jest:

A .  neutropenia,
B.  uszkodzenie skóry i błon śluzowych,
C.  ucisk guza na otaczające tkanki,
D.  czynniki osobnicze, np. wiek, wyniszczenie.

Zadanie 69.
Powstawanie biofilmu w zakażeniach odcewnikowych jest złożonym
i wielostopniowym procesem. Pierwsza jego faza to:

A.  nieodwracalna adhezja,
B.  fagocytoza,
C.  rozwój macierzy,
D.  faza dojrzewania.

Zadanie 70.
Nieprawidłowy  sposób  postępowania  u  chorego  przed  zabiegiem
operacyjnym to:

A.  kąpiel antyseptyczna wieczorem i rano przed zabiegiem,
B.  identyfikacja i leczenie infekcji przed zabiegiem,
C.  rutynowe golenie owłosienia,
D.  krótki okres hospitalizacji przed zabiegiem.



Zadanie 71.
Wymagania  dla  materiałów  włókienniczych  przeznaczonych  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia  ze  względu  na  spełniane  przez
nie funkcje dotyczą tych samych parametrów:

A . odporności na przenikanie mikroorganizmów na sucho i na
mokro,

B . braku  cząstek  zanieczyszczających  materiał,  które  mogą
być uwolnione w wyniku działania mechanicznego,

C.  odporności na przesiąkanie cieczy,
D.  wymienionych w punktach A, B, i C.

Zadanie 72.
Kontrola  wewnętrzna  w  obszarze  realizacji  działań
zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  jest
prowadzona okresowo, nie rzadziej niż:

A .  co 1 miesiąc,
B.  co 3 miesiące,
C.  co 6 miesięcy,
D.  co 12 miesięcy.

Zadanie 73.
Czas, jaki upływa od momentu zakażenia organizmu człowieka do
wystąpienia pierwszych klinicznych objawów choroby to:

A.  okres inkubacji,
B.  nosicielstwo,
C.  okres zakaźności,
D.  nadkażenie.

Zadanie 74.
Przecięcie  drogi  szerzenia  się  zakażeń  przez  przenosicieli
polega  na  zastosowaniu  zabiegów  dezynsekcji,  w  przypadku  gdy
przenosicielami są:

A.  gryzonie,
B.  szczury,
C.  ptaki,
D.  stawonogi.

Zadanie 75.
Istotnym  elementem  antybiotykoterapii  celowanej  jest  przede
wszystkim wartość MIC, która określa:

A.  maksymalne stężenie hamujące,
B.  czas leczenia,
C.  najmniejsze stężenie bakteriobójcze,
D.  najmniejsze stężenie hamujące.



Zadanie 76.
U  chorych  leczonych  w  oddziałach  intensywnej  terapii  najwyższe
jest ryzyko wystąpienia:

A.  szpitalnego zapalenia płuc,
B.  zakażenia miejsca operowanego,
C.  sepsy,
D.  zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Zadanie 77.
Głównym  czynnikiem  sprzyjającym  późnemu  pooperacyjnemu
zapaleniu płuc wywołanemu przez pałeczki Pseudomonas aeruginosa
u chorych sztucznie wentylowanych jest:

A . kolonizacja  drobnoustrojami  aparatury  do  sztucznej
wentylacji (nawilżacze, nebulizatory),

B . leczenie  chorych  antybiotykami  o  szerokim  spektrum
działania, kortykoterapia,

C . aspiracja  własnych  drobnoustrojów  bytujących  w
nosogardzieli i jamie ustnej,

D . występowanie zmian chorobowych w obrębie dłoni u osób,
które  odsysają  wydzielinę  z  drzewa  oskrzelowego
chorego.

Zadanie 78.
W  trakcie  dochodzenia  epidemiologicznego  wykonuje  się  badania
mikrobiologiczne w celu:

A.  doboru właściwych antybiotyków do terapii empirycznej,
B.  doboru właściwych antybiotyków do terapii celowanej,
C.  doboru preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni,
D . określenia  źródła  zakażeń  i  wykrycia  dróg  szerzenia  się

szczepów.

Zadanie 79.
W zakażeniach latentnych, namnażanie wirusa jest zatrzymane na
pewnym  etapie  cyklu  replikacji.  Przykładem  tej  postaci
zakażenia są:

A.  wirusy ospy wietrznej i półpaśca,
B.  retrowirusy,
C.  wirusy różyczki i odry,
D.  wirusy zapalenia wątroby typu B i C.

Zadanie 80.
Przeniesienie  wirusa  HIV  z  matki  na  dziecko,  tzw.  zakażenie
okołoporodowe występuje w czasie:

A .  badania ginekologicznego,
B.  przechodzenia płodu przez kanał rodny,
C.  po urodzeniu noworodka,
D.  pierwszego miesiąca życia noworodka.



Zadanie 81.
Nieswoista  profilaktyka  zakażeń  krwiopochodnych  polega  między
innymi na:

A . myciu  i  dezynfekcji  rąk,  używaniu  odzieży  ochronnej
oraz rękawic medycznych,

B . badaniu  obecności  antygenu  HBs  u  pacjenta  przed
wykonaniem  u  niego  zabiegów  obarczonych  ryzykiem
ekspozycji na materiał zakaźny i potencjalnie zakaźny,

C . podaniu  szczepionki  przeciw  wirusowemu  zapaleniu
wątroby typu B,

D . podaniu  swoistej  immunoglobuliny  przeciw  wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B.

Zadanie 82.
Lekarskim  badaniem  kwalifikacyjnym  w  celu  wykluczenia
przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego poprzedzone
jest wykonanie szczepienia:

A.  tylko obowiązkowego,
B.  tylko zalecanego,
C . obowiązkowego,  a  tylko  w  niektórych  przypadkach

zalecanego,
D.  zarówno obowiązkowego jak i zalecanego.

Zadanie 83.
Szczepionki służące do przeprowadzania obowiązkowych szczepień
ochronnych zakupuje:

A.  osoba poddająca się szczepieniu,
B . kierownik  zakładu  opieki  zdrowotnej  z  budżetu

jednostki,
C . minister właściwy do spraw zdrowia zgodnie z przepisami

o zamówieniach publicznych,
D.  świadczeniodawca ze środków publicznych.

Zadanie 84.
Wskaż,  jakie  drobnoustroje  odpowiedzialne  są  za  zakażenia  u
pacjentów w oddziale intensywnej terapii:

A .  drobnoustroje pochodzące ze środowiska szpitalnego,
B.  własna flora pacjenta,
C.  drobnoustroje pochodzące od innych pacjentów,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 85.
Listeria monocytogenes wykazuje tropizm do:

A.  komórek płodu, łożyska i ośrodkowego układu nerwowego,
B.  komórek układu naczyniowego,
C.  komórek układu moczowego,
D.  komórek układu pokarmowego.

Zadanie 86.
W diagnostyce zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stosowane są
badania:

A.  ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  posiew płynu mózgowo-rdzeniowego,
C.  posiew krwi,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 87.
Miejsca  najczęściej  ulegające  zakażeniu  u  noworodków
donoszonych to:

A.  miejsca związane z nakłuwaniem i kaniulacją naczyń,
B.  skóra, błona śluzowa jamy ustnej, spojówki i pępek,
C.  płuca, jelita i pępek,
D.  skóra, jelita i kości.

Zadanie 88.
Koszty świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z leczeniem
niepożądanych odczynów poszczepiennych osób NIEPOSIADAJĄCYCH
uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, są finansowane:

A.  z Narodowego Funduszu Zdrowia,
B . z  budżetu  państwa  z  części,  której  dysponentem  jest

minister właściwy do spraw zdrowia,
C . przez  zakład  opieki  zdrowotnej,  w  której  udzielono

świadczeń  zdrowotnych  w  związku  z  leczeniem
niepożądanych odczynów poszczepiennych,

D . przez  osobę,  u  której  wystąpił  niepożądany  odczyn
poszczepienny.

Zadanie 89.
Najliczniejsza  grupa  immunoglobulin  występująca  przede
wszystkim  w  wydzielinach  surowiczych  i  śluzowo  -  surowiczych
takich  jak  łzy,  pot,  wydzielina  dróg  oddechowych,  należy  do
przeciwciał klasy:

A.  IgA,
B.  IgG,
C.  IgM,
D.  IgE.



Zadanie 90.
Minister  Zdrowia  powołał  do  wydawania  certyfikatu
akredytacyjnego dla szpitali:

A .  Centrum Monitorowania Jakości,
B.  Radę,
C.  Pełnomocnika ds. Akredytacji,
D.  Specjalistę Krajowego.

Zadanie 91.
Który czynnik ryzyka NIE obejmuje wirusowego zapalenia wątroby
typu B,C,D?

A.  dożylne stosowanie narkotyków,
B.  ekspozycje na krew i produkty krwiopochodne,
C.  kontakty seksualne,
D.  zły stan higieny.

Zadanie 92.
Postępowanie  w  przypadku  wystąpienia  ogniska  epidemicznego
wymaga  przestrzegania  zasad  ograniczających  ryzyko
przeniesienia  zakażenia.  Zalecana  metoda  izolacji  pacjenta  z
objawami zakażenia skóry wywołanego przez Staphylococcus aureus
MRSA powinna uwzględniać:

A.  tylko kropelkową drogę przenoszenia zakażenia,
B . przede  wszystkim  kontaktową  drogę  przenoszenia

zakażenia,
C.  tylko powietrzno - pyłową drogę przenoszenia zakażenia,
D . tylko  powietrzno  -  kropelkową  drogę  przenoszenia

zakażenia.

Zadanie 93.
Ekspozycja to:

A . występowanie zachorowań na daną chorobę wśród ludności
n a  określonym  terenie  w  liczbie  utrzymującej  s ię  przez
wiele lat na podobnym poziomie,

B . narażenie  lub  czas  narażenia  na  wszelkie  czynniki  o
domniemanym lub pewnym działaniu szkodliwym na ustrój
człowieka,

C . wystąpienie zachorowań na daną chorobę pochodzących z
jednego  źródła  wśród  ludności  na  określonym  terenie,  w
określonym  czasie,  w  liczbie  wyraźnie  większej  niż  w
poprzednich latach,

D . przypuszczalny  mechanizm,  za  pomocą  którego  czynnik
etiologiczny powoduje wystąpienie choroby.



Zadanie 94.
W  celu  wykrycia  zapalenia  cewki  moczowej  o  etiologii  Chlamydia
trachomatis u pacjentki, najlepiej wykonać:

A.  badanie ogólne moczu,
B.  bakteriologiczne badanie moczu,
C . badanie  wydzieliny  z  szyjki  macicy  oraz  tylnego

sklepienia pochwy,
D . badanie  materiału  pobranego  w  wyniku  biopsji  z  szyjki

macicy.

Zadanie 95.
Do zakażenia rotawirusem dochodzi głównie drogą:

A.  powietrzno-pyłową,
B.  fekalno-oralną,
C.  powietrzno-kropelkową,
D.  krwi.

Zadanie 96.
Krwiopochodną,  uogólnioną  postacią  gruźlicy  pierwotnej,  często
o przebiegu ostrym i gwałtownym jest gruźlica:

A.  kości i stawów,
B.  przewodu pokarmowego,
C.  układu moczowego,
D.  prosówkowa,

Zadanie 97.
Powtórne  zachorowanie  na  chorobę  wirusową,  wywołaną  przez
varicella- zoster, jest:

A . zupełnie  niemożliwe  z  uwagi  na  stały  poziom
przeciwciał,

B . możliwe,  gdy  zakażenie  VZV  ma  charakter  utajony  i  w
czasie immunosupresji jatrogennej,

C . możliwe,  w  czasie  osłabienia  odporności  np.  w  chorobie
nowotworowej,

D.  prawidłowe odp. B i C.

Zadanie 98.
Systematyczne zbieranie i analiza danych na temat zakażeń, a na
ich podstawie wydawanie odpowiednich zaleceń i informacji przez
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych to:

A.  obserwacja,
B.  raportowanie danych dyrektorowi,
C.  gromadzenie danych,
D.  nadzór nad zakażeniami.



Zadanie 99.
Działanie  bakteriostatyczne  preparatu  dezynfekcyjnego,  to  jego
zdolność do:

A . redukowania  l iczby  zdolnych  do  życia  komórek
bakteryjnych  odpowiednich  organizmów  testowych  w
określonych warunkach,

B.  hamowania wzrostu bakterii,
C . redukowania  l iczby  spor  odpowiednich  organizmów

testowych w określonych warunkach,
D . redukowania  l iczby  zdolnych  do  życia  wegetatywnych

komórek  prątków  odpowiednich  organizmów  testowych  w
określonych warunkach.

Zadanie 100.
Wtórne zapalenie otrzewnej rozwija się:

A .  bez wyraźnego źródła zakażenia,
B . w  wyniku  masowego  przedostania  się  drobnoustrojów  z

jelita lub dróg moczowo-płciowych do jamy otrzewnej,
C.  po antybiotykoterapii,
D.  w wyniku zakażenia rotawirusem.

Zadanie 101.
D o  materiałów  potencjalnie  zakaźnych  w  przypadku  ekspozycji
zawodowej NIE zaliczamy:

A.  płynu owodniowego,
B.  potu,
C.  płynu otrzewnowego,
D.  płynu mózgowo-rdzeniowego.

Zadanie 102.
Aktinomykoza  (promienica)  może  najczęściej  przebiegać  w
postaci:

A .  szyjno - twarzowej,
B.  jelitowej,
C.  płucnej,
D.  układowej.



Zadanie 103.
Osoba  zakażona  HIV  lub  chora  na  AIDS  może  zastrzec  dane
umożliwiające  je j  identyfikację.  W  takim  przypadku  zgłoszenie
lub rejestr zawierają:

A . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

B . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  PESEL,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

C . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

D . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  datę  urodzenia,
płeć,  adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne
zakażenia lub choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia.

Zadanie 104.
Zgodnie  z  definicją  klas  czystości  pola  operacyjnego,  Klasa  I I I
(skażone) określa:

A . ranę  operacyjną,  w  której  nie  dochodzi  do  styczności  ze
zmianami zapalnymi oraz do otwarcia układu oddechowego,
pokarmowego, płciowego, moczowego,

B . ranę  operacyjną,  w  której  dochodzi  do  otwarcia  układu
oddechowego,  pokarmowego,  płciowego,  moczowego  w
stopniu kontrolowanym, bez nadmiernego skontaminowania
pola operacyjnego,

C . otwarte,  świeże  rany  powypadkowe,  operacje  bez
zachowania  zasad  sterylności  (np.  otwarty  masaż  serca)
lub  ze  znacznym  wyciekiem  treści  z  przewodu
pokarmowego,  oraz  w  przypadku,  gdy  dochodzi  do
styczności z ostrymi, nieropnymi zmianami zapalnymi,

D . stare  rany  pourazowe  z  martwymi  fragmentami  tkanek,
oraz  gdy  dochodzi  do  styczności  z  aktywnym  stanem
zapalnym lub perforacją jelit.

Zadanie 105.
W  profilaktyce  i  eradykacji  chorób  zakaźnych  na  świecie
największe znaczenie mają:

A.  eliminacja chorych zwierząt,
B.  chemioprofilaktyka po ekspozycji na wirusy,
C.  ogólnoświatowe akcje deratyzacyjne,
D.  szczepienia ochronne.



Zadanie 106.
W  dezynfekcji  maszynowej  wyrobów  medycznych  program  z
dezynfekcją termiczną przeprowadzany jest w temperaturze:

A.  45-50˚C,
B.  60-65˚C
C.  93-95˚C
D.  95-100˚C

Zadanie 107.
Zakażenie wirusem odry i świnki szerzy się głównie drogą:

A.  fekalno-oralną,
B.  kontaktów płciowych,
C.  kropelkową,
D.  przeniesienia za pośrednictwem wektora, np. komara.

Zadanie 108.
Szczyt epidemii to:

A . pojedyncze zachorowania występujące w okresie wygasania
epidemii,

B . formalne  uznanie  określonego  terenu  za  teren  objęty
epidemią,

C.  epidemia pochodząca z jednego źródła zakażenia,
D . okres wystąpienia najwyższej  l iczby zachorowań w czasie

epidemii.

Zadanie 109.
Ryzyko uogólnionego zakażenia spowodowanego przez grzyby rośnie
wraz z szerokim stosowaniem:

A.  antybiotykoterapii,
B.  leków immunosupresyjnych,
C.  żywienia pozajelitowego,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 110.
Jakie  są  źródła  drobnoustrojów  wywołujących  zapalenie  płuc  u
pacjentów wentylowanych sztucznie?

A.  personel medyczny (ręce),
B . respirator  (nawilżacz,  połączenia  rurowe,  pułapki

wodne),
C.  jama ustna, żołądek (sonda nosowa żołądkowa),
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 111.
Streptococcus  pygenes,  który  jest  częstym  czynnikiem
etiologicznym zakażeń u człowieka należy do grupy:

A.  paciorkowców alfa- hemolizujących,
B.  paciorkowców beta- hemolizujących,
C.  paciorkowców gamma- hemolizujących,
D.  paciorkowców delta- hemolizujących.

Zadanie 112.
CDC  (Center  for  Disease  Control  and  Prevention)  zaliczyło  do
chorób wskaźnikowych dla AIDS:

A.  gruźlicę,
B.  biegunki rotawirusowe,
C.  zakażenia meningokokowe,
D.  ospę wietrzną.

Zadanie 113.
Rozsiew  patogenów  z  rany  oparzeniowej  ( z  ogniska  pierwotnego)
zależny jest od:

A.  głębokości i rozległości rany,
B.  czynnika infekcyjnego,
C.  ładunku patogenu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 114.
D o  zakażenia  wirusem  ospy  wietrznej  (wrota  zakażenia  varicella
- zoster) dochodzi najczęściej poprzez:

A.  drogę pokarmową,
B.  układ oddechowy,
C.  kontakt płciowy,
D.  naruszenie ciągłości tkanek.

Zadanie 115.
Makroekonomiczna analiza kosztów zakażeń szpitalnych uwzględnia
koszty:

A.  tylko pacjenta,
B.  tylko świadczeniodawcy (szpitala),
C.  płatnika (NFZ),
D.  z perspektywy całego społeczeństwa.



Zadanie 116.
Dokumentację  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń  i  chorób  zakaźnych  prowadzoną  w  postaci  pisemnej  lub
elektronicznej  uważa  się  za  zabezpieczoną  przed  uszkodzeniem,
jeżeli są spełnione warunki:

A . zapewniona  jest  dostępność  wyłącznie  dla  osób
uprawnionych,

B . jest  chroniona przed  przypadkowym lub  nieuprawnionym
zniszczeniem,

C . s ą  zastosowane  metody  i  środki  ochrony  dokumentacji,
których  skuteczność  w  czasie  ich  zastosowania  jest
powszechnie uznawana,

D.  łącznie wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 117.
W  celu  profilaktyki  zakażeń,  w  trakcie  zabiegu  operacyjnego
należy:

A . podawać  antybiotyk  w  czasie  zabiegu  i  po  jego
zakończeniu do wypisu ze szpitala,

B . przestrzegać  obowiązujących  zasad  aseptyki  i
antyseptyki,

C.  zmieniać co godzinę rękawice chirurgiczne,
D . stosować  w  trakcie  trwania  zabiegu  operacyjnego  lampy

bakteriobójcze.

Zadanie 118.
Które  z  określeń  najlepiej  charakteryzuje  enterokrwotoczne
serotypy Escherichia coli - EHEC?

A.  wywołują objawy podobne do czerwonki bakteryjnej,
B.  są odpowiedzialne za biegunki podróżnych,
C . produkują  toksynę  podobną  do  toksyny  Shigella,  są

przyczyną  krwawych  biegunek,  krwotocznego  zapalenia
jel ita  grubego  oraz  zespołu  hemolityczno  -
mocznicowego,

D . s ą  przyczyną  biegunek  związanych  z  nieokreślonymi
czynnikami przylegania i agregacji.

Zadanie 119.
Wsad wzorcowy sterylizatora to:

A . przedmioty,  które  będą  lub  były  sterylizowane  w  jednym
cyklu sterylizacji,

B . ładunek  reprezentujący  najtrudniejszą  kombinację
wyrobów przeznaczonych do sterylizacji,

C . ładunek reprezentujący najczęściej stosowaną kombinację
wyrobów przeznaczonych do sterylizacji,

D . przedmioty,  które  były  sterylizowane  w  pierwszym  cyklu
sterylizacji danego dnia.



Zadanie 120.
Badanie przesiewowe to badanie epidemiologiczne:

A . w którym pomiary narażenia są dokonywane po wystąpieniu
zachorowań,

B . przeprowadzone w krótkim okresie czasowym pozwalającym
n a  określenie  w  populacji  proporcji  osób  posiadających
cechę będącą przedmiotem badania,

C . osób  bezobjawowych  w  celu  sklasyfikowania  ich  jako
zagrożonych  lub  niezagrożonych  wystąpieniem  choroby,
która jest przedmiotem tego badania,

D . w  którym  dokonywany  jest  opis  lub  analiza  cech  lub
zdarzeń  w  populacji  bez  ingerencji  badacza  w  przedmiot
badania.

Zadanie 121.
W rozpoznaniu czynnego zakażenia CMV zasadnicze znaczenie mają:

A.  badania serologiczne jedynie przeciwciał klasy IgG,
B.  badania serologiczne przeciwciał klasy IgM, IgG,
C.  hodowla wirusa,
D.  odczyn Paula- Bunnela-Dawidsona.

Zadanie 122.
Wąglik  jest  chorobą  zakaźną,  która  najczęściej  przebiega  w
postaci:

A .  płucnej,
B.  bakteriemii i zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych,
C.  skórnej,
D.  jelitowej.

Zadanie 123.
W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  podczas  kontroli
wewnętrznej  w  obszarze  realizacji  działań  zapobiegających
szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych,  powtórną  kontrolę
przeprowadza się nie później niż w terminie:

A.  1 miesiąca od daty przekazania raportu,
B.  3 miesięcy od dnia przekazania raportu,
C.  1 miesiąca od daty przeprowadzenia kontroli,
D.  6 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli.

Zadanie 124.
Szczepy HLAR to:

A.  gronkowce oporne na metycylinę,
B.  enterokoki oporne na wysokie stężenie aminoglikozydów,
C.  pałeczki oporne na cefalosporyny,
D.  enterokoki oporne na wankomycynę.



Zadanie 125.
W  przypadku  szpitali  raport  z  kontroli  wewnętrznej  w  obszarze
realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i
chorób zakaźnych jest przekazywany:

A . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez pielęgniarkę epidemiologiczną,

B . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez  przewodniczącego  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych,

C . naczelnej  pielęgniarce  po  podpisaniu  przez  pielęgniarkę
epidemiologiczną,

D . przewodniczącemu  zespołu  kontroli  zakażeń  szpitalnych
po podpisaniu przez pielęgniarkę epidemiologiczną.

Zadanie 126.
Przyjęte  w  formie  pisemnej  oświadczenie  dotyczące  z  góry
ustalonych  reguł,  czynności  i  warunków,  które  są  mierzalne,
możliwe  do  osiągnięcia  w  kontroli  zakażeń  oraz  sankcjonowane
przez osobę cieszącą się autorytetem to:

A.  instrukcje,
B.  procedury,
C.  wytyczne,
D.  standardy.

Zadanie 127.
Uodpornienie bierno-czynne polega na podaniu:

A . immunoglobuliny,  która  wyprodukowana  jest  z  osocza
wielu  dawców  i  posiada  przeciwciała  ukierunkowane
przeciw  najbardziej  popularnym  infekcjom  na  terenie,
skąd pochodzą dawcy,

B . immunoglobuliny  swoistej  wyprodukowanej  z  osocza
specjalnie  dobranych,  uodpornionych  dawców  lub  od
hiperimmunizowanych osób,

C . jednoczesnym podaniu szczepionki i immunoglobuliny, co
cechuje  powstaniem  odporności  niemal  natychmiast  po
podaniu immunoglobuliny i utrzymywaniem się przez długi
okres,

D . masowym  szczepionki  oraz  przecięciu  dróg  szerzenia
biologicznych czynników chorobotwórczych.

Zadanie 128.
Większość zakażeń miejsca operowanego to zakażenia:

A.  powierzchowne,
B.  głębokie,
C.  narządów,
D.  jam ciała.



Zadanie 129.
Zabiegi  przeciwepidemiczne  mają  na  celu  zapobieganie  i
zwalczanie  chorób  zakaźnych  w  drodze  przerwania  procesu
epidemicznego poprzez:

A.  likwidację źródła zakażenia,
B.  przecięcie dróg szerzenia zachorowań,
C . uodpornienie  (albo  wzmocnienie  odporności  osób

narażonych na zakażenie),
D.  uwzględnienie wszystkich w/w działań.

Zadanie 130.
W  przypadku  zastosowania  obowiązkowej  hospitalizacji,  izolacji
lub  kwarantanny,  obowiązek  powiadomienia  rodziny  lub  osoby
wskazanej  przez  osobę  poddaną  obowiązkowej  hospitalizacji,
izolacji  lub  kwarantannie  o  zastosowaniu  tego  środka  spoczywa
na:

A . kierowniku  jednostki,  w  której  wykonywana  jest
obowiązkowa hospitalizacja, izolacja lub kwarantanna,

B . pielęgniarce  epidemiologicznej  zatrudnionej  w
zakładzie,  w  którym  zastosowano  wymienione  środki
zaradcze,

C.  kierowniku zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D . przedstawicielu  służby,  który  dopomógł  w  wykonaniu

obowiązku  hospitalizacji,  izolacji  lub  kwarantanny
osoby (np. policja).

Zadanie 131.
N a  podstawie  rozporządzenia  nr  851/2004  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  z  dnia  21  kwietnia  2004r.  powołano
Europejskie  Centrum  Zapobiegania  i  Kontroli  Chorób  (ECDC),
którego  jednym  z  kluczowych  zadań  jest  zwiększenie  ochrony
przed chorobami zakaźnymi oraz działania na rzecz wzmocnienia i
rozwoju  nadzoru  epidemiologicznego.  Centrum  oficjalnie
rozpoczęło swoją działalność:

A.  20 maja 2004 r.,
B.  20 maja 2005 r.,
C.  20 maja 2006 r.,
D.  dotychczas nie rozpoczęło działalności.



Zadanie 132.
Pakiet reprezentatywny w cyklu sterylizacyjnym to:

A . pakiet  zawierający  tylko  testy  chemiczne  lub
biologiczne  umieszczony  w  dowolnym  miejscu
sterylizatora,

B . pakiet  zawierający  najcięższy  zestaw  materiałów
sterylizacyjnych umieszczony w kącie sterylizatora,

C . pakiet  zawierający  zestaw  określonych  materiałów
sterylizacyjnych  w  danym  cyklu,  który  stanowi
najtrudniejsze  warunki  dla  penetracji  czynnika
sterylizującego,

D . pakiet  zawierający  zestaw  określonych  materiałów
sterylizacyjnych w danym cyklu,  umieszczony w komorze
sterylizatora w miejscu o utrudnionym dostępie czynnika
sterylizującego.

Zadanie 133.
Zaraźliwość jest:

A . t o  zdolność  zarazka  do  inwazji  i  wytwarzania  odczynu
infekcyjnego u osoby wrażliwej,

B . jest  miarą  ciężkości  choroby  i  może  być  znacznie
zróżnicowana,

C . jest  dawką  czynnika  zakaźnego  potrzebną  do  wywołania
zakażenia,

D . t o  i lość  czynnika  zakaźnego  potrzebna  do  przeniesienia
zakażenia.

Zadanie 134.
Metoda PCR stosowana jest:

A .  w diagnostyce klinicznej,
B.  w wykrywaniu genów oporności bakterii na leki,
C.  w typowaniu genetycznym drobnoustrojów,
D.  we wszystkich wymienionych.



Zadanie 135.
Programy nadzoru epidemiologicznego mogą być zaklasyfikowane w
czterech  ogólnych  kategoriach:  nadzór  bierny,  czynny,  nadzór
wybiórczy  oraz  specjalne  systemy  nadzoru.  Nadzór  wybiórczy
polega na:

A . dokonywaniu  rejestracji  przypadków  zdarzeń  względnie
częstych  w  sposób  możliwie  kompletny,  jedynie  w
wybranych  jednostkach  (szpitale,  poradnie,  gabinety
lekarskie),

B . wypełnianiu  kart  lub  formularzy  zgłoszenia  stanu
podlegającego rejestracji,

C . dokonywaniu  analizy  uczestnictwa  w  niektórych
programach zdrowia publicznego (np. eradykacji odry),

D . zgłaszaniu  raportów  o  całkowitej  l iczbie  przypadków
wysyłanych  tylko  w  sytuacji  podejrzenia  wybuchu
epidemii.



PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
TEST NR 151613
GRUPA 1
Zadanie 1.
Nadzór  nad  zakażeniami  składa  się  z  następujących  kluczowych
etapów:

A . zbieraniu,  weryfikowaniu,  zestawianiu  danych,
analizowaniu,  interpretowaniu  danych,  przekazywaniu
danych osobom mającym wpływ na sposób postępowania,

B.  zbieraniu i analizowaniu danych,
C . zbieraniu danych i przekazywaniu danych osobom mającym

wpływ na sposób postępowania,
D . zbieraniu,  zestawianiu  danych,  analizowaniu,

interpretowaniu danych.

Zadanie 2.
W  przypadku,  gdy  doszło  do  kontaktu  materiału  zakaźnego  lub
potencjalnie zakaźnego ze śluzówkami należy niezwłocznie:

A . kilkakrotnie  przepłukać  błony  śluzowe  i  spojówki  wodą
lub 0,9% NaCl,

B . przepłukać  błony  śluzowe  i  spojówki  wodą,  a  następnie
preparatem antyseptycznym,

C . przepłukać  błony  śluzowe  i  spojówki  0,9%  NaCl,  a
następnie preparatem antyseptycznym,

D . przepłukać błony śluzowe i  spojówki  preparatem z  grupy
antyseptyków.

Zadanie 3.
Pałeczki  z  rodzaju  Salmonella  są  jedną  z  głównych  przyczyn
zatruć  pokarmowych  oraz  biegunek  u  dzieci.  Objawy  chorobowe
występują w następującym okresie od zakażenia:

A.  od 1 do 2 godzin,
B.  od 3 do 5 godzin,
C.  od 8 do 24 godzin,
D.  od 48 do 72 godzin.

Zadanie 4.
Powtórne  zachorowanie  na  chorobę  wirusową,  wywołaną  przez
varicella- zoster, jest:

A . zupełnie  niemożliwe  z  uwagi  na  stały  poziom
przeciwciał,

B . możliwe,  gdy  zakażenie  VZV  ma  charakter  utajony  i  w
czasie immunosupresji jatrogennej,

C . możliwe,  w  czasie  osłabienia  odporności  np.  w  chorobie
nowotworowej,

D.  prawidłowe odp. B i C.



Zadanie 5.
Do zakażenia rotawirusem dochodzi głównie drogą:

A.  powietrzno-pyłową,
B.  fekalno-oralną,
C.  powietrzno-kropelkową,
D.  krwi.

Zadanie 6.
N a możliwość wystąpienia zakażenia podczas ekspozycji zawodowej
pielęgniarki, położnej wpływa/ją:

A.  rodzaj ekspozycji,
B.  głębokość rany,
C.  poziom wiremii u osoby będącej źródłem ekspozycji,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 7.
Drobnoustroje  mogą  przedostawać  się  na  powierzchnię  cewnika
naczyniowego w następujących sytuacjach:

A . w  kontakcie  cewnika  z  f lorą  skórną  pacjenta,  obecną  w
miejscu wkłucia cewnika,

B . drogą  hematogenną  poprzez  osiadanie  na  powierzchni
cewnika drobnoustrojów obecnych w łożysku naczyniowym,

C.  w czasie obsługi linii infuzyjnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 8.
Sformułowanie  "Czy  odczuwa  Pan  ból  po  prawej  stronie?"  jest
pytaniem:

A.  otwartym,
B.  zamkniętym,
C.  naprowadzającym,
D.  medycznym.

Zadanie 9.
Które  z  określeń  najlepiej  charakteryzuje  enterokrwotoczne
serotypy Escherichia coli - EHEC?

A.  wywołują objawy podobne do czerwonki bakteryjnej,
B.  są odpowiedzialne za biegunki podróżnych,
C . produkują  toksynę  podobną  do  toksyny  Shigella,  są

przyczyną  krwawych  biegunek,  krwotocznego  zapalenia
jel ita  grubego  oraz  zespołu  hemolityczno  -
mocznicowego,

D . s ą  przyczyną  biegunek  związanych  z  nieokreślonymi
czynnikami przylegania i agregacji.



Zadanie 10.
Powstawanie biofilmu w zakażeniach odcewnikowych jest złożonym
i wielostopniowym procesem. Pierwsza jego faza to:

A.  nieodwracalna adhezja,
B.  fagocytoza,
C.  rozwój macierzy,
D.  faza dojrzewania.

Zadanie 11.
Jaki  rodzaj  izolacji  należy  zastosować  u  chorego  z  ospą
wietrzną,  aby  nie  doszło  do  rozwoju  ogniska  epidemicznego  w
oddziale?

A.  kontaktową i powietrzno-pyłową,
B.  standardową,
C.  powietrzno-kropelkową,
D.  izolację ochronną.

Zadanie 12.
Dokumentację  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń  i  chorób  zakaźnych  prowadzoną  w  postaci  pisemnej  lub
elektronicznej  uważa  się  za  zabezpieczoną  przed  uszkodzeniem,
jeżeli są spełnione warunki:

A . zapewniona  jest  dostępność  wyłącznie  dla  osób
uprawnionych,

B . jest  chroniona przed  przypadkowym lub  nieuprawnionym
zniszczeniem,

C . s ą  zastosowane  metody  i  środki  ochrony  dokumentacji,
których  skuteczność  w  czasie  ich  zastosowania  jest
powszechnie uznawana,

D.  łącznie wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 13.
W  skład  stałej  naturalnej  f lory  skóry  wchodzą  między  innymi
następujące drobnoustroje:

A . Staphylococcus  epidermidis,  Staphylococcus  coagulase  -
negative,  Propionibacterium  acnes,  Peptostreptococcus
spp.,

B . Staphylococcus  epidermidis,  Staphylococcus  coagulase  -
negative,  Corynebacterium  spp.,  a  u  części  populacji
może  występować  także  Staphylococcus  aureus  oraz
Propionibacterium acnes,

C . Staphylococcus  epidermidis,  Staphylococcus  coagulase  -
negative,  Streptococcus  mitis,  a  u  części  populacji
może występować także Staphylococcus aureus,

D . Staphylococcus  epidermidis,  Staphylococcus  coagulase  -
negative, Streptococcus mutans.



Zadanie 14.
Profilaktyczne  leczenie  poekspozycyjne  ze  styczności  z  ludzkim
wirusem  niedoboru  odporności  (HIV),  do  której  doszło  w  wyniku
wypadku  w  trakcie  wykonywania  czynności  zawodowych,  jest
finansowane przez:

A.  osobę eksponowaną,
B.  osobę, która była źródłem ekspozycji,
C.  pracodawcę lub zlecającego prace,
D.  Ministra Zdrowia.

Zadanie 15.
Odpady ulegające biodegradacji to odpady:

A.  medyczne, niebezpieczne pod względem biologicznym,
B . powstające  podczas  prowadzenia  akcji  ratowniczej  i

gaśniczej,
C . które  ulegają  rozkładowi  tlenowemu  lub  beztlenowemu

przy udziale mikroorganizmów,
D . które  nie  podlegają  istotnym  przemianom  fizycznym,

chemicznym, są nierozpuszczalne.

Zadanie 16.
D o  jakiej  kategorii  ryzyka  należą  endoskopowe  kleszczyki
biopsyjne  i  jaki  muszą  posiadać  stopień  czystości
mikrobiologicznej przed użyciem do badania?

A.  wysokiego ryzyka i muszą być sterylne,
B.  ten sprzęt nie wchodzi w kontakt z tkankami,
C . kategorii  średniego  ryzyka  i  mogą  być  poddawane

dezynfekcji,
D.  niskiego ryzyka i wystarczy je poddać myciu.

Zadanie 17.
Do zadań zespołu kontroli zakażeń szpitalnych NIE należy:

A . opracowywanie  i  aktualizacja  systemu  zapobiegania  i
zwalczania zakażeń szpitalnych,

B . opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i
zwalczania zakażeń szpitalnych,

C . szkolenie  personelu  w  zakresie  kontroli  zakażeń
szpitalnych,

D . konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę
zakaźną  oraz  tych,  u  których  rozpoznano  zakażenie  lub
chorobę zakaźną.



Zadanie 18.
Rekomendacje  stosowane  w  Polsce  od  kwietnia  2011  roku  do
interpretacji  wyników oznaczania  lekowrażliwości  drobnoustrojów
izolowanych z materiałów klinicznych pobranych od pacjentów to:

A.  KORLD,
B.  ECDC,
C.  EUCAST,
D.  EMEA.

Zadanie 19.
Szczepy HLAR to:

A.  gronkowce oporne na metycylinę,
B.  enterokoki oporne na wysokie stężenie aminoglikozydów,
C.  pałeczki oporne na cefalosporyny,
D.  enterokoki oporne na wankomycynę.

Zadanie 20.
Bakterie,  które  mogą  zostać  wykorzystane  jako  broń  biologiczna,
to :

A.  Coxiella burnetti,
B.  Francisella tularemis,
C.  Chlamydia psittaci,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 21.
Najważniejszymi  czynnikami  zjadliwości  Clostridium  difficile
są :

A.  toksyna A i toksyna binarna,
B.  toksyna B i toksyna binarna,
C.  toksyna A i toksyna B,
D.  toksyna A, B i toksyna binarna.

Zadanie 22.
Przeniesienie  wirusa  HIV  z  matki  na  dziecko,  tzw.  zakażenie
okołoporodowe występuje w czasie:

A .  badania ginekologicznego,
B.  przechodzenia płodu przez kanał rodny,
C.  po urodzeniu noworodka,
D.  pierwszego miesiąca życia noworodka.



Zadanie 23.
Wykonywanie  zawodu  pielęgniarki  posiadającej  tytuł  specjalisty
w  dziedzinie  pielęgniarstwa  epidemiologicznego  polega  na
realizacji zadań w zakresie:

A .  profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych,
B . ciąży,  porodu  i  połogu  mający  na  celu  zabezpieczenie

zdrowia  ciężarnej,  rozwijającego  się  dziecka  i  całej
rodziny,

C . rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych pacjenta przed
i  po  zabiegu  operacyjnym,  planowanie  opieki
pielęgniarskiej w okresie przed i pooperacyjnym,

D . wspierania  pacjenta  i  jego  rodziny  w  chorobie  i
niepełnosprawności.

Zadanie 24.
Zgodnie  z  rekomendacjami  WHO dotyczącymi  stosowania  rękawic
medycznych należy:

A . n ie zdejmować rękawic medycznych po zakończeniu pracy
przy  pacjencie,  należy  to  wykonać  dopiero  w  gabinecie
zabiegowym,

B . jednej  te j  samej  pary  rękawic  używać  do  opieki  nad
więcej niż jednym pacjentem,

C . wymienić  rękawice  medyczne,  jeżeli  u  danego  pacjenta
lub  w  jego  środowisku  zmienia  się  miejsce  pielęgnacji
ze skażonego na inne,

D.  postępować zgodnie z punktem A i C.

Zadanie 25.
Optymalny  system  organizacji  oddziału  noworodkowego  w  celu
zapewnienia ochrony przed zakażeniem to:

A . system zwany "rooming-in", gdzie matka przebywa wraz z
dzieckiem,

B . oddzielenie  oddziału  noworodkowego  od  oddziału
położniczego,

C . system  korespondencyjny,  gdzie  sala  noworodków  jest
umieszczona pomiędzy dwoma pokojami matek,

D.  oddział intensywnej terapii noworodka.



Zadanie 26.
W mikrobiologii translokacja jest to:

A . przeniesienie  drobnoustrojów  chorobotwórczych  z
powierzchni nieożywionych na człowieka,

B . przeniesienie  zakażenia  z  jednego  człowieka  na
drugiego,

C . przemieszczanie  s ię  drobnoustrojów  chorobotwórczych  z
człowieka na powierzchnie nieożywione,

D . przemieszczanie  s ię  drobnoustrojów  z  miejsc  ich
naturalnego bytowania w obszary naturalnie jałowe.

Zadanie 27.
Choroba Legionistów bez objawów zapalenia płuc to:

A.  Gorączka Pontiac,
B.  Zespół Hoigne,
C.  Choroba Creutzfeldta-Jakoba,
D.  Gorączka Ebola.

Zadanie 28.
U  chorych  leczonych  w  oddziałach  intensywnej  terapii  najwyższe
jest ryzyko wystąpienia:

A.  szpitalnego zapalenia płuc,
B.  zakażenia miejsca operowanego,
C.  sepsy,
D.  zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Zadanie 29.
Większość zakażeń miejsca operowanego to zakażenia:

A.  powierzchowne,
B.  głębokie,
C.  narządów,
D.  jam ciała.

Zadanie 30.
Centralna sterylizatornia powinna być podzielona na strefy:

A .  brudną, sterylną, wydawania materiału sterylnego,
B.  brudną, czystą, sterylną,
C.  czystą, sterylną, magazyn sterylny,
D.  myjnię, dezynfektornię, sterylizację.



Zadanie 31.
Źródłem  zakażenia  może  być  organizm  ludzki  lub  zwierzęcy,  w
którym:

A.  są drobnoustroje chorobotwórcze,
B.  drobnoustroje chorobotwórcze rozmnażają się,
C . drobnoustroje  z  organizmu  dostają  się  do  środowiska,

gdzie mogą zakażać kolejne organizmy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 32.
Po zakażeniu HAV:

A . występuje  stan  nosicielstwa  ale  nie  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby,

B . nie  występuje  stan  nosicielstwa  ani  nie  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby,

C . występuje  stan  nosicielstwa  oraz  przewlekłe  wirusowe
zapalenie wątroby,

D . nie  występuje  stan  nosicielstwa  ale  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby.

Zadanie 33.
Rozsiew  patogenów  z  rany  oparzeniowej  ( z  ogniska  pierwotnego)
zależny jest od:

A.  głębokości i rozległości rany,
B.  czynnika infekcyjnego,
C.  ładunku patogenu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 34.
Epidemiologiczną  analizę  ryzyka  zakażenia  w  ognisku
epidemicznym wypełnia się tylko, gdy l iczba pacjentów w ognisku
epidemicznym jest:

A .  równa 2,
B.  mniejsza niż 5,
C.  mniejsza niż 10,
D.  większa niż 10.

Zadanie 35.
D o  gromadzenia  w  szpitalu  informacji  o  zakażeniach  szpitalnych
i  czynnikach  alarmowych  oraz  prowadzenia  rejestru  zakażeń
szpitalnych i czynników alarmowych są obowiązani:

A .  dyrektorzy ds. pielęgniarstwa,
B.  rady nadzorcze szpitali,
C .  radcy prawni szpitali,
D . kierownicy  szpitali  lub  podmiotów  leczniczych,  w  skład

których wchodzi szpital.



Zadanie 36.
Całkowite przeciwciała anty-HBc Total są:

A . markerem  przebytego  lub  przewlekłego  zakażenia  HBV,
mogą utrzymywać się przez całe życie,

B . wykrywane  jedynie  w  zakażonych  hepatocytach,  nie  są
wydzielane w postaci wolnej do krwi,

C.  wykrywane w surowicy u osób po szczepieniu przeciw HBV,
D . wykrywane w surowicy u osób ze świeżym, przewlekłym lub

po przebytym zakażeniu wirusem HCV.

Zadanie 37.
Sytuacja  prawna  wprowadzona  na  danym  obszarze  w  związku  z
ryzykiem  wystąpienia  epidemii  w  celu  podjęcia  określonych  w
ustawie działań zapobiegawczych, to:

A .  stan epidemii,
B.  stan zagrożenia epidemicznego,
C.  nadzór epidemiologiczny,
D.  nadzór sanitarny.

Zadanie 38.
Pierwszym  w  świecie  pełnym  programem  ciągłego  nadzoru  nad
zakażeniami,  opartym  na  profesjonalnych  zespołach  kontroli
zakażeń jest:

A .  NNIS,
B.  APIC,
C.  SHEA,
D.  ICARE.

Zadanie 39.
Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w
celu  zapobieżenia  szerzeniu  się  chorób  szczególnie
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

A .  izolacja,
B.  kohortacja,
C.  kwarantanna,
D.  nadzór epidemiologiczny.

Zadanie 40.
Zakażenia dolnych dróg oddechowych mogą przebiegać w postaci:

A .  zapalenia tchawicy i oskrzeli,
B .  zapalenia oskrzeli i oskrzelików,
C.  zapalenia płuc i ropnia płuc,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 41.
W  celu  uniknięcia  zakażenia  kikuta  pępowinowego  u  noworodka,
należy podjąć następujące działania:

A.  zastosować suchą pielęgnację pępka,
B . stosować  opatrunki  utrzymujące  wilgotne  środowisko

kikuta,
C.  stosować maść z antybiotykiem na kikut,
D.  stosować przymoczki z antyseptyku na kikut.

Zadanie 42.
W  przypadku  szpitali  raport  z  kontroli  wewnętrznej  w  obszarze
realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i
chorób zakaźnych jest przekazywany:

A . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez pielęgniarkę epidemiologiczną,

B . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez  przewodniczącego  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych,

C . naczelnej  pielęgniarce  po  podpisaniu  przez  pielęgniarkę
epidemiologiczną,

D . przewodniczącemu  zespołu  kontroli  zakażeń  szpitalnych
po podpisaniu przez pielęgniarkę epidemiologiczną.

Zadanie 43.
Dokumentacja  z  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest prowadzona w układzie:

A .  alfabetycznym,
B.  terytorialnym,
C.  chronologicznym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 44.
Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z  chorymi na ospę
prawdziwą,  podlegają  obowiązkowej  kwarantannie  lub  nadzorowi
epidemiologicznemu, przez okres NIE dłuższy niż:

A .  10 dni,
B.  5 dni,
C.  21 dni,
D.  2 dni.



Zadanie 45.
W badaniu mikrobiologicznym kału zdrowego pacjenta stwierdzono
pałeczki  Salmonella  species,  z  wywiadu  wiadomo,  że  u  pacjenta
nie  występują  objawy  takie  jak:  biegunka,  odwodnienie,
gorączka. Mówimy wówczas o:

A.  zakażeniu pozaszpitalnym,
B.  nosicielstwie,
C.  zakażeniu szpitalnym,
D.  zakażeniu pokarmowym.

Zadanie 46.
Głębokie zakażenie miejsca operowanego obejmuje:

A.  tkankę podskórną w miejscu nacięcia,
B.  powięź i mięśnie w miejscu nacięcia,
C . narządy,  które  były  naruszone  w  trakcie  zabiegu

operacyjnego,
D . przestrzenie,  które  były  otwarte  lub  naruszone  w

trakcie zabiegu operacyjnego.

Zadanie 47.
Wirus  varicella-zoster  znajduje  s ię  u  osób  chorych  na  ospę
wietrzną w:

A.  wydzielinie nosa,
B.  wydzielinie gardła,
C.  zawartości wykwitów pęcherzykowych,
D.  prawidłowa odpowiedź A, B i C.

Zadanie 48.
Do zadań komitetu kontroli zakażeń szpitalnych należy:

A . opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i
zwalczania zakażeń szpitalnych,

B . ocena  wyników  kontroli  wewnętrznej  przedstawianych
przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych,

C . opracowywanie  i  aktualizacja  standardów
farmakoprofilaktyki  i  farmakoterapii  zakażeń  i  chorób
zakaźnych w szpitalu,

D.  realizacja wyżej wymienionych punktów.

Zadanie 49.
Zakażenie  Helicobacter  pylori  odgrywa  istotną  rolę  w
patogenezie:

A .  wrzodów żołądka i dwunastnicy,
B.  guzów nerek,
C.  zakażeń górnych dróg oddechowych,
D.  owrzodzeń podudzi.



Zadanie 50.
Zakażenie odcewnikowe krwi jest zakażeniem:

A.  pierwotnym,
B.  wtórnym,
C.  głębokim,
D.  narządowym.

Zadanie 51.
W  celu  wykrycia  zapalenia  cewki  moczowej  o  etiologii  Chlamydia
trachomatis u pacjentki, najlepiej wykonać:

A.  badanie ogólne moczu,
B.  bakteriologiczne badanie moczu,
C . badanie  wydzieliny  z  szyjki  macicy  oraz  tylnego

sklepienia pochwy,
D . badanie  materiału  pobranego  w  wyniku  biopsji  z  szyjki

macicy.

Zadanie 52.
Za martwicze zapalenie powięzi i tkanki podskórnej odpowiada:

A.  Streptococcus agalactiae gr B,
B.  Staphylococcus aureus,
C.  Streptococcus pyogenes gr A,
D.  Pseudomonas aeruginosa.

Zadanie 53.
Pojęciem "śmiertelność" określamy:

A . l iczbę  zgonów zaistniałych w badanej  populacji  w  danym
czasie,

B . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,

C . l iczbę  nowych  zgonów  zaistniałych  w  analizowanym
czasie,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 54.
W  przypadku  zakażenia  podskórnej  kieszeni,  w  której  znajduje
się rozrusznik należy:

A . usunąć  rozrusznik  i  umieścić  nowy  w  nowym  miejscu,
stosować antybiotykoterapię,

B.  pozostawić rozrusznik, włączyć antybiotyk,
C . usunąć  stary  rozrusznik,  nowy  umieścić  w  miejsce

starego, włączyć antybiotyk,
D . usunąć  stary  rozrusznik,  nowy  umieścić  w  miejsce

starego.



Zadanie 55.
HBV może przetrwać na przedmiotach, meblach i w pomieszczeniach
zabrudzonych krwią i płynami ustrojowymi i nadal może stanowić
źródło zakażenia przez:

A.  kilka minut,
B.  kilka godzin,
C.  co najmniej 1 tydzień,
D.  nieokreślony czas.

Zadanie 56.
Konsekwencją zmienności genetycznej wirusów jest pojawienie s ię
bardziej  wirulentnych  szczepów  opornych  na  leczenie,  a  także
zdolnych  do  zmiany  gospodarza  lub  komórek  docelowych.  Do
najbardziej  znanych  wirusów  charakteryzujących  się  dużą
zmiennością zalicza się:

A .  wirus zapalenia wątroby typu C,
B.  HIV,
C.  wirus grypy,
D.  wszystkie wymienione wyżej wirusy.

Zadanie 57.
System dezynfekcji fumigacyjnej składa się z:

A . myjni-dezynfektorów  posiadających  metodę  dezynfekcji
termiczną i termiczno-chemiczną,

B . urządzenia wytwarzającego aerozol,  gaz lub suchą mgłę i
preparatu bójczego,

C.  powierzchni o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych,
D.  odpowiedzi A, B i C.

Zadanie 58.
Ekspozycja to:

A . występowanie zachorowań na daną chorobę wśród ludności
n a  określonym  terenie  w  liczbie  utrzymującej  s ię  przez
wiele lat na podobnym poziomie,

B . narażenie  lub  czas  narażenia  na  wszelkie  czynniki  o
domniemanym lub pewnym działaniu szkodliwym na ustrój
człowieka,

C . wystąpienie zachorowań na daną chorobę pochodzących z
jednego  źródła  wśród  ludności  na  określonym  terenie,  w
określonym  czasie,  w  liczbie  wyraźnie  większej  niż  w
poprzednich latach,

D . przypuszczalny  mechanizm,  za  pomocą  którego  czynnik
etiologiczny powoduje wystąpienie choroby.



Zadanie 59.
Według Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych do grupy chorób
kwarantannowych NIE zaliczamy:

A.  dżumy,
B.  cholery,
C.  malarii,
D.  żółtej gorączki.

Zadanie 60.
Działanie  bakteriostatyczne  preparatu  dezynfekcyjnego,  to  jego
zdolność do:

A . redukowania  l iczby  zdolnych  do  życia  komórek
bakteryjnych  odpowiednich  organizmów  testowych  w
określonych warunkach,

B.  hamowania wzrostu bakterii,
C . redukowania  l iczby  spor  odpowiednich  organizmów

testowych w określonych warunkach,
D . redukowania  l iczby  zdolnych  do  życia  wegetatywnych

komórek  prątków  odpowiednich  organizmów  testowych  w
określonych warunkach.

Zadanie 61.
Wskaż  BŁĘDNĄ  odpowiedź.  W  przypadku  podejrzenia  zakażenia
pacjenta prionami (choroba Creutzfeldta Jacoba):

A . podczas  przeprowadzania  zabiegu  neurochirurgicznego
zalecane  jest  maksymalne  ograniczenie  l iczby  personelu
oraz stosowanie sprzętu jednorazowego użytku,

B . w  postępowaniu  z  instrumentarium  po  zabiegu  należy
uwzględnić  fakt,  że  priony  wyróżnia  wyjątkowa  oporność
na działanie czynników chemicznych i fizycznych,

C.  konieczna jest izolacja pacjenta,
D . należy  wykluczyć  pacjenta  z  grupy  dawców  narządów  i

tkanek.

Zadanie 62.
Klasyczne  zakażenie  rotawirusami  charakteryzuje  s ię  trzema
objawami:

A.  osłabieniem, wysoką temperaturą, rzadkimi stolcami,
B.  wymiotami, gorączką i wodnistymi stolcami,
C.  wymiotami, bólem głowy, gorączką,
D . zaburzeniami  wchłaniania  i  trawienia,  wysoką

temperaturą, biegunką.



Zadanie 63.
Obecnie celem programów szczepień ochronnych jest:

A .  zapobieganie chorobom zakaźnym,
B.  eliminacja choroby zakaźnej,
C.  eradykacja choroby zakaźnej,
D . zapobieganie,  eliminacja  oraz  eradykacja  chorób

zakaźnych.

Zadanie 64.
W  przypadku  hospitalizacji  pacjenta  z  inwazyjną  chorobą
meningokokową:

A.  konieczne jest umieszczenie pacjenta w izolatce,
B . zalecane  jest  umieszczenie  pacjenta  w  osobnym

pomieszczeniu  przez  okres  24  godzin  od  rozpoczęcia
antybiotykoterapii,

C . zalecane  jest  umieszczenie  pacjenta  w  osobnym
pomieszczeniu przez cały okres antybiotykoterapii,

D . konieczne  jest  umieszczenie  pacjenta  w  izolatce  przez
cały  okres  antybiotykoterapii  i  stosowanie  zasad
izolacji powietrzno-pyłowej i standardowej.

Zadanie 65.
Bakteria  lub  inny  drobnoustrój  wyhodowany  bezpośrednio  z
materiału  klinicznego  na  podłożu  mikrobiologicznym  jest
określany jako:

A.  izolat,
B.  szczep,
C.  klon,
D.  genom.

Zadanie 66.
W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  podczas  kontroli
wewnętrznej  w  obszarze  realizacji  działań  zapobiegających
szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych,  powtórną  kontrolę
przeprowadza się nie później niż w terminie:

A.  1 miesiąca od daty przekazania raportu,
B.  3 miesięcy od dnia przekazania raportu,
C.  1 miesiąca od daty przeprowadzenia kontroli,
D.  6 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli.



Zadanie 67.
Namnażaniu pałeczek Legionella pneumophila sprzyja:

A.  właściwa konserwacja urządzeń do klimatyzacji wodnej,
B.  opróżnianie używanych klimatyzatorów wodnych,
C . regularne  usuwanie  osadu  i  kamienia  z  kranów,

pryszniców,
D . stosowanie wody wodociągowej w urządzeniach do terapii

oddechowej.

Zadanie 68.
Podczas  przewożenia  pacjenta,  u  którego  założono  cewnik  do
pęcherza moczowego, worek do zbiórki moczu należy:

A . położyć  na  wózku,  na  którym  pacjent  jest
transportowany,

B.  położyć na brzuchu transportowanego chorego,
C.  zawiesić na statywie powyżej poziomu pacjenta,
D.  zawiesić na wieszaku poniżej poziomu pacjenta.

Zadanie 69.
Choroba - opryszczka - wywołana jest przez:

A.  HPV,
B.  HSV,
C.  HTLV,
D.  HCV i HAV.

Zadanie 70.
W  przypadku  wystąpienia  ogniska  epidemicznego  Aspergillus  sp.
należy  wykonać  badanie  środowiska  szpitalnego.  Jakie  są
polecane materiały do badań?

A.  wymazy z powierzchni,
B.  próbki powietrza,
C.  próbki wody,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 71.
Molekularna  metoda  typowania  drobnoustrojów  PCR  znajduje
zastosowanie w:

A.  klonowaniu genów,
B.  diagnostyce klinicznej,
C.  wykrywaniu genów oporności bakterii na leki,
D.  wszystkich wyżej wymienionych przypadkach.



Zadanie 72.
Pomieszczenia I klasy czystości mikrobiologicznej to:

A .  pracownie rozpuszczania cytostatyków,
B.  gabinety zabiegowe,
C.  gabinety endoskopii,
D.  blok operacyjny.

Zadanie 73.
Najważniejszym czynnikiem ryzyka występowania zakażeń u chorych
onkologicznych jest:

A .  neutropenia,
B.  uszkodzenie skóry i błon śluzowych,
C.  ucisk guza na otaczające tkanki,
D.  czynniki osobnicze, np. wiek, wyniszczenie.

Zadanie 74.
Osoba  zakażona  HIV  lub  chora  na  AIDS  może  zastrzec  dane
umożliwiające  je j  identyfikację.  W  takim  przypadku  zgłoszenie
lub rejestr zawierają:

A . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

B . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  PESEL,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

C . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

D . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  datę  urodzenia,
płeć,  adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne
zakażenia lub choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia.

Zadanie 75.
Enzymy warunkujące oporność bakterii na antybiotyki B-laktamowe
to :

A.  nukleotydylotransferazy,
B.  B-laktamazy,
C.  acetylotransferazy,
D.  fosfotransferazy.



Zadanie 76.
Liczba  drobnoustrojów  dostających  się  do  jamy  otrzewnej  jest
zróżnicowana  w  zależności  od  lokalizacji  pierwotnego  procesu
zapalnego. Najmniej będzie ich przy perforacji:

A .  żołądka,
B.  dwunastnicy,
C.  jelita cienkiego,
D.  jelita grubego.

Zadanie 77.
Naturalnym rezerwuarem meningokoków jest:

A .  człowiek,
B.  kleszcz,
C.  chore zwierze,
D.  środowisko chorego.

Zadanie 78.
Szczyt epidemii to:

A . pojedyncze zachorowania występujące w okresie wygasania
epidemii,

B . formalne  uznanie  określonego  terenu  za  teren  objęty
epidemią,

C.  epidemia pochodząca z jednego źródła zakażenia,
D . okres wystąpienia najwyższej  l iczby zachorowań w czasie

epidemii.

Zadanie 79.
W  celu  diagnostyki  Clostridium  difficile  należy  pobrać  do
badania:

A.  krew,
B.  mocz,
C.  kał ,
D.  plwocinę.



Zadanie 80.
Pakiet reprezentatywny w cyklu sterylizacyjnym to:

A . pakiet  zawierający  tylko  testy  chemiczne  lub
biologiczne  umieszczony  w  dowolnym  miejscu
sterylizatora,

B . pakiet  zawierający  najcięższy  zestaw  materiałów
sterylizacyjnych umieszczony w kącie sterylizatora,

C . pakiet  zawierający  zestaw  określonych  materiałów
sterylizacyjnych  w  danym  cyklu,  który  stanowi
najtrudniejsze  warunki  dla  penetracji  czynnika
sterylizującego,

D . pakiet  zawierający  zestaw  określonych  materiałów
sterylizacyjnych w danym cyklu,  umieszczony w komorze
sterylizatora w miejscu o utrudnionym dostępie czynnika
sterylizującego.

Zadanie 81.
W przypadku pacjenta z salmonelozą stosuje się izolację:

A .  powietrzno-kropelkową,
B.  kontaktową,
C.  ochronną,
D.  powietrzno-płynową.

Zadanie 82.
Zakażenie miejsca operowanego obejmujące narządy i jamy ciała -
w przypadku, gdy nie wprowadzono implantu rozwija s ię w okresie
do:

A.  30 dni od operacji,
B.  60 dni od operacji,
C.  6 miesięcy od operacji,
D.  12 miesięcy od operacji.

Zadanie 83.
Ryzyko zakażeń drożdżakowatych jest większe u:

A.  wcześniaków,
B . chorych  na  cukrzycę  i  osób  narażonych  na  macerację

naskórka przez wilgoć,
C.  osób leczonych immunosupresyjnie,
D.  wszystkich wymienionych w odpowiedziach A, B i C.

Zadanie 84.
Szkarlatyna  jest  chorobą  zakaźną,  której  rezerwuarem  jest
człowiek. Źródłem zarażenia może być:

A.  chory na płonicę człowiek,
B.  zdrowy nosiciel,
C.  chory na błonicę człowiek,
D.  poprawne odpowiedzi A i B.



Zadanie 85.
Streptococcus  pygenes,  który  jest  częstym  czynnikiem
etiologicznym zakażeń u człowieka należy do grupy:

A.  paciorkowców alfa- hemolizujących,
B.  paciorkowców beta- hemolizujących,
C.  paciorkowców gamma- hemolizujących,
D.  paciorkowców delta- hemolizujących.

Zadanie 86.
Wirus HDV wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu D jest:

A . rotawirusem  odpowiedzialnym  za  zespół  nabytego
upośledzenia odporności,

B . niekompletnym,  "ułomnym"  wirusem  namnażającym  się
jedynie w obecności HBV,

C . pierwszym markerem infekcji wykrywalnym w surowicy po
6-ciu tygodniach po zakażeniu,

D . jedynym wirusem powodującym zakażenie u osób z obniżoną
odpornością immunologiczną.

Zadanie 87.
Dokumentacja  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest przechowywana przez okres:

A.  5 lat,
B.  10 lat,
C.  20 lat,
D.  50 lat.

Zadanie 88.
Kontrola higieny rąk w szpitalu powinna obejmować:

A . wyłącznie  kontrolę  przygotowania  rąk  do  pracy  oraz
kontrolę techniki mycia i dezynfekcji rąk,

B . wyłącznie  zużycie  preparatów  do  higienicznej
dezynfekcji rąk oraz kontrolę techniki mycia rąk,

C . stałe  monitorowanie  tylko  częstości  higienicznego  mycia
i  higienicznej  dezynfekcji  rąk  na  stanowisku  pracy
przez  prowadzenie  obserwacji  za  pomocą  kamer  przy
umywalkach,

D . kontrolę  stanu  skóry  rąk,  przygotowania  rąk  do  pracy,
techniki  higienicznego  mycia  i  dezynfekcji  rąk  oraz
monitorowanie częstości mycia i dezynfekcji rąk.



Zadanie 89.
W  trakcie  dochodzenia  epidemiologicznego  wykonuje  się  badania
mikrobiologiczne w celu:

A.  doboru właściwych antybiotyków do terapii empirycznej,
B.  doboru właściwych antybiotyków do terapii celowanej,
C.  doboru preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni,
D . określenia  źródła  zakażeń  i  wykrycia  dróg  szerzenia  się

szczepów.

Zadanie 90.
Grzyby  pleśniowe z  rodzaju  Fusarium wywołują  zakażenia  przede
wszystkim u pacjentów:

A.  po przeszczepach szpiku, narządów,
B.  oddziałów internistycznych,
C.  po urazach, wypadkach,
D.  z chorobami układu oddechowego.

Zadanie 91.
Odcewnikowe bakteriemie szpitalne są najczęściej wywołane przez
następujące patogeny:

A.  Staphylococcus epidermidis,
B.  Streptococcus pyogenes,
C.  Escherichia coli,
D.  Haemophilus influenzae.

Zadanie 92.
Lekarskim  badaniem  kwalifikacyjnym  w  celu  wykluczenia
przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego poprzedzone
jest wykonanie szczepienia:

A.  tylko obowiązkowego,
B.  tylko zalecanego,
C . obowiązkowego,  a  tylko  w  niektórych  przypadkach

zalecanego,
D.  zarówno obowiązkowego jak i zalecanego.

Zadanie 93.
Najczęstszym  czynnikiem  etiologicznym  szpitalnego  zapalenia
płuc są:

A.  bakterie,
B.  wirusy,
C.  grzyby,
D.  bakterie i wirusy.



Zadanie 94.
Postępowanie  w  przypadku  wystąpienia  ogniska  epidemicznego
wymaga  przestrzegania  zasad  ograniczających  ryzyko
przeniesienia  zakażenia.  Zalecana  metoda  izolacji  pacjenta  z
objawami zakażenia skóry wywołanego przez Staphylococcus aureus
MRSA powinna uwzględniać:

A.  tylko kropelkową drogę przenoszenia zakażenia,
B . przede  wszystkim  kontaktową  drogę  przenoszenia

zakażenia,
C.  tylko powietrzno - pyłową drogę przenoszenia zakażenia,
D . tylko  powietrzno  -  kropelkową  drogę  przenoszenia

zakażenia.

Zadanie 95.
Jakie zakażenia w środowisku szpitalnym mogą wywołać enterokoki
oporne na wankomycynę (VRE-Vancomycin Resistant Enterococcus)?

A.  zakażenia krwi,
B.  zakażenia ran,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 96.
W przypadku pierwszorazowego stwierdzenia zakażenia Clostridium
difficile u pacjenta hospitalizowanego:

A . pacjent  powinien  być  izolowany  na  okres  do  około  48
godzin od ustąpienia biegunki i  uzyskania uformowanego
stolca,

B . pacjent  powinien  być  izolowany  do  momentu  ustąpienia
biegunki i uzyskania uformowanego stolca,

C . pacjent  musi  być  izolowany  przez  cały  okres
hospitalizacji,

D . wystarczy wprowadzenie wzmożonego reżimu sanitarnego na
sali chorych, w której przebywa ten pacjent.

Zadanie 97.
Przyczynami oporu wobec zmian jest:

A .  duża pewność siebie,
B.  niepewność i obawy przed poniesieniem osobistej straty,
C.  precyzyjnie określony cel działania,
D.  posiadanie doświadczenia zawodowego.



Zadanie 98.
Krwiopochodną,  uogólnioną  postacią  gruźlicy  pierwotnej,  często
o przebiegu ostrym i gwałtownym jest gruźlica:

A.  kości i stawów,
B.  przewodu pokarmowego,
C.  układu moczowego,
D.  prosówkowa,

Zadanie 99.
Systematyczne zbieranie i analiza danych na temat zakażeń, a na
ich podstawie wydawanie odpowiednich zaleceń i informacji przez
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych to:

A.  obserwacja,
B.  raportowanie danych dyrektorowi,
C.  gromadzenie danych,
D.  nadzór nad zakażeniami.

Zadanie 100.
Stosowanie,  której  z  podanych  niżej  zasad  jest  BŁĘDNE  w
profilaktyce  zakażeń  związanych  z  cewnikowaniem  pęcherza
moczowego?

A . cewnik pozostaje w pęcherzu tak długo, jak długo wymaga
tego sytuacja kliniczna,

B . ważne  jest  utrzymanie  właściwej  higieny  okolicy  krocza
z e  szczególnym  uwzględnieniem  okolicy  ujścia  cewki
moczowej,

C . konieczne jest częste płukanie pęcherza moczowego przez
założony cewnik roztworem preparatu antyseptycznego,

D . bardzo  istotne  jest  przestrzeganie  zasad  aseptyki  i
antyseptyki przy postępowaniu z cewnikiem i zbiornikiem
na mocz.

Zadanie 101.
Uodpornienie bierno-czynne polega na podaniu:

A . immunoglobuliny,  która  wyprodukowana  jest  z  osocza
wielu  dawców  i  posiada  przeciwciała  ukierunkowane
przeciw  najbardziej  popularnym  infekcjom  na  terenie,
skąd pochodzą dawcy,

B . immunoglobuliny  swoistej  wyprodukowanej  z  osocza
specjalnie  dobranych,  uodpornionych  dawców  lub  od
hiperimmunizowanych osób,

C . jednoczesnym podaniu szczepionki i immunoglobuliny, co
cechuje  powstaniem  odporności  niemal  natychmiast  po
podaniu immunoglobuliny i utrzymywaniem się przez długi
okres,

D . masowym  szczepionki  oraz  przecięciu  dróg  szerzenia
biologicznych czynników chorobotwórczych.



Zadanie 102.
D o wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania
i zwalczania zakażeń szpitalnych jest/są obowiązani:

A .  specjalista ds epidemiologii,
B .  pielęgniarka naczelna,
C.  komitet kontroli zakażeń szpitalnych,
D . kierownicy  szpitali  lub  podmiotów  leczniczych,  w  skład

których wchodzi szpital.

Zadanie 103.
Największą opornością na preparaty dezynfekcyjne charakteryzują
się:

A .  wirusy HIV, HBV, HCV,
B.  grzyby z rodzaju Candida sp., Aspergillus sp.,
C.  prątki gruźlicy,
D.  spory bakterii.

Zadanie 104.
Zgodnie  z  klasyfikacją  szkodliwych  czynników  biologicznych,
czynniki  należące  do  pierwszej  grupy  zagrożenia,  oznaczają
takie czynniki:

A . które  wywołują  ciężkie  choroby  u  ludzi,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie
czynników  w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo
prawdopodobne;  zazwyczaj  nie  istnieją  w  stosunku  do
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,

B . które  mogą  wywoływać  u  ludzi  ciężkie  choroby,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie  ich
w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

C . które  mogą  wywoływać  choroby  u  ludzi,  mogą  być
niebezpieczne  dla  pracowników,  ale  rozprzestrzenianie
ich  w  populacji  ludzkiej  jest  mało  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

D . przez  które  wywołanie  chorób  u  ludzi  jest  mało
prawdopodobne.

Zadanie 105.
Wirusem cytomegalii można zarazić się:

A .  przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną,
B.  drogą wertykalną z matki na płód,
C . drogą  parenteralną,  np.  przeszczepy  narządów  lub

szpiku,
D.  we wszystkich wymienionych wyżej przypadkach.



Zadanie 106.
Najbardziej niebezpiecznym źródłem zakażenia wirusami HBV, HCV
jest/są:

A.  wymiociny,
B.  płyn otrzewnowy,
C.  wydzielina pochwowa,
D.  krew.

Zadanie 107.
Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w
związku  z  prowadzonym  dochodzeniem  epidemiologicznym,  może
żądać udzielenia informacji o:

A . osobach  zakażonych  lub  podejrzanych  o  zakażenie,
chorych  lub  podejrzanych  o  chorobę  zakaźną,  osobach
zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec
których istnieje takie podejrzenie,

B . osobach,  które  mogły  mieć  styczność  z  osobami
zakażonymi  lub  podejrzanymi  o  zakażenie,  chorymi  lub
podejrzanymi  o  chorobę  zakaźną,  osobami  zmarłymi  z
powodu  choroby  zakaźnej  lub  osobami,  wobec  których
istnieje takie podejrzenie,

C . posiadaczach  zwierząt,  które  mogły  stanowić  źródło
narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną,

D.  wszystkich wymienionych wyżej osobach.

Zadanie 108.
Najwyższym ryzykiem zakażenia obarczone jest  założenie cewnika
centralnego do żyły:

A.  szyjnej wewnętrznej,
B.  głównej górnej,
C.  podobojczykowej,
D.  udowej.

Zadanie 109.
Szczepionki służące do przeprowadzania obowiązkowych szczepień
ochronnych zakupuje:

A.  osoba poddająca się szczepieniu,
B . kierownik  zakładu  opieki  zdrowotnej  z  budżetu

jednostki,
C . minister właściwy do spraw zdrowia zgodnie z przepisami

o zamówieniach publicznych,
D.  świadczeniodawca ze środków publicznych.



Zadanie 110.
Najlepiej rozwinięty układ immunologiczny u człowieka ma układ:

A.  oddechowy,
B.  pokarmowy,
C.  moczowy,
D.  płciowy.

Zadanie 111.
W  ciężkich,  zagrażających  życiu  infekcjach  najważniejsze  w
otrzymaniu wyniku badania mikrobiologicznego jest:

A .  szybkość otrzymania wyniku,
B.  wykonanie badania kilkoma metodami,
C.  potwierdzenie wyniku dodatkowo w innym laboratorium,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 112.
Kierownik  przekazuje  z  urzędu  właściwemu  państwowemu
inspektorowi  sanitarnemu  raport  końcowy  z  wygaszenia  ogniska
epidemicznego w terminie:

A . d o  24  godzin  od  stwierdzenia  wystąpienia  ogniska
epidemicznego,

B . d o  30  dni  od  daty  zakończenia  wygaszenia  ogniska
epidemicznego,

C.  do 30 dni od dnia jego sporządzenia,
D . d o  30  dni  od  daty  rozpoznania/podejrzenia  ogniska

epidemicznego.

Zadanie 113.
Jama ustna stanowi środowisko skontaminowane, które u pacjentów
szpitalnych  może  stanowić  źródło  zakażenia.  Bakterie  z  płytek
nazębnych najczęściej doprowadzają do zakażeń:

A.  przewodu pokarmowego,
B.  układu oddechowego,
C.  zakażenia rany operacyjnej,
D.  krwi.

Zadanie 114.
Istotnym  elementem  antybiotykoterapii  celowanej  jest  przede
wszystkim wartość MIC, która określa:

A.  maksymalne stężenie hamujące,
B.  czas leczenia,
C.  najmniejsze stężenie bakteriobójcze,
D.  najmniejsze stężenie hamujące.



Zadanie 115.
Dnia  27  września  2004  roku  w  Sztokholmie  zostało  powołane  do
życia  Europejskie  Centrum  Kontroli  i  Prewencji  Chorób.
Uzgodniono akronim nazwy nowej instytucji - obecnie jest to:

A .  EEA,
B.  ECDC,
C.  EFSA,
D.  EMCDDA.

Zadanie 116.
Nadzór SENTINEL oznacza:

A . wybiórczy  nadzór  epidemiologiczny,  prowadzony  przez
wybrany  podmiot  lub  zespół  podmiotów  w  zakresie  ich
podstawowej działaności,

B . stałe  i  systematyczne  gromadzenie,  analizę  oraz
interpretację  informacji  o  zachorowaniach  lub  innych
procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego,

C . okresowe  gromadzenie,  analizę  oraz  interpretację
informacji  o  zachorowaniach,  wykorzystywanych  w  celu
zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych,

D . obserwację  osoby  zakażonej  lub  podejrzanej  o  zakażenie,
bez  ograniczenia  je j  swobody  przemiesczania  się,
wykonywanie  badań  sanitarno-epidemiologicznych  u  tej
osoby  w  celu  wykrycia  biologicznych  czynników
chorobotwórczych.

Zadanie 117.
Makroekonomiczna analiza kosztów zakażeń szpitalnych uwzględnia
koszty:

A.  tylko pacjenta,
B.  tylko świadczeniodawcy (szpitala),
C.  płatnika (NFZ),
D.  z perspektywy całego społeczeństwa.

Zadanie 118.
D o  zakażenia  otrzewnej  związanego  z  leczeniem  dializą
otrzewnową, przy założonym na stałe cewniku dializacyjnym, może
dojść:

A.  przez światło cewnika,
B.  poprzez ujście zewnętrzne,
C.  przez tunel cewnika,
D.  wszystkimi wymienionymi drogami.



Zadanie 119.
System  racjonalnej  polityki  antybiotykowej  w  szpitalu  NIE  może
opierać się na:

A . opracowaniu  receptariusza  szpitalnego  z  uwzględnieniem
rekomendacji  dotyczących  racjonalnego  leczenia  i
profilaktyki  zakażeń  na  podstawie  lekowrażliwości
drobnoustrojów w szpitalu,

B . powiązaniu polityki antybiotykowej z  programem kontroli
zakażeń  szpitalnych  oraz  wynikami  i  jakością  pracy
laboratorium mikrobiologicznego,

C.  powołaniu zespołu ds. antybiotykoterapii,
D . nałożeniu limitów zużycia antybiotyków w poszczególnych

komórkach organizacyjnych/na oddziałach w szpitalu.

Zadanie 120.
Płyn mózgowo - rdzeniowy pobrany do jałowej probówki na badania
bakteriologiczne należy:

A . transportować  natychmiast,  zabezpieczyć  przed
schłodzeniem,

B . natychmiast  wstawić  do  lodówki  i  transportować
schłodzony,

C . pozostawić  w  temperaturze  pokojowej,  transportować  z
innymi badaniami,

D . probówkę  wstawić  do  cieplarki  i  inkubować  w
temperaturze 40˚C przez 72 godz.

Zadanie 121.
Nabywanie  oporności  i  selekcjonowanie  szczepów  opornych  na
preparaty dezynfekcyjne może być spowodowane:

A.  stosowaniem zbyt niskich stężeń preparatów,
B.  skracaniem czasu dezynfekcji,
C . stosowaniem  preparatów  dezynfekcyjnych  o  wąskim

spektrum działania,
D.  wszystkimi wyżej wymienionymi czynnikami.



Zadanie 122.
Pielęgniarki  i  położne  są  narażone  na  działanie  czynników
biologicznych,  ze  względu  na  stały,  bezpośredni  kontakt  z
chorym  pacjentem.  Czynniki  biologiczne,  należące  do  grupy
trzeciej, oznaczają takie czynniki:

A . które  wywołują  ciężkie  choroby  u  ludzi,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie
czynników  w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo
prawdopodobne;  zazwyczaj  nie  istnieją  w  stosunku  do
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,

B . które  mogą  wywoływać  u  ludzi  ciężkie  choroby,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie  ich
w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

C . które  mogą  wywoływać  choroby  u  ludzi,  mogą  być
niebezpieczne  dla  pracowników,  ale  rozprzestrzenianie
ich  w  populacji  ludzkiej  jest  mało  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

D . przez  które  wywołanie  chorób  u  ludzi  jest  mało
prawdopodobne.

Zadanie 123.
W  epidemiologii  wyróżnia  się  cztery  zasadnicze  metody  wyboru
populacji do badań. W metodzie przesiewowej grupa do badań:

A.  wybierana jest losowo,
B . polega  na  celowym  wyborze  jednostek  o  określonych

cechach,
C.  obejmuje całą populację,
D.  zgłasza się sama.

Zadanie 124.
Badanie  skriningowe  można  zastosować  wówczas,  gdy  choroba
badana:

A . m a  istotne  znaczenie  dla  zdrowia  społeczeństwa  (np.
wysoka zapadalność, chorobowość, śmiertelność),

B . m a znany przebieg i jest możliwa do zdiagnozowania oraz
leczenia (względy etyczne),

C.  ma charakterystyczny i długi okres wczesnoobjawowy,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 125.
W  szpitalu  główne  kierunki  monitorowania  bieżącej  sytuacji
epidemiologicznej obejmują wskaźniki:

A .  epidemiologiczne,
B.  kliniczne,
C.  laboratoryjne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 126.
Czynnikiem etiologicznym grypy są wirusy należące do rodziny:

A.  Picornaviridae,
B.  Herpesviridae,
C.  Orthomyxoviridae,
D.  Coronaviridae.

Zadanie 127.
Monitorowanie,  to  ciągłe  zbieranie  i  analiza  danych
epidemiologicznych o:

A.  określonej chorobie,
B.  grupie chorób,
C . wszystkich  zdarzeniach  zdrowotnych  mających  znaczenie

dla występowania i szerzenia się chorób w populacji,
D . wszystkich wyżej wymienionych przypadkach w celu oceny

sytuacji epidemiologicznej.

Zadanie 128.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  wystąpienia
niepożądanego  odczynu  poszczepiennego  do  państwowego
powiatowego  inspektora  sanitarnego  właściwego  dla  miejsca
powzięcia podejrzenia jego wystąpienia dokonuje:

A.  pielęgniarka lub położna epidemiologiczna,
B.  przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . lekarz  lub  felczer,  który  podejrzewa  lub  rozpoznaje

niepożądany odczyn poszczepienny,
D.  kierownik zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 129.
Najwyższe  wymagania,  co  do  barierowości  dla  materiałów  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia,  szczególnie  dla  wyrobów  o
wysokim poziomie ochrony, dotyczą:

A.  przepuszczalności powietrza,
B.  przenikania pary wodnej,
C.  powierzchni krytycznej,
D.  jednorazowego użytku.



Zadanie 130.
Zasadniczym  elementem  każdego  standardu,  w  tym  standardu
higienicznego  są  kryteria,  czyli  mierniki,  które  stanowią
podstawę jego oceny. Są to kryteria:

A.  struktury i wyniku,
B.  struktury, procesu i wyniku,
C.  procesu, wyniku i wartościowania,
D.  struktury, rezultatu i doskonałości.

Zadanie 131.
Wskaż BŁĘDNĄ odpowiedź.Wszyscy pacjenci z:

A . rozpoznaną  czynną  gruźlicą  powinni  być  izolowani  z
zachowaniem  środków  ostrożności  wymaganych  przy
zakażeniach przenoszonych drogą powietrzno - pyłową,

B.  gruźlicą wielolekooporną mogą być kohortowani,
C . gruźlicą płuc z trzema ujemnymi rozmazami plwociny mogą

być umieszczeni w oddziale ogólnym,
D.  gruźlicą poza płucną mogą być uznani za nie zakaźnych.

Zadanie 132.
D o  materiałów  potencjalnie  zakaźnych  w  przypadku  ekspozycji
zawodowej NIE zaliczamy:

A.  płynu owodniowego,
B.  potu,
C.  płynu otrzewnowego,
D.  płynu mózgowo-rdzeniowego.

Zadanie 133.
W  celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez  szkodliwe  czynniki  biologiczne  pracodawca  jest  obowiązany
do stosowania:

A . wszelkich  dostępnych  środków  eliminujących  narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,

B.  tylko środków ochrony zbiorowej,
C.  wyłącznie środków ochrony osobistej,
D.  obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.



Zadanie 134.
Rana skażona to:

A . rana  powstała  w  wyniku  penetrującego  urazu,  który
wystąpił  w  czasie  dłuższym  niż  cztery  godziny  przed
zabiegiem,

B . otwarta  rana  pourazowa,  uraz  penetrujący  poddany
zabiegowi do czterech godzin od jego powstania,

C . rana,  która  jest  skutkiem  reoperacji  w  ciągu  siedmiu
dni po zabiegu czystym a także urazu tępego,

D . rana, która powstaje w trakcie zabiegów z kontrolowanym
otwarciem  dróg  moczowych,  rodnych,  bez  wyraźnej
kontaminacji ich treścią.

Zadanie 135.
Dominującym  patogenem  powodującym  grzybice  u  pacjentów
onkologicznych jest:

A .  Candida albicans,
B.  Candida tropicalis,
C.  Aspergillus fumigatus,
D.  Aspergillus flavus.



PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
TEST NR 041614
GRUPA 1
Zadanie 1.
W przypadku pacjenta z salmonelozą stosuje się izolację:

A .  powietrzno-kropelkową,
B.  kontaktową,
C.  ochronną,
D.  powietrzno-płynową.

Zadanie 2.
Dla oceny wartości testu diagnostycznego stosujemy współczynnik
czułości, który stanowi odsetek:

A . chorych z dodatnim wynikiem testu do wszystkich chorych
w badanej populacji,

B . zdrowych  z  ujemnym  wynikiem  testu  do  wszystkich
zdrowych w badanej populacji,

C . zdrowych  z  ujemnym  wynikiem  testu  do  wszystkich
badanych,

D . chorych  z  dodatnim  i  ujemnym  wynikiem  testu  do
wszystkich badanych.

Zadanie 3.
W  przypadku  szpitali  raport  z  kontroli  wewnętrznej  w  obszarze
realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i
chorób zakaźnych jest przekazywany:

A . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez pielęgniarkę epidemiologiczną,

B . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez  przewodniczącego  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych,

C . naczelnej  pielęgniarce  po  podpisaniu  przez  pielęgniarkę
epidemiologiczną,

D . przewodniczącemu  zespołu  kontroli  zakażeń  szpitalnych
po podpisaniu przez pielęgniarkę epidemiologiczną.

Zadanie 4.
Wśród  sposobu  wyboru  respondentów  w  badaniach
epidemiologicznych wyróżnia się metodę:

A.  przesiewową,
B.  reprezentatywną,
C.  doboru celowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 5.
Wyłącznym, naturalnym rezerwuarem meningokoków jest:

A .  gleba,
B.  zwierzę domowe,
C.  człowiek,
D.  naturalne środowisko wodne.

Zadanie 6.
Drobnoustroje  odpowiedzialne  za  szpitalne  zapalenie  płuc  mogą
pochodzić  ze  źródeł  endogennych  lub  egzogennych.  Źródła
endogenne to:

A.  aparatura,
B.  flora kolonizująca pacjenta,
C.  inny chory,
D.  personel medyczny oddziału.

Zadanie 7.
Metodą sterylizacji plazmowej NIE można sterylizować:

A . sprzętu  o  zamkniętych  z  jednej  strony,  długich  i
wąskich przewodach,

B.  materiałów zawierających celulozę,
C.  materiałów porowatych,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 8.
Jaką czynność należy wykonać natychmiast po kontakcie krwi  ze
spojówką oka?

A.  przepłukać oko wodą lub 0,9% NaCl,
B.  zgłosić ekspozycję lekarzowi chorób zakaźnych,
C . zgłosić  ekspozycję  zespołowi  kontroli  zakażeń

szpitalnych,
D.  zorganizować pilną konsultację okulistyczną.

Zadanie 9.
Zgorzel  gazowa  jest  zespołem  infekcyjnym  o  ciężkim  przebiegu
klinicznym.  W  przeważającej  części  czynnikiem  etiologicznym
zgorzeli gazowej jest:

A .  Clostridium perfringens,
B.  Clostridium hystolyticum,
C.  Clostridium septicum,
D.  Clostridium carnis.



Zadanie 10.
Pielęgniarki  i  położne  są  narażone  na  działanie  czynników
biologicznych,  ze  względu  na  stały,  bezpośredni  kontakt  z
chorym  pacjentem.  Czynniki  biologiczne,  należące  do  grupy
trzeciej, oznaczają takie czynniki:

A . które  wywołują  ciężkie  choroby  u  ludzi,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie
czynników  w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo
prawdopodobne;  zazwyczaj  nie  istnieją  w  stosunku  do
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,

B . które  mogą  wywoływać  u  ludzi  ciężkie  choroby,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie  ich
w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

C . które  mogą  wywoływać  choroby  u  ludzi,  mogą  być
niebezpieczne  dla  pracowników,  ale  rozprzestrzenianie
ich  w  populacji  ludzkiej  jest  mało  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

D . przez  które  wywołanie  chorób  u  ludzi  jest  mało
prawdopodobne.

Zadanie 11.
Istotnym  elementem  antybiotykoterapii  celowanej  jest  przede
wszystkim wartość MIC, która określa:

A.  maksymalne stężenie hamujące,
B.  czas leczenia,
C.  najmniejsze stężenie bakteriobójcze,
D.  najmniejsze stężenie hamujące.

Zadanie 12.
Najważniejszym czynnikiem w efektywnym nadzorze nad zakażeniami
jest:

A . codzienny  kontakt  członków  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych z personelem oddziałów,

B . organizowanie  zebrań  komitetu  kontroli  zakażeń
szpitalnych raz na kwartał,

C . organizowanie  zebrań  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych jeden raz w tygodniu,

D . raportowanie  zarejestrowanych  zakażeń  i  patogenów
alarmowych.



Zadanie 13.
Drożdżaki  Candida  parapsilosis  są  odpowiedzialne  głównie  za
zakażenia:

A.  narządowe,
B.  cewników naczyniowych,
C.  układowe,
D.  płuc.

Zadanie 14.
Zapadalność jest to liczba:

A . nowych przypadków choroby, zaistniałych w analizowanym
czasie,

B.  osób chorych w okresie badanym,
C.  osób chorych w danym momencie,
D . nowych  przypadków  choroby  pomniejszona  o  l iczbę  osób

chorych w danym czasie.

Zadanie 15.
Sytuacja  prawna  wprowadzona  na  danym  obszarze  w  związku  z
ryzykiem  wystąpienia  epidemii  w  celu  podjęcia  określonych  w
ustawie działań zapobiegawczych, to:

A .  stan epidemii,
B.  stan zagrożenia epidemicznego,
C.  nadzór epidemiologiczny,
D.  nadzór sanitarny.

Zadanie 16.
Liczba  drobnoustrojów  dostających  się  do  jamy  otrzewnej  jest
zróżnicowana  w  zależności  od  lokalizacji  pierwotnego  procesu
zapalnego. Najmniej będzie ich przy perforacji:

A .  żołądka,
B.  dwunastnicy,
C.  jelita cienkiego,
D.  jelita grubego.

Zadanie 17.
Koszty świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z leczeniem
niepożądanych odczynów poszczepiennych osób NIEPOSIADAJĄCYCH
uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, są finansowane:

A.  z Narodowego Funduszu Zdrowia,
B . z  budżetu  państwa  z  części,  której  dysponentem  jest

minister właściwy do spraw zdrowia,
C . przez  zakład  opieki  zdrowotnej,  w  której  udzielono

świadczeń  zdrowotnych  w  związku  z  leczeniem
niepożądanych odczynów poszczepiennych,

D . przez  osobę,  u  której  wystąpił  niepożądany  odczyn
poszczepienny.



Zadanie 18.
Wirus  varicella-zoster  znajduje  s ię  u  osób  chorych  na  ospę
wietrzną w:

A.  wydzielinie nosa,
B.  wydzielinie gardła,
C.  zawartości wykwitów pęcherzykowych,
D.  prawidłowa odpowiedź A, B i C.

Zadanie 19.
Kontrola  wewnętrzna  w  obszarze  realizacji  działań
zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  jest
prowadzona okresowo, nie rzadziej niż:

A .  co 1 miesiąc,
B.  co 3 miesiące,
C.  co 6 miesięcy,
D.  co 12 miesięcy.

Zadanie 20.
Monitorowanie,  to  ciągłe  zbieranie  i  analiza  danych
epidemiologicznych o:

A.  określonej chorobie,
B.  grupie chorób,
C . wszystkich  zdarzeniach  zdrowotnych  mających  znaczenie

dla występowania i szerzenia się chorób w populacji,
D . wszystkich wyżej wymienionych przypadkach w celu oceny

sytuacji epidemiologicznej.

Zadanie 21.
Zasadniczym  elementem  każdego  standardu,  w  tym  standardu
higienicznego  są  kryteria,  czyli  mierniki,  które  stanowią
podstawę jego oceny. Są to kryteria:

A.  struktury i wyniku,
B.  struktury, procesu i wyniku,
C.  procesu, wyniku i wartościowania,
D.  struktury, rezultatu i doskonałości.

Zadanie 22.
Do obszarów NIE skolonizowanych florą fizjologiczną należą:

A.  oskrzeliki, krew, tkanki,
B.  płyn mózgowo-rdzeniowy, zatoki boczne nosa,
C.  oskrzeliki, cewka moczowa,
D.  oskrzeliki, spojówki.



Zadanie 23.
Jama ustna stanowi środowisko skontaminowane, które u pacjentów
szpitalnych  może  stanowić  źródło  zakażenia.  Bakterie  z  płytek
nazębnych najczęściej doprowadzają do zakażeń:

A.  przewodu pokarmowego,
B.  układu oddechowego,
C.  zakażenia rany operacyjnej,
D.  krwi.

Zadanie 24.
Warunkiem wstępnym, zapewniającym odpowiednią jakość procesu w
myjni  dezynfektorze,  a  także  wpływającym  na  efektywność  i
bezpieczeństwo kolejnych etapów jest:

A .  wysoki poziom zabrudzenia,
B.  oczyszczanie,
C.  dezynfekcja wstępna,
D.  dezynfekcja właściwa.

Zadanie 25.
W  przypadku  zakażenia  podskórnej  kieszeni,  w  której  znajduje
się rozrusznik należy:

A . usunąć  rozrusznik  i  umieścić  nowy  w  nowym  miejscu,
stosować antybiotykoterapię,

B.  pozostawić rozrusznik, włączyć antybiotyk,
C . usunąć  stary  rozrusznik,  nowy  umieścić  w  miejsce

starego, włączyć antybiotyk,
D . usunąć  stary  rozrusznik,  nowy  umieścić  w  miejsce

starego.

Zadanie 26.
Pracodawca dokonuje  oceny  ryzyka  zawodowego zranienia  ostrym
narzędziem  oraz  przeniesienia  zakażenia  w  wyniku  ekspozycji  na
krew, okresowo, nie rzadziej niż:

A .  jeden raz w roku,
B.  raz na dwa lata,
C.  raz na cztery lata,
D.  raz na pięć lat.

Zadanie 27.
Wąglik  jest  chorobą  zakaźną,  która  najczęściej  przebiega  w
postaci:

A .  płucnej,
B.  bakteriemii i zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych,
C.  skórnej,
D.  jelitowej.



Zadanie 28.
Metodologicznie  poprawnie  sporządzona  procedura  zapewniająca
ochronę  przed  zakażeniami  powinna  zawierać  następujące
elementy:

A.  cele działania, przygotowanie sprzętu, referencje,
B . definicje,  cel ,  zakres  działania,  przygotowanie

sprzętu,  opis  czynności  kolejno  przebiegających,
załączniki  (instrukcje,  skale)  oraz  referencje
(piśmiennictwo),

C.  środki niezbędne i opisany cel,
D . instrukcje  postępowania  oraz  podpisy  osób,  których

dotyczy jej przestrzeganie.

Zadanie 29.
D o  najważniejszych  czynników  ryzyka  zakażenia  laseczką
beztlenową Clostridium difficile należą:

A.  spożywanie drobiu, jaj nieznanego pochodzenia,
B . spożywanie  mleka  lub  produktów  mlecznych,  ciast

nieznanego pochodzenia,
C.  spożywanie przeterminowanych konserw,
D . zaawansowany  wiek  chorego,  antybiotykoterapia,

hospitalizacja.

Zadanie 30.
Programy nadzoru epidemiologicznego mogą być zaklasyfikowane w
czterech  ogólnych  kategoriach:  nadzór  bierny,  czynny,  nadzór
wybiórczy  oraz  specjalne  systemy  nadzoru.  Nadzór  wybiórczy
polega na:

A . dokonywaniu  rejestracji  przypadków  zdarzeń  względnie
częstych  w  sposób  możliwie  kompletny,  jedynie  w
wybranych  jednostkach  (szpitale,  poradnie,  gabinety
lekarskie),

B . wypełnianiu  kart  lub  formularzy  zgłoszenia  stanu
podlegającego rejestracji,

C . dokonywaniu  analizy  uczestnictwa  w  niektórych
programach zdrowia publicznego (np. eradykacji odry),

D . zgłaszaniu  raportów  o  całkowitej  l iczbie  przypadków
wysyłanych  tylko  w  sytuacji  podejrzenia  wybuchu
epidemii.

Zadanie 31.
Ryzyko zakażeń drożdżakowatych jest większe u:

A.  wcześniaków,
B . chorych  na  cukrzycę  i  osób  narażonych  na  macerację

naskórka przez wilgoć,
C.  osób leczonych immunosupresyjnie,
D.  wszystkich wymienionych w odpowiedziach A, B i C.



Zadanie 32.
W przypadku pierwszorazowego stwierdzenia zakażenia Clostridium
difficile u pacjenta hospitalizowanego:

A . pacjent  powinien  być  izolowany  na  okres  do  około  48
godzin od ustąpienia biegunki i  uzyskania uformowanego
stolca,

B . pacjent  powinien  być  izolowany  do  momentu  ustąpienia
biegunki i uzyskania uformowanego stolca,

C . pacjent  musi  być  izolowany  przez  cały  okres
hospitalizacji,

D . wystarczy wprowadzenie wzmożonego reżimu sanitarnego na
sali chorych, w której przebywa ten pacjent.

Zadanie 33.
Częstość występowania sepsy odcewnikowej przy założonym cewniku
centralnym rośnie proporcjonalnie do:

A.  ciężkości choroby pacjenta,
B.  rodzaju cewnika, z którego wykonana jest kaniula,
C.  liczby portów/kanałów cewnika,
D.  wymiany kadry pielęgniarskiej.

Zadanie 34.
Dokumentacja  z  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest prowadzona w układzie:

A .  alfabetycznym,
B.  terytorialnym,
C.  chronologicznym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 35.
N a możliwość wystąpienia zakażenia podczas ekspozycji zawodowej
pielęgniarki, położnej wpływa/ją:

A.  rodzaj ekspozycji,
B.  głębokość rany,
C.  poziom wiremii u osoby będącej źródłem ekspozycji,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 36.
W  celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez  szkodliwe  czynniki  biologiczne  pracodawca  jest  obowiązany
do stosowania:

A . wszelkich  dostępnych  środków  eliminujących  narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,

B.  tylko środków ochrony zbiorowej,
C.  wyłącznie środków ochrony osobistej,
D.  obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.



Zadanie 37.
Nadzór SENTINEL oznacza:

A . wybiórczy  nadzór  epidemiologiczny,  prowadzony  przez
wybrany  podmiot  lub  zespół  podmiotów  w  zakresie  ich
podstawowej działaności,

B . stałe  i  systematyczne  gromadzenie,  analizę  oraz
interpretację  informacji  o  zachorowaniach  lub  innych
procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego,

C . okresowe  gromadzenie,  analizę  oraz  interpretację
informacji  o  zachorowaniach,  wykorzystywanych  w  celu
zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych,

D . obserwację  osoby  zakażonej  lub  podejrzanej  o  zakażenie,
bez  ograniczenia  je j  swobody  przemiesczania  się,
wykonywanie  badań  sanitarno-epidemiologicznych  u  tej
osoby  w  celu  wykrycia  biologicznych  czynników
chorobotwórczych.

Zadanie 38.
Wirus  varicella-zoster  wywołuje  półpasiec.  Zakaźność  tych
chorych jest:

A .  żadna, gdyż jest to inna postać wysypki niezakaźnej,
B.  do ok. tygodnia po wystąpieniu wysypki,
C.  do 1 miesięca po wystąpieniu wysypki,
D.  do końca życia taka sama.

Zadanie 39.
Jedyną immunoglobuliną mającą zdolność do przechodzenia przez
łożysko jest:

A .  immunoglobulina A (IgA),
B.  immunoglobulina D (IgD),
C.  immunoglobulina E (IgE),
D.  immunoglobulina G (IgG).

Zadanie 40.
Jaki  rodzaj  izolacji  należy  zastosować  u  chorego  z  ospą
wietrzną,  aby  nie  doszło  do  rozwoju  ogniska  epidemicznego  w
oddziale?

A.  kontaktową i powietrzno-pyłową,
B.  standardową,
C.  powietrzno-kropelkową,
D.  izolację ochronną.



Zadanie 41.
Działanie  bakteriostatyczne  preparatu  dezynfekcyjnego,  to  jego
zdolność do:

A . redukowania  l iczby  zdolnych  do  życia  komórek
bakteryjnych  odpowiednich  organizmów  testowych  w
określonych warunkach,

B.  hamowania wzrostu bakterii,
C . redukowania  l iczby  spor  odpowiednich  organizmów

testowych w określonych warunkach,
D . redukowania  l iczby  zdolnych  do  życia  wegetatywnych

komórek  prątków  odpowiednich  organizmów  testowych  w
określonych warunkach.

Zadanie 42.
Bakteria  lub  inny  drobnoustrój  wyhodowany  bezpośrednio  z
materiału  klinicznego  na  podłożu  mikrobiologicznym  jest
określany jako:

A.  izolat,
B.  szczep,
C.  klon,
D.  genom.

Zadanie 43.
D o mechanizmów niszczenia  drobnoustrojów przez  komórki  żerne
należą:

A.  procesy fagocytozy,
B.  mechanizmy tlenowe,
C.  mechanizmy pozatlenowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 44.
D o  gromadzenia  w  szpitalu  informacji  o  zakażeniach  szpitalnych
i  czynnikach  alarmowych  oraz  prowadzenia  rejestru  zakażeń
szpitalnych i czynników alarmowych są obowiązani:

A .  dyrektorzy ds. pielęgniarstwa,
B.  rady nadzorcze szpitali,
C .  radcy prawni szpitali,
D . kierownicy  szpitali  lub  podmiotów  leczniczych,  w  skład

których wchodzi szpital.



Zadanie 45.
Najwyższe  wymagania,  co  do  barierowości  dla  materiałów  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia,  szczególnie  dla  wyrobów  o
wysokim poziomie ochrony, dotyczą:

A.  przepuszczalności powietrza,
B.  przenikania pary wodnej,
C.  powierzchni krytycznej,
D.  jednorazowego użytku.

Zadanie 46.
Zakażenia  w  układzie  moczowym  kobiet  rozprzestrzeniają  s ię
najczęściej drogą:

A.  krwionośną,
B.  limfatyczną,
C.  wstępującą,
D.  przez ciągłość.

Zadanie 47.
Główne  elementy  zagrożenia  epidemiologicznego  w  oddziałach
intensywnej terapii wynikają z następujących przyczyn:

A.  pierwotnie ciężkiego stanu hospitalizowanych pacjentów,
B . stosowanych sposobów leczenia i monitorowania chorych,

a w szczególności wentylacji mechanicznej,
C.  szczególnych cech oddziałowej flory bakteryjnej,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 48.
Jeżeli  szpital  posiada  1000  łóżek,  w  zespole  kontroli  zakażeń
szpitalnych powinno być zatrudnionych, co najmniej:

A .  3 pielęgniarki epidemiologiczne,
B.  4 pielęgniarki epidemiologiczne,
C.  5 pielęgniarek epidemiologicznych,
D.  6 pielęgniarek epidemiologicznych.

Zadanie 49.
Z a  przeprowadzenie  przez  lekarza  zakładowego  badania
profilaktycznego  oraz  za  przeszkolenie  pracownika  w  zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada w szpitalu:

A.  specjalista ds. epidemiologii,
B .  pielęgniarka poradni profilaktycznej,
C.  specjalista ds. BHP,
D.  pracodawca.



Zadanie 50.
Kwalifikacje  wymagane  dla  specjalisty  do  spraw  mikrobiologii  -
członka zespołu kontroli zakażeń szpitalnych to:

A . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii  i  co
najmniej  3-letnie  doświadczenie  w  zawodzie  diagnosty
laboratoryjnego  w  szpitalnym  laboratorium
mikrobiologicznym,

B . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
medycznej  i  co  najmniej  2-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  laboratorium
mikrobiologicznym  wykonującym  badania  na  rzecz
szpitali,

C . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
klinicznej  i  co  najmniej  2-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  laboratorium
mikrobiologicznym,

D . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
lekarskiej  i  co  najmniej  3-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  szpitalnym
laboratorium mikrobiologicznym.

Zadanie 51.
W  procesie  dochodzenia  do  praktyki  opartej  na  rzetelnych
dowodach naukowych można wyodrębnić kilka etapów. Pierwszy etap
to :

A . szacowanie  potrzeby  zmian  w  praktyce,  kształtowanie
nawyku poddawania jej w wątpliwość,

B . synteza  dowodów  naukowych,  polegająca  na  dotarciu  do
sprawdzonej  wiedzy  naukowej,  je j  umiejętna  analiza,
synteza i ocena,

C . plan  zmian  praktyki,  opracowany  na  podstawie
najmocniejszych i najbardziej obiektywnych argumentów,

D . wdrożenie  i  ocena  skutków  wprowadzonych  zmian  w
praktyce.

Zadanie 52.
W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  podczas  kontroli
wewnętrznej  w  obszarze  realizacji  działań  zapobiegających
szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych,  powtórną  kontrolę
przeprowadza się nie później niż w terminie:

A.  1 miesiąca od daty przekazania raportu,
B.  3 miesięcy od dnia przekazania raportu,
C.  1 miesiąca od daty przeprowadzenia kontroli,
D.  6 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli.



Zadanie 53.
Profilaktyka infekcji HCV w warunkach szpitalnych polega na:

A.  badaniu dawców krwi na obecność przeciwciał anty HCV,
B . stosowaniu  sprzętu  jednorazowego  użytku  we  wszystkich

możliwych sytuacjach,
C . stosowaniu  do  dezynfekcji  sprzętu  wielorazowego  użytku

preparatów o pełnym spektrum działania bójczego,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 54.
D o wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania
i zwalczania zakażeń szpitalnych jest/są obowiązani:

A .  specjalista ds epidemiologii,
B .  pielęgniarka naczelna,
C.  komitet kontroli zakażeń szpitalnych,
D . kierownicy  szpitali  lub  podmiotów  leczniczych,  w  skład

których wchodzi szpital.

Zadanie 55.
Nieprawidłowy  sposób  postępowania  u  chorego  przed  zabiegiem
operacyjnym to:

A.  kąpiel antyseptyczna wieczorem i rano przed zabiegiem,
B.  identyfikacja i leczenie infekcji przed zabiegiem,
C.  rutynowe golenie owłosienia,
D.  krótki okres hospitalizacji przed zabiegiem.

Zadanie 56.
Metoda PCR stosowana jest:

A .  w diagnostyce klinicznej,
B.  w wykrywaniu genów oporności bakterii na leki,
C.  w typowaniu genetycznym drobnoustrojów,
D.  we wszystkich wymienionych.

Zadanie 57.
Zakażenie  Helicobacter  pylori  odgrywa  istotną  rolę  w
patogenezie:

A .  wrzodów żołądka i dwunastnicy,
B.  guzów nerek,
C.  zakażeń górnych dróg oddechowych,
D.  owrzodzeń podudzi.



Zadanie 58.
Bakterie,  które  mogą  zostać  wykorzystane  jako  broń  biologiczna,
to :

A.  Coxiella burnetti,
B.  Francisella tularemis,
C.  Chlamydia psittaci,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 59.
Płyn mózgowo - rdzeniowy pobrany do jałowej probówki na badania
bakteriologiczne należy:

A . transportować  natychmiast,  zabezpieczyć  przed
schłodzeniem,

B . natychmiast  wstawić  do  lodówki  i  transportować
schłodzony,

C . pozostawić  w  temperaturze  pokojowej,  transportować  z
innymi badaniami,

D . probówkę  wstawić  do  cieplarki  i  inkubować  w
temperaturze 40˚C przez 72 godz.

Zadanie 60.
Czynniki  pozakomórkowe  decydujące  o  chorobotwórczości
Streptococcus pyogenes to między innymi:

A.  egzotoksyna A i B,
B.  białko M, które tworzy struktury tworzące fimbrie,
C.  białko F uczestniczące w adhezji do komórek nabłonka,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 61.
W  trakcie  dochodzenia  epidemiologicznego  wykonuje  się  badania
mikrobiologiczne w celu:

A.  doboru właściwych antybiotyków do terapii empirycznej,
B.  doboru właściwych antybiotyków do terapii celowanej,
C.  doboru preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni,
D . określenia  źródła  zakażeń  i  wykrycia  dróg  szerzenia  się

szczepów.

Zadanie 62.
Które pałeczki Gram ujemne są częstymi czynnikami etilogicznymi
szpitalnych zapaleń płuc?

A.  Klebsiella pneumoniae,
B.  Pseudomonas aeruginosa,
C.  Escherichia coli,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 63.
Brudna bielizna w oddziale, przed transportem do prania powinna
być:

A.  wstępnie zdezynfekowana,
B.  naprawiona i poskładana,
C.  spłukana z zanieczyszczeń,
D.  zapakowana, opisana i przechowywana jak najkrócej.

Zadanie 64.
W diagnostyce zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stosowane są
badania:

A.  ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  posiew płynu mózgowo-rdzeniowego,
C.  posiew krwi,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 65.
Test Bowie-Dicka przeznaczony jest do:

A . reagowania  na  dwie  lub  więcej  zmiennych krytycznych w
sterylizatorze parowym,

B . sprawdzenia  prawidłowego  usuwania  powietrza  i
penetracji pary wodnej w sterylizatorach parowych,

C . sprawdzenia  prawidłowej  penetracji  pary  wodnej  w
pakietach reprezentatywnych dla całego wsadu,

D . sprawdzenia  usuwania  powietrza  wewnątrz  największego
sterylizowanego pakietu.

Zadanie 66.
Czynnikiem  predysponującym  do  rozwoju  szpitalnego  zapalenia
płuc jest:

A .  obecność sztucznych implantów,
B.  długotrwałe cewnikowanie,
C.  niedokwaśność soku żołądkowego,
D.  nadkwaśność soku żołądkowego.

Zadanie 67.
W  przypadku  hospitalizacji  pacjenta  z  inwazyjną  chorobą
meningokokową:

A.  konieczne jest umieszczenie pacjenta w izolatce,
B . zalecane  jest  umieszczenie  pacjenta  w  osobnym

pomieszczeniu  przez  okres  24  godzin  od  rozpoczęcia
antybiotykoterapii,

C . zalecane  jest  umieszczenie  pacjenta  w  osobnym
pomieszczeniu przez cały okres antybiotykoterapii,

D . konieczne  jest  umieszczenie  pacjenta  w  izolatce  przez
cały  okres  antybiotykoterapii  i  stosowanie  zasad
izolacji powietrzno-pyłowej i standardowej.



Zadanie 68.
W  diagnostyce  zakażeń  wirusem  cytomegalii  (CMV)  wykorzystuje
się:

A .  wykrywanie swoistych przeciwciał klasy IgM,
B.  wykrywanie antygenu wirusowego w moczu, ślinie, krwi,
C . wykrywanie  ciałek  wtrętowych,  tzw.  "sowich  oczu"  w

wycinkach, płynach ustrojowych i tkankach,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 69.
Pojęciem "śmiertelność" określamy:

A . l iczbę  zgonów zaistniałych w badanej  populacji  w  danym
czasie,

B . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,

C . l iczbę  nowych  zgonów  zaistniałych  w  analizowanym
czasie,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 70.
U NIESZCZEPIONEJ przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
pielęgniarki,  która  zakuła  się  igłą  od  pacjenta  z  dodatnim
antygenem HBs (+) należy przeprowadzić:

A .  uodpornienie czynne,
B.  uodpornienie bierne,
C.  uodpornienie czynno-bierne,
D.  podać preparaty nieswoiście zwiększające odporność.



Zadanie 71.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu z  powodu zakażenia  lub  choroby  zakaźnej  są
przekazywane:

A . państwowemu  powiatowemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta opisanego
w zgłoszeniu,

B . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  wojewódzkiemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu  dla  miejsca  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby
zakaźnej,

C . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  granicznemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu  dla  miejsca  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby
zakaźnej,

D . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  wojewódzkiemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta opisanego
w zgłoszeniu.

Zadanie 72.
Zaraźliwość jest:

A . t o  zdolność  zarazka  do  inwazji  i  wytwarzania  odczynu
infekcyjnego u osoby wrażliwej,

B . jest  miarą  ciężkości  choroby  i  może  być  znacznie
zróżnicowana,

C . jest  dawką  czynnika  zakaźnego  potrzebną  do  wywołania
zakażenia,

D . t o  i lość  czynnika  zakaźnego  potrzebna  do  przeniesienia
zakażenia.

Zadanie 73.
Najlepszą próbką moczu do mikrobiologicznego posiewu jest mocz:

A.  z pierwszej porannej mikcji, z pierwszego strumienia,
B.  z pierwszej porannej mikcji, ze środkowego strumienia,
C.  pobrany w dowolnej porze dnia, z pierwszego strumienia,
D . pobrany  w  dowolnej  porze  dnia,  ze  środkowego

strumienia.



Zadanie 74.
Kierownik  przekazuje  z  urzędu  właściwemu  państwowemu
inspektorowi  sanitarnemu  raport  końcowy  z  wygaszenia  ogniska
epidemicznego w terminie:

A . d o  24  godzin  od  stwierdzenia  wystąpienia  ogniska
epidemicznego,

B . d o  30  dni  od  daty  zakończenia  wygaszenia  ogniska
epidemicznego,

C.  do 30 dni od dnia jego sporządzenia,
D . d o  30  dni  od  daty  rozpoznania/podejrzenia  ogniska

epidemicznego.

Zadanie 75.
U  pacjenta  przewlekle  dializowanego  -  dotychczas
seronegatywnego -  uzyskano dodatnie  wyniki  testów na  obecność
antygenu  HBs.  Jakie  działania  powinien  podjąć  personel  stacji
dializ?

A . weryfikację  oznaczenia  (np.  potwierdzenia  testem  PCR)  i
zgłoszenie  zachorowania  do  państwowego  powiatowego
inspektora sanitarnego,

B . przeniesienie  pacjenta  na  odpowiednie  dla  danego  typu
patogenu stanowisko dializacyjne,

C.  stosować tylko dializator jednorazowy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 76.
HBV może przetrwać na przedmiotach, meblach i w pomieszczeniach
zabrudzonych krwią i płynami ustrojowymi i nadal może stanowić
źródło zakażenia przez:

A.  kilka minut,
B.  kilka godzin,
C.  co najmniej 1 tydzień,
D.  nieokreślony czas.

Zadanie 77.
D o  zakażenia  otrzewnej  związanego  z  leczeniem  dializą
otrzewnową, przy założonym na stałe cewniku dializacyjnym, może
dojść:

A.  przez światło cewnika,
B.  poprzez ujście zewnętrzne,
C.  przez tunel cewnika,
D.  wszystkimi wymienionymi drogami.



Zadanie 78.
Enzymy warunkujące oporność bakterii na antybiotyki B-laktamowe
to :

A.  nukleotydylotransferazy,
B.  B-laktamazy,
C.  acetylotransferazy,
D.  fosfotransferazy.

Zadanie 79.
Uodpornienie bierno-czynne polega na podaniu:

A . immunoglobuliny,  która  wyprodukowana  jest  z  osocza
wielu  dawców  i  posiada  przeciwciała  ukierunkowane
przeciw  najbardziej  popularnym  infekcjom  na  terenie,
skąd pochodzą dawcy,

B . immunoglobuliny  swoistej  wyprodukowanej  z  osocza
specjalnie  dobranych,  uodpornionych  dawców  lub  od
hiperimmunizowanych osób,

C . jednoczesnym podaniu szczepionki i immunoglobuliny, co
cechuje  powstaniem  odporności  niemal  natychmiast  po
podaniu immunoglobuliny i utrzymywaniem się przez długi
okres,

D . masowym  szczepionki  oraz  przecięciu  dróg  szerzenia
biologicznych czynników chorobotwórczych.

Zadanie 80.
U  pacjenta  po  spożyciu  owoców  morza  w  czasie  wycieczki  do
Ameryki Południowej wystąpiła obfita wodnista biegunka. Która z
bakterii najprawdopodobniej mogła wywołać w/w objaw?

A.  Vibrio Cholerae,
B.  Klebriella pneumoniae,
C.  Pseudomonas aeruginosa,
D.  Escherichia coli.

Zadanie 81.
W  szpitalu  główne  kierunki  monitorowania  bieżącej  sytuacji
epidemiologicznej obejmują wskaźniki:

A .  epidemiologiczne,
B.  kliniczne,
C.  laboratoryjne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 82.
Za martwicze zapalenie powięzi i tkanki podskórnej odpowiada:

A.  Streptococcus agalactiae gr B,
B.  Staphylococcus aureus,
C.  Streptococcus pyogenes gr A,
D.  Pseudomonas aeruginosa.



Zadanie 83.
Kwalifikacje  wymagane  dla  specjalisty  ds.  epidemiologii  lub
higieny  i  epidemiologii  -  członka  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych to:

A . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
epidemiologicznego  lub  higieny  i  epidemiologii  oraz
wyższe  wykształcenie  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  i  co
najmniej  2-letnie  doświadczenie  w  zawodzie  pielęgniarki
lub zawodzie położnej,

B . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
epidemiologicznego  lub  higieny  i  epidemiologii  oraz
średnie  medyczne  wykształcenie  w  dziedzinie
pielęgniarstwa  i  co  najmniej  4-letnie  doświadczenie  w
zawodzie pielęgniarki lub położnej wykonywanym tylko w
szpitalu,

C . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
epidemiologicznego,  epidemiologii  lub  higieny  i
epidemiologii  oraz  posiada  średnie  medyczne  lub  wyższe
wykształcenie  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  i  co  najmniej
3-letnie  doświadczenie  w  zawodzie  pielęgniarki  lub  w
zawodzie położnej, wykonywanym w szpitalu,

D . specjalizacja  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
epidemiologicznego,  epidemiologii  lub  higieny  i
epidemiologii  oraz  średnie  medyczne  lub  wyższe
wykształcenie  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  i  co  najmniej
5-letnie  doświadczenie  w  zawodzie  pielęgniarki  lub
położnej wykonywanym w szpitalu.

Zadanie 84.
W  salach  operacyjnych  oraz  innych  pomieszczeniach,  gdzie
stosowany jest podtlenek azotu, nawiew powietrza:

A . powinien  odbywać  się  dołem,  a  wyciąg  powietrza  w  20%
górą  i  w  80% dołem i  zapewnić  nadciśnienie  w stosunku
do korytarza,

B . powinien  odbywać  się  górą  ,  a  wyciąg  powietrza  w  20%
górą  i  w  80% dołem i  zapewnić  nadciśnienie  w stosunku
do korytarza,

C . powinien odbywać się  dołem ,  a  wyciąg powietrza w 80%
górą  i  w  20% dołem i  zapewnić  nadciśnienie  w stosunku
do korytarza,

D . powinien odbywać się  dołem ,  a  wyciąg powietrza w 20%
górą  i  w  80% dołem i  zapewnić  podciśnienie  w  stosunku
do korytarza.



Zadanie 85.
CDC  (Center  for  Disease  Control  and  Prevention)  zaliczyło  do
chorób wskaźnikowych dla AIDS:

A.  gruźlicę,
B.  biegunki rotawirusowe,
C.  zakażenia meningokokowe,
D.  ospę wietrzną.

Zadanie 86.
Do zadań komitetu kontroli zakażeń szpitalnych należy:

A . opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i
zwalczania zakażeń szpitalnych,

B . ocena  wyników  kontroli  wewnętrznej  przedstawianych
przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych,

C . opracowywanie  i  aktualizacja  standardów
farmakoprofilaktyki  i  farmakoterapii  zakażeń  i  chorób
zakaźnych w szpitalu,

D.  realizacja wyżej wymienionych punktów.

Zadanie 87.
Dokumentacja  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest przechowywana przez okres:

A.  5 lat,
B.  10 lat,
C.  20 lat,
D.  50 lat.

Zadanie 88.
W  profilaktyce  i  eradykacji  chorób  zakaźnych  na  świecie
największe znaczenie mają:

A.  eliminacja chorych zwierząt,
B.  chemioprofilaktyka po ekspozycji na wirusy,
C.  ogólnoświatowe akcje deratyzacyjne,
D.  szczepienia ochronne.

Zadanie 89.
Szkarlatyna  jest  chorobą  zakaźną,  której  rezerwuarem  jest
człowiek. Źródłem zarażenia może być:

A.  chory na płonicę człowiek,
B.  zdrowy nosiciel,
C.  chory na błonicę człowiek,
D.  poprawne odpowiedzi A i B.



Zadanie 90.
W mikrobiologii translokacja jest to:

A . przeniesienie  drobnoustrojów  chorobotwórczych  z
powierzchni nieożywionych na człowieka,

B . przeniesienie  zakażenia  z  jednego  człowieka  na
drugiego,

C . przemieszczanie  s ię  drobnoustrojów  chorobotwórczych  z
człowieka na powierzchnie nieożywione,

D . przemieszczanie  s ię  drobnoustrojów  z  miejsc  ich
naturalnego bytowania w obszary naturalnie jałowe.

Zadanie 91.
Całkowite przeciwciała anty-HBc Total są:

A . markerem  przebytego  lub  przewlekłego  zakażenia  HBV,
mogą utrzymywać się przez całe życie,

B . wykrywane  jedynie  w  zakażonych  hepatocytach,  nie  są
wydzielane w postaci wolnej do krwi,

C.  wykrywane w surowicy u osób po szczepieniu przeciw HBV,
D . wykrywane w surowicy u osób ze świeżym, przewlekłym lub

po przebytym zakażeniu wirusem HCV.

Zadanie 92.
Kontrola  biologiczna  procesów  sterylizacji  parą  wodną  jest
przeprowadzana  z  wykorzystaniem  przetrwalników  następujących
mikroorganizmów:

A . Bacillus  atrophaeus  (dawniej  Bacillus  subtilis  var
niger),

B.  Bacillus stearothermophilus,
C.  Bacillus pumilus,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 93.
D o  najczęstszych  postaci  klinicznych  zakażeń  wywołanych  przez
pałeczki z rodziny Acinetobacter należą:

A . zakażenia  dróg  oddechowych,  dróg  moczowych  oraz
bakteriemia/sepsa,

B . zakażenia dróg oddechowych, przewodu pokarmowego i ran
pooperacyjnych,

C . zakażenia przewodu pokarmowego, dróg moczowych, płynu
mózgowo-rdzeniowego,

D.  zakażenia krwi, ran pourazowych, kości i stawów.



Zadanie 94.
Zakażenie miejsca operowanego obejmujące narządy i jamy ciała -
w przypadku, gdy nie wprowadzono implantu rozwija s ię w okresie
do:

A.  30 dni od operacji,
B.  60 dni od operacji,
C.  6 miesięcy od operacji,
D.  12 miesięcy od operacji.

Zadanie 95.
Dnia  27  września  2004  roku  w  Sztokholmie  zostało  powołane  do
życia  Europejskie  Centrum  Kontroli  i  Prewencji  Chorób.
Uzgodniono akronim nazwy nowej instytucji - obecnie jest to:

A .  EEA,
B.  ECDC,
C.  EFSA,
D.  EMCDDA.

Zadanie 96.
Które  z  określeń  najlepiej  charakteryzuje  enterokrwotoczne
serotypy Escherichia coli - EHEC?

A.  wywołują objawy podobne do czerwonki bakteryjnej,
B.  są odpowiedzialne za biegunki podróżnych,
C . produkują  toksynę  podobną  do  toksyny  Shigella,  są

przyczyną  krwawych  biegunek,  krwotocznego  zapalenia
jel ita  grubego  oraz  zespołu  hemolityczno  -
mocznicowego,

D . s ą  przyczyną  biegunek  związanych  z  nieokreślonymi
czynnikami przylegania i agregacji.

Zadanie 97.
Nadtlenek wodoru jest używany w metodzie sterylizacji:

A .  parą wodną,
B.  tlenkiem etylenu,
C.  formaldehydem,
D.  plazmą.

Zadanie 98.
Najlepiej rozwinięty układ immunologiczny u człowieka ma układ:

A.  oddechowy,
B.  pokarmowy,
C.  moczowy,
D.  płciowy.



Zadanie 99.
W organizmie człowieka immunoglobulina IgM powstaje:

A . przy  pierwszym  kontakcie  organizmu  z  określonym
antygenem,

B . p o  powtórnym  wprowadzeniu  tego  samego  antygenu  do
organizmu,

C.  miejscowo na błonach śluzowych i surowiczych,
D.  miejscowo na skórze.

Zadanie 100.
Cele  pośrednie  leczenia  przeciwwirusowego  przewlekłego
wirusowego zapalenia wątroby typu B, to:

A . normalizacja  biochemicznych  wskaźników  zapalenia
wątroby,

B.  ograniczenie szerzenia się zakażeń HBV,
C.  poprawa jakości życia,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 101.
Kordon sanitarny to:

A . odosobnienie  i  poddanie  obowiązkowej  obserwacji
lekarskiej  zdrowych  ludzi  i  zwierząt,  którzy  zetknęli
s ię  z  chorobami lub przyjechali  z  terenów endemicznych,
na których panują choroby wysoko zakaźne,

B . zmniejszenie  i lości  drobnoustrojów  w  określonym
środowisku do tzw. bezpiecznego poziomu,

C . poddanie  obowiązkowej  obserwacji  mieszkańców  jednego
miasta lub regionu,

D . przymusowe  i  całkowite  przerwanie  wszelkiej  łączności  z
obszarem objętym epidemią określonej choroby zakaźnej.

Zadanie 102.
Pakiet reprezentatywny w cyklu sterylizacyjnym to:

A . pakiet  zawierający  tylko  testy  chemiczne  lub
biologiczne  umieszczony  w  dowolnym  miejscu
sterylizatora,

B . pakiet  zawierający  najcięższy  zestaw  materiałów
sterylizacyjnych umieszczony w kącie sterylizatora,

C . pakiet  zawierający  zestaw  określonych  materiałów
sterylizacyjnych  w  danym  cyklu,  który  stanowi
najtrudniejsze  warunki  dla  penetracji  czynnika
sterylizującego,

D . pakiet  zawierający  zestaw  określonych  materiałów
sterylizacyjnych w danym cyklu,  umieszczony w komorze
sterylizatora w miejscu o utrudnionym dostępie czynnika
sterylizującego.



Zadanie 103.
Noworodek,  który  po  porodzie  w  szpitalu  zostaje  oddzielony  od
matki, ulega kolonizacji florą:

A.  matki,
B.  szpitalną,
C.  członków rodziny uczestniczących w porodzie,
D.  swoją własną nabytą w łonie matki.

Zadanie 104.
Nieswoista profilaktyka w zakażeniach WZW typu A polega na:

A.  myciu rąk i ochronie przed skażeniem wody i żywności,
B.  podaniu gammaglobuliny,
C.  szczepieniu szczepionką inaktywowaną,
D.  wykonaniu poziomu aminotransferaz.

Zadanie 105.
Powstawanie biofilmu w zakażeniach odcewnikowych jest złożonym
i wielostopniowym procesem. Pierwsza jego faza to:

A.  nieodwracalna adhezja,
B.  fagocytoza,
C.  rozwój macierzy,
D.  faza dojrzewania.

Zadanie 106.
Selektywny nadzór nad zakażeniami szpitalnymi polega na:

A . połączeniu  analizy  wyników  badań  mikrobiologicznych  z
informacjami  o  zakażeniach  lub  podejrzeniach  zakażeń,
które są możliwe do uzyskania w danym oddziale,

B . zbieraniu  danych  o  zakażeniach  dotyczących  określonej
grupy pacjentów lub pacjentów poddawanych procedurom
wysokiego  ryzyka  oraz  danych  dotyczących  szczególnych
postaci zakażeń,

C . analizie  wyników  badań  mikrobiologicznych  i
ukierunkowanie działań na wykrywanie zakażeń wywołanych
przez czynniki alarmowe,

D . rutynowych wizytach w wybranych oddziałach w szpitalu
np.  w  oddziałach o  najwyższym wskaźniku występowania
zakażeń szpitalnych.



Zadanie 107.
Terapia empiryczna oparta jest na:

A . analizie  statystycznej  dotyczącej  występowania  w  danym
środowisku  i  zakażeniu  poszczególnych  patogenów  i  ich
lekowrażliwości,

B . danych  z  piśmiennictwa  dotyczących  skuteczności
klinicznej konkretnych antybiotyków,

C.  analizie kosztów antybiotyków w szpitalu,
D.  założeniach ujętych w punktach A i B.

Zadanie 108.
Według Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych do grupy chorób
kwarantannowych NIE zaliczamy:

A.  dżumy,
B.  cholery,
C.  malarii,
D.  żółtej gorączki.

Zadanie 109.
D o  zakażeń  pałeczkami  Legionella  pneumophila  w  warunkach
szpitalnych dochodzi:

A .  drogą oddechową,
B.  drogą pokarmową,
C.  drogą naruszenia ciągłości tkanek,
D.  przez bezpośredni kontakt.

Zadanie 110.
Pierwszym  w  świecie  pełnym  programem  ciągłego  nadzoru  nad
zakażeniami,  opartym  na  profesjonalnych  zespołach  kontroli
zakażeń jest:

A .  NNIS,
B.  APIC,
C.  SHEA,
D.  ICARE.

Zadanie 111.
Przyczynami oporu wobec zmian jest:

A .  duża pewność siebie,
B.  niepewność i obawy przed poniesieniem osobistej straty,
C.  precyzyjnie określony cel działania,
D.  posiadanie doświadczenia zawodowego.



Zadanie 112.
Dekontaminacja obejmuje:

A.  oczyszczanie, dezynfekcję, sterylizację,
B.  oczyszczanie, dezynfekcję,
C.  dezynfekcję, sterylizację,
D.  czyszczenie gruntowne, sterylizację.

Zadanie 113.
Aeracja  (degazacja)  wymagana  jest  w  Polsce  po  prawidłowo
przeprowadzonym procesie sterylizacji:

A .  formaldehydem,
B.  tlenkiem etylenu,
C.  plazmą,
D.  parą wodną.

Zadanie 114.
Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w
celu  zapobieżenia  szerzeniu  się  chorób  szczególnie
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

A .  izolacja,
B.  kohortacja,
C.  kwarantanna,
D.  nadzór epidemiologiczny.

Zadanie 115.
Zabiegi  przeciwepidemiczne  mają  na  celu  zapobieganie  i
zwalczanie  chorób  zakaźnych  w  drodze  przerwania  procesu
epidemicznego poprzez:

A.  likwidację źródła zakażenia,
B.  przecięcie dróg szerzenia zachorowań,
C . uodpornienie  (albo  wzmocnienie  odporności  osób

narażonych na zakażenie),
D.  uwzględnienie wszystkich w/w działań.

Zadanie 116.
Charakterystyczna  wysypka  drobnoplamista  na  twarzy  typu
rumieniowego,  z  wolnym  obszarem  w  okolicy  między  fałdami
policzkowymi i wokół ust jest charakterystyczna dla:

A.  błonicy,
B.  płonicy,
C.  ospy wietrznej,
D.  półpaśca.



Zadanie 117.
Koordynatorem  realizacji  Krajowego  Programu  Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS jest:

A .  Główny Inspektor Sanitarny,
B.  Minister Zdrowia,
C.  Krajowe Centrum do Spraw AIDS,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zadanie 118.
Rany czysto skażone są to:

A . wszystkie  zastrzałowe  rany  urazowe  oraz  operacje  w
przebiegu jawnego klinicznie zakażenia,

B . rany,  w  których  w  trakcie  zabiegu  doszło  w  sposób
kontrolowany  chirurgicznie  do  otwarcia  światła  dróg
oddechowych,  rodnych,  moczowo-żółciowych  i  przewodu
pokarmowego,

C . otwarte  świeże  zranienia,  duże  złamania,  otwarcie
przewodu pokarmowego z rozlaniem zawartości,

D . stare rany pourazowe ze zmianami martwiczymi lub rany w
obszarze rozwiniętego zakażenia.

Zadanie 119.
Osoba  zakażona  HIV  lub  chora  na  AIDS  może  zastrzec  dane
umożliwiające  je j  identyfikację.  W  takim  przypadku  zgłoszenie
lub rejestr zawierają:

A . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

B . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  PESEL,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

C . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

D . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  datę  urodzenia,
płeć,  adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne
zakażenia lub choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia.



Zadanie 120.
W  celu  wykrycia  zapalenia  cewki  moczowej  o  etiologii  Chlamydia
trachomatis u pacjentki, najlepiej wykonać:

A.  badanie ogólne moczu,
B.  bakteriologiczne badanie moczu,
C . badanie  wydzieliny  z  szyjki  macicy  oraz  tylnego

sklepienia pochwy,
D . badanie  materiału  pobranego  w  wyniku  biopsji  z  szyjki

macicy.

Zadanie 121.
Pojęcie  składające  się  z  elementów:  źródło  zakażenia,  droga
przenoszenia zarazków, wrota zakażenia, to inaczej:

A .  łańcuch epidemiczny,
B.  droga translokacji,
C.  łańcuch zarazek - żywiciel,
D.  łańcuch sanitarny.

Zadanie 122.
Bezpośrednio po oparzeniu rana jest kolonizowana przez:

A . ziarenkowce  Gram(+)  np.  Staphylococcus  lub
Streptococcus pyogenes,

B.  pałeczki Gram(-),
C.  drożdzaki np. Candida albicans,
D.  laseczki np.Clostridium perfringens.

Zadanie 123.
D o okołooperacyjnego zapalenia płuc dochodzi w wyniku sekwencji
zdarzeń,  które  można  podzielić  na  różne  rodzaje  mechanizmów.
Mechanizm inhalacyjny jest związany z:

A . wniknięciem  czynnika  zakaźnego  przeniesionego  ze
sprzętu anestezjologicznego oraz przez personel,

B . przedostaniem się do dolnych dróg oddechowych materiału
kolonizującego żołądek lub jamę ustno-gardłową,

C.  przeniesieniem zakażenia drogą krwi,
D.  wniknięciem czynnika zakaźnego podczas wypadku, urazu.

Zadanie 124.
D o  nieswoistych  miejscowych  przeciwinfekcyjnych  mechanizmów
obronnych organizmu ludzkiego zaliczamy:

A . pasaż  jelit,  przepływ  moczu,  zastawki  w  układzie
moczowym, nabłonek migawkowy układu oddechowego,

B . fagocytozę,  naturalne  komórki  bójcze,  komórki
pomocnicze kontrolujące stan zapalny,

C.  układ immunologiczny, limfocyty,
D.  odporność komórkową i humoralną.



Zadanie 125.
Zakażenie wirusem odry i świnki szerzy się głównie drogą:

A.  fekalno-oralną,
B.  kontaktów płciowych,
C.  kropelkową,
D.  przeniesienia za pośrednictwem wektora, np. komara.

Zadanie 126.
Badanie  skriningowe  można  zastosować  wówczas,  gdy  choroba
badana:

A . m a  istotne  znaczenie  dla  zdrowia  społeczeństwa  (np.
wysoka zapadalność, chorobowość, śmiertelność),

B . m a znany przebieg i jest możliwa do zdiagnozowania oraz
leczenia (względy etyczne),

C.  ma charakterystyczny i długi okres wczesnoobjawowy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 127.
Pracodawca  sporządza  raport  o  bezpieczeństwie  i  higienie  pracy
w  podmiocie  leczniczym  w  zakresie  zranień  ostrymi  narzędziami
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych:

A.  nie rzadziej niż raz na kwartał,
B.  nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
C . tylko  po  zakończeniu  roku  kalendarzowego  za  rok

poprzedni,
D.  okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Zadanie 128.
Wtórne zapalenie otrzewnej rozwija się:

A .  bez wyraźnego źródła zakażenia,
B . w  wyniku  masowego  przedostania  się  drobnoustrojów  z

jelita lub dróg moczowo-płciowych do jamy otrzewnej,
C.  po antybiotykoterapii,
D.  w wyniku zakażenia rotawirusem.

Zadanie 129.
Obecnie celem programów szczepień ochronnych jest:

A .  zapobieganie chorobom zakaźnym,
B.  eliminacja choroby zakaźnej,
C.  eradykacja choroby zakaźnej,
D . zapobieganie,  eliminacja  oraz  eradykacja  chorób

zakaźnych.



Zadanie 130.
Głębokie zakażenie miejsca operowanego obejmuje:

A.  tkankę podskórną w miejscu nacięcia,
B.  powięź i mięśnie w miejscu nacięcia,
C . narządy,  które  były  naruszone  w  trakcie  zabiegu

operacyjnego,
D . przestrzenie,  które  były  otwarte  lub  naruszone  w

trakcie zabiegu operacyjnego.

Zadanie 131.
Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w
związku  z  prowadzonym  dochodzeniem  epidemiologicznym,  może
żądać udzielenia informacji o:

A . osobach  zakażonych  lub  podejrzanych  o  zakażenie,
chorych  lub  podejrzanych  o  chorobę  zakaźną,  osobach
zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec
których istnieje takie podejrzenie,

B . osobach,  które  mogły  mieć  styczność  z  osobami
zakażonymi  lub  podejrzanymi  o  zakażenie,  chorymi  lub
podejrzanymi  o  chorobę  zakaźną,  osobami  zmarłymi  z
powodu  choroby  zakaźnej  lub  osobami,  wobec  których
istnieje takie podejrzenie,

C . posiadaczach  zwierząt,  które  mogły  stanowić  źródło
narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną,

D.  wszystkich wymienionych wyżej osobach.

Zadanie 132.
Wystąpienie wstrząsu toksycznego jest efektem działania:

A.  koagulazy,
B.  hialuronidazy,
C.  TSST,
D.  eksfoliatyny.

Zadanie 133.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby  zakaźnej
przesyła lekarz lub kierownik szpitala:

A . przesyłką  priorytet  w  kopertach  opatrzonych  adresem
zwrotnym nadawcy i symbolem "ZLK",

B . faxem,  z  potwierdzeniem  odbioru  przez  państwowego
inspektora sanitarnego,

C . z a pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci
zaszyfrowanej,  jeżeli  pozwalają  na  to  możliwości
techniczne nadawcy i odbiorcy,

D.  wszystkimi wymienionymi wyżej sposobami.



Zadanie 134.
Szczyt epidemii to:

A . pojedyncze zachorowania występujące w okresie wygasania
epidemii,

B . formalne  uznanie  określonego  terenu  za  teren  objęty
epidemią,

C.  epidemia pochodząca z jednego źródła zakażenia,
D . okres wystąpienia najwyższej  l iczby zachorowań w czasie

epidemii.

Zadanie 135.
Konsekwencją zmienności genetycznej wirusów jest pojawienie s ię
bardziej  wirulentnych  szczepów  opornych  na  leczenie,  a  także
zdolnych  do  zmiany  gospodarza  lub  komórek  docelowych.  Do
najbardziej  znanych  wirusów  charakteryzujących  się  dużą
zmiennością zalicza się:

A .  wirus zapalenia wątroby typu C,
B.  HIV,
C.  wirus grypy,
D.  wszystkie wymienione wyżej wirusy.
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Zadanie 1.
Szczepy HLAR to:

A.  gronkowce oporne na metycylinę,
B.  enterokoki oporne na wysokie stężenie aminoglikozydów,
C.  pałeczki oporne na cefalosporyny,
D.  enterokoki oporne na wankomycynę.

Zadanie 2.
Najczęstszą postacią kliniczną kryptokokozy jest zapalenie:

A.  opon mózgowo-rdzeniowych,
B.  kości i stawów,
C.  gruczołu krokowego i nadnerczy,
D.  wątroby, śledziony, węzłów chłonnych.

Zadanie 3.
Szczepionka poliwalentna jest rodzajem szczepionki:

A . zawierającej  kilka  lub  wszystkie  typy  (serologiczne,
genetyczne)  tego  samego  drobnoustroju  lub  antygenów
pochodzących  z  kilku  typów  tego  drobnoustroju;
uodparnia przeciw jednej chorobie zakaźnej,

B . zawierającej  wszystkie  typy  (serologiczne,  genetyczne)
tego samego drobnoustroju lub antygenów pochodzących z
jednego  typu  tego  drobnoustroju;  uodparnia  przeciw
jednej chorobie zakaźnej,

C . zawierającej  kilka  typów  (serologicznych,  genetycznych)
tego samego drobnoustroju lub antygenów pochodzących z
jednego  typu  tego  drobnoustroju;  uodparnia  przeciw
kilku chorobom zakaźnym,

D . zawierającej  kilka  lub  wszystkie  typy  (serologiczne,
genetyczne)  tego  samego  drobnoustroju  lub  antygenów
pochodzących  z  kilku  typów  tego  drobnoustroju;
uodparnia przeciw kilku chorobom zakaźnym.

Zadanie 4.
Powstawanie biofilmu w zakażeniach odcewnikowych jest złożonym
i wielostopniowym procesem. Pierwsza jego faza to:

A.  nieodwracalna adhezja,
B.  fagocytoza,
C.  rozwój macierzy,
D.  faza dojrzewania.



Zadanie 5.
Z e  względu  na  możliwość  wystąpienia  zapalenia  wsierdzia  u
pacjentów  po  wszczepieniu  protez  zastawkowych  serca,  należy
bardzo szybko rozpoznawać i właściwie leczyć między innymi:

A.  zapalenie zatok obocznych nosa,
B.  ropne zakażenia skóry,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 6.
Brudna bielizna w oddziale, przed transportem do prania powinna
być:

A.  wstępnie zdezynfekowana,
B.  naprawiona i poskładana,
C.  spłukana z zanieczyszczeń,
D.  zapakowana, opisana i przechowywana jak najkrócej.

Zadanie 7.
Zakażenia w kardiochirurgii związane są głównie z:

A .  istniejącym zakażeniem w sąsiadujących tkankach,
B.  wszczepieniem ciała obcego,
C.  angioplastyką,
D.  wszystkimi powyższymi.

Zadanie 8.
Najważniejszym czynnikiem w efektywnym nadzorze nad zakażeniami
jest:

A . codzienny  kontakt  członków  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych z personelem oddziałów,

B . organizowanie  zebrań  komitetu  kontroli  zakażeń
szpitalnych raz na kwartał,

C . organizowanie  zebrań  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych jeden raz w tygodniu,

D . raportowanie  zarejestrowanych  zakażeń  i  patogenów
alarmowych.

Zadanie 9.
W  celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez  szkodliwe  czynniki  biologiczne  pracodawca  jest  obowiązany
do stosowania:

A . wszelkich  dostępnych  środków  eliminujących  narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,

B.  tylko środków ochrony zbiorowej,
C.  wyłącznie środków ochrony osobistej,
D.  obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.



Zadanie 10.
Jakie zakażenia w środowisku szpitalnym mogą wywołać enterokoki
oporne na wankomycynę (VRE-Vancomycin Resistant Enterococcus)?

A.  zakażenia krwi,
B.  zakażenia ran,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 11.
Pojemniki  lub  worki  z  odpadami  medycznymi  powinny  być
wymieniane  tak  często,  jak  pozwalają  na  to  warunki
przechowywania  oraz  właściwości  odpadów  medycznych  w  nich
gromadzonych, nie rzadziej niż co:

A.  24 godziny,
B.  48 godzin,
C.  72 godziny,
D.  96 godzin.

Zadanie 12.
Do zakażenia rotawirusem dochodzi głównie drogą:

A.  powietrzno-pyłową,
B.  fekalno-oralną,
C.  powietrzno-kropelkową,
D.  krwi.

Zadanie 13.
W przypadku pacjenta z salmonelozą stosuje się izolację:

A .  powietrzno-kropelkową,
B.  kontaktową,
C.  ochronną,
D.  powietrzno-płynową.

Zadanie 14.
Badanie  skriningowe  można  zastosować  wówczas,  gdy  choroba
badana:

A . m a  istotne  znaczenie  dla  zdrowia  społeczeństwa  (np.
wysoka zapadalność, chorobowość, śmiertelność),

B . m a znany przebieg i jest możliwa do zdiagnozowania oraz
leczenia (względy etyczne),

C.  ma charakterystyczny i długi okres wczesnoobjawowy,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 15.
Pracodawca  sporządza  raport  o  bezpieczeństwie  i  higienie  pracy
w  podmiocie  leczniczym  w  zakresie  zranień  ostrymi  narzędziami
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych:

A.  nie rzadziej niż raz na kwartał,
B.  nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
C . tylko  po  zakończeniu  roku  kalendarzowego  za  rok

poprzedni,
D.  okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Zadanie 16.
W  diagnostyce  zakażeń  wirusem  cytomegalii  (CMV)  wykorzystuje
się:

A .  wykrywanie swoistych przeciwciał klasy IgM,
B.  wykrywanie antygenu wirusowego w moczu, ślinie, krwi,
C . wykrywanie  ciałek  wtrętowych,  tzw.  "sowich  oczu"  w

wycinkach, płynach ustrojowych i tkankach,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 17.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu z  powodu zakażenia  lub  choroby  zakaźnej  są
przekazywane:

A . państwowemu  powiatowemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta opisanego
w zgłoszeniu,

B . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  wojewódzkiemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu  dla  miejsca  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby
zakaźnej,

C . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  granicznemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu  dla  miejsca  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby
zakaźnej,

D . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  wojewódzkiemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta opisanego
w zgłoszeniu.



Zadanie 18.
Izolację powietrzno-kropelkową stosuje się w celu:

A . zapobiegania  rozprzestrzenianiu  się  zakażeń
przenoszonych  tylko  drogą  kontaktu  bezpośredniego  i
pośredniego,

B . zapobiegania  transmisji  drobnoustrojów  przez  jądra
kondensacji  lub  skażone  cząstki  kurzu  o  średnicy
mniejszej niż 5 mikrometrów,

C.  tylko ochrony pacjentów z obniżoną odpornością,
D . zapobiegania  transmisji  drobnoustrojów  przez  cząstki

aerozolu o średnicy powyżej 5 mikrometrów.

Zadanie 19.
Odpady ulegające biodegradacji to odpady:

A.  medyczne, niebezpieczne pod względem biologicznym,
B . powstające  podczas  prowadzenia  akcji  ratowniczej  i

gaśniczej,
C . które  ulegają  rozkładowi  tlenowemu  lub  beztlenowemu

przy udziale mikroorganizmów,
D . które  nie  podlegają  istotnym  przemianom  fizycznym,

chemicznym, są nierozpuszczalne.

Zadanie 20.
Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w
związku  z  prowadzonym  dochodzeniem  epidemiologicznym,  może
żądać udzielenia informacji o:

A . osobach  zakażonych  lub  podejrzanych  o  zakażenie,
chorych  lub  podejrzanych  o  chorobę  zakaźną,  osobach
zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec
których istnieje takie podejrzenie,

B . osobach,  które  mogły  mieć  styczność  z  osobami
zakażonymi  lub  podejrzanymi  o  zakażenie,  chorymi  lub
podejrzanymi  o  chorobę  zakaźną,  osobami  zmarłymi  z
powodu  choroby  zakaźnej  lub  osobami,  wobec  których
istnieje takie podejrzenie,

C . posiadaczach  zwierząt,  które  mogły  stanowić  źródło
narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną,

D.  wszystkich wymienionych wyżej osobach.

Zadanie 21.
Najwyższym ryzykiem zakażenia obarczone jest  założenie cewnika
centralnego do żyły:

A.  szyjnej wewnętrznej,
B.  głównej górnej,
C.  podobojczykowej,
D.  udowej.



Zadanie 22.
Jedyną immunoglobuliną mającą zdolność do przechodzenia przez
łożysko jest:

A .  immunoglobulina A (IgA),
B.  immunoglobulina D (IgD),
C.  immunoglobulina E (IgE),
D.  immunoglobulina G (IgG).

Zadanie 23.
Źródłem zapalenia  otrzewnej  u  chorych dializowanych najczęściej
są :

A.  bakterie,
B.  grzyby,
C.  wirusy,
D.  wirusy i grzyby.

Zadanie 24.
Czynnikami  etiologicznymi  zakażeń  ran  oparzeniowych  w  drugim
tygodniu są najczęściej:

A .  paciorkowce,
B.  gronkowiec złocisty,
C . gram  ujemne  pałeczki  Enterobacteriacae  i  pałeczki

niefermentujące,
D.  grzyby z rodzaju Candida, Aspergillus i Fusarium.

Zadanie 25.
Rana skażona to:

A . rana  powstała  w  wyniku  penetrującego  urazu,  który
wystąpił  w  czasie  dłuższym  niż  cztery  godziny  przed
zabiegiem,

B . otwarta  rana  pourazowa,  uraz  penetrujący  poddany
zabiegowi do czterech godzin od jego powstania,

C . rana,  która  jest  skutkiem  reoperacji  w  ciągu  siedmiu
dni po zabiegu czystym a także urazu tępego,

D . rana, która powstaje w trakcie zabiegów z kontrolowanym
otwarciem  dróg  moczowych,  rodnych,  bez  wyraźnej
kontaminacji ich treścią.

Zadanie 26.
Profilaktyczne  leczenie  poekspozycyjne  ze  styczności  z  ludzkim
wirusem  niedoboru  odporności  (HIV),  do  której  doszło  w  wyniku
wypadku  w  trakcie  wykonywania  czynności  zawodowych,  jest
finansowane przez:

A.  osobę eksponowaną,
B.  osobę, która była źródłem ekspozycji,
C.  pracodawcę lub zlecającego prace,
D.  Ministra Zdrowia.



Zadanie 27.
W  celu  uniknięcia  zakażenia  kikuta  pępowinowego  u  noworodka,
należy podjąć następujące działania:

A.  zastosować suchą pielęgnację pępka,
B . stosować  opatrunki  utrzymujące  wilgotne  środowisko

kikuta,
C.  stosować maść z antybiotykiem na kikut,
D.  stosować przymoczki z antyseptyku na kikut.

Zadanie 28.
Dominującym  patogenem  powodującym  grzybice  u  pacjentów
onkologicznych jest:

A .  Candida albicans,
B.  Candida tropicalis,
C.  Aspergillus fumigatus,
D.  Aspergillus flavus.

Zadanie 29.
Źródłem  zakażenia  może  być  organizm  ludzki  lub  zwierzęcy,  w
którym:

A.  są drobnoustroje chorobotwórcze,
B.  drobnoustroje chorobotwórcze rozmnażają się,
C . drobnoustroje  z  organizmu  dostają  się  do  środowiska,

gdzie mogą zakażać kolejne organizmy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 30.
Najtańszą  i  skuteczną  metodą  walki  z  zakażeniami  szpitalnymi
jest:

A .  stosowanie środków ochrony indywidualnej,
B.  izolacja pacjentów,
C.  prawidłowa higiena rąk personelu medycznego,
D.  stosowanie narzędzi i sprzętu jednorazowego użycia.

Zadanie 31.
Wąglik  jest  chorobą  zakaźną,  która  najczęściej  przebiega  w
postaci:

A .  płucnej,
B.  bakteriemii i zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych,
C.  skórnej,
D.  jelitowej.



Zadanie 32.
Właściwością  nadającą  pałeczkom  Escherichia  col i
uropatogenność, jest:

A .  działanie toksyny polisacharydowej,
B.  działanie enterotoksyny ciepłochwiejnej,
C.  działanie enterotoksyny ciepłostałej,
D.  posiadanie przez nie fimbrii.

Zadanie 33.
D o  obszarów  ciała  na  stałe  skolonizowanych  florą  fizjologiczną
należą:

A . środkowy  odcinek  przewodu  pokarmowego  (przełyk,
żołądek,  górna  część  jelita  cienkiego),  cewka  moczowa,
szyjka macicy,

B . moczowody,  pęcherz  moczowy,  oskrzeliki,  pęcherzyki
płucne,

C . skóra,  górny  i  dolny  odcinek  przewodu  pokarmowego,
błony śluzowe górnych dróg oddechowych,

D . krtań,  tchawica,  oskrzela,  zatoki  boczne  nosa,  cewka
moczowa.

Zadanie 34.
Drożdżaki  Candida  parapsilosis  są  odpowiedzialne  głównie  za
zakażenia:

A.  narządowe,
B.  cewników naczyniowych,
C.  układowe,
D.  płuc.

Zadanie 35.
Noworodek,  który  po  porodzie  w  szpitalu  zostaje  oddzielony  od
matki, ulega kolonizacji florą:

A.  matki,
B.  szpitalną,
C.  członków rodziny uczestniczących w porodzie,
D.  swoją własną nabytą w łonie matki.

Zadanie 36.
Warunkiem wstępnym, zapewniającym odpowiednią jakość procesu w
myjni  dezynfektorze,  a  także  wpływającym  na  efektywność  i
bezpieczeństwo kolejnych etapów jest:

A .  wysoki poziom zabrudzenia,
B.  oczyszczanie,
C.  dezynfekcja wstępna,
D.  dezynfekcja właściwa.



Zadanie 37.
Według Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych do grupy chorób
kwarantannowych NIE zaliczamy:

A.  dżumy,
B.  cholery,
C.  malarii,
D.  żółtej gorączki.

Zadanie 38.
W badaniu mikrobiologicznym kału zdrowego pacjenta stwierdzono
pałeczki  Salmonella  species,  z  wywiadu  wiadomo,  że  u  pacjenta
nie  występują  objawy  takie  jak:  biegunka,  odwodnienie,
gorączka. Mówimy wówczas o:

A.  zakażeniu pozaszpitalnym,
B.  nosicielstwie,
C.  zakażeniu szpitalnym,
D.  zakażeniu pokarmowym.

Zadanie 39.
Częstość występowania sepsy odcewnikowej przy założonym cewniku
centralnym rośnie proporcjonalnie do:

A.  ciężkości choroby pacjenta,
B.  rodzaju cewnika, z którego wykonana jest kaniula,
C.  liczby portów/kanałów cewnika,
D.  wymiany kadry pielęgniarskiej.

Zadanie 40.
Wskaż prawidłową kolejność badania skriningowego:

A . populacja  badana  -  test  diagnostyczny  przesiewowy  -
pogłębione badanie diagnostyczne pacjentów dodatnich,

B . populacja  badana  -  test  diagnostyczny  pogłębiony
(wysoko  specjalistyczny)  -  badanie  pacjentów  testem
diagnostycznym przesiewowym,

C . populacja  badana  -  test  diagnostyczny  przesiewowy  -
pogłębione badanie pacjentów ujemnych,

D . populacja  badana  -  test  diagnostyczny  pogłębiony
(wysoko  specjalistyczny)  -  test  diagnostyczny  pacjentów
dodatnich (wysoko specjalistyczny).

Zadanie 41.
Aeracja  (degazacja)  wymagana  jest  w  Polsce  po  prawidłowo
przeprowadzonym procesie sterylizacji:

A .  formaldehydem,
B.  tlenkiem etylenu,
C.  plazmą,
D.  parą wodną.



Zadanie 42.
Kontrola  wewnętrzna  w  obszarze  realizacji  działań
zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  jest
prowadzona okresowo, nie rzadziej niż:

A .  co 1 miesiąc,
B.  co 3 miesiące,
C.  co 6 miesięcy,
D.  co 12 miesięcy.

Zadanie 43.
Czynniki  pozakomórkowe  decydujące  o  chorobotwórczości
Streptococcus pyogenes to między innymi:

A.  egzotoksyna A i B,
B.  białko M, które tworzy struktury tworzące fimbrie,
C.  białko F uczestniczące w adhezji do komórek nabłonka,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 44.
Grzyby  pleśniowe z  rodzaju  Fusarium wywołują  zakażenia  przede
wszystkim u pacjentów:

A.  po przeszczepach szpiku, narządów,
B.  oddziałów internistycznych,
C.  po urazach, wypadkach,
D.  z chorobami układu oddechowego.

Zadanie 45.
D o  materiałów  potencjalnie  zakaźnych  w  przypadku  ekspozycji
zawodowej NIE zaliczamy:

A.  płynu owodniowego,
B.  potu,
C.  płynu otrzewnowego,
D.  płynu mózgowo-rdzeniowego.

Zadanie 46.
D o mechanizmów niszczenia  drobnoustrojów przez  komórki  żerne
należą:

A.  procesy fagocytozy,
B.  mechanizmy tlenowe,
C.  mechanizmy pozatlenowe,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 47.
Immunosupresja jest:

A . stanem obniżonej aktywności immunologicznej organizmu,
objawiającym  się  osłabieniem  lub  zahamowaniem
odpowiedzi immunologicznej,

B . przykładem  testu  skórnego,  który  objawia  się  w  postaci
twardego, zaczerwienionego obrzęku,

C . stanem,  w  którym  przeciwciała  oraz  limfocyty  atakują
nasze własne tkanki,

D . stanem,  gdy  powstające  autoprzeciwciała  powodują
zaburzenie czynności narządów lub tkanek.

Zadanie 48.
Osoba  zakażona  HIV  lub  chora  na  AIDS  może  zastrzec  dane
umożliwiające  je j  identyfikację.  W  takim  przypadku  zgłoszenie
lub rejestr zawierają:

A . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

B . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  PESEL,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

C . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

D . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  datę  urodzenia,
płeć,  adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne
zakażenia lub choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia.

Zadanie 49.
Najważniejszymi  czynnikami  zjadliwości  Clostridium  difficile
są :

A.  toksyna A i toksyna binarna,
B.  toksyna B i toksyna binarna,
C.  toksyna A i toksyna B,
D.  toksyna A, B i toksyna binarna.



Zadanie 50.
W przypadku pierwszorazowego stwierdzenia zakażenia Clostridium
difficile u pacjenta hospitalizowanego:

A . pacjent  powinien  być  izolowany  na  okres  do  około  48
godzin od ustąpienia biegunki i  uzyskania uformowanego
stolca,

B . pacjent  powinien  być  izolowany  do  momentu  ustąpienia
biegunki i uzyskania uformowanego stolca,

C . pacjent  musi  być  izolowany  przez  cały  okres
hospitalizacji,

D . wystarczy wprowadzenie wzmożonego reżimu sanitarnego na
sali chorych, w której przebywa ten pacjent.

Zadanie 51.
Wirus zapalenia wątroby typu A jest obecny w kale chorego:

A.  28 -22 dni przed wystąpieniem żółtaczki,
B.  21 -14 dni przed wystąpieniem żółtaczki,
C.  13 -7 dni przed wystąpieniem żółtaczki,
D.  6-3 dni przed wystąpieniem żółtaczki.

Zadanie 52.
Bierna  profilaktyka  wirusowego  zapalenia  wątroby  typ  B,  u  osób
p o  ekspozycji  na  materiał  biologiczny  skażony  wirusem  HBV
polega na:

A.  podaniu szczepionki przeciw WZW typ B,
B . podaniu  immunoglobuliny  z  wysoką  zawartością

przeciwciał przeciwko HbsAg,
C.  podaniu Interferonu,
D.  obserwacji osoby po ekspozycji.



Zadanie 53.
Kwalifikacje  wymagane  dla  specjalisty  do  spraw  mikrobiologii  -
członka zespołu kontroli zakażeń szpitalnych to:

A . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii  i  co
najmniej  3-letnie  doświadczenie  w  zawodzie  diagnosty
laboratoryjnego  w  szpitalnym  laboratorium
mikrobiologicznym,

B . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
medycznej  i  co  najmniej  2-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  laboratorium
mikrobiologicznym  wykonującym  badania  na  rzecz
szpitali,

C . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
klinicznej  i  co  najmniej  2-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  laboratorium
mikrobiologicznym,

D . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
lekarskiej  i  co  najmniej  3-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  szpitalnym
laboratorium mikrobiologicznym.

Zadanie 54.
Najważniejszym czynnikiem ryzyka występowania zakażeń u chorych
onkologicznych jest:

A .  neutropenia,
B.  uszkodzenie skóry i błon śluzowych,
C.  ucisk guza na otaczające tkanki,
D.  czynniki osobnicze, np. wiek, wyniszczenie.

Zadanie 55.
Zabiegi  przeciwepidemiczne  mają  na  celu  zapobieganie  i
zwalczanie  chorób  zakaźnych  w  drodze  przerwania  procesu
epidemicznego poprzez:

A.  likwidację źródła zakażenia,
B.  przecięcie dróg szerzenia zachorowań,
C . uodpornienie  (albo  wzmocnienie  odporności  osób

narażonych na zakażenie),
D.  uwzględnienie wszystkich w/w działań.

Zadanie 56.
Nabywanie  oporności  i  selekcjonowanie  szczepów  opornych  na
preparaty dezynfekcyjne może być spowodowane:

A.  stosowaniem zbyt niskich stężeń preparatów,
B.  skracaniem czasu dezynfekcji,
C . stosowaniem  preparatów  dezynfekcyjnych  o  wąskim

spektrum działania,
D.  wszystkimi wyżej wymienionymi czynnikami.



Zadanie 57.
Postacią  kliniczną  zakażenia  laseczką  Clostridium  difficile
jest:

A .  rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego,
B.  zakażenie błony śluzowej żołądka,
C.  zapalenie kłębuszków nerkowych,
D.  zapalenie żołądkowo-jelitowe.

Zadanie 58.
U  chorych  leczonych  w  oddziałach  intensywnej  terapii  najwyższe
jest ryzyko wystąpienia:

A.  szpitalnego zapalenia płuc,
B.  zakażenia miejsca operowanego,
C.  sepsy,
D.  zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Zadanie 59.
Namnażaniu pałeczek Legionella pneumophila sprzyja:

A.  właściwa konserwacja urządzeń do klimatyzacji wodnej,
B.  opróżnianie używanych klimatyzatorów wodnych,
C . regularne  usuwanie  osadu  i  kamienia  z  kranów,

pryszniców,
D . stosowanie wody wodociągowej w urządzeniach do terapii

oddechowej.



Zadanie 60.
Pielęgniarki  i  położne  są  narażone  na  działanie  czynników
biologicznych,  ze  względu  na  stały,  bezpośredni  kontakt  z
chorym  pacjentem.  Czynniki  biologiczne,  należące  do  grupy
trzeciej, oznaczają takie czynniki:

A . które  wywołują  ciężkie  choroby  u  ludzi,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie
czynników  w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo
prawdopodobne;  zazwyczaj  nie  istnieją  w  stosunku  do
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,

B . które  mogą  wywoływać  u  ludzi  ciężkie  choroby,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie  ich
w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

C . które  mogą  wywoływać  choroby  u  ludzi,  mogą  być
niebezpieczne  dla  pracowników,  ale  rozprzestrzenianie
ich  w  populacji  ludzkiej  jest  mało  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

D . przez  które  wywołanie  chorób  u  ludzi  jest  mało
prawdopodobne.

Zadanie 61.
Najczęściej  występującą  infekcją  grzybiczą  u  osób  zakażonych
HIV jest:

A .  aspergiloza układu oddechowego,
B . kryptokokoza  (zapalenie  opon  mózgowo-rdzeniowych  i

mózgu, zapalenie płuc),
C.  kandydoza skóry i błon śluzowych,
D.  wszystkie wyżej wymienione rodzaje infekcji.

Zadanie 62.
Jaką  czynność  należy  wykonać  u  pacjenta  z  cewnikiem
naczyniowym,  u  którego  nagle  pojawi  s ię  gorączka,  z łe
samopoczucie,  dreszcze  i  spadek  ciśnienia  tętniczego,  gdy
podejrzewamy bakteriemię?

A.  monitorować ciśnienie tętnicze krwi co 6 godzin,
B . usunąć  cewnik,  wykonać  badania  bakteriologiczne  i

włączyć leczenie,
C.  w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
D.  wyłącznie zmienić opatrunek.



Zadanie 63.
Które  z  określeń  najlepiej  charakteryzuje  enterokrwotoczne
serotypy Escherichia coli - EHEC?

A.  wywołują objawy podobne do czerwonki bakteryjnej,
B.  są odpowiedzialne za biegunki podróżnych,
C . produkują  toksynę  podobną  do  toksyny  Shigella,  są

przyczyną  krwawych  biegunek,  krwotocznego  zapalenia
jel ita  grubego  oraz  zespołu  hemolityczno  -
mocznicowego,

D . s ą  przyczyną  biegunek  związanych  z  nieokreślonymi
czynnikami przylegania i agregacji.

Zadanie 64.
Podczas  operacji  urologicznych  i  torakochirurgicznych,  bez
istniejącej infekcji, powstają rany:

A.  czyste,
B.  czyste - skażone,
C.  skażone,
D.  brudne lub zakażone.

Zadanie 65.
Zakażenie oportunistyczne to zakażenie:

A . dwóch lub większej l iczby pacjentów tym samym szczepem
drobnoustroju w wyniku przeniesienia z jednego pacjenta
na drugiego,

B . przenoszone  z  ogniska  pierwotnego  do  innych  tkanek  i
narządów drogą krwi,

C . drobnoustrojami, które w warunkach zdrowia nie powodują
choroby, są chorobotwórcze tylko dla osób z niedoborami
odporności,

D . które  ma  miejsce  podczas  trwania  porodu  lub  po
porodzie.

Zadanie 66.
Jaką czynność należy wykonać natychmiast po kontakcie krwi  ze
spojówką oka?

A.  przepłukać oko wodą lub 0,9% NaCl,
B.  zgłosić ekspozycję lekarzowi chorób zakaźnych,
C . zgłosić  ekspozycję  zespołowi  kontroli  zakażeń

szpitalnych,
D.  zorganizować pilną konsultację okulistyczną.



Zadanie 67.
Główne  elementy  zagrożenia  epidemiologicznego  w  oddziałach
intensywnej terapii wynikają z następujących przyczyn:

A.  pierwotnie ciężkiego stanu hospitalizowanych pacjentów,
B . stosowanych sposobów leczenia i monitorowania chorych,

a w szczególności wentylacji mechanicznej,
C.  szczególnych cech oddziałowej flory bakteryjnej,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 68.
Całkowite przeciwciała anty-HBc Total są:

A . markerem  przebytego  lub  przewlekłego  zakażenia  HBV,
mogą utrzymywać się przez całe życie,

B . wykrywane  jedynie  w  zakażonych  hepatocytach,  nie  są
wydzielane w postaci wolnej do krwi,

C.  wykrywane w surowicy u osób po szczepieniu przeciw HBV,
D . wykrywane w surowicy u osób ze świeżym, przewlekłym lub

po przebytym zakażeniu wirusem HCV.

Zadanie 69.
Miejsca  najczęściej  ulegające  zakażeniu  u  noworodków
donoszonych to:

A.  miejsca związane z nakłuwaniem i kaniulacją naczyń,
B.  skóra, błona śluzowa jamy ustnej, spojówki i pępek,
C.  płuca, jelita i pępek,
D.  skóra, jelita i kości.

Zadanie 70.
Prowadzenie  kontroli  wewnętrznej  w  zakresie  realizacji  działań
zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  oraz
przedstawianie  wyników  i  wniosków  z  te j  kontroli  kierownikowi
szpitala jest zadaniem:

A.  działu BHP,
B.  działu kontroli wewnętrznej,
C.  komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
D.  zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Zadanie 71.
Zakażenie miejsca operowanego obejmujące narządy i jamy ciała -
w przypadku, gdy nie wprowadzono implantu rozwija s ię w okresie
do:

A.  30 dni od operacji,
B.  60 dni od operacji,
C.  6 miesięcy od operacji,
D.  12 miesięcy od operacji.



Zadanie 72.
Kwalifikacje  wymagane  dla  specjalisty  ds.  epidemiologii  lub
higieny  i  epidemiologii  -  członka  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych to:

A . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
epidemiologicznego  lub  higieny  i  epidemiologii  oraz
wyższe  wykształcenie  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  i  co
najmniej  2-letnie  doświadczenie  w  zawodzie  pielęgniarki
lub zawodzie położnej,

B . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
epidemiologicznego  lub  higieny  i  epidemiologii  oraz
średnie  medyczne  wykształcenie  w  dziedzinie
pielęgniarstwa  i  co  najmniej  4-letnie  doświadczenie  w
zawodzie pielęgniarki lub położnej wykonywanym tylko w
szpitalu,

C . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
epidemiologicznego,  epidemiologii  lub  higieny  i
epidemiologii  oraz  posiada  średnie  medyczne  lub  wyższe
wykształcenie  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  i  co  najmniej
3-letnie  doświadczenie  w  zawodzie  pielęgniarki  lub  w
zawodzie położnej, wykonywanym w szpitalu,

D . specjalizacja  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
epidemiologicznego,  epidemiologii  lub  higieny  i
epidemiologii  oraz  średnie  medyczne  lub  wyższe
wykształcenie  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  i  co  najmniej
5-letnie  doświadczenie  w  zawodzie  pielęgniarki  lub
położnej wykonywanym w szpitalu.

Zadanie 73.
Wirus  varicella-zoster  wywołuje  półpasiec.  Zakaźność  tych
chorych jest:

A .  żadna, gdyż jest to inna postać wysypki niezakaźnej,
B.  do ok. tygodnia po wystąpieniu wysypki,
C.  do 1 miesięca po wystąpieniu wysypki,
D.  do końca życia taka sama.

Zadanie 74.
Z a  chorobotwórczość  gronkowców  koagulazo  -  ujemnych  (CNS)
odpowiedzialna jest przede wszystkim zdolność:

A.  do wytwarzania toksyn,
B.  do przetrwania w środowisku,
C.  do niszczenia komórek fagocytów,
D . wytwarzania zewnątrzkomórkowego śluzu uczestniczącego w

tworzeniu biofilmu na powierzchni tworzyw.



Zadanie 75.
Charakterystyczna  wysypka  drobnoplamista  na  twarzy  typu
rumieniowego,  z  wolnym  obszarem  w  okolicy  między  fałdami
policzkowymi i wokół ust jest charakterystyczna dla:

A.  błonicy,
B.  płonicy,
C.  ospy wietrznej,
D.  półpaśca.

Zadanie 76.
W  przypadku  zakażenia  podskórnej  kieszeni,  w  której  znajduje
się rozrusznik należy:

A . usunąć  rozrusznik  i  umieścić  nowy  w  nowym  miejscu,
stosować antybiotykoterapię,

B.  pozostawić rozrusznik, włączyć antybiotyk,
C . usunąć  stary  rozrusznik,  nowy  umieścić  w  miejsce

starego, włączyć antybiotyk,
D . usunąć  stary  rozrusznik,  nowy  umieścić  w  miejsce

starego.

Zadanie 77.
Kordon sanitarny to:

A . odosobnienie  i  poddanie  obowiązkowej  obserwacji
lekarskiej  zdrowych  ludzi  i  zwierząt,  którzy  zetknęli
s ię  z  chorobami lub przyjechali  z  terenów endemicznych,
na których panują choroby wysoko zakaźne,

B . zmniejszenie  i lości  drobnoustrojów  w  określonym
środowisku do tzw. bezpiecznego poziomu,

C . poddanie  obowiązkowej  obserwacji  mieszkańców  jednego
miasta lub regionu,

D . przymusowe  i  całkowite  przerwanie  wszelkiej  łączności  z
obszarem objętym epidemią określonej choroby zakaźnej.

Zadanie 78.
Terapia empiryczna oparta jest na:

A . analizie  statystycznej  dotyczącej  występowania  w  danym
środowisku  i  zakażeniu  poszczególnych  patogenów  i  ich
lekowrażliwości,

B . danych  z  piśmiennictwa  dotyczących  skuteczności
klinicznej konkretnych antybiotyków,

C.  analizie kosztów antybiotyków w szpitalu,
D.  założeniach ujętych w punktach A i B.



Zadanie 79.
Kontrola  biologiczna  procesów  sterylizacji  parą  wodną  jest
przeprowadzana  z  wykorzystaniem  przetrwalników  następujących
mikroorganizmów:

A . Bacillus  atrophaeus  (dawniej  Bacillus  subtilis  var
niger),

B.  Bacillus stearothermophilus,
C.  Bacillus pumilus,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 80.
D o  zakażenia  wirusem  ospy  wietrznej  (wrota  zakażenia  varicella
- zoster) dochodzi najczęściej poprzez:

A.  drogę pokarmową,
B.  układ oddechowy,
C.  kontakt płciowy,
D.  naruszenie ciągłości tkanek.

Zadanie 81.
Oporność na metycylinę oznacza oporność gronkowców na:

A.  wszystkie antybiotyki beta - laktamowe,
B.  linkozamidy,
C.  aminoglikozydy,
D.  glikopeptydy.

Zadanie 82.
Jaki jest główny cel izolacji zakaźnie chorych w szpitalu?

A.  ograniczenie kontaktu pacjenta z innymi pacjentami,
B . zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń w warunkach

szpitalnych  poprzez  odizolowanie  źródła  infekcji  i
przerwanie dróg przenoszenia zakażenia,

C.  zapewnienie pacjentowi komfortu pobytu w szpitalu,
D . odosobnienie  pacjenta  w  celu  obserwacji  rozwoju

choroby.

Zadanie 83.
Czynnikiem etiologicznym wczesnych szpitalnych zapaleń płuc są:

A.  Streptococcus pneumoniae,
B.  Staphylococcus aureus,
C.  Pseudomonas aeruginosa,
D.  Acinetobacter.



Zadanie 84.
Dokumentację  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń  i  chorób  zakaźnych  prowadzoną  w  postaci  pisemnej  lub
elektronicznej  uważa  się  za  zabezpieczoną  przed  uszkodzeniem,
jeżeli są spełnione warunki:

A . zapewniona  jest  dostępność  wyłącznie  dla  osób
uprawnionych,

B . jest  chroniona przed  przypadkowym lub  nieuprawnionym
zniszczeniem,

C . s ą  zastosowane  metody  i  środki  ochrony  dokumentacji,
których  skuteczność  w  czasie  ich  zastosowania  jest
powszechnie uznawana,

D.  łącznie wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 85.
Szczepionki służące do przeprowadzania obowiązkowych szczepień
ochronnych zakupuje:

A.  osoba poddająca się szczepieniu,
B . kierownik  zakładu  opieki  zdrowotnej  z  budżetu

jednostki,
C . minister właściwy do spraw zdrowia zgodnie z przepisami

o zamówieniach publicznych,
D.  świadczeniodawca ze środków publicznych.

Zadanie 86.
Strefa "czystości zmiennej" to:

A . sale  operacyjne,  porodowe,  gabinety  zabiegowe,
opatrunkowe,

B . magazyny  zasobów  czystych,  gabinety  lekarskie,  sale
chorych,

C.  sale chorych, gabinety lekarskie, korytarze,
D.  toalety, składy brudne, brudowniki.

Zadanie 87.
Umieralność  jest  to  negatywny  miernik  zdrowia  populacji  i
wyraża on:

A . l iczbę  zgonów zaistniałych w badanej  populacji  w  danym
czasie,

B . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę w danym czasie,

C.  liczbę zgonów na ściśle określoną chorobę,
D.  poprawne odpowiedzi B i C.



Zadanie 88.
Po zakażeniu HAV:

A . występuje  stan  nosicielstwa  ale  nie  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby,

B . nie  występuje  stan  nosicielstwa  ani  nie  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby,

C . występuje  stan  nosicielstwa  oraz  przewlekłe  wirusowe
zapalenie wątroby,

D . nie  występuje  stan  nosicielstwa  ale  występuje
przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby.

Zadanie 89.
D o  jakiej  kategorii  ryzyka  należą  endoskopowe  kleszczyki
biopsyjne  i  jaki  muszą  posiadać  stopień  czystości
mikrobiologicznej przed użyciem do badania?

A.  wysokiego ryzyka i muszą być sterylne,
B.  ten sprzęt nie wchodzi w kontakt z tkankami,
C . kategorii  średniego  ryzyka  i  mogą  być  poddawane

dezynfekcji,
D.  niskiego ryzyka i wystarczy je poddać myciu.

Zadanie 90.
W  przypadku  zastosowania  obowiązkowej  hospitalizacji,  izolacji
lub  kwarantanny,  obowiązek  powiadomienia  rodziny  lub  osoby
wskazanej  przez  osobę  poddaną  obowiązkowej  hospitalizacji,
izolacji  lub  kwarantannie  o  zastosowaniu  tego  środka  spoczywa
na:

A . kierowniku  jednostki,  w  której  wykonywana  jest
obowiązkowa hospitalizacja, izolacja lub kwarantanna,

B . pielęgniarce  epidemiologicznej  zatrudnionej  w
zakładzie,  w  którym  zastosowano  wymienione  środki
zaradcze,

C.  kierowniku zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D . przedstawicielu  służby,  który  dopomógł  w  wykonaniu

obowiązku  hospitalizacji,  izolacji  lub  kwarantanny
osoby (np. policja).

Zadanie 91.
D o  zakażeń  pałeczkami  Legionella  pneumophila  w  warunkach
szpitalnych dochodzi:

A .  drogą oddechową,
B.  drogą pokarmową,
C.  drogą naruszenia ciągłości tkanek,
D.  przez bezpośredni kontakt.



Zadanie 92.
W  celu  diagnostyki  Clostridium  difficile  należy  pobrać  do
badania:

A.  krew,
B.  mocz,
C.  kał ,
D.  plwocinę.

Zadanie 93.
Na zwiększenie liczby zakażeń miejsca operowanego ma wpływ:

A.  golenie w dniu poprzedzającym zabieg,
B . skrócenie  czasu  pobytu  chorego  przed  zabiegiem  w

szpitalu,
C . wykonanie  kąpieli  w  środku  antyseptycznym  w  dniu

zabiegu i w dniu poprzedzającym zabieg operacyjny,
D . modyfikacja  profilaktyki  antybiotykowej  przez  skrócenie

czasu podawania antybiotyku.

Zadanie 94.
Cele  pośrednie  leczenia  przeciwwirusowego  przewlekłego
wirusowego zapalenia wątroby typu B, to:

A . normalizacja  biochemicznych  wskaźników  zapalenia
wątroby,

B.  ograniczenie szerzenia się zakażeń HBV,
C.  poprawa jakości życia,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 95.
CDC  (Center  for  Disease  Control  and  Prevention)  zaliczyło  do
chorób wskaźnikowych dla AIDS:

A.  gruźlicę,
B.  biegunki rotawirusowe,
C.  zakażenia meningokokowe,
D.  ospę wietrzną.

Zadanie 96.
Norowirus jest czynnikiem etiologicznym zakażeń układu:

A.  pokarmowego,
B.  nerwowego,
C.  moczowego,
D.  oddechowego.



Zadanie 97.
Najlepszą próbką moczu do mikrobiologicznego posiewu jest mocz:

A.  z pierwszej porannej mikcji, z pierwszego strumienia,
B.  z pierwszej porannej mikcji, ze środkowego strumienia,
C.  pobrany w dowolnej porze dnia, z pierwszego strumienia,
D . pobrany  w  dowolnej  porze  dnia,  ze  środkowego

strumienia.

Zadanie 98.
W  skład  zespołu  kontroli  zakażeń  szpitalnych  wchodzi  między
innymi  pielęgniarka  lub  położna  jako  specjalista  do  spraw
epidemiologii  lub  higieny  i  epidemiologii,  w  liczbie  nie
mniejszej niż 1 na:

A.  200 łóżek szpitalnych,
B.  150 łóżek szpitalnych,
C.  100 łóżek szpitalnych
D.  250 łóżek szpitalnych

Zadanie 99.
Niektóre  bakterie  uropatogenne  wytwarzają  hemolizyny,  które
wykazują  aktywność  toksyczną,  między  innymi  wobec  komórek
nabłonkowych kanalików nerkowych. Które z poniżej wymienionych
należy do nich zaliczyć?

A.  Staphylococcus epidermidis,
B.  Escherichia coli,
C .  szczepy z rodzaju Pseudomonas i Proteus,
D.  Corynebacterium urealyticum.

Zadanie 100.
Przecięcie  drogi  szerzenia  się  zakażeń  przez  przenosicieli
polega  na  zastosowaniu  zabiegów  dezynsekcji,  w  przypadku  gdy
przenosicielami są:

A.  gryzonie,
B.  szczury,
C.  ptaki,
D.  stawonogi.

Zadanie 101.
Zakażenie odcewnikowe krwi jest zakażeniem:

A.  pierwotnym,
B.  wtórnym,
C.  głębokim,
D.  narządowym.



Zadanie 102.
Jama ustna stanowi środowisko skontaminowane, które u pacjentów
szpitalnych  może  stanowić  źródło  zakażenia.  Bakterie  z  płytek
nazębnych najczęściej doprowadzają do zakażeń:

A.  przewodu pokarmowego,
B.  układu oddechowego,
C.  zakażenia rany operacyjnej,
D.  krwi.

Zadanie 103.
Grypę wywołują wirusy z rodziny:

A.  Togovirdae,
B.  Orthomyxovirdae,
C.  Retrovirdae,
D.  Herpesvirdae.

Zadanie 104.
Programy nadzoru epidemiologicznego mogą być zaklasyfikowane w
czterech  ogólnych  kategoriach:  nadzór  bierny,  czynny,  nadzór
wybiórczy  oraz  specjalne  systemy  nadzoru.  Nadzór  wybiórczy
polega na:

A . dokonywaniu  rejestracji  przypadków  zdarzeń  względnie
częstych  w  sposób  możliwie  kompletny,  jedynie  w
wybranych  jednostkach  (szpitale,  poradnie,  gabinety
lekarskie),

B . wypełnianiu  kart  lub  formularzy  zgłoszenia  stanu
podlegającego rejestracji,

C . dokonywaniu  analizy  uczestnictwa  w  niektórych
programach zdrowia publicznego (np. eradykacji odry),

D . zgłaszaniu  raportów  o  całkowitej  l iczbie  przypadków
wysyłanych  tylko  w  sytuacji  podejrzenia  wybuchu
epidemii.

Zadanie 105.
Naturalnym rezerwuarem meningokoków jest:

A .  człowiek,
B.  kleszcz,
C.  chore zwierze,
D.  środowisko chorego.



Zadanie 106.
Z a  przeprowadzenie  przez  lekarza  zakładowego  badania
profilaktycznego  oraz  za  przeszkolenie  pracownika  w  zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada w szpitalu:

A.  specjalista ds. epidemiologii,
B .  pielęgniarka poradni profilaktycznej,
C.  specjalista ds. BHP,
D.  pracodawca.

Zadanie 107.
Dnia  27  września  2004  roku  w  Sztokholmie  zostało  powołane  do
życia  Europejskie  Centrum  Kontroli  i  Prewencji  Chorób.
Uzgodniono akronim nazwy nowej instytucji - obecnie jest to:

A .  EEA,
B.  ECDC,
C.  EFSA,
D.  EMCDDA.

Zadanie 108.
Reaktywacja latentnego zakażenia CMV może wystąpić u pacjentów:

A.  po przeszczepach narządowych,
B.  po antybiotykoterapii,
C.  w fungemiach bez immunosupresji,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 109.
Rozsiew  patogenów  z  rany  oparzeniowej  ( z  ogniska  pierwotnego)
zależny jest od:

A.  głębokości i rozległości rany,
B.  czynnika infekcyjnego,
C.  ładunku patogenu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 110.
Jakie  czynniki  predysponują  do  wystąpienia  szpitalnych  zakażeń
układu moczowego?

A . stosowanie  nieprawidłowo  zdezynfekowanych  basenów  i
kaczek,

B.  brak higieny osobistej,
C.  wykonywanie zabiegów urologicznych, cewnikowanie,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 111.
Przyczynami oporu wobec zmian jest:

A .  duża pewność siebie,
B.  niepewność i obawy przed poniesieniem osobistej straty,
C.  precyzyjnie określony cel działania,
D.  posiadanie doświadczenia zawodowego.

Zadanie 112.
Zakażenia  w  układzie  moczowym  kobiet  rozprzestrzeniają  s ię
najczęściej drogą:

A.  krwionośną,
B.  limfatyczną,
C.  wstępującą,
D.  przez ciągłość.

Zadanie 113.
Największą opornością na preparaty dezynfekcyjne charakteryzują
się:

A .  wirusy HIV, HBV, HCV,
B.  grzyby z rodzaju Candida sp., Aspergillus sp.,
C.  prątki gruźlicy,
D.  spory bakterii.

Zadanie 114.
Wtórne zapalenie otrzewnej rozwija się:

A .  bez wyraźnego źródła zakażenia,
B . w  wyniku  masowego  przedostania  się  drobnoustrojów  z

jelita lub dróg moczowo-płciowych do jamy otrzewnej,
C.  po antybiotykoterapii,
D.  w wyniku zakażenia rotawirusem.

Zadanie 115.
Koszty świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z leczeniem
niepożądanych odczynów poszczepiennych osób NIEPOSIADAJĄCYCH
uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, są finansowane:

A.  z Narodowego Funduszu Zdrowia,
B . z  budżetu  państwa  z  części,  której  dysponentem  jest

minister właściwy do spraw zdrowia,
C . przez  zakład  opieki  zdrowotnej,  w  której  udzielono

świadczeń  zdrowotnych  w  związku  z  leczeniem
niepożądanych odczynów poszczepiennych,

D . przez  osobę,  u  której  wystąpił  niepożądany  odczyn
poszczepienny.



Zadanie 116.
D o  zakażenia  otrzewnej  związanego  z  leczeniem  dializą
otrzewnową, przy założonym na stałe cewniku dializacyjnym, może
dojść:

A.  przez światło cewnika,
B.  poprzez ujście zewnętrzne,
C.  przez tunel cewnika,
D.  wszystkimi wymienionymi drogami.

Zadanie 117.
W organizmie człowieka immunoglobulina IgM powstaje:

A . przy  pierwszym  kontakcie  organizmu  z  określonym
antygenem,

B . p o  powtórnym  wprowadzeniu  tego  samego  antygenu  do
organizmu,

C.  miejscowo na błonach śluzowych i surowiczych,
D.  miejscowo na skórze.

Zadanie 118.
W strefie sterylnej centralnej sterylizacji wykonuje się:

A .  mycie właściwe i dezynfekcję właściwą,
B . pakowanie,  zgrzewanie  zestawów  narządzi  i  zakładanie

testów kontrolnych,
C.  załadunek do sterylizatora i sterylizację,
D . przechowywanie i dystrybuowanie sterylnych zestawów do

oddziałów.

Zadanie 119.
Dla oceny wartości testu diagnostycznego stosujemy współczynnik
czułości, który stanowi odsetek:

A . chorych z dodatnim wynikiem testu do wszystkich chorych
w badanej populacji,

B . zdrowych  z  ujemnym  wynikiem  testu  do  wszystkich
zdrowych w badanej populacji,

C . zdrowych  z  ujemnym  wynikiem  testu  do  wszystkich
badanych,

D . chorych  z  dodatnim  i  ujemnym  wynikiem  testu  do
wszystkich badanych.



Zadanie 120.
Poważnym BŁĘDEM popełnianym przez  personel  podczas  mycia  i
dezynfekcji skóry pola operacyjnego przed zabiegiem jest:

A . przestrzeganie  czasu  dezynfekcji  preparatem
antyseptycznym, zgodnie z czasem działania preparatu,

B . mycie  skóry  wodą  z  mydłem  przed  przeprowadzeniem
dezynfekcji skóry preparatem antyseptycznym,

C . dezynfekcja  pola  operacyjnego  przed  przystąpieniem  do
chirurgicznego mycia rąk przez chirurga,

D . dezynfekowanie  pola  operacyjnego  przez  chirurga
ubranego w jałowy fartuch operacyjny.

Zadanie 121.
Potencjalnie chorobotwórcze bakterie kolonizujące pochwę to:

A.  Streptococcus agalactiae,
B.  Lactobacillus spp.,
C.  Gronkowce koagulazo - ujemne,
D.  Bacteroides spp.

Zadanie 122.
W  epidemiologii  wyróżnia  się  cztery  zasadnicze  metody  wyboru
populacji do badań. W metodzie przesiewowej grupa do badań:

A.  wybierana jest losowo,
B . polega  na  celowym  wyborze  jednostek  o  określonych

cechach,
C.  obejmuje całą populację,
D.  zgłasza się sama.

Zadanie 123.
Jakie  są  źródła  drobnoustrojów  wywołujących  zapalenie  płuc  u
pacjentów wentylowanych sztucznie?

A.  personel medyczny (ręce),
B . respirator  (nawilżacz,  połączenia  rurowe,  pułapki

wodne),
C.  jama ustna, żołądek (sonda nosowa żołądkowa),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 124.
Grzybicę stóp najczęściej wywołuje:

A.  Trichophyton rubrum,
B.  Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale,
C.  Epidermophyton floccosum,
D.  mieszana flora grzybicza.



Zadanie 125.
Szczyt epidemii to:

A . pojedyncze zachorowania występujące w okresie wygasania
epidemii,

B . formalne  uznanie  określonego  terenu  za  teren  objęty
epidemią,

C.  epidemia pochodząca z jednego źródła zakażenia,
D . okres wystąpienia najwyższej  l iczby zachorowań w czasie

epidemii.

Zadanie 126.
Ekspozycja to:

A . występowanie zachorowań na daną chorobę wśród ludności
n a  określonym  terenie  w  liczbie  utrzymującej  s ię  przez
wiele lat na podobnym poziomie,

B . narażenie  lub  czas  narażenia  na  wszelkie  czynniki  o
domniemanym lub pewnym działaniu szkodliwym na ustrój
człowieka,

C . wystąpienie zachorowań na daną chorobę pochodzących z
jednego  źródła  wśród  ludności  na  określonym  terenie,  w
określonym  czasie,  w  liczbie  wyraźnie  większej  niż  w
poprzednich latach,

D . przypuszczalny  mechanizm,  za  pomocą  którego  czynnik
etiologiczny powoduje wystąpienie choroby.

Zadanie 127.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  wystąpienia
niepożądanego  odczynu  poszczepiennego  do  państwowego
powiatowego  inspektora  sanitarnego  właściwego  dla  miejsca
powzięcia podejrzenia jego wystąpienia dokonuje:

A.  pielęgniarka lub położna epidemiologiczna,
B.  przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . lekarz  lub  felczer,  który  podejrzewa  lub  rozpoznaje

niepożądany odczyn poszczepienny,
D.  kierownik zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 128.
W  celu  wykrycia  zapalenia  cewki  moczowej  o  etiologii  Chlamydia
trachomatis u pacjentki, najlepiej wykonać:

A.  badanie ogólne moczu,
B.  bakteriologiczne badanie moczu,
C . badanie  wydzieliny  z  szyjki  macicy  oraz  tylnego

sklepienia pochwy,
D . badanie  materiału  pobranego  w  wyniku  biopsji  z  szyjki

macicy.



Zadanie 129.
Źródłem  zakażenia  przewodu  pokarmowego  o  etiologii
Campylobacter jejuni w środowisku pozaszpitalnym są:

A . zwierzęta  domowe  (np.  psy),  produkty  spożywcze
pochodzenia zwierzęcego (drób),

B.  owoce,
C.  konserwy, przetwory domowe np. kompoty,
D.  sałatki, surówki.

Zadanie 130.
Pojęcie  składające  się  z  elementów:  źródło  zakażenia,  droga
przenoszenia zarazków, wrota zakażenia, to inaczej:

A .  łańcuch epidemiczny,
B.  droga translokacji,
C.  łańcuch zarazek - żywiciel,
D.  łańcuch sanitarny.

Zadanie 131.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby  zakaźnej
przesyła lekarz lub kierownik szpitala:

A . przesyłką  priorytet  w  kopertach  opatrzonych  adresem
zwrotnym nadawcy i symbolem "ZLK",

B . faxem,  z  potwierdzeniem  odbioru  przez  państwowego
inspektora sanitarnego,

C . z a pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci
zaszyfrowanej,  jeżeli  pozwalają  na  to  możliwości
techniczne nadawcy i odbiorcy,

D.  wszystkimi wymienionymi wyżej sposobami.

Zadanie 132.
D o  zakażeń  przenoszonych  drogą  powietrzno  -  pyłową  należy
między innymi:

A.  gruźlica,
B.  krztusiec,
C.  paciorkowcowe zapalenia gardła,
D.  meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Zadanie 133.
Najwyższe  wymagania,  co  do  barierowości  dla  materiałów  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia,  szczególnie  dla  wyrobów  o
wysokim poziomie ochrony, dotyczą:

A.  przepuszczalności powietrza,
B.  przenikania pary wodnej,
C.  powierzchni krytycznej,
D.  jednorazowego użytku.



Zadanie 134.
Krwiopochodną,  uogólnioną  postacią  gruźlicy  pierwotnej,  często
o przebiegu ostrym i gwałtownym jest gruźlica:

A.  kości i stawów,
B.  przewodu pokarmowego,
C.  układu moczowego,
D.  prosówkowa,

Zadanie 135.
W  celu  ograniczenia  ryzyka  rozprzestrzeniania  się  infekcji  w
kontakcie  z  pacjentem z  zakażeniem rany,  u  którego  stwierdzono
w  wyniku  badania  mikrobiologicznego  -  Clostridium  perfringens,
NIE ma wskazań do:

A . palenia  sprzętu,  pościeli  i  innych  przedmiotów
kontaktujących się z pacjentem,

B . częstej  wymiany  bielizny  osobistej  i  pościelowej
pacjenta,

C.  stosowania izolacji pacjenta metodą kontaktową,
D . dezynfekcji  pomieszczeń,  sprzętu  i  odzieży  preparatami

o aktywności sporobójczej.
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Zadanie 1.
Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca powstawania
d o miejsca magazynowania, unieszkodliwiania lub odbioru odbywa
się:

A . przez  przenoszenie  worków  ręcznie  przez  wyznaczone
osoby,

B.  w otwartych wózkach wypełnionych workami,
C . w zamykanych wózkach lub wózkach przewożących zamykane

pojemniki,
D.  wszystkimi wyżej wymienionymi sposobami.

Zadanie 2.
Nadzór nad zakażeniami szpitalnymi w szpitalu prowadzi:

A . zespół  kontroli  zakażeń  szpitalnych  przy  współudziale
pracowni mikrobiologicznej i personelu medycznego,

B.  kierownik mikrobiologii i kierownik apteki,
C.  pielęgniarka naczelna,
D.  lekarz zakładowy.

Zadanie 3.
Wskaż,  jakie  drobnoustroje  odpowiedzialne  są  za  zakażenia  u
pacjentów w oddziale intensywnej terapii:

A .  drobnoustroje pochodzące ze środowiska szpitalnego,
B.  własna flora pacjenta,
C.  drobnoustroje pochodzące od innych pacjentów,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 4.
Do zasad okołozabiegowej profilaktyki antybiotykowej należy:

A.  podanie antybiotyku przed cięciem skórnym,
B.  spektrum odpowiednie do procedury zabiegowej,
C . podanie  śródoperacyjnej  dawki  antybiotyku  przy

operacjach długich,
D.  wszystkie wyżej wymienione zasady.

Zadanie 5.
Szczyt epidemii to:

A . pojedyncze zachorowania występujące w okresie wygasania
epidemii,

B . formalne  uznanie  określonego  terenu  za  teren  objęty
epidemią,

C.  epidemia pochodząca z jednego źródła zakażenia,
D . okres wystąpienia najwyższej  l iczby zachorowań w czasie

epidemii.



Zadanie 6.
Dokumentacja  z  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest prowadzona w układzie:

A .  alfabetycznym,
B.  terytorialnym,
C.  chronologicznym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 7.
Zgodnie  z  klasyfikacją  szkodliwych  czynników  biologicznych,
czynniki  należące  do  pierwszej  grupy  zagrożenia,  oznaczają
takie czynniki:

A . które  wywołują  ciężkie  choroby  u  ludzi,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie
czynników  w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo
prawdopodobne;  zazwyczaj  nie  istnieją  w  stosunku  do
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,

B . które  mogą  wywoływać  u  ludzi  ciężkie  choroby,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie  ich
w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

C . które  mogą  wywoływać  choroby  u  ludzi,  mogą  być
niebezpieczne  dla  pracowników,  ale  rozprzestrzenianie
ich  w  populacji  ludzkiej  jest  mało  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

D . przez  które  wywołanie  chorób  u  ludzi  jest  mało
prawdopodobne.

Zadanie 8.
D o wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania
i zwalczania zakażeń szpitalnych jest/są obowiązani:

A .  specjalista ds epidemiologii,
B .  pielęgniarka naczelna,
C.  komitet kontroli zakażeń szpitalnych,
D . kierownicy  szpitali  lub  podmiotów  leczniczych,  w  skład

których wchodzi szpital.



Zadanie 9.
Bezpośredni  lub  pośredni  kontakt  osoby  ze  źródłem  zakażenia,
jeżeli  charakter  tego  kontaktu  zagrażał  lub  zagraża
przeniesieniem  na  tę  osobę  biologicznych  czynników
chorobotwórczych to:

A.  styczność,
B.  zaraźliwość,
C.  zakaźność,
D.  zakażenie.

Zadanie 10.
Obecnie celem programów szczepień ochronnych jest:

A .  zapobieganie chorobom zakaźnym,
B.  eliminacja choroby zakaźnej,
C.  eradykacja choroby zakaźnej,
D . zapobieganie,  eliminacja  oraz  eradykacja  chorób

zakaźnych.

Zadanie 11.
Swoista profilaktyka czynna polega na podaniu:

A.  osocza ozdrowieńców,
B . szczepionek  zawierających  określone  antygeny

drobnoustrojów,
C.  antybiotyku,
D.  preparatów zawierających aminokwasy.

Zadanie 12.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  wystąpienia
niepożądanego  odczynu  poszczepiennego  do  państwowego
powiatowego  inspektora  sanitarnego  właściwego  dla  miejsca
powzięcia podejrzenia jego wystąpienia dokonuje:

A.  pielęgniarka lub położna epidemiologiczna,
B.  przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . lekarz  lub  felczer,  który  podejrzewa  lub  rozpoznaje

niepożądany odczyn poszczepienny,
D.  kierownik zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 13.
Badanie  epidemiologiczne,  w  którym  dokonywany  jest  opis
pojedynczych przypadków zachorowań lub zachorowań mnogich, to
badanie:

A.  eksperymentalne,
B.  kohortowe,
C.  przesiewowe,
D.  opisowe.



Zadanie 14.
Pracodawca dokonuje  oceny  ryzyka  zawodowego zranienia  ostrym
narzędziem  oraz  przeniesienia  zakażenia  w  wyniku  ekspozycji  na
krew, okresowo, nie rzadziej niż:

A .  jeden raz w roku,
B.  raz na dwa lata,
C.  raz na cztery lata,
D.  raz na pięć lat.

Zadanie 15.
Liczba  drobnoustrojów  dostających  się  do  jamy  otrzewnej  jest
zróżnicowana  w  zależności  od  lokalizacji  pierwotnego  procesu
zapalnego. Najmniej będzie ich przy perforacji:

A .  żołądka,
B.  dwunastnicy,
C.  jelita cienkiego,
D.  jelita grubego.

Zadanie 16.
Kwalifikacje  wymagane  dla  specjalisty  do  spraw  mikrobiologii  -
członka zespołu kontroli zakażeń szpitalnych to:

A . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii  i  co
najmniej  3-letnie  doświadczenie  w  zawodzie  diagnosty
laboratoryjnego  w  szpitalnym  laboratorium
mikrobiologicznym,

B . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
medycznej  i  co  najmniej  2-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  laboratorium
mikrobiologicznym  wykonującym  badania  na  rzecz
szpitali,

C . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
klinicznej  i  co  najmniej  2-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  laboratorium
mikrobiologicznym,

D . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
lekarskiej  i  co  najmniej  3-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  szpitalnym
laboratorium mikrobiologicznym.

Zadanie 17.
Jama ustna stanowi środowisko skontaminowane, które u pacjentów
szpitalnych  może  stanowić  źródło  zakażenia.  Bakterie  z  płytek
nazębnych najczęściej doprowadzają do zakażeń:

A.  przewodu pokarmowego,
B.  układu oddechowego,
C.  zakażenia rany operacyjnej,
D.  krwi.



Zadanie 18.
Najczęstszym  czynnikiem  etiologicznym  szpitalnej  aspergilozy
jest gatunek:

A.  Aspergillus flavus,
B.  Aspergillus fumigatus,
C.  Aspergillus nidulans,
D.  Aspergillus terreus.

Zadanie 19.
Powikłaniem zabiegu operacyjnego wykonywanego w obrębie jamy
brzusznej  bez  wcześniejszego  zapalenia  otrzewnej  i  najczęściej
wynikającego  z  nieszczelności  zespolenia,  rzadziej  z  obecności
ropnia lub innych patologii, jest:

A .  spontaniczne zapalenie otrzewnej,
B.  szpitalne wtórne zapalenie otrzewnej,
C.  trzeciorzędowe zapalenie otrzewnej,
D.  czwartorzędowe zapalenie otrzewnej.

Zadanie 20.
Pracodawca  sporządza  raport  o  bezpieczeństwie  i  higienie  pracy
w  podmiocie  leczniczym  w  zakresie  zranień  ostrymi  narzędziami
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych:

A.  nie rzadziej niż raz na kwartał,
B.  nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
C . tylko  po  zakończeniu  roku  kalendarzowego  za  rok

poprzedni,
D.  okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Zadanie 21.
Clostridium perfringens należące do laseczek będących przyczyną
infekcji  przyrannych,  w  tym  zgorzeli  gazowej  oraz  zatruć
pokarmowych,  występuje  w  środowisku  (gleba,  woda,  ścieki),  a le
może także kolonizować:

A.  drogi płciowe,
B.  przewód pokarmowy,
C.  układ nerwowy,
D.  zarówno przewód pokarmowy jak i drogi płciowe.

Zadanie 22.
HBV może przetrwać na przedmiotach, meblach i w pomieszczeniach
zabrudzonych krwią i płynami ustrojowymi i nadal może stanowić
źródło zakażenia przez:

A.  kilka minut,
B.  kilka godzin,
C.  co najmniej 1 tydzień,
D.  nieokreślony czas.



Zadanie 23.
Czas, jaki upływa od momentu zakażenia organizmu człowieka do
wystąpienia pierwszych klinicznych objawów choroby to:

A.  okres inkubacji,
B.  nosicielstwo,
C.  okres zakaźności,
D.  nadkażenie.

Zadanie 24.
Wirus zapalenia wątroby typu A jest obecny w kale chorego:

A.  28 -22 dni przed wystąpieniem żółtaczki,
B.  21 -14 dni przed wystąpieniem żółtaczki,
C.  13 -7 dni przed wystąpieniem żółtaczki,
D.  6-3 dni przed wystąpieniem żółtaczki.

Zadanie 25.
Pierwszym  w  świecie  pełnym  programem  ciągłego  nadzoru  nad
zakażeniami,  opartym  na  profesjonalnych  zespołach  kontroli
zakażeń jest:

A .  NNIS,
B.  APIC,
C.  SHEA,
D.  ICARE.

Zadanie 26.
Występowanie grudkowo-plamistej wysypki na skórze i tzw. plamek
Koplika  na  błonie  śluzowej  policzków  jest  charakterystyczne
dla:

A.  odry,
B.  ospy wietrznej,
C.  różyczki,
D.  półpaśca.

Zadanie 27.
W mikrobiologii translokacja jest to:

A . przeniesienie  drobnoustrojów  chorobotwórczych  z
powierzchni nieożywionych na człowieka,

B . przeniesienie  zakażenia  z  jednego  człowieka  na
drugiego,

C . przemieszczanie  s ię  drobnoustrojów  chorobotwórczych  z
człowieka na powierzchnie nieożywione,

D . przemieszczanie  s ię  drobnoustrojów  z  miejsc  ich
naturalnego bytowania w obszary naturalnie jałowe.



Zadanie 28.
Systematyczne zbieranie i analiza danych na temat zakażeń, a na
ich podstawie wydawanie odpowiednich zaleceń i informacji przez
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych to:

A.  obserwacja,
B.  raportowanie danych dyrektorowi,
C.  gromadzenie danych,
D.  nadzór nad zakażeniami.

Zadanie 29.
Drzwi do izolatki muszą być zamknięte w przypadku izolacji:

A .  kontaktowej,
B.  powietrzno-pyłowej,
C.  powietrzno-kropelkowej,
D.  standardowej.

Zadanie 30.
Bakterie,  które  mogą  zostać  wykorzystane  jako  broń  biologiczna,
to :

A.  Coxiella burnetti,
B.  Francisella tularemis,
C.  Chlamydia psittaci,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 31.
Lekarskim  badaniem  kwalifikacyjnym  w  celu  wykluczenia
przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego poprzedzone
jest wykonanie szczepienia:

A.  tylko obowiązkowego,
B.  tylko zalecanego,
C . obowiązkowego,  a  tylko  w  niektórych  przypadkach

zalecanego,
D.  zarówno obowiązkowego jak i zalecanego.

Zadanie 32.
Najpoważniejszym powikłaniem infekcyjnym po wszczepieniu protez
zastawkowych jest:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie wsierdzia,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  zakażenie krwi.



Zadanie 33.
Zgodnie  z  Klasyfikacją  szkodliwych  czynników  biologicznych  dla
zdrowia w środowisku pracy, Mycobacterium tuberculosis znajduje
się w grupie zagrożenia:

A.  1 ,
B.  2 ,
C.  3 ,
D.  4 .

Zadanie 34.
W  celu  wykrycia  zapalenia  cewki  moczowej  o  etiologii  Chlamydia
trachomatis u pacjentki, najlepiej wykonać:

A.  badanie ogólne moczu,
B.  bakteriologiczne badanie moczu,
C . badanie  wydzieliny  z  szyjki  macicy  oraz  tylnego

sklepienia pochwy,
D . badanie  materiału  pobranego  w  wyniku  biopsji  z  szyjki

macicy.

Zadanie 35.
Drobnoustroje  odpowiedzialne  za  szpitalne  zapalenie  płuc  mogą
pochodzić  ze  źródeł  endogennych  lub  egzogennych.  Źródła
endogenne to:

A.  aparatura,
B.  flora kolonizująca pacjenta,
C.  inny chory,
D.  personel medyczny oddziału.

Zadanie 36.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby  zakaźnej
przesyła lekarz lub kierownik szpitala:

A . przesyłką  priorytet  w  kopertach  opatrzonych  adresem
zwrotnym nadawcy i symbolem "ZLK",

B . faxem,  z  potwierdzeniem  odbioru  przez  państwowego
inspektora sanitarnego,

C . z a pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci
zaszyfrowanej,  jeżeli  pozwalają  na  to  możliwości
techniczne nadawcy i odbiorcy,

D.  wszystkimi wymienionymi wyżej sposobami.

Zadanie 37.
Metoda PCR stosowana jest:

A .  w diagnostyce klinicznej,
B.  w wykrywaniu genów oporności bakterii na leki,
C.  w typowaniu genetycznym drobnoustrojów,
D.  we wszystkich wymienionych.



Zadanie 38.
Obowiązkowej  hospitalizacji  podlegają  osoby  chore  i  podejrzane
o zachorowanie na:

A.  grypę H5,
B.  inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae,
C.  odrę,
D.  wirusowe zapalenie wątroby typu A.

Zadanie 39.
D o  zakażenia  wirusem  ospy  wietrznej  (wrota  zakażenia  varicella
- zoster) dochodzi najczęściej poprzez:

A.  drogę pokarmową,
B.  układ oddechowy,
C.  kontakt płciowy,
D.  naruszenie ciągłości tkanek.

Zadanie 40.
Nadzór SENTINEL oznacza:

A . wybiórczy  nadzór  epidemiologiczny,  prowadzony  przez
wybrany  podmiot  lub  zespół  podmiotów  w  zakresie  ich
podstawowej działaności,

B . stałe  i  systematyczne  gromadzenie,  analizę  oraz
interpretację  informacji  o  zachorowaniach  lub  innych
procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego,

C . okresowe  gromadzenie,  analizę  oraz  interpretację
informacji  o  zachorowaniach,  wykorzystywanych  w  celu
zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych,

D . obserwację  osoby  zakażonej  lub  podejrzanej  o  zakażenie,
bez  ograniczenia  je j  swobody  przemiesczania  się,
wykonywanie  badań  sanitarno-epidemiologicznych  u  tej
osoby  w  celu  wykrycia  biologicznych  czynników
chorobotwórczych.

Zadanie 41.
Wirusem cytomegalii można zarazić się:

A .  przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną,
B.  drogą wertykalną z matki na płód,
C . drogą  parenteralną,  np.  przeszczepy  narządów  lub

szpiku,
D.  we wszystkich wymienionych wyżej przypadkach.



Zadanie 42.
Ognisko epidemiczne szpitalne to:

A.  pojedynczy przypadek infekcji w szpitalu,
B . chory  człowiek  wraz  z  jego  otoczeniem,  w  którym

istnieją warunki przenoszenia czynnika chorobotwórczego
na osoby wrażliwe,

C . wystąpienie  w  szpitalu  co  najmniej  dwóch  wyraźnie
powiązanych ze sobą przypadków zakażeń,

D . poszukiwanie  nierozpoznanych  przypadków  zakażeń  w
szpitalu.

Zadanie 43.
W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  podczas  kontroli
wewnętrznej  w  obszarze  realizacji  działań  zapobiegających
szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych,  powtórną  kontrolę
przeprowadza się nie później niż w terminie:

A.  1 miesiąca od daty przekazania raportu,
B.  3 miesięcy od dnia przekazania raportu,
C.  1 miesiąca od daty przeprowadzenia kontroli,
D.  6 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli.

Zadanie 44.
Najistotniejszą funkcją klimatyzacji w szpitalu jest:

A .  ogrzewanie powietrza i usuwanie zapachów,
B.  ochładzanie i osuszanie powietrza,
C.  nawilżanie i usuwanie kurzu z powietrza,
D . oczyszczanie  powietrza  z  zanieczyszczeń

mikrobiologicznych.

Zadanie 45.
Zakażenie parvovirusem B19 może szerzyć się:

A .  wertykalnie z matki na płód,
B.  poprzez transfuzje,
C.  poprzez przeszczep szpiku,
D.  wszystkimi wymienionymi wyżej drogami.

Zadanie 46.
W  ciężkich,  zagrażających  życiu  infekcjach  najważniejsze  w
otrzymaniu wyniku badania mikrobiologicznego jest:

A .  szybkość otrzymania wyniku,
B.  wykonanie badania kilkoma metodami,
C.  potwierdzenie wyniku dodatkowo w innym laboratorium,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 47.
Jedyną immunoglobuliną mającą zdolność do przechodzenia przez
łożysko jest:

A .  immunoglobulina A (IgA),
B.  immunoglobulina D (IgD),
C.  immunoglobulina E (IgE),
D.  immunoglobulina G (IgG).

Zadanie 48.
Opracowywanie  i  aktualizacja  standardów  farmakoprofilaktyki  i
farmakoterapii  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  w  szpitalu  należy  do
zadań:

A.  pielęgniarki, położnej epidemiologicznej,
B.  zespołu kontroli zakażeń zakładowych,
C.  komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 49.
W  celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez  szkodliwe  czynniki  biologiczne  pracodawca  jest  obowiązany
do stosowania:

A . wszelkich  dostępnych  środków  eliminujących  narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,

B.  tylko środków ochrony zbiorowej,
C.  wyłącznie środków ochrony osobistej,
D.  obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.

Zadanie 50.
Czynnikiem  ryzyka  zakażeń  miejsca  operowanego  jest  czas
operacji, który powinien być mierzony od:

A . przywiezienia  pacjenta  na  salę  operacyjną  do  momentu
wywiezienia pacjenta po zabiegu z tej sali,

B . położenia  pacjenta  na  stole  operacyjnym  do  przełożenia
na wózek po zabiegu,

C.  momentu znieczulenia do momentu wybudzenia,
D.  nacięcia skóry do jej pełnego zamknięcia.

Zadanie 51.
Całkowite przeciwciała anty-HBc Total są:

A . markerem  przebytego  lub  przewlekłego  zakażenia  HBV,
mogą utrzymywać się przez całe życie,

B . wykrywane  jedynie  w  zakażonych  hepatocytach,  nie  są
wydzielane w postaci wolnej do krwi,

C.  wykrywane w surowicy u osób po szczepieniu przeciw HBV,
D . wykrywane w surowicy u osób ze świeżym, przewlekłym lub

po przebytym zakażeniu wirusem HCV.



Zadanie 52.
Dokumentację  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń  i  chorób  zakaźnych  prowadzoną  w  postaci  pisemnej  lub
elektronicznej  uważa  się  za  zabezpieczoną  przed  uszkodzeniem,
jeżeli są spełnione warunki:

A . zapewniona  jest  dostępność  wyłącznie  dla  osób
uprawnionych,

B . jest  chroniona przed  przypadkowym lub  nieuprawnionym
zniszczeniem,

C . s ą  zastosowane  metody  i  środki  ochrony  dokumentacji,
których  skuteczność  w  czasie  ich  zastosowania  jest
powszechnie uznawana,

D.  łącznie wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 53.
Higieniczne mycie rąk należy wykonać:

A.  w przypadku widocznego zabrudzenia rąk,
B . w  przypadku  kontaktu  z  krwią  lub  innymi  płynami

ustrojowymi,
C . p o  kontakcie  z  pacjentem  zakażonym  Clostridium

difficile,
D.  we wszystkich wymienionych wyżej sytuacjach.

Zadanie 54.
Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w
celu  zapobieżenia  szerzeniu  się  chorób  szczególnie
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

A .  izolacja,
B.  kohortacja,
C.  kwarantanna,
D.  nadzór epidemiologiczny.

Zadanie 55.
U NIESZCZEPIONEJ przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
pielęgniarki,  która  zakuła  się  igłą  od  pacjenta  z  dodatnim
antygenem HBs (+) należy przeprowadzić:

A .  uodpornienie czynne,
B.  uodpornienie bierne,
C.  uodpornienie czynno-bierne,
D.  podać preparaty nieswoiście zwiększające odporność.



Zadanie 56.
Enzymy warunkujące oporność bakterii na antybiotyki B-laktamowe
to :

A.  nukleotydylotransferazy,
B.  B-laktamazy,
C.  acetylotransferazy,
D.  fosfotransferazy.

Zadanie 57.
Monitorowanie,  to  ciągłe  zbieranie  i  analiza  danych
epidemiologicznych o:

A.  określonej chorobie,
B.  grupie chorób,
C . wszystkich  zdarzeniach  zdrowotnych  mających  znaczenie

dla występowania i szerzenia się chorób w populacji,
D . wszystkich wyżej wymienionych przypadkach w celu oceny

sytuacji epidemiologicznej.

Zadanie 58.
Istotnym  elementem  antybiotykoterapii  celowanej  jest  przede
wszystkim wartość MIC, która określa:

A.  maksymalne stężenie hamujące,
B.  czas leczenia,
C.  najmniejsze stężenie bakteriobójcze,
D.  najmniejsze stężenie hamujące.

Zadanie 59.
Rany  po  operacjach  na  jelicie  grubym,  stopie  cukrzycowej,
owrzodzeniach  podudzi  to  zgodnie  ze  stopniami  czystości  pola
operacyjnego, rany:

A.  czyste,
B.  czysto-skażone,
C.  skażone,
D.  brudne.

Zadanie 60.
Dla oceny wartości testu diagnostycznego stosujemy współczynnik
czułości, który stanowi odsetek:

A . chorych z dodatnim wynikiem testu do wszystkich chorych
w badanej populacji,

B . zdrowych  z  ujemnym  wynikiem  testu  do  wszystkich
zdrowych w badanej populacji,

C . zdrowych  z  ujemnym  wynikiem  testu  do  wszystkich
badanych,

D . chorych  z  dodatnim  i  ujemnym  wynikiem  testu  do
wszystkich badanych.



Zadanie 61.
D o  materiałów  potencjalnie  zakaźnych  w  przypadku  ekspozycji
zawodowej NIE zaliczamy:

A.  płynu owodniowego,
B.  potu,
C.  płynu otrzewnowego,
D.  płynu mózgowo-rdzeniowego.

Zadanie 62.
Najczęstszym zakażeniem u noworodków niedojrzałych, leczonych w
oddziale intensywnej terapii jest:

A .  zapalenie płuc,
B.  zapalenie skóry,
C.  zapalenie kości,
D.  sepsa.

Zadanie 63.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu z  powodu zakażenia  lub  choroby  zakaźnej  są
przekazywane:

A . państwowemu  powiatowemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta opisanego
w zgłoszeniu,

B . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  wojewódzkiemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu  dla  miejsca  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby
zakaźnej,

C . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  granicznemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu  dla  miejsca  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby
zakaźnej,

D . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  wojewódzkiemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta opisanego
w zgłoszeniu.

Zadanie 64.
Kontrola  biologiczna  procesów  sterylizacji  parą  wodną  jest
przeprowadzana  z  wykorzystaniem  przetrwalników  następujących
mikroorganizmów:

A . Bacillus  atrophaeus  (dawniej  Bacillus  subtilis  var
niger),

B.  Bacillus stearothermophilus,
C.  Bacillus pumilus,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 65.
Dokumentacja  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest przechowywana przez okres:

A.  5 lat,
B.  10 lat,
C.  20 lat,
D.  50 lat.

Zadanie 66.
Zakażenia wirusem cytomegalii CMV szerzą się najczęściej drogą:

A.  powietrzno-pyłową,
B.  powietrzno-kropelkową,
C.  pokarmową,
D.  kontaktów bezpośrednich.

Zadanie 67.
Choroba Legionistów bez objawów zapalenia płuc to:

A.  Gorączka Pontiac,
B.  Zespół Hoigne,
C.  Choroba Creutzfeldta-Jakoba,
D.  Gorączka Ebola.

Zadanie 68.
W  przypadku  wykonywania  w  danym  laboratorium  wielu  badań
materiału  klinicznego  pobranego  od  pacjenta  w  czasie  trwania
tego samego zakażenia zgłoszeniu podlega dodatni wynik badania
w kierunku danego biologicznego czynnika chorobotwórczego:

A.  jedynie pierwszego badania,
B.  pierwszego i ostatniego badania,
C.  wszystkich wykonanych badań,
D.  dowolnego badania.

Zadanie 69.
Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z  chorymi na ospę
prawdziwą,  podlegają  obowiązkowej  kwarantannie  lub  nadzorowi
epidemiologicznemu, przez okres NIE dłuższy niż:

A .  10 dni,
B.  5 dni,
C.  21 dni,
D.  2 dni.



Zadanie 70.
Najczęściej  występującą  infekcją  grzybiczą  u  osób  zakażonych
HIV jest:

A .  aspergiloza układu oddechowego,
B . kryptokokoza  (zapalenie  opon  mózgowo-rdzeniowych  i

mózgu, zapalenie płuc),
C.  kandydoza skóry i błon śluzowych,
D.  wszystkie wyżej wymienione rodzaje infekcji.

Zadanie 71.
W przypadku zgonu osoby zakażonej wirusem gorączki krwotocznej
wymagane jest:

A . niezwłocznie  po  stwierdzeniu  zgonu  zawinięcie  zwłok  w
płótno nasączone preparatem dezynfekcyjnym,

B . złożenie  zwłok  w  trumnie  na  dnie  której,  umieszczona
została  warstwa  substancji  płynochłonnej  o  grubości  5
cm,

C . pochowanie  zwłok  na  cmentarzu  w  ciągu  24  godzin  od
chwili zgonu,

D.  zastosowanie środków ostrożności zawartych w A, B, C.

Zadanie 72.
Sprzątanie sal i operacyjnej po zabiegu operacyjnym rozpoczynamy
od:

A.  odsunięcia od ścian sprzętów ruchomych,
B.  dezynfekcji ścian i innych powierzchni pionowych,
C.  mycia dezynfekcyjnego stołu operacyjnego,
D.  usunięcia z sali odpadów i brudnej bielizny.

Zadanie 73.
Najwyższe  wymagania,  co  do  barierowości  dla  materiałów  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia,  szczególnie  dla  wyrobów  o
wysokim poziomie ochrony, dotyczą:

A.  przepuszczalności powietrza,
B.  przenikania pary wodnej,
C.  powierzchni krytycznej,
D.  jednorazowego użytku.

Zadanie 74.
Minister  Zdrowia  powołał  do  wydawania  certyfikatu
akredytacyjnego dla szpitali:

A .  Centrum Monitorowania Jakości,
B.  Radę,
C.  Pełnomocnika ds. Akredytacji,
D.  Specjalistę Krajowego.



Zadanie 75.
Fagocytoza  drobnoustrojów  wnikających  do  ustroju  gospodarza
stanowi:

A . mechanizm  nieswoistej  miejscowej  przeciwinfekcyjnej
reakcji obronnej,

B.  reakcję immunologiczną typu komórkowego,
C.  mechanizm układowej odporności nieswoistej,
D.  układ humoralnej reakcji immunologicznej.

Zadanie 76.
Istotne elementy bezpiecznej pracy personelu medycznego to:

A . wprowadzenie  wewnętrznych  procedur  prawidłowego
postępowania  w  trakcie  pracy  i  po  je j  zakończeniu  oraz
wyznaczenie  osoby,  która  nadzorowałaby  przestrzeganie
wprowadzonych zasad,

B . dostępność środków ochrony indywidualnej na stanowisku
pracy,

C . edukacja  o  drogach  zakażenia  i  ich  eliminacji,  która
prowadzi  do  przezwyciężenia  złych  nawyków  i  niechęci
pracowników do zmian,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 77.
Największą opornością na preparaty dezynfekcyjne charakteryzują
się:

A .  wirusy HIV, HBV, HCV,
B.  grzyby z rodzaju Candida sp., Aspergillus sp.,
C.  prątki gruźlicy,
D.  spory bakterii.

Zadanie 78.
Najbardziej niebezpiecznym źródłem zakażenia wirusami HBV, HCV
jest/są:

A.  wymiociny,
B.  płyn otrzewnowy,
C.  wydzielina pochwowa,
D.  krew.



Zadanie 79.
Jednym z czynników zmniejszających ryzyko narastania oporności
bakterii powodujących zakażenia układu moczowego jest:

A . leczenie  u  każdego  pacjenta  bakteriomoczu
bezobjawowego,

B . stosowanie  terapii  empirycznej  w  zakażeniach  układu
moczowego,

C.  właściwe dawkowanie antybiotyków,
D . stosowanie  profilaktyki  antybiotykowej  przed  założeniem

cewnika moczowego.

Zadanie 80.
W  procesie  dochodzenia  do  praktyki  opartej  na  rzetelnych
dowodach naukowych można wyodrębnić kilka etapów. Pierwszy etap
to :

A . szacowanie  potrzeby  zmian  w  praktyce,  kształtowanie
nawyku poddawania jej w wątpliwość,

B . synteza  dowodów  naukowych,  polegająca  na  dotarciu  do
sprawdzonej  wiedzy  naukowej,  je j  umiejętna  analiza,
synteza i ocena,

C . plan  zmian  praktyki,  opracowany  na  podstawie
najmocniejszych i najbardziej obiektywnych argumentów,

D . wdrożenie  i  ocena  skutków  wprowadzonych  zmian  w
praktyce.

Zadanie 81.
Szkarlatyna  jest  chorobą  zakaźną,  której  rezerwuarem  jest
człowiek. Źródłem zarażenia może być:

A.  chory na płonicę człowiek,
B.  zdrowy nosiciel,
C.  chory na błonicę człowiek,
D.  poprawne odpowiedzi A i B.

Zadanie 82.
Występowanie zachorowań na daną chorobę zakaźną wśród ludności
n a  określonym  terenie  i  w  określonym  czasie  w  liczbie  większej
niż w poprzednim okresie to:

A .  endemia,
B.  enzoocja,
C.  epidemia,
D.  pandemia.



Zadanie 83.
Zaraźliwość jest:

A . t o  zdolność  zarazka  do  inwazji  i  wytwarzania  odczynu
infekcyjnego u osoby wrażliwej,

B . jest  miarą  ciężkości  choroby  i  może  być  znacznie
zróżnicowana,

C . jest  dawką  czynnika  zakaźnego  potrzebną  do  wywołania
zakażenia,

D . t o  i lość  czynnika  zakaźnego  potrzebna  do  przeniesienia
zakażenia.

Zadanie 84.
Wymagania  dla  materiałów  włókienniczych  przeznaczonych  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia  ze  względu  na  spełniane  przez
nie funkcje dotyczą tych samych parametrów:

A . odporności na przenikanie mikroorganizmów na sucho i na
mokro,

B . braku  cząstek  zanieczyszczających  materiał,  które  mogą
być uwolnione w wyniku działania mechanicznego,

C.  odporności na przesiąkanie cieczy,
D.  wymienionych w punktach A, B, i C.

Zadanie 85.
Złotym  standardem  higieny  rąk  w  opiece  zdrowotnej  jest
stosowanie preparatów do dezynfekcji rąk na bazie :

A .  alkoholu,
B.  chlorheksydyny,
C.  alkoholu i chlorheksydyny,
D.  alkoholu i czwartorzędowych związków amonowych.

Zadanie 86.
D o  chorobotwórczych  grzybów  pleśniowych  odpowiedzialnych  za
układowe szpitalne zakażenia grzybicze zaliczamy:

A.  Aspergillus,
B.  Candida,
C.  Cryptococcus,
D.  Trichosporon.

Zadanie 87.
Nadzór polegający na dokonaniu wyboru poszczególnych jednostek
(szpitali,  poradni),  gdzie  dokonywana  jest  rejestracja
przypadków w sposób możliwie kompletny, to definicja:

A.  nadzoru epidemiologicznego biernego,
B.  nadzoru epidemiologicznego czynnego,
C.  nadzoru epidemiologicznego wybiórczego,
D.  specjalnego systemu nadzoru.



Zadanie 88.
Do zakażenia rotawirusem dochodzi głównie drogą:

A.  powietrzno-pyłową,
B.  fekalno-oralną,
C.  powietrzno-kropelkową,
D.  krwi.

Zadanie 89.
Herpes neonatorum jest ciężką chorobą wirusową noworodków:

A.  spowodowaną najczęściej przez HSV 1 w czasie porodu,
B.  spowodowaną najczęściej przez HSV 2 w czasie porodu,
C . w  rozsianej  postaci  śmiertelność  sięga  80% a  powikłania

dotyczą układu nerwowego oraz narządu wzroku,
D.  prawidłowe odp. B i C.

Zadanie 90.
Źródłem zapalenia  otrzewnej  u  chorych dializowanych najczęściej
są :

A.  bakterie,
B.  grzyby,
C.  wirusy,
D.  wirusy i grzyby.

Zadanie 91.
Profilaktyczne  leczenie  poekspozycyjne  ze  styczności  z  ludzkim
wirusem  niedoboru  odporności  (HIV),  do  której  doszło  w  wyniku
wypadku  w  trakcie  wykonywania  czynności  zawodowych,  jest
finansowane przez:

A.  osobę eksponowaną,
B.  osobę, która była źródłem ekspozycji,
C.  pracodawcę lub zlecającego prace,
D.  Ministra Zdrowia.

Zadanie 92.
Drobnoustroje  mogą  przedostawać  się  na  powierzchnię  cewnika
naczyniowego w następujących sytuacjach:

A . w  kontakcie  cewnika  z  f lorą  skórną  pacjenta,  obecną  w
miejscu wkłucia cewnika,

B . drogą  hematogenną  poprzez  osiadanie  na  powierzchni
cewnika drobnoustrojów obecnych w łożysku naczyniowym,

C.  w czasie obsługi linii infuzyjnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 93.
D o  najważniejszych  czynników  ryzyka  zakażenia  laseczką
beztlenową Clostridium difficile należą:

A.  spożywanie drobiu, jaj nieznanego pochodzenia,
B . spożywanie  mleka  lub  produktów  mlecznych,  ciast

nieznanego pochodzenia,
C.  spożywanie przeterminowanych konserw,
D . zaawansowany  wiek  chorego,  antybiotykoterapia,

hospitalizacja.

Zadanie 94.
Właściwością  nadającą  pałeczkom  Escherichia  col i
uropatogenność, jest:

A .  działanie toksyny polisacharydowej,
B.  działanie enterotoksyny ciepłochwiejnej,
C.  działanie enterotoksyny ciepłostałej,
D.  posiadanie przez nie fimbrii.

Zadanie 95.
W badaniu mikrobiologicznym kału zdrowego pacjenta stwierdzono
pałeczki  Salmonella  species,  z  wywiadu  wiadomo,  że  u  pacjenta
nie  występują  objawy  takie  jak:  biegunka,  odwodnienie,
gorączka. Mówimy wówczas o:

A.  zakażeniu pozaszpitalnym,
B.  nosicielstwie,
C.  zakażeniu szpitalnym,
D.  zakażeniu pokarmowym.

Zadanie 96.
W  szpitalu  główne  kierunki  monitorowania  bieżącej  sytuacji
epidemiologicznej obejmują wskaźniki:

A .  epidemiologiczne,
B.  kliniczne,
C.  laboratoryjne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 97.
D o  metali  ciężkich  posiadających  potwierdzone  działanie
przeciwdrobnoustrojowe,  które  może  ograniczyć
rozprzestrzenianie  s ię  drobnoustrojów  w  placówkach  ochrony
zdrowia należą:

A.  srebro, złoto, cynk, chrom,
B.  srebro, miedź, żelazo, złoto,
C.  miedź, żelazo, nikiel, kadm,
D.  miedź, srebro, złoto, ołów.



Zadanie 98.
Makroekonomiczna analiza kosztów zakażeń szpitalnych uwzględnia
koszty:

A.  tylko pacjenta,
B.  tylko świadczeniodawcy (szpitala),
C.  płatnika (NFZ),
D.  z perspektywy całego społeczeństwa.

Zadanie 99.
Z e względu na udowodnioną szkodliwość aldehydu glutarowego do
dezynfekcji  sprzętu  endoskopowego  obecnie  wprowadza  się  inne
związki np.:

A .  aldehyd bursztynowy,
B.  aldehyd orto-ftalowy,
C.  kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, nadboran sodu + TAED,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 100.
Transmisja wirusa Ebola następuje przez:

A . bezpośredni  kontakt  z  krwią,  wydalinami  i  wydzielinami
osoby zakażonej,

B . zachlapanie  oraz  aerozolizację  wydzielinami  osoby
zakażonej,

C.  bezpośredni kontakt ze zwłokami osoby zakażonej,
D.  drogi zakażenia opisane w punktach A, B, C.

Zadanie 101.
Świerzb jest chorobą wywołaną przez:

A.  Ixodes ricinus,
B.  Pediculus capitis,
C.  Sarcoptes scabiei,
D.  Dermatophagoides farinae.

Zadanie 102.
W  badaniach  przesiewowych  w  kierunku  Enterobacteriaceae
produkujących karbapenemazy CPE należy pobrać:

A.  krew na posiew,
B.  kał ,
C.  wymaz z odbytu ze śladem kału,
D.  wydzielinę z górnych dróg oddechowych.



Zadanie 103.
W  przypadku  wystąpienia  ogniska  epidemicznego  Aspergillus  sp.
należy  wykonać  badanie  środowiska  szpitalnego.  Jakie  są
polecane materiały do badań?

A.  wymazy z powierzchni,
B.  próbki powietrza,
C.  próbki wody,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 104.
N a  podstawie  rozporządzenia  nr  851/2004  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  z  dnia  21  kwietnia  2004r.  powołano
Europejskie  Centrum  Zapobiegania  i  Kontroli  Chorób  (ECDC),
którego  jednym  z  kluczowych  zadań  jest  zwiększenie  ochrony
przed chorobami zakaźnymi oraz działania na rzecz wzmocnienia i
rozwoju  nadzoru  epidemiologicznego.  Centrum  oficjalnie
rozpoczęło swoją działalność:

A.  20 maja 2004 r.,
B.  20 maja 2005 r.,
C.  20 maja 2006 r.,
D.  dotychczas nie rozpoczęło działalności.

Zadanie 105.
Bakteria  lub  inny  drobnoustrój  wyhodowany  bezpośrednio  z
materiału  klinicznego  na  podłożu  mikrobiologicznym  jest
określany jako:

A.  izolat,
B.  szczep,
C.  klon,
D.  genom.

Zadanie 106.
Nieswoista profilaktyka w zakażeniach WZW typu A polega na:

A.  myciu rąk i ochronie przed skażeniem wody i żywności,
B.  podaniu gammaglobuliny,
C.  szczepieniu szczepionką inaktywowaną,
D.  wykonaniu poziomu aminotransferaz.



Zadanie 107.
Płyn mózgowo - rdzeniowy pobrany do jałowej probówki na badania
bakteriologiczne należy:

A . transportować  natychmiast,  zabezpieczyć  przed
schłodzeniem,

B . natychmiast  wstawić  do  lodówki  i  transportować
schłodzony,

C . pozostawić  w  temperaturze  pokojowej,  transportować  z
innymi badaniami,

D . probówkę  wstawić  do  cieplarki  i  inkubować  w
temperaturze 40˚C przez 72 godz.

Zadanie 108.
Postępowanie  mające  na  celu  zapewnienie  bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności dla pacjentów w szpitalu, określenie metod
ograniczania  zagrożeń  oraz  ustalenie  działań  naprawczych
określa system:

A.  AQAP,
B.  SQMS,
C.  HACCP,
D.  GLOBALGAP.

Zadanie 109.
Krajowe  raporty  liczbowe  o  zarejestrowanych  zakażeniach,
zachorowaniach  i  zgonach  na  zakażenia  i  choroby  zakaźne
podlegające zgłoszeniu sporządza i publikuje:

A.  Minister Zdrowia,
B.  Narodowy Instytut Zdrowia - Państwowy Zakład Higieny,
C.  Główny Inspektor Sanitarny,
D.  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Zadanie 110.
Szczepionki służące do przeprowadzania obowiązkowych szczepień
ochronnych zakupuje:

A.  osoba poddająca się szczepieniu,
B . kierownik  zakładu  opieki  zdrowotnej  z  budżetu

jednostki,
C . minister właściwy do spraw zdrowia zgodnie z przepisami

o zamówieniach publicznych,
D.  świadczeniodawca ze środków publicznych.



Zadanie 111.
Kwalifikacje  wymagane  dla  specjalisty  ds.  epidemiologii  lub
higieny  i  epidemiologii  -  członka  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych to:

A . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
epidemiologicznego  lub  higieny  i  epidemiologii  oraz
wyższe  wykształcenie  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  i  co
najmniej  2-letnie  doświadczenie  w  zawodzie  pielęgniarki
lub zawodzie położnej,

B . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
epidemiologicznego  lub  higieny  i  epidemiologii  oraz
średnie  medyczne  wykształcenie  w  dziedzinie
pielęgniarstwa  i  co  najmniej  4-letnie  doświadczenie  w
zawodzie pielęgniarki lub położnej wykonywanym tylko w
szpitalu,

C . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
epidemiologicznego,  epidemiologii  lub  higieny  i
epidemiologii  oraz  posiada  średnie  medyczne  lub  wyższe
wykształcenie  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  i  co  najmniej
3-letnie  doświadczenie  w  zawodzie  pielęgniarki  lub  w
zawodzie położnej, wykonywanym w szpitalu,

D . specjalizacja  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
epidemiologicznego,  epidemiologii  lub  higieny  i
epidemiologii  oraz  średnie  medyczne  lub  wyższe
wykształcenie  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  i  co  najmniej
5-letnie  doświadczenie  w  zawodzie  pielęgniarki  lub
położnej wykonywanym w szpitalu.

Zadanie 112.
U  pacjenta  po  spożyciu  owoców  morza  w  czasie  wycieczki  do
Ameryki Południowej wystąpiła obfita wodnista biegunka. Która z
bakterii najprawdopodobniej mogła wywołać w/w objaw?

A.  Vibrio Cholerae,
B.  Klebriella pneumoniae,
C.  Pseudomonas aeruginosa,
D.  Escherichia coli.

Zadanie 113.
W diagnostyce zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stosowane są
badania:

A.  ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  posiew płynu mózgowo-rdzeniowego,
C.  posiew krwi,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 114.
D o czynników ryzyka zakażeń miejsca operowanego u dzieci, które
zależą od pacjenta zaliczymy:

A . poprzednią  antybiotykoterapię,  hospitalizację
przedoperacyjną, golenie włosów,

B . wszczepienie  ciała  obcego,  spadek  ciśnienia  tętniczego,
masywną transfuzję,

C . wcześniactwo,  z łe  odżywienie,  niedotlenienie,
przewlekły stan zapalny,

D.  kontaminację śródoperacyjną, krwawienie z rany, drenaż.

Zadanie 115.
Źródłem zakażenia może być:

A.  chory człowiek lub chore zwierzę,
B.  nosiciel,
C.  zwłoki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 116.
D o  najczęstszych  błędów  popełnianych  podczas  higienicznego
mycia rąk należy:

A . pobranie  mydła  płynnego  na  suche  dłonie  i  mycie  rąk  w
gorącej wodzie,

B . zwilżenie  rąk  letnią  wodą  przed  pobraniem  mydła
płynnego,

C . zakręcenie  kurka  przy  użyciu  suchego  jednorazowego
ręcznika,

D.  dokładne osuszanie rąk.

Zadanie 117.
W  przypadku  zastosowania  obowiązkowej  hospitalizacji,  izolacji
lub  kwarantanny,  obowiązek  powiadomienia  rodziny  lub  osoby
wskazanej  przez  osobę  poddaną  obowiązkowej  hospitalizacji,
izolacji  lub  kwarantannie  o  zastosowaniu  tego  środka  spoczywa
na:

A . kierowniku  jednostki,  w  której  wykonywana  jest
obowiązkowa hospitalizacja, izolacja lub kwarantanna,

B . pielęgniarce  epidemiologicznej  zatrudnionej  w
zakładzie,  w  którym  zastosowano  wymienione  środki
zaradcze,

C.  kierowniku zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D . przedstawicielu  służby,  który  dopomógł  w  wykonaniu

obowiązku  hospitalizacji,  izolacji  lub  kwarantanny
osoby (np. policja).



Zadanie 118.
Leczenie  zatrucia  toksyną  botulinową  polega  na  postępowaniu
objawowym i bardzo wczesnym podaniu:

A.  streptomycyny,
B.  wancomycyny,
C.  antytoksyny końskiej,
D.  penicyliny i klindamycyny.

Zadanie 119.
Zaburzenia  gojenia  rany  po  wszczepieniu  endoprotezy  stawu
biodrowego obserwuje się wówczas, gdy występuje:

A . wysoki  poziom  glukozy,  wysoki  poziom  białka  oraz
upośledzenie prawidłowego utlenienia tkanki,

B . obniżony  poziom  glukozy,  upośledzenie  prawidłowego
utlenienia  tkanki,  w  niedoborach  białkowych  oraz  przy
niedoborach odporności,

C . otyłość,  wysoki  poziom  cholesterolu  i  wysoki  poziom
białka, upośledzenie prawidłowego utlenienia tkanki,

D . wyniszczenie,  wysoki  poziom  glukozy  i  wysoki  poziom
białka, upośledzenie prawidłowego utlenienia tkanki.

Zadanie 120.
Rekomendacje  stosowane  w  Polsce  od  kwietnia  2011  roku  do
interpretacji  wyników oznaczania  lekowrażliwości  drobnoustrojów
izolowanych z materiałów klinicznych pobranych od pacjentów to:

A.  KORLD,
B.  ECDC,
C.  EUCAST,
D.  EMEA.

Zadanie 121.
Wirus HDV wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu D jest:

A . rotawirusem  odpowiedzialnym  za  zespół  nabytego
upośledzenia odporności,

B . niekompletnym,  "ułomnym"  wirusem  namnażającym  się
jedynie w obecności HBV,

C . pierwszym markerem infekcji wykrywalnym w surowicy po
6-ciu tygodniach po zakażeniu,

D . jedynym wirusem powodującym zakażenie u osób z obniżoną
odpornością immunologiczną.



Zadanie 122.
Prowadzenie  kontroli  wewnętrznej  w  zakresie  realizacji  działań
zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  oraz
przedstawianie  wyników  i  wniosków  z  te j  kontroli  kierownikowi
szpitala jest zadaniem:

A.  działu BHP,
B.  działu kontroli wewnętrznej,
C.  komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
D.  zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Zadanie 123.
Badanie  skriningowe  można  zastosować  wówczas,  gdy  choroba
badana:

A . m a  istotne  znaczenie  dla  zdrowia  społeczeństwa  (np.
wysoka zapadalność, chorobowość, śmiertelność),

B . m a znany przebieg i jest możliwa do zdiagnozowania oraz
leczenia (względy etyczne),

C.  ma charakterystyczny i długi okres wczesnoobjawowy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 124.
Najważniejszym czynnikiem ryzyka występowania zakażeń u chorych
onkologicznych jest:

A .  neutropenia,
B.  uszkodzenie skóry i błon śluzowych,
C.  ucisk guza na otaczające tkanki,
D.  czynniki osobnicze, np. wiek, wyniszczenie.

Zadanie 125.
Zapadalność jest to liczba:

A . nowych przypadków choroby, zaistniałych w analizowanym
czasie,

B.  osób chorych w okresie badanym,
C.  osób chorych w danym momencie,
D . nowych  przypadków  choroby  pomniejszona  o  l iczbę  osób

chorych w danym czasie.

Zadanie 126.
D o  najczęstszych  postaci  klinicznych  zakażeń  wywołanych  przez
pałeczki z rodziny Acinetobacter należą:

A . zakażenia  dróg  oddechowych,  dróg  moczowych  oraz
bakteriemia/sepsa,

B . zakażenia dróg oddechowych, przewodu pokarmowego i ran
pooperacyjnych,

C . zakażenia przewodu pokarmowego, dróg moczowych, płynu
mózgowo-rdzeniowego,

D.  zakażenia krwi, ran pourazowych, kości i stawów.



Zadanie 127.
Wsad wzorcowy sterylizatora to:

A . przedmioty,  które  będą  lub  były  sterylizowane  w  jednym
cyklu sterylizacji,

B . ładunek  reprezentujący  najtrudniejszą  kombinację
wyrobów przeznaczonych do sterylizacji,

C . ładunek reprezentujący najczęściej stosowaną kombinację
wyrobów przeznaczonych do sterylizacji,

D . przedmioty,  które  były  sterylizowane  w  pierwszym  cyklu
sterylizacji danego dnia.

Zadanie 128.
Podanie  antybiotyku  i/lub  chemioterapeutyku  w  sposób
umożliwiający  eradykację  drobnoustrojów  odpowiedzialnych  za
zakażenie  w  ognisku  infekcji,  z  uwzględnieniem  właściwości
farmakodynamiki  i  farmakokinetyki  leku  u  danego  pacjenta,
dokonując wyboru w oparciu o wynik badania mikrobiologicznego
to antybiotykoterapia:

A.  empiryczna,
B.  celowana,
C.  okołozabiegowa,
D.  profilaktyczna.

Zadanie 129.
Pielęgniarki  i  położne  są  narażone  na  działanie  czynników
biologicznych,  ze  względu  na  stały,  bezpośredni  kontakt  z
chorym  pacjentem.  Czynniki  biologiczne,  należące  do  grupy
trzeciej, oznaczają takie czynniki:

A . które  wywołują  ciężkie  choroby  u  ludzi,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie
czynników  w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo
prawdopodobne;  zazwyczaj  nie  istnieją  w  stosunku  do
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,

B . które  mogą  wywoływać  u  ludzi  ciężkie  choroby,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie  ich
w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

C . które  mogą  wywoływać  choroby  u  ludzi,  mogą  być
niebezpieczne  dla  pracowników,  ale  rozprzestrzenianie
ich  w  populacji  ludzkiej  jest  mało  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

D . przez  które  wywołanie  chorób  u  ludzi  jest  mało
prawdopodobne.



Zadanie 130.
N a  zakażenia  w  oddziale  intensywnej  terapii  (OIT)  NIE  mają
wpływu:

A.  pierwotny ciężki stan chorego,
B.  stosowane leczenie i monitorowanie pacjenta w OIT,
C.  szczególne cechy oddziałowej flory bakteryjnej,
D.  czas transportu pacjenta na OIT.

Zadanie 131.
Największe  ryzyko  występowania i  namnażania  bakterii  z  rodzaju
Legionella  w  instalacjach  wodociągowych  związane  jest  z
instalacjami wody:

A.  zimnej chlorowanej,
B.  ciepłej,
C.  zimnej,
D.  zimnej ozonowanej.

Zadanie 132.
Sytuacja  prawna  wprowadzona  na  danym  obszarze  w  związku  z
ryzykiem  wystąpienia  epidemii  w  celu  podjęcia  określonych  w
ustawie działań zapobiegawczych, to:

A .  stan epidemii,
B.  stan zagrożenia epidemicznego,
C.  nadzór epidemiologiczny,
D.  nadzór sanitarny.

Zadanie 133.
Pojęciem "śmiertelność" określamy:

A . l iczbę  zgonów zaistniałych w badanej  populacji  w  danym
czasie,

B . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,

C . l iczbę  nowych  zgonów  zaistniałych  w  analizowanym
czasie,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 134.
D o  zakażeń  przenoszonych  drogą  powietrzno  -  pyłową  należy
między innymi:

A.  gruźlica,
B.  krztusiec,
C.  paciorkowcowe zapalenia gardła,
D.  meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.



Zadanie 135.
Głównym  rezerwuarem  Klebsiella  pneumoniae  u  pacjentów
hospitalizowanych jest:

A .  układ moczowy,
B.  przewód pokarmowy,
C.  skóra,
D.  błona śluzowa dróg oddechowych.
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Zadanie 1.
D o czynników ryzyka zakażeń miejsca operowanego u dzieci, które
zależą od pacjenta zaliczymy:

A . poprzednią  antybiotykoterapię,  hospitalizację
przedoperacyjną, golenie włosów,

B . wszczepienie  ciała  obcego,  spadek  ciśnienia  tętniczego,
masywną transfuzję,

C . wcześniactwo,  z łe  odżywienie,  niedotlenienie,
przewlekły stan zapalny,

D.  kontaminację śródoperacyjną, krwawienie z rany, drenaż.

Zadanie 2.
Metoda PCR stosowana jest:

A .  w diagnostyce klinicznej,
B.  w wykrywaniu genów oporności bakterii na leki,
C.  w typowaniu genetycznym drobnoustrojów,
D.  we wszystkich wymienionych.

Zadanie 3.
Kierownik  przekazuje  z  urzędu  właściwemu  państwowemu
inspektorowi  sanitarnemu  raport  końcowy  z  wygaszenia  ogniska
epidemicznego w terminie:

A . d o  24  godzin  od  stwierdzenia  wystąpienia  ogniska
epidemicznego,

B . d o  30  dni  od  daty  zakończenia  wygaszenia  ogniska
epidemicznego,

C.  do 30 dni od dnia jego sporządzenia,
D . d o  30  dni  od  daty  rozpoznania/podejrzenia  ogniska

epidemicznego.

Zadanie 4.
W  badaniach  przesiewowych  w  kierunku  Enterobacteriaceae
produkujących karbapenemazy CPE należy pobrać:

A.  krew na posiew,
B.  kał ,
C.  wymaz z odbytu ze śladem kału,
D.  wydzielinę z górnych dróg oddechowych.



Zadanie 5.
Kwalifikacje  wymagane  dla  specjalisty  do  spraw  mikrobiologii  -
członka zespołu kontroli zakażeń szpitalnych to:

A . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii  i  co
najmniej  3-letnie  doświadczenie  w  zawodzie  diagnosty
laboratoryjnego  w  szpitalnym  laboratorium
mikrobiologicznym,

B . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
medycznej  i  co  najmniej  2-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  laboratorium
mikrobiologicznym  wykonującym  badania  na  rzecz
szpitali,

C . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
klinicznej  i  co  najmniej  2-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  laboratorium
mikrobiologicznym,

D . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
lekarskiej  i  co  najmniej  3-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  szpitalnym
laboratorium mikrobiologicznym.

Zadanie 6.
Wskaż BŁĘDNĄ odpowiedź - Klebsiella pneumoniae KPC:

A . powinna  być  obowiązkowo  umieszczona  w  szpitalnym
rejestrze czynników alarmowych,

B . należy do pałeczek Gram ujemnych Enterobacteriacae spp.
wytwarzających beta- laktamazy o rozszerzonym spektrum
substratowym lub opornych na karbapenemy lub inne dwie
grupy leków,

C . należy do pałeczek Gram ujemnych Enterobacteriacae spp.
opornych na glikopeptydy,

D . powinna  być  uwzględniona  w  raporcie  rocznym  o
zakażeniach  szpitalnych  i  czynnikach  alarmowych  (jeżeli
jest  biologicznym  czynnikiem  chorobotwórczym,  który
wywołał u pacjenta zakażenie).

Zadanie 7.
Konsekwencją zmienności genetycznej wirusów jest pojawienie s ię
bardziej  wirulentnych  szczepów  opornych  na  leczenie,  a  także
zdolnych  do  zmiany  gospodarza  lub  komórek  docelowych.  Do
najbardziej  znanych  wirusów  charakteryzujących  się  dużą
zmiennością zalicza się:

A .  wirus zapalenia wątroby typu C,
B.  HIV,
C.  wirus grypy,
D.  wszystkie wymienione wyżej wirusy.



Zadanie 8.
Bakterie,  które  mogą  zostać  wykorzystane  jako  broń  biologiczna,
to :

A.  Coxiella burnetti,
B.  Francisella tularemis,
C.  Chlamydia psittaci,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 9.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby  zakaźnej
przesyła lekarz lub kierownik szpitala:

A . przesyłką  priorytet  w  kopertach  opatrzonych  adresem
zwrotnym nadawcy i symbolem "ZLK",

B . faxem,  z  potwierdzeniem  odbioru  przez  państwowego
inspektora sanitarnego,

C . z a pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci
zaszyfrowanej,  jeżeli  pozwalają  na  to  możliwości
techniczne nadawcy i odbiorcy,

D.  wszystkimi wymienionymi wyżej sposobami.

Zadanie 10.
W  celu  uniknięcia  zakażenia  kikuta  pępowinowego  u  noworodka,
należy podjąć następujące działania:

A.  zastosować suchą pielęgnację pępka,
B . stosować  opatrunki  utrzymujące  wilgotne  środowisko

kikuta,
C.  stosować maść z antybiotykiem na kikut,
D.  stosować przymoczki z antyseptyku na kikut.

Zadanie 11.
Najpoważniejszym powikłaniem infekcyjnym po wszczepieniu protez
zastawkowych jest:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie wsierdzia,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  zakażenie krwi.

Zadanie 12.
Wirusem cytomegalii można zarazić się:

A .  przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną,
B.  drogą wertykalną z matki na płód,
C . drogą  parenteralną,  np.  przeszczepy  narządów  lub

szpiku,
D.  we wszystkich wymienionych wyżej przypadkach.



Zadanie 13.
Najwyższe  wymagania,  co  do  barierowości  dla  materiałów  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia,  szczególnie  dla  wyrobów  o
wysokim poziomie ochrony, dotyczą:

A.  przepuszczalności powietrza,
B.  przenikania pary wodnej,
C.  powierzchni krytycznej,
D.  jednorazowego użytku.

Zadanie 14.
Głównym  rezerwuarem  Klebsiella  pneumoniae  u  pacjentów
hospitalizowanych jest:

A .  układ moczowy,
B.  przewód pokarmowy,
C.  skóra,
D.  błona śluzowa dróg oddechowych.

Zadanie 15.
Powikłaniem zabiegu operacyjnego wykonywanego w obrębie jamy
brzusznej  bez  wcześniejszego  zapalenia  otrzewnej  i  najczęściej
wynikającego  z  nieszczelności  zespolenia,  rzadziej  z  obecności
ropnia lub innych patologii, jest:

A .  spontaniczne zapalenie otrzewnej,
B.  szpitalne wtórne zapalenie otrzewnej,
C.  trzeciorzędowe zapalenie otrzewnej,
D.  czwartorzędowe zapalenie otrzewnej.

Zadanie 16.
Szczyt epidemii to:

A . pojedyncze zachorowania występujące w okresie wygasania
epidemii,

B . formalne  uznanie  określonego  terenu  za  teren  objęty
epidemią,

C.  epidemia pochodząca z jednego źródła zakażenia,
D . okres wystąpienia najwyższej  l iczby zachorowań w czasie

epidemii.

Zadanie 17.
Badanie  skriningowe  można  zastosować  wówczas,  gdy  choroba
badana:

A . m a  istotne  znaczenie  dla  zdrowia  społeczeństwa  (np.
wysoka zapadalność, chorobowość, śmiertelność),

B . m a znany przebieg i jest możliwa do zdiagnozowania oraz
leczenia (względy etyczne),

C.  ma charakterystyczny i długi okres wczesnoobjawowy,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 18.
Drobnoustroje  odpowiedzialne  za  szpitalne  zapalenie  płuc  mogą
pochodzić  ze  źródeł  endogennych  lub  egzogennych.  Źródła
endogenne to:

A.  aparatura,
B.  flora kolonizująca pacjenta,
C.  inny chory,
D.  personel medyczny oddziału.

Zadanie 19.
Clostridium perfringens należące do laseczek będących przyczyną
infekcji  przyrannych,  w  tym  zgorzeli  gazowej  oraz  zatruć
pokarmowych,  występuje  w  środowisku  (gleba,  woda,  ścieki),  a le
może także kolonizować:

A.  drogi płciowe,
B.  przewód pokarmowy,
C.  układ nerwowy,
D.  zarówno przewód pokarmowy jak i drogi płciowe.

Zadanie 20.
Makroekonomiczna analiza kosztów zakażeń szpitalnych uwzględnia
koszty:

A.  tylko pacjenta,
B.  tylko świadczeniodawcy (szpitala),
C.  płatnika (NFZ),
D.  z perspektywy całego społeczeństwa.

Zadanie 21.
Zakażenia  w  układzie  moczowym  kobiet  rozprzestrzeniają  s ię
najczęściej drogą:

A.  krwionośną,
B.  limfatyczną,
C.  wstępującą,
D.  przez ciągłość.



Zadanie 22.
Osoba  zakażona  HIV  lub  chora  na  AIDS  może  zastrzec  dane
umożliwiające  je j  identyfikację.  W  takim  przypadku  zgłoszenie
lub rejestr zawierają:

A . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

B . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  PESEL,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

C . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

D . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  datę  urodzenia,
płeć,  adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne
zakażenia lub choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia.

Zadanie 23.
Norowirus jest czynnikiem etiologicznym zakażeń układu:

A.  pokarmowego,
B.  nerwowego,
C.  moczowego,
D.  oddechowego.

Zadanie 24.
Drzwi do izolatki muszą być zamknięte w przypadku izolacji:

A .  kontaktowej,
B.  powietrzno-pyłowej,
C.  powietrzno-kropelkowej,
D.  standardowej.

Zadanie 25.
Terapia empiryczna oparta jest na:

A . analizie  statystycznej  dotyczącej  występowania  w  danym
środowisku  i  zakażeniu  poszczególnych  patogenów  i  ich
lekowrażliwości,

B . danych  z  piśmiennictwa  dotyczących  skuteczności
klinicznej konkretnych antybiotyków,

C.  analizie kosztów antybiotyków w szpitalu,
D.  założeniach ujętych w punktach A i B.



Zadanie 26.
Profilaktyczne  leczenie  poekspozycyjne  ze  styczności  z  ludzkim
wirusem  niedoboru  odporności  (HIV),  do  której  doszło  w  wyniku
wypadku  w  trakcie  wykonywania  czynności  zawodowych,  jest
finansowane przez:

A.  osobę eksponowaną,
B.  osobę, która była źródłem ekspozycji,
C.  pracodawcę lub zlecającego prace,
D.  Ministra Zdrowia.

Zadanie 27.
Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w
celu  zapobieżenia  szerzeniu  się  chorób  szczególnie
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

A .  izolacja,
B.  kohortacja,
C.  kwarantanna,
D.  nadzór epidemiologiczny.

Zadanie 28.
Pierwszym objawem zapalenia otrzewnej u pacjenta dializowanego
otrzewnowo jest:

A .  podwyższona temperatura ciała i bóle krzyża,
B.  złe samopoczucie i spadek liczby leukocytów,
C.  nudności i wymioty, ból brzucha,
D . zmętnienie  płynu  dializacyjnego  i  zwiększenie  l iczby

leukocytów.

Zadanie 29.
W przypadku zgonu osoby zakażonej wirusem gorączki krwotocznej
wymagane jest:

A . niezwłocznie  po  stwierdzeniu  zgonu  zawinięcie  zwłok  w
płótno nasączone preparatem dezynfekcyjnym,

B . złożenie  zwłok  w  trumnie  na  dnie  której,  umieszczona
została  warstwa  substancji  płynochłonnej  o  grubości  5
cm,

C . pochowanie  zwłok  na  cmentarzu  w  ciągu  24  godzin  od
chwili zgonu,

D.  zastosowanie środków ostrożności zawartych w A, B, C.



Zadanie 30.
Umieralność  jest  to  negatywny  miernik  zdrowia  populacji  i
wyraża on:

A . l iczbę  zgonów zaistniałych w badanej  populacji  w  danym
czasie,

B . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę w danym czasie,

C.  liczbę zgonów na ściśle określoną chorobę,
D.  poprawne odpowiedzi B i C.

Zadanie 31.
W przypadku pierwszorazowego stwierdzenia zakażenia Clostridium
difficile u pacjenta hospitalizowanego:

A . pacjent  powinien  być  izolowany  na  okres  do  około  48
godzin od ustąpienia biegunki i  uzyskania uformowanego
stolca,

B . pacjent  powinien  być  izolowany  do  momentu  ustąpienia
biegunki i uzyskania uformowanego stolca,

C . pacjent  musi  być  izolowany  przez  cały  okres
hospitalizacji,

D . wystarczy wprowadzenie wzmożonego reżimu sanitarnego na
sali chorych, w której przebywa ten pacjent.

Zadanie 32.
D o  najczęstszych  błędów  popełnianych  podczas  higienicznego
mycia rąk należy:

A . pobranie  mydła  płynnego  na  suche  dłonie  i  mycie  rąk  w
gorącej wodzie,

B . zwilżenie  rąk  letnią  wodą  przed  pobraniem  mydła
płynnego,

C . zakręcenie  kurka  przy  użyciu  suchego  jednorazowego
ręcznika,

D.  dokładne osuszanie rąk.

Zadanie 33.
Najczęstszą postacią aspergilozy inwazyjnej jest aspergiloza:

A.  płucna oraz aspergiloza zatok obocznych nosa,
B.  mózgu i płucna,
C.  kości i wsierdzia,
D.  wsierdzia i płucna.



Zadanie 34.
Lekarskim  badaniem  kwalifikacyjnym  w  celu  wykluczenia
przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego poprzedzone
jest wykonanie szczepienia:

A.  tylko obowiązkowego,
B.  tylko zalecanego,
C . obowiązkowego,  a  tylko  w  niektórych  przypadkach

zalecanego,
D.  zarówno obowiązkowego jak i zalecanego.

Zadanie 35.
Występowanie grudkowo-plamistej wysypki na skórze i tzw. plamek
Koplika  na  błonie  śluzowej  policzków  jest  charakterystyczne
dla:

A.  odry,
B.  ospy wietrznej,
C.  różyczki,
D.  półpaśca.

Zadanie 36.
Na koncentrację drobnoustrojów w sali operacyjnej mają wpływ:

A . i lość  i  jakość  nawiewanego  powietrza,  sposób
rozprowadzania powietrza w pomieszczeniu,

B . l iczba  personelu  w  sali  operacyjnej  i  jego  aktywność
podczas  zabiegu,  środki  ochrony  indywidualnej
zastosowane przez personel i ich prawidłowe stosowanie,

C . czystość  mikrobiologiczna  aparatury  medycznej  i  sprzętu
znajdującego się na sali operacyjnej,

D.  wszystkie wyżej wymienione pozycje.

Zadanie 37.
Zgodnie  z  Klasyfikacją  szkodliwych  czynników  biologicznych  dla
zdrowia w środowisku pracy, Mycobacterium tuberculosis znajduje
się w grupie zagrożenia:

A.  1 ,
B.  2 ,
C.  3 ,
D.  4 .

Zadanie 38.
Wirus zapalenia wątroby typu A jest obecny w kale chorego:

A.  28 -22 dni przed wystąpieniem żółtaczki,
B.  21 -14 dni przed wystąpieniem żółtaczki,
C.  13 -7 dni przed wystąpieniem żółtaczki,
D.  6-3 dni przed wystąpieniem żółtaczki.



Zadanie 39.
Higieniczne mycie rąk należy wykonać:

A.  w przypadku widocznego zabrudzenia rąk,
B . w  przypadku  kontaktu  z  krwią  lub  innymi  płynami

ustrojowymi,
C . p o  kontakcie  z  pacjentem  zakażonym  Clostridium

difficile,
D.  we wszystkich wymienionych wyżej sytuacjach.

Zadanie 40.
W  celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez  szkodliwe  czynniki  biologiczne  pracodawca  jest  obowiązany
do stosowania:

A . wszelkich  dostępnych  środków  eliminujących  narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,

B.  tylko środków ochrony zbiorowej,
C.  wyłącznie środków ochrony osobistej,
D.  obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.

Zadanie 41.
Metodologicznie  poprawnie  sporządzona  procedura  zapewniająca
ochronę  przed  zakażeniami  powinna  zawierać  następujące
elementy:

A.  cele działania, przygotowanie sprzętu, referencje,
B . definicje,  cel ,  zakres  działania,  przygotowanie

sprzętu,  opis  czynności  kolejno  przebiegających,
załączniki  (instrukcje,  skale)  oraz  referencje
(piśmiennictwo),

C.  środki niezbędne i opisany cel,
D . instrukcje  postępowania  oraz  podpisy  osób,  których

dotyczy jej przestrzeganie.

Zadanie 42.
U  chorych  zaintubowanych  i  sztucznie  wentylowanych,  wcześniej
leczonych  antybiotykami,  występujące  zapalenie  płuc,
najczęściej spowodowane jest przez:

A.  wirusy np. grypy, RSV,
B . pałeczki  G  (- )  np.  Enterobacter,  Serratia,  Klebsiella,

E. coli,
C .  drożdżaki z rodzaju Candida lub z rodzaju Aspergillus,
D.  Chlamydia pneumoniae.



Zadanie 43.
W  szpitalu  główne  kierunki  monitorowania  bieżącej  sytuacji
epidemiologicznej obejmują wskaźniki:

A .  epidemiologiczne,
B.  kliniczne,
C.  laboratoryjne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 44.
W  przypadku  szpitali  raport  z  kontroli  wewnętrznej  w  obszarze
realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i
chorób zakaźnych jest przekazywany:

A . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez pielęgniarkę epidemiologiczną,

B . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez  przewodniczącego  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych,

C . naczelnej  pielęgniarce  po  podpisaniu  przez  pielęgniarkę
epidemiologiczną,

D . przewodniczącemu  zespołu  kontroli  zakażeń  szpitalnych
po podpisaniu przez pielęgniarkę epidemiologiczną.

Zadanie 45.
Mikrobiologiczną  czystość  szeroko  pojętego  środowiska
szpitalnego można ocenić na podstawie mikrobiologicznych badań:

A.  personelu,
B.  powierzchni,
C.  powietrza,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 46.
Jama ustna stanowi środowisko skontaminowane, które u pacjentów
szpitalnych  może  stanowić  źródło  zakażenia.  Bakterie  z  płytek
nazębnych najczęściej doprowadzają do zakażeń:

A.  przewodu pokarmowego,
B.  układu oddechowego,
C.  zakażenia rany operacyjnej,
D.  krwi.

Zadanie 47.
HBV może przetrwać na przedmiotach, meblach i w pomieszczeniach
zabrudzonych krwią i płynami ustrojowymi i nadal może stanowić
źródło zakażenia przez:

A.  kilka minut,
B.  kilka godzin,
C.  co najmniej 1 tydzień,
D.  nieokreślony czas.



Zadanie 48.
Które  z  określeń  najlepiej  charakteryzuje  enterokrwotoczne
serotypy Escherichia coli - EHEC?

A.  wywołują objawy podobne do czerwonki bakteryjnej,
B.  są odpowiedzialne za biegunki podróżnych,
C . produkują  toksynę  podobną  do  toksyny  Shigella,  są

przyczyną  krwawych  biegunek,  krwotocznego  zapalenia
jel ita  grubego  oraz  zespołu  hemolityczno  -
mocznicowego,

D . s ą  przyczyną  biegunek  związanych  z  nieokreślonymi
czynnikami przylegania i agregacji.

Zadanie 49.
Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w
związku  z  prowadzonym  dochodzeniem  epidemiologicznym,  może
żądać udzielenia informacji o:

A . osobach  zakażonych  lub  podejrzanych  o  zakażenie,
chorych  lub  podejrzanych  o  chorobę  zakaźną,  osobach
zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec
których istnieje takie podejrzenie,

B . osobach,  które  mogły  mieć  styczność  z  osobami
zakażonymi  lub  podejrzanymi  o  zakażenie,  chorymi  lub
podejrzanymi  o  chorobę  zakaźną,  osobami  zmarłymi  z
powodu  choroby  zakaźnej  lub  osobami,  wobec  których
istnieje takie podejrzenie,

C . posiadaczach  zwierząt,  które  mogły  stanowić  źródło
narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną,

D.  wszystkich wymienionych wyżej osobach.

Zadanie 50.
Bakteria  lub  inny  drobnoustrój  wyhodowany  bezpośrednio  z
materiału  klinicznego  na  podłożu  mikrobiologicznym  jest
określany jako:

A.  izolat,
B.  szczep,
C.  klon,
D.  genom.



Zadanie 51.
Wskaż BŁĘDNĄ odpowiedź - Badanie epidemiologiczne opisowe jest
badaniem:

A . w którym dokonywany jest opis pojedynczych lub mnogich
przypadków zachorowań,

B . w  którym  są  badane  zależności  między  poszczególnymi
zmiennymi,

C . obserwacyjnym,  w  którym  może  być  określane
rozpowszechnienie  cech,  zdarzeń  lub  przedmiotów  w
populacji,

D . realizowanym  z  wykluczeniem  ingerencji  badacza  w
przedmiot badania.

Zadanie 52.
Zaraźliwość jest:

A . t o  zdolność  zarazka  do  inwazji  i  wytwarzania  odczynu
infekcyjnego u osoby wrażliwej,

B . jest  miarą  ciężkości  choroby  i  może  być  znacznie
zróżnicowana,

C . jest  dawką  czynnika  zakaźnego  potrzebną  do  wywołania
zakażenia,

D . t o  i lość  czynnika  zakaźnego  potrzebna  do  przeniesienia
zakażenia.

Zadanie 53.
Największą opornością na preparaty dezynfekcyjne charakteryzują
się:

A .  wirusy HIV, HBV, HCV,
B.  grzyby z rodzaju Candida sp., Aspergillus sp.,
C.  prątki gruźlicy,
D.  spory bakterii.

Zadanie 54.
W  procesie  dochodzenia  do  praktyki  opartej  na  rzetelnych
dowodach naukowych można wyodrębnić kilka etapów. Pierwszy etap
to :

A . szacowanie  potrzeby  zmian  w  praktyce,  kształtowanie
nawyku poddawania jej w wątpliwość,

B . synteza  dowodów  naukowych,  polegająca  na  dotarciu  do
sprawdzonej  wiedzy  naukowej,  je j  umiejętna  analiza,
synteza i ocena,

C . plan  zmian  praktyki,  opracowany  na  podstawie
najmocniejszych i najbardziej obiektywnych argumentów,

D . wdrożenie  i  ocena  skutków  wprowadzonych  zmian  w
praktyce.



Zadanie 55.
Istotnym  elementem  antybiotykoterapii  celowanej  jest  przede
wszystkim wartość MIC, która określa:

A.  maksymalne stężenie hamujące,
B.  czas leczenia,
C.  najmniejsze stężenie bakteriobójcze,
D.  najmniejsze stężenie hamujące.

Zadanie 56.
Przyjęte  w  formie  pisemnej  oświadczenie  dotyczące  z  góry
ustalonych  reguł,  czynności  i  warunków,  które  są  mierzalne,
możliwe  do  osiągnięcia  w  kontroli  zakażeń  oraz  sankcjonowane
przez osobę cieszącą się autorytetem to:

A.  instrukcje,
B.  procedury,
C.  wytyczne,
D.  standardy.

Zadanie 57.
Zakażenie parvovirusem B19 może szerzyć się:

A .  wertykalnie z matki na płód,
B.  poprzez transfuzje,
C.  poprzez przeszczep szpiku,
D.  wszystkimi wymienionymi wyżej drogami.

Zadanie 58.
Zapadalność jest to liczba:

A . nowych przypadków choroby, zaistniałych w analizowanym
czasie,

B.  osób chorych w okresie badanym,
C.  osób chorych w danym momencie,
D . nowych  przypadków  choroby  pomniejszona  o  l iczbę  osób

chorych w danym czasie.

Zadanie 59.
Rozsiew  patogenów  z  rany  oparzeniowej  ( z  ogniska  pierwotnego)
zależny jest od:

A.  głębokości i rozległości rany,
B.  czynnika infekcyjnego,
C.  ładunku patogenu,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 60.
Podanie  antybiotyku  i/lub  chemioterapeutyku  w  sposób
umożliwiający  eradykację  drobnoustrojów  odpowiedzialnych  za
zakażenie  w  ognisku  infekcji,  z  uwzględnieniem  właściwości
farmakodynamiki  i  farmakokinetyki  leku  u  danego  pacjenta,
dokonując wyboru w oparciu o wynik badania mikrobiologicznego
to antybiotykoterapia:

A.  empiryczna,
B.  celowana,
C.  okołozabiegowa,
D.  profilaktyczna.

Zadanie 61.
Do zasad okołozabiegowej profilaktyki antybiotykowej należy:

A.  podanie antybiotyku przed cięciem skórnym,
B.  spektrum odpowiednie do procedury zabiegowej,
C . podanie  śródoperacyjnej  dawki  antybiotyku  przy

operacjach długich,
D.  wszystkie wyżej wymienione zasady.

Zadanie 62.
Drobnoustroje  mogą  przedostawać  się  na  powierzchnię  cewnika
naczyniowego w następujących sytuacjach:

A . w  kontakcie  cewnika  z  f lorą  skórną  pacjenta,  obecną  w
miejscu wkłucia cewnika,

B . drogą  hematogenną  poprzez  osiadanie  na  powierzchni
cewnika drobnoustrojów obecnych w łożysku naczyniowym,

C.  w czasie obsługi linii infuzyjnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 63.
Świerzb jest chorobą wywołaną przez:

A.  Ixodes ricinus,
B.  Pediculus capitis,
C.  Sarcoptes scabiei,
D.  Dermatophagoides farinae.

Zadanie 64.
D o  zakażeń  przenoszonych  drogą  powietrzno  -  pyłową  należy
między innymi:

A.  gruźlica,
B.  krztusiec,
C.  paciorkowcowe zapalenia gardła,
D.  meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.



Zadanie 65.
D o  gromadzenia  w  szpitalu  informacji  o  zakażeniach  szpitalnych
i  czynnikach  alarmowych  oraz  prowadzenia  rejestru  zakażeń
szpitalnych i czynników alarmowych są obowiązani:

A .  dyrektorzy ds. pielęgniarstwa,
B.  rady nadzorcze szpitali,
C .  radcy prawni szpitali,
D . kierownicy  szpitali  lub  podmiotów  leczniczych,  w  skład

których wchodzi szpital.

Zadanie 66.
Niektóre  bakterie  uropatogenne  wytwarzają  hemolizyny,  które
wykazują  aktywność  toksyczną,  między  innymi  wobec  komórek
nabłonkowych kanalików nerkowych. Które z poniżej wymienionych
należy do nich zaliczyć?

A.  Staphylococcus epidermidis,
B.  Escherichia coli,
C .  szczepy z rodzaju Pseudomonas i Proteus,
D.  Corynebacterium urealyticum.

Zadanie 67.
Jakie zakażenia w środowisku szpitalnym mogą wywołać enterokoki
oporne na wankomycynę (VRE-Vancomycin Resistant Enterococcus)?

A.  zakażenia krwi,
B.  zakażenia ran,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 68.
Odpady ulegające biodegradacji to odpady:

A.  medyczne, niebezpieczne pod względem biologicznym,
B . powstające  podczas  prowadzenia  akcji  ratowniczej  i

gaśniczej,
C . które  ulegają  rozkładowi  tlenowemu  lub  beztlenowemu

przy udziale mikroorganizmów,
D . które  nie  podlegają  istotnym  przemianom  fizycznym,

chemicznym, są nierozpuszczalne.

Zadanie 69.
Wirus  varicella-zoster  wywołuje  półpasiec.  Zakaźność  tych
chorych jest:

A .  żadna, gdyż jest to inna postać wysypki niezakaźnej,
B.  do ok. tygodnia po wystąpieniu wysypki,
C.  do 1 miesięca po wystąpieniu wysypki,
D.  do końca życia taka sama.



Zadanie 70.
Występowanie zachorowań na daną chorobę zakaźną wśród ludności
n a  określonym  terenie  i  w  określonym  czasie  w  liczbie  większej
niż w poprzednim okresie to:

A .  endemia,
B.  enzoocja,
C.  epidemia,
D.  pandemia.

Zadanie 71.
Sytuacja  prawna  wprowadzona  na  danym  obszarze  w  związku  z
ryzykiem  wystąpienia  epidemii  w  celu  podjęcia  określonych  w
ustawie działań zapobiegawczych, to:

A .  stan epidemii,
B.  stan zagrożenia epidemicznego,
C.  nadzór epidemiologiczny,
D.  nadzór sanitarny.

Zadanie 72.
W mikrobiologii translokacja jest to:

A . przeniesienie  drobnoustrojów  chorobotwórczych  z
powierzchni nieożywionych na człowieka,

B . przeniesienie  zakażenia  z  jednego  człowieka  na
drugiego,

C . przemieszczanie  s ię  drobnoustrojów  chorobotwórczych  z
człowieka na powierzchnie nieożywione,

D . przemieszczanie  s ię  drobnoustrojów  z  miejsc  ich
naturalnego bytowania w obszary naturalnie jałowe.

Zadanie 73.
D o  ropnych  wczesnych  powikłań  zakażeń  paciorkowcowych
wywołanych  przez  Streptococcus  pyogenes  zaliczamy  między
innymi:

A.  ropień okołomigdałkowy,
B.  gorączkę reumatyczną,
C.  ostre kłębuszkowe zapalenie nerek,
D.  rumień guzowaty.

Zadanie 74.
W  przypadku  wystąpienia  ogniska  epidemicznego  Aspergillus  sp.
należy  wykonać  badanie  środowiska  szpitalnego.  Jakie  są
polecane materiały do badań?

A.  wymazy z powierzchni,
B.  próbki powietrza,
C.  próbki wody,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 75.
Do zakażeń układu moczowego dochodzi najczęściej:

A .  drogą krwiopochodną,
B.  drogą limfatyczną,
C.  drogą wstępującą,
D.  przez ciągłość.

Zadanie 76.
Obecnie celem programów szczepień ochronnych jest:

A .  zapobieganie chorobom zakaźnym,
B.  eliminacja choroby zakaźnej,
C.  eradykacja choroby zakaźnej,
D . zapobieganie,  eliminacja  oraz  eradykacja  chorób

zakaźnych.

Zadanie 77.
Pracodawca dokonuje  oceny  ryzyka  zawodowego zranienia  ostrym
narzędziem  oraz  przeniesienia  zakażenia  w  wyniku  ekspozycji  na
krew, okresowo, nie rzadziej niż:

A .  jeden raz w roku,
B.  raz na dwa lata,
C.  raz na cztery lata,
D.  raz na pięć lat.

Zadanie 78.
Grzybicę stóp najczęściej wywołuje:

A.  Trichophyton rubrum,
B.  Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale,
C.  Epidermophyton floccosum,
D.  mieszana flora grzybicza.

Zadanie 79.
Ekspozycja to:

A . występowanie zachorowań na daną chorobę wśród ludności
n a  określonym  terenie  w  liczbie  utrzymującej  s ię  przez
wiele lat na podobnym poziomie,

B . narażenie  lub  czas  narażenia  na  wszelkie  czynniki  o
domniemanym lub pewnym działaniu szkodliwym na ustrój
człowieka,

C . wystąpienie zachorowań na daną chorobę pochodzących z
jednego  źródła  wśród  ludności  na  określonym  terenie,  w
określonym  czasie,  w  liczbie  wyraźnie  większej  niż  w
poprzednich latach,

D . przypuszczalny  mechanizm,  za  pomocą  którego  czynnik
etiologiczny powoduje wystąpienie choroby.



Zadanie 80.
Źródłem  zakażenia  przewodu  pokarmowego  o  etiologii
Campylobacter jejuni w środowisku pozaszpitalnym są:

A . zwierzęta  domowe  (np.  psy),  produkty  spożywcze
pochodzenia zwierzęcego (drób),

B.  owoce,
C.  konserwy, przetwory domowe np. kompoty,
D.  sałatki, surówki.

Zadanie 81.
Dokumentację  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń  i  chorób  zakaźnych  prowadzoną  w  postaci  pisemnej  lub
elektronicznej  uważa  się  za  zabezpieczoną  przed  uszkodzeniem,
jeżeli są spełnione warunki:

A . zapewniona  jest  dostępność  wyłącznie  dla  osób
uprawnionych,

B . jest  chroniona przed  przypadkowym lub  nieuprawnionym
zniszczeniem,

C . s ą  zastosowane  metody  i  środki  ochrony  dokumentacji,
których  skuteczność  w  czasie  ich  zastosowania  jest
powszechnie uznawana,

D.  łącznie wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 82.
Szczepionka poliwalentna jest rodzajem szczepionki:

A . zawierającej  kilka  lub  wszystkie  typy  (serologiczne,
genetyczne)  tego  samego  drobnoustroju  lub  antygenów
pochodzących  z  kilku  typów  tego  drobnoustroju;
uodparnia przeciw jednej chorobie zakaźnej,

B . zawierającej  wszystkie  typy  (serologiczne,  genetyczne)
tego samego drobnoustroju lub antygenów pochodzących z
jednego  typu  tego  drobnoustroju;  uodparnia  przeciw
jednej chorobie zakaźnej,

C . zawierającej  kilka  typów  (serologicznych,  genetycznych)
tego samego drobnoustroju lub antygenów pochodzących z
jednego  typu  tego  drobnoustroju;  uodparnia  przeciw
kilku chorobom zakaźnym,

D . zawierającej  kilka  lub  wszystkie  typy  (serologiczne,
genetyczne)  tego  samego  drobnoustroju  lub  antygenów
pochodzących  z  kilku  typów  tego  drobnoustroju;
uodparnia przeciw kilku chorobom zakaźnym.



Zadanie 83.
W  trakcie  dochodzenia  epidemiologicznego  wykonuje  się  badania
mikrobiologiczne w celu:

A.  doboru właściwych antybiotyków do terapii empirycznej,
B.  doboru właściwych antybiotyków do terapii celowanej,
C.  doboru preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni,
D . określenia  źródła  zakażeń  i  wykrycia  dróg  szerzenia  się

szczepów.

Zadanie 84.
Antygen to:

A . preparat  zdolny  do  wzbudzenia  odpowiedzi
immunologicznej i syntezy przeciwciał,

B . przeciwciało  neutralizujące  działanie  toksyny
bakteryjnej,

C . substancja,  która  po  zmieszaniu  z  immunogenem
nieswoiście wzmacnia odpowiedź immunologiczną,

D.  niepożądany odczyn poszczepienny.

Zadanie 85.
W zakażeniach latentnych, namnażanie wirusa jest zatrzymane na
pewnym  etapie  cyklu  replikacji.  Przykładem  tej  postaci
zakażenia są:

A.  wirusy ospy wietrznej i półpaśca,
B.  retrowirusy,
C.  wirusy różyczki i odry,
D.  wirusy zapalenia wątroby typu B i C.

Zadanie 86.
Nieswoista  profilaktyka  zakażeń  krwiopochodnych  polega  między
innymi na:

A . myciu  i  dezynfekcji  rąk,  używaniu  odzieży  ochronnej
oraz rękawic medycznych,

B . badaniu  obecności  antygenu  HBs  u  pacjenta  przed
wykonaniem  u  niego  zabiegów  obarczonych  ryzykiem
ekspozycji na materiał zakaźny i potencjalnie zakaźny,

C . podaniu  szczepionki  przeciw  wirusowemu  zapaleniu
wątroby typu B,

D . podaniu  swoistej  immunoglobuliny  przeciw  wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B.



Zadanie 87.
W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  podczas  kontroli
wewnętrznej  w  obszarze  realizacji  działań  zapobiegających
szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych,  powtórną  kontrolę
przeprowadza się nie później niż w terminie:

A.  1 miesiąca od daty przekazania raportu,
B.  3 miesięcy od dnia przekazania raportu,
C.  1 miesiąca od daty przeprowadzenia kontroli,
D.  6 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli.

Zadanie 88.
Dokumentacja  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest przechowywana przez okres:

A.  5 lat,
B.  10 lat,
C.  20 lat,
D.  50 lat.

Zadanie 89.
Do zadań komitetu kontroli zakażeń szpitalnych NIE należy:

A . prowadzenie  kontroli  wewnętrznej  w  zakresie  realizacji
działań  zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób
zakaźnych,

B . opracowywanie planów systemu zapobiegania i zwalczania
zakażeń szpitalnych,

C . opracowywanie  kierunków  systemu  zapobiegania  i
zwalczania zakażeń szpitalnych,

D . ocena  wyników  kontroli  wewnętrznej  przedstawianych
przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych.

Zadanie 90.
Jaki jest główny cel izolacji zakaźnie chorych w szpitalu?

A.  ograniczenie kontaktu pacjenta z innymi pacjentami,
B . zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń w warunkach

szpitalnych  poprzez  odizolowanie  źródła  infekcji  i
przerwanie dróg przenoszenia zakażenia,

C.  zapewnienie pacjentowi komfortu pobytu w szpitalu,
D . odosobnienie  pacjenta  w  celu  obserwacji  rozwoju

choroby.



Zadanie 91.
Transmisja wirusa Ebola następuje przez:

A . bezpośredni  kontakt  z  krwią,  wydalinami  i  wydzielinami
osoby zakażonej,

B . zachlapanie  oraz  aerozolizację  wydzielinami  osoby
zakażonej,

C.  bezpośredni kontakt ze zwłokami osoby zakażonej,
D.  drogi zakażenia opisane w punktach A, B, C.

Zadanie 92.
Zakażenie odcewnikowe krwi jest zakażeniem:

A.  pierwotnym,
B.  wtórnym,
C.  głębokim,
D.  narządowym.

Zadanie 93.
Definicje  nadzoru  w  zdrowiu  publicznym,  stworzone  na  potrzeby
systemu przez  CDC,  są  wykorzystane do  realizacji  następujących
celów:

A.  wykrywania i monitorowania przypadków zakażeń,
B . oceny  ryzyka  i  czynników  ochronnych,  a  także  oceny

działań zapobiegawczych,
C . dostarczania  informacji  do  wszystkich  partnerów

systemu,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 94.
Krajowe  raporty  liczbowe  o  zarejestrowanych  zakażeniach,
zachorowaniach  i  zgonach  na  zakażenia  i  choroby  zakaźne
podlegające zgłoszeniu sporządza i publikuje:

A.  Minister Zdrowia,
B.  Narodowy Instytut Zdrowia - Państwowy Zakład Higieny,
C.  Główny Inspektor Sanitarny,
D.  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Zadanie 95.
System dezynfekcji fumigacyjnej składa się z:

A . myjni-dezynfektorów  posiadających  metodę  dezynfekcji
termiczną i termiczno-chemiczną,

B . urządzenia wytwarzającego aerozol,  gaz lub suchą mgłę i
preparatu bójczego,

C.  powierzchni o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych,
D.  odpowiedzi A, B i C.



Zadanie 96.
Przy wyborze miejsca założenia cewnika obwodowego brane są pod
uwagę przede wszystkim:

A.  wiek pacjenta i stan układu żylnego,
B.  przewidywany czas utrzymania cewnika w żyle,
C.  odporność żyły na podawane leki i płyny,
D.  występowanie powikłań po wcześniejszych kaniulacjach.

Zadanie 97.
D o wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania
i zwalczania zakażeń szpitalnych jest/są obowiązani:

A .  specjalista ds epidemiologii,
B .  pielęgniarka naczelna,
C.  komitet kontroli zakażeń szpitalnych,
D . kierownicy  szpitali  lub  podmiotów  leczniczych,  w  skład

których wchodzi szpital.

Zadanie 98.
Strefa "czystości zmiennej" to:

A . sale  operacyjne,  porodowe,  gabinety  zabiegowe,
opatrunkowe,

B . magazyny  zasobów  czystych,  gabinety  lekarskie,  sale
chorych,

C.  sale chorych, gabinety lekarskie, korytarze,
D.  toalety, składy brudne, brudowniki.

Zadanie 99.
Podstawową drogą szerzenia się SARS jest droga:

A.  kontaktowa,
B.  powietrzno-kropelkowa,
C.  powietrzno-pyłowa,
D.  przez wektory (komary).

Zadanie 100.
U  pacjenta  po  spożyciu  owoców  morza  w  czasie  wycieczki  do
Ameryki Południowej wystąpiła obfita wodnista biegunka. Która z
bakterii najprawdopodobniej mogła wywołać w/w objaw?

A.  Vibrio Cholerae,
B.  Klebriella pneumoniae,
C.  Pseudomonas aeruginosa,
D.  Escherichia coli.



Zadanie 101.
Najpoważniejsze,  bo  obarczone  najwyższą  śmiertelnością
powikłania infekcyjne występują u pacjentów:

A.  onkologicznych z neutropenią,
B.  po zabiegach operacyjnych,
C.  ze współistniejącymi chorobami układowymi,
D.  w podeszłym wieku.

Zadanie 102.
Przyczynami oporu wobec zmian jest:

A .  duża pewność siebie,
B.  niepewność i obawy przed poniesieniem osobistej straty,
C.  precyzyjnie określony cel działania,
D.  posiadanie doświadczenia zawodowego.

Zadanie 103.
Alkoholowe  preparaty  do  dezynfekcji  powierzchni  mogą  być
prawidłowo używane do:

A . małych powierzchni niedoczyszczonych wstępnie środkiem
myjącym,

B.  małych powierzchni niezanieczyszczonych,
C . spryskiwania  powierzchni  wrażliwych  na  działanie

alkoholi,
D . spryskiwania powierzchni potencjalnie skażonych MRSA i

prątkami gruźlicy.

Zadanie 104.
Cele  pośrednie  leczenia  przeciwwirusowego  przewlekłego
wirusowego zapalenia wątroby typu B, to:

A . normalizacja  biochemicznych  wskaźników  zapalenia
wątroby,

B.  ograniczenie szerzenia się zakażeń HBV,
C.  poprawa jakości życia,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 105.
W  celu  diagnostyki  Clostridium  difficile  należy  pobrać  do
badania:

A.  krew,
B.  mocz,
C.  kał ,
D.  plwocinę.



Zadanie 106.
W badaniu mikrobiologicznym kału zdrowego pacjenta stwierdzono
pałeczki  Salmonella  species,  z  wywiadu  wiadomo,  że  u  pacjenta
nie  występują  objawy  takie  jak:  biegunka,  odwodnienie,
gorączka. Mówimy wówczas o:

A.  zakażeniu pozaszpitalnym,
B.  nosicielstwie,
C.  zakażeniu szpitalnym,
D.  zakażeniu pokarmowym.

Zadanie 107.
Czas, jaki upływa od momentu zakażenia organizmu człowieka do
wystąpienia pierwszych klinicznych objawów choroby to:

A.  okres inkubacji,
B.  nosicielstwo,
C.  okres zakaźności,
D.  nadkażenie.

Zadanie 108.
W  przypadku  zastosowania  obowiązkowej  hospitalizacji,  izolacji
lub  kwarantanny,  obowiązek  powiadomienia  rodziny  lub  osoby
wskazanej  przez  osobę  poddaną  obowiązkowej  hospitalizacji,
izolacji  lub  kwarantannie  o  zastosowaniu  tego  środka  spoczywa
na:

A . kierowniku  jednostki,  w  której  wykonywana  jest
obowiązkowa hospitalizacja, izolacja lub kwarantanna,

B . pielęgniarce  epidemiologicznej  zatrudnionej  w
zakładzie,  w  którym  zastosowano  wymienione  środki
zaradcze,

C.  kierowniku zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D . przedstawicielu  służby,  który  dopomógł  w  wykonaniu

obowiązku  hospitalizacji,  izolacji  lub  kwarantanny
osoby (np. policja).

Zadanie 109.
Z e  względu  na  możliwość  wystąpienia  zapalenia  wsierdzia  u
pacjentów  po  wszczepieniu  protez  zastawkowych  serca,  należy
bardzo szybko rozpoznawać i właściwie leczyć między innymi:

A.  zapalenie zatok obocznych nosa,
B.  ropne zakażenia skóry,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 110.
Nadzór polegający na dokonaniu wyboru poszczególnych jednostek
(szpitali,  poradni),  gdzie  dokonywana  jest  rejestracja
przypadków w sposób możliwie kompletny, to definicja:

A.  nadzoru epidemiologicznego biernego,
B.  nadzoru epidemiologicznego czynnego,
C.  nadzoru epidemiologicznego wybiórczego,
D.  specjalnego systemu nadzoru.

Zadanie 111.
Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z  chorymi na ospę
prawdziwą,  podlegają  obowiązkowej  kwarantannie  lub  nadzorowi
epidemiologicznemu, przez okres NIE dłuższy niż:

A .  10 dni,
B.  5 dni,
C.  21 dni,
D.  2 dni.

Zadanie 112.
Termin  ewazja  oznacza  unikanie  mechanizmów  obronnych
gospodarza, m.in. poprzez:

A.  hamowanie odpowiedzi immunologicznej,
B.  zmienność antygenową,
C.  mimikrę antygenową,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 113.
Czynnikiem  ryzyka  zakażeń  miejsca  operowanego  jest  czas
operacji, który powinien być mierzony od:

A . przywiezienia  pacjenta  na  salę  operacyjną  do  momentu
wywiezienia pacjenta po zabiegu z tej sali,

B . położenia  pacjenta  na  stole  operacyjnym  do  przełożenia
na wózek po zabiegu,

C.  momentu znieczulenia do momentu wybudzenia,
D.  nacięcia skóry do jej pełnego zamknięcia.



Zadanie 114.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu z  powodu zakażenia  lub  choroby  zakaźnej  są
przekazywane:

A . państwowemu  powiatowemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta opisanego
w zgłoszeniu,

B . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  wojewódzkiemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu  dla  miejsca  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby
zakaźnej,

C . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  granicznemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu  dla  miejsca  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby
zakaźnej,

D . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  wojewódzkiemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta opisanego
w zgłoszeniu.

Zadanie 115.
Nadzór  nad  zakażeniami  składa  się  z  następujących  kluczowych
etapów:

A . zbieraniu,  weryfikowaniu,  zestawianiu  danych,
analizowaniu,  interpretowaniu  danych,  przekazywaniu
danych osobom mającym wpływ na sposób postępowania,

B.  zbieraniu i analizowaniu danych,
C . zbieraniu danych i przekazywaniu danych osobom mającym

wpływ na sposób postępowania,
D . zbieraniu,  zestawianiu  danych,  analizowaniu,

interpretowaniu danych.

Zadanie 116.
Dokumentacja  z  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest prowadzona w układzie:

A .  alfabetycznym,
B.  terytorialnym,
C.  chronologicznym,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 117.
Przecięcie  drogi  szerzenia  się  zakażeń  przez  przenosicieli
polega  na  zastosowaniu  zabiegów  dezynsekcji,  w  przypadku  gdy
przenosicielami są:

A.  gryzonie,
B.  szczury,
C.  ptaki,
D.  stawonogi.

Zadanie 118.
Szczepionki służące do przeprowadzania obowiązkowych szczepień
ochronnych zakupuje:

A.  osoba poddająca się szczepieniu,
B . kierownik  zakładu  opieki  zdrowotnej  z  budżetu

jednostki,
C . minister właściwy do spraw zdrowia zgodnie z przepisami

o zamówieniach publicznych,
D.  świadczeniodawca ze środków publicznych.

Zadanie 119.
Wyłącznym, naturalnym rezerwuarem meningokoków jest:

A .  gleba,
B.  zwierzę domowe,
C.  człowiek,
D.  naturalne środowisko wodne.

Zadanie 120.
D o okołooperacyjnego zapalenia płuc dochodzi w wyniku sekwencji
zdarzeń,  które  można  podzielić  na  różne  rodzaje  mechanizmów.
Mechanizm inhalacyjny jest związany z:

A . wniknięciem  czynnika  zakaźnego  przeniesionego  ze
sprzętu anestezjologicznego oraz przez personel,

B . przedostaniem się do dolnych dróg oddechowych materiału
kolonizującego żołądek lub jamę ustno-gardłową,

C.  przeniesieniem zakażenia drogą krwi,
D.  wniknięciem czynnika zakaźnego podczas wypadku, urazu.

Zadanie 121.
Pracodawca  sporządza  raport  o  bezpieczeństwie  i  higienie  pracy
w  podmiocie  leczniczym  w  zakresie  zranień  ostrymi  narzędziami
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych:

A.  nie rzadziej niż raz na kwartał,
B.  nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
C . tylko  po  zakończeniu  roku  kalendarzowego  za  rok

poprzedni,
D.  okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata.



Zadanie 122.
Płyn mózgowo - rdzeniowy pobrany do jałowej probówki na badania
bakteriologiczne należy:

A . transportować  natychmiast,  zabezpieczyć  przed
schłodzeniem,

B . natychmiast  wstawić  do  lodówki  i  transportować
schłodzony,

C . pozostawić  w  temperaturze  pokojowej,  transportować  z
innymi badaniami,

D . probówkę  wstawić  do  cieplarki  i  inkubować  w
temperaturze 40˚C przez 72 godz.

Zadanie 123.
Klasyczne  zakażenie  rotawirusami  charakteryzuje  s ię  trzema
objawami:

A.  osłabieniem, wysoką temperaturą, rzadkimi stolcami,
B.  wymiotami, gorączką i wodnistymi stolcami,
C.  wymiotami, bólem głowy, gorączką,
D . zaburzeniami  wchłaniania  i  trawienia,  wysoką

temperaturą, biegunką.

Zadanie 124.
W  przypadku  wykonywania  w  danym  laboratorium  wielu  badań
materiału  klinicznego  pobranego  od  pacjenta  w  czasie  trwania
tego samego zakażenia zgłoszeniu podlega dodatni wynik badania
w kierunku danego biologicznego czynnika chorobotwórczego:

A.  jedynie pierwszego badania,
B.  pierwszego i ostatniego badania,
C.  wszystkich wykonanych badań,
D.  dowolnego badania.

Zadanie 125.
Rany  po  operacjach  na  jelicie  grubym,  stopie  cukrzycowej,
owrzodzeniach  podudzi  to  zgodnie  ze  stopniami  czystości  pola
operacyjnego, rany:

A.  czyste,
B.  czysto-skażone,
C.  skażone,
D.  brudne.

Zadanie 126.
Miejsca  najczęściej  ulegające  zakażeniu  u  noworodków
donoszonych to:

A.  miejsca związane z nakłuwaniem i kaniulacją naczyń,
B.  skóra, błona śluzowa jamy ustnej, spojówki i pępek,
C.  płuca, jelita i pępek,
D.  skóra, jelita i kości.



Zadanie 127.
Swoista profilaktyka czynna polega na podaniu:

A.  osocza ozdrowieńców,
B . szczepionek  zawierających  określone  antygeny

drobnoustrojów,
C.  antybiotyku,
D.  preparatów zawierających aminokwasy.

Zadanie 128.
Bezpośredni  lub  pośredni  kontakt  osoby  ze  źródłem  zakażenia,
jeżeli  charakter  tego  kontaktu  zagrażał  lub  zagraża
przeniesieniem  na  tę  osobę  biologicznych  czynników
chorobotwórczych to:

A.  styczność,
B.  zaraźliwość,
C.  zakaźność,
D.  zakażenie.

Zadanie 129.
Zakażenia dolnych dróg oddechowych mogą przebiegać w postaci:

A .  zapalenia tchawicy i oskrzeli,
B .  zapalenia oskrzeli i oskrzelików,
C.  zapalenia płuc i ropnia płuc,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 130.
Ryzyko zakażeń drożdżakowatych jest większe u:

A.  wcześniaków,
B . chorych  na  cukrzycę  i  osób  narażonych  na  macerację

naskórka przez wilgoć,
C.  osób leczonych immunosupresyjnie,
D.  wszystkich wymienionych w odpowiedziach A, B i C.

Zadanie 131.
Opracowywanie  i  aktualizacja  standardów  farmakoprofilaktyki  i
farmakoterapii  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  w  szpitalu  należy  do
zadań:

A.  pielęgniarki, położnej epidemiologicznej,
B.  zespołu kontroli zakażeń zakładowych,
C.  komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 132.
Złotym  standardem  higieny  rąk  w  opiece  zdrowotnej  jest
stosowanie preparatów do dezynfekcji rąk na bazie :

A .  alkoholu,
B.  chlorheksydyny,
C.  alkoholu i chlorheksydyny,
D.  alkoholu i czwartorzędowych związków amonowych.

Zadanie 133.
Obowiązkowej  hospitalizacji  podlegają  osoby  chore  i  podejrzane
o zachorowanie na:

A.  grypę H5,
B.  inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae,
C.  odrę,
D.  wirusowe zapalenie wątroby typu A.

Zadanie 134.
Powstawanie biofilmu w zakażeniach odcewnikowych jest złożonym
i wielostopniowym procesem. Pierwsza jego faza to:

A.  nieodwracalna adhezja,
B.  fagocytoza,
C.  rozwój macierzy,
D.  faza dojrzewania.

Zadanie 135.
Kontrola  biologiczna  procesów  sterylizacji  parą  wodną  jest
przeprowadzana  z  wykorzystaniem  przetrwalników  następujących
mikroorganizmów:

A . Bacillus  atrophaeus  (dawniej  Bacillus  subtilis  var
niger),

B.  Bacillus stearothermophilus,
C.  Bacillus pumilus,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
TEST NR 031616
GRUPA 1
Zadanie 1.
Pracodawca dokonuje  oceny  ryzyka  zawodowego zranienia  ostrym
narzędziem  oraz  przeniesienia  zakażenia  w  wyniku  ekspozycji  na
krew, okresowo, nie rzadziej niż:

A .  jeden raz w roku,
B.  raz na dwa lata,
C.  raz na cztery lata,
D.  raz na pięć lat.

Zadanie 2.
Szkarlatyna  jest  chorobą  zakaźną,  której  rezerwuarem  jest
człowiek. Źródłem zarażenia może być:

A.  chory na płonicę człowiek,
B.  zdrowy nosiciel,
C.  chory na błonicę człowiek,
D.  poprawne odpowiedzi A i B.

Zadanie 3.
W  szpitalu  główne  kierunki  monitorowania  bieżącej  sytuacji
epidemiologicznej obejmują wskaźniki:

A .  epidemiologiczne,
B.  kliniczne,
C.  laboratoryjne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 4.
D o okołooperacyjnego zapalenia płuc dochodzi w wyniku sekwencji
zdarzeń,  które  można  podzielić  na  różne  rodzaje  mechanizmów.
Mechanizm inhalacyjny jest związany z:

A . wniknięciem  czynnika  zakaźnego  przeniesionego  ze
sprzętu anestezjologicznego oraz przez personel,

B . przedostaniem się do dolnych dróg oddechowych materiału
kolonizującego żołądek lub jamę ustno-gardłową,

C.  przeniesieniem zakażenia drogą krwi,
D.  wniknięciem czynnika zakaźnego podczas wypadku, urazu.

Zadanie 5.
Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu E szerzy się drogą:

A.  krwi,
B.  pokarmową,
C.  seksualną,
D.  żadną z wyżej wymienionych.



Zadanie 6.
HBV może przetrwać na przedmiotach, meblach i w pomieszczeniach
zabrudzonych krwią i płynami ustrojowymi i nadal może stanowić
źródło zakażenia przez:

A.  kilka minut,
B.  kilka godzin,
C.  co najmniej 1 tydzień,
D.  nieokreślony czas.

Zadanie 7.
Szczyt epidemii to:

A . pojedyncze zachorowania występujące w okresie wygasania
epidemii,

B . formalne  uznanie  określonego  terenu  za  teren  objęty
epidemią,

C.  epidemia pochodząca z jednego źródła zakażenia,
D . okres wystąpienia najwyższej  l iczby zachorowań w czasie

epidemii.

Zadanie 8.
Wirus zapalenia wątroby typu C jest wirusem:

A.  DNA należącym do rodziny Picornaviridae,
B.  DNA należącym do rodziny Hepadnaviridae,
C.  RNA należącym do rodziny Flaviviridae,
D.  RNA należącym do rodziny Picornaviridae.

Zadanie 9.
Chorobotwórcze  szczepy  Salmonella  powodują  następujące
zakażenia:

A.  salmonelozy,
B.  dur brzuszny,
C.  bakteriemię i posocznicę,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 10.
Z wtórnym zakażeniem krwi mamy do czynienia, jeżeli:

A . występuje  zakażenie  uogólnione  związane  z  cewnikiem
naczyniowym,

B . występuje  zakażenie  miejscowe  związane  z  cewnikiem
naczyniowym,

C . źródłem  zakażenia  krwi  jest  drobnoustrój  pochodzący  z
innego miejsca zakażenia występującego w ustroju,

D.  jeżeli nie znaleziono źródła zakażenia.



Zadanie 11.
Opracowanie  i  aktualizacja  standardów  farmakoprofilaktyki  i
farmakoterapii  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  w  szpitalu  należy  do
zadań:

A.  członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
B.  członków komitetu terapeutycznego,
C.  kierowników podmiotów leczniczych,
D.  członków komitetu kontroli zakażeń szpitalnych.

Zadanie 12.
Reutylizowanego dializatora NIE można użyć u chorego:

A.  dializowanego powyżej 1 roku,
B.  z zakażeniem HBV,
C.  z infekcją kataralną,
D.  dziecka.

Zadanie 13.
D o  najważniejszych  czynników  ryzyka  zakażenia  laseczką
beztlenową Clostridium difficile należą:

A.  spożywanie drobiu, jaj nieznanego pochodzenia,
B . spożywanie  mleka  lub  produktów  mlecznych,  ciast

nieznanego pochodzenia,
C.  spożywanie przeterminowanych konserw,
D . zaawansowany  wiek  chorego,  antybiotykoterapia,

hospitalizacja.

Zadanie 14.
Do zasad okołozabiegowej profilaktyki antybiotykowej należy:

A.  podanie antybiotyku przed cięciem skórnym,
B.  spektrum odpowiednie do procedury zabiegowej,
C . podanie  śródoperacyjnej  dawki  antybiotyku  przy

operacjach długich,
D.  wszystkie wyżej wymienione zasady.

Zadanie 15.
Kontrola  wewnętrzna  w  obszarze  realizacji  działań
zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  jest
prowadzona okresowo, nie rzadziej niż:

A .  co 1 miesiąc,
B.  co 3 miesiące,
C.  co 6 miesięcy,
D.  co 12 miesięcy.



Zadanie 16.
Najpoważniejsze,  bo  obarczone  najwyższą  śmiertelnością
powikłania infekcyjne występują u pacjentów:

A.  onkologicznych z neutropenią,
B.  po zabiegach operacyjnych,
C.  ze współistniejącymi chorobami układowymi,
D.  w podeszłym wieku.

Zadanie 17.
Główne formy szpitalnych zapaleń płuc to:

A . zapalenia  płuc  występujące  szczególnie  u  chorych  po
zabiegach  operacyjnych  przeprowadzonych  na  klatce
piersiowej, głowie, szyi,

B . zapalenia  płuc  występujące  szczególnie  u  chorych  po
zabiegach  operacyjnych  przeprowadzonych  na  jamie
brzusznej,

C . zapalenia  płuc  u  chorych  intubowanych,  występujące  w
związku z mechaniczną wentylacją płuc,

D.  zapalenia płuc opisane w A i C.

Zadanie 18.
Oporność  Pseudomonas  aeruginosa  na  większość  antybiotyków
spowodowana ograniczeniem penetracji antybiotyków przez złożoną
ścianę komórkową jest przykładem:

A.  oporności nabytej,
B.  oporności naturalnej,
C.  oporności chromosomalnej,
D.  oporności pozachromosomalnej.

Zadanie 19.
Odzysk,  w  ramach  którego  odpady  są  ponownie  przetwarzane  na
produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym
celu lub innych celach, to:

A .  spalanie,
B.  recykling,
C.  unieszkodliwianie,
D.  wytwarzanie.



Zadanie 20.
Wskaż błędną odpowiedź:

A . mydło  płynne  i  preparat  do  dezynfekcji  rąk  na  bazie
alkoholu nie powinny być stosowane łącznie,

B . w przypadku kontaktu z pacjentem zakażonym Clostridium
perfringens preferowane jest mycie rąk mydłem i wodą,

C . dezynfekcję  rąk  należy  wykonać  po  zdjęciu  sterylnych
lub niesterylnych rękawic,

D . p o  skorzystaniu  z  toalety  konieczne  jest  odkażanie  rąk
preparatami na bazie alkoholu.

Zadanie 21.
Zakażenia u chorych z rozrusznikiem dotyczą najczęściej:

A .  drogi przebiegu elektrod,
B.  lokalizacji elektrod w komorach serca,
C.  podskórnej kieszeni,
D.  naczyń, w których przebiegają elektrody.

Zadanie 22.
Jaki  rodzaj  izolacji  należy  zastosować  u  chorego  z  ospą
wietrzną,  aby  nie  doszło  do  rozwoju  ogniska  epidemicznego  w
oddziale?

A.  kontaktową i powietrzno-pyłową,
B.  standardową,
C.  powietrzno-kropelkową,
D.  izolację ochronną.

Zadanie 23.
Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w
celu  zapobieżenia  szerzeniu  się  chorób  szczególnie
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

A .  izolacja,
B.  kohortacja,
C.  kwarantanna,
D.  nadzór epidemiologiczny.

Zadanie 24.
Bakterie,  które  mogą  zostać  wykorzystane  jako  broń  biologiczna,
to :

A.  Coxiella burnetti,
B.  Francisella tularemis,
C.  Chlamydia psittaci,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 25.
Instalowanie  w  oddziale  intensywnej  terapii  kranów
bezdotykowych na fotokomórkę nie jest zalecane z powodu:

A . ustawienia  temperatury  wody  optymalnej  do  rozwoju
bakterii (30-40°C),

B . obecności  magnetycznych  zastawek  zbudowanych  z
materiału ułatwiającego tworzenie biofilmu,

C . opóźnienia w uruchomieniu strumienia i częste dotykanie
ujścia kranu przez personel,

D.  przyczyn wskazanych w A, B, C.

Zadanie 26.
Podanie  antybiotyku  i/lub  chemioterapeutyku  w  sposób
umożliwiający  eradykację  drobnoustrojów  odpowiedzialnych  za
zakażenie  w  ognisku  infekcji,  z  uwzględnieniem  właściwości
farmakodynamiki  i  farmakokinetyki  leku  u  danego  pacjenta,
dokonując wyboru w oparciu o wynik badania mikrobiologicznego
to antybiotykoterapia:

A.  empiryczna,
B.  celowana,
C.  okołozabiegowa,
D.  profilaktyczna.

Zadanie 27.
Z a  przeprowadzenie  przez  lekarza  zakładowego  badania
profilaktycznego  oraz  za  przeszkolenie  pracownika  w  zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada w szpitalu:

A.  specjalista ds. epidemiologii,
B .  pielęgniarka poradni profilaktycznej,
C.  specjalista ds. BHP,
D.  pracodawca.

Zadanie 28.
Dnia  27  września  2004  roku  w  Sztokholmie  zostało  powołane  do
życia  Europejskie  Centrum  Kontroli  i  Prewencji  Chorób.
Uzgodniono akronim nazwy nowej instytucji - obecnie jest to:

A .  EEA,
B.  ECDC,
C.  EFSA,
D.  EMCDDA.



Zadanie 29.
U  pacjenta  z  objawami  sepsy  o  etiologii  Neisseria  meningitidis
należy zastosować typ izolacji:

A .  powietrzno-pyłowej,
B.  powietrzno-kropelkowej,
C.  ochronnej,
D.  wyłącznie standardowej.

Zadanie 30.
W g  wytycznych  WHO  dotyczących  higieny  rąk  preparaty  do
dezynfekcji  rąk  na  bazie  alkoholu  mogą  być  nieskuteczne  w
stosunku do:

A.  form przetrwalnikowych drobnoustrojów,
B.  wirusów, grzybów i prątków,
C.  drobnoustrojów wieloopornych,
D.  drobnoustrojów wymienionych w punkcie B i C.

Zadanie 31.
Całkowite przeciwciała anty-HBc Total są:

A . markerem  przebytego  lub  przewlekłego  zakażenia  HBV,
mogą utrzymywać się przez całe życie,

B . wykrywane  jedynie  w  zakażonych  hepatocytach,  nie  są
wydzielane w postaci wolnej do krwi,

C.  wykrywane w surowicy u osób po szczepieniu przeciw HBV,
D . wykrywane w surowicy u osób ze świeżym, przewlekłym lub

po przebytym zakażeniu wirusem HCV.

Zadanie 32.
Zakażenie odcewnikowe krwi jest zakażeniem:

A.  pierwotnym,
B.  wtórnym,
C.  głębokim,
D.  narządowym.

Zadanie 33.
Szczepienie  przeciwko  WZW  B  jest  szczepieniem  obowiązkowym,
wykonywanym u:

A.  noworodków i niemowląt,
B.  osób przewlekle chorych,
C.  osób przygotowywanych do zabiegów operacyjnych,
D.  osób wymienionych w B i C.



Zadanie 34.
Źródłem  zakażenia  może  być  organizm  ludzki  lub  zwierzęcy,  w
którym:

A.  są drobnoustroje chorobotwórcze,
B.  drobnoustroje chorobotwórcze rozmnażają się,
C . drobnoustroje  z  organizmu  dostają  się  do  środowiska,

gdzie mogą zakażać kolejne organizmy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 35.
U  pacjenta  z  objawami  zakażenia  o  etiologii  Mycoplasma
pneumoniae należy zastosować typ izolacji:

A .  powietrzno-kropelkowej,
B.  powietrzno-pyłowej,
C.  kontaktowej,
D.  wyłącznie standardowej.

Zadanie 36.
Ochronne  działanie  mikroflory  przed  zakażeniami  występuje  w
najsilniejszym stopniu:

A.  na nabłonku pochwy,
B.  w dwunastnicy,
C.  na skórze,
D.  na błonie śluzowej nosa.

Zadanie 37.
Które  ze  stwierdzeń  dotyczących  wirusa  ścieklizny  jest
prawdziwe?

A.  okres inkubacji wirusa wynosi średnio 1-3 miesięcy,
B.  okres inkubacji wirusa jest zależny od dawki wirusa,
C . okres  inkubacji  wirusa  jest  zalażny  od  odległości

miejsca  wniknięcia  wirusa  od  ośrodkowego  układu
nerwowego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 38.
Parametr krytyczny, to:

A . parametr  istotny  dla  procesu  sterylizacji,  który  wymaga
monitorowania,

B . parametr  istotny  dla  procesu  sterylizacji,  który  wymaga
okresowego kontrolowania,

C . parametr  nieistotny  dla  procesu  sterylizacji,  który  nie
wymaga monitorowania,

D . parametr  nieistotny  dla  procesu  sterylizacji,  jednak
wymaga stałego kontrolowania.



Zadanie 39.
Najważniejszą bezpośrednią przyczyną amputacji kończyn dolnych
u chorych z cukrzycą jest:

A .  występowanie chorób współistniejących,
B.  infekcja,
C.  stan psychofizyczny chorego,
D.  występowanie przyczyn określonych w A, B i C.

Zadanie 40.
Wirus  zapalenia  wątroby  typu  A  u  osoby  chorej  może  znajdować
się:

A .  w kale,
B.  w ślinie i w wydzielinie jamy nosowo- gardłowej,
C.  we krwi (podczas krótkotrwałej wirusemii),
D.  we wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach.

Zadanie 41.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  wystąpienia
niepożądanego  odczynu  poszczepiennego  do  państwowego
powiatowego  inspektora  sanitarnego  właściwego  dla  miejsca
powzięcia podejrzenia jego wystąpienia dokonuje:

A.  pielęgniarka lub położna epidemiologiczna,
B.  przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . lekarz  lub  felczer,  który  podejrzewa  lub  rozpoznaje

niepożądany odczyn poszczepienny,
D.  kierownik zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 42.
U  pacjenta  z  objawami  błonicy  gardła  należy  zastosować  typ
izolacji:

A .  kontaktowej,
B.  powietrzno-pyłowej,
C.  wyłącznie standardowej,
D.  powietrzno-kropelkowej.

Zadanie 43.
Późne  zakażenia  po  wszczepieniu  protez  zastawkowych  są
wynikiem:

A.  wszczepienia sztucznych zastawek obcych antygenowo,
B . rozsiewu  drobnoustrojów  z  innych  ognisk  zakażenia

ustroju,
C . zastosowania  sprzętu  w  trakcie  zabiegu  (np.  aparat  do

krążenia pozaustrojowego),
D . przedostania  się  drobnoustrojów  ze  skóry  podczas

zabiegu.



Zadanie 44.
Czynniki ryzyka to:

A . czynniki zmniejszające prawdopodobieństwo zafałszowania
wyników badań,

B . czynniki zwiększające prawdopodobieństwo zajścia danego
zdarzenia,

C . czynniki  zmniejszające  prawdopodobieństwo  zajścia
danego zdarzenia,

D.  nadmiar, brak lub niedobór niezbędnego czynnika.

Zadanie 45.
Przyjęte  w  formie  pisemnej  oświadczenie  dotyczące  z  góry
ustalonych  reguł,  czynności  i  warunków,  które  są  mierzalne,
możliwe  do  osiągnięcia  w  kontroli  zakażeń  oraz  sankcjonowane
przez osobę cieszącą się autorytetem to:

A.  instrukcje,
B.  procedury,
C.  wytyczne,
D.  standardy.

Zadanie 46.
D o  gromadzenia  w  szpitalu  informacji  o  zakażeniach  szpitalnych
i  czynnikach  alarmowych  oraz  prowadzenia  rejestru  zakażeń
szpitalnych i czynników alarmowych są obowiązani:

A .  dyrektorzy ds. pielęgniarstwa,
B.  rady nadzorcze szpitali,
C .  radcy prawni szpitali,
D . kierownicy  szpitali  lub  podmiotów  leczniczych,  w  skład

których wchodzi szpital.

Zadanie 47.
Dokumentacja  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest przechowywana przez okres:

A.  5 lat,
B.  10 lat,
C.  20 lat,
D.  50 lat.

Zadanie 48.
Nieodwracalny  proces  polegający  na  niszczeniu  przestrzennej
struktury białek pod wpływem czynników fizycznych i chemicznych
to :

A.  wysalanie białek,
B.  denaturacja białek,
C.  hydroliza białek,
D.  procesy opisane w A i B.



Zadanie 49.
Istotnym  elementem  antybiotykoterapii  celowanej  jest  przede
wszystkim wartość MIC, która określa:

A.  maksymalne stężenie hamujące,
B.  czas leczenia,
C.  najmniejsze stężenie bakteriobójcze,
D.  najmniejsze stężenie hamujące.

Zadanie 50.
Pierwszym  i  najważniejszym  etapem  dekontaminacji  wyrobów
medycznych jest:

A .  mycie,
B.  dezynfekcja manualna,
C.  dezynfekcja maszynowa,
D.  sterylizacja.

Zadanie 51.
Wymagania związane z izolacją powietrzno-pyłową dotyczą:

A . zachowania  odległości  co  najmniej  1  metra  między
łóżkami,  drzwi  do  pomieszczenia  mogą  pozostać  otwarte,
maski  koniecznie  zawsze  zakładać  przy  bliskim
(mniejszym niż 1 metr) kontakcie z pacjentem,

B . zakładania  maski  przed  wejściem  do  izolatki,  drzwi  do
pomieszczenia  muszą  być  zawsze  zamknięte,  system
wentylacji  zapewniający  ujemne  ciśnienie  i  wymianę
powietrza oraz filtrację usuwanego powietrza,

C . maski  zakładane  przed  wejściem  do  izolatki,  drzwi  do
pomieszczenia  muszą  być  zawsze  zamknięte,  system
wentylacji  zapewniający  dodatnie  ciśnienie  i  f i ltry
HEPA,

D . zakładanie  maski  po  wejściu  do  izolatki,  drzwi  do
pomieszczenia  mogą  być  zamknięte,  system  wentylacji
zapewniający dodatnie ciśnienie i filtry HEPA.

Zadanie 52.
Najbardziej pewnym wskaźnikiem zakażenia HBV jest obecność:

A.  antygenu HBsAg,
B.  antygenu HBcAg,
C.  antygenu HBeAg,
D.  żadnego z wyżej wymienionych antygenów.



Zadanie 53.
W  celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez  szkodliwe  czynniki  biologiczne  pracodawca  jest  obowiązany
do stosowania:

A . wszelkich  dostępnych  środków  eliminujących  narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,

B.  tylko środków ochrony zbiorowej,
C.  wyłącznie środków ochrony osobistej,
D.  obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.

Zadanie 54.
W  trakcie  dochodzenia  epidemiologicznego  wykonuje  się  badania
mikrobiologiczne w celu:

A.  doboru właściwych antybiotyków do terapii empirycznej,
B.  doboru właściwych antybiotyków do terapii celowanej,
C.  doboru preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni,
D . określenia  źródła  zakażeń  i  wykrycia  dróg  szerzenia  się

szczepów.

Zadanie 55.
Kierownik  podmiotu  leczniczego  jest  zobowiązany  do  przekazania
raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemicznego właściwemu
państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie:

A . 1 5  dni  od  daty  jego  sporządzenia  i  zakończenia
wygaszenia ogniska epidemicznego,

B . 1 5  dni  od  daty  rozpoczęcia  wygaszenia  ogniska
epidemicznego,

C . 3 0  dni  od  daty  rozpoczęcia  wygaszenia  ogniska
epidemicznego,

D . 3 0  dni  od  daty  zakończenia  wygaszenia  ogniska
epidemicznego.

Zadanie 56.
Sytuacja  prawna  wprowadzona  na  danym  obszarze  w  związku  z
ryzykiem  wystąpienia  epidemii  w  celu  podjęcia  określonych  w
ustawie działań zapobiegawczych, to:

A .  stan epidemii,
B.  stan zagrożenia epidemicznego,
C.  nadzór epidemiologiczny,
D.  nadzór sanitarny.



Zadanie 57.
Kierownik  podmiotu  leczniczego  jest  zobowiązany  do  przekazania
raportu  wstępnego  o  podejrzeniu  lub  wystąpieniu  ogniska
epidemicznego właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w
terminie:

A . 1 2  godzin  od  powzięcia  podejrzenia  lub  stwierdzenia
wystąpienia ogniska epidemicznego,

B . 2 4  godzin  od  powzięcia  podejrzenia  lub  stwierdzenia
wystąpienia ogniska epidemicznego,

C . 3 6  godzin  od  powzięcia  podejrzenia  lub  stwierdzenia
wystąpienia ogniska epidemicznego,

D . 4 8  godzin  od  powzięcia  podejrzenia  lub  stwierdzenia
wystąpienia ogniska epidemicznego.

Zadanie 58.
Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z  chorymi na ospę
prawdziwą,  podlegają  obowiązkowej  kwarantannie  lub  nadzorowi
epidemiologicznemu, przez okres NIE dłuższy niż:

A .  10 dni,
B.  5 dni,
C.  21 dni,
D.  2 dni.

Zadanie 59.
Chorobowość punktowa jest to liczba:

A . nowych przypadków choroby zaistniałych w analizowanym
czasie,

B.  osób chorych w okresie badanym,
C.  osób chorych w danym momencie,
D . nowych  przypadków  choroby  pomniejszona  o  l iczbę  osób

chorych w danym czasie.

Zadanie 60.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby  zakaźnej
przesyła lekarz lub kierownik szpitala:

A . przesyłką  priorytet  w  kopertach  opatrzonych  adresem
zwrotnym nadawcy i symbolem "ZLK",

B . faxem,  z  potwierdzeniem  odbioru  przez  państwowego
inspektora sanitarnego,

C . z a pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci
zaszyfrowanej,  jeżeli  pozwalają  na  to  możliwości
techniczne nadawcy i odbiorcy,

D.  wszystkimi wymienionymi wyżej sposobami.



Zadanie 61.
Kwalifikacje  wymagane  dla  specjalisty  do  spraw  mikrobiologii  -
członka zespołu kontroli zakażeń szpitalnych to:

A . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii  i  co
najmniej  3-letnie  doświadczenie  w  zawodzie  diagnosty
laboratoryjnego  w  szpitalnym  laboratorium
mikrobiologicznym,

B . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
medycznej  i  co  najmniej  2-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  laboratorium
mikrobiologicznym  wykonującym  badania  na  rzecz
szpitali,

C . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
klinicznej  i  co  najmniej  2-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  laboratorium
mikrobiologicznym,

D . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
lekarskiej  i  co  najmniej  3-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  szpitalnym
laboratorium mikrobiologicznym.

Zadanie 62.
Istotne elementy bezpiecznej pracy personelu medycznego to:

A . wprowadzenie  wewnętrznych  procedur  prawidłowego
postępowania  w  trakcie  pracy  i  po  je j  zakończeniu  oraz
wyznaczenie  osoby,  która  nadzorowałaby  przestrzeganie
wprowadzonych zasad,

B . dostępność środków ochrony indywidualnej na stanowisku
pracy,

C . edukacja  o  drogach  zakażenia  i  ich  eliminacji,  która
prowadzi  do  przezwyciężenia  złych  nawyków  i  niechęci
pracowników do zmian,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 63.
Reaktywacja latentnego zakażenia CMV może wystąpić u pacjentów:

A.  po przeszczepach narządowych,
B.  po antybiotykoterapii,
C.  w fungemiach bez immunosupresji,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 64.
Izolacja ochronna jest zalecana w przypadku:

A.  hospitalizacji pacjentów odbywających karę więzienia,
B.  agresywnych pacjentów,
C.  pacjentów z upośledzeniem odporności,
D . pacjentów  z  chorobą  szczególnie  niebezpieczną  i  wysoce

zakaźną.

Zadanie 65.
Wśród  sposobu  wyboru  respondentów  w  badaniach
epidemiologicznych wyróżnia się metodę:

A.  przesiewową,
B.  reprezentatywną,
C.  doboru celowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 66.
Makroekonomiczna analiza kosztów zakażeń szpitalnych uwzględnia
koszty:

A.  tylko pacjenta,
B.  tylko świadczeniodawcy (szpitala),
C.  płatnika (NFZ),
D.  z perspektywy całego społeczeństwa.

Zadanie 67.
Umieralność  jest  to  negatywny  miernik  zdrowia  populacji  i
wyraża on:

A . l iczbę  zgonów zaistniałych w badanej  populacji  w  danym
czasie,

B . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę w danym czasie,

C.  liczbę zgonów na ściśle określoną chorobę,
D.  poprawne odpowiedzi B i C.

Zadanie 68.
Pracodawca  sporządza  raport  o  bezpieczeństwie  i  higienie  pracy
w  podmiocie  leczniczym  w  zakresie  zranień  ostrymi  narzędziami
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych:

A.  nie rzadziej niż raz na kwartał,
B.  nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
C . tylko  po  zakończeniu  roku  kalendarzowego  za  rok

poprzedni,
D.  okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata.



Zadanie 69.
Zakażenie  Helicobacter  pylori  odgrywa  istotną  rolę  w
patogenezie:

A .  wrzodów żołądka i dwunastnicy,
B.  guzów nerek,
C.  zakażeń górnych dróg oddechowych,
D.  owrzodzeń podudzi.

Zadanie 70.
D o wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu oceny ryzyka
zakażenia  związanego  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych
obowiązani są:

A.  członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
B.  członkowie komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
C.  kierownicy podmiotów leczniczych,
D.  wszystkie wyżej wymienione osoby.

Zadanie 71.
Naturalnym rezerwuarem meningokoków jest:

A .  człowiek,
B.  kleszcz,
C.  chore zwierze,
D.  środowisko chorego.

Zadanie 72.
W  badaniach  przesiewowych  w  kierunku  Enterobacteriaceae
produkujących karbapenemazy CPE należy pobrać:

A.  krew na posiew,
B.  kał ,
C.  wymaz z odbytu ze śladem kału,
D.  wydzielinę z górnych dróg oddechowych.

Zadanie 73.
Całościowy  nadzór  epidemiologiczny  nad  wszystkimi  pacjentami
zalecany jest:

A .  w oddziałach intensywnej terapii,
B.  w oddziałach zachowawczych,
C.  we wszystkich oddziałach szpitala,
D.  w poradniach przykliniczych.

Zadanie 74.
Różyczka objawia się m. in.:

A .  żywo różową wysypką grudkowo-plamistą całego ciała,
B.  żywo różową wysypką grudkowo-plamistą twarzy i tułowia,
C.  żywo różową wysypką pęcherzykową całego ciała,
D.  żywo różową wysypką pęcherzykową twarzy i tułowia.



Zadanie 75.
Inwazyjna, płucna aspergiloza jest poważnym, zagrażającym życiu
zakażeniem, notowanym głównie u pacjentów:

A.  po przeszczepieniu szpiku,
B.  hemodializowanych,
C.  po operacjach guzów mózgu,
D.  po przeszczepieniu nerek.

Zadanie 76.
W badaniu mikrobiologicznym kału zdrowego pacjenta stwierdzono
pałeczki  Salmonella  species,  z  wywiadu  wiadomo,  że  u  pacjenta
nie  występują  objawy  takie  jak:  biegunka,  odwodnienie,
gorączka. Mówimy wówczas o:

A.  zakażeniu pozaszpitalnym,
B.  nosicielstwie,
C.  zakażeniu szpitalnym,
D.  zakażeniu pokarmowym.

Zadanie 77.
Zakaźność prątków gruźlicy wynika z:

A . trudnego  do  ograniczenia  rozprzestrzeniania  się
bakterii drogą powietrzną,

B . długiego  czasu  (nawet  przez  wiele  lat)  pozostawania  w
stanie zdolnym do życia poza organizmem człowieka,

C.  dużej oporności na środki dezynfekcyjne,
D.  przyczyn opisanych w A, B i C.

Zadanie 78.
Do zadań zespołu kontroli zakażeń szpitalnych NIE należy:

A . opracowywanie  i  aktualizacja  systemu  zapobiegania  i
zwalczania zakażeń szpitalnych,

B . opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i
zwalczania zakażeń szpitalnych,

C . szkolenie  personelu  w  zakresie  kontroli  zakażeń
szpitalnych,

D . konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę
zakaźną  oraz  tych,  u  których  rozpoznano  zakażenie  lub
chorobę zakaźną.

Zadanie 79.
Przyczynami oporu wobec zmian jest:

A .  duża pewność siebie,
B.  niepewność i obawy przed poniesieniem osobistej straty,
C.  precyzyjnie określony cel działania,
D.  posiadanie doświadczenia zawodowego.



Zadanie 80.
Powtórne  zachorowanie  na  chorobę  wirusową,  wywołaną  przez
varicella- zoster, jest:

A . zupełnie  niemożliwe  z  uwagi  na  stały  poziom
przeciwciał,

B . możliwe,  gdy  zakażenie  VZV  ma  charakter  utajony  i  w
czasie immunosupresji jatrogennej,

C . możliwe,  w  czasie  osłabienia  odporności  np.  w  chorobie
nowotworowej,

D.  prawidłowe odp. B i C.

Zadanie 81.
„ 5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania
higieny rąk ułożone w kolejności:

A . przed  kontaktem  z  pacjentem,  przed  czystą  aseptyczną
procedurą,  po  kontakcie  z  płynami  ustrojowymi,  po
kontakcie  z  pacjentem,  przed  kontaktem  z  otoczeniem
pacjenta,

B . przed  kontaktem  z  pacjentem,  przed  czystą  aseptyczną
procedurą,  po  kontakcie  z  płynami  ustrojowymi,  po
kontakcie  z  pacjentem,  po  kontakcie  z  otoczeniem
pacjenta,

C . przed  kontaktem  z  pacjentem,  przed  kontaktem  z
otoczeniem  pacjenta,  przed  wykonaniem  czystej,
aseptycznej  procedury,  po  wykonaniu  czystej,
aseptycznej procedury, po kontakcie z pacjentem,

D . przed  kontaktem  z  pacjentem,  przed  czystą  aseptyczną
procedurą,  po  kontakcie  z  krwią  i  płynami  ustrojowymi,
po kontakcie z pacjentem, po opuszczeniu sali pacjenta.

Zadanie 82.
Szczepy HLAR to:

A.  gronkowce oporne na metycylinę,
B.  enterokoki oporne na wysokie stężenie aminoglikozydów,
C.  pałeczki oporne na cefalosporyny,
D.  enterokoki oporne na wankomycynę.

Zadanie 83.
Klasyczne  zakażenie  rotawirusami  charakteryzuje  s ię  trzema
objawami:

A.  osłabieniem, wysoką temperaturą, rzadkimi stolcami,
B.  wymiotami, gorączką i wodnistymi stolcami,
C.  wymiotami, bólem głowy, gorączką,
D . zaburzeniami  wchłaniania  i  trawienia,  wysoką

temperaturą, biegunką.



Zadanie 84.
Czy  jakość  procesu  opieki  może  być  mierzona  wskaźnikiem
częstości dezynfekcji rąk przez personel oddziału?

A.  tak,
B.  nie,
C.  tak, ale wyłącznie na oddziałach intensywnej terapii,
D.  tak, ale wyłącznie wśród pielęgniarek oddziału.

Zadanie 85.
Najpoważniejszym powikłaniem infekcyjnym po wszczepieniu protez
zastawkowych jest:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie wsierdzia,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  zakażenie krwi.

Zadanie 86.
Zgodnie  z  Ustawą  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń  i
chorób  zakaźnych  u  ludzi  z  dnia  5  grudnia  2008  roku,
obowiązkowej  hospitalizacji  NIE  podlegają  osoby  chore  lub
podejrzane o zachorowanie na:

A.  błonicę,
B.  grypę H7 i H5,
C.  dur brzuszny i dury rzekome,
D.  płonicę.

Zadanie 87.
Dokumentację  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń  i  chorób  zakaźnych  prowadzoną  w  postaci  pisemnej  lub
elektronicznej  uważa  się  za  zabezpieczoną  przed  uszkodzeniem,
jeżeli są spełnione warunki:

A . zapewniona  jest  dostępność  wyłącznie  dla  osób
uprawnionych,

B . jest  chroniona przed  przypadkowym lub  nieuprawnionym
zniszczeniem,

C . s ą  zastosowane  metody  i  środki  ochrony  dokumentacji,
których  skuteczność  w  czasie  ich  zastosowania  jest
powszechnie uznawana,

D.  łącznie wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 88.
Właściwości, które odróżniają wirusy od innych mikroorganizmów,
to :

A . obecność  tylko  jednego  typu  kwasu  nukleinowego,
wielkość cząsteczki,

B . obecność dwóch typów kwasu nukleinowego, oporność na
antybiotyki,

C . sposób  replikacji  wyłącznie  w  żywej  komórce,  oporność
na antybiotyki,

D.  właściwości zawarte w A i C.

Zadanie 89.
Do zakażenia rotawirusem dochodzi głównie drogą:

A.  powietrzno-pyłową,
B.  fekalno-oralną,
C.  powietrzno-kropelkową,
D.  krwi.

Zadanie 90.
Do zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A może dojść:

A.  drogą pokarmową,
B.  drogą naruszenia ciągłości tkanek tj. drogą krwi,
C.  drogą kontaktów seksualnych,
D.  we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach.

Zadanie 91.
Zalecana  kolejność  zakładania  środków  ochrony  indywidualnej,
jest następująca:

A . rękawice medyczne, maska ochronna, przyłbica lub gogle,
fartuch ochronny,

B . maska  chirurgiczna,  okulary  ochronne  lub  przyłbica,
fartuch ochronny, rękawice medyczne,

C . fartuch ochronny, maska chirurgiczna, okulary ochronne
lub przyłbica, rękawice medyczne,

D . D .  maska  chirurgiczna,  okulary  ochronne  lub  przyłbica,
rękawice medyczne, fartuch ochronny.

Zadanie 92.
Do zakażenia prątkami gruźlicy może dojść:

A.  drogą wziewną,
B.  drogą pokarmową,
C . przez  bezpośrednie  przeniesienie,  np.  po  zakłuciu  się

igłą lub w czasie leczenia stomatologicznego,
D.  wszystkimi wymienionymi wyżej drogami.



Zadanie 93.
Głównym kryterium rozwoju ryzyka zakażenia układu moczowego u
chorych z obecnością cewnika moczowego jest:

A .  dezynfekowanie końcówki cewnika po rozłączeniu systemu,
B.  wiek i płeć chorego,
C . nierutynowe  płukanie  cewnika  w  sytuacji  krwawienia  po

zabiegu,
D.  czas utrzymania cewnika.

Zadanie 94.
Bakteria  lub  inny  drobnoustrój  wyhodowany  bezpośrednio  z
materiału  klinicznego  na  podłożu  mikrobiologicznym  jest
określany jako:

A.  izolat,
B.  szczep,
C.  klon,
D.  genom.

Zadanie 95.
Zabiegi  sanitarne  to  działania  podejmowane  w  celu  zapobiegania
oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych:

A . służące  poprawie  higieny  osobistej,  w  tym  mycie  i
strzyżenie,

B.  służące poprawie higieny pomieszczeń,
C.  służące poprawie higieny odzieży,
D.  wymienione w A, B i C.

Zadanie 96.
Do mechanizmów zjadliwości (wirulencji) drobnoustrojów należą:

A . zdolność  do  przylegania  (adhezji)  do  powierzchni  ciała
gospodarza,

B . wytwarzanie  toksycznych  substancji  (egzotoksyn  i
endotoksyn),

C . zdolność  do  wnikania  do  organizmu  gospodarza,
rozprzestrzeniania i namnażania się w jego tkankach,

D.  mechanizmy opisane w A i B.

Zadanie 97.
Obecnie celem programów szczepień ochronnych jest:

A .  zapobieganie chorobom zakaźnym,
B.  eliminacja choroby zakaźnej,
C.  eradykacja choroby zakaźnej,
D . zapobieganie,  eliminacja  oraz  eradykacja  chorób

zakaźnych.



Zadanie 98.
Miejsca  najczęściej  ulegające  zakażeniu  u  noworodków
donoszonych to:

A.  miejsca związane z nakłuwaniem i kaniulacją naczyń,
B.  skóra, błona śluzowa jamy ustnej, spojówki i pępek,
C.  płuca, jelita i pępek,
D.  skóra, jelita i kości.

Zadanie 99.
Ekspozycja  na  krew  i  inny  materiał  potencjalnie  zakaźny
niewymagająca szczególnego postępowania to ekspozycja:

A.  prawdopodobna,
B.  skóry nieuszkodzonej,
C.  ewidentna,
D.  masywna.

Zadanie 100.
Pierwotne zapalenie otrzewnej:

A . rozwija  s ię  po  niepowodzeniu  terapii,  zarówno
chirurgicznej, jak i antybiotykoterapii,

B . rozwija  s ię  w  wyniku  masowego  przedostawania  się
drobnoustrojów  z  jel ita  lub  dróg  moczowo-płciowych  do
jamy otrzewnej,

C . rozwija  s ię  w  sposób  podstępny  i  trudny  do  uchwycenia,
bez wyraźnego źródła zakażenia,

D . spowodowane jest  drobnoustrojami o  potencjalnie niskiej
zjadliwości,  a  potencjalnie  znacznej  lekooporności,  w
wyniku wcześniejszego leczenia.

Zadanie 101.
Osoby  przebywające  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  są
obowiązane  na  zasadach  określonych w  ustawie  o  zapobieganiu i
zwalczaniu zakażeń i  chorób zakaźnych u ludzi do podawania się
m.in.:

A .  hospitalizacji, leczeniu i izolacji,
B . poekspozycyjnemu  profilaktycznemu  stosowaniu  leków  i

szcepieniom,
C.  badaniom sanitarno-epidemiologicznym,
D.  wszystkim wyżej wymienionym działaniom.



Zadanie 102.
Pielęgniarki  i  położne  są  narażone  na  działanie  czynników
biologicznych,  ze  względu  na  stały,  bezpośredni  kontakt  z
chorym  pacjentem.  Czynniki  biologiczne,  należące  do  grupy
trzeciej, oznaczają takie czynniki:

A . które  wywołują  ciężkie  choroby  u  ludzi,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie
czynników  w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo
prawdopodobne;  zazwyczaj  nie  istnieją  w  stosunku  do
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,

B . które  mogą  wywoływać  u  ludzi  ciężkie  choroby,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie  ich
w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

C . które  mogą  wywoływać  choroby  u  ludzi,  mogą  być
niebezpieczne  dla  pracowników,  ale  rozprzestrzenianie
ich  w  populacji  ludzkiej  jest  mało  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

D . przez  które  wywołanie  chorób  u  ludzi  jest  mało
prawdopodobne.

Zadanie 103.
D o  chorobotwórczych  grzybów  pleśniowych  odpowiedzialnych  za
układowe szpitalne zakażenia grzybicze zaliczamy:

A.  Aspergillus,
B.  Candida,
C.  Cryptococcus,
D.  Trichosporon.

Zadanie 104.
W  przypadku  podejrzenia  ciężkiego  zakażenia  u  pacjenta  na
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wskazaniem do pobrania badań
mikrobiologicznych jest:

A .  temperatura ciała>39,5 stopnia Celsjusza,
B.  cewnik naczyniowy centralny,
C.  podejrzenie bakteryjnego zapalenia wsierdzia,
D.  każda z powyższych sytuacji.



Zadanie 105.
Pierwszym objawem zapalenia otrzewnej u pacjenta dializowanego
otrzewnowo jest:

A .  podwyższona temperatura ciała i bóle krzyża,
B.  złe samopoczucie i spadek liczby leukocytów,
C.  nudności i wymioty, ból brzucha,
D . zmętnienie  płynu  dializacyjnego  i  zwiększenie  l iczby

leukocytów.

Zadanie 106.
W  celu  zwiększenia  skuteczności  leczenia  zakażeń  występujących
u  pacjentów  onkologicznych,  niezwykle  ważne  jest  wczesne
rozpoznanie  infekcji.  U  pacjentów  z  neutropenią  największe
znaczenie mają:

A.  badania wydzieliny z dróg oddechowych,
B.  posiewy krwi,
C.  badania bakteriologiczne moczu,
D.  badania serologiczne kału.

Zadanie 107.
Zaburzenia  gojenia  rany  po  wszczepieniu  endoprotezy  stawu
biodrowego obserwuje się wówczas, gdy występuje:

A . wysoki  poziom  glukozy,  wysoki  poziom  białka  oraz
upośledzenie prawidłowego utlenienia tkanki,

B . obniżony  poziom  glukozy,  upośledzenie  prawidłowego
utlenienia  tkanki,  w  niedoborach  białkowych  oraz  przy
niedoborach odporności,

C . otyłość,  wysoki  poziom  cholesterolu  i  wysoki  poziom
białka, upośledzenie prawidłowego utlenienia tkanki,

D . wyniszczenie,  wysoki  poziom  glukozy  i  wysoki  poziom
białka, upośledzenie prawidłowego utlenienia tkanki.



Zadanie 108.
Nadzór SENTINEL oznacza:

A . wybiórczy  nadzór  epidemiologiczny,  prowadzony  przez
wybrany  podmiot  lub  zespół  podmiotów  w  zakresie  ich
podstawowej działaności,

B . stałe  i  systematyczne  gromadzenie,  analizę  oraz
interpretację  informacji  o  zachorowaniach  lub  innych
procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego,

C . okresowe  gromadzenie,  analizę  oraz  interpretację
informacji  o  zachorowaniach,  wykorzystywanych  w  celu
zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych,

D . obserwację  osoby  zakażonej  lub  podejrzanej  o  zakażenie,
bez  ograniczenia  je j  swobody  przemiesczania  się,
wykonywanie  badań  sanitarno-epidemiologicznych  u  tej
osoby  w  celu  wykrycia  biologicznych  czynników
chorobotwórczych.

Zadanie 109.
Na koncentrację drobnoustrojów w sali operacyjnej mają wpływ:

A . i lość  i  jakość  nawiewanego  powietrza,  sposób
rozprowadzania powietrza w pomieszczeniu,

B . l iczba  personelu  w  sali  operacyjnej  i  jego  aktywność
podczas  zabiegu,  środki  ochrony  indywidualnej
zastosowane przez personel i ich prawidłowe stosowanie,

C . czystość  mikrobiologiczna  aparatury  medycznej  i  sprzętu
znajdującego się na sali operacyjnej,

D.  wszystkie wyżej wymienione pozycje.

Zadanie 110.
Typ 2 wirusa HSV (Herpes simplex virus) jest odpowiedzialny za:

A . zakażenia  górnej  części  ciała  człowieka  (twarz,  błona
śluzowa jamy ustnej, rogówka),

B . zakażenia  skóry  i  błon  śluzowych  całego  ciała
człowieka,

C . zakażenia  błon  śluzowych  zewnętrznych  narządów
płciowych i ich okolic u człowieka,

D.  zakażenia błon śluzowych całego ciała człowieka.

Zadanie 111.
Rany  po  operacjach  na  jelicie  grubym,  stopie  cukrzycowej,
owrzodzeniach  podudzi  to  zgodnie  ze  stopniami  czystości  pola
operacyjnego, rany:

A.  czyste,
B.  czysto-skażone,
C.  skażone,
D.  brudne.



Zadanie 112.
Dokumentacja  z  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest prowadzona w układzie:

A .  alfabetycznym,
B.  terytorialnym,
C.  chronologicznym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 113.
Dane  gromadzone  w  rejestrze  zakażeń  szpitalnych  i  czynników
alarmowych muszą być przechowywane przez okres:

A.  nie krótszy niż 10 lat,
B.  nie krótszy niż 15 lat,
C.  nie krótszy niż 20 lat,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 114.
W organizmie człowieka immunoglobulina IgM powstaje:

A . przy  pierwszym  kontakcie  organizmu  z  określonym
antygenem,

B . p o  powtórnym  wprowadzeniu  tego  samego  antygenu  do
organizmu,

C.  miejscowo na błonach śluzowych i surowiczych,
D.  miejscowo na skórze.

Zadanie 115.
Podstawową  funkcją  limfocytów  B  i  różnicujących  się  z  nich
komórek plazmatycznych jest:

A .  wydzielanie cytokin,
B.  wytwarzanie przeciwciał,
C.  wychwytywanie antygenów,
D.  niszczenie antygenów.

Zadanie 116.
Źródłem  zakażenia  przewodu  pokarmowego  o  etiologii
Campylobacter jejuni w środowisku pozaszpitalnym są:

A . zwierzęta  domowe  (np.  psy),  produkty  spożywcze
pochodzenia zwierzęcego (drób),

B.  owoce,
C.  konserwy, przetwory domowe np. kompoty,
D.  sałatki, surówki.



Zadanie 117.
N a  zakażenia  w  oddziale  intensywnej  terapii  (OIT)  NIE  mają
wpływu:

A.  pierwotny ciężki stan chorego,
B.  stosowane leczenie i monitorowanie pacjenta w OIT,
C.  szczególne cechy oddziałowej flory bakteryjnej,
D.  czas transportu pacjenta na OIT.

Zadanie 118.
Zwolnieniu  z  obowiązkowych  szczepień  ochronnych  ( z  wyjątkiem
szczepień  poekspozycyjnych)  podlegają  osoby  przebywające  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż:

A .  1 miesiąc,
B.  2 miesiące,
C.  3 miesiące,
D.  6 miesięcy.

Zadanie 119.
Wirus Polio jest obecny u osoby zakażonej:

A .  w kale przez okres 1 tygodnia,
B.  w ślinie przez okres 1 dnia w ostrym okresie choroby,
C.  we krwi i w moczu przez 2 tygodnie,
D.  w kale przez okres 2-3 tygodni.

Zadanie 120.
Stan  zagrożenia  epidemicznego  lub  stan  epidemii  na  obszarze
województwa lub jego części:

A . ogłasza  i  odwołuje  państwowy  wojewódzki  inspektor
sanitarny, w drodze rozporządzenia,

B . ogłasza  i  odwołuje  wojewoda,  w  drodze  rozporządzenia,
n a  wniosek  państwowego  powiatowego  inspektora
sanitarnego,

C . ogłasza  i  odwołuje  wojewoda,  w  drodze  rozporządzenia,
n a  wniosek  państwowego  wojewódzkiego  inspektora
sanitarnego,

D . ogłasza  i  odwołuje  marszałek  województwa,  w  drodze
rozporządzenia,  na  wniosek  państwowego  wojewódzkiego
inspektora sanitarnego.

Zadanie 121.
Drobnoustroje odpowiedzialne za zakażenia miejsca operowanego:

A.  zawsze są takie same,
B . różnią  się  w  zależności  od  anatomicznej  lokalizacji

operacji,
C.  różnią się w zależności od zespołu operacyjnego,
D . różnią  się  w  zależności  od  profilaktyki

okołooperacyjnej.



Zadanie 122.
Właściwością  nadającą  pałeczkom  Escherichia  col i
uropatogenność, jest:

A .  działanie toksyny polisacharydowej,
B.  działanie enterotoksyny ciepłochwiejnej,
C.  działanie enterotoksyny ciepłostałej,
D.  posiadanie przez nie fimbrii.

Zadanie 123.
D o  organizacji  świadczeń  zdrowotnych  w  sposób  zapewniający
wykonywanie  badań  laboratoryjnych  oraz  analizę  lokalnej
sytuacji  epidemiologicznej  w  celu  optymalizacji  profilaktyki
antybiotykowej obowiązani są:

A . kierownicy  laboratoriów  mikrobiologicznych  oraz
członkowie komitetu terapeutycznego,

B . członkowie  zespołu  kontroli  zakażeń  szpitalnych  oraz
komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,

C.  kierownicy podmiotów leczniczych,
D.  wszystkie wyżej wymienione osoby.

Zadanie 124.
Wskaż BŁĘDNĄ odpowiedź - Badanie epidemiologiczne opisowe jest
badaniem:

A . w którym dokonywany jest opis pojedynczych lub mnogich
przypadków zachorowań,

B . w  którym  są  badane  zależności  między  poszczególnymi
zmiennymi,

C . obserwacyjnym,  w  którym  może  być  określane
rozpowszechnienie  cech,  zdarzeń  lub  przedmiotów  w
populacji,

D . realizowanym  z  wykluczeniem  ingerencji  badacza  w
przedmiot badania.

Zadanie 125.
Jama ustna stanowi środowisko skontaminowane, które u pacjentów
szpitalnych  może  stanowić  źródło  zakażenia.  Bakterie  z  płytek
nazębnych najczęściej doprowadzają do zakażeń:

A.  przewodu pokarmowego,
B.  układu oddechowego,
C.  zakażenia rany operacyjnej,
D.  krwi.



Zadanie 126.
W przebiegu odry jednym z objawów jest:

A .  uogólniona wysypka plamisto-pęcherzykowa,
B.  uogólniona wysypka plamisto-grudkowa,
C.  wysypka plamisto-pęcherzykowa twarzy i szyi,
D.  wysypka plamisto-grudkowa twarzy i szyi.

Zadanie 127.
Sprzątanie sal i operacyjnej po zabiegu operacyjnym rozpoczynamy
od:

A.  odsunięcia od ścian sprzętów ruchomych,
B.  dezynfekcji ścian i innych powierzchni pionowych,
C.  mycia dezynfekcyjnego stołu operacyjnego,
D.  usunięcia z sali odpadów i brudnej bielizny.

Zadanie 128.
Jaki jest główny cel izolacji zakaźnie chorych w szpitalu?

A.  ograniczenie kontaktu pacjenta z innymi pacjentami,
B . zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń w warunkach

szpitalnych  poprzez  odizolowanie  źródła  infekcji  i
przerwanie dróg przenoszenia zakażenia,

C.  zapewnienie pacjentowi komfortu pobytu w szpitalu,
D . odosobnienie  pacjenta  w  celu  obserwacji  rozwoju

choroby.

Zadanie 129.
Do ziarenkowców gram-dodatnich należą:

A.  Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae,
B.  Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,
C.  Acinetobacter baumannii, Haemophilus influenzae,
D.  Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae.

Zadanie 130.
Wskaż błędną odpowiedź dotyczącą owsika ludzkiego:

A.  pasożytuje w jelicie grubym człowieka,
B.  pasożytuje w jelicie cienkim człowieka,
C.  jedynym żywicielem tego nicienia jest człowiek,
D . człowiek  zaraża  się  spożywając  zanieczyszczony  jajami

pasożyta pokarm.



Zadanie 131.
D o  zakażenia  otrzewnej  związanego  z  leczeniem  dializą
otrzewnową, przy założonym na stałe cewniku dializacyjnym, może
dojść:

A.  przez światło cewnika,
B.  poprzez ujście zewnętrzne,
C.  przez tunel cewnika,
D.  wszystkimi wymienionymi drogami.

Zadanie 132.
W  procesie  dochodzenia  do  praktyki  opartej  na  rzetelnych
dowodach naukowych można wyodrębnić kilka etapów. Pierwszy etap
to :

A . szacowanie  potrzeby  zmian  w  praktyce,  kształtowanie
nawyku poddawania jej w wątpliwość,

B . synteza  dowodów  naukowych,  polegająca  na  dotarciu  do
sprawdzonej  wiedzy  naukowej,  je j  umiejętna  analiza,
synteza i ocena,

C . plan  zmian  praktyki,  opracowany  na  podstawie
najmocniejszych i najbardziej obiektywnych argumentów,

D . wdrożenie  i  ocena  skutków  wprowadzonych  zmian  w
praktyce.

Zadanie 133.
D o podejmowania działań obejmujących opracowanie, wdrożenie i
nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i  chorobom
zakaźnym związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym
dekontaminacji obowiązani są:

A.  członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
B.  członkowie komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
C.  kierownicy laboratoriów mikrobiologicznych,
D.  kierownicy podmiotów leczniczych.

Zadanie 134.
Monitorowanie,  to  ciągłe  zbieranie  i  analiza  danych
epidemiologicznych o:

A.  określonej chorobie,
B.  grupie chorób,
C . wszystkich  zdarzeniach  zdrowotnych  mających  znaczenie

dla występowania i szerzenia się chorób w populacji,
D . wszystkich wyżej wymienionych przypadkach w celu oceny

sytuacji epidemiologicznej.



Zadanie 135.
Namnażaniu pałeczek Legionella pneumophila sprzyja:

A.  właściwa konserwacja urządzeń do klimatyzacji wodnej,
B.  opróżnianie używanych klimatyzatorów wodnych,
C . regularne  usuwanie  osadu  i  kamienia  z  kranów,

pryszniców,
D . stosowanie wody wodociągowej w urządzeniach do terapii

oddechowej.
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Zadanie 1.
Zaraźliwość jest:

A . t o  zdolność  zarazka  do  inwazji  i  wytwarzania  odczynu
infekcyjnego u osoby wrażliwej,

B . jest  miarą  ciężkości  choroby  i  może  być  znacznie
zróżnicowana,

C . jest  dawką  czynnika  zakaźnego  potrzebną  do  wywołania
zakażenia,

D . t o  i lość  czynnika  zakaźnego  potrzebna  do  przeniesienia
zakażenia.

Zadanie 2.
U  osoby  zakażonej  wirus  odry  znajduje  s ię  w  wydzielinie  jamy
nosowo - gardłowej i w łzach:

A.  na 4-5 dni przed wystąpieniem gorączki i kaszlu,
B.  na 1-3 dni przed wystąpieniem gorączki i kaszlu,
C.  w momencie wystąpienia gorączki i kaszlu,
D.  w 1 dobie po wystąpieniu gorączki i kaszlu.

Zadanie 3.
Czynnikiem  ryzyka  zakażeń  miejsca  operowanego  jest  czas
operacji, który powinien być mierzony od:

A . przywiezienia  pacjenta  na  salę  operacyjną  do  momentu
wywiezienia pacjenta po zabiegu z tej sali,

B . położenia  pacjenta  na  stole  operacyjnym  do  przełożenia
na wózek po zabiegu,

C.  momentu znieczulenia do momentu wybudzenia,
D.  nacięcia skóry do jej pełnego zamknięcia.

Zadanie 4.
Dokumentację  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń  i  chorób  zakaźnych  prowadzoną  w  postaci  pisemnej  lub
elektronicznej  uważa  się  za  zabezpieczoną  przed  uszkodzeniem,
jeżeli są spełnione warunki:

A . zapewniona  jest  dostępność  wyłącznie  dla  osób
uprawnionych,

B . jest  chroniona przed  przypadkowym lub  nieuprawnionym
zniszczeniem,

C . s ą  zastosowane  metody  i  środki  ochrony  dokumentacji,
których  skuteczność  w  czasie  ich  zastosowania  jest
powszechnie uznawana,

D.  łącznie wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 5.
Najlepiej rozwinięty układ immunologiczny u człowieka ma układ:

A.  oddechowy,
B.  pokarmowy,
C.  moczowy,
D.  płciowy.

Zadanie 6.
Wskaż,  jakie  drobnoustroje  odpowiedzialne  są  za  zakażenia  u
pacjentów w oddziale intensywnej terapii:

A .  drobnoustroje pochodzące ze środowiska szpitalnego,
B.  własna flora pacjenta,
C.  drobnoustroje pochodzące od innych pacjentów,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 7.
Makroekonomiczna analiza kosztów zakażeń szpitalnych uwzględnia
koszty:

A.  tylko pacjenta,
B.  tylko świadczeniodawcy (szpitala),
C.  płatnika (NFZ),
D.  z perspektywy całego społeczeństwa.

Zadanie 8.
Leczenie  zatrucia  toksyną  botulinową  polega  na  postępowaniu
objawowym i bardzo wczesnym podaniu:

A.  streptomycyny,
B.  wancomycyny,
C.  antytoksyny końskiej,
D.  penicyliny i klindamycyny.

Zadanie 9.
Które  z  określeń  najlepiej  charakteryzuje  enterokrwotoczne
serotypy Escherichia coli - EHEC?

A.  wywołują objawy podobne do czerwonki bakteryjnej,
B.  są odpowiedzialne za biegunki podróżnych,
C . produkują  toksynę  podobną  do  toksyny  Shigella,  są

przyczyną  krwawych  biegunek,  krwotocznego  zapalenia
jel ita  grubego  oraz  zespołu  hemolityczno  -
mocznicowego,

D . s ą  przyczyną  biegunek  związanych  z  nieokreślonymi
czynnikami przylegania i agregacji.



Zadanie 10.
D o  najważniejszych  czynników  ryzyka  zakażenia  laseczką
beztlenową Clostridium difficile należą:

A.  spożywanie drobiu, jaj nieznanego pochodzenia,
B . spożywanie  mleka  lub  produktów  mlecznych,  ciast

nieznanego pochodzenia,
C.  spożywanie przeterminowanych konserw,
D . zaawansowany  wiek  chorego,  antybiotykoterapia,

hospitalizacja.

Zadanie 11.
Clostridium perfringens należące do laseczek będących przyczyną
infekcji  przyrannych,  w  tym  zgorzeli  gazowej  oraz  zatruć
pokarmowych,  występuje  w  środowisku  (gleba,  woda,  ścieki),  a le
może także kolonizować:

A.  drogi płciowe,
B.  przewód pokarmowy,
C.  układ nerwowy,
D.  zarówno przewód pokarmowy jak i drogi płciowe.

Zadanie 12.
Najważniejszym czynnikiem w efektywnym nadzorze nad zakażeniami
jest:

A . codzienny  kontakt  członków  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych z personelem oddziałów,

B . organizowanie  zebrań  komitetu  kontroli  zakażeń
szpitalnych raz na kwartał,

C . organizowanie  zebrań  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych jeden raz w tygodniu,

D . raportowanie  zarejestrowanych  zakażeń  i  patogenów
alarmowych.

Zadanie 13.
W  ciężkich,  zagrażających  życiu  infekcjach  najważniejsze  w
otrzymaniu wyniku badania mikrobiologicznego jest:

A .  szybkość otrzymania wyniku,
B.  wykonanie badania kilkoma metodami,
C.  potwierdzenie wyniku dodatkowo w innym laboratorium,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 14.
„ 5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania
higieny rąk ułożone w kolejności:

A . przed  kontaktem  z  pacjentem,  przed  czystą  aseptyczną
procedurą,  po  kontakcie  z  płynami  ustrojowymi,  po
kontakcie  z  pacjentem,  przed  kontaktem  z  otoczeniem
pacjenta,

B . przed  kontaktem  z  pacjentem,  przed  czystą  aseptyczną
procedurą,  po  kontakcie  z  płynami  ustrojowymi,  po
kontakcie  z  pacjentem,  po  kontakcie  z  otoczeniem
pacjenta,

C . przed  kontaktem  z  pacjentem,  przed  kontaktem  z
otoczeniem  pacjenta,  przed  wykonaniem  czystej,
aseptycznej  procedury,  po  wykonaniu  czystej,
aseptycznej procedury, po kontakcie z pacjentem,

D . przed  kontaktem  z  pacjentem,  przed  czystą  aseptyczną
procedurą,  po  kontakcie  z  krwią  i  płynami  ustrojowymi,
po kontakcie z pacjentem, po opuszczeniu sali pacjenta.

Zadanie 15.
D o wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu oceny ryzyka
zakażenia  związanego  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych
obowiązani są:

A.  członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
B.  członkowie komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
C.  kierownicy podmiotów leczniczych,
D.  wszystkie wyżej wymienione osoby.

Zadanie 16.
Przy wyborze miejsca założenia cewnika obwodowego brane są pod
uwagę przede wszystkim:

A.  wiek pacjenta i stan układu żylnego,
B.  przewidywany czas utrzymania cewnika w żyle,
C.  odporność żyły na podawane leki i płyny,
D.  występowanie powikłań po wcześniejszych kaniulacjach.

Zadanie 17.
Zabiegi  sanitarne  to  działania  podejmowane  w  celu  zapobiegania
oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych:

A . służące  poprawie  higieny  osobistej,  w  tym  mycie  i
strzyżenie,

B.  służące poprawie higieny pomieszczeń,
C.  służące poprawie higieny odzieży,
D.  wymienione w A, B i C.



Zadanie 18.
Śmiertelność jest to:

A . l iczba zgonów zaistniałych w badanej  populacji  w danym
czasie,

B . l iczba  zgonów  populacji  ogółem  lub  liczba  zgonów  w
podziale, np. wg wieku, płci,

C . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 19.
W  celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez  szkodliwe  czynniki  biologiczne  pracodawca  jest  obowiązany
do stosowania:

A . wszelkich  dostępnych  środków  eliminujących  narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,

B.  tylko środków ochrony zbiorowej,
C.  wyłącznie środków ochrony osobistej,
D.  obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.

Zadanie 20.
Szkarlatyna  jest  chorobą  zakaźną,  której  rezerwuarem  jest
człowiek. Źródłem zarażenia może być:

A.  chory na płonicę człowiek,
B.  zdrowy nosiciel,
C.  chory na błonicę człowiek,
D.  poprawne odpowiedzi A i B.

Zadanie 21.
Choroba Legionistów bez objawów zapalenia płuc to:

A.  Gorączka Pontiac,
B.  Zespół Hoigne,
C.  Choroba Creutzfeldta-Jakoba,
D.  Gorączka Ebola.

Zadanie 22.
Wirus HDV wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu D jest:

A . rotawirusem  odpowiedzialnym  za  zespół  nabytego
upośledzenia odporności,

B . niekompletnym,  "ułomnym"  wirusem  namnażającym  się
jedynie w obecności HBV,

C . pierwszym markerem infekcji wykrywalnym w surowicy po
6-ciu tygodniach po zakażeniu,

D . jedynym wirusem powodującym zakażenie u osób z obniżoną
odpornością immunologiczną.



Zadanie 23.
Nadtlenek wodoru jest używany w metodzie sterylizacji:

A .  parą wodną,
B.  tlenkiem etylenu,
C.  formaldehydem,
D.  plazmą.

Zadanie 24.
Jakie  są  źródła  drobnoustrojów  wywołujących  zapalenie  płuc  u
pacjentów wentylowanych sztucznie?

A.  personel medyczny (ręce),
B . respirator  (nawilżacz,  połączenia  rurowe,  pułapki

wodne),
C.  jama ustna, żołądek (sonda nosowa żołądkowa),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 25.
Szczepionki służące do przeprowadzania obowiązkowych szczepień
ochronnych zakupuje:

A.  osoba poddająca się szczepieniu,
B . kierownik  zakładu  opieki  zdrowotnej  z  budżetu

jednostki,
C . minister właściwy do spraw zdrowia zgodnie z przepisami

o zamówieniach publicznych,
D.  świadczeniodawca ze środków publicznych.

Zadanie 26.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu z  powodu zakażenia  lub  choroby  zakaźnej  są
przekazywane:

A . państwowemu  powiatowemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta opisanego
w zgłoszeniu,

B . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  wojewódzkiemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu  dla  miejsca  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby
zakaźnej,

C . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  granicznemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu  dla  miejsca  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby
zakaźnej,

D . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu  wojewódzkiemu  inspektorowi  sanitarnemu
właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta opisanego
w zgłoszeniu.



Zadanie 27.
Najważniejszym ogólnym czynnikiem predysponującym do rozwoju
zakażenia układu moczowego jest:

A .  zastój moczu,
B.  częste oddawanie moczu,
C.  zaparcia,
D.  krwawienia z dróg rodnych.

Zadanie 28.
Zakażenie  Helicobacter  pylori  odgrywa  istotną  rolę  w
patogenezie:

A .  wrzodów żołądka i dwunastnicy,
B.  guzów nerek,
C.  zakażeń górnych dróg oddechowych,
D.  owrzodzeń podudzi.

Zadanie 29.
Najistotniejszą funkcją klimatyzacji w szpitalu jest:

A .  ogrzewanie powietrza i usuwanie zapachów,
B.  ochładzanie i osuszanie powietrza,
C.  nawilżanie i usuwanie kurzu z powietrza,
D . oczyszczanie  powietrza  z  zanieczyszczeń

mikrobiologicznych.

Zadanie 30.
Transmisja wirusa Ebola następuje przez:

A . bezpośredni  kontakt  z  krwią,  wydalinami  i  wydzielinami
osoby zakażonej,

B . zachlapanie  oraz  aerozolizację  wydzielinami  osoby
zakażonej,

C.  bezpośredni kontakt ze zwłokami osoby zakażonej,
D.  drogi zakażenia opisane w punktach A, B, C.

Zadanie 31.
Przyczynami oporu wobec zmian jest:

A .  duża pewność siebie,
B.  niepewność i obawy przed poniesieniem osobistej straty,
C.  precyzyjnie określony cel działania,
D.  posiadanie doświadczenia zawodowego.



Zadanie 32.
Częstość występowania sepsy odcewnikowej przy założonym cewniku
centralnym rośnie proporcjonalnie do:

A.  ciężkości choroby pacjenta,
B.  rodzaju cewnika, z którego wykonana jest kaniula,
C.  liczby portów/kanałów cewnika,
D.  wymiany kadry pielęgniarskiej.

Zadanie 33.
D o  zakażeń  przenoszonych  drogą  powietrzno  -  pyłową  należy
między innymi:

A.  gruźlica,
B.  krztusiec,
C.  paciorkowcowe zapalenia gardła,
D.  meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Zadanie 34.
Profilaktyka zakażeń związana z przetaczaniem krwi i  preparatów
krwiopochodnych jest oparta o:

A.  stosowanie sterylnego sprzętu jednorazowego użytku,
B.  kontrolę dawców,
C.  profilaktyczne podawanie antybiotyków biorcom krwi,
D.  wymienione procedury w pkt. A i B.

Zadanie 35.
Lekarskim  badaniem  kwalifikacyjnym  w  celu  wykluczenia
przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego poprzedzone
jest wykonanie szczepienia:

A.  tylko obowiązkowego,
B.  tylko zalecanego,
C . obowiązkowego,  a  tylko  w  niektórych  przypadkach

zalecanego,
D.  zarówno obowiązkowego jak i zalecanego.

Zadanie 36.
Sytuacja  prawna  wprowadzona  na  danym  obszarze  w  związku  z
ryzykiem  wystąpienia  epidemii  w  celu  podjęcia  określonych  w
ustawie działań zapobiegawczych, to:

A .  stan epidemii,
B.  stan zagrożenia epidemicznego,
C.  nadzór epidemiologiczny,
D.  nadzór sanitarny.



Zadanie 37.
W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  podczas  kontroli
wewnętrznej  w  obszarze  realizacji  działań  zapobiegających
szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych,  powtórną  kontrolę
przeprowadza się nie później niż w terminie:

A.  1 miesiąca od daty przekazania raportu,
B.  3 miesięcy od dnia przekazania raportu,
C.  1 miesiąca od daty przeprowadzenia kontroli,
D.  6 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli.

Zadanie 38.
W rozpoznaniu czynnego zakażenia CMV zasadnicze znaczenie mają:

A.  badania serologiczne jedynie przeciwciał klasy IgG,
B.  badania serologiczne przeciwciał klasy IgM, IgG,
C.  hodowla wirusa,
D.  odczyn Paula- Bunnela-Dawidsona.

Zadanie 39.
D o  zakażenia  otrzewnej  związanego  z  leczeniem  dializą
otrzewnową, przy założonym na stałe cewniku dializacyjnym, może
dojść:

A.  przez światło cewnika,
B.  poprzez ujście zewnętrzne,
C.  przez tunel cewnika,
D.  wszystkimi wymienionymi drogami.

Zadanie 40.
U  pacjenta  z  obniżoną  odpornością  i  z  objawami  rozsianego
półpaśca należy zastosować typ izolacji:

A .  powietrzno-kropelkowej,
B.  kontaktowej,
C.  powietrzno-pyłowej i kontaktowej,
D.  wyłącznie standardowej.

Zadanie 41.
Najważniejszą bezpośrednią przyczyną amputacji kończyn dolnych
u chorych z cukrzycą jest:

A .  występowanie chorób współistniejących,
B.  infekcja,
C.  stan psychofizyczny chorego,
D.  występowanie przyczyn określonych w A, B i C.



Zadanie 42.
Dokumentacja  z  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest prowadzona w układzie:

A .  alfabetycznym,
B.  terytorialnym,
C.  chronologicznym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 43.
D o  zakażeń  pałeczkami  Legionella  pneumophila  w  warunkach
szpitalnych dochodzi:

A .  drogą oddechową,
B.  drogą pokarmową,
C.  drogą naruszenia ciągłości tkanek,
D.  przez bezpośredni kontakt.

Zadanie 44.
Laseczki Clostridium difficile bytują w:

A.  glebie,
B.  przewodzie pokarmowym zwierząt,
C.  przewodzie pokarmowym człowieka,
D.  wszystkich wyżej wymienionych miejscach.

Zadanie 45.
Noworodek,  który  po  porodzie  w  szpitalu  zostaje  oddzielony  od
matki, ulega kolonizacji florą:

A.  matki,
B.  szpitalną,
C.  członków rodziny uczestniczących w porodzie,
D.  swoją własną nabytą w łonie matki.

Zadanie 46.
Chorobotwórcze  szczepy  Salmonella  powodują  następujące
zakażenia:

A.  salmonelozy,
B.  dur brzuszny,
C.  bakteriemię i posocznicę,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 47.
W  procesie  dochodzenia  do  praktyki  opartej  na  rzetelnych
dowodach naukowych można wyodrębnić kilka etapów. Pierwszy etap
to :

A . szacowanie  potrzeby  zmian  w  praktyce,  kształtowanie
nawyku poddawania jej w wątpliwość,

B . synteza  dowodów  naukowych,  polegająca  na  dotarciu  do
sprawdzonej  wiedzy  naukowej,  je j  umiejętna  analiza,
synteza i ocena,

C . plan  zmian  praktyki,  opracowany  na  podstawie
najmocniejszych i najbardziej obiektywnych argumentów,

D . wdrożenie  i  ocena  skutków  wprowadzonych  zmian  w
praktyce.

Zadanie 48.
Pierwotne zapalenie otrzewnej:

A . rozwija  s ię  po  niepowodzeniu  terapii,  zarówno
chirurgicznej, jak i antybiotykoterapii,

B . rozwija  s ię  w  wyniku  masowego  przedostawania  się
drobnoustrojów  z  jel ita  lub  dróg  moczowo-płciowych  do
jamy otrzewnej,

C . rozwija  s ię  w  sposób  podstępny  i  trudny  do  uchwycenia,
bez wyraźnego źródła zakażenia,

D . spowodowane jest  drobnoustrojami o  potencjalnie niskiej
zjadliwości,  a  potencjalnie  znacznej  lekooporności,  w
wyniku wcześniejszego leczenia.

Zadanie 49.
Źródłem zakażenia wirusem EBV (Epstein Barr virus) jest:

A .  krew i ślina,
B.  płyn mózgowo-rdzeniowy,
C.  kał i mocz,
D.  pot i łzy.

Zadanie 50.
Opracowanie planów i kierunków sytemu zapobiegania i zwalczania
zakażeń szpitalnych należy do zadań:

A.  członków komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
B.  członków komitetu terapeutycznego,
C.  członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D.  kierowników podmiotów leczniczych.



Zadanie 51.
Z e  względu  na  możliwość  wystąpienia  zapalenia  wsierdzia  u
pacjentów  po  wszczepieniu  protez  zastawkowych  serca,  należy
bardzo szybko rozpoznawać i właściwie leczyć między innymi:

A.  zapalenie zatok obocznych nosa,
B.  ropne zakażenia skóry,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 52.
Monitorowanie  oddziału  po  wygaszeniu  ogniska  epidemicznego
polega na:

A.  wykonywaniu okresowych badań środowiskowych,
B . analizie  zakażeń  w  oddziale  za  miesiąc  poprzedzający

wystąpienie ogniska,
C.  wykonywaniu okresowych badań u personelu,
D . kontroli  aktualnej  sytuacji  w  oddziale  ze  zwróceniem

uwagi na zalecone zasady postępowania.

Zadanie 53.
Kierownik  podmiotu  leczniczego  jest  zobowiązany  do  przekazania
raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemicznego właściwemu
państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie:

A . 1 5  dni  od  daty  jego  sporządzenia  i  zakończenia
wygaszenia ogniska epidemicznego,

B . 1 5  dni  od  daty  rozpoczęcia  wygaszenia  ogniska
epidemicznego,

C . 3 0  dni  od  daty  rozpoczęcia  wygaszenia  ogniska
epidemicznego,

D . 3 0  dni  od  daty  zakończenia  wygaszenia  ogniska
epidemicznego.

Zadanie 54.
W  szpitalu  główne  kierunki  monitorowania  bieżącej  sytuacji
epidemiologicznej obejmują wskaźniki:

A .  epidemiologiczne,
B.  kliniczne,
C.  laboratoryjne,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 55.
Profilaktyka infekcji HCV w warunkach szpitalnych polega na:

A.  badaniu dawców krwi na obecność przeciwciał anty HCV,
B . stosowaniu  sprzętu  jednorazowego  użytku  we  wszystkich

możliwych sytuacjach,
C . stosowaniu  do  dezynfekcji  sprzętu  wielorazowego  użytku

preparatów o pełnym spektrum działania bójczego,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 56.
Podanie  antybiotyku  i/lub  chemioterapeutyku  w  sposób
umożliwiający  eradykację  drobnoustrojów  odpowiedzialnych  za
zakażenie  w  ognisku  infekcji,  z  uwzględnieniem  właściwości
farmakodynamiki  i  farmakokinetyki  leku  u  danego  pacjenta,
dokonując wyboru w oparciu o wynik badania mikrobiologicznego
to antybiotykoterapia:

A.  empiryczna,
B.  celowana,
C.  okołozabiegowa,
D.  profilaktyczna.

Zadanie 57.
W  przypadku  pacjenta  z  ostrą  biegunką  o  etiologii  zakaźnej,
który  nie  kontroluje  oddawania  stolca,  należy  zastosować
izolację:

A .  standardową,
B.  powietrzno-kropelkową,
C.  kontaktową,
D.  ochronną.

Zadanie 58.
Do zakażenia rotawirusem dochodzi głównie drogą:

A.  powietrzno-pyłową,
B.  fekalno-oralną,
C.  powietrzno-kropelkową,
D.  krwi.

Zadanie 59.
Główne  elementy  zagrożenia  epidemiologicznego  w  oddziałach
intensywnej terapii wynikają z następujących przyczyn:

A.  pierwotnie ciężkiego stanu hospitalizowanych pacjentów,
B . stosowanych sposobów leczenia i monitorowania chorych,

a w szczególności wentylacji mechanicznej,
C.  szczególnych cech oddziałowej flory bakteryjnej,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 60.
Zakażenie miejsca operowanego obejmujące narządy i jamy ciała -
w przypadku, gdy nie wprowadzono implantu rozwija s ię w okresie
do:

A.  30 dni od operacji,
B.  60 dni od operacji,
C.  6 miesięcy od operacji,
D.  12 miesięcy od operacji.

Zadanie 61.
Dane  gromadzone  w  rejestrze  zakażeń  szpitalnych  i  czynników
alarmowych muszą być przechowywane przez okres:

A.  nie krótszy niż 10 lat,
B.  nie krótszy niż 15 lat,
C.  nie krótszy niż 20 lat,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 62.
Drobnoustroje  mogą  przedostawać  się  na  powierzchnię  cewnika
naczyniowego w następujących sytuacjach:

A . w  kontakcie  cewnika  z  f lorą  skórną  pacjenta,  obecną  w
miejscu wkłucia cewnika,

B . drogą  hematogenną  poprzez  osiadanie  na  powierzchni
cewnika drobnoustrojów obecnych w łożysku naczyniowym,

C.  w czasie obsługi linii infuzyjnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 63.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  wystąpienia
niepożądanego  odczynu  poszczepiennego  do  państwowego
powiatowego  inspektora  sanitarnego  właściwego  dla  miejsca
powzięcia podejrzenia jego wystąpienia dokonuje:

A.  pielęgniarka lub położna epidemiologiczna,
B.  przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . lekarz  lub  felczer,  który  podejrzewa  lub  rozpoznaje

niepożądany odczyn poszczepienny,
D.  kierownik zakładu opieki zdrowotnej.



Zadanie 64.
W  przypadku  zastosowania  obowiązkowej  hospitalizacji,  izolacji
lub  kwarantanny,  obowiązek  powiadomienia  rodziny  lub  osoby
wskazanej  przez  osobę  poddaną  obowiązkowej  hospitalizacji,
izolacji  lub  kwarantannie  o  zastosowaniu  tego  środka  spoczywa
na:

A . kierowniku  jednostki,  w  której  wykonywana  jest
obowiązkowa hospitalizacja, izolacja lub kwarantanna,

B . pielęgniarce  epidemiologicznej  zatrudnionej  w
zakładzie,  w  którym  zastosowano  wymienione  środki
zaradcze,

C.  kierowniku zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D . przedstawicielu  służby,  który  dopomógł  w  wykonaniu

obowiązku  hospitalizacji,  izolacji  lub  kwarantanny
osoby (np. policja).

Zadanie 65.
Wirus  varicella-zoster  znajduje  s ię  u  osób  chorych  na  ospę
wietrzną w:

A.  wydzielinie nosa,
B.  wydzielinie gardła,
C.  zawartości wykwitów pęcherzykowych,
D.  prawidłowa odpowiedź A, B i C.

Zadanie 66.
D o  zakażenia  wirusem  ospy  wietrznej  (wrota  zakażenia  varicella
- zoster) dochodzi najczęściej poprzez:

A.  drogę pokarmową,
B.  układ oddechowy,
C.  kontakt płciowy,
D.  naruszenie ciągłości tkanek.

Zadanie 67.
Pierwszym  i  najważniejszym  etapem  dekontaminacji  wyrobów
medycznych jest:

A .  mycie,
B.  dezynfekcja manualna,
C.  dezynfekcja maszynowa,
D.  sterylizacja.



Zadanie 68.
Nadzór polegający na dokonaniu wyboru poszczególnych jednostek
(szpitali,  poradni),  gdzie  dokonywana  jest  rejestracja
przypadków w sposób możliwie kompletny, to definicja:

A.  nadzoru epidemiologicznego biernego,
B.  nadzoru epidemiologicznego czynnego,
C.  nadzoru epidemiologicznego wybiórczego,
D.  specjalnego systemu nadzoru.

Zadanie 69.
Swoista profilaktyka czynna polega na podaniu:

A.  osocza ozdrowieńców,
B . szczepionek  zawierających  określone  antygeny

drobnoustrojów,
C.  antybiotyku,
D.  preparatów zawierających aminokwasy.

Zadanie 70.
N a możliwość wystąpienia zakażenia podczas ekspozycji zawodowej
pielęgniarki, położnej wpływa/ją:

A.  rodzaj ekspozycji,
B.  głębokość rany,
C.  poziom wiremii u osoby będącej źródłem ekspozycji,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 71.
Parametr krytyczny, to:

A . parametr  istotny  dla  procesu  sterylizacji,  który  wymaga
monitorowania,

B . parametr  istotny  dla  procesu  sterylizacji,  który  wymaga
okresowego kontrolowania,

C . parametr  nieistotny  dla  procesu  sterylizacji,  który  nie
wymaga monitorowania,

D . parametr  nieistotny  dla  procesu  sterylizacji,  jednak
wymaga stałego kontrolowania.

Zadanie 72.
W diagnostyce zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stosowane są
badania:

A.  ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  posiew płynu mózgowo-rdzeniowego,
C.  posiew krwi,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 73.
Rozsiew  patogenów  z  rany  oparzeniowej  ( z  ogniska  pierwotnego)
zależny jest od:

A.  głębokości i rozległości rany,
B.  czynnika infekcyjnego,
C.  ładunku patogenu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 74.
Z wtórnym zakażeniem krwi mamy do czynienia, jeżeli:

A . występuje  zakażenie  uogólnione  związane  z  cewnikiem
naczyniowym,

B . występuje  zakażenie  miejscowe  związane  z  cewnikiem
naczyniowym,

C . źródłem  zakażenia  krwi  jest  drobnoustrój  pochodzący  z
innego miejsca zakażenia występującego w ustroju,

D.  jeżeli nie znaleziono źródła zakażenia.

Zadanie 75.
Termin dezynsekcja oznacza:

A . zwalczanie  szkodliwych  owadów  i  innych  stawonogów
środkami chemicznymi, fizycznymi lub biologicznymi,

B . zwalczanie  środkami  chemicznymi,  fizycznymi  lub
biologicznymi szkodliwych gryzoni,

C . wniknięcie  i  namnażanie  s ię  biologicznego  czynnika
chorobotwórczego w organizmach żywych,

D . reakcje  zachodzące  pomiędzy  antygenem,  a
przeciwciałami.

Zadanie 76.
Osoba  zakażona  HIV  lub  chora  na  AIDS  może  zastrzec  dane
umożliwiające  je j  identyfikację.  W  takim  przypadku  zgłoszenie
lub rejestr zawierają:

A . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

B . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  PESEL,  płeć,
nazwę  powiatu  właściwego  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

C . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  wiek,  płeć,
adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne  zakażenia  lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,

D . inicjały  imienia  i  nazwiska  lub  hasło,  datę  urodzenia,
płeć,  adres  zamieszkania,  rozpoznanie  kliniczne
zakażenia lub choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia.



Zadanie 77.
Wirus zapalenia wątroby typu C jest wirusem:

A.  DNA należącym do rodziny Picornaviridae,
B.  DNA należącym do rodziny Hepadnaviridae,
C.  RNA należącym do rodziny Flaviviridae,
D.  RNA należącym do rodziny Picornaviridae.

Zadanie 78.
Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w
celu  zapobieżenia  szerzeniu  się  chorób  szczególnie
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

A .  izolacja,
B.  kohortacja,
C.  kwarantanna,
D.  nadzór epidemiologiczny.

Zadanie 79.
D o  materiałów  potencjalnie  zakaźnych  w  przypadku  ekspozycji
zawodowej NIE zaliczamy:

A.  płynu owodniowego,
B.  potu,
C.  płynu otrzewnowego,
D.  płynu mózgowo-rdzeniowego.

Zadanie 80.
Dnia  27  września  2004  roku  w  Sztokholmie  zostało  powołane  do
życia  Europejskie  Centrum  Kontroli  i  Prewencji  Chorób.
Uzgodniono akronim nazwy nowej instytucji - obecnie jest to:

A .  EEA,
B.  ECDC,
C.  EFSA,
D.  EMCDDA.

Zadanie 81.
Zasadniczym  elementem  każdego  standardu,  w  tym  standardu
higienicznego  są  kryteria,  czyli  mierniki,  które  stanowią
podstawę jego oceny. Są to kryteria:

A.  struktury i wyniku,
B.  struktury, procesu i wyniku,
C.  procesu, wyniku i wartościowania,
D.  struktury, rezultatu i doskonałości.



Zadanie 82.
Grzybice przewodu pokarmowego najczęściej są wywoływane przez
grzyby z rodzaju:

A.  Aspergillus,
B.  Candida,
C.  Cryptococcus,
D.  Pneumocystis.

Zadanie 83.
Opracowanie  i  aktualizacja  standardów  farmakoprofilaktyki  i
farmakoterapii  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  w  szpitalu  należy  do
zadań:

A.  członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
B.  członków komitetu terapeutycznego,
C.  kierowników podmiotów leczniczych,
D.  członków komitetu kontroli zakażeń szpitalnych.

Zadanie 84.
Największe  ryzyko  występowania i  namnażania  bakterii  z  rodzaju
Legionella  w  instalacjach  wodociągowych  związane  jest  z
instalacjami wody:

A.  zimnej chlorowanej,
B.  ciepłej,
C.  zimnej,
D.  zimnej ozonowanej.

Zadanie 85.
Drożdżaki  Candida  parapsilosis  są  odpowiedzialne  głównie  za
zakażenia:

A.  narządowe,
B.  cewników naczyniowych,
C.  układowe,
D.  płuc.

Zadanie 86.
Zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi higieny rąk czas trwania
procedury mycia rąk przy użyciu wody i mydła powinien wynosić:

A .  15 sekund,
B.  20-30 sekund,
C.  40-60 sekund,
D.  90 sekund.



Zadanie 87.
Systematyczne zbieranie i analiza danych na temat zakażeń, a na
ich podstawie wydawanie odpowiednich zaleceń i informacji przez
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych to:

A.  obserwacja,
B.  raportowanie danych dyrektorowi,
C.  gromadzenie danych,
D.  nadzór nad zakażeniami.

Zadanie 88.
Z a  chorobotwórczość  gronkowców  koagulazo  -  ujemnych  (CNS)
odpowiedzialna jest przede wszystkim zdolność:

A.  do wytwarzania toksyn,
B.  do przetrwania w środowisku,
C.  do niszczenia komórek fagocytów,
D . wytwarzania zewnątrzkomórkowego śluzu uczestniczącego w

tworzeniu biofilmu na powierzchni tworzyw.

Zadanie 89.
HBV może przetrwać na przedmiotach, meblach i w pomieszczeniach
zabrudzonych krwią i płynami ustrojowymi i nadal może stanowić
źródło zakażenia przez:

A.  kilka minut,
B.  kilka godzin,
C.  co najmniej 1 tydzień,
D.  nieokreślony czas.

Zadanie 90.
Wystąpienie wstrząsu toksycznego jest efektem działania:

A.  koagulazy,
B.  hialuronidazy,
C.  TSST,
D.  eksfoliatyny.

Zadanie 91.
Badanie przesiewowe to badanie epidemiologiczne:

A . w którym pomiary narażenia są dokonywane po wystąpieniu
zachorowań,

B . przeprowadzone w krótkim okresie czasowym pozwalającym
n a  określenie  w  populacji  proporcji  osób  posiadających
cechę będącą przedmiotem badania,

C . osób  bezobjawowych  w  celu  sklasyfikowania  ich  jako
zagrożonych  lub  niezagrożonych  wystąpieniem  choroby,
która jest przedmiotem tego badania,

D . w  którym  dokonywany  jest  opis  lub  analiza  cech  lub
zdarzeń  w  populacji  bez  ingerencji  badacza  w  przedmiot
badania.



Zadanie 92.
Zakażenie oportunistyczne to zakażenie:

A . dwóch lub większej l iczby pacjentów tym samym szczepem
drobnoustroju w wyniku przeniesienia z jednego pacjenta
na drugiego,

B . przenoszone  z  ogniska  pierwotnego  do  innych  tkanek  i
narządów drogą krwi,

C . drobnoustrojami, które w warunkach zdrowia nie powodują
choroby, są chorobotwórcze tylko dla osób z niedoborami
odporności,

D . które  ma  miejsce  podczas  trwania  porodu  lub  po
porodzie.

Zadanie 93.
Naturalnym rezerwuarem meningokoków jest:

A .  człowiek,
B.  kleszcz,
C.  chore zwierze,
D.  środowisko chorego.

Zadanie 94.
Aeracja  (degazacja)  wymagana  jest  w  Polsce  po  prawidłowo
przeprowadzonym procesie sterylizacji:

A .  formaldehydem,
B.  tlenkiem etylenu,
C.  plazmą,
D.  parą wodną.

Zadanie 95.
Człowiek zaraża się Toxoplasma gondii:

A . drogą pokarmową spożywając surowe lub półsurowe mięso
zawierające cysty pierwotniaka,

B . w wyniku transfuzji krwi lub preparatów krwiopochodnych
oraz transplantacji narządów,

C . drogą  przezłożyskową  w  okresie  parazytemii  u  matki,
kiedy  tachyzoity  przenikają  przez  łożysko  do  tkanek
płodu,

D.  wszystkimi wymienionymi wyżej drogami.



Zadanie 96.
Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z chorym na zespół
ostrej  niewydolności  oddechowej  SARS  podlegają  obowiązkowej
kwarantannie przez okres nie dłuższy niż:

A .  5 dni,
B.  7 dni,
C.  10 dni,
D.  21 dni.

Zadanie 97.
Zakażenia pierwotne wirusem cytomegalii następują drogą:

A.  układu oddechowego lub drogą płciową,
B.  pokarmową przez brudne ręce,
C.  układu krwionośnego,
D.  układu moczowego.

Zadanie 98.
W  celu  wykrycia  zapalenia  cewki  moczowej  o  etiologii  Chlamydia
trachomatis u pacjentki, najlepiej wykonać:

A.  badanie ogólne moczu,
B.  bakteriologiczne badanie moczu,
C . badanie  wydzieliny  z  szyjki  macicy  oraz  tylnego

sklepienia pochwy,
D . badanie  materiału  pobranego  w  wyniku  biopsji  z  szyjki

macicy.

Zadanie 99.
Listeria monocytogenes wykazuje tropizm do:

A.  komórek płodu, łożyska i ośrodkowego układu nerwowego,
B.  komórek układu naczyniowego,
C.  komórek układu moczowego,
D.  komórek układu pokarmowego.

Zadanie 100.
Sprzątanie sal i operacyjnej po zabiegu operacyjnym rozpoczynamy
od:

A.  odsunięcia od ścian sprzętów ruchomych,
B.  dezynfekcji ścian i innych powierzchni pionowych,
C.  mycia dezynfekcyjnego stołu operacyjnego,
D.  usunięcia z sali odpadów i brudnej bielizny.



Zadanie 101.
W stosunku do pacjenta z czynną gruźlicą płuc należy zastosować
izolację:

A .  ochronną,
B.  powietrzno - kropelkową,
C.  powietrzno - pyłową,
D.  standardową.

Zadanie 102.
Podczas  przewożenia  pacjenta,  u  którego  założono  cewnik  do
pęcherza moczowego, worek do zbiórki moczu należy:

A . położyć  na  wózku,  na  którym  pacjent  jest
transportowany,

B.  położyć na brzuchu transportowanego chorego,
C.  zawiesić na statywie powyżej poziomu pacjenta,
D.  zawiesić na wieszaku poniżej poziomu pacjenta.

Zadanie 103.
Zgodnie  z  Klasyfikacją  szkodliwych  czynników  biologicznych  dla
zdrowia w środowisku pracy, Mycobacterium tuberculosis znajduje
się w grupie zagrożenia:

A.  1 ,
B.  2 ,
C.  3 ,
D.  4 .

Zadanie 104.
Warunki bezpiecznej terapii infuzyjnej to:

A .  zwalidowane warunki przygotowywania leków,
B . użycie  bezpiecznego  sprzętu  i  ograniczenie  interwencji

personelu w układ infuzyjny,
C . użycie  bezpiecznego  sprzętu  i  częsta  interwencja

personelu w układ infuzyjny,
D.  odpowiedzi zawarte w A i B.



Zadanie 105.
Pielęgniarki  i  położne  są  narażone  na  działanie  czynników
biologicznych,  ze  względu  na  stały,  bezpośredni  kontakt  z
chorym  pacjentem.  Czynniki  biologiczne,  należące  do  grupy
trzeciej, oznaczają takie czynniki:

A . które  wywołują  ciężkie  choroby  u  ludzi,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie
czynników  w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo
prawdopodobne;  zazwyczaj  nie  istnieją  w  stosunku  do
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,

B . które  mogą  wywoływać  u  ludzi  ciężkie  choroby,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie  ich
w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

C . które  mogą  wywoływać  choroby  u  ludzi,  mogą  być
niebezpieczne  dla  pracowników,  ale  rozprzestrzenianie
ich  w  populacji  ludzkiej  jest  mało  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

D . przez  które  wywołanie  chorób  u  ludzi  jest  mało
prawdopodobne.

Zadanie 106.
Zakaźność prątków gruźlicy wynika z:

A . trudnego  do  ograniczenia  rozprzestrzeniania  się
bakterii drogą powietrzną,

B . długiego  czasu  (nawet  przez  wiele  lat)  pozostawania  w
stanie zdolnym do życia poza organizmem człowieka,

C.  dużej oporności na środki dezynfekcyjne,
D.  przyczyn opisanych w A, B i C.

Zadanie 107.
Szczyt epidemii to:

A . pojedyncze zachorowania występujące w okresie wygasania
epidemii,

B . formalne  uznanie  określonego  terenu  za  teren  objęty
epidemią,

C.  epidemia pochodząca z jednego źródła zakażenia,
D . okres wystąpienia najwyższej  l iczby zachorowań w czasie

epidemii.



Zadanie 108.
W  przypadku,  gdy  doszło  do  kontaktu  materiału  zakaźnego  lub
potencjalnie zakaźnego ze śluzówkami należy niezwłocznie:

A . kilkakrotnie  przepłukać  błony  śluzowe  i  spojówki  wodą
lub 0,9% NaCl,

B . przepłukać  błony  śluzowe  i  spojówki  wodą,  a  następnie
preparatem antyseptycznym,

C . przepłukać  błony  śluzowe  i  spojówki  0,9%  NaCl,  a
następnie preparatem antyseptycznym,

D . przepłukać błony śluzowe i  spojówki  preparatem z  grupy
antyseptyków.

Zadanie 109.
Zgodnie  z  definicją  klas  czystości  pola  operacyjnego,  Klasa  I I I
(skażone) określa:

A . ranę  operacyjną,  w  której  nie  dochodzi  do  styczności  ze
zmianami zapalnymi oraz do otwarcia układu oddechowego,
pokarmowego, płciowego, moczowego,

B . ranę  operacyjną,  w  której  dochodzi  do  otwarcia  układu
oddechowego,  pokarmowego,  płciowego,  moczowego  w
stopniu kontrolowanym, bez nadmiernego skontaminowania
pola operacyjnego,

C . otwarte,  świeże  rany  powypadkowe,  operacje  bez
zachowania  zasad  sterylności  (np.  otwarty  masaż  serca)
lub  ze  znacznym  wyciekiem  treści  z  przewodu
pokarmowego,  oraz  w  przypadku,  gdy  dochodzi  do
styczności z ostrymi, nieropnymi zmianami zapalnymi,

D . stare  rany  pourazowe  z  martwymi  fragmentami  tkanek,
oraz  gdy  dochodzi  do  styczności  z  aktywnym  stanem
zapalnym lub perforacją jelit.

Zadanie 110.
U  chorych  leczonych  w  oddziałach  intensywnej  terapii  najwyższe
jest ryzyko wystąpienia:

A.  szpitalnego zapalenia płuc,
B.  zakażenia miejsca operowanego,
C.  sepsy,
D.  zakażenia skóry i tkanek miękkich.



Zadanie 111.
Wymagania  dla  materiałów  włókienniczych  przeznaczonych  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia  ze  względu  na  spełniane  przez
nie funkcje dotyczą tych samych parametrów:

A . odporności na przenikanie mikroorganizmów na sucho i na
mokro,

B . braku  cząstek  zanieczyszczających  materiał,  które  mogą
być uwolnione w wyniku działania mechanicznego,

C.  odporności na przesiąkanie cieczy,
D.  wymienionych w punktach A, B, i C.

Zadanie 112.
Ryzyko zakażeń drożdżakowatych jest większe u:

A.  wcześniaków,
B . chorych  na  cukrzycę  i  osób  narażonych  na  macerację

naskórka przez wilgoć,
C.  osób leczonych immunosupresyjnie,
D.  wszystkich wymienionych w odpowiedziach A, B i C.

Zadanie 113.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  zakażenia,  choroby
zakaźnej  lub  zgonu  z  powodu  zakażenia  lub  choroby  zakaźnej
przesyła lekarz lub kierownik szpitala:

A . przesyłką  priorytet  w  kopertach  opatrzonych  adresem
zwrotnym nadawcy i symbolem "ZLK",

B . faxem,  z  potwierdzeniem  odbioru  przez  państwowego
inspektora sanitarnego,

C . z a pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci
zaszyfrowanej,  jeżeli  pozwalają  na  to  możliwości
techniczne nadawcy i odbiorcy,

D.  wszystkimi wymienionymi wyżej sposobami.

Zadanie 114.
Bakteria  lub  inny  drobnoustrój  wyhodowany  bezpośrednio  z
materiału  klinicznego  na  podłożu  mikrobiologicznym  jest
określany jako:

A.  izolat,
B.  szczep,
C.  klon,
D.  genom.



Zadanie 115.
Enzymy warunkujące oporność bakterii na antybiotyki B-laktamowe
to :

A.  nukleotydylotransferazy,
B.  B-laktamazy,
C.  acetylotransferazy,
D.  fosfotransferazy.

Zadanie 116.
Do zasad okołozabiegowej profilaktyki antybiotykowej należy:

A.  podanie antybiotyku przed cięciem skórnym,
B.  spektrum odpowiednie do procedury zabiegowej,
C . podanie  śródoperacyjnej  dawki  antybiotyku  przy

operacjach długich,
D.  wszystkie wyżej wymienione zasady.

Zadanie 117.
Drzwi do izolatki muszą być zamknięte w przypadku izolacji:

A .  kontaktowej,
B.  powietrzno-pyłowej,
C.  powietrzno-kropelkowej,
D.  standardowej.

Zadanie 118.
Monitorowanie,  to  ciągłe  zbieranie  i  analiza  danych
epidemiologicznych o:

A.  określonej chorobie,
B.  grupie chorób,
C . wszystkich  zdarzeniach  zdrowotnych  mających  znaczenie

dla występowania i szerzenia się chorób w populacji,
D . wszystkich wyżej wymienionych przypadkach w celu oceny

sytuacji epidemiologicznej.

Zadanie 119.
Większość zakażeń miejsca operowanego to zakażenia:

A.  powierzchowne,
B.  głębokie,
C.  narządów,
D.  jam ciała.



Zadanie 120.
Jaką  czynność  należy  wykonać  u  pacjenta  z  cewnikiem
naczyniowym,  u  którego  nagle  pojawi  s ię  gorączka,  z łe
samopoczucie,  dreszcze  i  spadek  ciśnienia  tętniczego,  gdy
podejrzewamy bakteriemię?

A.  monitorować ciśnienie tętnicze krwi co 6 godzin,
B . usunąć  cewnik,  wykonać  badania  bakteriologiczne  i

włączyć leczenie,
C.  w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
D.  wyłącznie zmienić opatrunek.

Zadanie 121.
Postępowanie  w  przypadku  wystąpienia  ogniska  epidemicznego
wymaga  przestrzegania  zasad  ograniczających  ryzyko
przeniesienia  zakażenia.  Zalecana  metoda  izolacji  pacjenta  z
objawami zakażenia skóry wywołanego przez Staphylococcus aureus
MRSA powinna uwzględniać:

A.  tylko kropelkową drogę przenoszenia zakażenia,
B . przede  wszystkim  kontaktową  drogę  przenoszenia

zakażenia,
C.  tylko powietrzno - pyłową drogę przenoszenia zakażenia,
D . tylko  powietrzno  -  kropelkową  drogę  przenoszenia

zakażenia.

Zadanie 122.
Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z  chorymi na ospę
prawdziwą,  podlegają  obowiązkowej  kwarantannie  lub  nadzorowi
epidemiologicznemu, przez okres NIE dłuższy niż:

A .  10 dni,
B.  5 dni,
C.  21 dni,
D.  2 dni.

Zadanie 123.
Osoby  przebywające  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  są
obowiązane  na  zasadach  określonych w  ustawie  o  zapobieganiu i
zwalczaniu zakażeń i  chorób zakaźnych u ludzi do podawania się
m.in.:

A .  hospitalizacji, leczeniu i izolacji,
B . poekspozycyjnemu  profilaktycznemu  stosowaniu  leków  i

szcepieniom,
C.  badaniom sanitarno-epidemiologicznym,
D.  wszystkim wyżej wymienionym działaniom.



Zadanie 124.
Reakcja  potransfuzyjna  i  anemia  hemolityczna  są  przykładem
nadmiernej  odpowiedzi  immunologicznej  o  dużym  nasileniu  po
powtórnym  podaniu  antygenu.  Są  to  reakcje  nadwrażliwości  o
typie:

A .  nadwrażliwości typu I - anafilaktycznego,
B.  nadwrażliwości typu II - cytotoksycznego,
C.  nadwrażliwości typu III - kompleksów immunologicznych,
D.  nadwrażliwości typu IV - komórkowego.

Zadanie 125.
Terapia empiryczna oparta jest na:

A . analizie  statystycznej  dotyczącej  występowania  w  danym
środowisku  i  zakażeniu  poszczególnych  patogenów  i  ich
lekowrażliwości,

B . danych  z  piśmiennictwa  dotyczących  skuteczności
klinicznej konkretnych antybiotyków,

C.  analizie kosztów antybiotyków w szpitalu,
D.  założeniach ujętych w punktach A i B.

Zadanie 126.
Czynniki  pozakomórkowe  decydujące  o  chorobotwórczości
Streptococcus pyogenes to między innymi:

A.  egzotoksyna A i B,
B.  białko M, które tworzy struktury tworzące fimbrie,
C.  białko F uczestniczące w adhezji do komórek nabłonka,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 127.
D o  gromadzenia  w  szpitalu  informacji  o  zakażeniach  szpitalnych
i  czynnikach  alarmowych  oraz  prowadzenia  rejestru  zakażeń
szpitalnych i czynników alarmowych są obowiązani:

A .  dyrektorzy ds. pielęgniarstwa,
B.  rady nadzorcze szpitali,
C .  radcy prawni szpitali,
D . kierownicy  szpitali  lub  podmiotów  leczniczych,  w  skład

których wchodzi szpital.



Zadanie 128.
Immunosupresja jest:

A . stanem obniżonej aktywności immunologicznej organizmu,
objawiającym  się  osłabieniem  lub  zahamowaniem
odpowiedzi immunologicznej,

B . przykładem  testu  skórnego,  który  objawia  się  w  postaci
twardego, zaczerwienionego obrzęku,

C . stanem,  w  którym  przeciwciała  oraz  limfocyty  atakują
nasze własne tkanki,

D . stanem,  gdy  powstające  autoprzeciwciała  powodują
zaburzenie czynności narządów lub tkanek.

Zadanie 129.
Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu E szerzy się drogą:

A.  krwi,
B.  pokarmową,
C.  seksualną,
D.  żadną z wyżej wymienionych.

Zadanie 130.
U NIESZCZEPIONEJ przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
pielęgniarki,  która  zakuła  się  igłą  od  pacjenta  z  dodatnim
antygenem HBs (+) należy przeprowadzić:

A .  uodpornienie czynne,
B.  uodpornienie bierne,
C.  uodpornienie czynno-bierne,
D.  podać preparaty nieswoiście zwiększające odporność.

Zadanie 131.
Zakażenia w kardiochirurgii związane są głównie z:

A .  istniejącym zakażeniem w sąsiadujących tkankach,
B.  wszczepieniem ciała obcego,
C.  angioplastyką,
D.  wszystkimi powyższymi.

Zadanie 132.
Drobnoustroje odpowiedzialne za zakażenia miejsca operowanego:

A.  zawsze są takie same,
B . różnią  się  w  zależności  od  anatomicznej  lokalizacji

operacji,
C.  różnią się w zależności od zespołu operacyjnego,
D . różnią  się  w  zależności  od  profilaktyki

okołooperacyjnej.



Zadanie 133.
Szczepienie  przeciwko  WZW  B  jest  szczepieniem  obowiązkowym,
wykonywanym u:

A.  noworodków i niemowląt,
B.  osób przewlekle chorych,
C.  osób przygotowywanych do zabiegów operacyjnych,
D.  osób wymienionych w B i C.

Zadanie 134.
Kwalifikacje  wymagane  dla  specjalisty  do  spraw  mikrobiologii  -
członka zespołu kontroli zakażeń szpitalnych to:

A . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii  i  co
najmniej  3-letnie  doświadczenie  w  zawodzie  diagnosty
laboratoryjnego  w  szpitalnym  laboratorium
mikrobiologicznym,

B . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
medycznej  i  co  najmniej  2-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  laboratorium
mikrobiologicznym  wykonującym  badania  na  rzecz
szpitali,

C . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
klinicznej  i  co  najmniej  2-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  laboratorium
mikrobiologicznym,

D . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
lekarskiej  i  co  najmniej  3-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  szpitalnym
laboratorium mikrobiologicznym.

Zadanie 135.
D o  jakiej  kategorii  ryzyka  należą  endoskopowe  kleszczyki
biopsyjne  i  jaki  muszą  posiadać  stopień  czystości
mikrobiologicznej przed użyciem do badania?

A.  wysokiego ryzyka i muszą być sterylne,
B.  ten sprzęt nie wchodzi w kontakt z tkankami,
C . kategorii  średniego  ryzyka  i  mogą  być  poddawane

dezynfekcji,
D.  niskiego ryzyka i wystarczy je poddać myciu.
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Zadanie 1.
Najważniejszym czynnikiem w efektywnym nadzorze nad zakażeniami
jest:

A . codzienny  kontakt  członków  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych z personelem oddziałów,

B . organizowanie  zebrań  komitetu  kontroli  zakażeń
szpitalnych raz na kwartał,

C . organizowanie  zebrań  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych jeden raz w tygodniu,

D . raportowanie  zarejestrowanych  zakażeń  i  patogenów
alarmowych.

Zadanie 2.
Zapadalność jest to liczba:

A . nowych przypadków choroby, zaistniałych w analizowanym
czasie,

B.  osób chorych w okresie badanym,
C.  osób chorych w danym momencie,
D . nowych  przypadków  choroby  pomniejszona  o  l iczbę  osób

chorych w danym czasie.

Zadanie 3.
Czynnikami  etiologicznymi  zakażeń  oportunistycznych  są
drobnoustroje wchodzące w skład flory:

A.  fizjologicznej,
B.  środowiskowej,
C . fizjologicznej  lub  środowiskowej  w  zależności  od

rodzaju zastosowanej antybiotykoterapii,
D . fizjologicznej  lub  środowiskowej  w  zależności  od

dysfunkcji układu immunologicznego pacjenta.

Zadanie 4.
Ryzyko zakażeń drożdżakowatych jest większe u:

A.  wcześniaków,
B . chorych  na  cukrzycę  i  osób  narażonych  na  macerację

naskórka przez wilgoć,
C.  osób leczonych immunosupresyjnie,
D.  wszystkich wymienionych w odpowiedziach A, B i C.



Zadanie 5.
Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w
celu  zapobieżenia  szerzeniu  się  chorób  szczególnie
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

A .  izolacja,
B.  kohortacja,
C.  kwarantanna,
D.  nadzór epidemiologiczny.

Zadanie 6.
D o  zakażenia  ludzkim  wirusem  niedoboru  odporności  (HIV)
najczęściej dochodzi poprzez:

A . kontakty  seksualne,  spożycie  zakażonej  wirusem
żywności, wspólne używanie sztućców i naczyń,

B . kontakty  seksualne,  drogą  wertykalną,  produkty
krwiopochodne, tkanki i narządy,

C . krew  i  preparaty  krwiopochodne,  wspólne  korzystanie  z
toalety, wspólne używanie sztućców i naczyń,

D.  kontakty seksualne, ukąszenie komara, wypicie płynów.

Zadanie 7.
Wiarygodną,  lecz  inwazyjną  metodą  pozwalającą  potwierdzić  lub
wykluczyć zakażenie układu moczowego jest pobranie moczu:

A.  ze środkowego strumienia,
B.  przez nowo założony cewnik,
C.  przez zaaspirowanie strzykawką z cewnika,
D.  przez nakłucie nadłonowe.

Zadanie 8.
Niektóre  bakterie  uropatogenne  wytwarzają  hemolizyny,  które
wykazują  aktywność  toksyczną,  między  innymi  wobec  komórek
nabłonkowych kanalików nerkowych. Które z poniżej wymienionych
należy do nich zaliczyć?

A.  Staphylococcus epidermidis,
B.  Escherichia coli,
C .  szczepy z rodzaju Pseudomonas i Proteus,
D.  Corynebacterium urealyticum.

Zadanie 9.
Antygen HBcAg jest:

A .  antygenem powierzchniowym HBV,
B.  antygenem rdzeniowym HBV,
C.  antygenem rdzeniowym HCV,
D.  antygenem powierzchniowym HCV.



Zadanie 10.
Rany  po  operacjach  na  jelicie  grubym,  stopie  cukrzycowej,
owrzodzeniach  podudzi  to  zgodnie  ze  stopniami  czystości  pola
operacyjnego, rany:

A.  czyste,
B.  czysto-skażone,
C.  skażone,
D.  brudne.

Zadanie 11.
Szczepionki służące do przeprowadzania obowiązkowych szczepień
ochronnych zakupuje:

A.  osoba poddająca się szczepieniu,
B . kierownik  zakładu  opieki  zdrowotnej  z  budżetu

jednostki,
C . minister właściwy do spraw zdrowia zgodnie z przepisami

o zamówieniach publicznych,
D.  świadczeniodawca ze środków publicznych.

Zadanie 12.
Z wtórnym zakażeniem krwi mamy do czynienia, jeżeli:

A . występuje  zakażenie  uogólnione  związane  z  cewnikiem
naczyniowym,

B . występuje  zakażenie  miejscowe  związane  z  cewnikiem
naczyniowym,

C . źródłem  zakażenia  krwi  jest  drobnoustrój  pochodzący  z
innego miejsca zakażenia występującego w ustroju,

D.  jeżeli nie znaleziono źródła zakażenia.

Zadanie 13.
Obecność  pasożytów  w  normalnie  jałowej  (pozbawionej
mikroorganizmów) krwi nazywa się:

A .  bakteriemią,
B.  fungemią,
C.  parazytemią,
D.  wiremią.

Zadanie 14.
Dane  gromadzone  w  rejestrze  zakażeń  szpitalnych  i  czynników
alarmowych muszą być przechowywane przez okres:

A.  nie krótszy niż 10 lat,
B.  nie krótszy niż 15 lat,
C.  nie krótszy niż 20 lat,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 15.
D o  profilaktyki  szpitalnego  zakażenia  układu  moczowego  NIE
należy:

A.  założenie cewnika z zachowaniem zasad aseptyki,
B . właściwe  umieszczenia  zbiornika  na  mocz  (poniżej

pęcherza moczowego),
C.  właściwe opróżnianie worka na mocz (kran w dnie worka),
D . stosowanie  cewnika  o  jak  największej  średnicy  w  celu

łatwiejszego odpływu moczu.

Zadanie 16.
Programy nadzoru epidemiologicznego mogą być zaklasyfikowane w
czterech  ogólnych  kategoriach:  nadzór  bierny,  czynny,  nadzór
wybiórczy  oraz  specjalne  systemy  nadzoru.  Nadzór  wybiórczy
polega na:

A . dokonywaniu  rejestracji  przypadków  zdarzeń  względnie
częstych  w  sposób  możliwie  kompletny,  jedynie  w
wybranych  jednostkach  (szpitale,  poradnie,  gabinety
lekarskie),

B . wypełnianiu  kart  lub  formularzy  zgłoszenia  stanu
podlegającego rejestracji,

C . dokonywaniu  analizy  uczestnictwa  w  niektórych
programach zdrowia publicznego (np. eradykacji odry),

D . zgłaszaniu  raportów  o  całkowitej  l iczbie  przypadków
wysyłanych  tylko  w  sytuacji  podejrzenia  wybuchu
epidemii.

Zadanie 17.
Do zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A może dojść:

A.  drogą pokarmową,
B.  drogą naruszenia ciągłości tkanek tj. drogą krwi,
C.  drogą kontaktów seksualnych,
D.  we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach.

Zadanie 18.
W badaniu mikrobiologicznym kału zdrowego pacjenta stwierdzono
pałeczki  Salmonella  species,  z  wywiadu  wiadomo,  że  u  pacjenta
nie  występują  objawy  takie  jak:  biegunka,  odwodnienie,
gorączka. Mówimy wówczas o:

A.  zakażeniu pozaszpitalnym,
B.  nosicielstwie,
C.  zakażeniu szpitalnym,
D.  zakażeniu pokarmowym.



Zadanie 19.
Wirusy  Coxsackie  najczęściej  wywołują  następujące  zespoły
objawów:

A.  biegunka niemowląt,
B.  zespół dłoni, stóp i ust,
C.  zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia,
D.  wszystkie wymienione w punktach A, B i C.

Zadanie 20.
Jaki jest główny cel izolacji zakaźnie chorych w szpitalu?

A.  ograniczenie kontaktu pacjenta z innymi pacjentami,
B . zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń w warunkach

szpitalnych  poprzez  odizolowanie  źródła  infekcji  i
przerwanie dróg przenoszenia zakażenia,

C.  zapewnienie pacjentowi komfortu pobytu w szpitalu,
D . odosobnienie  pacjenta  w  celu  obserwacji  rozwoju

choroby.

Zadanie 21.
Przyczynami oporu wobec zmian jest:

A .  duża pewność siebie,
B.  niepewność i obawy przed poniesieniem osobistej straty,
C.  precyzyjnie określony cel działania,
D.  posiadanie doświadczenia zawodowego.

Zadanie 22.
W  celu  diagnostyki  Clostridium  difficile  należy  pobrać  do
badania:

A.  krew,
B.  mocz,
C.  kał ,
D.  plwocinę.

Zadanie 23.
Najpoważniejszym powikłaniem infekcyjnym po wszczepieniu protez
zastawkowych jest:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie wsierdzia,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  zakażenie krwi.



Zadanie 24.
Zaraźliwość jest:

A . t o  zdolność  zarazka  do  inwazji  i  wytwarzania  odczynu
infekcyjnego u osoby wrażliwej,

B . jest  miarą  ciężkości  choroby  i  może  być  znacznie
zróżnicowana,

C . jest  dawką  czynnika  zakaźnego  potrzebną  do  wywołania
zakażenia,

D . t o  i lość  czynnika  zakaźnego  potrzebna  do  przeniesienia
zakażenia.

Zadanie 25.
D o  zakażeń  pałeczkami  Legionella  pneumophila  w  warunkach
szpitalnych dochodzi:

A .  drogą oddechową,
B.  drogą pokarmową,
C.  drogą naruszenia ciągłości tkanek,
D.  przez bezpośredni kontakt.

Zadanie 26.
Z a  chorobotwórczość  gronkowców  koagulazo  -  ujemnych  (CNS)
odpowiedzialna jest przede wszystkim zdolność:

A.  do wytwarzania toksyn,
B.  do przetrwania w środowisku,
C.  do niszczenia komórek fagocytów,
D . wytwarzania zewnątrzkomórkowego śluzu uczestniczącego w

tworzeniu biofilmu na powierzchni tworzyw.

Zadanie 27.
Higieniczne mycie rąk należy wykonać:

A.  w przypadku widocznego zabrudzenia rąk,
B . w  przypadku  kontaktu  z  krwią  lub  innymi  płynami

ustrojowymi,
C . p o  kontakcie  z  pacjentem  zakażonym  Clostridium

difficile,
D.  we wszystkich wymienionych wyżej sytuacjach.



Zadanie 28.
System  racjonalnej  polityki  antybiotykowej  w  szpitalu  NIE  może
opierać się na:

A . opracowaniu  receptariusza  szpitalnego  z  uwzględnieniem
rekomendacji  dotyczących  racjonalnego  leczenia  i
profilaktyki  zakażeń  na  podstawie  lekowrażliwości
drobnoustrojów w szpitalu,

B . powiązaniu polityki antybiotykowej z  programem kontroli
zakażeń  szpitalnych  oraz  wynikami  i  jakością  pracy
laboratorium mikrobiologicznego,

C.  powołaniu zespołu ds. antybiotykoterapii,
D . nałożeniu limitów zużycia antybiotyków w poszczególnych

komórkach organizacyjnych/na oddziałach w szpitalu.

Zadanie 29.
Dokumentacja  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest przechowywana przez okres:

A.  5 lat,
B.  10 lat,
C.  20 lat,
D.  50 lat.

Zadanie 30.
Inwazyjna, płucna aspergiloza jest poważnym, zagrażającym życiu
zakażeniem, notowanym głównie u pacjentów:

A.  po przeszczepieniu szpiku,
B.  hemodializowanych,
C.  po operacjach guzów mózgu,
D.  po przeszczepieniu nerek.

Zadanie 31.
W  celu  zwiększenia  skuteczności  leczenia  zakażeń  występujących
u  pacjentów  onkologicznych,  niezwykle  ważne  jest  wczesne
rozpoznanie  infekcji.  U  pacjentów  z  neutropenią  największe
znaczenie mają:

A.  badania wydzieliny z dróg oddechowych,
B.  posiewy krwi,
C.  badania bakteriologiczne moczu,
D.  badania serologiczne kału.



Zadanie 32.
Zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  wystąpienia
niepożądanego  odczynu  poszczepiennego  do  państwowego
powiatowego  inspektora  sanitarnego  właściwego  dla  miejsca
powzięcia podejrzenia jego wystąpienia dokonuje:

A.  pielęgniarka lub położna epidemiologiczna,
B.  przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . lekarz  lub  felczer,  który  podejrzewa  lub  rozpoznaje

niepożądany odczyn poszczepienny,
D.  kierownik zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 33.
Wskaż  NIEPRAWDZIWE  stwierdzenie  dotyczące  epidemiologii
legionellozy:

A . Legionella występuje w środowisku wodnym w temperaturze
20˚C - 50˚C,

B . najczęściej  zapadają  na  nią  mężczyźni  w  średnim  i
starszym wieku, osoby palące papierosy lub chorujące na
przewlekłe choroby układu oddechowego,

C.  okres wylęgania choroby trwa dłużej niż 3 tygodnie,
D . d o  zakażenia  może  dojść  podczas  wdychania  aerozolu

wodnego pochodzącego z sieci wodociągowej, z biurowych
lub przemysłowych wież chłodzących wodę oraz basenów.

Zadanie 34.
Złotym  standardem  higieny  rąk  w  opiece  zdrowotnej  jest
stosowanie preparatów do dezynfekcji rąk na bazie :

A .  alkoholu,
B.  chlorheksydyny,
C.  alkoholu i chlorheksydyny,
D.  alkoholu i czwartorzędowych związków amonowych.

Zadanie 35.
Profilaktyka zakażeń związana z przetaczaniem krwi i  preparatów
krwiopochodnych jest oparta o:

A.  stosowanie sterylnego sprzętu jednorazowego użytku,
B.  kontrolę dawców,
C.  profilaktyczne podawanie antybiotyków biorcom krwi,
D.  wymienione procedury w pkt. A i B.



Zadanie 36.
W  przypadku  pacjenta  z  ostrą  biegunką  o  etiologii  zakaźnej,
który  nie  kontroluje  oddawania  stolca,  należy  zastosować
izolację:

A .  standardową,
B.  powietrzno-kropelkową,
C.  kontaktową,
D.  ochronną.

Zadanie 37.
U  osoby  zakażonej  wirus  odry  znajduje  s ię  w  wydzielinie  jamy
nosowo - gardłowej i w łzach:

A.  na 4-5 dni przed wystąpieniem gorączki i kaszlu,
B.  na 1-3 dni przed wystąpieniem gorączki i kaszlu,
C.  w momencie wystąpienia gorączki i kaszlu,
D.  w 1 dobie po wystąpieniu gorączki i kaszlu.

Zadanie 38.
W  celu  ograniczenia  ryzyka  rozprzestrzeniania  się  infekcji  w
kontakcie  z  pacjentem z  zakażeniem rany,  u  którego  stwierdzono
w  wyniku  badania  mikrobiologicznego  -  Clostridium  perfringens,
NIE ma wskazań do:

A . palenia  sprzętu,  pościeli  i  innych  przedmiotów
kontaktujących się z pacjentem,

B . częstej  wymiany  bielizny  osobistej  i  pościelowej
pacjenta,

C.  stosowania izolacji pacjenta metodą kontaktową,
D . dezynfekcji  pomieszczeń,  sprzętu  i  odzieży  preparatami

o aktywności sporobójczej.

Zadanie 39.
Wirus EBV (Epstein Barr virus) zakaża u człowieka:

A.  limfocyty T,
B.  erytrocyty,
C.  leukocyty,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 40.
U  pacjenta  przewlekle  dializowanego  -  dotychczas
seronegatywnego -  uzyskano dodatnie  wyniki  testów na  obecność
antygenu  HBs.  Jakie  działania  powinien  podjąć  personel  stacji
dializ?

A . weryfikację  oznaczenia  (np.  potwierdzenia  testem  PCR)  i
zgłoszenie  zachorowania  do  państwowego  powiatowego
inspektora sanitarnego,

B . przeniesienie  pacjenta  na  odpowiednie  dla  danego  typu
patogenu stanowisko dializacyjne,

C.  stosować tylko dializator jednorazowy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 41.
D o podejmowania działań obejmujących opracowanie, wdrożenie i
nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i  chorobom
zakaźnym związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym
dekontaminacji obowiązani są:

A.  członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
B.  członkowie komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
C.  kierownicy laboratoriów mikrobiologicznych,
D.  kierownicy podmiotów leczniczych.

Zadanie 42.
Czynniki  pozakomórkowe  decydujące  o  chorobotwórczości
Streptococcus pyogenes to między innymi:

A.  egzotoksyna A i B,
B.  białko M, które tworzy struktury tworzące fimbrie,
C.  białko F uczestniczące w adhezji do komórek nabłonka,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 43.
Obecnie celem programów szczepień ochronnych jest:

A .  zapobieganie chorobom zakaźnym,
B.  eliminacja choroby zakaźnej,
C.  eradykacja choroby zakaźnej,
D . zapobieganie,  eliminacja  oraz  eradykacja  chorób

zakaźnych.

Zadanie 44.
Metoda PCR stosowana jest:

A .  w diagnostyce klinicznej,
B.  w wykrywaniu genów oporności bakterii na leki,
C.  w typowaniu genetycznym drobnoustrojów,
D.  we wszystkich wymienionych.



Zadanie 45.
Które  z  określeń  najlepiej  charakteryzuje  enterokrwotoczne
serotypy Escherichia coli - EHEC?

A.  wywołują objawy podobne do czerwonki bakteryjnej,
B.  są odpowiedzialne za biegunki podróżnych,
C . produkują  toksynę  podobną  do  toksyny  Shigella,  są

przyczyną  krwawych  biegunek,  krwotocznego  zapalenia
jel ita  grubego  oraz  zespołu  hemolityczno  -
mocznicowego,

D . s ą  przyczyną  biegunek  związanych  z  nieokreślonymi
czynnikami przylegania i agregacji.

Zadanie 46.
Lekarskim  badaniem  kwalifikacyjnym  w  celu  wykluczenia
przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego poprzedzone
jest wykonanie szczepienia:

A.  tylko obowiązkowego,
B.  tylko zalecanego,
C . obowiązkowego,  a  tylko  w  niektórych  przypadkach

zalecanego,
D.  zarówno obowiązkowego jak i zalecanego.

Zadanie 47.
W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  podczas  kontroli
wewnętrznej  w  obszarze  realizacji  działań  zapobiegających
szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych,  powtórną  kontrolę
przeprowadza się nie później niż w terminie:

A.  1 miesiąca od daty przekazania raportu,
B.  3 miesięcy od dnia przekazania raportu,
C.  1 miesiąca od daty przeprowadzenia kontroli,
D.  6 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli.

Zadanie 48.
Z e  względu  na  możliwość  wystąpienia  zapalenia  wsierdzia  u
pacjentów  po  wszczepieniu  protez  zastawkowych  serca,  należy
bardzo szybko rozpoznawać i właściwie leczyć między innymi:

A.  zapalenie zatok obocznych nosa,
B.  ropne zakażenia skóry,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 49.
U  pacjenta  z  objawami  sepsy  o  etiologii  Neisseria  meningitidis
należy zastosować typ izolacji:

A .  powietrzno-pyłowej,
B.  powietrzno-kropelkowej,
C.  ochronnej,
D.  wyłącznie standardowej.

Zadanie 50.
Tlenek etylenu jest gazem:

A.  bezwonnym, bardzo trującym,
B.  o zapachu wyczuwalnym, drażniącym,
C.  bezpiecznym dla środowiska,
D.  bezwonnym, bezpiecznym dla człowieka.

Zadanie 51.
Wymagania  dla  materiałów  włókienniczych  przeznaczonych  na
fartuchy  chirurgiczne  i  obłożenia  ze  względu  na  spełniane  przez
nie funkcje dotyczą tych samych parametrów:

A . odporności na przenikanie mikroorganizmów na sucho i na
mokro,

B . braku  cząstek  zanieczyszczających  materiał,  które  mogą
być uwolnione w wyniku działania mechanicznego,

C.  odporności na przesiąkanie cieczy,
D.  wymienionych w punktach A, B, i C.

Zadanie 52.
Liczba  drobnoustrojów  dostających  się  do  jamy  otrzewnej  jest
zróżnicowana  w  zależności  od  lokalizacji  pierwotnego  procesu
zapalnego. Najmniej będzie ich przy perforacji:

A .  żołądka,
B.  dwunastnicy,
C.  jelita cienkiego,
D.  jelita grubego.

Zadanie 53.
Warunkiem wstępnym, zapewniającym odpowiednią jakość procesu w
myjni  dezynfektorze,  a  także  wpływającym  na  efektywność  i
bezpieczeństwo kolejnych etapów jest:

A .  wysoki poziom zabrudzenia,
B.  oczyszczanie,
C.  dezynfekcja wstępna,
D.  dezynfekcja właściwa.



Zadanie 54.
Środowisko  szpitalne  dzieli  s ię  na  obszary  i  strefy  sanitarne.
W strefie "czystości zmiennej" szpitala znajdują się:

A .  jałowe boksy,
B.  toalety chorych,
C.  gabinety opatrunkowe,
D.  sale chorych.

Zadanie 55.
Całkowite przeciwciała anty-HBc Total są:

A . markerem  przebytego  lub  przewlekłego  zakażenia  HBV,
mogą utrzymywać się przez całe życie,

B . wykrywane  jedynie  w  zakażonych  hepatocytach,  nie  są
wydzielane w postaci wolnej do krwi,

C.  wykrywane w surowicy u osób po szczepieniu przeciw HBV,
D . wykrywane w surowicy u osób ze świeżym, przewlekłym lub

po przebytym zakażeniu wirusem HCV.

Zadanie 56.
Cytotoksyny wytwarzane przez Clostridium dificile to:

A .  toksyny A i B,
B.  toksyna alfa,
C.  tetanospazmina,
D.  toksyna jadu kiełbasianego.

Zadanie 57.
W  trakcie  dochodzenia  epidemiologicznego  wykonuje  się  badania
mikrobiologiczne w celu:

A.  doboru właściwych antybiotyków do terapii empirycznej,
B.  doboru właściwych antybiotyków do terapii celowanej,
C.  doboru preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni,
D . określenia  źródła  zakażeń  i  wykrycia  dróg  szerzenia  się

szczepów.

Zadanie 58.
Szczyt epidemii to:

A . pojedyncze zachorowania występujące w okresie wygasania
epidemii,

B . formalne  uznanie  określonego  terenu  za  teren  objęty
epidemią,

C.  epidemia pochodząca z jednego źródła zakażenia,
D . okres wystąpienia najwyższej  l iczby zachorowań w czasie

epidemii.



Zadanie 59.
D o  zakażenia  otrzewnej  związanego  z  leczeniem  dializą
otrzewnową, przy założonym na stałe cewniku dializacyjnym, może
dojść:

A.  przez światło cewnika,
B.  poprzez ujście zewnętrzne,
C.  przez tunel cewnika,
D.  wszystkimi wymienionymi drogami.

Zadanie 60.
Profilaktyczne  leczenie  poekspozycyjne  ze  styczności  z  ludzkim
wirusem  niedoboru  odporności  (HIV),  do  której  doszło  w  wyniku
wypadku  w  trakcie  wykonywania  czynności  zawodowych,  jest
finansowane przez:

A.  osobę eksponowaną,
B.  osobę, która była źródłem ekspozycji,
C.  pracodawcę lub zlecającego prace,
D.  Ministra Zdrowia.

Zadanie 61.
Zakażenie odcewnikowe krwi jest zakażeniem:

A.  pierwotnym,
B.  wtórnym,
C.  głębokim,
D.  narządowym.

Zadanie 62.
W  przypadku  zastosowania  obowiązkowej  hospitalizacji,  izolacji
lub  kwarantanny,  obowiązek  powiadomienia  rodziny  lub  osoby
wskazanej  przez  osobę  poddaną  obowiązkowej  hospitalizacji,
izolacji  lub  kwarantannie  o  zastosowaniu  tego  środka  spoczywa
na:

A . kierowniku  jednostki,  w  której  wykonywana  jest
obowiązkowa hospitalizacja, izolacja lub kwarantanna,

B . pielęgniarce  epidemiologicznej  zatrudnionej  w
zakładzie,  w  którym  zastosowano  wymienione  środki
zaradcze,

C.  kierowniku zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D . przedstawicielu  służby,  który  dopomógł  w  wykonaniu

obowiązku  hospitalizacji,  izolacji  lub  kwarantanny
osoby (np. policja).



Zadanie 63.
Ryzyko uogólnionego zakażenia spowodowanego przez grzyby rośnie
wraz z szerokim stosowaniem:

A.  antybiotykoterapii,
B.  leków immunosupresyjnych,
C.  żywienia pozajelitowego,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 64.
Większość zakażeń miejsca operowanego to zakażenia:

A.  powierzchowne,
B.  głębokie,
C.  narządów,
D.  jam ciała.

Zadanie 65.
Drobnoustroje  mogą  przedostawać  się  na  powierzchnię  cewnika
naczyniowego w następujących sytuacjach:

A . w  kontakcie  cewnika  z  f lorą  skórną  pacjenta,  obecną  w
miejscu wkłucia cewnika,

B . drogą  hematogenną  poprzez  osiadanie  na  powierzchni
cewnika drobnoustrojów obecnych w łożysku naczyniowym,

C.  w czasie obsługi linii infuzyjnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 66.
N a  podstawie  rozporządzenia  nr  851/2004  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  z  dnia  21  kwietnia  2004r.  powołano
Europejskie  Centrum  Zapobiegania  i  Kontroli  Chorób  (ECDC),
którego  jednym  z  kluczowych  zadań  jest  zwiększenie  ochrony
przed chorobami zakaźnymi oraz działania na rzecz wzmocnienia i
rozwoju  nadzoru  epidemiologicznego.  Centrum  oficjalnie
rozpoczęło swoją działalność:

A.  20 maja 2004 r.,
B.  20 maja 2005 r.,
C.  20 maja 2006 r.,
D.  dotychczas nie rozpoczęło działalności.



Zadanie 67.
Zgodnie  z  definicją  klas  czystości  pola  operacyjnego,  Klasa  I I I
(skażone) określa:

A . ranę  operacyjną,  w  której  nie  dochodzi  do  styczności  ze
zmianami zapalnymi oraz do otwarcia układu oddechowego,
pokarmowego, płciowego, moczowego,

B . ranę  operacyjną,  w  której  dochodzi  do  otwarcia  układu
oddechowego,  pokarmowego,  płciowego,  moczowego  w
stopniu kontrolowanym, bez nadmiernego skontaminowania
pola operacyjnego,

C . otwarte,  świeże  rany  powypadkowe,  operacje  bez
zachowania  zasad  sterylności  (np.  otwarty  masaż  serca)
lub  ze  znacznym  wyciekiem  treści  z  przewodu
pokarmowego,  oraz  w  przypadku,  gdy  dochodzi  do
styczności z ostrymi, nieropnymi zmianami zapalnymi,

D . stare  rany  pourazowe  z  martwymi  fragmentami  tkanek,
oraz  gdy  dochodzi  do  styczności  z  aktywnym  stanem
zapalnym lub perforacją jelit.

Zadanie 68.
Choroba Legionistów bez objawów zapalenia płuc to:

A.  Gorączka Pontiac,
B.  Zespół Hoigne,
C.  Choroba Creutzfeldta-Jakoba,
D.  Gorączka Ebola.

Zadanie 69.
D o  gromadzenia  w  szpitalu  informacji  o  zakażeniach  szpitalnych
i  czynnikach  alarmowych  związanych  z  udzielaniem  świadczeń
zdrowotnych  oraz  prowadzenia  rejestru  zakażeń  szpitalnych  i
czynników alarmowych zobowiązani są:

A.  członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
B.  członkowie komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
C.  kierownicy podmiotów leczniczych,
D.  kierownicy laboratoriów mikrobiologicznych.

Zadanie 70.
Wirus zapalenia wątroby typu C jest wirusem:

A.  DNA należącym do rodziny Picornaviridae,
B.  DNA należącym do rodziny Hepadnaviridae,
C.  RNA należącym do rodziny Flaviviridae,
D.  RNA należącym do rodziny Picornaviridae.



Zadanie 71.
Kierownik  podmiotu  leczniczego  jest  zobowiązany  do  przekazania
raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemicznego właściwemu
państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie:

A . 1 5  dni  od  daty  jego  sporządzenia  i  zakończenia
wygaszenia ogniska epidemicznego,

B . 1 5  dni  od  daty  rozpoczęcia  wygaszenia  ogniska
epidemicznego,

C . 3 0  dni  od  daty  rozpoczęcia  wygaszenia  ogniska
epidemicznego,

D . 3 0  dni  od  daty  zakończenia  wygaszenia  ogniska
epidemicznego.

Zadanie 72.
Najczęściej  występującą  infekcją  grzybiczą  u  osób  zakażonych
HIV jest:

A .  aspergiloza układu oddechowego,
B . kryptokokoza  (zapalenie  opon  mózgowo-rdzeniowych  i

mózgu, zapalenie płuc),
C.  kandydoza skóry i błon śluzowych,
D.  wszystkie wyżej wymienione rodzaje infekcji.

Zadanie 73.
System dezynfekcji fumigacyjnej składa się z:

A . myjni-dezynfektorów  posiadających  metodę  dezynfekcji
termiczną i termiczno-chemiczną,

B . urządzenia wytwarzającego aerozol,  gaz lub suchą mgłę i
preparatu bójczego,

C.  powierzchni o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych,
D.  odpowiedzi A, B i C.

Zadanie 74.
Termin dezynsekcja oznacza:

A . zwalczanie  szkodliwych  owadów  i  innych  stawonogów
środkami chemicznymi, fizycznymi lub biologicznymi,

B . zwalczanie  środkami  chemicznymi,  fizycznymi  lub
biologicznymi szkodliwych gryzoni,

C . wniknięcie  i  namnażanie  s ię  biologicznego  czynnika
chorobotwórczego w organizmach żywych,

D . reakcje  zachodzące  pomiędzy  antygenem,  a
przeciwciałami.



Zadanie 75.
Uodpornienie bierno-czynne polega na podaniu:

A . immunoglobuliny,  która  wyprodukowana  jest  z  osocza
wielu  dawców  i  posiada  przeciwciała  ukierunkowane
przeciw  najbardziej  popularnym  infekcjom  na  terenie,
skąd pochodzą dawcy,

B . immunoglobuliny  swoistej  wyprodukowanej  z  osocza
specjalnie  dobranych,  uodpornionych  dawców  lub  od
hiperimmunizowanych osób,

C . jednoczesnym podaniu szczepionki i immunoglobuliny, co
cechuje  powstaniem  odporności  niemal  natychmiast  po
podaniu immunoglobuliny i utrzymywaniem się przez długi
okres,

D . masowym  szczepionki  oraz  przecięciu  dróg  szerzenia
biologicznych czynników chorobotwórczych.

Zadanie 76.
Dokumentację  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń  i  chorób  zakaźnych  prowadzoną  w  postaci  pisemnej  lub
elektronicznej  uważa  się  za  zabezpieczoną  przed  uszkodzeniem,
jeżeli są spełnione warunki:

A . zapewniona  jest  dostępność  wyłącznie  dla  osób
uprawnionych,

B . jest  chroniona przed  przypadkowym lub  nieuprawnionym
zniszczeniem,

C . s ą  zastosowane  metody  i  środki  ochrony  dokumentacji,
których  skuteczność  w  czasie  ich  zastosowania  jest
powszechnie uznawana,

D.  łącznie wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 77.
Konsekwencją zmienności genetycznej wirusów jest pojawienie s ię
bardziej  wirulentnych  szczepów  opornych  na  leczenie,  a  także
zdolnych  do  zmiany  gospodarza  lub  komórek  docelowych.  Do
najbardziej  znanych  wirusów  charakteryzujących  się  dużą
zmiennością zalicza się:

A .  wirus zapalenia wątroby typu C,
B.  HIV,
C.  wirus grypy,
D.  wszystkie wymienione wyżej wirusy.



Zadanie 78.
Wtórne zapalenie otrzewnej rozwija się:

A .  bez wyraźnego źródła zakażenia,
B . w  wyniku  masowego  przedostania  się  drobnoustrojów  z

jelita lub dróg moczowo-płciowych do jamy otrzewnej,
C.  po antybiotykoterapii,
D.  w wyniku zakażenia rotawirusem.

Zadanie 79.
Brudna bielizna w oddziale, przed transportem do prania powinna
być:

A.  wstępnie zdezynfekowana,
B.  naprawiona i poskładana,
C.  spłukana z zanieczyszczeń,
D.  zapakowana, opisana i przechowywana jak najkrócej.

Zadanie 80.
HBV może przetrwać na przedmiotach, meblach i w pomieszczeniach
zabrudzonych krwią i płynami ustrojowymi i nadal może stanowić
źródło zakażenia przez:

A.  kilka minut,
B.  kilka godzin,
C.  co najmniej 1 tydzień,
D.  nieokreślony czas.

Zadanie 81.
Nieodwracalny  proces  polegający  na  niszczeniu  przestrzennej
struktury białek pod wpływem czynników fizycznych i chemicznych
to :

A.  wysalanie białek,
B.  denaturacja białek,
C.  hydroliza białek,
D.  procesy opisane w A i B.

Zadanie 82.
Głównym  rezerwuarem  Klebsiella  pneumoniae  u  pacjentów
hospitalizowanych jest:

A .  układ moczowy,
B.  przewód pokarmowy,
C.  skóra,
D.  błona śluzowa dróg oddechowych.



Zadanie 83.
Badanie przesiewowe to badanie epidemiologiczne:

A . w którym pomiary narażenia są dokonywane po wystąpieniu
zachorowań,

B . przeprowadzone w krótkim okresie czasowym pozwalającym
n a  określenie  w  populacji  proporcji  osób  posiadających
cechę będącą przedmiotem badania,

C . osób  bezobjawowych  w  celu  sklasyfikowania  ich  jako
zagrożonych  lub  niezagrożonych  wystąpieniem  choroby,
która jest przedmiotem tego badania,

D . w  którym  dokonywany  jest  opis  lub  analiza  cech  lub
zdarzeń  w  populacji  bez  ingerencji  badacza  w  przedmiot
badania.

Zadanie 84.
Dla oceny wartości testu diagnostycznego stosujemy współczynnik
czułości, który stanowi odsetek:

A . chorych z dodatnim wynikiem testu do wszystkich chorych
w badanej populacji,

B . zdrowych  z  ujemnym  wynikiem  testu  do  wszystkich
zdrowych w badanej populacji,

C . zdrowych  z  ujemnym  wynikiem  testu  do  wszystkich
badanych,

D . chorych  z  dodatnim  i  ujemnym  wynikiem  testu  do
wszystkich badanych.

Zadanie 85.
Wyłącznym, naturalnym rezerwuarem meningokoków jest:

A .  gleba,
B.  zwierzę domowe,
C.  człowiek,
D.  naturalne środowisko wodne.

Zadanie 86.
Który  z  systemów  rejestracji  zakażeń  szpitalnych  cechuje  się
wyższą czułością?

A.  system mieszany czynny i bierny,
B.  bierny,
C.  czynny,
D.  system czynny i bierny są równoważne.



Zadanie 87.
Bezpośredni  lub  pośredni  kontakt  osoby  ze  źródłem  zakażenia,
jeżeli  charakter  tego  kontaktu  zagrażał  lub  zagraża
przeniesieniem  na  tę  osobę  biologicznych  czynników
chorobotwórczych to:

A.  styczność,
B.  zaraźliwość,
C.  zakaźność,
D.  zakażenie.

Zadanie 88.
Zakażenie wirusem odry i świnki szerzy się głównie drogą:

A.  fekalno-oralną,
B.  kontaktów płciowych,
C.  kropelkową,
D.  przeniesienia za pośrednictwem wektora, np. komara.

Zadanie 89.
Wskaż,  jakie  drobnoustroje  odpowiedzialne  są  za  zakażenia  u
pacjentów w oddziale intensywnej terapii:

A .  drobnoustroje pochodzące ze środowiska szpitalnego,
B.  własna flora pacjenta,
C.  drobnoustroje pochodzące od innych pacjentów,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 90.
Bakterie,  które  mogą  zostać  wykorzystane  jako  broń  biologiczna,
to :

A.  Coxiella burnetti,
B.  Francisella tularemis,
C.  Chlamydia psittaci,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 91.
Jednym z czynników zmniejszających ryzyko narastania oporności
bakterii powodujących zakażenia układu moczowego jest:

A . leczenie  u  każdego  pacjenta  bakteriomoczu
bezobjawowego,

B . stosowanie  terapii  empirycznej  w  zakażeniach  układu
moczowego,

C.  właściwe dawkowanie antybiotyków,
D . stosowanie  profilaktyki  antybiotykowej  przed  założeniem

cewnika moczowego.



Zadanie 92.
Miejsca  najczęściej  ulegające  zakażeniu  u  noworodków
donoszonych to:

A.  miejsca związane z nakłuwaniem i kaniulacją naczyń,
B.  skóra, błona śluzowa jamy ustnej, spojówki i pępek,
C.  płuca, jelita i pępek,
D.  skóra, jelita i kości.

Zadanie 93.
Właściwością  nadającą  pałeczkom  Escherichia  col i
uropatogenność, jest:

A .  działanie toksyny polisacharydowej,
B.  działanie enterotoksyny ciepłochwiejnej,
C.  działanie enterotoksyny ciepłostałej,
D.  posiadanie przez nie fimbrii.

Zadanie 94.
Minister  Zdrowia  powołał  do  wydawania  certyfikatu
akredytacyjnego dla szpitali:

A .  Centrum Monitorowania Jakości,
B.  Radę,
C.  Pełnomocnika ds. Akredytacji,
D.  Specjalistę Krajowego.

Zadanie 95.
Kwalifikacje  wymagane  dla  specjalisty  do  spraw  mikrobiologii  -
członka zespołu kontroli zakażeń szpitalnych to:

A . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii  i  co
najmniej  3-letnie  doświadczenie  w  zawodzie  diagnosty
laboratoryjnego  w  szpitalnym  laboratorium
mikrobiologicznym,

B . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
medycznej  i  co  najmniej  2-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  laboratorium
mikrobiologicznym  wykonującym  badania  na  rzecz
szpitali,

C . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
klinicznej  i  co  najmniej  2-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  laboratorium
mikrobiologicznym,

D . posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii
lekarskiej  i  co  najmniej  3-letnie  doświadczenie  w
zawodzie  diagnosty  laboratoryjnego  w  szpitalnym
laboratorium mikrobiologicznym.



Zadanie 96.
Podczas  operacji  urologicznych  i  torakochirurgicznych,  bez
istniejącej infekcji, powstają rany:

A.  czyste,
B.  czyste - skażone,
C.  skażone,
D.  brudne lub zakażone.

Zadanie 97.
Kontrola  wewnętrzna  w  obszarze  realizacji  działań
zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  jest
prowadzona okresowo, nie rzadziej niż:

A .  co 1 miesiąc,
B.  co 3 miesiące,
C.  co 6 miesięcy,
D.  co 12 miesięcy.

Zadanie 98.
Sytuacja  prawna  wprowadzona  na  danym  obszarze  w  związku  z
ryzykiem  wystąpienia  epidemii  w  celu  podjęcia  określonych  w
ustawie działań zapobiegawczych, to:

A .  stan epidemii,
B.  stan zagrożenia epidemicznego,
C.  nadzór epidemiologiczny,
D.  nadzór sanitarny.

Zadanie 99.
W diagnostyce zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stosowane są
badania:

A.  ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  posiew płynu mózgowo-rdzeniowego,
C.  posiew krwi,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 100.
Pojęcie  składające  się  z  elementów:  źródło  zakażenia,  droga
przenoszenia zarazków, wrota zakażenia, to inaczej:

A .  łańcuch epidemiczny,
B.  droga translokacji,
C.  łańcuch zarazek - żywiciel,
D.  łańcuch sanitarny.



Zadanie 101.
Badanie  epidemiologiczne,  w  którym  dokonywany  jest  opis
pojedynczych przypadków zachorowań lub zachorowań mnogich, to
badanie:

A.  eksperymentalne,
B.  kohortowe,
C.  przesiewowe,
D.  opisowe.

Zadanie 102.
Wystąpienie wstrząsu toksycznego jest efektem działania:

A.  koagulazy,
B.  hialuronidazy,
C.  TSST,
D.  eksfoliatyny.

Zadanie 103.
Zakaźność prątków gruźlicy wynika z:

A . trudnego  do  ograniczenia  rozprzestrzeniania  się
bakterii drogą powietrzną,

B . długiego  czasu  (nawet  przez  wiele  lat)  pozostawania  w
stanie zdolnym do życia poza organizmem człowieka,

C.  dużej oporności na środki dezynfekcyjne,
D.  przyczyn opisanych w A, B i C.

Zadanie 104.
Pielęgniarki  i  położne  są  narażone  na  działanie  czynników
biologicznych,  ze  względu  na  stały,  bezpośredni  kontakt  z
chorym  pacjentem.  Czynniki  biologiczne,  należące  do  grupy
trzeciej, oznaczają takie czynniki:

A . które  wywołują  ciężkie  choroby  u  ludzi,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie
czynników  w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo
prawdopodobne;  zazwyczaj  nie  istnieją  w  stosunku  do
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,

B . które  mogą  wywoływać  u  ludzi  ciężkie  choroby,  są
niebezpieczne  dla  pracowników  a  rozprzestrzenianie  ich
w  populacji  ludzkiej  jest  bardzo  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

C . które  mogą  wywoływać  choroby  u  ludzi,  mogą  być
niebezpieczne  dla  pracowników,  ale  rozprzestrzenianie
ich  w  populacji  ludzkiej  jest  mało  prawdopodobne;
zazwyczaj  istnieją  w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,

D . przez  które  wywołanie  chorób  u  ludzi  jest  mało
prawdopodobne.



Zadanie 105.
W strefie sterylnej centralnej sterylizacji wykonuje się:

A .  mycie właściwe i dezynfekcję właściwą,
B . pakowanie,  zgrzewanie  zestawów  narządzi  i  zakładanie

testów kontrolnych,
C.  załadunek do sterylizatora i sterylizację,
D . przechowywanie i dystrybuowanie sterylnych zestawów do

oddziałów.

Zadanie 106.
Jama ustna stanowi środowisko skontaminowane, które u pacjentów
szpitalnych  może  stanowić  źródło  zakażenia.  Bakterie  z  płytek
nazębnych najczęściej doprowadzają do zakażeń:

A.  przewodu pokarmowego,
B.  układu oddechowego,
C.  zakażenia rany operacyjnej,
D.  krwi.

Zadanie 107.
Czynnikiem  ryzyka  zakażeń  miejsca  operowanego  jest  czas
operacji, który powinien być mierzony od:

A . przywiezienia  pacjenta  na  salę  operacyjną  do  momentu
wywiezienia pacjenta po zabiegu z tej sali,

B . położenia  pacjenta  na  stole  operacyjnym  do  przełożenia
na wózek po zabiegu,

C.  momentu znieczulenia do momentu wybudzenia,
D.  nacięcia skóry do jej pełnego zamknięcia.

Zadanie 108.
Monitorowanie,  to  ciągłe  zbieranie  i  analiza  danych
epidemiologicznych o:

A.  określonej chorobie,
B.  grupie chorób,
C . wszystkich  zdarzeniach  zdrowotnych  mających  znaczenie

dla występowania i szerzenia się chorób w populacji,
D . wszystkich wyżej wymienionych przypadkach w celu oceny

sytuacji epidemiologicznej.



Zadanie 109.
W  celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez  szkodliwe  czynniki  biologiczne  pracodawca  jest  obowiązany
do stosowania:

A . wszelkich  dostępnych  środków  eliminujących  narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,

B.  tylko środków ochrony zbiorowej,
C.  wyłącznie środków ochrony osobistej,
D.  obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.

Zadanie 110.
Rozsiew  patogenów  z  rany  oparzeniowej  ( z  ogniska  pierwotnego)
zależny jest od:

A.  głębokości i rozległości rany,
B.  czynnika infekcyjnego,
C.  ładunku patogenu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 111.
W  szpitalu  główne  kierunki  monitorowania  bieżącej  sytuacji
epidemiologicznej obejmują wskaźniki:

A .  epidemiologiczne,
B.  kliniczne,
C.  laboratoryjne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 112.
C o jest podstawą wiarygodności uzyskanych wyników w badaniach
epidemiologicznych?

A.  przestrzeganie opracowanego planu badań,
B.  zaangażowanie kierownika,
C.  jak najliczniejszy zespół fachowców,
D.  duże nakłady finansowe.

Zadanie 113.
Nosicielstwo  to  bezobjawowe  bytowanie  drobnoustrojów
chorobotwórczych w organizmie człowieka, które może występować:

A.  w okresie wylęgania choroby,
B.  po przebyciu choroby,
C.  po zakażeniu bezobjawowym,
D.  w każdym wyżej wymienionym przypadku.



Zadanie 114.
Istotnym  elementem  antybiotykoterapii  celowanej  jest  przede
wszystkim wartość MIC, która określa:

A.  maksymalne stężenie hamujące,
B.  czas leczenia,
C.  najmniejsze stężenie bakteriobójcze,
D.  najmniejsze stężenie hamujące.

Zadanie 115.
Opracowanie planów i kierunków sytemu zapobiegania i zwalczania
zakażeń szpitalnych należy do zadań:

A.  członków komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
B.  członków komitetu terapeutycznego,
C.  członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D.  kierowników podmiotów leczniczych.

Zadanie 116.
Badania  epidemiologiczne  "prospektywne"  dobrze  zaplanowane  i
przeprowadzone,  mają  dużą  wartość  badawczą.  Posiadają  jednak
pewną wadę, różniącą je od badań retrospektywnych. Jaką?

A.  wymagają niskich nakładów finansowych,
B.  wymagają planu badań,
C . wymagają  dużych  nakładów  finansowych  i  wyszkolonej

kadry,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 117.
W  przypadku  szpitali  raport  z  kontroli  wewnętrznej  w  obszarze
realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i
chorób zakaźnych jest przekazywany:

A . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez pielęgniarkę epidemiologiczną,

B . kierownikowi  podmiotu  leczniczego  po  zatwierdzeniu
przez  przewodniczącego  zespołu  kontroli  zakażeń
szpitalnych,

C . naczelnej  pielęgniarce  po  podpisaniu  przez  pielęgniarkę
epidemiologiczną,

D . przewodniczącemu  zespołu  kontroli  zakażeń  szpitalnych
po podpisaniu przez pielęgniarkę epidemiologiczną.



Zadanie 118.
W  procesie  dochodzenia  do  praktyki  opartej  na  rzetelnych
dowodach naukowych można wyodrębnić kilka etapów. Pierwszy etap
to :

A . szacowanie  potrzeby  zmian  w  praktyce,  kształtowanie
nawyku poddawania jej w wątpliwość,

B . synteza  dowodów  naukowych,  polegająca  na  dotarciu  do
sprawdzonej  wiedzy  naukowej,  je j  umiejętna  analiza,
synteza i ocena,

C . plan  zmian  praktyki,  opracowany  na  podstawie
najmocniejszych i najbardziej obiektywnych argumentów,

D . wdrożenie  i  ocena  skutków  wprowadzonych  zmian  w
praktyce.

Zadanie 119.
Zakażenia dolnych dróg oddechowych mogą przebiegać w postaci:

A .  zapalenia tchawicy i oskrzeli,
B .  zapalenia oskrzeli i oskrzelików,
C.  zapalenia płuc i ropnia płuc,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 120.
Transmisja wirusa Ebola następuje przez:

A . bezpośredni  kontakt  z  krwią,  wydalinami  i  wydzielinami
osoby zakażonej,

B . zachlapanie  oraz  aerozolizację  wydzielinami  osoby
zakażonej,

C.  bezpośredni kontakt ze zwłokami osoby zakażonej,
D.  drogi zakażenia opisane w punktach A, B, C.

Zadanie 121.
Dokumentacja  z  realizacji  działań  zapobiegających  szerzeniu  się
zakażeń i chorób zakaźnych jest prowadzona w układzie:

A .  alfabetycznym,
B.  terytorialnym,
C.  chronologicznym,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 122.
Człowiek zaraża się Toxoplasma gondii:

A . drogą pokarmową spożywając surowe lub półsurowe mięso
zawierające cysty pierwotniaka,

B . w wyniku transfuzji krwi lub preparatów krwiopochodnych
oraz transplantacji narządów,

C . drogą  przezłożyskową  w  okresie  parazytemii  u  matki,
kiedy  tachyzoity  przenikają  przez  łożysko  do  tkanek
płodu,

D.  wszystkimi wymienionymi wyżej drogami.

Zadanie 123.
D o czynników ryzyka zakażeń miejsca operowanego u dzieci, które
zależą od pacjenta zaliczymy:

A . poprzednią  antybiotykoterapię,  hospitalizację
przedoperacyjną, golenie włosów,

B . wszczepienie  ciała  obcego,  spadek  ciśnienia  tętniczego,
masywną transfuzję,

C . wcześniactwo,  z łe  odżywienie,  niedotlenienie,
przewlekły stan zapalny,

D.  kontaminację śródoperacyjną, krwawienie z rany, drenaż.

Zadanie 124.
Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu E szerzy się drogą:

A.  krwi,
B.  pokarmową,
C.  seksualną,
D.  żadną z wyżej wymienionych.

Zadanie 125.
W  przypadku  zakażenia  podskórnej  kieszeni,  w  której  znajduje
się rozrusznik należy:

A . usunąć  rozrusznik  i  umieścić  nowy  w  nowym  miejscu,
stosować antybiotykoterapię,

B.  pozostawić rozrusznik, włączyć antybiotyk,
C . usunąć  stary  rozrusznik,  nowy  umieścić  w  miejsce

starego, włączyć antybiotyk,
D . usunąć  stary  rozrusznik,  nowy  umieścić  w  miejsce

starego.

Zadanie 126.
Wirus  varicella-zoster  wywołuje  półpasiec.  Zakaźność  tych
chorych jest:

A .  żadna, gdyż jest to inna postać wysypki niezakaźnej,
B.  do ok. tygodnia po wystąpieniu wysypki,
C.  do 1 miesięca po wystąpieniu wysypki,
D.  do końca życia taka sama.



Zadanie 127.
Monitorowanie  oddziału  po  wygaszeniu  ogniska  epidemicznego
polega na:

A.  wykonywaniu okresowych badań środowiskowych,
B . analizie  zakażeń  w  oddziale  za  miesiąc  poprzedzający

wystąpienie ogniska,
C.  wykonywaniu okresowych badań u personelu,
D . kontroli  aktualnej  sytuacji  w  oddziale  ze  zwróceniem

uwagi na zalecone zasady postępowania.

Zadanie 128.
N a możliwość wystąpienia zakażenia podczas ekspozycji zawodowej
pielęgniarki, położnej wpływa/ją:

A.  rodzaj ekspozycji,
B.  głębokość rany,
C.  poziom wiremii u osoby będącej źródłem ekspozycji,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 129.
Z a  przeprowadzenie  przez  lekarza  zakładowego  badania
profilaktycznego  oraz  za  przeszkolenie  pracownika  w  zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada w szpitalu:

A.  specjalista ds. epidemiologii,
B .  pielęgniarka poradni profilaktycznej,
C.  specjalista ds. BHP,
D.  pracodawca.

Zadanie 130.
Zasadniczym  elementem  każdego  standardu,  w  tym  standardu
higienicznego  są  kryteria,  czyli  mierniki,  które  stanowią
podstawę jego oceny. Są to kryteria:

A.  struktury i wyniku,
B.  struktury, procesu i wyniku,
C.  procesu, wyniku i wartościowania,
D.  struktury, rezultatu i doskonałości.

Zadanie 131.
Pracodawca  sporządza  raport  o  bezpieczeństwie  i  higienie  pracy
w  podmiocie  leczniczym  w  zakresie  zranień  ostrymi  narzędziami
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych:

A.  nie rzadziej niż raz na kwartał,
B.  nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
C . tylko  po  zakończeniu  roku  kalendarzowego  za  rok

poprzedni,
D.  okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata.



Zadanie 132.
Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z  chorymi na ospę
prawdziwą,  podlegają  obowiązkowej  kwarantannie  lub  nadzorowi
epidemiologicznemu, przez okres NIE dłuższy niż:

A .  10 dni,
B.  5 dni,
C.  21 dni,
D.  2 dni.

Zadanie 133.
Na koncentrację drobnoustrojów w sali operacyjnej mają wpływ:

A . i lość  i  jakość  nawiewanego  powietrza,  sposób
rozprowadzania powietrza w pomieszczeniu,

B . l iczba  personelu  w  sali  operacyjnej  i  jego  aktywność
podczas  zabiegu,  środki  ochrony  indywidualnej
zastosowane przez personel i ich prawidłowe stosowanie,

C . czystość  mikrobiologiczna  aparatury  medycznej  i  sprzętu
znajdującego się na sali operacyjnej,

D.  wszystkie wyżej wymienione pozycje.

Zadanie 134.
Podanie  antybiotyku  i/lub  chemioterapeutyku  w  sposób
umożliwiający  eradykację  drobnoustrojów  odpowiedzialnych  za
zakażenie  w  ognisku  infekcji,  z  uwzględnieniem  właściwości
farmakodynamiki  i  farmakokinetyki  leku  u  danego  pacjenta,
dokonując wyboru w oparciu o wynik badania mikrobiologicznego
to antybiotykoterapia:

A.  empiryczna,
B.  celowana,
C.  okołozabiegowa,
D.  profilaktyczna.

Zadanie 135.
Najbardziej niebezpiecznym źródłem zakażenia wirusami HBV, HCV
jest/są:

A.  wymiociny,
B.  płyn otrzewnowy,
C.  wydzielina pochwowa,
D.  krew.



PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
TEST NR 300509
GRUPA 1
Zadanie 0.
Przy  obiektywnej  ocenie  stanu  umysłowego  człowieka  starego
najlepiej posłużyć się:

A .  rozmową z pacjentem,
B.  danymi zebranymi od bliskich,
C.  obserwacją pacjenta w środowisku,
D.  prostym, znanym kwestionariuszem tej oceny.

Zadanie 0.
Opieką hospicyjną obejmuje się pacjentów:

A.  chorych na choroby o krótkotrwałym przebiegu,
B.  przewlekle chorych,
C.  w zejściowym okresie nieuleczalnej choroby,
D.  chorych samotnych.

Zadanie 0.
Osobom  samotnym,  które  z  powodu  wieku,  choroby  lub  innych
przyczyn  wymagają  pomocy  innych  osób,  a  są  je j  pozbawione,
przysługuje  (zgodnie  z  Ustawą  o  pomocy  społecznej),  pomoc  w
formie:

A . stałej  dopłaty  do  kosztów  ponoszonych  za  świadczenie
usług  przez  osoby  realizujące  opiekę  w  miejscu
zamieszkania,  jednak  w  kwocie  nie  większej  niż  70%
miesięcznego dochodu,

B . bezpłatnego  zaopatrzenia  w  leki  i  środki  do
pielęgnacji,

C . usług  opiekuńczych  lub  specjalistycznych  usług
opiekuńczych,

D.  bezpłatnej opieki medycznej.

Zadanie 0.
Podstawowy  cel  polityki  społecznej  wobec  osób  starszych  można
najbardziej ogólnie określić jako:

A . sprzyjanie  zachowaniu  samodzielności  oraz  umożliwienie
starszym osobom kontaktu ze środowiskiem na miarę ich
możliwości i potrzeb,

B.  zabezpieczenie godziwych warunków egzystencji emerytów,
C . pomoc  osobom  starszym  w  przypadku  konieczności

pielęgnacji,
D.  zwiększenie dostępu do placówek lecznictwa zamkniętego.



Zadanie 0.
Odpłatność  za  pobyt  w  domach  Opieki  Społecznej  i  większości
państwowych instytucji opiekuńczych to:

A.  70% dochodów własnych (renta, emerytura itp.),
B .  50% dochodów własnych (renta, emerytura itp.),
C .  40% dochodów własnych (renta, emerytura itp.),
D.  30% dochodów własnych (renta, emerytura itp.).

Zadanie 0.
Inicjatorką opieki hospicyjnej w skali świata jest:

A .  Elizabeth Hill,
B .  Florencja Nightingale,
C.  Zofia Szlenkierówna,
D.  Cecile Saunders.

Zadanie 0.
Czynniki demograficzne związane z wysokim ryzykiem samobójstwa
w grupie osób starszych NIE obejmują/dotyczą:

A.  osób żyjących samotnie,
B.  kryzysu rodzinnego (żałoba, rozwód),
C.  zaburzeń pamięci i koncentracji,
D . kryzysu  społecznego  (utrata  domu,  bezrobocie,

emerytura).

Zadanie 0.
Duże  ryzyko  samobójstwa  wśród  osób  starszych  występuje  w
przypadku  wielu  zaburzeń  psychicznych;  jako  najważniejsze
(ryzyko  jest  około  30  razy  większe  niż  w  ogólnej  populacji)
należy wymienić:

A.  schizofrenię,
B . zaburzenia  neurotyczne,  np.  fobia  społeczna  i  napady

paniki,
C.  depresję,
D.  uzależnienie od alkoholu.

Zadanie 0.
Ludność Polski zaliczana jest do społeczeństw:

A.  starzejących się,
B.  młodych,
C.  dojrzałych,
D.  bardzo starych.



Zadanie 0.
Jak  pielęgniarka  powinna  przekazać  pacjentowi,  że  należy  zażyć
lekarstwo, chcąc uniknąć jego odmowy?

A.  "Czy zażył już Pan lekarstwo?",
B.  "W jaki sposób mam Panu podać lekarstwo?",
C . "Jeśli  Pan  nie  zażyje  tego  lekarstwa,  to  wezwę

lekarza",
D . "Proszę  później  przyjąć  to  lekarstwo,  zostawiam  je  Panu

na szafce".

Zadanie 0.
Złamania, do jakich dochodzi u osób starszych wskutek upadków,
dotyczą najczęściej:

A .  żeber,
B.  szyjki kości udowej,
C.  kręgosłupa,
D.  kości śródstopia.

Zadanie 0.
W gerontologii "zbieracze" to ludzie, którzy:

A . z a  młodu  byli  oszczędni  i  przewidujący,  a  na  starość  w
miarę osłabienia krytycyzmu stają się skąpi i chciwi,

B . już  jako  młode  osoby  hobbistycznie  zbierały  różne
rzeczy i przedmioty,

C.  odznaczają się tzw. "ujemnym bilansem życia",
D . s ą  w  wieku  geriatrycznym  i  doświadczają  trudności  w

realizacji własnych potrzeb.

Zadanie 0.
D o  zmian  fizjologicznych  związanych  ze  starzeniem  się  układu
pokarmowego zaliczamy:

A.  stopniowy zanik błony śluzowej i utkania gruczołowego,
B.  rozrost włókien mięśniowych i sprężystych,
C.  wzrost kwasowości soku żołądkowego,
D.  powiększenie wątroby i trzustki.

Zadanie 0.
Komponując  dietę  starszego  człowieka  ważne  jest  uzupełnianie
witaminy  B12,  gdyż  w  sytuacji  niedoboru  tej  witaminy  mogą
pojawiać się następujące objawy:

A.  pogarszająca się sprawność poznawcza,
B.  niedokrwistość megaloblastyczna,
C.  nietrzymanie moczu, hipotonia ortostatyczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Dalekowzroczność starcza spowodowana jest:

A .  zaćmą,
B.  uszkodzeniem szlaków wzrokowych,
C.  starczym zwyrodnieniem plamki,
D.  utratą elastyczności soczewki.

Zadanie 0.
W  trakcie  menopauzy  i  w  okresie  pomenopauzalnym  u  kobiet
dochodzi do:

A . obniżenia  poziomu  cholesterolu  i  stężenia
trójglicerydów,

B.  wzrostu cholesterolemii i stężenia trójglicerydów,
C . podwyższenia  stężenia  trójglicerydów,  przy  poziomie

cholesterolu utrzymanym w granicach normy,
D.  podwyższenia poziomu estrogenów.

Zadanie 0.
Ogół  sytuacji,  zjawisk  i  procesów  społecznych,  których  analizy
mają  unaocznić  procesy  przekształcania  się  społeczeństwa
tradycyjnego  w  nowoczesne  społeczeństwo  przemysłowe  oznacza
teorię:

A .  deprywacji (deficytu),
B.  odpowiedników,
C.  aktywności,
D.  modernizacji.

Zadanie 0.
Gromadzenie  s ię  barwnika  lipofuscyny  w  komórkach  nerwowych,
amyloidu w komórkach mózgu i w naczyniach krwionośnych:

A . jest  objawem  zmian  w  układach  neuroprzekaźników
wynikających ze starzenia się organizmu,

B . jest  objawem  zmian  o  charakterze  neuropatologicznym
towarzyszącym starzeniu się mózgowia,

C . towarzyszy zmianom o charakterze inwolucyjnym w obrębie
hipokampa,

D.  towarzyszy zmianom w układzie dopaminergicznym.



Zadanie 0.
D o  zmian  czynnościowych  nerek  występujących  w  starości,  które
predysponują  do  zaburzeń  gospodarki  wodno-elektrolitowej  NIE
należą:

A . zmniejszenie  przesączania  kłębuszkowego  i  przepływu
nerkowego,

B.  ograniczenie zdolności wydalania jonów wodorowych,
C.  zwiększenie przesączania kłębuszkowego,
D . ograniczenie  zdolności  zagęszczania moczu i  zmniejszona

zdolność wydzielania sodu.

Zadanie 0.
Postacią  niedożywienia,  w  przebiegu  którego  dochodzi  do
wyraźnego  zmniejszenia  masy  mięśniowej  i  zapasów  tłuszczu  w
ustroju, przy prawidłowej zawartości białka w narządach, jest:

A .  marasmus,
B.  kwashiorkor,
C.  anergia,
D.  jadłowstręt psychiczny późny.

Zadanie 0.
Zapotrzebowanie  kaloryczne  u  mało  aktywnych  fizycznie  osób
powyżej 65 roku życia wynosi około:

A.  1900 - 2500 kcal,
B.  1650 - 1950 kcal,
C.  1400 - 1650 kcal,
D.  1000 - 1200 kcal.

Zadanie 0.
D o  biologicznych  czynników  przyśpieszających  proces  starzenia
zaliczane są:

A.  niska aktywność fizyczna i właściwe odżywianie,
B . antyzdrowotny  tryb  życia  i  poprawa  sytuacji

materialnej,
C . niska  aktywność  ruchowa,  stres  psychiczny,  monotonia,

hałas, niewłaściwe odżywianie, lekomania,
D . przeciążenie  układu  nerwowego  przez  stres  psychiczny  i

hałas, utrata radości życia .

Zadanie 0.
Badanie profilaktyczne gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej 50
r.ż .  zalecane  przez  Polski  Komitet  Zwalczania  Raka  powinno  być
wykonywane:

A.  co 3 - 5 lat,
B.  co 2 lata,
C.  raz na rok,
D.  raz na 5 - 10 lat.



Zadanie 0.
Społeczne czynniki przyśpieszające proces starzenia to:

A.  nagła zmiana warunków środowiskowych,
B . pogorszenie  sytuacji  materialnej,  brak  zagospodarowania

czasu,
C . brak  przygotowania  do  starości,  samotność,  izolacja

społeczna i psychiczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Nawroty zaburzeń psychicznych i/lub ich nasilenie się:

A .  nie są zależne od atmosfery rodzinnej domu pacjenta,
B.  są zależne od stosunków panujących w domu pacjenta,
C . zależą  od  atmosfery  rodzinnej,  ale  tylko  przy  wybranych

zaburzeniach,
D . mogą  być  zależne  od  wymienionych  czynników,  ale  nie

zostały jeszcze dostatecznie poznane.

Zadanie 0.
O niepełnosprawności orzekają:

A.  komisje do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
B . powiatowe  i  wojewódzkie  zespoły  do  spraw  orzekania  o

stopniu niepełnosprawności,
C.  szpitalne komisje lekarskie,
D.  urzędy pracy.

Zadanie 0.
Pośród  różnych  rodzajów  albo  form  uczenia  się  najczęściej
wyróżnia się jako najefektywniejsze:

A.  behawioralne,
B.  poznawcze,
C.  intuicyjne,
D.  naśladowcze.

Zadanie 0.
Terapia pracą ma na celu:

A.  zapewnienie pacjentom racjonalnej aktywności,
B . wypełnienie  czasu  wolnego  pacjentów,  jak  również

przysposobienie do samodzielności zawodowo-zarobkowej,
C . obniżenie  kosztów  utrzymania  pacjentów  poprzez

angażowanie  ich  do  prac  gospodarczych  na  rzecz
szpitala,

D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.



Zadanie 0.
Który z niżej wymienionych elementów ma znaczący, niekorzystny
wpływ na jakość życia seniorów?

A.  pozytywny stosunek społeczeństwa do starych ludzi,
B.  ageism,
C.  wysoki poziom kultury społeczeństwa,
D.  racjonalna polityka społeczna i zdrowotna.

Zadanie 0.
Jaki  wpływ  mają  na  starsze  osoby  niewystarczające  środki
finansowe?

A.  żaden,
B.  zagrażają poczuciu bezpieczeństwa,
C.  uczą oszczędzania,
D.  są najważniejszą przyczyną chorób.

Zadanie 0.
Której  z  niżej  podanych  zasad  pielęgnowania  należy  przestrzegać
w opiece nad człowiekiem w wieku podeszłym?

A . unikać  nagłych  i  jednoczesnych  zmian  dotyczących:
miejsca  pobytu,  warunków  życia,  otoczenia  i  opiekunów,
aktywności,  sposobu  odżywiania,  leczenia  i  zmian
pozycji ciała,

B . często wprowadzać zmiany w warunkach mieszkaniowych,
zmieniać ustawienie mebli, nie zmieniać opiekunów,

C . zmieniać dietę, rozkład posiłków, wprowadzać nowe osoby
do opieki, leczenie pozostawić bez zmian,

D . starszych  ludzi  należy  uaktywniać,  często  zmieniać
miejsce zamieszkania i sposób przyrządzania posiłków.

Zadanie 0.
Terapia ruchem w rehabilitacji psychiatrycznej:

A .  nie ma większego znaczenia,
B . m a  znaczenie  jedynie  w  odniesieniu  do  pacjentów

młodocianych i młodych,
C . m a  znaczenie  dla  pacjentów,  u  których  obok  zaburzeń

psychicznych stwierdza się niepełnosprawność fizyczną,
D . m a  ważne,  choć  zróżnicowane  znaczenie  dla  wszystkich

pacjentów  bez  względu,  na  wiek,  rozpoznanie
diagnostyczne i stan sprawności fizycznej.

Zadanie 0.
Terapia ruchem wpływa na usprawnienie:

A.  fizyczne pacjentów,
B.  psychiczne pacjentów,
C.  społeczne pacjentów,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.



Zadanie 0.
Pracownik socjalny działa w interesie:

A .  wyłącznie osoby wymagającej pomocy,
B.  pacjenta wymagającego pomocy i jego rodziny,
C.  pacjenta przebywającego w szpitalu,
D . wszystkich  osób  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  i

wymagających w związku z tym pomocy.

Zadanie 0.
Cukrzyca (typu II) u osób starszych powstaje w wyniku:

A . niedoboru  insuliny  na  skutek  uszkodzenia  komórek  beta
wysp Langerhansa,

B.  stłuszczenia i powiększenia wątroby,
C.  zmniejszenia wchłaniania glukozy w jelitach,
D.  mniejszej wrażliwości tkanek na insulinę.

Zadanie 0.
W przypadku żylaków kończyn dolnych FAŁSZYWE jest stwierdzenie:

A . należy unikać siedzenia ze  skrzyżowanymi nogami ("noga
na nogę"),

B . wskazane  jest  "maszerowanie"  w  wannie  w
kilkucentymetrowej warstwie chłodnej wody,

C . wskazane  jest  ograniczenie  chłodnych  kąpieli  pod
prysznicem na korzyść gorących kąpieli w wannie,

D . wskazane  jest  leżenie  z  nieco  uniesionymi  kończynami,
lekko zgiętymi w stawach kolanowych.

Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  objawów  są  charakterystyczne  dla
nadczynności tarczycy u ludzi w podeszłym wieku?

A . pobudzenie psychomotoryczne, aksamitna, spocona skóra,
spadek masy ciała,

B . wypadanie włosów, spadek masy ciała, senność, zwolniony
rytm zatokowy,

C . zmęczenie,  zanik  i  osłabienie  si ły  mięśniowej,
migotanie przedsionków,

D . zmęczenie,  zwiększenie  wagi  ciała,  senność,  zwolniony
rytm zatokowy.



Zadanie 0.
W skład diety bogatoresztkowej wchodzą:

A . warzywa,  owoce,  chleb  pełnoziarnisty,  płatki
kukurydziane, otręby pszenne,

B . warzywa,  owoce,  chleb  pełnoziarnisty,  otręby  pszenne,
ryż, makaron,

C . warzywa,  owoce,  otręby  pszenne,  ziemniaki,  ryż,
makaron,

D.  warzywa, owoce, otręby pszenne, ziemniaki.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zgonów w pierwszym okresie trwania udaru
mózgowego jest:

A .  obrzęk mózgu i wklinowanie pnia mózgu,
B.  zapalenie płuc,
C.  zakażenie układu moczowego,
D.  zakażenia ogólnoustrojowe.

Zadanie 0.
Przyczyną uszkodzenia mózgu w przebiegu marskości wątroby jest:

A . zatrzymywanie  w  organizmie  toksycznych  produktów
przemiany materii,

B .  niedokrwienie mózgu,
C . niedostateczny poziom osoczowych czynników krzepnięcia

krwi,
D.  wzrost odsetka gammaglobulin.

Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  leków  stosowanych  w  niewydolności
krążenia  w  podeszłym wieku  mają  na  celu  poprawę  jakości  życia
chorych?

A.  digoksyna (naparstnica),
B.  tiazydy i diuretyki pętlowe,
C.  beta-blokery,
D.  azotany.

Zadanie 0.
U pacjentki lat 65 rozpoznano chorobę Parkinsona. Obok leczenia
farmakologicznego  chorej  zalecono  ćwiczenia  fizyczne,  do
których  należy  ją  wdrożyć.  W  jaki  sposób  należy  ustalić  poziom
tolerancji wysiłku chorego?

A.  wykonując test anaerobowy,
B.  wykonując test aerobowy,
C.  ustalając maksymalną częstotliwość rytmu serca,
D.  ustalając minimalny poziom ciśnienia tętniczego.



Zadanie 0.
Pacjent  lat  69  chory  na  chorobę  Parkinsona  hospitalizowany  w
celu zdiagnozowania dolegliwości ze  strony układu pokarmowego.
Czy  można  podać  metoclopramid  w  przypadku  dolegliwości  ze
strony przewodu pokarmowego?

A . nie,  ponieważ  nasilają  s ię  objawy  ze  strony  układu
pokarmowego,

B.  tak, ponieważ jest wyjątkowo skuteczny,
C . tak,  ponieważ  jest  skuteczny  i  nie  nasila  objawów

parkinsonowskich,
D.  nie, ponieważ nasila objawy parkinsonowskie.

Zadanie 0.
Chora  lat  70  zgłasza  występujące  okresowo  objawy  zgagi  oraz
czkawki  pojawiające  się  najczęściej  po  spożyciu  tłustych
pokarmów.  Chora  jest  otyła.  Stwierdzono,  że  dolegliwości
zostały  wywołane  refluksem  żołądkowo-  przełykowym.  Innym
objawem refluksu żołądkowo-przełykowego jest:

A .  częste odkrztuszanie wydzieliny,
B.  ból zamostkowy,
C.  częste zakażenie górnych dróg oddechowych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
FAŁSZYWE jest stwierdzenie, że opatrunki hydrokoloidowe:

A.  uniemożliwiają przedostanie się bakterii do rany,
B.  utrzymują właściwe nawilżenie rany,
C.  poprawiają mikrokrążenie w obrębie rany,
D.  przy usuwaniu uszkadzają wytworzoną ziarninę.

Zadanie 0.
U  pacjenta  lat  75  występują  zaparcia.  Został  on  dokładnie
przebadany,  nie  znaleziono  jednak  organicznej  przyczyny  zaparć.
W wywiadzie należy przede wszystkim zapytać o:

A.  aktywność ruchową,
B.  ilość zjadanych pokarmów,
C.  liczba posiłków w ciągu dnia,
D.  ewentualne trudności w oddawaniu moczu.

Zadanie 0.
Zażółcenie  białkówek  gałek  ocznych  i  powłok  skórnych  w  kamicy
żółciowej jest spowodowane:

A.  uszkodzeniem komórek wątrobowych,
B.  brakiem odpływu żółci do dwunastnicy,
C.  nadprodukcją bilirubiny,
D.  nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych.



Zadanie 0.
Objawami  świadczącymi  o  występowaniu  wewnętrznych  żylaków
odbytu są:

A.  silne bóle podbrzusza i bóle w okolicy krzyżowej,
B . ból ,  świąd  odbytu  i  wydzielina  śluzowa  pojawiające  się

w trakcie defekacji,
C.  uporczywe biegunki na przemian z zaparciami,
D.  odpowiedzi prawidłowe A i C.

Zadanie 0.
Wiodącym celem w pielęgnowaniu osób starszych jest:

A .  pielęgnowanie w czasie choroby,
B.  niwelowanie dolegliwości somatycznych,
C.  doraźna pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych,
D.  nauczanie samoopieki w ograniczonej sprawności.

Zadanie 0.
Leczenie niedokrwistości megaloblastycznej polega na:

A . podawaniu  witaminy  B12  przez  całe  życie  w  dawkach
podtrzymujących,

B . operacyjnym usunięciu śledziony, co zmniejsza skłonność
do hemolizy,

C.  podawaniu preparatów żelaza,
D . stosowaniu  hormonów  kory  nadnerczy  oraz  okresowym

przetaczaniu krwi.

Zadanie 0.
Jaki  charakter  mają  bóle  stawowe  w  reumatoidalnym  zapaleniu
stawów?

A.  są dość silne, występują po preparatach salicylowych,
B . zaczynają  się  ostro,  zwykle  nocą  w  jednym  stawie,

najczęściej w dużym palcu stopy,
C . rozpoczynają  się  stopniowo,  mogą  się  okresowo  nasilać  i

powodować przejściowo ograniczenie ruchomości stawów,
D . tępych  lub  dotkliwych  bóli  kostnych,  nie  ustępują  po

preparatach salicylowych i lekach przeciwreumatycznych.

Zadanie 0.
Podstawowe badanie diagnostyczne gruczołu krokowego to:

A.  podstawowe badanie krwi,
B.  rektoskopia,
C.  badanie per rectum,
D.  ocena wyglądu narządu.



Zadanie 0.
Żylaki odbytu to:

A.  wypadające, przerosłe sploty naczyniowe,
B.  rozszerzenie żył splotu wiciowatego,
C.  workowate rozszerzenia naczyń żylnych,
D . rozciągnięte  naczynia  żylne,  w  których  znikły  elementy

sprężyste.

Zadanie 0.
Istotą osteoporozy jest:

A . utrata  masy  kostnej  prowadząca  do  zmniejszenia  l iczby
beleczek  kostnych,  ich  grubości  oraz  warstwy  korowej  z
następowym  zmniejszaniem  wytrzymałości  kości  i
zwiększonym ryzykiem ich złamania,

B . zmiana  zapalna  w  stawach  rozpoczynająca  się  od
przekrwienia  i  obrzęku,  obejmująca  oprócz  chrząstki
stawowej  również  podchrzęstne  warstwy  kości  nasad,
prowadząca do martwicy,

C . zmiana  struktury  kości  oraz  stopniowe  zwiększanie
wysycenia kości długich solami mineralnymi,

D . proces  metaplazji  w  tkankach  okołokostnych,  obniżona
mineralizacja kości na skutek niedoboru witaminy D.

Zadanie 0.
68-letnia  pacjentka  przybyła  do  szpitala  z  objawami  nasilającej
s ię  duszności,  osłabienia  oraz  obrzęków  kończyn  dolnych.  Chora
jest  otyła,  ma  płytki  oddech,  tętno  120  na  minutę  oraz  sinicę.
Rozpoznano  przewlekłą  niewydolność  krążeniowo-oddechową  oraz
migotanie przedsionków. W jaki sposób należy ułożyć chorą?

A . n a  łóżku  z  uniesioną  górną  częścią  tułowia,  na  prawym
boku,  ramiona  ułożone  do  góry  podparte  podpórkami,
plecy podparte zwiniętym kocem,

B . n a  łóżku  z  uniesioną  górną  częścią  tułowia,  podpartą
poduszkami,  uniesione  i  lekko  zgięte  ramiona  na
poduszkach  lub  podpórkach,  dół  kolanowy  należy
podeprzeć i zastosować okresowo podpórkę pod stopy,

C . płasko na lewym boku, kończyny dolne lekko uniesione do
góry,  podparte  poduszkami,  plecy  podparte  zwiniętym
kocem,

D . n a  fotelu  w  pozycji  siedzącej,  ramiona  opuszczone  na
kolanach, nogi opuszczone, ustawione na podpórce.



Zadanie 0.
U  pacjenta  lat  65  hospitalizowanego  w  oddziale  geriatrycznym
zdiagnozowano chorobę Parkinsona.  Które  postępowanie pogorszy
kondycję  chorego  w  sytuacji,  gdy  chory  przerwie  czynność  i
stwierdzi, że nie ma siły jej skończyć?

A . zapewnienie,  że  dokończy  czynność  jak  tylko  będzie
mógł,

B.  dokończenie za niego czynności jeśli chory o to prosi,
C . okazanie  mu  cierpliwości,  wyrozumiałości  oraz

zachowanie spokoju,
D.  ponaglanie go.

Zadanie 0.
Przyczyną  nierefluksowego  zapalenia  przełyku  u  ludzi  ciężko
chorych  leczonych  antybiotykami,  kortykosterydami  lub
cytostatykami są/jest:

A .  bakterie i pierwotniaki,
B.  grzyby albo wirusy (CMV, Herpes),
C.  Helicobacter pylori,
D.  zmniejszona odporność.

Zadanie 0.
Dieta  chorych  na  reumatoidalne  zapalenie  stawów  powinna
obfitować przede wszystkim w:

A.  białka, witaminy C i D oraz dużo owoców i warzyw,
B.  tłuszcze zwierzęce, witaminy A i K,
C.  błonnik i cukry proste,
D.  sole mineralne i białka.

Zadanie 0.
Decydującym badaniem diagnostycznym wykrywającym zapalenie płuc
jest:

A .  bronchoskopia,
B.  badanie plwociny,
C.  badanie radiologiczne klatki piersiowej,
D.  badanie fizykalne pacjenta.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  poniżej  wskazówek  dotyczą  szczególnie
pielęgnowania pacjenta w podeszłym wieku?

A . precyzyjnie  przestrzegać  w  diecie  ograniczenia  podaży
sodu,

B . unikać  zbyt  wielu  jednocześnie  zmian  warunków  życia,
otoczenia, odżywiania,

C . dopilnować  przyjmowania  w  diecie  takiej  i lości  płynów,
by utrzymać diurezę minimum 2,5 l/dobę,

D . precyzyjnie  przestrzegać,  by  chory  prowadził  wybitnie
oszczędzający tryb życia.

Zadanie 0.
Na hipotonię ortostatyczną NIE wpływa:

A.  cukrzyca,
B.  choroba Parkinsona,
C.  osteoporoza,
D.  alkoholizm.

Zadanie 0.
Ocenę  sprawności  w  zakresie  podstawowych  czynności  życia
codziennego pacjenta w warunkach domowych, należy dokonać przy
pomocy:

A.  skali MMSE,
B.  skali Tinetti,
C.  indeksu ADL,
D.  skali MNA.

Zadanie 0.
Dystans chromania wieńcowego to:

A . objaw  chorobowy  polegający  na  występowaniu  bólów
kurczowych  w  kończynach  dolnych  w  czasie  chodzenia,
zmuszający chorego do zatrzymania się,

B . czas  od  momentu  zatrzymania  się  chorego,  u  którego
wystąpił  ból,  do  chwili  ustąpienia  dolegliwości
bólowych,

C . długość  drogi,  jaką  chory  może  przejść  bez  bólu
wieńcowego,

D.  wielkość obszaru niedokrwienia mięśnia sercowego.



Zadanie 0.
Najodpowiedniejszym  miejscem  do  profilaktycznych  wstrzyknięć
podskórnych drobnocząsteczkowej heparyny u chorych w starszym
wieku jest fałd skórny na:

A.  przednio-bocznej powierzchni brzucha,
B.  przedramieniu,
C.  przednio-bocznej powierzchni uda,
D.  plecach.

Zadanie 0.
Objętość masy kałowej zwiększa:

A.  Duspatalin,
B.  Agargar, nasiona lnu, nasiona płesznika,
C.  Normosan,
D.  Olej rycynowy, Laktuloza.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  70  leczony  z  powodu  nadciśnienia  tętniczego  i
choroby  wieńcowej  został  hospitalizowany  z  powodu  zaostrzenia
choroby.  Z  wywiadu  wynika,  że  pacjent  pali  papierosy.  Należy
chorego  edukować  w  kierunku  zmiany  zachowania.  Edukację
pacjenta należy rozpocząć od przedstawienia:

A.  kosztów związanych z nałogiem,
B.  sposobów ułatwiających rozstanie się z nałogiem,
C.  zagrożeń wynikających z palenia tytoniu,
D . sposobów  ułatwiających  pokonanie  pokusy  zapalenia

papierosa.

Zadanie 0.
W dużym procencie przypadków przyczyną wysokiej śmiertelności z
powodu złamania szyjki kości udowej jest/są głównie:

A.  udar mózgu lub wklinowanie pnia mózgu,
B.  zakażenia ogólnoustrojowe,
C.  zawał serca lub niewydolność krążenia,
D.  zapalenie płuc lub zator płucny.

Zadanie 0.
66-letni  chory  zgłasza  się  z  powodu  trwających  od  3  dni  silnych
kurczowych  bólów  brzucha,  zaparć  i  okresowych  wymiotów.
Stwierdzono  wzdęcie  brzucha,  wysokie  tony  szmerów
perystaltycznych oraz  obecność  krwi  w  kale.  W  pierwszym etapie
postępowania diagnostycznego należy wykonać:

A.  wlew dodbytniczy,
B.  kolonoskopię,
C.  przeglądowe zdjęcie jamy brzusznej,
D.  angiografię tętnicy krezkowej.



Zadanie 0.
W  niewyrównanej  marskości  wątroby  z  żółtaczką  stosuje  s ię
dietę:

A . wysokobiałkową  i  wysokotłuszczową  z  ograniczeniem
węglowodanów,

B . wysokobiałkową  i  niskotłuszczową  z  ograniczeniem
węglowodanów,

C . niskotłuszczową  i  niskobiałkową  z  przewagą
węglowodanów,

D . wysokotłuszczową  i  niskobiałkową  z  przewagą
węglowodanów.

Zadanie 0.
W  oddziale  chirurgii  przebywa  66-letni  chory,  który  ma
wyłoniony  sztuczny  odbyt  (stomię).  Jakie  produkty  powinien
spożywać  pacjent  w  celu  zminimalizowania  przykrego  zapachu
kału?

A.  jogurt, cebulę, mięso,
B.  pietruszkę, jogurt, herbatę,
C.  mięso, czosnek, cebulę,
D.  jaja, jogurt, czosnek.

Zadanie 0.
Ciśnienie  cząstkowe  gazów  we  krwi  tętniczej  w  warunkach
fizjologicznych wynosi?

A.  p02 - 100 mmHg, pCO2 - 40 mmHg,
B.  p02 - 110 mmHg, pCO2 - 60 mmHg,
C.  p02 - 70 mmHg, pCO2 - 35 mmHg,
D.  p02 - 60 mmHg, pCO2 - 100 mmHg.

Zadanie 0.
U  pacjentki  lat  80  cierpiącej  na  starczą  bezsenność  oraz
wykazującej zaburzenia pamięci wystąpiły objawy zatrucia lekami
nasennymi. Chora jest przytomna, widoczne wyraźnie spowolnienie
ruchowe  oraz  apatia  i  senność.  Pacjentce  należy  podać  do
wypicia szklankę:

A.  ciepłego mleka,
B.  zimnej wody z trzema łyżeczkami soli kuchennej,
C.  gazowanej wody mineralnej,
D.  ciepłej wody z trzema łyżkami stołowymi soli kuchennej.



Zadanie 0.
Pacjentka  lat  78  leczona  z  powodu  osteoporozy  jest  aktualnie
hospitalizowana z powodu złamania żeber. Usprawnianie pacjentki
polega na:

A.  zmianie pozycji ułożeniowej co 2 godziny,
B . zakazie  wykonywania  wszelkich  ruchów  czynnych,

prowadzeniu gimnastyki biernej,
C . motywowaniu  do  chodzenia,  żeby  nie  dopuścić  do

przykurczów,
D . prowadzeniu  gimnastyki  biernej  i  czynnej  kończyn  oraz

pionizowaniu chorej.

Zadanie 0.
O łagodnym przeroście gruczołu krokowego świadczy:

A.  krwiomocz, ból w okolicy lędźwiowej,
B . stałe  parcie  na  pęcherz,  nieoddawanie  moczu

strumieniem,
C.  skąpomocz, zaburzenia pracy nerek,
D.  wielomocz powodujący częste oddawanie moczu.

Zadanie 0.
Przyczyną  bezpośrednią  większości  złamań  szyjkowo-krętarzowej
kości udowej u osób starszych jest:

A .  otyłość,
B.  nadmierna aktywność ruchowa,
C.  upadek,
D.  dieta uboga w wapń.

Zadanie 0.
Mężczyzna  lat  80  od  niedawna  przebywa  w  domu  äspokojnej
starościö.  Pacjent  jest  w  dość  dobrej  formie  fizycznej.  Jednak
kilkakrotnie  zdarzyło  mu  się  zgubić  w  budynku,  nie  mógł
odnaleźć  swojego  pokoju.  Jeżeli  pacjent  wychodzi  poza  obręb
budynku, co powinien mieć przy sobie?

A.  telefon komórkowy, dowód osobisty,
B.  dowód osobisty, adres i telefon domu pomocy społecznej,
C.  kanapkę lub batonik,
D.  dowód osobisty, aktualnie pobierane leki.



Zadanie 0.
Pacjentka  lat  75  hospitalizowana  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .  U
chorej stwierdzono neuropatyczno-niedokrwienne objawy w obrębie
stopy. Należą do nich:

A . stopa  ciepła,  tętno  wyczuwalne,  sinawy  kolor  skóry  na
grzbiecie stopy,

B . stopa  zimna,  żyły  na  grzbiecie  stopy  mogą  być
poszerzone, różowy kolor skóry,

C . stopa  ciepła,  tętno  niewyczuwalne,  skóra  atroficzna,
żyły na grzbiecie stopy poszerzone,

D . stopa  zimna,  tętno  niewyczuwalne,  skóra  atroficzna,
zblednięcie lub zaczerwienienie grzbietu stopy.

Zadanie 0.
Które elementy programu opieki nad osobą w podeszłym wieku mają
największe znaczenie w profilaktyce upadków?

A.  kinezyterapia,
B.  psychoterapia,
C.  fizykoterapia,
D.  balneoterapia.

Zadanie 0.
Mechanizmem wywołującym hipotonię poposiłkową u osób starszych
jest upośledzenie:

A.  ośrodkowego układu nerwowego na wzrost ciśnienia,
B.  układu współczulnego na nadmierny wzrost ciśnienia,
C . ośrodkowego  układu  nerwowego  na  nadmierny  wzrost

ciśnienia nerwowego,
D.  układu współczulnego na spadek ciśnienia.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  może  dokonywać  oceny  sprawności  funkcjonalnej
osoby starszej wykorzystując następujące narzędzia:

A.  test MMSE, skala Norton, skala Hoena-Yara, BMI,
B . skala  ADL i  IADL,  skala  Barthel,  test  MMSE,  GDS,  testy

równowagi i chodu,
C.  skala Barthel, skala CBO, skala Katza,
D.  test UP&GO, test Tinetti, skala Bradena, skala Douglas.



Zadanie 0.
Pacjentka  lat  78  leczona  z  powodu  osteoporozy  jest  aktualnie
hospitalizowana z powodu złamania żeber. Chora unieruchomiona w
łóżku  z  powodu  bólu  i  osłabienia.  Przeciwdziałanie  powstaniu
zakrzepów kończyn dolnych podczas mycia polega na:

A.  przeciąganiu ręką w kierunku od serca,
B.  wykonaniu ruchów kolistych do prawej strony,
C.  przeciąganiu ręką w kierunku serca,
D.  wykonaniu ruchów kolistych do lewej strony.

Zadanie 0.
Morfina zastosowana u chorych z silną dusznością:

A.  nie wpływa na odczuwanie duszności,
B.  nie zmniejsza niepokoju i paniki,
C.  rozszerza łożysko naczyń płucnych,
D.  nasila duszność.

Zadanie 0.
W  oddziale  chirurgii  przebywa  60-letni  pacjent,  któremu
amputowano lewą kończynę dolną z powodu głębokich, niegojących
się  owrzodzeń  podudzia.  Jakie  jest  najczęstsze  powikłanie  po
założeniu protezy?

A.  bóle fantomowe,
B.  zanik mięśni w kończynie amputowanej,
C.  wstępujące zakażenie kikuta,
D.  odleżyny.

Zadanie 0.
Efekt  hipotonii  ortostatycznej  i  poposiłkowej  oznacza  spadek
ciśnienia  wynikający  z  konieczności  zwiększonej  perfuzji
przewodu pokarmowego. Największy spadek ma miejsce:

A.  15 minut po posiłku,
B.  20 minut po posiłku,
C.  45 minut po posiłku,
D.  1,5 godziny po posiłku,

Zadanie 0.
Oddech, który polega na okresowym, naprzemiennym pogłębianiu
s ię  oddechu  a  następnie  jego  spłycaniu  aż  do  wystąpienia
krótkiego bezdechu to oddech:

A.  Cheine - Stokesa,
B.  Kussmaula,
C.  "gonionego psa",
D.  mocznicowego.



Zadanie 0.
Do objawów paranowotworowych raka nerki NIE należy:

A . gorączka spowodowana endogennym wytwarzaniem czynników
pirogennych,

B.  hiperkalcemia,
C.  niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego,
D.  nadciśnienie tętnicze,

Zadanie 0.
Trudności w pielęgnowaniu ludzi starszych NIE wynikają z:

A .  płci pacjenta,
B.  braku empatii u pielęgniarek,
C.  ograniczeń fizycznych pacjenta,
D.  trudności w nawiązywaniu kontaktu z pacjentem.

Zadanie 0.
Ból fantomowy można zmniejszyć przez:

A.  naprzemienne moczenie kikuta w zimnej i ciepłej wodzie,
B . masaż  i  równoczesne  ćwiczenie  kikuta  i  kończyny

zdrowej,
C.  wymianę protezy,
D.  podanie leków antydepresyjnych.

Zadanie 0.
Idealny  opatrunek  do  leczenia  ran  przewlekłych  spełnia
następujący warunek:

A.  utrzymuje odpowiednią wilgotność rany,
B . wielkość  -  opatrunek  nie  obejmuje  powierzchni  całej

rany, zapewniając w ten sposób wentylację,
C.  struktura opatrunku - wiąże się trwale z raną,
D.  jest nieprzepuszczalny dla gazów i pary wodnej.

Zadanie 0.
Celem rehabilitacji leczniczej dla przewlekle chorych jest:

A .  zapobieganie szybkiej demineralizacji kośćca,
B.  zapobieganie powstawania przykurczów mięśni,
C.  umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Opatrunki hydrokoloidalne można stosować na odleżynę w etapie:

A.  oczyszczania,
B.  ziarninowania,
C.  naskórkowania,
D.  we wszystkich etapach gojenia.



Zadanie 0.
U  chorej  lat  70,  u  której  powstały  odleżyny  I I I  stopnia,  w
uzupełnieniu diety można zastosować:

A.  mocną kawę,
B.  żywność medyczna,
C . dużą i lość preparatów witaminowych dostępnych w aptece

bez recepty,
D . nawadnianie  przez  podłączenie  wlewów  kroplowych  w

ilości 4 l na dobę.

Zadanie 0.
Chory lat  81 wykazuje cechy otępienia, ma upośledzoną zdolność
orientacji,  urojenia,  błądzi  nocą  po  korytarzu.  W  takiej
sytuacji NIE należy:

A.  poszukiwać przyczyn dezorientacji,
B . unikać  rozdrażniania  chorego  bezpośrednim

przeciwstawianiem się jego woli,
C . uświadamiać  mu  prawdy  i  przekonywać,  że  jego  opinia

jest błędna,
D . oferować  taktownej  pomocy,  która  pozwala  na  poprawę

orientacji.

Zadanie 0.
Chora  lat  70  od  15  lat  jest  leczona  z  powodu  osteoporozy.
Podczas  upadku  doznała  złamania  szyjkowoûkrętażowego  kości
udowej  lewej.  Zastosowano  leczenie  operacyjne
(endoprotezoplastykę  stawu  biodrowego).  Po  operacji  pacjentka
będzie mogła rozpocząć naukę chodzenia po schodach w:

A.  3 tygodniu,
B.  1 tygodniu,
C.  3 miesiącu,
D.  6 miesięcu.

Zadanie 0.
W profilaktyce żylaków odbytu NIE należy:

A.  stosować nasiadówek z ziół,
B.  nosić luźnej garderoby,
C.  ograniczać spożywania błonnika,
D.  spożywać dużych ilości roślin strączkowych.

Zadanie 0.
Stosowanie ćwiczeń biernych jest istotnym elementem w:

A.  profilaktyce odleżyn,
B.  porażeniach spastycznych,
C.  nieutrwalonych ograniczeniach ruchomości w stawach,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Co jest podstawą efektywnego prowadzenia edukacji pacjenta?

A . szybkie  wdrażanie  poznanych  informacji,  umiejętności  i
zachowań bez konieczności utrwalania,

B . komunikacja  interpersonalna  wykorzystująca  werbalne  i
niewerbalne sposoby porozumiewania się,

C . prowadzenie edukacji z każdym pacjentem bez względu na
jego gotowość uczenia się,

D . komunikacja  interpersonalna  wykorzystująca  tylko
werbalne sposoby porozumiewania się.

Zadanie 0.
Utrzymanie sondy żołądkowej w czystości wymaga:

A . podania  przez  sondę  25  ml  wody  przed  i  po  każdym
karmieniu,

B . wyjęcia  sondy  po  każdym  karmieniu  i  wymiana  je j  na
nową,

C.  podania przez sondę 50 ml wody przed każdym karmieniem,
D . wyjęcia  sondy  po  każdym  karmieniu  i  umycie  je j  w

ciepłej wodzie z mydłem oraz ponowne założenie.

Zadanie 0.
Chory  lat  65  w  wyniku  upadku  z  wysokości  doznał  uszkodzenia
rdzenia  kręgowego.  Utrzymuje  się  paraplegia,  rozpoczęto
rehabilitację.  Ćwiczenia  w  pozycji  stojącej,  które  zapobiegają
m.in. przykurczom w stawach, chory powinien wykonywać w ciągu
dnia co najmniej przez:

A.  pół godziny,
B.  1 godzinę,
C.  2 godziny,
D.  3 godziny.

Zadanie 0.
Dieta pacjentki z otyłością powinna być:

A.  ubogobiałkowa, ubogowęglowodanowa,
B.  bogatoenergetyczna, ubogoresztkowa,
C.  bogatowęglowodanowa, bogatobiałkowa,
D.  ubogoenergetyczna, bogatoresztkowa.

Zadanie 0.
Krwotok  z  żylaka  kończyny  dolnej  można  zatamować  zakładając
ucisk:

A.  nad miejscem krwawienia,
B.  bezpośrednio na miejsce krwawienia,
C.  nie ma to znaczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 0.
Do form aktywizujących pacjenta należy:

A.  oglądanie telewizji, przedstawień,
B.  słuchanie muzyki,
C.  organizowanie wystaw, gry świetlicowe,
D.  oglądanie pokazów kulinarnych.

Zadanie 0.
Prawidłowa  opieka  nad  osobą  z  nietrzymaniem  moczu  powinna
przede wszystkim obejmować:

A.  wspieranie poczucia własnej wartości chorego,
B . rozmowy z chorym tylko o zachowaniu higieny i  sposobie

pielęgnacji,
C.  ograniczenie spożywania płynów,
D.  założenie cewnika na stałe.

Zadanie 0.
W ocenie zagrożenia powstawania odleżyn NIE stosuje się skali:

A .  Douglas,
B.  Norton,
C.  Barthel,
D.  Dutch.

Zadanie 0.
W opiece nad osobą przewlekle chorą i niepełnosprawną wskazane
jest zastosowanie łóżka typu:

A.  szeroki tapczan o wysokości 45 cm,
B.  wersalka,
C.  pojedyncze łóżko o wysokości 65 cm,
D.  podwójne łóżko o wysokości 30 cm.

Zadanie 0.
Niewidoma  chora  w  podeszłym  wieku  może  prezentować  zmiany
charakterologiczne:

A.  afazję ruchową, brak labilności emocjonalnej,
B.  upośledzenie rozumienia wypowiadanych przez nią słów,
C.  zmniejszenie gotowości lękowej,
D . upośledzenie  orientacji,  zwiększenie  gotowości  lękowej,

podejrzliwość, labilność emocjonalną.



Zadanie 0.
Skórę, na którą ma być naklejony plaster z Fentanylem należy:

A.  pozostawić bez przygotowania,
B . przetrzeć  środkiem  dezynfekcyjnym,  jeśli  jest  owłosiona

należy ją ogolić,
C . umyć  wodą  bez  użycia  środków  drażniących,  osuszyć,

usunąć owłosienie,
D.  ogolić, gazikiem osuszyć pot i nakleić plaster.

Zadanie 0.
70-letnia  kobieta  o  masie  ciała  88  kg,  wzroście  165  cm.  Wg
wskaźnika BMI kobieta ma:

A.  masę ciała w normie,
B.  nadwagę,
C.  otyłość,
D.  otyłość olbrzymią.

Zadanie 0.
Chory  lat  65  jest  po  wylewie  krwi  do  mózgu,  z  prawostronnym
niedowładem. Po leczeniu szpitalnym wraca do domu. Utrzymujący
s ię niedowład predysponuje do powstania odleżyn. Chorego i  jego
rodzinę należy poinformować:

A.  o sposobach leczenia odleżyn,
B.  o sposobach zapobiegania odleżynom,
C.  o rodzajach opatrunków,
D.  o sposobach zmiany opatrunków na odleżynie.

Zadanie 0.
W celu poprawienia ukrwienia skóry pacjenta unieruchomionego w
łóżku, do nacierania stosuje się:

A .  spirytus salicylowy lub kamforowy możliwie najczęściej,
B . spirytus  salicylowy  lub  kamforowy,  ale  niezbyt  często,

żeby nie wysuszyć skóry chorego,
C.  talk po każdym umyciu i dokładnym wysuszeniu skóry,
D . oliwkę  lub  krem  propolisowy  po  dokładnym  umyciu  i

wysuszeniu skóry.

Zadanie 0.
W celu scharakteryzowania bólu ZBĘDNE jest określenie:

A.  jego zasięgu (miejscowy lub rozlany),
B.  lokalizacji (stawowy lub pozastawowy),
C.  płci i wieku chorego,
D . czasu  w  jakim  występuje  i  związku  z  innymi  objawami

procesu zapalnego.



Zadanie 0.
Badanie objawu Babińskiego polega na:

A.  wykonaniu testu: "palec-nos" albo "pięta-kolano",
B.  sprawdzeniu odruchów głębokich,
C . sprawdzeniu  si ły  mięśni  rąk  (polecenie  zaciśnięcia  ich

na dłoniach osoby badającej),
D . przesuwaniu  trzonkiem  młoteczka  od  pięty  w  stronę

palucha wzdłuż zewnętrznego brzegu stopy.

Zadanie 0.
W  czasie  uruchamiania  pacjenta  z  niedowładem  jednostronnym,
podstawową zasadą postępowania jest:

A .  wykonywanie ruchu zawsze od strony niedowładnej,
B.  wykonywanie ruchu zawsze od strony zdrowej,
C . n ie  ma  znaczenia,  od  której  strony  wykonywany  jest

ruch,
D . wykonywanie  ruchu  zawsze  uzależnione  jest  od  decyzji

rehabilitanta.

Zadanie 0.
Chory lat 65 w wyniku wypadku samochodowego doznał uszkodzenia
kręgosłupa  i  wystąpiła  paraplegia.  Po  leczeniu  szpitalnym  wraca
d o domu. Pomoc rodzinie w opiece domowej nad chorym polega na
nauce chwytu Rauteka, który jest niezbędny w:

A.  wykonywaniu choremu toalety jamy ustnej,
B.  podnoszeniu i sadzaniu chorego,
C.  zakładaniu choremu zagłębnika do żołądka,
D.  cewnikowaniu chorego.

Zadanie 0.
Przyczyną stopy cukrzycowej NIE jest/NIE są:

A.  niedokrwienie spowodowane miażdżycą i mikroangiopatią,
B.  neuropatia,
C.  nefropatia,
D.  zakażenia.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do zastosowania kinezyterapii jest:

A .  niedowład kończyny dolnej,
B.  wysoka temperatura ciała (powyżej 38˚C),
C.  niepełny zakres ruchu w stawach,
D.  obecność porażenia spastycznego.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  okolic  ciała  są  szczególnie  narażone  na
powstanie odleżyn u pacjenta leżącego na plecach?

A.  okolica krzyżowa, barki, łopatki,
B.  okolica krzyżowa, pięty, łopatki, kolana,
C.  okolica krzyżowa, pięty, okolica potyliczna, łopatki,
D.  kość ramienna, ucho, łokieć, pięta.

Zadanie 0.
W sprawowaniu opieki paliatywnej najistotniejsze jest:

A . wykonywanie  czynności  pielęgnacyjnych  szybko  i  w
oznaczonym czasie,

B.  dokładne wypełnianie zaleceń lekarskich,
C.  podkreślenie autonomii chorego i towarzyszenie mu,
D.  wykonanie tego, co wydaje się najpotrzebniejsze.

Zadanie 0.
Które  objawy  kliniczne  dominują  w  chorobie  nowotworowej  jel ita
grubego?

A.  bezsenność,
B.  jawne lub utajone krwawienie jelitowe,
C.  bóle głowy,
D.  częstomocz.

Zadanie 0.
Co to jest opieka paliatywna?

A . odpowiedź  na  fizyczne,  psychiczne,  duchowe  i  społeczne
potrzeby  chorego  nieuleczalnie  będącego  u  kresu  życia  i
jego rodziny,

B . dokładna  diagnostyka  i  leczenie  chorób  ujętych  w
narodowym programie ochrony zdrowia,

C.  zapobieganie okresom pogorszenia stanu zdrowia,
D . terapia  i  rehabilitacja  wszystkich  obszarów

upośledzonych czynności.

Zadanie 0.
Która  choroba  nowotworowa  najczęściej  występuje  u  kobiet  w
podeszłym wieku?

A.  rak kości,
B.  rak skóry,
C.  rak szyjki macicy,
D.  rak trzonu macicy i piersi.



Zadanie 0.
Jeżeli chory odmawia przyjmowania leków przeciwbólowych należy:

A . nakłonić  pacjenta  do  przyjęcia  leków,  nie  uwzględniać
odmowy,

B.  uszanować jego wolę,
C.  podać leki w ukrytej formie,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Która  choroba  nowotworowa  najczęściej  występuje  u  mężczyzn  w
podeszłym wieku?

A.  rak gruczołu krokowego,
B.  rak jądra,
C.  rak skóry,
D.  rak tarczycy.

Zadanie 0.
Jaka  dieta  wskazana  jest  dla  pacjenta  z  wyłonioną  stomią
jelitową?

A . potrawy  wysokokaloryczne  i  pikantne  w  celu  poprawy
trawienia,

B . według  dotychczasowych  przyzwyczajeń,  z  wyłączeniem
potraw wzdymających (strączkowe, kapusta),

C.  dietetyczne z ograniczeniem owoców,
D.  lekkostrawne z dużą ilością błonnika.

Zadanie 0.
Jakie  działanie  jest  zbędne  podczas  rozpoznania  potrzeb  chorego
i jego najbliższych w celu opracowania planu opieki?

A.  rozmowa z lekarzem rodzinnym na temat chorego,
B . zapoznanie  s ię  z  historią  choroby  pacjenta  i

przygotowanie się do spotkania,
C.  zapoznanie się z historią choroby współmieszkańców,
D.  złożenie wizyty sąsiadom pacjenta.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  środków  należy  użyć  do  pielęgnacji  skóry
wokół stomii?

A.  benzyny,
B.  eteru,
C.  ciepłej wody z dodatkiem mydła,
D.  3% wody utlenionej.



Zadanie 0.
Klasyfikacja środków przeciwbólowych uzależniona jest od:

A.  zalecanej częstotliwości podawania leku,
B.  drogi podawania,
C.  drabiny analgetycznej WHO,
D.  zlecenia lekarza.

Zadanie 0.
Jeśli  chory  otrzymuje  leki  przeciwbólowe,  a  ból  nie  ustępuje
należy:

A.  zwiększyć częstość podawania,
B.  poczekać, może chory wytrzyma jeszcze kilka dni,
C.  w porozumieniu z lekarzem zmodyfikować leczenie,
D . podać  leki  wspomagające  z  następnego  stopnia  drabiny

analgetycznej.

Zadanie 0.
Jakie są objawy narastającej duszności?

A.  utrata przytomności,
B . niepokój,  kaszel,  lęk,  potrzeba  obecności  drugiej

osoby,
C.  pobudzenie psychoruchowe,
D.  utrata świadomości.

Zadanie 0.
Jaka postawa personelu medycznego jest postawą etyczną w opiece
paliatywnej?

A.  zatajenie przed pacjentem prawdy o chorobie,
B . uwzględnienie  zakresu  prawdy  o  chorobie  i  delikatności

sposobu przekazania,
C.  można mówić o wszystkim, gdyż chory i tak zna prawdę,
D . należy  opiekować  się  tak,  aby  było  jak  najmniej

kłopotów.

Zadanie 0.
C o  należy  rozumieć  pod  pojęciem:  prawo  chorego  do  najlepszej
opieki paliatywnej?

A.  dostępność lekarza na telefon,
B.  bardzo dobre warunki materialne i lokalowe,
C.  opieka dokładna, troskliwa, profesjonalna, holistyczna,
D.  dostępność do nowoczesnej diagnostyki.



Zadanie 0.
Czy  chory  wyleczony  z  choroby  nowotworowej  jest  pozbawiony
świadomości nawrotu choroby?

A.  zdecydowanie tak,
B.  zależy od psychiki chorego,
C.  zależy od preferencji ośrodka onkologicznego,
D . chorzy  na  raka,  w  stanie  remisji  choroby,  żyją  w  lęku

przed nawrotem choroby.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  należy  ustalić  hierarchię  ważności  problemów
pielęgnacyjnych i potrzeb chorego w starszym wieku?

A . zapewniając  zabezpieczenie  materialne  i  kontakty
sąsiedzkie,

B.  umożliwiając spacery,
C.  przeprowadzając wywiad i badanie fizykalne,
D.  angażując rodzinę chorego.

Zadanie 0.
W  celu  zmniejszenia  zagrożenia  życia  spowodowanego  obrzękiem
płuc należy:

A.  ułożyć nogi w pozycji wysokiej,
B.  przyjąć pozycję siedzącą ze spuszczonymi nogami,
C.  wykonać chłodne okłady na klatkę piersiową,
D.  zwiększyć ilość przyjmowanych płynów.

Zadanie 0.
Jakie  powikłania  występują  najczęściej  po  leczeniu
cytostatykami?

A.  odleżyny 1-go stopnia,
B . brak  łaknienia,  nudności,  grzybica  przewodu

pokarmowego,
C . trudności  adaptacyjne  z  powodu  długiego  pobytu  w

szpitalu,
D.  odczyn popromienny po leczeniu uzupełniającym.

Zadanie 0.
Dobry zespół pielęgniarek to taki, w którym konflikty:

A.  nie występują,
B.  pojawiają się okresowo,
C.  wykorzystuje się do podejmowania innych działań,
D.  rozwiązywane są konstruktywnie.



Zadanie 0.
Do źródeł stresu zaliczysz:

A.  miejsce pracy i pełnione funkcje,
B.  życie rodzinne i konstrukcje psychiczną,
C.  organizm - stan zdrowia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W przebiegu każdej dyskusji dydaktycznej wyróżniamy fazy:

A . zagajenie  dyskusji,  sformułowanie  problemu,  dyskusję
właściwą, podsumowanie,

B . planowanie  dyskusji,  realizacja  planu,  zakończenie,
podsumowanie dyskusji,

C . zebranie  dyskutantów,  podział  na  grupy  "za"  i
"przeciw",

D . opracowanie argumentów przez grupy, ocena prowadzącego,
rozwiązanie problemów.

Zadanie 0.
Zajęcia praktyczne pozwalają uczącym się na:

A . weryfikację  zdobytej  wiedzy  i  stosowanie  je j  w
praktyce,

B.  nabywanie nowych wiadomości i umiejętności,
C.  nabywanie i weryfikację zdobytej wiedzy,
D.  weryfikację umiejętności intelektualnych.

Zadanie 0.
Problem społeczny, to:

A .  kłopoty osobiste wynikające ze statusu społecznego,
B . przedmiot  publicznej  debaty  poruszanej  przez  szeroki

krąg ludzi,
C . zjawiska  społeczne  o  szerokim  zasięgu,  które  wymagają

wspólnego wysiłku na rzecz jego usunięcia,
D.  problem, z którymi borykają się instytucje społeczne.

Zadanie 0.
Podstawowym kryterium zdrowia w ujęciu socjologicznym jest:

A .  brak choroby,
B.  brak niepełnosprawności,
C.  funkcjonowanie społeczne jednostki,
D.  stosowanie profilaktyki w działaniach ochrony zdrowia.



Zadanie 0.
Który z podanych poglądów jest prawdziwy?

A . należy  mieć  wyraźne  zasady  moralne  i  nigdy  od  nich  nie
odstępować,

B . należy mieć pewne zasady moralne, ale nie ma w tym nic
złego,  kiedy  się  od  nich  odstępuje  w  związku  z
wymaganiami różnych sytuacji życiowych,

C . należy  mieć  wyraźne  zasady  moralne,  ale  w  pewnych
sytuacjach  można  od  nich  odstąpić,  byleby  to  były
sytuacje wyjątkowe,

D . nie należy wiązać swego postępowania określonymi z góry
zasadami  moralnymi,  ale  powinno  się  w  zależności  od
sytuacji  znajdować  właściwe  sposoby  postępowania  i
zachowania.

Zadanie 0.
Prawa  człowieka  zawarte  są  w  następujących  dokumentach
międzynarodowych:

A.  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
B . Europejskiej  Konwencji  Praw  Człowieka  i  Podstawowych

Wolności,
C . Międzynarodowym  Pakcie  Praw  Obywatelskich  i

Politycznych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Zarządzanie jakością, to:

A . program  ustalenia  stanu  faktycznego,  identyfikacja
czynników  sprzyjających  i  utrudniających  jakość,  oraz
udoskonalenie badanego wycinka rzeczywistości,

B . pomiar  aktualnego  poziomu  jakości,  zwykle  obejmuje
badanie  stopnia  satysfakcji  pacjenta  z  przebiegu
leczenia, a głównie z opieki i pobytu w szpitalu,

C . zaplanowany  system  działań  rzetelnie  wykonywanych,
zapewniających usługę zgodną z przyjętymi standardami,

D . podejście,  w  którym  jakości  nadaje  s ię  pierwszeństwo
przed  innymi  kwestiami  we  wszystkich  decyzjach
kierowniczych.



Zadanie 0.
Rachunek kosztów to:

A . stan  środków  pieniężnych  w  posiadaniu  danej  instytucji
na wydatki,

B . rozliczenie  z  tytułu  świadczeń  wykonanych  na  rzecz
pracowników,

C . ogół  czynności  zmierzających  do  ustalenia  i
zinterpretowania  wyrażonych  w  pieniądzu  wysokości
różnych nakładów dokonanych w jednostce gospodarczej w
określonym czasie i z określonym przeznaczeniem,

D . rachunek strat i zysków ze sprzedaży własnych produktów
po kosztach własnych.

Zadanie 0.
Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego to lekarz:

A . zakładu  opieki  zdrowotnej  lub  lekarz  wykonujący  zawód
poza zakładem opieki zdrowotnej,

B . wykonujący  zawód z  którym zawarto  umowę o  udzielanie
ubezpieczonym  świadczeń  z  zakresu  podstawowej  opieki
zdrowotnej,

C . wykonujący  zawód z  którym zawarto  umowę o  udzielanie
ubezpieczonym  świadczeń  z  zakresu  podstawowej  i
specjalistycznej opieki zdrowotnej,

D . zakładu  opieki  zdrowotnej  lub  lekarz  wykonujący  zawód
poza zakładem opieki zdrowotnej z którym zawarto umowę
o  udzielanie  ubezpieczonym  świadczeń  z  zakresu
podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  zasad  gwarantuje  poprawność  kalkulacji
kosztu jednostkowego świadczenia?

A . oparcie  kalkulacji  na  rzetelnej  dokumentacji  rachunku
kosztów w firmie,

B.  wysoki stopień szczegółowości informacji,
C.  oparcie kalkulacji na długotrwałym monitoringu kosztów,
D . wykorzystanie informacji pozyskanych z konkurencyjnych

zakładów.

Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.



Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  zadań  pomocy  społecznej
realizowanych przez powiaty NIE należą do ich kompetencji?

A . opracowywanie  powiatowej  strategii  rozwiązywania
problemów społecznych,

B.  przyznawanie i wypłacanie renty inwalidzkiej,
C.  prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
D.  prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

Zadanie 0.
D o  zachowań  zagrażających  zdrowiu  w  największym  stopniu
należy/ą:

A.  zanieczyszczenie środowiska i czynniki genetyczne,
B.  czynniki polityczno- społeczno - ekonomiczne,
C . mała  aktywność  fizyczna,  nieprawidłowości  w  sposobie

żywienia,  palenie  tytoniu,  nadmierne  spożycie  alkoholu
i używek,

D . palenie  tytoniu,  nasilające  się  patologie  społeczne,
źle prowadzona polityka zdrowotna państwa.

Zadanie 0.
Wskaż  FAŁSZYWE  twierdzenie  dotyczące  anatomii  układu
oddechowego:

A.  szczyty płuc znajdują się 5 cm powyżej obojczyka,
B . płat  środkowy  płuca  prawego  jest  dostępny  w  badaniu

fizykalnym z przodu i z boku klatki piersiowej,
C.  płuco lewe ma dwa płaty,
D.  podczas wdechu przepona unosi się ku górze.

Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Punkt Erba to:

A . miejsce  rzutu  zastawki  dwudzielnej  na  ścianę  klatki
piersiowej,

B.  miejsce osłuchiwania szmeru tarczycowego,
C.  rzut zastawki aorty na ścianę klatki piersiowej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.



Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.

Zadanie 0.
Pacjent  przywieziony  przez  karetkę  oddycha  regularnie  ok.  8
razy  na  minutę,  źrenice  są  znacznie  zwężone.  Oddech  pacjenta
jest  prawdopodobnie  wynikiem  depresji  ośrodka  oddechowego
spowodowanego przez:

A.  kokainę,
B.  opioidy,
C.  benzodiazepiny,
D.  cytostatyki.

Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.

Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.



Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
W badaniu EKG, cecha jest to:

A .  najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B.  wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C.  amplituda zespołu RS,
D.  szybkość przesuwu papieru.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  dokonująca  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi
upuszcza powietrze z mankietu z prędkością:

A.  2 mmHg/sekundę,
B.  10 mmHg/sekundę,
C.  20 mmHg/sekundę,
D.  30 mmHg/sekundę.

Zadanie 0.
Podczas  badania  palpacyjnego  przepukliny  pachwinowej,  pacjent
powinien przyjąć pozycję:

A .  stojącą,
B.  siedzącą,
C.  leżącą płaską,
D.  leżącą półwysoką.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest:

A .  zawsze ujemny,
B.  zawsze dodatni,
C.  dwufazowy,
D.  "ukryty" w odcinku ST.



Zadanie 0.
W czasie badania nerwów czaszkowych bierze się pod uwagę m. in.
płynność  mowy  pacjenta,  wygląd  jego  języka  pod  kątem  zaników
mięśni,  ewentualnych  drżeń  drobnopęczkowych  oraz  symetrii  w
trakcie  jego  wysuwania.  Jaki  nerw  czaszkowy  podlega  takiej
ocenie?

A.  trójdzielny (n. V),
B.  twarzowy (n. VII),
C .  dodatkowy (n. XI),
D.  podjęzykowy (n. XII).

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.

Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.

Zadanie 0.
W skali GCS - wyprostna odpowiedź ruchowa oceniana jest na:

A.  4 punkty,
B.  3 punkty,
C.  2 punkty,
D.  1 punkt.

Zadanie 0.
Pierwszoplanowym  postępowaniem  u  pacjenta  po  epizodzie
tonięcia, jest:

A .  udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji,
B .  osuszenie pacjenta,
C.  dążenie do przywrócenia normotermii,
D.  wykonanie bezpośredniego masażu serca.



Zadanie 0.
Której  z  poniżej  podanych  cech  NIE  stwierdza  się  w  migotaniu
przedsionków?

A.  brak załamków P,
B.  obecna regularna, o jednakowej amplitudzie fala f,
C.  częstość wychyleń fali f 350-600/min,
D.  zupełnie niemiarowy rytm komór.

Zadanie 0.
Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcję bólową
wywoła:

A.  ucisk na przeciwskrawek małżowiny,
B.  ucisk za małżowiną,
C.  poruszanie małżowiną,
D.  próba Webera.

Zadanie 0.
Podstawowym składnikiem modelu systemowego opieki, są pojęcia:

A.  człowiek i środowisko,
B.  zdrowie,
C.  pielęgniarstwo,
D.  człowiek, środowisko, zdrowie, pielęgniarstwo.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie zindywidualizowane to:

A.  proces pielęgnowania,
B.  teoria pielęgnowania,
C.  komunikacja interpersonalna,
D.  diagnoza pielęgniarska.

Zadanie 0.
Metoda monograficzna dotyczy:

A.  działalności badawczej poświęconej jednemu zagadnieniu,
B.  działalności badawczej poświęconej kilku zagadnieniom,
C.  opracowania statystycznego,
D.  opisu kilku instytucji.

Zadanie 0.
Do metod badania naukowego zaliczamy:

A.  ankietę,
B.  wywiad,
C.  analizę dokumentów,
D.  sondaż diagnostyczny.



Zadanie 0.
Restrukturyzacja  opieki  zdrowotnej  w  miejscu  zamieszkania
stworzyła nową jakość opieki pielęgniarskiej, którą jest:

A .  środowiskowa opieka rejonowa,
B.  pielęgniarska opieka specjalistyczna,
C.  długoterminowa opieka domowa,
D . domowa  opieka  pielęgniarska  z  ramienia  organizacji

społecznych.

Zadanie 0.
Najwyższym  organem  Naczelnej  Izby  Pielęgniarek  i  Położnych
jest:

A .  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B.  Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
C.  Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.

Zadanie 0.
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności  obliczania  średnich,  odchyleń  od  średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  arkusze kalkulacyjne.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  urządzeń  umożliwia  wysyłanie  poczty
elektronicznej poprzez sieć telefoniczną?

A.  klawiatura,
B.  skaner,
C.  drukarka,
D.  modem.



PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
TEST NR 150510
GRUPA 1
Zadanie 0.
I l e  wynosi  miesięczna  opłata  za  pobyt  osoby  starszej  w
zakładzie?

A . 250%  najniższej  emerytury,  ale  nie  więcej  niż  kwota
odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu,

B . 200%  najniższej  emerytury,  ale  nie  może  być  wyższa  niż
kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu na osobę w
rodzinie,

C . 250%  najniższej  emerytury,  ale  nie  może  być  wyższa  niż
kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu na osobę w
rodzinie,

D . 200%  najniższej  emerytury,  ale  nie  więcej  niż  kwota
odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu,

Zadanie 0.
Osoba  ubiegająca  się  o  skierowanie  celem  zamieszkania  w  domu
pomocy społecznej powinna zwrócić się do:

A.  ośrodka pomocy społecznej,
B.  centrum wolontariatu,
C.  domu pomocy społecznej,
D.  żadnego z wymienionych.

Zadanie 0.
Co oznacza wskaźnik geriatryzacji?

A . proporcjonalnie duży odsetek pacjentów w starszym wieku
w porównaniu z ich odsetkiem w całej populacji,

B . wprost  proporcjonalnie  rosnący  odsetek  pacjentów  w
starszym  wieku  w  porównaniu  z  ich  odsetkiem  w  całej
populacji,

C . nieproporcjonalnie  duży  odsetek  pacjentów  w  starszym
wieku w porównaniu z ich odsetkiem w całej populacji,

D . proporcjonalnie  rosnący  odsetek  pacjentów  w  starszym
wieku  w  porównaniu  z  odsetkiem  ludzi  młodych  w  całej
populacji.

Zadanie 0.
"Niebieski Parasol" to nazwa:

A.  zespołu arystokratycznego ludzi III wieku,
B.  sponsora poczynań na rzecz ludzi starszych,
C . stowarzyszenia  na  rzecz  chorych  długotrwale

unieruchomionych,
D.  koła przyjaciół ludzi starych.



Zadanie 0.
Podstawowy  cel  polityki  społecznej  wobec  osób  starszych  można
najbardziej ogólnie określić jako:

A . sprzyjanie  zachowaniu  samodzielności  oraz  umożliwienie
starszym osobom kontaktu ze środowiskiem na miarę ich
możliwości i potrzeb,

B.  zabezpieczenie godziwych warunków egzystencji emerytów,
C . pomoc  osobom  starszym  w  przypadku  konieczności

pielęgnacji,
D.  zwiększenie dostępu do placówek lecznictwa zamkniętego.

Zadanie 0.
Ograniczenie lub odmowa udzielenia świadczeń pomocy społecznej
osobie starszej może nastąpić w razie:

A .  marnotrawstwa przyznanych świadczeń przez pacjenta,
B.  długotrwałej choroby,
C.  niskich dochodów podopiecznego,
D.  alkoholizmu.

Zadanie 0.
Wyznacznikiem pielęgniarskiej opieki geriatrycznej NIE jest:

A .  wiek pacjenta,
B.  poziom samoopieki,
C.  aktywność osoby starszej,
D.  zakres samodzielności.

Zadanie 0.
Według  klasyfikacji  ONZ  i  WHO  populacja  uważana  jest  za
"starą", gdy osoby w wieku powyżej 65 roku życia stanowią:

A.  mniej niż 4%,
B.  4 - 5%,
C.  5,5 - 6%,
D.  więcej niż 7%.



Zadanie 0.
Głównym  celem,  do  którego  dąży  się  w  pielęgnowaniu  opartym  o
model Callisty Roy jest:

A . takie  przygotowanie  pacjenta,  aby  optymalnie
przystosował się do zmian wywołanych chorobą,

B . oddziaływanie  na  warunki,  które  są  niezbędne,  aby
pacjent sam radził sobie ze swymi problemami,

C . pomoc rodzinie w wypracowaniu mechanizmu radzenia sobie
w sytuacji zmian wywołanych chorobą,

D . przygotowanie  pacjenta  i  jego  rodziny  oraz
oddziaływanie na warunki, które są niezbędne by pacjent
sam  radził  sobie  ze  swymi  problemami,  zaś  system
społeczny  jakim  jest  jego  rodzina  optymalnie
przystosował się do zmian wywołanych chorobą.

Zadanie 0.
Zachorowania  na  raka  płuca  w  grupie  osób  po  65  roku  życia
dotyczą:

A.  w jednakowym procencie populacji kobiet i mężczyzn,
B.  częściej mężczyzn niż kobiet,
C.  częściej kobiet niż mężczyzn,
D.  w ogóle nie dotyczą tej grupy osób.

Zadanie 0.
Wykrycie  zagrożenia  upadkiem  podczas  wykonywania  czynności
życia codziennego umożliwia test:

A .  nacisku pozycyjnego,
B.  czasu utrzymania równowagi,
C.  Tinetti,
D.  Pileta i ADL.

Zadanie 0.
Dział  nauk  medycznych,  chorób  wewnętrznych  zajmujący  się
rozpoznawaniem  i  leczeniem  chorób  wieku  starczego  i
rewitalizacją osób starszych to:

A.  gerontologia społeczna,
B.  gerontologia doświadczalna,
C.  geriatria,
D.  gastrologia.



Zadanie 0.
Badanie profilaktyczne gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej 50
r.ż .  zalecane  przez  Polski  Komitet  Zwalczania  Raka  powinno  być
wykonywane:

A.  co 3 - 5 lat,
B.  co 2 lata,
C.  raz na rok,
D.  raz na 5 - 10 lat.

Zadanie 0.
Dalekowzroczność starcza spowodowana jest:

A .  zaćmą,
B.  uszkodzeniem szlaków wzrokowych,
C.  starczym zwyrodnieniem plamki,
D.  utratą elastyczności soczewki.

Zadanie 0.
Zmiany  fizjologiczne  związane  ze  starzeniem  się  układu  krążenia
to :

A.  zanik mięśni gładkich,
B.  rozrost tkanki łącznej,
C.  zwłóknienie i pogrubienie błony środkowej tętnic,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Obniżenie  nastroju  i  aktywności,  utrudnione  zasypianie  i/lub
przedwczesne  budzenie  s ię  oraz  bezsenność  u  ludzi  starszych,
wynika z obniżonego poziomu:

A.  melatoniny,
B.  tyreotropiny,
C.  lutropiny,
D.  estradiolu.

Zadanie 0.
Pod wpływem zmian starczych w sercu, obserwuje się:

A . zmniejszenie  i lości  elementów  kurczliwych
(kardiomiocytów)  i  zwiększenie  rozmiarów  pozostałych
komórek,

B.  zmniejszenie masy serca zwłaszcza lewej komory,
C . odkładanie  s ię  włókien  amyloidu  i  złogów

neurofibrynalnych,
D . zwiększenie  o  ok.  15%  ilości  specyficznych  komórek

rozrusznikowych w węźle zatokowym.



Zadanie 0.
Skóra starego człowieka ulega:

A . zgrubieniu,  traci  elastyczność,  pojawia  się
nieprawidłowa  pigmentacja,  paznokcie  nadmiernie
rogowacieją,

B . ścieńczeniu,  traci  elastyczność,  pojawia  się
nieprawidłowa  pigmentacja,  zmniejsza  się  i lość
gruczołów  potowych,  naskórek  i  paznokcie  nadmiernie
rogowacieją,

C . ścieńczeniu,  traci  elastyczność,  pigmentacja  jest
prawidłowa,  zmniejsza  się  i lość  gruczołów  potowych,
naskórek i paznokcie nadmiernie rogowacieją,

D . ścieńczeniu,  pigmentacja  jest  nieprawidłowa,  zwiększa
s ię  i lość  gruczołów  potowych,  naskórek  i  paznokcie  są
prawidłowe.

Zadanie 0.
Postacią  niedożywienia,  w  przebiegu  którego  dochodzi  do
wyraźnego  zmniejszenia  masy  mięśniowej  i  zapasów  tłuszczu  w
ustroju, przy prawidłowej zawartości białka w narządach, jest:

A .  marasmus,
B.  kwashiorkor,
C.  anergia,
D.  jadłowstręt psychiczny późny.

Zadanie 0.
W  trakcie  menopauzy  i  w  okresie  pomenopauzalnym  u  kobiet
dochodzi do:

A . obniżenia  poziomu  cholesterolu  i  stężenia
trójglicerydów,

B.  wzrostu cholesterolemii i stężenia trójglicerydów,
C . podwyższenia  stężenia  trójglicerydów,  przy  poziomie

cholesterolu utrzymanym w granicach normy,
D.  podwyższenia poziomu estrogenów.

Zadanie 0.
Jedna  z  wielu  teorii  starzenia  zakłada,  że  kumulujące  się
uszkodzenia  istotnych  dla  życia  nieodnawialnych  części  ciała
prowadzą  do  obumierania  komórek,  tkanek  oraz  narządów,  a  w
konsekwencji całego organizmu. Jest to teoria:

A.  wolnych rodników,
B.  zegara biologicznego,
C.  katastrofy błędów,
D.  zużycia.



Zadanie 0.
Które  z  objawów występujących u ludzi  w wieku podeszłym mogą
być spowodowane procesem starzenia się układu moczowego?

A.  częste oddawanie moczu,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  częstsze oddawanie moczu w porze nocnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Społeczne czynniki przyśpieszające proces starzenia to:

A.  nagła zmiana warunków środowiskowych,
B . pogorszenie  sytuacji  materialnej,  brak  zagospodarowania

czasu,
C . brak  przygotowania  do  starości,  samotność,  izolacja

społeczna i psychiczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Do czynników spowalniających proces starzenia należą:

A.  aktywność fizyczna, właściwe odżywianie,
B.  eliminacja nałogów, czynny udział w życiu społecznym,
C.  podtrzymywanie kontaktów rodzinnych i społecznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Treningi  umiejętności  społecznych  są  użyteczną  formą
usprawniania:

A.  psychotyków,
B . wszystkich  pacjentów  bez  względu  na  rozpoznanie

chorobowe,
C.  socjopatów,
D . pacjentów  z  niesprawnością  społeczna  bez  względu  na

rozpoznanie chorobowe.

Zadanie 0.
Spośród niżej  wymienionych wzmocnień wskaż  te,  które  nie  mają
charakteru pozytywnego:

A.  chwalenie, wyrażanie uznania, gratulowanie,
B.  odczucie zadowolenia, poczucie sukcesu albo powodzenia,
C . osiągnięcie  celu:  skuteczność  działania,  wzrost

przystosowania,
D.  błąd, niepowodzenie, brak samozadowolenia.



Zadanie 0.
Przepisy  prawne  uwzględniają  stopnie  niepełnosprawności.  Ich
liczba wynosi:

A .  2 ,
B.  3 ,
C.  4 ,
D.  5 .

Zadanie 0.
Jaki  wpływ  mają  na  starsze  osoby  niewystarczające  środki
finansowe?

A.  żaden,
B.  zagrażają poczuciu bezpieczeństwa,
C.  uczą oszczędzania,
D.  są najważniejszą przyczyną chorób.

Zadanie 0.
Która  z  niżej  wymienionych  postaw  wobec  choroby  u  ludzi
starszych jest pożądana dla procesu pielęgnowania i leczenia?

A.  pozytywna,
B.  hipochondryczna,
C.  negacji choroby,
D.  apatii i obojętności.

Zadanie 0.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze NIE obejmują:

A.  rehabilitacji fizycznej i pielęgnacji,
B . wspierania  psychologiczno-pedagogicznego  i

edukacyjno-terapeutycznego,
C.  usprawniania społecznego,
D.  rehabilitacji leczniczej.

Zadanie 0.
Statut  określający  organizację,  szczegółowe  zasady  i  tryb
działania  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych, w tym jego organów, zatwierdza:

A.  Minister Zdrowia,
B.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
C.  Minister Finansów,
D.  Prezes Rady Ministrów.



Zadanie 0.
Postępowanie w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności jest:

A .  jedno instancyjne,
B.  dwuinstancyjne,
C.  trzy instancyjne,
D . instancyjne  z  możliwością  odwołania  się  do  sądu  pracy  i

ubezpieczeń społecznych.

Zadanie 0.
W wyniku zaćmy starczej:

A . następuje  rozmycie  części  obrazu,  jednopłaszczyznowość
obrazu,

B.  pojawia się astygmatyzm,
C.  występują trudności w rozróżnianiu barw,
D . widzenie  na  odległość  i  pole  widzenia  stopniowo

zmniejszają się.

Zadanie 0.
Jaki  rodzaj  ćwiczeń  fizycznych  jest  wskazany  u  chorej  na
osteoporozę?

A . chodzenie  po  schodach,  narciarstwo  biegowe,  piesze
wycieczki, jazda na rowerze,

B . podnoszenie  ciężarów,  bieganie,  narciarstwo  zjazdowe,
aerobik, chodzenie po bieżni i schodach,

C . aerobik  w  wodzie,  spacery  w  wodzie  sięgającej  do  pasa
lub piersi, pływanie, jazda na rowerze treningowym,

D . skłony  do  przodu,  bieganie,  taniec,  jazda  na  rowerze,
chodzenie po schodach.

Zadanie 0.
U  70-letniej  pacjentki  występują  objawy  wysiłkowego
nietrzymania  moczu.  Jaki  jest  najlepszy  sposób  doraźnej  pomocy
chorej?

A.  cewnikowanie pęcherza moczowego,
B.  stosowanie materiałów higienicznych,
C.  stosowanie leków przeciwkaszlowych,
D.  stosowanie przyklejanych zbiorniczków na mocz.



Zadanie 0.
Diagnoza  pielęgniarska  pacjenta  w  wieku  podeszłym  z
zaburzeniami  funkcji  zwieraczy,  będzie  opierała  się  na
poniższych elementach z WYJĄTKIEM:

A . zebraniu  wywiadu  ogólnego  i  ukierunkowanego  na  dane
schorzenie  zgodnie  z  przyjętym schematem dokumentacji
pielęgniarskiej,

B . ocenie stanu nawodnienia i odżywienia organizmu starego
człowieka,

C . ocenie  wydolności  funkcjonalnej  za  pomocą
standaryzowanych skal,

D.  kontroli i weryfikacji leków jakie pacjent zażywa.

Zadanie 0.
Insulinę należy wstrzykiwać:

A.  za każdym razem w inne miejsce,
B . w  to  samo  miejsce,  dopóki  nie  pojawią  się  zgrubienia

lub bolesność,
C.  zawsze w pośladki i uda,
D.  w miejsca, do których jest najłatwiejszy dostęp.

Zadanie 0.
Przyczyną uszkodzenia mózgu w przebiegu marskości wątroby jest:

A . zatrzymywanie  w  organizmie  toksycznych  produktów
przemiany materii,

B .  niedokrwienie mózgu,
C . niedostateczny poziom osoczowych czynników krzepnięcia

krwi,
D.  wzrost odsetka gammaglobulin.

Zadanie 0.
Jakie  dane  o  chorym  są  podstawą  właściwej  oceny  sprawności
pacjenta?

A.  wiek metrykalny,
B.  zgłaszane samopoczucie,
C.  wygląd zewnętrzny,
D.  wiek czynnościowy.

Zadanie 0.
Mechanizmem wywołującym hipotonię poposiłkową u osób starszych
jest upośledzenie:

A.  ośrodkowego układu nerwowego na wzrost ciśnienia,
B.  układu współczulnego na nadmierny wzrost ciśnienia,
C . ośrodkowego  układu  nerwowego  na  nadmierny  wzrost

ciśnienia nerwowego,
D.  układu współczulnego na spadek ciśnienia.



Zadanie 0.
Przyczyną marskości wątroby NIE jest:

A .  wirusowe zapalenie wątroby,
B.  przewlekły zastój żółci,
C.  alkoholizm,
D.  awitaminoza.

Zadanie 0.
Wśród  przyczyn  utrudniających  zasypianie  i  utrzymanie  snu  u
osób w wieku podeszłym wymienia się:

A .  odstawienie leków uspakajających,
B.  przewlekłe choroby somatyczne i ich leczenie,
C.  depresję i demencję,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Związki  tłuszczowe  mające  wpływ  na  zmniejszenie  ryzyka  zawału
mięśnia sercowego to:

A.  tłuszcze trans,
B.  jednonienasycone,
C.  nasycone,
D.  wielonienasycone.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  70  leczona  od  lat  z  powodu  cukrzycy  typu  I I
hospitalizowana  z  powodu  owrzodzenia  stopy  spowodowanego
niedokrwieniem.  Należy  ustalić  postępowanie.W  jaki  sposób
należy ułożyć piętę owrzodzonej stopy?

A . podłożyć  pod  nią  specjalny  kl in  z  pianki  wykonanej  ze
sztucznego tworzywa,

B.  ułożyć ją na podpórce wykonanej z koca,
C . zastosować  wyciąg  na  chorą  nogę  aby  pięta  była  cały

czas w górze,
D . nogę  należy  układać  na  bokach  aby  znieść  ucisk  na

piętę.

Zadanie 0.
Aby  sprawdzić,  czy  podana  została  prawidłowa  i lość  insuliny  w
stosunku  do  wielkości  posiłku  i  l iczby  wymienników
węglowodanowych należy oznaczyć:

A.  stężenie glukozy we krwi w 2 godziny po posiłku,
B.  poziom hemoglobiny glukozylowanej,
C.  stężenie glukozy w moczu,
D.  poziom zawartości glukozy w całodobowym moczu.



Zadanie 0.
Jaki  jest  wskazany  zakres  ruchów  u  chorej  w  reumatoidalnym
zapaleniu stawów w okresie nasilenia objawów?

A . zaprzestanie  wszelkich  ruchów  żeby  nie  obciążać  je j
wysiłkiem fizycznym,

B . wykonywanie  ruchów  biernych  i  w  miarę  możliwości
czynnych  oraz  pionizowanie  chorej  aby  nie  dopuścić  do
przykurczy,

C . zaprzestanie  wszelkich  ruchów  biernych  i  czynnych  żeby
nie uszkodzić chorych stawów,

D . wykonywanie  czynnych,  intensywnych  ćwiczeń  żeby  nie
dopuścić do przykurczy i zaniku mięśni.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  70  został  poinformowany  o  zaawansowanej  cukrzycy
typu I I .  Od czego należy rozpocząć edukację pacjenta w kierunku
zmiany niewłaściwych zachowań zdrowotnych:

A.  zapoznanie z pracą glukometru,
B . przestrzegania  go  przed  powrotem  do  starych

przyzwyczajeń,
C . zapoznania  go  na  czym  polega  ryzyko  obecnego

zachowania,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Wiodącym celem w pielęgnowaniu osób starszych jest:

A .  pielęgnowanie w czasie choroby,
B.  niwelowanie dolegliwości somatycznych,
C.  doraźna pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych,
D.  nauczanie samoopieki w ograniczonej sprawności.

Zadanie 0.
Objawami  świadczącymi  o  występowaniu  wewnętrznych  żylaków
odbytu są:

A.  silne bóle podbrzusza i bóle w okolicy krzyżowej,
B . ból ,  świąd  odbytu  i  wydzielina  śluzowa  pojawiające  się

w trakcie defekacji,
C.  uporczywe biegunki na przemian z zaparciami,
D.  odpowiedzi prawidłowe A i C.



Zadanie 0.
Chory  lat  68  hospitalizowany  z  powodu  nowotworu  płuca  jest
obecnie  w  terminalnej  fazie  choroby.  Występuje  si lna  duszność,
dokuczliwy  ból  oraz  niepokój  pacjenta.  Pielęgnacja  skóry
chorego polega na:

A.  odpowiednim odżywianiu chorego,
B.  dbaniu o czystość skóry,
C.  delikatnym masażu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  80  jest  osobą  obłożnie  chorą  i  wymaga  specjalnej
pielęgnacji.  Profilaktyką  zapalenia  płuc  jest  oklepywanie
klatki  piersiowej  pacjentki.  Nie  można  tego  wykonać  gdy
pacjentka jest obciążona:

A.  ryzykiem zatoru,
B.  ryzykiem zawału serca,
C.  złamaniem kompresyjnym kręgu piersiowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Ćwiczenia  bierne  w  ostrym  okresie  reumatoidalnego  zapalenia
stawów powinny być wykonane:

A.  2 - 3 razy dziennie we wszystkich stawach,
B . 2  -  3  razy  dziennie  w  stawach  nie  objętych  procesem

chorobowym,
C.  około 10 razy dziennie we wszystkich stawach,
D . około  10  razy  dziennie  tylko  w  stawach  chorobowo

zmienionych.

Zadanie 0.
W przypadku obrzęku płuc stosuje się prócz tlenoterapii leki:

A .  moczopędne i zmniejszające dopływ żylny,
B.  neuroleptyczne i zwiększające dopływ żylny,
C.  fibrynolityczne i naparstnicę,
D.  moczopędne i antybiotyki.

Zadanie 0.
Kto  najczęściej  w  Polsce  opiekuje  s ię  chorymi  z  chorobą
Alzheimera?

A.  domy pomocy społecznej,
B.  oddziały pobytu dziennego,
C.  oddziały opieki dla chorych z chorobą Alzheimera,
D.  rodziny.



Zadanie 0.
Chory  lat  68  hospitalizowany  z  powodu  nowotworu  płuca  jest
obecnie  w  terminalnej  fazie  choroby.  Występuje  si lna  duszność,
dokuczliwy  ból  oraz  niepokój  pacjenta.  Złagodzenie  bólu  u
chorego polega na:

A . wstrzymywaniu  się  jak  najdłużej  od  zastosowania
opioidów,

B.  podawaniu opiodów na żądanie,
C.  stosowaniu monoterapii,
D.  stosowaniu opioidów wg schematu regularnego dawkowania.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  65  zgłasza  bóle  brzucha,  wzdęcia  i  oddawanie
twardego  stolca  raz  na  4-5  dni,  połączone  z  dużym  wysiłkiem  i
bólem.  Jakie  badanie  będzie  miało  najmniejszą  wartość
diagnostyczną przyczyn zaparcia?

A.  per rectum,
B.  badanie kału na krew utajoną,
C.  hematokrytu, w celu oceny ewentualnego odwodnienia,
D.  rektoskopowe.

Zadanie 0.
Postępowanie  u  pacjenta  z  osteoporozą,  po  złamaniu  żeber,
polega na:

A.  założeniu opaski unieruchamiającej klatkę piersiową,
B . ograniczeniu  się  do  podania  leków  przeciwbólowych  i

przeciwkaszlowych oraz prowadzeniu ostrożnej gimnastyki
oddechowej,

C.  obserwowaniu pacjentki,
D.  namawianiu do chodzenia.

Zadanie 0.
Ciśnienie  cząstkowe  gazów  we  krwi  tętniczej  w  warunkach
fizjologicznych wynosi?

A.  p02 - 100 mmHg, pCO2 - 40 mmHg,
B.  p02 - 110 mmHg, pCO2 - 60 mmHg,
C.  p02 - 70 mmHg, pCO2 - 35 mmHg,
D.  p02 - 60 mmHg, pCO2 - 100 mmHg.

Zadanie 0.
Według  gerontologów  i  socjologów  w  ocenie  jakości  życia  osób  w
podeszłym wieku do wskaźników subiektywnych zaliczamy:

A.  stan kliniczny pacjenta,
B.  ogólną satysfakcję,
C.  stan funkcjonalny,
D.  pozycję społeczną, ekonomiczną.



Zadanie 0.
W  oddziale  chirurgii  przebywa  66-letni  chory,  który  ma
wyłoniony  sztuczny  odbyt  (stomię).  Jakie  produkty  powinien
spożywać  pacjent  w  celu  zminimalizowania  przykrego  zapachu
kału?

A.  jogurt, cebulę, mięso,
B.  pietruszkę, jogurt, herbatę,
C.  mięso, czosnek, cebulę,
D.  jaja, jogurt, czosnek.

Zadanie 0.
Dla niedokrwistości z niedoboru żelaza charakterystyczne jest:

A . wzrost  wielkości  erytrocytów,  obniżenie  poziomu krwinek
czerwonych,

B . obniżenie  poziomu  hemoglobiny  we  krwi  poniżej  12g%,
obniżenie poziomu krwinek czerwonych oraz zmniejszenie
ich wielkości,

C . obniżenie  poziomu  hemoglobiny  we  krwi  poniżej  12g%,
obniżenie  poziomu  krwinek  czerwonych  oraz  zwiększenie
ich wielkości,

D . zwiększenie  poziomu  krwinek  czerwonych  oraz
zmniejszenie  ich  wielkości,  zwiększenie  poziomu krwinek
białych.

Zadanie 0.
Jaki  charakter  mają  bóle  stawowe  w  reumatoidalnym  zapaleniu
stawów?

A.  są dość silne, występują po preparatach salicylowych,
B . zaczynają  się  ostro,  zwykle  nocą  w  jednym  stawie,

najczęściej w dużym palcu stopy,
C . rozpoczynają  się  stopniowo,  mogą  się  okresowo  nasilać  i

powodować przejściowo ograniczenie ruchomości stawów,
D . tępych  lub  dotkliwych  bóli  kostnych,  nie  ustępują  po

preparatach salicylowych i lekach przeciwreumatycznych.

Zadanie 0.
Przyczyną  niedokrwistości  mikrocytarnej  u  pacjenta  w  wieku
geriatrycznym może być:

A.  monotonna, uboga w żelazo dieta,
B.  nadmierna utrata żelaza wraz z moczem,
C.  utrata żelaza z potem,
D.  zmiany zanikowe błony śluzowej przewodu pokarmowego.



Zadanie 0.
U  pacjenta  lat  75  występują  zaparcia.  Został  on  dokładnie
przebadany,  nie  znaleziono  jednak  organicznej  przyczyny  zaparć.
Jakie produkty spożywcze powinny znaleźć się w diecie pacjenta?

A.  warzywa, jogurt, dużo płynów,
B.  ciemny chleb, smażone mięso,
C.  słodkie pieczywo, dużo płynów,
D.  gotowane mięso, warzywa, słodkie pieczywo.

Zadanie 0.
U  chorych  w  podeszłym  wieku  toksyczne  działanie  glikozydów
nasercowych sygnalizują:

A . brak  łaknienia,  zaparcia,  przyśpieszona  akcja  serca,
bezsenność,

B.  jadłowstręt, nudności, rzadkoskurcz, depresja, senność,
C . zaparcia,  wymioty,  senność,  tachykardia,  wzmożone

pragnienie,
D . biegunka,  wymioty,  tachykardia,  przygnębienie,

bezsenność.

Zadanie 0.
Angiopatia cukrzycowa to swoiste dla cukrzycy zmiany:

A.  w komórkach beta wysp Langerhansa,
B . naczyniowe,  rozwijające  się  w  naczyniach  włosowatych  i

drobnych tętniczkach,
C.  w komórkach wątroby,
D.  w komórkach śledziony.

Zadanie 0.
Jakie badania okresowe należy wykonać u chorego z achalazją?

A.  radiologiczne z barytem,
B.  motoryki przełyku,
C.  pH treści przełykowej,
D.  endoskopię.

Zadanie 0.
Przekonanie  chorego  o  koniecznej  zmianie  stylu  życia,  jest
możliwe poprzez:

A.  dyskretne narzucanie pożądanej postawy,
B . angażowanie  do  podejmowania  decyzji  dotyczących

leczenia,
C.  częste przypominanie o prawidłowej postawie,
D . informowanie  chorego  o  konieczności  zachowania

oczekiwanej postawy.



Zadanie 0.
W profilaktyce żylaków odbytu NIE należy:

A.  stosować nasiadówek z ziół,
B . pamiętać,  aby  garderoba  była  luźna  i  wykonana  z

materiałów naturalnych,
C.  ograniczać spożywanie błonnika,
D.  spożywać dużych ilości grochu, fasoli, bobu.

Zadanie 0.
Plastikowe  rurki  tracheostomijne  posiadają  2  baloniki
uszczelniające, nadmuchiwane przez odrębne dreny. Dlaczego są 2
baloniki?

A . ponieważ jednoczesne nadmuchanie 2 baloników powoduje
lepsze umocowanie rurki w tchawicy,

B . ponieważ  można  nadmuchać  drugi  balonik  w  przypadku
nieszczelności pierwszego,

C . ponieważ baloniki nadmuchuje się naprzemiennie, aby nie
powstały odleżyny w tchawicy,

D . ponieważ nadmuchiwanie pierwszego lub drugiego balonika
jest zależne od głębokości wprowadzenia rurki.

Zadanie 0.
D o  przychodni  zgłosił  s ię  pacjent,  w  celu  wykonania  pomiaru
ciśnienia  tętniczego.  Pomiar  ciśnienia  u  70-letniego  mężczyzny
wykazał  wynik  150/80  mmHg.  W  wywiadzie  chory  przyznaje,  że
ostatni  raz  miał  mierzone  ciśnienie  ok.  7  lat  temu.  Czy  wynik
pomiaru jest bardzo niepokojący?

A . tak,  ponieważ  ciśnienie  skurczowe  nie  powinno
przekraczać 140 mmHg,

B . nie,  ponieważ  ciśnienie  skurczowe  przekracza  normę
tylko o 5 mmHg,

C . nie,  ponieważ  u  ludzi  starszych  ciśnienie  skurczowe
może być wyższe od 140 mmHg,

D . tak,  ponieważ  przy  tych  wartościach  ciśnienia  istnieje
duże ryzyko udaru mózgu.

Zadanie 0.
U pacjentki lat 65 rozpoznano chorobę Parkinsona. Obok leczenia
farmakologicznego  chorej  zalecono  ćwiczenia  fizyczne,  do
których  należy  ją  wdrożyć.  W  jaki  sposób  należy  ustalić  poziom
tolerancji wysiłku chorego?

A.  wykonując test anaerobowy,
B.  wykonując test aerobowy,
C.  ustalając maksymalną częstotliwość rytmu serca,
D.  ustalając minimalny poziom ciśnienia tętniczego.



Zadanie 0.
W  jaki  sposób  pacjentka  z  chorobą  Parkinsona  powinna  kończyć
codzienny program ćwiczeń fizycznych?

A . aktywność można przerwać bezpośrednio po ćwiczeniach,
po czym należy wypić kilka łyków wody,

B . należy  stopniowo  zwalniać  aktywność,  potem  uspokoić
ciało powolnymi ćwiczeniami wzmacniającymi, wypić kilka
łyków wody,

C . należy  stopniowo  zwalniać  aktywność,  potem  uspokoić
ciało  powolnymi  ćwiczeniami  anaerobowymi,  po
zakończeniu ćwiczeń wypić dużą szklankę wody,

D . należy  stopniowo  zwalniać  aktywność,  potem  uspokoić
ciało  powolnymi  ćwiczeniami  rozciągającymi,  po
zakończeniu ćwiczeń wypić dużą szklankę wody.

Zadanie 0.
Chory  lat  70  został  przywieziony  do  szpitala  z  objawami  udaru
mózgowego.  Jest  nieprzytomny,  oddech  regularny,  widoczny
niedowład  połowiczy  prawostronny.  Zapobieganie  zapaleniu  płuc
polega na:

A . profilaktycznej  antybiotykoterapii  w  pierwszych  dniach
po udarze,

B . stosowaniu  zmiany  pozycji,  oklepywaniu  i  nacieraniu
klatki piersiowej,

C.  inhalowaniu,
D.  stosowaniu siedzącej pozycji ułożeniowej.

Zadanie 0.
W  oddziale  przebywa  70-letnia  pacjentka,  u  której  doszło  do
zapalenia  żyły  podudzia  prawego  z  powodu  zakażenia  okolicy
wkłucia  dożylnego.  Kończyna  jest  bolesna  i  zaczerwieniona.
Jakie są zalecenia dla chorej?

A.  bezwzględne leżenie w łóżku,
B.  może wychodzić tylko do ubikacji,
C . może  wychodzić  tylko  do  ubikacji  i  wykonywać

odpowiednie ćwiczenia w łóżku,
D.  powinna dużo chodzić.

Zadanie 0.
W  przypadku  leczenia  farmakologicznego  zaparć  suplementacja
witamin A, D, E, K jest konieczna podczas stosowania:

A.  laktulozy,
B.  parafiny,
C.  bisakodylu,
D.  pochodnych rycyny.



Zadanie 0.
Objawy występujące u chorych z neuropatią cukrzycową to:

A.  ból w obrębie stóp i kończyn dolnych podczas wysiłku,
B . zmniejszenie  lub  brak  potliwości  w  obrębie  stóp  lub

kończyn dolnych,
C.  chromanie przestankowe,
D . zwiększenie  potliwości  w  obrębie  stóp  lub  kończyn

dolnych.

Zadanie 0.
76-letni  pacjent  przebywa  w  oddziale  gastroenterologicznym  z
powodu  marskości  wątroby.  Ma  on  trudności  z  przełykaniem
pokarmów, które wynikają najprawdopodobniej z obecności:

A .  zaburzeń ślinianek,
B.  pleśniawek,
C.  żylaków przełyku,
D.  zapalenia gardła.

Zadanie 0.
W  leczeniu  skojarzonym  nadciśnienia  tętniczego  stosuje  s ię  leki
o :

A.  podobnym mechanizmie działania,
B.  podobnych działaniach niepożądanych,
C.  różnych ale uzupełniających się mechanizmach działania,
D.  różnym czasie działania.

Zadanie 0.
Cukrzyca (typu II) u osób starszych powstaje w wyniku:

A . niedoboru  insuliny  na  skutek  uszkodzenia  komórek  beta
wysp Langerhansa,

B.  stłuszczenia i powiększenia wątroby,
C.  zmniejszenia wchłaniania glukozy w jelitach,
D.  mniejszej wrażliwości tkanek na insulinę.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  85  jest  niedosłyszący.  Otrzymał  aparat  słuchowy
zauszny na prawe ucho. Do chorego należy mówić:

A . nieco  wolniej,  średnio  głośno,  stojąc  po  stronie
założonego aparatu,

B . jak do innych osób, ponieważ aparat wyrównuje osłabiony
słuch,

C . nieco  wolniej,  średnio  głośno,  stojąc  po  stronie  ucha
bez aparatu,

D.  nieco wolniej, bardzo głośno, stojąc na wprost chorego.



Zadanie 0.
I l e  aktywności  życiowych  zawiera  plan  opieki  wg  modelu
Roper-Logan-Tireney?

A.  6 ,
B.  8 ,
C.  10,
D.  12.

Zadanie 0.
Cechą odróżniającą zawał mięśnia sercowego od bólów dławicowych
w przebiegu choroby wieńcowej serca jest:

A .  częstotliwość akcji,
B.  stan przytomności,
C.  charakter i czas trwania dolegliwości,
D.  temperatura ciała.

Zadanie 0.
Powikłania  uchyłkowatości  jel ita  grubego  mogą  doprowadzić
bezpośrednio do:

A.  zapalenia otrzewnej,
B.  zapalenia wyrostka robaczkowego,
C.  kolki wątrobowej,
D.  zapalenia trzustki.

Zadanie 0.
W  niewyrównanej  marskości  wątroby  z  żółtaczką  stosuje  s ię
dietę:

A . wysokobiałkową  i  wysokotłuszczową  z  ograniczeniem
węglowodanów,

B . wysokobiałkową  i  niskotłuszczową  z  ograniczeniem
węglowodanów,

C . niskotłuszczową  i  niskobiałkową  z  przewagą
węglowodanów,

D . wysokotłuszczową  i  niskobiałkową  z  przewagą
węglowodanów.

Zadanie 0.
Chorób żył NIE sugeruje:

A.  uczucie "ciężkich nóg" pod koniec dnia,
B . rozpieranie,  pobolewanie  stóp  i  podudzi,  bolesne  kurcze

mięśniowe,
C.  obrzęki pojawiające się wieczorem,
D.  wysokie ciśnienie tętnicze krwi.



Zadanie 0.
Najczęstszym bezpośrednim powikłaniem zapalenia płuc jest:

A .  zastoinowa niewydolność krążenia,
B.  rozedma płuc,
C.  dychawica oskrzelowa,
D.  zapalenie oskrzeli.

Zadanie 0.
Jeżeli tlen jest podawany z butli, to jaka jest jej barwa?

A.  czerwona,
B.  niebieska,
C.  zielona,
D.  żółta.

Zadanie 0.
W procesach tworzenia kości, wapń jest substratem i czynnikiem:

A . blokującym  resorpcję  kości  poprzez  hamujący  wpływ  na
czynności gruczołów przytarczowych,

B . blokującym  resorpcję  kości  poprzez  hamujący  wpływ  na
czynności gruczołów płciowych,

C . wyzwalającym resorpcję kości poprzez hamujący wpływ na
czynności gruczołów tarczowych,

D . wyzwalającym resorpcję kości poprzez hamujący wpływ na
czynności gruczołów przytarczowych.

Zadanie 0.
Który  z  niżej  wymienionych  warunków  jest  konieczny  w  leczeniu
zachowawczym  chorego  z  przewlekłym  niedokrwieniem  kończyn
dolnych I i II stopnia?

A . natychmiastowe zaprzestanie  palenia  tytoniu  i  stopniowe
zwiększanie aktywności ruchowej,

B.  zmniejszenie masy ciała, zaniechanie picia alkoholu,
C . zaniechanie  aktywności  fizycznej,  prowadzenie

oszczędzającego trybu życia,
D.  zaniechanie palenia tytoniu, dieta wysokobiałkowa.

Zadanie 0.
Jaką  dietę  zastosujesz  u  chorych  w  wieku  podeszłym,  z
przewlekłą niewydolnością nerek, leczonych dializami?

A.  bogatobiałkową,
B.  normobiałkową i wysokowęglowodanową,
C . wysokoenergetyczną  z  uwagi  na  wychudzenie  i

niskobiałkową,
D.  niskobiałkową.



Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do zastosowania kinezyterapii jest:

A .  niedowład kończyny dolnej,
B.  wysoka temperatura ciała (powyżej 38˚C),
C.  niepełny zakres ruchu w stawach,
D.  obecność porażenia spastycznego.

Zadanie 0.
Pacjent  z  paraplegią  powinien  być  kąpany  w  wodzie  o
temperaturze:

A . około  40░C,  ponieważ  w  ten  sposób  poprawia  się
ukrwienie skóry,

B . nie  wyższej  niż  30░C,  ponieważ  w  wyższej  temperaturze
na porażonych częściach ciała może dojść do poparzenia,

C.  dostosowanej do upodobań chorego,
D . około 37░C, ponieważ chory podczas kąpieli nie powinien

się wychłodzić.

Zadanie 0.
Którą  skalą  posłużysz  się  w  ocenie  wykonywania  przez  osoby
starsze  takich  czynności  jak:  pisanie,  czytanie,  posługiwanie
się pieniędzmi, lekami, telefonem?

A.  ADL,
B.  MMS,
C.  IADL,
D.  SWPiO.

Zadanie 0.
Częstomocz nocny określany jest mianem:

A.  nykturii,
B .  dyzurii,
C .  anurii,
D.  ketozurii.

Zadanie 0.
W zaburzeniach krążenia obwodowego należy obserwować:

A.  tętno i ciśnienie tętnicze krwi oraz zakres ruchów,
B.  temperaturę, tętno, czucie i natężenie bólu,
C . temperaturę  i  tętno,  kolor  skóry,  zakres  ruchów,  czucie

i natężenie bólu,
D.  temperaturę, tętno, kolor skóry i zakres ruchów.



Zadanie 0.
Przyczyną stopy cukrzycowej NIE jest/NIE są:

A.  niedokrwienie spowodowane miażdżycą i mikroangiopatią,
B.  neuropatia,
C.  nefropatia,
D.  zakażenia.

Zadanie 0.
Chora  lat  70  podczas  upadku  doznała  złamania
szyjkowo-krętażowego  kości  udowej  lewej.  Zastosowano
endoprotezoplastykę  stawu  biodrowego.  W  początkowej  fazie
rehabilitacji  u  chorej  zastosowano  ćwiczenia  izometryczne,
podczas których kończynę operowaną należy:

A.  utrzymywać w pełnym wyproście tylko w stawie biodrowym,
B . utrzymywać  w  pełnym  wyproście  w  stawie  biodrowym  i

kolanowym,
C.  zginać w stawie biodrowym,
D.  zginać w stawie biodrowym i kolanowym.

Zadanie 0.
U  pacjenta  długotrwale  unieruchomionego,  w  układzie  krążenia
dochodzi do:

A.  gorszego ukrwienia tkanek,
B.  wzrostu ciśnienia skurczowego krwi,
C.  zwiększenia pojemności wyrzutowej serca,
D . gorszego  ukrwienia  tkanek  i  wzrostu  ciśnienia

skurczowego krwi.

Zadanie 0.
Osobom w wieku podeszłym w ciągu doby zaleca się spożywanie na
1 kg masy ciała białko w ilości:

A .  0,8 - 1,0g
B.  1,2 - 1,5g,
C.  1,6 - 2,0g,
D.  2,1 - 2,5g.

Zadanie 0.
Chora  lat  72  jest  leczona  od  lat  3  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .
Rozpoznano  również  nadciśnienie  tętnicze.  Chora  jest  osobą
otyłą.  Po  obniżeniu  ciśnienia  tętniczego  zmniejsza  się  ryzyko
wystąpienia:

A.  pęknięcia tętniaków rozwarstwiających aorty,
B.  zapalenia osierdzia i mięśnia sercowego,
C.  kamicy przewodu żółciowego,
D.  zespołu jelita nadwrażliwego.



Zadanie 0.
Chory  lat  75  po  amputacji  podudzia.  Kikut  należy  hartować
poprzez:

A.  stosowanie tłustych kremów,
B.  zasypywanie pudrem przed założeniem protezy,
C . zmywanie  chłodną  lub  ciepłą  wodą  z  mydłem,  dokładne

osuszanie  i  nacieranie  środkami  zaleconymi  przez
lekarza  po  zdjęciu  protezy  wieczorem  i  przed  je j
założeniem rano,

D . owijanie  go  opaską  tylko  do  1/3  jego  długości  do
momentu,  gdy  kikut  stanie  s ię  grubszy  w  swej  końcowej
części.

Zadanie 0.
Utrzymanie sondy żołądkowej w czystości wymaga:

A . podania  przez  sondę  25  ml  wody  przed  i  po  każdym
karmieniu,

B . wyjęcia  sondy  po  każdym  karmieniu  i  wymiana  je j  na
nową,

C.  podania przez sondę 50 ml wody przed każdym karmieniem,
D . wyjęcia  sondy  po  każdym  karmieniu  i  umycie  je j  w

ciepłej wodzie z mydłem oraz ponowne założenie.

Zadanie 0.
W diecie chorego po przebytym udarze mózgu zaleca się:

A .  owoce, jarzyny, oleje roślinne, cielęcinę, kefiry,
B.  owoce, żółtka jaj, mleko pełne, ziemniaki,
C.  warzywa, podroby, sery żółte, chipsy,
D . oleje  roślinne,  owoce,  ryby  smażone  na  tłuszczu,  jasne

pieczywo.

Zadanie 0.
Systematyczną aktywność u pacjenta po udarze mózgu:

A . podwyższa  RR  i  stężenie  cholesterolu,  zmniejsza
skłonność do agregacji płytek krwi,

B . sprzyja  usprawnianiu  mięśni,  stawów  i  ścięgien,
zwiększa  stężenie  cholesterolu  LDL,  zmniejsza  stężenie
HDL,

C . obniża  RR,  obniża  stężenie  LDL,  zwiększa  stężenie  HDL,
zmniejsza  skłonność  do  agregacji  płytek  krwi,  sprzyja
usprawnianiu  mięśni,  stawów  i  ścięgien,  powoduje  efekt
antydepresyjny, poprawia samopoczucie,

D.  żadne z powyższych nie jest prawdziwe.



Zadanie 0.
Chory  lat  65  został  przyjęty  do  szpitala  z  zaburzeniami
krążenia obwodowego powodującymi chromanie przestankowe i ból
lewej  kończyny  dolnej.  Aby  zmniejszyć  lub  usunąć  dolegliwości
wywołane niedokrwieniem należy:

A . ograniczyć poruszanie s ię chorego do minimum, ogrzewać
chorą kończynę,

B . motywować  chorego  do  aktywności  w  miarę  możliwości,
nogę  ułożyć  niżej  niż  głowę,  zmniejszyć  zużycie  t lenu
przez oziębienie chorej kończyny,

C.  unieruchomić chorego w łóżku do czasu ustąpienia bólu,
D . ułożyć  chorego  w  łóżku  w  pozycji  płaskiej  z  nogą

uniesioną do góry, kończynę ogrzewać.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  okolic  ciała  są  szczególnie  narażone  na
powstanie odleżyn u pacjenta leżącego na plecach?

A.  okolica krzyżowa, barki, łopatki,
B.  okolica krzyżowa, pięty, łopatki, kolana,
C.  okolica krzyżowa, pięty, okolica potyliczna, łopatki,
D.  kość ramienna, ucho, łokieć, pięta.

Zadanie 0.
Chory  lat  70,  z  paraplegią,  po  długim  leczeniu  szpitalnym wraca
d o  domu.  Przeciwdziałanie  powikłaniom,  ze  strony  układu
oddechowego polega na:

A.  częstym wykonywaniu toalety całego ciała,
B.  ciepłym ubieraniu pacjenta,
C . prowadzeniu  czynnej  i  biernej  gimnastyki  oddechowej  w

łóżku,
D . zapewnieniu  ciepła  w  pomieszczeniu  gdzie  przebywa

pacjent.

Zadanie 0.
Chory  lat  65  jest  po  wylewie  krwi  do  mózgu,  z  prawostronnym
niedowładem. Po leczeniu szpitalnym wraca do domu. Utrzymujący
s ię niedowład predysponuje do powstania odleżyn. Chorego i  jego
rodzinę należy poinformować:

A.  o sposobach leczenia odleżyn,
B.  o sposobach zapobiegania odleżynom,
C.  o rodzajach opatrunków,
D.  o sposobach zmiany opatrunków na odleżynie.



Zadanie 0.
Przy niedokrwieniu kończyny dolnej badanie tętna należy wykonać
na tętnicy:

A.  grzbietowej stopy, podkolanowej i piszczelowej tylnej,
B.  grzbietowej stopy,
C.  grzbietowej stopy i podkolanowej,
D.  piszczelowej tylnej.

Zadanie 0.
W celu scharakteryzowania bólu ZBĘDNE jest określenie:

A.  jego zasięgu (miejscowy lub rozlany),
B.  lokalizacji (stawowy lub pozastawowy),
C.  płci i wieku chorego,
D . czasu  w  jakim  występuje  i  związku  z  innymi  objawami

procesu zapalnego.

Zadanie 0.
Główną przyczyną otępienia u osób w podeszłym wieku jest/są:

A.  uraz mózgu,
B.  zmiany naczyniopochodne,
C.  choroba psychiczna,
D.  choroba Alzheimera.

Zadanie 0.
Przy  niewydolności  żylnej  kończyn  dolnych,  w  ramach
profilaktyki, zaleca się zakładanie rajstop elastycznych:

A.  codziennie rano przed wstaniem z łóżka,
B.  codziennie rano, w ciągu 1-2 godzin po wstaniu z łóżka,
C.  wieczorem przed snem,
D . nie  ma  znaczenia,  kiedy  chora  założy  rajstopy,  musi

jedynie nosić je 4-5 godzin dziennie.

Zadanie 0.
Prawidłowa  opieka  nad  osobą  z  nietrzymaniem  moczu  powinna
przede wszystkim obejmować:

A.  wspieranie poczucia własnej wartości chorego,
B . rozmowy z chorym tylko o zachowaniu higieny i  sposobie

pielęgnacji,
C.  ograniczenie spożywania płynów,
D.  założenie cewnika na stałe.



Zadanie 0.
Chory  lat  75,  po  amputacji  podudzia.  Do  wczesnego  podjęcia
chodzenia po amputacji podudzia stosuje się protezę:

A.  stałą,
B.  tymczasową aż do wygojenia się rany,
C.  lekką i z pasem biodrowym,
D.  z tuleją udową i pasem biodrowym.

Zadanie 0.
Chora  lat  69  ma  nadwagę.  Wykryto  u  niej  cukrzycę  typu  I I .  Z
wywiadu wynika, że nie ma żadnych dolegliwości ze strony układu
krążenia i oddechowego. Celem utrzymywania aktywności fizycznej
u osoby z cukrzycą typu II jest:

A .  utrzymanie podwyższonego stężenia trójglicerydów,
B.  wyrównanie glikemii,
C.  utrzymanie niskiego stężenia cholesterolu HDL,
D.  obniżenie poziomu trójglicerydów i obniżenie HDL.

Zadanie 0.
Celem rehabilitacji leczniczej dla przewlekle chorych jest:

A .  zapobieganie szybkiej demineralizacji kośćca,
B.  zapobieganie powstawania przykurczów mięśni,
C.  umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Prawidłowa norma sodu w diecie cukrzycowej wynosi:

A .  < 500 mmol/dobę (< 30 g NaCl/dobę),
B.  < 100 mmol/dobę (< 6 g NaCl/dobę),
C.  < 250 mmol/dobę (< 15 g NaCl/dobę),
D.  < 350 mmol/dobę (< 21 g NaCl/dobę).

Zadanie 0.
O przewodnieniu pacjenta świadczą następujące objawy:

A . zwolniona  akcja  serca,  wzrost  ciśnienia  tętniczego
krwi,

B . przyspieszona  akcja  serca,  wzrost  ciśnienia  tętniczego
krwi,

C.  wzrost masy ciała, skąpomocz,
D.  obrzęki, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,



Zadanie 0.
Chory lat  81 wykazuje cechy otępienia, ma upośledzoną zdolność
orientacji,  urojenia,  błądzi  nocą  po  korytarzu.  W  takiej
sytuacji NIE należy:

A.  poszukiwać przyczyn dezorientacji,
B . unikać  rozdrażniania  chorego  bezpośrednim

przeciwstawianiem się jego woli,
C . uświadamiać  mu  prawdy  i  przekonywać,  że  jego  opinia

jest błędna,
D . oferować  taktownej  pomocy,  która  pozwala  na  poprawę

orientacji.

Zadanie 0.
Ból fantomowy można zmniejszyć przez:

A.  naprzemienne moczenie kikuta w zimnej i ciepłej wodzie,
B . masaż  i  równoczesne  ćwiczenie  kikuta  i  kończyny

zdrowej,
C.  wymianę protezy,
D.  podanie leków antydepresyjnych.

Zadanie 0.
Co to jest opieka paliatywna?

A . odpowiedź  na  fizyczne,  psychiczne,  duchowe  i  społeczne
potrzeby  chorego  nieuleczalnie  będącego  u  kresu  życia  i
jego rodziny,

B . dokładna  diagnostyka  i  leczenie  chorób  ujętych  w
narodowym programie ochrony zdrowia,

C.  zapobieganie okresom pogorszenia stanu zdrowia,
D . terapia  i  rehabilitacja  wszystkich  obszarów

upośledzonych czynności.

Zadanie 0.
Ocena potrzeb pielęgnacyjnych chorego dotyczy:

A . czystości  śluzówki  jamy  ustnej,  czystości  i  suchości
powłok skórnych, częstości wypróżnienia,

B.  możliwości dokonywania zakupów,
C.  częstości kontaktów ze szpitalem i lekarzem,
D.  możliwości kontaktów z ostatnim miejscem pracy.

Zadanie 0.
Które  objawy  kliniczne  dominują  w  chorobie  nowotworowej  jel ita
grubego?

A.  bezsenność,
B.  jawne lub utajone krwawienie jelitowe,
C.  bóle głowy,
D.  częstomocz.



Zadanie 0.
Czy  chory  wyleczony  z  choroby  nowotworowej  jest  pozbawiony
świadomości nawrotu choroby?

A.  zdecydowanie tak,
B.  zależy od psychiki chorego,
C.  zależy od preferencji ośrodka onkologicznego,
D . chorzy  na  raka,  w  stanie  remisji  choroby,  żyją  w  lęku

przed nawrotem choroby.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  środków  należy  użyć  do  pielęgnacji  skóry
wokół stomii?

A.  benzyny,
B.  eteru,
C.  ciepłej wody z dodatkiem mydła,
D.  3% wody utlenionej.

Zadanie 0.
Jakie  powikłania  występują  najczęściej  po  leczeniu
cytostatykami?

A.  odleżyny 1-go stopnia,
B . brak  łaknienia,  nudności,  grzybica  przewodu

pokarmowego,
C . trudności  adaptacyjne  z  powodu  długiego  pobytu  w

szpitalu,
D.  odczyn popromienny po leczeniu uzupełniającym.

Zadanie 0.
Jaka  dieta  wskazana  jest  dla  pacjenta  z  wyłonioną  stomią
jelitową?

A . potrawy  wysokokaloryczne  i  pikantne  w  celu  poprawy
trawienia,

B . według  dotychczasowych  przyzwyczajeń,  z  wyłączeniem
potraw wzdymających (strączkowe, kapusta),

C.  dietetyczne z ograniczeniem owoców,
D.  lekkostrawne z dużą ilością błonnika.

Zadanie 0.
Który  rodzaj  obrzęku  występujący  u  osób  starszych,  przyjmuje
postać ostrą, zagrażającą życiu?

A.  obrzęk w chorobach nerek,
B.  obrzęk płuc,
C.  obrzęk powiek,
D.  obrzęk stawów.



Zadanie 0.
Jakie są objawy narastającej duszności?

A.  utrata przytomności,
B . niepokój,  kaszel,  lęk,  potrzeba  obecności  drugiej

osoby,
C.  pobudzenie psychoruchowe,
D.  utrata świadomości.

Zadanie 0.
Jeżeli chory odmawia przyjmowania leków przeciwbólowych należy:

A . nakłonić  pacjenta  do  przyjęcia  leków,  nie  uwzględniać
odmowy,

B.  uszanować jego wolę,
C.  podać leki w ukrytej formie,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Która  choroba  nowotworowa  najczęściej  występuje  u  mężczyzn  w
podeszłym wieku?

A.  rak gruczołu krokowego,
B.  rak jądra,
C.  rak skóry,
D.  rak tarczycy.

Zadanie 0.
W sprawowaniu opieki paliatywnej najistotniejsze jest:

A . wykonywanie  czynności  pielęgnacyjnych  szybko  i  w
oznaczonym czasie,

B.  dokładne wypełnianie zaleceń lekarskich,
C.  podkreślenie autonomii chorego i towarzyszenie mu,
D.  wykonanie tego, co wydaje się najpotrzebniejsze.

Zadanie 0.
Jakie badanie jest konieczne do oceny miejscowego zaawansowania
raka prostaty?

A.  wykonanie enemy,
B.  zalecenie diety bezresztkowej,
C.  badanie per rectum,
D.  dokładny wywiad.



Zadanie 0.
Jaka postawa personelu medycznego jest postawą etyczną w opiece
paliatywnej?

A.  zatajenie przed pacjentem prawdy o chorobie,
B . uwzględnienie  zakresu  prawdy  o  chorobie  i  delikatności

sposobu przekazania,
C.  można mówić o wszystkim, gdyż chory i tak zna prawdę,
D . należy  opiekować  się  tak,  aby  było  jak  najmniej

kłopotów.

Zadanie 0.
Które  z  zachowań  rozmówcy  -  pacjenta  można  przyjąć  za
przyjazne?

A.  aprobujące kiwanie głową i uśmiechanie się,
B.  unikanie wymiany spojrzeń,
C.  pocieranie głowy, nosa w czasie rozmowy,
D.  pochylanie się, zaciskanie dłoni.

Zadanie 0.
Przeszkodą w skutecznym rozwiązywaniu konfliktów jest:

A .  uwzględnianie równorzędności partnerów konfliktu,
B.  zrozumienie istoty konfliktu i obiektywizm,
C.  zapewnienie samodzielności stron konfliktu,
D.  stosowanie strategii tłumienia konfliktów.

Zadanie 0.
Zastosowanie w kształceniu metod problemowych umożliwia:

A . skuteczne pamięciowe opanowanie bardzo wielu informacji
z różnych dziedzin,

B . utrwalenie  umiejętności  motorycznych  umożliwiających
wysoką jakość pracy,

C . nabywanie  umiejętności  analizy,  syntezy,  oceny  i
rozwiązywania problemów,

D . doskonalenie  umiejętności  nawiązywania  kontaktów  i
aktywnego słuchania.



Zadanie 0.
W  procesie  kształcenia  zdecydowanie  najczęściej  stosuje  s ię
wzrokowe środki dydaktyczne co uzasadnione jest tym, że:

A . środki  te  są  najtańsze  w  przygotowaniu  i  nie  potrzebny
jest  specjalny  sprzęt  ani  warunki  do  ich
wyeksponowania,

B . około  75-85%  osób  to  tzw.  "wzrokowcy",  którzy
najefektywniej  uczą  się  gdy  widzą  teksty,  obrazy,
modele i przedmioty autentyczne,

C . ich  przygotowanie  nie  jest  czasochłonne,  nie  wymagają
specjalnego przygotowania uczących się do ich odbioru,

D . środki  te  nie  są  drogie  do  przygotowania,  nie  wymagane
jest przestrzeganie żadnych zasad w ich prezentowaniu.

Zadanie 0.
W  modelu  rehabilitacyjnym  opieki  szpitalnej  działania
pracowników medycznych skupiają się na:

A.  diagnozowaniu, leczeniu i pielęgnowaniu pacjentów,
B.  edukowaniu rodziny,
C.  edukowaniu pacjentów,
D . zachęcaniu chorego do aktywności i współpracy z osobami

sprawującymi  opiekę,  w  celu  umożliwienia  maksymalnej
dla pacjenta sprawności i samodzielności.

Zadanie 0.
Współczesna medycyna podejmuje próby przejścia z biomedycznego
d o holistycznego modelu medycyny. W ujęciu holistycznym zdrowie
jest:

A .  wartością najwyższą, dobrem człowieka,
B.  biopsychospołecznym dobrostanem człowieka,
C . zjawiskiem  wielowymiarowym  i  nie  daje  s ię  ostro

odgraniczyć od choroby,
D.  stanem, w którym nie ujawnia się żadna z chorób.

Zadanie 0.
Przepis prawny to:

A . informacje  o  normach  prawnych  znajdujące  się  w  akcie
prawnym,

B.  zwroty językowe,
C.  informacje o odpowiedzialności,
D . zwroty  językowe  wydane  przez  organy  uprawnione  do

stanowienia.



Zadanie 0.
Czy  pacjent  ma  prawo  do  odmowy  poddania  się  demonstracjom
medycznym dla celów dydaktycznych?

A . nie,  musi  s ię  podporządkować  zwyczajom  panującym  w
placówce,

B.  tak, zawsze ma prawo do odmowy,
C.  tak, ale w porozumieniu z dyrektorem placówki,
D . nie,  ma  obowiązek  oddać  się  do  dyspozycji  osób

prowadzących proces dydaktyczny.

Zadanie 0.
Którą  z  funkcji  zarządzania  wykonuje  pielęgniarka/położna
oddziałowa,  przygotowując  grafiki  pracy  dla  pielęgniarek
zatrudnionych w oddziale?

A.  planowania,
B.  organizowania,
C.  kierowania,
D.  kontrolowania.

Zadanie 0.
Które z następujących stwierdzeń jest prawdziwe?

A . większość metod zarządzania będzie skuteczna w każdych
warunkach,

B . nie  istnieje  jedyna  technika,  która  działałaby
skutecznie w każdej sytuacji,

C . sytuacje  mogą  różnie  wyglądać,  lecz  ich  istota  jest
zawsze taka sama,

D . sytuacje  różnią  się  do  tego  stopnia,  do  jakiego  dany
menedżer myśli, że się różnią.

Zadanie 0.
Które,  wybrane  wskaźniki  jakości  dotyczą  struktury  zakładu
leczniczego?

A.  odpowiednia liczba wykwalifikowanego personelu,
B.  sprawność reagowania na nieprzewidziane sytuacje,
C.  zakażenia szpitalne,
D.  ogólny średni czas pobytu pacjenta w szpitalu.

Zadanie 0.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

A .  więzią służbową,
B.  jednością kierownictwa,
C.  podziałem pracy,
D.  delegowaniem.



Zadanie 0.
Karta Ottawska definiuje promocję zdrowia jako:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B.  proces zmierzający do zapobiegania chorobom,
C . proces  prowadzący do  zapobiegania niepełnosprawności  i

kalectwa,
D . działania  zmierzające  do  prowadzenia  prozdrowotnego

stylu życia.

Zadanie 0.
Liczba  zgonów  na  daną  jednostkę  chorobową  w  danym  roku  w
stosunku do liczby zachorowań na tę jednostkę to wskaźnik:

A.  śmiertelności,
B.  umieralności,
C.  umieralności proporcjonalnej,
D.  zapadalności.

Zadanie 0.
Fundamentalnym i podstawowym dokumentem określającym cele i
kierunki zdrowotnej polityki publicznej w Polsce, jest:

A .  Narodowy Program Zdrowia,
B.  Narodowy Program Ochrony Serca,
C.  Program Ochrony Zdrowia Psychicznego,
D . Program  zwalczania  chorób  społecznych  i

cywilizacyjnych.

Zadanie 0.
W skali GCS - wyprostna odpowiedź ruchowa oceniana jest na:

A.  4 punkty,
B.  3 punkty,
C.  2 punkty,
D.  1 punkt.

Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.



Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1° C, akcja serca przyśpiesza o:

A.  5 uderzeń na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
U  osób  dorosłych,  sinica  występuje  przy  zwiększeniu
zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny powyżej:

A .  0,1 g/100 ml krwi,
B.  0,5 g/100 ml krwi,
C.  2,0 g/100 ml krwi,
D.  5,0 g/100 ml krwi.

Zadanie 0.
Świsty, to:

A .  przerywane, krótkie dźwięki o wysokim lub niskim tonie,
B . skrzypiące,  skrobiące  odgłosy,  występujące  przy

wykonywaniu ruchów oddechowych,
C.  ciągłe odgłosy o wysokim tonie z elementami syczenia,
D . odgłosy  o  względnie  niskim  tonie  z  elementami

chrapliwości.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku:

A.  nacieku zapalnego płuc,
B.  guza płuc,
C.  marskości płuca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
W przebiegu bakteryjnego zapalenia pochwy upławy są:

A . szare  lub  białe,  lepkie,  grudkowate,  obfite,  nie
cuchnące,

B.  zielonkawe, bardzo gęste, skąpe, cuchnące,
C.  żółte, bardzo gęste, jednorodne, obfite,nie cuchnące,
D.  szare lub białe, wodniste, jednorodne, skąpe, cuchnące.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.

Zadanie 0.
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

A .  5-6 m,
B.  8 m,
C.  9 m,
D.  10 m.



Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
Priorytetowym  działaniem  w  nagłym  zatrzymaniu  krążenia,  w
mechanizmie  migotania  komór,  mającego  miejsce  w  warunkach
pozaszpitalnych, jest:

A .  defibrylacja elektryczna,
B.  podanie adrenaliny,
C.  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.



Zadanie 0.
Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcję bólową
wywoła:

A.  ucisk na przeciwskrawek małżowiny,
B.  ucisk za małżowiną,
C.  poruszanie małżowiną,
D.  próba Webera.

Zadanie 0.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:

A.  drżenie języka,
B.  gładka i ciepła skóra,
C.  bradykardia,
D.  tachykardia.

Zadanie 0.
Proces pielęgnowania obejmuje kolejno następujące etapy:

A.  wieloetapowość, realizowanie, ocenianie, planowanie,
B.  dynamikę, rozpoznanie, planowanie, ocenianie,
C.  planowanie, ocenianie, realizowanie, rozpoznanie,
D.  rozpoznanie, planowanie, realizowanie, ocenianie.

Zadanie 0.
Neuman wprowadziła do pielęgniarstwa pojęcie:

A .  samoopieki,
B.  adaptacji,
C.  stresu i radzenia sobie z nim,
D.  holizmu.

Zadanie 0.
Twórcą kulturowej opieki pielęgniarskiej była:

A.  M. Leininger,
B.  A. Marriner-Tomey,
C.  J. Riehl-Sisca,
D.  J. Wrubel.

Zadanie 0.
W  metodzie  indywidualnych  przypadków  niezbędne  jest
zastosowanie:

A.  obserwacji, wywiadu, analizy dokumentów osobistych,
B.  wywiadu,
C.  analizy dokumentów osobistych,
D.  obserwacji.



Zadanie 0.
Ankieta  i  kwestionariusz  są  to  techniki,  w  których  odpowiedź
uzyskuje się w formie:

A.  ustnej,
B.  pisemnej,
C.  ustnej bądź pisemnej,
D.  ustalonej przez badacza.

Zadanie 0.
Szczególne znaczenie dla planowania własnego rozwoju zawodowego
pielęgniarki/położnej ma:

A.  wpływ kadry kierowniczej zakładu pracy,
B.  instytucjonalna forma doskonalenia zawodowego,
C.  potrzeba ustawicznego kształcenia,
D.  wpływ spotkań z pacjentami.

Zadanie 0.
Pierwsze  polskie  szkoły  pielęgniarstwa  w  okresie  powojennym
powstały w:

A.  Gdańsku, Rzeszowie, Wrocławiu,
B.  Krakowie, Warszawie, Gdańsku,
C.  Wrocławiu, Krakowie, Łodzi,
D.  Lublinie, Poznaniu, Katowicach.

Zadanie 0.
Arkusz kalkulacyjny jest to:

A . program,  wykonujący  obliczenia  podobne  do  tych,  które
wykonuje kalkulator,

B . program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w
postaci tekstu, liczb,

C . program  do  kalkulowania  kosztów  budowy  budynków
mieszkalnych,  zużycia  materiałów,  np.  i lość  potrzebnych
pustaków, arkusze blachy itp.,

D . arkusz  papieru,  zawierający  tabelę  z  różnorodnymi
danymi liczbowymi.

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.



Zadanie 0.
Jaką  nazwę  nosi  obszar  bazy  danych,  w  którym  zapisana  jest
jedna  informacja  dotycząca  pracownika  (np.  wymiar  etatu  danej
osoby)?

A.  pole,
B.  rekord,
C.  pl ik,
D.  zbiór.



PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
TEST NR 040511
GRUPA 1
Zadanie 0.
Domy Pomocy Społecznej w Polsce podlegają:

A.  Ministerstwu Zdrowia,
B.  Ministerstwu Finansów,
C.  Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
D.  Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadanie 0.
W  ramach  świadczeń  pomocy  społecznej  zasiłek  finansowy  stały
przysługuje osobie starszej z powodu:

A . całkowitego  braku  środków  utrzymania  i  uprawnień  do
świadczeń,

B.  braku środków na pokrycie kosztów leczenia,
C.  braku środków na zakup opału,
D.  całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Zadanie 0.
Odsetek  ludzi  powyżej  65  roku  życia  całej  populacji  Polski
określa się na około:

A.  16%,
B.  20%,
C.  22%,
D.  30%.

Zadanie 0.
Inicjatorką opieki hospicyjnej w skali świata jest:

A .  Elizabeth Hill,
B .  Florencja Nightingale,
C.  Zofia Szlenkierówna,
D.  Cecile Saunders.

Zadanie 0.
D o  czynności,  których  nie  wykonuje  pielęgniarka
środowiskowo-rodzinna należy/ą:

A.  gimnastyka oddechowa,
B.  kąpiele lecznicze,
C.  wykonanie badania gazometrycznego,
D.  badanie fizykalne.



Zadanie 0.
Przedłużający  się  stres  w  rodzinie  z  powodu  pielęgnowania
chorego członka rodziny NIE skutkuje:

A.  wyczerpaniem fizycznym, przemęczeniem,
B . wzrostem  aktywności,  zwiększeniem  kontaktów

towarzyskich,
C . wyczerpaniem  emocjonalnym-ciągłym  zdenerwowaniem,

agresją,
D.  izolacją społeczną.

Zadanie 0.
Które  z  miar  zaliczysz  do  pozytywnych  mierników  zdrowia
populacji?

A.  zachorowalność i chorobowość,
B.  umieralność i śmiertelność,
C . przeciętną  długość  życia  statystycznej  osoby  w  danej

populacji,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Prognozy  demograficzne  GUS  dla  Polski  zakładają,  że  dynamika
starzenia się populacji polskiej w 2030 roku osiągnie:

A.  16%,
B.  17,5%,
C.  20%,
D.  24,4%.

Zadanie 0.
Jak zmienia się tętno u osoby starszej pod wpływem gorączki?

A . wraz  ze  wzrostem  temperatury  ciała  wzrasta  częstość
tętna,

B . wraz  ze  wzrostem  temperatury  ciała  zmniejsza  się
częstość tętna,

C . wraz  ze  wzrostem temperatury ciała  częstość tętna ulega
wahaniom,

D . wzrost  temperatury  ciała  nie  ma  żadnego  wpływu  na
częstość tętna.

Zadanie 0.
Czynniki wpływające na aktywność ludzi starszych to:

A.  wiek i wykształcenie,
B.  stan zdrowia,
C.  sytuacja ekonomiczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Wykrycie  zagrożenia  upadkiem  podczas  wykonywania  czynności
życia codziennego umożliwia test:

A .  nacisku pozycyjnego,
B.  czasu utrzymania równowagi,
C.  Tinetti,
D.  Pileta i ADL.

Zadanie 0.
Według  klasyfikacji  ONZ  i  WHO  populacja  uważana  jest  za
"starą", gdy osoby w wieku powyżej 65 roku życia stanowią:

A.  mniej niż 4%,
B.  4 - 5%,
C.  5,5 - 6%,
D.  więcej niż 7%.

Zadanie 0.
Dalekowzroczność starcza spowodowana jest:

A .  zaćmą,
B.  uszkodzeniem szlaków wzrokowych,
C.  starczym zwyrodnieniem plamki,
D.  utratą elastyczności soczewki.

Zadanie 0.
Pod wpływem zmian starczych w sercu, obserwuje się:

A . zmniejszenie  i lości  elementów  kurczliwych
(kardiomiocytów)  i  zwiększenie  rozmiarów  pozostałych
komórek,

B.  zmniejszenie masy serca zwłaszcza lewej komory,
C . odkładanie  s ię  włókien  amyloidu  i  złogów

neurofibrynalnych,
D . zwiększenie  o  ok.  15%  ilości  specyficznych  komórek

rozrusznikowych w węźle zatokowym.

Zadanie 0.
Które  z  objawów występujących u ludzi  w wieku podeszłym mogą
być spowodowane procesem starzenia się układu moczowego?

A.  częste oddawanie moczu,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  częstsze oddawanie moczu w porze nocnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Badanie profilaktyczne gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej 50
r.ż .  zalecane  przez  Polski  Komitet  Zwalczania  Raka  powinno  być
wykonywane:

A.  co 3 - 5 lat,
B.  co 2 lata,
C.  raz na rok,
D.  raz na 5 - 10 lat.

Zadanie 0.
Społeczne czynniki przyśpieszające proces starzenia to:

A.  nagła zmiana warunków środowiskowych,
B . pogorszenie  sytuacji  materialnej,  brak  zagospodarowania

czasu,
C . brak  przygotowania  do  starości,  samotność,  izolacja

społeczna i psychiczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
D o  zmian  czynnościowych  nerek  występujących  w  starości,  które
predysponują  do  zaburzeń  gospodarki  wodno-elektrolitowej  NIE
należą:

A . zmniejszenie  przesączania  kłębuszkowego  i  przepływu
nerkowego,

B.  ograniczenie zdolności wydalania jonów wodorowych,
C.  zwiększenie przesączania kłębuszkowego,
D . ograniczenie  zdolności  zagęszczania moczu i  zmniejszona

zdolność wydzielania sodu.

Zadanie 0.
Komponując  dietę  starszego  człowieka  ważne  jest  uzupełnianie
witaminy  B12,  gdyż  w  sytuacji  niedoboru  tej  witaminy  mogą
pojawiać się następujące objawy:

A.  pogarszająca się sprawność poznawcza,
B.  niedokrwistość megaloblastyczna,
C.  nietrzymanie moczu, hipotonia ortostatyczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Nietolerancja  pokarmów,  zwłaszcza  mleka,  powodująca  wzdęcia  i
biegunki  spowodowana  jest  najczęściej,  zmniejszającą  się  wraz  z
wiekiem aktywnością:

A.  amylazy,
B.  laktazy,
C.  l ipazy,
D.  peptydazy.



Zadanie 0.
Ostrość  słuchu  w  przebiegu  procesu  starzenia  zmniejsza  się  z
powodu:

A . utraty  możliwości  odbierania  tonów  o  niskiej
częstotliwości,

B.  zwiększenia elastyczności błony bębenkowej ucha,
C . szybkiego  samooczyszczania  zewnętrznego  przewodu

słuchowego,
D.  atrofii nerwu słuchowego.

Zadanie 0.
Jedna  z  wielu  teorii  starzenia  zakłada,  że  kumulujące  się
uszkodzenia  istotnych  dla  życia  nieodnawialnych  części  ciała
prowadzą  do  obumierania  komórek,  tkanek  oraz  narządów,  a  w
konsekwencji całego organizmu. Jest to teoria:

A.  wolnych rodników,
B.  zegara biologicznego,
C.  katastrofy błędów,
D.  zużycia.

Zadanie 0.
Życie  w  warunkach  współczesnej  cywilizacji,  narażenie  na
oddziaływanie  niekorzystnych  warunków  środowiskowych  oraz
choroby, należą do czynników modyfikujących efekty wewnętrznego
procesu  starzenia.  Zmiany,  które  zachodzą  pod  wpływem  tych
czynników określane są jako:

A.  starzenie zwyczajne,
B.  zaburzenia czynnościowe,
C.  starzenie pomyślne,
D.  zmienność.

Zadanie 0.
D o  zmian  fizjologicznych  związanych  ze  starzeniem  się  układu
pokarmowego zaliczamy:

A.  stopniowy zanik błony śluzowej i utkania gruczołowego,
B.  rozrost włókien mięśniowych i sprężystych,
C.  wzrost kwasowości soku żołądkowego,
D.  powiększenie wątroby i trzustki.

Zadanie 0.
Stosunki  rodzinne,  zwłaszcza  zaś  atmosfera  emocjonalna,  mają
istotne znaczenie w leczeniu i rehabilitowaniu pacjentów:

A.  bez względu na rozpoznane zaburzenia psychiczne,
B.  z rozpoznaniem zaburzeń afektywnych,
C.  z rozpoznaniem schizofrenii i parafrenii,
D.  z rozpoznaniem zaburzeń otępiennych.



Zadanie 0.
Najważniejsze  walory  rehabilitacyjne  terapii  zajęciowej
polegają na oddziaływaniu na sprawność:

A.  manualną pacjentów,
B.  psychiczną pacjentów,
C.  społeczną pacjentów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
U  chorego  po  zawale  mięśnia  sercowego  -  w  sytuacji  ciągłego
zagrożenia,  przy  braku  odpowiedniej  wiedzy,  wsparcia  i
pozytywnej  stymulacji  psychologicznej,  może  się  utrwalić  i
prowadzić do stanu "wyuczonej bezradności" postawa:

A.  zależności,
B.  obronna,
C.  konstruktywna,
D.  wrogości do własnej osoby.

Zadanie 0.
Pracownik socjalny działa w interesie:

A .  wyłącznie osoby wymagającej pomocy,
B.  pacjenta wymagającego pomocy i jego rodziny,
C.  pacjenta przebywającego w szpitalu,
D . wszystkich  osób  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  i

wymagających w związku z tym pomocy.

Zadanie 0.
Jakie są typowe objawy śpiączki hiperosmolarnej?

A . objawy  odwodnienia,  zwiększa  się  diureza  i  pragnienie,
pojawia  się  lub  nasila  świąd  skóry,  chory  może  być
zamroczony lub nieprzytomny, pojawia się zapach acetonu
z ust,

B . dominują  objawy  odwodnienia,  spadek  ciśnienia
tętniczego  i  zaburzenia  świadomości  bez  kwasicy
ketonowej,

C . pobudzenie  psychiczne  i  ruchowe,  obfite  poty,  narasta
napięcie  mięśni,  pojawiają  się  drgawki  i  utrata
przytomności,

D . duszność,  uczucie  lęku,  pobolewanie  w  jamie  brzusznej,
świąd skóry, suchość skóry.

Zadanie 0.
Objawami ostrej niewydolności oddechowej NIE jest/są:

A.  duszność, przyspieszenie akcji serca,
B.  zlewne poty, spłycenie oddechów,
C.  sinica powłok skórnych, zaburzenia świadomości,
D.  spowolnienie oddechów, pozycja leżąca.



Zadanie 0.
Jaki  charakter  mają  bóle  stawowe  w  reumatoidalnym  zapaleniu
stawów?

A.  są dość silne, występują po preparatach salicylowych,
B . zaczynają  się  ostro,  zwykle  nocą  w  jednym  stawie,

najczęściej w dużym palcu stopy,
C . rozpoczynają  się  stopniowo,  mogą  się  okresowo  nasilać  i

powodować przejściowo ograniczenie ruchomości stawów,
D . tępych  lub  dotkliwych  bóli  kostnych,  nie  ustępują  po

preparatach salicylowych i lekach przeciwreumatycznych.

Zadanie 0.
W  planie  pielęgnowania  chorego  z  nietrzymaniem  moczu,  jako
pierwszą czynność, należy uwzględnić:

A.  założenie cewnika Foleya,
B.  zastosowanie pieluchomajtek,
C.  zapewnienie łatwego dostępu do toalety,
D.  rozpoznanie przyczyny nietrzymania moczu.

Zadanie 0.
Badania  densytometryczne  kości  przeprowadzone  u  60-letniej,
szczupłej  pacjentki  wykazały  niskie  parametry  gęstości  kości
T-scor  ( - )  2,8.  Badania  laboratoryjne  pacjentki  nie  odbiegają
o d  normy.  Podejrzenie  jakiego  schorzenia  sugerują  powyższe
badania?

A.  osteopenia,
B.  osteoporoza,
C.  osteomalacja,
D.  osteoskleroza.

Zadanie 0.
Zaburzeniem świadczącym o nieprawidłowej pracy rozrusznika NIE
jest:

A .  nagłe pojawienie się niemiarowej akcji serca,
B.  gorączka,
C.  zmiana częstości rytmu,
D.  utrata przytomności.

Zadanie 0.
U  chorych  z  demencją  (otępieniem)  występują  zaburzenia
psychiczne pod postacią:

A.  apatii ,
B .  niepokoju,
C.  omamów,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Czynnikami  sprzyjającymi  zakażeniom  dróg  moczowych  u  ludzi
starszych NIE jest/są:

A.  założony cewnik na stałe,
B.  niedostateczna higiena,
C.  zmniejszenie pojemności pęcherza moczowego,
D.  obniżona odporność organizmu.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  66  leczony  na  chorobę  wieńcową  i  nadciśnienie
tętnicze  został  hospitalizowany  z  powodu  zagrażającego  zawału
mięśnia  sercowego.  Z  wywiadu  wynika,  że  chory  nie  przestrzega
zaleconej  diety,  jest  otyły.  Dieta  wskazana  dla  chorego  powinna
być:

A . bogatoenergetyczna  z  ograniczeniem  tłuszczów  i  chlorku
sodu,

B.  ubogoenergetyczna z ograniczeniem tłuszczów,
C . ubogoenergetyczna  z  ograniczeniem  tłuszczów  i  cukrów

prostych oraz chlorku sodu,
D.  beztłuszczowa i bezsolna.

Zadanie 0.
Uboczne skutki leczenia żelazem to:

A.  biegunka,
B.  bóle nadbrzusza,
C.  zaburzenia psychiczne,
D.  obrzęki.

Zadanie 0.
Leczenie niedokrwistości megaloblastycznej polega na:

A . podawaniu  witaminy  B12  przez  całe  życie  w  dawkach
podtrzymujących,

B . operacyjnym usunięciu śledziony, co zmniejsza skłonność
do hemolizy,

C.  podawaniu preparatów żelaza,
D . stosowaniu  hormonów  kory  nadnerczy  oraz  okresowym

przetaczaniu krwi.

Zadanie 0.
U  70-letniej  pacjentki  występują  objawy  wysiłkowego
nietrzymania  moczu.  Jaki  jest  najlepszy  sposób  doraźnej  pomocy
chorej?

A.  cewnikowanie pęcherza moczowego,
B.  stosowanie materiałów higienicznych,
C.  stosowanie leków przeciwkaszlowych,
D.  stosowanie przyklejanych zbiorniczków na mocz.



Zadanie 0.
C o  należy  uwzględnić  w  pierwszej  kolejności  ustalając  plan
opieki nad pacjentem chorym na chorobę Parkinsona?

A . dawać  choremu  wystarczająco  dużo  czasu  na  normalną
aktywność,  gdyż  wszystkie  czynności  są  wykonywane
wolniej i mniej precyzyjnie,

B . wyjaśnić  sens  badań  i  próby  leczenia  oraz  obserwacja
pacjenta i efekty leczenia,

C . pomóc  w  jedzeniu  i  piciu  z  utrzymaniem  odpowiedniej
powagi,

D . powiadomić  wszystkich  członków  rodziny  o  przyjęciu
chorego do szpitala.

Zadanie 0.
Badaniem potwierdzającym wstępne  rozpoznanie  raka  odbytu  nie
jest:

A .  anoskopia,
B.  badanie "per rectum",
C.  rektosigmoskopia,
D.  scyntygrafia.

Zadanie 0.
Jakie działania mogą opóźnić proces otępienny pacjenta?

A.  terapia zajęciowa,
B.  stosowanie Parkopanu,
C.  stały rozkład dnia,
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjent z wszczepionym rozrusznikiem serca powinien:

A . znać  dane  elektrody  stymulującej  (typ,  numer  seryjny,
rodzaj),

B . znać  częstość  rytmu  stymulatora  po  przyłożeniu  pola
magnetycznego,

C . umieć  samodzielnie  ocenić  stan  baterii,  tkanek  wokół
niego,

D.  umieć samodzielnie zmienić parametry stymulacji.



Zadanie 0.
Mężczyzna  lat  80  od  niedawna  przebywa  w  domu  äspokojnej
starościö.  Pacjent  jest  w  dość  dobrej  formie  fizycznej.  Jednak
kilkakrotnie  zdarzyło  mu  się  zgubić  w  budynku,  nie  mógł
odnaleźć  swojego  pokoju.  Jeżeli  pacjent  wychodzi  poza  obręb
budynku, co powinien mieć przy sobie?

A.  telefon komórkowy, dowód osobisty,
B.  dowód osobisty, adres i telefon domu pomocy społecznej,
C.  kanapkę lub batonik,
D.  dowód osobisty, aktualnie pobierane leki.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  78  leczona  z  powodu  osteoporozy  jest  aktualnie
hospitalizowana z powodu złamania żeber. Usprawnianie pacjentki
polega na:

A.  zmianie pozycji ułożeniowej co 2 godziny,
B . zakazie  wykonywania  wszelkich  ruchów  czynnych,

prowadzeniu gimnastyki biernej,
C . motywowaniu  do  chodzenia,  żeby  nie  dopuścić  do

przykurczów,
D . prowadzeniu  gimnastyki  biernej  i  czynnej  kończyn  oraz

pionizowaniu chorej.

Zadanie 0.
U  chorych  na  cukrzycę  w  spożywanych  posiłkach  węglowodany
złożone powinny dostarczać:

A.  50-60% wartości energetycznej,
B.  10-20% wartości energetycznej,
C.  80-90% wartości energetycznej,
D.  nie ma takich wymogów.

Zadanie 0.
U chorego z afazją ruchową NIE wystąpuje/-ą:

A.  zaburzenia melodii mowy,
B.  brak możliwości wypowiadania się spontanicznego,
C.  zaburzenia rytmu mowy,
D.  gadatliwość, dobra artykulacja.

Zadanie 0.
Jakie następstwa może powodować niedosłuch u ludzi starszych?

A.  społeczną izolację,
B.  depresję,
C.  większą liczbę upadków,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
U  pacjenta  lat  75  występują  zaparcia.  Został  on  dokładnie
przebadany,  nie  znaleziono  jednak  organicznej  przyczyny  zaparć.
Jakie produkty spożywcze powinny znaleźć się w diecie pacjenta?

A.  warzywa, jogurt, dużo płynów,
B.  ciemny chleb, smażone mięso,
C.  słodkie pieczywo, dużo płynów,
D.  gotowane mięso, warzywa, słodkie pieczywo.

Zadanie 0.
60-letni  mężczyzna  skarży  się  na  duszność.  U  pacjenta  widoczna
jest  sinica  i  obrzęki  kończyn,  słyszalny  jest  przyspieszony
oddech  i  wzmożona  akcja  serca.  Opisany  obraz  jest
charakterystyczny dla:

A.  pierwotnego nadciśnienia płucnego,
B.  niewydolności prawokomorowej serca,
C.  niedokrwistości,
D.  ostrego obrzęku płuc.

Zadanie 0.
W  profilaktyce  przeciwodleżynowej  -  w  związku  z  zaburzeniami
czucia  i  ukrwienia  skóry  oraz  zjawiskami  katabolizmu
wewbnąrzustrojowego  stosujemy  zmiany  pozycji  leżacej  pacjenta
co:

A.  1-2 h,
B.  2-3 h,
C.  3-4 h,
D.  4-5 h,

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zgonów w pierwszym okresie trwania udaru
mózgowego jest:

A .  obrzęk mózgu i wklinowanie pnia mózgu,
B.  zapalenie płuc,
C.  zakażenie układu moczowego,
D.  zakażenia ogólnoustrojowe.

Zadanie 0.
Twarz pacjenta z chorobą Parkinsona:

A.  bardzo wyraźnie ukazuje emocje,
B.  jest maskowata,
C.  charakteryzuje się występowaniem tików,
D.  charakteryzuje się opadaniem kącika ust.



Zadanie 0.
Pacjent  lat  80,  z  uogólnioną  miażdżycą  jest  hospitalizowany  z
powodu  choroby  wieńcowej.  Chory  wstaje  z  łóżka  bardzo
niechętnie.  Zwiększenie  aktywności  ruchowej  pacjenta  jest
konieczne ze względu na profilaktykę:

A.  choroby zakrzepowo-zatorowej,
B.  zaniku mięśni,
C.  niedodmy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Istota szpiczaka mnogiego polega na:

A . nowotworowym rozplemie komórek plazmatycznych w szpiku
kostnym,

B . nowotworowym rozplemie komórek układu białokrwinkowego
limfocytów i limfoblastów,

C . rozrostowym  procesie  wywodzącym  się  z  utkania
siateczkowego węzłów chłonnych,

D.  upośledzonej odnowie erytroblastycznej w szpiku.

Zadanie 0.
Mężczyzna lat 70 po upadku na ulicy został przywieziony do izby
przyjęć.  Chory  zgłaszał  si lny  ból  klatki  piersiowej  podczas
wdechu.  Rtg  klatki  piersiowej  wykazało  złamanie  dwóch żeber  po
stronie  lewej.  Po  dwóch  dniach  hospitalizacji  podczas
pielęgnacji  pacjenta  zauważono,  że  przy  dotykaniu  okolicy
złamania  powłoki  pacjenta  wyraźnie  trzeszczą.  Pacjent  nie
gorączkuje. Opisany obraz to objawy:

A.  zgorzeli gazowej,
B.  odmy podskórnej,
C.  odmy śródpiersiowej,
D.  zakażenia Clostridium perfringens.

Zadanie 0.
Leczenie  farmakologiczne  w  przypadku  złamania  szyjki  kości
udowej polega na stosowaniu:

A.  acardu, środków p/bólowych,
B.  heparyny drobnocząsteczkowej, środków p/bólowych,
C.  aspiryny, środków p/bólowych,
D.  fraxipariny, kortykosteroidów.



Zadanie 0.
Wśród  przyczyn  utrudniających  zasypianie  i  utrzymanie  snu  u
osób w wieku podeszłym wymienia się:

A .  odstawienie leków uspakajających,
B.  przewlekłe choroby somatyczne i ich leczenie,
C.  depresję i demencję,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  oddziale  przebywa  70-letnia  pacjentka,  u  której  doszło  do
zapalenia  żyły  podudzia  prawego  z  powodu  zakażenia  okolicy
wkłucia  wenflonu.  W  trakcie  leczenia  wystąpiła  zakrzepica  żył
głębokich. Chora w tej sytuacji powinna:

A.  bezwzględnie leżeć w łóżku,
B.  wychodzić tylko do ubikacji,
C . wychodzić  tylko  do  ubikacji  i  wykonywać  odpowiednie

ćwiczenia w łóżku,
D.  dużo chodzić.

Zadanie 0.
Dystans chromania wieńcowego to:

A . objaw  chorobowy  polegający  na  występowaniu  bólów
kurczowych  w  kończynach  dolnych  w  czasie  chodzenia,
zmuszający chorego do zatrzymania się,

B . czas  od  momentu  zatrzymania  się  chorego,  u  którego
wystąpił  ból,  do  chwili  ustąpienia  dolegliwości
bólowych,

C . długość  drogi,  jaką  chory  może  przejść  bez  bólu
wieńcowego,

D.  wielkość obszaru niedokrwienia mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Opieka nad chorym po wykonaniu angiografii NIE obejmuje:

A . podawania  do  picia  odpowiedniej  i lości  wody  w  celu
przyspieszenia wydalania barwnika,

B.  sprawdzania opatrunku w miejscu nakłucia tętnicy,
C . stosowania  okładu  rozgrzewającego  w  miejscu  nakłucia

tętnicy,
D.  okresowego sprawdzania tętna na badanej kończynie.



Zadanie 0.
Diagnoza  pielęgniarska  pacjenta  w  wieku  podeszłym  z
zaburzeniami  funkcji  zwieraczy,  będzie  opierała  się  na
poniższych elementach z WYJĄTKIEM:

A . zebraniu  wywiadu  ogólnego  i  ukierunkowanego  na  dane
schorzenie  zgodnie  z  przyjętym schematem dokumentacji
pielęgniarskiej,

B . ocenie stanu nawodnienia i odżywienia organizmu starego
człowieka,

C . ocenie  wydolności  funkcjonalnej  za  pomocą
standaryzowanych skal,

D.  kontroli i weryfikacji leków jakie pacjent zażywa.

Zadanie 0.
Objawami  świadczącymi  o  występowaniu  wewnętrznych  żylaków
odbytu są:

A.  silne bóle podbrzusza i bóle w okolicy krzyżowej,
B . ból ,  świąd  odbytu  i  wydzielina  śluzowa  pojawiające  się

w trakcie defekacji,
C.  uporczywe biegunki na przemian z zaparciami,
D.  odpowiedzi prawidłowe A i C.

Zadanie 0.
Istotą choroby Parkinsona jest:

A .  uogólniona miażdżyca tętnic mózgu,
B.  niedobór serotoniny,
C.  zanik istoty czarnej mózgu i niedobór dopaminy,
D.  zwyrodnienie móżdżku.

Zadanie 0.
Istotą osteoporozy jest:

A . utrata  masy  kostnej  prowadząca  do  zmniejszenia  l iczby
beleczek  kostnych,  ich  grubości  oraz  warstwy  korowej  z
następowym  zmniejszaniem  wytrzymałości  kości  i
zwiększonym ryzykiem ich złamania,

B . zmiana  zapalna  w  stawach  rozpoczynająca  się  od
przekrwienia  i  obrzęku,  obejmująca  oprócz  chrząstki
stawowej  również  podchrzęstne  warstwy  kości  nasad,
prowadząca do martwicy,

C . zmiana  struktury  kości  oraz  stopniowe  zwiększanie
wysycenia kości długich solami mineralnymi,

D . proces  metaplazji  w  tkankach  okołokostnych,  obniżona
mineralizacja kości na skutek niedoboru witaminy D.



Zadanie 0.
U  pacjentki  lat  68  leczonej  z  powodu  nadciśnienia  tętniczego
oraz  choroby  wieńcowej  została  zdiagnozowana  cukrzyca  typu  I I .
Chorą należy poinformować o konieczności zmiany stylu życia aby
zapobiec  wystąpieniu  powikłań.  Kiedy  należy  rozpocząć
przeciwdziałanie powstaniu powikłań?

A.  od momentu rozpoznania choroby,
B.  po pięciu latach od momentu rozpoznania choroby,
C . nie  ma  potrzeby  kładzenia  nacisku  na  powstawanie

powikłań tej choroby,
D.  po upływie 1 roku od momentu rozpoznania choroby.

Zadanie 0.
W  oddziale  chirurgii  przebywa  66-letni  chory,  który  ma
wyłoniony  sztuczny  odbyt  (stomię).  Jakie  produkty  powinien
spożywać  pacjent  w  celu  zminimalizowania  przykrego  zapachu
kału?

A.  jogurt, cebulę, mięso,
B.  pietruszkę, jogurt, herbatę,
C.  mięso, czosnek, cebulę,
D.  jaja, jogurt, czosnek.

Zadanie 0.
Następstwem powiększenia gruczołu krokowego NIE jest/NIE są:

A . zaleganie  moczu  w  pęcherzu  na  skutek  utrudnienia  w
odpływie,

B . wsteczne  ciśnienie,  które  może  prowadzić  do  powstania
poszerzenia moczowodów i wodonercza, a w konsekwencji
uszkodzenia nerek,

C . zatrzymanie  moczu  i  zwiększenia  stężenia  mocznika  w
surowicy krwi,

D.  brak bólu w trakcie mikcji.

Zadanie 0.
Wpływ  na  poziom  cholesterolu  we  krwi  mają  tłuszcze  nasycone,
które:

A.  podnoszą poziom cholesterolu we krwi,
B.  stabilizują poziom cholesterolu we krwi,
C.  obniżają poziom cholesterolu we krwi,
D.  nie mają wpływu na poziom cholesterolu we krwi.



Zadanie 0.
Chora  lat  70  zgłasza  występujące  okresowo  objawy  zgagi  oraz
czkawki  pojawiające  się  najczęściej  po  spożyciu  tłustych
pokarmów.  Chora  jest  otyła.  Stwierdzono,  że  dolegliwości
zostały  wywołane  refluksem  żołądkowo-  przełykowym.  Innym
objawem refluksu żołądkowo-przełykowego jest:

A .  częste odkrztuszanie wydzieliny,
B.  ból zamostkowy,
C.  częste zakażenie górnych dróg oddechowych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
U  chorych  w  podeszłym  wieku  toksyczne  działanie  glikozydów
nasercowych sygnalizują:

A . brak  łaknienia,  zaparcia,  przyśpieszona  akcja  serca,
bezsenność,

B.  jadłowstręt, nudności, rzadkoskurcz, depresja, senność,
C . zaparcia,  wymioty,  senność,  tachykardia,  wzmożone

pragnienie,
D . biegunka,  wymioty,  tachykardia,  przygnębienie,

bezsenność.

Zadanie 0.
Niedokrwistość megaloblastyczna jest spowodowana:

A.  niedoborem żelaza,
B . niedoborem  witaminy  B12  lub  kwasu  foliowego,  lub

jednoczesnym niedoborem tych czynników,
C.  krwawieniem z przewodu pokarmowego,
D.  niedoborem witaminy K.

Zadanie 0.
Trudności w pielęgnowaniu ludzi starszych NIE wynikają z:

A .  płci pacjenta,
B.  braku empatii u pielęgniarek,
C.  ograniczeń fizycznych pacjenta,
D.  trudności w nawiązywaniu kontaktu z pacjentem.

Zadanie 0.
Objawy  neuroglikopenii,  które  powinna  rozpoznać  pielęgniarka,
opiekując się starszym pacjentem chorym na cukrzycę to:

A . pobudliwość  nerwowa,  mdłości,  wymioty,  poliuria,
biegunki,

B.  brak łaknienia, drażliwość, bradykardia,
C . upośledzenie  sprawności  intelektualnej,  bóle  i  zawroty

głowy, niepokój, stany pomroczne,
D.  wzmożone pragnienie, łaknienie i wielomocz.



Zadanie 0.
Powikłaniem rozedmy płuc jest:

A .  odma opłucnowa,
B.  ropień płuc,
C.  przewlekła niewydolność oddechowa,
D.  rak płuca.

Zadanie 0.
Mężczyzna  lat  65  cierpi  na  chorobę  Parkinsona.  Pacjent  coraz
częściej  narzeka  na  utrudnienia  pojawiające  się  w  zakresie
samoobsługi.  Które  z  podanych  objawów  należą  do  obrazu
chorobowego?

A.  ruchy "kręcenia pigułek", kaczy chód, twarz maskowata,
B . ruchy  "liczenia  pieniędzy",  twarz  hipomimiczna,

pochylenie sylwetki ku przodowi,
C . poruszanie  s ię  drobnymi  kroczkami,  żywa mimika,  objaw

"koła zębatego",
D . objaw  "koła  zębatego",  ruchy  "kręcenia  pigułek",  kaczy

chód.

Zadanie 0.
W  oddziale  chirurgii  przebywa  60-letni  pacjent,  któremu
amputowano lewą kończynę dolną z powodu głębokich, niegojących
się  owrzodzeń  podudzia.  Wyposażenie  chorego  w  protezę
tymczasową jest:

A .  korzystne, gdyż pacjent szybciej nauczy się chodzić,
B.  niekorzystne, gdyż świeży kikut może ulec uszkodzeniu,
C.  korzystne, gdyż zapobiega odleżynom kikuta,
D.  niekorzystne, gdyż sprzyja zakażeniu kikuta.

Zadanie 0.
Który  z  poniższych  zwrotów  jest  słuszny  w  pracy  z  chorym  z
otępieniem?

A.  proszę rozebrać się i wejść do wanny,
B.  teraz pomogę Pani przy kąpieli,
C . proszę  wstać  z  łóżka,  ubrać  szlafrok  i  pójść  do

łazienki,
D.  czy ma pani teraz ochotę na kąpiel?



Zadanie 0.
Chory  lat  70  został  przywieziony  do  szpitala  z  objawami  udaru
mózgowego.  Jest  nieprzytomny,  oddech  regularny,  widoczny
niedowład  połowiczy  prawostronny.  Zapobieganie  zapaleniu  płuc
polega na:

A . profilaktycznej  antybiotykoterapii  w  pierwszych  dniach
po udarze,

B . stosowaniu  zmiany  pozycji,  oklepywaniu  i  nacieraniu
klatki piersiowej,

C.  inhalowaniu,
D.  stosowaniu siedzącej pozycji ułożeniowej.

Zadanie 0.
D o  szpitala  zgłosił  s ię  80-letni  pacjent  z  zaawansowaną
miażdżycą oraz  przerostem gruczołu krokowego.  Pacjent  odmawia
przyjęcia  leków  i  nie  zgadza  się  na  wykonanie  czynności
pielęgnacyjnych.
Pielęgniarka powinna:

A . przedstawić  argumentację  w  sposób,  który  sprawi
wrażenie przymusu,

B . przedstawić  argumentację  w  sposób,  który  zrobi  na
chorym wrażenie nadopiekuńczości,

C . bezpośrednio  zanegować  postawę  chorego,  nie  umożliwić
zadawania pytań i wspólnego naradzania się,

D . przedstawić  choremu  kilka  możliwości  wykonania  danej
czynności,  umożliwić  zadawanie  pytań  i  wspólne
naradzanie się.

Zadanie 0.
W  oddziale  chirurgii  przebywa  60-letni  pacjent,  któremu
amputowano lewą kończynę dolną z powodu głębokich, niegojących
się  owrzodzeń  podudzia.  Jaka  jest  najistotniejsza  czynność  w
czasie pielęgnacji kikuta?

A.  pudrowanie,
B.  nacieranie tłustymi kremami,
C.  obmywanie zimną wodą,
D.  moczenie w ciepłej wodzie.

Zadanie 0.
Najczęstszym bezpośrednim powikłaniem zapalenia płuc jest:

A .  zastoinowa niewydolność krążenia,
B.  rozedma płuc,
C.  dychawica oskrzelowa,
D.  zapalenie oskrzeli.



Zadanie 0.
Cukrzyca (typu II) u osób starszych powstaje w wyniku:

A . niedoboru  insuliny  na  skutek  uszkodzenia  komórek  beta
wysp Langerhansa,

B.  stłuszczenia i powiększenia wątroby,
C.  zmniejszenia wchłaniania glukozy w jelitach,
D.  mniejszej wrażliwości tkanek na insulinę.

Zadanie 0.
U  chorej  lat  70,  u  której  powstały  odleżyny  I I I  stopnia,  w
uzupełnieniu diety można zastosować:

A.  mocną kawę,
B.  żywność medyczna,
C . dużą i lość preparatów witaminowych dostępnych w aptece

bez recepty,
D . nawadnianie  przez  podłączenie  wlewów  kroplowych  w

ilości 4 l na dobę.

Zadanie 0.
Choremu  narażonemu  na  odleżyny  zaleca  się  wyłożenie  łóżka
skórą:

A.  z królików,
B.  owczą,
C.  kocią,
D.  z norek.

Zadanie 0.
Do osoby mającej aparat słuchowy należy mówić:

A.  bardzo głośno, szybko,
B.  nieco wolniej, średnio głośno z dobrą artykulacją,
C.  z pełnymi ustami lub cicho,
D.  mówić bardzo wolno, używając nawet przesadnej mimiki.

Zadanie 0.
Zwiększonym ryzykiem powstania choroby zwyrodnieniowej z powodu
otyłości, objęty jest staw:

A.  nadgarstkowy,
B.  kolanowy,
C.  skokowy,
D.  barkowy.

Zadanie 0.
Dieta pacjentki z otyłością powinna być:

A.  ubogobiałkowa, ubogowęglowodanowa,
B.  bogatoenergetyczna, ubogoresztkowa,
C.  bogatowęglowodanowa, bogatobiałkowa,
D.  ubogoenergetyczna, bogatoresztkowa.



Zadanie 0.
O przewodnieniu pacjenta świadczą następujące objawy:

A . zwolniona  akcja  serca,  wzrost  ciśnienia  tętniczego
krwi,

B . przyspieszona  akcja  serca,  wzrost  ciśnienia  tętniczego
krwi,

C.  wzrost masy ciała, skąpomocz,
D.  obrzęki, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,

Zadanie 0.
Chora  lat  70  podczas  upadku  doznała  złamania
szyjkowo-krętażowego  kości  udowej  lewej.  Zastosowano
endoprotezoplastykę  stawu  biodrowego.  W  początkowej  fazie
rehabilitacji  u  chorej  zastosowano  ćwiczenia  izometryczne,
podczas których kończynę operowaną należy:

A.  utrzymywać w pełnym wyproście tylko w stawie biodrowym,
B . utrzymywać  w  pełnym  wyproście  w  stawie  biodrowym  i

kolanowym,
C.  zginać w stawie biodrowym,
D.  zginać w stawie biodrowym i kolanowym.

Zadanie 0.
Krwotok  z  żylaka  kończyny  dolnej  można  zatamować  zakładając
ucisk:

A.  nad miejscem krwawienia,
B.  bezpośrednio na miejsce krwawienia,
C.  nie ma to znaczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Pacjent  z  paraplegią  powinien  być  kąpany  w  wodzie  o
temperaturze:

A . około  40░C,  ponieważ  w  ten  sposób  poprawia  się
ukrwienie skóry,

B . nie  wyższej  niż  30░C,  ponieważ  w  wyższej  temperaturze
na porażonych częściach ciała może dojść do poparzenia,

C.  dostosowanej do upodobań chorego,
D . około 37░C, ponieważ chory podczas kąpieli nie powinien

się wychłodzić.



Zadanie 0.
Chora  lat  70  od  15  lat  jest  leczona  z  powodu  osteoporozy.
Podczas  upadku  doznała  złamania  szyjkowoûkrętażowego  kości
udowej  lewej.  Zastosowano  leczenie  operacyjne
(endoprotezoplastykę  stawu  biodrowego).  Po  operacji  pacjentka
będzie mogła rozpocząć naukę chodzenia po schodach w:

A.  3 tygodniu,
B.  1 tygodniu,
C.  3 miesiącu,
D.  6 miesięcu.

Zadanie 0.
W  reumatoidalnym  zapaleniu  stawów  zmiany  chorobowe
postępują/obejmują:

A.  od obwodu do centrum,
B.  od centrum do obwodu,
C.  tylko duże stawy,
D.  nie ma reguły.

Zadanie 0.
Idealny  opatrunek  do  leczenia  ran  przewlekłych  spełnia
następujący warunek:

A.  utrzymuje odpowiednią wilgotność rany,
B . wielkość  -  opatrunek  nie  obejmuje  powierzchni  całej

rany, zapewniając w ten sposób wentylację,
C.  struktura opatrunku - wiąże się trwale z raną,
D.  jest nieprzepuszczalny dla gazów i pary wodnej.

Zadanie 0.
Zadania  pielęgniarki  w  rehabilitacji  osób  starszych  NIE
obejmują:

A.  tworzenia atmosfery bezpieczeństwa,
B.  aktywizacji w zakresie czynności samoobsługowych,
C.  wspomagania procesu rehabilitacji,
D.  prowadzenia fizykoterapii.

Zadanie 0.
Opatrunki hydrokoloidalne można stosować na odleżynę w etapie:

A.  oczyszczania,
B.  ziarninowania,
C.  naskórkowania,
D.  we wszystkich etapach gojenia.



Zadanie 0.
Fentanyl w postaci plastrów osiąga szczyt działania w ciągu:

A.  4 û 6 godzin,
B.  6 û 8 godzin,
C.  8 û 12 godzin,
D.  12 û 18 godzin.

Zadanie 0.
Choroba Alzheimera jest to schorzenie:

A.  neuropsychiczne,
B.  neurologiczne,
C.  psychiatryczne,
D.  somatyczne.

Zadanie 0.
Chory  lat  65  jest  po  wylewie  krwi  do  mózgu,  z  prawostronnym
niedowładem. Po leczeniu szpitalnym wraca do domu. Utrzymujący
s ię niedowład predysponuje do powstania odleżyn. Chorego i  jego
rodzinę należy poinformować:

A.  o sposobach leczenia odleżyn,
B.  o sposobach zapobiegania odleżynom,
C.  o rodzajach opatrunków,
D.  o sposobach zmiany opatrunków na odleżynie.

Zadanie 0.
Chory  lat  75,  po  amputacji  podudzia.  Do  wczesnego  podjęcia
chodzenia po amputacji podudzia stosuje się protezę:

A.  stałą,
B.  tymczasową aż do wygojenia się rany,
C.  lekką i z pasem biodrowym,
D.  z tuleją udową i pasem biodrowym.

Zadanie 0.
Główną przyczyną otępienia u osób w podeszłym wieku jest/są:

A.  uraz mózgu,
B.  zmiany naczyniopochodne,
C.  choroba psychiczna,
D.  choroba Alzheimera.

Zadanie 0.
U  chorego unieruchomionego mogą wystąpić zaburzenia ze strony
układu pokarmowego typu:

A.  jadłowstręt,
B.  zaparcie stolca,
C.  upośledzenie wydzielania soku żołądkowego,
D.  zanik mięśni gładkich przełyku, żołądka, jelit.



Zadanie 0.
Niewidoma  chora  w  podeszłym  wieku  może  prezentować  zmiany
charakterologiczne:

A.  afazję ruchową, brak labilności emocjonalnej,
B.  upośledzenie rozumienia wypowiadanych przez nią słów,
C.  zmniejszenie gotowości lękowej,
D . upośledzenie  orientacji,  zwiększenie  gotowości  lękowej,

podejrzliwość, labilność emocjonalną.

Zadanie 0.
N a  precyzyjne  określenie  i lości  patologicznych  refluksów
żołądkowo-przełykowych  oraz  czasu  zalegania  treści  w  przełyku
pozwoli:

A .  badanie fizykalne,
B.  zdjęcie RTG, wywiad,
C . 24-godzinne  badanie  śródprzełykowego  pH,  badanie

endoskopowe oraz objawy, które zgłaszał pacjent,
D.  tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPEC).

Zadanie 0.
Skala Norton służy do oceny:

A.  ruchomości w stawach,
B.  ryzyka powstania odleżyn,
C.  napięcia siły mięśniowej,
D.  adaptacji do warunków szpitalnych.

Zadanie 0.
Co jest podstawą efektywnego prowadzenia edukacji pacjenta?

A . szybkie  wdrażanie  poznanych  informacji,  umiejętności  i
zachowań bez konieczności utrwalania,

B . komunikacja  interpersonalna  wykorzystująca  werbalne  i
niewerbalne sposoby porozumiewania się,

C . prowadzenie edukacji z każdym pacjentem bez względu na
jego gotowość uczenia się,

D . komunikacja  interpersonalna  wykorzystująca  tylko
werbalne sposoby porozumiewania się.

Zadanie 0.
Postępowanie w kwasicy ketonowej polega na:

A.  dożylnym podawaniu glukozy, aż do obudzenia pacjenta,
B . podawaniu  odpowiednich  dawek  insuliny  we  wlewie

ciągłym,
C.  dożylnym podaniu płynów wieloelektrolitowych,
D.  podaniu nitrogliceryny we wlewie ciągłym.



Zadanie 0.
W ocenie zagrożenia powstawania odleżyn NIE stosuje się skali:

A .  Douglas,
B.  Norton,
C.  Barthel,
D.  Dutch.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  okolic  ciała  są  szczególnie  narażone  na
powstanie odleżyn u pacjenta leżącego na plecach?

A.  okolica krzyżowa, barki, łopatki,
B.  okolica krzyżowa, pięty, łopatki, kolana,
C.  okolica krzyżowa, pięty, okolica potyliczna, łopatki,
D.  kość ramienna, ucho, łokieć, pięta.

Zadanie 0.
70-letnia  kobieta  o  masie  ciała  88  kg,  wzroście  165  cm.  Wg
wskaźnika BMI kobieta ma:

A.  masę ciała w normie,
B.  nadwagę,
C.  otyłość,
D.  otyłość olbrzymią.

Zadanie 0.
Chory lat 65 w wyniku wypadku samochodowego doznał uszkodzenia
kręgosłupa  i  wystąpiła  paraplegia.  Po  leczeniu  szpitalnym  wraca
d o domu. Pomoc rodzinie w opiece domowej nad chorym polega na
nauce chwytu Rauteka, który jest niezbędny w:

A.  wykonywaniu choremu toalety jamy ustnej,
B.  podnoszeniu i sadzaniu chorego,
C.  zakładaniu choremu zagłębnika do żołądka,
D.  cewnikowaniu chorego.

Zadanie 0.
Chora  lat  74  ma  zaawansowaną  miażdżycę  naczyń.  Od  2  lat  jest
unieruchomiona z powodu porażenia lewostronnego i zaniku mięśni
w  wyniku  wylewu  krwi  do  mózgu.  Pacjentka  zgłasza  kłucie  w
klatce  piersiowej,  ból  brzucha,  wystąpiła  duszność,  suchy
kaszel,  suchość  warg,  narastająca  temperatura.  Powłoki  skórne
są blade i spocone. Powodem wystąpienia ww. objawów jest:

A .  dyskopatia,
B.  gruźlica płuc,
C.  obrzęk płuc,
D.  zapalenie płuc.



Zadanie 0.
Chory  z  niewydolnością  nerek  dializowany  otrzewnowo  powinien
stosować dietę:

A .  ubogobiałkową, bogatotłuszczową, bogatopotasową,
B.  bogatobiałkową, ubogowęglowodanową, ubogofosforanową,
C.  ubogowęglowodanową, bogatopotasową, bogatosodową,
D.  bogatobiałkową, ubogotłuszczową, ubogopotasową.

Zadanie 0.
Prawidłowa norma sodu w diecie cukrzycowej wynosi:

A .  < 500 mmol/dobę (< 30 g NaCl/dobę),
B.  < 100 mmol/dobę (< 6 g NaCl/dobę),
C.  < 250 mmol/dobę (< 15 g NaCl/dobę),
D.  < 350 mmol/dobę (< 21 g NaCl/dobę).

Zadanie 0.
Chora  lat  69  ma  nadwagę.  Wykryto  u  niej  cukrzycę  typu  I I .  Z
wywiadu wynika, że nie ma żadnych dolegliwości ze strony układu
krążenia i oddechowego. Celem utrzymywania aktywności fizycznej
u osoby z cukrzycą typu II jest:

A .  utrzymanie podwyższonego stężenia trójglicerydów,
B.  wyrównanie glikemii,
C.  utrzymanie niskiego stężenia cholesterolu HDL,
D.  obniżenie poziomu trójglicerydów i obniżenie HDL.

Zadanie 0.
Które  objawy  kliniczne  dominują  w  chorobie  nowotworowej  jel ita
grubego?

A.  bezsenność,
B.  jawne lub utajone krwawienie jelitowe,
C.  bóle głowy,
D.  częstomocz.

Zadanie 0.
Jaki rodzaj bólów somatycznych można najszybciej zdiagnozować?

A.  kostny, mięśniowo-powięziowy,
B.  migrenowe bóle głowy,
C.  bóle neuropatyczne,
D.  bóle paradoksalne.

Zadanie 0.
W  celu  zmniejszenia  zagrożenia  życia  spowodowanego  obrzękiem
płuc należy:

A.  ułożyć nogi w pozycji wysokiej,
B.  przyjąć pozycję siedzącą ze spuszczonymi nogami,
C.  wykonać chłodne okłady na klatkę piersiową,
D.  zwiększyć ilość przyjmowanych płynów.



Zadanie 0.
Jaka postawa personelu medycznego jest postawą etyczną w opiece
paliatywnej?

A.  zatajenie przed pacjentem prawdy o chorobie,
B . uwzględnienie  zakresu  prawdy  o  chorobie  i  delikatności

sposobu przekazania,
C.  można mówić o wszystkim, gdyż chory i tak zna prawdę,
D . należy  opiekować  się  tak,  aby  było  jak  najmniej

kłopotów.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  założeniami  opieki  paliatywnej,  działania  wobec
chorego powinny skupić się na:

A.  dokładnej diagnostyce,
B.  leczeniu wszelkimi możliwymi sposobami,
C.  sumiennej opiece pielęgnacyjnej i leczeniu bólu,
D.  wypisaniu do domu, jeśli chory jest w szpitalu.

Zadanie 0.
Która  choroba  nowotworowa  najczęściej  występuje  u  kobiet  w
podeszłym wieku?

A.  rak kości,
B.  rak skóry,
C.  rak szyjki macicy,
D.  rak trzonu macicy i piersi.

Zadanie 0.
Jakie  działanie  jest  zbędne  podczas  rozpoznania  potrzeb  chorego
i jego najbliższych w celu opracowania planu opieki?

A.  rozmowa z lekarzem rodzinnym na temat chorego,
B . zapoznanie  s ię  z  historią  choroby  pacjenta  i

przygotowanie się do spotkania,
C.  zapoznanie się z historią choroby współmieszkańców,
D.  złożenie wizyty sąsiadom pacjenta.

Zadanie 0.
Jeżeli chory odmawia przyjmowania leków przeciwbólowych należy:

A . nakłonić  pacjenta  do  przyjęcia  leków,  nie  uwzględniać
odmowy,

B.  uszanować jego wolę,
C.  podać leki w ukrytej formie,
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 0.
Jaka  dieta  wskazana  jest  dla  pacjenta  z  wyłonioną  stomią
jelitową?

A . potrawy  wysokokaloryczne  i  pikantne  w  celu  poprawy
trawienia,

B . według  dotychczasowych  przyzwyczajeń,  z  wyłączeniem
potraw wzdymających (strączkowe, kapusta),

C.  dietetyczne z ograniczeniem owoców,
D.  lekkostrawne z dużą ilością błonnika.

Zadanie 0.
Ocena potrzeb pielęgnacyjnych chorego dotyczy:

A . czystości  śluzówki  jamy  ustnej,  czystości  i  suchości
powłok skórnych, częstości wypróżnienia,

B.  możliwości dokonywania zakupów,
C.  częstości kontaktów ze szpitalem i lekarzem,
D.  możliwości kontaktów z ostatnim miejscem pracy.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  środków  należy  użyć  do  pielęgnacji  skóry
wokół stomii?

A.  benzyny,
B.  eteru,
C.  ciepłej wody z dodatkiem mydła,
D.  3% wody utlenionej.

Zadanie 0.
Jakie są objawy narastającej duszności?

A.  utrata przytomności,
B . niepokój,  kaszel,  lęk,  potrzeba  obecności  drugiej

osoby,
C.  pobudzenie psychoruchowe,
D.  utrata świadomości.

Zadanie 0.
Jakie  działania  pielęgnacyjne  należy  podjąć  w  celu  zmniejszenia
dolegliwości bólowych?

A . sumienna  pielęgnacja  -  dokładna,  delikatna,  stosowanie
udogodnień,

B . zwiększenie  częstotliwości  podawania  leków
przeciwbólowych,

C.  konsultacja specjalistów,
D.  zapewnienie codziennych odwiedzin rodziny pacjenta.



Zadanie 0.
C o  należy  rozumieć  pod  pojęciem:  prawo  chorego  do  najlepszej
opieki paliatywnej?

A.  dostępność lekarza na telefon,
B.  bardzo dobre warunki materialne i lokalowe,
C.  opieka dokładna, troskliwa, profesjonalna, holistyczna,
D.  dostępność do nowoczesnej diagnostyki.

Zadanie 0.
Klasyfikacja środków przeciwbólowych uzależniona jest od:

A.  zalecanej częstotliwości podawania leku,
B.  drogi podawania,
C.  drabiny analgetycznej WHO,
D.  zlecenia lekarza.

Zadanie 0.
Który  rodzaj  obrzęku  występujący  u  osób  starszych,  przyjmuje
postać ostrą, zagrażającą życiu?

A.  obrzęk w chorobach nerek,
B.  obrzęk płuc,
C.  obrzęk powiek,
D.  obrzęk stawów.

Zadanie 0.
W sprawowaniu opieki paliatywnej najistotniejsze jest:

A . wykonywanie  czynności  pielęgnacyjnych  szybko  i  w
oznaczonym czasie,

B.  dokładne wypełnianie zaleceń lekarskich,
C.  podkreślenie autonomii chorego i towarzyszenie mu,
D.  wykonanie tego, co wydaje się najpotrzebniejsze.

Zadanie 0.
Jakie  powikłania  występują  najczęściej  po  leczeniu
cytostatykami?

A.  odleżyny 1-go stopnia,
B . brak  łaknienia,  nudności,  grzybica  przewodu

pokarmowego,
C . trudności  adaptacyjne  z  powodu  długiego  pobytu  w

szpitalu,
D.  odczyn popromienny po leczeniu uzupełniającym.

Zadanie 0.
Którą z cech/zachowań pracowników uznasz za brak dojrzałości?

A.  posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia,
B.  pragnienie osiągnięć,
C.  branie na siebie odpowiedzialności za realizację zadań,
D.  unikanie zadań trudnych.



Zadanie 0.
Warunkiem konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, jest:

A . stanowczość  w  proponowaniu  własnego  rozwiązania
konfliktu, dbałość o zaspokojenie własnych potrzeb,

B.  rezygnacja z własnych potrzeb dla dobra sprawy,
C . dążenie  do  obrony  własnych  interesów  z  uwzględnieniem

zaspokojenia potrzeb partnera,
D.  częściowe zaspokojenie interesów własnych i partnera.

Zadanie 0.
Program  kształcenia  jest  planem  działania,  który  dotyczy
uczących się i nauczycieli, obejmuje metody nauczania oraz:

A.  środki dydaktyczne i czas na naukę,
B.  środki dydaktyczne i cele kształcenia,
C.  środki dydaktyczne, cele kształcenia i czas na naukę,
D . środki  dydaktyczne,  cele  kształcenia,  czas  na  naukę,

metody kontroli i oceny wyników.

Zadanie 0.
Które z podanych niżej odpowiedzi mówią o błędnym podejściu do
procesu uczenia się?

A.  uczenie się powierzchowne,
B.  uczenie się niesystematyczne,
C.  uczenie się bez zrozumienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przywódca  grupy,  który  samodzielnie  podejmuje  decyzje,  narzuca
zdanie, wymusza podporządkowanie, to:

A .  autokrata,
B.  demokrata,
C.  l iberał,
D.  współpracujący.

Zadanie 0.
Wzory osobowe akceptowane przez jednostkę:

A . mają  walor  wyraźnej  powtarzalności,  regularności  w
zachowaniu jednostki,

B . s ą  zobiektywizowane  w  różnej  formie  i  rozpowszechnione
przez oficjalne instytucje,

C . zyskują bądź społeczną aprobatę, bądź też nie wzbudzają
jawnej nieprzychylności,

D . jednostka  traktuje  jako  własne  i  jest  głęboko
przekonana o ich słuszności.



Zadanie 0.
Pielęgniarka realizuje świadczenia pielęgniarskie:

A . zawsze  za  zgodą  podopiecznego,  o  i le  jest  zdolny  ją
wyrazić,

B . n ie  pytając pacjenta o  zgodę,  gdyż w momencie przyjęcia
do szpitala podpisał już zgodę na opiekę,

C.  tylko w tych przypadkach, gdy zabieg jest inwazyjny,
D.  zależnie od ustaleń przełożonego.

Zadanie 0.
Wykonywanie,  którego  z  poniższych  świadczeń  diagnostycznych
uwarunkowane jest odbyciem kursu specjalistycznego?

A.  pulsoksymetrii,
B .  badania elektrokardiograficznego,
C.  oznaczenia glikemii za pomocą glukometru,
D.  prowadzenie bilansu wodnego.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  powodów  przekonuje  o  rosnącej  potrzebie
elastyczności w zarządzaniu zasobami ludzkimi?

A.  zwiększona podaż pracowników na rynku pracy,
B.  zmniejszona podaż pracowników na rynku pracy,
C.  narastające wyspecjalizowanie instytucji,
D.  konkurencyjność.

Zadanie 0.
Pierwszym etapem w trakcie szkolenia na stanowisku pracy jest:

A .  szkolenie doskonalące,
B.  wyjaśnienie sposobu wykonywania pracy,
C.  doradzanie szkolonemu w kluczowych zadaniach,
D.  przygotowanie pracownika do rozpoczęcia nauki.

Zadanie 0.
Które z  niżej  wymienionych zagadnień NIE należy do kompetencji
samorządu terytorialnego?

A . zapobieganie  chorobom  zakaźnym,  ich  kontrola  i
zwalczanie,

B . ochrona  zdrowia  grup  szczególnie  zagrożonych,  kobiet
ciężarnych, matek i dzieci, osób w wieku podeszłym,

C . finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia osobom
ubezpieczonym,

D . zapewnienie  właściwego  dostępu  do  świadczeń
zdrowotnych, zwłaszcza świadczeń zapobiegawczych osobom
ze środowisk społecznie i ekonomicznie upośledzonych.



Zadanie 0.
Do których mierników stanu zdrowia należy zachorowalność?

A . pozytywnych,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby zaistniałych w analizowanym czasie,

B . negatywnych,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby zaistniałych w analizowanym czasie,

C . negatywnych, określających liczbę osób chorych w danym
czasie,

D . narażenia,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby w analizowanym czasie.

Zadanie 0.
Publicznym  zakładem  opieki  zdrowotnej  jest  zakład  utworzony
przez:

A.  kościół lub związek wyznaniowy,
B.  samorząd zawodowy,
C.  jednostkę samorządu terytorialnego,
D.  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Podział  kompetencji  w  zakresie  opieki  zdrowotnej  w  Polsce
wskazuje  jednoznacznie,  że  decydującym  o  kierunkach  polityki
zdrowotnej w skali państwa jest:

A .  wojewoda,
B.  właściwy minister,
C.  obywatel,
D.  marszałek województwa.

Zadanie 0.
Zmiana  skórna  wypełniona  treścią  ropną,  jest  określana
potocznie jako:

A.  krosta,
B.  pęcherzyk,
C.  grudka,
D.  plamka.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  wykonująca  test  jakościowy  w  celu  oznaczenia
cukromoczu za pomocą testu paskowego, dokonuje odczytu z paska
po upływie:

A.  3 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.



Zadanie 0.
U pacjenta z rozedmą płuc, NIE stwierdza się:

A .  wdechowo ustawionej klatki piersiowej,
B.  odgłosu bębenkowego nad polami płucnymi,
C.  w spirometrii zwiększenia pojemności życiowej i FEV1,
D.  w spirometrii zmniejszenia pojemności życiowej i FEV1.

Zadanie 0.
Test odwracalności obturacji oskrzeli jest wykonywany za pomocą
pomiaru  spirometrycznego  przed  i  po  podaniu  leku
rozszerzającego oskrzela. Jest dodatni w przypadku:

A.  odmy,
B.  sarkoidozy,
C.  astmy oskrzelowej,
D.  gruźlicy.

Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
Miejscem  fizjologicznego  odgłosu  opukowego  stłumionego,  w
trakcie badania opukiwaniem klatki piersiowej jest okolica:

A.  lewego łuku żebrowego i żołądka,
B.  prawego łuku żebrowego i serca,
C.  lewego i prawego łuku żebrowego,
D.  prawego łuku żebrowego i żołądka.



Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Oddech Biota charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.



Zadanie 0.
Punkt Erba to:

A . miejsce  rzutu  zastawki  dwudzielnej  na  ścianę  klatki
piersiowej,

B.  miejsce osłuchiwania szmeru tarczycowego,
C.  rzut zastawki aorty na ścianę klatki piersiowej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
Badanie  objawu  Lasseque'a  jest  badaniem  oceniającym
nieprawidłowości:

A .  w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych,
B.  w obrębie nerwów okoruchowych,
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi,
D.  rotacji w stawie biodrowym.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.

Zadanie 0.
Pierwszy  ton  serca  (T1)  jest  najgłośniejszy  nad  koniuszkiem
serca. Powstaje on w następstwie zamknięcia zastawek:

A.  trójdzielnej i pnia płucnego,
B.  dwudzielnej i aorty,
C.  dwudzielnej i pnia płucnego,
D.  dwudzielnej i trójdzielnej.



Zadanie 0.
D o  hierarchii  potrzeb  według  teorii  Jean  Watson  NIE  należą
potrzeby:

A.  samoopieki,
B.  przeżywania,
C.  funkcjonalne,
D.  integrujące.

Zadanie 0.
"Stan  człowieka  poznany  na  podstawie  zgromadzonych  danych,
którymi  pielęgniarka  dysponuje,  który  to  stan  wyznacza
pielęgniarce zadania" definiuje:

A .  pielęgnowanie,
B.  diagnozę pielęgniarską,
C.  wywiad środowiskowy,
D.  rozpoznanie lekarskie.

Zadanie 0.
Który element jest znaczący w modelu Nancy Roper?

A.  indywidualność życiowa osoby,
B.  czynniki środowiskowe,
C.  czynniki socjologiczne,
D.  czynniki psychologiczne.

Zadanie 0.
Najczęściej znaną teorią pielęgniarstwa jest teoria opieki:

A .  D. Orem,
B.  J. Watson,
C.  M. Rogers,
D.  M. Leininger.

Zadanie 0.
Warunkiem podstawowym i jednocześnie niezbędnym do wprowadzenia
założeń Primary Nursing do praktyki jest/są:

A.  pozytywne relacje międzyludzkie,
B.  teoretyczne przygotowania zawodowe pielęgniarki,
C . samodzielność  i  odpowiedzialność  pielęgniarki  w

pielęgnowaniu,
D . zależność  i  pełna  odpowiedzialność  pielęgniarki  w

pielęgnowaniu.



Zadanie 0.
Jednym z istotnych czynników wpływających na prowadzenie badań
naukowych jest zapewnienie odpowiednich warunków zewnętrznych,
które mogą wpłynąć na:

A.  stopień wiarygodności otrzymanych odpowiedzi,
B.  problematykę badań,
C.  stworzenie sytuacji problemowej,
D.  dobór osób badanych.

Zadanie 0.
Badania naukowe w pielęgniarstwie:

A.  podnoszą jakość opieki nad pacjentem,
B.  wpływają na zmniejszanie kosztów opieki,
C.  podnoszą statut zawodowy pielęgniarek,
D.  stanowią podstawę nauki pielęgniarstwa.

Zadanie 0.
Metoda  badawcza  pojedynczej  ślepej  próby  polega  na  tym,  że
osoby:

A.  tylko prowadzące zabieg wiedzą co otrzymują,
B . otrzymujące  i  oceniające  zabieg  nie  wiedzą  co

otrzymują,
C.  tylko otrzymujące zabieg nie wiedzą co otrzymują,
D.  otrzymujące i oceniające zabieg wiedzą co otrzymują.

Zadanie 0.
Paternalistyczny model opieki przejawia się w:

A . ograniczeniu autonomii pacjenta dla powodów mających na
celu jego dobro,

B.  szanowaniu autonomii pacjenta w każdej sytuacji,
C.  traktowaniu pacjenta jako partnera relacji,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
W  nowoczesnym  podejściu  do  pielęgniarstwa  od
pielęgniarki/położnej oczekuje się:

A .  wysokiego poziomu wiedzy,
B.  doświadczenia,
C.  podnoszenia kwalifikacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Na płycie CD-RW można zapisywać i kasować dane:

A.  jednokrotnie,
B.  100 razy,
C.  wielokrotnie,
D.  ani razu (jest tylko do odczytu).



Zadanie 0.
Miarą  zmienności  charakteryzującą  stopień  zróżnicowania
jednostek zbiorowości pod względem badanej cechy jest, m.in.:

A .  średnia harmoniczna,
B.  odchylenie standardowe,
C.  modalna,
D.  średnia arytmetyczna.

Zadanie 0.
WordArt w edytorze tekstu Word jest to:

A .  obiekt, w którym możemy umieszczać tekst,
B.  program, który umożliwia tworzenie efektownych napisów,
C.  program do wstawiania tabel,
D.  program do wstawiania wykresów.

Zadanie 0.
Jaką  nazwę  nosi  obszar  bazy  danych,  w  którym  zapisana  jest
jedna  informacja  dotycząca  pracownika  (np.  wymiar  etatu  danej
osoby)?

A.  pole,
B.  rekord,
C.  pl ik,
D.  zbiór.



PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
TEST NR 070512
GRUPA 1
Zadanie 0.
Inicjatorką opieki hospicyjnej w skali świata jest:

A .  Elizabeth Hill,
B .  Florencja Nightingale,
C.  Zofia Szlenkierówna,
D.  Cecile Saunders.

Zadanie 0.
Kryterium  wczesnej  opieki  instytucjonalnej  nad  pacjentem  z
chorobą Alzheimera nie jest:

A .  agresywne zachowanie chorego,
B . brak  współpracy  ze  strony  pacjenta  przy  wykonywaniu

zwykłych czynności opiekuńczych,
C.  brak krewnych mogących podjąć się opieki nad chorym,
D.  niska jakość życia chorego.

Zadanie 0.
Przyjmowaną granicą wieku geriatrycznego jest:

A .  55 lat,
B.  65 lat,
C.  70 lat,
D.  powyżej 75 lat.

Zadanie 0.
Międzynarodowy  Instytut  Badań  nad  populacją  ludzi  w  starszym
wieku mieści się:

A .  w Zurychu,
B.  w Paryżu,
C.  na Krecie,
D.  na Malcie.

Zadanie 0.
Kto  powinien  uczestniczyć  w  podejmowaniu  świadczeń  na  rzecz
rodziny?

A.  pielęgniarka środowiskowa/rodzinna, rehabilitant,
B.  pracownik socjalny,
C.  wolontariusz,
D.  wszystkie wymienione wyżej osoby.

Zadanie 0.
Pierwsze Uniwersytety III wieku powstały na terenie:

A.  Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,
B.  Argentyny i Brazylii,
C .  Francji i Belgii,
D.  Polski.



Zadanie 0.
P o  przeprowadzeniu  operacji  zaćmy,  w  okresie  rekonwalescencji,
konieczne jest:

A .  wyeliminowanie wszelkich wysiłków fizycznych,
B . prowadzenie  ćwiczeń  gałki  ocznej  typu:  patrzenie,  przez

kilka minut dziennie, na przedmioty w dali,
C . wykonywanie ćwiczeń gałki ocznej typu: patrzenie w bok,

na wprost, do góry,
D.  zwiększenie podaży witaminy A.

Zadanie 0.
Który  rodzaj  piramid  jest  aktualnie  charakterystyczny  dla
populacji Polski?

A.  progresywne "wysokie",
B.  progresywne "niskie",
C.  regresywne,
D.  stacjonarne.

Zadanie 0.
Wpływ na "starzenie się" społeczeństwa mają:

A.  spadek umieralności,
B.  spadek przyrostu naturalnego,
C.  postęp naukowo-techniczny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Źródłem danych o przeszłości zdrowotnej chorego, pozyskiwanych
przez  pielęgniarkę  dla  celów  diagnozy  pielęgniarskiej  NIE  może
być pacjent geriatryczny, jeśli:

A .  jego stan zdrowia jest ciężki,
B.  chory udziela informacji w obecności osób trzecich,
C.  występuje u chorego otępienie znacznego stopnia,
D . pacjent  nie  słyszy  i  nie  mówi  (występują  zaburzenia

słuchu i mowy).

Zadanie 0.
Ludność Polski zaliczana jest do społeczeństw:

A.  starzejących się,
B.  młodych,
C.  dojrzałych,
D.  bardzo starych.



Zadanie 0.
Czynniki demograficzne związane z wysokim ryzykiem samobójstwa
w grupie osób starszych NIE obejmują/dotyczą:

A.  osób żyjących samotnie,
B.  kryzysu rodzinnego (żałoba, rozwód),
C.  zaburzeń pamięci i koncentracji,
D . kryzysu  społecznego  (utrata  domu,  bezrobocie,

emerytura).

Zadanie 0.
Nietolerancja  pokarmów,  zwłaszcza  mleka,  powodująca  wzdęcia  i
biegunki  spowodowana  jest  najczęściej,  zmniejszającą  się  wraz  z
wiekiem aktywnością:

A.  amylazy,
B.  laktazy,
C.  l ipazy,
D.  peptydazy.

Zadanie 0.
Inwolucyjne  zmiany  w  gonadach  u  mężczyzn,  zwane  andropauzą
charakteryzują się m. in.:

A . podwyższonym  poziomem  testosteronu  i
dehydroepiandrosteronu,

B.  obniżonym poziomem folitropiny (FSH),
C . umiarkowanym  niedoborem  testosteronu  i

dehydroepiandrosteronu,
D.  podwyższonym poziomem tyreotropiny (TSH).

Zadanie 0.
D o  zmian  czynnościowych  nerek  występujących  w  starości,  które
predysponują  do  zaburzeń  gospodarki  wodno-elektrolitowej  NIE
należą:

A . zmniejszenie  przesączania  kłębuszkowego  i  przepływu
nerkowego,

B.  ograniczenie zdolności wydalania jonów wodorowych,
C.  zwiększenie przesączania kłębuszkowego,
D . ograniczenie  zdolności  zagęszczania moczu i  zmniejszona

zdolność wydzielania sodu.

Zadanie 0.
Dobowe  zapotrzebowanie  na  białko  u  osoby  w  wieku  podeszłym,
wynosi:

A .  0,5 -1,0 g/kg masy ciała,
B.  0,8 - 1,1 g/kg masy ciała,
C.  1,2 - 1,5 g/kg masy ciała,
D.  1,7 - 2,3 g/kg masy ciała.



Zadanie 0.
Do czynników spowalniających proces starzenia należą:

A.  aktywność fizyczna, właściwe odżywianie,
B.  eliminacja nałogów, czynny udział w życiu społecznym,
C.  podtrzymywanie kontaktów rodzinnych i społecznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Dobowe zapotrzebowanie na tłuszcze u osoby w wieku podeszłym,
należy ograniczyć do:

A.  35 g.,
B.  50 g.,
C.  60 g.,
D.  75 g.

Zadanie 0.
Postacią  niedożywienia,  w  przebiegu  którego  dochodzi  do
wyraźnego  zmniejszenia  masy  mięśniowej  i  zapasów  tłuszczu  w
ustroju, przy prawidłowej zawartości białka w narządach, jest:

A .  marasmus,
B.  kwashiorkor,
C.  anergia,
D.  jadłowstręt psychiczny późny.

Zadanie 0.
W  trakcie  menopauzy  i  w  okresie  pomenopauzalnym  u  kobiet
dochodzi do:

A . obniżenia  poziomu  cholesterolu  i  stężenia
trójglicerydów,

B.  wzrostu cholesterolemii i stężenia trójglicerydów,
C . podwyższenia  stężenia  trójglicerydów,  przy  poziomie

cholesterolu utrzymanym w granicach normy,
D.  podwyższenia poziomu estrogenów.

Zadanie 0.
D o  zmian  fizjologicznych  związanych  ze  starzeniem  się  układu
oddechowego należy:

A.  rozrost nabłonka rzęskowego oskrzeli,
B .  zanik ścian niektórych pęcherzyków płucnych,
C.  wzrost liczby makrofagów,
D.  zanik tkanki łącznej.



Zadanie 0.
Ostrość  słuchu  w  przebiegu  procesu  starzenia  zmniejsza  się  z
powodu:

A . utraty  możliwości  odbierania  tonów  o  niskiej
częstotliwości,

B.  zwiększenia elastyczności błony bębenkowej ucha,
C . szybkiego  samooczyszczania  zewnętrznego  przewodu

słuchowego,
D.  atrofii nerwu słuchowego.

Zadanie 0.
Społeczne czynniki przyśpieszające proces starzenia to:

A.  nagła zmiana warunków środowiskowych,
B . pogorszenie  sytuacji  materialnej,  brak  zagospodarowania

czasu,
C . brak  przygotowania  do  starości,  samotność,  izolacja

społeczna i psychiczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Obniżenie  nastroju  i  aktywności,  utrudnione  zasypianie  i/lub
przedwczesne  budzenie  s ię  oraz  bezsenność  u  ludzi  starszych,
wynika z obniżonego poziomu:

A.  melatoniny,
B.  tyreotropiny,
C.  lutropiny,
D.  estradiolu.

Zadanie 0.
Interwencje kryzysowe w psychiatrii polegają na:

A . pomocy  lekarskiej  udzielanej  pacjentom  szpitala
znajdującym się w stanie zagrożenia życia,

B . stosowaniu  środków  przymusu  bezpośredniego  wobec
pacjentów  stwarzających  zagrożenie  dla  życia  własnego
albo innych osób,

C . specyficznym  postępowaniu  leczniczo-rehabilitacyjnym  z
pacjentami,  u  których  po  okresowej  poprawie  stanu
psychicznego wystąpiło gwałtowne i znaczne pogorszenie,

D . możliwie  wczesnym  ujawnianiu  osób  bezpośrednio
zagrożonych  wystąpieniem  zaburzeń  psychicznych  i
udzielaniu  im  szybkiej  oraz  dostosowanej  do  potrzeb
pomocy i opieki zdrowotnej.



Zadanie 0.
Poradnia  psychiatryczna  prowadzi  psychoedukację  rodzin  osób  z
zaburzeniami  psychicznymi.  Obecność  osoby  z  zaburzeniami
psychicznymi w rodzinie:

A . z  reguły  nie  stwarza  bliskim  żadnych  poważniejszych
problemów,

B . jest  okolicznością  przykrą  i  wstydliwą,  jednakże
niezagrażającą członkom rodziny,

C . jest  okolicznością,  której  zazwyczaj  członkowie  rodziny
nie są w stanie tolerować po pewnym czasie,

D . stwarza  mniejsze  lub  większe,  ale  zawsze  istniejące
zagrożenie zdrowotne dla rodziny.

Zadanie 0.
Terapia pracą ma na celu:

A.  zapewnienie pacjentom racjonalnej aktywności,
B . wypełnienie  czasu  wolnego  pacjentów,  jak  również

przysposobienie do samodzielności zawodowo-zarobkowej,
C . obniżenie  kosztów  utrzymania  pacjentów  poprzez

angażowanie  ich  do  prac  gospodarczych  na  rzecz
szpitala,

D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 0.
Względy  zdrowotne  jako  przesłanka  udzielania  świadczeń
społecznych są:

A.  stosowane zwyczajowo,
B . ogólnie  określone  w  przepisach  prawnych  dotyczących

rehabilitacji,
C . wyraźnie  zapisane  i  określone  w  ustawie  o  pomocy

społecznej,
D.  dopuszczalne, ale nie określone prawnie.

Zadanie 0.
Dla  profesjonalnego  prowadzenia  terapii  zajęciowej  niezbędne  są
umiejętności i wiedza z zakresu:

A.  psychiatrii i psychologii,
B .  pedagogiki i psychologii,
C .  techniki i rękodzielnictwa,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Której  z  niżej  podanych  zasad  pielęgnowania  należy  przestrzegać
w opiece nad człowiekiem w wieku podeszłym?

A . unikać  nagłych  i  jednoczesnych  zmian  dotyczących:
miejsca  pobytu,  warunków  życia,  otoczenia  i  opiekunów,
aktywności,  sposobu  odżywiania,  leczenia  i  zmian
pozycji ciała,

B . często wprowadzać zmiany w warunkach mieszkaniowych,
zmieniać ustawienie mebli, nie zmieniać opiekunów,

C . zmieniać dietę, rozkład posiłków, wprowadzać nowe osoby
do opieki, leczenie pozostawić bez zmian,

D . starszych  ludzi  należy  uaktywniać,  często  zmieniać
miejsce zamieszkania i sposób przyrządzania posiłków.

Zadanie 0.
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która:

A . posiada dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku
humanistycznym  i  legitymuje  się  co  najmniej  2  letnim
stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej,

B . posiada  dyplom  pracownika  socjalnego  lub  ukończyła
studia  wyższe  o  kierunkach:  praca  socjalna,  polityka
społeczna,  socjologia,  psychologia,  pedagogika  i
resocjalizacja,

C . ukończyła  studia  wyższe  o  kierunku  medycznym  ze
specjalizacją  w  zakresie  pracy  socjalnej  albo  polityki
społecznej,

D . posiada  dyplom  ukończenia  policealnego  studium
pracowników  socjalnych  lub  instruktorów  terapii
zajęciowej.

Zadanie 0.
Pracownie terapii zajęciowej powinny być organizowane:

A.  we wszystkich oddziałach psychiatrycznych,
B.  w oddziałach psychogeriatrycznych,
C.  w oddziałach sądowo-psychiatrycznych,
D.  w oddziałach psychiatrycznych szpitali rejonowych.

Zadanie 0.
Plan oddziałowych zajęć rehabilitacyjnych opracowuje:

A.  instruktor terapii zajęciowej,
B.  pracownik socjalny,
C.  psycholog,
D.  zespół rehabilitacyjny.



Zadanie 0.
W  przypadku  agresywnej  postawy  starszego  człowieka,
pierwszoplanowe w opiece nad nim jest:

A .  poznanie przyczyny agresywnej postawy,
B.  unikanie kontaktu z agresywnym podopiecznym,
C.  zachęcanie do działań odprężających,
D.  pozyskanie jego zaufania.

Zadanie 0.
Statut  określający  organizację,  szczegółowe  zasady  i  tryb
działania  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych, w tym jego organów, zatwierdza:

A.  Minister Zdrowia,
B.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
C.  Minister Finansów,
D.  Prezes Rady Ministrów.

Zadanie 0.
Jaki  rodzaj  ćwiczeń  fizycznych  jest  wskazany  u  chorej  na
osteoporozę?

A . chodzenie  po  schodach,  narciarstwo  biegowe,  piesze
wycieczki, jazda na rowerze,

B . podnoszenie  ciężarów,  bieganie,  narciarstwo  zjazdowe,
aerobik, chodzenie po bieżni i schodach,

C . aerobik  w  wodzie,  spacery  w  wodzie  sięgającej  do  pasa
lub piersi, pływanie, jazda na rowerze treningowym,

D . skłony  do  przodu,  bieganie,  taniec,  jazda  na  rowerze,
chodzenie po schodach.

Zadanie 0.
Niedokrwistość u osoby starszej może prowadzić do:

A.  zapalenia płuc,
B.  ostrego zapalenia migdałków podniebiennych,
C.  niedotlenienia mózgu i otępienia,
D.  niewydolności nerek.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  74  jest  hospitalizowana  z  powodu  zagrażającego
zawału mięśnia sercowego. Po przeprowadzeniu badań stwierdzono
zapalenie  płuc.  Który  z  zabiegów  mający  na  celu  ułatwienie
oddychania  i  odksztuszania  wydzieliny  jest  u  chorej
przeciwwskazany?

A . gimnastyka  oddechowa  przy  użyciu  rurki  zwiększającej
przestrzeń martwą,

B.  nacieranie z użyciem kremu eukaliptusowo-mentolowego,
C.  inhalacje z zastosowaniem nebulizatora,
D.  oklepywanie pleców.



Zadanie 0.
W pracy z chorym z afazją NIE należy:

A . stawiać  pytań,  na  które  chory  może  odpowiadać
skinieniem głowy, mimiką, gestami,

B.  wycofywać się z rozmowy,
C.  formułować krótkich, prostych zdań,
D.  zachęcać chorego do mówienia wielokrotnie w ciągu dnia.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  70  leczona  od  lat  z  powodu  cukrzycy  typu  I I ,
hospitalizowana  z  powodu  owrzodzenia  stopy  spowodowanego
niedokrwieniem.  Jakie  postępowanie  jest  wskazane  w  przypadku
ostrego rozległego owrzodzenia stopy?

A.  wykonywanie ruchów czynnych kończyny,
B.  ostrożne chodzenie,
C.  wykonywanie ruchów biernych kończyny,
D.  unieruchomienie kończyny.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  poniżej  wskazówek  dotyczą  szczególnie
pielęgnowania pacjenta w podeszłym wieku?

A . precyzyjnie  przestrzegać  w  diecie  ograniczenia  podaży
sodu,

B . unikać  zbyt  wielu  jednocześnie  zmian  warunków  życia,
otoczenia, odżywiania,

C . dopilnować  przyjmowania  w  diecie  takiej  i lości  płynów,
by utrzymać diurezę minimum 2,5 l/dobę,

D . precyzyjnie  przestrzegać,  by  chory  prowadził  wybitnie
oszczędzający tryb życia.

Zadanie 0.
U 70- letniego mężczyzny w ciągu ostatniego roku występowały na
przemian  biegunki  i  zaparcia,  pojawiły  s ię  ślady  krwi  i  śluzu  w
stolcu. Stwierdzono nieprawidłową masę w ścianie odbytu, utratę
masy ciała i niedokrwistość. Zmiany te mogą być wynikiem:

A.  raka odbytu,
B.  żylaków odbytu,
C.  zespołu Mallor'ego i Weissa,
D.  chłonniaków jelita cienkiego.



Zadanie 0.
Mężczyzna lat 70 po upadku na ulicy został przywieziony do izby
przyjęć.  Chory  zgłaszał  si lny  ból  klatki  piersiowej  podczas
wdechu. RTG klatki piersiowej wykazało złamanie dwóch żeber po
stronie  lewej.  Po  dwóch  dniach  hospitalizacji  podczas
pielęgnacji  pacjenta  zauważono,  że  przy  dotykaniu  okolicy
złamania  powłoki  pacjenta  wyraźnie  trzeszczą.  Pacjent  nie
gorączkuje.  Jakie  procedury  powinno  obejmować  prawidłowe
leczenie?

A . unieruchomienie  klatki  piersiowej  opaską  elastyczną  i
podawanie analgetyków,

B . unieruchomienie  klatki  piersiowej  opaską  elastyczną,
podawanie antybiotyków i analgetyków,

C . ćwiczenia  oddechowe,  podawanie  antybiotyków  i
analgetyków,

D.  ćwiczenia oddechowe i analgezję.

Zadanie 0.
Kto  najczęściej  w  Polsce  opiekuje  s ię  chorymi  z  chorobą
Alzheimera?

A.  domy pomocy społecznej,
B.  oddziały pobytu dziennego,
C.  oddziały opieki dla chorych z chorobą Alzheimera,
D.  rodziny.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  80  przewróciła  s ię  na  ulicy.  Po  upadku  wystąpił
si lny  ból  w  okolicy  prawego  biodra  i  niemożność  poruszania
kończyną. Co należy podejrzewać u chorej?

A.  zwichnięcie tylne stawu biodrowego,
B.  zwichnięcie centralne lub przednie stawu biodrowego,
C . złamanie  szyjki  kości  udowej  lub  złamanie

przezkrętarzowe,
D . złamanie  przezkrętarzowe  lub  zwichnięcie  tylne  stawu

biodrowego.



Zadanie 0.
Jakie  są  objawy  przedawkowania  glikozydów  nasercowych
(hiperdygitalizacji)?

A . bradykardia,  nudności,  wymioty,  biegunka,  zaburzenia
widzenia  oraz  zaburzenia  rytmu  serca,  blok
przedsionkowo-komorowy, migotanie komór,

B . bladość  powłok  skórnych,  krótkotrwała  utrata
świadomości,  niskie  a  czasami  nieoznaczalne  ciśnienie
tętnicze krwi, przyspieszenie akcji serca,

C . przyspieszona  akcja  serca,  znaczne  obniżenie  ciśnienia
tętniczego  krwi,  zaburzenia  ze  strony  ośrodkowego
układu  nerwowego,  zaburzenia  psychiczne,  nitkowate
tętno,

D . utrata  przytomności,  drgawki  kloniczne,  zwolniona  akcja
serca, trzepotanie przedsionków, duszność, wymioty.

Zadanie 0.
Stany  chorobowe,  które  wśród  pacjentów  w  podeszłym  wieku
stanowią najsilniejszy czynnik ryzyka upadków to:

A.  przewlekła niewydolność nerek,
B.  przewlekła niewydolność serca,
C.  niewydolność kręgowo-podstawna,
D.  chromanie przestankowe.

Zadanie 0.
W wyniku zaćmy starczej:

A . następuje  rozmycie  części  obrazu,  jednopłaszczyznowość
obrazu,

B.  pojawia się astygmatyzm,
C.  występują trudności w rozróżnianiu barw,
D . widzenie  na  odległość  i  pole  widzenia  stopniowo

zmniejszają się.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  85  jest  niedosłyszący.  Otrzymał  aparat  słuchowy
zauszny na prawe ucho. Do chorego należy mówić:

A . nieco  wolniej,  średnio  głośno,  stojąc  po  stronie
założonego aparatu,

B . jak do innych osób, ponieważ aparat wyrównuje osłabiony
słuch,

C . nieco  wolniej,  średnio  głośno,  stojąc  po  stronie  ucha
bez aparatu,

D.  nieco wolniej, bardzo głośno, stojąc na wprost chorego.



Zadanie 0.
U pacjentki lat 65 rozpoznano chorobę Parkinsona. Obok leczenia
farmakologicznego  chorej  zalecono  ćwiczenia  fizyczne,  do
których  należy  ją  wdrożyć.  Które  postępowanie  jest  niewskazane
i niecelowe przed wdrożeniem chorej do ćwiczeń fizycznych?

A . wykluczenie chorób, w których uprawianie ćwiczeń byłoby
niewskazane,

B.  ustalenie wyjściowego poziomu sprawności chorego,
C . ocena dodatkowych czynników utrudniających uprawianie

ćwiczeń, jak np. ograniczenie zakresu ruchów,
D.  przeprowadzenie treningu anaerobowego.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  narzędzi  jest  testem  oceniającym  stan
odżywienia  osób  po  65  roku  życia,  możliwym  do  wykorzystania
przez pielęgniarkę?

A.  MNA,
B.  MMSE,
C.  GDS,
D.  VAS.

Zadanie 0.
W  leczeniu  skojarzonym  nadciśnienia  tętniczego  stosuje  s ię  leki
o :

A.  podobnym mechanizmie działania,
B.  podobnych działaniach niepożądanych,
C.  różnych ale uzupełniających się mechanizmach działania,
D.  różnym czasie działania.

Zadanie 0.
N a  rozpoznanie  hipotonii  poposiłkowej  składa  się  zebranie
wywiadu  oraz  badanie  ciśnienia  tętniczego  po  posiłku  przez
okres:

A.  120 minut w 15 minutowych odstępach,
B.  60 minut w 15 minutowych odstępach,
C.  30 minut w 5 minutowych odstępach,
D.  240 minut w 30 minutowych odstępach.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  65  skarży  się  na  dyzurię,  uczucie  niepełnego
opróżnienia  pęcherza  moczowego,  częstomocz.  W  badaniu  per
rectum  gruczoł  krokowy  jest  elastyczny,  powiększony,
niebolesny. Pacjenta obejmuje bezwzględny zakaz:

A.  palenia tytoniu,
B.  spożywania alkoholu,
C.  picia kawy,
D.  spożywania ostrych przypraw.



Zadanie 0.
Podstawowym założeniem programu edukacyjnego jest:

A .  współpraca z pacjentem,
B.  narzucanie pacjentowi odpowiednich zachowań,
C.  krytykowanie pacjenta i jego zachowania,
D . informowanie  chorego  o  konieczności  zmiany

postępowania.

Zadanie 0.
Badaniem potwierdzającym wstępne  rozpoznanie  raka  odbytu  nie
jest:

A .  anoskopia,
B.  badanie "per rectum",
C.  rektosigmoskopia,
D.  scyntygrafia.

Zadanie 0.
Przyczyną uszkodzenia mózgu w przebiegu marskości wątroby jest:

A . zatrzymywanie  w  organizmie  toksycznych  produktów
przemiany materii,

B .  niedokrwienie mózgu,
C . niedostateczny poziom osoczowych czynników krzepnięcia

krwi,
D.  wzrost odsetka gammaglobulin.

Zadanie 0.
Ryzyko zachorowania na żylaki kończyn dolnych może zwiększyć:

A.  uciskanie z zewnątrz bandażem elastycznym,
B . dieta  z  małą  zawartością  pokarmów  wzdymających  i

zapierających,
C.  długotrwałe stanie,
D.  stosowanie chłodnego prysznica.

Zadanie 0.
Według  gerontologów  i  socjologów  w  ocenie  jakości  życia  osób  w
podeszłym wieku do wskaźników subiektywnych zaliczamy:

A.  stan kliniczny pacjenta,
B.  ogólną satysfakcję,
C.  stan funkcjonalny,
D.  pozycję społeczną, ekonomiczną.



Zadanie 0.
Wysiłkowe nietrzymanie moczu polega na:

A . nadpobudliwości mięsnia wypieracza moczu co prowadzi do
czestego  i  nagłego  oddawania  niewielkiej  objętości
moczu,

B . zmniejszeniu  pobudliwości  wypieracza  co  powoduje
niezupełne  opróżnianie  s ię  pęcherza  i  zwiększenie
objętości zalegającej po mikcji,

C . wyciekaniu moczu z pęcherza bez jego skurczów, podczas
wysiłku związanego z kaszlem, kichaniem, śmianiem,

D . niemożności  dotarcia  do  toalety  na  czas  lub
nieumiejętności skorzystania z niej.

Zadanie 0.
Wśród metod niefarmakologicznych postępowania hypotensyjnego u
osób w podeszłym wieku największe znaczenie ma:

A.  redukcja otyłości,
B.  zaprzestanie palenia tytoniu,
C.  regularna aktywność fizyczna,
D.  wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe.

Zadanie 0.
Przy  nawykowym  zaparciu  środki  przeczyszczające  należy
stosować:

A.  jednorazowo,
B.  do uzyskania defekacji,
C.  przez okres 7 - 10 dni,
D.  przez okres 3 dni.

Zadanie 0.
60-letni  były  pracownik  fabryki  wyrobów  azbestowych  skarży  się
n a  duszność  i  przewlekły  kaszel,  widoczna  jest  sinica  i  obrzęki
kończyn,  fonendoskopem  słyszalny  jest  przyspieszony  oddech  i
wzmożona akcja serca. Co będzie istotne w terapii?

A.  zapobieganie zakażeniom układu oddechowego,
B.  zlikwidowanie obrzęku płuc przez podanie nitratów,
C.  odpowiedź A i odpowiedź B,
D.  podawanie preparatów żelaza.

Zadanie 0.
W dużym procencie przypadków przyczyną wysokiej śmiertelności z
powodu złamania szyjki kości udowej jest/są głównie:

A.  udar mózgu lub wklinowanie pnia mózgu,
B.  zakażenia ogólnoustrojowe,
C.  zawał serca lub niewydolność krążenia,
D.  zapalenie płuc lub zator płucny.



Zadanie 0.
Komórki pęcherzykowe tarczycy NIE produkują hormonu:

A.  trójjodotyroniny,
B.  tyroksyny,
C.  czterojodotyroniny,
D.  tyreotropiny.

Zadanie 0.
Plastikowe  rurki  tracheostomijne  posiadają  2  baloniki
uszczelniające, nadmuchiwane przez odrębne dreny. Dlaczego są 2
baloniki?

A . ponieważ jednoczesne nadmuchanie 2 baloników powoduje
lepsze umocowanie rurki w tchawicy,

B . ponieważ  można  nadmuchać  drugi  balonik  w  przypadku
nieszczelności pierwszego,

C . ponieważ baloniki nadmuchuje się naprzemiennie, aby nie
powstały odleżyny w tchawicy,

D . ponieważ nadmuchiwanie pierwszego lub drugiego balonika
jest zależne od głębokości wprowadzenia rurki.

Zadanie 0.
Najczęstszym bezpośrednim powikłaniem zapalenia płuc jest:

A .  zastoinowa niewydolność krążenia,
B.  rozedma płuc,
C.  dychawica oskrzelowa,
D.  zapalenie oskrzeli.

Zadanie 0.
W  oddziale  chirurgii  przebywa  60-letni  pacjent,  któremu
amputowano lewą kończynę dolną z powodu głębokich, niegojących
się  owrzodzeń  podudzia.  Jaka  jest  najistotniejsza  czynność  w
czasie pielęgnacji kikuta?

A.  pudrowanie,
B.  nacieranie tłustymi kremami,
C.  obmywanie zimną wodą,
D.  moczenie w ciepłej wodzie.

Zadanie 0.
U  pacjenta  lat  75  występują  zaparcia.  Został  on  dokładnie
przebadany,  nie  znaleziono  jednak  organicznej  przyczyny  zaparć.
W wywiadzie należy przede wszystkim zapytać o:

A.  aktywność ruchową,
B.  ilość zjadanych pokarmów,
C.  liczba posiłków w ciągu dnia,
D.  ewentualne trudności w oddawaniu moczu.



Zadanie 0.
Neuropatia cukrzycowa jest to uszkodzenie:

A.  centralnego układu nerwowego,
B.  dużych naczyń krwionośnych,
C.  obwodowego układu nerwowego,
D.  włosowatych i małych tętniczek.

Zadanie 0.
O  czym  należy  pamiętać  przy  stosowaniu  inhibitorów  enzymu
konwertującego  w  leczeniu  niewydolności  krążenia,  u  ludzi  w
starszym wieku, aby zapobiec hipotonii?

A.  pomiarach ciśnienia tętniczego krwi co dwie godziny,
B . rozpoczynania  leczenia  od  małych  dawek  i  stopniowego

ich zwiększania,
C.  pomiarach ciśnienia tętniczego krwi rano i wieczorem,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

Zadanie 0.
W  niewyrównanej  marskości  wątroby  z  żółtaczką  stosuje  s ię
dietę:

A . wysokobiałkową  i  wysokotłuszczową  z  ograniczeniem
węglowodanów,

B . wysokobiałkową  i  niskotłuszczową  z  ograniczeniem
węglowodanów,

C . niskotłuszczową  i  niskobiałkową  z  przewagą
węglowodanów,

D . wysokotłuszczową  i  niskobiałkową  z  przewagą
węglowodanów.

Zadanie 0.
Rozpoznanie ostrej niewydolności oddechowej potwierdzają:

A.  wywiad, badanie plwociny, badanie fizykalne,
B.  wywiad, badanie bronchoskopowe, badanie plwociny,
C.  wywiad, badanie fizykalne, badanie gazometryczne krwi,
D . badanie  plwociny,  badanie  bronchoskopowe,  badanie

spirometryczne.

Zadanie 0.
76-letni  pacjent  przebywa  w  oddziale  gastroenterologicznym  z
powodu  marskości  wątroby.  Ma  on  trudności  z  przełykaniem
pokarmów, które wynikają najprawdopodobniej z obecności:

A .  zaburzeń ślinianek,
B.  pleśniawek,
C.  żylaków przełyku,
D.  zapalenia gardła.



Zadanie 0.
Przebieg  zapalenia  płuc  u  osób  starszych  często  odbiega  od
klasycznego obrazu klinicznego, zatem należy brać pod uwagę:

A . gorączkę,  kaszel,  ból  w  klatce  piersiowej,  narastającą
duszność,

B . obniżoną  temperaturę  ciała,  połączoną  ze  znacznym
osłabieniem,  duszność,  czasem  brak  leukocytozy,
zaburzenia świadomości,

C . postępującą  utratę  wydolności  fizycznej,  kaszel,
szczególnie  rano  z  odkrztuszaniem  obfitej,  ropnej
wydzieliny, duszność wysiłkową i spoczynkową,

D . "granie  w  piersiach"  słyszalne  nocą  lub  po  wysiłku,
gorączkę, uporczywy kaszel, leukocytozę.

Zadanie 0.
D o ćwiczeń usprawniających swobodne chodzenie w wyprostowanej
postawie zaliczamy:

A.  gimnastykę głowy,
B.  ćwiczenia kończyn,
C.  ćwiczenia tułowia,
D.  bociani chód.

Zadanie 0.
Zaburzeniem świadczącym o nieprawidłowej pracy rozrusznika NIE
jest:

A .  nagłe pojawienie się niemiarowej akcji serca,
B.  gorączka,
C.  zmiana częstości rytmu,
D.  utrata przytomności.

Zadanie 0.
Jaką  dietę  zastosujesz  u  chorych  w  wieku  podeszłym,  z
przewlekłą niewydolnością nerek, leczonych dializami?

A.  bogatobiałkową,
B.  normobiałkową i wysokowęglowodanową,
C . wysokoenergetyczną  z  uwagi  na  wychudzenie  i

niskobiałkową,
D.  niskobiałkową.

Zadanie 0.
Rozpoznanie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy potwierdza:

A.  histeroskopia,
B.  rektoskopia,
C.  kolanoskopia,
D.  gastroduodenoskopia.



Zadanie 0.
Czynnikami ryzyka osteoporozy NIE jest/NIE są:

A.  nadwaga, otyłość,
B.  płeć żeńska,
C.  nieliczne porody,
D.  nieaktywny tryb życia w młodości.

Zadanie 0.
U  chorych  na  cukrzycę  w  spożywanych  posiłkach  węglowodany
złożone powinny dostarczać:

A.  50-60% wartości energetycznej,
B.  10-20% wartości energetycznej,
C.  80-90% wartości energetycznej,
D.  nie ma takich wymogów.

Zadanie 0.
Objawami  świadczącymi  o  występowaniu  wewnętrznych  żylaków
odbytu są:

A.  silne bóle podbrzusza i bóle w okolicy krzyżowej,
B . ból ,  świąd  odbytu  i  wydzielina  śluzowa  pojawiające  się

w trakcie defekacji,
C.  uporczywe biegunki na przemian z zaparciami,
D.  odpowiedzi prawidłowe A i C.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  65  zgłasza  bóle  brzucha,  wzdęcia  i  oddawanie
twardego  stolca  raz  na  4-5  dni,  połączone  z  dużym  wysiłkiem  i
bólem. Czy dolegliwości pacjentki można określić jako zaparcie?

A . nie,  ponieważ  jako  zaparcie  określamy  oddawanie  stolca
rzadziej niż co 7 dni,

B . tak,  bo  jako  zaparcie  określamy  oddawanie  stolca
rzadziej, niż raz na 2 dni,

C . tak,  bo  zaparciem  określamy  oddawanie  stolca  rzadziej,
niż raz na 3 dni,

D . nie,  bo  zaparciem  określamy  oddawanie  stolca  rzadziej,
niż raz na 6 dni.



Zadanie 0.
Dystans chromania wieńcowego to:

A . objaw  chorobowy  polegający  na  występowaniu  bólów
kurczowych  w  kończynach  dolnych  w  czasie  chodzenia,
zmuszający chorego do zatrzymania się,

B . czas  od  momentu  zatrzymania  się  chorego,  u  którego
wystąpił  ból,  do  chwili  ustąpienia  dolegliwości
bólowych,

C . długość  drogi,  jaką  chory  może  przejść  bez  bólu
wieńcowego,

D.  wielkość obszaru niedokrwienia mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
W  profilaktyce  przeciwodleżynowej  -  w  związku  z  zaburzeniami
czucia  i  ukrwienia  skóry  oraz  zjawiskami  katabolizmu
wewbnąrzustrojowego  stosujemy  zmiany  pozycji  leżacej  pacjenta
co:

A.  1-2 h,
B.  2-3 h,
C.  3-4 h,
D.  4-5 h,

Zadanie 0.
60-letni  mężczyzna  skarży  się  na  duszność.  U  pacjenta  widoczna
jest  sinica  i  obrzęki  kończyn,  słyszalny  jest  przyspieszony
oddech  i  wzmożona  akcja  serca.  Opisany  obraz  jest
charakterystyczny dla:

A.  pierwotnego nadciśnienia płucnego,
B.  niewydolności prawokomorowej serca,
C.  niedokrwistości,
D.  ostrego obrzęku płuc.

Zadanie 0.
U pacjenta ze stomią należy zwrócić uwagę na poziom:

A.  kalcemii,
B.  natremii,
C.  pH krwi,
D.  kaliemii.

Zadanie 0.
Którą  skalą  posłużysz  się  w  ocenie  wykonywania  przez  osoby
starsze  takich  czynności  jak:  pisanie,  czytanie,  posługiwanie
się pieniędzmi, lekami, telefonem?

A.  ADL,
B.  MMS,
C.  IADL,
D.  SWPiO.



Zadanie 0.
Przy  niewydolności  żylnej  kończyn  dolnych,  w  ramach
profilaktyki, zaleca się zakładanie rajstop elastycznych:

A.  codziennie rano przed wstaniem z łóżka,
B.  codziennie rano, w ciągu 1-2 godzin po wstaniu z łóżka,
C.  wieczorem przed snem,
D . nie  ma  znaczenia,  kiedy  chora  założy  rajstopy,  musi

jedynie nosić je 4-5 godzin dziennie.

Zadanie 0.
Zwiększonym ryzykiem powstania choroby zwyrodnieniowej z powodu
otyłości, objęty jest staw:

A.  nadgarstkowy,
B.  kolanowy,
C.  skokowy,
D.  barkowy.

Zadanie 0.
W profilaktyce żylaków odbytu NIE należy:

A.  stosować nasiadówek z ziół,
B.  nosić luźnej garderoby,
C.  ograniczać spożywania błonnika,
D.  spożywać dużych ilości roślin strączkowych.

Zadanie 0.
Przy niedokrwieniu kończyny dolnej badanie tętna należy wykonać
na tętnicy:

A.  grzbietowej stopy, podkolanowej i piszczelowej tylnej,
B.  grzbietowej stopy,
C.  grzbietowej stopy i podkolanowej,
D.  piszczelowej tylnej.

Zadanie 0.
Żylaki kończyn dolnych to:

A.  workowate rozszerzenia naczyń żylnych,
B.  patologiczne rozszerzenie naczyń włosowatych,
C.  workowate rozszerzenia naczyń tętniczych,
D.  stan zapalny żył głębokich.



Zadanie 0.
U  pacjenta  długotrwale  unieruchomionego,  w  układzie  krążenia
dochodzi do:

A.  gorszego ukrwienia tkanek,
B.  wzrostu ciśnienia skurczowego krwi,
C.  zwiększenia pojemności wyrzutowej serca,
D . gorszego  ukrwienia  tkanek  i  wzrostu  ciśnienia

skurczowego krwi.

Zadanie 0.
Jednej jednostce chlebowej odpowiada:

A.  8 g węglowodanów,
B.  12 g węglowodanów,
C.  14 g węglowodanów,
D.  20 g węglowodanów.

Zadanie 0.
Propulsją nazywamy:

A.  drobnofaliste ruchy głowy potakujące albo przeczące,
B.  drżenie głosu,
C.  skłonność chorego do padania do przodu,
D.  chodzenie drobnymi krokami.

Zadanie 0.
Celem rehabilitacji leczniczej dla przewlekle chorych jest:

A .  zapobieganie szybkiej demineralizacji kośćca,
B.  zapobieganie powstawania przykurczów mięśni,
C.  umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W zaburzeniach krążenia obwodowego należy obserwować:

A.  tętno i ciśnienie tętnicze krwi oraz zakres ruchów,
B.  temperaturę, tętno, czucie i natężenie bólu,
C . temperaturę  i  tętno,  kolor  skóry,  zakres  ruchów,  czucie

i natężenie bólu,
D.  temperaturę, tętno, kolor skóry i zakres ruchów.



Zadanie 0.
U  chorej  lat  72  z  cukrzycą  typu  I I ,  obserwuje  się  nagniotki
stóp  oraz  pogrubiałe,  dystroficzne  paznokcie  z  oznakami
grzybicy.  Skóra  stóp  i  podudzi  bardzo  wysuszona,  łuszcząca  się.
Należy nauczyć chorą jak powinna dbać o swoje stopy.Pielęgnacja
paznokci u chorej polega na:

A.  przycinaniu cążkami do paznokci,
B.  moczeniu paznokci w kwaśnych płynach,
C . szlifowaniu  i  odpowiednim  kształtowaniu  za  pomocą

pilniczka,
D.  moczeniu paznokci w ciepłym mleku.

Zadanie 0.
Chory  lat  75  zgłosił  s ię  do  lekarza  z  nasilającymi  się
dolegliwościami  bólowymi  i  pieczeniem  w  klatce  piersiowej  oraz
bólem  w  dołku  podsercowym.  Odczuwa  także  cofanie  s ię  treści
żołądka  do  przełyku,  zwłaszcza  przy  pochyleniu  do  przodu.  Ma
nudności,  wymioty,  wzdęcia  brzucha  i  zgagę.  Powyższe  objawy
wskazują  na  chorobę  refluksową  przełyku.  W  początkowej  fazie
leczenia działanie terapeutyczne ma:

A.  zalecenie choremu noszenia uciskającej odzieży,
B.  odpowiednie ułożenie ciała, modyfikacja stylu życia,
C.  stosowanie krótkich drzemek po posiłkach,
D.  zakaz używania jakichkolwiek leków.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  69  choruje  na  cukrzycę  typu  I I ,  ma  nadwagę.  Z
wywiadu wynika, że nie ma żadnych dolegliwości ze strony układu
krążenia  i  oddechowego.  Najkorzystniejszy  dla  chorej  cykl
ćwiczeń fizycznych to:

A.  20 - 60 minut dziennie, 4 - 7 razy w tygodniu,
B.  10 - 20 minut dziennie, 3 razy w tygodniu,
C.  15 - 20 minut dziennie, 2 razy w tygodniu,
D.  10 - 15 minut dziennie, 3 razy w tygodniu.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do zastosowania kinezyterapii jest:

A .  niedowład kończyny dolnej,
B.  wysoka temperatura ciała (powyżej 38˚C),
C.  niepełny zakres ruchu w stawach,
D.  obecność porażenia spastycznego.



Zadanie 0.
Chory  lat  70,  z  paraplegią,  po  długim  leczeniu  szpitalnym wraca
d o  domu.  Przeciwdziałanie  powikłaniom,  ze  strony  układu
oddechowego polega na:

A.  częstym wykonywaniu toalety całego ciała,
B.  ciepłym ubieraniu pacjenta,
C . prowadzeniu  czynnej  i  biernej  gimnastyki  oddechowej  w

łóżku,
D . zapewnieniu  ciepła  w  pomieszczeniu  gdzie  przebywa

pacjent.

Zadanie 0.
Badanie objawu Babińskiego polega na:

A.  wykonaniu testu: "palec-nos" albo "pięta-kolano",
B.  sprawdzeniu odruchów głębokich,
C . sprawdzeniu  si ły  mięśni  rąk  (polecenie  zaciśnięcia  ich

na dłoniach osoby badającej),
D . przesuwaniu  trzonkiem  młoteczka  od  pięty  w  stronę

palucha wzdłuż zewnętrznego brzegu stopy.

Zadanie 0.
Chora  lat  74  jest  po  wylewie  krwi  do  mózgu,  pacentka  jest
przytomna.  Tkanka  podskórna  u  chorej  obficie  rozwinięta.
Powłoki skórne brudne z uszkodzeniami patologicznymi. Występuje
duże  zagrożenie  powstania  odleżyn.  Do  kąpieli  pacjentki  należy
użyć:

A.  bardzo ciepłej wody bez żadnych dodatków,
B . dowolnego mydła toaletowego i wody o temperaturze 30˚C,

a potem dostosować temperaturę wody do życzenia chorej,
C . mydła  w  żelu  i  wody  o  temperaturze  zbliżonej  do

temperatury ciała,
D.  mydła o ph 5,5 lub mydła szarego i wody letniej.

Zadanie 0.
Prawidłowa  opieka  nad  osobą  z  nietrzymaniem  moczu  powinna
przede wszystkim obejmować:

A.  wspieranie poczucia własnej wartości chorego,
B . rozmowy z chorym tylko o zachowaniu higieny i  sposobie

pielęgnacji,
C.  ograniczenie spożywania płynów,
D.  założenie cewnika na stałe.



Zadanie 0.
Do oceny siły mięśniowej służy test:

A .  Wechslera,
B.  Achillesa,
C.  Lovetta,
D.  Krolla.

Zadanie 0.
Idealny  opatrunek  do  leczenia  ran  przewlekłych  spełnia
następujący warunek:

A.  utrzymuje odpowiednią wilgotność rany,
B . wielkość  -  opatrunek  nie  obejmuje  powierzchni  całej

rany, zapewniając w ten sposób wentylację,
C.  struktura opatrunku - wiąże się trwale z raną,
D.  jest nieprzepuszczalny dla gazów i pary wodnej.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  okolic  ciała  są  szczególnie  narażone  na
powstanie odleżyn u pacjenta leżącego na plecach?

A.  okolica krzyżowa, barki, łopatki,
B.  okolica krzyżowa, pięty, łopatki, kolana,
C.  okolica krzyżowa, pięty, okolica potyliczna, łopatki,
D.  kość ramienna, ucho, łokieć, pięta.

Zadanie 0.
Mechanizmem kompensacyjnym ustroju dla jonów wodorowych NIE
jest:

A .  układ wodorowęglanowy w płucach,
B.  układ białczanowy krwi,
C.  wszystkie mechanizmy związane z rolą nerek,
D.  układ pokarmowy.

Zadanie 0.
Choremu  narażonemu  na  odleżyny  zaleca  się  wyłożenie  łóżka
skórą:

A.  z królików,
B.  owczą,
C.  kocią,
D.  z norek.



Zadanie 0.
Chory  lat  65  jest  po  wylewie  krwi  do  mózgu,  z  prawostronnym
niedowładem. Po leczeniu szpitalnym wraca do domu. Utrzymujący
s ię niedowład predysponuje do powstania odleżyn. Chorego i  jego
rodzinę należy poinformować:

A.  o sposobach leczenia odleżyn,
B.  o sposobach zapobiegania odleżynom,
C.  o rodzajach opatrunków,
D.  o sposobach zmiany opatrunków na odleżynie.

Zadanie 0.
Choroba Alzheimera jest to schorzenie:

A.  neuropsychiczne,
B.  neurologiczne,
C.  psychiatryczne,
D.  somatyczne.

Zadanie 0.
Lekiem  przeciwbólowym  pierwszego  rzutu  w  chorobie
zwyrodnieniowej stawów jest:

A .  tramal,
B.  siarczan chondroityny,
C.  paracetamol,
D.  kodeina.

Zadanie 0.
Chory  lat  65  został  przyjęty  do  szpitala  z  zaburzeniami
krążenia obwodowego powodującymi chromanie przestankowe i ból
lewej  kończyny  dolnej.  Aby  zmniejszyć  lub  usunąć  dolegliwości
wywołane niedokrwieniem należy:

A . ograniczyć poruszanie s ię chorego do minimum, ogrzewać
chorą kończynę,

B . motywować  chorego  do  aktywności  w  miarę  możliwości,
nogę  ułożyć  niżej  niż  głowę,  zmniejszyć  zużycie  t lenu
przez oziębienie chorej kończyny,

C.  unieruchomić chorego w łóżku do czasu ustąpienia bólu,
D . ułożyć  chorego  w  łóżku  w  pozycji  płaskiej  z  nogą

uniesioną do góry, kończynę ogrzewać.



Zadanie 0.
U  chorej  lat  70,  u  której  powstały  odleżyny  I I I  stopnia,  w
uzupełnieniu diety można zastosować:

A.  mocną kawę,
B.  żywność medyczna,
C . dużą i lość preparatów witaminowych dostępnych w aptece

bez recepty,
D . nawadnianie  przez  podłączenie  wlewów  kroplowych  w

ilości 4 l na dobę.

Zadanie 0.
Chory  lat  65  w  wyniku  upadku  z  wysokości  doznał  uszkodzenia
rdzenia  kręgowego.  Utrzymuje  się  paraplegia,  rozpoczęto
rehabilitację.  Ćwiczenia  w  pozycji  stojącej,  które  zapobiegają
m.in. przykurczom w stawach, chory powinien wykonywać w ciągu
dnia co najmniej przez:

A.  pół godziny,
B.  1 godzinę,
C.  2 godziny,
D.  3 godziny.

Zadanie 0.
Chory lat  81 wykazuje cechy otępienia, ma upośledzoną zdolność
orientacji,  urojenia,  błądzi  nocą  po  korytarzu.  W  takiej
sytuacji NIE należy:

A.  poszukiwać przyczyn dezorientacji,
B . unikać  rozdrażniania  chorego  bezpośrednim

przeciwstawianiem się jego woli,
C . uświadamiać  mu  prawdy  i  przekonywać,  że  jego  opinia

jest błędna,
D . oferować  taktownej  pomocy,  która  pozwala  na  poprawę

orientacji.

Zadanie 0.
Utrzymanie sondy żołądkowej w czystości wymaga:

A . podania  przez  sondę  25  ml  wody  przed  i  po  każdym
karmieniu,

B . wyjęcia  sondy  po  każdym  karmieniu  i  wymiana  je j  na
nową,

C.  podania przez sondę 50 ml wody przed każdym karmieniem,
D . wyjęcia  sondy  po  każdym  karmieniu  i  umycie  je j  w

ciepłej wodzie z mydłem oraz ponowne założenie.



Zadanie 0.
Kryteria wyniku wprowadzonego w oddziale standardu zapobiegania
odleżynom określają:

A.  skrócenie do minimum pobytu chorego w szpitalu,
B.  zmniejszenie do minimum ryzyka wystąpienia odleżyn,
C . oszczędności  w  gospodarce  lekami  i  materiałami

opatrunkowymi,
D.  likwidację zakażeń wewnątrzoddziałowych.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  należy  ustalić  hierarchię  ważności  problemów
pielęgnacyjnych i potrzeb chorego w starszym wieku?

A . zapewniając  zabezpieczenie  materialne  i  kontakty
sąsiedzkie,

B.  umożliwiając spacery,
C.  przeprowadzając wywiad i badanie fizykalne,
D.  angażując rodzinę chorego.

Zadanie 0.
Jaka postawa personelu medycznego jest postawą etyczną w opiece
paliatywnej?

A.  zatajenie przed pacjentem prawdy o chorobie,
B . uwzględnienie  zakresu  prawdy  o  chorobie  i  delikatności

sposobu przekazania,
C.  można mówić o wszystkim, gdyż chory i tak zna prawdę,
D . należy  opiekować  się  tak,  aby  było  jak  najmniej

kłopotów.

Zadanie 0.
Jakie  powikłania  występują  najczęściej  po  leczeniu
cytostatykami?

A.  odleżyny 1-go stopnia,
B . brak  łaknienia,  nudności,  grzybica  przewodu

pokarmowego,
C . trudności  adaptacyjne  z  powodu  długiego  pobytu  w

szpitalu,
D.  odczyn popromienny po leczeniu uzupełniającym.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  środków  należy  użyć  do  pielęgnacji  skóry
wokół stomii?

A.  benzyny,
B.  eteru,
C.  ciepłej wody z dodatkiem mydła,
D.  3% wody utlenionej.



Zadanie 0.
W sprawowaniu opieki paliatywnej najistotniejsze jest:

A . wykonywanie  czynności  pielęgnacyjnych  szybko  i  w
oznaczonym czasie,

B.  dokładne wypełnianie zaleceń lekarskich,
C.  podkreślenie autonomii chorego i towarzyszenie mu,
D.  wykonanie tego, co wydaje się najpotrzebniejsze.

Zadanie 0.
Która  choroba  nowotworowa  najczęściej  występuje  u  kobiet  w
podeszłym wieku?

A.  rak kości,
B.  rak skóry,
C.  rak szyjki macicy,
D.  rak trzonu macicy i piersi.

Zadanie 0.
Które  objawy  kliniczne  dominują  w  chorobie  nowotworowej  jel ita
grubego?

A.  bezsenność,
B.  jawne lub utajone krwawienie jelitowe,
C.  bóle głowy,
D.  częstomocz.

Zadanie 0.
Jakie są objawy narastającej duszności?

A.  utrata przytomności,
B . niepokój,  kaszel,  lęk,  potrzeba  obecności  drugiej

osoby,
C.  pobudzenie psychoruchowe,
D.  utrata świadomości.

Zadanie 0.
Która  choroba  nowotworowa  najczęściej  występuje  u  mężczyzn  w
podeszłym wieku?

A.  rak gruczołu krokowego,
B.  rak jądra,
C.  rak skóry,
D.  rak tarczycy.



Zadanie 0.
Jakie  działania  pielęgnacyjne  należy  podjąć  w  celu  zmniejszenia
dolegliwości bólowych?

A . sumienna  pielęgnacja  -  dokładna,  delikatna,  stosowanie
udogodnień,

B . zwiększenie  częstotliwości  podawania  leków
przeciwbólowych,

C.  konsultacja specjalistów,
D.  zapewnienie codziennych odwiedzin rodziny pacjenta.

Zadanie 0.
Co to jest opieka paliatywna?

A . odpowiedź  na  fizyczne,  psychiczne,  duchowe  i  społeczne
potrzeby  chorego  nieuleczalnie  będącego  u  kresu  życia  i
jego rodziny,

B . dokładna  diagnostyka  i  leczenie  chorób  ujętych  w
narodowym programie ochrony zdrowia,

C.  zapobieganie okresom pogorszenia stanu zdrowia,
D . terapia  i  rehabilitacja  wszystkich  obszarów

upośledzonych czynności.

Zadanie 0.
Który  rodzaj  obrzęku  występujący  u  osób  starszych,  przyjmuje
postać ostrą, zagrażającą życiu?

A.  obrzęk w chorobach nerek,
B.  obrzęk płuc,
C.  obrzęk powiek,
D.  obrzęk stawów.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  założeniami  opieki  paliatywnej,  działania  wobec
chorego powinny skupić się na:

A.  dokładnej diagnostyce,
B.  leczeniu wszelkimi możliwymi sposobami,
C.  sumiennej opiece pielęgnacyjnej i leczeniu bólu,
D.  wypisaniu do domu, jeśli chory jest w szpitalu.

Zadanie 0.
Klasyfikacja środków przeciwbólowych uzależniona jest od:

A.  zalecanej częstotliwości podawania leku,
B.  drogi podawania,
C.  drabiny analgetycznej WHO,
D.  zlecenia lekarza.



Zadanie 0.
W  celu  zmniejszenia  zagrożenia  życia  spowodowanego  obrzękiem
płuc należy:

A.  ułożyć nogi w pozycji wysokiej,
B.  przyjąć pozycję siedzącą ze spuszczonymi nogami,
C.  wykonać chłodne okłady na klatkę piersiową,
D.  zwiększyć ilość przyjmowanych płynów.

Zadanie 0.
Osoby  pozostające  pod  wpływem  silnych  emocji,  mogą
zniekształcać  postrzeganą  rzeczywistość.  Które  z  podanych
zaburzeń  percepcji  występuje,  kiedy  każda  ze  stron  konfliktu
dostrzega  u  przeciwnej  wszystkie  negatywne  czyny,  nie  widząc
tego samego u siebie?

A.  lustrzane odbicie,
B.  źdźbła i belki,
C.  podwójne normy,
D.  biegunowe myślenie.

Zadanie 0.
Ton głosu zaliczamy do komunikatów:

A.  werbalnych,
B.  niewerbalnych,
C.  otwartych,
D.  zamkniętych.

Zadanie 0.
Moduł to część programu nauczania zawierający w sobie:

A.  wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin,
B . odrębne  programy  dla  poszczególnych  przedmiotów

nauczania,
C.  normy postępowania dydaktycznego,
D.  kształcenie multimedialne.



Zadanie 0.
Zastosowanie  w  kształceniu  pielęgniarek/położnych  środków
częściowo  automatyzujących  proces  kształcenia  takich  jak
fantomy, symulatory i modele sprzyja:

A . nabyciu wprawy w wykonywaniu określonych czynności bez
konieczności  wielokrotnych  powtórzeń  i  zadawania  bólu
osobie, która jest "pacjentem",

B . wyłącznie  zapoznaniu  się  przez  uczących  z  wysokiej
klasy medycznym sprzętem technicznym oraz zasadami jego
działania,

C . uatrakcyjnieniu  zajęć,  budzeniu  zainteresowania
osiągnięciami  w  dziedzinie  techniki  medycznej  i
funkcjami tych urządzeń,

D . zmniejszeniu  znaczenia  odbioru  treści  kształcenia  od
prowadzącego  zajęcia  na  korzyść  obserwacji
funkcjonowania skomplikowanego sprzętu.

Zadanie 0.
Która  z  niżej  wymienionych  grup  społecznych  NIE  jest  grupą
formalną?

A.  rodzina,
B.  związek emerytów i rencistów,
C.  partia polityczna,
D.  grupa koleżeńska.

Zadanie 0.
W  modelu  rehabilitacyjnym  opieki  szpitalnej  działania
pracowników medycznych skupiają się na:

A.  diagnozowaniu, leczeniu i pielęgnowaniu pacjentów,
B.  edukowaniu rodziny,
C.  edukowaniu pacjentów,
D . zachęcaniu chorego do aktywności i współpracy z osobami

sprawującymi  opiekę,  w  celu  umożliwienia  maksymalnej
dla pacjenta sprawności i samodzielności.

Zadanie 0.
Pobrania  komórek,  tkanek  i  narządów  ze  zwłok  ludzkich  można
dokonać, jeśli:

A .  rodzina zmarłego nie jest znana,
B.  osoba zmarła nie wyraziła sprzeciwu za życia,
C . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy  ogólnych  wyraziła

zgodę,
D . lekarze  biorący  udział  w  transplantacji  nie  wyrazili

sprzeciwu.



Zadanie 0.
Wśród  klasycznych  funkcji  zarządzania  wymienia  się  taką
funkcję,  która  oznacza  porównywanie  stanu  osiągniętego  z
modelem, wzorcem zamierzonym w działaniu, a także obserwowanie
postępów organizacji w realizacji celów. Jest to:

A .  planowanie,
B.  organizowanie,
C.  kierowanie ludźmi,
D.  kontrolowanie.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  powodów  przekonuje  o  rosnącej  potrzebie
elastyczności w zarządzaniu zasobami ludzkimi?

A.  zwiększona podaż pracowników na rynku pracy,
B.  zmniejszona podaż pracowników na rynku pracy,
C.  narastające wyspecjalizowanie instytucji,
D.  konkurencyjność.

Zadanie 0.
Budżet globalny zakładu opieki zdrowotnej to:

A . budżet  na  sfinansowanie  wszystkich  usług  zdrowotnych
dostarczanych przez dany zakład opieki zdrowotnej,

B . proces  polegający  na  projektowaniu i  wdrażaniu  działań,
które  kształtują  system  finansowy  w  zakładzie  opieki
zdrowotnej,

C . plan  finansowy  zakładu  opieki  zdrowotnej  określający
wszystkie wydatki w ciągu roku,

D . całkowity  zysk  do  podziału  z  wykonywanych  usług
zdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Stanowisko pracy opisują trzy ważne elementy:

A.  zadania, odpowiedzialność i dostęp do zasobów,
B.  zadania, odpowiedzialność i sposób wynagradzania,
C.  obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia,
D . odpowiedzialność,  uprawnienia  i  ponoszenie

odpowiedzialności.



Zadanie 0.
Ważnym  celem  przeprowadzania  oceny  wykonanych  zadań  przez
podległy personel jest/są:

A . popieranie  prawidłowych  zachowań  oraz  skłanianie  do
poprawy przy słabej jakości,

B . zapewnienie,  by  podejmowane  w  przyszłości  działania,
obejmujące awansowanie lub kroki dyscyplinujące, mogły
być uzasadnione,

C . tworzenie podstaw dla podjęcia natychmiastowych działań
szkoleniowych  oraz  dla  przyszłych  szkoleń  i
doskonalenia potencjału pracowniczego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Najmniejszy wpływ na zdrowie jednostki ma/mają:

A.  ochrona zdrowia,
B.  styl życia,
C.  środowisko fizyczne i społeczne,
D.  czynniki genetyczne.

Zadanie 0.
Popularyzowana  powszechnie  koncepcja  zdrowia  publicznego
zakłada podejmowanie zintegrowanych wysiłków:

A.  państwa, społeczności lokalnej i jednostki,
B.  wyłącznie państwa,
C.  zawodowej kadry medycznej,
D.  organizacji samorządowych.

Zadanie 0.
Karta Ottawska definiuje promocję zdrowia jako:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B.  proces zmierzający do zapobiegania chorobom,
C . proces  prowadzący do  zapobiegania niepełnosprawności  i

kalectwa,
D . działania  zmierzające  do  prowadzenia  prozdrowotnego

stylu życia.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  służy do pozyskiwania informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D.  służy do wyłonienia nosicieli nieprawidłowych genów.



Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Prowadząc wywiad dotyczący chorób
przebytych  należy  uwzględnić  pytania,  które  pozwolą  pozyskać
informacje dotyczące:

A.  chorób wieku dziecięcego, szczepień,
B.  hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
C.  chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
D.  przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.

Zadanie 0.
W przypadku choroby Gravesa-Basedowa można zaobserwować:

A.  rzadkie mruganie,
B . nienadążanie  powieki  górnej  za  ruchem  gałki  ocznej  w

dół,
C . nienadążanie  gałki  ocznej  za  powieką,  przy  skierowaniu

spojrzenia w górę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.

Zadanie 0.
Badając  palpacyjnie  okolicę  uderzenia  koniuszkowego  należy
wziąć  pod  uwagę  efekt  jego  przemieszczenia.  Stwierdzenie
przesunięcia  uderzenia  koniuszkowego  w  lewą  stronę,  może
przemawiać za:

A.  tętniakiem aorty wstępującej,
B.  niedomykalnością zastawki trójdzielnej,
C.  przerośnięciem komór serca,
D.  nadciśnieniem płucnym.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  "w  krzyżu"  przy  pochylaniu  się  oraz  bóle  łydek
podczas  dłuższych  spacerów.  Uwagę  zwraca  także  ochłodzenie
kończyn dolnych. U pacjenta należy zbadać tętno na tętnicach:

A.  udowych i grzbietowych stóp,
B.  podkolanowych i piszczelowych tylnych,
C.  podkolanowych i piszczelowych przednich,
D.  Prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.



Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Zaburzenia  obwodowego  układu  nerwowego,  neuronu  ruchowego,
powodują:

A.  niedowład lub porażenie spastyczne,
B.  niedowład lub porażenie wiotkie,
C.  wzmożenie odruchów ścięgnistych,
D.  drżenia zamiarowe.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Pole widzenia możemy ocenić:

A.  metodą konfrontacyjną,
B.  kierując strumień światła na źrenicę,
C.  przy pomocy tablic Snellena,
D.  przy pomocy oftalmoskopu.

Zadanie 0.
Punkt Erba to:

A . miejsce  rzutu  zastawki  dwudzielnej  na  ścianę  klatki
piersiowej,

B.  miejsce osłuchiwania szmeru tarczycowego,
C.  rzut zastawki aorty na ścianę klatki piersiowej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.



Zadanie 0.
Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcję bólową
wywoła:

A.  ucisk na przeciwskrawek małżowiny,
B.  ucisk za małżowiną,
C.  poruszanie małżowiną,
D.  próba Webera.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  chorym  gorączkującym,  pielęgniarka
prowadząca  bilans  płynów  musi  uwzględnić  poniesione  straty
przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące osłuchiwania płuc:

A.  pacjent oddycha przez otwarte usta,
B . w  jednym  położeniu  słuchawki  osłuchujemy  wdech  i

wydech,
C . osłuchujemy  najpierw  lewą,  potem  prawą  stronę  klatki

piersiowej,
D.  pacjent wykonuje pogłębione oddechy.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.



Zadanie 0.
Obserwując  u  chorego  nagły  spadek  skurczowego  ciśnienia
tętniczego  poniżej  90  mmHg,  szybkie  nitkowate  tętno,
zaczerwienienie  lub  pokrzywkę skórną,  biegunkę,  cechy  obturacji
dróg  oddechowych,  zaburzenia  świadomości  oraz  wcześniej
zgłoszone bóle brzucha, podejrzewamy w pierwszej kolejności:

A .  zatrucie pokarmowe,
B.  zatrucie alkoholem etylowym,
C.  wstrząs anafilaktyczny,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  40-letniego  nieprzytomnego  mężczyznę.
Z  wywiadu  od  świadków  zdarzenia  ustalono,  że  pacjent  utracił
przytomność  30  minut  wcześniej  i  upadł  na  ulicy.  Jaką  teorię
pielęgniarstwa  należałoby  zastosować  w  świadczeniu  opieki
pielęgniarskiej?

A.  środowiskową,
B.  potrzeb bio - psycho - społecznych,
C.  samoopieki i jej deficytu,
D.  adaptacji.

Zadanie 0.
Który  z  wzorów  pielęgnowania  NIE  należy  do  pielęgnowania
tradycyjnego:

A.  pielęgnowanie podporządkowane decyzji lekarza,
B . pielęgnowanie  podporządkowane  specjalizacji

czynnościowej pielęgniarki,
C . pielęgnowanie  wynikające  ze  zleceń  lekarza  i

przydzielonych zadań,
D.  pielęgnowanie zindywidualizowane.

Zadanie 0.
Metodologia badań naukowych w szerszym znaczeniu to:

A.  to samo co metodyka,
B.  nauka o metodach działalności naukowej,
C . nauka  o  rodzajach  i  strukturze  czynności

naukowotwórczych,
D . nauka o poprawnych sposobach postępowania w toku całego

procesu badawczego.



Zadanie 0.
Problem badawczy to:

A.  przypuszczenie dotyczące zachodzących zjawisk,
B . pytanie,  na  które  szukamy  odpowiedzi  na  drodze  badań

naukowych,
C . pewna  kategoria  zjawisk,  których  wielkość  może  ulec

zmianom,
D . pewne  zmienne  wskazujące  na  obecność  faktów,  zjawisk

itp.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie całościowe oznacza:

A . opiekę  nad  człowiekiem  chorym  z  uwzględnieniem  jego
wszystkich potrzeb zdrowotnych,

B . postrzeganie  człowieka  jako  całości  funkcjonującej  w
powiązanych  ze  sobą  sferach  (biologicznej,  psychicznej,
społecznej)  i  kompleksowe  pielęgnowanie  oraz
rozwiązywanie jego problemów zdrowotnych,

C.  postrzeganie człowieka jako członka grupy społecznej,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Pierwsza Ustawa o pielęgniarstwie została uchwalona w Polsce w:

A.  1918 r.,
B.  1926 r.,
C.  1935 r.,
D.  1948 r.

Zadanie 0.
Arkusz kalkulacyjny jest to:

A . program,  wykonujący  obliczenia  podobne  do  tych,  które
wykonuje kalkulator,

B . program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w
postaci tekstu, liczb,

C . program  do  kalkulowania  kosztów  budowy  budynków
mieszkalnych,  zużycia  materiałów,  np.  i lość  potrzebnych
pustaków, arkusze blachy itp.,

D . arkusz  papieru,  zawierający  tabelę  z  różnorodnymi
danymi liczbowymi.



Zadanie 0.
Wyniki  wykonanych  badań  zapisano  w  pamięci  komputera.  Przy
nagłym  wyłączeniu  zasilania  komputera  informacja  zostanie
utracona z:

A .  dysku twardego,
B.  dysku elastycznego,
C.  pamięci ROM,
D.  pamięci RAM.

Zadanie 0.
Miara położenia określana mianem modalnej, to:

A .  wartość średnia,
B.  wartość najczęstsza,
C.  synonim wariancji,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.



PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
TEST NR 320512
GRUPA 1
Zadanie 0.
Przedłużający  się  stres  w  rodzinie  z  powodu  pielęgnowania
chorego członka rodziny NIE skutkuje:

A.  wyczerpaniem fizycznym, przemęczeniem,
B . wzrostem  aktywności,  zwiększeniem  kontaktów

towarzyskich,
C . wyczerpaniem  emocjonalnym-ciągłym  zdenerwowaniem,

agresją,
D.  izolacją społeczną.

Zadanie 0.
Inicjatorką opieki hospicyjnej w skali świata jest:

A .  Elizabeth Hill,
B .  Florencja Nightingale,
C.  Zofia Szlenkierówna,
D.  Cecile Saunders.

Zadanie 0.
Międzynarodowy  Instytut  Badań  nad  populacją  ludzi  w  starszym
wieku mieści się:

A .  w Zurychu,
B.  w Paryżu,
C.  na Krecie,
D.  na Malcie.

Zadanie 0.
Do usług opiekuńczych NIE zalicza się usług:

A.  pielęgnacyjnych,
B.  specjalistycznych,
C.  gospodarczych,
D.  transportowych.

Zadanie 0.
Co oznacza wskaźnik geriatryzacji?

A . proporcjonalnie duży odsetek pacjentów w starszym wieku
w porównaniu z ich odsetkiem w całej populacji,

B . wprost  proporcjonalnie  rosnący  odsetek  pacjentów  w
starszym  wieku  w  porównaniu  z  ich  odsetkiem  w  całej
populacji,

C . nieproporcjonalnie  duży  odsetek  pacjentów  w  starszym
wieku w porównaniu z ich odsetkiem w całej populacji,

D . proporcjonalnie  rosnący  odsetek  pacjentów  w  starszym
wieku  w  porównaniu  z  odsetkiem  ludzi  młodych  w  całej
populacji.



Zadanie 0.
D o  zadań  własnych  z  zakresu  pomocy  społecznej  realizowanych
przez gminy należą:

A.  zlecanie i finansowanie badań,
B.  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
C.  prowadzenie ośrodka doskonalenia zawodowego,
D . doradztwo metodyczne dla  ośrodków pomocy  społecznej  i

pracowników socjalnych.

Zadanie 0.
Duże  ryzyko  samobójstwa  wśród  osób  starszych  występuje  w
przypadku  wielu  zaburzeń  psychicznych;  jako  najważniejsze
(ryzyko  jest  około  30  razy  większe  niż  w  ogólnej  populacji)
należy wymienić:

A.  schizofrenię,
B . zaburzenia  neurotyczne,  np.  fobia  społeczna  i  napady

paniki,
C.  depresję,
D.  uzależnienie od alkoholu.

Zadanie 0.
Rosnące  zapotrzebowanie  na  usługi  pielęgniarskie  i  lekarskie  w
populacji "poprodukcyjnej" jest spowodowane:

A.  nasilającym się niedołęstwem starczym,
B.  psychozami starczymi, otępieniem starczym,
C.  chorobami przewlekłymi np. cukrzycą,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wyznacznikiem pielęgniarskiej opieki geriatrycznej NIE jest:

A .  wiek pacjenta,
B.  poziom samoopieki,
C.  aktywność osoby starszej,
D.  zakres samodzielności.

Zadanie 0.
Które  z  miar  zaliczysz  do  pozytywnych  mierników  zdrowia
populacji?

A.  zachorowalność i chorobowość,
B.  umieralność i śmiertelność,
C . przeciętną  długość  życia  statystycznej  osoby  w  danej

populacji,
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 0.
Wpływ na "starzenie się" społeczeństwa mają:

A.  spadek umieralności,
B.  spadek przyrostu naturalnego,
C.  postęp naukowo-techniczny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Z a  granicę  ludzkiej  starości  wg  Światowej  Organizacji  Zdrowia
umownie przyjmuje się wiek:

A.  60 lat,
B.  65 lat,
C.  70 lat,
D.  75 lat.

Zadanie 0.
Obniżenie  nastroju  i  aktywności,  utrudnione  zasypianie  i/lub
przedwczesne  budzenie  s ię  oraz  bezsenność  u  ludzi  starszych,
wynika z obniżonego poziomu:

A.  melatoniny,
B.  tyreotropiny,
C.  lutropiny,
D.  estradiolu.

Zadanie 0.
Badanie profilaktyczne gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej 50
r.ż .  zalecane  przez  Polski  Komitet  Zwalczania  Raka  powinno  być
wykonywane:

A.  co 3 - 5 lat,
B.  co 2 lata,
C.  raz na rok,
D.  raz na 5 - 10 lat.

Zadanie 0.
D o  zmian  fizjologicznych  związanych  z  procesem  starzenia  się
NIE należy:

A . zanik mięśni prążkowanych ze zwyrodnieniem barwnikowym
i rozplemem tkanki łącznej,

B . zanik  neuronów  rogów  przednich  substancji  szarej
rdzenia kręgowego,

C.  zanik ośrodków ruchowych w korze mózgowej,
D.  wzrost stężenia potasu i wapnia.



Zadanie 0.
Zmiany  fizjologiczne  związane  ze  starzeniem  się  układu  krążenia
to :

A.  zanik mięśni gładkich,
B.  rozrost tkanki łącznej,
C.  zwłóknienie i pogrubienie błony środkowej tętnic,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
D o  zmian  fizjologicznych  związanych  ze  starzeniem  się  układu
pokarmowego zaliczamy:

A.  stopniowy zanik błony śluzowej i utkania gruczołowego,
B.  rozrost włókien mięśniowych i sprężystych,
C.  wzrost kwasowości soku żołądkowego,
D.  powiększenie wątroby i trzustki.

Zadanie 0.
D o  zmian  fizjologicznych  związanych  ze  starzeniem  się  układu
oddechowego należy:

A.  rozrost nabłonka rzęskowego oskrzeli,
B .  zanik ścian niektórych pęcherzyków płucnych,
C.  wzrost liczby makrofagów,
D.  zanik tkanki łącznej.

Zadanie 0.
Dobowe  zapotrzebowanie  na  białko  u  osoby  w  wieku  podeszłym,
wynosi:

A .  0,5 -1,0 g/kg masy ciała,
B.  0,8 - 1,1 g/kg masy ciała,
C.  1,2 - 1,5 g/kg masy ciała,
D.  1,7 - 2,3 g/kg masy ciała.

Zadanie 0.
Postacią  niedożywienia,  w  przebiegu  którego  dochodzi  do
wyraźnego  zmniejszenia  masy  mięśniowej  i  zapasów  tłuszczu  w
ustroju, przy prawidłowej zawartości białka w narządach, jest:

A .  marasmus,
B.  kwashiorkor,
C.  anergia,
D.  jadłowstręt psychiczny późny.



Zadanie 0.
W  trakcie  menopauzy  i  w  okresie  pomenopauzalnym  u  kobiet
dochodzi do:

A . obniżenia  poziomu  cholesterolu  i  stężenia
trójglicerydów,

B.  wzrostu cholesterolemii i stężenia trójglicerydów,
C . podwyższenia  stężenia  trójglicerydów,  przy  poziomie

cholesterolu utrzymanym w granicach normy,
D.  podwyższenia poziomu estrogenów.

Zadanie 0.
Profilaktyka geriatryczna polega na:

A . konsekwentnym zwalczaniu wszystkich czynników ryzyka
chorób wieku starszego,

B . ograniczeniu wpływu chorób lub niekorzystnych zachowań
n a  przebieg  starzenia,  a  przez  to  zwiększenie
prawdopodobieństwa osiągnięcia pomyślnej starości,

C . modyfikacji  zdiagnozowanych  czynników  ryzyka  wielkich
zespołów geriatrycznych,

D . zapobieganiu  procesom  starzenia  się  i  zmniejszeniu  do
minimum szansy rozwoju choroby.

Zadanie 0.
Które  z  objawów występujących u ludzi  w wieku podeszłym mogą
być spowodowane procesem starzenia się układu moczowego?

A.  częste oddawanie moczu,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  częstsze oddawanie moczu w porze nocnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Do czynników spowalniających proces starzenia należą:

A.  aktywność fizyczna, właściwe odżywianie,
B.  eliminacja nałogów, czynny udział w życiu społecznym,
C.  podtrzymywanie kontaktów rodzinnych i społecznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  przypadku  agresywnej  postawy  starszego  człowieka,
pierwszoplanowe w opiece nad nim jest:

A .  poznanie przyczyny agresywnej postawy,
B.  unikanie kontaktu z agresywnym podopiecznym,
C.  zachęcanie do działań odprężających,
D.  pozyskanie jego zaufania.



Zadanie 0.
D o  oceny  samodzielności  (braku  zależności  od  innych)  w
zaspokajaniu złożonych potrzeb życiowych człowieka w podeszłym
wieku należy zastosować:

A.  indeks IADL,
B.  skalę NYHA,
C.  skalę Barthel,
D.  skalę Tinetti.

Zadanie 0.
Terapia pracą ma na celu:

A.  zapewnienie pacjentom racjonalnej aktywności,
B . wypełnienie  czasu  wolnego  pacjentów,  jak  również

przysposobienie do samodzielności zawodowo-zarobkowej,
C . obniżenie  kosztów  utrzymania  pacjentów  poprzez

angażowanie  ich  do  prac  gospodarczych  na  rzecz
szpitala,

D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 0.
Terapia ruchem wpływa na usprawnienie:

A.  fizyczne pacjentów,
B.  psychiczne pacjentów,
C.  społeczne pacjentów,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 0.
Aktem  prawnym o  podstawowym znaczeniu  dla  rehabilitacji  osób
niepełnosprawnych jest:

A .  Konstytucja RP,
B . Ustawa  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
C.  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
D.  Ustawa o pomocy społecznej.

Zadanie 0.
Zapobieganie chorobie szpitalnej polega na:

A.  ścisłym przestrzeganiu reżimu sanitarnego,
B.  dokładnym egzekwowaniu regulaminu szpitalnego,
C.  możliwie maksymalnym skracaniu czasu hospitalizacji,
D.  starannym psychoedukowaniu pacjentów.



Zadanie 0.
Sprawozdanie z zebrania społeczności leczniczej sporządza:

A.  pielęgniarka,
B.  instruktor terapii zajęciowej lub pracownik socjalny,
C.  psycholog albo jeden z lekarzy psychiatrów,
D . osoba  wyznaczona  do  tej  czynności  na  zebraniu

społeczności lub zgodnie ze zwyczajami społeczności.

Zadanie 0.
Najważniejszym  czynnikiem  oddziaływania
leczniczo-rehabilitacyjnego  przy  grupowych  technikach
oddziaływania są:

A.  specyficzne zjawiska aktywności i reakcji grupy,
B . interpretacje  i  wyjaśnienia  terapeuty  kierującego

grupę,
C . wypowiedzi,  zwłaszcza  oceny,  jakie  pacjent  słyszy  od

innych członków grupy,
D.  rekreacyjno-zabawowe aspekty aktywności grupowej.

Zadanie 0.
Statut  określający  organizację,  szczegółowe  zasady  i  tryb
działania  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych, w tym jego organów, zatwierdza:

A.  Minister Zdrowia,
B.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
C.  Minister Finansów,
D.  Prezes Rady Ministrów.

Zadanie 0.
Rehabilitacja osób w wieku starczym:

A.  nie przynosi efektów, ale zapewnia godne życie,
B.  przynosi w większości przypadków mało znaczące efekty,
C . przynosi  dobre  efekty  w  zależności  od  zakresu

niepełnosprawności pacjentów i zakresu rehabilitacji,
D . zazwyczaj  przynosi  efekty  u  większości  pacjentów  pod

warunkiem,  że  jest  wspomagana  leczeniem
farmakologicznym.

Zadanie 0.
Świadczenia  z  zakresu  pomocy  społecznej  dla  osób
niepełnosprawnych stanowią formę wsparcia:

A.  informacyjnego,
B.  finansowego,
C.  rzeczowego,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
U  chorego  po  zawale  mięśnia  sercowego  -  w  sytuacji  ciągłego
zagrożenia,  przy  braku  odpowiedniej  wiedzy,  wsparcia  i
pozytywnej  stymulacji  psychologicznej,  może  się  utrwalić  i
prowadzić do stanu "wyuczonej bezradności" postawa:

A.  zależności,
B.  obronna,
C.  konstruktywna,
D.  wrogości do własnej osoby.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  70  leczony  z  powodu  nadciśnienia  tętniczego  i
choroby  wieńcowej  został  hospitalizowany  z  powodu  zaostrzenia
choroby.  Z  wywiadu  wynika,  że  pacjent  pali  papierosy.  Należy
chorego  edukować  w  kierunku  zmiany  zachowania.  Edukację
pacjenta należy rozpocząć od przedstawienia:

A.  kosztów związanych z nałogiem,
B.  sposobów ułatwiających rozstanie się z nałogiem,
C.  zagrożeń wynikających z palenia tytoniu,
D . sposobów  ułatwiających  pokonanie  pokusy  zapalenia

papierosa.

Zadanie 0.
Pacjent z wszczepionym rozrusznikiem serca powinien:

A . znać  dane  elektrody  stymulującej  (typ,  numer  seryjny,
rodzaj),

B . znać  częstość  rytmu  stymulatora  po  przyłożeniu  pola
magnetycznego,

C . umieć  samodzielnie  ocenić  stan  baterii,  tkanek  wokół
niego,

D.  umieć samodzielnie zmienić parametry stymulacji.

Zadanie 0.
Chorób żył NIE sugeruje:

A.  uczucie "ciężkich nóg" pod koniec dnia,
B . rozpieranie,  pobolewanie  stóp  i  podudzi,  bolesne  kurcze

mięśniowe,
C.  obrzęki pojawiające się wieczorem,
D.  wysokie ciśnienie tętnicze krwi.

Zadanie 0.
W  przypadku  leczenia  farmakologicznego  zaparć  suplementacja
witamin A, D, E, K jest konieczna podczas stosowania:

A.  laktulozy,
B.  parafiny,
C.  bisakodylu,
D.  pochodnych rycyny.



Zadanie 0.
W jaki sposób migotanie przedsionków wpływa na przebieg zjawisk
bioelektrycznych i zniekształca krzywą EKG?

A . załamek P  zmienia  swoje  położenie,  wydłuża się  czas  P  -
Q ,

B.  kształt zespołu QRS zmienia się,
C.  brak załamków P i pojawienie się fali f,
D.  obniża się lub podnosi odcinek ST.

Zadanie 0.
Mężczyzna lat 70 po upadku na ulicy został przywieziony do izby
przyjęć.  Chory  zgłaszał  si lny  ból  klatki  piersiowej  podczas
wdechu.  Rtg  klatki  piersiowej  wykazało  złamanie  dwóch żeber  po
stronie  lewej.  Po  dwóch  dniach  hospitalizacji  podczas
pielęgnacji  pacjenta  zauważono,  że  przy  dotykaniu  okolicy
złamania  powłoki  pacjenta  wyraźnie  trzeszczą.  Pacjent  nie
gorączkuje. Opisany obraz to objawy:

A.  zgorzeli gazowej,
B.  odmy podskórnej,
C.  odmy śródpiersiowej,
D.  zakażenia Clostridium perfringens.

Zadanie 0.
Bakteria  oznaczona skrótem MRSA jest  częstą  przyczyną zakażeń
wewnątrzszpitalnych, co oznacza ten skrót?

A.  nowy szczep Streptococcus pneumoniae,
B.  nowy szczep Serratia marcescens,
C.  gronkowiec koagulazoujemny,
D.  gronkowiec oporny na Metycylinę.

Zadanie 0.
W  oddziale  chirurgii  przebywa  60-letni  pacjent,  któremu
amputowano lewą kończynę dolną z powodu głębokich, niegojących
się  owrzodzeń  podudzia.  Jaka  jest  najistotniejsza  czynność  w
czasie pielęgnacji kikuta?

A.  pudrowanie,
B.  nacieranie tłustymi kremami,
C.  obmywanie zimną wodą,
D.  moczenie w ciepłej wodzie.



Zadanie 0.
W  leczeniu  skojarzonym  nadciśnienia  tętniczego  stosuje  s ię  leki
o :

A.  podobnym mechanizmie działania,
B.  podobnych działaniach niepożądanych,
C.  różnych ale uzupełniających się mechanizmach działania,
D.  różnym czasie działania.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  poniżej  wskazówek  dotyczą  szczególnie
pielęgnowania pacjenta w podeszłym wieku?

A . precyzyjnie  przestrzegać  w  diecie  ograniczenia  podaży
sodu,

B . unikać  zbyt  wielu  jednocześnie  zmian  warunków  życia,
otoczenia, odżywiania,

C . dopilnować  przyjmowania  w  diecie  takiej  i lości  płynów,
by utrzymać diurezę minimum 2,5 l/dobę,

D . precyzyjnie  przestrzegać,  by  chory  prowadził  wybitnie
oszczędzający tryb życia.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  pacjentka  z  chorobą  Parkinsona  powinna  kończyć
codzienny program ćwiczeń fizycznych?

A . aktywność można przerwać bezpośrednio po ćwiczeniach,
po czym należy wypić kilka łyków wody,

B . należy  stopniowo  zwalniać  aktywność,  potem  uspokoić
ciało powolnymi ćwiczeniami wzmacniającymi, wypić kilka
łyków wody,

C . należy  stopniowo  zwalniać  aktywność,  potem  uspokoić
ciało  powolnymi  ćwiczeniami  anaerobowymi,  po
zakończeniu ćwiczeń wypić dużą szklankę wody,

D . należy  stopniowo  zwalniać  aktywność,  potem  uspokoić
ciało  powolnymi  ćwiczeniami  rozciągającymi,  po
zakończeniu ćwiczeń wypić dużą szklankę wody.

Zadanie 0.
Złamaniom szyjki kości udowej ulegają:

A.  kobiety trzykrotnie częściej niż mężczyźni,
B.  mężczyźni trzykrotnie częściej niż kobiety,
C.  kobiety i mężczyźni w równym stopniu,
D.  tylko kobiety.



Zadanie 0.
Pierwszym  działaniem  w  przypadku  rozpoznania  ochłodzenia  u
człowieka w starszym wieku jest:

A .  przeniesienie do dobrze ogrzanego pomieszczenia,
B.  ogrzanie poduszką elektryczną lub termoforem,
C . stopniowe  podnoszenie  temperatury  ciała  w  warunkach

domowych,
D.  okrycie chorego i przewiezienie do szpitala.

Zadanie 0.
Jakie  dane  o  chorym  są  podstawą  właściwej  oceny  sprawności
pacjenta?

A.  wiek metrykalny,
B.  zgłaszane samopoczucie,
C.  wygląd zewnętrzny,
D.  wiek czynnościowy.

Zadanie 0.
Związki  tłuszczowe  mające  wpływ  na  zmniejszenie  ryzyka  zawału
mięśnia sercowego to:

A.  tłuszcze trans,
B.  jednonienasycone,
C.  nasycone,
D.  wielonienasycone.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  80  przewróciła  s ię  na  ulicy.  Po  upadku  wystąpił
si lny  ból  w  okolicy  prawego  biodra  i  niemożność  poruszania
kończyną. Co należy podejrzewać u chorej?

A.  zwichnięcie tylne stawu biodrowego,
B.  zwichnięcie centralne lub przednie stawu biodrowego,
C . złamanie  szyjki  kości  udowej  lub  złamanie

przezkrętarzowe,
D . złamanie  przezkrętarzowe  lub  zwichnięcie  tylne  stawu

biodrowego.

Zadanie 0.
U  pacjenta  w  starszym  wieku  hospitalizowanego  z  powodu
zapalenia płuc, aby nie doszło do powikłań należy zastosować:

A . profilaktykę  przeciwzakrzepową,  gimnastykę  oddechową i
ogólnousprawniającą,

B.  dietę bogatobiałkową i leczenie spoczynkowe,
C.  profilaktykę przeciwzakrzepową,
D.  ciągłą tlenoterapię oraz leczenie spoczynkowe.



Zadanie 0.
Chory  lat  70  został  przywieziony  do  oddziału  wewnętrznego  z
objawami udaru mózgowego. Jest nieprzytomny, oddech regularny,
widoczny niedowład połowiczy  prawostronny.  W celu  zapewnienia
drożności dróg oddechowych należy:

A.  wykonać intubację,
B.  wykonać tracheotomię,
C.  prowadzić gimnastykę oddechową,
D . ułożyć  chorego  w  pozycji  bezpiecznej  i  kontrolować

drożność dróg oddechowych.

Zadanie 0.
Stosowanie morfiny w uchyłkowatości jelita grubego jest:

A .  konieczne,
B.  przeciwwskazane,
C.  wskazane w niewielkich dawkach,
D.  wskazane w dużych dawkach.

Zadanie 0.
Objętość masy kałowej zwiększa:

A.  Duspatalin,
B.  Agargar, nasiona lnu, nasiona płesznika,
C.  Normosan,
D.  Olej rycynowy, Laktuloza.

Zadanie 0.
Wśród metod niefarmakologicznych postępowania hypotensyjnego u
osób w podeszłym wieku największe znaczenie ma:

A.  redukcja otyłości,
B.  zaprzestanie palenia tytoniu,
C.  regularna aktywność fizyczna,
D.  wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe.

Zadanie 0.
W  oddziale  chirurgii  przebywa  60-letni  pacjent,  któremu
amputowano lewą kończynę dolną z powodu głębokich, niegojących
się  owrzodzeń  podudzia.  Jakie  jest  najczęstsze  powikłanie  po
założeniu protezy?

A.  bóle fantomowe,
B.  zanik mięśni w kończynie amputowanej,
C.  wstępujące zakażenie kikuta,
D.  odleżyny.



Zadanie 0.
Która czynność jest przeciwwskazana w profilaktyce odleżyn?

A.  nacieranie alkoholem,
B.  nakładanie ochraniaczy z owczej skóry,
C.  wygładzanie pościeli,
D.  zakładanie pacjentce elastycznej bielizny.

Zadanie 0.
O  czym  należy  pamiętać  przy  stosowaniu  inhibitorów  enzymu
konwertującego  w  leczeniu  niewydolności  krążenia,  u  ludzi  w
starszym wieku, aby zapobiec hipotonii?

A.  pomiarach ciśnienia tętniczego krwi co dwie godziny,
B . rozpoczynania  leczenia  od  małych  dawek  i  stopniowego

ich zwiększania,
C.  pomiarach ciśnienia tętniczego krwi rano i wieczorem,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

Zadanie 0.
W dużym procencie przypadków przyczyną wysokiej śmiertelności z
powodu złamania szyjki kości udowej jest/są głównie:

A.  udar mózgu lub wklinowanie pnia mózgu,
B.  zakażenia ogólnoustrojowe,
C.  zawał serca lub niewydolność krążenia,
D.  zapalenie płuc lub zator płucny.

Zadanie 0.
Ile gramów węglowodanów zawiera jedna jednostka chlebowa?

A.  22 g,
B.  15 g,
C.  13 g,
D.  12 g.

Zadanie 0.
Jaki  jest  wskazany  zakres  ruchów  u  chorej  w  reumatoidalnym
zapaleniu stawów w okresie nasilenia objawów?

A . zaprzestanie  wszelkich  ruchów  żeby  nie  obciążać  je j
wysiłkiem fizycznym,

B . wykonywanie  ruchów  biernych  i  w  miarę  możliwości
czynnych  oraz  pionizowanie  chorej  aby  nie  dopuścić  do
przykurczy,

C . zaprzestanie  wszelkich  ruchów  biernych  i  czynnych  żeby
nie uszkodzić chorych stawów,

D . wykonywanie  czynnych,  intensywnych  ćwiczeń  żeby  nie
dopuścić do przykurczy i zaniku mięśni.



Zadanie 0.
Poziom  zawartości  we  krwi  jakiego  składnika  wpływa  na  i lość
wytwarzanej przez tarczycę kalcytoniny?

A.  witaminy D3,
B.  tyroksyny,
C.  wapnia,
D.  estrogenów.

Zadanie 0.
Ocenę  sprawności  w  zakresie  podstawowych  czynności  życia
codziennego pacjenta w warunkach domowych, należy dokonać przy
pomocy:

A.  skali MMSE,
B.  skali Tinetti,
C.  indeksu ADL,
D.  skali MNA.

Zadanie 0.
Czynnikami ryzyka osteoporozy NIE jest/NIE są:

A.  nadwaga, otyłość,
B.  płeć żeńska,
C.  nieliczne porody,
D.  nieaktywny tryb życia w młodości.

Zadanie 0.
U  pacjenta  lat  65  hospitalizowanego  w  oddziale  geriatrycznym
zdiagnozowano chorobę Parkinsona.  Które  postępowanie pogorszy
kondycję  chorego  w  sytuacji,  gdy  chory  przerwie  czynność  i
stwierdzi, że nie ma siły jej skończyć?

A . zapewnienie,  że  dokończy  czynność  jak  tylko  będzie
mógł,

B.  dokończenie za niego czynności jeśli chory o to prosi,
C . okazanie  mu  cierpliwości,  wyrozumiałości  oraz

zachowanie spokoju,
D.  ponaglanie go.

Zadanie 0.
W  niewyrównanej  marskości  wątroby  z  żółtaczką  stosuje  s ię
dietę:

A . wysokobiałkową  i  wysokotłuszczową  z  ograniczeniem
węglowodanów,

B . wysokobiałkową  i  niskotłuszczową  z  ograniczeniem
węglowodanów,

C . niskotłuszczową  i  niskobiałkową  z  przewagą
węglowodanów,

D . wysokotłuszczową  i  niskobiałkową  z  przewagą
węglowodanów.



Zadanie 0.
D o  przychodni  zgłasza  się  68-letnia  pacjentka,  która  ma
problemy  z  nietrzymaniem  moczu.  Jaka  sfera  działań
psychologicznych jest bardzo istotna w przypadku tej pacjentki?

A . niedopuszczanie  do  sytuacji,  w  których  występują
dolegliwości,

B.  wsparcie psychiczne,
C.  ograniczenie wysiłku fizycznego,
D.  zastosowanie odpowiedniej diety.

Zadanie 0.
U  pacjenta  lat  75  występują  zaparcia.  Został  on  dokładnie
przebadany,  nie  znaleziono  jednak  organicznej  przyczyny  zaparć.
Jakie produkty spożywcze powinny znaleźć się w diecie pacjenta?

A.  warzywa, jogurt, dużo płynów,
B.  ciemny chleb, smażone mięso,
C.  słodkie pieczywo, dużo płynów,
D.  gotowane mięso, warzywa, słodkie pieczywo.

Zadanie 0.
Chora  lat  70  zgłasza  występujące  okresowo  objawy  zgagi  oraz
czkawki  pojawiające  się  najczęściej  po  spożyciu  tłustych
pokarmów.  Chora  jest  otyła.  Stwierdzono,  że  dolegliwości
zostały  wywołane  refluksem  żołądkowo-  przełykowym.  Innym
objawem refluksu żołądkowo-przełykowego jest:

A .  częste odkrztuszanie wydzieliny,
B.  ból zamostkowy,
C.  częste zakażenie górnych dróg oddechowych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  69  chory  na  chorobę  Parkinsona  hospitalizowany  w
celu zdiagnozowania dolegliwości ze  strony układu pokarmowego.
Czy  można  podać  metoclopramid  w  przypadku  dolegliwości  ze
strony przewodu pokarmowego?

A . nie,  ponieważ  nasilają  s ię  objawy  ze  strony  układu
pokarmowego,

B.  tak, ponieważ jest wyjątkowo skuteczny,
C . tak,  ponieważ  jest  skuteczny  i  nie  nasila  objawów

parkinsonowskich,
D.  nie, ponieważ nasila objawy parkinsonowskie.



Zadanie 0.
U  70-letniej  pacjentki  występują  objawy  wysiłkowego
nietrzymania  moczu.  Jaki  jest  najlepszy  sposób  doraźnej  pomocy
chorej?

A.  cewnikowanie pęcherza moczowego,
B.  stosowanie materiałów higienicznych,
C.  stosowanie leków przeciwkaszlowych,
D.  stosowanie przyklejanych zbiorniczków na mocz.

Zadanie 0.
Najczęściej wysiłkowe nietrzymanie moczu występuje u:

A.  starszych mężczyzn ciężko pracujących fizycznie,
B.  nieródek,
C.  wieloródek,
D.  alkoholików.

Zadanie 0.
Aby  sprawdzić,  czy  podana  została  prawidłowa  i lość  insuliny  w
stosunku  do  wielkości  posiłku  i  l iczby  wymienników
węglowodanowych należy oznaczyć:

A.  stężenie glukozy we krwi w 2 godziny po posiłku,
B.  poziom hemoglobiny glukozylowanej,
C.  stężenie glukozy w moczu,
D.  poziom zawartości glukozy w całodobowym moczu.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  pacjentem  z  chorobą  Parkinsona  zwrócisz
uwagę na czas przyjmowania preparatu lewodopy względem czasu
przyjmowania posiłków, zwłaszcza bogatobiałkowych:

A . wskazane  jest  przyjmowanie  leku  w  trakcie  posiłku,  bo
pozwala  to  na  zmniejszenie  częstości  występowania  i
nasilania się objawów ubocznych,

B . wskazane jest  podawanie leku po przyjęciu posiłku, gdyż
zwiększa to jego wchłanianie z przewodu pokarmowego,

C . należy  lek  podawać  choremu  około  30  minut  przed
posiłkiem,

D . nie ma znaczenia czas przyjmowania leku względem czasu
przyjmowania posiłków.



Zadanie 0.
Informacje na temat skuteczności edukacji pacjenta uzyskasz:

A . prosząc o wypełnienie obiektywnego testu sprawdzającego
wiedzę pacjenta,

B . uzyskując  potwierdzenie,  czy  pacjent  odebrał  informację
zgodnie z intencją nadawcy,

C . uzyskując  informację  od  rodziny  chorego  czy  pacjent
przestrzega zaleceń,

D.  sprawdzając dokumentację i wyniki badań chorego.

Zadanie 0.
Jaki  charakter  mają  bóle  stawowe  w  reumatoidalnym  zapaleniu
stawów?

A.  są dość silne, występują po preparatach salicylowych,
B . zaczynają  się  ostro,  zwykle  nocą  w  jednym  stawie,

najczęściej w dużym palcu stopy,
C . rozpoczynają  się  stopniowo,  mogą  się  okresowo  nasilać  i

powodować przejściowo ograniczenie ruchomości stawów,
D . tępych  lub  dotkliwych  bóli  kostnych,  nie  ustępują  po

preparatach salicylowych i lekach przeciwreumatycznych.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  80  przewróciła  s ię  na  ulicy,  doznała  złamania
szyjki  kości  udowej.  Po  upadku  wystąpił  si lny  ból  w  prawym
biodrze  i  niemożność  poruszania  kończyną.  Jakich  groźnych
powikłań należy obawiać się podczas leczenia pacjentki?

A . zakażenia  układu  moczowego,  niewydolności  krążenia,
odleżyn,

B.  zakażenia układu moczowego, zaniku mięśni, osteoporozy,
C . zapalenia  płuc,  choroby  wrzodowej,  niewydolności

krążenia,
D.  choroby wrzodowej, odleżyn, zakażenia układu moczowego

Zadanie 0.
Oddech, który polega na okresowym, naprzemiennym pogłębianiu
s ię  oddechu  a  następnie  jego  spłycaniu  aż  do  wystąpienia
krótkiego bezdechu to oddech:

A.  Cheine - Stokesa,
B.  Kussmaula,
C.  "gonionego psa",
D.  mocznicowego.



Zadanie 0.
Chora  lat  65  hospitalizowana  z  powodu  wystąpienia  objawów
żółtaczki.  Pacjentka  apatyczna,  osłabiona,  otyła.  Z  wywiadu
wynika,  że  od  lat  cierpi  na  kamicę  pęcherzyka  żółciowego  i
ki lka  razy  występowały  objawy  kolki  żółciowej.  Do  tej  pory
pacjentka  nie  godziła  s ię  na  usunięcie  kamieni.  Należy  ustalić
rodzaj żółtaczki oraz diagnozować chorą w kierunku przewlekłego
zapalenia  pęcherzyka  żółciowego.  U  chorej  należy  zastosować
dietę:

A . oszczędzającą  z  ograniczeniem  tłuszczów  oraz
małoenergetyczną,

B . lekkostrawną  z  ograniczeniem  tłuszczów  oraz
wysokoenergetyczną,

C . wysokobiałkową  z  ograniczeniem  tłuszczów  oraz
wysokoenergetyczną,

D . niskowęglowodanową  z  ograniczeniem  tłuszczów  oraz
wysokoenergetyczną.

Zadanie 0.
Przyczyną marskości wątroby NIE jest:

A .  wirusowe zapalenie wątroby,
B.  przewlekły zastój żółci,
C.  alkoholizm,
D.  awitaminoza.

Zadanie 0.
U  chorych  z  demencją  (otępieniem)  występują  zaburzenia
psychiczne pod postacią:

A.  apatii ,
B .  niepokoju,
C.  omamów,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  78  leczona  z  powodu  osteoporozy  jest  aktualnie
hospitalizowana z powodu złamania żeber. Usprawnianie pacjentki
polega na:

A.  zmianie pozycji ułożeniowej co 2 godziny,
B . zakazie  wykonywania  wszelkich  ruchów  czynnych,

prowadzeniu gimnastyki biernej,
C . motywowaniu  do  chodzenia,  żeby  nie  dopuścić  do

przykurczów,
D . prowadzeniu  gimnastyki  biernej  i  czynnej  kończyn  oraz

pionizowaniu chorej.



Zadanie 0.
Czynnikami  sprzyjającymi  zakażeniom  dróg  moczowych  u  ludzi
starszych NIE jest/są:

A.  założony cewnik na stałe,
B.  niedostateczna higiena,
C.  zmniejszenie pojemności pęcherza moczowego,
D.  obniżona odporność organizmu.

Zadanie 0.
Mechanizmem wywołującym hipotonię poposiłkową u osób starszych
jest upośledzenie:

A.  ośrodkowego układu nerwowego na wzrost ciśnienia,
B.  układu współczulnego na nadmierny wzrost ciśnienia,
C . ośrodkowego  układu  nerwowego  na  nadmierny  wzrost

ciśnienia nerwowego,
D.  układu współczulnego na spadek ciśnienia.

Zadanie 0.
Zażółcenie  białkówek  gałek  ocznych  i  powłok  skórnych  w  kamicy
żółciowej jest spowodowane:

A.  uszkodzeniem komórek wątrobowych,
B.  brakiem odpływu żółci do dwunastnicy,
C.  nadprodukcją bilirubiny,
D.  nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych.

Zadanie 0.
Lekiem  przeciwbólowym  pierwszego  rzutu  w  chorobie
zwyrodnieniowej stawów jest:

A .  tramal,
B.  siarczan chondroityny,
C.  paracetamol,
D.  kodeina.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do wykonania masażu jest:

A .  występowanie zakrzepów,
B.  gorączka powyżej 38˚ C,
C.  wczesny okres po zwichnięciu kończyny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Skórę, na którą ma być naklejony plaster z Fentanylem należy:

A.  pozostawić bez przygotowania,
B . przetrzeć  środkiem  dezynfekcyjnym,  jeśli  jest  owłosiona

należy ją ogolić,
C . umyć  wodą  bez  użycia  środków  drażniących,  osuszyć,

usunąć owłosienie,
D.  ogolić, gazikiem osuszyć pot i nakleić plaster.

Zadanie 0.
Utrzymanie sondy żołądkowej w czystości wymaga:

A . podania  przez  sondę  25  ml  wody  przed  i  po  każdym
karmieniu,

B . wyjęcia  sondy  po  każdym  karmieniu  i  wymiana  je j  na
nową,

C.  podania przez sondę 50 ml wody przed każdym karmieniem,
D . wyjęcia  sondy  po  każdym  karmieniu  i  umycie  je j  w

ciepłej wodzie z mydłem oraz ponowne założenie.

Zadanie 0.
Do oceny siły mięśniowej służy test:

A .  Wechslera,
B.  Achillesa,
C.  Lovetta,
D.  Krolla.

Zadanie 0.
Naukę  alfabetu  Braille'a  u  osób,  które  utraciły  wzrok  w
późniejszym wieku rozpoczyna się od:

A.  kontaktu z innymi niewidzącymi,
B . zapoznania się z systemem punktów alfabetu i układania

małych  guzików  lub  drewnianych  płytek  w  sposób
odpowiadający literom pisma,

C . nauki  czytania  z  tablicy  pisma  dla  niewidomych  w
oryginalnej wielkości,

D . stawiania większych wymagań, gdyż chora w późniejszym
wieku ma zbyt mało czasu na powolną naukę.

Zadanie 0.
Przy niedokrwieniu kończyny dolnej badanie tętna należy wykonać
na tętnicy:

A.  grzbietowej stopy, podkolanowej i piszczelowej tylnej,
B.  grzbietowej stopy,
C.  grzbietowej stopy i podkolanowej,
D.  piszczelowej tylnej.



Zadanie 0.
Badanie objawu Babińskiego polega na:

A.  wykonaniu testu: "palec-nos" albo "pięta-kolano",
B.  sprawdzeniu odruchów głębokich,
C . sprawdzeniu  si ły  mięśni  rąk  (polecenie  zaciśnięcia  ich

na dłoniach osoby badającej),
D . przesuwaniu  trzonkiem  młoteczka  od  pięty  w  stronę

palucha wzdłuż zewnętrznego brzegu stopy.

Zadanie 0.
Co jest podstawą efektywnego prowadzenia edukacji pacjenta?

A . szybkie  wdrażanie  poznanych  informacji,  umiejętności  i
zachowań bez konieczności utrwalania,

B . komunikacja  interpersonalna  wykorzystująca  werbalne  i
niewerbalne sposoby porozumiewania się,

C . prowadzenie edukacji z każdym pacjentem bez względu na
jego gotowość uczenia się,

D . komunikacja  interpersonalna  wykorzystująca  tylko
werbalne sposoby porozumiewania się.

Zadanie 0.
W  czynnym okresie  reumatoidalnego zapalenia  stawów dozwolone
jest stosowanie ćwiczeń:

A . biernych,  izometrycznych,  rozluźniających  i
oddechowych,

B.  oddechowych czynnych, w odciążeniu, rozluźniających,
C . czynnych  w  odciążeniu,  wolnych,  oddechowych,

rozluźniających,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Niewidoma  chora  w  podeszłym  wieku  może  prezentować  zmiany
charakterologiczne:

A.  afazję ruchową, brak labilności emocjonalnej,
B.  upośledzenie rozumienia wypowiadanych przez nią słów,
C.  zmniejszenie gotowości lękowej,
D . upośledzenie  orientacji,  zwiększenie  gotowości  lękowej,

podejrzliwość, labilność emocjonalną.

Zadanie 0.
Idealny  opatrunek  do  leczenia  ran  przewlekłych  spełnia
następujący warunek:

A.  utrzymuje odpowiednią wilgotność rany,
B . wielkość  -  opatrunek  nie  obejmuje  powierzchni  całej

rany, zapewniając w ten sposób wentylację,
C.  struktura opatrunku - wiąże się trwale z raną,
D.  jest nieprzepuszczalny dla gazów i pary wodnej.



Zadanie 0.
Skala Norton służy do oceny:

A.  ruchomości w stawach,
B.  ryzyka powstania odleżyn,
C.  napięcia siły mięśniowej,
D.  adaptacji do warunków szpitalnych.

Zadanie 0.
Przyczyną  hiperglikemii  prowadzącej  do  śpiączki  cukrzycowej
jest:

A .  zbyt duża dawka insuliny,
B.  zbyt mała dawka insuliny,
C.  zbyt mała ilość pożywienia,
D.  nieoczekiwany wysiłek fizyczny.

Zadanie 0.
W czasie wykonywania ćwiczeń izometrycznych:

A.  chory musi wstrzymać oddech w czasie ćwiczenia,
B.  chory musi przyśpieszyć oddychanie,
C.  opór i oddech chorego muszą być skoordynowane,
D.  czas ćwiczenia nie może być krótszy niż 10 sekund.

Zadanie 0.
U  chorej  lat  70,  u  której  powstały  odleżyny  I I I  stopnia,  w
uzupełnieniu diety można zastosować:

A.  mocną kawę,
B.  żywność medyczna,
C . dużą i lość preparatów witaminowych dostępnych w aptece

bez recepty,
D . nawadnianie  przez  podłączenie  wlewów  kroplowych  w

ilości 4 l na dobę.

Zadanie 0.
Główną przyczyną otępienia u osób w podeszłym wieku jest/są:

A.  uraz mózgu,
B.  zmiany naczyniopochodne,
C.  choroba psychiczna,
D.  choroba Alzheimera.



Zadanie 0.
Chory  lat  65  jest  po  wylewie  krwi  do  mózgu,  z  prawostronnym
niedowładem. Po leczeniu szpitalnym wraca do domu. Utrzymujący
s ię niedowład predysponuje do powstania odleżyn. Chorego i  jego
rodzinę należy poinformować:

A.  o sposobach leczenia odleżyn,
B.  o sposobach zapobiegania odleżynom,
C.  o rodzajach opatrunków,
D.  o sposobach zmiany opatrunków na odleżynie.

Zadanie 0.
Przyczyną stopy cukrzycowej NIE jest/NIE są:

A.  niedokrwienie spowodowane miażdżycą i mikroangiopatią,
B.  neuropatia,
C.  nefropatia,
D.  zakażenia.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych czynności  kończą  naukę  chodzenia  po  długim
unieruchomieniu w łóżku spowodowanym złamaniem?

A.  chodzenie przy pomocy balkonika,
B.  spacery z pomocą innych osób,
C.  chodzenie z laską,
D.  chodzenie po różnych podłożach, pochylniach.

Zadanie 0.
Ryzyko  rozwoju  odleżyn  stwierdza  się,  stosując  skalę  z  wynikiem
równym:

A . skala  Douglas  -  wynik  równy  30  punktom  i  powyżej  -
bardzo wysokie ryzyko,

B . skala DUTCH CONSENSUS PREVENTION OF BEDSORES CBO - 17
punktom lub niższym,

C.  skala Norton - 14 punktom lub niższym,
D.  skala Waterlow - 8 punktom lub wyższym.

Zadanie 0.
Chory  lat  75  zgłosił  s ię  do  lekarza  z  nasilającymi  się
dolegliwościami  bólowymi  i  pieczeniem  w  klatce  piersiowej  oraz
bólem  w  dołku  podsercowym.  Odczuwa  także  cofanie  s ię  treści
żołądka  do  przełyku,  zwłaszcza  przy  pochyleniu  do  przodu.  Ma
nudności,  wymioty,  wzdęcia  brzucha  i  zgagę.  Powyższe  objawy
wskazują  na  chorobę  refluksową  przełyku.  W  początkowej  fazie
leczenia działanie terapeutyczne ma:

A.  zalecenie choremu noszenia uciskającej odzieży,
B.  odpowiednie ułożenie ciała, modyfikacja stylu życia,
C.  stosowanie krótkich drzemek po posiłkach,
D.  zakaz używania jakichkolwiek leków.



Zadanie 0.
Chora  lat  72  jest  leczona  od  lat  3  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .
Rozpoznano  również  nadciśnienie  tętnicze.  Chora  jest  osobą
otyłą.  Po  obniżeniu  ciśnienia  tętniczego  zmniejsza  się  ryzyko
wystąpienia:

A.  pęknięcia tętniaków rozwarstwiających aorty,
B.  zapalenia osierdzia i mięśnia sercowego,
C.  kamicy przewodu żółciowego,
D.  zespołu jelita nadwrażliwego.

Zadanie 0.
Dieta pacjentki z otyłością powinna być:

A.  ubogobiałkowa, ubogowęglowodanowa,
B.  bogatoenergetyczna, ubogoresztkowa,
C.  bogatowęglowodanowa, bogatobiałkowa,
D.  ubogoenergetyczna, bogatoresztkowa.

Zadanie 0.
Kryteria wyniku wprowadzonego w oddziale standardu zapobiegania
odleżynom określają:

A.  skrócenie do minimum pobytu chorego w szpitalu,
B.  zmniejszenie do minimum ryzyka wystąpienia odleżyn,
C . oszczędności  w  gospodarce  lekami  i  materiałami

opatrunkowymi,
D.  likwidację zakażeń wewnątrzoddziałowych.

Zadanie 0.
Propulsją nazywamy:

A.  drobnofaliste ruchy głowy potakujące albo przeczące,
B.  drżenie głosu,
C.  skłonność chorego do padania do przodu,
D.  chodzenie drobnymi krokami.

Zadanie 0.
Przy  niewydolności  żylnej  kończyn  dolnych,  w  ramach
profilaktyki, zaleca się zakładanie rajstop elastycznych:

A.  codziennie rano przed wstaniem z łóżka,
B.  codziennie rano, w ciągu 1-2 godzin po wstaniu z łóżka,
C.  wieczorem przed snem,
D . nie  ma  znaczenia,  kiedy  chora  założy  rajstopy,  musi

jedynie nosić je 4-5 godzin dziennie.



Zadanie 0.
O przewodnieniu pacjenta świadczą następujące objawy:

A . zwolniona  akcja  serca,  wzrost  ciśnienia  tętniczego
krwi,

B . przyspieszona  akcja  serca,  wzrost  ciśnienia  tętniczego
krwi,

C.  wzrost masy ciała, skąpomocz,
D.  obrzęki, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,

Zadanie 0.
W profilaktyce żylaków odbytu NIE należy:

A.  stosować nasiadówek z ziół,
B.  nosić luźnej garderoby,
C.  ograniczać spożywania błonnika,
D.  spożywać dużych ilości roślin strączkowych.

Zadanie 0.
W  celu  zapobiegania  odleżynom,  które  mogą  powstać  podczas
poruszania  się  na  wózku  inwalidzkim,  chory  powinien  podpierać
się na poręczach wózka, co:

A.  6 godzin i unosić pośladki na 10 s,
B.  3 godziny i unosić pośladki na 5 s,
C.  2 godziny i unosić pośladki na 5 s,
D.  10-15 minut i unosić pośladki na około 15 sekund.

Zadanie 0.
W  leczeniu  bólu  nowotworowego  niektóre  preparaty  p/bólowe
wykazują efekt pułapowy. Określ, które to leki:

A .  silne opioidy,
B.  leki z drugiego szczebla w standardzie WHO, NLPZ,
C.  petydyna i fentanyl,
D.  morfina i paracetamol.

Zadanie 0.
Jakie  powikłania  występują  najczęściej  po  leczeniu
cytostatykami?

A.  odleżyny 1-go stopnia,
B . brak  łaknienia,  nudności,  grzybica  przewodu

pokarmowego,
C . trudności  adaptacyjne  z  powodu  długiego  pobytu  w

szpitalu,
D.  odczyn popromienny po leczeniu uzupełniającym.



Zadanie 0.
Objawy ostrzegawcze toksyczności morfiny to:

A.  splątanie, nudności, senność, szpilkowate źrenice,
B . lęk,  szerokie  źrenice,  wzmożona  perystaltyka  przewodu

pokarmowego,
C.  ślinotok, biegunka, podwyższona ciepłota ciała,
D.  spazm mięśniowy, bolesność w jamie ustnej, depresja.

Zadanie 0.
Co to jest opieka paliatywna?

A . odpowiedź  na  fizyczne,  psychiczne,  duchowe  i  społeczne
potrzeby  chorego  nieuleczalnie  będącego  u  kresu  życia  i
jego rodziny,

B . dokładna  diagnostyka  i  leczenie  chorób  ujętych  w
narodowym programie ochrony zdrowia,

C.  zapobieganie okresom pogorszenia stanu zdrowia,
D . terapia  i  rehabilitacja  wszystkich  obszarów

upośledzonych czynności.

Zadanie 0.
Jaka  dieta  wskazana  jest  dla  pacjenta  z  wyłonioną  stomią
jelitową?

A . potrawy  wysokokaloryczne  i  pikantne  w  celu  poprawy
trawienia,

B . według  dotychczasowych  przyzwyczajeń,  z  wyłączeniem
potraw wzdymających (strączkowe, kapusta),

C.  dietetyczne z ograniczeniem owoców,
D.  lekkostrawne z dużą ilością błonnika.

Zadanie 0.
Poniższe  twierdzenia  dotyczą  podawania  podskórnego  leków  w
opiece paliatywnej. Wskaż odpowiedź BŁĘDNĄ:

A . leki  podaje  s ię  przez  założoną  podskórnie  igłę
"motylek",

B . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  z  reguły  po
przygotowaniu w jednej strzykawce,

C . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  w  postaci
wlewu  ciągłego  lub  powtarzanych  regularnych
wstrzyknięć,

D.  drogą podskórną podaje się tylko opioidy.



Zadanie 0.
Rola  pielęgniarki  w  leczeniu  bólu  u  chorych  objętych  opieką
paliatywną polega na:

A . diagnozowaniu  i  leczeniu  bólu,  przygotowywaniu  i
podawaniu leków na zlecenie lekarza,

B . ocenie  natężenia  bólu,  modyfikacji  doraźnej  dawki  leków
pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego,

C . monitorowaniu  leczenia  bólu,  stosowaniu  rotacji
opioidowych  pod  warunkiem  ukończenia  kursu
specjalistycznego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Które  objawy  kliniczne  dominują  w  chorobie  nowotworowej  jel ita
grubego?

A.  bezsenność,
B.  jawne lub utajone krwawienie jelitowe,
C.  bóle głowy,
D.  częstomocz.

Zadanie 0.
W sprawowaniu opieki paliatywnej najistotniejsze jest:

A . wykonywanie  czynności  pielęgnacyjnych  szybko  i  w
oznaczonym czasie,

B.  dokładne wypełnianie zaleceń lekarskich,
C.  podkreślenie autonomii chorego i towarzyszenie mu,
D.  wykonanie tego, co wydaje się najpotrzebniejsze.

Zadanie 0.
Depresja występuje u około 30% pacjentów z zaawansowaną chorobą
nowotworową objętych opieką paliatywną. Jest objawem trudnym do
rozpoznania  w  tej  grupie  chorych.  Wskaż  objawy  depresji  u
chorych w opiece paliatywnej:

A .  pobudzenie, drażliwość, lęk, anhedonia,
B.  hipochondria, utrata masy ciała,
C.  bezsenność, utrata energii i siły,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
C o  należy  rozumieć  pod  pojęciem:  prawo  chorego  do  najlepszej
opieki paliatywnej?

A.  dostępność lekarza na telefon,
B.  bardzo dobre warunki materialne i lokalowe,
C.  opieka dokładna, troskliwa, profesjonalna, holistyczna,
D.  dostępność do nowoczesnej diagnostyki.



Zadanie 0.
Klasyfikacja środków przeciwbólowych uzależniona jest od:

A.  zalecanej częstotliwości podawania leku,
B.  drogi podawania,
C.  drabiny analgetycznej WHO,
D.  zlecenia lekarza.

Zadanie 0.
Która  z  poniżej  wymienionych  zasad  wsparcia  leczenia
farmakologicznego duszności NIE jest prawdziwa?

A . analiza  zdarzeń,  które  ujawniają  lub  nasilają  duszność
oraz  wpływu  duszności  na  życie  codzienne,  w  tym
utrzymanie wydolnego efektywnego oddychania,

B . zapewnienie  kontroli  duszności  przez  pacjenta,
opanowanie lęku i napadów paniki,

C . stosowanie  również  niefarmakologicznych  metod
łagodzenia  duszności  np.  techniki  relaksacji  i
rozpraszania,

D.  tlenoterapia z przepływem 2 l/min.

Zadanie 0.
Jakie  działania  pielęgnacyjne  należy  podjąć  w  celu  zmniejszenia
dolegliwości bólowych?

A . sumienna  pielęgnacja  -  dokładna,  delikatna,  stosowanie
udogodnień,

B . zwiększenie  częstotliwości  podawania  leków
przeciwbólowych,

C.  konsultacja specjalistów,
D.  zapewnienie codziennych odwiedzin rodziny pacjenta.

Zadanie 0.
Który  rodzaj  obrzęku  występujący  u  osób  starszych,  przyjmuje
postać ostrą, zagrażającą życiu?

A.  obrzęk w chorobach nerek,
B.  obrzęk płuc,
C.  obrzęk powiek,
D.  obrzęk stawów.

Zadanie 0.
D o  powstawania  odleżyn  u  chorych  w  terminalnej  fazie  choroby
nieuleczalnej  w  istotnym  stopniu  przyczyniają  się  następujące
czynniki wewnętrzne:

A.  nacisk i tarcie,
B . wyniszczenie  organizmu  oraz  niedobór  albumin  i

niedokrwistość,
C.  wilgoć i niewygoda chorego,
D.  zaniedbania pielęgnacyjne.



Zadanie 0.
Maksymalna dawka morfiny doustnej w leczeniu bólu u chorych w
opiece paliatywnej oscyluje:

A .  między 4000 a 6000 g/dobę,
B.  między 150 a 1000 g/dobę,
C.  między 2,5 mg na dawkę a 300 mg/dobę,
D.  nie ma maksymalnej dawki morfiny.

Zadanie 0.
Jaka postawa personelu medycznego jest postawą etyczną w opiece
paliatywnej?

A.  zatajenie przed pacjentem prawdy o chorobie,
B . uwzględnienie  zakresu  prawdy  o  chorobie  i  delikatności

sposobu przekazania,
C.  można mówić o wszystkim, gdyż chory i tak zna prawdę,
D . należy  opiekować  się  tak,  aby  było  jak  najmniej

kłopotów.

Zadanie 0.
Podstawowym następstwem chronicznego stresu zawodowego jest:

A .  wystąpienie zaburzeń nerwicowych,
B.  "zespół wypalenia zawodowego",
C.  podejmowanie prób samobójczych i depresja,
D.  "ucieczka" w alkoholizm czy toksykomanię.

Zadanie 0.
Które z wymienionych zachowań są najskuteczniejszą obroną przed
presją i manipulacją?

A.  zachowania uległe,
B.  zachowania agresywne,
C.  zachowania asertywne,
D.  stosowanie presji i manipulacji.

Zadanie 0.
Zadaniem kształcenia jako procesu zamierzonego, przebiegającego
w sposób planowy i systematyczny, jest:

A .  tworzenie różnorodnych systemów wychowania,
B . zmienianie,  przekształcanie  człowieka,  tworzenie  jego

osobowości i charakteru,
C . ustalanie  systemów  motywujących  człowieka  do  uczenia

się,
D . utrzymanie  sztywnego,  programu  wymagającego

"wyczerpania" zaplanowanych tematów.



Zadanie 0.
Do aktywizujących metod nauczania należy:

A . odgrywanie  ról ,  dyskusja  panelowa,  burza  mózgów,
studium przypadku,

B . ćwiczenia,  dyskusja  dydaktyczna,  wykład  informacyjny,
opowiadanie,

C.  metoda przypadków, referat, seminarium, opis,
D.  esej, referat, wykład problemowy, odczyt.

Zadanie 0.
Zachowania zdrowotne, to:

A .  zachowania realizowane przez ludzi zdrowych,
B . zachowania  człowieka,  które  wpływają  na  jego  zdrowie

pozytywnie,
C . wszystkie  zachowania  człowieka  mające  wpływ  na  jego

zdrowie,
D.  zachowania podejmowane w ramach promocji zdrowia.

Zadanie 0.
Szpital  jako  instytucja  społeczna  pełni  wiele  funkcji,  które  w
sposób  bezpośredni  lub  pośredni  oddziałują  na  pacjenta.  Wzrost
l iczby  chorych  przewlekle  i  pacjentów  w  starszym  wieku
zwiększył zapotrzebowanie na funkcję:

A.  leczniczą,
B.  rehabilitacyjną,
C.  edukacyjną,
D.  prewencyjną.

Zadanie 0.
Etykę zawodową tworzy się dla zawodów, w których:

A.  podmiotem oddziaływania jest drugi człowiek,
B . przedstawiciele  kontaktują  się  z  wartościami

najwyższego rzędu,
C . istnieje  wysoki  stopień  samodzielności  wykonywania

obowiązków zawodowych,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Samodzielne  wykonywanie,  którego  z  poniższych  świadczeń
diagnostycznych  i  medycznych  jest  uwarunkowane  posiadaniem
tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa?

A . zakładanie  cewnika  do  pęcherza  moczowego  i  usuwanie
założonego cewnika,

B.  kaniulacji żył obwodowych,
C . kierowanie  na  badania  lub  pobieranie  materiałów  do

badań bakteriologicznych,
D . testów diagnostycznych dla  oznaczenia ciał  ketonowych i

glukozy we krwi i moczu.

Zadanie 0.
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

A . licencja  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej,  posiadanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  uzyskiwana  po  spełnieniu  określonych
wymagań,

B . zewnętrzny  proces  oceny  zakładów  opieki  zdrowotnej,
dobrowolnie  poddających  się  takiej  ocenie,  który  polega
n a  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami,

C . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej,

D . podejmowanie  działań w przypadkach ocen  negatywnych,
otrzymanych od ankietowanych pacjentów.

Zadanie 0.
Dla  menedżera  w  otoczeniu  zewnętrznym  organizacji  zmiany
stanowią:

A.  niepożądane zakłócenia status quo,
B.  źródło zarówno szans, jak i zagrożeń,
C.  nieprzewidywalny charakter rezultatów,
D.  tylko problemy.

Zadanie 0.
Stanowisko pracy opisują trzy ważne elementy:

A.  zadania, odpowiedzialność i dostęp do zasobów,
B.  zadania, odpowiedzialność i sposób wynagradzania,
C.  obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia,
D . odpowiedzialność,  uprawnienia  i  ponoszenie

odpowiedzialności.



Zadanie 0.
Jeżeli  w  czasie  procesu  kontroli  wykryte  zostanie  istotne
odstępstwo  w  tym  co  zostało  wykonane  od  tego,  co  było
oczekiwane, wówczas kierownik powinien w pierwszym rzędzie:

A .  podjąć działania korekcyjne,
B.  poczekać aż odstępstwo takie się powtórzy,
C.  natychmiast zmienić normę,
D.  podjąć kroki dyscyplinarne w stosunku do winnych.

Zadanie 0.
Publicznym  zakładem  opieki  zdrowotnej  jest  zakład  utworzony
przez:

A.  kościół lub związek wyznaniowy,
B.  samorząd zawodowy,
C.  jednostkę samorządu terytorialnego,
D.  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Który z wymienionych poniżej czynników ma największy wpływ na
stan zdrowia człowieka?

A.  ochrona zdrowia,
B.  czynniki genetyczne,
C.  styl życia,
D.  środowisko fizyczne, społeczne, życia i pracy.

Zadanie 0.
Najistotniejsze  problemy  zdrowotne  ludności  w  Polsce  i  na
świecie to:

A . choroby  układu  krążenia,  nowotwory,  choroby  układu
moczowego,

B . umieralność niemowląt, choroby układu krążenia, choroby
układu kostno - stawowego,

C . choroby  układu  krążenia,  nowotwory,  choroby  układu
oddechowego i trawiennego,

D.  choroby układu krążenia, nowotwory, urazy i zatrucia.

Zadanie 0.
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?

A . w  czwartej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie
prawej,

B.  gdziekolwiek w okolicy serca,
C . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  prawej  stronie

mostka,
D . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  lewej  stronie

mostka.



Zadanie 0.
Test odwracalności obturacji oskrzeli jest wykonywany za pomocą
pomiaru  spirometrycznego  przed  i  po  podaniu  leku
rozszerzającego oskrzela. Jest dodatni w przypadku:

A.  odmy,
B.  sarkoidozy,
C.  astmy oskrzelowej,
D.  gruźlicy.

Zadanie 0.
Badając  orientację  allopsychiczną  oceniamy  wiedzę  pacjenta
dotyczącą:

A.  tożsamości własnej osoby,
B.  emocji towarzyszących badaniu,
C.  miejsca, czasu i przestrzeni badania,
D.  zaburzeń spostrzegania.

Zadanie 0.
Zwężenia źrenic NIE obserwuje się w zatruciu:

A.  morfiną,
B.  kokainą,
C.  trichloroetanolem,
D.  związkami fosfoorganicznymi.

Zadanie 0.
Do zaburzeń jakościowych świadomości NIE należy:

A.  osłupienie,
B.  delirium,
C.  zespół zamroczeniowy,
D.  śpiączka.

Zadanie 0.
Dyzartria, jest to:

A .  utrata głosu, rozumowanie prawidłowe,
B . zmiana  siły,  barwy  i  tonacji  głosu,  który  brzmi  jak

chrypka lub szept,
C . mowa  nosowa,  niewyraźna,  ale  treść  zachowana  -

uszkodzona  kontrola  mięśni  warg,  języka,  podniebienia
lub gardła,

D . zaburzenie  "tworzenia"  lub  rozumienia  mowy,  w  wyniku
uszkodzenia ośrodków mowy w korze mózgu.



Zadanie 0.
Punkty  orientacyjne  na  błonie  bębenkowej  widoczne  w  badaniu
otoskopowym to niżej wymienione, z WYJĄTKIEM:

A.  stożka świetlnego,
B.  strzemiączka,
C.  młoteczka,
D.  kowadełka.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek  jest
elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować:

A.  raka,
B.  torbiel,
C.  gruczolakowłókniaka,
D.  dysplazję włóknistą sutka.

Zadanie 0.
Żółtaki  płaskie  na  powiekach,  świadczyć  mogą  o  zaburzeniu
gospodarki:

A .  kwasowo-zasadowej,
B.  białkowej,
C.  lipidowej,
D.  węglowodanowej.

Zadanie 0.
Deficyt tętna, jest to różnica między:

A . częstością  akcji  serca  a  tętnem  na  obwodzie,  przy  czym
tętno na obwodzie jest znacznie szybsze,

B . częstością  akcji  serca  a  tętnem  na  obwodzie,  przy  czym
tętno na obwodzie jest znacznie wolniejsze,

C . tętnem mierzonym na  tętnicy  promieniowej,  a  tętnem na
tętnicy łokciowej,

D . tętnem mierzonym na  tętnicy  promieniowej,  a  tętnem na
tętnicy udowej po tej samej stronie ciała.



Zadanie 0.
Wole endemiczne tarczycy spowodowane jest:

A .  nadczynnością tarczycy,
B.  chorobą Gravesa-Basedowa,
C.  zapaleniem tarczycy typu Hashimoto,
D.  niedoborem jodu.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.

Zadanie 0.
Osłuchując  klatkę  piersiową  rozpoznano  dźwięki  o  względnie
niskim tonie z elementami chrapliwości. Są to:

A.  świsty,
B.  furczenia,
C.  trzeszczenia,
D.  tarcie opłucnowe.

Zadanie 0.
W czasie badania nerwów czaszkowych bierze się pod uwagę m. in.
płynność  mowy  pacjenta,  wygląd  jego  języka  pod  kątem  zaników
mięśni,  ewentualnych  drżeń  drobnopęczkowych  oraz  symetrii  w
trakcie  jego  wysuwania.  Jaki  nerw  czaszkowy  podlega  takiej
ocenie?

A.  trójdzielny (n. V),
B.  twarzowy (n. VII),
C .  dodatkowy (n. XI),
D.  podjęzykowy (n. XII).

Zadanie 0.
Zaznacz twierdzenie FAŁSZYWE, dotyczące umiejscowienia bólu w
przypadku zapalenia zatok:

A . zatoka  szczękowa  -  ból  w  okolicy  policzka,  zmniejsza
się w pozycji stojącej,

B . zatoka  czołowa  -  ból  w  okolicy  środka  czoła,  nasila  s ię
przy pochyleniu głowy do przodu,

C . zatoka  sitowa  -  ból  u  nasady  nosa  i  oczodołów,  nasila
się przy pochyleniu do przodu,

D . zatoka  klinowa  -  ból  w  głębi  głowy,  bez  względu  na
ułożenie.



Zadanie 0.
Chód  podczas,  którego  chory  niedostatecznie  zgina  kończyny  w
stawach  kolanowych,  z  trudnością  odrywa  stopy  od  podłoża,
pociąga stopami po podłożu, chodzi na palcach, nazywa się:

A .  spastycznym,
B.  ataktycznym,
C.  brodzącym,
D.  kaczkowatym.

Zadanie 0.
Hipodypsja jest to stan:

A . zmniejszonego  pragnienia,  występujący  u  chorych
mających  nieograniczony  dostęp  do  wody,  mimo
hipernatremii,

B . wzmożonego pragnienia, mimo przyjmowania ilości płynów
w ciągu doby przekraczających 2500 ml,

C.  fizjologicznego odczucia potrzeby pobierania płynów,
D.  nadmiernego gromadzenia się w organizmie tłuszczów.

Zadanie 0.
Podejrzewając  tamponadę  worka  osierdziowego  w  badaniu  EKG
obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
Przewlekła  niewydolność  naczyń  tętniczych  charakteryzuje  s ię
m.in. następującymi objawami, z WYJĄTKIEM:

A.  osłabienie lub brak tętna,
B.  temperatura kończyn obniżona,
C.  pobolewanie wyłącznie przy opuszczeniu kończyny,
D.  zanik owłosienia na kończynach dolnych.

Zadanie 0.
Zmiana  skórna  wypełniona  treścią  ropną,  jest  określana
potocznie jako:

A.  krosta,
B.  pęcherzyk,
C.  grudka,
D.  plamka.



Zadanie 0.
Pacjocentryczny model pielęgnowania w Polsce wprowadziła:

A.  Teresa Kulczyńska,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Rachela Hutner,
D.  Wiesława Ciechaniewicz.

Zadanie 0.
Do modelu adaptacyjnego Calisty Roy NIE należy:

A.  osoba,
B.  pielęgniarka,
C.  środowisko,
D.  system.

Zadanie 0.
Jakie  metody,  techniki  i  narzędzia  badawcze  są  niezbędne  przy
realizacji  tematu:  "Zakres  kompetencji  a  satysfakcja  w  pracy
pielęgniarek"?

A.  sondaż diagnostyczny, ankieta i analiza dokumentów,
B.  analiza dokumentów,
C.  sondaż diagnostyczny,
D.  wywiady.

Zadanie 0.
Praca monograficzna poświęcona jest:

A .  jednemu działowi nauki,
B.  analizie jednostkowych losów ludzkich,
C.  analizie życia ludzkiego,
D.  porównaniu jednego sytemu z drugim.

Zadanie 0.
Zadania  inwestowania  we  własny  profesjonalny  rozwój  i  rozwój
pielęgniarstwa przypisywane są następującym funkcjom:

A.  zarządzania, promowania zdrowia, wychowawczej,
B.  kształcenia, naukowo-badawczej, rehabilitacyjnej,
C.  opiekuńczej, terapeutycznej, profilaktycznej,
D.  kształcenia, naukowo-badawczej, zarządzania.

Zadanie 0.
Celem zadań realizowanych przez pielęgniarkę, położną w ramach
funkcji promowania zdrowia, jest między innymi:

A.  doradzanie ludziom, jak wzmacniać zdrowie,
B.  przygotowanie do współpracy w procesie pielęgnowania,
C.  pomaganie w uzyskaniu niezależności,
D . udzielanie  pomocy  przedlekarskiej  w  sytuacji  zagrożenia

zdrowia.



Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.

Zadanie 0.
Rozkład normalny, zwany rozkładem Gaussa-Laplace'a, ma kształt:

A .  funkcji wykładniczej,
B.  krzywej dzwonowej,
C.  kielicha,
D.  odwróconej sinusoidy.

Zadanie 0.
Następujące  rozszerzenia  plików  JPG,  BMP,  GIF  wskazują,  że  są
to pliki:

A .  systemowe,
B.  ukryte,
C.  muzyczne,
D.  graficzne.



PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
TEST NR 160513
GRUPA 1
Zadanie 1.
60-letni  mężczyzna  skarży  się  na  duszność.  U  pacjenta  widoczna
jest  sinica  i  obrzęki  kończyn,  słyszalny  jest  przyspieszony
oddech  i  wzmożona  akcja  serca.  Opisany  obraz  jest
charakterystyczny dla:

A.  pierwotnego nadciśnienia płucnego,
B.  niewydolności prawokomorowej serca,
C.  niedokrwistości,
D.  ostrego obrzęku płuc.

Zadanie 2.
Które  z  wymienionych  okolic  ciała  są  szczególnie  narażone  na
powstanie odleżyn u pacjenta leżącego na plecach?

A.  okolica krzyżowa, barki, łopatki,
B.  okolica krzyżowa, pięty, łopatki, kolana,
C.  okolica krzyżowa, pięty, okolica potyliczna, łopatki,
D.  kość ramienna, ucho, łokieć, pięta.

Zadanie 3.
Trudności w pielęgnowaniu ludzi starszych NIE wynikają z:

A .  płci pacjenta,
B.  braku empatii u pielęgniarek,
C.  ograniczeń fizycznych pacjenta,
D.  trudności w nawiązywaniu kontaktu z pacjentem.

Zadanie 4.
Przeciwwskazaniem do wykonania masażu jest:

A .  występowanie zakrzepów,
B.  gorączka powyżej 38˚ C,
C.  wczesny okres po zwichnięciu kończyny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 5.
Społeczne czynniki przyśpieszające proces starzenia to:

A.  nagła zmiana warunków środowiskowych,
B . pogorszenie  sytuacji  materialnej,  brak  zagospodarowania

czasu,
C . brak  przygotowania  do  starości,  samotność,  izolacja

społeczna i psychiczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 6.
Zażółcenie  białkówek  gałek  ocznych  i  powłok  skórnych  w  kamicy
żółciowej jest spowodowane:

A.  uszkodzeniem komórek wątrobowych,
B.  brakiem odpływu żółci do dwunastnicy,
C.  nadprodukcją bilirubiny,
D.  nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych.

Zadanie 7.
Kierunek zmian w systemie ochrony zdrowia wskazują:

A.  Towarzystwa Ubezpieczeń Społecznych,
B.  dane demograficzne i epidemiologiczne,
C.  możliwości finansowe kraju,
D.  analizy kosztów leczenia.

Zadanie 8.
Wiodącym celem w pielęgnowaniu osób starszych jest:

A .  pielęgnowanie w czasie choroby,
B.  niwelowanie dolegliwości somatycznych,
C.  doraźna pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych,
D.  nauczanie samoopieki w ograniczonej sprawności.

Zadanie 9.
Cechą odróżniającą zawał mięśnia sercowego od bólów dławicowych
w przebiegu choroby wieńcowej serca jest:

A .  częstotliwość akcji,
B.  stan przytomności,
C.  charakter i czas trwania dolegliwości,
D.  temperatura ciała.

Zadanie 10.
Częstomocz nocny określany jest mianem:

A.  nykturii,
B .  dyzurii,
C .  anurii,
D.  ketozurii.



Zadanie 11.
D o  szpitala  zgłosił  s ię  80-letni  pacjent  z  zaawansowaną
miażdżycą oraz  przerostem gruczołu krokowego.  Pacjent  odmawia
przyjęcia  leków  i  nie  zgadza  się  na  wykonanie  czynności
pielęgnacyjnych.
Pielęgniarka powinna:

A . przedstawić  argumentację  w  sposób,  który  sprawi
wrażenie przymusu,

B . przedstawić  argumentację  w  sposób,  który  zrobi  na
chorym wrażenie nadopiekuńczości,

C . bezpośrednio  zanegować  postawę  chorego,  nie  umożliwić
zadawania pytań i wspólnego naradzania się,

D . przedstawić  choremu  kilka  możliwości  wykonania  danej
czynności,  umożliwić  zadawanie  pytań  i  wspólne
naradzanie się.

Zadanie 12.
Niedokrwistość u osoby starszej może prowadzić do:

A.  zapalenia płuc,
B.  ostrego zapalenia migdałków podniebiennych,
C.  niedotlenienia mózgu i otępienia,
D.  niewydolności nerek.

Zadanie 13.
Komórki pęcherzykowe tarczycy NIE produkują hormonu:

A.  trójjodotyroniny,
B.  tyroksyny,
C.  czterojodotyroniny,
D.  tyreotropiny.

Zadanie 14.
Drżenie w chorobie Parkinsona:

A.  ma charakter spoczynkowy,
B.  jest drżeniem zamiarowym,
C . jest  najsilniej  wyrażone  w  proksymalnej  części

kończyny,
D.  zwykle dotyczy całej kończyny i głowy.

Zadanie 15.
Jaka  dieta  wskazana  jest  dla  pacjenta  z  wyłonioną  stomią
jelitową?

A . potrawy  wysokokaloryczne  i  pikantne  w  celu  poprawy
trawienia,

B . według  dotychczasowych  przyzwyczajeń,  z  wyłączeniem
potraw wzdymających (strączkowe, kapusta),

C.  dietetyczne z ograniczeniem owoców,
D.  lekkostrawne z dużą ilością błonnika.



Zadanie 16.
D o  zmian  fizjologicznych  związanych  ze  starzeniem  się  układu
oddechowego należy:

A.  rozrost nabłonka rzęskowego oskrzeli,
B .  zanik ścian niektórych pęcherzyków płucnych,
C.  wzrost liczby makrofagów,
D.  zanik tkanki łącznej.

Zadanie 17.
W  leczeniu  bólu  nowotworowego  niektóre  preparaty  p/bólowe
wykazują efekt pułapowy. Określ, które to leki:

A .  silne opioidy,
B.  leki z drugiego szczebla w standardzie WHO, NLPZ,
C.  petydyna i fentanyl,
D.  morfina i paracetamol.

Zadanie 18.
Pacjent  lat  66  leczony  na  chorobę  wieńcową  i  nadciśnienie
tętnicze  został  hospitalizowany  z  powodu  zagrażającego  zawału
mięśnia  sercowego.  Z  wywiadu  wynika,  że  chory  nie  przestrzega
zaleconej  diety,  jest  otyły.  Dieta  wskazana  dla  chorego  powinna
być:

A . bogatoenergetyczna  z  ograniczeniem  tłuszczów  i  chlorku
sodu,

B.  ubogoenergetyczna z ograniczeniem tłuszczów,
C . ubogoenergetyczna  z  ograniczeniem  tłuszczów  i  cukrów

prostych oraz chlorku sodu,
D.  beztłuszczowa i bezsolna.

Zadanie 19.
C o  należy  do  podstawowych  czynności  pielęgniarki  podczas
stosowania tlenoterapii?

A.  ustalenie stężenia podawanej mieszanki tlenowej,
B.  usunięcie (zabezpieczenie) protezy zębowej pacjenta,
C.  pielęgnacja jamy ustnej i nosowej,
D.  pielęgnacja spojówek.

Zadanie 20.
W gerontologii "zbieracze" to ludzie, którzy:

A . z a  młodu  byli  oszczędni  i  przewidujący,  a  na  starość  w
miarę osłabienia krytycyzmu stają się skąpi i chciwi,

B . już  jako  młode  osoby  hobbistycznie  zbierały  różne
rzeczy i przedmioty,

C.  odznaczają się tzw. "ujemnym bilansem życia",
D . s ą  w  wieku  geriatrycznym  i  doświadczają  trudności  w

realizacji własnych potrzeb.



Zadanie 21.
Choroba szpitalna przejawia się u dotkniętej nią osoby:

A . ograniczeniem  aktywności  własnej,  zanikiem
odpowiedzialności,  zawężeniem  zainteresowań  i  potrzeb,
obniżeniem  nastroju  i  drażliwością,  postępującą  utratą
zdolności przystosowawczych,

B . przygnębieniem,  licznymi  skargami  hipochondrycznymi,
symulowaniem i agrawowaniem objawów chorobowych,

C . niepokojem,  urojeniami  prześladowczymi,  lękiem  przed
zamknię¡tymi  pomieszczeniami,  zerwaniem  kontaktu
słownego z personelem,

D . gorączką,  nudnościami,  wymiotami,  zaburzeniami
łaknienia  i  pragnienia,  a  niekiedy  miejscowymi
odczynami zapalnymi.

Zadanie 22.
W celu poprawy zdolności rozumienia u chorego z afazją czuciową
(sensoryczną) należy:

A.  w rozmowie z chorym używać mimiki, gestów,
B.  nie zwracać uwagi na intonację wypowiedzi,
C.  poprawiać błędne wypowiedzi chorego,
D.  nie stosować rysunków w rozmowie z chorym.

Zadanie 23.
Pośród  różnych  rodzajów  albo  form  uczenia  się  najczęściej
wyróżnia się jako najefektywniejsze:

A.  behawioralne,
B.  poznawcze,
C.  intuicyjne,
D.  naśladowcze.

Zadanie 24.
Najczęstszą  przyczyną  zgonów  w  populacji  polskiej  powyżej  65
roku życia są:

A.  choroby zakaźne,
B.  choroby układu oddechowego,
C.  choroby układu krążenia,
D.  nowotwory złośliwe.



Zadanie 25.
Badania  densytometryczne  kości  przeprowadzone  u  60-letniej,
szczupłej  pacjentki  wykazały  niskie  parametry  gęstości  kości
T-scor  ( - )  2,8.  Badania  laboratoryjne  pacjentki  nie  odbiegają
od normy.Co powinna przede wszystkim uwzględniać dieta zalecana
pacjentce?

A.  gotowane mięso drobiowe,
B.  produkty mleczne,
C.  warzywa i owoce,
D.  pokarmy wysokobiałkowe.

Zadanie 26.
Ryzyko zachorowania na żylaki kończyn dolnych może zwiększyć:

A.  uciskanie z zewnątrz bandażem elastycznym,
B . dieta  z  małą  zawartością  pokarmów  wzdymających  i

zapierających,
C.  długotrwałe stanie,
D.  stosowanie chłodnego prysznica.

Zadanie 27.
C o  należy  rozumieć  pod  pojęciem:  prawo  chorego  do  najlepszej
opieki paliatywnej?

A.  dostępność lekarza na telefon,
B.  bardzo dobre warunki materialne i lokalowe,
C.  opieka dokładna, troskliwa, profesjonalna, holistyczna,
D.  dostępność do nowoczesnej diagnostyki.

Zadanie 28.
Chory lat  81 wykazuje cechy otępienia, ma upośledzoną zdolność
orientacji,  urojenia,  błądzi  nocą  po  korytarzu.  W  takiej
sytuacji NIE należy:

A.  poszukiwać przyczyn dezorientacji,
B . unikać  rozdrażniania  chorego  bezpośrednim

przeciwstawianiem się jego woli,
C . uświadamiać  mu  prawdy  i  przekonywać,  że  jego  opinia

jest błędna,
D . oferować  taktownej  pomocy,  która  pozwala  na  poprawę

orientacji.

Zadanie 29.
Prawidłowa  opieka  nad  osobą  z  nietrzymaniem  moczu  powinna
przede wszystkim obejmować:

A.  wspieranie poczucia własnej wartości chorego,
B . rozmowy z chorym tylko o zachowaniu higieny i  sposobie

pielęgnacji,
C.  ograniczenie spożywania płynów,
D.  założenie cewnika na stałe.



Zadanie 30.
U  70-letniej  pacjentki  występują  objawy  wysiłkowego
nietrzymania  moczu.  Jaki  jest  najlepszy  sposób  doraźnej  pomocy
chorej?

A.  cewnikowanie pęcherza moczowego,
B.  stosowanie materiałów higienicznych,
C.  stosowanie leków przeciwkaszlowych,
D.  stosowanie przyklejanych zbiorniczków na mocz.

Zadanie 31.
W  profilaktyce  przeciwodleżynowej  -  w  związku  z  zaburzeniami
czucia  i  ukrwienia  skóry  oraz  zjawiskami  katabolizmu
wewbnąrzustrojowego  stosujemy  zmiany  pozycji  leżacej  pacjenta
co:

A.  1-2 h,
B.  2-3 h,
C.  3-4 h,
D.  4-5 h,

Zadanie 32.
Objawami hipoksemii są:

A . gwałtownie  narastająca  duszność,  wzrost  czynności
serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi,

B . gwałtownie  narastająca  duszność,  osłabienie  czynności
serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi,

C . sinica,  nadmierne  ocieplenie  skóry,  wzrost  ciśnienia
tętniczego krwi,

D . sinica,  oziębienie  skóry,  zmniejszenie  ciśnienia
tętniczego krwi.

Zadanie 33.
U  pacjenta  lat  65  hospitalizowanego  w  oddziale  geriatrycznym
zdiagnozowano chorobę Parkinsona.  Które  postępowanie pogorszy
kondycję  chorego  w  sytuacji,  gdy  chory  przerwie  czynność  i
stwierdzi, że nie ma siły jej skończyć?

A . zapewnienie,  że  dokończy  czynność  jak  tylko  będzie
mógł,

B.  dokończenie za niego czynności jeśli chory o to prosi,
C . okazanie  mu  cierpliwości,  wyrozumiałości  oraz

zachowanie spokoju,
D.  ponaglanie go.



Zadanie 34.
Chory  lat  75,  po  amputacji  podudzia.  Do  wczesnego  podjęcia
chodzenia po amputacji podudzia stosuje się protezę:

A.  stałą,
B.  tymczasową aż do wygojenia się rany,
C.  lekką i z pasem biodrowym,
D.  z tuleją udową i pasem biodrowym.

Zadanie 35.
Kto  najczęściej  w  Polsce  opiekuje  s ię  chorymi  z  chorobą
Alzheimera?

A.  domy pomocy społecznej,
B.  oddziały pobytu dziennego,
C.  oddziały opieki dla chorych z chorobą Alzheimera,
D.  rodziny.

Zadanie 36.
U  chorych  z  demencją  (otępieniem)  występują  zaburzenia
psychiczne pod postacią:

A.  apatii ,
B .  niepokoju,
C.  omamów,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 37.
Trening  pęcherza  moczowego  u  pacjentki  z  nietrzymaniem moczu
polega na:

A . stymulacji  mięśniówki  pęcherza  przez,  jak  najrzadsze
oddawanie moczu,

B . stymulacji  mięśniówki  pęcherza  przez,  jak  najczęstsze
oddawanie moczu,

C.  ćwiczeniu tłoczni brzusznej,
D . stopniowym przyzwyczajaniu pęcherza do oddawania moczu

w  regularnych  odstępach  czasu  najpierw  co  godzinę,
następnie co 2 lub 3 godz.

Zadanie 38.
Zmniejszenie  napięcia  mięśniowego  u  65-letniego  pacjenta
uzyskuje się stosując:

A.  ogrzewanie pacjenta,
B.  oziębianie pacjenta,
C.  gimnastykę układu mięśniowo-stawowego,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 39.
D o  czynności,  których  nie  wykonuje  pielęgniarka
środowiskowo-rodzinna należy/ą:

A.  gimnastyka oddechowa,
B.  kąpiele lecznicze,
C.  wykonanie badania gazometrycznego,
D.  badanie fizykalne.

Zadanie 40.
Jakie  powikłania  występują  najczęściej  po  leczeniu
cytostatykami?

A.  odleżyny 1-go stopnia,
B . brak  łaknienia,  nudności,  grzybica  przewodu

pokarmowego,
C . trudności  adaptacyjne  z  powodu  długiego  pobytu  w

szpitalu,
D.  odczyn popromienny po leczeniu uzupełniającym.

Zadanie 41.
Domy Pomocy Społecznej w Polsce podlegają:

A.  Ministerstwu Zdrowia,
B.  Ministerstwu Finansów,
C.  Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
D.  Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadanie 42.
D o  powstawania  odleżyn  u  chorych  w  terminalnej  fazie  choroby
nieuleczalnej  w  istotnym  stopniu  przyczyniają  się  następujące
czynniki wewnętrzne:

A.  nacisk i tarcie,
B . wyniszczenie  organizmu  oraz  niedobór  albumin  i

niedokrwistość,
C.  wilgoć i niewygoda chorego,
D.  zaniedbania pielęgnacyjne.

Zadanie 43.
Jakie działania mogą opóźnić proces otępienny pacjenta?

A.  terapia zajęciowa,
B.  stosowanie Parkopanu,
C.  stały rozkład dnia,
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe.



Zadanie 44.
Postacią  niedożywienia,  w  przebiegu  którego  dochodzi  do
wyraźnego  zmniejszenia  masy  mięśniowej  i  zapasów  tłuszczu  w
ustroju, przy prawidłowej zawartości białka w narządach, jest:

A .  marasmus,
B.  kwashiorkor,
C.  anergia,
D.  jadłowstręt psychiczny późny.

Zadanie 45.
Istota szpiczaka mnogiego polega na:

A . nowotworowym rozplemie komórek plazmatycznych w szpiku
kostnym,

B . nowotworowym rozplemie komórek układu białokrwinkowego
limfocytów i limfoblastów,

C . rozrostowym  procesie  wywodzącym  się  z  utkania
siateczkowego węzłów chłonnych,

D.  upośledzonej odnowie erytroblastycznej w szpiku.

Zadanie 46.
W czasie wykonywania ćwiczeń izometrycznych:

A.  chory musi wstrzymać oddech w czasie ćwiczenia,
B.  chory musi przyśpieszyć oddychanie,
C.  opór i oddech chorego muszą być skoordynowane,
D.  czas ćwiczenia nie może być krótszy niż 10 sekund.

Zadanie 47.
Postępowanie w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności jest:

A .  jedno instancyjne,
B.  dwuinstancyjne,
C.  trzy instancyjne,
D . instancyjne  z  możliwością  odwołania  się  do  sądu  pracy  i

ubezpieczeń społecznych.

Zadanie 48.
Chory  lat  65  jest  po  wylewie  krwi  do  mózgu,  z  prawostronnym
niedowładem. Po leczeniu szpitalnym wraca do domu. Utrzymujący
s ię niedowład predysponuje do powstania odleżyn. Chorego i  jego
rodzinę należy poinformować:

A.  o sposobach leczenia odleżyn,
B.  o sposobach zapobiegania odleżynom,
C.  o rodzajach opatrunków,
D.  o sposobach zmiany opatrunków na odleżynie.



Zadanie 49.
Skala Norton służy do oceny:

A.  ruchomości w stawach,
B.  ryzyka powstania odleżyn,
C.  napięcia siły mięśniowej,
D.  adaptacji do warunków szpitalnych.

Zadanie 50.
Przy  niewydolności  żylnej  kończyn  dolnych,  w  ramach
profilaktyki, zaleca się zakładanie rajstop elastycznych:

A.  codziennie rano przed wstaniem z łóżka,
B.  codziennie rano, w ciągu 1-2 godzin po wstaniu z łóżka,
C.  wieczorem przed snem,
D . nie  ma  znaczenia,  kiedy  chora  założy  rajstopy,  musi

jedynie nosić je 4-5 godzin dziennie.

Zadanie 51.
Który  rodzaj  obrzęku  występujący  u  osób  starszych,  przyjmuje
postać ostrą, zagrażającą życiu?

A.  obrzęk w chorobach nerek,
B.  obrzęk płuc,
C.  obrzęk powiek,
D.  obrzęk stawów.

Zadanie 52.
Pod wpływem zmian starczych w sercu, obserwuje się:

A . zmniejszenie  i lości  elementów  kurczliwych
(kardiomiocytów)  i  zwiększenie  rozmiarów  pozostałych
komórek,

B.  zmniejszenie masy serca zwłaszcza lewej komory,
C . odkładanie  s ię  włókien  amyloidu  i  złogów

neurofibrynalnych,
D . zwiększenie  o  ok.  15%  ilości  specyficznych  komórek

rozrusznikowych w węźle zatokowym.

Zadanie 53.
Celem  stawianej  przez  pielęgniarkę  diagnozy  podopiecznego
instytucji opiekuńczej nie jest określenie deficytu:

A.  opieki,
B.  pielęgnacji,
C.  wsparcia,
D.  świadczeń materialnych.



Zadanie 54.
Które z niżej wymienionych pomiarów temperatury ciała mierzonej
pod  pachą  wskazują  na  ochłodzenie  (hipotermię)  u  osób
starszych?

A.  36,3˚C,
B.  35,8˚C,
C.  35˚C,
D.  36,0˚C.

Zadanie 55.
Nietolerancja  pokarmów,  zwłaszcza  mleka,  powodująca  wzdęcia  i
biegunki  spowodowana  jest  najczęściej,  zmniejszającą  się  wraz  z
wiekiem aktywnością:

A.  amylazy,
B.  laktazy,
C.  l ipazy,
D.  peptydazy.

Zadanie 56.
70-letnia  kobieta  o  masie  ciała  88  kg,  wzroście  165  cm.  Wg
wskaźnika BMI kobieta ma:

A.  masę ciała w normie,
B.  nadwagę,
C.  otyłość,
D.  otyłość olbrzymią.

Zadanie 57.
Który  z  wymienionych  środków  należy  użyć  do  pielęgnacji  skóry
wokół stomii?

A.  benzyny,
B.  eteru,
C.  ciepłej wody z dodatkiem mydła,
D.  3% wody utlenionej.

Zadanie 58.
W ocenie zagrożenia powstawania odleżyn NIE stosuje się skali:

A .  Douglas,
B.  Norton,
C.  Barthel,
D.  Dutch.



Zadanie 59.
W  celu  rozrzedzenia  zalegającej  w  drzewie  oskrzelowym
wydzieliny należy zastosować leki:

A .  adrenolityczne,
B.  mukolityczne,
C.  anestetyczne,
D.  parasymtykolityczne.

Zadanie 60.
W  niepowikłanej  chorobie  wrzodowej  żołądka  dolegliwości  bólowe
występują:

A . w  kilka  godzin  po  spożyciu  posiłku  lub  w  nocy  -  tzw.
bóle głodowe,

B . w  kilkanaście  minut  po  spożyciu  posiłku  i  powodują
uczucie pieczenia,

C.  w trakcie posiłku i nasilają się wraz z upływem czasu,
D.  po spożyciu pokarmów mlecznych.

Zadanie 61.
Dieta pacjentki z otyłością powinna być:

A.  ubogobiałkowa, ubogowęglowodanowa,
B.  bogatoenergetyczna, ubogoresztkowa,
C.  bogatowęglowodanowa, bogatobiałkowa,
D.  ubogoenergetyczna, bogatoresztkowa.

Zadanie 62.
Leczenie niedokrwistości megaloblastycznej polega na:

A . podawaniu  witaminy  B12  przez  całe  życie  w  dawkach
podtrzymujących,

B . operacyjnym usunięciu śledziony, co zmniejsza skłonność
do hemolizy,

C.  podawaniu preparatów żelaza,
D . stosowaniu  hormonów  kory  nadnerczy  oraz  okresowym

przetaczaniu krwi.

Zadanie 63.
Według  gerontologów  i  socjologów  w  ocenie  jakości  życia  osób  w
podeszłym wieku do wskaźników subiektywnych zaliczamy:

A.  stan kliniczny pacjenta,
B.  ogólną satysfakcję,
C.  stan funkcjonalny,
D.  pozycję społeczną, ekonomiczną.



Zadanie 64.
Jaka postawa personelu medycznego jest postawą etyczną w opiece
paliatywnej?

A.  zatajenie przed pacjentem prawdy o chorobie,
B . uwzględnienie  zakresu  prawdy  o  chorobie  i  delikatności

sposobu przekazania,
C.  można mówić o wszystkim, gdyż chory i tak zna prawdę,
D . należy  opiekować  się  tak,  aby  było  jak  najmniej

kłopotów.

Zadanie 65.
Pacjentka  lat  75  hospitalizowana  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .  U
chorej stwierdzono neuropatyczno-niedokrwienne objawy w obrębie
stopy. Należą do nich:

A . stopa  ciepła,  tętno  wyczuwalne,  sinawy  kolor  skóry  na
grzbiecie stopy,

B . stopa  zimna,  żyły  na  grzbiecie  stopy  mogą  być
poszerzone, różowy kolor skóry,

C . stopa  ciepła,  tętno  niewyczuwalne,  skóra  atroficzna,
żyły na grzbiecie stopy poszerzone,

D . stopa  zimna,  tętno  niewyczuwalne,  skóra  atroficzna,
zblednięcie lub zaczerwienienie grzbietu stopy.

Zadanie 66.
Komponując  dietę  starszego  człowieka  ważne  jest  uzupełnianie
witaminy  B12,  gdyż  w  sytuacji  niedoboru  tej  witaminy  mogą
pojawiać się następujące objawy:

A.  pogarszająca się sprawność poznawcza,
B.  niedokrwistość megaloblastyczna,
C.  nietrzymanie moczu, hipotonia ortostatyczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 67.
Trening umiejętności praktycznych ma służyć:

A . podtrzymaniu  efektów  leczenia  i  zapobieganiu  nawrotom
choroby,

B . utrzymaniu pacjenta w naturalnym środowisku życiowym i
wzmacnianiu jego samodzielności,

C . "odbarczeniu"  osób  bliskich  pacjentowi  i  zapewnianiu
bezkonfliktowych stosunków z domownikami,

D . kontroli  wydolności  adaptacyjnej  pacjenta  po
zakończeniu leczenia szpitalnego.



Zadanie 68.
Pedagogikę starzenia się i starości określa się terminem:

A.  paidagogiki,
B.  geragogiki,
C.  andragogiki,
D.  pedomorfozy.

Zadanie 69.
Ćwiczenia  bierne  w  ostrym  okresie  reumatoidalnego  zapalenia
stawów powinny być wykonane:

A.  2 - 3 razy dziennie we wszystkich stawach,
B . 2  -  3  razy  dziennie  w  stawach  nie  objętych  procesem

chorobowym,
C.  około 10 razy dziennie we wszystkich stawach,
D . około  10  razy  dziennie  tylko  w  stawach  chorobowo

zmienionych.

Zadanie 70.
W profilaktyce żylaków odbytu NIE należy:

A.  stosować nasiadówek z ziół,
B.  nosić luźnej garderoby,
C.  ograniczać spożywania błonnika,
D.  spożywać dużych ilości roślin strączkowych.

Zadanie 71.
Które  z  wymienionych  poniżej  wskazówek  dotyczą  szczególnie
pielęgnowania pacjenta w podeszłym wieku?

A . precyzyjnie  przestrzegać  w  diecie  ograniczenia  podaży
sodu,

B . unikać  zbyt  wielu  jednocześnie  zmian  warunków  życia,
otoczenia, odżywiania,

C . dopilnować  przyjmowania  w  diecie  takiej  i lości  płynów,
by utrzymać diurezę minimum 2,5 l/dobę,

D . precyzyjnie  przestrzegać,  by  chory  prowadził  wybitnie
oszczędzający tryb życia.

Zadanie 72.
Objawy ostrzegawcze toksyczności morfiny to:

A.  splątanie, nudności, senność, szpilkowate źrenice,
B . lęk,  szerokie  źrenice,  wzmożona  perystaltyka  przewodu

pokarmowego,
C.  ślinotok, biegunka, podwyższona ciepłota ciała,
D.  spazm mięśniowy, bolesność w jamie ustnej, depresja.



Zadanie 73.
Obniżenie  nastroju  i  aktywności,  utrudnione  zasypianie  i/lub
przedwczesne  budzenie  s ię  oraz  bezsenność  u  ludzi  starszych,
wynika z obniżonego poziomu:

A.  melatoniny,
B.  tyreotropiny,
C.  lutropiny,
D.  estradiolu.

Zadanie 74.
W sprawowaniu opieki paliatywnej najistotniejsze jest:

A . wykonywanie  czynności  pielęgnacyjnych  szybko  i  w
oznaczonym czasie,

B.  dokładne wypełnianie zaleceń lekarskich,
C.  podkreślenie autonomii chorego i towarzyszenie mu,
D.  wykonanie tego, co wydaje się najpotrzebniejsze.

Zadanie 75.
Pacjent  lat  80,  z  uogólnioną  miażdżycą  jest  hospitalizowany  z
powodu  choroby  wieńcowej.  Chory  wstaje  z  łóżka  bardzo
niechętnie.  Zwiększenie  aktywności  ruchowej  pacjenta  jest
konieczne ze względu na profilaktykę:

A.  choroby zakrzepowo-zatorowej,
B.  zaniku mięśni,
C.  niedodmy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 76.
Opieka nad chorym po wykonaniu angiografii NIE obejmuje:

A . podawania  do  picia  odpowiedniej  i lości  wody  w  celu
przyspieszenia wydalania barwnika,

B.  sprawdzania opatrunku w miejscu nakłucia tętnicy,
C . stosowania  okładu  rozgrzewającego  w  miejscu  nakłucia

tętnicy,
D.  okresowego sprawdzania tętna na badanej kończynie.

Zadanie 77.
W  czasie  uruchamiania  pacjenta  z  niedowładem  jednostronnym,
podstawową zasadą postępowania jest:

A .  wykonywanie ruchu zawsze od strony niedowładnej,
B.  wykonywanie ruchu zawsze od strony zdrowej,
C . n ie  ma  znaczenia,  od  której  strony  wykonywany  jest

ruch,
D . wykonywanie  ruchu  zawsze  uzależnione  jest  od  decyzji

rehabilitanta.



Zadanie 78.
Co to jest opieka paliatywna?

A . odpowiedź  na  fizyczne,  psychiczne,  duchowe  i  społeczne
potrzeby  chorego  nieuleczalnie  będącego  u  kresu  życia  i
jego rodziny,

B . dokładna  diagnostyka  i  leczenie  chorób  ujętych  w
narodowym programie ochrony zdrowia,

C.  zapobieganie okresom pogorszenia stanu zdrowia,
D . terapia  i  rehabilitacja  wszystkich  obszarów

upośledzonych czynności.

Zadanie 79.
Chory  lat  75  zgłosił  s ię  do  lekarza  z  nasilającymi  się
dolegliwościami  bólowymi  i  pieczeniem  w  klatce  piersiowej  oraz
bólem  w  dołku  podsercowym.  Odczuwa  także  cofanie  s ię  treści
żołądka  do  przełyku,  zwłaszcza  przy  pochyleniu  do  przodu.  Ma
nudności,  wymioty,  wzdęcia  brzucha  i  zgagę.  Powyższe  objawy
wskazują  na  chorobę  refluksową  przełyku.  W  początkowej  fazie
leczenia działanie terapeutyczne ma:

A.  zalecenie choremu noszenia uciskającej odzieży,
B.  odpowiednie ułożenie ciała, modyfikacja stylu życia,
C.  stosowanie krótkich drzemek po posiłkach,
D.  zakaz używania jakichkolwiek leków.

Zadanie 80.
Który  z  wymienionych  aspektów  jest  istotny  przy  rozpoznawaniu
potrzeb chorego i jego bliskich?

A.  ocena odległości od stacji paliatywnej opieki domowej,
B.  rozmowa o pobycie w szpitalu,
C . przeprowadzenie dokładnego wywiadu, ocena stanu zdrowia

i badanie fizykalne,
D.  opowiadanie o swoim samopoczuciu.

Zadanie 81.
Do czynników spowalniających proces starzenia należą:

A.  aktywność fizyczna, właściwe odżywianie,
B.  eliminacja nałogów, czynny udział w życiu społecznym,
C.  podtrzymywanie kontaktów rodzinnych i społecznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 82.
Czynniki wpływające na aktywność ludzi starszych to:

A.  wiek i wykształcenie,
B.  stan zdrowia,
C.  sytuacja ekonomiczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 83.
Które z wymienionych poniżej leków, stosowanych w terapii bólu,
można podawać podskórnie mieszając z innymi lekami?

A.  Morfinę, Tramadol, Metoklopramid,
B.  Lewopromazynę i Deksametazon,
C.  Ketaminę i Diklofenak,
D.  Diklofenak, Ketaminę i Deksametazon.

Zadanie 84.
W pracy z chorym z afazją NIE należy:

A . stawiać  pytań,  na  które  chory  może  odpowiadać
skinieniem głowy, mimiką, gestami,

B.  wycofywać się z rozmowy,
C.  formułować krótkich, prostych zdań,
D.  zachęcać chorego do mówienia wielokrotnie w ciągu dnia.

Zadanie 85.
Które z określeń wyjaśnia pojęcie potrzeba zdrowotna?

A . stan  braku  w  organizmie  czegoś,  co  jest  niezbędne  do
jego  funkcjonowania  i  osiągnięcia  najwyższego  poziomu
zdrowia,

B . dyspozycja  motywacyjna  (dynamizująca),  która  jest
właściwością  odziedziczoną  lub  nabytą,  umożliwiająca
potęgowanie zdrowia,

C . określony  w  sposób  naukowy  (biologicznie,
epidemiologicznie,  itp.)  brak  (niedobór)  zdrowia,  który
wymaga postępowania,

D . stan  braku  czegoś,  co  jest  odczuwane  przez  człowieka
jako niezbędne dla jego zdrowia.

Zadanie 86.
Pionierską  pracę  organizacyjną  i  prowadzenie  Uniwersytetów  I I I
wieku podjęła w Polsce prof. Halina Szwarc w roku:

A.  1960,
B.  1965,
C.  1970,
D.  1975.

Zadanie 87.
U  pacjenta  w  starszym  wieku  hospitalizowanego  z  powodu
zapalenia płuc, aby nie doszło do powikłań należy zastosować:

A . profilaktykę  przeciwzakrzepową,  gimnastykę  oddechową i
ogólnousprawniającą,

B.  dietę bogatobiałkową i leczenie spoczynkowe,
C.  profilaktykę przeciwzakrzepową,
D.  ciągłą tlenoterapię oraz leczenie spoczynkowe.



Zadanie 88.
W  oddziale  chirurgii  przebywa  66-letni  chory,  który  ma
wyłoniony  sztuczny  odbyt  (stomię).  Jakie  produkty  powinien
spożywać  pacjent  w  celu  zminimalizowania  przykrego  zapachu
kału?

A.  jogurt, cebulę, mięso,
B.  pietruszkę, jogurt, herbatę,
C.  mięso, czosnek, cebulę,
D.  jaja, jogurt, czosnek.

Zadanie 89.
Która  choroba  nowotworowa  najczęściej  występuje  u  kobiet  w
podeszłym wieku?

A.  rak kości,
B.  rak skóry,
C.  rak szyjki macicy,
D.  rak trzonu macicy i piersi.

Zadanie 90.
Rozmiar pończoch przeciwzakrzepowych ustala się mierząc:

A.  obwód uda,
B.  długość podudzia,
C.  tylko obwód łydki,
D.  długość podudzia i obwód łydki.

Zadanie 91.
Badanie profilaktyczne gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej 50
r.ż .  zalecane  przez  Polski  Komitet  Zwalczania  Raka  powinno  być
wykonywane:

A.  co 3 - 5 lat,
B.  co 2 lata,
C.  raz na rok,
D.  raz na 5 - 10 lat.

Zadanie 92.
U  pacjentki  lat  68  leczonej  z  powodu  nadciśnienia  tętniczego
oraz  choroby  wieńcowej  została  zdiagnozowana  cukrzyca  typu  I I .
Chorą należy poinformować o konieczności zmiany stylu życia aby
zapobiec  wystąpieniu  powikłań.  Kiedy  należy  rozpocząć
przeciwdziałanie powstaniu powikłań?

A.  od momentu rozpoznania choroby,
B.  po pięciu latach od momentu rozpoznania choroby,
C . nie  ma  potrzeby  kładzenia  nacisku  na  powstawanie

powikłań tej choroby,
D.  po upływie 1 roku od momentu rozpoznania choroby.



Zadanie 93.
Który  z  poniższych  zwrotów  jest  słuszny  w  pracy  z  chorym  z
otępieniem?

A.  proszę rozebrać się i wejść do wanny,
B.  teraz pomogę Pani przy kąpieli,
C . proszę  wstać  z  łóżka,  ubrać  szlafrok  i  pójść  do

łazienki,
D.  czy ma pani teraz ochotę na kąpiel?

Zadanie 94.
Rozpoznanie ostrej niewydolności oddechowej potwierdzają:

A.  wywiad, badanie plwociny, badanie fizykalne,
B.  wywiad, badanie bronchoskopowe, badanie plwociny,
C.  wywiad, badanie fizykalne, badanie gazometryczne krwi,
D . badanie  plwociny,  badanie  bronchoskopowe,  badanie

spirometryczne.

Zadanie 95.
Związki  tłuszczowe  mające  wpływ  na  zmniejszenie  ryzyka  zawału
mięśnia sercowego to:

A.  tłuszcze trans,
B.  jednonienasycone,
C.  nasycone,
D.  wielonienasycone.

Zadanie 96.
W  reumatoidalnym  zapaleniu  stawów  zmiany  chorobowe
postępują/obejmują:

A.  od obwodu do centrum,
B.  od centrum do obwodu,
C.  tylko duże stawy,
D.  nie ma reguły.

Zadanie 97.
Kontynent,  który  charakteryzuje  s ię  najmniejszą  ilością  lat
przeżycia to:

A.  Azja,
B.  Afryka,
C.  Ameryka,
D.  Europa.



Zadanie 98.
Jakie  działania  pielęgnacyjne  należy  podjąć  w  celu  zmniejszenia
dolegliwości bólowych?

A . sumienna  pielęgnacja  -  dokładna,  delikatna,  stosowanie
udogodnień,

B . zwiększenie  częstotliwości  podawania  leków
przeciwbólowych,

C.  konsultacja specjalistów,
D.  zapewnienie codziennych odwiedzin rodziny pacjenta.

Zadanie 99.
Co jest podstawą efektywnego prowadzenia edukacji pacjenta?

A . szybkie  wdrażanie  poznanych  informacji,  umiejętności  i
zachowań bez konieczności utrwalania,

B . komunikacja  interpersonalna  wykorzystująca  werbalne  i
niewerbalne sposoby porozumiewania się,

C . prowadzenie edukacji z każdym pacjentem bez względu na
jego gotowość uczenia się,

D . komunikacja  interpersonalna  wykorzystująca  tylko
werbalne sposoby porozumiewania się.

Zadanie 100.
Interdyscyplinarna  nauka  o  procesach  fizjologicznych  i
psychologicznych  zachodzących  w  związku  ze  starzeniem  się
organizmów żywych to:

A.  geriatria,
B.  gerontologia,
C.  gerontologia kliniczna,
D.  gerostomatologia.

Zadanie 101.
Aby  prawidłowo  zaplanować  pielęgnację  nieuleczalnie  chorego,  u
którego  występują  odleżyny,  należy  w  pierwszej  kolejności
podjąć następujące czynności:

A .  sprawdzić jakie chory przyjmuje leki,
B . dokonać  oceny  stopnia  rozwoju  odleżyn  za  pomocą

zalecanych narzędzi oceny,
C.  ocenić miejsca narażone na powstanie odleżyn,
D . dokonać  oceny  wydolności  funkcjonalnej  nieuleczalnie

chorego.



Zadanie 102.
Ciśnienie  cząstkowe  gazów  we  krwi  tętniczej  w  warunkach
fizjologicznych wynosi?

A.  p02 - 100 mmHg, pCO2 - 40 mmHg,
B.  p02 - 110 mmHg, pCO2 - 60 mmHg,
C.  p02 - 70 mmHg, pCO2 - 35 mmHg,
D.  p02 - 60 mmHg, pCO2 - 100 mmHg.

Zadanie 103.
Które  z  objawów występujących u ludzi  w wieku podeszłym mogą
być spowodowane procesem starzenia się układu moczowego?

A.  częste oddawanie moczu,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  częstsze oddawanie moczu w porze nocnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 104.
Aktem  prawnym o  podstawowym znaczeniu  dla  rehabilitacji  osób
niepełnosprawnych jest:

A .  Konstytucja RP,
B . Ustawa  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
C.  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
D.  Ustawa o pomocy społecznej.

Zadanie 105.
68-letnia  pacjentka  przybyła  do  szpitala  z  objawami  nasilającej
s ię  duszności,  osłabienia  oraz  obrzęków  kończyn  dolnych.  Chora
jest  otyła,  ma  płytki  oddech,  tętno  120  na  minutę  oraz  sinicę.
Rozpoznano  przewlekłą  niewydolność  krążeniowo-oddechową  oraz
migotanie przedsionków. W jaki sposób należy ułożyć chorą?

A . n a  łóżku  z  uniesioną  górną  częścią  tułowia,  na  prawym
boku,  ramiona  ułożone  do  góry  podparte  podpórkami,
plecy podparte zwiniętym kocem,

B . n a  łóżku  z  uniesioną  górną  częścią  tułowia,  podpartą
poduszkami,  uniesione  i  lekko  zgięte  ramiona  na
poduszkach  lub  podpórkach,  dół  kolanowy  należy
podeprzeć i zastosować okresowo podpórkę pod stopy,

C . płasko na lewym boku, kończyny dolne lekko uniesione do
góry,  podparte  poduszkami,  plecy  podparte  zwiniętym
kocem,

D . n a  fotelu  w  pozycji  siedzącej,  ramiona  opuszczone  na
kolanach, nogi opuszczone, ustawione na podpórce.



Zadanie 106.
W celu scharakteryzowania bólu ZBĘDNE jest określenie:

A.  jego zasięgu (miejscowy lub rozlany),
B.  lokalizacji (stawowy lub pozastawowy),
C.  płci i wieku chorego,
D . czasu  w  jakim  występuje  i  związku  z  innymi  objawami

procesu zapalnego.

Zadanie 107.
Zwiększonym ryzykiem powstania choroby zwyrodnieniowej z powodu
otyłości, objęty jest staw:

A.  nadgarstkowy,
B.  kolanowy,
C.  skokowy,
D.  barkowy.

Zadanie 108.
Depresja występuje u około 30% pacjentów z zaawansowaną chorobą
nowotworową objętych opieką paliatywną. Jest objawem trudnym do
rozpoznania  w  tej  grupie  chorych.  Wskaż  objawy  depresji  u
chorych w opiece paliatywnej:

A .  pobudzenie, drażliwość, lęk, anhedonia,
B.  hipochondria, utrata masy ciała,
C.  bezsenność, utrata energii i siły,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 109.
Które  z  poniższych  narzędzi  jest  testem  oceniającym  stan
odżywienia  osób  po  65  roku  życia,  możliwym  do  wykorzystania
przez pielęgniarkę?

A.  MNA,
B.  MMSE,
C.  GDS,
D.  VAS.



Zadanie 110.
Przygotowując  lek  do  podania  podskórnego,  stosując  stałe
wkłucie typu motylek, NIE należy:

A . przed  wkłuciem  motylka  wypełniać  jego  drenu  i  igły  2%
lidokainą  lub  mieszanką  leków  przygotowanych  do
podania,

B . podawać maksymalnej jednorazowej objętości roztworu do
motylka przekraczającej 3-6 ml,

C . wyznaczać konkretnych godzin podawania lub stosowania
wstrzyknięcia  podskórnego  do  motylka  lub  stosować
ciągłego wlewu podskórnego używając strzkawki10-20 ml
przez pompę strzykawkową,

D . podawać  więcej  niż  2  ml  w  jednorazowej  objętości,
pamiętając  przy  tym  aby  przed  każdorazowym  podaniem
leku wypełniać dren motylka 2% lidokainą.

Zadanie 111.
U  pacjentki  lat  68  hospitalizowanej  w  oddziale  geriatrycznym
zdiagnozowano  osteoporozę.  W  jaki  sposób  chora  powinna
rozpocząć program ćwiczeń fizycznych w domu?

A . przed  ćwiczeniami  poświęcić  10  do  15  minut  na
rozgrzewkę  i  rozciągnięcie  mięśni,  na  początku  ćwiczeń
obciążenie zwiększać powoli i stopniowo,

B . przed  ćwiczeniami  poświęcić  5  minut  na  rozgrzewkę,
następnie należy przystąpić do dynamicznego wykonywania
programu ćwiczeń,

C . przystąpić  bez  rozgrzewki  do  programu  ćwiczeń,  w
trakcie  rozpoczynania  ćwiczeń  obciążenie  należy
zwiększać wprost proporcjonalnie do kondycji mięśni,

D . przed  ćwiczeniami  poświęcić  5  minut  na  rozgrzewkę  i
rozciągnięcie  mięśni,  na  początku  ćwiczenia  należy
wykonywać  dynamicznie,  następnie  zwalniać  w  miarę
narastającego zmęczenia.



Zadanie 112.
W  jaki  sposób  pacjentka  z  chorobą  Parkinsona  powinna  kończyć
codzienny program ćwiczeń fizycznych?

A . aktywność można przerwać bezpośrednio po ćwiczeniach,
po czym należy wypić kilka łyków wody,

B . należy  stopniowo  zwalniać  aktywność,  potem  uspokoić
ciało powolnymi ćwiczeniami wzmacniającymi, wypić kilka
łyków wody,

C . należy  stopniowo  zwalniać  aktywność,  potem  uspokoić
ciało  powolnymi  ćwiczeniami  anaerobowymi,  po
zakończeniu ćwiczeń wypić dużą szklankę wody,

D . należy  stopniowo  zwalniać  aktywność,  potem  uspokoić
ciało  powolnymi  ćwiczeniami  rozciągającymi,  po
zakończeniu ćwiczeń wypić dużą szklankę wody.

Zadanie 113.
Jak  należy  pielęgnować  intymne  części  ciała  u  chorej  w  wieku
podeszłym z nietrzymaniem stolca?

A . myć po każdym zanieczyszczeniu się letnią wodą z mydłem
nie zasadowym, starannie osuszać skórę, zabezpieczać ją
piankami lub kremami do pielęgnacji,

B . myć po każdym zanieczyszczeniu się bardzo ciepłą wodą z
dodatkiem  środka  dezynfekcyjnego,  skórę  zabezpieczać
zasypkami,

C . założyć chorej  jednorazową pieluchę,  myć intymne części
dwa  razy  dziennie,  skórę  dokładnie  osuszać  i
zabezpieczać zasypkami,

D . uświadomić chorą o konieczności utrzymywania intymnych
części  ciała  w  czystości,  wytłumaczyć  i  pokazać  jak  to
robić.

Zadanie 114.
Który  z  niżej  wymienionych  warunków  jest  konieczny  w  leczeniu
zachowawczym  chorego  z  przewlekłym  niedokrwieniem  kończyn
dolnych I i II stopnia?

A . natychmiastowe zaprzestanie  palenia  tytoniu  i  stopniowe
zwiększanie aktywności ruchowej,

B.  zmniejszenie masy ciała, zaniechanie picia alkoholu,
C . zaniechanie  aktywności  fizycznej,  prowadzenie

oszczędzającego trybu życia,
D.  zaniechanie palenia tytoniu, dieta wysokobiałkowa.



Zadanie 115.
Niewidoma  chora  w  podeszłym  wieku  może  prezentować  zmiany
charakterologiczne:

A.  afazję ruchową, brak labilności emocjonalnej,
B.  upośledzenie rozumienia wypowiadanych przez nią słów,
C.  zmniejszenie gotowości lękowej,
D . upośledzenie  orientacji,  zwiększenie  gotowości  lękowej,

podejrzliwość, labilność emocjonalną.

Zadanie 116.
Pracownicy socjalni mogą być zatrudniani:

A . jedynie  w  jednostkach  organizacyjnych  pomocy
społecznej,

B . w  jednostkach  organizacyjnych  pomocy  społecznej,  a le
działają  na  terenie  różnych  zakładów  i  instytucji
rządowych albo samorządowych zajmujących się osobami w
trudnych sytuacjach życiowych,

C . w  szpitalach,  ośrodkach  opiekuńczo-wychowawczych,
zakładach  pracy,  opieki  zdrowotnej,  resocjalizacyjnych,
karnych  itp.  wykonując  zadania  tych  jednostek  w
zakresie pomocy społecznej,

D.  jedynie w szpitalach psychiatrycznych.

Zadanie 117.
Jedna  z  wielu  teorii  starzenia  zakłada,  że  kumulujące  się
uszkodzenia  istotnych  dla  życia  nieodnawialnych  części  ciała
prowadzą  do  obumierania  komórek,  tkanek  oraz  narządów,  a  w
konsekwencji całego organizmu. Jest to teoria:

A.  wolnych rodników,
B.  zegara biologicznego,
C.  katastrofy błędów,
D.  zużycia.

Zadanie 118.
W  leczeniu  skojarzonym  nadciśnienia  tętniczego  stosuje  s ię  leki
o :

A.  podobnym mechanizmie działania,
B.  podobnych działaniach niepożądanych,
C.  różnych ale uzupełniających się mechanizmach działania,
D.  różnym czasie działania.



Zadanie 119.
Chorzy na cukrzycę NIE powinni używać kwasowego preparatu do
leczenia nagniotków, ponieważ preparat:

A .  może powodować powstawanie owrzodzeń,
B.  pogłębia powstałe nagniotki,
C.  wywołuje zmiany troficzne skóry,
D.  sprzyja wystąpieniu grzybicy paznokci.

Zadanie 120.
69-letni  mężczyzna  zostaje  poddany  resekcji  górnego  płata  płuca
prawego  z  powodu  guza.  Priorytetowym  celem  opieki
pielęgniarskiej w tej sytuacji jest:

A .  ukierunkowana gimnastyka oddechowa,
B.  szybkie uruchomienie chorego,
C.  zastosowanie diety bogatobiałkowej,
D.  zapobieganie odleżynom.

Zadanie 121.
Szerokie  stosowanie  grupowych  technik  oddziaływania  w
rehabilitacji  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  jest
podyktowane:

A . powszechnością  wykorzystywania  tych  technik  w
rozwiniętych krajach zachodnioeuropejskich,

B.  względami organizacyjno - finansowymi,
C.  wielorakimi walorami leczniczo- rehabilitacyjnymi,
D . koniecznością  praktyczną,  wynikająca  z  niedoboru

personelu i dużej liczby pacjentów.

Zadanie 122.
Średnie  stężenie  hemoglobiny  w  erytrocytach  oznacza  się
symbolem:

A.  MCV,
B.  MCH,
C.  HGB,
D.  MCHC.

Zadanie 123.
W dużym procencie przypadków przyczyną wysokiej śmiertelności z
powodu złamania szyjki kości udowej jest/są głównie:

A.  udar mózgu lub wklinowanie pnia mózgu,
B.  zakażenia ogólnoustrojowe,
C.  zawał serca lub niewydolność krążenia,
D.  zapalenie płuc lub zator płucny.



Zadanie 124.
Aby  dokonać  oceny  aktualnego  stanu  zdrowia  osób  po  90  roku
życia  mieszkańców wybranej  wsi,  pomiar  powinien obejmować m.
in. analizę:

A .  świadectw zgonów populacji zamieszkującej wybraną wieś,
B . wyników przeprowadzonego badania fizykalnego w grupie

osób po 90 roku życia zamieszkujących wybraną wieś,
C . zwolnień  lekarskich  orzekających  o  czasowej

niezdolności do pracy (absencji chorobowej) mieszkańców
wybranej wsi,

D . stanu  cywilnego  osób  po  90  roku  życia  zamieszkujących
wybraną wieś.

Zadanie 125.
Jednej jednostce chlebowej odpowiada:

A.  8 g węglowodanów,
B.  12 g węglowodanów,
C.  14 g węglowodanów,
D.  20 g węglowodanów.

Zadanie 126.
Chora  lat  69  ma  nadwagę.  Wykryto  u  niej  cukrzycę  typu  I I .  Z
wywiadu wynika, że nie ma żadnych dolegliwości ze strony układu
krążenia i oddechowego. Celem utrzymywania aktywności fizycznej
u osoby z cukrzycą typu II jest:

A .  utrzymanie podwyższonego stężenia trójglicerydów,
B.  wyrównanie glikemii,
C.  utrzymanie niskiego stężenia cholesterolu HDL,
D.  obniżenie poziomu trójglicerydów i obniżenie HDL.

Zadanie 127.
Społeczne oczekiwania, przyzwolenia i ustosunkowania odnoszone
do pacjenta wyrażają się m.in.:

A . przekonaniem, że chce on wyzdrowieć i  będzie w związku
z tym współdziałał z personelem,

B . założeniem,  że  może  symulować  i  agrawować  ponieważ
choroba  zwalnia  z  wielu  obowiązków  życiowych,
przynajmniej na jakiś czas,

C . odstąpieniem od jakichkolwiek wymagań wobec pacjenta,
ale do czasu uzyskania poprawy stanu zdrowia,

D.  wszystkimi wyżej wymienionymi reakcjami.



Zadanie 128.
Które  z  poniższych czynności  kończą  naukę  chodzenia  po  długim
unieruchomieniu w łóżku spowodowanym złamaniem?

A.  chodzenie przy pomocy balkonika,
B.  spacery z pomocą innych osób,
C.  chodzenie z laską,
D.  chodzenie po różnych podłożach, pochylniach.

Zadanie 129.
U  chorego unieruchomionego mogą wystąpić zaburzenia ze strony
układu pokarmowego typu:

A.  jadłowstręt,
B.  zaparcie stolca,
C.  upośledzenie wydzielania soku żołądkowego,
D.  zanik mięśni gładkich przełyku, żołądka, jelit.

Zadanie 130.
W  celu  zmniejszenia  zagrożenia  życia  spowodowanego  obrzękiem
płuc należy:

A.  ułożyć nogi w pozycji wysokiej,
B.  przyjąć pozycję siedzącą ze spuszczonymi nogami,
C.  wykonać chłodne okłady na klatkę piersiową,
D.  zwiększyć ilość przyjmowanych płynów.

Zadanie 131.
Które  objawy  kliniczne  dominują  w  chorobie  nowotworowej  jel ita
grubego?

A.  bezsenność,
B.  jawne lub utajone krwawienie jelitowe,
C.  bóle głowy,
D.  częstomocz.

Zadanie 132.
N a  precyzyjne  określenie  i lości  patologicznych  refluksów
żołądkowo-przełykowych  oraz  czasu  zalegania  treści  w  przełyku
pozwoli:

A .  badanie fizykalne,
B.  zdjęcie RTG, wywiad,
C . 24-godzinne  badanie  śródprzełykowego  pH,  badanie

endoskopowe oraz objawy, które zgłaszał pacjent,
D.  tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPEC).



Zadanie 133.
Która  z  niżej  wymienionych  postaw  wobec  choroby  u  ludzi
starszych jest pożądana dla procesu pielęgnowania i leczenia?

A.  pozytywna,
B.  hipochondryczna,
C.  negacji choroby,
D.  apatii i obojętności.

Zadanie 134.
76-letni  pacjent  przebywa  w  oddziale  gastroenterologicznym  z
powodu  marskości  wątroby.  Ma  on  trudności  z  przełykaniem
pokarmów, które wynikają najprawdopodobniej z obecności:

A .  zaburzeń ślinianek,
B.  pleśniawek,
C.  żylaków przełyku,
D.  zapalenia gardła.

Zadanie 135.
Ocenę  sprawności  w  zakresie  podstawowych  czynności  życia
codziennego pacjenta w warunkach domowych, należy dokonać przy
pomocy:

A.  skali MMSE,
B.  skali Tinetti,
C.  indeksu ADL,
D.  skali MNA.



PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
TEST NR 270514
GRUPA 1
Zadanie 1.
W  trakcie  menopauzy  i  w  okresie  pomenopauzalnym  u  kobiet
dochodzi do:

A . obniżenia  poziomu  cholesterolu  i  stężenia
trójglicerydów,

B.  wzrostu cholesterolemii i stężenia trójglicerydów,
C . podwyższenia  stężenia  trójglicerydów,  przy  poziomie

cholesterolu utrzymanym w granicach normy,
D.  podwyższenia poziomu estrogenów.

Zadanie 2.
Jakie  dane  o  chorym  są  podstawą  właściwej  oceny  sprawności
pacjenta?

A.  wiek metrykalny,
B.  zgłaszane samopoczucie,
C.  wygląd zewnętrzny,
D.  wiek czynnościowy.

Zadanie 3.
60-letni  były  pracownik  fabryki  wyrobów  azbestowych  skarży  się
n a  duszność  i  przewlekły  kaszel.  U  pacjenta  widoczna  jest
sinica  i  obrzęki  kończyn,  fonendoskopem  słyszalny  jest
przyspieszony oddech i wzmożona akcja serca. Co wykażą badania
dodatkowe?

A.  hiperkapnię, poliglobulię, wzrost ciśnienia żylnego,
B . hipoksję,  duże  stężenie  hemoglobiny,  obniżenie

ciśnienia żylnego,
C.  hipokapnię, poliglobulię, duże stężenie hemoglobiny,
D . wzrost  hematokrytu,  hipokapnię,  wzrost  ciśnienia

żylnego.

Zadanie 4.
W czasie wykonywania ćwiczeń izometrycznych:

A.  chory musi wstrzymać oddech w czasie ćwiczenia,
B.  chory musi przyśpieszyć oddychanie,
C.  opór i oddech chorego muszą być skoordynowane,
D.  czas ćwiczenia nie może być krótszy niż 10 sekund.

Zadanie 5.
Angiopatia cukrzycowa to swoiste dla cukrzycy zmiany:

A.  w komórkach beta wysp Langerhansa,
B . naczyniowe,  rozwijające  się  w  naczyniach  włosowatych  i

drobnych tętniczkach,
C.  w komórkach wątroby,
D.  w komórkach śledziony.



Zadanie 6.
W profilaktyce żylaków odbytu NIE należy:

A.  stosować nasiadówek z ziół,
B . pamiętać,  aby  garderoba  była  luźna  i  wykonana  z

materiałów naturalnych,
C.  ograniczać spożywanie błonnika,
D.  spożywać dużych ilości grochu, fasoli, bobu.

Zadanie 7.
Dobowe  zapotrzebowanie  na  białko  u  osoby  w  wieku  podeszłym,
wynosi:

A .  0,5 -1,0 g/kg masy ciała,
B.  0,8 - 1,1 g/kg masy ciała,
C.  1,2 - 1,5 g/kg masy ciała,
D.  1,7 - 2,3 g/kg masy ciała.

Zadanie 8.
Pacjent  lat  70  leczy  się  na  cukrzycę  I I  typu,  stosuje  4
wstrzyknięcia  insuliny.  Trafił  na  SOR,  ponieważ  wracając  z
pracy  na  działce  stracił  przytomność  na  ulicy.  Przyczyną
incydentu  była  hipoglikemia.  Przed  planowanym  wysiłkiem
fizycznym, mężczyzna powinien:

A.  zjeść dodatkową kanapkę,
B . nie  wstrzykiwać  sobie  insuliny  po  posiłku

poprzedzającym wysiłek,
C.  wstrzyknąć większą dawkę insuliny,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 9.
69-letni  mężczyzna  zostaje  poddany  resekcji  górnego  płata  płuca
prawego  z  powodu  guza.  Priorytetowym  celem  opieki
pielęgniarskiej w tej sytuacji jest:

A .  ukierunkowana gimnastyka oddechowa,
B.  szybkie uruchomienie chorego,
C.  zastosowanie diety bogatobiałkowej,
D.  zapobieganie odleżynom.

Zadanie 10.
Społeczne czynniki przyśpieszające proces starzenia to:

A.  nagła zmiana warunków środowiskowych,
B . pogorszenie  sytuacji  materialnej,  brak  zagospodarowania

czasu,
C . brak  przygotowania  do  starości,  samotność,  izolacja

społeczna i psychiczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 11.
W które okolice ciała nie wykonuje się iniekcji insuliny?

A.  okolica przednio-boczna brzucha,
B.  zewnętrzna strona uda,
C.  wewnętrzna strona uda,
D.  zewnętrzna strona ramienia.

Zadanie 12.
Pacjentka  lat  69  choruje  na  cukrzycę  typu  I I ,  ma  nadwagę.  Z
wywiadu wynika, że nie ma żadnych dolegliwości ze strony układu
krążenia  i  oddechowego.  Najkorzystniejszy  dla  chorej  cykl
ćwiczeń fizycznych to:

A.  20 - 60 minut dziennie, 4 - 7 razy w tygodniu,
B.  10 - 20 minut dziennie, 3 razy w tygodniu,
C.  15 - 20 minut dziennie, 2 razy w tygodniu,
D.  10 - 15 minut dziennie, 3 razy w tygodniu.

Zadanie 13.
Który z niżej wymienionych elementów ma znaczący, niekorzystny
wpływ na jakość życia seniorów?

A.  pozytywny stosunek społeczeństwa do starych ludzi,
B.  ageism,
C.  wysoki poziom kultury społeczeństwa,
D.  racjonalna polityka społeczna i zdrowotna.

Zadanie 14.
Niedokrwistość u osoby starszej może prowadzić do:

A.  zapalenia płuc,
B.  ostrego zapalenia migdałków podniebiennych,
C.  niedotlenienia mózgu i otępienia,
D.  niewydolności nerek.

Zadanie 15.
Jakie  są  objawy  przedawkowania  glikozydów  nasercowych
(hiperdygitalizacji)?

A . bradykardia,  nudności,  wymioty,  biegunka,  zaburzenia
widzenia  oraz  zaburzenia  rytmu  serca,  blok
przedsionkowo-komorowy, migotanie komór,

B . bladość  powłok  skórnych,  krótkotrwała  utrata
świadomości,  niskie  a  czasami  nieoznaczalne  ciśnienie
tętnicze krwi, przyspieszenie akcji serca,

C . przyspieszona  akcja  serca,  znaczne  obniżenie  ciśnienia
tętniczego  krwi,  zaburzenia  ze  strony  ośrodkowego
układu  nerwowego,  zaburzenia  psychiczne,  nitkowate
tętno,

D . utrata  przytomności,  drgawki  kloniczne,  zwolniona  akcja
serca, trzepotanie przedsionków, duszność, wymioty.



Zadanie 16.
Niedokrwistość megaloblastyczna jest spowodowana:

A.  niedoborem żelaza,
B . niedoborem  witaminy  B12  lub  kwasu  foliowego,  lub

jednoczesnym niedoborem tych czynników,
C.  krwawieniem z przewodu pokarmowego,
D.  niedoborem witaminy K.

Zadanie 17.
Jak zmienia się tętno u osoby starszej pod wpływem gorączki?

A . wraz  ze  wzrostem  temperatury  ciała  wzrasta  częstość
tętna,

B . wraz  ze  wzrostem  temperatury  ciała  zmniejsza  się
częstość tętna,

C . wraz  ze  wzrostem temperatury ciała  częstość tętna ulega
wahaniom,

D . wzrost  temperatury  ciała  nie  ma  żadnego  wpływu  na
częstość tętna.

Zadanie 18.
Propulsją nazywamy:

A.  drobnofaliste ruchy głowy potakujące albo przeczące,
B.  drżenie głosu,
C.  skłonność chorego do padania do przodu,
D.  chodzenie drobnymi krokami.

Zadanie 19.
Zmiany  fizjologiczne  związane  ze  starzeniem  się  układu  krążenia
to :

A.  zanik mięśni gładkich,
B.  rozrost tkanki łącznej,
C.  zwłóknienie i pogrubienie błony środkowej tętnic,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 20.
Przyszłościowym  kierunkiem  prac  na  rzecz  starszego  pokolenia
winien być:

A.  solidaryzm międzypokoleniowy,
B . umieszczenie wszystkich osób starszych w Domach Opieki

Społecznej,
C . pomoc  w  bezbolesnym  odejściu  z  tego  świata  (eutanazja

wspomagana),
D.  pozostawienie ludzi starszych samym sobie.



Zadanie 21.
Podstawowy  wymóg,  który  musi  spełnić  osoba  ubiegająca  się  o
możliwość zamieszkania w mieszkaniu chronionym to:

A . chory  musi  wykazywać  dostateczną  sprawność
psychosomatyczną,

B.  chory musi posiadać zabezpieczenie finansowe,
C.  chory musi mieć skierowanie od lekarza rodzinnego,
D.  nie ma żadnego wymogu.

Zadanie 22.
W celu scharakteryzowania bólu ZBĘDNE jest określenie:

A.  jego zasięgu (miejscowy lub rozlany),
B.  lokalizacji (stawowy lub pozastawowy),
C.  płci i wieku chorego,
D . czasu  w  jakim  występuje  i  związku  z  innymi  objawami

procesu zapalnego.

Zadanie 23.
Rozmiar pończoch przeciwzakrzepowych ustala się mierząc:

A.  obwód uda,
B.  długość podudzia,
C.  tylko obwód łydki,
D.  długość podudzia i obwód łydki.

Zadanie 24.
Która  z  poniżej  wymienionych  zasad  wsparcia  leczenia
farmakologicznego duszności NIE jest prawdziwa?

A . analiza  zdarzeń,  które  ujawniają  lub  nasilają  duszność
oraz  wpływu  duszności  na  życie  codzienne,  w  tym
utrzymanie wydolnego efektywnego oddychania,

B . zapewnienie  kontroli  duszności  przez  pacjenta,
opanowanie lęku i napadów paniki,

C . stosowanie  również  niefarmakologicznych  metod
łagodzenia  duszności  np.  techniki  relaksacji  i
rozpraszania,

D.  tlenoterapia z przepływem 2 l/min.

Zadanie 25.
Do oceny przewodów żółciowych służy:

A.  USG i zgłębnikowanie dwunastnicy,
B.  cholangiografia i USG,
C.  cholecystografia i USG,
D.  badanie radiologiczne dróg żółciowych (ERCP) i TK.



Zadanie 26.
Utrzymanie sondy żołądkowej w czystości wymaga:

A . podania  przez  sondę  25  ml  wody  przed  i  po  każdym
karmieniu,

B . wyjęcia  sondy  po  każdym  karmieniu  i  wymiana  je j  na
nową,

C.  podania przez sondę 50 ml wody przed każdym karmieniem,
D . wyjęcia  sondy  po  każdym  karmieniu  i  umycie  je j  w

ciepłej wodzie z mydłem oraz ponowne założenie.

Zadanie 27.
Które  z  niżej  wymienionych  objawów  są  charakterystyczne  dla
nadczynności tarczycy u ludzi w podeszłym wieku?

A . pobudzenie psychomotoryczne, aksamitna, spocona skóra,
spadek masy ciała,

B . wypadanie włosów, spadek masy ciała, senność, zwolniony
rytm zatokowy,

C . zmęczenie,  zanik  i  osłabienie  si ły  mięśniowej,
migotanie przedsionków,

D . zmęczenie,  zwiększenie  wagi  ciała,  senność,  zwolniony
rytm zatokowy.

Zadanie 28.
Najczęstszą  przyczyną  zgonów  w  populacji  polskiej  powyżej  65
roku życia są:

A.  choroby zakaźne,
B.  choroby układu oddechowego,
C.  choroby układu krążenia,
D.  nowotwory złośliwe.

Zadanie 29.
D o  zmian  fizjologicznych  związanych  z  procesem  starzenia  się
NIE należy:

A . zanik mięśni prążkowanych ze zwyrodnieniem barwnikowym
i rozplemem tkanki łącznej,

B . zanik  neuronów  rogów  przednich  substancji  szarej
rdzenia kręgowego,

C.  zanik ośrodków ruchowych w korze mózgowej,
D.  wzrost stężenia potasu i wapnia.

Zadanie 30.
W  przypadku  agresywnej  postawy  starszego  człowieka,
pierwszoplanowe w opiece nad nim jest:

A .  poznanie przyczyny agresywnej postawy,
B.  unikanie kontaktu z agresywnym podopiecznym,
C.  zachęcanie do działań odprężających,
D.  pozyskanie jego zaufania.



Zadanie 31.
Do zmian inwolucyjnych w układzie oddechowym należą wszystkie z
WYJĄTKIEM:

A . wzrost  sztywności  klatki  piersiowej  w  wyniku  kostnienia
połączeń chrzęstno-kostnych żeber,

B . zwiększa  się  l iczba,  ale  zmniejsza  wielkość  oskrzelików
i pęcherzyków płucnych,

C . utrata  masy  i/lub  osłabienie  mięśni  oddechowych  oraz
obniżenie  pojemności  życiowej  płuc,  utrata  sprężystości
tkanki płucnej,

D . charakterystyczny,  chropowaty  lub  skrzeczący  głos  osób
starszych.

Zadanie 32.
Które  z  poniższych czynności  kończą  naukę  chodzenia  po  długim
unieruchomieniu w łóżku spowodowanym złamaniem?

A.  chodzenie przy pomocy balkonika,
B.  spacery z pomocą innych osób,
C.  chodzenie z laską,
D.  chodzenie po różnych podłożach, pochylniach.

Zadanie 33.
Instruowanie  pacjenta  o  znaczeniu  systematyczności  leczenia,
potrzebie  ścisłego  przestrzegania  zaleceń  lekarza  w  odniesieniu
d o stosowania i dawkowania leków, a także o możliwych skutkach
ubocznych leczenia farmakologicznego jest nieodzowne w stosunku
do:

A.  pacjentów z otępieniem starczym,
B.  pacjentów leczonych neuroleptykami,
C . pacjentów  leczonych  lekami  o  właściwościach

uzależniających,
D . pacjentów zwalnianych ze  szpitala do domu z  zaleceniem

kontynuowania leczenia farmakologicznego.

Zadanie 34.
W celu opróżnienia pęcherza moczowego u chorego z paraplegią w
pożądanym czasie należy:

A.  założyć cewnik na stałe,
B.  zwiększyć podaż płynów do 5 litrów na dobę,
C.  prowadzić "trening" pęcherza moczowego,
D.  opróżniać pęcherz moczowy tylko w pozycji leżącej.



Zadanie 35.
U  chorych  na  cukrzycę  w  spożywanych  posiłkach  węglowodany
złożone powinny dostarczać:

A.  50-60% wartości energetycznej,
B.  10-20% wartości energetycznej,
C.  80-90% wartości energetycznej,
D.  nie ma takich wymogów.

Zadanie 36.
Przyczyną  niedokrwistości  mikrocytarnej  u  pacjenta  w  wieku
geriatrycznym może być:

A.  monotonna, uboga w żelazo dieta,
B.  nadmierna utrata żelaza wraz z moczem,
C.  utrata żelaza z potem,
D.  zmiany zanikowe błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Zadanie 37.
Osoby w wieku podeszłym, niepełnosprawne mogą uzyskać niezbędną
pomoc w:

A.  ośrodku pomocy społecznej,
B.  środowiskowym domu samopomocy,
C.  dziennym domu pomocy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 38.
Ból trzewny jest:

A . t o  ostry,  paraliżujący,  przeszywający  ból,  ściśle
zlokalizowany,  często  stymulowany  ruchami,  może
utrzymywać się dłużej,

B . t o  samoistny  lub  sprowokowany  ból,  palący,  piekący,
przeszywający,  kłujący,  któremu  może  towarzyszyć
allodynia, hiperpatia, hiperalgezja,

C . bólem  o  charakterze  ucisku,  głęboki,  słabo
zlokalizowany, również ból kolkowy,

D . bólem,  w  którym  występują  nagły  początek,  natężenie
umiarkowane  do  zazwyczaj  silnego  i  krótki  czas  trwania
(może być samoistny lub aktywowany ruchem).

Zadanie 39.
Chory  lat  65  jest  po  wylewie  krwi  do  mózgu,  z  prawostronnym
niedowładem. Po leczeniu szpitalnym wraca do domu. Utrzymujący
s ię niedowład predysponuje do powstania odleżyn. Chorego i  jego
rodzinę należy poinformować:

A.  o sposobach leczenia odleżyn,
B.  o sposobach zapobiegania odleżynom,
C.  o rodzajach opatrunków,
D.  o sposobach zmiany opatrunków na odleżynie.



Zadanie 40.
Chora lat 74 ma zaawansowaną miażdżycę naczyń, unieruchomiona z
powodu  porażenia  lewostronnego  i  zaniku  mięśni.  Chora  zgłasza
kłucie  w  klatce  piersiowej,  ból  brzucha,  duszność,  suchy
kaszel,  suchość  warg,  narastająca  temperatura.  Powłoki  skórne
s ą  blade  i  spocone.  Zastosowano  tlenoterapię.  Przeciwskazane
jest podawanie chorej tlenu:

A.  przez miękkie maseczki,
B.  przez okulary podtrzymujące rurkę doprowadzającą tlen,
C.  cewnikiem bezpośrednio do ust,
D.  cienkim cewnikiem do jamy nosowo-gardłowej.

Zadanie 41.
Badanie objawu Babińskiego polega na:

A.  wykonaniu testu: "palec-nos" albo "pięta-kolano",
B.  sprawdzeniu odruchów głębokich,
C . sprawdzeniu  si ły  mięśni  rąk  (polecenie  zaciśnięcia  ich

na dłoniach osoby badającej),
D . przesuwaniu  trzonkiem  młoteczka  od  pięty  w  stronę

palucha wzdłuż zewnętrznego brzegu stopy.

Zadanie 42.
Jedna  z  wielu  teorii  starzenia  zakłada,  że  kumulujące  się
uszkodzenia  istotnych  dla  życia  nieodnawialnych  części  ciała
prowadzą  do  obumierania  komórek,  tkanek  oraz  narządów,  a  w
konsekwencji całego organizmu. Jest to teoria:

A.  wolnych rodników,
B.  zegara biologicznego,
C.  katastrofy błędów,
D.  zużycia.

Zadanie 43.
W sprawowaniu opieki paliatywnej najistotniejsze jest:

A . wykonywanie  czynności  pielęgnacyjnych  szybko  i  w
oznaczonym czasie,

B.  dokładne wypełnianie zaleceń lekarskich,
C.  podkreślenie autonomii chorego i towarzyszenie mu,
D.  wykonanie tego, co wydaje się najpotrzebniejsze.

Zadanie 44.
Najważniejszym  zadaniem  zespołu  terapeutycznego  jest
przygotowanie pacjenta oddziału geriatrycznego do:

A.  przyjmowania i wykonywania zaleceń,
B.  przestrzegania higieny,
C.  wypisu ze szpitala za zgodą rodziny,
D.  pełnej samoobsługi i samopielęgnacji.



Zadanie 45.
Chora  lat  70  zgłasza  występujące  okresowo  objawy  zgagi  oraz
czkawki  pojawiające  się  najczęściej  po  spożyciu  tłustych
pokarmów.  Chora  jest  otyła.  Stwierdzono,  że  dolegliwości
zostały  wywołane  refluksem  żołądkowo-  przełykowym.  Innym
objawem refluksu żołądkowo-przełykowego jest:

A .  częste odkrztuszanie wydzieliny,
B.  ból zamostkowy,
C.  częste zakażenie górnych dróg oddechowych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 46.
Wiodącym celem w pielęgnowaniu osób starszych jest:

A .  pielęgnowanie w czasie choroby,
B.  niwelowanie dolegliwości somatycznych,
C.  doraźna pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych,
D.  nauczanie samoopieki w ograniczonej sprawności.

Zadanie 47.
U pacjentki lat 65 rozpoznano chorobę Parkinsona. Obok leczenia
farmakologicznego  chorej  zalecono  ćwiczenia  fizyczne,  do
których  należy  ją  wdrożyć.  W  jaki  sposób  należy  ustalić  poziom
tolerancji wysiłku chorego?

A.  wykonując test anaerobowy,
B.  wykonując test aerobowy,
C.  ustalając maksymalną częstotliwość rytmu serca,
D.  ustalając minimalny poziom ciśnienia tętniczego.

Zadanie 48.
Które  z  poniższych  narzędzi  jest  testem  oceniającym  stan
odżywienia  osób  po  65  roku  życia,  możliwym  do  wykorzystania
przez pielęgniarkę?

A.  MNA,
B.  MMSE,
C.  GDS,
D.  VAS.

Zadanie 49.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze NIE obejmują:

A.  rehabilitacji fizycznej i pielęgnacji,
B . wspierania  psychologiczno-pedagogicznego  i

edukacyjno-terapeutycznego,
C.  usprawniania społecznego,
D.  rehabilitacji leczniczej.



Zadanie 50.
Ciśnienie  cząstkowe  gazów  we  krwi  tętniczej  w  warunkach
fizjologicznych wynosi?

A.  p02 - 100 mmHg, pCO2 - 40 mmHg,
B.  p02 - 110 mmHg, pCO2 - 60 mmHg,
C.  p02 - 70 mmHg, pCO2 - 35 mmHg,
D.  p02 - 60 mmHg, pCO2 - 100 mmHg.

Zadanie 51.
Ostrość  słuchu  w  przebiegu  procesu  starzenia  zmniejsza  się  z
powodu:

A . utraty  możliwości  odbierania  tonów  o  niskiej
częstotliwości,

B.  zwiększenia elastyczności błony bębenkowej ucha,
C . szybkiego  samooczyszczania  zewnętrznego  przewodu

słuchowego,
D.  atrofii nerwu słuchowego.

Zadanie 52.
D o ćwiczeń usprawniających swobodne chodzenie w wyprostowanej
postawie zaliczamy:

A.  gimnastykę głowy,
B.  ćwiczenia kończyn,
C.  ćwiczenia tułowia,
D.  bociani chód.

Zadanie 53.
Co jest podstawą efektywnego prowadzenia edukacji pacjenta?

A . szybkie  wdrażanie  poznanych  informacji,  umiejętności  i
zachowań bez konieczności utrwalania,

B . komunikacja  interpersonalna  wykorzystująca  werbalne  i
niewerbalne sposoby porozumiewania się,

C . prowadzenie edukacji z każdym pacjentem bez względu na
jego gotowość uczenia się,

D . komunikacja  interpersonalna  wykorzystująca  tylko
werbalne sposoby porozumiewania się.

Zadanie 54.
Częstomocz nocny określany jest mianem:

A.  nykturii,
B .  dyzurii,
C .  anurii,
D.  ketozurii.



Zadanie 55.
Chory  lat  75,  po  amputacji  podudzia.  Do  wczesnego  podjęcia
chodzenia po amputacji podudzia stosuje się protezę:

A.  stałą,
B.  tymczasową aż do wygojenia się rany,
C.  lekką i z pasem biodrowym,
D.  z tuleją udową i pasem biodrowym.

Zadanie 56.
Złamaniom szyjki kości udowej ulegają:

A.  kobiety trzykrotnie częściej niż mężczyźni,
B.  mężczyźni trzykrotnie częściej niż kobiety,
C.  kobiety i mężczyźni w równym stopniu,
D.  tylko kobiety.

Zadanie 57.
Który  rodzaj  obrzęku  występujący  u  osób  starszych,  przyjmuje
postać ostrą, zagrażającą życiu?

A.  obrzęk w chorobach nerek,
B.  obrzęk płuc,
C.  obrzęk powiek,
D.  obrzęk stawów.

Zadanie 58.
W  jaki  sposób  należy  ustalić  hierarchię  ważności  problemów
pielęgnacyjnych i potrzeb chorego w starszym wieku?

A . zapewniając  zabezpieczenie  materialne  i  kontakty
sąsiedzkie,

B.  umożliwiając spacery,
C.  przeprowadzając wywiad i badanie fizykalne,
D.  angażując rodzinę chorego.

Zadanie 59.
Związki  tłuszczowe  mające  wpływ  na  zmniejszenie  ryzyka  zawału
mięśnia sercowego to:

A.  tłuszcze trans,
B.  jednonienasycone,
C.  nasycone,
D.  wielonienasycone.

Zadanie 60.
Zaburzeniem świadczącym o nieprawidłowej pracy rozrusznika NIE
jest:

A .  nagłe pojawienie się niemiarowej akcji serca,
B.  gorączka,
C.  zmiana częstości rytmu,
D.  utrata przytomności.



Zadanie 61.
Zadania  pielęgniarki  w  rehabilitacji  osób  starszych  NIE
obejmują:

A.  tworzenia atmosfery bezpieczeństwa,
B.  aktywizacji w zakresie czynności samoobsługowych,
C.  wspomagania procesu rehabilitacji,
D.  prowadzenia fizykoterapii.

Zadanie 62.
Chora  lat  70  podczas  upadku  doznała  złamania
szyjkowo-krętażowego  kości  udowej  lewej.  Zastosowano
endoprotezoplastykę  stawu  biodrowego.  W  początkowej  fazie
rehabilitacji  u  chorej  zastosowano  ćwiczenia  izometryczne,
podczas których kończynę operowaną należy:

A.  utrzymywać w pełnym wyproście tylko w stawie biodrowym,
B . utrzymywać  w  pełnym  wyproście  w  stawie  biodrowym  i

kolanowym,
C.  zginać w stawie biodrowym,
D.  zginać w stawie biodrowym i kolanowym.

Zadanie 63.
Domy Pomocy Społecznej w Polsce podlegają:

A.  Ministerstwu Zdrowia,
B.  Ministerstwu Finansów,
C.  Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
D.  Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadanie 64.
Jakich  zaleceń  dotyczących  żywienia  należy  udzielić  choremu  ze
świeżo rozpoznaną chorobą Parkinsona?

A.  ograniczenie spożycia błonnika i płynów,
B.  ograniczenie spożycia białka,
C.  zwiększenie spożycia błonnika,
D.  zwiększenie spożycia lipidów.

Zadanie 65.
Do osoby mającej aparat słuchowy należy mówić:

A.  bardzo głośno, szybko,
B.  nieco wolniej, średnio głośno z dobrą artykulacją,
C.  z pełnymi ustami lub cicho,
D.  mówić bardzo wolno, używając nawet przesadnej mimiki.



Zadanie 66.
Chory  lat  70  został  przywieziony  do  szpitala  z  objawami  udaru
mózgowego.  Jest  nieprzytomny,  oddech  regularny,  widoczny
niedowład  połowiczy  prawostronny.  Zapobieganie  zapaleniu  płuc
polega na:

A . profilaktycznej  antybiotykoterapii  w  pierwszych  dniach
po udarze,

B . stosowaniu  zmiany  pozycji,  oklepywaniu  i  nacieraniu
klatki piersiowej,

C.  inhalowaniu,
D.  stosowaniu siedzącej pozycji ułożeniowej.

Zadanie 67.
Sprawozdanie z zebrania społeczności leczniczej sporządza:

A.  pielęgniarka,
B.  instruktor terapii zajęciowej lub pracownik socjalny,
C.  psycholog albo jeden z lekarzy psychiatrów,
D . osoba  wyznaczona  do  tej  czynności  na  zebraniu

społeczności lub zgodnie ze zwyczajami społeczności.

Zadanie 68.
Rutynowym postępowaniem diagnostycznym w przypadku nietrzymania
stolca jest wywiad oraz:

A.  kolonoskopia,
B.  gastroskopia,
C.  badanie fizykalne jamy brzusznej,
D.  badanie per rectum.

Zadanie 69.
Termin  "trening  umiejętności  społecznych"  jest  tożsamy  z
określeniem:

A.  ćwiczenie kompetencji społecznych,
B.  socjalizowanie,
C.  resocjalizowanie,
D.  wychowanie społeczne.

Zadanie 70.
Który  z  niżej  wymienionych  warunków  jest  konieczny  w  leczeniu
zachowawczym  chorego  z  przewlekłym  niedokrwieniem  kończyn
dolnych I i II stopnia?

A . natychmiastowe zaprzestanie  palenia  tytoniu  i  stopniowe
zwiększanie aktywności ruchowej,

B.  zmniejszenie masy ciała, zaniechanie picia alkoholu,
C . zaniechanie  aktywności  fizycznej,  prowadzenie

oszczędzającego trybu życia,
D.  zaniechanie palenia tytoniu, dieta wysokobiałkowa.



Zadanie 71.
Zapotrzebowanie  kaloryczne  u  mało  aktywnych  fizycznie  osób
powyżej 65 roku życia wynosi około:

A.  1900 - 2500 kcal,
B.  1650 - 1950 kcal,
C.  1400 - 1650 kcal,
D.  1000 - 1200 kcal.

Zadanie 72.
Permisywność wobec osób z zaburzeniami psychicznymi polega na:

A.  ignorowaniu niepożądanych zachowań,
B . przyzwalaniu  pacjentom  na  te  niepożądane  zachowania,

których  nie  są  oni  w  stanie  w  całości  lub  części
kontrolować,

C . celowym  rezygnowaniu  z  reakcji,  które  mogą  rodzić
konflikty  z  pacjentami,  wyzwalać  w  nich  napięcie  lub
agresję,

D . koncentrowaniu się personelu na wzmacnianiu pożądanych
zachowań pacjentów.

Zadanie 73.
FAŁSZYWE jest stwierdzenie, że opatrunki hydrokoloidowe:

A.  uniemożliwiają przedostanie się bakterii do rany,
B.  utrzymują właściwe nawilżenie rany,
C.  poprawiają mikrokrążenie w obrębie rany,
D.  przy usuwaniu uszkadzają wytworzoną ziarninę.

Zadanie 74.
Istotą osteoporozy jest:

A . utrata  masy  kostnej  prowadząca  do  zmniejszenia  l iczby
beleczek  kostnych,  ich  grubości  oraz  warstwy  korowej  z
następowym  zmniejszaniem  wytrzymałości  kości  i
zwiększonym ryzykiem ich złamania,

B . zmiana  zapalna  w  stawach  rozpoczynająca  się  od
przekrwienia  i  obrzęku,  obejmująca  oprócz  chrząstki
stawowej  również  podchrzęstne  warstwy  kości  nasad,
prowadząca do martwicy,

C . zmiana  struktury  kości  oraz  stopniowe  zwiększanie
wysycenia kości długich solami mineralnymi,

D . proces  metaplazji  w  tkankach  okołokostnych,  obniżona
mineralizacja kości na skutek niedoboru witaminy D.



Zadanie 75.
Odwodnienie hiperosmolarne prowadzące do śpiączki jest częściej
spotykane u ludzi w starszym wieku, ponieważ:

A . mają  oni  osłabione  poczucie  pragnienia  i  straty  wody
spowodowane diurezą nie są wyrównywane,

B . pi ją  duże  i lości  płynów,  ale  jest  też  duża  utrata
elektrolitów,

C.  odczuwają pragnienie ale ograniczają picie płynów,
D.  nie stosują zleconych leków przeciwcukrzycowych.

Zadanie 76.
Opatrunki hydrokoloidalne można stosować na odleżynę w etapie:

A.  oczyszczania,
B.  ziarninowania,
C.  naskórkowania,
D.  we wszystkich etapach gojenia.

Zadanie 77.
Krwotok  z  żylaka  kończyny  dolnej  można  zatamować  zakładając
ucisk:

A.  nad miejscem krwawienia,
B.  bezpośrednio na miejsce krwawienia,
C.  nie ma to znaczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 78.
Bakteria  oznaczona skrótem MRSA jest  częstą  przyczyną zakażeń
wewnątrzszpitalnych, co oznacza ten skrót?

A.  nowy szczep Streptococcus pneumoniae,
B.  nowy szczep Serratia marcescens,
C.  gronkowiec koagulazoujemny,
D.  gronkowiec oporny na Metycylinę.

Zadanie 79.
Częściowe  przerwanie  ciągłości  skóry  z  uszkodzeniem  skóry
właściwej to:

A .  odleżyna I stopnia,
B.  odleżyna II stopnia,
C.  odleżyna III stopnia,
D.  odleżyna IV stopnia.



Zadanie 80.
Który  z  wymienionych  aspektów  jest  istotny  przy  rozpoznawaniu
potrzeb chorego i jego bliskich?

A.  ocena odległości od stacji paliatywnej opieki domowej,
B.  rozmowa o pobycie w szpitalu,
C . przeprowadzenie dokładnego wywiadu, ocena stanu zdrowia

i badanie fizykalne,
D.  opowiadanie o swoim samopoczuciu.

Zadanie 81.
Zwiększonym ryzykiem powstania choroby zwyrodnieniowej z powodu
otyłości, objęty jest staw:

A.  nadgarstkowy,
B.  kolanowy,
C.  skokowy,
D.  barkowy.

Zadanie 82.
Do oceny siły mięśniowej służy test:

A .  Wechslera,
B.  Achillesa,
C.  Lovetta,
D.  Krolla.

Zadanie 83.
Aktem  prawnym o  podstawowym znaczeniu  dla  rehabilitacji  osób
niepełnosprawnych jest:

A .  Konstytucja RP,
B . Ustawa  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
C.  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
D.  Ustawa o pomocy społecznej.

Zadanie 84.
Przy  niewydolności  żylnej  kończyn  dolnych,  w  ramach
profilaktyki, zaleca się zakładanie rajstop elastycznych:

A.  codziennie rano przed wstaniem z łóżka,
B.  codziennie rano, w ciągu 1-2 godzin po wstaniu z łóżka,
C.  wieczorem przed snem,
D . nie  ma  znaczenia,  kiedy  chora  założy  rajstopy,  musi

jedynie nosić je 4-5 godzin dziennie.



Zadanie 85.
Pacjent  lat  65  skarży  się  na  dyzurię,  uczucie  niepełnego
opróżnienia  pęcherza  moczowego,  częstomocz.  W  badaniu  per
rectum  gruczoł  krokowy  jest  elastyczny,  powiększony,
niebolesny. Pacjenta obejmuje bezwzględny zakaz:

A.  palenia tytoniu,
B.  spożywania alkoholu,
C.  picia kawy,
D.  spożywania ostrych przypraw.

Zadanie 86.
Badanie profilaktyczne gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej 50
r.ż .  zalecane  przez  Polski  Komitet  Zwalczania  Raka  powinno  być
wykonywane:

A.  co 3 - 5 lat,
B.  co 2 lata,
C.  raz na rok,
D.  raz na 5 - 10 lat.

Zadanie 87.
Przy niedokrwieniu kończyny dolnej badanie tętna należy wykonać
na tętnicy:

A.  grzbietowej stopy, podkolanowej i piszczelowej tylnej,
B.  grzbietowej stopy,
C.  grzbietowej stopy i podkolanowej,
D.  piszczelowej tylnej.

Zadanie 88.
Które  z  wymienionych  poniżej  wskazówek  dotyczą  szczególnie
pielęgnowania pacjenta w podeszłym wieku?

A . precyzyjnie  przestrzegać  w  diecie  ograniczenia  podaży
sodu,

B . unikać  zbyt  wielu  jednocześnie  zmian  warunków  życia,
otoczenia, odżywiania,

C . dopilnować  przyjmowania  w  diecie  takiej  i lości  płynów,
by utrzymać diurezę minimum 2,5 l/dobę,

D . precyzyjnie  przestrzegać,  by  chory  prowadził  wybitnie
oszczędzający tryb życia.

Zadanie 89.
Pielęgniarka,  w  celu  poprawy  mechaniki  oddychania  u  chorych  z
zapaleniem płuc może bez zlecenia lekarskiego ułożyć pacjenta:

A.  płasko na plecach, prowadzić gimnastykę oddechową,
B.  na boku, stosować inhalację,
C.  w pozycji wysokiej, prowadzić gimnastykę oddechową,
D . w  pozycji  siedzącej  z  pochyleniem  do  przodu,  podać

tlen.



Zadanie 90.
Udzielając  wskazówek  dietetycznych  osobie  w  podeszłym  wieku  i
je j  rodzinie,  zwrócisz  uwagę  na  niedobory  składników
mineralnych, które w starości najczęściej dotyczą:

A.  jodu,
B.  wapnia,
C.  żelaza,
D.  f luoru.

Zadanie 91.
Zgodnie  z  założeniami  opieki  paliatywnej,  działania  wobec
chorego powinny skupić się na:

A.  dokładnej diagnostyce,
B.  leczeniu wszelkimi możliwymi sposobami,
C.  sumiennej opiece pielęgnacyjnej i leczeniu bólu,
D.  wypisaniu do domu, jeśli chory jest w szpitalu.

Zadanie 92.
Przyczyną  hiperglikemii  prowadzącej  do  śpiączki  cukrzycowej
jest:

A .  zbyt duża dawka insuliny,
B.  zbyt mała dawka insuliny,
C.  zbyt mała ilość pożywienia,
D.  nieoczekiwany wysiłek fizyczny.

Zadanie 93.
Chory lat 65 w wyniku wypadku samochodowego doznał uszkodzenia
kręgosłupa  i  wystąpiła  paraplegia.  Po  leczeniu  szpitalnym  wraca
d o domu. Pomoc rodzinie w opiece domowej nad chorym polega na
nauce chwytu Rauteka, który jest niezbędny w:

A.  wykonywaniu choremu toalety jamy ustnej,
B.  podnoszeniu i sadzaniu chorego,
C.  zakładaniu choremu zagłębnika do żołądka,
D.  cewnikowaniu chorego.

Zadanie 94.
Owoce zalecane chorym z kamicą żółciową to:

A.  gruszki,
B.  agrest,
C.  banany,
D.  porzeczki.



Zadanie 95.
Odpłatność  za  pobyt  w  domach  Opieki  Społecznej  i  większości
państwowych instytucji opiekuńczych to:

A.  70% dochodów własnych (renta, emerytura itp.),
B .  50% dochodów własnych (renta, emerytura itp.),
C .  40% dochodów własnych (renta, emerytura itp.),
D.  30% dochodów własnych (renta, emerytura itp.).

Zadanie 96.
Co świadczy o dużym wzroście ciśnienia śródczaszkowego?

A . przyspieszenie  tętna,  wzrost  temperatury  ciała,
wystąpienie oddechu Cheyne'a-Stokesa,

B . zwolnienie  tętna,  wzrost  temperatury  ciała  i  spadek
ciśnienia tętniczego,

C . przyspieszenie  tętna,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  i
wystąpienie oddechu Kusmaula,

D . zwolnienie  tętna,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  i
pojawienie się oddechu Cheyne'a-Stokesa.

Zadanie 97.
Maksymalna dawka morfiny doustnej w leczeniu bólu u chorych w
opiece paliatywnej oscyluje:

A .  między 4000 a 6000 g/dobę,
B.  między 150 a 1000 g/dobę,
C.  między 2,5 mg na dawkę a 300 mg/dobę,
D.  nie ma maksymalnej dawki morfiny.

Zadanie 98.
Chory  lat  65  w  wyniku  upadku  z  wysokości  doznał  uszkodzenia
rdzenia  kręgowego.  Utrzymuje  się  paraplegia,  rozpoczęto
rehabilitację.  Ćwiczenia  w  pozycji  stojącej,  które  zapobiegają
m.in. przykurczom w stawach, chory powinien wykonywać w ciągu
dnia co najmniej przez:

A.  pół godziny,
B.  1 godzinę,
C.  2 godziny,
D.  3 godziny.



Zadanie 99.
Jakie są typowe objawy śpiączki hiperosmolarnej?

A . objawy  odwodnienia,  zwiększa  się  diureza  i  pragnienie,
pojawia  się  lub  nasila  świąd  skóry,  chory  może  być
zamroczony lub nieprzytomny, pojawia się zapach acetonu
z ust,

B . dominują  objawy  odwodnienia,  spadek  ciśnienia
tętniczego  i  zaburzenia  świadomości  bez  kwasicy
ketonowej,

C . pobudzenie  psychiczne  i  ruchowe,  obfite  poty,  narasta
napięcie  mięśni,  pojawiają  się  drgawki  i  utrata
przytomności,

D . duszność,  uczucie  lęku,  pobolewanie  w  jamie  brzusznej,
świąd skóry, suchość skóry.

Zadanie 100.
Jakie  działania  pielęgnacyjne  należy  podjąć  w  celu  zmniejszenia
dolegliwości bólowych?

A . sumienna  pielęgnacja  -  dokładna,  delikatna,  stosowanie
udogodnień,

B . zwiększenie  częstotliwości  podawania  leków
przeciwbólowych,

C.  konsultacja specjalistów,
D.  zapewnienie codziennych odwiedzin rodziny pacjenta.

Zadanie 101.
Poniższe  twierdzenia  dotyczą  podawania  podskórnego  leków  w
opiece paliatywnej. Wskaż odpowiedź BŁĘDNĄ:

A . leki  podaje  s ię  przez  założoną  podskórnie  igłę
"motylek",

B . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  z  reguły  po
przygotowaniu w jednej strzykawce,

C . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  w  postaci
wlewu  ciągłego  lub  powtarzanych  regularnych
wstrzyknięć,

D.  drogą podskórną podaje się tylko opioidy.

Zadanie 102.
Leczenie  farmakologiczne  w  przypadku  złamania  szyjki  kości
udowej polega na stosowaniu:

A.  acardu, środków p/bólowych,
B.  heparyny drobnocząsteczkowej, środków p/bólowych,
C.  aspiryny, środków p/bólowych,
D.  fraxipariny, kortykosteroidów.



Zadanie 103.
Depresja występuje u około 30% pacjentów z zaawansowaną chorobą
nowotworową objętych opieką paliatywną. Jest objawem trudnym do
rozpoznania  w  tej  grupie  chorych.  Wskaż  objawy  depresji  u
chorych w opiece paliatywnej:

A .  pobudzenie, drażliwość, lęk, anhedonia,
B.  hipochondria, utrata masy ciała,
C.  bezsenność, utrata energii i siły,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 104.
Opieka nad chorym po wykonaniu angiografii NIE obejmuje:

A . podawania  do  picia  odpowiedniej  i lości  wody  w  celu
przyspieszenia wydalania barwnika,

B.  sprawdzania opatrunku w miejscu nakłucia tętnicy,
C . stosowania  okładu  rozgrzewającego  w  miejscu  nakłucia

tętnicy,
D.  okresowego sprawdzania tętna na badanej kończynie.

Zadanie 105.
W osteoporozie starczej należy stosować dietę:

A .  wysokobiałkową, wysokozmineralizowaną z witaminą D3,
B.  węglowodanową z witaminą E, bogatą w tłuszcze roślinne,
C . wysokobiałkową,  bezsolną,  ubogoresztkową,  z  witaminą

D3,
D.  węglowodanową, ubogoresztkową, bogatą w kwas foliowy.

Zadanie 106.
Lekiem  przeciwbólowym  pierwszego  rzutu  w  chorobie
zwyrodnieniowej stawów jest:

A .  tramal,
B.  siarczan chondroityny,
C.  paracetamol,
D.  kodeina.

Zadanie 107.
W dużym procencie przypadków przyczyną wysokiej śmiertelności z
powodu złamania szyjki kości udowej jest/są głównie:

A.  udar mózgu lub wklinowanie pnia mózgu,
B.  zakażenia ogólnoustrojowe,
C.  zawał serca lub niewydolność krążenia,
D.  zapalenie płuc lub zator płucny.



Zadanie 108.
Najczęstszą przyczyną zgonów w pierwszym okresie trwania udaru
mózgowego jest:

A .  obrzęk mózgu i wklinowanie pnia mózgu,
B.  zapalenie płuc,
C.  zakażenie układu moczowego,
D.  zakażenia ogólnoustrojowe.

Zadanie 109.
Ćwiczenia oddechowe u pacjentów z chorobą Parkinsona, mają na
celu przede wszystkim:

A.  maksymalne dotlenienie chorego,
B.  usprawnienie mowy,
C.  zapobieganie zapaleniu płuc,
D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 110.
Obniżenie  nastroju  i  aktywności,  utrudnione  zasypianie  i/lub
przedwczesne  budzenie  s ię  oraz  bezsenność  u  ludzi  starszych,
wynika z obniżonego poziomu:

A.  melatoniny,
B.  tyreotropiny,
C.  lutropiny,
D.  estradiolu.

Zadanie 111.
Które  objawy  kliniczne  dominują  w  chorobie  nowotworowej  jel ita
grubego?

A.  bezsenność,
B.  jawne lub utajone krwawienie jelitowe,
C.  bóle głowy,
D.  częstomocz.

Zadanie 112.
W  profilaktyce  przeciwodleżynowej  -  w  związku  z  zaburzeniami
czucia  i  ukrwienia  skóry  oraz  zjawiskami  katabolizmu
wewbnąrzustrojowego  stosujemy  zmiany  pozycji  leżacej  pacjenta
co:

A.  1-2 h,
B.  2-3 h,
C.  3-4 h,
D.  4-5 h,



Zadanie 113.
Dieta  chorych  na  reumatoidalne  zapalenie  stawów  powinna
obfitować przede wszystkim w:

A.  białka, witaminy C i D oraz dużo owoców i warzyw,
B.  tłuszcze zwierzęce, witaminy A i K,
C.  błonnik i cukry proste,
D.  sole mineralne i białka.

Zadanie 114.
W  leczeniu  osteoporozy  starczej  najczęściej  stosuje  s ię  dietę
bogatą w białko oraz w:

A.  hormony płciowe,
B.  witaminę D3 i sole wapnia,
C.  sole wapnia, fosforu i magnezu,
D.  witaminę D3 i hormony płciowe.

Zadanie 115.
Uznaje się, że u pacjenta w podeszłym wieku odpowiedzialnym za
wzrost ciśnienia tętniczego krwi NIE jest/NIE są:

A.  zła tolerancja leków hypotensyjnych,
B.  niewłaściwe podporządkowanie się zaleceniom lekarza,
C.  nieprawidłowe ustawienie dawek leków hypotensyjnych,
D.  regularne ćwiczenia fizyczne.

Zadanie 116.
Pracownicy socjalni mogą być zatrudniani:

A . jedynie  w  jednostkach  organizacyjnych  pomocy
społecznej,

B . w  jednostkach  organizacyjnych  pomocy  społecznej,  a le
działają  na  terenie  różnych  zakładów  i  instytucji
rządowych albo samorządowych zajmujących się osobami w
trudnych sytuacjach życiowych,

C . w  szpitalach,  ośrodkach  opiekuńczo-wychowawczych,
zakładach  pracy,  opieki  zdrowotnej,  resocjalizacyjnych,
karnych  itp.  wykonując  zadania  tych  jednostek  w
zakresie pomocy społecznej,

D.  jedynie w szpitalach psychiatrycznych.

Zadanie 117.
D o  czynników  wyzwalających  hipotonię  ortostatyczną  NIE
przyczynia się:

A .  długotrwałe unieruchomienie w pozycji stojącej,
B.  wzrost temperatury otoczenia,
C.  kaszel,
D.  kąpiel w zimnej wodzie.



Zadanie 118.
Które  z  poniżej  zamieszczonych  stwierdzeń  dotyczących  zasad
efektywnego leczenia przeciwbólowego NIE jest prawdziwe?

A . lek  należy  podawać  w  stałych  odstępach  czasu,  aby  jego
stężenie  stale  przekraczało  próg  terapeutyczny  -
dawkowanie zgodnie z czasem trwania aktywności leku,

B . wyboru  leku  oraz  jego  dawki  dokonuje  się  na  podstawie
skuteczności  terapeutycznej  leku  i  pierwszeństwo
dotyczy drogi doustnej,

C . podawanie  leków  przeciwbólowych  wymaga  oceny  i
monitorowania  występowania  ewentualnych  objawów
niepożądanych  oraz  podejmowania  działań
zapobiegawczych,

D . kortykosteroidy  jako  koanalgetyki  dołącza  się  wyłącznie
d o  silnych  opioidów  (na  I I I  poziomie  drabiny
analgetycznej).

Zadanie 119.
Objawy charakterystyczne dla  niedokrwistości  z  niedoboru żelaza
to :

A . żółtawo-brązowy  odcień  skóry,  biegunki,  trudności  z
utrzymaniem  równowagi  związane  z  zaburzonym czuciem
głębokim,

B . krwawe wylewy na skórze, krwawienia ze śluzówek, utrata
masy ciała,

C . porcelanowa  bladość  skóry,  łyżeczkowatość  paznokci,
spadek masy ciała,

D.  żółtaczka, powiększenie śledziony, zaparcia.

Zadanie 120.
W  leczeniu  skojarzonym  nadciśnienia  tętniczego  stosuje  s ię  leki
o :

A.  podobnym mechanizmie działania,
B.  podobnych działaniach niepożądanych,
C.  różnych ale uzupełniających się mechanizmach działania,
D.  różnym czasie działania.

Zadanie 121.
W  rehabilitacji  psychiatrycznej  najpowszechniejsze  zastosowanie
ma uczenie poprzez:

A.  warunkowanie wzmocnieniami pozytywnymi,
B.  modelowanie reakcji i zachowań,
C.  wgląd emocjonalny i poznawczy,
D.  rozwiązywanie problemów.



Zadanie 122.
Zachorowalność  i  umieralność  na  nowotwory  złośliwe  maleje  u
osób w grupie:

A.  mężczyzn i kobiet w wieku powyżej 80 roku życia,
B.  mężczyzn w wieku powyżej 80 roku życia,
C.  kobiet w wieku powyżej 80 roku życia,
D.  w ogóle nie maleje.

Zadanie 123.
Pierwszym  działaniem  w  przypadku  rozpoznania  ochłodzenia  u
człowieka w starszym wieku jest:

A .  przeniesienie do dobrze ogrzanego pomieszczenia,
B.  ogrzanie poduszką elektryczną lub termoforem,
C . stopniowe  podnoszenie  temperatury  ciała  w  warunkach

domowych,
D.  okrycie chorego i przewiezienie do szpitala.

Zadanie 124.
Mianem tętna nitkowatego określa się tętno:

A.  szybkie, dobrze wyczuwalne,
B.  szybkie, małe, niemal niewyczuwalne,
C.  wolne, słabo wyczuwalne,
D.  wolne, dobrze wyczuwalne.

Zadanie 125.
Który  rodzaj  piramid  jest  aktualnie  charakterystyczny  dla
populacji Polski?

A.  progresywne "wysokie",
B.  progresywne "niskie",
C.  regresywne,
D.  stacjonarne.

Zadanie 126.
Które  z  poniższych  zachowań,  nabytych  dzięki  edukacji
zdrowotnej  pozwala  pacjentowi  tworzyć  nowe  reguły  dotyczące
zdrowia i postępować zgodnie z nimi?

A.  zachowania nawykowe,
B.  złożone działania stereotypowe,
C.  aktywność twórcza,
D.  proste działania stereotypowe.



Zadanie 127.
Który  z  wymienionych  środków  należy  użyć  do  pielęgnacji  skóry
wokół stomii?

A.  benzyny,
B.  eteru,
C.  ciepłej wody z dodatkiem mydła,
D.  3% wody utlenionej.

Zadanie 128.
Przyczyną  bezpośrednią  większości  złamań  szyjkowo-krętarzowej
kości udowej u osób starszych jest:

A .  otyłość,
B.  nadmierna aktywność ruchowa,
C.  upadek,
D.  dieta uboga w wapń.

Zadanie 129.
W  leczeniu  bólu  nowotworowego  niektóre  preparaty  p/bólowe
wykazują efekt pułapowy. Określ, które to leki:

A .  silne opioidy,
B.  leki z drugiego szczebla w standardzie WHO, NLPZ,
C.  petydyna i fentanyl,
D.  morfina i paracetamol.

Zadanie 130.
W domu opieki przebywa dużo starszych osób Aby sprawić wrażenie
przytulności,  na  podłogach  położono  chodniki.  Jak  należy  ocenić
ten pomysł?

A . niewłaściwy,  ponieważ  starsi,  mało  sprawni  mieszkańcy
mogą się potykać o chodnik,

B.  dobry, ponieważ pobyt stanie się mniej uciążliwy,
C . dobry,  ponieważ  ewentualne  upadki  mieszkańców  będą

amortyzowane przez chodnik,
D.  zły, ponieważ przysporzy dodatkowej pracy opiekunom.



Zadanie 131.
Proszę  wskazać  prawidłowe  określenie  dotyczące  paniki
oddechowej:

A . oznacza napad duszności połączony z lękiem, wynikający
również  z  czynników  psychosocjalnych  i  emocjonalnych
nakładających się na istniejącą duszność,

B . związana  jest  głównie  z  wysiłkiem  i  ruchem  chorego
(poruszaniem się i przemieszczaniem),

C . nie  nasila  s ię  przy  nieprawidłowej  kontroli  objawów,  w
związku  z  postępem  choroby,  może  wiązać  się  z  lękiem
przed śmiercią i nieuregulowaniem spraw życiowych,

D . n a  panikę  oddechową  pozostają  bez  wpływu  działania
takie,  jak:  wzmocnienie  poczucia  bezpieczeństwa,
opanowanie  hiperwentylacji  przez  wolniejszy  i  głębszy
oddech,  stosowanie  beznodiazepin,  efektywne
komunikowanie z chorym, wzmocnienie zaufania chorego do
personelu.

Zadanie 132.
W  oddziale  chirurgii  przebywa  60-letni  pacjent,  któremu
amputowano lewą kończynę dolną z powodu głębokich, niegojących
się  owrzodzeń  podudzia.  Jakie  jest  najczęstsze  powikłanie  po
założeniu protezy?

A.  bóle fantomowe,
B.  zanik mięśni w kończynie amputowanej,
C.  wstępujące zakażenie kikuta,
D.  odleżyny.

Zadanie 133.
Chorego  z  objawami  obrzęku  płuc  należy  w  pierwszej  kolejności
ułożyć w pozycji:

A .  siedzącej, otworzyć okno i pozostawić samego,
B.  półsiedzącej,
C.  wysokiej, podać płyny do picia i zapewnić spokój,
D.  wysokiej z opuszczonymi nogami, podać tlen, uspokoić.

Zadanie 134.
Pacjentka  lat  78  leczona  z  powodu  osteoporozy  jest  aktualnie
hospitalizowana z powodu złamania żeber. Usprawnianie pacjentki
polega na:

A.  zmianie pozycji ułożeniowej co 2 godziny,
B . zakazie  wykonywania  wszelkich  ruchów  czynnych,

prowadzeniu gimnastyki biernej,
C . motywowaniu  do  chodzenia,  żeby  nie  dopuścić  do

przykurczów,
D . prowadzeniu  gimnastyki  biernej  i  czynnej  kończyn  oraz

pionizowaniu chorej.



Zadanie 135.
Złamania, do jakich dochodzi u osób starszych wskutek upadków,
dotyczą najczęściej:

A .  żeber,
B.  szyjki kości udowej,
C.  kręgosłupa,
D.  kości śródstopia.



PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
TEST NR 040515
GRUPA 1
Zadanie 1.
Który  z  niżej  wymienionych  warunków  jest  konieczny  w  leczeniu
zachowawczym  chorego  z  przewlekłym  niedokrwieniem  kończyn
dolnych I i II stopnia?

A . natychmiastowe zaprzestanie  palenia  tytoniu  i  stopniowe
zwiększanie aktywności ruchowej,

B.  zmniejszenie masy ciała, zaniechanie picia alkoholu,
C . zaniechanie  aktywności  fizycznej,  prowadzenie

oszczędzającego trybu życia,
D.  zaniechanie palenia tytoniu, dieta wysokobiałkowa.

Zadanie 2.
Wykrycie  zagrożenia  upadkiem  podczas  wykonywania  czynności
życia codziennego umożliwia test:

A .  nacisku pozycyjnego,
B.  czasu utrzymania równowagi,
C.  Tinetti,
D.  Pileta i ADL.

Zadanie 3.
Objawami ostrej niewydolności oddechowej NIE jest/są:

A.  duszność, przyspieszenie akcji serca,
B.  zlewne poty, spłycenie oddechów,
C.  sinica powłok skórnych, zaburzenia świadomości,
D.  spowolnienie oddechów, pozycja leżąca.

Zadanie 4.
Osobom  samotnym,  które  z  powodu  wieku,  choroby  lub  innych
przyczyn  wymagają  pomocy  innych  osób,  a  są  je j  pozbawione,
przysługuje  (zgodnie  z  Ustawą  o  pomocy  społecznej),  pomoc  w
formie:

A . stałej  dopłaty  do  kosztów  ponoszonych  za  świadczenie
usług  przez  osoby  realizujące  opiekę  w  miejscu
zamieszkania,  jednak  w  kwocie  nie  większej  niż  70%
miesięcznego dochodu,

B . bezpłatnego  zaopatrzenia  w  leki  i  środki  do
pielęgnacji,

C . usług  opiekuńczych  lub  specjalistycznych  usług
opiekuńczych,

D.  bezpłatnej opieki medycznej.



Zadanie 5.
D o  przychodni  zgłasza  się  68-letnia  pacjentka,  która  ma
problemy  z  nietrzymaniem  moczu.  Jaka  sfera  działań
psychologicznych jest bardzo istotna w przypadku tej pacjentki?

A . niedopuszczanie  do  sytuacji,  w  których  występują
dolegliwości,

B.  wsparcie psychiczne,
C.  ograniczenie wysiłku fizycznego,
D.  zastosowanie odpowiedniej diety.

Zadanie 6.
N a jak długi okres pobytu osoba może być skierowana do zakładu
pielęgnacyjno - opiekuńczego?

A.  zawsze na pobyt stały,
B . n a  czas  określony,  różny  czasowo,  zależnie  od  stanu

zdrowia,
C.  na jeden miesiąc,
D.  na dwa tygodnie.

Zadanie 7.
Klasyfikacja środków przeciwbólowych uzależniona jest od:

A.  zalecanej częstotliwości podawania leku,
B.  drogi podawania,
C.  drabiny analgetycznej WHO,
D.  zlecenia lekarza.

Zadanie 8.
Które z ćwiczeń NIE jest zalecane dla chorego z afazja ruchową?

A.  segregowanie i nazywanie przedmiotów,
B . czytanie,  przyporządkowywanie  odpowiednich  pojęć  i

określeń,
C.  nazywanie liczb, kolorów,
D.  ćwiczenia mięśni twarzy.

Zadanie 9.
U  pacjentki  lat  69  występują  długotrwały  ból  okolicy  jamy
brzusznej  i  zaparcia.  Chora  zaobserwowała  niewielką  i lość  krwi
w  stolcu  a  także  zgłosiła  wzdęcia  i  brak  apetytu.  Zdiagnozowano
uchyłkowatość  jelita  grubego.  Charakterystycznym  objawem
mogącym wystąpić w tej jednostce chorobowej jest ból i uciskowa
wrażliwość:

A.  w prawym dole biodrowym,
B.  żołądka,
C.  w lewym dole biodrowym,
D.  odbytu.



Zadanie 10.
Fusowate wymioty są wynikiem:

A . zaburzonego  trawienia  i  wchłaniania  tłuszczów  przez
nadmiar lecytyny,

B . hydrolizy  białek  przez  pepsynę  soku  żołądkowego  i
peptydazy soku jelitowego,

C.  zalegania krwi w żołądku,
D.  niedoboru witamin E i K.

Zadanie 11.
Postacią  niedożywienia,  w  przebiegu  którego  dochodzi  do
wyraźnego  zmniejszenia  masy  mięśniowej  i  zapasów  tłuszczu  w
ustroju, przy prawidłowej zawartości białka w narządach, jest:

A .  marasmus,
B.  kwashiorkor,
C.  anergia,
D.  jadłowstręt psychiczny późny.

Zadanie 12.
Chora  lat  72  jest  leczona  od  lat  3  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .
Rozpoznano  również  nadciśnienie  tętnicze.  Chora  jest  osobą
otyłą.  Po  obniżeniu  ciśnienia  tętniczego  zmniejsza  się  ryzyko
wystąpienia:

A.  pęknięcia tętniaków rozwarstwiających aorty,
B.  zapalenia osierdzia i mięśnia sercowego,
C.  kamicy przewodu żółciowego,
D.  zespołu jelita nadwrażliwego.

Zadanie 13.
Istota szpiczaka mnogiego polega na:

A . nowotworowym rozplemie komórek plazmatycznych w szpiku
kostnym,

B . nowotworowym rozplemie komórek układu białokrwinkowego
limfocytów i limfoblastów,

C . rozrostowym  procesie  wywodzącym  się  z  utkania
siateczkowego węzłów chłonnych,

D.  upośledzonej odnowie erytroblastycznej w szpiku.



Zadanie 14.
Naukę  alfabetu  Braille'a  u  osób,  które  utraciły  wzrok  w
późniejszym wieku rozpoczyna się od:

A.  kontaktu z innymi niewidzącymi,
B . zapoznania się z systemem punktów alfabetu i układania

małych  guzików  lub  drewnianych  płytek  w  sposób
odpowiadający literom pisma,

C . nauki  czytania  z  tablicy  pisma  dla  niewidomych  w
oryginalnej wielkości,

D . stawiania większych wymagań, gdyż chora w późniejszym
wieku ma zbyt mało czasu na powolną naukę.

Zadanie 15.
Ocenę  sprawności  w  zakresie  podstawowych  czynności  życia
codziennego pacjenta w warunkach domowych, należy dokonać przy
pomocy:

A.  skali MMSE,
B.  skali Tinetti,
C.  indeksu ADL,
D.  skali MNA.

Zadanie 16.
W czasie wykonywania ćwiczeń izometrycznych:

A.  chory musi wstrzymać oddech w czasie ćwiczenia,
B.  chory musi przyśpieszyć oddychanie,
C.  opór i oddech chorego muszą być skoordynowane,
D.  czas ćwiczenia nie może być krótszy niż 10 sekund.

Zadanie 17.
Do czynników spowalniających proces starzenia należą:

A.  aktywność fizyczna, właściwe odżywianie,
B.  eliminacja nałogów, czynny udział w życiu społecznym,
C.  podtrzymywanie kontaktów rodzinnych i społecznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 18.
U  pacjentki  lat  68  leczonej  z  powodu  nadciśnienia  tętniczego
oraz  choroby  wieńcowej  została  zdiagnozowana  cukrzyca  typu  I I .
Chorą należy poinformować o konieczności zmiany stylu życia aby
zapobiec wystąpieniu powikłań. Jaki czynnik ma największy wpływ
na trwałą zmianę zachowań pacjenta?

A.  motywacja zewnętrzna,
B.  lęk przed uwagami lekarza,
C.  motywacja wewnętrzna,
D.  świadomość złego stylu życia.



Zadanie 19.
Chory lat 65 w wyniku wypadku samochodowego doznał uszkodzenia
kręgosłupa  i  wystąpiła  paraplegia.  Po  leczeniu  szpitalnym  wraca
d o domu. Pomoc rodzinie w opiece domowej nad chorym polega na
nauce chwytu Rauteka, który jest niezbędny w:

A.  wykonywaniu choremu toalety jamy ustnej,
B.  podnoszeniu i sadzaniu chorego,
C.  zakładaniu choremu zagłębnika do żołądka,
D.  cewnikowaniu chorego.

Zadanie 20.
Zaburzeniem świadczącym o nieprawidłowej pracy rozrusznika NIE
jest:

A .  nagłe pojawienie się niemiarowej akcji serca,
B.  gorączka,
C.  zmiana częstości rytmu,
D.  utrata przytomności.

Zadanie 21.
W  leczeniu  bólu  nowotworowego  niektóre  preparaty  p/bólowe
wykazują efekt pułapowy. Określ, które to leki:

A .  silne opioidy,
B.  leki z drugiego szczebla w standardzie WHO, NLPZ,
C.  petydyna i fentanyl,
D.  morfina i paracetamol.

Zadanie 22.
Które  objawy  kliniczne  dominują  w  chorobie  nowotworowej  jel ita
grubego?

A.  bezsenność,
B.  jawne lub utajone krwawienie jelitowe,
C.  bóle głowy,
D.  częstomocz.

Zadanie 23.
Pedagogikę starzenia się i starości określa się terminem:

A.  paidagogiki,
B.  geragogiki,
C.  andragogiki,
D.  pedomorfozy.



Zadanie 24.
Podstawowym założeniem programu edukacyjnego jest:

A .  współpraca z pacjentem,
B.  narzucanie pacjentowi odpowiednich zachowań,
C.  krytykowanie pacjenta i jego zachowania,
D . informowanie  chorego  o  konieczności  zmiany

postępowania.

Zadanie 25.
Ryzyko  rozwoju  odleżyn  stwierdza  się,  stosując  skalę  z  wynikiem
równym:

A . skala  Douglas  -  wynik  równy  30  punktom  i  powyżej  -
bardzo wysokie ryzyko,

B . skala DUTCH CONSENSUS PREVENTION OF BEDSORES CBO - 17
punktom lub niższym,

C.  skala Norton - 14 punktom lub niższym,
D.  skala Waterlow - 8 punktom lub wyższym.

Zadanie 26.
W  niepowikłanej  chorobie  wrzodowej  żołądka  dolegliwości  bólowe
występują:

A . w  kilka  godzin  po  spożyciu  posiłku  lub  w  nocy  -  tzw.
bóle głodowe,

B . w  kilkanaście  minut  po  spożyciu  posiłku  i  powodują
uczucie pieczenia,

C.  w trakcie posiłku i nasilają się wraz z upływem czasu,
D.  po spożyciu pokarmów mlecznych.

Zadanie 27.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  działania  Morfiny  w
leczeniu duszności u chorych w opiece paliatywnej są prawdziwe?

A . morfina  stabilizuje  niewłaściwy  tor  oddechowy  i
nadmierną  wentylację  u  chorych  z  dusznością  w  opiece
paliatywnej,  zwalnia  oddech,  czyni  go  bardziej  wydajnym
i zmniejsza uczcie duszności,

B . morfina  może  wywoływać  depresję  oddechową  -  na  którą
jednak  nie  mają  wpływu  odwodnienie,  pogorszenie
czynności  wątroby,  utrata  masy  ciała,  a  także
stosowanie  Amitryptyliny  zwiększającej  biodostępność
morfiny,

C . skuteczniejsza  niż  Morfina  jest  Kodeina  i  można  ją
stosować co 12 godzin w depresji oddechowej,

D.  odpowiedzi prawidłowe A i C.



Zadanie 28.
U  pacjentki  lat  68  leczonej  z  powodu  nadciśnienia  tętniczego
oraz  choroby  wieńcowej  została  zdiagnozowana  cukrzyca  typu  I I .
Chorą należy poinformować o konieczności zmiany stylu życia aby
zapobiec  wystąpieniu  powikłań.  Kiedy  należy  rozpocząć
przeciwdziałanie powstaniu powikłań?

A.  od momentu rozpoznania choroby,
B.  po pięciu latach od momentu rozpoznania choroby,
C . nie  ma  potrzeby  kładzenia  nacisku  na  powstawanie

powikłań tej choroby,
D.  po upływie 1 roku od momentu rozpoznania choroby.

Zadanie 29.
60-letni  mężczyzna  skarży  się  na  duszność.  U  pacjenta  widoczna
jest  sinica  i  obrzęki  kończyn,  słyszalny  jest  przyspieszony
oddech  i  wzmożona  akcja  serca.  Opisany  obraz  jest
charakterystyczny dla:

A.  pierwotnego nadciśnienia płucnego,
B.  niewydolności prawokomorowej serca,
C.  niedokrwistości,
D.  ostrego obrzęku płuc.

Zadanie 30.
W zaburzeniach krążenia obwodowego należy obserwować:

A.  tętno i ciśnienie tętnicze krwi oraz zakres ruchów,
B.  temperaturę, tętno, czucie i natężenie bólu,
C . temperaturę  i  tętno,  kolor  skóry,  zakres  ruchów,  czucie

i natężenie bólu,
D.  temperaturę, tętno, kolor skóry i zakres ruchów.

Zadanie 31.
Organizacje  pozarządowe  (NGO)  pracę  swoją  prowadzą  głównie  w
oparciu o pomoc:

A.  samorządów terytorialnych,
B.  ministerstw,
C.  ochotników-wolontariuszy,
D.  urzędników państwowych.

Zadanie 32.
Objętość masy kałowej zwiększa:

A.  Duspatalin,
B.  Agargar, nasiona lnu, nasiona płesznika,
C.  Normosan,
D.  Olej rycynowy, Laktuloza.



Zadanie 33.
Niezgodny z  zalecaną normą w diecie  u  chorych na cukrzycę jest
poziom:

A.  węglowodanów 55 - 75% normy kalorycznej,
B.  tłuszczów 15 - 30% normy kalorycznej,
C.  białka 10 - 15% normy kalorycznej,
D.  błonnika 15,0 do 25,0 g/dobę.

Zadanie 34.
Przyczyną  hiperglikemii  prowadzącej  do  śpiączki  cukrzycowej
jest:

A .  zbyt duża dawka insuliny,
B.  zbyt mała dawka insuliny,
C.  zbyt mała ilość pożywienia,
D.  nieoczekiwany wysiłek fizyczny.

Zadanie 35.
Chora  lat  69  ma  nadwagę.  Wykryto  u  niej  cukrzycę  typu  I I .  Z
wywiadu wynika, że nie ma żadnych dolegliwości ze strony układu
krążenia i oddechowego. Celem utrzymywania aktywności fizycznej
u osoby z cukrzycą typu II jest:

A .  utrzymanie podwyższonego stężenia trójglicerydów,
B.  wyrównanie glikemii,
C.  utrzymanie niskiego stężenia cholesterolu HDL,
D.  obniżenie poziomu trójglicerydów i obniżenie HDL.

Zadanie 36.
D o  zmian  czynnościowych  nerek  występujących  w  starości,  które
predysponują  do  zaburzeń  gospodarki  wodno-elektrolitowej  NIE
należą:

A . zmniejszenie  przesączania  kłębuszkowego  i  przepływu
nerkowego,

B.  ograniczenie zdolności wydalania jonów wodorowych,
C.  zwiększenie przesączania kłębuszkowego,
D . ograniczenie  zdolności  zagęszczania moczu i  zmniejszona

zdolność wydzielania sodu.

Zadanie 37.
W  reumatoidalnym  zapaleniu  stawów  zmiany  chorobowe
postępują/obejmują:

A.  od obwodu do centrum,
B.  od centrum do obwodu,
C.  tylko duże stawy,
D.  nie ma reguły.



Zadanie 38.
Pacjentka  lat  80  jest  osobą  obłożnie  chorą  i  wymaga  specjalnej
pielęgnacji.  Profilaktyką  zapalenia  płuc  jest  oklepywanie
klatki  piersiowej  pacjentki.  Nie  można  tego  wykonać  gdy
pacjentka jest obciążona:

A.  ryzykiem zatoru,
B.  ryzykiem zawału serca,
C.  złamaniem kompresyjnym kręgu piersiowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 39.
Terapia ruchem wpływa na usprawnienie:

A.  fizyczne pacjentów,
B.  psychiczne pacjentów,
C.  społeczne pacjentów,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 40.
Społeczne czynniki przyśpieszające proces starzenia to:

A.  nagła zmiana warunków środowiskowych,
B . pogorszenie  sytuacji  materialnej,  brak  zagospodarowania

czasu,
C . brak  przygotowania  do  starości,  samotność,  izolacja

społeczna i psychiczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 41.
Spośród niżej  wymienionych wzmocnień wskaż  te,  które  nie  mają
charakteru pozytywnego:

A.  chwalenie, wyrażanie uznania, gratulowanie,
B.  odczucie zadowolenia, poczucie sukcesu albo powodzenia,
C . osiągnięcie  celu:  skuteczność  działania,  wzrost

przystosowania,
D.  błąd, niepowodzenie, brak samozadowolenia.

Zadanie 42.
Rutynowym postępowaniem diagnostycznym w przypadku nietrzymania
stolca jest wywiad oraz:

A.  kolonoskopia,
B.  gastroskopia,
C.  badanie fizykalne jamy brzusznej,
D.  badanie per rectum.



Zadanie 43.
Chory  lat  70,  z  paraplegią,  po  długim  leczeniu  szpitalnym wraca
d o  domu.  Przeciwdziałanie  powikłaniom,  ze  strony  układu
oddechowego polega na:

A.  częstym wykonywaniu toalety całego ciała,
B.  ciepłym ubieraniu pacjenta,
C . prowadzeniu  czynnej  i  biernej  gimnastyki  oddechowej  w

łóżku,
D . zapewnieniu  ciepła  w  pomieszczeniu  gdzie  przebywa

pacjent.

Zadanie 44.
Propulsją nazywamy:

A.  drobnofaliste ruchy głowy potakujące albo przeczące,
B.  drżenie głosu,
C.  skłonność chorego do padania do przodu,
D.  chodzenie drobnymi krokami.

Zadanie 45.
Źródłem danych o przeszłości zdrowotnej chorego, pozyskiwanych
przez  pielęgniarkę  dla  celów  diagnozy  pielęgniarskiej  NIE  może
być pacjent geriatryczny, jeśli:

A .  jego stan zdrowia jest ciężki,
B.  chory udziela informacji w obecności osób trzecich,
C.  występuje u chorego otępienie znacznego stopnia,
D . pacjent  nie  słyszy  i  nie  mówi  (występują  zaburzenia

słuchu i mowy).

Zadanie 46.
Przyczyną uszkodzenia mózgu w przebiegu marskości wątroby jest:

A . zatrzymywanie  w  organizmie  toksycznych  produktów
przemiany materii,

B .  niedokrwienie mózgu,
C . niedostateczny poziom osoczowych czynników krzepnięcia

krwi,
D.  wzrost odsetka gammaglobulin.

Zadanie 47.
Przeciwwskazaniem do wykonania masażu jest:

A .  występowanie zakrzepów,
B.  gorączka powyżej 38˚ C,
C.  wczesny okres po zwichnięciu kończyny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 48.
Jak  należy  postępować,  aby  zapobiec  powstawaniu  u  chorej  z
udarem  krwotocznym  mózgu,  zwichnięć  stawów,  opadania  stóp  i
nadgarstków?

A.  wykonywać masaż kończyn górnych i dolnych,
B . c o  najmniej  2  razy  dziennie  wykonywać  pełen  zakres

ruchów każdym stawem,
C.  zmieniać pozycję ciała co 2 godziny,
D.  układać kończyny i stawy w pozycji fizjologicznej.

Zadanie 49.
Średnie  stężenie  hemoglobiny  w  erytrocytach  oznacza  się
symbolem:

A.  MCV,
B.  MCH,
C.  HGB,
D.  MCHC.

Zadanie 50.
Czynnikami ryzyka osteoporozy NIE jest/NIE są:

A.  nadwaga, otyłość,
B.  płeć żeńska,
C.  nieliczne porody,
D.  nieaktywny tryb życia w młodości.

Zadanie 51.
Zbieractwo  jako  problem  geriatryczny  rozpatrywane  powinno  być
nie  tylko  w  odniesieniu  do  pacjenta,  ale  przede  wszystkim  do
jego  relacji  ze  środowiskiem.  Zjawisko  to  wymaga  złożonej
analizy  i  pomocy  wielu  osób  w  rozwiązywaniu  zaistniałej
sytuacji.  W  diagnostyce  problemu  można  wykorzystać  pytania  z
WYJĄTKIEM:

A . czy  pacjent  gromadzi  te  rzeczy,  bo  w  przeszłości
cierpiał na ich niedobór?,

B . czyje  potrzeby  zaspakaja  pacjent  poprzez  zbieranie
różnych rzeczy i przedmiotów?,

C . jakie  skutki  dla  pacjenta  może  spowodować  likwidacja
zbiorów?,

D . czy  sytuacja  zbieractwa  przyczynia  się  do  społecznej
izolacji pacjenta?.

Zadanie 52.
Neuropatia cukrzycowa jest to uszkodzenie:

A.  centralnego układu nerwowego,
B.  dużych naczyń krwionośnych,
C.  obwodowego układu nerwowego,
D.  włosowatych i małych tętniczek.



Zadanie 53.
Pacjent  lat  69  chory  na  chorobę  Parkinsona  hospitalizowany  w
celu zdiagnozowania dolegliwości ze  strony układu pokarmowego.
Czy  można  podać  metoclopramid  w  przypadku  dolegliwości  ze
strony przewodu pokarmowego?

A . nie,  ponieważ  nasilają  s ię  objawy  ze  strony  układu
pokarmowego,

B.  tak, ponieważ jest wyjątkowo skuteczny,
C . tak,  ponieważ  jest  skuteczny  i  nie  nasila  objawów

parkinsonowskich,
D.  nie, ponieważ nasila objawy parkinsonowskie.

Zadanie 54.
Które  z  poniższych  zachowań,  nabytych  dzięki  edukacji
zdrowotnej  pozwala  pacjentowi  tworzyć  nowe  reguły  dotyczące
zdrowia i postępować zgodnie z nimi?

A.  zachowania nawykowe,
B.  złożone działania stereotypowe,
C.  aktywność twórcza,
D.  proste działania stereotypowe.

Zadanie 55.
D o  zmian  fizjologicznych  związanych  ze  starzeniem  się  układu
pokarmowego zaliczamy:

A.  stopniowy zanik błony śluzowej i utkania gruczołowego,
B.  rozrost włókien mięśniowych i sprężystych,
C.  wzrost kwasowości soku żołądkowego,
D.  powiększenie wątroby i trzustki.

Zadanie 56.
Dobowe  zapotrzebowanie  na  białko  u  osoby  w  wieku  podeszłym,
wynosi:

A .  0,5 -1,0 g/kg masy ciała,
B.  0,8 - 1,1 g/kg masy ciała,
C.  1,2 - 1,5 g/kg masy ciała,
D.  1,7 - 2,3 g/kg masy ciała.

Zadanie 57.
Zmiany  kostne  (osteolityczne)  u  chorych  na  szpiczaka  mnogiego
występują:

A.  przed pojawieniem się choroby,
B.  w I okresie choroby,
C.  w II okresie choroby,
D.  w III okresie choroby.



Zadanie 58.
Domy Pomocy Społecznej w Polsce podlegają:

A.  Ministerstwu Zdrowia,
B.  Ministerstwu Finansów,
C.  Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
D.  Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadanie 59.
Jakie  działania  pielęgnacyjne  należy  podjąć  w  celu  zmniejszenia
dolegliwości bólowych?

A . sumienna  pielęgnacja  -  dokładna,  delikatna,  stosowanie
udogodnień,

B . zwiększenie  częstotliwości  podawania  leków
przeciwbólowych,

C.  konsultacja specjalistów,
D.  zapewnienie codziennych odwiedzin rodziny pacjenta.

Zadanie 60.
D o  powstawania  odleżyn  u  chorych  w  terminalnej  fazie  choroby
nieuleczalnej  w  istotnym  stopniu  przyczyniają  się  następujące
czynniki wewnętrzne:

A.  nacisk i tarcie,
B . wyniszczenie  organizmu  oraz  niedobór  albumin  i

niedokrwistość,
C.  wilgoć i niewygoda chorego,
D.  zaniedbania pielęgnacyjne.

Zadanie 61.
Jaka postawa personelu medycznego jest postawą etyczną w opiece
paliatywnej?

A.  zatajenie przed pacjentem prawdy o chorobie,
B . uwzględnienie  zakresu  prawdy  o  chorobie  i  delikatności

sposobu przekazania,
C.  można mówić o wszystkim, gdyż chory i tak zna prawdę,
D . należy  opiekować  się  tak,  aby  było  jak  najmniej

kłopotów.

Zadanie 62.
Maksymalna dawka morfiny doustnej w leczeniu bólu u chorych w
opiece paliatywnej oscyluje:

A .  między 4000 a 6000 g/dobę,
B.  między 150 a 1000 g/dobę,
C.  między 2,5 mg na dawkę a 300 mg/dobę,
D.  nie ma maksymalnej dawki morfiny.



Zadanie 63.
U  chorego  po  zawale  mięśnia  sercowego  -  w  sytuacji  ciągłego
zagrożenia,  przy  braku  odpowiedniej  wiedzy,  wsparcia  i
pozytywnej  stymulacji  psychologicznej,  może  się  utrwalić  i
prowadzić do stanu "wyuczonej bezradności" postawa:

A.  zależności,
B.  obronna,
C.  konstruktywna,
D.  wrogości do własnej osoby.

Zadanie 64.
Osobom w wieku podeszłym w ciągu doby zaleca się spożywanie na
1 kg masy ciała białko w ilości:

A .  0,8 - 1,0g
B.  1,2 - 1,5g,
C.  1,6 - 2,0g,
D.  2,1 - 2,5g.

Zadanie 65.
Jaka  dieta  wskazana  jest  dla  pacjenta  z  wyłonioną  stomią
jelitową?

A . potrawy  wysokokaloryczne  i  pikantne  w  celu  poprawy
trawienia,

B . według  dotychczasowych  przyzwyczajeń,  z  wyłączeniem
potraw wzdymających (strączkowe, kapusta),

C.  dietetyczne z ograniczeniem owoców,
D.  lekkostrawne z dużą ilością błonnika.

Zadanie 66.
C o  należy  rozumieć  pod  pojęciem:  prawo  chorego  do  najlepszej
opieki paliatywnej?

A.  dostępność lekarza na telefon,
B.  bardzo dobre warunki materialne i lokalowe,
C.  opieka dokładna, troskliwa, profesjonalna, holistyczna,
D.  dostępność do nowoczesnej diagnostyki.

Zadanie 67.
W profilaktyce żylaków odbytu NIE należy:

A.  stosować nasiadówek z ziół,
B.  nosić luźnej garderoby,
C.  ograniczać spożywania błonnika,
D.  spożywać dużych ilości roślin strączkowych.



Zadanie 68.
Zadania  pielęgniarki  w  rehabilitacji  osób  starszych  NIE
obejmują:

A.  tworzenia atmosfery bezpieczeństwa,
B.  aktywizacji w zakresie czynności samoobsługowych,
C.  wspomagania procesu rehabilitacji,
D.  prowadzenia fizykoterapii.

Zadanie 69.
Świadczenia  z  zakresu  pomocy  społecznej  dla  osób
niepełnosprawnych stanowią formę wsparcia:

A.  informacyjnego,
B.  finansowego,
C.  rzeczowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 70.
Krwotok  z  żylaka  kończyny  dolnej  można  zatamować  zakładając
ucisk:

A.  nad miejscem krwawienia,
B.  bezpośrednio na miejsce krwawienia,
C.  nie ma to znaczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 71.
W  celu  rozrzedzenia  zalegającej  w  drzewie  oskrzelowym
wydzieliny należy zastosować leki:

A .  adrenolityczne,
B.  mukolityczne,
C.  anestetyczne,
D.  parasymtykolityczne.

Zadanie 72.
W  celu  zapobiegania  odleżynom,  które  mogą  powstać  podczas
poruszania  się  na  wózku  inwalidzkim,  chory  powinien  podpierać
się na poręczach wózka, co:

A.  6 godzin i unosić pośladki na 10 s,
B.  3 godziny i unosić pośladki na 5 s,
C.  2 godziny i unosić pośladki na 5 s,
D.  10-15 minut i unosić pośladki na około 15 sekund.



Zadanie 73.
Który  z  poniższych  zwrotów  jest  słuszny  w  pracy  z  chorym  z
otępieniem?

A.  proszę rozebrać się i wejść do wanny,
B.  teraz pomogę Pani przy kąpieli,
C . proszę  wstać  z  łóżka,  ubrać  szlafrok  i  pójść  do

łazienki,
D.  czy ma pani teraz ochotę na kąpiel?

Zadanie 74.
Insulinę należy wstrzykiwać:

A.  za każdym razem w inne miejsce,
B . w  to  samo  miejsce,  dopóki  nie  pojawią  się  zgrubienia

lub bolesność,
C.  zawsze w pośladki i uda,
D.  w miejsca, do których jest najłatwiejszy dostęp.

Zadanie 75.
Mechanizmem kompensacyjnym ustroju dla jonów wodorowych NIE
jest:

A .  układ wodorowęglanowy w płucach,
B.  układ białczanowy krwi,
C.  wszystkie mechanizmy związane z rolą nerek,
D.  układ pokarmowy.

Zadanie 76.
Którą  skalą  posłużysz  się  w  ocenie  wykonywania  przez  osoby
starsze  takich  czynności  jak:  pisanie,  czytanie,  posługiwanie
się pieniędzmi, lekami, telefonem?

A.  ADL,
B.  MMS,
C.  IADL,
D.  SWPiO.

Zadanie 77.
Który  z  wymienionych  aspektów  jest  istotny  przy  rozpoznawaniu
potrzeb chorego i jego bliskich?

A.  ocena odległości od stacji paliatywnej opieki domowej,
B.  rozmowa o pobycie w szpitalu,
C . przeprowadzenie dokładnego wywiadu, ocena stanu zdrowia

i badanie fizykalne,
D.  opowiadanie o swoim samopoczuciu.



Zadanie 78.
Która  choroba  nowotworowa  najczęściej  występuje  u  kobiet  w
podeszłym wieku?

A.  rak kości,
B.  rak skóry,
C.  rak szyjki macicy,
D.  rak trzonu macicy i piersi.

Zadanie 79.
Chory  lat  65  został  przyjęty  do  szpitala  z  zaburzeniami
krążenia obwodowego powodującymi chromanie przestankowe i ból
lewej  kończyny  dolnej.  Aby  zmniejszyć  lub  usunąć  dolegliwości
wywołane niedokrwieniem należy:

A . ograniczyć poruszanie s ię chorego do minimum, ogrzewać
chorą kończynę,

B . motywować  chorego  do  aktywności  w  miarę  możliwości,
nogę  ułożyć  niżej  niż  głowę,  zmniejszyć  zużycie  t lenu
przez oziębienie chorej kończyny,

C.  unieruchomić chorego w łóżku do czasu ustąpienia bólu,
D . ułożyć  chorego  w  łóżku  w  pozycji  płaskiej  z  nogą

uniesioną do góry, kończynę ogrzewać.

Zadanie 80.
Która z poniższych form należy do terapii zajęciowej?

A.  ergoterapia,
B.  magnetoterapia,
C.  helioterapia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 81.
W  profilaktyce  przeciwodleżynowej  -  w  związku  z  zaburzeniami
czucia  i  ukrwienia  skóry  oraz  zjawiskami  katabolizmu
wewbnąrzustrojowego  stosujemy  zmiany  pozycji  leżacej  pacjenta
co:

A.  1-2 h,
B.  2-3 h,
C.  3-4 h,
D.  4-5 h,

Zadanie 82.
Które z niżej wymienionych pomiarów temperatury ciała mierzonej
pod  pachą  wskazują  na  ochłodzenie  (hipotermię)  u  osób
starszych?

A.  36,3˚C,
B.  35,8˚C,
C.  35˚C,
D.  36,0˚C.



Zadanie 83.
Dobowe zapotrzebowanie na tłuszcze u osoby w wieku podeszłym,
należy ograniczyć do:

A.  35 g.,
B.  50 g.,
C.  60 g.,
D.  75 g.

Zadanie 84.
U 70- letniego mężczyzny w ciągu ostatniego roku występowały na
przemian  biegunki  i  zaparcia,  pojawiły  s ię  ślady  krwi  i  śluzu  w
stolcu. Stwierdzono nieprawidłową masę w ścianie odbytu, utratę
masy ciała i niedokrwistość. Zmiany te mogą być wynikiem:

A.  raka odbytu,
B.  żylaków odbytu,
C.  zespołu Mallor'ego i Weissa,
D.  chłonniaków jelita cienkiego.

Zadanie 85.
Ile gramów węglowodanów zawiera jedna jednostka chlebowa?

A.  22 g,
B.  15 g,
C.  13 g,
D.  12 g.

Zadanie 86.
Deficyt  samoobsługi  u  starszego  pacjenta  z  chorobą  Alzheimera
może wynikać z:

A .  niedożywienia,
B.  przewlekłych i postępujących zaburzeń poznawczych,
C . zmniejszenia  sprawności  manualnej  rąk  i  nietolerancji

wysiłku,
D.  spowolnienia psychoruchowego i poczucia starości.



Zadanie 87.
W  profilaktyce  powikłań  krążeniowo  -  oddechowych  w  przebiegu
POCHP osoba starsza mieszkająca w środowisku domowym powinna
codziennie  wykonywać  regularnie  ćwiczenia  oddechowe.
"Hamowanie"  wydechu  ustami,  zapobiegające  przedwczesnemu
zapadaniu  się  oskrzelików  płucnych  polega  na  tym,  że  senior
powinien:

A . nabrać  powietrze  powoli  i  spokojnie  przez  nos,
następnie wypuścić powoli przez na wpół zamknięte usta,
wydech bez parcia,

B.  wykonać wdech przez nos a wydech przez usta,
C . wykonać głęboki wdech, przy wydechu wymawiać samogłoski

lub spółgłoski,
D . nabrać  powietrze  szybko  przez  nos,  następnie  szybko

wypuścić przez usta licząc od 1 do 10.

Zadanie 88.
Wpływ  na  poziom  cholesterolu  we  krwi  mają  tłuszcze  nasycone,
które:

A.  podnoszą poziom cholesterolu we krwi,
B.  stabilizują poziom cholesterolu we krwi,
C.  obniżają poziom cholesterolu we krwi,
D.  nie mają wpływu na poziom cholesterolu we krwi.

Zadanie 89.
Przyczyną  niedokrwistości  mikrocytarnej  u  pacjenta  w  wieku
geriatrycznym może być:

A.  monotonna, uboga w żelazo dieta,
B.  nadmierna utrata żelaza wraz z moczem,
C.  utrata żelaza z potem,
D.  zmiany zanikowe błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Zadanie 90.
Choremu  narażonemu  na  odleżyny  zaleca  się  wyłożenie  łóżka
skórą:

A.  z królików,
B.  owczą,
C.  kocią,
D.  z norek.

Zadanie 91.
Istotą choroby Parkinsona jest:

A .  uogólniona miażdżyca tętnic mózgu,
B.  niedobór serotoniny,
C.  zanik istoty czarnej mózgu i niedobór dopaminy,
D.  zwyrodnienie móżdżku.



Zadanie 92.
Udzielając  wskazówek  dietetycznych  osobie  w  podeszłym  wieku  i
je j  rodzinie,  zwrócisz  uwagę  na  niedobory  składników
mineralnych, które w starości najczęściej dotyczą:

A.  jodu,
B.  wapnia,
C.  żelaza,
D.  f luoru.

Zadanie 93.
U  chorych  z  demencją  (otępieniem)  występują  zaburzenia
psychiczne pod postacią:

A.  apatii ,
B .  niepokoju,
C.  omamów,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 94.
Pracownik socjalny działa w interesie:

A .  wyłącznie osoby wymagającej pomocy,
B.  pacjenta wymagającego pomocy i jego rodziny,
C.  pacjenta przebywającego w szpitalu,
D . wszystkich  osób  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  i

wymagających w związku z tym pomocy.

Zadanie 95.
Który  z  podanych  objawów  NIE  jest  spowodowany  procesem
starzenia się układu nerwowego?

A.  zmniejszenie napięcia mięśniowego,
B.  skrócenie czasu reakcji na bodziec,
C.  zaburzona koordynacja ruchowa,
D.  upośledzenie zapamiętywania bieżących faktów.

Zadanie 96.
Jaki  rodzaj  ćwiczeń  fizycznych  jest  wskazany  u  chorej  na
osteoporozę?

A . chodzenie  po  schodach,  narciarstwo  biegowe,  piesze
wycieczki, jazda na rowerze,

B . podnoszenie  ciężarów,  bieganie,  narciarstwo  zjazdowe,
aerobik, chodzenie po bieżni i schodach,

C . aerobik  w  wodzie,  spacery  w  wodzie  sięgającej  do  pasa
lub piersi, pływanie, jazda na rowerze treningowym,

D . skłony  do  przodu,  bieganie,  taniec,  jazda  na  rowerze,
chodzenie po schodach.



Zadanie 97.
W jaki sposób migotanie przedsionków wpływa na przebieg zjawisk
bioelektrycznych i zniekształca krzywą EKG?

A . załamek P  zmienia  swoje  położenie,  wydłuża się  czas  P  -
Q ,

B.  kształt zespołu QRS zmienia się,
C.  brak załamków P i pojawienie się fali f,
D.  obniża się lub podnosi odcinek ST.

Zadanie 98.
W  profilaktyce  osteoporozy  osoby  w  starszym  wieku  oprócz
utrzymywania  aktywności  fizycznej,  spacerów  na  świeżym
powietrzu,  rezygnacji  z  palenia  tytoniu,  nadużywania  alkoholu  w
diecie  powinno  uwzględnić  s ię  podaż  witaminy  D  i  wapnia  w
ilości:

A .  wit. D 200-300 j.m., wapń 1500-1800 mg,
B.  wit. D 400-500 j.m., wapń 1000-1200 mg,
C.  wit. D 400-800 j.m., wapń 1200-1500 mg,
D.  wit. D 400-800 j.m., wapń 800-1000 mg.

Zadanie 99.
U  70-letniej  pacjentki  występują  objawy  wysiłkowego
nietrzymania  moczu.  Jaki  jest  najlepszy  sposób  doraźnej  pomocy
chorej?

A.  cewnikowanie pęcherza moczowego,
B.  stosowanie materiałów higienicznych,
C.  stosowanie leków przeciwkaszlowych,
D.  stosowanie przyklejanych zbiorniczków na mocz.

Zadanie 100.
Prognozy  demograficzne  GUS  dla  Polski  zakładają,  że  dynamika
starzenia się populacji polskiej w 2030 roku osiągnie:

A.  16%,
B.  17,5%,
C.  20%,
D.  24,4%.

Zadanie 101.
Decydującym badaniem diagnostycznym wykrywającym zapalenie płuc
jest:

A .  bronchoskopia,
B.  badanie plwociny,
C.  badanie radiologiczne klatki piersiowej,
D.  badanie fizykalne pacjenta.



Zadanie 102.
Permisywność wobec osób z zaburzeniami psychicznymi polega na:

A.  ignorowaniu niepożądanych zachowań,
B . przyzwalaniu  pacjentom  na  te  niepożądane  zachowania,

których  nie  są  oni  w  stanie  w  całości  lub  części
kontrolować,

C . celowym  rezygnowaniu  z  reakcji,  które  mogą  rodzić
konflikty  z  pacjentami,  wyzwalać  w  nich  napięcie  lub
agresję,

D . koncentrowaniu się personelu na wzmacnianiu pożądanych
zachowań pacjentów.

Zadanie 103.
Nietolerancja  pokarmów,  zwłaszcza  mleka,  powodująca  wzdęcia  i
biegunki  spowodowana  jest  najczęściej,  zmniejszającą  się  wraz  z
wiekiem aktywnością:

A.  amylazy,
B.  laktazy,
C.  l ipazy,
D.  peptydazy.

Zadanie 104.
Objawami  świadczącymi  o  występowaniu  wewnętrznych  żylaków
odbytu są:

A.  silne bóle podbrzusza i bóle w okolicy krzyżowej,
B . ból ,  świąd  odbytu  i  wydzielina  śluzowa  pojawiające  się

w trakcie defekacji,
C.  uporczywe biegunki na przemian z zaparciami,
D.  odpowiedzi prawidłowe A i C.

Zadanie 105.
Żylaki odbytu to:

A.  wypadające, przerosłe sploty naczyniowe,
B.  rozszerzenie żył splotu wiciowatego,
C.  workowate rozszerzenia naczyń żylnych,
D . rozciągnięte  naczynia  żylne,  w  których  znikły  elementy

sprężyste.

Zadanie 106.
Które  z  zadań  rozwoju  ochrony  zdrowia  najlepiej  określa
strategię polityki starości?

A . tworzenie  sieci  oddziałów  i  poradni  geriatrycznych
realizujących aktywną rehabilitację,

B . tworzenie  jeszcze  większej  i lości  zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych lub opiekuńczo-leczniczych,

C.  zwiększenie ilości miejsc w domach pomocy społecznej,
D.  zwiększenie ilości miejsc w hospicjach.



Zadanie 107.
Jaki  charakter  mają  bóle  stawowe  w  reumatoidalnym  zapaleniu
stawów?

A.  są dość silne, występują po preparatach salicylowych,
B . zaczynają  się  ostro,  zwykle  nocą  w  jednym  stawie,

najczęściej w dużym palcu stopy,
C . rozpoczynają  się  stopniowo,  mogą  się  okresowo  nasilać  i

powodować przejściowo ograniczenie ruchomości stawów,
D . tępych  lub  dotkliwych  bóli  kostnych,  nie  ustępują  po

preparatach salicylowych i lekach przeciwreumatycznych.

Zadanie 108.
Zażółcenie  białkówek  gałek  ocznych  i  powłok  skórnych  w  kamicy
żółciowej jest spowodowane:

A.  uszkodzeniem komórek wątrobowych,
B.  brakiem odpływu żółci do dwunastnicy,
C.  nadprodukcją bilirubiny,
D.  nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych.

Zadanie 109.
Poziom  zawartości  we  krwi  jakiego  składnika  wpływa  na  i lość
wytwarzanej przez tarczycę kalcytoniny?

A.  witaminy D3,
B.  tyroksyny,
C.  wapnia,
D.  estrogenów.

Zadanie 110.
Warunkiem  objęcia  obłożnie  chorego  opieką  przez  pielęgniarkę
domową jest/są z wyjątkiem:

A . wniosek  wystawiony  przez  lekarza  podstawowej  opieki
zdrowotnej,

B . zakwalifikowanie  pacjenta  przez  pielęgniarkę  domową  wg
skali Barthela,

C.  zgoda obłożnie chorego lub opiekuna,
D.  niskie dochody pacjenta.

Zadanie 111.
Stan soczewki oka z zaćmą może pogorszyć:

A.  nadmiar światła nadfioletowego,
B.  długotrwały stres,
C.  palenie tytoniu,
D.  nadmierne obciążanie wzroku, np. przez długie czytanie.



Zadanie 112.
Profilaktyka geriatryczna polega na:

A . konsekwentnym zwalczaniu wszystkich czynników ryzyka
chorób wieku starszego,

B . ograniczeniu wpływu chorób lub niekorzystnych zachowań
n a  przebieg  starzenia,  a  przez  to  zwiększenie
prawdopodobieństwa osiągnięcia pomyślnej starości,

C . modyfikacji  zdiagnozowanych  czynników  ryzyka  wielkich
zespołów geriatrycznych,

D . zapobieganiu  procesom  starzenia  się  i  zmniejszeniu  do
minimum szansy rozwoju choroby.

Zadanie 113.
Która  choroba  nowotworowa  najczęściej  występuje  u  mężczyzn  w
podeszłym wieku?

A.  rak gruczołu krokowego,
B.  rak jądra,
C.  rak skóry,
D.  rak tarczycy.

Zadanie 114.
U pacjenta ze stomią należy zwrócić uwagę na poziom:

A.  kalcemii,
B.  natremii,
C.  pH krwi,
D.  kaliemii.

Zadanie 115.
Która  z  poniżej  wymienionych  zasad  wsparcia  leczenia
farmakologicznego duszności NIE jest prawdziwa?

A . analiza  zdarzeń,  które  ujawniają  lub  nasilają  duszność
oraz  wpływu  duszności  na  życie  codzienne,  w  tym
utrzymanie wydolnego efektywnego oddychania,

B . zapewnienie  kontroli  duszności  przez  pacjenta,
opanowanie lęku i napadów paniki,

C . stosowanie  również  niefarmakologicznych  metod
łagodzenia  duszności  np.  techniki  relaksacji  i
rozpraszania,

D.  tlenoterapia z przepływem 2 l/min.

Zadanie 116.
Które  z  poniższych czynności  kończą  naukę  chodzenia  po  długim
unieruchomieniu w łóżku spowodowanym złamaniem?

A.  chodzenie przy pomocy balkonika,
B.  spacery z pomocą innych osób,
C.  chodzenie z laską,
D.  chodzenie po różnych podłożach, pochylniach.



Zadanie 117.
Uboczne skutki leczenia żelazem to:

A.  biegunka,
B.  bóle nadbrzusza,
C.  zaburzenia psychiczne,
D.  obrzęki.

Zadanie 118.
Twarz pacjenta z chorobą Parkinsona:

A.  bardzo wyraźnie ukazuje emocje,
B.  jest maskowata,
C.  charakteryzuje się występowaniem tików,
D.  charakteryzuje się opadaniem kącika ust.

Zadanie 119.
Jak zmienia się tętno u osoby starszej pod wpływem gorączki?

A . wraz  ze  wzrostem  temperatury  ciała  wzrasta  częstość
tętna,

B . wraz  ze  wzrostem  temperatury  ciała  zmniejsza  się
częstość tętna,

C . wraz  ze  wzrostem temperatury ciała  częstość tętna ulega
wahaniom,

D . wzrost  temperatury  ciała  nie  ma  żadnego  wpływu  na
częstość tętna.

Zadanie 120.
Pod wpływem zmian starczych w sercu, obserwuje się:

A . zmniejszenie  i lości  elementów  kurczliwych
(kardiomiocytów)  i  zwiększenie  rozmiarów  pozostałych
komórek,

B.  zmniejszenie masy serca zwłaszcza lewej komory,
C . odkładanie  s ię  włókien  amyloidu  i  złogów

neurofibrynalnych,
D . zwiększenie  o  ok.  15%  ilości  specyficznych  komórek

rozrusznikowych w węźle zatokowym.

Zadanie 121.
Dla  profesjonalnego  prowadzenia  terapii  zajęciowej  niezbędne  są
umiejętności i wiedza z zakresu:

A.  psychiatrii i psychologii,
B .  pedagogiki i psychologii,
C .  techniki i rękodzielnictwa,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 122.
Objawy ostrzegawcze toksyczności morfiny to:

A.  splątanie, nudności, senność, szpilkowate źrenice,
B . lęk,  szerokie  źrenice,  wzmożona  perystaltyka  przewodu

pokarmowego,
C.  ślinotok, biegunka, podwyższona ciepłota ciała,
D.  spazm mięśniowy, bolesność w jamie ustnej, depresja.

Zadanie 123.
Lekarz  zlecił  pacjentowi  notowanie  nazw,  i lości  i  godzin
przyjmowania  przepisanych  leków.  Uprzedza  go  też,  że  będzie
oczekiwał  krótkich  relacji  o  samopoczuciu  po  zażyciu  leków,  a
pielęgniarkę zobowiązuje do specjalnego nadzoru nad pacjentem i
szczegółowego  instruowania  go  o  sposobie  postępowania  w
przypadku  odczuwania  zawrotów  głowy,  zaburzeń  równowagi  i
wystąpienia  uczucia  niepokoju.  Opisane  wyżej  postępowanie
lekarza i pielęgniarki składa się na:

A.  psychoterapię, uzupełniającą leczenie farmakologiczne,
B.  trenowanie udziału pacjenta we własnym leczeniu,
C.  psychoedukację pacjenta,
D.  profesjonalne, antystresowe traktowanie pacjenta.

Zadanie 124.
W sprawowaniu opieki paliatywnej najistotniejsze jest:

A . wykonywanie  czynności  pielęgnacyjnych  szybko  i  w
oznaczonym czasie,

B.  dokładne wypełnianie zaleceń lekarskich,
C.  podkreślenie autonomii chorego i towarzyszenie mu,
D.  wykonanie tego, co wydaje się najpotrzebniejsze.

Zadanie 125.
Do czynników ryzyka rozwoju zaćmy starczej NIE zalicza się:

A .  palenia tytoniu,
B . diety  ubogiej  w  białko,  z  nadmiarem  laktozy  i

galaktozy,
C.  światła słonecznego,
D.  chorób układu krążenia.

Zadanie 126.
Chorzy na cukrzycę NIE powinni używać kwasowego preparatu do
leczenia nagniotków, ponieważ preparat:

A .  może powodować powstawanie owrzodzeń,
B.  pogłębia powstałe nagniotki,
C.  wywołuje zmiany troficzne skóry,
D.  sprzyja wystąpieniu grzybicy paznokci.



Zadanie 127.
Ostrość  słuchu  w  przebiegu  procesu  starzenia  zmniejsza  się  z
powodu:

A . utraty  możliwości  odbierania  tonów  o  niskiej
częstotliwości,

B.  zwiększenia elastyczności błony bębenkowej ucha,
C . szybkiego  samooczyszczania  zewnętrznego  przewodu

słuchowego,
D.  atrofii nerwu słuchowego.

Zadanie 128.
W  trakcie  menopauzy  i  w  okresie  pomenopauzalnym  u  kobiet
dochodzi do:

A . obniżenia  poziomu  cholesterolu  i  stężenia
trójglicerydów,

B.  wzrostu cholesterolemii i stężenia trójglicerydów,
C . podwyższenia  stężenia  trójglicerydów,  przy  poziomie

cholesterolu utrzymanym w granicach normy,
D.  podwyższenia poziomu estrogenów.

Zadanie 129.
W  leczeniu  skojarzonym  nadciśnienia  tętniczego  stosuje  s ię  leki
o :

A.  podobnym mechanizmie działania,
B.  podobnych działaniach niepożądanych,
C.  różnych ale uzupełniających się mechanizmach działania,
D.  różnym czasie działania.

Zadanie 130.
Przy niedokrwieniu kończyny dolnej badanie tętna należy wykonać
na tętnicy:

A.  grzbietowej stopy, podkolanowej i piszczelowej tylnej,
B.  grzbietowej stopy,
C.  grzbietowej stopy i podkolanowej,
D.  piszczelowej tylnej.

Zadanie 131.
Rozpoznanie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy potwierdza:

A.  histeroskopia,
B.  rektoskopia,
C.  kolanoskopia,
D.  gastroduodenoskopia.



Zadanie 132.
Depresja w wieku podeszłym może mieć nietypowy przebieg. Jednym
z e  specyficznych  je j  objawów  jest  somatyzacja  depresji,  która
polega na:

A . występowaniu  zaburzeń  pamięci  (postać
rzekomootępienna),

B . podawaniu  objawów  typowych  dla  chorób  somatycznych
(maski depresji tj. bezsenność, lęk, zespoły bólowe),

C.  występowaniu urojeń hipochondrycznych, winy i grzechu,
D.  występowaniu myśli samobójczych.

Zadanie 133.
W  jaki  sposób  należy  ustalić  hierarchię  ważności  problemów
pielęgnacyjnych i potrzeb chorego w starszym wieku?

A . zapewniając  zabezpieczenie  materialne  i  kontakty
sąsiedzkie,

B.  umożliwiając spacery,
C.  przeprowadzając wywiad i badanie fizykalne,
D.  angażując rodzinę chorego.

Zadanie 134.
Do oceny siły mięśniowej służy test:

A .  Wechslera,
B.  Achillesa,
C.  Lovetta,
D.  Krolla.

Zadanie 135.
Co to jest opieka paliatywna?

A . odpowiedź  na  fizyczne,  psychiczne,  duchowe  i  społeczne
potrzeby  chorego  nieuleczalnie  będącego  u  kresu  życia  i
jego rodziny,

B . dokładna  diagnostyka  i  leczenie  chorób  ujętych  w
narodowym programie ochrony zdrowia,

C.  zapobieganie okresom pogorszenia stanu zdrowia,
D . terapia  i  rehabilitacja  wszystkich  obszarów

upośledzonych czynności.



PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
TEST NR 240515
GRUPA 1
Zadanie 1.
Wzmacnianie pozytywne przy warunkowaniu behawioralnym polega na
tym, że:

A . reakcje,  zachowania  niepożądane  łączą  się  z  karą,
brakiem nagrody albo z obojętnymi następstwami,

B . reakcje,  zachowania  pożądane  łączą  się  z  nagrodą  albo
uniknięciem kary,

C . reakcje,  zachowania  pożądane  są  wyzwalane  bodźcami
negatywnymi, o charakterze karzącym,

D . reakcje,  zachowania  pożądane  są  wyzwalane  bodźcami
pozytywnymi, stanowiącymi nagrodę.

Zadanie 2.
Do oceny siły mięśniowej służy test:

A .  Wechslera,
B.  Achillesa,
C.  Lovetta,
D.  Krolla.

Zadanie 3.
Jaką  dietę  zastosujesz  u  chorych  w  wieku  podeszłym,  z
przewlekłą niewydolnością nerek, leczonych dializami?

A.  bogatobiałkową,
B.  normobiałkową i wysokowęglowodanową,
C . wysokoenergetyczną  z  uwagi  na  wychudzenie  i

niskobiałkową,
D.  niskobiałkową.

Zadanie 4.
Obniżenie  nastroju  i  aktywności,  utrudnione  zasypianie  i/lub
przedwczesne  budzenie  s ię  oraz  bezsenność  u  ludzi  starszych,
wynika z obniżonego poziomu:

A.  melatoniny,
B.  tyreotropiny,
C.  lutropiny,
D.  estradiolu.

Zadanie 5.
Który  z  poniższych  zwrotów  jest  słuszny  w  pracy  z  chorym  z
otępieniem?

A.  proszę rozebrać się i wejść do wanny,
B.  teraz pomogę Pani przy kąpieli,
C . proszę  wstać  z  łóżka,  ubrać  szlafrok  i  pójść  do

łazienki,
D.  czy ma pani teraz ochotę na kąpiel?



Zadanie 6.
Ośrodkiem  wsparcia  dla  osób  ze  względu  na  wiek,  chorobę  lub
niepełnosprawność jest/są:

A . środowiskowy dom samopomocy, klub samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,

B.  dzienny dom pomocy,
C.  schronisko i dom dla bezdomnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 7.
Która  z  poniżej  wymienionych  zasad  wsparcia  leczenia
farmakologicznego duszności NIE jest prawdziwa?

A . analiza  zdarzeń,  które  ujawniają  lub  nasilają  duszność
oraz  wpływu  duszności  na  życie  codzienne,  w  tym
utrzymanie wydolnego efektywnego oddychania,

B . zapewnienie  kontroli  duszności  przez  pacjenta,
opanowanie lęku i napadów paniki,

C . stosowanie  również  niefarmakologicznych  metod
łagodzenia  duszności  np.  techniki  relaksacji  i
rozpraszania,

D.  tlenoterapia z przepływem 2 l/min.

Zadanie 8.
Termin  "trening  umiejętności  społecznych"  jest  tożsamy  z
określeniem:

A.  ćwiczenie kompetencji społecznych,
B.  socjalizowanie,
C.  resocjalizowanie,
D.  wychowanie społeczne.

Zadanie 9.
Wpływ na "starzenie się" społeczeństwa mają:

A.  spadek umieralności,
B.  spadek przyrostu naturalnego,
C.  postęp naukowo-techniczny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 10.
Opracowanie Standardów Postępowania w Opiece  Geriatrycznej  w
Polsce ma na celu:

A . sprzyjanie  zwiększaniu  się  poligragmazji  w  miejscu
zamieszkania,

B.  sprzyjanie występowaniu zjawiska ageizmu w Polsce,
C . poprawę  jakości  opieki,  optymalizację  organizacji  i

ekonomizację wydatków na opiekę nad ludźmi starszymi,
D . dążenie  do  jak  najszybszej  zmiany  miejsca  pobytu  osoby

starszej.

Zadanie 11.
U  70-letniego  chorego  leczonego  antybiotykami  z  powodu
bakteryjnego  zapalenia  płuc,  przebiegającego  z  martwicą  tkanki
płucnej,  stwierdzono  dużą  i lość  płynu  w  jamie  opłucnej.  Jakie
czynności  diagnostyczno-lecznicze  należy  przeprowadzić  u
chorego?

A.  posiew plwociny i antybiogram,
B.  drenaż klatki piersiowej
C.  punkcję jamy opłucnej,
D.  torakotomię i dekortykację.

Zadanie 12.
Chory  z  niewydolnością  nerek  dializowany  otrzewnowo  powinien
stosować dietę:

A .  ubogobiałkową, bogatotłuszczową, bogatopotasową,
B.  bogatobiałkową, ubogowęglowodanową, ubogofosforanową,
C.  ubogowęglowodanową, bogatopotasową, bogatosodową,
D.  bogatobiałkową, ubogotłuszczową, ubogopotasową.

Zadanie 13.
Główną  przyczyną  nietrzymania  moczu  u  ludzi  starszych  są
zaburzenia:

A.  czynności pęcherza,
B.  neurologiczne,
C.  czynności cewki moczowej,
D.  czynności przepony miednicy.

Zadanie 14.
W profilaktyce żylaków odbytu NIE należy:

A.  stosować nasiadówek z ziół,
B.  nosić luźnej garderoby,
C.  ograniczać spożywania błonnika,
D.  spożywać dużych ilości roślin strączkowych.



Zadanie 15.
Najczęstszą  przyczyną  zgonów  w  populacji  polskiej  powyżej  65
roku życia są:

A.  choroby zakaźne,
B.  choroby układu oddechowego,
C.  choroby układu krążenia,
D.  nowotwory złośliwe.

Zadanie 16.
W które okolice ciała nie wykonuje się iniekcji insuliny?

A.  okolica przednio-boczna brzucha,
B.  zewnętrzna strona uda,
C.  wewnętrzna strona uda,
D.  zewnętrzna strona ramienia.

Zadanie 17.
Powikłaniem rozedmy płuc jest:

A .  odma opłucnowa,
B.  ropień płuc,
C.  przewlekła niewydolność oddechowa,
D.  rak płuca.

Zadanie 18.
Mechanizmem wywołującym hipotonię poposiłkową u osób starszych
jest upośledzenie:

A.  ośrodkowego układu nerwowego na wzrost ciśnienia,
B.  układu współczulnego na nadmierny wzrost ciśnienia,
C . ośrodkowego  układu  nerwowego  na  nadmierny  wzrost

ciśnienia nerwowego,
D.  układu współczulnego na spadek ciśnienia.

Zadanie 19.
Postacią  niedożywienia,  w  przebiegu  którego  dochodzi  do
wyraźnego  zmniejszenia  masy  mięśniowej  i  zapasów  tłuszczu  w
ustroju, przy prawidłowej zawartości białka w narządach, jest:

A .  marasmus,
B.  kwashiorkor,
C.  anergia,
D.  jadłowstręt psychiczny późny.



Zadanie 20.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  działania  Morfiny  w
leczeniu duszności u chorych w opiece paliatywnej są prawdziwe?

A . morfina  stabilizuje  niewłaściwy  tor  oddechowy  i
nadmierną  wentylację  u  chorych  z  dusznością  w  opiece
paliatywnej,  zwalnia  oddech,  czyni  go  bardziej  wydajnym
i zmniejsza uczcie duszności,

B . morfina  może  wywoływać  depresję  oddechową  -  na  którą
jednak  nie  mają  wpływu  odwodnienie,  pogorszenie
czynności  wątroby,  utrata  masy  ciała,  a  także
stosowanie  Amitryptyliny  zwiększającej  biodostępność
morfiny,

C . skuteczniejsza  niż  Morfina  jest  Kodeina  i  można  ją
stosować co 12 godzin w depresji oddechowej,

D.  odpowiedzi prawidłowe A i C.

Zadanie 21.
Zmiany  fizjologiczne  zachodzące  z  wiekiem w  narządzie  wzroku a
powodujące opadanie powieki górnej oraz podwijanie do wewnątrz
lub na zewnątrz powieki dolnej są następstwem:

A . zaniku  tkanek  otaczających  oko,  zmniejszeniem  ilości
tkanki tłuszczowej w okolicy oka,

B.  zmniejszonej produkcji łez,
C.  rozrostem tkanki łącznej w obrębie powiek,
D.  zmniejszeniem gałki ocznej.

Zadanie 22.
Komponując  dietę  starszego  człowieka  ważne  jest  uzupełnianie
witaminy  B12,  gdyż  w  sytuacji  niedoboru  tej  witaminy  mogą
pojawiać się następujące objawy:

A.  pogarszająca się sprawność poznawcza,
B.  niedokrwistość megaloblastyczna,
C.  nietrzymanie moczu, hipotonia ortostatyczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 23.
Jaki  wpływ  mają  na  starsze  osoby  niewystarczające  środki
finansowe?

A.  żaden,
B.  zagrażają poczuciu bezpieczeństwa,
C.  uczą oszczędzania,
D.  są najważniejszą przyczyną chorób.



Zadanie 24.
Pod wpływem zmian starczych w sercu, obserwuje się:

A . zmniejszenie  i lości  elementów  kurczliwych
(kardiomiocytów)  i  zwiększenie  rozmiarów  pozostałych
komórek,

B.  zmniejszenie masy serca zwłaszcza lewej komory,
C . odkładanie  s ię  włókien  amyloidu  i  złogów

neurofibrynalnych,
D . zwiększenie  o  ok.  15%  ilości  specyficznych  komórek

rozrusznikowych w węźle zatokowym.

Zadanie 25.
Interdyscyplinarna  nauka  o  procesach  fizjologicznych  i
psychologicznych  zachodzących  w  związku  ze  starzeniem  się
organizmów żywych to:

A.  geriatria,
B.  gerontologia,
C.  gerontologia kliniczna,
D.  gerostomatologia.

Zadanie 26.
Klasyfikacja środków przeciwbólowych uzależniona jest od:

A.  zalecanej częstotliwości podawania leku,
B.  drogi podawania,
C.  drabiny analgetycznej WHO,
D.  zlecenia lekarza.

Zadanie 27.
Który  z  wymienionych  środków  należy  użyć  do  pielęgnacji  skóry
wokół stomii?

A.  benzyny,
B.  eteru,
C.  ciepłej wody z dodatkiem mydła,
D.  3% wody utlenionej.

Zadanie 28.
Cukrzyca (typu II) u osób starszych powstaje w wyniku:

A . niedoboru  insuliny  na  skutek  uszkodzenia  komórek  beta
wysp Langerhansa,

B.  stłuszczenia i powiększenia wątroby,
C.  zmniejszenia wchłaniania glukozy w jelitach,
D.  mniejszej wrażliwości tkanek na insulinę.



Zadanie 29.
Wśród  przyczyn  utrudniających  zasypianie  i  utrzymanie  snu  u
osób w wieku podeszłym wymienia się:

A .  odstawienie leków uspakajających,
B.  przewlekłe choroby somatyczne i ich leczenie,
C.  depresję i demencję,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 30.
Pacjent z wszczepionym rozrusznikiem serca powinien:

A . znać  dane  elektrody  stymulującej  (typ,  numer  seryjny,
rodzaj),

B . znać  częstość  rytmu  stymulatora  po  przyłożeniu  pola
magnetycznego,

C . umieć  samodzielnie  ocenić  stan  baterii,  tkanek  wokół
niego,

D.  umieć samodzielnie zmienić parametry stymulacji.

Zadanie 31.
O  czym  należy  pamiętać  przy  stosowaniu  inhibitorów  enzymu
konwertującego  w  leczeniu  niewydolności  krążenia,  u  ludzi  w
starszym wieku, aby zapobiec hipotonii?

A.  pomiarach ciśnienia tętniczego krwi co dwie godziny,
B . rozpoczynania  leczenia  od  małych  dawek  i  stopniowego

ich zwiększania,
C.  pomiarach ciśnienia tętniczego krwi rano i wieczorem,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

Zadanie 32.
U  chorego  po  zawale  mięśnia  sercowego  -  w  sytuacji  ciągłego
zagrożenia,  przy  braku  odpowiedniej  wiedzy,  wsparcia  i
pozytywnej  stymulacji  psychologicznej,  może  się  utrwalić  i
prowadzić do stanu "wyuczonej bezradności" postawa:

A.  zależności,
B.  obronna,
C.  konstruktywna,
D.  wrogości do własnej osoby.



Zadanie 33.
W  profilaktyce  powikłań  krążeniowo  -  oddechowych  w  przebiegu
POCHP osoba starsza mieszkająca w środowisku domowym powinna
codziennie  wykonywać  regularnie  ćwiczenia  oddechowe.
"Hamowanie"  wydechu  ustami,  zapobiegające  przedwczesnemu
zapadaniu  się  oskrzelików  płucnych  polega  na  tym,  że  senior
powinien:

A . nabrać  powietrze  powoli  i  spokojnie  przez  nos,
następnie wypuścić powoli przez na wpół zamknięte usta,
wydech bez parcia,

B.  wykonać wdech przez nos a wydech przez usta,
C . wykonać głęboki wdech, przy wydechu wymawiać samogłoski

lub spółgłoski,
D . nabrać  powietrze  szybko  przez  nos,  następnie  szybko

wypuścić przez usta licząc od 1 do 10.

Zadanie 34.
Najodpowiedniejszym  miejscem  do  profilaktycznych  wstrzyknięć
podskórnych drobnocząsteczkowej heparyny u chorych w starszym
wieku jest fałd skórny na:

A.  przednio-bocznej powierzchni brzucha,
B.  przedramieniu,
C.  przednio-bocznej powierzchni uda,
D.  plecach.

Zadanie 35.
70-letnia  kobieta  o  masie  ciała  88  kg,  wzroście  165  cm.  Wg
wskaźnika BMI kobieta ma:

A.  masę ciała w normie,
B.  nadwagę,
C.  otyłość,
D.  otyłość olbrzymią.

Zadanie 36.
Jakie  dane  o  chorym  są  podstawą  właściwej  oceny  sprawności
pacjenta?

A.  wiek metrykalny,
B.  zgłaszane samopoczucie,
C.  wygląd zewnętrzny,
D.  wiek czynnościowy.



Zadanie 37.
Mechanizmem kompensacyjnym ustroju dla jonów wodorowych NIE
jest:

A .  układ wodorowęglanowy w płucach,
B.  układ białczanowy krwi,
C.  wszystkie mechanizmy związane z rolą nerek,
D.  układ pokarmowy.

Zadanie 38.
Które  z  wymienionych  poniżej  wskazówek  dotyczą  szczególnie
pielęgnowania pacjenta w podeszłym wieku?

A . precyzyjnie  przestrzegać  w  diecie  ograniczenia  podaży
sodu,

B . unikać  zbyt  wielu  jednocześnie  zmian  warunków  życia,
otoczenia, odżywiania,

C . dopilnować  przyjmowania  w  diecie  takiej  i lości  płynów,
by utrzymać diurezę minimum 2,5 l/dobę,

D . precyzyjnie  przestrzegać,  by  chory  prowadził  wybitnie
oszczędzający tryb życia.

Zadanie 39.
Pracownik socjalny działa w interesie:

A .  wyłącznie osoby wymagającej pomocy,
B.  pacjenta wymagającego pomocy i jego rodziny,
C.  pacjenta przebywającego w szpitalu,
D . wszystkich  osób  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  i

wymagających w związku z tym pomocy.

Zadanie 40.
C o  należy  rozumieć  pod  pojęciem:  prawo  chorego  do  najlepszej
opieki paliatywnej?

A.  dostępność lekarza na telefon,
B.  bardzo dobre warunki materialne i lokalowe,
C.  opieka dokładna, troskliwa, profesjonalna, holistyczna,
D.  dostępność do nowoczesnej diagnostyki.

Zadanie 41.
Związki  tłuszczowe  mające  wpływ  na  zmniejszenie  ryzyka  zawału
mięśnia sercowego to:

A.  tłuszcze trans,
B.  jednonienasycone,
C.  nasycone,
D.  wielonienasycone.



Zadanie 42.
Odwodnienie hiperosmolarne prowadzące do śpiączki jest częściej
spotykane u ludzi w starszym wieku, ponieważ:

A . mają  oni  osłabione  poczucie  pragnienia  i  straty  wody
spowodowane diurezą nie są wyrównywane,

B . pi ją  duże  i lości  płynów,  ale  jest  też  duża  utrata
elektrolitów,

C.  odczuwają pragnienie ale ograniczają picie płynów,
D.  nie stosują zleconych leków przeciwcukrzycowych.

Zadanie 43.
Jak zmienia się tętno u osoby starszej pod wpływem gorączki?

A . wraz  ze  wzrostem  temperatury  ciała  wzrasta  częstość
tętna,

B . wraz  ze  wzrostem  temperatury  ciała  zmniejsza  się
częstość tętna,

C . wraz  ze  wzrostem temperatury ciała  częstość tętna ulega
wahaniom,

D . wzrost  temperatury  ciała  nie  ma  żadnego  wpływu  na
częstość tętna.

Zadanie 44.
Zmiany  kostne  (osteolityczne)  u  chorych  na  szpiczaka  mnogiego
występują:

A.  przed pojawieniem się choroby,
B.  w I okresie choroby,
C.  w II okresie choroby,
D.  w III okresie choroby.

Zadanie 45.
Trening umiejętności praktycznych ma służyć:

A . podtrzymaniu  efektów  leczenia  i  zapobieganiu  nawrotom
choroby,

B . utrzymaniu pacjenta w naturalnym środowisku życiowym i
wzmacnianiu jego samodzielności,

C . "odbarczeniu"  osób  bliskich  pacjentowi  i  zapewnianiu
bezkonfliktowych stosunków z domownikami,

D . kontroli  wydolności  adaptacyjnej  pacjenta  po
zakończeniu leczenia szpitalnego.

Zadanie 46.
Twarz pacjenta z chorobą Parkinsona:

A.  bardzo wyraźnie ukazuje emocje,
B.  jest maskowata,
C.  charakteryzuje się występowaniem tików,
D.  charakteryzuje się opadaniem kącika ust.



Zadanie 47.
Proszę  wskazać  prawidłowe  określenie  dotyczące  paniki
oddechowej:

A . oznacza napad duszności połączony z lękiem, wynikający
również  z  czynników  psychosocjalnych  i  emocjonalnych
nakładających się na istniejącą duszność,

B . związana  jest  głównie  z  wysiłkiem  i  ruchem  chorego
(poruszaniem się i przemieszczaniem),

C . nie  nasila  s ię  przy  nieprawidłowej  kontroli  objawów,  w
związku  z  postępem  choroby,  może  wiązać  się  z  lękiem
przed śmiercią i nieuregulowaniem spraw życiowych,

D . n a  panikę  oddechową  pozostają  bez  wpływu  działania
takie,  jak:  wzmocnienie  poczucia  bezpieczeństwa,
opanowanie  hiperwentylacji  przez  wolniejszy  i  głębszy
oddech,  stosowanie  beznodiazepin,  efektywne
komunikowanie z chorym, wzmocnienie zaufania chorego do
personelu.

Zadanie 48.
Jaka postawa personelu medycznego jest postawą etyczną w opiece
paliatywnej?

A.  zatajenie przed pacjentem prawdy o chorobie,
B . uwzględnienie  zakresu  prawdy  o  chorobie  i  delikatności

sposobu przekazania,
C.  można mówić o wszystkim, gdyż chory i tak zna prawdę,
D . należy  opiekować  się  tak,  aby  było  jak  najmniej

kłopotów.

Zadanie 49.
W  celu  zmniejszenia  zagrożenia  życia  spowodowanego  obrzękiem
płuc należy:

A.  ułożyć nogi w pozycji wysokiej,
B.  przyjąć pozycję siedzącą ze spuszczonymi nogami,
C.  wykonać chłodne okłady na klatkę piersiową,
D.  zwiększyć ilość przyjmowanych płynów.

Zadanie 50.
Wśród metod niefarmakologicznych postępowania hypotensyjnego u
osób w podeszłym wieku największe znaczenie ma:

A.  redukcja otyłości,
B.  zaprzestanie palenia tytoniu,
C.  regularna aktywność fizyczna,
D.  wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe.



Zadanie 51.
Przyszłościowym  kierunkiem  prac  na  rzecz  starszego  pokolenia
winien być:

A.  solidaryzm międzypokoleniowy,
B . umieszczenie wszystkich osób starszych w Domach Opieki

Społecznej,
C . pomoc  w  bezbolesnym  odejściu  z  tego  świata  (eutanazja

wspomagana),
D.  pozostawienie ludzi starszych samym sobie.

Zadanie 52.
U  pacjentki  lat  69  występują  długotrwały  ból  okolicy  jamy
brzusznej  i  zaparcia.  Chora  zaobserwowała  niewielką  i lość  krwi
w  stolcu  a  także  zgłosiła  wzdęcia  i  brak  apetytu.  Zdiagnozowano
uchyłkowatość  jelita  grubego.  Charakterystycznym  objawem
mogącym wystąpić w tej jednostce chorobowej jest ból i uciskowa
wrażliwość:

A.  w prawym dole biodrowym,
B.  żołądka,
C.  w lewym dole biodrowym,
D.  odbytu.

Zadanie 53.
Poniższe  twierdzenia  dotyczą  podawania  podskórnego  leków  w
opiece paliatywnej. Wskaż odpowiedź BŁĘDNĄ:

A . leki  podaje  s ię  przez  założoną  podskórnie  igłę
"motylek",

B . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  z  reguły  po
przygotowaniu w jednej strzykawce,

C . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  w  postaci
wlewu  ciągłego  lub  powtarzanych  regularnych
wstrzyknięć,

D.  drogą podskórną podaje się tylko opioidy.

Zadanie 54.
Przy niedokrwieniu kończyny dolnej badanie tętna należy wykonać
na tętnicy:

A.  grzbietowej stopy, podkolanowej i piszczelowej tylnej,
B.  grzbietowej stopy,
C.  grzbietowej stopy i podkolanowej,
D.  piszczelowej tylnej.



Zadanie 55.
Angiopatia cukrzycowa to swoiste dla cukrzycy zmiany:

A.  w komórkach beta wysp Langerhansa,
B . naczyniowe,  rozwijające  się  w  naczyniach  włosowatych  i

drobnych tętniczkach,
C.  w komórkach wątroby,
D.  w komórkach śledziony.

Zadanie 56.
Jakie są typowe objawy śpiączki hiperosmolarnej?

A . objawy  odwodnienia,  zwiększa  się  diureza  i  pragnienie,
pojawia  się  lub  nasila  świąd  skóry,  chory  może  być
zamroczony lub nieprzytomny, pojawia się zapach acetonu
z ust,

B . dominują  objawy  odwodnienia,  spadek  ciśnienia
tętniczego  i  zaburzenia  świadomości  bez  kwasicy
ketonowej,

C . pobudzenie  psychiczne  i  ruchowe,  obfite  poty,  narasta
napięcie  mięśni,  pojawiają  się  drgawki  i  utrata
przytomności,

D . duszność,  uczucie  lęku,  pobolewanie  w  jamie  brzusznej,
świąd skóry, suchość skóry.

Zadanie 57.
Niezgodny z  zalecaną normą w diecie  u  chorych na cukrzycę jest
poziom:

A.  węglowodanów 55 - 75% normy kalorycznej,
B.  tłuszczów 15 - 30% normy kalorycznej,
C.  białka 10 - 15% normy kalorycznej,
D.  błonnika 15,0 do 25,0 g/dobę.

Zadanie 58.
Który  z  podanych  objawów  NIE  jest  spowodowany  procesem
starzenia się układu nerwowego?

A.  zmniejszenie napięcia mięśniowego,
B.  skrócenie czasu reakcji na bodziec,
C.  zaburzona koordynacja ruchowa,
D.  upośledzenie zapamiętywania bieżących faktów.



Zadanie 59.
Chora  lat  69  ma  nadwagę.  Wykryto  u  niej  cukrzycę  typu  I I .  Z
wywiadu wynika, że nie ma żadnych dolegliwości ze strony układu
krążenia i oddechowego. Celem utrzymywania aktywności fizycznej
u osoby z cukrzycą typu II jest:

A .  utrzymanie podwyższonego stężenia trójglicerydów,
B.  wyrównanie glikemii,
C.  utrzymanie niskiego stężenia cholesterolu HDL,
D.  obniżenie poziomu trójglicerydów i obniżenie HDL.

Zadanie 60.
Który  z  niżej  wymienionych  warunków  jest  konieczny  w  leczeniu
zachowawczym  chorego  z  przewlekłym  niedokrwieniem  kończyn
dolnych I i II stopnia?

A . natychmiastowe zaprzestanie  palenia  tytoniu  i  stopniowe
zwiększanie aktywności ruchowej,

B.  zmniejszenie masy ciała, zaniechanie picia alkoholu,
C . zaniechanie  aktywności  fizycznej,  prowadzenie

oszczędzającego trybu życia,
D.  zaniechanie palenia tytoniu, dieta wysokobiałkowa.

Zadanie 61.
Przyczyną  powiększania  się  języka  u  osób  starszych  (zespół
gerojęzykowy) jest:

A .  zmniejszone wydzielanie śliny,
B.  zmniejszenie liczby kubków smakowych,
C . przejęcie  przez  język  funkcji  zębów  w  procesie  żucia,

zwłaszcza miażdżenia pokarmów,
D.  źle dopasowana proteza zębowa.

Zadanie 62.
Przed zabiegiem nakłucia opłucnej choremu należy podać środek:

A.  przeciwkaszlowy i przeciwbólowy,
B.  znieczulający i przeciwbólowy,
C.  moczopędny i znieczulający,
D.  wykrztuśny, znieczulający.

Zadanie 63.
Dieta pacjentki z otyłością powinna być:

A.  ubogobiałkowa, ubogowęglowodanowa,
B.  bogatoenergetyczna, ubogoresztkowa,
C.  bogatowęglowodanowa, bogatobiałkowa,
D.  ubogoenergetyczna, bogatoresztkowa.



Zadanie 64.
Zwiększonym ryzykiem powstania choroby zwyrodnieniowej z powodu
otyłości, objęty jest staw:

A.  nadgarstkowy,
B.  kolanowy,
C.  skokowy,
D.  barkowy.

Zadanie 65.
D o  zmian  czynnościowych  nerek  występujących  w  starości,  które
predysponują  do  zaburzeń  gospodarki  wodno-elektrolitowej  NIE
należą:

A . zmniejszenie  przesączania  kłębuszkowego  i  przepływu
nerkowego,

B.  ograniczenie zdolności wydalania jonów wodorowych,
C.  zwiększenie przesączania kłębuszkowego,
D . ograniczenie  zdolności  zagęszczania moczu i  zmniejszona

zdolność wydzielania sodu.

Zadanie 66.
Opatrunki hydrokoloidalne można stosować na odleżynę w etapie:

A.  oczyszczania,
B.  ziarninowania,
C.  naskórkowania,
D.  we wszystkich etapach gojenia.

Zadanie 67.
Ocenę  sprawności  w  zakresie  podstawowych  czynności  życia
codziennego pacjenta w warunkach domowych, należy dokonać przy
pomocy:

A.  skali MMSE,
B.  skali Tinetti,
C.  indeksu ADL,
D.  skali MNA.

Zadanie 68.
Przeciwwskazaniem do zastosowania kinezyterapii jest:

A .  niedowład kończyny dolnej,
B.  wysoka temperatura ciała (powyżej 38˚C),
C.  niepełny zakres ruchu w stawach,
D.  obecność porażenia spastycznego.



Zadanie 69.
Rola  pielęgniarki  w  leczeniu  bólu  u  chorych  objętych  opieką
paliatywną polega na:

A . diagnozowaniu  i  leczeniu  bólu,  przygotowywaniu  i
podawaniu leków na zlecenie lekarza,

B . ocenie  natężenia  bólu,  modyfikacji  doraźnej  dawki  leków
pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego,

C . monitorowaniu  leczenia  bólu,  stosowaniu  rotacji
opioidowych  pod  warunkiem  ukończenia  kursu
specjalistycznego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 70.
W  profilaktyce  osteoporozy  osoby  w  starszym  wieku  oprócz
utrzymywania  aktywności  fizycznej,  spacerów  na  świeżym
powietrzu,  rezygnacji  z  palenia  tytoniu,  nadużywania  alkoholu  w
diecie  powinno  uwzględnić  s ię  podaż  witaminy  D  i  wapnia  w
ilości:

A .  wit. D 200-300 j.m., wapń 1500-1800 mg,
B.  wit. D 400-500 j.m., wapń 1000-1200 mg,
C.  wit. D 400-800 j.m., wapń 1200-1500 mg,
D.  wit. D 400-800 j.m., wapń 800-1000 mg.

Zadanie 71.
Według  klasyfikacji  ONZ  i  WHO  populacja  uważana  jest  za
"starą", gdy osoby w wieku powyżej 65 roku życia stanowią:

A.  mniej niż 4%,
B.  4 - 5%,
C.  5,5 - 6%,
D.  więcej niż 7%.

Zadanie 72.
Skierowanie na turnus rehabilitacyjny wnioskuje:

A.  zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności,
B.  komisja lekarska,
C.  lekarz,
D.  rehabilitant albo instruktor terapii zajęciowej.



Zadanie 73.
Co oznacza wskaźnik geriatryzacji?

A . proporcjonalnie duży odsetek pacjentów w starszym wieku
w porównaniu z ich odsetkiem w całej populacji,

B . wprost  proporcjonalnie  rosnący  odsetek  pacjentów  w
starszym  wieku  w  porównaniu  z  ich  odsetkiem  w  całej
populacji,

C . nieproporcjonalnie  duży  odsetek  pacjentów  w  starszym
wieku w porównaniu z ich odsetkiem w całej populacji,

D . proporcjonalnie  rosnący  odsetek  pacjentów  w  starszym
wieku  w  porównaniu  z  odsetkiem  ludzi  młodych  w  całej
populacji.

Zadanie 74.
W  czynnym okresie  reumatoidalnego zapalenia  stawów dozwolone
jest stosowanie ćwiczeń:

A . biernych,  izometrycznych,  rozluźniających  i
oddechowych,

B.  oddechowych czynnych, w odciążeniu, rozluźniających,
C . czynnych  w  odciążeniu,  wolnych,  oddechowych,

rozluźniających,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 75.
Która z poniższych form należy do terapii zajęciowej?

A.  ergoterapia,
B.  magnetoterapia,
C.  helioterapia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 76.
Badanie objawu Babińskiego polega na:

A.  wykonaniu testu: "palec-nos" albo "pięta-kolano",
B.  sprawdzeniu odruchów głębokich,
C . sprawdzeniu  si ły  mięśni  rąk  (polecenie  zaciśnięcia  ich

na dłoniach osoby badającej),
D . przesuwaniu  trzonkiem  młoteczka  od  pięty  w  stronę

palucha wzdłuż zewnętrznego brzegu stopy.



Zadanie 77.
U  chorej  lat  70,  u  której  powstały  odleżyny  I I I  stopnia,  w
uzupełnieniu diety można zastosować:

A.  mocną kawę,
B.  żywność medyczna,
C . dużą i lość preparatów witaminowych dostępnych w aptece

bez recepty,
D . nawadnianie  przez  podłączenie  wlewów  kroplowych  w

ilości 4 l na dobę.

Zadanie 78.
Powikłaniem choroby Alzheimera dotyczącym zaburzeń zachowania
chorego jest:

A .  depresja, lęki, omamy i urojenia,
B . brak  współpracy  i  wrogie  nastawienie  do  otoczenia,

zagubienie, pobudzenie psychoruchowe,
C.  odwodnienie, zakażenia, nietrzymanie moczu,
D . sztywność  mięśni  ujawniająca  się  trudnością  w

utrzymaniu postawy ciała.

Zadanie 79.
Prawidłowa norma sodu w diecie cukrzycowej wynosi:

A .  < 500 mmol/dobę (< 30 g NaCl/dobę),
B.  < 100 mmol/dobę (< 6 g NaCl/dobę),
C.  < 250 mmol/dobę (< 15 g NaCl/dobę),
D.  < 350 mmol/dobę (< 21 g NaCl/dobę).

Zadanie 80.
Które  objawy  kliniczne  dominują  w  chorobie  nowotworowej  jel ita
grubego?

A.  bezsenność,
B.  jawne lub utajone krwawienie jelitowe,
C.  bóle głowy,
D.  częstomocz.

Zadanie 81.
W przypadku żylaków kończyn dolnych FAŁSZYWE jest stwierdzenie:

A . należy unikać siedzenia ze  skrzyżowanymi nogami ("noga
na nogę"),

B . wskazane  jest  "maszerowanie"  w  wannie  w
kilkucentymetrowej warstwie chłodnej wody,

C . wskazane  jest  ograniczenie  chłodnych  kąpieli  pod
prysznicem na korzyść gorących kąpieli w wannie,

D . wskazane  jest  leżenie  z  nieco  uniesionymi  kończynami,
lekko zgiętymi w stawach kolanowych.



Zadanie 82.
Na hipotonię ortostatyczną NIE wpływa:

A.  cukrzyca,
B.  choroba Parkinsona,
C.  osteoporoza,
D.  alkoholizm.

Zadanie 83.
FAŁSZYWE jest stwierdzenie, że opatrunki hydrokoloidowe:

A.  uniemożliwiają przedostanie się bakterii do rany,
B.  utrzymują właściwe nawilżenie rany,
C.  poprawiają mikrokrążenie w obrębie rany,
D.  przy usuwaniu uszkadzają wytworzoną ziarninę.

Zadanie 84.
Przebieg  zapalenia  płuc  u  osób  starszych  często  odbiega  od
klasycznego obrazu klinicznego, zatem należy brać pod uwagę:

A . gorączkę,  kaszel,  ból  w  klatce  piersiowej,  narastającą
duszność,

B . obniżoną  temperaturę  ciała,  połączoną  ze  znacznym
osłabieniem,  duszność,  czasem  brak  leukocytozy,
zaburzenia świadomości,

C . postępującą  utratę  wydolności  fizycznej,  kaszel,
szczególnie  rano  z  odkrztuszaniem  obfitej,  ropnej
wydzieliny, duszność wysiłkową i spoczynkową,

D . "granie  w  piersiach"  słyszalne  nocą  lub  po  wysiłku,
gorączkę, uporczywy kaszel, leukocytozę.

Zadanie 85.
Depresja w wieku podeszłym może mieć nietypowy przebieg. Jednym
z e  specyficznych  je j  objawów  jest  somatyzacja  depresji,  która
polega na:

A . występowaniu  zaburzeń  pamięci  (postać
rzekomootępienna),

B . podawaniu  objawów  typowych  dla  chorób  somatycznych
(maski depresji tj. bezsenność, lęk, zespoły bólowe),

C.  występowaniu urojeń hipochondrycznych, winy i grzechu,
D.  występowaniu myśli samobójczych.

Zadanie 86.
Wybór skutecznego leku przeciwbólowego w chorobie nowotworowej
zależy od:

A.  natężenia bólu i czasu jego trwania,
B.  przyczyny i natężenia bólu,
C.  przyczyny i czasu trwania bólu,
D . leki przeciwbólowe podawane są rutynowo bez względu na

przyczynę i natężenie bólu.



Zadanie 87.
Przy  niewydolności  żylnej  kończyn  dolnych,  w  ramach
profilaktyki, zaleca się zakładanie rajstop elastycznych:

A.  codziennie rano przed wstaniem z łóżka,
B.  codziennie rano, w ciągu 1-2 godzin po wstaniu z łóżka,
C.  wieczorem przed snem,
D . nie  ma  znaczenia,  kiedy  chora  założy  rajstopy,  musi

jedynie nosić je 4-5 godzin dziennie.

Zadanie 88.
Maksymalna dawka morfiny doustnej w leczeniu bólu u chorych w
opiece paliatywnej oscyluje:

A .  między 4000 a 6000 g/dobę,
B.  między 150 a 1000 g/dobę,
C.  między 2,5 mg na dawkę a 300 mg/dobę,
D.  nie ma maksymalnej dawki morfiny.

Zadanie 89.
Które  z  wymienionych  okolic  ciała  są  szczególnie  narażone  na
powstanie odleżyn u pacjenta leżącego na plecach?

A.  okolica krzyżowa, barki, łopatki,
B.  okolica krzyżowa, pięty, łopatki, kolana,
C.  okolica krzyżowa, pięty, okolica potyliczna, łopatki,
D.  kość ramienna, ucho, łokieć, pięta.

Zadanie 90.
Aktem  prawnym o  podstawowym znaczeniu  dla  rehabilitacji  osób
niepełnosprawnych jest:

A .  Konstytucja RP,
B . Ustawa  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
C.  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
D.  Ustawa o pomocy społecznej.



Zadanie 91.
Sprawując  opiekę  nad  pacjentem  z  chorobą  Parkinsona  zwrócisz
uwagę na czas przyjmowania preparatu lewodopy względem czasu
przyjmowania posiłków, zwłaszcza bogatobiałkowych:

A . wskazane  jest  przyjmowanie  leku  w  trakcie  posiłku,  bo
pozwala  to  na  zmniejszenie  częstości  występowania  i
nasilania się objawów ubocznych,

B . wskazane jest  podawanie leku po przyjęciu posiłku, gdyż
zwiększa to jego wchłanianie z przewodu pokarmowego,

C . należy  lek  podawać  choremu  około  30  minut  przed
posiłkiem,

D . nie ma znaczenia czas przyjmowania leku względem czasu
przyjmowania posiłków.

Zadanie 92.
U  pacjenta  w  starszym  wieku  hospitalizowanego  z  powodu
zapalenia płuc, aby nie doszło do powikłań należy zastosować:

A . profilaktykę  przeciwzakrzepową,  gimnastykę  oddechową i
ogólnousprawniającą,

B.  dietę bogatobiałkową i leczenie spoczynkowe,
C.  profilaktykę przeciwzakrzepową,
D.  ciągłą tlenoterapię oraz leczenie spoczynkowe.

Zadanie 93.
Zapobieganie chorobie szpitalnej polega na:

A.  ścisłym przestrzeganiu reżimu sanitarnego,
B.  dokładnym egzekwowaniu regulaminu szpitalnego,
C.  możliwie maksymalnym skracaniu czasu hospitalizacji,
D.  starannym psychoedukowaniu pacjentów.

Zadanie 94.
Aby  sprawdzić,  czy  podana  została  prawidłowa  i lość  insuliny  w
stosunku  do  wielkości  posiłku  i  l iczby  wymienników
węglowodanowych należy oznaczyć:

A.  stężenie glukozy we krwi w 2 godziny po posiłku,
B.  poziom hemoglobiny glukozylowanej,
C.  stężenie glukozy w moczu,
D.  poziom zawartości glukozy w całodobowym moczu.

Zadanie 95.
Deficyt  samoobsługi  u  starszego  pacjenta  z  chorobą  Alzheimera
może wynikać z:

A .  niedożywienia,
B.  przewlekłych i postępujących zaburzeń poznawczych,
C . zmniejszenia  sprawności  manualnej  rąk  i  nietolerancji

wysiłku,
D.  spowolnienia psychoruchowego i poczucia starości.



Zadanie 96.
Ryzyko zachorowania na żylaki kończyn dolnych może zwiększyć:

A.  uciskanie z zewnątrz bandażem elastycznym,
B . dieta  z  małą  zawartością  pokarmów  wzdymających  i

zapierających,
C.  długotrwałe stanie,
D.  stosowanie chłodnego prysznica.

Zadanie 97.
Co to jest opieka paliatywna?

A . odpowiedź  na  fizyczne,  psychiczne,  duchowe  i  społeczne
potrzeby  chorego  nieuleczalnie  będącego  u  kresu  życia  i
jego rodziny,

B . dokładna  diagnostyka  i  leczenie  chorób  ujętych  w
narodowym programie ochrony zdrowia,

C.  zapobieganie okresom pogorszenia stanu zdrowia,
D . terapia  i  rehabilitacja  wszystkich  obszarów

upośledzonych czynności.

Zadanie 98.
Badanie profilaktyczne gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej 50
r.ż .  zalecane  przez  Polski  Komitet  Zwalczania  Raka  powinno  być
wykonywane:

A.  co 3 - 5 lat,
B.  co 2 lata,
C.  raz na rok,
D.  raz na 5 - 10 lat.

Zadanie 99.
Które z niżej wymienionych pomiarów temperatury ciała mierzonej
pod  pachą  wskazują  na  ochłodzenie  (hipotermię)  u  osób
starszych?

A.  36,3˚C,
B.  35,8˚C,
C.  35˚C,
D.  36,0˚C.

Zadanie 100.
Postępowanie  u  pacjenta  z  osteoporozą,  po  złamaniu  żeber,
polega na:

A.  założeniu opaski unieruchamiającej klatkę piersiową,
B . ograniczeniu  się  do  podania  leków  przeciwbólowych  i

przeciwkaszlowych oraz prowadzeniu ostrożnej gimnastyki
oddechowej,

C.  obserwowaniu pacjentki,
D.  namawianiu do chodzenia.



Zadanie 101.
Który z niżej wymienionych elementów ma znaczący, niekorzystny
wpływ na jakość życia seniorów?

A.  pozytywny stosunek społeczeństwa do starych ludzi,
B.  ageism,
C.  wysoki poziom kultury społeczeństwa,
D.  racjonalna polityka społeczna i zdrowotna.

Zadanie 102.
Jednym ze skutków unieruchomienia jest wzrost stężenia glukozy
i  insuliny  we  krwi  sprzyjający  rozwojowi  zespołu
metabolicznego, który polega na współistnieniu:

A . sarkopenii,  żylnej  chorobie  zakrzepowo-zatorowej,
odleżyn,

B . otyłości  pośladkowo-udowej,  hipoglikemii,  zmniejszeniu
masy mięśniowej,

C . hipoglikemii,  hipotonii  ortostatycznej,  wzrostu  ilości
wapnia wydalanego z moczem,

D . dyslipidemii,  nadciśnienia  tętniczego,  hiperglikemii,
otyłości brzusznej.

Zadanie 103.
Ból trzewny jest:

A . t o  ostry,  paraliżujący,  przeszywający  ból,  ściśle
zlokalizowany,  często  stymulowany  ruchami,  może
utrzymywać się dłużej,

B . t o  samoistny  lub  sprowokowany  ból,  palący,  piekący,
przeszywający,  kłujący,  któremu  może  towarzyszyć
allodynia, hiperpatia, hiperalgezja,

C . bólem  o  charakterze  ucisku,  głęboki,  słabo
zlokalizowany, również ból kolkowy,

D . bólem,  w  którym  występują  nagły  początek,  natężenie
umiarkowane  do  zazwyczaj  silnego  i  krótki  czas  trwania
(może być samoistny lub aktywowany ruchem).

Zadanie 104.
Celem rehabilitacji leczniczej dla przewlekle chorych jest:

A .  zapobieganie szybkiej demineralizacji kośćca,
B.  zapobieganie powstawania przykurczów mięśni,
C.  umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 105.
W pracy z chorym z afazją NIE należy:

A . stawiać  pytań,  na  które  chory  może  odpowiadać
skinieniem głowy, mimiką, gestami,

B.  wycofywać się z rozmowy,
C.  formułować krótkich, prostych zdań,
D.  zachęcać chorego do mówienia wielokrotnie w ciągu dnia.

Zadanie 106.
Niefarmakologiczne  leczenie  chorej  z  niewydolnością  krążenia
przyjmującej duże dawki leków moczopędnych polega na:

A . ograniczeniu  aktywności  fizycznej  i  spożyciu  sodu  do  3
g dziennie,

B . utrzymaniu  aktywności  fizycznej  na  możliwie  jak
najwyższym  poziomie  i  ograniczeniu  spożycia  płynów  do
500 ml dziennie,

C . utrzymaniu  aktywności  fizycznej  na  możliwie  jak
najwyższym poziomie i ograniczeniu spożycia sodu do 2 g
dziennie,

D.  nie stosowaniu żadnych ograniczeń dietetycznych.

Zadanie 107.
Jednej jednostce chlebowej odpowiada:

A.  8 g węglowodanów,
B.  12 g węglowodanów,
C.  14 g węglowodanów,
D.  20 g węglowodanów.

Zadanie 108.
Neuropatia cukrzycowa jest to uszkodzenie:

A.  centralnego układu nerwowego,
B.  dużych naczyń krwionośnych,
C.  obwodowego układu nerwowego,
D.  włosowatych i małych tętniczek.

Zadanie 109.
U  chorego unieruchomionego mogą wystąpić zaburzenia ze strony
układu pokarmowego typu:

A.  jadłowstręt,
B.  zaparcie stolca,
C.  upośledzenie wydzielania soku żołądkowego,
D.  zanik mięśni gładkich przełyku, żołądka, jelit.



Zadanie 110.
Który  rodzaj  obrzęku  występujący  u  osób  starszych,  przyjmuje
postać ostrą, zagrażającą życiu?

A.  obrzęk w chorobach nerek,
B.  obrzęk płuc,
C.  obrzęk powiek,
D.  obrzęk stawów.

Zadanie 111.
Które  z  poniższych  narzędzi  jest  testem  oceniającym  stan
odżywienia  osób  po  65  roku  życia,  możliwym  do  wykorzystania
przez pielęgniarkę?

A.  MNA,
B.  MMSE,
C.  GDS,
D.  VAS.

Zadanie 112.
Celem opieki geriatrycznej NIE jest:

A . wykonywanie  wszystkich  prac  domowych  i  zabiegów  bez
narażania  podopiecznego  na  jakikolwiek  wysiłek,  a
następnie umieszczenie go w szpitalu,

B . utrzymanie  człowieka  starego  jak  najdłużej  w  aktywnym
życiu środowiska,

C.  eliminowanie starczego niedołęstwa,
D . organizacja  skutecznej  opieki  środowiskowej  przez

zespół do tego powołany.

Zadanie 113.
W czasie wykonywania ćwiczeń izometrycznych:

A.  chory musi wstrzymać oddech w czasie ćwiczenia,
B.  chory musi przyśpieszyć oddychanie,
C.  opór i oddech chorego muszą być skoordynowane,
D.  czas ćwiczenia nie może być krótszy niż 10 sekund.

Zadanie 114.
D o  oceny  samodzielności  (braku  zależności  od  innych)  w
zaspokajaniu złożonych potrzeb życiowych człowieka w podeszłym
wieku należy zastosować:

A.  indeks IADL,
B.  skalę NYHA,
C.  skalę Barthel,
D.  skalę Tinetti.



Zadanie 115.
Profilaktyka geriatryczna polega na:

A . konsekwentnym zwalczaniu wszystkich czynników ryzyka
chorób wieku starszego,

B . ograniczeniu wpływu chorób lub niekorzystnych zachowań
n a  przebieg  starzenia,  a  przez  to  zwiększenie
prawdopodobieństwa osiągnięcia pomyślnej starości,

C . modyfikacji  zdiagnozowanych  czynników  ryzyka  wielkich
zespołów geriatrycznych,

D . zapobieganiu  procesom  starzenia  się  i  zmniejszeniu  do
minimum szansy rozwoju choroby.

Zadanie 116.
Jaka  dieta  wskazana  jest  dla  pacjenta  z  wyłonioną  stomią
jelitową?

A . potrawy  wysokokaloryczne  i  pikantne  w  celu  poprawy
trawienia,

B . według  dotychczasowych  przyzwyczajeń,  z  wyłączeniem
potraw wzdymających (strączkowe, kapusta),

C.  dietetyczne z ograniczeniem owoców,
D.  lekkostrawne z dużą ilością błonnika.

Zadanie 117.
Odpłatność  za  pobyt  w  domach  Opieki  Społecznej  i  większości
państwowych instytucji opiekuńczych to:

A.  70% dochodów własnych (renta, emerytura itp.),
B .  50% dochodów własnych (renta, emerytura itp.),
C .  40% dochodów własnych (renta, emerytura itp.),
D.  30% dochodów własnych (renta, emerytura itp.).

Zadanie 118.
W celu poprawy zdolności rozumienia u chorego z afazją czuciową
(sensoryczną) należy:

A.  w rozmowie z chorym używać mimiki, gestów,
B.  nie zwracać uwagi na intonację wypowiedzi,
C.  poprawiać błędne wypowiedzi chorego,
D.  nie stosować rysunków w rozmowie z chorym.

Zadanie 119.
Jakie działania mogą opóźnić proces otępienny pacjenta?

A.  terapia zajęciowa,
B.  stosowanie Parkopanu,
C.  stały rozkład dnia,
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe.



Zadanie 120.
Do objawów paranowotworowych raka nerki NIE należy:

A . gorączka spowodowana endogennym wytwarzaniem czynników
pirogennych,

B.  hiperkalcemia,
C.  niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego,
D.  nadciśnienie tętnicze,

Zadanie 121.
Inwolucyjne  zmiany  w  gonadach  u  mężczyzn,  zwane  andropauzą
charakteryzują się m. in.:

A . podwyższonym  poziomem  testosteronu  i
dehydroepiandrosteronu,

B.  obniżonym poziomem folitropiny (FSH),
C . umiarkowanym  niedoborem  testosteronu  i

dehydroepiandrosteronu,
D.  podwyższonym poziomem tyreotropiny (TSH).

Zadanie 122.
Przyczyną  nierefluksowego  zapalenia  przełyku  u  ludzi  ciężko
chorych  leczonych  antybiotykami,  kortykosterydami  lub
cytostatykami są/jest:

A .  bakterie i pierwotniaki,
B.  grzyby albo wirusy (CMV, Herpes),
C.  Helicobacter pylori,
D.  zmniejszona odporność.

Zadanie 123.
W  Polsce,  według prognoz,  udział  osób w wieku 65 lat  i  więcej  w
perspektywie półwiecza wzrośnie i będzie wynosił odpowiednio:

A.  11% ogółu ludności,
B.  13% ogółu ludności,
C.  15% ogółu ludności,
D.  22% ogółu ludności.

Zadanie 124.
O niepełnosprawności orzekają:

A.  komisje do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
B . powiatowe  i  wojewódzkie  zespoły  do  spraw  orzekania  o

stopniu niepełnosprawności,
C.  szpitalne komisje lekarskie,
D.  urzędy pracy.



Zadanie 125.
Uznaje się, że u pacjenta w podeszłym wieku odpowiedzialnym za
wzrost ciśnienia tętniczego krwi NIE jest/NIE są:

A.  zła tolerancja leków hypotensyjnych,
B.  niewłaściwe podporządkowanie się zaleceniom lekarza,
C.  nieprawidłowe ustawienie dawek leków hypotensyjnych,
D.  regularne ćwiczenia fizyczne.

Zadanie 126.
Depresja występuje u około 30% pacjentów z zaawansowaną chorobą
nowotworową objętych opieką paliatywną. Jest objawem trudnym do
rozpoznania  w  tej  grupie  chorych.  Wskaż  objawy  depresji  u
chorych w opiece paliatywnej:

A .  pobudzenie, drażliwość, lęk, anhedonia,
B.  hipochondria, utrata masy ciała,
C.  bezsenność, utrata energii i siły,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 127.
Rozmiar pończoch przeciwzakrzepowych ustala się mierząc:

A.  obwód uda,
B.  długość podudzia,
C.  tylko obwód łydki,
D.  długość podudzia i obwód łydki.

Zadanie 128.
Zażółcenie  białkówek  gałek  ocznych  i  powłok  skórnych  w  kamicy
żółciowej jest spowodowane:

A.  uszkodzeniem komórek wątrobowych,
B.  brakiem odpływu żółci do dwunastnicy,
C.  nadprodukcją bilirubiny,
D.  nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych.

Zadanie 129.
Jeżeli chory odmawia przyjmowania leków przeciwbólowych należy:

A . nakłonić  pacjenta  do  przyjęcia  leków,  nie  uwzględniać
odmowy,

B.  uszanować jego wolę,
C.  podać leki w ukrytej formie,
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 130.
Według  gerontologów  i  socjologów  w  ocenie  jakości  życia  osób  w
podeszłym wieku do wskaźników subiektywnych zaliczamy:

A.  stan kliniczny pacjenta,
B.  ogólną satysfakcję,
C.  stan funkcjonalny,
D.  pozycję społeczną, ekonomiczną.

Zadanie 131.
Które elementy programu opieki nad osobą w podeszłym wieku mają
największe znaczenie w profilaktyce upadków?

A.  kinezyterapia,
B.  psychoterapia,
C.  fizykoterapia,
D.  balneoterapia.

Zadanie 132.
Jakich  zaleceń  dotyczących  żywienia  należy  udzielić  choremu  ze
świeżo rozpoznaną chorobą Parkinsona?

A.  ograniczenie spożycia błonnika i płynów,
B.  ograniczenie spożycia białka,
C.  zwiększenie spożycia błonnika,
D.  zwiększenie spożycia lipidów.

Zadanie 133.
W  leczeniu  osteoporozy  starczej  najczęściej  stosuje  s ię  dietę
bogatą w białko oraz w:

A.  hormony płciowe,
B.  witaminę D3 i sole wapnia,
C.  sole wapnia, fosforu i magnezu,
D.  witaminę D3 i hormony płciowe.

Zadanie 134.
Złamaniom szyjki kości udowej ulegają:

A.  kobiety trzykrotnie częściej niż mężczyźni,
B.  mężczyźni trzykrotnie częściej niż kobiety,
C.  kobiety i mężczyźni w równym stopniu,
D.  tylko kobiety.

Zadanie 135.
Częściowe  przerwanie  ciągłości  skóry  z  uszkodzeniem  skóry
właściwej to:

A .  odleżyna I stopnia,
B.  odleżyna II stopnia,
C.  odleżyna III stopnia,
D.  odleżyna IV stopnia.



PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
TEST NR 040516
GRUPA 1
Zadanie 1.
Świadczenia  zdrowotne  w  zakresie  pielęgnacji,  opieki  i
rehabilitacji  dla  osób  niewymagających  hospitalizacji
realizowane  są  w  ramach  stacjonarnej  opieki  długoterminowej
przez  zakłady  opiekuńczo-lecznicze  i  zakłady
pielęgnacyjno-opiekuńcze. Przeciwwskazaniem do pobytu w ZOL/ZPO
NIE jest/NIE są:

A.  zaawansowana choroba nowotworowa,
B.  znaczne obniżenie sprawności funkcjonalnej,
C.  choroba psychiczna, uzależnienie,
D.  trudna sytuacja socjalna.

Zadanie 2.
Do oceny siły mięśniowej służy test:

A .  Wechslera,
B.  Achillesa,
C.  Lovetta,
D.  Krolla.

Zadanie 3.
Odwodnienie hiperosmolarne prowadzące do śpiączki jest częściej
spotykane u ludzi w starszym wieku, ponieważ:

A . mają  oni  osłabione  poczucie  pragnienia  i  straty  wody
spowodowane diurezą nie są wyrównywane,

B . pi ją  duże  i lości  płynów,  ale  jest  też  duża  utrata
elektrolitów,

C.  odczuwają pragnienie ale ograniczają picie płynów,
D.  nie stosują zleconych leków przeciwcukrzycowych.

Zadanie 4.
Skórę, na którą ma być naklejony plaster z Fentanylem należy:

A.  pozostawić bez przygotowania,
B . przetrzeć  środkiem  dezynfekcyjnym,  jeśli  jest  owłosiona

należy ją ogolić,
C . umyć  wodą  bez  użycia  środków  drażniących,  osuszyć,

usunąć owłosienie,
D.  ogolić, gazikiem osuszyć pot i nakleić plaster.



Zadanie 5.
Jakie są typowe objawy śpiączki hiperosmolarnej?

A . objawy  odwodnienia,  zwiększa  się  diureza  i  pragnienie,
pojawia  się  lub  nasila  świąd  skóry,  chory  może  być
zamroczony lub nieprzytomny, pojawia się zapach acetonu
z ust,

B . dominują  objawy  odwodnienia,  spadek  ciśnienia
tętniczego  i  zaburzenia  świadomości  bez  kwasicy
ketonowej,

C . pobudzenie  psychiczne  i  ruchowe,  obfite  poty,  narasta
napięcie  mięśni,  pojawiają  się  drgawki  i  utrata
przytomności,

D . duszność,  uczucie  lęku,  pobolewanie  w  jamie  brzusznej,
świąd skóry, suchość skóry.

Zadanie 6.
Pacjent  lat  70  leczy  się  na  cukrzycę  I I  typu,  stosuje  4
wstrzyknięcia  insuliny.  Trafił  na  SOR,  ponieważ  wracając  z
pracy  na  działce  stracił  przytomność  na  ulicy.  Przyczyną
incydentu  była  hipoglikemia.  Przed  planowanym  wysiłkiem
fizycznym, mężczyzna powinien:

A.  zjeść dodatkową kanapkę,
B . nie  wstrzykiwać  sobie  insuliny  po  posiłku

poprzedzającym wysiłek,
C.  wstrzyknąć większą dawkę insuliny,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 7.
W czasie wykonywania ćwiczeń izometrycznych:

A.  chory musi wstrzymać oddech w czasie ćwiczenia,
B.  chory musi przyśpieszyć oddychanie,
C.  opór i oddech chorego muszą być skoordynowane,
D.  czas ćwiczenia nie może być krótszy niż 10 sekund.

Zadanie 8.
Niedokrwistość u osoby starszej może prowadzić do:

A.  zapalenia płuc,
B.  ostrego zapalenia migdałków podniebiennych,
C.  niedotlenienia mózgu i otępienia,
D.  niewydolności nerek.

Zadanie 9.
Rozmiar pończoch przeciwzakrzepowych ustala się mierząc:

A.  obwód uda,
B.  długość podudzia,
C.  tylko obwód łydki,
D.  długość podudzia i obwód łydki.



Zadanie 10.
Głównym problemem ludzi w wieku starczym jest:

A . brak  zrozumienia  populacji  produkcyjnej  dla  potrzeb
populacji nieprodukcyjnej,

B.  niepełnosprawność i/lub niesprawność życiowa,
C . nasilone  występowanie  chorób  zmuszających  do  częstego

pobytu w szpitalach typu opiekuńczego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 11.
Inwolucyjne  zmiany  w  gonadach  u  mężczyzn,  zwane  andropauzą
charakteryzują się m. in.:

A . podwyższonym  poziomem  testosteronu  i
dehydroepiandrosteronu,

B.  obniżonym poziomem folitropiny (FSH),
C . umiarkowanym  niedoborem  testosteronu  i

dehydroepiandrosteronu,
D.  podwyższonym poziomem tyreotropiny (TSH).

Zadanie 12.
Najczęstszą przyczyną zgonów w pierwszym okresie trwania udaru
mózgowego jest:

A .  obrzęk mózgu i wklinowanie pnia mózgu,
B.  zapalenie płuc,
C.  zakażenie układu moczowego,
D.  zakażenia ogólnoustrojowe.

Zadanie 13.
W sprawowaniu opieki paliatywnej najistotniejsze jest:

A . wykonywanie  czynności  pielęgnacyjnych  szybko  i  w
oznaczonym czasie,

B.  dokładne wypełnianie zaleceń lekarskich,
C.  podkreślenie autonomii chorego i towarzyszenie mu,
D.  wykonanie tego, co wydaje się najpotrzebniejsze.

Zadanie 14.
Obniżenie  nastroju  i  aktywności,  utrudnione  zasypianie  i/lub
przedwczesne  budzenie  s ię  oraz  bezsenność  u  ludzi  starszych,
wynika z obniżonego poziomu:

A.  melatoniny,
B.  tyreotropiny,
C.  lutropiny,
D.  estradiolu.



Zadanie 15.
Uznaje się, że u pacjenta w podeszłym wieku odpowiedzialnym za
wzrost ciśnienia tętniczego krwi NIE jest/NIE są:

A.  zła tolerancja leków hypotensyjnych,
B.  niewłaściwe podporządkowanie się zaleceniom lekarza,
C.  nieprawidłowe ustawienie dawek leków hypotensyjnych,
D.  regularne ćwiczenia fizyczne.

Zadanie 16.
Statut  określający  organizację,  szczegółowe  zasady  i  tryb
działania  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych, w tym jego organów, zatwierdza:

A.  Minister Zdrowia,
B.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
C.  Minister Finansów,
D.  Prezes Rady Ministrów.

Zadanie 17.
Najważniejszą  rolę  w  procesie  zmniejszania  się  gęstości  kości
wraz z wiekiem przypisuje się:

A . niedoborowi  hormonów,  obniżonej  podaży  wapnia,
zaniechaniu aktywności fizycznej,

B . podwyższonemu  poziomowi  estrogenów  u  kobiet  i
androgenów u mężczyzn,

C.  zwiększonemu wchłanianiu wapnia z przewodu pokarmowego,
D.  związanej z wiekiem podwyższonej syntezie wit. D.

Zadanie 18.
C o  należy  rozumieć  pod  pojęciem:  prawo  chorego  do  najlepszej
opieki paliatywnej?

A.  dostępność lekarza na telefon,
B.  bardzo dobre warunki materialne i lokalowe,
C.  opieka dokładna, troskliwa, profesjonalna, holistyczna,
D.  dostępność do nowoczesnej diagnostyki.

Zadanie 19.
Depresja występuje u około 30% pacjentów z zaawansowaną chorobą
nowotworową objętych opieką paliatywną. Jest objawem trudnym do
rozpoznania  w  tej  grupie  chorych.  Wskaż  objawy  depresji  u
chorych w opiece paliatywnej:

A .  pobudzenie, drażliwość, lęk, anhedonia,
B.  hipochondria, utrata masy ciała,
C.  bezsenność, utrata energii i siły,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 20.
Depresja w wieku podeszłym może mieć nietypowy przebieg. Jednym
z e  specyficznych  je j  objawów  jest  somatyzacja  depresji,  która
polega na:

A . występowaniu  zaburzeń  pamięci  (postać
rzekomootępienna),

B . podawaniu  objawów  typowych  dla  chorób  somatycznych
(maski depresji tj. bezsenność, lęk, zespoły bólowe),

C.  występowaniu urojeń hipochondrycznych, winy i grzechu,
D.  występowaniu myśli samobójczych.

Zadanie 21.
Sprawując  opiekę  nad  pacjentem  z  chorobą  Parkinsona  zwrócisz
uwagę na czas przyjmowania preparatu lewodopy względem czasu
przyjmowania posiłków, zwłaszcza bogatobiałkowych:

A . wskazane  jest  przyjmowanie  leku  w  trakcie  posiłku,  bo
pozwala  to  na  zmniejszenie  częstości  występowania  i
nasilania się objawów ubocznych,

B . wskazane jest  podawanie leku po przyjęciu posiłku, gdyż
zwiększa to jego wchłanianie z przewodu pokarmowego,

C . należy  lek  podawać  choremu  około  30  minut  przed
posiłkiem,

D . nie ma znaczenia czas przyjmowania leku względem czasu
przyjmowania posiłków.

Zadanie 22.
Częściowe  przerwanie  ciągłości  skóry  z  uszkodzeniem  skóry
właściwej to:

A .  odleżyna I stopnia,
B.  odleżyna II stopnia,
C.  odleżyna III stopnia,
D.  odleżyna IV stopnia.

Zadanie 23.
Wśród metod niefarmakologicznych postępowania hypotensyjnego u
osób w podeszłym wieku największe znaczenie ma:

A.  redukcja otyłości,
B.  zaprzestanie palenia tytoniu,
C.  regularna aktywność fizyczna,
D.  wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe.



Zadanie 24.
W celu opróżnienia pęcherza moczowego u chorego z paraplegią w
pożądanym czasie należy:

A.  założyć cewnik na stałe,
B.  zwiększyć podaż płynów do 5 litrów na dobę,
C.  prowadzić "trening" pęcherza moczowego,
D.  opróżniać pęcherz moczowy tylko w pozycji leżącej.

Zadanie 25.
Jeżeli chory odmawia przyjmowania leków przeciwbólowych należy:

A . nakłonić  pacjenta  do  przyjęcia  leków,  nie  uwzględniać
odmowy,

B.  uszanować jego wolę,
C.  podać leki w ukrytej formie,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 26.
Czynnikami ryzyka osteoporozy NIE jest/NIE są:

A.  nadwaga, otyłość,
B.  płeć żeńska,
C.  nieliczne porody,
D.  nieaktywny tryb życia w młodości.

Zadanie 27.
U  chorych  z  demencją  (otępieniem)  występują  zaburzenia
psychiczne pod postacią:

A.  apatii ,
B .  niepokoju,
C.  omamów,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 28.
Rozpoznanie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy potwierdza:

A.  histeroskopia,
B.  rektoskopia,
C.  kolanoskopia,
D.  gastroduodenoskopia.

Zadanie 29.
D o  powstawania  odleżyn  u  chorych  w  terminalnej  fazie  choroby
nieuleczalnej  w  istotnym  stopniu  przyczyniają  się  następujące
czynniki wewnętrzne:

A.  nacisk i tarcie,
B . wyniszczenie  organizmu  oraz  niedobór  albumin  i

niedokrwistość,
C.  wilgoć i niewygoda chorego,
D.  zaniedbania pielęgnacyjne.



Zadanie 30.
Najodpowiedniejszym  miejscem  do  profilaktycznych  wstrzyknięć
podskórnych drobnocząsteczkowej heparyny u chorych w starszym
wieku jest fałd skórny na:

A.  przednio-bocznej powierzchni brzucha,
B.  przedramieniu,
C.  przednio-bocznej powierzchni uda,
D.  plecach.

Zadanie 31.
Informacje na temat skuteczności edukacji pacjenta uzyskasz:

A . prosząc o wypełnienie obiektywnego testu sprawdzającego
wiedzę pacjenta,

B . uzyskując  potwierdzenie,  czy  pacjent  odebrał  informację
zgodnie z intencją nadawcy,

C . uzyskując  informację  od  rodziny  chorego  czy  pacjent
przestrzega zaleceń,

D.  sprawdzając dokumentację i wyniki badań chorego.

Zadanie 32.
Spośród niżej  wymienionych wzmocnień wskaż  te,  które  nie  mają
charakteru pozytywnego:

A.  chwalenie, wyrażanie uznania, gratulowanie,
B.  odczucie zadowolenia, poczucie sukcesu albo powodzenia,
C . osiągnięcie  celu:  skuteczność  działania,  wzrost

przystosowania,
D.  błąd, niepowodzenie, brak samozadowolenia.

Zadanie 33.
Choroba Alzheimera jest to schorzenie:

A.  neuropsychiczne,
B.  neurologiczne,
C.  psychiatryczne,
D.  somatyczne.

Zadanie 34.
Chory  lat  70,  z  paraplegią,  po  długim  leczeniu  szpitalnym wraca
d o  domu.  Przeciwdziałanie  powikłaniom,  ze  strony  układu
oddechowego polega na:

A.  częstym wykonywaniu toalety całego ciała,
B.  ciepłym ubieraniu pacjenta,
C . prowadzeniu  czynnej  i  biernej  gimnastyki  oddechowej  w

łóżku,
D . zapewnieniu  ciepła  w  pomieszczeniu  gdzie  przebywa

pacjent.



Zadanie 35.
Skierowanie na turnus rehabilitacyjny wnioskuje:

A.  zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności,
B.  komisja lekarska,
C.  lekarz,
D.  rehabilitant albo instruktor terapii zajęciowej.

Zadanie 36.
U  pacjenta  lat  65  hospitalizowanego  w  oddziale  geriatrycznym
zdiagnozowano chorobę Parkinsona.  Które  postępowanie pogorszy
kondycję  chorego  w  sytuacji,  gdy  chory  przerwie  czynność  i
stwierdzi, że nie ma siły jej skończyć?

A . zapewnienie,  że  dokończy  czynność  jak  tylko  będzie
mógł,

B.  dokończenie za niego czynności jeśli chory o to prosi,
C . okazanie  mu  cierpliwości,  wyrozumiałości  oraz

zachowanie spokoju,
D.  ponaglanie go.

Zadanie 37.
Ryzyko zachorowania na żylaki kończyn dolnych może zwiększyć:

A.  uciskanie z zewnątrz bandażem elastycznym,
B . dieta  z  małą  zawartością  pokarmów  wzdymających  i

zapierających,
C.  długotrwałe stanie,
D.  stosowanie chłodnego prysznica.

Zadanie 38.
Jaką  dietę  zastosujesz  u  chorych  w  wieku  podeszłym,  z
przewlekłą niewydolnością nerek, leczonych dializami?

A.  bogatobiałkową,
B.  normobiałkową i wysokowęglowodanową,
C . wysokoenergetyczną  z  uwagi  na  wychudzenie  i

niskobiałkową,
D.  niskobiałkową.

Zadanie 39.
W przypadku żylaków kończyn dolnych FAŁSZYWE jest stwierdzenie:

A . należy unikać siedzenia ze  skrzyżowanymi nogami ("noga
na nogę"),

B . wskazane  jest  "maszerowanie"  w  wannie  w
kilkucentymetrowej warstwie chłodnej wody,

C . wskazane  jest  ograniczenie  chłodnych  kąpieli  pod
prysznicem na korzyść gorących kąpieli w wannie,

D . wskazane  jest  leżenie  z  nieco  uniesionymi  kończynami,
lekko zgiętymi w stawach kolanowych.



Zadanie 40.
Które  z  niżej  wymienionych  objawów  są  charakterystyczne  dla
nadczynności tarczycy u ludzi w podeszłym wieku?

A . pobudzenie psychomotoryczne, aksamitna, spocona skóra,
spadek masy ciała,

B . wypadanie włosów, spadek masy ciała, senność, zwolniony
rytm zatokowy,

C . zmęczenie,  zanik  i  osłabienie  si ły  mięśniowej,
migotanie przedsionków,

D . zmęczenie,  zwiększenie  wagi  ciała,  senność,  zwolniony
rytm zatokowy.

Zadanie 41.
Zniechęcenie  rodzin  do  sprawowania  opieki  nad  osobami  w
podeszłym wieku najczęściej NIE wynika z:

A . trudności  zrozumienia  i  porozumienia  się  z  tymi
osobami,

B . postępującego  uzależnienia  tych  osób  od  pomocy
otoczenia,

C.  braku umiejętności pielęgnowania i opieki,
D.  niewdzięczności i złośliwości osób w podeszłym wieku.

Zadanie 42.
Pielęgniarka  może  dokonywać  oceny  sprawności  funkcjonalnej
osoby starszej wykorzystując następujące narzędzia:

A.  test MMSE, skala Norton, skala Hoena-Yara, BMI,
B . skala  ADL i  IADL,  skala  Barthel,  test  MMSE,  GDS,  testy

równowagi i chodu,
C.  skala Barthel, skala CBO, skala Katza,
D.  test UP&GO, test Tinetti, skala Bradena, skala Douglas.

Zadanie 43.
Chora lat 74 ma zaawansowaną miażdżycę naczyń, unieruchomiona z
powodu  porażenia  lewostronnego  i  zaniku  mięśni.  Chora  zgłasza
kłucie  w  klatce  piersiowej,  ból  brzucha,  duszność,  suchy
kaszel,  suchość  warg,  narastająca  temperatura.  Powłoki  skórne
s ą  blade  i  spocone.  Zastosowano  tlenoterapię.  Przeciwskazane
jest podawanie chorej tlenu:

A.  przez miękkie maseczki,
B.  przez okulary podtrzymujące rurkę doprowadzającą tlen,
C.  cewnikiem bezpośrednio do ust,
D.  cienkim cewnikiem do jamy nosowo-gardłowej.



Zadanie 44.
Żylaki kończyn dolnych to:

A.  workowate rozszerzenia naczyń żylnych,
B.  patologiczne rozszerzenie naczyń włosowatych,
C.  workowate rozszerzenia naczyń tętniczych,
D.  stan zapalny żył głębokich.

Zadanie 45.
Które z niżej wymienionych pomiarów temperatury ciała mierzonej
pod  pachą  wskazują  na  ochłodzenie  (hipotermię)  u  osób
starszych?

A.  36,3˚C,
B.  35,8˚C,
C.  35˚C,
D.  36,0˚C.

Zadanie 46.
Poniżej  przedstawiono  twierdzenia  dotyczące  zasad  stosowania
morfiny  w  leczeniu  bólu  u  chorych  z  zaawansowaną  chorobą
nowotworową. Wskaż, które z nich jest BŁĘDNE:

A . dawka początkowa morfiny doustnej wynosi 5-10 mg, co 4
godz.,

B . u chorego otrzymującego 120 mg morfiny doustnej na dobę
zmieniając  drogę  podawania  leku  na  podskórną  należy
zastosować 40 mg/dobę,

C . dawkę  morfiny  należy  zwiększać  stopniowo  do  dawki
maksymalnej,

D.  podanie morfiny może spowodować zatrzymanie moczu.

Zadanie 47.
O  czym  należy  pamiętać  przy  stosowaniu  inhibitorów  enzymu
konwertującego  w  leczeniu  niewydolności  krążenia,  u  ludzi  w
starszym wieku, aby zapobiec hipotonii?

A.  pomiarach ciśnienia tętniczego krwi co dwie godziny,
B . rozpoczynania  leczenia  od  małych  dawek  i  stopniowego

ich zwiększania,
C.  pomiarach ciśnienia tętniczego krwi rano i wieczorem,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

Zadanie 48.
Chorób żył NIE sugeruje:

A.  uczucie "ciężkich nóg" pod koniec dnia,
B . rozpieranie,  pobolewanie  stóp  i  podudzi,  bolesne  kurcze

mięśniowe,
C.  obrzęki pojawiające się wieczorem,
D.  wysokie ciśnienie tętnicze krwi.



Zadanie 49.
U  osób  leczonych  z  powodu  zaćmy,  konieczne  jest  stosowanie
sztucznej soczewki po wygojeniu rany, ponieważ:

A.  w ten sposób zapobiega się nawrotowi choroby,
B . może dojść do odbarwienia płynu w komorze przedniej oka

(krwawienia),
C . usunięcie soczewki uniemożliwia ogniskowanie obrazów na

siatkówce,
D.  zmniejsza ryzyko zakażenia.

Zadanie 50.
Chory  z  niewydolnością  nerek  dializowany  otrzewnowo  powinien
stosować dietę:

A .  ubogobiałkową, bogatotłuszczową, bogatopotasową,
B.  bogatobiałkową, ubogowęglowodanową, ubogofosforanową,
C.  ubogowęglowodanową, bogatopotasową, bogatosodową,
D.  bogatobiałkową, ubogotłuszczową, ubogopotasową.

Zadanie 51.
Które  z  poniższych czynności  kończą  naukę  chodzenia  po  długim
unieruchomieniu w łóżku spowodowanym złamaniem?

A.  chodzenie przy pomocy balkonika,
B.  spacery z pomocą innych osób,
C.  chodzenie z laską,
D.  chodzenie po różnych podłożach, pochylniach.

Zadanie 52.
U  pacjentki  lat  68  leczonej  z  powodu  nadciśnienia  tętniczego
oraz  choroby  wieńcowej  została  zdiagnozowana  cukrzyca  typu  I I .
Chorą należy poinformować o konieczności zmiany stylu życia aby
zapobiec wystąpieniu powikłań. Jaki czynnik ma największy wpływ
na trwałą zmianę zachowań pacjenta?

A.  motywacja zewnętrzna,
B.  lęk przed uwagami lekarza,
C.  motywacja wewnętrzna,
D.  świadomość złego stylu życia.

Zadanie 53.
Poziom  zawartości  we  krwi  jakiego  składnika  wpływa  na  i lość
wytwarzanej przez tarczycę kalcytoniny?

A.  witaminy D3,
B.  tyroksyny,
C.  wapnia,
D.  estrogenów.



Zadanie 54.
Które  z  wymienionych  okolic  ciała  są  szczególnie  narażone  na
powstanie odleżyn u pacjenta leżącego na plecach?

A.  okolica krzyżowa, barki, łopatki,
B.  okolica krzyżowa, pięty, łopatki, kolana,
C.  okolica krzyżowa, pięty, okolica potyliczna, łopatki,
D.  kość ramienna, ucho, łokieć, pięta.

Zadanie 55.
Rola  pielęgniarki  w  leczeniu  bólu  u  chorych  objętych  opieką
paliatywną polega na:

A . diagnozowaniu  i  leczeniu  bólu,  przygotowywaniu  i
podawaniu leków na zlecenie lekarza,

B . ocenie  natężenia  bólu,  modyfikacji  doraźnej  dawki  leków
pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego,

C . monitorowaniu  leczenia  bólu,  stosowaniu  rotacji
opioidowych  pod  warunkiem  ukończenia  kursu
specjalistycznego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 56.
Stosowanie ćwiczeń biernych jest istotnym elementem w:

A.  profilaktyce odleżyn,
B.  porażeniach spastycznych,
C.  nieutrwalonych ograniczeniach ruchomości w stawach,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 57.
Zgodnie  z  założeniami  opieki  paliatywnej,  działania  wobec
chorego powinny skupić się na:

A.  dokładnej diagnostyce,
B.  leczeniu wszelkimi możliwymi sposobami,
C.  sumiennej opiece pielęgnacyjnej i leczeniu bólu,
D.  wypisaniu do domu, jeśli chory jest w szpitalu.

Zadanie 58.
Społeczne czynniki przyśpieszające proces starzenia to:

A.  nagła zmiana warunków środowiskowych,
B . pogorszenie  sytuacji  materialnej,  brak  zagospodarowania

czasu,
C . brak  przygotowania  do  starości,  samotność,  izolacja

społeczna i psychiczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 59.
W  zaawansowanej  chorobie  Parkinsona  pojawiają  się  objawy
niepożądane  stosowania  lewodopy,  m.  in.  fluktuacje  ruchowe
polegające  na  przeplataniu  się  okresów  dobrej  sprawności
ruchowej  z  okresami  pogorszenia  ruchowego.  Faza,  w  której
pielęgniarka może współpracować z pacjentem ze względu na dobrą
sprawność ruchową, to:

A.  faza "free-time",
B.  faza "on",
C.  faza "on-off",
D.  faza "off".

Zadanie 60.
Która  z  poniżej  wymienionych  zasad  wsparcia  leczenia
farmakologicznego duszności NIE jest prawdziwa?

A . analiza  zdarzeń,  które  ujawniają  lub  nasilają  duszność
oraz  wpływu  duszności  na  życie  codzienne,  w  tym
utrzymanie wydolnego efektywnego oddychania,

B . zapewnienie  kontroli  duszności  przez  pacjenta,
opanowanie lęku i napadów paniki,

C . stosowanie  również  niefarmakologicznych  metod
łagodzenia  duszności  np.  techniki  relaksacji  i
rozpraszania,

D.  tlenoterapia z przepływem 2 l/min.

Zadanie 61.
Które  z  miar  zaliczysz  do  pozytywnych  mierników  zdrowia
populacji?

A.  zachorowalność i chorobowość,
B.  umieralność i śmiertelność,
C . przeciętną  długość  życia  statystycznej  osoby  w  danej

populacji,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 62.
Ból trzewny jest:

A . t o  ostry,  paraliżujący,  przeszywający  ból,  ściśle
zlokalizowany,  często  stymulowany  ruchami,  może
utrzymywać się dłużej,

B . t o  samoistny  lub  sprowokowany  ból,  palący,  piekący,
przeszywający,  kłujący,  któremu  może  towarzyszyć
allodynia, hiperpatia, hiperalgezja,

C . bólem  o  charakterze  ucisku,  głęboki,  słabo
zlokalizowany, również ból kolkowy,

D . bólem,  w  którym  występują  nagły  początek,  natężenie
umiarkowane  do  zazwyczaj  silnego  i  krótki  czas  trwania
(może być samoistny lub aktywowany ruchem).



Zadanie 63.
W  oddziale  chirurgii  przebywa  60-letni  pacjent,  któremu
amputowano lewą kończynę dolną z powodu głębokich, niegojących
się  owrzodzeń  podudzia.  Jakie  jest  najczęstsze  powikłanie  po
założeniu protezy?

A.  bóle fantomowe,
B.  zanik mięśni w kończynie amputowanej,
C.  wstępujące zakażenie kikuta,
D.  odleżyny.

Zadanie 64.
Wzmocnienia pozytywne w toku rehabilitacji:

A .  kształtują pożądane reakcje albo zachowania,
B . kształtują  i  utrwalają  pożądane  reakcje  albo

zachowania,
C . kształtują  i  utrwalają  reakcje  albo  zachowania

pożądane, a także eliminują i osłabiają niepożądane,
D.  eliminują niepożądane reakcje albo zachowania.

Zadanie 65.
Pacjentka  lat  65  jest  hospitalizowana  z  powodu  udaru
centralnego  układu  nerwowego.  Występuje  u  niej  tetraplegia  i
całkowita  utrata  funkcji  motorycznych  ciała.  Chora  wymaga
profilaktyki  przeciwodleżynowej.  Z  powodu  braku  czynności
mięśni  oddechowych  chora  jest  zaintubowana  i  podłączono  je j
respirator.  Jakie  są  zasady  prawidłowego  oczyszczania  płuc  z
wydzieliny?

A.  oklepywanie klatki piersiowej, rozprężanie płuc,
B . odsysanie,  oklepywanie  klatki  piersiowej,  ponowne

odsysanie,
C . oklepywanie  klatki  piersiowej,  odsysanie,  rozprężanie

płuc,
D.  rozprężanie płuc, odsysanie.

Zadanie 66.
Wśród  przyczyn  utrudniających  zasypianie  i  utrzymanie  snu  u
osób w wieku podeszłym wymienia się:

A .  odstawienie leków uspakajających,
B.  przewlekłe choroby somatyczne i ich leczenie,
C.  depresję i demencję,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 67.
Deficyt  samoobsługi  u  starszego  pacjenta  z  chorobą  Alzheimera
może wynikać z:

A .  niedożywienia,
B.  przewlekłych i postępujących zaburzeń poznawczych,
C . zmniejszenia  sprawności  manualnej  rąk  i  nietolerancji

wysiłku,
D.  spowolnienia psychoruchowego i poczucia starości.

Zadanie 68.
W jaki sposób migotanie przedsionków wpływa na przebieg zjawisk
bioelektrycznych i zniekształca krzywą EKG?

A . załamek P  zmienia  swoje  położenie,  wydłuża się  czas  P  -
Q ,

B.  kształt zespołu QRS zmienia się,
C.  brak załamków P i pojawienie się fali f,
D.  obniża się lub podnosi odcinek ST.

Zadanie 69.
Poniższe  twierdzenia  dotyczą  podawania  podskórnego  leków  w
opiece paliatywnej. Wskaż odpowiedź BŁĘDNĄ:

A . leki  podaje  s ię  przez  założoną  podskórnie  igłę
"motylek",

B . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  z  reguły  po
przygotowaniu w jednej strzykawce,

C . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  w  postaci
wlewu  ciągłego  lub  powtarzanych  regularnych
wstrzyknięć,

D.  drogą podskórną podaje się tylko opioidy.

Zadanie 70.
Wpływ  na  poziom  cholesterolu  we  krwi  mają  tłuszcze  nasycone,
które:

A.  podnoszą poziom cholesterolu we krwi,
B.  stabilizują poziom cholesterolu we krwi,
C.  obniżają poziom cholesterolu we krwi,
D.  nie mają wpływu na poziom cholesterolu we krwi.

Zadanie 71.
D o  zmian  fizjologicznych  związanych  z  procesem  starzenia  się
NIE należy:

A . zanik mięśni prążkowanych ze zwyrodnieniem barwnikowym
i rozplemem tkanki łącznej,

B . zanik  neuronów  rogów  przednich  substancji  szarej
rdzenia kręgowego,

C.  zanik ośrodków ruchowych w korze mózgowej,
D.  wzrost stężenia potasu i wapnia.



Zadanie 72.
U  pacjenta  w  starszym  wieku  hospitalizowanego  z  powodu
zapalenia płuc, aby nie doszło do powikłań należy zastosować:

A . profilaktykę  przeciwzakrzepową,  gimnastykę  oddechową i
ogólnousprawniającą,

B.  dietę bogatobiałkową i leczenie spoczynkowe,
C.  profilaktykę przeciwzakrzepową,
D.  ciągłą tlenoterapię oraz leczenie spoczynkowe.

Zadanie 73.
U  chorej  lat  70,  u  której  powstały  odleżyny  I I I  stopnia,  w
uzupełnieniu diety można zastosować:

A.  mocną kawę,
B.  żywność medyczna,
C . dużą i lość preparatów witaminowych dostępnych w aptece

bez recepty,
D . nawadnianie  przez  podłączenie  wlewów  kroplowych  w

ilości 4 l na dobę.

Zadanie 74.
Które  z  wymienionych  poniżej  wskazówek  dotyczą  szczególnie
pielęgnowania pacjenta w podeszłym wieku?

A . precyzyjnie  przestrzegać  w  diecie  ograniczenia  podaży
sodu,

B . unikać  zbyt  wielu  jednocześnie  zmian  warunków  życia,
otoczenia, odżywiania,

C . dopilnować  przyjmowania  w  diecie  takiej  i lości  płynów,
by utrzymać diurezę minimum 2,5 l/dobę,

D . precyzyjnie  przestrzegać,  by  chory  prowadził  wybitnie
oszczędzający tryb życia.

Zadanie 75.
Które elementy programu opieki nad osobą w podeszłym wieku mają
największe znaczenie w profilaktyce upadków?

A.  kinezyterapia,
B.  psychoterapia,
C.  fizykoterapia,
D.  balneoterapia.

Zadanie 76.
Wykrycie  zagrożenia  upadkiem  podczas  wykonywania  czynności
życia codziennego umożliwia test:

A .  nacisku pozycyjnego,
B.  czasu utrzymania równowagi,
C.  Tinetti,
D.  Pileta i ADL.



Zadanie 77.
Do form aktywizujących pacjenta należy:

A.  oglądanie telewizji, przedstawień,
B.  słuchanie muzyki,
C.  organizowanie wystaw, gry świetlicowe,
D.  oglądanie pokazów kulinarnych.

Zadanie 78.
Do zmian inwolucyjnych w układzie oddechowym należą wszystkie z
WYJĄTKIEM:

A . wzrost  sztywności  klatki  piersiowej  w  wyniku  kostnienia
połączeń chrzęstno-kostnych żeber,

B . zwiększa  się  l iczba,  ale  zmniejsza  wielkość  oskrzelików
i pęcherzyków płucnych,

C . utrata  masy  i/lub  osłabienie  mięśni  oddechowych  oraz
obniżenie  pojemności  życiowej  płuc,  utrata  sprężystości
tkanki płucnej,

D . charakterystyczny,  chropowaty  lub  skrzeczący  głos  osób
starszych.

Zadanie 79.
Wiek  XXI  w  badaniach  demograficznych  prognozowany  jest  jako
wiek:

A.  wzrostowej dynamiki ludzi wieku produkcyjnego,
B.  zmniejszonej umieralności niemowląt,
C.  starzejącej się populacji świata,
D.  migracyjnej fali ludów Europy i Azji.

Zadanie 80.
Skala Norton służy do oceny:

A.  ruchomości w stawach,
B.  ryzyka powstania odleżyn,
C.  napięcia siły mięśniowej,
D.  adaptacji do warunków szpitalnych.

Zadanie 81.
Do czynników spowalniających proces starzenia należą:

A.  aktywność fizyczna, właściwe odżywianie,
B.  eliminacja nałogów, czynny udział w życiu społecznym,
C.  podtrzymywanie kontaktów rodzinnych i społecznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 82.
Chory lat  81 wykazuje cechy otępienia, ma upośledzoną zdolność
orientacji,  urojenia,  błądzi  nocą  po  korytarzu.  W  takiej
sytuacji NIE należy:

A.  poszukiwać przyczyn dezorientacji,
B . unikać  rozdrażniania  chorego  bezpośrednim

przeciwstawianiem się jego woli,
C . uświadamiać  mu  prawdy  i  przekonywać,  że  jego  opinia

jest błędna,
D . oferować  taktownej  pomocy,  która  pozwala  na  poprawę

orientacji.

Zadanie 83.
Morfina zastosowana u chorych z silną dusznością:

A.  nie wpływa na odczuwanie duszności,
B.  nie zmniejsza niepokoju i paniki,
C.  rozszerza łożysko naczyń płucnych,
D.  nasila duszność.

Zadanie 84.
Ile gramów węglowodanów zawiera jedna jednostka chlebowa?

A.  22 g,
B.  15 g,
C.  13 g,
D.  12 g.

Zadanie 85.
O niepełnosprawności orzekają:

A.  komisje do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
B . powiatowe  i  wojewódzkie  zespoły  do  spraw  orzekania  o

stopniu niepełnosprawności,
C.  szpitalne komisje lekarskie,
D.  urzędy pracy.

Zadanie 86.
Aby  sprawdzić,  czy  podana  została  prawidłowa  i lość  insuliny  w
stosunku  do  wielkości  posiłku  i  l iczby  wymienników
węglowodanowych należy oznaczyć:

A.  stężenie glukozy we krwi w 2 godziny po posiłku,
B.  poziom hemoglobiny glukozylowanej,
C.  stężenie glukozy w moczu,
D.  poziom zawartości glukozy w całodobowym moczu.



Zadanie 87.
Objawy występujące u chorych z neuropatią cukrzycową to:

A.  ból w obrębie stóp i kończyn dolnych podczas wysiłku,
B . zmniejszenie  lub  brak  potliwości  w  obrębie  stóp  lub

kończyn dolnych,
C.  chromanie przestankowe,
D . zwiększenie  potliwości  w  obrębie  stóp  lub  kończyn

dolnych.

Zadanie 88.
Pełne  walory  terapeutyczno-rehabilitacyjne  uzyskamy  stosując
psychodramę:

A.  indywidualną,
B.  grupową,
C.  masową,
D.  na różne sposoby.

Zadanie 89.
Przyjmowaną granicą wieku geriatrycznego jest:

A .  55 lat,
B.  65 lat,
C.  70 lat,
D.  powyżej 75 lat.

Zadanie 90.
Chora  lat  69  ma  nadwagę.  Wykryto  u  niej  cukrzycę  typu  I I .  Z
wywiadu wynika, że nie ma żadnych dolegliwości ze strony układu
krążenia i oddechowego. Celem utrzymywania aktywności fizycznej
u osoby z cukrzycą typu II jest:

A .  utrzymanie podwyższonego stężenia trójglicerydów,
B.  wyrównanie glikemii,
C.  utrzymanie niskiego stężenia cholesterolu HDL,
D.  obniżenie poziomu trójglicerydów i obniżenie HDL.

Zadanie 91.
Który  z  podanych  objawów  NIE  jest  spowodowany  procesem
starzenia się układu nerwowego?

A.  zmniejszenie napięcia mięśniowego,
B.  skrócenie czasu reakcji na bodziec,
C.  zaburzona koordynacja ruchowa,
D.  upośledzenie zapamiętywania bieżących faktów.



Zadanie 92.
Które  z  objawów występujących u ludzi  w wieku podeszłym mogą
być spowodowane procesem starzenia się układu moczowego?

A.  częste oddawanie moczu,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  częstsze oddawanie moczu w porze nocnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 93.
Kto  powinien  uczestniczyć  w  podejmowaniu  świadczeń  na  rzecz
rodziny?

A.  pielęgniarka środowiskowa/rodzinna, rehabilitant,
B.  pracownik socjalny,
C.  wolontariusz,
D.  wszystkie wymienione wyżej osoby.

Zadanie 94.
Terapia ruchem wpływa na usprawnienie:

A.  fizyczne pacjentów,
B.  psychiczne pacjentów,
C.  społeczne pacjentów,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 95.
Mechanizmem kompensacyjnym ustroju dla jonów wodorowych NIE
jest:

A .  układ wodorowęglanowy w płucach,
B.  układ białczanowy krwi,
C.  wszystkie mechanizmy związane z rolą nerek,
D.  układ pokarmowy.

Zadanie 96.
Zwiększonym ryzykiem powstania choroby zwyrodnieniowej z powodu
otyłości, objęty jest staw:

A.  nadgarstkowy,
B.  kolanowy,
C.  skokowy,
D.  barkowy.

Zadanie 97.
Które  z  poniższych  zachowań,  nabytych  dzięki  edukacji
zdrowotnej  pozwala  pacjentowi  tworzyć  nowe  reguły  dotyczące
zdrowia i postępować zgodnie z nimi?

A.  zachowania nawykowe,
B.  złożone działania stereotypowe,
C.  aktywność twórcza,
D.  proste działania stereotypowe.



Zadanie 98.
Główną przyczyną otępienia u osób w podeszłym wieku jest/są:

A.  uraz mózgu,
B.  zmiany naczyniopochodne,
C.  choroba psychiczna,
D.  choroba Alzheimera.

Zadanie 99.
Stosowanie morfiny w uchyłkowatości jelita grubego jest:

A .  konieczne,
B.  przeciwwskazane,
C.  wskazane w niewielkich dawkach,
D.  wskazane w dużych dawkach.

Zadanie 100.
Dieta pacjentki z otyłością powinna być:

A.  ubogobiałkowa, ubogowęglowodanowa,
B.  bogatoenergetyczna, ubogoresztkowa,
C.  bogatowęglowodanowa, bogatobiałkowa,
D.  ubogoenergetyczna, bogatoresztkowa.

Zadanie 101.
U  chorych  w  podeszłym  wieku  toksyczne  działanie  glikozydów
nasercowych sygnalizują:

A . brak  łaknienia,  zaparcia,  przyśpieszona  akcja  serca,
bezsenność,

B.  jadłowstręt, nudności, rzadkoskurcz, depresja, senność,
C . zaparcia,  wymioty,  senność,  tachykardia,  wzmożone

pragnienie,
D . biegunka,  wymioty,  tachykardia,  przygnębienie,

bezsenność.

Zadanie 102.
Pacjentka  lat  67  przebywa  w  oddziale  internistycznym  z  powodu
zaostrzenia  choroby  wieńcowej.  W  trakcie  pobytu  została
rozpoznana cukrzyca typu II. Chora ma nadwagę. Nadwaga utrudnia
kontrolowanie cukrzycy, gdyż:

A . powoduje,  że  organizm w większym stopniu wykorzystuje
insulinę,

B.  ułatwia wchłanianie się cukrów prostych,
C . powoduje, że organizm w mniejszym stopniu wykorzystuje

insulinę oraz ogranicza działanie leków,
D . powoduje,  że  organizm w większym stopniu wykorzystuje

insulinę i ogranicza działanie leków.



Zadanie 103.
Objawy ostrzegawcze toksyczności morfiny to:

A.  splątanie, nudności, senność, szpilkowate źrenice,
B . lęk,  szerokie  źrenice,  wzmożona  perystaltyka  przewodu

pokarmowego,
C.  ślinotok, biegunka, podwyższona ciepłota ciała,
D.  spazm mięśniowy, bolesność w jamie ustnej, depresja.

Zadanie 104.
Zmniejszenie  napięcia  mięśniowego  u  65-letniego  pacjenta
uzyskuje się stosując:

A.  ogrzewanie pacjenta,
B.  oziębianie pacjenta,
C.  gimnastykę układu mięśniowo-stawowego,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 105.
Jaki  rodzaj  ćwiczeń  fizycznych  jest  wskazany  u  chorej  na
osteoporozę?

A . chodzenie  po  schodach,  narciarstwo  biegowe,  piesze
wycieczki, jazda na rowerze,

B . podnoszenie  ciężarów,  bieganie,  narciarstwo  zjazdowe,
aerobik, chodzenie po bieżni i schodach,

C . aerobik  w  wodzie,  spacery  w  wodzie  sięgającej  do  pasa
lub piersi, pływanie, jazda na rowerze treningowym,

D . skłony  do  przodu,  bieganie,  taniec,  jazda  na  rowerze,
chodzenie po schodach.

Zadanie 106.
Przyczyną stopy cukrzycowej NIE jest/NIE są:

A.  niedokrwienie spowodowane miażdżycą i mikroangiopatią,
B.  neuropatia,
C.  nefropatia,
D.  zakażenia.

Zadanie 107.
Ocena drożności żyły wrotnej NIE obejmuje:

A . angiografii  śledzionowej  i  tętnicy  krezkowej  górnej  z
następowym późnym badaniem fazy żylnej,

B.  dopplerowskiego badania ultradźwiękowego,
C.  splenoportografii,
D.  skleroterapii.



Zadanie 108.
U chorego z afazją ruchową NIE wystąpuje/-ą:

A.  zaburzenia melodii mowy,
B.  brak możliwości wypowiadania się spontanicznego,
C.  zaburzenia rytmu mowy,
D.  gadatliwość, dobra artykulacja.

Zadanie 109.
Deksametazon  jest  lekiem  z  wyboru  w  opiece  paliatywnej  w
sytuacjach:

A . jadłowstrętu  i  wyniszczenia  oraz  bólu  spowodowanego
obrzękiem wywołanym przez guz nowotworowy a także dla
poprawy ogólnego samopoczucia chorego,

B . przede  wszystkim bólów  trzewnych  za  wyjątkiem bólów  z
rozciągania torebki wątroby,

C . głównie  bólów  wynikających  ze  zwiększonego  ciśnienia
śródczaszkowego ale tylko w dawkach dobowych do 2-4 mg,

D . jest  koanalgetykiem  ale  ze  względu  na  jego  uboczne
działanie  takie  jak:  zwiększona  podatność  na  zakażenia,
zatrzymanie płynów w organizmie, możliwość uszkodzenia
błony  śluzowej  przewodu  pokarmowego  stosuje  s ię  go
rzadko  podobnie  jak  w  przypadku  pozostałych
kortykosteroidów.

Zadanie 110.
Dalekowzroczność starcza spowodowana jest:

A .  zaćmą,
B.  uszkodzeniem szlaków wzrokowych,
C.  starczym zwyrodnieniem plamki,
D.  utratą elastyczności soczewki.

Zadanie 111.
Trening  umiejętności  praktycznych  polega  na  kształtowaniu
umiejętności:

A .  prowadzenia gospodarstwa domowego,
B.  wykonywania czynności samoobsługowych,
C.  świadczenia pracy - zarobkowania na własne utrzymanie,
D . obejmujących  czynności  wymienione  we  wszystkich

powyższych punktach.



Zadanie 112.
Pierwszym  działaniem  w  przypadku  rozpoznania  ochłodzenia  u
człowieka w starszym wieku jest:

A .  przeniesienie do dobrze ogrzanego pomieszczenia,
B.  ogrzanie poduszką elektryczną lub termoforem,
C . stopniowe  podnoszenie  temperatury  ciała  w  warunkach

domowych,
D.  okrycie chorego i przewiezienie do szpitala.

Zadanie 113.
Deficyt tętna oznacza:

A . niezgodność  częstości  akcji  serca  i  częstości  tętna
mierzonego na obwodzie,

B.  brak tętna u chorego,
C . różnica między wielkością zmierzonego tętna u chorego a

normą przyjętą dla danej populacji,
D.  żadne z określeń nie jest prawdziwe.

Zadanie 114.
Pacjentka  lat  69  choruje  na  cukrzycę  typu  I I ,  ma  nadwagę.  Z
wywiadu wynika, że nie ma żadnych dolegliwości ze strony układu
krążenia  i  oddechowego.  Najkorzystniejszy  dla  chorej  cykl
ćwiczeń fizycznych to:

A.  20 - 60 minut dziennie, 4 - 7 razy w tygodniu,
B.  10 - 20 minut dziennie, 3 razy w tygodniu,
C.  15 - 20 minut dziennie, 2 razy w tygodniu,
D.  10 - 15 minut dziennie, 3 razy w tygodniu.

Zadanie 115.
Co to jest opieka paliatywna?

A . odpowiedź  na  fizyczne,  psychiczne,  duchowe  i  społeczne
potrzeby  chorego  nieuleczalnie  będącego  u  kresu  życia  i
jego rodziny,

B . dokładna  diagnostyka  i  leczenie  chorób  ujętych  w
narodowym programie ochrony zdrowia,

C.  zapobieganie okresom pogorszenia stanu zdrowia,
D . terapia  i  rehabilitacja  wszystkich  obszarów

upośledzonych czynności.



Zadanie 116.
Następstwem powiększenia gruczołu krokowego NIE jest/NIE są:

A . zaleganie  moczu  w  pęcherzu  na  skutek  utrudnienia  w
odpływie,

B . wsteczne  ciśnienie,  które  może  prowadzić  do  powstania
poszerzenia moczowodów i wodonercza, a w konsekwencji
uszkodzenia nerek,

C . zatrzymanie  moczu  i  zwiększenia  stężenia  mocznika  w
surowicy krwi,

D.  brak bólu w trakcie mikcji.

Zadanie 117.
Pacjentka  lat  65  zgłasza  bóle  brzucha,  wzdęcia  i  oddawanie
twardego  stolca  raz  na  4-5  dni,  połączone  z  dużym  wysiłkiem  i
bólem.  Jakie  badanie  będzie  miało  najmniejszą  wartość
diagnostyczną przyczyn zaparcia?

A.  per rectum,
B.  badanie kału na krew utajoną,
C.  hematokrytu, w celu oceny ewentualnego odwodnienia,
D.  rektoskopowe.

Zadanie 118.
Pielęgniarka przygotowując w ramach programu edukacji poradnik
dla  pacjenta  po  amputacji,  w  celu  posługiwania  się  protezą  i
zapobiegania  powikłaniom,  m.  in.  umieści  w  nim  następującą
informację:

A . le j  protezy  należy  myć  codziennie,  bardzo  dokładnie
wodą  z  mydłem,  następnie  zdezynfekować  spirytusem
salicylowym i pozostawić do wyschnięcia,

B . le j  protezy  należy  myć  przynajmniej  3  razy  na  tydzień,
bardzo  dokładnie  specjalnym  płynem  "Derma  Clean",  a
następnie dokładnie osuszyć ręcznikiem,

C . le j  protezy  należy  myć  codziennie  namydloną  myjką  lub
gąbką,  mydliny  dokładnie  zebrać  drugą  wilgotną  myjką,
dokładnie osuszyć ręcznikiem,

D . le j  protezy  należy  myć  codziennie  namydloną  myjką  lub
gąbką,  mydliny  dokładnie  zebrać  drugą  wilgotną  myjką,
następnie  protezę  pozostawić  do  wyschnięcia  -  w  tym
celu najlepiej umieścić protezę w pobliżu kaloryferów.

Zadanie 119.
Pielęgnując skórę chorego z niedowładem należy:

A.  dezynfekować tylko miejsca narażone na odleżyny,
B . codziennie  dokładnie  myć  i  osuszać  całe  ciało  chorego

oraz natłuszczać,
C.  stosować dezodoranty,
D.  używać płatków kosmetycznych.



Zadanie 120.
Angiopatia cukrzycowa to swoiste dla cukrzycy zmiany:

A.  w komórkach beta wysp Langerhansa,
B . naczyniowe,  rozwijające  się  w  naczyniach  włosowatych  i

drobnych tętniczkach,
C.  w komórkach wątroby,
D.  w komórkach śledziony.

Zadanie 121.
76-letni  pacjent  przebywa  w  oddziale  gastroenterologicznym  z
powodu  marskości  wątroby.  Ma  on  trudności  z  przełykaniem
pokarmów, które wynikają najprawdopodobniej z obecności:

A .  zaburzeń ślinianek,
B.  pleśniawek,
C.  żylaków przełyku,
D.  zapalenia gardła.

Zadanie 122.
Podstawową  rolę  w  organizowaniu  opieki  nad  przewlekle  chorym
powinna  odgrywać  pielęgniarka  środowiskowa/rodzinna.  Do  je j
zadań NIE należy:

A.  przyuczenie rodziny do sprawowania opieki,
B.  pielęgnowanie obłożnie chorych leczonych w domu,
C . prowadzenie  dokładnej  dokumentacji  procesu

pielęgnowania,
D.  zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup.

Zadanie 123.
Permisywność wobec osób z zaburzeniami psychicznymi polega na:

A.  ignorowaniu niepożądanych zachowań,
B . przyzwalaniu  pacjentom  na  te  niepożądane  zachowania,

których  nie  są  oni  w  stanie  w  całości  lub  części
kontrolować,

C . celowym  rezygnowaniu  z  reakcji,  które  mogą  rodzić
konflikty  z  pacjentami,  wyzwalać  w  nich  napięcie  lub
agresję,

D . koncentrowaniu się personelu na wzmacnianiu pożądanych
zachowań pacjentów.

Zadanie 124.
Chorego  z  objawami  obrzęku  płuc  należy  w  pierwszej  kolejności
ułożyć w pozycji:

A .  siedzącej, otworzyć okno i pozostawić samego,
B.  półsiedzącej,
C.  wysokiej, podać płyny do picia i zapewnić spokój,
D.  wysokiej z opuszczonymi nogami, podać tlen, uspokoić.



Zadanie 125.
Rehabilitację psychiatryczną prowadzi się w:

A . szpitalach  i  oddziałach  psychiatrycznych  oraz
poradniach zdrowia psychicznego,

B . zakładach  opieki  zdrowotnej  stacjonarnej,
półstacjonarnej i otwartej,

C . zakładach  pomocy  społecznej  i  rehabilitacji  zawodowej
przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

D . w  różnych  zakładach,  instytucjach,  placówkach  i
miejscach  pobytu  osób  wymagających  usprawniania  w
związku z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie 126.
Zachorowalność  i  umieralność  na  nowotwory  złośliwe  maleje  u
osób w grupie:

A.  mężczyzn i kobiet w wieku powyżej 80 roku życia,
B.  mężczyzn w wieku powyżej 80 roku życia,
C.  kobiet w wieku powyżej 80 roku życia,
D.  w ogóle nie maleje.

Zadanie 127.
Ze względu na patofizjologię bólu rozróżniamy:

A.  ból totalny i wszechogarniający,
B.  ból nocyceptywny i neuropatyczny,
C.  ból trzewny, kostny i somatyczny,
D . bó l  trzewny,  kostny  i  somatyczny  oraz  ból  spowodowany

przerzutami do kości.

Zadanie 128.
D o  zmian  fizjologicznych  związanych  ze  starzeniem  się  układu
pokarmowego zaliczamy:

A.  stopniowy zanik błony śluzowej i utkania gruczołowego,
B.  rozrost włókien mięśniowych i sprężystych,
C.  wzrost kwasowości soku żołądkowego,
D.  powiększenie wątroby i trzustki.

Zadanie 129.
Nietolerancja  pokarmów,  zwłaszcza  mleka,  powodująca  wzdęcia  i
biegunki  spowodowana  jest  najczęściej,  zmniejszającą  się  wraz  z
wiekiem aktywnością:

A.  amylazy,
B.  laktazy,
C.  l ipazy,
D.  peptydazy.



Zadanie 130.
W  leczeniu  bólu  nowotworowego  niektóre  preparaty  p/bólowe
wykazują efekt pułapowy. Określ, które to leki:

A .  silne opioidy,
B.  leki z drugiego szczebla w standardzie WHO, NLPZ,
C.  petydyna i fentanyl,
D.  morfina i paracetamol.

Zadanie 131.
W celu scharakteryzowania bólu ZBĘDNE jest określenie:

A.  jego zasięgu (miejscowy lub rozlany),
B.  lokalizacji (stawowy lub pozastawowy),
C.  płci i wieku chorego,
D . czasu  w  jakim  występuje  i  związku  z  innymi  objawami

procesu zapalnego.

Zadanie 132.
W  czasie  uruchamiania  pacjenta  z  niedowładem  jednostronnym,
podstawową zasadą postępowania jest:

A .  wykonywanie ruchu zawsze od strony niedowładnej,
B.  wykonywanie ruchu zawsze od strony zdrowej,
C . n ie  ma  znaczenia,  od  której  strony  wykonywany  jest

ruch,
D . wykonywanie  ruchu  zawsze  uzależnione  jest  od  decyzji

rehabilitanta.

Zadanie 133.
Klasyfikacja środków przeciwbólowych uzależniona jest od:

A.  zalecanej częstotliwości podawania leku,
B.  drogi podawania,
C.  drabiny analgetycznej WHO,
D.  zlecenia lekarza.

Zadanie 134.
Dla  profesjonalnego  prowadzenia  terapii  zajęciowej  niezbędne  są
umiejętności i wiedza z zakresu:

A.  psychiatrii i psychologii,
B .  pedagogiki i psychologii,
C .  techniki i rękodzielnictwa,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 135.
Które  z  poniżej  wymienionych stwierdzeń NIE  jest  prawdziwe?  Ze
względu na szczególne - hydrofilne i lipofilne właściwości -

A . Fentalyl  może  być  stosowany  podpoliczkowo  w  bólach
przebijających,

B.  Fentalyl może być stosowany w plastrach TTS,
C . Morfina  jest  najczęściej  stosowana  podskórnie,  również

w bólach wszechogarniających i w bólach przebijających,
D . Durogesic  nie  jest  wolny  od  efektów  ubocznych,  do

których  należą  m.  in.  suchość  jamie  ustnej,  senność,
zaparcia.



PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
TEST NR 220516
GRUPA 1
Zadanie 1.
Który  z  czynników  uniemożliwia  ubieganie  s ię  o  świadczenia
pomocy społecznej?

A.  bezrobocie,
B.  brak obywatelstwa polskiego,
C.  alkoholizm,
D . brak  zezwolenia  na  pobyt  stały  bądź  brak  statusu

uchodźcy.

Zadanie 2.
U  osób  w  wieku  podeszłym  w  obrazie  klinicznym  w  przebiegu
zapalenia płuc często brak jest:

A .  duszności, kaszlu, odkrztuszania,
B.  objawów niewydolności krążenia,
C.  objawów upośledzonej funkcji nerek,
D.  objawów splątania, zaburzeń orientacji.

Zadanie 3.
W pracy z chorym z afazją NIE należy:

A . stawiać  pytań,  na  które  chory  może  odpowiadać
skinieniem głowy, mimiką, gestami,

B.  wycofywać się z rozmowy,
C.  formułować krótkich, prostych zdań,
D.  zachęcać chorego do mówienia wielokrotnie w ciągu dnia.

Zadanie 4.
Niewidoma  chora  w  podeszłym  wieku  może  prezentować  zmiany
charakterologiczne:

A.  afazję ruchową, brak labilności emocjonalnej,
B.  upośledzenie rozumienia wypowiadanych przez nią słów,
C.  zmniejszenie gotowości lękowej,
D . upośledzenie  orientacji,  zwiększenie  gotowości  lękowej,

podejrzliwość, labilność emocjonalną.

Zadanie 5.
U  pacjentki  lat  68  leczonej  z  powodu  nadciśnienia  tętniczego
oraz  choroby  wieńcowej  została  zdiagnozowana  cukrzyca  typu  I I .
Chorą należy poinformować o konieczności zmiany stylu życia aby
zapobiec wystąpieniu powikłań. Jaki czynnik ma największy wpływ
na trwałą zmianę zachowań pacjenta?

A.  motywacja zewnętrzna,
B.  lęk przed uwagami lekarza,
C.  motywacja wewnętrzna,
D.  świadomość złego stylu życia.



Zadanie 6.
Chory  lat  68  hospitalizowany  z  powodu  nowotworu  płuca  jest
obecnie  w  terminalnej  fazie  choroby.  Występuje  si lna  duszność,
dokuczliwy  ból  oraz  niepokój  pacjenta.  Złagodzenie  bólu  u
chorego polega na:

A . wstrzymywaniu  się  jak  najdłużej  od  zastosowania
opioidów,

B.  podawaniu opiodów na żądanie,
C.  stosowaniu monoterapii,
D.  stosowaniu opioidów wg schematu regularnego dawkowania.

Zadanie 7.
Pierwsze objawy retinopatii cukrzycowej to:

A . mikrotętniaki  widoczne  jako  czerwone  plamki  o  ostrych
granicach  w  obszarze  otaczającym  tarczę  nerwu
wzrokowego i plamkę,

B.  punktowe, płomykowe lub plamiste krwotoki siatkówkowe,
C.  gromadzenie się płynu w plamce i obrzęk plamki,
D . nawracające  krwotoki  do  ciała  szklistego,  którym

towarzyszy odwarstwienie siatkówki.

Zadanie 8.
Pozytywne starzenie  s ię  polega  na  wykorzystaniu przez  człowieka
dostępnych  mu  zasobów,  dzięki  temu  stawanie  się  starszą  osobą
może być wartościowym doświadczeniem. Do zasobów, które można
wykorzystać, aby starzeć się w sposób pozytywny należą:

A . wrodzone  predyspozycje  psychiczne  (odwaga),  cechy
indywidualne (wartości, postawy, przekonania),

B . warunki  środowiskowe  (stosowane  procedury  medyczne,
warunki mieszkaniowe, wykonywanie różnych zajęć),

C.  cechy indywidualne (wartości, postawy, przekonania),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 9.
W  oddziale  przebywa  70-letnia  pacjentka,  u  której  doszło  do
zapalenia  żyły  podudzia  prawego  z  powodu  zakażenia  okolicy
wkłucia  wenflonu.  W  trakcie  leczenia  wystąpiła  zakrzepica  żył
głębokich. Chora w tej sytuacji powinna:

A.  bezwzględnie leżeć w łóżku,
B.  wychodzić tylko do ubikacji,
C . wychodzić  tylko  do  ubikacji  i  wykonywać  odpowiednie

ćwiczenia w łóżku,
D.  dużo chodzić.



Zadanie 10.
U  70-letniej  pacjentki  występują  objawy  wysiłkowego
nietrzymania  moczu.  Jaki  jest  najlepszy  sposób  doraźnej  pomocy
chorej?

A.  cewnikowanie pęcherza moczowego,
B.  stosowanie materiałów higienicznych,
C.  stosowanie leków przeciwkaszlowych,
D.  stosowanie przyklejanych zbiorniczków na mocz.

Zadanie 11.
Który  z  wymienionych  środków  należy  użyć  do  pielęgnacji  skóry
wokół stomii?

A.  benzyny,
B.  eteru,
C.  ciepłej wody z dodatkiem mydła,
D.  3% wody utlenionej.

Zadanie 12.
Aby  prawidłowo  zaplanować  pielęgnację  nieuleczalnie  chorego,  u
którego  występują  odleżyny,  należy  w  pierwszej  kolejności
podjąć następujące czynności:

A .  sprawdzić jakie chory przyjmuje leki,
B . dokonać  oceny  stopnia  rozwoju  odleżyn  za  pomocą

zalecanych narzędzi oceny,
C.  ocenić miejsca narażone na powstanie odleżyn,
D . dokonać  oceny  wydolności  funkcjonalnej  nieuleczalnie

chorego.

Zadanie 13.
W zaburzeniach krążenia obwodowego należy obserwować:

A.  tętno i ciśnienie tętnicze krwi oraz zakres ruchów,
B.  temperaturę, tętno, czucie i natężenie bólu,
C . temperaturę  i  tętno,  kolor  skóry,  zakres  ruchów,  czucie

i natężenie bólu,
D.  temperaturę, tętno, kolor skóry i zakres ruchów.

Zadanie 14.
Który  rodzaj  obrzęku  występujący  u  osób  starszych,  przyjmuje
postać ostrą, zagrażającą życiu?

A.  obrzęk w chorobach nerek,
B.  obrzęk płuc,
C.  obrzęk powiek,
D.  obrzęk stawów.



Zadanie 15.
Deficyt tętna oznacza:

A . niezgodność  częstości  akcji  serca  i  częstości  tętna
mierzonego na obwodzie,

B.  brak tętna u chorego,
C . różnica między wielkością zmierzonego tętna u chorego a

normą przyjętą dla danej populacji,
D.  żadne z określeń nie jest prawdziwe.

Zadanie 16.
Dieta pacjentki z otyłością powinna być:

A.  ubogobiałkowa, ubogowęglowodanowa,
B.  bogatoenergetyczna, ubogoresztkowa,
C.  bogatowęglowodanowa, bogatobiałkowa,
D.  ubogoenergetyczna, bogatoresztkowa.

Zadanie 17.
Pedagogikę starzenia się i starości określa się terminem:

A.  paidagogiki,
B.  geragogiki,
C.  andragogiki,
D.  pedomorfozy.

Zadanie 18.
Powikłaniem żylaków odbytu jest:

A .  wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
B.  wypadnięcie żylaków,
C.  powstanie polipów jelita grubego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 19.
Jak długo można utrzymać drożny cewnik silikonowy w pęcherzu
moczowym?

A.  1 tydzień,
B.  do 2-ch tygodni,
C.  1 miesiąc,
D.  kilka miesięcy.

Zadanie 20.
Komponując  dietę  starszego  człowieka  ważne  jest  uzupełnianie
witaminy  B12,  gdyż  w  sytuacji  niedoboru  tej  witaminy  mogą
pojawiać się następujące objawy:

A.  pogarszająca się sprawność poznawcza,
B.  niedokrwistość megaloblastyczna,
C.  nietrzymanie moczu, hipotonia ortostatyczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 21.
W  leczeniu  osteoporozy  starczej  najczęściej  stosuje  s ię  dietę
bogatą w białko oraz w:

A.  hormony płciowe,
B.  witaminę D3 i sole wapnia,
C.  sole wapnia, fosforu i magnezu,
D.  witaminę D3 i hormony płciowe.

Zadanie 22.
Dystans chromania wieńcowego to:

A . objaw  chorobowy  polegający  na  występowaniu  bólów
kurczowych  w  kończynach  dolnych  w  czasie  chodzenia,
zmuszający chorego do zatrzymania się,

B . czas  od  momentu  zatrzymania  się  chorego,  u  którego
wystąpił  ból,  do  chwili  ustąpienia  dolegliwości
bólowych,

C . długość  drogi,  jaką  chory  może  przejść  bez  bólu
wieńcowego,

D.  wielkość obszaru niedokrwienia mięśnia sercowego.

Zadanie 23.
Przyczyną  powiększania  się  języka  u  osób  starszych  (zespół
gerojęzykowy) jest:

A .  zmniejszone wydzielanie śliny,
B.  zmniejszenie liczby kubków smakowych,
C . przejęcie  przez  język  funkcji  zębów  w  procesie  żucia,

zwłaszcza miażdżenia pokarmów,
D.  źle dopasowana proteza zębowa.

Zadanie 24.
Z a  granicę  ludzkiej  starości  wg  Światowej  Organizacji  Zdrowia
umownie przyjmuje się wiek:

A.  60 lat,
B.  65 lat,
C.  70 lat,
D.  75 lat.

Zadanie 25.
Trening umiejętności praktycznych ma służyć:

A . podtrzymaniu  efektów  leczenia  i  zapobieganiu  nawrotom
choroby,

B . utrzymaniu pacjenta w naturalnym środowisku życiowym i
wzmacnianiu jego samodzielności,

C . "odbarczeniu"  osób  bliskich  pacjentowi  i  zapewnianiu
bezkonfliktowych stosunków z domownikami,

D . kontroli  wydolności  adaptacyjnej  pacjenta  po
zakończeniu leczenia szpitalnego.



Zadanie 26.
Które  z  poniższych czynności  kończą  naukę  chodzenia  po  długim
unieruchomieniu w łóżku spowodowanym złamaniem?

A.  chodzenie przy pomocy balkonika,
B.  spacery z pomocą innych osób,
C.  chodzenie z laską,
D.  chodzenie po różnych podłożach, pochylniach.

Zadanie 27.
Przyczyną uszkodzenia mózgu w przebiegu marskości wątroby jest:

A . zatrzymywanie  w  organizmie  toksycznych  produktów
przemiany materii,

B .  niedokrwienie mózgu,
C . niedostateczny poziom osoczowych czynników krzepnięcia

krwi,
D.  wzrost odsetka gammaglobulin.

Zadanie 28.
Niedokrwistość u osoby starszej może prowadzić do:

A.  zapalenia płuc,
B.  ostrego zapalenia migdałków podniebiennych,
C.  niedotlenienia mózgu i otępienia,
D.  niewydolności nerek.

Zadanie 29.
Chorzy na cukrzycę NIE powinni używać kwasowego preparatu do
leczenia nagniotków, ponieważ preparat:

A .  może powodować powstawanie owrzodzeń,
B.  pogłębia powstałe nagniotki,
C.  wywołuje zmiany troficzne skóry,
D.  sprzyja wystąpieniu grzybicy paznokci.

Zadanie 30.
Zadania  pielęgniarki  w  rehabilitacji  osób  starszych  NIE
obejmują:

A.  tworzenia atmosfery bezpieczeństwa,
B.  aktywizacji w zakresie czynności samoobsługowych,
C.  wspomagania procesu rehabilitacji,
D.  prowadzenia fizykoterapii.



Zadanie 31.
W  przyszpitalnym  ośrodku  rehabilitacyjnym  jest  wdrażany
kompleksowy  program  treningów  dla  pacjentów  kilku  wyraźnie
sprofilowanych  oddziałów  m.  in.  psychogeriatrycznego,
internacyjno-psychiatrycznego,  leczenia  uzależnień,  leczenia
nerwic  i  psychoz.  Zespół  Programowy  ośrodka  ma  zaproponować
rodzaje  treningów,  ich  przeznaczenie  dla  poszczególnych  grup
pacjentów  i  miejsca  realizacji.  Treningiem  udziału  we  własnym
leczeniu powinni być objęci:

A .  wszyscy pacjenci leczeni farmakologicznie,
B . pacjenci  z  zaburzeniami  psychotycznymi  i  zespołami

otępienia,
C . pacjenci  z  zaburzeniami  nerwicowymi  i  uzależnieniem od

leków,
D . pacjenci  zwalniani  ze  szpitala  i  kontynuujący  leczenie

farmakologiczne w ramach opieki domowej i poradnianej.

Zadanie 32.
Proszę  wskazać  prawidłowe  określenie  dotyczące  paniki
oddechowej:

A . oznacza napad duszności połączony z lękiem, wynikający
również  z  czynników  psychosocjalnych  i  emocjonalnych
nakładających się na istniejącą duszność,

B . związana  jest  głównie  z  wysiłkiem  i  ruchem  chorego
(poruszaniem się i przemieszczaniem),

C . nie  nasila  s ię  przy  nieprawidłowej  kontroli  objawów,  w
związku  z  postępem  choroby,  może  wiązać  się  z  lękiem
przed śmiercią i nieuregulowaniem spraw życiowych,

D . n a  panikę  oddechową  pozostają  bez  wpływu  działania
takie,  jak:  wzmocnienie  poczucia  bezpieczeństwa,
opanowanie  hiperwentylacji  przez  wolniejszy  i  głębszy
oddech,  stosowanie  beznodiazepin,  efektywne
komunikowanie z chorym, wzmocnienie zaufania chorego do
personelu.

Zadanie 33.
Które  z  poniższych  narzędzi  jest  testem  oceniającym  stan
odżywienia  osób  po  65  roku  życia,  możliwym  do  wykorzystania
przez pielęgniarkę?

A.  MNA,
B.  MMSE,
C.  GDS,
D.  VAS.



Zadanie 34.
68-letnia  pacjentka  przybyła  do  szpitala  z  objawami  nasilającej
s ię  duszności,  osłabienia  oraz  obrzęków  kończyn  dolnych.  Chora
jest  otyła,  ma  płytki  oddech,  tętno  120  na  minutę  oraz  sinicę.
Rozpoznano  przewlekłą  niewydolność  krążeniowo-oddechową  oraz
migotanie przedsionków. W jaki sposób należy ułożyć chorą?

A . n a  łóżku  z  uniesioną  górną  częścią  tułowia,  na  prawym
boku,  ramiona  ułożone  do  góry  podparte  podpórkami,
plecy podparte zwiniętym kocem,

B . n a  łóżku  z  uniesioną  górną  częścią  tułowia,  podpartą
poduszkami,  uniesione  i  lekko  zgięte  ramiona  na
poduszkach  lub  podpórkach,  dół  kolanowy  należy
podeprzeć i zastosować okresowo podpórkę pod stopy,

C . płasko na lewym boku, kończyny dolne lekko uniesione do
góry,  podparte  poduszkami,  plecy  podparte  zwiniętym
kocem,

D . n a  fotelu  w  pozycji  siedzącej,  ramiona  opuszczone  na
kolanach, nogi opuszczone, ustawione na podpórce.

Zadanie 35.
Deficyt  samoobsługi  u  starszego  pacjenta  z  chorobą  Alzheimera
może wynikać z:

A .  niedożywienia,
B.  przewlekłych i postępujących zaburzeń poznawczych,
C . zmniejszenia  sprawności  manualnej  rąk  i  nietolerancji

wysiłku,
D.  spowolnienia psychoruchowego i poczucia starości.

Zadanie 36.
Wśród  przyczyn  utrudniających  zasypianie  i  utrzymanie  snu  u
osób w wieku podeszłym wymienia się:

A .  odstawienie leków uspakajających,
B.  przewlekłe choroby somatyczne i ich leczenie,
C.  depresję i demencję,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 37.
Ostrość  słuchu  w  przebiegu  procesu  starzenia  zmniejsza  się  z
powodu:

A . utraty  możliwości  odbierania  tonów  o  niskiej
częstotliwości,

B.  zwiększenia elastyczności błony bębenkowej ucha,
C . szybkiego  samooczyszczania  zewnętrznego  przewodu

słuchowego,
D.  atrofii nerwu słuchowego.



Zadanie 38.
W  ramach  edukacji  zdrowotnej  rodzin  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi, instruktaż dotyczący farmakoterapii pacjenta:

A.  jest zawsze wskazany i użyteczny,
B . jest  pożądany  w  przypadku  pacjentów  z  otępieniem

starczym,
C.  jest konieczny w przypadku pacjentów lekozależnych,
D.  nie jest potrzebny.

Zadanie 39.
Pielęgniarka,  w  celu  poprawy  mechaniki  oddychania  u  chorych  z
zapaleniem płuc może bez zlecenia lekarskiego ułożyć pacjenta:

A.  płasko na plecach, prowadzić gimnastykę oddechową,
B.  na boku, stosować inhalację,
C.  w pozycji wysokiej, prowadzić gimnastykę oddechową,
D . w  pozycji  siedzącej  z  pochyleniem  do  przodu,  podać

tlen.

Zadanie 40.
W  zaawansowanej  chorobie  Parkinsona  pojawiają  się  objawy
niepożądane  stosowania  lewodopy,  m.  in.  fluktuacje  ruchowe
polegające  na  przeplataniu  się  okresów  dobrej  sprawności
ruchowej  z  okresami  pogorszenia  ruchowego.  Faza,  w  której
pielęgniarka może współpracować z pacjentem ze względu na dobrą
sprawność ruchową, to:

A.  faza "free-time",
B.  faza "on",
C.  faza "on-off",
D.  faza "off".

Zadanie 41.
Głównym  celem,  do  którego  dąży  się  w  pielęgnowaniu  opartym  o
model Callisty Roy jest:

A . takie  przygotowanie  pacjenta,  aby  optymalnie
przystosował się do zmian wywołanych chorobą,

B . oddziaływanie  na  warunki,  które  są  niezbędne,  aby
pacjent sam radził sobie ze swymi problemami,

C . pomoc rodzinie w wypracowaniu mechanizmu radzenia sobie
w sytuacji zmian wywołanych chorobą,

D . przygotowanie  pacjenta  i  jego  rodziny  oraz
oddziaływanie na warunki, które są niezbędne by pacjent
sam  radził  sobie  ze  swymi  problemami,  zaś  system
społeczny  jakim  jest  jego  rodzina  optymalnie
przystosował się do zmian wywołanych chorobą.



Zadanie 42.
Odzyskiwanie  i  utrzymywanie  szeregu  podstawowych  funkcji
starego  organizmu  za  pomocą  psychoterapii,  leków,  diety  i
fizykoterapii to:

A .  rewalidacja,
B.  rewitalizacja,
C.  resuscytacja,
D.  regurgitacja.

Zadanie 43.
Chorego  z  objawami  obrzęku  płuc  należy  w  pierwszej  kolejności
ułożyć w pozycji:

A .  siedzącej, otworzyć okno i pozostawić samego,
B.  półsiedzącej,
C.  wysokiej, podać płyny do picia i zapewnić spokój,
D.  wysokiej z opuszczonymi nogami, podać tlen, uspokoić.

Zadanie 44.
Postacią  niedożywienia,  w  przebiegu  którego  dochodzi  do
wyraźnego  zmniejszenia  masy  mięśniowej  i  zapasów  tłuszczu  w
ustroju, przy prawidłowej zawartości białka w narządach, jest:

A .  marasmus,
B.  kwashiorkor,
C.  anergia,
D.  jadłowstręt psychiczny późny.

Zadanie 45.
W  czynnym okresie  reumatoidalnego zapalenia  stawów dozwolone
jest stosowanie ćwiczeń:

A . biernych,  izometrycznych,  rozluźniających  i
oddechowych,

B.  oddechowych czynnych, w odciążeniu, rozluźniających,
C . czynnych  w  odciążeniu,  wolnych,  oddechowych,

rozluźniających,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 46.
Osobom  samotnym,  które  z  powodu  wieku,  choroby  lub  innych
przyczyn  wymagają  pomocy  innych  osób,  a  są  je j  pozbawione,
przysługuje  (zgodnie  z  Ustawą  o  pomocy  społecznej),  pomoc  w
formie:

A . stałej  dopłaty  do  kosztów  ponoszonych  za  świadczenie
usług  przez  osoby  realizujące  opiekę  w  miejscu
zamieszkania,  jednak  w  kwocie  nie  większej  niż  70%
miesięcznego dochodu,

B . bezpłatnego  zaopatrzenia  w  leki  i  środki  do
pielęgnacji,

C . usług  opiekuńczych  lub  specjalistycznych  usług
opiekuńczych,

D.  bezpłatnej opieki medycznej.

Zadanie 47.
69-letni  mężczyzna  zostaje  poddany  resekcji  górnego  płata  płuca
prawego  z  powodu  guza.  Priorytetowym  celem  opieki
pielęgniarskiej w tej sytuacji jest:

A .  ukierunkowana gimnastyka oddechowa,
B.  szybkie uruchomienie chorego,
C.  zastosowanie diety bogatobiałkowej,
D.  zapobieganie odleżynom.

Zadanie 48.
Wskaż odpowiedź BŁĘDNĄ. Czy ból nowotworowy może wykazywać
oporność na działanie silnych leków opioidowych?

A . nie  -  za  pomocą  silnych  leków  opioidowych  można
uśmierzyć każdy ból, skuteczność zależy od dawki leku,

B . tak  -  u  chorych  z  zaawansowaną  chorobą  nowotworową
występują  rodzaje  bólu  niepoddającego  się  leczeniu
silnymi opioidami,

C . tak  -  na  działanie  silnych  opioidów  nie  jest  wrażliwy
ból duchowy,

D . ból  neuropatyczny  jest  częściowo  wrażliwy  na  działanie
opioidów.

Zadanie 49.
W  czasie  uruchamiania  pacjenta  z  niedowładem  jednostronnym,
podstawową zasadą postępowania jest:

A .  wykonywanie ruchu zawsze od strony niedowładnej,
B.  wykonywanie ruchu zawsze od strony zdrowej,
C . n ie  ma  znaczenia,  od  której  strony  wykonywany  jest

ruch,
D . wykonywanie  ruchu  zawsze  uzależnione  jest  od  decyzji

rehabilitanta.



Zadanie 50.
Obniżenie  nastroju  i  aktywności,  utrudnione  zasypianie  i/lub
przedwczesne  budzenie  s ię  oraz  bezsenność  u  ludzi  starszych,
wynika z obniżonego poziomu:

A.  melatoniny,
B.  tyreotropiny,
C.  lutropiny,
D.  estradiolu.

Zadanie 51.
Pacjent  lat  85  jest  niedosłyszący.  Otrzymał  aparat  słuchowy
zauszny na prawe ucho. Do chorego należy mówić:

A . nieco  wolniej,  średnio  głośno,  stojąc  po  stronie
założonego aparatu,

B . jak do innych osób, ponieważ aparat wyrównuje osłabiony
słuch,

C . nieco  wolniej,  średnio  głośno,  stojąc  po  stronie  ucha
bez aparatu,

D.  nieco wolniej, bardzo głośno, stojąc na wprost chorego.

Zadanie 52.
Pielęgnując skórę chorego z niedowładem należy:

A.  dezynfekować tylko miejsca narażone na odleżyny,
B . codziennie  dokładnie  myć  i  osuszać  całe  ciało  chorego

oraz natłuszczać,
C.  stosować dezodoranty,
D.  używać płatków kosmetycznych.

Zadanie 53.
Pacjent  lat  70  leczy  się  na  cukrzycę  I I  typu,  stosuje  4
wstrzyknięcia  insuliny.  Trafił  na  SOR,  ponieważ  wracając  z
pracy  na  działce  stracił  przytomność  na  ulicy.  Przyczyną
incydentu  była  hipoglikemia.  Przed  planowanym  wysiłkiem
fizycznym, mężczyzna powinien:

A.  zjeść dodatkową kanapkę,
B . nie  wstrzykiwać  sobie  insuliny  po  posiłku

poprzedzającym wysiłek,
C.  wstrzyknąć większą dawkę insuliny,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 54.
W ocenie zagrożenia powstawania odleżyn NIE stosuje się skali:

A .  Douglas,
B.  Norton,
C.  Barthel,
D.  Dutch.



Zadanie 55.
Informacje na temat skuteczności edukacji pacjenta uzyskasz:

A . prosząc o wypełnienie obiektywnego testu sprawdzającego
wiedzę pacjenta,

B . uzyskując  potwierdzenie,  czy  pacjent  odebrał  informację
zgodnie z intencją nadawcy,

C . uzyskując  informację  od  rodziny  chorego  czy  pacjent
przestrzega zaleceń,

D.  sprawdzając dokumentację i wyniki badań chorego.

Zadanie 56.
Przy niedokrwieniu kończyny dolnej badanie tętna należy wykonać
na tętnicy:

A.  grzbietowej stopy, podkolanowej i piszczelowej tylnej,
B.  grzbietowej stopy,
C.  grzbietowej stopy i podkolanowej,
D.  piszczelowej tylnej.

Zadanie 57.
Przeciwwskazaniem do zastosowania kinezyterapii jest:

A .  niedowład kończyny dolnej,
B.  wysoka temperatura ciała (powyżej 38˚C),
C.  niepełny zakres ruchu w stawach,
D.  obecność porażenia spastycznego.

Zadanie 58.
Fusowate wymioty są wynikiem:

A . zaburzonego  trawienia  i  wchłaniania  tłuszczów  przez
nadmiar lecytyny,

B . hydrolizy  białek  przez  pepsynę  soku  żołądkowego  i
peptydazy soku jelitowego,

C.  zalegania krwi w żołądku,
D.  niedoboru witamin E i K.

Zadanie 59.
Co jest podstawą efektywnego prowadzenia edukacji pacjenta?

A . szybkie  wdrażanie  poznanych  informacji,  umiejętności  i
zachowań bez konieczności utrwalania,

B . komunikacja  interpersonalna  wykorzystująca  werbalne  i
niewerbalne sposoby porozumiewania się,

C . prowadzenie edukacji z każdym pacjentem bez względu na
jego gotowość uczenia się,

D . komunikacja  interpersonalna  wykorzystująca  tylko
werbalne sposoby porozumiewania się.



Zadanie 60.
Odwodnienie hiperosmolarne prowadzące do śpiączki jest częściej
spotykane u ludzi w starszym wieku, ponieważ:

A . mają  oni  osłabione  poczucie  pragnienia  i  straty  wody
spowodowane diurezą nie są wyrównywane,

B . pi ją  duże  i lości  płynów,  ale  jest  też  duża  utrata
elektrolitów,

C.  odczuwają pragnienie ale ograniczają picie płynów,
D.  nie stosują zleconych leków przeciwcukrzycowych.

Zadanie 61.
O przewodnieniu pacjenta świadczą następujące objawy:

A . zwolniona  akcja  serca,  wzrost  ciśnienia  tętniczego
krwi,

B . przyspieszona  akcja  serca,  wzrost  ciśnienia  tętniczego
krwi,

C.  wzrost masy ciała, skąpomocz,
D.  obrzęki, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,

Zadanie 62.
Idealny  opatrunek  do  leczenia  ran  przewlekłych  spełnia
następujący warunek:

A.  utrzymuje odpowiednią wilgotność rany,
B . wielkość  -  opatrunek  nie  obejmuje  powierzchni  całej

rany, zapewniając w ten sposób wentylację,
C.  struktura opatrunku - wiąże się trwale z raną,
D.  jest nieprzepuszczalny dla gazów i pary wodnej.

Zadanie 63.
D o  powstawania  odleżyn  u  chorych  w  terminalnej  fazie  choroby
nieuleczalnej  w  istotnym  stopniu  przyczyniają  się  następujące
czynniki wewnętrzne:

A.  nacisk i tarcie,
B . wyniszczenie  organizmu  oraz  niedobór  albumin  i

niedokrwistość,
C.  wilgoć i niewygoda chorego,
D.  zaniedbania pielęgnacyjne.

Zadanie 64.
Przeciwwskazaniem do wykonania masażu jest:

A .  występowanie zakrzepów,
B.  gorączka powyżej 38˚ C,
C.  wczesny okres po zwichnięciu kończyny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 65.
Chora lat 74 ma zaawansowaną miażdżycę naczyń, unieruchomiona z
powodu  porażenia  lewostronnego  i  zaniku  mięśni.  Chora  zgłasza
kłucie  w  klatce  piersiowej,  ból  brzucha,  duszność,  suchy
kaszel,  suchość  warg,  narastająca  temperatura.  Powłoki  skórne
s ą  blade  i  spocone.  Zastosowano  tlenoterapię.  Przeciwskazane
jest podawanie chorej tlenu:

A.  przez miękkie maseczki,
B.  przez okulary podtrzymujące rurkę doprowadzającą tlen,
C.  cewnikiem bezpośrednio do ust,
D.  cienkim cewnikiem do jamy nosowo-gardłowej.

Zadanie 66.
Nykturia to:

A.  bezmocz,
B.  kropelkowe oddawanie moczu,
C.  częstomocz,
D.  nocne oddawanie moczu.

Zadanie 67.
Bakteria  oznaczona skrótem MRSA jest  częstą  przyczyną zakażeń
wewnątrzszpitalnych, co oznacza ten skrót?

A.  nowy szczep Streptococcus pneumoniae,
B.  nowy szczep Serratia marcescens,
C.  gronkowiec koagulazoujemny,
D.  gronkowiec oporny na Metycylinę.

Zadanie 68.
Badanie profilaktyczne gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej 50
r.ż .  zalecane  przez  Polski  Komitet  Zwalczania  Raka  powinno  być
wykonywane:

A.  co 3 - 5 lat,
B.  co 2 lata,
C.  raz na rok,
D.  raz na 5 - 10 lat.

Zadanie 69.
Najczęstszym bezpośrednim powikłaniem zapalenia płuc jest:

A .  zastoinowa niewydolność krążenia,
B.  rozedma płuc,
C.  dychawica oskrzelowa,
D.  zapalenie oskrzeli.



Zadanie 70.
Prawidłowa  opieka  nad  osobą  z  nietrzymaniem  moczu  powinna
przede wszystkim obejmować:

A.  wspieranie poczucia własnej wartości chorego,
B . rozmowy z chorym tylko o zachowaniu higieny i  sposobie

pielęgnacji,
C.  ograniczenie spożywania płynów,
D.  założenie cewnika na stałe.

Zadanie 71.
Instruowanie  pacjenta  o  znaczeniu  systematyczności  leczenia,
potrzebie  ścisłego  przestrzegania  zaleceń  lekarza  w  odniesieniu
d o stosowania i dawkowania leków, a także o możliwych skutkach
ubocznych leczenia farmakologicznego jest nieodzowne w stosunku
do:

A.  pacjentów z otępieniem starczym,
B.  pacjentów leczonych neuroleptykami,
C . pacjentów  leczonych  lekami  o  właściwościach

uzależniających,
D . pacjentów zwalnianych ze  szpitala do domu z  zaleceniem

kontynuowania leczenia farmakologicznego.

Zadanie 72.
Terapia pracą ma na celu:

A.  zapewnienie pacjentom racjonalnej aktywności,
B . wypełnienie  czasu  wolnego  pacjentów,  jak  również

przysposobienie do samodzielności zawodowo-zarobkowej,
C . obniżenie  kosztów  utrzymania  pacjentów  poprzez

angażowanie  ich  do  prac  gospodarczych  na  rzecz
szpitala,

D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 73.
W  trakcie  menopauzy  i  w  okresie  pomenopauzalnym  u  kobiet
dochodzi do:

A . obniżenia  poziomu  cholesterolu  i  stężenia
trójglicerydów,

B.  wzrostu cholesterolemii i stężenia trójglicerydów,
C . podwyższenia  stężenia  trójglicerydów,  przy  poziomie

cholesterolu utrzymanym w granicach normy,
D.  podwyższenia poziomu estrogenów.



Zadanie 74.
Przyczyną  bezpośrednią  większości  złamań  szyjkowo-krętarzowej
kości udowej u osób starszych jest:

A .  otyłość,
B.  nadmierna aktywność ruchowa,
C.  upadek,
D.  dieta uboga w wapń.

Zadanie 75.
Pielęgniarka  może  dokonywać  oceny  sprawności  funkcjonalnej
osoby starszej wykorzystując następujące narzędzia:

A.  test MMSE, skala Norton, skala Hoena-Yara, BMI,
B . skala  ADL i  IADL,  skala  Barthel,  test  MMSE,  GDS,  testy

równowagi i chodu,
C.  skala Barthel, skala CBO, skala Katza,
D.  test UP&GO, test Tinetti, skala Bradena, skala Douglas.

Zadanie 76.
Do czynników spowalniających proces starzenia należą:

A.  aktywność fizyczna, właściwe odżywianie,
B.  eliminacja nałogów, czynny udział w życiu społecznym,
C.  podtrzymywanie kontaktów rodzinnych i społecznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 77.
Źródłem danych o przeszłości zdrowotnej chorego, pozyskiwanych
przez  pielęgniarkę  dla  celów  diagnozy  pielęgniarskiej  NIE  może
być pacjent geriatryczny, jeśli:

A .  jego stan zdrowia jest ciężki,
B.  chory udziela informacji w obecności osób trzecich,
C.  występuje u chorego otępienie znacznego stopnia,
D . pacjent  nie  słyszy  i  nie  mówi  (występują  zaburzenia

słuchu i mowy).

Zadanie 78.
Chory  z  niewydolnością  nerek  dializowany  otrzewnowo  powinien
stosować dietę:

A .  ubogobiałkową, bogatotłuszczową, bogatopotasową,
B.  bogatobiałkową, ubogowęglowodanową, ubogofosforanową,
C.  ubogowęglowodanową, bogatopotasową, bogatosodową,
D.  bogatobiałkową, ubogotłuszczową, ubogopotasową.



Zadanie 79.
Dalekowzroczność starcza spowodowana jest:

A .  zaćmą,
B.  uszkodzeniem szlaków wzrokowych,
C.  starczym zwyrodnieniem plamki,
D.  utratą elastyczności soczewki.

Zadanie 80.
Poniższe  twierdzenia  dotyczą  podawania  podskórnego  leków  w
opiece paliatywnej. Wskaż odpowiedź BŁĘDNĄ:

A . leki  podaje  s ię  przez  założoną  podskórnie  igłę
"motylek",

B . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  z  reguły  po
przygotowaniu w jednej strzykawce,

C . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  w  postaci
wlewu  ciągłego  lub  powtarzanych  regularnych
wstrzyknięć,

D.  drogą podskórną podaje się tylko opioidy.

Zadanie 81.
Jakie  są  objawy  przedawkowania  glikozydów  nasercowych
(hiperdygitalizacji)?

A . bradykardia,  nudności,  wymioty,  biegunka,  zaburzenia
widzenia  oraz  zaburzenia  rytmu  serca,  blok
przedsionkowo-komorowy, migotanie komór,

B . bladość  powłok  skórnych,  krótkotrwała  utrata
świadomości,  niskie  a  czasami  nieoznaczalne  ciśnienie
tętnicze krwi, przyspieszenie akcji serca,

C . przyspieszona  akcja  serca,  znaczne  obniżenie  ciśnienia
tętniczego  krwi,  zaburzenia  ze  strony  ośrodkowego
układu  nerwowego,  zaburzenia  psychiczne,  nitkowate
tętno,

D . utrata  przytomności,  drgawki  kloniczne,  zwolniona  akcja
serca, trzepotanie przedsionków, duszność, wymioty.

Zadanie 82.
Przyszłościowym  kierunkiem  prac  na  rzecz  starszego  pokolenia
winien być:

A.  solidaryzm międzypokoleniowy,
B . umieszczenie wszystkich osób starszych w Domach Opieki

Społecznej,
C . pomoc  w  bezbolesnym  odejściu  z  tego  świata  (eutanazja

wspomagana),
D.  pozostawienie ludzi starszych samym sobie.



Zadanie 83.
Przyczyną  niedokrwistości  mikrocytarnej  u  pacjenta  w  wieku
geriatrycznym może być:

A.  monotonna, uboga w żelazo dieta,
B.  nadmierna utrata żelaza wraz z moczem,
C.  utrata żelaza z potem,
D.  zmiany zanikowe błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Zadanie 84.
W dużym procencie przypadków przyczyną wysokiej śmiertelności z
powodu złamania szyjki kości udowej jest/są głównie:

A.  udar mózgu lub wklinowanie pnia mózgu,
B.  zakażenia ogólnoustrojowe,
C.  zawał serca lub niewydolność krążenia,
D.  zapalenie płuc lub zator płucny.

Zadanie 85.
O łagodnym przeroście gruczołu krokowego świadczy:

A.  krwiomocz, ból w okolicy lędźwiowej,
B . stałe  parcie  na  pęcherz,  nieoddawanie  moczu

strumieniem,
C.  skąpomocz, zaburzenia pracy nerek,
D.  wielomocz powodujący częste oddawanie moczu.

Zadanie 86.
W  reumatoidalnym  zapaleniu  stawów  zmiany  chorobowe
postępują/obejmują:

A.  od obwodu do centrum,
B.  od centrum do obwodu,
C.  tylko duże stawy,
D.  nie ma reguły.

Zadanie 87.
Interwencje kryzysowe w psychiatrii polegają na:

A . pomocy  lekarskiej  udzielanej  pacjentom  szpitala
znajdującym się w stanie zagrożenia życia,

B . stosowaniu  środków  przymusu  bezpośredniego  wobec
pacjentów  stwarzających  zagrożenie  dla  życia  własnego
albo innych osób,

C . specyficznym  postępowaniu  leczniczo-rehabilitacyjnym  z
pacjentami,  u  których  po  okresowej  poprawie  stanu
psychicznego wystąpiło gwałtowne i znaczne pogorszenie,

D . możliwie  wczesnym  ujawnianiu  osób  bezpośrednio
zagrożonych  wystąpieniem  zaburzeń  psychicznych  i
udzielaniu  im  szybkiej  oraz  dostosowanej  do  potrzeb
pomocy i opieki zdrowotnej.



Zadanie 88.
U  pacjentki  lat  69  występują  długotrwały  ból  okolicy  jamy
brzusznej  i  zaparcia.  Chora  zaobserwowała  niewielką  i lość  krwi
w  stolcu  a  także  zgłosiła  wzdęcia  i  brak  apetytu.  Zdiagnozowano
uchyłkowatość  jelita  grubego.  Charakterystycznym  objawem
mogącym wystąpić w tej jednostce chorobowej jest ból i uciskowa
wrażliwość:

A.  w prawym dole biodrowym,
B.  żołądka,
C.  w lewym dole biodrowym,
D.  odbytu.

Zadanie 89.
Twarz pacjenta z chorobą Parkinsona:

A.  bardzo wyraźnie ukazuje emocje,
B.  jest maskowata,
C.  charakteryzuje się występowaniem tików,
D.  charakteryzuje się opadaniem kącika ust.

Zadanie 90.
Pacjentka  lat  72  hospitalizowana  z  powodu  udaru  krwotocznego
mózgu.  Ogólny  stan  zdrowia  ciężki:  źrenice  równe,  słabo
reagujące  na  światło,  chrapliwy  oddech,  skóra  blada  z  cechami
niewielkiej  sinicy,  brak  odruchów  połykania  i  kaszlu.
Prowadzona  jest  karta  obserwacyjna.  Jakie  parametry  chorej
należy  notować  w  stałych  odstępach  czasowych  w  karcie
obserwacyjnej?

A . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  oddechy,  temperaturę,
stan  przytomności,  szerokość  źrenic  i  reakcje  na
światło, rodzaj i rozległość niedowładu,

B.  tętno, ciśnienie tętnicze krwi, oddechy, temperaturę,
C . stan  przytomności,  szerokość  źrenic  i  reakcje  na

światło,
D . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  temperaturę,  stan

przytomności, rodzaj i rozległość niedowładu.

Zadanie 91.
Nietolerancja  pokarmów,  zwłaszcza  mleka,  powodująca  wzdęcia  i
biegunki  spowodowana  jest  najczęściej,  zmniejszającą  się  wraz  z
wiekiem aktywnością:

A.  amylazy,
B.  laktazy,
C.  l ipazy,
D.  peptydazy.



Zadanie 92.
W  celu  zapobiegania  odleżynom,  które  mogą  powstać  podczas
poruszania  się  na  wózku  inwalidzkim,  chory  powinien  podpierać
się na poręczach wózka, co:

A.  6 godzin i unosić pośladki na 10 s,
B.  3 godziny i unosić pośladki na 5 s,
C.  2 godziny i unosić pośladki na 5 s,
D.  10-15 minut i unosić pośladki na około 15 sekund.

Zadanie 93.
Główną przyczyną otępienia u osób w podeszłym wieku jest/są:

A.  uraz mózgu,
B.  zmiany naczyniopochodne,
C.  choroba psychiczna,
D.  choroba Alzheimera.

Zadanie 94.
W celu opróżnienia pęcherza moczowego u chorego z paraplegią w
pożądanym czasie należy:

A.  założyć cewnik na stałe,
B.  zwiększyć podaż płynów do 5 litrów na dobę,
C.  prowadzić "trening" pęcherza moczowego,
D.  opróżniać pęcherz moczowy tylko w pozycji leżącej.

Zadanie 95.
Chory  lat  65  został  przyjęty  do  szpitala  z  zaburzeniami
krążenia obwodowego powodującymi chromanie przestankowe i ból
lewej  kończyny  dolnej.  Aby  zmniejszyć  lub  usunąć  dolegliwości
wywołane niedokrwieniem należy:

A . ograniczyć poruszanie s ię chorego do minimum, ogrzewać
chorą kończynę,

B . motywować  chorego  do  aktywności  w  miarę  możliwości,
nogę  ułożyć  niżej  niż  głowę,  zmniejszyć  zużycie  t lenu
przez oziębienie chorej kończyny,

C.  unieruchomić chorego w łóżku do czasu ustąpienia bólu,
D . ułożyć  chorego  w  łóżku  w  pozycji  płaskiej  z  nogą

uniesioną do góry, kończynę ogrzewać.

Zadanie 96.
Jakich  zaleceń  dotyczących  żywienia  należy  udzielić  choremu  ze
świeżo rozpoznaną chorobą Parkinsona?

A.  ograniczenie spożycia błonnika i płynów,
B.  ograniczenie spożycia białka,
C.  zwiększenie spożycia błonnika,
D.  zwiększenie spożycia lipidów.



Zadanie 97.
Jaki  jest  wskazany  zakres  ruchów  u  chorej  w  reumatoidalnym
zapaleniu stawów w okresie nasilenia objawów?

A . zaprzestanie  wszelkich  ruchów  żeby  nie  obciążać  je j
wysiłkiem fizycznym,

B . wykonywanie  ruchów  biernych  i  w  miarę  możliwości
czynnych  oraz  pionizowanie  chorej  aby  nie  dopuścić  do
przykurczy,

C . zaprzestanie  wszelkich  ruchów  biernych  i  czynnych  żeby
nie uszkodzić chorych stawów,

D . wykonywanie  czynnych,  intensywnych  ćwiczeń  żeby  nie
dopuścić do przykurczy i zaniku mięśni.

Zadanie 98.
Podstawowym walorem zintegrowanej pracy grupowej jest:

A . możliwość  objęcia  oddziaływaniami  w  tym  samym  czasie
większej liczby pacjentów,

B . oszczędność  czasu  personelu
leczniczo-rehabilitacyjnego,

C.  niskie koszty organizowania opieki nad pacjentami,
D . racjonalne  aktywizowanie  chorych  i  zapobieganie

pogłębianiu się ich niepełnosprawności.

Zadanie 99.
Towarzystwo gerontologiczne zrzesza:

A.  biologów pracujących na rzecz medycyny,
B.  tylko lekarzy ze specjalizacją geriatryczną,
C.  wyłącznie personel medyczny,
D . przedstawicieli  wielu  dyscyplin  działających  na  rzecz

osób starych.

Zadanie 100.
W celu poprawy zdolności rozumienia u chorego z afazją czuciową
(sensoryczną) należy:

A.  w rozmowie z chorym używać mimiki, gestów,
B.  nie zwracać uwagi na intonację wypowiedzi,
C.  poprawiać błędne wypowiedzi chorego,
D.  nie stosować rysunków w rozmowie z chorym.



Zadanie 101.
Chory  lat  70  został  przywieziony  do  szpitala  z  objawami  udaru
mózgowego.  Jest  nieprzytomny,  oddech  regularny,  widoczny
niedowład  połowiczy  prawostronny.  Zapobieganie  zapaleniu  płuc
polega na:

A . profilaktycznej  antybiotykoterapii  w  pierwszych  dniach
po udarze,

B . stosowaniu  zmiany  pozycji,  oklepywaniu  i  nacieraniu
klatki piersiowej,

C.  inhalowaniu,
D.  stosowaniu siedzącej pozycji ułożeniowej.

Zadanie 102.
Który  z  wymienionych  aspektów  jest  istotny  przy  rozpoznawaniu
potrzeb chorego i jego bliskich?

A.  ocena odległości od stacji paliatywnej opieki domowej,
B.  rozmowa o pobycie w szpitalu,
C . przeprowadzenie dokładnego wywiadu, ocena stanu zdrowia

i badanie fizykalne,
D.  opowiadanie o swoim samopoczuciu.

Zadanie 103.
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która:

A . posiada dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku
humanistycznym  i  legitymuje  się  co  najmniej  2  letnim
stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej,

B . posiada  dyplom  pracownika  socjalnego  lub  ukończyła
studia  wyższe  o  kierunkach:  praca  socjalna,  polityka
społeczna,  socjologia,  psychologia,  pedagogika  i
resocjalizacja,

C . ukończyła  studia  wyższe  o  kierunku  medycznym  ze
specjalizacją  w  zakresie  pracy  socjalnej  albo  polityki
społecznej,

D . posiada  dyplom  ukończenia  policealnego  studium
pracowników  socjalnych  lub  instruktorów  terapii
zajęciowej.

Zadanie 104.
D o  zadań  własnych  z  zakresu  pomocy  społecznej  realizowanych
przez gminy należą:

A.  zlecanie i finansowanie badań,
B.  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
C.  prowadzenie ośrodka doskonalenia zawodowego,
D . doradztwo metodyczne dla  ośrodków pomocy  społecznej  i

pracowników socjalnych.



Zadanie 105.
Jednym ze skutków unieruchomienia jest wzrost stężenia glukozy
i  insuliny  we  krwi  sprzyjający  rozwojowi  zespołu
metabolicznego, który polega na współistnieniu:

A . sarkopenii,  żylnej  chorobie  zakrzepowo-zatorowej,
odleżyn,

B . otyłości  pośladkowo-udowej,  hipoglikemii,  zmniejszeniu
masy mięśniowej,

C . hipoglikemii,  hipotonii  ortostatycznej,  wzrostu  ilości
wapnia wydalanego z moczem,

D . dyslipidemii,  nadciśnienia  tętniczego,  hiperglikemii,
otyłości brzusznej.

Zadanie 106.
W  jaki  sposób  należy  ustalić  hierarchię  ważności  problemów
pielęgnacyjnych i potrzeb chorego w starszym wieku?

A . zapewniając  zabezpieczenie  materialne  i  kontakty
sąsiedzkie,

B.  umożliwiając spacery,
C.  przeprowadzając wywiad i badanie fizykalne,
D.  angażując rodzinę chorego.

Zadanie 107.
Którą  ze  skal  należy  zastosować,  aby  ustalić  zdolność  osoby  w
podeszłym  wieku  do  samodzielnego  funkcjonowania  oraz  określić
zakres opieki pielęgniarki i interwencji leczniczej?

A.  skalę Norton,
B.  skalę Tinetti,
C.  Całościową Ocenę Geriatryczną,
D.  skalę Barthel.

Zadanie 108.
C o  należy  do  podstawowych  czynności  pielęgniarki  podczas
stosowania tlenoterapii?

A.  ustalenie stężenia podawanej mieszanki tlenowej,
B.  usunięcie (zabezpieczenie) protezy zębowej pacjenta,
C.  pielęgnacja jamy ustnej i nosowej,
D.  pielęgnacja spojówek.



Zadanie 109.
Lekarz  zlecił  pacjentowi  notowanie  nazw,  i lości  i  godzin
przyjmowania  przepisanych  leków.  Uprzedza  go  też,  że  będzie
oczekiwał  krótkich  relacji  o  samopoczuciu  po  zażyciu  leków,  a
pielęgniarkę zobowiązuje do specjalnego nadzoru nad pacjentem i
szczegółowego  instruowania  go  o  sposobie  postępowania  w
przypadku  odczuwania  zawrotów  głowy,  zaburzeń  równowagi  i
wystąpienia  uczucia  niepokoju.  Opisane  wyżej  postępowanie
lekarza i pielęgniarki składa się na:

A.  psychoterapię, uzupełniającą leczenie farmakologiczne,
B.  trenowanie udziału pacjenta we własnym leczeniu,
C.  psychoedukację pacjenta,
D.  profesjonalne, antystresowe traktowanie pacjenta.

Zadanie 110.
W  niewyrównanej  marskości  wątroby  z  żółtaczką  stosuje  s ię
dietę:

A . wysokobiałkową  i  wysokotłuszczową  z  ograniczeniem
węglowodanów,

B . wysokobiałkową  i  niskotłuszczową  z  ograniczeniem
węglowodanów,

C . niskotłuszczową  i  niskobiałkową  z  przewagą
węglowodanów,

D . wysokotłuszczową  i  niskobiałkową  z  przewagą
węglowodanów.

Zadanie 111.
Chora  lat  70  podczas  upadku  doznała  złamania
szyjkowo-krętażowego  kości  udowej  lewej.  Zastosowano
endoprotezoplastykę  stawu  biodrowego.  W  początkowej  fazie
rehabilitacji  u  chorej  zastosowano  ćwiczenia  izometryczne,
podczas których kończynę operowaną należy:

A.  utrzymywać w pełnym wyproście tylko w stawie biodrowym,
B . utrzymywać  w  pełnym  wyproście  w  stawie  biodrowym  i

kolanowym,
C.  zginać w stawie biodrowym,
D.  zginać w stawie biodrowym i kolanowym.

Zadanie 112.
Które elementy programu opieki nad osobą w podeszłym wieku mają
największe znaczenie w profilaktyce upadków?

A.  kinezyterapia,
B.  psychoterapia,
C.  fizykoterapia,
D.  balneoterapia.



Zadanie 113.
Skórę, na którą ma być naklejony plaster z Fentanylem należy:

A.  pozostawić bez przygotowania,
B . przetrzeć  środkiem  dezynfekcyjnym,  jeśli  jest  owłosiona

należy ją ogolić,
C . umyć  wodą  bez  użycia  środków  drażniących,  osuszyć,

usunąć owłosienie,
D.  ogolić, gazikiem osuszyć pot i nakleić plaster.

Zadanie 114.
Ryzyko  rozwoju  odleżyn  stwierdza  się,  stosując  skalę  z  wynikiem
równym:

A . skala  Douglas  -  wynik  równy  30  punktom  i  powyżej  -
bardzo wysokie ryzyko,

B . skala DUTCH CONSENSUS PREVENTION OF BEDSORES CBO - 17
punktom lub niższym,

C.  skala Norton - 14 punktom lub niższym,
D.  skala Waterlow - 8 punktom lub wyższym.

Zadanie 115.
Ból trzewny jest:

A . t o  ostry,  paraliżujący,  przeszywający  ból,  ściśle
zlokalizowany,  często  stymulowany  ruchami,  może
utrzymywać się dłużej,

B . t o  samoistny  lub  sprowokowany  ból,  palący,  piekący,
przeszywający,  kłujący,  któremu  może  towarzyszyć
allodynia, hiperpatia, hiperalgezja,

C . bólem  o  charakterze  ucisku,  głęboki,  słabo
zlokalizowany, również ból kolkowy,

D . bólem,  w  którym  występują  nagły  początek,  natężenie
umiarkowane  do  zazwyczaj  silnego  i  krótki  czas  trwania
(może być samoistny lub aktywowany ruchem).

Zadanie 116.
Depresja w wieku podeszłym może mieć nietypowy przebieg. Jednym
z e  specyficznych  je j  objawów  jest  somatyzacja  depresji,  która
polega na:

A . występowaniu  zaburzeń  pamięci  (postać
rzekomootępienna),

B . podawaniu  objawów  typowych  dla  chorób  somatycznych
(maski depresji tj. bezsenność, lęk, zespoły bólowe),

C.  występowaniu urojeń hipochondrycznych, winy i grzechu,
D.  występowaniu myśli samobójczych.



Zadanie 117.
Najczęściej wysiłkowe nietrzymanie moczu występuje u:

A.  starszych mężczyzn ciężko pracujących fizycznie,
B.  nieródek,
C.  wieloródek,
D.  alkoholików.

Zadanie 118.
Propulsją nazywamy:

A.  drobnofaliste ruchy głowy potakujące albo przeczące,
B.  drżenie głosu,
C.  skłonność chorego do padania do przodu,
D.  chodzenie drobnymi krokami.

Zadanie 119.
Postępująca choroba Alzheimera doprowadzi  z  czasem u pacjenta
d o  pojawienia  się  trudności  w  komunikowaniu  się  z  otoczeniem.
Pielęgniarka przygotowując opiekunów do tego okresu powinna:

A . wyjaśnić  rodzinie,  że  rozmowa  z  chorym  nie  ma  sensu,
ponieważ  chory  i  tak  nie  rozumie  i  nie  jest  w  stanie
odpowiadać,

B . wyjaśnić  rodzinie,  że  należy  stosować  różne  techniki
porozumiewania  się  (pozawerbalne),  a  przede  wszystkim
poznać wzajemne reakcje partnerów rozmowy,

C . wprowadzić  w  komunikacji  chorego  i  głównego  opiekuna
język  migowy,  który  umożliwi  porozumiewanie  się,
wyeliminować rozmowę werbalną,

D . wyjaśnić  rodzinie,  że  należy  wybrać  wspólnie  z  chorym
jedną,  najdogodniejszą  dla  obu  stron  technikę
porozumiewania  się  i  ciągle  tylko  ją  stosować,
niezależnie od innych możliwości komunikowania się.

Zadanie 120.
U  pacjenta  w  starszym  wieku  hospitalizowanego  z  powodu
zapalenia płuc, aby nie doszło do powikłań należy zastosować:

A . profilaktykę  przeciwzakrzepową,  gimnastykę  oddechową i
ogólnousprawniającą,

B.  dietę bogatobiałkową i leczenie spoczynkowe,
C.  profilaktykę przeciwzakrzepową,
D.  ciągłą tlenoterapię oraz leczenie spoczynkowe.

Zadanie 121.
Celem rehabilitacji leczniczej dla przewlekle chorych jest:

A .  zapobieganie szybkiej demineralizacji kośćca,
B.  zapobieganie powstawania przykurczów mięśni,
C.  umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 122.
Mężczyzna  lat  80  od  niedawna  przebywa  w  domu  "spokojnej
starości".  Współlokatorzy  przebywający  z  nim  skarżą  się,  że
jest  niegrzeczny  i  arogancki.  Pacjent  jest  w  dość  dobrej  formie
fizycznej.  Jednak  kilkakrotnie  zdarzyło  mu  się  zgubić  w
budynku,  nie  mógł  odnaleźć  swojego  pokoju.  Ostatnio  pacjent
wypełnił  swą  szafkę  przedmiotami  znalezionymi  w  czasie
spacerów,  w  większości  są  to  rzeczy  bezwartościowe bądź  zużyte.
W tym przypadku należy:

A . wyrzucić  przedmioty,  przekonując  pacjenta  o  ich  niskiej
wartości,

B . wyrzucić przedmioty pod nieobecność pacjenta,  a  później
przekonać go, że wcale ich nie miał,

C . uzgodnić  z  pacjentem  usunięcie  części  przedmiotów  i
pozostawienie  tych  rzeczy,  które  są  dla  niego
szczególnie ważne,

D.  nakłonić pacjenta do wyrzucenia przedmiotów.

Zadanie 123.
Cechą odróżniającą zawał mięśnia sercowego od bólów dławicowych
w przebiegu choroby wieńcowej serca jest:

A .  częstotliwość akcji,
B.  stan przytomności,
C.  charakter i czas trwania dolegliwości,
D.  temperatura ciała.

Zadanie 124.
Rosnące  zapotrzebowanie  na  usługi  pielęgniarskie  i  lekarskie  w
populacji "poprodukcyjnej" jest spowodowane:

A.  nasilającym się niedołęstwem starczym,
B.  psychozami starczymi, otępieniem starczym,
C.  chorobami przewlekłymi np. cukrzycą,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 125.
Który  z  poniższych  zwrotów  jest  słuszny  w  pracy  z  chorym  z
otępieniem?

A.  proszę rozebrać się i wejść do wanny,
B.  teraz pomogę Pani przy kąpieli,
C . proszę  wstać  z  łóżka,  ubrać  szlafrok  i  pójść  do

łazienki,
D.  czy ma pani teraz ochotę na kąpiel?



Zadanie 126.
Najważniejsze  walory  rehabilitacyjne  terapii  zajęciowej
polegają na oddziaływaniu na sprawność:

A.  manualną pacjentów,
B.  psychiczną pacjentów,
C.  społeczną pacjentów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 127.
Wiodącym celem w pielęgnowaniu osób starszych jest:

A .  pielęgnowanie w czasie choroby,
B.  niwelowanie dolegliwości somatycznych,
C.  doraźna pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych,
D.  nauczanie samoopieki w ograniczonej sprawności.

Zadanie 128.
Na hipotonię ortostatyczną NIE wpływa:

A.  cukrzyca,
B.  choroba Parkinsona,
C.  osteoporoza,
D.  alkoholizm.

Zadanie 129.
Objawy ostrzegawcze toksyczności morfiny to:

A.  splątanie, nudności, senność, szpilkowate źrenice,
B . lęk,  szerokie  źrenice,  wzmożona  perystaltyka  przewodu

pokarmowego,
C.  ślinotok, biegunka, podwyższona ciepłota ciała,
D.  spazm mięśniowy, bolesność w jamie ustnej, depresja.

Zadanie 130.
W  przebiegu cukrzycy u osób w wieku podeszłym wśród powikłań
dominuje:

A.  retinopatia cukrzycowa,
B.  neuropatia cukrzycowa,
C.  nefropatia cukrzycowa,
D.  miażdżyca tętnic wieńcowych.

Zadanie 131.
Rozpoznanie ostrej niewydolności oddechowej potwierdzają:

A.  wywiad, badanie plwociny, badanie fizykalne,
B.  wywiad, badanie bronchoskopowe, badanie plwociny,
C.  wywiad, badanie fizykalne, badanie gazometryczne krwi,
D . badanie  plwociny,  badanie  bronchoskopowe,  badanie

spirometryczne.



Zadanie 132.
Sprawując  opiekę  nad  pacjentem  z  chorobą  Parkinsona  zwrócisz
uwagę na czas przyjmowania preparatu lewodopy względem czasu
przyjmowania posiłków, zwłaszcza bogatobiałkowych:

A . wskazane  jest  przyjmowanie  leku  w  trakcie  posiłku,  bo
pozwala  to  na  zmniejszenie  częstości  występowania  i
nasilania się objawów ubocznych,

B . wskazane jest  podawanie leku po przyjęciu posiłku, gdyż
zwiększa to jego wchłanianie z przewodu pokarmowego,

C . należy  lek  podawać  choremu  około  30  minut  przed
posiłkiem,

D . nie ma znaczenia czas przyjmowania leku względem czasu
przyjmowania posiłków.

Zadanie 133.
W  leczeniu  bólu  nowotworowego  niektóre  preparaty  p/bólowe
wykazują efekt pułapowy. Określ, które to leki:

A .  silne opioidy,
B.  leki z drugiego szczebla w standardzie WHO, NLPZ,
C.  petydyna i fentanyl,
D.  morfina i paracetamol.

Zadanie 134.
Postępowanie  u  pacjenta  z  osteoporozą,  po  złamaniu  żeber,
polega na:

A.  założeniu opaski unieruchamiającej klatkę piersiową,
B . ograniczeniu  się  do  podania  leków  przeciwbólowych  i

przeciwkaszlowych oraz prowadzeniu ostrożnej gimnastyki
oddechowej,

C.  obserwowaniu pacjentki,
D.  namawianiu do chodzenia.

Zadanie 135.
Skierowanie na turnus rehabilitacyjny wnioskuje:

A.  zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności,
B.  komisja lekarska,
C.  lekarz,
D.  rehabilitant albo instruktor terapii zajęciowej.



PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
TEST NR 060517
GRUPA 1
Zadanie 1.
W  trakcie  menopauzy  i  w  okresie  pomenopauzalnym  u  kobiet
dochodzi do:

A . obniżenia  poziomu  cholesterolu  i  stężenia
trójglicerydów,

B.  wzrostu cholesterolemii i stężenia trójglicerydów,
C . podwyższenia  stężenia  trójglicerydów,  przy  poziomie

cholesterolu utrzymanym w granicach normy,
D.  podwyższenia poziomu estrogenów.

Zadanie 2.
Nawroty zaburzeń psychicznych i/lub ich nasilenie się:

A .  nie są zależne od atmosfery rodzinnej domu pacjenta,
B.  są zależne od stosunków panujących w domu pacjenta,
C . zależą  od  atmosfery  rodzinnej,  ale  tylko  przy  wybranych

zaburzeniach,
D . mogą  być  zależne  od  wymienionych  czynników,  ale  nie

zostały jeszcze dostatecznie poznane.

Zadanie 3.
Co to jest opieka paliatywna?

A . odpowiedź  na  fizyczne,  psychiczne,  duchowe  i  społeczne
potrzeby  chorego  nieuleczalnie  będącego  u  kresu  życia  i
jego rodziny,

B . dokładna  diagnostyka  i  leczenie  chorób  ujętych  w
narodowym programie ochrony zdrowia,

C.  zapobieganie okresom pogorszenia stanu zdrowia,
D . terapia  i  rehabilitacja  wszystkich  obszarów

upośledzonych czynności.

Zadanie 4.
Komponując  dietę  starszego  człowieka  ważne  jest  uzupełnianie
witaminy  B12,  gdyż  w  sytuacji  niedoboru  tej  witaminy  mogą
pojawiać się następujące objawy:

A.  pogarszająca się sprawność poznawcza,
B.  niedokrwistość megaloblastyczna,
C.  nietrzymanie moczu, hipotonia ortostatyczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 5.
Jakie są typowe objawy śpiączki hiperosmolarnej?

A . objawy  odwodnienia,  zwiększa  się  diureza  i  pragnienie,
pojawia  się  lub  nasila  świąd  skóry,  chory  może  być
zamroczony lub nieprzytomny, pojawia się zapach acetonu
z ust,

B . dominują  objawy  odwodnienia,  spadek  ciśnienia
tętniczego  i  zaburzenia  świadomości  bez  kwasicy
ketonowej,

C . pobudzenie  psychiczne  i  ruchowe,  obfite  poty,  narasta
napięcie  mięśni,  pojawiają  się  drgawki  i  utrata
przytomności,

D . duszność,  uczucie  lęku,  pobolewanie  w  jamie  brzusznej,
świąd skóry, suchość skóry.

Zadanie 6.
Jaka  dieta  wskazana  jest  dla  pacjenta  z  wyłonioną  stomią
jelitową?

A . potrawy  wysokokaloryczne  i  pikantne  w  celu  poprawy
trawienia,

B . według  dotychczasowych  przyzwyczajeń,  z  wyłączeniem
potraw wzdymających (strączkowe, kapusta),

C.  dietetyczne z ograniczeniem owoców,
D.  lekkostrawne z dużą ilością błonnika.

Zadanie 7.
Który  z  poniższych  zwrotów  jest  słuszny  w  pracy  z  chorym  z
otępieniem?

A.  proszę rozebrać się i wejść do wanny,
B.  teraz pomogę Pani przy kąpieli,
C . proszę  wstać  z  łóżka,  ubrać  szlafrok  i  pójść  do

łazienki,
D.  czy ma pani teraz ochotę na kąpiel?

Zadanie 8.
Objętość masy kałowej zwiększa:

A.  Duspatalin,
B.  Agargar, nasiona lnu, nasiona płesznika,
C.  Normosan,
D.  Olej rycynowy, Laktuloza.



Zadanie 9.
Chory  lat  68  hospitalizowany  z  powodu  nowotworu  płuca  jest
obecnie  w  terminalnej  fazie  choroby.  Występuje  si lna  duszność,
dokuczliwy  ból  oraz  niepokój  pacjenta.  Złagodzenie  bólu  u
chorego polega na:

A . wstrzymywaniu  się  jak  najdłużej  od  zastosowania
opioidów,

B.  podawaniu opiodów na żądanie,
C.  stosowaniu monoterapii,
D.  stosowaniu opioidów wg schematu regularnego dawkowania.

Zadanie 10.
U  70-letniej  pacjentki  występują  objawy  wysiłkowego
nietrzymania  moczu.  Jaki  jest  najlepszy  sposób  doraźnej  pomocy
chorej?

A.  cewnikowanie pęcherza moczowego,
B.  stosowanie materiałów higienicznych,
C.  stosowanie leków przeciwkaszlowych,
D.  stosowanie przyklejanych zbiorniczków na mocz.

Zadanie 11.
W  czasie  uruchamiania  pacjenta  z  niedowładem  jednostronnym,
podstawową zasadą postępowania jest:

A .  wykonywanie ruchu zawsze od strony niedowładnej,
B.  wykonywanie ruchu zawsze od strony zdrowej,
C . n ie  ma  znaczenia,  od  której  strony  wykonywany  jest

ruch,
D . wykonywanie  ruchu  zawsze  uzależnione  jest  od  decyzji

rehabilitanta.

Zadanie 12.
Społeczne czynniki przyśpieszające proces starzenia to:

A.  nagła zmiana warunków środowiskowych,
B . pogorszenie  sytuacji  materialnej,  brak  zagospodarowania

czasu,
C . brak  przygotowania  do  starości,  samotność,  izolacja

społeczna i psychiczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 13.
Idealny  opatrunek  do  leczenia  ran  przewlekłych  spełnia
następujący warunek:

A.  utrzymuje odpowiednią wilgotność rany,
B . wielkość  -  opatrunek  nie  obejmuje  powierzchni  całej

rany, zapewniając w ten sposób wentylację,
C.  struktura opatrunku - wiąże się trwale z raną,
D.  jest nieprzepuszczalny dla gazów i pary wodnej.



Zadanie 14.
Rosnące  zapotrzebowanie  na  usługi  pielęgniarskie  i  lekarskie  w
populacji "poprodukcyjnej" jest spowodowane:

A.  nasilającym się niedołęstwem starczym,
B.  psychozami starczymi, otępieniem starczym,
C.  chorobami przewlekłymi np. cukrzycą,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 15.
Które  objawy  kliniczne  dominują  w  chorobie  nowotworowej  jel ita
grubego?

A.  bezsenność,
B.  jawne lub utajone krwawienie jelitowe,
C.  bóle głowy,
D.  częstomocz.

Zadanie 16.
Podstawową  rolę  w  organizowaniu  opieki  nad  przewlekle  chorym
powinna  odgrywać  pielęgniarka  środowiskowa/rodzinna.  Do  je j
zadań NIE należy:

A.  przyuczenie rodziny do sprawowania opieki,
B.  pielęgnowanie obłożnie chorych leczonych w domu,
C . prowadzenie  dokładnej  dokumentacji  procesu

pielęgnowania,
D.  zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup.

Zadanie 17.
Przy  niewydolności  żylnej  kończyn  dolnych,  w  ramach
profilaktyki, zaleca się zakładanie rajstop elastycznych:

A.  codziennie rano przed wstaniem z łóżka,
B.  codziennie rano, w ciągu 1-2 godzin po wstaniu z łóżka,
C.  wieczorem przed snem,
D . nie  ma  znaczenia,  kiedy  chora  założy  rajstopy,  musi

jedynie nosić je 4-5 godzin dziennie.

Zadanie 18.
Trening umiejętności praktycznych ma służyć:

A . podtrzymaniu  efektów  leczenia  i  zapobieganiu  nawrotom
choroby,

B . utrzymaniu pacjenta w naturalnym środowisku życiowym i
wzmacnianiu jego samodzielności,

C . "odbarczeniu"  osób  bliskich  pacjentowi  i  zapewnianiu
bezkonfliktowych stosunków z domownikami,

D . kontroli  wydolności  adaptacyjnej  pacjenta  po
zakończeniu leczenia szpitalnego.



Zadanie 19.
Owoce zalecane chorym z kamicą żółciową to:

A.  gruszki,
B.  agrest,
C.  banany,
D.  porzeczki.

Zadanie 20.
W wieku starszym kobiety jak i mężczyźni powinni spożywać wapń
w ilości:

A .  100-200 mg/dobę,
B.  500-700 mg/dobę,
C.  800-1000 mg/dobę,
D.  1200-1500 mg/dobę.

Zadanie 21.
Przeciwwskazaniem do wykonania masażu jest:

A .  występowanie zakrzepów,
B.  gorączka powyżej 38˚ C,
C.  wczesny okres po zwichnięciu kończyny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 22.
W  jaki  sposób  należy  ustalić  hierarchię  ważności  problemów
pielęgnacyjnych i potrzeb chorego w starszym wieku?

A . zapewniając  zabezpieczenie  materialne  i  kontakty
sąsiedzkie,

B.  umożliwiając spacery,
C.  przeprowadzając wywiad i badanie fizykalne,
D.  angażując rodzinę chorego.

Zadanie 23.
D o  powstawania  odleżyn  u  chorych  w  terminalnej  fazie  choroby
nieuleczalnej  w  istotnym  stopniu  przyczyniają  się  następujące
czynniki wewnętrzne:

A.  nacisk i tarcie,
B . wyniszczenie  organizmu  oraz  niedobór  albumin  i

niedokrwistość,
C.  wilgoć i niewygoda chorego,
D.  zaniedbania pielęgnacyjne.



Zadanie 24.
Przeciwwskazaniem do umieszczenia osoby starszej w domu pomocy
społecznej jest:

A .  choroba nowotworowa,
B.  choroba alkoholowa,
C.  stwardnienie rozsiane,
D.  choroba zakaźna.

Zadanie 25.
Wykrycie  zagrożenia  upadkiem  podczas  wykonywania  czynności
życia codziennego umożliwia test:

A .  nacisku pozycyjnego,
B.  czasu utrzymania równowagi,
C.  Tinetti,
D.  Pileta i ADL.

Zadanie 26.
U  ludzi  w  podeszłym  wieku,  aby  zapobiec  grypie  i  je j
powikłaniom należy zastosować:

A.  dietę bogatobiałkową,
B.  szczepienie przeciw grypie,
C.  izolację,
D.  unikanie dużych skupisk ludzi.

Zadanie 27.
Powikłania  uchyłkowatości  jel ita  grubego  mogą  doprowadzić
bezpośrednio do:

A.  zapalenia otrzewnej,
B.  zapalenia wyrostka robaczkowego,
C.  kolki wątrobowej,
D.  zapalenia trzustki.

Zadanie 28.
Częstomocz nocny określany jest mianem:

A.  nykturii,
B .  dyzurii,
C .  anurii,
D.  ketozurii.



Zadanie 29.
Profilaktyka geriatryczna polega na:

A . konsekwentnym zwalczaniu wszystkich czynników ryzyka
chorób wieku starszego,

B . ograniczeniu wpływu chorób lub niekorzystnych zachowań
n a  przebieg  starzenia,  a  przez  to  zwiększenie
prawdopodobieństwa osiągnięcia pomyślnej starości,

C . modyfikacji  zdiagnozowanych  czynników  ryzyka  wielkich
zespołów geriatrycznych,

D . zapobieganiu  procesom  starzenia  się  i  zmniejszeniu  do
minimum szansy rozwoju choroby.

Zadanie 30.
Zmiany  fizjologiczne  zachodzące  z  wiekiem w  narządzie  wzroku a
powodujące opadanie powieki górnej oraz podwijanie do wewnątrz
lub na zewnątrz powieki dolnej są następstwem:

A . zaniku  tkanek  otaczających  oko,  zmniejszeniem  ilości
tkanki tłuszczowej w okolicy oka,

B.  zmniejszonej produkcji łez,
C.  rozrostem tkanki łącznej w obrębie powiek,
D.  zmniejszeniem gałki ocznej.

Zadanie 31.
Osobom w wieku podeszłym w ciągu doby zaleca się spożywanie na
1 kg masy ciała białko w ilości:

A .  0,8 - 1,0g
B.  1,2 - 1,5g,
C.  1,6 - 2,0g,
D.  2,1 - 2,5g.

Zadanie 32.
U  pacjenta  lat  75  występują  zaparcia.  Został  on  dokładnie
przebadany,  nie  znaleziono  jednak  organicznej  przyczyny  zaparć.
Jakie produkty spożywcze powinny znaleźć się w diecie pacjenta?

A.  warzywa, jogurt, dużo płynów,
B.  ciemny chleb, smażone mięso,
C.  słodkie pieczywo, dużo płynów,
D.  gotowane mięso, warzywa, słodkie pieczywo.

Zadanie 33.
Pielęgnując skórę chorego z niedowładem należy:

A.  dezynfekować tylko miejsca narażone na odleżyny,
B . codziennie  dokładnie  myć  i  osuszać  całe  ciało  chorego

oraz natłuszczać,
C.  stosować dezodoranty,
D.  używać płatków kosmetycznych.



Zadanie 34.
Depresja występuje u około 30% pacjentów z zaawansowaną chorobą
nowotworową objętych opieką paliatywną. Jest objawem trudnym do
rozpoznania  w  tej  grupie  chorych.  Wskaż  objawy  depresji  u
chorych w opiece paliatywnej:

A .  pobudzenie, drażliwość, lęk, anhedonia,
B.  hipochondria, utrata masy ciała,
C.  bezsenność, utrata energii i siły,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 35.
Co jest podstawą efektywnego prowadzenia edukacji pacjenta?

A . szybkie  wdrażanie  poznanych  informacji,  umiejętności  i
zachowań bez konieczności utrwalania,

B . komunikacja  interpersonalna  wykorzystująca  werbalne  i
niewerbalne sposoby porozumiewania się,

C . prowadzenie edukacji z każdym pacjentem bez względu na
jego gotowość uczenia się,

D . komunikacja  interpersonalna  wykorzystująca  tylko
werbalne sposoby porozumiewania się.

Zadanie 36.
Chora  lat  69  ma  nadwagę.  Wykryto  u  niej  cukrzycę  typu  I I .  Z
wywiadu wynika, że nie ma żadnych dolegliwości ze strony układu
krążenia i oddechowego. Celem utrzymywania aktywności fizycznej
u osoby z cukrzycą typu II jest:

A .  utrzymanie podwyższonego stężenia trójglicerydów,
B.  wyrównanie glikemii,
C.  utrzymanie niskiego stężenia cholesterolu HDL,
D.  obniżenie poziomu trójglicerydów i obniżenie HDL.

Zadanie 37.
Pracownik socjalny działa w interesie:

A .  wyłącznie osoby wymagającej pomocy,
B.  pacjenta wymagającego pomocy i jego rodziny,
C.  pacjenta przebywającego w szpitalu,
D . wszystkich  osób  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  i

wymagających w związku z tym pomocy.

Zadanie 38.
Trudności w pielęgnowaniu ludzi starszych NIE wynikają z:

A .  płci pacjenta,
B.  braku empatii u pielęgniarek,
C.  ograniczeń fizycznych pacjenta,
D.  trudności w nawiązywaniu kontaktu z pacjentem.



Zadanie 39.
Przyszłościowym  kierunkiem  prac  na  rzecz  starszego  pokolenia
winien być:

A.  solidaryzm międzypokoleniowy,
B . umieszczenie wszystkich osób starszych w Domach Opieki

Społecznej,
C . pomoc  w  bezbolesnym  odejściu  z  tego  świata  (eutanazja

wspomagana),
D.  pozostawienie ludzi starszych samym sobie.

Zadanie 40.
Drżenie w chorobie Parkinsona:

A.  ma charakter spoczynkowy,
B.  jest drżeniem zamiarowym,
C . jest  najsilniej  wyrażone  w  proksymalnej  części

kończyny,
D.  zwykle dotyczy całej kończyny i głowy.

Zadanie 41.
W wyniku zaćmy starczej:

A . następuje  rozmycie  części  obrazu,  jednopłaszczyznowość
obrazu,

B.  pojawia się astygmatyzm,
C.  występują trudności w rozróżnianiu barw,
D . widzenie  na  odległość  i  pole  widzenia  stopniowo

zmniejszają się.

Zadanie 42.
Sprawując  opiekę  nad  pacjentem  z  chorobą  Parkinsona  zwrócisz
uwagę na czas przyjmowania preparatu lewodopy względem czasu
przyjmowania posiłków, zwłaszcza bogatobiałkowych:

A . wskazane  jest  przyjmowanie  leku  w  trakcie  posiłku,  bo
pozwala  to  na  zmniejszenie  częstości  występowania  i
nasilania się objawów ubocznych,

B . wskazane jest  podawanie leku po przyjęciu posiłku, gdyż
zwiększa to jego wchłanianie z przewodu pokarmowego,

C . należy  lek  podawać  choremu  około  30  minut  przed
posiłkiem,

D . nie ma znaczenia czas przyjmowania leku względem czasu
przyjmowania posiłków.



Zadanie 43.
Uznaje się, że u pacjenta w podeszłym wieku odpowiedzialnym za
wzrost ciśnienia tętniczego krwi NIE jest/NIE są:

A.  zła tolerancja leków hypotensyjnych,
B.  niewłaściwe podporządkowanie się zaleceniom lekarza,
C.  nieprawidłowe ustawienie dawek leków hypotensyjnych,
D.  regularne ćwiczenia fizyczne.

Zadanie 44.
W pracy z chorym z afazją NIE należy:

A . stawiać  pytań,  na  które  chory  może  odpowiadać
skinieniem głowy, mimiką, gestami,

B.  wycofywać się z rozmowy,
C.  formułować krótkich, prostych zdań,
D.  zachęcać chorego do mówienia wielokrotnie w ciągu dnia.

Zadanie 45.
Ośrodkiem  wsparcia  dla  osób  ze  względu  na  wiek,  chorobę  lub
niepełnosprawność jest/są:

A . środowiskowy dom samopomocy, klub samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,

B.  dzienny dom pomocy,
C.  schronisko i dom dla bezdomnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 46.
Chory  lat  65  został  przyjęty  do  szpitala  z  zaburzeniami
krążenia obwodowego powodującymi chromanie przestankowe i ból
lewej  kończyny  dolnej.  Aby  zmniejszyć  lub  usunąć  dolegliwości
wywołane niedokrwieniem należy:

A . ograniczyć poruszanie s ię chorego do minimum, ogrzewać
chorą kończynę,

B . motywować  chorego  do  aktywności  w  miarę  możliwości,
nogę  ułożyć  niżej  niż  głowę,  zmniejszyć  zużycie  t lenu
przez oziębienie chorej kończyny,

C.  unieruchomić chorego w łóżku do czasu ustąpienia bólu,
D . ułożyć  chorego  w  łóżku  w  pozycji  płaskiej  z  nogą

uniesioną do góry, kończynę ogrzewać.



Zadanie 47.
Plastikowe  rurki  tracheostomijne  posiadają  2  baloniki
uszczelniające, nadmuchiwane przez odrębne dreny. Dlaczego są 2
baloniki?

A . ponieważ jednoczesne nadmuchanie 2 baloników powoduje
lepsze umocowanie rurki w tchawicy,

B . ponieważ  można  nadmuchać  drugi  balonik  w  przypadku
nieszczelności pierwszego,

C . ponieważ baloniki nadmuchuje się naprzemiennie, aby nie
powstały odleżyny w tchawicy,

D . ponieważ nadmuchiwanie pierwszego lub drugiego balonika
jest zależne od głębokości wprowadzenia rurki.

Zadanie 48.
Poniższe  twierdzenia  dotyczą  podawania  podskórnego  leków  w
opiece paliatywnej. Wskaż odpowiedź BŁĘDNĄ:

A . leki  podaje  s ię  przez  założoną  podskórnie  igłę
"motylek",

B . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  z  reguły  po
przygotowaniu w jednej strzykawce,

C . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  w  postaci
wlewu  ciągłego  lub  powtarzanych  regularnych
wstrzyknięć,

D.  drogą podskórną podaje się tylko opioidy.

Zadanie 49.
Stan soczewki oka z zaćmą może pogorszyć:

A.  nadmiar światła nadfioletowego,
B.  długotrwały stres,
C.  palenie tytoniu,
D.  nadmierne obciążanie wzroku, np. przez długie czytanie.

Zadanie 50.
Chora  lat  70  podczas  upadku  doznała  złamania
szyjkowo-krętażowego  kości  udowej  lewej.  Zastosowano
endoprotezoplastykę  stawu  biodrowego.  W  początkowej  fazie
rehabilitacji  u  chorej  zastosowano  ćwiczenia  izometryczne,
podczas których kończynę operowaną należy:

A.  utrzymywać w pełnym wyproście tylko w stawie biodrowym,
B . utrzymywać  w  pełnym  wyproście  w  stawie  biodrowym  i

kolanowym,
C.  zginać w stawie biodrowym,
D.  zginać w stawie biodrowym i kolanowym.



Zadanie 51.
Skala Norton służy do oceny:

A.  ruchomości w stawach,
B.  ryzyka powstania odleżyn,
C.  napięcia siły mięśniowej,
D.  adaptacji do warunków szpitalnych.

Zadanie 52.
Jakie  powikłania  występują  najczęściej  po  leczeniu
cytostatykami?

A.  odleżyny 1-go stopnia,
B . brak  łaknienia,  nudności,  grzybica  przewodu

pokarmowego,
C . trudności  adaptacyjne  z  powodu  długiego  pobytu  w

szpitalu,
D.  odczyn popromienny po leczeniu uzupełniającym.

Zadanie 53.
Angiopatia cukrzycowa to swoiste dla cukrzycy zmiany:

A.  w komórkach beta wysp Langerhansa,
B . naczyniowe,  rozwijające  się  w  naczyniach  włosowatych  i

drobnych tętniczkach,
C.  w komórkach wątroby,
D.  w komórkach śledziony.

Zadanie 54.
Statut  określający  organizację,  szczegółowe  zasady  i  tryb
działania  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych, w tym jego organów, zatwierdza:

A.  Minister Zdrowia,
B.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
C.  Minister Finansów,
D.  Prezes Rady Ministrów.

Zadanie 55.
Maksymalna dawka morfiny doustnej w leczeniu bólu u chorych w
opiece paliatywnej oscyluje:

A .  między 4000 a 6000 g/dobę,
B.  między 150 a 1000 g/dobę,
C.  między 2,5 mg na dawkę a 300 mg/dobę,
D.  nie ma maksymalnej dawki morfiny.



Zadanie 56.
Skutkiem nietrzymania moczu NIE jest/NIE są:

A.  niemożność utrzymania moczu,
B . podrażnienie  skóry  krocza  co  może  doprowadzić  do

odleżyn,
C.  zakażenia dróg moczowych,
D.  otępienie.

Zadanie 57.
Wpływ na "starzenie się" społeczeństwa mają:

A.  spadek umieralności,
B.  spadek przyrostu naturalnego,
C.  postęp naukowo-techniczny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 58.
W profilaktyce żylaków odbytu NIE należy:

A.  stosować nasiadówek z ziół,
B.  nosić luźnej garderoby,
C.  ograniczać spożywania błonnika,
D.  spożywać dużych ilości roślin strączkowych.

Zadanie 59.
Zachorowania  na  raka  płuca  w  grupie  osób  po  65  roku  życia
dotyczą:

A.  w jednakowym procencie populacji kobiet i mężczyzn,
B.  częściej mężczyzn niż kobiet,
C.  częściej kobiet niż mężczyzn,
D.  w ogóle nie dotyczą tej grupy osób.

Zadanie 60.
Objawy ostrzegawcze toksyczności morfiny to:

A.  splątanie, nudności, senność, szpilkowate źrenice,
B . lęk,  szerokie  źrenice,  wzmożona  perystaltyka  przewodu

pokarmowego,
C.  ślinotok, biegunka, podwyższona ciepłota ciała,
D.  spazm mięśniowy, bolesność w jamie ustnej, depresja.

Zadanie 61.
Zaburzeniem świadczącym o nieprawidłowej pracy rozrusznika NIE
jest:

A .  nagłe pojawienie się niemiarowej akcji serca,
B.  gorączka,
C.  zmiana częstości rytmu,
D.  utrata przytomności.



Zadanie 62.
Który  z  czynników  uniemożliwia  ubieganie  s ię  o  świadczenia
pomocy społecznej?

A.  bezrobocie,
B.  brak obywatelstwa polskiego,
C.  alkoholizm,
D . brak  zezwolenia  na  pobyt  stały  bądź  brak  statusu

uchodźcy.

Zadanie 63.
Świadczenia  zdrowotne  w  zakresie  pielęgnacji,  opieki  i
rehabilitacji  dla  osób  niewymagających  hospitalizacji
realizowane  są  w  ramach  stacjonarnej  opieki  długoterminowej
przez  zakłady  opiekuńczo-lecznicze  i  zakłady
pielęgnacyjno-opiekuńcze. Przeciwwskazaniem do pobytu w ZOL/ZPO
NIE jest/NIE są:

A.  zaawansowana choroba nowotworowa,
B.  znaczne obniżenie sprawności funkcjonalnej,
C.  choroba psychiczna, uzależnienie,
D.  trudna sytuacja socjalna.

Zadanie 64.
Które elementy programu opieki nad osobą w podeszłym wieku mają
największe znaczenie w profilaktyce upadków?

A.  kinezyterapia,
B.  psychoterapia,
C.  fizykoterapia,
D.  balneoterapia.

Zadanie 65.
Utrzymanie sondy żołądkowej w czystości wymaga:

A . podania  przez  sondę  25  ml  wody  przed  i  po  każdym
karmieniu,

B . wyjęcia  sondy  po  każdym  karmieniu  i  wymiana  je j  na
nową,

C.  podania przez sondę 50 ml wody przed każdym karmieniem,
D . wyjęcia  sondy  po  każdym  karmieniu  i  umycie  je j  w

ciepłej wodzie z mydłem oraz ponowne założenie.



Zadanie 66.
Chory lat  81 wykazuje cechy otępienia, ma upośledzoną zdolność
orientacji,  urojenia,  błądzi  nocą  po  korytarzu.  W  takiej
sytuacji NIE należy:

A.  poszukiwać przyczyn dezorientacji,
B . unikać  rozdrażniania  chorego  bezpośrednim

przeciwstawianiem się jego woli,
C . uświadamiać  mu  prawdy  i  przekonywać,  że  jego  opinia

jest błędna,
D . oferować  taktownej  pomocy,  która  pozwala  na  poprawę

orientacji.

Zadanie 67.
U  pacjentki  lat  68  leczonej  z  powodu  nadciśnienia  tętniczego
oraz  choroby  wieńcowej  została  zdiagnozowana  cukrzyca  typu  I I .
Chorą należy poinformować o konieczności zmiany stylu życia aby
zapobiec wystąpieniu powikłań. Jaki czynnik ma największy wpływ
na trwałą zmianę zachowań pacjenta?

A.  motywacja zewnętrzna,
B.  lęk przed uwagami lekarza,
C.  motywacja wewnętrzna,
D.  świadomość złego stylu życia.

Zadanie 68.
Przyczyną  bezpośrednią  większości  złamań  szyjkowo-krętarzowej
kości udowej u osób starszych jest:

A .  otyłość,
B.  nadmierna aktywność ruchowa,
C.  upadek,
D.  dieta uboga w wapń.

Zadanie 69.
Niefarmakologiczne  leczenie  chorej  z  niewydolnością  krążenia
przyjmującej duże dawki leków moczopędnych polega na:

A . ograniczeniu  aktywności  fizycznej  i  spożyciu  sodu  do  3
g dziennie,

B . utrzymaniu  aktywności  fizycznej  na  możliwie  jak
najwyższym  poziomie  i  ograniczeniu  spożycia  płynów  do
500 ml dziennie,

C . utrzymaniu  aktywności  fizycznej  na  możliwie  jak
najwyższym poziomie i ograniczeniu spożycia sodu do 2 g
dziennie,

D.  nie stosowaniu żadnych ograniczeń dietetycznych.



Zadanie 70.
Klasyfikacja środków przeciwbólowych uzależniona jest od:

A.  zalecanej częstotliwości podawania leku,
B.  drogi podawania,
C.  drabiny analgetycznej WHO,
D.  zlecenia lekarza.

Zadanie 71.
Modelowanie polega na:

A . uczeniu  reakcji  albo  zachowań poprzez  naśladowanie  ich
modelu, wzorca, przykładu itp.,

B . ćwiczeniu  mającym  na  celu  modyfikowanie  błędów,
niedociągnięć, niezgodności z podanym wzorcem,

C . wzbogacaniu  nauczania  poprzez  stosowanie  różnego
rodzaju pomocy dydaktycznych,

D . opracowywaniu teoretycznych założeń określonego rodzaju
działalności,  np.  modelowanie  rehabilitacji,
psychiatrii, leczenia, nauczania itp.

Zadanie 72.
Jaką  dietę  zastosujesz  u  chorych  w  wieku  podeszłym,  z
przewlekłą niewydolnością nerek, leczonych dializami?

A.  bogatobiałkową,
B.  normobiałkową i wysokowęglowodanową,
C . wysokoenergetyczną  z  uwagi  na  wychudzenie  i

niskobiałkową,
D.  niskobiałkową.

Zadanie 73.
Przyczyną  powiększania  się  języka  u  osób  starszych  (zespół
gerojęzykowy) jest:

A .  zmniejszone wydzielanie śliny,
B.  zmniejszenie liczby kubków smakowych,
C . przejęcie  przez  język  funkcji  zębów  w  procesie  żucia,

zwłaszcza miażdżenia pokarmów,
D.  źle dopasowana proteza zębowa.

Zadanie 74.
D o ćwiczeń usprawniających swobodne chodzenie w wyprostowanej
postawie zaliczamy:

A.  gimnastykę głowy,
B.  ćwiczenia kończyn,
C.  ćwiczenia tułowia,
D.  bociani chód.



Zadanie 75.
U  chorego unieruchomionego mogą wystąpić zaburzenia ze strony
układu pokarmowego typu:

A.  jadłowstręt,
B.  zaparcie stolca,
C.  upośledzenie wydzielania soku żołądkowego,
D.  zanik mięśni gładkich przełyku, żołądka, jelit.

Zadanie 76.
Proszę  wskazać  prawidłowe  określenie  dotyczące  paniki
oddechowej:

A . oznacza napad duszności połączony z lękiem, wynikający
również  z  czynników  psychosocjalnych  i  emocjonalnych
nakładających się na istniejącą duszność,

B . związana  jest  głównie  z  wysiłkiem  i  ruchem  chorego
(poruszaniem się i przemieszczaniem),

C . nie  nasila  s ię  przy  nieprawidłowej  kontroli  objawów,  w
związku  z  postępem  choroby,  może  wiązać  się  z  lękiem
przed śmiercią i nieuregulowaniem spraw życiowych,

D . n a  panikę  oddechową  pozostają  bez  wpływu  działania
takie,  jak:  wzmocnienie  poczucia  bezpieczeństwa,
opanowanie  hiperwentylacji  przez  wolniejszy  i  głębszy
oddech,  stosowanie  beznodiazepin,  efektywne
komunikowanie z chorym, wzmocnienie zaufania chorego do
personelu.

Zadanie 77.
W  przypadku  leczenia  farmakologicznego  zaparć  suplementacja
witamin A, D, E, K jest konieczna podczas stosowania:

A.  laktulozy,
B.  parafiny,
C.  bisakodylu,
D.  pochodnych rycyny.

Zadanie 78.
Który z niżej wymienionych elementów ma znaczący, niekorzystny
wpływ na jakość życia seniorów?

A.  pozytywny stosunek społeczeństwa do starych ludzi,
B.  ageism,
C.  wysoki poziom kultury społeczeństwa,
D.  racjonalna polityka społeczna i zdrowotna.



Zadanie 79.
Przeciwwskazaniem do zastosowania kinezyterapii jest:

A .  niedowład kończyny dolnej,
B.  wysoka temperatura ciała (powyżej 38˚C),
C.  niepełny zakres ruchu w stawach,
D.  obecność porażenia spastycznego.

Zadanie 80.
Która  choroba  nowotworowa  najczęściej  występuje  u  mężczyzn  w
podeszłym wieku?

A.  rak gruczołu krokowego,
B.  rak jądra,
C.  rak skóry,
D.  rak tarczycy.

Zadanie 81.
Przebieg  zapalenia  płuc  u  osób  starszych  często  odbiega  od
klasycznego obrazu klinicznego, zatem należy brać pod uwagę:

A . gorączkę,  kaszel,  ból  w  klatce  piersiowej,  narastającą
duszność,

B . obniżoną  temperaturę  ciała,  połączoną  ze  znacznym
osłabieniem,  duszność,  czasem  brak  leukocytozy,
zaburzenia świadomości,

C . postępującą  utratę  wydolności  fizycznej,  kaszel,
szczególnie  rano  z  odkrztuszaniem  obfitej,  ropnej
wydzieliny, duszność wysiłkową i spoczynkową,

D . "granie  w  piersiach"  słyszalne  nocą  lub  po  wysiłku,
gorączkę, uporczywy kaszel, leukocytozę.

Zadanie 82.
D o  oceny  samodzielności  (braku  zależności  od  innych)  w
zaspokajaniu złożonych potrzeb życiowych człowieka w podeszłym
wieku należy zastosować:

A.  indeks IADL,
B.  skalę NYHA,
C.  skalę Barthel,
D.  skalę Tinetti.

Zadanie 83.
U chorego z afazją ruchową NIE wystąpuje/-ą:

A.  zaburzenia melodii mowy,
B.  brak możliwości wypowiadania się spontanicznego,
C.  zaburzenia rytmu mowy,
D.  gadatliwość, dobra artykulacja.



Zadanie 84.
Skórę, na którą ma być naklejony plaster z Fentanylem należy:

A.  pozostawić bez przygotowania,
B . przetrzeć  środkiem  dezynfekcyjnym,  jeśli  jest  owłosiona

należy ją ogolić,
C . umyć  wodą  bez  użycia  środków  drażniących,  osuszyć,

usunąć owłosienie,
D.  ogolić, gazikiem osuszyć pot i nakleić plaster.

Zadanie 85.
U  chorego  po  zawale  mięśnia  sercowego  -  w  sytuacji  ciągłego
zagrożenia,  przy  braku  odpowiedniej  wiedzy,  wsparcia  i
pozytywnej  stymulacji  psychologicznej,  może  się  utrwalić  i
prowadzić do stanu "wyuczonej bezradności" postawa:

A.  zależności,
B.  obronna,
C.  konstruktywna,
D.  wrogości do własnej osoby.

Zadanie 86.
Celem rehabilitacji leczniczej dla przewlekle chorych jest:

A .  zapobieganie szybkiej demineralizacji kośćca,
B.  zapobieganie powstawania przykurczów mięśni,
C.  umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 87.
Które  z  objawów występujących u ludzi  w wieku podeszłym mogą
być spowodowane procesem starzenia się układu moczowego?

A.  częste oddawanie moczu,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  częstsze oddawanie moczu w porze nocnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 88.
Niedokrwistość u osoby starszej może prowadzić do:

A.  zapalenia płuc,
B.  ostrego zapalenia migdałków podniebiennych,
C.  niedotlenienia mózgu i otępienia,
D.  niewydolności nerek.



Zadanie 89.
Rozpoznanie ostrej niewydolności oddechowej potwierdzają:

A.  wywiad, badanie plwociny, badanie fizykalne,
B.  wywiad, badanie bronchoskopowe, badanie plwociny,
C.  wywiad, badanie fizykalne, badanie gazometryczne krwi,
D . badanie  plwociny,  badanie  bronchoskopowe,  badanie

spirometryczne.

Zadanie 90.
Który  z  podanych  objawów  NIE  jest  spowodowany  procesem
starzenia się układu nerwowego?

A.  zmniejszenie napięcia mięśniowego,
B.  skrócenie czasu reakcji na bodziec,
C.  zaburzona koordynacja ruchowa,
D.  upośledzenie zapamiętywania bieżących faktów.

Zadanie 91.
Które  z  poniższych  zachowań,  nabytych  dzięki  edukacji
zdrowotnej  pozwala  pacjentowi  tworzyć  nowe  reguły  dotyczące
zdrowia i postępować zgodnie z nimi?

A.  zachowania nawykowe,
B.  złożone działania stereotypowe,
C.  aktywność twórcza,
D.  proste działania stereotypowe.

Zadanie 92.
Do czynników spowalniających proces starzenia należą:

A.  aktywność fizyczna, właściwe odżywianie,
B.  eliminacja nałogów, czynny udział w życiu społecznym,
C.  podtrzymywanie kontaktów rodzinnych i społecznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 93.
U  pacjenta  długotrwale  unieruchomionego,  w  układzie  krążenia
dochodzi do:

A.  gorszego ukrwienia tkanek,
B.  wzrostu ciśnienia skurczowego krwi,
C.  zwiększenia pojemności wyrzutowej serca,
D . gorszego  ukrwienia  tkanek  i  wzrostu  ciśnienia

skurczowego krwi.



Zadanie 94.
Zmniejszenie  napięcia  mięśniowego  u  65-letniego  pacjenta
uzyskuje się stosując:

A.  ogrzewanie pacjenta,
B.  oziębianie pacjenta,
C.  gimnastykę układu mięśniowo-stawowego,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 95.
Według  gerontologów  i  socjologów  w  ocenie  jakości  życia  osób  w
podeszłym wieku do wskaźników subiektywnych zaliczamy:

A.  stan kliniczny pacjenta,
B.  ogólną satysfakcję,
C.  stan funkcjonalny,
D.  pozycję społeczną, ekonomiczną.

Zadanie 96.
Które  z  poniżej  zamieszczonych  stwierdzeń  dotyczących  zasad
efektywnego leczenia przeciwbólowego NIE jest prawdziwe?

A . lek  należy  podawać  w  stałych  odstępach  czasu,  aby  jego
stężenie  stale  przekraczało  próg  terapeutyczny  -
dawkowanie zgodnie z czasem trwania aktywności leku,

B . wyboru  leku  oraz  jego  dawki  dokonuje  się  na  podstawie
skuteczności  terapeutycznej  leku  i  pierwszeństwo
dotyczy drogi doustnej,

C . podawanie  leków  przeciwbólowych  wymaga  oceny  i
monitorowania  występowania  ewentualnych  objawów
niepożądanych  oraz  podejmowania  działań
zapobiegawczych,

D . kortykosteroidy  jako  koanalgetyki  dołącza  się  wyłącznie
d o  silnych  opioidów  (na  I I I  poziomie  drabiny
analgetycznej).

Zadanie 97.
Przyczyną stopy cukrzycowej NIE jest/NIE są:

A.  niedokrwienie spowodowane miażdżycą i mikroangiopatią,
B.  neuropatia,
C.  nefropatia,
D.  zakażenia.



Zadanie 98.
Rehabilitację psychiatryczną prowadzi się w:

A . szpitalach  i  oddziałach  psychiatrycznych  oraz
poradniach zdrowia psychicznego,

B . zakładach  opieki  zdrowotnej  stacjonarnej,
półstacjonarnej i otwartej,

C . zakładach  pomocy  społecznej  i  rehabilitacji  zawodowej
przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

D . w  różnych  zakładach,  instytucjach,  placówkach  i
miejscach  pobytu  osób  wymagających  usprawniania  w
związku z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie 99.
Główną przyczyną otępienia u osób w podeszłym wieku jest/są:

A.  uraz mózgu,
B.  zmiany naczyniopochodne,
C.  choroba psychiczna,
D.  choroba Alzheimera.

Zadanie 100.
Do oceny siły mięśniowej służy test:

A .  Wechslera,
B.  Achillesa,
C.  Lovetta,
D.  Krolla.

Zadanie 101.
Które  z  wymienionych  okolic  ciała  są  szczególnie  narażone  na
powstanie odleżyn u pacjenta leżącego na plecach?

A.  okolica krzyżowa, barki, łopatki,
B.  okolica krzyżowa, pięty, łopatki, kolana,
C.  okolica krzyżowa, pięty, okolica potyliczna, łopatki,
D.  kość ramienna, ucho, łokieć, pięta.

Zadanie 102.
W  ramach  edukacji  zdrowotnej  rodzin  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi, instruktaż dotyczący farmakoterapii pacjenta:

A.  jest zawsze wskazany i użyteczny,
B . jest  pożądany  w  przypadku  pacjentów  z  otępieniem

starczym,
C.  jest konieczny w przypadku pacjentów lekozależnych,
D.  nie jest potrzebny.



Zadanie 103.
Co świadczy o dużym wzroście ciśnienia śródczaszkowego?

A . przyspieszenie  tętna,  wzrost  temperatury  ciała,
wystąpienie oddechu Cheyne'a-Stokesa,

B . zwolnienie  tętna,  wzrost  temperatury  ciała  i  spadek
ciśnienia tętniczego,

C . przyspieszenie  tętna,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  i
wystąpienie oddechu Kusmaula,

D . zwolnienie  tętna,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  i
pojawienie się oddechu Cheyne'a-Stokesa.

Zadanie 104.
W  celu  zmniejszenia  zagrożenia  życia  spowodowanego  obrzękiem
płuc należy:

A.  ułożyć nogi w pozycji wysokiej,
B.  przyjąć pozycję siedzącą ze spuszczonymi nogami,
C.  wykonać chłodne okłady na klatkę piersiową,
D.  zwiększyć ilość przyjmowanych płynów.

Zadanie 105.
Mężczyzna  lat  65  cierpi  na  chorobę  Parkinsona.  Pacjent  coraz
częściej  narzeka  na  utrudnienia  pojawiające  się  w  zakresie
samoobsługi.  Które  z  podanych  objawów  należą  do  obrazu
chorobowego?

A.  ruchy "kręcenia pigułek", kaczy chód, twarz maskowata,
B . ruchy  "liczenia  pieniędzy",  twarz  hipomimiczna,

pochylenie sylwetki ku przodowi,
C . poruszanie  s ię  drobnymi  kroczkami,  żywa mimika,  objaw

"koła zębatego",
D . objaw  "koła  zębatego",  ruchy  "kręcenia  pigułek",  kaczy

chód.

Zadanie 106.
Które  z  poniższych  narzędzi  jest  testem  oceniającym  stan
odżywienia  osób  po  65  roku  życia,  możliwym  do  wykorzystania
przez pielęgniarkę?

A.  MNA,
B.  MMSE,
C.  GDS,
D.  VAS.

Zadanie 107.
FAŁSZYWE jest stwierdzenie, że opatrunki hydrokoloidowe:

A.  uniemożliwiają przedostanie się bakterii do rany,
B.  utrzymują właściwe nawilżenie rany,
C.  poprawiają mikrokrążenie w obrębie rany,
D.  przy usuwaniu uszkadzają wytworzoną ziarninę.



Zadanie 108.
Domy Pomocy Społecznej w Polsce podlegają:

A.  Ministerstwu Zdrowia,
B.  Ministerstwu Finansów,
C.  Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
D.  Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadanie 109.
Najważniejszą  rolę  w  procesie  zmniejszania  się  gęstości  kości
wraz z wiekiem przypisuje się:

A . niedoborowi  hormonów,  obniżonej  podaży  wapnia,
zaniechaniu aktywności fizycznej,

B . podwyższonemu  poziomowi  estrogenów  u  kobiet  i
androgenów u mężczyzn,

C.  zwiększonemu wchłanianiu wapnia z przewodu pokarmowego,
D.  związanej z wiekiem podwyższonej syntezie wit. D.

Zadanie 110.
W procesach tworzenia kości, wapń jest substratem i czynnikiem:

A . blokującym  resorpcję  kości  poprzez  hamujący  wpływ  na
czynności gruczołów przytarczowych,

B . blokującym  resorpcję  kości  poprzez  hamujący  wpływ  na
czynności gruczołów płciowych,

C . wyzwalającym resorpcję kości poprzez hamujący wpływ na
czynności gruczołów tarczowych,

D . wyzwalającym resorpcję kości poprzez hamujący wpływ na
czynności gruczołów przytarczowych.

Zadanie 111.
Objawy charakterystyczne dla  niedokrwistości  z  niedoboru żelaza
to :

A . żółtawo-brązowy  odcień  skóry,  biegunki,  trudności  z
utrzymaniem  równowagi  związane  z  zaburzonym czuciem
głębokim,

B . krwawe wylewy na skórze, krwawienia ze śluzówek, utrata
masy ciała,

C . porcelanowa  bladość  skóry,  łyżeczkowatość  paznokci,
spadek masy ciała,

D.  żółtaczka, powiększenie śledziony, zaparcia.

Zadanie 112.
Opatrunki hydrokoloidalne można stosować na odleżynę w etapie:

A.  oczyszczania,
B.  ziarninowania,
C.  naskórkowania,
D.  we wszystkich etapach gojenia.



Zadanie 113.
Która z poniższych form należy do terapii zajęciowej?

A.  ergoterapia,
B.  magnetoterapia,
C.  helioterapia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 114.
Depresja w wieku podeszłym może mieć nietypowy przebieg. Jednym
z e  specyficznych  je j  objawów  jest  somatyzacja  depresji,  która
polega na:

A . występowaniu  zaburzeń  pamięci  (postać
rzekomootępienna),

B . podawaniu  objawów  typowych  dla  chorób  somatycznych
(maski depresji tj. bezsenność, lęk, zespoły bólowe),

C.  występowaniu urojeń hipochondrycznych, winy i grzechu,
D.  występowaniu myśli samobójczych.

Zadanie 115.
Które  z  niżej  wymienionych  emocji  najczęściej  występują  u  osób
z  chorobami serca, niezależnie od wieku i zaawansowania choroby
a są szczególnie odczuwane przez ludzi w podeszłym wieku?

A.  lęk,
B.  gniew,
C.  bunt,
D.  niepokój.

Zadanie 116.
Rozpoznanie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy potwierdza:

A.  histeroskopia,
B.  rektoskopia,
C.  kolanoskopia,
D.  gastroduodenoskopia.

Zadanie 117.
Ile gramów węglowodanów zawiera jedna jednostka chlebowa?

A.  22 g,
B.  15 g,
C.  13 g,
D.  12 g.



Zadanie 118.
Wiodącym celem w pielęgnowaniu osób starszych jest:

A .  pielęgnowanie w czasie choroby,
B.  niwelowanie dolegliwości somatycznych,
C.  doraźna pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych,
D.  nauczanie samoopieki w ograniczonej sprawności.

Zadanie 119.
Która  z  niżej  wymienionych  postaw  wobec  choroby  u  ludzi
starszych jest pożądana dla procesu pielęgnowania i leczenia?

A.  pozytywna,
B.  hipochondryczna,
C.  negacji choroby,
D.  apatii i obojętności.

Zadanie 120.
Jaki  jest  wskazany  zakres  ruchów  u  chorej  w  reumatoidalnym
zapaleniu stawów w okresie nasilenia objawów?

A . zaprzestanie  wszelkich  ruchów  żeby  nie  obciążać  je j
wysiłkiem fizycznym,

B . wykonywanie  ruchów  biernych  i  w  miarę  możliwości
czynnych  oraz  pionizowanie  chorej  aby  nie  dopuścić  do
przykurczy,

C . zaprzestanie  wszelkich  ruchów  biernych  i  czynnych  żeby
nie uszkodzić chorych stawów,

D . wykonywanie  czynnych,  intensywnych  ćwiczeń  żeby  nie
dopuścić do przykurczy i zaniku mięśni.

Zadanie 121.
Życie  w  warunkach  współczesnej  cywilizacji,  narażenie  na
oddziaływanie  niekorzystnych  warunków  środowiskowych  oraz
choroby, należą do czynników modyfikujących efekty wewnętrznego
procesu  starzenia.  Zmiany,  które  zachodzą  pod  wpływem  tych
czynników określane są jako:

A.  starzenie zwyczajne,
B.  zaburzenia czynnościowe,
C.  starzenie pomyślne,
D.  zmienność.



Zadanie 122.
Jaka postawa personelu medycznego jest postawą etyczną w opiece
paliatywnej?

A.  zatajenie przed pacjentem prawdy o chorobie,
B . uwzględnienie  zakresu  prawdy  o  chorobie  i  delikatności

sposobu przekazania,
C.  można mówić o wszystkim, gdyż chory i tak zna prawdę,
D . należy  opiekować  się  tak,  aby  było  jak  najmniej

kłopotów.

Zadanie 123.
Chory  lat  70  został  przywieziony  do  oddziału  wewnętrznego  z
objawami udaru mózgowego. Jest nieprzytomny, oddech regularny,
widoczny niedowład połowiczy  prawostronny.  W celu  zapewnienia
drożności dróg oddechowych należy:

A.  wykonać intubację,
B.  wykonać tracheotomię,
C.  prowadzić gimnastykę oddechową,
D . ułożyć  chorego  w  pozycji  bezpiecznej  i  kontrolować

drożność dróg oddechowych.

Zadanie 124.
W  Polsce,  według prognoz,  udział  osób w wieku 65 lat  i  więcej  w
perspektywie półwiecza wzrośnie i będzie wynosił odpowiednio:

A.  11% ogółu ludności,
B.  13% ogółu ludności,
C.  15% ogółu ludności,
D.  22% ogółu ludności.

Zadanie 125.
D o  zmian  fizjologicznych  związanych  ze  starzeniem  się  układu
oddechowego należy:

A.  rozrost nabłonka rzęskowego oskrzeli,
B .  zanik ścian niektórych pęcherzyków płucnych,
C.  wzrost liczby makrofagów,
D.  zanik tkanki łącznej.

Zadanie 126.
Który  rodzaj  obrzęku  występujący  u  osób  starszych,  przyjmuje
postać ostrą, zagrażającą życiu?

A.  obrzęk w chorobach nerek,
B.  obrzęk płuc,
C.  obrzęk powiek,
D.  obrzęk stawów.



Zadanie 127.
Deficyt  samoobsługi  u  starszego  pacjenta  z  chorobą  Alzheimera
może wynikać z:

A .  niedożywienia,
B.  przewlekłych i postępujących zaburzeń poznawczych,
C . zmniejszenia  sprawności  manualnej  rąk  i  nietolerancji

wysiłku,
D.  spowolnienia psychoruchowego i poczucia starości.

Zadanie 128.
Który  z  niżej  wymienionych  warunków  jest  konieczny  w  leczeniu
zachowawczym  chorego  z  przewlekłym  niedokrwieniem  kończyn
dolnych I i II stopnia?

A . natychmiastowe zaprzestanie  palenia  tytoniu  i  stopniowe
zwiększanie aktywności ruchowej,

B.  zmniejszenie masy ciała, zaniechanie picia alkoholu,
C . zaniechanie  aktywności  fizycznej,  prowadzenie

oszczędzającego trybu życia,
D.  zaniechanie palenia tytoniu, dieta wysokobiałkowa.

Zadanie 129.
W  oddziale  chirurgii  przebywa  60-letni  pacjent,  któremu
amputowano lewą kończynę dolną z powodu głębokich, niegojących
się  owrzodzeń  podudzia.  Wyposażenie  chorego  w  protezę
tymczasową jest:

A .  korzystne, gdyż pacjent szybciej nauczy się chodzić,
B.  niekorzystne, gdyż świeży kikut może ulec uszkodzeniu,
C.  korzystne, gdyż zapobiega odleżynom kikuta,
D.  niekorzystne, gdyż sprzyja zakażeniu kikuta.

Zadanie 130.
Jakie  dane  o  chorym  są  podstawą  właściwej  oceny  sprawności
pacjenta?

A.  wiek metrykalny,
B.  zgłaszane samopoczucie,
C.  wygląd zewnętrzny,
D.  wiek czynnościowy.

Zadanie 131.
W  reumatoidalnym  zapaleniu  stawów  zmiany  chorobowe
postępują/obejmują:

A.  od obwodu do centrum,
B.  od centrum do obwodu,
C.  tylko duże stawy,
D.  nie ma reguły.



Zadanie 132.
W  oddziale  chirurgii  przebywa  60-letni  pacjent,  któremu
amputowano lewą kończynę dolną z powodu głębokich, niegojących
się  owrzodzeń  podudzia.  Jaka  jest  najistotniejsza  czynność  w
czasie pielęgnacji kikuta?

A.  pudrowanie,
B.  nacieranie tłustymi kremami,
C.  obmywanie zimną wodą,
D.  moczenie w ciepłej wodzie.

Zadanie 133.
Bakteria  oznaczona skrótem MRSA jest  częstą  przyczyną zakażeń
wewnątrzszpitalnych, co oznacza ten skrót?

A.  nowy szczep Streptococcus pneumoniae,
B.  nowy szczep Serratia marcescens,
C.  gronkowiec koagulazoujemny,
D.  gronkowiec oporny na Metycylinę.

Zadanie 134.
Do osoby mającej aparat słuchowy należy mówić:

A.  bardzo głośno, szybko,
B.  nieco wolniej, średnio głośno z dobrą artykulacją,
C.  z pełnymi ustami lub cicho,
D.  mówić bardzo wolno, używając nawet przesadnej mimiki.

Zadanie 135.
Dieta  chorych  na  reumatoidalne  zapalenie  stawów  powinna
obfitować przede wszystkim w:

A.  białka, witaminy C i D oraz dużo owoców i warzyw,
B.  tłuszcze zwierzęce, witaminy A i K,
C.  błonnik i cukry proste,
D.  sole mineralne i białka.



PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE
TEST NR 162510
GRUPA 1
Zadanie 0.
Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydano w roku:

A.  1991,
B.  1993,
C.  1995,
D.  1997.

Zadanie 0.
I l e  urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży
przed przewidywaną datą porodu?

A.  1 tydzień,
B.  co najmniej 3 tygodnie,
C.  nie wiecej niż 6 tygodni,
D.  cały przysługujący urlop.

Zadanie 0.
Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydany został przez:

A.  Światową Organizację Zdrowia,
B.  Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
C.  Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych,
D.  Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

Zadanie 0.
Do zadań III poziomu opieki perinetalnej należy:

A.  prowadzenie ciąż i porodów wysokiego ryzyka,
B . leczenie  najciężej  chorych  noworodków  oraz  nadzór  nad

ich rozwojem psychoruchowym,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Położna,  która  NIE  wykonuje  zawodu łącznie  przez  okres  dłuższy
niż  5  lat,  a  zamierza  podjąć  jego  wykonywanie  ma  obowiązek
odbyć przeszkolenie, trwające nie dłużej niż:

A .  1 miesiąc,
B.  3 miesiące,
C.  6 miesięcy,
D.  1 rok.



Zadanie 0.
Prawo  kobiet  ciężarnych  i  dzieci  do  bezpłatnej  opieki
zdrowotnej w Polsce zostało określone w:

A.  Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,
B.  Kodeksie Etyki Lekarskiej,
C.  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
D.  Kodeksie pracy.

Zadanie 0.
Kobieta  w  wieku  rozrodczym  na  badania  rentgenowskie  (np.  do
książeczki zdrowia) powinna zgłosić się:

A .  w czasie miesiączki,
B.  w połowie cyklu miesiączkowego,
C.  pod koniec cyklu miesiączkowego,
D.  w dowolnie wybranym dniu.

Zadanie 0.
Technika rozrodu wspomaganego IVF, to:

A .  inseminacja domaciczna,
B.  zapłodnienie pozaustrojowe,
C.  docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników,
D.  pobieranie plemników z najądrzy

Zadanie 0.
Planowane  zabiegi  operacyjne  u  kobiety  korzystnie  jest
wykonywać:

A.  w czasie miesiączki,
B.  bezpośrednio po miesiączce,
C.  w połowie cyklu miesiączkowego,
D.  tuż przed miesiączką.

Zadanie 0.
W Polsce dzień położnej obchodzony jest:

A .  8 stycznia,
B.  8 marca,
C.  8 maja,
D.  8 lipiec.

Zadanie 0.
W jakim wieku człowiek osiąga dojrzałość biologiczną?

A.  pod koniec 1 miesiąca życia,
B.  w wieku 14-16 lat,
C.  w wieku 18-21 lat,
D.  około 25 roku życia.



Zadanie 0.
Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:

A.  niepłodność,
B.  oziębłość płciowa,
C.  zaburzenie statyki macicy,
D.  ciąża mnoga.

Zadanie 0.
Silnymi stymulatorami skurczów macicy w czasie miesiączki są:

A.  estrogeny,
B.  progesteron,
C.  prostaglandyny,
D.  oksytocyna.

Zadanie 0.
Polymenorrhoea, to:

A . częste  krwawienie  miesiączkowe o  cyklu krótszym niż  21
dni,

B . obfite  krwawienie  miesiączkowe,  zwykle  trwające  7-10
dni,

C.  zbyt skąpe krwawienie miesiączkowe,
D.  wtórny brak krwawienia miesiączkowego.

Zadanie 0.
Hormonalne  leczenie  skąpych  miesiączek  u  dziewcząt  należy
rozpocząć po:

A.  wystąpieniu pierwszej miesiączki,
B.  pierwszym roku miesiączkowania,
C.  2-3 latach miesiączkowania,
D.  5 latach miesiączkowania.

Zadanie 0.
Czwartorzędowe cechy płciowe, to:

A .  wysokość głosu,
B.  typ owłosienia,
C.  typ budowy ciała,
D.  poczucie przynależności płciowej.

Zadanie 0.
W  czasie  stosowania  hormonalnej  terapii  zastępczej  (HTZ)
kobieta powinna wykonywać następujące badania:

A.  mammografię, ultrasonografię piersi,
B.  ultrasonografię dopochwową,
C . oznaczenie  całkowitego  cholesterolu,  stężenia  hormonów

we krwi,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Menopauza jest to:

A .  6 miesięcy po ostatniej miesiączce,
B.  12 miesięcy po ostatniej miesiączce,
C.  ostatnia miesiączka w życiu kobiety,
D.  zaburzenie miesiączkowania związane z wiekiem.

Zadanie 0.
Dziewczynki  w  okresie  ciszy  hormonalnej  łatwiej  ulegają  stanom
zapalnym narządów płciowych, ponieważ:

A.  odczyn wydzieliny z pochwy jest zasadowy,
B.  odczyn wydzieliny z pochwy jest kwaśny,
C.  występuje brak wydzieliny z pochwy,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  krzywych  podstawowej  temperatury  ciała
informuje o braku owulacji?

A.  krzywa dwufazowa,
B.  krzywa w przybliżeniu dwufazowa,
C.  krzywa jednofazowa,
D . wykres  podstawowej  temperatury  ciała  nie  ma  znaczenia

diagnostycznego.

Zadanie 0.
Czy  częstość  występowania  osteoporozy  jest  związana  z  rasą
kobiet?

A.  tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy białej,
B.  tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy czarnej,
C.  tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy żółtej,
D.  nie jest związana z rasą kobiet.

Zadanie 0.
Jakie są przeciwwskazania do hormonalnej terapii zastępczej?

A . ostre  i  przewlekłe  choroby  nerek,  depresje  psychiczne,
niedokrwistość,

B . zmiany  zwyrodnieniowe  stawów  i  mięśni,  bóle  stawowe,
anemia,

C . choroby  zapalne,  zakaźne,  padaczka,  wrzód  żołądka  i
dwunastnicy,

D . nowotwory  estrogenozależne,  zakrzepy,  zatory,  porfiria,
ciężkie choroby wątroby.



Zadanie 0.
Czy możliwa jest prokreacja w przypadku dysgenezji gonad?

A.  tak, po intensywnym leczeniu hormonalnym,
B.  nie, w tych jajnikach brak pęcherzyków jajnikowych,
C.  tak, po leczeniu operacyjnym wraca płodność,
D.  nie, ponieważ gonady w tym zaburzeniu nie występują.

Zadanie 0.
Czy  nieregularne  miesiączki  u  14-letniej  dziewczyny  są
niepokojące?

A.  tak, ponieważ cykle od początku powinny być regularne,
B . tak,  ponieważ  jest  to  początek  nieprawidłowości

rozwojowych,
C . nie,  prawidłowe  dwufazowe  cykle  pojawiają  się  1-2  lat

po menarche,
D . tak,  nieregularność  związana  jest  zawsze  z  jakimś

problemem.

Zadanie 0.
Rozwój  gruczołów  piersiowych  w  okresie  dojrzewania  występuje
pod wpływem:

A.  estrogenów,
B.  FSH,
C.  LH,
D.  androgenów.

Zadanie 0.
Które  twierdzenie  w  odniesieniu  do  okresu  okołomenopauzalnego
jest prawdziwe?

A . okres  okołomenopauzalny  rozpoczyna  się  u  kobiety  od
momentu spadku produkcji estrogenów w jajnikach,

B . kryterium  wieku  jest  decydujące,  w  naszej  szerokości
geograficznej jest to 40 lat,

C . okres  okołomenopauzalny  zaczyna  się  wówczas,  gdy
kobieta zaobserwuje u siebie objawy wypadowe,

D . wiek  nie  jest  istotny,  tym  bardziej,  że  są  kobiety,
które  nie  wchodzą  w  okres  okołomenopauzalny  tylko  od
razu w menopauzę.

Zadanie 0.
Nasienie  męskie  w  banku  spermy  jest  przechowywane  w
temperaturze:

A.  - 196,5˚C,
B.  0˚C,
C.  + 4˚C,
D.  + 35˚C.



Zadanie 0.
Niewydolność  ciałka  żółtego  stanowi  przyczynę  niepłodności  z
grupy:

A.  immunologicznej,
B.  endokrynologicznej,
C.  macicznej,
D.  jajowodowej.

Zadanie 0.
Dlaczego  okres  noworodkowy  nazywa  się  przełomowym  z  punktu
widzenia hormonów?

A.  dziecko jest pod wpływem estrogenów matczynych,
B.  pęcherzyki jajnikowe dziecka produkują estrogeny,
C.  brak w organizmie dziecka hormonów płciowych,
D.  zaznacza się już wpływ progesteronu.

Zadanie 0.
Odczynem  pojawiającym  się  tylko  u  noworodków  płci  żeńskiej,
spowodowanym wpływem hormonów matczynych, jest:

A .  mlecznobiała lub krwista wydzielina w ujściu pochwy,
B.  rumień noworodkowy,
C.  plamy mongolskie,
D.  gorączka fizjologiczna.

Zadanie 0.
Hormonem  odpowiedzialnym  za  ukształtowanie  II-rzędowych  i
III-rzędowych kobiecych cech płciowych jest/są:

A.  progesteron,
B.  prolaktyna,
C.  estrogeny,
D.  gonadotropiny.

Zadanie 0.
Jakie są odległe następstwa okołomenopauzalnego spadku poziomu
estrogenów?

A.  osteoporoza i choroby serca,
B.  powiększenie macicy i jajników,
C.  zmiany zanikowe w miedniczkach nerkowych,
D.  anemia megaloblastyczna.

Zadanie 0.
W profilaktyce osteoporozy NIE jest stosowana dieta:

A.  wysokobiałkowa,
B.  wysokokaloryczna,
C.  niskosodowa,
D.  bogata w witaminy i sole mineralne.



Zadanie 0.
D o  powstawania  wad  wrodzonych  narządów  płciowych  dochodzi
najczęściej:

A .  w pierwszych 3 tygodniach po zapłodnieniu,
B.  między 8-10 tygodniem ciąży,
C.  między 14-16 tygodniem ciąży,
D.  w II trymestrze ciąży.

Zadanie 0.
Jak zmienia się położenie szyjki macicy w okresie płodności?

A.  unosi się ku górze,
B.  obniża się,
C.  przemieszcza się na bok,
D.  pozostaje bez zmian.

Zadanie 0.
Objaw  szczytowy  w  metodzie  Billingsów  wiąże  się  ze  szczytem
wydzielania estrogenów oraz działaniem:

A.  progesteronu,
B.  lutropiny,
C.  folitropiny,
D.  prolaktyny.

Zadanie 0.
Najczęstsze skutki przewlekłej hiperprolaktynemii to:

A .  brak miesiączkowania z mlekotokiem,
B.  hirsutyzm,
C . znacznego  stopnia  zwiększenie  objętości  gruczołu

piersiowego,
D.  dystrofia jajników.

Zadanie 0.
Kłykciny kończyste spowodowane są najczęściej przez:

A.  wirus opryszczki płciowej,
B.  swoiste zakażenie bakteryjne,
C.  wirus brodawczaka,
D.  drożdżaki.

Zadanie 0.
Odma podskórna należy do powikłań towarzyszących:

A.  ultrasonografii,
B .  histeroskopii,
C.  laparoskopii,
D.  kontroli jamy macicy.



Zadanie 0.
P o  jakich  operacjach  ginekologicznych  ważne  jest  wczesne
uruchamianie chorej?

A.  plastycznych krocza i pochwy,
B.  radykalnych (rozległych),
C.  oszczędzających,
D.  wszystkich operacjach ginekologicznych.

Zadanie 0.
Zapalenie  błony  śluzowej  macicy  jest  spowodowane  zakażeniem
wstępującym, z wyjątkiem:

A.  rzęsistkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
B.  rzeżączkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
C . zapalenia  błony  śluzowej  macicy  spowodowanego  przez

chlamydię,
D.  gruźliczego zapalenia błony śluzowej macicy.

Zadanie 0.
Zespół  wielotorbielowatych  jajników  (PCO)  w  diagnostyce
wykazuje:

A.  jajnik o prawidłowej budowie,
B.  znaczne powiększenie jajnika z pogrubiałą otoczką,
C.  jajniki szczątkowe,
D.  jajniki z dużą ilością tkanki łącznej.

Zadanie 0.
Najczęstszym  miejscem  zagnieżdżenia  się  zapłodnionej  komórki
jajowej poza macicą jest:

A .  jajnik,
B.  jajowód,
C.  jama brzuszna,
D.  szyjka macicy.

Zadanie 0.
Wskazaniem do histeroskopii może być:

A.  niedrożność jajowodów,
B.  brak miesiączkowania,
C.  przewlekłe bóle w miednicy,
D.  badanie histopatologiczne wycinka z endometrium.

Zadanie 0.
Jaki  jest  charakterystyczny  obraz  podczas  badania  USG
stosowanego w diagnostyce zaśniadu groniastego?

A.  liście paproci,
B.  plastra miodu,
C.  zamieci śnieżnej,
D.  rozrzuconych korali.



Zadanie 0.
Czy rzęsistek pochwowy może kolonizować tylko pochwę?

A.  tak, nie dotyczy innych narządów,
B.  w zależności od odmiany rzęsistka,
C.  kolonizuje też cewkę moczową i pęcherz moczowy,
D.  kolonizuje sąsiedztwo: cewkę moczową i odbyt.

Zadanie 0.
Przed zabiegiem histeroskopii niezbędne są badania:

A.  USG, biocenoza pochwy i rozmaz cytoonkologiczny,
B.  USG, laparoskopia i biopsja endometrium,
C.  biopsja endometrium, HSG i rozmaz cytoonkologiczny,
D . badania  biochemiczne  nerkowe,  układ  krzepnięcia  i

cytologia.

Zadanie 0.
D o  rozwoju  patogennej  f lory  w  pochwie  u  młodych  dziewcząt,
szczególnie usposabia:

A.  wąska pochwa,
B.  ogólna obniżona odporność organizmu,
C.  niedobór androgenów,
D.  zasadowe pH pochwy.

Zadanie 0.
Zapalenie  przydatków  jest  to  łącznie  zapalenie  jajowodów  i
jajników, ponieważ:

A . zawsze  proces  zapalny  dotyczy  jajników  i  jajowodów
równocześnie,

B . kliniczne  rozgraniczenie  tych  jednostek  jest
niemożliwe,

C . zapalenie  zawsze  zaczyna  się  od  jajników  i  przechodzi
na jajowody,

D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Na utrzymanie fizjologicznego stanu pochwy, NIE ma wpływu:

A.  odczynowość pochwy,
B.  obecność pałeczek kwasu mlekowego,
C.  estrogeny,
D.  Escherichia coli.



Zadanie 0.
Określenie ASCUS w cytologicznym opisie wg Bethesda oznacza:

A.  stan zapalny,
B.  rozpoznanie komórek nowotworowych,
C . komórki  nabłonka  płaskiego  trudne  do  jednoznacznej

interpretacji,
D.  prawidłową ocenę cytologiczną.

Zadanie 0.
Dominującym  objawem  ostrego  zapalenia  pochwy  na  t le
rzęsistkowym są pieniste upławy:

A.  o charakterze śluzowym,
B.  podbarwione na zielono,
C.  o charakterze popłuczyn mięsnych,
D.  koloru mlecznego.

Zadanie 0.
Czy zakażenie kiłą w okresie ciąży jest groźne dla płodu?

A . nie,  gdyż  mechanizmy  obronne  zabezpieczają  kobietę
przed zakażeniem kiłą,

B . nie,  nawet  gdy  dojdzie  do  zainfekowania  matki
drobnoustrój nie przeniknie przez barierę łożyskową,

C . tak,  zakażenie  jest  tylko  groźne  w  trzecim  trymestrze
ciąży, gdy płód jest już dojrzały,

D . tak,  kiła  może  być  przeniesiona  z  chorej  matki  przez
łożysko na płód i spowodować jego zakażenie.

Zadanie 0.
Biaława  wydzielina,  słabo  przylegające  do  ścian  pochwy  naloty
są objawem zapalenia:

A.  bakteryjnego,
B.  wirusowego,
C.  pierwotniakowego,
D.  grzybiczego.

Zadanie 0.
D o  zamknięcia  przewodu  wyprowadzającego  gruczołu  Bartholina,
dochodzi z powodu:

A.  infekcji pochwy,
B.  zbyt intensywnego współżycia płciowego,
C.  niedoboru progesteronu,
D.  niedoboru estrogenów.



Zadanie 0.
Zaśniad groniasty prosty jest to:

A .  rak kosmówki,
B.  zwyrodnienie kosmówki,
C.  rak płodu,
D.  zwyrodnienie płodu.

Zadanie 0.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  wykonania  histeroskopii
są/jest:

A .  mięśniaki macicy,
B.  macica z przegrodą,
C.  zapalenie przydatków,
D.  obecność wkładki wewnątrzmacicznej.

Zadanie 0.
Krwawienia czynnościowe związane z zaburzeniami hormonalnymi
dotyczą kobiet będących w wieku:

A.  kilku lat po menarche,
B.  rozrodczym,
C.  okołomenopauzalnym,
D.  pomenopauzalnym.

Zadanie 0.
Obniżenie  przedniej  ściany  pochwy  z  uwypukleniem  ściany
pęcherza  moczowego  w  zaburzeniach  statyki  narządów  miednicy
mniejszej nazywamy:

A.  rectocele,
B.  cystoocele,
C.  hysterocoele,
D.  enterocele.

Zadanie 0.
Badanie wydzieliny z pochwy, w przypadku zapalenia przydatków,
najczęściej wskazuje na zakażenie:

A.  gruźlicze,
B.  rzeżączkowe,
C.  rzęsistkowe,
D.  bakteryjne.

Zadanie 0.
Potwierdzenie  rozpoznania  zakażenia  wirusem  opryszczki  opiera
się o badanie:

A.  kliniczne (oglądanie),
B.  serologiczne krwi,
C.  materiału pobranego z podstawy zmiany,
D.  kolposkopowe.



Zadanie 0.
Niedobór wzrostu jest objawem typowym dla:

A.  zespołu Turnera,
B.  czystej dysgenezji gonad,
C.  wrodzonego przerostu nadnerczy,
D.  jadłowstrętu psychicznego.

Zadanie 0.
Przerwanie  ciąży  obecnie  w  Polsce  może  być  dokonane  przez
lekarza, w przypadku gdy:

A.  ciąża jest wynikiem gwałtu,
B.  kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
C.  w ciąży jest bardzo młoda dziewczyna,
D.  ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.

Zadanie 0.
Pęknięcie  ropnia  jajowodowo  -  jajnikowego  to  powikłanie
przebiegu:

A.  ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego,
B.  pękniętej ciąży ekotopowej,
C.  pękniętej torbieli jajnika,
D.  ostrego zapalenia przydatków.

Zadanie 0.
W badaniu przesiewowym, w kierunku wirusa HIV, stosowany jest
test:

A .  Friedmana,
B.  Nitrazynowy,
C.  Elisa,
D.  Marchettiego.

Zadanie 0.
Które  osoby  są  w  grupie  ryzyka  powikłania  w  postaci  rozejścia
się rany pooperacyjnej?

A.  otyłe, z nieprawidłową gospodarką węglowodanową,
B.  szczupłe, z zaburzeniami elektrolitowymi,
C.  ze zwiększoną krzepliwością krwi,
D.  spokojne, flegmatyczne.

Zadanie 0.
Do zakażenia wirusem HIV NIE dochodzi podczas:

A.  kontaktów seksualnych,
B.  korzystania ze wspólnych urządzeń sanitarnych,
C.  transplantacji narządów,
D.  przetaczania preparatów krwi.



Zadanie 0.
Konsekwencją  przebytego  rzeżączkowego  zapalenia  przydatków,
jest:

A .  niemożność donoszenia ciąży,
B.  poród przedwczesny,
C.  niepłodność,
D.  poronienie wczesnej ciąży.

Zadanie 0.
Powikłaniem po laparoskopii może być:

A.  zator gazowy,
B.  przepuklina brzuszna,
C.  zaburzenie krzepnięcia krwi,
D.  zespoł nadwrażliwości bólowej.

Zadanie 0.
Czy  konieczne  jest  informowanie  pacjentów  przed  zabiegiem  o
objawach mogących wystąpić po operacji?

A.  nie, zwykle ludzie nie chcą wiedzieć, co ich czeka,
B.  nie, każdy przechodzi to inaczej,
C.  dobrze wiedzieć i można porównać z innymi,
D . s ą  potrzebne  po  to,  by  nie  być  zaskoczonym  i  lepiej

znieść ten okres.

Zadanie 0.
Ostrą  postać  rzęsistkowego  zapalenia  pochwy  charakteryzują
objawy:

A . pieczenie,  ból  przy  oddawaniu  moczu,  zaczerwienienie
nabłonka pochwy, cuchnące pieniste zielonożółte upławy,

B . brak w tym schorzeniu jakichkolwiek charakterystycznych
objawów,

C . obfite  białawe,  serowate  upławy,  bez  zapachu,  ból  w
dole brzucha, podwyższenie temperatury ciała,

D . świąd  sromu  i  zmiany  o  charakterze  wysypki,  obfita
śluzowa, gęsta wydzielina z pochwy bez zapachu.

Zadanie 0.
Stosowane współcześnie próby ciążowe opierają się na wykrywaniu
w moczu obecności:

A .  choriongonadotropiny,
B.  pregnandiolu,
C.  estriolu,
D.  kwasu askorbinowego.



Zadanie 0.
Czy badanie w kierunku HIV daje 100% pewności?

A.  jednorazowe nie, ze względu na okienko serologiczne,
B.  tak,
C.  nie u wszystkich daje się wyizolować wirusa,
D . tak,  ale  wirus  mononukleozy  może  dawać  również

pozytywne wyniki.

Zadanie 0.
Nadmierny popęd seksualny wg ICD-10 to:

A . zaburzenie  polegające  na  poszukiwaniu  wciąż  nowych
partnerów i podejmowaniu aktywności seksualnej w każdej
sytuacji również w niesprzyjających okolicznościach,

B . kompulsywne  zachowania  seksualne  o  charakterze
niedewiacyjnym  obejmujące  kontakty  z  wieloma
partnerami,

C . okresowe  skargi  kobiet  i  mężczyzn,  że  nadmierny  popęd
seksualny stał się samoistnym problemem w ich życiu,

D . stan  patologicznego  nasilenia  się  zainteresowań  i
aktywności  seksualnej,  w  którym  te  potrzeby  dominują
nad innymi stanowiąc o sensie życia.

Zadanie 0.
Czy w Polsce pedofilia jest karalna?

A.  nie, gdyż jest to choroba psychiczna,
B.  tak,
C.  nie, o ile dziecko nie zostało skrzywdzone fizycznie,
D.  tylko w wypadku pełnego aktu płciowego.

Zadanie 0.
Najwięcej przypadków kazirodztwa, dotyczy stosunków między:

A.  matką a synem,
B.  matką a pasierbicą,
C.  ojcem a córką,
D.  siostrą a bratem.

Zadanie 0.
Rozpoczęcie czynności porodowej (o czasie), po niedawno odbytym
stosunku, należy tłumaczyć:

A.  zwiększonym wydzielaniem estrogenów,
B.  działaniem prostaglandyn,
C.  urazami fizycznymi,
D.  przeżyciami psychicznymi.



Zadanie 0.
Ekshibicjonizm to:

A . potrzeba  eksponowania  narządów  płciowych  obcym,
nieoczekującym tego osobom,

B.  potrzeba eksponowania narządów płciowych dzieciom,
C . rodzaj  zaburzenia  osobowości,  charakteryzujący  się

potrzebą koncentracji uwagi otoczenia na sobie,
D . skłonność  do  obnażania  się  za  pieniądze  (np.

striptease).

Zadanie 0.
Dlaczego  po  operacjach  plastycznych  pochwy  i  krocza  współżycie
płciowe często poprawia się?

A.  operacje zwiększają komfort psychiczny partnerów,
B.  wzmocnieniu ulegają miejscowe bodźce płciowe,
C . zwiększają  się  możliwości  zmiany  pozycji  w  czasie

stosunku,
D.  następuje poprawa zwilżenia się pochwy.

Zadanie 0.
Nadmiernym popędem seksualnym charakteryzuje się:

A .  ekshibicjonizm,
B.  nimfomania,
C.  narratofilia,
D.  gerontofilia.

Zadanie 0.
W pierwszej kolejności, człowiek osiąga dojrzałość:

A.  seksualną,
B.  społeczną,
C.  biologiczną,
D.  uczuciową.

Zadanie 0.
Czy w Polsce obrzezanie jest dopuszczalne?

A.  nie, gdyż okalecza to chłopców na całe życie,
B . oczywiście,  gdy  wymaga  tego  religia  lub  jest  to

działanie terapeutyczne,
C.  jest zalecane, ze względu na aspekty higieniczne,
D.  jest zabronione ustawowo.



Zadanie 0.
Najlepszym  środkiem  antykoncepcyjnym  w  przypadku  pierwszego
stosunku jest:

A .  kapturek na szyjkę macicy,
B . przy  pierwszym  stosunku  nie  ma  potrzeby  stosowania

antykoncepcji,
C . pigułka  lub  współżycie  w  fazie  bezwzględnej

niepłodności ustalonej na podstawie wykresu PTC,
D.  spirala.

Zadanie 0.
Dla zmniejszenia uczucia suchości  pochwy w czasie współżycia u
55-letniej kobiety można zastosować:

A.  estrogenoterapię miejscową (dopochwową),
B.  zmianę technik współżycia,
C.  psychoterapię,
D.  leczenie ginekologiczne.

Zadanie 0.
Kapacytacja definiowana jako przemiana zachodząca w plemniku po
wytrysku, pozwala mu dokonać zapłodnienia i rozpoczyna się:

A . p o  zagęszczeniu  ochronnie  działającej  plazmy  nasienia,
d o  czego  zwykle  dochodzi  w  kanale  szyjki  pod  wpływem
śluzu,

B . p o  zagęszczeniu  ochronnie  działającej  plazmy  nasienia,
do czego najczęściej dochodzi w jamie macicy,

C . p o  usunięciu  ochronnie  działającej  plazmy  nasienia,  do
czego  najczęściej  dochodzi  w  kanale  szyjki  pod  wpływem
śluzu,

D . p o  usunięciu  ochronnie  działającej  plazmy  nasienia,  do
czego najczęściej dochodzi w pochwie pod wpływem śluzu.

Zadanie 0.
Co stanowi podnietę seksualną dla narcysty?

A.  jego własne ciało,
B.  ciało partnera,
C.  akt płciowy,
D.  film erotyczny.

Zadanie 0.
Biseksualizm to popęd:

A.  narcystyczny i homoseksualny,
B.  narcystyczny i heteroseksualny,
C.  heteroseksualny i homoseksualny,
D.  heteroseksualny, homoseksualny i narcystyczny.



Zadanie 0.
Prawną dojrzałość, osoba płci męskiej osiąga po ukończeniu:

A.  16 lat,
B.  18 lat,
C.  21 lat,
D.  24 lat.

Zadanie 0.
Impotencja jest to:

A .  zmniejszenie potrzeb seksualnych,
B.  niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku seksualnego,
C.  opóźniony wytrysk,
D.  przedwczesny wytrysk.

Zadanie 0.
Transseksualizm jest to:

A .  brak akceptacji własnej płci,
B.  poczucie przynależności do płci odmiennej,
C.  poczucie przynależności do obu płci,
D.  brak przynależności do jakiejkolwiek płci.

Zadanie 0.
Kiedy współżycie w okresie ciąży jest przeciwwskazane?

A.  zawsze sześć tygodni przed porodem,
B.  gdy zagraża poród przedwczesny,
C.  gdy następuje wypływ mleka,
D.  podczas ruchów płodu.

Zadanie 0.
Co decyduje o płci dziecka?

A.  chromosom X pochodzący od matki,
B.  chromosom Y pochodzący od matki,
C.  chromosom X pochodzący od ojca,
D.  chromosom Y pochodzący od ojca.

Zadanie 0.
W okresie andropauzy występuje niedobór:

A.  estrogenów,
B.  androgenów,
C.  folitropiny (FSH),
D.  lutropiny (LH).



Zadanie 0.
Odległą konsekwencją doznanego przez kobietę gwałtu może być:

A.  depresja psychiczna,
B.  gniew,
C.  pobudliwość psychiczna,
D.  pobudliwość seksualna.

Zadanie 0.
Czy  możliwe  jest,  aby  kobieta  po  całkowitym  usunięciu  macicy
osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

A . niemożliwe,  ponieważ  niemożliwe  jest  wtedy  współżycie
płciowe,

B . niemożliwe,  ponieważ  przeciwwskazane  jest  wtedy
współżycie płciowe,

C.  możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
D.  możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.

Zadanie 0.
Jakie ćwiczenia może wykonywać kobieta, by osiągnąć orgazm?

A.  ściskanie piłeczki tenisowej między kolanami,
B.  ćwiczenia Kegla,
C.  ćwiczenia bioder np. kółko hula-hop,
D.  napinanie pośladków.

Zadanie 0.
Jakie jest działanie Viagry?

A . działa  na  centralny  układ  nerwowy  -  niweluje
zahamowania psychiczne,

B.  podnosi poziom testosteronu we krwi,
C . zwiększa  produkcję  plemników  w  jądrach,  co  powoduje

wzrost popędu seksualnego,
D . działa  m.in.  na  naczynia  krwionośne  i  zakończenia

nerwowe prącia, co umożliwia utrzymanie erekcji.

Zadanie 0.
Najistotniejszym zmysłem w odczuwaniu bodźców seksualnych przez
człowieka jest zmysł:

A .  wzroku,
B.  słuchu,
C.  dotyku,
D.  powonienia.



Zadanie 0.
Według  teorii  Freuda  seksualność  dziecka  przybiera  różne  formy
i  rozwija  s ię  od  pierwszych  dni  życia.  Freud  wyróżnił  4  fazy
seksualności  człowieka.  Która  faza  ma  charakter  ściśle
narcystyczny?

A.  faza oralna,
B.  faza analna,
C.  faza falliczna,
D.  stadium genitalne.

Zadanie 0.
O d  którego  roku  życia  wskazane  są  okresowe  badania
mammograficzne?

A.  od 20 roku życia,
B.  od 30 roku życia,
C.  od 40 roku życia,
D.  od 50 roku życia.

Zadanie 0.
Który  ze  składników  krwi  jest  najbardziej  wrażliwy  na
napromieniowanie?

A.  krwinki białe,
B.  krwinki czerwone,
C.  płytki krwi,
D.  osocze.

Zadanie 0.
Z jakiej tkanki rozwija się rak trzonu macicy?

A.  mięśniowej,
B.  nabłonkowej,
C.  łącznej,
D.  limfatycznej.

Zadanie 0.
Rak sromu najczęściej występuje u kobiet:

A .  w młodym wieku,
B.  w wieku dojrzałym,
C.  w okresie klimakterium,
D.  w wieku podeszłym.



Zadanie 0.
Kiedy  przeprowadzany  jest  zabieg  operacyjny,  polegający  na
usunięciu części zmian nowotworowych?

A.  na prośbę pacjenta,
B.  by ukryć przed pacjentem jego ciężki stan,
C . b y  zmniejszyć  masę  guza  nowotworowego  przed

radioterapią lub chemioterapią,
D . b y  pokazać  rodzinie  pacjenta,  że  stan  chorego  jeszcze

nie jest beznadziejny.

Zadanie 0.
W  jakim  czasie  cyklu  miesiączkowego  34-letnia  kobieta  powinna
prowadzić intensywną samokontrolę piersi?

A.  raz w tygodniu, wieczorem, pod prysznicem,
B.  raz w miesiącu, w dowolnym dniu,
C.  codziennie wieczorem przed snem,
D.  w każdym cyklu miesiączkowym, 2-3 dni po krwawieniu.

Zadanie 0.
Dlaczego  w  okresie  stosowania  leczenia  promieniami  X  zalecana
jest dieta wysokobiałkowa?

A.  ponieważ promienie X utrudniają wchłanianie białka,
B . ponieważ  białka  są  potrzebne  do  odbudowy zniszczonych

tkanek,
C.  ponieważ białka zwiększają odporność organizmu,
D.  ponieważ wtedy zwiększa się wydalanie białka z moczem.

Zadanie 0.
Technika kriochirurgiczna polega na:

A.  wycinaniu zmiany specjalnym nożem,
B.  zastosowaniu urządzenia pod prądem,
C.  niszczeniu tkanki za pomocą niskich temperatur,
D.  użyciu pewnych środków farmakologicznych.

Zadanie 0.
Największe  ryzyko  zachorowania  na  raka  piersi  jest  u  kobiety  w
wieku:

A.  45 lat, która nigdy nie była w ciąży,
B.  35 lat, która urodziła dwoje dzieci,
C.  65 lat, która urodziła pięcioro dzieci,
D.  25 lat, która urodziła jedno dziecko.



Zadanie 0.
Którą część piersi najczęściej zajmuje nowotwór?

A.  kwadrant centralny,
B.  kwadrant górny zewnętrzny,
C.  kwadrant górny wewnętrzny,
D.  kwadrant dolny wewnętrzny.

Zadanie 0.
Co oznacza CIN I-III?

A.  nieprawidłowość przednowotworowa w nabłonku szyjki,
B.  nieprawidłowość nowotworowa w nabłonku szyjki,
C.  stopień zaawansowania raka szyjki macicy,
D.  zmiany zapalne w nabłonku szyjki.

Zadanie 0.
Jakie  leczenie  wskazane  jest  u  kobiety,  u  której  stwierdzono
zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczane do CIN
II I?

A.  leczenie przeciwzapalne,
B.  konizacja szyjki macicy lub wycięcie części szyjki,
C.  hysterectomia radykalna,
D.  hysterectomia i chemioterapia.

Zadanie 0.
Brachyterapia jest to:

A .  jedna z form chemioterapii,
B.  jedna z form radioterapii,
C.  leczenie niekonwencjonalne,
D.  szczególne leczenie farmakologiczne.

Zadanie 0.
Jakie  czynniki  mogą  przyczynić  s ię  do  wystąpienia  raka  szyjki
macicy u kobiet między 40-50 rokiem życia?

A . brak  potomstwa  mimo  wieloletniego  leczenia
niepłodności,

B.  cięcie cesarskie z powodu niewspółmierności porodowej,
C . l iczne  porody  w  młodym  wieku  i  urazy  szyjki  w  ich

przebiegu,
D.  dwa cięcia cesarskie z powodu przodującego łożyska.

Zadanie 0.
Rak gruczołowy wywodzi się zwykle z:

A .  nabłonka pochwy,
B.  gruczołów Bartholina,
C.  gruczołów potowych,
D.  gruczołów łojowych.



Zadanie 0.
Jakie cechy zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu
jajnika?

A . późne  dojrzewanie  płciowe,  wczesna  menopauza,
małodzietność, nieregularne, skąpe miesiączki,

B . wczesne  dojrzewanie  płciowe,  późna  menopauza,
wielodzietność, obfite miesiączki,

C . wczesne  dojrzewanie  płciowe,  wielodzietność,  brak
karmienia piersią,

D . późne  dojrzewanie  płciowe,  wielodzietność,  wydłużone,
obfite  miesiączki,  późna  menopauza,  antykoncepcja
hormonalna.

Zadanie 0.
W  trakcie  leczenia  brachyterapią  zalecana  jest  pozycja  ciała
leżąca:

A.  na wznak bez możliwości zmiany pozycji na boki,
B.  na wznak z możliwością zmiany pozycji na boki,
C.  na określonym boku przez cały czas,
D.  raz na jednym, raz na drugim boku.

Zadanie 0.
Następstwem mastektomii oprócz obrzęku limfatycznego, może być:

A . utrudnione  oddychanie  wskutek  uszkodzenia  nerwu
przeponowego,

B.  nadmierna potliwość po stronie operowanej,
C.  kompensacyjny przerost drugiego sutka,
D.  skrzywienie boczne kręgosłupa.

Zadanie 0.
Jaka  jest  charakterystyka  kobiet,  u  których  występuje  rak
szyjki macicy?

A . wczesne  rozpoczęcie  życia  płciowego,  dobre  warunki
socjo-ekonomiczne, prawidłowa higiena, bezdzietność,

B . brak  współżycia  płciowego,  bezdzietność,  częste
infekcje górnych dróg oddechowych,

C . wczesna  pierwsza  miesiączka,  zaburzenia  cyklu
miesiączkowego, częste zapalenia przydatków,

D . wczesne  rozpoczęcie  życia  płciowego,  wielu  partnerów,
z łe  warunki  socjo-ekonomiczne,  brak  higieny,
wielodzietność.



Zadanie 0.
Hormonoterapia  wykorzystywana  jest  w  leczeniu  chorób
nowotworowych:

A.  pochwy,
B.  jajowodu,
C.  trzonu macicy,
D.  szyjki macicy.

Zadanie 0.
Jakie  działania  na  rzecz  prewencji  raka  piersi  powinna
podejmować położna w swej pracy?

A.  naukę samobadania piersi,
B . edukację  zdrowotną  dotyczącą  czynników  ryzyka

zachorowania na raka sutka,
C.  naukę zachowań prozdrowotnych,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
W  jakim  okresie  życia  kobiety  najczęściej  występuje  rak  szyjki
macicy?

A.  pokwitania,
B.  dojrzałości płciowej,
C.  premenopauzy,
D.  starości.

Zadanie 0.
W pierwszym i drugim roku po zakończonym leczeniu nowotworów
piersi  zasadniczym  i  uzupełniającym,  chore  powinny  być
poddawane badaniom kontrolnym, co:

A.  pół roku,
B.  miesiąc,
C.  dwa miesiące,
D.  trzy miesiące.

Zadanie 0.
Jaki  typ  histologiczny  dominuje  w  obrazie  nowotworu  trzonu
macicy?

A.  rak płaskonabłonkowy,
B.  rak podstawnokomórkowy,
C.  rak gruczołowy,
D.  rak śluzowokomórkowy.



Zadanie 0.
Jaki  zabieg  lub  czynność  można  wykonać  na  ręce  po  stronie
mastektomii?

A.  pomiar tętna,
B.  pomiar ciśnienia,
C.  injekcje podskórne,
D.  pobieranie krwi.

Zadanie 0.
Jakie są pierwsze objawy wrzodziejącego raka sromu?

A.  uporczywy świąd,
B.  krwawienie,
C.  powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych,
D.  ból .

Zadanie 0.
Jaka forma przebywania z chorą umierającą jest najwłaściwsza?

A.  wykonywanie ostatnich czynności higienicznych,
B.  częste poprawianie bielizny pościelowej dla wygody,
C.  płacz dla zaakcentowania swojej rozpaczy,
D.  cicha, spokojna obecność.

Zadanie 0.
Substancjami  kontrastującymi  stosowanymi  podczas  kolposkopii
są :

A.  76 % spirytus vini, 10% formalina,
B.  formalina, płyn Lugola,
C.  noradrenalina, 76 % spirytus salicylowy, kwas mlekowy,
D.  płyn Lugola, wodny roztwór kwasu mlekowego.

Zadanie 0.
W skład diagnostyki obrazowej w ginekologii zalicza się:

A .  kolposkopię, oglądanie, badanie USG,
B . badanie  USG  ,  badania  cytologiczne,  tomografię

komputerową,
C . ultrasonografię,  rezonans  magnetyczny,  tomografię

komputerową,
D . kolposkopię,  badania  cytologiczne,  badanie

histopatologiczne.

Zadanie 0.
Które  hormony  działają  hamująco  na  patologiczny  rozrost
śluzówki macicy?

A.  progesteron,
B.  estrogeny,
C.  androgeny,
D.  sterydy.



Zadanie 0.
Najczęściej występującym nowotworem u kobiet w Polsce jest rak:

A.  płuc,
B.  szyjki macicy,
C.  piersi,
D.  endometrium.

Zadanie 0.
Co stanowi podstawę rozpoznania nowotworu trzonu macicy?

A.  histeroskopia,
B.  MRI,
C.  badanie histopatologiczne,
D.  badanie USGTV.

Zadanie 0.
Mięśniaki są to:

A . guzy  zbudowane  z  mięśni  gładkich  i  z  większej  lub
mniejszej ilości tkanki łącznej,

B . guzy  związane  bezpośrednio  z  hiperestrogenizmem,
względnym lub bezwzględnym,

C.  łagodne guzy, zbudowane z tkanki mięśniowej macicy,
D . guzy  łagodne  zbudowane  z  mięśni  gładkich  i  tkanki

łącznej.

Zadanie 0.
NAJTRUDNIEJ rozpoznaje się wczesne objawy nowotworu:

A.  szyjki macicy,
B.  sromu,
C.  jajników,
D.  macicy.

Zadanie 0.
Co to jest dysplazja?

A.  inna nazwa ektopii,
B.  stan przedrakowy,
C.  rak przedinwazyjny,
D.  rak inwazyjny.

Zadanie 0.
Największą  rolę  w  etiopatogenezie  raka  endometrium  przypisuje
się:

A .  uwarunkowaniom genetycznym,
B.  działaniu androgenów,
C.  działaniu estrogenów,
D.  obciążeniom rodzinnym.



Zadanie 0.
Błędy  jatrogenne  w  komunikowaniu  z  pacjentami  popełniane  są
podczas:

A.  udzielania informacji niewystarczających,
B.  zaniechaniu udzielania informacji,
C . udzielania  informacji  wywołujących  silne  negatywne

emocje,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Technika  pozwalająca  odmawiać  i  egzekwować  swoje  prawa
polegające  na  wielokrotnym  powtarzaniu  kluczowego  zdania,  to
technika:

A.  asertywnej odmowy,
B.  "zdartej płyty",
C.  sondowania,
D.  wskazania na rozbieżności.

Zadanie 0.
"Promocja zdrowia" to termin rozumiany najczęściej jako:

A.  leczenie chorych, ratowanie ich życia, zdrowia,
B.  ochrona zdrowia przez regulacje prawne,
C.  zapobieganie chorobom,
D . tworzenie,  doskonalenie,  podnoszenie  na  wyższy  poziom

zdrowia.

Zadanie 0.
Jedną z metod aktywizujących, jest:

A .  pogadanka,
B.  pokaz,
C.  "burza mózgów",
D.  wykład klasyczny.

Zadanie 0.
Podstawowymi  elementami  składającymi  się  na  strukturę  małej
grupy są:

A.  jednostki i pozycje jakie zajmują one w grupie,
B.  duże zbiorowości społeczne,
C.  klasy społeczne,
D.  duże grupy społeczne.



Zadanie 0.
Działania  pielęgniarki/położnej  w  zakresie  kształtowania  postaw
zdrowotnych obejmują:

A.  promocję zdrowia i edukację zdrowotną,
B.  realizację ustalonego programu diagnostycznego,
C . realizację  ustalonego  dla  pacjenta  programu  leczniczego

i rehabilitacyjnego,
D.  planowanie i realizację procesu pielęgnowania.

Zadanie 0.
Obowiązująca  ustawa  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej  została
uchwalona:

A.  15 kwietnia 2011r.,
B.  15 lipca 2011r.,
C.  1 lipca 2011r.,
D.  29 października 2003r.

Zadanie 0.
Wykonywanie,  którego  z  poniższych  świadczeń  diagnostycznych
uwarunkowane jest odbyciem kursu specjalistycznego?

A.  pulsoksymetrii,
B .  badania elektrokardiograficznego,
C.  oznaczenia glikemii za pomocą glukometru,
D.  prowadzenie bilansu wodnego.

Zadanie 0.
Jaki jest pierwszy etap procesu planowania?

A.  przypisywanie odpowiedzialności,
B.  ocena rezultatów,
C.  określenie celów,
D.  ustalenie harmonogramu pracy.

Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.



Zadanie 0.
Pierwszym etapem w trakcie szkolenia na stanowisku pracy jest:

A .  szkolenie doskonalące,
B.  wyjaśnienie sposobu wykonywania pracy,
C.  doradzanie szkolonemu w kluczowych zadaniach,
D.  przygotowanie pracownika do rozpoczęcia nauki.

Zadanie 0.
Kto  odprowadza  składkę  na  ubezpieczenie  zdrowotne  za  osobę
pozostającą w stosunku umowy o pracę?

A.  PZU,
B.  pracownik,
C.  ZUS,
D.  pracodawca.

Zadanie 0.
Najistotniejsze  problemy  zdrowotne  ludności  w  Polsce  i  na
świecie to:

A . choroby  układu  krążenia,  nowotwory,  choroby  układu
moczowego,

B . umieralność niemowląt, choroby układu krążenia, choroby
układu kostno - stawowego,

C . choroby  układu  krążenia,  nowotwory,  choroby  układu
oddechowego i trawiennego,

D.  choroby układu krążenia, nowotwory, urazy i zatrucia.

Zadanie 0.
Jaki  dokument  będący  pierwszym  i  podstawowym  dokumentem
promocji  zdrowia  i  ochrony  zdrowia  określa  założenia  polityki
zdrowotnej  w  Polsce,  mówiące  o  poprawie  i  utrzymaniu  zdrowia
społeczeństwa polskiego?

A.  Narodowy Program Zdrowia,
B.  Zdrowie Dla Wszystkich,
C.  Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
D . Ustawa o świadczeniach zdrowotnych gwarantowanych przez

państwo.

Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie.  W  leczeniu  ww.  stanu  należy  zastosować  przede
wszystkim tlen oraz następujące leki:

A .  Aminofilinę, Hydrokortyzon,
B.  Hydrokortyzon, Diazepam,
C.  Nitroglicerynę, Aminofilinę,
D.  Salbutamol, Aminofilinę.



Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
Pacjentka  l .  25  zgłasza  kłujący,  si lny  ból  w  okolicy  podbrzusza
lewego.  Podczas  badania  pacjentki  per  vaginam  zwracają  naszą
uwagę szarobiałe, wodniste upławy o rybim zapachu. W wywiadzie
pacjentka  nie  podaje  świądu  ani  bolesności  pochwy.  Opisane
objawy dotyczą zapalenia pochwy pochodzenia:

A.  drożdżakowego,
B.  rzęsistkowego,
C.  bakteryjnego,
D.  zanikowego.

Zadanie 0.
Objaw polegający na rzadkim mruganiu (około 1 ruch powiekami na
minutę) nazywa się objawem:

A.  Dalrymple'a,
B.  Kochera,
C.  Graefego,
D.  Stellwaga.

Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 0.
D o  przychodni  zgłosiła  s ię  matka  z  niemowlęciem.  W  wywiadzie
informuje,  że  dziecko  regularnie  wymiotuje  po  jedzeniu,
chudnie,  nie  rozwija  s ię  prawidłowo.  Przez  powłoki  widoczny
jest  uwypuklony  żołądek.  Prawdopodobną  przyczyną  dolegliwości
jest:

A .  zapalenie śluzówki żołądka,
B.  zarzucanie żółci z dwunastnicy do żołądka,
C.  niewydolność wpustu,
D.  zwężenie odźwiernika.



Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
Craniotabes  oznacza  ognisko  rozmiękania  potylicy.  Jako  objaw
występujący fizjologicznie może utrzymywać się u niemowlęcia do
końca:

A.  3 miesiąca życia,
B.  6 miesiąca życia,
C.  9 miesiąca życia,
D.  12 miesiąca życia.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
U  osoby  dorosłej  doszło  do  zatrzymania  krążenia,  wezwano
pogotowie i oczekiwano na jego przyjazd (nie prowadzono żadnych
czynności  ratowniczych),  przybyły  po  6  minutach  zespół
ratownictwa  stwierdza  migotanie  komór.  W  tej  sytuacji  w
pierwszej kolejności należy:

A.  bezzwłocznie wykonać trzy cykle defibrylacji,
B .  wykonać kardiowersję elektryczną,
C . przez  2  minuty  poprowadzić  reanimację

krążeniowo-oddechową, a następnie wykonać defibrylację,
D . wykonać  defibrylację  energią  150  J  i  niezwłocznie

podjąć pośredni masaż serca.

Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.



Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  czasie  wstrząsu,  nie  tylko  anafilaktycznego,  ciśnienie
tętnicze krwi jest:

A .  znacznie podwyższone,
B.  znacznie obniżone,
C.  nieznacznie podwyższone,
D.  w normie.

Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.



Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
Dobowe zapotrzebowanie na płyny, zdrowego niemowlęcia o wadze
do 10 kg, wynosi:

A .  50-100ml/kg masy ciała,
B.  100-150ml/kg masy ciała,
C.  150-200ml/kg masy ciała,
D.  200-250ml/kg masy ciała.

Zadanie 0.
W 24 tygodniu ciąży dno macicy powinno się znajdować:

A . w  połowie  odległości  między  spojeniem  łonowym  a
pępkiem,

B.  w 1/3 odległości od pępka,
C.  na wysokości pępka,
D . w  połowie  odległości  między  pępkiem  a  wyrostkiem

mieczykowatym.

Zadanie 0.
Język  pacjenta  pokryty  jest  grubą  warstwą  białego  nalotu,  który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

A.  infekcję drożdżakową,
B.  aftowe zapalenie jamy ustnej,
C.  leukoplakię,
D.  język geograficzny.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.



Zadanie 0.
W etapie czwartym procesu pielęgnowania wyróżniamy następujące
fazy:

A.  analizowanie wyników opieki,
B . porównywanie  stanu  pacjenta  z  uprzednio  realizowanym

planem,
C . porównywanie  stanu  środowiska  z  uprzednio  założonymi

celami,
D . analizowanie  wyników  opieki  pielęgniarskiej  i

formułowanie oceny.

Zadanie 0.
Proces pielęgnowania jest:

A .  metodą pracy pielęgniarki,
B.  teorią pielęgniarstwa,
C.  modelem pielęgnowania,
D.  formą pracy pielęgniarki.

Zadanie 0.
W projekcie badawczym należy uwzględnić:

A . przegląd  piśmiennictwa,  cele,  metody  i  uwarunkowania
etyczne,  organizację  i  koordynację  projektu,  terminarz
projektu oraz ocenę kosztów,

B.  przegląd piśmiennictwa, metody, organizację badań,
C.  cele, metody, koszty,
D . przegląd  piśmiennictwa,  uwarunkowania  etyczne,

terminarz.

Zadanie 0.
Metoda  naukowego  badania  określonego  wycinka  rzeczywistości
polegająca  na  wywołaniu,  lub  tylko  zmienianiu  przebiegu
procesów przez wprowadzanie do nich jakiegoś nowego czynnika i
obserwowania zmian pod jego wpływem, to:

A.  metoda indywidualnych przypadków,
B.  monografia,
C.  eksperyment,
D.  sondaż diagnostyczny.

Zadanie 0.
Aspiracja to:

A.  dążenie do osiągnięcia czegoś,
B . charakterystyczne  pragnienie  osiągnięć  powodujące,  że

planujemy  określone  działania,  stawiamy  cele  aby  je
realizować,

C.  ambicja,
D.  pragnienie "dobicia się" czegoś.



Zadanie 0.
Czynniki wpływające na politykę doskonalenia położnych to:

A . naciski  konkurencyjne  ze  strony  rynku  pracy  i  innych
zawodów medycznych,

B.  rozwój stowarzyszeń zawodowych i naukowych,
C . dążenie  położnych  do  rozszerzenia  i  umocnienia  pozycji

w systemie ochrony zdrowia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności  obliczania  średnich,  odchyleń  od  średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  arkusze kalkulacyjne.

Zadanie 0.
Jakim programem komputerowym należy się posłużyć, by utworzyć
dokument  zawierający  tekst,  zestawienie  danych  w  postaci  tabel
oraz histogramów?

A.  edytorem tekstów,
B.  bazą danych,
C.  systemem operacyjnym,
D.  programem graficznym.

Zadanie 0.
Takie  cechy  statystyczne  jak:  płeć,  rozmieszczenie
terytorialne, przynależność sektorowa, to przykłady:

A.  cechy mierzalnej,
B.  cechy niemierzalnej,
C.  cechy quasi-mierzalnej,
D.  cechy ciągłej.



PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE
TEST NR 152511
GRUPA 1
Zadanie 0.
Głównym celem Polskiego Towarzystwa Położnych jest:

A . podnoszenie  profesjonalnego  poziomu  jakości  opieki
położniczej i w chorobach kobiecych,

B.  doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych,
C.  reprezentowanie interesów ogółu polskiej ginekologii,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Do zadań III poziomu opieki perinetalnej należy:

A.  prowadzenie ciąż i porodów wysokiego ryzyka,
B . leczenie  najciężej  chorych  noworodków  oraz  nadzór  nad

ich rozwojem psychoruchowym,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
I l e  urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży
przed przewidywaną datą porodu?

A.  1 tydzień,
B.  co najmniej 3 tygodnie,
C.  nie wiecej niż 6 tygodni,
D.  cały przysługujący urlop.

Zadanie 0.
Technika rozrodu wspomaganego IVF, to:

A .  inseminacja domaciczna,
B.  zapłodnienie pozaustrojowe,
C.  docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników,
D.  pobieranie plemników z najądrzy

Zadanie 0.
Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydany został przez:

A.  Światową Organizację Zdrowia,
B.  Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
C.  Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych,
D.  Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

Zadanie 0.
Kobieta  w  wieku  rozrodczym  na  badania  rentgenowskie  (np.  do
książeczki zdrowia) powinna zgłosić się:

A .  w czasie miesiączki,
B.  w połowie cyklu miesiączkowego,
C.  pod koniec cyklu miesiączkowego,
D.  w dowolnie wybranym dniu.



Zadanie 0.
Położna,  która  NIE  wykonuje  zawodu łącznie  przez  okres  dłuższy
niż  5  lat,  a  zamierza  podjąć  jego  wykonywanie  ma  obowiązek
odbyć przeszkolenie, trwające nie dłużej niż:

A .  1 miesiąc,
B.  3 miesiące,
C.  6 miesięcy,
D.  1 rok.

Zadanie 0.
Czy  polskie  położne,  będące  członkami  Polskiego  Towarzystwa
Położnych,  mogą  należeć  do  Międzynarodowego  Stowarzyszenia
Położnych?

A.  tak,
B . tak,  pod  warunkiem  złożenia  stosownej  deklaracji  i

dokonania wpłaty składki członkowskiej,
C . tak,  pod  warunkiem  złożenia  egzaminu  ze  znajomości

języka angielskiego,
D . nie,  polskie  położne  nie  mogą  należeć  do  Europejskiego

Stowarzyszenia Położnych.

Zadanie 0.
W jakim wieku człowiek osiąga dojrzałość biologiczną?

A.  pod koniec 1 miesiąca życia,
B.  w wieku 14-16 lat,
C.  w wieku 18-21 lat,
D.  około 25 roku życia.

Zadanie 0.
Planowane  zabiegi  operacyjne  u  kobiety  korzystnie  jest
wykonywać:

A.  w czasie miesiączki,
B.  bezpośrednio po miesiączce,
C.  w połowie cyklu miesiączkowego,
D.  tuż przed miesiączką.

Zadanie 0.
Płeć człowieka genetycznie ustala się:

A .  w momencie zapłodnienia,
B.  w 3 miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
C.  w drugiej połowie ciąży,
D.  pod koniec ciąży.



Zadanie 0.
Prawo  kobiet  ciężarnych  i  dzieci  do  bezpłatnej  opieki
zdrowotnej w Polsce zostało określone w:

A.  Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,
B.  Kodeksie Etyki Lekarskiej,
C.  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
D.  Kodeksie pracy.

Zadanie 0.
Menopauza,  to  ostatnia  w  życiu  kobiety  miesiączka,  po  której
następuje co najmniej:

A .  3 miesięczna przerwa,
B.  6 miesięczna przerwa,
C.  9 miesięczna przerwa,
D.  12 miesięczna przerwa.

Zadanie 0.
N a  podstawie,  jakiego  badania,  najszybciej  można  rozpoznać
wcześnie rozpoczynającą się osteoporozę?

A.  tomografii komputerowej,
B.  wywiadu,
C.  ultrasonografii,
D.  densytometrii.

Zadanie 0.
Śluz  o  cechach  płodnych,  pojawiający  się  w  okresie
przedowulacyjnym, to śluz:

A.  grudkowaty, gęsty,
B . przezroczysty  i  ciągliwy,  przypominający  wyglądem

białko jaja kurzego,
C.  białawy, kleisty,
D.  rwący, kłaczkowaty.

Zadanie 0.
Za opóźnione pokwitanie u dziewcząt przyjmuje się wiek powyżej:

A .  11 roku życia,
B.  13 roku życia,
C.  14 roku życia,
D.  16 roku życia.



Zadanie 0.
P o  jakim  okresie  regularnego  współżycia  w  wyniku,  którego  nie
doszło  do  zapłodnienia  para  powinna  zgłosić  s ię  na  pierwszą
konsultację medyczną:

A.  po roku regularnego współżycia,
B.  po dwóch latach regularnego współżycia,
C.  po pół roku regularnego współżycia,
D.  po trzech latach regularnego współżycia.

Zadanie 0.
Jednym z odczynów ciążowych pojawiających się u noworodka jest:

A .  fizjologiczny spadek masy ciała noworodka,
B.  powiększenie gruczołów piersiowych noworodka,
C.  wodniak jądra,
D.  żółtaczka fizjologiczna.

Zadanie 0.
Jednym z tzw. stanów przejściowych w okresie noworodkowym jest
krwawienie z narządów płciowych, spowodowane:

A . zwiększoną podatnością  na  urazy  niedojrzałego nabłonka
pochwy,

B . przedłużającym  się  I I  okresem  porodu  w  porodzie
miednicowym,

C.  zmniejszeniem stężenia estrogenów matczynych,
D.  wysokim stężeniem estrogenów matczynych.

Zadanie 0.
Przy  wadach  rozwojowych  pochwy  mogą  występować  wady
wewnętrznych  narządów  płciowych,  dlatego  w  celu  oceny  tych
narządów należy wykonać:

A.  histerosalpingografię,
B.  Rtg jamy brzusznej,
C.  histeroskopię,
D.  laparoskopię i pobrać wycinki z gonad.

Zadanie 0.
N a  rozwój  gruczołów  piersiowych  u  dziewczynki  w  okresie
przedpokwitaniowym wpływa coraz większe stężenie hormonów:

A.  estrogenowych,
B.  progesteronu,
C.  androgenowych,
D.  tyroksyny.



Zadanie 0.
W profilaktyce osteoporozy NIE jest stosowana dieta:

A.  wysokobiałkowa,
B.  wysokokaloryczna,
C.  niskosodowa,
D.  bogata w witaminy i sole mineralne.

Zadanie 0.
Dla  której  fazy  w  cyklu  płodności  charakterystyczne  jest
maksymalne  wydzielanie  estrogenów  i  obecność  przejrzystego,
obfitego śluzu szyjkowego?

A.  menstruacyjnej,
B.  względnie płodnej,
C.  płodnej,
D.  całkowicie niepłodnej.

Zadanie 0.
Jednym z przeciwwskazań do inseminacji homologicznej są:

A.  choroby dziedziczne np. hemofilia,
B.  nadciśnienie tętnicze,
C.  palenie tytoniu przez kobietę,
D.  otyłość.

Zadanie 0.
Wady wrodzone macicy najczęściej rozpoznawane są:

A.  w wieku dziecięcym,
B.  w okresie dojrzewania,
C.  w okresie dojrzałości płciowej,
D.  zaraz po porodzie.

Zadanie 0.
Posługując  się  metodą  termiczną,  kobieta  może  określić  w  cyklu
miesiączkowym:

A.  początek i koniec okresu płodności,
B.  tylko początek okresu płodności,
C.  tylko koniec okresu płodności,
D.  nie może wyznaczyć w ogóle okresu płodności.

Zadanie 0.
Do najczęstszych przyczyn niepłodności męskiej należą:

A.  infekcje,
B.  hipogonadyzm,
C.  żylaki powrózka nasiennego,
D.  niepłodność idiopatyczna.



Zadanie 0.
Najczęstszym powodem niepłodności u mężczyzn jest:

A . mniejsza  i lość  plemników  w  ejakulacie  i  mniejsza  ich
żywotność,

B.  niedrożność dróg wyprowadzających nasienie,
C.  zaburzenie wzwodu członka,
D.  zaburzenie wytrysku nasienia.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  objawów  NIE  należą  do  funkcji
progesteronu?

A.  podwyższa temperaturę ciała,
B.  wzmaga diurezę,
C.  zwiększa wydalanie wapnia i fosforu,
D.  korzystnie wpływa na układ sercowo -naczyniowy.

Zadanie 0.
Wskaźnik Pearla jest to:

A . odsetek  niepowodzeń  w  grupie  100  kobiet  stosujących
daną metodę przez okres jednego roku,

B . odsetek  objawów  ubocznych  stosowanej  antykoncepcji  u
100 kobiet,

C . odsetek  kobiet,  u  których  dana  metoda  antykoncepcyjna
okazała się skuteczna,

D . odsetek  niepowodzeń  w  grupie  100  kobiet  stosujących
daną metodę przez cały okres rozrodczy.

Zadanie 0.
Gonadalne  rzekome  przedwczesne  dojrzewanie  płciowe  jest
wywołane:

A.  hormonalnie czynnymi guzami jajnika,
B.  czynnikami jatrogennymi,
C.  długotrwałym stosowaniem estrogenów,
D.  przez nieznane czynniki.

Zadanie 0.
Osoby chore na jadłowstręt psychiczny:

A.  nie odczuwają głodu,
B.  mają poczucie choroby,
C.  odczuwają satysfakcję z powodu utraty masy ciała,
D.  są zmartwione z powodu utraty masy ciała.



Zadanie 0.
Z a  uwalnianie  gonadotropin  odpowiedzialna  jest  gonadoliberyna
produkowana przez:

A.  jajnik,
B.  podwzgórze,
C.  przedni płat przysadki mózgowej,
D.  tylny płat przysadki mózgowej.

Zadanie 0.
Które  twierdzenie  w  odniesieniu  do  okresu  okołomenopauzalnego
jest prawdziwe?

A . okres  okołomenopauzalny  rozpoczyna  się  u  kobiety  od
momentu spadku produkcji estrogenów w jajnikach,

B . kryterium  wieku  jest  decydujące,  w  naszej  szerokości
geograficznej jest to 40 lat,

C . okres  okołomenopauzalny  zaczyna  się  wówczas,  gdy
kobieta zaobserwuje u siebie objawy wypadowe,

D . wiek  nie  jest  istotny,  tym  bardziej,  że  są  kobiety,
które  nie  wchodzą  w  okres  okołomenopauzalny  tylko  od
razu w menopauzę.

Zadanie 0.
Rozpoznanie mięśniaków stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do
podawania:

A.  estrogenów,
B.  progesteronu,
C.  oxytocyny,
D.  żelaza.

Zadanie 0.
Najlepszą metodą diagnostyczną wad rozwojowych macicy u kobiet
nieciężarnych jest:

A .  laparotomia,
B.  histerosalpingografia,
C.  test krystalizacji śluzu szyjkowego,
D.  histerektomia.

Zadanie 0.
W  przypadku  wystąpienia  kolejno  3  poronień  mówi  się  o
poronieniach:

A.  zagrażających,
B.  nawykowych,
C.  nieuniknionych,
D.  zatrzymanych.



Zadanie 0.
Jakie jest podłoże metrorrhagia juvenilis?

A.  nadczynność kory nadnerczy,
B.  niedomoga ciałka żółtego,
C . nieprawidłowa  czynność  układu

podwzgórze-przysadka-jajnik,
D.  karłowatość przysadkowa.

Zadanie 0.
Prawidłowe ph pochwy u dziewcząt w okresie przedpokwitaniowym,
to :

A.  3-4,
B.  4-5,
C.  5-6,
D.  6-7.

Zadanie 0.
Krwawienie czynnościowe oznacza, że:

A.  istnieje jeszcze nie wykryta przyczyna organiczna,
B.  nie ma żadnych zmian organicznych,
C.  podejrzewa się nowotwór narządu rodnego,
D.  jest to krwawienie pomenopauzalne.

Zadanie 0.
Dominującym  objawem  ostrego  zapalenia  pochwy  na  t le
rzęsistkowym są pieniste upławy:

A.  o charakterze śluzowym,
B.  podbarwione na zielono,
C.  o charakterze popłuczyn mięsnych,
D.  koloru mlecznego.

Zadanie 0.
D o  którego  stopnia  klinicznego  podziału  objawów  odnosi  s ię
niewielkie  gubienie  moczu w pozycji  stojącej  przy  dużym wysiłku
fizycznym?

A.  0 ,
B.  I ,
C.  I I ,
D.  I I I .

Zadanie 0.
W zespole Turnera zaburzenia w budowie ciała to:

A.  niski wzrost,
B.  wysoki wzrost,
C.  wysokie osadzenie małżowin usznych,
D.  wydłużona szyja.



Zadanie 0.
Prawidłowa  liczba  par  chromosomów  somatycznych  u  zdrowego
człowieka, to:

A .  20,
B.  21,
C.  22,
D.  23.

Zadanie 0.
Przerwanie  ciąży  obecnie  w  Polsce  może  być  dokonane  przez
lekarza, w przypadku gdy:

A.  ciąża jest wynikiem gwałtu,
B.  kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
C.  w ciąży jest bardzo młoda dziewczyna,
D.  ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.

Zadanie 0.
Histerosalpingografia polega na:

A . wprowadzeniu  do  macicy  przyrządu  umożliwiającego
obejrzenie jej wnętrza i stwierdzeniu jej stanu,

B . wprowadzeniu do macicy i jajowodów środka cieniującego
i uwidocznieniu ich na zdjęciach rentgenowskich,

C . pobraniu  z  macicy  materiału  do  badania
histopatologicznego przy użyciu specjalnej aparatury,

D . oglądaniu  w  powiększeniu  błony  śluzowej  macicy,  co
pozwala  na  stwierdzenie  lub  wykluczenie  je j  stanów
patologicznych.

Zadanie 0.
Przed zabiegiem histeroskopii niezbędne są badania:

A.  USG, biocenoza pochwy i rozmaz cytoonkologiczny,
B.  USG, laparoskopia i biopsja endometrium,
C.  biopsja endometrium, HSG i rozmaz cytoonkologiczny,
D . badania  biochemiczne  nerkowe,  układ  krzepnięcia  i

cytologia.

Zadanie 0.
Przygotowanie  pola  operacyjnego  do  operacji  plastycznej  krocza
polega na:

A.  goleniu brzucha i sromu,
B.  wyjałowieniu pochwy,
C.  założeniu tamponu do pochwy,
D.  goleniu sromu i wyjałowieniu pochwy.



Zadanie 0.
Badanie wydzieliny z pochwy, w przypadku zapalenia przydatków,
najczęściej wskazuje na zakażenie:

A.  gruźlicze,
B.  rzeżączkowe,
C.  rzęsistkowe,
D.  bakteryjne.

Zadanie 0.
Jaką  witaminę  stosuje  s ię  w  leczeniu  zaniku  sromu,  a  której
jednocześnie niedobór odgrywa pewną rolę w powstawaniu raka?

A.  witaminę C,
B.  witaminę E,
C.  witaminę A,
D.  witaminę B.

Zadanie 0.
Pobranie  materiału  do  oceny  biocenozy  pochwy,  zależy  od  czasu
jaki upłynął od:

A.  ostatniego stosunku płciowego,
B.  stosowania płukania pochwy,
C.  ostatniego badania przez pochwę,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Jaki  jest  charakterystyczny  obraz  podczas  badania  USG
stosowanego w diagnostyce zaśniadu groniastego?

A.  liście paproci,
B.  plastra miodu,
C.  zamieci śnieżnej,
D.  rozrzuconych korali.

Zadanie 0.
Objawem klinicznym wstrząsu krwotocznego ( z utratą krwi 20-40%
objętości  krwi  krążącej)  jest  diureza  godzinowa  wynosząca
poniżej:

A .  30 ml/h,
B.  50 ml/h,
C.  60 ml/h,
D.  70 ml/h.



Zadanie 0.
Czy zakażenie kiłą w okresie ciąży jest groźne dla płodu?

A . nie,  gdyż  mechanizmy  obronne  zabezpieczają  kobietę
przed zakażeniem kiłą,

B . nie,  nawet  gdy  dojdzie  do  zainfekowania  matki
drobnoustrój nie przeniknie przez barierę łożyskową,

C . tak,  zakażenie  jest  tylko  groźne  w  trzecim  trymestrze
ciąży, gdy płód jest już dojrzały,

D . tak,  kiła  może  być  przeniesiona  z  chorej  matki  przez
łożysko na płód i spowodować jego zakażenie.

Zadanie 0.
W celu oznaczenia chromatyny płciowej, wymaz pobiera się z:

A .  jamy ustnej,
B.  jamy nosowej,
C.  ucha,
D.  odbytu.

Zadanie 0.
W przypadku potwierdzenia hiperprolaktynemii na podstawie kilku
powtarzanych badań krwi, konieczne jest wykonanie:

A.  testu z klomifenem,
B.  badania TK, MRI siodełka tureckiego,
C.  kuldocentezy,
D.  wymazów cytohormonalnych z pochwy.

Zadanie 0.
Jaki jest główny objaw ostrego brzucha?

A.  uporczywe wymioty,
B.  ostre bóle brzucha,
C.  niepokój ruchowy,
D.  podwyższona temperatura.

Zadanie 0.
W  badaniu  mikroskopowym  preparatu  bezpośrednio  pobranego  z
pochwy  można  zidentyfikować  schorzenie  przenoszone  drogą
płciową:

A.  rzęsistkowicę (trichomonas vaginalis),
B.  opryszczkę narządów płciowych(herpes simplex virus),
C.  zakażenie chlamydią,
D.  zakażenie kiłą (syphilis).



Zadanie 0.
W  celu  szybkiego  wykrycia  rzęsistka  pochwowego,  najczęściej
wykonuje się:

A .  badanie pH pochwy,
B.  rozmaz barwiony,
C.  rozmaz w kropli NaCl,
D.  posiew.

Zadanie 0.
W  którym  okresie  życia  kobiety,  najbardziej  nasilają  s ię  objawy
obniżenia narządu rodnego i wysiłkowego nietrzymania moczu?

A.  dojrzewania,
B.  dojrzałości płciowej,
C.  menopauzy,
D.  dziecięcym.

Zadanie 0.
W  okresie  dojrzewania  dziewcząt  źródłem  krążących  we  krwi
estrogenów są:

A.  jajniki,
B.  jajniki i tkanka tłuszczowa,
C.  tkanka tłuszczowa,
D.  tkanka mięśniowa.

Zadanie 0.
Badanie kolposkopowe pozwala na ocenę:

A.  nabłonka szyjki macicy,
B.  kanału szyjki macicy,
C.  nabłonka szyjki macicy i kanału szyjki macicy,
D . nabłonka  szyjki  macicy,  kanału  szyjki  macicy  oraz

endometrium.

Zadanie 0.
Infekcja narządu rodnego u kobiety z wirusem brodawczaka (HPV)
powoduje:

A.  niepłodność,
B.  zapalenie gruczołu Bartholina,
C.  zapalenia węzłów chłonnych pachwinowych,
D.  zmiany dysplastyczne i raka szyjki macicy.

Zadanie 0.
D o  zamknięcia  przewodu  wyprowadzającego  gruczołu  Bartholina,
dochodzi z powodu:

A.  infekcji pochwy,
B.  zbyt intensywnego współżycia płciowego,
C.  niedoboru progesteronu,
D.  niedoboru estrogenów.



Zadanie 0.
Które  badania  diagnostyczne  mogły  spowodować  zapalenie
przydatków u kobiety?

A.  pobieranie rozmazów cytohormonalnych,
B.  histerosalpingografia,
C.  ultrasonografia vaginalna,
D.  pobieranie wymazów na posiew z pochwy i kanału szyjki.

Zadanie 0.
Zmiany  atroficzne  na  sromie  najczęściej  pojawiają  się  w
okresie:

A .  dziecięcym,
B.  dojrzewania,
C.  dojrzałości płciowej,
D.  pomenopauzalnym.

Zadanie 0.
Biaława  wydzielina,  słabo  przylegające  do  ścian  pochwy  naloty
są objawem zapalenia:

A.  bakteryjnego,
B.  wirusowego,
C.  pierwotniakowego,
D.  grzybiczego.

Zadanie 0.
W badaniu przesiewowym, w kierunku wirusa HIV, stosowany jest
test:

A .  Friedmana,
B.  Nitrazynowy,
C.  Elisa,
D.  Marchettiego.

Zadanie 0.
Kiedy  miesiączka  opóźnia  się  ponad  dwa  tygodnie,  a  w  badaniu
ginekologicznym nie  ma  odchyleń  od  stanu  prawidłowego,  można
diagnostykę poszerzyć o:

A.  histeroskopię,
B.  USG,
C.  laparoskopię,
D.  histerosalpingografię.



Zadanie 0.
Zapalenie błony śluzowej macicy jest zakażeniem:

A.  tylko wstępującym,
B.  tylko zstępującym,
C . wstępującym,  z  jednym wyjątkiem,  którym jest  zapalenie

gruźlicze,
D . przede  wszystkim  zstępującym,  z  wyjątkiem  zapalenia

połogowego.

Zadanie 0.
Do wykonania próby Schillera stosowany jest:

A .  błękit metylowy,
B.  roztwór jodu,
C.  roztwór kwasu mlekowego,
D.  roztwór kwasu octowego.

Zadanie 0.
Czy  zapalenie  błony  śluzowej  można  rozpoznać  w  badaniu
ginekologicznym?

A.  nie można, palpacyjnie nie stwierdza się zmian,
B.  można, macica jest zawsze wtedy powiększona i bolesna,
C.  można, ponieważ krwawienie jest charakterystyczne,
D . można,  stwierdza  się  wtedy  bolesność  tylnego  sklepienia

pochwy.

Zadanie 0.
Zagrożenie zakażeniem narządów płciowych kobiety wynika głównie
z :

A . obciążeń  dziedzicznych  i  rodzinnych  skłonności  do  tego
typu chorób,

B . położenia  anatomicznego,  funkcji  rozrodczej  i  higieny
osobistej,

C.  higieny osobistej i uwarunkowań genetycznych,
D.  żadana z wyżej wymienionych.

Zadanie 0.
Dlaczego unika się zabiegów operacyjnych w okresie miesiączki?

A.  zmniejszona odporność,
B.  zaburzone procesy gojenia,
C.  zwiększona utrata krwi,
D.  utrudnione utrzymanie higieny po operacji.



Zadanie 0.
W  najbardziej  wiarygodny  sposób  można  rozpoznać  ciążę
ekotopową, na podstawie:

A.  objawów klinicznych,
B.  badania ginekologicznego,
C.  testu ciążowego w moczu,
D.  testu b HCG w surowicy krwi.

Zadanie 0.
Jakie są następstwa zakrzepicy żył głębokich?

A.  zawał serca,
B.  zator tętnicy płucnej lub zawał płuc,
C.  obrzęk płuc,
D.  obrzęk mózgu.

Zadanie 0.
W okresie andropauzy występuje niedobór:

A.  estrogenów,
B.  androgenów,
C.  folitropiny (FSH),
D.  lutropiny (LH).

Zadanie 0.
W trakcie zbliżenia seksualnego występują kolejno fazy:

A.  pobudzenie, plateau, orgazm, odprężenie,
B.  pobudzenie, orgazm, plateau, odprężenie,
C.  pobudzenie, orgazm, odprężenie,
D.  pobudzenie, plateau I, orgazm, plateau II, odprężenie.

Zadanie 0.
Dla zmniejszenia uczucia suchości  pochwy w czasie współżycia u
55-letniej kobiety można zastosować:

A.  estrogenoterapię miejscową (dopochwową),
B.  zmianę technik współżycia,
C.  psychoterapię,
D.  leczenie ginekologiczne.

Zadanie 0.
Ekshibicjonizm to:

A . potrzeba  eksponowania  narządów  płciowych  obcym,
nieoczekującym tego osobom,

B.  potrzeba eksponowania narządów płciowych dzieciom,
C . rodzaj  zaburzenia  osobowości,  charakteryzujący  się

potrzebą koncentracji uwagi otoczenia na sobie,
D . skłonność  do  obnażania  się  za  pieniądze  (np.

striptease).



Zadanie 0.
W Polsce NIE jest karana za prostytucję osoba, która:

A.  nakłania do prostytucji i czerpie z tego korzyści,
B.  sama dopuszcza się prostytucji,
C . d la  własnych  korzyści  materialnych  zmusza  do

prostytucji,
D.  dla własnych korzyści ułatwia prostytucję.

Zadanie 0.
N a temat współżycia płciowego w okresie ciąży, należy rozmawiać
z partnerami:

A.  którzy przyznają się do takich problemów,
B . którzy  w  przeszłości  mieli  już  niepowodzenia

położnicze,
C.  u których ciąża jest powikłana,
D.  wszystkimi oczekującymi narodzin dziecka.

Zadanie 0.
Receptory  zmysłu  dotyku,  tworzące  tzw.  strefy  erogenne
najbardziej skupione są w okolicy:

A.  ust,
B.  narządów płciowych zewnętrznych,
C.  narządów płciowych wewnętrznych,
D.  okolicy szyi.

Zadanie 0.
Jaka jest  najbardziej  prawdopodobna przyczyna bólu u 55-letniej
kobiety w czasie współżycia?

A.  mięśniaki macicy,
B . związane  z  wiekiem  zmiany  atroficzne  błony  śluzowej

pochwy,
C . opory  psychiczne  związane  z  poczuciem  mniejszej

atrakcyjności,
D.  zbyt długo trwające stosunki.

Zadanie 0.
Czy  możliwe  jest,  aby  kobieta  po  całkowitym  usunięciu  macicy
osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

A . niemożliwe,  ponieważ  niemożliwe  jest  wtedy  współżycie
płciowe,

B . niemożliwe,  ponieważ  przeciwwskazane  jest  wtedy
współżycie płciowe,

C.  możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
D.  możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.



Zadanie 0.
Najwięcej przypadków kazirodztwa, dotyczy stosunków między:

A.  matką a synem,
B.  matką a pasierbicą,
C.  ojcem a córką,
D.  siostrą a bratem.

Zadanie 0.
Czy badanie w kierunku HIV daje 100% pewności?

A.  jednorazowe nie, ze względu na okienko serologiczne,
B.  tak,
C.  nie u wszystkich daje się wyizolować wirusa,
D . tak,  ale  wirus  mononukleozy  może  dawać  również

pozytywne wyniki.

Zadanie 0.
Niektórzy  homoseksualiści  są  szczególnie  niebezpieczni
społecznie, ponieważ uwodzą osobników:

A.  z nieprawidłowym popędem płciowym,
B.  uprawiających prostytucję,
C.  w wieku dojrzałym,
D.  w młodzieńczym wieku.

Zadanie 0.
Czy molestowanie seksualne jest karalne?

A.  nie, gdy wszystko odbywa się w rodzinie,
B.  tak,
C.  nie, jeśli nie doszło do pełnego aktu seksualnego,
D.  nie, jeśli dziecko nie zgłasza pretensji.

Zadanie 0.
Najczęstszą  groźbą,  jaką  stosują  przestępcy,  wobec  ofiary
gwałtu, jest:

A .  zabór mienia,
B.  utrata życia,
C.  utrata dobrej opinii społecznej,
D.  utrata zdrowia.

Zadanie 0.
Nadmiernym popędem seksualnym charakteryzuje się:

A .  ekshibicjonizm,
B.  nimfomania,
C.  narratofilia,
D.  gerontofilia.



Zadanie 0.
Prawną dojrzałość, osoba płci męskiej osiąga po ukończeniu:

A.  16 lat,
B.  18 lat,
C.  21 lat,
D.  24 lat.

Zadanie 0.
Brak  krwawienia  i  odczucia  bólu  przez  kobietę  podczas
pierwszego stosunku wskazuje, że:

A .  mąż będzie świetnym kochankiem,
B.  na pewno nie była dziewicą,
C . błona  dziewicza  była  cienka,  półksiężycowato-brzeżna  i

się rozciągnęła,
D.  na pewno nie doszło do pełnego stosunku.

Zadanie 0.
Polucje to objaw:

A.  fizjologiczny,
B.  przedwczesnego dojrzewania płciowego,
C.  zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
D.  charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

Zadanie 0.
Jakie jest działanie Viagry?

A . działa  na  centralny  układ  nerwowy  -  niweluje
zahamowania psychiczne,

B.  podnosi poziom testosteronu we krwi,
C . zwiększa  produkcję  plemników  w  jądrach,  co  powoduje

wzrost popędu seksualnego,
D . działa  m.in.  na  naczynia  krwionośne  i  zakończenia

nerwowe prącia, co umożliwia utrzymanie erekcji.

Zadanie 0.
Kiedy współżycie w okresie ciąży jest przeciwwskazane?

A.  zawsze sześć tygodni przed porodem,
B.  gdy zagraża poród przedwczesny,
C.  gdy następuje wypływ mleka,
D.  podczas ruchów płodu.

Zadanie 0.
Odległą konsekwencją doznanego przez kobietę gwałtu może być:

A.  depresja psychiczna,
B.  gniew,
C.  pobudliwość psychiczna,
D.  pobudliwość seksualna.



Zadanie 0.
Czy w Polsce obrzezanie jest dopuszczalne?

A.  nie, gdyż okalecza to chłopców na całe życie,
B . oczywiście,  gdy  wymaga  tego  religia  lub  jest  to

działanie terapeutyczne,
C.  jest zalecane, ze względu na aspekty higieniczne,
D.  jest zabronione ustawowo.

Zadanie 0.
Rekonstrukcję pochwy u dziewczynki najlepiej wykonać:

A.  do 2 miesiąca życia,
B.  do 2-go roku życia,
C.  przed rozpoczęciem współżycia płciowego,
D.  w wieku przedszkolnym.

Zadanie 0.
W pierwszej kolejności, człowiek osiąga dojrzałość:

A.  seksualną,
B.  społeczną,
C.  biologiczną,
D.  uczuciową.

Zadanie 0.
Czy libido kobiety zależne jest od cyklu miesięcznego?

A.  nie,
B . tak,  największe  potrzeby  ma  kobieta  w  okresie

okołoowulacyjnym,
C.  tak, ale u każdej kobiety indywidualnie,
D . tak,  największe  potrzeby  mają  kobiety  tuż  przed  i  tuż

po miesiączce.

Zadanie 0.
Czy w Polsce pedofilia jest karalna?

A.  nie, gdyż jest to choroba psychiczna,
B.  tak,
C.  nie, o ile dziecko nie zostało skrzywdzone fizycznie,
D.  tylko w wypadku pełnego aktu płciowego.

Zadanie 0.
Średni  wiek  inicjacji  seksualnej  młodzieży  polskiej  w  ostatnim
dwudziestoleciu, w porównaniu z okresem wcześniejszym:

A.  uległ obniżeniu,
B.  uległ podwyższeniu,
C.  nie zmienił się,
D.  bardziej wahał się.



Zadanie 0.
Która  z  niżej  podanych  diet  zwiększa  ryzyko  występowania  raka
jajnika?

A.  z małą zawartością sodu,
B.  z dużą zawartością tłuszczów,
C.  z małą zawartością białka,
D.  z dużą zawartością węglowodanów.

Zadanie 0.
Które czynniki NIE mają wpływu na zapadalność młodych kobiet na
raka szyjki macicy?

A.  wczesne rozpoczęcie życia płciowego,
B.  nowotwory w najbliższej rodzinie,
C.  częsta zmiana partnerów seksualnych,
D.  dieta bogata w tłuszcze.

Zadanie 0.
Z a  pozytywny  efekt  leczenia  chemioterapeutycznego  uznaje  s ię
całkowitą lub częściową remisję. Remisja częściowa oznacza:

A . kompletne  zniknięcie  zmian  nowotworowych  oraz
wszystkich  objawów  choroby  na  okres  nie  krótszy  niż  4
tygodnie,

B . zmniejszenie  guza  o  połowę,  poprawę  stanu  ogólnego
pacjentki,

C . zmniejszenie  guza  w  70%  co  poprawia  komfort  życia
pacjentki,

D.  cofnięcie się zmian nowotworowych na okres 2 lat.

Zadanie 0.
W  przeddzień  leczenia  metodą  brachyterapii,  chora  jest
informowana o:

A . sposobie  zachowania  się  podczas  odwiedzin  bliskich,
diecie, wypróżnianiu,

B . izolacji  w  trakcie  leczenia,  pozycji,  diecie,
komunikowaniu się z otoczeniem,

C . konieczności  zmiany  pozycji  podczas  stosowania
leczenia,

D . konieczności  zachowania  ciszy  i  niemożności
kontaktowania się z otoczeniem.



Zadanie 0.
Jakie cechy zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu
jajnika?

A . późne  dojrzewanie  płciowe,  wczesna  menopauza,
małodzietność, nieregularne, skąpe miesiączki,

B . wczesne  dojrzewanie  płciowe,  późna  menopauza,
wielodzietność, obfite miesiączki,

C . wczesne  dojrzewanie  płciowe,  wielodzietność,  brak
karmienia piersią,

D . późne  dojrzewanie  płciowe,  wielodzietność,  wydłużone,
obfite  miesiączki,  późna  menopauza,  antykoncepcja
hormonalna.

Zadanie 0.
W  jakim  celu  zachęca  się  chore  po  mastektomii  do  głębokiego
kaszlu i wykonywania głębokich oddechów?

A.  lepszego odpływania wydzieliny z rany pooperacyjnej,
B.  odksztuszania zalegającej wydzieliny w oskrzelach,
C.  zmniejszenia dolegliwości bólowych,
D . zmniejszenia  ucisku  na  klatkę  piersiową  i  przekrwienia

płuc.

Zadanie 0.
Co to są ksenoestrogeny syntetyczne?

A.  wolne estrogeny endogenne,
B.  nieprawidłowa frakcja estrogenów,
C . syntetyczne  substancje  o  działaniu  naśladującym

estrogeny,
D.  wadliwie zsyntetyzowane w organizmie estrogeny.

Zadanie 0.
P o  operacyjnym  leczeniu  zaśniadu  groniastego  niszczącego
profilaktycznie stosuje się:

A .  antybiotyki,
B.  radioterapię,
C.  hormony sterydowe,
D.  cytostatyki.

Zadanie 0.
Która  metoda  antykoncepcji  jest  przeciwwskazana  po  ewakuacji
zaśniadu groniastego?

A.  prezerwatywa,
B.  spirala,
C.  antykoncepcja hormonalna,
D.  kapturek naszyjkowy.



Zadanie 0.
W  jakim okresie cyklu miesiączkowego wykonuje się samobadanie
piersi?

A.  2-3 dni przed miesiączką,
B.  w 2-3 dniu miesiączki,
C.  2-3 dni po miesiączce,
D.  czas badania jest obojętny.

Zadanie 0.
Rak sutka u młodych kobiet jest najczęściej:

A .  spowodowany hiperestrogenizmem,
B.  spowodowany hipoestrogenizmem,
C.  związany z wadą wrodzoną sutka,
D.  związany z defektem genetycznym.

Zadanie 0.
Jakie  leczenie  wskazane  jest  u  kobiety,  u  której  stwierdzono
zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczane do CIN
II I?

A.  leczenie przeciwzapalne,
B.  konizacja szyjki macicy lub wycięcie części szyjki,
C.  hysterectomia radykalna,
D.  hysterectomia i chemioterapia.

Zadanie 0.
Który  z  poniższych  objawów  może  świadczyć  o  bardzo  bliskiej
śmierci (towarzyszy umieraniu)?

A.  charczący oddech, splątanie, pobudzenie ruchowe,
B.  dysfunkcje zwieraczy, duszność, nudności, wymioty,
C . "zimny  pot",  czkawka,  ôskubanie",  czyli  mimowolne

wykonywanie tych samych ruchów,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Największe znaczenie w rozpoznaniu raka endometrium ma pobranie
materiału do badania metodą:

A.  aspiracji z jamy macicy,
B.  płukania jamy macicy,
C.  wyłyżeczkowania jamy macicy,
D.  wymazu z ujścia szyjki macicy.



Zadanie 0.
Czy  istnieje  ryzyko  zachorowania  na  raka  drugiej  piersi  u
30-letniej kobiety po mastektomii?

A.  nie,
B . tak,  większe,  niż  u  zdrowych  kobiet  (nie  z  grup

ryzyka),
C . tak,  ale  mniejsze,  niż  u  zdrowych  kobiet  (nie  z  grup

ryzyka),
D . tak,  ale  takie  samo  jak  u  zdrowych  kobiet  nie

obarczonych ryzykiem.

Zadanie 0.
Okres preterminalny to:

A . faza  choroby,  w  której  występuje  nieodwracalne
pogorszenie ogólnego stanu chorego,

B . ostatnia  faza  choroby  obejmująca  kilka  ostatnich  dni
lub godzin życia chorego,

C . faza,  w  której  ustała  możliwość  dalszego  przedłużania
życia  chorego,  ale  jest  on  w  jeszcze  dość  dobrym  stanie
ogólnym,

D . okres,  w  którym  występują  poważne  zakłócenia  w  stanie
ogólnym fizycznym i psychicznym chorego.

Zadanie 0.
Do wystąpienia raka szyjki macicy NIE przyczynia się:

A .  wczesne rozpoczęcie życia płciowego,
B.  nieregularne miesiączki,
C.  częsta zmiana partnerów seksualnych,
D.  zapalenie szyjki macicy.

Zadanie 0.
Jakie  badanie  będzie  wykonane  w  pierwszej  kolejności  u
26-letniej  kobiety,  która  znalazła  u  siebie  w  piersi  niewielki
guzek?

A.  USG piersi,
B.  mammografia,
C.  biopsja gruboigłowa,
D.  histopatologia.



Zadanie 0.
W  przypadku  braku  apetytu  u  pacjentki  poddanej  chemioterapii
najlepszym postępowaniem jest:

A . proponowanie  posiłków  o  zdecydowanym  smaku,  ostro
przyprawionych np. czosnkiem,

B.  ograniczenie spożycia płynów,
C.  wyjaśnienie chorej jak ważna jest racjonalna dieta,
D . zachęcenie  rodziny  do  dostarczania  chorej  ulubionych

domowych potraw.

Zadanie 0.
W wyniku badania mammograficznego u kobiety stwierdzono drobne
zwapnienia.  Badaniem  palpacyjnym  nie  wybadano  w  gruczole
sutkowym żadnych zmian. Dalsze rozpoznanie powinno opierać się
na:

A.  badaniu histopatologicznym wyciętego guza,
B.  badaniu powtórnym mammografii za miesiąc,
C.  punkcji cienkoigłowej,
D.  prześwietleniu Rtg.

Zadanie 0.
O d  czego  zależy  rodzaj  terapii  w  przypadku  rozpoznania  raka
szyjki macicy?

A.  od preferencji lekarza,
B . o d  życzenia  kobiety  i  je j  wiary  w  określony  sposób

leczenia,
C.  od stopnia zawansowania choroby nowotworowej,
D.  od budowy morfologicznej nowotworu.

Zadanie 0.
Uszkodzenia  popromienne  późne  po  stosowaniu  radioterapii  w
obrębie jamy brzusznej objawiają się najczęściej:

A .  obrzękiem i przekrwieniem napromieniowanej okolicy,
B.  uszkodzeniem skóry w miejscu napromieniowania,
C.  dolegliwościami bólowymi miejsc poddanych radioterapii,
D . popromiennym  zapaleniem  odbytnicy  lub  uszkodzeniem

układu moczowego.

Zadanie 0.
Obecnie istnieje nowy system, który oprócz zmian zaliczanych do
CIN  I-III ,  zawiera  obrazy  morfologiczne,  w  przypadku  infekcji
wirusem HPV. jest to system:

A.  Papanicolau,
B.  Bethesda,
C.  Richardsona,
D.  TNM.



Zadanie 0.
Substancjami  kontrastującymi  stosowanymi  podczas  kolposkopii
są :

A.  76 % spirytus vini, 10% formalina,
B.  formalina, płyn Lugola,
C.  noradrenalina, 76 % spirytus salicylowy, kwas mlekowy,
D.  płyn Lugola, wodny roztwór kwasu mlekowego.

Zadanie 0.
Który  dzień  w  cyklu  miesiączkowym  kobiety  określamy  dniem
szczytu śluzu szyjkowego?

A . trzeci  kolejny  dzień  występowania  śluzu  rozciągliwego,
śliskiego, oleistego,

B . ostatni  dzień,  w  którym  śluz  był  śliski,  przejrzysty,
oleisty, rozciągliwy,

C . następny  dzień  po  wystąpieniu  śluzu  śliskiego,
przejrzystego, oleistego, rozciągliwego,

D . następny  dzień  po  ustąpieniu  śluzu  śliskiego,
przejrzystego, oleistego, rozciągliwego.

Zadanie 0.
Czego  NIE  należy  stosować  w  zwalczaniu  bólu  w  chorobie
nowotworowej?

A.  doboru leku,
B.  doboru dawki leku,
C.  podawania leku wtedy, gdy ból się pojawi,
D.  stałego rytmu podawania leku.

Zadanie 0.
Jakie  cechy  brane  są  pod  uwagę  w  klasyfikacji  stopnia
zaawansowania raka gruczołu piersiowego?

A . wielkość  guza;  jego  stosunek  do  skóry,  ściany  klatki
piersiowej;  stan  zajęcia  węzłów  chłonnych;  obecność  lub
brak przerzutów,

B . rodzaj  komórek  nowotworowych;  wielkość  jąder
komórkowych; intensywność wybarwienia,

C . makroskopową  charakterystykę  zmiany  (polip,  naciek,
owrzodzenie, brodawka, guz),

D . stopień  zajęcia  węzłów  chłonnych;  rozrost  i
umiejscowienie zmian w węzłach chłonnych.



Zadanie 0.
Częstość występowania raka endometrium macicy u kobiet zwiększa
się po:

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

Zadanie 0.
Metodą leczenia dysplazji szyjki macicy z wyboru jest:

A .  elektrokoagulacja,
B.  elektrokonizacja,
C.  resekcja szyjki macicy,
D.  resekcja macicy.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  sytuacji  jest  przeciwwskazaniem  do
wykonania badania drożności jajowodów?

A.  występowanie stanu zapalnego w narządzie rodnym,
B . znajdowanie  się  pacjentki  w  pierwszej  fazie  cyklu

miesiączkowego,
C.  zbliżająca się owulacja,
D.  nieregularne miesiączki.

Zadanie 0.
Raka jajowodu można rozpoznać wykonując badanie:

A.  kliniczne,
B.  cytoonkologiczne,
C.  histopatologiczne,
D.  ultrasonograficzne.

Zadanie 0.
Opis cytologiczny Bethesda poza oceną nabłonka płaskiego polega
na ocenie:

A.  mikrobiologicznej w tym wirusologicznej,
B.  komórek gruczołowych i jakości pobranego rozmazu,
C . wirusologicznej  w  kierunku  zakażenia  brodawczakiem

ludzkim,
D . jakości  rozmazu,  ocenie  komórek  gruczołowych  oraz

ocenie mikrobiologicznej w tym wirusologicznej.



Zadanie 0.
Którą z definicji uznasz za definicję stresu?

A.  reakcja organizmu na stawiane wymagania,
B.  sytuacja trudna,
C . relacja  między  naciskami  otoczenia  a  możliwościami  i

umiejętnościami radzenia sobie w sytuacji trudnej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Do źródeł stresu zaliczysz:

A.  miejsce pracy i pełnione funkcje,
B.  życie rodzinne i konstrukcje psychiczną,
C.  organizm - stan zdrowia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Celem stosowania te j  metody w nauczaniu jest  wypracowanie jak
największej  i lości  twórczych  i  niekonwencjonalnych  rozwiązań  w
jak najkrótszym czasie. Opis ten charakteryzuje:

A.  pogadankę,
B.  instruktaż,
C.  metodę przypadków,
D.  burzę mózgów.

Zadanie 0.
Umiejętności  prowadzenia  i  uczestniczenia  w  dyskusji  są
niezbędne jeżeli na zajęciach wykorzystujemy:

A.  wykład informacyjny, dyskusję panelową, burzę mózgów,
B.  metodę sytuacyjną, burzę mózgów, dyskusję wielokrotną,
C.  dyskusję panelową, pogadankę, opowiadanie,
D . instruktaż,  dyskusję  okrągłego  stołu,  wykład

problemowy.

Zadanie 0.
Socjologiczna koncepcja zdrowia, koncentruje się na:

A.  profilaktyce i walce z chorobą,
B.  promocji zdrowia i walce z chorobą,
C.  zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych populacji,
D . życiu  codziennym  całej  populacji,  a  nie  tylko  na

ludziach  znajdujących  się  w  sytuacji  zagrożenia
chorobą.



Zadanie 0.
Zmiana  usytuowania  społecznego  osoby  chorej,  która  oznacza
ograniczenie kontaktów społecznych, to:

A .  marginalizacja społeczna,
B.  rola społeczna,
C.  sytuacja zdrowotna,
D.  deprywacja społeczna.

Zadanie 0.
Pielęgniarki i położne ponoszą odpowiedzialność:

A.  cywilną,
B.  karną,
C.  zawodową,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  treścią  Ustawy  o  pobieraniu  i  przeszczepianiu
komórek,  tkanek  i  narządów,  sprzeciw  na  pobranie  komórek,
tkanek  i  narządów  ze  zwłok  ludzkich  można  wyrazić  za  życia  w
formie:

A . wpisu  w  centralnym  rejestrze  sprzeciwów  na  pobranie
komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich,

B . oświadczenia  pisemnego  zaopatrzonego  we  własnoręczny
podpis,

C . oświadczenia  ustnego  złożonego  w  obecności  co  najmniej
dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego,

D.  wszystkich powyższych możliwości.

Zadanie 0.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

A .  więzią służbową,
B.  jednością kierownictwa,
C.  podziałem pracy,
D.  delegowaniem.

Zadanie 0.
Jaki jest pierwszy etap procesu planowania?

A.  przypisywanie odpowiedzialności,
B.  ocena rezultatów,
C.  określenie celów,
D.  ustalenie harmonogramu pracy.



Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
W  całościowym  podejściu  do  zarządzania  jakością  (Total  Quality
Management) w podmiocie leczniczym, klientem jest:

A .  pacjent,
B.  pacjent i jego rodzina,
C.  pacjent, jego rodzina oraz lekarze i pielęgniarki,
D . pacjent,  jego  rodzina,  lekarze,  pielęgniarki  i  położne,

inni  fachowi  i  niefachowi  pracownicy,  studenci,
towarzystwa, grupy pomagające pacjentowi po opuszczeniu
podmiotu leczniczego.

Zadanie 0.
Polityka zdrowotna państwa ma na celu przede wszystkim:

A.  budowanie programów promocyjnych,
B.  ochronę zdrowia najzamożniejszych,
C.  wylansowanie nowych kierunków działań,
D . ustalenie  i  realizację  priorytetowych  celów  zdrowotnych

w skali państwa.

Zadanie 0.
Według  koncepcji  pól  Lalonde'a,  do  czynników  warunkujących
zdrowie jednostki należy/ą:

A . styl  życia,  ochrona  zdrowia,  środowisko  i  czynniki
genetyczne,

B.  jakość opieki zdrowotnej,
C.  wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
D.  system opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Jaka  organizacja  wytycza  główne  kierunki  polityki  zdrowotnej  w
świecie  mające  odzwierciedlenie  w  narodowych  programach
strategicznych?

A . Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i
Kultury (UNESCO),

B.  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),
C.  Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG),
D.  Unia Europejska (UE).



Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Jako tachypnoe u noworodków w pierwszych dniach życia określa
się stan, gdy ilość oddechów wynosi powyżej:

A .  20 oddechów/min,
B.  40 oddechów/min,
C.  60 oddechów/min,
D.  80 oddechów/min.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.



Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Zadanie 0.
Objawem  patologicznym  w  badaniu  ogólnym  moczu  w  pierwszym
tygodniu życia noworodka urodzonego przedwcześnie jest:

A .  leukocyturia,
B.  białkomocz (do 30 mg%),
C.  łagodny cukromocz,
D.  wysokie stężenie kwasu moczowego.

Zadanie 0.
Podczas  karmienia  piersią  u  noworodka  mogą  wystąpić  problemy
oddechowe, najczęściej spowodowane:

A.  nieprawidłowym ułożeniem noworodka do karmienia,
B.  niedrożnością nosa,
C.  niedojrzałością tkanki płucnej,
D.  nie wykształceniem się surfaktantu.

Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.
Prawidłowym  zachowaniem  społecznym  noworodka  jest  stan,  w
którym:

A.  uspokaja się, kiedy jest brany na ręce,
B.  uspakaja się kiedy widzi matkę,
C.  uśmiecha się kiedy matka przystawia pierś do karmienia,
D.  śpi 23 godziny na dobę.

Zadanie 0.
Dobowe zapotrzebowanie na płyny, zdrowego niemowlęcia o wadze
do 10 kg, wynosi:

A .  50-100ml/kg masy ciała,
B.  100-150ml/kg masy ciała,
C.  150-200ml/kg masy ciała,
D.  200-250ml/kg masy ciała.



Zadanie 0.
U  osoby  dorosłej  doszło  do  zatrzymania  krążenia,  wezwano
pogotowie i oczekiwano na jego przyjazd (nie prowadzono żadnych
czynności  ratowniczych),  przybyły  po  6  minutach  zespół
ratownictwa  stwierdza  migotanie  komór.  W  tej  sytuacji  w
pierwszej kolejności należy:

A.  bezzwłocznie wykonać trzy cykle defibrylacji,
B .  wykonać kardiowersję elektryczną,
C . przez  2  minuty  poprowadzić  reanimację

krążeniowo-oddechową, a następnie wykonać defibrylację,
D . wykonać  defibrylację  energią  150  J  i  niezwłocznie

podjąć pośredni masaż serca.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga, polega na:

A . stwierdzaniu  bolesności  przy  opukiwaniu  w  okolicy
lędźwiowej,

B.  braku reakcji źrenic na światło,
C . bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku

powłok brzusznych,
D . bolesności  uciskowej  przy  nagłym  oderwaniu  ręki  silnie

uciskającej powłoki brzuszne.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.



Zadanie 0.
Priorytetowym  działaniem  w  nagłym  zatrzymaniu  krążenia,  w
mechanizmie  migotania  komór,  mającego  miejsce  w  warunkach
pozaszpitalnych, jest:

A .  defibrylacja elektryczna,
B.  podanie adrenaliny,
C.  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zadanie 0.
Najczęściej  przejawem  procesu  patologicznego  u  noworodka  jest
obecność żółtaczki w:

A.  1 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 7 mg,
B.  2 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 10 mg,
C.  3 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 12 mg,
D.  4 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 14 mg.

Zadanie 0.
Prawidłowa czynność serca noworodka donoszonego wynosi:

A .  100-140 uderzeń/minutę,
B.  110-160 uderzeń/minutę,
C.  120-160 uderzeń/minutę,
D.  140-180 uderzeń/minutę.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
Metodami wsparcia w systemie E. D. Orem są:

A.  wykład, doradztwo,
B.  pogadanka, doradztwo,
C.  zachęcanie, ćwiczenia,
D.  doradztwo, nauczanie, zachęcanie.



Zadanie 0.
Proces pielęgnowania obejmuje kolejno następujące etapy:

A.  wieloetapowość, realizowanie, ocenianie, planowanie,
B.  dynamikę, rozpoznanie, planowanie, ocenianie,
C.  planowanie, ocenianie, realizowanie, rozpoznanie,
D.  rozpoznanie, planowanie, realizowanie, ocenianie.

Zadanie 0.
Połączenie  jakich  technik  badawczych  jest  szczególnie  wskazane
w badaniach pielęgniarskich:

A . obserwacja  (uczestnicząca,  dorywcza,  kategoryzowana,
fotograficzna)  oraz  ankieta,  wywiad,  test
socjometryczny jako technika sondażu diagnostycznego,

B . obserwacja  uczestnicząca,  test  socjometryczny  oraz
wywiad,

C . obserwacja  dorywcza,  kategoryzowana  oraz  test
socjometryczny,

D.  różne rodzaje obserwacji.

Zadanie 0.
Zasadniczym źródłem stawiania hipotez jest/są:

A.  własne doświadczenia badacza,
B . wyniki  poprzednio  przeprowadzonych  badań  i  przegląd

literatury,
C.  przegląd literatury związanej z problemem badań,
D.  wstępne rozpoznanie terenu badań.

Zadanie 0.
Efektem doskonalenia zawodowego pielęgniarek/położnych jest:

A .  elastyczne podejście do realizacji zadań,
B . podniesienie  poziomu  jakości  wykonywanych  świadczeń

pielęgniarskich,
C.  postawy twórcze i innowacyjność,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Aktualny  kodeks  etyki  zawodowej  obowiązujący  polskie
pielęgniarki i położne pochodzi z:

A .  1991 r.,
B.  1995 r.,
C.  2003 r.,
D.  2005 r.



Zadanie 0.
Folderem w systemie Windows nazywamy:

A.  obrazek zapisany na dysku twardym,
B . miejsce  na  dysku  do  zapisywania  plików  lub  innych

folderów,
C.  część systemu operacyjnego,
D.  urządzenie wejściowe komputera.

Zadanie 0.
Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

A .  zbiór kart informacyjnych,
B.  zestaw cyfrowych nośników informacji,
C.  jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności  obliczania  średnich,  odchyleń  od  średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  arkusze kalkulacyjne.



PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE
TEST NR 212511
GRUPA 1
Zadanie 0.
I l e  urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży
przed przewidywaną datą porodu?

A.  1 tydzień,
B.  co najmniej 3 tygodnie,
C.  nie wiecej niż 6 tygodni,
D.  cały przysługujący urlop.

Zadanie 0.
Muzeum Zawodu Położnej w Polsce znajduje się w:

A.  Gdańsku,
B.  Warszawie,
C.  Wrocławiu,
D.  Łodzi.

Zadanie 0.
Prawo  kobiet  ciężarnych  i  dzieci  do  bezpłatnej  opieki
zdrowotnej w Polsce zostało określone w:

A.  Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,
B.  Kodeksie Etyki Lekarskiej,
C.  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
D.  Kodeksie pracy.

Zadanie 0.
Jaką  przerwę  między  ciążami  powinna  zachować  kobieta,  aby
zbytnio nie obciążać swojego organizmu?

A.  1 rok,
B.  2-3 lata,
C.  4-5 lat,
D.  więcej niż 5 lat.

Zadanie 0.
Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydano w roku:

A.  1991,
B.  1993,
C.  1995,
D.  1997.

Zadanie 0.
Technika rozrodu wspomaganego IVF, to:

A .  inseminacja domaciczna,
B.  zapłodnienie pozaustrojowe,
C.  docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników,
D.  pobieranie plemników z najądrzy



Zadanie 0.
Do zadań III poziomu opieki perinetalnej należy:

A.  prowadzenie ciąż i porodów wysokiego ryzyka,
B . leczenie  najciężej  chorych  noworodków  oraz  nadzór  nad

ich rozwojem psychoruchowym,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Planowane  zabiegi  operacyjne  u  kobiety  korzystnie  jest
wykonywać:

A.  w czasie miesiączki,
B.  bezpośrednio po miesiączce,
C.  w połowie cyklu miesiączkowego,
D.  tuż przed miesiączką.

Zadanie 0.
Głównym celem Polskiego Towarzystwa Położnych jest:

A . podnoszenie  profesjonalnego  poziomu  jakości  opieki
położniczej i w chorobach kobiecych,

B.  doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych,
C.  reprezentowanie interesów ogółu polskiej ginekologii,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Kobieta  w  wieku  rozrodczym  na  badania  rentgenowskie  (np.  do
książeczki zdrowia) powinna zgłosić się:

A .  w czasie miesiączki,
B.  w połowie cyklu miesiączkowego,
C.  pod koniec cyklu miesiączkowego,
D.  w dowolnie wybranym dniu.

Zadanie 0.
Położna,  która  NIE  wykonuje  zawodu łącznie  przez  okres  dłuższy
niż  5  lat,  a  zamierza  podjąć  jego  wykonywanie  ma  obowiązek
odbyć przeszkolenie, trwające nie dłużej niż:

A .  1 miesiąc,
B.  3 miesiące,
C.  6 miesięcy,
D.  1 rok.

Zadanie 0.
Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydany został przez:

A.  Światową Organizację Zdrowia,
B.  Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
C.  Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych,
D.  Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.



Zadanie 0.
Czy  granica  wieku  18  lat  jest  zawsze  równoznaczna  z  pełną
dojrzałością?

A.  tak, jest to kryterium prawne,
B.  tak, w tym wieku proces dojrzewania jest zakończony,
C . nie,  choć  najczęściej  dojrzewanie  biologiczne  jest

zakończone,
D.  tak, dotyczy to jednak tylko kobiet.

Zadanie 0.
W celu sprawdzenia drożności jajowodów wykonywana jest:

A .  histeroskopia,
B.  histerografia,
C.  histerosalpingografia,
D.  laparoskopia.

Zadanie 0.
N a  rozwój  gruczołów  piersiowych  u  dziewczynki  w  okresie
przedpokwitaniowym wpływa coraz większe stężenie hormonów:

A.  estrogenowych,
B.  progesteronu,
C.  androgenowych,
D.  tyroksyny.

Zadanie 0.
N a  podstawie,  jakiego  badania,  najszybciej  można  rozpoznać
wcześnie rozpoczynającą się osteoporozę?

A.  tomografii komputerowej,
B.  wywiadu,
C.  ultrasonografii,
D.  densytometrii.

Zadanie 0.
Jakie najczęściej występują przyczyny niepłodności u kobiet?

A.  niedrożność jajowodów i zaburzenia funkcji jajników,
B.  niedrożność jajowodów,
C.  zaburzenia funkcji jajników,
D.  proces chorobowy w obrębie szyjki macicy.

Zadanie 0.
Badanie  genetyczne,  w  pierwotnym  braku  miesiączkowania,
rozpoczyna się od oceny chromatyny płciowej z nabłonka:

A.  pochwy,
B.  jamy macicy,
C.  jamy ustnej,
D.  jamy nosowej.



Zadanie 0.
Wskaźnik  Pearla  jest  iloczynem  całkowitej  l iczby  nie
planowanych ciąż pomnożonych przez:

A . 1000  i  całkowitej  l iczby  miesięcy  stosowania  danej
metody,

B . 1200  i  całkowitej  l iczby  miesięcy  stosowania  danej
metody,

C . 600  i  całkowitej  l iczby  miesięcy  stosowania  danej
metody,

D . 100  i  całkowitej  l iczby  miesięcy  stosowania  danej
metody.

Zadanie 0.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  stosowania  hormonalnej
antykoncepcji, jest:

A .  cukrzyca,
B.  niedokrwistość,
C.  padaczka,
D.  ciąża.

Zadanie 0.
Kiedy występują prawidłowe dwufazowe cykle miesiączkowe?

A.  po jednym nieprawidłowym cyklu,
B.  1- 2 lata po menarche,
C.  pół roku od menarche,
D.  po dwóch, trzech nieprawidłowych cyklach.

Zadanie 0.
Główną  przyczyną  stanów  zapalnych  najczęściej  występujących
przed pierwszą w życiu miesiączką jest:

A . zakażenie  zstępujące  -  ognisko  pierwotne  znajduje  s ię  w
jajowodach,

B . przedwczesne  podjęcie  kontaktów  seksualnych  i  brak
odporności,

C . wynik  nadużyć  seksualnych  i  przestępstw  na  t le
seksualnym,

D . zakażenie  wstępujące  wywołane  przez  bakterie  przewodu
pokarmowego i dróg moczowych.

Zadanie 0.
Rozpoznanie mięśniaków stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do
podawania:

A.  estrogenów,
B.  progesteronu,
C.  oxytocyny,
D.  żelaza.



Zadanie 0.
Małżeństwo  z  2-letnim  stażem,  współżyją  regularnie,  ale  kobieta
w  tym  okresie  nie  zaszła  w  ciążę.  Partnerzy  nie  stosują  żadnych
metod  regulacji  poczęć.  Czy  u  tej  pary  można  mówić  o
niepłodności małżeńskiej?

A . nie,  gdyż  jest  to  zbyt  krótki  czas  regularnego
współżycia płciowego,

B . nie,  gdyż  w  pierwszym  okresie  współżycia  płciowego
tylko 50% kobiet zachodzi w ciążę,

C . tak,  ponieważ  regularne  współżycie  płciowe  w  ciągu
dwóch lat powinno prowadzić do zapłodnienia,

D . nie,  ponieważ  dopiero  po  okresie  5  lat  regularnego
współżycia można postawić taką diagnozę.

Zadanie 0.
Czy  częstość  występowania  osteoporozy  jest  związana  z  rasą
kobiet?

A.  tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy białej,
B.  tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy czarnej,
C.  tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy żółtej,
D.  nie jest związana z rasą kobiet.

Zadanie 0.
Kobiety są najbardziej narażone na osteoporozę, które:

A.  nigdy nie były w ciąży,
B.  urodziły 1 dziecko,
C.  urodziły 5 dzieci,
D.  urodziły więcej niż 5 dzieci.

Zadanie 0.
Naturalne metody regulacji poczęć mogą stosować kobiety:

A.  które mają nieregularne cykle miesiączkowe,
B.  młode, które jeszcze nie weszły w okres premenopauzy,
C.  które mają regularne cykle miesiączkowe,
D.  wszystkie.

Zadanie 0.
Klasycznym wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego jest:

A .  brak jajowodów, jako wynik operacji ciąży ektopowej,
B.  niewydolność ciałka żółtego,
C.  zmiany nabyte mięśnia macicy,
D.  zaburzenia czynności gruczołu tarczowego.



Zadanie 0.
Czy w okresie okołomenopauzalnym estrogeny wpływają na ogólny
stan zdrowia kobiety?

A.  w niewielkim stopniu wpływają na niektóre narządy,
B.  w dużym stopniu wpływają na niemal wszystkie struktury,
C . raczej  nie;  odgrywają  rolę  tylko  w  cyklu

menstruacyjnym,
D.  raczej tak; chociaż jeszcze tego nie udowodniono.

Zadanie 0.
W ocenie płodności kobiety należy przede wszystkim uwzględnić:

A.  długość cykli miesięcznych,
B.  czas krwawienia miesiączkowego,
C.  czy występuje jajeczkowanie,
D.  jakie dolegliwości zdarzają się w cyklu.

Zadanie 0.
Jakie  czynniki  etiologiczne  mogą  wywoływać  zespół  napięcia
przedmiesiączkowego?

A.  fizjologiczny spadek progesteronu,
B.  starzenie się jajników,
C.  zmiany w równowadze progesteronu i estrogenu,
D.  niedokrwienie macicy.

Zadanie 0.
Jednym z tzw. stanów przejściowych w okresie noworodkowym jest
krwawienie z narządów płciowych, spowodowane:

A . zwiększoną podatnością  na  urazy  niedojrzałego nabłonka
pochwy,

B . przedłużającym  się  I I  okresem  porodu  w  porodzie
miednicowym,

C.  zmniejszeniem stężenia estrogenów matczynych,
D.  wysokim stężeniem estrogenów matczynych.

Zadanie 0.
Jakie  choroby  ginekologiczne  występują  najczęściej  u  kobiet  w
okresie przedmenopauzalnym?

A.  krwawienia czynnościowe,
B.  rak jajnika,
C.  zakażenia narządów płciowych,
D.  zmiany sromu.



Zadanie 0.
Decydując się na hormonalną antykoncepcję należy zawsze:

A . korzystać  z  doświadczeń  kobiet  stosujących  dany
preparat,

B.  przeczytać ulotkę,
C.  zasięgnąć porady lekarskiej i wykonać badania,
D . poszukać w piśmiennictwie czy nie ma przeciwwskazań do

jej stosowania.

Zadanie 0.
Jakie  postępowanie  jest  najwłaściwsze  w  przypadku  badania
ginekologicznego małej dziewczynki?

A . zebranie  szczegółowego  wywiadu  rodzinnego  od  osoby
towarzyszącej  i  przystąpienie  do  badania
ginekologicznego,

B . przystąpienie  do  badania  ginekologicznego  i  zadawanie
pytań  w  trakcie  badania  w  celu  odwrócenia  uwagi
dziecka,

C . rozmowa, następnie przeprowadzenie badania fizykalnego
i  zdobycie  zaufania  małej  pacjentki,  potem  badanie
narządów płciowych,

D . przeprowadzenie  badania  narządów  płciowych,  a
następnie,  gdy  się  dziecko  uspokoi,  wytłumaczenie,  co
zaszło.

Zadanie 0.
Osobnicy z zespołem feminizujących jąder posiadają kariotyp:

A.  47XXY,
B.  46XX,
C.  46XY,
D.  47XXX.

Zadanie 0.
Szyjka macicy dziecięcej stanowi:

A.  1/2 długości macicy,
B.  1/3 długości macicy,
C.  1/4 długości macicy,
D.  2/3 długości macicy.

Zadanie 0.
Jeśli  nasienie pochodzi od męża to sztuczne zapłodnienie nazywa
się:

A.  homologicznym,
B.  heterologicznym,
C.  analogicznym,
D.  dyslogicznym.



Zadanie 0.
Uporczywy świąd i serowate upławy to objawy:

A.  bakteryjnego zapalenia pochwy,
B.  drożdżakowego zapalenia pochwy,
C.  rzęsistkowicy,
D.  zapalenia gruczołu przedsionkowego większego.

Zadanie 0.
Badanie wydzieliny z pochwy, w przypadku zapalenia przydatków,
najczęściej wskazuje na zakażenie:

A.  gruźlicze,
B.  rzeżączkowe,
C.  rzęsistkowe,
D.  bakteryjne.

Zadanie 0.
W  pierwszych  dobach  po  operacjach  ginekologicznych  na  stan
psychoemocjonalny pacjentek najbardziej wpływa:

A.  pomoc w zmianie pozycji ciała,
B.  zwalczanie bólu pooperacyjnego,
C.  dopilnowanie rytmu snu i odpoczynku,
D.  przekazanie wiedzy o higienie rany pooperacyjnej.

Zadanie 0.
Jakie są powikłania zapalenia przymacicz?

A.  niepłodność,
B.  nowotwór,
C.  ropień,
D.  zrosty w jajowodzie.

Zadanie 0.
Które  objawy  świadczą  o  wystąpieniu  krwotoku  wewnętrznego  po
zabiegu operacyjnym?

A . wzrost  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  obniżenie
wartości tętna, bladość powłok,

B . bladość  powłok,  podwyższenie  temperatury  ciała,
podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,

C . si lny  ból  w  obrębie  jamy  brzusznej,  wzrost
częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,

D . obniżenie  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  wzrost
częstotliwości tętna, bladość powłok.



Zadanie 0.
Ektopia jest to:

A .  rak szyjki macicy,
B.  stan przedrakowy,
C.  rak przedinwazyjny,
D.  zmiana parafizjologiczna szyjki macicy.

Zadanie 0.
Kłykciny kończyste spowodowane są najczęściej przez:

A.  wirus opryszczki płciowej,
B.  swoiste zakażenie bakteryjne,
C.  wirus brodawczaka,
D.  drożdżaki.

Zadanie 0.
Przed zabiegiem histeroskopii niezbędne są badania:

A.  USG, biocenoza pochwy i rozmaz cytoonkologiczny,
B.  USG, laparoskopia i biopsja endometrium,
C.  biopsja endometrium, HSG i rozmaz cytoonkologiczny,
D . badania  biochemiczne  nerkowe,  układ  krzepnięcia  i

cytologia.

Zadanie 0.
Proszę  wskazać  właściwą  kolejność  badań  u  kobiety  w  gabinecie
ginekologicznym:

A . wywiad,  badanie  dwuręczne,  oglądanie  zewnętrznych
narządów płciowych, badanie we wziernikach,

B . badanie  we  wziernikach,  badanie  dwuręczne,  oglądanie
zewnętrznych narządów płciowych, wywiad,

C . oglądanie  zewnętrznych  narządów  płciowych,  wywiad,
badanie we wziernikach, badanie dwuręczne,

D . wywiad,  oglądanie  zewnętrznych  narządów  płciowych,
badanie we wziernikach, badanie dwuręczne.

Zadanie 0.
Zapalenie  błony  śluzowej  macicy  jest  spowodowane  zakażeniem
wstępującym, z wyjątkiem:

A.  rzęsistkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
B.  rzeżączkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
C . zapalenia  błony  śluzowej  macicy  spowodowanego  przez

chlamydię,
D.  gruźliczego zapalenia błony śluzowej macicy.



Zadanie 0.
Kiedy  miesiączka  opóźnia  się  ponad  dwa  tygodnie,  a  w  badaniu
ginekologicznym nie  ma  odchyleń  od  stanu  prawidłowego,  można
diagnostykę poszerzyć o:

A.  histeroskopię,
B.  USG,
C.  laparoskopię,
D.  histerosalpingografię.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  wskazówek  dotyczących  cytodiagnostyki  jest
słuszna?

A . materiał  cytologiczny  powinien  być  pozyskany  przed
badaniem palpacyjnym,

B . materiał cytologiczny powinien być pozyskany po badaniu
palpacyjnym,

C . materiału  cytologicznego  nie  pobiera  się  w  tym  samym
dniu, w którym jest badanie dwuręczne,

D . przed  pobraniem  materiału  cytologicznego  należy
zdezynfekować pochwę.

Zadanie 0.
Czy zakażenie kiłą w okresie ciąży jest groźne dla płodu?

A . nie,  gdyż  mechanizmy  obronne  zabezpieczają  kobietę
przed zakażeniem kiłą,

B . nie,  nawet  gdy  dojdzie  do  zainfekowania  matki
drobnoustrój nie przeniknie przez barierę łożyskową,

C . tak,  zakażenie  jest  tylko  groźne  w  trzecim  trymestrze
ciąży, gdy płód jest już dojrzały,

D . tak,  kiła  może  być  przeniesiona  z  chorej  matki  przez
łożysko na płód i spowodować jego zakażenie.

Zadanie 0.
Dlaczego unika się zabiegów operacyjnych w okresie miesiączki?

A.  zmniejszona odporność,
B.  zaburzone procesy gojenia,
C.  zwiększona utrata krwi,
D.  utrudnione utrzymanie higieny po operacji.



Zadanie 0.
Jakie  objawy  poza  badaniem  ginekologicznym  skłaniają  do
rozpoznania ostrego zapalenia przydatków?

A . gwałtowne,  skurczowe  bóle  w  podbrzuszu,  gorączka,
podwyższona leukocytoza i CRP,

B . rozlany  ból  w  całym  brzuchu,  stan  podgorączkowy,
prawidłowe wartości leukocytozy i CRP,

C . bóle  w  nadbrzuszu,  wzdęcia  brzucha,  zgaga,  odbijanie,
nudności, wymioty,

D . bóle  w  dole  brzucha,  zwłaszcza  prawostronne  o
charakterze  kłującym,  uczucie  pełności  w  jamie
brzusznej.

Zadanie 0.
Histeroskopia pozwala na ocenę:

A . wszystkich  warstw  błony  śluzowej  macicy,  jajowodów,
zwłaszcza ich drożności,

B . powierzchni błony śluzowej kanału szyjki macicy, budowę
jamy macicy, macicznych ujść jajowodów,

C . długości  kanału  szyjki  macicy,  perystaltyki  jajowodów,
ich drożności i długości,

D . rozmiarów  jamy  macicy,  je j  kształtu  i  grubości
poszczególnych warstw endometrium.

Zadanie 0.
Ćwiczenia Kegla, to ćwiczenia mięśni:

A .  dna miednicy,
B.  brzucha,
C.  pośladków,
D.  ud.

Zadanie 0.
Wskazaniem do histeroskopii może być:

A.  niedrożność jajowodów,
B.  brak miesiączkowania,
C.  przewlekłe bóle w miednicy,
D.  badanie histopatologiczne wycinka z endometrium.

Zadanie 0.
Zaśniad groniasty prosty jest to:

A .  rak kosmówki,
B.  zwyrodnienie kosmówki,
C.  rak płodu,
D.  zwyrodnienie płodu.



Zadanie 0.
W  okresie  dojrzewania  dziewcząt  źródłem  krążących  we  krwi
estrogenów są:

A.  jajniki,
B.  jajniki i tkanka tłuszczowa,
C.  tkanka tłuszczowa,
D.  tkanka mięśniowa.

Zadanie 0.
Przygotowanie  pola  operacyjnego  do  operacji  plastycznej  krocza
polega na:

A.  goleniu brzucha i sromu,
B.  wyjałowieniu pochwy,
C.  założeniu tamponu do pochwy,
D.  goleniu sromu i wyjałowieniu pochwy.

Zadanie 0.
Jakiej operacji NIE wykonuje się drogą pochwową?

A.  plastyki szyjki macicy,
B.  wyłuszczania guzów jajnika,
C.  wyłuszczania torbieli gruczołu Bartholina,
D.  wycięcia macicy.

Zadanie 0.
D o  rozwoju  patogennej  f lory  w  pochwie  u  młodych  dziewcząt,
szczególnie usposabia:

A.  wąska pochwa,
B.  ogólna obniżona odporność organizmu,
C.  niedobór androgenów,
D.  zasadowe pH pochwy.

Zadanie 0.
Kiedy obserwuje się nieczytelny rozmaz cytologiczny?

A.  przy nasilonym stanie zapalnym w pochwie,
B.  w zaawansowanej ciąży,
C.  podczas antybiotykoterapii ogólnej,
D.  w czasie hormonalnej terapii zastępczej.

Zadanie 0.
Jednym  z  najważniejszych  celów  wczesnego  uruchamiania  i
rehabilitacji pooperacyjnej jest:

A .  oddalenie myśli o cierpieniu,
B.  zwiększenie zadowolenia pacjentki z opieki,
C.  zapobieganie powikłaniom zakrzepowo - zatorowym,
D.  zwiększenie efektywności leczenia.



Zadanie 0.
Stosowane współcześnie próby ciążowe opierają się na wykrywaniu
w moczu obecności:

A .  choriongonadotropiny,
B.  pregnandiolu,
C.  estriolu,
D.  kwasu askorbinowego.

Zadanie 0.
Ćwiczenia Kegla powinny wykonywać kobiety:

A.  wszystkie,
B.  wieloródki, które przebyły więcej niż 3 ciąże,
C.  które mają kłopoty z oddawaniem moczu,
D . u  których  w  czasie  porodu  było  nacięcie  lub  pęknięcie

krocza.

Zadanie 0.
W  okresie  dojrzałości  płciowej  kobiety  krwotoczne  miesiączki  są
najczęściej objawem:

A.  mięśniaków podśluzówkowych,
B.  niewydolności luteinowej,
C.  polipów trzonu lub szyjki macicy,
D.  raka szyjki macicy.

Zadanie 0.
Przerwanie  ciąży  obecnie  w  Polsce  może  być  dokonane  przez
lekarza, w przypadku gdy:

A.  ciąża jest wynikiem gwałtu,
B.  kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
C.  w ciąży jest bardzo młoda dziewczyna,
D.  ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.

Zadanie 0.
Zakażenie noworodka wirusem HIV prowadzi do ciężkich zaburzeń
układu:

A.  oddechowego,
B.  pokarmowego,
C.  immunologicznego,
D.  krążenia.



Zadanie 0.
U  ciężarnej  z  czynną  infekcją  opryszczkową  w  obrębie  sromu,  u
której pękły błony płodowe, należy:

A.  bezzwłocznie indukować poród,
B.  indukować poród po upływie 2-3 godzin,
C.  wykonać cięcie cesarskie przed upływem 4 godzin,
D . czekać na wystąpienie czynności skurczowej minimum 12

godzin.

Zadanie 0.
Rzeżączkowe zapalenie pochwy charakteryzują upławy:

A.  żółte, ropne,
B.  białe, serowate,
C.  surowiczo-krwiste,
D.  brązowe.

Zadanie 0.
Czy rzęsistek pochwowy może kolonizować tylko pochwę?

A.  tak, nie dotyczy innych narządów,
B.  w zależności od odmiany rzęsistka,
C.  kolonizuje też cewkę moczową i pęcherz moczowy,
D.  kolonizuje sąsiedztwo: cewkę moczową i odbyt.

Zadanie 0.
D o  czynników  utrzymujących  narządy  płciowe  w  prawidłowym
położeniu, NIE należą:

A.  mięśnie i powięzie dna macicy,
B.  miednica kostna,
C.  tkanka łączna przymacicz,
D.  wiązadła.

Zadanie 0.
Zmiany  atroficzne  na  sromie  najczęściej  pojawiają  się  w
okresie:

A .  dziecięcym,
B.  dojrzewania,
C.  dojrzałości płciowej,
D.  pomenopauzalnym.

Zadanie 0.
W zespole Turnera zaburzenia w budowie ciała to:

A.  niski wzrost,
B.  wysoki wzrost,
C.  wysokie osadzenie małżowin usznych,
D.  wydłużona szyja.



Zadanie 0.
Która  kolejność  czynności  wykonywanych  u  chorych  przed
zabiegiem operacyjnym jest prawidłowa?

A.  prysznic, enema, premedykacja,
B.  premedykacja, enema, prysznic,
C.  prysznic, premedykacja, enema,
D.  enema, prysznic, premedykacja.

Zadanie 0.
Narcysta jest w stanie pokochać partnera, który:

A.  okazuje podziw dla jego ciała,
B.  okazuje podziw dla jego intelektu,
C.  zdecydowanie dąży do współżycia płciowego,
D.  szybko osiąga orgazm.

Zadanie 0.
Jaka jest  najbardziej  prawdopodobna przyczyna bólu u 55-letniej
kobiety w czasie współżycia?

A.  mięśniaki macicy,
B . związane  z  wiekiem  zmiany  atroficzne  błony  śluzowej

pochwy,
C . opory  psychiczne  związane  z  poczuciem  mniejszej

atrakcyjności,
D.  zbyt długo trwające stosunki.

Zadanie 0.
Co decyduje o płci dziecka?

A.  chromosom X pochodzący od matki,
B.  chromosom Y pochodzący od matki,
C.  chromosom X pochodzący od ojca,
D.  chromosom Y pochodzący od ojca.

Zadanie 0.
Nadmiernym popędem seksualnym charakteryzuje się:

A .  ekshibicjonizm,
B.  nimfomania,
C.  narratofilia,
D.  gerontofilia.

Zadanie 0.
Dla zmniejszenia uczucia suchości  pochwy w czasie współżycia u
55-letniej kobiety można zastosować:

A.  estrogenoterapię miejscową (dopochwową),
B.  zmianę technik współżycia,
C.  psychoterapię,
D.  leczenie ginekologiczne.



Zadanie 0.
Polucje to objaw:

A.  fizjologiczny,
B.  przedwczesnego dojrzewania płciowego,
C.  zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
D.  charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

Zadanie 0.
Najwięcej przypadków kazirodztwa, dotyczy stosunków między:

A.  matką a synem,
B.  matką a pasierbicą,
C.  ojcem a córką,
D.  siostrą a bratem.

Zadanie 0.
Czy  możliwe  jest,  aby  kobieta  po  całkowitym  usunięciu  macicy
osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

A . niemożliwe,  ponieważ  niemożliwe  jest  wtedy  współżycie
płciowe,

B . niemożliwe,  ponieważ  przeciwwskazane  jest  wtedy
współżycie płciowe,

C.  możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
D.  możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.

Zadanie 0.
W pierwszej kolejności, człowiek osiąga dojrzałość:

A.  seksualną,
B.  społeczną,
C.  biologiczną,
D.  uczuciową.

Zadanie 0.
W Polsce NIE jest karana za prostytucję osoba, która:

A.  nakłania do prostytucji i czerpie z tego korzyści,
B.  sama dopuszcza się prostytucji,
C . d la  własnych  korzyści  materialnych  zmusza  do

prostytucji,
D.  dla własnych korzyści ułatwia prostytucję.

Zadanie 0.
Czy w Polsce pedofilia jest karalna?

A.  nie, gdyż jest to choroba psychiczna,
B.  tak,
C.  nie, o ile dziecko nie zostało skrzywdzone fizycznie,
D.  tylko w wypadku pełnego aktu płciowego.



Zadanie 0.
Płeć człowieka zostaje ustalona genetycznie:

A.  w momencie zapłodnienia,
B.  w momencie zagnieżdżenia się jaja w macicy,
C.  około 2 tygodni po zagnieżdżeniu jaja w macicy,
D.  około 4 tygodni po zagnieżdżeniu jaja w macicy.

Zadanie 0.
W trakcie zbliżenia seksualnego występują kolejno fazy:

A.  pobudzenie, plateau, orgazm, odprężenie,
B.  pobudzenie, orgazm, plateau, odprężenie,
C.  pobudzenie, orgazm, odprężenie,
D.  pobudzenie, plateau I, orgazm, plateau II, odprężenie.

Zadanie 0.
Najistotniejszym zmysłem w odczuwaniu bodźców seksualnych przez
człowieka jest zmysł:

A .  wzroku,
B.  słuchu,
C.  dotyku,
D.  powonienia.

Zadanie 0.
Prawną dojrzałość, osoba płci męskiej osiąga po ukończeniu:

A.  16 lat,
B.  18 lat,
C.  21 lat,
D.  24 lat.

Zadanie 0.
Pochwica uniemożliwia odbywanie stosunków:

A.  pochwowych,
B.  przedsionkowych,
C.  analnych,
D.  wszelkich stosunków płciowych.

Zadanie 0.
Impotencja jest to:

A .  zmniejszenie potrzeb seksualnych,
B.  niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku seksualnego,
C.  opóźniony wytrysk,
D.  przedwczesny wytrysk.



Zadanie 0.
P o  osiągnięciu,  jakiego  wieku  przez  człowieka,  prawo  polskie
NIE  zakazuje,  ( jeśli  nie  jest  to  przestępstwo)  współżycia
płciowego?

A.  15 lat,
B.  16 lat,
C.  17 lat,
D.  18 lat.

Zadanie 0.
Jakie jest działanie Viagry?

A . działa  na  centralny  układ  nerwowy  -  niweluje
zahamowania psychiczne,

B.  podnosi poziom testosteronu we krwi,
C . zwiększa  produkcję  plemników  w  jądrach,  co  powoduje

wzrost popędu seksualnego,
D . działa  m.in.  na  naczynia  krwionośne  i  zakończenia

nerwowe prącia, co umożliwia utrzymanie erekcji.

Zadanie 0.
Czy w Polsce obrzezanie jest dopuszczalne?

A.  nie, gdyż okalecza to chłopców na całe życie,
B . oczywiście,  gdy  wymaga  tego  religia  lub  jest  to

działanie terapeutyczne,
C.  jest zalecane, ze względu na aspekty higieniczne,
D.  jest zabronione ustawowo.

Zadanie 0.
Skłonność do okazywania narządów płciowych zaskoczonym, obcym
osobom (zwykle płci przeciwnej), to:

A .  gerontofilia,
B.  ekshibicjonizm,
C.  narcyzm,
D.  fetyszyzm.

Zadanie 0.
Jak można stwierdzić, czy dana osoba jest "superkobietą"?

A.  badaniem wzrokowym,
B.  badaniem kariotypu lub ciałka Barra,
C.  wyłącznie badaniem kariotypu,
D.  wyłącznie badaniem chromatyny płciowej.



Zadanie 0.
Homoseksualiści, którzy zgłaszają się na leczenie, najczęściej:

A .  nie mają poczucia inności wśród mężczyzn,
B.  nie mają poczucia nienormalności swoich zachowań,
C.  nie akceptują swoich skłonności seksualnych,
D.  cieszą się dobrą pozycją w społeczeństwie.

Zadanie 0.
W okresie andropauzy występuje niedobór:

A.  estrogenów,
B.  androgenów,
C.  folitropiny (FSH),
D.  lutropiny (LH).

Zadanie 0.
Transseksualizm jest to:

A .  brak akceptacji własnej płci,
B.  poczucie przynależności do płci odmiennej,
C.  poczucie przynależności do obu płci,
D.  brak przynależności do jakiejkolwiek płci.

Zadanie 0.
Niektórzy  homoseksualiści  są  szczególnie  niebezpieczni
społecznie, ponieważ uwodzą osobników:

A.  z nieprawidłowym popędem płciowym,
B.  uprawiających prostytucję,
C.  w wieku dojrzałym,
D.  w młodzieńczym wieku.

Zadanie 0.
Czy badanie w kierunku HIV daje 100% pewności?

A.  jednorazowe nie, ze względu na okienko serologiczne,
B.  tak,
C.  nie u wszystkich daje się wyizolować wirusa,
D . tak,  ale  wirus  mononukleozy  może  dawać  również

pozytywne wyniki.

Zadanie 0.
W jakim kierunku powinny zmierzać działania położnej w oddziale
ginekologii  i  być  kontynuowane  w  opiece  ambulatoryjnej  nad
chorymi onkologicznie?

A.  przedłużania życia chorej,
B.  poprawy jakości życia chorej,
C.  zapobiegania nawrotom i wznowom choroby,
D.  umożliwienia pracy zawodowej.



Zadanie 0.
Który  ze  składników  morfotycznych  krwi  jest  najbardziej
wrażliwy na działanie leków chemioterapeutycznych?

A.  erytrocyty,
B.  trombocyty,
C.  eozynofile,
D.  neutrofile.

Zadanie 0.
Które witaminy mają działanie antyoksydacyjne?

A.  B1, B6, C,
B.  C, E, A,
C.  D3, A, E,
D.  B1, E, C.

Zadanie 0.
Które  zdanie  jest  nieprawdziwe?  Po  utracie  włosów  po
chemioterapii kobiecie:

A .  przysługuje darmowa peruka,
B.  odrosną włosy gęściejsze, niż przed chemioterapią,
C . odrosną  włosy  podobne,  jak  włosy  sprzed  okresu

leczenia,
D.  utrata włosów wiąże się z utratą cebulek włosowych.

Zadanie 0.
Jakie  badanie  będzie  wykonane  w  pierwszej  kolejności  u
26-letniej  kobiety,  która  znalazła  u  siebie  w  piersi  niewielki
guzek?

A.  USG piersi,
B.  mammografia,
C.  biopsja gruboigłowa,
D.  histopatologia.

Zadanie 0.
Polip szyki macicy zaliczany jest do:

A.  stanów przedrakowych,
B.  łagodnych przerostów błony śluzowej,
C.  raka przedinwazyjnego,
D.  raka inwazyjnego.

Zadanie 0.
Które badanie jest niezbędne w trakcie leczenia chemioterapią?

A.  morfologia krwi,
B.  USG wątroby,
C.  poziom metabolitów leków w moczu,
D.  histopatologia wycinków guza.



Zadanie 0.
Kobieta,  która  nie  jest  w  ciąży  i  nie  jest  po  menopauzie
powinna przeprowadzić samobadanie piersi między:

A.  7 a 10 dniem cyklu miesiączkowego,
B.  11 a 16 dniem cyklu miesiączkowego,
C.  17 a 20 dniem cyklu miesiączkowego,
D.  21 a 28 dniem cyklu miesiączkowego.

Zadanie 0.
Organizując  rehabilitację  psychiczną  dla  chorej  onkologicznie  w
programie  edukacji  dotyczącej  udzielania  wsparcia  psychicznego
można pominąć ?

A.  pacjentkę,
B.  rodzinę pacjentki,
C.  pracowników oddziałów szpitalnych i poradni,
D.  żadnego z wyżej wymienionych.

Zadanie 0.
Brachyterapia jest to:

A .  jedna z form chemioterapii,
B.  jedna z form radioterapii,
C.  leczenie niekonwencjonalne,
D.  szczególne leczenie farmakologiczne.

Zadanie 0.
Czy  istnieje  ryzyko  zachorowania  na  raka  drugiej  piersi  u
30-letniej kobiety po mastektomii?

A.  nie,
B . tak,  większe,  niż  u  zdrowych  kobiet  (nie  z  grup

ryzyka),
C . tak,  ale  mniejsze,  niż  u  zdrowych  kobiet  (nie  z  grup

ryzyka),
D . tak,  ale  takie  samo  jak  u  zdrowych  kobiet  nie

obarczonych ryzykiem.

Zadanie 0.
Który  plan  daje  największe  prawdopodobieństwo  skuteczności
badań profilaktycznych w wykrywaniu raka szyjki macicy?

A . objęcie  badaniami  ginekologicznymi,  jak  największą
populację kobiet,

B . wyłonienie  kobiet  z  grupy  ryzyka  i  objęcie  ich
szczegółowymi badaniami ginekologicznymi,

C . objęcie  szeroką  akcją  informacyjną  mieszkańców  rejonu,
uświadomienie im powagi sytuacji,

D . wezwanie  wszystkich  kobiet  na  badanie  cytologiczne,  w
razie  nie  zgłoszenia się  ponowne wezwanie,  przy dalszym
braku odzewu - wizyta położnej środowiskowej.



Zadanie 0.
Podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie lub wykluczenie
raka endometrium jest:

A .  mammografia,
B.  badanie wyskrobin z kanału szyjki i jamy trzonu macicy,
C.  USG jamy brzusznej,
D.  wymaz cytologiczny.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  objawów  ubocznych  leczenia  systemowego
nowotworów piersi należą zaburzenia:

A.  czynności wątroby,
B.  widzenia,
C.  czynności szpiku,
D.  funkcji narządu słuchu.

Zadanie 0.
Obecnie istnieje nowy system, który oprócz zmian zaliczanych do
CIN  I-III ,  zawiera  obrazy  morfologiczne,  w  przypadku  infekcji
wirusem HPV. jest to system:

A.  Papanicolau,
B.  Bethesda,
C.  Richardsona,
D.  TNM.

Zadanie 0.
W  przypadku ciąży zaśniadowej (w odróżnieniu od prawidłowej) w
obrazie ultrasonograficznym:

A.  nie stwierdza się kośćca płodu,
B.  stwierdza się nieprawidłowe położenie płodu,
C.  stwierdza się zbyt duży płód,
D.  stwierdza się zbyt mały płód.

Zadanie 0.
C o  w  leczeniu  choroby  nowotworowej  oznacza  termin  "progresja
choroby"?

A.  powstanie nowych ognisk lub powiększenie się zmiany,
B.  całkowity brak reakcji na lek,
C.  niewielkie zmniejszenie się zmiany,
D.  pogorszenie się stanu ogólnego.



Zadanie 0.
O d  jakich  działań  położna  powinna  rozpocząć  opracowywanie
programu profilaktyki i promocji zdrowia?

A . zgromadzenia  niezbędnych  materiałów,  środków
dydaktycznychi technicznych,

B.  zorganizowania środków na realizację programu,
C . przeanalizowania  danych,  informacji  o  środowisku  i

dokumentacji medycznej,
D . określenia  celów  i  ustalenia  wstępnej  koncepcji

realizacji zadań.

Zadanie 0.
Najczęściej występującym nowotworem u kobiet w Polsce jest rak:

A.  płuc,
B.  szyjki macicy,
C.  piersi,
D.  endometrium.

Zadanie 0.
Co to są ksenoestrogeny syntetyczne?

A.  wolne estrogeny endogenne,
B.  nieprawidłowa frakcja estrogenów,
C . syntetyczne  substancje  o  działaniu  naśladującym

estrogeny,
D.  wadliwie zsyntetyzowane w organizmie estrogeny.

Zadanie 0.
Jeśli  chora  nie  chce  ćwiczyć  po  mastektomii,  to  korzystnie
jest:

A .  nie namawiać jej do tego,
B.  wywierać presję, aby ćwiczyła,
C.  zrezygnować z ich wykonywania,
D.  polecać wykonywanie niektórych prac domowych.

Zadanie 0.
W  ostatnim  okresie  zaawansowanej  choroby  nowotworowej
najważniejsze to:

A.  zwalczanie bólu,
B.  rehabilitacja,
C.  profilaktyka odleżyn,
D.  zapobieganie przerzutom.



Zadanie 0.
Co to jest zaśniad groniasty niszczący?

A.  nadmierny rozrost kosmówki,
B.  nadmierny rozrost tkanek płodu,
C.  nowotwór trofoblastu,
D.  nowotwór płodu.

Zadanie 0.
Zachorowalność jest to liczba:

A.  wszystkich chorych na nowotwory,
B.  wszystkich chorych na nowotwory danego typu,
C.  nowych zachorowań na dany typ nowotworu w ciągu roku,
D.  chorych na określony typ nowotworu z podziałem na płeć.

Zadanie 0.
Metodą leczenia dysplazji szyjki macicy z wyboru jest:

A .  elektrokoagulacja,
B.  elektrokonizacja,
C.  resekcja szyjki macicy,
D.  resekcja macicy.

Zadanie 0.
Z powodu silnego bólu i osłabienia chora z zaawansowaną chorobą
nowotworową  od  3-tygodni  nie  wstaje  z  łóżka.  Ciągle  skarży  się
na odczuwanie bólu. Odczuwanie bólu u chorej na raka zwiększa:

A.  proces zapalny,
B.  zakażenie,
C.  martwica tkanki,
D.  naciekanie.

Zadanie 0.
Czego  NIE  należy  stosować  w  zwalczaniu  bólu  w  chorobie
nowotworowej?

A.  doboru leku,
B.  doboru dawki leku,
C.  podawania leku wtedy, gdy ból się pojawi,
D.  stałego rytmu podawania leku.

Zadanie 0.
Zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczone do CIN
III, wskazują na:

A.  zmiany zapalne,
B.  rak przedinwazyjny,
C.  rak inwazyjny,
D.  mięśniak szyjki macicy.



Zadanie 0.
Hormonoterapia  wykorzystywana  jest  w  leczeniu  chorób
nowotworowych:

A.  pochwy,
B.  jajowodu,
C.  trzonu macicy,
D.  szyjki macicy.

Zadanie 0.
Którą część piersi najczęściej zajmuje nowotwór?

A.  kwadrant centralny,
B.  kwadrant górny zewnętrzny,
C.  kwadrant górny wewnętrzny,
D.  kwadrant dolny wewnętrzny.

Zadanie 0.
Jak często kobieta powinna przeprowadzać samobadanie piersi?

A.  im częściej tym lepiej,
B.  raz w miesiącu,
C.  raz w tygodniu,
D.  dwa razy w miesiącu.

Zadanie 0.
Ostateczne rozpoznanie raka jajnika oparte jest na wyniku:

A.  badania ginekologicznego,
B.  ultrasonograficznego,
C.  tomografii komputerowej,
D.  badania histopatologicznego.

Zadanie 0.
Według  WHO  w  okresie  umierania,  gdy  chora  jest  nieprzytomna,
należy:

A . kontynuować  leczenie  przeciwbólowe,  zastępując  środki
doustne, środkami pozajelitowymi,

B . zaniechać podawania środków przeciwbólowych, ponieważ
chora i tak nie reaguje,

C . kontynuować  podawanie  środków  przeciwbólowych,
utrzymując dotychczasową drogę podawania,

D . uzależnić postępowanie przeciwbólowe od tego,  czy chora
jest pobudzona, czy nie.



Zadanie 0.
D o  komunikatów  niewerbalnych  i  kodów  pozajęzykowych  NIE
zaliczamy:

A.  mimiki twarzy,
B.  kodu proksemicznego,
C.  kodu mowy,
D.  dźwięków paralingwistycznych.

Zadanie 0.
Do technik obniżania stresu NIE zaliczamy:

A.  ćwiczeń relaksująco-koncentrujących,
B.  agresywnych zachowań w kontaktach międzyludzkich,
C.  czynnego wypoczynku,
D.  kontroli tempa i stylu życia.

Zadanie 0.
Ergonomiczne oświetlenie podczas nauki to:

A .  tylko światło dzienne,
B.  dzienne i sztuczne oświetlenie o silnym natężeniu,
C . światło  dzienne  lub  sztuczne  pozbawione  kontrastów,

cieni, odblasków,
D.  tylko światło sztuczne bez kontrastów.

Zadanie 0.
Planowanie nauki własnej, to:

A .  dobór najlepszych metod pracy i planowania,
B . podział  zadania  na  elementy,  których  realizowanie

składa się na osiągnięcie celu,
C . osiągnięcie  założonego  celu  w  sposób  najbardziej

niezawodny  i  ekonomiczny,  poprzez  realizację  zadań
cząstkowych w określonej kolejności,

D.  bieżące realizowanie celów, bieżące planowanie.

Zadanie 0.
Obraz  samego  siebie  osób  chorych  kształtuje  s ię  m.in.  pod
wpływem:

A.  sytuacji materialnej,
B.  sytuacji społecznej,
C.  posiadanego wykształcenia,
D . choroby  i  rodzaju  wywołanych  przez  nią  ograniczeń  w

życiu codziennym.



Zadanie 0.
Postawy  wobec  osób  niepełnosprawnych,  które  są  wyrazem
akceptacji  i  skłaniają  ich  otoczenie  do  różnego  rodzaju  działań
ułatwiających im życie, to postawy:

A.  antyintegracyjne,
B.  asertywne,
C.  prointegracyjne,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Kodeks etyki zawodowej jest to:

A . zbiór  zakazów  obowiązujących  członków  jednej  grupy
zawodowej,

B . system  nakazów  dotyczących  przedstawicieli  określonej
profesji,

C .  zakres odpowiedzialności pracowników jednego zakładu,
D.  zapisany zespół norm etyki zawodowej.

Zadanie 0.
Czy pacjent o złym rokowaniu ma prawo do zapoznania się z pełną
informacją o swoim stanie zdrowia?

A.  ma takie prawo,
B.  decyduje o tym lekarz,
C.  ma prawo wyłącznie do ograniczonej informacji,
D.  informacji udziela się na życzenie rodziny.

Zadanie 0.
Pierwszym etapem w trakcie szkolenia na stanowisku pracy jest:

A .  szkolenie doskonalące,
B.  wyjaśnienie sposobu wykonywania pracy,
C.  doradzanie szkolonemu w kluczowych zadaniach,
D.  przygotowanie pracownika do rozpoczęcia nauki.

Zadanie 0.
Dla firmy nastawionej na jakość, NIE jest/są charakterystyczne:

A.  zarządzanie procesem jakości,
B.  wysokie wydatki na szkolenie,
C.  niskie wydatki na szkolenie,
D . traktowanie  jakości,  produktywności  i  obniżania  kosztów

jako  elementów  nierozłącznych  i  stałe  dążenie  do  ich
optymalizacji.



Zadanie 0.
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

A . licencja  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej,  posiadanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  uzyskiwana  po  spełnieniu  określonych
wymagań,

B . zewnętrzny  proces  oceny  zakładów  opieki  zdrowotnej,
dobrowolnie  poddających  się  takiej  ocenie,  który  polega
n a  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami,

C . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej,

D . podejmowanie  działań w przypadkach ocen  negatywnych,
otrzymanych od ankietowanych pacjentów.

Zadanie 0.
Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:

A .  planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
B.  planowanie, organizowanie i zatrudnianie,
C.  pobudzanie, motywowanie i koordynowanie,
D.  motywowanie, komunikowanie i przywództwo.

Zadanie 0.
Według  koncepcji  pól  Lalonde'a,  do  czynników  warunkujących
zdrowie jednostki należy/ą:

A . styl  życia,  ochrona  zdrowia,  środowisko  i  czynniki
genetyczne,

B.  jakość opieki zdrowotnej,
C.  wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
D.  system opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Palenie  tytoniu,  siedzący  tryb  życia,  otyłość,  zbyt  duże
napięcie psychiczne zalicza się do mierników zdrowia:

A.  negatywnych,
B.  pozytywnych,
C.  narażenia (ryzyka),
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe.

Zadanie 0.
Szczepienia  ochronne  społeczeństwa,  to  działania  związane  z
profilaktyką:

A.  III fazy,
B.  II fazy,
C.  I fazy - działaniami nieswoistymi,
D.  I fazy - działaniami swoistymi.



Zadanie 0.
Objaw podparcia (stąpania) u noworodka jest najwyraźniejszy po:

A.  4 dniu życia,
B.  7 dniu życia,
C.  14 dniu życia,
D.  21 dniu życia.

Zadanie 0.
W przypadku choroby Gravesa-Basedowa można zaobserwować:

A.  rzadkie mruganie,
B . nienadążanie  powieki  górnej  za  ruchem  gałki  ocznej  w

dół,
C . nienadążanie  gałki  ocznej  za  powieką,  przy  skierowaniu

spojrzenia w górę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
U  osoby  dorosłej  doszło  do  zatrzymania  krążenia,  wezwano
pogotowie i oczekiwano na jego przyjazd (nie prowadzono żadnych
czynności  ratowniczych),  przybyły  po  6  minutach  zespół
ratownictwa  stwierdza  migotanie  komór.  W  tej  sytuacji  w
pierwszej kolejności należy:

A.  bezzwłocznie wykonać trzy cykle defibrylacji,
B .  wykonać kardiowersję elektryczną,
C . przez  2  minuty  poprowadzić  reanimację

krążeniowo-oddechową, a następnie wykonać defibrylację,
D . wykonać  defibrylację  energią  150  J  i  niezwłocznie

podjąć pośredni masaż serca.



Zadanie 0.
Odruch  wyzwalany  przez  stymulację  zakończeń  nerwowych  na
brodawce piersiowej przez ssące dziecko, to odruch:

A.  prolaktynowy,
B.  oksytocynowy,
C.  szukania,
D.  ssania.

Zadanie 0.
Spirometria  jest  badaniam  dodatkowym  wykorzystywanym
najczęściej w diagnostyce:

A.  gruźlicy,
B.  astmy oskrzelowej,
C.  zapalenia płuc,
D.  odmy opłucnowej.

Zadanie 0.
Pierwszy  ton  serca  (T1)  jest  najgłośniejszy  nad  koniuszkiem
serca. Powstaje on w następstwie zamknięcia zastawek:

A.  trójdzielnej i pnia płucnego,
B.  dwudzielnej i aorty,
C.  dwudzielnej i pnia płucnego,
D.  dwudzielnej i trójdzielnej.

Zadanie 0.
W  jakim czasie  po  porodzie  patologicznym i  gdzie  powinno odbyć
się pierwsze badanie fizykalne noworodka?

A.  możliwie najszybciej po urodzeniu, na sali porodowej,
B.  do 2 godzin po porodzie, w pokoju badań,
C.  do 6 godzin po porodzie, w pokoju badań,
D.  do 12 godzin po porodzie, na oddziale neonatologicznym.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
Język  pacjenta  pokryty  jest  grubą  warstwą  białego  nalotu,  który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

A.  infekcję drożdżakową,
B.  aftowe zapalenie jamy ustnej,
C.  leukoplakię,
D.  język geograficzny.



Zadanie 0.
Najczęściej  przejawem  procesu  patologicznego  u  noworodka  jest
obecność żółtaczki w:

A.  1 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 7 mg,
B.  2 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 10 mg,
C.  3 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 12 mg,
D.  4 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 14 mg.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  rozpoznaniu  zapalenia  żył  głębokich  należy
zastosować:

A . uniesienie  i  unieruchomienie  kończyny,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

B . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

C.  uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę,
D . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki

przeciwbólowe, kortykosteroidy.

Zadanie 0.
U  około  50-60% noworodków płci  męskiej  stwierdza się  obecność
wodniaka jądra. Różnicowania z przepukliną pachwinową dokonuje
się wykonując próbę:

A.  transluminacji,
B.  uciskową,
C.  marszu w miejscu,
D.  zborności.

Zadanie 0.
Podczas  badania  palpacyjnego  przepukliny  pachwinowej,  pacjent
powinien przyjąć pozycję:

A .  stojącą,
B.  siedzącą,
C.  leżącą płaską,
D.  leżącą półwysoką.



Zadanie 0.
Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

A.  zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
B . przyspieszony  oddech,  szary  cień  wokół  ust,  ruch

skrzydełkowy nosa,
C.  przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
D.  zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

Zadanie 0.
Prawidłowy  cykl  wdechowo-wydechowy  u  dorosłego  człowieka  w
spoczynku wynosi:

A .  5-10 oddechów na minutę,
B.  12-20 oddechów na minutę,
C.  30-60 oddechów na minutę,
D.  50-100 oddechów na minutę.

Zadanie 0.
Oddech Cheyne'a-Stokesa u niemowląt, jest:

A .  oddechem nieprawidłowym,
B.  oddechem prawidłowym w czasie płaczu dziecka,
C.  oddechem prawidłowym w czasie snu,
D.  oddechem prawidłowym w czasie karmienia dziecka.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  jamy  brzusznej,  polegającą  na
głębokim  uciskaniu  brzucha  w  lewym  dolnym  kwadrancie  i
pojawienie  s ię  bólu  w  przeciwległym  prawym  dolnym  kwadrancie
brzucha określa się mianem objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Rowsinga,
D.  Goldflama.



Zadanie 0.
Proces  pielęgnowania  w  Polsce,  jest  wieloetapowy  i  składa  się
z :

A . czterech  etapów  -  rozpoznawanie,  planowanie,
realizowanie, ocenianie,

B . czterech  etapów  -  planowanie,  diagnozowanie,
realizowanie, ocenianie,

C . pięciu  etapów  -  rozpoznawanie,  diagnozowanie,
planowanie, realizowanie, ocenianie,

D.  trzech etapów - planowanie, realizowanie, ocenianie.

Zadanie 0.
Który  z  wzorów  pielęgnowania  NIE  należy  do  pielęgnowania
tradycyjnego:

A.  pielęgnowanie podporządkowane decyzji lekarza,
B . pielęgnowanie  podporządkowane  specjalizacji

czynnościowej pielęgniarki,
C . pielęgnowanie  wynikające  ze  zleceń  lekarza  i

przydzielonych zadań,
D.  pielęgnowanie zindywidualizowane.

Zadanie 0.
Narzędziem badawczym, jest:

A .  obserwacja,
B.  wywiad,
C.  kwestionariusz ankiety,
D.  eksperyment.

Zadanie 0.
Wadą badań ankietowych i kwestionariuszowych jest m.in. to, że:

A . n ie  dają  gwarancji  otrzymania  rzetelnych  i  szczerych
odpowiedzi badanych,

B.  nie umożliwiają dokonywania zestawień statystycznych,
C . nie  dają  możliwości  udzielania  odpowiedzi  zgodnie  z

własnymi przekonaniami i wiedzą o przedmiocie badań,
D.  mogą zawierać pytania sugerujące odpowiedź.

Zadanie 0.
"Pani  z  kagankiem"  to  określenie  prekursorki  świeckiego
pielęgniarstwa, którą jest:

A .  Cecile Sanders,
B.  Zofia Szlenkierówna,
C.  Hanna Chrzanowska,
D.  Florencja Nighingtale.



Zadanie 0.
Które  cechy  najbardziej  oddają  oczekiwania  społeczne  wobec
grupy pielęgniarskiej?

A.  uczciwość, fachowość,
B.  sprawność, kompetencyjność,
C.  działalność naukowa,
D.  opiekuńczość, życzliwość, tolerancja.

Zadanie 0.
Jakim programem komputerowym należy się posłużyć, by utworzyć
dokument  zawierający  tekst,  zestawienie  danych  w  postaci  tabel
oraz histogramów?

A.  edytorem tekstów,
B.  bazą danych,
C.  systemem operacyjnym,
D.  programem graficznym.

Zadanie 0.
Na płycie CD-RW można zapisywać i kasować dane:

A.  jednokrotnie,
B.  100 razy,
C.  wielokrotnie,
D.  ani razu (jest tylko do odczytu).

Zadanie 0.
Mediana to:

A.  średnia geometryczna,
B.  średnia harmoniczna,
C.  wartość środkowa,
D.  wartość najbardziej istotna.



PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE
TEST NR 152512
GRUPA 1
Zadanie 0.
Badania  profilaktyczne  realizowane  w  ramach  Programu
Profilaktyki  Raka  Piersi,  skierowane  są  do  kobiet  w  przedziale
wiekowym:

A.  50-69 lat,
B.  45-65 lat,
C.  40-69 lat,
D.  35-50 lat.

Zadanie 0.
Faza utajonego zakażenia wirusem HIV:

A.  występuje w pierwszych tygodniach zakażenia,
B . t o  okres  trwający  lata,  w  którym  mechanizmy

odpornościowe  skutecznie  kontrolują  stężenie  wiremii
HIV,

C . okres  w  którym  dochodzi  do  przełamania  si ł  obronnych
organizmu i pojawienia się objawów zakażenia HIV,

D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 0.
Najczęściej  spotykaną  grzybicą  wśród  osób  zakażonych  wirusem
HIV jest:

A .  kandydoza,
B.  histoplazmoza,
C.  kokcidioidomykoza,
D.  blastomykoza.

Zadanie 0.
W postępowaniu poekspozycyjnym należy pobrać krew na badania w
kierunku HBsAg, anty-HCV, anty-HIV a następnie powtórzyć je po:

A.  3 tygodniach oraz po 3 i 6 miesiącach,
B.  6 tygodniach oraz po 2 i 4 miesiącach,
C.  6 tygodniach oraz po 3 i 6 miesiącach,
D.  8 tygodniach oraz po 2 i 4 miesiącach.

Zadanie 0.
W wyniku sztucznego zapłodnienia zakażenie wirusem HIV:

A . n ie powinno się zdarzyć ze względu na możliwość badania
dawcy w odstępach czasu po pobraniu nasienia,

B.  jest większe niż w wyniku przeszczepienia narządów,
C.  jest tak samo prawdopodobne jak zakażenie wertykalne,
D . jest  większe  niż  w  przypadku  zakażenia  dziecka  przez

matkę zakażoną wirusem HIV.



Zadanie 0.
Wysoka  dziedziczna  predyspozycja  genetyczna  jest  przyczyną
10-20%  wszystkich  raków  jelita  grubego  i  trzonu  macicy.  Zespół
dziedzicznego,  niezwiązanego  z  polipowatością  raka  jelita
grubego nazywamy:

A.  Zespołem HBC-ss,
B.  Zespołem HOC-ss,
C.  Zespołem Lyncha,
D.  Zespołem BRCA1.

Zadanie 0.
Posiadana  wiedza  na  temat  zespołu  Lyncha  wskazuje  na
konieczność  wdrożenia  specjalistycznej  opieki
profilaktyczno-diagnostycznej  i  leczniczej  dla  rodzin,  a  u
kobiet dodatkowo zaleca się:

A .  coroczne badanie mammograficzne,
B . rezonans  magnetyczny  piersi  i  coroczne  badanie

ginekologiczne,
C.  nie wykonuje się żadnych dodatkowych badań,
D . coroczne badanie ginekologiczne z dopochwowym badaniem

ultrasonograficznym  i  w  przypadku  przerostu  błony
śluzowej  mięśnia  macicy  badanie  histopatologiczne
wyskrobin z trzonu macicy.

Zadanie 0.
D o czynników wirusowych i bakteryjnych mogących mieć wpływ na
powstawanie nowotworów zaliczyć należy:

A . wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus Epsteina-Barr,
wirus zapalenia wątroby typu B (HBV),

B . wirus  mięsaka  Kaposiego,  wirus  ludzkiej  białaczki
T-komórkowej typu 1 i 2,

C.  Helicobacter Pylori,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Dla  wyjaśnienia  wpływu  alkoholu  na  rozwój  raka  piersi  sugeruje
się mechanizm:

A . związany  z  wpływem  alkoholu  na  poziomy  estrogenów  i
receptorów estrogenowych,

B . związany  z  uwalnianiem  rakotwórczych  metabolitów
alkoholu,

C.  związany ze zmniejszoną podażą kwasu foliowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
W Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych zostały
określone,  dla  populacji  polskiej,  wytyczne  określające  zasady
wykonywania  badań  genetycznych  oraz  profilaktyki  w  rodzinach
wysokiego ryzyka. Badanie stanu genu BRCA1 wykonuje się:

A . u  pacjentek  z  rozpoznaną  chorobą  nowotworową  piersi
i/lub jajnika,

B . u  krewnych pierwszego stopnia,  jeśl i  pacjentka chora  na
raka piersi i/lub raka jajnika już nie żyje,

C . u  pacjentek  chorych  na  raka  piersi  tylko  we  wczesnym
stadium zaawansowania klinicznego,

D.  odpowiedź A i B są prawidłowe.

Zadanie 0.
U  kobiet,  u  których  wynik  testu  BRCA1  jest  pozytywny  i  obecna
jest mutacja genu wykonuje się badania profilaktyczne od:

A.  25 roku życia,
B.  30 roku życia,
C.  35 roku życia,
D.  40 roku życia.

Zadanie 0.
Położna,  która  NIE  wykonuje  zawodu łącznie  przez  okres  dłuższy
niż  5  lat,  a  zamierza  podjąć  jego  wykonywanie  ma  obowiązek
odbyć przeszkolenie, trwające nie dłużej niż:

A .  1 miesiąc,
B.  3 miesiące,
C.  6 miesięcy,
D.  1 rok.

Zadanie 0.
Kobieta  w  wieku  rozrodczym  na  badania  rentgenowskie  (np.  do
książeczki zdrowia) powinna zgłosić się:

A .  w czasie miesiączki,
B.  w połowie cyklu miesiączkowego,
C.  pod koniec cyklu miesiączkowego,
D.  w dowolnie wybranym dniu.

Zadanie 0.
Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydano w roku:

A.  1991,
B.  1993,
C.  1995,
D.  1997.



Zadanie 0.
Jednym  z  pierwszych  objawów  pokwitania  jest  pojawienie  s ię  w
pochwie:

A.  pałeczek kwasu mlekowego,
B.  obrzęku błony śluzowej,
C.  ropnej wydzieliny,
D.  fluor pubertalis.

Zadanie 0.
Jeśli  1000  kobiet  będzie  prawidłowo  stosowało  dwuskładnikową
tabletkę antykoncepcyjną, to po roku:

A.  20 z nich będzie w ciąży,
B.  6 z nich będzie w ciąży,
C.  1 z nich będzie w ciąży,
D.  10 z nich będzie w ciąży.

Zadanie 0.
Do chorób charakterystycznych dla wieku starczego NIE należy:

A.  niewydolność podwzgórzowo-przysadkowa,
B.  choroby sromu,
C.  obniżenie macicy i pochwy,
D.  nowotwory narządów płciowych.

Zadanie 0.
W przypadku krwiaka zastoinowego po nacięciu błony dziewiczej:

A .  zawsze wypływa krew żywoczerwona,
B.  zawsze wypływa ciemna krew miesiączkowa,
C.  może wypływać gęsta, białawożółta, wydzielina,
D.  może wypływać surowicza wydzielina.

Zadanie 0.
Pojawienie  s ię  mlecznobiałej,  podbarwionej  krwią  lub  krwistej
wydzieliny z pochwy u noworodka, to objaw:

A.  stanu zapalnego dróg rodnych,
B.  nieprawidłowego rozwoju macicy,
C.  wpływu estrogenów matczynych,
D.  wpływu prolaktyny matczynej.

Zadanie 0.
Brak  krwawień  miesięcznych  i  rozwoju  drugorzędowych  cech
płciowych po 14 r.ż. określamy jako:

A.  skąpe miesiączki,
B.  pierwotny brak miesiączki,
C.  wtórny brak miesiączki,
D.  przerwy w krwawieniach miesięcznych.



Zadanie 0.
Komórka jajowa jest zdolna do zapłodnienia:

A.  do 12 godzin po owulacji,
B .  do 24 godzin po owulacji,
C .  do 16 godzin po owulacji,
D.  do 4 godziny po owulacji.

Zadanie 0.
Ustalanie płci u noworodka z cechami obojnactwa powinno opierać
się tylko i wyłącznie na:

A.  zdaniu rodziców dziecka, ich preferencji,
B.  przeświadczeniu lekarza obecnego przy porodzie,
C.  decyzji konsylium specjalistów,
D.  badaniach genetycznych, hormonalnych i histologicznych.

Zadanie 0.
Gonadotropiny są to hormony wydzielane przez:

A . przedni  płat  przysadki,  pobudzające  działalność
gruczołów płciowych,

B . tylny  płat  przysadki,  pobudzające  czynność  wszystkich
gruczołów dokrewnych,

C . tylny  płat  przysadki,  pobudzające  działalność  gruczołów
płciowych,

D . podwzgórze, stymulujące gruczoły płciowe do dojrzewania
płciowego.

Zadanie 0.
Pozagonadalnym  źródłem  estrogenów  u  dziewcząt  w  wieku
dojrzewania jest:

A .  wątroba,
B.  śledziona,
C.  tkanka łączna,
D.  tkanka tłuszczowa.

Zadanie 0.
Klasycznym wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego jest:

A .  brak jajowodów, jako wynik operacji ciąży ektopowej,
B.  niewydolność ciałka żółtego,
C.  zmiany nabyte mięśnia macicy,
D.  zaburzenia czynności gruczołu tarczowego.

Zadanie 0.
Menopauza jest to:

A .  6 miesięcy po ostatniej miesiączce,
B.  12 miesięcy po ostatniej miesiączce,
C.  ostatnia miesiączka w życiu kobiety,
D.  zaburzenie miesiączkowania związane z wiekiem.



Zadanie 0.
Bezwzględnym  warunkiem  rozpoczęcia  leczenia  kobiety  z  powodu
niepłodności jest:

A .  oznaczenie jej garnituru chromosomalnego,
B.  badanie nasienia jej partnera,
C.  potwierdzenie w wywiadzie faktu ojcostwa partnera,
D.  zgoda partnera.

Zadanie 0.
Przeprowadzając  wywiad  z  mężczyzną,  ukierunkowany  na
wykluczenie  lub  potwierdzenie  jego  niepłodności  należy  zwrócić
uwagę na:

A.  przebyte choroby weneryczne,
B.  przebyte zaburzenia widzenia,
C.  przebyte zaburzenia słuchu,
D.  przebytą we wczesnym dzieciństwie fenyloketonurię.

Zadanie 0.
Agenezja pochwy występuje, gdy:

A.  dochodzi do zaburzeń w gonadach,
B . toczą  się  w  obrębie  narządów  płciowych  procesy

chorobotwórcze,
C . obwodowy  odcinek  Mullera  nie  połączy  się  z  zatoką

moczowo- płciową,
D.  dochodzi do zrośnięcia przewodów okołośródnerczowych.

Zadanie 0.
Edukacja  dotycząca  fizjologii  dojrzewania  dzieci  i  młodzieży
powinna być prowadzona:

A.  w grupie młodzieży powyżej 16 roku życia,
B.  tylko wśród dziewcząt,
C.  w grupie dziewcząt i chłopców w okresie pokwitania,
D.  w środowisku rodzinnym.

Zadanie 0.
W przypadku stwierdzenia wad rozwojowych wewnętrznych narządów
płciowych, rokowanie co do płodności zależy od:

A.  rozległości wady rozwojowej,
B.  prowadzonej diagnostyki,
C.  badania podmiotowego,
D.  badania przedmiotowego.



Zadanie 0.
Najszybszy  przyrost  długości  ciała  dziewczynki,  tzw.  skok
pokwitaniowy, występuje:

A.  w okresie 1-2 lat przed pierwszą miesiączką,
B.  rozpoczyna się wraz z pierwszą miesiączką i trwa 1 rok,
C . rozpoczyna  się  wraz  z  pierwszą  miesiączką  i  trwa  2

lata,
D . rozpoczyna  się  wraz  z  pierwszą  miesiączką  i  trwa  3

lata.

Zadanie 0.
Wskaźnik Pearla dotyczy oceny:

A.  powikłań związanych z daną metodą antykoncepcyjną,
B . stanu  ogólnego  kobiet  preferujących  daną  metodę

antykoncepcyjną,
C.  skuteczności metody antykoncepcyjnej,
D.  stopnia trudności stosowanej metody antykoncepcyjnej.

Zadanie 0.
Brak  miesiączek,  cykliczne  bóle  podbrzusza,  guz  nad  spojeniem
łonowym to objawy nieprawidłowości narządów rodnych w postaci:

A .  zarośnięcia,
B.  przegrody,
C.  zdwojenia,
D.  niedorozwoju.

Zadanie 0.
Zjawisko wczesnego dojrzewania biologicznego to:

A.  deformacja rozwoju,
B.  akceleracja rozwoju,
C.  dysonans rozwoju,
D.  percepcja rozwoju.

Zadanie 0.
W  diagnozowaniu przyczyny niepłodności, na ocenę tzw. czynnika
męskiego pozwala badanie:

A.  ogólne prącia,
B.  psychiatryczne,
C.  fenotypu,
D.  nasienia.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  objawów  NIE  należą  do  funkcji
progesteronu?

A.  podwyższa temperaturę ciała,
B.  wzmaga diurezę,
C.  zwiększa wydalanie wapnia i fosforu,
D.  korzystnie wpływa na układ sercowo -naczyniowy.

Zadanie 0.
Która  faza  cyklu  miesiączkowego  u  kobiety  uważana  jest  za
względnie stałą?

A.  folikularna,
B.  owulacyjna,
C.  lutealna,
D.  złuszczania.

Zadanie 0.
Wzrost  podstawowej  ciepłoty  ciała  w  cyklu  miesiączkowym  u
zdrowej kobiety świadczy o:

A.  zbliżającym się jajeczkowaniu,
B.  dokonującym się jajeczkowaniu,
C.  dokonanym jajeczkowaniu,
D.  braku jajeczkowania.

Zadanie 0.
Pełną  dojrzałość  młodego  człowieka  można  określić  posługując
się kryteriami:

A.  dojrzałości biologicznej,
B.  dojrzałości psychicznej,
C.  dojrzałości społecznej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Który sposób zapobiegania ciąży jest w pełni skuteczny?

A.  antykoncepcja hormonalna,
B.  wkładka domaciczna,
C.  metoda wielowskaźnikowa,
D.  żaden ze sposobów nie daje 100% pewności.

Zadanie 0.
Zapalenie przydatków występuje najczęściej u:

A.  kobiet w okresie dojrzałości,
B.  kobiet w okresie okołomenopauzalnym,
C.  dziewcząt tuż przed menarche,
D.  dziewczynek w okresie pokwitania.



Zadanie 0.
Określenie ASCUS w cytologicznym opisie wg Bethesda oznacza:

A.  stan zapalny,
B.  rozpoznanie komórek nowotworowych,
C . komórki  nabłonka  płaskiego  trudne  do  jednoznacznej

interpretacji,
D.  prawidłową ocenę cytologiczną.

Zadanie 0.
Jaką  witaminę  stosuje  s ię  w  leczeniu  zaniku  sromu,  a  której
jednocześnie niedobór odgrywa pewną rolę w powstawaniu raka?

A.  witaminę C,
B.  witaminę E,
C.  witaminę A,
D.  witaminę B.

Zadanie 0.
Stosowane współcześnie próby ciążowe opierają się na wykrywaniu
w moczu obecności:

A .  choriongonadotropiny,
B.  pregnandiolu,
C.  estriolu,
D.  kwasu askorbinowego.

Zadanie 0.
Badanie kolposkopowe pozwala na ocenę:

A.  nabłonka szyjki macicy,
B.  kanału szyjki macicy,
C.  nabłonka szyjki macicy i kanału szyjki macicy,
D . nabłonka  szyjki  macicy,  kanału  szyjki  macicy  oraz

endometrium.

Zadanie 0.
Biaława  wydzielina,  słabo  przylegające  do  ścian  pochwy  naloty
są objawem zapalenia:

A.  bakteryjnego,
B.  wirusowego,
C.  pierwotniakowego,
D.  grzybiczego.

Zadanie 0.
Przerwanie  ciąży  obecnie  w  Polsce  może  być  dokonane  przez
lekarza, w przypadku gdy:

A.  ciąża jest wynikiem gwałtu,
B.  kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
C.  w ciąży jest bardzo młoda dziewczyna,
D.  ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.



Zadanie 0.
U  dziewcząt,  przed  menarche,  stany  zapalne  narządu  rodnego,
najczęściej dotyczą:

A.  macicy,
B.  szyjki macicy,
C.  przydatków,
D.  sromu i pochwy.

Zadanie 0.
D o  którego  stopnia  klinicznego  podziału  objawów  odnosi  s ię
niewielkie  gubienie  moczu w pozycji  stojącej  przy  dużym wysiłku
fizycznym?

A.  0 ,
B.  I ,
C.  I I ,
D.  I I I .

Zadanie 0.
Proszę  wskazać  właściwą  kolejność  badań  u  kobiety  w  gabinecie
ginekologicznym:

A . wywiad,  badanie  dwuręczne,  oglądanie  zewnętrznych
narządów płciowych, badanie we wziernikach,

B . badanie  we  wziernikach,  badanie  dwuręczne,  oglądanie
zewnętrznych narządów płciowych, wywiad,

C . oglądanie  zewnętrznych  narządów  płciowych,  wywiad,
badanie we wziernikach, badanie dwuręczne,

D . wywiad,  oglądanie  zewnętrznych  narządów  płciowych,
badanie we wziernikach, badanie dwuręczne.

Zadanie 0.
Kształt  i  wielkość  jamy  macicy  oraz  jajowody  można  ocenić
poprzez:

A.  histerosalpingografię,
B.  histeroskopię,
C.  kuldoskopię,
D.  ultrasonografię.

Zadanie 0.
Zagrożenie zakażeniem narządów płciowych kobiety wynika głównie
z :

A . obciążeń  dziedzicznych  i  rodzinnych  skłonności  do  tego
typu chorób,

B . położenia  anatomicznego,  funkcji  rozrodczej  i  higieny
osobistej,

C.  higieny osobistej i uwarunkowań genetycznych,
D.  żadana z wyżej wymienionych.



Zadanie 0.
Przed zabiegiem histeroskopii niezbędne są badania:

A.  USG, biocenoza pochwy i rozmaz cytoonkologiczny,
B.  USG, laparoskopia i biopsja endometrium,
C.  biopsja endometrium, HSG i rozmaz cytoonkologiczny,
D . badania  biochemiczne  nerkowe,  układ  krzepnięcia  i

cytologia.

Zadanie 0.
Jakiej operacji NIE wykonuje się drogą pochwową?

A.  plastyki szyjki macicy,
B.  wyłuszczania guzów jajnika,
C.  wyłuszczania torbieli gruczołu Bartholina,
D.  wycięcia macicy.

Zadanie 0.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  wykonania  histeroskopii
są/jest:

A .  mięśniaki macicy,
B.  macica z przegrodą,
C.  zapalenie przydatków,
D.  obecność wkładki wewnątrzmacicznej.

Zadanie 0.
Gwałtowne  pęknięcie  jajowodu  w  przypadku  ciąży  ektopowej
spotykane jest najczęściej przy jej lokalizacji w:

A.  cieśni,
B.  bańce,
C.  lejku,
D.  jajniku.

Zadanie 0.
Infekcja narządu rodnego u kobiety z wirusem brodawczaka (HPV)
powoduje:

A.  niepłodność,
B.  zapalenie gruczołu Bartholina,
C.  zapalenia węzłów chłonnych pachwinowych,
D.  zmiany dysplastyczne i raka szyjki macicy.

Zadanie 0.
Zmiany  atroficzne  na  sromie  najczęściej  pojawiają  się  w
okresie:

A .  dziecięcym,
B.  dojrzewania,
C.  dojrzałości płciowej,
D.  pomenopauzalnym.



Zadanie 0.
P o  ewakuacji  zaśniadu  groniastego,  zalecane  jest  stosowanie
antykoncepcji przez:

A.  3 miesiące,
B.  6 miesięcy,
C.  1 rok,
D.  2 lata.

Zadanie 0.
W badaniu przesiewowym, w kierunku wirusa HIV, stosowany jest
test:

A .  Friedmana,
B.  Nitrazynowy,
C.  Elisa,
D.  Marchettiego.

Zadanie 0.
Ostrą  postać  rzęsistkowego  zapalenia  pochwy  charakteryzują
objawy:

A . pieczenie,  ból  przy  oddawaniu  moczu,  zaczerwienienie
nabłonka pochwy, cuchnące pieniste zielonożółte upławy,

B . brak w tym schorzeniu jakichkolwiek charakterystycznych
objawów,

C . obfite  białawe,  serowate  upławy,  bez  zapachu,  ból  w
dole brzucha, podwyższenie temperatury ciała,

D . świąd  sromu  i  zmiany  o  charakterze  wysypki,  obfita
śluzowa, gęsta wydzielina z pochwy bez zapachu.

Zadanie 0.
Jakie  badanie  powinno  być  wykonane  u  60-latki  w  celu
zdiagnozowania przyczyny krwawienia z dróg rodnych?

A.  badanie poziomu hormonów,
B.  wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki,
C.  laparoskopia,
D.  rtg jamy brzusznej.

Zadanie 0.
Postępowaniem z wyboru w zapaleniu przydatków jest:

A .  antybiotykoterapia,
B.  leczenie uzdrowiskowe,
C.  łyżeczkowanie jamy macicy,
D.  rehabilitacja ruchowa.



Zadanie 0.
W  rehabilitacji,  po  operacjach  ginekologicznych  u  pacjentek  z
cukrzycą,  nadciśnieniem  tętniczym  lub  żylakami,  priorytetowymi
są ćwiczenia:

A.  kończyn dolnych,
B.  obręczy barkowej,
C.  izometryczne mięśni brzucha,
D.  wzmacniające mięśni grzbietu.

Zadanie 0.
Objawy ostrego brzucha w ginekologii występują najczęściej w:

A.  ostrym zapaleniu błony śluzowej macicy,
B.  ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego,
C.  niedrożności mechanicznej jelit,
D.  ciąży pozamacicznej, skręceniu szypuły guza jajnika.

Zadanie 0.
Ektopia jest to:

A .  rak szyjki macicy,
B.  stan przedrakowy,
C.  rak przedinwazyjny,
D.  zmiana parafizjologiczna szyjki macicy.

Zadanie 0.
Chora matka NIE może zakazić swojego dziecka rzeżączką, przez:

A.  używanie wspólnych ręczników, gąbki do ciała,
B.  spanie w jednej pościeli,
C .  korzystanie ze wspólnych urządzeń sanitarnych,
D.  sporządzanie i wspólne spożywanie posiłków.

Zadanie 0.
W  badaniu  mikroskopowym  preparatu  bezpośrednio  pobranego  z
pochwy  można  zidentyfikować  schorzenie  przenoszone  drogą
płciową:

A.  rzęsistkowicę (trichomonas vaginalis),
B.  opryszczkę narządów płciowych(herpes simplex virus),
C.  zakażenie chlamydią,
D.  zakażenie kiłą (syphilis).

Zadanie 0.
Która  kolejność  czynności  wykonywanych  u  chorych  przed
zabiegiem operacyjnym jest prawidłowa?

A.  prysznic, enema, premedykacja,
B.  premedykacja, enema, prysznic,
C.  prysznic, premedykacja, enema,
D.  enema, prysznic, premedykacja.



Zadanie 0.
W ocenie przetok moczowych pomocna jest próba:

A.  Schillera,
B.  ciążowa,
C.  z błękitem metylowym,
D.  Synaktenem.

Zadanie 0.
Potwierdzenie  rozpoznania  zakażenia  wirusem  opryszczki  opiera
się o badanie:

A.  kliniczne (oglądanie),
B.  serologiczne krwi,
C.  materiału pobranego z podstawy zmiany,
D.  kolposkopowe.

Zadanie 0.
Które  objawy  świadczą  o  wystąpieniu  krwotoku  wewnętrznego  po
zabiegu operacyjnym?

A . wzrost  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  obniżenie
wartości tętna, bladość powłok,

B . bladość  powłok,  podwyższenie  temperatury  ciała,
podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,

C . si lny  ból  w  obrębie  jamy  brzusznej,  wzrost
częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,

D . obniżenie  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  wzrost
częstotliwości tętna, bladość powłok.

Zadanie 0.
Objawem klinicznym wstrząsu krwotocznego ( z utratą krwi 20-40%
objętości  krwi  krążącej)  jest  diureza  godzinowa  wynosząca
poniżej:

A .  30 ml/h,
B.  50 ml/h,
C.  60 ml/h,
D.  70 ml/h.

Zadanie 0.
P o  jakich  operacjach  ginekologicznych  ważne  jest  wczesne
uruchamianie chorej?

A.  plastycznych krocza i pochwy,
B.  radykalnych (rozległych),
C.  oszczędzających,
D.  wszystkich operacjach ginekologicznych.



Zadanie 0.
W celu oznaczenia chromatyny płciowej, wymaz pobiera się z:

A .  jamy ustnej,
B.  jamy nosowej,
C.  ucha,
D.  odbytu.

Zadanie 0.
Jaki  jest  charakterystyczny  obraz  podczas  badania  USG
stosowanego w diagnostyce zaśniadu groniastego?

A.  liście paproci,
B.  plastra miodu,
C.  zamieci śnieżnej,
D.  rozrzuconych korali.

Zadanie 0.
W pierwszej kolejności, człowiek osiąga dojrzałość:

A.  seksualną,
B.  społeczną,
C.  biologiczną,
D.  uczuciową.

Zadanie 0.
Odruchowy, bezwiedny skurcz mięśni dźwigaczy blokujący immisję,
to :

A .  oziębłość seksualna,
B.  dyspenuria,
C.  pochwica,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
P o  osiągnięciu,  jakiego  wieku  przez  człowieka,  prawo  polskie
NIE  zakazuje,  ( jeśli  nie  jest  to  przestępstwo)  współżycia
płciowego?

A.  15 lat,
B.  16 lat,
C.  17 lat,
D.  18 lat.

Zadanie 0.
U  podłoża  zaburzeń  funkcji  narządów  płciowych,  a  więc  i
seksualnych leży:

A.  stres,
B.  niepłodność,
C.  klimakterium,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Leki przeciwpsychotyczne mogą powodować dysfunkcje seksualne w
wielu mechanizmach, takich jak:

A.  blokada receptorów D2,
B.  podwyższenie stężenia prolaktyny,
C.  wpływ na receptory serotoninergiczne,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Stopień  I I I  według  subiektywnej  oceny  twardości  prącia  oznacza,
że :

A.  prącie jest większe, ale nie twarde,
B . twardość  prącia  wystarcza  do  penetracji,  a le  pełna

twardość nie zostaje osiągnięta,
C . prącie  jest  twarde,  ale  nie  wystarczające  do  odbycia

stosunku,
D.  prącie jest w pełni sztywne i twarde.

Zadanie 0.
Receptory  zmysłu  dotyku,  tworzące  tzw.  strefy  erogenne
najbardziej skupione są w okolicy:

A.  ust,
B.  narządów płciowych zewnętrznych,
C.  narządów płciowych wewnętrznych,
D.  okolicy szyi.

Zadanie 0.
Ważnym  elementem  badania  somatycznego  w  praktyce  lekarza
seksuologa jest badanie narządów płciowych pacjenta:

A.  jąder i moszny,
B.  najądrza i nasieniowodów,
C.  prącia i gruczołu krokowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W okresie andropauzy występuje niedobór:

A.  estrogenów,
B.  androgenów,
C.  folitropiny (FSH),
D.  lutropiny (LH).

Zadanie 0.
Rekomendowane metody antykoncepcji dla kobiet z SM, to:

A.  DTA,
B.  Depo-Provera,
C.  prezerwatywa,
D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.



Zadanie 0.
Wskaż nieprawidłowe kryterium rozpoznania syndromu PCOS:

A.  zaburzenia miesiączkowania,
B.  kliniczne i/lub biochemiczne objawy hiperandrogenizmu,
C.  wielotorbielowata budowa jajników,
D.  zaburzenia libido.

Zadanie 0.
Czy libido kobiety zależne jest od cyklu miesięcznego?

A.  nie,
B . tak,  największe  potrzeby  ma  kobieta  w  okresie

okołoowulacyjnym,
C.  tak, ale u każdej kobiety indywidualnie,
D . tak,  największe  potrzeby  mają  kobiety  tuż  przed  i  tuż

po miesiączce.

Zadanie 0.
Niepłodność według definicji WHO, to:

A . niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków
(4-5  tygodniowo)  utrzymywanych  przez  12  miesięcy  bez
stosowania metod antykoncepcji,

B . niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków
(7 tygodniowo) przez okres 24 miesięcy,

C . niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków
(6-7  tygodniowo)  utrzymywanych  przez  15  miesięcy  bez
stosowania metod antykoncepcji,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Aseksualnością jest:

A .  brak pociągu seksualnego do partnera tej samej płci,
B.  brak pociągu seksualnego do partnera przeciwnej płci,
C.  uznawanie siebie za osobę nieatrakcyjną seksualnie,
D . brak  pociągu  seksualnego  do  partnera  te j  samej  i/lub

przeciwnej płci, brak potrzeb seksualnych, pożądania.

Zadanie 0.
Zaburzenia  pożądania  seksualnego  u  kobiet  w  okresie
klimakterium dotyczą:

A.  braku fizycznych objawów podniecenia,
B.  obniżonego popędu płciowego,
C.  trudności lub niemożności osiągnięcia orgazmu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.



Zadanie 0.
Polucje to objaw:

A.  fizjologiczny,
B.  przedwczesnego dojrzewania płciowego,
C.  zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
D.  charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

Zadanie 0.
Czy  możliwe  jest,  aby  kobieta  po  całkowitym  usunięciu  macicy
osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

A . niemożliwe,  ponieważ  niemożliwe  jest  wtedy  współżycie
płciowe,

B . niemożliwe,  ponieważ  przeciwwskazane  jest  wtedy
współżycie płciowe,

C.  możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
D.  możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.

Zadanie 0.
Najistotniejszym zmysłem w odczuwaniu bodźców seksualnych przez
człowieka jest zmysł:

A .  wzroku,
B.  słuchu,
C.  dotyku,
D.  powonienia.

Zadanie 0.
Narcysta jest w stanie pokochać partnera, który:

A.  okazuje podziw dla jego ciała,
B.  okazuje podziw dla jego intelektu,
C.  zdecydowanie dąży do współżycia płciowego,
D.  szybko osiąga orgazm.

Zadanie 0.
W trakcie zbliżenia seksualnego występują kolejno fazy:

A.  pobudzenie, plateau, orgazm, odprężenie,
B.  pobudzenie, orgazm, plateau, odprężenie,
C.  pobudzenie, orgazm, odprężenie,
D.  pobudzenie, plateau I, orgazm, plateau II, odprężenie.

Zadanie 0.
Czy w Polsce pedofilia jest karalna?

A.  nie, gdyż jest to choroba psychiczna,
B.  tak,
C.  nie, o ile dziecko nie zostało skrzywdzone fizycznie,
D.  tylko w wypadku pełnego aktu płciowego.



Zadanie 0.
Dla zmniejszenia uczucia suchości  pochwy w czasie współżycia u
55-letniej kobiety można zastosować:

A.  estrogenoterapię miejscową (dopochwową),
B.  zmianę technik współżycia,
C.  psychoterapię,
D.  leczenie ginekologiczne.

Zadanie 0.
Odległą konsekwencją doznanego przez kobietę gwałtu może być:

A.  depresja psychiczna,
B.  gniew,
C.  pobudliwość psychiczna,
D.  pobudliwość seksualna.

Zadanie 0.
Mechanizm działania Viagry?

A . działa  na  centralny  układ  nerwowy  -  niweluje
zahamowania psychiczne,

B.  podnosi poziom testosteronu we krwi,
C . zwiększa  produkcję  plemników  w  jądrach,  co  powoduje

wzrost popędu seksualnego,
D . działa  na  naczynia  krwionośne  i  zakończenia  nerwowe

prącia.

Zadanie 0.
Okres preterminalny to:

A . faza  choroby,  w  której  występuje  nieodwracalne
pogorszenie ogólnego stanu chorego,

B . ostatnia  faza  choroby  obejmująca  kilka  ostatnich  dni
lub godzin życia chorego,

C . faza,  w  której  ustała  możliwość  dalszego  przedłużania
życia  chorego,  ale  jest  on  w  jeszcze  dość  dobrym  stanie
ogólnym,

D . okres,  w  którym  występują  poważne  zakłócenia  w  stanie
ogólnym fizycznym i psychicznym chorego.



Zadanie 0.
Jakie  działania  profilaktyczne,  mające  na  celu  uniknięcie
zachorowania  na  raka  szyjki  macicy  w  okresie  ciąży,  powinna
wdrożyć położna?

A . wykonanie  rozmazu  cytoonkologicznego  u  każdej
ciężarnej,

B.  badanie we wziernikach u ciężarnych z grupy ryzyka,
C . pobranie  rozmazu  cytoonkologicznego  ciężarnym  z  grupy

ryzyka,
D . przeprowadzić  z  ciężarną  rozmowę  o  higienie  narządów

płciowych.

Zadanie 0.
Jak  często  należy  wykonywać  samobadanie  piersi  w  przypadku
kobiet NIE miesiączkujących?

A.  raz na miesiąc,
B.  co pół roku,
C.  co dwa miesiące,
D.  raz w roku.

Zadanie 0.
Które  witaminy  mają  właściwości  antyoksydacyjne,  zmniejszające
ryzyko wystąpienia nowotworu?

A.  B1, B6, C,
B.  A, D, E,
C.  A, E, C,
D.  B6, E, D.

Zadanie 0.
Brachyterapia  jest  to  leczenie  nowotworów  kobiecych  narządów
płciowych poprzez:

A.  napromienianie jednoetapowe,
B.  radioterapię śródtkankową,
C.  naświetlanie drzewa oskrzelowego,
D.  napromienianie z zewnątrz.

Zadanie 0.
Który  dzień  w  cyklu  miesiączkowym  kobiety  określamy  dniem
szczytu śluzu szyjkowego?

A . trzeci  kolejny  dzień  występowania  śluzu  rozciągliwego,
śliskiego, oleistego,

B . ostatni  dzień,  w  którym  śluz  był  śliski,  przejrzysty,
oleisty, rozciągliwy,

C . następny  dzień  po  wystąpieniu  śluzu  śliskiego,
przejrzystego, oleistego, rozciągliwego,

D . następny  dzień  po  ustąpieniu  śluzu  śliskiego,
przejrzystego, oleistego, rozciągliwego.



Zadanie 0.
W  przeddzień  leczenia  metodą  brachyterapii,  chora  jest
informowana o:

A . sposobie  zachowania  się  podczas  odwiedzin  bliskich,
diecie, wypróżnianiu,

B . izolacji  w  trakcie  leczenia,  pozycji,  diecie,
komunikowaniu się z otoczeniem,

C . konieczności  zmiany  pozycji  podczas  stosowania
leczenia,

D . konieczności  zachowania  ciszy  i  niemożności
kontaktowania się z otoczeniem.

Zadanie 0.
W diagnostyce nabłonka kosmówski wykorzystuje się badanie?

A.  cytoonkologiczne,
B.  poziomu gonadotropin (HCG),
C.  kolposkopowe,
D.  biopsja macicy.

Zadanie 0.
D o  szeregu  czynników  ryzyka  wpływających  na  większą
zachorowalność na raka szyjki macicy należą:

A.  wczesne rozpoczęcie współżycia i duża liczba porodów,
B . wczesne  rozpoczęcie  współżycia  i  brak  porodu  w

wywiadzie,
C.  przebyte poronienie, wczesna pierwsza miesiączka,
D.  wiek powyżej 60 lat i stosowana HTZ w wywiadzie.

Zadanie 0.
Kobietom  po  mastektomii  zaleca  się  noszenie  protezy,  ponieważ
zapobiega to:

A.  przykurczom,
B.  bólom,
C.  uszkodzeniu blizny,
D.  zniekształceniu postawy ciała.

Zadanie 0.
W jakim kierunku powinny zmierzać działania położnej w oddziale
ginekologii  i  być  kontynuowane  w  opiece  ambulatoryjnej  nad
chorymi onkologicznie?

A.  przedłużania życia chorej,
B.  poprawy jakości życia chorej,
C.  zapobiegania nawrotom i wznowom choroby,
D.  umożliwienia pracy zawodowej.



Zadanie 0.
P o  operacyjnym  leczeniu  zaśniadu  groniastego  niszczącego
profilaktycznie stosuje się:

A .  antybiotyki,
B.  radioterapię,
C.  hormony sterydowe,
D.  cytostatyki.

Zadanie 0.
W grupie ryzyka zachorowania na raka trzonu macicy znajdują się
kobiety:

A.  stosujące długotrwałą terapię progesteronową,
B.  stosujące długotrwałą terapię estrogenową,
C.  stosujące środki antykoncepcyjne,
D.  leczone wiele lat kortykosterydami.

Zadanie 0.
Które badanie jest niezbędne w trakcie leczenia chemioterapią?

A.  morfologia krwi,
B.  USG wątroby,
C.  poziom metabolitów leków w moczu,
D.  histopatologia wycinków guza.

Zadanie 0.
Zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczone do CIN
III, wskazują na:

A.  zmiany zapalne,
B.  rak przedinwazyjny,
C.  rak inwazyjny,
D.  mięśniak szyjki macicy.

Zadanie 0.
W  pierwszej  godzinie  po  zabiegu  operacyjnym  baczna  obserwacja
stanu  ogólnego  i  ginekologicznego  pacjentki  powinna  odbywać
się:

A .  co 5 minut,
B.  co 10 minut,
C.  co 15 minut,
D.  co 30 minut.

Zadanie 0.
Opieka  hospicyjna  nad  rodziną  osoby  umierającej  polega  przede
wszystkim na:

A.  zabezpieczeniu materialnym,
B.  ułatwieniu zdobycia leków,
C.  przygotowaniu na odejście bliskiej osoby,
D.  pomocy przy czynnościach higienicznych.



Zadanie 0.
Substancjami  kontrastującymi  stosowanymi  podczas  kolposkopii
są :

A.  76 % spirytus vini, 10% formalina,
B.  formalina, płyn Lugola,
C.  noradrenalina, 76 % spirytus salicylowy, kwas mlekowy,
D.  płyn Lugola, wodny roztwór kwasu mlekowego.

Zadanie 0.
Badania epidemiologiczne w onkologii służą przede wszystkim:

A.  wyłonieniu grup szczególnie zagrożonych,
B.  prowadzeniu statystyki zgodnie z zasadami,
C.  podnoszeniu na wyższy poziom usług medycznych,
D.  opracowaniom naukowym.

Zadanie 0.
Jaki  typ  histologiczny  dominuje  w  obrazie  nowotworu  trzonu
macicy?

A.  rak płaskonabłonkowy,
B.  rak podstawnokomórkowy,
C.  rak gruczołowy,
D.  rak śluzowokomórkowy.

Zadanie 0.
Który  plan  daje  największe  prawdopodobieństwo  skuteczności
badań profilaktycznych w wykrywaniu raka szyjki macicy?

A . objęcie  badaniami  ginekologicznymi,  jak  największą
populację kobiet,

B . wyłonienie  kobiet  z  grupy  ryzyka  i  objęcie  ich
szczegółowymi badaniami ginekologicznymi,

C . objęcie  szeroką  akcją  informacyjną  mieszkańców  rejonu,
uświadomienie im powagi sytuacji,

D . wezwanie  wszystkich  kobiet  na  badanie  cytologiczne,  w
razie  nie  zgłoszenia się  ponowne wezwanie,  przy dalszym
braku odzewu - wizyta położnej środowiskowej.

Zadanie 0.
Uszkodzenia  popromienne  późne  po  stosowaniu  radioterapii  w
obrębie jamy brzusznej objawiają się najczęściej:

A .  obrzękiem i przekrwieniem napromieniowanej okolicy,
B.  uszkodzeniem skóry w miejscu napromieniowania,
C.  dolegliwościami bólowymi miejsc poddanych radioterapii,
D . popromiennym  zapaleniem  odbytnicy  lub  uszkodzeniem

układu moczowego.



Zadanie 0.
Jakie  badanie  będzie  wykonane  w  pierwszej  kolejności  u
26-letniej  kobiety,  która  znalazła  u  siebie  w  piersi  niewielki
guzek?

A.  USG piersi,
B.  mammografia,
C.  biopsja gruboigłowa,
D.  histopatologia.

Zadanie 0.
Jakie  preparaty  hormonalne  stosuje  s ię  w  przypadku  leczenia
raka sutka?

A.  hormony przysadki mózgowej,
B.  antyestrogeny i progestageny,
C.  hormony kory nadnerczy,
D.  hormony tyreotropowe.

Zadanie 0.
Najważniejszym objawem raka trzonu macicy jest:

A .  krwawienie pomenopauzalne,
B.  powiększenie obwodu brzucha,
C.  powiększenie macicy,
D.  uporczywe upławy z dróg rodnych.

Zadanie 0.
Co zwiększa ryzyko zachorowania na raka gruczołu piersiowego?

A.  nieregularne, długie cykle, bezdzietność, otyłość,
B.  krótkie cykle, późna miesiączka, wczesna menopauza,
C.  wczesna menopauza, otyłość,
D . bardzo  długie  karmienie  piersią,  nieregularne

miesiączki.

Zadanie 0.
O d  czego  zależy  rodzaj  terapii  w  przypadku  rozpoznania  raka
szyjki macicy?

A.  od preferencji lekarza,
B . o d  życzenia  kobiety  i  je j  wiary  w  określony  sposób

leczenia,
C.  od stopnia zawansowania choroby nowotworowej,
D.  od budowy morfologicznej nowotworu.

Zadanie 0.
Kobiety leczone cytostatykami najczęściej obawiają się:

A .  bólów głowy,
B.  utraty włosów,
C.  osamotnienia,
D.  uporczywych zaparć.



Zadanie 0.
Prekursorką ruchu hospicyjnego jest:

A .  Emilly Brown,
B.  Cicely Saunders,
C.  Molly Morgan,
D.  Margaret Ashty.

Zadanie 0.
Jaka  dieta  może  potencjalnie  wpływać  na  zachorowalność  kobiet
na nowotwory?

A.  niskosodowa,
B.  wysokobiałkowa,
C.  z dużą zawartością tłuszczów i mięs,
D.  bogatoresztkowa.

Zadanie 0.
Największe znaczenie w rozpoznaniu raka endometrium ma pobranie
materiału do badania metodą:

A.  aspiracji z jamy macicy,
B.  płukania jamy macicy,
C.  wyłyżeczkowania jamy macicy,
D.  wymazu z ujścia szyjki macicy.

Zadanie 0.
Jakich  umiejętności  powinna  nauczyć  położna,  aby  pacjentka
potrafiła  prawidłowo  stosować  naturalne  metody  planowania
ciąży?

A . pomiaru  i  oceny  temperatury  ciała  w  całym  cyklu
miesiączkowym,

B.  oceny śluzu szyjkowego,
C.  oceny stanu szyjki macicy,
D.  wszystkich proponowanych wyżej czynności.

Zadanie 0.
Łagodny charakter posiada nowotwór:

A.  fibroadenoma,
B.  melanoma,
C.  osteosarkoma,
D.  carcinoma mammae.



Zadanie 0.
Dlaczego  w  okresie  stosowania  leczenia  promieniami  X  zalecana
jest dieta wysokobiałkowa?

A.  ponieważ promienie X utrudniają wchłanianie białka,
B . ponieważ  białka  są  potrzebne  do  odbudowy zniszczonych

tkanek,
C.  ponieważ białka zwiększają odporność organizmu,
D.  ponieważ wtedy zwiększa się wydalanie białka z moczem.

Zadanie 0.
Język  (stosowane  słownictwo  i  styl  wypowiedzi)  używany  przez
personel medyczny w rozmowie z pacjentem powinien być:

A . możliwie  najbardziej  naukowy-medyczny,  stosowanie
określeń  naukowych-medycznych,  zapewnia  precyzję
wypowiedzi,

B . potoczny  -  stosowanie  naukowego  słownictwa  nie  jest
sensowne, ponieważ pacjent go nie zrozumie,

C . dostosowany  do  indywidualnych  możliwości  pacjenta  -
tak, aby pacjent dokładnie zrozumiał wypowiedź,

D . naukowy, gdyż posługując się takim językiem zdobędziemy
autorytet u pacjenta.

Zadanie 0.
Mediator NIE powinien:

A.  być bezstronny,
B.  podejmować decyzji,
C .  zbierać i porządkować informacji,
D.  być akceptowany przez obie strony.

Zadanie 0.
Taksonomia celów kształcenia zawiera dziedzinę:

A.  poznawczą, psychomotoryczną,
B.  afektywną, poznawczą, psychomotoryczną,
C.  afektywną, poznawczą,
D.  psychomotoryczną, afektywną.

Zadanie 0.
Umiejętności  prowadzenia  i  uczestniczenia  w  dyskusji  są
niezbędne jeżeli na zajęciach wykorzystujemy:

A.  wykład informacyjny, dyskusję panelową, burzę mózgów,
B.  metodę sytuacyjną, burzę mózgów, dyskusję wielokrotną,
C.  dyskusję panelową, pogadankę, opowiadanie,
D . instruktaż,  dyskusję  okrągłego  stołu,  wykład

problemowy.



Zadanie 0.
Wsparcie  społeczne  w  sytuacji  choroby  lub  niepełnosprawności,
jest to:

A .  forma pomocy pozainstytucjonalnej,
B . pomoc  instytucji  opieki  zdrowotnej  świadczona  na  rzecz

osoby chorej,
C . indywidualna  pomoc  osobie  chorej  w  czynnościach  życia

codziennego,
D . szczególny  sposób  i  rodzaj  pomagania  osobom  chorym  i

ich  rodzinom  w  celu  mobilizowania  własnych  si ł  i
zasobów, które zachowali mimo choroby, po to by mogli i
chcieli radzić sobie z własnymi problemami.

Zadanie 0.
Ocena  sytuacji  zdrowotnej  rodziny  potrzebna  jest
pielęgniarce/położnej do podejmowania działań w zakresie:

A .  profilaktyki chorób,
B.  planowania opieki,
C.  edukacji zdrowotnej,
D.  objęcia pacjenta całościową, kompetentną opieką.

Zadanie 0.
Zasady etyki zawodowej pielęgniarek, położnych określa:

A.  Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie,
B.  okręgowe izby pielęgniarek i położnych,
C.  Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
D.  Sejm RP.

Zadanie 0.
Pielęgniarka/położna  jest  zobowiązana  do  wykonywania  zleceń
lekarskich:

A.  wszystkich,
B . tylko  tych,  które  zapisane  są  w  dokumentacji  medycznej

( z  wyjątkiem  sytuacji  stanowiących  zagrożenie  życia)  i
nie budzą żadnych wątpliwości pielęgniarki/położnej,

C . tylko  tych,  o  których  jest  przekonana,  że  są
uzasadnione,

D . w  zależności od zwyczajów panujących w placówce służby
zdrowia, w której pracuje.

Zadanie 0.
Głównymi instrumentami umożliwiającymi ocenę jakości świadczeń
są kryteria i standardy. Kryteriami może/mogą być:

A.  liczba skarg pacjentów,
B.  procent zakażeń szpitalnych,
C.  rodzaj i ilość badań laboratoryjnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  działań  NIE  należy  do  zadań  kadry
kierowniczej?

A . znalezienie  odpowiedzi  dlaczego  nie  osiągnięto  w  tym
roku  zaplanowanego  poziomu  realizacji  świadczeń
zdrowotnych,

B . ustalenie  i lości  możliwych  do  wykonania  świadczeń
zdrowotnych,

C . wyjaśnienie  pracownikom  w  jaki  sposób  należy  wykonać
nowe zadanie,

D.  pomoc pracownikom w wykonywaniu zadań.

Zadanie 0.
Planowanie strategiczne jest domeną kierowników szczebla:

A.  operacyjnego,
B.  wyższego,
C.  średniego,
D.  niższego.

Zadanie 0.
Pierwszym etapem w trakcie szkolenia na stanowisku pracy jest:

A .  szkolenie doskonalące,
B.  wyjaśnienie sposobu wykonywania pracy,
C.  doradzanie szkolonemu w kluczowych zadaniach,
D.  przygotowanie pracownika do rozpoczęcia nauki.

Zadanie 0.
Przyjęta  przez  państwo  koncepcja  ochrony  zdrowia  obywateli,
której  wyrazem  jest  system  zorganizowanych  działań,  urządzeń,
instytucji i norm prawnych służących zdrowiu społeczeństwa to:

A.  promocja zdrowia,
B.  polityka ochrony zdrowia,
C.  służba zdrowia,
D.  polityka społeczna.



Zadanie 0.
Promocja zdrowia według dokumentu "Karta Ottawska" oznacza:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B . proces  mający  na  celu  poprawę  stanu  zdrowia
społeczeństwa,

C . system  kształcenia  jednostek  i  społeczeństwa  w  zakresie
utrzymania  pełnej  sprawności  psychicznej,  f izycznej  i
społecznej,

D . działania podejmowane przez ochronę zdrowia i mające na
celu  poprawę  lub  utrzymanie  pełnej  sprawności
psychicznej, fizycznej i społecznej.

Zadanie 0.
Popularyzowana  powszechnie  koncepcja  zdrowia  publicznego
zakłada podejmowanie zintegrowanych wysiłków:

A.  państwa, społeczności lokalnej i jednostki,
B.  wyłącznie państwa,
C.  zawodowej kadry medycznej,
D.  organizacji samorządowych.

Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.



Zadanie 0.
Jednym  z  elementów  badania  nerwu  czaszkowego  VIII  jest
wykonanie próby Webera. W czasie badania pacjent lepiej  słyszał
dźwięk w uchu zajętym przez proces chorobowy. Świadczy to o:

A.  głuchocie odbiorczej,
B.  głuchocie przewodzeniowej,
C.  uszkodzeniu ślimaka,
D.  błędnym wykonaniu badania.

Zadanie 0.
Odruch  wyzwalany  przez  stymulację  zakończeń  nerwowych  na
brodawce piersiowej przez ssące dziecko, to odruch:

A.  prolaktynowy,
B.  oksytocynowy,
C.  szukania,
D.  ssania.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  20,  w  wywiadzie  podaje:  chudnięcie  przy  dużym
apetycie,  pocenie  się,  nerwowość,  zaburzenia  miesiączkowania,
trudności  w zasypianiu i  koncentracji.  Zwraca uwagę obustronny
wytrzeszcz  gałek  ocznych.  Wstępnie  rozpoznajemy  chorobę
Gravesa-Basedowa. Podczas zbierania wywiadu od pacjentki ważne
będzie uzyskanie informacji o:

A .  urazie psychicznym lub fizycznym,
B.  paleniu tytoniu,
C.  warunkach bytowych,
D.  chorobach zakaźnych przebytych w dzieciństwie.

Zadanie 0.
Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcję bólową
wywoła:

A.  ucisk na przeciwskrawek małżowiny,
B.  ucisk za małżowiną,
C.  poruszanie małżowiną,
D.  próba Webera.

Zadanie 0.
U dziecka czerwona plama, czasem różowa, spowodowana miejscowym
rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana na brzegach górnych powiek,
n a  czole  powyżej  nasady  nosa,  na  górnej  wardze,  na  granicy
głowy  i  karku,  tuż  powyżej  l inii  owłosienia,  niewymagająca
leczenia to:

A.  bociani dziób,
B.  plamy mongolskie,
C.  potówki czerwone,
D.  dyschromia "arlekina".



Zadanie 0.
Chód  podczas,  którego  chory  niedostatecznie  zgina  kończyny  w
stawach  kolanowych,  z  trudnością  odrywa  stopy  od  podłoża,
pociąga stopami po podłożu, chodzi na palcach, nazywa się:

A .  spastycznym,
B.  ataktycznym,
C.  brodzącym,
D.  kaczkowatym.

Zadanie 0.
Podczas  badania  palpacyjnego  przepukliny  pachwinowej,  pacjent
powinien przyjąć pozycję:

A .  stojącą,
B.  siedzącą,
C.  leżącą płaską,
D.  leżącą półwysoką.

Zadanie 0.
Objawem klinicznym dysplazji  stawu biodrowego  u  noworodków i
niemowląt NIE jest:

A .  objaw przeskakiwania Ortolaniego,
B.  objaw wyważania Barlowa,
C.  objaw szarfy,
D.  skrócenie kończyny dolnej.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  chorym  gorączkującym,  pielęgniarka
prowadząca  bilans  płynów  musi  uwzględnić  poniesione  straty
przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.



Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
U  kobiety wysokość dna macicy pod koniec 24 tygodnia ciąży jest
badana na wysokości:

A .  2 palców nad spojeniem łonowym,
B.  pośrodku pomiędzy pępkiem a spojeniem łonowym,
C.  dokładnie na wysokości pępka,
D.  bezpośrednio pod łukiem żebrowym.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.



Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.

Zadanie 0.
Zaleca  się,  aby  badanie  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dziecka
wykonywać:

A.  na początku badania fizykalnego,
B.  w trakcie badania fizykalnego,
C.  na końcu badania fizykalnego,
D . nie  ma  istotnego  znaczenia  kiedy,  ważne  jest  aby  było

wykonane.

Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.
Deficyt opieki, to:

A . relacje  zachodzące  między  możliwościami  samoopieki  a
zapotrzebowaniem na samoopiekę terapeutyczną,

B.  relacje zachodzące między pacjentem a rodziną,
C . relacje  zachodzące  między  potrzebującymi  opieki,  a

oczekiwaniami na opiekę,
D.  zapewnienie opieki potrzebującym.

Zadanie 0.
Kto jest autorem teorii "deficytu samoopieki"?

A.  M. Leininger,
B.  D. Orem,
C.  F. Nightingale,
D.  P. Benner.

Zadanie 0.
Do metod badawczych w pielęgniarstwie zaliczamy:

A . obserwację,  sondaż  diagnostyczny,  eksperyment,  analizę
przypadków, testy socjometryczne,

B.  analizę piśmiennictwa, obserwację,
C.  ankietę, wywiad,
D.  wywiad, analizę piśmiennictwa.



Zadanie 0.
Praca monograficzna poświęcona jest:

A .  jednemu działowi nauki,
B.  analizie jednostkowych losów ludzkich,
C.  analizie życia ludzkiego,
D.  porównaniu jednego sytemu z drugim.

Zadanie 0.
Elementami systemu doskonalenia zawodowego są:

A.  cele i treści kształcenia,
B.  formy organizacyjne, metody i proces doskonalenia,
C.  pomoce dydaktyczne,
D . cele  i  treści  kształcenia,  formy  organizacyjne,  metody

i proces doskonalenia.

Zadanie 0.
Stosowanie  przez  pielęgniarkę  zasad  leczenia  bólu  w  opiece
paliatywnej wymaga ukończenia kursu:

A.  doskonalącego,
B.  specjalistycznego,
C.  kwalifikacyjnego,
D.  specjalizacyjnego.

Zadanie 0.
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności  obliczania  średnich,  odchyleń  od  średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  arkusze kalkulacyjne.

Zadanie 0.
Termin  wielozadaniowość  w  odniesieniu  do  systemu  Windows
oznacza, że system:

A.  może być wykorzystywany do wykonywania wielu zadań,
B.  może być wykorzystywany przez wielu użytkowników,
C.  pozwala na jednoczesne uruchomienie kilku programów,
D.  pozwala na jednoczesną pracę kilku użytkowników.

Zadanie 0.
Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

A .  zbiór kart informacyjnych,
B.  zestaw cyfrowych nośników informacji,
C.  jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze,
D.  żadne z powyższych.





PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE
TEST NR 062513
GRUPA 1
Zadanie 1.
P o  osiągnięciu,  jakiego  wieku  przez  człowieka,  prawo  polskie
NIE  zakazuje,  ( jeśli  nie  jest  to  przestępstwo)  współżycia
płciowego?

A.  15 lat,
B.  16 lat,
C.  17 lat,
D.  18 lat.

Zadanie 2.
Czego  NIE  należy  stosować  w  zwalczaniu  bólu  w  chorobie
nowotworowej?

A.  doboru leku,
B.  doboru dawki leku,
C.  podawania leku wtedy, gdy ból się pojawi,
D.  stałego rytmu podawania leku.

Zadanie 3.
Czas  pomiędzy  zakażeniem  wirusem  HIV,  a  pojawieniem  się
wykrywalnych w diagnostyce serologicznej przeciwciał wynosi:

A .  ok 3 tygodnie,
B.  ok 6 tygodni,
C.  ok 6 miesięcy,
D.  ok 3 miesięce.

Zadanie 4.
Przedwczesne  dojrzewanie  płciowe  często  przebiega  z
niedoczynnością gruczołu tarczowego, ponieważ:

A . n a  niedobór  hormonów  gruczołu  tarczowego  reagują
zarówno  komórki  tyreotropowe,  jak  i  komórki
gonadotropowe przysadki,

B . n a  niedobór  hormonów  gruczołu  tarczowego  reagują
bezpośrednio jajniki,

C . organizm kompensuje brak hormonów gruczołu tarczowego
wzmożoną produkcją hormonów jajnikowych,

D . organizm kompensuje brak hormonów gruczołu tarczowego
wzmożoną produkcją hormonów kory nadnerczy.

Zadanie 5.
Co to jest remisja?

A.  całkowite wyleczenie nowotworu,
B.  nawrót nowotworu,
C . czasowe złagodnienie lub zniesienie objawów chorobowych

wynikających ze zmniejszenia masy guza,
D.  przerzut.



Zadanie 6.
Brak  krwawień  miesięcznych  i  rozwoju  drugorzędowych  cech
płciowych po 14 r.ż. określamy jako:

A.  skąpe miesiączki,
B.  pierwotny brak miesiączki,
C.  wtórny brak miesiączki,
D.  przerwy w krwawieniach miesięcznych.

Zadanie 7.
Kłykciny kończyste spowodowane są najczęściej przez:

A.  wirus opryszczki płciowej,
B.  swoiste zakażenie bakteryjne,
C.  wirus brodawczaka,
D.  drożdżaki.

Zadanie 8.
Elementem odróżniającym narządy płciowe dziewczynki od narządów
kobiety dojrzałej, jest:

A .  trzon macicy większy od szyjki macicy,
B.  nierogowaciejący nabłonek pochwy i pH zasadowe,
C.  wejście pochwy umiejscowione bardziej z tyłu,
D . nabłonek  pochwy  bardziej  rogowaciejący  i

zaczerwieniony.

Zadanie 9.
Transseksualizm jest to:

A .  brak akceptacji własnej płci,
B.  poczucie przynależności do płci odmiennej,
C.  poczucie przynależności do obu płci,
D.  brak przynależności do jakiejkolwiek płci.

Zadanie 10.
Krwawienia czynnościowe związane z zaburzeniami hormonalnymi
dotyczą kobiet będących w wieku:

A.  kilku lat po menarche,
B.  rozrodczym,
C.  okołomenopauzalnym,
D.  pomenopauzalnym.

Zadanie 11.
U  pacjentki  obciążonej  genetycznie  (babka  i  matka  chorowały  na
raka piersi) ryzyko zachorowania na ten rodzaj nowotworu:

A.  ulega potrojeniu,
B.  ulega podwojeniu,
C.  nie ma wpływu na zachorowalność,
D.  wzrasta pięciokrotnie.



Zadanie 12.
W  przypadku  całkowitego  zarośnięcia  pochwy,  korektę
chirurgiczną korzystnie jest wykonać:

A.  w okresie noworodkowym,
B.  w wieku dziecięcym,
C.  gdy nastąpi pełny rozwój narządu rodnego,
D.  gdy wystąpią wyraźne objawy zarośnięcia.

Zadanie 13.
Profilaktyka  powikłań  zakrzepowo  -  zatorowych  w  okresie
przedoperacyjnym  u  pacjentek  z  żylakami  podudzi  polega  na
zakładaniu opaski elastycznej na:

A.  podudzie, z jednakowym uciskiem na kończynę,
B . podudzie,  stosując  największy  ucisk  palców  stóp  i

stopniowo zmniejszając go ku górze,
C.  całą kończynę dolną, z jednakowym uciskiem na kończynę,
D . całą  kończynę  dolną,  stosując  największy  ucisk  palców

stóp i stopniowo zmniejszając go ku górze.

Zadanie 14.
Ograniczenie  przyjmowania  sol i  i  płynów  w  I I  fazie  cyklu
miesięcznego zalecane jest w przypadku wystąpienia:

A.  zespołu napięcia przedmiesiączkowego,
B.  wtórnego bolesnego miesiączkowania,
C.  pierwotnego bolesnego miesiączkowania,
D.  skąpych miesiączek.

Zadanie 15.
Zakażenie noworodka wirusem HIV prowadzi do ciężkich zaburzeń
układu:

A.  oddechowego,
B.  pokarmowego,
C.  immunologicznego,
D.  krążenia.

Zadanie 16.
Odruchowy, bezwiedny skurcz mięśni dźwigaczy blokujący immisję,
to :

A .  oziębłość seksualna,
B.  dyspenuria,
C.  pochwica,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 17.
Polskie  Towarzystwo  Położnych  jako  towarzystwo  naukowe  i
zawodowe funkcjonuje od roku:

A.  1964,
B.  1974,
C.  1984,
D.  1994.

Zadanie 18.
Najczęściej  spotykaną  grzybicą  wśród  osób  zakażonych  wirusem
HIV jest:

A .  kandydoza,
B.  histoplazmoza,
C.  kokcidioidomykoza,
D.  blastomykoza.

Zadanie 19.
Ostry  rybi  zapach  wydzieliny  pochwowej  jest  charakterystyczny
dla:

A.  grzybiczego zapalenia pochwy,
B.  bakteryjnego zapalenia pochwy,
C.  rzęsistkowicy,
D.  infekcji wirusem opryszczki.

Zadanie 20.
Obniżenie  przedniej  ściany  pochwy  z  uwypukleniem  ściany
pęcherza  moczowego  w  zaburzeniach  statyki  narządów  miednicy
mniejszej nazywamy:

A.  rectocele,
B.  cystoocele,
C.  hysterocoele,
D.  enterocele.

Zadanie 21.
W zespole Turnera zaburzenia w budowie ciała to:

A.  niski wzrost,
B.  wysoki wzrost,
C.  wysokie osadzenie małżowin usznych,
D.  wydłużona szyja.



Zadanie 22.
Które  objawy  świadczą  o  wystąpieniu  krwotoku  wewnętrznego  po
zabiegu operacyjnym?

A . wzrost  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  obniżenie
wartości tętna, bladość powłok,

B . bladość  powłok,  podwyższenie  temperatury  ciała,
podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,

C . si lny  ból  w  obrębie  jamy  brzusznej,  wzrost
częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,

D . obniżenie  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  wzrost
częstotliwości tętna, bladość powłok.

Zadanie 23.
Macica powiększona, to inaczej macica:

A.  hipertroficzna,
B.  hipoplastyczna,
C.  atroficzna,
D.  dystroficzna.

Zadanie 24.
Który z wymienionych objawów zespołu menopauzalnego zaliczamy
do grupy objawów psychoemocjonalnych:

A.  uderzenia gorąca,
B.  zawroty głowy,
C.  zaburzenia snu,
D.  wzmożona senność.

Zadanie 25.
Która organizacja zajmuje się wsparciem kobiet po mastektomii?

A.  "Klub Amazonek",
B.  organizacja "Czerwonej Wstążki",
C.  organizacja "Różowej Wstążki",
D.  organizacja osob zajmujących się hippoterapią.

Zadanie 26.
Czy możliwa jest prokreacja w przypadku dysgenezji gonad?

A.  tak, po intensywnym leczeniu hormonalnym,
B.  nie, w tych jajnikach brak pęcherzyków jajnikowych,
C.  tak, po leczeniu operacyjnym wraca płodność,
D.  nie, ponieważ gonady w tym zaburzeniu nie występują.



Zadanie 27.
Dziecko  urodzone  w  wyniku  inseminacji  homologicznej  ma  cechy
dziedziczne:

A.  matki,
B.  ojca,
C.  obojga rodziców,
D.  nieznanego dawcy spermy.

Zadanie 28.
W  trakcie  leczenia  brachyterapią  zalecana  jest  pozycja  ciała
leżąca:

A.  na wznak bez możliwości zmiany pozycji na boki,
B.  na wznak z możliwością zmiany pozycji na boki,
C.  na określonym boku przez cały czas,
D.  raz na jednym, raz na drugim boku.

Zadanie 29.
Prawidłowy  odsetek  zasiedlenia  pochwy  przez  pałeczki  kwasu
mlekowego, w stosunku do ogółu flory bakteryjnej, to:

A .  50-60%,
B.  60-70%,
C.  70-80%,
D.  90-95%.

Zadanie 30.
Pojęcie dyspareunia oznacza:

A.  brak satysfakcji seksualnej,
B . bolesność  odczuwana  podczas  stosunku  bez  obkurczenia

sromu,
C . bolesność  odczuwana  podczas  stosunku  spowodowana,

obkurczeniem sromu,
D.  niemożność penetracji.

Zadanie 31.
Średni  wiek  inicjacji  seksualnej  młodzieży  polskiej  w  ostatnim
dwudziestoleciu, w porównaniu z okresem wcześniejszym:

A.  uległ obniżeniu,
B.  uległ podwyższeniu,
C.  nie zmienił się,
D.  bardziej wahał się.



Zadanie 32.
Określenie ASCUS w cytologicznym opisie wg Bethesda oznacza:

A.  stan zapalny,
B.  rozpoznanie komórek nowotworowych,
C . komórki  nabłonka  płaskiego  trudne  do  jednoznacznej

interpretacji,
D.  prawidłową ocenę cytologiczną.

Zadanie 33.
Jaki rodzaj promieniowania wykorzystywany jest w radioterapii?

A.  jonizujące,
B.  ultrafioletowe,
C.  podczerwone,
D.  nadczerwone.

Zadanie 34.
Które objawy są charakterystyczne dla raka trzonu macicy?

A . nieregularne  krwawienia  u  starszych  kobiet  po
menopauzie,

B.  silne bóle w podbrzuszu,
C.  nie ma objawów charakterystycznych,
D.  obecność płynu w jamie brzusznej.

Zadanie 35.
W wyniku sztucznego zapłodnienia zakażenie wirusem HIV:

A . n ie powinno się zdarzyć ze względu na możliwość badania
dawcy w odstępach czasu po pobraniu nasienia,

B.  jest większe niż w wyniku przeszczepienia narządów,
C.  jest tak samo prawdopodobne jak zakażenie wertykalne,
D . jest  większe  niż  w  przypadku  zakażenia  dziecka  przez

matkę zakażoną wirusem HIV.

Zadanie 36.
Dominującym  objawem  ostrego  zapalenia  pochwy  na  t le
rzęsistkowym są pieniste upławy:

A.  o charakterze śluzowym,
B.  podbarwione na zielono,
C.  o charakterze popłuczyn mięsnych,
D.  koloru mlecznego.

Zadanie 37.
Kto powinien decydować o wyborze metody sterowania płodnością?

A.  lekarz,
B.  kobieta,
C.  mężczyzna,
D.  kobieta i mężczyzna.



Zadanie 38.
W ocenie przetok moczowych pomocna jest próba:

A.  Schillera,
B.  ciążowa,
C.  z błękitem metylowym,
D.  Synaktenem.

Zadanie 39.
Rozpoczęcie czynności porodowej (o czasie), po niedawno odbytym
stosunku, należy tłumaczyć:

A.  zwiększonym wydzielaniem estrogenów,
B.  działaniem prostaglandyn,
C.  urazami fizycznymi,
D.  przeżyciami psychicznymi.

Zadanie 40.
Jakie jest podłoże metrorrhagia juvenilis?

A.  nadczynność kory nadnerczy,
B.  niedomoga ciałka żółtego,
C . nieprawidłowa  czynność  układu

podwzgórze-przysadka-jajnik,
D.  karłowatość przysadkowa.

Zadanie 41.
Ekshibicjonizm to:

A . potrzeba  eksponowania  narządów  płciowych  obcym,
nieoczekującym tego osobom,

B.  potrzeba eksponowania narządów płciowych dzieciom,
C . rodzaj  zaburzenia  osobowości,  charakteryzujący  się

potrzebą koncentracji uwagi otoczenia na sobie,
D . skłonność  do  obnażania  się  za  pieniądze  (np.

striptease).

Zadanie 42.
W okresie andropauzy występuje niedobór:

A.  estrogenów,
B.  androgenów,
C.  folitropiny (FSH),
D.  lutropiny (LH).

Zadanie 43.
Włóknisto-nabłonkowe, brodawkowate narośla tkankowe na sromie
mogą sugerować:

A.  kłykciny kończyste,
B.  rogowacenie przerostowe,
C.  dysplazja sromu,
D.  czyraczność sromu.



Zadanie 44.
W jakim wieku człowiek osiąga dojrzałość biologiczną?

A.  pod koniec 1 miesiąca życia,
B.  w wieku 14-16 lat,
C.  w wieku 18-21 lat,
D.  około 25 roku życia.

Zadanie 45.
Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydany został przez:

A.  Światową Organizację Zdrowia,
B.  Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
C.  Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych,
D.  Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

Zadanie 46.
Kobieta po menopauzie powinna badać swoje piersi, co:

A.  miesiąc,
B.  2 miesiące,
C.  3 miesiące,
D.  4 miesiące.

Zadanie 47.
Który  hormon  jest  wskaźnikiem  diagnostyki  i  monitorowania
zaśniadu groniastego?

A.  gonadotropina kosmówkowa,
B.  progesteron łożyskowy,
C.  laktogen łożyskowy,
D.  relaksyna.

Zadanie 48.
Uderzenia  gorąca,  nadmierna  potliwość,  zaburzenia  snu,
drażliwość,  depresyjne  zmiany  nastroju,  zaburzenia
koncentracji,  zawroty  i  bóle  głowy,  bóle  stawów,  kołatanie
serca, to objawy wchodzące w skład:

A.  skali Granuma,
B.  skali Bishopa,
C.  indeksu Kuppermanna,
D.  indeksu Manninga.



Zadanie 49.
Kolposkopia powinna być wykonana u kobiet:

A .  leczonych hormonalnie,
B . wykazujących nieprawidłowości w diagnostycznym rozmazie

cytologicznym z szyjki macicy i pochwy,
C . zawsze  po  leczeniu  stanu  zapalnego  szyjki  macicy  i

pochwy,
D.  zarażonych wirusem HIV.

Zadanie 50.
Zmiany  atroficzne  na  sromie  najczęściej  pojawiają  się  w
okresie:

A .  dziecięcym,
B.  dojrzewania,
C.  dojrzałości płciowej,
D.  pomenopauzalnym.

Zadanie 51.
Najlepszym momentem do  przeprowadzenia samobadania  piersi  u
kobiety miesiączkującej jest:

A . dowolny  moment  cyklu,  ważne  tylko  by  badanie
przeprowadzać w tym samym czasie,

B.  pierwsza faza cyklu miesiączkowego,
C.  druga faza cyklu miesiączkowego,
D.  pierwszy dzień miesiączki.

Zadanie 52.
Jak zmienia się położenie szyjki macicy w okresie płodności?

A.  unosi się ku górze,
B.  obniża się,
C.  przemieszcza się na bok,
D.  pozostaje bez zmian.

Zadanie 53.
Kolposkopia jest to badanie pozwalające na:

A.  wszczęcie leczenia onkologicznego,
B.  uchwycenie przedklinicznych postaci raka szyjki,
C.  określenie struktury komórek,
D.  ocenę morfologiczną nowotworu.

Zadanie 54.
Charakterystyczne  dla  zapalenia  pochwy  na  t le  grzybiczym,  są
upławy:

A.  gęste, śluzowe,
B.  białe, serowate,
C.  białe, pieniste,
D.  o charakterze popłuczyn mięsnych.



Zadanie 55.
Przed zabiegiem histeroskopii niezbędne są badania:

A.  USG, biocenoza pochwy i rozmaz cytoonkologiczny,
B.  USG, laparoskopia i biopsja endometrium,
C.  biopsja endometrium, HSG i rozmaz cytoonkologiczny,
D . badania  biochemiczne  nerkowe,  układ  krzepnięcia  i

cytologia.

Zadanie 56.
Przygotowanie  pola  operacyjnego  do  operacji  plastycznej  krocza
polega na:

A.  goleniu brzucha i sromu,
B.  wyjałowieniu pochwy,
C.  założeniu tamponu do pochwy,
D.  goleniu sromu i wyjałowieniu pochwy.

Zadanie 57.
Ważnym  elementem  badania  somatycznego  w  praktyce  lekarza
seksuologa jest badanie narządów płciowych pacjenta:

A.  jąder i moszny,
B.  najądrza i nasieniowodów,
C.  prącia i gruczołu krokowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 58.
Dla  wyjaśnienia  wpływu  alkoholu  na  rozwój  raka  piersi  sugeruje
się mechanizm:

A . związany  z  wpływem  alkoholu  na  poziomy  estrogenów  i
receptorów estrogenowych,

B . związany  z  uwalnianiem  rakotwórczych  metabolitów
alkoholu,

C.  związany ze zmniejszoną podażą kwasu foliowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 59.
Macica prawidłowo usadowiona znajduje się w położeniu:

A . pośrodkowym  i  osiowym,  w  przodozgięciu  i
przodopochyleniu,

B . pośrodkowym,  lewoskrętnym,  w  przodozgięciu  i
przodopochyleniu,

C . dowolnym,  ale  osiowym,  w  przodozgięciu  i
przodopochyleniu,

D . pośrodkowym,  prawoskrętnym,  w  przodozgięciu  i
tyłopochyleniu.



Zadanie 60.
Ćwiczenia ręki po stronie operowanej są bardzo ważne, ponieważ:

A.  znoszą ból w miejscu operowanym,
B.  zapobiegają powstaniu odleżyny,
C.  przyspieszają gojenie się rany pooperacyjnej,
D . pozwalają  odzyskać  sprawność  w  ręce  po  stronie

operowanej.

Zadanie 61.
W  celu  szybkiego  wykrycia  rzęsistka  pochwowego,  najczęściej
wykonuje się:

A .  badanie pH pochwy,
B.  rozmaz barwiony,
C.  rozmaz w kropli NaCl,
D.  posiew.

Zadanie 62.
W  którym  okresie  życia  kobiety,  najbardziej  nasilają  s ię  objawy
obniżenia narządu rodnego i wysiłkowego nietrzymania moczu?

A.  dojrzewania,
B.  dojrzałości płciowej,
C.  menopauzy,
D.  dziecięcym.

Zadanie 63.
Odczynem  pojawiającym  się  tylko  u  noworodków  płci  żeńskiej,
spowodowanym wpływem hormonów matczynych, jest:

A .  mlecznobiała lub krwista wydzielina w ujściu pochwy,
B.  rumień noworodkowy,
C.  plamy mongolskie,
D.  gorączka fizjologiczna.

Zadanie 64.
D o czynników wirusowych i bakteryjnych mogących mieć wpływ na
powstawanie nowotworów zaliczyć należy:

A . wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus Epsteina-Barr,
wirus zapalenia wątroby typu B (HBV),

B . wirus  mięsaka  Kaposiego,  wirus  ludzkiej  białaczki
T-komórkowej typu 1 i 2,

C.  Helicobacter Pylori,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 65.
Jakie  jest  postępowanie  diagnostyczne  w  przypadku  podejrzenia
rozpoznania raka szyjki macicy?

A.  pobranie rozmazu cytologicznego za pomocą kolposkopu,
B . pobranie  wycinków  z  tarczy  szyjki  macicy  i  wyskrobin  z

kanału szyjki i jamy trzonu macicy,
C . wykonanie  łyżeczkowania  jamy  trzonu  macicy  i

histeroskopii,
D . pobranie  krwi  z  dróg  rodnych  na  ewentualną  obecność

komórek nowotworowych.

Zadanie 66.
W  pełnym  zespole  stwardnienia  rozsianego,  u  kobiet  obserwuje
się:

A .  obniżoną pobudliwość płciową,
B.  nadmierną pobudliwość płciową,
C.  zanik potencji płciowej,
D.  zbyt szybki orgazm.

Zadanie 67.
Płeć człowieka genetycznie ustala się:

A .  w momencie zapłodnienia,
B.  w 3 miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
C.  w drugiej połowie ciąży,
D.  pod koniec ciąży.

Zadanie 68.
Planowane  zabiegi  operacyjne  u  kobiety  korzystnie  jest
wykonywać:

A.  w czasie miesiączki,
B.  bezpośrednio po miesiączce,
C.  w połowie cyklu miesiączkowego,
D.  tuż przed miesiączką.

Zadanie 69.
Bezwiedne oddawanie moczu związane z gwałtowną i silną potrzebą
oddania moczu to nietrzymanie:

A.  wysiłkowe,
B.  naglące,
C.  czynnościowe,
D.  pozacewkowe.



Zadanie 70.
Stwierdzenie  odległych  przerzutów  w  przypadku  raka  piersi  jest
wskazaniem do leczenia:

A.  operacyjnego,
B.  paliatywnego,
C.  radioterapii,
D.  chemioterapii.

Zadanie 71.
Ćwiczenia Kegla, to ćwiczenia mięśni:

A .  dna miednicy,
B.  brzucha,
C.  pośladków,
D.  ud.

Zadanie 72.
Jaki  jest  główny  cel  wykonania  Rtg  klatki  piersiowej  u  kobiety
z rozpoznaniem guza przydatków?

A.  wykluczenie czynnego procesu gruźliczego w płucach,
B . wykluczenie  zapalenia  płuc;  profilaktyka  powikłań

pooperacyjnych,
C.  sprawdzenie wydolności płuc przed decyzją o leczeniu,
D.  wykluczenie przerzutów nowotworowych do płuc.

Zadanie 73.
Wskaźnik Pearla jest to:

A . odsetek  niepowodzeń  w  grupie  100  kobiet  stosujących
daną metodę przez okres jednego roku,

B . odsetek  objawów  ubocznych  stosowanej  antykoncepcji  u
100 kobiet,

C . odsetek  kobiet,  u  których  dana  metoda  antykoncepcyjna
okazała się skuteczna,

D . odsetek  niepowodzeń  w  grupie  100  kobiet  stosujących
daną metodę przez cały okres rozrodczy.

Zadanie 74.
Efektem wysokiego poziomu prolaktyny jest:

A .  wzrost stężenia progesteronu,
B.  wzrost stężenia estrogenów,
C.  wzrost wydzielania folikulostymuliny,
D.  zmniejszenie wydzielania estrogenów.



Zadanie 75.
Które  z  wymienionych  objawów  NIE  należą  do  funkcji
progesteronu?

A.  podwyższa temperaturę ciała,
B.  wzmaga diurezę,
C.  zwiększa wydalanie wapnia i fosforu,
D.  korzystnie wpływa na układ sercowo -naczyniowy.

Zadanie 76.
Jakie objawy najczęściej powoduje polip szyjki macicy?

A.  zaburzenia miesiączkowania,
B.  ból w podbrzuszu,
C.  gęste, serowe upławy,
D.  krwawienia kontaktowe.

Zadanie 77.
Przebycie ciąży jajowodowej często prowadzi do:

A.  zaburzeń cyklu miesiączkowego,
B . cyklicznie  pojawiającego  się  bólu  po  stronie

operowanej,
C.  wtórnej niepłodności,
D.  zaburzeń seksualnych.

Zadanie 78.
Należy  zaniechać  leczenia  cytostatykami,  gdy  l iczba  leukocytów
spadnie poniżej:

A .  5 tysięcy/mm3,
B.  4 tysięcy/mm3,
C.  3 tysięcy/mm3,
D.  2 tysięcy/mm3.

Zadanie 79.
Do zakażenia wirusem HIV NIE dochodzi podczas:

A.  kontaktów seksualnych,
B.  korzystania ze wspólnych urządzeń sanitarnych,
C.  transplantacji narządów,
D.  przetaczania preparatów krwi.

Zadanie 80.
O  zmianie położenia macicy w stosunku do płaszczyzn poziomych
NIE świadczy:

A.  uniesienie macicy,
B.  obniżenie macicy,
C.  skręt macicy wokół swej osi,
D.  wypadanie macicy.



Zadanie 81.
Czy molestowanie seksualne jest karalne?

A.  nie, gdy wszystko odbywa się w rodzinie,
B.  tak,
C.  nie, jeśli nie doszło do pełnego aktu seksualnego,
D.  nie, jeśli dziecko nie zgłasza pretensji.

Zadanie 82.
W celu oznaczenia chromatyny płciowej, wymaz pobiera się z:

A .  jamy ustnej,
B.  jamy nosowej,
C.  ucha,
D.  odbytu.

Zadanie 83.
W metodzie śluzowej Bilingsa, okres niepłodny rozpoczyna się w:

A.  3 dniu po pojawieniu się śluzu "płodnego",
B.  4 dniu po pojawieniu się śluzu "płodnego",
C.  2 dniu po pojawieniu się śluzu "płodnego",
D.  5 dniu po pojawieniu się śluzu "płodnego".

Zadanie 84.
W trakcie zbliżenia seksualnego występują kolejno fazy:

A.  pobudzenie, plateau, orgazm, odprężenie,
B.  pobudzenie, orgazm, plateau, odprężenie,
C.  pobudzenie, orgazm, odprężenie,
D.  pobudzenie, plateau I, orgazm, plateau II, odprężenie.

Zadanie 85.
Kompletna  i  prawidłowo  przeprowadzona  wizyta  profilaktyczna  w
gabinecie ginekologicznym składa się z:

A .  pobrania wymazu cytologicznego,
B.  wykonania USG piesi,
C . badania ginekologicznego, wykonania USG dopochwowego,

zbadania piersi i pobrania wymazu cytologicznego,
D.  badania ginekologicznego.

Zadanie 86.
Co to są protoonkogeny?

A . substancje  chemiczne  mogące  być  przyczyną  nowotworu,
np. nikotyna,

B . geny  ludzkie  produkujące  białka  regulatorowe,  których
mutacja może spowodować powstanie nowotworu,

C.  geny wirusa powodującego nowotwór,
D . komórkowe ômodeleö nowotworów używane przez naukowców

do badań.



Zadanie 87.
Prawną dojrzałość, osoba płci męskiej osiąga po ukończeniu:

A.  16 lat,
B.  18 lat,
C.  21 lat,
D.  24 lat.

Zadanie 88.
Kobiety leczone cytostatykami najczęściej obawiają się:

A .  bólów głowy,
B.  utraty włosów,
C.  osamotnienia,
D.  uporczywych zaparć.

Zadanie 89.
W fazie wydzielniczej cyklu miesiączkowego NIE obserwuje się:

A .  względnie stałego czasu jej trwania,
B.  skręcenia gruczołów endometrium,
C.  obniżonej, podstawowej ciepłoty ciała,
D.  powstania ciałka żółtego w jajniku.

Zadanie 90.
Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydano w roku:

A.  1991,
B.  1993,
C.  1995,
D.  1997.

Zadanie 91.
Wyciek z cewki moczowej towarzyszy stanowi zapalnemu pochwy o
podłożu:

A.  wirusowym,
B.  bakteryjnym,
C.  grzybiczym,
D.  pierwotniakowym.

Zadanie 92.
Rak gruczołowy wywodzi się zwykle z:

A .  nabłonka pochwy,
B.  gruczołów Bartholina,
C.  gruczołów potowych,
D.  gruczołów łojowych.



Zadanie 93.
Rozwój raka endometrium poprzedza:

A.  obecność mięśniaków w macicy,
B.  ostre zapalenie błony śluzowej macicy,
C.  wtargnięcie wirusa papilloma do jamy macicy,
D.  przerost gruczolakowaty endometrium.

Zadanie 94.
Jaki  jest  charakterystyczny  obraz  podczas  badania  USG
stosowanego w diagnostyce zaśniadu groniastego?

A.  liście paproci,
B.  plastra miodu,
C.  zamieci śnieżnej,
D.  rozrzuconych korali.

Zadanie 95.
Kapacytacja jest to:

A .  połączenie komórki jajowej z plemnikiem,
B.  pierwszy okres rozwoju zarodka,
C.  uzdatnianie plemników do zapłodnienia,
D.  tworzenie się węzła zarodkowego.

Zadanie 96.
Położna,  która  NIE  wykonuje  zawodu łącznie  przez  okres  dłuższy
niż  5  lat,  a  zamierza  podjąć  jego  wykonywanie  ma  obowiązek
odbyć przeszkolenie, trwające nie dłużej niż:

A .  1 miesiąc,
B.  3 miesiące,
C.  6 miesięcy,
D.  1 rok.

Zadanie 97.
U  nieletnich  ofiar  przemocy  seksualnej  z  penetracją  zaleca  się
przeprowadzenie antybiotykoterapii składającej się z:

A .  ceftriaksonu i azytromycyny,
B.  metronidazolu,
C.  biofuroksymu i cefazolinu,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.



Zadanie 98.
W  którym  trymestrze  ciąży  obserwuje  się  wzmożoną  aktywność
seksualną  kobiet,  objawiającą  się  wzrostem  częstości  stosunków
seksualnych,  zwiększeniem się  l ibido  oraz  wzbogaceniem fantazji
erotycznych?

A.  I trymestrze ciąży,
B.  II trymestrze ciąży,
C.  III trymestrze ciąży,
D.  prawidłowe A i C.

Zadanie 99.
Podawanie  kobietom  w  okresie  przedkoncepcyjnym  preparatów
zawierających  kwas  foliowy  i  jod,  w  celu  zapobiegania  urodzeniu
dziecka z wadami rozwojowymi, jest przykładem zastosowania:

A.  profilaktyki pierwotnej,
B.  prewencji wtórnej,
C.  prewencji trzeciorzędowej,
D.  edukacji zdrowotnej.

Zadanie 100.
I l e  urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży
przed przewidywaną datą porodu?

A.  1 tydzień,
B.  co najmniej 3 tygodnie,
C.  nie wiecej niż 6 tygodni,
D.  cały przysługujący urlop.

Zadanie 101.
Odma podskórna należy do powikłań towarzyszących:

A.  ultrasonografii,
B .  histeroskopii,
C.  laparoskopii,
D.  kontroli jamy macicy.

Zadanie 102.
Jaką  przerwę  między  ciążami  powinna  zachować  kobieta,  aby
zbytnio nie obciążać swojego organizmu?

A.  1 rok,
B.  2-3 lata,
C.  4-5 lat,
D.  więcej niż 5 lat.



Zadanie 103.
Zaśniad groniasty prosty jest to:

A .  rak kosmówki,
B.  zwyrodnienie kosmówki,
C.  rak płodu,
D.  zwyrodnienie płodu.

Zadanie 104.
Polucje to objaw:

A.  fizjologiczny,
B.  przedwczesnego dojrzewania płciowego,
C.  zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
D.  charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

Zadanie 105.
Zespół napięcia przedmiesiączkowego jest to:

A . zespół  objawów  u  każdej  kobiety  występujący  po
miesiączce,

B . uczucie  pełności  w  dole  brzucha,  obrzmienie  i  bolesność
gruczołów sutkowych przed miesiączką,

C . uczucie  pełności  w  dole  brzucha,  obrzmienie  i  bolesność
gruczołów sutkowych po miesiączce,

D . odczucie  bólu  w  okolicy  krzyżowej,  podbrzusza,  głowy
oraz nudności.

Zadanie 106.
D o  rozwoju  patogennej  f lory  w  pochwie  u  młodych  dziewcząt,
szczególnie usposabia:

A.  wąska pochwa,
B.  ogólna obniżona odporność organizmu,
C.  niedobór androgenów,
D.  zasadowe pH pochwy.

Zadanie 107.
Pałeczki  kwasu  mlekowego,  komórki  powierzchowne  i  pośrednie,
przecinkowce,  leukocyty  charakteryzują  stopień  czystości
pochwy:

A.  pierwszy,
B.  drugi,
C.  trzeci,
D.  czwarty.



Zadanie 108.
Które  hormony  działają  hamująco  na  patologiczny  rozrost
śluzówki macicy?

A.  progesteron,
B.  estrogeny,
C.  androgeny,
D.  sterydy.

Zadanie 109.
Głównym celem Polskiego Towarzystwa Położnych jest:

A . podnoszenie  profesjonalnego  poziomu  jakości  opieki
położniczej i w chorobach kobiecych,

B.  doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych,
C.  reprezentowanie interesów ogółu polskiej ginekologii,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 110.
Które  markery  nowotworowe są  przydatne dla  potwierdzenia raka
jajnika?

A.  poziom beta-HCG,
B.  Ca 125,
C.  antygen rakowo - płodowy CEA,
D.  AFP.

Zadanie 111.
Dziewczynki  w  okresie  ciszy  hormonalnej  łatwiej  ulegają  stanom
zapalnym narządów płciowych, ponieważ:

A.  odczyn wydzieliny z pochwy jest zasadowy,
B.  odczyn wydzieliny z pochwy jest kwaśny,
C.  występuje brak wydzieliny z pochwy,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 112.
U  podłoża  zaburzeń  funkcji  narządów  płciowych,  a  więc  i
seksualnych leży:

A.  stres,
B.  niepłodność,
C.  klimakterium,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 113.
D o jednowskaźnikowych naturalnych metod sterowania płodnością
należy metoda:

A.  termiczna,
B.  kalendarzowa,
C.  objawowo - termiczna,
D.  angielska.



Zadanie 114.
Edukacja  dotycząca  fizjologii  dojrzewania  dzieci  i  młodzieży
powinna być prowadzona:

A.  w grupie młodzieży powyżej 16 roku życia,
B.  tylko wśród dziewcząt,
C.  w grupie dziewcząt i chłopców w okresie pokwitania,
D.  w środowisku rodzinnym.

Zadanie 115.
Brachyterapia polega na:

A.  napromienianiu tkanek z odległości,
B.  sekwencyjnym podawaniu leków,
C.  stosowaniu ciągłej chemioterapii,
D.  napromienianiu tkanek nowotworowych z bliska.

Zadanie 116.
Według  teorii  Freuda  seksualność  dziecka  przybiera  różne  formy
i  rozwija  s ię  od  pierwszych  dni  życia.  Freud  wyróżnił  4  fazy
seksualności  człowieka.  Która  faza  ma  charakter  ściśle
narcystyczny?

A.  faza oralna,
B.  faza analna,
C.  faza falliczna,
D.  stadium genitalne.

Zadanie 117.
Jaka  dieta  może  potencjalnie  wpływać  na  zachorowalność  kobiet
na nowotwory?

A.  niskosodowa,
B.  wysokobiałkowa,
C.  z dużą zawartością tłuszczów i mięs,
D.  bogatoresztkowa.

Zadanie 118.
Które  badania  diagnostyczne  mogły  spowodować  zapalenie
przydatków u kobiety?

A.  pobieranie rozmazów cytohormonalnych,
B.  histerosalpingografia,
C.  ultrasonografia vaginalna,
D.  pobieranie wymazów na posiew z pochwy i kanału szyjki.



Zadanie 119.
Jatrogenne zapalenie błony śluzowej macicy powstaje wskutek:

A.  długotrwałego stresu,
B.  wewnątrzmacicznego zabiegu,
C.  wtargnięcia zakażenia z kanału szyjki,
D.  obecności mięśniaków podśluzówkowych.

Zadanie 120.
Która  część  narządu rodnego  kobiety  najczęściej  ulega  zakażeniu
gruźlicą?

A.  jajniki,
B.  jajowody,
C.  macica,
D.  pochwa.

Zadanie 121.
Jakie  leczenie  wskazane  jest  u  kobiety,  u  której  stwierdzono
zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczane do CIN
II I?

A.  leczenie przeciwzapalne,
B.  konizacja szyjki macicy lub wycięcie części szyjki,
C.  hysterectomia radykalna,
D.  hysterectomia i chemioterapia.

Zadanie 122.
Najważniejszym badaniem diagnostycznym w raku endometrium jest:

A .  USG,
B.  kolposkopia,
C.  laparoskopia,
D.  abrazja.

Zadanie 123.
Agenezja pochwy występuje, gdy:

A.  dochodzi do zaburzeń w gonadach,
B . toczą  się  w  obrębie  narządów  płciowych  procesy

chorobotwórcze,
C . obwodowy  odcinek  Mullera  nie  połączy  się  z  zatoką

moczowo- płciową,
D.  dochodzi do zrośnięcia przewodów okołośródnerczowych.



Zadanie 124.
Wypadaniem narządów płciowych określa się stan, gdzie:

A . macica  jest  całkowicie  przemieszczona  ku  dołowi,  część
pochwowa znajduje się poniżej linii międzykolcowej,

B . trzon  macicy  znajduje  s ię  w  pochwie,  część  pochwowa
znajduje się w szparze sromowej,

C . dno  macicy  znajduje  s ię  poniżej  l inii  granicznej,
ujście  zewnętrzne  szyjki  macicy  znajduje  s ię  poniżej
linii międzykolcowej,

D . szyjka  macicy,  trzon  macicy  oraz  znaczna  część
przedniej  i  tylnej  ściany  pochwy  znajdują  się  przed
sromem.

Zadanie 125.
Jakie są odległe następstwa okołomenopauzalnego spadku poziomu
estrogenów?

A.  osteoporoza i choroby serca,
B.  powiększenie macicy i jajników,
C.  zmiany zanikowe w miedniczkach nerkowych,
D.  anemia megaloblastyczna.

Zadanie 126.
Jaka jest zalecana pozycja ciała po mastektomii?

A.  dowolna, z unikaniem urazu w miejscu operowanym,
B.  wygodna, podparta poduszkami pod plecy i z boków,
C.  leżąca na wznak i na lewym boku,
D.  półsiedząca, z uniesioną ręką po stronie operowanej.

Zadanie 127.
W ocenie płodności kobiety należy przede wszystkim uwzględnić:

A.  długość cykli miesięcznych,
B.  czas krwawienia miesiączkowego,
C.  czy występuje jajeczkowanie,
D.  jakie dolegliwości zdarzają się w cyklu.

Zadanie 128.
U  ciężarnej  z  czynną  infekcją  opryszczkową  w  obrębie  sromu,  u
której pękły błony płodowe, należy:

A.  bezzwłocznie indukować poród,
B.  indukować poród po upływie 2-3 godzin,
C.  wykonać cięcie cesarskie przed upływem 4 godzin,
D . czekać na wystąpienie czynności skurczowej minimum 12

godzin.



Zadanie 129.
Podczas  próby  Schillera,  nabłonek  wielowarstwowy  płaski,  barwi
się na brązowo, ze względu na obecność:

A.  glikogenu,
B.  hormonów płciowych,
C.  pałeczek kwasu mlekowego,
D.  l ipidów.

Zadanie 130.
Leczeniem  z  wyboru  raka  pochwy,  gdy  nie  jest  możliwe  leczenie
chirurgiczne, jest:

A .  radioterapia,
B.  chemioterapia,
C.  hormonoterapia,
D.  antybiotykoterapia.

Zadanie 131.
Kiedy matka powinna rozpocząć uświadamianie seksualne dziecka?

A.  poczekać, aż w szkole uświadomią dziecko specjaliści,
B.  przed okresem dojrzewania,
C.  gdy dziecko zacznie pytać - koło 3-4 r.ż.,
D.  nie powinna rozmawiać z dzieckiem na te tematy.

Zadanie 132.
O  przedwczesnym pokwitaniu mówi  się,  gdy trzeciorzędowe cechy
płciowe  jako  objaw  izolowany  lub  wraz  z  miesiączką  pojawią  się
przed:

A.  15 rokiem życia,
B.  13 rokiem życia,
C.  11 rokiem życia,
D.  9 rokiem życia.

Zadanie 133.
Menopauza,  to  ostatnia  w  życiu  kobiety  miesiączka,  po  której
następuje co najmniej:

A .  3 miesięczna przerwa,
B.  6 miesięczna przerwa,
C.  9 miesięczna przerwa,
D.  12 miesięczna przerwa.

Zadanie 134.
Polip szyki macicy zaliczany jest do:

A.  stanów przedrakowych,
B.  łagodnych przerostów błony śluzowej,
C.  raka przedinwazyjnego,
D.  raka inwazyjnego.



Zadanie 135.
W  rehabilitacji,  po  operacjach  ginekologicznych  u  pacjentek  z
cukrzycą,  nadciśnieniem  tętniczym  lub  żylakami,  priorytetowymi
są ćwiczenia:

A.  kończyn dolnych,
B.  obręczy barkowej,
C.  izometryczne mięśni brzucha,
D.  wzmacniające mięśni grzbietu.
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Zadanie 1.
Odma podskórna należy do powikłań towarzyszących:

A.  ultrasonografii,
B .  histeroskopii,
C.  laparoskopii,
D.  kontroli jamy macicy.

Zadanie 2.
Jakie  jest  postępowanie,  gdy  w  dziewiątym  miesiącu  ciąży
wystąpi niewielkie krwawienie po stosunku?

A.  spokój i kontakt z lekarzem,
B.  natychmiast wezwać karetkę pogotowia,
C.  w tym okresie ciąży jest to normalne,
D.  obserwacja ruchów płodu przez godzinę.

Zadanie 3.
W Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych zostały
określone,  dla  populacji  polskiej,  wytyczne  określające  zasady
wykonywania  badań  genetycznych  oraz  profilaktyki  w  rodzinach
wysokiego ryzyka. Badanie stanu genu BRCA1 wykonuje się:

A . u  pacjentek  z  rozpoznaną  chorobą  nowotworową  piersi
i/lub jajnika,

B . u  krewnych pierwszego stopnia,  jeśl i  pacjentka chora  na
raka piersi i/lub raka jajnika już nie żyje,

C . u  pacjentek  chorych  na  raka  piersi  tylko  we  wczesnym
stadium zaawansowania klinicznego,

D.  odpowiedź A i B są prawidłowe.

Zadanie 4.
W badaniu przesiewowym, w kierunku wirusa HIV, stosowany jest
test:

A .  Friedmana,
B.  Nitrazynowy,
C.  Elisa,
D.  Marchettiego.

Zadanie 5.
Której z poniższych cech NIE posiada komórka nowotworowa?

A.  zdolność do mnożenia się,
B.  zdolność do hamowania kontaktowego,
C.  zdolność do przeżycia pojedynczej komórki,
D . zdolność  do  produkcji  pewnych  substancji,  które  są

wytwarzane  przez  komórki  zdrowe  (np.  produkcja
hormonów).



Zadanie 6.
Której  z  wymienionych  sytuacji  powinna  unikać  pacjentka
cierpiąca  na  nietrzymanie  moczu,  wiedząc,  że  powoduje  ona
nasilone występowania dolegliwości?

A.  przebywania w zimnie,
B.  przebywania w wysokiej temperaturze,
C.  długotrwałego siedzenia,
D.  leżenia w pozycji na wznak.

Zadanie 7.
W wyniku badania mammograficznego u kobiety stwierdzono drobne
zwapnienia.  Badaniem  palpacyjnym  nie  wybadano  w  gruczole
sutkowym żadnych zmian. Dalsze rozpoznanie powinno opierać się
na:

A.  badaniu histopatologicznym wyciętego guza,
B.  badaniu powtórnym mammografii za miesiąc,
C.  punkcji cienkoigłowej,
D.  prześwietleniu Rtg.

Zadanie 8.
Prawo  kobiet  ciężarnych  i  dzieci  do  bezpłatnej  opieki
zdrowotnej w Polsce zostało określone w:

A.  Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,
B.  Kodeksie Etyki Lekarskiej,
C.  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
D.  Kodeksie pracy.

Zadanie 9.
Osoby chore na jadłowstręt psychiczny:

A.  nie odczuwają głodu,
B.  mają poczucie choroby,
C.  odczuwają satysfakcję z powodu utraty masy ciała,
D.  są zmartwione z powodu utraty masy ciała.

Zadanie 10.
C o  jest  najczęstszą  przyczyną  czynnościowych  krwawień
macicznych u młodocianych?

A.  zaburzenia krzepnięcia krwi,
B.  niedojrzałość osi podwzgórzowo-przysadkowej,
C.  niedoczynność przytarczyc,
D.  czynniki psychogenne.



Zadanie 11.
Kłykciny  kończyste  występują  w  klinicznym  stadium  zakażenia
dróg rodnych wywołanego przez:

A.  chlamydię,
B.  wirusa opryszczki,
C.  mikoplazmy,
D.  wirusa brodawczaka ludzkiego.

Zadanie 12.
Wskaż nieprawidłowe kryterium rozpoznania syndromu PCOS:

A.  zaburzenia miesiączkowania,
B.  kliniczne i/lub biochemiczne objawy hiperandrogenizmu,
C.  wielotorbielowata budowa jajników,
D.  zaburzenia libido.

Zadanie 13.
Małżeństwo  z  2-letnim  stażem,  współżyją  regularnie,  ale  kobieta
w  tym  okresie  nie  zaszła  w  ciążę.  Partnerzy  nie  stosują  żadnych
metod  regulacji  poczęć.  Czy  u  tej  pary  można  mówić  o
niepłodności małżeńskiej?

A . nie,  gdyż  jest  to  zbyt  krótki  czas  regularnego
współżycia płciowego,

B . nie,  gdyż  w  pierwszym  okresie  współżycia  płciowego
tylko 50% kobiet zachodzi w ciążę,

C . tak,  ponieważ  regularne  współżycie  płciowe  w  ciągu
dwóch lat powinno prowadzić do zapłodnienia,

D . nie,  ponieważ  dopiero  po  okresie  5  lat  regularnego
współżycia można postawić taką diagnozę.

Zadanie 14.
Rekonstrukcję pochwy u dziewczynki najlepiej wykonać:

A.  do 2 miesiąca życia,
B.  do 2-go roku życia,
C.  przed rozpoczęciem współżycia płciowego,
D.  w wieku przedszkolnym.

Zadanie 15.
Ćwiczenia Kegla, to ćwiczenia mięśni:

A .  dna miednicy,
B.  brzucha,
C.  pośladków,
D.  ud.



Zadanie 16.
Pochwica jest to:

A .  stały skurcz mięśni pochwy,
B.  nawracający ból narządów płciowych przed stosunkiem,
C . nawracający lub utrzymujący się mimowolny skurcz mięśni

zewnętrznej  jednej  trzeciej  części  pochwy,  który
utrudnia penetrację,

D . okresowy,  mimowolny  skurcz  mięśni  pochwy,  penetracja
jest możliwa.

Zadanie 17.
Jakiej operacji NIE wykonuje się drogą pochwową?

A.  plastyki szyjki macicy,
B.  wyłuszczania guzów jajnika,
C.  wyłuszczania torbieli gruczołu Bartholina,
D.  wycięcia macicy.

Zadanie 18.
Która  część  narządu rodnego  kobiety  najczęściej  ulega  zakażeniu
gruźlicą?

A.  jajniki,
B.  jajowody,
C.  macica,
D.  pochwa.

Zadanie 19.
Konsekwencją  przebytego  rzeżączkowego  zapalenia  przydatków,
jest:

A .  niemożność donoszenia ciąży,
B.  poród przedwczesny,
C.  niepłodność,
D.  poronienie wczesnej ciąży.

Zadanie 20.
Niedorozwinięta  macica  z  hipoplastycznymi jajowodami,  obecność
dwóch włóknistych pasemek jajnikowych oraz kariotyp 45 XO jest
diagnozowany jako:

A.  pseudohermafrodytyzm żeński,
B.  zespół Tunera,
C.  zespól Steina - Leventhala,
D.  dysgenezja typu turnerowskiego.



Zadanie 21.
Badania  profilaktyczne  realizowane  w  ramach  Programu
Profilaktyki  Raka  Piersi,  skierowane  są  do  kobiet  w  przedziale
wiekowym:

A.  50-69 lat,
B.  45-65 lat,
C.  40-69 lat,
D.  35-50 lat.

Zadanie 22.
Definicja  gwałtu  obejmuje  każdy  kontakt  seksualny,  do  którego
dochodzi:

A .  bez świadomej zgody jednej ze stron,
B.  gdy zastosowano przemoc fizyczną,
C . gdy  istniała  groźba  zastosowania  przemocy  fizycznej  w

stosunku do ofiary, jak i innej osoby,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 23.
Jaka forma przebywania z chorą umierającą jest najwłaściwsza?

A.  wykonywanie ostatnich czynności higienicznych,
B.  częste poprawianie bielizny pościelowej dla wygody,
C.  płacz dla zaakcentowania swojej rozpaczy,
D.  cicha, spokojna obecność.

Zadanie 24.
Komórki  zwane  koilocytami,  uwidocznione  w  badaniu
cytoonkologicznym szyjki macicy charakteryzują zakażenie:

A.  wirusem HPV,
B.  rzęsistkiem pochwowym,
C.  wirusem cytomegali (CMV),
D.  chlamydią trachomatis.

Zadanie 25.
D o  zamknięcia  przewodu  wyprowadzającego  gruczołu  Bartholina,
dochodzi z powodu:

A.  infekcji pochwy,
B.  zbyt intensywnego współżycia płciowego,
C.  niedoboru progesteronu,
D.  niedoboru estrogenów.

Zadanie 26.
Kolposkopia jest to badanie pozwalające na:

A.  wszczęcie leczenia onkologicznego,
B.  uchwycenie przedklinicznych postaci raka szyjki,
C.  określenie struktury komórek,
D.  ocenę morfologiczną nowotworu.



Zadanie 27.
Zapalenie błony śluzowej macicy jest zakażeniem:

A.  tylko wstępującym,
B.  tylko zstępującym,
C . wstępującym,  z  jednym wyjątkiem,  którym jest  zapalenie

gruźlicze,
D . przede  wszystkim  zstępującym,  z  wyjątkiem  zapalenia

połogowego.

Zadanie 28.
Nadużywanie, których z podanych poniżej składników pokarmowych
zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi?

A.  mięso czerwone, pieczywo , alkohol,
B.  tłuszcze, cukier , alkohol,
C.  mocna herbata, mięso, alkohol,
D.  tłuste ryby, kasze, alkohol.

Zadanie 29.
Triada objawów sugerujących ciążę pozamaciczną, to:

A .  skurcze macicy, ból, krwawienie lub plamienie,
B.  skurcze macicy, ból, zatrzymanie miesiączki,
C.  ból, krwawienie lub plamienie, zatrzymanie miesiączki,
D . krwawienie  lub  plamienie,  skurcze  macicy,  zatrzymanie

miesiączki.

Zadanie 30.
Do zadań III poziomu opieki perinetalnej należy:

A.  prowadzenie ciąż i porodów wysokiego ryzyka,
B . leczenie  najciężej  chorych  noworodków  oraz  nadzór  nad

ich rozwojem psychoruchowym,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 31.
U  nieletnich  ofiar  przemocy  seksualnej  z  penetracją  zaleca  się
przeprowadzenie antybiotykoterapii składającej się z:

A .  ceftriaksonu i azytromycyny,
B.  metronidazolu,
C.  biofuroksymu i cefazolinu,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.



Zadanie 32.
U  nowonarodzonej  dziewczynki  łechtaczka  była  przerośnięta  a
wargi sromowe większe nienaturalnie uwydatnione. Dokładniejsze
badanie  wykazało  wspólne  ujście  dla  cewki  moczowej  i  pochwy.
Opisane objawy wskazują, że jest to zespół:

A .  Klinefeltera,
B.  feminizujących jąder,
C.  Turnera,
D.  nadnerczowo-płciowy

Zadanie 33.
Przebycie ciąży jajowodowej często prowadzi do:

A.  zaburzeń cyklu miesiączkowego,
B . cyklicznie  pojawiającego  się  bólu  po  stronie

operowanej,
C.  wtórnej niepłodności,
D.  zaburzeń seksualnych.

Zadanie 34.
Receptory  zmysłu  dotyku,  tworzące  tzw.  strefy  erogenne
najbardziej skupione są w okolicy:

A.  ust,
B.  narządów płciowych zewnętrznych,
C.  narządów płciowych wewnętrznych,
D.  okolicy szyi.

Zadanie 35.
W  pierwszych  dobach  po  operacjach  ginekologicznych  na  stan
psychoemocjonalny pacjentek najbardziej wpływa:

A.  pomoc w zmianie pozycji ciała,
B.  zwalczanie bólu pooperacyjnego,
C.  dopilnowanie rytmu snu i odpoczynku,
D.  przekazanie wiedzy o higienie rany pooperacyjnej.

Zadanie 36.
Za opóźnione pokwitanie u dziewcząt przyjmuje się wiek powyżej:

A .  11 roku życia,
B.  13 roku życia,
C.  14 roku życia,
D.  16 roku życia.



Zadanie 37.
Jakie  preparaty  hormonalne  stosuje  s ię  w  przypadku  leczenia
raka sutka?

A.  hormony przysadki mózgowej,
B.  antyestrogeny i progestageny,
C.  hormony kory nadnerczy,
D.  hormony tyreotropowe.

Zadanie 38.
Zachowanie  w  którym  satysfakcja  seksualna  jest  osiągana  w
wyniku kontaktu z przedmiotem lub fragmentem ciała partnera to:

A.  ocieractwo,
B.  oglądactwo,
C.  fetyszyzm,
D.  erotomania.

Zadanie 39.
Leczenie krwawienia u młodocianych polega na:

A . zahamowaniu  krwawienia,  zapobieganiu  jego  nawrotom  i
zastosowaniu leczenia hormonalnego,

B.  wyłyżeczkowaniu jamy macicy,
C.  stosowaniu leczenia hormonalnego,
D.  stosowaniu leczenia objawowego.

Zadanie 40.
Kiedy matka powinna rozpocząć uświadamianie seksualne dziecka?

A.  poczekać, aż w szkole uświadomią dziecko specjaliści,
B.  przed okresem dojrzewania,
C.  gdy dziecko zacznie pytać - koło 3-4 r.ż.,
D.  nie powinna rozmawiać z dzieckiem na te tematy.

Zadanie 41.
Odczynem  pojawiającym  się  tylko  u  noworodków  płci  żeńskiej,
spowodowanym wpływem hormonów matczynych, jest:

A .  mlecznobiała lub krwista wydzielina w ujściu pochwy,
B.  rumień noworodkowy,
C.  plamy mongolskie,
D.  gorączka fizjologiczna.

Zadanie 42.
Większość kobiet osiąga orgazm przez:

A.  stymulację pochwy przy współżyciu,
B.  stymulację piersi,
C.  stymulację pośladków,
D.  pobudzenie łechtaczki.



Zadanie 43.
Które  zdanie  jest  nieprawdziwe?  Po  utracie  włosów  po
chemioterapii kobiecie:

A .  przysługuje darmowa peruka,
B.  odrosną włosy gęściejsze, niż przed chemioterapią,
C . odrosną  włosy  podobne,  jak  włosy  sprzed  okresu

leczenia,
D.  utrata włosów wiąże się z utratą cebulek włosowych.

Zadanie 44.
Na utrzymanie fizjologicznego stanu pochwy, NIE ma wpływu:

A.  odczynowość pochwy,
B.  obecność pałeczek kwasu mlekowego,
C.  estrogeny,
D.  Escherichia coli.

Zadanie 45.
Gruźlica  utajona  narządów  rodnych,  charakteryzuje  s ię
występowaniem:

A.  niepłodności pierwotnej,
B.  pienistych, zielonych upławów,
C.  krótkich cykli miesiączkowych,
D.  obfitych krwawień miesięcznych.

Zadanie 46.
Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:

A.  niepłodność,
B.  oziębłość płciowa,
C.  zaburzenie statyki macicy,
D.  ciąża mnoga.

Zadanie 47.
Najistotniejszym  czynnikiem  ryzyka  wystąpienia  nowotworu
gruczołu piersiowego jest:

A .  wysoki poziom estrogenów,
B.  wielodzietność,
C.  wilgotny klimat,
D.  dieta niskokaloryczna.

Zadanie 48.
Chora matka NIE może zakazić swojego dziecka rzeżączką, przez:

A.  używanie wspólnych ręczników, gąbki do ciała,
B.  spanie w jednej pościeli,
C .  korzystanie ze wspólnych urządzeń sanitarnych,
D.  sporządzanie i wspólne spożywanie posiłków.



Zadanie 49.
Czy w Polsce pedofilia jest karalna?

A.  nie, gdyż jest to choroba psychiczna,
B.  tak,
C.  nie, o ile dziecko nie zostało skrzywdzone fizycznie,
D.  tylko w wypadku pełnego aktu płciowego.

Zadanie 50.
Największe  ryzyko  zachorowania  na  raka  piersi  jest  u  kobiety  w
wieku:

A.  45 lat, która nigdy nie była w ciąży,
B.  35 lat, która urodziła dwoje dzieci,
C.  65 lat, która urodziła pięcioro dzieci,
D.  25 lat, która urodziła jedno dziecko.

Zadanie 51.
Dla zmniejszenia uczucia suchości  pochwy w czasie współżycia u
55-letniej kobiety można zastosować:

A.  estrogenoterapię miejscową (dopochwową),
B.  zmianę technik współżycia,
C.  psychoterapię,
D.  leczenie ginekologiczne.

Zadanie 52.
Jakie  badanie  należy  wykonać  u  kobiety  ciężarnej,  która  nie
chorowała  na  różyczkę  lub  nie  została  przeciwko  niej
uodporniona?

A . badanie  na  obecność  w  surowicy  krwi  przeciwciał
skierowanych przeciwko antygenom wirusa różyczki,

B.  badanie ultrasonograficzne w 18 tygodniu ciąży,
C.  badanie rozmaz cytohormonalny,
D.  badanie radiologiczne.

Zadanie 53.
Jaki  hormon  jest  odpowiedzialny  za  wzrost  podstawowej  ciepłoty
ciała w cyklu miesiączkowym?

A.  progesteron,
B.  estrogeny,
C.  androgeny,
D.  gonadotropina kosmówkowa.

Zadanie 54.
Wodobrzusze jest objawem charakterystycznym dla nowotworu:

A.  szyjki macicy,
B.  sromu,
C.  jajników,
D.  macicy.



Zadanie 55.
Przygotowując  pacjentkę  do  zabiegu  histeroskopii  należy
wykonać:

A.  test z gonadoliberyną (GnRH),
B.  rtg klatki piersiowej,
C.  biocenozę pochwy,
D.  diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy.

Zadanie 56.
Jakie  działania  na  rzecz  prewencji  raka  piersi  powinna
podejmować położna w swej pracy?

A.  naukę samobadania piersi,
B . edukację  zdrowotną  dotyczącą  czynników  ryzyka

zachorowania na raka sutka,
C.  naukę zachowań prozdrowotnych,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 57.
Hormonem  odpowiedzialnym  za  ukształtowanie  II-rzędowych  i
III-rzędowych kobiecych cech płciowych jest/są:

A.  progesteron,
B.  prolaktyna,
C.  estrogeny,
D.  gonadotropiny.

Zadanie 58.
Jakie są przeciwwskazania do hormonalnej terapii zastępczej?

A . ostre  i  przewlekłe  choroby  nerek,  depresje  psychiczne,
niedokrwistość,

B . zmiany  zwyrodnieniowe  stawów  i  mięśni,  bóle  stawowe,
anemia,

C . choroby  zapalne,  zakaźne,  padaczka,  wrzód  żołądka  i
dwunastnicy,

D . nowotwory  estrogenozależne,  zakrzepy,  zatory,  porfiria,
ciężkie choroby wątroby.

Zadanie 59.
Pojawienie  s ię  krwawienia  z  narządów  płciowych  u  noworodków
płci żeńskiej jest skutkiem:

A.  zmniejszenia stężenia estrogenów matczynych,
B.  zwiększenia stężenia estrogenów matczynych,
C.  leków stosowanych przez kobietę w czasie ciąży,
D.  stanów chorobowych noworodka.



Zadanie 60.
Postępowaniem z wyboru w zapaleniu przydatków jest:

A .  antybiotykoterapia,
B.  leczenie uzdrowiskowe,
C.  łyżeczkowanie jamy macicy,
D.  rehabilitacja ruchowa.

Zadanie 61.
Nabłoniak kosmówkowy daje przerzuty najczęściej do:

A.  nerek,
B.  serca,
C.  kości,
D.  płuc.

Zadanie 62.
Rekomendowane metody antykoncepcji dla kobiet z SM, to:

A.  DTA,
B.  Depo-Provera,
C.  prezerwatywa,
D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Zadanie 63.
W  wyborze  metody  leczenia  nadżerki  uwzględnia  się  przede
wszystkim:

A.  równowagę hormonalną organizmu,
B.  wrażliwość na leki,
C.  przebyte choroby,
D.  wiek i plany prokreacyjne.

Zadanie 64.
W wieku pomenopauzalnym dominującym estrogenem jest:

A .  estradiol,
B.  estriol,
C.  estron,
D.  nie ma dominującego estrogenu.

Zadanie 65.
Jednym  z  najważniejszych  celów  wczesnego  uruchamiania  i
rehabilitacji pooperacyjnej jest:

A .  oddalenie myśli o cierpieniu,
B.  zwiększenie zadowolenia pacjentki z opieki,
C.  zapobieganie powikłaniom zakrzepowo - zatorowym,
D.  zwiększenie efektywności leczenia.



Zadanie 66.
Jakie są pierwsze objawy wrzodziejącego raka sromu?

A.  uporczywy świąd,
B.  krwawienie,
C.  powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych,
D.  ból .

Zadanie 67.
Liszaj biały rozpoznawany jest na podstawie:

A.  objawów klinicznych,
B.  badań hormonalnych,
C.  badania histopatologicznego,
D.  rozmazu cytologicznego.

Zadanie 68.
Jakiej wielkości jest trzon macicy w ciąży szyjkowej?

A.  zgodny z czasem zatrzymania miesiączki,
B.  normalnej wielkości,
C.  nieznacznie powiększony,
D.  mniejszy niż zwykle.

Zadanie 69.
Siła  pożądania  seksualnego  ulega  następującym  modyfikacjom  w
trakcie cyklu miesiączkowego:

A.  jest większa w fazie folikularnej cyklu,
B.  jest większa tuż przed i po miesiączce,
C.  jest mniejsza w fazie folikularnej cyklu,
D.  nie ulega modyfikacjom.

Zadanie 70.
Pod  względem  częstości  występowania  u  kobiet  w  Polsce  rak
szyjki macicy znajduje się na miejscu:

A.  pierwszym,
B.  drugim,
C.  trzecim,
D.  czwartym.

Zadanie 71.
W  myśl  obowiązujących  przepisów  prawnych  w  Polsce,  położna
asystująca  lekarzowi  podczas  legalnego  zabiegu  przerywania
ciąży, czyni to:

A .  z obowiązku,
B.  dobrowolnie,
C.  z przymusu,
D.  z obawy przed zwolnieniem z pracy.



Zadanie 72.
Czy położna może wykonać badanie piersi u pacjentki?

A.  nie, powinna skierować pacjentkę do ginekologa,
B.  nie, powinna skierować pacjentkę na mammografię,
C . nie,  położna może wykonać badanie piersi  tylko u kobiet

przed okresem przekwitania,
D.  tak, położna może wykonać badanie piersi.

Zadanie 73.
Prawidłowa  liczba  par  chromosomów  somatycznych  u  zdrowego
człowieka, to:

A .  20,
B.  21,
C.  22,
D.  23.

Zadanie 74.
Kolposkopia powinna być wykonana u kobiet:

A .  leczonych hormonalnie,
B . wykazujących nieprawidłowości w diagnostycznym rozmazie

cytologicznym z szyjki macicy i pochwy,
C . zawsze  po  leczeniu  stanu  zapalnego  szyjki  macicy  i

pochwy,
D.  zarażonych wirusem HIV.

Zadanie 75.
C o  powinna  zrobić  kobieta,  gdy  zapomniała  wziąć  tabletkę
antykoncepcyjną,  a  od  ostatnio  przyjętej  dawki  minęło  ponad  36
godzin?

A.  zażyć i uznać, że nic się nie stało,
B . zażyć  i  do  końca  cyklu  stosować  dodatkowy  środek

antykoncepcyjny,
C.  zrezygnować całkowicie z tabletek w danym cyklu,
D.  do końca cyklu przyjmować po dwie tabletki dziennie.

Zadanie 76.
Polucje to objaw:

A.  fizjologiczny,
B.  przedwczesnego dojrzewania płciowego,
C.  zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
D.  charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.



Zadanie 77.
D o  czynników  utrzymujących  narządy  płciowe  w  prawidłowym
położeniu, NIE należą:

A.  mięśnie i powięzie dna macicy,
B.  miednica kostna,
C.  tkanka łączna przymacicz,
D.  wiązadła.

Zadanie 78.
I l e  urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży
przed przewidywaną datą porodu?

A.  1 tydzień,
B.  co najmniej 3 tygodnie,
C.  nie wiecej niż 6 tygodni,
D.  cały przysługujący urlop.

Zadanie 79.
Przeprowadzając  wywiad  z  mężczyzną,  ukierunkowany  na
wykluczenie  lub  potwierdzenie  jego  niepłodności  należy  zwrócić
uwagę na:

A.  przebyte choroby weneryczne,
B.  przebyte zaburzenia widzenia,
C.  przebyte zaburzenia słuchu,
D.  przebytą we wczesnym dzieciństwie fenyloketonurię.

Zadanie 80.
Głównym warunkiem naturalnego zapłodnienia jest:

A .  znajomość cyklu miesiączkowego,
B.  znajomość terminu owulacji,
C.  zdolność do współżycia płciowego,
D.  zdolność okazywania uczuć wyższych.

Zadanie 81.
D o  powstawania  wad  wrodzonych  narządów  płciowych  dochodzi
najczęściej:

A .  w pierwszych 3 tygodniach po zapłodnieniu,
B.  między 8-10 tygodniem ciąży,
C.  między 14-16 tygodniem ciąży,
D.  w II trymestrze ciąży.

Zadanie 82.
Badanie kolposkopowe pozwala na ocenę:

A.  nabłonka szyjki macicy,
B.  kanału szyjki macicy,
C.  nabłonka szyjki macicy i kanału szyjki macicy,
D . nabłonka  szyjki  macicy,  kanału  szyjki  macicy  oraz

endometrium.



Zadanie 83.
Bilans urodynamiczny w ginekologii stosuje się w przypadku:

A.  zespołu bólowego miednicy mniejszej,
B . zaburzenia  statyki  narządu  rodnego  z  wysiłkowym

nietrzymaniem moczu,
C . lewostronnego  ustawienia  macicy  z  nadmiernym

przodozgięciem,
D.  umocowania w tyłozgięciu i tyłopochyleniu macicy.

Zadanie 84.
Jakie  zmiany  na  skórze  najczęściej  obserwuje  się  u  kobiety,
która  nie  opuszczała  łóżka  z  powodu  choroby  nowotworowej
narządu rodnego?

A.  odparzenia,
B.  owrzodzenia,
C.  odleżyny,
D.  wyprzenia.

Zadanie 85.
Pochwica uniemożliwia odbywanie stosunków:

A.  pochwowych,
B.  przedsionkowych,
C.  analnych,
D.  wszelkich stosunków płciowych.

Zadanie 86.
Z e względu na wrażliwość raka trzonu macicy na hormony można
uzyskać cofnięcie się przerzutów poprzez stosowanie:

A.  gestagenów,
B.  estrogenów i androgenów,
C.  estrogenów i gestagenów,
D.  androgenów.

Zadanie 87.
Czy  możliwe  jest,  aby  kobieta  po  całkowitym  usunięciu  macicy
osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

A . niemożliwe,  ponieważ  niemożliwe  jest  wtedy  współżycie
płciowe,

B . niemożliwe,  ponieważ  przeciwwskazane  jest  wtedy
współżycie płciowe,

C.  możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
D.  możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.



Zadanie 88.
Czas  pomiędzy  zakażeniem  wirusem  HIV,  a  pojawieniem  się
wykrywalnych w diagnostyce serologicznej przeciwciał wynosi:

A .  ok 3 tygodnie,
B.  ok 6 tygodni,
C.  ok 6 miesięcy,
D.  ok 3 miesięce.

Zadanie 89.
U  kobiet,  u  których  wynik  testu  BRCA1  jest  pozytywny  i  obecna
jest mutacja genu wykonuje się badania profilaktyczne od:

A.  25 roku życia,
B.  30 roku życia,
C.  35 roku życia,
D.  40 roku życia.

Zadanie 90.
Stosowanie  estrogenowej  terapii  zastępczej  zwiększa  ryzyko
zachorowania na raka:

A.  endometrium,
B.  pochwy,
C.  jajowodów,
D.  sromu.

Zadanie 91.
Położna,  która  NIE  wykonuje  zawodu łącznie  przez  okres  dłuższy
niż  5  lat,  a  zamierza  podjąć  jego  wykonywanie  ma  obowiązek
odbyć przeszkolenie, trwające nie dłużej niż:

A .  1 miesiąc,
B.  3 miesiące,
C.  6 miesięcy,
D.  1 rok.

Zadanie 92.
Stan  napięcia  seksualnego  u  ludzi  wyzwalany  jest  głównie  przez
zmysł:

A .  wzroku,
B.  słuchu,
C.  smaku,
D.  węchu.



Zadanie 93.
W  czasie  stosowania  hormonalnej  terapii  zastępczej  (HTZ)
kobieta powinna wykonywać następujące badania:

A.  mammografię, ultrasonografię piersi,
B.  ultrasonografię dopochwową,
C . oznaczenie  całkowitego  cholesterolu,  stężenia  hormonów

we krwi,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 94.
Co to są protoonkogeny?

A . substancje  chemiczne  mogące  być  przyczyną  nowotworu,
np. nikotyna,

B . geny  ludzkie  produkujące  białka  regulatorowe,  których
mutacja może spowodować powstanie nowotworu,

C.  geny wirusa powodującego nowotwór,
D . komórkowe ômodeleö nowotworów używane przez naukowców

do badań.

Zadanie 95.
Ektopia jest to:

A .  rak szyjki macicy,
B.  stan przedrakowy,
C.  rak przedinwazyjny,
D.  zmiana parafizjologiczna szyjki macicy.

Zadanie 96.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  wykonania  histeroskopii
są/jest:

A .  mięśniaki macicy,
B.  macica z przegrodą,
C.  zapalenie przydatków,
D.  obecność wkładki wewnątrzmacicznej.

Zadanie 97.
W pierwszej kolejności, człowiek osiąga dojrzałość:

A.  seksualną,
B.  społeczną,
C.  biologiczną,
D.  uczuciową.



Zadanie 98.
Histerosalpingografia polega na:

A . wprowadzeniu  do  macicy  przyrządu  umożliwiającego
obejrzenie jej wnętrza i stwierdzeniu jej stanu,

B . wprowadzeniu do macicy i jajowodów środka cieniującego
i uwidocznieniu ich na zdjęciach rentgenowskich,

C . pobraniu  z  macicy  materiału  do  badania
histopatologicznego przy użyciu specjalnej aparatury,

D . oglądaniu  w  powiększeniu  błony  śluzowej  macicy,  co
pozwala  na  stwierdzenie  lub  wykluczenie  je j  stanów
patologicznych.

Zadanie 99.
Co to jest torbiel skórzasta?

A.  nowotwór złośliwy,
B.  nowotwór niezłośliwy,
C.  stan przedrakowy,
D.  przerzut nowotworu złośliwego.

Zadanie 100.
Leki przeciwpsychotyczne mogą powodować dysfunkcje seksualne w
wielu mechanizmach, takich jak:

A.  blokada receptorów D2,
B.  podwyższenie stężenia prolaktyny,
C.  wpływ na receptory serotoninergiczne,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 101.
W zapłodnieniu pozaustrojowym zarodek umieszcza się:

A .  bezpośrednio w macicy,
B.  w szyjce macicy,
C.  w pochwie,
D.  w jajnikach.

Zadanie 102.
Posiadana  wiedza  na  temat  zespołu  Lyncha  wskazuje  na
konieczność  wdrożenia  specjalistycznej  opieki
profilaktyczno-diagnostycznej  i  leczniczej  dla  rodzin,  a  u
kobiet dodatkowo zaleca się:

A .  coroczne badanie mammograficzne,
B . rezonans  magnetyczny  piersi  i  coroczne  badanie

ginekologiczne,
C.  nie wykonuje się żadnych dodatkowych badań,
D . coroczne badanie ginekologiczne z dopochwowym badaniem

ultrasonograficznym  i  w  przypadku  przerostu  błony
śluzowej  mięśnia  macicy  badanie  histopatologiczne
wyskrobin z trzonu macicy.



Zadanie 103.
Kapacytacja definiowana jako przemiana zachodząca w plemniku po
wytrysku, pozwala mu dokonać zapłodnienia i rozpoczyna się:

A . p o  zagęszczeniu  ochronnie  działającej  plazmy  nasienia,
d o  czego  zwykle  dochodzi  w  kanale  szyjki  pod  wpływem
śluzu,

B . p o  zagęszczeniu  ochronnie  działającej  plazmy  nasienia,
do czego najczęściej dochodzi w jamie macicy,

C . p o  usunięciu  ochronnie  działającej  plazmy  nasienia,  do
czego  najczęściej  dochodzi  w  kanale  szyjki  pod  wpływem
śluzu,

D . p o  usunięciu  ochronnie  działającej  plazmy  nasienia,  do
czego najczęściej dochodzi w pochwie pod wpływem śluzu.

Zadanie 104.
W okresie andropauzy występuje niedobór:

A.  estrogenów,
B.  androgenów,
C.  folitropiny (FSH),
D.  lutropiny (LH).

Zadanie 105.
W  ostatnim  okresie  zaawansowanej  choroby  nowotworowej
najważniejsze to:

A.  zwalczanie bólu,
B.  rehabilitacja,
C.  profilaktyka odleżyn,
D.  zapobieganie przerzutom.

Zadanie 106.
Czy można leczyć chemioterapią kobiety w ciąży?

A.  tak, w większości przypadków,
B . tylko,  gdy  pacjentka  leczona  jest  analogami  zasad

purynowych,
C.  tak, gdy kobieta jest leczona metotreksatem lub 6-MP,
D.  nie.

Zadanie 107.
Która  kolejność  czynności  wykonywanych  u  chorych  przed
zabiegiem operacyjnym jest prawidłowa?

A.  prysznic, enema, premedykacja,
B.  premedykacja, enema, prysznic,
C.  prysznic, premedykacja, enema,
D.  enema, prysznic, premedykacja.



Zadanie 108.
Zapalenie przydatków występuje najczęściej u:

A.  kobiet w okresie dojrzałości,
B.  kobiet w okresie okołomenopauzalnym,
C.  dziewcząt tuż przed menarche,
D.  dziewczynek w okresie pokwitania.

Zadanie 109.
Najczęściej występującymi nowotworami jajnika są guzy:

A.  endometrialne,
B.  śluzowe,
C.  surowicze,
D.  Brennera.

Zadanie 110.
Leczenie  chirurgiczne  w  przypadku  nawrotowego  raka  jajnika
jest:

A .  metodą z wyboru,
B.  stosowane, gdy guz nie nacieka sąsiednich tkanek,
C . stosowane  u  niektórych  chorych  i  ma  charakter

paliatywny,
D.  uzupełniającym leczeniem po chemioterapii.

Zadanie 111.
Aseksualnością jest:

A .  brak pociągu seksualnego do partnera tej samej płci,
B.  brak pociągu seksualnego do partnera przeciwnej płci,
C.  uznawanie siebie za osobę nieatrakcyjną seksualnie,
D . brak  pociągu  seksualnego  do  partnera  te j  samej  i/lub

przeciwnej płci, brak potrzeb seksualnych, pożądania.

Zadanie 112.
W  okresie  dojrzewania  dziewcząt  źródłem  krążących  we  krwi
estrogenów są:

A.  jajniki,
B.  jajniki i tkanka tłuszczowa,
C.  tkanka tłuszczowa,
D.  tkanka mięśniowa.

Zadanie 113.
Który lek NIE należy do cytostatyków?

A.  6-merkaptopuryna,
B.  5-fluorouracyl,
C.  Acyklowir,
D.  Metotreksat.



Zadanie 114.
Wczesny objaw popromienny występujący  w  leczeniu  radioterapią
szyjki macicy to:

A.  wymioty,
B.  wypadanie owłosienia łonowego,
C.  przetoka pęcherzowo- pochwowa,
D.  krwawienie z błon śluzowych.

Zadanie 115.
Indeks  funkcji  seksualnych  kobiet,  będący  instrumentem
samooceny wszystkich domen żeńskich funkcji seksualnych to:

A.  I IEF,
B.  MFSQ,
C.  FSFI,
D.  PFSF.

Zadanie 116.
Zakażenie noworodka wirusem HIV prowadzi do ciężkich zaburzeń
układu:

A.  oddechowego,
B.  pokarmowego,
C.  immunologicznego,
D.  krążenia.

Zadanie 117.
Jak można stwierdzić, czy dana osoba jest "superkobietą"?

A.  badaniem wzrokowym,
B.  badaniem kariotypu lub ciałka Barra,
C.  wyłącznie badaniem kariotypu,
D.  wyłącznie badaniem chromatyny płciowej.

Zadanie 118.
Czym się charakteryzuje macica noworodka?

A.  długość szyjki macicy jest 2 x większa niż trzonu,
B.  trzon jest 2 x dłuższy niż szyjka,
C.  trzon jest ruchomy w stosunku do szyjki,
D.  trzon i szyjka są tej samej długości.

Zadanie 119.
Posługując  się  metodą  termiczną,  kobieta  może  określić  w  cyklu
miesiączkowym:

A.  początek i koniec okresu płodności,
B.  tylko początek okresu płodności,
C.  tylko koniec okresu płodności,
D.  nie może wyznaczyć w ogóle okresu płodności.



Zadanie 120.
Ekshibicjonizm to:

A . potrzeba  eksponowania  narządów  płciowych  obcym,
nieoczekującym tego osobom,

B.  potrzeba eksponowania narządów płciowych dzieciom,
C . rodzaj  zaburzenia  osobowości,  charakteryzujący  się

potrzebą koncentracji uwagi otoczenia na sobie,
D . skłonność  do  obnażania  się  za  pieniądze  (np.

striptease).

Zadanie 121.
Faza utajonego zakażenia wirusem HIV:

A.  występuje w pierwszych tygodniach zakażenia,
B . t o  okres  trwający  lata,  w  którym  mechanizmy

odpornościowe  skutecznie  kontrolują  stężenie  wiremii
HIV,

C . okres  w  którym  dochodzi  do  przełamania  si ł  obronnych
organizmu i pojawienia się objawów zakażenia HIV,

D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 122.
Dlaczego  okres  noworodkowy  nazywa  się  przełomowym  z  punktu
widzenia hormonów?

A.  dziecko jest pod wpływem estrogenów matczynych,
B.  pęcherzyki jajnikowe dziecka produkują estrogeny,
C.  brak w organizmie dziecka hormonów płciowych,
D.  zaznacza się już wpływ progesteronu.

Zadanie 123.
W  jakim  stadium  podziału,  w  przypadku  zapłodnienia
pozaustrojowego, zapłodniona komórka jajowa jest przenoszona do
jamy macicy?

A.  zygoty,
B.  blastocysty,
C.  moruli,
D.  oocytu.

Zadanie 124.
Nasienie  męskie  w  banku  spermy  jest  przechowywane  w
temperaturze:

A.  - 196,5˚C,
B.  0˚C,
C.  + 4˚C,
D.  + 35˚C.



Zadanie 125.
Czy  polskie  położne,  będące  członkami  Polskiego  Towarzystwa
Położnych,  mogą  należeć  do  Międzynarodowego  Stowarzyszenia
Położnych?

A.  tak,
B . tak,  pod  warunkiem  złożenia  stosownej  deklaracji  i

dokonania wpłaty składki członkowskiej,
C . tak,  pod  warunkiem  złożenia  egzaminu  ze  znajomości

języka angielskiego,
D . nie,  polskie  położne  nie  mogą  należeć  do  Europejskiego

Stowarzyszenia Położnych.

Zadanie 126.
Pęknięcie  ropnia  jajowodowo  -  jajnikowego  to  powikłanie
przebiegu:

A.  ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego,
B.  pękniętej ciąży ekotopowej,
C.  pękniętej torbieli jajnika,
D.  ostrego zapalenia przydatków.

Zadanie 127.
Jatrogenne zapalenie błony śluzowej macicy powstaje wskutek:

A.  długotrwałego stresu,
B.  wewnątrzmacicznego zabiegu,
C.  wtargnięcia zakażenia z kanału szyjki,
D.  obecności mięśniaków podśluzówkowych.

Zadanie 128.
Impotencja jest to:

A .  zmniejszenie potrzeb seksualnych,
B.  niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku seksualnego,
C.  opóźniony wytrysk,
D.  przedwczesny wytrysk.

Zadanie 129.
Reakcję erotyczną u kobiety trudno jest osiągnąć dotykając:

A.  okolice pochwy,
B.  wargi sromowe większe,
C.  wargi sromowe mniejsze,
D.  szyjkę macicy.



Zadanie 130.
Pojawienie  s ię  owłosienia  łonowego  i  pachowego  u  dziewczynek
jest uwarunkowane działaniem:

A.  estrogenów jajnikowych,
B.  hormonów gonadotropowych przysadki,
C.  androgenów nadnerczowych i jajnikowych,
D.  hormonu somatotropowego.

Zadanie 131.
Gdy  w  trakcie  leczenia  nowotworu  szyjki  macicy  pojawią  się
objawy popromienne należy:

A.  zredukować dawkę promieniowania o 50%,
B.  natychmiast zmienić leczenie na chemioterapię,
C.  stosować leczenie objawowe objawów popromiennych,
D.  odczekać - po zakończeniu leczenia te objawy ustąpią.

Zadanie 132.
Stwierdzenie  obecności  zmian  grupy  CIN  I I  i  CIN  I I I  jest
wskazaniem do:

A.  powtórzenia badania kolposkopowego,
B . pobrania  wycinków  celowanych  i  łyżeczkowania  kanału

szyjki,
C.  podania leczenia przeciwzapalnego,
D.  wykonania ultrasonografii.

Zadanie 133.
Największe znaczenie w rozpoznaniu raka endometrium ma pobranie
materiału do badania metodą:

A.  aspiracji z jamy macicy,
B.  płukania jamy macicy,
C.  wyłyżeczkowania jamy macicy,
D.  wymazu z ujścia szyjki macicy.

Zadanie 134.
Częstość występowania raka endometrium macicy u kobiet zwiększa
się po:

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

Zadanie 135.
Czy rzęsistek pochwowy może kolonizować tylko pochwę?

A.  tak, nie dotyczy innych narządów,
B.  w zależności od odmiany rzęsistka,
C.  kolonizuje też cewkę moczową i pęcherz moczowy,
D.  kolonizuje sąsiedztwo: cewkę moczową i odbyt.
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Zadanie 1.
W fazie wydzielniczej cyklu miesiączkowego NIE obserwuje się:

A .  względnie stałego czasu jej trwania,
B.  skręcenia gruczołów endometrium,
C.  obniżonej, podstawowej ciepłoty ciała,
D.  powstania ciałka żółtego w jajniku.

Zadanie 2.
Ćwiczenia  gimnastyczne  u  pacjentek  po  amputacji  piersi  należy
rozpocząć:

A.  w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym,
B.  w trzeciej dobie po zabiegu operacyjnym,
C.  tydzień po zabiegu operacyjnym,
D.  dwa tygodnie po zabiegu operacyjnym.

Zadanie 3.
Obniżenie  przedniej  ściany  pochwy  z  uwypukleniem  ściany
pęcherza  moczowego  w  zaburzeniach  statyki  narządów  miednicy
mniejszej nazywamy:

A.  rectocele,
B.  cystoocele,
C.  hysterocoele,
D.  enterocele.

Zadanie 4.
Czy molestowanie seksualne jest karalne?

A.  nie, gdy wszystko odbywa się w rodzinie,
B.  tak,
C.  nie, jeśli nie doszło do pełnego aktu seksualnego,
D.  nie, jeśli dziecko nie zgłasza pretensji.

Zadanie 5.
Rozpoznanie  u  pacjentki  w  badaniu  cytologicznym  LGSIL  -
dysplastyczne zmiany śródbłonkowe niskiego stopnia - wymagają w
pierwszej kolejności:

A .  tylko kolejnej kontrolnej cytologii,
B .  badania kolposkopowego,
C.  biopsji stożkowej,
D.  pobrania wycinka.



Zadanie 6.
P o  operacyjnym  leczeniu  zaśniadu  groniastego  niszczącego
profilaktycznie stosuje się:

A .  antybiotyki,
B.  radioterapię,
C.  hormony sterydowe,
D.  cytostatyki.

Zadanie 7.
Zdrowie seksualne (zgodnie z definicją WHO), to:

A . wrodzona,  naturalna  potrzeba  i  funkcja  organizmu
ludzkiego  uwarunkowana,  zintegrowanym  działaniem
czynników  biologicznych,  psychologicznych  oraz
społeczno-kulturowych,

B . zespół  biologicznych,  emocjonalnych,  intelektualnych  i
społecznych elementów życia seksualnego, niezbędnych do
pozytywnego  rozwoju  osobowości,  komunikacji  i  miłości
człowieka,

C . aktywność  zmierzająca  do  bezpośredniego  zaspokojenia
popędu  seksualnego  oraz  potrzeba  łączenia  się  ludzi  ze
sobą,  kształtująca  wielowymiarowość  współżycia
międzyludzkiego,

D . seksualne  współżycie  międzyludzkie  charakteryzujace  się
brakiem  występowania  chorób  przenoszonych  drogą
płciową.

Zadanie 8.
Rozpoznanie raka pochwy jest możliwe podczas badania:

A.  ultrasonograficznego,
B.  cytologicznego,
C.  cytoonkologicznego,
D.  histopatologicznego.

Zadanie 9.
D o czynników wirusowych i bakteryjnych mogących mieć wpływ na
powstawanie nowotworów zaliczyć należy:

A . wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus Epsteina-Barr,
wirus zapalenia wątroby typu B (HBV),

B . wirus  mięsaka  Kaposiego,  wirus  ludzkiej  białaczki
T-komórkowej typu 1 i 2,

C.  Helicobacter Pylori,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 10.
Wzrokową  ocenę  narządów  płciowych  wewnętrznych,  a  zwłaszcza
jajników, umożliwia:

A.  laparoskopia,
B.  histeroskopia,
C.  kolpomikroskopia,
D.  kolposkopia.

Zadanie 11.
Wskaźnik zachorowań na raka piersi:

A .  wzrasta wraz z wiekiem,
B.  maleje wraz z wiekiem,
C.  jest duży we wszystkich grupach wiekowych,
D.  wzrasta w okresie menopauzy, a następnie maleje.

Zadanie 12.
Który lek NIE należy do cytostatyków?

A.  6-merkaptopuryna,
B.  5-fluorouracyl,
C.  Acyklowir,
D.  Metotreksat.

Zadanie 13.
Najczęściej  spotykaną  grzybicą  wśród  osób  zakażonych  wirusem
HIV jest:

A .  kandydoza,
B.  histoplazmoza,
C.  kokcidioidomykoza,
D.  blastomykoza.

Zadanie 14.
Z a  uwalnianie  gonadotropin  odpowiedzialna  jest  gonadoliberyna
produkowana przez:

A.  jajnik,
B.  podwzgórze,
C.  przedni płat przysadki mózgowej,
D.  tylny płat przysadki mózgowej.

Zadanie 15.
Który  ze  składników  krwi  jest  najbardziej  wrażliwy  na
napromieniowanie?

A.  krwinki białe,
B.  krwinki czerwone,
C.  płytki krwi,
D.  osocze.



Zadanie 16.
Które badanie jest niezbędne w trakcie leczenia chemioterapią?

A.  morfologia krwi,
B.  USG wątroby,
C.  poziom metabolitów leków w moczu,
D.  histopatologia wycinków guza.

Zadanie 17.
Postępowaniem z wyboru w zapaleniu przydatków jest:

A .  antybiotykoterapia,
B.  leczenie uzdrowiskowe,
C.  łyżeczkowanie jamy macicy,
D.  rehabilitacja ruchowa.

Zadanie 18.
Kobietom  po  mastektomii  zaleca  się  noszenie  protezy,  ponieważ
zapobiega to:

A.  przykurczom,
B.  bólom,
C.  uszkodzeniu blizny,
D.  zniekształceniu postawy ciała.

Zadanie 19.
Gwałtowne  pęknięcie  jajowodu  w  przypadku  ciąży  ektopowej
spotykane jest najczęściej przy jej lokalizacji w:

A.  cieśni,
B.  bańce,
C.  lejku,
D.  jajniku.

Zadanie 20.
Które  objawy  świadczą  o  wystąpieniu  krwotoku  wewnętrznego  po
zabiegu operacyjnym?

A . wzrost  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  obniżenie
wartości tętna, bladość powłok,

B . bladość  powłok,  podwyższenie  temperatury  ciała,
podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,

C . si lny  ból  w  obrębie  jamy  brzusznej,  wzrost
częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,

D . obniżenie  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  wzrost
częstotliwości tętna, bladość powłok.



Zadanie 21.
Stopień  zaawansowania  nowotworu  piersi  określany  jest  na
podstawie klasyfikacji:

A .  CIN,
B.  TNM,
C.  NYHA,
D.  WHITE.

Zadanie 22.
Który wirus może mieć wpływ na powstanie raka szyjki macicy?

A.  HSV-herpes virus,
B.  HPV- human papilloma virus,
C.  EBV- Epstein- Barra virus,
D.  RSV- rotavirus.

Zadanie 23.
Ćwiczenia Kegla powinny wykonywać kobiety:

A.  wszystkie,
B.  wieloródki, które przebyły więcej niż 3 ciąże,
C.  które mają kłopoty z oddawaniem moczu,
D . u  których  w  czasie  porodu  było  nacięcie  lub  pęknięcie

krocza.

Zadanie 24.
Zmiany  atroficzne  na  sromie  najczęściej  pojawiają  się  w
okresie:

A .  dziecięcym,
B.  dojrzewania,
C.  dojrzałości płciowej,
D.  pomenopauzalnym.

Zadanie 25.
Polucje to objaw:

A.  fizjologiczny,
B.  przedwczesnego dojrzewania płciowego,
C.  zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
D.  charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

Zadanie 26.
Które objawy są charakterystyczne dla raka trzonu macicy?

A . nieregularne  krwawienia  u  starszych  kobiet  po
menopauzie,

B.  silne bóle w podbrzuszu,
C.  nie ma objawów charakterystycznych,
D.  obecność płynu w jamie brzusznej.



Zadanie 27.
Z czego powstaje torbiel skórzasta?

A.  z mezodermy,
B.  z ektodermy,
C.  z entodermy,
D.  ze wszystkich trzech listków zarodkowych.

Zadanie 28.
Stan  napięcia  seksualnego  u  ludzi  wyzwalany  jest  głównie  przez
zmysł:

A .  wzroku,
B.  słuchu,
C.  smaku,
D.  węchu.

Zadanie 29.
Najczęstszą  przyczyną  pierwotnego  braku  miesiączkowania  u
dziewcząt jest:

A .  niewydolność jajników,
B.  niedobór prolaktyny,
C.  niewydolność przysadkowo-podwzgórzowa,
D.  wady macicy, np. macica z przegrodą.

Zadanie 30.
W  celu  oszacowania  ryzyka  (obliczenia  ryzyka  względnego)
zachorowania na raka piersi u kobiet utworzono:

A.  Model Gaila,
B.  Model Clausa,
C.  Model Cuzick-Tyrer,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 31.
Czy  możliwe  jest,  aby  kobieta  po  całkowitym  usunięciu  macicy
osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

A . niemożliwe,  ponieważ  niemożliwe  jest  wtedy  współżycie
płciowe,

B . niemożliwe,  ponieważ  przeciwwskazane  jest  wtedy
współżycie płciowe,

C.  możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
D.  możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.



Zadanie 32.
Jaka jest  najbardziej  prawdopodobna przyczyna bólu u 55-letniej
kobiety w czasie współżycia?

A.  mięśniaki macicy,
B . związane  z  wiekiem  zmiany  atroficzne  błony  śluzowej

pochwy,
C . opory  psychiczne  związane  z  poczuciem  mniejszej

atrakcyjności,
D.  zbyt długo trwające stosunki.

Zadanie 33.
W  której  fazie  w  cyklu  płodności  następuje  wzrost  podstawowej
ciepłoty ciała i pojawia się gęsty, skąpy śluz szyjkowy?

A.  menstruacyjnej,
B.  względnie płodnej,
C.  płodnej,
D.  całkowicie niepłodnej.

Zadanie 34.
Skuteczność  poszczególnych  metod  antykoncepcyjnych  ocenia  się
na podstawie:

A.  oceny kobiet stosujących daną metodę,
B.  liczby urodzeń w danym roku w danym kraju,
C.  indeksu HCG,
D.  wskaźnika Pearla.

Zadanie 35.
Zachowanie  w  którym  satysfakcja  seksualna  jest  osiągana  w
wyniku kontaktu z przedmiotem lub fragmentem ciała partnera to:

A.  ocieractwo,
B.  oglądactwo,
C.  fetyszyzm,
D.  erotomania.

Zadanie 36.
Które  z  poniżej  wymienionych  badań  jest  kluczowe  w  ocenie
płodności mężczyzny?

A.  wywiad dotyczący przebytych chorób,
B.  badanie przedmiotowe,
C.  badanie andrologiczne,
D.  badanie nasienia.



Zadanie 37.
Jakie są następstwa zakrzepicy żył głębokich?

A.  zawał serca,
B.  zator tętnicy płucnej lub zawał płuc,
C.  obrzęk płuc,
D.  obrzęk mózgu.

Zadanie 38.
Czy położna ma prawo pobrać wymaz do badania cytologicznego?

A.  tak,
B.  tak, ale tylko pomiędzy 10 a 14 dniem cyklu,
C.  nie, może to zrobić tylko ginekolog,
D.  nie, ale może to zrobić cytolog lub ginekolog.

Zadanie 39.
Pobierając  krew  na  badanie  hormonalne  należy  koniecznie
zanotować:

A.  wiek pacjentki, w którym wystąpiła pierwsza miesiączka,
B.  w którym dniu cyklu miesiączkowego jest pacjentka,
C.  w jakiej fazie cyklu miesiączkowego jest pacjentka,
D . dzień,  w  którym  zakończyło  się  ostatnie  krwawienie

miesięczne.

Zadanie 40.
Czas  pomiędzy  zakażeniem  wirusem  HIV,  a  pojawieniem  się
wykrywalnych w diagnostyce serologicznej przeciwciał wynosi:

A .  ok 3 tygodnie,
B.  ok 6 tygodni,
C.  ok 6 miesięcy,
D.  ok 3 miesięce.

Zadanie 41.
Dla  której  fazy  w  cyklu  płodności  charakterystyczne  jest
maksymalne  wydzielanie  estrogenów  i  obecność  przejrzystego,
obfitego śluzu szyjkowego?

A.  menstruacyjnej,
B.  względnie płodnej,
C.  płodnej,
D.  całkowicie niepłodnej.

Zadanie 42.
W okresie andropauzy występuje niedobór:

A.  estrogenów,
B.  androgenów,
C.  folitropiny (FSH),
D.  lutropiny (LH).



Zadanie 43.
Które  hormony  działają  hamująco  na  patologiczny  rozrost
śluzówki macicy?

A.  progesteron,
B.  estrogeny,
C.  androgeny,
D.  sterydy.

Zadanie 44.
Jakie  badanie  powinno  być  wykonane  u  60-latki  w  celu
zdiagnozowania przyczyny krwawienia z dróg rodnych?

A.  badanie poziomu hormonów,
B.  wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki,
C.  laparoskopia,
D.  rtg jamy brzusznej.

Zadanie 45.
Posiadana  wiedza  na  temat  zespołu  Lyncha  wskazuje  na
konieczność  wdrożenia  specjalistycznej  opieki
profilaktyczno-diagnostycznej  i  leczniczej  dla  rodzin,  a  u
kobiet dodatkowo zaleca się:

A .  coroczne badanie mammograficzne,
B . rezonans  magnetyczny  piersi  i  coroczne  badanie

ginekologiczne,
C.  nie wykonuje się żadnych dodatkowych badań,
D . coroczne badanie ginekologiczne z dopochwowym badaniem

ultrasonograficznym  i  w  przypadku  przerostu  błony
śluzowej  mięśnia  macicy  badanie  histopatologiczne
wyskrobin z trzonu macicy.

Zadanie 46.
O d  czego  zależy  rodzaj  terapii  w  przypadku  rozpoznania  raka
szyjki macicy?

A.  od preferencji lekarza,
B . o d  życzenia  kobiety  i  je j  wiary  w  określony  sposób

leczenia,
C.  od stopnia zawansowania choroby nowotworowej,
D.  od budowy morfologicznej nowotworu.



Zadanie 47.
Histerosalpingografia polega na:

A . wprowadzeniu  do  macicy  przyrządu  umożliwiającego
obejrzenie jej wnętrza i stwierdzeniu jej stanu,

B . wprowadzeniu do macicy i jajowodów środka cieniującego
i uwidocznieniu ich na zdjęciach rentgenowskich,

C . pobraniu  z  macicy  materiału  do  badania
histopatologicznego przy użyciu specjalnej aparatury,

D . oglądaniu  w  powiększeniu  błony  śluzowej  macicy,  co
pozwala  na  stwierdzenie  lub  wykluczenie  je j  stanów
patologicznych.

Zadanie 48.
Masturbacja w okresie dojrzewania jest objawem:

A.  zboczenia seksualnego,
B.  zaburzeń psychicznych,
C.  nadpobudliwości seksualnej,
D.  przejściowym na tym etapie rozwoju.

Zadanie 49.
Hormonem  odpowiedzialnym  za  ukształtowanie  II-rzędowych  i
III-rzędowych kobiecych cech płciowych jest/są:

A.  progesteron,
B.  prolaktyna,
C.  estrogeny,
D.  gonadotropiny.

Zadanie 50.
Ostrą  postać  rzęsistkowego  zapalenia  pochwy  charakteryzują
objawy:

A . pieczenie,  ból  przy  oddawaniu  moczu,  zaczerwienienie
nabłonka pochwy, cuchnące pieniste zielonożółte upławy,

B . brak w tym schorzeniu jakichkolwiek charakterystycznych
objawów,

C . obfite  białawe,  serowate  upławy,  bez  zapachu,  ból  w
dole brzucha, podwyższenie temperatury ciała,

D . świąd  sromu  i  zmiany  o  charakterze  wysypki,  obfita
śluzowa, gęsta wydzielina z pochwy bez zapachu.

Zadanie 51.
Który hormon, w fazie lutealnej, bezpośrednio wpływa na ośrodek
termoregulacji w podwzgórzu?

A.  lutropina,
B.  gonadoliberyna,
C.  estriol,
D.  progesteron.



Zadanie 52.
Infekcja narządu rodnego u kobiety z wirusem brodawczaka (HPV)
powoduje:

A.  niepłodność,
B.  zapalenie gruczołu Bartholina,
C.  zapalenia węzłów chłonnych pachwinowych,
D.  zmiany dysplastyczne i raka szyjki macicy.

Zadanie 53.
Erekcja prącia:

A.  pojawia się u mężczyzny w stanie podniecenia,
B . jest  to  proces  zmieniający  przestrzeń  wewnątrzjamistą

prącia  z  systemu  o  niskim  ciśnieniu  i  małej  objętości  w
system o wysokim ciśnieniu i większej objętości,

C . jest  efektem  równowagi  dynamicznej  pomiędzy  bodźcami
pobudzającymi a hamującymi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawdłowe.

Zadanie 54.
P o  ewakuacji  zaśniadu  groniastego,  zalecane  jest  stosowanie
antykoncepcji przez:

A.  3 miesiące,
B.  6 miesięcy,
C.  1 rok,
D.  2 lata.

Zadanie 55.
W  jakim  czasie  od  wystąpienia  pierwszej  miesiączki  występują
cykle dwufazowe?

A.  2 do 3 lat od menarche,
B.  po roku od menarche,
C.  rok do 2 lat od menarche,
D.  przez okres 3 lat cykle są jednofazowe.

Zadanie 56.
Histeroskopia pozwala na ocenę:

A . wszystkich  warstw  błony  śluzowej  macicy,  jajowodów,
zwłaszcza ich drożności,

B . powierzchni błony śluzowej kanału szyjki macicy, budowę
jamy macicy, macicznych ujść jajowodów,

C . długości  kanału  szyjki  macicy,  perystaltyki  jajowodów,
ich drożności i długości,

D . rozmiarów  jamy  macicy,  je j  kształtu  i  grubości
poszczególnych warstw endometrium.



Zadanie 57.
Impotencja jest to:

A .  zmniejszenie potrzeb seksualnych,
B.  niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku seksualnego,
C.  opóźniony wytrysk,
D.  przedwczesny wytrysk.

Zadanie 58.
Podczas  próby  Schillera,  nabłonek  wielowarstwowy  płaski,  barwi
się na brązowo, ze względu na obecność:

A.  glikogenu,
B.  hormonów płciowych,
C.  pałeczek kwasu mlekowego,
D.  l ipidów.

Zadanie 59.
Która  część  narządu rodnego  kobiety  najczęściej  ulega  zakażeniu
gruźlicą?

A.  jajniki,
B.  jajowody,
C.  macica,
D.  pochwa.

Zadanie 60.
Jatrogenne zapalenie błony śluzowej macicy powstaje wskutek:

A.  długotrwałego stresu,
B.  wewnątrzmacicznego zabiegu,
C.  wtargnięcia zakażenia z kanału szyjki,
D.  obecności mięśniaków podśluzówkowych.

Zadanie 61.
Samobadanie szyjki macicy należy wykonywać zawsze:

A.  wieczorem,
B.  rano,
C.  o stałej porze,
D.  w południe.

Zadanie 62.
N a  podstawie,  jakiego  badania,  najszybciej  można  rozpoznać
wcześnie rozpoczynającą się osteoporozę?

A.  tomografii komputerowej,
B.  wywiadu,
C.  ultrasonografii,
D.  densytometrii.



Zadanie 63.
Dla  wyjaśnienia  wpływu  alkoholu  na  rozwój  raka  piersi  sugeruje
się mechanizm:

A . związany  z  wpływem  alkoholu  na  poziomy  estrogenów  i
receptorów estrogenowych,

B . związany  z  uwalnianiem  rakotwórczych  metabolitów
alkoholu,

C.  związany ze zmniejszoną podażą kwasu foliowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 64.
Łagodny charakter posiada nowotwór:

A.  fibroadenoma,
B.  melanoma,
C.  osteosarkoma,
D.  carcinoma mammae.

Zadanie 65.
Biaława  wydzielina,  słabo  przylegające  do  ścian  pochwy  naloty
są objawem zapalenia:

A.  bakteryjnego,
B.  wirusowego,
C.  pierwotniakowego,
D.  grzybiczego.

Zadanie 66.
Która  z  poniżej  opisanych  kobiet  najbardziej  narażona  jest  na
wystąpienie raka sutka?

A . kobieta  50-letnia,  bezdzietna,  miesiączkująca  od  11
roku życia, przed menopauzą, otyła,

B . kobieta  50-letnia,  posiadająca  córkę  (33  lata),  po
menopauzie, otyła,

C . kobieta  50-letnia,  posiadającego  syna  (12  lat) ,  przed
menopauzą, bez nadwagi,

D . kobieta  50-letnia,  bezdzietna,  po  usunięciu  jajników  (w
wieku 18 lat), otyła.

Zadanie 67.
Która  tkanka  organizmu  cechuje  się  największą  wrażliwością  na
promieniowanie jonizujące?

A.  nerwowa,
B.  mięśniowa,
C.  łączna,
D.  limfatyczna.



Zadanie 68.
Co NIE jest celem leczenia paliatywnego?

A.  przedłużenie życia,
B.  zapobieganie i zwalczanie objawów choroby,
C.  opanowanie procesu nowotworowego,
D.  zapewnienie najlepszej jakości życia.

Zadanie 69.
Który  z  poniższych  skutków  ubocznych  chemioterapii  jest
najgroźniejszy?

A.  mielosupresja,
B.  alopecia,
C.  amenorrhoea,
D.  uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Zadanie 70.
Z jakiej tkanki rozwija się rak trzonu macicy?

A.  mięśniowej,
B.  nabłonkowej,
C.  łącznej,
D.  limfatycznej.

Zadanie 71.
Badania  profilaktyczne  realizowane  w  ramach  Programu
Profilaktyki  Raka  Piersi,  skierowane  są  do  kobiet  w  przedziale
wiekowym:

A.  50-69 lat,
B.  45-65 lat,
C.  40-69 lat,
D.  35-50 lat.

Zadanie 72.
Seks, miłość i partnerstwo, to przywileje ludzi:

A .  młodych,
B.  w wieku dojrzałym,
C.  w wieku dojrzałym i starszym,
D.  w każdym wieku.

Zadanie 73.
W  przypadku badania okolic odbytu przy badaniu nieletnich ofiar
wykorzystywania seksualnego najlepszą pozycją jest:

A .  na prawym lub lewym boku,
B.  pozycja żaby,
C.  pozycja żaby na kolanach opiekuna,
D.  kolankowo- łokciowa pronacyjna.



Zadanie 74.
Do wczesnych reakcji popromiennych skóry należy:

A.  atrofia,
B.  złuszczenie,
C.  owrzodzenie,
D.  zwłóknienie podskórne.

Zadanie 75.
Najczęstszym  miejscem  zagnieżdżenia  się  zapłodnionej  komórki
jajowej poza macicą jest:

A .  jajnik,
B.  jajowód,
C.  jama brzuszna,
D.  szyjka macicy.

Zadanie 76.
Do zakażenia kłykcinami kończystymi może dojść drogą:

A.  krwi, jako zakażenie zstępujące,
B.  płciową, poprzez kontakt seksualny,
C.  limfy, naczyń i gruczołów limfatycznych,
D . przez  ciągłość  z  końcowego  odcinka  przewodu

pokarmowego.

Zadanie 77.
Najważniejszym badaniem diagnostycznym w raku endometrium jest:

A .  USG,
B.  kolposkopia,
C.  laparoskopia,
D.  abrazja.

Zadanie 78.
Komórki  zwane  koilocytami,  uwidocznione  w  badaniu
cytoonkologicznym szyjki macicy charakteryzują zakażenie:

A.  wirusem HPV,
B.  rzęsistkiem pochwowym,
C.  wirusem cytomegali (CMV),
D.  chlamydią trachomatis.

Zadanie 79.
Brak  miesiączki,  prawidłowa  inteligencja,  płetwiasta  szyja,
brak  drugorzędowych  cech  płciowych,  dziecięce  proporcje
fenotypu  żeńskiego,  niski  wzrost,  niedorozwinięta  macica  i
jajowody wskazują na zespół:

A .  Turnera,
B.  Klinefeltera,
C.  feminizujących jąder,
D.  nadnerczowo-płciowy.



Zadanie 80.
Dysgenezja gonad, jest to wada rozwojowa jajnika, oznaczająca:

A.  jajniki szczątkowe bez pęcherzyków jajnikowych,
B.  zupełny brak jajników,
C . prawidłowo  zbudowane  jajniki  nie  pełniące  swych

funkcji,
D.  jajniki wymagające substytucji hormonalnej.

Zadanie 81.
Kiedy współżycie w okresie ciąży jest przeciwwskazane?

A.  zawsze sześć tygodni przed porodem,
B.  gdy zagraża poród przedwczesny,
C.  gdy następuje wypływ mleka,
D.  podczas ruchów płodu.

Zadanie 82.
Okres kilku lat przed ostatnią miesiączką określamy jako:

A.  menopauza,
B.  premenopauza,
C.  postmenopauza,
D.  perimenopauza.

Zadanie 83.
Gonadotropiny są to hormony wydzielane przez:

A . przedni  płat  przysadki,  pobudzające  działalność
gruczołów płciowych,

B . tylny  płat  przysadki,  pobudzające  czynność  wszystkich
gruczołów dokrewnych,

C . tylny  płat  przysadki,  pobudzające  działalność  gruczołów
płciowych,

D . podwzgórze, stymulujące gruczoły płciowe do dojrzewania
płciowego.

Zadanie 84.
Liszaj biały rozpoznawany jest na podstawie:

A.  objawów klinicznych,
B.  badań hormonalnych,
C.  badania histopatologicznego,
D.  rozmazu cytologicznego.

Zadanie 85.
Wodobrzusze jest objawem charakterystycznym dla nowotworu:

A.  szyjki macicy,
B.  sromu,
C.  jajników,
D.  macicy.



Zadanie 86.
Płeć człowieka genetycznie ustala się:

A .  w momencie zapłodnienia,
B.  w 3 miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
C.  w drugiej połowie ciąży,
D.  pod koniec ciąży.

Zadanie 87.
Podstawowe  znaczenie  w  diagnostyce  rozrostów  i  nowotworów
trofoblastu ma oznaczenie:

A.  poziomu gonadotropiny kosmówkowej,
B.  poziomu laktogenu łożyskowego,
C.  poziomu gonadotropin przysadkowych,
D.  oznaczenie stężenia estrogenów i progesteronu.

Zadanie 88.
Jaki jest wpływ hiperprolaktynemii na płodność?

A.  doprowadza do bezowulacyjnych cykli,
B.  powoduje zanik perystaltyki jajowodów,
C.  wywołuje przerost błony śluzowej macicy,
D.  uszkadza pęcherzyki jajnikowe

Zadanie 89.
Przyczyną zaniku sromu w okresie przekwitania, jest niedobór:

A.  estrogenów,
B.  progesteronu,
C.  androgenów,
D.  prolaktyny.

Zadanie 90.
W  pierwszych  dobach  po  operacjach  ginekologicznych  na  stan
psychoemocjonalny pacjentek najbardziej wpływa:

A.  pomoc w zmianie pozycji ciała,
B.  zwalczanie bólu pooperacyjnego,
C.  dopilnowanie rytmu snu i odpoczynku,
D.  przekazanie wiedzy o higienie rany pooperacyjnej.

Zadanie 91.
Dwukrotnie  częściej  na  raka  endometrium chorują  kobiety,  które
w okresie pomenopauzalnym:

A.  prowadziły intensywne życie płciowe,
B.  otrzymywały egzogenne estrogeny,
C.  prowadziły intensywne kuracje odchudzające,
D.  paliły ponad jedną paczkę papierosów dziennie.



Zadanie 92.
Do wystąpienia raka szyjki macicy NIE przyczynia się:

A .  wczesne rozpoczęcie życia płciowego,
B.  nieregularne miesiączki,
C.  częsta zmiana partnerów seksualnych,
D.  zapalenie szyjki macicy.

Zadanie 93.
NAJTRUDNIEJ rozpoznaje się wczesne objawy nowotworu:

A.  szyjki macicy,
B.  sromu,
C.  jajników,
D.  macicy.

Zadanie 94.
Ostry  rybi  zapach  wydzieliny  pochwowej  jest  charakterystyczny
dla:

A.  grzybiczego zapalenia pochwy,
B.  bakteryjnego zapalenia pochwy,
C.  rzęsistkowicy,
D.  infekcji wirusem opryszczki.

Zadanie 95.
Kolposkopia jest to badanie pozwalające na:

A.  wszczęcie leczenia onkologicznego,
B.  uchwycenie przedklinicznych postaci raka szyjki,
C.  określenie struktury komórek,
D.  ocenę morfologiczną nowotworu.

Zadanie 96.
W badaniu przesiewowym, w kierunku wirusa HIV, stosowany jest
test:

A .  Friedmana,
B.  Nitrazynowy,
C.  Elisa,
D.  Marchettiego.

Zadanie 97.
Rozwój  gruczołów  piersiowych  w  okresie  dojrzewania  występuje
pod wpływem:

A.  estrogenów,
B.  FSH,
C.  LH,
D.  androgenów.



Zadanie 98.
W  przypadku  podejrzenia  u  noworodka  zespołu
nadnerczowo-płciowego  uwagę  personelu  sal i  porodowej  powinien
zwrócić:

A .  znacznie powiększony obwód brzuszka noworodka,
B.  zanikowe zmiany na skórze tułowia,
C.  niedorozwój kończyn górnych i dolnych,
D.  nieprawidłowy wygląd zewnętrznych narządów płciowych.

Zadanie 99.
Materiał  do  oceny  czystości  pochwy,  najczęściej  pobierany  jest
z :

A .  kanału szyjki macicy,
B.  przedsionka pochwy,
C.  tylnego sklepienia pochwy,
D.  przedniego sklepienia pochwy.

Zadanie 100.
Stwierdzenie  obecności  zmian  grupy  CIN  I I  i  CIN  I I I  jest
wskazaniem do:

A.  powtórzenia badania kolposkopowego,
B . pobrania  wycinków  celowanych  i  łyżeczkowania  kanału

szyjki,
C.  podania leczenia przeciwzapalnego,
D.  wykonania ultrasonografii.

Zadanie 101.
Które  markery  nowotworowe są  przydatne dla  potwierdzenia raka
jajnika?

A.  poziom beta-HCG,
B.  Ca 125,
C.  antygen rakowo - płodowy CEA,
D.  AFP.

Zadanie 102.
Brachyterapia jest to:

A .  jedna z form chemioterapii,
B.  jedna z form radioterapii,
C.  leczenie niekonwencjonalne,
D.  szczególne leczenie farmakologiczne.



Zadanie 103.
Przebycie ciąży jajowodowej często prowadzi do:

A.  zaburzeń cyklu miesiączkowego,
B . cyklicznie  pojawiającego  się  bólu  po  stronie

operowanej,
C.  wtórnej niepłodności,
D.  zaburzeń seksualnych.

Zadanie 104.
Czy  istnieje  ryzyko  zachorowania  na  raka  drugiej  piersi  u
30-letniej kobiety po mastektomii?

A.  nie,
B . tak,  większe,  niż  u  zdrowych  kobiet  (nie  z  grup

ryzyka),
C . tak,  ale  mniejsze,  niż  u  zdrowych  kobiet  (nie  z  grup

ryzyka),
D . tak,  ale  takie  samo  jak  u  zdrowych  kobiet  nie

obarczonych ryzykiem.

Zadanie 105.
Planowane  zabiegi  operacyjne  u  kobiety  korzystnie  jest
wykonywać:

A.  w czasie miesiączki,
B.  bezpośrednio po miesiączce,
C.  w połowie cyklu miesiączkowego,
D.  tuż przed miesiączką.

Zadanie 106.
Zaburzenie  psychosomatyczne,  charakteryzujące  się  napadami
żarłoczności,  po  których  występuje  bardzo  silna  potrzeba
prowokowania wymiotów, to?

A.  zaburzenia łaknienia,
B.  anoreksja,
C.  jadłowstręt psychiczny,
D.  bulimia.

Zadanie 107.
Jednym z tzw. stanów przejściowych w okresie noworodkowym jest
krwawienie z narządów płciowych, spowodowane:

A . zwiększoną podatnością  na  urazy  niedojrzałego nabłonka
pochwy,

B . przedłużającym  się  I I  okresem  porodu  w  porodzie
miednicowym,

C.  zmniejszeniem stężenia estrogenów matczynych,
D.  wysokim stężeniem estrogenów matczynych.



Zadanie 108.
Do wykonania próby Schillera stosowany jest:

A .  błękit metylowy,
B.  roztwór jodu,
C.  roztwór kwasu mlekowego,
D.  roztwór kwasu octowego.

Zadanie 109.
Chromatyna płciowa NIE występuje u:

A.  zdrowych kobiet,
B.  zdrowych mężczyzn,
C . osobników  żeńskich  posiadających  więcej  niż  2

chromosomy X,
D . osobników męskich posiadających więcej niż 1 chromosom

X .

Zadanie 110.
Biseksualizm to popęd:

A.  narcystyczny i homoseksualny,
B.  narcystyczny i heteroseksualny,
C.  heteroseksualny i homoseksualny,
D.  heteroseksualny, homoseksualny i narcystyczny.

Zadanie 111.
C o  jest  przyczyną  krwawienia  młodocianych  (metrorrhagia
juvenilis)?

A . długotrwałe  wytwarzanie  estrogenów  przez  przetrwały
pęcherzyk jajnikowy w cyklu bezowulacyjnym i przeroście
błony śluzowej macicy,

B . nieprawidłowości  związane  z  wadliwą  budową  warstwy
mięśniowej macicy,

C . przedwczesny  rozwój  i  zanik  nieprawidłowo
ukształtowanego ciałka żółtego,

D . niedorozwinięta  błona  śluzowa  macicy,  wykazująca
ogniska martwicy i zaniku.

Zadanie 112.
W  którym  okresie  życia  kobiety,  najbardziej  nasilają  s ię  objawy
obniżenia narządu rodnego i wysiłkowego nietrzymania moczu?

A.  dojrzewania,
B.  dojrzałości płciowej,
C.  menopauzy,
D.  dziecięcym.



Zadanie 113.
Kiedy obserwuje się nieczytelny rozmaz cytologiczny?

A.  przy nasilonym stanie zapalnym w pochwie,
B.  w zaawansowanej ciąży,
C.  podczas antybiotykoterapii ogólnej,
D.  w czasie hormonalnej terapii zastępczej.

Zadanie 114.
Które zdanie dotyczące opieki paliatywnej jest prawidłowe?

A . przy zaawansowanym nowotworze nie ma uzasadnienia dla
stosowania  radioterapii,  gdyż  niepotrzebnie  obciąża
organizm chorej,

B . leczenie  przeciwbólowe  w  nowotworach  nie  może  być
stosowane ôzapobiegawczoö a jedynie w przypadku ostrego
bólu û średnio 2 x na dobę,

C . należy  jak  najdłużej  unikać  podawania  chorej  morfiny,
b y  nie  uzależniła  s ię  psychicznie  i  by  uniknąć
zwiększenia dawek,

D . przy  zwalczaniu  bólów  nowotworowych  znajdują
zastosowanie  również  leki  przeciwdepresyjne,
przeciwdrgawkowe i przeciwarytmiczne.

Zadanie 115.
Zaśniad groniasty prosty jest to:

A .  rak kosmówki,
B.  zwyrodnienie kosmówki,
C.  rak płodu,
D.  zwyrodnienie płodu.

Zadanie 116.
Jakie  badanie  będzie  wykonane  w  pierwszej  kolejności  u
26-letniej  kobiety,  która  znalazła  u  siebie  w  piersi  niewielki
guzek?

A.  USG piersi,
B.  mammografia,
C.  biopsja gruboigłowa,
D.  histopatologia.

Zadanie 117.
Kompletna  i  prawidłowo  przeprowadzona  wizyta  profilaktyczna  w
gabinecie ginekologicznym składa się z:

A .  pobrania wymazu cytologicznego,
B.  wykonania USG piesi,
C . badania ginekologicznego, wykonania USG dopochwowego,

zbadania piersi i pobrania wymazu cytologicznego,
D.  badania ginekologicznego.



Zadanie 118.
W Polsce NIE jest karana za prostytucję osoba, która:

A.  nakłania do prostytucji i czerpie z tego korzyści,
B.  sama dopuszcza się prostytucji,
C . d la  własnych  korzyści  materialnych  zmusza  do

prostytucji,
D.  dla własnych korzyści ułatwia prostytucję.

Zadanie 119.
Przodozgięcie jest to stosunek trzonu macicy do:

A.  szyjki macicy,
B.  pochwy,
C.  pęcherza moczowego,
D.  spojenia łonowego.

Zadanie 120.
W Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych zostały
określone,  dla  populacji  polskiej,  wytyczne  określające  zasady
wykonywania  badań  genetycznych  oraz  profilaktyki  w  rodzinach
wysokiego ryzyka. Badanie stanu genu BRCA1 wykonuje się:

A . u  pacjentek  z  rozpoznaną  chorobą  nowotworową  piersi
i/lub jajnika,

B . u  krewnych pierwszego stopnia,  jeśl i  pacjentka chora  na
raka piersi i/lub raka jajnika już nie żyje,

C . u  pacjentek  chorych  na  raka  piersi  tylko  we  wczesnym
stadium zaawansowania klinicznego,

D.  odpowiedź A i B są prawidłowe.

Zadanie 121.
Pałeczki  kwasu  mlekowego,  komórki  powierzchowne  i  pośrednie,
przecinkowce,  leukocyty  charakteryzują  stopień  czystości
pochwy:

A.  pierwszy,
B.  drugi,
C.  trzeci,
D.  czwarty.

Zadanie 122.
Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydany został przez:

A.  Światową Organizację Zdrowia,
B.  Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
C.  Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych,
D.  Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.



Zadanie 123.
U  pacjentek  u  których  nie  stwierdzono  mutacji  genu  BRCA1,  ale
zakwalifikowano  do  grupy  podwyższonego  ryzyka  wykonuje  się
badania profilaktyczne oprócz:

A.  ultrasonografii dopochwowej,
B.  mammografii piersi,
C.  rezonansu magnetycznego piersi,
D.  określenia poziomu markera Ca125 w surowicy krwi.

Zadanie 124.
Jaki  jest  główny  cel  wykonania  Rtg  klatki  piersiowej  u  kobiety
z rozpoznaniem guza przydatków?

A.  wykluczenie czynnego procesu gruźliczego w płucach,
B . wykluczenie  zapalenia  płuc;  profilaktyka  powikłań

pooperacyjnych,
C.  sprawdzenie wydolności płuc przed decyzją o leczeniu,
D.  wykluczenie przerzutów nowotworowych do płuc.

Zadanie 125.
Badanie wydzieliny z pochwy, w przypadku zapalenia przydatków,
najczęściej wskazuje na zakażenie:

A.  gruźlicze,
B.  rzeżączkowe,
C.  rzęsistkowe,
D.  bakteryjne.

Zadanie 126.
Co stanowi podnietę seksualną dla narcysty?

A.  jego własne ciało,
B.  ciało partnera,
C.  akt płciowy,
D.  film erotyczny.

Zadanie 127.
Ekshibicjonizm to:

A . potrzeba  eksponowania  narządów  płciowych  obcym,
nieoczekującym tego osobom,

B.  potrzeba eksponowania narządów płciowych dzieciom,
C . rodzaj  zaburzenia  osobowości,  charakteryzujący  się

potrzebą koncentracji uwagi otoczenia na sobie,
D . skłonność  do  obnażania  się  za  pieniądze  (np.

striptease).



Zadanie 128.
Bilans urodynamiczny w ginekologii stosuje się w przypadku:

A.  zespołu bólowego miednicy mniejszej,
B . zaburzenia  statyki  narządu  rodnego  z  wysiłkowym

nietrzymaniem moczu,
C . lewostronnego  ustawienia  macicy  z  nadmiernym

przodozgięciem,
D.  umocowania w tyłozgięciu i tyłopochyleniu macicy.

Zadanie 129.
Przed zabiegiem histeroskopii niezbędne są badania:

A.  USG, biocenoza pochwy i rozmaz cytoonkologiczny,
B.  USG, laparoskopia i biopsja endometrium,
C.  biopsja endometrium, HSG i rozmaz cytoonkologiczny,
D . badania  biochemiczne  nerkowe,  układ  krzepnięcia  i

cytologia.

Zadanie 130.
Jednym  z  najważniejszych  celów  wczesnego  uruchamiania  i
rehabilitacji pooperacyjnej jest:

A .  oddalenie myśli o cierpieniu,
B.  zwiększenie zadowolenia pacjentki z opieki,
C.  zapobieganie powikłaniom zakrzepowo - zatorowym,
D.  zwiększenie efektywności leczenia.

Zadanie 131.
Opis cytologiczny Bethesda poza oceną nabłonka płaskiego polega
na ocenie:

A.  mikrobiologicznej w tym wirusologicznej,
B.  komórek gruczołowych i jakości pobranego rozmazu,
C . wirusologicznej  w  kierunku  zakażenia  brodawczakiem

ludzkim,
D . jakości  rozmazu,  ocenie  komórek  gruczołowych  oraz

ocenie mikrobiologicznej w tym wirusologicznej.

Zadanie 132.
Działanie  estrogenów  matki  na  noworodka  może  objawiać  się  w
pierwszych dniach jego życia pozamacicznego poprzez:

A.  powiększone jajniki,
B.  ubogi w glikogen nabłonek pochwy,
C.  owalną błonę dziewiczą,
D.  powiększone gruczoły sutkowe.



Zadanie 133.
Jak  często  należy  wykonywać  samobadanie  piersi  w  przypadku
kobiet NIE miesiączkujących?

A.  raz na miesiąc,
B.  co pół roku,
C.  co dwa miesiące,
D.  raz w roku.

Zadanie 134.
Małżeństwo  z  2-letnim  stażem,  współżyją  regularnie,  ale  kobieta
w  tym  okresie  nie  zaszła  w  ciążę.  Partnerzy  nie  stosują  żadnych
metod  regulacji  poczęć.  Czy  u  tej  pary  można  mówić  o
niepłodności małżeńskiej?

A . nie,  gdyż  jest  to  zbyt  krótki  czas  regularnego
współżycia płciowego,

B . nie,  gdyż  w  pierwszym  okresie  współżycia  płciowego
tylko 50% kobiet zachodzi w ciążę,

C . tak,  ponieważ  regularne  współżycie  płciowe  w  ciągu
dwóch lat powinno prowadzić do zapłodnienia,

D . nie,  ponieważ  dopiero  po  okresie  5  lat  regularnego
współżycia można postawić taką diagnozę.

Zadanie 135.
Rozpoczęcie czynności porodowej (o czasie), po niedawno odbytym
stosunku, należy tłumaczyć:

A.  zwiększonym wydzielaniem estrogenów,
B.  działaniem prostaglandyn,
C.  urazami fizycznymi,
D.  przeżyciami psychicznymi.



PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE
TEST NR 052515
GRUPA 1
Zadanie 1.
Objawem klinicznym wstrząsu krwotocznego ( z utratą krwi 20-40%
objętości  krwi  krążącej)  jest  diureza  godzinowa  wynosząca
poniżej:

A .  30 ml/h,
B.  50 ml/h,
C.  60 ml/h,
D.  70 ml/h.

Zadanie 2.
Samobadanie szyjki macicy należy wykonywać zawsze:

A.  wieczorem,
B.  rano,
C.  o stałej porze,
D.  w południe.

Zadanie 3.
W  celu  wykrycia  gruźlicy  narządu  rodnego  u  młodych  dziewcząt,
stosowana jest próba:

A.  Mantoux,
B.  Jodowa,
C.  Boneya,
D.  Schillera.

Zadanie 4.
U  kobiet,  u  których  wynik  testu  BRCA1  jest  pozytywny  i  obecna
jest mutacja genu wykonuje się badania profilaktyczne od:

A.  25 roku życia,
B.  30 roku życia,
C.  35 roku życia,
D.  40 roku życia.

Zadanie 5.
Jakie jest działanie Viagry?

A . działa  na  centralny  układ  nerwowy  -  niweluje
zahamowania psychiczne,

B.  podnosi poziom testosteronu we krwi,
C . zwiększa  produkcję  plemników  w  jądrach,  co  powoduje

wzrost popędu seksualnego,
D . działa  m.in.  na  naczynia  krwionośne  i  zakończenia

nerwowe prącia, co umożliwia utrzymanie erekcji.



Zadanie 6.
Badanie wydzieliny z pochwy, w przypadku zapalenia przydatków,
najczęściej wskazuje na zakażenie:

A.  gruźlicze,
B.  rzeżączkowe,
C.  rzęsistkowe,
D.  bakteryjne.

Zadanie 7.
Do wykonania próby Schillera stosowany jest:

A .  błękit metylowy,
B.  roztwór jodu,
C.  roztwór kwasu mlekowego,
D.  roztwór kwasu octowego.

Zadanie 8.
Zakażenie noworodka wirusem HIV prowadzi do ciężkich zaburzeń
układu:

A.  oddechowego,
B.  pokarmowego,
C.  immunologicznego,
D.  krążenia.

Zadanie 9.
Płeć  psychiczna  jest  to  identyfikacja  płciowa  i  wynikające  stąd
poczucie przynależności do płci żeńskiej lub męskiej:

A .  ukształtowana w pierwszych latach życia,
B . ujawniająca  się  na  krótko  przed  okresem  dojrzewania

płciowego,
C.  ma swój początek w okresie płodowym,
D.  ujawnia się tuż po zakończeniu procesu dojrzewania.

Zadanie 10.
Zgodnie z polskim prawem, za przestępstwo uważany jest stosunek
płciowy z dziewczyną w wieku poniżej:

A .  14 lat,
B.  15 lat,
C.  16 lat,
D.  17 lat.



Zadanie 11.
Zdrowie seksualne (zgodnie z definicją WHO), to:

A . wrodzona,  naturalna  potrzeba  i  funkcja  organizmu
ludzkiego  uwarunkowana,  zintegrowanym  działaniem
czynników  biologicznych,  psychologicznych  oraz
społeczno-kulturowych,

B . zespół  biologicznych,  emocjonalnych,  intelektualnych  i
społecznych elementów życia seksualnego, niezbędnych do
pozytywnego  rozwoju  osobowości,  komunikacji  i  miłości
człowieka,

C . aktywność  zmierzająca  do  bezpośredniego  zaspokojenia
popędu  seksualnego  oraz  potrzeba  łączenia  się  ludzi  ze
sobą,  kształtująca  wielowymiarowość  współżycia
międzyludzkiego,

D . seksualne  współżycie  międzyludzkie  charakteryzujace  się
brakiem  występowania  chorób  przenoszonych  drogą
płciową.

Zadanie 12.
Badania  profilaktyczne  realizowane  w  ramach  Programu
Profilaktyki  Raka  Piersi,  skierowane  są  do  kobiet  w  przedziale
wiekowym:

A.  50-69 lat,
B.  45-65 lat,
C.  40-69 lat,
D.  35-50 lat.

Zadanie 13.
Co stanowi podnietę seksualną dla narcysty?

A.  jego własne ciało,
B.  ciało partnera,
C.  akt płciowy,
D.  film erotyczny.

Zadanie 14.
Rozpoznanie  u  pacjentki  w  badaniu  cytologicznym  LGSIL  -
dysplastyczne zmiany śródbłonkowe niskiego stopnia - wymagają w
pierwszej kolejności:

A .  tylko kolejnej kontrolnej cytologii,
B .  badania kolposkopowego,
C.  biopsji stożkowej,
D.  pobrania wycinka.



Zadanie 15.
Jakie są następstwa zakrzepicy żył głębokich?

A.  zawał serca,
B.  zator tętnicy płucnej lub zawał płuc,
C.  obrzęk płuc,
D.  obrzęk mózgu.

Zadanie 16.
Dysgenezja gonad, jest to wada rozwojowa jajnika, oznaczająca:

A.  jajniki szczątkowe bez pęcherzyków jajnikowych,
B.  zupełny brak jajników,
C . prawidłowo  zbudowane  jajniki  nie  pełniące  swych

funkcji,
D.  jajniki wymagające substytucji hormonalnej.

Zadanie 17.
Najczęściej  spotykaną  grzybicą  wśród  osób  zakażonych  wirusem
HIV jest:

A .  kandydoza,
B.  histoplazmoza,
C.  kokcidioidomykoza,
D.  blastomykoza.

Zadanie 18.
Rak szyjki macicy występuje najczęściej u kobiet:

A .  bardzo starych,
B.  bardzo młodych,
C.  po okresie menopauzy,
D.  w okresie dojrzałości płciowej.

Zadanie 19.
Indeks  funkcji  seksualnych  kobiet,  będący  instrumentem
samooceny wszystkich domen żeńskich funkcji seksualnych to:

A.  I IEF,
B.  MFSQ,
C.  FSFI,
D.  PFSF.

Zadanie 20.
Przodozgięcie jest to stosunek trzonu macicy do:

A.  szyjki macicy,
B.  pochwy,
C.  pęcherza moczowego,
D.  spojenia łonowego.



Zadanie 21.
Wśród przyczyn zaburzeń miesiączkowania znajdują się:

A .  hipogonadyzm hipogonadotropowy,
B.  hipogonadyzm hipergonadotropowy,
C.  zaburzenia eugonadotropowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 22.
Ostrą  postać  rzęsistkowego  zapalenia  pochwy  charakteryzują
objawy:

A . pieczenie,  ból  przy  oddawaniu  moczu,  zaczerwienienie
nabłonka pochwy, cuchnące pieniste zielonożółte upławy,

B . brak w tym schorzeniu jakichkolwiek charakterystycznych
objawów,

C . obfite  białawe,  serowate  upławy,  bez  zapachu,  ból  w
dole brzucha, podwyższenie temperatury ciała,

D . świąd  sromu  i  zmiany  o  charakterze  wysypki,  obfita
śluzowa, gęsta wydzielina z pochwy bez zapachu.

Zadanie 23.
Złośliwy guz jajnika u 19-letniej dziewczyny jest najczęściej:

A .  rozrodczakiem,
B.  pierwotnym kosmówczakiem,
C.  mięsakiem,
D.  gruczolakiem.

Zadanie 24.
Ubytek masy kostnej najszybciej postępuje:

A.  w przypadku przedwczesnej menopauzy,
B.  w przypadku opóźnionej menopauzy,
C.  po wycięciu jajników,
D.  po resekcji macicy.

Zadanie 25.
W Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych zostały
określone,  dla  populacji  polskiej,  wytyczne  określające  zasady
wykonywania  badań  genetycznych  oraz  profilaktyki  w  rodzinach
wysokiego ryzyka. Badanie stanu genu BRCA1 wykonuje się:

A . u  pacjentek  z  rozpoznaną  chorobą  nowotworową  piersi
i/lub jajnika,

B . u  krewnych pierwszego stopnia,  jeśl i  pacjentka chora  na
raka piersi i/lub raka jajnika już nie żyje,

C . u  pacjentek  chorych  na  raka  piersi  tylko  we  wczesnym
stadium zaawansowania klinicznego,

D.  odpowiedź A i B są prawidłowe.



Zadanie 26.
Ćwiczenia Kegla, to ćwiczenia mięśni:

A .  dna miednicy,
B.  brzucha,
C.  pośladków,
D.  ud.

Zadanie 27.
I l e  urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży
przed przewidywaną datą porodu?

A.  1 tydzień,
B.  co najmniej 3 tygodnie,
C.  nie wiecej niż 6 tygodni,
D.  cały przysługujący urlop.

Zadanie 28.
Pacjentka  zgłosiła  s ię  do  oddziału  celem  poddania  się  kolejnej
chemioterapii.  Jakie  badanie  należy  bezwzględnie  wykonać  przed
podaniem leków?

A.  poziomu markerów nowotworowych,
B.  morfologii,
C .  poziomu elektrolitów,
D.  gazometrii.

Zadanie 29.
Który hormon, w fazie lutealnej, bezpośrednio wpływa na ośrodek
termoregulacji w podwzgórzu?

A.  lutropina,
B.  gonadoliberyna,
C.  estriol,
D.  progesteron.

Zadanie 30.
Liszaj biały rozpoznawany jest na podstawie:

A.  objawów klinicznych,
B.  badań hormonalnych,
C.  badania histopatologicznego,
D.  rozmazu cytologicznego.

Zadanie 31.
Czy położna może wykonać badanie piersi u pacjentki?

A.  nie, powinna skierować pacjentkę do ginekologa,
B.  nie, powinna skierować pacjentkę na mammografię,
C . nie,  położna może wykonać badanie piersi  tylko u kobiet

przed okresem przekwitania,
D.  tak, położna może wykonać badanie piersi.



Zadanie 32.
Zaburzenie  psychosomatyczne,  charakteryzujące  się  napadami
żarłoczności,  po  których  występuje  bardzo  silna  potrzeba
prowokowania wymiotów, to?

A.  zaburzenia łaknienia,
B.  anoreksja,
C.  jadłowstręt psychiczny,
D.  bulimia.

Zadanie 33.
Które  twierdzenie  w  odniesieniu  do  okresu  okołomenopauzalnego
jest prawdziwe?

A . okres  okołomenopauzalny  rozpoczyna  się  u  kobiety  od
momentu spadku produkcji estrogenów w jajnikach,

B . kryterium  wieku  jest  decydujące,  w  naszej  szerokości
geograficznej jest to 40 lat,

C . okres  okołomenopauzalny  zaczyna  się  wówczas,  gdy
kobieta zaobserwuje u siebie objawy wypadowe,

D . wiek  nie  jest  istotny,  tym  bardziej,  że  są  kobiety,
które  nie  wchodzą  w  okres  okołomenopauzalny  tylko  od
razu w menopauzę.

Zadanie 34.
Erekcja prącia:

A.  pojawia się u mężczyzny w stanie podniecenia,
B . jest  to  proces  zmieniający  przestrzeń  wewnątrzjamistą

prącia  z  systemu  o  niskim  ciśnieniu  i  małej  objętości  w
system o wysokim ciśnieniu i większej objętości,

C . jest  efektem  równowagi  dynamicznej  pomiędzy  bodźcami
pobudzającymi a hamującymi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawdłowe.

Zadanie 35.
W  przypadku badania okolic odbytu przy badaniu nieletnich ofiar
wykorzystywania seksualnego najlepszą pozycją jest:

A .  na prawym lub lewym boku,
B.  pozycja żaby,
C.  pozycja żaby na kolanach opiekuna,
D.  kolankowo- łokciowa pronacyjna.

Zadanie 36.
Silnymi stymulatorami skurczów macicy w czasie miesiączki są:

A.  estrogeny,
B.  progesteron,
C.  prostaglandyny,
D.  oksytocyna.



Zadanie 37.
W postępowaniu poekspozycyjnym należy pobrać krew na badania w
kierunku HBsAg, anty-HCV, anty-HIV a następnie powtórzyć je po:

A.  3 tygodniach oraz po 3 i 6 miesiącach,
B.  6 tygodniach oraz po 2 i 4 miesiącach,
C.  6 tygodniach oraz po 3 i 6 miesiącach,
D.  8 tygodniach oraz po 2 i 4 miesiącach.

Zadanie 38.
Kolposkopia jest to badanie pozwalające na:

A.  wszczęcie leczenia onkologicznego,
B.  uchwycenie przedklinicznych postaci raka szyjki,
C.  określenie struktury komórek,
D.  ocenę morfologiczną nowotworu.

Zadanie 39.
Wskaźnik  Pearla  jest  iloczynem  całkowitej  l iczby  nie
planowanych ciąż pomnożonych przez:

A . 1000  i  całkowitej  l iczby  miesięcy  stosowania  danej
metody,

B . 1200  i  całkowitej  l iczby  miesięcy  stosowania  danej
metody,

C . 600  i  całkowitej  l iczby  miesięcy  stosowania  danej
metody,

D . 100  i  całkowitej  l iczby  miesięcy  stosowania  danej
metody.

Zadanie 40.
Podawanie  kobietom  w  okresie  przedkoncepcyjnym  preparatów
zawierających  kwas  foliowy  i  jod,  w  celu  zapobiegania  urodzeniu
dziecka z wadami rozwojowymi, jest przykładem zastosowania:

A.  profilaktyki pierwotnej,
B.  prewencji wtórnej,
C.  prewencji trzeciorzędowej,
D.  edukacji zdrowotnej.

Zadanie 41.
O d  jakich  działań  położna  powinna  rozpocząć  opracowywanie
programu profilaktyki i promocji zdrowia?

A . zgromadzenia  niezbędnych  materiałów,  środków
dydaktycznychi technicznych,

B.  zorganizowania środków na realizację programu,
C . przeanalizowania  danych,  informacji  o  środowisku  i

dokumentacji medycznej,
D . określenia  celów  i  ustalenia  wstępnej  koncepcji

realizacji zadań.



Zadanie 42.
W  jakim  czasie  cyklu  miesiączkowego  34-letnia  kobieta  powinna
prowadzić intensywną samokontrolę piersi?

A.  raz w tygodniu, wieczorem, pod prysznicem,
B.  raz w miesiącu, w dowolnym dniu,
C.  codziennie wieczorem przed snem,
D.  w każdym cyklu miesiączkowym, 2-3 dni po krwawieniu.

Zadanie 43.
Rodzaj wad rozwojowych uzależniony jest od:

A.  rodzaju czynnika, który wywołał uszkodzenie,
B . okresu  życia  zarodkowego,  w  którym  nastąpiło

uszkodzenie,
C.  czasu ekspozycji zarodka na czynnik uszkadzający,
D . i lości  czynników  szkodliwych,  działających  na  organizm

matki.

Zadanie 44.
Jakie  badanie  będzie  wykonane  w  pierwszej  kolejności  u
26-letniej  kobiety,  która  znalazła  u  siebie  w  piersi  niewielki
guzek?

A.  USG piersi,
B.  mammografia,
C.  biopsja gruboigłowa,
D.  histopatologia.

Zadanie 45.
W Polsce dzień położnej obchodzony jest:

A .  8 stycznia,
B.  8 marca,
C.  8 maja,
D.  8 lipiec.

Zadanie 46.
Jakie  jest  postępowanie  diagnostyczne  i  lecznicze  w  przypadku
krwawienia czynnościowego?

A . wyłyżeczkowanie jamy macicy, badanie histopatologiczne,
leczenie hormonalne normujące cykl,

B . badanie  poziomu  hormonów,  a  następnie  regulacja
hormonalna cyklu,

C . tabletki  antykoncepcyjne  w  celu  regulacji  hormonalnej
cyklu,

D . histeroskopia  w  celu  oceny  stanu  macicy,  pobrania
wycinków z macicy i badanie histopatologiczne.



Zadanie 47.
Jakie  badanie  powinno  być  wykonane  u  60-latki  w  celu
zdiagnozowania przyczyny krwawienia z dróg rodnych?

A.  badanie poziomu hormonów,
B.  wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki,
C.  laparoskopia,
D.  rtg jamy brzusznej.

Zadanie 48.
Leczenie krwawienia u młodocianych polega na:

A . zahamowaniu  krwawienia,  zapobieganiu  jego  nawrotom  i
zastosowaniu leczenia hormonalnego,

B.  wyłyżeczkowaniu jamy macicy,
C.  stosowaniu leczenia hormonalnego,
D.  stosowaniu leczenia objawowego.

Zadanie 49.
D o  ginekologa  zgłosiła  s ię  matka  z  18-letnią  dziewczyną,  u
której  występowały  dziecięce  proporcje  ciała,  brak  miesiączki
oraz  prawidłowy  rozwój  psychiczny.  Nie  zaobserwowano  także
drugorzędowych cech płciowych. Lekarz zbadał pacjentkę.Opisane
objawy kwalifikują się do zespołu:

A.  feminizujących jąder,
B.  Turnera,
C.  Klinefeltera,
D.  Sheehana.

Zadanie 50.
Która  tkanka  organizmu  cechuje  się  największą  wrażliwością  na
promieniowanie jonizujące?

A.  nerwowa,
B.  mięśniowa,
C.  łączna,
D.  limfatyczna.

Zadanie 51.
Przerwanie  ciąży  obecnie  w  Polsce  może  być  dokonane  przez
lekarza, w przypadku gdy:

A.  ciąża jest wynikiem gwałtu,
B.  kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
C.  w ciąży jest bardzo młoda dziewczyna,
D.  ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.



Zadanie 52.
Siła  pożądania  seksualnego  ulega  następującym  modyfikacjom  w
trakcie cyklu miesiączkowego:

A.  jest większa w fazie folikularnej cyklu,
B.  jest większa tuż przed i po miesiączce,
C.  jest mniejsza w fazie folikularnej cyklu,
D.  nie ulega modyfikacjom.

Zadanie 53.
Jakiej operacji NIE wykonuje się drogą pochwową?

A.  plastyki szyjki macicy,
B.  wyłuszczania guzów jajnika,
C.  wyłuszczania torbieli gruczołu Bartholina,
D.  wycięcia macicy.

Zadanie 54.
W  przypadku  wystąpienia  kolejno  3  poronień  mówi  się  o
poronieniach:

A.  zagrażających,
B.  nawykowych,
C.  nieuniknionych,
D.  zatrzymanych.

Zadanie 55.
Które  witaminy  mają  właściwości  antyoksydacyjne,  zmniejszające
ryzyko wystąpienia nowotworu?

A.  B1, B6, C,
B.  A, D, E,
C.  A, E, C,
D.  B6, E, D.

Zadanie 56.
Wśród  zamieszczonych  poniżej  nazw  etapów  gojenia  się
uszkodzonych tkanek najszybciej następuje:

A.  tworzenie się blizny łącznotkankowej,
B.  krzepnięcie krwi i fibrynoliza,
C.  reakcja zapalna,
D.  ziarninowanie i angiogeneza.

Zadanie 57.
U 75% kobiet macica znajduje się w:

A.  przodozgięciu i tyłopochyleniu,
B.  przodozgięciu i przodopochyleniu,
C.  tyłozgięciu,
D.  przodozgięciu, lewoskręceniu.



Zadanie 58.
D o  rozwoju  patogennej  f lory  w  pochwie  u  młodych  dziewcząt,
szczególnie usposabia:

A.  wąska pochwa,
B.  ogólna obniżona odporność organizmu,
C.  niedobór androgenów,
D.  zasadowe pH pochwy.

Zadanie 59.
Czy  możliwe  jest,  aby  kobieta  po  całkowitym  usunięciu  macicy
osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

A . niemożliwe,  ponieważ  niemożliwe  jest  wtedy  współżycie
płciowe,

B . niemożliwe,  ponieważ  przeciwwskazane  jest  wtedy
współżycie płciowe,

C.  możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
D.  możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.

Zadanie 60.
Dla  której  fazy  w  cyklu  płodności  charakterystyczne  jest
maksymalne  wydzielanie  estrogenów  i  obecność  przejrzystego,
obfitego śluzu szyjkowego?

A.  menstruacyjnej,
B.  względnie płodnej,
C.  płodnej,
D.  całkowicie niepłodnej.

Zadanie 61.
Które  objawy  świadczą  o  wystąpieniu  krwotoku  wewnętrznego  po
zabiegu operacyjnym?

A . wzrost  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  obniżenie
wartości tętna, bladość powłok,

B . bladość  powłok,  podwyższenie  temperatury  ciała,
podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,

C . si lny  ból  w  obrębie  jamy  brzusznej,  wzrost
częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,

D . obniżenie  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  wzrost
częstotliwości tętna, bladość powłok.

Zadanie 62.
Objaw  szczytowy  w  metodzie  Billingsów  wiąże  się  ze  szczytem
wydzielania estrogenów oraz działaniem:

A.  progesteronu,
B.  lutropiny,
C.  folitropiny,
D.  prolaktyny.



Zadanie 63.
Jakie  są  oznaki  wpływu  środowiska  wewnątrzmacicznego  na
noworodka w pierwszych dniach okresu noworodkowego?

A.  wybroczyny na twarzy,
B.  krwiak nadokostnowy lub podokostnowy,
C.  powiększone sutki i obrzęknięte narządy płciowe,
D.  zmiany skórne o charakterze wysypki plamistej.

Zadanie 64.
Największe ryzyko wystąpienia raka piersi jest w przypadku:

A.  późnej menarche i opóźnionej menopauzie,
B.  późnej menarche i wczesnej menopauzie,
C.  wczesnej menarche i późnej menopauzie,
D.  wczesnej menarche i wczesnej menopauzie.

Zadanie 65.
Pojęcie dyspareunia oznacza:

A.  brak satysfakcji seksualnej,
B . bolesność  odczuwana  podczas  stosunku  bez  obkurczenia

sromu,
C . bolesność  odczuwana  podczas  stosunku  spowodowana,

obkurczeniem sromu,
D.  niemożność penetracji.

Zadanie 66.
Rzeżączkowe zapalenie pochwy charakteryzują upławy:

A.  żółte, ropne,
B.  białe, serowate,
C.  surowiczo-krwiste,
D.  brązowe.

Zadanie 67.
Menopauza,  to  ostatnia  w  życiu  kobiety  miesiączka,  po  której
następuje co najmniej:

A .  3 miesięczna przerwa,
B.  6 miesięczna przerwa,
C.  9 miesięczna przerwa,
D.  12 miesięczna przerwa.

Zadanie 68.
Kompletna  i  prawidłowo  przeprowadzona  wizyta  profilaktyczna  w
gabinecie ginekologicznym składa się z:

A .  pobrania wymazu cytologicznego,
B.  wykonania USG piesi,
C . badania ginekologicznego, wykonania USG dopochwowego,

zbadania piersi i pobrania wymazu cytologicznego,
D.  badania ginekologicznego.



Zadanie 69.
U  ciężarnej  z  czynną  infekcją  opryszczkową  w  obrębie  sromu,  u
której pękły błony płodowe, należy:

A.  bezzwłocznie indukować poród,
B.  indukować poród po upływie 2-3 godzin,
C.  wykonać cięcie cesarskie przed upływem 4 godzin,
D . czekać na wystąpienie czynności skurczowej minimum 12

godzin.

Zadanie 70.
Główną  przyczyną  stanów  zapalnych  najczęściej  występujących
przed pierwszą w życiu miesiączką jest:

A . zakażenie  zstępujące  -  ognisko  pierwotne  znajduje  s ię  w
jajowodach,

B . przedwczesne  podjęcie  kontaktów  seksualnych  i  brak
odporności,

C . wynik  nadużyć  seksualnych  i  przestępstw  na  t le
seksualnym,

D . zakażenie  wstępujące  wywołane  przez  bakterie  przewodu
pokarmowego i dróg moczowych.

Zadanie 71.
W jakiej pozycji ciała należy wykonywać ćwiczenia Këgla?

A.  leżącej,
B.  w klęku podpartym,
C.  siedzącej,
D.  w każdej.

Zadanie 72.
Co to jest remisja?

A.  całkowite wyleczenie nowotworu,
B.  nawrót nowotworu,
C . czasowe złagodnienie lub zniesienie objawów chorobowych

wynikających ze zmniejszenia masy guza,
D.  przerzut.

Zadanie 73.
Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:

A.  niepłodność,
B.  oziębłość płciowa,
C.  zaburzenie statyki macicy,
D.  ciąża mnoga.



Zadanie 74.
Definicja  gwałtu  obejmuje  każdy  kontakt  seksualny,  do  którego
dochodzi:

A .  bez świadomej zgody jednej ze stron,
B.  gdy zastosowano przemoc fizyczną,
C . gdy  istniała  groźba  zastosowania  przemocy  fizycznej  w

stosunku do ofiary, jak i innej osoby,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 75.
Czego  NIE  należy  stosować  w  zwalczaniu  bólu  w  chorobie
nowotworowej?

A.  doboru leku,
B.  doboru dawki leku,
C.  podawania leku wtedy, gdy ból się pojawi,
D.  stałego rytmu podawania leku.

Zadanie 76.
Polskie  Towarzystwo  Położnych  jako  towarzystwo  naukowe  i
zawodowe funkcjonuje od roku:

A.  1964,
B.  1974,
C.  1984,
D.  1994.

Zadanie 77.
Jakie jest podłoże metrorrhagia juvenilis?

A.  nadczynność kory nadnerczy,
B.  niedomoga ciałka żółtego,
C . nieprawidłowa  czynność  układu

podwzgórze-przysadka-jajnik,
D.  karłowatość przysadkowa.

Zadanie 78.
Której z poniższych cech NIE posiada komórka nowotworowa?

A.  zdolność do mnożenia się,
B.  zdolność do hamowania kontaktowego,
C.  zdolność do przeżycia pojedynczej komórki,
D . zdolność  do  produkcji  pewnych  substancji,  które  są

wytwarzane  przez  komórki  zdrowe  (np.  produkcja
hormonów).



Zadanie 79.
Czy w Polsce pedofilia jest karalna?

A.  nie, gdyż jest to choroba psychiczna,
B.  tak,
C.  nie, o ile dziecko nie zostało skrzywdzone fizycznie,
D.  tylko w wypadku pełnego aktu płciowego.

Zadanie 80.
Do zadań III poziomu opieki perinetalnej należy:

A.  prowadzenie ciąż i porodów wysokiego ryzyka,
B . leczenie  najciężej  chorych  noworodków  oraz  nadzór  nad

ich rozwojem psychoruchowym,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 81.
Polucje to objaw:

A.  fizjologiczny,
B.  przedwczesnego dojrzewania płciowego,
C.  zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
D.  charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

Zadanie 82.
Materiał  do  oceny  czystości  pochwy,  najczęściej  pobierany  jest
z :

A .  kanału szyjki macicy,
B.  przedsionka pochwy,
C.  tylnego sklepienia pochwy,
D.  przedniego sklepienia pochwy.

Zadanie 83.
Płeć człowieka genetycznie ustala się:

A .  w momencie zapłodnienia,
B.  w 3 miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
C.  w drugiej połowie ciąży,
D.  pod koniec ciąży.

Zadanie 84.
W  okresie  dojrzałości  płciowej  kobiety  krwotoczne  miesiączki  są
najczęściej objawem:

A.  mięśniaków podśluzówkowych,
B.  niewydolności luteinowej,
C.  polipów trzonu lub szyjki macicy,
D.  raka szyjki macicy.



Zadanie 85.
U  pacjentek  u  których  nie  stwierdzono  mutacji  genu  BRCA1,  ale
zakwalifikowano  do  grupy  podwyższonego  ryzyka  wykonuje  się
badania profilaktyczne oprócz:

A.  ultrasonografii dopochwowej,
B.  mammografii piersi,
C.  rezonansu magnetycznego piersi,
D.  określenia poziomu markera Ca125 w surowicy krwi.

Zadanie 86.
Stwierdzenie  obecności  zmian  grupy  CIN  I I  i  CIN  I I I  jest
wskazaniem do:

A.  powtórzenia badania kolposkopowego,
B . pobrania  wycinków  celowanych  i  łyżeczkowania  kanału

szyjki,
C.  podania leczenia przeciwzapalnego,
D.  wykonania ultrasonografii.

Zadanie 87.
Rak szyjki macicy rozpoczyna się od:

A.  dysplazji dużego stopnia,
B.  dysplazji średniego stopnia,
C.  dysplazji małego stopnia,
D.  nadżerki części pochwowej macicy.

Zadanie 88.
Jaka jest zalecana pozycja ciała po mastektomii?

A.  dowolna, z unikaniem urazu w miejscu operowanym,
B.  wygodna, podparta poduszkami pod plecy i z boków,
C.  leżąca na wznak i na lewym boku,
D.  półsiedząca, z uniesioną ręką po stronie operowanej.

Zadanie 89.
Konsekwencją  przebytego  rzeżączkowego  zapalenia  przydatków,
jest:

A .  niemożność donoszenia ciąży,
B.  poród przedwczesny,
C.  niepłodność,
D.  poronienie wczesnej ciąży.

Zadanie 90.
Najczęściej guz piersi wykrywany jest:

A .  podczas badań przesiewowych,
B.  podczas rutynowego badania klinicznego,
C.  podczas badania mammograficznego,
D.  podczas samobadania piersi.



Zadanie 91.
Pozagonadalne  źródło  estrogenów  (głównie  estronu),  w  okresie
pomenopauzalnym, stanowi tkanka:

A.  łączna,
B.  mięśniowa,
C.  tłuszczowa,
D.  kostna.

Zadanie 92.
Określenie ASCUS w cytologicznym opisie wg Bethesda oznacza:

A.  stan zapalny,
B.  rozpoznanie komórek nowotworowych,
C . komórki  nabłonka  płaskiego  trudne  do  jednoznacznej

interpretacji,
D.  prawidłową ocenę cytologiczną.

Zadanie 93.
Kapacytacja definiowana jako przemiana zachodząca w plemniku po
wytrysku, pozwala mu dokonać zapłodnienia i rozpoczyna się:

A . p o  zagęszczeniu  ochronnie  działającej  plazmy  nasienia,
d o  czego  zwykle  dochodzi  w  kanale  szyjki  pod  wpływem
śluzu,

B . p o  zagęszczeniu  ochronnie  działającej  plazmy  nasienia,
do czego najczęściej dochodzi w jamie macicy,

C . p o  usunięciu  ochronnie  działającej  plazmy  nasienia,  do
czego  najczęściej  dochodzi  w  kanale  szyjki  pod  wpływem
śluzu,

D . p o  usunięciu  ochronnie  działającej  plazmy  nasienia,  do
czego najczęściej dochodzi w pochwie pod wpływem śluzu.

Zadanie 94.
Wśród  przyczyn  wtórnego  braku  miesiączki  za  najczęstszą  uważa
się:

A .  dysfunkcje tarczycy,
B.  hiperplazja nadnerczy pourodzeniowa,
C.  niewydolność i zaburzenia czynności podwzgórza,
D.  Zespół Sheehana.

Zadanie 95.
Jaka jest najczęstsza przyczyna poronień w I trymestrze ciąży?

A.  różyczka,
B.  choroby immunologiczne,
C.  kiła,
D.  nieprawidłowości anatomiczne w budowie zarodka.



Zadanie 96.
Stopień  I I I  według  subiektywnej  oceny  twardości  prącia  oznacza,
że :

A.  prącie jest większe, ale nie twarde,
B . twardość  prącia  wystarcza  do  penetracji,  a le  pełna

twardość nie zostaje osiągnięta,
C . prącie  jest  twarde,  ale  nie  wystarczające  do  odbycia

stosunku,
D.  prącie jest w pełni sztywne i twarde.

Zadanie 97.
Prawidłowa  liczba  par  chromosomów  somatycznych  u  zdrowego
człowieka, to:

A .  20,
B.  21,
C.  22,
D.  23.

Zadanie 98.
Objawem połogowego zapalenia błony śluzowej macicy NIE jest:

A .  stan podgorączkowy,
B.  zatrzymanie odchodów,
C.  bolesność przy siadaniu,
D.  zwolnione zwijanie macicy.

Zadanie 99.
Zmiany  atroficzne  na  sromie  najczęściej  pojawiają  się  w
okresie:

A .  dziecięcym,
B.  dojrzewania,
C.  dojrzałości płciowej,
D.  pomenopauzalnym.

Zadanie 100.
Zespół  feminizujących  jąder  jest  wynikiem  braku  reaktywności
tkanek płodowych na:

A.  androgeny,
B.  estrogeny,
C.  sterydy nadnerczowe,
D.  progesteron.



Zadanie 101.
Z  licznych  doniesień  wynika,  że  głównym  problemem  mężczyzn
zwykle 50-letnich i starszych jest:

A .  spadek energii,
B .  obniżenie libido,
C.  zaburzenia erekcji,
D.  utrata owłosienia łonowego.

Zadanie 102.
Skłonność do okazywania narządów płciowych zaskoczonym, obcym
osobom (zwykle płci przeciwnej), to:

A .  gerontofilia,
B.  ekshibicjonizm,
C.  narcyzm,
D.  fetyszyzm.

Zadanie 103.
Kobieta  w  wieku  rozrodczym  na  badania  rentgenowskie  (np.  do
książeczki zdrowia) powinna zgłosić się:

A .  w czasie miesiączki,
B.  w połowie cyklu miesiączkowego,
C.  pod koniec cyklu miesiączkowego,
D.  w dowolnie wybranym dniu.

Zadanie 104.
Najczęstszym  miejscem  zagnieżdżenia  się  zapłodnionej  komórki
jajowej poza macicą jest:

A .  jajnik,
B.  jajowód,
C.  jama brzuszna,
D.  szyjka macicy.

Zadanie 105.
Pochwica uniemożliwia odbywanie stosunków:

A.  pochwowych,
B.  przedsionkowych,
C.  analnych,
D.  wszelkich stosunków płciowych.

Zadanie 106.
Zapalenie  błony  śluzowej  macicy  jest  spowodowane  zakażeniem
wstępującym, z wyjątkiem:

A.  rzęsistkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
B.  rzeżączkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
C . zapalenia  błony  śluzowej  macicy  spowodowanego  przez

chlamydię,
D.  gruźliczego zapalenia błony śluzowej macicy.



Zadanie 107.
Włóknisto-nabłonkowe, brodawkowate narośla tkankowe na sromie
mogą sugerować:

A.  kłykciny kończyste,
B.  rogowacenie przerostowe,
C.  dysplazja sromu,
D.  czyraczność sromu.

Zadanie 108.
Charakterystyczne  dla  zapalenia  pochwy  na  t le  grzybiczym,  są
upławy:

A.  gęste, śluzowe,
B.  białe, serowate,
C.  białe, pieniste,
D.  o charakterze popłuczyn mięsnych.

Zadanie 109.
Odma podskórna należy do powikłań towarzyszących:

A.  ultrasonografii,
B .  histeroskopii,
C.  laparoskopii,
D.  kontroli jamy macicy.

Zadanie 110.
Które  z  podanych  poniżej  tkanek/narządów  ulegają  najczęściej
uszkodzeniu przy laparoskopii?

A.  tętnica nadbrzuszna dolna,
B.  jel ita,
C.  pęcherz moczowy,
D.  moczowód.

Zadanie 111.
U  dziewcząt,  przed  menarche,  stany  zapalne  narządu  rodnego,
najczęściej dotyczą:

A.  macicy,
B.  szyjki macicy,
C.  przydatków,
D.  sromu i pochwy.

Zadanie 112.
W trakcie zbliżenia seksualnego występują kolejno fazy:

A.  pobudzenie, plateau, orgazm, odprężenie,
B.  pobudzenie, orgazm, plateau, odprężenie,
C.  pobudzenie, orgazm, odprężenie,
D.  pobudzenie, plateau I, orgazm, plateau II, odprężenie.



Zadanie 113.
Która  faza  cyklu  miesiączkowego  u  kobiety  uważana  jest  za
względnie stałą?

A.  folikularna,
B.  owulacyjna,
C.  lutealna,
D.  złuszczania.

Zadanie 114.
Dla zmniejszenia uczucia suchości  pochwy w czasie współżycia u
55-letniej kobiety można zastosować:

A.  estrogenoterapię miejscową (dopochwową),
B.  zmianę technik współżycia,
C.  psychoterapię,
D.  leczenie ginekologiczne.

Zadanie 115.
Większość kobiet osiąga orgazm przez:

A.  stymulację pochwy przy współżyciu,
B.  stymulację piersi,
C.  stymulację pośladków,
D.  pobudzenie łechtaczki.

Zadanie 116.
Który lek NIE należy do cytostatyków?

A.  6-merkaptopuryna,
B.  5-fluorouracyl,
C.  Acyklowir,
D.  Metotreksat.

Zadanie 117.
Jak można stwierdzić, czy dana osoba jest "superkobietą"?

A.  badaniem wzrokowym,
B.  badaniem kariotypu lub ciałka Barra,
C.  wyłącznie badaniem kariotypu,
D.  wyłącznie badaniem chromatyny płciowej.

Zadanie 118.
W  klasyfikacji  przedoperacyjnej  pacjentek  z  problemami
kardiologicznymi do grup ryzyka najczęściej stosuje się:

A .  skalę NYHA,
B.  skalę ASA,
C.  skalę Goldmana,
D.  A i  C.



Zadanie 119.
Do wystąpienia raka szyjki macicy NIE przyczynia się:

A .  wczesne rozpoczęcie życia płciowego,
B.  nieregularne miesiączki,
C.  częsta zmiana partnerów seksualnych,
D.  zapalenie szyjki macicy.

Zadanie 120.
Prawną dojrzałość, osoba płci męskiej osiąga po ukończeniu:

A.  16 lat,
B.  18 lat,
C.  21 lat,
D.  24 lat.

Zadanie 121.
Polip szyki macicy zaliczany jest do:

A.  stanów przedrakowych,
B.  łagodnych przerostów błony śluzowej,
C.  raka przedinwazyjnego,
D.  raka inwazyjnego.

Zadanie 122.
Uderzenia  gorąca,  nadmierna  potliwość,  zaburzenia  snu,
drażliwość,  depresyjne  zmiany  nastroju,  zaburzenia
koncentracji,  zawroty  i  bóle  głowy,  bóle  stawów,  kołatanie
serca, to objawy wchodzące w skład:

A.  skali Granuma,
B.  skali Bishopa,
C.  indeksu Kuppermanna,
D.  indeksu Manninga.

Zadanie 123.
Aspermia jest to:

A .  obecność jedynie komórek plemnikotwórczych w nasieniu,
B.  ograniczenie liczby plemników w nasieniu,
C.  brak plemników w nasieniu,
D.  nadmiar plemników w nasieniu.

Zadanie 124.
Charakterystycznym  objawem  pomagającym  rozpoznać  zaśniad
groniasty jest:

A .  rozpulchniona macica,
B.  krwawienie z dróg rodnych,
C.  bolesność w dole brzucha,
D.  znacznie zwiększone stężenie HCG.



Zadanie 125.
Powikłaniem po laparoskopii może być:

A.  zator gazowy,
B.  przepuklina brzuszna,
C.  zaburzenie krzepnięcia krwi,
D.  zespoł nadwrażliwości bólowej.

Zadanie 126.
Czy badanie w kierunku HIV daje 100% pewności?

A.  jednorazowe nie, ze względu na okienko serologiczne,
B.  tak,
C.  nie u wszystkich daje się wyizolować wirusa,
D . tak,  ale  wirus  mononukleozy  może  dawać  również

pozytywne wyniki.

Zadanie 127.
Jakie są przeciwwskazania do hormonalnej terapii zastępczej?

A . ostre  i  przewlekłe  choroby  nerek,  depresje  psychiczne,
niedokrwistość,

B . zmiany  zwyrodnieniowe  stawów  i  mięśni,  bóle  stawowe,
anemia,

C . choroby  zapalne,  zakaźne,  padaczka,  wrzód  żołądka  i
dwunastnicy,

D . nowotwory  estrogenozależne,  zakrzepy,  zatory,  porfiria,
ciężkie choroby wątroby.

Zadanie 128.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  stosowania  pigułki
antykoncepcyjnej jest:

A .  wiek kobiety powyżej 35 r.ż.,
B.  nadwaga,
C.  młoda kobieta, która nie rodziła,
D.  przebyta choroba zakrzepowo-zatorowa.

Zadanie 129.
Które z poniżej zamieszczonych pojęć dotyczy rozwoju sutków?

A.  Adrenarche,
B.  Axilarche,
C.  Thelarche,
D.  Menarche.



Zadanie 130.
Rozwój  gruczołów  piersiowych  w  okresie  dojrzewania  występuje
pod wpływem:

A.  estrogenów,
B.  FSH,
C.  LH,
D.  androgenów.

Zadanie 131.
W jakim kierunku powinny zmierzać działania położnej w oddziale
ginekologii  i  być  kontynuowane  w  opiece  ambulatoryjnej  nad
chorymi onkologicznie?

A.  przedłużania życia chorej,
B.  poprawy jakości życia chorej,
C.  zapobiegania nawrotom i wznowom choroby,
D.  umożliwienia pracy zawodowej.

Zadanie 132.
W  przypadku  podejrzenia  u  noworodka  zespołu
nadnerczowo-płciowego  uwagę  personelu  sal i  porodowej  powinien
zwrócić:

A .  znacznie powiększony obwód brzuszka noworodka,
B.  zanikowe zmiany na skórze tułowia,
C.  niedorozwój kończyn górnych i dolnych,
D.  nieprawidłowy wygląd zewnętrznych narządów płciowych.

Zadanie 133.
Która  z  poniższych  wskazówek  dotyczących  cytodiagnostyki  jest
słuszna?

A . materiał  cytologiczny  powinien  być  pozyskany  przed
badaniem palpacyjnym,

B . materiał cytologiczny powinien być pozyskany po badaniu
palpacyjnym,

C . materiału  cytologicznego  nie  pobiera  się  w  tym  samym
dniu, w którym jest badanie dwuręczne,

D . przed  pobraniem  materiału  cytologicznego  należy
zdezynfekować pochwę.

Zadanie 134.
Największe  zagrożenie  wystąpienia  wad  rozwojowych  u  płodu
pojawia się, jeśli zakażenie różyczką nastąpiło w okresie:

A .  do 12 tygodnia ciąży,
B.  od 12 do 20 tygodnia ciąży,
C.  od 20 do 30 tygodnia ciąży,
D.  od 30 do 38 tygodnia ciąży.



Zadanie 135.
Która  część  narządu rodnego  kobiety  najczęściej  ulega  zakażeniu
gruźlicą?

A.  jajniki,
B.  jajowody,
C.  macica,
D.  pochwa.



PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE
TEST NR 252515
GRUPA 1
Zadanie 1.
Które  markery  nowotworowe są  przydatne dla  potwierdzenia raka
jajnika?

A.  poziom beta-HCG,
B.  Ca 125,
C.  antygen rakowo - płodowy CEA,
D.  AFP.

Zadanie 2.
Śluz  o  cechach  płodnych,  pojawiający  się  w  okresie
przedowulacyjnym, to śluz:

A.  grudkowaty, gęsty,
B . przezroczysty  i  ciągliwy,  przypominający  wyglądem

białko jaja kurzego,
C.  białawy, kleisty,
D.  rwący, kłaczkowaty.

Zadanie 3.
Całkowite zarośnięcie pochwy najczęściej jest wadą:

A.  wrodzoną,
B.  powstałą w wyniku stanów zapalnych pochwy,
C.  powstałą w wyniku zachorowania na błonicę,
D.  powstałą w wyniku zachorowania na ospę poszczepienną,

Zadanie 4.
W celu oznaczenia chromatyny płciowej, wymaz pobiera się z:

A .  jamy ustnej,
B.  jamy nosowej,
C.  ucha,
D.  odbytu.

Zadanie 5.
Do wczesnych(bezpośrednich) powikłań histerektomii należy:

A.  uszkodzenie naczyń krwionośnych,
B.  dysfunkcja cewki moczowej,
C.  zakażenie,
D.  konieczność reoperacji.

Zadanie 6.
Efektem wysokiego poziomu prolaktyny jest:

A .  wzrost stężenia progesteronu,
B.  wzrost stężenia estrogenów,
C.  wzrost wydzielania folikulostymuliny,
D.  zmniejszenie wydzielania estrogenów.



Zadanie 7.
Suplementacja  witaminami  i  mikroelementami  uważana  jest  dość
powszechnie za swoiste panaceum na różnego rodzaju choroby, w
tym  procesy  nowotworowe.  Suplementacja  selenu,  który  jest
składnikiem enzymu niszczącego wolne rodniki,  zmniejsza ryzyko
zachorowania na raka płuc, wątroby i stercza:

A.  tylko u osób z wyraźnym niedoborem tego pierwiastka,
B.  tylko u palaczy,
C.  u wszystkich osób przyjmujących selen,
D.  tylko u mężczyzn w podeszłym wieku.

Zadanie 8.
W  jakim  czasie  od  wystąpienia  pierwszej  miesiączki  występują
cykle dwufazowe?

A.  2 do 3 lat od menarche,
B.  po roku od menarche,
C.  rok do 2 lat od menarche,
D.  przez okres 3 lat cykle są jednofazowe.

Zadanie 9.
Wśród  przyczyn  wtórnego  braku  miesiączki  za  najczęstszą  uważa
się:

A .  dysfunkcje tarczycy,
B.  hiperplazja nadnerczy pourodzeniowa,
C.  niewydolność i zaburzenia czynności podwzgórza,
D.  Zespół Sheehana.

Zadanie 10.
Najczęstszym  miejscem  zagnieżdżenia  się  zapłodnionej  komórki
jajowej poza macicą jest:

A .  jajnik,
B.  jajowód,
C.  jama brzuszna,
D.  szyjka macicy.

Zadanie 11.
Charakterystycznym  objawem  pomagającym  rozpoznać  zaśniad
groniasty jest:

A .  rozpulchniona macica,
B.  krwawienie z dróg rodnych,
C.  bolesność w dole brzucha,
D.  znacznie zwiększone stężenie HCG.



Zadanie 12.
P o  jakich  operacjach  ginekologicznych  ważne  jest  wczesne
uruchamianie chorej?

A.  plastycznych krocza i pochwy,
B.  radykalnych (rozległych),
C.  oszczędzających,
D.  wszystkich operacjach ginekologicznych.

Zadanie 13.
W  przeddzień  leczenia  metodą  brachyterapii,  chora  jest
informowana o:

A . sposobie  zachowania  się  podczas  odwiedzin  bliskich,
diecie, wypróżnianiu,

B . izolacji  w  trakcie  leczenia,  pozycji,  diecie,
komunikowaniu się z otoczeniem,

C . konieczności  zmiany  pozycji  podczas  stosowania
leczenia,

D . konieczności  zachowania  ciszy  i  niemożności
kontaktowania się z otoczeniem.

Zadanie 14.
Rekonstrukcję pochwy u dziewczynki najlepiej wykonać:

A.  do 2 miesiąca życia,
B.  do 2-go roku życia,
C.  przed rozpoczęciem współżycia płciowego,
D.  w wieku przedszkolnym.

Zadanie 15.
Przewlekłe  zapalenia  pochwy  w  okresie  okołomenopauzalnym
spowodowane są:

A.  tylko brakiem higieny,
B.  tylko zjadliwością drobnoustrojów,
C.  zaburzeniem mechanizmów obronnych,
D.  nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza.

Zadanie 16.
Czy  po  ewakuacji  zaśniadu  groniastego  istnieje  możliwość
powstania odległych przerzutów?

A.  nie, bo zaśniad nie jest nowotworem,
B . nie,  gdyż  ewakuacja  oznacza  całkowite  wyleczenie

choroby,
C.  może istnieć nowotworzenie, ale bez przerzutów,
D.  tak.



Zadanie 17.
W Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych zostały
określone,  dla  populacji  polskiej,  wytyczne  określające  zasady
wykonywania  badań  genetycznych  oraz  profilaktyki  w  rodzinach
wysokiego ryzyka. Badanie stanu genu BRCA1 wykonuje się:

A . u  pacjentek  z  rozpoznaną  chorobą  nowotworową  piersi
i/lub jajnika,

B . u  krewnych pierwszego stopnia,  jeśl i  pacjentka chora  na
raka piersi i/lub raka jajnika już nie żyje,

C . u  pacjentek  chorych  na  raka  piersi  tylko  we  wczesnym
stadium zaawansowania klinicznego,

D.  odpowiedź A i B są prawidłowe.

Zadanie 18.
Odruchowy, bezwiedny skurcz mięśni dźwigaczy blokujący immisję,
to :

A .  oziębłość seksualna,
B.  dyspenuria,
C.  pochwica,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 19.
Najwięcej przypadków kazirodztwa, dotyczy stosunków między:

A.  matką a synem,
B.  matką a pasierbicą,
C.  ojcem a córką,
D.  siostrą a bratem.

Zadanie 20.
Jaki  zabieg  lub  czynność  można  wykonać  na  ręce  po  stronie
mastektomii?

A.  pomiar tętna,
B.  pomiar ciśnienia,
C.  injekcje podskórne,
D.  pobieranie krwi.

Zadanie 21.
Proszę  wskazać  właściwą  kolejność  badań  u  kobiety  w  gabinecie
ginekologicznym:

A . wywiad,  badanie  dwuręczne,  oglądanie  zewnętrznych
narządów płciowych, badanie we wziernikach,

B . badanie  we  wziernikach,  badanie  dwuręczne,  oglądanie
zewnętrznych narządów płciowych, wywiad,

C . oglądanie  zewnętrznych  narządów  płciowych,  wywiad,
badanie we wziernikach, badanie dwuręczne,

D . wywiad,  oglądanie  zewnętrznych  narządów  płciowych,
badanie we wziernikach, badanie dwuręczne.



Zadanie 22.
Kobieta  odczuwa  ból  i  pieczenie  przy  oddawaniu  moczu.  Lekarz
stwierdził  wyciek  ropny  wypływajacy  z  cewki  moczowej  i  szyjki
macicy. O której chorobie świadczą opisane objawy?

A.  o kile,
B.  o rzęsistkowicy,
C.  o rzeżączce,
D.  o zakażeniu chlamydią.

Zadanie 23.
Która  z  poniższych  wskazówek  dotyczących  cytodiagnostyki  jest
słuszna?

A . materiał  cytologiczny  powinien  być  pozyskany  przed
badaniem palpacyjnym,

B . materiał cytologiczny powinien być pozyskany po badaniu
palpacyjnym,

C . materiału  cytologicznego  nie  pobiera  się  w  tym  samym
dniu, w którym jest badanie dwuręczne,

D . przed  pobraniem  materiału  cytologicznego  należy
zdezynfekować pochwę.

Zadanie 24.
Jakie jest podstawowe badanie skriningowe raka szyjki macicy?

A.  cytologia,
B.  badanie czystości pochwy,
C.  kolposkopia,
D.  wziernikowanie.

Zadanie 25.
Przebycie ciąży jajowodowej często prowadzi do:

A.  zaburzeń cyklu miesiączkowego,
B . cyklicznie  pojawiającego  się  bólu  po  stronie

operowanej,
C.  wtórnej niepłodności,
D.  zaburzeń seksualnych.

Zadanie 26.
Dominującym  objawem  ostrego  zapalenia  pochwy  na  t le
rzęsistkowym są pieniste upławy:

A.  o charakterze śluzowym,
B.  podbarwione na zielono,
C.  o charakterze popłuczyn mięsnych,
D.  koloru mlecznego.



Zadanie 27.
Które  witaminy  mają  właściwości  antyoksydacyjne,  zmniejszające
ryzyko wystąpienia nowotworu?

A.  B1, B6, C,
B.  A, D, E,
C.  A, E, C,
D.  B6, E, D.

Zadanie 28.
Objaw  szczytowy  w  metodzie  Billingsów  wiąże  się  ze  szczytem
wydzielania estrogenów oraz działaniem:

A.  progesteronu,
B.  lutropiny,
C.  folitropiny,
D.  prolaktyny.

Zadanie 29.
Pojawienie  s ię  obrzmienia  gruczołów  piersiowych  u  noworodka
(bez względu na płeć), w 3-4 dobie życia, spowodowane jest:

A .  infekcją,
B.  zbyt szorstką bielizną,
C.  przejściem hormonów matczynych do płodu,
D.  działaniem detergentów używanych do prania ubranek.

Zadanie 30.
W jakim wieku człowiek osiąga dojrzałość biologiczną?

A.  pod koniec 1 miesiąca życia,
B.  w wieku 14-16 lat,
C.  w wieku 18-21 lat,
D.  około 25 roku życia.

Zadanie 31.
Wskaźnik Pearla dotyczy oceny:

A.  powikłań związanych z daną metodą antykoncepcyjną,
B . stanu  ogólnego  kobiet  preferujących  daną  metodę

antykoncepcyjną,
C.  skuteczności metody antykoncepcyjnej,
D.  stopnia trudności stosowanej metody antykoncepcyjnej.

Zadanie 32.
Objawem klinicznym wstrząsu krwotocznego ( z utratą krwi 20-40%
objętości  krwi  krążącej)  jest  diureza  godzinowa  wynosząca
poniżej:

A .  30 ml/h,
B.  50 ml/h,
C.  60 ml/h,
D.  70 ml/h.



Zadanie 33.
U  kobiet,  u  których  wynik  testu  BRCA1  jest  pozytywny  i  obecna
jest mutacja genu wykonuje się badania profilaktyczne od:

A.  25 roku życia,
B.  30 roku życia,
C.  35 roku życia,
D.  40 roku życia.

Zadanie 34.
Pobranie  materiału  do  oceny  biocenozy  pochwy,  zależy  od  czasu
jaki upłynął od:

A.  ostatniego stosunku płciowego,
B.  stosowania płukania pochwy,
C.  ostatniego badania przez pochwę,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 35.
Jakie są następstwa zakrzepicy żył głębokich?

A.  zawał serca,
B.  zator tętnicy płucnej lub zawał płuc,
C.  obrzęk płuc,
D.  obrzęk mózgu.

Zadanie 36.
Skłonność do okazywania narządów płciowych zaskoczonym, obcym
osobom (zwykle płci przeciwnej), to:

A .  gerontofilia,
B.  ekshibicjonizm,
C.  narcyzm,
D.  fetyszyzm.

Zadanie 37.
Narcysta jest w stanie pokochać partnera, który:

A.  okazuje podziw dla jego ciała,
B.  okazuje podziw dla jego intelektu,
C.  zdecydowanie dąży do współżycia płciowego,
D.  szybko osiąga orgazm.

Zadanie 38.
Kapacytacja jest to:

A .  połączenie komórki jajowej z plemnikiem,
B.  pierwszy okres rozwoju zarodka,
C.  uzdatnianie plemników do zapłodnienia,
D.  tworzenie się węzła zarodkowego.



Zadanie 39.
O d  którego  roku  życia  wzrasta  ryzyko  zachorowania  na  raka
piersi?

A.  od 25 roku życia,
B.  od 30 roku życia,
C.  od 35 roku życia,
D.  od 40 roku życia.

Zadanie 40.
Stosowane współcześnie próby ciążowe opierają się na wykrywaniu
w moczu obecności:

A .  choriongonadotropiny,
B.  pregnandiolu,
C.  estriolu,
D.  kwasu askorbinowego.

Zadanie 41.
Głównym  zadaniem  położnej  sprawującej  opiekę  nad  kobietą  po
zabiegu operacyjnym jest:

A .  zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym,
B.  dokonywanie pomiarów parametrów stanu ogólnego,
C.  zapewnienie aseptyki,
D.  prowadzenie dokładnego bilansu płynów.

Zadanie 42.
Obniżenie  przedniej  ściany  pochwy  z  uwypukleniem  ściany
pęcherza  moczowego  w  zaburzeniach  statyki  narządów  miednicy
mniejszej nazywamy:

A.  rectocele,
B.  cystoocele,
C.  hysterocoele,
D.  enterocele.

Zadanie 43.
Wysoka  dziedziczna  predyspozycja  genetyczna  jest  przyczyną
10-20%  wszystkich  raków  jelita  grubego  i  trzonu  macicy.  Zespół
dziedzicznego,  niezwiązanego  z  polipowatością  raka  jelita
grubego nazywamy:

A.  Zespołem HBC-ss,
B.  Zespołem HOC-ss,
C.  Zespołem Lyncha,
D.  Zespołem BRCA1.



Zadanie 44.
D o czynników wirusowych i bakteryjnych mogących mieć wpływ na
powstawanie nowotworów zaliczyć należy:

A . wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus Epsteina-Barr,
wirus zapalenia wątroby typu B (HBV),

B . wirus  mięsaka  Kaposiego,  wirus  ludzkiej  białaczki
T-komórkowej typu 1 i 2,

C.  Helicobacter Pylori,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 45.
Bilans urodynamiczny w ginekologii stosuje się w przypadku:

A.  zespołu bólowego miednicy mniejszej,
B . zaburzenia  statyki  narządu  rodnego  z  wysiłkowym

nietrzymaniem moczu,
C . lewostronnego  ustawienia  macicy  z  nadmiernym

przodozgięciem,
D.  umocowania w tyłozgięciu i tyłopochyleniu macicy.

Zadanie 46.
Impotencja jest to:

A .  zmniejszenie potrzeb seksualnych,
B.  niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku seksualnego,
C.  opóźniony wytrysk,
D.  przedwczesny wytrysk.

Zadanie 47.
Masturbacja w okresie dojrzewania jest objawem:

A.  zboczenia seksualnego,
B.  zaburzeń psychicznych,
C.  nadpobudliwości seksualnej,
D.  przejściowym na tym etapie rozwoju.

Zadanie 48.
Wśród  powikłań  powstających  przy  rozszerzaniu  kanału  szyjki
macicy w czasie diagnostycznego łyżeczkowania jamy macicy jest:

A .  uszkodzenie narządów miednicy mniejszej,
B . zarośnięcie  (  zespół  Fritstscha  -  Ashermana)  lub  zrosty

w jamie macicy,
C.  zapalenie przydatków,
D . wysokie  rozerwanie  szyjki  macicy  i  krwotok  z  tętnicy

macicy.



Zadanie 49.
Kobieta  w  wieku  rozrodczym  na  badania  rentgenowskie  (np.  do
książeczki zdrowia) powinna zgłosić się:

A .  w czasie miesiączki,
B.  w połowie cyklu miesiączkowego,
C.  pod koniec cyklu miesiączkowego,
D.  w dowolnie wybranym dniu.

Zadanie 50.
Czy  polskie  położne,  będące  członkami  Polskiego  Towarzystwa
Położnych,  mogą  należeć  do  Międzynarodowego  Stowarzyszenia
Położnych?

A.  tak,
B . tak,  pod  warunkiem  złożenia  stosownej  deklaracji  i

dokonania wpłaty składki członkowskiej,
C . tak,  pod  warunkiem  złożenia  egzaminu  ze  znajomości

języka angielskiego,
D . nie,  polskie  położne  nie  mogą  należeć  do  Europejskiego

Stowarzyszenia Położnych.

Zadanie 51.
Przodozgięcie jest to stosunek trzonu macicy do:

A.  szyjki macicy,
B.  pochwy,
C.  pęcherza moczowego,
D.  spojenia łonowego.

Zadanie 52.
Do wczesnych reakcji popromiennych skóry należy:

A.  atrofia,
B.  złuszczenie,
C.  owrzodzenie,
D.  zwłóknienie podskórne.

Zadanie 53.
W  okresie  dojrzewania  dziewcząt  źródłem  krążących  we  krwi
estrogenów są:

A.  jajniki,
B.  jajniki i tkanka tłuszczowa,
C.  tkanka tłuszczowa,
D.  tkanka mięśniowa.



Zadanie 54.
Biseksualizm to popęd:

A.  narcystyczny i homoseksualny,
B.  narcystyczny i heteroseksualny,
C.  heteroseksualny i homoseksualny,
D.  heteroseksualny, homoseksualny i narcystyczny.

Zadanie 55.
Jakie  badanie  powinno  być  wykonane  u  60-latki  w  celu
zdiagnozowania przyczyny krwawienia z dróg rodnych?

A.  badanie poziomu hormonów,
B.  wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki,
C.  laparoskopia,
D.  rtg jamy brzusznej.

Zadanie 56.
Jaki jest wpływ hiperprolaktynemii na płodność?

A.  doprowadza do bezowulacyjnych cykli,
B.  powoduje zanik perystaltyki jajowodów,
C.  wywołuje przerost błony śluzowej macicy,
D.  uszkadza pęcherzyki jajnikowe

Zadanie 57.
W okresie okołomenopauzalnym następuje:

A.  spadek wydzielania gonadotropin,
B.  wzrost wydzielania estrogenów,
C.  wzrost wydzielania gonadotropin,
D.  wzrost wydzielania progesteronu.

Zadanie 58.
Brak  miesiączki,  prawidłowa  inteligencja,  płetwiasta  szyja,
brak  drugorzędowych  cech  płciowych,  dziecięce  proporcje
fenotypu  żeńskiego,  niski  wzrost,  niedorozwinięta  macica  i
jajowody wskazują na zespół:

A .  Turnera,
B.  Klinefeltera,
C.  feminizujących jąder,
D.  nadnerczowo-płciowy.

Zadanie 59.
Niedobór wzrostu jest objawem typowym dla:

A.  zespołu Turnera,
B.  czystej dysgenezji gonad,
C.  wrodzonego przerostu nadnerczy,
D.  jadłowstrętu psychicznego.



Zadanie 60.
Opis cytologiczny Bethesda poza oceną nabłonka płaskiego polega
na ocenie:

A.  mikrobiologicznej w tym wirusologicznej,
B.  komórek gruczołowych i jakości pobranego rozmazu,
C . wirusologicznej  w  kierunku  zakażenia  brodawczakiem

ludzkim,
D . jakości  rozmazu,  ocenie  komórek  gruczołowych  oraz

ocenie mikrobiologicznej w tym wirusologicznej.

Zadanie 61.
Siła  pożądania  seksualnego  ulega  następującym  modyfikacjom  w
trakcie cyklu miesiączkowego:

A.  jest większa w fazie folikularnej cyklu,
B.  jest większa tuż przed i po miesiączce,
C.  jest mniejsza w fazie folikularnej cyklu,
D.  nie ulega modyfikacjom.

Zadanie 62.
Jakie jest działanie Viagry?

A . działa  na  centralny  układ  nerwowy  -  niweluje
zahamowania psychiczne,

B.  podnosi poziom testosteronu we krwi,
C . zwiększa  produkcję  plemników  w  jądrach,  co  powoduje

wzrost popędu seksualnego,
D . działa  m.in.  na  naczynia  krwionośne  i  zakończenia

nerwowe prącia, co umożliwia utrzymanie erekcji.

Zadanie 63.
Technika rozrodu wspomaganego IVF, to:

A .  inseminacja domaciczna,
B.  zapłodnienie pozaustrojowe,
C.  docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników,
D.  pobieranie plemników z najądrzy

Zadanie 64.
Infekcja narządu rodnego u kobiety z wirusem brodawczaka (HPV)
powoduje:

A.  niepłodność,
B.  zapalenie gruczołu Bartholina,
C.  zapalenia węzłów chłonnych pachwinowych,
D.  zmiany dysplastyczne i raka szyjki macicy.



Zadanie 65.
Czy położna może wykonać badanie piersi u pacjentki?

A.  nie, powinna skierować pacjentkę do ginekologa,
B.  nie, powinna skierować pacjentkę na mammografię,
C . nie,  położna może wykonać badanie piersi  tylko u kobiet

przed okresem przekwitania,
D.  tak, położna może wykonać badanie piersi.

Zadanie 66.
Płeć człowieka genetycznie ustala się:

A .  w momencie zapłodnienia,
B.  w 3 miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
C.  w drugiej połowie ciąży,
D.  pod koniec ciąży.

Zadanie 67.
Co stanowi podstawę rozpoznania nowotworu trzonu macicy?

A.  histeroskopia,
B.  MRI,
C.  badanie histopatologiczne,
D.  badanie USGTV.

Zadanie 68.
Z jakiej tkanki rozwija się rak trzonu macicy?

A.  mięśniowej,
B.  nabłonkowej,
C.  łącznej,
D.  limfatycznej.

Zadanie 69.
Zaśniad groniasty prosty jest to:

A .  rak kosmówki,
B.  zwyrodnienie kosmówki,
C.  rak płodu,
D.  zwyrodnienie płodu.

Zadanie 70.
W przypadku wypadania maciczno-pochwowego I stopnia stwierdza
się:

A .  wypadanie macicy i pochwy na zewnątrz dróg rodnych,
B.  szyjkę macicy na zewnątrz dróg rodnych,
C.  szyjkę macicy na poziomie wejścia do dróg rodnych,
D.  obniżoną przednią ścianę pochwy i szyjkę macicy.



Zadanie 71.
Czas  pomiędzy  zakażeniem  wirusem  HIV,  a  pojawieniem  się
wykrywalnych w diagnostyce serologicznej przeciwciał wynosi:

A .  ok 3 tygodnie,
B.  ok 6 tygodni,
C.  ok 6 miesięcy,
D.  ok 3 miesięce.

Zadanie 72.
Jednym  z  najważniejszych  celów  wczesnego  uruchamiania  i
rehabilitacji pooperacyjnej jest:

A .  oddalenie myśli o cierpieniu,
B.  zwiększenie zadowolenia pacjentki z opieki,
C.  zapobieganie powikłaniom zakrzepowo - zatorowym,
D.  zwiększenie efektywności leczenia.

Zadanie 73.
U  nowonarodzonej  dziewczynki  łechtaczka  była  przerośnięta  a
wargi sromowe większe nienaturalnie uwydatnione. Dokładniejsze
badanie  wykazało  wspólne  ujście  dla  cewki  moczowej  i  pochwy.
Opisane objawy wskazują, że jest to zespół:

A .  Klinefeltera,
B.  feminizujących jąder,
C.  Turnera,
D.  nadnerczowo-płciowy

Zadanie 74.
Ćwiczenia  gimnastyczne  u  pacjentek  po  amputacji  piersi  należy
rozpocząć:

A.  w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym,
B.  w trzeciej dobie po zabiegu operacyjnym,
C.  tydzień po zabiegu operacyjnym,
D.  dwa tygodnie po zabiegu operacyjnym.

Zadanie 75.
Jaki jest cel łyżeczkowania kanału szyjki i jamy trzonu macicy?

A.  diagnostyczny i leczniczy,
B.  tylko leczniczy,
C.  tylko diagnostyczny,
D.  naukowo - badawczy.



Zadanie 76.
Które  hormony  są  istotne  przy  rozpoznawaniu  opóźnionego
pokwitania?

A.  estrogeny, progesteron, androgeny,
B.  progesteron, androgeny, tyroksyna,
C.  prolaktyna, progesteron, androgeny,
D.  gonadotropiny, prolaktyna, estrogeny, 17-KS.

Zadanie 77.
Które z poniżej zamieszczonych pojęć dotyczy rozwoju sutków?

A.  Adrenarche,
B.  Axilarche,
C.  Thelarche,
D.  Menarche.

Zadanie 78.
Jaki  jest  charakterystyczny  obraz  podczas  badania  USG
stosowanego w diagnostyce zaśniadu groniastego?

A.  liście paproci,
B.  plastra miodu,
C.  zamieci śnieżnej,
D.  rozrzuconych korali.

Zadanie 79.
W  okresie  dojrzałości  płciowej  kobiety  krwotoczne  miesiączki  są
najczęściej objawem:

A.  mięśniaków podśluzówkowych,
B.  niewydolności luteinowej,
C.  polipów trzonu lub szyjki macicy,
D.  raka szyjki macicy.

Zadanie 80.
Oceny  czynności  dokrewnej  jajników  NIE  można  dokonać  na
podstawie:

A.  pomiaru podstawowej ciepłoty ciała,
B.  badania śluzu szyjkowego,
C.  rozmazów cytohormonalnych pochwowych,
D.  badania biologii pochwy.

Zadanie 81.
Rozmawiając  z  kobietami  na  temat  zagrożeń  chorobami
nowotworowymi szczególny nacisk należy położyć na:

A.  wiek, w którym występują,
B.  warunki bytowe,
C.  zachowania zdrowotne,
D.  przeszłość położniczą.



Zadanie 82.
Transseksualizm jest to:

A .  brak akceptacji własnej płci,
B.  poczucie przynależności do płci odmiennej,
C.  poczucie przynależności do obu płci,
D.  brak przynależności do jakiejkolwiek płci.

Zadanie 83.
Pacjentka  zgłosiła  s ię  do  oddziału  celem  poddania  się  kolejnej
chemioterapii.  Jakie  badanie  należy  bezwzględnie  wykonać  przed
podaniem leków?

A.  poziomu markerów nowotworowych,
B.  morfologii,
C .  poziomu elektrolitów,
D.  gazometrii.

Zadanie 84.
Objawem połogowego zapalenia błony śluzowej macicy NIE jest:

A .  stan podgorączkowy,
B.  zatrzymanie odchodów,
C.  bolesność przy siadaniu,
D.  zwolnione zwijanie macicy.

Zadanie 85.
Polucje to objaw:

A.  fizjologiczny,
B.  przedwczesnego dojrzewania płciowego,
C.  zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
D.  charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

Zadanie 86.
Najczęściej  spotykaną  grzybicą  wśród  osób  zakażonych  wirusem
HIV jest:

A .  kandydoza,
B.  histoplazmoza,
C.  kokcidioidomykoza,
D.  blastomykoza.

Zadanie 87.
W  procesie  leczenia  kobiety  z  powodu  nietrzymania  moczu
koniecznością jest wykluczenie:

A.  zaburzeń współżycia płciowego,
B.  chorób nerek,
C.  zakażenia dróg moczowych,
D.  zaburzeń emocjonalnych.



Zadanie 88.
Dla  wyjaśnienia  wpływu  alkoholu  na  rozwój  raka  piersi  sugeruje
się mechanizm:

A . związany  z  wpływem  alkoholu  na  poziomy  estrogenów  i
receptorów estrogenowych,

B . związany  z  uwalnianiem  rakotwórczych  metabolitów
alkoholu,

C.  związany ze zmniejszoną podażą kwasu foliowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 89.
Zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczone do CIN
III, wskazują na:

A.  zmiany zapalne,
B.  rak przedinwazyjny,
C.  rak inwazyjny,
D.  mięśniak szyjki macicy.

Zadanie 90.
Przygotowanie  pola  operacyjnego  do  operacji  plastycznej  krocza
polega na:

A.  goleniu brzucha i sromu,
B.  wyjałowieniu pochwy,
C.  założeniu tamponu do pochwy,
D.  goleniu sromu i wyjałowieniu pochwy.

Zadanie 91.
Charakterystyczne  dla  zapalenia  pochwy  na  t le  grzybiczym,  są
upławy:

A.  gęste, śluzowe,
B.  białe, serowate,
C.  białe, pieniste,
D.  o charakterze popłuczyn mięsnych.

Zadanie 92.
W pierwszej kolejności, człowiek osiąga dojrzałość:

A.  seksualną,
B.  społeczną,
C.  biologiczną,
D.  uczuciową.



Zadanie 93.
Przerwanie  ciąży  obecnie  w  Polsce  może  być  dokonane  przez
lekarza, w przypadku gdy:

A.  ciąża jest wynikiem gwałtu,
B.  kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
C.  w ciąży jest bardzo młoda dziewczyna,
D.  ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.

Zadanie 94.
Prekursorką ruchu hospicyjnego jest:

A .  Emilly Brown,
B.  Cicely Saunders,
C.  Molly Morgan,
D.  Margaret Ashty.

Zadanie 95.
Objawy ostrego brzucha w ginekologii występują najczęściej w:

A.  ostrym zapaleniu błony śluzowej macicy,
B.  ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego,
C.  niedrożności mechanicznej jelit,
D.  ciąży pozamacicznej, skręceniu szypuły guza jajnika.

Zadanie 96.
Fetyszyzm polega na:

A.  podniecaniu się własnym ciałem,
B . uzyskiwaniu  podniecenia  seksualnego  poprzez  kontakt  z

obrazkami, fotografiami lub dziełami sztuki,
C . uzyskiwaniu  podniecenia  seksualnego  poprzez  kontakt  z

przedmiotem lub częścią ciała symbolizującą partnera,
D . uzyskiwaniu  podniecenia  seksualnego  poprzez

przebieranie się w odzież przeciwnej płci.

Zadanie 97.
Kolposkopia powinna być wykonana u kobiet:

A .  leczonych hormonalnie,
B . wykazujących nieprawidłowości w diagnostycznym rozmazie

cytologicznym z szyjki macicy i pochwy,
C . zawsze  po  leczeniu  stanu  zapalnego  szyjki  macicy  i

pochwy,
D.  zarażonych wirusem HIV.

Zadanie 98.
Kiedy współżycie w okresie ciąży jest przeciwwskazane?

A.  zawsze sześć tygodni przed porodem,
B.  gdy zagraża poród przedwczesny,
C.  gdy następuje wypływ mleka,
D.  podczas ruchów płodu.



Zadanie 99.
Które  badania  diagnostyczne  mogły  spowodować  zapalenie
przydatków u kobiety?

A.  pobieranie rozmazów cytohormonalnych,
B.  histerosalpingografia,
C.  ultrasonografia vaginalna,
D.  pobieranie wymazów na posiew z pochwy i kanału szyjki.

Zadanie 100.
Czego  powinna  unikać  kobieta  po  mastektomii,  by  zapobiec
powstaniu obrzęku limfatycznego?

A.  wszelkich prac ręką po stronie operowanej,
B.  noszenia biustonosza,
C.  kąpieli w wodzie do 6 miesięcy po operacji,
D.  skaleczeń i zranień ręki po stronie operowanej.

Zadanie 101.
Jakie objawy są charakterystyczne dla hiperprolaktynemii?

A.  bolesne miesiączki,
B.  zwiększenie masy ciała,
C.  mlekotok,
D.  nudności.

Zadanie 102.
Kłykciny  kończyste  występują  w  klinicznym  stadium  zakażenia
dróg rodnych wywołanego przez:

A.  chlamydię,
B.  wirusa opryszczki,
C.  mikoplazmy,
D.  wirusa brodawczaka ludzkiego.

Zadanie 103.
W  przypadku  braku  apetytu  u  pacjentki  poddanej  chemioterapii
najlepszym postępowaniem jest:

A . proponowanie  posiłków  o  zdecydowanym  smaku,  ostro
przyprawionych np. czosnkiem,

B.  ograniczenie spożycia płynów,
C.  wyjaśnienie chorej jak ważna jest racjonalna dieta,
D . zachęcenie  rodziny  do  dostarczania  chorej  ulubionych

domowych potraw.



Zadanie 104.
Jakich  umiejętności  powinna  nauczyć  położna,  aby  pacjentka
potrafiła  prawidłowo  stosować  naturalne  metody  planowania
ciąży?

A . pomiaru  i  oceny  temperatury  ciała  w  całym  cyklu
miesiączkowym,

B.  oceny śluzu szyjkowego,
C.  oceny stanu szyjki macicy,
D.  wszystkich proponowanych wyżej czynności.

Zadanie 105.
Badanie kolposkopowe pozwala na ocenę:

A.  nabłonka szyjki macicy,
B.  kanału szyjki macicy,
C.  nabłonka szyjki macicy i kanału szyjki macicy,
D . nabłonka  szyjki  macicy,  kanału  szyjki  macicy  oraz

endometrium.

Zadanie 106.
Jaka  pozycja  ciała  jest  najbardziej  wskazana  bezpośrednio  po
mastektomii?

A.  leżąca na plecach,
B.  leżąca na boku przeciwnym od strony operacyjnej,
C.  półsiedząca,
D.  siedząca.

Zadanie 107.
Histeroskopia pozwala na ocenę:

A . wszystkich  warstw  błony  śluzowej  macicy,  jajowodów,
zwłaszcza ich drożności,

B . powierzchni błony śluzowej kanału szyjki macicy, budowę
jamy macicy, macicznych ujść jajowodów,

C . długości  kanału  szyjki  macicy,  perystaltyki  jajowodów,
ich drożności i długości,

D . rozmiarów  jamy  macicy,  je j  kształtu  i  grubości
poszczególnych warstw endometrium.

Zadanie 108.
I l e  urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży
przed przewidywaną datą porodu?

A.  1 tydzień,
B.  co najmniej 3 tygodnie,
C.  nie wiecej niż 6 tygodni,
D.  cały przysługujący urlop.



Zadanie 109.
Indeks  funkcji  seksualnych  kobiet,  będący  instrumentem
samooceny wszystkich domen żeńskich funkcji seksualnych to:

A.  I IEF,
B.  MFSQ,
C.  FSFI,
D.  PFSF.

Zadanie 110.
Kiedy obserwuje się nieczytelny rozmaz cytologiczny?

A.  przy nasilonym stanie zapalnym w pochwie,
B.  w zaawansowanej ciąży,
C.  podczas antybiotykoterapii ogólnej,
D.  w czasie hormonalnej terapii zastępczej.

Zadanie 111.
Małe mięśniaki, które NIE powodują żadnych dolegliwości należy:

A.  wyłuszczyć,
B.  usunąć wraz z macicą,
C.  okresowo kontrolować,
D.  zastosować leczenie estrogenami.

Zadanie 112.
Największe  zagrożenie  wystąpienia  wad  rozwojowych  u  płodu
pojawia się, jeśli zakażenie różyczką nastąpiło w okresie:

A .  do 12 tygodnia ciąży,
B.  od 12 do 20 tygodnia ciąży,
C.  od 20 do 30 tygodnia ciąży,
D.  od 30 do 38 tygodnia ciąży.

Zadanie 113.
Co to jest remisja?

A.  całkowite wyleczenie nowotworu,
B.  nawrót nowotworu,
C . czasowe złagodnienie lub zniesienie objawów chorobowych

wynikających ze zmniejszenia masy guza,
D.  przerzut.

Zadanie 114.
W  pierwszych  dobach  po  operacjach  ginekologicznych  na  stan
psychoemocjonalny pacjentek najbardziej wpływa:

A.  pomoc w zmianie pozycji ciała,
B.  zwalczanie bólu pooperacyjnego,
C.  dopilnowanie rytmu snu i odpoczynku,
D.  przekazanie wiedzy o higienie rany pooperacyjnej.



Zadanie 115.
Rak  endometrium  jest  stosunkowo  wcześnie  rozpoznawany,
ponieważ:

A . rozpowszechnione  jest  USG,  to  przy  okazji  badania
innych  narządów  jamy  brzusznej,  wykrywa  się  i  tę
chorobę,

B . każda  kobieta  po  menopauzie  poddaje  s ię  przynajmniej
raz rutynowemu badaniu diagnostycznemu,

C . krwawienie  jest  pierwszym  objawem,  w  wieku
menopauzalnym  jest  to  bardzo  niepokojące  i  zmusza  do
interwencji medycznej,

D . kobiety  ostatnio  częściej  poddają  się  kontroli
ginekologicznej  i  jest  możliwość  wczesnego  wykrycia
choroby.

Zadanie 116.
Jaka  dieta  może  potencjalnie  wpływać  na  zachorowalność  kobiet
na nowotwory?

A.  niskosodowa,
B.  wysokobiałkowa,
C.  z dużą zawartością tłuszczów i mięs,
D.  bogatoresztkowa.

Zadanie 117.
Zgodnie z polskim prawem granica wieku dopuszczalnych zachowań
seksualnych wynosi:

A .  16 lat,
B.  14 lat,
C.  15 lat,
D.  13 lat.

Zadanie 118.
Badania  profilaktyczne  realizowane  w  ramach  Programu
Profilaktyki  Raka  Piersi,  skierowane  są  do  kobiet  w  przedziale
wiekowym:

A.  50-69 lat,
B.  45-65 lat,
C.  40-69 lat,
D.  35-50 lat.

Zadanie 119.
Stopień  zaawansowania  nowotworu  piersi  określany  jest  na
podstawie klasyfikacji:

A .  CIN,
B.  TNM,
C.  NYHA,
D.  WHITE.



Zadanie 120.
W  którym  trymestrze  ciąży  obserwuje  się  wzmożoną  aktywność
seksualną  kobiet,  objawiającą  się  wzrostem  częstości  stosunków
seksualnych,  zwiększeniem się  l ibido  oraz  wzbogaceniem fantazji
erotycznych?

A.  I trymestrze ciąży,
B.  II trymestrze ciąży,
C.  III trymestrze ciąży,
D.  prawidłowe A i C.

Zadanie 121.
Który hormon, w fazie lutealnej, bezpośrednio wpływa na ośrodek
termoregulacji w podwzgórzu?

A.  lutropina,
B.  gonadoliberyna,
C.  estriol,
D.  progesteron.

Zadanie 122.
Który zespół charakteryzuje się układem chromosomów 45XO?

A.  Klinefeltera,
B.  Sheehana,
C.  feminizujących jąder,
D.  Turnera.

Zadanie 123.
W jakiej pozycji ciała należy wykonywać ćwiczenia Këgla?

A.  leżącej,
B.  w klęku podpartym,
C.  siedzącej,
D.  w każdej.

Zadanie 124.
Najszybszy  przyrost  długości  ciała  dziewczynki,  tzw.  skok
pokwitaniowy, występuje:

A.  w okresie 1-2 lat przed pierwszą miesiączką,
B.  rozpoczyna się wraz z pierwszą miesiączką i trwa 1 rok,
C . rozpoczyna  się  wraz  z  pierwszą  miesiączką  i  trwa  2

lata,
D . rozpoczyna  się  wraz  z  pierwszą  miesiączką  i  trwa  3

lata.



Zadanie 125.
Przyczyną zaniku sromu w okresie przekwitania, jest niedobór:

A.  estrogenów,
B.  progesteronu,
C.  androgenów,
D.  prolaktyny.

Zadanie 126.
Prawo  kobiet  ciężarnych  i  dzieci  do  bezpłatnej  opieki
zdrowotnej w Polsce zostało określone w:

A.  Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,
B.  Kodeksie Etyki Lekarskiej,
C.  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
D.  Kodeksie pracy.

Zadanie 127.
Poniżej  podano  ryzyko  wystąpienia  zakrzepicy  żył  głębokich  w
zależności  od  klinicznych  czynników  ryzyka  związanych  z
operacjami  ginekologicznymi.  Proszę  wskazać  średnie  ryzyko
wystąpienia tego powikłania:

A . niewielka  operacja  ginekologiczna,  wiek  40  -  60  l . ,  bez
innych czynników ryzyka,

B . rozległa  operacja  ginekologiczna,  lub  operacja  z
zakresu  onkologii  ginekologicznej,  wiek  powyżej  60  l . ,
w  wywiadzie zatorowość płucna lub choroba zakrzepowo -
zatorowa, Trombofilia,

C . rozległa  operacja  ginekologiczna,  wiek  40  -  60  l . ,  lub
mniejsza  operacja,  wiek  powyżej  60  l . ,  rozległa
operacja, wiek poniżej 40 l., terapia estrogenowa,

D . niewielka  operacja  ginekologiczna,  wiek  poniżej  40  l .
bez innych czynników ryzyka.

Zadanie 128.
Zabieg inseminacji wykonywany jest w:

A.  okresie jednego tygodnia po miesiączce,
B.  14 dniu cyklu miesiączkowego,
C.  okresie owulacji,
D.  21 dniu cyklu miesiączkowego.

Zadanie 129.
Prawną dojrzałość, osoba płci męskiej osiąga po ukończeniu:

A.  16 lat,
B.  18 lat,
C.  21 lat,
D.  24 lat.



Zadanie 130.
Kobietom  po  mastektomii  zaleca  się  noszenie  protezy,  ponieważ
zapobiega to:

A.  przykurczom,
B.  bólom,
C.  uszkodzeniu blizny,
D.  zniekształceniu postawy ciała.

Zadanie 131.
Która  z  poniżej  opisanych  kobiet  najbardziej  narażona  jest  na
wystąpienie raka sutka?

A . kobieta  50-letnia,  bezdzietna,  miesiączkująca  od  11
roku życia, przed menopauzą, otyła,

B . kobieta  50-letnia,  posiadająca  córkę  (33  lata),  po
menopauzie, otyła,

C . kobieta  50-letnia,  posiadającego  syna  (12  lat) ,  przed
menopauzą, bez nadwagi,

D . kobieta  50-letnia,  bezdzietna,  po  usunięciu  jajników  (w
wieku 18 lat), otyła.

Zadanie 132.
Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:

A.  niepłodność,
B.  oziębłość płciowa,
C.  zaburzenie statyki macicy,
D.  ciąża mnoga.

Zadanie 133.
Jakich  informacji  i  zaleceń  należy  udzielić  kobiecie,  by
zapobiec nawrotom zapalenia przydatków?

A . ponieważ  choroba  zwykle  pojawia  się  w  porze  letniej,
należy szczególnie dbać o siebie w tym okresie,

B . choroba zwykle  dotyczy osób otyłych,  należy więc  bardzo
dbać o prawidłową masę ciała,

C . zapalenie  przydatków  zwykle  dotyczy  osób  o  masie  ciała
poniżej  masy  należnej,  należy  więc  spożywać  posiłki  w
dużych ilościach i kaloryczne,

D . szczególne  zagrożenie  występuje  w  okresie  miesiączki;
nadmierny  wysiłek  fizyczny  i  oziębienie  mogą  być
przyczyną nawrotu.



Zadanie 134.
W  przypadku badania okolic odbytu przy badaniu nieletnich ofiar
wykorzystywania seksualnego najlepszą pozycją jest:

A .  na prawym lub lewym boku,
B.  pozycja żaby,
C.  pozycja żaby na kolanach opiekuna,
D.  kolankowo- łokciowa pronacyjna.

Zadanie 135.
Jakie  objawy  poza  badaniem  ginekologicznym  skłaniają  do
rozpoznania ostrego zapalenia przydatków?

A . gwałtowne,  skurczowe  bóle  w  podbrzuszu,  gorączka,
podwyższona leukocytoza i CRP,

B . rozlany  ból  w  całym  brzuchu,  stan  podgorączkowy,
prawidłowe wartości leukocytozy i CRP,

C . bóle  w  nadbrzuszu,  wzdęcia  brzucha,  zgaga,  odbijanie,
nudności, wymioty,

D . bóle  w  dole  brzucha,  zwłaszcza  prawostronne  o
charakterze  kłującym,  uczucie  pełności  w  jamie
brzusznej.



PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE
TEST NR 052516
GRUPA 1
Zadanie 1.
Podczas  próby  Schillera,  nabłonek  wielowarstwowy  płaski,  barwi
się na brązowo, ze względu na obecność:

A.  glikogenu,
B.  hormonów płciowych,
C.  pałeczek kwasu mlekowego,
D.  l ipidów.

Zadanie 2.
Impotencja jest to:

A .  zmniejszenie potrzeb seksualnych,
B.  niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku seksualnego,
C.  opóźniony wytrysk,
D.  przedwczesny wytrysk.

Zadanie 3.
Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:

A.  niepłodność,
B.  oziębłość płciowa,
C.  zaburzenie statyki macicy,
D.  ciąża mnoga.

Zadanie 4.
Za opóźnione pokwitanie u dziewcząt przyjmuje się wiek powyżej:

A .  11 roku życia,
B.  13 roku życia,
C.  14 roku życia,
D.  16 roku życia.

Zadanie 5.
Śluz  o  cechach  płodnych,  pojawiający  się  w  okresie
przedowulacyjnym, to śluz:

A.  grudkowaty, gęsty,
B . przezroczysty  i  ciągliwy,  przypominający  wyglądem

białko jaja kurzego,
C.  białawy, kleisty,
D.  rwący, kłaczkowaty.

Zadanie 6.
Do następstw zespołu policystycznych jajników zaliczamy:

A.  ryzyko raka endometrium,
B.  chorobę niedokrwienną serca,
C.  cukrzycę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 7.
P o  ukończeniu  i lu  lat  należy  systematycznie  prowadzić
samobadanie piersi w celu wczesnego wykrycia zmian w sutkach?

A.  50,
B.  40,
C.  30,
D.  20.

Zadanie 8.
Kolposkopia jest to badanie pozwalające na:

A.  wszczęcie leczenia onkologicznego,
B.  uchwycenie przedklinicznych postaci raka szyjki,
C.  określenie struktury komórek,
D.  ocenę morfologiczną nowotworu.

Zadanie 9.
Masturbacja w okresie dojrzewania jest objawem:

A.  zboczenia seksualnego,
B.  zaburzeń psychicznych,
C.  nadpobudliwości seksualnej,
D.  przejściowym na tym etapie rozwoju.

Zadanie 10.
I l e  urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży
przed przewidywaną datą porodu?

A.  1 tydzień,
B.  co najmniej 3 tygodnie,
C.  nie wiecej niż 6 tygodni,
D.  cały przysługujący urlop.

Zadanie 11.
Warunkiem prawidłowego pobrania wymazu cytologicznego jest:

A .  brak ciąży,
B.  brak współżycia na 2-3 dni przed badaniem,
C . zastosowanie  globulek  dopochwowych  na  2-3  dni  przed

badaniem w celu wyeliminowania stanu zapalnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 12.
Komórki  zwane  koilocytami,  uwidocznione  w  badaniu
cytoonkologicznym szyjki macicy charakteryzują zakażenie:

A.  wirusem HPV,
B.  rzęsistkiem pochwowym,
C.  wirusem cytomegali (CMV),
D.  chlamydią trachomatis.



Zadanie 13.
Zmiany  atroficzne  na  sromie  najczęściej  pojawiają  się  w
okresie:

A .  dziecięcym,
B.  dojrzewania,
C.  dojrzałości płciowej,
D.  pomenopauzalnym.

Zadanie 14.
Klasyfikacja FIGO nowotworów trzonu macicy dotyczy:

A.  zróżnicowania nowotworów pod względem morfologicznym,
B.  stopnia zaawansowania nowotworu,
C.  wrażliwości nowotworu na określoną terapię,
D.  wyleczenia w zależności od stopnia zaawansowania.

Zadanie 15.
Jakich zachowań powinna bezwzględnie unikać kobieta przyjmująca
doustne środki antykoncepcyjne?

A.  picia wina,
B.  palenia papierosów,
C.  przyjmowania antybiotyków,
D.  uprawiania wyczynowo sportu.

Zadanie 16.
D o  najczęstszych  objawów  ubocznych  leczenia  systemowego
nowotworów piersi należą zaburzenia:

A.  czynności wątroby,
B.  widzenia,
C.  czynności szpiku,
D.  funkcji narządu słuchu.

Zadanie 17.
Badanie kolposkopowe pozwala na ocenę:

A.  nabłonka szyjki macicy,
B.  kanału szyjki macicy,
C.  nabłonka szyjki macicy i kanału szyjki macicy,
D . nabłonka  szyjki  macicy,  kanału  szyjki  macicy  oraz

endometrium.



Zadanie 18.
W  sytuacji  gdy  uczennica  zachodzi  w  ciążę,  a  ciąża,  poród  lub
połóg  powodują  niemożliwość  zaliczenia  w  terminie  egzaminów
ważnych dla  ciągłości  nauki,  szkoła  zgodnie  z  zapisami  ustawy z
dnia  7  stycznia  1993r.  o  planowaniu  rodziny,  ochronie  płodu
ludzkiego  i  warunkach  dopuszczalności  przerywania  ciąży  jest
zobowiązana  do  wyznaczenia  dodatkowego  terminu  egzaminu
dogodnego dla kobiety w okresie nie dłuższym niż:

A .  6 tygodni,
B.  3 miesiące,
C.  6 miesięcy,
D.  12 miesięcy.

Zadanie 19.
Niepłodność według definicji WHO, to:

A . niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków
(4-5  tygodniowo)  utrzymywanych  przez  12  miesięcy  bez
stosowania metod antykoncepcji,

B . niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków
(7 tygodniowo) przez okres 24 miesięcy,

C . niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków
(6-7  tygodniowo)  utrzymywanych  przez  15  miesięcy  bez
stosowania metod antykoncepcji,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 20.
Następstwem bakteryjnej waginozy może być:

A.  zapalenie szyjki macicy,
B.  zapalenie przydatków,
C.  infekcja układu moczowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 21.
Jeśli  nasienie pochodzi od męża to sztuczne zapłodnienie nazywa
się:

A.  homologicznym,
B.  heterologicznym,
C.  analogicznym,
D.  dyslogicznym.

Zadanie 22.
Badania epidemiologiczne w onkologii służą przede wszystkim:

A.  wyłonieniu grup szczególnie zagrożonych,
B.  prowadzeniu statystyki zgodnie z zasadami,
C.  podnoszeniu na wyższy poziom usług medycznych,
D.  opracowaniom naukowym.



Zadanie 23.
W  okresie  klimakterium  następują  zmiany  w  układzie
moczowo-płciowym:

A . nabłonek  pochwy  staje  s ię  grubszy,  bo  zwiększa  się  w
nim zawartość glikogenu,

B . wzrasta  pH  pochwy  i  zanika  fizjologiczna  f lora
bakteryjna,

C.  gruczoły błony śluzowej zwiększają produkcję śluzu,
D.  zmniejsza się podatność na stany zapalne.

Zadanie 24.
N a podstawie zapisów ustawy o zawodach pielęgniarki i  położnej,
położna  ma  prawo  odmowy  wykonania  zlecenia  lekarskiego  lub
świadczenia zdrowotnego ze względu na:

A . niezgodność  z  sumieniem  i  z  zakresem  posiadanych
kwalifikacji,

B .  brak czasu do jego wykonania,
C.  ustaloną wcześniej diagnozę pielęgniarską,
D.  wyznanie pacjenta, którym się opiekuje.

Zadanie 25.
Stosowane współcześnie próby ciążowe opierają się na wykrywaniu
w moczu obecności:

A .  choriongonadotropiny,
B.  pregnandiolu,
C.  estriolu,
D.  kwasu askorbinowego.

Zadanie 26.
Przed zabiegiem histeroskopii niezbędne są badania:

A.  USG, biocenoza pochwy i rozmaz cytoonkologiczny,
B.  USG, laparoskopia i biopsja endometrium,
C.  biopsja endometrium, HSG i rozmaz cytoonkologiczny,
D . badania  biochemiczne  nerkowe,  układ  krzepnięcia  i

cytologia.

Zadanie 27.
Następstwem mastektomii oprócz obrzęku limfatycznego, może być:

A . utrudnione  oddychanie  wskutek  uszkodzenia  nerwu
przeponowego,

B.  nadmierna potliwość po stronie operowanej,
C.  kompensacyjny przerost drugiego sutka,
D.  skrzywienie boczne kręgosłupa.



Zadanie 28.
Podczas  frakcjonowanego  łyżeczkowania  jamy  macicy  materiał  do
badania histopatologicznego pobiera się:

A .  tylko z jamy macicy,
B . w  pierwszej  kolejności  z  jamy  macicy  a  później  z  kanału

szyjki macicy,
C . w  pierwszej  kolejności  z  kanału  szyjki  macicy,  a

później z jamy macicy,
D.  z kanału szyjki macicy.

Zadanie 29.
Czy  częstość  występowania  osteoporozy  jest  związana  z  rasą
kobiet?

A.  tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy białej,
B.  tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy czarnej,
C.  tak, najczęściej chorują na nią kobiety rasy żółtej,
D.  nie jest związana z rasą kobiet.

Zadanie 30.
Płeć człowieka genetycznie ustala się:

A .  w momencie zapłodnienia,
B.  w 3 miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
C.  w drugiej połowie ciąży,
D.  pod koniec ciąży.

Zadanie 31.
Czy zakażenie kiłą w okresie ciąży jest groźne dla płodu?

A . nie,  gdyż  mechanizmy  obronne  zabezpieczają  kobietę
przed zakażeniem kiłą,

B . nie,  nawet  gdy  dojdzie  do  zainfekowania  matki
drobnoustrój nie przeniknie przez barierę łożyskową,

C . tak,  zakażenie  jest  tylko  groźne  w  trzecim  trymestrze
ciąży, gdy płód jest już dojrzały,

D . tak,  kiła  może  być  przeniesiona  z  chorej  matki  przez
łożysko na płód i spowodować jego zakażenie.

Zadanie 32.
Obecnie istnieje nowy system, który oprócz zmian zaliczanych do
CIN  I-III ,  zawiera  obrazy  morfologiczne,  w  przypadku  infekcji
wirusem HPV. jest to system:

A.  Papanicolau,
B.  Bethesda,
C.  Richardsona,
D.  TNM.



Zadanie 33.
C o  jest  najczęstszą  przyczyną  czynnościowych  krwawień
macicznych u młodocianych?

A.  zaburzenia krzepnięcia krwi,
B.  niedojrzałość osi podwzgórzowo-przysadkowej,
C.  niedoczynność przytarczyc,
D.  czynniki psychogenne.

Zadanie 34.
Kobieta,  w  ostrym  zapaleniu  przydatków,  powinna  być
unieruchomiona w łóżku, z uwagi na:

A.  gorączkę,
B.  ból ,
C.  bezpieczeństwo innych,
D.  konieczność ograniczenia procesu zapalnego.

Zadanie 35.
Z  licznych  doniesień  wynika,  że  głównym  problemem  mężczyzn
zwykle 50-letnich i starszych jest:

A .  spadek energii,
B .  obniżenie libido,
C.  zaburzenia erekcji,
D.  utrata owłosienia łonowego.

Zadanie 36.
Jatrogenne zapalenie błony śluzowej macicy powstaje wskutek:

A.  długotrwałego stresu,
B.  wewnątrzmacicznego zabiegu,
C.  wtargnięcia zakażenia z kanału szyjki,
D.  obecności mięśniaków podśluzówkowych.

Zadanie 37.
Stopień  I I I  według  subiektywnej  oceny  twardości  prącia  oznacza,
że :

A.  prącie jest większe, ale nie twarde,
B . twardość  prącia  wystarcza  do  penetracji,  a le  pełna

twardość nie zostaje osiągnięta,
C . prącie  jest  twarde,  ale  nie  wystarczające  do  odbycia

stosunku,
D.  prącie jest w pełni sztywne i twarde.



Zadanie 38.
Jakie  działania  profilaktyczne,  mające  na  celu  uniknięcie
zachorowania  na  raka  szyjki  macicy  w  okresie  ciąży,  powinna
wdrożyć położna?

A . wykonanie  rozmazu  cytoonkologicznego  u  każdej
ciężarnej,

B.  badanie we wziernikach u ciężarnych z grupy ryzyka,
C . pobranie  rozmazu  cytoonkologicznego  ciężarnym  z  grupy

ryzyka,
D . przeprowadzić  z  ciężarną  rozmowę  o  higienie  narządów

płciowych.

Zadanie 39.
W  jakim  celu  zachęca  się  chore  po  mastektomii  do  głębokiego
kaszlu i wykonywania głębokich oddechów?

A.  lepszego odpływania wydzieliny z rany pooperacyjnej,
B.  odksztuszania zalegającej wydzieliny w oskrzelach,
C.  zmniejszenia dolegliwości bólowych,
D . zmniejszenia  ucisku  na  klatkę  piersiową  i  przekrwienia

płuc.

Zadanie 40.
Głównym  zadaniem  położnej  sprawującej  opiekę  nad  kobietą  po
zabiegu operacyjnym jest:

A .  zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym,
B.  dokonywanie pomiarów parametrów stanu ogólnego,
C.  zapewnienie aseptyki,
D.  prowadzenie dokładnego bilansu płynów.

Zadanie 41.
Włóknisto-nabłonkowe, brodawkowate narośla tkankowe na sromie
mogą sugerować:

A.  kłykciny kończyste,
B.  rogowacenie przerostowe,
C.  dysplazja sromu,
D.  czyraczność sromu.

Zadanie 42.
Obniżenie  przedniej  ściany  pochwy  z  uwypukleniem  ściany
pęcherza  moczowego  w  zaburzeniach  statyki  narządów  miednicy
mniejszej nazywamy:

A.  rectocele,
B.  cystoocele,
C.  hysterocoele,
D.  enterocele.



Zadanie 43.
W  pierwszych  dobach  po  operacjach  ginekologicznych  na  stan
psychoemocjonalny pacjentek najbardziej wpływa:

A.  pomoc w zmianie pozycji ciała,
B.  zwalczanie bólu pooperacyjnego,
C.  dopilnowanie rytmu snu i odpoczynku,
D.  przekazanie wiedzy o higienie rany pooperacyjnej.

Zadanie 44.
Działanie  estrogenów  matki  na  noworodka  może  objawiać  się  w
pierwszych dniach jego życia pozamacicznego poprzez:

A.  powiększone jajniki,
B.  ubogi w glikogen nabłonek pochwy,
C.  owalną błonę dziewiczą,
D.  powiększone gruczoły sutkowe.

Zadanie 45.
Która z metod leczenia jest podstawową w raku pochwy:

A.  chemioterapia,
B.  leczenie operacyjne,
C.  radioterapia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 46.
Zachowanie  w  którym  satysfakcja  seksualna  jest  osiągana  w
wyniku kontaktu z przedmiotem lub fragmentem ciała partnera to:

A.  ocieractwo,
B.  oglądactwo,
C.  fetyszyzm,
D.  erotomania.

Zadanie 47.
Która  faza  cyklu  miesiączkowego  u  kobiety  uważana  jest  za
względnie stałą?

A.  folikularna,
B.  owulacyjna,
C.  lutealna,
D.  złuszczania.

Zadanie 48.
Odruchowy, bezwiedny skurcz mięśni dźwigaczy blokujący immisję,
to :

A .  oziębłość seksualna,
B.  dyspenuria,
C.  pochwica,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 49.
Przyczyną zaniku sromu w okresie przekwitania, jest niedobór:

A.  estrogenów,
B.  progesteronu,
C.  androgenów,
D.  prolaktyny.

Zadanie 50.
W celu oznaczenia chromatyny płciowej, wymaz pobiera się z:

A .  jamy ustnej,
B.  jamy nosowej,
C.  ucha,
D.  odbytu.

Zadanie 51.
Postępowaniem z wyboru w zapaleniu przydatków jest:

A .  antybiotykoterapia,
B.  leczenie uzdrowiskowe,
C.  łyżeczkowanie jamy macicy,
D.  rehabilitacja ruchowa.

Zadanie 52.
W wyniku jadłowstrętu psychicznego dochodzi do:

A.  zaniku pulsacyjnego wydzielania GnRH (gonadoliberyny),
B.  obniżenia w surowicy stężenia LH,
C.  obniżenia w surowicy stężenia estradiolu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 53.
Zapalenie  błony  śluzowej  macicy  jest  spowodowane  zakażeniem
wstępującym, z wyjątkiem:

A.  rzęsistkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
B.  rzeżączkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
C . zapalenia  błony  śluzowej  macicy  spowodowanego  przez

chlamydię,
D.  gruźliczego zapalenia błony śluzowej macicy.



Zadanie 54.
Proszę  wskazać  właściwą  kolejność  badań  u  kobiety  w  gabinecie
ginekologicznym:

A . wywiad,  badanie  dwuręczne,  oglądanie  zewnętrznych
narządów płciowych, badanie we wziernikach,

B . badanie  we  wziernikach,  badanie  dwuręczne,  oglądanie
zewnętrznych narządów płciowych, wywiad,

C . oglądanie  zewnętrznych  narządów  płciowych,  wywiad,
badanie we wziernikach, badanie dwuręczne,

D . wywiad,  oglądanie  zewnętrznych  narządów  płciowych,
badanie we wziernikach, badanie dwuręczne.

Zadanie 55.
Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce leczenie niepłodności w
drodze  procedury  zapłodnienia  pozaustrojowego  może  być
podejmowane po wyczerpaniu innych metod leczenia prowadzonych
przez okres NIE krótszy:

A.  6 miesięcy,
B.  10 miesięcy,
C.  12 miesięcy,
D.  18 miesięcy.

Zadanie 56.
Do hormonów gonadotropowych przysadki mózgowej należą:

A.  LH, HCG, PRL,
B.  LH, HCG, FSH,
C.  FSH, LH , PRL,
D.  PRL, HCG, FSH.

Zadanie 57.
Polucje to objaw:

A.  fizjologiczny,
B.  przedwczesnego dojrzewania płciowego,
C.  zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
D.  charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

Zadanie 58.
W  ogólnym  znieczuleniu  dotchawiczym  wykonuje  się  zabiegi
operacyjne, a w szczególności:

A .  operacje laparoskopowe,
B.  radykalne zabiegi odjęcia sutka,
C.  rozległe operacje brzuszne,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 59.
Czy  polskie  położne,  będące  członkami  Polskiego  Towarzystwa
Położnych,  mogą  należeć  do  Międzynarodowego  Stowarzyszenia
Położnych?

A.  tak,
B . tak,  pod  warunkiem  złożenia  stosownej  deklaracji  i

dokonania wpłaty składki członkowskiej,
C . tak,  pod  warunkiem  złożenia  egzaminu  ze  znajomości

języka angielskiego,
D . nie,  polskie  położne  nie  mogą  należeć  do  Europejskiego

Stowarzyszenia Położnych.

Zadanie 60.
Jaka forma przebywania z chorą umierającą jest najwłaściwsza?

A.  wykonywanie ostatnich czynności higienicznych,
B.  częste poprawianie bielizny pościelowej dla wygody,
C.  płacz dla zaakcentowania swojej rozpaczy,
D.  cicha, spokojna obecność.

Zadanie 61.
Dwukrotnie  częściej  na  raka  endometrium chorują  kobiety,  które
w okresie pomenopauzalnym:

A.  prowadziły intensywne życie płciowe,
B.  otrzymywały egzogenne estrogeny,
C.  prowadziły intensywne kuracje odchudzające,
D.  paliły ponad jedną paczkę papierosów dziennie.

Zadanie 62.
C o  w  leczeniu  choroby  nowotworowej  oznacza  termin  "progresja
choroby"?

A.  powstanie nowych ognisk lub powiększenie się zmiany,
B.  całkowity brak reakcji na lek,
C.  niewielkie zmniejszenie się zmiany,
D.  pogorszenie się stanu ogólnego.

Zadanie 63.
W  rehabilitacji,  po  operacjach  ginekologicznych  u  pacjentek  z
cukrzycą,  nadciśnieniem  tętniczym  lub  żylakami,  priorytetowymi
są ćwiczenia:

A.  kończyn dolnych,
B.  obręczy barkowej,
C.  izometryczne mięśni brzucha,
D.  wzmacniające mięśni grzbietu.



Zadanie 64.
Które  objawy  świadczą  o  wystąpieniu  krwotoku  wewnętrznego  po
zabiegu operacyjnym?

A . wzrost  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  obniżenie
wartości tętna, bladość powłok,

B . bladość  powłok,  podwyższenie  temperatury  ciała,
podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,

C . si lny  ból  w  obrębie  jamy  brzusznej,  wzrost
częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,

D . obniżenie  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  wzrost
częstotliwości tętna, bladość powłok.

Zadanie 65.
W  trakcie  rozmowy  pacjentka  podzieliła  s ię  z  położną  swoimi
wątpliwościami  czy  prawidłowo  rozpoznaje  u  siebie  okres
płodności  i  prawidłowo  wybiera  czas  optymalny  dla  poczęcia
dziecka. Jakie działania podjąć powinna położna w tej sytuacji?

A . przekazać  niezbędną  wiedzę  dotyczącą  funkcjonowania
organizmu kobiety i metod rozpoznawania owulacji,

B . rozpoznać,  skorygować  i  uzupełnić  wiedzę  oraz
umiejętności dotyczące rozpoznawania okresu płodności i
wyboru optymalnego czasu dla poczęcia dziecka,

C . przekazać  niezbędne  wiadomości  dotyczące  sposobu
określania okresu płodności  i  wyboru optymalnego czasu
dla poczęcia dziecka,

D . nauczenie  samoobserwacji  i  samokontroli  w  zakresie
rozpoznawania symptomów owulacji.

Zadanie 66.
Badania  profilaktyczne  realizowane  w  ramach  Programu
Profilaktyki  Raka  Piersi,  skierowane  są  do  kobiet  w  przedziale
wiekowym:

A.  50-69 lat,
B.  45-65 lat,
C.  40-69 lat,
D.  35-50 lat.

Zadanie 67.
Czy  istnieje  ryzyko  zachorowania  na  raka  drugiej  piersi  u
30-letniej kobiety po mastektomii?

A.  nie,
B . tak,  większe,  niż  u  zdrowych  kobiet  (nie  z  grup

ryzyka),
C . tak,  ale  mniejsze,  niż  u  zdrowych  kobiet  (nie  z  grup

ryzyka),
D . tak,  ale  takie  samo  jak  u  zdrowych  kobiet  nie

obarczonych ryzykiem.



Zadanie 68.
Komórka jajowa jest zdolna do zapłodnienia:

A.  do 12 godzin po owulacji,
B .  do 24 godzin po owulacji,
C .  do 16 godzin po owulacji,
D.  do 4 godziny po owulacji.

Zadanie 69.
W  którym  trymestrze  ciąży  obserwuje  się  wzmożoną  aktywność
seksualną  kobiet,  objawiającą  się  wzrostem  częstości  stosunków
seksualnych,  zwiększeniem się  l ibido  oraz  wzbogaceniem fantazji
erotycznych?

A.  I trymestrze ciąży,
B.  II trymestrze ciąży,
C.  III trymestrze ciąży,
D.  prawidłowe A i C.

Zadanie 70.
Która  kolejność  czynności  wykonywanych  u  chorych  przed
zabiegiem operacyjnym jest prawidłowa?

A.  prysznic, enema, premedykacja,
B.  premedykacja, enema, prysznic,
C.  prysznic, premedykacja, enema,
D.  enema, prysznic, premedykacja.

Zadanie 71.
W celu sprawdzenia drożności jajowodów wykonywana jest:

A .  histeroskopia,
B.  histerografia,
C.  histerosalpingografia,
D.  laparoskopia.

Zadanie 72.
Co stanowi podnietę seksualną dla narcysty?

A.  jego własne ciało,
B.  ciało partnera,
C.  akt płciowy,
D.  film erotyczny.



Zadanie 73.
Czy  możliwe  jest,  aby  kobieta  po  całkowitym  usunięciu  macicy
osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

A . niemożliwe,  ponieważ  niemożliwe  jest  wtedy  współżycie
płciowe,

B . niemożliwe,  ponieważ  przeciwwskazane  jest  wtedy
współżycie płciowe,

C.  możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
D.  możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.

Zadanie 74.
Podawanie  kobietom  w  okresie  przedkoncepcyjnym  preparatów
zawierających  kwas  foliowy  i  jod,  w  celu  zapobiegania  urodzeniu
dziecka z wadami rozwojowymi, jest przykładem zastosowania:

A.  profilaktyki pierwotnej,
B.  prewencji wtórnej,
C.  prewencji trzeciorzędowej,
D.  edukacji zdrowotnej.

Zadanie 75.
Indeks  funkcji  seksualnych  kobiet,  będący  instrumentem
samooceny wszystkich domen żeńskich funkcji seksualnych to:

A.  I IEF,
B.  MFSQ,
C.  FSFI,
D.  PFSF.

Zadanie 76.
Wykonanie  świadczenia  zdrowotnego  bez  zgody  pacjentki  w
sytuacji  gdy  nie  ma  zagrożenia  życia  jest  w  świetle
obowiązującego prawa uznane za:

A.  błąd medyczny,
B.  niedbałość,
C.  naruszenie przepisów prawa,
D.  przekroczenie kompetencji zawodowej.

Zadanie 77.
Pobierając  krew  na  badanie  hormonalne  należy  koniecznie
zanotować:

A.  wiek pacjentki, w którym wystąpiła pierwsza miesiączka,
B.  w którym dniu cyklu miesiączkowego jest pacjentka,
C.  w jakiej fazie cyklu miesiączkowego jest pacjentka,
D . dzień,  w  którym  zakończyło  się  ostatnie  krwawienie

miesięczne.



Zadanie 78.
Endometrioza najczęściej występuje u kobiet:

A .  po menopauzie,
B.  w okresie prokreacji,
C.  przed menarche i po menopauzie,
D.  w okresie starości.

Zadanie 79.
Jaki  hormon  jest  odpowiedzialny  za  wzrost  podstawowej  ciepłoty
ciała w cyklu miesiączkowym?

A.  progesteron,
B.  estrogeny,
C.  androgeny,
D.  gonadotropina kosmówkowa.

Zadanie 80.
U chorych na raka kosmówki ograniczonego do macicy podstawową
formą leczenia jest:

A .  radioterapia,
B . chemioterapia  jednym  lekiem:  Metotreksat  lub

Aktynomycyna D,
C.  chemioterapia wielolekowa,
D.  hormonoterapia.

Zadanie 81.
Najlepszym momentem do  przeprowadzenia samobadania  piersi  u
kobiety miesiączkującej jest:

A . dowolny  moment  cyklu,  ważne  tylko  by  badanie
przeprowadzać w tym samym czasie,

B.  pierwsza faza cyklu miesiączkowego,
C.  druga faza cyklu miesiączkowego,
D.  pierwszy dzień miesiączki.

Zadanie 82.
W  przypadku  zapalenia  pochwy  na  t le  rzęsistkowym,  leczeniem
farmakologicznym  i  zaleceniem  szczególnej  dbałości  o  higienę
osobistą należy objąć:

A.  kobietę,
B.  partnera,
C.  całą rodzinę,
D.  kobietę i jej partnera.



Zadanie 83.
Do objawów zespołu policystycznych jajników zaliczamy:

A.  hipoandrogenizm, częste miesiączki,
B.  pierwotny brak miesiączki, brak cech pokwitania,
C.  hiperandrogenizm, rzadkie miesiączki,
D.  hipoandrogenizm, pierwotny lub wtórny brak miesiączki.

Zadanie 84.
Dziecko  urodzone  w  wyniku  inseminacji  homologicznej  ma  cechy
dziedziczne:

A.  matki,
B.  ojca,
C.  obojga rodziców,
D.  nieznanego dawcy spermy.

Zadanie 85.
Ostateczne rozpoznanie raka jajnika oparte jest na wyniku:

A.  badania ginekologicznego,
B.  ultrasonograficznego,
C.  tomografii komputerowej,
D.  badania histopatologicznego.

Zadanie 86.
Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydany został przez:

A.  Światową Organizację Zdrowia,
B.  Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
C.  Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych,
D.  Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

Zadanie 87.
Podstawowym objawem nowotworu trzonu macicy jest:

A .  patologiczne krwawienie z dróg rodnych,
B.  ból w podbrzuszu,
C.  wyczuwalne przez powłoki brzuszne guzy,
D.  powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych.

Zadanie 88.
Które hormony przyczyniają się do powstania mięśniaków macicy?

A.  względna przewaga progesteronu,
B.  względna przewaga estrogenów,
C.  równowaga między estrogenami a progesteronem,
D.  hiperestrogenizm i hiperprogesteronizm.



Zadanie 89.
Siła  pożądania  seksualnego  ulega  następującym  modyfikacjom  w
trakcie cyklu miesiączkowego:

A.  jest większa w fazie folikularnej cyklu,
B.  jest większa tuż przed i po miesiączce,
C.  jest mniejsza w fazie folikularnej cyklu,
D.  nie ulega modyfikacjom.

Zadanie 90.
Skłonność do okazywania narządów płciowych zaskoczonym, obcym
osobom (zwykle płci przeciwnej), to:

A .  gerontofilia,
B.  ekshibicjonizm,
C.  narcyzm,
D.  fetyszyzm.

Zadanie 91.
Które  z  poniżej  wymienionych  badań  jest  kluczowe  w  ocenie
płodności mężczyzny?

A.  wywiad dotyczący przebytych chorób,
B.  badanie przedmiotowe,
C.  badanie andrologiczne,
D.  badanie nasienia.

Zadanie 92.
Czy w Polsce pedofilia jest karalna?

A.  nie, gdyż jest to choroba psychiczna,
B.  tak,
C.  nie, o ile dziecko nie zostało skrzywdzone fizycznie,
D.  tylko w wypadku pełnego aktu płciowego.

Zadanie 93.
Okres preterminalny to:

A . faza  choroby,  w  której  występuje  nieodwracalne
pogorszenie ogólnego stanu chorego,

B . ostatnia  faza  choroby  obejmująca  kilka  ostatnich  dni
lub godzin życia chorego,

C . faza,  w  której  ustała  możliwość  dalszego  przedłużania
życia  chorego,  ale  jest  on  w  jeszcze  dość  dobrym  stanie
ogólnym,

D . okres,  w  którym  występują  poważne  zakłócenia  w  stanie
ogólnym fizycznym i psychicznym chorego.



Zadanie 94.
Liszaj biały rozpoznawany jest na podstawie:

A.  objawów klinicznych,
B.  badań hormonalnych,
C.  badania histopatologicznego,
D.  rozmazu cytologicznego.

Zadanie 95.
Jakiej operacji NIE wykonuje się drogą pochwową?

A.  plastyki szyjki macicy,
B.  wyłuszczania guzów jajnika,
C.  wyłuszczania torbieli gruczołu Bartholina,
D.  wycięcia macicy.

Zadanie 96.
Najczęściej  spotykaną  grzybicą  wśród  osób  zakażonych  wirusem
HIV jest:

A .  kandydoza,
B.  histoplazmoza,
C.  kokcidioidomykoza,
D.  blastomykoza.

Zadanie 97.
W okresie andropauzy występuje niedobór:

A.  estrogenów,
B.  androgenów,
C.  folitropiny (FSH),
D.  lutropiny (LH).

Zadanie 98.
Pacjentka  zgłasza  si lny  ból  wargi  sromowej  nasilający  się  przy
chodzeniu i uniemożliwiający siedzenie. Położna podejrzewa:

A.  ostre zapalenie cewki moczowej,
B.  ostre zapalenie gruczołu Bartholina,
C.  waginozę bakteryjną,
D.  kłykciny kończyste.

Zadanie 99.
Profilaktyka nietrzymania moczu obejmuje:

A.  regularne ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy,
B.  zapobieganie otyłości, zwalczanie zaparć,
C.  leczenie zakażeń układu moczowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 100.
Prawną dojrzałość, osoba płci męskiej osiąga po ukończeniu:

A.  16 lat,
B.  18 lat,
C.  21 lat,
D.  24 lat.

Zadanie 101.
Ostry  rybi  zapach  wydzieliny  pochwowej  jest  charakterystyczny
dla:

A.  grzybiczego zapalenia pochwy,
B.  bakteryjnego zapalenia pochwy,
C.  rzęsistkowicy,
D.  infekcji wirusem opryszczki.

Zadanie 102.
Rozpoczęcie czynności porodowej (o czasie), po niedawno odbytym
stosunku, należy tłumaczyć:

A.  zwiększonym wydzielaniem estrogenów,
B.  działaniem prostaglandyn,
C.  urazami fizycznymi,
D.  przeżyciami psychicznymi.

Zadanie 103.
Wskaźnik Pearla dotyczy oceny:

A.  powikłań związanych z daną metodą antykoncepcyjną,
B . stanu  ogólnego  kobiet  preferujących  daną  metodę

antykoncepcyjną,
C.  skuteczności metody antykoncepcyjnej,
D.  stopnia trudności stosowanej metody antykoncepcyjnej.

Zadanie 104.
W  celu  umożliwienia  dobrej  i  prawidłowej  oceny  stanu  narządu
rodnego pacjentka przed badaniem ginekologicznym powinna:

A . umyć  zewnętrzne  narządy  płciowe  środkiem  do  higieny
intymnej,

B.  oddać stolec,
C.  opróżnić pęcherz moczowy,
D . przyjąć środek rozkurczowy w celu zmniejszenia napięcia

mięśniowego w obrębie jamy brzusznej.



Zadanie 105.
Edukacja  pacjentki  w  ramach  metod  planowania  rodziny  podjęta
przez położną powinna zmierzać w kierunku:

A.  wdrożenia do stosowania zasad zdrowego trybu życia,
B . wzbudzenia motywacji do odbywania systematycznych wizyt

u lekarza,
C . zaakceptowania  zaleceń  lekarskich  w  zakresie  metod  i

sposobu leczenia,
D . wystąpienia  postawy  aktywności  i  odpowiedzialności  za

swoje zdrowie.

Zadanie 106.
Polymenorrhoea, to:

A . częste  krwawienie  miesiączkowe o  cyklu krótszym niż  21
dni,

B . obfite  krwawienie  miesiączkowe,  zwykle  trwające  7-10
dni,

C.  zbyt skąpe krwawienie miesiączkowe,
D.  wtórny brak krwawienia miesiączkowego.

Zadanie 107.
Jaka jest zalecana pozycja ciała po mastektomii?

A.  dowolna, z unikaniem urazu w miejscu operowanym,
B.  wygodna, podparta poduszkami pod plecy i z boków,
C.  leżąca na wznak i na lewym boku,
D.  półsiedząca, z uniesioną ręką po stronie operowanej.

Zadanie 108.
Efektem wysokiego poziomu prolaktyny jest:

A .  wzrost stężenia progesteronu,
B.  wzrost stężenia estrogenów,
C.  wzrost wydzielania folikulostymuliny,
D.  zmniejszenie wydzielania estrogenów.

Zadanie 109.
Brak  miesiączki,  prawidłowa  inteligencja,  płetwiasta  szyja,
brak  drugorzędowych  cech  płciowych,  dziecięce  proporcje
fenotypu  żeńskiego,  niski  wzrost,  niedorozwinięta  macica  i
jajowody wskazują na zespół:

A .  Turnera,
B.  Klinefeltera,
C.  feminizujących jąder,
D.  nadnerczowo-płciowy.



Zadanie 110.
W wieku pomenopauzalnym dominującym estrogenem jest:

A .  estradiol,
B.  estriol,
C.  estron,
D.  nie ma dominującego estrogenu.

Zadanie 111.
Aseksualnością jest:

A .  brak pociągu seksualnego do partnera tej samej płci,
B.  brak pociągu seksualnego do partnera przeciwnej płci,
C.  uznawanie siebie za osobę nieatrakcyjną seksualnie,
D . brak  pociągu  seksualnego  do  partnera  te j  samej  i/lub

przeciwnej płci, brak potrzeb seksualnych, pożądania.

Zadanie 112.
Ćwiczenia Kegla powinny wykonywać kobiety:

A.  wszystkie,
B.  wieloródki, które przebyły więcej niż 3 ciąże,
C.  które mają kłopoty z oddawaniem moczu,
D . u  których  w  czasie  porodu  było  nacięcie  lub  pęknięcie

krocza.

Zadanie 113.
Którą część piersi najczęściej zajmuje nowotwór?

A.  kwadrant centralny,
B.  kwadrant górny zewnętrzny,
C.  kwadrant górny wewnętrzny,
D.  kwadrant dolny wewnętrzny.

Zadanie 114.
Hormonami produkowanymi przez jajnik są:

A.  estriol, estron, estradiol, progesteron, testosteron,
B.  estrogeny, progesteron, prolaktyna,
C.  estrogeny, progesteron, oksytocyna,
D.  wyłącznie estrogeny i progestageny.

Zadanie 115.
Jaka  dieta  może  potencjalnie  wpływać  na  zachorowalność  kobiet
na nowotwory?

A.  niskosodowa,
B.  wysokobiałkowa,
C.  z dużą zawartością tłuszczów i mięs,
D.  bogatoresztkowa.



Zadanie 116.
Kobietom  po  mastektomii  zaleca  się  noszenie  protezy,  ponieważ
zapobiega to:

A.  przykurczom,
B.  bólom,
C.  uszkodzeniu blizny,
D.  zniekształceniu postawy ciała.

Zadanie 117.
Sutenerstwo to:

A.  nakłanianie do uprawiania prostytucji,
B.  ułatwianie prostytucji,
C . czerpanie korzyści  majątkowych z  uprawiania prostytucji

przez inne osoby,
D . zwabienie  lub  uprowadzenie  ofiary  w  celu  uprawiania

prostytucji za granicą kraju.

Zadanie 118.
Charakterystycznym  objawem  pomagającym  rozpoznać  zaśniad
groniasty jest:

A .  rozpulchniona macica,
B.  krwawienie z dróg rodnych,
C.  bolesność w dole brzucha,
D.  znacznie zwiększone stężenie HCG.

Zadanie 119.
W przypadku wypadania maciczno-pochwowego I stopnia stwierdza
się:

A .  wypadanie macicy i pochwy na zewnątrz dróg rodnych,
B.  szyjkę macicy na zewnątrz dróg rodnych,
C.  szyjkę macicy na poziomie wejścia do dróg rodnych,
D.  obniżoną przednią ścianę pochwy i szyjkę macicy.

Zadanie 120.
Wskazaniem do chirurgicznego przygotowania jel it  przed operacją
ginekologiczną jest:

A .  histerektomia laparoskopowa z powodu mięśniaków,
B . histrektomia pochwowa z  powodu całkowitego  wypadania

macicy,
C . zaawansowana endometrioza z możliwością wyprowadzenia

kolostomii,
D.  operacja TOT.



Zadanie 121.
Infekcja narządu rodnego u kobiety z wirusem brodawczaka (HPV)
powoduje:

A.  niepłodność,
B.  zapalenie gruczołu Bartholina,
C.  zapalenia węzłów chłonnych pachwinowych,
D.  zmiany dysplastyczne i raka szyjki macicy.

Zadanie 122.
Najczęstszym  miejscem  zagnieżdżenia  się  zapłodnionej  komórki
jajowej poza macicą jest:

A .  jajnik,
B.  jajowód,
C.  jama brzuszna,
D.  szyjka macicy.

Zadanie 123.
Który hormon, w fazie lutealnej, bezpośrednio wpływa na ośrodek
termoregulacji w podwzgórzu?

A.  lutropina,
B.  gonadoliberyna,
C.  estriol,
D.  progesteron.

Zadanie 124.
Jakie  hormony  odpowiadają  za  pojawienie  s ię  u  dziewczynki
owłosienia na wzgórku łonowym i pod pachami?

A.  estrogeny,
B.  progesteron,
C.  androgeny,
D.  tyroksyna.

Zadanie 125.
Brachyterapia  jest  to  leczenie  nowotworów  kobiecych  narządów
płciowych poprzez:

A.  napromienianie jednoetapowe,
B.  radioterapię śródtkankową,
C.  naświetlanie drzewa oskrzelowego,
D.  napromienianie z zewnątrz.

Zadanie 126.
Objaw  szczytowy  w  metodzie  Billingsów  wiąże  się  ze  szczytem
wydzielania estrogenów oraz działaniem:

A.  progesteronu,
B.  lutropiny,
C.  folitropiny,
D.  prolaktyny.



Zadanie 127.
Podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie lub wykluczenie
raka endometrium jest:

A .  mammografia,
B.  badanie wyskrobin z kanału szyjki i jamy trzonu macicy,
C.  USG jamy brzusznej,
D.  wymaz cytologiczny.

Zadanie 128.
W badaniu przesiewowym, w kierunku wirusa HIV, stosowany jest
test:

A .  Friedmana,
B.  Nitrazynowy,
C.  Elisa,
D.  Marchettiego.

Zadanie 129.
Fizjologiczny cykl erekcji obejmuje następujące fazy:

A.  spoczynku, obrzmienia, wydłużenia, usztywnienia,
B.  obrzmienia, wydłużenia, usztywnienia, spoczynku,
C.  spoczynku, wydłużenia, obrzmienia, usztywnienia,
D.  usztywnienia, wydłużenia, obrzmienia, spoczynku.

Zadanie 130.
W ocenie płodności kobiety należy przede wszystkim uwzględnić:

A.  długość cykli miesięcznych,
B.  czas krwawienia miesiączkowego,
C.  czy występuje jajeczkowanie,
D.  jakie dolegliwości zdarzają się w cyklu.

Zadanie 131.
Jakie  badanie  należy  wykonać  u  kobiety  ciężarnej,  która  nie
chorowała  na  różyczkę  lub  nie  została  przeciwko  niej
uodporniona?

A . badanie  na  obecność  w  surowicy  krwi  przeciwciał
skierowanych przeciwko antygenom wirusa różyczki,

B.  badanie ultrasonograficzne w 18 tygodniu ciąży,
C.  badanie rozmaz cytohormonalny,
D.  badanie radiologiczne.



Zadanie 132.
U  kobiet,  u  których  wynik  testu  BRCA1  jest  pozytywny  i  obecna
jest mutacja genu wykonuje się badania profilaktyczne od:

A.  25 roku życia,
B.  30 roku życia,
C.  35 roku życia,
D.  40 roku życia.

Zadanie 133.
Ćwiczenia Kegla, to ćwiczenia mięśni:

A .  dna miednicy,
B.  brzucha,
C.  pośladków,
D.  ud.

Zadanie 134.
Jaki  typ  histologiczny  dominuje  w  obrazie  nowotworu  trzonu
macicy?

A.  rak płaskonabłonkowy,
B.  rak podstawnokomórkowy,
C.  rak gruczołowy,
D.  rak śluzowokomórkowy.

Zadanie 135.
Leczeniem z wyboru nabłoniaka kosmówki jest:

A .  podawanie cytostatyków,
B.  stosowanie radioterapii,
C.  stosowanie hormonów sterydowych,
D.  resekcja macicy wraz z przydatkami.



PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE
TEST NR 232516
GRUPA 1
Zadanie 1.
Do następstw zespołu policystycznych jajników zaliczamy:

A.  ryzyko raka endometrium,
B.  chorobę niedokrwienną serca,
C.  cukrzycę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 2.
Rekonstrukcję pochwy u dziewczynki najlepiej wykonać:

A.  do 2 miesiąca życia,
B.  do 2-go roku życia,
C.  przed rozpoczęciem współżycia płciowego,
D.  w wieku przedszkolnym.

Zadanie 3.
Jakie zaburzenia występują w zespole Klinefeltera?

A.  powiększone gruczoły sutkowe,
B.  powiększone jądra,
C . zaburzone  proporcje  długości  tułowia  do  długości

kończyn,
D.  nadmierne owłosienie i umięśnienie.

Zadanie 4.
Jednym z przeciwwskazań do inseminacji homologicznej są:

A.  choroby dziedziczne np. hemofilia,
B.  nadciśnienie tętnicze,
C.  palenie tytoniu przez kobietę,
D.  otyłość.

Zadanie 5.
Większość kobiet osiąga orgazm przez:

A.  stymulację pochwy przy współżyciu,
B.  stymulację piersi,
C.  stymulację pośladków,
D.  pobudzenie łechtaczki.

Zadanie 6.
Odległą konsekwencją doznanego przez kobietę gwałtu może być:

A.  depresja psychiczna,
B.  gniew,
C.  pobudliwość psychiczna,
D.  pobudliwość seksualna.



Zadanie 7.
Kłykciny kończyste spowodowane są najczęściej przez:

A.  wirus opryszczki płciowej,
B.  swoiste zakażenie bakteryjne,
C.  wirus brodawczaka,
D.  drożdżaki.

Zadanie 8.
W badaniu przesiewowym, w kierunku wirusa HIV, stosowany jest
test:

A .  Friedmana,
B.  Nitrazynowy,
C.  Elisa,
D.  Marchettiego.

Zadanie 9.
W wyniku jadłowstrętu psychicznego dochodzi do:

A.  zaniku pulsacyjnego wydzielania GnRH (gonadoliberyny),
B.  obniżenia w surowicy stężenia LH,
C.  obniżenia w surowicy stężenia estradiolu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 10.
Histeroskopia pozwala na ocenę:

A . wszystkich  warstw  błony  śluzowej  macicy,  jajowodów,
zwłaszcza ich drożności,

B . powierzchni błony śluzowej kanału szyjki macicy, budowę
jamy macicy, macicznych ujść jajowodów,

C . długości  kanału  szyjki  macicy,  perystaltyki  jajowodów,
ich drożności i długości,

D . rozmiarów  jamy  macicy,  je j  kształtu  i  grubości
poszczególnych warstw endometrium.

Zadanie 11.
Pacjentka  zgłasza  si lny  ból  wargi  sromowej  nasilający  się  przy
chodzeniu i uniemożliwiający siedzenie. Położna podejrzewa:

A.  ostre zapalenie cewki moczowej,
B.  ostre zapalenie gruczołu Bartholina,
C.  waginozę bakteryjną,
D.  kłykciny kończyste.



Zadanie 12.
D o  wrodzonych  wad  rozwojowych  narządów  płciowych,  które  są
skutkiem zaburzeń różnicowania płciowego, dochodzi w wyniku:

A.  nieprawidłowości rozwoju przewodów płciowych Müllera,
B.  nieprawidłowości rozwoju zatoki moczowo-płciowej,
C.  wszystkie wymienione,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 13.
Ekshibicjonizm to:

A . potrzeba  eksponowania  narządów  płciowych  obcym,
nieoczekującym tego osobom,

B.  potrzeba eksponowania narządów płciowych dzieciom,
C . rodzaj  zaburzenia  osobowości,  charakteryzujący  się

potrzebą koncentracji uwagi otoczenia na sobie,
D . skłonność  do  obnażania  się  za  pieniądze  (np.

striptease).

Zadanie 14.
Pierwsze objawy zespołu pokastracyjnego występują u kobiety:

A.  w pierwszym tygodniu po zabiegu,
B.  między 7 a 30 dniem po zabiegu,
C.  w drugim miesiącu po zabiegu,
D.  w trzecim miesiącu po zabiegu.

Zadanie 15.
Najczęstszą  grupą  powikłań  po  rozszerzonym  wycięciu  macicy  są
powikłania:

A.  neurologiczne,
B.  przetoka pochwowo-odbytnicza,
C.  urologiczne,
D.  torbiele limfatyczne.

Zadanie 16.
Transseksualizm jest to:

A .  brak akceptacji własnej płci,
B.  poczucie przynależności do płci odmiennej,
C.  poczucie przynależności do obu płci,
D.  brak przynależności do jakiejkolwiek płci.



Zadanie 17.
Badanie  radiologiczne  polegające  na  wykonaniu  wielu
poprzecznych radiogramów w odległości kilku milimetrów jeden od
drugiego to:

A.  rezonans magnetyczny,
B.  scyntygrafia,
C.  sensytometria,
D.  tomografia komputerowa.

Zadanie 18.
Przerwanie  ciąży  obecnie  w  Polsce  może  być  dokonane  przez
lekarza, w przypadku gdy:

A.  ciąża jest wynikiem gwałtu,
B.  kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
C.  w ciąży jest bardzo młoda dziewczyna,
D.  ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.

Zadanie 19.
Które objawy są charakterystyczne dla raka trzonu macicy?

A . nieregularne  krwawienia  u  starszych  kobiet  po
menopauzie,

B.  silne bóle w podbrzuszu,
C.  nie ma objawów charakterystycznych,
D.  obecność płynu w jamie brzusznej.

Zadanie 20.
W  pierwszej  godzinie  po  zabiegu  operacyjnym  baczna  obserwacja
stanu  ogólnego  i  ginekologicznego  pacjentki  powinna  odbywać
się:

A .  co 5 minut,
B.  co 10 minut,
C.  co 15 minut,
D.  co 30 minut.

Zadanie 21.
Jakie jest podłoże metrorrhagia juvenilis?

A.  nadczynność kory nadnerczy,
B.  niedomoga ciałka żółtego,
C . nieprawidłowa  czynność  układu

podwzgórze-przysadka-jajnik,
D.  karłowatość przysadkowa.



Zadanie 22.
Pełną  dojrzałość  młodego  człowieka  można  określić  posługując
się kryteriami:

A.  dojrzałości biologicznej,
B.  dojrzałości psychicznej,
C.  dojrzałości społecznej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 23.
Rozpoznanie mięśniaków stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do
podawania:

A.  estrogenów,
B.  progesteronu,
C.  oxytocyny,
D.  żelaza.

Zadanie 24.
W  pierwszych  dobach  po  operacjach  ginekologicznych  na  stan
psychoemocjonalny pacjentek najbardziej wpływa:

A.  pomoc w zmianie pozycji ciała,
B.  zwalczanie bólu pooperacyjnego,
C.  dopilnowanie rytmu snu i odpoczynku,
D.  przekazanie wiedzy o higienie rany pooperacyjnej.

Zadanie 25.
P o  operacji  ginekologicznej  (przed,  którą  oczyszczono  dolny
odcinek przewodu pokarmowego), kobieta powinna oddać stolec:

A.  do końca pierwszej doby,
B.  do 3 doby,
C.  do 4 doby,
D.  do 5 doby.

Zadanie 26.
W  sytuacji  gdy  uczennica  zachodzi  w  ciążę,  a  ciąża,  poród  lub
połóg  powodują  niemożliwość  zaliczenia  w  terminie  egzaminów
ważnych dla  ciągłości  nauki,  szkoła  zgodnie  z  zapisami  ustawy z
dnia  7  stycznia  1993r.  o  planowaniu  rodziny,  ochronie  płodu
ludzkiego  i  warunkach  dopuszczalności  przerywania  ciąży  jest
zobowiązana  do  wyznaczenia  dodatkowego  terminu  egzaminu
dogodnego dla kobiety w okresie nie dłuższym niż:

A .  6 tygodni,
B.  3 miesiące,
C.  6 miesięcy,
D.  12 miesięcy.



Zadanie 27.
Pobranie  materiału  do  oceny  biocenozy  pochwy,  zależy  od  czasu
jaki upłynął od:

A.  ostatniego stosunku płciowego,
B.  stosowania płukania pochwy,
C.  ostatniego badania przez pochwę,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 28.
Jakie  postępowanie  zalecane  jest  u  kobiety,  u  której  doszło  do
rozejścia rany pooperacyjnej?

A.  bandażowanie brzucha,
B.  bezwzględne leżenie w łóżku,
C.  dieta,
D.  ponowne zszycie powłok brzusznych.

Zadanie 29.
Zaburzenie  psychosomatyczne,  charakteryzujące  się  napadami
żarłoczności,  po  których  występuje  bardzo  silna  potrzeba
prowokowania wymiotów, to?

A.  zaburzenia łaknienia,
B.  anoreksja,
C.  jadłowstręt psychiczny,
D.  bulimia.

Zadanie 30.
O d  którego  roku  życia  wskazane  są  okresowe  badania
mammograficzne?

A.  od 20 roku życia,
B.  od 30 roku życia,
C.  od 40 roku życia,
D.  od 50 roku życia.

Zadanie 31.
W Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych zostały
określone,  dla  populacji  polskiej,  wytyczne  określające  zasady
wykonywania  badań  genetycznych  oraz  profilaktyki  w  rodzinach
wysokiego ryzyka. Badanie stanu genu BRCA1 wykonuje się:

A . u  pacjentek  z  rozpoznaną  chorobą  nowotworową  piersi
i/lub jajnika,

B . u  krewnych pierwszego stopnia,  jeśl i  pacjentka chora  na
raka piersi i/lub raka jajnika już nie żyje,

C . u  pacjentek  chorych  na  raka  piersi  tylko  we  wczesnym
stadium zaawansowania klinicznego,

D.  odpowiedź A i B są prawidłowe.



Zadanie 32.
Działanie biologiczne i metaboliczne progesteronu polega na:

A . rozpulchnianiu  i  przekrwieniu  mięśnia  macicy,
zagęszczaniu śluzu szyjkowego, zwiększaniu diurezy,

B . rozpulchnianiu  i  przekrwieniu  mięśnia  macicy,
zagęszczaniu  śluzu  szyjkowego,  obniżaniu  ciepłoty
ciała,

C . rozpulchnianiu  i  przekrwieniu  mięśnia  macicy,
zagęszczaniu  śluzu  szyjkowego,  zmniejszaniu  diurezy,
zwiększaniu ciepłoty ciała,

D . progesteron odpowiada za przygotowanie śluzówki macicy
d o  ciąży,  utrzymanie  ciąży,  a  nie  ma  działania
metabolicznego.

Zadanie 33.
Jaka jest przyczyna powstania zaśniadu groniastego?

A . stosowane środki antykoncepcyjne degenerujące komórkę
jajową,

B . nieprawidłowości  żywieniowe,  brak  składników
pokarmowych,

C . genetyczne,  nieprawidłowości  w  różnicowaniu  się  tkanki
zarodkowej,

D . zetknięcie  s ię  ze  szkodliwymi  czynnikami  na  początku
ciąży.

Zadanie 34.
Zapalenie przydatków występuje najczęściej u:

A.  kobiet w okresie dojrzałości,
B.  kobiet w okresie okołomenopauzalnym,
C.  dziewcząt tuż przed menarche,
D.  dziewczynek w okresie pokwitania.

Zadanie 35.
Metodą leczenia dysplazji szyjki macicy z wyboru jest:

A .  elektrokoagulacja,
B.  elektrokonizacja,
C.  resekcja szyjki macicy,
D.  resekcja macicy.

Zadanie 36.
Najistotniejszym zmysłem w odczuwaniu bodźców seksualnych przez
człowieka jest zmysł:

A .  wzroku,
B.  słuchu,
C.  dotyku,
D.  powonienia.



Zadanie 37.
Jakie objawy są charakterystyczne dla raka endometrium?

A.  krwawienia w okresie okołomenopauzalnym,
B.  powiększający się obwód brzucha,
C.  krwawienia kontaktowe,
D.  guzek w piersi.

Zadanie 38.
Obowiązujące  standardy  opieki  okołoporodowej  zalecają,  aby  w
ciąży  o  fizjologicznym  przebiegu  badanie  ultrasonograficzne
wykonane było:

A.  4 razy,
B.  5 razy,
C.  6 razy,
D.  7 razy.

Zadanie 39.
Rozwój  narządów  płciowych  wewnętrznych  jest  determinowany
przez:

A.  płeć psychologiczną,
B.  fenotyp,
C.  chromosomy płciowe,
D.  płeć gonadalną.

Zadanie 40.
Uderzenia  gorąca,  nadmierna  potliwość,  zaburzenia  snu,
drażliwość,  depresyjne  zmiany  nastroju,  zaburzenia
koncentracji,  zawroty  i  bóle  głowy,  bóle  stawów,  kołatanie
serca, to objawy wchodzące w skład:

A.  skali Granuma,
B.  skali Bishopa,
C.  indeksu Kuppermanna,
D.  indeksu Manninga.

Zadanie 41.
Podstawowe  znaczenie  w  diagnostyce  rozrostów  i  nowotworów
trofoblastu ma oznaczenie:

A.  poziomu gonadotropiny kosmówkowej,
B.  poziomu laktogenu łożyskowego,
C.  poziomu gonadotropin przysadkowych,
D.  oznaczenie stężenia estrogenów i progesteronu.



Zadanie 42.
Jakie  leczenie  wskazane  jest  u  kobiety,  u  której  stwierdzono
zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczane do CIN
II I?

A.  leczenie przeciwzapalne,
B.  konizacja szyjki macicy lub wycięcie części szyjki,
C.  hysterectomia radykalna,
D.  hysterectomia i chemioterapia.

Zadanie 43.
D o czynników wirusowych i bakteryjnych mogących mieć wpływ na
powstawanie nowotworów zaliczyć należy:

A . wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus Epsteina-Barr,
wirus zapalenia wątroby typu B (HBV),

B . wirus  mięsaka  Kaposiego,  wirus  ludzkiej  białaczki
T-komórkowej typu 1 i 2,

C.  Helicobacter Pylori,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 44.
Który  ze  składników  morfotycznych  krwi  jest  najbardziej
wrażliwy na działanie leków chemioterapeutycznych?

A.  erytrocyty,
B.  trombocyty,
C.  eozynofile,
D.  neutrofile.

Zadanie 45.
Okres kilku lat przed ostatnią miesiączką określamy jako:

A.  menopauza,
B.  premenopauza,
C.  postmenopauza,
D.  perimenopauza.

Zadanie 46.
Wodobrzusze jest objawem charakterystycznym dla nowotworu:

A.  szyjki macicy,
B.  sromu,
C.  jajników,
D.  macicy.



Zadanie 47.
Jednym  ze  sposobów  określenia  okresu  płodności  u  kobiety  jest
ocena stanu szyjki macicy. Niski poziom estrogenów powoduje:

A . obniżenie,  stwardnienie  szyjki  macicy  i  zamknięcie  je j
ujścia,

B . przemieszczenie  ku  górze,  "zmiękczenie"  szyjki  macicy  i
otwarcie jej ujścia,

C . obniżenie  i  "zmiękczenie"  szyjki  macicy  i  otwarcie  je j
ujścia,

D . uniesienie  ku  górze,  stwardnienie  szyjki  macicy  i
otwarcie jej ujścia.

Zadanie 48.
Które  objawy  świadczą  o  wystąpieniu  krwotoku  wewnętrznego  po
zabiegu operacyjnym?

A . wzrost  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  obniżenie
wartości tętna, bladość powłok,

B . bladość  powłok,  podwyższenie  temperatury  ciała,
podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,

C . si lny  ból  w  obrębie  jamy  brzusznej,  wzrost
częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,

D . obniżenie  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  wzrost
częstotliwości tętna, bladość powłok.

Zadanie 49.
Płeć człowieka genetycznie ustala się:

A .  w momencie zapłodnienia,
B.  w 3 miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
C.  w drugiej połowie ciąży,
D.  pod koniec ciąży.

Zadanie 50.
Która  tkanka  organizmu  cechuje  się  największą  wrażliwością  na
promieniowanie jonizujące?

A.  nerwowa,
B.  mięśniowa,
C.  łączna,
D.  limfatyczna.

Zadanie 51.
D o  rozwoju  patogennej  f lory  w  pochwie  u  młodych  dziewcząt,
szczególnie usposabia:

A.  wąska pochwa,
B.  ogólna obniżona odporność organizmu,
C.  niedobór androgenów,
D.  zasadowe pH pochwy.



Zadanie 52.
U  kobiet,  u  których  wynik  testu  BRCA1  jest  pozytywny  i  obecna
jest mutacja genu wykonuje się badania profilaktyczne od:

A.  25 roku życia,
B.  30 roku życia,
C.  35 roku życia,
D.  40 roku życia.

Zadanie 53.
Zespół Mayera-Taganroskiego-Kustnera-Hausera to:

A . wrodzony brak pochwy i  innych struktur pochodzących z
przewodów Mullera,

B.  obojnactwo rzekome męskie,
C.  obojnactwo rzekome żeńskie,
D.  obojnactwo prawdziwe.

Zadanie 54.
Jakie  hormony  podawane  są  w  celu  wywoływania  krwawienia  w
sytuacji opóźniania się miesiączki?

A.  estrogeny,
B.  androgeny,
C.  gonadotropiny,
D.  progesteron.

Zadanie 55.
Kłykciny  kończyste  to  zmiany  o  charakterze  łagodnym  wywołane
zakażeniem HPV (papilloma virus).  Najczęściej  rozpoznawany jest
typ wirusa:

A.  6, 11,16,
B.  11,18,22,
C.  6, 40, 56,
D.  1, 11, 40.

Zadanie 56.
Wskazaniem do chirurgicznego przygotowania jel it  przed operacją
ginekologiczną jest:

A .  histerektomia laparoskopowa z powodu mięśniaków,
B . histrektomia pochwowa z  powodu całkowitego  wypadania

macicy,
C . zaawansowana endometrioza z możliwością wyprowadzenia

kolostomii,
D.  operacja TOT.



Zadanie 57.
N a  występowanie  raka  endometrium  szczególnie  narażone  są
kobiety:

A.  z nadwagą ciała,
B.  wieloródki,
C.  żyjące w gorszych warunkach socjoekonomicznych,
D.  chore na niedociśnienie tętnicze.

Zadanie 58.
W trakcie zbliżenia seksualnego występują kolejno fazy:

A.  pobudzenie, plateau, orgazm, odprężenie,
B.  pobudzenie, orgazm, plateau, odprężenie,
C.  pobudzenie, orgazm, odprężenie,
D.  pobudzenie, plateau I, orgazm, plateau II, odprężenie.

Zadanie 59.
D o technik wspomaganego rozrodu jako procedur terapeutycznych
mających na celu uzyskanie ciąży NIE zalicza się:

A .  unasienienie domaciczne,
B.  hodowla komórek jajowych w warunkach laboratoryjnych,
C.  mikroinseminacja,
D.  naprotechnologia.

Zadanie 60.
Objawy  uderzenia  gorąca,  nadmierną  potliwość,  zaburzenia  snu,
drażliwość w okresie klimakterium można niwelować za pomocą:

A.  hormonów przysadki mózgowej,
B.  witamin A, D, E, B,
C.  fitoestrogenów,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 61.
U  nieletnich  ofiar  przemocy  seksualnej  z  penetracją  zaleca  się
przeprowadzenie antybiotykoterapii składającej się z:

A .  ceftriaksonu i azytromycyny,
B.  metronidazolu,
C.  biofuroksymu i cefazolinu,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 62.
Zaśniad groniasty prosty jest to:

A .  rak kosmówki,
B.  zwyrodnienie kosmówki,
C.  rak płodu,
D.  zwyrodnienie płodu.



Zadanie 63.
Pochwica jest to:

A .  stały skurcz mięśni pochwy,
B.  nawracający ból narządów płciowych przed stosunkiem,
C . nawracający lub utrzymujący się mimowolny skurcz mięśni

zewnętrznej  jednej  trzeciej  części  pochwy,  który
utrudnia penetrację,

D . okresowy,  mimowolny  skurcz  mięśni  pochwy,  penetracja
jest możliwa.

Zadanie 64.
Kompletna  i  prawidłowo  przeprowadzona  wizyta  profilaktyczna  w
gabinecie ginekologicznym składa się z:

A .  pobrania wymazu cytologicznego,
B.  wykonania USG piesi,
C . badania ginekologicznego, wykonania USG dopochwowego,

zbadania piersi i pobrania wymazu cytologicznego,
D.  badania ginekologicznego.

Zadanie 65.
Należy  zaniechać  leczenia  cytostatykami,  gdy  l iczba  leukocytów
spadnie poniżej:

A .  5 tysięcy/mm3,
B.  4 tysięcy/mm3,
C.  3 tysięcy/mm3,
D.  2 tysięcy/mm3.

Zadanie 66.
Odma podskórna należy do powikłań towarzyszących:

A.  ultrasonografii,
B .  histeroskopii,
C.  laparoskopii,
D.  kontroli jamy macicy.

Zadanie 67.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  wykonania  histeroskopii
są/jest:

A .  mięśniaki macicy,
B.  macica z przegrodą,
C.  zapalenie przydatków,
D.  obecność wkładki wewnątrzmacicznej.



Zadanie 68.
Fizjologiczny cykl erekcji obejmuje następujące fazy:

A.  spoczynku, obrzmienia, wydłużenia, usztywnienia,
B.  obrzmienia, wydłużenia, usztywnienia, spoczynku,
C.  spoczynku, wydłużenia, obrzmienia, usztywnienia,
D.  usztywnienia, wydłużenia, obrzmienia, spoczynku.

Zadanie 69.
Zjawisko wczesnego dojrzewania biologicznego to:

A.  deformacja rozwoju,
B.  akceleracja rozwoju,
C.  dysonans rozwoju,
D.  percepcja rozwoju.

Zadanie 70.
Najczęstszym zaburzeniem seksualnym u mężczyzn jest:

A .  wytrysk przedwczesny,
B.  wytrysk opóźniony,
C.  bolesna ejakulacja,
D.  ból po stosunku.

Zadanie 71.
Która  z  poniższych  wskazówek  dotyczących  cytodiagnostyki  jest
słuszna?

A . materiał  cytologiczny  powinien  być  pozyskany  przed
badaniem palpacyjnym,

B . materiał cytologiczny powinien być pozyskany po badaniu
palpacyjnym,

C . materiału  cytologicznego  nie  pobiera  się  w  tym  samym
dniu, w którym jest badanie dwuręczne,

D . przed  pobraniem  materiału  cytologicznego  należy
zdezynfekować pochwę.

Zadanie 72.
Podawanie  kobietom  w  okresie  przedkoncepcyjnym  preparatów
zawierających  kwas  foliowy  i  jod,  w  celu  zapobiegania  urodzeniu
dziecka z wadami rozwojowymi, jest przykładem zastosowania:

A.  profilaktyki pierwotnej,
B.  prewencji wtórnej,
C.  prewencji trzeciorzędowej,
D.  edukacji zdrowotnej.



Zadanie 73.
Położna,  która  NIE  wykonuje  zawodu łącznie  przez  okres  dłuższy
niż  5  lat,  a  zamierza  podjąć  jego  wykonywanie  ma  obowiązek
odbyć przeszkolenie, trwające nie dłużej niż:

A .  1 miesiąc,
B.  3 miesiące,
C.  6 miesięcy,
D.  1 rok.

Zadanie 74.
Dysgenezja gonad, jest to wada rozwojowa jajnika, oznaczająca:

A.  jajniki szczątkowe bez pęcherzyków jajnikowych,
B.  zupełny brak jajników,
C . prawidłowo  zbudowane  jajniki  nie  pełniące  swych

funkcji,
D.  jajniki wymagające substytucji hormonalnej.

Zadanie 75.
Badanie kolposkopowe pozwala na ocenę:

A.  nabłonka szyjki macicy,
B.  kanału szyjki macicy,
C.  nabłonka szyjki macicy i kanału szyjki macicy,
D . nabłonka  szyjki  macicy,  kanału  szyjki  macicy  oraz

endometrium.

Zadanie 76.
Pojęcie dyspareunia oznacza:

A.  brak satysfakcji seksualnej,
B . bolesność  odczuwana  podczas  stosunku  bez  obkurczenia

sromu,
C . bolesność  odczuwana  podczas  stosunku  spowodowana,

obkurczeniem sromu,
D.  niemożność penetracji.

Zadanie 77.
Które  kobiety  należą  do  grupy  ryzyka  wystąpienia  raka  szyjki
macicy?

A.  przyjmujące przez wiele lat preparaty gestagenowe,
B.  mające wynik BMI powyżej 30,
C.  zmieniające często partnerów seksualnych,
D.  stosujące antybiotykoterapię.



Zadanie 78.
Jakie  hormony  odpowiadają  za  pojawienie  s ię  u  dziewczynki
owłosienia na wzgórku łonowym i pod pachami?

A.  estrogeny,
B.  progesteron,
C.  androgeny,
D.  tyroksyna.

Zadanie 79.
Zespół  feminizujących  jąder  jest  wynikiem  braku  reaktywności
tkanek płodowych na:

A.  androgeny,
B.  estrogeny,
C.  sterydy nadnerczowe,
D.  progesteron.

Zadanie 80.
W ocenie płodności kobiety należy przede wszystkim uwzględnić:

A.  długość cykli miesięcznych,
B.  czas krwawienia miesiączkowego,
C.  czy występuje jajeczkowanie,
D.  jakie dolegliwości zdarzają się w cyklu.

Zadanie 81.
D o  powstawania  wad  wrodzonych  narządów  płciowych  dochodzi
najczęściej:

A .  w pierwszych 3 tygodniach po zapłodnieniu,
B.  między 8-10 tygodniem ciąży,
C.  między 14-16 tygodniem ciąży,
D.  w II trymestrze ciąży.

Zadanie 82.
W  pełnym  zespole  stwardnienia  rozsianego,  u  kobiet  obserwuje
się:

A .  obniżoną pobudliwość płciową,
B.  nadmierną pobudliwość płciową,
C.  zanik potencji płciowej,
D.  zbyt szybki orgazm.

Zadanie 83.
Która  tkanka  organizmu  ludzkiego  jest  najmniej  wrażliwa  na
promieniowanie?

A.  nerwowa,
B.  limfatyczna,
C.  mięśniowa,
D.  łączna.



Zadanie 84.
Rzekomy brak miesiączki jest to określenie miesiączki:

A . która  występowała  przez  kilka  miesięcy,  a  potem
zanikła,

B.  występującej dość regularnie, ale skąpej,
C.  utajonej, spowodowanej wadami dróg rodnych,
D . która  jest  zahamowana  przez  stosowanie  preparatów

hormonalnych.

Zadanie 85.
I l e  urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży
przed przewidywaną datą porodu?

A.  1 tydzień,
B.  co najmniej 3 tygodnie,
C.  nie wiecej niż 6 tygodni,
D.  cały przysługujący urlop.

Zadanie 86.
Nadrzędnym  ośrodkiem  odpowiedzialnym  za  przebieg  cyklu
miesiączkowego jest/są:

A.  hipokamp,
B.  podwzgórze,
C.  przysadka mózgowa,
D.  jajniki.

Zadanie 87.
Jakie  badania  dodatkowe  są  wykonywane  rutynowo  u  kobiet  z
rozpoznanym nowotworem piersi?

A.  USG wątroby, RTG płuc, scyntygrafia kości,
B.  scyntygrafia tarczycy, RTG płuc, arteriografia nerek,
C.  USG wątroby, scyntygrafia tarczycy, RTG płuc,
D . tomografia  komputerowa  głowy,  scyntygrafia  kości,  USG

wątroby.

Zadanie 88.
Obecnie istnieje nowy system, który oprócz zmian zaliczanych do
CIN  I-III ,  zawiera  obrazy  morfologiczne,  w  przypadku  infekcji
wirusem HPV. jest to system:

A.  Papanicolau,
B.  Bethesda,
C.  Richardsona,
D.  TNM.



Zadanie 89.
W  wyborze  metody  leczenia  nadżerki  uwzględnia  się  przede
wszystkim:

A.  równowagę hormonalną organizmu,
B.  wrażliwość na leki,
C.  przebyte choroby,
D.  wiek i plany prokreacyjne.

Zadanie 90.
Objawem klinicznym wstrząsu krwotocznego ( z utratą krwi 20-40%
objętości  krwi  krążącej)  jest  diureza  godzinowa  wynosząca
poniżej:

A .  30 ml/h,
B.  50 ml/h,
C.  60 ml/h,
D.  70 ml/h.

Zadanie 91.
Objawy  psychiczno  -  somatyczne  występujące  w  okresie
przekwitania wynikają z:

A .  niedoboru gonadotropin,
B.  niedoboru progesteronu,
C.  niedoboru estrogenów,
D.  wysokiego stężenia estrogenów.

Zadanie 92.
Najczęściej występującymi nowotworami jajnika są guzy:

A.  endometrialne,
B.  śluzowe,
C.  surowicze,
D.  Brennera.

Zadanie 93.
Badanie  genetyczne,  w  pierwotnym  braku  miesiączkowania,
rozpoczyna się od oceny chromatyny płciowej z nabłonka:

A.  pochwy,
B.  jamy macicy,
C.  jamy ustnej,
D.  jamy nosowej.

Zadanie 94.
Technika kriochirurgiczna polega na:

A.  wycinaniu zmiany specjalnym nożem,
B.  zastosowaniu urządzenia pod prądem,
C.  niszczeniu tkanki za pomocą niskich temperatur,
D.  użyciu pewnych środków farmakologicznych.



Zadanie 95.
Do zakażenia wirusem HIV NIE dochodzi podczas:

A.  kontaktów seksualnych,
B.  korzystania ze wspólnych urządzeń sanitarnych,
C.  transplantacji narządów,
D.  przetaczania preparatów krwi.

Zadanie 96.
Jeśli  nasienie pochodzi od męża to sztuczne zapłodnienie nazywa
się:

A.  homologicznym,
B.  heterologicznym,
C.  analogicznym,
D.  dyslogicznym.

Zadanie 97.
Uporczywy świąd i serowate upławy to objawy:

A.  bakteryjnego zapalenia pochwy,
B.  drożdżakowego zapalenia pochwy,
C.  rzęsistkowicy,
D.  zapalenia gruczołu przedsionkowego większego.

Zadanie 98.
Dziecko  matki  z  HIV  seropozytywnej  do  czasu  wykluczenia  jego
zakażenia powinno być poddane tylko szczepieniu:

A.  BCG,
B.  WZW B,
C.  różyczką,
D.  polio.

Zadanie 99.
W diagnostyce ciąży ektopowej dominującą rolę odgrywa:

A.  badanie ginekologiczne,
B.  badanie ultrasonograficzne,
C . badanie  ultrasonograficzne  i  i lościowe  oznaczenie

B-HCG,
D . jakościowe  oznaczenie  B-HCG  i  badanie

ultrasonograficzne.

Zadanie 100.
Punktem wyjścia  procesu  nowotworowego  raka  szyjki  macicy  jest
zwykle:

A.  część pochwowa szyjki macicy,
B.  kanał szyjki macicy,
C . granica między nabłonkiem gruczołowym a płaskim tarczy

części pochwowej,
D.  tylna warga szyjki macicy.



Zadanie 101.
Z czego powstaje torbiel skórzasta?

A.  z mezodermy,
B.  z ektodermy,
C.  z entodermy,
D.  ze wszystkich trzech listków zarodkowych.

Zadanie 102.
Jakie  preparaty  hormonalne  stosuje  s ię  w  przypadku  leczenia
raka sutka?

A.  hormony przysadki mózgowej,
B.  antyestrogeny i progestageny,
C.  hormony kory nadnerczy,
D.  hormony tyreotropowe.

Zadanie 103.
Kobiety,  które  NIE  podjęły  karmienia  piersią  lub  od  początku
stosują  dokarmianie  dziecka,  należy  uznawać  za  niepłodne
(zgodnie z zaleceniami WHO) tylko przez pierwsze:

A.  2 tygodnie po porodzie,
B.  3 tygodnie po porodzie,
C.  4 tygodnie po porodzie,
D.  6 tygodni po porodzie.

Zadanie 104.
Stopień  I I I  według  subiektywnej  oceny  twardości  prącia  oznacza,
że :

A.  prącie jest większe, ale nie twarde,
B . twardość  prącia  wystarcza  do  penetracji,  a le  pełna

twardość nie zostaje osiągnięta,
C . prącie  jest  twarde,  ale  nie  wystarczające  do  odbycia

stosunku,
D.  prącie jest w pełni sztywne i twarde.

Zadanie 105.
Profilaktyka nietrzymania moczu obejmuje:

A.  regularne ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy,
B.  zapobieganie otyłości, zwalczanie zaparć,
C.  leczenie zakażeń układu moczowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 106.
P o  ewakuacji  zaśniadu  groniastego,  zalecane  jest  stosowanie
antykoncepcji przez:

A.  3 miesiące,
B.  6 miesięcy,
C.  1 rok,
D.  2 lata.

Zadanie 107.
Jaką  przerwę  między  ciążami  powinna  zachować  kobieta,  aby
zbytnio nie obciążać swojego organizmu?

A.  1 rok,
B.  2-3 lata,
C.  4-5 lat,
D.  więcej niż 5 lat.

Zadanie 108.
I l e dni przed oddaniem nasienia do badania, mężczyzna powinien
zachować abstynencję płciową?

A.  jeden dzień,
B.  dwa, trzy dni,
C.  cztery do siedmiu dni,
D.  więcej niż siedem dni.

Zadanie 109.
Płeć  psychiczna  jest  to  identyfikacja  płciowa  i  wynikające  stąd
poczucie przynależności do płci żeńskiej lub męskiej:

A .  ukształtowana w pierwszych latach życia,
B . ujawniająca  się  na  krótko  przed  okresem  dojrzewania

płciowego,
C.  ma swój początek w okresie płodowym,
D.  ujawnia się tuż po zakończeniu procesu dojrzewania.

Zadanie 110.
Hormonoterapia  wykorzystywana  jest  w  leczeniu  chorób
nowotworowych:

A.  pochwy,
B.  jajowodu,
C.  trzonu macicy,
D.  szyjki macicy.

Zadanie 111.
Rzęsistkowica jest chorobą infekcyjną wywołaną przez:

A.  Trichomonas vaginalis,
B.  Treponema pallidum,
C.  Neisseria gonorrhoeae,
D.  nie ma odpowiedzi prawidłowej.



Zadanie 112.
Które  witaminy  mają  właściwości  antyoksydacyjne,  zmniejszające
ryzyko wystąpienia nowotworu?

A.  B1, B6, C,
B.  A, D, E,
C.  A, E, C,
D.  B6, E, D.

Zadanie 113.
W  celu  szybkiego  wykrycia  rzęsistka  pochwowego,  najczęściej
wykonuje się:

A .  badanie pH pochwy,
B.  rozmaz barwiony,
C.  rozmaz w kropli NaCl,
D.  posiew.

Zadanie 114.
Późnym objawem popromiennym w leczeniu nowotworów szyjki macicy
jest:

A .  zanik kory nadnerczy,
B.  zwężenie moczowodów,
C.  leukoplakia sromu,
D.  brodawczak pęcherza moczowego.

Zadanie 115.
Skuteczność  poszczególnych  metod  antykoncepcyjnych  ocenia  się
na podstawie:

A.  oceny kobiet stosujących daną metodę,
B.  liczby urodzeń w danym roku w danym kraju,
C.  indeksu HCG,
D.  wskaźnika Pearla.

Zadanie 116.
Zgodnie z polskim prawem granica wieku dopuszczalnych zachowań
seksualnych wynosi:

A .  16 lat,
B.  14 lat,
C.  15 lat,
D.  13 lat.



Zadanie 117.
Jaki  test  stosowany  jest  we  wczesnym  wykrywaniu  raka  szyjki
macicy?

A.  Elisa,
B.  Kramera,
C.  Papanicolaou,
D.  Inslera.

Zadanie 118.
Zgodnie  z  obowiązującym  w  kraju  prawem,  matka  przed  i  po
urodzeniu  dziecka  ma  prawo  do  szczególnej  pomocy  władz
publicznych. Zapis ten znajduje odzwierciedlenie w:

A . Ustawie  z  dnia  6  listopada  2008r.  o  prawach  pacjenta  i
Rzeczniku Praw Pacjenta,

B . Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  2  kwietnia
1997r.,

C . Ustawie  z  dnia  15  kwietnia  2011r.  o  podmiotach
leczniczych,

D . Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  września
2012r.  w  sprawie  standardów  postępowania  medycznego
przy  udzielaniu  świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu  opieki
okołoporodowej  sprawowanej  nad  kobietą  w  okresie
fizjologicznej  ciąży,  fizjologicznego  porodu,  połogu
oraz opieki nad noworodkiem.

Zadanie 119.
Definicja  gwałtu  obejmuje  każdy  kontakt  seksualny,  do  którego
dochodzi:

A .  bez świadomej zgody jednej ze stron,
B.  gdy zastosowano przemoc fizyczną,
C . gdy  istniała  groźba  zastosowania  przemocy  fizycznej  w

stosunku do ofiary, jak i innej osoby,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 120.
Zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczone do CIN
III, wskazują na:

A.  zmiany zapalne,
B.  rak przedinwazyjny,
C.  rak inwazyjny,
D.  mięśniak szyjki macicy.



Zadanie 121.
Rzeżączkowe zapalenie pochwy charakteryzują upławy:

A.  żółte, ropne,
B.  białe, serowate,
C.  surowiczo-krwiste,
D.  brązowe.

Zadanie 122.
Jakiej operacji NIE wykonuje się drogą pochwową?

A.  plastyki szyjki macicy,
B.  wyłuszczania guzów jajnika,
C.  wyłuszczania torbieli gruczołu Bartholina,
D.  wycięcia macicy.

Zadanie 123.
Liszaj biały rozpoznawany jest na podstawie:

A.  objawów klinicznych,
B.  badań hormonalnych,
C.  badania histopatologicznego,
D.  rozmazu cytologicznego.

Zadanie 124.
Podczas  frakcjonowanego  łyżeczkowania  jamy  macicy  materiał  do
badania histopatologicznego pobiera się:

A .  tylko z jamy macicy,
B . w  pierwszej  kolejności  z  jamy  macicy  a  później  z  kanału

szyjki macicy,
C . w  pierwszej  kolejności  z  kanału  szyjki  macicy,  a

później z jamy macicy,
D.  z kanału szyjki macicy.

Zadanie 125.
Do wykonania próby Schillera stosowany jest:

A .  błękit metylowy,
B.  roztwór jodu,
C.  roztwór kwasu mlekowego,
D.  roztwór kwasu octowego.

Zadanie 126.
Odczynem  pojawiającym  się  tylko  u  noworodków  płci  żeńskiej,
spowodowanym wpływem hormonów matczynych, jest:

A .  mlecznobiała lub krwista wydzielina w ujściu pochwy,
B.  rumień noworodkowy,
C.  plamy mongolskie,
D.  gorączka fizjologiczna.



Zadanie 127.
Brachyterapia  jest  to  leczenie  nowotworów  kobiecych  narządów
płciowych poprzez:

A.  napromienianie jednoetapowe,
B.  radioterapię śródtkankową,
C.  naświetlanie drzewa oskrzelowego,
D.  napromienianie z zewnątrz.

Zadanie 128.
Rekomendowane metody antykoncepcji dla kobiet z SM, to:

A.  DTA,
B.  Depo-Provera,
C.  prezerwatywa,
D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Zadanie 129.
Największą  rolę  w  etiopatogenezie  raka  endometrium  przypisuje
się:

A .  uwarunkowaniom genetycznym,
B.  działaniu androgenów,
C.  działaniu estrogenów,
D.  obciążeniom rodzinnym.

Zadanie 130.
Wskaźnik  Pearla  jest  iloczynem  całkowitej  l iczby  nie
planowanych ciąż pomnożonych przez:

A . 1000  i  całkowitej  l iczby  miesięcy  stosowania  danej
metody,

B . 1200  i  całkowitej  l iczby  miesięcy  stosowania  danej
metody,

C . 600  i  całkowitej  l iczby  miesięcy  stosowania  danej
metody,

D . 100  i  całkowitej  l iczby  miesięcy  stosowania  danej
metody.

Zadanie 131.
Komórki  zwane  koilocytami,  uwidocznione  w  badaniu
cytoonkologicznym szyjki macicy charakteryzują zakażenie:

A.  wirusem HPV,
B.  rzęsistkiem pochwowym,
C.  wirusem cytomegali (CMV),
D.  chlamydią trachomatis.



Zadanie 132.
Zapalenie  błony  śluzowej  macicy  jest  spowodowane  zakażeniem
wstępującym, z wyjątkiem:

A.  rzęsistkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
B.  rzeżączkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
C . zapalenia  błony  śluzowej  macicy  spowodowanego  przez

chlamydię,
D.  gruźliczego zapalenia błony śluzowej macicy.

Zadanie 133.
Jakie  jest  postępowanie  diagnostyczne  w  przypadku  podejrzenia
rozpoznania raka szyjki macicy?

A.  pobranie rozmazu cytologicznego za pomocą kolposkopu,
B . pobranie  wycinków  z  tarczy  szyjki  macicy  i  wyskrobin  z

kanału szyjki i jamy trzonu macicy,
C . wykonanie  łyżeczkowania  jamy  trzonu  macicy  i

histeroskopii,
D . pobranie  krwi  z  dróg  rodnych  na  ewentualną  obecność

komórek nowotworowych.

Zadanie 134.
Zadaniem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenie  trudnych  sytuacji  życiowych,  których  nie  są  oni
w stanie sami pokonać. Działania te mają zmierzać do:

A.  usamodzielnienia się pojedynczych osób,
B.  usamodzielniania się rodzin,
C.  integracji osób, rodzin ze środowiskiem,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 135.
Ostry  rybi  zapach  wydzieliny  pochwowej  jest  charakterystyczny
dla:

A.  grzybiczego zapalenia pochwy,
B.  bakteryjnego zapalenia pochwy,
C.  rzęsistkowicy,
D.  infekcji wirusem opryszczki.
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Zadanie 1.
Międzynarodowy Kodeks Etyki dla Położnych wydany został przez:

A.  Światową Organizację Zdrowia,
B.  Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
C.  Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych,
D.  Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

Zadanie 2.
Który  narząd  kobiety  najczęściej  objęty  jest  procesem
nowotworowym?

A.  macica,
B.  żołądek,
C.  pierś,
D.  płuca.

Zadanie 3.
Leczeniem z wyboru nabłoniaka kosmówki jest:

A .  podawanie cytostatyków,
B.  stosowanie radioterapii,
C.  stosowanie hormonów sterydowych,
D.  resekcja macicy wraz z przydatkami.

Zadanie 4.
Na czym polega wtórna profilaktyka raka narządu rodnego?

A.  na wykrywaniu zmian w okresie bezobjawowym,
B.  zapobieganiu nawrotom,
C.  zapobieganiu przerzutom,
D.  zapobieganiu objawom ubocznym stosowanego leczenia.

Zadanie 5.
Płeć  psychiczna  jest  to  identyfikacja  płciowa  i  wynikające  stąd
poczucie przynależności do płci żeńskiej lub męskiej:

A .  ukształtowana w pierwszych latach życia,
B . ujawniająca  się  na  krótko  przed  okresem  dojrzewania

płciowego,
C.  ma swój początek w okresie płodowym,
D.  ujawnia się tuż po zakończeniu procesu dojrzewania.

Zadanie 6.
Technika rozrodu wspomaganego IVF, to:

A .  inseminacja domaciczna,
B.  zapłodnienie pozaustrojowe,
C.  docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników,
D.  pobieranie plemników z najądrzy



Zadanie 7.
Stosowane współcześnie próby ciążowe opierają się na wykrywaniu
w moczu obecności:

A .  choriongonadotropiny,
B.  pregnandiolu,
C.  estriolu,
D.  kwasu askorbinowego.

Zadanie 8.
Ostry  rybi  zapach  wydzieliny  pochwowej  jest  charakterystyczny
dla:

A.  grzybiczego zapalenia pochwy,
B.  bakteryjnego zapalenia pochwy,
C.  rzęsistkowicy,
D.  infekcji wirusem opryszczki.

Zadanie 9.
Objawy ostrego brzucha w ginekologii występują najczęściej w:

A.  ostrym zapaleniu błony śluzowej macicy,
B.  ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego,
C.  niedrożności mechanicznej jelit,
D.  ciąży pozamacicznej, skręceniu szypuły guza jajnika.

Zadanie 10.
Czy rzęsistek pochwowy może kolonizować tylko pochwę?

A.  tak, nie dotyczy innych narządów,
B.  w zależności od odmiany rzęsistka,
C.  kolonizuje też cewkę moczową i pęcherz moczowy,
D.  kolonizuje sąsiedztwo: cewkę moczową i odbyt.

Zadanie 11.
Jaki  hormon  jest  odpowiedzialny  za  wzrost  podstawowej  ciepłoty
ciała w cyklu miesiączkowym?

A.  progesteron,
B.  estrogeny,
C.  androgeny,
D.  gonadotropina kosmówkowa.

Zadanie 12.
Substancjami  kontrastującymi  stosowanymi  podczas  kolposkopii
są :

A.  76 % spirytus vini, 10% formalina,
B.  formalina, płyn Lugola,
C.  noradrenalina, 76 % spirytus salicylowy, kwas mlekowy,
D.  płyn Lugola, wodny roztwór kwasu mlekowego.



Zadanie 13.
Stwierdzenie  obecności  zmian  grupy  CIN  I I  i  CIN  I I I  jest
wskazaniem do:

A.  powtórzenia badania kolposkopowego,
B . pobrania  wycinków  celowanych  i  łyżeczkowania  kanału

szyjki,
C.  podania leczenia przeciwzapalnego,
D.  wykonania ultrasonografii.

Zadanie 14.
Zaśniad groniasty prosty jest to:

A .  rak kosmówki,
B.  zwyrodnienie kosmówki,
C.  rak płodu,
D.  zwyrodnienie płodu.

Zadanie 15.
W e  wszystkich  przypadkach  rozpoznanych  wad  rozwojowych  dróg
rodnych sprawdzany jest również stan układu:

A.  naczyniowego,
B.  pokarmowego,
C.  oddechowego,
D.  układu moczowego.

Zadanie 16.
Gwałtowne  pęknięcie  jajowodu  w  przypadku  ciąży  ektopowej
spotykane jest najczęściej przy jej lokalizacji w:

A.  cieśni,
B.  bańce,
C.  lejku,
D.  jajniku.

Zadanie 17.
Badanie wydzieliny z pochwy, w przypadku zapalenia przydatków,
najczęściej wskazuje na zakażenie:

A.  gruźlicze,
B.  rzeżączkowe,
C.  rzęsistkowe,
D.  bakteryjne.

Zadanie 18.
Która  tkanka  organizmu  ludzkiego  jest  najmniej  wrażliwa  na
promieniowanie?

A.  nerwowa,
B.  limfatyczna,
C.  mięśniowa,
D.  łączna.



Zadanie 19.
W okresie andropauzy występuje niedobór:

A.  estrogenów,
B.  androgenów,
C.  folitropiny (FSH),
D.  lutropiny (LH).

Zadanie 20.
Pacjentka  zgłosiła  s ię  do  oddziału  celem  poddania  się  kolejnej
chemioterapii.  Jakie  badanie  należy  bezwzględnie  wykonać  przed
podaniem leków?

A.  poziomu markerów nowotworowych,
B.  morfologii,
C .  poziomu elektrolitów,
D.  gazometrii.

Zadanie 21.
Wykonanie  świadczenia  zdrowotnego  bez  zgody  pacjentki  w
sytuacji  gdy  nie  ma  zagrożenia  życia  jest  w  świetle
obowiązującego prawa uznane za:

A.  błąd medyczny,
B.  niedbałość,
C.  naruszenie przepisów prawa,
D.  przekroczenie kompetencji zawodowej.

Zadanie 22.
Zachorowalność jest to liczba:

A.  wszystkich chorych na nowotwory,
B.  wszystkich chorych na nowotwory danego typu,
C.  nowych zachorowań na dany typ nowotworu w ciągu roku,
D.  chorych na określony typ nowotworu z podziałem na płeć.

Zadanie 23.
Jaki  jest  charakterystyczny  obraz  podczas  badania  USG
stosowanego w diagnostyce zaśniadu groniastego?

A.  liście paproci,
B.  plastra miodu,
C.  zamieci śnieżnej,
D.  rozrzuconych korali.



Zadanie 24.
Uszkodzenia  popromienne  późne  po  stosowaniu  radioterapii  w
obrębie jamy brzusznej objawiają się najczęściej:

A .  obrzękiem i przekrwieniem napromieniowanej okolicy,
B.  uszkodzeniem skóry w miejscu napromieniowania,
C.  dolegliwościami bólowymi miejsc poddanych radioterapii,
D . popromiennym  zapaleniem  odbytnicy  lub  uszkodzeniem

układu moczowego.

Zadanie 25.
P o  ewakuacji  zaśniadu  groniastego,  zalecane  jest  stosowanie
antykoncepcji przez:

A.  3 miesiące,
B.  6 miesięcy,
C.  1 rok,
D.  2 lata.

Zadanie 26.
Współżycie seksualne w okresie pomenopauzalnym może stanowić
problem, głównie z powodu:

A.  zupełnego zaniku libido,
B.  nietrzymania moczu,
C.  zmian zanikowych w pochwie,
D.  obniżenia pochwy.

Zadanie 27.
Jakie zmiany obserwuje się w V grupie cytologicznej?

A.  zmiany zapalne,
B.  zmiany przednowotworowe,
C.  rak przedinwazyjny,
D.  rak inwazyjny.

Zadanie 28.
Za opóźnione pokwitanie u dziewcząt przyjmuje się wiek powyżej:

A .  11 roku życia,
B.  13 roku życia,
C.  14 roku życia,
D.  16 roku życia.

Zadanie 29.
Jakie są zalety metody kriochirurgicznej?

A.  nowoczesna, bezbolesna,
B . rana  goi  s ię  krótko,  można  szybko  realizować  plany

macierzyńskie,
C.  skuteczna,
D.  nie powoduje dużych zmian bliznowatych.



Zadanie 30.
Fetyszyzm polega na:

A.  podniecaniu się własnym ciałem,
B . uzyskiwaniu  podniecenia  seksualnego  poprzez  kontakt  z

obrazkami, fotografiami lub dziełami sztuki,
C . uzyskiwaniu  podniecenia  seksualnego  poprzez  kontakt  z

przedmiotem lub częścią ciała symbolizującą partnera,
D . uzyskiwaniu  podniecenia  seksualnego  poprzez

przebieranie się w odzież przeciwnej płci.

Zadanie 31.
Kobietom  po  mastektomii  zaleca  się  noszenie  protezy,  ponieważ
zapobiega to:

A.  przykurczom,
B.  bólom,
C.  uszkodzeniu blizny,
D.  zniekształceniu postawy ciała.

Zadanie 32.
W skład diagnostyki obrazowej w ginekologii zalicza się:

A .  kolposkopię, oglądanie, badanie USG,
B . badanie  USG  ,  badania  cytologiczne,  tomografię

komputerową,
C . ultrasonografię,  rezonans  magnetyczny,  tomografię

komputerową,
D . kolposkopię,  badania  cytologiczne,  badanie

histopatologiczne.

Zadanie 33.
Erekcja prącia:

A.  pojawia się u mężczyzny w stanie podniecenia,
B . jest  to  proces  zmieniający  przestrzeń  wewnątrzjamistą

prącia  z  systemu  o  niskim  ciśnieniu  i  małej  objętości  w
system o wysokim ciśnieniu i większej objętości,

C . jest  efektem  równowagi  dynamicznej  pomiędzy  bodźcami
pobudzającymi a hamującymi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawdłowe.

Zadanie 34.
Wśród przyczyn zaburzeń miesiączkowania znajdują się:

A .  hipogonadyzm hipogonadotropowy,
B.  hipogonadyzm hipergonadotropowy,
C.  zaburzenia eugonadotropowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 35.
Uporczywe  upławy  u  dziewczynki  skłaniają  do  podejrzeń  w
kierunku:

A.  owsików,
B.  ciała obcego w pochwie,
C.  glisty ludzkiej,
D.  obrażeń urazowych pochwy.

Zadanie 36.
Kobieta po menopauzie powinna badać swoje piersi, co:

A.  miesiąc,
B.  2 miesiące,
C.  3 miesiące,
D.  4 miesiące.

Zadanie 37.
Badanie śródoperacyjne w przypadków nowotworów jest:

A .  badaniem wstępnym,
B . badaniem  odpowiadającym  na  pytanie  czy  nowotwór  jest

złośliwy,
C.  badaniem decydującym o rozległości operacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 38.
Niewydolność  ciałka  żółtego  stanowi  przyczynę  niepłodności  z
grupy:

A.  immunologicznej,
B.  endokrynologicznej,
C.  macicznej,
D.  jajowodowej.

Zadanie 39.
Jaką  witaminę  stosuje  s ię  w  leczeniu  zaniku  sromu,  a  której
jednocześnie niedobór odgrywa pewną rolę w powstawaniu raka?

A.  witaminę C,
B.  witaminę E,
C.  witaminę A,
D.  witaminę B.

Zadanie 40.
Czas  pomiędzy  zakażeniem  wirusem  HIV,  a  pojawieniem  się
wykrywalnych w diagnostyce serologicznej przeciwciał wynosi:

A .  ok 3 tygodnie,
B.  ok 6 tygodni,
C.  ok 6 miesięcy,
D.  ok 3 miesięce.



Zadanie 41.
W wieku pomenopauzalnym dominującym estrogenem jest:

A .  estradiol,
B.  estriol,
C.  estron,
D.  nie ma dominującego estrogenu.

Zadanie 42.
Złośliwy guz jajnika u 19-letniej dziewczyny jest najczęściej:

A .  rozrodczakiem,
B.  pierwotnym kosmówczakiem,
C.  mięsakiem,
D.  gruczolakiem.

Zadanie 43.
Oceny  czynności  dokrewnej  jajników  NIE  można  dokonać  na
podstawie:

A.  pomiaru podstawowej ciepłoty ciała,
B.  badania śluzu szyjkowego,
C.  rozmazów cytohormonalnych pochwowych,
D.  badania biologii pochwy.

Zadanie 44.
Transseksualizm jest to:

A .  brak akceptacji własnej płci,
B.  poczucie przynależności do płci odmiennej,
C.  poczucie przynależności do obu płci,
D.  brak przynależności do jakiejkolwiek płci.

Zadanie 45.
Obniżenie  przedniej  ściany  pochwy  z  uwypukleniem  ściany
pęcherza  moczowego  w  zaburzeniach  statyki  narządów  miednicy
mniejszej nazywamy:

A.  rectocele,
B.  cystoocele,
C.  hysterocoele,
D.  enterocele.

Zadanie 46.
Czym najczęściej wypełniona jest torbiel skórzasta?

A.  płynem surowiczym,
B.  krwią,
C.  tłustą mazią, włosami,
D.  jest pusta, bez żadnej zawartości.



Zadanie 47.
Aspermia jest to:

A .  obecność jedynie komórek plemnikotwórczych w nasieniu,
B.  ograniczenie liczby plemników w nasieniu,
C.  brak plemników w nasieniu,
D.  nadmiar plemników w nasieniu.

Zadanie 48.
Ekshibicjonizm to:

A . zamierzone  obnażenie  swoich  narządów  płciowych  przed
innymi  osobami  wbrew  ich  woli  i  z  reguły  w
"niewłaściwym" miejscu,

B . osiąganie  satysfakcji  w  wyniku  cierpienia  psychicznego
lub  fizycznego  zadawanego  przez  partnera  lub  samemu
sobie albo w trakcie stosunku seksualnego,

C . utrwalona  lub  dominująca  skłonność  do  aktywności
seksualnej  z  dzieckiem  lub  z  dziećmi  w  wieku  przed
dojrzewaniem,

D . satysfakcja  seksualna  osiągana  w  kontakcie  z  osobami
zmarłymi, umierającymi, nieprzytomnymi, śpiącymi.

Zadanie 49.
Czy  możliwe  jest,  aby  kobieta  po  całkowitym  usunięciu  macicy
osiągnęła orgazm w czasie stosunku płciowego?

A . niemożliwe,  ponieważ  niemożliwe  jest  wtedy  współżycie
płciowe,

B . niemożliwe,  ponieważ  przeciwwskazane  jest  wtedy
współżycie płciowe,

C.  możliwe, jeżeli wcześniej też osiągała orgazm,
D.  możliwe, ale bardzo trudne i niebezpieczne.

Zadanie 50.
Najczęstszym powodem niepłodności u mężczyzn jest:

A . mniejsza  i lość  plemników  w  ejakulacie  i  mniejsza  ich
żywotność,

B.  niedrożność dróg wyprowadzających nasienie,
C.  zaburzenie wzwodu członka,
D.  zaburzenie wytrysku nasienia.

Zadanie 51.
P o  jakich  operacjach  ginekologicznych  ważne  jest  wczesne
uruchamianie chorej?

A.  plastycznych krocza i pochwy,
B.  radykalnych (rozległych),
C.  oszczędzających,
D.  wszystkich operacjach ginekologicznych.



Zadanie 52.
Pochwica uniemożliwia odbywanie stosunków:

A.  pochwowych,
B.  przedsionkowych,
C.  analnych,
D.  wszelkich stosunków płciowych.

Zadanie 53.
Krwawienie  z  narządów  płciowych  w  okresie  noworodkowym  u
dziewczynek jest wynikiem:

A.  działania estrogenów matczynych,
B.  działania progesteronu matczynego,
C.  działania estrogenów i progesteronu,
D.  spadku poziomu estrogenów matczynych.

Zadanie 54.
Faza utajonego zakażenia wirusem HIV:

A.  występuje w pierwszych tygodniach zakażenia,
B . t o  okres  trwający  lata,  w  którym  mechanizmy

odpornościowe  skutecznie  kontrolują  stężenie  wiremii
HIV,

C . okres  w  którym  dochodzi  do  przełamania  si ł  obronnych
organizmu i pojawienia się objawów zakażenia HIV,

D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 55.
Które  objawy  świadczą  o  wystąpieniu  krwotoku  wewnętrznego  po
zabiegu operacyjnym?

A . wzrost  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  obniżenie
wartości tętna, bladość powłok,

B . bladość  powłok,  podwyższenie  temperatury  ciała,
podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,

C . si lny  ból  w  obrębie  jamy  brzusznej,  wzrost
częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,

D . obniżenie  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  wzrost
częstotliwości tętna, bladość powłok.

Zadanie 56.
Obecnie istnieje nowy system, który oprócz zmian zaliczanych do
CIN  I-III ,  zawiera  obrazy  morfologiczne,  w  przypadku  infekcji
wirusem HPV. jest to system:

A.  Papanicolau,
B.  Bethesda,
C.  Richardsona,
D.  TNM.



Zadanie 57.
Narcysta jest w stanie pokochać partnera, który:

A.  okazuje podziw dla jego ciała,
B.  okazuje podziw dla jego intelektu,
C.  zdecydowanie dąży do współżycia płciowego,
D.  szybko osiąga orgazm.

Zadanie 58.
Aseksualnością jest:

A .  brak pociągu seksualnego do partnera tej samej płci,
B.  brak pociągu seksualnego do partnera przeciwnej płci,
C.  uznawanie siebie za osobę nieatrakcyjną seksualnie,
D . brak  pociągu  seksualnego  do  partnera  te j  samej  i/lub

przeciwnej płci, brak potrzeb seksualnych, pożądania.

Zadanie 59.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  wykonania  histeroskopii
są/jest:

A .  mięśniaki macicy,
B.  macica z przegrodą,
C.  zapalenie przydatków,
D.  obecność wkładki wewnątrzmacicznej.

Zadanie 60.
Metodą leczenia dysplazji szyjki macicy z wyboru jest:

A .  elektrokoagulacja,
B.  elektrokonizacja,
C.  resekcja szyjki macicy,
D.  resekcja macicy.

Zadanie 61.
Przyczyną  pojawienia  się  treści  pochwowej  u  dziewcząt,  które
jeszcze nie miesiączkują, jest:

A .  estrogenizacja ustroju,
B.  alergia,
C.  niedostatek higieny,
D.  zaburzenia wydzielania gruczołu tarczowego.

Zadanie 62.
Impotencja jest to:

A .  zmniejszenie potrzeb seksualnych,
B.  niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku seksualnego,
C.  opóźniony wytrysk,
D.  przedwczesny wytrysk.



Zadanie 63.
Kapacytacja definiowana jako przemiana zachodząca w plemniku po
wytrysku, pozwala mu dokonać zapłodnienia i rozpoczyna się:

A . p o  zagęszczeniu  ochronnie  działającej  plazmy  nasienia,
d o  czego  zwykle  dochodzi  w  kanale  szyjki  pod  wpływem
śluzu,

B . p o  zagęszczeniu  ochronnie  działającej  plazmy  nasienia,
do czego najczęściej dochodzi w jamie macicy,

C . p o  usunięciu  ochronnie  działającej  plazmy  nasienia,  do
czego  najczęściej  dochodzi  w  kanale  szyjki  pod  wpływem
śluzu,

D . p o  usunięciu  ochronnie  działającej  plazmy  nasienia,  do
czego najczęściej dochodzi w pochwie pod wpływem śluzu.

Zadanie 64.
D o  powstawania  wad  wrodzonych  narządów  płciowych  dochodzi
najczęściej:

A .  w pierwszych 3 tygodniach po zapłodnieniu,
B.  między 8-10 tygodniem ciąży,
C.  między 14-16 tygodniem ciąży,
D.  w II trymestrze ciąży.

Zadanie 65.
Pacjentka  zgłasza  si lny  ból  wargi  sromowej  nasilający  się  przy
chodzeniu i uniemożliwiający siedzenie. Położna podejrzewa:

A.  ostre zapalenie cewki moczowej,
B.  ostre zapalenie gruczołu Bartholina,
C.  waginozę bakteryjną,
D.  kłykciny kończyste.

Zadanie 66.
Prawidłowy  odsetek  zasiedlenia  pochwy  przez  pałeczki  kwasu
mlekowego, w stosunku do ogółu flory bakteryjnej, to:

A .  50-60%,
B.  60-70%,
C.  70-80%,
D.  90-95%.

Zadanie 67.
U  podłoża  zaburzeń  funkcji  narządów  płciowych,  a  więc  i
seksualnych leży:

A.  stres,
B.  niepłodność,
C.  klimakterium,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 68.
W  etiopatogenezie  raka  piersi  pewną  rolę  przypisuje  s ię
wydzielaniu:

A.  estrogenów,
B.  progesteronu,
C.  gonadotropin,
D.  kortykotropin.

Zadanie 69.
W  przypadku  zapalenia  pochwy  na  t le  rzęsistkowym,  leczeniem
farmakologicznym  i  zaleceniem  szczególnej  dbałości  o  higienę
osobistą należy objąć:

A.  kobietę,
B.  partnera,
C.  całą rodzinę,
D.  kobietę i jej partnera.

Zadanie 70.
Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:

A.  niepłodność,
B.  oziębłość płciowa,
C.  zaburzenie statyki macicy,
D.  ciąża mnoga.

Zadanie 71.
Kiedy występują prawidłowe dwufazowe cykle miesiączkowe?

A.  po jednym nieprawidłowym cyklu,
B.  1- 2 lata po menarche,
C.  pół roku od menarche,
D.  po dwóch, trzech nieprawidłowych cyklach.

Zadanie 72.
Który  hormon  odpowiada  za  całkowite  dojrzewanie  pęcherzyka
jajnikowego i uwolnienie komórki jajowej?

A.  progesteron,
B.  prolaktyna,
C.  lutropina,
D.  folitropina.

Zadanie 73.
Podstawowe  znaczenie  w  diagnostyce  rozrostów  i  nowotworów
trofoblastu ma oznaczenie:

A.  poziomu gonadotropiny kosmówkowej,
B.  poziomu laktogenu łożyskowego,
C.  poziomu gonadotropin przysadkowych,
D.  oznaczenie stężenia estrogenów i progesteronu.



Zadanie 74.
Zaznacz  prawidłowe  stwierdzenie  dotyczące  profilaktycznej
antybiotykoterapii przed zabiegiem operacyjnym:

A . antybiotyki powinny być podawane drogą dożylną w dniu
poprzedzającym zabieg operacyjny,

B . antybiotyki  należy  podawać  dożylnie  na  30  minut  przed
zakończeniem zabiegu operacyjnego,

C . antybiotyki  należy  podawać  doustnie  na  30  minut  przed
zabiegiem operacyjnym,

D . antybiotyki  powinno  się  podawać  dożylnie  na  30  minut
przed rozpoczęciem zabiegu operacyjnego.

Zadanie 75.
Uderzenia  gorąca,  nadmierna  potliwość,  zaburzenia  snu,
drażliwość,  depresyjne  zmiany  nastroju,  zaburzenia
koncentracji,  zawroty  i  bóle  głowy,  bóle  stawów,  kołatanie
serca, to objawy wchodzące w skład:

A.  skali Granuma,
B.  skali Bishopa,
C.  indeksu Kuppermanna,
D.  indeksu Manninga.

Zadanie 76.
Infekcja narządu rodnego u kobiety z wirusem brodawczaka (HPV)
powoduje:

A.  niepłodność,
B.  zapalenie gruczołu Bartholina,
C.  zapalenia węzłów chłonnych pachwinowych,
D.  zmiany dysplastyczne i raka szyjki macicy.

Zadanie 77.
D o  najczęstszych  wczesnych  powikłań  po  operacji  radykalnego
usunięcia sromu techniką en bloc należy:

A.  nietrzymanie moczu,
B.  obrzęk chłonny kończyn dolnych,
C.  zawał mięśnia sercowego,
D.  rozejście sie rany.

Zadanie 78.
N a  występowanie  raka  endometrium  szczególnie  narażone  są
kobiety:

A.  z nadwagą ciała,
B.  wieloródki,
C.  żyjące w gorszych warunkach socjoekonomicznych,
D.  chore na niedociśnienie tętnicze.



Zadanie 79.
NAJTRUDNIEJ rozpoznaje się wczesne objawy nowotworu:

A.  szyjki macicy,
B.  sromu,
C.  jajników,
D.  macicy.

Zadanie 80.
W Polsce dzień położnej obchodzony jest:

A .  8 stycznia,
B.  8 marca,
C.  8 maja,
D.  8 lipiec.

Zadanie 81.
Wzrokową  ocenę  narządów  płciowych  wewnętrznych,  a  zwłaszcza
jajników, umożliwia:

A.  laparoskopia,
B.  histeroskopia,
C.  kolpomikroskopia,
D.  kolposkopia.

Zadanie 82.
Jakie  czynniki  etiologiczne  mogą  wywoływać  zespół  napięcia
przedmiesiączkowego?

A.  fizjologiczny spadek progesteronu,
B.  starzenie się jajników,
C.  zmiany w równowadze progesteronu i estrogenu,
D.  niedokrwienie macicy.

Zadanie 83.
Skuteczność  poszczególnych  metod  antykoncepcyjnych  ocenia  się
na podstawie:

A.  oceny kobiet stosujących daną metodę,
B.  liczby urodzeń w danym roku w danym kraju,
C.  indeksu HCG,
D.  wskaźnika Pearla.

Zadanie 84.
Jakie  hormony  najczęściej  stosowane  są  u  kobiet  w  przypadku
raka endometrium?

A.  estrogeny,
B.  progesteron,
C.  androgeny,
D.  progestageny.



Zadanie 85.
Kobieta  w  wieku  rozrodczym  na  badania  rentgenowskie  (np.  do
książeczki zdrowia) powinna zgłosić się:

A .  w czasie miesiączki,
B.  w połowie cyklu miesiączkowego,
C.  pod koniec cyklu miesiączkowego,
D.  w dowolnie wybranym dniu.

Zadanie 86.
Jakie dolegliwości najczęściej występują w przypadku mięśniaków
macicy?

A.  bóle w obrębie narządów miednicy,
B.  nieprawidłowe krwawienia,
C.  uporczywe upławy,
D.  podrażnienie otrzewnej.

Zadanie 87.
Do zadań III poziomu opieki perinetalnej należy:

A.  prowadzenie ciąż i porodów wysokiego ryzyka,
B . leczenie  najciężej  chorych  noworodków  oraz  nadzór  nad

ich rozwojem psychoruchowym,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 88.
W  fizjologicznym, owulacyjnym cyklu miesiączkowym temperatura
ciała w fazie folikularnej:

A .  jest podwyższona,
B.  jest obniżona,
C.  nie zmienia się,
D.  naprzemiennie raz jest niższa raz wyższa.

Zadanie 89.
Polucje to objaw:

A.  fizjologiczny,
B.  przedwczesnego dojrzewania płciowego,
C.  zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
D.  charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.

Zadanie 90.
Włóknisto-nabłonkowe, brodawkowate narośla tkankowe na sromie
mogą sugerować:

A.  kłykciny kończyste,
B.  rogowacenie przerostowe,
C.  dysplazja sromu,
D.  czyraczność sromu.



Zadanie 91.
Której  z  zasad  przy  stosowaniu  automasażu  po  mastektomii
powinna bezwzględnie przestrzegać pacjentka?

A . kończyna po stronie mastektomii powinna być maksymalnie
uniesiona ku górze,

B . wykonując  automasaż  należy  go  szczególnie  intensywnie
wykonywać  w  okolicy  dołu  pachowego  przy  ranie
pooperacyjnej,

C . wykonując automasaż należy zaczynać od dystalnej części
kończyny,

D . przy  wykonywaniu  automasażu  należy  masować  tylko
okolicę  barku  i  ramienia  omijając  okolicę  dłoni  i
przedramienia skąd odpływ limfy następuje samoistnie po
uniesieniu ręki po masażu.

Zadanie 92.
Posiadana  wiedza  na  temat  zespołu  Lyncha  wskazuje  na
konieczność  wdrożenia  specjalistycznej  opieki
profilaktyczno-diagnostycznej  i  leczniczej  dla  rodzin,  a  u
kobiet dodatkowo zaleca się:

A .  coroczne badanie mammograficzne,
B . rezonans  magnetyczny  piersi  i  coroczne  badanie

ginekologiczne,
C.  nie wykonuje się żadnych dodatkowych badań,
D . coroczne badanie ginekologiczne z dopochwowym badaniem

ultrasonograficznym  i  w  przypadku  przerostu  błony
śluzowej  mięśnia  macicy  badanie  histopatologiczne
wyskrobin z trzonu macicy.

Zadanie 93.
W seksuologii istnieją następujące kategorie norm:

A.  norma społeczna, norma diagnostyczna, norma kliniczna,
B . norma  kliniczno-diagnostyczna,  norma  medyczna,  norma

społeczna,
C.  norma seksualna, norma psycho-społeczna, norma moralna,
D . norma  kliniczno-diagnostyczna,  medyczna  norma

seksualna, nowe medyczne normy seksualne.

Zadanie 94.
Punktem wyjścia  procesu  nowotworowego  raka  szyjki  macicy  jest
zwykle:

A.  część pochwowa szyjki macicy,
B.  kanał szyjki macicy,
C . granica między nabłonkiem gruczołowym a płaskim tarczy

części pochwowej,
D.  tylna warga szyjki macicy.



Zadanie 95.
Liszaj biały rozpoznawany jest na podstawie:

A.  objawów klinicznych,
B.  badań hormonalnych,
C.  badania histopatologicznego,
D.  rozmazu cytologicznego.

Zadanie 96.
Do zakażenia wirusem HIV NIE dochodzi podczas:

A.  kontaktów seksualnych,
B.  korzystania ze wspólnych urządzeń sanitarnych,
C.  transplantacji narządów,
D.  przetaczania preparatów krwi.

Zadanie 97.
Ustalanie płci u noworodka z cechami obojnactwa powinno opierać
się tylko i wyłącznie na:

A.  zdaniu rodziców dziecka, ich preferencji,
B.  przeświadczeniu lekarza obecnego przy porodzie,
C.  decyzji konsylium specjalistów,
D.  badaniach genetycznych, hormonalnych i histologicznych.

Zadanie 98.
Płeć człowieka zostaje ustalona genetycznie:

A.  w momencie zapłodnienia,
B.  w momencie zagnieżdżenia się jaja w macicy,
C.  około 2 tygodni po zagnieżdżeniu jaja w macicy,
D.  około 4 tygodni po zagnieżdżeniu jaja w macicy.

Zadanie 99.
Rekomendowane metody antykoncepcji dla kobiet z SM, to:

A.  DTA,
B.  Depo-Provera,
C.  prezerwatywa,
D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Zadanie 100.
Osobnicy z zespołem feminizujących jąder posiadają kariotyp:

A.  47XXY,
B.  46XX,
C.  46XY,
D.  47XXX.



Zadanie 101.
Brak  krwawień  miesięcznych  i  rozwoju  drugorzędowych  cech
płciowych po 14 r.ż. określamy jako:

A.  skąpe miesiączki,
B.  pierwotny brak miesiączki,
C.  wtórny brak miesiączki,
D.  przerwy w krwawieniach miesięcznych.

Zadanie 102.
Co to jest remisja?

A.  całkowite wyleczenie nowotworu,
B.  nawrót nowotworu,
C . czasowe złagodnienie lub zniesienie objawów chorobowych

wynikających ze zmniejszenia masy guza,
D.  przerzut.

Zadanie 103.
Rozpoznanie  u  pacjentki  w  badaniu  cytologicznym  LGSIL  -
dysplastyczne zmiany śródbłonkowe niskiego stopnia - wymagają w
pierwszej kolejności:

A .  tylko kolejnej kontrolnej cytologii,
B .  badania kolposkopowego,
C.  biopsji stożkowej,
D.  pobrania wycinka.

Zadanie 104.
Działanie biologiczne i metaboliczne progesteronu polega na:

A . rozpulchnianiu  i  przekrwieniu  mięśnia  macicy,
zagęszczaniu śluzu szyjkowego, zwiększaniu diurezy,

B . rozpulchnianiu  i  przekrwieniu  mięśnia  macicy,
zagęszczaniu  śluzu  szyjkowego,  obniżaniu  ciepłoty
ciała,

C . rozpulchnianiu  i  przekrwieniu  mięśnia  macicy,
zagęszczaniu  śluzu  szyjkowego,  zmniejszaniu  diurezy,
zwiększaniu ciepłoty ciała,

D . progesteron odpowiada za przygotowanie śluzówki macicy
d o  ciąży,  utrzymanie  ciąży,  a  nie  ma  działania
metabolicznego.

Zadanie 105.
Uporczywy świąd i serowate upławy to objawy:

A.  bakteryjnego zapalenia pochwy,
B.  drożdżakowego zapalenia pochwy,
C.  rzęsistkowicy,
D.  zapalenia gruczołu przedsionkowego większego.



Zadanie 106.
Który  z  poniższych  skutków  ubocznych  chemioterapii  jest
najgroźniejszy?

A.  mielosupresja,
B.  alopecia,
C.  amenorrhoea,
D.  uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Zadanie 107.
Przyczyną zaniku sromu w okresie przekwitania, jest niedobór:

A.  estrogenów,
B.  progesteronu,
C.  androgenów,
D.  prolaktyny.

Zadanie 108.
Jakie  badanie  powinno  być  wykonane  u  60-latki  w  celu
zdiagnozowania przyczyny krwawienia z dróg rodnych?

A.  badanie poziomu hormonów,
B.  wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki,
C.  laparoskopia,
D.  rtg jamy brzusznej.

Zadanie 109.
D o czynników wirusowych i bakteryjnych mogących mieć wpływ na
powstawanie nowotworów zaliczyć należy:

A . wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus Epsteina-Barr,
wirus zapalenia wątroby typu B (HBV),

B . wirus  mięsaka  Kaposiego,  wirus  ludzkiej  białaczki
T-komórkowej typu 1 i 2,

C.  Helicobacter Pylori,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 110.
W  przypadku  podejrzenia  u  noworodka  zespołu
nadnerczowo-płciowego  uwagę  personelu  sal i  porodowej  powinien
zwrócić:

A .  znacznie powiększony obwód brzuszka noworodka,
B.  zanikowe zmiany na skórze tułowia,
C.  niedorozwój kończyn górnych i dolnych,
D.  nieprawidłowy wygląd zewnętrznych narządów płciowych.



Zadanie 111.
Przygotowując  pacjentkę  do  zabiegu  histeroskopii  należy
wykonać:

A.  test z gonadoliberyną (GnRH),
B.  rtg klatki piersiowej,
C.  biocenozę pochwy,
D.  diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy.

Zadanie 112.
Czy  niedoczynność  tarczycy  może  być  przyczyną  poronień
nawykowych?

A . nie,  niedoczynność  tarczycy  nie  ma  związku  z
występowaniem poronień nawykowych,

B . tak, niedoczynność tarczycy może być przyczyną poronień
nawykowych,

C . tak,  ale  tylko  wtedy,  gdy  występuje  wraz  z
nadczynnością kory nadnerczy,

D . tylko nadczynność tarczycy może być przyczyną poronień
nawykowych.

Zadanie 113.
Masturbacja w okresie dojrzewania jest objawem:

A.  zboczenia seksualnego,
B.  zaburzeń psychicznych,
C.  nadpobudliwości seksualnej,
D.  przejściowym na tym etapie rozwoju.

Zadanie 114.
Największe  zagrożenie  wystąpienia  wad  rozwojowych  u  płodu
pojawia się, jeśli zakażenie różyczką nastąpiło w okresie:

A .  do 12 tygodnia ciąży,
B.  od 12 do 20 tygodnia ciąży,
C.  od 20 do 30 tygodnia ciąży,
D.  od 30 do 38 tygodnia ciąży.

Zadanie 115.
Płeć osoby określa:

A.  fenotyp i płeć psychologiczna,
B.  płeć gonadalna,
C.  płeć chromosomowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 116.
Definicja  gwałtu  obejmuje  każdy  kontakt  seksualny,  do  którego
dochodzi:

A .  bez świadomej zgody jednej ze stron,
B.  gdy zastosowano przemoc fizyczną,
C . gdy  istniała  groźba  zastosowania  przemocy  fizycznej  w

stosunku do ofiary, jak i innej osoby,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 117.
W  okresie  klimakterium  następują  zmiany  w  układzie
moczowo-płciowym:

A . nabłonek  pochwy  staje  s ię  grubszy,  bo  zwiększa  się  w
nim zawartość glikogenu,

B . wzrasta  pH  pochwy  i  zanika  fizjologiczna  f lora
bakteryjna,

C.  gruczoły błony śluzowej zwiększają produkcję śluzu,
D.  zmniejsza się podatność na stany zapalne.

Zadanie 118.
Dlaczego  podczas  leczenia  cytostatykami  dochodzi  do  leukopenii
i trombocytopenii?

A.  cytostatyki uszkadzają szpik kostny,
B.  cytostatyki uszkadzają elementy morfotyczne krwi,
C.  skracają czas przeżywalności leukocytów i trombocytów,
D . powodują  szybkie  starzenie  s ię  leukocytów  i

trombocytów.

Zadanie 119.
W  przypadku badania okolic odbytu przy badaniu nieletnich ofiar
wykorzystywania seksualnego najlepszą pozycją jest:

A .  na prawym lub lewym boku,
B.  pozycja żaby,
C.  pozycja żaby na kolanach opiekuna,
D.  kolankowo- łokciowa pronacyjna.

Zadanie 120.
Pojęcie dyspareunia oznacza:

A.  brak satysfakcji seksualnej,
B . bolesność  odczuwana  podczas  stosunku  bez  obkurczenia

sromu,
C . bolesność  odczuwana  podczas  stosunku  spowodowana,

obkurczeniem sromu,
D.  niemożność penetracji.



Zadanie 121.
Raka jajowodu można rozpoznać wykonując badanie:

A.  kliniczne,
B.  cytoonkologiczne,
C.  histopatologiczne,
D.  ultrasonograficzne.

Zadanie 122.
Czy  istnieje  ryzyko  zachorowania  na  raka  drugiej  piersi  u
30-letniej kobiety po mastektomii?

A.  nie,
B . tak,  większe,  niż  u  zdrowych  kobiet  (nie  z  grup

ryzyka),
C . tak,  ale  mniejsze,  niż  u  zdrowych  kobiet  (nie  z  grup

ryzyka),
D . tak,  ale  takie  samo  jak  u  zdrowych  kobiet  nie

obarczonych ryzykiem.

Zadanie 123.
Kłykciny  kończyste  występują  w  klinicznym  stadium  zakażenia
dróg rodnych wywołanego przez:

A.  chlamydię,
B.  wirusa opryszczki,
C.  mikoplazmy,
D.  wirusa brodawczaka ludzkiego.

Zadanie 124.
Z czego powstaje torbiel skórzasta?

A.  z mezodermy,
B.  z ektodermy,
C.  z entodermy,
D.  ze wszystkich trzech listków zarodkowych.

Zadanie 125.
Zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczone do CIN
III, wskazują na:

A.  zmiany zapalne,
B.  rak przedinwazyjny,
C.  rak inwazyjny,
D.  mięśniak szyjki macicy.



Zadanie 126.
Który  z  niżej  wskazanych  objawów  jest  prawdziwy  w  przypadku
zespołu feminizujących jąder?

A.  dobrze rozwinięte owłosienie łonowe,
B.  dobrze rozwinięte owłosienie pod pachami,
C.  dobrze rozwinięte piersi,
D.  dobrze rozwinięte narządy płciowe zewnętrzne.

Zadanie 127.
Z endometriozą NIE współistnieje:

A .  niepłodność kobiety,
B . cykliczne bóle  podbrzusza,  bolesność podczas współżycia

płciowego,
C.  ektopowe endometrium,
D.  VIN II.

Zadanie 128.
Podczas  próby  Schillera,  nabłonek  wielowarstwowy  płaski,  barwi
się na brązowo, ze względu na obecność:

A.  glikogenu,
B.  hormonów płciowych,
C.  pałeczek kwasu mlekowego,
D.  l ipidów.

Zadanie 129.
Jakie  czynniki  mogą  przyczynić  s ię  do  wystąpienia  raka  szyjki
macicy u kobiet między 40-50 rokiem życia?

A . brak  potomstwa  mimo  wieloletniego  leczenia
niepłodności,

B.  cięcie cesarskie z powodu niewspółmierności porodowej,
C . l iczne  porody  w  młodym  wieku  i  urazy  szyjki  w  ich

przebiegu,
D.  dwa cięcia cesarskie z powodu przodującego łożyska.

Zadanie 130.
W Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych zostały
określone,  dla  populacji  polskiej,  wytyczne  określające  zasady
wykonywania  badań  genetycznych  oraz  profilaktyki  w  rodzinach
wysokiego ryzyka. Badanie stanu genu BRCA1 wykonuje się:

A . u  pacjentek  z  rozpoznaną  chorobą  nowotworową  piersi
i/lub jajnika,

B . u  krewnych pierwszego stopnia,  jeśl i  pacjentka chora  na
raka piersi i/lub raka jajnika już nie żyje,

C . u  pacjentek  chorych  na  raka  piersi  tylko  we  wczesnym
stadium zaawansowania klinicznego,

D.  odpowiedź A i B są prawidłowe.



Zadanie 131.
Nadmiernym popędem seksualnym charakteryzuje się:

A .  ekshibicjonizm,
B.  nimfomania,
C.  narratofilia,
D.  gerontofilia.

Zadanie 132.
Endometrioza najczęściej występuje u kobiet:

A .  po menopauzie,
B.  w okresie prokreacji,
C.  przed menarche i po menopauzie,
D.  w okresie starości.

Zadanie 133.
Niepłodność według definicji WHO, to:

A . niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków
(4-5  tygodniowo)  utrzymywanych  przez  12  miesięcy  bez
stosowania metod antykoncepcji,

B . niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków
(7 tygodniowo) przez okres 24 miesięcy,

C . niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków
(6-7  tygodniowo)  utrzymywanych  przez  15  miesięcy  bez
stosowania metod antykoncepcji,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 134.
Nadrzędnym  ośrodkiem  odpowiedzialnym  za  przebieg  cyklu
miesiączkowego jest/są:

A.  hipokamp,
B.  podwzgórze,
C.  przysadka mózgowa,
D.  jajniki.

Zadanie 135.
Małe mięśniaki, które NIE powodują żadnych dolegliwości należy:

A.  wyłuszczyć,
B.  usunąć wraz z macicą,
C.  okresowo kontrolować,
D.  zastosować leczenie estrogenami.



PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 040609
GRUPA 1
Zadanie 0.
Z a czynniki  rozwoju chorób układu krążenia,  które  nie  podlegają
modyfikacji uważa się:

A . obciążenie  rodzinne  chorobami  układu  krążenia,  wiek,
płeć,

B . obciążenie  rodzinne  chorobami  układu  krążenia,
prezentowany styl życia,

C.  płeć, wiek, palenie papierosów, nadmiar masy ciała,
D . wiek,  otyłość,  obciążenie  rodzinne  chorobami  układu

krążenia.

Zadanie 0.
50-letnia  pacjentka  z  cukrzycą  typu  2,  hiperinsulinemią,
zaburzeniami  lipidowymi  zgłosiła  s ię  do  lekarza  z  powodu
pojawiających  się  bólów  dławicowych.  Cukrzyca  i  niski  poziom
cholesterolu HDL u tej pacjentki:

A .  przyspiesza rozwój choroby niedokrwiennej serca,
B . nie  wpływa  na  rozwój  choroby  niedokrwiennej  serca  ze

względu  na  "ochronne"  działanie  żeńskich  hormonów
płciowych,

C . niski  poziom  cholesterolu  HDL  przyspiesza  rozwój
miażdżycy a cukrzyca nie,

D . cukrzyca nie przyspiesza rozwoju zmian niedokrwiennych
w mięśniu sercowym.

Zadanie 0.
Wielkość  nadmiaru  masy  ciała  ma  wpływ  na  stopień  zagrożenia
życia pacjenta. Jeżeli BMI wynosi 20-25 to:

A.  nie ma ryzyka dla pacjenta,
B.  jest małe ryzyko,
C.  duże,
D.  bardzo duże.

Zadanie 0.
W  diecie  śródziemnomorskiej  zalecanej  w  profilaktyce  chorób
serca:

A.  ogranicza się całkowicie spożycie wszystkich tłuszczów,
B . ogranicza  się  w  znacznym  stopniu  spożycie  tłuszczów

nienasyconych,
C . ogranicza  się  znacznie  spożycie  tłuszczów  nasyconych,  a

zastępuje się je nienasyconymi,
D . nie  ogranicza  się  spożycia  tłuszczów  lecz  ogranicza  się

spożycie węglowodanów.



Zadanie 0.
Rozwój miażdżycy przyśpiesza:

A.  obniżony HDL, podwyższony LDL,
B.  obniżony LDL, obniżone trójglicerydy,
C.  wysoki HDL, niski LDL,
D.  wysoki HDL, podwyższony LDL i/lub trójglicerydy.

Zadanie 0.
Zalecane  formy  treningu  leczniczego  u  otyłego  pacjenta
chorującego  na  nadciśnienie  tętnicze  i  cukrzycę
insulinoniezależną to:

A.  ćwiczenia siłowe,
B.  ćwiczenia aerobowe,
C.  gry zespołowe typu bilard, krykiet, golf,
D.  sporty wodne: wioślarstwo, wędkarstwo.

Zadanie 0.
Wskaźnik masy ciała (BMI) u pacjenta o wzroście 186 cm i wadze
112 kg wynosi:

A .  23,4,
B.  28,6,
C.  32,4,
D.  36,5.

Zadanie 0.
Najwięcej magnezu zawierają produkty takie jak:

A.  kefir lub jogurt, produkty mączne,
B.  zielone warzywa, ziemniaki, pomidory,
C.  ser biały i żółty, drożdże,
D.  soja, fasola, kakao, płatki zbożowe.

Zadanie 0.
Jedną z najczęściej stosowanych technik relaksacyjnych jest:

A .  medytacja transcendentalna,
B.  trening autogenny Schultza,
C.  ćwiczenia Jogi,
D.  progresywna relaksacja Jacobsona.



Zadanie 0.
Podczas  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi  należy  spełnić
następujące zasady:

A . pacjent  w  pozycji  siedzącej  w  cichym  i  ciepłym
pomieszczeniu,  po  5  minutowym  odpoczynku,  mankiet
starannie  założony,  2-3  cm  powyżej  zgięcia  łokciowego
n a  lewej  kończynie  górnej,  ramię  chorego  ułożone  na
poziomie serca,

B . pacjent  w  pozycji  stojącej,  bezpośrednio  po  wysiłku
mankiet  starannie  założony  2-3  cm  powyżej  zgięcia
łokciowego,

C . pacjent  w  pozycji  stojącej  w  cichym  i  ciepłym
pomieszczeniu,  po  5  minutowym  odpoczynku,  mankiet
starannie  założony  na  prawej  kończynie  górnej,  ramię
chorego opuszczone wzdłuż tułowia,

D . pacjent  w  pozycji  stojącej  w  cichym  i  ciepłym
pomieszczeniu,  bezpośrednio  po  przyjściu,  mankiet
starannie  założony  na  prawej  kończynie  górnej,  ramię
chorego opuszczone wzdłuż tułowia.

Zadanie 0.
Zmiany  odżywcze  skóry  podudzi  w  przebiegu  przewlekłej
zastoinowej niewydolności krążenia nazywane są zmianami:

A.  pozakrzepowymi,
B.  żylakowatymi,
C.  troficznymi,
D.  zapalnymi.

Zadanie 0.
W zapisie EKG załamek T jest wyrazem:

A.  repolaryzacji przedsionków,
B.  repolaryzacji komór,
C.  depolaryzacji komór,
D.  depolaryzacji przedsionków.

Zadanie 0.
Celem  monitorowania  elektrycznej  pracy  serca  pacjentów
hospitalizowanych  w  oddziale  intensywnej  opieki  kardiologicznej
jest:

A . rejestracja  wielkości,  lokalizacji  i  ewolucji
niedokrwienia mięśnia sercowego,

B . ocena  częstości  i  pochodzenia  rytmu  serca  oraz
obecności zaburzeń rytmu serca,

C.  ocena wielkości i kształtu serca,
D . rejestracja  stałych  napięć  elektrycznych  w  sercu

będących  wyrazem  zjawisk  polaryzacji  i  depolaryzacji
komórek.



Zadanie 0.
D o określenia zaawansowania niewydolności krążenia używana jest
klasyfikacja:

A.  NYHA,
B.  CCA,
C.  WHO,
D.  ISH.

Zadanie 0.
Scyntygrafia  perfuzyjna  mięśnia  sercowego  jest  to  badanie
diagnostyczne pozwalające na:

A.  inwazyjną ocenę ukrwienia mięśnia sercowego,
B.  nieinwazyjną ocenę ukrwienia mięśnia sercowego,
C.  inwazyjną ocenę funkcji układu krążenia,
D.  nieinwazyjną ocenę funkcji układu krążenia.

Zadanie 0.
Wskaż typową kolejność ewolucji zmian w EKG w świeżym zawale
mięśnia serca:

A . odwrócenie  załamka  T,  uniesienie  ST,  pojawienie  s ię
załamka Q, powrót ST do linii izoelektrycznej,

B . uniesienie  ST,  pojawienie  s ię  załamka  Q,  powrót  ST  do
linii izoelektrycznej, odwrócenie załamka T,

C . pojawienie  s ię  załamka  Q,  odwrócenie  załamka  T,
uniesienie ST, powrót ST do linii izoelektrycznej,

D . uniesienie  ST,  powrót  ST  do  l inii  izoelektrycznej,
odwrócenie załamka T, pojawienie się załamka Q.

Zadanie 0.
Uniesienie odcinka ST obserwuje się w następujących przypadkach
z wyjątkiem:

A.  niedokrwistość,
B.  ostry zawał serca,
C.  zapalenie osierdzia,
D.  dławica naczynioskurczowa.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  założyła  elektrody  kończynowe  pacjentowi
przyporządkowując  je  odpowiednio  kolorami  do  poszczególnych
kończyn. Wybierz poprawną lokalizację elektrod:

A . żółta  (prawa  ręka),  czerwona  ( lewa  noga),  zielona
(prawa noga), czarna (lewa ręka),

B . żółta  ( lewa  noga),  czerwona  (prawa  noga),  zielona  ( lewa
ręka), czarna (prawa ręka),

C . żółta  ( lewa  ręka),  czerwona  (prawa  ręka),  zielona  ( lewa
noga), czarna (prawa noga),

D . żółta  (prawa  noga),  czerwona  ( lewa  ręka),  zielona
(prawa ręka), czarna (lewa noga).

Zadanie 0.
Pacjentka  oddycha  22  razy  w  ciągu  minuty,  oddech  je j  jest
"płytki",  chora  zgłasza,  i ż  "brakuje  je j  tchu".  Czynność
oddechowa u pacjentki w opisanej sytuacji jest:

A .  zwolniona,
B.  prawidłowa,
C.  przyspieszona,
D.  bardzo przyspieszona.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  diagnostycznego  badania
koronarograficznego jest:

A . brak  świadomej  zgody  chorego  na  diagnostykę  i  leczenie
inwazyjne,

B.  niestabilna choroba wieńcowa bez uniesienia odcinka ST,
C . świeży  zawał  serca  przebiegający  z  blokiem  lewej  odnogi

pęczka Hisa,
D.  wystąpienie objawów niewydolności lewokomorowej.

Zadanie 0.
Stosując diuretyki należy:

A.  kontrolować ciśnienie co 2 godziny,
B.  zapobiegać hipokalemii,
C.  zapobiegać hipoksji,
D.  prowadzić uregulowany tryb życia.

Zadanie 0.
Koronarografia  jest  badaniem  diagnostycznym  wykonywanym  w
znieczuleniu:

A.  miejscowym,
B.  ogólnym,
C.  dokanałowym,
D.  nie ma potrzeby znieczulania do koronarografii.



Zadanie 0.
Najważniejszymi elementami opieki nad pacjentem po cewnikowaniu
serca są:

A . zapewnienie  poczucia  bezpieczeństwa,  obserwacja
opatrunku uciskowego, kontrola ukrwienia kończyny,

B . zaspakajanie  potrzeb  fizjologicznych  podawanie  leków
przeciwbólowych zgodnie ze zleceniem lekarskim,

C . zapewnienie  możliwości  odpoczynku  i  snu,  kontrola
ukrwienia kończyny,

D . zaspakajanie  potrzeb  higienicznych,  rozpoczęcie  i
prowadzenie fizykoterapii bezpośrednio po badaniu.

Zadanie 0.
Echokardiografia dopplerowska pozwala w szczególności na ocenę:

A.  grubości ścian serca i wymiarów jam serca,
B.  przepływu krwi w jamach serca, ujściach i naczyniach,
C.  wad serca i kurczliwości mięśnia serca,
D.  wielkości i kształtu serca.

Zadanie 0.
O  rytmie  zatokowym w  EKG  mówimy,  gdy  występują  następujące
cechy:

A.  każdy zespół QRS poprzedzony załamkiem P,
B . każdy  zespół  QRS  poprzedzony  załamkiem  P,  załamek  P

dodatni w I , II,
C . każdy  zespół  QRS  poprzedzony  załamkiem  P,  załamek  P

dodatni w I , II, w aVR ujemny,
D . każdy  zespół  QRS  poprzedzony  załamkiem  P,  załamek  P

dodatni w I , II, w aVR ujemny, PQ > 100ms.

Zadanie 0.
Typowy charakter bólu wieńcowego to:

A.  piekący, rozpierający, ściskający, promieniujący,
B.  kłujący, ostry, zatykający,
C.  oscylujący wokół serca, wędrujący,
D.  punktowy, przeszywający.

Zadanie 0.
Który  z  podanych  niżej  wyników  pomiaru  tętna  świadczy  o
tachyarytmii?

A . tętno  98  u/min,  miarowe,  dobrze  napięte,  dobrze
wypełnione,

B.  tętno 52 u/min, niemiarowe, słabo napięte,
C . tętno  76  u/min,  miarowe,  dobrze  napięte,  dobrze

wypełnione,
D . tętno  118  u/min,  słabo  wypełnione,  nitkowate,

niemiarowe.



Zadanie 0.
Migotanie  komór  jest  zaburzeniem  rytmu  serca  prowadzącym  do
wystąpienia:

A.  wstrząsu hipowolemicznego,
B.  obrzęku płuc,
C.  nagłego zatrzymania krążenia,
D.  przełomu nadciśnieniowego.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  bezwzględnym  do  wykonania
echokardiograficznego badania przezprzełykowego jest:

A .  zwężenie przełyku,
B.  migotanie przedsionków,
C.  zakażenie wirusem HCV,
D.  wzrost temperatury ciała do 38,5˚C.

Zadanie 0.
D o  zadań  pielęgniarki  wobec  pacjenta  leczonego  środkami
moczopędnymi należy prowadzenie:

A . DZM,  pomiaru  obwodów  ciała,  kontroli  składu
elektrolitów,

B . bilansu  płynów,  codziennego  pomiaru  masy  ciała,
przygotowanie  i  mobilizowanie  pacjenta  do  stosowania
odpowiedniej diety,

C . bilansu  płynów,  pomiaru  obwodów  ciała,  pomocy  w
utrzymaniu higieny ciała,

D . DZM,  codziennego  pomiaru  masy  ciała,  uzupełnianie
niedoborów białkowych.

Zadanie 0.
Który  z  podanych  objawów  klinicznych  może  być  spowodowany
hipokaliemią?

A.  zaburzenia rytmu serca w tym migotanie komór,
B.  bradykardia lub asystolia serca,
C.  wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
D.  biegunka.

Zadanie 0.
U  pacjenta  po  zawale  mięśnia  sercowego  doszło  do  bloku  III ˚ .  Po
zabiegu  poszerzania  tętnic  choremu  założono  zewnętrzny
stymulator  serca.  Przez  które  naczynia  wprowadza  się
najczęściej elektrodę endokawitarną?

A.  żyłę szyjną, podobojczykową lub udową,
B.  tętnicę szyjną, podobojczykową lub udową,
C.  żyłę przedramienia lub udową,
D.  aortę, tętnicę promieniową lub udową.



Zadanie 0.
W  łagodzeniu  silnych  reakcji  emocjonalnych  występujących  w
ostrym okresie zawału mięśnia sercowego ma duże znaczenie:

A . nawiązanie  terapeutycznego  kontaktu  z  pacjentem  przez
zespół  opiekuńczy,  który  wyzwoli  uczucie  zaufania  i
uspokojenia,

B . stosowanie  najnowszych  metod  inwazyjnych  leczenia
zawału mięśnia sercowego,

C . dbałość  o  utrzymanie  stałego  kontaktu  z  rodziną
pacjenta,

D . stosowanie  metod  psychoterapii  pod  kierunkiem
psychologa.

Zadanie 0.
D o  Izby  Przyjęć  szpitala  przywieziono  młodego  mężczyznę  (około
2 0  lat)  z  bólem  w  okolicy  serca.  Bólowi  towarzyszy
przyspieszona  akcja  serca  i  gorączka.  Jest  bardzo  wystraszony  -
w  jego  rodzinie  do  te j  pory  nikt  nie  chorował  na  choroby  układu
krążenia.  Ból  nasila  s ię  w  pozycji  leżącej,  przy  głębokim
wdechu,  podczas  kaszlu  oraz  przy  zmianie  pozycji  ciała  i
połykaniu.  Ulgę  przynosi  pozycja  siedząca  z  pochyleniem  do
przodu. Powyższe objawy sugerować mogą:

A.  ostre zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie opłucnej,
C.  odmę opłucnową,
D.  odmę śródpiersia.

Zadanie 0.
Porażonego  prądem,  jeśli  jest  nieprzytomny,  nie  ma  oddechu  i
tętna należy ułożyć w pozycji:

A .  bezpiecznej blisko źródła prądu,
B.  bezpiecznej daleko od źródła prądu,
C.  płaskiej na plecach na miękkim podłożu,
D.  płaskiej na plecach na twardym podłożu.

Zadanie 0.
Postępowaniem leczniczym w sytuacji migotania komór jest:

A .  kardiowersja,
B.  defibrylacja,
C.  stymulacja czasowa,
D.  stymulacja stała.



Zadanie 0.
Głównym objawem lewokomorowej niewydolności krążenia jest:

A .  duszność,
B.  powiększenie wątroby,
C.  obecność obrzęków,
D.  obecność przesięków do jam ciała.

Zadanie 0.
Pielęgniarska  obserwacja  pacjenta  w  ostrym  okresie  zawału
mięśnia sercowego obejmuje:

A . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  zapis  czynności
elektrycznej serca,

B . występowanie bólów, zaburzenia oddychania, zabarwienie
powłok skórnych,

C.  zachowanie i wygląd chorego oraz jego samopoczucie,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Niedobór  potasu  u  pacjentów  z  chorobami  układu  krążenia  jest
najczęściej spowodowany?

A . niedoborami  dietetycznymi  bez  wystarczającego
uzupełnienia strat,

B . zbyt energicznym lub długotrwałym leczeniem moczopędnym
bez wystarczającego uzupełniania strat,

C.  brakiem apetytu i stosowaniem diety ubogo-potasowej,
D.  niechęcią do jedzenia i dietą bogato-potasową.

Zadanie 0.
Szczególnie narażeni na nagłą śmierć sercową są pacjenci:

A .  chorzy na cukrzycę,
B.  po zabiegach operacyjnych na sercu,
C.  z chorobą wieńcową lub kardiomiopatią,
D.  z zaburzeniami wodno-elektrolitowymi.

Zadanie 0.
Obrzęki pochodzenia sercowego:

A . umiejscawiają  się  na  najniżej  położonych  częściach
ciała,

B.  najbardziej widoczne są na twarzy,
C.  występują jako poranny obrzęk powiek,
D.  umiejscawiają się w okolicy tułowia.



Zadanie 0.
Nadciśnienie tętnicze dzielimy na:

A.  samoistne, pierwotne,
B.  pierwotne, wtórne,
C.  wtórne, nerkowe,
D.  wrodzone, wtórne.

Zadanie 0.
Kobieta  w  wieku  50  lat  została  przyjęta  do  szpitala  z  obrzękiem
płuc.  U  pacjentki  występują  objawy:  si lna  duszność,
odkrztuszanie  pienistej  wydzieliny  podbarwionej  na  różowo,
przepełnione  żyły  szyjne.  Do  obrzęku  płuc  dochodzi  najczęściej
w :

A.  ostrej niewydolności prawokomorowej,
B.  ostrej niewydolności lewokomorowej,
C.  przewlekłej niewydolności prawokomorowej,
D.  przewlekłej niewydolności lewokomorowej.

Zadanie 0.
Czy  suchy  uporczywy  kaszel  może  być  ubocznym  objawem  leków
stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego?

A.  tak, świadczy o przedawkowaniu glikozydów naparstnicy,
B . tak,  jest  objawem  ubocznym  stosowania  inhibitorów

konwertazy angiotensyny,
C.  nie, jest objawem infekcji,
D.  tak, świadczy o zbyt małej dawce leków moczopędnych.

Zadanie 0.
W  zapobieganiu  zapalenia  wsierdzia  w  nabytych  wadach  serca
należy przede wszystkim:

A.  przyjmować codziennie 2 tabletki witaminy C,
B.  poddawać się około 2 razy w miesiącu badaniom krwi,
C.  dbać o dobre samopoczucie,
D.  dbać o higienę ciała, zwłaszcza zębów.

Zadanie 0.
Jakie znaczenie ma samokontrola ciśnienia tętniczego?

A . znaczące,  gdyż  odzwierciedla  poziom  ciśnienia  typowy
dla chorego w jego naturalnym otoczeniu,

B . niewielkie,  bo  nie  daje  pełnego  obrazu  ciśnienia  krwi
chorego,

C.  małe, bo pacjent może prowadzić pomiary nieregularnie,
D . tylko  psychologiczne  dla  pacjenta,  gdyż  zwiększa

poczucie bezpieczeństwa.



Zadanie 0.
Orthopnoe jest to duszność:

A . spoczynkowa występująca w pozycji leżącej, która zmusza
chorego do przybrania pozycji siedzącej,

B.  wysiłkowa,
C.  spowodowana schorzeniami dróg oddechowych,
D.  występująca przy pionizacji.

Zadanie 0.
U  pacjentów  chorujących  na  cukrzycę  typu  2  występuje  wysokie
ryzyko przebiegu zawału mięśnia sercowego:

A.  ze szczególnym nasileniem wszystkich objawów,
B.  ze szczególnym nasileniem objawów bólowych,
C.  w sposób bezobjawowy,
D.  ze szczególnym nasileniem wymiotów.

Zadanie 0.
Nitrogliceryna  jest  lekiem  rozszerzającym  naczynia  krwionośne  z
grupy:

A.  blokujących kanał wapniowy,
B.  azotanów,
C.  hamujących aktywność układu adrenergicznego,
D.  hamujących aktywność układu renina - angiotensyna.

Zadanie 0.
Potas w organizmie człowieka odgrywa istotną rolę w:

A.  mechanizmie skurczu mięśni i ich pobudliwości,
B.  mechanizmach odpornościowych organizmu,
C.  regulacji neurohormonalnej,
D.  utrzymaniu stałości płynów wewnątrzustrojowych.

Zadanie 0.
U  70-letniej  chorej  z  niewydolnością  krążenia  występują  obrzęki
i wodobrzusze. W pielęgnacji chorego z obrzękami należy:

A.  prowadzić dobową zbiórkę moczu,
B . prowadzić  bilans  płynów  i  codzienną  kontrolę  masy

ciała,
C.  kontrolować ilość wypijanych płynów,
D.  kontrolować ilość wydalanego moczu.



Zadanie 0.
Jaka  jest  wg  WHO  górna  granica  prawidłowego  ciśnienia
tętniczego dla człowieka dorosłego powyżej 40 roku życia?

A.  160/90 mmHg,
B.  140/90 mmHg,
C.  120/90 mmHg,
D . ciśnienie skurczowe wynika z wzoru wiek +100, ciśnienie

rozkurczowe to 90 mmHg.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zwężenia lewego ujścia żylnego jest:

A .  wirusowe zapalenie mięśnia sercowego,
B.  gorączka reumatyczna,
C.  kardiomiopatia zastoinowa,
D.  zapalenie osierdzia.

Zadanie 0.
Brak  powikłań  w  czasie  pobytu  chorego  w  oddziale  intensywnej
terapii pozwala na wykonanie:

A.  ćwiczeń gimnastycznych,
B.  ćwiczeń oddechowych,
C.  unoszenia kończyn dolnych,
D.  unoszenia kończyn górnych i dolnych.

Zadanie 0.
D o  szpitala  został  przywieziony  pacjent  po  nagłym  zatrzymaniu
krążenia.  W  wyniku  przeprowadzonej  reanimacji  chory  jest
przytomny,  odpowiada  na  zadawane  pytania.  W  celu  ustalenia
przyczyny nagłego zatrzymania krążenia należy:

A . wykonać 12-odprowadzeniowe EKG, badania laboratoryjne,
RTG klatki piersiowej,

B.  wykonać 6-odprowadzeniowe EKG, badania laboratoryjne,
C . prowadzić całodobowe monitorowanie 1-odprowadzeniowego

EKG,
D . obserwować  1-odprowadzeniowe  EKG,  wykonać  badania

laboratoryjne.

Zadanie 0.
W  ostrej  lewokomorowej  niewydolności  krążenia  najlepiej  ułożyć
chorego w pozycji:

A .  wysokiej, nogi okryć dodatkowym kocem,
B.  płaskiej, nogi unieść powyżej poziomu głowy,
C.  wysokiej z pochyleniem do przodu,
D.  wysokiej z opuszczonymi nogami.



Zadanie 0.
Natychmiastową konsekwencją niedokrwienia serca są:

A . wzrost  kurczliwości  mięśnia  oraz  zaburzenia
elektrofizjologiczne  prowadzące  do  groźnych  zaburzeń
rytmu,

B . spadek  kurczliwości  mięśnia  oraz  zaburzenia
elektrofizjologiczne  prowadzące  do  groźnych  zaburzeń
dyfuzji,

C . wzrost  kurczliwości  mięśnia  oraz  zaburzenia
elektrofizjologiczne  prowadzące  do  groźnych  dysfunkcji
śródbłonka,

D . spadek  kurczliwości  mięśnia  oraz  zaburzenia
elektrofizjologiczne  prowadzące  do  groźnych  zaburzeń
rytmu.

Zadanie 0.
Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) to ciśnienie panujące w:

A.  lewym przedsionku serca,
B.  prawej komorze serca,
C.  układzie górnej i dolnej żyły głównej,
D.  aorcie.

Zadanie 0.
Hipoksemia jest to:

A .  zmniejszenie utlenowania krwi,
B.  zwiększenie utlenowania krwi,
C.  zmniejszenie zawartości dwutlenku węgla we krwi,
D.  zwiększenie zawartości dwutlenku węgla we krwi.

Zadanie 0.
Które naczynie jest kaniulowane podczas koronarografii?

A.  tętnica udowa lub tętnica promieniowa,
B.  żyła udowa lub żyła główna górna,
C.  tętnica udowa lub żyła udowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Choroba  wieńcowa  w  około  90%  przypadków  spowodowana  jest
zmniejszeniem dopływu krwi drogą naczyń wieńcowych, wskutek ich
zwężenia przez:

A.  blaszki miażdżycowe,
B.  stany zapalne,
C.  stany skurczowe,
D.  zatrucie CO.



Zadanie 0.
Które z podanych określeń definiuje pojęcie defibrylacji?

A . wyładowanie elektryczne zsynchronizowane z zapisem EKG,
w czasie trwania zespołu QRS,

B.  czasowa stymulacja serca,
C . wstrząs  elektryczny  powodujący  jednoczesną

depolaryzację wszystkich komórek mięśnia sercowego,
D.  badanie elektrofizjologiczne pęczka Hisa.

Zadanie 0.
Rozpoznanie zawału mięśnia sercowego, obok badania EKG opiera
się na wynikach badania:

A.  elektrolitów: potasu i magnezu,
B.  enzymów wewnątrzkomórkowych,
C.  białek w osoczu,
D.  glukozy i mocznika we krwi.

Zadanie 0.
Ochrona oczu chorego nieprzytomnego polega na:

A.  eliminowaniu wpływu "ostrego" światła na aparat wzroku,
B.  zabezpieczeniu przed kontaktem z bielizną pościelową,
C . utrzymaniu  rogówki  i  powiek  w  odpowiednim  stopniu

wilgotności,
D.  utrzymaniu powiek w stanie zamkniętym.

Zadanie 0.
Do wczesnych powikłań zawału serca zaliczamy:

A.  powikłania zatorowo - zakrzepowe,
B.  tętniak serca,
C.  przewlekłą niewydolność krążenia,
D.  zaburzenia rytmu i przewodnictwa.

Zadanie 0.
Wstrząs jest to stan, w którym dochodzi do:

A.  upośledzenia przepływu tkankowego,
B.  krwawienia z przewodu pokarmowego,
C.  niewydolności wentylacyjnej,
D.  niewydolności obturacyjnej.

Zadanie 0.
Kryterium  bezpieczeństwa  i  pełnej  skuteczności  działania
przeciwzakrzepowego spełnione jest przy wartościach INR:

A.  1,0 - 1,5,
B.  1,5 - 2,0,
C.  2,0 - 3,5,
D.  3,5 - 5,0.



Zadanie 0.
30-letni  pacjent  zgłosił  s ię  do  lekarza  skarżąc  się  na  bóle,
uczucie  ziębnięcia  i  zaburzenia  czucia  w  obrębie  kończyn
dolnych. Lekarz stwierdził u pacjenta chorobę Buergera. Choroba
Buergera jest to:

A .  miażdżyca zarostowa tętnic,
B.  zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń,
C.  jeden z typów nerwicy naczyniowej,
D.  wrodzona wada serca.

Zadanie 0.
W  której  z  wad  serca  u  dzieci  charakterystyczne  jest  kucanie  po
wysiłku?

A.  przetrwałym przewodzie tętniczym Botala,
B.  tetralogii Fallota,
C.  ubytku w przegrodzie międzykomorowej,
D.  przełożeniu wielkich naczyń.

Zadanie 0.
Współżycie  seksualne  u  pacjentów  po  zawale  mięśnia  sercowego
jest:

A . jak  najbardziej  wskazane  (w  ramach  wydolności  układu
krążenia),

B.  zdecydowanie przeciwwskazane,
C.  dopuszczalne lecz niewskazane,
D.  szkodliwe dla serca.

Zadanie 0.
By-passy są metodą leczenia polegającą na:

A . udrożnieniu tętnicy wieńcowej za pomocą wprowadzonego
do niej specjalnego cewnika z balonikiem,

B . wykonaniu pomostów tętniczych lub żylnych, omijających
niedrożne odcinki tętnic wieńcowych,

C . umieszczeniu  wewnątrz  naczynia  metalowej,  nierdzewnej
siateczki,  której  zadaniem  jest  podtrzymywanie  ściany
tętnicy wieńcowej w pozycji otwartej,

D . rewaskularyzacji  mięśnia  sercowego  poprzez  podanie
środków farmakologicznych do tętnic wieńcowych,



Zadanie 0.
Napad MAS to:

A . nagle  powstający  blok  serca,  pracującego  do  te j  pory  w
normalnym  lub  zaburzonym  rytmie,  powodujący  zupełne
ustanie skurczów komór,

B . nagle  powstający  blok  serca,  pracującego  do  te j  pory  w
zaburzonym rytmie, powodujący zupełne ustanie skurczów
tętnic,

C . niedrożność  końcowego  odcinka  aorty  brzusznej  i  tętnic
biodrowych, spowodowanej miażdżycą,

D . niedrożność  końcowego  odcinka  aorty  brzusznej  i  tętnic
biodrowych, spowodowanej zatorem.

Zadanie 0.
Jednym ze składników płynu kardioplegijnego jest:

A .  heparyna,
B.  protamina,
C.  papaweryna,
D.  potas.

Zadanie 0.
Przed  kaniulacją  tętnic  w  obrębie  kończyn  górnych,  w  celu
prowadzenia pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą należy:

A.  wykonać ultrasonografię tętnic kończyn górnych,
B.  wprowadzić chorego w znieczulenie ogólne,
C . ułożyć  kończynę  górną  wzdłuż  ciała  i  dobrze  uwidocznić

okolicę nadgarstka,
D.  wykonać test Allena.

Zadanie 0.
Podczas przemieszczania się w obrębie łóżka chory po zabiegu na
otwartym sercu powinien unikać:

A.  zginania kończyn dolnych,
B.  siadania z wykorzystaniem drabinki,
C.  podpierania się na nadgarstkach,
D.  podtrzymywania opatrunku na ranie pooperacyjnej.

Zadanie 0.
Chory  po  wszczepieniu  sztucznej  protezy  mitralnej  powinien
przyjmować leki antykoagulacyjne:

A.  do końca życia,
B.  przez 5 lat,
C.  przez 6 miesięcy,
D.  do czasu uzyskania poziomu terapeutycznego.



Zadanie 0.
W Polsce, przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Cewnik Swana - Ganza służy do:

A.  pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej,
B.  pomiaru rzutu serca,
C.  pomiaru saturacji mieszanej krwi żylnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Działanie heparyny neutralizowane jest przez:

A.  siarczan protaminy,
B.  chlorek potasu,
C.  wodorowęglan sodu,
D.  siarczan magnezu.

Zadanie 0.
W  krążeniu  pozaustrojowym  stosuje  s ię  kardioplegię,  ponieważ
konieczne jest zatrzymanie serca w fazie rozkurczu:

A . oba  stwierdzenia  są  prawdziwe  i  pozostają  ze  sobą  w
związku przyczynowym,

B . pierwsze  twierdzenie  jest  prawdziwe,  drugie  twierdzenie
jest fałszywe,

C . oba  twierdzenia  są  fałszywe  i  nie  ma  między  nimi
związku przyczynowego,

D.  pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdziwe.

Zadanie 0.
67-letni pacjent z niedowładem prawostronnym oczekuje na zabieg
operacyjny  wszczepienia  sztucznej  zastawki  mitralnej.
Postępowanie  pielęgniarki  wobec  pacjenta  z  niedowładem
prawostronnym polega przede wszystkim na:

A.  oszczędzaniu chorych kończyn,
B.  ułożeniu chorego na lewym boku,
C.  pielęgnacji przeciwodleżynowej,
D.  ćwiczeniach oddechowych.



Zadanie 0.
W celu monitorowania ciśnienia w tętnicy płucnej zakłada się:

A .  cewnik do pomiaru ciśnienia w lewym przedsionku serca,
B.  wkłucie centralne,
C.  cewnik Swana - Ganza,
D.  elektrodę endokawitarną.

Zadanie 0.
Wskazaniem  do  operacji  pomostowania  aortalno  -  wieńcowego
(CABG) jest:

A . zwężenie  pnia  lewej  tętnicy  wieńcowej  >  50%  lub  innych
gałęzi tętnic wieńcowych > 75%,

B.  niedomykalność mitralna,
C.  migotanie przedsionków,
D . zwężenie tętnicy wieńcowej > 10% lub innych tętnic < 20

% .

Zadanie 0.
Komisurotomia to:

A.  przecięcie spoideł zastawek,
B.  szmery serca,
C.  nerwica serca,
D.  niemiarowość serca.

Zadanie 0.
24-letni  pacjent  jest  przyjęty  do  Kliniki  Kardiochirurgii  z
rozpoznaniem niedomykalności  zastawki  aortalnej.  Pacjent  został
zakwalifikowany do wszczepienia zastawki homogennej. Co to jest
zastawka homogenna?

A.  zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B.  zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C.  sztuczna zastawka aortalna,
D.  płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.

Zadanie 0.
U  37-letniego  pacjenta  jest  wykonywany  zabieg  operacyjny  przy
zastosowanu  krążenia  pozaustrojowego  i  hipotermii.  Zabieg
polega  na  wszczepieniu  sztucznej  zastawki  aortalnej.  Hipotermia
w  zabiegach  wszczepienia  sztucznej  zastawki  aortalnej  polega
na:

A.  obniżeniu temperatury ciała poniżej normy,
B.  samoistnej utracie ciepła przez organizm,
C.  ograniczeniu pracy poszczególnych narządów,
D.  utrzymaniu normalnej temperatury organizmu.



Zadanie 0.
Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwarstwienia aorty:

A.  płeć żeńska, niskie ciśnienie tętnicze,
B.  płeć męska, wiek 50-60 lat, niskie ciśnienie tętnicze,
C.  płeć męska, nadciśnienie tętnicze, zespół Marfana,
D.  nie ma żadnych.

Zadanie 0.
U  chorego,  u  którego  prowadzona  jest  kontrapulsacja
wewnątrzaortalna,  pielęgniarka  powinna  zwracać  szczególnie
uwagę na:

A.  temperaturę ciała chorego,
B . zabarwienie skóry, tętno obwodowe i temperaturę kończyn

dolnych,
C.  tętno na tętnicach obwodowych kończyn górnych,
D.  prawidłowe umiejscowienie balonu do kontrapulsacji.

Zadanie 0.
Perikarditis to:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie wsierdzia,
C.  zakażenie rany,
D.  infekcja mostka.

Zadanie 0.
Termin  "techniki  małoinwazyjne"  w  chirurgii  naczyń  wieńcowych
oznacza:

A.  przezskórną angioplastykę naczyń wieńcowych,
B.  zakładanie stentów do naczyń wieńcowych,
C . operacje  kardiochirurgiczne  bez  użycia  krążenia

pozaustrojowego,  z  ograniczeniem  rozległości  cięcia
chirurgicznego,

D . operacje  kardiochirurgiczne  z  zastosowaniem  krążenia
pozaustrojowego, ale  z  ograniczeniem do minimum czasu
zabiegu.

Zadanie 0.
Nadmierne krwawienie po operacji w krążeniu pozaustrojowym może
być wynikiem:

A.  niedostatecznego zobojętnienia heparyny,
B.  przedawkowania protaminy,
C.  powikłań chirurgicznych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.



Zadanie 0.
Objawami  sugerującymi  ostrą  reakcję  odrzucania  u  chorego  po
przeszczepieniu serca są:

A . szybkie  przybieranie  na  wadze,  osłabienie,  gorączka,
objawy niewydolności prawokomorowej, zaburzenia rytmu
serca,

B . stany  podgorączkowe,  duszność,  sinica,  objawy  wstrząsu
hipowolemicznego,

C . tachykardia,  podwyższony  poziom  cholesterolu  we  krwi,
nietolerancja glukozy lub hiperglikemia,

D . objawy  przyspieszonej  angiopatii  naczyń  wieńcowych,
obniżenia  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  zawał
bezbólowy.

Zadanie 0.
Kontrapulsację  /IABP/  najczęściej  zakłada  się  do  aorty
wstępującej przez tętnicę:

A.  ramieniową,
B.  promieniową,
C.  szyjną,
D.  udową.

Zadanie 0.
U  chorego  leczonego  kardiochirurgicznie  edukację  w  zakresie
ćwiczeń oddechowych należy rozpocząć:

A.  przed planowanym zabiegiem kardiochirurgicznym,
B.  po wybudzeniu się chorego i opanowaniu bólu,
C.  przed planowaną ekstubacją,
D.  po ekstubacji.

Zadanie 0.
Co to jest kontrapulsacja wewnątrzaortalna /IABP/?

A.  metoda pomagająca w wentylacji płuc,
B.  jedna z metod diagnostyki naczyń tętniczych i aorty,
C.  urządzenie mechaniczne wspomagające pracę serca,
D.  urządzenie do pomiaru tętniczego krwi w aorcie.

Zadanie 0.
Skrót VSD oznacza:

A.  ubytek międzyprzedsionkowy,
B.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
C.  ubytek międzykomorowy,
D.  ubytek pozawałowy.



Zadanie 0.
W  krwawej  metodzie  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  cewnik
założony do tętnicy przepłukujemy:

A.  20 ml 0,9% NaCl co 2 godz.,
B.  20 ml 5% glukozy,
C.  roztworem 0,9% NaCl z heparyną,
D.  roztworem 0,95% NaCl z protaminą.

Zadanie 0.
Sternotomia to:

A.  rozejście się mostka,
B.  szycie mostka,
C.  pośrodkowe otwarcie klatki piersiowej,
D.  boczne otwarcie klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Zespół  małego  rzutu  u  chorego  po  zabiegu  kardiochirurgicznym,
któremu towarzyszy wysokie ośrodkowe ciśnienie żylne, skąpomocz
lub  bezmocz  i  który  nie  ulega  poprawie,  mimo  podawania  leków
izotropowych dodatnich, może świadczyć o:

A.  tamponadzie serca,
B.  krwotoku pooperacyjnym,
C.  przewodnieniu chorego,
D.  zapaleniu osierdzia.

Zadanie 0.
Tętnica  piersiowa  wewnętrzna  jest  najczęściej  używana  do
pomostowania  gałęzi  przedniej  zstępującej  lewej  tętnicy
wieńcowej (LAD) ze względu na:

A.  łatwość pobrania,
B.  brak żył do pobrania,
C.  dobre wyniki odległe takiego pomostu,
D.  nieodkładanie się blaszek miażdżycowych.

Zadanie 0.
W  czasie  transportu  serca  do  przeszczepu  trzeba  chronić  je
przed skutkami niedokrwienia, w tym celu należy:

A.  przeszczepić serce w czasie nie dłuższym niż 30-40 min,
B . transportować  schłodzone  serce  w  płynie

kardioplegicznym,  w  temp.  4-8˚C,  w  specjalnym
pojemniku, nie dłużej niż 3 godz.,

C . schłodzić  serce  w  pojemniku  z  lodem,  co  znacznie
wydłuża czas transportu,

D . umieścić  serce  w  schłodzonym  roztworze  Ringera,  w
specjalnym, szczelnym pojemniku.



Zadanie 0.
P o  transfuzji  krwi  należy  przechować  w  lodówce  pojemnik  z
pozostałościami  przetaczanej  krwi  lub  je j  składnika  wraz  z
zestawem do przetaczania przez:

A.  1 miesiąc,
B.  24 godziny,
C.  72 godziny,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Zabiegi kardiochirurgiczne u Świadków Jehowy:

A . n ie  są  wykonywane  ze  względu  na  konieczność
przetaczania  krwi  (własnej  lub  obcej)  lub  preparatów
krwiopochodnych po zabiegu,

B . s ą wykonywane tylko w sytuacjach nagłych po uzyskaniu
zgody  sądu  na  przetoczenie  krwi  lub  preparatów
krwiopochodnych,

C.  są wykonywane tylko z zastosowaniem autotransfuzji,
D . s ą  wykonywane  bez  użycia  krwi  po  wcześniejszym

specjalnym  przygotowaniu  z  zastosowaniem  preparatów
stymulujących erytropoezę.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  objawów  mogą  świadczyć  o  niewydolności
krążenia u noworodka?

A . prawidłowe  oraz  dobrze  wyczuwalne  tętno  na  tętnicach
obwodowych,

B.  skóra różowa oraz podwyższone ciśnienie krwi,
C.  prawidłowy przyrost masy ciała ,
D . słabo  wyczuwalne  tętno,  obniżone  ciśnienie  tętnicze  a

także brak przyrostu masy ciała.

Zadanie 0.
Wskaż  rodzaj  wady  serca,  w  której  życie  dziecka  zależy  od
utrzymania  drożności  przewodu  tętniczego  Botalla  (tzw.  wada
przewodozależna):

A .  ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej,
B.  przełożenie wielkich pni naczyniowych,
C.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
D.  kanał przedsionkowo-komorowy.



Zadanie 0.
U  rocznego  dziecka  wystąpiła  ciężka  niewydolność  krążenia  z
epizodami  utraty  świadomości.  W  badaniu  EKG  stwierdzono
znacznego  stopnia  bradykardię  oraz  całkowity  brak  zależności
pomiędzy załamkami P, a zespołami QRS. Na podstawie zapisu EKG
rozpoznano blok przedsionkowo-komorowy stopnia:

A.  I ˚ ,
B .  II˚ typu periodyki Wenckebacha,
C.  II˚typu Mobitz II,
D.  I I I ˚ .

Zadanie 0.
Najczęstszym  guzem  serca  występującym  u  noworodków  i  dzieci
jest:

A .  f ibroma,
B.  myxoma,
C.  rhabdomyoma,
D.  teraoma.

Zadanie 0.
Wady serca najczęściej występują w zespole:

A.  Edwarda,
B.  Pataua,
C.  Downa,
D.  Tunera.

Zadanie 0.
Jakie  sytuacje  mogą  zainicjować  wystąpienie  ataku
anoksemicznego u małego dziecka?

A.  defekacja, zmiana temperatury otoczenia,
B.  kaszel, biegunka,
C.  infekcje przebiegające z wysoką temperaturą,
D.  zmiana pozycji ciała.

Zadanie 0.
Nabyte wady serca u dzieci są najczęściej skutkiem:

A.  chorób zakaźnych,
B.  choroby reumatycznej,
C.  pozostałości krążenia płodowego,
D.  nowotworów i urazów.



Zadanie 0.
Lekiem  powodującym  zamknięcie  drożnego  przewodu  tętniczego
Botalla jest:

A .  prostin VR,
B.  indometacyna,
C.  naparstnica,
D.  striadyna.

Zadanie 0.
Dziecko z niewydolnością oddechową należy ułożyć w pozycji:

A .  na boku,
B.  na plecach,
C.  półwysokiej lub wysokiej,
D.  na brzuchu.

Zadanie 0.
22-letnia  kobieta  urodziła  chłopca  o  ciężarze  2500g.  Wkrótce  po
urodzeniu  zaczęto  podejrzewać  istnienie  u  dziecka  wady  serca.
Które z wymienionych objawów sugerują wadę serca?

A.  zielone wody płodowe, oziębienie kończyn,
B.  zmniejszenie napięcia mięśni, senność,
C.  drgawki, bladość skóry,
D.  szmery nad sercem, szary odcień skóry.

Zadanie 0.
U  dziecka  z  wrodzoną,  siniczą  wadą  serca  stwierdzono
policytemię. Policytemia jest wynikiem:

A.  zmniejszonego przepływu płucnego,
B.  ostrego niedotlenienia,
C.  przewlekłej hipoksemii,
D.  zmniejszonej produkcji amin katecholowych.

Zadanie 0.
Wykonując  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci  metodą
manometryczną należy założyć mankiet tak, aby obejmował:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  2/3 długości ramienia,
C.  1/2 długości ramienia,
D.  szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.



Zadanie 0.
D o monitorowania podstawowego po zabiegu kardiochirurgicznym
zalicza się pomiary:

A.  tętna, saturacji, temperatury,
B.  tętna, OCŻ, saturacji,
C . tętna, OCŻ, ciśnienia tętniczego sposobem bezpośrednim,

temperatury, saturacji,
D.  tętna, OCŻ, saturacji, temperatury.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  aktualnymi  wytycznymi,  podstawowe  zabiegi
resuscytacyjne u dorosłych rozpoczynamy od wykonania:

A.  2 oddechów ratowniczych,
B.  5 oddechów ratowniczych,
C.  15 uciśnięć klatki piersiowej,
D.  30 uciśnięć klatki piersiowej.

Zadanie 0.
W badaniach dodatkowych wykonanych we wstrząsie występuje:

A.  kwasica metaboliczna, hipoksemia,
B.  kwasica oddechowa, hiperoksemia,
C.  zasadowica oddechowa, hipoksemia,
D.  zasadowica metaboliczna, hiperoksemia.

Zadanie 0.
Do NZK u osób starszych dochodzi najczęściej w mechanizmie:

A.  migotania przedsionków,
B.  trzepotania przedsionków,
C.  migotania komór,
D.  asystolii.

Zadanie 0.
Rękoczyn ESMARCHA jest to zabieg:

A.  bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych,
B . uciśnięcia  nadbrzusza  w  celu  udrożnienia  dróg

oddechowych,
C.  uciśnięcia chrząstki pierścieniowatej krtani,
D.  unieruchomienia złamanej kończyny.

Zadanie 0.
Sekwencja postępowania w podstawowych zabiegach reanimacyjnych
u dziecka, prowadzonych przez jednego ratownika wynosi:

A .  1 oddech : 10 uciśnięć klatki,
B.  1 oddech : 20 uciśnięć klatki,
C.  2 oddechy : 15 uciśnięć klatki,
D.  2 oddechy : 30 uciśnięć klatki.



Zadanie 0.
U  pacjenta  doszło  do  zatrzymania  krążenia  w  mechanizmie
asystolii, w leczeniu NIE należy stosować:

A.  adrenaliny,
B.  amiodaronu,
C.  atropiny,
D.  t lenu.

Zadanie 0.
P o  założeniu  cewnika  do  żyły  centralnej,  zdjęcie  RTG  klatki
piersiowej umożliwia:

A.  sprawdzenie położenia cewnika i wykluczenie odmy,
B.  ocenę położenia tylko cewnika,
C.  wykluczenia odmy,
D.  wykluczenia ewentualnej niedodmy.

Zadanie 0.
Frakcja wyrzutowa (EF) określana jako "duży czynnik ryzyka" to:

A.  EF<30%,
B.  EF>30%,
C.  EF>30-50%,
D.  EF>50%.

Zadanie 0.
U 52-letniego pacjenta ze świeżym niepowikłanym zawałem mięśnia
sercowego  rozpoczęto  rehabilitację.  Podstawowym  założeniem
rehabilitacji kardiologicznej jest:

A . aktywacja  narządu  ruchu  zmierzająca  do  optymalnej
sprawności fizycznej,

B . oddziaływanie  na  stan  psychiczny  i  przygotowanie
chorego do trudnych stresorodnych problemów,

C.  wyeliminowanie bądź zahamowanie czynników ryzyka,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Tolerancja  wysiłku  u  pacjenta  z  zastoinową  niewydolnością
krążenia w wyniku prawidłowo dozowanych ćwiczeń fizycznych:

A.  zwiększa się o 25-35%,
B.  zmniejsza się o 25-35%,
C.  zwiększa się o 50%,
D.  zmniejsza się o 50%.



Zadanie 0.
38-letni  mężczyzna  został  hospitalizowany  z  powodu  zawału
mięśnia sercowego. Pacjenta można zakwalifikować do wykonywania
zabiegów rehabilitacyjnych po wykonaniu:

A.  EKG,
B.  elektrokardiograficznej próby wysiłkowej,
C.  echokardiografii,
D.  EKG metodą Holtera.

Zadanie 0.
Wczesne przywracanie do aktywności życiowej pacjenta po zawale:

A.  ma znaczenie psychologiczne,
B.  zapobiega spadkowi kondycji fizycznej chorego,
C . zmniejsza  ryzyko  powikłań  i  rokuje  wcześniejszy  powrót

do pracy zawodowej po rehabilitacji,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
N a obiektywną ocenę maksymalnej efektywności testu wysiłkowego
pozwala:

A.  ergospirometria,
B.  echokardiografia,
C.  stymulacja,
D.  zmiany hemodynamiczne.

Zadanie 0.
Mężczyzna  50-letni  po  przebytej  operacji  kardiochirurgicznej
został  wypisany  do  domu  po  28  dniach  hospitalizacji.  W  trakcie
pobytu  w  szpitalu  był  rehabilitowany.  Rehabilitację  poszpitalną
niekontrolowaną można prowadzić w:

A.  szpitalu,
B.  przychodni rejonowej,
C.  sanatorium,
D.  domu pacjenta.

Zadanie 0.
W skład rehabilitacji kardiologicznej wchodzi:

A .  tylko wysiłek fizyczny,
B.  wysiłek fizyczny i pomoc psychologiczna,
C.  wysiłek fizyczny i farmakoterapia,
D.  wysiłek fizyczny, pomoc psychologiczna i edukacja.



Zadanie 0.
Prawidłowo  dawkowane  i  odpowiednio  kontrolowane  ćwiczenia
wysiłkowe prowadzą u chorych na serce do poprawy:

A.  tylko samopoczucia,
B.  samopoczucia i wydolności fizycznej,
C.  tylko siły mięśniowej,
D.  tylko wytrzymałości.

Zadanie 0.
O maksymalnym teście wysiłkowym mówimy, jeśli:

A .  w skali Borga chory ma 5 pkt,
B . pacjentowi  uda  się  wykonać  maksymalny  wysiłek  lub

pojawią się inne kliniczne punkty końcowe,
C . gdy  obserwuje  się,  mimo  zwiększonego  obciążenia  dalszy

wzrost wychwytu tlenu,
D.  jeśli w skali Borga chory ma 7 pkt.

Zadanie 0.
Skala Borga to:

A.  liniowa, dziesięciostopniowa skala odczuwania wysiłku,
B.  liniowa, dziesięciostopniowa skala odczuwania stresu,
C.  skala uzależnienia od nikotyny,
D . nieliniowa,  dziesięciostopniowa  skala  odczuwania

wysiłku.

Zadanie 0.
Trening w rehabilitacji kardiologicznej opiera się na zasadzie:

A .  stopniowego obciążania,
B.  systematyczności,
C.  cykliczności,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Metoda rozwiązywania konfliktów, która nie wymaga uczestnictwa
osób trzecich to metoda:

A.  mediacji,
B .  negocjacji,
C .  arbitrażu,
D.  koncyliacji.



Zadanie 0.
Do negocjacji dochodzi wtedy, gdy:

A.  nie występuje konflikt interesów pomiędzy stronami,
B.  strony nie preferują poszukiwania porozumienia,
C . istnieją  odpowiednie  procedury  rozwiązania  konfliktu

np. przepis lub nakaz postępowania,
D . występuje  konflikt  interesów  pomiędzy  stronami  i  strony

preferują poszukiwanie porozumienia.

Zadanie 0.
Najbardziej niekorzystną motywacją uczenia się jest:

A .  lęk przed karą nauczyciela, przełożonego,
B.  bezinteresowna potrzeba wiedzy,
C . podnoszenie kwalifikacji zawodowych, społecznych w celu

awansu,
D.  ambitne i długotrwałe cele życiowe.

Zadanie 0.
Samokształcenie polega na:

A . udziale  w  zajęciach  o  ściśle  określonym  programie
nauczania,

B . umiejętności  korzystania  ze  źródeł,  wymaga  pewnych
zdolności, pracowitości i motywacji,

C.  kształtowaniu umiejętności praktycznych i postaw,
D . procesie  zmian  prowadzących  do  wykształcenia

zawodowego.

Zadanie 0.
Rozpatrując  znaczenie  środowiska  pracy  w  kształtowaniu  stanu
zdrowia  jednostki,  należy  uwzględniać  obiektywne  i  subiektywne
czynniki  towarzyszące  człowiekowi  w  procesie  pracy.  W  jaki
sposób czynniki subiektywne wpływają na stosunek do pracy?

A.  decydują o atmosferze w pracy,
B.  są źródłem konfliktów,
C.  są źródłem zadowolenia,
D.  tworzą określone postawy i zachowania wobec pracy.

Zadanie 0.
Proces,  który  wprowadza  jednostkę  w  życie  społeczne,  uczy  ją
zachowania i porozumiewania się według ustalonych wzorów, to:

A.  socjalizacja,
B.  edukacja,
C.  wychowanie,
D.  działalność opiekuńczo-wychowawcza.



Zadanie 0.
Pacjent  poprosił  pielęgniarkę  o  podanie  tabletki  Paracetamolum.
Pielęgniarka poda lek, ponieważ:

A.  powinna uwolnić pacjenta od bólu,
B.  powinna spełnić prośbę pacjenta,
C.  może samodzielnie podać ten lek,
D.  lekarz na prośbę pacjenta wielokrotnie zlecał ten lek.

Zadanie 0.
D o wycofania zgody na określone postępowanie diagnostyczne lub
leczenie pacjent ma prawo:

A.  w każdej chwili,
B .  jeżeli wyraził zgodę, nie ma prawa do zmiany decyzji,
C .  tylko w przypadku zagrożenia życia,
D . tylko  wtedy,  gdy  zabieg  jest  wykonywany  w  znieczuleniu

ogólnym.

Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.
Dysponentem środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych w
podstawowej opiece zdrowotnej jest:

A .  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 0.
Podstawą  gospodarki  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez:

A.  ministra zdrowia,
B.  ministra finansów,
C.  kierownika podmiotu leczniczego,
D . dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia,



Zadanie 0.
Istotą  systemu rozliczania  wg  Jednorodnych Grup  Pacjentów jest
opłacanie świadczeń zdrowotnych na podstawie:

A.  liczby osobodni,
B.  liczby wypisanych pacjentów,
C.  liczby i rodzaju przyjętych pacjentów,
D.  tabeli cenowej w zależności od schorzenia.

Zadanie 0.
Do których mierników stanu zdrowia należy zachorowalność?

A . pozytywnych,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby zaistniałych w analizowanym czasie,

B . negatywnych,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby zaistniałych w analizowanym czasie,

C . negatywnych, określających liczbę osób chorych w danym
czasie,

D . narażenia,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby w analizowanym czasie.

Zadanie 0.
Do pozytywnych mierników zdrowia zalicza się wskaźnik:

A.  zapadalności na choroby,
B.  długości życia,
C.  chorobowości,
D.  śmiertelności.

Zadanie 0.
Kto  odprowadza  składkę  na  ubezpieczenie  zdrowotne  za  osobę
pozostającą w stosunku umowy o pracę?

A.  PZU,
B.  pracownik,
C.  ZUS,
D.  pracodawca.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.



Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  stawie  kolanowym  fizjologicznie  można  wykonać  następujące
ruchy:

A.  zginania i prostowania,
B.  pronacji i supinacji,
C.  odwodzenia i przywodzenia,
D.  rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Zwężenia źrenic NIE obserwuje się w zatruciu:

A.  morfiną,
B.  kokainą,
C.  trichloroetanolem,
D.  związkami fosfoorganicznymi.



Zadanie 0.
Tiki, to niezależne od woli pacjenta:

A.  groteskowe, wykręcone pozycje, często korpusu ciała,
B . wolne,  wykręcające,  wijące  ruchy  w  obrębie  twarzy,

dalszych części kończyn,
C . krótkie,  nieregularne,  powtarzające  się,  skoordynowane

ruchy,
D . rytmiczne,  powtarzające  się,  dziwaczne  ruchy  twarzy  i

jamy ustnej.

Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?

A . w  czwartej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie
prawej,

B.  gdziekolwiek w okolicy serca,
C . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  prawej  stronie

mostka,
D . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  lewej  stronie

mostka.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  chorym  gorączkującym,  pielęgniarka
prowadząca  bilans  płynów  musi  uwzględnić  poniesione  straty
przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.



Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
D o  przychodni  zgłosiła  s ię  matka  z  niemowlęciem.  W  wywiadzie
informuje,  że  dziecko  regularnie  wymiotuje  po  jedzeniu,
chudnie,  nie  rozwija  s ię  prawidłowo.  Przez  powłoki  widoczny
jest  uwypuklony  żołądek.  Prawdopodobną  przyczyną  dolegliwości
jest:

A .  zapalenie śluzówki żołądka,
B.  zarzucanie żółci z dwunastnicy do żołądka,
C.  niewydolność wpustu,
D.  zwężenie odźwiernika.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.



Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.



Zadanie 0.
Kto  jest  autorem  następującej  definicji  "pielęgnowanie  jest
procesem wymagającym od pielęgniarki uczestnictwa w działaniach
interpersonalnych,  społecznych  oraz
technologiczno-profesjonalnych"?

A.  D. Orem,
B.  V. Henderson,
C.  M. Rogers,
D.  I. King.

Zadanie 0.
Proces pielęgnowania charakteryzuje się:

A . całościowym podejściem do pielęgnowania i spontanicznym
działaniem,

B . celowością  i  planowością  postępowania  oraz  ciągłością  i
dynamiką podejmowanych działań,

C . planowością  postępowania  skierowanego  na  grupę
pacjentów,

D . ciągłością  podejmowanych  działań  wcześniej
skonsultowanych z prowadzącym lekarzem.

Zadanie 0.
Problemy badawcze mają postać:

A.  zdania twierdzącego,
B.  różną, to zależy od zagadnienia, którego dotyczy,
C.  pytania,
D.  twierdzenia lub pytania.

Zadanie 0.
Badania pilotażowe to:

A . badania,  którym  trzeba  się  poddać  przed  przystąpieniem
do szkolenia lotniczego,

B.  przesiewowe badania wśród pilotów zawodowych,
C.  badania decydujące o przyznaniu licencji pilota,
D . badania  przeprowadzone  przy  pomocy  roboczej  wersji

kwestionariusza.



Zadanie 0.
Samorząd Pielęgniarek i Położnych w Polsce został utworzony w:

A . 1935  roku  jako  wynik  nacisków  Międzynarodowej  Rady
Pielęgniarek,

B . 1946  roku  w  miejsce  Polskiego  Stowarzyszenia
Pielęgniarek Zawodowych,

C . 1957  roku  w  miejsce  Polskiego  Towarzystwa
Pielęgniarskiego,

D . 1991 roku, dla reprezentowania zawodowych, społecznych
i  gospodarczych  interesów  zawodów  pielęgniarek  i
położnych.

Zadanie 0.
Kodeks  etyki  zawodowej  pielęgniarki  i  położnej  Rzeczypospolitej
Polskiej,  przyjęty  uchwałą  nr  9  IV  Krajowego  Zjadu  Pielęgniarek
i Położnych, obowiązuje od roku:

A.  1953,
B.  2003,
C.  1995,
D.  2000.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  określeń  opisuje  metodę  ankietową,  jako
metodę badawczą stosowaną w statystyce?

A . uogólnianie  wyników  szczegółowego  badania  pojedynczej
jednostki na całą zbiorowość,

B . wnioskowanie  na  podstawie  dobrowolnie  udzielonych
wypowiedzi na badany temat,

C . losowe  wybieranie  ze  zbiorowości  jednostek
reprezentujących tę zbiorowość,

D . ustalanie nieznanych cech zbiorowości na podstawie cech
znanych tej zbiorowości.

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.



Zadanie 0.
Arkusz kalkulacyjny jest to:

A . program,  wykonujący  obliczenia  podobne  do  tych,  które
wykonuje kalkulator,

B . program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w
postaci tekstu, liczb,

C . program  do  kalkulowania  kosztów  budowy  budynków
mieszkalnych,  zużycia  materiałów,  np.  i lość  potrzebnych
pustaków, arkusze blachy itp.,

D . arkusz  papieru,  zawierający  tabelę  z  różnorodnymi
danymi liczbowymi.



PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 180609
GRUPA 1
Zadanie 0.
Podstawowym źródłem witaminy C są:

A.  świeże owoce i warzywa,
B.  rośliny strączkowe, ryby, produkty zbożowe,
C.  kiełki pszenicy, soi, orzechy,
D.  mleko, sery, jaja.

Zadanie 0.
Prewencja wtórna u chorego na cukrzycę ma na celu:

A.  stabilizację istniejących zmian naczyniowych,
B.  zapobieganie zakrzepom,
C.  poprawę funkcji śródbłonka,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
D o  najważniejszych  czynników  ryzyka  miażdżycy  z  grupy  chorób
współistniejących należą:

A.  udar mózgu, hiperglikemia,
B.  nadciśnienie tętnicze, cukrzyca,
C.  osteoporoza, retinopatia,
D.  niewydolność nerek, polineuropatia.

Zadanie 0.
Które z wymienionych cech przyporządkujesz osobowości typu A?

A.  bierność, niepewność w obcowaniu z ludźmi,
B . nadmierna  agresywność,  konkurencyjność,  pośpiech,

niecierpliwość,
C.  zależność od innych, niska samoocena,
D . brak  ugruntowanego  poczucia  własnej  wartości  i

zdolności do opanowania emocji.

Zadanie 0.
Z a czynniki  rozwoju chorób układu krążenia,  które  nie  podlegają
modyfikacji uważa się:

A . obciążenie  rodzinne  chorobami  układu  krążenia,  wiek,
płeć,

B . obciążenie  rodzinne  chorobami  układu  krążenia,
prezentowany styl życia,

C.  płeć, wiek, palenie papierosów, nadmiar masy ciała,
D . wiek,  otyłość,  obciążenie  rodzinne  chorobami  układu

krążenia.



Zadanie 0.
Główną  substancją  powstającą  przy  paleniu  papierosów  i
odpowiedzialną za wzrost niedotlenienia mięśnia sercowego jest:

A .  nikotyna,
B.  tlenek węgla,
C.  piryd,
D.  kreozol.

Zadanie 0.
W  diecie  śródziemnomorskiej  zalecanej  w  profilaktyce  chorób
serca:

A.  ogranicza się całkowicie spożycie wszystkich tłuszczów,
B . ogranicza  się  w  znacznym  stopniu  spożycie  tłuszczów

nienasyconych,
C . ogranicza  się  znacznie  spożycie  tłuszczów  nasyconych,  a

zastępuje się je nienasyconymi,
D . nie  ogranicza  się  spożycia  tłuszczów  lecz  ogranicza  się

spożycie węglowodanów.

Zadanie 0.
Jedną z najczęściej stosowanych technik relaksacyjnych jest:

A .  medytacja transcendentalna,
B.  trening autogenny Schultza,
C.  ćwiczenia Jogi,
D.  progresywna relaksacja Jacobsona.

Zadanie 0.
Hipercholesterolemia rodzinna zależy od:

A.  błędów w zwyczajowej diecie,
B.  czynników genetycznych,
C.  niekontrolowanego odchudzania się,
D . nieprawidłowych  wartości  glukozy  w  czasie  ciąży  u

matki.

Zadanie 0.
Celem  monitorowania  elektrycznej  pracy  serca  pacjentów
hospitalizowanych  w  oddziale  intensywnej  opieki  kardiologicznej
jest:

A . rejestracja  wielkości,  lokalizacji  i  ewolucji
niedokrwienia mięśnia sercowego,

B . ocena  częstości  i  pochodzenia  rytmu  serca  oraz
obecności zaburzeń rytmu serca,

C.  ocena wielkości i kształtu serca,
D . rejestracja  stałych  napięć  elektrycznych  w  sercu

będących  wyrazem  zjawisk  polaryzacji  i  depolaryzacji
komórek.



Zadanie 0.
Poziom  potasu  we  krwi  -  4,4  mmol/l,  u  pacjenta  po  zawale
mięśnia sercowego jest:

A .  obniżony,
B.  podwyższony,
C.  w granicach normy,
D.  zagraża życiu pacjenta.

Zadanie 0.
Miarowość  akcji  serca  w  zapisie  kardiomonitora  pielęgniarka
może rozpoznać poprzez stwierdzenie:

A.  równych odległości pomiędzy załamkami R,
B.  równych odległości pomiędzy załamkami P i T,
C.  załamka P przed zespołem QRS,
D.  załamka T po zespole QRS.

Zadanie 0.
Typowy charakter bólu wieńcowego to:

A.  piekący, rozpierający, ściskający, promieniujący,
B.  kłujący, ostry, zatykający,
C.  oscylujący wokół serca, wędrujący,
D.  punktowy, przeszywający.

Zadanie 0.
KIG podaje się w celu:

A.  wyrównania niedoboru magnezu,
B.  wyrównania niedoboru wapnia,
C . wyrównania niedoboru potasu oraz poprawy metabolizmu

mięśnia sercowego,
D.  wyrównania nadmiaru potasu.

Zadanie 0.
W zapisie EKG załamek P jest wyrazem:

A.  repolaryzacji przedsionków,
B.  repolaryzacji komór,
C.  depolaryzacji komór,
D.  depolaryzacji przedsionków.

Zadanie 0.
Ból  w  klatce  piersiowej  pochodzący  z  układu
sercowo-naczyniowego może być spowodowany najczęściej zawałem
mięśnia sercowego i niedokrwieniem mięśnia sercowego bez zawału
oraz:

A.  stanami nerwicowymi,
B.  zapaleniem osierdzia,
C.  hiperwentylacją,
D.  odmą opłucnową.



Zadanie 0.
Ocena wydolności wieńcowej w czasie próby wysiłkowej polega na
analizie:

A .  objawów podmiotowych i przedmiotowych oraz zapisu EKG,
B.  tętna i ciśnienia tętniczego krwi,
C.  ciśnienia tętniczego krwi i oddechu,
D.  zapisu EKG i zapisu bioprądów mózgu.

Zadanie 0.
Koronarografia  jest  badaniem  względnie  bezpiecznym  jednak  w
trakcie  je j  wykonywania  mogą  wystąpić  powikłania,  należą  do
nich:

A . migotanie  przedsionków,  zator  tętnicy  udowej,  zawał
serca,

B.  omdlenie spowodowane spadkiem ciśnienia,
C.  stany lękowe,
D . bóle  w  jamie  brzusznej  spowodowane  ruchem  cewnika  w

tętnicy.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  badań  biochemicznych  ma  największe
znaczenie w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych?

A.  aminotransferaza asparaginianowa AspAT,
B.  aminotransferaza alaninowa ALAT,
C.  dehydrogenaza mleczanowa LDH,
D.  troponina T lub I.

Zadanie 0.
Palce pałeczkowate jako objaw występują często w:

A . przewlekłej  niewydolności  serca,  siniczych  wadach
wrodzonych serca,

B.  zawale mięśnia sercowego, migotaniu przedsionków,
C.  bakteryjnym zapaleniu wsierdzia, tachykardii,
D.  obrzęku płuc, przewlekłym zespole płucno - sercowym.

Zadanie 0.
Typowy ból dławicowy chory charakteryzuje jako:

A . kłucie  w  klatce  piersiowej  nasilające  się  podczas
silnych emocji,

B.  tępy ból w okolicy lewej łopatki,
C . uczucie  kołatania  serca  zmniejszające  się  po  przyjęciu

nitrogliceryny,
D . bó l  w  klatce  piersiowej  umiejscowiony  za  mostkiem  o

charakterze  uciskającym,  rozpierającym  lub  piekącym,
promieniujący do kończyny górnej i żuchwy.



Zadanie 0.
III stopień niewydolności krążenia oznacza:

A.  duszność spoczynkową,
B . znaczne  dolegliwości  przy  zwykłych  wysiłkach

fizycznych,
C . umiarkowane  dolegliwości  przy  zwykłych  wysiłkach

fizycznych,
D.  brak dolegliwości przy zwykłych wysiłkach fizycznych.

Zadanie 0.
Najważniejszymi elementami opieki nad pacjentem po cewnikowaniu
serca są:

A . zapewnienie  poczucia  bezpieczeństwa,  obserwacja
opatrunku uciskowego, kontrola ukrwienia kończyny,

B . zaspakajanie  potrzeb  fizjologicznych  podawanie  leków
przeciwbólowych zgodnie ze zleceniem lekarskim,

C . zapewnienie  możliwości  odpoczynku  i  snu,  kontrola
ukrwienia kończyny,

D . zaspakajanie  potrzeb  higienicznych,  rozpoczęcie  i
prowadzenie fizykoterapii bezpośrednio po badaniu.

Zadanie 0.
Objawem stałym przy chromaniu przestankowym jest:

A .  obrzęk kończyn dolnych,
B.  nadmierne ucieplenie kończyn dolnych,
C.  brunatne zmiany troficzne wokół kostek,
D.  brak tętna na tętnicy grzbietowej stopy.

Zadanie 0.
U  Pacjenta  hospitalizowanego  w  oddziale  kardiologicznym  z
powodu zawału mięśnia sercowego z typowym obrazem klinicznym,
potwierdzonym  badaniami  laboratoryjnymi  oraz  EKG  doszło  w  1
dobie leczenia do obrzęku płuc. Obrzęk płuc powstaje na skutek:

A.  niewydolności lewej komory serca,
B.  niewydolności prawej komory serca,
C.  odwodnienia,
D.  zaburzeń elektrolitowych,

Zadanie 0.
Planowy zabieg koronarografii wykonuje się:

A .  nie wcześniej niż 12 godz po ostatnim posiłku,
B.  nie wcześniej niż 6 godz po ostatnim posiłku,
C.  nie wcześniej niż 2 godz po ostatnim posiłku,
D.  bez względu na godzinę spożycia ostatniego posiłku.



Zadanie 0.
Jakie  zmiany  ciśnienia  tętniczego  w  czasie  trwania  próby
wysiłkowej są powodem do jej przerwania?

A . nadmierny wzrost ciśnienia (skurczowe powyżej 170 mmHg
lub rozkurczowe powyżej 100 mmHg), obniżenie lub wzrost
większy niż 50 mmHg w czasie wysiłku,

B . nadmierny wzrost ciśnienia (skurczowe powyżej 240 mmHg
lub rozkurczowe powyżej 110 mmHg), obniżenie lub wzrost
większy niż 10 mmHg w czasie wysiłku,

C . nadmierny wzrost ciśnienia (skurczowe powyżej 190 mmHg
lub rozkurczowe powyżej 90 mmHg), obniżenie lub wzrost
większy niż 30 mmHg w czasie wysiłku,

D . nadmierny wzrost ciśnienia (skurczowe powyżej 210 mmHg
lub rozkurczowe powyżej 100 mmHg), obniżenie lub wzrost
większy niż 70 mmHg w czasie wysiłku.

Zadanie 0.
Pielęgniarka obserwująca na kardiomonitorze zapis EKG pacjenta
z  zawałem mięśnia  sercowego,  zauważyła  następujące  zaburzenia
rytmu serca:Co powinna wykonać pielęgniarka?

A.  defibrylację 200-400 J,
B.  przygotować aparat i pacjenta do kardiowersji,
C .  zarejestrować zapis EKG na taśmie i powiadomić lekarza,
D . ułożyć  pacjenta  płasko  z  uniesionymi  kończynami

dolnymi.

Zadanie 0.
Do objawów przedawkowania glikozydów nasercowych należy:

A . utrata  łaknienia,  nudności  i  wymioty,  czasem  biegunka
lub  "żółte  widzenie",  niemiarowość  akcji  serca,
charakterystyczne zmiany w zapisie EKG,

B . wzrost  łaknienia,  wzdęcia  i  zaparcia  lub  "wielobarwne
widzenie", deficyt tętna, typowe zmiany w zapisie EKG,

C . wzrost pragnienia, zmiany skórne pod postacią wykwitów
palmiasto-grudkowych,  podwójne  widzenie,  tachykardia,
charakterystyczne zmiany w zapisie EKG,

D . wielomocz,  wzmożony  świąd  skóry,  zamazane  pole
widzenia, napady Morgagniego- Adamsa -Stokesa.

Zadanie 0.
Do objawów hipokaliemii zaliczamy:

A.  nudności, brak łaknienia, zaburzenia rytmu serca,
B.  ból wieńcowy, duszność wysiłkowa, kołatanie serca,
C . osłabienie  mięśniowe,  stałe  uczucie  zmęczenia,

zaburzenia rytmu serca,
D . dolegliwości  dyspeptyczne,  zaparcia  stolca,

tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego.



Zadanie 0.
U  pacjentów  chorujących  na  cukrzycę  typu  2  występuje  wysokie
ryzyko przebiegu zawału mięśnia sercowego:

A.  ze szczególnym nasileniem wszystkich objawów,
B.  ze szczególnym nasileniem objawów bólowych,
C.  w sposób bezobjawowy,
D.  ze szczególnym nasileniem wymiotów.

Zadanie 0.
Dusznica bolesna stabilna charakteryzuje się:

A . przejściowymi napadami bólowymi pojawiającymi się przy
określonym poziomie wysiłku,

B . występowaniem stałego bólu zamostkowego, utrzymującego
się na stabilnym poziomie,

C . występowaniem duszności spoczynkowej, utrzymującej s ię
na stabilnym poziomie,

D . napadami  bólu  i  duszności  występującymi  o  te j  samej
porze dnia.

Zadanie 0.
Jak  często  pielęgniarka  powinna  odsysać  gromadzącą  się
wydzielinę  w  drzewie  oskrzelowym u  pacjenta  leczonego  sztuczną
wentylacją?

A.  2 razy dziennie,
B.  4 razy dziennie,
C.  6 razy dziennie,
D.  w zależności od potrzeby.

Zadanie 0.
Który ze wskaźników powinien być kontrolowany w czasie leczenia
przeciwkrzepliwego?

A.  czas protrombiny,
B.  wskaźnik protrombiny,
C.  czas koalinowo-kefalinowy,
D.  czas krwawienia.

Zadanie 0.
Ośrodkowe  ciśnienie  żylne  (O.C.Ż.)  we  wstrząsie  kardiogennym
przyjmuje wartości:

A .  wysokie,
B.  niskie,
C.  prawidłowe,
D.  nie ma znaczenia diagnostycznego.



Zadanie 0.
U  pacjenta  występuje  znaczne  ograniczenie  aktywności  fizycznej,
mały  wysiłek  fizyczny  wywołuje  zmęczenie,  duszność,  kołatanie
serca  lub  nasilenie  bólów  wieńcowych,  dolegliwości  nie
występują w spoczynku. Określ stopień wydolności czynnościowej
pacjenta według klasyfikacji NYHA:

A.  I
B.  I I
C.  I I I
D.  I V

Zadanie 0.
Jak  długo  trwa  leczenie  przeciwzakrzepowe  po  zabiegu
wszczepienia zastawki mechanicznej?

A.  3 miesiące,
B.  6 miesięcy,
C.  2 lata,
D.  do końca życia.

Zadanie 0.
Nitrogliceryna  jest  lekiem  rozszerzającym  naczynia  krwionośne  z
grupy:

A.  blokujących kanał wapniowy,
B.  azotanów,
C.  hamujących aktywność układu adrenergicznego,
D.  hamujących aktywność układu renina - angiotensyna.

Zadanie 0.
D o  szpitala  został  przywieziony  pacjent  po  nagłym  zatrzymaniu
krążenia.  W  wyniku  przeprowadzonej  reanimacji  chory  jest
przytomny,  odpowiada  na  zadawane  pytania.  W  celu  ustalenia
przyczyny nagłego zatrzymania krążenia należy:

A . wykonać 12-odprowadzeniowe EKG, badania laboratoryjne,
RTG klatki piersiowej,

B.  wykonać 6-odprowadzeniowe EKG, badania laboratoryjne,
C . prowadzić całodobowe monitorowanie 1-odprowadzeniowego

EKG,
D . obserwować  1-odprowadzeniowe  EKG,  wykonać  badania

laboratoryjne.

Zadanie 0.
Orthopnoe jest to duszność:

A . spoczynkowa występująca w pozycji leżącej, która zmusza
chorego do przybrania pozycji siedzącej,

B.  wysiłkowa,
C.  spowodowana schorzeniami dróg oddechowych,
D.  występująca przy pionizacji.



Zadanie 0.
Nadciśnienie tętnicze dzielimy na:

A.  samoistne, pierwotne,
B.  pierwotne, wtórne,
C.  wtórne, nerkowe,
D.  wrodzone, wtórne.

Zadanie 0.
BMI jest to wskaźnik:

A.  masy ciała,
B.  protrombiny,
C.  tlenowy,
D.  ryzyka choroby wieńcowej.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną niedomykalności zastawki mitralnej jest:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  kardiomoiopatia zastoinowa,
C.  gorączka reumatyczna,
D.  wirusowe zapalenie mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Szybkie podanie dużej dawki Furosemidu dożylnie może spowodować
upośledzenie:

A.  słuchu,
B.  wzroku,
C.  smaku,
D.  węchu.

Zadanie 0.
Jaki oddech występuje w lewokomorowej niewydolności serca?

A.  Kussmaula,
B.  Cheyne-Stokesa,
C.  Biota,
D.  spłycony.

Zadanie 0.
Niedotlenienie  mięśnia  sercowego  bez  bólu  w  klatce  piersiowej
występuje u chorych:

A.  ze wszczepionym rozrusznikiem serca,
B.  po zapaleniu mięśnia sercowego,
C . w  podeszłym  wieku,  chorych  na  cukrzycę,  chorych  z

kolejnym zawałem serca,
D.  z nadciśnieniem tętniczym.



Zadanie 0.
Wartość masy ciała określa wskaźnik BMI, którego norma wynosi ?

A.  18,5-24,9 kg/m2,
B.  powyżej i równy 25 kg/m2,
C.  25-29,9 kg/m2,
D.  30-34,9 kg/m2.

Zadanie 0.
Chory  w  wieku  55  lat  nagle  upadł  na  ziemię.  Stracił
przytomność.  Doszło  do  nagłego zatrzymania oddechu i  krążenia.
Wskaż,  jakie  objawy  kolejno  następujące  po  sobie  można
zaobserwować w wyżej opisanym przypadku:

A . utrata  przytomności,  brak  tętna  na  tętnicy  szyjnej,
zatrzymanie oddechu, rozszerzenie źrenic,

B . rozszerzenie  źrenic,  brak  tętna  na  tętnicy  szyjnej,
utrata przytomności, zatrzymanie oddechu,

C . zatrzymanie  oddechu,  utrata  przytomności,  rozszerzenie
źrenic, brak tętna na tętnicy szyjnej,

D . brak  tętna  na  tętnicy  szyjnej,  utrata  przytomności,
zatrzymanie oddechu, rozszerzenie źrenic.

Zadanie 0.
Koronarografia polega na podaniu środka:

A.  znieczulającego do tętnic wieńcowych,
B.  cieniującego do tętnic wieńcowych,
C.  znieczulającego do jam serca,
D.  cieniującego do jam serca.

Zadanie 0.
Jedną z metod likwidowania bólu zawałowego jest:

A .  muzykoterapia,
B.  bioenergoterapia,
C.  tlenoterapia,
D.  psychoterapia.

Zadanie 0.
Zabieg Esmarcha wykonywany w czasie czynności resuscytacyjnych
to :

A.  specjalny sposób badania tętna na dużych tętnicach,
B . specjalny  sposób  nakłucia  żyły  podobojczykowej,

stosowany  w  sytuacji  trudności  w  założeniu  wenflonu do
żyły obwodowej,

C . wprowadzenie  elektrody  endokawitarnej  do  stymulacji
czasowej poprzez żyłę podobojczykową,

D . specjalny  sposób  ułożenia  głowy  pacjenta  podczas
resuscytacji zapewniający drożność dróg oddechowych.



Zadanie 0.
Czy  modyfikacja  stylu  życia  ma  znaczenie  w  leczeniu
nadciśnienia tętniczego?

A.  tak, ma duży wpływ,
B.  nie ma wpływu, jest bez znaczenia,
C.  ma niewielkie znaczenie,
D.  znaczenie ma tylko leczenie farmakologiczne.

Zadanie 0.
Zawał  mięśnia  sercowego  rozwija  s ię  w  wyniku  zamknięcia,
najczęściej  przez  zakrzepy,  tętnicy  wieńcowej.  Przy  zawale
ściany dolnej dochodzi do zamknięcia tętnicy wieńcowej:

A .  lewej gałązki zstępującej,
B.  lewej gałązki okalającej,
C.  lewej gałązki wstępującej,
D.  prawej.

Zadanie 0.
U  chorych  chodzących  obrzęki  spowodowane  niewydolnością
krążenia umiejscawiają się:

A .  w okolicy kostek nóg, podudzi,
B.  na rękach,
C.  na tułowiu,
D.  na twarzy.

Zadanie 0.
Różnicę między ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym nazywamy
amplitudą:

A.  skokową,
B.  skurczowo-rozkurczową,
C.  rozkurczową,
D.  skurczową.

Zadanie 0.
Główne objawy chorobowe ostrego zapalenia osierdzia to:

A . płyn  w  worku  osierdziowym,  gorączka,  krwioplucie,
duszność,

B . bó l  w  śródpiersiu,  zmiany  w  EKG,  tarcie  osierdzia,  płyn
w worku osierdziowym,

C . gorączka,  przesięki  zastoinowe,  sinica,  rytm  cwałowy
serca,

D . przyspieszona  czynność  serca,  przypodstawne  rzężenia
podczas osłuchiwania.



Zadanie 0.
Czas działania Nitrogliceryny podanej podjęzykowo wynosi:

A .  15-20 minut,
B.  30-45 minut,
C.  60-120 minut,
D.  3-4 godziny.

Zadanie 0.
Jak  często  należy  zmieniać  ucisk  mankietu  uszczelniającego
rurkę intubacyjną w tchawicy?

A.  co najmniej 2 razy na dobę,
B.  co najmniej 1 raz na dobę,
C.  co drugi dzień,
D.  raz na 72 godziny.

Zadanie 0.
Hipoksemia jest to:

A .  zmniejszenie utlenowania krwi,
B.  zwiększenie utlenowania krwi,
C.  zmniejszenie zawartości dwutlenku węgla we krwi,
D.  zwiększenie zawartości dwutlenku węgla we krwi.

Zadanie 0.
Zaburzenia rytmu serca powstają:

A.  w przebiegu chorób mięśnia sercowego,
B.  w zaburzeniach endokrynologicznych,
C.  podczas przyjmowania leków i używek,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  której  z  wad  serca  u  dzieci  charakterystyczne  jest  kucanie  po
wysiłku?

A.  przetrwałym przewodzie tętniczym Botala,
B.  tetralogii Fallota,
C.  ubytku w przegrodzie międzykomorowej,
D.  przełożeniu wielkich naczyń.

Zadanie 0.
Czy na podstawie jednego pomiaru wskazującego na podwyższone
wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  można  rozpoznać  u  pacjenta
nadciśnienie tętnicze?

A.  można,
B.  absolutnie nie,
C . tak,  ale  należy  sprawdzić  czy  jest  obciążony

genetycznie,
D.  tak, jeżeli górna granica wynosi 190mmHg.



Zadanie 0.
By-passy są metodą leczenia polegającą na:

A . udrożnieniu tętnicy wieńcowej za pomocą wprowadzonego
do niej specjalnego cewnika z balonikiem,

B . wykonaniu pomostów tętniczych lub żylnych, omijających
niedrożne odcinki tętnic wieńcowych,

C . umieszczeniu  wewnątrz  naczynia  metalowej,  nierdzewnej
siateczki,  której  zadaniem  jest  podtrzymywanie  ściany
tętnicy wieńcowej w pozycji otwartej,

D . rewaskularyzacji  mięśnia  sercowego  poprzez  podanie
środków farmakologicznych do tętnic wieńcowych,

Zadanie 0.
Którą z faz pracy serca wyraża zespół QRS?

A.  depolaryzacji komór,
B.  repolaryzacji mięśnia sercowego,
C.  skurczu komór,
D.  pobudzenia przedsionków.

Zadanie 0.
Wskazaniem  do  stałej  elektrostymulacji  jest  utrwalony  lub
nawracający blok:

A.  przedsionkowo-komorowy III˚,
B .  przedsionkowo-komorowy I˚,
C.  pozawałowy,
D.  mechaniczny.

Zadanie 0.
Najczęściej występujące wrodzone wady serca to:

A . niedomykalność  zastawki  dwudzielnej,  niedomykalność
zastawki trójdzielnej,

B . ubytek  w  przegrodzie  międzykomorowej,  ubytek  w
przegrodzie międzyprzedsionkowej,

C . przełożenie  dużych  pni  tętniczych,  zwężenie  lewego
ujścia żylnego,

D . niedomykalność  zastawki  dwudzielnej,  tetralogia
Fallota.

Zadanie 0.
Cewnikowanie serca to badanie wymagające wprowadzenia cewnika
do serca przez:

A.  nacięcie klatki piersiowej,
B.  żyłę ramienną lub udową,
C.  tętnicę ramienną lub udową,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.



Zadanie 0.
Napad MAS to:

A . nagle  powstający  blok  serca,  pracującego  do  te j  pory  w
normalnym  lub  zaburzonym  rytmie,  powodujący  zupełne
ustanie skurczów komór,

B . nagle  powstający  blok  serca,  pracującego  do  te j  pory  w
zaburzonym rytmie, powodujący zupełne ustanie skurczów
tętnic,

C . niedrożność  końcowego  odcinka  aorty  brzusznej  i  tętnic
biodrowych, spowodowanej miażdżycą,

D . niedrożność  końcowego  odcinka  aorty  brzusznej  i  tętnic
biodrowych, spowodowanej zatorem.

Zadanie 0.
Zabiegi kardiochirurgiczne u Świadków Jehowy:

A . n ie  są  wykonywane  ze  względu  na  konieczność
przetaczania  krwi  (własnej  lub  obcej)  lub  preparatów
krwiopochodnych po zabiegu,

B . s ą wykonywane tylko w sytuacjach nagłych po uzyskaniu
zgody  sądu  na  przetoczenie  krwi  lub  preparatów
krwiopochodnych,

C.  są wykonywane tylko z zastosowaniem autotransfuzji,
D . s ą  wykonywane  bez  użycia  krwi  po  wcześniejszym

specjalnym  przygotowaniu  z  zastosowaniem  preparatów
stymulujących erytropoezę.

Zadanie 0.
Zespół  małego  rzutu  u  chorego  po  zabiegu  kardiochirurgicznym,
któremu towarzyszy wysokie ośrodkowe ciśnienie żylne, skąpomocz
lub  bezmocz  i  który  nie  ulega  poprawie,  mimo  podawania  leków
izotropowych dodatnich, może świadczyć o:

A.  tamponadzie serca,
B.  krwotoku pooperacyjnym,
C.  przewodnieniu chorego,
D.  zapaleniu osierdzia.

Zadanie 0.
W  czasie  transportu  serca  do  przeszczepu  trzeba  chronić  je
przed skutkami niedokrwienia, w tym celu należy:

A.  przeszczepić serce w czasie nie dłuższym niż 30-40 min,
B . transportować  schłodzone  serce  w  płynie

kardioplegicznym,  w  temp.  4-8˚C,  w  specjalnym
pojemniku, nie dłużej niż 3 godz.,

C . schłodzić  serce  w  pojemniku  z  lodem,  co  znacznie
wydłuża czas transportu,

D . umieścić  serce  w  schłodzonym  roztworze  Ringera,  w
specjalnym, szczelnym pojemniku.



Zadanie 0.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP) jest:

A .  metodą mechanicznego wspomagania krążenia,
B.  metodą wspomagania oddechu,
C.  metodą terapii nerkozastępczej,
D.  odmianą krążenia pozaustrojowego.

Zadanie 0.
64-letni  pacjent  został  przewieziony  na  salę  operacyjną  celem
wszczepienia  żylnych  pomostów  aortalno-wieńcowych.  Zabieg
został wykonany w krążeniu pozaustrojowym, hipotermii ogólnej i
miejscowej z zastosowaniem kardioplegii. Kardioplegina:

A.  zatrzymuje i ochrania mięsień sercowy,
B.  oziębia mięsień sercowy,
C.  zmniejsza przemianę materii mięśnia sercowego,
D.  uruchamia mięsień sercowy po zabiegu operacyjnym.

Zadanie 0.
Przed nakłuciem tętnicy promieniowej należy wykonać:

A.  test obciążenia glukozą,
B.  test skórny,
C.  test czynnościowy,
D.  test Allena.

Zadanie 0.
W celu monitorowania ciśnienia w tętnicy płucnej zakłada się:

A .  cewnik do pomiaru ciśnienia w lewym przedsionku serca,
B.  wkłucie centralne,
C.  cewnik Swana - Ganza,
D.  elektrodę endokawitarną.

Zadanie 0.
24-letni  pacjent  jest  przyjęty  do  Kliniki  Kardiochirurgii  z
rozpoznaniem niedomykalności  zastawki  aortalnej.  Pacjent  został
zakwalifikowany do wszczepienia zastawki homogennej. Co to jest
zastawka homogenna?

A.  zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B.  zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C.  sztuczna zastawka aortalna,
D.  płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.



Zadanie 0.
U  chorego  leczonego  kardiochirurgicznie  edukację  w  zakresie
ćwiczeń oddechowych należy rozpocząć:

A.  przed planowanym zabiegiem kardiochirurgicznym,
B.  po wybudzeniu się chorego i opanowaniu bólu,
C.  przed planowaną ekstubacją,
D.  po ekstubacji.

Zadanie 0.
Tętnica  piersiowa  wewnętrzna  jest  najczęściej  używana  do
pomostowania  gałęzi  przedniej  zstępującej  lewej  tętnicy
wieńcowej (LAD) ze względu na:

A.  łatwość pobrania,
B.  brak żył do pobrania,
C.  dobre wyniki odległe takiego pomostu,
D.  nieodkładanie się blaszek miażdżycowych.

Zadanie 0.
Chorego po zabiegach kardiochirurgicznych można ekstubować:

A . p o  upływie  12  godzin  od  zakończenia  zabiegu,  przy
prawidłowych wynikach gazometrycznych krwi,

B . gdy  jest  przytomny,  w  pełnym  kontakcie,  z  wydolnym
układem oddechowym i nerkami, stabilny hemodynamicznie,
z ustabilizowanym drenażem ze śródpiersia,

C . gdy  jest  przytomny,  stężenie  tlenu  w  mieszaninie
oddechowej  wynosi  60%, a  ciśnienie  końcowo wydechowe
(PEEP) jest powyżej 3 mmHg,

D . gdy  jest  przytomny,  stabilny  a  wyniki  gazometryczne
krwi  pobrane  po  30  min.  oddychania  w  trybie  SIMV  są
prawidłowe.

Zadanie 0.
Ile zastawek ma ludzkie serce:

A.  2 ,
B.  4 ,
C.  1 ,
D.  5 .

Zadanie 0.
W Polsce, przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Aminy katecholowe stosowane we wczesnym okresie pooperacyjnym,
po zabiegu założenia żylnych pomostów aortalno-wieńcowych:

A . zwiększają  częstość  uderzeń  serca  na  minutę,  działają
przeciwbólowo,

B . powodują  przyspieszenie  oddechów,  zmniejszają
krzepliwość krwi,

C.  zwiększają rzut serca i ciśnienie tętnicze krwi,
D.  zwiększają krzepliwość krwi, powodują bradykardię.

Zadanie 0.
U  37-letniego  pacjenta  jest  wykonywany  zabieg  operacyjny  przy
zastosowanu  krążenia  pozaustrojowego  i  hipotermii.  Zabieg
polega  na  wszczepieniu  sztucznej  zastawki  aortalnej.  Hipotermia
w  zabiegach  wszczepienia  sztucznej  zastawki  aortalnej  polega
na:

A.  obniżeniu temperatury ciała poniżej normy,
B.  samoistnej utracie ciepła przez organizm,
C.  ograniczeniu pracy poszczególnych narządów,
D.  utrzymaniu normalnej temperatury organizmu.

Zadanie 0.
Wskazaniem  do  operacji  pomostowania  aortalno  -  wieńcowego
(CABG) jest:

A . zwężenie  pnia  lewej  tętnicy  wieńcowej  >  50%  lub  innych
gałęzi tętnic wieńcowych > 75%,

B.  niedomykalność mitralna,
C.  migotanie przedsionków,
D . zwężenie tętnicy wieńcowej > 10% lub innych tętnic < 20

% .

Zadanie 0.
Pierwsze objawy przedawkowania antykoagulantów to:

A.  ból w klatce piersiowej,
B.  krwawienia, wylewy podskórne,
C.  nudności, wymioty,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 0.
Podczas przemieszczania się w obrębie łóżka chory po zabiegu na
otwartym sercu powinien unikać:

A.  zginania kończyn dolnych,
B.  siadania z wykorzystaniem drabinki,
C.  podpierania się na nadgarstkach,
D.  podtrzymywania opatrunku na ranie pooperacyjnej.



Zadanie 0.
D o  szpitala  przyjęto  37-letniego  pacjenta  w  celu  wykonania
operacyjnej  wymiany  zastawki  aortalnej.  Chory  jest
zakwalifikowany do autotransfuzji. Autotransfuzja to:

A . przetaczanie  krwi  pacjentowi  w  trakcie  zabiegu
operacyjnego,

B.  rozcieńczanie krwi odpowiednimi płynami,
C.  przetaczanie krwi choremu przed zabiegiem operacyjnym,
D . przetaczanie  choremu  jego  własnej  krwi  wcześniej

pobranej.

Zadanie 0.
W  krążeniu  pozaustrojowym  stosuje  s ię  kardioplegię,  ponieważ
konieczne jest zatrzymanie serca w fazie rozkurczu:

A . oba  stwierdzenia  są  prawdziwe  i  pozostają  ze  sobą  w
związku przyczynowym,

B . pierwsze  twierdzenie  jest  prawdziwe,  drugie  twierdzenie
jest fałszywe,

C . oba  twierdzenia  są  fałszywe  i  nie  ma  między  nimi
związku przyczynowego,

D.  pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdziwe.

Zadanie 0.
W  krwawej  metodzie  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  cewnik
założony do tętnicy przepłukujemy:

A.  20 ml 0,9% NaCl co 2 godz.,
B.  20 ml 5% glukozy,
C.  roztworem 0,9% NaCl z heparyną,
D.  roztworem 0,95% NaCl z protaminą.

Zadanie 0.
Chorzy  po  wszczepieniu  sztucznych  zastawek  serca  powinni
pamiętać,  że  lekami  nasilającymi  działanie  doustnych
antykoagulantów są:

A.  niesteroidowe leki przeciwzapalne, salicylany,
B.  antybiotyki, witaminy,
C.  barbiturany, leki hipotensyjne,
D.  diuretyki, leki przeciwcukrzycowe.

Zadanie 0.
Nadmierne krwawienie po operacji w krążeniu pozaustrojowym może
być wynikiem:

A.  niedostatecznego zobojętnienia heparyny,
B.  przedawkowania protaminy,
C.  powikłań chirurgicznych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.



Zadanie 0.
Działanie heparyny neutralizowane jest przez:

A.  siarczan protaminy,
B.  chlorek potasu,
C.  wodorowęglan sodu,
D.  siarczan magnezu.

Zadanie 0.
P o  założeniu  kontrapulsacji  /IABP/  należy  obserwować  wygląd  i
temperaturę skóry:

A.  ramienia,
B.  szyi,
C.  brzucha,
D.  kończyny dolnej.

Zadanie 0.
Perikarditis to:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie wsierdzia,
C.  zakażenie rany,
D.  infekcja mostka.

Zadanie 0.
Kardiowersja to:

A.  powtórna operacja serca,
B.  wielokrotna defibrylacja,
C.  zsynchronizowana ze skurczami komory defibrylacja,
D . powtórne  otwarcie  klatki  piersiowej  z  powodu  utraty

dużej krwi.

Zadanie 0.
Termin  "techniki  małoinwazyjne"  w  chirurgii  naczyń  wieńcowych
oznacza:

A.  przezskórną angioplastykę naczyń wieńcowych,
B.  zakładanie stentów do naczyń wieńcowych,
C . operacje  kardiochirurgiczne  bez  użycia  krążenia

pozaustrojowego,  z  ograniczeniem  rozległości  cięcia
chirurgicznego,

D . operacje  kardiochirurgiczne  z  zastosowaniem  krążenia
pozaustrojowego, ale  z  ograniczeniem do minimum czasu
zabiegu.



Zadanie 0.
D o  oddziału  kardiochirurgii  w  I  dobie  po  korekcji  chirurgicznej
ubytku  w  przegrodzie  międzyprzedsionkowej  został  przywieziony
6-letni  chłopiec  z  czynnym  drenażem  śródpiersia.  Dziecko  jest
stabilne  krążeniowo,  wydolne  oddechowo.  Jaki  jest  cel  drenażu
śródpiersia u chłopca po zabiegu kardiochirurgicznym?

A.  niedopuszczenie do tamponady serca,
B.  zmniejszenie odmy opłucnowej,
C.  kontrola szczelności szwu na ranie pooperacyjnej,
D.  obserwacja w kierunku zaburzeń hemostazy.

Zadanie 0.
U  chłopca  w  trzeciej  dobie  po  operacji  całkowitego  kanału
przedsionkowo  -  komorowego  prowadzony  jest  bardzo  dokładny
bilans  płynów.  Stan  chłopca  jest  stabilny.Przewodnienie  u
dziecka po zabiegu kardiochirurgicznym grozi:

A .  obrzękiem płuc,
B.  niewydolnością nerek,
C.  hipotonią.
D.  niedodmą dolnych płatów płuc.

Zadanie 0.
Lekiem  powodującym  zamknięcie  drożnego  przewodu  tętniczego
Botalla jest:

A .  prostin VR,
B.  indometacyna,
C.  naparstnica,
D.  striadyna.

Zadanie 0.
Najbardziej  wartościowych  informacji  o  stanie  wypełnienia
łożyska naczyniowego dostarcza:

A.  ośrodkowe ciśnienie żylne,
B.  ciśnienie tętnicze krwi mierzone metodą krwawą,
C.  dokładnie prowadzony bilans płynów,
D.  krzywa platyzmograficzna.

Zadanie 0.
Przewód tętniczy Botalla u noworodka zamyka się wskutek:

A.  zmniejszonego stężenia tlenu we krwi,
B.  zwiększonego stężenia prostaglandyn we krwi,
C . wzrostu  stężenia  tlenu  we  krwi  oraz  zmniejszeniu

stężenia prostaglandyn,
D . zmniejszonego  stężenia  tlenu  w  surowicy  krwi  i

zmniejszonego stężenia prostoglandyn.



Zadanie 0.
Która z wymienionych poniżej katecholamin może być bezpiecznie
podawana w ciągłym wlewie do żyły obwodowej?

A.  noradrenalina,
B.  adrenalina,
C.  dobutamina,
D.  dopamina.

Zadanie 0.
5-letnia  dziewczynka  jest  w  I  dobie  po  zabiegu  operacyjnym  z
powodu wady serca. Przygotowując rodziców do sprawowania opieki
nad dzieckiem w domu należy uwzględnić:

A . wykonywanie  ćwiczeń  fizjoterapeutycznych  z  udziałem
specjalisty,

B . wczesne  włączenie  rodziców  do  opieki  nad  dzieckiem  po
operacji,

C.  systematyczne stosowanie zleconych leków,
D.  systematyczną kontrolę wskaźników biochemicznych.

Zadanie 0.
Wady serca najczęściej występują w zespole:

A.  Edwarda,
B.  Pataua,
C.  Downa,
D.  Tunera.

Zadanie 0.
Tetralogia  Fallota  to  ciężka  wada  serca  obejmująca  zespół
następujących anomalii:

A . otwór  w  przegrodzie  międzyprzedsionkowej,
międzykomorowej, zwężenie aorty oraz przełożenie dużych
pni tętniczych,

B . zwężenie  ujścia  pnia  płucnego,  ubytek  przegrody
międzykomorowej, przerost prawej komory i prawostronne
przemieszczenie aorty nad przegrodę międzykomorową,

C . przerost  lewej  komory,  zwężenie  aorty,  ubytek  w
przegrodzie  międzyprzedsionkowej,  ubytek  w  przegrodzie
międzykomorowej,

D . zwężenie pnia płucnego, przemieszczenie aorty,  ubytek w
przegrodzie  międzyprzedsionkowej,  ubytek  w  przegrodzie
międzykomorowej.



Zadanie 0.
W  przypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego (BP> 180/110 mm
Hg) wraz z leczeniem farmakologicznym należy wpłynąć na zmianę
stylu życia pacjenta, która polega na:

A . redukcji  masy  ciała  (w  razie  nadwagi),  regularne
ćwiczenia aerobowe,

B . ograniczeniu  spożycia  sodu  do  <  100  mmol/  dobę,
ograniczenie  spożycia  etanolu  do  <  30  ml/dzień,
zaprzestanie palenia tytoniu,

C . zapewnienie  w  diecie  stałej  i  odpowiedniej  podaży  K+,
Ca2+  i  Mg2+,  ograniczenie  w  diecie  tłuszczów
nasyconych,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Wykonując  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci  metodą
manometryczną należy założyć mankiet tak, aby obejmował:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  2/3 długości ramienia,
C.  1/2 długości ramienia,
D.  szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.

Zadanie 0.
Która z chorób występująca u matki może mieć negatywny wpływ na
układ bodźcotwórczo - przewodzący w okresie życia płodowego?

A.  mukowiscydoza,
B.  cukrzyca,
C.  kolagenoza,
D.  osteoporoza.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u noworodka jest:

A .  niewydolność oddechowa i niedotlenienie,
B.  wystąpienie zaburzeń rytmu serca,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  wada serca.

Zadanie 0.
Niewydolność  układu  krążenia  u  dzieci  może  wystąpić  pod
postacią:

A.  wstrząsu,
B.  zastoinowej niewydolności krążenia,
C.  zaburzeń rytmu serca, zapalenia osierdzia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Nabyte wady serca u dzieci są najczęściej skutkiem:

A.  chorób zakaźnych,
B.  choroby reumatycznej,
C.  pozostałości krążenia płodowego,
D.  nowotworów i urazów.

Zadanie 0.
22-letnia  kobieta  urodziła  chłopca  o  ciężarze  2500g.  Wkrótce  po
urodzeniu  zaczęto  podejrzewać  istnienie  u  dziecka  wady  serca.
Które z wymienionych objawów sugerują wadę serca?

A.  zielone wody płodowe, oziębienie kończyn,
B.  zmniejszenie napięcia mięśni, senność,
C.  drgawki, bladość skóry,
D.  szmery nad sercem, szary odcień skóry.

Zadanie 0.
Jakie  sytuacje  mogą  zainicjować  wystąpienie  ataku
anoksemicznego u małego dziecka?

A.  defekacja, zmiana temperatury otoczenia,
B.  kaszel, biegunka,
C.  infekcje przebiegające z wysoką temperaturą,
D.  zmiana pozycji ciała.

Zadanie 0.
Który  z  niżej  wymienionych  stanów  może  być  objawem
fizjologicznym u dzieci?

A.  tachykardia,
B.  niemiarowość oddechowa,
C.  bradykardia,
D.  tachypnoe.

Zadanie 0.
Zgodnie z wytycznymi 2005 podczas prowadzenia zaawansowanych
zabiegów  reanimacyjnych  z  użyciem  defibrylatora,  u  osób
dorosłych, ocenę rytmu serca należy wykonać:

A.  zawsze natychmiast po wykonanej defibrylacji,
B . p o  2  min  reanimacji  krążeniowo-  oddechowej,  przed

planowaną kolejną defibrylacją ,
C . p o  5  min  reanimacji  krążeniowo-  oddechowej,  przed

planowaną kolejną defibrylacją,
D.  zawsze co 10 min bez wzglądu na postępy reanimacji.



Zadanie 0.
U  pacjenta z  hyperkaliemią K>6 mmol/l  w zapisie  EKG stwierdza
się wysokie spiczaste załamki:

A.  T ,
B.  P ,
C.  R ,
D.  S .

Zadanie 0.
Objawami nagłego zatrzymania krążenia i oddychania oprócz braku
tętna i spontanicznego oddechu są także:

A.  uogólnione drgawki toniczno-kloniczne,
B.  sztywność ciała,
C.  nagła utrata przytomności,
D.  tetraplegia.

Zadanie 0.
Znajdź  twierdzenie  fałszywe:  Elektrokardiograficznie  (EKG)
można  wyróżnić  następujące  formy  sercowego  mechanizmu
zatrzymania krążenia:

A.  migotanie komór lub częstoskurcz komorowy bez tętna,
B.  zatrzymanie komór serca (asystolia),
C.  aktywność elektryczna serca bez tętna,
D.  migotanie lub trzepotanie przedsionków.

Zadanie 0.
W  ocenie  czynności  życiowych  stwierdzane  objawy  takie  jak:
spadek  ciśnienia  tętniczego,  objawy  ortostatyczne  (zawroty
głowy,  mroczki  przed  oczami),  tachykardia  i  przyspieszony
oddech są objawami:

A.  wstrząsu hipowolemicznego,
B.  bradykardii objawowej,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  wzrostu ciśnienia śródczaszkowego.

Zadanie 0.
Podczas  prowadzenia  reanimacji  krążeniowo  -  oddechowej  u
dorosłych należy uciskać klatkę piersiowa z częstotliwością:

A.  60/ minutę,
B.  80/ minutę,
C.  100/ minutę,
D.  120/ minutę.



Zadanie 0.
W  stanie  zagrożenia  życia  u  niemowlęcia  tętno  badamy  na
tętnicy:

A.  ramiennej,
B.  udowej,
C.  szyjnej,
D.  pępowinowej.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  aktualnymi  wytycznymi,  podstawowe  zabiegi
resuscytacyjne u dorosłych rozpoczynamy od wykonania:

A.  2 oddechów ratowniczych,
B.  5 oddechów ratowniczych,
C.  15 uciśnięć klatki piersiowej,
D.  30 uciśnięć klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Adrenalina NIE jest lekiem:

A.  wazopresyjnym,
B.  zwiększającym siłę skurczu mięśnia sercowego,
C.  antyarytmicznym,
D.  pobudzającym receptory adrenergiczne.

Zadanie 0.
Pacjent  z  rozpoznaną  chorobą  niedokrwienną  serca  jest
przygotowywany  do  zabiegu  operacyjnego.  Czy  pacjent  może  być
rehabilitowany?

A . tak,  powinien  aby  zniwelować  i  uchronić  przed
powikłaniami,

B . nie,  nie  wolno  rehabilitować  ponieważ  może  wystąpić
zawał serca,

C . nie,  ponieważ  rehabilitacja  nie  wpływa  na  przygotowanie
chorego  do  zabiegu  operacyjnego  i  przebieg
pooperacyjny,

D.  nie, ponieważ mogą nasilić się powikłania pooperacyjne.

Zadanie 0.
Pacjent  po  zawale  mięśnia  sercowego  był  rehabilitowany  podczas
hospitalizacji.  Ćwiczeń  fizycznych  NIE  może  wykonywać  pacjent,
który:

A . zgłasza bóle wieńcowe spoczynkowe lub w czasie lekkiego
wysiłku,

B.  zgłasza bóle wieńcowe związane z wysiłkiem lub stresem,
C.  ma cukrzycę,
D.  ma nadciśnienie.



Zadanie 0.
Mężczyzna  50-letni  po  przebytej  operacji  kardiochirurgicznej
został  wypisany  do  domu  po  28  dniach  hospitalizacji.  W  trakcie
pobytu  w  szpitalu  był  rehabilitowany.  Rehabilitacja  u  pacjenta
jest czynnikiem:

A.  wyzwalającym aktywację społeczno- zawodową,
B.  wyzwalającym lęk przed nadmiernym wysiłkiem fizycznym,
C.  wyzwalającym dezaktywację społeczno- zawodową,
D . jest  czynnikiem  obojętnym  w  stosunkach  społeczno-

zawodowych.

Zadanie 0.
Etap  edukacji  zdrowotnej,  obejmujący  określenie  potrzeb
edukacyjnych  pacjenta  oraz  jego  gotowość  do  uczestniczenia  w
procesie edukacji to:

A .  planowanie,
B.  rozpoznanie,
C.  realizacja,
D.  ocena.

Zadanie 0.
Dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym przeciwwskazany jest:

A .  marsz, bieg, jazda na rowerze,
B.  marsz, bieg, jazda na rowerze, pływanie,
C . marsz,  bieg,  pływanie  z  elementami  nurkowania,

ćwiczenia izometryczne,
D . ćwiczenia czynne, przeplatane ćwiczeniami oddechowymi i

rozluźniającymi.

Zadanie 0.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  kinezyterapii  ( leczenia
ruchem) u pacjentów z chorobami układu krążenia jest/są:

A . stany  bezpośredniego  zagrożenia  życia  i  niestabilny
przebieg chorób układu krążenia,

B.  nadciśnienie tętnicze kontrolowane,
C . pojedyncze  komorowe  i  nadkomorowe  zaburzenia  rytmu,

wyzwalane wysiłkiem,
D.  nie ma żadnych przeciwwskazań.

Zadanie 0.
Pacjent  po  zabiegu  wszczepienia  stymulatora  (w  przypadkach
niepowikłanych) może podjąć pełną aktywność fizyczną w:

A.  2 dobie,
B.  3 dobie,
C.  4 dobie,
D.  6 dobie.



Zadanie 0.
O  podwyższonym  ciśnieniu  krwi  mówimy,  gdy  wartości  ciśnienia
tętniczego krwi są powyżej:

A .  140/90,
B.  120/70,
C.  140/80,
D.  140/85.

Zadanie 0.
Wykazano, że mały, umiarkowany i regularny wysiłek u pacjentów
z nadciśnieniem tętniczym powoduje:

A . identyczne  lub  większe  efekty  hipotensyjne  niż  ciężki
trening,

B . identyczne  lub  mniejsze  efekty  hipotensyjne  niż  ciężki
trening,

C.  stały wzrost wartości ciśnienia tętniczego krwi,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Prewencja wtórna w chorobie niedokrwiennej serca to:

A . działania  medyczne  w  czasie  istniejącej  choroby,
zmierzające do ograniczenia jej postępu i następstw,

B.  prawidłowe odżywianie,
C.  zapobieganie wystąpieniu choroby,
D.  przestrzeganie zdrowego stylu życia i odżywiania.

Zadanie 0.
65-  letni  mężczyzna  z  chorobą  niedokrwienną  serca,
nadciśnieniem  tętniczym,  u  którego  stwierdzono  zastoinową
niewydolność  krążenia  zgłosił  s ię  do  lekarza  w  celu  uzyskania
odpowiedzi  na  temat  nurtujących  go  pytań.  Pacjent  spytał  czy
może wykonywać lekkie ćwiczenia fizyczne:

A . może,  ponieważ  wysiłek  fizyczny  zmniejsza  zagrożenie
zgonem chorych z zastoinową niewydolnością krążenia tak
jak z chorobą wieńcową,

B . nie  może,  ponieważ  wysiłek  fizyczny  zwiększa  zagrożenie
zgonem chorych z zastoinową niewydolnością krążenia,

C . wysiłek  fizyczny  zwiększa  zagrożenie  zgonem  chorych  z
zastoinową  niewydolnością  krążenia,  a  zmniejsza  u
chorych z chorobą wieńcową,

D . wysiłek  fizyczny  zmniejsza  zagrożenie  zgonem  chorych  z
zastoinową  niewydolnością  krążenia,  a  zwiększa  z
chorobą wieńcową.



Zadanie 0.
Przed  rozpoczęciem  rehabilitacji,  klasyfikacja  medyczna
pacjentów z chorobami układu krążenia odbywa się na podstawie:

A.  stopnia tolerancji wysiłku,
B.  występowaniu arytmii,
C.  czynności lewej komory,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Skutkiem optymalnego poziomu stresu jest:

A .  szybki refleks, zainteresowanie,
B.  świadomość dobrej formy,
C.  odprężenie, łatwość realizacji zadań,
D.  wszystkie wymienione wyżej skutki.

Zadanie 0.
Aktywne słuchanie polega na używaniu sformułowania:

A.  nigdy mnie nie słuchasz,
B.  "czy dobrze rozumiem, że...",
C.  proszę mi nie przerywać,
D.  zawsze podnosisz głos podczas rozmowy.

Zadanie 0.
Podstawą planowania zajęć dydaktycznych są:

A.  motywacje uczącego,
B.  treści kształcenia,
C.  przewidywane efekty końcowe,
D.  priorytety osoby uczącej.

Zadanie 0.
Styl  uczenia  się  określany  jako  "obserwator"  cechuje  osobę,
która:

A . w  procesie  uczenia  się  preferuje  te  zajęcia,  w  których
wykonywane są doświadczenia poddające się obserwacji,

B . lubi  stać  z  boku  i  przyglądać  się  pracy  innych,  przed
podjęciem  działania  lubi  s ię  zastanowić  i
przeanalizować rozwiązania,

C . uczestnicząc w zajęciach zajmuje wyeksponowane miejsce,
z  którego  może  obserwować  przebieg  zajęć  i  reakcje
innych,

D . w  procesie uczenia się posługuje s ię sprzętem optycznym
powiększającym  i  dokonuje  bardzo  szczegółowych
obserwacji.



Zadanie 0.
Które  z  czynników  przyczyniły  s ię  do  powstania  zapotrzebowania
na zastosowanie wiedzy socjologicznej w medycynie?

A.  rozwój nauk społecznych,
B . postrzeganie  zjawisk  społecznych  w  kategorii  zdrowia  i

choroby,
C.  rozwój nowych trendów w medycynie,
D . powiązanie  zdrowia  i  choroby  ściśle  z  naukami

przyrodniczymi.

Zadanie 0.
Do subiektywnych komponentów jakości życia NIE zaliczymy:

A.  poczucia własnej godności,
B.  odczuwanej satysfakcji z pracy,
C.  odczuwanych dolegliwości fizycznych,
D.  uzyskiwanych dochodów.

Zadanie 0.
Eksperyment leczniczy polega na:

A . zastosowaniu  metody,  która  nie  jest  jeszcze
dostatecznie  wypróbowana,  ale  na  podstawie
dotychczasowych  badań  daje  szansę  powodzenia  w
przypadku  pacjenta,  w  odniesieniu  do  którego  ma  być
zastosowana,

B . przeprowadzeniu  działań,  które  nie  przewidują
bezpośredniej  korzyści  dla  osoby  poddanej
eksperymentowi,

C . przeprowadzeniu  działań,  których  celem  jest  wyłącznie
rozwiązanie problemu naukowego,

D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Pacjent  ma  prawo  do  osobistego  kontaktu  z  osobami  z  zewnątrz,
jednak może być ono ograniczone:

A . z  powodu  innych  przepisów  obowiązujących  w  danym
szpitalu,

B.  tylko ze względów epidemicznych,
C.  przez personel medyczny, bez podania przyczyny,
D.  tylko ze względu na stan zdrowia pacjenta.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  powodów  przekonuje  o  rosnącej  potrzebie
elastyczności w zarządzaniu zasobami ludzkimi?

A.  zwiększona podaż pracowników na rynku pracy,
B.  zmniejszona podaż pracowników na rynku pracy,
C.  narastające wyspecjalizowanie instytucji,
D.  konkurencyjność.



Zadanie 0.
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa
określa, że:

A .  wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
B . wszyscy  ludzie  mają  takie  same  potrzeby  i  takie  same

priorytety,
C . potrzeby  jednostek  są  stałe,  nigdy  nie  zmieniają  s ię

pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
D . spełnianie  potrzeb  zawsze  podąża  od  potrzeb  wyższego

rzędu do potrzeb niższego rzędu.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Głównymi instrumentami umożliwiającymi ocenę jakości świadczeń
są kryteria i standardy. Kryteriami może/mogą być:

A.  liczba skarg pacjentów,
B.  procent zakażeń szpitalnych,
C.  rodzaj i ilość badań laboratoryjnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Ubezpieczenie  zdrowotne  jest  oparte  między  innymi  na  zasadzie
solidarności społecznej co oznacza, że:

A . młodzi,  zdrowi  i  dobrze  zarabiający  opłacają  koszty
opieki  zdrowotnej  osób  starszych,  chorych  i
niepełnosprawnych  oraz  osób  biednych  a  oferowana
dostępność świadczeń w systemie ubezpieczeń zdrowotnych
jest jednakowa,

B . młodzi,  zdrowi  i  dobrze  zarabiający  opłacają  koszty
opieki  zdrowotnej  osób  starszych,  chorych  i
niepełnosprawnych  oraz  osób  biednych  ale  oferowana
dostępność świadczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń
zdrowotnych nie jest jednakowa,

C . młodzi,  zdrowi  i  dobrze  zarabiający  opłacają  koszty
własnej  opieki  zdrowotnej  w  systemie  ubezpieczeń
zdrowotnych,

D . młodzi  i  zdrowi  nie  opłacają  kosztów  opieki  zdrowotnej
osób  starszych,  chorych  i  niepełnosprawnych  oraz  osób
biednych  a  oferowana  dostępność  świadczeń  w  systemie
ubezpieczeń zdrowotnych jest jednakowa.

Zadanie 0.
Służba zdrowia jest to:

A . system  wyspecjalizowanych  instytucji,  których
podstawowym celem działalności jest ochrona zdrowia,

B . całokształt  zorganizowanego  działania  na  rzecz  zdrowia
społeczeństwa,

C . system  usług  zdrowotnych,  świadczonych  jednostce  lub
grupie ludności przez fachowy personel medyczny,

D . wyodrębniony  organizacyjnie  zespół  osób  i  środków
majątkowych utworzony i utrzymywany w celu udzielania
świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Zadanie 0.
Liczba  zgonów  na  daną  jednostkę  chorobową  w  danym  roku  w
stosunku do liczby zachorowań na tę jednostkę to wskaźnik:

A.  śmiertelności,
B.  umieralności,
C.  umieralności proporcjonalnej,
D.  zapadalności.



Zadanie 0.
U  chorego  z  astmą  oskrzelową,  nagłe  pogorszenie  s ię  stanu
klinicznego,  wystąpienie  sinicy,  zaburzeń  orientacji,
wyczerpania oddechowego, cechy niewydolności wentylacyjnej typu
obturacyjnego, bezdechu, sugeruje rozpoznanie:

A.  wstrząsu anafilaktycznego,
B.  narastania płynu w jamie opłucnej,
C.  stanu astmatycznego,
D.  napadu histerii.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek  jest
elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować:

A.  raka,
B.  torbiel,
C.  gruczolakowłókniaka,
D.  dysplazję włóknistą sutka.

Zadanie 0.
Pole widzenia możemy ocenić:

A.  metodą konfrontacyjną,
B.  kierując strumień światła na źrenicę,
C.  przy pomocy tablic Snellena,
D.  przy pomocy oftalmoskopu.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.



Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga, polega na:

A . stwierdzaniu  bolesności  przy  opukiwaniu  w  okolicy
lędźwiowej,

B.  braku reakcji źrenic na światło,
C . bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku

powłok brzusznych,
D . bolesności  uciskowej  przy  nagłym  oderwaniu  ręki  silnie

uciskającej powłoki brzuszne.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Prowadząc wywiad dotyczący chorób
przebytych  należy  uwzględnić  pytania,  które  pozwolą  pozyskać
informacje dotyczące:

A.  chorób wieku dziecięcego, szczepień,
B.  hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
C.  chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
D.  przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Podejrzewając  tamponadę  worka  osierdziowego  w  badaniu  EKG
obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.



Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Podczas  badania  palpacyjnego  przepukliny  pachwinowej,  pacjent
powinien przyjąć pozycję:

A .  stojącą,
B.  siedzącą,
C.  leżącą płaską,
D.  leżącą półwysoką.

Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.

Zadanie 0.
Test odwracalności obturacji oskrzeli jest wykonywany za pomocą
pomiaru  spirometrycznego  przed  i  po  podaniu  leku
rozszerzającego oskrzela. Jest dodatni w przypadku:

A.  odmy,
B.  sarkoidozy,
C.  astmy oskrzelowej,
D.  gruźlicy.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  służy do pozyskiwania informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D.  służy do wyłonienia nosicieli nieprawidłowych genów.



Zadanie 0.
Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

A.  zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
B . przyspieszony  oddech,  szary  cień  wokół  ust,  ruch

skrzydełkowy nosa,
C.  przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
D.  zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

Zadanie 0.
Znajdź  twierdzenie  FAŁSZYWE.  Badając  u  pacjenta  orientację
allopsychiczną, zadajemy pytania dotyczące:

A.  wydarzeń otaczających pacjenta,
B.  nazwiska i zawodu pacjenta,
C.  otaczających ludzi i przedmiotów,
D.  miejsca i czasu.

Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  "w  krzyżu"  przy  pochylaniu  się  oraz  bóle  łydek
podczas  dłuższych  spacerów.  Uwagę  zwraca  także  ochłodzenie
kończyn dolnych. U pacjenta należy zbadać tętno na tętnicach:

A.  udowych i grzbietowych stóp,
B.  podkolanowych i piszczelowych tylnych,
C.  podkolanowych i piszczelowych przednich,
D.  Prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Neuman wprowadziła do pielęgniarstwa pojęcie:

A .  samoopieki,
B.  adaptacji,
C.  stresu i radzenia sobie z nim,
D.  holizmu.

Zadanie 0.
Drugi etap procesu pielęgnowania obejmuje:

A . ustalanie  celu  opieki,  dobieranie  działań,  formułowanie
planu opieki nad pacjentem i jego środowiskiem,

B.  ustalanie celu opieki, planowanie opieki,
C.  formułowanie planu opieki, dobieranie działań,
D.  planowanie opieki nad pacjentem.

Zadanie 0.
Narzędziem badawczym, jest:

A .  obserwacja,
B.  wywiad,
C.  kwestionariusz ankiety,
D.  eksperyment.

Zadanie 0.
D o  czasopism,  które  zawierają  informację  o  badaniach
pielęgniarskich należą:

A.  "Pielęgniarstwo XXI w", "Pielęgniarka i Położna",
B.  "Pielęgniarka i Położna",
C.  "Pielęgniarstwo 2000",
D.  "Impuls".

Zadanie 0.
Kwalifikacje  zawodowe  pielęgniarek  polskich  uznawane  są
automatycznie  w  obszarze  Unii  Europejskiej,  jeśl i  pielęgniarka
uzyskała:

A . tytuł  mgr  pielęgniarstwa  oraz  tytuł  licencjata
pielęgniarstwa  w  cyklu  kształcenia  liczącego  4600
godzin, z czego przynajmniej 50% to zajęcia praktyczne,

B . tytuł  pielęgniarki  dyplomowanej  w  2,5  ûletnim  cyklu
kształcenia,

C . tytuł  pielęgniarki  dyplomowanej  w  5  û  letnim  cyklu
kształcenia,

D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Podstawowym rezultatem rozwoju moralnego pielęgniarki/położnej
jest:

A .  wrażliwość na ludzkie cierpienie,
B.  samoocena,
C.  spełnianie dobrych uczynków,
D.  postawa moralna zgodna z etyką zawodu pielęgniarskiego.

Zadanie 0.
Program komputerowy to:

A . realizacja  algorytmu  spełniająca  wymogi  komunikacji  z
komputerem,

B.  język programowania,
C.  urządzenie wejścia-wyjścia,
D.  procesor.

Zadanie 0.
Jakim programem komputerowym należy się posłużyć, by utworzyć
dokument  zawierający  tekst,  zestawienie  danych  w  postaci  tabel
oraz histogramów?

A.  edytorem tekstów,
B.  bazą danych,
C.  systemem operacyjnym,
D.  programem graficznym.

Zadanie 0.
Hipoteza zerowa w teście niezależności Chi-kwadrat brzmi:

A.  "nie ma różnic między badanymi cechami",
B.  "istnieje związek między badanymi grupami",
C.  "nie ma związku między badanymi cechami",
D.  "nie ma różnic między średnimi w badanych grupach".



PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 040610
GRUPA 1
Zadanie 0.
Wśród cech biochemicznych najważniejsze czynniki ryzyka choroby
niedokrwiennej serca to:

A.  zwiększone stężenie cholesterolu LDL,
B.  podwyższone stężenie cholesterolu HDL,
C.  niskie stężenie trójglicerydów,
D.  niskie stężenie cholesterolu całkowitego.

Zadanie 0.
Do czynników kardioprotekcyjnych należą:

A . abstynencja  alkoholowa,  dieta  optymalna
(Kwaśniewskiego),

B . konsumpcja  warzyw  i  owoców,  aktywność  ruchowa,
umiarkowane spożycie alkoholu,

C.  wysiłek fizyczny, dieta bogatobiałkowa,
D.  nie palenie, spożywanie dużej ilości błonnika.

Zadanie 0.
Aterogenny wpływ na serce mają tłuszcze w diecie, zawierające:

A.  nasycone kwasy tłuszczowe i kwasy tłuszczowe trans,
B.  jednonienasycone kwasy tłuszczowe,
C.  wielonienasycone kwasy tłuszczowe,
D.  kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6.

Zadanie 0.
Otyła  pacjentka  z  podwyższonym  cholesterolem  całkowitym,  u
której  podejrzewa  się  chorobę  wieńcową  zdecydowała  się  na
zastosowanie  diety  obniżającej  poziom  cholesterolu.  Pacjentka
zdecydowała  się  również  na  redukcję  masy  ciała,  ponieważ
otyłość:

A.  jest czynnikiem ryzyka w każdym wieku,
B.  jest czynnikiem ryzyka u osób młodych,
C.  jest czynnikiem ryzyka u osób starszych,
D.  nie jest czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  wartości  laboratoryjnych  świadczą  o
istnieniu czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca?

A.  podwyższony poziom kwasu moczowego,
B.  podwyższona wartość cholesterolu HDL,
C.  obniżone stężenie glukozy,
D.  obniżony poziom trójglicerydów.



Zadanie 0.
W g  M.  Lalondea  czynnikami,  które  w  największym  stopniu
warunkują zdrowie to:

A.  czynniki genetyczne,
B.  dostępność do placówek opieki zdrowotnej,
C.  zanieczyszczenia współczesnego środowiska,
D.  styl życia.

Zadanie 0.
Hyperinsulinemia:

A.  zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca,
B.  zmniejsza ryzyko choroby niedokrwiennej serca,
C.  towarzyszy insulinowrażliwości,
D.  występuje najczęściej przy prawidłowej masie ciała.

Zadanie 0.
50-letnia  pacjentka  z  zaburzeniami  lipidowymi  i  powikłaniami
zakrzepowo-zatorowymi  została  zakwalifikowana  do  leczenia
farmakologicznego.  W  leczeniu  zaburzeń  lipidowych  u  tej
pacjentki NIE należy stosować:

A.  statyn,
B.  kwasu nikotynowego,
C.  estrogenów,
D.  żywic jonowymiennych.

Zadanie 0.
Które  z  objawów  zaobserwowanych  przez  pielęgniarkę  u  pacjenta
leczonego  Nitrogliceryną  świadczą  o  ubocznym  działaniu  tego
leku?

A.  bóle głowy, wymioty, biegunka,
B.  lęk, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
C . bóle  głowy,  zaczerwienienie  twarzy,  obniżenie  ciśnienia

tętniczego krwi,
D.  bladość twarzy, wymioty, suchy kaszel.

Zadanie 0.
Przygotowanie przewodu pokarmowego do planowej koronarografii
polega na :

A .  wykonaniu lewatywy,
B.  podaniu środków przeczyszczających,
C.  pozostawieniu chorego na czczo,
D . nie  ma  potrzeby  specjalnego  przygotowywania  przewodu

pokarmowego.



Zadanie 0.
U  Pacjenta  hospitalizowanego  w  oddziale  kardiologicznym  z
powodu zawału mięśnia sercowego z typowym obrazem klinicznym,
potwierdzonym  badaniami  laboratoryjnymi  oraz  EKG  doszło  w  1
dobie leczenia do obrzęku płuc. Obrzęk płuc powstaje na skutek:

A.  niewydolności lewej komory serca,
B.  niewydolności prawej komory serca,
C.  odwodnienia,
D.  zaburzeń elektrolitowych,

Zadanie 0.
Pacjentka  47-letnia  z  wadą  zastawki  mitralnej,  utrwalonym
migotaniem przedsionków leczona digoxyną, lekami moczopędnymi
oraz  inhibitorami  konwertazy  angiotensyny  (IKA)  została
przyjęta  do  szpitala  z  powodu  wymiotów,  żółtego  widzenia,
szmerów,  zaburzeń rytmu serca  oraz  halucynacji.  Dolegliwości  te
wynikają najprawdopodobniej z:

A .  zatrucia digoxyną,
B.  przedawkowania leków moczopędnych,
C.  przedawkowania IKA,
D.  interakcji leków z pokarmami.

Zadanie 0.
Uniesienie odcinka ST obserwuje się w następujących przypadkach
z wyjątkiem:

A.  niedokrwistość,
B.  ostry zawał serca,
C.  zapalenie osierdzia,
D.  dławica naczynioskurczowa.

Zadanie 0.
Badanie  scyntygrafii  wysiłkowej  mięśnia  sercowego  opiera  się
na:

A . zdolności  wychwytywania  przez  chore  komórki  mięśnia
sercowego izotopu talu,

B . zdolności  wychwytywania  przez  zdrowe  komórki  mięśnia
sercowego izotopu talu,

C.  obserwowaniu przepływu izotopu talu przez jamy serca,
D . obserwowaniu  przepływu  izotopu  talu  przez  tętnice

wieńcowe.



Zadanie 0.
Optymalne  ciśnienie  krwi  wg  ESH/ESC  i  PTNT  z  2003  roku  to
ciśnienie:

A.  <120/80 mmHg,
B.  120-129/80-84 mmHg,
C.  130/80 mmHg,
D.  135/85 mmHg.

Zadanie 0.
Który  z  podanych  niżej  wyników  pomiaru  tętna  świadczy  o
bradyarytmii?

A . tętno  98  u/min,  miarowe,  dobrze  napięte,  dobrze
wypełnione,

B.  tętno 52 u/min, niemiarowe, słabo napięte,
C . tętno  76  u/min,  miarowe,  dobrze  napięte,  dobrze

wypełnione,
D . tętno  118  u/min,  słabo  wypełnione,  nitkowate,

niemiarowe.

Zadanie 0.
Zaletą badania - monitorowanie EKG metodą Holtera jest to, że:

A .  angażuje pacjenta czasowo w trakcie badania,
B . daje  możliwość  analizy  występujących  zaburzeń  rytmu

wywoływanych wzmożoną aktywnością fizyczną,
C . daje  możliwość  analizy  występujących  zmian  w  zapisie

EKG retrospektywnie,
D . daje  możliwość  analizy  występujących  zaburzeń  rytmu

serca  lub  stwierdzenia  tzw.  cichego  niedokrwienia
zapisanych  w  czasie  normalnej,  codziennej  aktywności
chorego.

Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kontynuacji próby wysiłkowej
jest wzrost ciśnienia skurczowego powyżej:

A .  180 mmHg,
B.  200 mmHg,
C.  230 mmHg,
D.  250 mmHg.



Zadanie 0.
Przygotowanie  pacjentów  przyjmujących  metforminę  przed
koronarografią polega na:

A.  jednoczasowym podawaniu insuliny pod kontrolą glikemii,
B.  zwiększeniu dawki metforminy o 1/3,
C.  jest bez znaczenia przy koronarografii,
D . odstawieniu leku  na  48  h  przed  zabiegiem zastępując  go

insuliną  i  zastosowaniu  ponownie  po  48  h  po  zabiegu
jeśli czynność nerek jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  diagnostycznego  badania
koronarograficznego jest:

A . brak  świadomej  zgody  chorego  na  diagnostykę  i  leczenie
inwazyjne,

B.  niestabilna choroba wieńcowa bez uniesienia odcinka ST,
C . świeży  zawał  serca  przebiegający  z  blokiem  lewej  odnogi

pęczka Hisa,
D.  wystąpienie objawów niewydolności lewokomorowej.

Zadanie 0.
Prawidłowe uderzenie koniuszkowe występuje i jest wyczuwalne:

A . w  4  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie  lewej,  w
linii środkowoobojczykowej,

B.  nie występuje,
C . w  5  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie  lewej,  w

linii środkowoobojczykowej,
D.  podczas fazy wdechu.

Zadanie 0.
Pacjent  przyjęty  do  Kliniki  z  rozpoznanym  wstrząsem
kardiogennym. Do jego objawów należą wszystkie niżej wymienione
za wyjątkiem:

A.  sinica obwodowa, niska ciepłota ciała,
B.  zaburzenia świadomości,
C.  znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi,
D . przyśpieszone  wypełnianie  krwią  uciśniętych  włośniczek

skóry.

Zadanie 0.
Oś elektryczną serca określa się na podstawie odprowadzeń:

A.  I,II,III,
B .  aVR, aVL, aVF,
C.  V1 do V3,
D.  V4 do V6.



Zadanie 0.
U  70-letniego  pacjenta  kilka  dni  po  operacji  wymiany  stawu
biodrowego  pojawiła  s ię  nagła  duszność,  ból  w  klatce  piersiowej
i  okresowo  krwioplucie.  W  zapisie  EKG  obecna  była  tachykardia
zatokowa 130 uderzeń/min z licznymi nadkomorowymi zaburzeniami
rytmu  i  świeży  blok  prawej  odnogi  pęczka  Hisa.  Jakie
rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?

A.  zatorowość płucna,
B.  zapalenie osierdzia,
C.  zawał serca,
D.  przełom nadciśnieniowy.

Zadanie 0.
Leukocytoza jest to:

A .  zwiększenie liczby leukocytów,
B.  zmniejszenie liczby leukocytów,
C.  zmiany jakościowe w obrębie populacji leukocytów,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Spośród  wymienionych  zaburzeń  rytmu  serca  najgroźniejsze  dla
życia pacjenta są:

A.  ekstrasystolia komorowa,
B.  ekstrasystolia nadkomorowa,
C.  częstoskurcze nadkomorowe,
D.  częstoskurcze komorowe.

Zadanie 0.
Leukocytoza  występuje  w  niżej  wymienionych  chorobach  układu
krążenia z wyjątkiem:

A.  zawału serca,
B.  bakteryjnego zapalenia wsierdzia,
C.  niewydolności krążenia,
D.  guza chromochłonnego.

Zadanie 0.
Biopsję serca wykonuje się u pacjentów z podejrzeniem:

A.  wady zastawki trójdzielnej aorty,
B.  choroby wieńcowej,
C.  utrwalonego migotania przedsionków,
D.  kardiomiopatii.



Zadanie 0.
Wskazaniem  do  wykonania  próby  wysiłkowej  u  pacjenta  po
rewaskularyzacji NIE jest:

A .  nawrót dolegliwości bólowych,
B . pojawienie  s ię  trudnych  do  zróżnicowana  bólów  w  klatce

piersiowej,
C.  ocena skuteczności leczenia,
D . świeże  uniesienie  odcinka  ST  -  T  w  zapisie

elektrokardiogramu.

Zadanie 0.
Bezwzględnym wskazaniem do wszczepienia rozrusznika jest:

A .  blok przedsionkowo-komorowy I stopnia,
B . blok  przedsionkowo-komorowy  I I  stopnia,  typu

Wenckebacha,
C.  blok przedsionkowo-komorowy III stopnia z napadami MAS,
D.  pauzy < 2 sekundy.

Zadanie 0.
Jakie  badanie  diagnostyczne  jest  konieczne  i  często  wykonywane
u chorych leczonych lekami moczopędnymi?

A.  badanie moczu,
B.  oznaczenie stężenia elektrolitów w surowicy krwi,
C.  oznaczenie poziomu cholesterolu,
D.  badanie RTG.

Zadanie 0.
Ból wieńcowy może być wywołany przez:

A . nadmierny  wysiłek  fizyczny,  obfity  posiłek,  gwałtowną
zmianę temperatur,

B.  niedostateczną ilość snu i zjedzenie posiłku,
C.  krótki sen i zmianę temperatur,
D.  długotrwały odpoczynek i sen.

Zadanie 0.
Jaki jest podział nadciśnienia tętniczego?

A.  pierwotne, wtórne,
B.  stresowe, sercopochodne,
C.  mózgowe, nerkowe,
D.  złośliwe, samoistne.

Zadanie 0.
Obniżenie odcinka ST w zapisie EKG najczęściej świadczy o:

A.  zaburzeniach elektrolitowych,
B.  niedokrwieniu mięśnia sercowego,
C.  występowaniu migotania przedsionków,
D.  niekorzystnym wpływie przyjmowanych leków moczopędnych.



Zadanie 0.
Nitrogliceryna  jest  lekiem  rozszerzającym  naczynia  krwionośne  z
grupy:

A.  blokujących kanał wapniowy,
B.  azotanów,
C.  hamujących aktywność układu adrenergicznego,
D.  hamujących aktywność układu renina - angiotensyna.

Zadanie 0.
Jakie są główne przyczyny nadciśnienia tętniczego pierwotnego?

A.  zaburzenia hemodynamiczne i choroby miąższu nerek,
B.  środowiskowe i hormonalne,
C.  środowiskowe, dziedziczne,
D.  dziedziczne, nerkowe.

Zadanie 0.
Dieta  jest  jedną  z  metod  niefarmakologicznego  leczenia
nadciśnienia  tętniczego.  Celem  leczenia  dietetycznego  w
chorobie nadciśnieniowej jest:

A . uzyskanie  lub  utrzymanie  prawidłowej  masy  ciała,
zapobieganie  rozwojowi  miażdżycy  oraz  ułatwienie
utrzymania  lub  uzyskania  prawidłowych  wartości
ciśnienia tętniczego,

B . wykształcenie  nawyków  żywieniowych  pozwalających  na
utrzymanie  różnorodności  spożywanych  pokarmów  bez
rygorystycznych ograniczeń,

C . przeciwdziałanie  rozwojowi  miażdżycy  poprzez  znaczne
ograniczenie  i lości  i  jakości  spożywanych  tłuszczów
oraz cholesterolu,

D . uregulowanie  rozkładu  posiłków  w  ciągu  dnia,
wyeliminowanie  pośpiechu,  niewłaściwego  rozkładu
aktywności oraz unikanie używek.

Zadanie 0.
Które naczynie jest kaniulowane podczas koronarografii?

A.  tętnica udowa lub tętnica promieniowa,
B.  żyła udowa lub żyła główna górna,
C.  tętnica udowa lub żyła udowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 0.
P o  zabiegu  angioplastyki  pacjent  został  przywieziony  do
oddziału  intensywnej  terapii  kardiologicznej.  W  pierwszej  dobie
p o  zabiegu  wymaga  on  szczególnej  i  stałej  obserwacji.
Angioplastyka to udrożnienie:

A.  dróg oddechowych,
B.  żyły głównej górnej,
C.  tętnicy wieńcowej,
D.  aorty.

Zadanie 0.
Wykonywanie ćwiczeń fizycznych prowadzonych w ramach stopniowej
rehabilitacji  oddechowo-krążeniowej  jest  korzystne  dla  chorej  z
niewydolnością krążenia, ponieważ:

A . s ą  ważnym  uzupełnieniem  farmakologicznego  leczenia
niewydolności krążenia,

B . pozwalają  tkankom  obwodowym  na  efektywniejsze
wykorzystanie rzutu serca,

C . pacjent  lepiej  toleruje  wysiłek  fizyczny,  bez
jednoczesnego zwiększenia rzutu minutowego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Kardiowersja elektryczna jest metodą leczenia polegającą na:

A . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  elektryczny  jest
wyzwalany niezależnie od zapisu EKG,

B . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  wyładowania  jest
zsynchronizowny z czynnością elektryczną serca,

C . implantacji  czasowej  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca,

D . implantacji  na  stałe  choremu  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca.

Zadanie 0.
Czy okres menopauzalny ma wpływ na ciśnienie tętnicze?

A.  nie, nie ma wpływu,
B.  tak, ma wpływ na obniżenie jego wartości,
C.  tak, ma wpływ na podwyższenie jego wartości,
D.  tak, ma wpływ jeśli współistnieją choroby kobiece.



Zadanie 0.
Czy  wolno  wykonywać  defibrylację  u  pacjentów,  którzy  mają
wszczepiony stymulator serca?

A.  absolutnie, nie można,
B.  tak, tylko na zlecenie lekarza,
C.  tak, można, przestrzegając zasad,
D.  można wykonywać tylko kardiowersję.

Zadanie 0.
Dlaczego  płacz  u  dziecka  z  wadą  serca  jest  zjawiskiem
niekorzystnym?

A.  denerwuje bliskich,
B.  budzi inne dzieci,
C.  powoduje zwiększenie rzutu serca,
D.  obniża poziom hemoglobiny we krwi.

Zadanie 0.
Do objawów hipokaliemii zaliczamy:

A.  nudności, brak łaknienia, zaburzenia rytmu serca,
B.  ból wieńcowy, duszność wysiłkowa, kołatanie serca,
C . osłabienie  mięśniowe,  stałe  uczucie  zmęczenia,

zaburzenia rytmu serca,
D . dolegliwości  dyspeptyczne,  zaparcia  stolca,

tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego.

Zadanie 0.
D o  Izby  Przyjęć  szpitala  przywieziono  młodego  mężczyznę  (około
2 0  lat)  z  bólem  w  okolicy  serca.  Bólowi  towarzyszy
przyspieszona  akcja  serca  i  gorączka.  Jest  bardzo  wystraszony  -
w  jego  rodzinie  do  te j  pory  nikt  nie  chorował  na  choroby  układu
krążenia.  Ból  nasila  s ię  w  pozycji  leżącej,  przy  głębokim
wdechu,  podczas  kaszlu  oraz  przy  zmianie  pozycji  ciała  i
połykaniu.  Ulgę  przynosi  pozycja  siedząca  z  pochyleniem  do
przodu. Powyższe objawy sugerować mogą:

A.  ostre zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie opłucnej,
C.  odmę opłucnową,
D.  odmę śródpiersia.

Zadanie 0.
Wskazania do przeprowadzenia kardiowersji to:

A .  migotanie i trzepotanie komór,
B.  blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia,
C.  migotanie przedsionków i częstoskurcz napadowy,
D.  zahamowanie zatokowe i znaczna bradykardia.



Zadanie 0.
Zaburzenia rytmu serca powstają:

A.  w przebiegu chorób mięśnia sercowego,
B.  w zaburzeniach endokrynologicznych,
C.  podczas przyjmowania leków i używek,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jak  często  pielęgniarka  powinna  odsysać  gromadzącą  się
wydzielinę  w  drzewie  oskrzelowym u  pacjenta  leczonego  sztuczną
wentylacją?

A.  2 razy dziennie,
B.  4 razy dziennie,
C.  6 razy dziennie,
D.  w zależności od potrzeby.

Zadanie 0.
Współżycie  seksualne  u  pacjentów  po  zawale  mięśnia  sercowego
jest:

A . jak  najbardziej  wskazane  (w  ramach  wydolności  układu
krążenia),

B.  zdecydowanie przeciwwskazane,
C.  dopuszczalne lecz niewskazane,
D.  szkodliwe dla serca.

Zadanie 0.
Choroba  wieńcowa  w  około  90%  przypadków  spowodowana  jest
zmniejszeniem dopływu krwi drogą naczyń wieńcowych, wskutek ich
zwężenia przez:

A.  blaszki miażdżycowe,
B.  stany zapalne,
C.  stany skurczowe,
D.  zatrucie CO.

Zadanie 0.
U  chorych  z  niewydolnością  serca  należy  unikać  lub  stosować  z
ostrożnością następujące leki:

A . inhibitory  enzymu  konwertującego  angiotensyny
(inhibitory ACE),

B.  niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
C.  beta - blokery,
D.  diuretyki.



Zadanie 0.
Jak  długo  trwa  leczenie  przeciwzakrzepowe  po  zabiegu
wszczepienia zastawki mechanicznej?

A.  3 miesiące,
B.  6 miesięcy,
C.  2 lata,
D.  do końca życia.

Zadanie 0.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna polega na:

A.  mechanicznym wspomaganiu serca,
B.  ręcznym wspomaganiu pracy serca,
C . podłączeniu  monitora  i  odczytywaniu  ciśnienia  metodą

krwawą,
D . otworzeniu  klatki  piersiowej  i  rytmicznym  uciskaniu

serca.

Zadanie 0.
Lekiem  działającym  antagonistycznie  w  stosunku  do  heparyny
jest/są:

A.  witamina K,
B.  siarczan protaminy,
C.  kwas acetylosalicylowy,
D.  pochodne kumaryny.

Zadanie 0.
D o  szpitala  został  przywieziony  pacjent  po  nagłym  zatrzymaniu
krążenia.  W  wyniku  przeprowadzonej  reanimacji  chory  jest
przytomny,  odpowiada  na  zadawane  pytania.  W  celu  ustalenia
przyczyny nagłego zatrzymania krążenia należy:

A . wykonać 12-odprowadzeniowe EKG, badania laboratoryjne,
RTG klatki piersiowej,

B.  wykonać 6-odprowadzeniowe EKG, badania laboratoryjne,
C . prowadzić całodobowe monitorowanie 1-odprowadzeniowego

EKG,
D . obserwować  1-odprowadzeniowe  EKG,  wykonać  badania

laboratoryjne.

Zadanie 0.
Jakie  badania  dodatkowe  mogą  potwierdzić  ostre  zapalenie
osierdzia?

A.  OB, morfologia z opisem leukocytów,
B.  EKG, echokardiografia, rtg klatki piersiowej,
C.  wymaz bakteryjny z tylnej ściany gardła i antybiogram,
D . dokładne  osłuchanie  tonów  serca  przez  kilku

specjalistów.



Zadanie 0.
Ośrodkowe  ciśnienie  żylne  (O.C.Ż.)  we  wstrząsie  kardiogennym
przyjmuje wartości:

A .  wysokie,
B.  niskie,
C.  prawidłowe,
D.  nie ma znaczenia diagnostycznego.

Zadanie 0.
BMI jest to wskaźnik:

A.  masy ciała,
B.  protrombiny,
C.  tlenowy,
D.  ryzyka choroby wieńcowej.

Zadanie 0.
Jakie korzyści są związane z redukcją ciężaru ciała?

A . wyraźne  obniżenie  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi
przy redukcji ciężaru ciała nawet o kilka kilogramów,

B.  poprawa apetytu,
C.  wcześniejsze wdrożenie leczenia farmakologicznego,
D.  zwiększenie dawki leku hipotensyjnego.

Zadanie 0.
Diagnostyka inwazyjna choroby niedokrwiennej serca to:

A.  echokardiografia,
B.  koronarografia,
C.  farmakoterapia,
D.  wszystkie powyższe są prawidłowe.

Zadanie 0.
Migotanie komór w zapisie EKG charakteryzują:

A.  szybkie i nieregularne fale o zmiennej amplitudzie,
B.  szybkie i regularne fale o zmiennej amplitudzie,
C . regularne  fale,  w  których  nie  można  wyróżnić  zespołów

QRS,
D.  szybkie i regularne fale o stałej amplitudzie.



Zadanie 0.
Natychmiastową konsekwencją niedokrwienia serca są:

A . wzrost  kurczliwości  mięśnia  oraz  zaburzenia
elektrofizjologiczne  prowadzące  do  groźnych  zaburzeń
rytmu,

B . spadek  kurczliwości  mięśnia  oraz  zaburzenia
elektrofizjologiczne  prowadzące  do  groźnych  zaburzeń
dyfuzji,

C . wzrost  kurczliwości  mięśnia  oraz  zaburzenia
elektrofizjologiczne  prowadzące  do  groźnych  dysfunkcji
śródbłonka,

D . spadek  kurczliwości  mięśnia  oraz  zaburzenia
elektrofizjologiczne  prowadzące  do  groźnych  zaburzeń
rytmu.

Zadanie 0.
Zabieg angioplastyki wieńcowej wykonywany jest w znieczuleniu:

A.  miejscowym,
B.  ogólnym,
C.  przewodowym zewnątrzoponowym,
D.  skojarzonym.

Zadanie 0.
Obrzęki pochodzenia sercowego:

A . umiejscawiają  się  na  najniżej  położonych  częściach
ciała,

B.  najbardziej widoczne są na twarzy,
C.  występują jako poranny obrzęk powiek,
D.  umiejscawiają się w okolicy tułowia.

Zadanie 0.
Niedomykalność zastawki aorty charakteryzuje się:

A . wzrostem  ciśnienia  tętniczego  krwi  skurczowego  i
rozkurczowego,

B . wzrostem  ciśnienia  tętniczego  krwi  skurczowego  i
spadkiem ciśnienia rozkurczowego,

C . wzrostem  ciśnienia  rozkurczowego  i  spadkiem  ciśnienia
skurczowego,

D.  ciśnienie skurczowe i rozkurczowe są w granicach normy.

Zadanie 0.
Czym może  być  spowodowane uczucie  gorąca  i  pieczenia  podczas
zabiegu koronarografii?

A.  podrażnieniem receptorów Ruffiniego przez cewnik,
B.  wystąpieniem odruchu Bainbridge'a,
C.  wystąpieniem odruchu Bezolda-Jarischa,
D.  podaniem środka kontrastowego.



Zadanie 0.
Jakie znaczenie ma wywiad rodzinny w profilaktyce chorób układu
krążenia?

A.  jest w ogóle nieistotny,
B . podczas  zbierania  wywiadu  uzyskuje  s ię  tylko  ogólne

informacje,
C.  jest nieodłączną częścią postępowania profilaktycznego,
D . jest  mało  istotny,  gdyż  zapadalność na choroby zwiększa

się wraz z wiekiem.

Zadanie 0.
Jakie czynniki ryzyka miażdżycy NIE podlegają modyfikacji?

A.  wiek, czynnik genetyczny, masa ciała,
B.  płeć, typ budowy, masa ciała,
C.  wiek, płeć, obciążający wywiad rodzinny,
D.  czynnik genetyczny, masa ciała.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do przeszczepu serca jest:

A .  kardiomiopatia,
B.  wady zastawkowe,
C.  nadciśnienie płucne,
D.  przebyte zapalenie mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Czas  od  odklemowania  aorty,  do  zakończenia  krążenia
zewnątrzustrojowego, to okres:

A.  reperfuzji,
B .  oksygenacji,
C.  perfuzji,
D.  wentylacji.

Zadanie 0.
Wskazaniem  do  założenia  kontrapulsacji  wewnątrzaortalnej
jest/są:

A.  zaburzenia rytmu serca,
B.  nadciśnienie płucne,
C . niemożność  odłączenia  od  CPB  (krążenie  pozaustrojowe)

po operacji kardiochirurgicznej,
D.  tamponada serca.



Zadanie 0.
U  37-letniego  pacjenta  jest  wykonywany  zabieg  operacyjny  przy
zastosowanu  krążenia  pozaustrojowego  i  hipotermii.  Zabieg
polega  na  wszczepieniu  sztucznej  zastawki  aortalnej.  Hipotermia
w  zabiegach  wszczepienia  sztucznej  zastawki  aortalnej  polega
na:

A.  obniżeniu temperatury ciała poniżej normy,
B.  samoistnej utracie ciepła przez organizm,
C.  ograniczeniu pracy poszczególnych narządów,
D.  utrzymaniu normalnej temperatury organizmu.

Zadanie 0.
P o  założeniu  kontrapulsacji  /IABP/  należy  obserwować  wygląd  i
temperaturę skóry:

A.  ramienia,
B.  szyi,
C.  brzucha,
D.  kończyny dolnej.

Zadanie 0.
24-letni  pacjent  jest  przyjęty  do  Kliniki  Kardiochirurgii  z
rozpoznaniem niedomykalności  zastawki  aortalnej.  Pacjent  został
zakwalifikowany do wszczepienia zastawki homogennej. Co to jest
zastawka homogenna?

A.  zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B.  zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C.  sztuczna zastawka aortalna,
D.  płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.

Zadanie 0.
Test Allena służy do oceny:

A.  dokładności pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
B.  odpływu krwi żylnej z kończyny,
C . krążenia  obocznego,  gdy  zostanie  zamknięta  tętnica

promieniowa,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.

Zadanie 0.
Sternotomia to:

A.  rozejście się mostka,
B.  szycie mostka,
C.  pośrodkowe otwarcie klatki piersiowej,
D.  boczne otwarcie klatki piersiowej.



Zadanie 0.
Komisurotomia to:

A.  przecięcie spoideł zastawek,
B.  szmery serca,
C.  nerwica serca,
D.  niemiarowość serca.

Zadanie 0.
W  czasie  transportu  serca  do  przeszczepu  trzeba  chronić  je
przed skutkami niedokrwienia, w tym celu należy:

A.  przeszczepić serce w czasie nie dłuższym niż 30-40 min,
B . transportować  schłodzone  serce  w  płynie

kardioplegicznym,  w  temp.  4-8˚C,  w  specjalnym
pojemniku, nie dłużej niż 3 godz.,

C . schłodzić  serce  w  pojemniku  z  lodem,  co  znacznie
wydłuża czas transportu,

D . umieścić  serce  w  schłodzonym  roztworze  Ringera,  w
specjalnym, szczelnym pojemniku.

Zadanie 0.
Tętnica  piersiowa  wewnętrzna  jest  najczęściej  używana  do
pomostowania  gałęzi  przedniej  zstępującej  lewej  tętnicy
wieńcowej (LAD) ze względu na:

A.  łatwość pobrania,
B.  brak żył do pobrania,
C.  dobre wyniki odległe takiego pomostu,
D.  nieodkładanie się blaszek miażdżycowych.

Zadanie 0.
Cewnik Swana - Ganza służy do:

A.  pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej,
B.  pomiaru rzutu serca,
C.  pomiaru saturacji mieszanej krwi żylnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Podczas przemieszczania się w obrębie łóżka chory po zabiegu na
otwartym sercu powinien unikać:

A.  zginania kończyn dolnych,
B.  siadania z wykorzystaniem drabinki,
C.  podpierania się na nadgarstkach,
D.  podtrzymywania opatrunku na ranie pooperacyjnej.



Zadanie 0.
Chorzy  po  wszczepieniu  sztucznych  zastawek  serca  powinni
pamiętać,  że  lekami  nasilającymi  działanie  doustnych
antykoagulantów są:

A.  niesteroidowe leki przeciwzapalne, salicylany,
B.  antybiotyki, witaminy,
C.  barbiturany, leki hipotensyjne,
D.  diuretyki, leki przeciwcukrzycowe.

Zadanie 0.
Pierwsze objawy przedawkowania antykoagulantów to:

A.  ból w klatce piersiowej,
B.  krwawienia, wylewy podskórne,
C.  nudności, wymioty,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 0.
Techniki  kardiochirurgiczne  wykorzystujące  sternotomię,  ale  bez
użycia krążenia pozaustrojowego określamy jako:

A.  OFF PUMP - OPCAB,
B.  CABG,
C.  PTCA,
D.  ABLACJA.

Zadanie 0.
Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwarstwienia aorty:

A.  płeć żeńska, niskie ciśnienie tętnicze,
B.  płeć męska, wiek 50-60 lat, niskie ciśnienie tętnicze,
C.  płeć męska, nadciśnienie tętnicze, zespół Marfana,
D.  nie ma żadnych.

Zadanie 0.
Tamponada serca to:

A.  kołatanie serca,
B.  niemiarowość całkowita,
C.  przecięcie spoideł zastawek,
D.  ostry ucisk serca wywołany krwawieniem.

Zadanie 0.
Przez kardioplegię rozumiemy:

A.  utrzymanie serca w fazie skurczu,
B.  pobudzenie serca do pracy,
C.  przywrócenie rytmu zatokowego,
D . farmakologiczne  zatrzymanie  czynności  elektrycznej  i

mechanicznej serca.



Zadanie 0.
Skrót VSD oznacza:

A.  ubytek międzyprzedsionkowy,
B.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
C.  ubytek międzykomorowy,
D.  ubytek pozawałowy.

Zadanie 0.
Wskazaniem  do  operacji  pomostowania  aortalno  -  wieńcowego
(CABG) jest:

A . zwężenie  pnia  lewej  tętnicy  wieńcowej  >  50%  lub  innych
gałęzi tętnic wieńcowych > 75%,

B.  niedomykalność mitralna,
C.  migotanie przedsionków,
D . zwężenie tętnicy wieńcowej > 10% lub innych tętnic < 20

% .

Zadanie 0.
P o  transfuzji  krwi  należy  przechować  w  lodówce  pojemnik  z
pozostałościami  przetaczanej  krwi  lub  je j  składnika  wraz  z
zestawem do przetaczania przez:

A.  1 miesiąc,
B.  24 godziny,
C.  72 godziny,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Kontrapulsację  /IABP/  najczęściej  zakłada  się  do  aorty
wstępującej przez tętnicę:

A.  ramieniową,
B.  promieniową,
C.  szyjną,
D.  udową.

Zadanie 0.
Przed  kaniulacją  tętnic  w  obrębie  kończyn  górnych,  w  celu
prowadzenia pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą należy:

A.  wykonać ultrasonografię tętnic kończyn górnych,
B.  wprowadzić chorego w znieczulenie ogólne,
C . ułożyć  kończynę  górną  wzdłuż  ciała  i  dobrze  uwidocznić

okolicę nadgarstka,
D.  wykonać test Allena.



Zadanie 0.
W Polsce, przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  krwawej  metodzie  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  cewnik
założony do tętnicy przepłukujemy:

A.  20 ml 0,9% NaCl co 2 godz.,
B.  20 ml 5% glukozy,
C.  roztworem 0,9% NaCl z heparyną,
D.  roztworem 0,95% NaCl z protaminą.

Zadanie 0.
U  chorego,  u  którego  prowadzona  jest  kontrapulsacja
wewnątrzaortalna,  pielęgniarka  powinna  zwracać  szczególnie
uwagę na:

A.  temperaturę ciała chorego,
B . zabarwienie skóry, tętno obwodowe i temperaturę kończyn

dolnych,
C.  tętno na tętnicach obwodowych kończyn górnych,
D.  prawidłowe umiejscowienie balonu do kontrapulsacji.

Zadanie 0.
Aminy katecholowe stosowane we wczesnym okresie pooperacyjnym,
po zabiegu założenia żylnych pomostów aortalno-wieńcowych:

A . zwiększają  częstość  uderzeń  serca  na  minutę,  działają
przeciwbólowo,

B . powodują  przyspieszenie  oddechów,  zmniejszają
krzepliwość krwi,

C.  zwiększają rzut serca i ciśnienie tętnicze krwi,
D.  zwiększają krzepliwość krwi, powodują bradykardię.



Zadanie 0.
5-letnia  dziewczynka  jest  w  I  dobie  po  zabiegu  operacyjnym  z
powodu wady serca. Przygotowując rodziców do sprawowania opieki
nad dzieckiem w domu należy uwzględnić:

A . wykonywanie  ćwiczeń  fizjoterapeutycznych  z  udziałem
specjalisty,

B . wczesne  włączenie  rodziców  do  opieki  nad  dzieckiem  po
operacji,

C.  systematyczne stosowanie zleconych leków,
D.  systematyczną kontrolę wskaźników biochemicznych.

Zadanie 0.
W  leczeniu  farmakologicznym  napadowego  częstoskurczu
nadkomorowego u noworodków i niemowląt postępowaniem z wyboru
jest zastosowanie:

A.  naparstnicy,
B.  amiodaronu,
C.  adenozyny,
D.  beta - blokerów.

Zadanie 0.
U  dziecka  z  wrodzoną,  siniczą  wadą  serca  stwierdzono
policytemię. Policytemia jest wynikiem:

A.  zmniejszonego przepływu płucnego,
B.  ostrego niedotlenienia,
C.  przewlekłej hipoksemii,
D.  zmniejszonej produkcji amin katecholowych.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u noworodka jest:

A .  niewydolność oddechowa i niedotlenienie,
B.  wystąpienie zaburzeń rytmu serca,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  wada serca.

Zadanie 0.
W  warunkach  krążenia  płodowego  przewód  Botalla  stanowi
połączenie:

A.  pnia płucnego i aorty zstępującej,
B.  żyły głównej górnej z pniem płucnym,
C.  żyły głównej dolnej z aortą,
D.  pnia płucnego z żyłą główną górną.



Zadanie 0.
Podczas  rutynowego  badania  kobiety  ciężarnej  w  28  tygodniu
ciąży,  lekarza  zaniepokoił  wynik  badania  USG  płodu  w  zakresie
pracy serca. Kto powinien skonsultować kobietę ciężarną?

A.  inny położnik,
B.  chirurg,
C.  kardiolog dziecięcy,
D.  rentgenolog.

Zadanie 0.
Najbardziej  wartościowych  informacji  o  stanie  wypełnienia
łożyska naczyniowego dostarcza:

A.  ośrodkowe ciśnienie żylne,
B.  ciśnienie tętnicze krwi mierzone metodą krwawą,
C.  dokładnie prowadzony bilans płynów,
D.  krzywa platyzmograficzna.

Zadanie 0.
D o  poradni  kardiologii  prenatalnej  zgłosiła  s ię  32-letnia
kobieta  w  7  miesiącu  ciąży.  Lekarz  z  poradni  "K"  prowadzący
ciężarną  podejrzewa  wadę  serca  u  płodu.  W  wywiadzie  uzyskano
informację,  że  jest  to  druga  ciąża  z  zapłodnienia  in  vitro,  a
poprzednia  zakończyła  się  porodem  przedwczesnym.  Który  z
wymienionych  czynników  zwiększa  ryzyko  urodzenia  dziecka  z
wrodzoną wadą serca:

A.  wiek matki powyżej 30 lat,
B.  stosowanie w okresie ciąży preparatów żelaza,
C.  zapłodnienie in vitro,
D.  infekcja wirusowa przebyta w II trymestrze ciąży.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  objawów  mogą  sugerować  występowanie
koarktacji aorty (CoA)?

A . bóle  w  klatce  piersiowej  występujące  po  wysiłku
fizycznym,

B . kształt  sylwetki  -  wąskie  biodra,  względnie  szerokie
ramiona,

C.  słabo wyczuwalne na obwodzie tętno,
D . omdlenia  występujące  przy  zmianie  pozycji  z  leżącej  na

stojącą.



Zadanie 0.
U  rocznego  dziecka  wystąpiła  ciężka  niewydolność  krążenia  z
epizodami  utraty  świadomości.  W  badaniu  EKG  stwierdzono
znacznego  stopnia  bradykardię  oraz  całkowity  brak  zależności
pomiędzy załamkami P, a zespołami QRS. Na podstawie zapisu EKG
rozpoznano blok przedsionkowo-komorowy stopnia:

A.  I ˚ ,
B .  II˚ typu periodyki Wenckebacha,
C.  II˚typu Mobitz II,
D.  I I I ˚ .

Zadanie 0.
Lekiem  powodującym  zamknięcie  drożnego  przewodu  tętniczego
Botalla jest:

A .  prostin VR,
B.  indometacyna,
C.  naparstnica,
D.  striadyna.

Zadanie 0.
W  12-standardowych  odprowadzeniach  EKG,  odprowadzeniami
przedsercowymi są:

A.  aVR, aVL, aVF,
B.  V1 - V6,
C.  I, II, III, aVR, aVL, aVF,
D.  I, II, III, V1, V2,V3.

Zadanie 0.
Blok przedsionkowo - komorowy I ˚ zostanie rozpoznany u dziecka,
gdy:

A . czas  przewodzenia  przedsionkowo-komorowego  ulega
wydłużeniu,

B.  okresowo wypada jeden skurcz komorowy,
C.  w sposób nieregularny wypada załamek P,
D . całkowicie  przerwane  jest  przewodzenie

przedsionkowo-komorowe.

Zadanie 0.
D o  oddziału  kardiochirurgii  w  I  dobie  po  korekcji  chirurgicznej
ubytku  w  przegrodzie  międzyprzedsionkowej  został  przywieziony
6-letni  chłopiec  z  czynnym  drenażem  śródpiersia.  Dziecko  jest
stabilne  krążeniowo,  wydolne  oddechowo.  Jaki  jest  cel  drenażu
śródpiersia u chłopca po zabiegu kardiochirurgicznym?

A.  niedopuszczenie do tamponady serca,
B.  zmniejszenie odmy opłucnowej,
C.  kontrola szczelności szwu na ranie pooperacyjnej,
D.  obserwacja w kierunku zaburzeń hemostazy.



Zadanie 0.
Nabyte wady serca u dzieci są najczęściej skutkiem:

A.  chorób zakaźnych,
B.  choroby reumatycznej,
C.  pozostałości krążenia płodowego,
D.  nowotworów i urazów.

Zadanie 0.
22-letnia  kobieta  urodziła  chłopca  o  ciężarze  2500g.  Wkrótce  po
urodzeniu  zaczęto  podejrzewać  istnienie  u  dziecka  wady  serca.
Które z wymienionych objawów sugerują wadę serca?

A.  zielone wody płodowe, oziębienie kończyn,
B.  zmniejszenie napięcia mięśni, senność,
C.  drgawki, bladość skóry,
D.  szmery nad sercem, szary odcień skóry.

Zadanie 0.
Który  z  niżej  wymienionych  stanów  może  być  objawem
fizjologicznym u dzieci?

A.  tachykardia,
B.  niemiarowość oddechowa,
C.  bradykardia,
D.  tachypnoe.

Zadanie 0.
Kucanie w tetralogii Fallota:

A.  zapobiega hipotensji podczas stania,
B.  zwiększa utlenowanie,
C.  zwiększa ciśnienie krwi,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Postępowaniem z wyboru w trzepotaniu i migotaniu komór serca u
niemowlęcia jest:

A .  kardiowersja elektryczna,
B.  podanie leku umiarawiającego,
C.  defibrylacja,
D.  stymulacja elektrodą przezprzełykową.

Zadanie 0.
Rękoczyn ESMARCHA jest to zabieg:

A.  bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych,
B . uciśnięcia  nadbrzusza  w  celu  udrożnienia  dróg

oddechowych,
C.  uciśnięcia chrząstki pierścieniowatej krtani,
D.  unieruchomienia złamanej kończyny.



Zadanie 0.
Objawami nagłego zatrzymania krążenia i oddychania oprócz braku
tętna i spontanicznego oddechu są także:

A.  uogólnione drgawki toniczno-kloniczne,
B.  sztywność ciała,
C.  nagła utrata przytomności,
D.  tetraplegia.

Zadanie 0.
Znajdź  twierdzenie  fałszywe.  Pielęgniarka  przyjmująca  pacjenta
z  ostrym  zespołem  wieńcowym,  realizuje  zlecenia  lekarskie,
które zawierają:

A . wykonanie  zapisu  EKG,  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi
i tętna,

B . podanie  kwasu  acetylosalicylowego,  zwalczanie  bólu,
podanie tlenu,

C . skrupulatne  dopełnienie  procedur  administracyjno  -
formalnych,

D.  zapewnienie 2 obwodowych dostępów do żyły.

Zadanie 0.
Próba  Valsalvy,  czyli  parcie  tłoczni  brzusznej  przy  wstrzymanym
oddechu jest jednym ze sposobów stymulacji:

A . nerwów  przeponowych  w  celu  przerwania  nasilającej  s ię
bradykardii,

B . pnia  współczulnego  w  celu  przerwania  nasilającej  s ię
bradykardii,

C . nerwu  błędnego  w  celu  identyfikacji  rytmu
przedsionkowego w tachykardii nadkomorowej,

D . nerwu  krtaniowego  wstecznego  w  celu  zwolnienia
przewodnictwa w węźle zatokowym.

Zadanie 0.
Reanimacja  dziecka  przez  dwóch  ratowników  powinna  przebiegać
zgodnie ze schematem:

A.  2 oddechy:15 uciśnięć klatki piersiowej,
B.  2 oddechy:30 uciśnięć klatki piersiowej,
C.  5 oddechów:15 uciśnięć klatki piersiowej,
D.  1 oddech:5 uciśnięć klatki piersiowej.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  wytycznymi  reanimacji  2010,  prowadząc  podstawowe
zabiegi  reanimacyjne  u  dorosłych,  dla  wywołania  skutecznego
oddechu ratowniczego, należy wdmuchiwać powietrze w czasie:

A .  1 sekundy,
B.  2 sekund,
C.  3 sekund,
D.  5 sekund.

Zadanie 0.
N a  zawał  mięśnia  sercowego  jako  przyczynę  wstrząsu  wskazują
niżej wymienione dane z badania podmiotowego:

A.  zaburzenia krążenia mózgowego w wywiadzie,
B.  choroby płuc w wywiadzie,
C.  nadczynność tarczycy,
D.  częste bóle dławicowe w wywiadzie.

Zadanie 0.
Dotchawiczo można podać niżej wymienione leki, za wyjątkiem:

A.  adrenaliny,
B.  atropiny,
C.  lignokainy,
D.  wodorowęglanu wapnia.

Zadanie 0.
Wskazaniem do podania adrenaliny jest:

A . zatrzymanie  krążenia  bez  względu  na  jego  sercowy
mechanizm,

B.  migotanie przedsionków,
C.  częstoskurcz nadkomorowy,
D.  ekstrasystolia komorowa.

Zadanie 0.
55-letnia  pacjentka  po  zawale  mięśnia  sercowego  powikłanego
komorowymi  zaburzeniami  rytmu  była  rehabilitowana  w  szpitalu
według modelu B, a następnie została skierowana do sanatorium.
Kwalifikacja  do  odpowiednich  modeli  rehabilitacji  odbywa  się  na
podstawie:

A.  oceny wydolności krążenia wg NYHA,
B.  obciążenia w próbie wysiłkowej,
C.  zużycia tlenu,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 0.
Mężczyzna  50-letni  po  przebytej  operacji  kardiochirurgicznej
został  wypisany  do  domu  po  28  dniach  hospitalizacji.  W  trakcie
pobytu  w  szpitalu  był  rehabilitowany.  Rehabilitację  poszpitalną
niekontrolowaną można prowadzić w:

A.  szpitalu,
B.  przychodni rejonowej,
C.  sanatorium,
D.  domu pacjenta.

Zadanie 0.
P o  operacji  tętniaka  aorty  przeciwwskazane  są  (nawet  w  późnym
okresie pooperacyjnym od 6 tygodnia):

A .  ćwiczenia izometryczne,
B.  ćwiczenia czynne kończyn dolnych i górnych,
C.  ćwiczenia oddechowe,
D.  lekkie ćwiczenia oporowe.

Zadanie 0.
Pacjent  45-letni  po  zabiegu  kardiochirurgicznym  przebiegającym
bez  powikłań  po  rehabilitacji  szpitalnej  został  wypisany  do
domu  z  zaleceniem  kontynuowania  rehabilitacji.  Późną
rehabilitację poszpitalną kontynuuje się:

A .  do12 tygodni,
B.  12-24 tygodnie,
C.  24-48 tygodnie,
D.  do końca życia.

Zadanie 0.
Zakwalifikowanie  pacjenta  do  poszczególnych  modeli
rehabilitacji jest poprzedzone testem:

A.  marszowym,
B.  spirometrycznym,
C.  wysiłkowym,
D.  funkcjonalnym.

Zadanie 0.
Dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym przeciwwskazany jest:

A .  marsz, bieg, jazda na rowerze,
B.  marsz, bieg, jazda na rowerze, pływanie,
C . marsz,  bieg,  pływanie  z  elementami  nurkowania,

ćwiczenia izometryczne,
D . ćwiczenia czynne, przeplatane ćwiczeniami oddechowymi i

rozluźniającymi.



Zadanie 0.
MET jest to:

A .  metoda elektrodiagnostyki testu wysiłkowego,
B.  ekwiwalent mataboliczny,
C.  ekstrapolacja,
D . zależność  wielkości  obciążenia  do  częstości  akcji

serca.

Zadanie 0.
W czasie wykonywania wysiłków dynamicznych, skurczowe ciśnienie
tętnicze  krwi  wzrasta,  a  rozkurczowe  pozostaje  bez  zmian  lub
się obniża:

A.  pierwsze stwierdzenie jest prawdziwe, drugie fałszywe,
B.  oba stwierdzenia są fałszywe,
C . pierwsze  stwierdzenie  jest  fałszywe,  a  drugie

prawdziwe,
D.  oba stwierdzenia są prawdziwe.

Zadanie 0.
Zmniejszenie  i lości  hospitalizacji  i  spadek  śmiertelności  wśród
chorych na chorobę niedokrwienną serca to:

A.  rezultat poprawy sytuacji materialnej Polaków,
B . rezultat  dobrego  dostępu  do  ambulatoryjnej  opieki

kardiologicznej,
C.  rezultat kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej,
D.  wynik systematycznej kontroli cholesterolu.

Zadanie 0.
Podczas maksymalnego wysiłku obserwujemy:

A.  spadek tętna,
B.  reakcje kardiodepresyjne,
C.  wzrost średniego i skurczowego ciśnienia tętniczego,
D.  spadek skurczowego ciśnienia tętniczego.

Zadanie 0.
W  zdaniach  takich  jak:  "wszyscy  ludzie  są  źl i" ,  "ludzie  zawsze
robią coś złego" możemy zaobserwować:

A.  proces uszczegóławiania,
B.  proces uogólniania (generalizacji),
C .  proces konkretyzacji,
D.  niezadowolenie z opieki.



Zadanie 0.
Podstawowa zasada skutecznej parafrazy to:

A . powtarzanie własnymi słowami kluczowego sformułowania
partnera,  sprawdzając  czy  dobrze  zrozumieliśmy  intencje
i treść jego wypowiedzi,

B.  powtarzanie słów nadawcy dokładnie z tą samą intonacją,
C . wysłuchanie  partnera  i  zaznaczenie  czy  się  z  nim

zgadzasz,
D . pominięcie  wszelkich  oznak  aprobaty  czy  dezaprobaty

wobec wypowiedzi partnera.

Zadanie 0.
Samokształcenie polega na:

A . udziale  w  zajęciach  o  ściśle  określonym  programie
nauczania,

B . umiejętności  korzystania  ze  źródeł,  wymaga  pewnych
zdolności, pracowitości i motywacji,

C.  kształtowaniu umiejętności praktycznych i postaw,
D . procesie  zmian  prowadzących  do  wykształcenia

zawodowego.

Zadanie 0.
Moduł to część programu nauczania zawierający w sobie:

A.  wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin,
B . odrębne  programy  dla  poszczególnych  przedmiotów

nauczania,
C.  normy postępowania dydaktycznego,
D.  kształcenie multimedialne.

Zadanie 0.
Które  z  czynników  przyczyniły  s ię  do  powstania  zapotrzebowania
na zastosowanie wiedzy socjologicznej w medycynie?

A.  rozwój nauk społecznych,
B . postrzeganie  zjawisk  społecznych  w  kategorii  zdrowia  i

choroby,
C.  rozwój nowych trendów w medycynie,
D . powiązanie  zdrowia  i  choroby  ściśle  z  naukami

przyrodniczymi.



Zadanie 0.
Zaznacz,  która cecha dominuje w rehabilitacyjnym modelu opieki
szpitalnej?

A . relacja  między  lekarzem  a  pacjentem  oparta  o  model
aktywnego lekarza,

B.  diagnoza jest pozytywna i przewiduje wyleczenie,
C . pacjent  jest  kontrolowany  i  podporządkowany

regulaminowi,
D.  celem jest usprawnienie pacjenta.

Zadanie 0.
Przedmiotem zainteresowania deontologii pielęgniarstwa są:

A.  kwestie związane z wykonywaniem zawodu,
B.  prawa, obowiązki i powinności moralne pielęgniarki,
C . czynniki  decydujące  o  moralnej  wartości  działań  grupy

zawodowej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Obowiązująca  ustawa  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej  została
uchwalona:

A.  15 kwietnia 2011r.,
B.  15 lipca 2011r.,
C.  1 lipca 2011r.,
D.  29 października 2003r.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Głównym celem akredytacji jest:

A .  samoedukacja,
B.  ułatwienie uzyskania kontraktu,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . pobudzenie  aktywności  pracowników  zakładu  na  rzecz

jakości.



Zadanie 0.
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa
określa, że:

A .  wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
B . wszyscy  ludzie  mają  takie  same  potrzeby  i  takie  same

priorytety,
C . potrzeby  jednostek  są  stałe,  nigdy  nie  zmieniają  s ię

pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
D . spełnianie  potrzeb  zawsze  podąża  od  potrzeb  wyższego

rzędu do potrzeb niższego rzędu.

Zadanie 0.
W  dwa  dni  po  zabiegu  operacyjnym pacjent  leży  nadal  w  łóżku  i
jest  niezdolny  do  poruszania  się.  W  nocy  pragnie  przywołać
pielęgniarkę  lecz  dzwonek  jest  dla  pacjenta  nieosiągalny,  toteż
jest  zmuszony  zbudzić  sąsiada,  by  ten  nacisnął  dzwonek.  W
szpitalu występuje niedociągnięcie jakościowe w zakresie:

A .  struktury,
B.  procesu,
C.  wyniku,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 0.
Decentralizacja  zarządzania  ochroną  zdrowia  w  Polsce  oznacza
przekazanie  odpowiedzialności  i  kompetencji  do  działania  na
rzecz zdrowia:

A.  rządowi,
B.  lekarzowi rodzinnemu,
C.  samorządom terytorialnym,
D.  obywatelowi.

Zadanie 0.
Czy osoba ubezpieczona ma prawo wyboru szpitala, w którym chce
się leczyć i nie ponosić kosztów leczenia?

A . tak, każdy może sobie wybrać szpital, w którym chce być
leczony,

B.  nie ma prawa wyboru szpitala,
C . m a  prawo  wyboru,  ale  ograniczone  tylko  do  takiego

szpitala, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia,

D . może  korzystać  tylko  z  usług  szpitala,  do  którego
kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.



Zadanie 0.
Wskaźnik zapadalności to:

A . zakres  występowania  chorób,  obrażeń  lub  inwalidztwa  w
określonej społeczności (populacji),

B . l iczba  przypadków  choroby,  które  pojawiły  s ię  w  danym
czasie  w  stosunku  do  liczby  członków  populacji,  z
której pochodzą,

C . miara  częstości  występowania  choroby  w  określonej
chwili ,

D . częstość  wypadków  śmiertelnych  spowodowanych  daną
chorobą w obrębie całej populacji.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek  jest
elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować:

A.  raka,
B.  torbiel,
C.  gruczolakowłókniaka,
D.  dysplazję włóknistą sutka.

Zadanie 0.
Punkt Erba to:

A . miejsce  rzutu  zastawki  dwudzielnej  na  ścianę  klatki
piersiowej,

B.  miejsce osłuchiwania szmeru tarczycowego,
C.  rzut zastawki aorty na ścianę klatki piersiowej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.



Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.
W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest:

A .  zawsze ujemny,
B.  zawsze dodatni,
C.  dwufazowy,
D.  "ukryty" w odcinku ST.

Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.

Zadanie 0.
W  stawie  kolanowym  fizjologicznie  można  wykonać  następujące
ruchy:

A.  zginania i prostowania,
B.  pronacji i supinacji,
C.  odwodzenia i przywodzenia,
D.  rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Zadanie 0.
Priorytetowym  działaniem  w  nagłym  zatrzymaniu  krążenia,  w
mechanizmie  migotania  komór,  mającego  miejsce  w  warunkach
pozaszpitalnych, jest:

A .  defibrylacja elektryczna,
B.  podanie adrenaliny,
C.  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.



Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Spirometria  jest  badaniam  dodatkowym  wykorzystywanym
najczęściej w diagnostyce:

A.  gruźlicy,
B.  astmy oskrzelowej,
C.  zapalenia płuc,
D.  odmy opłucnowej.

Zadanie 0.
W przypadku choroby Gravesa-Basedowa można zaobserwować:

A.  rzadkie mruganie,
B . nienadążanie  powieki  górnej  za  ruchem  gałki  ocznej  w

dół,
C . nienadążanie  gałki  ocznej  za  powieką,  przy  skierowaniu

spojrzenia w górę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
W  czasie  wstrząsu,  nie  tylko  anafilaktycznego,  ciśnienie
tętnicze krwi jest:

A .  znacznie podwyższone,
B.  znacznie obniżone,
C.  nieznacznie podwyższone,
D.  w normie.

Zadanie 0.
Objaw Kerniga polega na:

A . występowaniu  bólu  podczas  próby  przygięcia  głowy  do
klatki piersiowej,

B . występowaniu bólu podczas próby wyprostowania w kolanie
nogi zgiętej w stawach biodrowym i kolanowym,

C.  sztywności karku,
D . zgięciu  kończyn  dolnych  w  stawach  biodrowych  i

kolanowych przy przygięciu głowy do klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Pierwszy  ton  serca  (T1)  jest  najgłośniejszy  nad  koniuszkiem
serca. Powstaje on w następstwie zamknięcia zastawek:

A.  trójdzielnej i pnia płucnego,
B.  dwudzielnej i aorty,
C.  dwudzielnej i pnia płucnego,
D.  dwudzielnej i trójdzielnej.

Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.



Zadanie 0.
Metodami wsparcia w systemie E. D. Orem są:

A.  wykład, doradztwo,
B.  pogadanka, doradztwo,
C.  zachęcanie, ćwiczenia,
D.  doradztwo, nauczanie, zachęcanie.

Zadanie 0.
Znaczenie  zdrowego  środowiska  dla  zdrowia  społeczeństwa  było
przedmiotem wyjaśnień:

A.  V. Henderson,
B.  F. G. Abdellah,
C.  F. Nightingale,
D.  P. Benner.

Zadanie 0.
Celem badań diagnostycznych jest:

A .  gromadzenie wiedzy,
B.  sprawdzenie skutków stosowanych rozwiązań,
C.  wdrażanie teorii do praktyki,
D.  określenie stanu rzeczy lub zdarzeń.

Zadanie 0.
Badania pilotażowe dotyczą:

A.  uściślenia przyjętych hipotez,
B . skontrolowania  przydatności  samych  metod  i  narzędzi

badawczych,
C.  zdobycia wstępnej wiedzy o badanej zbiorowości,
D . ustalenia  wskaźników  świadczących  o  występowaniu

pewnego zjawiska.

Zadanie 0.
W  kontekście  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  1991  r  o  zakładach
opieki  zdrowotnej,  na  które  stanowisko pracy  NIE jest  wymagane
przeprowadzenie konkursu?

A.  pielęgniarki oddziałowej,
B.  pielęgniarki koordynującej,
C.  przełożonej pielęgniarek zakładu,
D.  naczelnej pielęgniarek.



Zadanie 0.
Samorząd Pielęgniarek i Położnych w Polsce został utworzony w:

A . 1935  roku  jako  wynik  nacisków  Międzynarodowej  Rady
Pielęgniarek,

B . 1946  roku  w  miejsce  Polskiego  Stowarzyszenia
Pielęgniarek Zawodowych,

C . 1957  roku  w  miejsce  Polskiego  Towarzystwa
Pielęgniarskiego,

D . 1991 roku, dla reprezentowania zawodowych, społecznych
i  gospodarczych  interesów  zawodów  pielęgniarek  i
położnych.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  urządzeń  umożliwia  wysyłanie  poczty
elektronicznej poprzez sieć telefoniczną?

A.  klawiatura,
B.  skaner,
C.  drukarka,
D.  modem.

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.

Zadanie 0.
Arkusz kalkulacyjny jest to:

A . program,  wykonujący  obliczenia  podobne  do  tych,  które
wykonuje kalkulator,

B . program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w
postaci tekstu, liczb,

C . program  do  kalkulowania  kosztów  budowy  budynków
mieszkalnych,  zużycia  materiałów,  np.  i lość  potrzebnych
pustaków, arkusze blachy itp.,

D . arkusz  papieru,  zawierający  tabelę  z  różnorodnymi
danymi liczbowymi.



PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 170610
GRUPA 1
Zadanie 0.
Które  z  objawów  zaobserwowanych  przez  pielęgniarkę  u  pacjenta
leczonego  Nitrogliceryną  świadczą  o  ubocznym  działaniu  tego
leku?

A.  bóle głowy, wymioty, biegunka,
B.  lęk, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
C . bóle  głowy,  zaczerwienienie  twarzy,  obniżenie  ciśnienia

tętniczego krwi,
D.  bladość twarzy, wymioty, suchy kaszel.

Zadanie 0.
Wskaźnik masy ciała (BMI) u pacjenta o wzroście 186 cm i wadze
112 kg wynosi:

A .  23,4,
B.  28,6,
C.  32,4,
D.  36,5.

Zadanie 0.
Typ zachowań A charakteryzuje się:

A .  chłodem i pozorną nieczułością,
B.  współzawodnictwem, wrogością, pracoholizmem,
C.  chłodem , opanowaniem,
D.  cierpliwością, odwagą, wytrwałością.

Zadanie 0.
Ze spalenia 1g tłuszczu otrzymujemy:

A.  3 kcal,
B.  4 kcal,
C.  6 kcal,
D.  9 kcal.

Zadanie 0.
Nadmierne spożycie soli zwiększa ryzyko powstawania:

A.  choroby wieńcowej,
B.  nadciśnienia tętniczego,
C.  zawału serca,
D.  niewydolności krążenia.

Zadanie 0.
Głównym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych są:

A.  tłuszcze zwierzęce i mięso zwierzęce,
B.  tłuszcze roślinne i mięso ryb,
C.  tłuszcze roślinne i zwierzęce,
D.  tłuszcz i mięso z drobiu.



Zadanie 0.
Wśród chorób układu krążenia  największa śmiertelność przypada
na:

A.  chorobę nadciśnieniową,
B.  choroby naczyń mózgowych,
C.  chorobę niedokrwienną serca,
D.  choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych.

Zadanie 0.
Źródłem błonnika pokarmowego są:

A.  otręby owsiane, musli owsiane, jęczmień,
B.  nasiona roślin strączkowych, produkty sojowe,
C.  jabłka, żurawiny, porzeczki, agrest,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
U chorych na cukrzycę występuje najczęściej:

A .  hipertrójglicerydemia,
B.  podwyższony poziom HDL,
C.  obniżony poziom LDL,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Objaw częstego oddawania dużych ilości moczu w nocy w chorobach
serca jest wyrazem:

A . spadku  resorbcji  jonów  sodowych  w  cewkach  dalszych
nefronów,

B . zwiększonego  ciśnienia  i  zastoju  krwi  w  żyłach  dużego
krążenia,

C.  zwiększenia rzutu skurczowego serca,
D.  zwiększonego uwalniania hormonu antydiuretycznego.

Zadanie 0.
Miarowość  akcji  serca  w  zapisie  kardiomonitora  pielęgniarka
może rozpoznać poprzez stwierdzenie:

A.  równych odległości pomiędzy załamkami R,
B.  równych odległości pomiędzy załamkami P i T,
C.  załamka P przed zespołem QRS,
D.  załamka T po zespole QRS.



Zadanie 0.
Pacjent  przyjęty  do  Kliniki  z  rozpoznanym  wstrząsem
kardiogennym. Do jego objawów należą wszystkie niżej wymienione
za wyjątkiem:

A.  sinica obwodowa, niska ciepłota ciała,
B.  zaburzenia świadomości,
C.  znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi,
D . przyśpieszone  wypełnianie  krwią  uciśniętych  włośniczek

skóry.

Zadanie 0.
W nocy ciśnienie tętnicze krwi zazwyczaj:

A .  wzrasta,
B.  maleje,
C.  pozostaje bez zmian,
D.  wartości ciśnienia u różnych osób w nocy są zmienne.

Zadanie 0.
Najważniejszymi elementami opieki nad pacjentem po cewnikowaniu
serca są:

A . zapewnienie  poczucia  bezpieczeństwa,  obserwacja
opatrunku uciskowego, kontrola ukrwienia kończyny,

B . zaspakajanie  potrzeb  fizjologicznych  podawanie  leków
przeciwbólowych zgodnie ze zleceniem lekarskim,

C . zapewnienie  możliwości  odpoczynku  i  snu,  kontrola
ukrwienia kończyny,

D . zaspakajanie  potrzeb  higienicznych,  rozpoczęcie  i
prowadzenie fizykoterapii bezpośrednio po badaniu.

Zadanie 0.
Pacjentka  35-letnia  została  przyjęta  do  szpitala  celem
diagnostyki  wady  serca.  Na  podstawie  badania  klinicznego
ukierunkowano  diagnostykę  na  rozpoznanie  koarktacji  aorty.  W
badaniu charakterystyczny jest objaw:

A.  różnicy w budowie ciała prawej i lewej połowy,
B . różnicy  ciśnień  tętniczych  na  prawej  i  lewej  kończynie

górnej,
C . obecności  tętna  włośniczkowego  w  obrębie  łożyska

paznokci,
D.  chromania przestankowego.



Zadanie 0.
W celu wykonania zapisu EKG należy założyć elektrody kończynowe
według następującego schematu:

A . elektroda  czerwona  -  prawa  noga,  elektroda  czarna  -
prawa  ręka,  elektroda  żółta  -  lewa  noga,  elektroda
zielona - lewa ręka,

B . elektroda  czerwona  -  prawa  ręka,  elektroda  żółta  -  lewa
ręka,  elektroda  zielona  -  lewa  noga,  elektroda  czarna  -
prawa noga,

C . elektroda  czarna  -  lewa  noga,  elektroda  czerwona  -  lewa
ręka,  elektroda  żółta  -  prawa  ręka,  elektroda  zielona  -
prawa noga,

D . elektroda  zielona  -  prawa  ręka,  elektroda  żółta  -  prawa
noga,  elektroda  czarna  -  lewa  ręka,  elektroda  czerwona
- lewa noga.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  50  po  zawale  mięśnia  sercowego  poddany  jest
leczeniu  środkiem  fibrynolitycznym  i  antykoagulantem.  Podając
pacjentowi heparynę należy pamiętać o kontroli:

A .  czasu koalinowo - kefalinowego,
B.  elektrolitów,
C.  parametrów życiowych,
D.  diurezy.

Zadanie 0.
Jakie  badanie  należy  wykonać  w  pierwszej  kolejności  u  pacjenta
z podejrzeniem zawału serca?

A.  ECHO serca,
B.  RTG klatki piersiowej,
C.  EKG,
D.  tomografię komputerową klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Obrzęki pochodzenia sercowego umiejscowione są najczęściej:

A .  na twarzy, rzadziej na kończynach,
B.  uogólnione,
C.  na kończynach dolnych i górnych,
D.  na najniżej położonych częściach ciała.

Zadanie 0.
Bezwzględnym wskazaniem do wszczepienia rozrusznika jest:

A .  blok przedsionkowo-komorowy I stopnia,
B . blok  przedsionkowo-komorowy  I I  stopnia,  typu

Wenckebacha,
C.  blok przedsionkowo-komorowy III stopnia z napadami MAS,
D.  pauzy < 2 sekundy.



Zadanie 0.
Najkorzystniejszym rodzajem próby wysiłkowej jest:

A .  walking test,
B.  próba wchodzenia na stopień,
C.  bieżnia ruchoma,
D.  ergometria rowerowa.

Zadanie 0.
Spośród  wymienionych  zaburzeń  rytmu  serca  najgroźniejsze  dla
życia pacjenta są:

A.  ekstrasystolia komorowa,
B.  ekstrasystolia nadkomorowa,
C.  częstoskurcze nadkomorowe,
D.  częstoskurcze komorowe.

Zadanie 0.
Koronarografia  jest  badaniem  diagnostycznym  pozwalającym  na
ocenę:

A.  przepływu przez jamy serca,
B.  drożności naczyń nerkowych,
C.  drożności tętnic wieńcowych,
D.  przepływu w krążeniu mózgowym.

Zadanie 0.
Ból zawałowy różni się od bólu wieńcowego:

A.  nasileniem i umiejscowieniem,
B.  czynnikami wywołującymi ból,
C . natężeniem,  czasem  trwania  i  brakiem  reakcji  na

nitroglicerynę,
D . kierunkiem  promieniowania  i  ustępowaniem  po

nitroglicerynie.

Zadanie 0.
Wskaż typową kolejność ewolucji zmian w EKG w świeżym zawale
mięśnia serca:

A . odwrócenie  załamka  T,  uniesienie  ST,  pojawienie  s ię
załamka Q, powrót ST do linii izoelektrycznej,

B . uniesienie  ST,  pojawienie  s ię  załamka  Q,  powrót  ST  do
linii izoelektrycznej, odwrócenie załamka T,

C . pojawienie  s ię  załamka  Q,  odwrócenie  załamka  T,
uniesienie ST, powrót ST do linii izoelektrycznej,

D . uniesienie  ST,  powrót  ST  do  l inii  izoelektrycznej,
odwrócenie załamka T, pojawienie się załamka Q.



Zadanie 0.
Nagłe zatrzymanie krążenia powstaje najczęściej w mechanizmie:

A.  asystolii,
B .  migotania przedsionków,
C.  migotania komór,
D.  rozkojarzenia elektromechanicznego.

Zadanie 0.
Prawidłowe uderzenie koniuszkowe występuje i jest wyczuwalne:

A . w  4  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie  lewej,  w
linii środkowoobojczykowej,

B.  nie występuje,
C . w  5  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie  lewej,  w

linii środkowoobojczykowej,
D.  podczas fazy wdechu.

Zadanie 0.
Badania konieczne przed koronarografią to:

A .  koronarografia nie wymaga dodatkowych badań,
B.  tomografia serca,
C . EKG,  pełna  morfologia  krwi,  stężenie  elektrolitów,

kreatynina, INR i APTT,
D . EKG,  markery  martwicy  mięśnia  sercowego,  test

wysiłkowy.

Zadanie 0.
Pacjent  po  przebytym  zawale  mięśnia  sercowego  został  poddany
elektrokardiograficznej  próbie  wysiłkowej.  Wynik  próby  dodatni
i jest to wskazanie do wykonania:

A.  echokardiografii,
B .  echokardiografii śródnaczyniowej,
C.  koronarografii,
D.  EKG metodą Holtera.

Zadanie 0.
Badanie wysiłkowe EKG NIE ma zastosowania w diagnostyce:

A.  zaburzeń rytmu wywołanych wysiłkiem,
B.  bólów w klatce piersiowej,
C.  ryzyka w stabilnej chorobie wieńcowej i po zawale,
D.  stopnia zaawansowania nadciśnienia.

Zadanie 0.
Którą z faz pracy serca wyraża zespół QRS?

A.  depolaryzacji komór,
B.  repolaryzacji mięśnia sercowego,
C.  skurczu komór,
D.  pobudzenia przedsionków.



Zadanie 0.
Ból wieńcowy może być wywołany przez:

A . nadmierny  wysiłek  fizyczny,  obfity  posiłek,  gwałtowną
zmianę temperatur,

B.  niedostateczną ilość snu i zjedzenie posiłku,
C.  krótki sen i zmianę temperatur,
D.  długotrwały odpoczynek i sen.

Zadanie 0.
P o  zabiegu  angioplastyki  pacjent  został  przywieziony  do
oddziału  intensywnej  terapii  kardiologicznej.  W  pierwszej  dobie
p o  zabiegu  wymaga  on  szczególnej  i  stałej  obserwacji.
Angioplastyka to udrożnienie:

A.  dróg oddechowych,
B.  żyły głównej górnej,
C.  tętnicy wieńcowej,
D.  aorty.

Zadanie 0.
Potas w organizmie człowieka odgrywa istotną rolę w:

A.  mechanizmie skurczu mięśni i ich pobudliwości,
B.  mechanizmach odpornościowych organizmu,
C.  regulacji neurohormonalnej,
D.  utrzymaniu stałości płynów wewnątrzustrojowych.

Zadanie 0.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna polega na:

A.  mechanicznym wspomaganiu serca,
B.  ręcznym wspomaganiu pracy serca,
C . podłączeniu  monitora  i  odczytywaniu  ciśnienia  metodą

krwawą,
D . otworzeniu  klatki  piersiowej  i  rytmicznym  uciskaniu

serca.

Zadanie 0.
Hiperkapnia jest to:

A .  zmniejszenie utlenowania krwi,
B.  zwiększenie utlenowania krwi,
C.  zmniejszenia zawartości dwutlenku węgla we krwi,
D.  zwiększenie zawartości dwutlenku węgla we krwi.



Zadanie 0.
Jaka  jest  prawidłowa  wartość  ciśnienia  tętniczego  według
zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia?

A . 120/60 mm Hg a dla osób po 60-ym roku życia do 160/95
mm Hg,

B . nie powinno być wyższe niż 140/90 mm Hg, niezależnie od
wieku,

C . p o 40 roku życia, wzrasta z wiekiem o 10 mm Hg na każdą
dekadę życia,

D.  skurczowe: 100-160 mm Hg; rozkurczowe: 50-100 mm Hg.

Zadanie 0.
Najczęstsze  powikłania  po  operacjach  wszczepienia  sztucznych
zastawek to:

A.  tętniak rozwarstwiający aorty,
B.  powikłania zakrzepowo-zatorowe,
C.  wypadanie płatka zastawki dwudzielnej,
D.  zapalenie płuc.

Zadanie 0.
Jakie znaczenie ma wywiad rodzinny w profilaktyce chorób układu
krążenia?

A.  jest w ogóle nieistotny,
B . podczas  zbierania  wywiadu  uzyskuje  s ię  tylko  ogólne

informacje,
C.  jest nieodłączną częścią postępowania profilaktycznego,
D . jest  mało  istotny,  gdyż  zapadalność na choroby zwiększa

się wraz z wiekiem.

Zadanie 0.
Wskaźnikami wyników leczenia przy stosowaniu leków moczopędnych
są:

A . wielkość  diurezy  dobowej  i  związany  z  tym  ubytek  masy
ciała,

B.  ubytek masy ciała i częstość oddawania stolca,
C.  diureza dobowa i ilość przyjmowanych płynów,
D.  ilość przyjmowanych płynów i wzrost masy ciała.

Zadanie 0.
W  celu  umiarowienia  akcji  serca  w  napadowym  migotaniu
przedsionków stosuje się:

A .  defibrylację,
B.  elektrostymulację stałą,
C.  elektrostymulację czasową,
D.  kardiowersję.



Zadanie 0.
U  pacjenta  występuje  znaczne  ograniczenie  aktywności  fizycznej,
mały  wysiłek  fizyczny  wywołuje  zmęczenie,  duszność,  kołatanie
serca  lub  nasilenie  bólów  wieńcowych,  dolegliwości  nie
występują w spoczynku. Określ stopień wydolności czynnościowej
pacjenta według klasyfikacji NYHA:

A.  I
B.  I I
C.  I I I
D.  I V

Zadanie 0.
W  95%  przypadków  w  ostrym  okresie  zawału  mięśnia  sercowego
stałe  monitorowanie  elektrokardiograficzne,  wykazuje
występowanie zaburzeń rytmu serca. Do najczęstszych należą:

A.  skurcze komorowe dodatkowe,
B.  częstoskurcz nadkomorowy,
C.  migotanie i trzepotanie przedsionków,
D.  częstoskurcz komorowy.

Zadanie 0.
Główne objawy chorobowe ostrego zapalenia osierdzia to:

A . płyn  w  worku  osierdziowym,  gorączka,  krwioplucie,
duszność,

B . bó l  w  śródpiersiu,  zmiany  w  EKG,  tarcie  osierdzia,  płyn
w worku osierdziowym,

C . gorączka,  przesięki  zastoinowe,  sinica,  rytm  cwałowy
serca,

D . przyspieszona  czynność  serca,  przypodstawne  rzężenia
podczas osłuchiwania.

Zadanie 0.
Pielęgniarska  obserwacja  pacjenta  w  ostrym  okresie  zawału
mięśnia sercowego obejmuje:

A . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  zapis  czynności
elektrycznej serca,

B . występowanie bólów, zaburzenia oddychania, zabarwienie
powłok skórnych,

C.  zachowanie i wygląd chorego oraz jego samopoczucie,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
W  ostrej  lewokomorowej  niewydolności  krążenia  układa  się
pacjenta w pozycji siedzącej w celu:

A.  zmniejszenia obciążenia następczego,
B.  zmniejszenia obciążenia wstępnego,
C.  zmniejszenia zapotrzebowania na tlen,
D.  nie ma wpływu.

Zadanie 0.
W  zapobieganiu  zapalenia  wsierdzia  w  nabytych  wadach  serca
należy przede wszystkim:

A.  przyjmować codziennie 2 tabletki witaminy C,
B.  poddawać się około 2 razy w miesiącu badaniom krwi,
C.  dbać o dobre samopoczucie,
D.  dbać o higienę ciała, zwłaszcza zębów.

Zadanie 0.
Pomiar ciśnienia krwi należy wykonać:

A.  w ciszy i spokoju w pozycji siedzącej,
B.  po wysiłku fizycznym w pozycji leżącej,
C.  przed zażyciem leków w pozycji stojącej,
D.  rano po obudzeniu się w pozycji siedzącej.

Zadanie 0.
Szybkie podanie dużej dawki Furosemidu dożylnie może spowodować
upośledzenie:

A.  słuchu,
B.  wzroku,
C.  smaku,
D.  węchu.

Zadanie 0.
Powikłaniem zabiegu kardiowersji może być:

A.  infekcja dróg moczowych,
B.  udar krwotoczny mózgu,
C.  poparzenie termiczne skóry,
D.  zmiana osobowości.

Zadanie 0.
Nadciśnienie tętnicze dzielimy na:

A.  samoistne, pierwotne,
B.  pierwotne, wtórne,
C.  wtórne, nerkowe,
D.  wrodzone, wtórne.



Zadanie 0.
W  pielęgnacji  skóry  objętej  zmianami  odżywczymi  pielęgniarka
powinna zadbać o utrzymanie:

A . prawidłowej  temperatury  miejsc  gdzie  występują  opisane
zmiany,

B . pełnego  zakresu  ruchu  w  stawach  przyległych  do  miejsc
ze zmianami odżywczymi,

C . ciągłości  skóry,  aktywnie  przeciwdziałać  powstawaniu
otarć, zranień i ucisku.

D . higieny  kończyn  poprzez  częste  moczenie  i  mycie
łagodnymi nawilżającymi środkami.

Zadanie 0.
Jakie  powikłania  może  nieść  za  sobą  nieleczone  zapalenie
osierdzia?

A.  zawał serca,
B.  zapalenie płuc,
C.  tamponadę serca,
D.  miażdżycę naczyń wieńcowych.

Zadanie 0.
Głównym objawem lewokomorowej niewydolności krążenia jest:

A .  duszność,
B.  powiększenie wątroby,
C.  obecność obrzęków,
D.  obecność przesięków do jam ciała.

Zadanie 0.
15-letnią  pacjentkę  przyjęto  do  szpitala  z  powodu  ubytku
przegrody  międzyprzedsionkowej.  Do  jakiej  grupy  schorzeń
zaliczamy w/w jednostkę chorobową?

A.  do nabytych wad serca,
B.  do wrodzonych wad serca,
C.  do chorób zapalnych serca,
D.  do niezapalnych chorób serca.

Zadanie 0.
Składniki  pokarmowe  stanowią  istotną  rolę  w  leczeniu  chorób
układu krążenia. Nadmierne lub niedostateczne spożycie pewnych
składników pokarmowych zwiększa ryzyko zachorowania na choroby
układu krążenia.Czy niedobór magnezu wpływa na funkcjonowanie
układu krążenia?

A.  tak, zwiększa poziom lipidów we krwi,
B.  tak, może powodować zaburzenia rytmu serca,
C.  tak, powoduje kurcz naczyń,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) to ciśnienie panujące w:

A.  lewym przedsionku serca,
B.  prawej komorze serca,
C.  układzie górnej i dolnej żyły głównej,
D.  aorcie.

Zadanie 0.
Czy  suchy  uporczywy  kaszel  może  być  ubocznym  objawem  leków
stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego?

A.  tak, świadczy o przedawkowaniu glikozydów naparstnicy,
B . tak,  jest  objawem  ubocznym  stosowania  inhibitorów

konwertazy angiotensyny,
C.  nie, jest objawem infekcji,
D.  tak, świadczy o zbyt małej dawce leków moczopędnych.

Zadanie 0.
Kardiomiopatia przerostowa charakteryzuje się:

A . upośledzeniem  kurczliwości  mięśnia  serca  i  postępującą
niewydolnością prawokomorową,

B . znacznym  przerostem  mięśnia  serca  z  dezorganizacją
ułożenia włókien i małą jamą lewej komory,

C . utrudnieniem  napełniania  komór  krwią  w  wyniku
zmniejszenia  podatności  mięśnia  przy  zachowanej
czynności skurczowej serca,

D . znaczną atrofią komórek mięśnia sercowego i zmniejszoną
siłą skurczu mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
U  pacjentów  chorujących  na  cukrzycę  typu  2  występuje  wysokie
ryzyko przebiegu zawału mięśnia sercowego:

A.  ze szczególnym nasileniem wszystkich objawów,
B.  ze szczególnym nasileniem objawów bólowych,
C.  w sposób bezobjawowy,
D.  ze szczególnym nasileniem wymiotów.

Zadanie 0.
W  bloku  przedsionkowo-komorowym  II ˚  wyróżniamy  następujące
rodzaje:

A .  blok całkowity przedsionkowy i komorowy,
B.  mobitz III, Blok Wenckebacha (Mobitz I),
C . blok  Wenckebacha  (Mobitz  I ) ,  Mobitz  I I ,  blok

zaawansowany,
D.  mobitz I, Mobitz II, Mobitz III.



Zadanie 0.
Niedobór  potasu  u  pacjentów  z  chorobami  układu  krążenia  może
wywołać:

A.  zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie komór,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  uszkodzenie ucha środkowego,
D.  uszkodzenie nerwu słuchowego.

Zadanie 0.
W  stanie  ostrego  zawału  mięśnia  sercowego,  do  najczęstszych
powikłań zagrażających życiu chorego należą:

A . nadciśnienie  tętnicze  krwi,  udar  mózgu,  ostra
niewydolność nerek,

B . ostra  niewydolność  oddechowa,  wstrząs  hipowolemiczny,
blok przedsionkowo-komorowy,

C . zaburzenia  rytmu  serca,  obrzęk  płuc,  wstrząs
kardiogenny,

D . niewydolność  serca,  kardiomiopatia,  zapalenie
osierdzia.

Zadanie 0.
Zabieg Esmarcha wykonywany w czasie czynności resuscytacyjnych
to :

A.  specjalny sposób badania tętna na dużych tętnicach,
B . specjalny  sposób  nakłucia  żyły  podobojczykowej,

stosowany  w  sytuacji  trudności  w  założeniu  wenflonu do
żyły obwodowej,

C . wprowadzenie  elektrody  endokawitarnej  do  stymulacji
czasowej poprzez żyłę podobojczykową,

D . specjalny  sposób  ułożenia  głowy  pacjenta  podczas
resuscytacji zapewniający drożność dróg oddechowych.

Zadanie 0.
W  oddziale  intensywnej  terapii  przebywa  pacjent  z  ostrą
niewydolnością  serca.  Stan  ogólny  chorego  ciężki,  skóra  blada,
pokryta  zimnym,  lepkim  potem,  ciśnienie  tętnicze  50/30  mmHg.
Lekarz  dyżurny  stwierdza  wstrząs  sercopochodny.Wstrząs
sercopochodny jest wynikiem:

A.  ostrej niewydolności krążenia,
B.  przewlekłej niewydolności krążenia,
C.  przetoczenia krwi,
D.  przetoczenia krwioprecypitatu.



Zadanie 0.
Zaburzenia rytmu serca powstają:

A.  w przebiegu chorób mięśnia sercowego,
B.  w zaburzeniach endokrynologicznych,
C.  podczas przyjmowania leków i używek,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Czy  wolno  wykonywać  defibrylację  u  pacjentów,  którzy  mają
wszczepiony stymulator serca?

A.  absolutnie, nie można,
B.  tak, tylko na zlecenie lekarza,
C.  tak, można, przestrzegając zasad,
D.  można wykonywać tylko kardiowersję.

Zadanie 0.
Wybierz  skuteczne  sposoby  ograniczania  spożycia  sol i  w  diecie  u
osób z nadciśnieniem tętniczym:

A . eliminacja  z  żywienia  gotowych  produktów,  których  sól
stanowi środek konserwujący,

B . solenie  potraw  pod  koniec  ich  gotowania  lub  po
ugotowaniu,

C . zastępowanie  sol i  innymi  przyprawami  typu:  pieprz,
papryka, oregano, chrzan, bazylia, cząber itd.,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Depresyjne działanie morfiny na układ oddechowy polega na:

A.  przyspieszeniu czynności oddechowej,
B.  zwolnieniu czynności oddechowej,
C.  zwolnieniu lub przyspieszeniu czynności oddechowej,
D.  spowodowaniu wystąpienia oddechu Kusmaula.

Zadanie 0.
Do późnych powikłań zawału serca zaliczamy:

A.  pęknięcie ściany serca,
B.  ostrą niewydolność krążenia,
C.  przewlekłą niewydolność krążenia,
D.  nagły zgon.

Zadanie 0.
Tamponada serca to:

A.  kołatanie serca,
B.  niemiarowość całkowita,
C.  przecięcie spoideł zastawek,
D.  ostry ucisk serca wywołany krwawieniem.



Zadanie 0.
64-letni  pacjent  został  przewieziony  na  salę  operacyjną  celem
wszczepienia  żylnych  pomostów  aortalno-wieńcowych.  Zabieg
został wykonany w krążeniu pozaustrojowym, hipotermii ogólnej i
miejscowej z zastosowaniem kardioplegii. Kardioplegina:

A.  zatrzymuje i ochrania mięsień sercowy,
B.  oziębia mięsień sercowy,
C.  zmniejsza przemianę materii mięśnia sercowego,
D.  uruchamia mięsień sercowy po zabiegu operacyjnym.

Zadanie 0.
Czy chorzy po implantacji  zastawki  homogennej  i  ( lub)  pomostów
aortalno-wieńcowych  nie  posiadających  innych  wskazań  powinni
otrzymywać pochodne kumaryny?

A.  tak, przez całe życie,
B.  tak, przez okres trzech miesięcy po zabiegu,
C.  nie wymagają stosowania pochodnych kumaryny,
D . tak,  ale  w  zależności  od  wartości,  czasu  i  wskaźnika

protrombinowego.

Zadanie 0.
Skrót VSD oznacza:

A.  ubytek międzyprzedsionkowy,
B.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
C.  ubytek międzykomorowy,
D.  ubytek pozawałowy.

Zadanie 0.
Kontrapulsację  /IABP/  najczęściej  zakłada  się  do  aorty
wstępującej przez tętnicę:

A.  ramieniową,
B.  promieniową,
C.  szyjną,
D.  udową.

Zadanie 0.
Wskazaniem  do  operacji  pomostowania  aortalno  -  wieńcowego
(CABG) jest:

A . zwężenie  pnia  lewej  tętnicy  wieńcowej  >  50%  lub  innych
gałęzi tętnic wieńcowych > 75%,

B.  niedomykalność mitralna,
C.  migotanie przedsionków,
D . zwężenie tętnicy wieńcowej > 10% lub innych tętnic < 20

% .



Zadanie 0.
Reperfuzja jest to:

A .  perfuzja do momentu zakleszczenia aorty,
B.  czas potrzebny do oziębienia pacjenta,
C.  odłączenie perfuzji,
D . czas po odkleszczeniu aorty do przywrócenia prawidłowej

czynności organizmu.

Zadanie 0.
Komisurotomia to:

A.  przecięcie spoideł zastawek,
B.  szmery serca,
C.  nerwica serca,
D.  niemiarowość serca.

Zadanie 0.
Działanie heparyny neutralizowane jest przez:

A.  siarczan protaminy,
B.  chlorek potasu,
C.  wodorowęglan sodu,
D.  siarczan magnezu.

Zadanie 0.
Czynniki ryzyka choroby wieńcowej:

A . wiek,  płeć,  skłonność  rodzinna,  palenie  papierosów,
nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia,

B.  tylko skłonność rodzinna,
C.  nie udowodniono czynników ryzyka,
D . wiek,  płeć,  niskie  ciśnienie,  częste  infekcje

bakteryjne.

Zadanie 0.
Chory  po  wszczepieniu  sztucznej  protezy  mitralnej  powinien
przyjmować leki antykoagulacyjne:

A.  do końca życia,
B.  przez 5 lat,
C.  przez 6 miesięcy,
D.  do czasu uzyskania poziomu terapeutycznego.

Zadanie 0.
Przed  kaniulacją  tętnic  w  obrębie  kończyn  górnych,  w  celu
prowadzenia pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą należy:

A.  wykonać ultrasonografię tętnic kończyn górnych,
B.  wprowadzić chorego w znieczulenie ogólne,
C . ułożyć  kończynę  górną  wzdłuż  ciała  i  dobrze  uwidocznić

okolicę nadgarstka,
D.  wykonać test Allena.



Zadanie 0.
Podczas przemieszczania się w obrębie łóżka chory po zabiegu na
otwartym sercu powinien unikać:

A.  zginania kończyn dolnych,
B.  siadania z wykorzystaniem drabinki,
C.  podpierania się na nadgarstkach,
D.  podtrzymywania opatrunku na ranie pooperacyjnej.

Zadanie 0.
Perikarditis to:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie wsierdzia,
C.  zakażenie rany,
D.  infekcja mostka.

Zadanie 0.
Śluzak przedsionka powinien być operowany, ponieważ:

A.  powoduje obturację ujścia mitralnego,
B . występuje  możliwość  powstania  zatorów  z  powierzchni

śluzaka,
C.  powoduje zaburzenia rytmu serca,
D . powoduje  spadki  ciśnienia  tętniczego  krwi  z  utratą

przytomności.

Zadanie 0.
U  37-letniego  pacjenta  jest  wykonywany  zabieg  operacyjny  przy
zastosowanu  krążenia  pozaustrojowego  i  hipotermii.  Zabieg
polega  na  wszczepieniu  sztucznej  zastawki  aortalnej.  Hipotermia
w  zabiegach  wszczepienia  sztucznej  zastawki  aortalnej  polega
na:

A.  obniżeniu temperatury ciała poniżej normy,
B.  samoistnej utracie ciepła przez organizm,
C.  ograniczeniu pracy poszczególnych narządów,
D.  utrzymaniu normalnej temperatury organizmu.

Zadanie 0.
24-letni  pacjent  jest  przyjęty  do  Kliniki  Kardiochirurgii  z
rozpoznaniem niedomykalności  zastawki  aortalnej.  Pacjent  został
zakwalifikowany do wszczepienia zastawki homogennej. Co to jest
zastawka homogenna?

A.  zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B.  zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C.  sztuczna zastawka aortalna,
D.  płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.



Zadanie 0.
W Polsce, przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do przeszczepu serca jest:

A .  kardiomiopatia,
B.  wady zastawkowe,
C.  nadciśnienie płucne,
D.  przebyte zapalenie mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
W  czasie  transportu  serca  do  przeszczepu  trzeba  chronić  je
przed skutkami niedokrwienia, w tym celu należy:

A.  przeszczepić serce w czasie nie dłuższym niż 30-40 min,
B . transportować  schłodzone  serce  w  płynie

kardioplegicznym,  w  temp.  4-8˚C,  w  specjalnym
pojemniku, nie dłużej niż 3 godz.,

C . schłodzić  serce  w  pojemniku  z  lodem,  co  znacznie
wydłuża czas transportu,

D . umieścić  serce  w  schłodzonym  roztworze  Ringera,  w
specjalnym, szczelnym pojemniku.

Zadanie 0.
Tętnica  piersiowa  wewnętrzna  jest  najczęściej  używana  do
pomostowania  gałęzi  przedniej  zstępującej  lewej  tętnicy
wieńcowej (LAD) ze względu na:

A.  łatwość pobrania,
B.  brak żył do pobrania,
C.  dobre wyniki odległe takiego pomostu,
D.  nieodkładanie się blaszek miażdżycowych.

Zadanie 0.
W celu monitorowania ciśnienia w tętnicy płucnej zakłada się:

A .  cewnik do pomiaru ciśnienia w lewym przedsionku serca,
B.  wkłucie centralne,
C.  cewnik Swana - Ganza,
D.  elektrodę endokawitarną.



Zadanie 0.
Organizm  pacjenta  w  trakcie  zabiegu  operacyjnego  z
zastosowaniem kardioplegii, ochładzany jest do temperatury:

A.  19˚C,
B.  23˚C,
C.  28˚C,
D.  35˚C.

Zadanie 0.
Jednym ze składników płynu kardioplegijnego jest:

A .  heparyna,
B.  protamina,
C.  papaweryna,
D.  potas.

Zadanie 0.
Pierwsze objawy przedawkowania antykoagulantów to:

A.  ból w klatce piersiowej,
B.  krwawienia, wylewy podskórne,
C.  nudności, wymioty,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 0.
P o  transfuzji  krwi  należy  przechować  w  lodówce  pojemnik  z
pozostałościami  przetaczanej  krwi  lub  je j  składnika  wraz  z
zestawem do przetaczania przez:

A.  1 miesiąc,
B.  24 godziny,
C.  72 godziny,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Chorzy  po  wszczepieniu  sztucznych  zastawek  serca  powinni
pamiętać,  że  lekami  nasilającymi  działanie  doustnych
antykoagulantów są:

A.  niesteroidowe leki przeciwzapalne, salicylany,
B.  antybiotyki, witaminy,
C.  barbiturany, leki hipotensyjne,
D.  diuretyki, leki przeciwcukrzycowe.



Zadanie 0.
U  chorego,  u  którego  prowadzona  jest  kontrapulsacja
wewnątrzaortalna,  pielęgniarka  powinna  zwracać  szczególnie
uwagę na:

A.  temperaturę ciała chorego,
B . zabarwienie skóry, tętno obwodowe i temperaturę kończyn

dolnych,
C.  tętno na tętnicach obwodowych kończyn górnych,
D.  prawidłowe umiejscowienie balonu do kontrapulsacji.

Zadanie 0.
60-letni  pacjent  w  trzydzieści  dni  po  zabiegu  wszczepienia
sztucznej  zastawki  mitralnej  został  przyjęty  do  Kliniki
Kardiochirurgii  z  powodu  utrzymującej  s ię  od  kilku  dni  wysokiej
temperatury.  Ponadto  u  chorego  nad  zastawką  słyszalny  jest
szmer rozkurczowy, który może sugerować wystąpienie:

A.  uszkodzenia sztucznej zastawki,
B.  zakrzepu na zastawce,
C.  zapalenia wsierdzia i przecieku okołozastawkowego,
D.  jatrogennego uszkodzenia przegrody przedsionkowej.

Zadanie 0.
Zespół  małego  rzutu  u  chorego  po  zabiegu  kardiochirurgicznym,
któremu towarzyszy wysokie ośrodkowe ciśnienie żylne, skąpomocz
lub  bezmocz  i  który  nie  ulega  poprawie,  mimo  podawania  leków
izotropowych dodatnich, może świadczyć o:

A.  tamponadzie serca,
B.  krwotoku pooperacyjnym,
C.  przewodnieniu chorego,
D.  zapaleniu osierdzia.

Zadanie 0.
W  oddziale  kardiochirurgii  do  zabiegu  przygotowywana  jest
17-letnia  dziewczyna  z  rozpoznaniem  CoA.  Jaką  wadę  oznacza
skrót CoA?

A.  zwężenie cieśni aorty,
B.  atrezję zastawki trójdzielnej,
C.  stenozę aortalną,
D.  przerwanie łuku aorty.

Zadanie 0.
Dziecko z niewydolnością oddechową należy ułożyć w pozycji:

A .  na boku,
B.  na plecach,
C.  półwysokiej lub wysokiej,
D.  na brzuchu.



Zadanie 0.
Krzyś  urodził  s ię  w  40-tym  tygodniu  ciąży,  siłami  i  drogami
natury.  W  6-tym  tygodniu  życia  podczas  badania  w  przychodni
stwierdzono  szmer  w  sercu.  Zauważono  też,  że  podczas  płaczu
wargi  dziecka  przybierają  ciemne  zabarwienie.  Wstępna  diagnoza
brzmiała:  wada  wrodzona  serca  -  Tetralogia  Fallota.  Które  z
wymienionych  anomalii  w  obrębie  serca  i  naczyń  krwionośnych
zalicza się do Zespołu Fallota?

A . otwór  międzykomorowy,  aorta  "jeździec",  zwężenie
zastawki tętnicy płucnej, przerost prawej komory,

B . otwór  międzykomorowy,  zwężenie  cieśni  aorty,  zwężenie
zastawki aorty, przerost lewej komory,

C . aorta  "jeździec",  zwężenie  cieśni  aorty,  zwężenie
zastawki aorty, przetrwały przewód tętniczy,

D . otwór  międzyprzedsionkowy,  zwężenie  zastawki  tętnicy
płucnej,  zwężenie  zastawki  aorty,  przetrwały  przewód
tętniczy.

Zadanie 0.
Który z wymienionych objawów często towarzyszy policytemii:

A .  skłonność do omdleń,
B.  ból w klatce piersiowej po wysiłku,
C.  przerost dziąseł,
D.  krwawienie z nosa.

Zadanie 0.
Najważniejszą  metodą  diagnostyczną  służącą  potwierdzeniu
obecności płynu w osierdziu jest:

A .  echokardiografia,
B.  badanie radiologiczne klatki piersiowej,
C.  cewnikowanie serca,
D.  zapis EKG.

Zadanie 0.
5-letnia  dziewczynka  jest  w  I  dobie  po  zabiegu  operacyjnym  z
powodu wady serca. Przygotowując rodziców do sprawowania opieki
nad dzieckiem w domu należy uwzględnić:

A . wykonywanie  ćwiczeń  fizjoterapeutycznych  z  udziałem
specjalisty,

B . wczesne  włączenie  rodziców  do  opieki  nad  dzieckiem  po
operacji,

C.  systematyczne stosowanie zleconych leków,
D.  systematyczną kontrolę wskaźników biochemicznych.



Zadanie 0.
Który z wymienionych gazów medycznych stosowany jest w leczeniu
wad serca u dzieci, przebiegających z nadciśnieniem płucnym?

A.  podtlenek azotu (N2O),
B.  dwutlenek węgla (CO2),
C.  tlen (O2),
D.  tlenek azotu (NO).

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u noworodka jest:

A .  niewydolność oddechowa i niedotlenienie,
B.  wystąpienie zaburzeń rytmu serca,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  wada serca.

Zadanie 0.
22-letnia  kobieta  urodziła  chłopca  o  ciężarze  2500g.  Wkrótce  po
urodzeniu  zaczęto  podejrzewać  istnienie  u  dziecka  wady  serca.
Które z wymienionych objawów sugerują wadę serca?

A.  zielone wody płodowe, oziębienie kończyn,
B.  zmniejszenie napięcia mięśni, senność,
C.  drgawki, bladość skóry,
D.  szmery nad sercem, szary odcień skóry.

Zadanie 0.
W celu skrócenia napadu anoksemicznego u dziecka należy:

A.  ułożyć dziecko w pozycji Trendelenburga,
B.  wykonać manewr symulujący kucanie,
C.  ułożyć dziecko w pozycji bezpiecznej,
D . maksymalnie  przygiąć  głowę  dziecka  do  klatki

piersiowej.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  objawów  mogą  sugerować  występowanie
koarktacji aorty (CoA)?

A . bóle  w  klatce  piersiowej  występujące  po  wysiłku
fizycznym,

B . kształt  sylwetki  -  wąskie  biodra,  względnie  szerokie
ramiona,

C.  słabo wyczuwalne na obwodzie tętno,
D . omdlenia  występujące  przy  zmianie  pozycji  z  leżącej  na

stojącą.



Zadanie 0.
Nabyte wady serca u dzieci są najczęściej skutkiem:

A.  chorób zakaźnych,
B.  choroby reumatycznej,
C.  pozostałości krążenia płodowego,
D.  nowotworów i urazów.

Zadanie 0.
Pielęgniarka dokonując pomiaru saturacji metodą pulsoksymetrii,
powinna zawsze sprawdzić:

A . czy akcja serca mierzona przez pulsoksymetr jest zgodna
z wartością rzeczywistą tętna,

B . czy  krzywa  pulsu  jest  zgodna  z  krzywą  ciśnienia
tętniczego,

C.  czy czujnik saturacji jest prawidłowo założony,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Najbardziej  wartościowych  informacji  o  stanie  wypełnienia
łożyska naczyniowego dostarcza:

A.  ośrodkowe ciśnienie żylne,
B.  ciśnienie tętnicze krwi mierzone metodą krwawą,
C.  dokładnie prowadzony bilans płynów,
D.  krzywa platyzmograficzna.

Zadanie 0.
W  warunkach  krążenia  płodowego  przewód  Botalla  stanowi
połączenie:

A.  pnia płucnego i aorty zstępującej,
B.  żyły głównej górnej z pniem płucnym,
C.  żyły głównej dolnej z aortą,
D.  pnia płucnego z żyłą główną górną.

Zadanie 0.
Wady serca najczęściej występują w zespole:

A.  Edwarda,
B.  Pataua,
C.  Downa,
D.  Tunera.



Zadanie 0.
Wskaż  rodzaj  wady  serca,  w  której  życie  dziecka  zależy  od
utrzymania  drożności  przewodu  tętniczego  Botalla  (tzw.  wada
przewodozależna):

A .  ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej,
B.  przełożenie wielkich pni naczyniowych,
C.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
D.  kanał przedsionkowo-komorowy.

Zadanie 0.
D o  poradni  kardiologii  prenatalnej  zgłosiła  s ię  32-letnia
kobieta  w  7  miesiącu  ciąży.  Lekarz  z  poradni  "K"  prowadzący
ciężarną  podejrzewa  wadę  serca  u  płodu.  W  wywiadzie  uzyskano
informację,  że  jest  to  druga  ciąża  z  zapłodnienia  in  vitro,  a
poprzednia  zakończyła  się  porodem  przedwczesnym.  Który  z
wymienionych  czynników  zwiększa  ryzyko  urodzenia  dziecka  z
wrodzoną wadą serca:

A.  wiek matki powyżej 30 lat,
B.  stosowanie w okresie ciąży preparatów żelaza,
C.  zapłodnienie in vitro,
D.  infekcja wirusowa przebyta w II trymestrze ciąży.

Zadanie 0.
Próba  Valsalvy,  czyli  parcie  tłoczni  brzusznej  przy  wstrzymanym
oddechu jest jednym ze sposobów stymulacji:

A . nerwów  przeponowych  w  celu  przerwania  nasilającej  s ię
bradykardii,

B . pnia  współczulnego  w  celu  przerwania  nasilającej  s ię
bradykardii,

C . nerwu  błędnego  w  celu  identyfikacji  rytmu
przedsionkowego w tachykardii nadkomorowej,

D . nerwu  krtaniowego  wstecznego  w  celu  zwolnienia
przewodnictwa w węźle zatokowym.

Zadanie 0.
Obraz cepowatej klatki piersiowej wraz z objawem paradoksalnego
oddechu występuje u chorego:

A.  ze złamaniem kręgosłupa w odcinku piersiowym,
B . z e  złamaniem  więcej  niż  3  żeber  w  co  najmniej  2

miejscach,
C.  po urazie z pęknięciem żołądka ,
D.  ze wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym.



Zadanie 0.
Wskazaniem do podania adrenaliny jest:

A . zatrzymanie  krążenia  bez  względu  na  jego  sercowy
mechanizm,

B.  migotanie przedsionków,
C.  częstoskurcz nadkomorowy,
D.  ekstrasystolia komorowa.

Zadanie 0.
P o  założeniu  cewnika  do  żyły  centralnej,  zdjęcie  RTG  klatki
piersiowej umożliwia:

A.  sprawdzenie położenia cewnika i wykluczenie odmy,
B.  ocenę położenia tylko cewnika,
C.  wykluczenia odmy,
D.  wykluczenia ewentualnej niedodmy.

Zadanie 0.
U  pacjenta z  hyperkaliemią K>6 mmol/l  w zapisie  EKG stwierdza
się wysokie spiczaste załamki:

A.  T ,
B.  P ,
C.  R ,
D.  S .

Zadanie 0.
Jak wykonasz defibrylację u pacjenta z implantowanym sztucznym
stymulatorem serca:

A . tak  jak  u  każdego  innego  pacjenta,  w  stanie  zagrożenia
życia,

B . należy  użyć  więcej  żelu  na  skórę  chorego,  co  ochroni
przed powikłaniami,

C . należy  umieścić  elektrodę  defibrylatora  na  wyczuwanym
pod skórą stymulatorze,

D . należy  elektrody  defibrylatora  umieścić  w  odległości
12-15 cm od miejsca implantacji stymulatora.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  wytycznymi  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  z
2010r., pacjent pediatryczny to dziecko:

A.  do ukończenia 6 roku życia,
B.  do ukończenia 8 roku życia,
C.  będące uczniem szkoły podstawowej,
D.  u którego nie widać cech pokwitania.



Zadanie 0.
Rurkę ustno - gardłową należy zakładać u:

A . wszystkim  chorym  wymagającym  udrożnienia  dróg
oddechowych,

B.  tylko u pacjentów głęboko nieprzytomnych,
C.  pacjentów z podejrzeniem złamania kręgosłupa,
D.  pacjentów bezzębnych.

Zadanie 0.
Dziecko  nie  oddycha  i  jest  nieprzytomne po  zachłyśnięciu  ciałem
obcym. Wskaż zdanie fałszywe.

A . należy podjąć próbę wykonania kilku sztucznych oddechów
tak aby klatka piersiowa unosiła się i opadała,

B . nie  ma  możliwości  w  żadnym  przypadku  prowadzenia
sztucznej  wentylacji,  ze  względu  na  obecność  ciała
obcego,

C . można  uzyskać  skuteczną  wentylację  nawet  wtedy  gdy
dziecko wcale nie oddycha,

D . podejmowanie prób mechanicznego usunięcia przeszkody w
drogach oddechowych jest zawsze nieskuteczne.

Zadanie 0.
38-letni  mężczyzna  został  hospitalizowany  z  powodu  zawału
mięśnia sercowego. Pacjenta można zakwalifikować do wykonywania
zabiegów rehabilitacyjnych po wykonaniu:

A.  EKG,
B.  elektrokardiograficznej próby wysiłkowej,
C.  echokardiografii,
D.  EKG metodą Holtera.

Zadanie 0.
MET jest to:

A .  metoda elektrodiagnostyki testu wysiłkowego,
B.  ekwiwalent mataboliczny,
C.  ekstrapolacja,
D . zależność  wielkości  obciążenia  do  częstości  akcji

serca.

Zadanie 0.
W  czasie  ćwiczeń  fizycznych,  według  modelu  A  przyspieszenie
tętna nie powinno przekraczać:

A.  20-30% w stosunku do tętna spoczynkowego,
B.  10-20% w stosunku do tętna spoczynkowego,
C.  20-40% w stosunku do tętna spoczynkowego,
D.  10-15% w stosunku do tętna spoczynkowego.



Zadanie 0.
Skala Borga to:

A.  liniowa, dziesięciostopniowa skala odczuwania wysiłku,
B.  liniowa, dziesięciostopniowa skala odczuwania stresu,
C.  skala uzależnienia od nikotyny,
D . nieliniowa,  dziesięciostopniowa  skala  odczuwania

wysiłku.

Zadanie 0.
Istotą testu marszowego 6- minutowego jest przejście:

A . jak  najdłuższego  dystansu  w  ciągu  6  minut  krokiem
swobodnym,we własnym tempie,

B.  jak najdłuższego dystansu w ciągu 6 minut na bieżni,
C . jak  najdłuższego  dystansu  w  ciągu  6  minut  krokiem

marszowym,
D.  dystansu w ciągu 6 minut z dwukrotnym odpoczynkiem.

Zadanie 0.
Główne cele opieki pielęgniarskiej w niewydolności krążenia to:

A . poprawa  czynności  serca,  zapobieganie  odleżynom,
niedopuszczenie  do  zapalenia  żył  lub  zatoru  płucnego,
utrzymanie chorego jak najdłużej w łóżku,

B . poprawa  czynności  serca,  przywrócenie  energii  i
zainteresowań,  zapobieganie  odleżynom,  ograniczenie
kontaktu z rodziną by zapewnić spokój,

C . zapobieganie  odleżynom,  niedopuszczenie  do  zapalenia
ży ł  lub  zatoru  płucnego,  przygotowanie  chorego  do
zabiegu  operacyjnego  z  powodu  możliwości  wystąpienia
powikłań,

D . poprawa  czynności  serca,  zapobieganie  odleżynom,
niedopuszczenie  do  zapalenia  żył  lub  zatoru  płucnego,
poprawa łaknienia, uniknięcie zapalenia płuc.

Zadanie 0.
55-letni  pacjent  po  zawale  mięśnia  sercowego  z  prawidłowymi
wartościami  ciśnienia  tętniczego  krwi  został  zakwalifikowany  do
rehabilitacji  szpitalnej  typu  A.  Do  modelu  rehabilitacji
szpitalnej typu A kwalifikowani są pacjenci:

A .  po zawale mięśnia sercowego bez powikłań,
B.  po zawale mięśnia sercowego z powikłaniami,
C . p o  zawale  mięśnia  sercowego  z  powikłaniami  i  pacjenci

po przeskórnej angioplastyce tętnic wieńcowych,
D . u  których  nie  można  wykonać  przeskórnej  angioplastyki

tętnic wieńcowych.



Zadanie 0.
Pacjent  hospitalizowany  z  powodu  zawału  mięśnia  sercowego  po
zatrzymaniu  krążenia  i  skutecznej  reanimacji,  skarży  się  na
ogólne  osłabienie.  W  celu  zmniejszenia  dolegliwości,  pacjenta
poddano rehabilitacji. Prawidłowy wysiłek fizyczny powoduje:

A.  zwiększenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen,
B . zwiększenie  zapotrzebowania  na  t len  i  spadek  objętości

wyrzutowej,
C . wzrost  zapotrzebowania  na  t len  i  wzrost  objętości

wyrzutowej,
D . spadek  zapotrzebowania  na  t len  oraz  wzrost  objętości

wyrzutowej.

Zadanie 0.
Parafraza, to:

A . skupianie  s ię  na  najważniejszych  treściach
przekazywanych przez partnera,

B.  odzwierciedlanie uczuć partnera,
C.  ujmowanie w inne słowa, tego co powiedział partner,
D.  empatyczne słuchanie.

Zadanie 0.
Konflikt  zachodzący  między  osobami  (stronami)  to  sytuacja,  w
której:

A . realizacja  celów  jednej  ze  stron  utrudnia  lub
uniemożliwia realizację celów strony przeciwnej,

B . realizacja  celów  jednej  ze  stron  ułatwia  realizację
celów strony przeciwnej,

C . jedna  ze  stron  jest  wrogo  i  agresywnie  nastawiona  do
drugiej strony,

D . jedna  ze  stron  jest  przyjaźnie  i  pozytywnie  nastawiona
do drugiej strony.

Zadanie 0.
Edukacja zdrowotna, zajmuje się czynnikami:

A.  zewnętrznymi,
B.  politycznymi i społecznymi,
C.  osobowymi,
D.  instytucjonalnymi.

Zadanie 0.
Zajęcia praktyczne pozwalają uczącym się na:

A . weryfikację  zdobytej  wiedzy  i  stosowanie  je j  w
praktyce,

B.  nabywanie nowych wiadomości i umiejętności,
C.  nabywanie i weryfikację zdobytej wiedzy,
D.  weryfikację umiejętności intelektualnych.



Zadanie 0.
Socjologiczna koncepcja zdrowia, koncentruje się na:

A.  profilaktyce i walce z chorobą,
B.  promocji zdrowia i walce z chorobą,
C.  zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych populacji,
D . życiu  codziennym  całej  populacji,  a  nie  tylko  na

ludziach  znajdujących  się  w  sytuacji  zagrożenia
chorobą.

Zadanie 0.
Funkcja rodziny, która obejmuje wykonanie wszystkich czynności
usługowych,  niezbędnych  dla  realizacji  podstawowych  czynności
codziennego życia m.in.  pomoc higieniczną osobom z ograniczoną
sprawnością to funkcja:

A.  prokreacyjna,
B.  ekonomiczna,
C.  usługowo-konsumpcyjna,
D.  rekreacyjno-towarzyska.

Zadanie 0.
Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania
lub  udzielenie  innych  świadczeń  zdrowotnych  przez  lekarza,
jeżeli ukończył, co najmniej:

A .  15 lat,
B.  16 lat,
C.  17 lat,
D.  18 lat.

Zadanie 0.
Karta Praw Pacjenta jest:

A .  katalogiem praw, które przysługują każdemu,
B.  regulacją zachowań pacjentów,
C . zespołem  czynności  medycznych  mających  na  celu

przywrócenie  pełnej  sprawności  fizycznej  i  psychicznej
człowieka,

D . katalogiem  praw  uznanych  za  podstawowe  i  niezbędne,
które przysługują zwracającemu się do powołanej do tego
instytucji lub osoby o udzielenie świadczenia.



Zadanie 0.
Jeżeli  w  czasie  procesu  kontroli  wykryte  zostanie  istotne
odstępstwo  w  tym  co  zostało  wykonane  od  tego,  co  było
oczekiwane, wówczas kierownik powinien w pierwszym rzędzie:

A .  podjąć działania korekcyjne,
B.  poczekać aż odstępstwo takie się powtórzy,
C.  natychmiast zmienić normę,
D.  podjąć kroki dyscyplinarne w stosunku do winnych.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
W  całościowym  podejściu  do  zarządzania  jakością  (Total  Quality
Management) w podmiocie leczniczym, klientem jest:

A .  pacjent,
B.  pacjent i jego rodzina,
C.  pacjent, jego rodzina oraz lekarze i pielęgniarki,
D . pacjent,  jego  rodzina,  lekarze,  pielęgniarki  i  położne,

inni  fachowi  i  niefachowi  pracownicy,  studenci,
towarzystwa, grupy pomagające pacjentowi po opuszczeniu
podmiotu leczniczego.

Zadanie 0.
Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności  leczniczej,
jako indywidualną praktykę, NIE jest zobowiązana do:

A . posiadania  specjalizacji  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
lub  położnictwa  lub  innej  dziedzinie  mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia,

B.  posiadania prawa wykonywania zawodu,
C.  uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
D . zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

obejmującej  szkody  będące  następstwem  udzielania
świadczeń  zdrowotnych  albo  niezgodnego  z  prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.



Zadanie 0.
Fundamentalnym i podstawowym dokumentem określającym cele i
kierunki zdrowotnej polityki publicznej w Polsce, jest:

A .  Narodowy Program Zdrowia,
B.  Narodowy Program Ochrony Serca,
C.  Program Ochrony Zdrowia Psychicznego,
D . Program  zwalczania  chorób  społecznych  i

cywilizacyjnych.

Zadanie 0.
D o  zachowań  zagrażających  zdrowiu  w  największym  stopniu
należy/ą:

A.  zanieczyszczenie środowiska i czynniki genetyczne,
B.  czynniki polityczno- społeczno - ekonomiczne,
C . mała  aktywność  fizyczna,  nieprawidłowości  w  sposobie

żywienia,  palenie  tytoniu,  nadmierne  spożycie  alkoholu
i używek,

D . palenie  tytoniu,  nasilające  się  patologie  społeczne,
źle prowadzona polityka zdrowotna państwa.

Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.

Zadanie 0.
Prawidłowo  wykonany  pomiar  obwodu  głowy  dziecka  powinien
obejmować obwód głowy zmierzony na wysokości:

A .  ciemienia przedniego i guzowatości potylicznej,
B.  łuków brwiowych i guzowatości potylicznej,
C.  małżowin usznych i guzowatości potylicznej,
D.  guzów czołowych i guzowatości potylicznej.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.



Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Wskaż  prawidłowe  stężenie  cholesterolu  całkowitego  w  surowicy
krwi:

A .  ok. 90 mg%,
B.  ok. 190 mg%,
C.  ok. 290 mg%,
D.  ok. 390 mg%.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  dokonująca  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi
upuszcza powietrze z mankietu z prędkością:

A.  2 mmHg/sekundę,
B.  10 mmHg/sekundę,
C.  20 mmHg/sekundę,
D.  30 mmHg/sekundę.



Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Z a  najwyższą  dopuszczalną  wartość  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
zdrowego dziecka w wieku 9-10 lat można uznać wartość:

A.  90/60 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/90 mmHg,
D.  140/100 mmHg.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Prowadząc wywiad dotyczący chorób
przebytych  należy  uwzględnić  pytania,  które  pozwolą  pozyskać
informacje dotyczące:

A.  chorób wieku dziecięcego, szczepień,
B.  hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
C.  chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
D.  przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.

Zadanie 0.
Badanie  objawu  Lasseque'a  jest  badaniem  oceniającym
nieprawidłowości:

A .  w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych,
B.  w obrębie nerwów okoruchowych,
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi,
D.  rotacji w stawie biodrowym.

Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.



Zadanie 0.
U pacjenta z rozedmą płuc, NIE stwierdza się:

A .  wdechowo ustawionej klatki piersiowej,
B.  odgłosu bębenkowego nad polami płucnymi,
C.  w spirometrii zwiększenia pojemności życiowej i FEV1,
D.  w spirometrii zmniejszenia pojemności życiowej i FEV1.

Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Zadanie 0.
Zwężenia źrenic NIE obserwuje się w zatruciu:

A.  morfiną,
B.  kokainą,
C.  trichloroetanolem,
D.  związkami fosfoorganicznymi.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Podczas  badania  palpacyjnego  przepukliny  pachwinowej,  pacjent
powinien przyjąć pozycję:

A .  stojącą,
B.  siedzącą,
C.  leżącą płaską,
D.  leżącą półwysoką.

Zadanie 0.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:

A.  drżenie języka,
B.  gładka i ciepła skóra,
C.  bradykardia,
D.  tachykardia.



Zadanie 0.
U  kobiety wysokość dna macicy pod koniec 24 tygodnia ciąży jest
badana na wysokości:

A .  2 palców nad spojeniem łonowym,
B.  pośrodku pomiędzy pępkiem a spojeniem łonowym,
C.  dokładnie na wysokości pępka,
D.  bezpośrednio pod łukiem żebrowym.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Teoria  deficytu  samoopieki  obejmuje  powiązane  ze  sobą  teorie
cząstkowe:

A.  samoopieki, deficytu samoopieki i systemów opieki,
B.  samoopieki, systemów opieki,
C.  systemów opieki, deficytu samoopieki,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
W  modelu  teoretycznym  pielęgniarstwa  według  F.  Nightingale,
osoba pacjenta jest definiowana, jako:

A . posiadająca  zdolności  i  możliwości  do  biernego
przeżywania  procesu  zdrowienia,  kreowanego  przez
czynniki środowiska zewnętrznego,

B.  podlegająca wpływom poprzez kanony pielęgniarstwa,
C . całość  dynamicznie  zmieniająca  się  pod  wpływem

środowiska i własnych możliwości i zdolności,
D . niezależna  całość  dążąca  do  zaspokojenia  potrzeb

biologicznych.

Zadanie 0.
Badania naukowe w pielęgniarstwie:

A.  podnoszą jakość opieki nad pacjentem,
B.  wpływają na zmniejszanie kosztów opieki,
C.  podnoszą statut zawodowy pielęgniarek,
D.  stanowią podstawę nauki pielęgniarstwa.



Zadanie 0.
Do metod badania naukowego zaliczamy:

A.  ankietę,
B.  wywiad,
C.  analizę dokumentów,
D.  sondaż diagnostyczny.

Zadanie 0.
Kwalifikacje zawodowe to:

A . oznaczenie  grupy  umiejętności,  które  są  wymagane  dla
rozwiązania określonych zadań,

B . całość  obiektywno  -  indywidualnych  umiejętności,
wiadomości  i  sprawności,  które  pozwalają  jednostce  na
wykonywanie odpowiednich funkcji w procesie pracy,

C . zakres  i  jakość  przygotowania  niezbędnego  do
wykonywania jakiegoś zawodu,

D . układy  umiejętności,  wiadomości  i  cech  osobowości,
pozwalające  skutecznie  rozwiązywać  zadania  na
stanowisku pracy.

Zadanie 0.
Złożoność  rol i  zawodowej  pielęgniarki/położnej  jest  przede
wszystkim wynikiem:

A.  wielości pełnionych przez nią funkcji,
B.  miejsca pracy w instytucjach ochrony zdrowia,
C.  oczekiwań podopiecznych i pacjentów,
D . uzyskiwanych  kwalifikacji  w  procesie  kształcenia  i

doskonalenia.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  urządzeń  umożliwia  wysyłanie  poczty
elektronicznej poprzez sieć telefoniczną?

A.  klawiatura,
B.  skaner,
C.  drukarka,
D.  modem.

Zadanie 0.
Na płycie CD-RW można zapisywać i kasować dane:

A.  jednokrotnie,
B.  100 razy,
C.  wielokrotnie,
D.  ani razu (jest tylko do odczytu).



Zadanie 0.
W  oddziale położniczym pewnego szpitala w okresie roku urodziło
s ię  odpowiednio  w  kolejnych  miesiącach:  80,  70,  60,  60,  60,  30,
40,40,  40,  20,  40,  60  noworodków.  I le  noworodków  urodziło  s ię
średnio w tym oddziale w czasie jednego miesiąca:

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



PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 220611
GRUPA 1
Zadanie 0.
D o niezależnych czynników ryzyka chorób sercowo - naczyniowych
należą:

A . zaburzenia  lipidowe,  palenie  tytoniu,  nadciśnienie
tętnicze,

B . wskaźniki  reakcji  zapalnej,  czynniki  psychospołeczne,
płeć męska,

C . zwiększenie  stężenia  homocysteiny,  siedzący  tryb  życia,
cukrzyca,

D.  spadek stężenia homocysteiny, palenie, alkoholizm.

Zadanie 0.
Najwięcej magnezu zawierają produkty takie jak:

A.  kefir lub jogurt, produkty mączne,
B.  zielone warzywa, ziemniaki, pomidory,
C.  ser biały i żółty, drożdże,
D.  soja, fasola, kakao, płatki zbożowe.

Zadanie 0.
N a  wysiłek  fizyczny  w  celu  redukcji  śmiertelności  należy
przeznaczyć:

A.  10 minut dziennie,
B . 30-45 minut dziennie, a intensywność powinna prowadzić

d o  osiągnięcia  65-75  %  maksymalnej  częstości  rytmu
serca dla danego wieku,

C . d o 20 minut dziennie, a intensywność powinna prowadzić
d o  osiągnięcia  30%  maksymalnej  częstości  rytmu  serca
dla danego wieku,

D . 30-45 minut dziennie, a intensywność powinna prowadzić
d o  osiągnięcia  maksymalnej  częstości  rytmu  serca  dla
danego wieku.

Zadanie 0.
50-letnia  pacjentka  z  cukrzycą  typu  2,  hiperinsulinemią,
zaburzeniami  lipidowymi  zgłosiła  s ię  do  lekarza  z  powodu
pojawiających  się  bólów  dławicowych.  Cukrzyca  i  niski  poziom
cholesterolu HDL u tej pacjentki:

A .  przyspiesza rozwój choroby niedokrwiennej serca,
B . nie  wpływa  na  rozwój  choroby  niedokrwiennej  serca  ze

względu  na  "ochronne"  działanie  żeńskich  hormonów
płciowych,

C . niski  poziom  cholesterolu  HDL  przyspiesza  rozwój
miażdżycy a cukrzyca nie,

D . cukrzyca nie przyspiesza rozwoju zmian niedokrwiennych
w mięśniu sercowym.



Zadanie 0.
D o czynników ryzyka chorób układu krążenia NIE poddających się
modyfikacji zaliczamy:

A . palenie  tytoniu,  małą  aktywność  fizyczną,  dietę
wysokotłuszczową,

B . wiek,  płeć,  rodzinne  występowanie  chorób  na  t le
miażdżycy,

C . choroby  współistniejące  typu  cukrzyca,  nadciśnienie
tętnicze,

D . podwyższony  poziom  cholesterolu  całkowitego,
LDL-cholesterolu, trójglicerydów.

Zadanie 0.
Wśród chorób układu krążenia  największa śmiertelność przypada
na:

A.  chorobę nadciśnieniową,
B.  choroby naczyń mózgowych,
C.  chorobę niedokrwienną serca,
D.  choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych.

Zadanie 0.
Kobieta  z  dużym  stopniem  nadwagi  skarży  się  na  nadmierne
pragnienie,  zwiększony  apetyt  i  oddawanie  dużych  ilości  moczu.
Wymienione objawy mogą świadczyć o:

A.  infekcji w drogach moczowych,
B.  rozwoju cukrzycy,
C.  zaburzeniach elektrolitowych,
D.  nadciśnieniu tętniczym.

Zadanie 0.
Do oceny otyłości brzusznej służy wskaźnik:

A.  WHR,
B.  BMI,
C.  IHD,
D.  VLDL.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  objawów  zaliczysz  do  grupy  objawów
wymagających  natychmiastowej  pomocy  lekarskiej  u  pacjenta  z
zaawansowanym nadciśnieniem:

A . si lne  bóle  głowy  z  towarzyszącymi  zawrotami  i
zaburzeniami widzenia,

B.  drżenie rąk, szybki oddech,
C.  niepokój, lęk,
D.  zaczerwienienie twarzy, ból głowy.



Zadanie 0.
U  pacjenta  chorującego  od  wielu  lat  na  nadciśnienie  tętnicze
wystąpił  nagle  silny,  rozdzierający  ból  w  klatce  piersiowej,
promieniujący  do  pleców,  z  towarzyszącymi  potami  i  uczuciem
zagrażającego  zasłabnięcia.  Na  podstawie  EKG  i  badań
biochemicznych wykluczono zawał serca. Co należy podejrzewać w
tej sytuacji?

A.  półpasiec,
B.  zapalenie płuc,
C.  ostre rozwarstwienie aorty,
D.  zespół WPW.

Zadanie 0.
Pacjentka  35-letnia  została  przyjęta  do  szpitala  celem
diagnostyki  wady  serca.  Na  podstawie  badania  klinicznego
ukierunkowano  diagnostykę  na  rozpoznanie  koarktacji  aorty.  W
badaniu charakterystyczny jest objaw:

A.  różnicy w budowie ciała prawej i lewej połowy,
B . różnicy  ciśnień  tętniczych  na  prawej  i  lewej  kończynie

górnej,
C . obecności  tętna  włośniczkowego  w  obrębie  łożyska

paznokci,
D.  chromania przestankowego.

Zadanie 0.
Który  z  podanych  niżej  wyników  pomiaru  tętna  świadczy  o
tachyarytmii?

A . tętno  98  u/min,  miarowe,  dobrze  napięte,  dobrze
wypełnione,

B.  tętno 52 u/min, niemiarowe, słabo napięte,
C . tętno  76  u/min,  miarowe,  dobrze  napięte,  dobrze

wypełnione,
D . tętno  118  u/min,  słabo  wypełnione,  nitkowate,

niemiarowe.

Zadanie 0.
Chromanie przestankowe to objaw:

A.  obecności żylaków podudzi,
B.  niedoboru potasu,
C.  miażdżycy tętnic kończyn dolnych,
D . zaburzeń  krążenia  limfatycznego  w  obrębie  kończyn

dolnych.



Zadanie 0.
Optymalne  ciśnienie  krwi  wg  ESH/ESC  i  PTNT  z  2003  roku  to
ciśnienie:

A.  <120/80 mmHg,
B.  120-129/80-84 mmHg,
C.  130/80 mmHg,
D.  135/85 mmHg.

Zadanie 0.
W celu wykonania zapisu EKG należy założyć elektrody kończynowe
według następującego schematu:

A . elektroda  czerwona  -  prawa  noga,  elektroda  czarna  -
prawa  ręka,  elektroda  żółta  -  lewa  noga,  elektroda
zielona - lewa ręka,

B . elektroda  czerwona  -  prawa  ręka,  elektroda  żółta  -  lewa
ręka,  elektroda  zielona  -  lewa  noga,  elektroda  czarna  -
prawa noga,

C . elektroda  czarna  -  lewa  noga,  elektroda  czerwona  -  lewa
ręka,  elektroda  żółta  -  prawa  ręka,  elektroda  zielona  -
prawa noga,

D . elektroda  zielona  -  prawa  ręka,  elektroda  żółta  -  prawa
noga,  elektroda  czarna  -  lewa  ręka,  elektroda  czerwona
- lewa noga.

Zadanie 0.
Pacjentka  47-letnia  z  wadą  zastawki  mitralnej,  utrwalonym
migotaniem przedsionków leczona digoxyną, lekami moczopędnymi
oraz  inhibitorami  konwertazy  angiotensyny  (IKA)  została
przyjęta  do  szpitala  z  powodu  wymiotów,  żółtego  widzenia,
szmerów,  zaburzeń rytmu serca  oraz  halucynacji.  Dolegliwości  te
wynikają najprawdopodobniej z:

A .  zatrucia digoxyną,
B.  przedawkowania leków moczopędnych,
C.  przedawkowania IKA,
D.  interakcji leków z pokarmami.

Zadanie 0.
Sinica obwodowa powstaje w wyniku:

A.  zmniejszonego dopływu krwi żylnej do płuc,
B.  upośledzonej drożności tętnic lub żył,
C . zwiększonego wykorzystania tlenu przez tkanki z powodu

zastoju krwi żylnej,
D.  powstawania nieprawidłowych związków hemoglobiny.



Zadanie 0.
Spadek diurezy godzinowej poniżej normy u pacjenta we wstrząsie
hipowolemicznym,  wymaga  podejmowania  działań  leczniczych
polegających na:

A.  wyrównaniu zaburzeń elektrolitowych,
B.  przywróceniu prawidłowej objętości krwi,
C.  wyrównywaniu zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej,
D.  opanowaniu bólu.

Zadanie 0.
W  przebiegu  zawału  mięśnia  sercowego  może  dojść  do  szeregu
groźnych dla życia powikłań. Najrzadsze z nich to:

A.  ponowny zawał serca,
B.  wstrząs kardiogenny,
C.  zaburzenia rytmu serca,
D.  pęknięcie serca.

Zadanie 0.
Koronarografia  jest  badaniem  diagnostycznym  pozwalającym  na
ocenę:

A.  przepływu przez jamy serca,
B.  drożności naczyń nerkowych,
C.  drożności tętnic wieńcowych,
D.  przepływu w krążeniu mózgowym.

Zadanie 0.
Obrzęki pochodzenia sercowego umiejscowione są najczęściej:

A .  na twarzy, rzadziej na kończynach,
B.  uogólnione,
C.  na kończynach dolnych i górnych,
D.  na najniżej położonych częściach ciała.

Zadanie 0.
Pacjentka  48-letnia  z  rozpoznaną  niewydolnością  krążenia  po
przebytym  w  młodości  rzucie  gorączki  reumatycznej  z  wada
zastawki  mitralnej  pod  postacią  niedomykalności  została
przyjęta  do  szpitala  z  powodu  zaostrzenia  niewydolności
krążenia.  W  badaniu  przedmiotowym  stwierdzono  osłuchiwaniem
szmer sercowy i jest on najlepiej słyszalny w:

A.  II prawym międzyżebrzu,
B.  II lewym międzyżebrzu,
C.  przy prawym brzegu mostka na wysokości IV, V żebra,
D.  w miejscu uderzenia koniuszkowego.



Zadanie 0.
Elektrokardiograficzne cechy migotania przedsionków to:

A . poszerzone,  zniekształcone  zespoły  QRS  o  częstości
140-240/min,

B.  załamek P i zespoły QRS pojawiają się niemiarowo,
C . nie ma załamka P, pobudzenia przedsionkowe zapisują się

jako  fale  o  częstości  400-600/min,  zespoły  komorowe
występują niemiarowo,

D . nie  ma  załamka  P,  natomiast  są  widoczne  fale  F  o
częstości  200-300/min,  zespoły  komorowe  występują
niemiarowo.

Zadanie 0.
U  chorych  z  zawałem mięśnia  sercowego  do  zwiększenia  stężenia
troponin w surowicy dochodzi po:

A.  4-8 godz.,
B.  3-4 godz.,
C.  po12 godz.,
D.  9-12 godz.

Zadanie 0.
Bradykardia zatokowa to czynność akcji serca poniżej:

A .  100 uderzeń na minutę,
B.  80 uderzeń na minutę,
C.  60 uderzeń na minutę,
D.  40 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Pacjentka  67-letnia  z  rozpoznaną  przewlekłą  niewydolnością
serca  leczona  inhibitorami  konwertazy  angiotensyny,  nitratami
oraz  preparatami  naparstnicy  została  przyjęta  do  szpitala  z
powodu zaostrzenia choroby podstawowej. U pacjentki występowała
w  chwili  przyjęcia  duszność  spoczynkowa.  Zgodnie  z  klasyfikacją
NYHA jest to stopień niewydolności serca:

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

Zadanie 0.
Uniesienie odcinka ST obserwuje się w następujących przypadkach
z wyjątkiem:

A.  niedokrwistość,
B.  ostry zawał serca,
C.  zapalenie osierdzia,
D.  dławica naczynioskurczowa.



Zadanie 0.
Jakie powikłania mogą grozić pacjentowi w związku z wykonaniem
angioplastyki wieńcowej?

A . zaburzenia  rytmu  serca,  ból,  wzrost  ciśnienia
tętniczego krwi,

B.  objawy uczulenia, krwawienie, zawał serca, zakrzep,
C.  obrzęk płuc, gorączka, tachyarytmia,
D.  wstrząs, zaburzenia świadomości, bradyarytmia.

Zadanie 0.
Nitrogliceryna  jest  lekiem  rozszerzającym  naczynia  krwionośne  z
grupy:

A.  blokujących kanał wapniowy,
B.  azotanów,
C.  hamujących aktywność układu adrenergicznego,
D.  hamujących aktywność układu renina - angiotensyna.

Zadanie 0.
Jaki oddech występuje w lewokomorowej niewydolności serca?

A.  Kussmaula,
B.  Cheyne-Stokesa,
C.  Biota,
D.  spłycony.

Zadanie 0.
Ból towarzyszący zapaleniu osierdzia:

A.  ustępuje po nitratach,
B.  wzmaga się przy oddechu, kaszlu, ruchach tułowia,
C.  zmniejsza się w pozycji leżącej,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Hipoksemia jest to:

A .  zmniejszenie utlenowania krwi,
B.  zwiększenie utlenowania krwi,
C.  zmniejszenie zawartości dwutlenku węgla we krwi,
D.  zwiększenie zawartości dwutlenku węgla we krwi.



Zadanie 0.
Postępowanie  pielęgniarki  wobec  pacjenta  hospitalizowanego  po
nagłym zatrzymaniu krążenia, będzie polegało na:

A . wykonaniu  czynności  higienicznych  w  celu  zapewnienia
poczucia  świeżości  i  czystości,  obserwacji  zachowania
pacjenta i rejestracji parametrów funkcji organizmu,

B . zapewnieniu  ciszy  i  spokoju  (tworzenie  warunków
odpoczynku),  informowaniu  rodziny  o  stanie  zdrowia
pacjenta, zapewnienie opieki duchowej,

C . pomocy  w  utrzymaniu  pozycji  półwysokiej  i  stałego
utrzymywania kontaktu słownego z pacjentem, podawaniu
tlenu,  podawaniu  leków  przeciwbólowych  zgodnie  ze
zleceniem lekarza,

D . bacznej  obserwacji  monitorowanej  czynności  elektrycznej
serca,  wyglądu  i  zachowania  chorego,  częstym
dokonywaniu pomiarów tętna i  ciśnienia  tętniczego krwi,
szybkim  reagowaniu  na  pozornie  niegroźne  zaburzenia
rytmu serca, udziale w intensywnej farmakoterapii.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  chorób  przebytych  w  dzieciństwie  może
przyczynić się do powstania wady serca?

A.  zapalenie płuc,
B.  gorączka reumatyczna,
C.  nadciśnienie,
D.  zapalenie zatok czołowych.

Zadanie 0.
Kobieta  w  wieku  50  lat  została  przyjęta  do  szpitala  z  obrzękiem
płuc.  U  pacjentki  występują  objawy:  si lna  duszność,
odkrztuszanie  pienistej  wydzieliny  podbarwionej  na  różowo,
przepełnione  żyły  szyjne.  Do  obrzęku  płuc  dochodzi  najczęściej
w :

A.  ostrej niewydolności prawokomorowej,
B.  ostrej niewydolności lewokomorowej,
C.  przewlekłej niewydolności prawokomorowej,
D.  przewlekłej niewydolności lewokomorowej.



Zadanie 0.
Zabieg Esmarcha wykonywany w czasie czynności resuscytacyjnych
to :

A.  specjalny sposób badania tętna na dużych tętnicach,
B . specjalny  sposób  nakłucia  żyły  podobojczykowej,

stosowany  w  sytuacji  trudności  w  założeniu  wenflonu do
żyły obwodowej,

C . wprowadzenie  elektrody  endokawitarnej  do  stymulacji
czasowej poprzez żyłę podobojczykową,

D . specjalny  sposób  ułożenia  głowy  pacjenta  podczas
resuscytacji zapewniający drożność dróg oddechowych.

Zadanie 0.
Czy  suchy  uporczywy  kaszel  może  być  ubocznym  objawem  leków
stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego?

A.  tak, świadczy o przedawkowaniu glikozydów naparstnicy,
B . tak,  jest  objawem  ubocznym  stosowania  inhibitorów

konwertazy angiotensyny,
C.  nie, jest objawem infekcji,
D.  tak, świadczy o zbyt małej dawce leków moczopędnych.

Zadanie 0.
Rozległy  zawał  mięśnia  sercowego  sprzyja  powstawaniu  zaburzeń
rytmu serca typu migotanie komór, gdyż:

A . ostre  niedokrwienie  może  być  przyczyną  całkowitego
braku czynności elektrycznej serca,

B . ostre  niedokrwienie  może  powodować  gwałtowny  spadek
siły skurczu czynności elektrycznej serca,

C . ostre  niedokrwienie  powoduje  asynchroniczną
repolaryzację  sąsiadujących  ze  sobą  obszarów  mięśnia
sercowego,  co  sprzyja  powstawaniu  nieprawidłowych
różnic  potencjałów  prowadzących  do  chaotycznej
czynności poszczególnych włókien serca,

D . ostre  niedokrwienie  może  być  przyczyną  powstawania
dodatkowej drogi  przewodzącej pobudzenia z  przedsionka
d o  komory,  z  pominięciem  węzła
przedsionkowo-komorowego.

Zadanie 0.
Podczas  toalety  drzewa  oskrzelowego  u  chorego  zaintubowanego,
przy włączonym ssaniu ssaka elektrycznego niedozwolone są ruchy
cewnika do odsysania do przodu, gdyż może to doprowadzić do:

A.  infekcji,
B.  krwawienia,
C.  odmy opłucnowej,
D.  odcinkowej niedodmy.



Zadanie 0.
U  37-letniej  pacjentki  leczonej  z  powodu  nadciśnienia
tętniczego  w  ciągu  nocy  doszło  do  zaostrzenia  choroby.  Zgłasza
si lny  ból  części  potylicznej  głowy,  nudności  i  zwroty  głowy.
Jest  bardzo  niespokojna,  wartość  ciśnienia  tętniczego  krwi
wynosi  240/130  mmHg.  Czy  powyższe  objawy  mogą  stanowić
zagrożenie życia?

A . tak,  gdyż  jest  to  przełom  nadciśnieniowy  i  stanowi
bezpośrednie zagrożenie życia,

B . n ie  należy  zbytnio  denerwować  się,  gdyż  po  podaniu
leków hipotensyjnych ciśnienie ustabilizuje się,

C . nie,  gdyż  przełom  nadciśnieniowy  jest  zjawiskiem
przejściowym,  tzn.  po  osiągnięciu  maksymalnej  wartości
RR samo się obniży,

D . nie,  ponieważ  pacjentka  jest  jeszcze  młoda  i  sam
organizm ureguluje wartości ciśnienia.

Zadanie 0.
Natychmiastową konsekwencją niedokrwienia serca są:

A . wzrost  kurczliwości  mięśnia  oraz  zaburzenia
elektrofizjologiczne  prowadzące  do  groźnych  zaburzeń
rytmu,

B . spadek  kurczliwości  mięśnia  oraz  zaburzenia
elektrofizjologiczne  prowadzące  do  groźnych  zaburzeń
dyfuzji,

C . wzrost  kurczliwości  mięśnia  oraz  zaburzenia
elektrofizjologiczne  prowadzące  do  groźnych  dysfunkcji
śródbłonka,

D . spadek  kurczliwości  mięśnia  oraz  zaburzenia
elektrofizjologiczne  prowadzące  do  groźnych  zaburzeń
rytmu.

Zadanie 0.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna polega na:

A.  mechanicznym wspomaganiu serca,
B.  ręcznym wspomaganiu pracy serca,
C . podłączeniu  monitora  i  odczytywaniu  ciśnienia  metodą

krwawą,
D . otworzeniu  klatki  piersiowej  i  rytmicznym  uciskaniu

serca.



Zadanie 0.
Kardiowersja elektryczna jest metodą leczenia polegającą na:

A . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  elektryczny  jest
wyzwalany niezależnie od zapisu EKG,

B . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  wyładowania  jest
zsynchronizowny z czynnością elektryczną serca,

C . implantacji  czasowej  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca,

D . implantacji  na  stałe  choremu  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca.

Zadanie 0.
W  bloku  przedsionkowo-komorowym  II ˚  wyróżniamy  następujące
rodzaje:

A .  blok całkowity przedsionkowy i komorowy,
B.  mobitz III, Blok Wenckebacha (Mobitz I),
C . blok  Wenckebacha  (Mobitz  I ) ,  Mobitz  I I ,  blok

zaawansowany,
D.  mobitz I, Mobitz II, Mobitz III.

Zadanie 0.
W  ostrej  lewokomorowej  niewydolności  krążenia  układa  się
pacjenta w pozycji siedzącej w celu:

A.  zmniejszenia obciążenia następczego,
B.  zmniejszenia obciążenia wstępnego,
C.  zmniejszenia zapotrzebowania na tlen,
D.  nie ma wpływu.

Zadanie 0.
D o  szpitala  został  przywieziony  pacjent  po  nagłym  zatrzymaniu
krążenia.  W  wyniku  przeprowadzonej  reanimacji  chory  jest
przytomny,  odpowiada  na  zadawane  pytania.  W  celu  ustalenia
przyczyny nagłego zatrzymania krążenia należy:

A . wykonać 12-odprowadzeniowe EKG, badania laboratoryjne,
RTG klatki piersiowej,

B.  wykonać 6-odprowadzeniowe EKG, badania laboratoryjne,
C . prowadzić całodobowe monitorowanie 1-odprowadzeniowego

EKG,
D . obserwować  1-odprowadzeniowe  EKG,  wykonać  badania

laboratoryjne.



Zadanie 0.
Które  z  poniższych  zaburzeń  rytmu  serca  są  wskazaniami  do
defibrylacji?

A.  migotanie i trzepotanie komór,
B.  blok przedsionkowo-komorowy III˚,
C .  dodatkowe pobudzenia komorowe,
D.  migotanie i trzepotanie przedsionków.

Zadanie 0.
Wstrząs jest to stan, w którym dochodzi do:

A.  upośledzenia przepływu tkankowego,
B.  krwawienia z przewodu pokarmowego,
C.  niewydolności wentylacyjnej,
D.  niewydolności obturacyjnej.

Zadanie 0.
D o somatycznych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca
podlegających modyfikacji zalicza się:

A .  hiperlipidemię, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę,
B . hiperlipidemię,  rodzinne  występowanie  nadciśnienia

tętniczego, cukrzycę,
C . genetycznie  uwarunkowane  zaburzenia  lipidowe,  otyłość,

nadciśnienie tętnicze,
D.  hiperlipidemię, nadciśnienie tętnicze, wiek.

Zadanie 0.
Jak  często  należy  zmieniać  ucisk  mankietu  uszczelniającego
rurkę intubacyjną w tchawicy?

A.  co najmniej 2 razy na dobę,
B.  co najmniej 1 raz na dobę,
C.  co drugi dzień,
D.  raz na 72 godziny.

Zadanie 0.
W  jakich stanach występuje zwiększona wrażliwość organizmu na
działanie glikozydów nasercowych?

A . zaburzeniach  rytmu  serca,  zaburzeniach
żołądkowo-jelitowych,  zmniejszonej  odporności
organizmu,

B . przy  współistniejących  dolegliwościach  dyspeptycznych,
nadciśnieniu  tętniczym,  zaburzeniach
wodno-elektrolitowych,

C . hiperkaliemii,  hiperkalcemii,  hipermagnezemii,
niedoczynności tarczycy,

D . hipokaliemii,  hipokalcemii,  hipomagnezemii,
nadczynności tarczycy, podeszłym wieku.



Zadanie 0.
Ból wieńcowy może być wywołany przez:

A . nadmierny  wysiłek  fizyczny,  obfity  posiłek,  gwałtowną
zmianę temperatur,

B.  niedostateczną ilość snu i zjedzenie posiłku,
C.  krótki sen i zmianę temperatur,
D.  długotrwały odpoczynek i sen.

Zadanie 0.
Wskazaniem  do  stałej  elektrostymulacji  jest  utrwalony  lub
nawracający blok:

A.  przedsionkowo-komorowy III˚,
B .  przedsionkowo-komorowy I˚,
C.  pozawałowy,
D.  mechaniczny.

Zadanie 0.
Który  z  podanych  objawów  klinicznych  może  być  spowodowany
hipokaliemią?

A.  zaburzenia rytmu serca w tym migotanie komór,
B.  bradykardia lub asystolia serca,
C.  wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
D.  biegunka.

Zadanie 0.
U  pacjenta  po  zawale  mięśnia  sercowego  doszło  do  bloku  III ˚ .  Po
zabiegu  poszerzania  tętnic  choremu  założono  zewnętrzny
stymulator  serca.  Przez  które  naczynia  wprowadza  się
najczęściej elektrodę endokawitarną?

A.  żyłę szyjną, podobojczykową lub udową,
B.  tętnicę szyjną, podobojczykową lub udową,
C.  żyłę przedramienia lub udową,
D.  aortę, tętnicę promieniową lub udową.

Zadanie 0.
Depresyjne działanie morfiny na układ oddechowy polega na:

A.  przyspieszeniu czynności oddechowej,
B.  zwolnieniu czynności oddechowej,
C.  zwolnieniu lub przyspieszeniu czynności oddechowej,
D.  spowodowaniu wystąpienia oddechu Kusmaula.



Zadanie 0.
Najczęściej występujące wrodzone wady serca to:

A . niedomykalność  zastawki  dwudzielnej,  niedomykalność
zastawki trójdzielnej,

B . ubytek  w  przegrodzie  międzykomorowej,  ubytek  w
przegrodzie międzyprzedsionkowej,

C . przełożenie  dużych  pni  tętniczych,  zwężenie  lewego
ujścia żylnego,

D . niedomykalność  zastawki  dwudzielnej,  tetralogia
Fallota.

Zadanie 0.
Wartość masy ciała określa wskaźnik BMI, którego norma wynosi ?

A.  18,5-24,9 kg/m2,
B.  powyżej i równy 25 kg/m2,
C.  25-29,9 kg/m2,
D.  30-34,9 kg/m2.

Zadanie 0.
Objawy  dyspeptyczne  w  przebiegu  przewlekłej  niewydolności
krążenia są wynikiem:

A . wzmożonego  wydzielania  soku  żołądkowego  w  przebiegu
niedokrwienia ściany żołądka,

B . upośledzenia  funkcji  żołądka  i  jel it  w  wyniku
przekrwienia ich ścian,

C . zmian  w  jamie  brzusznej  w  związku  z  występującym
wodobrzuszem,

D.  zmian związanych z przesiękami do jamy opłucnej.

Zadanie 0.
Współżycie  seksualne  u  pacjentów  po  zawale  mięśnia  sercowego
jest:

A . jak  najbardziej  wskazane  (w  ramach  wydolności  układu
krążenia),

B.  zdecydowanie przeciwwskazane,
C.  dopuszczalne lecz niewskazane,
D.  szkodliwe dla serca.

Zadanie 0.
U  pacjentów  chorujących  na  cukrzycę  typu  2  występuje  wysokie
ryzyko przebiegu zawału mięśnia sercowego:

A.  ze szczególnym nasileniem wszystkich objawów,
B.  ze szczególnym nasileniem objawów bólowych,
C.  w sposób bezobjawowy,
D.  ze szczególnym nasileniem wymiotów.



Zadanie 0.
Czy  wolno  wykonywać  defibrylację  u  pacjentów,  którzy  mają
wszczepiony stymulator serca?

A.  absolutnie, nie można,
B.  tak, tylko na zlecenie lekarza,
C.  tak, można, przestrzegając zasad,
D.  można wykonywać tylko kardiowersję.

Zadanie 0.
Kryterium  bezpieczeństwa  i  pełnej  skuteczności  działania
przeciwzakrzepowego spełnione jest przy wartościach INR:

A.  1,0 - 1,5,
B.  1,5 - 2,0,
C.  2,0 - 3,5,
D.  3,5 - 5,0.

Zadanie 0.
Jakie  badanie  diagnostyczne  jest  konieczne  i  często  wykonywane
u chorych leczonych lekami moczopędnymi?

A.  badanie moczu,
B.  oznaczenie stężenia elektrolitów w surowicy krwi,
C.  oznaczenie poziomu cholesterolu,
D.  badanie RTG.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną niedomykalności zastawki mitralnej jest:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  kardiomoiopatia zastoinowa,
C.  gorączka reumatyczna,
D.  wirusowe zapalenie mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
U  pacjentów  z  ostrą  niewydolnością  serca  w  celu  zapobiegania
pośrednim konsekwencjom przedłużonego unieruchomienia w łóżku i
zmniejszenia  ryzyka  zakrzepicy  żylnej,  w  pierwszej  kolejności
wskazane jest wykonywanie:

A.  ćwiczeń oddechowych,
B.  biernych ćwiczeń ruchowych,
C.  czynnych ćwiczeń ruchowych,
D . bezwzględne  leżenie  bez  wykonywania  jakichkolwiek

ćwiczeń.



Zadanie 0.
Organizm  pacjenta  w  trakcie  zabiegu  operacyjnego  z
zastosowaniem kardioplegii, ochładzany jest do temperatury:

A.  19˚C,
B.  23˚C,
C.  28˚C,
D.  35˚C.

Zadanie 0.
P o  założeniu  kontrapulsacji  /IABP/  należy  obserwować  wygląd  i
temperaturę skóry:

A.  ramienia,
B.  szyi,
C.  brzucha,
D.  kończyny dolnej.

Zadanie 0.
Wskazaniem  do  operacji  pomostowania  aortalno  -  wieńcowego
(CABG) jest:

A . zwężenie  pnia  lewej  tętnicy  wieńcowej  >  50%  lub  innych
gałęzi tętnic wieńcowych > 75%,

B.  niedomykalność mitralna,
C.  migotanie przedsionków,
D . zwężenie tętnicy wieńcowej > 10% lub innych tętnic < 20

% .

Zadanie 0.
W Polsce, przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pierwsze objawy przedawkowania antykoagulantów to:

A.  ból w klatce piersiowej,
B.  krwawienia, wylewy podskórne,
C.  nudności, wymioty,
D.  zaburzenia rytmu serca.



Zadanie 0.
60-letnia  pacjentka  została  przyjęta  do  Kliniki  z  rozpoznaniem
śluzaka  w  mięśniu  sercowym.  Chora  jest  przygotowywana  do
zabiegu  operacyjnego.Typowe  umiejscowienie  śluzaka  w  mięśniu
sercowym to:

A.  prawy przedsionek,
B.  lewy przedsionek,
C.  prawa komora,
D.  lewa komora.

Zadanie 0.
W celu monitorowania ciśnienia w tętnicy płucnej zakłada się:

A .  cewnik do pomiaru ciśnienia w lewym przedsionku serca,
B.  wkłucie centralne,
C.  cewnik Swana - Ganza,
D.  elektrodę endokawitarną.

Zadanie 0.
Nadmierne krwawienie po operacji w krążeniu pozaustrojowym może
być wynikiem:

A.  niedostatecznego zobojętnienia heparyny,
B.  przedawkowania protaminy,
C.  powikłań chirurgicznych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
Chorego po zabiegach kardiochirurgicznych można ekstubować:

A . p o  upływie  12  godzin  od  zakończenia  zabiegu,  przy
prawidłowych wynikach gazometrycznych krwi,

B . gdy  jest  przytomny,  w  pełnym  kontakcie,  z  wydolnym
układem oddechowym i nerkami, stabilny hemodynamicznie,
z ustabilizowanym drenażem ze śródpiersia,

C . gdy  jest  przytomny,  stężenie  tlenu  w  mieszaninie
oddechowej  wynosi  60%, a  ciśnienie  końcowo wydechowe
(PEEP) jest powyżej 3 mmHg,

D . gdy  jest  przytomny,  stabilny  a  wyniki  gazometryczne
krwi  pobrane  po  30  min.  oddychania  w  trybie  SIMV  są
prawidłowe.



Zadanie 0.
Aminy katecholowe stosowane we wczesnym okresie pooperacyjnym,
po zabiegu założenia żylnych pomostów aortalno-wieńcowych:

A . zwiększają  częstość  uderzeń  serca  na  minutę,  działają
przeciwbólowo,

B . powodują  przyspieszenie  oddechów,  zmniejszają
krzepliwość krwi,

C.  zwiększają rzut serca i ciśnienie tętnicze krwi,
D.  zwiększają krzepliwość krwi, powodują bradykardię.

Zadanie 0.
Tamponada serca to:

A.  kołatanie serca,
B.  niemiarowość całkowita,
C.  przecięcie spoideł zastawek,
D.  ostry ucisk serca wywołany krwawieniem.

Zadanie 0.
Test Allena służy do oceny:

A.  dokładności pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
B.  odpływu krwi żylnej z kończyny,
C . krążenia  obocznego,  gdy  zostanie  zamknięta  tętnica

promieniowa,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.

Zadanie 0.
Sternotomia to:

A.  rozejście się mostka,
B.  szycie mostka,
C.  pośrodkowe otwarcie klatki piersiowej,
D.  boczne otwarcie klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Działanie heparyny neutralizowane jest przez:

A.  siarczan protaminy,
B.  chlorek potasu,
C.  wodorowęglan sodu,
D.  siarczan magnezu.

Zadanie 0.
Podczas przemieszczania się w obrębie łóżka chory po zabiegu na
otwartym sercu powinien unikać:

A.  zginania kończyn dolnych,
B.  siadania z wykorzystaniem drabinki,
C.  podpierania się na nadgarstkach,
D.  podtrzymywania opatrunku na ranie pooperacyjnej.



Zadanie 0.
D o  szpitala  przyjęto  37-letniego  pacjenta  w  celu  wykonania
operacyjnej  wymiany  zastawki  aortalnej.  Chory  jest
zakwalifikowany do autotransfuzji. Autotransfuzja to:

A . przetaczanie  krwi  pacjentowi  w  trakcie  zabiegu
operacyjnego,

B.  rozcieńczanie krwi odpowiednimi płynami,
C.  przetaczanie krwi choremu przed zabiegiem operacyjnym,
D . przetaczanie  choremu  jego  własnej  krwi  wcześniej

pobranej.

Zadanie 0.
Ile zastawek ma ludzkie serce:

A.  2 ,
B.  4 ,
C.  1 ,
D.  5 .

Zadanie 0.
Przed  kaniulacją  tętnic  w  obrębie  kończyn  górnych,  w  celu
prowadzenia pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą należy:

A.  wykonać ultrasonografię tętnic kończyn górnych,
B.  wprowadzić chorego w znieczulenie ogólne,
C . ułożyć  kończynę  górną  wzdłuż  ciała  i  dobrze  uwidocznić

okolicę nadgarstka,
D.  wykonać test Allena.

Zadanie 0.
Chory  po  wszczepieniu  sztucznej  protezy  mitralnej  powinien
przyjmować leki antykoagulacyjne:

A.  do końca życia,
B.  przez 5 lat,
C.  przez 6 miesięcy,
D.  do czasu uzyskania poziomu terapeutycznego.

Zadanie 0.
W  krwawej  metodzie  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  cewnik
założony do tętnicy przepłukujemy:

A.  20 ml 0,9% NaCl co 2 godz.,
B.  20 ml 5% glukozy,
C.  roztworem 0,9% NaCl z heparyną,
D.  roztworem 0,95% NaCl z protaminą.



Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do przeszczepu serca jest:

A .  kardiomiopatia,
B.  wady zastawkowe,
C.  nadciśnienie płucne,
D.  przebyte zapalenie mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Tętnica  piersiowa  wewnętrzna  jest  najczęściej  używana  do
pomostowania  gałęzi  przedniej  zstępującej  lewej  tętnicy
wieńcowej (LAD) ze względu na:

A.  łatwość pobrania,
B.  brak żył do pobrania,
C.  dobre wyniki odległe takiego pomostu,
D.  nieodkładanie się blaszek miażdżycowych.

Zadanie 0.
Skrót VSD oznacza:

A.  ubytek międzyprzedsionkowy,
B.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
C.  ubytek międzykomorowy,
D.  ubytek pozawałowy.

Zadanie 0.
P o  transfuzji  krwi  należy  przechować  w  lodówce  pojemnik  z
pozostałościami  przetaczanej  krwi  lub  je j  składnika  wraz  z
zestawem do przetaczania przez:

A.  1 miesiąc,
B.  24 godziny,
C.  72 godziny,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Komisurotomia to:

A.  przecięcie spoideł zastawek,
B.  szmery serca,
C.  nerwica serca,
D.  niemiarowość serca.

Zadanie 0.
Techniki  kardiochirurgiczne  wykorzystujące  sternotomię,  ale  bez
użycia krążenia pozaustrojowego określamy jako:

A.  OFF PUMP - OPCAB,
B.  CABG,
C.  PTCA,
D.  ABLACJA.



Zadanie 0.
Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwarstwienia aorty:

A.  płeć żeńska, niskie ciśnienie tętnicze,
B.  płeć męska, wiek 50-60 lat, niskie ciśnienie tętnicze,
C.  płeć męska, nadciśnienie tętnicze, zespół Marfana,
D.  nie ma żadnych.

Zadanie 0.
U  chorego  leczonego  kardiochirurgicznie  edukację  w  zakresie
ćwiczeń oddechowych należy rozpocząć:

A.  przed planowanym zabiegiem kardiochirurgicznym,
B.  po wybudzeniu się chorego i opanowaniu bólu,
C.  przed planowaną ekstubacją,
D.  po ekstubacji.

Zadanie 0.
24-letni  pacjent  jest  przyjęty  do  Kliniki  Kardiochirurgii  z
rozpoznaniem niedomykalności  zastawki  aortalnej.  Pacjent  został
zakwalifikowany do wszczepienia zastawki homogennej. Co to jest
zastawka homogenna?

A.  zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B.  zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C.  sztuczna zastawka aortalna,
D.  płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.

Zadanie 0.
Termin  "techniki  małoinwazyjne"  w  chirurgii  naczyń  wieńcowych
oznacza:

A.  przezskórną angioplastykę naczyń wieńcowych,
B.  zakładanie stentów do naczyń wieńcowych,
C . operacje  kardiochirurgiczne  bez  użycia  krążenia

pozaustrojowego,  z  ograniczeniem  rozległości  cięcia
chirurgicznego,

D . operacje  kardiochirurgiczne  z  zastosowaniem  krążenia
pozaustrojowego, ale  z  ograniczeniem do minimum czasu
zabiegu.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  objawów  mogą  świadczyć  o  niewydolności
krążenia u noworodka?

A . prawidłowe  oraz  dobrze  wyczuwalne  tętno  na  tętnicach
obwodowych,

B.  skóra różowa oraz podwyższone ciśnienie krwi,
C.  prawidłowy przyrost masy ciała ,
D . słabo  wyczuwalne  tętno,  obniżone  ciśnienie  tętnicze  a

także brak przyrostu masy ciała.



Zadanie 0.
Lekiem  powodującym  zamknięcie  drożnego  przewodu  tętniczego
Botalla jest:

A .  prostin VR,
B.  indometacyna,
C.  naparstnica,
D.  striadyna.

Zadanie 0.
U  rocznego  dziecka  wystąpiła  ciężka  niewydolność  krążenia  z
epizodami  utraty  świadomości.  W  badaniu  EKG  stwierdzono
znacznego  stopnia  bradykardię  oraz  całkowity  brak  zależności
pomiędzy załamkami P, a zespołami QRS. Na podstawie zapisu EKG
rozpoznano blok przedsionkowo-komorowy stopnia:

A.  I ˚ ,
B .  II˚ typu periodyki Wenckebacha,
C.  II˚typu Mobitz II,
D.  I I I ˚ .

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  objawów  mogą  sugerować  występowanie
koarktacji aorty (CoA)?

A . bóle  w  klatce  piersiowej  występujące  po  wysiłku
fizycznym,

B . kształt  sylwetki  -  wąskie  biodra,  względnie  szerokie
ramiona,

C.  słabo wyczuwalne na obwodzie tętno,
D . omdlenia  występujące  przy  zmianie  pozycji  z  leżącej  na

stojącą.

Zadanie 0.
U  dziecka  z  wrodzoną,  siniczą  wadą  serca  stwierdzono
policytemię. Policytemia jest wynikiem:

A.  zmniejszonego przepływu płucnego,
B.  ostrego niedotlenienia,
C.  przewlekłej hipoksemii,
D.  zmniejszonej produkcji amin katecholowych.



Zadanie 0.
5-letnia  dziewczynka  jest  w  I  dobie  po  zabiegu  operacyjnym  z
powodu wady serca. Przygotowując rodziców do sprawowania opieki
nad dzieckiem w domu należy uwzględnić:

A . wykonywanie  ćwiczeń  fizjoterapeutycznych  z  udziałem
specjalisty,

B . wczesne  włączenie  rodziców  do  opieki  nad  dzieckiem  po
operacji,

C.  systematyczne stosowanie zleconych leków,
D.  systematyczną kontrolę wskaźników biochemicznych.

Zadanie 0.
W  warunkach  krążenia  płodowego  przewód  Botalla  stanowi
połączenie:

A.  pnia płucnego i aorty zstępującej,
B.  żyły głównej górnej z pniem płucnym,
C.  żyły głównej dolnej z aortą,
D.  pnia płucnego z żyłą główną górną.

Zadanie 0.
Najbardziej  wartościowych  informacji  o  stanie  wypełnienia
łożyska naczyniowego dostarcza:

A.  ośrodkowe ciśnienie żylne,
B.  ciśnienie tętnicze krwi mierzone metodą krwawą,
C.  dokładnie prowadzony bilans płynów,
D.  krzywa platyzmograficzna.

Zadanie 0.
W  leczeniu  farmakologicznym  napadowego  częstoskurczu
nadkomorowego u noworodków i niemowląt postępowaniem z wyboru
jest zastosowanie:

A.  naparstnicy,
B.  amiodaronu,
C.  adenozyny,
D.  beta - blokerów.

Zadanie 0.
10-letni  chłopiec  z  wrodzoną  wadą  serca  przygotowywany  jest  do
zabiegu  operacyjnego,  który  ma  być  wykonany  w  krążeniu
pozaustrojowym z dostępu przez strenotomię. W czasie zabiegu do
naczyń  wieńcowych  dziecka  zostanie  podany  roztwór  o  dużej
zawartości jonów:

A.  wapnia,
B.  potasu,
C.  sodu,
D.  chloru.



Zadanie 0.
W  oddziale  kardiochirurgii  do  zabiegu  przygotowywana  jest
17-letnia  dziewczyna  z  rozpoznaniem  CoA.  Jaką  wadę  oznacza
skrót CoA?

A.  zwężenie cieśni aorty,
B.  atrezję zastawki trójdzielnej,
C.  stenozę aortalną,
D.  przerwanie łuku aorty.

Zadanie 0.
N a  izbę  przyjęć  przywieziono  13-letnią  dziewczynkę  z  objawami:
bó l  w  klatce  piersiowej  i  podbrzuszu,  duszność,  suchy  męczący
kaszel.  Dziecko  przyjmuje  pozycję  siedzącą.  W  wywiadzie
uzyskano  informację  o  przebytej  3  tygodnie  temu  anginie.
Powyższe objawy świadczą o:

A.  ostrym zapaleniu oskrzeli,
B .  astmie oskrzelowej,
C.  obrzęku płuc,
D.  reumatycznym zapaleniu serca.

Zadanie 0.
Przebywająca  w  oddziale  pooperacyjnym  5-letnia  dziewczynka  po
operacji  na  otwartym  sercu  jest  podłączona  do  kardiomonitora.
Przyłóżkowy monitoring zapisu EKG NIE dostarcza informacji o:

A .  częstości tętna,
B.  zaburzeniach rytmu serca,
C.  zaburzeniach elektrolitowych,
D.  zwiększonym ukrwieniu mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Wykonując  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci  metodą
manometryczną należy założyć mankiet tak, aby obejmował:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  2/3 długości ramienia,
C.  1/2 długości ramienia,
D.  szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.

Zadanie 0.
Która z wymienionych poniżej katecholamin może być bezpiecznie
podawana w ciągłym wlewie do żyły obwodowej?

A.  noradrenalina,
B.  adrenalina,
C.  dobutamina,
D.  dopamina.



Zadanie 0.
Niewydolność  układu  krążenia  u  dzieci  może  wystąpić  pod
postacią:

A.  wstrząsu,
B.  zastoinowej niewydolności krążenia,
C.  zaburzeń rytmu serca, zapalenia osierdzia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Jaka jest bezpośrednia przyczyna wystąpienia zespołu MAS?

A.  niedotlenienie Ośrodkowego Układu Nerowego,
B.  zmniejszony przepływ wieńcowy,
C.  asystolia,
D.  zbyt wolna czynność komór.

Zadanie 0.
Kucanie w tetralogii Fallota:

A.  zapobiega hipotensji podczas stania,
B.  zwiększa utlenowanie,
C.  zwiększa ciśnienie krwi,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  aktualnymi  wytycznymi,  podstawowe  zabiegi
resuscytacyjne u dorosłych rozpoczynamy od wykonania:

A.  2 oddechów ratowniczych,
B.  5 oddechów ratowniczych,
C.  15 uciśnięć klatki piersiowej,
D.  30 uciśnięć klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Pacjentka 48-letnia  z  żylakami podudzi,  wielokrotnymi epizodami
zapalenia  żył.  Obecnie  leczona  z  powodu  kolejnego  zapalenia
żył .  W  czasie  leczenia  wystąpiły;  nagła  duszność,  ból  w  klatce
piersiowej,  krwioplucie,  kaszel,  sinica,  zastój  krwi  w  żyłach
szyjnych. U pacjentki należy podejrzewać:

A.  zator żył płucnych,
B.  gruźlicę,
C.  zawał serca,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Stymulacja czasowa może być prowadzona:

A.  przezprzełykowo wyłącznie,
B.  przezskórnie wyłącznie,
C.  nasierdziowo wyłącznie,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 0.
Fałszywe jest twierdzenie, że wysoki poziom potasu K>5,5 mmol/l
(hiperkaliemia), może wynikać z:

A .  nadmiernej podaży potasu,
B.  zaburzonego wydalania potasu przez nerki,
C.  nadmiernego uwalniania się potasu z komórek,
D.  przewlekłych biegunek.

Zadanie 0.
W  trakcie  reanimacji  krążeniowo-oddechowej  należy  dążyć  do
wentylacji tlenem w stężeniu:

A.  21%-30%,
B.  35%-50%,
C.  50%-60%,
D.  90%-100%.

Zadanie 0.
Rękoczyn ESMARCHA jest to zabieg:

A.  bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych,
B . uciśnięcia  nadbrzusza  w  celu  udrożnienia  dróg

oddechowych,
C.  uciśnięcia chrząstki pierścieniowatej krtani,
D.  unieruchomienia złamanej kończyny.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie fałszywe. Celem intubacji dotchawiczej jest:

A . umożliwienie  prowadzenia  skutecznej  wentylacji
wspomaganej lub zastępczej,

B.  przywrócenie pełnej drożności dróg oddechowych,
C . zapobieganie  regurgitacji  i  aspiracji  treści

żołądkowej,
D.  stworzenie możliwości pobierania wymazu nadkrtaniowego.

Zadanie 0.
Czteromiesięczne  dziecko  jest  nieprzytomne.  Na  podstawie
badania  stwierdzono  brak  czynności  serca  i  oddechu.  U
niemowlęcia najkorzystniej jest badać tętno na tętnicy:

A.  szyjnej,
B.  ramiennej,
C.  udowej,
D.  promieniowej.



Zadanie 0.
Właściwym  postępowaniem  przy  całkowitym  zapadnięciu  płuca  w
wyniku odmy jest:

A .  leczenie zachowawcze bez względu na wielkość odmy,
B.  podanie leków rozszerzających oskrzela,
C . kontrola  radiologiczna  z  zastosowaniem  leczenia

zachowawczego a dopiero przy braku poprawy drenaż jamy
opłucnowej,

D.  natychmiastowy drenaż chirurgiczny jamy opłucnowej.

Zadanie 0.
W skład rehabilitacji kardiologicznej wchodzi:

A .  tylko wysiłek fizyczny,
B.  wysiłek fizyczny i pomoc psychologiczna,
C.  wysiłek fizyczny i farmakoterapia,
D.  wysiłek fizyczny, pomoc psychologiczna i edukacja.

Zadanie 0.
Pacjentom  z  zachowaną  wydolnością  serca,  zaleca  się  trening
fizyczny do limitu tętna, obliczonego na podstawie:

A.  próby wysiłkowej,
B.  testu marszowego,
C.  zapisu EKG i Echo serca,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 0.
Frakcja wyrzutowa (EF) określana jako "duży czynnik ryzyka" to:

A.  EF<30%,
B.  EF>30%,
C.  EF>30-50%,
D.  EF>50%.

Zadanie 0.
38-letni  mężczyzna  hospitalizowany  z  powodu  zawału  mięśnia
sercowego.  W  trakcie  wykonywania  ćwiczeń  należy  zwrócić
szczególną uwagę na pacjenta, który:

A . ma zmiany w kilku naczyniach wieńcowych zwężających ich
światło około 70%,

B.  jest w młodym wieku,
C.  jest w starszym wieku,
D . ma zmiany w kilku naczyniach wieńcowych zwężających ich

światło około 30%.



Zadanie 0.
Odpowiedź  układu  krążenia  oraz  całego  organizmu  człowieka,  na
jednorazowy jak i systematyczny wysiłek fizyczny zależy od:

A.  rodzaju stosowanego wysiłku,
B.  intensywności wysiłku fizycznego,
C.  czasu trwania wysiłku fizycznego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Do powikłań mogących wystąpić w wyniku unieruchomienia należą:

A . odleżyny,  zapalenie  żył  powierzchniowych,  zakażenie
dróg oddechowych,

B . odleżyny,  zaburzenia  rytmu  serca,  zapalenie  żył
głębokich,

C . odleżyny,  zapalenie  żył  głębokich,  zakażenie  dróg
oddechowych,

D . zaburzenia  rytmu  serca,  zapalenie  żył  głębokich,
zakażenie dróg oddechowych.

Zadanie 0.
50-letni  pacjent  po  zabiegu  operacyjnym  z  powodu  zwężenia
zastawki  mitralnej  jest  rehabilitowany.  W  pierwszym  okresie
rehabilitacji NIE należy wykonywać:

A.  oklepywania i odkrztuszania,
B.  stymulowania kaszlu,
C.  ćwiczeń oddechowych,
D.  czynnego siadania na łóżku.

Zadanie 0.
50-letni  pacjent  po  zabiegu  operacyjnym  z  powodu  zwężenia
zastawki  mitralnej  jest  rehabilitowany.  I  etap  rehabilitacji
prowadzi się w:

A.  sali intensywnej opieki pooperacyjnej,
B.  sali chorych,
C.  gabinetach rehabilitacyjnych,
D.  wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacyjnych.

Zadanie 0.
4 2  letni  pacjent  po  zawale  mięśnia  sercowego  bez  powikłań
rehabilitowany  według  modelu  A.  Pacjent  według  modelu  A  w
okresie III powinien dziennie ćwiczyć:

A.  0-5 min.,
B.  10-15 min.,
C.  15-20 min.,
D.  20-25 min.



Zadanie 0.
Z a niekorzystny wynik testu marszowego 6- minutowego uznaje się
dystans:

A.  poniżej 300m,
B.  300m,
C.  350m,
D.  600-700m.

Zadanie 0.
Dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym przeciwwskazany jest:

A .  marsz, bieg, jazda na rowerze,
B.  marsz, bieg, jazda na rowerze, pływanie,
C . marsz,  bieg,  pływanie  z  elementami  nurkowania,

ćwiczenia izometryczne,
D . ćwiczenia czynne, przeplatane ćwiczeniami oddechowymi i

rozluźniającymi.

Zadanie 0.
Trening  marszowy  na  bieżni  ruchomej  u  pacjentów  z
niewydolnością  serca  można  prowadzić  metodą  interwałową
podobnie jak na cykloergometrze:

A.  1 min. pracy, 1 min. odpoczynku,
B.  2 min. pracy, 1 min. odpoczynku,
C.  3 min. pracy, 3 min. odpoczynku,
D.  2 min. pracy, 2 min. odpoczynku.

Zadanie 0.
Poznawczymi aspektami reakcji na stres jest/są:

A.  frustracja,
B.  zaniżona samoocena,
C.  reakcje lękowe,
D.  napięcie.

Zadanie 0.
äSłyszę  to  z  twoich  ust,  lecz  nie  mogę  zobaczyć  tego  w  twoich
oczach.ö Oznacza to, że:

A . gdy sygnały niewerbalne przekazują informacje niezgodne
z  treścią  wypowiedzi  słownej,  to  wówczas  sygnały
niewerbalne zwykle są bardziej wiarygodne,

B.  emocje najwyraźniej ujawniają się na twarzy,
C . gdy sygnały niewerbalne przekazują informacje niezgodne

z  treścią  wypowiedzi  słownej,  to  wówczas  sygnały
werbalne zwykle są bardziej wiarygodne,

D.  emocje najwyraźniej ujawniają się w tonie głosu.



Zadanie 0.
Styl  uczenia  się  określany  jako  "obserwator"  cechuje  osobę,
która:

A . w  procesie  uczenia  się  preferuje  te  zajęcia,  w  których
wykonywane są doświadczenia poddające się obserwacji,

B . lubi  stać  z  boku  i  przyglądać  się  pracy  innych,  przed
podjęciem  działania  lubi  s ię  zastanowić  i
przeanalizować rozwiązania,

C . uczestnicząc w zajęciach zajmuje wyeksponowane miejsce,
z  którego  może  obserwować  przebieg  zajęć  i  reakcje
innych,

D . w  procesie uczenia się posługuje s ię sprzętem optycznym
powiększającym  i  dokonuje  bardzo  szczegółowych
obserwacji.

Zadanie 0.
Dobrze określony cel kształcenia, powinien być:

A.  szczegółowy,
B.  możliwy do interpretacji,
C .  jednoznaczny,
D.  irracjonalny.

Zadanie 0.
Jakość życia człowieka obejmuje:

A.  zaspokojenie wszystkich potrzeb materialnych,
B.  zaspokojenie wszystkich potrzeb niematerialnych,
C . zaspokojenie  potrzeb  materialnych  i  niematerialnych

oraz poczucie zadowolenia z życia,
D.  poczucie przynależności do grupy społecznej.

Zadanie 0.
Ocena  sytuacji  zdrowotnej  rodziny  potrzebna  jest
pielęgniarce/położnej do podejmowania działań w zakresie:

A .  profilaktyki chorób,
B.  planowania opieki,
C.  edukacji zdrowotnej,
D.  objęcia pacjenta całościową, kompetentną opieką.

Zadanie 0.
D o  specjalizacji  może  przystąpić  pielęgniarka/  położna,  która
posiada  prawo  wykonywania  zawodu,  co  najmniej  dwuletni  staż
pracy w zawodzie oraz została zakwalifikowana przez:

A.  komisję konkursową,
B.  komisję kwalifikacyjną,
C.  organizatora kształcenia podyplomowego,
D.  okręgową izbę pielęgniarek i położnych.



Zadanie 0.
Pielęgniarka/położna  jest  zobowiązana  do  wykonania  zleceń
lekarskich:

A.  wyłącznie odnotowanych w dokumentacji medycznej,
B . zapisanych  w  dokumentacji  medycznej  i  nie  dotyczy

zleceń  lekarskich  wykonywanych  w  stanach  nagłego
zagrożenia zdrowotnego,

C.  w każdej sytuacji, nawet wydanych ustnie,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Jedna  z  wyodrębnionych  kategorii  ról  menedżerskich
charakteryzuje  menedżera  jako  obserwatora,  rzecznika  lub
propagatora. Jaka to kategoria?

A.  role decyzyjne,
B.  role interpersonalne,
C.  role informacyjne,
D.  role reprezentacyjne.

Zadanie 0.
Którą  z  funkcji  zarządzania  wykonuje  pielęgniarka/położna
oddziałowa,  przygotowując  grafiki  pracy  dla  pielęgniarek
zatrudnionych w oddziale?

A.  planowania,
B.  organizowania,
C.  kierowania,
D.  kontrolowania.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Pierwszym etapem w trakcie szkolenia na stanowisku pracy jest:

A .  szkolenie doskonalące,
B.  wyjaśnienie sposobu wykonywania pracy,
C.  doradzanie szkolonemu w kluczowych zadaniach,
D.  przygotowanie pracownika do rozpoczęcia nauki.



Zadanie 0.
Popularyzowana  powszechnie  koncepcja  zdrowia  publicznego
zakłada podejmowanie zintegrowanych wysiłków:

A.  państwa, społeczności lokalnej i jednostki,
B.  wyłącznie państwa,
C.  zawodowej kadry medycznej,
D.  organizacji samorządowych.

Zadanie 0.
Świadczenia  pieniężne  na  podstawie  przeprowadzonego  wywiadu
środowiskowego przyznają i wypłacają:

A.  regionalne ośrodki polityki społecznej,
B.  powiatowe centra pomocy rodzinie,
C.  ośrodki pomocy społecznej,
D.  organizacje pozarządowe.

Zadanie 0.
Rada społeczna jest organem:

A . opiniodawczo - doradczym, który musi być powołany przez
organ  założycielski  w  samodzielnych  publicznych
zakładach opieki zdrowotnej,

B . kontrolującym,  powołanym  przez  organ  założycielski
tylko w zakładach niepublicznych,

C . opiniodawczo  -  doradczym,  który  zawsze  musi  być
powołany  przez  organ  założycielski  w  niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej,

D . nadzorującym  pracę  w  publicznych  jak  i  niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Prawidłowy  cykl  wdechowo-wydechowy  u  dorosłego  człowieka  w
spoczynku wynosi:

A .  5-10 oddechów na minutę,
B.  12-20 oddechów na minutę,
C.  30-60 oddechów na minutę,
D.  50-100 oddechów na minutę.

Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.



Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  55 podaje  w wywiadzie,  że  od pewnego czasu podczas
pochylania  tułowia  odczuwa  ból  w  okolicy  krzyżowej.  W  trakcie
dłuższych  spacerów  występują  bóle  łydek.  Podczas  unoszenia
wyprostowanej  kończyny  dolnej  w  pozycji  leżącej,  pacjent  podaje
ostry ból wzdłuż unoszonej kończyny, co sugeruje:

A.  rwę kulszową,
B.  ucisk na korzeń nerwowy,
C.  zwyrodnienie stawu biodrowego,
D.  zwyrodnienie stawu kolanowego.

Zadanie 0.
Donoszony zdrowy noworodek w badaniu fizykalnym, w ułożeniu na
plecach:

A.  utrzymuje zgięciowe ułożenie kończyn górnych i dolnych,
B . unosi głowę, utrzymuje ją kilkanaście sekund, obraca na

boki,
C.  przekłada głowę z położenia z boku na drugi bok,
D . m a wyprostowane kończyny dolne  i  górne,  głowę odchyla

ku tyłowi.

Zadanie 0.
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

A .  5-6 m,
B.  8 m,
C.  9 m,
D.  10 m.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
Oddech Biota charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Asfiksja u noworodka, to:

A . centralizacja  krwi  w  życiowo  najważniejszych  narządach
noworodka,

B.  zamartwica niedotlenieniowo-niedokrwienna,
C.  narastanie kwasicy metabolicznej,
D.  obniżona żywotność noworodka po urodzeniu.

Zadanie 0.
Jaka jest średnia wielkość ciemienia przedniego u noworodka?

A.  1-2 cm,
B.  1-3 cm,
C.  2-3 cm,
D.  2-4 cm.



Zadanie 0.
Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące osłuchiwania płuc:

A.  pacjent oddycha przez otwarte usta,
B . w  jednym  położeniu  słuchawki  osłuchujemy  wdech  i

wydech,
C . osłuchujemy  najpierw  lewą,  potem  prawą  stronę  klatki

piersiowej,
D.  pacjent wykonuje pogłębione oddechy.

Zadanie 0.
Priorytetowym  działaniem  w  nagłym  zatrzymaniu  krążenia,  w
mechanizmie  migotania  komór,  mającego  miejsce  w  warunkach
pozaszpitalnych, jest:

A .  defibrylacja elektryczna,
B.  podanie adrenaliny,
C.  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zadanie 0.
U  chorego  z  astmą  oskrzelową,  nagłe  pogorszenie  s ię  stanu
klinicznego,  wystąpienie  sinicy,  zaburzeń  orientacji,
wyczerpania oddechowego, cechy niewydolności wentylacyjnej typu
obturacyjnego, bezdechu, sugeruje rozpoznanie:

A.  wstrząsu anafilaktycznego,
B.  narastania płynu w jamie opłucnej,
C.  stanu astmatycznego,
D.  napadu histerii.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  w  okolicy  lędźwiowej  podczas  pochylania  się  do
przodu oraz bóle łydek podczas spacerów. Podczas badania zwraca
uwagę  ochłodzenie  kończyn  dolnych.  W  wywiadzie  istotne  będzie
pytanie o:

A.  sposób odżywiania pacjenta,
B.  palenie tytoniu,
C.  występowanie miażdżycy w rodzinie,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.



Zadanie 0.
Pacjentka  l .  25  zgłasza  kłujący,  si lny  ból  w  okolicy  podbrzusza
lewego.  Podczas  badania  pacjentki  per  vaginam  zwracają  naszą
uwagę szarobiałe, wodniste upławy o rybim zapachu. W wywiadzie
pacjentka  nie  podaje  świądu  ani  bolesności  pochwy.  Opisane
objawy dotyczą zapalenia pochwy pochodzenia:

A.  drożdżakowego,
B.  rzęsistkowego,
C.  bakteryjnego,
D.  zanikowego.

Zadanie 0.
U pacjenta z podejrzeniem odmy prężnej, drżenie głosowe:

A.  jest prawidłowe,
B.  jest wzmożone,
C.  jest zmniejszone,
D.  zanika.

Zadanie 0.
Objaw polegający na rzadkim mruganiu (około 1 ruch powiekami na
minutę) nazywa się objawem:

A.  Dalrymple'a,
B.  Kochera,
C.  Graefego,
D.  Stellwaga.

Zadanie 0.
Prawidłowym  zachowaniem  społecznym  noworodka  jest  stan,  w
którym:

A.  uspokaja się, kiedy jest brany na ręce,
B.  uspakaja się kiedy widzi matkę,
C.  uśmiecha się kiedy matka przystawia pierś do karmienia,
D.  śpi 23 godziny na dobę.

Zadanie 0.
Płacz  małego  dziecka  nie  zawsze  jest  stanem  negatywnym.  W
badaniu fizykalnym jest to dobry moment do zbadania u dziecka:

A.  głosu (mowy),
B.  szmerów oddechowych,
C.  gardła i migdałków,
D.  sinicy.



Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  przedstawiła  model  pielęgniarstwa  w  oparciu
o :

A.  teorię samoopieki/deficytu samoopieki,
B.  relacje międzyludzkie,
C.  hierarchię potrzeb,
D.  unikatowe funkcje pielęgniarki.

Zadanie 0.
Filozofia pielęgniarstwa to system:

A . twierdzeń  dotyczących  wartości  wyprowadzonych  z
filozofii,

B .  określonych sądów wyprowadzonych z doświadczeń,
C . określonych  przekonań  wyprowadzonych  w  drodze

rozumowania,
D . sądów  i  przekonań  o  istocie  pielęgniarstwa,

wyprowadzonych  w  drodze  rozumowania  z  kierunkowych
dyscyplin filozoficznych i ich teorii.

Zadanie 0.
Metoda  naukowego  badania  określonego  wycinka  rzeczywistości
polegająca  na  wywołaniu,  lub  tylko  zmienianiu  przebiegu
procesów przez wprowadzanie do nich jakiegoś nowego czynnika i
obserwowania zmian pod jego wpływem, to:

A.  metoda indywidualnych przypadków,
B.  monografia,
C.  eksperyment,
D.  sondaż diagnostyczny.

Zadanie 0.
Metodologia jest nauką o:

A.  metodach badań naukowych,
B.  badaniach naukowych,
C.  narzędziach badawczych,
D.  technikach badawczych.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie samodzielne oznacza:

A . wykonywanie  przez  pielęgniarkę  zadań  leczniczych  bez
zlecenia lekarza,

B . samodzielne  zbieranie  przez  pielęgniarkę  wywiadu  i
planowanie opieki,

C . decydowanie  przez  pielęgniarkę  o  diecie  i  trybie  życia
pacjenta,

D . pozostawienie  w  gestii  pielęgniarki  decyzji  o  sprawach
dotyczących pielęgnowania pacjenta.



Zadanie 0.
Stosowanie  przez  pielęgniarkę  zasad  leczenia  bólu  w  opiece
paliatywnej wymaga ukończenia kursu:

A.  doskonalącego,
B.  specjalistycznego,
C.  kwalifikacyjnego,
D.  specjalizacyjnego.

Zadanie 0.
Na płycie CD-RW można zapisywać i kasować dane:

A.  jednokrotnie,
B.  100 razy,
C.  wielokrotnie,
D.  ani razu (jest tylko do odczytu).

Zadanie 0.
Co to jest USB?

A . Universal  Serial  Bus  to  typ  gniazdka  służący  do
podłączenia monitora,

B . Uniwersalny  System  Bazy  to  znany  program  do  obsługi
relacyjnych baz danych,

C . Universal  Serial  Bus  jest  uniwersalnym  interfejsem  do
podłączenia  do  komputera  urządzeń  zewnętrznych  typu
drukarka, skaner, kamera cyfrowa,

D . Uniwersalny  System  Bezpieczeństwa  jest  to  program  do
ochrony komputera przed dostępem niepowołanych osób z
sieci Internet.

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.



PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 030612
GRUPA 1
Zadanie 0.
Prewencja wtórna u chorego na cukrzycę ma na celu:

A.  stabilizację istniejących zmian naczyniowych,
B.  zapobieganie zakrzepom,
C.  poprawę funkcji śródbłonka,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W  diecie  śródziemnomorskiej  zalecanej  w  profilaktyce  chorób
serca:

A.  ogranicza się całkowicie spożycie wszystkich tłuszczów,
B . ogranicza  się  w  znacznym  stopniu  spożycie  tłuszczów

nienasyconych,
C . ogranicza  się  znacznie  spożycie  tłuszczów  nasyconych,  a

zastępuje się je nienasyconymi,
D . nie  ogranicza  się  spożycia  tłuszczów  lecz  ogranicza  się

spożycie węglowodanów.

Zadanie 0.
Wśród  cech  biochemicznych  zaliczanych  do  nowych  czynników
ryzyka  choroby  niedokrwiennej  serca  istotne  znaczenie  ma
zwiększone stężenie:

A.  metioniny,
B.  homocysteiny,
C.  kobalaminy,
D.  kwasu foliowego.

Zadanie 0.
Przygotowując  pacjenta  ze  sztucznym  stymulatorem  serca  do
samoopieki zwrócisz szczególnie uwagę na:

A.  całkowite wyeliminowanie kawy,
B . unikanie przebywania w bliskości nadajników radiowych,

stacji transformatorowych,
C.  ograniczenie do minimum aktywności fizycznej,
D.  stałe kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 0.
Wśród chorób układu krążenia  największa śmiertelność przypada
na:

A.  chorobę nadciśnieniową,
B.  choroby naczyń mózgowych,
C.  chorobę niedokrwienną serca,
D.  choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych.



Zadanie 0.
Nadmierne spożycie soli zwiększa ryzyko powstawania:

A.  choroby wieńcowej,
B.  nadciśnienia tętniczego,
C.  zawału serca,
D.  niewydolności krążenia.

Zadanie 0.
Palenie papierosów jest czynnikiem:

A . wpływającym na zwolnienie rozwoju zmian miażdżycowych w
naczyniach,

B . który  nie  ma  większego  wpływu  na  rozwój  zmian
miażdżycowych w naczyniach,

C . przyspieszającym  rozwój  zmian  miażdżycowych  w
tętnicach,

D . który ma wpływ na rozwój zmian miażdżycowych, lecz nie
aż tak duży, jakby się można było spodziewać.

Zadanie 0.
Motywację  pacjenta  do  zaprzestania  palenia  papierosów  można
zmierzyć przy użyciu testu:

A.  dr J. Nicot,
B.  dr N. Schneider,
C.  prof. W. Zatońskiego,
D.  dr K. Fagerstroma.

Zadanie 0.
N a  wysiłek  fizyczny  w  celu  redukcji  śmiertelności  należy
przeznaczyć:

A.  10 minut dziennie,
B . 30-45 minut dziennie, a intensywność powinna prowadzić

d o  osiągnięcia  65-75  %  maksymalnej  częstości  rytmu
serca dla danego wieku,

C . d o 20 minut dziennie, a intensywność powinna prowadzić
d o  osiągnięcia  30%  maksymalnej  częstości  rytmu  serca
dla danego wieku,

D . 30-45 minut dziennie, a intensywność powinna prowadzić
d o  osiągnięcia  maksymalnej  częstości  rytmu  serca  dla
danego wieku.



Zadanie 0.
W zapisie EKG stwierdzono cechy hipokaliemii, są to:

A . dodatkowe  pobudzenia  komorowe,  wysokie  załamki  P ,
pojawienie się załamka U,

B . ujemne  załamki  P ,  wysokie  spiczaste  załamki  T ,
wydłużenie RR,

C . wysokie  uniesienie  odcinka  ST,  zespół  QS,  odwrócenie
załamka T,

D . szerokie  zespły  QRS,  głebokie  ujemne  załamki  S ,
sinistrogram.

Zadanie 0.
Klasyfikując chorego do poszczególnych grup NYHA należy:

A.  ocenić postęp choroby i leczenia,
B.  ocenić wydajność oddechową,
C.  dokonać klasyfikacji chorób serca,
D.  ocenić wydajność wysiłkową.

Zadanie 0.
W  celu  rozpoznania  zawału  tylnej  ściany  serca  wykonuje  się
czasami  odprowadzenia  V7-V8-V9.  Elektrody  w  tym  przypadku
znajdują  się  kolejno  w  l inii  pachowej  tylnej,  l inii  łopatkowej,
linii kręgosłupowej na wysokości:

A .  międzyżebrza V,
B.  międzyżebrza VI,
C.  międzyżebrza VII,
D.  na poziomie V4.

Zadanie 0.
Duszność,  która  wymusza  u  pacjentki  konieczność  przyjęcia
pozycji siedzącej lub wysokiego ułożenia to duszność:

A.  spoczynkowa,
B.  emocjonalna,
C.  wysiłkowa,
D.  ortopnoiczna.

Zadanie 0.
Nagłe zatrzymanie krążenia powstaje najczęściej w mechanizmie:

A.  asystolii,
B .  migotania przedsionków,
C.  migotania komór,
D.  rozkojarzenia elektromechanicznego.



Zadanie 0.
Scyntygrafia  perfuzyjna  mięśnia  sercowego  jest  to  badanie
diagnostyczne pozwalające na:

A.  inwazyjną ocenę ukrwienia mięśnia sercowego,
B.  nieinwazyjną ocenę ukrwienia mięśnia sercowego,
C.  inwazyjną ocenę funkcji układu krążenia,
D.  nieinwazyjną ocenę funkcji układu krążenia.

Zadanie 0.
Przy podawaniu leków moczopędnych należy kontrolować:

A.  lipidogram,
B.  stężenie elektrolitów,
C.  enzymy sercowe,
D.  bilans płynów.

Zadanie 0.
Uniesienie odcinka ST obserwuje się w następujących przypadkach
z wyjątkiem:

A.  niedokrwistość,
B.  ostry zawał serca,
C.  zapalenie osierdzia,
D.  dławica naczynioskurczowa.

Zadanie 0.
Chcąc  zbadać  deficyt  tętna,  pielęgniarka  powinna  zbadać  tętno
na tętnicy promieniowej i dokonać pomiaru:

A.  ciśnienia tętniczego krwi,
B.  częstości akcji serca,
C.  częstości tętna na drugiej tętnicy promieniowej,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.

Zadanie 0.
Spośród  wymienionych  zaburzeń  rytmu  serca  najgroźniejsze  dla
życia pacjenta są:

A.  ekstrasystolia komorowa,
B.  ekstrasystolia nadkomorowa,
C.  częstoskurcze nadkomorowe,
D.  częstoskurcze komorowe.

Zadanie 0.
Czynność serca w nocy:

A.  wzrasta,
B.  maleje,
C.  pozostaje bez zmian,
D.  czynność serca u różnych osób w nocy jest zmienna.



Zadanie 0.
Objawy zespołu serca płucnego to między innymi:

A . duszność,  obrzęki  podudzi,  nadmierne  wypełnienie  żył
szyjnych,

B.  parestezje, zniesienie odruchów głębokich, zaparcia,
C.  sztywność mięsni, bóle okolic lędźwiowych, wymioty,
D . obrzęk  przedgoleniowy,  biegunka,  wymioty  z

odwodnieniem.

Zadanie 0.
D o pojawienia się leukocytozy dochodzi w przebiegu zawału serca
w :

A.  1 dobie,
B.  2 dobie,
C.  5-7 dobie,
D.  14 dobie.

Zadanie 0.
KIG podaje się w celu:

A.  wyrównania niedoboru magnezu,
B.  wyrównania niedoboru wapnia,
C . wyrównania niedoboru potasu oraz poprawy metabolizmu

mięśnia sercowego,
D.  wyrównania nadmiaru potasu.

Zadanie 0.
D o określenia zaawansowania niewydolności krążenia używana jest
klasyfikacja:

A.  NYHA,
B.  CCA,
C.  WHO,
D.  ISH.

Zadanie 0.
Biopsję serca wykonuje się u pacjentów z podejrzeniem:

A.  wady zastawki trójdzielnej aorty,
B.  choroby wieńcowej,
C.  utrwalonego migotania przedsionków,
D.  kardiomiopatii.



Zadanie 0.
Pacjent  lat  60  w  trzeciej  dobie  pobytu  w  oddziale  przyjęty  z
dusznością  wysiłkową  i  bólami  w  klatce  piersiowej.  W  godzinach
nocnych  nastąpiło  pogorszenie  stanu  zdrowia.  Duszność  się
nasiliła,  wystąpiło  "granie"  w  piersiach  oraz  odpluwanie
wydzieliny podbarwionej krwią.Jakie powikłanie mogło spowodować
obecny stan?

A.  gruźlica,
B.  niewydolność prawokomorowa,
C.  niewydolność lewokomorowa,
D.  wstrząs kardiogenny.

Zadanie 0.
Wskazaniem do  założenia  cewnika  Swana-Ganza  i  monitorowania
ciśnienia tętniczego krwi w tętnicy płucnej jest:

A .  napad migotania przedsionków,
B.  blok przedsionkowo-komorowy 2-go stopnia,
C.  wstrząs kardiogenny,
D.  wzrost ciśnienia tętniczego krwi do 220/120 mmHg.

Zadanie 0.
Nitrogliceryna  jest  lekiem  rozszerzającym  naczynia  krwionośne  z
grupy:

A.  blokujących kanał wapniowy,
B.  azotanów,
C.  hamujących aktywność układu adrenergicznego,
D.  hamujących aktywność układu renina - angiotensyna.

Zadanie 0.
W  oddziale  intensywnej  terapii  przebywa  pacjent  z  ostrą
niewydolnością  serca.  Stan  ogólny  chorego  ciężki,  skóra  blada,
pokryta  zimnym,  lepkim  potem,  ciśnienie  tętnicze  50/30  mmHg.
Lekarz  dyżurny  stwierdza  wstrząs  sercopochodny.Wstrząs
sercopochodny jest wynikiem:

A.  ostrej niewydolności krążenia,
B.  przewlekłej niewydolności krążenia,
C.  przetoczenia krwi,
D.  przetoczenia krwioprecypitatu.

Zadanie 0.
Leków przeciwzakrzepowych NIE powinno się podawać drogą:

A.  doustą,
B.  dożylną,
C.  domięśniową,
D.  podskórną.



Zadanie 0.
W którym miejscu powinny być umieszczone elektrody przedsercowe
u  pacjenta ze świeżym zawałem mięśnia sercowego prawej komory
serca,  u  którego  ma  być  wykonane  12  odprowadzeniowe  EKG  i
dodatkowy zapis?

A . p o  prawej  stronie  klatki  piersiowej  Vr3-Vr6  ("lustrzane
odbicie"),

B.  jedno międzyżebrze wyżej,
C.  dwa międzyżebrza wyżej,
D.  w miejscu przyłożenia elektrod V7-V9.

Zadanie 0.
Jakie  badania  dodatkowe  mogą  potwierdzić  ostre  zapalenie
osierdzia?

A.  OB, morfologia z opisem leukocytów,
B.  EKG, echokardiografia, rtg klatki piersiowej,
C.  wymaz bakteryjny z tylnej ściany gardła i antybiogram,
D . dokładne  osłuchanie  tonów  serca  przez  kilku

specjalistów.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną niedomykalności zastawki mitralnej jest:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  kardiomoiopatia zastoinowa,
C.  gorączka reumatyczna,
D.  wirusowe zapalenie mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Który  z  podanych  objawów  klinicznych  może  być  spowodowany
hipokaliemią?

A.  zaburzenia rytmu serca w tym migotanie komór,
B.  bradykardia lub asystolia serca,
C.  wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
D.  biegunka.

Zadanie 0.
Lekiem  działającym  antagonistycznie  w  stosunku  do  heparyny
jest/są:

A.  witamina K,
B.  siarczan protaminy,
C.  kwas acetylosalicylowy,
D.  pochodne kumaryny.



Zadanie 0.
Ból  wieńcowy  występujący  w  dusznicy  bolesnej  charakteryzuje
się:

A . umiejscowieniem za mostkiem ma charakter rozpierający,
piekący, gniotący lub ściskający,

B.  umiejscowieniem za mostkiem, ma charakter kłucia,
C . jest  bólem  tępym,  występującym  w  okolicy  koniuszka

serca,
D.  jest bólem tępym,trwający ponad 20 minut.

Zadanie 0.
Do jakich zaburzeń równowagi kwaso-zasadowej prowadzą zmiany w
organizmie spowodowane wstrząsem?

A.  kwasicy oddechowej,
B.  kwasicy metabolicznej,
C.  zasadowicy oddechowej,
D.  zasadowicy metabolicznej.

Zadanie 0.
Migotanie przedsionków należy do zaburzeń rytmu serca typu:

A.  nadkomorowego,
B.  komorowego,
C.  zaburzenia w przewodzeniu bodźców,
D.  nie należy do żadnej z wymienionych grup.

Zadanie 0.
Powikłania próby wysiłkowej to:

A .  hipotonia,
B.  zastoinowa niewydolność serca,
C.  ciężkie zaburzenia rytmu serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jakie są przyczyny ostrego zapalenia osierdzia?

A . infekcje  wirusowe  i  bakteryjne,  gruźlica,  zawał  mięśnia
sercowego,

B.  ostry krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
C.  infekcje wirusowe i bakteryjne, zatory tętnicze,
D.  zawał mięśnia sercowego, tężec, zatrucia.



Zadanie 0.
Jakie  działanie  musi  być  bezwzględnie  podjęte  przez
pielęgniarkę po stwierdzeniu wstrząsu kardiogennego?

A.  przywrócenie choremu poczucia bezpieczeństwa,
B . osłuchiwanie  płuc  pacjenta  pod  kątem  wykluczenia

obrzęku płuc,
C.  oznaczenie choremu poziomu glikemii we krwi,
D.  ocena stanu na podstawie obrzęków kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Rozpoznanie zawału mięśnia sercowego, obok badania EKG opiera
się na wynikach badania:

A.  elektrolitów: potasu i magnezu,
B.  enzymów wewnątrzkomórkowych,
C.  białek w osoczu,
D.  glukozy i mocznika we krwi.

Zadanie 0.
Obrzęki pochodzenia sercowego:

A . umiejscawiają  się  na  najniżej  położonych  częściach
ciała,

B.  najbardziej widoczne są na twarzy,
C.  występują jako poranny obrzęk powiek,
D.  umiejscawiają się w okolicy tułowia.

Zadanie 0.
Pełna ocena ciśnienia tętniczego wymaga jego pomiaru na:

A.  obu kończynach górnych oraz w pozycji stojącej,
B . jednej  kończynie  górnej  oraz  w  pozycji  leżącej  i

stojącej,
C.  obu kończynach górnych oraz w pozycji leżącej,
D . obu  kończynach  górnych  oraz  w  pozycji  leżącej  i

stojącej.

Zadanie 0.
Niedomykalność zastawki aorty charakteryzuje się:

A . wzrostem  ciśnienia  tętniczego  krwi  skurczowego  i
rozkurczowego,

B . wzrostem  ciśnienia  tętniczego  krwi  skurczowego  i
spadkiem ciśnienia rozkurczowego,

C . wzrostem  ciśnienia  rozkurczowego  i  spadkiem  ciśnienia
skurczowego,

D.  ciśnienie skurczowe i rozkurczowe są w granicach normy.



Zadanie 0.
Wskazaniem  do  stałej  elektrostymulacji  jest  utrwalony  lub
nawracający blok:

A.  przedsionkowo-komorowy III˚,
B .  przedsionkowo-komorowy I˚,
C.  pozawałowy,
D.  mechaniczny.

Zadanie 0.
Długotrwale  przebiegające  nadciśnienie  tętnicze  jest  czynnikiem
przyspieszającym rozwój:

A .  choroby niedokrwiennej serca,
B.  niewydolności oddechowej,
C.  zaburzeń metabolicznych,
D.  zaburzeń elektrolitowych.

Zadanie 0.
Jak  często  pielęgniarka  powinna  odsysać  gromadzącą  się
wydzielinę  w  drzewie  oskrzelowym u  pacjenta  leczonego  sztuczną
wentylacją?

A.  2 razy dziennie,
B.  4 razy dziennie,
C.  6 razy dziennie,
D.  w zależności od potrzeby.

Zadanie 0.
Kardiowersja elektryczna jest metodą leczenia polegającą na:

A . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  elektryczny  jest
wyzwalany niezależnie od zapisu EKG,

B . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  wyładowania  jest
zsynchronizowny z czynnością elektryczną serca,

C . implantacji  czasowej  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca,

D . implantacji  na  stałe  choremu  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca.

Zadanie 0.
Depresyjne działanie morfiny na układ oddechowy polega na:

A.  przyspieszeniu czynności oddechowej,
B.  zwolnieniu czynności oddechowej,
C.  zwolnieniu lub przyspieszeniu czynności oddechowej,
D.  spowodowaniu wystąpienia oddechu Kusmaula.



Zadanie 0.
Napad MAS to:

A . nagle  powstający  blok  serca,  pracującego  do  te j  pory  w
normalnym  lub  zaburzonym  rytmie,  powodujący  zupełne
ustanie skurczów komór,

B . nagle  powstający  blok  serca,  pracującego  do  te j  pory  w
zaburzonym rytmie, powodujący zupełne ustanie skurczów
tętnic,

C . niedrożność  końcowego  odcinka  aorty  brzusznej  i  tętnic
biodrowych, spowodowanej miażdżycą,

D . niedrożność  końcowego  odcinka  aorty  brzusznej  i  tętnic
biodrowych, spowodowanej zatorem.

Zadanie 0.
Którą z faz pracy serca wyraża zespół QRS?

A.  depolaryzacji komór,
B.  repolaryzacji mięśnia sercowego,
C.  skurczu komór,
D.  pobudzenia przedsionków.

Zadanie 0.
Przyczyny nabytych wad serca to:

A.  niewydolność krążenia i nieprawidłowe odżywianie,
B.  urazy serca i nadciśnienie tętnicze,
C.  nadciśnienie tętnicze i siedzący tryb życia,
D.  zakażenia bakteryjne, urazy serca, miażdżyca.

Zadanie 0.
Jak  długo  trwa  leczenie  przeciwzakrzepowe  po  zabiegu
wszczepienia zastawki mechanicznej?

A.  3 miesiące,
B.  6 miesięcy,
C.  2 lata,
D.  do końca życia.

Zadanie 0.
Umiejscowienie  zawału  ściany  bocznej  mięśnia  sercowego  można
rozpoznać  poprzez  zmiany  elektrokardiograficzne  w
odprowadzeniach:

A.  I, VL , V1 - V4,
B.  II, III, VF,
C.  I, VL, V5-V6,
D.  I, II, V1- V2.



Zadanie 0.
Szybkie podanie dużej dawki Furosemidu dożylnie może spowodować
upośledzenie:

A.  słuchu,
B.  wzroku,
C.  smaku,
D.  węchu.

Zadanie 0.
U  chorych  z  niewydolnością  serca  należy  unikać  lub  stosować  z
ostrożnością następujące leki:

A . inhibitory  enzymu  konwertującego  angiotensyny
(inhibitory ACE),

B.  niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
C.  beta - blokery,
D.  diuretyki.

Zadanie 0.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna polega na:

A.  mechanicznym wspomaganiu serca,
B.  ręcznym wspomaganiu pracy serca,
C . podłączeniu  monitora  i  odczytywaniu  ciśnienia  metodą

krwawą,
D . otworzeniu  klatki  piersiowej  i  rytmicznym  uciskaniu

serca.

Zadanie 0.
Objawami zatrucia glikozydami naparstnicy są:

A . migotanie  przedsionków  z  przyspieszoną  czynnością
komór, wymioty, biegunka,

B.  kardiomiopatia, zapalenie osierdzia, wymioty,
C.  niewydolność nerek, zapalenie wsierdzia, wymioty,
D.  bradykardia, wymioty, biegunka.

Zadanie 0.
Koarktacja aorty jest to:

A .  rozszerzenie aorty,
B.  zwężenie cieśni aorty,
C.  miażdżyca aorty,
D.  tętniak aorty.



Zadanie 0.
Jaki  problem  pojawia  się  w  trakcie  dłuższego  stosowania
nitratów?

A.  zaburzenia żołądkowo - jelitowe,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  zjawisko tolerancji,
D . zjawisko  wzmożonej  reakcji  organizmu  na  przyjmowane

nitraty.

Zadanie 0.
W  etipatogenezie  rozwoju  pierwotnego  nadciśnienia  tętniczego
najważniejsze znaczenie mają:

A.  czynniki środowiskowe, wiek, palenie papierosów,
B.  styl życia, mała aktywność fizyczna,
C . uwarunkowania  genetyczne,  otyłość,  nadużywanie

alkoholu,
D.  płeć, spożywanie dużych ilości soli, typ osobowości.

Zadanie 0.
Defibrylacja  elektryczna  serca  jest  metodą  leczenia  polegającą
na:

A . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  elektryczny  jest
wyzwalany niezależnie od zapisu EKG,

B . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  wyładowania  jest
zsynchronizowny z czynnością elektryczną serca,

C . implantacji  czasowej  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca,

D . implantacji  na  stałe  choremu  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca.

Zadanie 0.
Wodobrzusze to gromadzenie się płynu przesiękowego w:

A.  worku osierdziowym,
B.  jamie opłucnowej,
C.  jamie otrzewnowej,
D.  świetle pęcherzyków płucnych.

Zadanie 0.
Szczególnie narażeni na nagłą śmierć sercową są pacjenci:

A .  chorzy na cukrzycę,
B.  po zabiegach operacyjnych na sercu,
C.  z chorobą wieńcową lub kardiomiopatią,
D.  z zaburzeniami wodno-elektrolitowymi.



Zadanie 0.
W  wysiękowej  postaci  zapalenia  osierdzia  pojawia  się
niebezpieczeństwo wystąpienia:

A.  zawału serca,
B.  tamponady serca,
C.  przełomu nadciśnieniowego,
D.  ostrego zapalenia żołądka.

Zadanie 0.
Wskazania do przeprowadzenia kardiowersji to:

A .  migotanie i trzepotanie komór,
B.  blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia,
C.  migotanie przedsionków i częstoskurcz napadowy,
D.  zahamowanie zatokowe i znaczna bradykardia.

Zadanie 0.
Chorzy  po  wszczepieniu  sztucznych  zastawek  serca  powinni
pamiętać,  że  lekami  nasilającymi  działanie  doustnych
antykoagulantów są:

A.  niesteroidowe leki przeciwzapalne, salicylany,
B.  antybiotyki, witaminy,
C.  barbiturany, leki hipotensyjne,
D.  diuretyki, leki przeciwcukrzycowe.

Zadanie 0.
24-letni  pacjent  jest  przyjęty  do  Kliniki  Kardiochirurgii  z
rozpoznaniem niedomykalności  zastawki  aortalnej.  Pacjent  został
zakwalifikowany do wszczepienia zastawki homogennej. Co to jest
zastawka homogenna?

A.  zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B.  zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C.  sztuczna zastawka aortalna,
D.  płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.

Zadanie 0.
Techniki  kardiochirurgiczne  wykorzystujące  sternotomię,  ale  bez
użycia krążenia pozaustrojowego określamy jako:

A.  OFF PUMP - OPCAB,
B.  CABG,
C.  PTCA,
D.  ABLACJA.



Zadanie 0.
Przez kardioplegię rozumiemy:

A.  utrzymanie serca w fazie skurczu,
B.  pobudzenie serca do pracy,
C.  przywrócenie rytmu zatokowego,
D . farmakologiczne  zatrzymanie  czynności  elektrycznej  i

mechanicznej serca.

Zadanie 0.
D o  szpitala  przyjęto  37-letniego  pacjenta  w  celu  wykonania
operacyjnej  wymiany  zastawki  aortalnej.  Chory  jest
zakwalifikowany do autotransfuzji. Autotransfuzja to:

A . przetaczanie  krwi  pacjentowi  w  trakcie  zabiegu
operacyjnego,

B.  rozcieńczanie krwi odpowiednimi płynami,
C.  przetaczanie krwi choremu przed zabiegiem operacyjnym,
D . przetaczanie  choremu  jego  własnej  krwi  wcześniej

pobranej.

Zadanie 0.
U  chorego  leczonego  kardiochirurgicznie  edukację  w  zakresie
ćwiczeń oddechowych należy rozpocząć:

A.  przed planowanym zabiegiem kardiochirurgicznym,
B.  po wybudzeniu się chorego i opanowaniu bólu,
C.  przed planowaną ekstubacją,
D.  po ekstubacji.

Zadanie 0.
W celu monitorowania ciśnienia w tętnicy płucnej zakłada się:

A .  cewnik do pomiaru ciśnienia w lewym przedsionku serca,
B.  wkłucie centralne,
C.  cewnik Swana - Ganza,
D.  elektrodę endokawitarną.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do przeszczepu serca jest:

A .  kardiomiopatia,
B.  wady zastawkowe,
C.  nadciśnienie płucne,
D.  przebyte zapalenie mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Przed nakłuciem tętnicy promieniowej należy wykonać:

A.  test obciążenia glukozą,
B.  test skórny,
C.  test czynnościowy,
D.  test Allena.



Zadanie 0.
U  37-letniego  pacjenta  jest  wykonywany  zabieg  operacyjny  przy
zastosowanu  krążenia  pozaustrojowego  i  hipotermii.  Zabieg
polega  na  wszczepieniu  sztucznej  zastawki  aortalnej.  Hipotermia
w  zabiegach  wszczepienia  sztucznej  zastawki  aortalnej  polega
na:

A.  obniżeniu temperatury ciała poniżej normy,
B.  samoistnej utracie ciepła przez organizm,
C.  ograniczeniu pracy poszczególnych narządów,
D.  utrzymaniu normalnej temperatury organizmu.

Zadanie 0.
Pierwsze objawy przedawkowania antykoagulantów to:

A.  ból w klatce piersiowej,
B.  krwawienia, wylewy podskórne,
C.  nudności, wymioty,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 0.
Czy chorzy po implantacji  zastawki  homogennej  i  ( lub)  pomostów
aortalno-wieńcowych  nie  posiadających  innych  wskazań  powinni
otrzymywać pochodne kumaryny?

A.  tak, przez całe życie,
B.  tak, przez okres trzech miesięcy po zabiegu,
C.  nie wymagają stosowania pochodnych kumaryny,
D . tak,  ale  w  zależności  od  wartości,  czasu  i  wskaźnika

protrombinowego.

Zadanie 0.
Ile zastawek ma ludzkie serce:

A.  2 ,
B.  4 ,
C.  1 ,
D.  5 .

Zadanie 0.
W Polsce, przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Komisurotomia to:

A.  przecięcie spoideł zastawek,
B.  szmery serca,
C.  nerwica serca,
D.  niemiarowość serca.

Zadanie 0.
Termin  "techniki  małoinwazyjne"  w  chirurgii  naczyń  wieńcowych
oznacza:

A.  przezskórną angioplastykę naczyń wieńcowych,
B.  zakładanie stentów do naczyń wieńcowych,
C . operacje  kardiochirurgiczne  bez  użycia  krążenia

pozaustrojowego,  z  ograniczeniem  rozległości  cięcia
chirurgicznego,

D . operacje  kardiochirurgiczne  z  zastosowaniem  krążenia
pozaustrojowego, ale  z  ograniczeniem do minimum czasu
zabiegu.

Zadanie 0.
Nadmierne krwawienie po operacji w krążeniu pozaustrojowym może
być wynikiem:

A.  niedostatecznego zobojętnienia heparyny,
B.  przedawkowania protaminy,
C.  powikłań chirurgicznych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
Podczas przemieszczania się w obrębie łóżka chory po zabiegu na
otwartym sercu powinien unikać:

A.  zginania kończyn dolnych,
B.  siadania z wykorzystaniem drabinki,
C.  podpierania się na nadgarstkach,
D.  podtrzymywania opatrunku na ranie pooperacyjnej.

Zadanie 0.
Wskazaniem  do  operacji  pomostowania  aortalno  -  wieńcowego
(CABG) jest:

A . zwężenie  pnia  lewej  tętnicy  wieńcowej  >  50%  lub  innych
gałęzi tętnic wieńcowych > 75%,

B.  niedomykalność mitralna,
C.  migotanie przedsionków,
D . zwężenie tętnicy wieńcowej > 10% lub innych tętnic < 20

% .



Zadanie 0.
Tętnica  piersiowa  wewnętrzna  jest  najczęściej  używana  do
pomostowania  gałęzi  przedniej  zstępującej  lewej  tętnicy
wieńcowej (LAD) ze względu na:

A.  łatwość pobrania,
B.  brak żył do pobrania,
C.  dobre wyniki odległe takiego pomostu,
D.  nieodkładanie się blaszek miażdżycowych.

Zadanie 0.
Perikarditis to:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie wsierdzia,
C.  zakażenie rany,
D.  infekcja mostka.

Zadanie 0.
Chory  po  wszczepieniu  sztucznej  protezy  mitralnej  powinien
przyjmować leki antykoagulacyjne:

A.  do końca życia,
B.  przez 5 lat,
C.  przez 6 miesięcy,
D.  do czasu uzyskania poziomu terapeutycznego.

Zadanie 0.
Skrót VSD oznacza:

A.  ubytek międzyprzedsionkowy,
B.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
C.  ubytek międzykomorowy,
D.  ubytek pozawałowy.

Zadanie 0.
67-letni pacjent z niedowładem prawostronnym oczekuje na zabieg
operacyjny  wszczepienia  sztucznej  zastawki  mitralnej.
Postępowanie  pielęgniarki  wobec  pacjenta  z  niedowładem
prawostronnym polega przede wszystkim na:

A.  oszczędzaniu chorych kończyn,
B.  ułożeniu chorego na lewym boku,
C.  pielęgnacji przeciwodleżynowej,
D.  ćwiczeniach oddechowych.



Zadanie 0.
Aminy katecholowe stosowane we wczesnym okresie pooperacyjnym,
po zabiegu założenia żylnych pomostów aortalno-wieńcowych:

A . zwiększają  częstość  uderzeń  serca  na  minutę,  działają
przeciwbólowo,

B . powodują  przyspieszenie  oddechów,  zmniejszają
krzepliwość krwi,

C.  zwiększają rzut serca i ciśnienie tętnicze krwi,
D.  zwiększają krzepliwość krwi, powodują bradykardię.

Zadanie 0.
Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwarstwienia aorty:

A.  płeć żeńska, niskie ciśnienie tętnicze,
B.  płeć męska, wiek 50-60 lat, niskie ciśnienie tętnicze,
C.  płeć męska, nadciśnienie tętnicze, zespół Marfana,
D.  nie ma żadnych.

Zadanie 0.
Jednym ze składników płynu kardioplegijnego jest:

A .  heparyna,
B.  protamina,
C.  papaweryna,
D.  potas.

Zadanie 0.
U  chorego,  u  którego  prowadzona  jest  kontrapulsacja
wewnątrzaortalna,  pielęgniarka  powinna  zwracać  szczególnie
uwagę na:

A.  temperaturę ciała chorego,
B . zabarwienie skóry, tętno obwodowe i temperaturę kończyn

dolnych,
C.  tętno na tętnicach obwodowych kończyn górnych,
D.  prawidłowe umiejscowienie balonu do kontrapulsacji.

Zadanie 0.
Chorego po zabiegach kardiochirurgicznych można ekstubować:

A . p o  upływie  12  godzin  od  zakończenia  zabiegu,  przy
prawidłowych wynikach gazometrycznych krwi,

B . gdy  jest  przytomny,  w  pełnym  kontakcie,  z  wydolnym
układem oddechowym i nerkami, stabilny hemodynamicznie,
z ustabilizowanym drenażem ze śródpiersia,

C . gdy  jest  przytomny,  stężenie  tlenu  w  mieszaninie
oddechowej  wynosi  60%, a  ciśnienie  końcowo wydechowe
(PEEP) jest powyżej 3 mmHg,

D . gdy  jest  przytomny,  stabilny  a  wyniki  gazometryczne
krwi  pobrane  po  30  min.  oddychania  w  trybie  SIMV  są
prawidłowe.



Zadanie 0.
W  leczeniu  farmakologicznym  napadowego  częstoskurczu
nadkomorowego u noworodków i niemowląt postępowaniem z wyboru
jest zastosowanie:

A.  naparstnicy,
B.  amiodaronu,
C.  adenozyny,
D.  beta - blokerów.

Zadanie 0.
Najważniejszą  metodą  diagnostyczną  służącą  potwierdzeniu
obecności płynu w osierdziu jest:

A .  echokardiografia,
B.  badanie radiologiczne klatki piersiowej,
C.  cewnikowanie serca,
D.  zapis EKG.

Zadanie 0.
Niewydolność  układu  krążenia  u  dzieci  może  wystąpić  pod
postacią:

A.  wstrząsu,
B.  zastoinowej niewydolności krążenia,
C.  zaburzeń rytmu serca, zapalenia osierdzia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
W  warunkach  krążenia  płodowego  przewód  Botalla  stanowi
połączenie:

A.  pnia płucnego i aorty zstępującej,
B.  żyły głównej górnej z pniem płucnym,
C.  żyły głównej dolnej z aortą,
D.  pnia płucnego z żyłą główną górną.

Zadanie 0.
Który z wymienionych gazów medycznych stosowany jest w leczeniu
wad serca u dzieci, przebiegających z nadciśnieniem płucnym?

A.  podtlenek azotu (N2O),
B.  dwutlenek węgla (CO2),
C.  tlen (O2),
D.  tlenek azotu (NO).



Zadanie 0.
Jakie  sytuacje  mogą  zainicjować  wystąpienie  ataku
anoksemicznego u małego dziecka?

A.  defekacja, zmiana temperatury otoczenia,
B.  kaszel, biegunka,
C.  infekcje przebiegające z wysoką temperaturą,
D.  zmiana pozycji ciała.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  objawów  mogą  sugerować  występowanie
koarktacji aorty (CoA)?

A . bóle  w  klatce  piersiowej  występujące  po  wysiłku
fizycznym,

B . kształt  sylwetki  -  wąskie  biodra,  względnie  szerokie
ramiona,

C.  słabo wyczuwalne na obwodzie tętno,
D . omdlenia  występujące  przy  zmianie  pozycji  z  leżącej  na

stojącą.

Zadanie 0.
Lekiem  powodującym  zamknięcie  drożnego  przewodu  tętniczego
Botalla jest:

A .  prostin VR,
B.  indometacyna,
C.  naparstnica,
D.  striadyna.

Zadanie 0.
Najbardziej  wartościowych  informacji  o  stanie  wypełnienia
łożyska naczyniowego dostarcza:

A.  ośrodkowe ciśnienie żylne,
B.  ciśnienie tętnicze krwi mierzone metodą krwawą,
C.  dokładnie prowadzony bilans płynów,
D.  krzywa platyzmograficzna.

Zadanie 0.
Pielęgniarka dokonując pomiaru saturacji metodą pulsoksymetrii,
powinna zawsze sprawdzić:

A . czy akcja serca mierzona przez pulsoksymetr jest zgodna
z wartością rzeczywistą tętna,

B . czy  krzywa  pulsu  jest  zgodna  z  krzywą  ciśnienia
tętniczego,

C.  czy czujnik saturacji jest prawidłowo założony,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Postępowaniem z wyboru w trzepotaniu i migotaniu komór serca u
niemowlęcia jest:

A .  kardiowersja elektryczna,
B.  podanie leku umiarawiającego,
C.  defibrylacja,
D.  stymulacja elektrodą przezprzełykową.

Zadanie 0.
Jak traktować dziecko z wadą serca w środowisku rodzinnym?

A.  traktować je z pobłażaniem,
B.  zajmować się tylko nim,
C.  traktować je tak samo jak pozostałe dzieci,
D.  pozwalać dziecku na wszystko.

Zadanie 0.
Kucanie w tetralogii Fallota:

A.  zapobiega hipotensji podczas stania,
B.  zwiększa utlenowanie,
C.  zwiększa ciśnienie krwi,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u noworodka jest:

A .  niewydolność oddechowa i niedotlenienie,
B.  wystąpienie zaburzeń rytmu serca,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  wada serca.

Zadanie 0.
D o monitorowania podstawowego po zabiegu kardiochirurgicznym
zalicza się pomiary:

A.  tętna, saturacji, temperatury,
B.  tętna, OCŻ, saturacji,
C . tętna, OCŻ, ciśnienia tętniczego sposobem bezpośrednim,

temperatury, saturacji,
D.  tętna, OCŻ, saturacji, temperatury.

Zadanie 0.
22-letnia  kobieta  urodziła  chłopca  o  ciężarze  2500g.  Wkrótce  po
urodzeniu  zaczęto  podejrzewać  istnienie  u  dziecka  wady  serca.
Które z wymienionych objawów sugerują wadę serca?

A.  zielone wody płodowe, oziębienie kończyn,
B.  zmniejszenie napięcia mięśni, senność,
C.  drgawki, bladość skóry,
D.  szmery nad sercem, szary odcień skóry.



Zadanie 0.
U  dziecka  z  wrodzoną,  siniczą  wadą  serca  stwierdzono
policytemię. Policytemia jest wynikiem:

A.  zmniejszonego przepływu płucnego,
B.  ostrego niedotlenienia,
C.  przewlekłej hipoksemii,
D.  zmniejszonej produkcji amin katecholowych.

Zadanie 0.
Wykonując  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci  metodą
manometryczną należy założyć mankiet tak, aby obejmował:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  2/3 długości ramienia,
C.  1/2 długości ramienia,
D.  szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.

Zadanie 0.
W  trakcie  reanimacji  krążeniowo-oddechowej  należy  dążyć  do
wentylacji tlenem w stężeniu:

A.  21%-30%,
B.  35%-50%,
C.  50%-60%,
D.  90%-100%.

Zadanie 0.
Fałszywe jest twierdzenie, że wysoki poziom potasu K>5,5 mmol/l
(hiperkaliemia), może wynikać z:

A .  nadmiernej podaży potasu,
B.  zaburzonego wydalania potasu przez nerki,
C.  nadmiernego uwalniania się potasu z komórek,
D.  przewlekłych biegunek.

Zadanie 0.
W  7  tygodniu  po  przebyciu  zawału  nastąpiło  podwyższenie
temperatury  ciała,  przyśpieszenie  OB,  początkowo  tarcie
osierdzia. Jest to zespół:

A .  Zollingera-Ellisona,
B.  Dresslera,
C.  Turnera,
D.  korzeniowy.



Zadanie 0.
U  pacjenta z  hyperkaliemią K>6 mmol/l  w zapisie  EKG stwierdza
się wysokie spiczaste załamki:

A.  T ,
B.  P ,
C.  R ,
D.  S .

Zadanie 0.
Podczas  wykonywania  zabiegów  resuscytacyjnych  u  kobiety
ciężarnej w III trymestrze, należy pamiętać o ułożeniu jej:

A .  na prawym boku,
B.  na lewym boku,
C.  w pozycji Trendelenburga,
D.  w pozycji any-Trendelenburga.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  wytycznymi  reanimacji  2010,  prowadząc  podstawowe
zabiegi  reanimacyjne  u  dorosłych,  dla  wywołania  skutecznego
oddechu ratowniczego, należy wdmuchiwać powietrze w czasie:

A .  1 sekundy,
B.  2 sekund,
C.  3 sekund,
D.  5 sekund.

Zadanie 0.
Wskazaniem do podania adrenaliny jest:

A . zatrzymanie  krążenia  bez  względu  na  jego  sercowy
mechanizm,

B.  migotanie przedsionków,
C.  częstoskurcz nadkomorowy,
D.  ekstrasystolia komorowa.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  aktualnymi  wytycznymi,  podstawowe  zabiegi
resuscytacyjne u dorosłych rozpoczynamy od wykonania:

A.  2 oddechów ratowniczych,
B.  5 oddechów ratowniczych,
C.  15 uciśnięć klatki piersiowej,
D.  30 uciśnięć klatki piersiowej.



Zadanie 0.
D o  oceny  oddechu  u  osoby  nieprzytomnej  ratownik  NIE  używa
zmysłu:

A.  wzroku,
B.  węchu,
C.  słuchu,
D.  czucia.

Zadanie 0.
U 52-letniego pacjenta ze świeżym niepowikłanym zawałem mięśnia
sercowego  rozpoczęto  rehabilitację.  Podstawowym  założeniem
rehabilitacji kardiologicznej jest:

A . aktywacja  narządu  ruchu  zmierzająca  do  optymalnej
sprawności fizycznej,

B . oddziaływanie  na  stan  psychiczny  i  przygotowanie
chorego do trudnych stresorodnych problemów,

C.  wyeliminowanie bądź zahamowanie czynników ryzyka,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjent  po  zawale  mięśnia  sercowego  był  rehabilitowany  podczas
hospitalizacji.  Ćwiczeń  fizycznych  NIE  może  wykonywać  pacjent,
który:

A . zgłasza bóle wieńcowe spoczynkowe lub w czasie lekkiego
wysiłku,

B.  zgłasza bóle wieńcowe związane z wysiłkiem lub stresem,
C.  ma cukrzycę,
D.  ma nadciśnienie.

Zadanie 0.
Pacjentka w wieku 57 lat  po  zawale  mięśnia sercowego z  niskimi
wartościami  ciśnienia  tętniczego  została  poddana  rehabilitacji
typu  B.  Do  modelu  rehabilitacji  szpitalnej  tego  typu
kwalifikują się pacjenci po:

A.  przebytym zawale mięśnia sercowego bez powikłań,
B.  przebytym zawale mięśnia sercowego z powikłaniami,
C . przebytym  zawale  mięśnia  sercowego  bez  powikłań,

zakwalifikowani  do  przeskórnej  angioplastyki  tętnic
wieńcowych,

D.  przeskórnej angioplastyce tętnic wieńcowych.



Zadanie 0.
W  pierwszym  okresie  rehabilitacji,  ćwiczenia  fizyczne  u
pacjentów z objawami kacheksji sercowej, powinny zawierać dużo
elementów ćwiczeń:

A.  oporowych,
B.  izometrycznych,
C.  czynnych wolnych i oddechowych,
D . biernych  û  rozciągających  i  poprawiających  zakres

ruchu.

Zadanie 0.
Główne cele opieki pielęgniarskiej w niewydolności krążenia to:

A . poprawa  czynności  serca,  zapobieganie  odleżynom,
niedopuszczenie  do  zapalenia  żył  lub  zatoru  płucnego,
utrzymanie chorego jak najdłużej w łóżku,

B . poprawa  czynności  serca,  przywrócenie  energii  i
zainteresowań,  zapobieganie  odleżynom,  ograniczenie
kontaktu z rodziną by zapewnić spokój,

C . zapobieganie  odleżynom,  niedopuszczenie  do  zapalenia
ży ł  lub  zatoru  płucnego,  przygotowanie  chorego  do
zabiegu  operacyjnego  z  powodu  możliwości  wystąpienia
powikłań,

D . poprawa  czynności  serca,  zapobieganie  odleżynom,
niedopuszczenie  do  zapalenia  żył  lub  zatoru  płucnego,
poprawa łaknienia, uniknięcie zapalenia płuc.

Zadanie 0.
Wczesne przywracanie do aktywności życiowej pacjenta po zawale:

A.  ma znaczenie psychologiczne,
B.  zapobiega spadkowi kondycji fizycznej chorego,
C . zmniejsza  ryzyko  powikłań  i  rokuje  wcześniejszy  powrót

do pracy zawodowej po rehabilitacji,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Do powikłań mogących wystąpić w wyniku unieruchomienia należą:

A . odleżyny,  zapalenie  żył  powierzchniowych,  zakażenie
dróg oddechowych,

B . odleżyny,  zaburzenia  rytmu  serca,  zapalenie  żył
głębokich,

C . odleżyny,  zapalenie  żył  głębokich,  zakażenie  dróg
oddechowych,

D . zaburzenia  rytmu  serca,  zapalenie  żył  głębokich,
zakażenie dróg oddechowych.



Zadanie 0.
Korzyści  z  rehabilitacji  kardiologicznej  obejmują  poprawę
wydolności wysiłkowej i:

A .  zmniejszenie objawów dławicowych,
B.  zmniejszenie objawów duszności,
C.  zmniejszenie objawów chromania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Sześciominutowy test marszowy polega na:

A . interwałowym obciążeniu wysiłkiem na bieżni ruchomej w
czasie 6 minut,

B . trzykrotnym  przebyciu  przez  pacjenta  jak  najdłuższego
dystansu w odstępach 15 minutowych,

C.  przebyciu przez pacjenta wyznaczonego odcinka,
D . trzykrotnej  próbie  wysiłkowej  o  zmniejszającej  s ię

intensywności.

Zadanie 0.
Etap  edukacji  zdrowotnej,  obejmujący  określenie  potrzeb
edukacyjnych  pacjenta  oraz  jego  gotowość  do  uczestniczenia  w
procesie edukacji to:

A .  planowanie,
B.  rozpoznanie,
C.  realizacja,
D.  ocena.

Zadanie 0.
W e  wczesnej  rehabilitacji  osób,  po  zabiegach
kardiochirurgicznych należy unikać ćwiczeń:

A.  oddechowych,
B.  czynnych wspomaganych,
C . czynnych,  dystalnych  odcinków  kończyn  górnych  i

dolnych,
D.  z nadmiernymi ruchami barków i ramion.

Zadanie 0.
Chorzy po niepowikłanym zawale serca lub zabiegu interwencyjnym
są zdolni do opuszczenia szpitala w ciągu:

A.  3-10 dni,
B.  3-14 dni,
C.  7-14 dni,
D.  7-21dni.



Zadanie 0.
Trening  autogenny  Schultza  to  jedna  z  technik  relaksacji,  która
polega na:

A . napinaniu  i  rozluźnianiu  antagonistycznych  partii
mięśni,

B . wyobrażaniu  sobie  odczuwania  ciężaru  i  ciepła  w
kolejnych partiach ciała,

C.  wyciszeniu się i oddychaniu przeponą,
D.  medytacji.

Zadanie 0.
Proszę uszeregować dystans między rozmówcami od najmniejszego
do największego:

A . strefa  publiczna,  strefa  społeczna,  strefa  osobista,
strefa intymna,

B . strefa  intymna,  strefa  osobista,  strefa  społeczna,
strefa publiczna,

C . strefa  publiczna,  strefa  intymna,  strefa  osobista,
strefa społeczna,

D . strefa  osobista,  strefa  intymna,  strefa  społeczna,
strefa publiczna.

Zadanie 0.
Program  kształcenia  jest  planem  działania,  który  dotyczy
uczących się i nauczycieli, obejmuje metody nauczania oraz:

A.  środki dydaktyczne i czas na naukę,
B.  środki dydaktyczne i cele kształcenia,
C.  środki dydaktyczne, cele kształcenia i czas na naukę,
D . środki  dydaktyczne,  cele  kształcenia,  czas  na  naukę,

metody kontroli i oceny wyników.

Zadanie 0.
Która z podanych niżej definicji określa seminarium?

A . metoda  tradycyjna,  której  istotą  jest  dyskusja
obserwowana,

B . metoda  aktywizująca,  której  istotą  jest  dyskusja
grupowa,

C . metoda  aktywizująca,  której  istotą  jest  wykład
problemowy,

D . metoda  tradycyjna,  której  istotą  jest  rozwiązywanie
problemu.



Zadanie 0.
Działania  pracowników  medycznych  wobec  pacjenta  w  modelu
opiekuńczym opieki szpitalnej polegają na:

A . zachęcaniu chorego do aktywności i współpracy z osobami
sprawującymi  opiekę,  która  polega  na  dostarczeniu
motywacji  w  celu  możliwie  maksymalnej  dla  danego
chorego sprawności i samodzielności,

B.  edukowaniu pacjenta i jego najbliższych,
C . zapewnieniu opieki długoterminowej pacjentom z chorobą

nieuleczalną,  znaczną  niepełnosprawnością  lub
upośledzeniem i chorobą umysłową,

D . leczeniu  i  udzielanie  pomocy  pacjentowi  w  ostrym stanie
choroby.

Zadanie 0.
Udzielanie  wsparcia  osobie  chorej/zdrowej  jest  jednym  z
podstawowych  zadań  pielęgniarki.  W  jakim  momencie  procesu
pielęgnowania wsparcie może być udzielone?

A . n a  prośbę  pacjenta,  gdy  wyrazi  zapotrzebowanie  na
wsparcie,

B.  po postawieniu diagnozy pielęgniarskiej,
C.  na prośbę rodziny pacjenta,
D.  gdy zaleci to lekarz.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  art.  42  Ustawy  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej
prawo  wykonywania  zawodu  lub  ograniczone  prawo  wykonywania
zawodu pielęgniarki i położnej wygasa w razie:

A .  utraty obywatelstwa polskiego,
B.  utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
C.  upływu czasu na jaki zostało wydane,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjent  ma  prawo  do  osobistego  kontaktu  z  osobami  z  zewnątrz,
jednak może być ono ograniczone:

A . z  powodu  innych  przepisów  obowiązujących  w  danym
szpitalu,

B.  tylko ze względów epidemicznych,
C.  przez personel medyczny, bez podania przyczyny,
D.  tylko ze względu na stan zdrowia pacjenta.



Zadanie 0.
Które,  wybrane  wskaźniki  jakości  dotyczą  struktury  zakładu
leczniczego?

A.  odpowiednia liczba wykwalifikowanego personelu,
B.  sprawność reagowania na nieprzewidziane sytuacje,
C.  zakażenia szpitalne,
D.  ogólny średni czas pobytu pacjenta w szpitalu.

Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Dysponentem środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych w
podstawowej opiece zdrowotnej jest:

A .  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 0.
Zarządzanie jakością, to:

A . program  ustalenia  stanu  faktycznego,  identyfikacja
czynników  sprzyjających  i  utrudniających  jakość,  oraz
udoskonalenie badanego wycinka rzeczywistości,

B . pomiar  aktualnego  poziomu  jakości,  zwykle  obejmuje
badanie  stopnia  satysfakcji  pacjenta  z  przebiegu
leczenia, a głównie z opieki i pobytu w szpitalu,

C . zaplanowany  system  działań  rzetelnie  wykonywanych,
zapewniających usługę zgodną z przyjętymi standardami,

D . podejście,  w  którym  jakości  nadaje  s ię  pierwszeństwo
przed  innymi  kwestiami  we  wszystkich  decyzjach
kierowniczych.

Zadanie 0.
Jaka  organizacja  wytycza  główne  kierunki  polityki  zdrowotnej  w
świecie  mające  odzwierciedlenie  w  narodowych  programach
strategicznych?

A . Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i
Kultury (UNESCO),

B.  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),
C.  Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG),
D.  Unia Europejska (UE).



Zadanie 0.
Jaka jest wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?

A . 75%  wynagrodzenia,  które  stanowiło  podstawę  wymiaru
zasiłku  chorobowego,  a  jeżeli  niezdolność  do  pracy
powstała wskutek wypadku w drodze do lub z pracy albo w
pracy - 100 %,

B . 75%  wynagrodzenia,  które  stanowiło  podstawę  wymiaru
zasiłku  chorobowego,  a  jeżeli  niezdolność  do  pracy
przypada w okresie ciąży - 100 %,

C . 7 5  %  wynagrodzenia,  które  stanowiło  podstawę  wymiaru
zasiłku  chorobowego,  a  jeżeli  niezdolność  do  pracy
powstała  wskutek  choroby  zawodowej  świadczenie
rehabilitacyjne przysługuje w wysokości 100%,

D.  wszystkie wyżej wymienione w punktach(A, B, C).

Zadanie 0.
Zasiłek  opiekuńczy  przysługuje  tylko  ubezpieczonemu  będącemu
pracownikiem,  zwolnionemu  od  wykonywania  pracy  z  powodu
konieczności  osobistego  sprawowania  opieki  nad  dzieckiem
zdrowym do lat:

A .  6 lub dzieckiem chorym do lat 14,
B.  8 lub dzieckiem chorym do lat 18,
C.  8 lub dzieckiem chorym do lat 14,
D.  6 lub dzieckiem chorym do lat 18.

Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W badaniu EKG, cecha jest to:

A .  najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B.  wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C.  amplituda zespołu RS,
D.  szybkość przesuwu papieru.



Zadanie 0.
Miejscem  fizjologicznego  odgłosu  opukowego  stłumionego,  w
trakcie badania opukiwaniem klatki piersiowej jest okolica:

A.  lewego łuku żebrowego i żołądka,
B.  prawego łuku żebrowego i serca,
C.  lewego i prawego łuku żebrowego,
D.  prawego łuku żebrowego i żołądka.

Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
Pacjent  podaje  w  wywiadzie  przewlekłą  chorobę  płuc.  Zwraca
naszą  uwagę  charakterystyczny  kształt  klatki  piersiowej.  Klatkę
piersiową pacjenta będzie można prawdopodobnie określić jako:

A.  beczkowatą,
B.  kurzą,
C.  lejkowatą,
D.  cepowatą.

Zadanie 0.
Której  z  poniżej  podanych  cech  NIE  stwierdza  się  w  migotaniu
przedsionków?

A.  brak załamków P,
B.  obecna regularna, o jednakowej amplitudzie fala f,
C.  częstość wychyleń fali f 350-600/min,
D.  zupełnie niemiarowy rytm komór.



Zadanie 0.
U  około  50-60% noworodków płci  męskiej  stwierdza się  obecność
wodniaka jądra. Różnicowania z przepukliną pachwinową dokonuje
się wykonując próbę:

A.  transluminacji,
B.  uciskową,
C.  marszu w miejscu,
D.  zborności.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
Donoszony zdrowy noworodek w badaniu fizykalnym, w ułożeniu na
plecach:

A.  utrzymuje zgięciowe ułożenie kończyn górnych i dolnych,
B . unosi głowę, utrzymuje ją kilkanaście sekund, obraca na

boki,
C.  przekłada głowę z położenia z boku na drugi bok,
D . m a wyprostowane kończyny dolne  i  górne,  głowę odchyla

ku tyłowi.

Zadanie 0.
Noworodki w pierwszych dniach życia należy badać na specjalnych
stanowiskach pielęgnacyjnych, które powinny być:

A.  niezbyt wysokie, aby noworodek nie zsunął się,
B.  ogrzewane od dołu,
C.  ogrzewane od góry,
D . wyścielone  materiałem  nieprzemakalnym,  aby  nie

zabrudzić stanowiska do badania.

Zadanie 0.
Jaka jest średnia wielkość ciemienia przedniego u noworodka?

A.  1-2 cm,
B.  1-3 cm,
C.  2-3 cm,
D.  2-4 cm.



Zadanie 0.
Termin spodziectwo określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Objaw polegający na rzadkim mruganiu (około 1 ruch powiekami na
minutę) nazywa się objawem:

A.  Dalrymple'a,
B.  Kochera,
C.  Graefego,
D.  Stellwaga.

Zadanie 0.
Świsty, to:

A .  przerywane, krótkie dźwięki o wysokim lub niskim tonie,
B . skrzypiące,  skrobiące  odgłosy,  występujące  przy

wykonywaniu ruchów oddechowych,
C.  ciągłe odgłosy o wysokim tonie z elementami syczenia,
D . odgłosy  o  względnie  niskim  tonie  z  elementami

chrapliwości.

Zadanie 0.
Podczas  badania  palpacyjnego  przepukliny  pachwinowej,  pacjent
powinien przyjąć pozycję:

A .  stojącą,
B.  siedzącą,
C.  leżącą płaską,
D.  leżącą półwysoką.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.



Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Objawem klinicznym dysplazji  stawu biodrowego  u  noworodków i
niemowląt NIE jest:

A .  objaw przeskakiwania Ortolaniego,
B.  objaw wyważania Barlowa,
C.  objaw szarfy,
D.  skrócenie kończyny dolnej.

Zadanie 0.
Jakie elementy tworzą metaparadygmat pielęgniarstwa?

A.  zdrowie, choroba, osoba, pielęgniarstwo,
B . teorie,  modele  teoretyczne,  struktury  poznawcze,

koncepcje,
C.  osoba, środowisko, zdrowie, pielęgniarstwo,
D.  osoba, środowisko, pielęgnowanie, pielęgniarstwo.

Zadanie 0.
Model  Calisty  Roy  składa  się  z  części,  z  których  każda
koncentruje się na specyficznym sposobie adaptacji.

A .  adaptacji fizjologicznej,
B.  pełnionej roli,
C .  fizjologicznej, koncepcji opartej na własnej osobie,
D.  współzależności, pełnionej roli współzależności.

Zadanie 0.
Angielski termin evidence based practice (EBP) odnosi się do:

A . identyfikowania  się  pielęgniarek  z  normami  etyki
zawodu,

B . przeprowadzania  badań  naukowych  dla  potrzeb  danej
dziedziny,

C.  znajomości podstawowych zasad etyki zawodowej,
D . uzasadnionego  i  świadomego  stosowania  wyników  badań

naukowych w praktyce.



Zadanie 0.
Badania jakościowe poszukują:

A . nowej  wiedzy,  formułują  teorię  na  podstawie
autentycznych źródeł, prowadzą do nowego wglądu,

B.  związków przyczynowo - skutkowych,
C.  nowych pytań,
D.  nowego zrozumienia.

Zadanie 0.
W  nowoczesnym  podejściu  do  pielęgniarstwa  od
pielęgniarki/położnej oczekuje się:

A .  wysokiego poziomu wiedzy,
B.  doświadczenia,
C.  podnoszenia kwalifikacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przyjęcie  Polskiego  Stowarzyszenia  Pielęgniarek  Zawodowych  do
Międzynarodowej Rady Pielęgniarek nastąpiło w roku:

A.  1921,
B.  1925,
C.  1939,
D.  1935.

Zadanie 0.
WordArt w edytorze tekstu Word jest to:

A .  obiekt, w którym możemy umieszczać tekst,
B.  program, który umożliwia tworzenie efektownych napisów,
C.  program do wstawiania tabel,
D.  program do wstawiania wykresów.

Zadanie 0.
Miara położenia określana mianem modalnej, to:

A .  wartość średnia,
B.  wartość najczęstsza,
C.  synonim wariancji,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.



Zadanie 0.
Spamowanie, to:

A . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do jednego adresata,

B . czytanie  różnego  rodzaju  pism  i  reklam  z  elektronicznej
skrzynki odbiorczej,

C . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do wielu adresatów,

D . próba  doręczenia  wiadomości  elektronicznej  do  osoby,
która  nie  chciała  je j  otrzymać  i  nie  prosiła  o  je j
dostarczenie.



PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 160612
GRUPA 1
Zadanie 0.
Nadciśnienie  tętnicze  jest  czynnikiem  ryzyka  choroby
niedokrwiennej:

A .  w każdym wieku,
B.  maleje z wiekiem,
C.  wzrasta z wiekiem,
D.  nie zależy od wieku.

Zadanie 0.
Wskaźnik WHR jest to stosunek obwodu:

A.  talii do obwodu bioder,
B.  bioder do obwodu talii,
C .  barków do obwodu bioder,
D.  bioder do obwodu barków.

Zadanie 0.
Najwięcej magnezu zawierają produkty takie jak:

A.  kefir lub jogurt, produkty mączne,
B.  zielone warzywa, ziemniaki, pomidory,
C.  ser biały i żółty, drożdże,
D.  soja, fasola, kakao, płatki zbożowe.

Zadanie 0.
Które  z  chorób  mają  szczególnie  niekorzystny  wpływ  na  rozwój  i
przebieg chorób układu krążenia?

A.  choroby psychiczne,
B.  choroby układu oddechowego i cukrzyca,
C.  nadciśnienie tętnicze i astma,
D.  nadciśnienie tętnicze i cukrzyca.

Zadanie 0.
W g zaleceń dietetycznych WHO dzienne spożycie sol i  nie powinno
przekraczać:

A.  3 g NaCl,
B.  6 g NaCl,
C.  8 g NaCl,
D.  10 g NaCl.

Zadanie 0.
Podwyższony poziom trójglicerydów przyspiesza:

A.  rozwój choroby niedokrwiennej serca,
B.  rozwój zaburzeń hormonalnych,
C.  powoduje rozwój otosklerozy,
D.  rozwój kardiomiopatii.



Zadanie 0.
W procentowym rozkładzie dobowego zapotrzebowania człowieka na
energię węglowodany powinny stanowić około:

A.  20%,
B.  40%,
C.  60%,
D.  80%.

Zadanie 0.
Koncepcja  czynników  ryzyka  jako  głównego  elementu
zwiększającego  prawdopodobieństwo  zachorowania  na  choroby
układu  krążenia  została  wysunięta  po  raz  pierwszy  w  wyniku
badań przeprowadzonych w:

A.  Sztokholmie,
B.  Michigan,
C.  Framingham,
D.  Londynie.

Zadanie 0.
W g  M.  Lalondea  czynnikami,  które  w  największym  stopniu
warunkują zdrowie to:

A.  czynniki genetyczne,
B.  dostępność do placówek opieki zdrowotnej,
C.  zanieczyszczenia współczesnego środowiska,
D.  styl życia.

Zadanie 0.
Zespół QRS w zapisie EKG oznacza:

A.  depolaryzację przedsionków,
B.  depolaryzację komór,
C.  repolaryzację przedsionków,
D.  repolaryzację komór.

Zadanie 0.
Leki blokujące receptory beta mogą:

A.  zmniejszyć poziom cholesterolu we krwi,
B.  zwiększyć stężenie potasu we krwi,
C.  doprowadzić do tachykardii,
D.  doprowadzić do bradykardii.

Zadanie 0.
Mianem klasycznego  elektrokardiogramu określa  się  zapis  EKG  z
odprowadzeń:

A.  I,II,III, aVR, aVL, aVF,
B.  aVR, aVL, aVF, V1 do V6,
C.  V1 do V6,
D.  I,II,III, aVR, aVL, aVF, V1 do V6.



Zadanie 0.
Przed  nakłuciem  worka  osierdziowego  pacjenta  należy  ułożyć  w
pozycji:

A .  leżącej na prawym boku,
B.  siedzącej,
C.  półsiedzącej, pod kątem ok. 30˚,
D.  płaskiej.

Zadanie 0.
Typowy ból dławicowy chory charakteryzuje jako:

A . kłucie  w  klatce  piersiowej  nasilające  się  podczas
silnych emocji,

B.  tępy ból w okolicy lewej łopatki,
C . uczucie  kołatania  serca  zmniejszające  się  po  przyjęciu

nitrogliceryny,
D . bó l  w  klatce  piersiowej  umiejscowiony  za  mostkiem  o

charakterze  uciskającym,  rozpierającym  lub  piekącym,
promieniujący do kończyny górnej i żuchwy.

Zadanie 0.
W  czasie  badań  kontrolnych  u  17-letniego  mężczyzny
uprawiającego  lekkoatletykę  stwierdzono  w  EKG  cechy  bloku
prawej  odnogi  pęczka  Hisa.  W  wyniku  intensywnego  uprawiania
sportu u ww. mężczyzny może dojść do:

A.  przerostu ekscentrycznego mięśnia lewej komory serca,
B.  przerostu koncentrycznego mięśnia lewej komory serca,
C.  rozstrzeni lewej komory serca,
D.  wydłużenia łuku aorty.

Zadanie 0.
Charakterystycznym dla niedomykalności zastawki mitralnej jest:

A .  szmer skurczowy na koniuszku serca,
B.  szmer rozkurczowy na koniuszku serca,
C.  szmer skurczowy w II międzyżebrzu po stronie prawej,
D.  szmer rozkurczowy w II międzyżebrzu po stronie lewej.



Zadanie 0.
Najważniejszymi elementami opieki nad pacjentem po cewnikowaniu
serca są:

A . zapewnienie  poczucia  bezpieczeństwa,  obserwacja
opatrunku uciskowego, kontrola ukrwienia kończyny,

B . zaspakajanie  potrzeb  fizjologicznych  podawanie  leków
przeciwbólowych zgodnie ze zleceniem lekarskim,

C . zapewnienie  możliwości  odpoczynku  i  snu,  kontrola
ukrwienia kończyny,

D . zaspakajanie  potrzeb  higienicznych,  rozpoczęcie  i
prowadzenie fizykoterapii bezpośrednio po badaniu.

Zadanie 0.
U  70-letniego  pacjenta  kilka  dni  po  operacji  wymiany  stawu
biodrowego  pojawiła  s ię  nagła  duszność,  ból  w  klatce  piersiowej
i  okresowo  krwioplucie.  W  zapisie  EKG  obecna  była  tachykardia
zatokowa 130 uderzeń/min z licznymi nadkomorowymi zaburzeniami
rytmu  i  świeży  blok  prawej  odnogi  pęczka  Hisa.  Jakie
rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?

A.  zatorowość płucna,
B.  zapalenie osierdzia,
C.  zawał serca,
D.  przełom nadciśnieniowy.

Zadanie 0.
W prawidłowym rytmie zatokowym załamek P jest:

A .  ujemny w odprowadzeniach I, II i dodatni w aVR,
B.  dodatni w I, II, aVF i ujemny w aVR,
C.  dodatni w I, II i aVR,
D.  ujemny w II, III i aVF.

Zadanie 0.
Rozpoznanie  bloku  A-V  typu  Mobitz  I I  opiera  się  na  cechach
elektrokardiograficznych:

A . występuje  wydłużenie  odstępu  P-Q  powyżej  0,20s,  a
wszystkie  pobudzenia  zatokowe  są  przewiedzione  do
komór,

B . odstęp  P-Q  wydłuża  się  stopniowo  w  następujących  po
sobie  ewolucjach,  aż  do  wypadnięcia  jednego  zespołu
komorowego, przy czym pobudzenie komorowe äwypadaö w
sposób cykliczny,

C . zespoły  QRS  wypadają  z  cyklu  okresowo,  np.  po  3-4
załamkach  P  występuje  jeden  zespół  QRS;  odstęp  P-Q  w
pobudzeniach przewiedzionych do komór jest stały,

D . załamek  P  i  zespoły  QRS  pojawiają  się  miarowo,  ale  nie
m a między nimi  żadnej  współzależności;  l iczba załamków
P jest większa niż zespołów QRS.



Zadanie 0.
Pacjent  lat  50  po  zawale  mięśnia  sercowego  poddany  jest
leczeniu  środkiem  fibrynolitycznym  i  antykoagulantem.  Podając
pacjentowi heparynę należy pamiętać o kontroli:

A .  czasu koalinowo - kefalinowego,
B.  elektrolitów,
C.  parametrów życiowych,
D.  diurezy.

Zadanie 0.
Poziom  potasu  we  krwi  -  4,4  mmol/l,  u  pacjenta  po  zawale
mięśnia sercowego jest:

A .  obniżony,
B.  podwyższony,
C.  w granicach normy,
D.  zagraża życiu pacjenta.

Zadanie 0.
Badania konieczne przed koronarografią to:

A .  koronarografia nie wymaga dodatkowych badań,
B.  tomografia serca,
C . EKG,  pełna  morfologia  krwi,  stężenie  elektrolitów,

kreatynina, INR i APTT,
D . EKG,  markery  martwicy  mięśnia  sercowego,  test

wysiłkowy.

Zadanie 0.
Bezwzględnym wskazaniem do wszczepienia rozrusznika jest:

A .  blok przedsionkowo-komorowy I stopnia,
B . blok  przedsionkowo-komorowy  I I  stopnia,  typu

Wenckebacha,
C.  blok przedsionkowo-komorowy III stopnia z napadami MAS,
D.  pauzy < 2 sekundy.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  badań  biochemicznych  ma  największe
znaczenie w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych?

A.  aminotransferaza asparaginianowa AspAT,
B.  aminotransferaza alaninowa ALAT,
C.  dehydrogenaza mleczanowa LDH,
D.  troponina T lub I.



Zadanie 0.
Echokardiografia przezprzełykowa jest metodą badania z wyboru w
diagnostyce:

A.  ahalazji przełyku,
B.  choroby wrzodowej u pacjentów przed fibrynolizą,
C.  podczas przygotowywania pacjenta do koronarografii,
D . oceny  czynności  protez  zastawkowych,  poszukiwania

wegetacji bakteryjnej w obrębie wsierdzia.

Zadanie 0.
W  celu  rozpoznania  zawału  tylnej  ściany  serca  wykonuje  się
czasami  odprowadzenia  V7-V8-V9.  Elektrody  w  tym  przypadku
znajdują  się  kolejno  w  l inii  pachowej  tylnej,  l inii  łopatkowej,
linii kręgosłupowej na wysokości:

A .  międzyżebrza V,
B.  międzyżebrza VI,
C.  międzyżebrza VII,
D.  na poziomie V4.

Zadanie 0.
W  ostrej  lewokomorowej  niewydolności  krążenia  najlepiej  ułożyć
chorego w pozycji:

A .  wysokiej, nogi okryć dodatkowym kocem,
B.  płaskiej, nogi unieść powyżej poziomu głowy,
C.  wysokiej z pochyleniem do przodu,
D.  wysokiej z opuszczonymi nogami.

Zadanie 0.
U  pacjenta  występuje  znaczne  ograniczenie  aktywności  fizycznej,
mały  wysiłek  fizyczny  wywołuje  zmęczenie,  duszność,  kołatanie
serca  lub  nasilenie  bólów  wieńcowych,  dolegliwości  nie
występują w spoczynku. Określ stopień wydolności czynnościowej
pacjenta według klasyfikacji NYHA:

A.  I
B.  I I
C.  I I I
D.  I V



Zadanie 0.
Do objawów niepożądanych działania Nitrogliceryny zaliczamy:

A . zwolnienie  akcji  serca,  duszność,  osłabienie,  bladość
powłok skórnych, pokrycie skóry zimnym potem,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  szum  w  uszach,
zawroty głowy, omdlenia, skóra zaróżowiona,

C . uczucie  gorąca,  ucisk  i  tętnienie  w  głowie,  obniżenie
ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie akcji serca,

D . pobudzenie psychoruchowe, lęk, bladość powłok skórnych,
ochłodzenie kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Depresyjne działanie morfiny na układ oddechowy polega na:

A.  przyspieszeniu czynności oddechowej,
B.  zwolnieniu czynności oddechowej,
C.  zwolnieniu lub przyspieszeniu czynności oddechowej,
D.  spowodowaniu wystąpienia oddechu Kusmaula.

Zadanie 0.
Powikłania próby wysiłkowej to:

A .  hipotonia,
B.  zastoinowa niewydolność serca,
C.  ciężkie zaburzenia rytmu serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
U  chorego  stwierdzono  zapalenie  osierdzia.  Pacjent  skarży  się
n a duszność i występują u niego objawy podwyższonego ciśnienia
żylnego. Co to jest zaciskające zapalenie osierdzia?

A.  utrudnienie napełniania komór w czasie rozkurczu,
B . utrudnienie  napełniania  przedsionków  w  czasie

rozkurczu,
C.  napełnianie przedsionków w czasie rozkurczu,
D.  napełnianie komór w czasie skurczu.

Zadanie 0.
Napad MAS to:

A . nagle  powstający  blok  serca,  pracującego  do  te j  pory  w
normalnym  lub  zaburzonym  rytmie,  powodujący  zupełne
ustanie skurczów komór,

B . nagle  powstający  blok  serca,  pracującego  do  te j  pory  w
zaburzonym rytmie, powodujący zupełne ustanie skurczów
tętnic,

C . niedrożność  końcowego  odcinka  aorty  brzusznej  i  tętnic
biodrowych, spowodowanej miażdżycą,

D . niedrożność  końcowego  odcinka  aorty  brzusznej  i  tętnic
biodrowych, spowodowanej zatorem.



Zadanie 0.
Który  z  podanych  objawów  klinicznych  może  być  spowodowany
hipokaliemią?

A.  zaburzenia rytmu serca w tym migotanie komór,
B.  bradykardia lub asystolia serca,
C.  wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
D.  biegunka.

Zadanie 0.
Jakie są przyczyny ostrego zapalenia osierdzia?

A . infekcje  wirusowe  i  bakteryjne,  gruźlica,  zawał  mięśnia
sercowego,

B.  ostry krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
C.  infekcje wirusowe i bakteryjne, zatory tętnicze,
D.  zawał mięśnia sercowego, tężec, zatrucia.

Zadanie 0.
U  chorych  hospitalizowanych  z  powodu  niewydolności  krążenia
występują  następujące  objawy:  przepełnienie  żył,  dodatnie  tętno
żylne, sinica obwodowa, powiększenie wątroby. Wymienione objawy
występują głównie w:

A.  prawokomorowej niewydolności krążenia,
B.  lewokomorowej niewydolności krążenia,
C.  niewydolności wieńcowej,
D.  niewydolności krążenia pochodzenia obwodowego.

Zadanie 0.
Rozpoznanie zawału mięśnia sercowego, obok badania EKG opiera
się na wynikach badania:

A.  elektrolitów: potasu i magnezu,
B.  enzymów wewnątrzkomórkowych,
C.  białek w osoczu,
D.  glukozy i mocznika we krwi.

Zadanie 0.
Powikłaniem zabiegu kardiowersji może być:

A.  infekcja dróg moczowych,
B.  udar krwotoczny mózgu,
C.  poparzenie termiczne skóry,
D.  zmiana osobowości.



Zadanie 0.
Pielęgniarska  obserwacja  pacjenta  w  ostrym  okresie  zawału
mięśnia sercowego obejmuje:

A . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  zapis  czynności
elektrycznej serca,

B . występowanie bólów, zaburzenia oddychania, zabarwienie
powłok skórnych,

C.  zachowanie i wygląd chorego oraz jego samopoczucie,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Do wczesnych powikłań zawału serca zaliczamy:

A.  powikłania zatorowo - zakrzepowe,
B.  tętniak serca,
C.  przewlekłą niewydolność krążenia,
D.  zaburzenia rytmu i przewodnictwa.

Zadanie 0.
Postępowaniem leczniczym w sytuacji migotania komór jest:

A .  kardiowersja,
B.  defibrylacja,
C.  stymulacja czasowa,
D.  stymulacja stała.

Zadanie 0.
Które z podanych określeń definiuje pojęcie defibrylacji?

A . wyładowanie elektryczne zsynchronizowane z zapisem EKG,
w czasie trwania zespołu QRS,

B.  czasowa stymulacja serca,
C . wstrząs  elektryczny  powodujący  jednoczesną

depolaryzację wszystkich komórek mięśnia sercowego,
D.  badanie elektrofizjologiczne pęczka Hisa.

Zadanie 0.
Najpewniejszą  metodą  wczesnego  wykrywania  nadciśnienia
tętniczego jest:

A .  pomiar ciśnienia krwi wykonany jednokrotnie, okazyjnie,
B.  pomiar ciśnienia krwi powtarzany okresowo, regularnie,
C.  badanie elektrokardiograficzne powtarzane regularnie,
D.  badanie echokardiograficzne jednokrotnie wykonane.



Zadanie 0.
Obrzęki pochodzenia sercowego:

A . umiejscawiają  się  na  najniżej  położonych  częściach
ciała,

B.  najbardziej widoczne są na twarzy,
C.  występują jako poranny obrzęk powiek,
D.  umiejscawiają się w okolicy tułowia.

Zadanie 0.
Orthopnoe jest to duszność:

A . spoczynkowa występująca w pozycji leżącej, która zmusza
chorego do przybrania pozycji siedzącej,

B.  wysiłkowa,
C.  spowodowana schorzeniami dróg oddechowych,
D.  występująca przy pionizacji.

Zadanie 0.
Jakie mogą być następstwa nadciśnienia tętniczego?

A.  koarktacja aorty,
B.  zespół Cushinga,
C.  udar mózgu,
D.  guz chromochłonny.

Zadanie 0.
U  chorych  z  niewydolnością  serca  należy  unikać  lub  stosować  z
ostrożnością następujące leki:

A . inhibitory  enzymu  konwertującego  angiotensyny
(inhibitory ACE),

B.  niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
C.  beta - blokery,
D.  diuretyki.

Zadanie 0.
Umiejscowienie  zawału  ściany  bocznej  mięśnia  sercowego  można
rozpoznać  poprzez  zmiany  elektrokardiograficzne  w
odprowadzeniach:

A.  I, VL , V1 - V4,
B.  II, III, VF,
C.  I, VL, V5-V6,
D.  I, II, V1- V2.



Zadanie 0.
Jaki  problem  pojawia  się  w  trakcie  dłuższego  stosowania
nitratów?

A.  zaburzenia żołądkowo - jelitowe,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  zjawisko tolerancji,
D . zjawisko  wzmożonej  reakcji  organizmu  na  przyjmowane

nitraty.

Zadanie 0.
Niedotlenienie  mięśnia  sercowego  bez  bólu  w  klatce  piersiowej
występuje u chorych:

A.  ze wszczepionym rozrusznikiem serca,
B.  po zapaleniu mięśnia sercowego,
C . w  podeszłym  wieku,  chorych  na  cukrzycę,  chorych  z

kolejnym zawałem serca,
D.  z nadciśnieniem tętniczym.

Zadanie 0.
Najczęściej  zalecaną  formą  aktywności  fizycznej  przy
nadciśnieniu tętniczym jest:

A .  pływanie,
B.  gra w tenisa,
C.  ćwiczenia na siłowni,
D.  kajakarstwo.

Zadanie 0.
Kryterium  bezpieczeństwa  i  pełnej  skuteczności  działania
przeciwzakrzepowego spełnione jest przy wartościach INR:

A.  1,0 - 1,5,
B.  1,5 - 2,0,
C.  2,0 - 3,5,
D.  3,5 - 5,0.

Zadanie 0.
W  której  z  wad  serca  u  dzieci  charakterystyczne  jest  kucanie  po
wysiłku?

A.  przetrwałym przewodzie tętniczym Botala,
B.  tetralogii Fallota,
C.  ubytku w przegrodzie międzykomorowej,
D.  przełożeniu wielkich naczyń.



Zadanie 0.
Dla uzupełnienia niedoborów potasu chory powinien spożywać:

A.  wyłącznie mięso,
B.  owoce, warzywa, soki owocowe,
C.  słodycze, warzywa, mięso,
D.  orzechy, mięso, nabiał.

Zadanie 0.
Migotanie przedsionków należy do zaburzeń rytmu serca typu:

A.  nadkomorowego,
B.  komorowego,
C.  zaburzenia w przewodzeniu bodźców,
D.  nie należy do żadnej z wymienionych grup.

Zadanie 0.
Pełna ocena ciśnienia tętniczego wymaga jego pomiaru na:

A.  obu kończynach górnych oraz w pozycji stojącej,
B . jednej  kończynie  górnej  oraz  w  pozycji  leżącej  i

stojącej,
C.  obu kończynach górnych oraz w pozycji leżącej,
D . obu  kończynach  górnych  oraz  w  pozycji  leżącej  i

stojącej.

Zadanie 0.
Zabieg Esmarcha wykonywany w czasie czynności resuscytacyjnych
to :

A.  specjalny sposób badania tętna na dużych tętnicach,
B . specjalny  sposób  nakłucia  żyły  podobojczykowej,

stosowany  w  sytuacji  trudności  w  założeniu  wenflonu do
żyły obwodowej,

C . wprowadzenie  elektrody  endokawitarnej  do  stymulacji
czasowej poprzez żyłę podobojczykową,

D . specjalny  sposób  ułożenia  głowy  pacjenta  podczas
resuscytacji zapewniający drożność dróg oddechowych.

Zadanie 0.
W  celu  wczesnego  wykrycia  zaburzeń  przepływu  krwi  w  odcinku
naczynia  o  przerwanej  ciągłości  w  związku  z  inwazyjną  metodą
leczenia, pielęgniarka powinna obserwować i dokonywać pomiarów:

A . zapisu czynności  elektrycznej  serca,  występowania bólów
wieńcowych,

B . tętna,  zabarwienia,  ocieplenia  skóry  i  czucia  w
kończynie,

C . występowania  duszności,  zaostrzonych  rysów  twarzy,
niepokoju,

D . tętna,  ciśnienia  krwi,  diurezy  i  zabarwienia  powłok
skórnych.



Zadanie 0.
By-passy są metodą leczenia polegającą na:

A . udrożnieniu tętnicy wieńcowej za pomocą wprowadzonego
do niej specjalnego cewnika z balonikiem,

B . wykonaniu pomostów tętniczych lub żylnych, omijających
niedrożne odcinki tętnic wieńcowych,

C . umieszczeniu  wewnątrz  naczynia  metalowej,  nierdzewnej
siateczki,  której  zadaniem  jest  podtrzymywanie  ściany
tętnicy wieńcowej w pozycji otwartej,

D . rewaskularyzacji  mięśnia  sercowego  poprzez  podanie
środków farmakologicznych do tętnic wieńcowych,

Zadanie 0.
Jaki ból występuje w przypadku zapalenia osierdzia?

A . ostry  w  okolicy  mostka,  może  promieniować  do  barków,
lewej łopatki, nasila się przy oddychaniu,

B.  kłujący, po prawej stronie klatki piersiowej,
C.  w nadbrzuszu i promieniujący do prawej łopatki,
D.  mięśniowy całego ciała.

Zadanie 0.
Hiperkapnia jest to:

A .  zmniejszenie utlenowania krwi,
B.  zwiększenie utlenowania krwi,
C.  zmniejszenia zawartości dwutlenku węgla we krwi,
D.  zwiększenie zawartości dwutlenku węgla we krwi.

Zadanie 0.
W  95%  przypadków  w  ostrym  okresie  zawału  mięśnia  sercowego
stałe  monitorowanie  elektrokardiograficzne,  wykazuje
występowanie zaburzeń rytmu serca. Do najczęstszych należą:

A.  skurcze komorowe dodatkowe,
B.  częstoskurcz nadkomorowy,
C.  migotanie i trzepotanie przedsionków,
D.  częstoskurcz komorowy.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  chorób  przebytych  w  dzieciństwie  może
przyczynić się do powstania wady serca?

A.  zapalenie płuc,
B.  gorączka reumatyczna,
C.  nadciśnienie,
D.  zapalenie zatok czołowych.



Zadanie 0.
Obniżenie odcinka ST w zapisie EKG najczęściej świadczy o:

A.  zaburzeniach elektrolitowych,
B.  niedokrwieniu mięśnia sercowego,
C.  występowaniu migotania przedsionków,
D.  niekorzystnym wpływie przyjmowanych leków moczopędnych.

Zadanie 0.
Niedomykalność zastawki aorty charakteryzuje się:

A . wzrostem  ciśnienia  tętniczego  krwi  skurczowego  i
rozkurczowego,

B . wzrostem  ciśnienia  tętniczego  krwi  skurczowego  i
spadkiem ciśnienia rozkurczowego,

C . wzrostem  ciśnienia  rozkurczowego  i  spadkiem  ciśnienia
skurczowego,

D.  ciśnienie skurczowe i rozkurczowe są w granicach normy.

Zadanie 0.
Chory  po  wszczepieniu  sztucznej  protezy  mitralnej  powinien
przyjmować leki antykoagulacyjne:

A.  do końca życia,
B.  przez 5 lat,
C.  przez 6 miesięcy,
D.  do czasu uzyskania poziomu terapeutycznego.

Zadanie 0.
U  37-letniego  pacjenta  jest  wykonywany  zabieg  operacyjny  przy
zastosowanu  krążenia  pozaustrojowego  i  hipotermii.  Zabieg
polega  na  wszczepieniu  sztucznej  zastawki  aortalnej.  Hipotermia
w  zabiegach  wszczepienia  sztucznej  zastawki  aortalnej  polega
na:

A.  obniżeniu temperatury ciała poniżej normy,
B.  samoistnej utracie ciepła przez organizm,
C.  ograniczeniu pracy poszczególnych narządów,
D.  utrzymaniu normalnej temperatury organizmu.

Zadanie 0.
Skrót VSD oznacza:

A.  ubytek międzyprzedsionkowy,
B.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
C.  ubytek międzykomorowy,
D.  ubytek pozawałowy.



Zadanie 0.
Wskazaniem  do  założenia  kontrapulsacji  wewnątrzaortalnej
jest/są:

A.  zaburzenia rytmu serca,
B.  nadciśnienie płucne,
C . niemożność  odłączenia  od  CPB  (krążenie  pozaustrojowe)

po operacji kardiochirurgicznej,
D.  tamponada serca.

Zadanie 0.
U  chorego  leczonego  kardiochirurgicznie  edukację  w  zakresie
ćwiczeń oddechowych należy rozpocząć:

A.  przed planowanym zabiegiem kardiochirurgicznym,
B.  po wybudzeniu się chorego i opanowaniu bólu,
C.  przed planowaną ekstubacją,
D.  po ekstubacji.

Zadanie 0.
P o  transfuzji  krwi  należy  przechować  w  lodówce  pojemnik  z
pozostałościami  przetaczanej  krwi  lub  je j  składnika  wraz  z
zestawem do przetaczania przez:

A.  1 miesiąc,
B.  24 godziny,
C.  72 godziny,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna działa poprzez;

A.  obniżenie ciśnienia tętniczego skurczowego,
B.  obniżenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego,
C . zwiększenie  napływu  krwi  do  serca  i  podniesienie

średniego ciśnienia tętniczego,
D . podniesienie  ciśnienia  rozkurczowego  i  obniżenie

ciśnienia skurczowego.

Zadanie 0.
Ile zastawek ma ludzkie serce:

A.  2 ,
B.  4 ,
C.  1 ,
D.  5 .



Zadanie 0.
Działanie heparyny neutralizowane jest przez:

A.  siarczan protaminy,
B.  chlorek potasu,
C.  wodorowęglan sodu,
D.  siarczan magnezu.

Zadanie 0.
Przez kardioplegię rozumiemy:

A.  utrzymanie serca w fazie skurczu,
B.  pobudzenie serca do pracy,
C.  przywrócenie rytmu zatokowego,
D . farmakologiczne  zatrzymanie  czynności  elektrycznej  i

mechanicznej serca.

Zadanie 0.
Techniki  kardiochirurgiczne  wykorzystujące  sternotomię,  ale  bez
użycia krążenia pozaustrojowego określamy jako:

A.  OFF PUMP - OPCAB,
B.  CABG,
C.  PTCA,
D.  ABLACJA.

Zadanie 0.
Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwarstwienia aorty:

A.  płeć żeńska, niskie ciśnienie tętnicze,
B.  płeć męska, wiek 50-60 lat, niskie ciśnienie tętnicze,
C.  płeć męska, nadciśnienie tętnicze, zespół Marfana,
D.  nie ma żadnych.

Zadanie 0.
W Polsce, przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Test Allena służy do oceny:

A.  dokładności pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
B.  odpływu krwi żylnej z kończyny,
C . krążenia  obocznego,  gdy  zostanie  zamknięta  tętnica

promieniowa,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.



Zadanie 0.
Zespół  małego  rzutu  u  chorego  po  zabiegu  kardiochirurgicznym,
któremu towarzyszy wysokie ośrodkowe ciśnienie żylne, skąpomocz
lub  bezmocz  i  który  nie  ulega  poprawie,  mimo  podawania  leków
izotropowych dodatnich, może świadczyć o:

A.  tamponadzie serca,
B.  krwotoku pooperacyjnym,
C.  przewodnieniu chorego,
D.  zapaleniu osierdzia.

Zadanie 0.
W  czasie  transportu  serca  do  przeszczepu  trzeba  chronić  je
przed skutkami niedokrwienia, w tym celu należy:

A.  przeszczepić serce w czasie nie dłuższym niż 30-40 min,
B . transportować  schłodzone  serce  w  płynie

kardioplegicznym,  w  temp.  4-8˚C,  w  specjalnym
pojemniku, nie dłużej niż 3 godz.,

C . schłodzić  serce  w  pojemniku  z  lodem,  co  znacznie
wydłuża czas transportu,

D . umieścić  serce  w  schłodzonym  roztworze  Ringera,  w
specjalnym, szczelnym pojemniku.

Zadanie 0.
Chorego po zabiegach kardiochirurgicznych można ekstubować:

A . p o  upływie  12  godzin  od  zakończenia  zabiegu,  przy
prawidłowych wynikach gazometrycznych krwi,

B . gdy  jest  przytomny,  w  pełnym  kontakcie,  z  wydolnym
układem oddechowym i nerkami, stabilny hemodynamicznie,
z ustabilizowanym drenażem ze śródpiersia,

C . gdy  jest  przytomny,  stężenie  tlenu  w  mieszaninie
oddechowej  wynosi  60%, a  ciśnienie  końcowo wydechowe
(PEEP) jest powyżej 3 mmHg,

D . gdy  jest  przytomny,  stabilny  a  wyniki  gazometryczne
krwi  pobrane  po  30  min.  oddychania  w  trybie  SIMV  są
prawidłowe.

Zadanie 0.
Kontrapulsację  /IABP/  najczęściej  zakłada  się  do  aorty
wstępującej przez tętnicę:

A.  ramieniową,
B.  promieniową,
C.  szyjną,
D.  udową.



Zadanie 0.
Nadmierne krwawienie po operacji w krążeniu pozaustrojowym może
być wynikiem:

A.  niedostatecznego zobojętnienia heparyny,
B.  przedawkowania protaminy,
C.  powikłań chirurgicznych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
60-letni  pacjent  w  trzydzieści  dni  po  zabiegu  wszczepienia
sztucznej  zastawki  mitralnej  został  przyjęty  do  Kliniki
Kardiochirurgii  z  powodu  utrzymującej  s ię  od  kilku  dni  wysokiej
temperatury.  Ponadto  u  chorego  nad  zastawką  słyszalny  jest
szmer rozkurczowy, który może sugerować wystąpienie:

A.  uszkodzenia sztucznej zastawki,
B.  zakrzepu na zastawce,
C.  zapalenia wsierdzia i przecieku okołozastawkowego,
D.  jatrogennego uszkodzenia przegrody przedsionkowej.

Zadanie 0.
Sternotomia to:

A.  rozejście się mostka,
B.  szycie mostka,
C.  pośrodkowe otwarcie klatki piersiowej,
D.  boczne otwarcie klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Chorzy  po  wszczepieniu  sztucznych  zastawek  serca  powinni
pamiętać,  że  lekami  nasilającymi  działanie  doustnych
antykoagulantów są:

A.  niesteroidowe leki przeciwzapalne, salicylany,
B.  antybiotyki, witaminy,
C.  barbiturany, leki hipotensyjne,
D.  diuretyki, leki przeciwcukrzycowe.

Zadanie 0.
Wskazaniem  do  operacji  pomostowania  aortalno  -  wieńcowego
(CABG) jest:

A . zwężenie  pnia  lewej  tętnicy  wieńcowej  >  50%  lub  innych
gałęzi tętnic wieńcowych > 75%,

B.  niedomykalność mitralna,
C.  migotanie przedsionków,
D . zwężenie tętnicy wieńcowej > 10% lub innych tętnic < 20

% .



Zadanie 0.
Aminy katecholowe stosowane we wczesnym okresie pooperacyjnym,
po zabiegu założenia żylnych pomostów aortalno-wieńcowych:

A . zwiększają  częstość  uderzeń  serca  na  minutę,  działają
przeciwbólowo,

B . powodują  przyspieszenie  oddechów,  zmniejszają
krzepliwość krwi,

C.  zwiększają rzut serca i ciśnienie tętnicze krwi,
D.  zwiększają krzepliwość krwi, powodują bradykardię.

Zadanie 0.
Tamponada serca to:

A.  kołatanie serca,
B.  niemiarowość całkowita,
C.  przecięcie spoideł zastawek,
D.  ostry ucisk serca wywołany krwawieniem.

Zadanie 0.
23-letni  pacjent  został  przyjęty  do  Kliniki  z  powodu  dysfunkcji
sztucznej  zastawki  aortalnej.  Choremu  wszczepiono  ponownie
sztuczną zastawkę aortalną.  Po  zabiegu u  pacjenta  wystąpił  blok
przedsionkowo-komorowy  II I ˚  z  akcją  komór  około  40
uderzeń/minutę. W obecnym stanie pacjenta najważniejsze jest:

A .  natychmiastowe wszczepienie rozrusznika serca,
B . zastosowanie  czasowej  stymulacji  rozrusznikiem

zewnętrznym,
C.  leczenie farmakologiczne,
D.  monitorowanie metodą Holtera.

Zadanie 0.
Przed  kaniulacją  tętnic  w  obrębie  kończyn  górnych,  w  celu
prowadzenia pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą należy:

A.  wykonać ultrasonografię tętnic kończyn górnych,
B.  wprowadzić chorego w znieczulenie ogólne,
C . ułożyć  kończynę  górną  wzdłuż  ciała  i  dobrze  uwidocznić

okolicę nadgarstka,
D.  wykonać test Allena.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do przeszczepu serca jest:

A .  kardiomiopatia,
B.  wady zastawkowe,
C.  nadciśnienie płucne,
D.  przebyte zapalenie mięśnia sercowego.



Zadanie 0.
N a  izbę  przyjęć  przywieziono  13-letnią  dziewczynkę  z  objawami:
bó l  w  klatce  piersiowej  i  podbrzuszu,  duszność,  suchy  męczący
kaszel.  Dziecko  przyjmuje  pozycję  siedzącą.  W  wywiadzie
uzyskano  informację  o  przebytej  3  tygodnie  temu  anginie.
Powyższe objawy świadczą o:

A.  ostrym zapaleniu oskrzeli,
B .  astmie oskrzelowej,
C.  obrzęku płuc,
D.  reumatycznym zapaleniu serca.

Zadanie 0.
Najbardziej  wartościowych  informacji  o  stanie  wypełnienia
łożyska naczyniowego dostarcza:

A.  ośrodkowe ciśnienie żylne,
B.  ciśnienie tętnicze krwi mierzone metodą krwawą,
C.  dokładnie prowadzony bilans płynów,
D.  krzywa platyzmograficzna.

Zadanie 0.
Który z wymienionych gazów medycznych stosowany jest w leczeniu
wad serca u dzieci, przebiegających z nadciśnieniem płucnym?

A.  podtlenek azotu (N2O),
B.  dwutlenek węgla (CO2),
C.  tlen (O2),
D.  tlenek azotu (NO).

Zadanie 0.
10-letni  chłopiec  z  wrodzoną  wadą  serca  przygotowywany  jest  do
zabiegu  operacyjnego,  który  ma  być  wykonany  w  krążeniu
pozaustrojowym z dostępu przez strenotomię. W czasie zabiegu do
naczyń  wieńcowych  dziecka  zostanie  podany  roztwór  o  dużej
zawartości jonów:

A.  wapnia,
B.  potasu,
C.  sodu,
D.  chloru.

Zadanie 0.
W  profilaktyce  przeciążenia  układu  krążenia  u  dzieci  należy
prowadzić:

A .  bilans energetyczny,
B.  dobową zbiórkę moczu,
C.  bilans płynów,
D.  pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią.



Zadanie 0.
W  oddziale  kardiochirurgii  do  zabiegu  przygotowywana  jest
17-letnia  dziewczyna  z  rozpoznaniem  CoA.  Jaką  wadę  oznacza
skrót CoA?

A.  zwężenie cieśni aorty,
B.  atrezję zastawki trójdzielnej,
C.  stenozę aortalną,
D.  przerwanie łuku aorty.

Zadanie 0.
Jaka jest bezpośrednia przyczyna wystąpienia zespołu MAS?

A.  niedotlenienie Ośrodkowego Układu Nerowego,
B.  zmniejszony przepływ wieńcowy,
C.  asystolia,
D.  zbyt wolna czynność komór.

Zadanie 0.
Pielęgniarka dokonując pomiaru saturacji metodą pulsoksymetrii,
powinna zawsze sprawdzić:

A . czy akcja serca mierzona przez pulsoksymetr jest zgodna
z wartością rzeczywistą tętna,

B . czy  krzywa  pulsu  jest  zgodna  z  krzywą  ciśnienia
tętniczego,

C.  czy czujnik saturacji jest prawidłowo założony,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
W  leczeniu  farmakologicznym  napadowego  częstoskurczu
nadkomorowego u noworodków i niemowląt postępowaniem z wyboru
jest zastosowanie:

A.  naparstnicy,
B.  amiodaronu,
C.  adenozyny,
D.  beta - blokerów.



Zadanie 0.
Krzyś  urodził  s ię  w  40-tym  tygodniu  ciąży,  siłami  i  drogami
natury.  W  6-tym  tygodniu  życia  podczas  badania  w  przychodni
stwierdzono  szmer  w  sercu.  Zauważono  też,  że  podczas  płaczu
wargi  dziecka  przybierają  ciemne  zabarwienie.  Wstępna  diagnoza
brzmiała:  wada  wrodzona  serca  -  Tetralogia  Fallota.  Które  z
wymienionych  anomalii  w  obrębie  serca  i  naczyń  krwionośnych
zalicza się do Zespołu Fallota?

A . otwór  międzykomorowy,  aorta  "jeździec",  zwężenie
zastawki tętnicy płucnej, przerost prawej komory,

B . otwór  międzykomorowy,  zwężenie  cieśni  aorty,  zwężenie
zastawki aorty, przerost lewej komory,

C . aorta  "jeździec",  zwężenie  cieśni  aorty,  zwężenie
zastawki aorty, przetrwały przewód tętniczy,

D . otwór  międzyprzedsionkowy,  zwężenie  zastawki  tętnicy
płucnej,  zwężenie  zastawki  aorty,  przetrwały  przewód
tętniczy.

Zadanie 0.
Jakie  sytuacje  mogą  zainicjować  wystąpienie  ataku
anoksemicznego u małego dziecka?

A.  defekacja, zmiana temperatury otoczenia,
B.  kaszel, biegunka,
C.  infekcje przebiegające z wysoką temperaturą,
D.  zmiana pozycji ciała.

Zadanie 0.
Który  z  niżej  wymienionych  stanów  może  być  objawem
fizjologicznym u dzieci?

A.  tachykardia,
B.  niemiarowość oddechowa,
C.  bradykardia,
D.  tachypnoe.

Zadanie 0.
Radiologiczne  stwierdzenie  sylwetki  serca  w  kształcie
"holenderskiego sabota" jest charakterystyczne dla zespołu:

A.  Ebsteina,
B.  Fallota,
C.  Garlenda,
D.  Iremarka.



Zadanie 0.
Którą  z  poniższych  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  należy
uznać za prawidłową dla okresu niemowlęcego?

A.  120/80 mm Hg,
B.  105/65 mm Hg,
C.  90/60 mm Hg,
D.  100/65 mmHg.

Zadanie 0.
Wady serca najczęściej występują w zespole:

A.  Edwarda,
B.  Pataua,
C.  Downa,
D.  Tunera.

Zadanie 0.
Pediatryczne  zapisy  EKG  są  wykonywane  standardowo  przy
prędkości przesuwu papieru:

A.  20 mm/s,
B.  25 mm/s,
C.  50 mm/s,
D.  100 mm/s.

Zadanie 0.
W  warunkach  krążenia  płodowego  przewód  Botalla  stanowi
połączenie:

A.  pnia płucnego i aorty zstępującej,
B.  żyły głównej górnej z pniem płucnym,
C.  żyły głównej dolnej z aortą,
D.  pnia płucnego z żyłą główną górną.

Zadanie 0.
Jak traktować dziecko z wadą serca w środowisku rodzinnym?

A.  traktować je z pobłażaniem,
B.  zajmować się tylko nim,
C.  traktować je tak samo jak pozostałe dzieci,
D.  pozwalać dziecku na wszystko.

Zadanie 0.
Najważniejszą  metodą  diagnostyczną  służącą  potwierdzeniu
obecności płynu w osierdziu jest:

A .  echokardiografia,
B.  badanie radiologiczne klatki piersiowej,
C.  cewnikowanie serca,
D.  zapis EKG.



Zadanie 0.
Lekiem  powodującym  zamknięcie  drożnego  przewodu  tętniczego
Botalla jest:

A .  prostin VR,
B.  indometacyna,
C.  naparstnica,
D.  striadyna.

Zadanie 0.
Podczas  wykonywania  zabiegów  resuscytacyjnych  u  kobiety
ciężarnej w III trymestrze, należy pamiętać o ułożeniu jej:

A .  na prawym boku,
B.  na lewym boku,
C.  w pozycji Trendelenburga,
D.  w pozycji any-Trendelenburga.

Zadanie 0.
Adrenalina NIE jest lekiem:

A.  wazopresyjnym,
B.  zwiększającym siłę skurczu mięśnia sercowego,
C.  antyarytmicznym,
D.  pobudzającym receptory adrenergiczne.

Zadanie 0.
Rozmiar rurki ustno-gardłowej u dorosłego pacjenta, wybieramy:

A.  dopasując do wielkości żuchwy "na oko" ,
B . tak , aby przed przednimi zębami wystawała na minimum

4cm,
C.  mierząc odcinek od kącika ust do skrawka ucha,
D.  dowolny.

Zadanie 0.
Chorego  z  częstością  akcji  serca  >  150  uderzeń/min.  i  objawami
niestabilności hemodynamicznej, należy bezzwłocznie przygotować
do:

A.  natychmiastowej kardiowersji elektrycznej,
B.  natychmiastowej defibrylacji,
C .  uderzenia przedsercowego,
D.  bezzwłocznego podłączenia wlewu z nitrogliceryny.



Zadanie 0.
Czteromiesięczne  dziecko  jest  nieprzytomne.  Na  podstawie
badania  stwierdzono  brak  czynności  serca  i  oddechu.  U
niemowlęcia najkorzystniej jest badać tętno na tętnicy:

A.  szyjnej,
B.  ramiennej,
C.  udowej,
D.  promieniowej.

Zadanie 0.
Hipotermia  terapeutyczna  to  działania  polegające  na  obniżeniu
temperatury  ciała  do  32-34˚  C  na  okres  12-24  godzin.  Można  ją
zastosować u chorych:

A.  w sepsie z objawami DIC,
B.  w obrzęku płuc,
C.  zresuscytowanych, nieprzytomnych,
D.  przed wszczepieniem kadiostymulatora.

Zadanie 0.
D o  wykonania  defibrylacji  u  dziecka  zalecana  wartość  energii
niezależnie od typu defibrylatora wynosi:

A .  1 J/kg,
B.  4 J/kg,
C.  6 J/kg,
D.  9 J/kg.

Zadanie 0.
Właściwym  postępowaniem  przy  całkowitym  zapadnięciu  płuca  w
wyniku odmy jest:

A .  leczenie zachowawcze bez względu na wielkość odmy,
B.  podanie leków rozszerzających oskrzela,
C . kontrola  radiologiczna  z  zastosowaniem  leczenia

zachowawczego a dopiero przy braku poprawy drenaż jamy
opłucnowej,

D.  natychmiastowy drenaż chirurgiczny jamy opłucnowej.

Zadanie 0.
Kardiowersja  elektryczna  jest  zabiegiem  mającym  na  celu
przerwanie  tachyarytmii  przedsionkowych  lub  komorowych,
wyładowanie  musi  być  zsynchronizowane  elektrokardiograficznie
z :

A.  załamkiem R,
B.  załamkiem T,
C.  załamkiem P,
D.  załamkiem S.



Zadanie 0.
Wczesne przywracanie do aktywności życiowej pacjenta po zawale:

A.  ma znaczenie psychologiczne,
B.  zapobiega spadkowi kondycji fizycznej chorego,
C . zmniejsza  ryzyko  powikłań  i  rokuje  wcześniejszy  powrót

do pracy zawodowej po rehabilitacji,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Pacjent  37-letni  z  rozpoznanymi  zaburzeniami  lipidowymi,  po
przebytym zawale mięśnia sercowego, powikłanym obrzękiem płuc
został  zakwalifikowany  do  wykonywania  ćwiczeń  fizycznych.
Efektem właściwego wysiłku fizycznego nie jest:

A .  całkowity spadek poziomu cholesterolu,
B . wzrost  frakcji  HDL  cholesterolu,  spadek  frakcji  LDL

cholesterolu,
C . spadek  frakcji  HDL  cholesterolu,  wzrost  frakcji  LDL

cholesterolu,
D.  spadek VLDL.

Zadanie 0.
Frakcja wyrzutowa (EF) określana jako "duży czynnik ryzyka" to:

A.  EF<30%,
B.  EF>30%,
C.  EF>30-50%,
D.  EF>50%.

Zadanie 0.
Intensywność treningu pacjentów z niewydolnością serca powinna
być dobierana na podstawie:

A.  badania ergometrycznego lub ergospirometrycznego,
B.  testu marszowego 6 minutowego i badania Holtera,
C.  wynikow badań echa serca,
D.  testu pochyleniowego.

Zadanie 0.
Wykonanie testu wysiłkowego:

A . nadzoruje  przeszkolony  lekarz  lub  specjalnie
przeszkolony personel w obecności lekarza,

B . technik  elektroradiologii  z  kursem  BLS  (podstawowych
zabiegów ratujących życie),

C.  pielęgniarka z kursem BLS,
D.  pielęgniarka w obecności technika elektroradiologii.



Zadanie 0.
Główne cele opieki pielęgniarskiej w niewydolności krążenia to:

A . poprawa  czynności  serca,  zapobieganie  odleżynom,
niedopuszczenie  do  zapalenia  żył  lub  zatoru  płucnego,
utrzymanie chorego jak najdłużej w łóżku,

B . poprawa  czynności  serca,  przywrócenie  energii  i
zainteresowań,  zapobieganie  odleżynom,  ograniczenie
kontaktu z rodziną by zapewnić spokój,

C . zapobieganie  odleżynom,  niedopuszczenie  do  zapalenia
ży ł  lub  zatoru  płucnego,  przygotowanie  chorego  do
zabiegu  operacyjnego  z  powodu  możliwości  wystąpienia
powikłań,

D . poprawa  czynności  serca,  zapobieganie  odleżynom,
niedopuszczenie  do  zapalenia  żył  lub  zatoru  płucnego,
poprawa łaknienia, uniknięcie zapalenia płuc.

Zadanie 0.
38-letni  mężczyzna  został  hospitalizowany  z  powodu  zawału
mięśnia sercowego. Pacjenta można zakwalifikować do wykonywania
zabiegów rehabilitacyjnych po wykonaniu:

A.  EKG,
B.  elektrokardiograficznej próby wysiłkowej,
C.  echokardiografii,
D.  EKG metodą Holtera.

Zadanie 0.
Podczas maksymalnego wysiłku obserwujemy:

A.  spadek tętna,
B.  reakcje kardiodepresyjne,
C.  wzrost średniego i skurczowego ciśnienia tętniczego,
D.  spadek skurczowego ciśnienia tętniczego.

Zadanie 0.
50-letni  pacjent  po  zabiegu  operacyjnym  z  powodu  zwężenia
zastawki  mitralnej  jest  rehabilitowany.  I  etap  rehabilitacji
prowadzi się w:

A.  sali intensywnej opieki pooperacyjnej,
B.  sali chorych,
C.  gabinetach rehabilitacyjnych,
D.  wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacyjnych.



Zadanie 0.
Do powikłań mogących wystąpić w wyniku unieruchomienia należą:

A . odleżyny,  zapalenie  żył  powierzchniowych,  zakażenie
dróg oddechowych,

B . odleżyny,  zaburzenia  rytmu  serca,  zapalenie  żył
głębokich,

C . odleżyny,  zapalenie  żył  głębokich,  zakażenie  dróg
oddechowych,

D . zaburzenia  rytmu  serca,  zapalenie  żył  głębokich,
zakażenie dróg oddechowych.

Zadanie 0.
Podczas leczenia ruchem należy określić:

A .  wskazania i przeciwwskazania,
B.  efekty niepożądane, zwłaszcza istotne zagrożenia,
C . ilościowe  i  jakościowe  parametry  stosowanego  wysiłku

fizycznego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Trening w rehabilitacji kardiologicznej opiera się na zasadzie:

A .  stopniowego obciążania,
B.  systematyczności,
C.  cykliczności,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Mediator NIE powinien:

A.  być bezstronny,
B.  podejmować decyzji,
C .  zbierać i porządkować informacji,
D.  być akceptowany przez obie strony.

Zadanie 0.
Które z zachowań świadczy o wysokim poziomie stresu?

A.  niemożność skoncentrowania się i normalnego myślenia,
B.  szybki refleks,
C.  wyostrzona uwaga,
D.  przekonanie, że wszystko jest bez sensu.

Zadanie 0.
Jedną z metod aktywizujących, jest:

A .  pogadanka,
B.  pokaz,
C.  "burza mózgów",
D.  wykład klasyczny.



Zadanie 0.
Dobrze określony cel kształcenia, powinien być:

A.  szczegółowy,
B.  możliwy do interpretacji,
C .  jednoznaczny,
D.  irracjonalny.

Zadanie 0.
Współczesna medycyna podejmuje próby przejścia z biomedycznego
d o holistycznego modelu medycyny. W ujęciu holistycznym zdrowie
jest:

A .  wartością najwyższą, dobrem człowieka,
B.  biopsychospołecznym dobrostanem człowieka,
C . zjawiskiem  wielowymiarowym  i  nie  daje  s ię  ostro

odgraniczyć od choroby,
D.  stanem, w którym nie ujawnia się żadna z chorób.

Zadanie 0.
Badania  jakości  życia  w  chorobach  przewlekłych  stawiają  znak
równości pomiędzy oceną jakości życia oraz:

A.  subiektywną oceną stanu zdrowia,
B.  diagnozą lekarską,
C.  warunkami społecznymi,
D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej określają m.in.:

A . przepisy  regulujące  wykonywanie  zawodu  pielęgniarki  i
zawodu położnej,

B.  Kodeks Pracy, Kodeks Karny, Kodeks Cywilny,
C . regulaminy  zakładowe,  zakresy  obowiązków,  uprawnień  i

odpowiedzialności na stanowisku pracy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność zawodową ponoszą pielęgniarki i położne za:

A . zawinione  naruszenie  zasad  wykonywania  zawodu  i
postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej,

B . naruszenie  przepisów  regulujących  wykonywanie  zawodu
pielęgniarki i położnej,

C.  odpowiedź A i B prawidłowa,
D.  żadne z wymienionych.



Zadanie 0.
Stanowisko pracy opisują trzy ważne elementy:

A.  zadania, odpowiedzialność i dostęp do zasobów,
B.  zadania, odpowiedzialność i sposób wynagradzania,
C.  obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia,
D . odpowiedzialność,  uprawnienia  i  ponoszenie

odpowiedzialności.

Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:

A .  planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
B.  planowanie, organizowanie i zatrudnianie,
C.  pobudzanie, motywowanie i koordynowanie,
D.  motywowanie, komunikowanie i przywództwo.

Zadanie 0.
W  programowaniu  działań  na  rzecz  zdrowia  społeczeństwa
uzasadnione jest prognozowanie sytuacji:

A .  politycznej,
B.  gospodarczej,
C.  epidemiologiczno-demograficznej,
D.  kulturowej.



Zadanie 0.
Karta Ottawska definiuje promocję zdrowia jako:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B.  proces zmierzający do zapobiegania chorobom,
C . proces  prowadzący do  zapobiegania niepełnosprawności  i

kalectwa,
D . działania  zmierzające  do  prowadzenia  prozdrowotnego

stylu życia.

Zadanie 0.
Obowiązującym aktem prawnym regulującym status prawny zakładów
leczniczych jest:

A .  wojewódzka strategia zdrowia,
B.  ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
C . rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  o  zakładach  opieki

zdrowotnej,
D.  ustawa o działalności leczniczej.

Zadanie 0.
Obserwując  u  chorego  nagły  spadek  skurczowego  ciśnienia
tętniczego  poniżej  90  mmHg,  szybkie  nitkowate  tętno,
zaczerwienienie  lub  pokrzywkę skórną,  biegunkę,  cechy  obturacji
dróg  oddechowych,  zaburzenia  świadomości  oraz  wcześniej
zgłoszone bóle brzucha, podejrzewamy w pierwszej kolejności:

A .  zatrucie pokarmowe,
B.  zatrucie alkoholem etylowym,
C.  wstrząs anafilaktyczny,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 0.
U pacjenta z rozedmą płuc, NIE stwierdza się:

A .  wdechowo ustawionej klatki piersiowej,
B.  odgłosu bębenkowego nad polami płucnymi,
C.  w spirometrii zwiększenia pojemności życiowej i FEV1,
D.  w spirometrii zmniejszenia pojemności życiowej i FEV1.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.



Zadanie 0.
Język  pacjenta  pokryty  jest  grubą  warstwą  białego  nalotu,  który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

A.  infekcję drożdżakową,
B.  aftowe zapalenie jamy ustnej,
C.  leukoplakię,
D.  język geograficzny.

Zadanie 0.
U pacjenta po zatruciu opioidami specyficzną odtrutką, jest:

A .  atropina,
B.  desferal,
C.  nalokson,
D.  dimerkaprol.

Zadanie 0.
Noworodki w pierwszych dniach życia należy badać na specjalnych
stanowiskach pielęgnacyjnych, które powinny być:

A.  niezbyt wysokie, aby noworodek nie zsunął się,
B.  ogrzewane od dołu,
C.  ogrzewane od góry,
D . wyścielone  materiałem  nieprzemakalnym,  aby  nie

zabrudzić stanowiska do badania.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.



Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
U  chorego  z  astmą  oskrzelową,  nagłe  pogorszenie  s ię  stanu
klinicznego,  wystąpienie  sinicy,  zaburzeń  orientacji,
wyczerpania oddechowego, cechy niewydolności wentylacyjnej typu
obturacyjnego, bezdechu, sugeruje rozpoznanie:

A.  wstrząsu anafilaktycznego,
B.  narastania płynu w jamie opłucnej,
C.  stanu astmatycznego,
D.  napadu histerii.

Zadanie 0.
Punkty  orientacyjne  na  błonie  bębenkowej  widoczne  w  badaniu
otoskopowym to niżej wymienione, z WYJĄTKIEM:

A.  stożka świetlnego,
B.  strzemiączka,
C.  młoteczka,
D.  kowadełka.

Zadanie 0.
Hipodypsja jest to stan:

A . zmniejszonego  pragnienia,  występujący  u  chorych
mających  nieograniczony  dostęp  do  wody,  mimo
hipernatremii,

B . wzmożonego pragnienia, mimo przyjmowania ilości płynów
w ciągu doby przekraczających 2500 ml,

C.  fizjologicznego odczucia potrzeby pobierania płynów,
D.  nadmiernego gromadzenia się w organizmie tłuszczów.



Zadanie 0.
Jednym  z  elementów  badania  nerwu  czaszkowego  VIII  jest
wykonanie próby Webera. W czasie badania pacjent lepiej  słyszał
dźwięk w uchu zajętym przez proces chorobowy. Świadczy to o:

A.  głuchocie odbiorczej,
B.  głuchocie przewodzeniowej,
C.  uszkodzeniu ślimaka,
D.  błędnym wykonaniu badania.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  stosowania  beta-adrenolityków  w  leczeniu
zawału jest:

A .  ciśnienie skurczowe mniejsze niż 90 mmHg,
B.  zaburzenie rytmu serca,
C.  zagrażające migotanie komór,
D . znaczna tachykardia przy ciśnieniu tętniczym skurczowym

większym niż 90 mmHg.

Zadanie 0.
Oddech Cheyne'a-Stokesa u niemowląt, jest:

A .  oddechem nieprawidłowym,
B.  oddechem prawidłowym w czasie płaczu dziecka,
C.  oddechem prawidłowym w czasie snu,
D.  oddechem prawidłowym w czasie karmienia dziecka.

Zadanie 0.
Noworodek  jest  bardzo  wrażliwy  na  obniżenie  temperatury  ciała,
ponieważ:

A . posiada  nadmiar  brązowej  tkanki  tłuszczowej  i
glikogenu,

B . posiada  zdolność  do  uzyskania  ciepła  na  drodze
drżeniowej,

C . istnieje  u  niego  dysproporcja  pomiędzy  powierzchnią  a
masą ciała,

D.  wykazuje małą aktywność fizyczną.



Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
Betty  Neuman  wyróżnia  trzy  etapy  procesu  pielęgnowania  w
stworzonym przez siebie modelu:

A.  relacji międzyludzkich,
B.  samoopieki/deficytu samoopieki,
C.  systemowym,
D.  humanistycznej troskliwości.

Zadanie 0.
Filozofia pielęgniarki to:

A .  określone poglądy,
B.  postawa wobec życia i rzeczywistości,
C . określone  przekonania  i  poglądy,  kształtujące  postawę

wobec życia i rzeczywistości,
D.  integralny składnik osobowości.

Zadanie 0.
W  czasie  prezentacji  ustnej  wyników  badań  pilotażowych  NIE
należy koncentrować się na:

A.  własnej osobie,
B.  czasie prezentacji,
C .  sile wypowiedzi,
D.  modulacji głosu.



Zadanie 0.
Badania naukowe w pielęgniarstwie:

A.  podnoszą jakość opieki nad pacjentem,
B.  wpływają na zmniejszanie kosztów opieki,
C.  podnoszą statut zawodowy pielęgniarek,
D.  stanowią podstawę nauki pielęgniarstwa.

Zadanie 0.
Teoria adwokatury w pielęgniarstwie oznacza:

A.  reprezentowanie pacjenta w sądzie,
B . poszanowanie praw pacjenta i stawanie w ich obronie gdy

s ą  łamane  oraz  pomoc  pacjentowi  w  dokonywaniu
świadomych wyborów,

C . pełnienie  funkcji  adwokata  przed  sądem  pielęgniarek  i
położnych,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Podstawowe zasady etyczne pracy pielęgniarki/położnej, to:

A .  szacunku dla osoby, dobroczynności i niekrzywdzenia,
B.  sprawiedliwości i odpowiedzialności,
C.  wszystkie powyższe,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Jakim programem komputerowym należy się posłużyć, by utworzyć
dokument  zawierający  tekst,  zestawienie  danych  w  postaci  tabel
oraz histogramów?

A.  edytorem tekstów,
B.  bazą danych,
C.  systemem operacyjnym,
D.  programem graficznym.

Zadanie 0.
Spamowanie, to:

A . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do jednego adresata,

B . czytanie  różnego  rodzaju  pism  i  reklam  z  elektronicznej
skrzynki odbiorczej,

C . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do wielu adresatów,

D . próba  doręczenia  wiadomości  elektronicznej  do  osoby,
która  nie  chciała  je j  otrzymać  i  nie  prosiła  o  je j
dostarczenie.



Zadanie 0.
W  pewnym oddziale szpitalnym, w czasie trzech miesięcy (90 dni)
hospitalizowano  łącznie  300  pacjentów.  W  oddziale  znajduje  s ię
6 0  łóżek.  Jaki  jest  średni  czas  hospitalizacji  pacjenta  na  tym
oddziale?

A.  27 dni,
B.  18 dni,
C.  15 dni,
D.  5 dni.



PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 180613
GRUPA 1
Zadanie 1.
Echokardiografia dopplerowska pozwala w szczególności na ocenę:

A.  grubości ścian serca i wymiarów jam serca,
B.  przepływu krwi w jamach serca, ujściach i naczyniach,
C.  wad serca i kurczliwości mięśnia serca,
D.  wielkości i kształtu serca.

Zadanie 2.
Ból zawałowy różni się od bólu wieńcowego:

A.  nasileniem i umiejscowieniem,
B.  czynnikami wywołującymi ból,
C . natężeniem,  czasem  trwania  i  brakiem  reakcji  na

nitroglicerynę,
D . kierunkiem  promieniowania  i  ustępowaniem  po

nitroglicerynie.

Zadanie 3.
Badanie  scyntygrafii  wysiłkowej  mięśnia  sercowego  opiera  się
na:

A . zdolności  wychwytywania  przez  chore  komórki  mięśnia
sercowego izotopu talu,

B . zdolności  wychwytywania  przez  zdrowe  komórki  mięśnia
sercowego izotopu talu,

C.  obserwowaniu przepływu izotopu talu przez jamy serca,
D . obserwowaniu  przepływu  izotopu  talu  przez  tętnice

wieńcowe.

Zadanie 4.
Pierwsze  czynności  pielęgniarskie  wobec  pacjentki
hospitalizowanej  z  powodu  świeżego  zawału  mięśnia  sercowego,
to :

A.  zebranie dokładnego wywiadu chorobowego,
B . sprawdzenie,  czy  pacjentka  posiada  ze  sobą  niezbędne

rzeczy  przydatne  w  czasie  pobytu  w  szpitalu  np.:
pidżama, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów itd.,

C . ułożenie  chorej  na  łóżku  z  twardym  podłożem,
podłączenie  aparatury  monitorującej,  założenie  kaniuli
do żyły obwodowej, wykonanie EKG,

D . dokładne  wypełnienie  indywidualnej  dokumentacji
medycznej obowiązującej w oddziale.



Zadanie 5.
Termin  "techniki  małoinwazyjne"  w  chirurgii  naczyń  wieńcowych
oznacza:

A.  przezskórną angioplastykę naczyń wieńcowych,
B.  zakładanie stentów do naczyń wieńcowych,
C . operacje  kardiochirurgiczne  bez  użycia  krążenia

pozaustrojowego,  z  ograniczeniem  rozległości  cięcia
chirurgicznego,

D . operacje  kardiochirurgiczne  z  zastosowaniem  krążenia
pozaustrojowego, ale  z  ograniczeniem do minimum czasu
zabiegu.

Zadanie 6.
Duszność,  która  wymusza  u  pacjentki  konieczność  przyjęcia
pozycji siedzącej lub wysokiego ułożenia to duszność:

A.  spoczynkowa,
B.  emocjonalna,
C.  wysiłkowa,
D.  ortopnoiczna.

Zadanie 7.
Tetralogia  Fallota  to  ciężka  wada  serca  obejmująca  zespół
następujących anomalii:

A . otwór  w  przegrodzie  międzyprzedsionkowej,
międzykomorowej, zwężenie aorty oraz przełożenie dużych
pni tętniczych,

B . zwężenie  ujścia  pnia  płucnego,  ubytek  przegrody
międzykomorowej, przerost prawej komory i prawostronne
przemieszczenie aorty nad przegrodę międzykomorową,

C . przerost  lewej  komory,  zwężenie  aorty,  ubytek  w
przegrodzie  międzyprzedsionkowej,  ubytek  w  przegrodzie
międzykomorowej,

D . zwężenie pnia płucnego, przemieszczenie aorty,  ubytek w
przegrodzie  międzyprzedsionkowej,  ubytek  w  przegrodzie
międzykomorowej.

Zadanie 8.
Czy  wolno  wykonywać  defibrylację  u  pacjentów,  którzy  mają
wszczepiony stymulator serca?

A.  absolutnie, nie można,
B.  tak, tylko na zlecenie lekarza,
C.  tak, można, przestrzegając zasad,
D.  można wykonywać tylko kardiowersję.



Zadanie 9.
Leki blokujące receptory beta mogą:

A.  zmniejszyć poziom cholesterolu we krwi,
B.  zwiększyć stężenie potasu we krwi,
C.  doprowadzić do tachykardii,
D.  doprowadzić do bradykardii.

Zadanie 10.
Kardiowersja to:

A.  powtórna operacja serca,
B.  wielokrotna defibrylacja,
C.  zsynchronizowana ze skurczami komory defibrylacja,
D . powtórne  otwarcie  klatki  piersiowej  z  powodu  utraty

dużej krwi.

Zadanie 11.
W  celu  umiarowienia  akcji  serca  w  napadowym  migotaniu
przedsionków stosuje się:

A .  defibrylację,
B.  elektrostymulację stałą,
C.  elektrostymulację czasową,
D.  kardiowersję.

Zadanie 12.
Najczęstszym powikłaniem pośredniego masażu serca nie jest:

A .  złamanie żeber,
B.  odma opłucnowa,
C.  pęknięcie tchawicy,
D.  złamanie mostka.

Zadanie 13.
W którym miejscu powinny być umieszczone elektrody przedsercowe
u  pacjenta ze świeżym zawałem mięśnia sercowego prawej komory
serca,  u  którego  ma  być  wykonane  12  odprowadzeniowe  EKG  i
dodatkowy zapis?

A . p o  prawej  stronie  klatki  piersiowej  Vr3-Vr6  ("lustrzane
odbicie"),

B.  jedno międzyżebrze wyżej,
C.  dwa międzyżebrza wyżej,
D.  w miejscu przyłożenia elektrod V7-V9.

Zadanie 14.
Przeciwwskazaniem do przeszczepu serca jest:

A .  kardiomiopatia,
B.  wady zastawkowe,
C.  nadciśnienie płucne,
D.  przebyte zapalenie mięśnia sercowego.



Zadanie 15.
Reperfuzja jest to:

A .  perfuzja do momentu zakleszczenia aorty,
B.  czas potrzebny do oziębienia pacjenta,
C.  odłączenie perfuzji,
D . czas po odkleszczeniu aorty do przywrócenia prawidłowej

czynności organizmu.

Zadanie 16.
U  rocznego  dziecka  wystąpiła  ciężka  niewydolność  krążenia  z
epizodami  utraty  świadomości.  W  badaniu  EKG  stwierdzono
znacznego  stopnia  bradykardię  oraz  całkowity  brak  zależności
pomiędzy załamkami P, a zespołami QRS. Na podstawie zapisu EKG
rozpoznano blok przedsionkowo-komorowy stopnia:

A.  I ˚ ,
B .  II˚ typu periodyki Wenckebacha,
C.  II˚typu Mobitz II,
D.  I I I ˚ .

Zadanie 17.
W  warunkach  krążenia  płodowego  przewód  Botalla  stanowi
połączenie:

A.  pnia płucnego i aorty zstępującej,
B.  żyły głównej górnej z pniem płucnym,
C.  żyły głównej dolnej z aortą,
D.  pnia płucnego z żyłą główną górną.

Zadanie 18.
Objawy niewydolności lewokomorowej to:

A .  nadmierne wypełnienie żył szyjnych,
B.  powiększenie wątroby,
C.  wilgotne rzężenia u podstawy płuc,
D.  nykturia.

Zadanie 19.
W  czasie  transportu  serca  do  przeszczepu  trzeba  chronić  je
przed skutkami niedokrwienia, w tym celu należy:

A.  przeszczepić serce w czasie nie dłuższym niż 30-40 min,
B . transportować  schłodzone  serce  w  płynie

kardioplegicznym,  w  temp.  4-8˚C,  w  specjalnym
pojemniku, nie dłużej niż 3 godz.,

C . schłodzić  serce  w  pojemniku  z  lodem,  co  znacznie
wydłuża czas transportu,

D . umieścić  serce  w  schłodzonym  roztworze  Ringera,  w
specjalnym, szczelnym pojemniku.



Zadanie 20.
Warunkiem  rozpoczęcia  aktywności  ruchowej  przez  osobę  z
nadciśnieniem tętniczym NIE jest:

A .  redukcja masy ciała u osób z nadwagą i otyłością,
B . uregulowana  i  systematycznie  kontrolowana  wartość

spoczynkowa i wysiłkowa ciśnienia tętniczego krwi,
C . oszacowanie  globalnego  ryzyka  chorób

sercowo-naczyniowych,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 21.
Pacjent  47-letni  z  rozpoznaną  chorobą  wieńcową,  po  przebytym
zawale  ściany  dolnej  z  napadowym  migotaniem  przedsionków.  W
celu  uwidocznienia  ewentualnej  obecności  skrzeplin  w  lewym
przedsionku najlepiej wykonać echokardiografię:

A .  jednowymiarową,
B.  dwuwymiarową,
C.  z badaniem dopplerowskim,
D.  przezprzełykową.

Zadanie 22.
60-letni  pacjent  w  trzydzieści  dni  po  zabiegu  wszczepienia
sztucznej  zastawki  mitralnej  został  przyjęty  do  Kliniki
Kardiochirurgii  z  powodu  utrzymującej  s ię  od  kilku  dni  wysokiej
temperatury.  Ponadto  u  chorego  nad  zastawką  słyszalny  jest
szmer rozkurczowy, który może sugerować wystąpienie:

A.  uszkodzenia sztucznej zastawki,
B.  zakrzepu na zastawce,
C.  zapalenia wsierdzia i przecieku okołozastawkowego,
D.  jatrogennego uszkodzenia przegrody przedsionkowej.

Zadanie 23.
Jednym ze składników płynu kardioplegijnego jest:

A .  heparyna,
B.  protamina,
C.  papaweryna,
D.  potas.

Zadanie 24.
Sternotomia to:

A.  rozejście się mostka,
B.  szycie mostka,
C.  pośrodkowe otwarcie klatki piersiowej,
D.  boczne otwarcie klatki piersiowej.



Zadanie 25.
U  pacjentów  chorujących  na  cukrzycę  typu  2  występuje  wysokie
ryzyko przebiegu zawału mięśnia sercowego:

A.  ze szczególnym nasileniem wszystkich objawów,
B.  ze szczególnym nasileniem objawów bólowych,
C.  w sposób bezobjawowy,
D.  ze szczególnym nasileniem wymiotów.

Zadanie 26.
W  czasie  ćwiczeń  fizycznych,  według  modelu  A  przyspieszenie
tętna nie powinno przekraczać:

A.  20-30% w stosunku do tętna spoczynkowego,
B.  10-20% w stosunku do tętna spoczynkowego,
C.  20-40% w stosunku do tętna spoczynkowego,
D.  10-15% w stosunku do tętna spoczynkowego.

Zadanie 27.
Choroba  wieńcowa  w  około  90%  przypadków  spowodowana  jest
zmniejszeniem dopływu krwi drogą naczyń wieńcowych, wskutek ich
zwężenia przez:

A.  blaszki miażdżycowe,
B.  stany zapalne,
C.  stany skurczowe,
D.  zatrucie CO.

Zadanie 28.
Które  z  wymienionych  objawów  mogą  świadczyć  o  niewydolności
krążenia u noworodka?

A . prawidłowe  oraz  dobrze  wyczuwalne  tętno  na  tętnicach
obwodowych,

B.  skóra różowa oraz podwyższone ciśnienie krwi,
C.  prawidłowy przyrost masy ciała ,
D . słabo  wyczuwalne  tętno,  obniżone  ciśnienie  tętnicze  a

także brak przyrostu masy ciała.

Zadanie 29.
Którą z faz pracy serca wyraża zespół QRS?

A.  depolaryzacji komór,
B.  repolaryzacji mięśnia sercowego,
C.  skurczu komór,
D.  pobudzenia przedsionków.



Zadanie 30.
Komisurotomia to:

A.  przecięcie spoideł zastawek,
B.  szmery serca,
C.  nerwica serca,
D.  niemiarowość serca.

Zadanie 31.
Mężczyzna,  lat  45,  zgłosił  s ię  w  izbie  przyjęć  z  powodu
odczuwania  kołatania  serca  i  niemiarowego  tętna.  Po  osłuchaniu
i  wykonaniu  badania  EKG  stwierdzono  zaburzenia  rytmu  serca
różnego pochodzenia. Zaburzenia rytmu serca powstają:

A.  w przebiegu chorób mięśnia sercowego,
B.  w zaburzeniach endokrynologicznych,
C.  podczas przyjmowania leków i używek,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 32.
Pacjentka 48-letnia  z  żylakami podudzi,  wielokrotnymi epizodami
zapalenia  żył.  Obecnie  leczona  z  powodu  kolejnego  zapalenia
żył .  W  czasie  leczenia  wystąpiły;  nagła  duszność,  ból  w  klatce
piersiowej,  krwioplucie,  kaszel,  sinica,  zastój  krwi  w  żyłach
szyjnych. U pacjentki należy podejrzewać:

A.  zator żył płucnych,
B.  gruźlicę,
C.  zawał serca,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 33.
Organizm  pacjenta  w  trakcie  zabiegu  operacyjnego  z
zastosowaniem kardioplegii, ochładzany jest do temperatury:

A.  19˚C,
B.  23˚C,
C.  28˚C,
D.  35˚C.

Zadanie 34.
U  37-letniego  pacjenta  jest  wykonywany  zabieg  operacyjny  przy
zastosowanu  krążenia  pozaustrojowego  i  hipotermii.  Zabieg
polega  na  wszczepieniu  sztucznej  zastawki  aortalnej.  Hipotermia
w  zabiegach  wszczepienia  sztucznej  zastawki  aortalnej  polega
na:

A.  obniżeniu temperatury ciała poniżej normy,
B.  samoistnej utracie ciepła przez organizm,
C.  ograniczeniu pracy poszczególnych narządów,
D.  utrzymaniu normalnej temperatury organizmu.



Zadanie 35.
Aby ocenić ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego w tablicach Score,
potrzebujemy następujących danych:

A . płeć,  wiek,  średnie  ciśnienie  tętnicze,  poziom  glukozy
we krwi, poziom LDL -cholesterolu,

B . płeć,  wiek,  BMI,  stężenie  homocysteiny,  szybkość
przepływu fali tętna,

C . płeć,  wiek,  wartość  skurczowego  ciśnienia  tętniczego,
informacji  o  paleniu  tytoniu,  poziomu  cholesterolu
całkowitego,

D . płeć  wiek,  wartość  ciśnienia  skurczowego  i
rozkurczowego, poziom glukozy w surowicy.

Zadanie 36.
Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwarstwienia aorty:

A.  płeć żeńska, niskie ciśnienie tętnicze,
B.  płeć męska, wiek 50-60 lat, niskie ciśnienie tętnicze,
C.  płeć męska, nadciśnienie tętnicze, zespół Marfana,
D.  nie ma żadnych.

Zadanie 37.
Wczesne przywracanie do aktywności życiowej pacjenta po zawale:

A.  ma znaczenie psychologiczne,
B.  zapobiega spadkowi kondycji fizycznej chorego,
C . zmniejsza  ryzyko  powikłań  i  rokuje  wcześniejszy  powrót

do pracy zawodowej po rehabilitacji,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 38.
P o  transfuzji  krwi  należy  przechować  w  lodówce  pojemnik  z
pozostałościami  przetaczanej  krwi  lub  je j  składnika  wraz  z
zestawem do przetaczania przez:

A.  1 miesiąc,
B.  24 godziny,
C.  72 godziny,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 39.
W  ostrej  lewokomorowej  niewydolności  krążenia  układa  się
pacjenta w pozycji siedzącej w celu:

A.  zmniejszenia obciążenia następczego,
B.  zmniejszenia obciążenia wstępnego,
C.  zmniejszenia zapotrzebowania na tlen,
D.  nie ma wpływu.



Zadanie 40.
Wskaźnik WHR jest to stosunek obwodu:

A.  talii do obwodu bioder,
B.  bioder do obwodu talii,
C .  barków do obwodu bioder,
D.  bioder do obwodu barków.

Zadanie 41.
Jakie  badanie  diagnostyczne  jest  konieczne  i  często  wykonywane
u chorych leczonych lekami moczopędnymi?

A.  badanie moczu,
B.  oznaczenie stężenia elektrolitów w surowicy krwi,
C.  oznaczenie poziomu cholesterolu,
D.  badanie RTG.

Zadanie 42.
Pacjent  59  letni  z  powtarzającymi  się  incydentami  utraty
przytomności.  Na  podstawie  objawów  klinicznych  został
zakwalifikowany  do  wszczepienia  rozrusznika  serca.  Czasowa
stymulacja jest wskazana w przypadku:

A.  odwracalnej, objawowej bradykardii,
B.  zespołach preekscytacji,
C .  blokach odnóg pęczka Hisa,
D.  blokach przedsionkowo-komorowych I i II stopnia.

Zadanie 43.
Jakie  badanie  należy  wykonać  w  pierwszej  kolejności  u  pacjenta
z podejrzeniem zawału serca?

A.  ECHO serca,
B.  RTG klatki piersiowej,
C.  EKG,
D.  tomografię komputerową klatki piersiowej.

Zadanie 44.
Próba  Valsalvy,  czyli  parcie  tłoczni  brzusznej  przy  wstrzymanym
oddechu jest jednym ze sposobów stymulacji:

A . nerwów  przeponowych  w  celu  przerwania  nasilającej  s ię
bradykardii,

B . pnia  współczulnego  w  celu  przerwania  nasilającej  s ię
bradykardii,

C . nerwu  błędnego  w  celu  identyfikacji  rytmu
przedsionkowego w tachykardii nadkomorowej,

D . nerwu  krtaniowego  wstecznego  w  celu  zwolnienia
przewodnictwa w węźle zatokowym.



Zadanie 45.
Jak  powinna  postąpić  pielęgniarka  w  przypadku  awarii
stymulatora  zewnętrznego  (pacjent  monitorowany,  bez
niepokojących objawów)?

A . wymienić  stymulator  na  inny,  odnotować  ten  fakt  w
dokumentacji medycznej,

B . wymienić  elektrodę  stymulatora,  odnotować  ten  fakt  w
dokumentacji medycznej,

C . wezwać  lekarza  i  czekać  na  jego  przybycie,  pilnie
obserwować pacjenta,

D . sprawdzić  połączenia  końcówek  elektrody,  wymienić
baterie, zgłosić ten fakt lekarzowi.

Zadanie 46.
Który z wymienionych objawów często towarzyszy policytemii:

A .  skłonność do omdleń,
B.  ból w klatce piersiowej po wysiłku,
C.  przerost dziąseł,
D.  krwawienie z nosa.

Zadanie 47.
Pierwsze objawy przedawkowania antykoagulantów to:

A.  ból w klatce piersiowej,
B.  krwawienia, wylewy podskórne,
C.  nudności, wymioty,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 48.
Przygotowanie przewodu pokarmowego do planowej koronarografii
polega na :

A .  wykonaniu lewatywy,
B.  podaniu środków przeczyszczających,
C.  pozostawieniu chorego na czczo,
D . nie  ma  potrzeby  specjalnego  przygotowywania  przewodu

pokarmowego.

Zadanie 49.
Wśród  tzw.  zaburzeń  rytmu  z  "szybką  czynnością  serca"
najgroźniejsze dla życia jest:

A .  napadowe migotanie przedsionków,
B.  migotanie komór,
C.  napadowy częstoskurcz nadkomorowy,
D.  trzepotanie przedsionków.



Zadanie 50.
Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u noworodka jest:

A .  niewydolność oddechowa i niedotlenienie,
B.  wystąpienie zaburzeń rytmu serca,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  wada serca.

Zadanie 51.
W  jakiej pozycji należy ułożyć chorego z objawami lewokomorowej
niewydolności krążenia?

A.  na lewym boku,
B.  siedzącej,
C.  płaskiej na plecach,
D.  dobór pozycji jest bez znaczenia.

Zadanie 52.
Najczęściej  zaleca  się,  aby  po  wypisaniu  ze  szpitala  wczesną
rehabilitację  poszpitalną  (etap  I I  rehabilitacji
kardiologicznej ) rozpocząć do:

A.  2 tygodnia,
B.  3 tygodnia,
C.  4 tygodnia,
D.  6 tygodnia.

Zadanie 53.
W czasie przeprowadzania testu wysiłkowego należy:

A.  kontrolować ciśnienie tętnicze krwi,
B.  obserwować częstość tętna,
C.  obserwować EKG,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 54.
Koronarografia  jest  jedyną  metodą  obrazowania  stanu
anatomicznego:

A.  tętnic wieńcowych,
B.  prawego przedsionka,
C.  prawej komory,
D.  koniuszka serca.

Zadanie 55.
Do czynników kardioprotekcyjnych należą:

A . abstynencja  alkoholowa,  dieta  optymalna
(Kwaśniewskiego),

B . konsumpcja  warzyw  i  owoców,  aktywność  ruchowa,
umiarkowane spożycie alkoholu,

C.  wysiłek fizyczny, dieta bogatobiałkowa,
D.  nie palenie, spożywanie dużej ilości błonnika.



Zadanie 56.
Deficyt tętna występuje w:

A.  częstoskurczu nadkomorowym,
B.  częstoskurczu komorowym,
C.  trzepotaniu i migotaniu komór,
D.  trzepotaniu i migotaniu przedsionków.

Zadanie 57.
Jaka  jest  prawidłowa  wartość  ciśnienia  tętniczego  według
zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia?

A . 120/60 mm Hg a dla osób po 60-ym roku życia do 160/95
mm Hg,

B . nie powinno być wyższe niż 140/90 mm Hg, niezależnie od
wieku,

C . p o 40 roku życia, wzrasta z wiekiem o 10 mm Hg na każdą
dekadę życia,

D.  skurczowe: 100-160 mm Hg; rozkurczowe: 50-100 mm Hg.

Zadanie 58.
40-letnia  kobieta  z  otyłością,  z  zaburzeniami  lipidowymi  i
cukrzycą  typu  2  leczy  się  z  powodu  choroby  niedokrwiennej
serca. Cukrzyca w takim przypadku:

A.  zwiększa ryzyko zawału,
B.  pogarsza przebieg zawału,
C.  wpływa negatywnie na przeżycie po zawale,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 59.
Techniki  kardiochirurgiczne  wykorzystujące  sternotomię,  ale  bez
użycia krążenia pozaustrojowego określamy jako:

A.  OFF PUMP - OPCAB,
B.  CABG,
C.  PTCA,
D.  ABLACJA.

Zadanie 60.
Pokarmy zawierające błonnik to:

A . płatki  zbożowe,  otręby  pszenne,  nasiona  roślin
strączkowych,

B.  ziemniaki, owoce, nasiona roślin strączkowych,
C.  czerstwe pieczywo, czerwone mięso, owoce,
D.  jabłka, białe pieczywo, białe mięso.



Zadanie 61.
Do powikłań mogących wystąpić w wyniku unieruchomienia należą:

A . odleżyny,  zapalenie  żył  powierzchniowych,  zakażenie
dróg oddechowych,

B . odleżyny,  zaburzenia  rytmu  serca,  zapalenie  żył
głębokich,

C . odleżyny,  zapalenie  żył  głębokich,  zakażenie  dróg
oddechowych,

D . zaburzenia  rytmu  serca,  zapalenie  żył  głębokich,
zakażenie dróg oddechowych.

Zadanie 62.
Które  z  podanych  niżej  cech  oceny  tętna  dla  osoby  dorosłej  są
prawidłowe?

A.  tętno 52 u/min, niemiarowe, słabo napięte,
B . tętno  76  u/min,  miarowe,  dobrze  napięte,  dobrze

wypełnione,
C . tętno  98  u/min,  miarowe,  słabo  napięte,  dobrze

wypełnione,
D . tętno  118  u/min,  słabo  wypełnione,  nitkowate,

niemiarowe.

Zadanie 63.
W  7  tygodniu  po  przebyciu  zawału  nastąpiło  podwyższenie
temperatury  ciała,  przyśpieszenie  OB,  początkowo  tarcie
osierdzia. Jest to zespół:

A .  Zollingera-Ellisona,
B.  Dresslera,
C.  Turnera,
D.  korzeniowy.

Zadanie 64.
Aminy katecholowe stosowane we wczesnym okresie pooperacyjnym,
po zabiegu założenia żylnych pomostów aortalno-wieńcowych:

A . zwiększają  częstość  uderzeń  serca  na  minutę,  działają
przeciwbólowo,

B . powodują  przyspieszenie  oddechów,  zmniejszają
krzepliwość krwi,

C.  zwiększają rzut serca i ciśnienie tętnicze krwi,
D.  zwiększają krzepliwość krwi, powodują bradykardię.

Zadanie 65.
Jak traktować dziecko z wadą serca w środowisku rodzinnym?

A.  traktować je z pobłażaniem,
B.  zajmować się tylko nim,
C.  traktować je tak samo jak pozostałe dzieci,
D.  pozwalać dziecku na wszystko.



Zadanie 66.
Wady serca najczęściej występują w zespole:

A.  Edwarda,
B.  Pataua,
C.  Downa,
D.  Tunera.

Zadanie 67.
Według aktualnych wytycznych postępowania reanimacyjnego 2010r,
podstawowe  zabiegi  resuscytacyjne  u  dorosłych  wykonuje  się
przez jednego ratownika w sekwencjach:

A.  2 oddechy : 12 uciśnięć mostka,
B.  2 oddechy : 15 uciśnięć mostka,
C.  30 uciśnięć mostka : 2 oddechy,
D.  20 uciśnięć mostka : 2 oddechy.

Zadanie 68.
W  leczeniu  farmakologicznym  napadowego  częstoskurczu
nadkomorowego u noworodków i niemowląt postępowaniem z wyboru
jest zastosowanie:

A.  naparstnicy,
B.  amiodaronu,
C.  adenozyny,
D.  beta - blokerów.

Zadanie 69.
Niedotlenienie  mięśnia  sercowego  bez  bólu  w  klatce  piersiowej
występuje u chorych:

A.  ze wszczepionym rozrusznikiem serca,
B.  po zapaleniu mięśnia sercowego,
C . w  podeszłym  wieku,  chorych  na  cukrzycę,  chorych  z

kolejnym zawałem serca,
D.  z nadciśnieniem tętniczym.

Zadanie 70.
Jaki jest podział nadciśnienia tętniczego?

A.  pierwotne, wtórne,
B.  stresowe, sercopochodne,
C.  mózgowe, nerkowe,
D.  złośliwe, samoistne.



Zadanie 71.
Nasycone  kwasy  tłuszczowe  powinny  pokrywać  w  diecie
przeciwmiażdżycowej około:

A.  mniej niż 10% ogółu energii,
B .  10-15% ogółu energii,
C .  15-25% ogółu energii,
D.  29-30% ogółu energii.

Zadanie 72.
Do wczesnych powikłań zawału serca zaliczamy:

A.  powikłania zatorowo - zakrzepowe,
B.  tętniak serca,
C.  przewlekłą niewydolność krążenia,
D.  zaburzenia rytmu i przewodnictwa.

Zadanie 73.
Jaki poziom potasu we krwi powoduje bradykardię?

A.  poniżej 4 mmol/l,
B.  poniżej 3,5 mmol/l,
C.  powyżej 6-7 mmol/l,
D.  żadna z podanych wartości.

Zadanie 74.
60-letnia  pacjentka  została  przyjęta  do  Kliniki  z  rozpoznaniem
śluzaka  w  mięśniu  sercowym.  Chora  jest  przygotowywana  do
zabiegu  operacyjnego.Typowe  umiejscowienie  śluzaka  w  mięśniu
sercowym to:

A.  prawy przedsionek,
B.  lewy przedsionek,
C.  prawa komora,
D.  lewa komora.

Zadanie 75.
Perikarditis to:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie wsierdzia,
C.  zakażenie rany,
D.  infekcja mostka.

Zadanie 76.
Zwiększając  aktywność  fizyczną  dochodzi  do  podwyższenia
stężenia frakcji:

A .  LDL cholesterolu,
B.  VLDL cholesterolu,
C.  HDL cholesterolu,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 77.
W  krwawej  metodzie  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  cewnik
założony do tętnicy przepłukujemy:

A.  20 ml 0,9% NaCl co 2 godz.,
B.  20 ml 5% glukozy,
C.  roztworem 0,9% NaCl z heparyną,
D.  roztworem 0,95% NaCl z protaminą.

Zadanie 78.
W  oddziale  kardiochirurgii  do  zabiegu  przygotowywana  jest
17-letnia  dziewczyna  z  rozpoznaniem  CoA.  Jaką  wadę  oznacza
skrót CoA?

A.  zwężenie cieśni aorty,
B.  atrezję zastawki trójdzielnej,
C.  stenozę aortalną,
D.  przerwanie łuku aorty.

Zadanie 79.
Prawidłowe  wartości  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego  (o.c.ż.)
wahają się w granicach:

A.  1-6 mm H2O,
B.  5-12 mm H2O,
C.  9-16 mm H2O,
D.  12-20 mm H2O.

Zadanie 80.
Różnicę między ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym nazywamy
amplitudą:

A.  skokową,
B.  skurczowo-rozkurczową,
C.  rozkurczową,
D.  skurczową.

Zadanie 81.
Objawem stałym przy chromaniu przestankowym jest:

A .  obrzęk kończyn dolnych,
B.  nadmierne ucieplenie kończyn dolnych,
C.  brunatne zmiany troficzne wokół kostek,
D.  brak tętna na tętnicy grzbietowej stopy.

Zadanie 82.
Który  z  niżej  wymienionych  stanów  może  być  objawem
fizjologicznym u dzieci?

A.  tachykardia,
B.  niemiarowość oddechowa,
C.  bradykardia,
D.  tachypnoe.



Zadanie 83.
Jakie  sytuacje  mogą  zainicjować  wystąpienie  ataku
anoksemicznego u małego dziecka?

A.  defekacja, zmiana temperatury otoczenia,
B.  kaszel, biegunka,
C.  infekcje przebiegające z wysoką temperaturą,
D.  zmiana pozycji ciała.

Zadanie 84.
Powikłania próby wysiłkowej to:

A .  hipotonia,
B.  zastoinowa niewydolność serca,
C.  ciężkie zaburzenia rytmu serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 85.
Który ze wskaźników powinien być kontrolowany w czasie leczenia
przeciwkrzepliwego?

A.  czas protrombiny,
B.  wskaźnik protrombiny,
C.  czas koalinowo-kefalinowy,
D.  czas krwawienia.

Zadanie 86.
Ile zastawek ma ludzkie serce:

A.  2 ,
B.  4 ,
C.  1 ,
D.  5 .

Zadanie 87.
Test Allena służy do oceny:

A.  dokładności pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
B.  odpływu krwi żylnej z kończyny,
C . krążenia  obocznego,  gdy  zostanie  zamknięta  tętnica

promieniowa,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.

Zadanie 88.
Który  z  podanych  objawów  klinicznych  może  być  spowodowany
hipokaliemią?

A.  zaburzenia rytmu serca w tym migotanie komór,
B.  bradykardia lub asystolia serca,
C.  wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
D.  biegunka.



Zadanie 89.
Spośród  zaburzeń  rytmu  serca  najgroźniejsze  dla  życia  pacjenta
w przebiegu zawału mięśnia sercowego są:

A.  pobudzenia dodatkowe nadkomorowe,
B.  częstoskurcze nadkomorowe,
C.  częstoskurcze komorowe,
D.  pobudzenia dodatkowe komorowe.

Zadanie 90.
U  chorego  leczonego  kardiochirurgicznie  edukację  w  zakresie
ćwiczeń oddechowych należy rozpocząć:

A.  przed planowanym zabiegiem kardiochirurgicznym,
B.  po wybudzeniu się chorego i opanowaniu bólu,
C.  przed planowaną ekstubacją,
D.  po ekstubacji.

Zadanie 91.
Co to jest kontrapulsacja wewnątrzaortalna /IABP/?

A.  metoda pomagająca w wentylacji płuc,
B.  jedna z metod diagnostyki naczyń tętniczych i aorty,
C.  urządzenie mechaniczne wspomagające pracę serca,
D.  urządzenie do pomiaru tętniczego krwi w aorcie.

Zadanie 92.
Chorego po zabiegach kardiochirurgicznych można ekstubować:

A . p o  upływie  12  godzin  od  zakończenia  zabiegu,  przy
prawidłowych wynikach gazometrycznych krwi,

B . gdy  jest  przytomny,  w  pełnym  kontakcie,  z  wydolnym
układem oddechowym i nerkami, stabilny hemodynamicznie,
z ustabilizowanym drenażem ze śródpiersia,

C . gdy  jest  przytomny,  stężenie  tlenu  w  mieszaninie
oddechowej  wynosi  60%, a  ciśnienie  końcowo wydechowe
(PEEP) jest powyżej 3 mmHg,

D . gdy  jest  przytomny,  stabilny  a  wyniki  gazometryczne
krwi  pobrane  po  30  min.  oddychania  w  trybie  SIMV  są
prawidłowe.

Zadanie 93.
Która  z  poniższych  chorób  przebytych  w  dzieciństwie  może
przyczynić się do powstania wady serca?

A.  zapalenie płuc,
B.  gorączka reumatyczna,
C.  nadciśnienie,
D.  zapalenie zatok czołowych.



Zadanie 94.
Podaj  prawidłową  lokalizację  elektrod  kończynowych  w  czasie
wykonywania EKG:

A . zielona-  prawa  ręka,  żółta-  lewa  noga,  czerwona-  lewa
ręka, czarna- prawa noga,

B . żółta-  prawa  ręka,  czarna  lewa  ręka,  zielona-  prawa
noga, czerwona-lewa noga,

C . czerwona-  prawa  ręka,  żółta-lewa  ręka,  zielona-  lewa
noga, czarna- prawa noga,

D . czarna-prawa  ręka,  zielona-lewa  ręka,  żółta-prawa  noga,
czerwona-lewa noga.

Zadanie 95.
Najbardziej swoistym biochemicznym markerem martwicy mięśnia
sercowego jest:

A .  Troponina T,
B.  CK,
C.  CK-MB,
D.  AspAT.

Zadanie 96.
Pacjent  45-letni  po  zabiegu  kardiochirurgicznym  przebiegającym
bez  powikłań  po  rehabilitacji  szpitalnej  został  wypisany  do
domu  z  zaleceniem  kontynuowania  rehabilitacji.  Późną
rehabilitację poszpitalną kontynuuje się:

A .  do12 tygodni,
B.  12-24 tygodnie,
C.  24-48 tygodnie,
D.  do końca życia.

Zadanie 97.
U  rocznego  chłopca  badania  diagnostyczne  potwierdziły  istnienie
zespołu  Fallota.  Lekarz  opiekujący  się  dzieckiem  poinformował
matkę  o  możliwości  wystąpienia  u  chłopca  napadów
anoksemicznych.  Co  jest  pierwotną  przyczyną  ataku
anoksemicznego?

A.  skurcz części mięśniowej stożka tętnicy płucnej,
B.  nagle zwiększony przeciek żylno-tętniczy,
C.  zaburzenia rytmu o charakterze bradykardii zatokowej,
D . okresowe  przymykanie  się  ubytku  w  przegrodzie

międzykomorowej.



Zadanie 98.
Kobieta  w  wieku  50  lat  została  przyjęta  do  szpitala  z  obrzękiem
płuc.  U  pacjentki  występują  objawy:  si lna  duszność,
odkrztuszanie  pienistej  wydzieliny  podbarwionej  na  różowo,
przepełnione  żyły  szyjne.  Do  obrzęku  płuc  dochodzi  najczęściej
w :

A.  ostrej niewydolności prawokomorowej,
B.  ostrej niewydolności lewokomorowej,
C.  przewlekłej niewydolności prawokomorowej,
D.  przewlekłej niewydolności lewokomorowej.

Zadanie 99.
Palce pałeczkowate jako objaw występują często w:

A . przewlekłej  niewydolności  serca,  siniczych  wadach
wrodzonych serca,

B.  zawale mięśnia sercowego, migotaniu przedsionków,
C.  bakteryjnym zapaleniu wsierdzia, tachykardii,
D.  obrzęku płuc, przewlekłym zespole płucno - sercowym.

Zadanie 100.
Frakcja wyrzutowa (EF) określana jako "duży czynnik ryzyka" to:

A.  EF<30%,
B.  EF>30%,
C.  EF>30-50%,
D.  EF>50%.

Zadanie 101.
W celu monitorowania ciśnienia w tętnicy płucnej zakłada się:

A .  cewnik do pomiaru ciśnienia w lewym przedsionku serca,
B.  wkłucie centralne,
C.  cewnik Swana - Ganza,
D.  elektrodę endokawitarną.

Zadanie 102.
Jaki  problem  pojawia  się  w  trakcie  dłuższego  stosowania
nitratów?

A.  zaburzenia żołądkowo - jelitowe,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  zjawisko tolerancji,
D . zjawisko  wzmożonej  reakcji  organizmu  na  przyjmowane

nitraty.



Zadanie 103.
Elektrokardiograficzne  cechy  zawału  tylnej  ściany  serca
występują w odprowadzeniach:

A.  V1-V3,
B.  III, aVF, V1,
C.  II,III.aVF, V3-V6,
D.  I,II, V4-V5, aVL.

Zadanie 104.
Do produktów szczególnie bogatych w potas zaliczamy:

A.  pomidory, pomarańcze, grejpfruty, marchew, banany,
B.  sałata, rzodkiew, szczypior, ogórki, nać pietruszki,
C.  jabłka, porzeczki, maliny, buraczki, cykoria,
D.  kapusta, selery, cebula, szpinak, fasola.

Zadanie 105.
Alkohol etylowy w sposób istotny wpływa na stężenie frakcji:

A .  LDL cholesterolu,
B.  VLDL cholesterolu,
C.  HDL cholesterolu,
D.  nie wpływa na frakcje cholesterolu.

Zadanie 106.
Z a czynniki  rozwoju chorób układu krążenia,  które  nie  podlegają
modyfikacji uważa się:

A . obciążenie  rodzinne  chorobami  układu  krążenia,  wiek,
płeć,

B . obciążenie  rodzinne  chorobami  układu  krążenia,
prezentowany styl życia,

C.  płeć, wiek, palenie papierosów, nadmiar masy ciała,
D . wiek,  otyłość,  obciążenie  rodzinne  chorobami  układu

krążenia.

Zadanie 107.
N a  izbę  przyjęć  przywieziono  13-letnią  dziewczynkę  z  objawami:
bó l  w  klatce  piersiowej  i  podbrzuszu,  duszność,  suchy  męczący
kaszel.  Dziecko  przyjmuje  pozycję  siedzącą.  W  wywiadzie
uzyskano  informację  o  przebytej  3  tygodnie  temu  anginie.
Powyższe objawy świadczą o:

A.  ostrym zapaleniu oskrzeli,
B .  astmie oskrzelowej,
C.  obrzęku płuc,
D.  reumatycznym zapaleniu serca.



Zadanie 108.
Zaburzenia rytmu serca powstają:

A.  w przebiegu chorób mięśnia sercowego,
B.  w zaburzeniach endokrynologicznych,
C.  podczas przyjmowania leków i używek,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 109.
W  12-standardowych  odprowadzeniach  EKG,  odprowadzeniami
przedsercowymi są:

A.  aVR, aVL, aVF,
B.  V1 - V6,
C.  I, II, III, aVR, aVL, aVF,
D.  I, II, III, V1, V2,V3.

Zadanie 110.
W g  M.  Lalondea  czynnikami,  które  w  największym  stopniu
warunkują zdrowie to:

A.  czynniki genetyczne,
B.  dostępność do placówek opieki zdrowotnej,
C.  zanieczyszczenia współczesnego środowiska,
D.  styl życia.

Zadanie 111.
Czym może  być  spowodowane uczucie  gorąca  i  pieczenia  podczas
zabiegu koronarografii?

A.  podrażnieniem receptorów Ruffiniego przez cewnik,
B.  wystąpieniem odruchu Bainbridge'a,
C.  wystąpieniem odruchu Bezolda-Jarischa,
D.  podaniem środka kontrastowego.

Zadanie 112.
Działanie heparyny neutralizowane jest przez:

A.  siarczan protaminy,
B.  chlorek potasu,
C.  wodorowęglan sodu,
D.  siarczan magnezu.

Zadanie 113.
Rozwój miażdżycy przyśpiesza:

A.  obniżony HDL, podwyższony LDL,
B.  obniżony LDL, obniżone trójglicerydy,
C.  wysoki HDL, niski LDL,
D.  wysoki HDL, podwyższony LDL i/lub trójglicerydy.



Zadanie 114.
Szybkie podanie dużej dawki Furosemidu dożylnie może spowodować
upośledzenie:

A.  słuchu,
B.  wzroku,
C.  smaku,
D.  węchu.

Zadanie 115.
W  wysiękowej  postaci  zapalenia  osierdzia  pojawia  się
niebezpieczeństwo wystąpienia:

A.  zawału serca,
B.  tamponady serca,
C.  przełomu nadciśnieniowego,
D.  ostrego zapalenia żołądka.

Zadanie 116.
Kucanie w tetralogii Fallota:

A.  zapobiega hipotensji podczas stania,
B.  zwiększa utlenowanie,
C.  zwiększa ciśnienie krwi,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 117.
Podczas przemieszczania się w obrębie łóżka chory po zabiegu na
otwartym sercu powinien unikać:

A.  zginania kończyn dolnych,
B.  siadania z wykorzystaniem drabinki,
C.  podpierania się na nadgarstkach,
D.  podtrzymywania opatrunku na ranie pooperacyjnej.

Zadanie 118.
"Złotym standardem" służącym do potwierdzenia albo wykluczenia
organicznej choroby wieńcowej jest:

A .  test wysiłkowy,
B.  koronarografia,
C.  wielowarstwowa tomografia komputerowa,
D.  scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego.

Zadanie 119.
U  dziecka  z  wrodzoną,  siniczą  wadą  serca  stwierdzono
policytemię. Policytemia jest wynikiem:

A.  zmniejszonego przepływu płucnego,
B.  ostrego niedotlenienia,
C.  przewlekłej hipoksemii,
D.  zmniejszonej produkcji amin katecholowych.



Zadanie 120.
Jak  długo  trwa  leczenie  przeciwzakrzepowe  po  zabiegu
wszczepienia zastawki mechanicznej?

A.  3 miesiące,
B.  6 miesięcy,
C.  2 lata,
D.  do końca życia.

Zadanie 121.
Które  z  poniższych  twierdzeń  dotyczące  masażu  zatoki  szyjnej
jest fałszywe?

A . przed  wykonaniem  masażu  należy  wykluczyć  zatrucie
glikozydami naparstnicy,

B . względnym  przeciwwskazaniem  jest  podeszły  wiek
pacjenta,

C . zabieg należy wykonać masując równocześnie obie tętnice
szyjne,

D . zabiegu  nie  można  wykonać  u  pacjenta,  który  wcześniej
przebył epizod niedokrwienia mózgu.

Zadanie 122.
Objawami zatrucia glikozydami naparstnicy są:

A . migotanie  przedsionków  z  przyspieszoną  czynnością
komór, wymioty, biegunka,

B.  kardiomiopatia, zapalenie osierdzia, wymioty,
C.  niewydolność nerek, zapalenie wsierdzia, wymioty,
D.  bradykardia, wymioty, biegunka.

Zadanie 123.
W  profilaktyce  miażdżycy  korzystne  działanie  błonnika
pokarmowego polega na:

A . zmniejszeniu  krzepliwości  krwi  i  obniżeniu  ciśnienia
tętniczego,

B . ochronie  kwasów  tłuszczowych  przed  destrukcyjnym
działaniem tlenu,

C . zapobieganiu wchłaniania nadmiaru kwasów tłuszczowych i
węglowodanów z posiłku,

D.  zatrzymywaniu wody w płynie pozakomórkowym.

Zadanie 124.
Pediatryczne  zapisy  EKG  są  wykonywane  standardowo  przy
prędkości przesuwu papieru:

A.  20 mm/s,
B.  25 mm/s,
C.  50 mm/s,
D.  100 mm/s.



Zadanie 125.
Najpewniejszą  metodą  wczesnego  wykrywania  nadciśnienia
tętniczego jest:

A .  pomiar ciśnienia krwi wykonany jednokrotnie, okazyjnie,
B.  pomiar ciśnienia krwi powtarzany okresowo, regularnie,
C.  badanie elektrokardiograficzne powtarzane regularnie,
D.  badanie echokardiograficzne jednokrotnie wykonane.

Zadanie 126.
Rurkę ustno - gardłową należy zakładać u:

A . wszystkim  chorym  wymagającym  udrożnienia  dróg
oddechowych,

B.  tylko u pacjentów głęboko nieprzytomnych,
C.  pacjentów z podejrzeniem złamania kręgosłupa,
D.  pacjentów bezzębnych.

Zadanie 127.
W skład rehabilitacji kardiologicznej wchodzi:

A .  tylko wysiłek fizyczny,
B.  wysiłek fizyczny i pomoc psychologiczna,
C.  wysiłek fizyczny i farmakoterapia,
D.  wysiłek fizyczny, pomoc psychologiczna i edukacja.

Zadanie 128.
Nadmierne krwawienie po operacji w krążeniu pozaustrojowym może
być wynikiem:

A.  niedostatecznego zobojętnienia heparyny,
B.  przedawkowania protaminy,
C.  powikłań chirurgicznych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 129.
W Polsce, przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 130.
Kontrapulsację  /IABP/  najczęściej  zakłada  się  do  aorty
wstępującej przez tętnicę:

A.  ramieniową,
B.  promieniową,
C.  szyjną,
D.  udową.

Zadanie 131.
U  pacjenta  występuje  znaczne  ograniczenie  aktywności  fizycznej,
mały  wysiłek  fizyczny  wywołuje  zmęczenie,  duszność,  kołatanie
serca  lub  nasilenie  bólów  wieńcowych,  dolegliwości  nie
występują w spoczynku. Określ stopień wydolności czynnościowej
pacjenta według klasyfikacji NYHA:

A.  I
B.  I I
C.  I I I
D.  I V

Zadanie 132.
Czas działania Nitrogliceryny podanej podjęzykowo wynosi:

A .  15-20 minut,
B.  30-45 minut,
C.  60-120 minut,
D.  3-4 godziny.

Zadanie 133.
Chory  lat  35,  przyjęty  do  Kliniki  z  objawami  ostrego  zapalenia
mięśnia sercowego. Następstwem zapalenia mięśnia serca jest:

A .  ostra lub przewlekła niewydolność krążenia,
B.  ostra lub przewlekła niewydolność oddechowa,
C.  przewlekła choroba niedokrwienna serca,
D.  ostra lub przewlekła choroba reumatyczna.

Zadanie 134.
Powikłaniem zabiegu kardiowersji może być:

A.  infekcja dróg moczowych,
B.  udar krwotoczny mózgu,
C.  poparzenie termiczne skóry,
D.  zmiana osobowości.



Zadanie 135.
Zaletą badania - monitorowanie EKG metodą Holtera jest to, że:

A .  angażuje pacjenta czasowo w trakcie badania,
B . daje  możliwość  analizy  występujących  zaburzeń  rytmu

wywoływanych wzmożoną aktywnością fizyczną,
C . daje  możliwość  analizy  występujących  zmian  w  zapisie

EKG retrospektywnie,
D . daje  możliwość  analizy  występujących  zaburzeń  rytmu

serca  lub  stwierdzenia  tzw.  cichego  niedokrwienia
zapisanych  w  czasie  normalnej,  codziennej  aktywności
chorego.



PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 050614
GRUPA 1
Zadanie 1.
Jakie są przyczyny ostrego zapalenia osierdzia?

A . infekcje  wirusowe  i  bakteryjne,  gruźlica,  zawał  mięśnia
sercowego,

B.  ostry krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
C.  infekcje wirusowe i bakteryjne, zatory tętnicze,
D.  zawał mięśnia sercowego, tężec, zatrucia.

Zadanie 2.
Ból  wieńcowy  występujący  w  dusznicy  bolesnej  charakteryzuje
się:

A . umiejscowieniem za mostkiem ma charakter rozpierający,
piekący, gniotący lub ściskający,

B.  umiejscowieniem za mostkiem, ma charakter kłucia,
C . jest  bólem  tępym,  występującym  w  okolicy  koniuszka

serca,
D.  jest bólem tępym,trwający ponad 20 minut.

Zadanie 3.
W  której  z  wad  serca  u  dzieci  charakterystyczne  jest  kucanie  po
wysiłku?

A.  przetrwałym przewodzie tętniczym Botala,
B.  tetralogii Fallota,
C.  ubytku w przegrodzie międzykomorowej,
D.  przełożeniu wielkich naczyń.

Zadanie 4.
Perikarditis to:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie wsierdzia,
C.  zakażenie rany,
D.  infekcja mostka.

Zadanie 5.
U  chorego  leczonego  kardiochirurgicznie  edukację  w  zakresie
ćwiczeń oddechowych należy rozpocząć:

A.  przed planowanym zabiegiem kardiochirurgicznym,
B.  po wybudzeniu się chorego i opanowaniu bólu,
C.  przed planowaną ekstubacją,
D.  po ekstubacji.



Zadanie 6.
Do przedwczesnych pobudzeń komorowych prowadzi:

A .  hiperkaliemia,
B.  hipokaliemia,
C.  hiponatremia,
D.  hipernatremia.

Zadanie 7.
Napad MAS to:

A . nagle  powstający  blok  serca,  pracującego  do  te j  pory  w
normalnym  lub  zaburzonym  rytmie,  powodujący  zupełne
ustanie skurczów komór,

B . nagle  powstający  blok  serca,  pracującego  do  te j  pory  w
zaburzonym rytmie, powodujący zupełne ustanie skurczów
tętnic,

C . niedrożność  końcowego  odcinka  aorty  brzusznej  i  tętnic
biodrowych, spowodowanej miażdżycą,

D . niedrożność  końcowego  odcinka  aorty  brzusznej  i  tętnic
biodrowych, spowodowanej zatorem.

Zadanie 8.
Badanie wysiłkowe EKG NIE ma zastosowania w diagnostyce:

A.  zaburzeń rytmu wywołanych wysiłkiem,
B.  bólów w klatce piersiowej,
C.  ryzyka w stabilnej chorobie wieńcowej i po zawale,
D.  stopnia zaawansowania nadciśnienia.

Zadanie 9.
Sternotomia to:

A.  rozejście się mostka,
B.  szycie mostka,
C.  pośrodkowe otwarcie klatki piersiowej,
D.  boczne otwarcie klatki piersiowej.

Zadanie 10.
Wskazaniem do  założenia  cewnika  Swana-Ganza  i  monitorowania
ciśnienia tętniczego krwi w tętnicy płucnej jest:

A .  napad migotania przedsionków,
B.  blok przedsionkowo-komorowy 2-go stopnia,
C.  wstrząs kardiogenny,
D.  wzrost ciśnienia tętniczego krwi do 220/120 mmHg.



Zadanie 11.
P o  operacji  tętniaka  aorty  przeciwwskazane  są  (nawet  w  późnym
okresie pooperacyjnym od 6 tygodnia):

A .  ćwiczenia izometryczne,
B.  ćwiczenia czynne kończyn dolnych i górnych,
C.  ćwiczenia oddechowe,
D.  lekkie ćwiczenia oporowe.

Zadanie 12.
Hipotermia  terapeutyczna  to  działania  polegające  na  obniżeniu
temperatury  ciała  do  32-34˚  C  na  okres  12-24  godzin.  Można  ją
zastosować u chorych:

A.  w sepsie z objawami DIC,
B.  w obrzęku płuc,
C.  zresuscytowanych, nieprzytomnych,
D.  przed wszczepieniem kadiostymulatora.

Zadanie 13.
60-letni  pacjent  w  trzydzieści  dni  po  zabiegu  wszczepienia
sztucznej  zastawki  mitralnej  został  przyjęty  do  Kliniki
Kardiochirurgii  z  powodu  utrzymującej  s ię  od  kilku  dni  wysokiej
temperatury.  Ponadto  u  chorego  nad  zastawką  słyszalny  jest
szmer rozkurczowy, który może sugerować wystąpienie:

A.  uszkodzenia sztucznej zastawki,
B.  zakrzepu na zastawce,
C.  zapalenia wsierdzia i przecieku okołozastawkowego,
D.  jatrogennego uszkodzenia przegrody przedsionkowej.

Zadanie 14.
Wartość wskaźnika masy ciała BMI 31 kg/m2 to:

A.  masa ciała prawidłowa,
B.  nadwaga,
C.  otyłość,
D.  otyłość znacznego stopnia.

Zadanie 15.
Jakie korzyści są związane z redukcją ciężaru ciała?

A . wyraźne  obniżenie  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi
przy redukcji ciężaru ciała nawet o kilka kilogramów,

B.  poprawa apetytu,
C.  wcześniejsze wdrożenie leczenia farmakologicznego,
D.  zwiększenie dawki leku hipotensyjnego.



Zadanie 16.
Który  z  poniższych  parametrów  nie  jest  oceniany  według  skali
Glasgow?

A.  otwieranie oczu,
B.  charakter oddechu,
C.  reakcja słowna,
D.  reakcja ruchowa.

Zadanie 17.
Komisurotomia to:

A.  przecięcie spoideł zastawek,
B.  szmery serca,
C.  nerwica serca,
D.  niemiarowość serca.

Zadanie 18.
Tetralogia  Fallota  to  ciężka  wada  serca  obejmująca  zespół
następujących anomalii:

A . otwór  w  przegrodzie  międzyprzedsionkowej,
międzykomorowej, zwężenie aorty oraz przełożenie dużych
pni tętniczych,

B . zwężenie  ujścia  pnia  płucnego,  ubytek  przegrody
międzykomorowej, przerost prawej komory i prawostronne
przemieszczenie aorty nad przegrodę międzykomorową,

C . przerost  lewej  komory,  zwężenie  aorty,  ubytek  w
przegrodzie  międzyprzedsionkowej,  ubytek  w  przegrodzie
międzykomorowej,

D . zwężenie pnia płucnego, przemieszczenie aorty,  ubytek w
przegrodzie  międzyprzedsionkowej,  ubytek  w  przegrodzie
międzykomorowej.

Zadanie 19.
Koarktacja aorty jest to:

A .  rozszerzenie aorty,
B.  zwężenie cieśni aorty,
C.  miażdżyca aorty,
D.  tętniak aorty.

Zadanie 20.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna polega na:

A.  mechanicznym wspomaganiu serca,
B.  ręcznym wspomaganiu pracy serca,
C . podłączeniu  monitora  i  odczytywaniu  ciśnienia  metodą

krwawą,
D . otworzeniu  klatki  piersiowej  i  rytmicznym  uciskaniu

serca.



Zadanie 21.
Wskazaniem  do  stałej  elektrostymulacji  jest  utrwalony  lub
nawracający blok:

A.  przedsionkowo-komorowy III˚,
B .  przedsionkowo-komorowy I˚,
C.  pozawałowy,
D.  mechaniczny.

Zadanie 22.
W  12-standardowych  odprowadzeniach  EKG,  odprowadzeniami
przedsercowymi są:

A.  aVR, aVL, aVF,
B.  V1 - V6,
C.  I, II, III, aVR, aVL, aVF,
D.  I, II, III, V1, V2,V3.

Zadanie 23.
Jaki jest podział nadciśnienia tętniczego?

A.  pierwotne, wtórne,
B.  stresowe, sercopochodne,
C.  mózgowe, nerkowe,
D.  złośliwe, samoistne.

Zadanie 24.
Tamponada serca to:

A.  kołatanie serca,
B.  niemiarowość całkowita,
C.  przecięcie spoideł zastawek,
D.  ostry ucisk serca wywołany krwawieniem.

Zadanie 25.
Nasycone  kwasy  tłuszczowe  powinny  pokrywać  w  diecie
przeciwmiażdżycowej około:

A.  mniej niż 10% ogółu energii,
B .  10-15% ogółu energii,
C .  15-25% ogółu energii,
D.  29-30% ogółu energii.



Zadanie 26.
Pierwsze  czynności  pielęgniarskie  wobec  pacjentki
hospitalizowanej  z  powodu  świeżego  zawału  mięśnia  sercowego,
to :

A.  zebranie dokładnego wywiadu chorobowego,
B . sprawdzenie,  czy  pacjentka  posiada  ze  sobą  niezbędne

rzeczy  przydatne  w  czasie  pobytu  w  szpitalu  np.:
pidżama, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów itd.,

C . ułożenie  chorej  na  łóżku  z  twardym  podłożem,
podłączenie  aparatury  monitorującej,  założenie  kaniuli
do żyły obwodowej, wykonanie EKG,

D . dokładne  wypełnienie  indywidualnej  dokumentacji
medycznej obowiązującej w oddziale.

Zadanie 27.
Najczęstsze  powikłania  po  operacjach  wszczepienia  sztucznych
zastawek to:

A.  tętniak rozwarstwiający aorty,
B.  powikłania zakrzepowo-zatorowe,
C.  wypadanie płatka zastawki dwudzielnej,
D.  zapalenie płuc.

Zadanie 28.
Pierwsze objawy przedawkowania antykoagulantów to:

A.  ból w klatce piersiowej,
B.  krwawienia, wylewy podskórne,
C.  nudności, wymioty,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 29.
W  ostrej  lewokomorowej  niewydolności  krążenia  układa  się
pacjenta w pozycji siedzącej w celu:

A.  zmniejszenia obciążenia następczego,
B.  zmniejszenia obciążenia wstępnego,
C.  zmniejszenia zapotrzebowania na tlen,
D.  nie ma wpływu.

Zadanie 30.
Najbardziej typowym objawem zastoinowej niewydolności krążenia
jest/są:

A.  brak apetytu,
B.  osłabienie,
C.  obrzęki,
D.  nudności.



Zadanie 31.
Przed nakłuciem tętnicy promieniowej należy wykonać:

A.  test obciążenia glukozą,
B.  test skórny,
C.  test czynnościowy,
D.  test Allena.

Zadanie 32.
64-letni  pacjent  został  przewieziony  na  salę  operacyjną  celem
wszczepienia  żylnych  pomostów  aortalno-wieńcowych.  Zabieg
został wykonany w krążeniu pozaustrojowym, hipotermii ogólnej i
miejscowej z zastosowaniem kardioplegii. Kardioplegina:

A.  zatrzymuje i ochrania mięsień sercowy,
B.  oziębia mięsień sercowy,
C.  zmniejsza przemianę materii mięśnia sercowego,
D.  uruchamia mięsień sercowy po zabiegu operacyjnym.

Zadanie 33.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest/są:

A.  ostre schorzenia infekcyjne i gorączkowe,
B.  zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia lub wsierdzia,
C.  krytyczne zwężenie drogi odpływu z lewej komory,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 34.
Jak  często  pielęgniarka  powinna  odsysać  gromadzącą  się
wydzielinę  w  drzewie  oskrzelowym u  pacjenta  leczonego  sztuczną
wentylacją?

A.  2 razy dziennie,
B.  4 razy dziennie,
C.  6 razy dziennie,
D.  w zależności od potrzeby.

Zadanie 35.
Ból towarzyszący zapaleniu osierdzia:

A.  ustępuje po nitratach,
B.  wzmaga się przy oddechu, kaszlu, ruchach tułowia,
C.  zmniejsza się w pozycji leżącej,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 36.
Obrzęki pochodzenia sercowego:

A . umiejscawiają  się  na  najniżej  położonych  częściach
ciała,

B.  najbardziej widoczne są na twarzy,
C.  występują jako poranny obrzęk powiek,
D.  umiejscawiają się w okolicy tułowia.



Zadanie 37.
Poziom  cholesterolu  całkowitego  w  surowicy  krwi  u  pacjenta
wynoszący 238 mg% jest:

A .  podwyższony,
B.  w górnej granicy normy,
C.  w dolnej granicy normy,
D.  obniżony.

Zadanie 38.
D o czynników ryzyka chorób układu krążenia NIE poddających się
modyfikacji zaliczamy:

A . palenie  tytoniu,  małą  aktywność  fizyczną,  dietę
wysokotłuszczową,

B . wiek,  płeć,  rodzinne  występowanie  chorób  na  t le
miażdżycy,

C . choroby  współistniejące  typu  cukrzyca,  nadciśnienie
tętnicze,

D . podwyższony  poziom  cholesterolu  całkowitego,
LDL-cholesterolu, trójglicerydów.

Zadanie 39.
Nabyta wada serca, to wada powstała w:

A.  życiu płodowym,
B.  życiu pozapłodowym,
C.  wyniku wypadku,
D.  życiu płodowym i pozapłodowym.

Zadanie 40.
Wskazaniem  do  operacji  pomostowania  aortalno  -  wieńcowego
(CABG) jest:

A . zwężenie  pnia  lewej  tętnicy  wieńcowej  >  50%  lub  innych
gałęzi tętnic wieńcowych > 75%,

B.  niedomykalność mitralna,
C.  migotanie przedsionków,
D . zwężenie tętnicy wieńcowej > 10% lub innych tętnic < 20

% .

Zadanie 41.
W  oddziale  kardiochirurgii  do  zabiegu  przygotowywana  jest
17-letnia  dziewczyna  z  rozpoznaniem  CoA.  Jaką  wadę  oznacza
skrót CoA?

A.  zwężenie cieśni aorty,
B.  atrezję zastawki trójdzielnej,
C.  stenozę aortalną,
D.  przerwanie łuku aorty.



Zadanie 42.
Cechą  charakterystyczną  w  migotaniu  przedsionków  jest
występowanie tzw.:

A .  deficytu tętna,
B.  deficytu ciśnienia,
C.  tonu "armatniego",
D.  tonu "agresywnego".

Zadanie 43.
Test Allena służy do oceny:

A.  dokładności pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
B.  odpływu krwi żylnej z kończyny,
C . krążenia  obocznego,  gdy  zostanie  zamknięta  tętnica

promieniowa,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.

Zadanie 44.
Migotanie przedsionków należy do zaburzeń rytmu serca typu:

A.  nadkomorowego,
B.  komorowego,
C.  zaburzenia w przewodzeniu bodźców,
D.  nie należy do żadnej z wymienionych grup.

Zadanie 45.
Scyntygrafię mięśnia sercowego wykonuje się w celu:

A.  wykazania obszarów mięśnia sercowego objętych martwicą,
B . wykazania  obszarów  mięśnia  sercowego  objętych

niedokrwieniem tzw. "obszarów ogłuszonych",
C . wykazania,  które  obszary  mięśnia  sercowego  są  zdrowe  i

mają prawidłową kurczliwość,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 46.
Do najczęstszych przyczyn nadciśnienia wtórnego należą?

A.  zwężenie lewego ujścia żylnego,
B.  choroby przysadki mózgowej,
C.  przewlekłe choroby nerek,
D.  zapalenie mięśnia sercowego.

Zadanie 47.
Umiejscowienie  zawału  ściany  bocznej  mięśnia  sercowego  można
rozpoznać  poprzez  zmiany  elektrokardiograficzne  w
odprowadzeniach:

A.  I, VL , V1 - V4,
B.  II, III, VF,
C.  I, VL, V5-V6,
D.  I, II, V1- V2.



Zadanie 48.
Czym może  być  spowodowane uczucie  gorąca  i  pieczenia  podczas
zabiegu koronarografii?

A.  podrażnieniem receptorów Ruffiniego przez cewnik,
B.  wystąpieniem odruchu Bainbridge'a,
C.  wystąpieniem odruchu Bezolda-Jarischa,
D.  podaniem środka kontrastowego.

Zadanie 49.
Pokarmy zawierające błonnik to:

A . płatki  zbożowe,  otręby  pszenne,  nasiona  roślin
strączkowych,

B.  ziemniaki, owoce, nasiona roślin strączkowych,
C.  czerstwe pieczywo, czerwone mięso, owoce,
D.  jabłka, białe pieczywo, białe mięso.

Zadanie 50.
Częste oddawanie dużej ilości moczu w nocy nazywa się:

A .  nykturią,
B.  izostenurią,
C.  poliurią,
D.  dysurią.

Zadanie 51.
Pacjent  po  zawale  mięśnia  sercowego  był  rehabilitowany  podczas
hospitalizacji.  Jak  dużym  ryzykiem  dla  pacjenta  obciążona  jest
próba wysiłkowa?

A.  dużym,
B.  żadnym,
C . minimalnym,  przy  prawidłowej  kwalifikacji  i  pełnym

zabezpieczeniu medycznym,
D . żadnym, jeżeli przeprowadzona jest w wyspecjalizowanych

ośrodkach rehabilitacyjnych.

Zadanie 52.
Jakie  badanie  diagnostyczne  jest  konieczne  i  często  wykonywane
u chorych leczonych lekami moczopędnymi?

A.  badanie moczu,
B.  oznaczenie stężenia elektrolitów w surowicy krwi,
C.  oznaczenie poziomu cholesterolu,
D.  badanie RTG.



Zadanie 53.
W Polsce, przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 54.
Lekiem  działającym  antagonistycznie  w  stosunku  do  heparyny
jest/są:

A.  witamina K,
B.  siarczan protaminy,
C.  kwas acetylosalicylowy,
D.  pochodne kumaryny.

Zadanie 55.
U  pacjenta  z  podejrzeniem  tamponady  serca  w  celu  ustalenia
właściwego rozpoznania należy wykonać:

A.  badanie echokardiograficzne,
B.  EKG,
C.  cewnikowanie serca,
D.  badanie izotopowe serca.

Zadanie 56.
Lekiem  powodującym  zamknięcie  drożnego  przewodu  tętniczego
Botalla jest:

A .  prostin VR,
B.  indometacyna,
C.  naparstnica,
D.  striadyna.

Zadanie 57.
Standardowe  wyskalowanie  aparatu  EKG  polega  na  ustaleniu
wzorcowego potencjału:

A.  0,5 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 0,5 cm,
B.  1 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 1 cm,
C.  1,5 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 1,5 cm,
D.  2 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 2 cm.



Zadanie 58.
Nabyte wady serca u dzieci są najczęściej skutkiem:

A.  chorób zakaźnych,
B.  choroby reumatycznej,
C.  pozostałości krążenia płodowego,
D.  nowotworów i urazów.

Zadanie 59.
Do wczesnych powikłań zawału mięśnia sercowego zaliczamy:

A . nadciśnienie  tętnicze,  bloki  przedsionkowe-komorowe,
pęknięcie serca,

B . zespół  Dresslera,  tętniak  serca,  ostra  niewydolność
krążenia,

C . zaburzenia  rytmu  serca,  obrzęk  płuc,  wstrząs,  zakrzepy,
zatory,

D.  zapalenie wsierdzia, niedomykalność zastawek serca.

Zadanie 60.
Postępowaniem leczniczym w sytuacji migotania komór jest:

A .  kardiowersja,
B.  defibrylacja,
C.  stymulacja czasowa,
D.  stymulacja stała.

Zadanie 61.
Czynność serca w nocy:

A.  wzrasta,
B.  maleje,
C.  pozostaje bez zmian,
D.  czynność serca u różnych osób w nocy jest zmienna.

Zadanie 62.
Dziecko z niewydolnością oddechową należy ułożyć w pozycji:

A .  na boku,
B.  na plecach,
C.  półwysokiej lub wysokiej,
D.  na brzuchu.

Zadanie 63.
W  leczeniu  farmakologicznym  napadowego  częstoskurczu
nadkomorowego u noworodków i niemowląt postępowaniem z wyboru
jest zastosowanie:

A.  naparstnicy,
B.  amiodaronu,
C.  adenozyny,
D.  beta - blokerów.



Zadanie 64.
Szerokie  zespoły  komorowe  występują  w  niżej  wymienionych
zaburzeniach rytmu za wyjątkiem:

A.  zespół WPW,
B.  częstoskurcz napadowy komorowy,
C.  częstoskurcz napadowy nadkomorowy,
D.  bloki odnóg pęczka Hisa.

Zadanie 65.
D o  oceny  drożności  tętnic  szczególnie  w  ostrych  zespołach
wieńcowych służy klasa przepływu wieńcowego:

A.  Borga,
B.  TIMI,
C.  CCSI,
D.  CCS.

Zadanie 66.
W  zapobieganiu  zapalenia  wsierdzia  w  nabytych  wadach  serca
należy przede wszystkim:

A.  przyjmować codziennie 2 tabletki witaminy C,
B.  poddawać się około 2 razy w miesiącu badaniom krwi,
C.  dbać o dobre samopoczucie,
D.  dbać o higienę ciała, zwłaszcza zębów.

Zadanie 67.
Jak  powinna  postąpić  pielęgniarka  w  przypadku  awarii
stymulatora  zewnętrznego  (pacjent  monitorowany,  bez
niepokojących objawów)?

A . wymienić  stymulator  na  inny,  odnotować  ten  fakt  w
dokumentacji medycznej,

B . wymienić  elektrodę  stymulatora,  odnotować  ten  fakt  w
dokumentacji medycznej,

C . wezwać  lekarza  i  czekać  na  jego  przybycie,  pilnie
obserwować pacjenta,

D . sprawdzić  połączenia  końcówek  elektrody,  wymienić
baterie, zgłosić ten fakt lekarzowi.

Zadanie 68.
Miarowość  akcji  serca  w  zapisie  kardiomonitora  pielęgniarka
może rozpoznać poprzez stwierdzenie:

A.  równych odległości pomiędzy załamkami R,
B.  równych odległości pomiędzy załamkami P i T,
C.  załamka P przed zespołem QRS,
D.  załamka T po zespole QRS.



Zadanie 69.
Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) to ciśnienie panujące w:

A.  lewym przedsionku serca,
B.  prawej komorze serca,
C.  układzie górnej i dolnej żyły głównej,
D.  aorcie.

Zadanie 70.
Palenie tytoniu w chorobie Buergera należy ograniczyć do?

A.  10 papierosów dziennie,
B.  5 papierosów dziennie,
C.  2 papierosów dziennie,
D.  należy zaprzestać palenia tytoniu.

Zadanie 71.
Ochrona oczu chorego nieprzytomnego polega na:

A.  eliminowaniu wpływu "ostrego" światła na aparat wzroku,
B.  zabezpieczeniu przed kontaktem z bielizną pościelową,
C . utrzymaniu  rogówki  i  powiek  w  odpowiednim  stopniu

wilgotności,
D.  utrzymaniu powiek w stanie zamkniętym.

Zadanie 72.
Powikłania próby wysiłkowej to:

A .  hipotonia,
B.  zastoinowa niewydolność serca,
C.  ciężkie zaburzenia rytmu serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 73.
15-letnią  pacjentkę  przyjęto  do  szpitala  z  powodu  ubytku
przegrody  międzyprzedsionkowej.  Do  jakiej  grupy  schorzeń
zaliczamy w/w jednostkę chorobową?

A.  do nabytych wad serca,
B.  do wrodzonych wad serca,
C.  do chorób zapalnych serca,
D.  do niezapalnych chorób serca.

Zadanie 74.
24-letni  pacjent  jest  przyjęty  do  Kliniki  Kardiochirurgii  z
rozpoznaniem niedomykalności  zastawki  aortalnej.  Pacjent  został
zakwalifikowany do wszczepienia zastawki homogennej. Co to jest
zastawka homogenna?

A.  zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B.  zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C.  sztuczna zastawka aortalna,
D.  płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.



Zadanie 75.
22-letnia  kobieta  urodziła  chłopca  o  ciężarze  2500g.  Wkrótce  po
urodzeniu  zaczęto  podejrzewać  istnienie  u  dziecka  wady  serca.
Które z wymienionych objawów sugerują wadę serca?

A.  zielone wody płodowe, oziębienie kończyn,
B.  zmniejszenie napięcia mięśni, senność,
C.  drgawki, bladość skóry,
D.  szmery nad sercem, szary odcień skóry.

Zadanie 76.
W  profilaktyce  przeciążenia  układu  krążenia  u  dzieci  należy
prowadzić:

A .  bilans energetyczny,
B.  dobową zbiórkę moczu,
C.  bilans płynów,
D.  pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią.

Zadanie 77.
Leczenie  spoczynkowe  jest  korzystne  w  ostrym  okresie  zawału
mięśnia sercowego, gdyż:

A . poprawia  bilans  tlenowy  serca  poprzez  zmniejszenie
zapotrzebowania  na  t len  dzięki  ograniczeniu  i
"ekonomizacji" pracy serca,

B.  ogranicza pracę mięśni szkieletowych,
C . daje  możliwość  rozluźnienia  mięśni  w  wygodnej  pozycji

leżącej,
D.  poprawia przepływ wieńcowy poprzez działanie azotanów.

Zadanie 78.
Rozmiar rurki ustno-gardłowej u dorosłego pacjenta, wybieramy:

A.  dopasując do wielkości żuchwy "na oko" ,
B . tak , aby przed przednimi zębami wystawała na minimum

4cm,
C.  mierząc odcinek od kącika ust do skrawka ucha,
D.  dowolny.

Zadanie 79.
Które  z  chorób  mają  szczególnie  niekorzystny  wpływ  na  rozwój  i
przebieg chorób układu krążenia?

A.  choroby psychiczne,
B.  choroby układu oddechowego i cukrzyca,
C.  nadciśnienie tętnicze i astma,
D.  nadciśnienie tętnicze i cukrzyca.



Zadanie 80.
Jakie jest zasadnicze leczenie wrodzonych wad serca?

A.  farmakologiczne, czasem operacyjnie,
B.  spoczynkowe i farmakologiczne,
C.  farmakologiczne i kinezyterapia,
D.  operacyjne, dodatkowo farmakologiczne.

Zadanie 81.
W  stanie  zagrożenia  życia  u  niemowlęcia  tętno  badamy  na
tętnicy:

A.  ramiennej,
B.  udowej,
C.  szyjnej,
D.  pępowinowej.

Zadanie 82.
Postępowaniem z wyboru w trzepotaniu i migotaniu komór serca u
niemowlęcia jest:

A .  kardiowersja elektryczna,
B.  podanie leku umiarawiającego,
C.  defibrylacja,
D.  stymulacja elektrodą przezprzełykową.

Zadanie 83.
W  zaawansowanej  niewydolności  krążenia  nasilenie  obrzęków  i
przesięków może być spowodowane przez:

A.  hyperalbuminemię,
B.  zaburzenia przemiany węglowodanów,
C.  wzrost masy ciała,
D.  hypoalbuminemię.

Zadanie 84.
U chorych na cukrzycę występuje najczęściej:

A .  hipertrójglicerydemia,
B.  podwyższony poziom HDL,
C.  obniżony poziom LDL,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 85.
67-letni pacjent z niedowładem prawostronnym oczekuje na zabieg
operacyjny  wszczepienia  sztucznej  zastawki  mitralnej.
Postępowanie  pielęgniarki  wobec  pacjenta  z  niedowładem
prawostronnym polega przede wszystkim na:

A.  oszczędzaniu chorych kończyn,
B.  ułożeniu chorego na lewym boku,
C.  pielęgnacji przeciwodleżynowej,
D.  ćwiczeniach oddechowych.



Zadanie 86.
W  przypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego (BP> 180/110 mm
Hg) wraz z leczeniem farmakologicznym należy wpłynąć na zmianę
stylu życia pacjenta, która polega na:

A . redukcji  masy  ciała  (w  razie  nadwagi),  regularne
ćwiczenia aerobowe,

B . ograniczeniu  spożycia  sodu  do  <  100  mmol/  dobę,
ograniczenie  spożycia  etanolu  do  <  30  ml/dzień,
zaprzestanie palenia tytoniu,

C . zapewnienie  w  diecie  stałej  i  odpowiedniej  podaży  K+,
Ca2+  i  Mg2+,  ograniczenie  w  diecie  tłuszczów
nasyconych,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 87.
Chorzy  po  wszczepieniu  sztucznych  zastawek  serca  powinni
pamiętać,  że  lekami  nasilającymi  działanie  doustnych
antykoagulantów są:

A.  niesteroidowe leki przeciwzapalne, salicylany,
B.  antybiotyki, witaminy,
C.  barbiturany, leki hipotensyjne,
D.  diuretyki, leki przeciwcukrzycowe.

Zadanie 88.
W procentowym rozkładzie dobowego zapotrzebowania człowieka na
energię węglowodany powinny stanowić około:

A.  20%,
B.  40%,
C.  60%,
D.  80%.

Zadanie 89.
Który z wymienionych gazów medycznych stosowany jest w leczeniu
wad serca u dzieci, przebiegających z nadciśnieniem płucnym?

A.  podtlenek azotu (N2O),
B.  dwutlenek węgla (CO2),
C.  tlen (O2),
D.  tlenek azotu (NO).



Zadanie 90.
U  chorych  z  niewydolnością  serca  należy  unikać  lub  stosować  z
ostrożnością następujące leki:

A . inhibitory  enzymu  konwertującego  angiotensyny
(inhibitory ACE),

B.  niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
C.  beta - blokery,
D.  diuretyki.

Zadanie 91.
D o  czynników  zewnątrzustrojowych  sprzyjających  powstawaniu
miażdżycy zaliczamy:

A . dietę  obfitującą  w  tłuszcze  i  węglowodany,  palenie
tytoniu, małą aktywność fizyczną,

B . nieprawidłowe  odżywianie,  palenie  tytoniu,  wiek,  płeć,
obciążenia genetyczne,

C . stosowanie  używek,  nadmierny  wysiłek  fizyczny,
zaburzenia gospodarki lipidowej,

D . brak  wysiłku  fizycznego,  nadmierne  stresy,  zaburzenia
procesu krzepnięcia krwi.

Zadanie 92.
W zapisie EKG załamek T jest wyrazem:

A.  repolaryzacji przedsionków,
B.  repolaryzacji komór,
C.  depolaryzacji komór,
D.  depolaryzacji przedsionków.

Zadanie 93.
Migotanie komór w zapisie EKG charakteryzują:

A.  szybkie i nieregularne fale o zmiennej amplitudzie,
B.  szybkie i regularne fale o zmiennej amplitudzie,
C . regularne  fale,  w  których  nie  można  wyróżnić  zespołów

QRS,
D.  szybkie i regularne fale o stałej amplitudzie.

Zadanie 94.
Ile zastawek ma ludzkie serce:

A.  2 ,
B.  4 ,
C.  1 ,
D.  5 .



Zadanie 95.
Chory  lat  35,  przyjęty  do  Kliniki  z  objawami  ostrego  zapalenia
mięśnia sercowego. Następstwem zapalenia mięśnia serca jest:

A .  ostra lub przewlekła niewydolność krążenia,
B.  ostra lub przewlekła niewydolność oddechowa,
C.  przewlekła choroba niedokrwienna serca,
D.  ostra lub przewlekła choroba reumatyczna.

Zadanie 96.
W  postępowaniu  resuscytacyjnym  standardowo  podajemy  1mg
Adrenaliny dożylnie w odstępach czasu, co:

A.  10 minut,
B.  5 minut,
C.  3 minuty,
D.  15 minut.

Zadanie 97.
Pielęgniarska  obserwacja  pacjenta  w  ostrym  okresie  zawału
mięśnia sercowego obejmuje:

A . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  zapis  czynności
elektrycznej serca,

B . występowanie bólów, zaburzenia oddychania, zabarwienie
powłok skórnych,

C.  zachowanie i wygląd chorego oraz jego samopoczucie,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 98.
Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u noworodka jest:

A .  niewydolność oddechowa i niedotlenienie,
B.  wystąpienie zaburzeń rytmu serca,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  wada serca.

Zadanie 99.
Dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym przeciwwskazany jest:

A .  marsz, bieg, jazda na rowerze,
B.  marsz, bieg, jazda na rowerze, pływanie,
C . marsz,  bieg,  pływanie  z  elementami  nurkowania,

ćwiczenia izometryczne,
D . ćwiczenia czynne, przeplatane ćwiczeniami oddechowymi i

rozluźniającymi.



Zadanie 100.
Przechodzenie do kolejnego okresu rehabilitacji powinno odbywać
się w porozumieniu z lekarzem i powinno być oparte na:

A.  dobrej tolerancji wysiłku przez pacjenta,
B.  dobrym samopoczuciu pacjenta,
C . prawidłowych wynikach pomiarów takich parametrów jak:

częstość  i  miarowość  tętna  oraz  ciśnienie  tętnicze
krwi,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 101.
Do późnych powikłań zawału serca zaliczamy:

A.  pęknięcie ściany serca,
B.  ostrą niewydolność krążenia,
C.  przewlekłą niewydolność krążenia,
D.  nagły zgon.

Zadanie 102.
Cewnikowanie serca to badanie wymagające wprowadzenia cewnika
do serca przez:

A.  nacięcie klatki piersiowej,
B.  żyłę ramienną lub udową,
C.  tętnicę ramienną lub udową,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 103.
Choroba  wieńcowa  w  około  90%  przypadków  spowodowana  jest
zmniejszeniem dopływu krwi drogą naczyń wieńcowych, wskutek ich
zwężenia przez:

A.  blaszki miażdżycowe,
B.  stany zapalne,
C.  stany skurczowe,
D.  zatrucie CO.

Zadanie 104.
Kobieta  w  wieku  50  lat  została  przyjęta  do  szpitala  z  obrzękiem
płuc.  U  pacjentki  występują  objawy:  si lna  duszność,
odkrztuszanie  pienistej  wydzieliny  podbarwionej  na  różowo,
przepełnione  żyły  szyjne.  Do  obrzęku  płuc  dochodzi  najczęściej
w :

A.  ostrej niewydolności prawokomorowej,
B.  ostrej niewydolności lewokomorowej,
C.  przewlekłej niewydolności prawokomorowej,
D.  przewlekłej niewydolności lewokomorowej.



Zadanie 105.
Które  z  wymienionych  objawów  zaliczysz  do  grupy  objawów
wymagających  natychmiastowej  pomocy  lekarskiej  u  pacjenta  z
zaawansowanym nadciśnieniem:

A . si lne  bóle  głowy  z  towarzyszącymi  zawrotami  i
zaburzeniami widzenia,

B.  drżenie rąk, szybki oddech,
C.  niepokój, lęk,
D.  zaczerwienienie twarzy, ból głowy.

Zadanie 106.
D o  najczęstszych  przyczyn  zastoinowej  niewydolności  serca
należą:

A.  wady zastawkowe, zaburzenia rytmu serca,
B.  kardiomiopatia, wady zastawkowe,
C.  wstrząs kardiogenny, obrzęk płuc,
D . choroba  niedokrwienna  serca,  nadciśnienie  tętnicze

krwi.

Zadanie 107.
U  chorego,  u  którego  prowadzona  jest  kontrapulsacja
wewnątrzaortalna,  pielęgniarka  powinna  zwracać  szczególnie
uwagę na:

A.  temperaturę ciała chorego,
B . zabarwienie skóry, tętno obwodowe i temperaturę kończyn

dolnych,
C.  tętno na tętnicach obwodowych kończyn górnych,
D.  prawidłowe umiejscowienie balonu do kontrapulsacji.

Zadanie 108.
Obniżenie odcinka ST w zapisie EKG najczęściej świadczy o:

A.  zaburzeniach elektrolitowych,
B.  niedokrwieniu mięśnia sercowego,
C.  występowaniu migotania przedsionków,
D.  niekorzystnym wpływie przyjmowanych leków moczopędnych.

Zadanie 109.
Wady serca najczęściej występują w zespole:

A.  Edwarda,
B.  Pataua,
C.  Downa,
D.  Tunera.



Zadanie 110.
Jakie  sytuacje  mogą  zainicjować  wystąpienie  ataku
anoksemicznego u małego dziecka?

A.  defekacja, zmiana temperatury otoczenia,
B.  kaszel, biegunka,
C.  infekcje przebiegające z wysoką temperaturą,
D.  zmiana pozycji ciała.

Zadanie 111.
23-letni  pacjent  został  przyjęty  do  Kliniki  z  powodu  dysfunkcji
sztucznej  zastawki  aortalnej.  Choremu  wszczepiono  ponownie
sztuczną zastawkę aortalną.  Po  zabiegu u  pacjenta  wystąpił  blok
przedsionkowo-komorowy  II I ˚  z  akcją  komór  około  40
uderzeń/minutę. W obecnym stanie pacjenta najważniejsze jest:

A .  natychmiastowe wszczepienie rozrusznika serca,
B . zastosowanie  czasowej  stymulacji  rozrusznikiem

zewnętrznym,
C.  leczenie farmakologiczne,
D.  monitorowanie metodą Holtera.

Zadanie 112.
Niewydolność  układu  krążenia  u  dzieci  może  wystąpić  pod
postacią:

A.  wstrząsu,
B.  zastoinowej niewydolności krążenia,
C.  zaburzeń rytmu serca, zapalenia osierdzia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 113.
Kobieta  z  dużym  stopniem  nadwagi  skarży  się  na  nadmierne
pragnienie,  zwiększony  apetyt  i  oddawanie  dużych  ilości  moczu.
Wymienione objawy mogą świadczyć o:

A.  infekcji w drogach moczowych,
B.  rozwoju cukrzycy,
C.  zaburzeniach elektrolitowych,
D.  nadciśnieniu tętniczym.

Zadanie 114.
W czasie przeprowadzania testu wysiłkowego należy:

A.  kontrolować ciśnienie tętnicze krwi,
B.  obserwować częstość tętna,
C.  obserwować EKG,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 115.
Pielęgniarka  założyła  elektrody  kończynowe  pacjentowi
przyporządkowując  je  odpowiednio  kolorami  do  poszczególnych
kończyn. Wybierz poprawną lokalizację elektrod:

A . żółta  (prawa  ręka),  czerwona  ( lewa  noga),  zielona
(prawa noga), czarna (lewa ręka),

B . żółta  ( lewa  noga),  czerwona  (prawa  noga),  zielona  ( lewa
ręka), czarna (prawa ręka),

C . żółta  ( lewa  ręka),  czerwona  (prawa  ręka),  zielona  ( lewa
noga), czarna (prawa noga),

D . żółta  (prawa  noga),  czerwona  ( lewa  ręka),  zielona
(prawa ręka), czarna (lewa noga).

Zadanie 116.
U  pacjentów  chorujących  na  cukrzycę  typu  2  występuje  wysokie
ryzyko przebiegu zawału mięśnia sercowego:

A.  ze szczególnym nasileniem wszystkich objawów,
B.  ze szczególnym nasileniem objawów bólowych,
C.  w sposób bezobjawowy,
D.  ze szczególnym nasileniem wymiotów.

Zadanie 117.
I I  stopień  wydolności  czynnościowej  wg.  NYHA  charakteryzuje
się:

A . nieznacznym  ograniczeniem  aktywności  fizycznej,
zwiększone  wysiłki  nie  wywołują  dolegliwości
chorobowych,

B . nieznacznym  ograniczeniem  aktywności  fizycznej,  dobre
samopoczucie  utrzymuje  się  w  spoczynku,  a  zwykła
aktywność fizyczna wywołuje dolegliwości chorobowe,

C . znacznym  ograniczeniem  aktywności  fizycznej,  dobre
samopoczucie  utrzymuje  się  w  spoczynku,  a  zwykła
aktywność fizyczna wywołuje dolegliwości chorobowe,

D . znacznym  ograniczeniem  aktywności  fizycznej,  dobre
samopoczucie  utrzymuje  się  w  spoczynku,  a  najmniejsza
aktywność  fizyczna  wywołuje  nasilone  dolegliwości
chorobowe.

Zadanie 118.
Depresyjne działanie morfiny na układ oddechowy polega na:

A.  przyspieszeniu czynności oddechowej,
B.  zwolnieniu czynności oddechowej,
C.  zwolnieniu lub przyspieszeniu czynności oddechowej,
D.  spowodowaniu wystąpienia oddechu Kusmaula.



Zadanie 119.
Wstrząs jest to stan, w którym dochodzi do:

A.  upośledzenia przepływu tkankowego,
B.  krwawienia z przewodu pokarmowego,
C.  niewydolności wentylacyjnej,
D.  niewydolności obturacyjnej.

Zadanie 120.
W  celu  rozpoznania  zawału  tylnej  ściany  serca  wykonuje  się
czasami  odprowadzenia  V7-V8-V9.  Elektrody  w  tym  przypadku
znajdują  się  kolejno  w  l inii  pachowej  tylnej,  l inii  łopatkowej,
linii kręgosłupowej na wysokości:

A .  międzyżebrza V,
B.  międzyżebrza VI,
C.  międzyżebrza VII,
D.  na poziomie V4.

Zadanie 121.
Leukocytoza  występuje  w  niżej  wymienionych  chorobach  układu
krążenia z wyjątkiem:

A.  zawału serca,
B.  bakteryjnego zapalenia wsierdzia,
C.  niewydolności krążenia,
D.  guza chromochłonnego.

Zadanie 122.
Kontrapulsację  /IABP/  najczęściej  zakłada  się  do  aorty
wstępującej przez tętnicę:

A.  ramieniową,
B.  promieniową,
C.  szyjną,
D.  udową.

Zadanie 123.
Objawami  sugerującymi  ostrą  reakcję  odrzucania  u  chorego  po
przeszczepieniu serca są:

A . szybkie  przybieranie  na  wadze,  osłabienie,  gorączka,
objawy niewydolności prawokomorowej, zaburzenia rytmu
serca,

B . stany  podgorączkowe,  duszność,  sinica,  objawy  wstrząsu
hipowolemicznego,

C . tachykardia,  podwyższony  poziom  cholesterolu  we  krwi,
nietolerancja glukozy lub hiperglikemia,

D . objawy  przyspieszonej  angiopatii  naczyń  wieńcowych,
obniżenia  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  zawał
bezbólowy.



Zadanie 124.
P o  transfuzji  krwi  należy  przechować  w  lodówce  pojemnik  z
pozostałościami  przetaczanej  krwi  lub  je j  składnika  wraz  z
zestawem do przetaczania przez:

A.  1 miesiąc,
B.  24 godziny,
C.  72 godziny,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 125.
D o  szpitala  przyjęto  37-letniego  pacjenta  w  celu  wykonania
operacyjnej  wymiany  zastawki  aortalnej.  Chory  jest
zakwalifikowany do autotransfuzji. Autotransfuzja to:

A . przetaczanie  krwi  pacjentowi  w  trakcie  zabiegu
operacyjnego,

B.  rozcieńczanie krwi odpowiednimi płynami,
C.  przetaczanie krwi choremu przed zabiegiem operacyjnym,
D . przetaczanie  choremu  jego  własnej  krwi  wcześniej

pobranej.

Zadanie 126.
Do objawów niepożądanych działania Nitrogliceryny zaliczamy:

A . zwolnienie  akcji  serca,  duszność,  osłabienie,  bladość
powłok skórnych, pokrycie skóry zimnym potem,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  szum  w  uszach,
zawroty głowy, omdlenia, skóra zaróżowiona,

C . uczucie  gorąca,  ucisk  i  tętnienie  w  głowie,  obniżenie
ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie akcji serca,

D . pobudzenie psychoruchowe, lęk, bladość powłok skórnych,
ochłodzenie kończyn dolnych.

Zadanie 127.
Działanie heparyny neutralizowane jest przez:

A.  siarczan protaminy,
B.  chlorek potasu,
C.  wodorowęglan sodu,
D.  siarczan magnezu.

Zadanie 128.
Długotrwałe stosowanie leków moczopędnych może być przyczyną:

A.  hiperchloremii,
B.  hiperkaliemii,
C.  hipokaliemii,
D.  hipernatriemii.



Zadanie 129.
Pacjent  hospitalizowany  z  powodu  zawału  mięśnia  sercowego  po
zatrzymaniu  krążenia  i  skutecznej  reanimacji,  skarży  się  na
ogólne  osłabienie.  W  celu  zmniejszenia  dolegliwości,  pacjenta
poddano rehabilitacji. Efektem właściwego doboru ćwiczeń jest:

A . zmniejszenie  zapotrzebowania  na  t len  przez  mięsień
sercowy  i  zmniejszenie  ryzyka  ostrego  niedotlenienia  w
czasie wysiłku,

B . zwiększenie  zapotrzebowania  na  tlen,  a  ryzyko  ostrego
niedotlenienia zmniejsza się,

C . zmniejszenie  zapotrzebowania  na  t len  przez  mięsień
sercowy, a ryzyko ostrego niedotlenienia wzrasta,

D.  nie ma wpływu na ryzyko niedotlenienia.

Zadanie 130.
Bradykardia zatokowa to czynność akcji serca poniżej:

A .  100 uderzeń na minutę,
B.  80 uderzeń na minutę,
C.  60 uderzeń na minutę,
D.  40 uderzeń na minutę.

Zadanie 131.
Czy  wolno  wykonywać  defibrylację  u  pacjentów,  którzy  mają
wszczepiony stymulator serca?

A.  absolutnie, nie można,
B.  tak, tylko na zlecenie lekarza,
C.  tak, można, przestrzegając zasad,
D.  można wykonywać tylko kardiowersję.

Zadanie 132.
Nadmierne krwawienie po operacji w krążeniu pozaustrojowym może
być wynikiem:

A.  niedostatecznego zobojętnienia heparyny,
B.  przedawkowania protaminy,
C.  powikłań chirurgicznych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 133.
U  chłopca  w  trzeciej  dobie  po  operacji  całkowitego  kanału
przedsionkowo  -  komorowego  prowadzony  jest  bardzo  dokładny
bilans  płynów.  Stan  chłopca  jest  stabilny.Przewodnienie  u
dziecka po zabiegu kardiochirurgicznym grozi:

A .  obrzękiem płuc,
B.  niewydolnością nerek,
C.  hipotonią.
D.  niedodmą dolnych płatów płuc.



Zadanie 134.
Elektroterapia zaburzeń rytmu serca to:

A.  kardiowersja elektryczna,
B.  defibrylacja elektryczna,
C.  sztuczna stymulacja serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 135.
Powikłaniem zabiegu kardiowersji może być:

A.  infekcja dróg moczowych,
B.  udar krwotoczny mózgu,
C.  poparzenie termiczne skóry,
D.  zmiana osobowości.
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Zadanie 1.
Niedobór  potasu  u  pacjentów  z  chorobami  układu  krążenia  jest
najczęściej spowodowany?

A . niedoborami  dietetycznymi  bez  wystarczającego
uzupełnienia strat,

B . zbyt energicznym lub długotrwałym leczeniem moczopędnym
bez wystarczającego uzupełniania strat,

C.  brakiem apetytu i stosowaniem diety ubogo-potasowej,
D.  niechęcią do jedzenia i dietą bogato-potasową.

Zadanie 2.
Postępowanie  pielęgniarki  wobec  pacjenta  hospitalizowanego  po
nagłym zatrzymaniu krążenia, będzie polegało na:

A . wykonaniu  czynności  higienicznych  w  celu  zapewnienia
poczucia  świeżości  i  czystości,  obserwacji  zachowania
pacjenta i rejestracji parametrów funkcji organizmu,

B . zapewnieniu  ciszy  i  spokoju  (tworzenie  warunków
odpoczynku),  informowaniu  rodziny  o  stanie  zdrowia
pacjenta, zapewnienie opieki duchowej,

C . pomocy  w  utrzymaniu  pozycji  półwysokiej  i  stałego
utrzymywania kontaktu słownego z pacjentem, podawaniu
tlenu,  podawaniu  leków  przeciwbólowych  zgodnie  ze
zleceniem lekarza,

D . bacznej  obserwacji  monitorowanej  czynności  elektrycznej
serca,  wyglądu  i  zachowania  chorego,  częstym
dokonywaniu pomiarów tętna i  ciśnienia  tętniczego krwi,
szybkim  reagowaniu  na  pozornie  niegroźne  zaburzenia
rytmu serca, udziale w intensywnej farmakoterapii.

Zadanie 3.
W  warunkach  krążenia  płodowego  przewód  Botalla  stanowi
połączenie:

A.  pnia płucnego i aorty zstępującej,
B.  żyły głównej górnej z pniem płucnym,
C.  żyły głównej dolnej z aortą,
D.  pnia płucnego z żyłą główną górną.



Zadanie 4.
Czy chorzy po implantacji  zastawki  homogennej  i  ( lub)  pomostów
aortalno-wieńcowych  nie  posiadających  innych  wskazań  powinni
otrzymywać pochodne kumaryny?

A.  tak, przez całe życie,
B.  tak, przez okres trzech miesięcy po zabiegu,
C.  nie wymagają stosowania pochodnych kumaryny,
D . tak,  ale  w  zależności  od  wartości,  czasu  i  wskaźnika

protrombinowego.

Zadanie 5.
D o  oddziału  kardiochirurgii  w  I  dobie  po  korekcji  chirurgicznej
ubytku  w  przegrodzie  międzyprzedsionkowej  został  przywieziony
6-letni  chłopiec  z  czynnym  drenażem  śródpiersia.  Dziecko  jest
stabilne  krążeniowo,  wydolne  oddechowo.  Jaki  jest  cel  drenażu
śródpiersia u chłopca po zabiegu kardiochirurgicznym?

A.  niedopuszczenie do tamponady serca,
B.  zmniejszenie odmy opłucnowej,
C.  kontrola szczelności szwu na ranie pooperacyjnej,
D.  obserwacja w kierunku zaburzeń hemostazy.

Zadanie 6.
D o  szpitala  przyjęto  37-letniego  pacjenta  w  celu  wykonania
operacyjnej  wymiany  zastawki  aortalnej.  Chory  jest
zakwalifikowany do autotransfuzji. Autotransfuzja to:

A . przetaczanie  krwi  pacjentowi  w  trakcie  zabiegu
operacyjnego,

B.  rozcieńczanie krwi odpowiednimi płynami,
C.  przetaczanie krwi choremu przed zabiegiem operacyjnym,
D . przetaczanie  choremu  jego  własnej  krwi  wcześniej

pobranej.

Zadanie 7.
Najczęstszym powikłaniem pośredniego masażu serca nie jest:

A .  złamanie żeber,
B.  odma opłucnowa,
C.  pęknięcie tchawicy,
D.  złamanie mostka.

Zadanie 8.
U  pacjenta  doszło  do  zatrzymania  krążenia  w  mechanizmie
asystolii, w leczeniu NIE należy stosować:

A.  adrenaliny,
B.  amiodaronu,
C.  atropiny,
D.  t lenu.



Zadanie 9.
U pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, w przypadku uzyskania
pełnej  rewaskularyzacji  i  nie  stwierdzenia  zaburzeń  funkcji
lewej komory, ćwiczenia i uruchomienie można rozpocząć od:

A.  2 doby,
B.  3 doby,
C.  4 doby,
D.  5 doby.

Zadanie 10.
U  70-letniego  pacjenta  kilka  dni  po  operacji  wymiany  stawu
biodrowego  pojawiła  s ię  nagła  duszność,  ból  w  klatce  piersiowej
i  okresowo  krwioplucie.  W  zapisie  EKG  obecna  była  tachykardia
zatokowa 130 uderzeń/min z licznymi nadkomorowymi zaburzeniami
rytmu  i  świeży  blok  prawej  odnogi  pęczka  Hisa.  Jakie
rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?

A.  zatorowość płucna,
B.  zapalenie osierdzia,
C.  zawał serca,
D.  przełom nadciśnieniowy.

Zadanie 11.
Pacjentka,  lat  46  z  dusznością  pojawiającą  się  przy  wysiłku,  z
towarzyszącym  kaszlem  i  stanem  podgorączkowym,  tętno
nieregularne. Objawy te sugerują:

A.  wady zastawki aortalnej,
B.  wady zastawki mitralnej,
C.  wady zastawki trójdzielnej,
D.  żadnej z powyższych.

Zadanie 12.
W  krwawej  metodzie  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  cewnik
założony do tętnicy przepłukujemy:

A.  20 ml 0,9% NaCl co 2 godz.,
B.  20 ml 5% glukozy,
C.  roztworem 0,9% NaCl z heparyną,
D.  roztworem 0,95% NaCl z protaminą.

Zadanie 13.
Spadek diurezy godzinowej poniżej normy u pacjenta we wstrząsie
hipowolemicznym,  wymaga  podejmowania  działań  leczniczych
polegających na:

A.  wyrównaniu zaburzeń elektrolitowych,
B.  przywróceniu prawidłowej objętości krwi,
C.  wyrównywaniu zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej,
D.  opanowaniu bólu.



Zadanie 14.
Przez kardioplegię rozumiemy:

A.  utrzymanie serca w fazie skurczu,
B.  pobudzenie serca do pracy,
C.  przywrócenie rytmu zatokowego,
D . farmakologiczne  zatrzymanie  czynności  elektrycznej  i

mechanicznej serca.

Zadanie 15.
Rehabilitacji kardiologicznej powinni zostać poddani:

A .  młodzi pacjenci po zawale mięśnia sercowego,
B.  pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych,
C.  wszyscy pacjenci kardiologiczni bez względu na wiek,
D.  chorzy z niewydolnością krążenia.

Zadanie 16.
Skuteczną metodą, oprócz farmakoterapii, wykorzystywaną w celu
umiarowienia  akcji  serca  w  napadowym  migotaniu  przedsionków
jest:

A .  defibrylacja,
B.  kardiowersja,
C.  elektrostymulacja czasowa,
D.  elektrostymulacja stała.

Zadanie 17.
Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) to ciśnienie panujące w:

A.  lewym przedsionku serca,
B.  prawej komorze serca,
C.  układzie górnej i dolnej żyły głównej,
D.  aorcie.

Zadanie 18.
Kardiomiopatia przerostowa charakteryzuje się:

A . upośledzeniem  kurczliwości  mięśnia  serca  i  postępującą
niewydolnością prawokomorową,

B . znacznym  przerostem  mięśnia  serca  z  dezorganizacją
ułożenia włókien i małą jamą lewej komory,

C . utrudnieniem  napełniania  komór  krwią  w  wyniku
zmniejszenia  podatności  mięśnia  przy  zachowanej
czynności skurczowej serca,

D . znaczną atrofią komórek mięśnia sercowego i zmniejszoną
siłą skurczu mięśnia sercowego.



Zadanie 19.
Pacjent  lat  55  z  zawodu  kierowca  został  wypisany  ze  szpitala  po
przebytym niepowikłanym zawale mięśnia sercowego ściany dolnej.
Jeżeli  trening  trwa  odpowiednio  długo,  a  obciążenie  jest
zbliżone do wysiłku submaksymalnego to jest to trening:

A.  interwałowy,
B.  efektywny,
C.  nieefektywny,
D.  minimalny.

Zadanie 20.
Obrzęki pochodzenia sercowego umiejscowione są najczęściej:

A .  na twarzy, rzadziej na kończynach,
B.  uogólnione,
C.  na kończynach dolnych i górnych,
D.  na najniżej położonych częściach ciała.

Zadanie 21.
Sinica  w  przebiegu  serca  płucnego  występuje  najczęściej  w
obrębie:

A.  centralnych części ciała,
B . błon  śluzowych,  płatków  uszu,  części  dystalnych

kończyn,
C.  klatki piersiowej,
D.  głowy i szyi.

Zadanie 22.
30-letni  pacjent  zgłosił  s ię  do  lekarza  skarżąc  się  na  bóle,
uczucie  ziębnięcia  i  zaburzenia  czucia  w  obrębie  kończyn
dolnych. Lekarz stwierdził u pacjenta chorobę Buergera. Choroba
Buergera jest to:

A .  miażdżyca zarostowa tętnic,
B.  zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń,
C.  jeden z typów nerwicy naczyniowej,
D.  wrodzona wada serca.

Zadanie 23.
Hipercholesterolemia rodzinna zależy od:

A.  błędów w zwyczajowej diecie,
B.  czynników genetycznych,
C.  niekontrolowanego odchudzania się,
D . nieprawidłowych  wartości  glukozy  w  czasie  ciąży  u

matki.



Zadanie 24.
Techniki  kardiochirurgiczne  wykorzystujące  sternotomię,  ale  bez
użycia krążenia pozaustrojowego określamy jako:

A.  OFF PUMP - OPCAB,
B.  CABG,
C.  PTCA,
D.  ABLACJA.

Zadanie 25.
Badanie wysiłkowe EKG NIE ma zastosowania w diagnostyce:

A.  zaburzeń rytmu wywołanych wysiłkiem,
B.  bólów w klatce piersiowej,
C.  ryzyka w stabilnej chorobie wieńcowej i po zawale,
D.  stopnia zaawansowania nadciśnienia.

Zadanie 26.
Stosując diuretyki należy:

A.  kontrolować ciśnienie co 2 godziny,
B.  zapobiegać hipokalemii,
C.  zapobiegać hipoksji,
D.  prowadzić uregulowany tryb życia.

Zadanie 27.
Skrót VSD oznacza:

A.  ubytek międzyprzedsionkowy,
B.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
C.  ubytek międzykomorowy,
D.  ubytek pozawałowy.

Zadanie 28.
Główną  przyczyną  hospitalizacji  mężczyzn  na  przestrzeni
ostatniego dziesięciolecia są:

A.  choroby układu oddechowego,
B.  choroby układu krążenia,
C.  urazy i wypadki,
D.  choroby układu pokarmowego i zakaźne.

Zadanie 29.
Wskaźnik masy ciała (BMI) w granicach 25-29,9 kg/m2 oznacza:

A.  niedowagę,
B.  prawidłową masę ciała,
C.  nadwagę,
D.  otyłość.



Zadanie 30.
Radiologiczne  stwierdzenie  sylwetki  serca  w  kształcie
"holenderskiego sabota" jest charakterystyczne dla zespołu:

A.  Ebsteina,
B.  Fallota,
C.  Garlenda,
D.  Iremarka.

Zadanie 31.
Fałszywe jest twierdzenie, że wysoki poziom potasu K>5,5 mmol/l
(hiperkaliemia), może wynikać z:

A .  nadmiernej podaży potasu,
B.  zaburzonego wydalania potasu przez nerki,
C.  nadmiernego uwalniania się potasu z komórek,
D.  przewlekłych biegunek.

Zadanie 32.
Najważniejszą  metodą  diagnostyczną  służącą  potwierdzeniu
obecności płynu w osierdziu jest:

A .  echokardiografia,
B.  badanie radiologiczne klatki piersiowej,
C.  cewnikowanie serca,
D.  zapis EKG.

Zadanie 33.
Cechą  charakterystyczną  w  migotaniu  przedsionków  jest
występowanie tzw.:

A .  deficytu tętna,
B.  deficytu ciśnienia,
C.  tonu "armatniego",
D.  tonu "agresywnego".

Zadanie 34.
D o  zadań  pielęgniarki  wobec  pacjenta  leczonego  środkami
moczopędnymi należy prowadzenie:

A . DZM,  pomiaru  obwodów  ciała,  kontroli  składu
elektrolitów,

B . bilansu  płynów,  codziennego  pomiaru  masy  ciała,
przygotowanie  i  mobilizowanie  pacjenta  do  stosowania
odpowiedniej diety,

C . bilansu  płynów,  pomiaru  obwodów  ciała,  pomocy  w
utrzymaniu higieny ciała,

D . DZM,  codziennego  pomiaru  masy  ciała,  uzupełnianie
niedoborów białkowych.



Zadanie 35.
U  pacjentów  z  ostrą  niewydolnością  serca  w  celu  zapobiegania
pośrednim konsekwencjom przedłużonego unieruchomienia w łóżku i
zmniejszenia  ryzyka  zakrzepicy  żylnej,  w  pierwszej  kolejności
wskazane jest wykonywanie:

A.  ćwiczeń oddechowych,
B.  biernych ćwiczeń ruchowych,
C.  czynnych ćwiczeń ruchowych,
D . bezwzględne  leżenie  bez  wykonywania  jakichkolwiek

ćwiczeń.

Zadanie 36.
Czy na podstawie jednego pomiaru wskazującego na podwyższone
wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  można  rozpoznać  u  pacjenta
nadciśnienie tętnicze?

A.  można,
B.  absolutnie nie,
C . tak,  ale  należy  sprawdzić  czy  jest  obciążony

genetycznie,
D.  tak, jeżeli górna granica wynosi 190mmHg.

Zadanie 37.
P o  transfuzji  krwi  należy  przechować  w  lodówce  pojemnik  z
pozostałościami  przetaczanej  krwi  lub  je j  składnika  wraz  z
zestawem do przetaczania przez:

A.  1 miesiąc,
B.  24 godziny,
C.  72 godziny,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 38.
Dusznica bolesna stabilna charakteryzuje się:

A . przejściowymi napadami bólowymi pojawiającymi się przy
określonym poziomie wysiłku,

B . występowaniem stałego bólu zamostkowego, utrzymującego
się na stabilnym poziomie,

C . występowaniem duszności spoczynkowej, utrzymującej s ię
na stabilnym poziomie,

D . napadami  bólu  i  duszności  występującymi  o  te j  samej
porze dnia.



Zadanie 39.
W  95%  przypadków  w  ostrym  okresie  zawału  mięśnia  sercowego
stałe  monitorowanie  elektrokardiograficzne,  wykazuje
występowanie zaburzeń rytmu serca. Do najczęstszych należą:

A.  skurcze komorowe dodatkowe,
B.  częstoskurcz nadkomorowy,
C.  migotanie i trzepotanie przedsionków,
D.  częstoskurcz komorowy.

Zadanie 40.
Wskaż  rodzaj  wady  serca,  w  której  życie  dziecka  zależy  od
utrzymania  drożności  przewodu  tętniczego  Botalla  (tzw.  wada
przewodozależna):

A .  ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej,
B.  przełożenie wielkich pni naczyniowych,
C.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
D.  kanał przedsionkowo-komorowy.

Zadanie 41.
Które z podanych określeń definiuje pojęcie defibrylacji?

A . wyładowanie elektryczne zsynchronizowane z zapisem EKG,
w czasie trwania zespołu QRS,

B.  czasowa stymulacja serca,
C . wstrząs  elektryczny  powodujący  jednoczesną

depolaryzację wszystkich komórek mięśnia sercowego,
D.  badanie elektrofizjologiczne pęczka Hisa.

Zadanie 42.
Hipoksemia jest to:

A .  zmniejszenie utlenowania krwi,
B.  zwiększenie utlenowania krwi,
C.  zmniejszenie zawartości dwutlenku węgla we krwi,
D.  zwiększenie zawartości dwutlenku węgla we krwi.

Zadanie 43.
W  czasie  transportu  serca  do  przeszczepu  trzeba  chronić  je
przed skutkami niedokrwienia, w tym celu należy:

A.  przeszczepić serce w czasie nie dłuższym niż 30-40 min,
B . transportować  schłodzone  serce  w  płynie

kardioplegicznym,  w  temp.  4-8˚C,  w  specjalnym
pojemniku, nie dłużej niż 3 godz.,

C . schłodzić  serce  w  pojemniku  z  lodem,  co  znacznie
wydłuża czas transportu,

D . umieścić  serce  w  schłodzonym  roztworze  Ringera,  w
specjalnym, szczelnym pojemniku.



Zadanie 44.
Aminy katecholowe stosowane we wczesnym okresie pooperacyjnym,
po zabiegu założenia żylnych pomostów aortalno-wieńcowych:

A . zwiększają  częstość  uderzeń  serca  na  minutę,  działają
przeciwbólowo,

B . powodują  przyspieszenie  oddechów,  zmniejszają
krzepliwość krwi,

C.  zwiększają rzut serca i ciśnienie tętnicze krwi,
D.  zwiększają krzepliwość krwi, powodują bradykardię.

Zadanie 45.
Wykonując  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci  metodą
manometryczną należy założyć mankiet tak, aby obejmował:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  2/3 długości ramienia,
C.  1/2 długości ramienia,
D.  szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.

Zadanie 46.
Do objawów towarzyszących nadmiernemu stresowi przede wszystkim
należy:

A . przyspieszenie  akcji  serca,  pocenie  się,  uczucie
niepokoju,

B.  senność, pesymizm,
C.  znaczny przyrost wagi,
D.  niechęć do podejmowania jakiejkolwiek aktywności.

Zadanie 47.
Jaka jest bezpośrednia przyczyna wystąpienia zespołu MAS?

A.  niedotlenienie Ośrodkowego Układu Nerowego,
B.  zmniejszony przepływ wieńcowy,
C.  asystolia,
D.  zbyt wolna czynność komór.

Zadanie 48.
Dziecko z niewydolnością oddechową należy ułożyć w pozycji:

A .  na boku,
B.  na plecach,
C.  półwysokiej lub wysokiej,
D.  na brzuchu.



Zadanie 49.
Dieta  hipokaloryczna,  aby  przynosiła  oczekiwane  rezultaty
powinna:

A . dostarczać  mniej  energii  niż  zapotrzebowanie
energetyczne danej osoby,

B.  dostarczać wszystkich składników odżywczych,
C.  być akceptowana przez osobę, która będzie ją stosowała,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 50.
U  chorych  z  niewydolnością  serca  należy  unikać  lub  stosować  z
ostrożnością następujące leki:

A . inhibitory  enzymu  konwertującego  angiotensyny
(inhibitory ACE),

B.  niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
C.  beta - blokery,
D.  diuretyki.

Zadanie 51.
Zespół  małego  rzutu  u  chorego  po  zabiegu  kardiochirurgicznym,
któremu towarzyszy wysokie ośrodkowe ciśnienie żylne, skąpomocz
lub  bezmocz  i  który  nie  ulega  poprawie,  mimo  podawania  leków
izotropowych dodatnich, może świadczyć o:

A.  tamponadzie serca,
B.  krwotoku pooperacyjnym,
C.  przewodnieniu chorego,
D.  zapaleniu osierdzia.

Zadanie 52.
10-letni  chłopiec  z  wrodzoną  wadą  serca  przygotowywany  jest  do
zabiegu  operacyjnego,  który  ma  być  wykonany  w  krążeniu
pozaustrojowym z dostępu przez strenotomię. W czasie zabiegu do
naczyń  wieńcowych  dziecka  zostanie  podany  roztwór  o  dużej
zawartości jonów:

A.  wapnia,
B.  potasu,
C.  sodu,
D.  chloru.

Zadanie 53.
W  leczeniu  farmakologicznym  napadowego  częstoskurczu
nadkomorowego u noworodków i niemowląt postępowaniem z wyboru
jest zastosowanie:

A.  naparstnicy,
B.  amiodaronu,
C.  adenozyny,
D.  beta - blokerów.



Zadanie 54.
Nadmierne krwawienie po operacji w krążeniu pozaustrojowym może
być wynikiem:

A.  niedostatecznego zobojętnienia heparyny,
B.  przedawkowania protaminy,
C.  powikłań chirurgicznych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 55.
Komisurotomia to:

A.  przecięcie spoideł zastawek,
B.  szmery serca,
C.  nerwica serca,
D.  niemiarowość serca.

Zadanie 56.
Systematycznie stosowana aktywność ruchowa powoduje:

A.  obniżenie się ciśnienia skurczowego,
B.  wzrost ciśnienia rozkurczowego,
C.  obniżenie się ciśnienia skurczowego i rozkurczowego,
D.  wzrost ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.

Zadanie 57.
Znajdź  twierdzenie  fałszywe:  Elektrokardiograficznie  (EKG)
można  wyróżnić  następujące  formy  sercowego  mechanizmu
zatrzymania krążenia:

A.  migotanie komór lub częstoskurcz komorowy bez tętna,
B.  zatrzymanie komór serca (asystolia),
C.  aktywność elektryczna serca bez tętna,
D.  migotanie lub trzepotanie przedsionków.

Zadanie 58.
Próba  Valsalvy,  czyli  parcie  tłoczni  brzusznej  przy  wstrzymanym
oddechu jest jednym ze sposobów stymulacji:

A . nerwów  przeponowych  w  celu  przerwania  nasilającej  s ię
bradykardii,

B . pnia  współczulnego  w  celu  przerwania  nasilającej  s ię
bradykardii,

C . nerwu  błędnego  w  celu  identyfikacji  rytmu
przedsionkowego w tachykardii nadkomorowej,

D . nerwu  krtaniowego  wstecznego  w  celu  zwolnienia
przewodnictwa w węźle zatokowym.



Zadanie 59.
Perikarditis to:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie wsierdzia,
C.  zakażenie rany,
D.  infekcja mostka.

Zadanie 60.
Zabieg Esmarcha wykonywany w czasie czynności resuscytacyjnych
to :

A.  specjalny sposób badania tętna na dużych tętnicach,
B . specjalny  sposób  nakłucia  żyły  podobojczykowej,

stosowany  w  sytuacji  trudności  w  założeniu  wenflonu do
żyły obwodowej,

C . wprowadzenie  elektrody  endokawitarnej  do  stymulacji
czasowej poprzez żyłę podobojczykową,

D . specjalny  sposób  ułożenia  głowy  pacjenta  podczas
resuscytacji zapewniający drożność dróg oddechowych.

Zadanie 61.
Które  z  wymienionych  objawów  mogą  świadczyć  o  niewydolności
krążenia u noworodka?

A . prawidłowe  oraz  dobrze  wyczuwalne  tętno  na  tętnicach
obwodowych,

B.  skóra różowa oraz podwyższone ciśnienie krwi,
C.  prawidłowy przyrost masy ciała ,
D . słabo  wyczuwalne  tętno,  obniżone  ciśnienie  tętnicze  a

także brak przyrostu masy ciała.

Zadanie 62.
U  chorego  leczonego  kardiochirurgicznie  edukację  w  zakresie
ćwiczeń oddechowych należy rozpocząć:

A.  przed planowanym zabiegiem kardiochirurgicznym,
B.  po wybudzeniu się chorego i opanowaniu bólu,
C.  przed planowaną ekstubacją,
D.  po ekstubacji.

Zadanie 63.
W  której  z  wad  serca  u  dzieci  charakterystyczne  jest  kucanie  po
wysiłku?

A.  przetrwałym przewodzie tętniczym Botala,
B.  tetralogii Fallota,
C.  ubytku w przegrodzie międzykomorowej,
D.  przełożeniu wielkich naczyń.



Zadanie 64.
D o  najczęstszych  przyczyn  zastoinowej  niewydolności  serca
należą:

A.  wady zastawkowe, zaburzenia rytmu serca,
B.  kardiomiopatia, wady zastawkowe,
C.  wstrząs kardiogenny, obrzęk płuc,
D . choroba  niedokrwienna  serca,  nadciśnienie  tętnicze

krwi.

Zadanie 65.
U chorych na cukrzycę występuje najczęściej:

A .  hipertrójglicerydemia,
B.  podwyższony poziom HDL,
C.  obniżony poziom LDL,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 66.
Ból wieńcowy umiejscowiony jest zazwyczaj:

A .  pod łopatką,
B.  za mostkiem,
C.  w okolicy barku,
D.  w nadbrzuszu.

Zadanie 67.
Obraz cepowatej klatki piersiowej wraz z objawem paradoksalnego
oddechu występuje u chorego:

A.  ze złamaniem kręgosłupa w odcinku piersiowym,
B . z e  złamaniem  więcej  niż  3  żeber  w  co  najmniej  2

miejscach,
C.  po urazie z pęknięciem żołądka ,
D.  ze wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym.

Zadanie 68.
P o  operacji  tętniaka  aorty  przeciwwskazane  są  (nawet  w  późnym
okresie pooperacyjnym od 6 tygodnia):

A .  ćwiczenia izometryczne,
B.  ćwiczenia czynne kończyn dolnych i górnych,
C.  ćwiczenia oddechowe,
D.  lekkie ćwiczenia oporowe.

Zadanie 69.
40-letni  mężczyzna  palący  papierosy  od  20  lat  skarży  się  na  ból
w klatce piersiowej. Na jakie choroby jest on narażony:

A.  raka płuc i raka pęcherza moczowego,
B.  nadciśnienie tętnicze,
C.  chorobę niedokrwienną serca pod postacią zawału serca,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 70.
Główne objawy chorobowe ostrego zapalenia osierdzia to:

A . płyn  w  worku  osierdziowym,  gorączka,  krwioplucie,
duszność,

B . bó l  w  śródpiersiu,  zmiany  w  EKG,  tarcie  osierdzia,  płyn
w worku osierdziowym,

C . gorączka,  przesięki  zastoinowe,  sinica,  rytm  cwałowy
serca,

D . przyspieszona  czynność  serca,  przypodstawne  rzężenia
podczas osłuchiwania.

Zadanie 71.
Potas w organizmie człowieka odgrywa istotną rolę w:

A.  mechanizmie skurczu mięśni i ich pobudliwości,
B.  mechanizmach odpornościowych organizmu,
C.  regulacji neurohormonalnej,
D.  utrzymaniu stałości płynów wewnątrzustrojowych.

Zadanie 72.
Lekiem  powodującym  zamknięcie  drożnego  przewodu  tętniczego
Botalla jest:

A .  prostin VR,
B.  indometacyna,
C.  naparstnica,
D.  striadyna.

Zadanie 73.
W prawidłowym rytmie zatokowym załamek P jest:

A .  ujemny w odprowadzeniach I, II i dodatni w aVR,
B.  dodatni w I, II, aVF i ujemny w aVR,
C.  dodatni w I, II i aVR,
D.  ujemny w II, III i aVF.

Zadanie 74.
Głównym objawem lewokomorowej niewydolności krążenia jest:

A .  duszność,
B.  powiększenie wątroby,
C.  obecność obrzęków,
D.  obecność przesięków do jam ciała.



Zadanie 75.
Która z chorób występująca u matki może mieć negatywny wpływ na
układ bodźcotwórczo - przewodzący w okresie życia płodowego?

A.  mukowiscydoza,
B.  cukrzyca,
C.  kolagenoza,
D.  osteoporoza.

Zadanie 76.
Który z wymienionych objawów często towarzyszy policytemii:

A .  skłonność do omdleń,
B.  ból w klatce piersiowej po wysiłku,
C.  przerost dziąseł,
D.  krwawienie z nosa.

Zadanie 77.
W  wysiękowej  postaci  zapalenia  osierdzia  pojawia  się
niebezpieczeństwo wystąpienia:

A.  zawału serca,
B.  tamponady serca,
C.  przełomu nadciśnieniowego,
D.  ostrego zapalenia żołądka.

Zadanie 78.
Prawidłowo  miejsca  obecności  zmian  charakterystycznych  dla
zawału  serca  w  EKG  w  zależności  od  obszaru  objętego  martwicą
wskazano w odpowiedzi:

A .  ściana przednia - I, II, III, aVL, aVF,
B.  ściana boczna - I, II, aVL, V1-V3,
C.  ściana dolna - II, III, aVF,
D.  zawał przednio-przegrodowy - I, II, V5-V6.

Zadanie 79.
U  chorego,  u  którego  prowadzona  jest  kontrapulsacja
wewnątrzaortalna,  pielęgniarka  powinna  zwracać  szczególnie
uwagę na:

A.  temperaturę ciała chorego,
B . zabarwienie skóry, tętno obwodowe i temperaturę kończyn

dolnych,
C.  tętno na tętnicach obwodowych kończyn górnych,
D.  prawidłowe umiejscowienie balonu do kontrapulsacji.



Zadanie 80.
U  pacjentów leczonych preparatami nitrogliceryny, mogą wystąpić
następujące objawy niepożądane:

A . obniżenie  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  odruchowe
przyspieszenie  czynności  serca,  zaczerwienie  twarzy,
bóle głowy,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  tachykardia,
zaczerwienie powłok skórnych, zawroty głowy,

C . pieczenie,  drętwienie  kończyn  dolnych,  świąd  i  zmiany
zabarwienia skóry,

D.  nudności, wymioty, czasami biegunka, osłabienie.

Zadanie 81.
W którym miejscu powinny być umieszczone elektrody przedsercowe
u  pacjenta ze świeżym zawałem mięśnia sercowego prawej komory
serca,  u  którego  ma  być  wykonane  12  odprowadzeniowe  EKG  i
dodatkowy zapis?

A . p o  prawej  stronie  klatki  piersiowej  Vr3-Vr6  ("lustrzane
odbicie"),

B.  jedno międzyżebrze wyżej,
C.  dwa międzyżebrza wyżej,
D.  w miejscu przyłożenia elektrod V7-V9.

Zadanie 82.
Scyntygrafia  perfuzyjna  mięśnia  sercowego  jest  to  badanie
diagnostyczne pozwalające na:

A.  inwazyjną ocenę ukrwienia mięśnia sercowego,
B.  nieinwazyjną ocenę ukrwienia mięśnia sercowego,
C.  inwazyjną ocenę funkcji układu krążenia,
D.  nieinwazyjną ocenę funkcji układu krążenia.



Zadanie 83.
Znajdź  twierdzenie  fałszywe.  Pielęgniarka,  która  przystępuje  do
pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi  powinna  pamiętać  o
następujących zasadach:

A . przed  badaniem sprawdzić  stan  manometru  (słupek  rtęci
lub  wskazówka  na  zegarze  powinny  znajdować  się  na
poziomie zera skali aparatu),

B . pierwszy pomiar  wykonać na obu rękach,  a  w przypadku
znacznej różnicy, po kilku minutach pomiar powtórzyć na
kończynie,  na  której  odnotowano  wyższe  wartości
ciśnienia,

C . mankiet  należy  zakładać  w  taki  sposób,  aby  jego  dolny
brzeg  znajdował  s ię  na  poziomie12  cm  powyżej  zgięcia
łokciowego,

D . dopasować odpowiedni mankiet u osób dorosłych mankiet o
szerokości 12-14 cm, u osób otyłych mankiet o większych
wymiarach.

Zadanie 84.
Blok przedsionkowo - komorowy I ˚ zostanie rozpoznany u dziecka,
gdy:

A . czas  przewodzenia  przedsionkowo-komorowego  ulega
wydłużeniu,

B.  okresowo wypada jeden skurcz komorowy,
C.  w sposób nieregularny wypada załamek P,
D . całkowicie  przerwane  jest  przewodzenie

przedsionkowo-komorowe.

Zadanie 85.
Leków przeciwzakrzepowych NIE powinno się podawać drogą:

A.  doustą,
B.  dożylną,
C.  domięśniową,
D.  podskórną.

Zadanie 86.
55-letni  pacjent  po  operacji  pomostowania  wieńcowego  był
podczas  hospitalizacji  rehabilitowany.  Podczas  rehabilitacji
szpitalnej III okresu NIE stosuje się:

A .  gimnastyki porannej,
B.  ćwiczeń oddechowych zbiorowych,
C.  chodzenia po schodach,
D.  truchtu.



Zadanie 87.
Jak  długo  trwa  leczenie  przeciwzakrzepowe  po  zabiegu
wszczepienia zastawki mechanicznej?

A.  3 miesiące,
B.  6 miesięcy,
C.  2 lata,
D.  do końca życia.

Zadanie 88.
Pacjent  hospitalizowany  z  powodu  zawału  mięśnia  sercowego  po
zatrzymaniu  krążenia  i  skutecznej  reanimacji,  skarży  się  na
ogólne  osłabienie.  W  celu  zmniejszenia  dolegliwości,  pacjenta
poddano rehabilitacji. Efektem właściwego doboru ćwiczeń jest:

A . zmniejszenie  zapotrzebowania  na  t len  przez  mięsień
sercowy  i  zmniejszenie  ryzyka  ostrego  niedotlenienia  w
czasie wysiłku,

B . zwiększenie  zapotrzebowania  na  tlen,  a  ryzyko  ostrego
niedotlenienia zmniejsza się,

C . zmniejszenie  zapotrzebowania  na  t len  przez  mięsień
sercowy, a ryzyko ostrego niedotlenienia wzrasta,

D.  nie ma wpływu na ryzyko niedotlenienia.

Zadanie 89.
Wady serca najczęściej występują w zespole:

A.  Edwarda,
B.  Pataua,
C.  Downa,
D.  Tunera.

Zadanie 90.
Do wczesnych powikłań zawału serca zaliczamy:

A.  powikłania zatorowo - zakrzepowe,
B.  tętniak serca,
C.  przewlekłą niewydolność krążenia,
D.  zaburzenia rytmu i przewodnictwa.

Zadanie 91.
Migotanie przedsionków należy do zaburzeń rytmu serca typu:

A.  nadkomorowego,
B.  komorowego,
C.  zaburzenia w przewodzeniu bodźców,
D.  nie należy do żadnej z wymienionych grup.



Zadanie 92.
Jaki oddech występuje w lewokomorowej niewydolności serca?

A.  Kussmaula,
B.  Cheyne-Stokesa,
C.  Biota,
D.  spłycony.

Zadanie 93.
Reperfuzja jest to:

A .  perfuzja do momentu zakleszczenia aorty,
B.  czas potrzebny do oziębienia pacjenta,
C.  odłączenie perfuzji,
D . czas po odkleszczeniu aorty do przywrócenia prawidłowej

czynności organizmu.

Zadanie 94.
Kobieta  w  wieku  50  lat  została  przyjęta  do  szpitala  z  obrzękiem
płuc.  U  pacjentki  występują  objawy:  si lna  duszność,
odkrztuszanie  pienistej  wydzieliny  podbarwionej  na  różowo,
przepełnione  żyły  szyjne.  Do  obrzęku  płuc  dochodzi  najczęściej
w :

A.  ostrej niewydolności prawokomorowej,
B.  ostrej niewydolności lewokomorowej,
C.  przewlekłej niewydolności prawokomorowej,
D.  przewlekłej niewydolności lewokomorowej.

Zadanie 95.
Wskazaniem do  założenia  cewnika  Swana-Ganza  i  monitorowania
ciśnienia tętniczego krwi w tętnicy płucnej jest:

A .  napad migotania przedsionków,
B.  blok przedsionkowo-komorowy 2-go stopnia,
C.  wstrząs kardiogenny,
D.  wzrost ciśnienia tętniczego krwi do 220/120 mmHg.

Zadanie 96.
Zmniejszenie  i lości  hospitalizacji  i  spadek  śmiertelności  wśród
chorych na chorobę niedokrwienną serca to:

A.  rezultat poprawy sytuacji materialnej Polaków,
B . rezultat  dobrego  dostępu  do  ambulatoryjnej  opieki

kardiologicznej,
C.  rezultat kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej,
D.  wynik systematycznej kontroli cholesterolu.



Zadanie 97.
Wskazaniem  do  operacji  pomostowania  aortalno  -  wieńcowego
(CABG) jest:

A . zwężenie  pnia  lewej  tętnicy  wieńcowej  >  50%  lub  innych
gałęzi tętnic wieńcowych > 75%,

B.  niedomykalność mitralna,
C.  migotanie przedsionków,
D . zwężenie tętnicy wieńcowej > 10% lub innych tętnic < 20

% .

Zadanie 98.
Badanie  gazometryczne  krwi  tętniczej  w  zawale  mięśnia
sercowego:

A . określa poziom niedoboru tlenu i z tego powodu powinno
być  wykonywane  zawsze  w  chwili  przyjęcia  chorego  do
szpitala,

B . należy  wykonać  najpóźniej  do  4  godzin  od  wystąpienia
bólu,

C . nie  jest  wskazane  u  pacjentów,  u  których  rozważa  się
możliwość leczenia trombolitycznego,

D . nie  jest  wskazane  u  chorych  w  czasie  już  prowadzonej
tlenoterapii.

Zadanie 99.
Dlaczego  płacz  u  dziecka  z  wadą  serca  jest  zjawiskiem
niekorzystnym?

A.  denerwuje bliskich,
B.  budzi inne dzieci,
C.  powoduje zwiększenie rzutu serca,
D.  obniża poziom hemoglobiny we krwi.

Zadanie 100.
W czasie przeprowadzania testu wysiłkowego należy:

A.  kontrolować ciśnienie tętnicze krwi,
B.  obserwować częstość tętna,
C.  obserwować EKG,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 101.
Powikłania próby wysiłkowej to:

A .  hipotonia,
B.  zastoinowa niewydolność serca,
C.  ciężkie zaburzenia rytmu serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 102.
Przygotowanie pacjenta do próby wysiłkowej polega na:

A . przygotowaniu  przewodu  pokarmowego  t j .  wykonaniu
oczyszczenia jelita grubego,

B . nauczeniu  pacjenta  specjalnego  sposobu  oddychania  w
czasie badania,

C . wyjaśnieniu celu,  sposobu zachowania w czasie  badania,
przekazaniu  informacji  o  konieczności  zachowania
odstępu  1-2  godz.  pomiędzy  badaniem  a  obfitym
posiłkiem,

D . przygotowaniu  pola  na  klatce  piersiowej  do  założenia
elektrod.

Zadanie 103.
15-letnią  pacjentkę  przyjęto  do  szpitala  z  powodu  ubytku
przegrody  międzyprzedsionkowej.  Do  jakiej  grupy  schorzeń
zaliczamy w/w jednostkę chorobową?

A.  do nabytych wad serca,
B.  do wrodzonych wad serca,
C.  do chorób zapalnych serca,
D.  do niezapalnych chorób serca.

Zadanie 104.
Niedomykalność zastawki aorty charakteryzuje się:

A . wzrostem  ciśnienia  tętniczego  krwi  skurczowego  i
rozkurczowego,

B . wzrostem  ciśnienia  tętniczego  krwi  skurczowego  i
spadkiem ciśnienia rozkurczowego,

C . wzrostem  ciśnienia  rozkurczowego  i  spadkiem  ciśnienia
skurczowego,

D.  ciśnienie skurczowe i rozkurczowe są w granicach normy.

Zadanie 105.
Ból towarzyszący zapaleniu osierdzia:

A.  ustępuje po nitratach,
B.  wzmaga się przy oddechu, kaszlu, ruchach tułowia,
C.  zmniejsza się w pozycji leżącej,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 106.
W  oddziale  kardiochirurgii  do  zabiegu  przygotowywana  jest
17-letnia  dziewczyna  z  rozpoznaniem  CoA.  Jaką  wadę  oznacza
skrót CoA?

A.  zwężenie cieśni aorty,
B.  atrezję zastawki trójdzielnej,
C.  stenozę aortalną,
D.  przerwanie łuku aorty.



Zadanie 107.
Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwarstwienia aorty:

A.  płeć żeńska, niskie ciśnienie tętnicze,
B.  płeć męska, wiek 50-60 lat, niskie ciśnienie tętnicze,
C.  płeć męska, nadciśnienie tętnicze, zespół Marfana,
D.  nie ma żadnych.

Zadanie 108.
Podczas  toalety  drzewa  oskrzelowego  u  chorego  zaintubowanego,
przy włączonym ssaniu ssaka elektrycznego niedozwolone są ruchy
cewnika do odsysania do przodu, gdyż może to doprowadzić do:

A.  infekcji,
B.  krwawienia,
C.  odmy opłucnowej,
D.  odcinkowej niedodmy.

Zadanie 109.
Jaka cecha tętna będzie charakterystyczna dla tamponady serca?

A.  wolne, nieregularne,
B.  nitkowate,
C.  naprzemienne,
D.  zanikanie tętna przy wdechu.

Zadanie 110.
Charakterystycznym dla niedomykalności zastawki mitralnej jest:

A .  szmer skurczowy na koniuszku serca,
B.  szmer rozkurczowy na koniuszku serca,
C.  szmer skurczowy w II międzyżebrzu po stronie prawej,
D.  szmer rozkurczowy w II międzyżebrzu po stronie lewej.

Zadanie 111.
Które  z  poniższych  zaburzeń  rytmu  serca  są  wskazaniami  do
defibrylacji?

A.  migotanie i trzepotanie komór,
B.  blok przedsionkowo-komorowy III˚,
C .  dodatkowe pobudzenia komorowe,
D.  migotanie i trzepotanie przedsionków.

Zadanie 112.
Zwiększając  aktywność  fizyczną  dochodzi  do  podwyższenia
stężenia frakcji:

A .  LDL cholesterolu,
B.  VLDL cholesterolu,
C.  HDL cholesterolu,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 113.
Lekiem  działającym  antagonistycznie  w  stosunku  do  heparyny
jest/są:

A.  witamina K,
B.  siarczan protaminy,
C.  kwas acetylosalicylowy,
D.  pochodne kumaryny.

Zadanie 114.
Chory  lat  35,  przyjęty  do  Kliniki  z  objawami  ostrego  zapalenia
mięśnia sercowego. Następstwem zapalenia mięśnia serca jest:

A .  ostra lub przewlekła niewydolność krążenia,
B.  ostra lub przewlekła niewydolność oddechowa,
C.  przewlekła choroba niedokrwienna serca,
D.  ostra lub przewlekła choroba reumatyczna.

Zadanie 115.
Śluzak przedsionka powinien być operowany, ponieważ:

A.  powoduje obturację ujścia mitralnego,
B . występuje  możliwość  powstania  zatorów  z  powierzchni

śluzaka,
C.  powoduje zaburzenia rytmu serca,
D . powoduje  spadki  ciśnienia  tętniczego  krwi  z  utratą

przytomności.

Zadanie 116.
Test Allena służy do oceny:

A.  dokładności pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
B.  odpływu krwi żylnej z kończyny,
C . krążenia  obocznego,  gdy  zostanie  zamknięta  tętnica

promieniowa,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.

Zadanie 117.
Badaniem rozstrzygającym o rozpoznaniu koarktacji aorty jest:

A .  elektrokardiografia,
B.  echokardiografia,
C.  zdjęcie RTG klatki piersiowej,
D.  aortografia.



Zadanie 118.
U  37-letniej  pacjentki  leczonej  z  powodu  nadciśnienia
tętniczego  w  ciągu  nocy  doszło  do  zaostrzenia  choroby.  Zgłasza
si lny  ból  części  potylicznej  głowy,  nudności  i  zwroty  głowy.
Jest  bardzo  niespokojna,  wartość  ciśnienia  tętniczego  krwi
wynosi  240/130  mmHg.  Czy  powyższe  objawy  mogą  stanowić
zagrożenie życia?

A . tak,  gdyż  jest  to  przełom  nadciśnieniowy  i  stanowi
bezpośrednie zagrożenie życia,

B . n ie  należy  zbytnio  denerwować  się,  gdyż  po  podaniu
leków hipotensyjnych ciśnienie ustabilizuje się,

C . nie,  gdyż  przełom  nadciśnieniowy  jest  zjawiskiem
przejściowym,  tzn.  po  osiągnięciu  maksymalnej  wartości
RR samo się obniży,

D . nie,  ponieważ  pacjentka  jest  jeszcze  młoda  i  sam
organizm ureguluje wartości ciśnienia.

Zadanie 119.
Nadmierne spożycie soli zwiększa ryzyko powstawania:

A.  choroby wieńcowej,
B.  nadciśnienia tętniczego,
C.  zawału serca,
D.  niewydolności krążenia.

Zadanie 120.
Jedną z metod likwidowania bólu zawałowego jest:

A .  muzykoterapia,
B.  bioenergoterapia,
C.  tlenoterapia,
D.  psychoterapia.

Zadanie 121.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna polega na:

A.  mechanicznym wspomaganiu serca,
B.  ręcznym wspomaganiu pracy serca,
C . podłączeniu  monitora  i  odczytywaniu  ciśnienia  metodą

krwawą,
D . otworzeniu  klatki  piersiowej  i  rytmicznym  uciskaniu

serca.



Zadanie 122.
Tętnica  piersiowa  wewnętrzna  jest  najczęściej  używana  do
pomostowania  gałęzi  przedniej  zstępującej  lewej  tętnicy
wieńcowej (LAD) ze względu na:

A.  łatwość pobrania,
B.  brak żył do pobrania,
C.  dobre wyniki odległe takiego pomostu,
D.  nieodkładanie się blaszek miażdżycowych.

Zadanie 123.
Obniżenie odcinka ST w zapisie EKG najczęściej świadczy o:

A.  zaburzeniach elektrolitowych,
B.  niedokrwieniu mięśnia sercowego,
C.  występowaniu migotania przedsionków,
D.  niekorzystnym wpływie przyjmowanych leków moczopędnych.

Zadanie 124.
W  stanie  zagrożenia  życia  u  niemowlęcia  tętno  badamy  na
tętnicy:

A.  ramiennej,
B.  udowej,
C.  szyjnej,
D.  pępowinowej.

Zadanie 125.
D e  Bakey  wprowadził  klasyfikację,  która  dotyczyła  podziału
tętniaków:

A.  aorty na prawdziwe i rzekome,
B . aorty  z  uwzględnieniem  lokalizacji  rozwarstwienia  i

jego rozległości,
C.  aorty na typ A- proksymalny i typ B- dystalny,
D.  na tętniaki aorty i tętniaki komory serca.

Zadanie 126.
Chorzy  po  wszczepieniu  sztucznych  zastawek  serca  powinni
pamiętać,  że  lekami  nasilającymi  działanie  doustnych
antykoagulantów są:

A.  niesteroidowe leki przeciwzapalne, salicylany,
B.  antybiotyki, witaminy,
C.  barbiturany, leki hipotensyjne,
D.  diuretyki, leki przeciwcukrzycowe.



Zadanie 127.
Czy  modyfikacja  stylu  życia  ma  znaczenie  w  leczeniu
nadciśnienia tętniczego?

A.  tak, ma duży wpływ,
B.  nie ma wpływu, jest bez znaczenia,
C.  ma niewielkie znaczenie,
D.  znaczenie ma tylko leczenie farmakologiczne.

Zadanie 128.
24-letni  pacjent  jest  przyjęty  do  Kliniki  Kardiochirurgii  z
rozpoznaniem niedomykalności  zastawki  aortalnej.  Pacjent  został
zakwalifikowany do wszczepienia zastawki homogennej. Co to jest
zastawka homogenna?

A.  zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B.  zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C.  sztuczna zastawka aortalna,
D.  płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.

Zadanie 129.
Powiększenie wątroby jest następstwem:

A.  obniżenia ciśnienia w układzie żyły wrotnej,
B.  hipoalbuminemii,
C.  dysproteinemii,
D.  zastoju w obrębie dopływu żyły głównej dolnej.

Zadanie 130.
Czy  suchy  uporczywy  kaszel  może  być  ubocznym  objawem  leków
stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego?

A.  tak, świadczy o przedawkowaniu glikozydów naparstnicy,
B . tak,  jest  objawem  ubocznym  stosowania  inhibitorów

konwertazy angiotensyny,
C.  nie, jest objawem infekcji,
D.  tak, świadczy o zbyt małej dawce leków moczopędnych.

Zadanie 131.
U  37-letniego  pacjenta  jest  wykonywany  zabieg  operacyjny  przy
zastosowanu  krążenia  pozaustrojowego  i  hipotermii.  Zabieg
polega  na  wszczepieniu  sztucznej  zastawki  aortalnej.  Hipotermia
w  zabiegach  wszczepienia  sztucznej  zastawki  aortalnej  polega
na:

A.  obniżeniu temperatury ciała poniżej normy,
B.  samoistnej utracie ciepła przez organizm,
C.  ograniczeniu pracy poszczególnych narządów,
D.  utrzymaniu normalnej temperatury organizmu.



Zadanie 132.
Rozpoznanie zawału mięśnia sercowego, obok badania EKG opiera
się na wynikach badania:

A.  elektrolitów: potasu i magnezu,
B.  enzymów wewnątrzkomórkowych,
C.  białek w osoczu,
D.  glukozy i mocznika we krwi.

Zadanie 133.
Dusznica  bolesna  jest  to  zespół  objawów  klinicznych
występujących na skutek:

A.  niedokrwienia mięśnia sercowego,
B.  przekrwienia mięśnia sercowego,
C.  urazu mięśnia sercowego,
D.  zakażenia wirusem HIV.

Zadanie 134.
Współżycie  seksualne  u  pacjentów  po  zawale  mięśnia  sercowego
jest:

A . jak  najbardziej  wskazane  (w  ramach  wydolności  układu
krążenia),

B.  zdecydowanie przeciwwskazane,
C.  dopuszczalne lecz niewskazane,
D.  szkodliwe dla serca.

Zadanie 135.
Jakie korzyści są związane z redukcją ciężaru ciała?

A . wyraźne  obniżenie  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi
przy redukcji ciężaru ciała nawet o kilka kilogramów,

B.  poprawa apetytu,
C.  wcześniejsze wdrożenie leczenia farmakologicznego,
D.  zwiększenie dawki leku hipotensyjnego.



PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 060615
GRUPA 1
Zadanie 1.
Zalecane  formy  treningu  leczniczego  u  otyłego  pacjenta
chorującego  na  nadciśnienie  tętnicze  i  cukrzycę
insulinoniezależną to:

A.  ćwiczenia siłowe,
B.  ćwiczenia aerobowe,
C.  gry zespołowe typu bilard, krykiet, golf,
D.  sporty wodne: wioślarstwo, wędkarstwo.

Zadanie 2.
P o  założeniu  cewnika  do  żyły  centralnej,  zdjęcie  RTG  klatki
piersiowej umożliwia:

A.  sprawdzenie położenia cewnika i wykluczenie odmy,
B.  ocenę położenia tylko cewnika,
C.  wykluczenia odmy,
D.  wykluczenia ewentualnej niedodmy.

Zadanie 3.
Obrzęki pochodzenia sercowego:

A . umiejscawiają  się  na  najniżej  położonych  częściach
ciała,

B.  najbardziej widoczne są na twarzy,
C.  występują jako poranny obrzęk powiek,
D.  umiejscawiają się w okolicy tułowia.

Zadanie 4.
Zwiększamy wydalanie z organizmu magnezu pijąc:

A.  duże ilości wody,
B.  małe ilości soków,
C.  nadmierne ilości kawy, herbaty i alkoholu,
D.  duże ilości wody i małe ilości soków.

Zadanie 5.
Elektroterapia zaburzeń rytmu serca to:

A.  kardiowersja elektryczna,
B.  defibrylacja elektryczna,
C.  sztuczna stymulacja serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 6.
Rozmiar rurki ustno-gardłowej u dorosłego pacjenta, wybieramy:

A.  dopasując do wielkości żuchwy "na oko" ,
B . tak , aby przed przednimi zębami wystawała na minimum

4cm,
C.  mierząc odcinek od kącika ust do skrawka ucha,
D.  dowolny.

Zadanie 7.
Działaniem  leczniczym  mającym  na  celu  przywrócenie  rytmu
zatokowego w sytuacji migotania komór jest wykonanie:

A.  zewnętrznego masażu serca,
B.  defibrylacji elektrycznej,
C.  kardiowersji elektrycznej,
D.  elektrostymulacji.

Zadanie 8.
Czy kontrpulsacja wewnątrzaortalna to?

A.  plastyka zastawki aortalnej,
B.  mechaniczne wspomaganie krążenia,
C . założenie  kaniuli  aortalnej  do  prowadzenia  krążenia

pozaustrojowego,
D.  wymiana zastawki aortalnej.

Zadanie 9.
Który z wymienionych gazów medycznych stosowany jest w leczeniu
wad serca u dzieci, przebiegających z nadciśnieniem płucnym?

A.  podtlenek azotu (N2O),
B.  dwutlenek węgla (CO2),
C.  tlen (O2),
D.  tlenek azotu (NO).

Zadanie 10.
Do powikłań spowodowanych migotaniem przedsionków nie należą:

A.  zastoinowa niewydolność serca,
B.  niedokrwienie mięśnia sercowego,
C.  zator tętniczy (a w szczególności zator tętnicy mózgu),
D.  tamponada serca.

Zadanie 11.
Charakterystycznym objawem osłuchowym niewydolności zastawki
aorty jest szmer:

A.  skurczowy w II prawym międzyżebrzu,
B.  rozkurczowy w II prawym międzyżebrzu,
C.  skurczowy w II lewym międzyżebrzu,
D.  rozkurczowy w II lewym międzyżebrzu.



Zadanie 12.
Koarktacja aorty jest to:

A .  rozszerzenie aorty,
B.  zwężenie cieśni aorty,
C.  miażdżyca aorty,
D.  tętniak aorty.

Zadanie 13.
Pacjent  z  rozpoznaną  choroba  wieńcową  skarży  się  na  bóle
brzucha,  szczególnie  nadbrzusza  opasujące  klatkę  piersiową,
nudności,  wymioty,  biegunkę,  osłabienie,  duszność.  Objawy
powyższe wskazują na:

A.  chorobę wieńcową,
B.  chorobę wrzodową,
C.  reflux żołądkowo-przełykowy,
D . nie  są  jednoznaczne,  a  stan  kliniczny  wymaga  dalszej

wnikliwej diagnostyki.

Zadanie 14.
Jedynym zabiegiem ratującym życie po wystąpieniu odmy prężnej
(wentylowej) jest:

A .  nakłucie żyły centralnej,
B.  nakłucie worka osierdziowego (perikardiocenteza),
C.  nakłucie jamy opłucnej (torakocenteza),
D.  podjęcie wentylacji mechanicznej.

Zadanie 15.
Znajdź  twierdzenie  fałszywe.  Opieka  pielęgniarska  nad  chorym  z
założonym drenażem czynnym (ssącym) jamy opłucnej polega na:

A.  obserwacji ilości i rodzaju drenowanego płynu,
B . umieszczeniu  zestawu  ssącego  na  wysokości  założonego

drenu,
C.  podawaniu zleconych leków przeciwbólowych,
D.  zapobieganiu zakażenia drenu i rany wokół drenu.



Zadanie 16.
W  jakich stanach występuje zwiększona wrażliwość organizmu na
działanie glikozydów nasercowych?

A . zaburzeniach  rytmu  serca,  zaburzeniach
żołądkowo-jelitowych,  zmniejszonej  odporności
organizmu,

B . przy  współistniejących  dolegliwościach  dyspeptycznych,
nadciśnieniu  tętniczym,  zaburzeniach
wodno-elektrolitowych,

C . hiperkaliemii,  hiperkalcemii,  hipermagnezemii,
niedoczynności tarczycy,

D . hipokaliemii,  hipokalcemii,  hipomagnezemii,
nadczynności tarczycy, podeszłym wieku.

Zadanie 17.
U pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, w przypadku uzyskania
pełnej  rewaskularyzacji  i  nie  stwierdzenia  zaburzeń  funkcji
lewej komory, ćwiczenia i uruchomienie można rozpocząć od:

A.  2 doby,
B.  3 doby,
C.  4 doby,
D.  5 doby.

Zadanie 18.
W  zapobieganiu  zapalenia  wsierdzia  w  nabytych  wadach  serca
należy przede wszystkim:

A.  przyjmować codziennie 2 tabletki witaminy C,
B.  poddawać się około 2 razy w miesiącu badaniom krwi,
C.  dbać o dobre samopoczucie,
D.  dbać o higienę ciała, zwłaszcza zębów.

Zadanie 19.
Hipotermia  terapeutyczna  to  działania  polegające  na  obniżeniu
temperatury  ciała  do  32-34˚  C  na  okres  12-24  godzin.  Można  ją
zastosować u chorych:

A.  w sepsie z objawami DIC,
B.  w obrzęku płuc,
C.  zresuscytowanych, nieprzytomnych,
D.  przed wszczepieniem kadiostymulatora.

Zadanie 20.
Obniżenie odcinka ST w zapisie EKG najczęściej świadczy o:

A.  zaburzeniach elektrolitowych,
B.  niedokrwieniu mięśnia sercowego,
C.  występowaniu migotania przedsionków,
D.  niekorzystnym wpływie przyjmowanych leków moczopędnych.



Zadanie 21.
Objawami  sugerującymi  ostrą  reakcję  odrzucania  u  chorego  po
przeszczepieniu serca są:

A . szybkie  przybieranie  na  wadze,  osłabienie,  gorączka,
objawy niewydolności prawokomorowej, zaburzenia rytmu
serca,

B . stany  podgorączkowe,  duszność,  sinica,  objawy  wstrząsu
hipowolemicznego,

C . tachykardia,  podwyższony  poziom  cholesterolu  we  krwi,
nietolerancja glukozy lub hiperglikemia,

D . objawy  przyspieszonej  angiopatii  naczyń  wieńcowych,
obniżenia  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  zawał
bezbólowy.

Zadanie 22.
D o czynników ryzyka chorób układu krążenia NIE poddających się
modyfikacji zaliczamy:

A . palenie  tytoniu,  małą  aktywność  fizyczną,  dietę
wysokotłuszczową,

B . wiek,  płeć,  rodzinne  występowanie  chorób  na  t le
miażdżycy,

C . choroby  współistniejące  typu  cukrzyca,  nadciśnienie
tętnicze,

D . podwyższony  poziom  cholesterolu  całkowitego,
LDL-cholesterolu, trójglicerydów.

Zadanie 23.
Nadciśnienie  tętnicze  jest  czynnikiem  ryzyka  choroby
niedokrwiennej:

A .  w każdym wieku,
B.  maleje z wiekiem,
C.  wzrasta z wiekiem,
D.  nie zależy od wieku.

Zadanie 24.
W g  M.  Lalondea  czynnikami,  które  w  największym  stopniu
warunkują zdrowie to:

A.  czynniki genetyczne,
B.  dostępność do placówek opieki zdrowotnej,
C.  zanieczyszczenia współczesnego środowiska,
D.  styl życia.



Zadanie 25.
Jakie objawy będą świadczyły o przenaparstnicowaniu?

A.  pobudzenie chorego,
B.  kolorowe widzenie,
C.  spadek ciśnienia,
D.  tachykardia.

Zadanie 26.
Test Allena służy do oceny:

A.  dokładności pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
B.  odpływu krwi żylnej z kończyny,
C . krążenia  obocznego,  gdy  zostanie  zamknięta  tętnica

promieniowa,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.

Zadanie 27.
Celem  monitorowania  elektrycznej  pracy  serca  pacjentów
hospitalizowanych  w  oddziale  intensywnej  opieki  kardiologicznej
jest:

A . rejestracja  wielkości,  lokalizacji  i  ewolucji
niedokrwienia mięśnia sercowego,

B . ocena  częstości  i  pochodzenia  rytmu  serca  oraz
obecności zaburzeń rytmu serca,

C.  ocena wielkości i kształtu serca,
D . rejestracja  stałych  napięć  elektrycznych  w  sercu

będących  wyrazem  zjawisk  polaryzacji  i  depolaryzacji
komórek.

Zadanie 28.
Które z podanych określeń definiuje pojęcie defibrylacji?

A . wyładowanie elektryczne zsynchronizowane z zapisem EKG,
w czasie trwania zespołu QRS,

B.  czasowa stymulacja serca,
C . wstrząs  elektryczny  powodujący  jednoczesną

depolaryzację wszystkich komórek mięśnia sercowego,
D.  badanie elektrofizjologiczne pęczka Hisa.

Zadanie 29.
Przeciwwskazaniem do przeszczepu serca jest:

A .  kardiomiopatia,
B.  wady zastawkowe,
C.  nadciśnienie płucne,
D.  przebyte zapalenie mięśnia sercowego.



Zadanie 30.
Która z chorób występująca u matki może mieć negatywny wpływ na
układ bodźcotwórczo - przewodzący w okresie życia płodowego?

A.  mukowiscydoza,
B.  cukrzyca,
C.  kolagenoza,
D.  osteoporoza.

Zadanie 31.
W celu skrócenia napadu anoksemicznego u dziecka należy:

A.  ułożyć dziecko w pozycji Trendelenburga,
B.  wykonać manewr symulujący kucanie,
C.  ułożyć dziecko w pozycji bezpiecznej,
D . maksymalnie  przygiąć  głowę  dziecka  do  klatki

piersiowej.

Zadanie 32.
Pacjent  z  dusznicą  bolesną  został  zakwalifikowany  do
koronarografii. Koronarografia wykonywana jest w celu?

A.  pomiaru gradientu ciśnienia,
B . określenia  wielkości  i  miejsca  przecieku  między  jamami

serca,
C . uwidocznienia  ściany  i  przekroju  tętnicy  wieńcowej  oraz

miejsca przewężenia,
D.  udrożnienia tętnicy wieńcowej.

Zadanie 33.
Jakie jest zasadnicze leczenie wrodzonych wad serca?

A.  farmakologiczne, czasem operacyjnie,
B.  spoczynkowe i farmakologiczne,
C.  farmakologiczne i kinezyterapia,
D.  operacyjne, dodatkowo farmakologiczne.

Zadanie 34.
W  celu  wczesnego  wykrycia  zaburzeń  przepływu  krwi  w  odcinku
naczynia  o  przerwanej  ciągłości  w  związku  z  inwazyjną  metodą
leczenia, pielęgniarka powinna obserwować i dokonywać pomiarów:

A . zapisu czynności  elektrycznej  serca,  występowania bólów
wieńcowych,

B . tętna,  zabarwienia,  ocieplenia  skóry  i  czucia  w
kończynie,

C . występowania  duszności,  zaostrzonych  rysów  twarzy,
niepokoju,

D . tętna,  ciśnienia  krwi,  diurezy  i  zabarwienia  powłok
skórnych.



Zadanie 35.
Jeżeli  pacjent  z  chorobą  niedokrwienną  serca  nie  może  uniknąć
wysiłku,  który  może  przypuszczalnie  sprowokować  ból  w  klatce
piersiowej powinien zapobiegawczo:

A.  położyć się,
B.  zażyć nitroglicerynę,
C.  zmierzyć tętno,
D.  zmierzyć ciśnienie.

Zadanie 36.
Ból wieńcowy może być wywołany przez:

A . nadmierny  wysiłek  fizyczny,  obfity  posiłek,  gwałtowną
zmianę temperatur,

B.  niedostateczną ilość snu i zjedzenie posiłku,
C.  krótki sen i zmianę temperatur,
D.  długotrwały odpoczynek i sen.

Zadanie 37.
Pacjent  po  zawale  mięśnia  sercowego  był  rehabilitowany  podczas
hospitalizacji.  Ćwiczeń  fizycznych  NIE  może  wykonywać  pacjent,
który:

A . zgłasza bóle wieńcowe spoczynkowe lub w czasie lekkiego
wysiłku,

B.  zgłasza bóle wieńcowe związane z wysiłkiem lub stresem,
C.  ma cukrzycę,
D.  ma nadciśnienie.

Zadanie 38.
Komisurotomia to:

A.  przecięcie spoideł zastawek,
B.  szmery serca,
C.  nerwica serca,
D.  niemiarowość serca.

Zadanie 39.
Warunkiem  rozpoczęcia  aktywności  ruchowej  przez  osobę  z
nadciśnieniem tętniczym NIE jest:

A .  redukcja masy ciała u osób z nadwagą i otyłością,
B . uregulowana  i  systematycznie  kontrolowana  wartość

spoczynkowa i wysiłkowa ciśnienia tętniczego krwi,
C . oszacowanie  globalnego  ryzyka  chorób

sercowo-naczyniowych,
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 40.
Wśród  cech  biochemicznych  zaliczanych  do  nowych  czynników
ryzyka  choroby  niedokrwiennej  serca  istotne  znaczenie  ma
zwiększone stężenie:

A.  metioniny,
B.  homocysteiny,
C.  kobalaminy,
D.  kwasu foliowego.

Zadanie 41.
Depresyjne działanie morfiny na układ oddechowy polega na:

A.  przyspieszeniu czynności oddechowej,
B.  zwolnieniu czynności oddechowej,
C.  zwolnieniu lub przyspieszeniu czynności oddechowej,
D.  spowodowaniu wystąpienia oddechu Kusmaula.

Zadanie 42.
Do powikłań mogących wystąpić w wyniku unieruchomienia należą:

A . odleżyny,  zapalenie  żył  powierzchniowych,  zakażenie
dróg oddechowych,

B . odleżyny,  zaburzenia  rytmu  serca,  zapalenie  żył
głębokich,

C . odleżyny,  zapalenie  żył  głębokich,  zakażenie  dróg
oddechowych,

D . zaburzenia  rytmu  serca,  zapalenie  żył  głębokich,
zakażenie dróg oddechowych.

Zadanie 43.
W e  wczesnej  rehabilitacji  osób,  po  zabiegach
kardiochirurgicznych należy unikać ćwiczeń:

A.  oddechowych,
B.  czynnych wspomaganych,
C . czynnych,  dystalnych  odcinków  kończyn  górnych  i

dolnych,
D.  z nadmiernymi ruchami barków i ramion.

Zadanie 44.
Przewód tętniczy Botalla u noworodka zamyka się wskutek:

A.  zmniejszonego stężenia tlenu we krwi,
B.  zwiększonego stężenia prostaglandyn we krwi,
C . wzrostu  stężenia  tlenu  we  krwi  oraz  zmniejszeniu

stężenia prostaglandyn,
D . zmniejszonego  stężenia  tlenu  w  surowicy  krwi  i

zmniejszonego stężenia prostoglandyn.



Zadanie 45.
Sternotomia to:

A.  rozejście się mostka,
B.  szycie mostka,
C.  pośrodkowe otwarcie klatki piersiowej,
D.  boczne otwarcie klatki piersiowej.

Zadanie 46.
Elektrokardiograficzne cechy migotania przedsionków to:

A . poszerzone,  zniekształcone  zespoły  QRS  o  częstości
140-240/min,

B.  załamek P i zespoły QRS pojawiają się niemiarowo,
C . nie ma załamka P, pobudzenia przedsionkowe zapisują się

jako  fale  o  częstości  400-600/min,  zespoły  komorowe
występują niemiarowo,

D . nie  ma  załamka  P,  natomiast  są  widoczne  fale  F  o
częstości  200-300/min,  zespoły  komorowe  występują
niemiarowo.

Zadanie 47.
Śluzak przedsionka powinien być operowany, ponieważ:

A.  powoduje obturację ujścia mitralnego,
B . występuje  możliwość  powstania  zatorów  z  powierzchni

śluzaka,
C.  powoduje zaburzenia rytmu serca,
D . powoduje  spadki  ciśnienia  tętniczego  krwi  z  utratą

przytomności.

Zadanie 48.
U  dziecka  z  wrodzoną,  siniczą  wadą  serca  stwierdzono
policytemię. Policytemia jest wynikiem:

A.  zmniejszonego przepływu płucnego,
B.  ostrego niedotlenienia,
C.  przewlekłej hipoksemii,
D.  zmniejszonej produkcji amin katecholowych.

Zadanie 49.
Długotrwałe stosowanie leków moczopędnych może być przyczyną:

A.  hiperchloremii,
B.  hiperkaliemii,
C.  hipokaliemii,
D.  hipernatriemii.



Zadanie 50.
Przeciwwskazaniem  bezwzględnym  do  wykonania
echokardiograficznego badania przezprzełykowego jest:

A .  zwężenie przełyku,
B.  migotanie przedsionków,
C.  zakażenie wirusem HCV,
D.  wzrost temperatury ciała do 38,5˚C.

Zadanie 51.
Dlaczego  płacz  u  dziecka  z  wadą  serca  jest  zjawiskiem
niekorzystnym?

A.  denerwuje bliskich,
B.  budzi inne dzieci,
C.  powoduje zwiększenie rzutu serca,
D.  obniża poziom hemoglobiny we krwi.

Zadanie 52.
Główne cele opieki pielęgniarskiej w niewydolności krążenia to:

A . poprawa  czynności  serca,  zapobieganie  odleżynom,
niedopuszczenie  do  zapalenia  żył  lub  zatoru  płucnego,
utrzymanie chorego jak najdłużej w łóżku,

B . poprawa  czynności  serca,  przywrócenie  energii  i
zainteresowań,  zapobieganie  odleżynom,  ograniczenie
kontaktu z rodziną by zapewnić spokój,

C . zapobieganie  odleżynom,  niedopuszczenie  do  zapalenia
ży ł  lub  zatoru  płucnego,  przygotowanie  chorego  do
zabiegu  operacyjnego  z  powodu  możliwości  wystąpienia
powikłań,

D . poprawa  czynności  serca,  zapobieganie  odleżynom,
niedopuszczenie  do  zapalenia  żył  lub  zatoru  płucnego,
poprawa łaknienia, uniknięcie zapalenia płuc.

Zadanie 53.
Zgodnie  z  aktualnymi  wytycznymi,  podstawowe  zabiegi
resuscytacyjne u dorosłych rozpoczynamy od wykonania:

A.  2 oddechów ratowniczych,
B.  5 oddechów ratowniczych,
C.  15 uciśnięć klatki piersiowej,
D.  30 uciśnięć klatki piersiowej.

Zadanie 54.
Reperfuzja jest to:

A .  perfuzja do momentu zakleszczenia aorty,
B.  czas potrzebny do oziębienia pacjenta,
C.  odłączenie perfuzji,
D . czas po odkleszczeniu aorty do przywrócenia prawidłowej

czynności organizmu.



Zadanie 55.
17-letnia  dziewczyna  jest  w  drugiej  dobie  po  korekcji
chirurgicznej  koarktacji  aorty  metodą  "koniec  do  końca".
Dziewczynka  ma  utrzymany  drenaż  lewej  jamy  opłucnej.
Pooperacyjny ból brzucha u dziewczynki jest najprawdopodobniej:

A . wynikiem śródoperacyjnego niedokrwienia narządów jamy
brzusznej,

B . wczesnym  objawem  postaci  brzusznej  zawału  mięśnia
sercowego,

C.  niepożądanym objawem stosowanych leków hipotensyjnych,
D . przejściową  dolegliwością  związaną  z  wyborem  metody

korekcji wady.

Zadanie 56.
Do jakich zaburzeń równowagi kwaso-zasadowej prowadzą zmiany w
organizmie spowodowane wstrząsem?

A.  kwasicy oddechowej,
B.  kwasicy metabolicznej,
C.  zasadowicy oddechowej,
D.  zasadowicy metabolicznej.

Zadanie 57.
D e  Bakey  wprowadził  klasyfikację,  która  dotyczyła  podziału
tętniaków:

A.  aorty na prawdziwe i rzekome,
B . aorty  z  uwzględnieniem  lokalizacji  rozwarstwienia  i

jego rozległości,
C.  aorty na typ A- proksymalny i typ B- dystalny,
D.  na tętniaki aorty i tętniaki komory serca.

Zadanie 58.
22-letnia  kobieta  urodziła  chłopca  o  ciężarze  2500g.  Wkrótce  po
urodzeniu  zaczęto  podejrzewać  istnienie  u  dziecka  wady  serca.
Które z wymienionych objawów sugerują wadę serca?

A.  zielone wody płodowe, oziębienie kończyn,
B.  zmniejszenie napięcia mięśni, senność,
C.  drgawki, bladość skóry,
D.  szmery nad sercem, szary odcień skóry.



Zadanie 59.
Przygotowanie pacjenta do próby wysiłkowej polega na:

A . przygotowaniu  przewodu  pokarmowego  t j .  wykonaniu
oczyszczenia jelita grubego,

B . nauczeniu  pacjenta  specjalnego  sposobu  oddychania  w
czasie badania,

C . wyjaśnieniu celu,  sposobu zachowania w czasie  badania,
przekazaniu  informacji  o  konieczności  zachowania
odstępu  1-2  godz.  pomiędzy  badaniem  a  obfitym
posiłkiem,

D . przygotowaniu  pola  na  klatce  piersiowej  do  założenia
elektrod.

Zadanie 60.
Najczęstsze  powikłania  po  operacjach  wszczepienia  sztucznych
zastawek to:

A.  tętniak rozwarstwiający aorty,
B.  powikłania zakrzepowo-zatorowe,
C.  wypadanie płatka zastawki dwudzielnej,
D.  zapalenie płuc.

Zadanie 61.
Do wczesnych powikłań zawału mięśnia sercowego zaliczamy:

A . nadciśnienie  tętnicze,  bloki  przedsionkowe-komorowe,
pęknięcie serca,

B . zespół  Dresslera,  tętniak  serca,  ostra  niewydolność
krążenia,

C . zaburzenia  rytmu  serca,  obrzęk  płuc,  wstrząs,  zakrzepy,
zatory,

D.  zapalenie wsierdzia, niedomykalność zastawek serca.

Zadanie 62.
D o  oddziału  kardiochirurgii  w  I  dobie  po  korekcji  chirurgicznej
ubytku  w  przegrodzie  międzyprzedsionkowej  został  przywieziony
6-letni  chłopiec  z  czynnym  drenażem  śródpiersia.  Dziecko  jest
stabilne  krążeniowo,  wydolne  oddechowo.  Jaki  jest  cel  drenażu
śródpiersia u chłopca po zabiegu kardiochirurgicznym?

A.  niedopuszczenie do tamponady serca,
B.  zmniejszenie odmy opłucnowej,
C.  kontrola szczelności szwu na ranie pooperacyjnej,
D.  obserwacja w kierunku zaburzeń hemostazy.



Zadanie 63.
Objawy zespołu serca płucnego to między innymi:

A . duszność,  obrzęki  podudzi,  nadmierne  wypełnienie  żył
szyjnych,

B.  parestezje, zniesienie odruchów głębokich, zaparcia,
C.  sztywność mięsni, bóle okolic lędźwiowych, wymioty,
D . obrzęk  przedgoleniowy,  biegunka,  wymioty  z

odwodnieniem.

Zadanie 64.
Jaka jest bezpośrednia przyczyna wystąpienia zespołu MAS?

A.  niedotlenienie Ośrodkowego Układu Nerowego,
B.  zmniejszony przepływ wieńcowy,
C.  asystolia,
D.  zbyt wolna czynność komór.

Zadanie 65.
Wśród  przyczyn  zgłaszalności  chorych  do  poradni  lecznictwa
ambulatoryjnego choroby układu krążenia zajmują miejsce:

A.  pierwsze,
B.  drugie,
C.  trzecie,
D.  czwarte.

Zadanie 66.
67-letni pacjent z niedowładem prawostronnym oczekuje na zabieg
operacyjny  wszczepienia  sztucznej  zastawki  mitralnej.
Postępowanie  pielęgniarki  wobec  pacjenta  z  niedowładem
prawostronnym polega przede wszystkim na:

A.  oszczędzaniu chorych kończyn,
B.  ułożeniu chorego na lewym boku,
C.  pielęgnacji przeciwodleżynowej,
D.  ćwiczeniach oddechowych.

Zadanie 67.
Koncepcja  czynników  ryzyka  jako  głównego  elementu
zwiększającego  prawdopodobieństwo  zachorowania  na  choroby
układu  krążenia  została  wysunięta  po  raz  pierwszy  w  wyniku
badań przeprowadzonych w:

A.  Sztokholmie,
B.  Michigan,
C.  Framingham,
D.  Londynie.



Zadanie 68.
W  leczeniu  farmakologicznym  napadowego  częstoskurczu
nadkomorowego u noworodków i niemowląt postępowaniem z wyboru
jest zastosowanie:

A.  naparstnicy,
B.  amiodaronu,
C.  adenozyny,
D.  beta - blokerów.

Zadanie 69.
40-letni  mężczyzna  palący  papierosy  od  20  lat  skarży  się  na  ból
w klatce piersiowej. Na jakie choroby jest on narażony:

A.  raka płuc i raka pęcherza moczowego,
B.  nadciśnienie tętnicze,
C.  chorobę niedokrwienną serca pod postacią zawału serca,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 70.
24-letni  pacjent  jest  przyjęty  do  Kliniki  Kardiochirurgii  z
rozpoznaniem niedomykalności  zastawki  aortalnej.  Pacjent  został
zakwalifikowany do wszczepienia zastawki homogennej. Co to jest
zastawka homogenna?

A.  zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B.  zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C.  sztuczna zastawka aortalna,
D.  płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.

Zadanie 71.
Wynik  poziomu  leukocytów  -  12100/mm3,  u  pacjenta  po  zawale
mięśnia sercowego jest:

A .  w dolnej granicy normy,
B.  w górnej granicy normy,
C.  obniżony,
D.  podwyższony.

Zadanie 72.
D o  szpitala  został  przywieziony  pacjent  po  nagłym  zatrzymaniu
krążenia.  W  wyniku  przeprowadzonej  reanimacji  chory  jest
przytomny,  odpowiada  na  zadawane  pytania.  W  celu  ustalenia
przyczyny nagłego zatrzymania krążenia należy:

A . wykonać 12-odprowadzeniowe EKG, badania laboratoryjne,
RTG klatki piersiowej,

B.  wykonać 6-odprowadzeniowe EKG, badania laboratoryjne,
C . prowadzić całodobowe monitorowanie 1-odprowadzeniowego

EKG,
D . obserwować  1-odprowadzeniowe  EKG,  wykonać  badania

laboratoryjne.



Zadanie 73.
Nadciśnienie tętnicze dzielimy na:

A.  samoistne, pierwotne,
B.  pierwotne, wtórne,
C.  wtórne, nerkowe,
D.  wrodzone, wtórne.

Zadanie 74.
Czy chorzy po implantacji  zastawki  homogennej  i  ( lub)  pomostów
aortalno-wieńcowych  nie  posiadających  innych  wskazań  powinni
otrzymywać pochodne kumaryny?

A.  tak, przez całe życie,
B.  tak, przez okres trzech miesięcy po zabiegu,
C.  nie wymagają stosowania pochodnych kumaryny,
D . tak,  ale  w  zależności  od  wartości,  czasu  i  wskaźnika

protrombinowego.

Zadanie 75.
Kardiowersja elektryczna jest metodą leczenia polegającą na:

A . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  elektryczny  jest
wyzwalany niezależnie od zapisu EKG,

B . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  wyładowania  jest
zsynchronizowny z czynnością elektryczną serca,

C . implantacji  czasowej  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca,

D . implantacji  na  stałe  choremu  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca.

Zadanie 76.
Wielkość  nadmiaru  masy  ciała  ma  wpływ  na  stopień  zagrożenia
życia pacjenta. Jeżeli BMI wynosi 20-25 to:

A.  nie ma ryzyka dla pacjenta,
B.  jest małe ryzyko,
C.  duże,
D.  bardzo duże.

Zadanie 77.
Który  z  niżej  wymienionych  stanów  może  być  objawem
fizjologicznym u dzieci?

A.  tachykardia,
B.  niemiarowość oddechowa,
C.  bradykardia,
D.  tachypnoe.



Zadanie 78.
Które z poniższych twierdzeń jest fałszywe?

A . odcinek  PQ  odpowiada  okresowi  repolaryzacji
przedsionków,

B . odstęp  PQ  reprezentuje  czas  przewodzenia  bodźca  przez
prawy  przedsionek,  węzeł  przedsionkowo  -  komorowy,
pęczek Hisa i jego odnogi oraz włókna Purkinjego,

C . zespół  QRS  jest  to  czas  przewodzenia  impulsu
elektrycznego  przez  mięsień  sercowy  lewej  i  prawej
komory,

D . odstęp  QT  odpowiada  czasowi  trwania  potencjałów
czynnościowychw roboczych włóknach mięśnia komór.

Zadanie 79.
Które  z  poniższych  odprowadzeń  odpowiadają  zawałowi  ściany
dolnej mięśnia sercowego?

A.  I, II, III i V6,
B.  V1 - V4,
C.  II, III i aVF,
D.  aVR, aVL i II.

Zadanie 80.
Niewydolność  układu  krążenia  u  dzieci  może  wystąpić  pod
postacią:

A.  wstrząsu,
B.  zastoinowej niewydolności krążenia,
C.  zaburzeń rytmu serca, zapalenia osierdzia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 81.
Sinica ośrodkowa powstaje w wyniku:

A.  zmniejszonego dopływu krwi żylnej do płuc,
B.  upośledzonej drożności tętnic lub żył,
C . zwiększonego wykorzystania tlenu przez tkanki z powodu

zastoju krwi żylnej,
D.  powstawania nieprawidłowych związków hemoglobiny.

Zadanie 82.
Pielęgniarska  obserwacja  pacjenta  w  ostrym  okresie  zawału
mięśnia sercowego obejmuje:

A . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  zapis  czynności
elektrycznej serca,

B . występowanie bólów, zaburzenia oddychania, zabarwienie
powłok skórnych,

C.  zachowanie i wygląd chorego oraz jego samopoczucie,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 83.
Jaki poziom potasu we krwi powoduje bradykardię?

A.  poniżej 4 mmol/l,
B.  poniżej 3,5 mmol/l,
C.  powyżej 6-7 mmol/l,
D.  żadna z podanych wartości.

Zadanie 84.
W  bloku  przedsionkowo-komorowym  II ˚  wyróżniamy  następujące
rodzaje:

A .  blok całkowity przedsionkowy i komorowy,
B.  mobitz III, Blok Wenckebacha (Mobitz I),
C . blok  Wenckebacha  (Mobitz  I ) ,  Mobitz  I I ,  blok

zaawansowany,
D.  mobitz I, Mobitz II, Mobitz III.

Zadanie 85.
60-letnia  kobieta  otyła  prowadząca  bardzo  oszczędzający  tryb
życia  zgłosiła  s ię  do  lekarza  z  powodu  podwyższonego  poziomu
cukru  oraz  wysokich  wartości  ciśnienia  tętniczego.  Mała
aktywność fizyczna tej kobiety NIE powoduje:

A.  nasilenia otyłości,
B . nasilenia  wiążących  się  z  otyłością  zaburzeń

metabolicznych,
C.  rozwoju oporności tkankowej na insulinę,
D.  podwyższenia cholesterolu HDL.

Zadanie 86.
Niedobór wysiłku fizycznego w apekcie rozwoju miażdżycy sprzyja
otyłości oraz:

A . upośledza  tolerancję  glukozy,  wpływa  na  zmiany  profilu
lipidowego, zwiększa krzepliwość krwi,

B . zwiększa  krzepliwość  krwi,  sprzyja  depresji,  zmniejsza
maksymalną wentylację płuc,

C . zmniejsza  objętość  wyrzutową  i  minutową  serca,
upośledza tolerancję glukozy,

D . wpływa  na  zmniejszenie  objętości  całkowitej  przestrzeni
pozanaczyniowej, wpływa na zmniejszenie utraty wapnia i
azotu z moczem.

Zadanie 87.
Holms  uważa,  że  największe  obciążenie  stresem  występuje  w
sytuacji:

A .  separacji małżeńskiej,
B.  przejścia na emeryturę,
C.  śmierci małżonka,
D.  oszczędzania.



Zadanie 88.
Kryterium  bezpieczeństwa  i  pełnej  skuteczności  działania
przeciwzakrzepowego spełnione jest przy wartościach INR:

A.  1,0 - 1,5,
B.  1,5 - 2,0,
C.  2,0 - 3,5,
D.  3,5 - 5,0.

Zadanie 89.
Prawidłowe  wartości  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego  (o.c.ż.)
wahają się w granicach:

A.  1-6 mm H2O,
B.  5-12 mm H2O,
C.  9-16 mm H2O,
D.  12-20 mm H2O.

Zadanie 90.
Hiperkapnia jest to:

A .  zmniejszenie utlenowania krwi,
B.  zwiększenie utlenowania krwi,
C.  zmniejszenia zawartości dwutlenku węgla we krwi,
D.  zwiększenie zawartości dwutlenku węgla we krwi.

Zadanie 91.
U  pacjenta  po  zawale  mięśnia  sercowego  doszło  do  bloku  III ˚ .  Po
zabiegu  poszerzania  tętnic  choremu  założono  zewnętrzny
stymulator  serca.  Przez  które  naczynia  wprowadza  się
najczęściej elektrodę endokawitarną?

A.  żyłę szyjną, podobojczykową lub udową,
B.  tętnicę szyjną, podobojczykową lub udową,
C.  żyłę przedramienia lub udową,
D.  aortę, tętnicę promieniową lub udową.

Zadanie 92.
W  warunkach  krążenia  płodowego  przewód  Botalla  stanowi
połączenie:

A.  pnia płucnego i aorty zstępującej,
B.  żyły głównej górnej z pniem płucnym,
C.  żyły głównej dolnej z aortą,
D.  pnia płucnego z żyłą główną górną.



Zadanie 93.
Który  z  podanych  niżej  wyników  pomiaru  tętna  świadczy  o
tachyarytmii?

A . tętno  98  u/min,  miarowe,  dobrze  napięte,  dobrze
wypełnione,

B.  tętno 52 u/min, niemiarowe, słabo napięte,
C . tętno  76  u/min,  miarowe,  dobrze  napięte,  dobrze

wypełnione,
D . tętno  118  u/min,  słabo  wypełnione,  nitkowate,

niemiarowe.

Zadanie 94.
Chory  po  wszczepieniu  sztucznej  protezy  mitralnej  powinien
przyjmować leki antykoagulacyjne:

A.  do końca życia,
B.  przez 5 lat,
C.  przez 6 miesięcy,
D.  do czasu uzyskania poziomu terapeutycznego.

Zadanie 95.
Jaki  stopień duszności  występuje u pacjenta,  który ma kłopoty z
wykonywaniem podstawowych czynności życia codziennego?

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

Zadanie 96.
W którym miejscu powinny być umieszczone elektrody przedsercowe
u  pacjenta ze świeżym zawałem mięśnia sercowego prawej komory
serca,  u  którego  ma  być  wykonane  12  odprowadzeniowe  EKG  i
dodatkowy zapis?

A . p o  prawej  stronie  klatki  piersiowej  Vr3-Vr6  ("lustrzane
odbicie"),

B.  jedno międzyżebrze wyżej,
C.  dwa międzyżebrza wyżej,
D.  w miejscu przyłożenia elektrod V7-V9.

Zadanie 97.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  kinezyterapii  ( leczenia
ruchem) u pacjentów z chorobami układu krążenia jest/są:

A . stany  bezpośredniego  zagrożenia  życia  i  niestabilny
przebieg chorób układu krążenia,

B.  nadciśnienie tętnicze kontrolowane,
C . pojedyncze  komorowe  i  nadkomorowe  zaburzenia  rytmu,

wyzwalane wysiłkiem,
D.  nie ma żadnych przeciwwskazań.



Zadanie 98.
By-passy są metodą leczenia polegającą na:

A . udrożnieniu tętnicy wieńcowej za pomocą wprowadzonego
do niej specjalnego cewnika z balonikiem,

B . wykonaniu pomostów tętniczych lub żylnych, omijających
niedrożne odcinki tętnic wieńcowych,

C . umieszczeniu  wewnątrz  naczynia  metalowej,  nierdzewnej
siateczki,  której  zadaniem  jest  podtrzymywanie  ściany
tętnicy wieńcowej w pozycji otwartej,

D . rewaskularyzacji  mięśnia  sercowego  poprzez  podanie
środków farmakologicznych do tętnic wieńcowych,

Zadanie 99.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna działa poprzez;

A.  obniżenie ciśnienia tętniczego skurczowego,
B.  obniżenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego,
C . zwiększenie  napływu  krwi  do  serca  i  podniesienie

średniego ciśnienia tętniczego,
D . podniesienie  ciśnienia  rozkurczowego  i  obniżenie

ciśnienia skurczowego.

Zadanie 100.
Przy podawaniu leków moczopędnych należy kontrolować:

A.  lipidogram,
B.  stężenie elektrolitów,
C.  enzymy sercowe,
D.  bilans płynów.

Zadanie 101.
23-letni  pacjent  został  przyjęty  do  Kliniki  z  powodu  dysfunkcji
sztucznej  zastawki  aortalnej.  Choremu  wszczepiono  ponownie
sztuczną zastawkę aortalną.  Po  zabiegu u  pacjenta  wystąpił  blok
przedsionkowo-komorowy  II I ˚  z  akcją  komór  około  40
uderzeń/minutę. W obecnym stanie pacjenta najważniejsze jest:

A .  natychmiastowe wszczepienie rozrusznika serca,
B . zastosowanie  czasowej  stymulacji  rozrusznikiem

zewnętrznym,
C.  leczenie farmakologiczne,
D.  monitorowanie metodą Holtera.



Zadanie 102.
D o  metod  zmniejszających  wpływ  stresu  na  organizm  ludzki
należą:

A.  aktywność fizyczna na świeżym powietrzu,
B.  ćwiczenia relaksująco-koncentrujące,
C.  rozwijanie zainteresowań,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 103.
Ostra niewydolność prawokomorowa NIE występuje w przypadku:

A.  zawału prawej komory serca,
B.  zatoru tętnicy płucnej,
C.  nadciśnienia tętniczego,
D.  tamponady serca.

Zadanie 104.
U  chorego  stwierdzono  zapalenie  osierdzia.  Pacjent  skarży  się
n a duszność i występują u niego objawy podwyższonego ciśnienia
żylnego. Co to jest zaciskające zapalenie osierdzia?

A.  utrudnienie napełniania komór w czasie rozkurczu,
B . utrudnienie  napełniania  przedsionków  w  czasie

rozkurczu,
C.  napełnianie przedsionków w czasie rozkurczu,
D.  napełnianie komór w czasie skurczu.

Zadanie 105.
Koronarografia  jest  badaniem  względnie  bezpiecznym  jednak  w
trakcie  je j  wykonywania  mogą  wystąpić  powikłania,  należą  do
nich:

A . migotanie  przedsionków,  zator  tętnicy  udowej,  zawał
serca,

B.  omdlenie spowodowane spadkiem ciśnienia,
C.  stany lękowe,
D . bóle  w  jamie  brzusznej  spowodowane  ruchem  cewnika  w

tętnicy.

Zadanie 106.
Podaj  prawidłową  lokalizację  elektrod  kończynowych  w  czasie
wykonywania EKG:

A . zielona-  prawa  ręka,  żółta-  lewa  noga,  czerwona-  lewa
ręka, czarna- prawa noga,

B . żółta-  prawa  ręka,  czarna  lewa  ręka,  zielona-  prawa
noga, czerwona-lewa noga,

C . czerwona-  prawa  ręka,  żółta-lewa  ręka,  zielona-  lewa
noga, czarna- prawa noga,

D . czarna-prawa  ręka,  zielona-lewa  ręka,  żółta-prawa  noga,
czerwona-lewa noga.



Zadanie 107.
60-letni  pacjent  w  trzydzieści  dni  po  zabiegu  wszczepienia
sztucznej  zastawki  mitralnej  został  przyjęty  do  Kliniki
Kardiochirurgii  z  powodu  utrzymującej  s ię  od  kilku  dni  wysokiej
temperatury.  Ponadto  u  chorego  nad  zastawką  słyszalny  jest
szmer rozkurczowy, który może sugerować wystąpienie:

A.  uszkodzenia sztucznej zastawki,
B.  zakrzepu na zastawce,
C.  zapalenia wsierdzia i przecieku okołozastawkowego,
D.  jatrogennego uszkodzenia przegrody przedsionkowej.

Zadanie 108.
U  chorych  hospitalizowanych  z  powodu  niewydolności  krążenia
występują  następujące  objawy:  przepełnienie  żył,  dodatnie  tętno
żylne, sinica obwodowa, powiększenie wątroby. Wymienione objawy
występują głównie w:

A.  prawokomorowej niewydolności krążenia,
B.  lewokomorowej niewydolności krążenia,
C.  niewydolności wieńcowej,
D.  niewydolności krążenia pochodzenia obwodowego.

Zadanie 109.
Ból towarzyszący zapaleniu osierdzia:

A.  ustępuje po nitratach,
B.  wzmaga się przy oddechu, kaszlu, ruchach tułowia,
C.  zmniejsza się w pozycji leżącej,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 110.
Do najczęstszych przyczyn nadciśnienia wtórnego należą?

A.  zwężenie lewego ujścia żylnego,
B.  choroby przysadki mózgowej,
C.  przewlekłe choroby nerek,
D.  zapalenie mięśnia sercowego.

Zadanie 111.
Jakie  działanie  musi  być  bezwzględnie  podjęte  przez
pielęgniarkę po stwierdzeniu wstrząsu kardiogennego?

A.  przywrócenie choremu poczucia bezpieczeństwa,
B . osłuchiwanie  płuc  pacjenta  pod  kątem  wykluczenia

obrzęku płuc,
C.  oznaczenie choremu poziomu glikemii we krwi,
D.  ocena stanu na podstawie obrzęków kończyn dolnych.



Zadanie 112.
Pielęgniarka dokonując pomiaru saturacji metodą pulsoksymetrii,
powinna zawsze sprawdzić:

A . czy akcja serca mierzona przez pulsoksymetr jest zgodna
z wartością rzeczywistą tętna,

B . czy  krzywa  pulsu  jest  zgodna  z  krzywą  ciśnienia
tętniczego,

C.  czy czujnik saturacji jest prawidłowo założony,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 113.
Pacjent  41-letni  z  rozpoznanym  napadowym  migotaniem
przedsionków o nieustalonym czasie trwania jest przygotowywany
d o  umiarowienia  czynności  serca.  W  takich  przypadkach  stosuje
s ię  doustne  antykoagulanty  np.  Sintrom.  W  celu  monitorowania
działania leku oznacza się:

A .  wskaźnik protrombinowy,
B.  czas kaolinowo-kefalinowy,
C.  czas krwawienia,
D.  czas krzepnięcia.

Zadanie 114.
Krzyś  urodził  s ię  w  40-tym  tygodniu  ciąży,  siłami  i  drogami
natury.  W  6-tym  tygodniu  życia  podczas  badania  w  przychodni
stwierdzono  szmer  w  sercu.  Zauważono  też,  że  podczas  płaczu
wargi  dziecka  przybierają  ciemne  zabarwienie.  Wstępna  diagnoza
brzmiała:  wada  wrodzona  serca  -  Tetralogia  Fallota.  Które  z
wymienionych  anomalii  w  obrębie  serca  i  naczyń  krwionośnych
zalicza się do Zespołu Fallota?

A . otwór  międzykomorowy,  aorta  "jeździec",  zwężenie
zastawki tętnicy płucnej, przerost prawej komory,

B . otwór  międzykomorowy,  zwężenie  cieśni  aorty,  zwężenie
zastawki aorty, przerost lewej komory,

C . aorta  "jeździec",  zwężenie  cieśni  aorty,  zwężenie
zastawki aorty, przetrwały przewód tętniczy,

D . otwór  międzyprzedsionkowy,  zwężenie  zastawki  tętnicy
płucnej,  zwężenie  zastawki  aorty,  przetrwały  przewód
tętniczy.

Zadanie 115.
Tętnica  piersiowa  wewnętrzna  jest  najczęściej  używana  do
pomostowania  gałęzi  przedniej  zstępującej  lewej  tętnicy
wieńcowej (LAD) ze względu na:

A.  łatwość pobrania,
B.  brak żył do pobrania,
C.  dobre wyniki odległe takiego pomostu,
D.  nieodkładanie się blaszek miażdżycowych.



Zadanie 116.
Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwarstwienia aorty:

A.  płeć żeńska, niskie ciśnienie tętnicze,
B.  płeć męska, wiek 50-60 lat, niskie ciśnienie tętnicze,
C.  płeć męska, nadciśnienie tętnicze, zespół Marfana,
D.  nie ma żadnych.

Zadanie 117.
38-letni  mężczyzna  został  hospitalizowany  z  powodu  zawału
mięśnia sercowego. Pacjenta można zakwalifikować do wykonywania
zabiegów rehabilitacyjnych po wykonaniu:

A.  EKG,
B.  elektrokardiograficznej próby wysiłkowej,
C.  echokardiografii,
D.  EKG metodą Holtera.

Zadanie 118.
15-letnią  pacjentkę  przyjęto  do  szpitala  z  powodu  ubytku
przegrody  międzyprzedsionkowej.  Do  jakiej  grupy  schorzeń
zaliczamy w/w jednostkę chorobową?

A.  do nabytych wad serca,
B.  do wrodzonych wad serca,
C.  do chorób zapalnych serca,
D.  do niezapalnych chorób serca.

Zadanie 119.
Które  z  wymienionych  objawów  mogą  świadczyć  o  niewydolności
krążenia u noworodka?

A . prawidłowe  oraz  dobrze  wyczuwalne  tętno  na  tętnicach
obwodowych,

B.  skóra różowa oraz podwyższone ciśnienie krwi,
C.  prawidłowy przyrost masy ciała ,
D . słabo  wyczuwalne  tętno,  obniżone  ciśnienie  tętnicze  a

także brak przyrostu masy ciała.

Zadanie 120.
W  ostrej  lewokomorowej  niewydolności  krążenia  układa  się
pacjenta w pozycji siedzącej w celu:

A.  zmniejszenia obciążenia następczego,
B.  zmniejszenia obciążenia wstępnego,
C.  zmniejszenia zapotrzebowania na tlen,
D.  nie ma wpływu.



Zadanie 121.
Pierwsze objawy przedawkowania antykoagulantów to:

A.  ból w klatce piersiowej,
B.  krwawienia, wylewy podskórne,
C.  nudności, wymioty,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 122.
Znajdź  twierdzenie  fałszywe.  Pielęgniarka,  która  przystępuje  do
pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi  powinna  pamiętać  o
następujących zasadach:

A . przed  badaniem sprawdzić  stan  manometru  (słupek  rtęci
lub  wskazówka  na  zegarze  powinny  znajdować  się  na
poziomie zera skali aparatu),

B . pierwszy pomiar  wykonać na obu rękach,  a  w przypadku
znacznej różnicy, po kilku minutach pomiar powtórzyć na
kończynie,  na  której  odnotowano  wyższe  wartości
ciśnienia,

C . mankiet  należy  zakładać  w  taki  sposób,  aby  jego  dolny
brzeg  znajdował  s ię  na  poziomie12  cm  powyżej  zgięcia
łokciowego,

D . dopasować odpowiedni mankiet u osób dorosłych mankiet o
szerokości 12-14 cm, u osób otyłych mankiet o większych
wymiarach.

Zadanie 123.
5-letnia  dziewczynka  jest  w  I  dobie  po  zabiegu  operacyjnym  z
powodu wady serca. Przygotowując rodziców do sprawowania opieki
nad dzieckiem w domu należy uwzględnić:

A . wykonywanie  ćwiczeń  fizjoterapeutycznych  z  udziałem
specjalisty,

B . wczesne  włączenie  rodziców  do  opieki  nad  dzieckiem  po
operacji,

C.  systematyczne stosowanie zleconych leków,
D.  systematyczną kontrolę wskaźników biochemicznych.

Zadanie 124.
W  trakcie  reanimacji  krążeniowo-oddechowej  należy  dążyć  do
wentylacji tlenem w stężeniu:

A.  21%-30%,
B.  35%-50%,
C.  50%-60%,
D.  90%-100%.



Zadanie 125.
Wśród cech biochemicznych najważniejsze czynniki ryzyka choroby
niedokrwiennej serca to:

A.  zwiększone stężenie cholesterolu LDL,
B.  podwyższone stężenie cholesterolu HDL,
C.  niskie stężenie trójglicerydów,
D.  niskie stężenie cholesterolu całkowitego.

Zadanie 126.
Jak  należy  postąpić  w  przypadku  wątpliwości,  czy  zapis  EKG  u
osoby  dorosłej  przedstawia  asystolię,  czy  niskonapięciowe
migotanie komór:

A.  rozpocząć uciskanie klatki piersiowej i wentylację,
B.  wykonać defibrylację,
C.  wykonać kardiowersję elektryczną,
D.  zastosować stymulację endokawitarną.

Zadanie 127.
Orthopnoe jest to duszność:

A . spoczynkowa występująca w pozycji leżącej, która zmusza
chorego do przybrania pozycji siedzącej,

B.  wysiłkowa,
C.  spowodowana schorzeniami dróg oddechowych,
D.  występująca przy pionizacji.

Zadanie 128.
Nadmierne krwawienie po operacji w krążeniu pozaustrojowym może
być wynikiem:

A.  niedostatecznego zobojętnienia heparyny,
B.  przedawkowania protaminy,
C.  powikłań chirurgicznych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 129.
Czym może  być  spowodowane uczucie  gorąca  i  pieczenia  podczas
zabiegu koronarografii?

A.  podrażnieniem receptorów Ruffiniego przez cewnik,
B.  wystąpieniem odruchu Bainbridge'a,
C.  wystąpieniem odruchu Bezolda-Jarischa,
D.  podaniem środka kontrastowego.



Zadanie 130.
Podczas  toalety  drzewa  oskrzelowego  u  chorego  zaintubowanego,
przy włączonym ssaniu ssaka elektrycznego niedozwolone są ruchy
cewnika do odsysania do przodu, gdyż może to doprowadzić do:

A.  infekcji,
B.  krwawienia,
C.  odmy opłucnowej,
D.  odcinkowej niedodmy.

Zadanie 131.
Objawem niezwykle charakterystycznym niedomykalności zastawki
aorty ze strony obwodowych naczyń tętniczych jest:

A .  duża amplituda ciśnienia tętniczego krwi,
B.  mała amplituda ciśnienia tętniczego krwi,
C.  niskie i leniwe tętno,
D.  nitkowate i niesymetryczne tętno.

Zadanie 132.
Chorzy  po  wszczepieniu  sztucznych  zastawek  serca  powinni
pamiętać,  że  lekami  nasilającymi  działanie  doustnych
antykoagulantów są:

A.  niesteroidowe leki przeciwzapalne, salicylany,
B.  antybiotyki, witaminy,
C.  barbiturany, leki hipotensyjne,
D.  diuretyki, leki przeciwcukrzycowe.

Zadanie 133.
Jakie  powikłania  może  nieść  za  sobą  nieleczone  zapalenie
osierdzia?

A.  zawał serca,
B.  zapalenie płuc,
C.  tamponadę serca,
D.  miażdżycę naczyń wieńcowych.

Zadanie 134.
U  pacjentów  chorujących  na  cukrzycę  typu  2  występuje  wysokie
ryzyko przebiegu zawału mięśnia sercowego:

A.  ze szczególnym nasileniem wszystkich objawów,
B.  ze szczególnym nasileniem objawów bólowych,
C.  w sposób bezobjawowy,
D.  ze szczególnym nasileniem wymiotów.



Zadanie 135.
Aminy katecholowe stosowane we wczesnym okresie pooperacyjnym,
po zabiegu założenia żylnych pomostów aortalno-wieńcowych:

A . zwiększają  częstość  uderzeń  serca  na  minutę,  działają
przeciwbólowo,

B . powodują  przyspieszenie  oddechów,  zmniejszają
krzepliwość krwi,

C.  zwiększają rzut serca i ciśnienie tętnicze krwi,
D.  zwiększają krzepliwość krwi, powodują bradykardię.



PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 260615
GRUPA 1
Zadanie 1.
Postępowanie  pielęgniarki  wobec  pacjenta  hospitalizowanego  po
nagłym zatrzymaniu krążenia, będzie polegało na:

A . wykonaniu  czynności  higienicznych  w  celu  zapewnienia
poczucia  świeżości  i  czystości,  obserwacji  zachowania
pacjenta i rejestracji parametrów funkcji organizmu,

B . zapewnieniu  ciszy  i  spokoju  (tworzenie  warunków
odpoczynku),  informowaniu  rodziny  o  stanie  zdrowia
pacjenta, zapewnienie opieki duchowej,

C . pomocy  w  utrzymaniu  pozycji  półwysokiej  i  stałego
utrzymywania kontaktu słownego z pacjentem, podawaniu
tlenu,  podawaniu  leków  przeciwbólowych  zgodnie  ze
zleceniem lekarza,

D . bacznej  obserwacji  monitorowanej  czynności  elektrycznej
serca,  wyglądu  i  zachowania  chorego,  częstym
dokonywaniu pomiarów tętna i  ciśnienia  tętniczego krwi,
szybkim  reagowaniu  na  pozornie  niegroźne  zaburzenia
rytmu serca, udziale w intensywnej farmakoterapii.

Zadanie 2.
Prawidłowo  miejsca  obecności  zmian  charakterystycznych  dla
zawału  serca  w  EKG  w  zależności  od  obszaru  objętego  martwicą
wskazano w odpowiedzi:

A .  ściana przednia - I, II, III, aVL, aVF,
B.  ściana boczna - I, II, aVL, V1-V3,
C.  ściana dolna - II, III, aVF,
D.  zawał przednio-przegrodowy - I, II, V5-V6.

Zadanie 3.
Pacjent  po  zabiegu  wszczepienia  stymulatora  (w  przypadkach
niepowikłanych) może podjąć pełną aktywność fizyczną w:

A.  2 dobie,
B.  3 dobie,
C.  4 dobie,
D.  6 dobie.

Zadanie 4.
Do wczesnych powikłań zawału serca zaliczamy:

A.  powikłania zatorowo - zakrzepowe,
B.  tętniak serca,
C.  przewlekłą niewydolność krążenia,
D.  zaburzenia rytmu i przewodnictwa.



Zadanie 5.
Które  z  poniższych  zaburzeń  rytmu  serca  są  wskazaniami  do
defibrylacji?

A.  migotanie i trzepotanie komór,
B.  blok przedsionkowo-komorowy III˚,
C .  dodatkowe pobudzenia komorowe,
D.  migotanie i trzepotanie przedsionków.

Zadanie 6.
W Polsce, przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 7.
Warunkiem  rozpoczęcia  aktywności  ruchowej  przez  osobę  z
nadciśnieniem tętniczym NIE jest:

A .  redukcja masy ciała u osób z nadwagą i otyłością,
B . uregulowana  i  systematycznie  kontrolowana  wartość

spoczynkowa i wysiłkowa ciśnienia tętniczego krwi,
C . oszacowanie  globalnego  ryzyka  chorób

sercowo-naczyniowych,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 8.
50-letnia  kobieta  ważąca  99kg  po  zawale  mięśnia  sercowego  z
niewydolnością  krążenia  musi  rozpocząć  leczenie.  W  pierwszej
kolejności musi zredukować masę ciała, ponieważ:

A.  utrudnia rehabilitację pozawałową,
B . jest  niezależnym  czynnikiem  obciążającym  rokowanie  po

zawale,
C . może uniemożliwiać wykonanie przezskórnej angioplastyki

tętnic wieńcowych,
D.  wszystkie prawidłowe.



Zadanie 9.
23-letni  pacjent  został  przyjęty  do  Kliniki  z  powodu  dysfunkcji
sztucznej  zastawki  aortalnej.  Choremu  wszczepiono  ponownie
sztuczną zastawkę aortalną.  Po  zabiegu u  pacjenta  wystąpił  blok
przedsionkowo-komorowy  II I ˚  z  akcją  komór  około  40
uderzeń/minutę. W obecnym stanie pacjenta najważniejsze jest:

A .  natychmiastowe wszczepienie rozrusznika serca,
B . zastosowanie  czasowej  stymulacji  rozrusznikiem

zewnętrznym,
C.  leczenie farmakologiczne,
D.  monitorowanie metodą Holtera.

Zadanie 10.
Wskazaniem  do  wykonania  próby  wysiłkowej  u  pacjenta  po
rewaskularyzacji NIE jest:

A .  nawrót dolegliwości bólowych,
B . pojawienie  s ię  trudnych  do  zróżnicowana  bólów  w  klatce

piersiowej,
C.  ocena skuteczności leczenia,
D . świeże  uniesienie  odcinka  ST  -  T  w  zapisie

elektrokardiogramu.

Zadanie 11.
Wśród  tzw.  zaburzeń  rytmu  z  "szybką  czynnością  serca"
najgroźniejsze dla życia jest:

A .  napadowe migotanie przedsionków,
B.  migotanie komór,
C.  napadowy częstoskurcz nadkomorowy,
D.  trzepotanie przedsionków.

Zadanie 12.
Pacjentka 48-letnia  z  żylakami podudzi,  wielokrotnymi epizodami
zapalenia  żył.  Obecnie  leczona  z  powodu  kolejnego  zapalenia
żył .  W  czasie  leczenia  wystąpiły;  nagła  duszność,  ból  w  klatce
piersiowej,  krwioplucie,  kaszel,  sinica,  zastój  krwi  w  żyłach
szyjnych. U pacjentki należy podejrzewać:

A.  zator żył płucnych,
B.  gruźlicę,
C.  zawał serca,
D.  zator tętnicy płucnej.



Zadanie 13.
W  celu  rozpoznania  zawału  tylnej  ściany  serca  wykonuje  się
czasami  odprowadzenia  V7-V8-V9.  Elektrody  w  tym  przypadku
znajdują  się  kolejno  w  l inii  pachowej  tylnej,  l inii  łopatkowej,
linii kręgosłupowej na wysokości:

A .  międzyżebrza V,
B.  międzyżebrza VI,
C.  międzyżebrza VII,
D.  na poziomie V4.

Zadanie 14.
D o monitorowania podstawowego po zabiegu kardiochirurgicznym
zalicza się pomiary:

A.  tętna, saturacji, temperatury,
B.  tętna, OCŻ, saturacji,
C . tętna, OCŻ, ciśnienia tętniczego sposobem bezpośrednim,

temperatury, saturacji,
D.  tętna, OCŻ, saturacji, temperatury.

Zadanie 15.
Aby ocenić ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego w tablicach Score,
potrzebujemy następujących danych:

A . płeć,  wiek,  średnie  ciśnienie  tętnicze,  poziom  glukozy
we krwi, poziom LDL -cholesterolu,

B . płeć,  wiek,  BMI,  stężenie  homocysteiny,  szybkość
przepływu fali tętna,

C . płeć,  wiek,  wartość  skurczowego  ciśnienia  tętniczego,
informacji  o  paleniu  tytoniu,  poziomu  cholesterolu
całkowitego,

D . płeć  wiek,  wartość  ciśnienia  skurczowego  i
rozkurczowego, poziom glukozy w surowicy.

Zadanie 16.
Przez kardioplegię rozumiemy:

A.  utrzymanie serca w fazie skurczu,
B.  pobudzenie serca do pracy,
C.  przywrócenie rytmu zatokowego,
D . farmakologiczne  zatrzymanie  czynności  elektrycznej  i

mechanicznej serca.



Zadanie 17.
Które z poniższych twierdzeń jest fałszywe?

A . odcinek  PQ  odpowiada  okresowi  repolaryzacji
przedsionków,

B . odstęp  PQ  reprezentuje  czas  przewodzenia  bodźca  przez
prawy  przedsionek,  węzeł  przedsionkowo  -  komorowy,
pęczek Hisa i jego odnogi oraz włókna Purkinjego,

C . zespół  QRS  jest  to  czas  przewodzenia  impulsu
elektrycznego  przez  mięsień  sercowy  lewej  i  prawej
komory,

D . odstęp  QT  odpowiada  czasowi  trwania  potencjałów
czynnościowychw roboczych włóknach mięśnia komór.

Zadanie 18.
Pierwsze objawy przedawkowania antykoagulantów to:

A.  ból w klatce piersiowej,
B.  krwawienia, wylewy podskórne,
C.  nudności, wymioty,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 19.
22-letnia  kobieta  urodziła  chłopca  o  ciężarze  2500g.  Wkrótce  po
urodzeniu  zaczęto  podejrzewać  istnienie  u  dziecka  wady  serca.
Które z wymienionych objawów sugerują wadę serca?

A.  zielone wody płodowe, oziębienie kończyn,
B.  zmniejszenie napięcia mięśni, senność,
C.  drgawki, bladość skóry,
D.  szmery nad sercem, szary odcień skóry.

Zadanie 20.
Pediatryczne  zapisy  EKG  są  wykonywane  standardowo  przy
prędkości przesuwu papieru:

A.  20 mm/s,
B.  25 mm/s,
C.  50 mm/s,
D.  100 mm/s.

Zadanie 21.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna polega na:

A.  mechanicznym wspomaganiu serca,
B.  ręcznym wspomaganiu pracy serca,
C . podłączeniu  monitora  i  odczytywaniu  ciśnienia  metodą

krwawą,
D . otworzeniu  klatki  piersiowej  i  rytmicznym  uciskaniu

serca.



Zadanie 22.
Do objawów hipokaliemii zaliczamy:

A.  nudności, brak łaknienia, zaburzenia rytmu serca,
B.  ból wieńcowy, duszność wysiłkowa, kołatanie serca,
C . osłabienie  mięśniowe,  stałe  uczucie  zmęczenia,

zaburzenia rytmu serca,
D . dolegliwości  dyspeptyczne,  zaparcia  stolca,

tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego.

Zadanie 23.
Wady serca najczęściej występują w zespole:

A.  Edwarda,
B.  Pataua,
C.  Downa,
D.  Tunera.

Zadanie 24.
24-letni  pacjent  jest  przyjęty  do  Kliniki  Kardiochirurgii  z
rozpoznaniem niedomykalności  zastawki  aortalnej.  Pacjent  został
zakwalifikowany do wszczepienia zastawki homogennej. Co to jest
zastawka homogenna?

A.  zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B.  zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C.  sztuczna zastawka aortalna,
D.  płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.

Zadanie 25.
W  wysiękowej  postaci  zapalenia  osierdzia  pojawia  się
niebezpieczeństwo wystąpienia:

A.  zawału serca,
B.  tamponady serca,
C.  przełomu nadciśnieniowego,
D.  ostrego zapalenia żołądka.

Zadanie 26.
W celu monitorowania ciśnienia w tętnicy płucnej zakłada się:

A .  cewnik do pomiaru ciśnienia w lewym przedsionku serca,
B.  wkłucie centralne,
C.  cewnik Swana - Ganza,
D.  elektrodę endokawitarną.



Zadanie 27.
Ból wieńcowy może być wywołany przez:

A . nadmierny  wysiłek  fizyczny,  obfity  posiłek,  gwałtowną
zmianę temperatur,

B.  niedostateczną ilość snu i zjedzenie posiłku,
C.  krótki sen i zmianę temperatur,
D.  długotrwały odpoczynek i sen.

Zadanie 28.
Który ze wskaźników powinien być kontrolowany w czasie leczenia
przeciwkrzepliwego?

A.  czas protrombiny,
B.  wskaźnik protrombiny,
C.  czas koalinowo-kefalinowy,
D.  czas krwawienia.

Zadanie 29.
Defibrylacja  elektryczna  serca  jest  metodą  leczenia  polegającą
na:

A . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  elektryczny  jest
wyzwalany niezależnie od zapisu EKG,

B . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  wyładowania  jest
zsynchronizowny z czynnością elektryczną serca,

C . implantacji  czasowej  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca,

D . implantacji  na  stałe  choremu  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca.

Zadanie 30.
Najważniejsze  elementy  pielęgnowania  chorego  we  wstrząsie
sercopochodnym to:

A.  wygodne ułożenie i zastosowanie diety ścisłej,
B.  wygodne ułożenie i podawanie dużej ilości płynów,
C . podawanie  małej  i lości  płynów,  znaczne  ograniczenie

ruchów chorego,
D . wygodne  ułożenie,  dużo  odpoczynku,  podawanie  małej

ilości płynów, dieta lekkostrawna.

Zadanie 31.
Standardowe  wyskalowanie  aparatu  EKG  polega  na  ustaleniu
wzorcowego potencjału:

A.  0,5 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 0,5 cm,
B.  1 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 1 cm,
C.  1,5 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 1,5 cm,
D.  2 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 2 cm.



Zadanie 32.
Niewydolność  układu  krążenia  u  dzieci  może  wystąpić  pod
postacią:

A.  wstrząsu,
B.  zastoinowej niewydolności krążenia,
C.  zaburzeń rytmu serca, zapalenia osierdzia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 33.
Szerokie  zespoły  komorowe  występują  w  niżej  wymienionych
zaburzeniach rytmu za wyjątkiem:

A.  zespół WPW,
B.  częstoskurcz napadowy komorowy,
C.  częstoskurcz napadowy nadkomorowy,
D.  bloki odnóg pęczka Hisa.

Zadanie 34.
Biopsję serca wykonuje się u pacjentów z podejrzeniem:

A.  wady zastawki trójdzielnej aorty,
B.  choroby wieńcowej,
C.  utrwalonego migotania przedsionków,
D.  kardiomiopatii.

Zadanie 35.
W zapisie EKG stwierdzono cechy hipokaliemii, są to:

A . dodatkowe  pobudzenia  komorowe,  wysokie  załamki  P ,
pojawienie się załamka U,

B . ujemne  załamki  P ,  wysokie  spiczaste  załamki  T ,
wydłużenie RR,

C . wysokie  uniesienie  odcinka  ST,  zespół  QS,  odwrócenie
załamka T,

D . szerokie  zespły  QRS,  głebokie  ujemne  załamki  S ,
sinistrogram.

Zadanie 36.
Perikarditis to:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie wsierdzia,
C.  zakażenie rany,
D.  infekcja mostka.



Zadanie 37.
Efektem palenia tytoniu jest:

A . spadek  częstości  akcji  serca,  wzrost  stężenia  HDL  -
cholesterolu,

B . wzrost  częstości  akcji  serca,  spadek  ciśnienia
tętniczego krwi, brak agregacji płytek krwi,

C . rozkurcz  naczyń  wieńcowych,  wzrost  ciśnienia
tętniczego,

D . wzrost  częstości  akcji  serca,  wzrost  RR,  aktywacja
płytek  krwi,  aktywacja  śródbłonka,  obniżenie  frakcji
HDL - cholesterolu.

Zadanie 38.
Pacjent  lat  22  został  przyjęty  do  szpitala  w  celu  diagnostyki
częstych  omdleń  i  drgawek.  W  patofizjologii  układu  krążenia
występowanie omdleń i drgawek świadczy o:

A.  napadzie MAS (Morgani-Adams-Stokes),
B.  zwężeniu lewego ujścia żylnego,
C.  wstrząsie kardiogennym,
D.  padaczce.

Zadanie 39.
Które  z  wymienionych  wartości  laboratoryjnych  świadczą  o
istnieniu czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca?

A.  podwyższony poziom kwasu moczowego,
B.  podwyższona wartość cholesterolu HDL,
C.  obniżone stężenie glukozy,
D.  obniżony poziom trójglicerydów.

Zadanie 40.
Ze spalenia 1g tłuszczu otrzymujemy:

A.  3 kcal,
B.  4 kcal,
C.  6 kcal,
D.  9 kcal.

Zadanie 41.
Aterogenny wpływ na serce mają tłuszcze w diecie, zawierające:

A.  nasycone kwasy tłuszczowe i kwasy tłuszczowe trans,
B.  jednonienasycone kwasy tłuszczowe,
C.  wielonienasycone kwasy tłuszczowe,
D.  kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6.



Zadanie 42.
P o  założeniu  kontrapulsacji  /IABP/  należy  obserwować  wygląd  i
temperaturę skóry:

A.  ramienia,
B.  szyi,
C.  brzucha,
D.  kończyny dolnej.

Zadanie 43.
U  pacjenta  w  ostrym  okresie  zawału  mięśnia  sercowego
przeciwwskazaniem  do  zastosowania  leczenia  trombolitycznego
jest:

A . czynne,  zagrażające  krwawienie  np.  w  przebiegu  choroby
wrzodowej,

B.  stan po reanimacji mechanicznej,
C.  stan po udarze mózgu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 44.
Migotanie  komór  jest  zaburzeniem  rytmu  serca  prowadzącym  do
wystąpienia:

A.  wstrząsu hipowolemicznego,
B.  obrzęku płuc,
C.  nagłego zatrzymania krążenia,
D.  przełomu nadciśnieniowego.

Zadanie 45.
N a  izbę  przyjęć  przywieziono  13-letnią  dziewczynkę  z  objawami:
bó l  w  klatce  piersiowej  i  podbrzuszu,  duszność,  suchy  męczący
kaszel.  Dziecko  przyjmuje  pozycję  siedzącą.  W  wywiadzie
uzyskano  informację  o  przebytej  3  tygodnie  temu  anginie.
Powyższe objawy świadczą o:

A.  ostrym zapaleniu oskrzeli,
B .  astmie oskrzelowej,
C.  obrzęku płuc,
D.  reumatycznym zapaleniu serca.

Zadanie 46.
10-letni  chłopiec  z  wrodzoną  wadą  serca  przygotowywany  jest  do
zabiegu  operacyjnego,  który  ma  być  wykonany  w  krążeniu
pozaustrojowym z dostępu przez strenotomię. W czasie zabiegu do
naczyń  wieńcowych  dziecka  zostanie  podany  roztwór  o  dużej
zawartości jonów:

A.  wapnia,
B.  potasu,
C.  sodu,
D.  chloru.



Zadanie 47.
Przewód tętniczy Botalla u noworodka zamyka się wskutek:

A.  zmniejszonego stężenia tlenu we krwi,
B.  zwiększonego stężenia prostaglandyn we krwi,
C . wzrostu  stężenia  tlenu  we  krwi  oraz  zmniejszeniu

stężenia prostaglandyn,
D . zmniejszonego  stężenia  tlenu  w  surowicy  krwi  i

zmniejszonego stężenia prostoglandyn.

Zadanie 48.
Scyntygrafię mięśnia sercowego wykonuje się w celu:

A.  wykazania obszarów mięśnia sercowego objętych martwicą,
B . wykazania  obszarów  mięśnia  sercowego  objętych

niedokrwieniem tzw. "obszarów ogłuszonych",
C . wykazania,  które  obszary  mięśnia  sercowego  są  zdrowe  i

mają prawidłową kurczliwość,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 49.
Koarktacja aorty jest to:

A .  rozszerzenie aorty,
B.  zwężenie cieśni aorty,
C.  miażdżyca aorty,
D.  tętniak aorty.

Zadanie 50.
Tamponada serca to:

A.  kołatanie serca,
B.  niemiarowość całkowita,
C.  przecięcie spoideł zastawek,
D.  ostry ucisk serca wywołany krwawieniem.

Zadanie 51.
Niedobór  potasu  u  pacjentów  z  chorobami  układu  krążenia  może
wywołać:

A.  zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie komór,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  uszkodzenie ucha środkowego,
D.  uszkodzenie nerwu słuchowego.



Zadanie 52.
U  37-letniego  pacjenta  jest  wykonywany  zabieg  operacyjny  przy
zastosowanu  krążenia  pozaustrojowego  i  hipotermii.  Zabieg
polega  na  wszczepieniu  sztucznej  zastawki  aortalnej.  Hipotermia
w  zabiegach  wszczepienia  sztucznej  zastawki  aortalnej  polega
na:

A.  obniżeniu temperatury ciała poniżej normy,
B.  samoistnej utracie ciepła przez organizm,
C.  ograniczeniu pracy poszczególnych narządów,
D.  utrzymaniu normalnej temperatury organizmu.

Zadanie 53.
Długotrwałe stosowanie leków moczopędnych może być przyczyną:

A.  hiperchloremii,
B.  hiperkaliemii,
C.  hipokaliemii,
D.  hipernatriemii.

Zadanie 54.
Lekiem  działającym  antagonistycznie  w  stosunku  do  heparyny
jest/są:

A.  witamina K,
B.  siarczan protaminy,
C.  kwas acetylosalicylowy,
D.  pochodne kumaryny.

Zadanie 55.
Migotanie przedsionków należy do zaburzeń rytmu serca typu:

A.  nadkomorowego,
B.  komorowego,
C.  zaburzenia w przewodzeniu bodźców,
D.  nie należy do żadnej z wymienionych grup.

Zadanie 56.
Orthopnoe jest to duszność:

A . spoczynkowa występująca w pozycji leżącej, która zmusza
chorego do przybrania pozycji siedzącej,

B.  wysiłkowa,
C.  spowodowana schorzeniami dróg oddechowych,
D.  występująca przy pionizacji.

Zadanie 57.
Objawy niewydolności lewokomorowej to:

A .  nadmierne wypełnienie żył szyjnych,
B.  powiększenie wątroby,
C.  wilgotne rzężenia u podstawy płuc,
D.  nykturia.



Zadanie 58.
W  prewencji  wtórnej  choroby  niedokrwiennej  serca  wykorzystuje
się:

A .  metody farmakologiczne,
B.  metody farmakologiczne i redukcję masy ciała,
C.  przestrzeganie diety i ćwiczenia fizyczne,
D.  wszystkie prawdziwe.

Zadanie 59.
Jednym ze składników płynu kardioplegijnego jest:

A .  heparyna,
B.  protamina,
C.  papaweryna,
D.  potas.

Zadanie 60.
Tętnica  piersiowa  wewnętrzna  jest  najczęściej  używana  do
pomostowania  gałęzi  przedniej  zstępującej  lewej  tętnicy
wieńcowej (LAD) ze względu na:

A.  łatwość pobrania,
B.  brak żył do pobrania,
C.  dobre wyniki odległe takiego pomostu,
D.  nieodkładanie się blaszek miażdżycowych.

Zadanie 61.
Deficyt tętna występuje w:

A.  częstoskurczu nadkomorowym,
B.  częstoskurczu komorowym,
C.  trzepotaniu i migotaniu komór,
D.  trzepotaniu i migotaniu przedsionków.

Zadanie 62.
Który  z  podanych  niżej  wyników  pomiaru  tętna  świadczy  o
bradyarytmii?

A . tętno  98  u/min,  miarowe,  dobrze  napięte,  dobrze
wypełnione,

B.  tętno 52 u/min, niemiarowe, słabo napięte,
C . tętno  76  u/min,  miarowe,  dobrze  napięte,  dobrze

wypełnione,
D . tętno  118  u/min,  słabo  wypełnione,  nitkowate,

niemiarowe.



Zadanie 63.
Echokardiografia dopplerowska umożliwia oprócz oceny elementów
z  badania  echokardiograficznego  dwuwymiarowego  ocenić
dodatkowo:

A . grubość  i  ruchomość  ścian  serca,  wielkość  jam  serca  i
opuszki aorty,

B.  obecność płynu w worku osierdziowym,
C . określić  stopień  niedomykalności  zastawki  oraz  gradient

ciśnień w zwężeniu,
D . bardzo  dokładnie  morfologię  aorty  piersiowej  np.  ocenić

obecność tętniaka rozwarstwiającego aorty.

Zadanie 64.
Hipoksemia jest to:

A .  zmniejszenie utlenowania krwi,
B.  zwiększenie utlenowania krwi,
C.  zmniejszenie zawartości dwutlenku węgla we krwi,
D.  zwiększenie zawartości dwutlenku węgla we krwi.

Zadanie 65.
Przed  kaniulacją  tętnic  w  obrębie  kończyn  górnych,  w  celu
prowadzenia pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą należy:

A.  wykonać ultrasonografię tętnic kończyn górnych,
B.  wprowadzić chorego w znieczulenie ogólne,
C . ułożyć  kończynę  górną  wzdłuż  ciała  i  dobrze  uwidocznić

okolicę nadgarstka,
D.  wykonać test Allena.

Zadanie 66.
Aminy katecholowe stosowane we wczesnym okresie pooperacyjnym,
po zabiegu założenia żylnych pomostów aortalno-wieńcowych:

A . zwiększają  częstość  uderzeń  serca  na  minutę,  działają
przeciwbólowo,

B . powodują  przyspieszenie  oddechów,  zmniejszają
krzepliwość krwi,

C.  zwiększają rzut serca i ciśnienie tętnicze krwi,
D.  zwiększają krzepliwość krwi, powodują bradykardię.

Zadanie 67.
Pełna ocena ciśnienia tętniczego wymaga jego pomiaru na:

A.  obu kończynach górnych oraz w pozycji stojącej,
B . jednej  kończynie  górnej  oraz  w  pozycji  leżącej  i

stojącej,
C.  obu kończynach górnych oraz w pozycji leżącej,
D . obu  kończynach  górnych  oraz  w  pozycji  leżącej  i

stojącej.



Zadanie 68.
Wskazaniem  do  stałej  elektrostymulacji  jest  utrwalony  lub
nawracający blok:

A.  przedsionkowo-komorowy III˚,
B .  przedsionkowo-komorowy I˚,
C.  pozawałowy,
D.  mechaniczny.

Zadanie 69.
Niezbędne  nienasycone  kwasy  tłuszczowe  (NNKT)  to  takie,  które
organizm:

A.  może sam syntetyzować,
B.  nie może sam syntetyzować,
C . częściowo  sam  wytwarza,  a  częściowo  ich  źródłem  jest

pokarm,
D . nie  syntetyzuje,  a  jedynym  ich  źródłem  są  tłuszcze

zwierzęce.

Zadanie 70.
Ryzyko związane z nałogiem palenia jest odwracalne:

A.  tak, dotyczy wszystkich chorób,
B.  tak, ale dotyczy niektórych chorób,
C.  po zaprzestaniu palenia nie zmniejsza się,
D.  nie jest odwracalne.

Zadanie 71.
Do produktów szczególnie bogatych w potas zaliczamy:

A.  pomidory, pomarańcze, grejpfruty, marchew, banany,
B.  sałata, rzodkiew, szczypior, ogórki, nać pietruszki,
C.  jabłka, porzeczki, maliny, buraczki, cykoria,
D.  kapusta, selery, cebula, szpinak, fasola.

Zadanie 72.
W  warunkach  krążenia  płodowego  przewód  Botalla  stanowi
połączenie:

A.  pnia płucnego i aorty zstępującej,
B.  żyły głównej górnej z pniem płucnym,
C.  żyły głównej dolnej z aortą,
D.  pnia płucnego z żyłą główną górną.

Zadanie 73.
Trening w rehabilitacji kardiologicznej opiera się na zasadzie:

A .  stopniowego obciążania,
B.  systematyczności,
C.  cykliczności,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 74.
Czas  od  odklemowania  aorty,  do  zakończenia  krążenia
zewnątrzustrojowego, to okres:

A.  reperfuzji,
B .  oksygenacji,
C.  perfuzji,
D.  wentylacji.

Zadanie 75.
Sternotomia to:

A.  rozejście się mostka,
B.  szycie mostka,
C.  pośrodkowe otwarcie klatki piersiowej,
D.  boczne otwarcie klatki piersiowej.

Zadanie 76.
W zapisie EKG załamek T jest wyrazem:

A.  repolaryzacji przedsionków,
B.  repolaryzacji komór,
C.  depolaryzacji komór,
D.  depolaryzacji przedsionków.

Zadanie 77.
Chorzy  po  wszczepieniu  sztucznych  zastawek  serca  powinni
pamiętać,  że  lekami  nasilającymi  działanie  doustnych
antykoagulantów są:

A.  niesteroidowe leki przeciwzapalne, salicylany,
B.  antybiotyki, witaminy,
C.  barbiturany, leki hipotensyjne,
D.  diuretyki, leki przeciwcukrzycowe.

Zadanie 78.
D o  szpitala  przyjęto  37-letniego  pacjenta  w  celu  wykonania
operacyjnej  wymiany  zastawki  aortalnej.  Chory  jest
zakwalifikowany do autotransfuzji. Autotransfuzja to:

A . przetaczanie  krwi  pacjentowi  w  trakcie  zabiegu
operacyjnego,

B.  rozcieńczanie krwi odpowiednimi płynami,
C.  przetaczanie krwi choremu przed zabiegiem operacyjnym,
D . przetaczanie  choremu  jego  własnej  krwi  wcześniej

pobranej.



Zadanie 79.
Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwarstwienia aorty:

A.  płeć żeńska, niskie ciśnienie tętnicze,
B.  płeć męska, wiek 50-60 lat, niskie ciśnienie tętnicze,
C.  płeć męska, nadciśnienie tętnicze, zespół Marfana,
D.  nie ma żadnych.

Zadanie 80.
Adrenalina NIE jest lekiem:

A.  wazopresyjnym,
B.  zwiększającym siłę skurczu mięśnia sercowego,
C.  antyarytmicznym,
D.  pobudzającym receptory adrenergiczne.

Zadanie 81.
Objawy występujące podczas nadmiernego stresu to:

A . przyspieszenie  akcji  serca,  uczucie  niepokoju,  pocenie
się,

B . zwolnienia  akcji  serca,  zaburzenia  koncentracji,
uczucie zimna,

C . przyspieszenie  akcji  serca,  ból  głowy,  brzucha,  bladość
powłok skórnych,

D . zwolnienie  akcji  serca,  drżenia  mięśniowe,  nudności,
biegunki.

Zadanie 82.
Objawami  sugerującymi  ostrą  reakcję  odrzucania  u  chorego  po
przeszczepieniu serca są:

A . szybkie  przybieranie  na  wadze,  osłabienie,  gorączka,
objawy niewydolności prawokomorowej, zaburzenia rytmu
serca,

B . stany  podgorączkowe,  duszność,  sinica,  objawy  wstrząsu
hipowolemicznego,

C . tachykardia,  podwyższony  poziom  cholesterolu  we  krwi,
nietolerancja glukozy lub hiperglikemia,

D . objawy  przyspieszonej  angiopatii  naczyń  wieńcowych,
obniżenia  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  zawał
bezbólowy.

Zadanie 83.
W badaniach dodatkowych wykonanych we wstrząsie kardiogennym w
przebiegu zawału serca występują niżej wymienione zaburzenia:

A.  kwasica, hipoksemia,
B.  kwasica, hiperoksemia,
C.  zasadowica, hipoksemia,
D.  zasadowica, hipeoksemia.



Zadanie 84.
Czy  suchy  uporczywy  kaszel  może  być  ubocznym  objawem  leków
stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego?

A.  tak, świadczy o przedawkowaniu glikozydów naparstnicy,
B . tak,  jest  objawem  ubocznym  stosowania  inhibitorów

konwertazy angiotensyny,
C.  nie, jest objawem infekcji,
D.  tak, świadczy o zbyt małej dawce leków moczopędnych.

Zadanie 85.
Jakie  powikłania  może  nieść  za  sobą  nieleczone  zapalenie
osierdzia?

A.  zawał serca,
B.  zapalenie płuc,
C.  tamponadę serca,
D.  miażdżycę naczyń wieńcowych.

Zadanie 86.
D o  czynników  zewnątrzustrojowych  sprzyjających  powstawaniu
miażdżycy zaliczamy:

A . dietę  obfitującą  w  tłuszcze  i  węglowodany,  palenie
tytoniu, małą aktywność fizyczną,

B . nieprawidłowe  odżywianie,  palenie  tytoniu,  wiek,  płeć,
obciążenia genetyczne,

C . stosowanie  używek,  nadmierny  wysiłek  fizyczny,
zaburzenia gospodarki lipidowej,

D . brak  wysiłku  fizycznego,  nadmierne  stresy,  zaburzenia
procesu krzepnięcia krwi.

Zadanie 87.
Palce pałeczkowate jako objaw występują często w:

A . przewlekłej  niewydolności  serca,  siniczych  wadach
wrodzonych serca,

B.  zawale mięśnia sercowego, migotaniu przedsionków,
C.  bakteryjnym zapaleniu wsierdzia, tachykardii,
D.  obrzęku płuc, przewlekłym zespole płucno - sercowym.

Zadanie 88.
45-letni  pacjent  przebył  zawał  mięśnia  sercowego.  Obecnie  jest
odwodniony,  ze  spadkiem  masy  ciała  i  nie  jest  rehabilitowany.
Prawidłowo prowadzona rehabilitacja oddechowa NIE zapobiega:

A.  zapaleniu płuc,
B.  niedodmie,
C.  niewydolności oddechowej,
D.  zatorowości płucnej.



Zadanie 89.
Pierwsze  czynności  pielęgniarskie  wobec  pacjentki
hospitalizowanej  z  powodu  świeżego  zawału  mięśnia  sercowego,
to :

A.  zebranie dokładnego wywiadu chorobowego,
B . sprawdzenie,  czy  pacjentka  posiada  ze  sobą  niezbędne

rzeczy  przydatne  w  czasie  pobytu  w  szpitalu  np.:
pidżama, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów itd.,

C . ułożenie  chorej  na  łóżku  z  twardym  podłożem,
podłączenie  aparatury  monitorującej,  założenie  kaniuli
do żyły obwodowej, wykonanie EKG,

D . dokładne  wypełnienie  indywidualnej  dokumentacji
medycznej obowiązującej w oddziale.

Zadanie 90.
Która z wymienionych poniżej katecholamin może być bezpiecznie
podawana w ciągłym wlewie do żyły obwodowej?

A.  noradrenalina,
B.  adrenalina,
C.  dobutamina,
D.  dopamina.

Zadanie 91.
Chory  lat  35,  przyjęty  do  Kliniki  z  objawami  ostrego  zapalenia
mięśnia sercowego. Następstwem zapalenia mięśnia serca jest:

A .  ostra lub przewlekła niewydolność krążenia,
B.  ostra lub przewlekła niewydolność oddechowa,
C.  przewlekła choroba niedokrwienna serca,
D.  ostra lub przewlekła choroba reumatyczna.

Zadanie 92.
W  zależności  od  przydatności  klinicznej  i  dostępności  dowodów
naukowych  na  temat  udziału  danego  czynnika  ryzyka  w  rozwoju
chorób  sercowo-naczyniowych  wyróżnia  się  następujące  grupy
czynników ryzyka:

A.  modyfikowalne, niemodyfikowalne,
B.  tradycyjne, stare, konwencjonalne,
C.  główne, predysponujące, potencjalne,
D.  stare, główne, modyfikowalne.

Zadanie 93.
Nadmierne krwawienie po operacji w krążeniu pozaustrojowym może
być wynikiem:

A.  niedostatecznego zobojętnienia heparyny,
B.  przedawkowania protaminy,
C.  powikłań chirurgicznych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.



Zadanie 94.
Na czym polega korzystne działanie azotanów podawanych w ostrym
okresie zawału mięśnia sercowego?

A . rozszerzają  naczynia  wieńcowe  i  obniżają  ciśnienie
tętnicze krwi,

B . rozszerzają  naczynia  wieńcowe  i  zmniejszają  pracę  serca
dzięki  zmniejszeniu  obciążenia  wstępnego  (rozszerzenie
naczyń  żylnych)  i  następczego  (zmniejszenie  oporu
obwodowego),

C . rozszerzają  naczynia  wieńcowe,  zmniejszają  kurczliwość
i częstość skurczów serca,

D . rozszerzają  naczynia  wieńcowe  i  zmniejszają  opór
obwodowy oraz objętość wyrzutową serca.

Zadanie 95.
30-letni  pacjent  zgłosił  s ię  do  lekarza  skarżąc  się  na  bóle,
uczucie  ziębnięcia  i  zaburzenia  czucia  w  obrębie  kończyn
dolnych. Lekarz stwierdził u pacjenta chorobę Buergera. Choroba
Buergera jest to:

A .  miażdżyca zarostowa tętnic,
B.  zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń,
C.  jeden z typów nerwicy naczyniowej,
D.  wrodzona wada serca.

Zadanie 96.
Dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym przeciwwskazany jest:

A .  marsz, bieg, jazda na rowerze,
B.  marsz, bieg, jazda na rowerze, pływanie,
C . marsz,  bieg,  pływanie  z  elementami  nurkowania,

ćwiczenia izometryczne,
D . ćwiczenia czynne, przeplatane ćwiczeniami oddechowymi i

rozluźniającymi.



Zadanie 97.
Rozpoznanie  bloku  A-V  typu  Mobitz  I  opiera  się  na  cechach
elekrtokardiograficznych:

A . występuje  wydłużenie  odstępu  P-Q  powyżej  0,20s,  a
wszystkie  pobudzenia  zatokowe  są  przewiedzione  do
komór,

B . odstęp  P-Q  wydłuża  się  stopniowo  w  następujących  po
sobie  ewolucjach,  aż  do  wypadnięcia  jednego  zespołu
komorowego, przy czym pobudzenie komorowe "wypada" w
sposób cykliczny,

C . zespoły  QRS  wypadają  z  cyklu  okresowo,  np.  po  3-4
załamkach  P  występuje  jeden  zespół  QRS;  odstęp  P-Q  w
pobudzeniach przewiedzionych do komór jest stały,

D . załamek  P  i  zespoły  QRS  pojawiają  się  miarowo,  ale  nie
m a między nimi  żadnej  współzależności;  l iczba załamków
P jest większa niż zespołów QRS.

Zadanie 98.
Przyczyny nabytych wad serca to:

A.  niewydolność krążenia i nieprawidłowe odżywianie,
B.  urazy serca i nadciśnienie tętnicze,
C.  nadciśnienie tętnicze i siedzący tryb życia,
D.  zakażenia bakteryjne, urazy serca, miażdżyca.

Zadanie 99.
D o czynników ryzyka chorób układu krążenia NIE poddających się
modyfikacji zaliczamy:

A . palenie  tytoniu,  małą  aktywność  fizyczną,  dietę
wysokotłuszczową,

B . wiek,  płeć,  rodzinne  występowanie  chorób  na  t le
miażdżycy,

C . choroby  współistniejące  typu  cukrzyca,  nadciśnienie
tętnicze,

D . podwyższony  poziom  cholesterolu  całkowitego,
LDL-cholesterolu, trójglicerydów.

Zadanie 100.
Przed koronarografią doustny antykoagulant należy odstawić na:

A.  >= 2 dni przed badaniem,
B . zażywanie  antykoagulantów  jest  bez  znaczenia  przy

koronarografii,
C .  INR powinien do koronarografii być > 4,
D.  zażywanie antykoagulantów zapobiega powikłaniom.



Zadanie 101.
Który  z  poniższych  parametrów  nie  jest  oceniany  według  skali
Glasgow?

A.  otwieranie oczu,
B.  charakter oddechu,
C.  reakcja słowna,
D.  reakcja ruchowa.

Zadanie 102.
Test Allena służy do oceny:

A.  dokładności pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
B.  odpływu krwi żylnej z kończyny,
C . krążenia  obocznego,  gdy  zostanie  zamknięta  tętnica

promieniowa,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.

Zadanie 103.
Najczęstsze  powikłania  po  operacjach  wszczepienia  sztucznych
zastawek to:

A.  tętniak rozwarstwiający aorty,
B.  powikłania zakrzepowo-zatorowe,
C.  wypadanie płatka zastawki dwudzielnej,
D.  zapalenie płuc.

Zadanie 104.
Szybkie podanie dużej dawki Furosemidu dożylnie może spowodować
upośledzenie:

A.  słuchu,
B.  wzroku,
C.  smaku,
D.  węchu.

Zadanie 105.
Komisurotomia to:

A.  przecięcie spoideł zastawek,
B.  szmery serca,
C.  nerwica serca,
D.  niemiarowość serca.



Zadanie 106.
Tetralogia  Fallota  to  ciężka  wada  serca  obejmująca  zespół
następujących anomalii:

A . otwór  w  przegrodzie  międzyprzedsionkowej,
międzykomorowej, zwężenie aorty oraz przełożenie dużych
pni tętniczych,

B . zwężenie  ujścia  pnia  płucnego,  ubytek  przegrody
międzykomorowej, przerost prawej komory i prawostronne
przemieszczenie aorty nad przegrodę międzykomorową,

C . przerost  lewej  komory,  zwężenie  aorty,  ubytek  w
przegrodzie  międzyprzedsionkowej,  ubytek  w  przegrodzie
międzykomorowej,

D . zwężenie pnia płucnego, przemieszczenie aorty,  ubytek w
przegrodzie  międzyprzedsionkowej,  ubytek  w  przegrodzie
międzykomorowej.

Zadanie 107.
Synonim błonnika pokarmowego to:

A.  skrobia pokarmowa,
B.  włókno pokarmowe,
C.  cellula pokarmowa,
D.  flawonoidy pokarmowe.

Zadanie 108.
Wskaż  rodzaj  wady  serca,  w  której  życie  dziecka  zależy  od
utrzymania  drożności  przewodu  tętniczego  Botalla  (tzw.  wada
przewodozależna):

A .  ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej,
B.  przełożenie wielkich pni naczyniowych,
C.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
D.  kanał przedsionkowo-komorowy.

Zadanie 109.
Jakie są główne przyczyny nadciśnienia tętniczego pierwotnego?

A.  zaburzenia hemodynamiczne i choroby miąższu nerek,
B.  środowiskowe i hormonalne,
C.  środowiskowe, dziedziczne,
D.  dziedziczne, nerkowe.

Zadanie 110.
W  jakiej pozycji należy ułożyć chorego z objawami lewokomorowej
niewydolności krążenia?

A.  na lewym boku,
B.  siedzącej,
C.  płaskiej na plecach,
D.  dobór pozycji jest bez znaczenia.



Zadanie 111.
P o  transfuzji  krwi  należy  przechować  w  lodówce  pojemnik  z
pozostałościami  przetaczanej  krwi  lub  je j  składnika  wraz  z
zestawem do przetaczania przez:

A.  1 miesiąc,
B.  24 godziny,
C.  72 godziny,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 112.
Który z wymienionych objawów często towarzyszy policytemii:

A .  skłonność do omdleń,
B.  ból w klatce piersiowej po wysiłku,
C.  przerost dziąseł,
D.  krwawienie z nosa.

Zadanie 113.
Koncepcja  czynników  ryzyka  jako  głównego  elementu
zwiększającego  prawdopodobieństwo  zachorowania  na  choroby
układu  krążenia  została  wysunięta  po  raz  pierwszy  w  wyniku
badań przeprowadzonych w:

A.  Sztokholmie,
B.  Michigan,
C.  Framingham,
D.  Londynie.

Zadanie 114.
D o niezależnych czynników ryzyka chorób sercowo - naczyniowych
należą:

A . zaburzenia  lipidowe,  palenie  tytoniu,  nadciśnienie
tętnicze,

B . wskaźniki  reakcji  zapalnej,  czynniki  psychospołeczne,
płeć męska,

C . zwiększenie  stężenia  homocysteiny,  siedzący  tryb  życia,
cukrzyca,

D.  spadek stężenia homocysteiny, palenie, alkoholizm.



Zadanie 115.
Chorego po zabiegach kardiochirurgicznych można ekstubować:

A . p o  upływie  12  godzin  od  zakończenia  zabiegu,  przy
prawidłowych wynikach gazometrycznych krwi,

B . gdy  jest  przytomny,  w  pełnym  kontakcie,  z  wydolnym
układem oddechowym i nerkami, stabilny hemodynamicznie,
z ustabilizowanym drenażem ze śródpiersia,

C . gdy  jest  przytomny,  stężenie  tlenu  w  mieszaninie
oddechowej  wynosi  60%, a  ciśnienie  końcowo wydechowe
(PEEP) jest powyżej 3 mmHg,

D . gdy  jest  przytomny,  stabilny  a  wyniki  gazometryczne
krwi  pobrane  po  30  min.  oddychania  w  trybie  SIMV  są
prawidłowe.

Zadanie 116.
D o  oddziału  kardiochirurgii  w  I  dobie  po  korekcji  chirurgicznej
ubytku  w  przegrodzie  międzyprzedsionkowej  został  przywieziony
6-letni  chłopiec  z  czynnym  drenażem  śródpiersia.  Dziecko  jest
stabilne  krążeniowo,  wydolne  oddechowo.  Jaki  jest  cel  drenażu
śródpiersia u chłopca po zabiegu kardiochirurgicznym?

A.  niedopuszczenie do tamponady serca,
B.  zmniejszenie odmy opłucnowej,
C.  kontrola szczelności szwu na ranie pooperacyjnej,
D.  obserwacja w kierunku zaburzeń hemostazy.

Zadanie 117.
Jakie  działanie  musi  być  bezwzględnie  podjęte  przez
pielęgniarkę po stwierdzeniu wstrząsu kardiogennego?

A.  przywrócenie choremu poczucia bezpieczeństwa,
B . osłuchiwanie  płuc  pacjenta  pod  kątem  wykluczenia

obrzęku płuc,
C.  oznaczenie choremu poziomu glikemii we krwi,
D.  ocena stanu na podstawie obrzęków kończyn dolnych.



Zadanie 118.
Krzyś  urodził  s ię  w  40-tym  tygodniu  ciąży,  siłami  i  drogami
natury.  W  6-tym  tygodniu  życia  podczas  badania  w  przychodni
stwierdzono  szmer  w  sercu.  Zauważono  też,  że  podczas  płaczu
wargi  dziecka  przybierają  ciemne  zabarwienie.  Wstępna  diagnoza
brzmiała:  wada  wrodzona  serca  -  Tetralogia  Fallota.  Które  z
wymienionych  anomalii  w  obrębie  serca  i  naczyń  krwionośnych
zalicza się do Zespołu Fallota?

A . otwór  międzykomorowy,  aorta  "jeździec",  zwężenie
zastawki tętnicy płucnej, przerost prawej komory,

B . otwór  międzykomorowy,  zwężenie  cieśni  aorty,  zwężenie
zastawki aorty, przerost lewej komory,

C . aorta  "jeździec",  zwężenie  cieśni  aorty,  zwężenie
zastawki aorty, przetrwały przewód tętniczy,

D . otwór  międzyprzedsionkowy,  zwężenie  zastawki  tętnicy
płucnej,  zwężenie  zastawki  aorty,  przetrwały  przewód
tętniczy.

Zadanie 119.
50-letnia  pacjentka  z  cukrzycą  typu  2,  hiperinsulinemią,
zaburzeniami  lipidowymi  zgłosiła  s ię  do  lekarza  z  powodu
pojawiających  się  bólów  dławicowych.  Cukrzyca  i  niski  poziom
cholesterolu HDL u tej pacjentki:

A .  przyspiesza rozwój choroby niedokrwiennej serca,
B . nie  wpływa  na  rozwój  choroby  niedokrwiennej  serca  ze

względu  na  "ochronne"  działanie  żeńskich  hormonów
płciowych,

C . niski  poziom  cholesterolu  HDL  przyspiesza  rozwój
miażdżycy a cukrzyca nie,

D . cukrzyca nie przyspiesza rozwoju zmian niedokrwiennych
w mięśniu sercowym.

Zadanie 120.
Wskaźnik WHR jest to stosunek obwodu:

A.  talii do obwodu bioder,
B.  bioder do obwodu talii,
C .  barków do obwodu bioder,
D.  bioder do obwodu barków.

Zadanie 121.
Wskaźnikami wyników leczenia przy stosowaniu leków moczopędnych
są:

A . wielkość  diurezy  dobowej  i  związany  z  tym  ubytek  masy
ciała,

B.  ubytek masy ciała i częstość oddawania stolca,
C.  diureza dobowa i ilość przyjmowanych płynów,
D.  ilość przyjmowanych płynów i wzrost masy ciała.



Zadanie 122.
Wskazaniem  do  operacji  pomostowania  aortalno  -  wieńcowego
(CABG) jest:

A . zwężenie  pnia  lewej  tętnicy  wieńcowej  >  50%  lub  innych
gałęzi tętnic wieńcowych > 75%,

B.  niedomykalność mitralna,
C.  migotanie przedsionków,
D . zwężenie tętnicy wieńcowej > 10% lub innych tętnic < 20

% .

Zadanie 123.
Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u noworodka jest:

A .  niewydolność oddechowa i niedotlenienie,
B.  wystąpienie zaburzeń rytmu serca,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  wada serca.

Zadanie 124.
W celu skrócenia napadu anoksemicznego u dziecka należy:

A.  ułożyć dziecko w pozycji Trendelenburga,
B.  wykonać manewr symulujący kucanie,
C.  ułożyć dziecko w pozycji bezpiecznej,
D . maksymalnie  przygiąć  głowę  dziecka  do  klatki

piersiowej.

Zadanie 125.
Diagnostyka inwazyjna choroby niedokrwiennej serca to:

A.  echokardiografia,
B.  koronarografia,
C.  farmakoterapia,
D.  wszystkie powyższe są prawidłowe.

Zadanie 126.
Powikłania próby wysiłkowej to:

A .  hipotonia,
B.  zastoinowa niewydolność serca,
C.  ciężkie zaburzenia rytmu serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 127.
Które  z  objawów  zaobserwowanych  przez  pielęgniarkę  u  pacjenta
leczonego  Nitrogliceryną  świadczą  o  ubocznym  działaniu  tego
leku?

A.  bóle głowy, wymioty, biegunka,
B.  lęk, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
C . bóle  głowy,  zaczerwienienie  twarzy,  obniżenie  ciśnienia

tętniczego krwi,
D.  bladość twarzy, wymioty, suchy kaszel.

Zadanie 128.
W  profilaktyce  miażdżycy  korzystne  działanie  błonnika
pokarmowego polega na:

A . zmniejszeniu  krzepliwości  krwi  i  obniżeniu  ciśnienia
tętniczego,

B . ochronie  kwasów  tłuszczowych  przed  destrukcyjnym
działaniem tlenu,

C . zapobieganiu wchłaniania nadmiaru kwasów tłuszczowych i
węglowodanów z posiłku,

D.  zatrzymywaniu wody w płynie pozakomórkowym.

Zadanie 129.
Chromanie przestankowe to objaw:

A.  obecności żylaków podudzi,
B.  niedoboru potasu,
C.  miażdżycy tętnic kończyn dolnych,
D . zaburzeń  krążenia  limfatycznego  w  obrębie  kończyn

dolnych.

Zadanie 130.
I I  stopień  wydolności  czynnościowej  wg.  NYHA  charakteryzuje
się:

A . nieznacznym  ograniczeniem  aktywności  fizycznej,
zwiększone  wysiłki  nie  wywołują  dolegliwości
chorobowych,

B . nieznacznym  ograniczeniem  aktywności  fizycznej,  dobre
samopoczucie  utrzymuje  się  w  spoczynku,  a  zwykła
aktywność fizyczna wywołuje dolegliwości chorobowe,

C . znacznym  ograniczeniem  aktywności  fizycznej,  dobre
samopoczucie  utrzymuje  się  w  spoczynku,  a  zwykła
aktywność fizyczna wywołuje dolegliwości chorobowe,

D . znacznym  ograniczeniem  aktywności  fizycznej,  dobre
samopoczucie  utrzymuje  się  w  spoczynku,  a  najmniejsza
aktywność  fizyczna  wywołuje  nasilone  dolegliwości
chorobowe.



Zadanie 131.
Klasyfikacja  czynnościowa  stopnia  niewydolności  krążenia
została zaproponowana przez:

A.  Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego,
B.  Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne,
C.  Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne,
D.  Europejskie Towarzystwo ds. Miażdżycy.

Zadanie 132.
W zapisie EKG załamki Q, R, S są wyrazem:

A.  repolaryzacji przedsionków,
B.  repolaryzacji komór,
C.  depolaryzacji komór,
D.  depolaryzacji przedsionków.

Zadanie 133.
Które z niżej wymienionych enzymów lub substancji są markerami
martwicy mięśnia sercowego?

A.  AST,
B.  Troponina,
C.  CK,
D.  Leukocytoza.

Zadanie 134.
W  oddziale  kardiochirurgii  do  zabiegu  przygotowywana  jest
17-letnia  dziewczyna  z  rozpoznaniem  CoA.  Jaką  wadę  oznacza
skrót CoA?

A.  zwężenie cieśni aorty,
B.  atrezję zastawki trójdzielnej,
C.  stenozę aortalną,
D.  przerwanie łuku aorty.

Zadanie 135.
Kardiowersja elektryczna jest metodą leczenia polegającą na:

A . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  elektryczny  jest
wyzwalany niezależnie od zapisu EKG,

B . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  wyładowania  jest
zsynchronizowny z czynnością elektryczną serca,

C . implantacji  czasowej  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca,

D . implantacji  na  stałe  choremu  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca.



PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 060616
GRUPA 1
Zadanie 1.
Prewencja wtórna u chorego na cukrzycę ma na celu:

A.  stabilizację istniejących zmian naczyniowych,
B.  zapobieganie zakrzepom,
C.  poprawę funkcji śródbłonka,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 2.
Obrzęki pochodzenia sercowego:

A . umiejscawiają  się  na  najniżej  położonych  częściach
ciała,

B.  najbardziej widoczne są na twarzy,
C.  występują jako poranny obrzęk powiek,
D.  umiejscawiają się w okolicy tułowia.

Zadanie 3.
Lekiem  działającym  antagonistycznie  w  stosunku  do  heparyny
jest/są:

A.  witamina K,
B.  siarczan protaminy,
C.  kwas acetylosalicylowy,
D.  pochodne kumaryny.

Zadanie 4.
Systematyczny i umiarkowany trening fizyczny poprawia wydolność
wysiłkową:

A.  u osób zdrowych, u pacjentów z chorobą wieńcową serca,
B . u  pacjentów  z  chorobą  wieńcową  serca,  u  osób  z

niewydolnością serca,
C . u osób z niewydolnością serca, u pacjentów z chromaniem

przestankowym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 5.
D o  szpitala  został  przywieziony  pacjent  po  nagłym  zatrzymaniu
krążenia.  W  wyniku  przeprowadzonej  reanimacji  chory  jest
przytomny,  odpowiada  na  zadawane  pytania.  W  celu  ustalenia
przyczyny nagłego zatrzymania krążenia należy:

A . wykonać 12-odprowadzeniowe EKG, badania laboratoryjne,
RTG klatki piersiowej,

B.  wykonać 6-odprowadzeniowe EKG, badania laboratoryjne,
C . prowadzić całodobowe monitorowanie 1-odprowadzeniowego

EKG,
D . obserwować  1-odprowadzeniowe  EKG,  wykonać  badania

laboratoryjne.



Zadanie 6.
Czy  suchy  uporczywy  kaszel  może  być  ubocznym  objawem  leków
stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego?

A.  tak, świadczy o przedawkowaniu glikozydów naparstnicy,
B . tak,  jest  objawem  ubocznym  stosowania  inhibitorów

konwertazy angiotensyny,
C.  nie, jest objawem infekcji,
D.  tak, świadczy o zbyt małej dawce leków moczopędnych.

Zadanie 7.
W  celu  umiarowienia  akcji  serca  w  napadowym  migotaniu
przedsionków stosuje się:

A .  defibrylację,
B.  elektrostymulację stałą,
C.  elektrostymulację czasową,
D.  kardiowersję.

Zadanie 8.
W  ramach  pomocy  przedszpitalnej  u  osób  z  ostrym  zespołem
wieńcowym  zaleca  się  jak  najwcześniejsze  podanie  kwasu
acetylosalicylowego. Może on być podany przez personel medyczny
lub  świadka  zdarzenia.  Zalecana  wstępna  dawka  kwasu
acetylosalicylowego podanego doustnie (do rozgryzienia) wynosi:

A .  160-325 mg
B.  75-150 mg
C.  75 - 200 mg
D.  160 - 420 mg

Zadanie 9.
Warunkiem  rozpoczęcia  aktywności  ruchowej  przez  osobę  z
nadciśnieniem tętniczym NIE jest:

A .  redukcja masy ciała u osób z nadwagą i otyłością,
B . uregulowana  i  systematycznie  kontrolowana  wartość

spoczynkowa i wysiłkowa ciśnienia tętniczego krwi,
C . oszacowanie  globalnego  ryzyka  chorób

sercowo-naczyniowych,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 10.
Wartość masy ciała określa wskaźnik BMI, którego norma wynosi ?

A.  18,5-24,9 kg/m2,
B.  powyżej i równy 25 kg/m2,
C.  25-29,9 kg/m2,
D.  30-34,9 kg/m2.



Zadanie 11.
Jakie  badanie  diagnostyczne  jest  konieczne  i  często  wykonywane
u chorych leczonych lekami moczopędnymi?

A.  badanie moczu,
B.  oznaczenie stężenia elektrolitów w surowicy krwi,
C.  oznaczenie poziomu cholesterolu,
D.  badanie RTG.

Zadanie 12.
Chora  lat  70  została  przyjęta  do  szpitala  z  powodu  zawrotów
głowy  i  utraty  przytomności.  Wykonano  elektrokardiogram  i
ciągły  zapis  pracy  serca.  W  dalszej  obserwacji  stwierdzono  blok
przedsionkowo-komorowy.  I le  wyróżniamy  stopni  bloku
przedsionkowo-komorowego?

A.  pięć,
B.  trzy,
C.  dwa,
D.  jeden.

Zadanie 13.
Niedotlenienie  mięśnia  sercowego  bez  bólu  w  klatce  piersiowej
występuje u chorych:

A.  ze wszczepionym rozrusznikiem serca,
B.  po zapaleniu mięśnia sercowego,
C . w  podeszłym  wieku,  chorych  na  cukrzycę,  chorych  z

kolejnym zawałem serca,
D.  z nadciśnieniem tętniczym.

Zadanie 14.
W skład rehabilitacji kardiologicznej wchodzi:

A .  tylko wysiłek fizyczny,
B.  wysiłek fizyczny i pomoc psychologiczna,
C.  wysiłek fizyczny i farmakoterapia,
D.  wysiłek fizyczny, pomoc psychologiczna i edukacja.

Zadanie 15.
Jeśli  nałogowy  palacz  porzucił  palenie  papierosów,  to  po  10
latach niepalenia, ryzyko zachorowania będzie:

A .  nadal większe niż u osoby nigdy nie palącej,
B.  podobne jak u osoby nadal palącej papierosy,
C.  podobne jak u osoby nigdy nie palącej,
D.  nie ma to większego znaczenia.



Zadanie 16.
Jak  nazywamy ilość  krwi  tłoczonej  przez  jedną  z  komór  w  czasie
jednej minuty?

A.  pojemnością minutową serca,
B.  objętością wyrzutową serca,
C.  objętością krwi zalegającej,
D.  wskaźnikiem serca.

Zadanie 17.
Z a niekorzystny wynik testu marszowego 6- minutowego uznaje się
dystans:

A.  poniżej 300m,
B.  300m,
C.  350m,
D.  600-700m.

Zadanie 18.
Postępowaniem z wyboru w trzepotaniu i migotaniu komór serca u
niemowlęcia jest:

A .  kardiowersja elektryczna,
B.  podanie leku umiarawiającego,
C.  defibrylacja,
D.  stymulacja elektrodą przezprzełykową.

Zadanie 19.
Urządzenia  do  mechanicznego  wspomagania  czynności  serca
polegające  na  inflacji  i  deflacji  balonu,  wprowadzanego  przez
tętnicę  udową  wspólną  do  aorty  zstępującej  dystalnie  od
odejścia  lewej  tętnicy  podobojczykowej,  zsynchronizowane  z
pracą  serca  na  podstawie  EKG  lub  krzywej  ciśnienia  tętniczego
to :

A.  sztuczne serce,
B.  stymulator serca,
C.  urządzenie do kontrapulsacji,
D.  urządzenie do wspomagania czynności komór.



Zadanie 20.
Istotne  znaczenie  w  niewydolności  krążenia  u  noworodka  ma
leczenie wspomagające. Znajdź twierdzenie fałszywe.

A . w  ciężkiej  niewydolności  krążenia  stosuje  s ię  czasowe
karmienie  sondą  dożołądkową  lub  odżywianie
pozajelitowe,

B . należy  utrzymywać  zwiększoną  temperaturę  ciała
noworodka, a tym samym do minimum zmniejszyć wydatki
energetyczne  związane  z  termogenezą  (stosowanie
dmuchawy, inkubatora, ogrzanych płynów infuzyjnych),

C . ułożenie  dziecka  w  pozycji  uniesionej  pod  kątem  30
stopni powoduje przemieszczenie narządów jamy brzusznej
do dołu i ułatwia oddychanie,

D . okresowe  układanie  na  brzuchu  sprzyja  upowietrznieniu
przykręgosłupowych  części  płuc,  co  poprawia  wymianę
gazową.

Zadanie 21.
Podczas przemieszczania się w obrębie łóżka chory po zabiegu na
otwartym sercu powinien unikać:

A.  zginania kończyn dolnych,
B.  siadania z wykorzystaniem drabinki,
C.  podpierania się na nadgarstkach,
D.  podtrzymywania opatrunku na ranie pooperacyjnej.

Zadanie 22.
Wśród  cech  biochemicznych  zaliczanych  do  nowych  czynników
ryzyka  choroby  niedokrwiennej  serca  istotne  znaczenie  ma
zwiększone stężenie:

A.  metioniny,
B.  homocysteiny,
C.  kobalaminy,
D.  kwasu foliowego.

Zadanie 23.
Charakterystyczne w badaniu przedmiotowym dla zawału serca są:

A.  szmer skurczowy na koniuszku serca,
B.  tachykardia,
C.  rytm cwałowy,
D . brak  charakterystycznych  cech  zawału  w  badaniu

przedmiotowym.



Zadanie 24.
Pielęgniarka dokonując pomiaru saturacji metodą pulsoksymetrii,
powinna zawsze sprawdzić:

A . czy akcja serca mierzona przez pulsoksymetr jest zgodna
z wartością rzeczywistą tętna,

B . czy  krzywa  pulsu  jest  zgodna  z  krzywą  ciśnienia
tętniczego,

C.  czy czujnik saturacji jest prawidłowo założony,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 25.
22-letnia  kobieta  urodziła  chłopca  o  ciężarze  2500g.  Wkrótce  po
urodzeniu  zaczęto  podejrzewać  istnienie  u  dziecka  wady  serca.
Które z wymienionych objawów sugerują wadę serca?

A.  zielone wody płodowe, oziębienie kończyn,
B.  zmniejszenie napięcia mięśni, senność,
C.  drgawki, bladość skóry,
D.  szmery nad sercem, szary odcień skóry.

Zadanie 26.
Najczęstszym  czynnikiem  etiologicznym  zapalenia  mięśnia
sercowego u noworodków są:

A.  uogólnione zakażenia,
B.  grzyby, pasożyty,
C.  bakterie, riketsje,
D.  wirusy, riketsje.

Zadanie 27.
Niedobór  potasu  u  pacjentów  z  chorobami  układu  krążenia  może
wywołać:

A.  zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie komór,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  uszkodzenie ucha środkowego,
D.  uszkodzenie nerwu słuchowego.

Zadanie 28.
W  ostrej  lewokomorowej  niewydolności  krążenia  najlepiej  ułożyć
chorego w pozycji:

A .  wysokiej, nogi okryć dodatkowym kocem,
B.  płaskiej, nogi unieść powyżej poziomu głowy,
C.  wysokiej z pochyleniem do przodu,
D.  wysokiej z opuszczonymi nogami.



Zadanie 29.
W  przypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego (BP> 180/110 mm
Hg) wraz z leczeniem farmakologicznym należy wpłynąć na zmianę
stylu życia pacjenta, która polega na:

A . redukcji  masy  ciała  (w  razie  nadwagi),  regularne
ćwiczenia aerobowe,

B . ograniczeniu  spożycia  sodu  do  <  100  mmol/  dobę,
ograniczenie  spożycia  etanolu  do  <  30  ml/dzień,
zaprzestanie palenia tytoniu,

C . zapewnienie  w  diecie  stałej  i  odpowiedniej  podaży  K+,
Ca2+  i  Mg2+,  ograniczenie  w  diecie  tłuszczów
nasyconych,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 30.
Pacjent  po  zabiegu  wszczepienia  stymulatora  (w  przypadkach
niepowikłanych) może podjąć pełną aktywność fizyczną w:

A.  2 dobie,
B.  3 dobie,
C.  4 dobie,
D.  6 dobie.

Zadanie 31.
Migotanie przedsionków należy do zaburzeń rytmu serca typu:

A.  nadkomorowego,
B.  komorowego,
C.  zaburzenia w przewodzeniu bodźców,
D.  nie należy do żadnej z wymienionych grup.

Zadanie 32.
Lokalizację  zawału  mięśnia  sercowego  ściany  dolnej  można
określić  poprzez  zmiany  elektrokardiograficzne  w
odprowadzeniach:

A.  I, aVL , V1 - V4,
B.  II, III, aVF,
C.  I, aVL, V5-V6,
D.  I, II, V1- V2.

Zadanie 33.
Standardowe  wyskalowanie  aparatu  EKG  polega  na  ustaleniu
wzorcowego potencjału:

A.  0,5 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 0,5 cm,
B.  1 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 1 cm,
C.  1,5 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 1,5 cm,
D.  2 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 2 cm.



Zadanie 34.
Czy  wolno  wykonywać  defibrylację  u  pacjentów,  którzy  mają
wszczepiony stymulator serca?

A.  absolutnie, nie można,
B.  tak, tylko na zlecenie lekarza,
C.  tak, można, przestrzegając zasad,
D.  można wykonywać tylko kardiowersję.

Zadanie 35.
Z a czynniki  rozwoju chorób układu krążenia,  które  nie  podlegają
modyfikacji uważa się:

A . obciążenie  rodzinne  chorobami  układu  krążenia,  wiek,
płeć,

B . obciążenie  rodzinne  chorobami  układu  krążenia,
prezentowany styl życia,

C.  płeć, wiek, palenie papierosów, nadmiar masy ciała,
D . wiek,  otyłość,  obciążenie  rodzinne  chorobami  układu

krążenia.

Zadanie 36.
Podczas  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi  należy  spełnić
następujące zasady:

A . pacjent  w  pozycji  siedzącej  w  cichym  i  ciepłym
pomieszczeniu,  po  5  minutowym  odpoczynku,  mankiet
starannie  założony,  2-3  cm  powyżej  zgięcia  łokciowego
n a  lewej  kończynie  górnej,  ramię  chorego  ułożone  na
poziomie serca,

B . pacjent  w  pozycji  stojącej,  bezpośrednio  po  wysiłku
mankiet  starannie  założony  2-3  cm  powyżej  zgięcia
łokciowego,

C . pacjent  w  pozycji  stojącej  w  cichym  i  ciepłym
pomieszczeniu,  po  5  minutowym  odpoczynku,  mankiet
starannie  założony  na  prawej  kończynie  górnej,  ramię
chorego opuszczone wzdłuż tułowia,

D . pacjent  w  pozycji  stojącej  w  cichym  i  ciepłym
pomieszczeniu,  bezpośrednio  po  przyjściu,  mankiet
starannie  założony  na  prawej  kończynie  górnej,  ramię
chorego opuszczone wzdłuż tułowia.

Zadanie 37.
D o pojawienia się leukocytozy dochodzi w przebiegu zawału serca
w :

A.  1 dobie,
B.  2 dobie,
C.  5-7 dobie,
D.  14 dobie.



Zadanie 38.
Napad MAS to:

A . nagle  powstający  blok  serca,  pracującego  do  te j  pory  w
normalnym  lub  zaburzonym  rytmie,  powodujący  zupełne
ustanie skurczów komór,

B . nagle  powstający  blok  serca,  pracującego  do  te j  pory  w
zaburzonym rytmie, powodujący zupełne ustanie skurczów
tętnic,

C . niedrożność  końcowego  odcinka  aorty  brzusznej  i  tętnic
biodrowych, spowodowanej miażdżycą,

D . niedrożność  końcowego  odcinka  aorty  brzusznej  i  tętnic
biodrowych, spowodowanej zatorem.

Zadanie 39.
W jakim celu stosowana jest zmodyfikowana skala Borga:

A.  subiektywnej oceny stopnia zmęczenia wysiłkiem,
B.  intensywności wysiłku,
C.  wielkości obciążeń treningowych,
D.  obciążenia treningowego.

Zadanie 40.
Do czynników kardioprotekcyjnych należą:

A . abstynencja  alkoholowa,  dieta  optymalna
(Kwaśniewskiego),

B . konsumpcja  warzyw  i  owoców,  aktywność  ruchowa,
umiarkowane spożycie alkoholu,

C.  wysiłek fizyczny, dieta bogatobiałkowa,
D.  nie palenie, spożywanie dużej ilości błonnika.

Zadanie 41.
Jakie  badanie  należy  wykonać  w  pierwszej  kolejności  u  pacjenta
z podejrzeniem zawału serca?

A.  ECHO serca,
B.  RTG klatki piersiowej,
C.  EKG,
D.  tomografię komputerową klatki piersiowej.

Zadanie 42.
Które z podanych określeń definiuje pojęcie defibrylacji?

A . wyładowanie elektryczne zsynchronizowane z zapisem EKG,
w czasie trwania zespołu QRS,

B.  czasowa stymulacja serca,
C . wstrząs  elektryczny  powodujący  jednoczesną

depolaryzację wszystkich komórek mięśnia sercowego,
D.  badanie elektrofizjologiczne pęczka Hisa.



Zadanie 43.
Rehabilitacja kardiologiczna to działania:

A . prowadzące  do  uzyskania  optymalnej  sprawności
fizycznej, psychicznej i społecznej,

B . poprawiające  jakość  życia,  umożliwiające  osiągnięcie
jak  najbardziej  samodzielnego  funkcjonowania  w  życiu
codziennym,

C . usuwające  czynniki  ryzyka  i  zmniejszające  zaburzenia
chorobowe,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 44.
24-letni  pacjent  jest  przyjęty  do  Kliniki  Kardiochirurgii  z
rozpoznaniem niedomykalności  zastawki  aortalnej.  Pacjent  został
zakwalifikowany do wszczepienia zastawki homogennej. Co to jest
zastawka homogenna?

A.  zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B.  zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C.  sztuczna zastawka aortalna,
D.  płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.

Zadanie 45.
Nadmierne krwawienie po operacji w krążeniu pozaustrojowym może
być wynikiem:

A.  niedostatecznego zobojętnienia heparyny,
B.  przedawkowania protaminy,
C.  powikłań chirurgicznych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 46.
Stwierdzany w EKG rytm komór niezależny od rytmu przedsionków
oraz  częstotliwość  załamków  P  większa  od  częstotliwości
zespołów  QRS  wskazuje  rozpoznanie  bloku  przedsionkowo-
komorowego:

A.  I-go stopnia,
B.  II-go stopnia typu Mobitz I,
C.  III-go stopnia,
D.  II-go stopnia typu Mobitz II.



Zadanie 47.
W którym miejscu powinny być umieszczone elektrody przedsercowe
u  pacjenta ze świeżym zawałem mięśnia sercowego prawej komory
serca,  u  którego  ma  być  wykonane  12  odprowadzeniowe  EKG  i
dodatkowy zapis?

A . p o  prawej  stronie  klatki  piersiowej  Vr3-Vr6  ("lustrzane
odbicie"),

B.  jedno międzyżebrze wyżej,
C.  dwa międzyżebrza wyżej,
D.  w miejscu przyłożenia elektrod V7-V9.

Zadanie 48.
D o  wykonania  defibrylacji  u  dziecka  zalecana  wartość  energii
niezależnie od typu defibrylatora wynosi:

A .  1 J/kg,
B.  4 J/kg,
C.  6 J/kg,
D.  9 J/kg.

Zadanie 49.
U  pacjenta  chorego  na  nadciśnienie  tętnicze,  który  spożywa
nadmiernie często alkohol najistotniejsze jest:

A . systematyczne  przyjmowanie  leków  i  kontrola  ciśnienia
tętniczego krwi,

B.  unikanie stresów,
C.  eliminacja spożycia alkoholu,
D.  zwiększenie aktywności fizycznej.

Zadanie 50.
U  pacjentów leczonych preparatami nitrogliceryny, mogą wystąpić
następujące objawy niepożądane:

A . obniżenie  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  odruchowe
przyspieszenie  czynności  serca,  zaczerwienie  twarzy,
bóle głowy,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  tachykardia,
zaczerwienie powłok skórnych, zawroty głowy,

C . pieczenie,  drętwienie  kończyn  dolnych,  świąd  i  zmiany
zabarwienia skóry,

D.  nudności, wymioty, czasami biegunka, osłabienie.

Zadanie 51.
Tamponada serca to:

A.  kołatanie serca,
B.  niemiarowość całkowita,
C.  przecięcie spoideł zastawek,
D.  ostry ucisk serca wywołany krwawieniem.



Zadanie 52.
W  warunkach  krążenia  płodowego  przewód  Botalla  stanowi
połączenie:

A.  pnia płucnego i aorty zstępującej,
B.  żyły głównej górnej z pniem płucnym,
C.  żyły głównej dolnej z aortą,
D.  pnia płucnego z żyłą główną górną.

Zadanie 53.
Do oceny otyłości brzusznej służy wskaźnik:

A.  WHR,
B.  BMI,
C.  IHD,
D.  VLDL.

Zadanie 54.
Przed nakłuciem tętnicy promieniowej należy wykonać:

A.  test obciążenia glukozą,
B.  test skórny,
C.  test czynnościowy,
D.  test Allena.

Zadanie 55.
U  chłopca  w  trzeciej  dobie  po  operacji  całkowitego  kanału
przedsionkowo  -  komorowego  prowadzony  jest  bardzo  dokładny
bilans  płynów.  Stan  chłopca  jest  stabilny.Przewodnienie  u
dziecka po zabiegu kardiochirurgicznym grozi:

A .  obrzękiem płuc,
B.  niewydolnością nerek,
C.  hipotonią.
D.  niedodmą dolnych płatów płuc.

Zadanie 56.
Najczęstszymi  mechanizmami  zatrzymania  krążenia  u  niemowląt,
dzieci i nastolatków są:

A . asystolia  -  brak  czynności  elektrycznej  i  mechanicznej
w mięśniu sercowym,

B.  czynność elektryczna bez tętna (PEA),
C.  migotanie komór, częstoskurcz komorowy bez tętna,
D.  odpowiedź a i b jest prawidłowa.

Zadanie 57.
Koronarografia polega na podaniu środka:

A.  znieczulającego do tętnic wieńcowych,
B.  cieniującego do tętnic wieńcowych,
C.  znieczulającego do jam serca,
D.  cieniującego do jam serca.



Zadanie 58.
U  chorych  z  niewydolnością  serca  należy  unikać  lub  stosować  z
ostrożnością następujące leki:

A . inhibitory  enzymu  konwertującego  angiotensyny
(inhibitory ACE),

B.  niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
C.  beta - blokery,
D.  diuretyki.

Zadanie 59.
Dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym przeciwwskazany jest:

A .  marsz, bieg, jazda na rowerze,
B.  marsz, bieg, jazda na rowerze, pływanie,
C . marsz,  bieg,  pływanie  z  elementami  nurkowania,

ćwiczenia izometryczne,
D . ćwiczenia czynne, przeplatane ćwiczeniami oddechowymi i

rozluźniającymi.

Zadanie 60.
Reperfuzja jest to:

A .  perfuzja do momentu zakleszczenia aorty,
B.  czas potrzebny do oziębienia pacjenta,
C.  odłączenie perfuzji,
D . czas po odkleszczeniu aorty do przywrócenia prawidłowej

czynności organizmu.

Zadanie 61.
Jakie jest zasadnicze leczenie wrodzonych wad serca?

A.  farmakologiczne, czasem operacyjnie,
B.  spoczynkowe i farmakologiczne,
C.  farmakologiczne i kinezyterapia,
D.  operacyjne, dodatkowo farmakologiczne.

Zadanie 62.
W  oddziale  intensywnej  terapii  przebywa  pacjent  z  ostrą
niewydolnością  serca.  Stan  ogólny  chorego  ciężki,  skóra  blada,
pokryta  zimnym,  lepkim  potem,  ciśnienie  tętnicze  50/30  mmHg.
Lekarz  dyżurny  stwierdza  wstrząs  sercopochodny.Wstrząs
sercopochodny jest wynikiem:

A.  ostrej niewydolności krążenia,
B.  przewlekłej niewydolności krążenia,
C.  przetoczenia krwi,
D.  przetoczenia krwioprecypitatu.



Zadanie 63.
Aminy katecholowe stosowane we wczesnym okresie pooperacyjnym,
po zabiegu założenia żylnych pomostów aortalno-wieńcowych:

A . zwiększają  częstość  uderzeń  serca  na  minutę,  działają
przeciwbólowo,

B . powodują  przyspieszenie  oddechów,  zmniejszają
krzepliwość krwi,

C.  zwiększają rzut serca i ciśnienie tętnicze krwi,
D.  zwiększają krzepliwość krwi, powodują bradykardię.

Zadanie 64.
Jakie  badania  dodatkowe  mogą  potwierdzić  ostre  zapalenie
osierdzia?

A.  OB, morfologia z opisem leukocytów,
B.  EKG, echokardiografia, rtg klatki piersiowej,
C.  wymaz bakteryjny z tylnej ściany gardła i antybiogram,
D . dokładne  osłuchanie  tonów  serca  przez  kilku

specjalistów.

Zadanie 65.
Wczesne przywracanie do aktywności życiowej pacjenta po zawale:

A.  ma znaczenie psychologiczne,
B.  zapobiega spadkowi kondycji fizycznej chorego,
C . zmniejsza  ryzyko  powikłań  i  rokuje  wcześniejszy  powrót

do pracy zawodowej po rehabilitacji,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 66.
Który  z  podanych  niżej  wyników  pomiaru  tętna  świadczy  o
bradyarytmii?

A . tętno  98  u/min,  miarowe,  dobrze  napięte,  dobrze
wypełnione,

B.  tętno 52 u/min, niemiarowe, słabo napięte,
C . tętno  76  u/min,  miarowe,  dobrze  napięte,  dobrze

wypełnione,
D . tętno  118  u/min,  słabo  wypełnione,  nitkowate,

niemiarowe.

Zadanie 67.
Badanie  Holterowskie  stosowane  w  diagnostyce  choroby
niedokrwiennej serca to badanie wykonywane:

A.  w spoczynku, podczas snu trwającego 8 godzin,
B.  przy obciążeniu wysiłkiem na bieżni trwającym 30 minut,
C . 6 0 minut po wystąpieniu bólu wieńcowego po podaniu 10

mg Sorbonitu pod język,
D . w  czasie  codziennej  życiowej  aktywności  pacjenta  i

trwające 24 godziny.



Zadanie 68.
D o  zadań  pielęgniarki  wobec  pacjenta  leczonego  środkami
moczopędnymi należy prowadzenie:

A . DZM,  pomiaru  obwodów  ciała,  kontroli  składu
elektrolitów,

B . bilansu  płynów,  codziennego  pomiaru  masy  ciała,
przygotowanie  i  mobilizowanie  pacjenta  do  stosowania
odpowiedniej diety,

C . bilansu  płynów,  pomiaru  obwodów  ciała,  pomocy  w
utrzymaniu higieny ciała,

D . DZM,  codziennego  pomiaru  masy  ciała,  uzupełnianie
niedoborów białkowych.

Zadanie 69.
MET jest to:

A .  metoda elektrodiagnostyki testu wysiłkowego,
B.  ekwiwalent mataboliczny,
C.  ekstrapolacja,
D . zależność  wielkości  obciążenia  do  częstości  akcji

serca.

Zadanie 70.
Napady bólów wieńcowych wyzwalane są zwykle przez:

A . wysiłek  fizyczny,  picie  alkoholu,  jedzenie  tłustych
pokarmów,

B . wysiłek  fizyczny,  napięcie  emocjonalne,  spożycie
obfitych pokarmów, nagłą zmianę temperatury otoczenia,

C . wysiłek  fizyczny,  hałas,  bezsenność,  zmianę  ciśnienia
atmosferycznego,

D . stres,  małą  aktywność  fizyczną,  jedzenie  ostrych
przypraw.

Zadanie 71.
Rekomendowana  intensywność  wysiłku  fizycznego  może  być
zdefiniowana  jako  osiągnięcie  60-75%  maksymalnej  częstości
rytmu  serca  przewidzianej  dla  określonego  wieku.  W  celu
obliczenia  maksymalnej  częstości  serca  przewidzianej  dla  wieku
stosuje się prosty wzór:

A.  220 - wiek = maksymalna częstość rytmu serca
B . 220 - wiek + (wzrost w metrach)do kwadratu = maksymalna

częstość rytmu serca
C.  150 - wiek = maksymalna częstość rytmu serca
D . 150 - wiek + (wzrost w metrach)do kwadratu= maksymalna

częstość rytmu serca



Zadanie 72.
Jakie  sytuacje  mogą  zainicjować  wystąpienie  ataku
anoksemicznego u małego dziecka?

A.  defekacja, zmiana temperatury otoczenia,
B.  kaszel, biegunka,
C.  infekcje przebiegające z wysoką temperaturą,
D.  zmiana pozycji ciała.

Zadanie 73.
Podaj  prawidłową  lokalizację  elektrod  kończynowych  w  czasie
wykonywania EKG:

A . zielona-  prawa  ręka,  żółta-  lewa  noga,  czerwona-  lewa
ręka, czarna- prawa noga,

B . żółta-  prawa  ręka,  czarna  lewa  ręka,  zielona-  prawa
noga, czerwona-lewa noga,

C . czerwona-  prawa  ręka,  żółta-lewa  ręka,  zielona-  lewa
noga, czarna- prawa noga,

D . czarna-prawa  ręka,  zielona-lewa  ręka,  żółta-prawa  noga,
czerwona-lewa noga.

Zadanie 74.
30-letni  pacjent  zgłosił  s ię  do  lekarza  skarżąc  się  na  bóle,
uczucie  ziębnięcia  i  zaburzenia  czucia  w  obrębie  kończyn
dolnych. Lekarz stwierdził u pacjenta chorobę Buergera. Choroba
Buergera jest to:

A .  miażdżyca zarostowa tętnic,
B.  zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń,
C.  jeden z typów nerwicy naczyniowej,
D.  wrodzona wada serca.

Zadanie 75.
Etiologia wad wrodzonych serca w 90% przypadków nie jest znana.
Związek etiologiczny z powstawaniem wad wrodzonych serca mogą
mieć następujące czynniki:

A .  różyczka w czasie ciąży u matki, czynniki genetyczne,
B.  alkoholizm, hiperglikemia w czasie ciąży,
C . choroby  u  matki:  toczeń  rumieniowaty  układowy,

padaczka,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 76.
Powikłania próby wysiłkowej to:

A .  hipotonia,
B.  zastoinowa niewydolność serca,
C.  ciężkie zaburzenia rytmu serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 77.
Pierwsze objawy przedawkowania antykoagulantów to:

A.  ból w klatce piersiowej,
B.  krwawienia, wylewy podskórne,
C.  nudności, wymioty,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 78.
Leków przeciwzakrzepowych NIE powinno się podawać drogą:

A.  doustą,
B.  dożylną,
C.  domięśniową,
D.  podskórną.

Zadanie 79.
Jeżeli  pacjent  z  chorobą  niedokrwienną  serca  nie  może  uniknąć
wysiłku,  który  może  przypuszczalnie  sprowokować  ból  w  klatce
piersiowej powinien zapobiegawczo:

A.  położyć się,
B.  zażyć nitroglicerynę,
C.  zmierzyć tętno,
D.  zmierzyć ciśnienie.

Zadanie 80.
Objawy niewydolności lewokomorowej to:

A .  nadmierne wypełnienie żył szyjnych,
B.  powiększenie wątroby,
C.  wilgotne rzężenia u podstawy płuc,
D.  nykturia.

Zadanie 81.
Badania konieczne przed koronarografią to:

A .  koronarografia nie wymaga dodatkowych badań,
B.  tomografia serca,
C . EKG,  pełna  morfologia  krwi,  stężenie  elektrolitów,

kreatynina, INR i APTT,
D . EKG,  markery  martwicy  mięśnia  sercowego,  test

wysiłkowy.

Zadanie 82.
D o późnych powikłań po operacji  wszczepienia zastawki aortalnej
należą:

A.  powikłania zakrzepowo-zatorowe,
B.  infekcyjne zapalenie wsierdzia,
C.  przeciek okołozastawkowy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 83.
Do objawów przedawkowania glikozydów nasercowych należy:

A . utrata  łaknienia,  nudności  i  wymioty,  czasem  biegunka
lub  "żółte  widzenie",  niemiarowość  akcji  serca,
charakterystyczne zmiany w zapisie EKG,

B . wzrost  łaknienia,  wzdęcia  i  zaparcia  lub  "wielobarwne
widzenie", deficyt tętna, typowe zmiany w zapisie EKG,

C . wzrost pragnienia, zmiany skórne pod postacią wykwitów
palmiasto-grudkowych,  podwójne  widzenie,  tachykardia,
charakterystyczne zmiany w zapisie EKG,

D . wielomocz,  wzmożony  świąd  skóry,  zamazane  pole
widzenia, napady Morgagniego- Adamsa -Stokesa.

Zadanie 84.
Wysokość ciśnienia tętniczego krwi zależy od:

A . i lości  pompowanej  przez  serce  krwi  oraz  zmian  w
szybkości przepływu krwi przez drobne tętniczki,

B . zwiększonego  wydalania  z  organizmu  chloru  i  sodu  oraz
upośledzonego wychwytu glukozy,

C . zmniejszonego  napięcia  ściany  tętniczek  i  endogennej
hiperglicerydemii,

D . przedsionkowego  hormonu  natriuretycznego  oraz
insulinooporności.

Zadanie 85.
Tetralogia  Fallota  to  ciężka  wada  serca  obejmująca  zespół
następujących anomalii:

A . otwór  w  przegrodzie  międzyprzedsionkowej,
międzykomorowej, zwężenie aorty oraz przełożenie dużych
pni tętniczych,

B . zwężenie  ujścia  pnia  płucnego,  ubytek  przegrody
międzykomorowej, przerost prawej komory i prawostronne
przemieszczenie aorty nad przegrodę międzykomorową,

C . przerost  lewej  komory,  zwężenie  aorty,  ubytek  w
przegrodzie  międzyprzedsionkowej,  ubytek  w  przegrodzie
międzykomorowej,

D . zwężenie pnia płucnego, przemieszczenie aorty,  ubytek w
przegrodzie  międzyprzedsionkowej,  ubytek  w  przegrodzie
międzykomorowej.

Zadanie 86.
Pediatryczne  zapisy  EKG  są  wykonywane  standardowo  przy
prędkości przesuwu papieru:

A.  20 mm/s,
B.  25 mm/s,
C.  50 mm/s,
D.  100 mm/s.



Zadanie 87.
Wstrząs jest to stan, w którym dochodzi do:

A.  upośledzenia przepływu tkankowego,
B.  krwawienia z przewodu pokarmowego,
C.  niewydolności wentylacyjnej,
D.  niewydolności obturacyjnej.

Zadanie 88.
Zwiększając  aktywność  fizyczną  dochodzi  do  podwyższenia
stężenia frakcji:

A .  LDL cholesterolu,
B.  VLDL cholesterolu,
C.  HDL cholesterolu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 89.
Depresyjne działanie morfiny na układ oddechowy polega na:

A.  przyspieszeniu czynności oddechowej,
B.  zwolnieniu czynności oddechowej,
C.  zwolnieniu lub przyspieszeniu czynności oddechowej,
D.  spowodowaniu wystąpienia oddechu Kusmaula.

Zadanie 90.
Próba  Valsalvy,  czyli  parcie  tłoczni  brzusznej  przy  wstrzymanym
oddechu jest jednym ze sposobów stymulacji:

A . nerwów  przeponowych  w  celu  przerwania  nasilającej  s ię
bradykardii,

B . pnia  współczulnego  w  celu  przerwania  nasilającej  s ię
bradykardii,

C . nerwu  błędnego  w  celu  identyfikacji  rytmu
przedsionkowego w tachykardii nadkomorowej,

D . nerwu  krtaniowego  wstecznego  w  celu  zwolnienia
przewodnictwa w węźle zatokowym.

Zadanie 91.
Czy kontrpulsacja wewnątrzaortalna to?

A.  plastyka zastawki aortalnej,
B.  mechaniczne wspomaganie krążenia,
C . założenie  kaniuli  aortalnej  do  prowadzenia  krążenia

pozaustrojowego,
D.  wymiana zastawki aortalnej.



Zadanie 92.
W  12-standardowych  odprowadzeniach  EKG,  odprowadzeniami
przedsercowymi są:

A.  aVR, aVL, aVF,
B.  V1 - V6,
C.  I, II, III, aVR, aVL, aVF,
D.  I, II, III, V1, V2,V3.

Zadanie 93.
10-letni  chłopiec  z  wrodzoną  wadą  serca  przygotowywany  jest  do
zabiegu  operacyjnego,  który  ma  być  wykonany  w  krążeniu
pozaustrojowym z dostępu przez strenotomię. W czasie zabiegu do
naczyń  wieńcowych  dziecka  zostanie  podany  roztwór  o  dużej
zawartości jonów:

A.  wapnia,
B.  potasu,
C.  sodu,
D.  chloru.

Zadanie 94.
W  jakim  odstępie  czasu  od  wystąpienia  migotania  przedsionków
można  wykonać  kardiowersję  u  chorego  bez  wstępnego
przygotowania farmakologicznego lekami przeciwkrzepliwymi:

A . jeżeli  migotanie  przedsionków  nie  trwa  dłużej  niż  48
godzin,

B . jeżeli  migotanie  przedsionków  nie  trwa  dłużej  niż  24
godziny,

C . bez prawidłowo prowadzonego leczenia przeciwkrzepliwego
nie można wykonać kardiowersji,

D . jeżeli  migotanie  przedsionków  trwa  >48  godzin  lub  nie
mamy  możliwości  i  pewności  co  do  określenia  początku
arytmii.

Zadanie 95.
Efektem palenia tytoniu jest:

A . spadek  częstości  akcji  serca,  wzrost  stężenia  HDL  -
cholesterolu,

B . wzrost  częstości  akcji  serca,  spadek  ciśnienia
tętniczego krwi, brak agregacji płytek krwi,

C . rozkurcz  naczyń  wieńcowych,  wzrost  ciśnienia
tętniczego,

D . wzrost  częstości  akcji  serca,  wzrost  RR,  aktywacja
płytek  krwi,  aktywacja  śródbłonka,  obniżenie  frakcji
HDL - cholesterolu.



Zadanie 96.
Do wczesnych powikłań zawału serca zaliczamy:

A.  powikłania zatorowo - zakrzepowe,
B.  tętniak serca,
C.  przewlekłą niewydolność krążenia,
D.  zaburzenia rytmu i przewodnictwa.

Zadanie 97.
Badanie angiograficzne tętnic wieńcowych uwidacznia:

A . morfologię  tętnic,  ewentualne  zwężenia  i  niedrożność
tętnic,

B.  czynność lewej komory serca,
C.  obecność zmian miażdżycowych w tętnicach,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 98.
Wskazania do przeprowadzenia kardiowersji to:

A .  migotanie i trzepotanie komór,
B.  blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia,
C.  migotanie przedsionków i częstoskurcz napadowy,
D.  zahamowanie zatokowe i znaczna bradykardia.

Zadanie 99.
Który  z  niżej  wymienionych  stanów  może  być  objawem
fizjologicznym u dzieci?

A.  tachykardia,
B.  niemiarowość oddechowa,
C.  bradykardia,
D.  tachypnoe.

Zadanie 100.
Jakie są przyczyny ostrego zapalenia osierdzia?

A . infekcje  wirusowe  i  bakteryjne,  gruźlica,  zawał  mięśnia
sercowego,

B.  ostry krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
C.  infekcje wirusowe i bakteryjne, zatory tętnicze,
D.  zawał mięśnia sercowego, tężec, zatrucia.

Zadanie 101.
60-letnia  pacjentka  została  przyjęta  do  Kliniki  z  rozpoznaniem
śluzaka  w  mięśniu  sercowym.  Chora  jest  przygotowywana  do
zabiegu  operacyjnego.Typowe  umiejscowienie  śluzaka  w  mięśniu
sercowym to:

A.  prawy przedsionek,
B.  lewy przedsionek,
C.  prawa komora,
D.  lewa komora.



Zadanie 102.
U Pacjenta hospitalizowanego z powodu zawału mięśnia sercowego
z  typowym  obrazem  klinicznym,  po  5  tygodniach  pojawiły  s ię
objawy:  podwyższenie  temperatury  ciała,  przyśpieszenie  OB,
początkowo  tarcie  osierdzia  a  następnie  zanik  uderzenia
koniuszkowego. Jest to zespół:

A .  Korsakowa,
B.  Dresslera,
C.  Turnera,
D.  Reye.

Zadanie 103.
Leczenie  spoczynkowe  jest  korzystne  w  ostrym  okresie  zawału
mięśnia sercowego, gdyż:

A . poprawia  bilans  tlenowy  serca  poprzez  zmniejszenie
zapotrzebowania  na  t len  dzięki  ograniczeniu  i
"ekonomizacji" pracy serca,

B.  ogranicza pracę mięśni szkieletowych,
C . daje  możliwość  rozluźnienia  mięśni  w  wygodnej  pozycji

leżącej,
D.  poprawia przepływ wieńcowy poprzez działanie azotanów.

Zadanie 104.
Którą z faz pracy serca wyraża zespół QRS?

A.  depolaryzacji komór,
B.  repolaryzacji mięśnia sercowego,
C.  skurczu komór,
D.  pobudzenia przedsionków.

Zadanie 105.
Czym może  być  spowodowane uczucie  gorąca  i  pieczenia  podczas
zabiegu koronarografii?

A.  podrażnieniem receptorów Ruffiniego przez cewnik,
B.  wystąpieniem odruchu Bainbridge'a,
C.  wystąpieniem odruchu Bezolda-Jarischa,
D.  podaniem środka kontrastowego.

Zadanie 106.
Nabyta wada serca, to wada powstała w:

A.  życiu płodowym,
B.  życiu pozapłodowym,
C.  wyniku wypadku,
D.  życiu płodowym i pozapłodowym.



Zadanie 107.
W  trakcie  reanimacji  krążeniowo-oddechowej  należy  dążyć  do
wentylacji tlenem w stężeniu:

A.  21%-30%,
B.  35%-50%,
C.  50%-60%,
D.  90%-100%.

Zadanie 108.
Prawidłowe uderzenie koniuszkowe występuje i jest wyczuwalne:

A . w  4  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie  lewej,  w
linii środkowoobojczykowej,

B.  nie występuje,
C . w  5  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie  lewej,  w

linii środkowoobojczykowej,
D.  podczas fazy wdechu.

Zadanie 109.
By-passy są metodą leczenia polegającą na:

A . udrożnieniu tętnicy wieńcowej za pomocą wprowadzonego
do niej specjalnego cewnika z balonikiem,

B . wykonaniu pomostów tętniczych lub żylnych, omijających
niedrożne odcinki tętnic wieńcowych,

C . umieszczeniu  wewnątrz  naczynia  metalowej,  nierdzewnej
siateczki,  której  zadaniem  jest  podtrzymywanie  ściany
tętnicy wieńcowej w pozycji otwartej,

D . rewaskularyzacji  mięśnia  sercowego  poprzez  podanie
środków farmakologicznych do tętnic wieńcowych,

Zadanie 110.
P o  zabiegu  angioplastyki  pacjent  został  przywieziony  do
oddziału  intensywnej  terapii  kardiologicznej.  W  pierwszej  dobie
p o  zabiegu  wymaga  on  szczególnej  i  stałej  obserwacji.
Angioplastyka to udrożnienie:

A.  dróg oddechowych,
B.  żyły głównej górnej,
C.  tętnicy wieńcowej,
D.  aorty.



Zadanie 111.
U  chorych  hospitalizowanych  z  powodu  niewydolności  krążenia
występują  następujące  objawy:  przepełnienie  żył,  dodatnie  tętno
żylne, sinica obwodowa, powiększenie wątroby. Wymienione objawy
występują głównie w:

A.  prawokomorowej niewydolności krążenia,
B.  lewokomorowej niewydolności krążenia,
C.  niewydolności wieńcowej,
D.  niewydolności krążenia pochodzenia obwodowego.

Zadanie 112.
Najczęstszą przyczyną zwężenia lewego ujścia żylnego jest:

A .  wirusowe zapalenie mięśnia sercowego,
B.  gorączka reumatyczna,
C.  kardiomiopatia zastoinowa,
D.  zapalenie osierdzia.

Zadanie 113.
Dusznica  bolesna  jest  to  zespół  objawów  klinicznych
występujących na skutek:

A.  niedokrwienia mięśnia sercowego,
B.  przekrwienia mięśnia sercowego,
C.  urazu mięśnia sercowego,
D.  zakażenia wirusem HIV.

Zadanie 114.
Hiperkapnia jest to:

A .  zmniejszenie utlenowania krwi,
B.  zwiększenie utlenowania krwi,
C.  zmniejszenia zawartości dwutlenku węgla we krwi,
D.  zwiększenie zawartości dwutlenku węgla we krwi.

Zadanie 115.
Nadciśnienie  tętnicze  jest  czynnikiem  ryzyka  choroby
niedokrwiennej:

A .  w każdym wieku,
B.  maleje z wiekiem,
C.  wzrasta z wiekiem,
D.  nie zależy od wieku.



Zadanie 116.
Wskazaniem  względnym  do  leczenia  chirurgicznego  choroby
niedokrwiennej serca jest między innymi:

A . trójnaczyniowa choroba niedokrwienna serca z prawidłową
kurczliwością lewej komory serca,

B.  jednonaczyniowa choroba niedokrwienna serca,
C . krytyczne  zwężenie  tętnic  wieńcowych  u  chorych

poddawanych innej operacji kardiochirurgicznej,
D.  odpowiedź A i C jest prawidłowa.

Zadanie 117.
Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) to ciśnienie panujące w:

A.  lewym przedsionku serca,
B.  prawej komorze serca,
C.  układzie górnej i dolnej żyły głównej,
D.  aorcie.

Zadanie 118.
D o monitorowania podstawowego po zabiegu kardiochirurgicznym
zalicza się pomiary:

A.  tętna, saturacji, temperatury,
B.  tętna, OCŻ, saturacji,
C . tętna, OCŻ, ciśnienia tętniczego sposobem bezpośrednim,

temperatury, saturacji,
D.  tętna, OCŻ, saturacji, temperatury.

Zadanie 119.
Najkorzystniejszym rodzajem próby wysiłkowej jest:

A .  walking test,
B.  próba wchodzenia na stopień,
C.  bieżnia ruchoma,
D.  ergometria rowerowa.

Zadanie 120.
W nocy ciśnienie tętnicze krwi zazwyczaj:

A .  wzrasta,
B.  maleje,
C.  pozostaje bez zmian,
D.  wartości ciśnienia u różnych osób w nocy są zmienne.



Zadanie 121.
Przebywająca  w  oddziale  pooperacyjnym  5-letnia  dziewczynka  po
operacji  na  otwartym  sercu  jest  podłączona  do  kardiomonitora.
Przyłóżkowy monitoring zapisu EKG NIE dostarcza informacji o:

A .  częstości tętna,
B.  zaburzeniach rytmu serca,
C.  zaburzeniach elektrolitowych,
D.  zwiększonym ukrwieniu mięśnia sercowego.

Zadanie 122.
W  zależności  od  wieku  dziecka  tętno  należy  sprawdzić  na
tętnicy:

A . tętnica  szyjna  (niemowlę),  tętnica  ramienna  (dziecko),
tętnica udowa (dzieci i niemowlęta),

B . tętnica  szyjna  (dzieci  i  niemowlęta),  tętnica  ramienna
(niemowlę), tętnica udowa (dzieci i niemowlęta),

C . tętnica  szyjna  (dzieci),  tętnica  ramienna  (niemowlę),
tętnica udowa (dzieci i niemowlęta),

D . tętnica  szyjna  (dzieci),  tętnica  ramienna  (dzieci  i
niemowlęta), tętnica udowa (dzieci i niemowlęta).

Zadanie 123.
U  pacjenta z  hyperkaliemią K>6 mmol/l  w zapisie  EKG stwierdza
się wysokie spiczaste załamki:

A.  T ,
B.  P ,
C.  R ,
D.  S .

Zadanie 124.
D o somatycznych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca
podlegających modyfikacji zalicza się:

A .  hiperlipidemię, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę,
B . hiperlipidemię,  rodzinne  występowanie  nadciśnienia

tętniczego, cukrzycę,
C . genetycznie  uwarunkowane  zaburzenia  lipidowe,  otyłość,

nadciśnienie tętnicze,
D.  hiperlipidemię, nadciśnienie tętnicze, wiek.



Zadanie 125.
Mężczyzna,  lat  45,  zgłosił  s ię  w  izbie  przyjęć  z  powodu
odczuwania  kołatania  serca  i  niemiarowego  tętna.  Po  osłuchaniu
i  wykonaniu  badania  EKG  stwierdzono  zaburzenia  rytmu  serca
różnego pochodzenia. Zaburzenia rytmu serca powstają:

A.  w przebiegu chorób mięśnia sercowego,
B.  w zaburzeniach endokrynologicznych,
C.  podczas przyjmowania leków i używek,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 126.
I I  stopień  wydolności  czynnościowej  wg.  NYHA  charakteryzuje
się:

A . nieznacznym  ograniczeniem  aktywności  fizycznej,
zwiększone  wysiłki  nie  wywołują  dolegliwości
chorobowych,

B . nieznacznym  ograniczeniem  aktywności  fizycznej,  dobre
samopoczucie  utrzymuje  się  w  spoczynku,  a  zwykła
aktywność fizyczna wywołuje dolegliwości chorobowe,

C . znacznym  ograniczeniem  aktywności  fizycznej,  dobre
samopoczucie  utrzymuje  się  w  spoczynku,  a  zwykła
aktywność fizyczna wywołuje dolegliwości chorobowe,

D . znacznym  ograniczeniem  aktywności  fizycznej,  dobre
samopoczucie  utrzymuje  się  w  spoczynku,  a  najmniejsza
aktywność  fizyczna  wywołuje  nasilone  dolegliwości
chorobowe.

Zadanie 127.
Oś elektryczną serca określa się na podstawie odprowadzeń:

A.  I,II,III,
B .  aVR, aVL, aVF,
C.  V1 do V3,
D.  V4 do V6.

Zadanie 128.
40-letni  mężczyzna  palący  papierosy  od  20  lat  skarży  się  na  ból
w klatce piersiowej. Na jakie choroby jest on narażony:

A.  raka płuc i raka pęcherza moczowego,
B.  nadciśnienie tętnicze,
C.  chorobę niedokrwienną serca pod postacią zawału serca,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 129.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest/są:

A.  ostre schorzenia infekcyjne i gorączkowe,
B.  zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia lub wsierdzia,
C.  krytyczne zwężenie drogi odpływu z lewej komory,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 130.
Wykonanie testu wysiłkowego:

A . nadzoruje  przeszkolony  lekarz  lub  specjalnie
przeszkolony personel w obecności lekarza,

B . technik  elektroradiologii  z  kursem  BLS  (podstawowych
zabiegów ratujących życie),

C.  pielęgniarka z kursem BLS,
D.  pielęgniarka w obecności technika elektroradiologii.

Zadanie 131.
Właściwym  postępowaniem  przy  całkowitym  zapadnięciu  płuca  w
wyniku odmy jest:

A .  leczenie zachowawcze bez względu na wielkość odmy,
B.  podanie leków rozszerzających oskrzela,
C . kontrola  radiologiczna  z  zastosowaniem  leczenia

zachowawczego a dopiero przy braku poprawy drenaż jamy
opłucnowej,

D.  natychmiastowy drenaż chirurgiczny jamy opłucnowej.

Zadanie 132.
Kardiomiopatia przerostowa charakteryzuje się:

A . upośledzeniem  kurczliwości  mięśnia  serca  i  postępującą
niewydolnością prawokomorową,

B . znacznym  przerostem  mięśnia  serca  z  dezorganizacją
ułożenia włókien i małą jamą lewej komory,

C . utrudnieniem  napełniania  komór  krwią  w  wyniku
zmniejszenia  podatności  mięśnia  przy  zachowanej
czynności skurczowej serca,

D . znaczną atrofią komórek mięśnia sercowego i zmniejszoną
siłą skurczu mięśnia sercowego.



Zadanie 133.
Do powikłań mogących wystąpić w wyniku unieruchomienia należą:

A . odleżyny,  zapalenie  żył  powierzchniowych,  zakażenie
dróg oddechowych,

B . odleżyny,  zaburzenia  rytmu  serca,  zapalenie  żył
głębokich,

C . odleżyny,  zapalenie  żył  głębokich,  zakażenie  dróg
oddechowych,

D . zaburzenia  rytmu  serca,  zapalenie  żył  głębokich,
zakażenie dróg oddechowych.

Zadanie 134.
Scyntygrafia  perfuzyjna  mięśnia  sercowego  jest  to  badanie
diagnostyczne pozwalające na:

A.  inwazyjną ocenę ukrwienia mięśnia sercowego,
B.  nieinwazyjną ocenę ukrwienia mięśnia sercowego,
C.  inwazyjną ocenę funkcji układu krążenia,
D.  nieinwazyjną ocenę funkcji układu krążenia.

Zadanie 135.
Jak  długo  trwa  leczenie  przeciwzakrzepowe  po  zabiegu
wszczepienia zastawki mechanicznej?

A.  3 miesiące,
B.  6 miesięcy,
C.  2 lata,
D.  do końca życia.



PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 240616
GRUPA 1
Zadanie 1.
W  przypadku bólu w klatce piersiowej u 30-letniego mężczyzny w
pierwszej kolejności należy wykonać:

A.  EKG,
B.  RTG - aby wykluczyć złamanie żeber, potem EKG,
C . RTG,  bo  EKG  jest  niekonieczne  ponieważ  w  tym  wieku

choroby serca nie występują,
D.  USG.

Zadanie 2.
Wskazaniem  do  stałej  elektrostymulacji  jest  utrwalony  lub
nawracający blok:

A.  przedsionkowo-komorowy III˚,
B .  przedsionkowo-komorowy I˚,
C.  pozawałowy,
D.  mechaniczny.

Zadanie 3.
Pacjentka  47-letnia  z  wadą  zastawki  mitralnej,  utrwalonym
migotaniem przedsionków leczona digoxyną, lekami moczopędnymi
oraz  inhibitorami  konwertazy  angiotensyny  (IKA)  została
przyjęta  do  szpitala  z  powodu  wymiotów,  żółtego  widzenia,
szmerów,  zaburzeń rytmu serca  oraz  halucynacji.  Dolegliwości  te
wynikają najprawdopodobniej z:

A .  zatrucia digoxyną,
B.  przedawkowania leków moczopędnych,
C.  przedawkowania IKA,
D.  interakcji leków z pokarmami.

Zadanie 4.
Trening w rehabilitacji kardiologicznej opiera się na zasadzie:

A .  stopniowego obciążania,
B.  systematyczności,
C.  cykliczności,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 5.
W prawidłowym rytmie zatokowym załamek P jest:

A .  ujemny w odprowadzeniach I, II i dodatni w aVR,
B.  dodatni w I, II, aVF i ujemny w aVR,
C.  dodatni w I, II i aVR,
D.  ujemny w II, III i aVF.



Zadanie 6.
Leków przeciwzakrzepowych NIE powinno się podawać drogą:

A.  doustą,
B.  dożylną,
C.  domięśniową,
D.  podskórną.

Zadanie 7.
D o  najważniejszych  czynników  ryzyka  miażdżycy  z  grupy  chorób
współistniejących należą:

A.  udar mózgu, hiperglikemia,
B.  nadciśnienie tętnicze, cukrzyca,
C.  osteoporoza, retinopatia,
D.  niewydolność nerek, polineuropatia.

Zadanie 8.
Pacjent  40-letni  po  angioplastyce  naczyń  wieńcowych  pali
papierosy.  Ryzyko  zaostrzenia  choroby  niedokrwiennej  serca  u
tego pacjenta zależy od:

A.  czasu palenia i ilości wypalanych papierosów,
B . czasu  palenia,  a  nie  zależy  od  i lości  wypalanych

papierosów,
C . i lości  wypalanych  papierosów,  nie  zależy  od  czasu

palenia,
D.  u mężczyzn zależy od czasu palenia u kobiet nie.

Zadanie 9.
Które z niżej wymienionych enzymów lub substancji są markerami
martwicy mięśnia sercowego?

A.  AST,
B.  Troponina,
C.  CK,
D.  Leukocytoza.

Zadanie 10.
Perikarditis to:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie wsierdzia,
C.  zakażenie rany,
D.  infekcja mostka.



Zadanie 11.
15-letnią  pacjentkę  przyjęto  do  szpitala  z  powodu  ubytku
przegrody  międzyprzedsionkowej.  Do  jakiej  grupy  schorzeń
zaliczamy w/w jednostkę chorobową?

A.  do nabytych wad serca,
B.  do wrodzonych wad serca,
C.  do chorób zapalnych serca,
D.  do niezapalnych chorób serca.

Zadanie 12.
30-letni  pacjent  zgłosił  s ię  do  lekarza  skarżąc  się  na  bóle,
uczucie  ziębnięcia  i  zaburzenia  czucia  w  obrębie  kończyn
dolnych. Lekarz stwierdził u pacjenta chorobę Buergera. Choroba
Buergera jest to:

A .  miażdżyca zarostowa tętnic,
B.  zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń,
C.  jeden z typów nerwicy naczyniowej,
D.  wrodzona wada serca.

Zadanie 13.
Zaletą badania - monitorowanie EKG metodą Holtera jest to, że:

A .  angażuje pacjenta czasowo w trakcie badania,
B . daje  możliwość  analizy  występujących  zaburzeń  rytmu

wywoływanych wzmożoną aktywnością fizyczną,
C . daje  możliwość  analizy  występujących  zmian  w  zapisie

EKG retrospektywnie,
D . daje  możliwość  analizy  występujących  zaburzeń  rytmu

serca  lub  stwierdzenia  tzw.  cichego  niedokrwienia
zapisanych  w  czasie  normalnej,  codziennej  aktywności
chorego.

Zadanie 14.
Jak  długo  trwa  leczenie  przeciwzakrzepowe  po  zabiegu
wszczepienia zastawki mechanicznej?

A.  3 miesiące,
B.  6 miesięcy,
C.  2 lata,
D.  do końca życia.

Zadanie 15.
Nadciśnienie tętnicze dzielimy na:

A.  samoistne, pierwotne,
B.  pierwotne, wtórne,
C.  wtórne, nerkowe,
D.  wrodzone, wtórne.



Zadanie 16.
Alkohol etylowy w sposób istotny wpływa na stężenie frakcji:

A .  LDL cholesterolu,
B.  VLDL cholesterolu,
C.  HDL cholesterolu,
D.  nie wpływa na frakcje cholesterolu.

Zadanie 17.
Regularny wysiłek fizyczny:

A.  nie wpływa na wartości ciśnienia tętniczego krwi,
B.  wpływa niekorzystnie na poziom lipidów,
C.  niekorzystnie wpływa na wskaźnik aktywacji płytek krwi,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 18.
Przetrwały  przewód  tętniczy  jest  pozostałością  fizjologicznego
w  życiu  płodowym  połączenia  między  tętnicą  płucną,  a  aortą.
Kiedy  dochodzi  do  trwałego  zamknięcia  i  zarośnięcia
przetrwałego przewodu tętniczego?

A.  w pierwszych 2 dniach życia,
B.  w 8 tygodniu życia,
C.  w pierwszych 2 tygodniach życia,
D.  w pierwszych 30 dniach życia.

Zadanie 19.
Najbardziej  powszechną  przyczyną  zatrzymania  krążenia  u  dzieci
w stanie zagrożenia życia lub z urazem jest:

A .  hiperkalemia i hipokalemia
B.  hiperkapnia i tamponada serca
C.  hipoksja i hipowolemia
D.  zatorowość płucna

Zadanie 20.
P o 20 minutach trwania resuscytacji  osoba odpowiedzialna za je j
prowadzenie  powinna  rozważyć,  czy  należy  ją  kontynuować,  czy
też  przerwać.  W  takiej  sytuacji  należy  przeanalizować
następujące informacje:

A . przyczynę  zatrzymania  krążenia,  stan  zdrowia  pacjenta
przed zatrzymaniem krążenia,

B . wiek,  miejsce  w  jakim  doszło  do  zatrzymania  krążenia
(świadkowie zdarzenia),

C.  ilość podanych dawek adrenaliny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 21.
U pacjenta po angioplastyce, wykonanej z powodu ostrego zespołu
wieńcowego bez zawału serca, można rozpocząć wdrażanie ćwiczeń
fizycznych w dobie:

A.  2 ,
B.  3 ,
C.  4 ,
D.  5 .

Zadanie 22.
W celu monitorowania ciśnienia w tętnicy płucnej zakłada się:

A .  cewnik do pomiaru ciśnienia w lewym przedsionku serca,
B.  wkłucie centralne,
C.  cewnik Swana - Ganza,
D.  elektrodę endokawitarną.

Zadanie 23.
Napad MAS to:

A . nagle  powstający  blok  serca,  pracującego  do  te j  pory  w
normalnym  lub  zaburzonym  rytmie,  powodujący  zupełne
ustanie skurczów komór,

B . nagle  powstający  blok  serca,  pracującego  do  te j  pory  w
zaburzonym rytmie, powodujący zupełne ustanie skurczów
tętnic,

C . niedrożność  końcowego  odcinka  aorty  brzusznej  i  tętnic
biodrowych, spowodowanej miażdżycą,

D . niedrożność  końcowego  odcinka  aorty  brzusznej  i  tętnic
biodrowych, spowodowanej zatorem.

Zadanie 24.
Biopsję serca wykonuje się u pacjentów z podejrzeniem:

A.  wady zastawki trójdzielnej aorty,
B.  choroby wieńcowej,
C.  utrwalonego migotania przedsionków,
D.  kardiomiopatii.

Zadanie 25.
Obrzęki pochodzenia sercowego umiejscowione są najczęściej:

A .  na twarzy, rzadziej na kończynach,
B.  uogólnione,
C.  na kończynach dolnych i górnych,
D.  na najniżej położonych częściach ciała.



Zadanie 26.
Najczęstszą przyczyną zwężenia lewego ujścia żylnego jest:

A .  wirusowe zapalenie mięśnia sercowego,
B.  gorączka reumatyczna,
C.  kardiomiopatia zastoinowa,
D.  zapalenie osierdzia.

Zadanie 27.
Jednym z elementów terapii reperfuzyjnej u pacjentów z objawami
STEMI  jest  leczenie  fibrynolityczne.  Fibrynoliza  jest
najbardziej  skuteczna,  jeżeli  terapię  rozpocznie  s ię  nie
później niż w pierwszych:

A.  2-3 godz. od momentu wystąpienia pierwszych obajwów,
B.  6 godz. od momentu wystąpienia pierwszych obajwów,
C.  12 godz. od momentu wystąpienia pierwszych obajwów,
D.  24 godz. od momentu wystąpienia pierwszych obajwów.

Zadanie 28.
Korzyści  z  rehabilitacji  kardiologicznej  obejmują  poprawę
wydolności wysiłkowej i:

A .  zmniejszenie objawów dławicowych,
B.  zmniejszenie objawów duszności,
C.  zmniejszenie objawów chromania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 29.
Czas  od  odklemowania  aorty,  do  zakończenia  krążenia
zewnątrzustrojowego, to okres:

A.  reperfuzji,
B .  oksygenacji,
C.  perfuzji,
D.  wentylacji.

Zadanie 30.
Które  spośród  podanych  preparatów  nitrogliceryny  działają
najszybciej?

A.  tabletki "podjęzykowe",
B.  tabletki do ssania,
C.  tabletki przyjmowane doustnie,
D.  plastry.



Zadanie 31.
Jednym  z  podstawowych  elementów  terapii  u  pacjenta  z  ostrym
zespołem  wieńcowym  jest  zmniejszenie  bólu  w  klatce  piersiowej.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE:

A . lekiem  z  wyboru  jest  morfina,  zwłaszcza  w  przypadku
bólu opornego na działanie nitratów,

B . morfinę  należy  podawać  dożylnie,  w  dawkach  3-5  mg,
powtarzanych  co  kilka  minut,  aż  do  ustąpienia  bólu  w
klatce piersiowej,

C . w  leczeniu przeciwbólowym u pacjenta z ostrym zespołem
wieńcowym  należy  stosować  niesterydowe  leki
przeciwzapalne,

D . morfina ma dodatkowe korzystne działanie uspokajające i
powoduje ograniczenie stosowania leków sedatywnych.

Zadanie 32.
Pacjent  lat  22  został  przyjęty  do  szpitala  w  celu  diagnostyki
częstych  omdleń  i  drgawek.  W  patofizjologii  układu  krążenia
występowanie omdleń i drgawek świadczy o:

A.  napadzie MAS (Morgani-Adams-Stokes),
B.  zwężeniu lewego ujścia żylnego,
C.  wstrząsie kardiogennym,
D.  padaczce.

Zadanie 33.
Najczęstsze  powikłania  po  operacjach  wszczepienia  sztucznych
zastawek to:

A.  tętniak rozwarstwiający aorty,
B.  powikłania zakrzepowo-zatorowe,
C.  wypadanie płatka zastawki dwudzielnej,
D.  zapalenie płuc.

Zadanie 34.
Pacjent  hospitalizowany  z  powodu  zawału  mięśnia  sercowego  po
zatrzymaniu  krążenia  i  skutecznej  reanimacji,  skarży  się  na
ogólne  osłabienie.  W  celu  zmniejszenia  dolegliwości,  pacjenta
poddano rehabilitacji. Prawidłowy wysiłek fizyczny powoduje:

A.  zwiększenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen,
B . zwiększenie  zapotrzebowania  na  t len  i  spadek  objętości

wyrzutowej,
C . wzrost  zapotrzebowania  na  t len  i  wzrost  objętości

wyrzutowej,
D . spadek  zapotrzebowania  na  t len  oraz  wzrost  objętości

wyrzutowej.



Zadanie 35.
Pierwsze objawy przedawkowania antykoagulantów to:

A.  ból w klatce piersiowej,
B.  krwawienia, wylewy podskórne,
C.  nudności, wymioty,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 36.
D o  szpitala  przyjęto  37-letniego  pacjenta  w  celu  wykonania
operacyjnej  wymiany  zastawki  aortalnej.  Chory  jest
zakwalifikowany do autotransfuzji. Autotransfuzja to:

A . przetaczanie  krwi  pacjentowi  w  trakcie  zabiegu
operacyjnego,

B.  rozcieńczanie krwi odpowiednimi płynami,
C.  przetaczanie krwi choremu przed zabiegiem operacyjnym,
D . przetaczanie  choremu  jego  własnej  krwi  wcześniej

pobranej.

Zadanie 37.
Czy  suchy  uporczywy  kaszel  może  być  ubocznym  objawem  leków
stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego?

A.  tak, świadczy o przedawkowaniu glikozydów naparstnicy,
B . tak,  jest  objawem  ubocznym  stosowania  inhibitorów

konwertazy angiotensyny,
C.  nie, jest objawem infekcji,
D.  tak, świadczy o zbyt małej dawce leków moczopędnych.

Zadanie 38.
Pierwsze  czynności  pielęgniarskie  wobec  pacjentki
hospitalizowanej  z  powodu  świeżego  zawału  mięśnia  sercowego,
to :

A.  zebranie dokładnego wywiadu chorobowego,
B . sprawdzenie,  czy  pacjentka  posiada  ze  sobą  niezbędne

rzeczy  przydatne  w  czasie  pobytu  w  szpitalu  np.:
pidżama, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów itd.,

C . ułożenie  chorej  na  łóżku  z  twardym  podłożem,
podłączenie  aparatury  monitorującej,  założenie  kaniuli
do żyły obwodowej, wykonanie EKG,

D . dokładne  wypełnienie  indywidualnej  dokumentacji
medycznej obowiązującej w oddziale.



Zadanie 39.
By-passy są metodą leczenia polegającą na:

A . udrożnieniu tętnicy wieńcowej za pomocą wprowadzonego
do niej specjalnego cewnika z balonikiem,

B . wykonaniu pomostów tętniczych lub żylnych, omijających
niedrożne odcinki tętnic wieńcowych,

C . umieszczeniu  wewnątrz  naczynia  metalowej,  nierdzewnej
siateczki,  której  zadaniem  jest  podtrzymywanie  ściany
tętnicy wieńcowej w pozycji otwartej,

D . rewaskularyzacji  mięśnia  sercowego  poprzez  podanie
środków farmakologicznych do tętnic wieńcowych,

Zadanie 40.
U  chorego,  u  którego  prowadzona  jest  kontrapulsacja
wewnątrzaortalna,  pielęgniarka  powinna  zwracać  szczególnie
uwagę na:

A.  temperaturę ciała chorego,
B . zabarwienie skóry, tętno obwodowe i temperaturę kończyn

dolnych,
C.  tętno na tętnicach obwodowych kończyn górnych,
D.  prawidłowe umiejscowienie balonu do kontrapulsacji.

Zadanie 41.
"Złotym standardem" służącym do potwierdzenia albo wykluczenia
organicznej choroby wieńcowej jest:

A .  test wysiłkowy,
B.  koronarografia,
C.  wielowarstwowa tomografia komputerowa,
D.  scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego.

Zadanie 42.
III stopień niewydolności krążenia oznacza:

A.  duszność spoczynkową,
B . znaczne  dolegliwości  przy  zwykłych  wysiłkach

fizycznych,
C . umiarkowane  dolegliwości  przy  zwykłych  wysiłkach

fizycznych,
D.  brak dolegliwości przy zwykłych wysiłkach fizycznych.

Zadanie 43.
Lekiem  powodującym  zamknięcie  drożnego  przewodu  tętniczego
Botalla jest:

A .  prostin VR,
B.  indometacyna,
C.  naparstnica,
D.  striadyna.



Zadanie 44.
Którą  z  poniższych  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  należy
uznać za prawidłową dla okresu niemowlęcego?

A.  120/80 mm Hg,
B.  105/65 mm Hg,
C.  90/60 mm Hg,
D.  100/65 mmHg.

Zadanie 45.
Zespół  obturacyjnego  bezdechu  sennego  objawia  się
współwystępowaniem dwóch z pięciu objawów:

A . częste  wybudzanie  w  czasie  snu,  upośledzenie
koncentracji  w  ciągu  dnia,  sen  nie  przynoszący
odpoczynku, uczucie duszenia w nocy, chrapanie,

B . częste wybudzanie w czasie snu, niemożność wybudzenia
się rano, brak tchu, pocenie się,

C . upośledzenie  koncentracji  w  ciągu  dnia,  niemożność
wybudzenia  się  rano,  brak  tchu  w  ciągu  dnia,  pocenie
się nad ranem,

D . chrapanie  w  czasie  zaśnięcia,  sen  nie  przynoszący
odpoczynku,  duszność  i  zatykanie  w  czasie  snu,  pocenie
się nad ranem, ból głowy.

Zadanie 46.
Badanie ultrasonograficzne wewnątrznaczyniowe polega na:

A.  obrazowaniu blaszek miażdżycowych,
B . wykryciu  zwężenia,  poszerzenia  (tętniaki),  niedrożności

naczyń  oraz  zmian  w  ścianach  tętnic  i  ustaleniu  blaszki
miażdżycowej,

C.  wykryciu zwężeń wieńcowych spowodowanych zakrzepicą,
D . podawaniem kontrastu do naczyń wieńcowych, wykrywaniu

zwężeń w tętnicach wieńcowych.

Zadanie 47.
Ocena dziecka w stanie zagrożenia życia rozpoczyna się od:

A.  oceny drożności dróg oddechowych (A) i oddychania (B),
B . oceny  układu krążenia  (A)  i  drożności  dróg  oddechowych

(B),
C.  oceny układu krążenia (A) i oddychania (B),
D.  oceny układu krążenia (A) i stanu świadomości (B).



Zadanie 48.
W  oddziale  kardiochirurgii  do  zabiegu  przygotowywana  jest
17-letnia  dziewczyna  z  rozpoznaniem  CoA.  Jaką  wadę  oznacza
skrót CoA?

A.  zwężenie cieśni aorty,
B.  atrezję zastawki trójdzielnej,
C.  stenozę aortalną,
D.  przerwanie łuku aorty.

Zadanie 49.
Reanimacja  dziecka  przez  dwóch  ratowników  powinna  przebiegać
zgodnie ze schematem:

A.  2 oddechy:15 uciśnięć klatki piersiowej,
B.  2 oddechy:30 uciśnięć klatki piersiowej,
C.  5 oddechów:15 uciśnięć klatki piersiowej,
D.  1 oddech:5 uciśnięć klatki piersiowej.

Zadanie 50.
Do późnych powikłań zawału serca zaliczamy:

A.  pęknięcie ściany serca,
B.  ostrą niewydolność krążenia,
C.  przewlekłą niewydolność krążenia,
D.  nagły zgon.

Zadanie 51.
Blok przedsionkowo - komorowy I ˚ zostanie rozpoznany u dziecka,
gdy:

A . czas  przewodzenia  przedsionkowo-komorowego  ulega
wydłużeniu,

B.  okresowo wypada jeden skurcz komorowy,
C.  w sposób nieregularny wypada załamek P,
D . całkowicie  przerwane  jest  przewodzenie

przedsionkowo-komorowe.

Zadanie 52.
Długotrwale  przebiegające  nadciśnienie  tętnicze  jest  czynnikiem
przyspieszającym rozwój:

A .  choroby niedokrwiennej serca,
B.  niewydolności oddechowej,
C.  zaburzeń metabolicznych,
D.  zaburzeń elektrolitowych.



Zadanie 53.
Bradykardia zatokowa to czynność akcji serca poniżej:

A .  100 uderzeń na minutę,
B.  80 uderzeń na minutę,
C.  60 uderzeń na minutę,
D.  40 uderzeń na minutę.

Zadanie 54.
Jakie  badania  dodatkowe  mogą  potwierdzić  ostre  zapalenie
osierdzia?

A.  OB, morfologia z opisem leukocytów,
B.  EKG, echokardiografia, rtg klatki piersiowej,
C.  wymaz bakteryjny z tylnej ściany gardła i antybiogram,
D . dokładne  osłuchanie  tonów  serca  przez  kilku

specjalistów.

Zadanie 55.
Badanie angiograficzne tętnic wieńcowych uwidacznia:

A . morfologię  tętnic,  ewentualne  zwężenia  i  niedrożność
tętnic,

B.  czynność lewej komory serca,
C.  obecność zmian miażdżycowych w tętnicach,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 56.
Niezbędne  nienasycone  kwasy  tłuszczowe  (NNKT)  to  takie,  które
organizm:

A.  może sam syntetyzować,
B.  nie może sam syntetyzować,
C . częściowo  sam  wytwarza,  a  częściowo  ich  źródłem  jest

pokarm,
D . nie  syntetyzuje,  a  jedynym  ich  źródłem  są  tłuszcze

zwierzęce.

Zadanie 57.
Który  z  podanych  objawów  klinicznych  może  być  spowodowany
hipokaliemią?

A.  zaburzenia rytmu serca w tym migotanie komór,
B.  bradykardia lub asystolia serca,
C.  wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
D.  biegunka.



Zadanie 58.
Niewydolność  układu  krążenia  u  dzieci  może  wystąpić  pod
postacią:

A.  wstrząsu,
B.  zastoinowej niewydolności krążenia,
C.  zaburzeń rytmu serca, zapalenia osierdzia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 59.
Źródłem błonnika pokarmowego są:

A.  otręby owsiane, musli owsiane, jęczmień,
B.  nasiona roślin strączkowych, produkty sojowe,
C.  jabłka, żurawiny, porzeczki, agrest,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 60.
Pacjent  41-letni  z  rozpoznanym  napadowym  migotaniem
przedsionków o nieustalonym czasie trwania jest przygotowywany
d o  umiarowienia  czynności  serca.  W  takich  przypadkach  stosuje
s ię  doustne  antykoagulanty  np.  Sintrom.  W  celu  monitorowania
działania leku oznacza się:

A .  wskaźnik protrombinowy,
B.  czas kaolinowo-kefalinowy,
C.  czas krwawienia,
D.  czas krzepnięcia.

Zadanie 61.
Każdy  chory  z  chorobą  układu  sercowo-naczyniowego  realizujący
kinezyterapię  powinien  mieć  określoną  intensywność  treningu  i
wielkość obciążeń treningowych. Najważniejszymi metodami oceny
intensywności wysiłku są:

A.  skala nasilenia duszności MRC, test Tinetti,
B . tętno  treningowe,  odczucie  zmęczenia  według  skali

Borga,
C.  klasyfikacja Forrestera, skala TIMI,
D . klasyfikacja  Killipa-Kimballa,  ocena  si ły  mięśniowej

Medical Research Council (MRC).

Zadanie 62.
Lekiem  działającym  antagonistycznie  w  stosunku  do  heparyny
jest/są:

A.  witamina K,
B.  siarczan protaminy,
C.  kwas acetylosalicylowy,
D.  pochodne kumaryny.



Zadanie 63.
Jakie są przyczyny ostrego zapalenia osierdzia?

A . infekcje  wirusowe  i  bakteryjne,  gruźlica,  zawał  mięśnia
sercowego,

B.  ostry krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
C.  infekcje wirusowe i bakteryjne, zatory tętnicze,
D.  zawał mięśnia sercowego, tężec, zatrucia.

Zadanie 64.
N a  ulicy  leży  nieprzytomny  mężczyzna.  Na  podstawie  badania
stwierdzono  brak  tętna,  brak  oddechu.  Należy  podjąć  czynności
reanimacyjne  zachowując  odpowiednią  niżej  podaną  kolejność
postępowania:

A . przywrócenie  krążenia,  przywrócenie  oddechu,
udrożnienie dróg oddechowych,

B . przywrócenie  krążenia,  udrożnienie  dróg  oddechowych,
przywrócenie oddechu,

C . przywrócenie  oddechu,  udrożnienie  dróg  oddechowych,
przywrócenie krążenia,

D . udrożnienie  dróg  oddechowych,  przywrócenie  oddechu,
przywrócenie krążenia.

Zadanie 65.
Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwarstwienia aorty:

A.  płeć żeńska, niskie ciśnienie tętnicze,
B.  płeć męska, wiek 50-60 lat, niskie ciśnienie tętnicze,
C.  płeć męska, nadciśnienie tętnicze, zespół Marfana,
D.  nie ma żadnych.

Zadanie 66.
U  37-letniego  pacjenta  jest  wykonywany  zabieg  operacyjny  przy
zastosowanu  krążenia  pozaustrojowego  i  hipotermii.  Zabieg
polega  na  wszczepieniu  sztucznej  zastawki  aortalnej.  Hipotermia
w  zabiegach  wszczepienia  sztucznej  zastawki  aortalnej  polega
na:

A.  obniżeniu temperatury ciała poniżej normy,
B.  samoistnej utracie ciepła przez organizm,
C.  ograniczeniu pracy poszczególnych narządów,
D.  utrzymaniu normalnej temperatury organizmu.



Zadanie 67.
Do powikłań mogących wystąpić w wyniku unieruchomienia należą:

A . odleżyny,  zapalenie  żył  powierzchniowych,  zakażenie
dróg oddechowych,

B . odleżyny,  zaburzenia  rytmu  serca,  zapalenie  żył
głębokich,

C . odleżyny,  zapalenie  żył  głębokich,  zakażenie  dróg
oddechowych,

D . zaburzenia  rytmu  serca,  zapalenie  żył  głębokich,
zakażenie dróg oddechowych.

Zadanie 68.
Wykazano, że mały, umiarkowany i regularny wysiłek u pacjentów
z nadciśnieniem tętniczym powoduje:

A . identyczne  lub  większe  efekty  hipotensyjne  niż  ciężki
trening,

B . identyczne  lub  mniejsze  efekty  hipotensyjne  niż  ciężki
trening,

C.  stały wzrost wartości ciśnienia tętniczego krwi,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 69.
Tętnica  piersiowa  wewnętrzna  jest  najczęściej  używana  do
pomostowania  gałęzi  przedniej  zstępującej  lewej  tętnicy
wieńcowej (LAD) ze względu na:

A.  łatwość pobrania,
B.  brak żył do pobrania,
C.  dobre wyniki odległe takiego pomostu,
D.  nieodkładanie się blaszek miażdżycowych.

Zadanie 70.
W Polsce, przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 71.
W  etipatogenezie  rozwoju  pierwotnego  nadciśnienia  tętniczego
najważniejsze znaczenie mają:

A.  czynniki środowiskowe, wiek, palenie papierosów,
B.  styl życia, mała aktywność fizyczna,
C . uwarunkowania  genetyczne,  otyłość,  nadużywanie

alkoholu,
D.  płeć, spożywanie dużych ilości soli, typ osobowości.

Zadanie 72.
Pacjent  przyjęty  do  oddziału  ze  zdiagnozowanym  wstrząsem
kardiogennym. Na zawał serca jako przyczynę wstrząsu wskazują:

A.  rozpoznane zaburzenia endokrynologiczne,
B.  zaburzenia krążenia mózgowego w wywiadzie,
C . częste  bóle  dławicowe  w  wywiadzie,  obecność  zaburzeń

rytmu serca,
D.  choroby nerek w wywiadzie.

Zadanie 73.
P o  transfuzji  krwi  należy  przechować  w  lodówce  pojemnik  z
pozostałościami  przetaczanej  krwi  lub  je j  składnika  wraz  z
zestawem do przetaczania przez:

A.  1 miesiąc,
B.  24 godziny,
C.  72 godziny,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 74.
W  stanie  ostrego  zawału  mięśnia  sercowego,  do  najczęstszych
powikłań zagrażających życiu chorego należą:

A . nadciśnienie  tętnicze  krwi,  udar  mózgu,  ostra
niewydolność nerek,

B . ostra  niewydolność  oddechowa,  wstrząs  hipowolemiczny,
blok przedsionkowo-komorowy,

C . zaburzenia  rytmu  serca,  obrzęk  płuc,  wstrząs
kardiogenny,

D . niewydolność  serca,  kardiomiopatia,  zapalenie
osierdzia.

Zadanie 75.
Chromanie przestankowe to objaw:

A.  obecności żylaków podudzi,
B.  niedoboru potasu,
C.  miażdżycy tętnic kończyn dolnych,
D . zaburzeń  krążenia  limfatycznego  w  obrębie  kończyn

dolnych.



Zadanie 76.
Najbardziej  wartościowych  informacji  o  stanie  wypełnienia
łożyska naczyniowego dostarcza:

A.  ośrodkowe ciśnienie żylne,
B.  ciśnienie tętnicze krwi mierzone metodą krwawą,
C.  dokładnie prowadzony bilans płynów,
D.  krzywa platyzmograficzna.

Zadanie 77.
Niedomykalność zastawki aorty charakteryzuje się:

A . wzrostem  ciśnienia  tętniczego  krwi  skurczowego  i
rozkurczowego,

B . wzrostem  ciśnienia  tętniczego  krwi  skurczowego  i
spadkiem ciśnienia rozkurczowego,

C . wzrostem  ciśnienia  rozkurczowego  i  spadkiem  ciśnienia
skurczowego,

D.  ciśnienie skurczowe i rozkurczowe są w granicach normy.

Zadanie 78.
Kobieta  w  wieku  50  lat  została  przyjęta  do  szpitala  z  obrzękiem
płuc.  U  pacjentki  występują  objawy:  si lna  duszność,
odkrztuszanie  pienistej  wydzieliny  podbarwionej  na  różowo,
przepełnione  żyły  szyjne.  Do  obrzęku  płuc  dochodzi  najczęściej
w :

A.  ostrej niewydolności prawokomorowej,
B.  ostrej niewydolności lewokomorowej,
C.  przewlekłej niewydolności prawokomorowej,
D.  przewlekłej niewydolności lewokomorowej.

Zadanie 79.
24-letni  pacjent  jest  przyjęty  do  Kliniki  Kardiochirurgii  z
rozpoznaniem niedomykalności  zastawki  aortalnej.  Pacjent  został
zakwalifikowany do wszczepienia zastawki homogennej. Co to jest
zastawka homogenna?

A.  zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B.  zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C.  sztuczna zastawka aortalna,
D.  płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.

Zadanie 80.
U  70-letniej  chorej  z  niewydolnością  krążenia  występują  obrzęki
i wodobrzusze. W pielęgnacji chorego z obrzękami należy:

A.  prowadzić dobową zbiórkę moczu,
B . prowadzić  bilans  płynów  i  codzienną  kontrolę  masy

ciała,
C.  kontrolować ilość wypijanych płynów,
D.  kontrolować ilość wydalanego moczu.



Zadanie 81.
Która z chorób występująca u matki może mieć negatywny wpływ na
układ bodźcotwórczo - przewodzący w okresie życia płodowego?

A.  mukowiscydoza,
B.  cukrzyca,
C.  kolagenoza,
D.  osteoporoza.

Zadanie 82.
Podczas  toalety  drzewa  oskrzelowego  u  chorego  zaintubowanego,
przy włączonym ssaniu ssaka elektrycznego niedozwolone są ruchy
cewnika do odsysania do przodu, gdyż może to doprowadzić do:

A.  infekcji,
B.  krwawienia,
C.  odmy opłucnowej,
D.  odcinkowej niedodmy.

Zadanie 83.
Wadą  zastawek  mechanicznych  w  porównaniu  do  zastawek
biologicznych jest:

A . konieczność  stosowania  leczenia  przeciwzakrzepowego
przez całe życie chorego,

B . wyższy  odsetek  powikłań  zakrzepowo-zatorowych  i
zapalenia  wsierdzia  w  porównaniu  do  zastawki
biologicznej,

C.  niższa trwałość i wyższe ryzyko reoperacji,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 84.
Badanie  Holterowskie  stosowane  w  diagnostyce  choroby
niedokrwiennej serca to badanie wykonywane:

A.  w spoczynku, podczas snu trwającego 8 godzin,
B.  przy obciążeniu wysiłkiem na bieżni trwającym 30 minut,
C . 6 0 minut po wystąpieniu bólu wieńcowego po podaniu 10

mg Sorbonitu pod język,
D . w  czasie  codziennej  życiowej  aktywności  pacjenta  i

trwające 24 godziny.

Zadanie 85.
Hiperkapnia jest to:

A .  zmniejszenie utlenowania krwi,
B.  zwiększenie utlenowania krwi,
C.  zmniejszenia zawartości dwutlenku węgla we krwi,
D.  zwiększenie zawartości dwutlenku węgla we krwi.



Zadanie 86.
Dla uzupełnienia niedoborów potasu chory powinien spożywać:

A.  wyłącznie mięso,
B.  owoce, warzywa, soki owocowe,
C.  słodycze, warzywa, mięso,
D.  orzechy, mięso, nabiał.

Zadanie 87.
Migotanie przedsionków należy do zaburzeń rytmu serca typu:

A.  nadkomorowego,
B.  komorowego,
C.  zaburzenia w przewodzeniu bodźców,
D.  nie należy do żadnej z wymienionych grup.

Zadanie 88.
Tetralogia  Fallota  to  ciężka  wada  serca  obejmująca  zespół
następujących anomalii:

A . otwór  w  przegrodzie  międzyprzedsionkowej,
międzykomorowej, zwężenie aorty oraz przełożenie dużych
pni tętniczych,

B . zwężenie  ujścia  pnia  płucnego,  ubytek  przegrody
międzykomorowej, przerost prawej komory i prawostronne
przemieszczenie aorty nad przegrodę międzykomorową,

C . przerost  lewej  komory,  zwężenie  aorty,  ubytek  w
przegrodzie  międzyprzedsionkowej,  ubytek  w  przegrodzie
międzykomorowej,

D . zwężenie pnia płucnego, przemieszczenie aorty,  ubytek w
przegrodzie  międzyprzedsionkowej,  ubytek  w  przegrodzie
międzykomorowej.

Zadanie 89.
Do objawów ostrego odrzutu przeszczepionego serca należą:

A.  gorączka, powiększona wątroba,
B . zaburzenia  rytmu  serca  pochodzenia  przedsionkowego  i

komorowego,
C . duszność,  osłabienie,  ciche  i  głuche  tony  serca,

wypełnione i tętniące żyły szyjne,
D.  wszyskie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 90.
Komisurotomia to:

A.  przecięcie spoideł zastawek,
B.  szmery serca,
C.  nerwica serca,
D.  niemiarowość serca.



Zadanie 91.
W  ostrej  lewokomorowej  niewydolności  krążenia  układa  się
pacjenta w pozycji siedzącej w celu:

A.  zmniejszenia obciążenia następczego,
B.  zmniejszenia obciążenia wstępnego,
C.  zmniejszenia zapotrzebowania na tlen,
D.  nie ma wpływu.

Zadanie 92.
Śluzak przedsionka powinien być operowany, ponieważ:

A.  powoduje obturację ujścia mitralnego,
B . występuje  możliwość  powstania  zatorów  z  powierzchni

śluzaka,
C.  powoduje zaburzenia rytmu serca,
D . powoduje  spadki  ciśnienia  tętniczego  krwi  z  utratą

przytomności.

Zadanie 93.
Postępowaniem z wyboru w trzepotaniu i migotaniu komór serca u
niemowlęcia jest:

A .  kardiowersja elektryczna,
B.  podanie leku umiarawiającego,
C.  defibrylacja,
D.  stymulacja elektrodą przezprzełykową.

Zadanie 94.
W  12-standardowych  odprowadzeniach  EKG,  odprowadzeniami
przedsercowymi są:

A.  aVR, aVL, aVF,
B.  V1 - V6,
C.  I, II, III, aVR, aVL, aVF,
D.  I, II, III, V1, V2,V3.

Zadanie 95.
Chorego po zabiegach kardiochirurgicznych można ekstubować:

A . p o  upływie  12  godzin  od  zakończenia  zabiegu,  przy
prawidłowych wynikach gazometrycznych krwi,

B . gdy  jest  przytomny,  w  pełnym  kontakcie,  z  wydolnym
układem oddechowym i nerkami, stabilny hemodynamicznie,
z ustabilizowanym drenażem ze śródpiersia,

C . gdy  jest  przytomny,  stężenie  tlenu  w  mieszaninie
oddechowej  wynosi  60%, a  ciśnienie  końcowo wydechowe
(PEEP) jest powyżej 3 mmHg,

D . gdy  jest  przytomny,  stabilny  a  wyniki  gazometryczne
krwi  pobrane  po  30  min.  oddychania  w  trybie  SIMV  są
prawidłowe.



Zadanie 96.
Najwięcej  powikłań  zakrzepowo-zatorowych  występuje  w  ciagu
pierwszych 14 miesięcy  od  implantacji  mechanicznej  zastawki.  W
ich  profilaktyce  najważniejsze  jest  odpowiednie  postępowanie
przeciwzakrzepowe  z  zastosowaniem  pochodnych  kumaryny.  Dla
większości  protez  zaleca  się  utrzymywanie  INR  (znormalizowany
czas protrombinowy) na poziomie:

A.  1,5 - 2,5,
B.  2,5 - 3,5,
C.  3,5 - 4,5,
D.  4,5 - 6,0.

Zadanie 97.
Koarktacja aorty jest to:

A .  rozszerzenie aorty,
B.  zwężenie cieśni aorty,
C.  miażdżyca aorty,
D.  tętniak aorty.

Zadanie 98.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest/są:

A.  ostre schorzenia infekcyjne i gorączkowe,
B.  zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia lub wsierdzia,
C.  krytyczne zwężenie drogi odpływu z lewej komory,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 99.
W procentowym rozkładzie dobowego zapotrzebowania człowieka na
energię węglowodany powinny stanowić około:

A.  20%,
B.  40%,
C.  60%,
D.  80%.

Zadanie 100.
Przebywająca  w  oddziale  pooperacyjnym  5-letnia  dziewczynka  po
operacji  na  otwartym  sercu  jest  podłączona  do  kardiomonitora.
Przyłóżkowy monitoring zapisu EKG NIE dostarcza informacji o:

A .  częstości tętna,
B.  zaburzeniach rytmu serca,
C.  zaburzeniach elektrolitowych,
D.  zwiększonym ukrwieniu mięśnia sercowego.



Zadanie 101.
P o  operacji  wszczepienia  protez  zastawkowych,  w  celu
profilaktyki  odległych  powikłań  pooperacyjnych,  choremu  należy
zalecić:

A .  dbanie o systematyczną aktywność fizyczną i masę ciała,
B.  unikanie przemęczania i wychłodzenia organizmu,
C.  regularną kontrolę stomatologiczną i kardiologiczną,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 102.
Przez kardioplegię rozumiemy:

A.  utrzymanie serca w fazie skurczu,
B.  pobudzenie serca do pracy,
C.  przywrócenie rytmu zatokowego,
D . farmakologiczne  zatrzymanie  czynności  elektrycznej  i

mechanicznej serca.

Zadanie 103.
W  czasie  transportu  serca  do  przeszczepu  trzeba  chronić  je
przed skutkami niedokrwienia, w tym celu należy:

A.  przeszczepić serce w czasie nie dłuższym niż 30-40 min,
B . transportować  schłodzone  serce  w  płynie

kardioplegicznym,  w  temp.  4-8˚C,  w  specjalnym
pojemniku, nie dłużej niż 3 godz.,

C . schłodzić  serce  w  pojemniku  z  lodem,  co  znacznie
wydłuża czas transportu,

D . umieścić  serce  w  schłodzonym  roztworze  Ringera,  w
specjalnym, szczelnym pojemniku.

Zadanie 104.
Najwięcej magnezu zawierają produkty takie jak:

A.  kefir lub jogurt, produkty mączne,
B.  zielone warzywa, ziemniaki, pomidory,
C.  ser biały i żółty, drożdże,
D.  soja, fasola, kakao, płatki zbożowe.

Zadanie 105.
Powikłaniem zabiegu kardiowersji może być:

A.  infekcja dróg moczowych,
B.  udar krwotoczny mózgu,
C.  poparzenie termiczne skóry,
D.  zmiana osobowości.



Zadanie 106.
D o  zadań  pielęgniarki  wobec  pacjenta  leczonego  środkami
moczopędnymi należy prowadzenie:

A . DZM,  pomiaru  obwodów  ciała,  kontroli  składu
elektrolitów,

B . bilansu  płynów,  codziennego  pomiaru  masy  ciała,
przygotowanie  i  mobilizowanie  pacjenta  do  stosowania
odpowiedniej diety,

C . bilansu  płynów,  pomiaru  obwodów  ciała,  pomocy  w
utrzymaniu higieny ciała,

D . DZM,  codziennego  pomiaru  masy  ciała,  uzupełnianie
niedoborów białkowych.

Zadanie 107.
Kardiowersja to:

A.  powtórna operacja serca,
B.  wielokrotna defibrylacja,
C.  zsynchronizowana ze skurczami komory defibrylacja,
D . powtórne  otwarcie  klatki  piersiowej  z  powodu  utraty

dużej krwi.

Zadanie 108.
Podstawą  kwalifikacji  pacjenta  z  chorobami  układu  krążenia  do
kinezyterapii jest badanie kliniczne uzupełnione o:

A . EKG  spoczynkowe,  elektrokardiograficzną  próbę
wysiłkową,

B . badania  laboratoryjne  (morfologia,  elektrolity,
kreatynina, glukoza we krwi, badanie ogólne moczu),

C.  badanie echokardiograficzne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 109.
Sternotomia to:

A.  rozejście się mostka,
B.  szycie mostka,
C.  pośrodkowe otwarcie klatki piersiowej,
D.  boczne otwarcie klatki piersiowej.

Zadanie 110.
U  pacjenta z  hyperkaliemią K>6 mmol/l  w zapisie  EKG stwierdza
się wysokie spiczaste załamki:

A.  T ,
B.  P ,
C.  R ,
D.  S .



Zadanie 111.
Czy okres menopauzalny ma wpływ na ciśnienie tętnicze?

A.  nie, nie ma wpływu,
B.  tak, ma wpływ na obniżenie jego wartości,
C.  tak, ma wpływ na podwyższenie jego wartości,
D.  tak, ma wpływ jeśli współistnieją choroby kobiece.

Zadanie 112.
W  krążeniu  pozaustrojowym  stosuje  s ię  kardioplegię,  ponieważ
konieczne jest zatrzymanie serca w fazie rozkurczu:

A . oba  stwierdzenia  są  prawdziwe  i  pozostają  ze  sobą  w
związku przyczynowym,

B . pierwsze  twierdzenie  jest  prawdziwe,  drugie  twierdzenie
jest fałszywe,

C . oba  twierdzenia  są  fałszywe  i  nie  ma  między  nimi
związku przyczynowego,

D.  pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdziwe.

Zadanie 113.
W celu wykonania zapisu EKG należy założyć elektrody kończynowe
według następującego schematu:

A . elektroda  czerwona  -  prawa  noga,  elektroda  czarna  -
prawa  ręka,  elektroda  żółta  -  lewa  noga,  elektroda
zielona - lewa ręka,

B . elektroda  czerwona  -  prawa  ręka,  elektroda  żółta  -  lewa
ręka,  elektroda  zielona  -  lewa  noga,  elektroda  czarna  -
prawa noga,

C . elektroda  czarna  -  lewa  noga,  elektroda  czerwona  -  lewa
ręka,  elektroda  żółta  -  prawa  ręka,  elektroda  zielona  -
prawa noga,

D . elektroda  zielona  -  prawa  ręka,  elektroda  żółta  -  prawa
noga,  elektroda  czarna  -  lewa  ręka,  elektroda  czerwona
- lewa noga.

Zadanie 114.
Migotanie  komór  jest  zaburzeniem  rytmu  serca  prowadzącym  do
wystąpienia:

A.  wstrząsu hipowolemicznego,
B.  obrzęku płuc,
C.  nagłego zatrzymania krążenia,
D.  przełomu nadciśnieniowego.



Zadanie 115.
U  70-letniego  pacjenta  kilka  dni  po  operacji  wymiany  stawu
biodrowego  pojawiła  s ię  nagła  duszność,  ból  w  klatce  piersiowej
i  okresowo  krwioplucie.  W  zapisie  EKG  obecna  była  tachykardia
zatokowa 130 uderzeń/min z licznymi nadkomorowymi zaburzeniami
rytmu  i  świeży  blok  prawej  odnogi  pęczka  Hisa.  Jakie
rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?

A.  zatorowość płucna,
B.  zapalenie osierdzia,
C.  zawał serca,
D.  przełom nadciśnieniowy.

Zadanie 116.
U  52-letniego  pacjenta  ze  świeżym,  niepowikłanym  zawałem
mięśnia  sercowego  rozpoczęto  rehabilitację.  Warunki,  które
powinny być spełnione w czasie wykonywania ćwiczeń to:

A.  przewietrzony pokój,
B.  wygodna, niekrępująca odzież,
C.  pacjent powinien być minimum 2 godziny po posiłku,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 117.
Chcąc  zbadać  deficyt  tętna,  pielęgniarka  powinna  zbadać  tętno
na tętnicy promieniowej i dokonać pomiaru:

A.  ciśnienia tętniczego krwi,
B.  częstości akcji serca,
C.  częstości tętna na drugiej tętnicy promieniowej,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.

Zadanie 118.
Aminy katecholowe stosowane we wczesnym okresie pooperacyjnym,
po zabiegu założenia żylnych pomostów aortalno-wieńcowych:

A . zwiększają  częstość  uderzeń  serca  na  minutę,  działają
przeciwbólowo,

B . powodują  przyspieszenie  oddechów,  zmniejszają
krzepliwość krwi,

C.  zwiększają rzut serca i ciśnienie tętnicze krwi,
D.  zwiększają krzepliwość krwi, powodują bradykardię.

Zadanie 119.
Podczas przemieszczania się w obrębie łóżka chory po zabiegu na
otwartym sercu powinien unikać:

A.  zginania kończyn dolnych,
B.  siadania z wykorzystaniem drabinki,
C.  podpierania się na nadgarstkach,
D.  podtrzymywania opatrunku na ranie pooperacyjnej.



Zadanie 120.
Potas w organizmie człowieka odgrywa istotną rolę w:

A.  mechanizmie skurczu mięśni i ich pobudliwości,
B.  mechanizmach odpornościowych organizmu,
C.  regulacji neurohormonalnej,
D.  utrzymaniu stałości płynów wewnątrzustrojowych.

Zadanie 121.
U  pacjentów leczonych preparatami nitrogliceryny, mogą wystąpić
następujące objawy niepożądane:

A . obniżenie  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  odruchowe
przyspieszenie  czynności  serca,  zaczerwienie  twarzy,
bóle głowy,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  tachykardia,
zaczerwienie powłok skórnych, zawroty głowy,

C . pieczenie,  drętwienie  kończyn  dolnych,  świąd  i  zmiany
zabarwienia skóry,

D.  nudności, wymioty, czasami biegunka, osłabienie.

Zadanie 122.
U  dziecka  z  wrodzoną,  siniczą  wadą  serca  stwierdzono
policytemię. Policytemia jest wynikiem:

A.  zmniejszonego przepływu płucnego,
B.  ostrego niedotlenienia,
C.  przewlekłej hipoksemii,
D.  zmniejszonej produkcji amin katecholowych.

Zadanie 123.
W  celu  oceny  zaawansowania  niewydolności  serca  powszechnie
stosuje się klasyfikację:

A .  Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA),
B.  Kanadyjskiego Towarzystwa Chorób Serca i Naczyń (CCS),
C.  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK),
D.  Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA).

Zadanie 124.
Który  z  niżej  wymienionych  stanów  może  być  objawem
fizjologicznym u dzieci?

A.  tachykardia,
B.  niemiarowość oddechowa,
C.  bradykardia,
D.  tachypnoe.



Zadanie 125.
Kontrapulsację  /IABP/  najczęściej  zakłada  się  do  aorty
wstępującej przez tętnicę:

A.  ramieniową,
B.  promieniową,
C.  szyjną,
D.  udową.

Zadanie 126.
Mężczyzna  50-letni  po  przebytej  operacji  kardiochirurgicznej
został  wypisany  do  domu  po  28  dniach  hospitalizacji.  W  trakcie
pobytu  w  szpitalu  był  rehabilitowany.  Rehabilitację  poszpitalną
niekontrolowaną można prowadzić w:

A.  szpitalu,
B.  przychodni rejonowej,
C.  sanatorium,
D.  domu pacjenta.

Zadanie 127.
40-letnia  kobieta  z  otyłością,  z  zaburzeniami  lipidowymi  i
cukrzycą  typu  2  leczy  się  z  powodu  choroby  niedokrwiennej
serca. Cukrzyca w takim przypadku:

A.  zwiększa ryzyko zawału,
B.  pogarsza przebieg zawału,
C.  wpływa negatywnie na przeżycie po zawale,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 128.
Rehabilitacja po zabiegach kardiochirurgicznych NIE obejmuje:

A.  nauki oddychania przeponowego lub segmentarnego,
B.  nauki efektywnego kaszlu,
C.  biernych i czynnych zmian pozycji,
D.  pełnego uruchomienia po upływie tygodnia.

Zadanie 129.
Do wczesnych powikłań zawału serca zaliczamy:

A.  powikłania zatorowo - zakrzepowe,
B.  tętniak serca,
C.  przewlekłą niewydolność krążenia,
D.  zaburzenia rytmu i przewodnictwa.



Zadanie 130.
U  chorych  z  niewydolnością  serca  należy  unikać  lub  stosować  z
ostrożnością następujące leki:

A . inhibitory  enzymu  konwertującego  angiotensyny
(inhibitory ACE),

B.  niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
C.  beta - blokery,
D.  diuretyki.

Zadanie 131.
Nakłucie  jamy  osierdziowej  to  zabieg  diagnostyczny  i  leczniczy
wykonywany  pod  kontrolą  Echokardiografii  w  stanie  zagrożenia
życia u chorych z:

A .  zapaleniem osierdzia na tle wirusowym,
B.  tamponadą serca,
C.  zawałem mięśnia sercowego,
D.  zapaleniem wsierdzia.

Zadanie 132.
D o  najczęstszych  powikłań  po  zastosowaniu  krążenia
pozaustrojowego należą między innymi:

A.  krwawienia, niedokrwistość, niewydolność krążenia,
B . posocznica,  upośledzenie  funkcji  nerek,  zaburzenia

rytmu serca,
C . owrzodzenia  śluzówek  żołądka,  niewydolność  wątroby,

atonia żołądka i jelit,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 133.
Test Allena służy do oceny:

A.  dokładności pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
B.  odpływu krwi żylnej z kończyny,
C . krążenia  obocznego,  gdy  zostanie  zamknięta  tętnica

promieniowa,
D.  ośrodkowego ciśnienia żylnego.

Zadanie 134.
D o czynników ryzyka chorób układu krążenia NIE poddających się
modyfikacji zaliczamy:

A . palenie  tytoniu,  małą  aktywność  fizyczną,  dietę
wysokotłuszczową,

B . wiek,  płeć,  rodzinne  występowanie  chorób  na  t le
miażdżycy,

C . choroby  współistniejące  typu  cukrzyca,  nadciśnienie
tętnicze,

D . podwyższony  poziom  cholesterolu  całkowitego,
LDL-cholesterolu, trójglicerydów.



Zadanie 135.
Nagłe zatrzymanie krążenia powstaje najczęściej w mechanizmie:

A.  asystolii,
B .  migotania przedsionków,
C.  migotania komór,
D.  rozkojarzenia elektromechanicznego.



PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 080617
GRUPA 1
Zadanie 1.
Etiologia wad wrodzonych serca w 90% przypadków nie jest znana.
Związek etiologiczny z powstawaniem wad wrodzonych serca mogą
mieć następujące czynniki:

A .  różyczka w czasie ciąży u matki, czynniki genetyczne,
B.  alkoholizm, hiperglikemia w czasie ciąży,
C . choroby  u  matki:  toczeń  rumieniowaty  układowy,

padaczka,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 2.
Kucanie w tetralogii Fallota:

A.  zapobiega hipotensji podczas stania,
B.  zwiększa utlenowanie,
C.  zwiększa ciśnienie krwi,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 3.
Wadą  zastawek  mechanicznych  w  porównaniu  do  zastawek
biologicznych jest:

A . konieczność  stosowania  leczenia  przeciwzakrzepowego
przez całe życie chorego,

B . wyższy  odsetek  powikłań  zakrzepowo-zatorowych  i
zapalenia  wsierdzia  w  porównaniu  do  zastawki
biologicznej,

C.  niższa trwałość i wyższe ryzyko reoperacji,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 4.
Który z wymienionych objawów często towarzyszy policytemii:

A .  skłonność do omdleń,
B.  ból w klatce piersiowej po wysiłku,
C.  przerost dziąseł,
D.  krwawienie z nosa.

Zadanie 5.
Lekiem  powodującym  zamknięcie  drożnego  przewodu  tętniczego
Botalla jest:

A .  prostin VR,
B.  indometacyna,
C.  naparstnica,
D.  striadyna.



Zadanie 6.
Zespół  małego  rzutu  u  chorego  po  zabiegu  kardiochirurgicznym,
któremu towarzyszy wysokie ośrodkowe ciśnienie żylne, skąpomocz
lub  bezmocz  i  który  nie  ulega  poprawie,  mimo  podawania  leków
izotropowych dodatnich, może świadczyć o:

A.  tamponadzie serca,
B.  krwotoku pooperacyjnym,
C.  przewodnieniu chorego,
D.  zapaleniu osierdzia.

Zadanie 7.
Podczas  toalety  drzewa  oskrzelowego  u  chorego  zaintubowanego,
przy włączonym ssaniu ssaka elektrycznego niedozwolone są ruchy
cewnika do odsysania do przodu, gdyż może to doprowadzić do:

A.  infekcji,
B.  krwawienia,
C.  odmy opłucnowej,
D.  odcinkowej niedodmy.

Zadanie 8.
Powikłania próby wysiłkowej to:

A .  hipotonia,
B.  zastoinowa niewydolność serca,
C.  ciężkie zaburzenia rytmu serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 9.
Szczególnie narażeni na nagłą śmierć sercową są pacjenci:

A .  chorzy na cukrzycę,
B.  po zabiegach operacyjnych na sercu,
C.  z chorobą wieńcową lub kardiomiopatią,
D.  z zaburzeniami wodno-elektrolitowymi.

Zadanie 10.
W  przypadku  zastawki  biologicznej  leczenie  przeciwzakrzepowe  u
pacjenta,  przy  braku  migotania  przedsionków,  zazwyczaj  stosuje
się przez:

A.  3 miesiące,
B.  6 miesięcy,
C.  1 rok,
D.  do końca życia.



Zadanie 11.
Leków przeciwzakrzepowych NIE powinno się podawać drogą:

A.  doustą,
B.  dożylną,
C.  domięśniową,
D.  podskórną.

Zadanie 12.
Kardiomiopatia przerostowa charakteryzuje się:

A . upośledzeniem  kurczliwości  mięśnia  serca  i  postępującą
niewydolnością prawokomorową,

B . znacznym  przerostem  mięśnia  serca  z  dezorganizacją
ułożenia włókien i małą jamą lewej komory,

C . utrudnieniem  napełniania  komór  krwią  w  wyniku
zmniejszenia  podatności  mięśnia  przy  zachowanej
czynności skurczowej serca,

D . znaczną atrofią komórek mięśnia sercowego i zmniejszoną
siłą skurczu mięśnia sercowego.

Zadanie 13.
Próba  wysiłkowa  została  przerwana  ze  względu  na  groźne
tachyarytmie  komorowe.  Wskazaniem  do  przerwania  próby
wysiłkowej NIE jest:

A .  wzrost ciśnienia > 250/130,
B . gwałtowny  spadek  ciśnienia  pomimo  zwiększania

obciążenia,
C.  wyczerpanie fizyczne,
D.  osiągnięcie 50% limitu tętna.

Zadanie 14.
Koronarografia  jest  badaniem  diagnostycznym  pozwalającym  na
ocenę:

A.  przepływu przez jamy serca,
B.  drożności naczyń nerkowych,
C.  drożności tętnic wieńcowych,
D.  przepływu w krążeniu mózgowym.

Zadanie 15.
Sternotomia to:

A.  rozejście się mostka,
B.  szycie mostka,
C.  pośrodkowe otwarcie klatki piersiowej,
D.  boczne otwarcie klatki piersiowej.



Zadanie 16.
Migotanie komór w zapisie EKG charakteryzują:

A.  szybkie i nieregularne fale o zmiennej amplitudzie,
B.  szybkie i regularne fale o zmiennej amplitudzie,
C . regularne  fale,  w  których  nie  można  wyróżnić  zespołów

QRS,
D.  szybkie i regularne fale o stałej amplitudzie.

Zadanie 17.
Masaż zatoki tętnicy szyjnej możemy wykonać u chorych:

A.  którzy przebyli udar niedokrwienny,
B . starszych  chorych  ze  stwierdzanym  szmerem  podczas

osłuchiwania tętnic szyjnych,
C . z  migotaniem  i  trzepotaniem  przedsionków  w  celu

zmniejszenia częstości skurczu komór,
D.  we wstrząsie kardiogennym.

Zadanie 18.
Echokardiografia jest to metoda badania:

A.  serca i dużych naczyń za pomocą ultradźwięków,
B.  serca i dużych naczyń za pomocą radioizotopów,
C.  naczyń wieńcowych po podaniu środka kontrastowego,
D.  naczyń wieńcowych za pomocą promieni rentgenowskich.

Zadanie 19.
Cechą  charakterystyczną  bloku  przedsionkowo-komorowego  I-go
stopnia w zapisie EKG jest:

A . stwierdzenie  stopniowo wydłużającego  się  odstępu P-Q  w
następujących  po  sobie  ewolucjach,  aż  do  wypadnięcia
zespołu komorowego,

B . stwierdzenie wydłużania się  odstępu P-Q powyżej  0,20 s ,
a le  wszystkie  pobudzenia  zatokowe  przewiedzione  są  do
komór,

C . okresowe  wypadanie  zespołów  QRS  z  cyklu  np.:  po  3-4
załamkach P występuje jeden zespół QRS,

D . miarowe  pojawianie  s ię  załamka  P  i  zespołów  QRS,  ale
nie  ma  między  nimi  żadnej  współzależności;  l iczba
załamków P jest większa niż zespołów QRS.



Zadanie 20.
Defibrylacja  elektryczna  serca  jest  metodą  leczenia  polegającą
na:

A . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  elektryczny  jest
wyzwalany niezależnie od zapisu EKG,

B . jednoczesnej  depolaryzacji  mięśnia  sercowego  za  pomocą
energii  elektrycznej,  przy  czym  impuls  wyładowania  jest
zsynchronizowny z czynnością elektryczną serca,

C . implantacji  czasowej  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca,

D . implantacji  na  stałe  choremu  protezy  układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca.

Zadanie 21.
Jakie czynniki ryzyka miażdżycy NIE podlegają modyfikacji?

A.  wiek, czynnik genetyczny, masa ciała,
B.  płeć, typ budowy, masa ciała,
C.  wiek, płeć, obciążający wywiad rodzinny,
D.  czynnik genetyczny, masa ciała.

Zadanie 22.
D o  szpitala  przyjęto  37-letniego  pacjenta  w  celu  wykonania
operacyjnej  wymiany  zastawki  aortalnej.  Chory  jest
zakwalifikowany do autotransfuzji. Autotransfuzja to:

A . przetaczanie  krwi  pacjentowi  w  trakcie  zabiegu
operacyjnego,

B.  rozcieńczanie krwi odpowiednimi płynami,
C.  przetaczanie krwi choremu przed zabiegiem operacyjnym,
D . przetaczanie  choremu  jego  własnej  krwi  wcześniej

pobranej.

Zadanie 23.
Nagłe zatrzymanie krążenia powstaje najczęściej w mechanizmie:

A.  asystolii,
B .  migotania przedsionków,
C.  migotania komór,
D.  rozkojarzenia elektromechanicznego.

Zadanie 24.
Wskaż  rodzaj  wady  serca,  w  której  życie  dziecka  zależy  od
utrzymania  drożności  przewodu  tętniczego  Botalla  (tzw.  wada
przewodozależna):

A .  ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej,
B.  przełożenie wielkich pni naczyniowych,
C.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
D.  kanał przedsionkowo-komorowy.



Zadanie 25.
Perikarditis to:

A .  zapalenie osierdzia,
B.  zapalenie wsierdzia,
C.  zakażenie rany,
D.  infekcja mostka.

Zadanie 26.
W którym miejscu powinny być umieszczone elektrody przedsercowe
u  pacjenta ze świeżym zawałem mięśnia sercowego prawej komory
serca,  u  którego  ma  być  wykonane  12  odprowadzeniowe  EKG  i
dodatkowy zapis?

A . p o  prawej  stronie  klatki  piersiowej  Vr3-Vr6  ("lustrzane
odbicie"),

B.  jedno międzyżebrze wyżej,
C.  dwa międzyżebrza wyżej,
D.  w miejscu przyłożenia elektrod V7-V9.

Zadanie 27.
Elektroterapia zaburzeń rytmu serca to:

A.  kardiowersja elektryczna,
B.  defibrylacja elektryczna,
C.  sztuczna stymulacja serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 28.
D o  metod  zmniejszających  wpływ  stresu  na  organizm  ludzki
należą:

A.  aktywność fizyczna na świeżym powietrzu,
B.  ćwiczenia relaksująco-koncentrujące,
C.  rozwijanie zainteresowań,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 29.
Rozpoznanie zawału mięśnia sercowego, obok badania EKG opiera
się na wynikach badania:

A.  elektrolitów: potasu i magnezu,
B.  enzymów wewnątrzkomórkowych,
C.  białek w osoczu,
D.  glukozy i mocznika we krwi.



Zadanie 30.
Dla  odbarczenia  odmy  prężnej  w  sytuacji  ratowania  życia  należy
wykonać nakłucie jamy opłucnej w:

A . I I  lub  I I I  przestrzeni  międzyżebrowej  w  l inii
środkowoobojczykowej,

B . I I  lub  I I I  przestrzeni  międzyżebrowej  w  l inii  pachowej
środkowej,

C . V  lub  VI  przestrzeni  międzyżebrowej  w  l inii
środkowoobojczykowej,

D . V  lub  VI  przestrzeni  międzyżebrowej  w  l inii  pachowej
środkowej.

Zadanie 31.
U  70-letniego  pacjenta  kilka  dni  po  operacji  wymiany  stawu
biodrowego  pojawiła  s ię  nagła  duszność,  ból  w  klatce  piersiowej
i  okresowo  krwioplucie.  W  zapisie  EKG  obecna  była  tachykardia
zatokowa 130 uderzeń/min z licznymi nadkomorowymi zaburzeniami
rytmu  i  świeży  blok  prawej  odnogi  pęczka  Hisa.  Jakie
rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?

A.  zatorowość płucna,
B.  zapalenie osierdzia,
C.  zawał serca,
D.  przełom nadciśnieniowy.

Zadanie 32.
D o  wykonania  defibrylacji  u  dziecka  zalecana  wartość  energii
niezależnie od typu defibrylatora wynosi:

A .  1 J/kg,
B.  4 J/kg,
C.  6 J/kg,
D.  9 J/kg.

Zadanie 33.
W skład rehabilitacji kardiologicznej wchodzi:

A .  tylko wysiłek fizyczny,
B.  wysiłek fizyczny i pomoc psychologiczna,
C.  wysiłek fizyczny i farmakoterapia,
D.  wysiłek fizyczny, pomoc psychologiczna i edukacja.

Zadanie 34.
Który  z  wymienionych  poniżej  składników  pokarmowych  zawiera
flawonoidy w porównywalnej ilości z czerwonym winem?

A.  fasola,
B.  ryby morskie,
C.  czarne porzeczki,
D.  makaron.



Zadanie 35.
24-letni  pacjent  jest  przyjęty  do  Kliniki  Kardiochirurgii  z
rozpoznaniem niedomykalności  zastawki  aortalnej.  Pacjent  został
zakwalifikowany do wszczepienia zastawki homogennej. Co to jest
zastawka homogenna?

A.  zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B.  zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C.  sztuczna zastawka aortalna,
D.  płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.

Zadanie 36.
Przeciwwskazaniem do przeszczepu serca jest:

A .  kardiomiopatia,
B.  wady zastawkowe,
C.  nadciśnienie płucne,
D.  przebyte zapalenie mięśnia sercowego.

Zadanie 37.
Poziom  cholesterolu  całkowitego  w  surowicy  krwi  u  pacjenta
wynoszący 238 mg% jest:

A .  podwyższony,
B.  w górnej granicy normy,
C.  w dolnej granicy normy,
D.  obniżony.

Zadanie 38.
Wskazaniem  do  stałej  elektrostymulacji  jest  utrwalony  lub
nawracający blok:

A.  przedsionkowo-komorowy III˚,
B .  przedsionkowo-komorowy I˚,
C.  pozawałowy,
D.  mechaniczny.

Zadanie 39.
Jak  powinna  postąpić  pielęgniarka  w  przypadku  awarii
stymulatora  zewnętrznego  (pacjent  monitorowany,  bez
niepokojących objawów)?

A . wymienić  stymulator  na  inny,  odnotować  ten  fakt  w
dokumentacji medycznej,

B . wymienić  elektrodę  stymulatora,  odnotować  ten  fakt  w
dokumentacji medycznej,

C . wezwać  lekarza  i  czekać  na  jego  przybycie,  pilnie
obserwować pacjenta,

D . sprawdzić  połączenia  końcówek  elektrody,  wymienić
baterie, zgłosić ten fakt lekarzowi.



Zadanie 40.
Zabieg angioplastyki wieńcowej wykonywany jest w znieczuleniu:

A.  miejscowym,
B.  ogólnym,
C.  przewodowym zewnątrzoponowym,
D.  skojarzonym.

Zadanie 41.
Przeciwwskazania  bezwzględne  do  kontrapulsacji
wewnątrzaortalnej (IABP) to:

A .  stenoza aortalna,
B.  niedomykalność zastawki aorty i rozwarstwienie aorty,
C.  wada zastawki trójdzielnej,
D.  zawał mięśnia sercowego.

Zadanie 42.
U  Pacjenta  hospitalizowanego  w  oddziale  kardiologicznym  z
powodu zawału mięśnia sercowego z typowym obrazem klinicznym,
potwierdzonym  badaniami  laboratoryjnymi  oraz  EKG  doszło  w  1
dobie leczenia do obrzęku płuc. Obrzęk płuc powstaje na skutek:

A.  niewydolności lewej komory serca,
B.  niewydolności prawej komory serca,
C.  odwodnienia,
D.  zaburzeń elektrolitowych,

Zadanie 43.
Przechodzenie do kolejnego okresu rehabilitacji powinno odbywać
się w porozumieniu z lekarzem i powinno być oparte na:

A.  dobrej tolerancji wysiłku przez pacjenta,
B.  dobrym samopoczuciu pacjenta,
C . prawidłowych wynikach pomiarów takich parametrów jak:

częstość  i  miarowość  tętna  oraz  ciśnienie  tętnicze
krwi,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 44.
Przez kardioplegię rozumiemy:

A.  utrzymanie serca w fazie skurczu,
B.  pobudzenie serca do pracy,
C.  przywrócenie rytmu zatokowego,
D . farmakologiczne  zatrzymanie  czynności  elektrycznej  i

mechanicznej serca.



Zadanie 45.
Wady serca najczęściej występują w zespole:

A.  Edwarda,
B.  Pataua,
C.  Downa,
D.  Tunera.

Zadanie 46.
Duża ilość jednonienasyconych kwasów tłuszczowych występuje w:

A.  oliwie z oliwek,
B.  smalcu,
C.  tłuszczach zwierzęcych,
D.  margarynie.

Zadanie 47.
U  chorego  leczonego  kardiochirurgicznie  edukację  w  zakresie
ćwiczeń oddechowych należy rozpocząć:

A.  przed planowanym zabiegiem kardiochirurgicznym,
B.  po wybudzeniu się chorego i opanowaniu bólu,
C.  przed planowaną ekstubacją,
D.  po ekstubacji.

Zadanie 48.
Różnicę między ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym nazywamy
amplitudą:

A.  skokową,
B.  skurczowo-rozkurczową,
C.  rozkurczową,
D.  skurczową.

Zadanie 49.
Zalecane  formy  treningu  leczniczego  u  otyłego  pacjenta
chorującego  na  nadciśnienie  tętnicze  i  cukrzycę
insulinoniezależną to:

A.  ćwiczenia siłowe,
B.  ćwiczenia aerobowe,
C.  gry zespołowe typu bilard, krykiet, golf,
D.  sporty wodne: wioślarstwo, wędkarstwo.



Zadanie 50.
60-letni  pacjent  w  trzydzieści  dni  po  zabiegu  wszczepienia
sztucznej  zastawki  mitralnej  został  przyjęty  do  Kliniki
Kardiochirurgii  z  powodu  utrzymującej  s ię  od  kilku  dni  wysokiej
temperatury.  Ponadto  u  chorego  nad  zastawką  słyszalny  jest
szmer rozkurczowy, który może sugerować wystąpienie:

A.  uszkodzenia sztucznej zastawki,
B.  zakrzepu na zastawce,
C.  zapalenia wsierdzia i przecieku okołozastawkowego,
D.  jatrogennego uszkodzenia przegrody przedsionkowej.

Zadanie 51.
Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwarstwienia aorty:

A.  płeć żeńska, niskie ciśnienie tętnicze,
B.  płeć męska, wiek 50-60 lat, niskie ciśnienie tętnicze,
C.  płeć męska, nadciśnienie tętnicze, zespół Marfana,
D.  nie ma żadnych.

Zadanie 52.
Depresyjne działanie morfiny na układ oddechowy polega na:

A.  przyspieszeniu czynności oddechowej,
B.  zwolnieniu czynności oddechowej,
C.  zwolnieniu lub przyspieszeniu czynności oddechowej,
D.  spowodowaniu wystąpienia oddechu Kusmaula.

Zadanie 53.
Ostra niewydolność prawokomorowa NIE występuje w przypadku:

A.  zawału prawej komory serca,
B.  zatoru tętnicy płucnej,
C.  nadciśnienia tętniczego,
D.  tamponady serca.

Zadanie 54.
Postępowaniem z wyboru w trzepotaniu i migotaniu komór serca u
niemowlęcia jest:

A .  kardiowersja elektryczna,
B.  podanie leku umiarawiającego,
C.  defibrylacja,
D.  stymulacja elektrodą przezprzełykową.

Zadanie 55.
40-letni  mężczyzna  palący  papierosy  od  20  lat  skarży  się  na  ból
w klatce piersiowej. Na jakie choroby jest on narażony:

A.  raka płuc i raka pęcherza moczowego,
B.  nadciśnienie tętnicze,
C.  chorobę niedokrwienną serca pod postacią zawału serca,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 56.
Wyróżniamy  następujące  mechanizmy  zatrzymania  krążenia  z
WYJĄTKIEM:

A.  migotanie komór (VF),
B.  częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS,
C.  asystolia i aktywność elektryczna bez tętna (PEA),
D.  częstoskurcz komorowy bez tętna.

Zadanie 57.
Jakie jest zasadnicze leczenie wrodzonych wad serca?

A.  farmakologiczne, czasem operacyjnie,
B.  spoczynkowe i farmakologiczne,
C.  farmakologiczne i kinezyterapia,
D.  operacyjne, dodatkowo farmakologiczne.

Zadanie 58.
Wysokość ciśnienia tętniczego krwi zależy od:

A . i lości  pompowanej  przez  serce  krwi  oraz  zmian  w
szybkości przepływu krwi przez drobne tętniczki,

B . zwiększonego  wydalania  z  organizmu  chloru  i  sodu  oraz
upośledzonego wychwytu glukozy,

C . zmniejszonego  napięcia  ściany  tętniczek  i  endogennej
hiperglicerydemii,

D . przedsionkowego  hormonu  natriuretycznego  oraz
insulinooporności.

Zadanie 59.
4 0  letni  pacjent  po  wykonanej  przezskórnej  angioplastyce  tętnic
wieńcowych  (PTCA)  przebywa  w  oddziale  kardiologicznym.  Należy
zastosować rehabilitację:

A .  według modelu typu A,
B.  według modelu typu B,
C.  ambulatoryjną,
D.  typu późnego.

Zadanie 60.
Jaki  problem  pojawia  się  w  trakcie  dłuższego  stosowania
nitratów?

A.  zaburzenia żołądkowo - jelitowe,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  zjawisko tolerancji,
D . zjawisko  wzmożonej  reakcji  organizmu  na  przyjmowane

nitraty.



Zadanie 61.
Lekiem  działającym  antagonistycznie  w  stosunku  do  heparyny
jest/są:

A.  witamina K,
B.  siarczan protaminy,
C.  kwas acetylosalicylowy,
D.  pochodne kumaryny.

Zadanie 62.
Pediatryczne  zapisy  EKG  są  wykonywane  standardowo  przy
prędkości przesuwu papieru:

A.  20 mm/s,
B.  25 mm/s,
C.  50 mm/s,
D.  100 mm/s.

Zadanie 63.
Czy  suchy  uporczywy  kaszel  może  być  ubocznym  objawem  leków
stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego?

A.  tak, świadczy o przedawkowaniu glikozydów naparstnicy,
B . tak,  jest  objawem  ubocznym  stosowania  inhibitorów

konwertazy angiotensyny,
C.  nie, jest objawem infekcji,
D.  tak, świadczy o zbyt małej dawce leków moczopędnych.

Zadanie 64.
Pielęgniarska  obserwacja  pacjenta  w  ostrym  okresie  zawału
mięśnia sercowego obejmuje:

A . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  zapis  czynności
elektrycznej serca,

B . występowanie bólów, zaburzenia oddychania, zabarwienie
powłok skórnych,

C.  zachowanie i wygląd chorego oraz jego samopoczucie,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 65.
Jak  często  pielęgniarka  powinna  odsysać  gromadzącą  się
wydzielinę  w  drzewie  oskrzelowym u  pacjenta  leczonego  sztuczną
wentylacją?

A.  2 razy dziennie,
B.  4 razy dziennie,
C.  6 razy dziennie,
D.  w zależności od potrzeby.



Zadanie 66.
Pacjent  hospitalizowany  z  powodu  zawału  mięśnia  sercowego  po
zatrzymaniu  krążenia  i  skutecznej  reanimacji,  skarży  się  na
ogólne  osłabienie.  W  celu  zmniejszenia  dolegliwości,  pacjenta
poddano  rehabilitacji.  W  wyniku  długotrwałego  unieruchomienia
doszło do zmian w układzie krążenia polegających na:

A.  spadku objętości minutowej i wyrzutowej,
B.  tachykardii spoczynkowej i wysiłkowej,
C.  gorszym ukrwieniu obwodowym i mięśnia sercowego,
D.  wszystkie w/w odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 67.
Najwięcej magnezu zawierają produkty takie jak:

A.  kefir lub jogurt, produkty mączne,
B.  zielone warzywa, ziemniaki, pomidory,
C.  ser biały i żółty, drożdże,
D.  soja, fasola, kakao, płatki zbożowe.

Zadanie 68.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna polega na:

A.  mechanicznym wspomaganiu serca,
B.  ręcznym wspomaganiu pracy serca,
C . podłączeniu  monitora  i  odczytywaniu  ciśnienia  metodą

krwawą,
D . otworzeniu  klatki  piersiowej  i  rytmicznym  uciskaniu

serca.

Zadanie 69.
60-letnia  pacjentka  została  przyjęta  do  Kliniki  z  rozpoznaniem
śluzaka  w  mięśniu  sercowym.  Chora  jest  przygotowywana  do
zabiegu  operacyjnego.Typowe  umiejscowienie  śluzaka  w  mięśniu
sercowym to:

A.  prawy przedsionek,
B.  lewy przedsionek,
C.  prawa komora,
D.  lewa komora.

Zadanie 70.
Wartość masy ciała określa wskaźnik BMI, którego norma wynosi ?

A.  18,5-24,9 kg/m2,
B.  powyżej i równy 25 kg/m2,
C.  25-29,9 kg/m2,
D.  30-34,9 kg/m2.



Zadanie 71.
U  pacjenta  doszło  do  zatrzymania  krążenia  w  mechanizmie
asystolii, w leczeniu NIE należy stosować:

A.  adrenaliny,
B.  amiodaronu,
C.  atropiny,
D.  t lenu.

Zadanie 72.
U  pacjenta  chorego  na  nadciśnienie  tętnicze,  który  spożywa
nadmiernie często alkohol najistotniejsze jest:

A . systematyczne  przyjmowanie  leków  i  kontrola  ciśnienia
tętniczego krwi,

B.  unikanie stresów,
C.  eliminacja spożycia alkoholu,
D.  zwiększenie aktywności fizycznej.

Zadanie 73.
Jak  często  należy  zmieniać  ucisk  mankietu  uszczelniającego
rurkę intubacyjną w tchawicy?

A.  co najmniej 2 razy na dobę,
B.  co najmniej 1 raz na dobę,
C.  co drugi dzień,
D.  raz na 72 godziny.

Zadanie 74.
50-letnia  pacjentka  z  zaburzeniami  lipidowymi  i  powikłaniami
zakrzepowo-zatorowymi  została  zakwalifikowana  do  leczenia
farmakologicznego.  W  leczeniu  zaburzeń  lipidowych  u  tej
pacjentki NIE należy stosować:

A.  statyn,
B.  kwasu nikotynowego,
C.  estrogenów,
D.  żywic jonowymiennych.

Zadanie 75.
W  leczeniu  farmakologicznym  napadowego  częstoskurczu
nadkomorowego u noworodków i niemowląt postępowaniem z wyboru
jest zastosowanie:

A.  naparstnicy,
B.  amiodaronu,
C.  adenozyny,
D.  beta - blokerów.



Zadanie 76.
Hipoksemia jest to:

A .  zmniejszenie utlenowania krwi,
B.  zwiększenie utlenowania krwi,
C.  zmniejszenie zawartości dwutlenku węgla we krwi,
D.  zwiększenie zawartości dwutlenku węgla we krwi.

Zadanie 77.
Czy  wolno  wykonywać  defibrylację  u  pacjentów,  którzy  mają
wszczepiony stymulator serca?

A.  absolutnie, nie można,
B.  tak, tylko na zlecenie lekarza,
C.  tak, można, przestrzegając zasad,
D.  można wykonywać tylko kardiowersję.

Zadanie 78.
15-letnią  pacjentkę  przyjęto  do  szpitala  z  powodu  ubytku
przegrody  międzyprzedsionkowej.  Do  jakiej  grupy  schorzeń
zaliczamy w/w jednostkę chorobową?

A.  do nabytych wad serca,
B.  do wrodzonych wad serca,
C.  do chorób zapalnych serca,
D.  do niezapalnych chorób serca.

Zadanie 79.
Do najczęstszych przyczyn nadciśnienia wtórnego należą?

A.  zwężenie lewego ujścia żylnego,
B.  choroby przysadki mózgowej,
C.  przewlekłe choroby nerek,
D.  zapalenie mięśnia sercowego.

Zadanie 80.
Najczęstszą pozasercową przyczyną migotania przedsionków jest:

A .  amyloidoza nerek,
B.  błąd dietetyczny,
C.  nadczynność tarczycy,
D.  nadczynność przytarczyc.

Zadanie 81.
Najczęstsze  powikłania  po  operacjach  wszczepienia  sztucznych
zastawek to:

A.  tętniak rozwarstwiający aorty,
B.  powikłania zakrzepowo-zatorowe,
C.  wypadanie płatka zastawki dwudzielnej,
D.  zapalenie płuc.



Zadanie 82.
Niedomykalność zastawki aorty charakteryzuje się:

A . wzrostem  ciśnienia  tętniczego  krwi  skurczowego  i
rozkurczowego,

B . wzrostem  ciśnienia  tętniczego  krwi  skurczowego  i
spadkiem ciśnienia rozkurczowego,

C . wzrostem  ciśnienia  rozkurczowego  i  spadkiem  ciśnienia
skurczowego,

D.  ciśnienie skurczowe i rozkurczowe są w granicach normy.

Zadanie 83.
Czy na podstawie jednego pomiaru wskazującego na podwyższone
wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  można  rozpoznać  u  pacjenta
nadciśnienie tętnicze?

A.  można,
B.  absolutnie nie,
C . tak,  ale  należy  sprawdzić  czy  jest  obciążony

genetycznie,
D.  tak, jeżeli górna granica wynosi 190mmHg.

Zadanie 84.
Sinica  w  przebiegu  serca  płucnego  występuje  najczęściej  w
obrębie:

A.  centralnych części ciała,
B . błon  śluzowych,  płatków  uszu,  części  dystalnych

kończyn,
C.  klatki piersiowej,
D.  głowy i szyi.

Zadanie 85.
W  celu  umiarowienia  akcji  serca  w  napadowym  migotaniu
przedsionków stosuje się:

A .  defibrylację,
B.  elektrostymulację stałą,
C.  elektrostymulację czasową,
D.  kardiowersję.

Zadanie 86.
Do objawów ostrego odrzutu przeszczepionego serca należą:

A.  gorączka, powiększona wątroba,
B . zaburzenia  rytmu  serca  pochodzenia  przedsionkowego  i

komorowego,
C . duszność,  osłabienie,  ciche  i  głuche  tony  serca,

wypełnione i tętniące żyły szyjne,
D.  wszyskie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 87.
Echokardiografia przezprzełykowa jest metodą badania z wyboru w
diagnostyce:

A.  ahalazji przełyku,
B.  choroby wrzodowej u pacjentów przed fibrynolizą,
C.  podczas przygotowywania pacjenta do koronarografii,
D . oceny  czynności  protez  zastawkowych,  poszukiwania

wegetacji bakteryjnej w obrębie wsierdzia.

Zadanie 88.
Podczas badania EKG, umiejscowienie zawału w przedniej ścianie
mięśnia sercowego jest widoczne w odprowadzeniach:

A.  I, aVL, V 5-6,
B.  II, III, aVF,
C.  R w V1, 2,
D.  V 1-6.

Zadanie 89.
Najczęstszym  czynnikiem  etiologicznym  zapalenia  mięśnia
sercowego u noworodków są:

A.  uogólnione zakażenia,
B.  grzyby, pasożyty,
C.  bakterie, riketsje,
D.  wirusy, riketsje.

Zadanie 90.
Z e względu na toksyczne działania tlenu,  przy  długotrwałym jego
stosowaniu zalecany jest pomiar jego stężenia w:

A.  masce tlenowej,
B.  budce tlenowej oraz inkubatorze,
C.  wąsach (okularach) tlenowych,
D.  żadnej z wyżej wymienionych.

Zadanie 91.
U  pacjenta  po  zawale  mięśnia  sercowego  doszło  do  bloku  III ˚ .  Po
zabiegu  poszerzania  tętnic  choremu  założono  zewnętrzny
stymulator  serca.  Przez  które  naczynia  wprowadza  się
najczęściej elektrodę endokawitarną?

A.  żyłę szyjną, podobojczykową lub udową,
B.  tętnicę szyjną, podobojczykową lub udową,
C.  żyłę przedramienia lub udową,
D.  aortę, tętnicę promieniową lub udową.



Zadanie 92.
Który z wymienionych gazów medycznych stosowany jest w leczeniu
wad serca u dzieci, przebiegających z nadciśnieniem płucnym?

A.  podtlenek azotu (N2O),
B.  dwutlenek węgla (CO2),
C.  tlen (O2),
D.  tlenek azotu (NO).

Zadanie 93.
Najpoważniejszym powikłaniem po operacji koarktacji aorty jest:

A .  rekoarktacja,
B.  paraplegia,
C.  chłonkotok,
D.  przetrwałe nadciśnienie płucne.

Zadanie 94.
Pacjent  po  zawale  mięśnia  sercowego  był  rehabilitowany  podczas
hospitalizacji.  Jak  dużym  ryzykiem  dla  pacjenta  obciążona  jest
próba wysiłkowa?

A.  dużym,
B.  żadnym,
C . minimalnym,  przy  prawidłowej  kwalifikacji  i  pełnym

zabezpieczeniu medycznym,
D . żadnym, jeżeli przeprowadzona jest w wyspecjalizowanych

ośrodkach rehabilitacyjnych.

Zadanie 95.
Jakie tłuszcze zawierają niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
(NNKT)?

A.  tłuszcze roślinne,
B.  tłuszcze zwierzęce,
C.  tłuszcz ryb morskich,
D.  prawidłowa jest odpowiedź A i C.

Zadanie 96.
Chory  po  wszczepieniu  sztucznej  protezy  mitralnej  powinien
przyjmować leki antykoagulacyjne:

A.  do końca życia,
B.  przez 5 lat,
C.  przez 6 miesięcy,
D.  do czasu uzyskania poziomu terapeutycznego.



Zadanie 97.
U  pacjentów  chorujących  na  cukrzycę  typu  2  występuje  wysokie
ryzyko przebiegu zawału mięśnia sercowego:

A.  ze szczególnym nasileniem wszystkich objawów,
B.  ze szczególnym nasileniem objawów bólowych,
C.  w sposób bezobjawowy,
D.  ze szczególnym nasileniem wymiotów.

Zadanie 98.
Pacjent  47-letni  z  rozpoznaną  chorobą  wieńcową,  po  przebytym
zawale  ściany  dolnej  z  napadowym  migotaniem  przedsionków.  W
celu  uwidocznienia  ewentualnej  obecności  skrzeplin  w  lewym
przedsionku najlepiej wykonać echokardiografię:

A .  jednowymiarową,
B.  dwuwymiarową,
C.  z badaniem dopplerowskim,
D.  przezprzełykową.

Zadanie 99.
Która z chorób występująca u matki może mieć negatywny wpływ na
układ bodźcotwórczo - przewodzący w okresie życia płodowego?

A.  mukowiscydoza,
B.  cukrzyca,
C.  kolagenoza,
D.  osteoporoza.

Zadanie 100.
Pierwsze objawy przedawkowania antykoagulantów to:

A.  ból w klatce piersiowej,
B.  krwawienia, wylewy podskórne,
C.  nudności, wymioty,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 101.
Do przedwczesnych pobudzeń komorowych prowadzi:

A .  hiperkaliemia,
B.  hipokaliemia,
C.  hiponatremia,
D.  hipernatremia.

Zadanie 102.
W  ostrej  lewokomorowej  niewydolności  krążenia  najlepiej  ułożyć
chorego w pozycji:

A .  wysokiej, nogi okryć dodatkowym kocem,
B.  płaskiej, nogi unieść powyżej poziomu głowy,
C.  wysokiej z pochyleniem do przodu,
D.  wysokiej z opuszczonymi nogami.



Zadanie 103.
Przed  kaniulacją  tętnic  w  obrębie  kończyn  górnych,  w  celu
prowadzenia pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą należy:

A.  wykonać ultrasonografię tętnic kończyn górnych,
B.  wprowadzić chorego w znieczulenie ogólne,
C . ułożyć  kończynę  górną  wzdłuż  ciała  i  dobrze  uwidocznić

okolicę nadgarstka,
D.  wykonać test Allena.

Zadanie 104.
Biopsję serca wykonuje się u pacjentów z podejrzeniem:

A.  wady zastawki trójdzielnej aorty,
B.  choroby wieńcowej,
C.  utrwalonego migotania przedsionków,
D.  kardiomiopatii.

Zadanie 105.
Frakcja wyrzutowa (EF) określana jako "duży czynnik ryzyka" to:

A.  EF<30%,
B.  EF>30%,
C.  EF>30-50%,
D.  EF>50%.

Zadanie 106.
Główne objawy chorobowe ostrego zapalenia osierdzia to:

A . płyn  w  worku  osierdziowym,  gorączka,  krwioplucie,
duszność,

B . bó l  w  śródpiersiu,  zmiany  w  EKG,  tarcie  osierdzia,  płyn
w worku osierdziowym,

C . gorączka,  przesięki  zastoinowe,  sinica,  rytm  cwałowy
serca,

D . przyspieszona  czynność  serca,  przypodstawne  rzężenia
podczas osłuchiwania.

Zadanie 107.
D o późnych powikłań po operacji  wszczepienia zastawki aortalnej
należą:

A.  powikłania zakrzepowo-zatorowe,
B.  infekcyjne zapalenie wsierdzia,
C.  przeciek okołozastawkowy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 108.
Wskazaniem  do  założenia  kontrapulsacji  wewnątrzaortalnej
jest/są:

A.  zaburzenia rytmu serca,
B.  nadciśnienie płucne,
C . niemożność  odłączenia  od  CPB  (krążenie  pozaustrojowe)

po operacji kardiochirurgicznej,
D.  tamponada serca.

Zadanie 109.
Ocena dziecka w stanie zagrożenia życia rozpoczyna się od:

A.  oceny drożności dróg oddechowych (A) i oddychania (B),
B . oceny  układu krążenia  (A)  i  drożności  dróg  oddechowych

(B),
C.  oceny układu krążenia (A) i oddychania (B),
D.  oceny układu krążenia (A) i stanu świadomości (B).

Zadanie 110.
U  rocznego  chłopca  badania  diagnostyczne  potwierdziły  istnienie
zespołu  Fallota.  Lekarz  opiekujący  się  dzieckiem  poinformował
matkę  o  możliwości  wystąpienia  u  chłopca  napadów
anoksemicznych.  Co  jest  pierwotną  przyczyną  ataku
anoksemicznego?

A.  skurcz części mięśniowej stożka tętnicy płucnej,
B.  nagle zwiększony przeciek żylno-tętniczy,
C.  zaburzenia rytmu o charakterze bradykardii zatokowej,
D . okresowe  przymykanie  się  ubytku  w  przegrodzie

międzykomorowej.

Zadanie 111.
Jedną z metod likwidowania bólu zawałowego jest:

A .  muzykoterapia,
B.  bioenergoterapia,
C.  tlenoterapia,
D.  psychoterapia.

Zadanie 112.
Zakwalifikowanie  pacjenta  do  poszczególnych  modeli
rehabilitacji jest poprzedzone testem:

A.  marszowym,
B.  spirometrycznym,
C.  wysiłkowym,
D.  funkcjonalnym.



Zadanie 113.
U chorych na cukrzycę występuje najczęściej:

A .  hipertrójglicerydemia,
B.  podwyższony poziom HDL,
C.  obniżony poziom LDL,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 114.
Jeżeli  pacjent  z  chorobą  niedokrwienną  serca  nie  może  uniknąć
wysiłku,  który  może  przypuszczalnie  sprowokować  ból  w  klatce
piersiowej powinien zapobiegawczo:

A.  położyć się,
B.  zażyć nitroglicerynę,
C.  zmierzyć tętno,
D.  zmierzyć ciśnienie.

Zadanie 115.
Czy  modyfikacja  stylu  życia  ma  znaczenie  w  leczeniu
nadciśnienia tętniczego?

A.  tak, ma duży wpływ,
B.  nie ma wpływu, jest bez znaczenia,
C.  ma niewielkie znaczenie,
D.  znaczenie ma tylko leczenie farmakologiczne.

Zadanie 116.
Termin  "techniki  małoinwazyjne"  w  chirurgii  naczyń  wieńcowych
oznacza:

A.  przezskórną angioplastykę naczyń wieńcowych,
B.  zakładanie stentów do naczyń wieńcowych,
C . operacje  kardiochirurgiczne  bez  użycia  krążenia

pozaustrojowego,  z  ograniczeniem  rozległości  cięcia
chirurgicznego,

D . operacje  kardiochirurgiczne  z  zastosowaniem  krążenia
pozaustrojowego, ale  z  ograniczeniem do minimum czasu
zabiegu.

Zadanie 117.
Chorzy  po  wszczepieniu  sztucznych  zastawek  serca  powinni
pamiętać,  że  lekami  nasilającymi  działanie  doustnych
antykoagulantów są:

A.  niesteroidowe leki przeciwzapalne, salicylany,
B.  antybiotyki, witaminy,
C.  barbiturany, leki hipotensyjne,
D.  diuretyki, leki przeciwcukrzycowe.



Zadanie 118.
Sposób  umieszczenia  elektrod  kardiomonitora  na  klatce
piersiowej powinien spełniać następujące warunki?

A . elektrody nie mogą przeszkadzać w swobodnym dostępie do
rąk pacjenta (np. wlewy kroplowe),

B . okolica  przedsercowa  powinna  pozostawać  wolna  od
elektrod,

C . impulsy  zbierane  przez  elektrody  powinny  dawać
odpowiednio  czytelny  zapis  czynności  elektrycznej
serca,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 119.
Cewnik Swana - Ganza służy do:

A.  pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej,
B.  pomiaru rzutu serca,
C.  pomiaru saturacji mieszanej krwi żylnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 120.
D o monitorowania podstawowego po zabiegu kardiochirurgicznym
zalicza się pomiary:

A.  tętna, saturacji, temperatury,
B.  tętna, OCŻ, saturacji,
C . tętna, OCŻ, ciśnienia tętniczego sposobem bezpośrednim,

temperatury, saturacji,
D.  tętna, OCŻ, saturacji, temperatury.

Zadanie 121.
Spadek diurezy godzinowej poniżej normy u pacjenta we wstrząsie
hipowolemicznym,  wymaga  podejmowania  działań  leczniczych
polegających na:

A.  wyrównaniu zaburzeń elektrolitowych,
B.  przywróceniu prawidłowej objętości krwi,
C.  wyrównywaniu zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej,
D.  opanowaniu bólu.

Zadanie 122.
U  chorego  stwierdzono  zapalenie  osierdzia.  Pacjent  skarży  się
n a duszność i występują u niego objawy podwyższonego ciśnienia
żylnego. Co to jest zaciskające zapalenie osierdzia?

A.  utrudnienie napełniania komór w czasie rozkurczu,
B . utrudnienie  napełniania  przedsionków  w  czasie

rozkurczu,
C.  napełnianie przedsionków w czasie rozkurczu,
D.  napełnianie komór w czasie skurczu.



Zadanie 123.
Do objawów przedawkowania glikozydów nasercowych należy:

A . utrata  łaknienia,  nudności  i  wymioty,  czasem  biegunka
lub  "żółte  widzenie",  niemiarowość  akcji  serca,
charakterystyczne zmiany w zapisie EKG,

B . wzrost  łaknienia,  wzdęcia  i  zaparcia  lub  "wielobarwne
widzenie", deficyt tętna, typowe zmiany w zapisie EKG,

C . wzrost pragnienia, zmiany skórne pod postacią wykwitów
palmiasto-grudkowych,  podwójne  widzenie,  tachykardia,
charakterystyczne zmiany w zapisie EKG,

D . wielomocz,  wzmożony  świąd  skóry,  zamazane  pole
widzenia, napady Morgagniego- Adamsa -Stokesa.

Zadanie 124.
Nadmierne spożycie soli zwiększa ryzyko powstawania:

A.  choroby wieńcowej,
B.  nadciśnienia tętniczego,
C.  zawału serca,
D.  niewydolności krążenia.

Zadanie 125.
67-letni pacjent z niedowładem prawostronnym oczekuje na zabieg
operacyjny  wszczepienia  sztucznej  zastawki  mitralnej.
Postępowanie  pielęgniarki  wobec  pacjenta  z  niedowładem
prawostronnym polega przede wszystkim na:

A.  oszczędzaniu chorych kończyn,
B.  ułożeniu chorego na lewym boku,
C.  pielęgnacji przeciwodleżynowej,
D.  ćwiczeniach oddechowych.

Zadanie 126.
Najbardziej typowym objawem zastoinowej niewydolności krążenia
jest/są:

A.  brak apetytu,
B.  osłabienie,
C.  obrzęki,
D.  nudności.



Zadanie 127.
Które  z  podanych  niżej  cech  oceny  tętna  dla  osoby  dorosłej  są
prawidłowe?

A.  tętno 52 u/min, niemiarowe, słabo napięte,
B . tętno  76  u/min,  miarowe,  dobrze  napięte,  dobrze

wypełnione,
C . tętno  98  u/min,  miarowe,  słabo  napięte,  dobrze

wypełnione,
D . tętno  118  u/min,  słabo  wypełnione,  nitkowate,

niemiarowe.

Zadanie 128.
Tętnica  piersiowa  wewnętrzna  jest  najczęściej  używana  do
pomostowania  gałęzi  przedniej  zstępującej  lewej  tętnicy
wieńcowej (LAD) ze względu na:

A.  łatwość pobrania,
B.  brak żył do pobrania,
C.  dobre wyniki odległe takiego pomostu,
D.  nieodkładanie się blaszek miażdżycowych.

Zadanie 129.
Pacjentka  67-letnia  z  rozpoznaną  przewlekłą  niewydolnością
serca  leczona  inhibitorami  konwertazy  angiotensyny,  nitratami
oraz  preparatami  naparstnicy  została  przyjęta  do  szpitala  z
powodu zaostrzenia choroby podstawowej. U pacjentki występowała
w  chwili  przyjęcia  duszność  spoczynkowa.  Zgodnie  z  klasyfikacją
NYHA jest to stopień niewydolności serca:

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

Zadanie 130.
O  rytmie  zatokowym w  EKG  mówimy,  gdy  występują  następujące
cechy:

A.  każdy zespół QRS poprzedzony załamkiem P,
B . każdy  zespół  QRS  poprzedzony  załamkiem  P,  załamek  P

dodatni w I , II,
C . każdy  zespół  QRS  poprzedzony  załamkiem  P,  załamek  P

dodatni w I , II, w aVR ujemny,
D . każdy  zespół  QRS  poprzedzony  załamkiem  P,  załamek  P

dodatni w I , II, w aVR ujemny, PQ > 100ms.



Zadanie 131.
Ochrona oczu chorego nieprzytomnego polega na:

A.  eliminowaniu wpływu "ostrego" światła na aparat wzroku,
B.  zabezpieczeniu przed kontaktem z bielizną pościelową,
C . utrzymaniu  rogówki  i  powiek  w  odpowiednim  stopniu

wilgotności,
D.  utrzymaniu powiek w stanie zamkniętym.

Zadanie 132.
W prawidłowym rytmie zatokowym załamek P jest:

A .  ujemny w odprowadzeniach I, II i dodatni w aVR,
B.  dodatni w I, II, aVF i ujemny w aVR,
C.  dodatni w I, II i aVR,
D.  ujemny w II, III i aVF.

Zadanie 133.
Bezwzglęnym przeciwskazaniem do rozpoczęcia testu wysiłkowego
jest:

A .  niestabilna dusznica bolesna,
B.  nadciśnienie tętnicze,
C.  przebyte zapalenie wsierdzia,
D.  okres 3 - 6 tyg. od operacji naczyń wieńcowych.

Zadanie 134.
U  chorego  ze  stymulatorem  serca  łyżek  defibrylatora  NIE  należy
przykładać:

A.  standardowo,
B.  w okolicy koniuszka serca,
C.  bezpośrednio ponad stymulatorem,
D.  nie ma ograniczeń.

Zadanie 135.
Jaki oddech występuje w lewokomorowej niewydolności serca?

A.  Kussmaula,
B.  Cheyne-Stokesa,
C.  Biota,
D.  spłycony.



PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE
TEST NR 080711
GRUPA 1
Zadanie 0.
Proces  pielęgnowania  jako  metoda  pracy  pielęgniarki  może  być
zastosowany:

A . w  opiece  nad  pacjentem  nefrologicznym,  gdzie  l iczba
pielęgniarek  jest  adekwatna  do  zapotrzebowania
pacjentów na opiekę,

B . tylko  w  poradni  nefrologicznej  i
środowiskowo-rodzinnej,

C . wszędzie  -  na  oddziałach  nefrologicznych,  w  stacjach
dializ,  oddziałach  transplantacyjnych,  poradniach
nefrologicznych i środowiskowo-rodzinnych,

D . w e  wszystkich  ośrodkach  opieki  nefrologicznej,  które  są
wyposażone  w  specjalistyczny,  niezbędny  do  opieki
nefrologicznej sprzęt.

Zadanie 0.
Ważnym  elementem  leczenia  nadciśnienia  tętniczego  u  chorych
dializowanych jest:

A .  ścisła kontrola wolemii,
B.  adekwatna dializoterapia,
C.  zachowany reżim dietetyczny w zakresie sody i wody,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Standardami opieki pielęgniarskiej nazywamy:

A . zasady  i  sposób  postępowania  w  opiece  nad
poszczególnymi  grupami  pacjentów,  wyodrębnionymi  na
podstawie np. stanu zdrowia czy jednostki chorobowej,

B . zbiór  wymagań,  norm,  które  określają  uzgodniony,
możliwy  do  zrealizowania  poziom  wykonywania  praktyki
pielęgniarskiej,

C . zbiór  zasad  i  procedur  postępowania  pielęgniarskiego
podczas wykonywania przez pielęgniarkę różnych zabiegów
u pacjenta,

D.  zbiór algorytmów i procedur pielęgniarskich.



Zadanie 0.
Czy  pacjenci  dializowani  powinni  być  poddawani  szczepieniu
przeciwko grypie?

A . nie,  ponieważ  są  bardzo  osłabieni  i  ich  organizm  nie
nabędzie odporności,

B . nie, ponieważ podanie szczepionki powoduje wywołanie u
nich grypy,

C . tak,  ponieważ  stanowią  grupę  podwyższonego  ryzyka
wystąpienia powikłań w czasie infekcji grypowych,

D . tak,  ponieważ  dzięki  szczepieniu  nie  zachorują  oni  na
grypę nawet podczas epidemii.

Zadanie 0.
W  zapobieganiu  powikłaniom  infekcyjnym  ze  strony  cewnika
założonego  do  naczyń  głębokich  w  celu  prowadzenia  hemodializy
pielęgniarka powinna:

A . ściśle  obserwować  miejsce  przejścia  cewnika  przez
skórę,

B.  dokumentować wyniki obserwacji,
C . odkażać  i  zabezpieczać  miejsce  wkłucia  suchym  jałowym

opatrunkiem,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Jednym  z  rodzajów  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  chorych  ze
schyłkową  niewydolnością  nerek  jest  tzw.  "nadciśnienie
paradoksalne",  charakteryzujące  się  wzrostem  ciśnienia
tętniczego  po  kilku  godzinach  hemodializy.  Wśród  przyczyn  tego
zjawiska upatruje się:

A .  hiperkalcemię,
B . odruchowy  skurcz  naczyń  w  wyniku  hipowolemii  i

niedokrwienia mózgu,
C.  oddializowanie leków hipotensyjnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jeżeli  podczas  pracy  pielęgniarki  w  stacji  dializ,  doszło  do
bezpośredniego kontaktu z krwią pacjenta z HBsAg-dodatnim to:

A.  należy podać pielęgniarce immunoglobulinę WZW typu B,
B . należy  zaproponować  pielęgniarce  dodatkową  dawkę

szczepionki przeciwko WZW typu B,
C . należy  po  uzyskaniu  zgody  wykonać  pielęgniarce  test  na

obecność HIV,
D . decyzję  o  postępowaniu  należy  odłożyć  do  momentu

wystąpienia u pielęgniarki objawów WZW typu B.



Zadanie 0.
Niefarmakologiczne  sposoby  leczenia  nadciśnienia  i  nefropatii
nadciśnieniowej polegają na:

A . stosowaniu  diuretyków,  inhibitorów  konwertazy
angiotensyny II i blokerów receptorów Beta,

B . zaprzestaniu  palenia  tytoniu,  ograniczeniu  spożycia
sol i  kuchennej,  ograniczeniu  spożycia  alkoholu  oraz
likwidowaniu nadwagi i otyłości,

C.  ograniczeniu aktywności fizycznej,
D . zmianie  nawyków  żywieniowych:  preferowana  dieta

ubogowitaminowa i bogatokaloryczna.

Zadanie 0.
Do metod zapewniania jakości opieki zdrowotnej zaliczamy:

A.  skuteczność, dostępność, indywidualizacja,
B.  bezpieczeństwo, etyczność, profesjonalizm,
C . badanie  satysfakcji  pacjentów,  certyfikaty,

akredytacja,
D . komunikowanie się z pacjentem, udział w diagnozowaniu i

leczeniu, wykonywanie zleceń lekarskich.

Zadanie 0.
W  procesie  pielęgnowania  największy  nacisk  kładzie  s ię  na
zakres i charakter relacji interpersonalnych pielęgniarki z:

A .  pacjentem i jego rodziną,
B.  członkami zespołu terapeutycznego,
C.  innymi pielęgniarkami,
D . pielęgniarką  oddziałową,  pielęgniarką  naczelną  i

lekarzem dyżurnym.

Zadanie 0.
Diagnoza pielęgniarska wg teorii D. Orem stanowi:

A . rozpoznanie  rodzaju  i  stopnia  deficytu  w  zakresie
samoopieki,

B . określenie  problemu  lub  potrzeby  opartego/-ej  na
zgromadzonych  danych  -  pacjent  wstępnie  identyfikuje
problem zdrowotny,

C . rozpoznanie  potrzeb  sygnalizowanych  przez  pacjenta  i
środowiska,

D.  ocenę stanu zdrowia podmiotu opieki.



Zadanie 0.
Primary nurse jest pojęciem, którym określa się:

A . pielęgniarkę,  wyróżniającą  się  w  zespole  tzw.
przodującą,

B . pielęgniarkę,  która  jako  jedyna  wykonuje  wszystkie
niezbędne  dla  realizacji  celów  opieki  zadania  w
stosunku  do  pacjenta  od  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala
aż do jego opuszczenia,

C . jedną  pielęgniarkę,  mającą  do  dyspozycji  kilka
pielęgniarek,  z  którymi  realizuje  opiekę  nad
pacjentem(ami)  ale  pod  je j  kontrolą  pozostaje  pacjent
o d  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala  aż  do  momentu  jego
opuszczenia,

D . pielęgniarkę  pracującą  wyłącznie  w  podstawowej  opiece
zdrowotnej.

Zadanie 0.
Poddając pacjentów dializowanych szczepieniu przeciwko wzw typu
B należy:

A.  stosować szczepionkę według ogólnie przyjętych zasad,
B . stosować  szczepionkę  według  zaleceń  specyficznych,

opracowanych dla tej grupy chorych,
C . podawać  szczepionkę  wszystkim  pacjentom  dializowanym

niezależnie od miana przeciwciał,
D.  szczepić tylko na życzenie pacjenta.

Zadanie 0.
Koordynacją  działań  w  zakresie  transplantacji  nerek  w  Polsce
zajmuje się:

A .  EDTNA/ERCA,
B.  Poltransplant,
C . Polskie  Towarzystwo  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i

Transplantologicznych z siedzibą w Krakowie,
D . Klinika  Chirurgii  Ogólnej  i  Transplantacyjnej  Instytutu

Chirurgii w Warszawie.

Zadanie 0.
Opieka  pielęgniarska  wobec  pacjenta  po  przeszczepieniu  nerki
obejmuje opiekę:

A.  przeddializacyjną, dializacyjną i sródtransplantacyjną,
B . w  oddziałach  dializy  pozaustrojowej  i  oddziałach

nefrologicznych,
C . w  oddziale  pooperacyjnym,  oddziale  transplantacyjnym,

przygotowanie pacjenta do wypisu ze szpitala,
D.  przedoperacyjną oraz przyłóżkową tuż po operacji.



Zadanie 0.
Przypadek urgens na liście oczekujących umieszcza się jako:

A . oczekujących  na  przeszczep  nerki,  którzy  jeszcze  nie
zostali zgłoszeni do Krajowej Listy Oczekujących,

B . biorców  zarejestrowanych  w  Krajowej  Liście
Oczekujących,  wymagających  szybkiego  przeszczepienia
nerki z powodu braku możliwości dalszego dializowania,

C . pacjentów  przewlekle  dializowanych  nie
zakwalifikowanych do przeszczepu nerki,

D . osoby  po  przeszczepie  nerki  wymagające  pilnej
konsultacji z lekarzem kwalifikującym do przeszczepu.

Zadanie 0.
Określanie  "suchej  masy  ciała",  przestrzeganie  diety  i  unikanie
agresywnej  ultrafiltracji  przez  chorych  dializowanych  jest
bardzo istotne ze względu na:

A.  problem opanowania nadciśnienia w tej grupie chorych,
B.  problem szerzenia się zakażeń podczas dializy,
C.  problem niedożywienia wśród dializowanych,
D.  problem powikłań technicznych hemodializy.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  jest  uprawniona  do  wykonywania  samodzielnie,  bez
zlecenia  lekarskiego  świadczeń  medycznych  obejmujących
przygotowanie  chorych ( i  ich  rodzin)  leczonych metodami:  CADO,
ADO  i  hemodializą  do  współudziału  w  prowadzonym  leczeniu
jeżeli:

A .  jest pracownikiem oddziału nefrologicznego,
B.  posiada ukończony kurs specjalistyczny,
C.  posiada tytuł zawodowy pielęgniarki,
D.  posiada tytuł licencjata.

Zadanie 0.
Przednerkowa ostra niewydolność nerek jest spowodowana:

A.  pierwotnymi chorobami nerek,
B.  niedrożnością dróg odprowadzających mocz,
C.  zmniejszoną perfuzją nerek,
D.  vasculitem.

Zadanie 0.
Najczęściej występującym powikłaniem po biopsji nerki jest:

A .  krwiak nadtorebkowy,
B.  krwiak podtorebkowy,
C.  krwinkomocz,
D.  pseudotętniak.



Zadanie 0.
Obecność  w  moczu  ponad  80%  erytrocytów  wyługowanych  o
zmienionym  kształcie  (tzw.  erytrocytów  dyzmorficznych)
przemawia za:

A.  schyłkową niewydolnością nerek,
B.  zakażeniem układu moczowego,
C.  nowotworem nerki,
D.  chorobą kłębuszków nerkowych.

Zadanie 0.
Badaniem  służącym  do  określenia  stopnia  zaawansowania
przewlekłej niewydolności nerek jest:

A .  ultrasonografia nerek,
B.  biposja nerki,
C.  urografia dożylna,
D.  stężenie kreatyniny we krwi.

Zadanie 0.
Wskazaniem do rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego u pacjentów
z cukrzycą i PChN jest:

A .  GFR < 30 ml/min/1,73m2,
B.  GFR < 20 ml/min/1,73m2,
C.  GFR < 15 ml/min/1,73m2,
D.  GFR < 10 ml/min/1,73m2.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną przewlekłej choroby nerek jest:

A .  kłębuszkowe zapalenie nerek,
B.  nefropatia nadciśnieniowa,
C.  nefropatia cukrzycowa,
D.  wielotorbielowate zapalenie nerek.

Zadanie 0.
Leki  wiążące  fosfor  w  przewodzie  pokarmowym  pacjent  powinien
przyjmować:

A.  bezpośrednio przed posiłkiem,
B.  w czasie posiłku,
C.  po posiłku,
D.  nie ma to znaczenia.

Zadanie 0.
Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania cukrzycowej
choroby nerek u pacjentów z cukrzycą należy przeprowadzać:

A.  co 3-6 miesięcy,
B.  co rok,
C.  co 2 lata,
D.  co 5 lat.



Zadanie 0.
D o  oceny  funkcji  nerek  oraz  określenia  stadium  PChN  należy
określić:

A .  stężenie kreatyniny,
B.  stężenie cystatyny C,
C.  wielkość filtracji kłębuszkowej,
D.  stężenie kreatyniny i mocznika.

Zadanie 0.
W  celu zmniejszenia nefrotoksyczności preparatów kontrastowych
stosowanych w urografii dożylnej przed badaniem należy:

A.  podać 100 mg Hydrocortisonu dożylnie,
B.  założyć cewnik Foleya do pęcherza moczowego,
C.  nawodnić pacjenta,
D.  podać minimalną dawkę środka kontrastowego.

Zadanie 0.
Zalecenia  dietetyczne  dla  pacjentów  dializowanych  otrzewnowo
powinny obejmować:

A . dietę  niskokaloryczną  u  chorych  z  otyłością  w  celu
redukcji masy ciała,

B . dietę  wysokobiałkową  o  obniżonej  zawartości
węglowodanów  w  celu  kontroli  glikemii  oraz
hipertrójglicerydemii,

C.  dietę niskobiałkową,
D.  dietę wysokobiałkową i hipolipemiczną.

Zadanie 0.
Cystografia  i  cystoureterografia  mikcyjna  jest  to  badanie
obrazowe,  stosowane  w  chorobach  nerek,  które  polega  na
zobrazowaniu:

A.  zwężenia tętnicy nerkowej lub zakrzepu żyły nerkowej,
B.  uwidocznieniu torbieli, guzów i zwapnień w nerce,
C.  pęcherza moczowego i odpływów pęcherzowo-moczowodowych,
D . pozwala  określić  wielkość  nerek,  grubość  kory,

poszerzenie kielichów.

Zadanie 0.
Zalecana  częstość  oceny  parametrów  gospodarki
wapniowo-fosforanowej-stężenia wapnia i fosforanów w surowicy u
chorych dializowanych wynosi:

A .  co 12 miesięcy,
B.  co 3-6 miesięcy,
C.  co 3 miesiące,
D.  co miesiąc.



Zadanie 0.
Jednym  z  czynników  zaostrzenia  przewlekłej  choroby  nerek  jest
stan  zapalny,  szczególnie  przydatnym  wskaźnikiem  nieropnego
stanu zapalnego jest:

A .  podwyższone ciśneinie tętnicze krwi,
B.  podwyższona leukocytoza,
C.  podwyższone stężenie białka C-reaktywnego,
D.  podwyższona temperatura ciała.

Zadanie 0.
Czynniki  ryzyka  przewlekłej  choroby  nerek  niepodlegające
modyfikacji terapeutycznej to:

A .  niedokrwistość,
B.  palenie papierosów,
C.  zaburzenia hormonalne,
D.  wiek podeszły.

Zadanie 0.
Zespół niespokojnych nóg jest objawem:

A.  encefalopatii mocznicowej,
B.  neuropatii autonomicznej,
C.  polineuropatii,
D.  mononeuropatii.

Zadanie 0.
Jaki  parametr  jest  zbędny  w  ocenie  stanu  odżywienia  chorego
hemodializowanego:

A.  wynik 7-punktowej subiektywnej oceny stanu odżywienia,
B.  iloczyn wapniowo-fosforanowy,
C.  wskaźnik masy ciała,
D.  stężenie albumin w surowicy.

Zadanie 0.
Wobec  pacjenta  z  ostrą  niewydolnością  nerek  w fazie  powrotu do
zdrowia należy podjąć następujące działania:

A.  rozpocząć edukację w zakresie zasad żywienia,
B . przygotować  pacjenta  do  samoopieki  i  samopielęgnacji  w

warunkach domowych,
C.  ściśle monitorować gospodarkę wodno-elektrolitową,
D.  zmiejszyć dawki leków, stosowanych w okresie oligurii.



Zadanie 0.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  wykonania  biopsji  nerki
jest/są:

A.  źle kontrolowane ciśnienie tętnicze,
B.  ropień okołonerkowy,
C.  niewyrównane zaburzenia krzepnięcia krwi,
D.  brak szczepień przeciw WZW.

Zadanie 0.
Dzienne  zapotrzebowanie  na  białko  u  chorego  ze  schyłkową
niewydolnością nerek leczonego hemodializą wynosi:

A .  0,6 g białka/kg,
B.  0,8 g białka/kg,
C.  1,0 g białka/kg,
D.  1,2 g białka/kg.

Zadanie 0.
Wskaż  badanie,  które  NIE  jest  standardowe  w  ocenie  zaburzeń
gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorego z PChN:

A.  stężenie fosforanów w surowicy,
B.  stężenie wapnia w surowicy,
C.  stężenie PTH w surowicy,
D.  stężenie 1,25(OH2) D3 w surowicy.

Zadanie 0.
Izostenuria (gęstość moczu w granicach 1,010-1,012),  świadczy o
braku  zdolności  cewek  do  zagęszczania  moczu  i  występuje  w
następujących stanach chorobowych:

A.  zespole nerczycowym,
B.  niewydolności nerek,
C.  nowotworach nerek,
D.  moczówce prostej.

Zadanie 0.
Stosowanie dużych dawek furosemidu w ostrym uszkodzeniu nerek
może spowodować:

A.  hiperkaliemię,
B.  głuchotę,
C.  kwasicę nieoddechową,
D.  wzrost ciśnienia tętniczego.



Zadanie 0.
D o  objawów  otępiennych,  które  najczęściej  pojawiają  się  u
chorych dializowanych należą:

A.  chwiejność emocjonalna,
B.  upośledzenie funkcji pamięciowych i męczliwość uwagi,
C.  drażliwość i apatia,
D.  afazja i agnozja.

Zadanie 0.
Metodą leczenia z wyboru pacjentów ze schyłkową niewydolnością
nerek i cukrzycą typu 1 jest:

A .  hemodializa,
B.  dializa otrzewnowa,
C.  przeszczep nerki,
D.  równoczesny przeszczep nerki i trzustki.

Zadanie 0.
Objawem świadczącym o przewodnieniu w ostrym uszkodzeniu nerek
NIE jest/są:

A.  podwyższone ciśnienie żylne,
B.  obwodowe obrzęki,
C.  rytm galopujący,
D.  ochłodzenie obwodowych części ciała (palce rąk, nóg).

Zadanie 0.
Najlepszym dostępem naczyniowym do hemodializy u pacjentów z
cukrzycą jest:

A .  przetoka tętniczo-żylna z własnych naczyń,
B.  przetoka tętniczo-żylna z protezą naczyniową,
C.  cewnik Permanentny,
D.  cewnik Tenckhoffa.

Zadanie 0.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  leczenia  nerkozastępczego
metodą dializy otrzewnowej jest/są:

A.  otyłość,
B.  choroby jelit,
C.  zakażenia skórne,
D.  zrosty otrzewnowe uniemożliwiające przepływ dializatu.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  zgonu  pacjentów  z  PChN  leczonych
nerkozastępczo w Polsce są:

A.  infekcyjne powikłania dializy otrzewnowej,
B.  nowotwory,
C.  powikłania sercowo-naczyniowe,
D.  naciek płynu do opłucnej.



Zadanie 0.
Przed  zastosowaniem  furosemidu  u  pacjentów  z  ONN  jest
niezbędne:

A.  poznanie przyczyny ONN,
B.  założenie cewnika Foleya,
C.  wykluczenie ostrej niewydolności serca,
D.  odpowiedni stan nawodnienia pacjenta.

Zadanie 0.
Wybór  techniki  dializacyjnej  w  leczeniu  nerkozastępczym  u
pacjenta z AKI zależy od:

A . stanu  klinicznego  pacjenta  i  możliwości  terapeutycznych
ośrodka,

B.  wieku i stanu klinicznego pacjenta,
C.  doświadczenia w stosowaniu danej metody w ośrodku,
D.  uzyskania ilości odwodnienia u pacjenta.

Zadanie 0.
Najkorzystniejszą  formą  leczenia  nerkozastępczego  u  chorych  z
nefropatią cukrzycową jest:

A .  hemodializa,
B.  transplantacja nerki,
C.  dializa otrzewnowa,
D.  techniki ciągłe.

Zadanie 0.
N a  istotną  poprawę  jakości  życia  pacjentów  leczonych
nerkozastępczo ma wpływ:

A.  adekwatna dializa,
B.  transplantacja nerki,
C.  wiek,
D.  aktywność zawodowa.

Zadanie 0.
Elementem  układu  wstępnego  uzdatniania  wody  do  celów
dializoterapii  jest  kolumna  węglowa.  Zapewnia  ona  bardzo
skuteczne usuwanie z wody:

A.  zanieczyszczeń organicznych i związków chloru,
B.  pierwiastków takich jak sód i potas,
C.  jonów wapnia i magnezu,
D.  metali ciężkich.



Zadanie 0.
Głównym problemem utrudniającym leczenie pacjentów z przewlekłą
niewydolnością nerek jest problem:

A.  finansowy,
B.  rodzinny,
C.  psychologiczny,
D.  zawodowy.

Zadanie 0.
Profilaktyka  wystąpienia  reakcji  depresyjnych  u  chorych
rozpoczynających leczenie za pomocą dializoterapii polega na:

A . wyjaśnieniu  choremu  bezpośrednio  przed  zabiegiem
konieczności zastosowania hemodializy,

B . fizycznym  przygotowaniu  chorego  w  okresie
przeddializacyjnym do rozpoczęcia dializoterapii,

C . zwlekaniu  z  informowaniem  chorego  o  konieczności
rozpoczęcia hemodializy w celu niwelowania stresu,

D . edukowaniu  chorego  od  chwili  kiedy  otrzyma  pierwszą
informację  o  swojej  chorobie  (niewydolność  nerek),  o
postępowaniu  z  chorobą,  metodach  dializoterapii  i
innych zaleceniach pielęgniarki i lekarza.

Zadanie 0.
Oddziały,  w  których  najczęściej  występują  wskazania  do
stosowania  ciągłych  technik  leczenia  nerkozastępczego  to
oddział:

A .  wewnętrzny,
B.  SOR,
C.  chirurgii,
D.  intensywnej terapii i pooperacyjny kardiochirurgii.

Zadanie 0.
Czynnościowy  niedobór  żelaza  w  przewlekłej  niewydolności  nerek
charakteryzuje się:

A . obniżonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
podwyższonym poziomem wysycenia transferyny żelazem,

B . podwyższonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
podwyższonym poziomem wysycenia transferyny żelazem,

C . obniżonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
obniżonym poziomem wysycenia transferyny żelazem,

D . podwyższonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
obniżonym poziomem transferyny żelazem.



Zadanie 0.
Zalety przetok z naczyń sztucznych to:

A . dobry  przepływ  krwi,  dobra  jakość  dializy,  brak  zwężeń
w miejscu zespolenia z żyłą pacjenta,

B . niska  cena  naczyń  sztucznych,  brak  zwężeń  w  miejscu
zespolenia z tętnicą,

C . duży  przepływ  krwi,  brak  niebezpieczeństwa  powstania
krwiaka,

D . łatwość  nakłucia,  dobry  i  duży  przepływ  krwi,  rzadkość
powstania tętniaków.

Zadanie 0.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? "Sucha waga":

A . jest  to  masa  ciała  pacjenta  przy  której  nie  stwierdza
się objawów przewodnienia ani odwodnienia,

B.  jest zależna od przyrostu i spadku masy ciała pacjenta,
C . nie  warunkuje  wielkość  odwodnienia  pacjenta  podczas

zabiegu hemodializy,
D.  jest to masa ciała pacjenta przed hemodializą.

Zadanie 0.
Hemodializa sekwencyjna (HDs) polega na:

A.  rozdzieleniu ultrafiltracji i dyfuzji w czasie zabiegu,
B . stosowaniu  dializatorów  o  dużej  powierzchni,

współczynniku Kuf <10ml/h/mlHg,
C . wysokiej  efektywności  transportu  dyfuzyjnego  i

konwekcyjnego dla małych i średnich cząsteczek,
D . zastosowaniu  systemu dwukomorowego  pozwalającego  na

wykonanie  konwekcji  i  dyfuzji  jednoczasowo,  ale  w
oddzielnych dwóch komorach.

Zadanie 0.
Cyklosporyna wchłania się z przewodu pokarmowego człowieka:

A.  od 15 minut do 30 minut,
B.  od 30 minut do 60 minut,
C.  od 60 minut do 120 minut,
D.  od 120 minut do 240 minut.



Zadanie 0.
Plazmafereza polega na:

A . występowaniu konwekcji wody z surowicy przy samoistnym
przepływie krwi z tętnicy do żyły przez hemofiltr,

B . stosowaniu  dializatorów  o  dużej  powierzchni
współczynnika Kuf <10ml/h/mm Hg,

C.  oddzielaniu osocza od reszty krwi,
D . zastosowaniu w niej dwukomorowego systemu pozwalającego

n a  wykonanie  konwekcji  i  dyfuzji  jednocześnie,  ale
oddzielnie.

Zadanie 0.
Odwrócona osmoza w procesie uzdatniania wody polega na:

A . przechodzeniu wody przez kolumnę z węglem aktywowanym i
usuwaniu z wody zanieczyszczeń organicznych i związków
chloru,

B . napowietrzaniu  wody  po  wyjściu  z  jednostki  podnoszącej
ciśnienie,  w  wyniku  czego  sole  żelaza  w  połączeniu  z
tlenem z  powietrza tworzą nierozpuszczalne wodorotlenki
żelaza,

C.  usuwaniu z wody jonów wapnia i magnezu,
D . zwiększeniu  ciśnienia  hydraulicznego  po  stronie

roztworu  o  większym  stężeniu  ponad  wartość  ciśnienia
osmotycznego,  co  spowoduje  przepływ wody z  roztworu o
wyższym stężeniu do roztworu o niższym stężeniu.

Zadanie 0.
Dezynfekcję chemiczną aparatu do hemodializy przeprowadza się w
celu:

A . wykonania dekalcyfikacji  w związku z  używaniem płynów
dializacyjnych dwuwęglanowych,

B . uniknięcia  zakażeń  pacjentów  poddawanych  terapii
nerkozastępczej  zgodnie  z  założeniem,  że  każdy  pacjent
dializowany jest potencjalnie zakaźny,

C . zapewnienia  jak  najlepszej  efektywności  zabiegu
hemodializy,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Podczas  stosowania  metod  ciągłych  (np.  CTŻH  -  ciągła
tętniczo-żylna  hemofiltracja)  mogą  być  usuwane  substancje  o
średniej masie cząsteczkowej, których wielkość wynosi:

A .  do 2.000 Daltonów,
B.  od 2.000- 5.000 Daltonów,
C.  od 5.000-10.000 Daltonów,
D.  10.000-30.000 Daltonów.



Zadanie 0.
Objawami zespołu podkradania są:

A.  bóle w okolicy przetoki i obrzęk kończyny,
B . bladość  kończyny  w  dystalnej  części  od  przetoki  i

zwężenie przetoki,
C.  zamknięcie przetoki, ból w jej okolicy,
D . bó l  i  bladość  nasilająca  się  przy  ruchach  i  uniesieniu

kończyny.

Zadanie 0.
Przygotowanie  dializatora  do  zabiegu  przez  płukanie  go  solą
fizjologiczną i płynem dializacyjnym jest konieczne, ponieważ:

A . dokładnie  usuwane  są  w  ten  sposób  pozostałości  z
procesów  technologicznych  (np.  glicerol),  środki
sterylizujące (np. tlenek etylenu) oraz powietrze,

B . zwiększa  się  możliwość  wykrzepiania  w  kapilarch
dializatora,

C . uzyskuje  s ię  w  ten  sposób  mniejszą  powierzchnię
dializatora,

D . zmniejsza  się  w  ten  sposób  klirens  dializatora  dla
małych i średnich cząsteczek.

Zadanie 0.
Klirens dializatora (KD) określa:

A.  stężenie mocznika podczas dializy,
B.  dawkę dializy,
C . objętość  krwi  oczyszczonej  z  danej  substancji  w

jednostce czasu,
D.  objętość dystrybucji (V).

Zadanie 0.
Przy wystąpieniu hemolizy dializacyjnej należy:

A . przerwać  zabieg  hemodializy  oraz  przetoczyć  krew
pozostałą w dializatorze i w drenach,

B . nie  przerywać  zabiegu  hemodializy  i  podać  0,9%  chlorek
sodu, płyn wieloelektrolitowy,

C . wydłużyć  zabieg  hemodializy  i  zmniejszyć
ultrafiltrację,

D . natychmiast  przerwać  zabieg  nie  przetaczając  krwi
pozostałej w dializatorze i w drenach.



Zadanie 0.
Wielkość dyfuzji w hemodializie zależy od:

A . gradientu  stężeń  danej  substancji,  wielkości  cząsteczek
i  ich  masy  cząsteczkowej,  rodzaju  błony  dializacyjnej,
przepływu krwi i płynu dializacyjnego,

B . ciśnienia  przezbłonowego  (TMP),  wielkości  cząsteczek,
rodzaju błony dializacyjnej,

C . współczynnika  ultrafiltracji  (Kuf)  właściwego  dla  danej
błony  dializacyjnej,  grubości  błony  i  wielkości  porów,
oraz powierzchni dializatora,

D . ciśnienia  przezbłonowego  (TMP),  współczynnika
ultrafiltracji  (Kuf)  oraz  gradientu  stężeń  danej
substancji,  wielkości  cząsteczek  i  ich  masy
cząsteczkowej.

Zadanie 0.
Zmiękczanie wody to jeden z etapów uzdatniania wody do potrzeb
dializoterapii. Na tym etapie z wody usuwane są pierwiastki:

A .  wapń i żelazo,
B.  żelazo i sód,
C.  wapń i magnez,
D.  chlor i wapń.

Zadanie 0.
Stałym dostępem naczyniowym do hemodializ NIE jest:

A .  cewnik Shaldona,
B.  cewnik permanentny,
C.  przetoka typu Cimino-Brescii,
D.  zespolenie między tętnicą ramienną a żyłą ramienną.

Zadanie 0.
Wyznaczając współczynnik redukcji mocznika bierzemy pod uwagę
stężenie:

A . mocznika  w  surowicy  pacjenta  przed  wykonaniem
hemodializy,

B . mocznika  w  surowicy  pacjenta  po  zakończeniu
hemodializy,

C . mocznika  w  surowicy  pacjenta  przed  i  po  wykonaniu
zabiegu hemodializy,

D . kreatyniny  w  surowicy  pacjenta  bezpośrednio  po
zakończeniu hemodializy.



Zadanie 0.
Profilaktyka  zakażeń  wirusem  zapalenia  wątroby  typu  C  u
pacjentów  leczonych  powtarzanymi  hemodializami,  winna
obejmować:

A . dyskwalifikację  z  te j  formy  terapii  leczenia
nerkozastepczego pacjentów z wynikiem pozytywnym,

B . uodparnianie  czynne  -  podawanie  szczepionki  przeciwko
wirusowemu zapaleniu wątroby typu C,

C . ścisłe  przestrzeganie  reżimu  sanitarno-higienicznego
oraz  wyodrębnienie  oddzielnych  stanowisk
dializacyjnych,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
NIEPRAWDĄ jest, że plazmafereza:

A . wykonywana  jest  u  pacjentów  z  ostrym  przednerkowym
uszkodzeniem nerek z powodu oparzenia,

B . polega  na  oddzielaniu  i  usuwaniu  osocza  od  elementów
morfotycznych  krwi,  sprowadza  się  do  usuwania  wraz  z
osoczem zawartych w nim czynników chorobotwórczych,

C . wymaga stosowania antykoagulacji w trakcie wykonywania
zabiegu,

D . wspomaga leczenie immunosupresyjne chorób o charakterze
immunologicznym.

Zadanie 0.
Szkolenia  z  zakresu  dializoterapii  organizowane  przez  personel
stacji dializ szczególnie wskazane są dla:

A . pacjentów  dializowanych,  personelu  pracującego  w
poradni nefrologicznej,

B.  pacjentów dializowanych oraz ich rodzin, opiekunów,
C . personelu  pierwszego  kontaktu  (lekarz  rodzinny  i

pielęgniarka rodzinna),
D . pacjentów  z  przewlekłą  niewydolnością  nerek  w  okresie

przeddializacyjnym oraz ich rodzin, opiekunów.

Zadanie 0.
Współczynnik  ultrafiltracji  dializatora  jest  wskaźnikiem
informującym o:

A . skuteczności  oczyszczania  krwi  pacjenta  w  czasie
hemodializy w jednostce czasu,

B . rodzaju  materiału  z  którego  zbudowana  jest  błona
półprzepuszczalna w dializatorze,

C . wielkości  ultrafiltracji  wyrażonej  w  ml/godz.  wywołanej
przez każdy mmHg ciśnienia przezbłonowego,

D.  powierzchni błony półprzepuszczalnej dializatora.



Zadanie 0.
Przy jakim ciśnieniu przezbłonowym TMP może powstać wsteczna
ultrafiltracja?

A.  kiedy ciśnienie TMP jest mniejsze od 50 mmHg,
B . gdy  powstaną  mikropęknięcia  cienkiej,  kilkumikronowej

grubości  błony  dializacyjnej,  a  ciśnienie  TMP  wzrośnie
do 500 mmHg,

C . gdy  ciśnienie  przezbłonowe  TMP  jest  bardzo  wysokie  ok.
500 mmHg,

D . gdy  mała  jest  powierzchnia  dializatora,  a  zadana
ultrafiltracja jest duża.

Zadanie 0.
Niedokrwistość w przewlekłej chorobie nerek spowodowana jest:

A .  zaburzoną funkcją przysadki mózgowej,
B . nieadekwatnym wydzielaniem erytropoetyny przez komórki

śródmiąższowe nerek,
C.  nadmiarem żelaza, które hamuje erytropoezę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Automatyczna  dializa  otrzewnowa  jest  określeniem  różnych  form
dializy,  wykorzystujących  urządzenie  mechaniczne  do  drenażu
płynu. Wielkość ultrafiltracji oblicza się jako:

A . różnicę  między  objętością  w  fazie  opróżniania,  a
objętością w fazie napełniania,

B . różnicę  stężeń  glukozy  w  płynie  dializacyjnym
wprowadzanym i wypuszczanym,

C . różnicę  między  czasem  trwania  poszczególnych  cykli
dializy,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Przy  zapaleniu  otrzewnej  u  pacjenta  dializowanego  otrzewnowo
należy:

A . wydłużyć  czas  zalegania  płynu  i  zmniejszyć  stężenie
glukozy,

B . skrócić  czas  trwania  wymian  (wykonując  trzy  płukania
dodatkowe  wpust  -  wypust)  i/lub  zastosować
hipertoniczne płyny,

C . wykonać  cztery  wymiany  tak  jak  dotychczas  ze
zwiększonym stężeniem glukozy,

D . wykonać dwie lub trzy dodatkowe wymiany nie zmieniając
stężenia glukozy.



Zadanie 0.
Pacjent  dializowany,  mimo  trudnej  sytuacji  życiowej  ma
zintegrowaną  osobowość  z  zachowanymi  je j  strukturami.  Jaka
potrzeba musi być realizowana w czasie zabiegu?

A.  akceptacji,
B .  bezpieczeństwa,
C.  samostanowienia,
D.  spokoju.

Zadanie 0.
Wskazaniem do dializy otrzewnowej są:

A . niedawno  wykonane  operacje  w  obrębie  jamy  brzusznej
wymagające drenażu brzusznego,

B.  kałowe lub grzybicze zapalenie otrzewnej,
C . odległe  w  czasie  operacje  w  obrębie  jamy  brzusznej,  nie

wymagające drenażu brzusznego,
D.  prawidłowe B i C.

Zadanie 0.
W  dializie  otrzewnowej  usuwanie  rozpuszczonych  cząsteczek  i
wody zachodzi przede wszystkim na drodze:

A.  oporu błony otrzewnej,
B.  różnicy w wielkości cząsteczek,
C.  osmozy,
D.  dyfuzji i ultrafiltracji.

Zadanie 0.
Pacjenci  dializowani  otrzewnowo  są  grupą  chorych  narażoną  na
niedożywienie  białkowe.  Który  składnik  płynu  dializacyjnego
jest tego przyczyną?

A.  mleczan sodu,
B.  jony wapnia,
C.  chlorek sodu,
D.  glukoza.

Zadanie 0.
Jaką dietę należy stosować przy dializie otrzewnowej?

A.  niskopotasową,
B.  niskofosforanową,
C.  wysokobiałkową,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Chorym dializowanym otrzewnowo należy podać heparynę, gdy płyn
dializacyjny:

A.  nie wpływa do jamy otrzewnej,
B.  nie wypływa z jamy otrzewnej,
C.  jest zażółcony,
D.  zawiera skrzepy zbudowane z fibryny.

Zadanie 0.
U  chorego  z  założonym  cewnikiem  dwukanałowym  do  żyły
centralnej,  ważna  jest  profilaktyka  infekcji  naczyniowej,
polega ona na:

A . perfekcyjnym  przestrzeganiu  zasad  aseptyki  i  nauczeniu
pacjenta umiejętności obserwacji miejsca wkłucia,

B.  jałowej zmianie opatrunku,
C . wykonywaniu  wszystkich  czynności  przy  cewniku  w

rękawiczkach  z  użyciem  sterylnego  materiału
opatrunkowego i sterylnych narzędzi,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Jak  często  określane  jest  miano  przeciwciał  anty-HBs  u  chorych
dializowanych otrzewnowo?

A.  1 x 1 rok,
B.  1 x 5 lat,
C.  2 x 1 rok,
D.  4 x1 rok.

Zadanie 0.
Test PET służy do oceny:

A . szybkości  transportu  otrzewnowego  dla  kreatyniny  i
glukozy,

B.  stanu nawodnienia pacjenta,
C.  stopnia ultrafiltracji,
D.  określenia stężenia kreatyniny i glukozy.

Zadanie 0.
Od czego zależy skuteczność hemodializy w wyrównywaniu zaburzeń
jonowych i gospodarki kwasowo-zasadowej?

A . masy  ciała  pacjenta,  diety,  rodzaju  dializatora,
poziomu mocznika i kreatyniny,

B . różnicy  ciśnień  hydrostatycznych  po  obydwu  stronach
błony dializacyjnej, podaży płynów,

C . poziomu  sodu  i  potasu  przed  dializą,  ultrafiltracji,
wydolności układu oddechowego,

D . stężenia  danego  jonu  w  dializacie,  czasu  trwania
dializy, przepływu krwi przez dializator.



Zadanie 0.
Największy  wpływ  na  jakość  wykonywanych  dializ  otrzewnowych
przez pacjenta ma:

A.  edukacja pacjenta,
B.  samopielęgnacja,
C.  rehabilitacja,
D.  wsparcie rodziny.

Zadanie 0.
Do objawów zapalenia otrzewnej zalicza się:

A . bóle  głowy,  nudności,  wysokie  ciśnienie  tętnicze  krwi,
spadek masy ciała,

B . bó l  brzucha,  nudności,  wymioty,  gorączkę,  zmętnienie
płynu dializacyjnego, biegunkę,

C . zaczerwienienie  ujścia  cewnika,  obrzęki,  wzrost
ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała,

D . mętny  płyn  dializacyjny,  obrzęki,  wzrost  ciśnienia
tętniczego krwi, duszność.

Zadanie 0.
Płyn  dializacyjny  w  dializie  otrzewnowej  ma  następujące
zadania:

A . eliminuje  z  organizmu  substancje  toksyczne,  nadmiar
wody,  koryguje  gospodarkę  kwasowo-zasadową,
wapniowo-fosforową,

B . wyrównuje  poziom  glukozy  w  surowicy,  reguluje  poziom
hormonów:  reniny,  erytropoetyny,  reguluje  metabolizm
komórkowy,

C . reguluje  ciśnienie  tętnicze  krwi,  uzupełnia  jony  sodu,
potasu, wapnia,

D . zapobiega  zaburzeniom  dyspeptycznym  występującym  w
mocznicy,  zapobiega  spadkowi  glukozy  -  wyrównuje
cukrzycę.

Zadanie 0.
D o  oddziału  oparzeń  przywieziono  2-letnie  poparzone  dziecko,
oparzenia  stanowią  60  %  powierzchni  ciała.  Dziecko  jest  w
stanie krytycznym, z objawami ostrego uszkodzenia nerek. W tym
stanie klinicznym wykonuje się:

A .  hemodializę,
B.  dializę otrzewnową,
C.  hemoperfuzję,
D.  hemodiafiltrację.



Zadanie 0.
D o  oceny  stanu  odżywienia  pacjenta  dializowanego  należy
wykorzystać:

A.  wywiad dietetyczny, metody antropometryczne,
B.  metody biochemiczne,
C.  modelowanie kinetyczne dializy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Adekwatność dializy otrzewnowej określamy wykonując badanie:

A.  PET-TEST,
B.  Kt/V,
C.  Klirens kreatyniny,
D.  Klirens kreatyniny + Kt/V dla mocznika.

Zadanie 0.
W dializie otrzewnowej zachodzą trzy zasadnicze procesy:

A.  wymiany gazowej, elektrolitowej, wodnej,
B . wyrównania  bilansu  elektrolitowego,  węglowodanowego,

białkowego,
C . wyrównywaniu  gospodarki  kwasowo-zasadowej,  wodnej,

jonowej,
D . usuwaniu  toksyn  i  wody,  wyrównaniu  bilansu

elektrolitowego,  wyrównaniu  gospodarki
kwasowo-zasadowej.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  jest  odpowiedzialna  między  innymi  za  "HOME
DELIVERY"- co oznacza to określenie?

A.  dializę domową,
B . system  zaopatrywania  i  dostarczania  płynów  i  sprzętu

dializacyjnego do domu,
C.  metodę prowadzonej dokumentacji dializy poza szpitalem,
D.  typ cyklera i serwis techniczny.

Zadanie 0.
U  pacjenta  dializowanego  metodą  CADO  wystąpiły:  zmętnienie
dializatu i bolesność brzucha. O czym świadczą powyższe objawy?

A.  hyperglikemii,
B.  hyperkalcemii,
C.  dializacyjnym zapaleniu otrzewnej,
D.  hiponatremii.



Zadanie 0.
Pacjent jest przygotowywany do wypisu ze szpitala do domu, stan
chorego  określany  jest  jako  dobry,  przeszczepiona  nerka  nie
wykazuje  cech  odrzucenia.  Kto  z  członków  zespołu
terapeutycznego  powinien  poinformować  i  nauczyć  pacjenta
odpowiednich  form  dbania  o  bezpieczeństwo  i  stan  zdrowia
/samokontrola  objawów  przewodnienia,  odwodnienia,  pomiar  RR,
tętna,  bilansu  płynów,  diety,  stosowania  się  do  zaleceń
lekarskich/?

A.  lekarz prowadzący,
B.  rehabilitant,
C.  pielęgniarka,
D.  psycholog.

Zadanie 0.
Pacjenci  o  niskim  transporcie  otrzewnowym,  aby  osiągnąć
zamierzone wartości klirensów wymagają:

A.  długich wymian o dużej objętości płynu dializacyjnego,
B.  częstych wymian o krótkim czasie zalegania,
C.  dostosowania dializy do ich stylu życia,
D . automatycznej  dializy  otrzewnowej  ze  skróceniem  czasu

zalegania z płynem lub zastosowania ikodekstryny.

Zadanie 0.
Leczenie  dializami  małych  dzieci  napotyka  na  wiele  trudności,
należą  do  nich  wiek  poniżej  6-8  r .  życia,  masa  ciała  poniżej  20
kilogramów,  mała  objętość  krwi  krążącej,  problemy  w  dostępie
naczyniowym.  W  związku  z  powyższym  w  przypadku  ostrej
niewydolności nerek stosuje się częściej:

A .  CADO,
B.  hemodializę,
C.  ciągłą tętniczo-żylną hemofiltrację,
D.  ostrą dializę otrzewnową.

Zadanie 0.
Jakie  badania  laboratoryjne  należy  wykonać  przed  podjęciem
ostatecznej decyzji o leczeniu nerkozastępczym?

A . oznaczenie  poziomu  transaminaz,  glukozy,  białka  w
surowicy krwi,

B.  pobranie moczu z dobowej zbiórki na białko i aceton,
C.  próby wątrobowe i enzymy wewnątrzkomórkowe,
D . oznaczenie  poziomu  stężenia  w  surowicy  krwi  mocznika,

kreatyniny, sodu i potasu, fosforanów, wapnia.



Zadanie 0.
Najgroźniejszym powikłaniem hiperkaliemii jest/są:

A.  nudności i wymioty,
B.  obrzęk mózgu,
C.  skandowana mowa,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 0.
Które  z  podanych  objawów  świadczą  o  wystąpieniu  encefalopatii
dializacyjnej?

A.  zaburzenia słuchu,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  zaburzenia równowagi,
D.  postępujące uogólnione otępienie.

Zadanie 0.
Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony między dawcą i
biorcą, aby dokonać przeszczepu nerki jest:

A . zgodność  głównych  grup  krwi  dawcy  i  biorcy  oraz
czynnika Rh,

B.  zgodność antygenów transplantacyjnych,
C . zgodność  głównych  grup  krwi  oraz  ujemny  wynik  próby

krzyżowej między limfocytami dawcy i surowicą biorcy,
D . zgodność  antygenów  transplantacyjnych  HLA  i  stopień

immunizacji.

Zadanie 0.
D o  wyprzedzającego  przeszczepu  nerki  (pre-emptive
transplantion)  w  Europie  są  kwalifikowani  pacjenci,  u  których
rozpoznana  choroba  nerek  jest  nieodwracalna,  a  czynność  nerki
wynosi:

A .  eGFR <60 ml/min,
B.  eGFR <30 ml/min,
C.  eGFR <20 ml/min,
D.  eGFR <15 ml/min.

Zadanie 0.
Hiperlipidemia  często  występuje  u  pacjentów  po  przeszczepieniu
nerki, jej częstość występowania zależy od:

A.  występowania otyłości u biorcy,
B.  diety,
C.  rodzaju leczenia immunosupresyjnego,
D.  funkcjonowania przeszczepu.



Zadanie 0.
Wczesnym okresem po przeszczepieniu nerki nazywamy:

A.  pierwsze 3 doby po przeszczepie,
B.  pierwszy tydzień po przeszczepie,
C.  pierwszy miesiąc po przeszczepie,
D.  pierwsze 3 miesiące po przeszczepie.

Zadanie 0.
Względnym przeciwwskazaniem do transplantacji nerki jest:

A .  czynna choroba nowotworowa,
B.  brak współpracy pacjenta,
C.  schyłkowa niewydolność innych narządów,
D.  przebyta choroba nowotworowa.

Zadanie 0.
W  czasie  przyjmowania  cyklosporyny  A  pacjentom  po
przeszczepieniu nerki przeciwwskazane jest picie:

A .  mleka,
B.  mięty,
C.  soku grejpfrutowego,
D.  soku pomarańczowego.

Zadanie 0.
W prewencji osteoporozy potransplantacyjnej należy stosować:

A.  zmniejszenie dawki leków immunosupresyjnych,
B.  ograniczenie aktywności fizycznej,
C.  coroczne badanie densytometryczne,
D.  preparaty wapnia i witaminy D.

Zadanie 0.
D o  potencjalnych  czynników  ryzyka  przewlekłej  nefropatii
przeszczepu należy:

A.  ostre odrzucanie przeszczepu,
B.  liczba zgodnych antygenów transplantacyjnych,
C.  brak współpracy chorego podczas leczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Częstym  powikłaniem  po  przeszczepieniu  nerki  jest  cukrzyca
potransplantacyjna, jest ona spowodowana:

A.  nieprzestrzeganiem zasad prawidłowego odżywiania,
B.  małą aktywnością fizyczną pacjenta,
C.  schematem leczenia immunosupresyjnego,
D.  otyłością pacjenta.



Zadanie 0.
D o  czynników  ryzyka  wystąpienia  cukrzycy  potransplantacyjnej
należą:

A . starszy  wiek,  otyłość,  występowanie  cukrzycy  w
rodzinie,

B.  rasa czarna, cukrzyca u dawcy, otyłość,
C.  immunosupresja, dieta bogata w tłuszcze, starszy wiek,
D . brak  aktywności  fizycznej,  niedożywienie,  występowanie

cukrzycy w rodzinie.

Zadanie 0.
Kiedy  należy  rozpocząć  przygotowanie  pacjenta  ze  schyłkową
niewydolnością nerek do transplantacji nerki?

A . w momencie rozpoznania postępującej przewlekłej choroby
nerek,

B.  w momencie rozpoczęcia dializoterapii,
C.  w momencie gdy znajdzie się dawca nerki,
D.  w dniu zabiegu transplantacji.

Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do pobrania narządów od dawcy
zmarłego NIE jest:

A .  stwierdzenie nowotworu w wywiadzie,
B.  zakażenie wirusem HIV,
C.  zaawansowany wiek dawcy > 70 roku życia,
D.  dodatni antygen zapalenia wątroby typu B (HbsAg).

Zadanie 0.
Najczęściej  przyczyną  ostrego  kłębuszkowego  zapalenia  nerek  u
dziecka jest:

A .  przebyte zakażenie paciorkowcowe,
B.  upośledzenie zagęszczania moczu znacznego stopnia,
C.  odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy,
D.  stosowanie diety ubogowapniowej.

Zadanie 0.
Obserwując  dziecko  po  wykonaniu  punkcyjnej  biopsji  nerki
zwracamy uwagę na:

A.  obrzęki,
B.  zabarwienie moczu,
C.  bradykardię,
D.  zabarwienie powłok skórnych.



Zadanie 0.
Które  z  działań  jest  istotne  w  przypadku  stwierdzenia  u  dziecka
odwodnienia spowodowanego wysoką gorączką i biegunką?

A.  monitorowanie ciśnienia tętniczego,
B.  zorganizowanie dziecku czasu wolnego,
C . podawanie  dziecku  do  picia  płynów  obojętnych,  często  i

w małych ilościach,
D.  ograniczenie spożywania produktów wysokobiałkowych.

Zadanie 0.
Zjawiska wykorzystywane w tradycyjnej hemodializie to:

A .  izolowana hemofiltracja,
B.  dyfuzja,
C.  adhezja,
D.  dyfuzja i konwekcja.

Zadanie 0.
Istotnym  działaniem  pielęgniarskim  u  dziecka  z  kamicą  nerkową
jest:

A .  codzienne ważenie dziecka,
B.  pomiar temperatury ciała,
C.  obserwacja powłok skórnych,
D.  obserwacja mikcji.

Zadanie 0.
Istotnym działaniem podjętym w stosunku do dziecka z zapaleniem
pęcherza moczowego jest:

A .  zwiększenie podaży płynów drogą doustną,
B . podawanie  dziecku  posiłków  z  diety

bogatowęglowodanowej,
C.  zorganizowanie dziecku czasu wolnego,
D . zastosowanie  zimnego  okładu  na  okolice  pęcherza

moczowego.

Zadanie 0.
D o problemów nienerkowych w przewlekłej chorobie nerek u dzieci
zaliczamy:

A.  upośledzenie wzrostu, brak łaknienia,
B.  niedokrwistość,
C.  nadciśnienie tętnicze,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Wykonując  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci  metodą
manometryczną, należy założyć mankiet tak, aby obejmował:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  2/3 długości ramienia,
C.  1/2 długości ramienia,
D.  szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.

Zadanie 0.
Dzieciom z zespołem nerczycowym zalecamy dietę:

A .  wysokobiałkową, bez dodatkowej ilości soli,
B .  ubogoresztkową,
C.  ze zwiększoną podażą płynów,
D.  wysokowęglowodanową.

Zadanie 0.
Ostre  odrzucanie  przeszczepionej  nerki  można  jednoznacznie
potwierdzić:

A .  na podstawie obrazu klinicznego,
B.  wykonując biopsję nerki,
C . wyłącznie  na  podstawie  kontroli  parametrów  pracy

przeszczepionego narządu,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Stan, w którym pacjent wydala więcej niż 3000 ml moczu w ciągu
doby nazywamy:

A.  polifagią,
B.  polidypsją,
C.  poliurią,
D.  anurią.

Zadanie 0.
Badanie,  dzięki  któremu  możemy  ocenić  stopień  odpływu
pęcherzowo-moczowodowego u dziecka, to:

A .  USG,
B.  urografia,
C.  cystografia mikcyjna,
D.  nakłucie nadłonowe.



Zadanie 0.
W  Polsce przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń układu moczowego
u dzieci jest:

A .  Pseudomonas,
B.  Proteus,
C.  Staphylococcus,
D.  Escherichia coli.

Zadanie 0.
Czy na podstawie jednego pomiaru wskazującego na podwyższone
wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  można  rozpoznać  u  dziecka
nadciśnienie tętnicze?

A.  tak, można,
B.  absolutnie nie,
C . tak,  ale  należy  sprawdzić  czy  pacjent  jest  obciążony

genetycznie,
D.  tak, jeśli górna granica wynosi 190 mm Hg.

Zadanie 0.
Podstawowym objawem klinicznym u dziecka z zespołem nerczycowym
jest:

A .  krwinkomocz i bakteriomocz,
B.  masywny białkomocz oraz obrzęki,
C.  makroskopowy krwiomocz oraz gorączka,
D.  nadciśnienie tętnicze i utrata masy ciała.

Zadanie 0.
Jakie  produkty  należy  ograniczyć  w  diecie  dziecka  w  przypadku
rozpoznania kamicy szczawianowej?

A.  podroby,
B.  czekolada,
C.  kasze,
D.  mleko.



Zadanie 0.
Arteriografia  nerkowa  u  dzieci  to  badanie  wykonywane  w
diagnostyce:

A.  odpływu pęcherzowo-moczowodowego,
B.  nadciśnienia tętniczego krwi,
C.  kamicy nerkowej,
D.  zakażeń układu moczowego.

Zadanie 0.
Czynnikami ułatwiającymi słuchanie rozmówcy jest:

A . zadbanie  o  warunki  ułatwiające  koncentrację  na
wypowiedzi,

B.  wiedza na temat oczekiwań, potrzeb słuchaczy,
C . dostosowanie  języka  przekazu  do  wykształcenia,  wieku,

wiedzy odbiorcy,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Podstawowym następstwem chronicznego stresu zawodowego jest:

A .  wystąpienie zaburzeń nerwicowych,
B.  "zespół wypalenia zawodowego",
C.  podejmowanie prób samobójczych i depresja,
D.  "ucieczka" w alkoholizm czy toksykomanię.

Zadanie 0.
Którą  z  metod  nauczania  należy  zastosować,  aby  najskuteczniej
ukształtować właściwą postawę odbiorcy?

A.  przypadku,
B.  ćwiczeń,
C.  eksponującą,
D.  inscenizacji.

Zadanie 0.
Motywacja w życiu człowieka spełnia następujące funkcje:

A.  kształcącą, ewaluacyjną, emocjonalną,
B.  aktywizującą, kierunkującą, selekcyjną,
C.  kierunkującą, konstruktywną, szczególności,
D.  ewaluacyjną, poznawczą, emocjonalną.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  relacji  specyficznych  dla  zachowań  seniora
są niekorzystne wobec członków rodziny?

A.  podejmowanie nieracjonalnych działań pomocowych,
B . poddanie  się,  założenie,  że  nie  da  się  nic  zmienić  w

sytuacji rodziny,
C.  próby manipulowania rodziną, w tym wymuszanie pomocy,
D.  posługiwanie się stereotypami w myśleniu o innych.



Zadanie 0.
Które  z  czynników  przyczyniły  s ię  do  powstania  zapotrzebowania
na zastosowanie wiedzy socjologicznej w medycynie?

A.  rozwój nauk społecznych,
B . postrzeganie  zjawisk  społecznych  w  kategorii  zdrowia  i

choroby,
C.  rozwój nowych trendów w medycynie,
D . powiązanie  zdrowia  i  choroby  ściśle  z  naukami

przyrodniczymi.

Zadanie 0.
D o wycofania zgody na określone postępowanie diagnostyczne lub
leczenie pacjent ma prawo:

A.  w każdej chwili,
B .  jeżeli wyraził zgodę, nie ma prawa do zmiany decyzji,
C .  tylko w przypadku zagrożenia życia,
D . tylko  wtedy,  gdy  zabieg  jest  wykonywany  w  znieczuleniu

ogólnym.

Zadanie 0.
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydaje:

A.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B.  Minister Zdrowia,
C.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
D.  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Zadanie 0.
Które,  wybrane  wskaźniki  jakości  dotyczą  struktury  zakładu
leczniczego?

A.  odpowiednia liczba wykwalifikowanego personelu,
B.  sprawność reagowania na nieprzewidziane sytuacje,
C.  zakażenia szpitalne,
D.  ogólny średni czas pobytu pacjenta w szpitalu.

Zadanie 0.
Głównym celem akredytacji jest:

A .  samoedukacja,
B.  ułatwienie uzyskania kontraktu,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . pobudzenie  aktywności  pracowników  zakładu  na  rzecz

jakości.



Zadanie 0.
Wśród  klasycznych  funkcji  zarządzania  wymienia  się  taką
funkcję,  która  oznacza  porównywanie  stanu  osiągniętego  z
modelem, wzorcem zamierzonym w działaniu, a także obserwowanie
postępów organizacji w realizacji celów. Jest to:

A .  planowanie,
B.  organizowanie,
C.  kierowanie ludźmi,
D.  kontrolowanie.

Zadanie 0.
Plan strategiczny firmy powinien:

A.  zawierać decyzje dotyczące alokacji zasobów w firmie,
B.  szczegółowo opisywać sposób realizacji celów,
C.  przekładać cele na szczegółowe zadania,
D . wskazywać  personalnie  odpowiedzialność  za  realizację

zadań.

Zadanie 0.
Gmina,  przeznaczając  środki  finansowe  na  realizacje  zadań  z
zakresu opieki społecznej, podejmuje decyzje z tego zakresu:

A . p o  uprzednim  uzgodnieniu  z  powiatem  i  Ministerstwem
Finansów,

B.  samodzielnie jako zadanie własne gminy,
C.  samodzielnie jako zadanie zlecone gminie przez powiat,
D . samodzielnie  jako  zadanie  własne  gminy  po  uprzedni  m

uzgodnieniu z Wojewodą.

Zadanie 0.
Śmiertelność to iloraz liczby:

A . zgonów z  powodu  danej  choroby  do  l iczby  chorych  na  tę
chorobę w tym samym czasie,

B.  zgonów do liczby osób zdrowych na danym terenie,
C.  zdrowych do liczby zgonów,
D . chorych  na  daną  chorobę  do  l iczby  zgonów z  powodu  tej

choroby.

Zadanie 0.
Świadczenia  pieniężne  na  podstawie  przeprowadzonego  wywiadu
środowiskowego przyznają i wypłacają:

A.  regionalne ośrodki polityki społecznej,
B.  powiatowe centra pomocy rodzinie,
C.  ośrodki pomocy społecznej,
D.  organizacje pozarządowe.



Zadanie 0.
Asfiksja u noworodka, to:

A . centralizacja  krwi  w  życiowo  najważniejszych  narządach
noworodka,

B.  zamartwica niedotlenieniowo-niedokrwienna,
C.  narastanie kwasicy metabolicznej,
D.  obniżona żywotność noworodka po urodzeniu.

Zadanie 0.
W  jakim czasie  po  porodzie  patologicznym i  gdzie  powinno odbyć
się pierwsze badanie fizykalne noworodka?

A.  możliwie najszybciej po urodzeniu, na sali porodowej,
B.  do 2 godzin po porodzie, w pokoju badań,
C.  do 6 godzin po porodzie, w pokoju badań,
D.  do 12 godzin po porodzie, na oddziale neonatologicznym.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.



Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Wskaż  FAŁSZYWE  twierdzenie  dotyczące  anatomii  układu
oddechowego:

A.  szczyty płuc znajdują się 5 cm powyżej obojczyka,
B . płat  środkowy  płuca  prawego  jest  dostępny  w  badaniu

fizykalnym z przodu i z boku klatki piersiowej,
C.  płuco lewe ma dwa płaty,
D.  podczas wdechu przepona unosi się ku górze.

Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.

Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
Badanie  objawu  Lasseque'a  jest  badaniem  oceniającym
nieprawidłowości:

A .  w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych,
B.  w obrębie nerwów okoruchowych,
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi,
D.  rotacji w stawie biodrowym.



Zadanie 0.
U  osób  dorosłych,  sinica  występuje  przy  zwiększeniu
zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny powyżej:

A .  0,1 g/100 ml krwi,
B.  0,5 g/100 ml krwi,
C.  2,0 g/100 ml krwi,
D.  5,0 g/100 ml krwi.

Zadanie 0.
Jaka jest średnia wielkość ciemienia przedniego u noworodka?

A.  1-2 cm,
B.  1-3 cm,
C.  2-3 cm,
D.  2-4 cm.

Zadanie 0.
Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, polega na:

A.  wydłużeniu czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego,
B . zupełnym  przerwaniu  przewodzenia  w  węźle

przedsionkowo-komorowym,
C.  przewodzeniu drogą dodatkową,
D . okresowym  przerwaniu  przewodzenia

przedsionkowo-komorowego.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
U  pacjentki  wystąpiła  ostra  duszność,  kaszel,  hipotonia,  si lny
ból  w  klatce  piersiowej  i  uczucie  strachu.  Po  podaniu  tlenu
wykonano EKG, które wykazało tachykardię bez innych odchyleń od
stanu prawidłowego. Wymienione objawy wskazują na:

A.  zawał serca,
B.  tamponadę serca,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  pęknięcie tętniaka aorty.



Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
Objawem klinicznym towarzyszącym hipoglikemii u noworodka, NIE
jest/są:

A.  epizody zblednięcia, drgawki,
B.  pocenie się, drżenia mięśniowe, sinica,
C.  brak odruchu Moro, bezdechy,
D.  sucha, zaczerwieniona skóra.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

A.  zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
B . przyspieszony  oddech,  szary  cień  wokół  ust,  ruch

skrzydełkowy nosa,
C.  przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
D.  zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.



Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Jaki  system  świadczenia  opieki  zastosujesz  u  40-letniego
nieprzytomnego  mężczyzny,  którego  przywieziono  do  szpitala.  Z
wywiadu  od  świadków  zdarzenia  ustalono,  że  pacjent  utracił
świadomość 30 minut wcześniej i upadł na ulicy?

A.  wspierająco - uczący,
B.  częściowo - kompensacyjny,
C.  całkowicie kompensacyjny,
D.  wspierająco - kompensacyjny.

Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  stworzyła  teorię,  która  zaliczana  jest  do
kategorii:

A .  środowiska,
B.  potrzeb,
C.  systemów,
D.  interakcji.

Zadanie 0.
Metodologia jest nauką o:

A.  metodach badań naukowych,
B.  badaniach naukowych,
C.  narzędziach badawczych,
D.  technikach badawczych.

Zadanie 0.
W  czasie  prezentacji  ustnej  wyników  badań  pilotażowych  NIE
należy koncentrować się na:

A.  własnej osobie,
B.  czasie prezentacji,
C .  sile wypowiedzi,
D.  modulacji głosu.



Zadanie 0.
Pielęgnowanie samodzielne oznacza:

A . wykonywanie  przez  pielęgniarkę  zadań  leczniczych  bez
zlecenia lekarza,

B . samodzielne  zbieranie  przez  pielęgniarkę  wywiadu  i
planowanie opieki,

C . decydowanie  przez  pielęgniarkę  o  diecie  i  trybie  życia
pacjenta,

D . pozostawienie  w  gestii  pielęgniarki  decyzji  o  sprawach
dotyczących pielęgnowania pacjenta.

Zadanie 0.
Tlenoterapia  należy  do  świadczeń  wykonywanych  przez
pielęgniarkę  samodzielnie  bez  zlecenia  lekarskiego,  ale  pod
WARUNKIEM:

A . przeszkolenia  wewnętrznego  w  zakresie  prowadzenia
tlenoterapii,

B.  przeszkolenia specjalistycznego na kursie,
C.  przeszkolenia na kursie kwalifikacyjnym,
D . uzyskania  tytułu  specjalisty  w  dziedzinie

pielęgniarstwa.

Zadanie 0.
Na płycie CD-RW można zapisywać i kasować dane:

A.  jednokrotnie,
B.  100 razy,
C.  wielokrotnie,
D.  ani razu (jest tylko do odczytu).

Zadanie 0.
W  szkołach  podstawowych  pewnego  miasta  wykonano  badania
przesiewowe  dzieci  10-letnich  w  kierunku  skoliozy.  Badaniami
objęto wszystkich uczniów w tym wieku. W sumie przebadano 2400
uczniów.  Jak  nazywa  się  zbiór  dowolnych  elementów,  nie
identycznych  pod  względem badanej  cechy,  obejmujący  wszystkie
elementy, co do których mają być formułowane wnioski ogólne?

A.  próba reprezentatywna,
B.  próba nieobciążona,
C.  zbiorowość generalna,
D.  zbiorowość wielowymiarowa.

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.
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Zadanie 0.
Podstawowym i  niezbędnym warunkiem do  wprowadzenia  założeń
Primary Nursing do praktyki jest:

A . znajomość  teoretyczna  założeń  Primary  Nursing  przez
pielęgniarki,

B . samodzielność  i  odpowiedzialność  pielęgniarki  w
pielęgnowaniu,

C . chęć  pielęgniarek  do  pracy  według  założeń  Primary
Nursing,

D.  posiadanie przez pielęgniarki wyższego wykształcenia.

Zadanie 0.
Niefarmakologiczne  sposoby  leczenia  nadciśnienia  i  nefropatii
nadciśnieniowej polegają na:

A . stosowaniu  diuretyków,  inhibitorów  konwertazy
angiotensyny II i blokerów receptorów Beta,

B . zaprzestaniu  palenia  tytoniu,  ograniczeniu  spożycia
sol i  kuchennej,  ograniczeniu  spożycia  alkoholu  oraz
likwidowaniu nadwagi i otyłości,

C.  ograniczeniu aktywności fizycznej,
D . zmianie  nawyków  żywieniowych:  preferowana  dieta

ubogowitaminowa i bogatokaloryczna.

Zadanie 0.
Ważnym  elementem  leczenia  nadciśnienia  tętniczego  u  chorych
dializowanych jest:

A .  ścisła kontrola wolemii,
B.  adekwatna dializoterapia,
C.  zachowany reżim dietetyczny w zakresie sody i wody,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  procesie  pielęgnowania  największy  nacisk  kładzie  s ię  na
zakres i charakter relacji interpersonalnych pielęgniarki z:

A .  pacjentem i jego rodziną,
B.  członkami zespołu terapeutycznego,
C.  innymi pielęgniarkami,
D . pielęgniarką  oddziałową,  pielęgniarką  naczelną  i

lekarzem dyżurnym.



Zadanie 0.
Standard opieki nad pacjentem przewlekle hemodializowanym jest
standardem:

A.  praktyki pielęgniarskiej,
B . ogólnym,  opracowanym  dla  całego  podsystemu

pielęgniarstwa,
C.  opieki pielęgniarskiej,
D.  ogólnym zakładowym.

Zadanie 0.
Do metod zapewniania jakości opieki zdrowotnej zaliczamy:

A.  skuteczność, dostępność, indywidualizacja,
B.  bezpieczeństwo, etyczność, profesjonalizm,
C . badanie  satysfakcji  pacjentów,  certyfikaty,

akredytacja,
D . komunikowanie się z pacjentem, udział w diagnozowaniu i

leczeniu, wykonywanie zleceń lekarskich.

Zadanie 0.
Koordynacją  działań  w  zakresie  transplantacji  nerek  w  Polsce
zajmuje się:

A .  EDTNA/ERCA,
B.  Poltransplant,
C . Polskie  Towarzystwo  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i

Transplantologicznych z siedzibą w Krakowie,
D . Klinika  Chirurgii  Ogólnej  i  Transplantacyjnej  Instytutu

Chirurgii w Warszawie.

Zadanie 0.
Diagnoza pielęgniarska wg teorii D. Orem stanowi:

A . rozpoznanie  rodzaju  i  stopnia  deficytu  w  zakresie
samoopieki,

B . określenie  problemu  lub  potrzeby  opartego/-ej  na
zgromadzonych  danych  -  pacjent  wstępnie  identyfikuje
problem zdrowotny,

C . rozpoznanie  potrzeb  sygnalizowanych  przez  pacjenta  i
środowiska,

D.  ocenę stanu zdrowia podmiotu opieki.



Zadanie 0.
Proces  pielęgnowania  jako  metoda  pracy  pielęgniarki  może  być
zastosowany:

A . w  opiece  nad  pacjentem  nefrologicznym,  gdzie  l iczba
pielęgniarek  jest  adekwatna  do  zapotrzebowania
pacjentów na opiekę,

B . tylko  w  poradni  nefrologicznej  i
środowiskowo-rodzinnej,

C . wszędzie  -  na  oddziałach  nefrologicznych,  w  stacjach
dializ,  oddziałach  transplantacyjnych,  poradniach
nefrologicznych i środowiskowo-rodzinnych,

D . w e  wszystkich  ośrodkach  opieki  nefrologicznej,  które  są
wyposażone  w  specjalistyczny,  niezbędny  do  opieki
nefrologicznej sprzęt.

Zadanie 0.
W  zapobieganiu  powikłaniom  infekcyjnym  ze  strony  cewnika
założonego  do  naczyń  głębokich  w  celu  prowadzenia  hemodializy
pielęgniarka powinna:

A . ściśle  obserwować  miejsce  przejścia  cewnika  przez
skórę,

B.  dokumentować wyniki obserwacji,
C . odkażać  i  zabezpieczać  miejsce  wkłucia  suchym  jałowym

opatrunkiem,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Do etapów procesu pielęgnowania zaliczamy:

A . diagnozę  pielęgniarską,  ustalenie  planu  opieki,
realizację, ocenę działań,

B.  logiczność, następstwo czasowe, analizę dokumentów,
C . całościowe  podejście  do  pacjenta  i  środowiska,

wieloetapowość,
D.  ciągłość i dynamikę.

Zadanie 0.
Standardami opieki pielęgniarskiej nazywamy:

A . zasady  i  sposób  postępowania  w  opiece  nad
poszczególnymi  grupami  pacjentów,  wyodrębnionymi  na
podstawie np. stanu zdrowia czy jednostki chorobowej,

B . zbiór  wymagań,  norm,  które  określają  uzgodniony,
możliwy  do  zrealizowania  poziom  wykonywania  praktyki
pielęgniarskiej,

C . zbiór  zasad  i  procedur  postępowania  pielęgniarskiego
podczas wykonywania przez pielęgniarkę różnych zabiegów
u pacjenta,

D.  zbiór algorytmów i procedur pielęgniarskich.



Zadanie 0.
Stosowanie  inhibitorów  konwertazy  w  leczeniu  nerkopochodnego
nadciśnienia tętniczego krwi, ma działanie:

A.  nerkoochronne,
B.  nefrotoksyczne,
C.  przyspieszające tempo uszkodzenia nerek,
D.  takie samo jak innych leków przeciwnadciśnieniowych.

Zadanie 0.
Przypadek urgens na liście oczekujących umieszcza się jako:

A . oczekujących  na  przeszczep  nerki,  którzy  jeszcze  nie
zostali zgłoszeni do Krajowej Listy Oczekujących,

B . biorców  zarejestrowanych  w  Krajowej  Liście
Oczekujących,  wymagających  szybkiego  przeszczepienia
nerki z powodu braku możliwości dalszego dializowania,

C . pacjentów  przewlekle  dializowanych  nie
zakwalifikowanych do przeszczepu nerki,

D . osoby  po  przeszczepie  nerki  wymagające  pilnej
konsultacji z lekarzem kwalifikującym do przeszczepu.

Zadanie 0.
Primary nurse jest pojęciem, którym określa się:

A . pielęgniarkę,  wyróżniającą  się  w  zespole  tzw.
przodującą,

B . pielęgniarkę,  która  jako  jedyna  wykonuje  wszystkie
niezbędne  dla  realizacji  celów  opieki  zadania  w
stosunku  do  pacjenta  od  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala
aż do jego opuszczenia,

C . jedną  pielęgniarkę,  mającą  do  dyspozycji  kilka
pielęgniarek,  z  którymi  realizuje  opiekę  nad
pacjentem(ami)  ale  pod  je j  kontrolą  pozostaje  pacjent
o d  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala  aż  do  momentu  jego
opuszczenia,

D . pielęgniarkę  pracującą  wyłącznie  w  podstawowej  opiece
zdrowotnej.



Zadanie 0.
W sytuacjach nagłych pielęgniarka:

A . może  samodzielnie,  bez  zlecenia  lekarskiego  wykonać
intubację  dotchawiczą  pod  warunkiem  posiadania  tytułu
specjalisty  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  w  zakresie
anestezjologii i intensywnej opieki,

B . n ie  może  pod  żadnym  pozorem  samodzielnie  wykonywać
intubacji  dotchawiczej,  ponieważ  należy  to  wyłącznie  do
obowiązków lekarza,

C . może  samodzielnie,  bez  zlecenia  lekarskiego  wykonać
intubację  dotchawiczą  pod  warunkiem  odbycia  kursu
specjalistycznego  w  zakresie  anestezjologii  i
intensywnej opieki,

D . zawsze  powinna  samodzielnie  wykonać  intubację
dotchawiczą,  jeśl i  uzna,  że  jest  ona  niezbędna  w  celu
ratowania życia chorego.

Zadanie 0.
Skrót EDTNA/ERCA odnosi się do:

A . Europejskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantacyjnych/Europejskiego  Towarzystwa  Opieki
Nefrologicznej,

B . Europejskiego  Towarzystwa  Dializ  i
Transplantacji/Europejskiego  Towarzystwa
Nefrologicznego,

C . Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantologicznych,

D.  kierunków leczenia nerkozastępczego w Europie.

Zadanie 0.
Poddając pacjentów dializowanych szczepieniu przeciwko wzw typu
B należy:

A.  stosować szczepionkę według ogólnie przyjętych zasad,
B . stosować  szczepionkę  według  zaleceń  specyficznych,

opracowanych dla tej grupy chorych,
C . podawać  szczepionkę  wszystkim  pacjentom  dializowanym

niezależnie od miana przeciwciał,
D.  szczepić tylko na życzenie pacjenta.

Zadanie 0.
Najczęściej występującym powikłaniem po biopsji nerki jest:

A .  krwiak nadtorebkowy,
B.  krwiak podtorebkowy,
C.  krwinkomocz,
D.  pseudotętniak.



Zadanie 0.
Najkorzystniejszą  formą  leczenia  nerkozastępczego  u  chorych  z
nefropatią cukrzycową jest:

A .  hemodializa,
B.  transplantacja nerki,
C.  dializa otrzewnowa,
D.  techniki ciągłe.

Zadanie 0.
Objawem świadczącym o przewodnieniu w ostrym uszkodzeniu nerek
NIE jest/są:

A.  podwyższone ciśnienie żylne,
B.  obwodowe obrzęki,
C.  rytm galopujący,
D.  ochłodzenie obwodowych części ciała (palce rąk, nóg).

Zadanie 0.
Wobec  pacjenta  z  ostrą  niewydolnością  nerek  w fazie  powrotu do
zdrowia należy podjąć następujące działania:

A.  rozpocząć edukację w zakresie zasad żywienia,
B . przygotować  pacjenta  do  samoopieki  i  samopielęgnacji  w

warunkach domowych,
C.  ściśle monitorować gospodarkę wodno-elektrolitową,
D.  zmiejszyć dawki leków, stosowanych w okresie oligurii.

Zadanie 0.
Obecność  w  moczu  ponad  80%  erytrocytów  wyługowanych  o
zmienionym  kształcie  (tzw.  erytrocytów  dyzmorficznych)
przemawia za:

A.  schyłkową niewydolnością nerek,
B.  zakażeniem układu moczowego,
C.  nowotworem nerki,
D.  chorobą kłębuszków nerkowych.

Zadanie 0.
D o  objawów  otępiennych,  które  najczęściej  pojawiają  się  u
chorych dializowanych należą:

A.  chwiejność emocjonalna,
B.  upośledzenie funkcji pamięciowych i męczliwość uwagi,
C.  drażliwość i apatia,
D.  afazja i agnozja.



Zadanie 0.
W  nefroprotekcji  zalecane  wartości  ciśnienia  tętniczego  u
pacjentów  z  PChN  i  białkomoczem  poniżej  1  g/dobę  są
następujące:

A.  poniżej140/80 mmHg,
B.  poniżej 130/80 mmHg,
C.  poniżej 125/75 mmHg,
D.  poniżej 120/70 mmHg.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  zgonu  pacjentów  z  PChN  leczonych
nerkozastępczo w Polsce są:

A.  infekcyjne powikłania dializy otrzewnowej,
B.  nowotwory,
C.  powikłania sercowo-naczyniowe,
D.  naciek płynu do opłucnej.

Zadanie 0.
Zalecana  zawartość  białka  w  diecie  u  chorych  z  PChN  i  z
białkomoczem  powyżej  1  g/dobę  w  okresie  przeddializacyjnym
wynosi:

A .  do 1,2 g/kg m.c/dobę,
B.  do 1,0g//kg m.c/dobę,
C.  do 0,8 g/kg m.c/dobę,
D.  do 0,4g/kg m.c/dobę.

Zadanie 0.
Czynniki  ryzyka  przewlekłej  choroby  nerek  niepodlegające
modyfikacji terapeutycznej to:

A .  niedokrwistość,
B.  palenie papierosów,
C.  zaburzenia hormonalne,
D.  wiek podeszły.

Zadanie 0.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  leczenia  nerkozastępczego
metodą dializy otrzewnowej jest/są:

A.  otyłość,
B.  choroby jelit,
C.  zakażenia skórne,
D.  zrosty otrzewnowe uniemożliwiające przepływ dializatu.



Zadanie 0.
Zalecenia  dietetyczne  dla  pacjentów  dializowanych  otrzewnowo
powinny obejmować:

A . dietę  niskokaloryczną  u  chorych  z  otyłością  w  celu
redukcji masy ciała,

B . dietę  wysokobiałkową  o  obniżonej  zawartości
węglowodanów  w  celu  kontroli  glikemii  oraz
hipertrójglicerydemii,

C.  dietę niskobiałkową,
D.  dietę wysokobiałkową i hipolipemiczną.

Zadanie 0.
Przygotowując  pacjenta  ze  schyłkową  niewydolnością  nerek  do
leczenia  przewlekłymi  dializami  otrzewnowymi,  do  zadań
pielęgniarki należy:

A.  ocena jego warunków domowych,
B.  ocena stanu klinicznego,
C.  udzielenie informacji na temat choroby i leczenia,
D.  ocena zdolności manualnych i wzroku pacjenta.

Zadanie 0.
Jaki  parametr  jest  zbędny  w  ocenie  stanu  odżywienia  chorego
hemodializowanego:

A.  wynik 7-punktowej subiektywnej oceny stanu odżywienia,
B.  iloczyn wapniowo-fosforanowy,
C.  wskaźnik masy ciała,
D.  stężenie albumin w surowicy.

Zadanie 0.
Stosowanie dużych dawek furosemidu w ostrym uszkodzeniu nerek
może spowodować:

A.  hiperkaliemię,
B.  głuchotę,
C.  kwasicę nieoddechową,
D.  wzrost ciśnienia tętniczego.

Zadanie 0.
Najlepszym dostępem naczyniowym do hemodializy u pacjentów z
cukrzycą jest:

A .  przetoka tętniczo-żylna z własnych naczyń,
B.  przetoka tętniczo-żylna z protezą naczyniową,
C.  cewnik Permanentny,
D.  cewnik Tenckhoffa.



Zadanie 0.
Zalecana  częstość  oceny  parametrów  gospodarki
wapniowo-fosforanowej-stężenia wapnia i fosforanów w surowicy u
chorych dializowanych wynosi:

A .  co 12 miesięcy,
B.  co 3-6 miesięcy,
C.  co 3 miesiące,
D.  co miesiąc.

Zadanie 0.
Metodą leczenia z wyboru pacjentów ze schyłkową niewydolnością
nerek i cukrzycą typu 1 jest:

A .  hemodializa,
B.  dializa otrzewnowa,
C.  przeszczep nerki,
D.  równoczesny przeszczep nerki i trzustki.

Zadanie 0.
Najczęstszym  rodzajem  zaburzeń  psychicznych  spotykanych  u
chorych przewlekle dializowanych jest/są:

A.  zespoły otępienne,
B.  zaburzenia osobowości,
C.  zaburzenia depresyjne,
D.  zespół splątaniowy.

Zadanie 0.
Badaniem  służącym  do  określenia  stopnia  zaawansowania
przewlekłej niewydolności nerek jest:

A .  ultrasonografia nerek,
B.  biposja nerki,
C.  urografia dożylna,
D.  stężenie kreatyniny we krwi.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną przewlekłej choroby nerek jest:

A .  kłębuszkowe zapalenie nerek,
B.  nefropatia nadciśnieniowa,
C.  nefropatia cukrzycowa,
D.  wielotorbielowate zapalenie nerek.

Zadanie 0.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  wykonania  biopsji  nerki
jest/są:

A.  źle kontrolowane ciśnienie tętnicze,
B.  ropień okołonerkowy,
C.  niewyrównane zaburzenia krzepnięcia krwi,
D.  brak szczepień przeciw WZW.



Zadanie 0.
Przednerkowa ostra niewydolność nerek jest spowodowana:

A.  pierwotnymi chorobami nerek,
B.  niedrożnością dróg odprowadzających mocz,
C.  zmniejszoną perfuzją nerek,
D.  vasculitem.

Zadanie 0.
Najważniejszym zadaniem pielęgniarki w czasie nauki wykonywania
wymian  w  dializie  otrzewnowej  oprócz  przestrzegania  zasad
aseptyki jest nauczenie pacjenta:

A.  prawidłowego mycia rąk,
B.  zasad diety dializacyjnej,
C.  prawidłowego dokonywania wymian płynu,
D.  postępowania w zapaleniu otrzewnej.

Zadanie 0.
Cystografia  i  cystoureterografia  mikcyjna  jest  to  badanie
obrazowe,  stosowane  w  chorobach  nerek,  które  polega  na
zobrazowaniu:

A.  zwężenia tętnicy nerkowej lub zakrzepu żyły nerkowej,
B.  uwidocznieniu torbieli, guzów i zwapnień w nerce,
C.  pęcherza moczowego i odpływów pęcherzowo-moczowodowych,
D . pozwala  określić  wielkość  nerek,  grubość  kory,

poszerzenie kielichów.

Zadanie 0.
Izostenuria (gęstość moczu w granicach 1,010-1,012),  świadczy o
braku  zdolności  cewek  do  zagęszczania  moczu  i  występuje  w
następujących stanach chorobowych:

A.  zespole nerczycowym,
B.  niewydolności nerek,
C.  nowotworach nerek,
D.  moczówce prostej.

Zadanie 0.
Dzienne  zapotrzebowanie  na  białko  u  chorego  ze  schyłkową
niewydolnością nerek leczonego hemodializą wynosi:

A .  0,6 g białka/kg,
B.  0,8 g białka/kg,
C.  1,0 g białka/kg,
D.  1,2 g białka/kg.



Zadanie 0.
Wybór  techniki  dializacyjnej  w  leczeniu  nerkozastępczym  u
pacjenta z AKI zależy od:

A . stanu  klinicznego  pacjenta  i  możliwości  terapeutycznych
ośrodka,

B.  wieku i stanu klinicznego pacjenta,
C.  doświadczenia w stosowaniu danej metody w ośrodku,
D.  uzyskania ilości odwodnienia u pacjenta.

Zadanie 0.
Jednym  z  pierwszych  objawów  depresyjnych  u  chorego
dializowanego jest/są:

A.  wzmożenie apetytu,
B.  zaburzenia emocjonalne,
C.  zaburzenia snu,
D.  zaburzenia koncentracji uwagi.

Zadanie 0.
W  celu zmniejszenia nefrotoksyczności preparatów kontrastowych
stosowanych w urografii dożylnej przed badaniem należy:

A.  podać 100 mg Hydrocortisonu dożylnie,
B.  założyć cewnik Foleya do pęcherza moczowego,
C.  nawodnić pacjenta,
D.  podać minimalną dawkę środka kontrastowego.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  leczenia  nerkozastępczego  w  Polsce  NIE
jest:

A .  rozsiana choroba nowotworowa,
B.  zakażenie HIV,
C.  brak zgody pacjenta,
D . współistniejąca  choroba  innych  narządów  lub  układów

wykluczająca  poprawienie  jakości  życia  pacjenta  pomimo
wdrożenia leczenia nerkozastępczego.

Zadanie 0.
Przed  zastosowaniem  furosemidu  u  pacjentów  z  ONN  jest
niezbędne:

A.  poznanie przyczyny ONN,
B.  założenie cewnika Foleya,
C.  wykluczenie ostrej niewydolności serca,
D.  odpowiedni stan nawodnienia pacjenta.



Zadanie 0.
Nerkowe  (miąższowe)  ostre  uszkodzenie  nerek  NIE  jest
spowodowane:

A.  pierwotnymi chorobami nerek,
B.  ostrą martwicą cewek nerkowych,
C.  zmniejszoną perfuzją nerek,
D.  chorobami drobnych naczyń nerkowych.

Zadanie 0.
Cyklosporyna wchłania się z przewodu pokarmowego człowieka:

A.  od 15 minut do 30 minut,
B.  od 30 minut do 60 minut,
C.  od 60 minut do 120 minut,
D.  od 120 minut do 240 minut.

Zadanie 0.
NIEPRAWDĄ jest, że plazmafereza:

A . wykonywana  jest  u  pacjentów  z  ostrym  przednerkowym
uszkodzeniem nerek z powodu oparzenia,

B . polega  na  oddzielaniu  i  usuwaniu  osocza  od  elementów
morfotycznych  krwi,  sprowadza  się  do  usuwania  wraz  z
osoczem zawartych w nim czynników chorobotwórczych,

C . wymaga stosowania antykoagulacji w trakcie wykonywania
zabiegu,

D . wspomaga leczenie immunosupresyjne chorób o charakterze
immunologicznym.

Zadanie 0.
Współczynnik  ultrafiltracji  dializatora  jest  wskaźnikiem
informującym o:

A . skuteczności  oczyszczania  krwi  pacjenta  w  czasie
hemodializy w jednostce czasu,

B . rodzaju  materiału  z  którego  zbudowana  jest  błona
półprzepuszczalna w dializatorze,

C . wielkości  ultrafiltracji  wyrażonej  w  ml/godz.  wywołanej
przez każdy mmHg ciśnienia przezbłonowego,

D.  powierzchni błony półprzepuszczalnej dializatora.

Zadanie 0.
Zaznacz  twierdzenie  BŁĘDNIE  charakteryzujące  korzyści
wynikające ze stosowania dializy wodorowęglanowej:

A .  niekorzystnie wpływa na stabilność układu krążenia,
B . w  czasie  zabiegu  obserwuje  się  stopniowe  wyrównywanie

kwasicy metabolicznej,
C.  nie wpływa negatywnie na wentylację płuc,
D.  wodorowęglany nie zaburzają gospodarki lipidowej.



Zadanie 0.
Zmiękczanie wody to jeden z etapów uzdatniania wody do potrzeb
dializoterapii. Na tym etapie z wody usuwane są pierwiastki:

A .  wapń i żelazo,
B.  żelazo i sód,
C.  wapń i magnez,
D.  chlor i wapń.

Zadanie 0.
Objawami zespołu podkradania są:

A.  bóle w okolicy przetoki i obrzęk kończyny,
B . bladość  kończyny  w  dystalnej  części  od  przetoki  i

zwężenie przetoki,
C.  zamknięcie przetoki, ból w jej okolicy,
D . bó l  i  bladość  nasilająca  się  przy  ruchach  i  uniesieniu

kończyny.

Zadanie 0.
Przy wystąpieniu hemolizy dializacyjnej należy:

A . przerwać  zabieg  hemodializy  oraz  przetoczyć  krew
pozostałą w dializatorze i w drenach,

B . nie  przerywać  zabiegu  hemodializy  i  podać  0,9%  chlorek
sodu, płyn wieloelektrolitowy,

C . wydłużyć  zabieg  hemodializy  i  zmniejszyć
ultrafiltrację,

D . natychmiast  przerwać  zabieg  nie  przetaczając  krwi
pozostałej w dializatorze i w drenach.

Zadanie 0.
Zalety przetok z naczyń sztucznych to:

A . dobry  przepływ  krwi,  dobra  jakość  dializy,  brak  zwężeń
w miejscu zespolenia z żyłą pacjenta,

B . niska  cena  naczyń  sztucznych,  brak  zwężeń  w  miejscu
zespolenia z tętnicą,

C . duży  przepływ  krwi,  brak  niebezpieczeństwa  powstania
krwiaka,

D . łatwość  nakłucia,  dobry  i  duży  przepływ  krwi,  rzadkość
powstania tętniaków.



Zadanie 0.
Dezynfekcję chemiczną aparatu do hemodializy przeprowadza się w
celu:

A . wykonania dekalcyfikacji  w związku z  używaniem płynów
dializacyjnych dwuwęglanowych,

B . uniknięcia  zakażeń  pacjentów  poddawanych  terapii
nerkozastępczej  zgodnie  z  założeniem,  że  każdy  pacjent
dializowany jest potencjalnie zakaźny,

C . zapewnienia  jak  najlepszej  efektywności  zabiegu
hemodializy,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Klirens dializatora (KD) określa:

A.  stężenie mocznika podczas dializy,
B.  dawkę dializy,
C . objętość  krwi  oczyszczonej  z  danej  substancji  w

jednostce czasu,
D.  objętość dystrybucji (V).

Zadanie 0.
Wyznaczając współczynnik redukcji mocznika bierzemy pod uwagę
stężenie:

A . mocznika  w  surowicy  pacjenta  przed  wykonaniem
hemodializy,

B . mocznika  w  surowicy  pacjenta  po  zakończeniu
hemodializy,

C . mocznika  w  surowicy  pacjenta  przed  i  po  wykonaniu
zabiegu hemodializy,

D . kreatyniny  w  surowicy  pacjenta  bezpośrednio  po
zakończeniu hemodializy.

Zadanie 0.
Odwrócona osmoza w procesie uzdatniania wody polega na:

A . przechodzeniu wody przez kolumnę z węglem aktywowanym i
usuwaniu z wody zanieczyszczeń organicznych i związków
chloru,

B . napowietrzaniu  wody  po  wyjściu  z  jednostki  podnoszącej
ciśnienie,  w  wyniku  czego  sole  żelaza  w  połączeniu  z
tlenem z  powietrza tworzą nierozpuszczalne wodorotlenki
żelaza,

C.  usuwaniu z wody jonów wapnia i magnezu,
D . zwiększeniu  ciśnienia  hydraulicznego  po  stronie

roztworu  o  większym  stężeniu  ponad  wartość  ciśnienia
osmotycznego,  co  spowoduje  przepływ wody z  roztworu o
wyższym stężeniu do roztworu o niższym stężeniu.



Zadanie 0.
Stałym dostępem naczyniowym do hemodializ NIE jest:

A .  cewnik Shaldona,
B.  cewnik permanentny,
C.  przetoka typu Cimino-Brescii,
D.  zespolenie między tętnicą ramienną a żyłą ramienną.

Zadanie 0.
Hemodializa sekwencyjna (HDs) polega na:

A.  rozdzieleniu ultrafiltracji i dyfuzji w czasie zabiegu,
B . stosowaniu  dializatorów  o  dużej  powierzchni,

współczynniku Kuf <10ml/h/mlHg,
C . wysokiej  efektywności  transportu  dyfuzyjnego  i

konwekcyjnego dla małych i średnich cząsteczek,
D . zastosowaniu  systemu dwukomorowego  pozwalającego  na

wykonanie  konwekcji  i  dyfuzji  jednoczasowo,  ale  w
oddzielnych dwóch komorach.

Zadanie 0.
Wielkość dyfuzji w hemodializie zależy od:

A . gradientu  stężeń  danej  substancji,  wielkości  cząsteczek
i  ich  masy  cząsteczkowej,  rodzaju  błony  dializacyjnej,
przepływu krwi i płynu dializacyjnego,

B . ciśnienia  przezbłonowego  (TMP),  wielkości  cząsteczek,
rodzaju błony dializacyjnej,

C . współczynnika  ultrafiltracji  (Kuf)  właściwego  dla  danej
błony  dializacyjnej,  grubości  błony  i  wielkości  porów,
oraz powierzchni dializatora,

D . ciśnienia  przezbłonowego  (TMP),  współczynnika
ultrafiltracji  (Kuf)  oraz  gradientu  stężeń  danej
substancji,  wielkości  cząsteczek  i  ich  masy
cząsteczkowej.

Zadanie 0.
Niedokrwistość w przewlekłej chorobie nerek spowodowana jest:

A .  zaburzoną funkcją przysadki mózgowej,
B . nieadekwatnym wydzielaniem erytropoetyny przez komórki

śródmiąższowe nerek,
C.  nadmiarem żelaza, które hamuje erytropoezę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Przygotowanie  dializatora  do  zabiegu  przez  płukanie  go  solą
fizjologiczną i płynem dializacyjnym jest konieczne, ponieważ:

A . dokładnie  usuwane  są  w  ten  sposób  pozostałości  z
procesów  technologicznych  (np.  glicerol),  środki
sterylizujące (np. tlenek etylenu) oraz powietrze,

B . zwiększa  się  możliwość  wykrzepiania  w  kapilarch
dializatora,

C . uzyskuje  s ię  w  ten  sposób  mniejszą  powierzchnię
dializatora,

D . zmniejsza  się  w  ten  sposób  klirens  dializatora  dla
małych i średnich cząsteczek.

Zadanie 0.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? "Sucha waga":

A . jest  to  masa  ciała  pacjenta  przy  której  nie  stwierdza
się objawów przewodnienia ani odwodnienia,

B.  jest zależna od przyrostu i spadku masy ciała pacjenta,
C . nie  warunkuje  wielkość  odwodnienia  pacjenta  podczas

zabiegu hemodializy,
D.  jest to masa ciała pacjenta przed hemodializą.

Zadanie 0.
Plazmafereza polega na:

A . występowaniu konwekcji wody z surowicy przy samoistnym
przepływie krwi z tętnicy do żyły przez hemofiltr,

B . stosowaniu  dializatorów  o  dużej  powierzchni
współczynnika Kuf <10ml/h/mm Hg,

C.  oddzielaniu osocza od reszty krwi,
D . zastosowaniu w niej dwukomorowego systemu pozwalającego

n a  wykonanie  konwekcji  i  dyfuzji  jednocześnie,  ale
oddzielnie.

Zadanie 0.
Przy jakim ciśnieniu przezbłonowym TMP może powstać wsteczna
ultrafiltracja?

A.  kiedy ciśnienie TMP jest mniejsze od 50 mmHg,
B . gdy  powstaną  mikropęknięcia  cienkiej,  kilkumikronowej

grubości  błony  dializacyjnej,  a  ciśnienie  TMP  wzrośnie
do 500 mmHg,

C . gdy  ciśnienie  przezbłonowe  TMP  jest  bardzo  wysokie  ok.
500 mmHg,

D . gdy  mała  jest  powierzchnia  dializatora,  a  zadana
ultrafiltracja jest duża.



Zadanie 0.
Pierwsze wkłucie do przetoki powinno odbyć się:

A .  po 1 tygodniu od wykonania zabiegu,
B.  2 - 4 tygodnie po zabiegu,
C.  od 3 - 6 tygodni od wykonania zabiegu,
D.  po 6-8 tygodniach od wykonania zabiegu.

Zadanie 0.
Czynnościowy  niedobór  żelaza  w  przewlekłej  niewydolności  nerek
charakteryzuje się:

A . obniżonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
podwyższonym poziomem wysycenia transferyny żelazem,

B . podwyższonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
podwyższonym poziomem wysycenia transferyny żelazem,

C . obniżonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
obniżonym poziomem wysycenia transferyny żelazem,

D . podwyższonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
obniżonym poziomem transferyny żelazem.

Zadanie 0.
Elementem  układu  wstępnego  uzdatniania  wody  do  celów
dializoterapii  jest  kolumna  węglowa.  Zapewnia  ona  bardzo
skuteczne usuwanie z wody:

A.  zanieczyszczeń organicznych i związków chloru,
B.  pierwiastków takich jak sód i potas,
C.  jonów wapnia i magnezu,
D.  metali ciężkich.

Zadanie 0.
Podczas  stosowania  metod  ciągłych  (np.  CTŻH  -  ciągła
tętniczo-żylna  hemofiltracja)  mogą  być  usuwane  substancje  o
średniej masie cząsteczkowej, których wielkość wynosi:

A .  do 2.000 Daltonów,
B.  od 2.000- 5.000 Daltonów,
C.  od 5.000-10.000 Daltonów,
D.  10.000-30.000 Daltonów.



Zadanie 0.
Profilaktyka  wystąpienia  reakcji  depresyjnych  u  chorych
rozpoczynających leczenie za pomocą dializoterapii polega na:

A . wyjaśnieniu  choremu  bezpośrednio  przed  zabiegiem
konieczności zastosowania hemodializy,

B . fizycznym  przygotowaniu  chorego  w  okresie
przeddializacyjnym do rozpoczęcia dializoterapii,

C . zwlekaniu  z  informowaniem  chorego  o  konieczności
rozpoczęcia hemodializy w celu niwelowania stresu,

D . edukowaniu  chorego  od  chwili  kiedy  otrzyma  pierwszą
informację  o  swojej  chorobie  (niewydolność  nerek),  o
postępowaniu  z  chorobą,  metodach  dializoterapii  i
innych zaleceniach pielęgniarki i lekarza.

Zadanie 0.
Głównym problemem utrudniającym leczenie pacjentów z przewlekłą
niewydolnością nerek jest problem:

A.  finansowy,
B.  rodzinny,
C.  psychologiczny,
D.  zawodowy.

Zadanie 0.
Profilaktyka  zakażeń  wirusem  zapalenia  wątroby  typu  C  u
pacjentów  leczonych  powtarzanymi  hemodializami,  winna
obejmować:

A . dyskwalifikację  z  te j  formy  terapii  leczenia
nerkozastepczego pacjentów z wynikiem pozytywnym,

B . uodparnianie  czynne  -  podawanie  szczepionki  przeciwko
wirusowemu zapaleniu wątroby typu C,

C . ścisłe  przestrzeganie  reżimu  sanitarno-higienicznego
oraz  wyodrębnienie  oddzielnych  stanowisk
dializacyjnych,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Adekwatność dializy otrzewnowej określamy wykonując badanie:

A.  PET-TEST,
B.  Kt/V,
C.  Klirens kreatyniny,
D.  Klirens kreatyniny + Kt/V dla mocznika.



Zadanie 0.
Jakie  ograniczenie  potasu  na  dobę  mają  pacjenci  dializowani
otrzewnowo?

A.  6 g na dobę,
B.  4 g na dobę,
C.  2 g na dobę,
D.  nie mają żadnych ograniczeń potasu w diecie.

Zadanie 0.
U  pacjentów  z  niestabilnym  krążeniem  stosowane  są  tak  zwane
dializy profilaktyczne, które polegają na:

A.  jednym zabiegu dializy w tygodniu,
B.  dwóch zabiegach dializy w tygodniu,
C.  jednogodzinnych zabiegach dializy dwa razy dziennie,
D . codzienne  zabiegi  hemodializy  2-3  godzinne  z  regionalną

heparynizacją.

Zadanie 0.
Leczenie  dializami  małych  dzieci  napotyka  na  wiele  trudności,
należą  do  nich  wiek  poniżej  6-8  r .  życia,  masa  ciała  poniżej  20
kilogramów,  mała  objętość  krwi  krążącej,  problemy  w  dostępie
naczyniowym.  W  związku  z  powyższym  w  przypadku  ostrej
niewydolności nerek stosuje się częściej:

A .  CADO,
B.  hemodializę,
C.  ciągłą tętniczo-żylną hemofiltrację,
D.  ostrą dializę otrzewnową.

Zadanie 0.
W  celu  rozpoznania  kwasicy  nieoddechowej  należy  oznaczyć  u
pacjenta:

A.  gazometrię,
B.  jonogram,
C.  stężenie żelaza,
D.  poziom albumin.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zapalenia ujścia cewnika jest:

A . przeciek płynu w okolicy wyprowadzenia cewnika z powłok
brzusznych,

B.  ból podczas wypuszczania płynu dializacyjnego,
C.  niewłaściwa edukacja higieniczna pacjenta,
D.  nadżerka okolicy zewnętrznej mufki.



Zadanie 0.
Przy  zapaleniu  otrzewnej  u  pacjenta  dializowanego  otrzewnowo
należy:

A . wydłużyć  czas  zalegania  płynu  i  zmniejszyć  stężenie
glukozy,

B . skrócić  czas  trwania  wymian  (wykonując  trzy  płukania
dodatkowe  wpust  -  wypust)  i/lub  zastosować
hipertoniczne płyny,

C . wykonać  cztery  wymiany  tak  jak  dotychczas  ze
zwiększonym stężeniem glukozy,

D . wykonać dwie lub trzy dodatkowe wymiany nie zmieniając
stężenia glukozy.

Zadanie 0.
Test PET służy do oceny:

A . szybkości  transportu  otrzewnowego  dla  kreatyniny  i
glukozy,

B.  stanu nawodnienia pacjenta,
C.  stopnia ultrafiltracji,
D.  określenia stężenia kreatyniny i glukozy.

Zadanie 0.
Do częstych powikłań plazmaferezy należą:

A.  wzrost ciśnienia krwi,
B.  niedokrwistość,
C.  niestabilność wagi suchej,
D.  świąd skóry, rumień, wysypka, zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 0.
Płyn  dializacyjny  w  dializie  otrzewnowej  ma  następujące
zadania:

A . eliminuje  z  organizmu  substancje  toksyczne,  nadmiar
wody,  koryguje  gospodarkę  kwasowo-zasadową,
wapniowo-fosforową,

B . wyrównuje  poziom  glukozy  w  surowicy,  reguluje  poziom
hormonów:  reniny,  erytropoetyny,  reguluje  metabolizm
komórkowy,

C . reguluje  ciśnienie  tętnicze  krwi,  uzupełnia  jony  sodu,
potasu, wapnia,

D . zapobiega  zaburzeniom  dyspeptycznym  występującym  w
mocznicy,  zapobiega  spadkowi  glukozy  -  wyrównuje
cukrzycę.



Zadanie 0.
W  dializie  otrzewnowej  usuwanie  rozpuszczonych  cząsteczek  i
wody zachodzi przede wszystkim na drodze:

A.  oporu błony otrzewnej,
B.  różnicy w wielkości cząsteczek,
C.  osmozy,
D.  dyfuzji i ultrafiltracji.

Zadanie 0.
Które z wymienionych objawów sugerują zapalenie otrzewnej?

A.  ból w jamie brzusznej promieniujący do prawego uda,
B.  zmętnienie płynu otrzewnowego,
C . zmętnienie  płynu  otrzewnowego,  ból  w  j .  brzusznej  i

okolicy cewnika, wzrost temperatury,
D.  wzrost temperatury, bóle głowy, nudności.

Zadanie 0.
Pacjenci  o  niskim  transporcie  otrzewnowym,  aby  osiągnąć
zamierzone wartości klirensów wymagają:

A.  długich wymian o dużej objętości płynu dializacyjnego,
B.  częstych wymian o krótkim czasie zalegania,
C.  dostosowania dializy do ich stylu życia,
D . automatycznej  dializy  otrzewnowej  ze  skróceniem  czasu

zalegania z płynem lub zastosowania ikodekstryny.

Zadanie 0.
Które  z  podanych  objawów  świadczą  o  wystąpieniu  encefalopatii
dializacyjnej?

A.  zaburzenia słuchu,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  zaburzenia równowagi,
D.  postępujące uogólnione otępienie.

Zadanie 0.
U  pacjenta  dializowanego  metodą  CADO  wystąpiły:  zmętnienie
dializatu i bolesność brzucha. O czym świadczą powyższe objawy?

A.  hyperglikemii,
B.  hyperkalcemii,
C.  dializacyjnym zapaleniu otrzewnej,
D.  hiponatremii.



Zadanie 0.
W  przypadku  zapalenia  otrzewnej  i lość  utraty  białka  może  dojść
d o  200  g/dobę.  Zaburzona  równowaga  między  ilością  albuminy
tworzonej i wydalonej może być korygowana przez:

A.  dietę,
B.  podaż aminokwasów i albumin,
C.  zmianę płynu dializacyjnego,
D.  A i B prawidłowa.

Zadanie 0.
Jakie dane powinna zawierać dokumentacja pielęgniarska pacjenta
objętego programem CADO?

A.  adres chorego, telefon kontaktowy,
B.  grupa krwi, antygen HBS, HIV, HCV,
C.  typ cewnika, objętość podaży płynów,
D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 0.
D o  oddziału  oparzeń  przywieziono  2-letnie  poparzone  dziecko,
oparzenia  stanowią  60  %  powierzchni  ciała.  Dziecko  jest  w
stanie krytycznym, z objawami ostrego uszkodzenia nerek. W tym
stanie klinicznym wykonuje się:

A .  hemodializę,
B.  dializę otrzewnową,
C.  hemoperfuzję,
D.  hemodiafiltrację.

Zadanie 0.
Największy  wpływ  na  jakość  wykonywanych  dializ  otrzewnowych
przez pacjenta ma:

A.  edukacja pacjenta,
B.  samopielęgnacja,
C.  rehabilitacja,
D.  wsparcie rodziny.

Zadanie 0.
Jaką dietę należy stosować przy dializie otrzewnowej?

A.  niskopotasową,
B.  niskofosforanową,
C.  wysokobiałkową,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Dlaczego  podczas  dializoterapii  metodą  CADO  okres  między
wymianami nie powinien być krótszy niż 8-10 godzin ?

A . czas  krótszy  niż  2-3  godziny-dializa  nieefektywna,  czas
dłuższy powoduje wchłonięcie dializatu,

B.  zmętnienie płynu, zatkanie cewnika,
C.  zbyt mała ultrafiltracja,
D.  bóle w jamie brzusznej.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  jest  odpowiedzialna  między  innymi  za  "HOME
DELIVERY"- co oznacza to określenie?

A.  dializę domową,
B . system  zaopatrywania  i  dostarczania  płynów  i  sprzętu

dializacyjnego do domu,
C.  metodę prowadzonej dokumentacji dializy poza szpitalem,
D.  typ cyklera i serwis techniczny.

Zadanie 0.
U  chorego  z  założonym  cewnikiem  dwukanałowym  do  żyły
centralnej,  ważna  jest  profilaktyka  infekcji  naczyniowej,
polega ona na:

A . perfekcyjnym  przestrzeganiu  zasad  aseptyki  i  nauczeniu
pacjenta umiejętności obserwacji miejsca wkłucia,

B.  jałowej zmianie opatrunku,
C . wykonywaniu  wszystkich  czynności  przy  cewniku  w

rękawiczkach  z  użyciem  sterylnego  materiału
opatrunkowego i sterylnych narzędzi,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
U  pacjentów  dializowanych  otrzewnowo  obserwuje  się  progresję
miażdżycy  na  skutek  modyfikacji  białek  strukturalnych.
Przyczyną tego stanu jest m.in.:

A .  wysokie stężenie glukozy w płynie dializacyjnym,
B.  nadciśnienie tętnicze,
C.  zaburzona gospodarka lipidowa,
D.  nadwaga.

Zadanie 0.
Pacjenci  dializowani  otrzewnowo  są  grupą  chorych  narażoną  na
niedożywienie  białkowe.  Który  składnik  płynu  dializacyjnego
jest tego przyczyną?

A.  mleczan sodu,
B.  jony wapnia,
C.  chlorek sodu,
D.  glukoza.



Zadanie 0.
Najgroźniejszym powikłaniem hiperkaliemii jest/są:

A.  nudności i wymioty,
B.  obrzęk mózgu,
C.  skandowana mowa,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 0.
Jak  często  określane  jest  miano  przeciwciał  anty-HBs  u  chorych
dializowanych otrzewnowo?

A.  1 x 1 rok,
B.  1 x 5 lat,
C.  2 x 1 rok,
D.  4 x1 rok.

Zadanie 0.
Względnym przeciwwskazaniem do transplantacji nerki jest:

A .  czynna choroba nowotworowa,
B.  brak współpracy pacjenta,
C.  schyłkowa niewydolność innych narządów,
D.  przebyta choroba nowotworowa.

Zadanie 0.
D o monitorowania funkcjonowania przeszczepionej nerki w późnym
okresie po transplantacji służy:

A.  stężenie leków immunosupresyjnych,
B.  badanie ogólne moczu,
C.  stężenie kreatyniny w surowicy,
D.  stężenie kreatyniny w moczu.

Zadanie 0.
Kiedy  należy  rozpocząć  przygotowanie  pacjenta  ze  schyłkową
niewydolnością nerek do transplantacji nerki?

A . w momencie rozpoznania postępującej przewlekłej choroby
nerek,

B.  w momencie rozpoczęcia dializoterapii,
C.  w momencie gdy znajdzie się dawca nerki,
D.  w dniu zabiegu transplantacji.



Zadanie 0.
Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony między dawcą i
biorcą, aby dokonać przeszczepu nerki jest:

A . zgodność  głównych  grup  krwi  dawcy  i  biorcy  oraz
czynnika Rh,

B.  zgodność antygenów transplantacyjnych,
C . zgodność  głównych  grup  krwi  oraz  ujemny  wynik  próby

krzyżowej między limfocytami dawcy i surowicą biorcy,
D . zgodność  antygenów  transplantacyjnych  HLA  i  stopień

immunizacji.

Zadanie 0.
Zalecane  dzienne  spożycie  białka  dla  biorców  stabilnych  po
przeszczepieniu z dobrą czynnością nerek powinno wynosić:

A .  0,8 g białka/kg,
B.  1,0 g białka/kg,
C.  1,5 g białka/kg,
D.  2,0 g białka/kg.

Zadanie 0.
D o  przyczyn  wczesnej  dysfunkcji  nerki  przeszczepionej  należą
czynniki związane z:

A .  dawcą,
B.  okresem niedokrwienia,
C.  opracowaniem chirurgicznym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Cewnik  Foleya  pacjentowi  po  przeszczepieniu  nerki  powinno  się
usunąć:

A.  po 12 godzinach,
B.  po 24 godzinach,
C.  między 2 a 4 dobą,
D.  między 4 a 7 dobą.

Zadanie 0.
Pacjenci  po  przeszczepie  nerki  są  narażeni  na  zakażenia
wirusowe i grzybicze; za taki stan odpowiada:

A . długotrwała  dializoterapia  i  związane  z  nią  osłabienie
organizmu,

B . choroby  współistniejące  (cukrzyca,  choroby
sercowo-naczyniowe),

C.  leczenie immunosupresyjne,
D . brak  odpowiedniej  kontroli  i  współpracy  ze  strony

pacjenta.



Zadanie 0.
Częstym  powikłaniem  po  przeszczepieniu  nerki  jest  cukrzyca
potransplantacyjna, jest ona spowodowana:

A.  nieprzestrzeganiem zasad prawidłowego odżywiania,
B.  małą aktywnością fizyczną pacjenta,
C.  schematem leczenia immunosupresyjnego,
D.  otyłością pacjenta.

Zadanie 0.
W  czasie  przyjmowania  cyklosporyny  A  pacjentom  po
przeszczepieniu nerki przeciwwskazane jest picie:

A .  mleka,
B.  mięty,
C.  soku grejpfrutowego,
D.  soku pomarańczowego.

Zadanie 0.
Wczesnym okresem po przeszczepieniu nerki nazywamy:

A.  pierwsze 3 doby po przeszczepie,
B.  pierwszy tydzień po przeszczepie,
C.  pierwszy miesiąc po przeszczepie,
D.  pierwsze 3 miesiące po przeszczepie.

Zadanie 0.
Pacjent po transplantacji nerki NIE powinien być szczepiony:

A.  szczepionką przeciw gruźlicy,
B.  szczepionką przeciw tężcowi,
C.  szczepionką przeciw różyczce,
D.  szczepionką przeciw grypie.

Zadanie 0.
Wykonując  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci  metodą
manometryczną, należy założyć mankiet tak, aby obejmował:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  2/3 długości ramienia,
C.  1/2 długości ramienia,
D.  szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.

Zadanie 0.
Badanie,  dzięki  któremu  możemy  ocenić  stopień  odpływu
pęcherzowo-moczowodowego u dziecka, to:

A .  USG,
B.  urografia,
C.  cystografia mikcyjna,
D.  nakłucie nadłonowe.



Zadanie 0.
Czy na podstawie jednego pomiaru wskazującego na podwyższone
wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  można  rozpoznać  u  dziecka
nadciśnienie tętnicze?

A.  tak, można,
B.  absolutnie nie,
C . tak,  ale  należy  sprawdzić  czy  pacjent  jest  obciążony

genetycznie,
D.  tak, jeśli górna granica wynosi 190 mm Hg.

Zadanie 0.
Które  z  działań  jest  istotne  w  przypadku  stwierdzenia  u  dziecka
odwodnienia spowodowanego wysoką gorączką i biegunką?

A.  monitorowanie ciśnienia tętniczego,
B.  zorganizowanie dziecku czasu wolnego,
C . podawanie  dziecku  do  picia  płynów  obojętnych,  często  i

w małych ilościach,
D.  ograniczenie spożywania produktów wysokobiałkowych.

Zadanie 0.
Jakie  działania  należy  zastosować  po  stwierdzeniu  u  dziecka
objawów dyzurycznych?

A.  pomoc dziecku w zmianie pozycji,
B .  zmniejszenie podaży płynów drogą doustną,
C.  płukanie pęcherza moczowego,
D.  ciepłe nasiadówki.

Zadanie 0.
Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń układu moczowego
u dzieci jest:

A .  Pseudomonas,
B.  Proteus,
C.  Staphylococcus,
D.  Escherichia coli.

Zadanie 0.
Podstawowym objawem klinicznym u dziecka z zespołem nerczycowym
jest:

A .  krwinkomocz i bakteriomocz,
B.  masywny białkomocz oraz obrzęki,
C.  makroskopowy krwiomocz oraz gorączka,
D.  nadciśnienie tętnicze i utrata masy ciała.



Zadanie 0.
Dzieciom z zespołem nerczycowym zalecamy dietę:

A .  wysokobiałkową, bez dodatkowej ilości soli,
B .  ubogoresztkową,
C.  ze zwiększoną podażą płynów,
D.  wysokowęglowodanową.

Zadanie 0.
Mocz do badania bakteriologicznego należy pobrać:

A.  po dokładnym podmyciu z początkowego strumienia,
B.  po dokładnym podmyciu ze środkowego strumienia,
C.  zawsze po posiłku,
D.  zawsze na czczo.

Zadanie 0.
U  dzieci  przyczyną  zaburzeń  napływu  płynu  dializacyjnego  do
jamy otrzewnej może być:

A.  niskie ciśnienie tętnicze,
B.  uogólnione obrzęki,
C.  włóknik w świetle cewnika Tenckhoffa,
D.  wymioty.

Zadanie 0.
Obserwując  dziecko  po  wykonaniu  punkcyjnej  biopsji  nerki
zwracamy uwagę na:

A.  obrzęki,
B.  zabarwienie moczu,
C.  bradykardię,
D.  zabarwienie powłok skórnych.

Zadanie 0.
Najczęściej  przyczyną  ostrego  kłębuszkowego  zapalenia  nerek  u
dziecka jest:

A .  przebyte zakażenie paciorkowcowe,
B.  upośledzenie zagęszczania moczu znacznego stopnia,
C.  odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy,
D.  stosowanie diety ubogowapniowej.

Zadanie 0.
D o problemów nienerkowych w przewlekłej chorobie nerek u dzieci
zaliczamy:

A.  upośledzenie wzrostu, brak łaknienia,
B.  niedokrwistość,
C.  nadciśnienie tętnicze,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Dyfuzja w dializie otrzewnowej oznacza:

A.  usuwanie wody poprzez otrzewną,
B.  usuwanie glukozy poprzez otrzewną,
C . przechodzenie  substancji  z  płynu  dializacyjnego  do

krwi,
D . przechodzenie  substancji  z  krwi  do  płynu  dializacyjnego

zgodnie z gradientem stężeń.

Zadanie 0.
Najbardziej fizjologicznym roztworem dializacyjnym stosowanym w
hemodializie jest:

A .  płyn octanowy,
B.  płyn wodorowęglanowy,
C.  płyn żelazowy,
D.  wszystkie stosowane.

Zadanie 0.
Stan, w którym pacjent wydala więcej niż 3000 ml moczu w ciągu
doby nazywamy:

A.  polifagią,
B.  polidypsją,
C.  poliurią,
D.  anurią.

Zadanie 0.
Arteriografia  nerkowa  u  dzieci  to  badanie  wykonywane  w
diagnostyce:

A.  odpływu pęcherzowo-moczowodowego,
B.  nadciśnienia tętniczego krwi,
C.  kamicy nerkowej,
D.  zakażeń układu moczowego.

Zadanie 0.
Istotnym działaniem podjętym w stosunku do dziecka z zapaleniem
pęcherza moczowego jest:

A .  zwiększenie podaży płynów drogą doustną,
B . podawanie  dziecku  posiłków  z  diety

bogatowęglowodanowej,
C.  zorganizowanie dziecku czasu wolnego,
D . zastosowanie  zimnego  okładu  na  okolice  pęcherza

moczowego.



Zadanie 0.
Podstawowe  narzędzie  wykorzystywane  w  analizie  negocjacji,
obejmujące  rozpoznanie  rozstrzygnięć  alternatywnych  do
zakładanego porozumienia to:

A.  ETNA,
B.  BATNA,
C.  WHO,
D.  MBA.

Zadanie 0.
Zaangażowanie trzeciej strony w konflikt, to m.in.:

A .  integracja,
B.  afirmacja,
C.  mediacja,
D.  dyktatura.

Zadanie 0.
Celem działań edukacyjnych jest uzyskanie:

A . mobilizacji  pacjenta  do  czytania  przekazywanych  mu
ulotek traktujących o zdrowiu,

B.  wyuczenia samoobserwacji,
C . umacniania  w  pozytywnym  nastawieniu  do  procesu

zdrowienia,
D . pożądanych  zmian  w  zachowaniu  człowieka  chorego  i

zdrowego.

Zadanie 0.
"Promocja zdrowia" to termin rozumiany najczęściej jako:

A.  leczenie chorych, ratowanie ich życia, zdrowia,
B.  ochrona zdrowia przez regulacje prawne,
C.  zapobieganie chorobom,
D . tworzenie,  doskonalenie,  podnoszenie  na  wyższy  poziom

zdrowia.

Zadanie 0.
Do pierwotnego źródła wsparcia NIE należy/ą:

A.  rodzina,
B.  przyjaciele,
C.  sąsiedzi,
D.  dom opieki społecznej.



Zadanie 0.
Niektórzy  autorzy  wprowadzają  rozróżnienie  pomiędzy
rehabilitacją  społeczną  (środowiskową)  a  rehabilitacją
zawodową. Rehabilitacja zawodowa to:

A.  nauczanie nowych ról społecznych,
B . nauczanie  pełnienia  dawnej  wykonywanych  ról  w

zmienionych warunkach,
C . zespół  czynności  podejmowanych  w  celu  przystosowania

osoby niepełnosprawnej do pracy zawodowej,
D . osiągnięcie  przez  osobę  rehabilitowaną  pełnej

akceptacji własnego kalectwa.

Zadanie 0.
Czy  substancje  pochodzące  z  ciała  ludzkiego,  stwarzające
możliwość identyfikacji danych, powinny być chronione?

A.  nie ma takich przepisów,
B.  tak, podlegają ścisłej ochronie,
C.  decyzję podejmuje personel medyczny,
D.  zależy od regulaminu wewnętrznego placówki.

Zadanie 0.
Etykę zawodową tworzy się dla zawodów, w których:

A.  podmiotem oddziaływania jest drugi człowiek,
B . przedstawiciele  kontaktują  się  z  wartościami

najwyższego rzędu,
C . istnieje  wysoki  stopień  samodzielności  wykonywania

obowiązków zawodowych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Określenie  misji  powinno  zawierać  opis  podstawowego  produktu
lub usługi organizacji, funkcji, które będą wykonywane oraz:

A.  hierarchię celów organizacji,
B .  plan strategiczny,
C.  rozłożenia odpowiedzialności,
D.  rynków lub klientów do obsłużenia.

Zadanie 0.
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa
określa, że:

A .  wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
B . wszyscy  ludzie  mają  takie  same  potrzeby  i  takie  same

priorytety,
C . potrzeby  jednostek  są  stałe,  nigdy  nie  zmieniają  s ię

pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
D . spełnianie  potrzeb  zawsze  podąża  od  potrzeb  wyższego

rzędu do potrzeb niższego rzędu.



Zadanie 0.
W  jednym ze szpitali  wprowadzono badanie satysfakcji pacjenta -
każdy  pacjent  w  tydzień  po  wypisie  ze  szpitala  otrzymuje  pocztą
ankietę,  z  prośbą  o  ocenę  jego  pobytu  w  oddziale  szpitalnym.
Jaką metodę badawczą zastosowano w tym szpitalu:

A.  pomiaru bezpośredniego,
B.  pomiaru fizjologicznego,
C.  pomiaru pośredniego,
D.  obserwacji pośredniej.

Zadanie 0.
Głównym celem akredytacji jest:

A .  samoedukacja,
B.  ułatwienie uzyskania kontraktu,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . pobudzenie  aktywności  pracowników  zakładu  na  rzecz

jakości.

Zadanie 0.
Czy osoba ubezpieczona ma prawo wyboru szpitala, w którym chce
się leczyć i nie ponosić kosztów leczenia?

A . tak, każdy może sobie wybrać szpital, w którym chce być
leczony,

B.  nie ma prawa wyboru szpitala,
C . m a  prawo  wyboru,  ale  ograniczone  tylko  do  takiego

szpitala, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia,

D . może  korzystać  tylko  z  usług  szpitala,  do  którego
kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zadanie 0.
Rada społeczna jest organem:

A . opiniodawczo - doradczym, który musi być powołany przez
organ  założycielski  w  samodzielnych  publicznych
zakładach opieki zdrowotnej,

B . kontrolującym,  powołanym  przez  organ  założycielski
tylko w zakładach niepublicznych,

C . opiniodawczo  -  doradczym,  który  zawsze  musi  być
powołany  przez  organ  założycielski  w  niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej,

D . nadzorującym  pracę  w  publicznych  jak  i  niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej.



Zadanie 0.
System ubezpieczeń zdrowotnych jest finansowany:

A.  wyłącznie ze składek pochodzących od ubezpieczonych,
B.  wyłącznie z dotacji budżetu państwa,
C . z e  środków  pochodzących  ze  składek  ubezpieczonych,

budżetu państwa,
D . z  części  opłaconego  podatku  dochodowego  od  osób

fizycznych.

Zadanie 0.
Odruch,  który  należy  rozwijać  od  pierwszych  chwil  życia
noworodka, to odruch:

A.  pełzania,
B.  Moro,
C.  ssania i połykania,
D.  chodu automatycznego.

Zadanie 0.
Donoszony zdrowy noworodek w badaniu fizykalnym, w ułożeniu na
plecach:

A.  utrzymuje zgięciowe ułożenie kończyn górnych i dolnych,
B . unosi głowę, utrzymuje ją kilkanaście sekund, obraca na

boki,
C.  przekłada głowę z położenia z boku na drugi bok,
D . m a wyprostowane kończyny dolne  i  górne,  głowę odchyla

ku tyłowi.

Zadanie 0.
Które z podanych stwierdzeń dotyczących badania narządu wzroku
u noworodka jest fałszywe?

A.  ustawienie gałek ocznych noworodka jest lekko zbieżne,
B . niekiedy  u  noworodka  obserwuje  się  ruchy  boczne  gałek

ocznych,
C . noworodek  potrafi  zatrzymać  wzrok  na  pokazywanym

przedmiocie,
D.  odruch źrenic na światło jest obecny.

Zadanie 0.
Język  pacjenta  pokryty  jest  grubą  warstwą  białego  nalotu,  który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

A.  infekcję drożdżakową,
B.  aftowe zapalenie jamy ustnej,
C.  leukoplakię,
D.  język geograficzny.



Zadanie 0.
W badaniu EKG, cecha jest to:

A .  najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B.  wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C.  amplituda zespołu RS,
D.  szybkość przesuwu papieru.

Zadanie 0.
Przy  zaburzeniach  przewodzenia  bodźców  w  uchu  prawym,
spowodowanych np. zanieczyszczeniami w przewodzie słuchowym, w
próbie Webera pacjent:

A .  będzie słyszał lepiej uchem lewym,
B.  będzie słyszał lepiej uchem prawym,
C.  będzie słyszał w obu uszach jednakowo,
D.  nie będzie słyszał wcale.

Zadanie 0.
U  osoby  dorosłej  doszło  do  zatrzymania  krążenia,  wezwano
pogotowie i oczekiwano na jego przyjazd (nie prowadzono żadnych
czynności  ratowniczych),  przybyły  po  6  minutach  zespół
ratownictwa  stwierdza  migotanie  komór.  W  tej  sytuacji  w
pierwszej kolejności należy:

A.  bezzwłocznie wykonać trzy cykle defibrylacji,
B .  wykonać kardiowersję elektryczną,
C . przez  2  minuty  poprowadzić  reanimację

krążeniowo-oddechową, a następnie wykonać defibrylację,
D . wykonać  defibrylację  energią  150  J  i  niezwłocznie

podjąć pośredni masaż serca.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.

Zadanie 0.
U  osób  dorosłych,  sinica  występuje  przy  zwiększeniu
zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny powyżej:

A .  0,1 g/100 ml krwi,
B.  0,5 g/100 ml krwi,
C.  2,0 g/100 ml krwi,
D.  5,0 g/100 ml krwi.



Zadanie 0.
W 24 tygodniu ciąży dno macicy powinno się znajdować:

A . w  połowie  odległości  między  spojeniem  łonowym  a
pępkiem,

B.  w 1/3 odległości od pępka,
C.  na wysokości pępka,
D . w  połowie  odległości  między  pępkiem  a  wyrostkiem

mieczykowatym.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

A.  zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
B . przyspieszony  oddech,  szary  cień  wokół  ust,  ruch

skrzydełkowy nosa,
C.  przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
D.  zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.



Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Płytkie  oddychanie,  u  osoby  dorosłej,  z  częstością  powyżej  20
oddechów na minutę to:

A.  hyperpnoe,
B.  tachypnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  stosowania  beta-adrenolityków  w  leczeniu
zawału jest:

A .  ciśnienie skurczowe mniejsze niż 90 mmHg,
B.  zaburzenie rytmu serca,
C.  zagrażające migotanie komór,
D . znaczna tachykardia przy ciśnieniu tętniczym skurczowym

większym niż 90 mmHg.

Zadanie 0.
W warunkach prawidłowych, napletek noworodka powinien być:

A.  zawsze swobodnie odprowadzalny,
B.  odprowadzalny ale tylko częściowo,
C.  przylegać całkowicie do żołędzi,
D.  u noworodka nie badamy odprowadzalności napletka.

Zadanie 0.
Określenia  "dziecko  eutroficzne",  oznacza,  że  masa  ciała
dziecka mieści się:

A .  między 10 a 90 centylem,
B.  między 5 a 50 centylem,
C.  poniżej 50-go centyla,
D.  powyżej 50-go centyla.



Zadanie 0.
Objaw Blumberga, polega na:

A . stwierdzaniu  bolesności  przy  opukiwaniu  w  okolicy
lędźwiowej,

B.  braku reakcji źrenic na światło,
C . bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku

powłok brzusznych,
D . bolesności  uciskowej  przy  nagłym  oderwaniu  ręki  silnie

uciskającej powłoki brzuszne.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Jean Watson opracowała model pielęgnowania nazwany modelem:

A.  relacji międzyludzkich,
B.  adaptacyjnym,
C.  pielęgniarstwa transkulturowego,
D.  humanistycznej troskliwości.

Zadanie 0.
Jaką  teorię  należy  zastosować  w  środowiskowej  opiece
pielęgniarskiej  nad  pacjentką  po  mastektomii,  która  ma  problem
w zaakceptowaniu swojego wyglądu zewnętrznego?

A.  C. Roy,
B.  W. Henderson,
C.  D. Orem,
D.  F. Nightingale.

Zadanie 0.
Zasadniczym źródłem stawiania hipotez jest/są:

A.  własne doświadczenia badacza,
B . wyniki  poprzednio  przeprowadzonych  badań  i  przegląd

literatury,
C.  przegląd literatury związanej z problemem badań,
D.  wstępne rozpoznanie terenu badań.



Zadanie 0.
Praca monograficzna poświęcona jest:

A .  jednemu działowi nauki,
B.  analizie jednostkowych losów ludzkich,
C.  analizie życia ludzkiego,
D.  porównaniu jednego sytemu z drugim.

Zadanie 0.
Która  z  funkcji  jest  szczególnie  ważna ze  względu na całodobową
opiekę nad pacjentami?

A.  rehabilitacyjna,
B.  opiekuńcza,
C.  terapeutyczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Stosowanie  przez  pielęgniarkę  zasad  leczenia  bólu  w  opiece
paliatywnej wymaga ukończenia kursu:

A.  doskonalącego,
B.  specjalistycznego,
C.  kwalifikacyjnego,
D.  specjalizacyjnego.

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.

Zadanie 0.
Stan hibernacji komputera to stan:

A.  wyłączenia wszystkich urządzeń komputera oprócz dysku,
B . wyłączenia  komputera,  po  wcześniejszym  zapisaniu  całej

zawartości pamięci RAM na dysku,
C . zamrożenia komputera w temperaturze poniżej -50 stopni

Celsjusza,
D . zatrzymania  pracy  komputera  na  określony  czas,  celem

obniżenia temperatury procesora.



Zadanie 0.
W arkuszu kalkulacyjnym MS Excel w komórce c1 wpisana została
formuła  obliczająca  sumę  liczb  zapisanych  w  komórkach  a1,  b1,
a2, b2. Wskaż, która formuła dokona prawidłowych obliczeń:

A.  a1+a2+b1+b2,
B.  =a1+b1+a2+b2,
C.  -a1+b1-a2+b2,
D.  +a1+b1+a2+b2.



PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE
TEST NR 170712
GRUPA 1
Zadanie 0.
W  profilaktyce zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i  C w
stacjach dializ mają znaczenie:

A . przestrzeganie  reżimu  sanitarno-higienicznego,
stosowanie  odrębnych  pomieszczeń  do  dializowania
pacjentów "zakażonych" i "niezakażonych" z jednoczesnym
rozdziałem personelu medycznego,

B.  wydzielanie jedynie odrębnych stanowisk dializacyjnych,
C . monitorowanie  raz  w  roku  surowiczych  markerów  tych

wirusów u chorych niezakażonych,
D . wszystkie  powyższe  działania  profilaktyczne  są  bez

znaczenia gdyż nie są efektywne.

Zadanie 0.
Jeżeli  podczas  pracy  pielęgniarki  w  stacji  dializ,  doszło  do
bezpośredniego kontaktu z krwią pacjenta z HBsAg-dodatnim to:

A.  należy podać pielęgniarce immunoglobulinę WZW typu B,
B . należy  zaproponować  pielęgniarce  dodatkową  dawkę

szczepionki przeciwko WZW typu B,
C . należy  po  uzyskaniu  zgody  wykonać  pielęgniarce  test  na

obecność HIV,
D . decyzję  o  postępowaniu  należy  odłożyć  do  momentu

wystąpienia u pielęgniarki objawów WZW typu B.

Zadanie 0.
W  procesie  pielęgnowania  największy  nacisk  kładzie  s ię  na
zakres i charakter relacji interpersonalnych pielęgniarki z:

A .  pacjentem i jego rodziną,
B.  członkami zespołu terapeutycznego,
C.  innymi pielęgniarkami,
D . pielęgniarką  oddziałową,  pielęgniarką  naczelną  i

lekarzem dyżurnym.

Zadanie 0.
Stosowanie  inhibitorów  konwertazy  w  leczeniu  nerkopochodnego
nadciśnienia tętniczego krwi, ma działanie:

A.  nerkoochronne,
B.  nefrotoksyczne,
C.  przyspieszające tempo uszkodzenia nerek,
D.  takie samo jak innych leków przeciwnadciśnieniowych.



Zadanie 0.
Skrót EDTNA/ERCA odnosi się do:

A . Europejskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantacyjnych/Europejskiego  Towarzystwa  Opieki
Nefrologicznej,

B . Europejskiego  Towarzystwa  Dializ  i
Transplantacji/Europejskiego  Towarzystwa
Nefrologicznego,

C . Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantologicznych,

D.  kierunków leczenia nerkozastępczego w Europie.

Zadanie 0.
Określanie  "suchej  masy  ciała",  przestrzeganie  diety  i  unikanie
agresywnej  ultrafiltracji  przez  chorych  dializowanych  jest
bardzo istotne ze względu na:

A.  problem opanowania nadciśnienia w tej grupie chorych,
B.  problem szerzenia się zakażeń podczas dializy,
C.  problem niedożywienia wśród dializowanych,
D.  problem powikłań technicznych hemodializy.

Zadanie 0.
Czy  pacjenci  dializowani  powinni  być  poddawani  szczepieniu
przeciwko grypie?

A . nie,  ponieważ  są  bardzo  osłabieni  i  ich  organizm  nie
nabędzie odporności,

B . nie, ponieważ podanie szczepionki powoduje wywołanie u
nich grypy,

C . tak,  ponieważ  stanowią  grupę  podwyższonego  ryzyka
wystąpienia powikłań w czasie infekcji grypowych,

D . tak,  ponieważ  dzięki  szczepieniu  nie  zachorują  oni  na
grypę nawet podczas epidemii.

Zadanie 0.
Niefarmakologiczne  sposoby  leczenia  nadciśnienia  i  nefropatii
nadciśnieniowej polegają na:

A . stosowaniu  diuretyków,  inhibitorów  konwertazy
angiotensyny II i blokerów receptorów Beta,

B . zaprzestaniu  palenia  tytoniu,  ograniczeniu  spożycia
sol i  kuchennej,  ograniczeniu  spożycia  alkoholu  oraz
likwidowaniu nadwagi i otyłości,

C.  ograniczeniu aktywności fizycznej,
D . zmianie  nawyków  żywieniowych:  preferowana  dieta

ubogowitaminowa i bogatokaloryczna.



Zadanie 0.
Jednym  z  rodzajów  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  chorych  ze
schyłkową  niewydolnością  nerek  jest  tzw.  "nadciśnienie
paradoksalne",  charakteryzujące  się  wzrostem  ciśnienia
tętniczego  po  kilku  godzinach  hemodializy.  Wśród  przyczyn  tego
zjawiska upatruje się:

A .  hiperkalcemię,
B . odruchowy  skurcz  naczyń  w  wyniku  hipowolemii  i

niedokrwienia mózgu,
C.  oddializowanie leków hipotensyjnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Praktyczna  kontrola  zakażeń  na  oddziałach  hemodializ  między
innymi obejmuje:

A . dwuzmianowy system pracy pielęgniarek i praca z jednym
pacjentem podczas dyżuru,

B . izolację  wyłącznie  pacjentów  z  infekcją  HIV  i
protokołowanie każdego wykonywanego zabiegu,

C . stosowanie  odzieży  ochronnej  przez  personel  medyczny
oraz niespożywanie pokarmów i płynów w stacjach dializ,

D . podawanie interferonu alfa jako profilaktyka WZW typu C
po ekspozycji zdrowego pracownika.

Zadanie 0.
D o doraźnych zabiegów ratowniczych wykonywanych w szpitalu w
przypadku ostrych zatruć zewnątrzpochodnych należą:

A.  podawanie antidotów, wykonanie hemodializy,
B . wprowadzenie  sondy  do  żołądka,  pobranie  próbki  treści

żołądkowej  do  badania  i  płukanie  żołądka  wodą  o
temperaturze ciała,

C . pozaustrojowe  usuwanie  trucizny  przez  wykonanie
hemoperfuzji, hemofiltracji, plazmaferezy,

D . ułożenie  na  boku,  udrożnienie  dróg  oddechowych,
prowadzenie  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  w
przypadku  NZK,  prowadzenie  wentylacji  mechanicznej  w
przypadku bezdechu i niewydolności oddechowej.

Zadanie 0.
Do etapów procesu pielęgnowania zaliczamy:

A . diagnozę  pielęgniarską,  ustalenie  planu  opieki,
realizację, ocenę działań,

B.  logiczność, następstwo czasowe, analizę dokumentów,
C . całościowe  podejście  do  pacjenta  i  środowiska,

wieloetapowość,
D.  ciągłość i dynamikę.



Zadanie 0.
Diagnoza pielęgniarska wg teorii D. Orem stanowi:

A . rozpoznanie  rodzaju  i  stopnia  deficytu  w  zakresie
samoopieki,

B . określenie  problemu  lub  potrzeby  opartego/-ej  na
zgromadzonych  danych  -  pacjent  wstępnie  identyfikuje
problem zdrowotny,

C . rozpoznanie  potrzeb  sygnalizowanych  przez  pacjenta  i
środowiska,

D.  ocenę stanu zdrowia podmiotu opieki.

Zadanie 0.
W  leczeniu  pacjentów  z  przewlekłą  chorobą  nerek  powszechnie
stosuje się ludzką rekombinowaną erytropoetynę (EPO). Podawanie
EPO:

A . przyczynia  się  do  pogorszenia  jakości  życia  tych
chorych,

B.  powoduje obniżenie poziomu hematokrytu,
C.  zmniejsza stężenie adrenaliny i noradrenaliny,
D . może  indukować  nadciśnienie  tętnicze  i  pogarszać

kontrolę ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 0.
Przypadek urgens na liście oczekujących umieszcza się jako:

A . oczekujących  na  przeszczep  nerki,  którzy  jeszcze  nie
zostali zgłoszeni do Krajowej Listy Oczekujących,

B . biorców  zarejestrowanych  w  Krajowej  Liście
Oczekujących,  wymagających  szybkiego  przeszczepienia
nerki z powodu braku możliwości dalszego dializowania,

C . pacjentów  przewlekle  dializowanych  nie
zakwalifikowanych do przeszczepu nerki,

D . osoby  po  przeszczepie  nerki  wymagające  pilnej
konsultacji z lekarzem kwalifikującym do przeszczepu.

Zadanie 0.
W  zapobieganiu  powikłaniom  infekcyjnym  ze  strony  cewnika
założonego  do  naczyń  głębokich  w  celu  prowadzenia  hemodializy
pielęgniarka powinna:

A . ściśle  obserwować  miejsce  przejścia  cewnika  przez
skórę,

B.  dokumentować wyniki obserwacji,
C . odkażać  i  zabezpieczać  miejsce  wkłucia  suchym  jałowym

opatrunkiem,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Opieka  pielęgniarska  wobec  pacjenta  po  przeszczepieniu  nerki
obejmuje opiekę:

A.  przeddializacyjną, dializacyjną i sródtransplantacyjną,
B . w  oddziałach  dializy  pozaustrojowej  i  oddziałach

nefrologicznych,
C . w  oddziale  pooperacyjnym,  oddziale  transplantacyjnym,

przygotowanie pacjenta do wypisu ze szpitala,
D.  przedoperacyjną oraz przyłóżkową tuż po operacji.

Zadanie 0.
Ważnym  elementem  leczenia  nadciśnienia  tętniczego  u  chorych
dializowanych jest:

A .  ścisła kontrola wolemii,
B.  adekwatna dializoterapia,
C.  zachowany reżim dietetyczny w zakresie sody i wody,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Celem  działań  pielęgniarki  w  opiece  nad  pacjentem,  u  którego
występuje nietrzymanie moczu jest:

A .  stwierdzenie przyczyny nietrzymania moczu,
B.  zapobieganie infekcjom układu moczowego, odleżynom,
C.  prowadzenie bilansu płynów,
D.  zapobieganie moczeniu się chorego.

Zadanie 0.
Niewydolne nerki tracą zdolność wydalania fosforu:

A.  stosunkowo wcześnie,
B.  dopiero w niewydolności schyłkowej,
C.  tylko w mocznicy przewlekłej,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 0.
Przy  monitorowaniu  dobowego  bilansu  płynów  NIE  należy
uwzględniać:

A.  płynów podanych i.v.,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  leków podanych w pompach,
D.  płynów podanych per os.

Zadanie 0.
Rozcieńczanie moczu odbywa się w:

A.  cewce bliższej nerki,
B.  cewce dalszej nerki,
C.  pętli Henlego nerki,
D.  części korowej nerki.



Zadanie 0.
Najczęściej występującym powikłaniem po biopsji nerki jest:

A .  krwiak nadtorebkowy,
B.  krwiak podtorebkowy,
C.  krwinkomocz,
D.  pseudotętniak.

Zadanie 0.
Jednym  z  czynników  zaostrzenia  przewlekłej  choroby  nerek  jest
stan  zapalny,  szczególnie  przydatnym  wskaźnikiem  nieropnego
stanu zapalnego jest:

A .  podwyższone ciśneinie tętnicze krwi,
B.  podwyższona leukocytoza,
C.  podwyższone stężenie białka C-reaktywnego,
D.  podwyższona temperatura ciała.

Zadanie 0.
Metodą leczenia z wyboru pacjentów ze schyłkową niewydolnością
nerek i cukrzycą typu 1 jest:

A .  hemodializa,
B.  dializa otrzewnowa,
C.  przeszczep nerki,
D.  równoczesny przeszczep nerki i trzustki.

Zadanie 0.
Obecność  w  moczu  ponad  80%  erytrocytów  wyługowanych  o
zmienionym  kształcie  (tzw.  erytrocytów  dyzmorficznych)
przemawia za:

A.  schyłkową niewydolnością nerek,
B.  zakażeniem układu moczowego,
C.  nowotworem nerki,
D.  chorobą kłębuszków nerkowych.

Zadanie 0.
Objaw  pienienia  się  moczu  w  zespole  nerczycowym spowodowany
jest obecnością w moczu:

A.  białka,
B.  l ipidów,
C.  fosforanów,
D.  glukozy.



Zadanie 0.
Cystografia  i  cystoureterografia  mikcyjna  jest  to  badanie
obrazowe,  stosowane  w  chorobach  nerek,  które  polega  na
zobrazowaniu:

A.  zwężenia tętnicy nerkowej lub zakrzepu żyły nerkowej,
B.  uwidocznieniu torbieli, guzów i zwapnień w nerce,
C.  pęcherza moczowego i odpływów pęcherzowo-moczowodowych,
D . pozwala  określić  wielkość  nerek,  grubość  kory,

poszerzenie kielichów.

Zadanie 0.
Wskaż  badanie,  które  NIE  jest  standardowe  w  ocenie  zaburzeń
gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorego z PChN:

A.  stężenie fosforanów w surowicy,
B.  stężenie wapnia w surowicy,
C.  stężenie PTH w surowicy,
D.  stężenie 1,25(OH2) D3 w surowicy.

Zadanie 0.
Zalecenia  dietetyczne  dla  pacjentów  dializowanych  otrzewnowo
powinny obejmować:

A . dietę  niskokaloryczną  u  chorych  z  otyłością  w  celu
redukcji masy ciała,

B . dietę  wysokobiałkową  o  obniżonej  zawartości
węglowodanów  w  celu  kontroli  glikemii  oraz
hipertrójglicerydemii,

C.  dietę niskobiałkową,
D.  dietę wysokobiałkową i hipolipemiczną.

Zadanie 0.
Zalecana  zawartość  białka  w  diecie  u  chorych  z  PChN  i  z
białkomoczem  powyżej  1  g/dobę  w  okresie  przeddializacyjnym
wynosi:

A .  do 1,2 g/kg m.c/dobę,
B.  do 1,0g//kg m.c/dobę,
C.  do 0,8 g/kg m.c/dobę,
D.  do 0,4g/kg m.c/dobę.

Zadanie 0.
Najczęstszym  rodzajem  zaburzeń  psychicznych  spotykanych  u
chorych przewlekle dializowanych jest/są:

A.  zespoły otępienne,
B.  zaburzenia osobowości,
C.  zaburzenia depresyjne,
D.  zespół splątaniowy.



Zadanie 0.
Do powstawania zakażeń szpitalnych układu moczowego szczególnie
predysponuje:

A . płeć  żeńska,  instrumentacja  dróg  moczowych,  obniżona
odporność,

B . przyjmowanie  niesterydowych  leków  przeciwzapalnych,
otyłość, długotrwała hospitalizacja,

C . długotrwała  antybiotykoterapia,  niesprawność  w
poruszaniu się, klimakterium,

D . płeć  męska,  przepuklina  pachwinowa,  przyjmowanie
poniżej 1000 ml płynów na dobę.

Zadanie 0.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  leczenia  nerkozastępczego
metodą dializy otrzewnowej jest/są:

A.  otyłość,
B.  choroby jelit,
C.  zakażenia skórne,
D.  zrosty otrzewnowe uniemożliwiające przepływ dializatu.

Zadanie 0.
U  pacjenta  w  trakcie  badania  fizykalnego  został  stwierdzony
dodatni  objaw  Goldflama,  który  świadczy  o  schorzeniach  w
obrębie:

A.  nerek,
B.  wątroby,
C.  śledziony,
D.  trzustki.

Zadanie 0.
Najlepszym dostępem naczyniowym do hemodializy u pacjentów z
cukrzycą jest:

A .  przetoka tętniczo-żylna z własnych naczyń,
B.  przetoka tętniczo-żylna z protezą naczyniową,
C.  cewnik Permanentny,
D.  cewnik Tenckhoffa.

Zadanie 0.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej choroby nerek,
B.  ostrego uszkodzenia nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.



Zadanie 0.
Niedokrwistość w przebiegu Niewydolności nerek spowodowana jest
niedoborem:

A.  żelaza,
B.  wapnia,
C.  fosforu,
D.  potasu.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  działań  jest  istotne  w  prewencji  chorób
nerek?

A.  skuteczne leczenie infekcji paciorkowcowych,
B.  szczepienia ochronne przeciw grypie,
C.  normalizowanie hemoglobiny glikozylowanej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Celem diety w przewlekłej niewydolności nerek jest:

A . przystosowanie  żywienia  do  upośledzonej  czynności
chorych  nerek  i  dostarczenie  ustrojowi  wszystkich
niezbędnych składników pokarmowych,

B . całkowite  wyeliminowanie  białek  i  soli ,  a  zastąpienie
węglowodanami i tłuszczami,

C . ograniczenie  podaży  sol i  i  białka  a  zwiększenie  podaży
węglowodanów  i  tłuszczów  w  celu  uzupełnienia  braków
energetycznych,

D . maksymalne ograniczenie podaży płynów, sol i  i  białka ze
względu  na  zmniejszenie  zdolności  przesączania  osocza
krwi, przez zmienione chorobowo nerki.

Zadanie 0.
Czynniki  ryzyka  przewlekłej  choroby  nerek  niepodlegające
modyfikacji terapeutycznej to:

A .  niedokrwistość,
B.  palenie papierosów,
C.  zaburzenia hormonalne,
D.  wiek podeszły.

Zadanie 0.
Wobec  pacjenta  z  ostrą  niewydolnością  nerek  w fazie  powrotu do
zdrowia należy podjąć następujące działania:

A.  rozpocząć edukację w zakresie zasad żywienia,
B . przygotować  pacjenta  do  samoopieki  i  samopielęgnacji  w

warunkach domowych,
C.  ściśle monitorować gospodarkę wodno-elektrolitową,
D.  zmiejszyć dawki leków, stosowanych w okresie oligurii.



Zadanie 0.
Nadmiar  płynów  w  diecie  u  pacjentów  z  rozpoznaną  schyłkową
przewlekłą niewydolnością nerek prowadzi do:

A.  zakażenia układu moczowego,
B.  nadciśnienia tętniczego,
C.  hiperkatabolizmu białka,
D.  całkowitej azotemii.

Zadanie 0.
D o  oceny  funkcji  nerek  oraz  określenia  stadium  PChN  należy
określić:

A .  stężenie kreatyniny,
B.  stężenie cystatyny C,
C.  wielkość filtracji kłębuszkowej,
D.  stężenie kreatyniny i mocznika.

Zadanie 0.
Do klasycznych objawów guza nerki (triada Virchowa) NIE należy:

A.  guz wyczuwalny przez powłoki,
B.  ból w okolicy lędźwiowej,
C.  krwiomocz zwykle okresowy,
D.  ciemno-brunatny odcień skóry.

Zadanie 0.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:

A.  bolesne oddawanie moczu,
B.  konieczność oddawania moczu w nocy,
C.  obecność białka w moczu,
D.  zwiększone wydalanie moczu.

Zadanie 0.
Izostenuria (gęstość moczu w granicach 1,010-1,012),  świadczy o
braku  zdolności  cewek  do  zagęszczania  moczu  i  występuje  w
następujących stanach chorobowych:

A.  zespole nerczycowym,
B.  niewydolności nerek,
C.  nowotworach nerek,
D.  moczówce prostej.

Zadanie 0.
Szron mocznicowy w przewlekłej chorobie nerek spowodowany jest:

A .  dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi,
B.  średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
C.  niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
D.  brakiem mocznika w osoczu krwi.



Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  zgonu  pacjentów  z  PChN  leczonych
nerkozastępczo w Polsce są:

A.  infekcyjne powikłania dializy otrzewnowej,
B.  nowotwory,
C.  powikłania sercowo-naczyniowe,
D.  naciek płynu do opłucnej.

Zadanie 0.
Dzienne  zapotrzebowanie  na  białko  u  chorego  ze  schyłkową
niewydolnością nerek leczonego hemodializą wynosi:

A .  0,6 g białka/kg,
B.  0,8 g białka/kg,
C.  1,0 g białka/kg,
D.  1,2 g białka/kg.

Zadanie 0.
Stosowanie dużych dawek furosemidu w ostrym uszkodzeniu nerek
może spowodować:

A.  hiperkaliemię,
B.  głuchotę,
C.  kwasicę nieoddechową,
D.  wzrost ciśnienia tętniczego.

Zadanie 0.
Objawem świadczącym o przewodnieniu w ostrym uszkodzeniu nerek
NIE jest/są:

A.  podwyższone ciśnienie żylne,
B.  obwodowe obrzęki,
C.  rytm galopujący,
D.  ochłodzenie obwodowych części ciała (palce rąk, nóg).

Zadanie 0.
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/są:

A.  uczucie silnego pragnienia,
B.  suchość błon śluzowych,
C.  obrzęki obwodowe ciała,
D.  zaburzenia psychiczne.

Zadanie 0.
Pyuria to:

A.  wielomocz,
B.  ropomocz,
C.  wałeczkomocz,
D.  bakteriomocz.



Zadanie 0.
Które z poniższych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . nerki  pełnią  zadanie  narządu  wewnątrzwydzielniczego
oraz wydalniczego,

B.  w nerkach wytwarzany jest enzym renina,
C.  w nerkach wytwarzany jest hormon erytropoetyna,
D.  niedobór erytropoetyny prowadzi do poliglobulii.

Zadanie 0.
Przy jakim ciśnieniu przezbłonowym TMP może powstać wsteczna
ultrafiltracja?

A.  kiedy ciśnienie TMP jest mniejsze od 50 mmHg,
B . gdy  powstaną  mikropęknięcia  cienkiej,  kilkumikronowej

grubości  błony  dializacyjnej,  a  ciśnienie  TMP  wzrośnie
do 500 mmHg,

C . gdy  ciśnienie  przezbłonowe  TMP  jest  bardzo  wysokie  ok.
500 mmHg,

D . gdy  mała  jest  powierzchnia  dializatora,  a  zadana
ultrafiltracja jest duża.

Zadanie 0.
Zaznacz  twierdzenie  BŁĘDNIE  charakteryzujące  korzyści
wynikające ze stosowania dializy wodorowęglanowej:

A .  niekorzystnie wpływa na stabilność układu krążenia,
B . w  czasie  zabiegu  obserwuje  się  stopniowe  wyrównywanie

kwasicy metabolicznej,
C.  nie wpływa negatywnie na wentylację płuc,
D.  wodorowęglany nie zaburzają gospodarki lipidowej.

Zadanie 0.
Oddziały,  w  których  najczęściej  występują  wskazania  do
stosowania  ciągłych  technik  leczenia  nerkozastępczego  to
oddział:

A .  wewnętrzny,
B.  SOR,
C.  chirurgii,
D.  intensywnej terapii i pooperacyjny kardiochirurgii.

Zadanie 0.
Cyklosporyna wchłania się z przewodu pokarmowego człowieka:

A.  od 15 minut do 30 minut,
B.  od 30 minut do 60 minut,
C.  od 60 minut do 120 minut,
D.  od 120 minut do 240 minut.



Zadanie 0.
Wielkość dyfuzji w hemodializie zależy od:

A . gradientu  stężeń  danej  substancji,  wielkości  cząsteczek
i  ich  masy  cząsteczkowej,  rodzaju  błony  dializacyjnej,
przepływu krwi i płynu dializacyjnego,

B . ciśnienia  przezbłonowego  (TMP),  wielkości  cząsteczek,
rodzaju błony dializacyjnej,

C . współczynnika  ultrafiltracji  (Kuf)  właściwego  dla  danej
błony  dializacyjnej,  grubości  błony  i  wielkości  porów,
oraz powierzchni dializatora,

D . ciśnienia  przezbłonowego  (TMP),  współczynnika
ultrafiltracji  (Kuf)  oraz  gradientu  stężeń  danej
substancji,  wielkości  cząsteczek  i  ich  masy
cząsteczkowej.

Zadanie 0.
Hemodializa sekwencyjna (HDs) polega na:

A.  rozdzieleniu ultrafiltracji i dyfuzji w czasie zabiegu,
B . stosowaniu  dializatorów  o  dużej  powierzchni,

współczynniku Kuf <10ml/h/mlHg,
C . wysokiej  efektywności  transportu  dyfuzyjnego  i

konwekcyjnego dla małych i średnich cząsteczek,
D . zastosowaniu  systemu dwukomorowego  pozwalającego  na

wykonanie  konwekcji  i  dyfuzji  jednoczasowo,  ale  w
oddzielnych dwóch komorach.

Zadanie 0.
Plazmafereza polega na:

A . występowaniu konwekcji wody z surowicy przy samoistnym
przepływie krwi z tętnicy do żyły przez hemofiltr,

B . stosowaniu  dializatorów  o  dużej  powierzchni
współczynnika Kuf <10ml/h/mm Hg,

C.  oddzielaniu osocza od reszty krwi,
D . zastosowaniu w niej dwukomorowego systemu pozwalającego

n a  wykonanie  konwekcji  i  dyfuzji  jednocześnie,  ale
oddzielnie.

Zadanie 0.
Niedokrwistość w przewlekłej chorobie nerek spowodowana jest:

A .  zaburzoną funkcją przysadki mózgowej,
B . nieadekwatnym wydzielaniem erytropoetyny przez komórki

śródmiąższowe nerek,
C.  nadmiarem żelaza, które hamuje erytropoezę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Profilaktyka  zakażeń  wirusem  zapalenia  wątroby  typu  C  u
pacjentów  leczonych  powtarzanymi  hemodializami,  winna
obejmować:

A . dyskwalifikację  z  te j  formy  terapii  leczenia
nerkozastepczego pacjentów z wynikiem pozytywnym,

B . uodparnianie  czynne  -  podawanie  szczepionki  przeciwko
wirusowemu zapaleniu wątroby typu C,

C . ścisłe  przestrzeganie  reżimu  sanitarno-higienicznego
oraz  wyodrębnienie  oddzielnych  stanowisk
dializacyjnych,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Pierwsze wkłucie do przetoki powinno odbyć się:

A .  po 1 tygodniu od wykonania zabiegu,
B.  2 - 4 tygodnie po zabiegu,
C.  od 3 - 6 tygodni od wykonania zabiegu,
D.  po 6-8 tygodniach od wykonania zabiegu.

Zadanie 0.
NIEPRAWDĄ jest, że plazmafereza:

A . wykonywana  jest  u  pacjentów  z  ostrym  przednerkowym
uszkodzeniem nerek z powodu oparzenia,

B . polega  na  oddzielaniu  i  usuwaniu  osocza  od  elementów
morfotycznych  krwi,  sprowadza  się  do  usuwania  wraz  z
osoczem zawartych w nim czynników chorobotwórczych,

C . wymaga stosowania antykoagulacji w trakcie wykonywania
zabiegu,

D . wspomaga leczenie immunosupresyjne chorób o charakterze
immunologicznym.

Zadanie 0.
Głównym problemem utrudniającym leczenie pacjentów z przewlekłą
niewydolnością nerek jest problem:

A.  finansowy,
B.  rodzinny,
C.  psychologiczny,
D.  zawodowy.



Zadanie 0.
Odwrócona osmoza w procesie uzdatniania wody polega na:

A . przechodzeniu wody przez kolumnę z węglem aktywowanym i
usuwaniu z wody zanieczyszczeń organicznych i związków
chloru,

B . napowietrzaniu  wody  po  wyjściu  z  jednostki  podnoszącej
ciśnienie,  w  wyniku  czego  sole  żelaza  w  połączeniu  z
tlenem z  powietrza tworzą nierozpuszczalne wodorotlenki
żelaza,

C.  usuwaniu z wody jonów wapnia i magnezu,
D . zwiększeniu  ciśnienia  hydraulicznego  po  stronie

roztworu  o  większym  stężeniu  ponad  wartość  ciśnienia
osmotycznego,  co  spowoduje  przepływ wody z  roztworu o
wyższym stężeniu do roztworu o niższym stężeniu.

Zadanie 0.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? "Sucha waga":

A . jest  to  masa  ciała  pacjenta  przy  której  nie  stwierdza
się objawów przewodnienia ani odwodnienia,

B.  jest zależna od przyrostu i spadku masy ciała pacjenta,
C . nie  warunkuje  wielkość  odwodnienia  pacjenta  podczas

zabiegu hemodializy,
D.  jest to masa ciała pacjenta przed hemodializą.

Zadanie 0.
Elementem  układu  wstępnego  uzdatniania  wody  do  celów
dializoterapii  jest  kolumna  węglowa.  Zapewnia  ona  bardzo
skuteczne usuwanie z wody:

A.  zanieczyszczeń organicznych i związków chloru,
B.  pierwiastków takich jak sód i potas,
C.  jonów wapnia i magnezu,
D.  metali ciężkich.

Zadanie 0.
Klirens dializatora (KD) określa:

A.  stężenie mocznika podczas dializy,
B.  dawkę dializy,
C . objętość  krwi  oczyszczonej  z  danej  substancji  w

jednostce czasu,
D.  objętość dystrybucji (V).



Zadanie 0.
Czynnościowy  niedobór  żelaza  w  przewlekłej  niewydolności  nerek
charakteryzuje się:

A . obniżonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
podwyższonym poziomem wysycenia transferyny żelazem,

B . podwyższonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
podwyższonym poziomem wysycenia transferyny żelazem,

C . obniżonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
obniżonym poziomem wysycenia transferyny żelazem,

D . podwyższonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
obniżonym poziomem transferyny żelazem.

Zadanie 0.
Przygotowanie  dializatora  do  zabiegu  przez  płukanie  go  solą
fizjologiczną i płynem dializacyjnym jest konieczne, ponieważ:

A . dokładnie  usuwane  są  w  ten  sposób  pozostałości  z
procesów  technologicznych  (np.  glicerol),  środki
sterylizujące (np. tlenek etylenu) oraz powietrze,

B . zwiększa  się  możliwość  wykrzepiania  w  kapilarch
dializatora,

C . uzyskuje  s ię  w  ten  sposób  mniejszą  powierzchnię
dializatora,

D . zmniejsza  się  w  ten  sposób  klirens  dializatora  dla
małych i średnich cząsteczek.

Zadanie 0.
Zmiękczanie wody to jeden z etapów uzdatniania wody do potrzeb
dializoterapii. Na tym etapie z wody usuwane są pierwiastki:

A .  wapń i żelazo,
B.  żelazo i sód,
C.  wapń i magnez,
D.  chlor i wapń.

Zadanie 0.
Współczynnik  ultrafiltracji  dializatora  jest  wskaźnikiem
informującym o:

A . skuteczności  oczyszczania  krwi  pacjenta  w  czasie
hemodializy w jednostce czasu,

B . rodzaju  materiału  z  którego  zbudowana  jest  błona
półprzepuszczalna w dializatorze,

C . wielkości  ultrafiltracji  wyrażonej  w  ml/godz.  wywołanej
przez każdy mmHg ciśnienia przezbłonowego,

D.  powierzchni błony półprzepuszczalnej dializatora.



Zadanie 0.
Przy wystąpieniu hemolizy dializacyjnej należy:

A . przerwać  zabieg  hemodializy  oraz  przetoczyć  krew
pozostałą w dializatorze i w drenach,

B . nie  przerywać  zabiegu  hemodializy  i  podać  0,9%  chlorek
sodu, płyn wieloelektrolitowy,

C . wydłużyć  zabieg  hemodializy  i  zmniejszyć
ultrafiltrację,

D . natychmiast  przerwać  zabieg  nie  przetaczając  krwi
pozostałej w dializatorze i w drenach.

Zadanie 0.
Objawami zespołu podkradania są:

A.  bóle w okolicy przetoki i obrzęk kończyny,
B . bladość  kończyny  w  dystalnej  części  od  przetoki  i

zwężenie przetoki,
C.  zamknięcie przetoki, ból w jej okolicy,
D . bó l  i  bladość  nasilająca  się  przy  ruchach  i  uniesieniu

kończyny.

Zadanie 0.
Wyznaczając współczynnik redukcji mocznika bierzemy pod uwagę
stężenie:

A . mocznika  w  surowicy  pacjenta  przed  wykonaniem
hemodializy,

B . mocznika  w  surowicy  pacjenta  po  zakończeniu
hemodializy,

C . mocznika  w  surowicy  pacjenta  przed  i  po  wykonaniu
zabiegu hemodializy,

D . kreatyniny  w  surowicy  pacjenta  bezpośrednio  po
zakończeniu hemodializy.

Zadanie 0.
Największy  wpływ  na  jakość  wykonywanych  dializ  otrzewnowych
przez pacjenta ma:

A.  edukacja pacjenta,
B.  samopielęgnacja,
C.  rehabilitacja,
D.  wsparcie rodziny.



Zadanie 0.
Od czego zależy skuteczność hemodializy w wyrównywaniu zaburzeń
jonowych i gospodarki kwasowo-zasadowej?

A . masy  ciała  pacjenta,  diety,  rodzaju  dializatora,
poziomu mocznika i kreatyniny,

B . różnicy  ciśnień  hydrostatycznych  po  obydwu  stronach
błony dializacyjnej, podaży płynów,

C . poziomu  sodu  i  potasu  przed  dializą,  ultrafiltracji,
wydolności układu oddechowego,

D . stężenia  danego  jonu  w  dializacie,  czasu  trwania
dializy, przepływu krwi przez dializator.

Zadanie 0.
Pacjenci  o  niskim  transporcie  otrzewnowym,  aby  osiągnąć
zamierzone wartości klirensów wymagają:

A.  długich wymian o dużej objętości płynu dializacyjnego,
B.  częstych wymian o krótkim czasie zalegania,
C.  dostosowania dializy do ich stylu życia,
D . automatycznej  dializy  otrzewnowej  ze  skróceniem  czasu

zalegania z płynem lub zastosowania ikodekstryny.

Zadanie 0.
Test PET służy do oceny:

A . szybkości  transportu  otrzewnowego  dla  kreatyniny  i
glukozy,

B.  stanu nawodnienia pacjenta,
C.  stopnia ultrafiltracji,
D.  określenia stężenia kreatyniny i glukozy.

Zadanie 0.
Jakie  ograniczenie  potasu  na  dobę  mają  pacjenci  dializowani
otrzewnowo?

A.  6 g na dobę,
B.  4 g na dobę,
C.  2 g na dobę,
D.  nie mają żadnych ograniczeń potasu w diecie.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zapalenia ujścia cewnika jest:

A . przeciek płynu w okolicy wyprowadzenia cewnika z powłok
brzusznych,

B.  ból podczas wypuszczania płynu dializacyjnego,
C.  niewłaściwa edukacja higieniczna pacjenta,
D.  nadżerka okolicy zewnętrznej mufki.



Zadanie 0.
Chorym dializowanym otrzewnowo należy podać heparynę, gdy płyn
dializacyjny:

A.  nie wpływa do jamy otrzewnej,
B.  nie wypływa z jamy otrzewnej,
C.  jest zażółcony,
D.  zawiera skrzepy zbudowane z fibryny.

Zadanie 0.
W  celu  rozpoznania  kwasicy  nieoddechowej  należy  oznaczyć  u
pacjenta:

A.  gazometrię,
B.  jonogram,
C.  stężenie żelaza,
D.  poziom albumin.

Zadanie 0.
U  pacjentów  dializowanych  otrzewnowo  obserwuje  się  progresję
miażdżycy  na  skutek  modyfikacji  białek  strukturalnych.
Przyczyną tego stanu jest m.in.:

A .  wysokie stężenie glukozy w płynie dializacyjnym,
B.  nadciśnienie tętnicze,
C.  zaburzona gospodarka lipidowa,
D.  nadwaga.

Zadanie 0.
Pacjenci  dializowani  otrzewnowo  są  grupą  chorych  narażoną  na
niedożywienie  białkowe.  Który  składnik  płynu  dializacyjnego
jest tego przyczyną?

A.  mleczan sodu,
B.  jony wapnia,
C.  chlorek sodu,
D.  glukoza.

Zadanie 0.
Wskazaniem do dializy otrzewnowej są:

A . niedawno  wykonane  operacje  w  obrębie  jamy  brzusznej
wymagające drenażu brzusznego,

B.  kałowe lub grzybicze zapalenie otrzewnej,
C . odległe  w  czasie  operacje  w  obrębie  jamy  brzusznej,  nie

wymagające drenażu brzusznego,
D.  prawidłowe B i C.



Zadanie 0.
Pacjenta  poddawanego  leczeniu  immunosupresyjnemu  należy
poinformować o:

A . zwiększonej  skłonności  do  infekcji  bakteryjnych,
wirusowych, grzybiczych,

B.  braku apetytu,
C.  spadku zainteresowań,
D.  zwiększonej nadpobudliwości nerwowej.

Zadanie 0.
D o  badań  adekwatności  dializy  otrzewnowej  należą  badania
klirensowe  mocznika  i  kreatyniny  Kt/V.  Aby  je  wykonać  należy
poprosić pacjenta o przywiezienie do szpitala:

A . całej  objętości  dializatu  i  całej  objętości  moczu  z
poprzedniej doby,

B.  próbek 100 ml dializatu, 100 ml moczu,
C.  dokumentacji medycznej,
D.  chorego hospitalizujemy w celu wykonania badań.

Zadanie 0.
Antybiotykoterapię  przy  niepowikłanym,  bakteryjnym  zapaleniu
otrzewnej należy stosować przez okres:

A.  5 - 10 dni,
B.  7 - 12 dni,
C.  10 - 12 dni,
D.  14 - 21 dni.

Zadanie 0.
Glukoza w płynie dializacyjnym pełni rolę czynnika:

A.  osmotycznego,
B.  regulującego zapotrzebowanie na insulinę,
C.  dyfuzji,
D.  absorbcji otrzewnowej.

Zadanie 0.
Do objawów zapalenia otrzewnej zalicza się:

A . bóle  głowy,  nudności,  wysokie  ciśnienie  tętnicze  krwi,
spadek masy ciała,

B . bó l  brzucha,  nudności,  wymioty,  gorączkę,  zmętnienie
płynu dializacyjnego, biegunkę,

C . zaczerwienienie  ujścia  cewnika,  obrzęki,  wzrost
ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała,

D . mętny  płyn  dializacyjny,  obrzęki,  wzrost  ciśnienia
tętniczego krwi, duszność.



Zadanie 0.
Pacjenci  o  wysokim  transporcie  otrzewnowym  najlepiej  uzyskują
zamierzone wartości klirensu w schemacie dializy:

A . długich  wymian  i  długim  czasie  zalegania  dużej
objętości,

B . częstych  wymian  o  krótkim  czasie  zalegania  dużą
objetością,

C . automatycznej otrzewnowej składającej s ię z 4-7 wymian,
plus lub minus krótka wymiana dzienna,

D . automatycznej otrzewnowej prowadzonej przy zastosowaniu
małej  l iczby  wymian  o  dużej  objętości,  plus  lub  minus
jedna wymiana dzienna.

Zadanie 0.
U  pacjenta  dializowanego  metodą  CADO  wystąpiły:  zmętnienie
dializatu i bolesność brzucha. O czym świadczą powyższe objawy?

A.  hyperglikemii,
B.  hyperkalcemii,
C.  dializacyjnym zapaleniu otrzewnej,
D.  hiponatremii.

Zadanie 0.
Jakie dane powinna zawierać dokumentacja pielęgniarska pacjenta
objętego programem CADO?

A.  adres chorego, telefon kontaktowy,
B.  grupa krwi, antygen HBS, HIV, HCV,
C.  typ cewnika, objętość podaży płynów,
D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 0.
Pacjent jest przygotowywany do wypisu ze szpitala do domu, stan
chorego  określany  jest  jako  dobry,  przeszczepiona  nerka  nie
wykazuje  cech  odrzucenia.  Kto  z  członków  zespołu
terapeutycznego  powinien  poinformować  i  nauczyć  pacjenta
odpowiednich  form  dbania  o  bezpieczeństwo  i  stan  zdrowia
/samokontrola  objawów  przewodnienia,  odwodnienia,  pomiar  RR,
tętna,  bilansu  płynów,  diety,  stosowania  się  do  zaleceń
lekarskich/?

A.  lekarz prowadzący,
B.  rehabilitant,
C.  pielęgniarka,
D.  psycholog.



Zadanie 0.
W  przypadku  zapalenia  otrzewnej  i lość  utraty  białka  może  dojść
d o  200  g/dobę.  Zaburzona  równowaga  między  ilością  albuminy
tworzonej i wydalonej może być korygowana przez:

A.  dietę,
B.  podaż aminokwasów i albumin,
C.  zmianę płynu dializacyjnego,
D.  A i B prawidłowa.

Zadanie 0.
Które  z  podanych  objawów  świadczą  o  wystąpieniu  encefalopatii
dializacyjnej?

A.  zaburzenia słuchu,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  zaburzenia równowagi,
D.  postępujące uogólnione otępienie.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  jest  odpowiedzialna  między  innymi  za  "HOME
DELIVERY"- co oznacza to określenie?

A.  dializę domową,
B . system  zaopatrywania  i  dostarczania  płynów  i  sprzętu

dializacyjnego do domu,
C.  metodę prowadzonej dokumentacji dializy poza szpitalem,
D.  typ cyklera i serwis techniczny.

Zadanie 0.
Jakie  badania  laboratoryjne  należy  wykonać  przed  podjęciem
ostatecznej decyzji o leczeniu nerkozastępczym?

A . oznaczenie  poziomu  transaminaz,  glukozy,  białka  w
surowicy krwi,

B.  pobranie moczu z dobowej zbiórki na białko i aceton,
C.  próby wątrobowe i enzymy wewnątrzkomórkowe,
D . oznaczenie  poziomu  stężenia  w  surowicy  krwi  mocznika,

kreatyniny, sodu i potasu, fosforanów, wapnia.

Zadanie 0.
Jak  często  określane  jest  miano  przeciwciał  anty-HBs  u  chorych
dializowanych otrzewnowo?

A.  1 x 1 rok,
B.  1 x 5 lat,
C.  2 x 1 rok,
D.  4 x1 rok.



Zadanie 0.
Najgroźniejszym powikłaniem hiperkaliemii jest/są:

A.  nudności i wymioty,
B.  obrzęk mózgu,
C.  skandowana mowa,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 0.
Pacjent  dializowany,  mimo  trudnej  sytuacji  życiowej  ma
zintegrowaną  osobowość  z  zachowanymi  je j  strukturami.  Jaka
potrzeba musi być realizowana w czasie zabiegu?

A.  akceptacji,
B .  bezpieczeństwa,
C.  samostanowienia,
D.  spokoju.

Zadanie 0.
Hiperlipidemia  często  występuje  u  pacjentów  po  przeszczepieniu
nerki, jej częstość występowania zależy od:

A.  występowania otyłości u biorcy,
B.  diety,
C.  rodzaju leczenia immunosupresyjnego,
D.  funkcjonowania przeszczepu.

Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do pobrania narządów od dawcy
zmarłego NIE jest:

A .  stwierdzenie nowotworu w wywiadzie,
B.  zakażenie wirusem HIV,
C.  zaawansowany wiek dawcy > 70 roku życia,
D.  dodatni antygen zapalenia wątroby typu B (HbsAg).

Zadanie 0.
D o najczęstszych powikłań nieimmunologicznych występujących u
pacjentów po przeszczepieniu nerki należą:

A.  zakażenia,
B.  apoptoza, martwica cewek nerkowych,
C.  krwawienia,
D.  pęknięcie przeszczepu.

Zadanie 0.
Wczesnym okresem po przeszczepieniu nerki nazywamy:

A.  pierwsze 3 doby po przeszczepie,
B.  pierwszy tydzień po przeszczepie,
C.  pierwszy miesiąc po przeszczepie,
D.  pierwsze 3 miesiące po przeszczepie.



Zadanie 0.
Kiedy  należy  rozpocząć  przygotowanie  pacjenta  ze  schyłkową
niewydolnością nerek do transplantacji nerki?

A . w momencie rozpoznania postępującej przewlekłej choroby
nerek,

B.  w momencie rozpoczęcia dializoterapii,
C.  w momencie gdy znajdzie się dawca nerki,
D.  w dniu zabiegu transplantacji.

Zadanie 0.
Pacjent  po  zabiegu  przeszczepienia  nerki  w  pierwszej  dobie
oprócz monitorowania stanu hemodynamicznego wymaga:

A.  monitorowania bilansu wodno-elektrolitowego,
B.  zmiany opatrunku,
C.  monitorowania stężenia leków immunosupresyjnych,
D.  ułożenia w pozycji bezpiecznej.

Zadanie 0.
Do oceny zaburzeń czynności przeszczepionej nerki służy:

A.  tomografia komputerowa,
B.  ultrasonografia dopplerowska,
C.  biopsja przeszczepu nerkowego,
D.  angiografia.

Zadanie 0.
Pacjentka  po  transplantacji  nerki  może  zajść  w  ciążę  po
okresie:

A .  1-2 miesięcy,
B.  6-12 miesięcy,
C.  po 12 miesiącach,
D . ciąża  u  pacjentek  po  przeszczepieniu  jest  bezwzględnie

przeciwwskazana.

Zadanie 0.
W  czasie  przyjmowania  cyklosporyny  A  pacjentom  po
przeszczepieniu nerki przeciwwskazane jest picie:

A .  mleka,
B.  mięty,
C.  soku grejpfrutowego,
D.  soku pomarańczowego.



Zadanie 0.
Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony między dawcą i
biorcą, aby dokonać przeszczepu nerki jest:

A . zgodność  głównych  grup  krwi  dawcy  i  biorcy  oraz
czynnika Rh,

B.  zgodność antygenów transplantacyjnych,
C . zgodność  głównych  grup  krwi  oraz  ujemny  wynik  próby

krzyżowej między limfocytami dawcy i surowicą biorcy,
D . zgodność  antygenów  transplantacyjnych  HLA  i  stopień

immunizacji.

Zadanie 0.
Pacjenci  po  przeszczepie  nerki  są  narażeni  na  zakażenia
wirusowe i grzybicze; za taki stan odpowiada:

A . długotrwała  dializoterapia  i  związane  z  nią  osłabienie
organizmu,

B . choroby  współistniejące  (cukrzyca,  choroby
sercowo-naczyniowe),

C.  leczenie immunosupresyjne,
D . brak  odpowiedniej  kontroli  i  współpracy  ze  strony

pacjenta.

Zadanie 0.
Najczęstszym  nowotworem  występującym  u  pacjentów  po
transplantacji nerki jest:

A .  nowotwór nerki,
B.  nowotwór jelita grubego,
C.  nowotwór skóry,
D.  nowotwór piersi.

Zadanie 0.
Pacjent  w  pierwszym  roku  po  transplantacji  nerki  powinien
zgłaszać  się  na  badania  kontrolne  do  Poradni
transplantologicznej, co:

A.  tydzień,
B.  1 miesiąc,
C.  2 miesiące,
D.  3 miesiące.

Zadanie 0.
Częstym  powikłaniem  po  przeszczepieniu  nerki  jest  cukrzyca
potransplantacyjna, jest ona spowodowana:

A.  nieprzestrzeganiem zasad prawidłowego odżywiania,
B.  małą aktywnością fizyczną pacjenta,
C.  schematem leczenia immunosupresyjnego,
D.  otyłością pacjenta.



Zadanie 0.
Przeszczep ksenogeniczny jest to przeszczep wykonywany:

A.  w obrębie tego samego organizmu,
B.  pomiędzy osobnikami tego samego gatunku,
C.  pomiędzy osobnikami różnych gatunków,
D . pomiędzy  osobnikami  tego  samego  gatunku,  różnych

genetycznie.

Zadanie 0.
D o  potencjalnych  czynników  ryzyka  przewlekłej  nefropatii
przeszczepu należy:

A.  ostre odrzucanie przeszczepu,
B.  liczba zgodnych antygenów transplantacyjnych,
C.  brak współpracy chorego podczas leczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Które  z  powikłań  septycznych  najczęściej  występuje  u  pacjentów
w pierwszych miesiącach po transplantacji nerki?

A.  zapalenie płuc,
B.  zakażenie układu moczowego,
C.  zakażenie rany pooperacyjnej,
D.  zakażenie tkanek powięziowych.

Zadanie 0.
Stan, w którym pacjent wydala więcej niż 3000 ml moczu w ciągu
doby nazywamy:

A.  polifagią,
B.  polidypsją,
C.  poliurią,
D.  anurią.

Zadanie 0.
W  Polsce przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Najbardziej fizjologicznym roztworem dializacyjnym stosowanym w
hemodializie jest:

A .  płyn octanowy,
B.  płyn wodorowęglanowy,
C.  płyn żelazowy,
D.  wszystkie stosowane.

Zadanie 0.
Arteriografia  nerkowa  u  dzieci  to  badanie  wykonywane  w
diagnostyce:

A.  odpływu pęcherzowo-moczowodowego,
B.  nadciśnienia tętniczego krwi,
C.  kamicy nerkowej,
D.  zakażeń układu moczowego.

Zadanie 0.
Jakie  działania  należy  zastosować  po  stwierdzeniu  u  dziecka
objawów dyzurycznych?

A.  pomoc dziecku w zmianie pozycji,
B .  zmniejszenie podaży płynów drogą doustną,
C.  płukanie pęcherza moczowego,
D.  ciepłe nasiadówki.

Zadanie 0.
Czy na podstawie jednego pomiaru wskazującego na podwyższone
wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  można  rozpoznać  u  dziecka
nadciśnienie tętnicze?

A.  tak, można,
B.  absolutnie nie,
C . tak,  ale  należy  sprawdzić  czy  pacjent  jest  obciążony

genetycznie,
D.  tak, jeśli górna granica wynosi 190 mm Hg.

Zadanie 0.
Ostre  odrzucanie  przeszczepionej  nerki  można  jednoznacznie
potwierdzić:

A .  na podstawie obrazu klinicznego,
B.  wykonując biopsję nerki,
C . wyłącznie  na  podstawie  kontroli  parametrów  pracy

przeszczepionego narządu,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 0.
Najczęściej  przyczyną  ostrego  kłębuszkowego  zapalenia  nerek  u
dziecka jest:

A .  przebyte zakażenie paciorkowcowe,
B.  upośledzenie zagęszczania moczu znacznego stopnia,
C.  odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy,
D.  stosowanie diety ubogowapniowej.

Zadanie 0.
Zjawiska wykorzystywane w tradycyjnej hemodializie to:

A .  izolowana hemofiltracja,
B.  dyfuzja,
C.  adhezja,
D.  dyfuzja i konwekcja.

Zadanie 0.
Dyfuzja w dializie otrzewnowej oznacza:

A.  usuwanie wody poprzez otrzewną,
B.  usuwanie glukozy poprzez otrzewną,
C . przechodzenie  substancji  z  płynu  dializacyjnego  do

krwi,
D . przechodzenie  substancji  z  krwi  do  płynu  dializacyjnego

zgodnie z gradientem stężeń.

Zadanie 0.
U  dzieci  przyczyną  zaburzeń  napływu  płynu  dializacyjnego  do
jamy otrzewnej może być:

A.  niskie ciśnienie tętnicze,
B.  uogólnione obrzęki,
C.  włóknik w świetle cewnika Tenckhoffa,
D.  wymioty.

Zadanie 0.
D o problemów nienerkowych w przewlekłej chorobie nerek u dzieci
zaliczamy:

A.  upośledzenie wzrostu, brak łaknienia,
B.  niedokrwistość,
C.  nadciśnienie tętnicze,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Wykonując  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci  metodą
manometryczną, należy założyć mankiet tak, aby obejmował:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  2/3 długości ramienia,
C.  1/2 długości ramienia,
D.  szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.



Zadanie 0.
Ton głosu zaliczamy do komunikatów:

A.  werbalnych,
B.  niewerbalnych,
C.  otwartych,
D.  zamkniętych.

Zadanie 0.
Według  klasycznej  definicji  sformułowanej  przez  Selyego  stres
jest:

A . nieswoistą  reakcją  organizmu  na  wszelkie  stawiane  mu
żądania,

B . swoistą  reakcją  organizmu  na  wszelkie  stawiane  mu
żądania,

C . nieswoistą  reakcją  organizmu  na  sytuację  o  charakterze
negatywnym,

D . swoistą  reakcją  organizmu  na  sytuacje  o  charakterze
negatywnym.

Zadanie 0.
Słowne środki dydaktyczne, to:

A .  podręczniki, czasopisma i inne teksty drukowane,
B.  wykład, pogadanka, referat,
C.  magnetofony, dyktafony, odtwarzacz CD,
D.  magnetowid, kamera TV, monitor TV.

Zadanie 0.
Celem działań edukacyjnych jest uzyskanie:

A . mobilizacji  pacjenta  do  czytania  przekazywanych  mu
ulotek traktujących o zdrowiu,

B.  wyuczenia samoobserwacji,
C . umacniania  w  pozytywnym  nastawieniu  do  procesu

zdrowienia,
D . pożądanych  zmian  w  zachowaniu  człowieka  chorego  i

zdrowego.

Zadanie 0.
Triada  ekologiczna  zakłada,  i ż  do  powstania  choroby  potrzebne
jest/są:

A.  drobnoustroje, czynniki genetyczne,
B.  czynniki fizyczne i chemiczne,
C . środowisko  sprzyjające  rozwojowi  choroby,  organizm

podatny na zachorowanie,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Ile osób tworzy grupę według socjologii?

A.  trzy i więcej,
B.  pięć i więcej,
C.  dziesięć,
D.  siedem.

Zadanie 0.
Samodzielne  wykonywanie,  którego  z  poniższych  świadczeń
diagnostycznych  i  medycznych  jest  uwarunkowane  posiadaniem
tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa?

A . zakładanie  cewnika  do  pęcherza  moczowego  i  usuwanie
założonego cewnika,

B.  kaniulacji żył obwodowych,
C . kierowanie  na  badania  lub  pobieranie  materiałów  do

badań bakteriologicznych,
D . testów diagnostycznych dla  oznaczenia ciał  ketonowych i

glukozy we krwi i moczu.

Zadanie 0.
Pielęgniarka/położna  jest  zobowiązana  do  wykonywania  zleceń
lekarskich:

A.  wszystkich,
B . tylko  tych,  które  zapisane  są  w  dokumentacji  medycznej

( z  wyjątkiem  sytuacji  stanowiących  zagrożenie  życia)  i
nie budzą żadnych wątpliwości pielęgniarki/położnej,

C . tylko  tych,  o  których  jest  przekonana,  że  są
uzasadnione,

D . w  zależności od zwyczajów panujących w placówce służby
zdrowia, w której pracuje.

Zadanie 0.
Zasada ubezpieczenia zdrowotnego polegająca na tym, że fundusz
powstały  ze  składek  sprawuje  opiekę  zgodnie,  z  którą  publiczny
system  opieki  zdrowotnej  umożliwia  finansowanie  opieki  nad
ludźmi  chorymi  i/lub  uboższymi  przez  ludzi  zdrowych  i/lub
bogatszych, nosi nazwę:

A.  utylitaryzmu społeczego,
B.  solidaryzmu społecznego,
C.  indywidualizmu społeczego,
D.  egalitaryzmu społecznego.



Zadanie 0.
Przystępując  do  działań  na  rzecz  jakości  (w  tym  rozumianych
jako  spełnienie  wymagań,  zaleceń,  standardów  postępowania
medycznego itp.), powinno się przeprowadzić analizę:

A .  kosztów oraz efektów,
B.  kosztów oraz korzyści,
C.  kosztów oraz użyteczności,
D.  kosztów oraz wydatków.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  powodów  przekonuje  o  rosnącej  potrzebie
elastyczności w zarządzaniu zasobami ludzkimi?

A.  zwiększona podaż pracowników na rynku pracy,
B.  zmniejszona podaż pracowników na rynku pracy,
C.  narastające wyspecjalizowanie instytucji,
D.  konkurencyjność.

Zadanie 0.
Stanowisko pracy opisują trzy ważne elementy:

A.  zadania, odpowiedzialność i dostęp do zasobów,
B.  zadania, odpowiedzialność i sposób wynagradzania,
C.  obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia,
D . odpowiedzialność,  uprawnienia  i  ponoszenie

odpowiedzialności.

Zadanie 0.
D o oceny stanu zdrowia pracowników, np. danego zakładu pracy,
wykorzystasz mierniki:

A .  pozytywne,
B.  negatywne,
C.  narażenia (ryzyka),
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Kto  odprowadza  składkę  na  ubezpieczenie  zdrowotne  za  osobę
pozostającą w stosunku umowy o pracę?

A.  PZU,
B.  pracownik,
C.  ZUS,
D.  pracodawca.



Zadanie 0.
Liczba  zgonów  na  daną  jednostkę  chorobową  w  danym  roku  w
stosunku do liczby zachorowań na tę jednostkę to wskaźnik:

A.  śmiertelności,
B.  umieralności,
C.  umieralności proporcjonalnej,
D.  zapadalności.

Zadanie 0.
Badając  orientację  allopsychiczną  oceniamy  wiedzę  pacjenta
dotyczącą:

A.  tożsamości własnej osoby,
B.  emocji towarzyszących badaniu,
C.  miejsca, czasu i przestrzeni badania,
D.  zaburzeń spostrzegania.

Zadanie 0.
Objawem subiektywnym gorączki NIE jest:

A .  utrata apetytu,
B.  wrażliwość na światło i hałasy,
C.  senność,
D.  przygnębienie lub podniecenie.

Zadanie 0.
Osłuchiwanie jest  metodą stosowaną głównie przy badaniu klatki
piersiowej  i  jamy  brzusznej.  Badanie  (osłuchiwanie)  membraną
pozwala na:

A . zbieranie  dźwięków  z  mniejszej  powierzchni,  ale  wymaga
dobrego przylegania do powierzchni osłuchiwanej,

B . zbieranie  dźwięków  z  większej  powierzchni,  ale  wymaga
dobrego przylegania do powierzchni osłuchiwanej,

C . zbieranie  szmerów  z  powierzchni  badanej,  ale  wymaga
tylko lekkiego przyłożenia do powierzchni osłuchiwanej,

D . osłuchanie  przestrzeni  węższych,  np.  międzyżebrzy  u
osób wychudzonych.

Zadanie 0.
Chód  podczas,  którego  chory  niedostatecznie  zgina  kończyny  w
stawach  kolanowych,  z  trudnością  odrywa  stopy  od  podłoża,
pociąga stopami po podłożu, chodzi na palcach, nazywa się:

A .  spastycznym,
B.  ataktycznym,
C.  brodzącym,
D.  kaczkowatym.



Zadanie 0.
Hipodypsja jest to stan:

A . zmniejszonego  pragnienia,  występujący  u  chorych
mających  nieograniczony  dostęp  do  wody,  mimo
hipernatremii,

B . wzmożonego pragnienia, mimo przyjmowania ilości płynów
w ciągu doby przekraczających 2500 ml,

C.  fizjologicznego odczucia potrzeby pobierania płynów,
D.  nadmiernego gromadzenia się w organizmie tłuszczów.

Zadanie 0.
W  badaniu  fizykalnym  stwierdzasz  zażółcone  powłoki  skórne  u
badanego  pacjenta.  Podejrzewasz  żółtaczkę  lub  karotenemię.
Objawem decydującym o rozpoznaniu karotenemii są wszystkie, z
WYJĄTKIEM:

A.  brak żółtego zabarwienia twardówki,
B.  żółte zabarwienie twardówki,
C.  zażółcenie powłok skórnych,
D.  nadmiar karotenu w organizmie.

Zadanie 0.
Żółtaki  płaskie  na  powiekach,  świadczyć  mogą  o  zaburzeniu
gospodarki:

A .  kwasowo-zasadowej,
B.  białkowej,
C.  lipidowej,
D.  węglowodanowej.

Zadanie 0.
Wole endemiczne tarczycy spowodowane jest:

A .  nadczynnością tarczycy,
B.  chorobą Gravesa-Basedowa,
C.  zapaleniem tarczycy typu Hashimoto,
D.  niedoborem jodu.

Zadanie 0.
Młoda  kobieta  podczas  badania  piersi  wyczuła  u  siebie  guzek.
Jest  on  niebolesny,  bardzo  ruchomy,  miękki,  sprężysty,
pojedynczy, okrągły. Prawdopodobnie jest, to:

A .  torbiel,
B.  rak,
C.  zwapnienie,
D.  gruczolako-włókniak.



Zadanie 0.
Deficyt tętna, jest to różnica między:

A . częstością  akcji  serca  a  tętnem  na  obwodzie,  przy  czym
tętno na obwodzie jest znacznie szybsze,

B . częstością  akcji  serca  a  tętnem  na  obwodzie,  przy  czym
tętno na obwodzie jest znacznie wolniejsze,

C . tętnem mierzonym na  tętnicy  promieniowej,  a  tętnem na
tętnicy łokciowej,

D . tętnem mierzonym na  tętnicy  promieniowej,  a  tętnem na
tętnicy udowej po tej samej stronie ciała.

Zadanie 0.
Jednym  z  elementów  badania  nerwu  czaszkowego  VIII  jest
wykonanie próby Webera. W czasie badania pacjent lepiej  słyszał
dźwięk w uchu zajętym przez proces chorobowy. Świadczy to o:

A.  głuchocie odbiorczej,
B.  głuchocie przewodzeniowej,
C.  uszkodzeniu ślimaka,
D.  błędnym wykonaniu badania.

Zadanie 0.
Anisocoria, jest to:

A .  wielkość źrenic,
B.  nierówność źrenic,
C.  oczopląs wzrokowo-ruchowy,
D.  brak reakcji źrenic na światło.

Zadanie 0.
U  osób  dorosłych,  sinica  występuje  przy  zwiększeniu
zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny powyżej:

A .  0,1 g/100 ml krwi,
B.  0,5 g/100 ml krwi,
C.  2,0 g/100 ml krwi,
D.  5,0 g/100 ml krwi.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.



Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.
U  nieprzytomnego  pacjenta  po  wypadku  samochodowym  prawa
kończyna  dolna  wykazuje  przymusowe  ustawienie:  skierowanie
kolana  do  wewnątrz  i  przywiedzenie  w  stawie  biodrowym.  Stan
kończyny dolnej jest spowodowany:

A.  zwichnięciem centralnym w stawie biodrowym,
B.  zwichnięciem tylnym w stawie biodrowym,
C.  zwichnięciem przednim w stawie biodrowym,
D.  złamaniem szyjki kości udowej.

Zadanie 0.
Dyzartria, jest to:

A .  utrata głosu, rozumowanie prawidłowe,
B . zmiana  siły,  barwy  i  tonacji  głosu,  który  brzmi  jak

chrypka lub szept,
C . mowa  nosowa,  niewyraźna,  ale  treść  zachowana  -

uszkodzona  kontrola  mięśni  warg,  języka,  podniebienia
lub gardła,

D . zaburzenie  "tworzenia"  lub  rozumienia  mowy,  w  wyniku
uszkodzenia ośrodków mowy w korze mózgu.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
Podejrzewając  tamponadę  worka  osierdziowego  w  badaniu  EKG
obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.



Zadanie 0.
Przeprowadzając  wywiad  z  pacjentem  odczuwającym  lęk,
pielęgniarka/położna, powinna:

A.  zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta,
B.  mówić spokojnie i konkretnie,
C.  uzyskać informacje tylko z dokumentacji,
D.  pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta.

Zadanie 0.
Pacjent  przywieziony  przez  karetkę  oddycha  regularnie  ok.  8
razy  na  minutę,  źrenice  są  znacznie  zwężone.  Oddech  pacjenta
jest  prawdopodobnie  wynikiem  depresji  ośrodka  oddechowego
spowodowanego przez:

A.  kokainę,
B.  opioidy,
C.  benzodiazepiny,
D.  cytostatyki.

Zadanie 0.
Jaką  teorię  należy  zastosować  w  środowiskowej  opiece
pielęgniarskiej  nad  pacjentką  po  mastektomii,  która  ma  problem
w zaakceptowaniu swojego wyglądu zewnętrznego?

A.  C. Roy,
B.  W. Henderson,
C.  D. Orem,
D.  F. Nightingale.

Zadanie 0.
Proces  pielęgnowania  w  Polsce,  jest  wieloetapowy  i  składa  się
z :

A . czterech  etapów  -  rozpoznawanie,  planowanie,
realizowanie, ocenianie,

B . czterech  etapów  -  planowanie,  diagnozowanie,
realizowanie, ocenianie,

C . pięciu  etapów  -  rozpoznawanie,  diagnozowanie,
planowanie, realizowanie, ocenianie,

D.  trzech etapów - planowanie, realizowanie, ocenianie.

Zadanie 0.
W  czasie  prezentacji  ustnej  wyników  badań  pilotażowych  NIE
należy koncentrować się na:

A.  własnej osobie,
B.  czasie prezentacji,
C .  sile wypowiedzi,
D.  modulacji głosu.



Zadanie 0.
Testy wystandaryzowane wykorzystywane w badaniach naukowych nie
powinny być:

A.  trafne,
B.  rzetelne,
C.  czułe,
D.  nieznormalizowane.

Zadanie 0.
Paternalistyczny model opieki przejawia się w:

A . ograniczeniu autonomii pacjenta dla powodów mających na
celu jego dobro,

B.  szanowaniu autonomii pacjenta w każdej sytuacji,
C.  traktowaniu pacjenta jako partnera relacji,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Nieprzerwana  opieka  pielęgniarska  świadczona  człowiekowi
zdrowemu lub choremu dostosowana do jego problemów i potrzeb
zdrowotnych, uwzględniająca warunki środowiskowe określana jest
jako:

A.  pielęgnowanie ciągłe i dynamiczne,
B.  proces pielęgnowania,
C.  pielęgnowanie kompleksowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Co to jest USB?

A . Universal  Serial  Bus  to  typ  gniazdka  służący  do
podłączenia monitora,

B . Uniwersalny  System  Bazy  to  znany  program  do  obsługi
relacyjnych baz danych,

C . Universal  Serial  Bus  jest  uniwersalnym  interfejsem  do
podłączenia  do  komputera  urządzeń  zewnętrznych  typu
drukarka, skaner, kamera cyfrowa,

D . Uniwersalny  System  Bezpieczeństwa  jest  to  program  do
ochrony komputera przed dostępem niepowołanych osób z
sieci Internet.

Zadanie 0.
Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

A .  zbiór kart informacyjnych,
B.  zestaw cyfrowych nośników informacji,
C.  jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 0.
Na płycie CD-RW można zapisywać i kasować dane:

A.  jednokrotnie,
B.  100 razy,
C.  wielokrotnie,
D.  ani razu (jest tylko do odczytu).
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Zadanie 1.
Aby  uzyskać  większą  ultrafiltrację  u  dziecka  dializowanego
otrzewnowo (płynem 1,36%) z objawami przewodnienia, należy użyć
płyn dializacyjny o stężeniu glukozy:

A.  1,36%,
B.  2,27%,
C.  3,86%,
D.  1,25%.

Zadanie 2.
Wczesnym okresem po przeszczepieniu nerki nazywamy:

A.  pierwsze 3 doby po przeszczepie,
B.  pierwszy tydzień po przeszczepie,
C.  pierwszy miesiąc po przeszczepie,
D.  pierwsze 3 miesiące po przeszczepie.

Zadanie 3.
Plazmafereza polega na:

A . występowaniu konwekcji wody z surowicy przy samoistnym
przepływie krwi z tętnicy do żyły przez hemofiltr,

B . stosowaniu  dializatorów  o  dużej  powierzchni
współczynnika Kuf <10ml/h/mm Hg,

C.  oddzielaniu osocza od reszty krwi,
D . zastosowaniu w niej dwukomorowego systemu pozwalającego

n a  wykonanie  konwekcji  i  dyfuzji  jednocześnie,  ale
oddzielnie.

Zadanie 4.
D o  oceny  stanu  odżywienia  pacjenta  dializowanego  należy
wykorzystać:

A.  wywiad dietetyczny, metody antropometryczne,
B.  metody biochemiczne,
C.  modelowanie kinetyczne dializy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 5.
Które  z  wymienionych  działań  jest  istotne  w  prewencji  chorób
nerek?

A.  skuteczne leczenie infekcji paciorkowcowych,
B.  szczepienia ochronne przeciw grypie,
C.  normalizowanie hemoglobiny glikozylowanej,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 6.
Najczęstszą przyczyną przewlekłej choroby nerek jest:

A .  kłębuszkowe zapalenie nerek,
B.  nefropatia nadciśnieniowa,
C.  nefropatia cukrzycowa,
D.  wielotorbielowate zapalenie nerek.

Zadanie 7.
Stałym dostępem naczyniowym do hemodializ NIE jest:

A .  cewnik Shaldona,
B.  cewnik permanentny,
C.  przetoka typu Cimino-Brescii,
D.  zespolenie między tętnicą ramienną a żyłą ramienną.

Zadanie 8.
Jakie  ograniczenie  potasu  na  dobę  mają  pacjenci  dializowani
otrzewnowo?

A.  6 g na dobę,
B.  4 g na dobę,
C.  2 g na dobę,
D.  nie mają żadnych ograniczeń potasu w diecie.

Zadanie 9.
Chorym dializowanym otrzewnowo należy podać heparynę, gdy płyn
dializacyjny:

A.  nie wpływa do jamy otrzewnej,
B.  nie wypływa z jamy otrzewnej,
C.  jest zażółcony,
D.  zawiera skrzepy zbudowane z fibryny.

Zadanie 10.
Jednym  z  pierwszych  objawów  depresyjnych  u  chorego
dializowanego jest/są:

A.  wzmożenie apetytu,
B.  zaburzenia emocjonalne,
C.  zaburzenia snu,
D.  zaburzenia koncentracji uwagi.



Zadanie 11.
Proces  pielęgnowania  jako  metoda  pracy  pielęgniarki  może  być
zastosowany:

A . w  opiece  nad  pacjentem  nefrologicznym,  gdzie  l iczba
pielęgniarek  jest  adekwatna  do  zapotrzebowania
pacjentów na opiekę,

B . tylko  w  poradni  nefrologicznej  i
środowiskowo-rodzinnej,

C . wszędzie  -  na  oddziałach  nefrologicznych,  w  stacjach
dializ,  oddziałach  transplantacyjnych,  poradniach
nefrologicznych i środowiskowo-rodzinnych,

D . w e  wszystkich  ośrodkach  opieki  nefrologicznej,  które  są
wyposażone  w  specjalistyczny,  niezbędny  do  opieki
nefrologicznej sprzęt.

Zadanie 12.
Izostenuria (gęstość moczu w granicach 1,010-1,012),  świadczy o
braku  zdolności  cewek  do  zagęszczania  moczu  i  występuje  w
następujących stanach chorobowych:

A.  zespole nerczycowym,
B.  niewydolności nerek,
C.  nowotworach nerek,
D.  moczówce prostej.

Zadanie 13.
Współczynnik  ultrafiltracji  dializatora  jest  wskaźnikiem
informującym o:

A . skuteczności  oczyszczania  krwi  pacjenta  w  czasie
hemodializy w jednostce czasu,

B . rodzaju  materiału  z  którego  zbudowana  jest  błona
półprzepuszczalna w dializatorze,

C . wielkości  ultrafiltracji  wyrażonej  w  ml/godz.  wywołanej
przez każdy mmHg ciśnienia przezbłonowego,

D.  powierzchni błony półprzepuszczalnej dializatora.

Zadanie 14.
U  pacjenta  dializowanego  metodą  CADO  wystąpiły:  zmętnienie
dializatu i bolesność brzucha. O czym świadczą powyższe objawy?

A.  hyperglikemii,
B.  hyperkalcemii,
C.  dializacyjnym zapaleniu otrzewnej,
D.  hiponatremii.



Zadanie 15.
Do klasycznych objawów guza nerki (triada Virchowa) NIE należy:

A.  guz wyczuwalny przez powłoki,
B.  ból w okolicy lędźwiowej,
C.  krwiomocz zwykle okresowy,
D.  ciemno-brunatny odcień skóry.

Zadanie 16.
W sytuacjach nagłych pielęgniarka:

A . może  samodzielnie,  bez  zlecenia  lekarskiego  wykonać
intubację  dotchawiczą  pod  warunkiem  posiadania  tytułu
specjalisty  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  w  zakresie
anestezjologii i intensywnej opieki,

B . n ie  może  pod  żadnym  pozorem  samodzielnie  wykonywać
intubacji  dotchawiczej,  ponieważ  należy  to  wyłącznie  do
obowiązków lekarza,

C . może  samodzielnie,  bez  zlecenia  lekarskiego  wykonać
intubację  dotchawiczą  pod  warunkiem  odbycia  kursu
specjalistycznego  w  zakresie  anestezjologii  i
intensywnej opieki,

D . zawsze  powinna  samodzielnie  wykonać  intubację
dotchawiczą,  jeśl i  uzna,  że  jest  ona  niezbędna  w  celu
ratowania życia chorego.

Zadanie 17.
Adekwatność dializy otrzewnowej określamy wykonując badanie:

A.  PET-TEST,
B.  Kt/V,
C.  Klirens kreatyniny,
D.  Klirens kreatyniny + Kt/V dla mocznika.

Zadanie 18.
Wskaż  badanie,  które  NIE  jest  standardowe  w  ocenie  zaburzeń
gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorego z PChN:

A.  stężenie fosforanów w surowicy,
B.  stężenie wapnia w surowicy,
C.  stężenie PTH w surowicy,
D.  stężenie 1,25(OH2) D3 w surowicy.

Zadanie 19.
Zalecane  dzienne  spożycie  białka  dla  biorców  stabilnych  po
przeszczepieniu z dobrą czynnością nerek powinno wynosić:

A .  0,8 g białka/kg,
B.  1,0 g białka/kg,
C.  1,5 g białka/kg,
D.  2,0 g białka/kg.



Zadanie 20.
Pyuria to:

A.  wielomocz,
B.  ropomocz,
C.  wałeczkomocz,
D.  bakteriomocz.

Zadanie 21.
Opieka  pielęgniarska  wobec  pacjenta  po  przeszczepieniu  nerki
obejmuje opiekę:

A.  przeddializacyjną, dializacyjną i sródtransplantacyjną,
B . w  oddziałach  dializy  pozaustrojowej  i  oddziałach

nefrologicznych,
C . w  oddziale  pooperacyjnym,  oddziale  transplantacyjnym,

przygotowanie pacjenta do wypisu ze szpitala,
D.  przedoperacyjną oraz przyłóżkową tuż po operacji.

Zadanie 22.
Najczęstszą przyczyną zapalenia ujścia cewnika jest:

A . przeciek płynu w okolicy wyprowadzenia cewnika z powłok
brzusznych,

B.  ból podczas wypuszczania płynu dializacyjnego,
C.  niewłaściwa edukacja higieniczna pacjenta,
D.  nadżerka okolicy zewnętrznej mufki.

Zadanie 23.
Oddziały,  w  których  najczęściej  występują  wskazania  do
stosowania  ciągłych  technik  leczenia  nerkozastępczego  to
oddział:

A .  wewnętrzny,
B.  SOR,
C.  chirurgii,
D.  intensywnej terapii i pooperacyjny kardiochirurgii.

Zadanie 24.
Obecność  w  moczu  ponad  80%  erytrocytów  wyługowanych  o
zmienionym  kształcie  (tzw.  erytrocytów  dyzmorficznych)
przemawia za:

A.  schyłkową niewydolnością nerek,
B.  zakażeniem układu moczowego,
C.  nowotworem nerki,
D.  chorobą kłębuszków nerkowych.



Zadanie 25.
U  dzieci  przyczyną  zaburzeń  napływu  płynu  dializacyjnego  do
jamy otrzewnej może być:

A.  niskie ciśnienie tętnicze,
B.  uogólnione obrzęki,
C.  włóknik w świetle cewnika Tenckhoffa,
D.  wymioty.

Zadanie 26.
U  chorego  z  założonym  cewnikiem  dwukanałowym  do  żyły
centralnej,  ważna  jest  profilaktyka  infekcji  naczyniowej,
polega ona na:

A . perfekcyjnym  przestrzeganiu  zasad  aseptyki  i  nauczeniu
pacjenta umiejętności obserwacji miejsca wkłucia,

B.  jałowej zmianie opatrunku,
C . wykonywaniu  wszystkich  czynności  przy  cewniku  w

rękawiczkach  z  użyciem  sterylnego  materiału
opatrunkowego i sterylnych narzędzi,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 27.
Mocz zdrowego dorosłego człowieka, pobrany w warunkach pełnej
aseptyki:

A .  zawiera nieliczne bakterie,
B.  jest jałowy,
C . zawiera  bakterie,  lecz  nie  więcej  niż  10  w  polu

widzenia,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 28.
Najkorzystniejszą  formą  leczenia  nerkozastępczego  u  chorych  z
nefropatią cukrzycową jest:

A .  hemodializa,
B.  transplantacja nerki,
C.  dializa otrzewnowa,
D.  techniki ciągłe.

Zadanie 29.
Cewnik  Foleya  pacjentowi  po  przeszczepieniu  nerki  powinno  się
usunąć:

A.  po 12 godzinach,
B.  po 24 godzinach,
C.  między 2 a 4 dobą,
D.  między 4 a 7 dobą.



Zadanie 30.
Badanie,  dzięki  któremu  możemy  ocenić  stopień  odpływu
pęcherzowo-moczowodowego u dziecka, to:

A .  USG,
B.  urografia,
C.  cystografia mikcyjna,
D.  nakłucie nadłonowe.

Zadanie 31.
Najlepszym dostępem naczyniowym do hemodializy u pacjentów z
cukrzycą jest:

A .  przetoka tętniczo-żylna z własnych naczyń,
B.  przetoka tętniczo-żylna z protezą naczyniową,
C.  cewnik Permanentny,
D.  cewnik Tenckhoffa.

Zadanie 32.
Odwrócona osmoza w procesie uzdatniania wody polega na:

A . przechodzeniu wody przez kolumnę z węglem aktywowanym i
usuwaniu z wody zanieczyszczeń organicznych i związków
chloru,

B . napowietrzaniu  wody  po  wyjściu  z  jednostki  podnoszącej
ciśnienie,  w  wyniku  czego  sole  żelaza  w  połączeniu  z
tlenem z  powietrza tworzą nierozpuszczalne wodorotlenki
żelaza,

C.  usuwaniu z wody jonów wapnia i magnezu,
D . zwiększeniu  ciśnienia  hydraulicznego  po  stronie

roztworu  o  większym  stężeniu  ponad  wartość  ciśnienia
osmotycznego,  co  spowoduje  przepływ wody z  roztworu o
wyższym stężeniu do roztworu o niższym stężeniu.

Zadanie 33.
Profilaktyka  wystąpienia  reakcji  depresyjnych  u  chorych
rozpoczynających leczenie za pomocą dializoterapii polega na:

A . wyjaśnieniu  choremu  bezpośrednio  przed  zabiegiem
konieczności zastosowania hemodializy,

B . fizycznym  przygotowaniu  chorego  w  okresie
przeddializacyjnym do rozpoczęcia dializoterapii,

C . zwlekaniu  z  informowaniem  chorego  o  konieczności
rozpoczęcia hemodializy w celu niwelowania stresu,

D . edukowaniu  chorego  od  chwili  kiedy  otrzyma  pierwszą
informację  o  swojej  chorobie  (niewydolność  nerek),  o
postępowaniu  z  chorobą,  metodach  dializoterapii  i
innych zaleceniach pielęgniarki i lekarza.



Zadanie 34.
W  dializie  otrzewnowej  usuwanie  rozpuszczonych  cząsteczek  i
wody zachodzi przede wszystkim na drodze:

A.  oporu błony otrzewnej,
B.  różnicy w wielkości cząsteczek,
C.  osmozy,
D.  dyfuzji i ultrafiltracji.

Zadanie 35.
Arteriografia  nerkowa  u  dzieci  to  badanie  wykonywane  w
diagnostyce:

A.  odpływu pęcherzowo-moczowodowego,
B.  nadciśnienia tętniczego krwi,
C.  kamicy nerkowej,
D.  zakażeń układu moczowego.

Zadanie 36.
Czynnikiem sprzyjającym występowaniu zakażenia układu moczowego
u dzieci jest:

A .  przyjmowanie większej ilości płynów,
B.  płeć żeńska,
C.  częste opróżnianie pęcherza moczowego,
D.  picie kwaśnych soków.

Zadanie 37.
Metodą leczenia z wyboru pacjentów ze schyłkową niewydolnością
nerek i cukrzycą typu 1 jest:

A .  hemodializa,
B.  dializa otrzewnowa,
C.  przeszczep nerki,
D.  równoczesny przeszczep nerki i trzustki.

Zadanie 38.
Największy  wpływ  na  jakość  wykonywanych  dializ  otrzewnowych
przez pacjenta ma:

A.  edukacja pacjenta,
B.  samopielęgnacja,
C.  rehabilitacja,
D.  wsparcie rodziny.



Zadanie 39.
Celem diety w przewlekłej niewydolności nerek jest:

A . przystosowanie  żywienia  do  upośledzonej  czynności
chorych  nerek  i  dostarczenie  ustrojowi  wszystkich
niezbędnych składników pokarmowych,

B . całkowite  wyeliminowanie  białek  i  soli ,  a  zastąpienie
węglowodanami i tłuszczami,

C . ograniczenie  podaży  sol i  i  białka  a  zwiększenie  podaży
węglowodanów  i  tłuszczów  w  celu  uzupełnienia  braków
energetycznych,

D . maksymalne ograniczenie podaży płynów, sol i  i  białka ze
względu  na  zmniejszenie  zdolności  przesączania  osocza
krwi, przez zmienione chorobowo nerki.

Zadanie 40.
Jednym  z  rodzajów  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  chorych  ze
schyłkową  niewydolnością  nerek  jest  tzw.  "nadciśnienie
paradoksalne",  charakteryzujące  się  wzrostem  ciśnienia
tętniczego  po  kilku  godzinach  hemodializy.  Wśród  przyczyn  tego
zjawiska upatruje się:

A .  hiperkalcemię,
B . odruchowy  skurcz  naczyń  w  wyniku  hipowolemii  i

niedokrwienia mózgu,
C.  oddializowanie leków hipotensyjnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 41.
Czynnościowy  niedobór  żelaza  w  przewlekłej  niewydolności  nerek
charakteryzuje się:

A . obniżonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
podwyższonym poziomem wysycenia transferyny żelazem,

B . podwyższonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
podwyższonym poziomem wysycenia transferyny żelazem,

C . obniżonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
obniżonym poziomem wysycenia transferyny żelazem,

D . podwyższonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
obniżonym poziomem transferyny żelazem.

Zadanie 42.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? "Sucha waga":

A . jest  to  masa  ciała  pacjenta  przy  której  nie  stwierdza
się objawów przewodnienia ani odwodnienia,

B.  jest zależna od przyrostu i spadku masy ciała pacjenta,
C . nie  warunkuje  wielkość  odwodnienia  pacjenta  podczas

zabiegu hemodializy,
D.  jest to masa ciała pacjenta przed hemodializą.



Zadanie 43.
Kiedy  należy  rozpocząć  przygotowanie  pacjenta  ze  schyłkową
niewydolnością nerek do transplantacji nerki?

A . w momencie rozpoznania postępującej przewlekłej choroby
nerek,

B.  w momencie rozpoczęcia dializoterapii,
C.  w momencie gdy znajdzie się dawca nerki,
D.  w dniu zabiegu transplantacji.

Zadanie 44.
Standardami opieki pielęgniarskiej nazywamy:

A . zasady  i  sposób  postępowania  w  opiece  nad
poszczególnymi  grupami  pacjentów,  wyodrębnionymi  na
podstawie np. stanu zdrowia czy jednostki chorobowej,

B . zbiór  wymagań,  norm,  które  określają  uzgodniony,
możliwy  do  zrealizowania  poziom  wykonywania  praktyki
pielęgniarskiej,

C . zbiór  zasad  i  procedur  postępowania  pielęgniarskiego
podczas wykonywania przez pielęgniarkę różnych zabiegów
u pacjenta,

D.  zbiór algorytmów i procedur pielęgniarskich.

Zadanie 45.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do pobrania narządów od dawcy
zmarłego NIE jest:

A .  stwierdzenie nowotworu w wywiadzie,
B.  zakażenie wirusem HIV,
C.  zaawansowany wiek dawcy > 70 roku życia,
D.  dodatni antygen zapalenia wątroby typu B (HbsAg).

Zadanie 46.
Które z poniższych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . nerki  pełnią  zadanie  narządu  wewnątrzwydzielniczego
oraz wydalniczego,

B.  w nerkach wytwarzany jest enzym renina,
C.  w nerkach wytwarzany jest hormon erytropoetyna,
D.  niedobór erytropoetyny prowadzi do poliglobulii.

Zadanie 47.
Pacjenta  poddawanego  leczeniu  immunosupresyjnemu  należy
poinformować o:

A . zwiększonej  skłonności  do  infekcji  bakteryjnych,
wirusowych, grzybiczych,

B.  braku apetytu,
C.  spadku zainteresowań,
D.  zwiększonej nadpobudliwości nerwowej.



Zadanie 48.
Mocz do badania bakteriologicznego należy pobrać:

A.  po dokładnym podmyciu z początkowego strumienia,
B.  po dokładnym podmyciu ze środkowego strumienia,
C.  zawsze po posiłku,
D.  zawsze na czczo.

Zadanie 49.
D o  oceny  funkcji  nerek  oraz  określenia  stadium  PChN  należy
określić:

A .  stężenie kreatyniny,
B.  stężenie cystatyny C,
C.  wielkość filtracji kłębuszkowej,
D.  stężenie kreatyniny i mocznika.

Zadanie 50.
Płyn  dializacyjny  w  dializie  otrzewnowej  ma  następujące
zadania:

A . eliminuje  z  organizmu  substancje  toksyczne,  nadmiar
wody,  koryguje  gospodarkę  kwasowo-zasadową,
wapniowo-fosforową,

B . wyrównuje  poziom  glukozy  w  surowicy,  reguluje  poziom
hormonów:  reniny,  erytropoetyny,  reguluje  metabolizm
komórkowy,

C . reguluje  ciśnienie  tętnicze  krwi,  uzupełnia  jony  sodu,
potasu, wapnia,

D . zapobiega  zaburzeniom  dyspeptycznym  występującym  w
mocznicy,  zapobiega  spadkowi  glukozy  -  wyrównuje
cukrzycę.

Zadanie 51.
Wśród cech fizykalnych moczu wymienia się:

A . woń,  przejrzystość,  zabarwienie,  gęstość  względną  i  pH
moczu,

B . woń,  przejrzystość,  zabarwienie,  białkomocz,  cukromocz,
wałeczkomocz,

C.  cukromocz, białkomocz,
D.  krwiomocz, leukocyturię, wałeczkomocz, bakteriomocz.



Zadanie 52.
Dezynfekcję chemiczną aparatu do hemodializy przeprowadza się w
celu:

A . wykonania dekalcyfikacji  w związku z  używaniem płynów
dializacyjnych dwuwęglanowych,

B . uniknięcia  zakażeń  pacjentów  poddawanych  terapii
nerkozastępczej  zgodnie  z  założeniem,  że  każdy  pacjent
dializowany jest potencjalnie zakaźny,

C . zapewnienia  jak  najlepszej  efektywności  zabiegu
hemodializy,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 53.
Obserwując  dziecko  po  wykonaniu  punkcyjnej  biopsji  nerki
zwracamy uwagę na:

A.  obrzęki,
B.  zabarwienie moczu,
C.  bradykardię,
D.  zabarwienie powłok skórnych.

Zadanie 54.
Przy  zapaleniu  otrzewnej  u  pacjenta  dializowanego  otrzewnowo
należy:

A . wydłużyć  czas  zalegania  płynu  i  zmniejszyć  stężenie
glukozy,

B . skrócić  czas  trwania  wymian  (wykonując  trzy  płukania
dodatkowe  wpust  -  wypust)  i/lub  zastosować
hipertoniczne płyny,

C . wykonać  cztery  wymiany  tak  jak  dotychczas  ze
zwiększonym stężeniem glukozy,

D . wykonać dwie lub trzy dodatkowe wymiany nie zmieniając
stężenia glukozy.

Zadanie 55.
Przed  zastosowaniem  furosemidu  u  pacjentów  z  ONN  jest
niezbędne:

A.  poznanie przyczyny ONN,
B.  założenie cewnika Foleya,
C.  wykluczenie ostrej niewydolności serca,
D.  odpowiedni stan nawodnienia pacjenta.



Zadanie 56.
Profilaktyka  zakażeń  wirusem  zapalenia  wątroby  typu  C  u
pacjentów  leczonych  powtarzanymi  hemodializami,  winna
obejmować:

A . dyskwalifikację  z  te j  formy  terapii  leczenia
nerkozastepczego pacjentów z wynikiem pozytywnym,

B . uodparnianie  czynne  -  podawanie  szczepionki  przeciwko
wirusowemu zapaleniu wątroby typu C,

C . ścisłe  przestrzeganie  reżimu  sanitarno-higienicznego
oraz  wyodrębnienie  oddzielnych  stanowisk
dializacyjnych,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 57.
Niedokrwistość w przebiegu Niewydolności nerek spowodowana jest
niedoborem:

A.  żelaza,
B.  wapnia,
C.  fosforu,
D.  potasu.

Zadanie 58.
Pacjenci  dializowani  otrzewnowo  są  grupą  chorych  narażoną  na
niedożywienie  białkowe.  Który  składnik  płynu  dializacyjnego
jest tego przyczyną?

A.  mleczan sodu,
B.  jony wapnia,
C.  chlorek sodu,
D.  glukoza.

Zadanie 59.
Nadciśnienie tętnicze dzielimy na:

A.  samoistne, pierwotne,
B.  pierwotne, wtórne,
C.  wtórne, nerkowe,
D.  wrodzone, wtórne.

Zadanie 60.
Podstawowym i  niezbędnym warunkiem do  wprowadzenia  założeń
Primary Nursing do praktyki jest:

A . znajomość  teoretyczna  założeń  Primary  Nursing  przez
pielęgniarki,

B . samodzielność  i  odpowiedzialność  pielęgniarki  w
pielęgnowaniu,

C . chęć  pielęgniarek  do  pracy  według  założeń  Primary
Nursing,

D.  posiadanie przez pielęgniarki wyższego wykształcenia.



Zadanie 61.
D o doraźnych zabiegów ratowniczych wykonywanych w szpitalu w
przypadku ostrych zatruć zewnątrzpochodnych należą:

A.  podawanie antidotów, wykonanie hemodializy,
B . wprowadzenie  sondy  do  żołądka,  pobranie  próbki  treści

żołądkowej  do  badania  i  płukanie  żołądka  wodą  o
temperaturze ciała,

C . pozaustrojowe  usuwanie  trucizny  przez  wykonanie
hemoperfuzji, hemofiltracji, plazmaferezy,

D . ułożenie  na  boku,  udrożnienie  dróg  oddechowych,
prowadzenie  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  w
przypadku  NZK,  prowadzenie  wentylacji  mechanicznej  w
przypadku bezdechu i niewydolności oddechowej.

Zadanie 62.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  wykonania  biopsji  nerki
jest/są:

A.  źle kontrolowane ciśnienie tętnicze,
B.  ropień okołonerkowy,
C.  niewyrównane zaburzenia krzepnięcia krwi,
D.  brak szczepień przeciw WZW.

Zadanie 63.
Objaw  pienienia  się  moczu  w  zespole  nerczycowym spowodowany
jest obecnością w moczu:

A.  białka,
B.  l ipidów,
C.  fosforanów,
D.  glukozy.

Zadanie 64.
Podczas  stosowania  metod  ciągłych  (np.  CTŻH  -  ciągła
tętniczo-żylna  hemofiltracja)  mogą  być  usuwane  substancje  o
średniej masie cząsteczkowej, których wielkość wynosi:

A .  do 2.000 Daltonów,
B.  od 2.000- 5.000 Daltonów,
C.  od 5.000-10.000 Daltonów,
D.  10.000-30.000 Daltonów.



Zadanie 65.
Wobec  pacjenta  z  ostrą  niewydolnością  nerek  w fazie  powrotu do
zdrowia należy podjąć następujące działania:

A.  rozpocząć edukację w zakresie zasad żywienia,
B . przygotować  pacjenta  do  samoopieki  i  samopielęgnacji  w

warunkach domowych,
C.  ściśle monitorować gospodarkę wodno-elektrolitową,
D.  zmiejszyć dawki leków, stosowanych w okresie oligurii.

Zadanie 66.
Najczęstszą  przyczyną  zgonu  pacjentów  z  PChN  leczonych
nerkozastępczo w Polsce są:

A.  infekcyjne powikłania dializy otrzewnowej,
B.  nowotwory,
C.  powikłania sercowo-naczyniowe,
D.  naciek płynu do opłucnej.

Zadanie 67.
Pierwsze wkłucie do przetoki powinno odbyć się:

A .  po 1 tygodniu od wykonania zabiegu,
B.  2 - 4 tygodnie po zabiegu,
C.  od 3 - 6 tygodni od wykonania zabiegu,
D.  po 6-8 tygodniach od wykonania zabiegu.

Zadanie 68.
Przy wystąpieniu hemolizy dializacyjnej należy:

A . przerwać  zabieg  hemodializy  oraz  przetoczyć  krew
pozostałą w dializatorze i w drenach,

B . nie  przerywać  zabiegu  hemodializy  i  podać  0,9%  chlorek
sodu, płyn wieloelektrolitowy,

C . wydłużyć  zabieg  hemodializy  i  zmniejszyć
ultrafiltrację,

D . natychmiast  przerwać  zabieg  nie  przetaczając  krwi
pozostałej w dializatorze i w drenach.

Zadanie 69.
U  pacjentów  dializowanych  otrzewnowo  obserwuje  się  progresję
miażdżycy  na  skutek  modyfikacji  białek  strukturalnych.
Przyczyną tego stanu jest m.in.:

A .  wysokie stężenie glukozy w płynie dializacyjnym,
B.  nadciśnienie tętnicze,
C.  zaburzona gospodarka lipidowa,
D.  nadwaga.



Zadanie 70.
Przy  monitorowaniu  dobowego  bilansu  płynów  NIE  należy
uwzględniać:

A.  płynów podanych i.v.,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  leków podanych w pompach,
D.  płynów podanych per os.

Zadanie 71.
Pacjenci  o  niskim  transporcie  otrzewnowym,  aby  osiągnąć
zamierzone wartości klirensów wymagają:

A.  długich wymian o dużej objętości płynu dializacyjnego,
B.  częstych wymian o krótkim czasie zalegania,
C.  dostosowania dializy do ich stylu życia,
D . automatycznej  dializy  otrzewnowej  ze  skróceniem  czasu

zalegania z płynem lub zastosowania ikodekstryny.

Zadanie 72.
Skrót EDTNA/ERCA odnosi się do:

A . Europejskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantacyjnych/Europejskiego  Towarzystwa  Opieki
Nefrologicznej,

B . Europejskiego  Towarzystwa  Dializ  i
Transplantacji/Europejskiego  Towarzystwa
Nefrologicznego,

C . Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantologicznych,

D.  kierunków leczenia nerkozastępczego w Europie.

Zadanie 73.
D o monitorowania funkcjonowania przeszczepionej nerki w późnym
okresie po transplantacji służy:

A.  stężenie leków immunosupresyjnych,
B.  badanie ogólne moczu,
C.  stężenie kreatyniny w surowicy,
D.  stężenie kreatyniny w moczu.

Zadanie 74.
Jeżeli  podczas  pracy  pielęgniarki  w  stacji  dializ,  doszło  do
bezpośredniego kontaktu z krwią pacjenta z HBsAg-dodatnim to:

A.  należy podać pielęgniarce immunoglobulinę WZW typu B,
B . należy  zaproponować  pielęgniarce  dodatkową  dawkę

szczepionki przeciwko WZW typu B,
C . należy  po  uzyskaniu  zgody  wykonać  pielęgniarce  test  na

obecność HIV,
D . decyzję  o  postępowaniu  należy  odłożyć  do  momentu

wystąpienia u pielęgniarki objawów WZW typu B.



Zadanie 75.
W  procesie  pielęgnowania  największy  nacisk  kładzie  s ię  na
zakres i charakter relacji interpersonalnych pielęgniarki z:

A .  pacjentem i jego rodziną,
B.  członkami zespołu terapeutycznego,
C.  innymi pielęgniarkami,
D . pielęgniarką  oddziałową,  pielęgniarką  naczelną  i

lekarzem dyżurnym.

Zadanie 76.
Objawem świadczącym o przewodnieniu w ostrym uszkodzeniu nerek
NIE jest/są:

A.  podwyższone ciśnienie żylne,
B.  obwodowe obrzęki,
C.  rytm galopujący,
D.  ochłodzenie obwodowych części ciała (palce rąk, nóg).

Zadanie 77.
Czy  pacjenci  dializowani  powinni  być  poddawani  szczepieniu
przeciwko grypie?

A . nie,  ponieważ  są  bardzo  osłabieni  i  ich  organizm  nie
nabędzie odporności,

B . nie, ponieważ podanie szczepionki powoduje wywołanie u
nich grypy,

C . tak,  ponieważ  stanowią  grupę  podwyższonego  ryzyka
wystąpienia powikłań w czasie infekcji grypowych,

D . tak,  ponieważ  dzięki  szczepieniu  nie  zachorują  oni  na
grypę nawet podczas epidemii.

Zadanie 78.
N a co musi zwrócić szczególną uwagę matka, obserwująca dziecko
poddawane dializoterapii metodą CADO?

A.  apetyt,
B.  stan skóry,
C.  stan psychofizyczny, stan nawodnienia organizmu.
D.  wszystkie powyższe

Zadanie 79.
Koordynacją  działań  w  zakresie  transplantacji  nerek  w  Polsce
zajmuje się:

A .  EDTNA/ERCA,
B.  Poltransplant,
C . Polskie  Towarzystwo  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i

Transplantologicznych z siedzibą w Krakowie,
D . Klinika  Chirurgii  Ogólnej  i  Transplantacyjnej  Instytutu

Chirurgii w Warszawie.



Zadanie 80.
W  profilaktyce zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i  C w
stacjach dializ mają znaczenie:

A . przestrzeganie  reżimu  sanitarno-higienicznego,
stosowanie  odrębnych  pomieszczeń  do  dializowania
pacjentów "zakażonych" i "niezakażonych" z jednoczesnym
rozdziałem personelu medycznego,

B.  wydzielanie jedynie odrębnych stanowisk dializacyjnych,
C . monitorowanie  raz  w  roku  surowiczych  markerów  tych

wirusów u chorych niezakażonych,
D . wszystkie  powyższe  działania  profilaktyczne  są  bez

znaczenia gdyż nie są efektywne.

Zadanie 81.
NIEPRAWDĄ jest, że plazmafereza:

A . wykonywana  jest  u  pacjentów  z  ostrym  przednerkowym
uszkodzeniem nerek z powodu oparzenia,

B . polega  na  oddzielaniu  i  usuwaniu  osocza  od  elementów
morfotycznych  krwi,  sprowadza  się  do  usuwania  wraz  z
osoczem zawartych w nim czynników chorobotwórczych,

C . wymaga stosowania antykoagulacji w trakcie wykonywania
zabiegu,

D . wspomaga leczenie immunosupresyjne chorób o charakterze
immunologicznym.

Zadanie 82.
Najczęstszym  nowotworem  występującym  u  pacjentów  po
transplantacji nerki jest:

A .  nowotwór nerki,
B.  nowotwór jelita grubego,
C.  nowotwór skóry,
D.  nowotwór piersi.

Zadanie 83.
Od czego zależy skuteczność hemodializy w wyrównywaniu zaburzeń
jonowych i gospodarki kwasowo-zasadowej?

A . masy  ciała  pacjenta,  diety,  rodzaju  dializatora,
poziomu mocznika i kreatyniny,

B . różnicy  ciśnień  hydrostatycznych  po  obydwu  stronach
błony dializacyjnej, podaży płynów,

C . poziomu  sodu  i  potasu  przed  dializą,  ultrafiltracji,
wydolności układu oddechowego,

D . stężenia  danego  jonu  w  dializacie,  czasu  trwania
dializy, przepływu krwi przez dializator.



Zadanie 84.
Zalecana  częstość  oceny  parametrów  gospodarki
wapniowo-fosforanowej-stężenia wapnia i fosforanów w surowicy u
chorych dializowanych wynosi:

A .  co 12 miesięcy,
B.  co 3-6 miesięcy,
C.  co 3 miesiące,
D.  co miesiąc.

Zadanie 85.
Stosowanie dużych dawek furosemidu w ostrym uszkodzeniu nerek
może spowodować:

A.  hiperkaliemię,
B.  głuchotę,
C.  kwasicę nieoddechową,
D.  wzrost ciśnienia tętniczego.

Zadanie 86.
W  Polsce przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 87.
Objawami zespołu podkradania są:

A.  bóle w okolicy przetoki i obrzęk kończyny,
B . bladość  kończyny  w  dystalnej  części  od  przetoki  i

zwężenie przetoki,
C.  zamknięcie przetoki, ból w jej okolicy,
D . bó l  i  bladość  nasilająca  się  przy  ruchach  i  uniesieniu

kończyny.

Zadanie 88.
W  czasie  przyjmowania  cyklosporyny  A  pacjentom  po
przeszczepieniu nerki przeciwwskazane jest picie:

A .  mleka,
B.  mięty,
C.  soku grejpfrutowego,
D.  soku pomarańczowego.



Zadanie 89.
Pielęgniarka  jest  odpowiedzialna  między  innymi  za  "HOME
DELIVERY"- co oznacza to określenie?

A.  dializę domową,
B . system  zaopatrywania  i  dostarczania  płynów  i  sprzętu

dializacyjnego do domu,
C.  metodę prowadzonej dokumentacji dializy poza szpitalem,
D.  typ cyklera i serwis techniczny.

Zadanie 90.
Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony między dawcą i
biorcą, aby dokonać przeszczepu nerki jest:

A . zgodność  głównych  grup  krwi  dawcy  i  biorcy  oraz
czynnika Rh,

B.  zgodność antygenów transplantacyjnych,
C . zgodność  głównych  grup  krwi  oraz  ujemny  wynik  próby

krzyżowej między limfocytami dawcy i surowicą biorcy,
D . zgodność  antygenów  transplantacyjnych  HLA  i  stopień

immunizacji.

Zadanie 91.
Klirens dializatora (KD) określa:

A.  stężenie mocznika podczas dializy,
B.  dawkę dializy,
C . objętość  krwi  oczyszczonej  z  danej  substancji  w

jednostce czasu,
D.  objętość dystrybucji (V).

Zadanie 92.
Do etapów procesu pielęgnowania zaliczamy:

A . diagnozę  pielęgniarską,  ustalenie  planu  opieki,
realizację, ocenę działań,

B.  logiczność, następstwo czasowe, analizę dokumentów,
C . całościowe  podejście  do  pacjenta  i  środowiska,

wieloetapowość,
D.  ciągłość i dynamikę.

Zadanie 93.
Zmiękczanie wody to jeden z etapów uzdatniania wody do potrzeb
dializoterapii. Na tym etapie z wody usuwane są pierwiastki:

A .  wapń i żelazo,
B.  żelazo i sód,
C.  wapń i magnez,
D.  chlor i wapń.



Zadanie 94.
Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń układu moczowego
u dzieci jest:

A .  Pseudomonas,
B.  Proteus,
C.  Staphylococcus,
D.  Escherichia coli.

Zadanie 95.
Podstawowym objawem klinicznym u dziecka z zespołem nerczycowym
jest:

A .  krwinkomocz i bakteriomocz,
B.  masywny białkomocz oraz obrzęki,
C.  makroskopowy krwiomocz oraz gorączka,
D.  nadciśnienie tętnicze i utrata masy ciała.

Zadanie 96.
Które  z  działań  jest  istotne  w  przypadku  stwierdzenia  u  dziecka
odwodnienia spowodowanego wysoką gorączką i biegunką?

A.  monitorowanie ciśnienia tętniczego,
B.  zorganizowanie dziecku czasu wolnego,
C . podawanie  dziecku  do  picia  płynów  obojętnych,  często  i

w małych ilościach,
D.  ograniczenie spożywania produktów wysokobiałkowych.

Zadanie 97.
Pacjentowi  w  schyłkowej  niewydolności  nerek  NIE  należy
ograniczyć w diecie:

A .  białka,
B.  fosforu,
C.  potasu,
D.  Witamin.

Zadanie 98.
D o  przyczyn  wczesnej  dysfunkcji  nerki  przeszczepionej  należą
czynniki związane z:

A .  dawcą,
B.  okresem niedokrwienia,
C.  opracowaniem chirurgicznym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 99.
Niefarmakologiczne  sposoby  leczenia  nadciśnienia  i  nefropatii
nadciśnieniowej polegają na:

A . stosowaniu  diuretyków,  inhibitorów  konwertazy
angiotensyny II i blokerów receptorów Beta,

B . zaprzestaniu  palenia  tytoniu,  ograniczeniu  spożycia
sol i  kuchennej,  ograniczeniu  spożycia  alkoholu  oraz
likwidowaniu nadwagi i otyłości,

C.  ograniczeniu aktywności fizycznej,
D . zmianie  nawyków  żywieniowych:  preferowana  dieta

ubogowitaminowa i bogatokaloryczna.

Zadanie 100.
Pacjenci  po  przeszczepie  nerki  są  narażeni  na  zakażenia
wirusowe i grzybicze; za taki stan odpowiada:

A . długotrwała  dializoterapia  i  związane  z  nią  osłabienie
organizmu,

B . choroby  współistniejące  (cukrzyca,  choroby
sercowo-naczyniowe),

C.  leczenie immunosupresyjne,
D . brak  odpowiedniej  kontroli  i  współpracy  ze  strony

pacjenta.

Zadanie 101.
Względnym przeciwwskazaniem do transplantacji nerki jest:

A .  czynna choroba nowotworowa,
B.  brak współpracy pacjenta,
C.  schyłkowa niewydolność innych narządów,
D.  przebyta choroba nowotworowa.

Zadanie 102.
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/są:

A.  uczucie silnego pragnienia,
B.  suchość błon śluzowych,
C.  obrzęki obwodowe ciała,
D.  zaburzenia psychiczne.

Zadanie 103.
Niewydolne nerki tracą zdolność wydalania fosforu:

A.  stosunkowo wcześnie,
B.  dopiero w niewydolności schyłkowej,
C.  tylko w mocznicy przewlekłej,
D.  żadna z wymienionych.



Zadanie 104.
Glukoza w płynie dializacyjnym pełni rolę czynnika:

A.  osmotycznego,
B.  regulującego zapotrzebowanie na insulinę,
C.  dyfuzji,
D.  absorbcji otrzewnowej.

Zadanie 105.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej choroby nerek,
B.  ostrego uszkodzenia nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.

Zadanie 106.
Ostre  odrzucanie  przeszczepionej  nerki  można  jednoznacznie
potwierdzić:

A .  na podstawie obrazu klinicznego,
B.  wykonując biopsję nerki,
C . wyłącznie  na  podstawie  kontroli  parametrów  pracy

przeszczepionego narządu,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 107.
Najczęściej występującym powikłaniem po biopsji nerki jest:

A .  krwiak nadtorebkowy,
B.  krwiak podtorebkowy,
C.  krwinkomocz,
D.  pseudotętniak.

Zadanie 108.
Leczenie  dializami  małych  dzieci  napotyka  na  wiele  trudności,
należą  do  nich  wiek  poniżej  6-8  r .  życia,  masa  ciała  poniżej  20
kilogramów,  mała  objętość  krwi  krążącej,  problemy  w  dostępie
naczyniowym.  W  związku  z  powyższym  w  przypadku  ostrej
niewydolności nerek stosuje się częściej:

A .  CADO,
B.  hemodializę,
C.  ciągłą tętniczo-żylną hemofiltrację,
D.  ostrą dializę otrzewnową.



Zadanie 109.
Czynniki  ryzyka  przewlekłej  choroby  nerek  niepodlegające
modyfikacji terapeutycznej to:

A .  niedokrwistość,
B.  palenie papierosów,
C.  zaburzenia hormonalne,
D.  wiek podeszły.

Zadanie 110.
Do oceny zaburzeń czynności przeszczepionej nerki służy:

A.  tomografia komputerowa,
B.  ultrasonografia dopplerowska,
C.  biopsja przeszczepu nerkowego,
D.  angiografia.

Zadanie 111.
Czy na podstawie jednego pomiaru wskazującego na podwyższone
wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  można  rozpoznać  u  dziecka
nadciśnienie tętnicze?

A.  tak, można,
B.  absolutnie nie,
C . tak,  ale  należy  sprawdzić  czy  pacjent  jest  obciążony

genetycznie,
D.  tak, jeśli górna granica wynosi 190 mm Hg.

Zadanie 112.
D o  objawów  otępiennych,  które  najczęściej  pojawiają  się  u
chorych dializowanych należą:

A.  chwiejność emocjonalna,
B.  upośledzenie funkcji pamięciowych i męczliwość uwagi,
C.  drażliwość i apatia,
D.  afazja i agnozja.

Zadanie 113.
Najgroźniejszym powikłaniem hiperkaliemii jest/są:

A.  nudności i wymioty,
B.  obrzęk mózgu,
C.  skandowana mowa,
D.  zaburzenia rytmu serca.



Zadanie 114.
Pacjent  dializowany,  mimo  trudnej  sytuacji  życiowej  ma
zintegrowaną  osobowość  z  zachowanymi  je j  strukturami.  Jaka
potrzeba musi być realizowana w czasie zabiegu?

A.  akceptacji,
B .  bezpieczeństwa,
C.  samostanowienia,
D.  spokoju.

Zadanie 115.
Najczęstszą  przyczyną  zgonów  wśród  pacjentów  po  transplantacji
nerki są/jest:

A .  zakażenia,
B.  nowotwory,
C.  choroby sercowo-naczyniowe,
D.  przewlekła nefropatia przeszczepu.

Zadanie 116.
D o  oddziału  nefrologicznego  szpitala  dziecięcego  zostało
przyjęte  2-letnie  dziecko  z  objawami  klinicznymi  przewlekłej
niewydolności nerek. Proponowane leczenie polega na:

A.  zastosowaniu hemodializy,
B.  zastosowaniu dializy otrzewnowej,
C.  wykonaniu przeszczepu od dawcy obcego,
D.  terapii farmakologicznej.

Zadanie 117.
Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?

A . wszystkich  pacjentów,  którzy  się  dializują  szczepi  s ię
przeciwko wzw typu B,

B . dawka  szczepionki  przeciwko  wzw  typu  B  u  pacjentów
dializowanych  powinna  być  dwukrotnie  mniejsza  w  celu
zwiększenia skuteczności szczepienia,

C . szczepiąc pacjentów dializowanych przeciwko wzw typu B
należy  bezwzględnie  przestrzegać  dawki,  miejsca  i
schematu szczepień,

D . skuteczność szczepienia przeciw wzw typu B u pacjentów
dializowanych jest wyższa niż w ogólnej populacji.

Zadanie 118.
Test PET służy do oceny:

A . szybkości  transportu  otrzewnowego  dla  kreatyniny  i
glukozy,

B.  stanu nawodnienia pacjenta,
C.  stopnia ultrafiltracji,
D.  określenia stężenia kreatyniny i glukozy.



Zadanie 119.
W  przypadku  zapalenia  otrzewnej  i lość  utraty  białka  może  dojść
d o  200  g/dobę.  Zaburzona  równowaga  między  ilością  albuminy
tworzonej i wydalonej może być korygowana przez:

A.  dietę,
B.  podaż aminokwasów i albumin,
C.  zmianę płynu dializacyjnego,
D.  A i B prawidłowa.

Zadanie 120.
Przednerkowa ostra niewydolność nerek jest spowodowana:

A.  pierwotnymi chorobami nerek,
B.  niedrożnością dróg odprowadzających mocz,
C.  zmniejszoną perfuzją nerek,
D.  vasculitem.

Zadanie 121.
W  celu  rozpoznania  kwasicy  nieoddechowej  należy  oznaczyć  u
pacjenta:

A.  gazometrię,
B.  jonogram,
C.  stężenie żelaza,
D.  poziom albumin.

Zadanie 122.
Antybiotykoterapię  przy  niepowikłanym,  bakteryjnym  zapaleniu
otrzewnej należy stosować przez okres:

A.  5 - 10 dni,
B.  7 - 12 dni,
C.  10 - 12 dni,
D.  14 - 21 dni.

Zadanie 123.
Wybór  techniki  dializacyjnej  w  leczeniu  nerkozastępczym  u
pacjenta z AKI zależy od:

A . stanu  klinicznego  pacjenta  i  możliwości  terapeutycznych
ośrodka,

B.  wieku i stanu klinicznego pacjenta,
C.  doświadczenia w stosowaniu danej metody w ośrodku,
D.  uzyskania ilości odwodnienia u pacjenta.



Zadanie 124.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:

A.  bolesne oddawanie moczu,
B.  konieczność oddawania moczu w nocy,
C.  obecność białka w moczu,
D.  zwiększone wydalanie moczu.

Zadanie 125.
Pielęgniarka  jest  uprawniona  do  wykonywania  samodzielnie,  bez
zlecenia  lekarskiego  świadczeń  medycznych  obejmujących
przygotowanie  chorych ( i  ich  rodzin)  leczonych metodami:  CADO,
ADO  i  hemodializą  do  współudziału  w  prowadzonym  leczeniu
jeżeli:

A .  jest pracownikiem oddziału nefrologicznego,
B.  posiada ukończony kurs specjalistyczny,
C.  posiada tytuł zawodowy pielęgniarki,
D.  posiada tytuł licencjata.

Zadanie 126.
Szkolenia  z  zakresu  dializoterapii  organizowane  przez  personel
stacji dializ szczególnie wskazane są dla:

A . pacjentów  dializowanych,  personelu  pracującego  w
poradni nefrologicznej,

B.  pacjentów dializowanych oraz ich rodzin, opiekunów,
C . personelu  pierwszego  kontaktu  (lekarz  rodzinny  i

pielęgniarka rodzinna),
D . pacjentów  z  przewlekłą  niewydolnością  nerek  w  okresie

przeddializacyjnym oraz ich rodzin, opiekunów.

Zadanie 127.
Primary nurse jest pojęciem, którym określa się:

A . pielęgniarkę,  wyróżniającą  się  w  zespole  tzw.
przodującą,

B . pielęgniarkę,  która  jako  jedyna  wykonuje  wszystkie
niezbędne  dla  realizacji  celów  opieki  zadania  w
stosunku  do  pacjenta  od  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala
aż do jego opuszczenia,

C . jedną  pielęgniarkę,  mającą  do  dyspozycji  kilka
pielęgniarek,  z  którymi  realizuje  opiekę  nad
pacjentem(ami)  ale  pod  je j  kontrolą  pozostaje  pacjent
o d  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala  aż  do  momentu  jego
opuszczenia,

D . pielęgniarkę  pracującą  wyłącznie  w  podstawowej  opiece
zdrowotnej.



Zadanie 128.
Najczęstszym  rodzajem  zaburzeń  psychicznych  spotykanych  u
chorych przewlekle dializowanych jest/są:

A.  zespoły otępienne,
B.  zaburzenia osobowości,
C.  zaburzenia depresyjne,
D.  zespół splątaniowy.

Zadanie 129.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  leczenia  nerkozastępczego
metodą dializy otrzewnowej jest/są:

A.  otyłość,
B.  choroby jelit,
C.  zakażenia skórne,
D.  zrosty otrzewnowe uniemożliwiające przepływ dializatu.

Zadanie 130.
Wykonując  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci  metodą
manometryczną, należy założyć mankiet tak, aby obejmował:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  2/3 długości ramienia,
C.  1/2 długości ramienia,
D.  szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.

Zadanie 131.
Hemodializa sekwencyjna (HDs) polega na:

A.  rozdzieleniu ultrafiltracji i dyfuzji w czasie zabiegu,
B . stosowaniu  dializatorów  o  dużej  powierzchni,

współczynniku Kuf <10ml/h/mlHg,
C . wysokiej  efektywności  transportu  dyfuzyjnego  i

konwekcyjnego dla małych i średnich cząsteczek,
D . zastosowaniu  systemu dwukomorowego  pozwalającego  na

wykonanie  konwekcji  i  dyfuzji  jednoczasowo,  ale  w
oddzielnych dwóch komorach.

Zadanie 132.
Przygotowanie  dializatora  do  zabiegu  przez  płukanie  go  solą
fizjologiczną i płynem dializacyjnym jest konieczne, ponieważ:

A . dokładnie  usuwane  są  w  ten  sposób  pozostałości  z
procesów  technologicznych  (np.  glicerol),  środki
sterylizujące (np. tlenek etylenu) oraz powietrze,

B . zwiększa  się  możliwość  wykrzepiania  w  kapilarch
dializatora,

C . uzyskuje  s ię  w  ten  sposób  mniejszą  powierzchnię
dializatora,

D . zmniejsza  się  w  ten  sposób  klirens  dializatora  dla
małych i średnich cząsteczek.



Zadanie 133.
Cystografia  i  cystoureterografia  mikcyjna  jest  to  badanie
obrazowe,  stosowane  w  chorobach  nerek,  które  polega  na
zobrazowaniu:

A.  zwężenia tętnicy nerkowej lub zakrzepu żyły nerkowej,
B.  uwidocznieniu torbieli, guzów i zwapnień w nerce,
C.  pęcherza moczowego i odpływów pęcherzowo-moczowodowych,
D . pozwala  określić  wielkość  nerek,  grubość  kory,

poszerzenie kielichów.

Zadanie 134.
Wyznaczając współczynnik redukcji mocznika bierzemy pod uwagę
stężenie:

A . mocznika  w  surowicy  pacjenta  przed  wykonaniem
hemodializy,

B . mocznika  w  surowicy  pacjenta  po  zakończeniu
hemodializy,

C . mocznika  w  surowicy  pacjenta  przed  i  po  wykonaniu
zabiegu hemodializy,

D . kreatyniny  w  surowicy  pacjenta  bezpośrednio  po
zakończeniu hemodializy.

Zadanie 135.
Istotnym działaniem podjętym w stosunku do dziecka z zapaleniem
pęcherza moczowego jest:

A .  zwiększenie podaży płynów drogą doustną,
B . podawanie  dziecku  posiłków  z  diety

bogatowęglowodanowej,
C.  zorganizowanie dziecku czasu wolnego,
D . zastosowanie  zimnego  okładu  na  okolice  pęcherza

moczowego.



PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE
TEST NR 060714
GRUPA 1
Zadanie 1.
D o problemów nienerkowych w przewlekłej chorobie nerek u dzieci
zaliczamy:

A.  upośledzenie wzrostu, brak łaknienia,
B.  niedokrwistość,
C.  nadciśnienie tętnicze,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 2.
NIEPRAWDĄ jest, że plazmafereza:

A . wykonywana  jest  u  pacjentów  z  ostrym  przednerkowym
uszkodzeniem nerek z powodu oparzenia,

B . polega  na  oddzielaniu  i  usuwaniu  osocza  od  elementów
morfotycznych  krwi,  sprowadza  się  do  usuwania  wraz  z
osoczem zawartych w nim czynników chorobotwórczych,

C . wymaga stosowania antykoagulacji w trakcie wykonywania
zabiegu,

D . wspomaga leczenie immunosupresyjne chorób o charakterze
immunologicznym.

Zadanie 3.
Pacjent po transplantacji nerki NIE powinien być szczepiony:

A.  szczepionką przeciw gruźlicy,
B.  szczepionką przeciw tężcowi,
C.  szczepionką przeciw różyczce,
D.  szczepionką przeciw grypie.

Zadanie 4.
Podstawowym objawem klinicznym u dziecka z zespołem nerczycowym
jest:

A .  krwinkomocz i bakteriomocz,
B.  masywny białkomocz oraz obrzęki,
C.  makroskopowy krwiomocz oraz gorączka,
D.  nadciśnienie tętnicze i utrata masy ciała.

Zadanie 5.
Rozcieńczanie moczu odbywa się w:

A.  cewce bliższej nerki,
B.  cewce dalszej nerki,
C.  pętli Henlego nerki,
D.  części korowej nerki.



Zadanie 6.
Najbardziej  wiarygodnym  badaniem  diagnostycznym  służącym  do
potwierdzenia ostrego odrzucania nerki jest:

A .  USG nerki,
B.  tomografia komputerowa,
C.  biopsja nerki,
D.  urografia.

Zadanie 7.
Standard opieki nad pacjentem przewlekle hemodializowanym jest
standardem:

A.  praktyki pielęgniarskiej,
B . ogólnym,  opracowanym  dla  całego  podsystemu

pielęgniarstwa,
C.  opieki pielęgniarskiej,
D.  ogólnym zakładowym.

Zadanie 8.
W  procesie  pielęgnowania  największy  nacisk  kładzie  s ię  na
zakres i charakter relacji interpersonalnych pielęgniarki z:

A .  pacjentem i jego rodziną,
B.  członkami zespołu terapeutycznego,
C.  innymi pielęgniarkami,
D . pielęgniarką  oddziałową,  pielęgniarką  naczelną  i

lekarzem dyżurnym.

Zadanie 9.
Wczesnym okresem po przeszczepieniu nerki nazywamy:

A.  pierwsze 3 doby po przeszczepie,
B.  pierwszy tydzień po przeszczepie,
C.  pierwszy miesiąc po przeszczepie,
D.  pierwsze 3 miesiące po przeszczepie.

Zadanie 10.
Wyznaczając współczynnik redukcji mocznika bierzemy pod uwagę
stężenie:

A . mocznika  w  surowicy  pacjenta  przed  wykonaniem
hemodializy,

B . mocznika  w  surowicy  pacjenta  po  zakończeniu
hemodializy,

C . mocznika  w  surowicy  pacjenta  przed  i  po  wykonaniu
zabiegu hemodializy,

D . kreatyniny  w  surowicy  pacjenta  bezpośrednio  po
zakończeniu hemodializy.



Zadanie 11.
Alloprzeszczep jest to przeszczep wykonywany:

A.  w obrębie tego samego ustroju,
B.  pomiędzy osobnikami identycznymi genetycznie,
C.  pomiędzy różnymi osobnikami tego samego gatunku,
D.  pomiędzy osobnikami różnych gatunków.

Zadanie 12.
Pozanerkowe ostre uszkodzenie nerek jest spowodowane:

A.  pierwotnymi chorobami nerek,
B.  niedrożnością dróg moczowych,
C.  zmniejszoną perfuzją nerek,
D.  zapaleniem naczyń.

Zadanie 13.
U  dzieci  przyczyną  zaburzeń  napływu  płynu  dializacyjnego  do
jamy otrzewnej może być:

A.  niskie ciśnienie tętnicze,
B.  uogólnione obrzęki,
C.  włóknik w świetle cewnika Tenckhoffa,
D.  wymioty.

Zadanie 14.
Stałym dostępem naczyniowym do hemodializ NIE jest:

A .  cewnik Shaldona,
B.  cewnik permanentny,
C.  przetoka typu Cimino-Brescii,
D.  zespolenie między tętnicą ramienną a żyłą ramienną.

Zadanie 15.
D o  oddziału  nefrologicznego  szpitala  dziecięcego  zostało
przyjęte  2-letnie  dziecko  z  objawami  klinicznymi  przewlekłej
niewydolności nerek. Proponowane leczenie polega na:

A.  zastosowaniu hemodializy,
B.  zastosowaniu dializy otrzewnowej,
C.  wykonaniu przeszczepu od dawcy obcego,
D.  terapii farmakologicznej.

Zadanie 16.
Arteriografia  nerkowa  u  dzieci  to  badanie  wykonywane  w
diagnostyce:

A.  odpływu pęcherzowo-moczowodowego,
B.  nadciśnienia tętniczego krwi,
C.  kamicy nerkowej,
D.  zakażeń układu moczowego.



Zadanie 17.
Poddając pacjentów dializowanych szczepieniu przeciwko wzw typu
B należy:

A.  stosować szczepionkę według ogólnie przyjętych zasad,
B . stosować  szczepionkę  według  zaleceń  specyficznych,

opracowanych dla tej grupy chorych,
C . podawać  szczepionkę  wszystkim  pacjentom  dializowanym

niezależnie od miana przeciwciał,
D.  szczepić tylko na życzenie pacjenta.

Zadanie 18.
D o  potencjalnych  czynników  ryzyka  przewlekłej  nefropatii
przeszczepu należy:

A.  ostre odrzucanie przeszczepu,
B.  liczba zgodnych antygenów transplantacyjnych,
C.  brak współpracy chorego podczas leczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 19.
U  pacjentów  dializowanych  otrzewnowo  obserwuje  się  progresję
miażdżycy  na  skutek  modyfikacji  białek  strukturalnych.
Przyczyną tego stanu jest m.in.:

A .  wysokie stężenie glukozy w płynie dializacyjnym,
B.  nadciśnienie tętnicze,
C.  zaburzona gospodarka lipidowa,
D.  nadwaga.

Zadanie 20.
Elementem  układu  wstępnego  uzdatniania  wody  do  celów
dializoterapii  jest  kolumna  węglowa.  Zapewnia  ona  bardzo
skuteczne usuwanie z wody:

A.  zanieczyszczeń organicznych i związków chloru,
B.  pierwiastków takich jak sód i potas,
C.  jonów wapnia i magnezu,
D.  metali ciężkich.

Zadanie 21.
Jeżeli  podczas  pracy  pielęgniarki  w  stacji  dializ,  doszło  do
bezpośredniego kontaktu z krwią pacjenta z HBsAg-dodatnim to:

A.  należy podać pielęgniarce immunoglobulinę WZW typu B,
B . należy  zaproponować  pielęgniarce  dodatkową  dawkę

szczepionki przeciwko WZW typu B,
C . należy  po  uzyskaniu  zgody  wykonać  pielęgniarce  test  na

obecność HIV,
D . decyzję  o  postępowaniu  należy  odłożyć  do  momentu

wystąpienia u pielęgniarki objawów WZW typu B.



Zadanie 22.
Zalety przetok z naczyń sztucznych to:

A . dobry  przepływ  krwi,  dobra  jakość  dializy,  brak  zwężeń
w miejscu zespolenia z żyłą pacjenta,

B . niska  cena  naczyń  sztucznych,  brak  zwężeń  w  miejscu
zespolenia z tętnicą,

C . duży  przepływ  krwi,  brak  niebezpieczeństwa  powstania
krwiaka,

D . łatwość  nakłucia,  dobry  i  duży  przepływ  krwi,  rzadkość
powstania tętniaków.

Zadanie 23.
Czy na podstawie jednego pomiaru wskazującego na podwyższone
wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  można  rozpoznać  u  dziecka
nadciśnienie tętnicze?

A.  tak, można,
B.  absolutnie nie,
C . tak,  ale  należy  sprawdzić  czy  pacjent  jest  obciążony

genetycznie,
D.  tak, jeśli górna granica wynosi 190 mm Hg.

Zadanie 24.
Zalecane  dzienne  spożycie  białka  dla  biorców  stabilnych  po
przeszczepieniu z dobrą czynnością nerek powinno wynosić:

A .  0,8 g białka/kg,
B.  1,0 g białka/kg,
C.  1,5 g białka/kg,
D.  2,0 g białka/kg.

Zadanie 25.
Mocz zdrowego dorosłego człowieka, pobrany w warunkach pełnej
aseptyki:

A .  zawiera nieliczne bakterie,
B.  jest jałowy,
C . zawiera  bakterie,  lecz  nie  więcej  niż  10  w  polu

widzenia,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 26.
Wobec  pacjenta  z  ostrą  niewydolnością  nerek  w fazie  powrotu do
zdrowia należy podjąć następujące działania:

A.  rozpocząć edukację w zakresie zasad żywienia,
B . przygotować  pacjenta  do  samoopieki  i  samopielęgnacji  w

warunkach domowych,
C.  ściśle monitorować gospodarkę wodno-elektrolitową,
D.  zmiejszyć dawki leków, stosowanych w okresie oligurii.



Zadanie 27.
Najlepszym dostępem naczyniowym do hemodializy u pacjentów z
cukrzycą jest:

A .  przetoka tętniczo-żylna z własnych naczyń,
B.  przetoka tętniczo-żylna z protezą naczyniową,
C.  cewnik Permanentny,
D.  cewnik Tenckhoffa.

Zadanie 28.
Konsekwencją  obecności  przeciwciał  anty-HLA  u  biorcy  jest
wysokie zagrożenie wystąpienia:

A.  odrzucenia narządu,
B.  chorób sercowo-naczyniowych,
C.  nowotworów,
D.  cukrzycy potransplantacyjnej.

Zadanie 29.
Przeciwskazaniem do biopsji nerki jest:

A .  wodonercze,
B.  przewlekła choroba nerek,
C.  kamica moczowa,
D.  ostre uszkodzenie nerek.

Zadanie 30.
Najwcześniejszymi  objawami  sugerującymi  występowanie  (DZO)
dializacyjnego zapalenia otrzewnej są:

A.  krwisty płyn otrzewnowy, biegunka, wymioty,
B . bó l brzucha promieniujący do kończyny prawej, nudności,

wzrost temperatury ciała, hiperleukocytoza,
C . zmętnienie  płynu  otrzewnowego,  ból  brzucha,  wzrost

temperatury  ciała,  nudności,  wymioty,  upośledzenie
ultrafiltracji, wzrost leukocytozy,

D . zaparcia  na  przemian  z  biegunkami,  wymioty,  nudności,
gastroparezy.

Zadanie 31.
Pacjenci  o  wysokim  transporcie  otrzewnowym  najlepiej  uzyskują
zamierzone wartości klirensu w schemacie dializy:

A . długich  wymian  i  długim  czasie  zalegania  dużej
objętości,

B . częstych  wymian  o  krótkim  czasie  zalegania  dużą
objetością,

C . automatycznej otrzewnowej składającej s ię z 4-7 wymian,
plus lub minus krótka wymiana dzienna,

D . automatycznej otrzewnowej prowadzonej przy zastosowaniu
małej  l iczby  wymian  o  dużej  objętości,  plus  lub  minus
jedna wymiana dzienna.



Zadanie 32.
Koordynacją  działań  w  zakresie  transplantacji  nerek  w  Polsce
zajmuje się:

A .  EDTNA/ERCA,
B.  Poltransplant,
C . Polskie  Towarzystwo  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i

Transplantologicznych z siedzibą w Krakowie,
D . Klinika  Chirurgii  Ogólnej  i  Transplantacyjnej  Instytutu

Chirurgii w Warszawie.

Zadanie 33.
Do etapów procesu pielęgnowania zaliczamy:

A . diagnozę  pielęgniarską,  ustalenie  planu  opieki,
realizację, ocenę działań,

B.  logiczność, następstwo czasowe, analizę dokumentów,
C . całościowe  podejście  do  pacjenta  i  środowiska,

wieloetapowość,
D.  ciągłość i dynamikę.

Zadanie 34.
D o  szpitala  na  izbę  przyjęć  przywieziono  dziecko  lat  12  zatrute
grzybami,  stan  kliniczny  dziecka  jest  ciężki,  najskuteczniejszą
metodą leczenia w tym wypadku jest zabieg:

A.  CADO,
B.  dializy otrzewnowej w trybie pilnym,
C.  hemodializy,
D.  hemoperfuzji.

Zadanie 35.
Obserwując  dziecko  po  wykonaniu  punkcyjnej  biopsji  nerki
zwracamy uwagę na:

A.  obrzęki,
B.  zabarwienie moczu,
C.  bradykardię,
D.  zabarwienie powłok skórnych.



Zadanie 36.
Czy  pacjenci  dializowani  powinni  być  poddawani  szczepieniu
przeciwko grypie?

A . nie,  ponieważ  są  bardzo  osłabieni  i  ich  organizm  nie
nabędzie odporności,

B . nie, ponieważ podanie szczepionki powoduje wywołanie u
nich grypy,

C . tak,  ponieważ  stanowią  grupę  podwyższonego  ryzyka
wystąpienia powikłań w czasie infekcji grypowych,

D . tak,  ponieważ  dzięki  szczepieniu  nie  zachorują  oni  na
grypę nawet podczas epidemii.

Zadanie 37.
Stan, w którym pacjent wydala więcej niż 3000 ml moczu w ciągu
doby nazywamy:

A.  polifagią,
B.  polidypsją,
C.  poliurią,
D.  anurią.

Zadanie 38.
W  leczeniu  pacjentów  z  przewlekłą  chorobą  nerek  powszechnie
stosuje się ludzką rekombinowaną erytropoetynę (EPO). Podawanie
EPO:

A . przyczynia  się  do  pogorszenia  jakości  życia  tych
chorych,

B.  powoduje obniżenie poziomu hematokrytu,
C.  zmniejsza stężenie adrenaliny i noradrenaliny,
D . może  indukować  nadciśnienie  tętnicze  i  pogarszać

kontrolę ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 39.
U  pacjenta  dializowanego  metodą  CADO  wystąpiły:  zmętnienie
dializatu i bolesność brzucha. O czym świadczą powyższe objawy?

A.  hyperglikemii,
B.  hyperkalcemii,
C.  dializacyjnym zapaleniu otrzewnej,
D.  hiponatremii.

Zadanie 40.
Jednym  z  ważniejszych  parametrów  pomocnym  w  określaniu
adekwatności  dializy  otrzewnowej  jest  DPI  (dobowa  podaż
białka),wartość zalecana to:

A.  1.2 -1,3 g/kg/dobę,
B.  1,0 -1,5 g/kg/dobę,
C.  0,8 -1,0 g/kg/dobę,
D.  0,6 - 0,8 g/kg/dobę.



Zadanie 41.
Hemodializa sekwencyjna (HDs) polega na:

A.  rozdzieleniu ultrafiltracji i dyfuzji w czasie zabiegu,
B . stosowaniu  dializatorów  o  dużej  powierzchni,

współczynniku Kuf <10ml/h/mlHg,
C . wysokiej  efektywności  transportu  dyfuzyjnego  i

konwekcyjnego dla małych i średnich cząsteczek,
D . zastosowaniu  systemu dwukomorowego  pozwalającego  na

wykonanie  konwekcji  i  dyfuzji  jednoczasowo,  ale  w
oddzielnych dwóch komorach.

Zadanie 42.
Pacjent  jest  drugi  dzień  po  założeniu  cewnika  otrzewnowego,  a
jego  stan  zdrowia  wymaga  wcześniejszego  dializowania.  Jaki
rodzaj dializy otrzewnowej możemy wykonać u chorego?

A.  CCDO - małe objętości płynu, pozycja leżąca,
B.  PDO - małe objętości płynu, pozycja leżąca,
C.  ADO - małe ilości płynu, pozycja leżąca,
D.  NDO - małe ilości płynu, pozycja leżąca.

Zadanie 43.
Wykonując  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci  metodą
manometryczną, należy założyć mankiet tak, aby obejmował:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  2/3 długości ramienia,
C.  1/2 długości ramienia,
D.  szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.

Zadanie 44.
Pyuria to:

A.  wielomocz,
B.  ropomocz,
C.  wałeczkomocz,
D.  bakteriomocz.

Zadanie 45.
Jakie  ograniczenie  potasu  na  dobę  mają  pacjenci  dializowani
otrzewnowo?

A.  6 g na dobę,
B.  4 g na dobę,
C.  2 g na dobę,
D.  nie mają żadnych ograniczeń potasu w diecie.



Zadanie 46.
Wartość  tzw.  fi ltracji  kłębuszkowej  (przesączania
kłębuszkowego,  ang.  glomerularfiltrationrate-GFR)
odzwierciedla:

A.  funkcję kłębuszków,
B.  funkcję cewek nerkowych bliższych,
C.  funkcję cewek dystalnych,
D.  funkcję miedniczek.

Zadanie 47.
Objaw  pienienia  się  moczu  w  zespole  nerczycowym spowodowany
jest obecnością w moczu:

A.  białka,
B.  l ipidów,
C.  fosforanów,
D.  glukozy.

Zadanie 48.
Ważnym  elementem  leczenia  nadciśnienia  tętniczego  u  chorych
dializowanych jest:

A .  ścisła kontrola wolemii,
B.  adekwatna dializoterapia,
C.  zachowany reżim dietetyczny w zakresie sody i wody,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 49.
Przy wystąpieniu hemolizy dializacyjnej należy:

A . przerwać  zabieg  hemodializy  oraz  przetoczyć  krew
pozostałą w dializatorze i w drenach,

B . nie  przerywać  zabiegu  hemodializy  i  podać  0,9%  chlorek
sodu, płyn wieloelektrolitowy,

C . wydłużyć  zabieg  hemodializy  i  zmniejszyć
ultrafiltrację,

D . natychmiast  przerwać  zabieg  nie  przetaczając  krwi
pozostałej w dializatorze i w drenach.

Zadanie 50.
Najczęstszą przyczyną zapalenia ujścia cewnika jest:

A . przeciek płynu w okolicy wyprowadzenia cewnika z powłok
brzusznych,

B.  ból podczas wypuszczania płynu dializacyjnego,
C.  niewłaściwa edukacja higieniczna pacjenta,
D.  nadżerka okolicy zewnętrznej mufki.



Zadanie 51.
Najczęściej  przyczyną  ostrego  kłębuszkowego  zapalenia  nerek  u
dziecka jest:

A .  przebyte zakażenie paciorkowcowe,
B.  upośledzenie zagęszczania moczu znacznego stopnia,
C.  odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy,
D.  stosowanie diety ubogowapniowej.

Zadanie 52.
Jednym  z  rodzajów  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  chorych  ze
schyłkową  niewydolnością  nerek  jest  tzw.  "nadciśnienie
paradoksalne",  charakteryzujące  się  wzrostem  ciśnienia
tętniczego  po  kilku  godzinach  hemodializy.  Wśród  przyczyn  tego
zjawiska upatruje się:

A .  hiperkalcemię,
B . odruchowy  skurcz  naczyń  w  wyniku  hipowolemii  i

niedokrwienia mózgu,
C.  oddializowanie leków hipotensyjnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 53.
Pacjenci  dializowani  otrzewnowo  są  grupą  chorych  narażoną  na
niedożywienie  białkowe.  Który  składnik  płynu  dializacyjnego
jest tego przyczyną?

A.  mleczan sodu,
B.  jony wapnia,
C.  chlorek sodu,
D.  glukoza.

Zadanie 54.
Pacjent jest przygotowywany do wypisu ze szpitala do domu, stan
chorego  określany  jest  jako  dobry,  przeszczepiona  nerka  nie
wykazuje  cech  odrzucenia.  Kto  z  członków  zespołu
terapeutycznego  powinien  poinformować  i  nauczyć  pacjenta
odpowiednich  form  dbania  o  bezpieczeństwo  i  stan  zdrowia
/samokontrola  objawów  przewodnienia,  odwodnienia,  pomiar  RR,
tętna,  bilansu  płynów,  diety,  stosowania  się  do  zaleceń
lekarskich/?

A.  lekarz prowadzący,
B.  rehabilitant,
C.  pielęgniarka,
D.  psycholog.



Zadanie 55.
Izostenuria (gęstość moczu w granicach 1,010-1,012),  świadczy o
braku  zdolności  cewek  do  zagęszczania  moczu  i  występuje  w
następujących stanach chorobowych:

A.  zespole nerczycowym,
B.  niewydolności nerek,
C.  nowotworach nerek,
D.  moczówce prostej.

Zadanie 56.
Zmiękczanie wody to jeden z etapów uzdatniania wody do potrzeb
dializoterapii. Na tym etapie z wody usuwane są pierwiastki:

A .  wapń i żelazo,
B.  żelazo i sód,
C.  wapń i magnez,
D.  chlor i wapń.

Zadanie 57.
Jaki  podstawowy  warunek  musi  być  spełniony  między  dawcą  i
biorcą, aby dokonać przeszczepu nerki?

A . zgodność  grup  głównych  krwi  dawcy  i  biorcy  oraz
czynnika Rh,

B.  zgodność antygenów transplantacyjnych HLA,
C . zgodność  grup  głównych  oraz  ujemny  wynik  próby

krzyżowej między limfocytami dawcy i surowicą biorcy,
D . zgodność  antygenów  transplantacyjnych  HLA  i  stopień

immunizacji.

Zadanie 58.
W  fazie  wielomoczu  w  ostrej  niewydolności  nerek  częstym
zaburzeniem elektrolitowym jest:

A .  hiperkaliemia,
B.  hipokaliemia,
C.  hiperkalcemia,
D.  hipokalcemia.

Zadanie 59.
Wybór  techniki  dializacyjnej  w  leczeniu  nerkozastępczym  u
pacjenta z AKI zależy od:

A . stanu  klinicznego  pacjenta  i  możliwości  terapeutycznych
ośrodka,

B.  wieku i stanu klinicznego pacjenta,
C.  doświadczenia w stosowaniu danej metody w ośrodku,
D.  uzyskania ilości odwodnienia u pacjenta.



Zadanie 60.
U  pacjenta  w  trakcie  badania  fizykalnego  został  stwierdzony
dodatni  objaw  Goldflama,  który  świadczy  o  schorzeniach  w
obrębie:

A.  nerek,
B.  wątroby,
C.  śledziony,
D.  trzustki.

Zadanie 61.
U  chorego  z  założonym  cewnikiem  dwukanałowym  do  żyły
centralnej,  ważna  jest  profilaktyka  infekcji  naczyniowej,
polega ona na:

A . perfekcyjnym  przestrzeganiu  zasad  aseptyki  i  nauczeniu
pacjenta umiejętności obserwacji miejsca wkłucia,

B.  jałowej zmianie opatrunku,
C . wykonywaniu  wszystkich  czynności  przy  cewniku  w

rękawiczkach  z  użyciem  sterylnego  materiału
opatrunkowego i sterylnych narzędzi,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 62.
Jednym  z  pierwszych  objawów  depresyjnych  u  chorego
dializowanego jest/są:

A.  wzmożenie apetytu,
B.  zaburzenia emocjonalne,
C.  zaburzenia snu,
D.  zaburzenia koncentracji uwagi.

Zadanie 63.
Najgroźniejszym powikłaniem hiperkaliemii jest/są:

A.  nudności i wymioty,
B.  obrzęk mózgu,
C.  skandowana mowa,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 64.
Określanie  "suchej  masy  ciała",  przestrzeganie  diety  i  unikanie
agresywnej  ultrafiltracji  przez  chorych  dializowanych  jest
bardzo istotne ze względu na:

A.  problem opanowania nadciśnienia w tej grupie chorych,
B.  problem szerzenia się zakażeń podczas dializy,
C.  problem niedożywienia wśród dializowanych,
D.  problem powikłań technicznych hemodializy.



Zadanie 65.
Najczęstszą  przyczyną  niezadawalającej  odpowiedzi  na  leczenie
erytropoetyną jest:

A .  niedobór żelaza,
B.  przewlekłe stany zapalane,
C.  błędy w podaży leku,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 66.
Przygotowanie  dializatora  do  zabiegu  przez  płukanie  go  solą
fizjologiczną i płynem dializacyjnym jest konieczne, ponieważ:

A . dokładnie  usuwane  są  w  ten  sposób  pozostałości  z
procesów  technologicznych  (np.  glicerol),  środki
sterylizujące (np. tlenek etylenu) oraz powietrze,

B . zwiększa  się  możliwość  wykrzepiania  w  kapilarch
dializatora,

C . uzyskuje  s ię  w  ten  sposób  mniejszą  powierzchnię
dializatora,

D . zmniejsza  się  w  ten  sposób  klirens  dializatora  dla
małych i średnich cząsteczek.

Zadanie 67.
Niedokrwistość w przewlekłej chorobie nerek spowodowana jest:

A .  zaburzoną funkcją przysadki mózgowej,
B . nieadekwatnym wydzielaniem erytropoetyny przez komórki

śródmiąższowe nerek,
C.  nadmiarem żelaza, które hamuje erytropoezę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 68.
Diagnoza pielęgniarska wg teorii D. Orem stanowi:

A . rozpoznanie  rodzaju  i  stopnia  deficytu  w  zakresie
samoopieki,

B . określenie  problemu  lub  potrzeby  opartego/-ej  na
zgromadzonych  danych  -  pacjent  wstępnie  identyfikuje
problem zdrowotny,

C . rozpoznanie  potrzeb  sygnalizowanych  przez  pacjenta  i
środowiska,

D.  ocenę stanu zdrowia podmiotu opieki.

Zadanie 69.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej choroby nerek,
B.  ostrego uszkodzenia nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.



Zadanie 70.
Głównym celem działań edukacyjnych tuż  po  dokonanym zabiegu
przeszczepienia nerki (doba "0" ) jest:

A . profilaktyka  powikłań  wynikających  z  unieruchomienia
pacjenta,

B.  profilaktyka zakażeń grzybiczych,
C.  profilaktyka zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej,
D.  profilaktyka odrzucania przeszczepionego narządu.

Zadanie 71.
Które  z  podanych  objawów  świadczą  o  wystąpieniu  encefalopatii
dializacyjnej?

A.  zaburzenia słuchu,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  zaburzenia równowagi,
D.  postępujące uogólnione otępienie.

Zadanie 72.
Szkolenia  z  zakresu  dializoterapii  organizowane  przez  personel
stacji dializ szczególnie wskazane są dla:

A . pacjentów  dializowanych,  personelu  pracującego  w
poradni nefrologicznej,

B.  pacjentów dializowanych oraz ich rodzin, opiekunów,
C . personelu  pierwszego  kontaktu  (lekarz  rodzinny  i

pielęgniarka rodzinna),
D . pacjentów  z  przewlekłą  niewydolnością  nerek  w  okresie

przeddializacyjnym oraz ich rodzin, opiekunów.

Zadanie 73.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  leczenia  nerkozastępczego
metodą dializy otrzewnowej jest/są:

A.  otyłość,
B.  choroby jelit,
C.  zakażenia skórne,
D.  zrosty otrzewnowe uniemożliwiające przepływ dializatu.

Zadanie 74.
Do objawów zapalenia otrzewnej zalicza się:

A . bóle  głowy,  nudności,  wysokie  ciśnienie  tętnicze  krwi,
spadek masy ciała,

B . bó l  brzucha,  nudności,  wymioty,  gorączkę,  zmętnienie
płynu dializacyjnego, biegunkę,

C . zaczerwienienie  ujścia  cewnika,  obrzęki,  wzrost
ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała,

D . mętny  płyn  dializacyjny,  obrzęki,  wzrost  ciśnienia
tętniczego krwi, duszność.



Zadanie 75.
Test PET służy do oceny:

A . szybkości  transportu  otrzewnowego  dla  kreatyniny  i
glukozy,

B.  stanu nawodnienia pacjenta,
C.  stopnia ultrafiltracji,
D.  określenia stężenia kreatyniny i glukozy.

Zadanie 76.
Klirens dializatora (KD) określa:

A.  stężenie mocznika podczas dializy,
B.  dawkę dializy,
C . objętość  krwi  oczyszczonej  z  danej  substancji  w

jednostce czasu,
D.  objętość dystrybucji (V).

Zadanie 77.
Cewnik  Foleya  pacjentowi  po  przeszczepieniu  nerki  powinno  się
usunąć:

A.  po 12 godzinach,
B.  po 24 godzinach,
C.  między 2 a 4 dobą,
D.  między 4 a 7 dobą.

Zadanie 78.
Cystografia  i  cystoureterografia  mikcyjna  jest  to  badanie
obrazowe,  stosowane  w  chorobach  nerek,  które  polega  na
zobrazowaniu:

A.  zwężenia tętnicy nerkowej lub zakrzepu żyły nerkowej,
B.  uwidocznieniu torbieli, guzów i zwapnień w nerce,
C.  pęcherza moczowego i odpływów pęcherzowo-moczowodowych,
D . pozwala  określić  wielkość  nerek,  grubość  kory,

poszerzenie kielichów.

Zadanie 79.
Niedokrwistość w przebiegu Niewydolności nerek spowodowana jest
niedoborem:

A.  żelaza,
B.  wapnia,
C.  fosforu,
D.  potasu.



Zadanie 80.
Objawami zespołu podkradania są:

A.  bóle w okolicy przetoki i obrzęk kończyny,
B . bladość  kończyny  w  dystalnej  części  od  przetoki  i

zwężenie przetoki,
C.  zamknięcie przetoki, ból w jej okolicy,
D . bó l  i  bladość  nasilająca  się  przy  ruchach  i  uniesieniu

kończyny.

Zadanie 81.
Które  z  działań  jest  istotne  w  przypadku  stwierdzenia  u  dziecka
odwodnienia spowodowanego wysoką gorączką i biegunką?

A.  monitorowanie ciśnienia tętniczego,
B.  zorganizowanie dziecku czasu wolnego,
C . podawanie  dziecku  do  picia  płynów  obojętnych,  często  i

w małych ilościach,
D.  ograniczenie spożywania produktów wysokobiałkowych.

Zadanie 82.
Profilaktyka  zakażeń  wirusem  zapalenia  wątroby  typu  C  u
pacjentów  leczonych  powtarzanymi  hemodializami,  winna
obejmować:

A . dyskwalifikację  z  te j  formy  terapii  leczenia
nerkozastepczego pacjentów z wynikiem pozytywnym,

B . uodparnianie  czynne  -  podawanie  szczepionki  przeciwko
wirusowemu zapaleniu wątroby typu C,

C . ścisłe  przestrzeganie  reżimu  sanitarno-higienicznego
oraz  wyodrębnienie  oddzielnych  stanowisk
dializacyjnych,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 83.
Jakie  badania  mają  decydujące  znaczenie  w  rozpoznaniu
kłębuszkowego zapalenia nerek:

A.  biopsja nerki,
B.  USG nerki,
C.  badanie kompleksów immunologicznych,
D.  badanie poziomu immunoglobulin.

Zadanie 84.
Najczęściej występującym powikłaniem po biopsji nerki jest:

A .  krwiak nadtorebkowy,
B.  krwiak podtorebkowy,
C.  krwinkomocz,
D.  pseudotętniak.



Zadanie 85.
Mocz do badania bakteriologicznego należy pobrać:

A.  po dokładnym podmyciu z początkowego strumienia,
B.  po dokładnym podmyciu ze środkowego strumienia,
C.  zawsze po posiłku,
D.  zawsze na czczo.

Zadanie 86.
Glukoza w płynie dializacyjnym pełni rolę czynnika:

A.  osmotycznego,
B.  regulującego zapotrzebowanie na insulinę,
C.  dyfuzji,
D.  absorbcji otrzewnowej.

Zadanie 87.
W e  wczesnym  okresie  po  przeszczepieniu  nerki  najczęściej
dochodzi do rozwoju infekcji:

A .  wirusem CMV,
B.  wirusem zapalenia wątroby,
C.  wirusem EBV,
D.  wirusem ospy wietrznej.

Zadanie 88.
Czynniki,  które  NIE  podlegają  modyfikacji  w  przewlekłej
chorobie nerek to?

A.  niedokrwistość, hiperlipidemia, płeć męska,
B.  małe wyjściowe GFR, starszy wiek,
C.  nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu,
D.  niskie stężenie albumin, hiperglikemia.

Zadanie 89.
Najczęstszym  patogenem  będącym  przyczyną  zapaleń  tunelu  i
wyjścia cewnika na skórę jest:

A .  Staphylococcus aureus,
B.  Staphylococcus epidermidis,
C.  Staphylococcus viridaus,
D.  Enterococcus.

Zadanie 90.
W  celu  rozpoznania  kwasicy  nieoddechowej  należy  oznaczyć  u
pacjenta:

A.  gazometrię,
B.  jonogram,
C.  stężenie żelaza,
D.  poziom albumin.



Zadanie 91.
Primary nurse jest pojęciem, którym określa się:

A . pielęgniarkę,  wyróżniającą  się  w  zespole  tzw.
przodującą,

B . pielęgniarkę,  która  jako  jedyna  wykonuje  wszystkie
niezbędne  dla  realizacji  celów  opieki  zadania  w
stosunku  do  pacjenta  od  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala
aż do jego opuszczenia,

C . jedną  pielęgniarkę,  mającą  do  dyspozycji  kilka
pielęgniarek,  z  którymi  realizuje  opiekę  nad
pacjentem(ami)  ale  pod  je j  kontrolą  pozostaje  pacjent
o d  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala  aż  do  momentu  jego
opuszczenia,

D . pielęgniarkę  pracującą  wyłącznie  w  podstawowej  opiece
zdrowotnej.

Zadanie 92.
Metodą leczenia z wyboru pacjentów ze schyłkową niewydolnością
nerek i cukrzycą typu 1 jest:

A .  hemodializa,
B.  dializa otrzewnowa,
C.  przeszczep nerki,
D.  równoczesny przeszczep nerki i trzustki.

Zadanie 93.
Regulacja  równowagi  kwasowo-zasadowej  w  dializie  otrzewnowej
zachodzi na skutek zastosowania w płynie dializacyjnym:

A.  octanów lub mleczanów,
B.  fosforanów,
C.  węglanów,
D.  l ipidów.

Zadanie 94.
W  celu zmniejszenia nefrotoksyczności preparatów kontrastowych
stosowanych w urografii dożylnej przed badaniem należy:

A.  podać 100 mg Hydrocortisonu dożylnie,
B.  założyć cewnik Foleya do pęcherza moczowego,
C.  nawodnić pacjenta,
D.  podać minimalną dawkę środka kontrastowego.



Zadanie 95.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? "Sucha waga":

A . jest  to  masa  ciała  pacjenta  przy  której  nie  stwierdza
się objawów przewodnienia ani odwodnienia,

B.  jest zależna od przyrostu i spadku masy ciała pacjenta,
C . nie  warunkuje  wielkość  odwodnienia  pacjenta  podczas

zabiegu hemodializy,
D.  jest to masa ciała pacjenta przed hemodializą.

Zadanie 96.
Oddziały,  w  których  najczęściej  występują  wskazania  do
stosowania  ciągłych  technik  leczenia  nerkozastępczego  to
oddział:

A .  wewnętrzny,
B.  SOR,
C.  chirurgii,
D.  intensywnej terapii i pooperacyjny kardiochirurgii.

Zadanie 97.
Przy  monitorowaniu  dobowego  bilansu  płynów  NIE  należy
uwzględniać:

A.  płynów podanych i.v.,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  leków podanych w pompach,
D.  płynów podanych per os.

Zadanie 98.
Które  z  powikłań  septycznych  najczęściej  występuje  u  pacjentów
w pierwszych miesiącach po transplantacji nerki?

A.  zapalenie płuc,
B.  zakażenie układu moczowego,
C.  zakażenie rany pooperacyjnej,
D.  zakażenie tkanek powięziowych.

Zadanie 99.
Zespół niespokojnych nóg jest objawem:

A.  encefalopatii mocznicowej,
B.  neuropatii autonomicznej,
C.  polineuropatii,
D.  mononeuropatii.



Zadanie 100.
Wpływ na wybór opcji dializy otrzewnowej ma/mają:

A . sprawność  fizyczna  i  manualna,  zachowana  resztkowa
funkcja  nerek,  aktywność  zawodowa,  duża  odległość  od
ośrodka hemodializy, dobre warunki mieszkaniowe,

B . brak dostępu naczyniowego, kandydaci do przeszczepienia
nerki,  choroba  sercowo-naczyniowa,  cukrzycowa  choroba
nerek, liberalizacja diety,

C.  żadna z powyższych,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 101.
Objawem świadczącym o przewodnieniu w ostrym uszkodzeniu nerek
NIE jest/są:

A.  podwyższone ciśnienie żylne,
B.  obwodowe obrzęki,
C.  rytm galopujący,
D.  ochłodzenie obwodowych części ciała (palce rąk, nóg).

Zadanie 102.
Niefarmakologiczne  sposoby  leczenia  nadciśnienia  i  nefropatii
nadciśnieniowej polegają na:

A . stosowaniu  diuretyków,  inhibitorów  konwertazy
angiotensyny II i blokerów receptorów Beta,

B . zaprzestaniu  palenia  tytoniu,  ograniczeniu  spożycia
sol i  kuchennej,  ograniczeniu  spożycia  alkoholu  oraz
likwidowaniu nadwagi i otyłości,

C.  ograniczeniu aktywności fizycznej,
D . zmianie  nawyków  żywieniowych:  preferowana  dieta

ubogowitaminowa i bogatokaloryczna.

Zadanie 103.
Mikoralbuminuria  jest  to  wydalanie  albumin  w  ciągu  doby  w
ilości:

A .  do 30 mg,
B.  30-300 mg,
C.  >300 mg,
D.  > 0,5 g.

Zadanie 104.
Badaniem  służącym  do  określenia  stopnia  zaawansowania
przewlekłej niewydolności nerek jest:

A .  ultrasonografia nerek,
B.  biposja nerki,
C.  urografia dożylna,
D.  stężenie kreatyniny we krwi.



Zadanie 105.
Badaniem obrazującym tętnice nerkowe jest:

A .  arteriografia,
B.  urografia,
C.  wentrykulografia,
D.  uretrografia.

Zadanie 106.
D o  głównych  objawów  świadczących  o  wtórnej  nadczynności
przytarczyc należą:

A.  świąd skóry, bóle kostne i stawowe pleców, bioder, nóg,
B . efekt  czerwonych  oczu,  zaburzenia  snu,  utrata

łaknienia,
C . kalcyfikacja  naczyń  krwionośnych,  zniekształcenia

kostne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 107.
Najbardziej fizjologicznym roztworem dializacyjnym stosowanym w
hemodializie jest:

A .  płyn octanowy,
B.  płyn wodorowęglanowy,
C.  płyn żelazowy,
D.  wszystkie stosowane.

Zadanie 108.
W  Polsce przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 109.
Czynniki  wpływające  na  progresję  przewlekłej  choroby  nerek
niepodlegające modyfikacji terapeutycznej to:

A .  niedokrwistość,
B.  palenie papierosów,
C.  podeszły wiek,
D.  nadwaga i otyłość.



Zadanie 110.
Kontrolę  bilansu  wodnego  i  utrzymanie  tzw.  "suchej  masy  ciała"
w dializie otrzewnowej uzyskujemy przez:

A . zastosowanie  różnych  stężeń  glukozy  w  płynie
dializacyjnym,

B.  stosowanie polimerów i aminokwasów (1x/dobę),
C.  procesy dyfuzji i ultrafiltracji osmotycznej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 111.
Przyczyną  zakrzepicy  tętnicy  nerkowej  w  nerce  przeszczepionej
może być:

A.  nasilona miażdżyca u dawcy i/lub biorcy,
B.  niskie ciśnienie tętnicze biorcy nerki,
C.  ostre odrzucanie przeszczepu,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 112.
W  jakim celu  przed  zabiegiem przeszczepienia  nerki  u  biorcy,  po
założeniu  cewnika  do  pęcherza  moczowego,  podaje  s ię  do  niego
100-200  ml  sol i  fizjologicznej  zwykle  z  domieszką  zabarwionego
antyseptyku (np.błękitu metylenowego)?

A.  ułatwienia precyzyjnego wykonania zespolenia moczowego,
B.  dekontaminacji pęcherza moczowego,
C . łatwiejszej  identyfikacji  pęcherza  moczowego  w

przypadku trudności anatomicznych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 113.
Skrót EDTNA/ERCA odnosi się do:

A . Europejskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantacyjnych/Europejskiego  Towarzystwa  Opieki
Nefrologicznej,

B . Europejskiego  Towarzystwa  Dializ  i
Transplantacji/Europejskiego  Towarzystwa
Nefrologicznego,

C . Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantologicznych,

D.  kierunków leczenia nerkozastępczego w Europie.

Zadanie 114.
W  dializie  otrzewnowej  usuwanie  rozpuszczonych  cząsteczek  i
wody zachodzi przede wszystkim na drodze:

A.  oporu błony otrzewnej,
B.  różnicy w wielkości cząsteczek,
C.  osmozy,
D.  dyfuzji i ultrafiltracji.



Zadanie 115.
Praktyczna  kontrola  zakażeń  na  oddziałach  hemodializ  między
innymi obejmuje:

A . dwuzmianowy system pracy pielęgniarek i praca z jednym
pacjentem podczas dyżuru,

B . izolację  wyłącznie  pacjentów  z  infekcją  HIV  i
protokołowanie każdego wykonywanego zabiegu,

C . stosowanie  odzieży  ochronnej  przez  personel  medyczny
oraz niespożywanie pokarmów i płynów w stacjach dializ,

D . podawanie interferonu alfa jako profilaktyka WZW typu C
po ekspozycji zdrowego pracownika.

Zadanie 116.
Przeszczep ksenogeniczny jest to przeszczep wykonywany:

A.  w obrębie tego samego organizmu,
B.  pomiędzy osobnikami tego samego gatunku,
C.  pomiędzy osobnikami różnych gatunków,
D . pomiędzy  osobnikami  tego  samego  gatunku,  różnych

genetycznie.

Zadanie 117.
Najczęstszym zaburzeniem równowagi kwasowo-zasadowej u pacjenta
z ostrym uszkodzeniem nerek i przewlekłą chorobą nerek jest:

A .  kwasica nieoddechowa,
B.  kwasica oddechowa,
C.  zasadowica nieoddechowa,
D.  zasadowica oddechowa.

Zadanie 118.
Jakie dane powinna zawierać dokumentacja pielęgniarska pacjenta
objętego programem CADO?

A.  adres chorego, telefon kontaktowy,
B.  grupa krwi, antygen HBS, HIV, HCV,
C.  typ cewnika, objętość podaży płynów,
D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 119.
D o  oceny  stanu  odżywienia  pacjenta  dializowanego  należy
wykorzystać:

A.  wywiad dietetyczny, metody antropometryczne,
B.  metody biochemiczne,
C.  modelowanie kinetyczne dializy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 120.
Przypadek urgens na liście oczekujących umieszcza się jako:

A . oczekujących  na  przeszczep  nerki,  którzy  jeszcze  nie
zostali zgłoszeni do Krajowej Listy Oczekujących,

B . biorców  zarejestrowanych  w  Krajowej  Liście
Oczekujących,  wymagających  szybkiego  przeszczepienia
nerki z powodu braku możliwości dalszego dializowania,

C . pacjentów  przewlekle  dializowanych  nie
zakwalifikowanych do przeszczepu nerki,

D . osoby  po  przeszczepie  nerki  wymagające  pilnej
konsultacji z lekarzem kwalifikującym do przeszczepu.

Zadanie 121.
Szron mocznicowy w przewlekłej chorobie nerek spowodowany jest:

A .  dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi,
B.  średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
C.  niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
D.  brakiem mocznika w osoczu krwi.

Zadanie 122.
Współczynnik  ultrafiltracji  dializatora  jest  wskaźnikiem
informującym o:

A . skuteczności  oczyszczania  krwi  pacjenta  w  czasie
hemodializy w jednostce czasu,

B . rodzaju  materiału  z  którego  zbudowana  jest  błona
półprzepuszczalna w dializatorze,

C . wielkości  ultrafiltracji  wyrażonej  w  ml/godz.  wywołanej
przez każdy mmHg ciśnienia przezbłonowego,

D.  powierzchni błony półprzepuszczalnej dializatora.

Zadanie 123.
Największy  wpływ  na  jakość  wykonywanych  dializ  otrzewnowych
przez pacjenta ma:

A.  edukacja pacjenta,
B.  samopielęgnacja,
C.  rehabilitacja,
D.  wsparcie rodziny.



Zadanie 124.
Odwrócona osmoza w procesie uzdatniania wody polega na:

A . przechodzeniu wody przez kolumnę z węglem aktywowanym i
usuwaniu z wody zanieczyszczeń organicznych i związków
chloru,

B . napowietrzaniu  wody  po  wyjściu  z  jednostki  podnoszącej
ciśnienie,  w  wyniku  czego  sole  żelaza  w  połączeniu  z
tlenem z  powietrza tworzą nierozpuszczalne wodorotlenki
żelaza,

C.  usuwaniu z wody jonów wapnia i magnezu,
D . zwiększeniu  ciśnienia  hydraulicznego  po  stronie

roztworu  o  większym  stężeniu  ponad  wartość  ciśnienia
osmotycznego,  co  spowoduje  przepływ wody z  roztworu o
wyższym stężeniu do roztworu o niższym stężeniu.

Zadanie 125.
Do klasycznych objawów guza nerki (triada Virchowa) NIE należy:

A.  guz wyczuwalny przez powłoki,
B.  ból w okolicy lędźwiowej,
C.  krwiomocz zwykle okresowy,
D.  ciemno-brunatny odcień skóry.

Zadanie 126.
D o  czynników  predysponujących  do  zakażeń  grzybiczych  u
pacjentów po przeszczepieniu nerki zaliczamy:

A . długotrwałe  leczenie  antybiotykami,  cukrzycę,  wysokie
dawki steroidów,

B . wentylację  mechaniczną,  stosowanie  cewników
moczowodowych,

C.  immunosupresję,
D.  odpowiedź A i C.

Zadanie 127.
W  zapobieganiu  powikłaniom  infekcyjnym  ze  strony  cewnika
założonego  do  naczyń  głębokich  w  celu  prowadzenia  hemodializy
pielęgniarka powinna:

A . ściśle  obserwować  miejsce  przejścia  cewnika  przez
skórę,

B.  dokumentować wyniki obserwacji,
C . odkażać  i  zabezpieczać  miejsce  wkłucia  suchym  jałowym

opatrunkiem,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 128.
Przed  zastosowaniem  furosemidu  u  pacjentów  z  ONN  jest
niezbędne:

A.  poznanie przyczyny ONN,
B.  założenie cewnika Foleya,
C.  wykluczenie ostrej niewydolności serca,
D.  odpowiedni stan nawodnienia pacjenta.

Zadanie 129.
Zjawiska wykorzystywane w tradycyjnej hemodializie to:

A .  izolowana hemofiltracja,
B.  dyfuzja,
C.  adhezja,
D.  dyfuzja i konwekcja.

Zadanie 130.
P o  jakim  czasie  od  założenia  cewnika  Tenckhoffa  należy  zdjąć
szwy u chorego?

A.  po 7 dniach,
B.  po 18 dniach,
C.  po około 2 tygodniach,
D.  w zależności od grubości tkanki tłuszczowej chorego.

Zadanie 131.
Stosowanie dużych dawek furosemidu w ostrym uszkodzeniu nerek
może spowodować:

A.  hiperkaliemię,
B.  głuchotę,
C.  kwasicę nieoddechową,
D.  wzrost ciśnienia tętniczego.

Zadanie 132.
Adekwatność dializy otrzewnowej określamy wykonując badanie:

A.  PET-TEST,
B.  Kt/V,
C.  Klirens kreatyniny,
D.  Klirens kreatyniny + Kt/V dla mocznika.



Zadanie 133.
Przy  zapaleniu  otrzewnej  u  pacjenta  dializowanego  otrzewnowo
należy:

A . wydłużyć  czas  zalegania  płynu  i  zmniejszyć  stężenie
glukozy,

B . skrócić  czas  trwania  wymian  (wykonując  trzy  płukania
dodatkowe  wpust  -  wypust)  i/lub  zastosować
hipertoniczne płyny,

C . wykonać  cztery  wymiany  tak  jak  dotychczas  ze
zwiększonym stężeniem glukozy,

D . wykonać dwie lub trzy dodatkowe wymiany nie zmieniając
stężenia glukozy.

Zadanie 134.
Najczęstszą przyczyną przewlekłej choroby nerek jest:

A .  kłębuszkowe zapalenie nerek,
B.  nefropatia nadciśnieniowa,
C.  nefropatia cukrzycowa,
D.  wielotorbielowate zapalenie nerek.

Zadanie 135.
Pacjenci  o  niskim  transporcie  otrzewnowym,  aby  osiągnąć
zamierzone wartości klirensów wymagają:

A.  długich wymian o dużej objętości płynu dializacyjnego,
B.  częstych wymian o krótkim czasie zalegania,
C.  dostosowania dializy do ich stylu życia,
D . automatycznej  dializy  otrzewnowej  ze  skróceniem  czasu

zalegania z płynem lub zastosowania ikodekstryny.



PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE
TEST NR 300714
GRUPA 1
Zadanie 1.
Diagnoza pielęgniarska wg teorii D. Orem stanowi:

A . rozpoznanie  rodzaju  i  stopnia  deficytu  w  zakresie
samoopieki,

B . określenie  problemu  lub  potrzeby  opartego/-ej  na
zgromadzonych  danych  -  pacjent  wstępnie  identyfikuje
problem zdrowotny,

C . rozpoznanie  potrzeb  sygnalizowanych  przez  pacjenta  i
środowiska,

D.  ocenę stanu zdrowia podmiotu opieki.

Zadanie 2.
Przy wystąpieniu hemolizy dializacyjnej należy:

A . przerwać  zabieg  hemodializy  oraz  przetoczyć  krew
pozostałą w dializatorze i w drenach,

B . nie  przerywać  zabiegu  hemodializy  i  podać  0,9%  chlorek
sodu, płyn wieloelektrolitowy,

C . wydłużyć  zabieg  hemodializy  i  zmniejszyć
ultrafiltrację,

D . natychmiast  przerwać  zabieg  nie  przetaczając  krwi
pozostałej w dializatorze i w drenach.

Zadanie 3.
Jaki  parametr  jest  zbędny  w  ocenie  stanu  odżywienia  chorego
hemodializowanego:

A.  wynik 7-punktowej subiektywnej oceny stanu odżywienia,
B.  iloczyn wapniowo-fosforanowy,
C.  wskaźnik masy ciała,
D.  stężenie albumin w surowicy.

Zadanie 4.
Pacjent  po  zabiegu  przeszczepienia  nerki  w  pierwszej  dobie
oprócz monitorowania stanu hemodynamicznego wymaga:

A.  monitorowania bilansu wodno-elektrolitowego,
B.  zmiany opatrunku,
C.  monitorowania stężenia leków immunosupresyjnych,
D.  ułożenia w pozycji bezpiecznej.

Zadanie 5.
Istotnym  działaniem  pielęgniarskim  u  dziecka  z  kamicą  nerkową
jest:

A .  codzienne ważenie dziecka,
B.  pomiar temperatury ciała,
C.  obserwacja powłok skórnych,
D.  obserwacja mikcji.



Zadanie 6.
Proces  pielęgnowania  jako  metoda  pracy  pielęgniarki  może  być
zastosowany:

A . w  opiece  nad  pacjentem  nefrologicznym,  gdzie  l iczba
pielęgniarek  jest  adekwatna  do  zapotrzebowania
pacjentów na opiekę,

B . tylko  w  poradni  nefrologicznej  i
środowiskowo-rodzinnej,

C . wszędzie  -  na  oddziałach  nefrologicznych,  w  stacjach
dializ,  oddziałach  transplantacyjnych,  poradniach
nefrologicznych i środowiskowo-rodzinnych,

D . w e  wszystkich  ośrodkach  opieki  nefrologicznej,  które  są
wyposażone  w  specjalistyczny,  niezbędny  do  opieki
nefrologicznej sprzęt.

Zadanie 7.
Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń układu moczowego
u dzieci jest:

A .  Pseudomonas,
B.  Proteus,
C.  Staphylococcus,
D.  Escherichia coli.

Zadanie 8.
Elementem  układu  wstępnego  uzdatniania  wody  do  celów
dializoterapii  jest  kolumna  węglowa.  Zapewnia  ona  bardzo
skuteczne usuwanie z wody:

A.  zanieczyszczeń organicznych i związków chloru,
B.  pierwiastków takich jak sód i potas,
C.  jonów wapnia i magnezu,
D.  metali ciężkich.

Zadanie 9.
Podstawowym objawem klinicznym u dziecka z zespołem nerczycowym
jest:

A .  krwinkomocz i bakteriomocz,
B.  masywny białkomocz oraz obrzęki,
C.  makroskopowy krwiomocz oraz gorączka,
D.  nadciśnienie tętnicze i utrata masy ciała.



Zadanie 10.
Antybiotykoterapię  przy  niepowikłanym,  bakteryjnym  zapaleniu
otrzewnej należy stosować przez okres:

A.  5 - 10 dni,
B.  7 - 12 dni,
C.  10 - 12 dni,
D.  14 - 21 dni.

Zadanie 11.
Najczęściej  przyczyną  ostrego  kłębuszkowego  zapalenia  nerek  u
dziecka jest:

A .  przebyte zakażenie paciorkowcowe,
B.  upośledzenie zagęszczania moczu znacznego stopnia,
C.  odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy,
D.  stosowanie diety ubogowapniowej.

Zadanie 12.
P o  jakim  czasie  od  założenia  cewnika  Tenckhoffa  należy  zdjąć
szwy u chorego?

A.  po 7 dniach,
B.  po 18 dniach,
C.  po około 2 tygodniach,
D.  w zależności od grubości tkanki tłuszczowej chorego.

Zadanie 13.
D o  przyczyn  wczesnej  dysfunkcji  nerki  przeszczepionej  należą
czynniki związane z:

A .  dawcą,
B.  okresem niedokrwienia,
C.  opracowaniem chirurgicznym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 14.
Najlepszym dostępem naczyniowym do hemodializy u pacjentów z
cukrzycą jest:

A .  przetoka tętniczo-żylna z własnych naczyń,
B.  przetoka tętniczo-żylna z protezą naczyniową,
C.  cewnik Permanentny,
D.  cewnik Tenckhoffa.



Zadanie 15.
Obecność  w  moczu  ponad  80%  erytrocytów  wyługowanych  o
zmienionym  kształcie  (tzw.  erytrocytów  dyzmorficznych)
przemawia za:

A.  schyłkową niewydolnością nerek,
B.  zakażeniem układu moczowego,
C.  nowotworem nerki,
D.  chorobą kłębuszków nerkowych.

Zadanie 16.
D o  czynników  predysponujących  do  zakażeń  grzybiczych  u
pacjentów po przeszczepieniu nerki zaliczamy:

A . długotrwałe  leczenie  antybiotykami,  cukrzycę,  wysokie
dawki steroidów,

B . wentylację  mechaniczną,  stosowanie  cewników
moczowodowych,

C.  immunosupresję,
D.  odpowiedź A i C.

Zadanie 17.
Do oceny zaburzeń czynności przeszczepionej nerki służy:

A.  tomografia komputerowa,
B.  ultrasonografia dopplerowska,
C.  biopsja przeszczepu nerkowego,
D.  angiografia.

Zadanie 18.
D o  oceny  funkcji  nerek  oraz  określenia  stadium  PChN  należy
określić:

A .  stężenie kreatyniny,
B.  stężenie cystatyny C,
C.  wielkość filtracji kłębuszkowej,
D.  stężenie kreatyniny i mocznika.

Zadanie 19.
Największy  wpływ  na  jakość  wykonywanych  dializ  otrzewnowych
przez pacjenta ma:

A.  edukacja pacjenta,
B.  samopielęgnacja,
C.  rehabilitacja,
D.  wsparcie rodziny.



Zadanie 20.
Przy  monitorowaniu  dobowego  bilansu  płynów  NIE  należy
uwzględniać:

A.  płynów podanych i.v.,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  leków podanych w pompach,
D.  płynów podanych per os.

Zadanie 21.
Pacjent  w  godzinach  nocnych  jest  na  ADO,  po  zakończeniu  sesji
nocnej,  po  odłączeniu  się  od  cyklera,  napełnia  otrzewną  płynem
dializacyjnym  na  4  godziny.  Pozostałą  część  dnia  otrzewna  jest
pusta. Jaką odmianą dializy otrzewnowej jest taki schemat?

A.  CADO,
B.  ADO,
C.  CCDO,
D.  PDO.

Zadanie 22.
Określanie  "suchej  masy  ciała",  przestrzeganie  diety  i  unikanie
agresywnej  ultrafiltracji  przez  chorych  dializowanych  jest
bardzo istotne ze względu na:

A.  problem opanowania nadciśnienia w tej grupie chorych,
B.  problem szerzenia się zakażeń podczas dializy,
C.  problem niedożywienia wśród dializowanych,
D.  problem powikłań technicznych hemodializy.

Zadanie 23.
Przeszczep ksenogeniczny jest to przeszczep wykonywany:

A.  w obrębie tego samego organizmu,
B.  pomiędzy osobnikami tego samego gatunku,
C.  pomiędzy osobnikami różnych gatunków,
D . pomiędzy  osobnikami  tego  samego  gatunku,  różnych

genetycznie.

Zadanie 24.
Wybór  techniki  dializacyjnej  w  leczeniu  nerkozastępczym  u
pacjenta z AKI zależy od:

A . stanu  klinicznego  pacjenta  i  możliwości  terapeutycznych
ośrodka,

B.  wieku i stanu klinicznego pacjenta,
C.  doświadczenia w stosowaniu danej metody w ośrodku,
D.  uzyskania ilości odwodnienia u pacjenta.



Zadanie 25.
W  procesie  pielęgnowania  największy  nacisk  kładzie  s ię  na
zakres i charakter relacji interpersonalnych pielęgniarki z:

A .  pacjentem i jego rodziną,
B.  członkami zespołu terapeutycznego,
C.  innymi pielęgniarkami,
D . pielęgniarką  oddziałową,  pielęgniarką  naczelną  i

lekarzem dyżurnym.

Zadanie 26.
Przypadek urgens na liście oczekujących umieszcza się jako:

A . oczekujących  na  przeszczep  nerki,  którzy  jeszcze  nie
zostali zgłoszeni do Krajowej Listy Oczekujących,

B . biorców  zarejestrowanych  w  Krajowej  Liście
Oczekujących,  wymagających  szybkiego  przeszczepienia
nerki z powodu braku możliwości dalszego dializowania,

C . pacjentów  przewlekle  dializowanych  nie
zakwalifikowanych do przeszczepu nerki,

D . osoby  po  przeszczepie  nerki  wymagające  pilnej
konsultacji z lekarzem kwalifikującym do przeszczepu.

Zadanie 27.
Jednym  z  ważniejszych  parametrów  pomocnym  w  określaniu
adekwatności  dializy  otrzewnowej  jest  DPI  (dobowa  podaż
białka),wartość zalecana to:

A.  1.2 -1,3 g/kg/dobę,
B.  1,0 -1,5 g/kg/dobę,
C.  0,8 -1,0 g/kg/dobę,
D.  0,6 - 0,8 g/kg/dobę.

Zadanie 28.
Objawami zespołu podkradania są:

A.  bóle w okolicy przetoki i obrzęk kończyny,
B . bladość  kończyny  w  dystalnej  części  od  przetoki  i

zwężenie przetoki,
C.  zamknięcie przetoki, ból w jej okolicy,
D . bó l  i  bladość  nasilająca  się  przy  ruchach  i  uniesieniu

kończyny.

Zadanie 29.
Badaniem obrazującym tętnice nerkowe jest:

A .  arteriografia,
B.  urografia,
C.  wentrykulografia,
D.  uretrografia.



Zadanie 30.
D o  najczęstszych  powikłań  bakteryjnych  u  chorego  po
przeszczepieniu nerki należą:

A.  zakażenia układu moczowego,
B.  zakażenie układu oddechowego,
C.  zakażenia rany,
D.  zakażenia zespoleń moczowych.

Zadanie 31.
Cystografia  i  cystoureterografia  mikcyjna  jest  to  badanie
obrazowe,  stosowane  w  chorobach  nerek,  które  polega  na
zobrazowaniu:

A.  zwężenia tętnicy nerkowej lub zakrzepu żyły nerkowej,
B.  uwidocznieniu torbieli, guzów i zwapnień w nerce,
C.  pęcherza moczowego i odpływów pęcherzowo-moczowodowych,
D . pozwala  określić  wielkość  nerek,  grubość  kory,

poszerzenie kielichów.

Zadanie 32.
Najczęściej występującym powikłaniem po biopsji nerki jest:

A .  krwiak nadtorebkowy,
B.  krwiak podtorebkowy,
C.  krwinkomocz,
D.  pseudotętniak.

Zadanie 33.
Najczęstszą przyczyną wtórnego nadciśnienia tętniczego jest:

A .  zwężenie tętnicy lub tętnic nerkowych,
B.  zapalenie tętnic,
C.  zaburzenia hormonalne,
D.  torbiele nerek.

Zadanie 34.
W  przypadku  zapalenia  otrzewnej  i lość  utraty  białka  może  dojść
d o  200  g/dobę.  Zaburzona  równowaga  między  ilością  albuminy
tworzonej i wydalonej może być korygowana przez:

A.  dietę,
B.  podaż aminokwasów i albumin,
C.  zmianę płynu dializacyjnego,
D.  A i B prawidłowa.



Zadanie 35.
Ważnym  elementem  leczenia  nadciśnienia  tętniczego  u  chorych
dializowanych jest:

A .  ścisła kontrola wolemii,
B.  adekwatna dializoterapia,
C.  zachowany reżim dietetyczny w zakresie sody i wody,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 36.
D o problemów nienerkowych w przewlekłej chorobie nerek u dzieci
zaliczamy:

A.  upośledzenie wzrostu, brak łaknienia,
B.  niedokrwistość,
C.  nadciśnienie tętnicze,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 37.
Współczynnik  ultrafiltracji  dializatora  jest  wskaźnikiem
informującym o:

A . skuteczności  oczyszczania  krwi  pacjenta  w  czasie
hemodializy w jednostce czasu,

B . rodzaju  materiału  z  którego  zbudowana  jest  błona
półprzepuszczalna w dializatorze,

C . wielkości  ultrafiltracji  wyrażonej  w  ml/godz.  wywołanej
przez każdy mmHg ciśnienia przezbłonowego,

D.  powierzchni błony półprzepuszczalnej dializatora.

Zadanie 38.
Jakie  badania  mają  decydujące  znaczenie  w  rozpoznaniu
kłębuszkowego zapalenia nerek:

A.  biopsja nerki,
B.  USG nerki,
C.  badanie kompleksów immunologicznych,
D.  badanie poziomu immunoglobulin.

Zadanie 39.
Do objawów zapalenia otrzewnej zalicza się:

A . bóle  głowy,  nudności,  wysokie  ciśnienie  tętnicze  krwi,
spadek masy ciała,

B . bó l  brzucha,  nudności,  wymioty,  gorączkę,  zmętnienie
płynu dializacyjnego, biegunkę,

C . zaczerwienienie  ujścia  cewnika,  obrzęki,  wzrost
ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała,

D . mętny  płyn  dializacyjny,  obrzęki,  wzrost  ciśnienia
tętniczego krwi, duszność.



Zadanie 40.
W  dializie  otrzewnowej  usuwanie  rozpuszczonych  cząsteczek  i
wody zachodzi przede wszystkim na drodze:

A.  oporu błony otrzewnej,
B.  różnicy w wielkości cząsteczek,
C.  osmozy,
D.  dyfuzji i ultrafiltracji.

Zadanie 41.
D o  głównych  objawów  wskazujących  na  rozpoznanie  cukrzycy
potransplantacyjnej należą:

A . wzmożone  pragnienie,  zwiększenie  i lości  oddawanego
moczu,

B.  osłabienie, zmiany ropne na skórze,
C.  częste zakażenia układu moczowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 42.
U pacjenta z obrzękami pochodzenia nerkowego do najważniejszych
działań pielęgniarskich należy:

A . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  uniesionymi  na
poziomie  serca,  prowadzenie  bilansu  wodnego,  pomiar
obrzęków, ważenie,

B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej  z  zastosowaniem
udogodnień  podanie  leków  rozkurczowych,  kontrola
parametrów hemodynamicznych,

C . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  ułożonymi
poniżej  poziomu  serca,  prowadzenie  dobowej  zbiórki
moczu, pędzlowania jamy ustnej,

D . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  bezpiecznej,  prowadzenie
dobowej  zbiórki  moczu,  podawanie  leków
antyhistaminowych, natłuszczanie skóry.

Zadanie 43.
Plazmafereza polega na:

A . występowaniu konwekcji wody z surowicy przy samoistnym
przepływie krwi z tętnicy do żyły przez hemofiltr,

B . stosowaniu  dializatorów  o  dużej  powierzchni
współczynnika Kuf <10ml/h/mm Hg,

C.  oddzielaniu osocza od reszty krwi,
D . zastosowaniu w niej dwukomorowego systemu pozwalającego

n a  wykonanie  konwekcji  i  dyfuzji  jednocześnie,  ale
oddzielnie.



Zadanie 44.
Objawem świadczącym o przewodnieniu w ostrym uszkodzeniu nerek
NIE jest/są:

A.  podwyższone ciśnienie żylne,
B.  obwodowe obrzęki,
C.  rytm galopujący,
D.  ochłodzenie obwodowych części ciała (palce rąk, nóg).

Zadanie 45.
Profilaktyka  wystąpienia  reakcji  depresyjnych  u  chorych
rozpoczynających leczenie za pomocą dializoterapii polega na:

A . wyjaśnieniu  choremu  bezpośrednio  przed  zabiegiem
konieczności zastosowania hemodializy,

B . fizycznym  przygotowaniu  chorego  w  okresie
przeddializacyjnym do rozpoczęcia dializoterapii,

C . zwlekaniu  z  informowaniem  chorego  o  konieczności
rozpoczęcia hemodializy w celu niwelowania stresu,

D . edukowaniu  chorego  od  chwili  kiedy  otrzyma  pierwszą
informację  o  swojej  chorobie  (niewydolność  nerek),  o
postępowaniu  z  chorobą,  metodach  dializoterapii  i
innych zaleceniach pielęgniarki i lekarza.

Zadanie 46.
Powierzchnia dializacyjna otrzewnej zwiększa się przez:

A.  mikrokosmki z komórek mezotelium,
B.  szczeliny endotelium,
C.  błonę podstawną endotelium,
D.  warstwę śródmiąższu o grubości około 2-3nm.

Zadanie 47.
Konsekwencją  obecności  przeciwciał  anty-HLA  u  biorcy  jest
wysokie zagrożenie wystąpienia:

A.  odrzucenia narządu,
B.  chorób sercowo-naczyniowych,
C.  nowotworów,
D.  cukrzycy potransplantacyjnej.

Zadanie 48.
Opieka  pielęgniarska  wobec  pacjenta  po  przeszczepieniu  nerki
obejmuje opiekę:

A.  przeddializacyjną, dializacyjną i sródtransplantacyjną,
B . w  oddziałach  dializy  pozaustrojowej  i  oddziałach

nefrologicznych,
C . w  oddziale  pooperacyjnym,  oddziale  transplantacyjnym,

przygotowanie pacjenta do wypisu ze szpitala,
D.  przedoperacyjną oraz przyłóżkową tuż po operacji.



Zadanie 49.
D o  czynników  ryzyka  nowotworów  po  transplantacji  narządów
należą:

A.  wiek, rodzaj immunosupresji,
B . płeć,  ostre  odrzucanie  we  wczesnym  okresie  po

przeszczepieniu,
C.  infekcje wirusowe, wiek,
D.  przebyte zakażenia bakteryjne, immunosupresja.

Zadanie 50.
Zalety przetok z naczyń sztucznych to:

A . dobry  przepływ  krwi,  dobra  jakość  dializy,  brak  zwężeń
w miejscu zespolenia z żyłą pacjenta,

B . niska  cena  naczyń  sztucznych,  brak  zwężeń  w  miejscu
zespolenia z tętnicą,

C . duży  przepływ  krwi,  brak  niebezpieczeństwa  powstania
krwiaka,

D . łatwość  nakłucia,  dobry  i  duży  przepływ  krwi,  rzadkość
powstania tętniaków.

Zadanie 51.
Wielkość dyfuzji w hemodializie zależy od:

A . gradientu  stężeń  danej  substancji,  wielkości  cząsteczek
i  ich  masy  cząsteczkowej,  rodzaju  błony  dializacyjnej,
przepływu krwi i płynu dializacyjnego,

B . ciśnienia  przezbłonowego  (TMP),  wielkości  cząsteczek,
rodzaju błony dializacyjnej,

C . współczynnika  ultrafiltracji  (Kuf)  właściwego  dla  danej
błony  dializacyjnej,  grubości  błony  i  wielkości  porów,
oraz powierzchni dializatora,

D . ciśnienia  przezbłonowego  (TMP),  współczynnika
ultrafiltracji  (Kuf)  oraz  gradientu  stężeń  danej
substancji,  wielkości  cząsteczek  i  ich  masy
cząsteczkowej.

Zadanie 52.
Pacjent po transplantacji nerki NIE powinien być szczepiony:

A.  szczepionką przeciw gruźlicy,
B.  szczepionką przeciw tężcowi,
C.  szczepionką przeciw różyczce,
D.  szczepionką przeciw grypie.



Zadanie 53.
Czynniki,  które  NIE  podlegają  modyfikacji  w  przewlekłej
chorobie nerek to?

A.  niedokrwistość, hiperlipidemia, płeć męska,
B.  małe wyjściowe GFR, starszy wiek,
C.  nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu,
D.  niskie stężenie albumin, hiperglikemia.

Zadanie 54.
Stosowanie  inhibitorów  konwertazy  w  leczeniu  nerkopochodnego
nadciśnienia tętniczego krwi, ma działanie:

A.  nerkoochronne,
B.  nefrotoksyczne,
C.  przyspieszające tempo uszkodzenia nerek,
D.  takie samo jak innych leków przeciwnadciśnieniowych.

Zadanie 55.
Najczęściej  proponowanym  rodzajem  treningu  fizycznego  w
rehabilitacji  ruchowej  w  przewlekłej  chorobie  nerek  jest
trening:

A.  wytrzymałościowy,
B.  siłowy,
C.  obwodowy,
D.  nie zaleca się żadnego rodzaju treningu.

Zadanie 56.
Kontrolę  bilansu  wodnego  i  utrzymanie  tzw.  "suchej  masy  ciała"
w dializie otrzewnowej uzyskujemy przez:

A . zastosowanie  różnych  stężeń  glukozy  w  płynie
dializacyjnym,

B.  stosowanie polimerów i aminokwasów (1x/dobę),
C.  procesy dyfuzji i ultrafiltracji osmotycznej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 57.
Które  z  działań  jest  istotne  w  przypadku  stwierdzenia  u  dziecka
odwodnienia spowodowanego wysoką gorączką i biegunką?

A.  monitorowanie ciśnienia tętniczego,
B.  zorganizowanie dziecku czasu wolnego,
C . podawanie  dziecku  do  picia  płynów  obojętnych,  często  i

w małych ilościach,
D.  ograniczenie spożywania produktów wysokobiałkowych.



Zadanie 58.
Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?

A . wszystkich  pacjentów,  którzy  się  dializują  szczepi  s ię
przeciwko wzw typu B,

B . dawka  szczepionki  przeciwko  wzw  typu  B  u  pacjentów
dializowanych  powinna  być  dwukrotnie  mniejsza  w  celu
zwiększenia skuteczności szczepienia,

C . szczepiąc pacjentów dializowanych przeciwko wzw typu B
należy  bezwzględnie  przestrzegać  dawki,  miejsca  i
schematu szczepień,

D . skuteczność szczepienia przeciw wzw typu B u pacjentów
dializowanych jest wyższa niż w ogólnej populacji.

Zadanie 59.
U  chorego  podczas  porannej  wymiany,  w  płynie  dializacyjnym
pojawił  s ię  włóknik,  drenaż  jest  mały  poniżej  2  l itrów,  chory
odczuwa  ból  w  dolnej  części  brzucha,  ma  ciągle  zaparcia.  Co
należy zrobić, aby pacjent poczuł się lepiej?

A . podać  heparynę  500-1000  j  heparyny  na  1000  ml  płynu
dializacyjnego do jamy otrzewnowej,

B.  podać leki wzmagające perystaltykę jelit i biegunkę,
C.  skierować pacjenta do szpitala,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 60.
Wykonując  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci  metodą
manometryczną, należy założyć mankiet tak, aby obejmował:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  2/3 długości ramienia,
C.  1/2 długości ramienia,
D.  szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.

Zadanie 61.
Czy na podstawie jednego pomiaru wskazującego na podwyższone
wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  można  rozpoznać  u  dziecka
nadciśnienie tętnicze?

A.  tak, można,
B.  absolutnie nie,
C . tak,  ale  należy  sprawdzić  czy  pacjent  jest  obciążony

genetycznie,
D.  tak, jeśli górna granica wynosi 190 mm Hg.



Zadanie 62.
Czy  pacjenci  dializowani  powinni  być  poddawani  szczepieniu
przeciwko grypie?

A . nie,  ponieważ  są  bardzo  osłabieni  i  ich  organizm  nie
nabędzie odporności,

B . nie, ponieważ podanie szczepionki powoduje wywołanie u
nich grypy,

C . tak,  ponieważ  stanowią  grupę  podwyższonego  ryzyka
wystąpienia powikłań w czasie infekcji grypowych,

D . tak,  ponieważ  dzięki  szczepieniu  nie  zachorują  oni  na
grypę nawet podczas epidemii.

Zadanie 63.
Jednym  z  kluczowych  wykładników  zaburzeń  gospodarki
wapniowo-fosforanowej  u  pacjentów  z  przewlekłą  chorobą  nerek,
jest:

A .  hipofasfatemia,
B.  hipercholesterolemia,
C.  azotemia,
D.  hiperfosfatemia.

Zadanie 64.
Regulacja  równowagi  kwasowo-zasadowej  w  dializie  otrzewnowej
zachodzi na skutek zastosowania w płynie dializacyjnym:

A.  octanów lub mleczanów,
B.  fosforanów,
C.  węglanów,
D.  l ipidów.

Zadanie 65.
Czynnościowy  niedobór  żelaza  w  przewlekłej  niewydolności  nerek
charakteryzuje się:

A . obniżonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
podwyższonym poziomem wysycenia transferyny żelazem,

B . podwyższonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
podwyższonym poziomem wysycenia transferyny żelazem,

C . obniżonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
obniżonym poziomem wysycenia transferyny żelazem,

D . podwyższonym  lub  prawidłowym  poziomem  ferrytyny  i
obniżonym poziomem transferyny żelazem.



Zadanie 66.
Najczęstszym zaburzeniem równowagi kwasowo-zasadowej u pacjenta
z ostrym uszkodzeniem nerek i przewlekłą chorobą nerek jest:

A .  kwasica nieoddechowa,
B.  kwasica oddechowa,
C.  zasadowica nieoddechowa,
D.  zasadowica oddechowa.

Zadanie 67.
Najważniejszym  sposobem  eliminowania  toksyn  podczas  ciągłej
tętniczo-żylnej i żylno-żylnej hemofiltracji jest:

A .  dyfuzja,
B.  konwekcja,
C.  czas trwania zabiegu dializy,
D.  rodzaj błony dializatora.

Zadanie 68.
D o  oddziału  oparzeń  przywieziono  2-letnie  poparzone  dziecko,
oparzenia  stanowią  60  %  powierzchni  ciała.  Dziecko  jest  w
stanie krytycznym, z objawami ostrego uszkodzenia nerek. W tym
stanie klinicznym wykonuje się:

A .  hemodializę,
B.  dializę otrzewnową,
C.  hemoperfuzję,
D.  hemodiafiltrację.

Zadanie 69.
Które  z  podanych  objawów  świadczą  o  wystąpieniu  encefalopatii
dializacyjnej?

A.  zaburzenia słuchu,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  zaburzenia równowagi,
D.  postępujące uogólnione otępienie.

Zadanie 70.
Hemofiltracja  wysokoobjętościowa  występuje  gdy  ultrafiltracja
przekracza:

A.  10 litrów na dobę,
B.  8 litrów na godzinę,
C.  50 litrów na dobę,
D.  1 litr na godzinę.



Zadanie 71.
Najczęstszą przyczyną przewlekłej choroby nerek jest:

A .  kłębuszkowe zapalenie nerek,
B.  nefropatia nadciśnieniowa,
C.  nefropatia cukrzycowa,
D.  wielotorbielowate zapalenie nerek.

Zadanie 72.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej choroby nerek,
B.  ostrego uszkodzenia nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.

Zadanie 73.
Najczęstszym powikłaniem w czasie zabiegu hemodializy jest/są:

A.  zespół LYELL'a,
B.  hipotonia śróddializacyjna,
C.  świąd skóry,
D.  zespół niewyrównania.

Zadanie 74.
Arteriografia  nerkowa  u  dzieci  to  badanie  wykonywane  w
diagnostyce:

A.  odpływu pęcherzowo-moczowodowego,
B.  nadciśnienia tętniczego krwi,
C.  kamicy nerkowej,
D.  zakażeń układu moczowego.

Zadanie 75.
Pielęgniarka  jest  uprawniona  do  wykonywania  samodzielnie,  bez
zlecenia  lekarskiego  świadczeń  medycznych  obejmujących
przygotowanie  chorych ( i  ich  rodzin)  leczonych metodami:  CADO,
ADO  i  hemodializą  do  współudziału  w  prowadzonym  leczeniu
jeżeli:

A .  jest pracownikiem oddziału nefrologicznego,
B.  posiada ukończony kurs specjalistyczny,
C.  posiada tytuł zawodowy pielęgniarki,
D.  posiada tytuł licencjata.

Zadanie 76.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  leczenia  nerkozastępczego
metodą dializy otrzewnowej jest/są:

A.  otyłość,
B.  choroby jelit,
C.  zakażenia skórne,
D.  zrosty otrzewnowe uniemożliwiające przepływ dializatu.



Zadanie 77.
Pacjent  dializowany,  mimo  trudnej  sytuacji  życiowej  ma
zintegrowaną  osobowość  z  zachowanymi  je j  strukturami.  Jaka
potrzeba musi być realizowana w czasie zabiegu?

A.  akceptacji,
B .  bezpieczeństwa,
C.  samostanowienia,
D.  spokoju.

Zadanie 78.
Poddając pacjentów dializowanych szczepieniu przeciwko wzw typu
B należy:

A.  stosować szczepionkę według ogólnie przyjętych zasad,
B . stosować  szczepionkę  według  zaleceń  specyficznych,

opracowanych dla tej grupy chorych,
C . podawać  szczepionkę  wszystkim  pacjentom  dializowanym

niezależnie od miana przeciwciał,
D.  szczepić tylko na życzenie pacjenta.

Zadanie 79.
Jednym  z  rodzajów  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  chorych  ze
schyłkową  niewydolnością  nerek  jest  tzw.  "nadciśnienie
paradoksalne",  charakteryzujące  się  wzrostem  ciśnienia
tętniczego  po  kilku  godzinach  hemodializy.  Wśród  przyczyn  tego
zjawiska upatruje się:

A .  hiperkalcemię,
B . odruchowy  skurcz  naczyń  w  wyniku  hipowolemii  i

niedokrwienia mózgu,
C.  oddializowanie leków hipotensyjnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 80.
Alloprzeszczep jest to przeszczep wykonywany:

A.  w obrębie tego samego ustroju,
B.  pomiędzy osobnikami identycznymi genetycznie,
C.  pomiędzy różnymi osobnikami tego samego gatunku,
D.  pomiędzy osobnikami różnych gatunków.

Zadanie 81.
D o  objawów  otępiennych,  które  najczęściej  pojawiają  się  u
chorych dializowanych należą:

A.  chwiejność emocjonalna,
B.  upośledzenie funkcji pamięciowych i męczliwość uwagi,
C.  drażliwość i apatia,
D.  afazja i agnozja.



Zadanie 82.
Skrót EDTNA/ERCA odnosi się do:

A . Europejskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantacyjnych/Europejskiego  Towarzystwa  Opieki
Nefrologicznej,

B . Europejskiego  Towarzystwa  Dializ  i
Transplantacji/Europejskiego  Towarzystwa
Nefrologicznego,

C . Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantologicznych,

D.  kierunków leczenia nerkozastępczego w Europie.

Zadanie 83.
D o  charakterystycznych  objawów  ostrej  niewydolności
pozanerkowej należą:

A.  wzrost temperatury ciała, częstomocz, nykturia,
B.  skąpomocz, nudności, wymioty, objawy odwodnienia,
C.  całkowity bezmocz, stały lub okresowy,
D.  całkowity bezmocz, senność, psychozy reaktywne.

Zadanie 84.
Przy  zapaleniu  otrzewnej  u  pacjenta  dializowanego  otrzewnowo
należy:

A . wydłużyć  czas  zalegania  płynu  i  zmniejszyć  stężenie
glukozy,

B . skrócić  czas  trwania  wymian  (wykonując  trzy  płukania
dodatkowe  wpust  -  wypust)  i/lub  zastosować
hipertoniczne płyny,

C . wykonać  cztery  wymiany  tak  jak  dotychczas  ze
zwiększonym stężeniem glukozy,

D . wykonać dwie lub trzy dodatkowe wymiany nie zmieniając
stężenia glukozy.

Zadanie 85.
Wartość  tzw.  fi ltracji  kłębuszkowej  (przesączania
kłębuszkowego,  ang.  glomerularfiltrationrate-GFR)
odzwierciedla:

A.  funkcję kłębuszków,
B.  funkcję cewek nerkowych bliższych,
C.  funkcję cewek dystalnych,
D.  funkcję miedniczek.



Zadanie 86.
D o  oceny  stanu  odżywienia  pacjenta  dializowanego  należy
wykorzystać:

A.  wywiad dietetyczny, metody antropometryczne,
B.  metody biochemiczne,
C.  modelowanie kinetyczne dializy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 87.
Mocz zdrowego dorosłego człowieka, pobrany w warunkach pełnej
aseptyki:

A .  zawiera nieliczne bakterie,
B.  jest jałowy,
C . zawiera  bakterie,  lecz  nie  więcej  niż  10  w  polu

widzenia,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 88.
Niewydolne nerki tracą zdolność wydalania fosforu:

A.  stosunkowo wcześnie,
B.  dopiero w niewydolności schyłkowej,
C.  tylko w mocznicy przewlekłej,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 89.
Otrzewna ścienna zaopatrywana jest w krew przez:

A . tętnicę  krezkową  górną,  tętnice  nadbrzuszne,  tętnice
międzyżebrowe, tętnicę wątrobową,

B . tętnice  krzyżowe,  tętnice  międzyżebrowe,  tętnice
lędźwiowe,

C . tętnice  lędźwiowe,  tętnice  międzyżebrowe,  tętnicę
krezkową górną,

D . tętnice  nadbrzuszne,  tętnice  lędźwiowe,  tętnice
międzyżebrowe, tętnice krzyżowe.

Zadanie 90.
W  fazie  wielomoczu  w  ostrej  niewydolności  nerek  częstym
zaburzeniem elektrolitowym jest:

A .  hiperkaliemia,
B.  hipokaliemia,
C.  hiperkalcemia,
D.  hipokalcemia.



Zadanie 91.
Jednym  z  czynników  zaostrzenia  przewlekłej  choroby  nerek  jest
stan  zapalny,  szczególnie  przydatnym  wskaźnikiem  nieropnego
stanu zapalnego jest:

A .  podwyższone ciśneinie tętnicze krwi,
B.  podwyższona leukocytoza,
C.  podwyższone stężenie białka C-reaktywnego,
D.  podwyższona temperatura ciała.

Zadanie 92.
Najczęstszym  patogenem  będącym  przyczyną  zapaleń  tunelu  i
wyjścia cewnika na skórę jest:

A .  Staphylococcus aureus,
B.  Staphylococcus epidermidis,
C.  Staphylococcus viridaus,
D.  Enterococcus.

Zadanie 93.
Zespół nerczycowy charakteryzuje się białkomoczem:

A . <3,5  g/dobę,  hipoalbuminemią,  hiperlipidemią,
obrzękami,

B . >3,5  g/dobę,  hipoalbuminemią,  hiperlipidemią,
obrzękami,

C . 3,0-3,5  g/dobę,  hiperalbuminemią,  przesiękami  do  jam
ciała,

D.  >3,5 g/dobę, hipoalbuminemią, obrzękami, hipolipidemią.

Zadanie 94.
Jaki  podstawowy  warunek  musi  być  spełniony  między  dawcą  i
biorcą, aby dokonać przeszczepu nerki?

A . zgodność  grup  głównych  krwi  dawcy  i  biorcy  oraz
czynnika Rh,

B.  zgodność antygenów transplantacyjnych HLA,
C . zgodność  grup  głównych  oraz  ujemny  wynik  próby

krzyżowej między limfocytami dawcy i surowicą biorcy,
D . zgodność  antygenów  transplantacyjnych  HLA  i  stopień

immunizacji.

Zadanie 95.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  wykonania  biopsji  nerki
jest/są:

A.  źle kontrolowane ciśnienie tętnicze,
B.  ropień okołonerkowy,
C.  niewyrównane zaburzenia krzepnięcia krwi,
D.  brak szczepień przeciw WZW.



Zadanie 96.
Stan, w którym pacjent wydala więcej niż 3000 ml moczu w ciągu
doby nazywamy:

A.  polifagią,
B.  polidypsją,
C.  poliurią,
D.  anurią.

Zadanie 97.
Zalecana  zawartość  białka  w  diecie  u  chorych  z  PChN  i  z
białkomoczem  powyżej  1  g/dobę  w  okresie  przeddializacyjnym
wynosi:

A .  do 1,2 g/kg m.c/dobę,
B.  do 1,0g//kg m.c/dobę,
C.  do 0,8 g/kg m.c/dobę,
D.  do 0,4g/kg m.c/dobę.

Zadanie 98.
Najgroźniejszym powikłaniem hiperkaliemii jest/są:

A.  nudności i wymioty,
B.  obrzęk mózgu,
C.  skandowana mowa,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 99.
Najbardziej  wiarygodnym  badaniem  diagnostycznym  służącym  do
potwierdzenia ostrego odrzucania nerki jest:

A .  USG nerki,
B.  tomografia komputerowa,
C.  biopsja nerki,
D.  urografia.

Zadanie 100.
Wielkość  otworów  w  błonie  otrzewnowej  określana  jest,  jako
model:

A .  jednoporowy,
B.  dwuporowy,
C.  trójporowy,
D.  nie ma takich określeń.

Zadanie 101.
Wskaźnik transportu otrzewnowego przeprowadza się wykonując:

A.  określenie tygodniowego klirensu kreatyniny,
B.  oznaczenie KT/V,
C.  oznaczenie PCR,
D.  test PET.



Zadanie 102.
Przy jakim ciśnieniu przezbłonowym TMP może powstać wsteczna
ultrafiltracja?

A.  kiedy ciśnienie TMP jest mniejsze od 50 mmHg,
B . gdy  powstaną  mikropęknięcia  cienkiej,  kilkumikronowej

grubości  błony  dializacyjnej,  a  ciśnienie  TMP  wzrośnie
do 500 mmHg,

C . gdy  ciśnienie  przezbłonowe  TMP  jest  bardzo  wysokie  ok.
500 mmHg,

D . gdy  mała  jest  powierzchnia  dializatora,  a  zadana
ultrafiltracja jest duża.

Zadanie 103.
Izostenuria (gęstość moczu w granicach 1,010-1,012),  świadczy o
braku  zdolności  cewek  do  zagęszczania  moczu  i  występuje  w
następujących stanach chorobowych:

A.  zespole nerczycowym,
B.  niewydolności nerek,
C.  nowotworach nerek,
D.  moczówce prostej.

Zadanie 104.
Zmiękczanie wody to jeden z etapów uzdatniania wody do potrzeb
dializoterapii. Na tym etapie z wody usuwane są pierwiastki:

A .  wapń i żelazo,
B.  żelazo i sód,
C.  wapń i magnez,
D.  chlor i wapń.

Zadanie 105.
W  czasie  przyjmowania  cyklosporyny  A  pacjentom  po
przeszczepieniu nerki przeciwwskazane jest picie:

A .  mleka,
B.  mięty,
C.  soku grejpfrutowego,
D.  soku pomarańczowego.

Zadanie 106.
Nerkowe  (miąższowe)  ostre  uszkodzenie  nerek  NIE  jest
spowodowane:

A.  pierwotnymi chorobami nerek,
B.  ostrą martwicą cewek nerkowych,
C.  zmniejszoną perfuzją nerek,
D.  chorobami drobnych naczyń nerkowych.



Zadanie 107.
Zespół niespokojnych nóg jest objawem:

A.  encefalopatii mocznicowej,
B.  neuropatii autonomicznej,
C.  polineuropatii,
D.  mononeuropatii.

Zadanie 108.
Wczesnym okresem po przeszczepieniu nerki nazywamy:

A.  pierwsze 3 doby po przeszczepie,
B.  pierwszy tydzień po przeszczepie,
C.  pierwszy miesiąc po przeszczepie,
D.  pierwsze 3 miesiące po przeszczepie.

Zadanie 109.
Pacjentowi  w  schyłkowej  niewydolności  nerek  NIE  należy
ograniczyć w diecie:

A .  białka,
B.  fosforu,
C.  potasu,
D.  Witamin.

Zadanie 110.
Najczęstszą przyczyną zapalenia ujścia cewnika jest:

A . przeciek płynu w okolicy wyprowadzenia cewnika z powłok
brzusznych,

B.  ból podczas wypuszczania płynu dializacyjnego,
C.  niewłaściwa edukacja higieniczna pacjenta,
D.  nadżerka okolicy zewnętrznej mufki.

Zadanie 111.
W prewencji osteoporozy potransplantacyjnej należy stosować:

A.  zmniejszenie dawki leków immunosupresyjnych,
B.  ograniczenie aktywności fizycznej,
C.  coroczne badanie densytometryczne,
D.  preparaty wapnia i witaminy D.

Zadanie 112.
Do metod zapewniania jakości opieki zdrowotnej zaliczamy:

A.  skuteczność, dostępność, indywidualizacja,
B.  bezpieczeństwo, etyczność, profesjonalizm,
C . badanie  satysfakcji  pacjentów,  certyfikaty,

akredytacja,
D . komunikowanie się z pacjentem, udział w diagnozowaniu i

leczeniu, wykonywanie zleceń lekarskich.



Zadanie 113.
Najczęstszą  przyczyną  zgonu  pacjentów  z  PChN  leczonych
nerkozastępczo w Polsce są:

A.  infekcyjne powikłania dializy otrzewnowej,
B.  nowotwory,
C.  powikłania sercowo-naczyniowe,
D.  naciek płynu do opłucnej.

Zadanie 114.
Przed  zastosowaniem  furosemidu  u  pacjentów  z  ONN  jest
niezbędne:

A.  poznanie przyczyny ONN,
B.  założenie cewnika Foleya,
C.  wykluczenie ostrej niewydolności serca,
D.  odpowiedni stan nawodnienia pacjenta.

Zadanie 115.
Chorym dializowanym otrzewnowo należy podać heparynę, gdy płyn
dializacyjny:

A.  nie wpływa do jamy otrzewnej,
B.  nie wypływa z jamy otrzewnej,
C.  jest zażółcony,
D.  zawiera skrzepy zbudowane z fibryny.

Zadanie 116.
Które z poniższych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . nerki  pełnią  zadanie  narządu  wewnątrzwydzielniczego
oraz wydalniczego,

B.  w nerkach wytwarzany jest enzym renina,
C.  w nerkach wytwarzany jest hormon erytropoetyna,
D.  niedobór erytropoetyny prowadzi do poliglobulii.

Zadanie 117.
Czynniki  ryzyka  przewlekłej  choroby  nerek  niepodlegające
modyfikacji terapeutycznej to:

A .  niedokrwistość,
B.  palenie papierosów,
C.  zaburzenia hormonalne,
D.  wiek podeszły.

Zadanie 118.
Nadmiar  płynów  w  diecie  u  pacjentów  z  rozpoznaną  schyłkową
przewlekłą niewydolnością nerek prowadzi do:

A.  zakażenia układu moczowego,
B.  nadciśnienia tętniczego,
C.  hiperkatabolizmu białka,
D.  całkowitej azotemii.



Zadanie 119.
Klirens dializatora (KD) określa:

A.  stężenie mocznika podczas dializy,
B.  dawkę dializy,
C . objętość  krwi  oczyszczonej  z  danej  substancji  w

jednostce czasu,
D.  objętość dystrybucji (V).

Zadanie 120.
Primary nurse jest pojęciem, którym określa się:

A . pielęgniarkę,  wyróżniającą  się  w  zespole  tzw.
przodującą,

B . pielęgniarkę,  która  jako  jedyna  wykonuje  wszystkie
niezbędne  dla  realizacji  celów  opieki  zadania  w
stosunku  do  pacjenta  od  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala
aż do jego opuszczenia,

C . jedną  pielęgniarkę,  mającą  do  dyspozycji  kilka
pielęgniarek,  z  którymi  realizuje  opiekę  nad
pacjentem(ami)  ale  pod  je j  kontrolą  pozostaje  pacjent
o d  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala  aż  do  momentu  jego
opuszczenia,

D . pielęgniarkę  pracującą  wyłącznie  w  podstawowej  opiece
zdrowotnej.

Zadanie 121.
Najbardziej fizjologicznym roztworem dializacyjnym stosowanym w
hemodializie jest:

A .  płyn octanowy,
B.  płyn wodorowęglanowy,
C.  płyn żelazowy,
D.  wszystkie stosowane.

Zadanie 122.
Odwrócona osmoza w procesie uzdatniania wody polega na:

A . przechodzeniu wody przez kolumnę z węglem aktywowanym i
usuwaniu z wody zanieczyszczeń organicznych i związków
chloru,

B . napowietrzaniu  wody  po  wyjściu  z  jednostki  podnoszącej
ciśnienie,  w  wyniku  czego  sole  żelaza  w  połączeniu  z
tlenem z  powietrza tworzą nierozpuszczalne wodorotlenki
żelaza,

C.  usuwaniu z wody jonów wapnia i magnezu,
D . zwiększeniu  ciśnienia  hydraulicznego  po  stronie

roztworu  o  większym  stężeniu  ponad  wartość  ciśnienia
osmotycznego,  co  spowoduje  przepływ wody z  roztworu o
wyższym stężeniu do roztworu o niższym stężeniu.



Zadanie 123.
U  chorego  z  założonym  cewnikiem  dwukanałowym  do  żyły
centralnej,  ważna  jest  profilaktyka  infekcji  naczyniowej,
polega ona na:

A . perfekcyjnym  przestrzeganiu  zasad  aseptyki  i  nauczeniu
pacjenta umiejętności obserwacji miejsca wkłucia,

B.  jałowej zmianie opatrunku,
C . wykonywaniu  wszystkich  czynności  przy  cewniku  w

rękawiczkach  z  użyciem  sterylnego  materiału
opatrunkowego i sterylnych narzędzi,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 124.
Standard opieki nad pacjentem przewlekle hemodializowanym jest
standardem:

A.  praktyki pielęgniarskiej,
B . ogólnym,  opracowanym  dla  całego  podsystemu

pielęgniarstwa,
C.  opieki pielęgniarskiej,
D.  ogólnym zakładowym.

Zadanie 125.
Pyuria to:

A.  wielomocz,
B.  ropomocz,
C.  wałeczkomocz,
D.  bakteriomocz.

Zadanie 126.
P o  jakim  czasie  występuje  zespół  pierwszego  użycia  dializatora
typu A (first-use syndrom):

A.  przez pierwsze 20-30 minut,
B.  od 30 do 60 minut,
C.  od 1 do 2 godzin,
D.  po 2 godzinach.

Zadanie 127.
Badanie,  dzięki  któremu  możemy  ocenić  stopień  odpływu
pęcherzowo-moczowodowego u dziecka, to:

A .  USG,
B.  urografia,
C.  cystografia mikcyjna,
D.  nakłucie nadłonowe.



Zadanie 128.
Względnym przeciwwskazaniem do transplantacji nerki jest:

A .  czynna choroba nowotworowa,
B.  brak współpracy pacjenta,
C.  schyłkowa niewydolność innych narządów,
D.  przebyta choroba nowotworowa.

Zadanie 129.
Cyklosporyna wchłania się z przewodu pokarmowego człowieka:

A.  od 15 minut do 30 minut,
B.  od 30 minut do 60 minut,
C.  od 60 minut do 120 minut,
D.  od 120 minut do 240 minut.

Zadanie 130.
Wśród cech fizykalnych moczu wymienia się:

A . woń,  przejrzystość,  zabarwienie,  gęstość  względną  i  pH
moczu,

B . woń,  przejrzystość,  zabarwienie,  białkomocz,  cukromocz,
wałeczkomocz,

C.  cukromocz, białkomocz,
D.  krwiomocz, leukocyturię, wałeczkomocz, bakteriomocz.

Zadanie 131.
Czas  wrastania  mufek  cewnika  Tenckhoffa  od  implantacji  do
chwili włączenia chorego do programu dializ powinien wynosić:

A .  6 tygodni,
B.  4 tygodnie,
C.  2 tygodnie,
D.  1 tydzień.

Zadanie 132.
Pacjenci  o  niskim  transporcie  otrzewnowym,  aby  osiągnąć
zamierzone wartości klirensów wymagają:

A.  długich wymian o dużej objętości płynu dializacyjnego,
B.  częstych wymian o krótkim czasie zalegania,
C.  dostosowania dializy do ich stylu życia,
D . automatycznej  dializy  otrzewnowej  ze  skróceniem  czasu

zalegania z płynem lub zastosowania ikodekstryny.

Zadanie 133.
Mikoralbuminuria  jest  to  wydalanie  albumin  w  ciągu  doby  w
ilości:

A .  do 30 mg,
B.  30-300 mg,
C.  >300 mg,
D.  > 0,5 g.



Zadanie 134.
W ocenie jakości opieki pielęgniarskiej bierze się pod uwagę:

A . wkład  i  zaangażowanie  pielęgniarek  i  innych  członków
zespołu terapeutycznego,

B . stopień  zaspokojenia  potrzeb  zgłaszanych  przez
podopiecznego,

C . wyposażenie  oddziału,  ambulatorium i  chęć  skorzystania
przez pacjenta z usług wymienionych placówek,

D.  strukturę, procesy i wyniki.

Zadanie 135.
Aby  uzyskać  większą  ultrafiltrację  u  dziecka  dializowanego
otrzewnowo (płynem 1,36%) z objawami przewodnienia, należy użyć
płyn dializacyjny o stężeniu glukozy:

A.  1,36%,
B.  2,27%,
C.  3,86%,
D.  1,25%.



PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE
TEST NR 070715
GRUPA 1
Zadanie 1.
Stan, w którym pacjent wydala więcej niż 3000 ml moczu w ciągu
doby nazywamy:

A.  polifagią,
B.  polidypsją,
C.  poliurią,
D.  anurią.

Zadanie 2.
Przy wystąpieniu hemolizy dializacyjnej należy:

A . przerwać  zabieg  hemodializy  oraz  przetoczyć  krew
pozostałą w dializatorze i w drenach,

B . nie  przerywać  zabiegu  hemodializy  i  podać  0,9%  chlorek
sodu, płyn wieloelektrolitowy,

C . wydłużyć  zabieg  hemodializy  i  zmniejszyć
ultrafiltrację,

D . natychmiast  przerwać  zabieg  nie  przetaczając  krwi
pozostałej w dializatorze i w drenach.

Zadanie 3.
Czynniki,  które  NIE  podlegają  modyfikacji  w  przewlekłej
chorobie nerek to?

A.  niedokrwistość, hiperlipidemia, płeć męska,
B.  małe wyjściowe GFR, starszy wiek,
C.  nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu,
D.  niskie stężenie albumin, hiperglikemia.

Zadanie 4.
W sytuacjach nagłych pielęgniarka:

A . może  samodzielnie,  bez  zlecenia  lekarskiego  wykonać
intubację  dotchawiczą  pod  warunkiem  posiadania  tytułu
specjalisty  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  w  zakresie
anestezjologii i intensywnej opieki,

B . n ie  może  pod  żadnym  pozorem  samodzielnie  wykonywać
intubacji  dotchawiczej,  ponieważ  należy  to  wyłącznie  do
obowiązków lekarza,

C . może  samodzielnie,  bez  zlecenia  lekarskiego  wykonać
intubację  dotchawiczą  pod  warunkiem  odbycia  kursu
specjalistycznego  w  zakresie  anestezjologii  i
intensywnej opieki,

D . zawsze  powinna  samodzielnie  wykonać  intubację
dotchawiczą,  jeśl i  uzna,  że  jest  ona  niezbędna  w  celu
ratowania życia chorego.



Zadanie 5.
Przy  zapaleniu  otrzewnej  u  pacjenta  dializowanego  otrzewnowo
należy:

A . wydłużyć  czas  zalegania  płynu  i  zmniejszyć  stężenie
glukozy,

B . skrócić  czas  trwania  wymian  (wykonując  trzy  płukania
dodatkowe  wpust  -  wypust)  i/lub  zastosować
hipertoniczne płyny,

C . wykonać  cztery  wymiany  tak  jak  dotychczas  ze
zwiększonym stężeniem glukozy,

D . wykonać dwie lub trzy dodatkowe wymiany nie zmieniając
stężenia glukozy.

Zadanie 6.
Przednerkowa ostra niewydolność nerek jest spowodowana:

A.  pierwotnymi chorobami nerek,
B.  niedrożnością dróg odprowadzających mocz,
C.  zmniejszoną perfuzją nerek,
D.  vasculitem.

Zadanie 7.
Niewydolne nerki tracą zdolność wydalania fosforu:

A.  stosunkowo wcześnie,
B.  dopiero w niewydolności schyłkowej,
C.  tylko w mocznicy przewlekłej,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 8.
Niefarmakologiczne  sposoby  leczenia  nadciśnienia  i  nefropatii
nadciśnieniowej polegają na:

A . stosowaniu  diuretyków,  inhibitorów  konwertazy
angiotensyny II i blokerów receptorów Beta,

B . zaprzestaniu  palenia  tytoniu,  ograniczeniu  spożycia
sol i  kuchennej,  ograniczeniu  spożycia  alkoholu  oraz
likwidowaniu nadwagi i otyłości,

C.  ograniczeniu aktywności fizycznej,
D . zmianie  nawyków  żywieniowych:  preferowana  dieta

ubogowitaminowa i bogatokaloryczna.

Zadanie 9.
Wielkość  otworów  w  błonie  otrzewnowej  określana  jest,  jako
model:

A .  jednoporowy,
B.  dwuporowy,
C.  trójporowy,
D.  nie ma takich określeń.



Zadanie 10.
P o  jakim  czasie  od  wytworzenia  zespolenia  tętniczo-żylnego
należy  rozpocząć  ćwiczenia  zwiększające  przepływ  przez
zespolenie i arterializowaną żyłę?

A.  5-10 dni,
B.  10-20 dni,
C.  20-30 dni,
D.  30-50 dni.

Zadanie 11.
Czy na podstawie jednego pomiaru wskazującego na podwyższone
wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  można  rozpoznać  u  dziecka
nadciśnienie tętnicze?

A.  tak, można,
B.  absolutnie nie,
C . tak,  ale  należy  sprawdzić  czy  pacjent  jest  obciążony

genetycznie,
D.  tak, jeśli górna granica wynosi 190 mm Hg.

Zadanie 12.
Arteriografia  nerkowa  u  dzieci  to  badanie  wykonywane  w
diagnostyce:

A.  odpływu pęcherzowo-moczowodowego,
B.  nadciśnienia tętniczego krwi,
C.  kamicy nerkowej,
D.  zakażeń układu moczowego.

Zadanie 13.
Przypadek urgens na liście oczekujących umieszcza się jako:

A . oczekujących  na  przeszczep  nerki,  którzy  jeszcze  nie
zostali zgłoszeni do Krajowej Listy Oczekujących,

B . biorców  zarejestrowanych  w  Krajowej  Liście
Oczekujących,  wymagających  szybkiego  przeszczepienia
nerki z powodu braku możliwości dalszego dializowania,

C . pacjentów  przewlekle  dializowanych  nie
zakwalifikowanych do przeszczepu nerki,

D . osoby  po  przeszczepie  nerki  wymagające  pilnej
konsultacji z lekarzem kwalifikującym do przeszczepu.

Zadanie 14.
W prewencji osteoporozy potransplantacyjnej należy stosować:

A.  zmniejszenie dawki leków immunosupresyjnych,
B.  ograniczenie aktywności fizycznej,
C.  coroczne badanie densytometryczne,
D.  preparaty wapnia i witaminy D.



Zadanie 15.
Najbardziej  wiarygodnym  badaniem  diagnostycznym  służącym  do
potwierdzenia ostrego odrzucania nerki jest:

A .  USG nerki,
B.  tomografia komputerowa,
C.  biopsja nerki,
D.  urografia.

Zadanie 16.
Odwrócona osmoza w procesie uzdatniania wody polega na:

A . przechodzeniu wody przez kolumnę z węglem aktywowanym i
usuwaniu z wody zanieczyszczeń organicznych i związków
chloru,

B . napowietrzaniu  wody  po  wyjściu  z  jednostki  podnoszącej
ciśnienie,  w  wyniku  czego  sole  żelaza  w  połączeniu  z
tlenem z  powietrza tworzą nierozpuszczalne wodorotlenki
żelaza,

C.  usuwaniu z wody jonów wapnia i magnezu,
D . zwiększeniu  ciśnienia  hydraulicznego  po  stronie

roztworu  o  większym  stężeniu  ponad  wartość  ciśnienia
osmotycznego,  co  spowoduje  przepływ wody z  roztworu o
wyższym stężeniu do roztworu o niższym stężeniu.

Zadanie 17.
Najczęstszą przyczyną przewlekłej choroby nerek jest:

A .  kłębuszkowe zapalenie nerek,
B.  nefropatia nadciśnieniowa,
C.  nefropatia cukrzycowa,
D.  wielotorbielowate zapalenie nerek.

Zadanie 18.
Koordynacją  działań  w  zakresie  transplantacji  nerek  w  Polsce
zajmuje się:

A .  EDTNA/ERCA,
B.  Poltransplant,
C . Polskie  Towarzystwo  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i

Transplantologicznych z siedzibą w Krakowie,
D . Klinika  Chirurgii  Ogólnej  i  Transplantacyjnej  Instytutu

Chirurgii w Warszawie.



Zadanie 19.
Konwekcja w hemodializie polega na:

A . procesie  przenikania  substancji  rozpuszczonych  przez
błonę  półprzepuszczalną  wskutek  ruchu  cząstek  wody
wywołanego różnicą ciśnień hydrostatycznych,

B . przenikaniu  cząsteczek  wody  i  substancji  o  masie
cząsteczkowej  33000  daltonów  wywołane  tym  samym
ciśnieniem hydrostatycznym,

C . usuwaniu wody i  substancji  w niej  rozpuszczonych przez
błonę  dializacyjną  o  względnie  dużej  przepuszczalności
zgodnie z gradientem stężeń,

D . ruchu  cząsteczek  rozpuszczonych  w  osoczu  przez  pory  o
dużej  wielkości  w  błonie  półprzepuszczalnej  błony
dializacyjnej zgodnie z gradientem stężeń.

Zadanie 20.
W  dializie  otrzewnowej  usuwanie  rozpuszczonych  cząsteczek  i
wody zachodzi przede wszystkim na drodze:

A.  oporu błony otrzewnej,
B.  różnicy w wielkości cząsteczek,
C.  osmozy,
D.  dyfuzji i ultrafiltracji.

Zadanie 21.
Jaki  parametr  jest  zbędny  w  ocenie  stanu  odżywienia  chorego
hemodializowanego:

A.  wynik 7-punktowej subiektywnej oceny stanu odżywienia,
B.  iloczyn wapniowo-fosforanowy,
C.  wskaźnik masy ciała,
D.  stężenie albumin w surowicy.

Zadanie 22.
Które z poniższych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . nerki  pełnią  zadanie  narządu  wewnątrzwydzielniczego
oraz wydalniczego,

B.  w nerkach wytwarzany jest enzym renina,
C.  w nerkach wytwarzany jest hormon erytropoetyna,
D.  niedobór erytropoetyny prowadzi do poliglobulii.



Zadanie 23.
Program szkolenia w CADO obejmuje:

A . ogólne wiadomości na temat dializy, technikę wykonania,
kontrolę  stanu  nawodnienia,  dietę,  pomiar  RR,  zasady
higieny, profilaktykę zakażeń,

B . kontrolę  masy  ciała,  kontrolę  wyników  stężenia  w
surowicy  krwi,  kontrolę  pomiaru  stężenia  glukozy
glukometrem,  bilans  wodny,  zasady  higieny,  skład  płynu
dializacyjnego,

C . informacje  techniczne  dotyczące  funkcjonowania  cyklera,
skład płynu dializacyjnego,

D . pielęgnację  miejsca  wkłucia  cewnika  tenckhoffa,  zasady
dietetyki, obsługę cyklera.

Zadanie 24.
Proces  pielęgnowania  jako  metoda  pracy  pielęgniarki  może  być
zastosowany:

A . w  opiece  nad  pacjentem  nefrologicznym,  gdzie  l iczba
pielęgniarek  jest  adekwatna  do  zapotrzebowania
pacjentów na opiekę,

B . tylko  w  poradni  nefrologicznej  i
środowiskowo-rodzinnej,

C . wszędzie  -  na  oddziałach  nefrologicznych,  w  stacjach
dializ,  oddziałach  transplantacyjnych,  poradniach
nefrologicznych i środowiskowo-rodzinnych,

D . w e  wszystkich  ośrodkach  opieki  nefrologicznej,  które  są
wyposażone  w  specjalistyczny,  niezbędny  do  opieki
nefrologicznej sprzęt.

Zadanie 25.
Najczęściej  proponowanym  rodzajem  treningu  fizycznego  w
rehabilitacji  ruchowej  w  przewlekłej  chorobie  nerek  jest
trening:

A.  wytrzymałościowy,
B.  siłowy,
C.  obwodowy,
D.  nie zaleca się żadnego rodzaju treningu.

Zadanie 26.
W  Polsce przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 27.
Pacjenci  o  wysokim  transporcie  otrzewnowym  najlepiej  uzyskują
zamierzone wartości klirensu w schemacie dializy:

A . długich  wymian  i  długim  czasie  zalegania  dużej
objętości,

B . częstych  wymian  o  krótkim  czasie  zalegania  dużą
objetością,

C . automatycznej otrzewnowej składającej s ię z 4-7 wymian,
plus lub minus krótka wymiana dzienna,

D . automatycznej otrzewnowej prowadzonej przy zastosowaniu
małej  l iczby  wymian  o  dużej  objętości,  plus  lub  minus
jedna wymiana dzienna.

Zadanie 28.
Najczęstszą  przyczyną  zgonu  pacjentów  z  PChN  leczonych
nerkozastępczo w Polsce są:

A.  infekcyjne powikłania dializy otrzewnowej,
B.  nowotwory,
C.  powikłania sercowo-naczyniowe,
D.  naciek płynu do opłucnej.

Zadanie 29.
Glukoza w płynie dializacyjnym pełni rolę czynnika:

A.  osmotycznego,
B.  regulującego zapotrzebowanie na insulinę,
C.  dyfuzji,
D.  absorbcji otrzewnowej.

Zadanie 30.
Jednym  z  rodzajów  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  chorych  ze
schyłkową  niewydolnością  nerek  jest  tzw.  "nadciśnienie
paradoksalne",  charakteryzujące  się  wzrostem  ciśnienia
tętniczego  po  kilku  godzinach  hemodializy.  Wśród  przyczyn  tego
zjawiska upatruje się:

A .  hiperkalcemię,
B . odruchowy  skurcz  naczyń  w  wyniku  hipowolemii  i

niedokrwienia mózgu,
C.  oddializowanie leków hipotensyjnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 31.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  leczenia  nerkozastępczego
metodą dializy otrzewnowej jest/są:

A.  otyłość,
B.  choroby jelit,
C.  zakażenia skórne,
D.  zrosty otrzewnowe uniemożliwiające przepływ dializatu.

Zadanie 32.
Pacjent  dializowany,  mimo  trudnej  sytuacji  życiowej  ma
zintegrowaną  osobowość  z  zachowanymi  je j  strukturami.  Jaka
potrzeba musi być realizowana w czasie zabiegu?

A.  akceptacji,
B .  bezpieczeństwa,
C.  samostanowienia,
D.  spokoju.

Zadanie 33.
Leki  wiążące  fosfor  w  przewodzie  pokarmowym  pacjent  powinien
przyjmować:

A.  bezpośrednio przed posiłkiem,
B.  w czasie posiłku,
C.  po posiłku,
D.  nie ma to znaczenia.

Zadanie 34.
Plazmafereza polega na:

A . występowaniu konwekcji wody z surowicy przy samoistnym
przepływie krwi z tętnicy do żyły przez hemofiltr,

B . stosowaniu  dializatorów  o  dużej  powierzchni
współczynnika Kuf <10ml/h/mm Hg,

C.  oddzielaniu osocza od reszty krwi,
D . zastosowaniu w niej dwukomorowego systemu pozwalającego

n a  wykonanie  konwekcji  i  dyfuzji  jednocześnie,  ale
oddzielnie.

Zadanie 35.
Alloprzeszczep jest to przeszczep wykonywany:

A.  w obrębie tego samego ustroju,
B.  pomiędzy osobnikami identycznymi genetycznie,
C.  pomiędzy różnymi osobnikami tego samego gatunku,
D.  pomiędzy osobnikami różnych gatunków.



Zadanie 36.
Częstym  powikłaniem  po  przeszczepieniu  nerki  jest  cukrzyca
potransplantacyjna, jest ona spowodowana:

A.  nieprzestrzeganiem zasad prawidłowego odżywiania,
B.  małą aktywnością fizyczną pacjenta,
C.  schematem leczenia immunosupresyjnego,
D.  otyłością pacjenta.

Zadanie 37.
Metodą leczenia z wyboru pacjentów ze schyłkową niewydolnością
nerek i cukrzycą typu 1 jest:

A .  hemodializa,
B.  dializa otrzewnowa,
C.  przeszczep nerki,
D.  równoczesny przeszczep nerki i trzustki.

Zadanie 38.
Hemofiltracja  wysokoobjętościowa  występuje  gdy  ultrafiltracja
przekracza:

A.  10 litrów na dobę,
B.  8 litrów na godzinę,
C.  50 litrów na dobę,
D.  1 litr na godzinę.

Zadanie 39.
Zespół nerczycowy charakteryzuje się białkomoczem:

A . <3,5  g/dobę,  hipoalbuminemią,  hiperlipidemią,
obrzękami,

B . >3,5  g/dobę,  hipoalbuminemią,  hiperlipidemią,
obrzękami,

C . 3,0-3,5  g/dobę,  hiperalbuminemią,  przesiękami  do  jam
ciała,

D.  >3,5 g/dobę, hipoalbuminemią, obrzękami, hipolipidemią.

Zadanie 40.
Bakteriuria znamienna jest to obecność drobnoustrojów we/w:

A . krwi  ponad  1.000  kolonii  bakteryjnych  na  1  ml  w  polu
widzenia,

B . krwi  100.000  kolonii  bakteryjnych  na  3  ml  w  polu
widzenia,

C.  moczu 100.000 kolonii bakteryjnych na 1 ml moczu,
D.  moczu 10.000 kolonii bakteryjnych na 1 ml moczu.



Zadanie 41.
Niedokrwistość w przewlekłej chorobie nerek spowodowana jest:

A .  zaburzoną funkcją przysadki mózgowej,
B . nieadekwatnym wydzielaniem erytropoetyny przez komórki

śródmiąższowe nerek,
C.  nadmiarem żelaza, które hamuje erytropoezę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 42.
W e  wczesnym  okresie  po  przeszczepieniu  nerki  najczęściej
dochodzi do rozwoju infekcji:

A .  wirusem CMV,
B.  wirusem zapalenia wątroby,
C.  wirusem EBV,
D.  wirusem ospy wietrznej.

Zadanie 43.
Pielęgniarka  jest  uprawniona  do  wykonywania  samodzielnie,  bez
zlecenia  lekarskiego  świadczeń  medycznych  obejmujących
przygotowanie  chorych ( i  ich  rodzin)  leczonych metodami:  CADO,
ADO  i  hemodializą  do  współudziału  w  prowadzonym  leczeniu
jeżeli:

A .  jest pracownikiem oddziału nefrologicznego,
B.  posiada ukończony kurs specjalistyczny,
C.  posiada tytuł zawodowy pielęgniarki,
D.  posiada tytuł licencjata.

Zadanie 44.
Pacjent  w  godzinach  nocnych  jest  na  ADO,  po  zakończeniu  sesji
nocnej,  po  odłączeniu  się  od  cyklera,  napełnia  otrzewną  płynem
dializacyjnym  na  4  godziny.  Pozostałą  część  dnia  otrzewna  jest
pusta. Jaką odmianą dializy otrzewnowej jest taki schemat?

A.  CADO,
B.  ADO,
C.  CCDO,
D.  PDO.



Zadanie 45.
Wyznaczając współczynnik redukcji mocznika bierzemy pod uwagę
stężenie:

A . mocznika  w  surowicy  pacjenta  przed  wykonaniem
hemodializy,

B . mocznika  w  surowicy  pacjenta  po  zakończeniu
hemodializy,

C . mocznika  w  surowicy  pacjenta  przed  i  po  wykonaniu
zabiegu hemodializy,

D . kreatyniny  w  surowicy  pacjenta  bezpośrednio  po
zakończeniu hemodializy.

Zadanie 46.
Chorym dializowanym otrzewnowo należy podać heparynę, gdy płyn
dializacyjny:

A.  nie wpływa do jamy otrzewnej,
B.  nie wypływa z jamy otrzewnej,
C.  jest zażółcony,
D.  zawiera skrzepy zbudowane z fibryny.

Zadanie 47.
Współczynnik  ultrafiltracji  dializatora  jest  wskaźnikiem
informującym o:

A . skuteczności  oczyszczania  krwi  pacjenta  w  czasie
hemodializy w jednostce czasu,

B . rodzaju  materiału  z  którego  zbudowana  jest  błona
półprzepuszczalna w dializatorze,

C . wielkości  ultrafiltracji  wyrażonej  w  ml/godz.  wywołanej
przez każdy mmHg ciśnienia przezbłonowego,

D.  powierzchni błony półprzepuszczalnej dializatora.

Zadanie 48.
NIEPRAWDĄ jest, że plazmafereza:

A . wykonywana  jest  u  pacjentów  z  ostrym  przednerkowym
uszkodzeniem nerek z powodu oparzenia,

B . polega  na  oddzielaniu  i  usuwaniu  osocza  od  elementów
morfotycznych  krwi,  sprowadza  się  do  usuwania  wraz  z
osoczem zawartych w nim czynników chorobotwórczych,

C . wymaga stosowania antykoagulacji w trakcie wykonywania
zabiegu,

D . wspomaga leczenie immunosupresyjne chorób o charakterze
immunologicznym.



Zadanie 49.
Podczas  stosowania  metod  ciągłych  (np.  CTŻH  -  ciągła
tętniczo-żylna  hemofiltracja)  mogą  być  usuwane  substancje  o
średniej masie cząsteczkowej, których wielkość wynosi:

A .  do 2.000 Daltonów,
B.  od 2.000- 5.000 Daltonów,
C.  od 5.000-10.000 Daltonów,
D.  10.000-30.000 Daltonów.

Zadanie 50.
Pielęgniarka  jest  odpowiedzialna  między  innymi  za  "HOME
DELIVERY"- co oznacza to określenie?

A.  dializę domową,
B . system  zaopatrywania  i  dostarczania  płynów  i  sprzętu

dializacyjnego do domu,
C.  metodę prowadzonej dokumentacji dializy poza szpitalem,
D.  typ cyklera i serwis techniczny.

Zadanie 51.
Pacjentowi  w  schyłkowej  niewydolności  nerek  NIE  należy
ograniczyć w diecie:

A .  białka,
B.  fosforu,
C.  potasu,
D.  Witamin.

Zadanie 52.
Badaniem obrazującym tętnice nerkowe jest:

A .  arteriografia,
B.  urografia,
C.  wentrykulografia,
D.  uretrografia.

Zadanie 53.
P o  jakim  czasie  występuje  zespół  pierwszego  użycia  dializatora
typu A (first-use syndrom):

A.  przez pierwsze 20-30 minut,
B.  od 30 do 60 minut,
C.  od 1 do 2 godzin,
D.  po 2 godzinach.

Zadanie 54.
Czynność nerki przeszczepionej najczęściej jest określana:

A.  stężeniem mocznika w surowicy,
B.  stężeniem kreatyniny w surowicy,
C.  stężeniem kreatyniny w moczu,
D.  wielkością filtracji kłębuszkowej-GFR.



Zadanie 55.
Najczęstszą przyczyną wtórnego nadciśnienia tętniczego jest:

A .  zwężenie tętnicy lub tętnic nerkowych,
B.  zapalenie tętnic,
C.  zaburzenia hormonalne,
D.  torbiele nerek.

Zadanie 56.
Jedynym testem diagnostycznym dla mocznicowej skazy krwotocznej
jest:

A .  podwyższenie hematokrytu,
B.  czas krwawienia,
C.  samoistne wylewy podskórne,
D.  hiperleukocytoza.

Zadanie 57.
Poddając pacjentów dializowanych szczepieniu przeciwko wzw typu
B należy:

A.  stosować szczepionkę według ogólnie przyjętych zasad,
B . stosować  szczepionkę  według  zaleceń  specyficznych,

opracowanych dla tej grupy chorych,
C . podawać  szczepionkę  wszystkim  pacjentom  dializowanym

niezależnie od miana przeciwciał,
D.  szczepić tylko na życzenie pacjenta.

Zadanie 58.
Które  z  podanych  objawów  świadczą  o  wystąpieniu  encefalopatii
dializacyjnej?

A.  zaburzenia słuchu,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  zaburzenia równowagi,
D.  postępujące uogólnione otępienie.

Zadanie 59.
Leczenie  dializami  małych  dzieci  napotyka  na  wiele  trudności,
należą  do  nich  wiek  poniżej  6-8  r .  życia,  masa  ciała  poniżej  20
kilogramów,  mała  objętość  krwi  krążącej,  problemy  w  dostępie
naczyniowym.  W  związku  z  powyższym  w  przypadku  ostrej
niewydolności nerek stosuje się częściej:

A .  CADO,
B.  hemodializę,
C.  ciągłą tętniczo-żylną hemofiltrację,
D.  ostrą dializę otrzewnową.



Zadanie 60.
Obserwując  dziecko  po  wykonaniu  punkcyjnej  biopsji  nerki
zwracamy uwagę na:

A.  obrzęki,
B.  zabarwienie moczu,
C.  bradykardię,
D.  zabarwienie powłok skórnych.

Zadanie 61.
Mikoralbuminuria  jest  to  wydalanie  albumin  w  ciągu  doby  w
ilości:

A .  do 30 mg,
B.  30-300 mg,
C.  >300 mg,
D.  > 0,5 g.

Zadanie 62.
Hemodializa sekwencyjna polega na:

A . stosowaniu  intensywnej  ultrafiltracji  z  użyciem
dializatora o wysokim współczynniku ultrafiltracji,

B . zastosowaniu  dializatora  z  błoną  półprzepuszczalną  o
dużych porach,

C . rozdzieleniu  procesu  dyfuzji  i  ultrafiltracji  w  czasie
hemodializy,

D.  profilowaniu stężenia sodu w płynie dializacyjnym.

Zadanie 63.
Stałym dostępem naczyniowym do hemodializ NIE jest:

A .  cewnik Shaldona,
B.  cewnik permanentny,
C.  przetoka typu Cimino-Brescii,
D.  zespolenie między tętnicą ramienną a żyłą ramienną.

Zadanie 64.
Pyuria to:

A.  wielomocz,
B.  ropomocz,
C.  wałeczkomocz,
D.  bakteriomocz.



Zadanie 65.
Przy jakim ciśnieniu przezbłonowym TMP może powstać wsteczna
ultrafiltracja?

A.  kiedy ciśnienie TMP jest mniejsze od 50 mmHg,
B . gdy  powstaną  mikropęknięcia  cienkiej,  kilkumikronowej

grubości  błony  dializacyjnej,  a  ciśnienie  TMP  wzrośnie
do 500 mmHg,

C . gdy  ciśnienie  przezbłonowe  TMP  jest  bardzo  wysokie  ok.
500 mmHg,

D . gdy  mała  jest  powierzchnia  dializatora,  a  zadana
ultrafiltracja jest duża.

Zadanie 66.
Najwcześniejszymi  objawami  sugerującymi  występowanie  (DZO)
dializacyjnego zapalenia otrzewnej są:

A.  krwisty płyn otrzewnowy, biegunka, wymioty,
B . bó l brzucha promieniujący do kończyny prawej, nudności,

wzrost temperatury ciała, hiperleukocytoza,
C . zmętnienie  płynu  otrzewnowego,  ból  brzucha,  wzrost

temperatury  ciała,  nudności,  wymioty,  upośledzenie
ultrafiltracji, wzrost leukocytozy,

D . zaparcia  na  przemian  z  biegunkami,  wymioty,  nudności,
gastroparezy.

Zadanie 67.
Kiedy  należy  rozpocząć  przygotowanie  pacjenta  ze  schyłkową
niewydolnością nerek do transplantacji nerki?

A . w momencie rozpoznania postępującej przewlekłej choroby
nerek,

B.  w momencie rozpoczęcia dializoterapii,
C.  w momencie gdy znajdzie się dawca nerki,
D.  w dniu zabiegu transplantacji.

Zadanie 68.
Wskaż  badanie,  które  NIE  jest  standardowe  w  ocenie  zaburzeń
gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorego z PChN:

A.  stężenie fosforanów w surowicy,
B.  stężenie wapnia w surowicy,
C.  stężenie PTH w surowicy,
D.  stężenie 1,25(OH2) D3 w surowicy.



Zadanie 69.
Najczęściej  przyczyną  ostrego  kłębuszkowego  zapalenia  nerek  u
dziecka jest:

A .  przebyte zakażenie paciorkowcowe,
B.  upośledzenie zagęszczania moczu znacznego stopnia,
C.  odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy,
D.  stosowanie diety ubogowapniowej.

Zadanie 70.
Powierzchnia dializacyjna otrzewnej zwiększa się przez:

A.  mikrokosmki z komórek mezotelium,
B.  szczeliny endotelium,
C.  błonę podstawną endotelium,
D.  warstwę śródmiąższu o grubości około 2-3nm.

Zadanie 71.
Najczęściej występującym powikłaniem po biopsji nerki jest:

A .  krwiak nadtorebkowy,
B.  krwiak podtorebkowy,
C.  krwinkomocz,
D.  pseudotętniak.

Zadanie 72.
Najważniejszym  czynnikiem  odpowiedzialnym  za  powstanie
niedokrwistości u pacjentów z PChN jest niedobór:

A.  żelaza,
B.  witaminy B12,
C.  erytropoetyny,
D.  ferrytyny.

Zadanie 73.
Względnym przeciwwskazaniem do transplantacji nerki jest:

A .  czynna choroba nowotworowa,
B.  brak współpracy pacjenta,
C.  schyłkowa niewydolność innych narządów,
D.  przebyta choroba nowotworowa.

Zadanie 74.
Istotnym  działaniem  pielęgniarskim  u  dziecka  z  kamicą  nerkową
jest:

A .  codzienne ważenie dziecka,
B.  pomiar temperatury ciała,
C.  obserwacja powłok skórnych,
D.  obserwacja mikcji.



Zadanie 75.
Wykonując  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci  metodą
manometryczną, należy założyć mankiet tak, aby obejmował:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  2/3 długości ramienia,
C.  1/2 długości ramienia,
D.  szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.

Zadanie 76.
Regulacja  równowagi  kwasowo-zasadowej  w  dializie  otrzewnowej
zachodzi na skutek zastosowania w płynie dializacyjnym:

A.  octanów lub mleczanów,
B.  fosforanów,
C.  węglanów,
D.  l ipidów.

Zadanie 77.
Jaka  witamina  nie  jest  usuwana  podczas  hemodializy  a  nadmiar
je j  może  powodować  niedokrwistość,  zaburzenia  metabolizmu
wapnia oraz lipidów?

A.  witamina K,
B.  witamina D,
C.  witamina A,
D.  witamina B.

Zadanie 78.
Które  z  działań  jest  istotne  w  przypadku  stwierdzenia  u  dziecka
odwodnienia spowodowanego wysoką gorączką i biegunką?

A.  monitorowanie ciśnienia tętniczego,
B.  zorganizowanie dziecku czasu wolnego,
C . podawanie  dziecku  do  picia  płynów  obojętnych,  często  i

w małych ilościach,
D.  ograniczenie spożywania produktów wysokobiałkowych.

Zadanie 79.
Najważniejszym  sposobem  eliminowania  toksyn  podczas  ciągłej
tętniczo-żylnej i żylno-żylnej hemofiltracji jest:

A .  dyfuzja,
B.  konwekcja,
C.  czas trwania zabiegu dializy,
D.  rodzaj błony dializatora.



Zadanie 80.
Czas  wrastania  mufek  cewnika  Tenckhoffa  od  implantacji  do
chwili włączenia chorego do programu dializ powinien wynosić:

A .  6 tygodni,
B.  4 tygodnie,
C.  2 tygodnie,
D.  1 tydzień.

Zadanie 81.
Pacjent  po  zabiegu  przeszczepienia  nerki  w  pierwszej  dobie
oprócz monitorowania stanu hemodynamicznego wymaga:

A.  monitorowania bilansu wodno-elektrolitowego,
B.  zmiany opatrunku,
C.  monitorowania stężenia leków immunosupresyjnych,
D.  ułożenia w pozycji bezpiecznej.

Zadanie 82.
Standard opieki nad pacjentem przewlekle hemodializowanym jest
standardem:

A.  praktyki pielęgniarskiej,
B . ogólnym,  opracowanym  dla  całego  podsystemu

pielęgniarstwa,
C.  opieki pielęgniarskiej,
D.  ogólnym zakładowym.

Zadanie 83.
Test PET służy do oceny:

A . szybkości  transportu  otrzewnowego  dla  kreatyniny  i
glukozy,

B.  stanu nawodnienia pacjenta,
C.  stopnia ultrafiltracji,
D.  określenia stężenia kreatyniny i glukozy.

Zadanie 84.
Pacjenci  o  niskim  transporcie  otrzewnowym,  aby  osiągnąć
zamierzone wartości klirensów wymagają:

A.  długich wymian o dużej objętości płynu dializacyjnego,
B.  częstych wymian o krótkim czasie zalegania,
C.  dostosowania dializy do ich stylu życia,
D . automatycznej  dializy  otrzewnowej  ze  skróceniem  czasu

zalegania z płynem lub zastosowania ikodekstryny.



Zadanie 85.
Elementem  układu  wstępnego  uzdatniania  wody  do  celów
dializoterapii  jest  kolumna  węglowa.  Zapewnia  ona  bardzo
skuteczne usuwanie z wody:

A.  zanieczyszczeń organicznych i związków chloru,
B.  pierwiastków takich jak sód i potas,
C.  jonów wapnia i magnezu,
D.  metali ciężkich.

Zadanie 86.
Objaw  pienienia  się  moczu  w  zespole  nerczycowym spowodowany
jest obecnością w moczu:

A.  białka,
B.  l ipidów,
C.  fosforanów,
D.  glukozy.

Zadanie 87.
U  pacjenta  w  trakcie  badania  fizykalnego  został  stwierdzony
dodatni  objaw  Goldflama,  który  świadczy  o  schorzeniach  w
obrębie:

A.  nerek,
B.  wątroby,
C.  śledziony,
D.  trzustki.

Zadanie 88.
Rozcieńczanie moczu odbywa się w:

A.  cewce bliższej nerki,
B.  cewce dalszej nerki,
C.  pętli Henlego nerki,
D.  części korowej nerki.

Zadanie 89.
Diagnoza pielęgniarska wg teorii D. Orem stanowi:

A . rozpoznanie  rodzaju  i  stopnia  deficytu  w  zakresie
samoopieki,

B . określenie  problemu  lub  potrzeby  opartego/-ej  na
zgromadzonych  danych  -  pacjent  wstępnie  identyfikuje
problem zdrowotny,

C . rozpoznanie  potrzeb  sygnalizowanych  przez  pacjenta  i
środowiska,

D.  ocenę stanu zdrowia podmiotu opieki.



Zadanie 90.
Badanie,  dzięki  któremu  możemy  ocenić  stopień  odpływu
pęcherzowo-moczowodowego u dziecka, to:

A .  USG,
B.  urografia,
C.  cystografia mikcyjna,
D.  nakłucie nadłonowe.

Zadanie 91.
Do metod zapewniania jakości opieki zdrowotnej zaliczamy:

A.  skuteczność, dostępność, indywidualizacja,
B.  bezpieczeństwo, etyczność, profesjonalizm,
C . badanie  satysfakcji  pacjentów,  certyfikaty,

akredytacja,
D . komunikowanie się z pacjentem, udział w diagnozowaniu i

leczeniu, wykonywanie zleceń lekarskich.

Zadanie 92.
Przygotowanie  dializatora  do  zabiegu  przez  płukanie  go  solą
fizjologiczną i płynem dializacyjnym jest konieczne, ponieważ:

A . dokładnie  usuwane  są  w  ten  sposób  pozostałości  z
procesów  technologicznych  (np.  glicerol),  środki
sterylizujące (np. tlenek etylenu) oraz powietrze,

B . zwiększa  się  możliwość  wykrzepiania  w  kapilarch
dializatora,

C . uzyskuje  s ię  w  ten  sposób  mniejszą  powierzchnię
dializatora,

D . zmniejsza  się  w  ten  sposób  klirens  dializatora  dla
małych i średnich cząsteczek.

Zadanie 93.
Dezynfekcję chemiczną aparatu do hemodializy przeprowadza się w
celu:

A . wykonania dekalcyfikacji  w związku z  używaniem płynów
dializacyjnych dwuwęglanowych,

B . uniknięcia  zakażeń  pacjentów  poddawanych  terapii
nerkozastępczej  zgodnie  z  założeniem,  że  każdy  pacjent
dializowany jest potencjalnie zakaźny,

C . zapewnienia  jak  najlepszej  efektywności  zabiegu
hemodializy,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 94.
Aby  uzyskać  większą  ultrafiltrację  u  dziecka  dializowanego
otrzewnowo (płynem 1,36%) z objawami przewodnienia, należy użyć
płyn dializacyjny o stężeniu glukozy:

A.  1,36%,
B.  2,27%,
C.  3,86%,
D.  1,25%.

Zadanie 95.
Najczęstszym  patogenem  będącym  przyczyną  zapaleń  tunelu  i
wyjścia cewnika na skórę jest:

A .  Staphylococcus aureus,
B.  Staphylococcus epidermidis,
C.  Staphylococcus viridaus,
D.  Enterococcus.

Zadanie 96.
D o  metod  niefarmakologicznych  leczenia  nefroprotekcyjnego  w
PChN należą:

A . dieta,  ACE  inhibitory,  leczenie  nadciśnienia
tętniczego,

B . dieta,  normalizacja  masy  ciała,  umiarkowany  wysiłek
fizyczny,

C . normalizacja  masy  ciała,  leczenie  hiperlipidemii,
dieta.

D . wyrównywanie kwasicy metabolicznej, umiarkowany wysiłek
fizyczny, dieta.

Zadanie 97.
Do wskazań nagłych dializy otrzewnowej zalicza się:

A . zastoinową  niewydolność  serca,  ostrą  niewydolność
nerek,

B.  hipotermię i krwotoczne zapalenie trzustki,
C.  problemy naczyniowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 98.
Objawami zespołu podkradania są:

A.  bóle w okolicy przetoki i obrzęk kończyny,
B . bladość  kończyny  w  dystalnej  części  od  przetoki  i

zwężenie przetoki,
C.  zamknięcie przetoki, ból w jej okolicy,
D . bó l  i  bladość  nasilająca  się  przy  ruchach  i  uniesieniu

kończyny.



Zadanie 99.
Wielkość dyfuzji w hemodializie zależy od:

A . gradientu  stężeń  danej  substancji,  wielkości  cząsteczek
i  ich  masy  cząsteczkowej,  rodzaju  błony  dializacyjnej,
przepływu krwi i płynu dializacyjnego,

B . ciśnienia  przezbłonowego  (TMP),  wielkości  cząsteczek,
rodzaju błony dializacyjnej,

C . współczynnika  ultrafiltracji  (Kuf)  właściwego  dla  danej
błony  dializacyjnej,  grubości  błony  i  wielkości  porów,
oraz powierzchni dializatora,

D . ciśnienia  przezbłonowego  (TMP),  współczynnika
ultrafiltracji  (Kuf)  oraz  gradientu  stężeń  danej
substancji,  wielkości  cząsteczek  i  ich  masy
cząsteczkowej.

Zadanie 100.
D o  objawów  otępiennych,  które  najczęściej  pojawiają  się  u
chorych dializowanych należą:

A.  chwiejność emocjonalna,
B.  upośledzenie funkcji pamięciowych i męczliwość uwagi,
C.  drażliwość i apatia,
D.  afazja i agnozja.

Zadanie 101.
U  dzieci  przyczyną  zaburzeń  napływu  płynu  dializacyjnego  do
jamy otrzewnej może być:

A.  niskie ciśnienie tętnicze,
B.  uogólnione obrzęki,
C.  włóknik w świetle cewnika Tenckhoffa,
D.  wymioty.

Zadanie 102.
Jakie  ograniczenie  potasu  na  dobę  mają  pacjenci  dializowani
otrzewnowo?

A.  6 g na dobę,
B.  4 g na dobę,
C.  2 g na dobę,
D.  nie mają żadnych ograniczeń potasu w diecie.

Zadanie 103.
Cyklosporyna wchłania się z przewodu pokarmowego człowieka:

A.  od 15 minut do 30 minut,
B.  od 30 minut do 60 minut,
C.  od 60 minut do 120 minut,
D.  od 120 minut do 240 minut.



Zadanie 104.
W  celu  rozpoznania  kwasicy  nieoddechowej  należy  oznaczyć  u
pacjenta:

A.  gazometrię,
B.  jonogram,
C.  stężenie żelaza,
D.  poziom albumin.

Zadanie 105.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do pobrania narządów od dawcy
zmarłego NIE jest:

A .  stwierdzenie nowotworu w wywiadzie,
B.  zakażenie wirusem HIV,
C.  zaawansowany wiek dawcy > 70 roku życia,
D.  dodatni antygen zapalenia wątroby typu B (HbsAg).

Zadanie 106.
Otrzewna ścienna zaopatrywana jest w krew przez:

A . tętnicę  krezkową  górną,  tętnice  nadbrzuszne,  tętnice
międzyżebrowe, tętnicę wątrobową,

B . tętnice  krzyżowe,  tętnice  międzyżebrowe,  tętnice
lędźwiowe,

C . tętnice  lędźwiowe,  tętnice  międzyżebrowe,  tętnicę
krezkową górną,

D . tętnice  nadbrzuszne,  tętnice  lędźwiowe,  tętnice
międzyżebrowe, tętnice krzyżowe.

Zadanie 107.
Najlepszym dostępem naczyniowym do hemodializy u pacjentów z
cukrzycą jest:

A .  przetoka tętniczo-żylna z własnych naczyń,
B.  przetoka tętniczo-żylna z protezą naczyniową,
C.  cewnik Permanentny,
D.  cewnik Tenckhoffa.

Zadanie 108.
Skrót EDTNA/ERCA odnosi się do:

A . Europejskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantacyjnych/Europejskiego  Towarzystwa  Opieki
Nefrologicznej,

B . Europejskiego  Towarzystwa  Dializ  i
Transplantacji/Europejskiego  Towarzystwa
Nefrologicznego,

C . Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantologicznych,

D.  kierunków leczenia nerkozastępczego w Europie.



Zadanie 109.
Pacjenci  dializowani  otrzewnowo  są  grupą  chorych  narażoną  na
niedożywienie  białkowe.  Który  składnik  płynu  dializacyjnego
jest tego przyczyną?

A.  mleczan sodu,
B.  jony wapnia,
C.  chlorek sodu,
D.  glukoza.

Zadanie 110.
Przeszczep ksenogeniczny jest to przeszczep wykonywany:

A.  w obrębie tego samego organizmu,
B.  pomiędzy osobnikami tego samego gatunku,
C.  pomiędzy osobnikami różnych gatunków,
D . pomiędzy  osobnikami  tego  samego  gatunku,  różnych

genetycznie.

Zadanie 111.
Najczęstszym zaburzeniem równowagi kwasowo-zasadowej u pacjenta
z ostrym uszkodzeniem nerek i przewlekłą chorobą nerek jest:

A .  kwasica nieoddechowa,
B.  kwasica oddechowa,
C.  zasadowica nieoddechowa,
D.  zasadowica oddechowa.

Zadanie 112.
D o  oceny  stanu  odżywienia  pacjenta  dializowanego  należy
wykorzystać:

A.  wywiad dietetyczny, metody antropometryczne,
B.  metody biochemiczne,
C.  modelowanie kinetyczne dializy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 113.
Profilaktyka  wystąpienia  reakcji  depresyjnych  u  chorych
rozpoczynających leczenie za pomocą dializoterapii polega na:

A . wyjaśnieniu  choremu  bezpośrednio  przed  zabiegiem
konieczności zastosowania hemodializy,

B . fizycznym  przygotowaniu  chorego  w  okresie
przeddializacyjnym do rozpoczęcia dializoterapii,

C . zwlekaniu  z  informowaniem  chorego  o  konieczności
rozpoczęcia hemodializy w celu niwelowania stresu,

D . edukowaniu  chorego  od  chwili  kiedy  otrzyma  pierwszą
informację  o  swojej  chorobie  (niewydolność  nerek),  o
postępowaniu  z  chorobą,  metodach  dializoterapii  i
innych zaleceniach pielęgniarki i lekarza.



Zadanie 114.
D o  czynników  ryzyka  nowotworów  po  transplantacji  narządów
należą:

A.  wiek, rodzaj immunosupresji,
B . płeć,  ostre  odrzucanie  we  wczesnym  okresie  po

przeszczepieniu,
C.  infekcje wirusowe, wiek,
D.  przebyte zakażenia bakteryjne, immunosupresja.

Zadanie 115.
D o  szpitala  na  izbę  przyjęć  przywieziono  dziecko  lat  12  zatrute
grzybami,  stan  kliniczny  dziecka  jest  ciężki,  najskuteczniejszą
metodą leczenia w tym wypadku jest zabieg:

A.  CADO,
B.  dializy otrzewnowej w trybie pilnym,
C.  hemodializy,
D.  hemoperfuzji.

Zadanie 116.
Czy  pacjenci  dializowani  powinni  być  poddawani  szczepieniu
przeciwko grypie?

A . nie,  ponieważ  są  bardzo  osłabieni  i  ich  organizm  nie
nabędzie odporności,

B . nie, ponieważ podanie szczepionki powoduje wywołanie u
nich grypy,

C . tak,  ponieważ  stanowią  grupę  podwyższonego  ryzyka
wystąpienia powikłań w czasie infekcji grypowych,

D . tak,  ponieważ  dzięki  szczepieniu  nie  zachorują  oni  na
grypę nawet podczas epidemii.

Zadanie 117.
W  profilaktyce zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i  C w
stacjach dializ mają znaczenie:

A . przestrzeganie  reżimu  sanitarno-higienicznego,
stosowanie  odrębnych  pomieszczeń  do  dializowania
pacjentów "zakażonych" i "niezakażonych" z jednoczesnym
rozdziałem personelu medycznego,

B.  wydzielanie jedynie odrębnych stanowisk dializacyjnych,
C . monitorowanie  raz  w  roku  surowiczych  markerów  tych

wirusów u chorych niezakażonych,
D . wszystkie  powyższe  działania  profilaktyczne  są  bez

znaczenia gdyż nie są efektywne.



Zadanie 118.
Wybór  techniki  dializacyjnej  w  leczeniu  nerkozastępczym  u
pacjenta z AKI zależy od:

A . stanu  klinicznego  pacjenta  i  możliwości  terapeutycznych
ośrodka,

B.  wieku i stanu klinicznego pacjenta,
C.  doświadczenia w stosowaniu danej metody w ośrodku,
D.  uzyskania ilości odwodnienia u pacjenta.

Zadanie 119.
Przy  monitorowaniu  dobowego  bilansu  płynów  NIE  należy
uwzględniać:

A.  płynów podanych i.v.,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  leków podanych w pompach,
D.  płynów podanych per os.

Zadanie 120.
D o  badań  adekwatności  dializy  otrzewnowej  należą  badania
klirensowe  mocznika  i  kreatyniny  Kt/V.  Aby  je  wykonać  należy
poprosić pacjenta o przywiezienie do szpitala:

A . całej  objętości  dializatu  i  całej  objętości  moczu  z
poprzedniej doby,

B.  próbek 100 ml dializatu, 100 ml moczu,
C.  dokumentacji medycznej,
D.  chorego hospitalizujemy w celu wykonania badań.

Zadanie 121.
Stosowanie dużych dawek furosemidu w ostrym uszkodzeniu nerek
może spowodować:

A.  hiperkaliemię,
B.  głuchotę,
C.  kwasicę nieoddechową,
D.  wzrost ciśnienia tętniczego.

Zadanie 122.
Przeciwskazaniem do biopsji nerki jest:

A .  wodonercze,
B.  przewlekła choroba nerek,
C.  kamica moczowa,
D.  ostre uszkodzenie nerek.



Zadanie 123.
Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń układu moczowego
u dzieci jest:

A .  Pseudomonas,
B.  Proteus,
C.  Staphylococcus,
D.  Escherichia coli.

Zadanie 124.
Jednym  z  pierwszych  objawów  uszkodzenia  nerek  w  chorobie
nadciśnieniowej jest występowanie:

A.  mikroalbuminurii,
B.  białkomoczu,
C.  erytrocyturii,
D.  izostenurii.

Zadanie 125.
D o  wyprzedzającego  przeszczepu  nerki  (pre-emptive
transplantion)  w  Europie  są  kwalifikowani  pacjenci,  u  których
rozpoznana  choroba  nerek  jest  nieodwracalna,  a  czynność  nerki
wynosi:

A .  eGFR <60 ml/min,
B.  eGFR <30 ml/min,
C.  eGFR <20 ml/min,
D.  eGFR <15 ml/min.

Zadanie 126.
Primary nurse jest pojęciem, którym określa się:

A . pielęgniarkę,  wyróżniającą  się  w  zespole  tzw.
przodującą,

B . pielęgniarkę,  która  jako  jedyna  wykonuje  wszystkie
niezbędne  dla  realizacji  celów  opieki  zadania  w
stosunku  do  pacjenta  od  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala
aż do jego opuszczenia,

C . jedną  pielęgniarkę,  mającą  do  dyspozycji  kilka
pielęgniarek,  z  którymi  realizuje  opiekę  nad
pacjentem(ami)  ale  pod  je j  kontrolą  pozostaje  pacjent
o d  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala  aż  do  momentu  jego
opuszczenia,

D . pielęgniarkę  pracującą  wyłącznie  w  podstawowej  opiece
zdrowotnej.



Zadanie 127.
D o monitorowania funkcjonowania przeszczepionej nerki w późnym
okresie po transplantacji służy:

A.  stężenie leków immunosupresyjnych,
B.  badanie ogólne moczu,
C.  stężenie kreatyniny w surowicy,
D.  stężenie kreatyniny w moczu.

Zadanie 128.
Ważnym  elementem  leczenia  nadciśnienia  tętniczego  u  chorych
dializowanych jest:

A .  ścisła kontrola wolemii,
B.  adekwatna dializoterapia,
C.  zachowany reżim dietetyczny w zakresie sody i wody,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 129.
Jakie  produkty  należy  ograniczyć  w  diecie  dziecka  w  przypadku
rozpoznania kamicy szczawianowej?

A.  podroby,
B.  czekolada,
C.  kasze,
D.  mleko.

Zadanie 130.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  szczególnie
charakterystyczna dla chorego z rozpoznaną przewlekłą mocznicą?

A.  obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry,
B.  świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności,
C.  bóle mięśniowe,
D.  obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia.

Zadanie 131.
W ocenie jakości opieki pielęgniarskiej bierze się pod uwagę:

A . wkład  i  zaangażowanie  pielęgniarek  i  innych  członków
zespołu terapeutycznego,

B . stopień  zaspokojenia  potrzeb  zgłaszanych  przez
podopiecznego,

C . wyposażenie  oddziału,  ambulatorium i  chęć  skorzystania
przez pacjenta z usług wymienionych placówek,

D.  strukturę, procesy i wyniki.



Zadanie 132.
Oddawanie moczu w sposób kontrolowany w czasie dnia kształtuje
się u dziecka ok.:

A .  1 r.ż.,
B.  2 r.ż.,
C.  3 r.ż.,
D.  4 r.ż.

Zadanie 133.
Praktyczna  kontrola  zakażeń  na  oddziałach  hemodializ  między
innymi obejmuje:

A . dwuzmianowy system pracy pielęgniarek i praca z jednym
pacjentem podczas dyżuru,

B . izolację  wyłącznie  pacjentów  z  infekcją  HIV  i
protokołowanie każdego wykonywanego zabiegu,

C . stosowanie  odzieży  ochronnej  przez  personel  medyczny
oraz niespożywanie pokarmów i płynów w stacjach dializ,

D . podawanie interferonu alfa jako profilaktyka WZW typu C
po ekspozycji zdrowego pracownika.

Zadanie 134.
Izostenuria (gęstość moczu w granicach 1,010-1,012),  świadczy o
braku  zdolności  cewek  do  zagęszczania  moczu  i  występuje  w
następujących stanach chorobowych:

A.  zespole nerczycowym,
B.  niewydolności nerek,
C.  nowotworach nerek,
D.  moczówce prostej.

Zadanie 135.
Szron mocznicowy w przewlekłej chorobie nerek spowodowany jest:

A .  dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi,
B.  średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
C.  niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
D.  brakiem mocznika w osoczu krwi.



PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE
TEST NR 270715
GRUPA 1
Zadanie 1.
Do objawów zapalenia otrzewnej zalicza się:

A . bóle  głowy,  nudności,  wysokie  ciśnienie  tętnicze  krwi,
spadek masy ciała,

B . bó l  brzucha,  nudności,  wymioty,  gorączkę,  zmętnienie
płynu dializacyjnego, biegunkę,

C . zaczerwienienie  ujścia  cewnika,  obrzęki,  wzrost
ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała,

D . mętny  płyn  dializacyjny,  obrzęki,  wzrost  ciśnienia
tętniczego krwi, duszność.

Zadanie 2.
W  jakim celu  przed  zabiegiem przeszczepienia  nerki  u  biorcy,  po
założeniu  cewnika  do  pęcherza  moczowego,  podaje  s ię  do  niego
100-200  ml  sol i  fizjologicznej  zwykle  z  domieszką  zabarwionego
antyseptyku (np.błękitu metylenowego)?

A.  ułatwienia precyzyjnego wykonania zespolenia moczowego,
B.  dekontaminacji pęcherza moczowego,
C . łatwiejszej  identyfikacji  pęcherza  moczowego  w

przypadku trudności anatomicznych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 3.
U  pacjenta  dializowanego  metodą  CADO  wystąpiły:  zmętnienie
dializatu i bolesność brzucha. O czym świadczą powyższe objawy?

A.  hyperglikemii,
B.  hyperkalcemii,
C.  dializacyjnym zapaleniu otrzewnej,
D.  hiponatremii.

Zadanie 4.
Konsekwencją  obecności  przeciwciał  anty-HLA  u  biorcy  jest
wysokie zagrożenie wystąpienia:

A.  odrzucenia narządu,
B.  chorób sercowo-naczyniowych,
C.  nowotworów,
D.  cukrzycy potransplantacyjnej.

Zadanie 5.
Pacjent po transplantacji nerki NIE powinien być szczepiony:

A.  szczepionką przeciw gruźlicy,
B.  szczepionką przeciw tężcowi,
C.  szczepionką przeciw różyczce,
D.  szczepionką przeciw grypie.



Zadanie 6.
Rozcieńczanie moczu odbywa się w:

A.  cewce bliższej nerki,
B.  cewce dalszej nerki,
C.  pętli Henlego nerki,
D.  części korowej nerki.

Zadanie 7.
Przygotowanie  dializatora  do  zabiegu  przez  płukanie  go  solą
fizjologiczną i płynem dializacyjnym jest konieczne, ponieważ:

A . dokładnie  usuwane  są  w  ten  sposób  pozostałości  z
procesów  technologicznych  (np.  glicerol),  środki
sterylizujące (np. tlenek etylenu) oraz powietrze,

B . zwiększa  się  możliwość  wykrzepiania  w  kapilarch
dializatora,

C . uzyskuje  s ię  w  ten  sposób  mniejszą  powierzchnię
dializatora,

D . zmniejsza  się  w  ten  sposób  klirens  dializatora  dla
małych i średnich cząsteczek.

Zadanie 8.
Proces  pielęgnowania  jako  metoda  pracy  pielęgniarki  może  być
zastosowany:

A . w  opiece  nad  pacjentem  nefrologicznym,  gdzie  l iczba
pielęgniarek  jest  adekwatna  do  zapotrzebowania
pacjentów na opiekę,

B . tylko  w  poradni  nefrologicznej  i
środowiskowo-rodzinnej,

C . wszędzie  -  na  oddziałach  nefrologicznych,  w  stacjach
dializ,  oddziałach  transplantacyjnych,  poradniach
nefrologicznych i środowiskowo-rodzinnych,

D . w e  wszystkich  ośrodkach  opieki  nefrologicznej,  które  są
wyposażone  w  specjalistyczny,  niezbędny  do  opieki
nefrologicznej sprzęt.

Zadanie 9.
Przyczyną  zakrzepicy  tętnicy  nerkowej  w  nerce  przeszczepionej
może być:

A.  nasilona miażdżyca u dawcy i/lub biorcy,
B.  niskie ciśnienie tętnicze biorcy nerki,
C.  ostre odrzucanie przeszczepu,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.



Zadanie 10.
Dyfuzja w trakcie hemodializy to proces polegający na:

A . ruchu  cząsteczek  rozpuszczonych  w  osoczu  przez  pory  o
wystarczającej  wielkości  w  błonie  półprzepuszczalnej
błony  dializacyjnej  do  płynu  dializacyjnego  i  w
kierunku przeciwnym, zgodnie z gradientem stężeń,

B . ruchu cząsteczek substancji rozpuszczalnych w roztworze
przez  barierę  błony  półprzepuszczalnej  pod  wpływem
gradientu  ciśnienia  hydrostatycznego  między
przedziałami osocza i płynu dializacyjnego,

C . ruchu cząsteczek rozpuszczalnych w osoczu przez  pory o
względnie  dużej  wielkości  w  błonie  dializacyjnej  pod
wpływem  ciśnienia  hydrostatycznego  i  w  kierunku
przeciwnym,

D . ruchu cząsteczek rozpuszczalnych w roztworze przez pory
o  średniej  wielkości  w  błonie  dializacyjnej  do  niskiego
stężenia osocza w kierunku przeciwnym.

Zadanie 11.
O d czego głównie zależy i lość przyjmowanych płynów u pacjentów
homodializowanych?

A.  wagi ciała,
B.  czasu hemodializy,
C.  resztkowej funkcji nerek,
D.  rodzaju dializatora.

Zadanie 12.
W  leczeniu  pacjentów  z  przewlekłą  chorobą  nerek  powszechnie
stosuje się ludzką rekombinowaną erytropoetynę (EPO). Podawanie
EPO:

A . przyczynia  się  do  pogorszenia  jakości  życia  tych
chorych,

B.  powoduje obniżenie poziomu hematokrytu,
C.  zmniejsza stężenie adrenaliny i noradrenaliny,
D . może  indukować  nadciśnienie  tętnicze  i  pogarszać

kontrolę ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 13.
Istotnym działaniem podjętym w stosunku do dziecka z zapaleniem
pęcherza moczowego jest:

A .  zwiększenie podaży płynów drogą doustną,
B . podawanie  dziecku  posiłków  z  diety

bogatowęglowodanowej,
C.  zorganizowanie dziecku czasu wolnego,
D . zastosowanie  zimnego  okładu  na  okolice  pęcherza

moczowego.



Zadanie 14.
W  Polsce przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 15.
D o  głównych  objawów  świadczących  o  wtórnej  nadczynności
przytarczyc należą:

A.  świąd skóry, bóle kostne i stawowe pleców, bioder, nóg,
B . efekt  czerwonych  oczu,  zaburzenia  snu,  utrata

łaknienia,
C . kalcyfikacja  naczyń  krwionośnych,  zniekształcenia

kostne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 16.
W  celu zmniejszenia nefrotoksyczności preparatów kontrastowych
stosowanych w urografii dożylnej przed badaniem należy:

A.  podać 100 mg Hydrocortisonu dożylnie,
B.  założyć cewnik Foleya do pęcherza moczowego,
C.  nawodnić pacjenta,
D.  podać minimalną dawkę środka kontrastowego.

Zadanie 17.
Wobec  pacjenta  z  ostrą  niewydolnością  nerek  w fazie  powrotu do
zdrowia należy podjąć następujące działania:

A.  rozpocząć edukację w zakresie zasad żywienia,
B . przygotować  pacjenta  do  samoopieki  i  samopielęgnacji  w

warunkach domowych,
C.  ściśle monitorować gospodarkę wodno-elektrolitową,
D.  zmiejszyć dawki leków, stosowanych w okresie oligurii.

Zadanie 18.
Pielęgniarka  jest  uprawniona  do  wykonywania  samodzielnie,  bez
zlecenia  lekarskiego  świadczeń  medycznych  obejmujących
przygotowanie  chorych ( i  ich  rodzin)  leczonych metodami:  CADO,
ADO  i  hemodializą  do  współudziału  w  prowadzonym  leczeniu
jeżeli:

A .  jest pracownikiem oddziału nefrologicznego,
B.  posiada ukończony kurs specjalistyczny,
C.  posiada tytuł zawodowy pielęgniarki,
D.  posiada tytuł licencjata.



Zadanie 19.
Mikoralbuminuria  jest  to  wydalanie  albumin  w  ciągu  doby  w
ilości:

A .  do 30 mg,
B.  30-300 mg,
C.  >300 mg,
D.  > 0,5 g.

Zadanie 20.
Najbardziej  wiarygodnym  badaniem  diagnostycznym  służącym  do
potwierdzenia ostrego odrzucania nerki jest:

A .  USG nerki,
B.  tomografia komputerowa,
C.  biopsja nerki,
D.  urografia.

Zadanie 21.
Wykonując  PET  -  TEST  u  dziecka  dializowanego  otrzewnowo
oceniamy:

A.  adekwatność dializy otrzewnowej,
B.  przepuszczalność otrzewnej,
C.  ultrafiltrację,
D.  poziom białka w dializacie.

Zadanie 22.
Szron mocznicowy w przewlekłej chorobie nerek spowodowany jest:

A .  dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi,
B.  średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
C.  niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
D.  brakiem mocznika w osoczu krwi.

Zadanie 23.
Hemodializa sekwencyjna polega na:

A . stosowaniu  intensywnej  ultrafiltracji  z  użyciem
dializatora o wysokim współczynniku ultrafiltracji,

B . zastosowaniu  dializatora  z  błoną  półprzepuszczalną  o
dużych porach,

C . rozdzieleniu  procesu  dyfuzji  i  ultrafiltracji  w  czasie
hemodializy,

D.  profilowaniu stężenia sodu w płynie dializacyjnym.



Zadanie 24.
U  chorego  podczas  porannej  wymiany,  w  płynie  dializacyjnym
pojawił  s ię  włóknik,  drenaż  jest  mały  poniżej  2  l itrów,  chory
odczuwa  ból  w  dolnej  części  brzucha,  ma  ciągle  zaparcia.  Co
należy zrobić, aby pacjent poczuł się lepiej?

A . podać  heparynę  500-1000  j  heparyny  na  1000  ml  płynu
dializacyjnego do jamy otrzewnowej,

B.  podać leki wzmagające perystaltykę jelit i biegunkę,
C.  skierować pacjenta do szpitala,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 25.
W prewencji osteoporozy potransplantacyjnej należy stosować:

A.  zmniejszenie dawki leków immunosupresyjnych,
B.  ograniczenie aktywności fizycznej,
C.  coroczne badanie densytometryczne,
D.  preparaty wapnia i witaminy D.

Zadanie 26.
Cystografia  i  cystoureterografia  mikcyjna  jest  to  badanie
obrazowe,  stosowane  w  chorobach  nerek,  które  polega  na
zobrazowaniu:

A.  zwężenia tętnicy nerkowej lub zakrzepu żyły nerkowej,
B.  uwidocznieniu torbieli, guzów i zwapnień w nerce,
C.  pęcherza moczowego i odpływów pęcherzowo-moczowodowych,
D . pozwala  określić  wielkość  nerek,  grubość  kory,

poszerzenie kielichów.

Zadanie 27.
Jeżeli  podczas  pracy  pielęgniarki  w  stacji  dializ,  doszło  do
bezpośredniego kontaktu z krwią pacjenta z HBsAg-dodatnim to:

A.  należy podać pielęgniarce immunoglobulinę WZW typu B,
B . należy  zaproponować  pielęgniarce  dodatkową  dawkę

szczepionki przeciwko WZW typu B,
C . należy  po  uzyskaniu  zgody  wykonać  pielęgniarce  test  na

obecność HIV,
D . decyzję  o  postępowaniu  należy  odłożyć  do  momentu

wystąpienia u pielęgniarki objawów WZW typu B.

Zadanie 28.
Podstawowym objawem klinicznym u dziecka z zespołem nerczycowym
jest:

A .  krwinkomocz i bakteriomocz,
B.  masywny białkomocz oraz obrzęki,
C.  makroskopowy krwiomocz oraz gorączka,
D.  nadciśnienie tętnicze i utrata masy ciała.



Zadanie 29.
Czynniki,  które  NIE  podlegają  modyfikacji  w  przewlekłej
chorobie nerek to?

A.  niedokrwistość, hiperlipidemia, płeć męska,
B.  małe wyjściowe GFR, starszy wiek,
C.  nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu,
D.  niskie stężenie albumin, hiperglikemia.

Zadanie 30.
Skrót EDTNA/ERCA odnosi się do:

A . Europejskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantacyjnych/Europejskiego  Towarzystwa  Opieki
Nefrologicznej,

B . Europejskiego  Towarzystwa  Dializ  i
Transplantacji/Europejskiego  Towarzystwa
Nefrologicznego,

C . Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantologicznych,

D.  kierunków leczenia nerkozastępczego w Europie.

Zadanie 31.
Oddziały,  w  których  najczęściej  występują  wskazania  do
stosowania  ciągłych  technik  leczenia  nerkozastępczego  to
oddział:

A .  wewnętrzny,
B.  SOR,
C.  chirurgii,
D.  intensywnej terapii i pooperacyjny kardiochirurgii.

Zadanie 32.
Pacjentka  po  transplantacji  nerki  może  zajść  w  ciążę  po
okresie:

A .  1-2 miesięcy,
B.  6-12 miesięcy,
C.  po 12 miesiącach,
D . ciąża  u  pacjentek  po  przeszczepieniu  jest  bezwzględnie

przeciwwskazana.

Zadanie 33.
Najlepszym dostępem naczyniowym do hemodializy u pacjentów z
cukrzycą jest:

A .  przetoka tętniczo-żylna z własnych naczyń,
B.  przetoka tętniczo-żylna z protezą naczyniową,
C.  cewnik Permanentny,
D.  cewnik Tenckhoffa.



Zadanie 34.
Do klasycznych objawów guza nerki (triada Virchowa) NIE należy:

A.  guz wyczuwalny przez powłoki,
B.  ból w okolicy lędźwiowej,
C.  krwiomocz zwykle okresowy,
D.  ciemno-brunatny odcień skóry.

Zadanie 35.
Przypadek urgens na liście oczekujących umieszcza się jako:

A . oczekujących  na  przeszczep  nerki,  którzy  jeszcze  nie
zostali zgłoszeni do Krajowej Listy Oczekujących,

B . biorców  zarejestrowanych  w  Krajowej  Liście
Oczekujących,  wymagających  szybkiego  przeszczepienia
nerki z powodu braku możliwości dalszego dializowania,

C . pacjentów  przewlekle  dializowanych  nie
zakwalifikowanych do przeszczepu nerki,

D . osoby  po  przeszczepie  nerki  wymagające  pilnej
konsultacji z lekarzem kwalifikującym do przeszczepu.

Zadanie 36.
W  przypadku  zapalenia  otrzewnej  i lość  utraty  białka  może  dojść
d o  200  g/dobę.  Zaburzona  równowaga  między  ilością  albuminy
tworzonej i wydalonej może być korygowana przez:

A.  dietę,
B.  podaż aminokwasów i albumin,
C.  zmianę płynu dializacyjnego,
D.  A i B prawidłowa.

Zadanie 37.
Najczęstszym  patogenem  będącym  przyczyną  zapaleń  tunelu  i
wyjścia cewnika na skórę jest:

A .  Staphylococcus aureus,
B.  Staphylococcus epidermidis,
C.  Staphylococcus viridaus,
D.  Enterococcus.

Zadanie 38.
Dezynfekcję chemiczną aparatu do hemodializy przeprowadza się w
celu:

A . wykonania dekalcyfikacji  w związku z  używaniem płynów
dializacyjnych dwuwęglanowych,

B . uniknięcia  zakażeń  pacjentów  poddawanych  terapii
nerkozastępczej  zgodnie  z  założeniem,  że  każdy  pacjent
dializowany jest potencjalnie zakaźny,

C . zapewnienia  jak  najlepszej  efektywności  zabiegu
hemodializy,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 39.
Najczęściej  przyczyną  ostrego  kłębuszkowego  zapalenia  nerek  u
dziecka jest:

A .  przebyte zakażenie paciorkowcowe,
B.  upośledzenie zagęszczania moczu znacznego stopnia,
C.  odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy,
D.  stosowanie diety ubogowapniowej.

Zadanie 40.
Dzienne  zapotrzebowanie  na  białko  u  chorego  ze  schyłkową
niewydolnością nerek leczonego hemodializą wynosi:

A .  0,6 g białka/kg,
B.  0,8 g białka/kg,
C.  1,0 g białka/kg,
D.  1,2 g białka/kg.

Zadanie 41.
Pacjenci  o  wysokim  transporcie  otrzewnowym  najlepiej  uzyskują
zamierzone wartości klirensu w schemacie dializy:

A . długich  wymian  i  długim  czasie  zalegania  dużej
objętości,

B . częstych  wymian  o  krótkim  czasie  zalegania  dużą
objetością,

C . automatycznej otrzewnowej składającej s ię z 4-7 wymian,
plus lub minus krótka wymiana dzienna,

D . automatycznej otrzewnowej prowadzonej przy zastosowaniu
małej  l iczby  wymian  o  dużej  objętości,  plus  lub  minus
jedna wymiana dzienna.

Zadanie 42.
W Polsce podstawowym dokumentem zawierającym dokładne i jasne
podstawy prawne transplantologii jest:

A . Ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i
narządów z dn. 26 października 1995r.,

B . Ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i
narządów z dn. 17 lipca 2000r.,

C . Ustawa  o  pobieraniu,  przechowywaniu  i  przeszczepianiu
komórek,  tkanek  i  narządów  z  dn.  1  l ipca  2005r.,  z
późn. zm.

D . Ustawa  o  pobieraniu,  przechowywaniu  i  przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów z dn. 1 lipca 2010.



Zadanie 43.
Przeciwdziałaniem  występowaniu  hipotensji  śróddializacyjnej  u
chorych z cukrzycą NIE jest następująca metoda:

A.  długie sesje dializ,
B.  profilowanie stężenia sodu,
C.  wyrównywanie niedokrwistości,
D.  podwyższenie temperatury płynu dializacyjnego do 30°C.

Zadanie 44.
Konwekcja w hemodializie polega na:

A . procesie  przenikania  substancji  rozpuszczonych  przez
błonę  półprzepuszczalną  wskutek  ruchu  cząstek  wody
wywołanego różnicą ciśnień hydrostatycznych,

B . przenikaniu  cząsteczek  wody  i  substancji  o  masie
cząsteczkowej  33000  daltonów  wywołane  tym  samym
ciśnieniem hydrostatycznym,

C . usuwaniu wody i  substancji  w niej  rozpuszczonych przez
błonę  dializacyjną  o  względnie  dużej  przepuszczalności
zgodnie z gradientem stężeń,

D . ruchu  cząsteczek  rozpuszczonych  w  osoczu  przez  pory  o
dużej  wielkości  w  błonie  półprzepuszczalnej  błony
dializacyjnej zgodnie z gradientem stężeń.

Zadanie 45.
Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony między dawcą i
biorcą, aby dokonać przeszczepu nerki jest:

A . zgodność  głównych  grup  krwi  dawcy  i  biorcy  oraz
czynnika Rh,

B.  zgodność antygenów transplantacyjnych,
C . zgodność  głównych  grup  krwi  oraz  ujemny  wynik  próby

krzyżowej między limfocytami dawcy i surowicą biorcy,
D . zgodność  antygenów  transplantacyjnych  HLA  i  stopień

immunizacji.

Zadanie 46.
Poddając pacjentów dializowanych szczepieniu przeciwko wzw typu
B należy:

A.  stosować szczepionkę według ogólnie przyjętych zasad,
B . stosować  szczepionkę  według  zaleceń  specyficznych,

opracowanych dla tej grupy chorych,
C . podawać  szczepionkę  wszystkim  pacjentom  dializowanym

niezależnie od miana przeciwciał,
D.  szczepić tylko na życzenie pacjenta.



Zadanie 47.
Jakie  ograniczenie  potasu  na  dobę  mają  pacjenci  dializowani
otrzewnowo?

A.  6 g na dobę,
B.  4 g na dobę,
C.  2 g na dobę,
D.  nie mają żadnych ograniczeń potasu w diecie.

Zadanie 48.
Chorym dializowanym otrzewnowo należy podać heparynę, gdy płyn
dializacyjny:

A.  nie wpływa do jamy otrzewnej,
B.  nie wypływa z jamy otrzewnej,
C.  jest zażółcony,
D.  zawiera skrzepy zbudowane z fibryny.

Zadanie 49.
Jaka  witamina  nie  jest  usuwana  podczas  hemodializy  a  nadmiar
je j  może  powodować  niedokrwistość,  zaburzenia  metabolizmu
wapnia oraz lipidów?

A.  witamina K,
B.  witamina D,
C.  witamina A,
D.  witamina B.

Zadanie 50.
Pacjent  po  zabiegu  przeszczepienia  nerki  w  pierwszej  dobie
oprócz monitorowania stanu hemodynamicznego wymaga:

A.  monitorowania bilansu wodno-elektrolitowego,
B.  zmiany opatrunku,
C.  monitorowania stężenia leków immunosupresyjnych,
D.  ułożenia w pozycji bezpiecznej.

Zadanie 51.
Obserwując  dziecko  po  wykonaniu  punkcyjnej  biopsji  nerki
zwracamy uwagę na:

A.  obrzęki,
B.  zabarwienie moczu,
C.  bradykardię,
D.  zabarwienie powłok skórnych.



Zadanie 52.
Najczęstszą przyczyną zapalenia ujścia cewnika jest:

A . przeciek płynu w okolicy wyprowadzenia cewnika z powłok
brzusznych,

B.  ból podczas wypuszczania płynu dializacyjnego,
C.  niewłaściwa edukacja higieniczna pacjenta,
D.  nadżerka okolicy zewnętrznej mufki.

Zadanie 53.
Najwcześniejszymi  objawami  sugerującymi  występowanie  (DZO)
dializacyjnego zapalenia otrzewnej są:

A.  krwisty płyn otrzewnowy, biegunka, wymioty,
B . bó l brzucha promieniujący do kończyny prawej, nudności,

wzrost temperatury ciała, hiperleukocytoza,
C . zmętnienie  płynu  otrzewnowego,  ból  brzucha,  wzrost

temperatury  ciała,  nudności,  wymioty,  upośledzenie
ultrafiltracji, wzrost leukocytozy,

D . zaparcia  na  przemian  z  biegunkami,  wymioty,  nudności,
gastroparezy.

Zadanie 54.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? "Sucha waga":

A . jest  to  masa  ciała  pacjenta  przy  której  nie  stwierdza
się objawów przewodnienia ani odwodnienia,

B.  jest zależna od przyrostu i spadku masy ciała pacjenta,
C . nie  warunkuje  wielkość  odwodnienia  pacjenta  podczas

zabiegu hemodializy,
D.  jest to masa ciała pacjenta przed hemodializą.

Zadanie 55.
Diagnoza pielęgniarska wg teorii D. Orem stanowi:

A . rozpoznanie  rodzaju  i  stopnia  deficytu  w  zakresie
samoopieki,

B . określenie  problemu  lub  potrzeby  opartego/-ej  na
zgromadzonych  danych  -  pacjent  wstępnie  identyfikuje
problem zdrowotny,

C . rozpoznanie  potrzeb  sygnalizowanych  przez  pacjenta  i
środowiska,

D.  ocenę stanu zdrowia podmiotu opieki.



Zadanie 56.
Pacjenci  o  niskim  transporcie  otrzewnowym,  aby  osiągnąć
zamierzone wartości klirensów wymagają:

A.  długich wymian o dużej objętości płynu dializacyjnego,
B.  częstych wymian o krótkim czasie zalegania,
C.  dostosowania dializy do ich stylu życia,
D . automatycznej  dializy  otrzewnowej  ze  skróceniem  czasu

zalegania z płynem lub zastosowania ikodekstryny.

Zadanie 57.
Do metod zapewniania jakości opieki zdrowotnej zaliczamy:

A.  skuteczność, dostępność, indywidualizacja,
B.  bezpieczeństwo, etyczność, profesjonalizm,
C . badanie  satysfakcji  pacjentów,  certyfikaty,

akredytacja,
D . komunikowanie się z pacjentem, udział w diagnozowaniu i

leczeniu, wykonywanie zleceń lekarskich.

Zadanie 58.
U  pacjenta  w  trakcie  badania  fizykalnego  został  stwierdzony
dodatni  objaw  Goldflama,  który  świadczy  o  schorzeniach  w
obrębie:

A.  nerek,
B.  wątroby,
C.  śledziony,
D.  trzustki.

Zadanie 59.
U  chorego  z  założonym  cewnikiem  dwukanałowym  do  żyły
centralnej,  ważna  jest  profilaktyka  infekcji  naczyniowej,
polega ona na:

A . perfekcyjnym  przestrzeganiu  zasad  aseptyki  i  nauczeniu
pacjenta umiejętności obserwacji miejsca wkłucia,

B.  jałowej zmianie opatrunku,
C . wykonywaniu  wszystkich  czynności  przy  cewniku  w

rękawiczkach  z  użyciem  sterylnego  materiału
opatrunkowego i sterylnych narzędzi,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 60.
Standardami opieki pielęgniarskiej nazywamy:

A . zasady  i  sposób  postępowania  w  opiece  nad
poszczególnymi  grupami  pacjentów,  wyodrębnionymi  na
podstawie np. stanu zdrowia czy jednostki chorobowej,

B . zbiór  wymagań,  norm,  które  określają  uzgodniony,
możliwy  do  zrealizowania  poziom  wykonywania  praktyki
pielęgniarskiej,

C . zbiór  zasad  i  procedur  postępowania  pielęgniarskiego
podczas wykonywania przez pielęgniarkę różnych zabiegów
u pacjenta,

D.  zbiór algorytmów i procedur pielęgniarskich.

Zadanie 61.
Określanie  "suchej  masy  ciała",  przestrzeganie  diety  i  unikanie
agresywnej  ultrafiltracji  przez  chorych  dializowanych  jest
bardzo istotne ze względu na:

A.  problem opanowania nadciśnienia w tej grupie chorych,
B.  problem szerzenia się zakażeń podczas dializy,
C.  problem niedożywienia wśród dializowanych,
D.  problem powikłań technicznych hemodializy.

Zadanie 62.
Najczęstszym powikłaniem w czasie zabiegu hemodializy jest/są:

A.  zespół LYELL'a,
B.  hipotonia śróddializacyjna,
C.  świąd skóry,
D.  zespół niewyrównania.

Zadanie 63.
Powierzchnia dializacyjna otrzewnej zwiększa się przez:

A.  mikrokosmki z komórek mezotelium,
B.  szczeliny endotelium,
C.  błonę podstawną endotelium,
D.  warstwę śródmiąższu o grubości około 2-3nm.



Zadanie 64.
Płyn  dializacyjny  w  dializie  otrzewnowej  ma  następujące
zadania:

A . eliminuje  z  organizmu  substancje  toksyczne,  nadmiar
wody,  koryguje  gospodarkę  kwasowo-zasadową,
wapniowo-fosforową,

B . wyrównuje  poziom  glukozy  w  surowicy,  reguluje  poziom
hormonów:  reniny,  erytropoetyny,  reguluje  metabolizm
komórkowy,

C . reguluje  ciśnienie  tętnicze  krwi,  uzupełnia  jony  sodu,
potasu, wapnia,

D . zapobiega  zaburzeniom  dyspeptycznym  występującym  w
mocznicy,  zapobiega  spadkowi  glukozy  -  wyrównuje
cukrzycę.

Zadanie 65.
W  fazie  wielomoczu  w  ostrej  niewydolności  nerek  częstym
zaburzeniem elektrolitowym jest:

A .  hiperkaliemia,
B.  hipokaliemia,
C.  hiperkalcemia,
D.  hipokalcemia.

Zadanie 66.
Czy  pacjenci  dializowani  powinni  być  poddawani  szczepieniu
przeciwko grypie?

A . nie,  ponieważ  są  bardzo  osłabieni  i  ich  organizm  nie
nabędzie odporności,

B . nie, ponieważ podanie szczepionki powoduje wywołanie u
nich grypy,

C . tak,  ponieważ  stanowią  grupę  podwyższonego  ryzyka
wystąpienia powikłań w czasie infekcji grypowych,

D . tak,  ponieważ  dzięki  szczepieniu  nie  zachorują  oni  na
grypę nawet podczas epidemii.

Zadanie 67.
Jednym  z  pierwszych  objawów  uszkodzenia  nerek  w  chorobie
nadciśnieniowej jest występowanie:

A.  mikroalbuminurii,
B.  białkomoczu,
C.  erytrocyturii,
D.  izostenurii.



Zadanie 68.
Szkolenia  z  zakresu  dializoterapii  organizowane  przez  personel
stacji dializ szczególnie wskazane są dla:

A . pacjentów  dializowanych,  personelu  pracującego  w
poradni nefrologicznej,

B.  pacjentów dializowanych oraz ich rodzin, opiekunów,
C . personelu  pierwszego  kontaktu  (lekarz  rodzinny  i

pielęgniarka rodzinna),
D . pacjentów  z  przewlekłą  niewydolnością  nerek  w  okresie

przeddializacyjnym oraz ich rodzin, opiekunów.

Zadanie 69.
Ostre  odrzucanie  przeszczepionej  nerki  można  jednoznacznie
potwierdzić:

A .  na podstawie obrazu klinicznego,
B.  wykonując biopsję nerki,
C . wyłącznie  na  podstawie  kontroli  parametrów  pracy

przeszczepionego narządu,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 70.
D o  potencjalnych  czynników  ryzyka  przewlekłej  nefropatii
przeszczepu należy:

A.  ostre odrzucanie przeszczepu,
B.  liczba zgodnych antygenów transplantacyjnych,
C.  brak współpracy chorego podczas leczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 71.
Arteriografia  nerkowa  u  dzieci  to  badanie  wykonywane  w
diagnostyce:

A.  odpływu pęcherzowo-moczowodowego,
B.  nadciśnienia tętniczego krwi,
C.  kamicy nerkowej,
D.  zakażeń układu moczowego.

Zadanie 72.
Objaw  pienienia  się  moczu  w  zespole  nerczycowym spowodowany
jest obecnością w moczu:

A.  białka,
B.  l ipidów,
C.  fosforanów,
D.  glukozy.



Zadanie 73.
W  zapobieganiu  powikłaniom  infekcyjnym  ze  strony  cewnika
założonego  do  naczyń  głębokich  w  celu  prowadzenia  hemodializy
pielęgniarka powinna:

A . ściśle  obserwować  miejsce  przejścia  cewnika  przez
skórę,

B.  dokumentować wyniki obserwacji,
C . odkażać  i  zabezpieczać  miejsce  wkłucia  suchym  jałowym

opatrunkiem,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 74.
Obecność  w  moczu  ponad  80%  erytrocytów  wyługowanych  o
zmienionym  kształcie  (tzw.  erytrocytów  dyzmorficznych)
przemawia za:

A.  schyłkową niewydolnością nerek,
B.  zakażeniem układu moczowego,
C.  nowotworem nerki,
D.  chorobą kłębuszków nerkowych.

Zadanie 75.
Najczęstszym zaburzeniem równowagi kwasowo-zasadowej u pacjenta
z ostrym uszkodzeniem nerek i przewlekłą chorobą nerek jest:

A .  kwasica nieoddechowa,
B.  kwasica oddechowa,
C.  zasadowica nieoddechowa,
D.  zasadowica oddechowa.

Zadanie 76.
Niefarmakologiczne  sposoby  leczenia  nadciśnienia  i  nefropatii
nadciśnieniowej polegają na:

A . stosowaniu  diuretyków,  inhibitorów  konwertazy
angiotensyny II i blokerów receptorów Beta,

B . zaprzestaniu  palenia  tytoniu,  ograniczeniu  spożycia
sol i  kuchennej,  ograniczeniu  spożycia  alkoholu  oraz
likwidowaniu nadwagi i otyłości,

C.  ograniczeniu aktywności fizycznej,
D . zmianie  nawyków  żywieniowych:  preferowana  dieta

ubogowitaminowa i bogatokaloryczna.

Zadanie 77.
Najczęściej występującym powikłaniem po biopsji nerki jest:

A .  krwiak nadtorebkowy,
B.  krwiak podtorebkowy,
C.  krwinkomocz,
D.  pseudotętniak.



Zadanie 78.
Odwrócona osmoza w procesie uzdatniania wody polega na:

A . przechodzeniu wody przez kolumnę z węglem aktywowanym i
usuwaniu z wody zanieczyszczeń organicznych i związków
chloru,

B . napowietrzaniu  wody  po  wyjściu  z  jednostki  podnoszącej
ciśnienie,  w  wyniku  czego  sole  żelaza  w  połączeniu  z
tlenem z  powietrza tworzą nierozpuszczalne wodorotlenki
żelaza,

C.  usuwaniu z wody jonów wapnia i magnezu,
D . zwiększeniu  ciśnienia  hydraulicznego  po  stronie

roztworu  o  większym  stężeniu  ponad  wartość  ciśnienia
osmotycznego,  co  spowoduje  przepływ wody z  roztworu o
wyższym stężeniu do roztworu o niższym stężeniu.

Zadanie 79.
D o monitorowania funkcjonowania przeszczepionej nerki w późnym
okresie po transplantacji służy:

A.  stężenie leków immunosupresyjnych,
B.  badanie ogólne moczu,
C.  stężenie kreatyniny w surowicy,
D.  stężenie kreatyniny w moczu.

Zadanie 80.
Najczęstszym  rodzajem  zaburzeń  psychicznych  spotykanych  u
chorych przewlekle dializowanych jest/są:

A.  zespoły otępienne,
B.  zaburzenia osobowości,
C.  zaburzenia depresyjne,
D.  zespół splątaniowy.

Zadanie 81.
Jednym  z  kluczowych  wykładników  zaburzeń  gospodarki
wapniowo-fosforanowej  u  pacjentów  z  przewlekłą  chorobą  nerek,
jest:

A .  hipofasfatemia,
B.  hipercholesterolemia,
C.  azotemia,
D.  hiperfosfatemia.



Zadanie 82.
Współczynnik  ultrafiltracji  dializatora  jest  wskaźnikiem
informującym o:

A . skuteczności  oczyszczania  krwi  pacjenta  w  czasie
hemodializy w jednostce czasu,

B . rodzaju  materiału  z  którego  zbudowana  jest  błona
półprzepuszczalna w dializatorze,

C . wielkości  ultrafiltracji  wyrażonej  w  ml/godz.  wywołanej
przez każdy mmHg ciśnienia przezbłonowego,

D.  powierzchni błony półprzepuszczalnej dializatora.

Zadanie 83.
Antybiotykoterapię  przy  niepowikłanym,  bakteryjnym  zapaleniu
otrzewnej należy stosować przez okres:

A.  5 - 10 dni,
B.  7 - 12 dni,
C.  10 - 12 dni,
D.  14 - 21 dni.

Zadanie 84.
W  dializie  otrzewnowej  usuwanie  rozpuszczonych  cząsteczek  i
wody zachodzi przede wszystkim na drodze:

A.  oporu błony otrzewnej,
B.  różnicy w wielkości cząsteczek,
C.  osmozy,
D.  dyfuzji i ultrafiltracji.

Zadanie 85.
Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń układu moczowego
u dzieci jest:

A .  Pseudomonas,
B.  Proteus,
C.  Staphylococcus,
D.  Escherichia coli.

Zadanie 86.
Najkorzystniejszą  formą  leczenia  nerkozastępczego  u  chorych  z
nefropatią cukrzycową jest:

A .  hemodializa,
B.  transplantacja nerki,
C.  dializa otrzewnowa,
D.  techniki ciągłe.



Zadanie 87.
Dyfuzja w dializie otrzewnowej oznacza:

A.  usuwanie wody poprzez otrzewną,
B.  usuwanie glukozy poprzez otrzewną,
C . przechodzenie  substancji  z  płynu  dializacyjnego  do

krwi,
D . przechodzenie  substancji  z  krwi  do  płynu  dializacyjnego

zgodnie z gradientem stężeń.

Zadanie 88.
Niedokrwistość w przewlekłej chorobie nerek spowodowana jest:

A .  zaburzoną funkcją przysadki mózgowej,
B . nieadekwatnym wydzielaniem erytropoetyny przez komórki

śródmiąższowe nerek,
C.  nadmiarem żelaza, które hamuje erytropoezę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 89.
P o  jakim  czasie  od  wytworzenia  zespolenia  tętniczo-żylnego
należy  rozpocząć  ćwiczenia  zwiększające  przepływ  przez
zespolenie i arterializowaną żyłę?

A.  5-10 dni,
B.  10-20 dni,
C.  20-30 dni,
D.  30-50 dni.

Zadanie 90.
Metodą leczenia z wyboru pacjentów ze schyłkową niewydolnością
nerek i cukrzycą typu 1 jest:

A .  hemodializa,
B.  dializa otrzewnowa,
C.  przeszczep nerki,
D.  równoczesny przeszczep nerki i trzustki.

Zadanie 91.
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/są:

A.  uczucie silnego pragnienia,
B.  suchość błon śluzowych,
C.  obrzęki obwodowe ciała,
D.  zaburzenia psychiczne.



Zadanie 92.
Elementem  układu  wstępnego  uzdatniania  wody  do  celów
dializoterapii  jest  kolumna  węglowa.  Zapewnia  ona  bardzo
skuteczne usuwanie z wody:

A.  zanieczyszczeń organicznych i związków chloru,
B.  pierwiastków takich jak sód i potas,
C.  jonów wapnia i magnezu,
D.  metali ciężkich.

Zadanie 93.
Objawami zespołu podkradania są:

A.  bóle w okolicy przetoki i obrzęk kończyny,
B . bladość  kończyny  w  dystalnej  części  od  przetoki  i

zwężenie przetoki,
C.  zamknięcie przetoki, ból w jej okolicy,
D . bó l  i  bladość  nasilająca  się  przy  ruchach  i  uniesieniu

kończyny.

Zadanie 94.
Transport konwekcyjny w dializie otrzewnowej polega na:

A . zasadzie  ultrafiltracji  osmotycznej,  wywołanej
obecnością  np.  glukozy  w  standardowym  płynie
dializacyjnym  i  w  znacznie  mniejszym  stopniu  zależy  od
ultrafiltracji  hydrostatycznej,  związanej  z  objętością
wewnątrzotrzewnową płynu dializacyjnego,

B . różnicy  gradientu  stężeń  po  obu  stronach  błony
otrzewnowej, masy molekularnej usuwanej substancji oraz
oporu stawianego przez naczynia otrzewnej,

C . transporcie  cząsteczek  z  krwi  do  dializatu  porywanych
strumieniem  wody  i  nieproporcjonalny  do  wielkości  tego
strumienia (ang. Solvent drug),

D . zależności  wielkości  wewnątrzotrzewnowego  ciśnienia
hydrostatycznego,  oraz  wydajności  układu limfatycznego,
wzrastająca  wraz  ze  zwiększeniem  objętości  płynu
wewnątrz jamy otrzewnej na skutek zwiększenia objętości
wymian.

Zadanie 95.
Zespół nerczycowy charakteryzuje się białkomoczem:

A . <3,5  g/dobę,  hipoalbuminemią,  hiperlipidemią,
obrzękami,

B . >3,5  g/dobę,  hipoalbuminemią,  hiperlipidemią,
obrzękami,

C . 3,0-3,5  g/dobę,  hiperalbuminemią,  przesiękami  do  jam
ciała,

D.  >3,5 g/dobę, hipoalbuminemią, obrzękami, hipolipidemią.



Zadanie 96.
NIEPRAWDĄ jest, że plazmafereza:

A . wykonywana  jest  u  pacjentów  z  ostrym  przednerkowym
uszkodzeniem nerek z powodu oparzenia,

B . polega  na  oddzielaniu  i  usuwaniu  osocza  od  elementów
morfotycznych  krwi,  sprowadza  się  do  usuwania  wraz  z
osoczem zawartych w nim czynników chorobotwórczych,

C . wymaga stosowania antykoagulacji w trakcie wykonywania
zabiegu,

D . wspomaga leczenie immunosupresyjne chorób o charakterze
immunologicznym.

Zadanie 97.
D o  oceny  stanu  odżywienia  pacjenta  dializowanego  należy
wykorzystać:

A.  wywiad dietetyczny, metody antropometryczne,
B.  metody biochemiczne,
C.  modelowanie kinetyczne dializy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 98.
Aby  uzyskać  większą  ultrafiltrację  u  dziecka  dializowanego
otrzewnowo (płynem 1,36%) z objawami przewodnienia, należy użyć
płyn dializacyjny o stężeniu glukozy:

A.  1,36%,
B.  2,27%,
C.  3,86%,
D.  1,25%.

Zadanie 99.
Najczęstszą  przyczyną  niezadawalającej  odpowiedzi  na  leczenie
erytropoetyną jest:

A .  niedobór żelaza,
B.  przewlekłe stany zapalane,
C.  błędy w podaży leku,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 100.
Wśród cech fizykalnych moczu wymienia się:

A . woń,  przejrzystość,  zabarwienie,  gęstość  względną  i  pH
moczu,

B . woń,  przejrzystość,  zabarwienie,  białkomocz,  cukromocz,
wałeczkomocz,

C.  cukromocz, białkomocz,
D.  krwiomocz, leukocyturię, wałeczkomocz, bakteriomocz.



Zadanie 101.
Wybór  techniki  dializacyjnej  w  leczeniu  nerkozastępczym  u
pacjenta z AKI zależy od:

A . stanu  klinicznego  pacjenta  i  możliwości  terapeutycznych
ośrodka,

B.  wieku i stanu klinicznego pacjenta,
C.  doświadczenia w stosowaniu danej metody w ośrodku,
D.  uzyskania ilości odwodnienia u pacjenta.

Zadanie 102.
Oddawanie moczu w sposób kontrolowany w czasie dnia kształtuje
się u dziecka ok.:

A .  1 r.ż.,
B.  2 r.ż.,
C.  3 r.ż.,
D.  4 r.ż.

Zadanie 103.
Wyznaczając współczynnik redukcji mocznika bierzemy pod uwagę
stężenie:

A . mocznika  w  surowicy  pacjenta  przed  wykonaniem
hemodializy,

B . mocznika  w  surowicy  pacjenta  po  zakończeniu
hemodializy,

C . mocznika  w  surowicy  pacjenta  przed  i  po  wykonaniu
zabiegu hemodializy,

D . kreatyniny  w  surowicy  pacjenta  bezpośrednio  po
zakończeniu hemodializy.

Zadanie 104.
Opieka  pielęgniarska  wobec  pacjenta  po  przeszczepieniu  nerki
obejmuje opiekę:

A.  przeddializacyjną, dializacyjną i sródtransplantacyjną,
B . w  oddziałach  dializy  pozaustrojowej  i  oddziałach

nefrologicznych,
C . w  oddziale  pooperacyjnym,  oddziale  transplantacyjnym,

przygotowanie pacjenta do wypisu ze szpitala,
D.  przedoperacyjną oraz przyłóżkową tuż po operacji.



Zadanie 105.
Podstawowym i  niezbędnym warunkiem do  wprowadzenia  założeń
Primary Nursing do praktyki jest:

A . znajomość  teoretyczna  założeń  Primary  Nursing  przez
pielęgniarki,

B . samodzielność  i  odpowiedzialność  pielęgniarki  w
pielęgnowaniu,

C . chęć  pielęgniarek  do  pracy  według  założeń  Primary
Nursing,

D.  posiadanie przez pielęgniarki wyższego wykształcenia.

Zadanie 106.
Czas  wrastania  mufek  cewnika  Tenckhoffa  od  implantacji  do
chwili włączenia chorego do programu dializ powinien wynosić:

A .  6 tygodni,
B.  4 tygodnie,
C.  2 tygodnie,
D.  1 tydzień.

Zadanie 107.
Stałym dostępem naczyniowym do hemodializ NIE jest:

A .  cewnik Shaldona,
B.  cewnik permanentny,
C.  przetoka typu Cimino-Brescii,
D.  zespolenie między tętnicą ramienną a żyłą ramienną.

Zadanie 108.
Zalecane  dzienne  spożycie  białka  dla  biorców  stabilnych  po
przeszczepieniu z dobrą czynnością nerek powinno wynosić:

A .  0,8 g białka/kg,
B.  1,0 g białka/kg,
C.  1,5 g białka/kg,
D.  2,0 g białka/kg.

Zadanie 109.
Jaki  parametr  jest  zbędny  w  ocenie  stanu  odżywienia  chorego
hemodializowanego:

A.  wynik 7-punktowej subiektywnej oceny stanu odżywienia,
B.  iloczyn wapniowo-fosforanowy,
C.  wskaźnik masy ciała,
D.  stężenie albumin w surowicy.



Zadanie 110.
Wpływ na wybór opcji dializy otrzewnowej ma/mają:

A . sprawność  fizyczna  i  manualna,  zachowana  resztkowa
funkcja  nerek,  aktywność  zawodowa,  duża  odległość  od
ośrodka hemodializy, dobre warunki mieszkaniowe,

B . brak dostępu naczyniowego, kandydaci do przeszczepienia
nerki,  choroba  sercowo-naczyniowa,  cukrzycowa  choroba
nerek, liberalizacja diety,

C.  żadna z powyższych,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 111.
Najczęściej  proponowanym  rodzajem  treningu  fizycznego  w
rehabilitacji  ruchowej  w  przewlekłej  chorobie  nerek  jest
trening:

A.  wytrzymałościowy,
B.  siłowy,
C.  obwodowy,
D.  nie zaleca się żadnego rodzaju treningu.

Zadanie 112.
Pielęgniarka  jest  odpowiedzialna  między  innymi  za  "HOME
DELIVERY"- co oznacza to określenie?

A.  dializę domową,
B . system  zaopatrywania  i  dostarczania  płynów  i  sprzętu

dializacyjnego do domu,
C.  metodę prowadzonej dokumentacji dializy poza szpitalem,
D.  typ cyklera i serwis techniczny.

Zadanie 113.
Primary nurse jest pojęciem, którym określa się:

A . pielęgniarkę,  wyróżniającą  się  w  zespole  tzw.
przodującą,

B . pielęgniarkę,  która  jako  jedyna  wykonuje  wszystkie
niezbędne  dla  realizacji  celów  opieki  zadania  w
stosunku  do  pacjenta  od  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala
aż do jego opuszczenia,

C . jedną  pielęgniarkę,  mającą  do  dyspozycji  kilka
pielęgniarek,  z  którymi  realizuje  opiekę  nad
pacjentem(ami)  ale  pod  je j  kontrolą  pozostaje  pacjent
o d  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala  aż  do  momentu  jego
opuszczenia,

D . pielęgniarkę  pracującą  wyłącznie  w  podstawowej  opiece
zdrowotnej.



Zadanie 114.
Klirens dializatora (KD) określa:

A.  stężenie mocznika podczas dializy,
B.  dawkę dializy,
C . objętość  krwi  oczyszczonej  z  danej  substancji  w

jednostce czasu,
D.  objętość dystrybucji (V).

Zadanie 115.
Glukoza w płynie dializacyjnym pełni rolę czynnika:

A.  osmotycznego,
B.  regulującego zapotrzebowanie na insulinę,
C.  dyfuzji,
D.  absorbcji otrzewnowej.

Zadanie 116.
D o  objawów  otępiennych,  które  najczęściej  pojawiają  się  u
chorych dializowanych należą:

A.  chwiejność emocjonalna,
B.  upośledzenie funkcji pamięciowych i męczliwość uwagi,
C.  drażliwość i apatia,
D.  afazja i agnozja.

Zadanie 117.
U  pacjentów  dializowanych  otrzewnowo  obserwuje  się  progresję
miażdżycy  na  skutek  modyfikacji  białek  strukturalnych.
Przyczyną tego stanu jest m.in.:

A .  wysokie stężenie glukozy w płynie dializacyjnym,
B.  nadciśnienie tętnicze,
C.  zaburzona gospodarka lipidowa,
D.  nadwaga.

Zadanie 118.
Izostenuria (gęstość moczu w granicach 1,010-1,012),  świadczy o
braku  zdolności  cewek  do  zagęszczania  moczu  i  występuje  w
następujących stanach chorobowych:

A.  zespole nerczycowym,
B.  niewydolności nerek,
C.  nowotworach nerek,
D.  moczówce prostej.



Zadanie 119.
Podczas  stosowania  metod  ciągłych  (np.  CTŻH  -  ciągła
tętniczo-żylna  hemofiltracja)  mogą  być  usuwane  substancje  o
średniej masie cząsteczkowej, których wielkość wynosi:

A .  do 2.000 Daltonów,
B.  od 2.000- 5.000 Daltonów,
C.  od 5.000-10.000 Daltonów,
D.  10.000-30.000 Daltonów.

Zadanie 120.
U  dzieci  przyczyną  zaburzeń  napływu  płynu  dializacyjnego  do
jamy otrzewnej może być:

A.  niskie ciśnienie tętnicze,
B.  uogólnione obrzęki,
C.  włóknik w świetle cewnika Tenckhoffa,
D.  wymioty.

Zadanie 121.
Wielkość  otworów  w  błonie  otrzewnowej  określana  jest,  jako
model:

A .  jednoporowy,
B.  dwuporowy,
C.  trójporowy,
D.  nie ma takich określeń.

Zadanie 122.
D o  metod  niefarmakologicznych  leczenia  nefroprotekcyjnego  w
PChN należą:

A . dieta,  ACE  inhibitory,  leczenie  nadciśnienia
tętniczego,

B . dieta,  normalizacja  masy  ciała,  umiarkowany  wysiłek
fizyczny,

C . normalizacja  masy  ciała,  leczenie  hiperlipidemii,
dieta.

D . wyrównywanie kwasicy metabolicznej, umiarkowany wysiłek
fizyczny, dieta.

Zadanie 123.
Plazmafereza polega na:

A . występowaniu konwekcji wody z surowicy przy samoistnym
przepływie krwi z tętnicy do żyły przez hemofiltr,

B . stosowaniu  dializatorów  o  dużej  powierzchni
współczynnika Kuf <10ml/h/mm Hg,

C.  oddzielaniu osocza od reszty krwi,
D . zastosowaniu w niej dwukomorowego systemu pozwalającego

n a  wykonanie  konwekcji  i  dyfuzji  jednocześnie,  ale
oddzielnie.



Zadanie 124.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:

A.  bolesne oddawanie moczu,
B.  konieczność oddawania moczu w nocy,
C.  obecność białka w moczu,
D.  zwiększone wydalanie moczu.

Zadanie 125.
W ocenie jakości opieki pielęgniarskiej bierze się pod uwagę:

A . wkład  i  zaangażowanie  pielęgniarek  i  innych  członków
zespołu terapeutycznego,

B . stopień  zaspokojenia  potrzeb  zgłaszanych  przez
podopiecznego,

C . wyposażenie  oddziału,  ambulatorium i  chęć  skorzystania
przez pacjenta z usług wymienionych placówek,

D.  strukturę, procesy i wyniki.

Zadanie 126.
Otrzewna ścienna zaopatrywana jest w krew przez:

A . tętnicę  krezkową  górną,  tętnice  nadbrzuszne,  tętnice
międzyżebrowe, tętnicę wątrobową,

B . tętnice  krzyżowe,  tętnice  międzyżebrowe,  tętnice
lędźwiowe,

C . tętnice  lędźwiowe,  tętnice  międzyżebrowe,  tętnicę
krezkową górną,

D . tętnice  nadbrzuszne,  tętnice  lędźwiowe,  tętnice
międzyżebrowe, tętnice krzyżowe.

Zadanie 127.
Zaletami  wczesnego  kierowania  do  zabiegu  przeszczepienia  nerki
w okresie przeddializacyjnym jest:

A . optymalne przygotowanie fizyczne i emocjonalne pacjenta
do zabiegu,

B . uniknięcie  powikłań  sercowo-naczyniowych  i  innych
częstych w okresie dializoterapii,

C . uniknięcie  uciążliwości  leczenia  dializami  (m.  in.
wytworzenie dostępu naczyniowego),

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 128.
Wykonując  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci  metodą
manometryczną, należy założyć mankiet tak, aby obejmował:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  2/3 długości ramienia,
C.  1/2 długości ramienia,
D.  szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.

Zadanie 129.
Przy wystąpieniu hemolizy dializacyjnej należy:

A . przerwać  zabieg  hemodializy  oraz  przetoczyć  krew
pozostałą w dializatorze i w drenach,

B . nie  przerywać  zabiegu  hemodializy  i  podać  0,9%  chlorek
sodu, płyn wieloelektrolitowy,

C . wydłużyć  zabieg  hemodializy  i  zmniejszyć
ultrafiltrację,

D . natychmiast  przerwać  zabieg  nie  przetaczając  krwi
pozostałej w dializatorze i w drenach.

Zadanie 130.
W  czasie  przyjmowania  cyklosporyny  A  pacjentom  po
przeszczepieniu nerki przeciwwskazane jest picie:

A .  mleka,
B.  mięty,
C.  soku grejpfrutowego,
D.  soku pomarańczowego.

Zadanie 131.
Przy  monitorowaniu  dobowego  bilansu  płynów  NIE  należy
uwzględniać:

A.  płynów podanych i.v.,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  leków podanych w pompach,
D.  płynów podanych per os.

Zadanie 132.
Czynnikiem sprzyjającym występowaniu zakażenia układu moczowego
u dzieci jest:

A .  przyjmowanie większej ilości płynów,
B.  płeć żeńska,
C.  częste opróżnianie pęcherza moczowego,
D.  picie kwaśnych soków.



Zadanie 133.
Zalecana  zawartość  białka  w  diecie  u  chorych  z  PChN  i  z
białkomoczem  powyżej  1  g/dobę  w  okresie  przeddializacyjnym
wynosi:

A .  do 1,2 g/kg m.c/dobę,
B.  do 1,0g//kg m.c/dobę,
C.  do 0,8 g/kg m.c/dobę,
D.  do 0,4g/kg m.c/dobę.

Zadanie 134.
D o  oddziału  oparzeń  przywieziono  2-letnie  poparzone  dziecko,
oparzenia  stanowią  60  %  powierzchni  ciała.  Dziecko  jest  w
stanie krytycznym, z objawami ostrego uszkodzenia nerek. W tym
stanie klinicznym wykonuje się:

A .  hemodializę,
B.  dializę otrzewnową,
C.  hemoperfuzję,
D.  hemodiafiltrację.

Zadanie 135.
Które  z  podanych  objawów  świadczą  o  wystąpieniu  encefalopatii
dializacyjnej?

A.  zaburzenia słuchu,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  zaburzenia równowagi,
D.  postępujące uogólnione otępienie.
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Zadanie 1.
Kiedy  należy  rozpocząć  przygotowanie  pacjenta  ze  schyłkową
niewydolnością nerek do transplantacji nerki?

A . w momencie rozpoznania postępującej przewlekłej choroby
nerek,

B.  w momencie rozpoczęcia dializoterapii,
C.  w momencie gdy znajdzie się dawca nerki,
D.  w dniu zabiegu transplantacji.

Zadanie 2.
Badaniem obrazującym tętnice nerkowe jest:

A .  arteriografia,
B.  urografia,
C.  wentrykulografia,
D.  uretrografia.

Zadanie 3.
Pacjent po transplantacji nerki NIE powinien być szczepiony:

A.  szczepionką przeciw gruźlicy,
B.  szczepionką przeciw tężcowi,
C.  szczepionką przeciw różyczce,
D.  szczepionką przeciw grypie.

Zadanie 4.
W  procesie  pielęgnowania  największy  nacisk  kładzie  s ię  na
zakres i charakter relacji interpersonalnych pielęgniarki z:

A .  pacjentem i jego rodziną,
B.  członkami zespołu terapeutycznego,
C.  innymi pielęgniarkami,
D . pielęgniarką  oddziałową,  pielęgniarką  naczelną  i

lekarzem dyżurnym.

Zadanie 5.
D o  rozpoznania  ostrego  uszkodzenia  nerek  (AKI)  w  pediatrii
wprowadzono  następującą  klasyfikację,  na  podstawie  której
ocenia się AKI:

A.  RIFLE,
B.  P-RIFLE,
C.  Forrestera,
D.  Ransona.



Zadanie 6.
Podstawowym objawem klinicznym u dziecka z zespołem nerczycowym
jest:

A .  krwinkomocz i bakteriomocz,
B.  masywny białkomocz oraz obrzęki,
C.  makroskopowy krwiomocz oraz gorączka,
D.  nadciśnienie tętnicze i utrata masy ciała.

Zadanie 7.
W  leczeniu  pacjentów  z  przewlekłą  chorobą  nerek  powszechnie
stosuje się ludzką rekombinowaną erytropoetynę (EPO). Podawanie
EPO:

A . przyczynia  się  do  pogorszenia  jakości  życia  tych
chorych,

B.  powoduje obniżenie poziomu hematokrytu,
C.  zmniejsza stężenie adrenaliny i noradrenaliny,
D . może  indukować  nadciśnienie  tętnicze  i  pogarszać

kontrolę ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 8.
Badanie,  dzięki  któremu  możemy  ocenić  stopień  odpływu
pęcherzowo-moczowodowego u dziecka, to:

A .  USG,
B.  urografia,
C.  cystografia mikcyjna,
D.  nakłucie nadłonowe.

Zadanie 9.
Nerkowe  (miąższowe)  ostre  uszkodzenie  nerek  NIE  jest
spowodowane:

A.  pierwotnymi chorobami nerek,
B.  ostrą martwicą cewek nerkowych,
C.  zmniejszoną perfuzją nerek,
D.  chorobami drobnych naczyń nerkowych.

Zadanie 10.
Pollakisuria to:

A.  częste oddawanie moczu,
B.  bolesne oddawanie moczu,
C.  nocne oddawanie moczu,
D.  małomocz.



Zadanie 11.
Metodą  nerkozastępczą  z  wyboru  u  niemowląt  i  małych  dzieci  z
PChN jest:

A .  hemodializa,
B.  dializa otrzewnowa,
C.  transplantacja nerki,
D.  transplantacja pre–emptive.

Zadanie 12.
Niedokrwistość w przewlekłej chorobie nerek spowodowana jest:

A .  zaburzoną funkcją przysadki mózgowej,
B . nieadekwatnym wydzielaniem erytropoetyny przez komórki

śródmiąższowe nerek,
C.  nadmiarem żelaza, które hamuje erytropoezę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 13.
Nefropatia  cukrzycowa  jest  jednym  z  przewlekłych  powikłań
cukrzycy typu I i typu II. Zaliczana jest do:

A.  mikro- i makroangiopatii,
B .  makroangiopatii,
C .  mikroangiopatii,
D.  zmian zwyrodnieniowych nerek.

Zadanie 14.
Najczęstszą przyczyną PChN w populacji dziecięcej są:

A.  wady układu moczowego,
B.  kłębuszkowe zapalenia nerek,
C.  choroby układowe,
D.  nefropatia cukrzycowa.

Zadanie 15.
Opieka  pielęgniarska  wobec  pacjenta  po  przeszczepieniu  nerki
obejmuje opiekę:

A.  przeddializacyjną, dializacyjną i sródtransplantacyjną,
B . w  oddziałach  dializy  pozaustrojowej  i  oddziałach

nefrologicznych,
C . w  oddziale  pooperacyjnym,  oddziale  transplantacyjnym,

przygotowanie pacjenta do wypisu ze szpitala,
D.  przedoperacyjną oraz przyłóżkową tuż po operacji.

Zadanie 16.
Typową lokalizacją cewnika permanentnego jest/są:

A.  żyła szyjna wewnętrzna lewa,
B.  żyły podobojczykowe,
C.  żyła szyjna wewnętrzna prawa,
D.  żyły udowe, podobojczykowe.



Zadanie 17.
Jak  często  określane  jest  miano  przeciwciał  anty-HBs  u  chorych
dializowanych otrzewnowo?

A.  1 x 1 rok,
B.  1 x 5 lat,
C.  2 x 1 rok,
D.  4 x1 rok.

Zadanie 18.
P o  wykonaniu  przetoki  z  naczyń  własnych  część  żylna  przetoki
musi  "dojrzeć"  czyli  ulec  tak  zwanej  arterializacji.  Za
najkrótszy czas trwania tego procesu uważa się:

A .  3-4 miesiące,
B.  2-3 tygodnie,
C.  4-6 tygodni,
D.  1-3 tygodnie.

Zadanie 19.
Zaletami  wczesnego  kierowania  do  zabiegu  przeszczepienia  nerki
w okresie przeddializacyjnym jest:

A . optymalne przygotowanie fizyczne i emocjonalne pacjenta
do zabiegu,

B . uniknięcie  powikłań  sercowo-naczyniowych  i  innych
częstych w okresie dializoterapii,

C . uniknięcie  uciążliwości  leczenia  dializami  (m.  in.
wytworzenie dostępu naczyniowego),

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 20.
Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń układu moczowego
u dzieci jest:

A .  Pseudomonas,
B.  Proteus,
C.  Staphylococcus,
D.  Escherichia coli.

Zadanie 21.
Obecność  w  moczu  ponad  80%  erytrocytów  wyługowanych  o
zmienionym  kształcie  (tzw.  erytrocytów  dyzmorficznych)
przemawia za:

A.  schyłkową niewydolnością nerek,
B.  zakażeniem układu moczowego,
C.  nowotworem nerki,
D.  chorobą kłębuszków nerkowych.



Zadanie 22.
Najczęstszą  przyczyną  zgonu  pacjentów  z  PChN  leczonych
nerkozastępczo w Polsce są:

A.  infekcyjne powikłania dializy otrzewnowej,
B.  nowotwory,
C.  powikłania sercowo-naczyniowe,
D.  naciek płynu do opłucnej.

Zadanie 23.
Najczęstszym zaburzeniem równowagi kwasowo-zasadowej u pacjenta
z ostrym uszkodzeniem nerek i przewlekłą chorobą nerek jest:

A .  kwasica nieoddechowa,
B.  kwasica oddechowa,
C.  zasadowica nieoddechowa,
D.  zasadowica oddechowa.

Zadanie 24.
Homeostaza  ustrojowa  czyli  regulacja  stałości  środowiska
wewnętrznego polega na utrzymaniu:

A.  hiperkalcemii, izojonii, izohydrii, izoosmii,
B.  hiperfosfatemii, izowolemii, izoosmii, izohydrii,
C .  izowolemii, izojonii, izoosmii, izohydrii,
D.  izowolemii, izoosmii, izojonii, hipernatremii.

Zadanie 25.
Zespół nerczycowy charakteryzuje się białkomoczem:

A . <3,5  g/dobę,  hipoalbuminemią,  hiperlipidemią,
obrzękami,

B . >3,5  g/dobę,  hipoalbuminemią,  hiperlipidemią,
obrzękami,

C . 3,0-3,5  g/dobę,  hiperalbuminemią,  przesiękami  do  jam
ciała,

D.  >3,5 g/dobę, hipoalbuminemią, obrzękami, hipolipidemią.

Zadanie 26.
Pielęgniarka  jest  uprawniona  do  wykonywania  samodzielnie,  bez
zlecenia  lekarskiego  świadczeń  medycznych  obejmujących
przygotowanie  chorych ( i  ich  rodzin)  leczonych metodami:  CADO,
ADO  i  hemodializą  do  współudziału  w  prowadzonym  leczeniu
jeżeli:

A .  jest pracownikiem oddziału nefrologicznego,
B.  posiada ukończony kurs specjalistyczny,
C.  posiada tytuł zawodowy pielęgniarki,
D.  posiada tytuł licencjata.



Zadanie 27.
Pyuria to:

A.  wielomocz,
B.  ropomocz,
C.  wałeczkomocz,
D.  bakteriomocz.

Zadanie 28.
D o  przyczyn  wczesnej  dysfunkcji  nerki  przeszczepionej  należą
czynniki związane z:

A .  dawcą,
B.  okresem niedokrwienia,
C.  opracowaniem chirurgicznym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 29.
Standardami opieki pielęgniarskiej nazywamy:

A . zasady  i  sposób  postępowania  w  opiece  nad
poszczególnymi  grupami  pacjentów,  wyodrębnionymi  na
podstawie np. stanu zdrowia czy jednostki chorobowej,

B . zbiór  wymagań,  norm,  które  określają  uzgodniony,
możliwy  do  zrealizowania  poziom  wykonywania  praktyki
pielęgniarskiej,

C . zbiór  zasad  i  procedur  postępowania  pielęgniarskiego
podczas wykonywania przez pielęgniarkę różnych zabiegów
u pacjenta,

D.  zbiór algorytmów i procedur pielęgniarskich.

Zadanie 30.
Dializa  otrzewnowa  jest  nazywana  wewnątrzustrojową  dlatego,  że
odbywa się wewnątrz organizmu pacjenta i wykorzystuje naturalną
błonę  jako  błonę  dializacyjną.  Na  błonie  te j  zachodzą  dwa
zjawiska:

A.  dyfuzja i ultrafiltracja,
B.  dyfuzja i osmoza,
C.  dyfuzja i konwekcja,
D.  konwekcja i osmoza.

Zadanie 31.
Jaki  parametr  jest  zbędny  w  ocenie  stanu  odżywienia  chorego
hemodializowanego:

A.  wynik 7-punktowej subiektywnej oceny stanu odżywienia,
B.  iloczyn wapniowo-fosforanowy,
C.  wskaźnik masy ciała,
D.  stężenie albumin w surowicy.



Zadanie 32.
Jakie grupy czynników mogą powodować zanieczyszczenie chemiczne
wody:

A.  cząstki zawieszone w wodzie (koloidy),
B . substancje  rozpuszczone  w  wodzie  (organiczne  i

nieorganiczne),
C.  mikroorganizmy i endotoksyny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 33.
Diagnoza pielęgniarska wg teorii D. Orem stanowi:

A . rozpoznanie  rodzaju  i  stopnia  deficytu  w  zakresie
samoopieki,

B . określenie  problemu  lub  potrzeby  opartego/-ej  na
zgromadzonych  danych  -  pacjent  wstępnie  identyfikuje
problem zdrowotny,

C . rozpoznanie  potrzeb  sygnalizowanych  przez  pacjenta  i
środowiska,

D.  ocenę stanu zdrowia podmiotu opieki.

Zadanie 34.
Metodą leczenia z wyboru pacjentów ze schyłkową niewydolnością
nerek i cukrzycą typu 1 jest:

A .  hemodializa,
B.  dializa otrzewnowa,
C.  przeszczep nerki,
D.  równoczesny przeszczep nerki i trzustki.

Zadanie 35.
Najgroźniejszym powikłaniem hiperkaliemii jest/są:

A.  nudności i wymioty,
B.  obrzęk mózgu,
C.  skandowana mowa,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 36.
Kontrolę  bilansu  wodnego  i  utrzymanie  tzw.  "suchej  masy  ciała"
w dializie otrzewnowej uzyskujemy przez:

A . zastosowanie  różnych  stężeń  glukozy  w  płynie
dializacyjnym,

B.  stosowanie polimerów i aminokwasów (1x/dobę),
C.  procesy dyfuzji i ultrafiltracji osmotycznej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 37.
D o  czynników  przyczyniających  się  do  wzrostu  masy  ciała  u
pacjentów po przeszczepieniu nerki należą:

A.  poprawa apetytu i poprawa w odczuwaniu smaku,
B.  wpływ leków immunosupresyjnych,
C . konieczność  stosowania  diety  o  zwiększonej  podaży

białka,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 38.
Podaj zastosowanie obliczania eGFR:

A . ocena  zewnątrzwydzielniczej  funkcji  nerek  oraz
określenie stadium przewlekłej choroby nerek,

B.  diagnozowanie glomerulopatii,
C .  diagnozowanie nowotworów nerek,
D.  pomiar przepływu krwi przez nerki.

Zadanie 39.
D o  najważniejszych  czynników  mających  wpływ  na  jakość
pobieranych narządów i ich wyniki przeszczepiania należą:

A.  przyczyna śmierci mózgu,
B.  współistniejące urazy,
C.  czas pobytu w OIT,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 40.
Koordynacją  działań  w  zakresie  transplantacji  nerek  w  Polsce
zajmuje się:

A .  EDTNA/ERCA,
B.  Poltransplant,
C . Polskie  Towarzystwo  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i

Transplantologicznych z siedzibą w Krakowie,
D . Klinika  Chirurgii  Ogólnej  i  Transplantacyjnej  Instytutu

Chirurgii w Warszawie.

Zadanie 41.
Pozanerkowe ostre uszkodzenie nerek jest spowodowane:

A.  pierwotnymi chorobami nerek,
B.  niedrożnością dróg moczowych,
C.  zmniejszoną perfuzją nerek,
D.  zapaleniem naczyń.



Zadanie 42.
Jednym  z  najniebezpieczniejszych  powikłań  stosowania  heparyny
jako środka antykoagulacyjnego w hemodializie jest:

A .  dyslipidemia,
B.  wypryski skórne,
C.  hipoaldosteronizm,
D.  małopłytkowość.

Zadanie 43.
Zespół niespokojnych nóg jest objawem:

A.  encefalopatii mocznicowej,
B.  neuropatii autonomicznej,
C.  polineuropatii,
D.  mononeuropatii.

Zadanie 44.
Do zaburzeń czynności pęcherza moczowego u dzieci zaliczamy:

A.  moczenie dzienne i nocne,
B.  parcie naglące,
C.  hipofunkcję pęcherza moczowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 45.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  leczenia  nerkozastępczego
metodą dializy otrzewnowej jest/są:

A.  otyłość,
B.  choroby jelit,
C.  zakażenia skórne,
D.  zrosty otrzewnowe uniemożliwiające przepływ dializatu.

Zadanie 46.
Wczesnym okresem po przeszczepieniu nerki nazywamy:

A.  pierwsze 3 doby po przeszczepie,
B.  pierwszy tydzień po przeszczepie,
C.  pierwszy miesiąc po przeszczepie,
D.  pierwsze 3 miesiące po przeszczepie.

Zadanie 47.
Podstawą  prawidłowej  opieki  nad  dzieckiem  z  PChN  w  okresie
leczenia zachowawczego są:

A.  regularne kontrole w poradni nefrologicznej,
B . wykonywanie  pomiarów  antropometrycznych  i  badań

laboratoryjnych,
C.  wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 48.
W prewencji osteoporozy potransplantacyjnej należy stosować:

A.  zmniejszenie dawki leków immunosupresyjnych,
B.  ograniczenie aktywności fizycznej,
C.  coroczne badanie densytometryczne,
D.  preparaty wapnia i witaminy D.

Zadanie 49.
Najczęstszym  patogenem  będącym  przyczyną  zapaleń  tunelu  i
wyjścia cewnika na skórę jest:

A .  Staphylococcus aureus,
B.  Staphylococcus epidermidis,
C.  Staphylococcus viridaus,
D.  Enterococcus.

Zadanie 50.
Szron mocznicowy w przewlekłej chorobie nerek spowodowany jest:

A .  dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi,
B.  średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
C.  niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
D.  brakiem mocznika w osoczu krwi.

Zadanie 51.
Przypadek urgens na liście oczekujących umieszcza się jako:

A . oczekujących  na  przeszczep  nerki,  którzy  jeszcze  nie
zostali zgłoszeni do Krajowej Listy Oczekujących,

B . biorców  zarejestrowanych  w  Krajowej  Liście
Oczekujących,  wymagających  szybkiego  przeszczepienia
nerki z powodu braku możliwości dalszego dializowania,

C . pacjentów  przewlekle  dializowanych  nie
zakwalifikowanych do przeszczepu nerki,

D . osoby  po  przeszczepie  nerki  wymagające  pilnej
konsultacji z lekarzem kwalifikującym do przeszczepu.

Zadanie 52.
Alloprzeszczep jest to przeszczep wykonywany:

A.  w obrębie tego samego ustroju,
B.  pomiędzy osobnikami identycznymi genetycznie,
C.  pomiędzy różnymi osobnikami tego samego gatunku,
D.  pomiędzy osobnikami różnych gatunków.



Zadanie 53.
U  pacjenta  w  trakcie  badania  fizykalnego  został  stwierdzony
dodatni  objaw  Goldflama,  który  świadczy  o  schorzeniach  w
obrębie:

A.  nerek,
B.  wątroby,
C.  śledziony,
D.  trzustki.

Zadanie 54.
Zmiękczanie wody to jeden z etapów uzdatniania wody do potrzeb
dializoterapii. Na tym etapie z wody usuwane są pierwiastki:

A .  wapń i żelazo,
B.  żelazo i sód,
C.  wapń i magnez,
D.  chlor i wapń.

Zadanie 55.
Przygotowanie  dializatora  do  zabiegu  przez  płukanie  go  solą
fizjologiczną i płynem dializacyjnym jest konieczne, ponieważ:

A . dokładnie  usuwane  są  w  ten  sposób  pozostałości  z
procesów  technologicznych  (np.  glicerol),  środki
sterylizujące (np. tlenek etylenu) oraz powietrze,

B . zwiększa  się  możliwość  wykrzepiania  w  kapilarch
dializatora,

C . uzyskuje  s ię  w  ten  sposób  mniejszą  powierzchnię
dializatora,

D . zmniejsza  się  w  ten  sposób  klirens  dializatora  dla
małych i średnich cząsteczek.

Zadanie 56.
Przy wystąpieniu hemolizy dializacyjnej należy:

A . przerwać  zabieg  hemodializy  oraz  przetoczyć  krew
pozostałą w dializatorze i w drenach,

B . nie  przerywać  zabiegu  hemodializy  i  podać  0,9%  chlorek
sodu, płyn wieloelektrolitowy,

C . wydłużyć  zabieg  hemodializy  i  zmniejszyć
ultrafiltrację,

D . natychmiast  przerwać  zabieg  nie  przetaczając  krwi
pozostałej w dializatorze i w drenach.



Zadanie 57.
Wskaż  badanie,  które  NIE  jest  standardowe  w  ocenie  zaburzeń
gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorego z PChN:

A.  stężenie fosforanów w surowicy,
B.  stężenie wapnia w surowicy,
C.  stężenie PTH w surowicy,
D.  stężenie 1,25(OH2) D3 w surowicy.

Zadanie 58.
Do objawów zapalenia otrzewnej zalicza się:

A . bóle  głowy,  nudności,  wysokie  ciśnienie  tętnicze  krwi,
spadek masy ciała,

B . bó l  brzucha,  nudności,  wymioty,  gorączkę,  zmętnienie
płynu dializacyjnego, biegunkę,

C . zaczerwienienie  ujścia  cewnika,  obrzęki,  wzrost
ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała,

D . mętny  płyn  dializacyjny,  obrzęki,  wzrost  ciśnienia
tętniczego krwi, duszność.

Zadanie 59.
Najważniejszym  sposobem  eliminowania  toksyn  podczas  ciągłej
tętniczo-żylnej i żylno-żylnej hemofiltracji jest:

A .  dyfuzja,
B.  konwekcja,
C.  czas trwania zabiegu dializy,
D.  rodzaj błony dializatora.

Zadanie 60.
Przyczyną  zakrzepicy  tętnicy  nerkowej  w  nerce  przeszczepionej
może być:

A.  nasilona miażdżyca u dawcy i/lub biorcy,
B.  niskie ciśnienie tętnicze biorcy nerki,
C.  ostre odrzucanie przeszczepu,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 61.
Obserwując  dziecko  po  wykonaniu  punkcyjnej  biopsji  nerki
zwracamy uwagę na:

A.  obrzęki,
B.  zabarwienie moczu,
C.  bradykardię,
D.  zabarwienie powłok skórnych.



Zadanie 62.
D o  czynników  ryzyka  wystąpienia  cukrzycy  potransplantacyjnej
należą:

A . starszy  wiek,  otyłość,  występowanie  cukrzycy  w
rodzinie,

B.  rasa czarna, cukrzyca u dawcy, otyłość,
C.  immunosupresja, dieta bogata w tłuszcze, starszy wiek,
D . brak  aktywności  fizycznej,  niedożywienie,  występowanie

cukrzycy w rodzinie.

Zadanie 63.
Jakie badanie pozwala na rozpoznanie zakrzepicy żyły nerkowej u
noworodków i niemowląt?

A.  USG,
B.  USG z oceną dopplerowską,
C.  Biopsja nerki,
D.  Tomografia komputerowa.

Zadanie 64.
Do oceny zaburzeń czynności przeszczepionej nerki służy:

A.  tomografia komputerowa,
B.  ultrasonografia dopplerowska,
C.  biopsja przeszczepu nerkowego,
D.  angiografia.

Zadanie 65.
Najczęstszą przyczyną wtórnego nadciśnienia tętniczego jest:

A .  zwężenie tętnicy lub tętnic nerkowych,
B.  zapalenie tętnic,
C.  zaburzenia hormonalne,
D.  torbiele nerek.

Zadanie 66.
D o  rutynowych  zadań  pielęgniarki  u  pacjenta  dializowanego
otrzewnowo  należy  wymiana  drenu  łączącego,  które  wykonuje  się
co :

A.  co 6 tygodni,
B.  co 3 miesiące,
C.  co 6 miesięcy,
D.  co 9 miesięcy.



Zadanie 67.
O d czego głównie zależy i lość przyjmowanych płynów u pacjentów
homodializowanych?

A.  wagi ciała,
B.  czasu hemodializy,
C.  resztkowej funkcji nerek,
D.  rodzaju dializatora.

Zadanie 68.
Objaw  pienienia  się  moczu  w  zespole  nerczycowym spowodowany
jest obecnością w moczu:

A.  białka,
B.  l ipidów,
C.  fosforanów,
D.  glukozy.

Zadanie 69.
W sytuacjach nagłych pielęgniarka:

A . może  samodzielnie,  bez  zlecenia  lekarskiego  wykonać
intubację  dotchawiczą  pod  warunkiem  posiadania  tytułu
specjalisty  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  w  zakresie
anestezjologii i intensywnej opieki,

B . n ie  może  pod  żadnym  pozorem  samodzielnie  wykonywać
intubacji  dotchawiczej,  ponieważ  należy  to  wyłącznie  do
obowiązków lekarza,

C . może  samodzielnie,  bez  zlecenia  lekarskiego  wykonać
intubację  dotchawiczą  pod  warunkiem  odbycia  kursu
specjalistycznego  w  zakresie  anestezjologii  i
intensywnej opieki,

D . zawsze  powinna  samodzielnie  wykonać  intubację
dotchawiczą,  jeśl i  uzna,  że  jest  ona  niezbędna  w  celu
ratowania życia chorego.

Zadanie 70.
Test PET służy do oceny:

A . szybkości  transportu  otrzewnowego  dla  kreatyniny  i
glukozy,

B.  stanu nawodnienia pacjenta,
C.  stopnia ultrafiltracji,
D.  określenia stężenia kreatyniny i glukozy.



Zadanie 71.
Pacjenci leczeni za pomocą dializy otrzewnowej powinni spożywać
białko w ilości:

A .  1,0-1,2 g/kg/d,
B.  1,2-1,4 g/kg/d,
C.  1,4-1,6 g/kg/d,
D.  0,8-1,0 g/kg/d.

Zadanie 72.
D o  oceny  funkcji  nerek  oraz  określenia  stadium  PChN  należy
określić:

A .  stężenie kreatyniny,
B.  stężenie cystatyny C,
C.  wielkość filtracji kłębuszkowej,
D.  stężenie kreatyniny i mocznika.

Zadanie 73.
Zalecenia  dietetyczne  dla  pacjentów  dializowanych  otrzewnowo
powinny obejmować:

A . dietę  niskokaloryczną  u  chorych  z  otyłością  w  celu
redukcji masy ciała,

B . dietę  wysokobiałkową  o  obniżonej  zawartości
węglowodanów  w  celu  kontroli  glikemii  oraz
hipertrójglicerydemii,

C.  dietę niskobiałkową,
D.  dietę wysokobiałkową i hipolipemiczną.

Zadanie 74.
U pacjenta z obrzękami pochodzenia nerkowego do najważniejszych
działań pielęgniarskich należy:

A . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  uniesionymi  na
poziomie  serca,  prowadzenie  bilansu  wodnego,  pomiar
obrzęków, ważenie,

B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej  z  zastosowaniem
udogodnień  podanie  leków  rozkurczowych,  kontrola
parametrów hemodynamicznych,

C . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  ułożonymi
poniżej  poziomu  serca,  prowadzenie  dobowej  zbiórki
moczu, pędzlowania jamy ustnej,

D . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  bezpiecznej,  prowadzenie
dobowej  zbiórki  moczu,  podawanie  leków
antyhistaminowych, natłuszczanie skóry.



Zadanie 75.
Profilaktyka  wystąpienia  reakcji  depresyjnych  u  chorych
rozpoczynających leczenie za pomocą dializoterapii polega na:

A . wyjaśnieniu  choremu  bezpośrednio  przed  zabiegiem
konieczności zastosowania hemodializy,

B . fizycznym  przygotowaniu  chorego  w  okresie
przeddializacyjnym do rozpoczęcia dializoterapii,

C . zwlekaniu  z  informowaniem  chorego  o  konieczności
rozpoczęcia hemodializy w celu niwelowania stresu,

D . edukowaniu  chorego  od  chwili  kiedy  otrzyma  pierwszą
informację  o  swojej  chorobie  (niewydolność  nerek),  o
postępowaniu  z  chorobą,  metodach  dializoterapii  i
innych zaleceniach pielęgniarki i lekarza.

Zadanie 76.
D o  oceny  stanu  odżywienia  pacjenta  dializowanego  należy
wykorzystać:

A.  wywiad dietetyczny, metody antropometryczne,
B.  metody biochemiczne,
C.  modelowanie kinetyczne dializy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 77.
Oddawanie moczu w sposób kontrolowany w czasie dnia kształtuje
się u dziecka ok.:

A .  1 r.ż.,
B.  2 r.ż.,
C.  3 r.ż.,
D.  4 r.ż.

Zadanie 78.
D o  czynników  determinujących  swoistość  terapii  nerkozastępczej
u dzieci zaliczamy:

A.  młody wiek pacjenta,
B.  niewielkie rozmiary ciała,
C.  kaliber światła naczyń,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 79.
Arteriografia  nerkowa  u  dzieci  to  badanie  wykonywane  w
diagnostyce:

A.  odpływu pęcherzowo-moczowodowego,
B.  nadciśnienia tętniczego krwi,
C.  kamicy nerkowej,
D.  zakażeń układu moczowego.



Zadanie 80.
Skrót EDTNA/ERCA odnosi się do:

A . Europejskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantacyjnych/Europejskiego  Towarzystwa  Opieki
Nefrologicznej,

B . Europejskiego  Towarzystwa  Dializ  i
Transplantacji/Europejskiego  Towarzystwa
Nefrologicznego,

C . Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantologicznych,

D.  kierunków leczenia nerkozastępczego w Europie.

Zadanie 81.
Konwekcja w hemodializie polega na:

A . procesie  przenikania  substancji  rozpuszczonych  przez
błonę  półprzepuszczalną  wskutek  ruchu  cząstek  wody
wywołanego różnicą ciśnień hydrostatycznych,

B . przenikaniu  cząsteczek  wody  i  substancji  o  masie
cząsteczkowej  33000  daltonów  wywołane  tym  samym
ciśnieniem hydrostatycznym,

C . usuwaniu wody i  substancji  w niej  rozpuszczonych przez
błonę  dializacyjną  o  względnie  dużej  przepuszczalności
zgodnie z gradientem stężeń,

D . ruchu  cząsteczek  rozpuszczonych  w  osoczu  przez  pory  o
dużej  wielkości  w  błonie  półprzepuszczalnej  błony
dializacyjnej zgodnie z gradientem stężeń.

Zadanie 82.
Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony między dawcą i
biorcą, aby dokonać przeszczepu nerki jest:

A . zgodność  głównych  grup  krwi  dawcy  i  biorcy  oraz
czynnika Rh,

B.  zgodność antygenów transplantacyjnych,
C . zgodność  głównych  grup  krwi  oraz  ujemny  wynik  próby

krzyżowej między limfocytami dawcy i surowicą biorcy,
D . zgodność  antygenów  transplantacyjnych  HLA  i  stopień

immunizacji.



Zadanie 83.
Proces  pielęgnowania  jako  metoda  pracy  pielęgniarki  może  być
zastosowany:

A . w  opiece  nad  pacjentem  nefrologicznym,  gdzie  l iczba
pielęgniarek  jest  adekwatna  do  zapotrzebowania
pacjentów na opiekę,

B . tylko  w  poradni  nefrologicznej  i
środowiskowo-rodzinnej,

C . wszędzie  -  na  oddziałach  nefrologicznych,  w  stacjach
dializ,  oddziałach  transplantacyjnych,  poradniach
nefrologicznych i środowiskowo-rodzinnych,

D . w e  wszystkich  ośrodkach  opieki  nefrologicznej,  które  są
wyposażone  w  specjalistyczny,  niezbędny  do  opieki
nefrologicznej sprzęt.

Zadanie 84.
D o  czynników  predysponujących  do  zakażeń  grzybiczych  u
pacjentów po przeszczepieniu nerki zaliczamy:

A . długotrwałe  leczenie  antybiotykami,  cukrzycę,  wysokie
dawki steroidów,

B . wentylację  mechaniczną,  stosowanie  cewników
moczowodowych,

C.  immunosupresję,
D.  odpowiedź A i C.

Zadanie 85.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej choroby nerek,
B.  ostrego uszkodzenia nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.

Zadanie 86.
D o najczęstszych powikłań nieimmunologicznych występujących u
pacjentów po przeszczepieniu nerki należą:

A.  zakażenia,
B.  apoptoza, martwica cewek nerkowych,
C.  krwawienia,
D.  pęknięcie przeszczepu.

Zadanie 87.
Wykonując  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci  metodą
manometryczną, należy założyć mankiet tak, aby obejmował:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  2/3 długości ramienia,
C.  1/2 długości ramienia,
D.  szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.



Zadanie 88.
Klirens dializatora (KD) określa:

A.  stężenie mocznika podczas dializy,
B.  dawkę dializy,
C . objętość  krwi  oczyszczonej  z  danej  substancji  w

jednostce czasu,
D.  objętość dystrybucji (V).

Zadanie 89.
Wielkość dyfuzji w hemodializie zależy od:

A . gradientu  stężeń  danej  substancji,  wielkości  cząsteczek
i  ich  masy  cząsteczkowej,  rodzaju  błony  dializacyjnej,
przepływu krwi i płynu dializacyjnego,

B . ciśnienia  przezbłonowego  (TMP),  wielkości  cząsteczek,
rodzaju błony dializacyjnej,

C . współczynnika  ultrafiltracji  (Kuf)  właściwego  dla  danej
błony  dializacyjnej,  grubości  błony  i  wielkości  porów,
oraz powierzchni dializatora,

D . ciśnienia  przezbłonowego  (TMP),  współczynnika
ultrafiltracji  (Kuf)  oraz  gradientu  stężeń  danej
substancji,  wielkości  cząsteczek  i  ich  masy
cząsteczkowej.

Zadanie 90.
Objawami zespołu podkradania są:

A.  bóle w okolicy przetoki i obrzęk kończyny,
B . bladość  kończyny  w  dystalnej  części  od  przetoki  i

zwężenie przetoki,
C.  zamknięcie przetoki, ból w jej okolicy,
D . bó l  i  bladość  nasilająca  się  przy  ruchach  i  uniesieniu

kończyny.

Zadanie 91.
Najczęstszą przyczyną zapalenia ujścia cewnika jest:

A . przeciek płynu w okolicy wyprowadzenia cewnika z powłok
brzusznych,

B.  ból podczas wypuszczania płynu dializacyjnego,
C.  niewłaściwa edukacja higieniczna pacjenta,
D.  nadżerka okolicy zewnętrznej mufki.



Zadanie 92.
Najczęściej  proponowanym  rodzajem  treningu  fizycznego  w
rehabilitacji  ruchowej  w  przewlekłej  chorobie  nerek  jest
trening:

A.  wytrzymałościowy,
B.  siłowy,
C.  obwodowy,
D.  nie zaleca się żadnego rodzaju treningu.

Zadanie 93.
Najczęstszym powikłaniem w czasie zabiegu hemodializy jest/są:

A.  zespół LYELL'a,
B.  hipotonia śróddializacyjna,
C.  świąd skóry,
D.  zespół niewyrównania.

Zadanie 94.
Do przewlekłych powikłań dializacyjnych NIE należy:

A.  amyloidoza dializacyjna,
B.  encefalopatia mocznicowa,
C.  świąd skóry,
D.  polineuropatia mocznicowa.

Zadanie 95.
Przy  monitorowaniu  dobowego  bilansu  płynów  NIE  należy
uwzględniać:

A.  płynów podanych i.v.,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  leków podanych w pompach,
D.  płynów podanych per os.

Zadanie 96.
Czynnikiem sprzyjającym występowaniu zakażenia układu moczowego
u dzieci jest:

A .  przyjmowanie większej ilości płynów,
B.  płeć żeńska,
C.  częste opróżnianie pęcherza moczowego,
D.  picie kwaśnych soków.

Zadanie 97.
Izostenuria (gęstość moczu w granicach 1,010-1,012),  świadczy o
braku  zdolności  cewek  do  zagęszczania  moczu  i  występuje  w
następujących stanach chorobowych:

A.  zespole nerczycowym,
B.  niewydolności nerek,
C.  nowotworach nerek,
D.  moczówce prostej.



Zadanie 98.
D o najczęstszych patogenów wywołujących zakażenia szpitalne na
oddziałach hemodializoterapii należą:

A.  bakterie Gram–dodatnie,
B.  bakterie Gram–ujemne,
C.  grzyby,
D.  wirusy.

Zadanie 99.
Najczęstszym  nowotworem  występującym  u  pacjentów  po
transplantacji nerki jest:

A .  nowotwór nerki,
B.  nowotwór jelita grubego,
C.  nowotwór skóry,
D.  nowotwór piersi.

Zadanie 100.
U  chorego  podczas  porannej  wymiany,  w  płynie  dializacyjnym
pojawił  s ię  włóknik,  drenaż  jest  mały  poniżej  2  l itrów,  chory
odczuwa  ból  w  dolnej  części  brzucha,  ma  ciągle  zaparcia.  Co
należy zrobić, aby pacjent poczuł się lepiej?

A . podać  heparynę  500-1000  j  heparyny  na  1000  ml  płynu
dializacyjnego do jamy otrzewnowej,

B.  podać leki wzmagające perystaltykę jelit i biegunkę,
C.  skierować pacjenta do szpitala,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 101.
Jednym  z  kluczowych  wykładników  zaburzeń  gospodarki
wapniowo-fosforanowej  u  pacjentów  z  przewlekłą  chorobą  nerek,
jest:

A .  hipofasfatemia,
B.  hipercholesterolemia,
C.  azotemia,
D.  hiperfosfatemia.



Zadanie 102.
Primary nurse jest pojęciem, którym określa się:

A . pielęgniarkę,  wyróżniającą  się  w  zespole  tzw.
przodującą,

B . pielęgniarkę,  która  jako  jedyna  wykonuje  wszystkie
niezbędne  dla  realizacji  celów  opieki  zadania  w
stosunku  do  pacjenta  od  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala
aż do jego opuszczenia,

C . jedną  pielęgniarkę,  mającą  do  dyspozycji  kilka
pielęgniarek,  z  którymi  realizuje  opiekę  nad
pacjentem(ami)  ale  pod  je j  kontrolą  pozostaje  pacjent
o d  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala  aż  do  momentu  jego
opuszczenia,

D . pielęgniarkę  pracującą  wyłącznie  w  podstawowej  opiece
zdrowotnej.

Zadanie 103.
Wskazaniem do biopsji nerki jest:

A .  białkomocz o nieznanej etiologii,
B .  skaza krwotoczna w wyniku chorób nerek,
C.  schyłkowa niewydolność nerek,
D.  wada rozwojowa nerek.

Zadanie 104.
Odwrócona osmoza polega na:

A . fi ltracji  wody  pod  wysokim  ciśnieniem  (z  zastosowaniem
bardzo  wydajnej  pompy)  przez  półprzepuszczalną  błonę
adsorbującą rozpuszczone w niej jeszcze substancje,

B . fi ltracji  wody  pod  niskim  ciśnieniem  (z  zastosowaniem
bardzo  wydajnej  pompy)  przez  półprzepuszczalną  błonę
zatrzymującą  rozpuszczone  w  niej  jeszcze  substancje.
Usuwa  ponad  85  %  zanieczyszczeń  jonowych  oraz
niejonowych, w tym tak małych cząsteczek jak glukoza,

C . fi ltracji  wody  pod  wysokim  ciśnieniem  (z  zastosowaniem
bardzo  wydajnej  pompy)  przez  półprzepuszczalną  błonę
zatrzymującą  rozpuszczone  w  niej  jeszcze  substancje.
Usuwa  ponad  95  %  zanieczyszczeń  jonowych  oraz
niejonowych, w tym tak małych cząsteczek jak glukoza,

D . filtracji  wody  pod  średnim  ciśnieniem  (z  zastosowaniem
bardzo  wydajnej  pompy)  przez  półprzepuszczalną  błonę
zatrzymującą rozpuszczone w niej jeszcze substancje.



Zadanie 105.
NIEPRAWDĄ jest, że plazmafereza:

A . wykonywana  jest  u  pacjentów  z  ostrym  przednerkowym
uszkodzeniem nerek z powodu oparzenia,

B . polega  na  oddzielaniu  i  usuwaniu  osocza  od  elementów
morfotycznych  krwi,  sprowadza  się  do  usuwania  wraz  z
osoczem zawartych w nim czynników chorobotwórczych,

C . wymaga stosowania antykoagulacji w trakcie wykonywania
zabiegu,

D . wspomaga leczenie immunosupresyjne chorób o charakterze
immunologicznym.

Zadanie 106.
Śladowy białkomocz:

A.  zawsze świadczy o uszkodzeniu nerek,
B . jest  typowym  objawem  przewlekłej  choroby  nerek  I

stadium,
C . może  wystąpić  fizjologicznie  np.  przy  długotrwałej

pozycji stojącej,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 107.
Pacjenci  o  niskim  transporcie  otrzewnowym,  aby  osiągnąć
zamierzone wartości klirensów wymagają:

A.  długich wymian o dużej objętości płynu dializacyjnego,
B.  częstych wymian o krótkim czasie zalegania,
C.  dostosowania dializy do ich stylu życia,
D . automatycznej  dializy  otrzewnowej  ze  skróceniem  czasu

zalegania z płynem lub zastosowania ikodekstryny.

Zadanie 108.
Pielęgniarka  jest  odpowiedzialna  między  innymi  za  "HOME
DELIVERY"- co oznacza to określenie?

A.  dializę domową,
B . system  zaopatrywania  i  dostarczania  płynów  i  sprzętu

dializacyjnego do domu,
C.  metodę prowadzonej dokumentacji dializy poza szpitalem,
D.  typ cyklera i serwis techniczny.

Zadanie 109.
Objawem świadczącym o przewodnieniu w ostrym uszkodzeniu nerek
NIE jest/są:

A.  podwyższone ciśnienie żylne,
B.  obwodowe obrzęki,
C.  rytm galopujący,
D.  ochłodzenie obwodowych części ciała (palce rąk, nóg).



Zadanie 110.
Otrzewna ścienna zaopatrywana jest w krew przez:

A . tętnicę  krezkową  górną,  tętnice  nadbrzuszne,  tętnice
międzyżebrowe, tętnicę wątrobową,

B . tętnice  krzyżowe,  tętnice  międzyżebrowe,  tętnice
lędźwiowe,

C . tętnice  lędźwiowe,  tętnice  międzyżebrowe,  tętnicę
krezkową górną,

D . tętnice  nadbrzuszne,  tętnice  lędźwiowe,  tętnice
międzyżebrowe, tętnice krzyżowe.

Zadanie 111.
Konsekwencją  obecności  przeciwciał  anty-HLA  u  biorcy  jest
wysokie zagrożenie wystąpienia:

A.  odrzucenia narządu,
B.  chorób sercowo-naczyniowych,
C.  nowotworów,
D.  cukrzycy potransplantacyjnej.

Zadanie 112.
Wpływ na wybór opcji dializy otrzewnowej ma/mają:

A . sprawność  fizyczna  i  manualna,  zachowana  resztkowa
funkcja  nerek,  aktywność  zawodowa,  duża  odległość  od
ośrodka hemodializy, dobre warunki mieszkaniowe,

B . brak dostępu naczyniowego, kandydaci do przeszczepienia
nerki,  choroba  sercowo-naczyniowa,  cukrzycowa  choroba
nerek, liberalizacja diety,

C.  żadna z powyższych,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 113.
Wymień przeciwwskazania do rezonansu magnetycznego wynikające z
działania pola magnetycznego o wysokim natężeniu (0,2-3,0T):

A . stan  po  wszczepieniu  stymulatora  serca  i
neurostymulatora,

B.  stan po wszczepieniu elektrycznego implantu usznego,
C . obecność  metalicznych  ciał  obcych  w  gałce  ocznej  i

ferromagnetycznych  klipsów  naczyniowych  na  tętnicach
wewnątrzczaszkowych, klaustrofobia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 114.
Czynnikami  odpowiedzialnymi  za  rozwój  zakażeń  bakteryjnych  u
biorcy po przeszczepieniu nerki są:

A.  neutropenia i agresywna immunosupresja,
B.  stosowanie cewników moczowych naczyniowych,
C.  zakażenie płynu konserwującego nerkę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 115.
Najczęstszą  przyczyną  zgonów  wśród  pacjentów  po  transplantacji
nerki są/jest:

A .  zakażenia,
B.  nowotwory,
C.  choroby sercowo-naczyniowe,
D.  przewlekła nefropatia przeszczepu.

Zadanie 116.
W e  wczesnym  okresie  po  przeszczepieniu  nerki  najczęściej
dochodzi do rozwoju infekcji:

A .  wirusem CMV,
B.  wirusem zapalenia wątroby,
C.  wirusem EBV,
D.  wirusem ospy wietrznej.

Zadanie 117.
Najczęstszą przyczyną przewlekłej choroby nerek jest:

A .  kłębuszkowe zapalenie nerek,
B.  nefropatia nadciśnieniowa,
C.  nefropatia cukrzycowa,
D.  wielotorbielowate zapalenie nerek.

Zadanie 118.
Jednym z objawów amyloidozy dializacyjnej jest/są:

A.  zmiany osobowości,
B.  otępienie postępujące,
C.  zespół cieśni nadgarstka,
D.  zaburzenia mowy.

Zadanie 119.
Hemodializa sekwencyjna polega na:

A . stosowaniu  intensywnej  ultrafiltracji  z  użyciem
dializatora o wysokim współczynniku ultrafiltracji,

B . zastosowaniu  dializatora  z  błoną  półprzepuszczalną  o
dużych porach,

C . rozdzieleniu  procesu  dyfuzji  i  ultrafiltracji  w  czasie
hemodializy,

D.  profilowaniu stężenia sodu w płynie dializacyjnym.



Zadanie 120.
Glukoza w płynie dializacyjnym pełni rolę czynnika:

A.  osmotycznego,
B.  regulującego zapotrzebowanie na insulinę,
C.  dyfuzji,
D.  absorbcji otrzewnowej.

Zadanie 121.
D o  najczęstszych  powikłań  bakteryjnych  u  chorego  po
przeszczepieniu nerki należą:

A.  zakażenia układu moczowego,
B.  zakażenie układu oddechowego,
C.  zakażenia rany,
D.  zakażenia zespoleń moczowych.

Zadanie 122.
D o  głównych  objawów  wskazujących  na  rozpoznanie  cukrzycy
potransplantacyjnej należą:

A . wzmożone  pragnienie,  zwiększenie  i lości  oddawanego
moczu,

B.  osłabienie, zmiany ropne na skórze,
C.  częste zakażenia układu moczowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 123.
Jednym z pierwszych objawów polineuropatii mocznicowej jest:

A .  zespół niespokojnych nóg,
B.  symetryczna poliartropatia,
C.  parestezje w zakresie czterech pierwszych palców,
D . zaburzenia  metaboliczne  (hiperkalcemia,  hiponatremia,

hipoglikemia).

Zadanie 124.
D o  powikłań  późnych  związanych  z  obecnością  cewnika
naczyniowego NIE należy:

A.  zakażenie,
B.  zakrzepica cewnika,
C.  odma opłucnowa,
D.  zwężenie lub zrośnięcie żyły centralnej.



Zadanie 125.
Jakie  ograniczenie  potasu  na  dobę  mają  pacjenci  dializowani
otrzewnowo?

A.  6 g na dobę,
B.  4 g na dobę,
C.  2 g na dobę,
D.  nie mają żadnych ograniczeń potasu w diecie.

Zadanie 126.
Podstawowym i  niezbędnym warunkiem do  wprowadzenia  założeń
Primary Nursing do praktyki jest:

A . znajomość  teoretyczna  założeń  Primary  Nursing  przez
pielęgniarki,

B . samodzielność  i  odpowiedzialność  pielęgniarki  w
pielęgnowaniu,

C . chęć  pielęgniarek  do  pracy  według  założeń  Primary
Nursing,

D.  posiadanie przez pielęgniarki wyższego wykształcenia.

Zadanie 127.
Nefron  jest  to  podstawowa jednostka  czynnościowo-morfologiczna
nerki. Zaznacz jego prawidłową budowę anatomiczną:

A.  kora i rdzeń,
B . cewka  bliższa,  pętla  Henlego,  cewka  dalsza  i  cewka

zbiorcza,
C.  kłębuszek nerkowy z aparatem przykłębuszkowym,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 128.
Wykonując  PET  -  TEST  u  dziecka  dializowanego  otrzewnowo
oceniamy:

A.  adekwatność dializy otrzewnowej,
B.  przepuszczalność otrzewnej,
C.  ultrafiltrację,
D.  poziom białka w dializacie.

Zadanie 129.
Elementem  układu  wstępnego  uzdatniania  wody  do  celów
dializoterapii  jest  kolumna  węglowa.  Zapewnia  ona  bardzo
skuteczne usuwanie z wody:

A.  zanieczyszczeń organicznych i związków chloru,
B.  pierwiastków takich jak sód i potas,
C.  jonów wapnia i magnezu,
D.  metali ciężkich.



Zadanie 130.
Czynniki  wpływające  na  progresję  przewlekłej  choroby  nerek
niepodlegające modyfikacji terapeutycznej to:

A .  niedokrwistość,
B.  palenie papierosów,
C.  podeszły wiek,
D.  nadwaga i otyłość.

Zadanie 131.
Przy jakim ciśnieniu przezbłonowym TMP może powstać wsteczna
ultrafiltracja?

A.  kiedy ciśnienie TMP jest mniejsze od 50 mmHg,
B . gdy  powstaną  mikropęknięcia  cienkiej,  kilkumikronowej

grubości  błony  dializacyjnej,  a  ciśnienie  TMP  wzrośnie
do 500 mmHg,

C . gdy  ciśnienie  przezbłonowe  TMP  jest  bardzo  wysokie  ok.
500 mmHg,

D . gdy  mała  jest  powierzchnia  dializatora,  a  zadana
ultrafiltracja jest duża.

Zadanie 132.
Jednym  z  pierwszych  objawów  uszkodzenia  nerek  w  chorobie
nadciśnieniowej jest występowanie:

A.  mikroalbuminurii,
B.  białkomoczu,
C.  erytrocyturii,
D.  izostenurii.

Zadanie 133.
Do metod zapewniania jakości opieki zdrowotnej zaliczamy:

A.  skuteczność, dostępność, indywidualizacja,
B.  bezpieczeństwo, etyczność, profesjonalizm,
C . badanie  satysfakcji  pacjentów,  certyfikaty,

akredytacja,
D . komunikowanie się z pacjentem, udział w diagnozowaniu i

leczeniu, wykonywanie zleceń lekarskich.

Zadanie 134.
Najczęstszą  przyczyną  niezadawalającej  odpowiedzi  na  leczenie
erytropoetyną jest:

A .  niedobór żelaza,
B.  przewlekłe stany zapalane,
C.  błędy w podaży leku,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 135.
Najczęstszym  rodzajem  zaburzeń  psychicznych  spotykanych  u
chorych przewlekle dializowanych jest/są:

A.  zespoły otępienne,
B.  zaburzenia osobowości,
C.  zaburzenia depresyjne,
D.  zespół splątaniowy.
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GRUPA 1
Zadanie 1.
Glukoza w płynie dializacyjnym pełni rolę czynnika:

A.  osmotycznego,
B.  regulującego zapotrzebowanie na insulinę,
C.  dyfuzji,
D.  absorbcji otrzewnowej.

Zadanie 2.
Niewydolne nerki tracą zdolność wydalania fosforu:

A.  stosunkowo wcześnie,
B.  dopiero w niewydolności schyłkowej,
C.  tylko w mocznicy przewlekłej,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 3.
Najczęstszym  rodzajem  zaburzeń  psychicznych  spotykanych  u
chorych przewlekle dializowanych jest/są:

A.  zespoły otępienne,
B.  zaburzenia osobowości,
C.  zaburzenia depresyjne,
D.  zespół splątaniowy.

Zadanie 4.
Podaj zastosowanie obliczania eGFR:

A . ocena  zewnątrzwydzielniczej  funkcji  nerek  oraz
określenie stadium przewlekłej choroby nerek,

B.  diagnozowanie glomerulopatii,
C .  diagnozowanie nowotworów nerek,
D.  pomiar przepływu krwi przez nerki.

Zadanie 5.
Pacjenci  dializowani  otrzewnowo  są  grupą  chorych  narażoną  na
niedożywienie  białkowe.  Który  składnik  płynu  dializacyjnego
jest tego przyczyną?

A.  mleczan sodu,
B.  jony wapnia,
C.  chlorek sodu,
D.  glukoza.



Zadanie 6.
Wielkość dyfuzji w hemodializie zależy od:

A . gradientu  stężeń  danej  substancji,  wielkości  cząsteczek
i  ich  masy  cząsteczkowej,  rodzaju  błony  dializacyjnej,
przepływu krwi i płynu dializacyjnego,

B . ciśnienia  przezbłonowego  (TMP),  wielkości  cząsteczek,
rodzaju błony dializacyjnej,

C . współczynnika  ultrafiltracji  (Kuf)  właściwego  dla  danej
błony  dializacyjnej,  grubości  błony  i  wielkości  porów,
oraz powierzchni dializatora,

D . ciśnienia  przezbłonowego  (TMP),  współczynnika
ultrafiltracji  (Kuf)  oraz  gradientu  stężeń  danej
substancji,  wielkości  cząsteczek  i  ich  masy
cząsteczkowej.

Zadanie 7.
Jednym  z  najniebezpieczniejszych  powikłań  stosowania  heparyny
jako środka antykoagulacyjnego w hemodializie jest:

A .  dyslipidemia,
B.  wypryski skórne,
C.  hipoaldosteronizm,
D.  małopłytkowość.

Zadanie 8.
Poddając pacjentów dializowanych szczepieniu przeciwko wzw typu
B należy:

A.  stosować szczepionkę według ogólnie przyjętych zasad,
B . stosować  szczepionkę  według  zaleceń  specyficznych,

opracowanych dla tej grupy chorych,
C . podawać  szczepionkę  wszystkim  pacjentom  dializowanym

niezależnie od miana przeciwciał,
D.  szczepić tylko na życzenie pacjenta.

Zadanie 9.
Ostre  odrzucanie  przeszczepionej  nerki  można  jednoznacznie
potwierdzić:

A .  na podstawie obrazu klinicznego,
B.  wykonując biopsję nerki,
C . wyłącznie  na  podstawie  kontroli  parametrów  pracy

przeszczepionego narządu,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 10.
Wśród cech fizykalnych moczu wymienia się:

A . woń,  przejrzystość,  zabarwienie,  gęstość  względną  i  pH
moczu,

B . woń,  przejrzystość,  zabarwienie,  białkomocz,  cukromocz,
wałeczkomocz,

C.  cukromocz, białkomocz,
D.  krwiomocz, leukocyturię, wałeczkomocz, bakteriomocz.

Zadanie 11.
Zmiękczanie wody to jeden z etapów uzdatniania wody do potrzeb
dializoterapii. Na tym etapie z wody usuwane są pierwiastki:

A .  wapń i żelazo,
B.  żelazo i sód,
C.  wapń i magnez,
D.  chlor i wapń.

Zadanie 12.
Standard opieki nad pacjentem przewlekle hemodializowanym jest
standardem:

A.  praktyki pielęgniarskiej,
B . ogólnym,  opracowanym  dla  całego  podsystemu

pielęgniarstwa,
C.  opieki pielęgniarskiej,
D.  ogólnym zakładowym.

Zadanie 13.
Dyfuzja w trakcie hemodializy to proces polegający na:

A . ruchu  cząsteczek  rozpuszczonych  w  osoczu  przez  pory  o
wystarczającej  wielkości  w  błonie  półprzepuszczalnej
błony  dializacyjnej  do  płynu  dializacyjnego  i  w
kierunku przeciwnym, zgodnie z gradientem stężeń,

B . ruchu cząsteczek substancji rozpuszczalnych w roztworze
przez  barierę  błony  półprzepuszczalnej  pod  wpływem
gradientu  ciśnienia  hydrostatycznego  między
przedziałami osocza i płynu dializacyjnego,

C . ruchu cząsteczek rozpuszczalnych w osoczu przez  pory o
względnie  dużej  wielkości  w  błonie  dializacyjnej  pod
wpływem  ciśnienia  hydrostatycznego  i  w  kierunku
przeciwnym,

D . ruchu cząsteczek rozpuszczalnych w roztworze przez pory
o  średniej  wielkości  w  błonie  dializacyjnej  do  niskiego
stężenia osocza w kierunku przeciwnym.



Zadanie 14.
Diagnoza pielęgniarska wg teorii D. Orem stanowi:

A . rozpoznanie  rodzaju  i  stopnia  deficytu  w  zakresie
samoopieki,

B . określenie  problemu  lub  potrzeby  opartego/-ej  na
zgromadzonych  danych  -  pacjent  wstępnie  identyfikuje
problem zdrowotny,

C . rozpoznanie  potrzeb  sygnalizowanych  przez  pacjenta  i
środowiska,

D.  ocenę stanu zdrowia podmiotu opieki.

Zadanie 15.
Koordynacją  działań  w  zakresie  transplantacji  nerek  w  Polsce
zajmuje się:

A .  EDTNA/ERCA,
B.  Poltransplant,
C . Polskie  Towarzystwo  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i

Transplantologicznych z siedzibą w Krakowie,
D . Klinika  Chirurgii  Ogólnej  i  Transplantacyjnej  Instytutu

Chirurgii w Warszawie.

Zadanie 16.
Dyfuzja w dializie otrzewnowej oznacza:

A.  usuwanie wody poprzez otrzewną,
B.  usuwanie glukozy poprzez otrzewną,
C . przechodzenie  substancji  z  płynu  dializacyjnego  do

krwi,
D . przechodzenie  substancji  z  krwi  do  płynu  dializacyjnego

zgodnie z gradientem stężeń.

Zadanie 17.
Cystografia  i  cystoureterografia  mikcyjna  jest  to  badanie
obrazowe,  stosowane  w  chorobach  nerek,  które  polega  na
zobrazowaniu:

A.  zwężenia tętnicy nerkowej lub zakrzepu żyły nerkowej,
B.  uwidocznieniu torbieli, guzów i zwapnień w nerce,
C.  pęcherza moczowego i odpływów pęcherzowo-moczowodowych,
D . pozwala  określić  wielkość  nerek,  grubość  kory,

poszerzenie kielichów.

Zadanie 18.
Najczęstszym powikłaniem w czasie zabiegu hemodializy jest/są:

A.  zespół LYELL'a,
B.  hipotonia śróddializacyjna,
C.  świąd skóry,
D.  zespół niewyrównania.



Zadanie 19.
Pielęgniarka  jest  odpowiedzialna  między  innymi  za  "HOME
DELIVERY"- co oznacza to określenie?

A.  dializę domową,
B . system  zaopatrywania  i  dostarczania  płynów  i  sprzętu

dializacyjnego do domu,
C.  metodę prowadzonej dokumentacji dializy poza szpitalem,
D.  typ cyklera i serwis techniczny.

Zadanie 20.
W  Polsce przy pobieraniu tkanek i narządów od dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:

A.  wpisu do centralnego rejestru,
B.  oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w

czasie pobytu w szpitalu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 21.
Czynniki  ryzyka  przewlekłej  choroby  nerek  niepodlegające
modyfikacji terapeutycznej to:

A .  niedokrwistość,
B.  palenie papierosów,
C.  zaburzenia hormonalne,
D.  wiek podeszły.

Zadanie 22.
Guz Wilmsa (nephroblastoma) jest najczęstszym nowotworem jamy
brzusznej:

A .  u kobiet,
B.  u mężczyzn,
C.  u dzieci,
D.  u dorosłych i dzieci.

Zadanie 23.
Które  z  podanych  objawów  świadczą  o  wystąpieniu  encefalopatii
dializacyjnej?

A.  zaburzenia słuchu,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  zaburzenia równowagi,
D.  postępujące uogólnione otępienie.



Zadanie 24.
W  procesie  pielęgnowania  największy  nacisk  kładzie  s ię  na
zakres i charakter relacji interpersonalnych pielęgniarki z:

A .  pacjentem i jego rodziną,
B.  członkami zespołu terapeutycznego,
C.  innymi pielęgniarkami,
D . pielęgniarką  oddziałową,  pielęgniarką  naczelną  i

lekarzem dyżurnym.

Zadanie 25.
W e  wczesnym  okresie  po  przeszczepieniu  nerki  najczęściej
dochodzi do rozwoju infekcji:

A .  wirusem CMV,
B.  wirusem zapalenia wątroby,
C.  wirusem EBV,
D.  wirusem ospy wietrznej.

Zadanie 26.
Skrót EDTNA/ERCA odnosi się do:

A . Europejskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantacyjnych/Europejskiego  Towarzystwa  Opieki
Nefrologicznej,

B . Europejskiego  Towarzystwa  Dializ  i
Transplantacji/Europejskiego  Towarzystwa
Nefrologicznego,

C . Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Dializacyjnych  i
Transplantologicznych,

D.  kierunków leczenia nerkozastępczego w Europie.

Zadanie 27.
D o  oddziału  oparzeń  przywieziono  2-letnie  poparzone  dziecko,
oparzenia  stanowią  60  %  powierzchni  ciała.  Dziecko  jest  w
stanie krytycznym, z objawami ostrego uszkodzenia nerek. W tym
stanie klinicznym wykonuje się:

A .  hemodializę,
B.  dializę otrzewnową,
C.  hemoperfuzję,
D.  hemodiafiltrację.

Zadanie 28.
D o  czynników  ryzyka  nowotworów  po  transplantacji  narządów
należą:

A.  wiek, rodzaj immunosupresji,
B . płeć,  ostre  odrzucanie  we  wczesnym  okresie  po

przeszczepieniu,
C.  infekcje wirusowe, wiek,
D.  przebyte zakażenia bakteryjne, immunosupresja.



Zadanie 29.
Istotnym działaniem podjętym w stosunku do dziecka z zapaleniem
pęcherza moczowego jest:

A .  zwiększenie podaży płynów drogą doustną,
B . podawanie  dziecku  posiłków  z  diety

bogatowęglowodanowej,
C.  zorganizowanie dziecku czasu wolnego,
D . zastosowanie  zimnego  okładu  na  okolice  pęcherza

moczowego.

Zadanie 30.
P o  jakim  czasie  od  założenia  cewnika  Tenckhoffa  należy  zdjąć
szwy u chorego?

A.  po 7 dniach,
B.  po 18 dniach,
C.  po około 2 tygodniach,
D.  w zależności od grubości tkanki tłuszczowej chorego.

Zadanie 31.
Jakie  badania  mają  decydujące  znaczenie  w  rozpoznaniu
kłębuszkowego zapalenia nerek:

A.  biopsja nerki,
B.  USG nerki,
C.  badanie kompleksów immunologicznych,
D.  badanie poziomu immunoglobulin.

Zadanie 32.
Wybór  techniki  dializacyjnej  w  leczeniu  nerkozastępczym  u
pacjenta z AKI zależy od:

A . stanu  klinicznego  pacjenta  i  możliwości  terapeutycznych
ośrodka,

B.  wieku i stanu klinicznego pacjenta,
C.  doświadczenia w stosowaniu danej metody w ośrodku,
D.  uzyskania ilości odwodnienia u pacjenta.

Zadanie 33.
W  czasie  przyjmowania  cyklosporyny  A  pacjentom  po
przeszczepieniu nerki przeciwwskazane jest picie:

A .  mleka,
B.  mięty,
C.  soku grejpfrutowego,
D.  soku pomarańczowego.



Zadanie 34.
Niefarmakologiczne  sposoby  leczenia  nadciśnienia  i  nefropatii
nadciśnieniowej polegają na:

A . stosowaniu  diuretyków,  inhibitorów  konwertazy
angiotensyny II i blokerów receptorów Beta,

B . zaprzestaniu  palenia  tytoniu,  ograniczeniu  spożycia
sol i  kuchennej,  ograniczeniu  spożycia  alkoholu  oraz
likwidowaniu nadwagi i otyłości,

C.  ograniczeniu aktywności fizycznej,
D . zmianie  nawyków  żywieniowych:  preferowana  dieta

ubogowitaminowa i bogatokaloryczna.

Zadanie 35.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej choroby nerek,
B.  ostrego uszkodzenia nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.

Zadanie 36.
Które z poniższych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . nerki  pełnią  zadanie  narządu  wewnątrzwydzielniczego
oraz wydalniczego,

B.  w nerkach wytwarzany jest enzym renina,
C.  w nerkach wytwarzany jest hormon erytropoetyna,
D.  niedobór erytropoetyny prowadzi do poliglobulii.

Zadanie 37.
Pacjenci  o  wysokim  transporcie  otrzewnowym  najlepiej  uzyskują
zamierzone wartości klirensu w schemacie dializy:

A . długich  wymian  i  długim  czasie  zalegania  dużej
objętości,

B . częstych  wymian  o  krótkim  czasie  zalegania  dużą
objetością,

C . automatycznej otrzewnowej składającej s ię z 4-7 wymian,
plus lub minus krótka wymiana dzienna,

D . automatycznej otrzewnowej prowadzonej przy zastosowaniu
małej  l iczby  wymian  o  dużej  objętości,  plus  lub  minus
jedna wymiana dzienna.

Zadanie 38.
Najgroźniejszym powikłaniem hiperkaliemii jest/są:

A.  nudności i wymioty,
B.  obrzęk mózgu,
C.  skandowana mowa,
D.  zaburzenia rytmu serca.



Zadanie 39.
O d czego głównie zależy i lość przyjmowanych płynów u pacjentów
homodializowanych?

A.  wagi ciała,
B.  czasu hemodializy,
C.  resztkowej funkcji nerek,
D.  rodzaju dializatora.

Zadanie 40.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:

A.  bolesne oddawanie moczu,
B.  konieczność oddawania moczu w nocy,
C.  obecność białka w moczu,
D.  zwiększone wydalanie moczu.

Zadanie 41.
D o  przyczyn  wczesnej  dysfunkcji  nerki  przeszczepionej  należą
czynniki związane z:

A .  dawcą,
B.  okresem niedokrwienia,
C.  opracowaniem chirurgicznym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 42.
Zespół niespokojnych nóg jest objawem:

A.  encefalopatii mocznicowej,
B.  neuropatii autonomicznej,
C.  polineuropatii,
D.  mononeuropatii.

Zadanie 43.
Podstawowym objawem klinicznym u dziecka z zespołem nerczycowym
jest:

A .  krwinkomocz i bakteriomocz,
B.  masywny białkomocz oraz obrzęki,
C.  makroskopowy krwiomocz oraz gorączka,
D.  nadciśnienie tętnicze i utrata masy ciała.

Zadanie 44.
Do etapów procesu pielęgnowania zaliczamy:

A . diagnozę  pielęgniarską,  ustalenie  planu  opieki,
realizację, ocenę działań,

B.  logiczność, następstwo czasowe, analizę dokumentów,
C . całościowe  podejście  do  pacjenta  i  środowiska,

wieloetapowość,
D.  ciągłość i dynamikę.



Zadanie 45.
Bolesne oddawanie moczu występuje:

A . w  przebiegu  zapalenia  gruczołu  krokowego,  pęcherza
moczowego, guzach i nerwicy pęcherza oraz w ciąży,

B . w ostrym zapaleniu pęcherza moczowego, cewki moczowej i
prostaty,

C . u  chorych  z  cukrzycą,  niewydolnością  krążenia  lub
nerek,

D . u  chorych  z  cukrzycą,  w  przebiegu  zapalenia  gruczołu
krokowego, cewki moczowej.

Zadanie 46.
Najważniejszy  czynnik  odpowiedzialny  za  niedokrwistość
nerkopochodną to:

A.  rozsiany proces nowotworowy,
B . zmniejszona aktywność erytropoetyczna szpiku wynikająca

z czynnościowego niedoboru erytropoetyny (EPO),
C.  stres oksydacyjny,
D.  cukrzycowa choroba nerek.

Zadanie 47.
Standardami opieki pielęgniarskiej nazywamy:

A . zasady  i  sposób  postępowania  w  opiece  nad
poszczególnymi  grupami  pacjentów,  wyodrębnionymi  na
podstawie np. stanu zdrowia czy jednostki chorobowej,

B . zbiór  wymagań,  norm,  które  określają  uzgodniony,
możliwy  do  zrealizowania  poziom  wykonywania  praktyki
pielęgniarskiej,

C . zbiór  zasad  i  procedur  postępowania  pielęgniarskiego
podczas wykonywania przez pielęgniarkę różnych zabiegów
u pacjenta,

D.  zbiór algorytmów i procedur pielęgniarskich.

Zadanie 48.
Pacjent po transplantacji nerki NIE powinien być szczepiony:

A.  szczepionką przeciw gruźlicy,
B.  szczepionką przeciw tężcowi,
C.  szczepionką przeciw różyczce,
D.  szczepionką przeciw grypie.



Zadanie 49.
Przy  zapaleniu  otrzewnej  u  pacjenta  dializowanego  otrzewnowo
należy:

A . wydłużyć  czas  zalegania  płynu  i  zmniejszyć  stężenie
glukozy,

B . skrócić  czas  trwania  wymian  (wykonując  trzy  płukania
dodatkowe  wpust  -  wypust)  i/lub  zastosować
hipertoniczne płyny,

C . wykonać  cztery  wymiany  tak  jak  dotychczas  ze
zwiększonym stężeniem glukozy,

D . wykonać dwie lub trzy dodatkowe wymiany nie zmieniając
stężenia glukozy.

Zadanie 50.
Obecność  w  moczu  ponad  80%  erytrocytów  wyługowanych  o
zmienionym  kształcie  (tzw.  erytrocytów  dyzmorficznych)
przemawia za:

A.  schyłkową niewydolnością nerek,
B.  zakażeniem układu moczowego,
C.  nowotworem nerki,
D.  chorobą kłębuszków nerkowych.

Zadanie 51.
Najwcześniejszymi  objawami  sugerującymi  występowanie  (DZO)
dializacyjnego zapalenia otrzewnej są:

A.  krwisty płyn otrzewnowy, biegunka, wymioty,
B . bó l brzucha promieniujący do kończyny prawej, nudności,

wzrost temperatury ciała, hiperleukocytoza,
C . zmętnienie  płynu  otrzewnowego,  ból  brzucha,  wzrost

temperatury  ciała,  nudności,  wymioty,  upośledzenie
ultrafiltracji, wzrost leukocytozy,

D . zaparcia  na  przemian  z  biegunkami,  wymioty,  nudności,
gastroparezy.

Zadanie 52.
D o  głównych  objawów  wskazujących  na  rozpoznanie  cukrzycy
potransplantacyjnej należą:

A . wzmożone  pragnienie,  zwiększenie  i lości  oddawanego
moczu,

B.  osłabienie, zmiany ropne na skórze,
C.  częste zakażenia układu moczowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 53.
D o  oceny  stanu  odżywienia  pacjenta  dializowanego  należy
wykorzystać:

A.  wywiad dietetyczny, metody antropometryczne,
B.  metody biochemiczne,
C.  modelowanie kinetyczne dializy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 54.
Utrzymanie prawidłowego bilansu wodnego ma podstawowe znaczenie
d la  chorego  leczonego  dializą  otrzewnową.  Należy  zatem  bacznie
zwracać uwagę na i lość przyjmowanych i wydalonych płynów oraz
codzienną  masę  ciała,  której  zmiany  pozwalają  ocenić  stan
nawodnienia. W przypadku przewodnienia stwierdza się:

A . wzrost  masy  ciała,  podwyższenie  wartości  ciśnienia
tętniczego,  występowanie obrzęków kończyn dolnych,  rąk
i twarzy,

B . wzrost  masy  ciała,  niskie  lub  prawidłowe  ciśnienie
tętnicze,  zawroty  głowy,  zaburzenia  widzenia,  nudności
i zasłabnięcia,

C . wzrost  masy  ciała,  niskie  lub  prawidłowe  ciśnienie
tętnicze,  występowanie  obrzęków  kończyn  dolnych,  rąk  i
twarzy, zaburzenia widzenia,

D . niskie  lub  prawidłowe  ciśnienie  tętnicze,  niższą  niż  do
te j  pory  masę  ciała,  zawroty  głowy,  zaburzenia
widzenia, nudności i zasłabnięcia.

Zadanie 55.
Zalecenia  dietetyczne  dla  pacjentów  dializowanych  otrzewnowo
powinny obejmować:

A . dietę  niskokaloryczną  u  chorych  z  otyłością  w  celu
redukcji masy ciała,

B . dietę  wysokobiałkową  o  obniżonej  zawartości
węglowodanów  w  celu  kontroli  glikemii  oraz
hipertrójglicerydemii,

C.  dietę niskobiałkową,
D.  dietę wysokobiałkową i hipolipemiczną.

Zadanie 56.
Chorym dializowanym otrzewnowo należy podać heparynę, gdy płyn
dializacyjny:

A.  nie wpływa do jamy otrzewnej,
B.  nie wypływa z jamy otrzewnej,
C.  jest zażółcony,
D.  zawiera skrzepy zbudowane z fibryny.



Zadanie 57.
Których z podanych poniżej produktów spożywczych NIE powinien
spożywać pacjent z rozpoznaną kamica wapniową nerek?

A.  gruszki, sery topione, ziemniaki,
B.  jabłka, masło, marchew,
C.  sery białe, kawa prawdziwa, kasza gryczana,
D.  szpinak, rabarbar, agrest, kakao.

Zadanie 58.
Do klasycznych objawów guza nerki (triada Virchowa) NIE należy:

A.  guz wyczuwalny przez powłoki,
B.  ból w okolicy lędźwiowej,
C.  krwiomocz zwykle okresowy,
D.  ciemno-brunatny odcień skóry.

Zadanie 59.
U  chorego  podczas  porannej  wymiany,  w  płynie  dializacyjnym
pojawił  s ię  włóknik,  drenaż  jest  mały  poniżej  2  l itrów,  chory
odczuwa  ból  w  dolnej  części  brzucha,  ma  ciągle  zaparcia.  Co
należy zrobić, aby pacjent poczuł się lepiej?

A . podać  heparynę  500-1000  j  heparyny  na  1000  ml  płynu
dializacyjnego do jamy otrzewnowej,

B.  podać leki wzmagające perystaltykę jelit i biegunkę,
C.  skierować pacjenta do szpitala,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 60.
Podstawowym i  niezbędnym warunkiem do  wprowadzenia  założeń
Primary Nursing do praktyki jest:

A . znajomość  teoretyczna  założeń  Primary  Nursing  przez
pielęgniarki,

B . samodzielność  i  odpowiedzialność  pielęgniarki  w
pielęgnowaniu,

C . chęć  pielęgniarek  do  pracy  według  założeń  Primary
Nursing,

D.  posiadanie przez pielęgniarki wyższego wykształcenia.

Zadanie 61.
Dzienne  zapotrzebowanie  na  białko  u  chorego  ze  schyłkową
niewydolnością nerek leczonego hemodializą wynosi:

A .  0,6 g białka/kg,
B.  0,8 g białka/kg,
C.  1,0 g białka/kg,
D.  1,2 g białka/kg.



Zadanie 62.
Jakie grupy czynników mogą powodować zanieczyszczenie chemiczne
wody:

A.  cząstki zawieszone w wodzie (koloidy),
B . substancje  rozpuszczone  w  wodzie  (organiczne  i

nieorganiczne),
C.  mikroorganizmy i endotoksyny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 63.
Przyczyną  zakrzepicy  tętnicy  nerkowej  w  nerce  przeszczepionej
może być:

A.  nasilona miażdżyca u dawcy i/lub biorcy,
B.  niskie ciśnienie tętnicze biorcy nerki,
C.  ostre odrzucanie przeszczepu,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 64.
Zaletami  wczesnego  kierowania  do  zabiegu  przeszczepienia  nerki
w okresie przeddializacyjnym jest:

A . optymalne przygotowanie fizyczne i emocjonalne pacjenta
do zabiegu,

B . uniknięcie  powikłań  sercowo-naczyniowych  i  innych
częstych w okresie dializoterapii,

C . uniknięcie  uciążliwości  leczenia  dializami  (m.  in.
wytworzenie dostępu naczyniowego),

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 65.
Wczesnym okresem po przeszczepieniu nerki nazywamy:

A.  pierwsze 3 doby po przeszczepie,
B.  pierwszy tydzień po przeszczepie,
C.  pierwszy miesiąc po przeszczepie,
D.  pierwsze 3 miesiące po przeszczepie.

Zadanie 66.
Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń układu moczowego
u dzieci jest:

A .  Pseudomonas,
B.  Proteus,
C.  Staphylococcus,
D.  Escherichia coli.



Zadanie 67.
Jednym  z  kluczowych  wykładników  zaburzeń  gospodarki
wapniowo-fosforanowej  u  pacjentów  z  przewlekłą  chorobą  nerek,
jest:

A .  hipofasfatemia,
B.  hipercholesterolemia,
C.  azotemia,
D.  hiperfosfatemia.

Zadanie 68.
Jakie badanie pozwala na rozpoznanie zakrzepicy żyły nerkowej u
noworodków i niemowląt?

A.  USG,
B.  USG z oceną dopplerowską,
C.  Biopsja nerki,
D.  Tomografia komputerowa.

Zadanie 69.
P o  wykonaniu  przetoki  z  naczyń  własnych  część  żylna  przetoki
musi  "dojrzeć"  czyli  ulec  tak  zwanej  arterializacji.  Za
najkrótszy czas trwania tego procesu uważa się:

A .  3-4 miesiące,
B.  2-3 tygodnie,
C.  4-6 tygodni,
D.  1-3 tygodnie.

Zadanie 70.
Klirens dializatora (KD) określa:

A.  stężenie mocznika podczas dializy,
B.  dawkę dializy,
C . objętość  krwi  oczyszczonej  z  danej  substancji  w

jednostce czasu,
D.  objętość dystrybucji (V).

Zadanie 71.
W  leczeniu  pacjentów  z  przewlekłą  chorobą  nerek  powszechnie
stosuje się ludzką rekombinowaną erytropoetynę (EPO). Podawanie
EPO:

A . przyczynia  się  do  pogorszenia  jakości  życia  tych
chorych,

B.  powoduje obniżenie poziomu hematokrytu,
C.  zmniejsza stężenie adrenaliny i noradrenaliny,
D . może  indukować  nadciśnienie  tętnicze  i  pogarszać

kontrolę ciśnienia tętniczego krwi.



Zadanie 72.
Badanie,  dzięki  któremu  możemy  ocenić  stopień  odpływu
pęcherzowo-moczowodowego u dziecka, to:

A .  USG,
B.  urografia,
C.  cystografia mikcyjna,
D.  nakłucie nadłonowe.

Zadanie 73.
Opieka  pielęgniarska  wobec  pacjenta  po  przeszczepieniu  nerki
obejmuje opiekę:

A.  przeddializacyjną, dializacyjną i sródtransplantacyjną,
B . w  oddziałach  dializy  pozaustrojowej  i  oddziałach

nefrologicznych,
C . w  oddziale  pooperacyjnym,  oddziale  transplantacyjnym,

przygotowanie pacjenta do wypisu ze szpitala,
D.  przedoperacyjną oraz przyłóżkową tuż po operacji.

Zadanie 74.
Odwrócona osmoza polega na:

A . fi ltracji  wody  pod  wysokim  ciśnieniem  (z  zastosowaniem
bardzo  wydajnej  pompy)  przez  półprzepuszczalną  błonę
adsorbującą rozpuszczone w niej jeszcze substancje,

B . fi ltracji  wody  pod  niskim  ciśnieniem  (z  zastosowaniem
bardzo  wydajnej  pompy)  przez  półprzepuszczalną  błonę
zatrzymującą  rozpuszczone  w  niej  jeszcze  substancje.
Usuwa  ponad  85  %  zanieczyszczeń  jonowych  oraz
niejonowych, w tym tak małych cząsteczek jak glukoza,

C . fi ltracji  wody  pod  wysokim  ciśnieniem  (z  zastosowaniem
bardzo  wydajnej  pompy)  przez  półprzepuszczalną  błonę
zatrzymującą  rozpuszczone  w  niej  jeszcze  substancje.
Usuwa  ponad  95  %  zanieczyszczeń  jonowych  oraz
niejonowych, w tym tak małych cząsteczek jak glukoza,

D . filtracji  wody  pod  średnim  ciśnieniem  (z  zastosowaniem
bardzo  wydajnej  pompy)  przez  półprzepuszczalną  błonę
zatrzymującą rozpuszczone w niej jeszcze substancje.

Zadanie 75.
Jakie  ograniczenie  potasu  na  dobę  mają  pacjenci  dializowani
otrzewnowo?

A.  6 g na dobę,
B.  4 g na dobę,
C.  2 g na dobę,
D.  nie mają żadnych ograniczeń potasu w diecie.



Zadanie 76.
Wskaźnik transportu otrzewnowego przeprowadza się wykonując:

A.  określenie tygodniowego klirensu kreatyniny,
B.  oznaczenie KT/V,
C.  oznaczenie PCR,
D.  test PET.

Zadanie 77.
Stan, w którym pacjent wydala więcej niż 3000 ml moczu w ciągu
doby nazywamy:

A.  polifagią,
B.  polidypsją,
C.  poliurią,
D.  anurią.

Zadanie 78.
Izostenuria (gęstość moczu w granicach 1,010-1,012),  świadczy o
braku  zdolności  cewek  do  zagęszczania  moczu  i  występuje  w
następujących stanach chorobowych:

A.  zespole nerczycowym,
B.  niewydolności nerek,
C.  nowotworach nerek,
D.  moczówce prostej.

Zadanie 79.
Primary nurse jest pojęciem, którym określa się:

A . pielęgniarkę,  wyróżniającą  się  w  zespole  tzw.
przodującą,

B . pielęgniarkę,  która  jako  jedyna  wykonuje  wszystkie
niezbędne  dla  realizacji  celów  opieki  zadania  w
stosunku  do  pacjenta  od  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala
aż do jego opuszczenia,

C . jedną  pielęgniarkę,  mającą  do  dyspozycji  kilka
pielęgniarek,  z  którymi  realizuje  opiekę  nad
pacjentem(ami)  ale  pod  je j  kontrolą  pozostaje  pacjent
o d  chwili  przyjęcia  go  do  szpitala  aż  do  momentu  jego
opuszczenia,

D . pielęgniarkę  pracującą  wyłącznie  w  podstawowej  opiece
zdrowotnej.



Zadanie 80.
Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony między dawcą i
biorcą, aby dokonać przeszczepu nerki jest:

A . zgodność  głównych  grup  krwi  dawcy  i  biorcy  oraz
czynnika Rh,

B.  zgodność antygenów transplantacyjnych,
C . zgodność  głównych  grup  krwi  oraz  ujemny  wynik  próby

krzyżowej między limfocytami dawcy i surowicą biorcy,
D . zgodność  antygenów  transplantacyjnych  HLA  i  stopień

immunizacji.

Zadanie 81.
Najczęstszą  przyczyną  zgonów  wśród  pacjentów  po  transplantacji
nerki są/jest:

A .  zakażenia,
B.  nowotwory,
C.  choroby sercowo-naczyniowe,
D.  przewlekła nefropatia przeszczepu.

Zadanie 82.
Wykonując  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci  metodą
manometryczną, należy założyć mankiet tak, aby obejmował:

A.  1/3 długości ramienia,
B.  2/3 długości ramienia,
C.  1/2 długości ramienia,
D.  szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.

Zadanie 83.
D o monitorowania funkcjonowania przeszczepionej nerki w późnym
okresie po transplantacji służy:

A.  stężenie leków immunosupresyjnych,
B.  badanie ogólne moczu,
C.  stężenie kreatyniny w surowicy,
D.  stężenie kreatyniny w moczu.

Zadanie 84.
Typową lokalizacją cewnika permanentnego jest/są:

A.  żyła szyjna wewnętrzna lewa,
B.  żyły podobojczykowe,
C.  żyła szyjna wewnętrzna prawa,
D.  żyły udowe, podobojczykowe.



Zadanie 85.
Najczęściej występującym powikłaniem po biopsji nerki jest:

A .  krwiak nadtorebkowy,
B.  krwiak podtorebkowy,
C.  krwinkomocz,
D.  pseudotętniak.

Zadanie 86.
Antybiotykoterapię  przy  niepowikłanym,  bakteryjnym  zapaleniu
otrzewnej należy stosować przez okres:

A.  5 - 10 dni,
B.  7 - 12 dni,
C.  10 - 12 dni,
D.  14 - 21 dni.

Zadanie 87.
Główny cel leczenia nefroprotekcyjnego to:

A.  spowolnienie progresji przewlekłej choroby nerek,
B . opóźnienie  leczenia  dializami  i  polepszenie  jakości

życia chorego,
C . zmniejszenie  ryzyka  śmierci  z  powodu  powikłań

sercowo-naczyniowych,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 88.
Przy jakim ciśnieniu przezbłonowym TMP może powstać wsteczna
ultrafiltracja?

A.  kiedy ciśnienie TMP jest mniejsze od 50 mmHg,
B . gdy  powstaną  mikropęknięcia  cienkiej,  kilkumikronowej

grubości  błony  dializacyjnej,  a  ciśnienie  TMP  wzrośnie
do 500 mmHg,

C . gdy  ciśnienie  przezbłonowe  TMP  jest  bardzo  wysokie  ok.
500 mmHg,

D . gdy  mała  jest  powierzchnia  dializatora,  a  zadana
ultrafiltracja jest duża.

Zadanie 89.
Najlepszym dostępem naczyniowym do hemodializy u pacjentów z
cukrzycą jest:

A .  przetoka tętniczo-żylna z własnych naczyń,
B.  przetoka tętniczo-żylna z protezą naczyniową,
C.  cewnik Permanentny,
D.  cewnik Tenckhoffa.



Zadanie 90.
Najczęściej  przyczyną  ostrego  kłębuszkowego  zapalenia  nerek  u
dziecka jest:

A .  przebyte zakażenie paciorkowcowe,
B.  upośledzenie zagęszczania moczu znacznego stopnia,
C.  odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy,
D.  stosowanie diety ubogowapniowej.

Zadanie 91.
D o  oceny  funkcji  nerek  oraz  określenia  stadium  PChN  należy
określić:

A .  stężenie kreatyniny,
B.  stężenie cystatyny C,
C.  wielkość filtracji kłębuszkowej,
D.  stężenie kreatyniny i mocznika.

Zadanie 92.
Objaw  pienienia  się  moczu  w  zespole  nerczycowym spowodowany
jest obecnością w moczu:

A.  białka,
B.  l ipidów,
C.  fosforanów,
D.  glukozy.

Zadanie 93.
Przy  monitorowaniu  dobowego  bilansu  płynów  NIE  należy
uwzględniać:

A.  płynów podanych i.v.,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  leków podanych w pompach,
D.  płynów podanych per os.

Zadanie 94.
Jakie wyróżniamy metody monitorowania i wskaźniki adekwatności
dializy:

A . wskaźnik  wydializowania  mocznika,  współczynnik
katabolizmu białka,

B.  wskaźnik dializy Kt/V, współczynnik katabolizmu białka,
C . wskaźnik  dializy  Kt/V,  wskaźnik  wydializowania

mocznika,
D . wskaźnik dializy Kt/V, wskaźnik wydializowania mocznika

oraz współczynnik katabolizmu białka.



Zadanie 95.
D o problemów nienerkowych w przewlekłej chorobie nerek u dzieci
zaliczamy:

A.  upośledzenie wzrostu, brak łaknienia,
B.  niedokrwistość,
C.  nadciśnienie tętnicze,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 96.
Najczęstszą  przyczyną  zgonu  pacjentów  z  PChN  leczonych
nerkozastępczo w Polsce są:

A.  infekcyjne powikłania dializy otrzewnowej,
B.  nowotwory,
C.  powikłania sercowo-naczyniowe,
D.  naciek płynu do opłucnej.

Zadanie 97.
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/są:

A.  uczucie silnego pragnienia,
B.  suchość błon śluzowych,
C.  obrzęki obwodowe ciała,
D.  zaburzenia psychiczne.

Zadanie 98.
Płyn  dializacyjny  w  dializie  otrzewnowej  ma  następujące
zadania:

A . eliminuje  z  organizmu  substancje  toksyczne,  nadmiar
wody,  koryguje  gospodarkę  kwasowo-zasadową,
wapniowo-fosforową,

B . wyrównuje  poziom  glukozy  w  surowicy,  reguluje  poziom
hormonów:  reniny,  erytropoetyny,  reguluje  metabolizm
komórkowy,

C . reguluje  ciśnienie  tętnicze  krwi,  uzupełnia  jony  sodu,
potasu, wapnia,

D . zapobiega  zaburzeniom  dyspeptycznym  występującym  w
mocznicy,  zapobiega  spadkowi  glukozy  -  wyrównuje
cukrzycę.

Zadanie 99.
Jednym  z  pierwszych  objawów  uszkodzenia  nerek  w  chorobie
nadciśnieniowej jest występowanie:

A.  mikroalbuminurii,
B.  białkomoczu,
C.  erytrocyturii,
D.  izostenurii.



Zadanie 100.
Podstawą  prawidłowej  opieki  nad  dzieckiem  z  PChN  w  okresie
leczenia zachowawczego są:

A.  regularne kontrole w poradni nefrologicznej,
B . wykonywanie  pomiarów  antropometrycznych  i  badań

laboratoryjnych,
C.  wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 101.
Plazmafereza polega na:

A . występowaniu konwekcji wody z surowicy przy samoistnym
przepływie krwi z tętnicy do żyły przez hemofiltr,

B . stosowaniu  dializatorów  o  dużej  powierzchni
współczynnika Kuf <10ml/h/mm Hg,

C.  oddzielaniu osocza od reszty krwi,
D . zastosowaniu w niej dwukomorowego systemu pozwalającego

n a  wykonanie  konwekcji  i  dyfuzji  jednocześnie,  ale
oddzielnie.

Zadanie 102.
Zespół nerczycowy charakteryzuje się białkomoczem:

A . <3,5  g/dobę,  hipoalbuminemią,  hiperlipidemią,
obrzękami,

B . >3,5  g/dobę,  hipoalbuminemią,  hiperlipidemią,
obrzękami,

C . 3,0-3,5  g/dobę,  hiperalbuminemią,  przesiękami  do  jam
ciała,

D.  >3,5 g/dobę, hipoalbuminemią, obrzękami, hipolipidemią.

Zadanie 103.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  leczenia  nerkozastępczego
metodą dializy otrzewnowej jest/są:

A.  otyłość,
B.  choroby jelit,
C.  zakażenia skórne,
D.  zrosty otrzewnowe uniemożliwiające przepływ dializatu.

Zadanie 104.
Cyklosporyna wchłania się z przewodu pokarmowego człowieka:

A.  od 15 minut do 30 minut,
B.  od 30 minut do 60 minut,
C.  od 60 minut do 120 minut,
D.  od 120 minut do 240 minut.



Zadanie 105.
Bezwzględnymi przeciwskazaniami do stosowania heparyny w czasie
hemodializ są:

A.  małopłytkowość wywołana heparyną,
B.  ostre infekcyjne zapalenie wsierdzia,
C.  udar krwotoczny mózgu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 106.
Objawem świadczącym o przewodnieniu w ostrym uszkodzeniu nerek
NIE jest/są:

A.  podwyższone ciśnienie żylne,
B.  obwodowe obrzęki,
C.  rytm galopujący,
D.  ochłodzenie obwodowych części ciała (palce rąk, nóg).

Zadanie 107.
Pacjenci leczeni za pomocą dializy otrzewnowej powinni spożywać
białko w ilości:

A .  1,0-1,2 g/kg/d,
B.  1,2-1,4 g/kg/d,
C.  1,4-1,6 g/kg/d,
D.  0,8-1,0 g/kg/d.

Zadanie 108.
Do oceny zaburzeń czynności przeszczepionej nerki służy:

A.  tomografia komputerowa,
B.  ultrasonografia dopplerowska,
C.  biopsja przeszczepu nerkowego,
D.  angiografia.

Zadanie 109.
Mikoralbuminuria  jest  to  wydalanie  albumin  w  ciągu  doby  w
ilości:

A .  do 30 mg,
B.  30-300 mg,
C.  >300 mg,
D.  > 0,5 g.

Zadanie 110.
Czas  wrastania  mufek  cewnika  Tenckhoffa  od  implantacji  do
chwili włączenia chorego do programu dializ powinien wynosić:

A .  6 tygodni,
B.  4 tygodnie,
C.  2 tygodnie,
D.  1 tydzień.



Zadanie 111.
Alloprzeszczep jest to przeszczep wykonywany:

A.  w obrębie tego samego ustroju,
B.  pomiędzy osobnikami identycznymi genetycznie,
C.  pomiędzy różnymi osobnikami tego samego gatunku,
D.  pomiędzy osobnikami różnych gatunków.

Zadanie 112.
W  zapobieganiu  powikłaniom  infekcyjnym  ze  strony  cewnika
założonego  do  naczyń  głębokich  w  celu  prowadzenia  hemodializy
pielęgniarka powinna:

A . ściśle  obserwować  miejsce  przejścia  cewnika  przez
skórę,

B.  dokumentować wyniki obserwacji,
C . odkażać  i  zabezpieczać  miejsce  wkłucia  suchym  jałowym

opatrunkiem,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 113.
Badaniem obrazującym tętnice nerkowe jest:

A .  arteriografia,
B.  urografia,
C.  wentrykulografia,
D.  uretrografia.

Zadanie 114.
D o  czynników  predysponujących  do  zakażeń  grzybiczych  u
pacjentów po przeszczepieniu nerki zaliczamy:

A . długotrwałe  leczenie  antybiotykami,  cukrzycę,  wysokie
dawki steroidów,

B . wentylację  mechaniczną,  stosowanie  cewników
moczowodowych,

C.  immunosupresję,
D.  odpowiedź A i C.

Zadanie 115.
Jednym  z  pierwszych  objawów  depresyjnych  u  chorego
dializowanego jest/są:

A.  wzmożenie apetytu,
B.  zaburzenia emocjonalne,
C.  zaburzenia snu,
D.  zaburzenia koncentracji uwagi.



Zadanie 116.
Arteriografia  nerkowa  u  dzieci  to  badanie  wykonywane  w
diagnostyce:

A.  odpływu pęcherzowo-moczowodowego,
B.  nadciśnienia tętniczego krwi,
C.  kamicy nerkowej,
D.  zakażeń układu moczowego.

Zadanie 117.
D o  wysokowydajnych  technik  leczenia  schyłkowej  niewydolności
nerek nie należą:

A.  hemodializa wysokoefektywna,
B.  hemodiafiltracja,
C.  hemoperfuzja,
D.  hemofiltracja.

Zadanie 118.
W ocenie jakości opieki pielęgniarskiej bierze się pod uwagę:

A . wkład  i  zaangażowanie  pielęgniarek  i  innych  członków
zespołu terapeutycznego,

B . stopień  zaspokojenia  potrzeb  zgłaszanych  przez
podopiecznego,

C . wyposażenie  oddziału,  ambulatorium i  chęć  skorzystania
przez pacjenta z usług wymienionych placówek,

D.  strukturę, procesy i wyniki.

Zadanie 119.
Ważnym  elementem  leczenia  nadciśnienia  tętniczego  u  chorych
dializowanych jest:

A .  ścisła kontrola wolemii,
B.  adekwatna dializoterapia,
C.  zachowany reżim dietetyczny w zakresie sody i wody,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 120.
D o  metod  niefarmakologicznych  leczenia  nefroprotekcyjnego  w
PChN należą:

A . dieta,  ACE  inhibitory,  leczenie  nadciśnienia
tętniczego,

B . dieta,  normalizacja  masy  ciała,  umiarkowany  wysiłek
fizyczny,

C . normalizacja  masy  ciała,  leczenie  hiperlipidemii,
dieta.

D . wyrównywanie kwasicy metabolicznej, umiarkowany wysiłek
fizyczny, dieta.



Zadanie 121.
D o  powikłań  późnych  związanych  z  obecnością  cewnika
naczyniowego NIE należy:

A.  zakażenie,
B.  zakrzepica cewnika,
C.  odma opłucnowa,
D.  zwężenie lub zrośnięcie żyły centralnej.

Zadanie 122.
Istotnym  objawem  świadczącym  o  dializacyjnym  zapaleniu
otrzewnej jest:

A .  biegunka,
B.  zaparcia,
C.  mętny dializat,
D.  świąd skóry.

Zadanie 123.
Jakie  produkty  należy  ograniczyć  w  diecie  dziecka  w  przypadku
rozpoznania kamicy szczawianowej?

A.  podroby,
B.  czekolada,
C.  kasze,
D.  mleko.

Zadanie 124.
D o  rozpoznania  ostrego  uszkodzenia  nerek  (AKI)  w  pediatrii
wprowadzono  następującą  klasyfikację,  na  podstawie  której
ocenia się AKI:

A.  RIFLE,
B.  P-RIFLE,
C.  Forrestera,
D.  Ransona.

Zadanie 125.
Przypadek urgens na liście oczekujących umieszcza się jako:

A . oczekujących  na  przeszczep  nerki,  którzy  jeszcze  nie
zostali zgłoszeni do Krajowej Listy Oczekujących,

B . biorców  zarejestrowanych  w  Krajowej  Liście
Oczekujących,  wymagających  szybkiego  przeszczepienia
nerki z powodu braku możliwości dalszego dializowania,

C . pacjentów  przewlekle  dializowanych  nie
zakwalifikowanych do przeszczepu nerki,

D . osoby  po  przeszczepie  nerki  wymagające  pilnej
konsultacji z lekarzem kwalifikującym do przeszczepu.



Zadanie 126.
W  profilaktyce zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i  C w
stacjach dializ mają znaczenie:

A . przestrzeganie  reżimu  sanitarno-higienicznego,
stosowanie  odrębnych  pomieszczeń  do  dializowania
pacjentów "zakażonych" i "niezakażonych" z jednoczesnym
rozdziałem personelu medycznego,

B.  wydzielanie jedynie odrębnych stanowisk dializacyjnych,
C . monitorowanie  raz  w  roku  surowiczych  markerów  tych

wirusów u chorych niezakażonych,
D . wszystkie  powyższe  działania  profilaktyczne  są  bez

znaczenia gdyż nie są efektywne.

Zadanie 127.
Przeszczep ksenogeniczny jest to przeszczep wykonywany:

A.  w obrębie tego samego organizmu,
B.  pomiędzy osobnikami tego samego gatunku,
C.  pomiędzy osobnikami różnych gatunków,
D . pomiędzy  osobnikami  tego  samego  gatunku,  różnych

genetycznie.

Zadanie 128.
Do metod zapewniania jakości opieki zdrowotnej zaliczamy:

A.  skuteczność, dostępność, indywidualizacja,
B.  bezpieczeństwo, etyczność, profesjonalizm,
C . badanie  satysfakcji  pacjentów,  certyfikaty,

akredytacja,
D . komunikowanie się z pacjentem, udział w diagnozowaniu i

leczeniu, wykonywanie zleceń lekarskich.

Zadanie 129.
U  pacjenta  w  trakcie  badania  fizykalnego  został  stwierdzony
dodatni  objaw  Goldflama,  który  świadczy  o  schorzeniach  w
obrębie:

A.  nerek,
B.  wątroby,
C.  śledziony,
D.  trzustki.

Zadanie 130.
W  celu  rozpoznania  kwasicy  nieoddechowej  należy  oznaczyć  u
pacjenta:

A.  gazometrię,
B.  jonogram,
C.  stężenie żelaza,
D.  poziom albumin.



Zadanie 131.
Czy  pacjenci  dializowani  powinni  być  poddawani  szczepieniu
przeciwko grypie?

A . nie,  ponieważ  są  bardzo  osłabieni  i  ich  organizm  nie
nabędzie odporności,

B . nie, ponieważ podanie szczepionki powoduje wywołanie u
nich grypy,

C . tak,  ponieważ  stanowią  grupę  podwyższonego  ryzyka
wystąpienia powikłań w czasie infekcji grypowych,

D . tak,  ponieważ  dzięki  szczepieniu  nie  zachorują  oni  na
grypę nawet podczas epidemii.

Zadanie 132.
Najważniejszym  czynnikiem  odpowiedzialnym  za  powstanie
niedokrwistości u pacjentów z PChN jest niedobór:

A.  żelaza,
B.  witaminy B12,
C.  erytropoetyny,
D.  ferrytyny.

Zadanie 133.
Najczęstszym  patogenem  będącym  przyczyną  zapaleń  tunelu  i
wyjścia cewnika na skórę jest:

A .  Staphylococcus aureus,
B.  Staphylococcus epidermidis,
C.  Staphylococcus viridaus,
D.  Enterococcus.

Zadanie 134.
Proces  pielęgnowania  jako  metoda  pracy  pielęgniarki  może  być
zastosowany:

A . w  opiece  nad  pacjentem  nefrologicznym,  gdzie  l iczba
pielęgniarek  jest  adekwatna  do  zapotrzebowania
pacjentów na opiekę,

B . tylko  w  poradni  nefrologicznej  i
środowiskowo-rodzinnej,

C . wszędzie  -  na  oddziałach  nefrologicznych,  w  stacjach
dializ,  oddziałach  transplantacyjnych,  poradniach
nefrologicznych i środowiskowo-rodzinnych,

D . w e  wszystkich  ośrodkach  opieki  nefrologicznej,  które  są
wyposażone  w  specjalistyczny,  niezbędny  do  opieki
nefrologicznej sprzęt.



Zadanie 135.
Najbardziej fizjologicznym roztworem dializacyjnym stosowanym w
hemodializie jest:

A .  płyn octanowy,
B.  płyn wodorowęglanowy,
C.  płyn żelazowy,
D.  wszystkie stosowane.



PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
TEST NR 091811
GRUPA 1
Zadanie 0.
D o  podstawowych  funkcji  I I  poziomu  trójstopniowej  opieki
perinatalnej w Polsce NIE należy/NIE należą:

A.  promocja zdrowia,
B.  opracowywanie i prowadzenie edukacji ciągłej,
C.  edukacja ciągła,
D . przyjęcia  z  poziomu  opieki  podstawowej  i  prowadzenie

ciąż oraz porodów średniego ryzyka.

Zadanie 0.
"10 kroków do Udanego Karmienia Piersią" to główne założenia:

A.  programu "Szpital Przyjazny Dziecku",
B.  programu "Bezpieczne Macierzyństwo",
C.  programu Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce,
D.  "Szkoły Matek i Ojców Razem Łatwiej".

Zadanie 0.
Przyczynami hipotrofii noworodka mogą być:

A.  przyczyny społeczne,
B.  choroby ojca,
C.  choroby płodu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
Związkami  dezynfekcyjnymi  dopuszczanymi  do  stosowania  w
oddziałach neonatologicznych, są:

A.  alkohole (głównie etylowy, izopropylowy, n-propylowy),
B.  pochodne fenolu,
C.  aldehydy,
D.  pochodne krezolu.

Zadanie 0.
Do czynników ryzyka zakażeń wewnątrzmacicznych należą:

A.  niedojrzałość < 37 tygodnia ciąży,
B.  płeć żeńska,
C.  zakażenie układu moczowego,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.



Zadanie 0.
Procesem mającym na celu usunięcie lub zabicie drobnoustrojów,
który ma spowodować, że używane przedmioty będą bezpieczne dla
zdrowia pacjentów, to:

A.  sterylizacja,
B.  dekontaminacja,
C.  dezynfekcja,
D.  oczyszczanie.

Zadanie 0.
W opiece nad noworodkiem przebywającym w Oddziale Intensywnej
Terapii  bardzo  ważne  jest  zbudowanie  dobrych  relacji  między
personelem medycznym a rodziną dziecka. Ma to istotny wpływ na:

A . podejmowanie  przez  rodziców  decyzji  dotyczących
proponowanych zasad terapii,

B . wzrost  zaufania  i  porozumienia  między  lekarzem  a
rodziną,

C.  zrozumienie stanu pacjenta przez rodzinę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Współczynnik umieralności okołoporodowej obejmuje m. in.:

A .  zgony płodów w czasie trwania akcji porodowej,
B.  zgony płodów przed rozpoczęciem akcji porodowej,
C . martwe urodzenia oraz zgony noworodków do 9 doby życia

włącznie,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Określając  dojrzałość  noworodka  w  zmodyfikowanej  skali  Ballard
oceniamy:

A.  kąt zgięcia dłoni,
B.  objaw przeskakiwania,
C.  objaw szarfy,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
N a  zmniejszenie  umieralności  okołoporodowej  w  Polsce  NIE  ma
bezpośredniego wpływu:

A . podnoszenie  poziomu  wiedzy  personelu  medycznego
oddziałów położniczych i noworodkowych,

B.  popularyzacja zdrowego stylu życia w czasie ciąży,
C.  zmniejszenie ogólnej liczby porodów,
D.  uprzywilejowanie transportu "in utero".



Zadanie 0.
Proszę  wskazać  na  schorzenie  matki  predysponujące  do
występowania makrosomii u noworodka:

A.  nadczynność tarczycy,
B.  cukrzyca,
C.  fenyloketonuria,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przyczyną niedoboru surfaktantu NIE jest:

A .  przegrzanie,
B.  kwasica,
C.  hipoksja,
D.  oziębienie.

Zadanie 0.
U  zdrowego  noworodka,  w  ciągu  kilkudziesięciu  minut  po
urodzeniu,  dochodzi  do  normalizacji  oddechów.  Ich  częstotliwość
na minutę powinna wynosić:

A .  15 - 20,
B.  20 - 30,
C.  40 - 60,
D.  60 - 80.

Zadanie 0.
Żółtaczka fizjologiczna noworodków jest spowodowana nadmiernym
poziomem:

A.  bilirubiny pośredniej,
B.  bilirubiny bezpośredniej,
C.  retikulocytów w surowicy,
D.  urobilinogenu.

Zadanie 0.
Fizjologiczny  spadek  masy  ciała  u  noworodka  NIE  powinien
przekroczyć:

A.  8% wagi urodzeniowej,
B.  10% wagi urodzeniowej,
C.  12% wagi urodzeniowej,
D.  14% wagi urodzeniowej.



Zadanie 0.
Wśród  bardzo  niebezpiecznych  klinicznych  objawów  krwawienia
wewnątrzczaszkowego  u  noworodka,  pielęgniarka,  położna  może
zaobserwować:

A . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  sztywność  i  objawy  uszkodzenia  nerwów
czaszkowych,

B . śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione  drgawki,
podwyższoną  ciepłotę  ciała,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów czaszkowych,

C . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  podwyższoną  ciepłotę  ciała,  sztywność  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych,

D . stupor,  śpiączkę,  uogólnione  drgawki,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych.

Zadanie 0.
Przyrost dobowy u noworodka donoszonego powinien wynosić:

A .  10 g,
B.  30 g,
C.  50 g,
D.  70 g.

Zadanie 0.
Pielęgniarka,  położna,  która  karmi  noworodka  przez  zgłębnik
powinna  pamiętać  o  jego  wymianie.  Zaleca  się,  aby  zgłębnik
silikonowy założony przez nos wymieniać co:

A.  48 - 72 godziny, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny,
B.  12 - 24 godziny, a poliuretanowy co 48 - 72 godziny,
C.  12 godzin, a poliuretanowy co 24 godziny,
D.  6 godzin, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny.

Zadanie 0.
Przetrwały odruch szukania charakteryzuje:

A.  wiercenie się,
B.  moczenie nocne,
C.  słaba zręczność manualna,
D.  hipotonia.

Zadanie 0.
Wszystkie noworodki po urodzeniu powinny otrzymywać witaminę K,
przy czym noworodki donoszone:

A.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
B .  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 1 mg doustnie (p.o.),
C .  1 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
D.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 0,5 mg doustnie (p.o.).



Zadanie 0.
Przeciwko wirusowemu zapaleniu  wątroby  typu B,  dziecko  należy
zaszczepić:

A . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - wewnętrzną część
uda,

B . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

C . śródskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

D . podskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda.

Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony
noworodka jest:

A .  fenyloketonuria,
B.  rozszczep wargi i podniebienia,
C.  choroba syropu klonowego,
D.  galaktozemia.

Zadanie 0.
Dla  żółtaczki  fizjologicznej,  górne  stężenie  bilirubiny  u
noworodków donoszonych, wynosi:

A .  6 mg%,
B.  10 mg%,
C.  12 mg%,
D.  15 mg%.



Zadanie 0.
Polski  Zespół  Ekspertów  zaleca  przyjmowanie  kwasu  foliowego
jako  profilaktyki  wrodzonych  otwartych  wad  cewy  nerwowej,  w
dawce:

A . 0,04 mg dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

B . 4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną  ciążą  i
d o  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 8 mg dziennie,

C . 0 ,4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

D . 0,4  mikrograma  dziennie  przez  3  miesiące  przed
planowaną  ciążą  i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast
d la  kobiet,  u  których w wywiadzie  są  otwarte  wady cewy
nerwowej u dzieci 0,4 mg dziennie,

Zadanie 0.
O  głębokiej  hipotermii  noworodka  mówimy wówczas,  gdy  ciepłota
ciała wynosi poniżej:

A .  37˚C,
B.  36˚C,
C.  35˚C,
D.  34˚C.

Zadanie 0.
W  celu  wczesnej  diagnostyki  wrodzonej  dysplazji  stawów
biodrowych  wykonuje  się  badanie  polegające  na  zastosowaniu
manewru,  który  reponuje  zwichnięte  biodro,  co  oznacza  dodatni
wynik  testu.  Kiedy  zwichnięte  (podwichnięte)  biodro  ulega
odwiedzeniu  zgięte  pod  kątem  90  stopni,  pojawia  się  wrażenie
"kliknięcia" w momencie gdy głowa kości udowej przemieszcza się
do panewki stawu biodrowego. Jest to tzw.:

A .  objaw Babińskiego,
B.  objaw Ortolaniego,
C.  objaw Ottona,
D.  żaden z powyższych.



Zadanie 0.
Różowo-czerwona  plama  u  noworodka,  spowodowana  miejscowym
rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana na brzegach górnych powiek,
n a  czole  powyżej  nasady  nosa,  na  górnej  wardze,  na  granicy
głowy i karku, tuż powyżej linii owłosienia, to:

A .  plama mongolska,
B.  objaw arlekina,
C.  bociani dziób,
D.  potówki czerwone.

Zadanie 0.
Laktoperoksydaza to enzym mleka kobiecego:

A.  trawiący białka,
B.  działający bakteriostatycznie,
C.  stymulujący produkcję IgA,
D.  trawiący węglowodany.

Zadanie 0.
Mleko przedporodowe pojawia się w:

A.  16 tygodniu ciąży,
B.  25 tygodniu ciąży,
C.  30 tygodniu ciąży,
D.  37 tygodniu ciąży.

Zadanie 0.
Badanie stanu neurologicznego noworodka polega m.in. na ocenie
zachowań dziecka w czterech płaszczyznach: procesy gotowości do
kontaktów,  procesy  motoryczne,  kontrola  stanu  fizycznego,
odpowiedź na stres. Skalę tę opracował:

A .  Ballard,
B.  Brazelton,
C.  Zawitkowski,
D.  Dubovitz.

Zadanie 0.
W  jakiej  odległości  od  lamp  naświetlających  powinien  znajdować
się noworodek poddawany fototerapii?

A.  10 - 20 cm,
B.  20 - 30 cm,
C.  40 - 50 cm,
D.  60 - 80 cm.



Zadanie 0.
Stosowanie  leków  sedacyjnych  pomaga  w  ustabilizowaniu  stanu
ogólnego  noworodka  podczas  transportu.  Wskaż  stwierdzenie
NIEPRAWDZIWE:

A . d o  leków  sedacyjnych  należą;  luminal,  dormicum,
gardenal,

B . dormicum  można  stosować  u  wszystkich  noworodków
niezależnie od masy ciała i stopnia dojrzałości,

C . n ie  należy  stosować  leków  sedacyjnych  u  dziecka
podłączonego do nCPAP,

D . leki  sedacyjne  stosuje  s ię  w  przypadku  konieczności
transportu  dziecka  zaintubowanego  i  podłączonego  do
sztucznej wentylacji.

Zadanie 0.
Przetrwały odruch Galanta charakteryzuje:

A.  problem z mową,
B.  moczenie nocne,
C.  słaba zręczność manualna,
D.  hipotonia.

Zadanie 0.
O  hipoglikemii  noworodka  donoszonego,  w  pierwszych  trzech
godzinach życia, świadczy stężenie glukozy we krwi poniżej:

A .  50 mg/dl,
B.  40 mg/dl,
C.  30 mg/dl,
D.  20 mg/dl.

Zadanie 0.
W  realizacji  procesu pielęgnowania nad noworodkiem po porodzie
drogami  natury  bardzo  ważne  jest  zapobieganie  zapaleniu
spojówek, wywoływanemu przez dwoinkę rzeżączki lub chlamydia. W
tym celu pielęgniarka, położna powinna do 30 minut po porodzie
wykonać zabieg Credego:

A . przy użyciu 0,5% azotanu srebra i wody destylowanej lub
0,5% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,

B . przy  użyciu  1%  azotanu  srebra  i  wody  destylowanej  lub
0,5% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,

C . przy użyciu 0,5% azotanu srebra i wody destylowanej lub
1% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,

D . przy  użyciu  1%  azotanu  srebra  i  wody  destylowanej  lub
0,5%  maści  z  erytromycyną  lub  0,5%  maści  z
tetracykliną.



Zadanie 0.
Ocenę  stanu  noworodka  po  porodzie  fizjologicznym  według
schematu V. Apgar należy przeprowadzić co najmniej:

A .  w pierwszej i drugiej minucie życia,
B.  w pierwszej i trzeciej minucie życia,
C.  w pierwszej i czwartej minucie życia,
D.  w pierwszej i piątej minucie życia.

Zadanie 0.
Mleko dojrzałe:

A .  ma obniżoną zawartość białka,
B.  jest niebieskawe, klarowne,
C.  pojawia się po 2 tygodniach od porodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W ciąży pozamacicznej stężenie hCG:

A.  w odstępie 3 dni ulega podwojeniu,
B.  w odstępie 3 dni ulega bardzo dużemu wzrostowi,
C . w  odstępie  3  dni  nie  zmienia  się  lub  zmienia

nieznacznie,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.
Colostrum to:

A.  układ odpornościowy układu oddechowego,
B.  mleko z dużą zawartością IgA,
C.  wszystkie klasy przeciwciał,
D.  wszystkie grupy komórek odpornościowych.

Zadanie 0.
Amniopunkcja  wykonana  przed  15  tygodniem  ciąży  wiąże  się  z
ryzykiem:

A.  poronienia,
B.  wystąpienia wad stóp,
C.  wystąpienia przepukliny płodowej,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Przyrost masy ciała u noworodka donoszonego jest obserwowany w:

A.  2 - 3 dobie,
B.  3 - 4 dobie,
C.  4 - 5 dobie,
D.  5 - 6 dobie.



Zadanie 0.
Test  potrójny  jako  badanie  prenatalne służy  wykrywaniu trisomii
u płodu. W przypadku trisomii 21 swierdza się:

A . niski poziom AFP, niski poziom beta - hCG, niski poziom
u uE3,

B . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

C . wysoki  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

D . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  wysoki
poziom u uE3.

Zadanie 0.
Produkcję interleukiny stymulują:

A.  cytokiny,
B.  nukleotydy,
C.  oligosacharydy,
D.  SIgA.

Zadanie 0.
Prawidłowe ułożenie noworodka poddawanego resuscytacji, polega
na zastosowaniu pozycji Trendelenburga pod kątem:

A.  10˚ - 15˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
B . 10˚  -  15˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie

odgięta ani przygięta,
C.  15˚ - 20˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
D . 30˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie  odgięta

ani przygięta.

Zadanie 0.
Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia:

A.  krwawienia z przewodu pokarmowego,
B.  płaczu dziecka,
C.  hipoksji,
D.  oziębienia.

Zadanie 0.
Na okres adaptacji noworodka NIE ma/mają wpływu:

A.  choroby ojca,
B.  choroby matki,
C.  przebieg porodu,
D.  leki stosowane w czasie ciąży i porodu.



Zadanie 0.
D o  oceny  dojrzałości  nerwowo  -  mięśniowej  noworodka  służy
skala:

A.  Apgar,
B.  Silvermanna,
C.  Ballard,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Obrzęk piersi u kobiet karmiących jest wynikiem:

A.  patologicznej budowy piersi,
B.  wzrostu poziomu progesteronu i poziomu prolaktyny,
C . spadku  poziomu  progesteronu  i  wzrostu  poziomu

prolaktyny,
D.  nieprawidłowej techniki karmienia.

Zadanie 0.
Wskazaniem do żywienia troficznego jest:

A .  zaburzenie funkcji połykania u noworodka,
B.  martwicze zapalenie jelit,
C.  krwawienie z przewodu pokarmowego,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.
U  noworodka  donoszonego,  o  hiperglikemii  świadczy  poziom
stężenia glukozy w surowicy krwi wynoszący powyżej:

A .  110 mg/dl,
B.  120 mg/dl,
C.  130 mg/dl,
D.  150 mg/dl.

Zadanie 0.
W celu oceny zażółcenia powłok skórnych u noworodka (natężenia
hiperbilirubinemii) wykorzystywany jest schemat:

A.  Kramarek,
B.  Ballard,
C.  Kramera,
D.  Brazeltona.

Zadanie 0.
Odruch Hering - Brenera, to odruch:

A.  zapobiegający aspiracji płynu do pęcherzyków płucnych,
B . pozwalający  na  wytworzenie  ujemnego  ciśnienia  w

opłucnej,
C.  pozwalający na bierną fazę oddychania,
D.  pozwalający na aktywną fazę oddychania.



Zadanie 0.
Amniopunkcję wykonuje się zwykle:

A.  do 12 tygodnia ciąży,
B.  między 12-14 tygodniem ciąży,
C.  między 15-20 tygodniem ciąży,
D.  między 18-22 tygodniem ciąży.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  objawów  mogą  wskazywać  na  fizjologiczny
refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka?

A . noworodek  ulewa  i  sporadycznie  wymiotuje,  ale  zjada
chętnie i prawidłowo się rozwija,

B . objawy  wyraźnie  zmniejszają  się  z  tygodnia  na  tydzień,
a epizodom ulewania nie towarzyszą żadne inne objawy,

C . narastanie  objawów  wiąże  się  ze  zwiększaniem  zjadanej
wraz z wiekiem objętości pokarmu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  połowie  2  miesiąca  życia  zanika  u  dziecka  odruch,  gdzie
noworodek  podczas  jednoczesnego  ucisku  na  wewnętrzną
powierzchnię obu dłoni otwiera usta. Jest to odruch:

A.  szukania,
B.  toniczny szyjny symetryczny,
C.  ssania,
D.  Babkina.

Zadanie 0.
Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

A.  o żółtym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
B.  wodniste o zielonym zabarwieniu,
C.  o brązowo - zielonym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
D.  wodniste o żółtym zabarwieniu.

Zadanie 0.
Wykonywany u noworodka test Apt jest to badanie, które pozwala
na:

A.  ocenę zewnętrznych cech fizycznych,
B.  ocenę neurologiczną,
C.  zróżnicowanie krwi dziecka z krwią matki,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.



Zadanie 0.
Proszę wskazać zalecaną kolejność nakłuwania żył u noworodka:

A . żyły  grzbietu  dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły
nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

B . żyły  nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły  grzbietu
dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

C . żyły  dołu  łokciowego,  żyły  nadgarstka,  żyły  grzbietu
dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

D . żyły  czaszkowe,  żyły  grzbietu  dłoni,  żyły  grzbietu
stopy,  żyły  nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej.

Zadanie 0.
Zalecaną u noworodków metodą badań przesiewowych słuchu jest
ocena fotoemisji  akustycznej -  OAE. Jest to badanie wykonywane
w :

A.  1 dobie życia,
B.  2 dobie życia,
C.  3 dobie życia,
D.  4 dobie życia.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  stwierdzeń,  dotyczących  postępowania  z
odciągniętym wcześniej pokarmem matki, jest FAŁSZYWE?

A . pokarm  raz  rozmrożony  nie  nadaje  s ię  do  powtórnego
zamrożenia,

B . nie  należy  mieszać  ze  sobą  mleka świeżo  odciągniętego z
rozmrożonym,

C . pokarm  przed  podaniem  dziecku  wystarczy  podgrzać  do
temperatury około 36˚- 37˚C,

D . p o  rozmrożeniu  pokarm  kobiecy  można  przechowywać  w
lodówce do 48 godzin.

Zadanie 0.
Wzrost bifidobakterii pobudzają:

A.  cytokiny,
B.  nukleotydy,
C.  oligosacharydy,
D.  SIgA.



Zadanie 0.
Pomiar obwodu głowy dokonywany po porodzie, jest mierzony przy
użyciu taśmy centymetrowej w wymiarze:

A.  podpotyliczno - czołowym,
B.  bródowo - ciemieniowym,
C.  podpotyliczno - ciemieniowym,
D.  czołowo - potylicznym.

Zadanie 0.
Występujące  w  pierwszej  dobie  życia  noworodka  objawy:
nieregularny  oddech  połączony  z  wysiłkiem,  bladość  powłok
skórnych, zapadnięty (łódkowaty) brzuch, sugerują:

A.  wrodzoną przepuklinę pępkową,
B.  porażenie nerwu twarzowego,
C.  gastroschizę,
D.  wrodzoną przepuklinę przeponową.

Zadanie 0.
Porażenie splotu barkowego uwidacznia się  u noworodka podczas
badania odruchu:

A.  Moro,
B.  stąpania,
C.  ssania,
D.  pełzania.

Zadanie 0.
Wykonując  czynności  pielęgnacyjne  u  noworodka  z  martwiczym
zapaleniem  jel it  można  zauważć  objaw  Culensa  podczas
obserwowania:

A.  klatki piersiowej i brzuszka noworodka,
B.  główki i oczu noworodka,
C.  kończyn górnych i dłoni noworodka,
D.  kończyn dolnych i stóp noworodka.

Zadanie 0.
W  postępowaniu  przedoperacyjnym  u  noworodka  z  gastroschizą
najbardziej istotne znaczenie ma:

A . zaopatrzenie  gastroschizy  jałowym,  wilgotnym
opatrunkiem  w  sterylnym  worku  nylonowym,  założenie
cewnika  do  żołądka  i  okresowe  odsysanie  treści
żołądkowej oraz powietrza,

B . zaopatrzenie gastroschizy jałowym, suchym opatrunkiem i
monitorowanie czynności życiowych,

C . monitorowanie  czynności  życiowych i  założenie  zgłębnika
do żołądka,

D . umieszczenie  noworodka  w  inkubatorze  i  zaopatrzenie
gastroschizy jałowym opatrunkiem.



Zadanie 0.
Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą:

A.  zaburzenia wzroku i słuchu,
B.  zaburzenia napięcia mięśni i czynności ruchowych,
C.  padaczka,
D.  upośledzenie umysłowe.

Zadanie 0.
Następstwem mechanicznego urazu okołoporodowego mogą być:

A . zmiany  tkankowe,  funkcjonalne  i  strukturalne  w
organizmie dziecka,

B . powikłania doprowadzające często do trwałych uszkodzeń
różnych narządów u dziecka,

C . zmiany  wytwórcze  i  degeneracyjne  wpływające  na  jakość
życia dziecka oraz wartość biologiczną populacji,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Objaw "zachodzącego słońca", obserwujemy, gdy dziecko patrzy:

A.  w lewą stroną, źrenica prawego oka ulega powiększeniu,
B . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez

dolną  powiekę,  a  nad  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty górną powieką,

C . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez
górną  powiekę,  a  pod  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty dolną powieką,

D.  w prawą stronę, powieki oka lewego są zamknięte.

Zadanie 0.
Dokończ zdanie. Mózgowe porażenie dziecięce:

A . charakteryzuje  odwracalność  zmian  ośrodkowego  układu
nerwowego,

B . charakteryzuje  zmienność  objawów  klinicznych
powiązanych z różnymi neurologicznymi objawami,

C . t o zespół zaburzeń motorycznych i postawy o charakterze
nie postępującym oraz obecność dodatkowych dysfunkcji,

D . t o  zespół  głównie  zaburzeń  motorycznych  i  postawy,  o
charakterze  postępującym  oraz  obecność  dodatkowych
dysfunkcji.



Zadanie 0.
W zespole Pierre'a Robina występują jednocześnie:

A . znaczne  cofnięcie  żuchwy,  zapadanie  s ię  języka  w
kierunku gardła, rozszczep podniebienia,

B . znaczne  cofnięcie  żuchwy,  rozszczep  wargi  i  wyrostka
zębodołowego szczęki,

C . zapadanie  s ię  języka  w  kierunku  gardła,  rozszczep
podniebienia i wargi,

D . znaczne  cofnięcie  żuchwy,  rozszczep  podniebienia  i
wargi.

Zadanie 0.
Zasady,  które  ułatwiają  dziecku  z  mózgowym  porażeniem
dziecięcym  osiągnięcie  umiejętności  spożywania  pokarmów  ww
wczesnym okresie życia to m.in.:

A . karmienie  noworodka  w  pozycji  półsiedzącej,  twarzą  do
karmiącego,  głową  w  l inii  środkowej  ciała,  brodą  w
linii mostka i symetrycznie ustawionym tułowiem,

B . likwidacja  wzmożonego  ślinienia  się  i  nadmiernej
wrażliwości okolicy ust,

C . karmienie  dziecka  na  rękach,  w  pozycji  prawie  płaskiej,
która likwiduje nadmierne napięcie mięśniowe u dziecka,

D.  wyłączne karmienie piersią.

Zadanie 0.
Podaż  pokarmu  drogą  enteralną  musi  być  wstrzymana  do  czasu
zakończenia diagnostyki w przypadku:

A.  rozszczepu podniebienia,
B.  przetoki przełykowo-tchawiczej,
C.  zespołu Pierre'a Robina,
D.  wrodzonego kręczu mięśniowego szyi.

Zadanie 0.
Nadmierne  wydzielanie  śl iny  przez  nos  i  usta  u  noworodka  w
krótkim czasie po urodzeniu może być objawem:

A.  porażenia nerwu przeponowego,
B.  niedrożności przełyku,
C.  krwawienia dootrzewnowego,
D.  wzdęcia brzuszka.

Zadanie 0.
W pozycji drenażowej noworodek może pozostać:

A.  10 - 15 min,
B.  20 - 30 min,
C.  30 - 50 min,
D.  1 - 2 godz.



Zadanie 0.
Metoda rehabilitacyjna wykorzystująca do badań odruchy to:

A.  metoda Vojty,
B.  metoda Glena Domana,
C.  metoda NDT - Bobath,
D.  metoda M. Block.

Zadanie 0.
Stany zachowania noworodka można sprawdzić skalą:

A.  Prechtla,
B.  Ballard,
C.  Brazeltona,
D.  Amiel - Tison.

Zadanie 0.
Odruch ssania u noworodka można sprowokować przez:

A . przesuwanie kciukiem i palcem wskazującym po policzkach
dziecka,

B . stosowanie  na  wargi  i  koniuszek  języka  delikatne  ciepło
- zimno,

C . stosowanie  na  koniuszek  języka  bodźce  smakowe  słone  -
ostre,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
U  noworodka  przedwcześnie  urodzonego,  niedobór  surfaktantu
prowadzi do nasilającej się niedodmy, co powoduje:

A.  zmniejszenie wysiłku oddechowego,
B.  zaburzenie stosunku wentylacji do perfuzji,
C . zmniejszenie  napięcia  powierzchniowego  w  pęcherzykach

płucnych,
D.  zwiększenie podatności płuc.

Zadanie 0.
D o  oceny  noworodków  z  zaburzeniami  wzrostu  zarówno
hipotroficznych jak i hipertroficznych służy:

A.  wskaźnik BMI,
B.  wskaźnik wagowy,
C.  wskaźnik rozwojowy,
D.  wskaźnik proporcjonalności.



Zadanie 0.
D o wystąpienia RDS (respiratory distress syndrome) u noworodka
predysponuje:

A.  płeć żeńska,
B.  cukrzyca u matki,
C.  poród przedwczesny,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 0.
Noworodek z hipotrofią:

A .  posiada masę ciała poniżej 10 centyla,
B.  posiada masę ciała poniżej 2500g,
C.  wykazuje cechy zahamowania wzrostu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:

A .  30 sekund oraz bradykardia poniżej 60/min.,
B.  20 sekund oraz bradykardia poniżej 80/min.,
C.  15 sekund oraz tachykardia powyżej 100/min.,
D.  10 sekund oraz tachykardia powyżej 110/min.

Zadanie 0.
W nieproporcjonalnym IUGR obserwujemy:

A . nieproporcjonalnie  większy  obwód  brzucha  od  obwodu
głowy,

B . nieproporcjonalnie  mniejszy  obwód  brzucha  od  obwodu
głowy,

C.  obwód brzucha równy obwodowi głowy,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.
W  opiece  nad  noworodkiem  przedwcześnie  urodzonym  istotne
znaczenie  ma  zapobieganie  bezdechom.  Do  działań  wdrażanych
samodzielnie przez pielęgniarkę neonatologiczną należą:

A.  utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała noworodka,
B.  stosowanie stymulacji dotykowej,
C.  wprowadzenie do farmakoterapii metyloksantyn,
D.  prawidłowe są odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Do grupy wyłącznie matczynych przyczyn wcześniactwa należą:

A . krwawienia  w  ciąży,  łożysko  przodujące,  nadciśnienie  u
matki,

B . cukrzyca  u  matki,  ciąża  wielopłodowa,  krwawienia  w
ciąży,

C.  stres, papierosy, choroba hemolityczna noworodka,
D . łożysko  przedwcześnie  oddzielone,  patologia  rodziny,

niewydolność cieśniowo - szyjkowa.

Zadanie 0.
Zakażenia TORCH należą do czynników IUGR:

A.  matczynych,
B.  środowiskowych,
C.  płodowych,
D.  łożyskowych.

Zadanie 0.
Łagodna  postać  choroby  hemolitycznej  charakteryzuje  się:  1 .
poziomem hemoglobiny poniżej 14 g/dl, 2 . wysoka retikulocytoza,
3 . poziomem hemoglobiny powyżej 14 g/dl, 4 . poziomem bilirubiny
< 4 mg%, 5. licznymi erytroblastami we krwi obwodowej.

A .  1, 2,
B.  4, 5,
C.  1, 4,
D.  3, 4.

Zadanie 0.
Specyficznymi  objawami  klinicznymi  niedokrwistości  u
wcześniaków NIE jest/są:

A.  słaby przyrost masy ciała,
B.  bladość powłok,
C.  trudności w karmieniu,
D.  drgawki.

Zadanie 0.
D o  oceny  ciężkości  zaburzeń  oddychania  u  noworodków  służy
skala:

A.  V. Apgar,
B.  Ballard,
C.  Silvermanna,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.



Zadanie 0.
Przejściowe  zaburzenia  oddychania  predysponują  do  żywienia
pozajelitowego. Karmienie doustne wprowadza się:

A .  po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 100/min,
B.  po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 80/min,
C.  po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 60/min,
D.  po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 40/min.

Zadanie 0.
U  wcześniaków,  niedokrwistość  pochodzenia  jatrogennego  jest
wynikiem:

A.  niedoboru witaminy E,
B.  częstego pobierania krwi do badań,
C.  krwawień,
D.  wzmożonej hemolizy.

Zadanie 0.
Do czynników ryzyka występowania noworodkowej hipokalcemii NIE
należy:

A.  płeć męska,
B.  poród wczesną wiosną,
C.  niedoczynność przytarczyc u matki,
D.  niedotlenienie okołoporodowe.

Zadanie 0.
Celem  leczniczym  w  tlenoterapii  jest  utrzymanie  we  krwi
tętniczej prężności tlenu w granicach:

A.  80 - 100 mmHg,
B.  60 - 80 mmHg,
C.  50 - 70 mmHg,
D.  20 - 40 mmHg.

Zadanie 0.
Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka to:

A.  tachypnoe powyżej 60 min,
B.  tachykardia powyżej 160/min,
C.  napady bezdechu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  żółtaczki  patologicznej  u  noworodka
donoszonego lub wcześniaka po pierwszym tygodniu życia jest:

A .  farmakoterapia,
B.  uogólnione zakażenie,
C.  wchłanianie wynaczynionej krwi,
D.  policytemia.



Zadanie 0.
W zapobieganiu krwawień śródczaszkowych:

A . unika  sie  bodźców  bólowych  i  unika  się  zbyt  szybkiego
wstrzykiwania leków,

B.  podaje się leki o zwiększonej osmolarności,
C.  podwyższa się ciśnienie tętnicze krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Główne objawy policytemii to:

A . oliguria,  zaburzenia  oddechowe,  martwicze  zapalenie
jel it ,

B . wielomocz,  zaburzenia  oddechowe,  martwicze  zapalenie
jel it ,

C.  hiperglikemia, hiperkalcemia, oliguria,
D.  hipoglikemia, hiperkalcemia, wielomocz.

Zadanie 0.
Zaburzenia  oddychania  są  najczęściej  spotykanym  zespołem
objawów  w  okresie  noworodkowym  i  charakteryzują  się
następującymi objawami klinicznymi:

A . tachypnoe  powyżej  40  min,  napady  bezdechu,  ostre
niedotlenienie,  poruszanie  skrzydełkami  nosa,  sinica
pochodzenia obwodowego,

B . zaburzenia  rytmu i  typu  oddechów,  stękanie  wydechowe,
hipoksja, wciąganie mięśni oddechowych, bladość,

C . tachypnoe powyżej 60 min, stękanie wydechowe, wciąganie
klatki  piersiowej,  poruszanie  skrzydełkami  nosa,  sinica
przy oddychaniu powietrzem,

D . zaburzenia  rytmu  i  typu  oddechów,  hipoksja,  sinica
pochodzenia  obwodowego,  stękanie  wydechowe,  ostre
niedotlenienie.

Zadanie 0.
Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków:

A . t len  jest  lekiem  potencjalnie  niebezpiecznym  i  może
doprowadzić do uszkodzenia narządu wzroku oraz płuc,

B . t len  należy  przed  podaniem  ogrzać  (temperatura
34˚-37˚C) i nawilżyć (wilgotność względna 90 - 100%),

C . w  czasie  leczenia  tlenem  konieczna  jest  kontrola
gazometryczna prężności tlenu we krwi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.



Zadanie 0.
Proszę wskazać prawidłową odpowiedź dla FiO2:

A.  oznacza prężność tlenu,
B.  pozwala precyzyjnie kontrolować tlenoterapię,
C.  to stężenie procentowe tlenu w mieszaninie oddechowej,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Zadanie 0.
Najlepszy czas podawania atropiny przed intubacją noworodka to:

A.  5 min,
B.  10 min,
C.  15 min,
D.  20 min.

Zadanie 0.
Asfiksja to:

A.  zamartwica,
B.  niedotlenienie okołoporodowe,
C.  wcześniactwo,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Do cech tetralogii Fallota NIE należy:

A.  ubytek przegrody międzykomorowej,
B.  przerost prawej komory,
C.  zwężenie drogi odpływu z prawej komory,
D.  połączenie prawej i lewej tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Wykładnikiem niedotlenienia okołoporodowego jest:

A . p H  spadek  5,0,  wzrost  mocznika,  wzrost  AlAT,  wzrost
leukocytów, spadek płytek krwi,

B . p H  wzrost  5,0,  spadek  mocznika,  spadek  AlAT,  spadek
leukocytów, wzrost płytek krwi,

C . p H  spadek  7,0,  wzrost  kreatyniny,  wzrost  AspAT,  wzrost
erytroblastów, spadek płytek krwi,

D . p H wzrost 7,0, spadek kreatyniny, spadek AspAT, spadek
erytroblastów, wzrost płytek krwi.

Zadanie 0.
O niedotlenieniu okołoporodowym u noworodka świadczy/ą:

A.  obniżone napięcie mięśniowe,
B.  drgawki,
C.  obniżenie poziomu płytek krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Podaż leków w trakcie resuscytacji noworodka może odbywać się:

A .  dotchawiczo,
B.  drogą żył obwodowych,
C.  przez żyłę pępkową,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Minimalne  żywienie  troficzne  wprowadzane  u  wcześniaków  to
żywienie:

A.  enteralne (do 15 ml/kg mc./dobę),
B.  parenteralne,
C.  pozajelitowe,
D . enteralne  lub  parenteralne  w  zależności  od  stanu

dziecka.

Zadanie 0.
Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka
jest:

A .  adrenalina,
B.  epinefryna,
C.  wodorowęglan sodu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
"Krwawienie dokomorowe z krwawieniem do miąższu mózgu", to w
klasyfikacji krwawień dokomorowych wg Papile'a:

A .  I stopień krwawienia,
B.  II stopień krwawienia,
C.  III stopień krwawienia,
D.  IV stopień krwawienia.

Zadanie 0.
Powikłaniem fototerapii jest/są:

A.  przegrzanie dziecka,
B.  pękanie nitek DNA,
C.  spadek rzutu serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Drenaż  ułożeniowy  stosowany  u  noworodków  w  ramach  zabiegów
fizykoterapeutycznych polega na:

A . układaniu noworodka w takiej pozycji, aby segment płata
płucnego  z  zalegającą  wydzieliną  znajdował  s ię  jak
najwyżej,

B . układaniu noworodka w takiej pozycji, aby segment płata
płucnego  z  zalegającą  wydzieliną  znajdował  s ię  jak
najniżej,

C.  wykorzystaniu siły grawitacji,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
D o  działań  niepożądanych  opioidów  stosowanych  u  noworodka
należy/ą:

A.  bradykardia,
B.  depresja układu oddechowego,
C.  tachykardia,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Wodorowęglan  sodu  podawany  dożylnie  noworodkowi,  należy  do
iniekcji rozcieńczyć z wodą:

A.  w stosunku 1:1,
B.  w stosunku 1:2,
C.  w stosunku 2:1,
D . wodorowęglan  sodu  nigdy  nie  powinien  być  rozcieńczany

przy podaży dożylnej.

Zadanie 0.
Nieobecny  odruch  ssania  i  Moro  w  encefalopatii  niedotleniowo  -
niedokrwiennej świadczy o:

A.  postaci łagodnej,
B.  postaci umiarkowanej,
C.  postaci średnio - ciężkiej,
D.  postaci ciężkiej.

Zadanie 0.
Wcześniaka urodzonego przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży:

A.  osusza się bezpośrednio po porodzie,
B.  okrywa ciepłą pieluchą,
C . umieszcza  się  bezpośrednio  po  porodzie  w  fol i i

plastikowej bez uprzedniego osuszenia skóry,
D . umieszcza  się  bezpośrednio  po  porodzie  w  fol i i

plastikowej po osuszeniu skóry.



Zadanie 0.
D o powikłań związanych z założeniem cewnika do żyły pępowinowej
należą:

A.  zator powietrzny,
B.  zakażenie,
C.  krwawienie związane z przypadkowym usunięciem cewnika,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Niefarmakologicznym  sposobem  zmniejszania  bólu  u  noworodka
jest:

A .  podanie smoczka do ssania,
B.  używanie tzw. "gniazdek" noworodkowych,
C.  zmniejszenie natężenia światła i hałasu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zespołem  genetycznym  spowodowanym  trisomią  chromosomów
autosomalnych NIE jest zespół:

A .  Downa,
B.  Patau,
C.  Edwardsa,
D.  Turnera.

Zadanie 0.
Do objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka
urodzonego przedwcześnie NIE należy:

A.  stękanie wydechowe,
B.  zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
C.  anuria,
D.  bezdech.

Zadanie 0.
Pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  noworodka  metodą  inwazyjną
polega na założeniu kaniuli do:

A.  obwodowego naczynia żylnego,
B.  prawego przedsionka serca,
C . naczynia  tętniczego  (np.  tętnicy  pępowinowej,

promieniowej),
D.  pnia płucnego.

Zadanie 0.
U noworodka, intubacji NIE wykonuje się przy występowaniu:

A.  przepukliny pępkowej,
B.  smółki w płynie owodniowym,
C.  wytrzewienia,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.



Zadanie 0.
W celu drenażu segmentów górnych płatów dolnych płuc, noworodka
należy ułożyć w pozycji:

A .  na plecach,
B.  na brzuchu,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.

Zadanie 0.
D o  objawów  klinicznych  niedrożności  smółkowej  jel it
należy/należą:

A.  wzdęcie brzuszka,
B.  brak stolca,
C.  wymioty,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Jedną z reakcji noworodka na ból jest płacz. Jest to reakcja:

A.  behawioralna,
B.  fizjologiczna,
C.  hormonalna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Krwawienie stanowi najczęstszą przyczynę wstrząsu:

A.  kardiogennego,
B.  obstruktywnego,
C.  hipowolemicznego,
D.  krwawienie nie powoduje wstrząsu.

Zadanie 0.
Standardowe nastawianie alarmów dla SaO2 to:

A.  80 - 90%,
B.  80 - 88%,
C.  88 - 95%,
D.  90 - 98%.



Zadanie 0.
Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy
odmierzając odległość:

A . o d dolnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

B . o d górnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

C . o d  dolnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do nasady nosa,

D . o d  górnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do płatkausznego.

Zadanie 0.
Suplementację  witaminy  K  w  profilaktyce  choroby  krwotocznej
stosuje się:

A .  tylko u noworodków urodzonych przedwcześnie,
B.  u noworodków i niemowląt karmionych sztucznie,
C . u  noworodków i  niemowląt  karmionych wyłącznie  piersią

od 2 tygodnia do końca 3 miesiąca życia,
D . u  noworodków i  niemowląt  karmionych wyłącznie  piersią

od 6 tygodnia do końca 3 miesiąca życia.

Zadanie 0.
Niedorozwój  żuchwy,  zapadanie  s ię  języka  ku  tyłowi,  wole
powodujące  ucisk  tchawicy,  skośne  ustawienie  gałek  ocznych,
niskie  osadzenie  małżowin  usznych  to  objawy  charakteryzujące
zespół:

A .  Downa,
B.  Pierre'a Robina,
C.  Patau,
D.  Marfana.

Zadanie 0.
U  chorych  noworodków  i  wcześniaków  rutynowym  badaniem  na
oddziale w celu potwierdzenia martwiczego zapalenia jelit jest:

A .  USG jamy brzusznej,
B.  badanie stolca na krew utajoną,
C.  RTG przeglądowe jamy brzusznej,
D.  biopsja jelita.

Zadanie 0.
Powikłaniem po cewnikowaniu żyły pępkowej jest:

A .  krwotok,
B.  zaburzenia rytmu serca,
C.  odruchowe obkurczenie naczyń kończyn dolnych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
W zespole Pierre'a Robina noworodka układa się w pozycji:

A .  na wznak,
B.  na boku,
C.  na brzuchu,
D.  wysokiej lub półwysokiej.

Zadanie 0.
U noworodka, utrata ciepła następuje poprzez:

A.  konwekcję,
B.  przewodzenie,
C.  parowanie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wskazania do pomiaru średniego ciśnienia tętniczego krwi metodą
napływową (pośrednią), to:

A .  obniżona ocena wg skali Apgar,
B.  wcześniactwo,
C.  objawy wstrząsu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Depersonalizacja jest jedną z faz:

A .  asertywności,
B.  stresu,
C.  syndromu wypalenia zawodowego,
D.  prewencji wypalenia zawodowego.

Zadanie 0.
Stosując styl rzeczowy (zasadniczy) w negocjacjach, uczestnicy:

A.  traktują problem i ludzi delikatnie,
B.  traktują ludzi delikatnie i są twardzi wobec problemu,
C.  są twardzi wobec ludzi i problemu,
D.  nie ufają innym.



Zadanie 0.
Kształcenie ustawiczne, to kształcenie:

A . prowadzone  przez  instytucje  państwowe  realizujące
programy rekompensujące braki w wykształceniu ogólnym,

B . obejmujące  różne  poziomy  kształcenia  ogólnego  i
specjalistycznego  realizowane  w  ciągu  życia  przez
kształcenie i samokształcenie,

C . inicjowane,  planowane,  realizowane  i  oceniane
samodzielnie  przez  osobę  uczącą  się  w  okresie  trwania
pracy zawodowej,

D . nakazane  ustawą  o  zawodzie  pielęgniarki  i  położnej,
które ma być zrealizowane w ośrodkach akademickich.

Zadanie 0.
Motywacja w życiu człowieka spełnia następujące funkcje:

A.  kształcącą, ewaluacyjną, emocjonalną,
B.  aktywizującą, kierunkującą, selekcyjną,
C.  kierunkującą, konstruktywną, szczególności,
D.  ewaluacyjną, poznawczą, emocjonalną.

Zadanie 0.
Wskaźnik socjomedyczny "Profil wpływu choroby" określa:

A.  ocenę funkcjonalną jednostki,
B.  ocenę zdrowia somatycznego,
C.  ocenę złego samopoczucia,
D.  samoocenę zdrowia psychicznego i somatycznego.

Zadanie 0.
Rola chorego według T. Parsonsa dotyczyła:

A.  procesu stygmatyzacji,
B.  kontroli społecznej,
C.  negacji roli chorego,
D.  identyfikacji z rolą chorego

Zadanie 0.
Podstawową  cnotą  moralną  jest  roztropność.  Która  z  poniżej
podanych cech NIE jest cechą roztropności?

A.  domyślność,
B.  otwartość,
C.  sprawiedliwość,
D.  zapobiegliwość.



Zadanie 0.
Z a  szkodę  wyrządzoną  pacjentowi  przez  pielęgniarkę  wykonującą
obowiązki pracownicze, odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi:

A . towarzystwo  ubezpieczeniowe,  w  którym  pielęgniarka
posiada polisę OC,

B.  zakład pracy pielęgniarki,
C.  pielęgniarka,
D.  przełożony pielęgniarki.

Zadanie 0.
Analizę kosztów i efektów przeprowadza się w dwóch przypadkach:

A . kiedy nowa metoda postępowania jest skuteczniejsza, ale
zarazem  mniej  skuteczna  od  innej  metody,  kiedy  nowa
metoda  postępowania  jest  w  niewielkim  stopniu  mniej
skuteczna, ale tańsza (efektywna zdrowotnie),

B . kiedy  stara  metoda  postępowania  jest  droższa,  ale
skuteczniejsza  od  innej  metody,  kiedy  jednocześnie
stara  metoda  postępowania  jest  mniej  skuteczna,  ale
tańsza (efektywna kosztowo),

C . kiedy  nowa  metoda  postępowania  jest  droższa,  ale
skuteczniejsza  od  innej  metody,  kiedy  nowa  metoda
postępowania  jest  mniej  skuteczna,  ale  tańsza
(efektywna  kosztowo).  Koszty  wyrażone  są  w  nakładach
pieniężnych,

D . kiedy  nowa  metoda  postępowania  jest  tańsza,  ale
skuteczniejsza  od  innej  metody,  kiedy  nowa  metoda
postępowania  jest  więcej  skuteczna,  ale  tańsza
(efektywna kosztowo).

Zadanie 0.
Zasada ubezpieczenia zdrowotnego polegająca na tym, że fundusz
powstały  ze  składek  sprawuje  opiekę  zgodnie,  z  którą  publiczny
system  opieki  zdrowotnej  umożliwia  finansowanie  opieki  nad
ludźmi  chorymi  i/lub  uboższymi  przez  ludzi  zdrowych  i/lub
bogatszych, nosi nazwę:

A.  utylitaryzmu społeczego,
B.  solidaryzmu społecznego,
C.  indywidualizmu społeczego,
D.  egalitaryzmu społecznego.

Zadanie 0.
Marketing w ochronie zdrowia można postrzegać jako:

A.  funkcję wspomagającą zarządzanie,
B.  jedną ze sfer wpływających na jakość usług medycznych,
C.  marketingowe zarządzanie całą placówką,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Które z następujących stwierdzeń jest prawdziwe?

A . większość metod zarządzania będzie skuteczna w każdych
warunkach,

B . nie  istnieje  jedyna  technika,  która  działałaby
skutecznie w każdej sytuacji,

C . sytuacje  mogą  różnie  wyglądać,  lecz  ich  istota  jest
zawsze taka sama,

D . sytuacje  różnią  się  do  tego  stopnia,  do  jakiego  dany
menedżer myśli, że się różnią.

Zadanie 0.
Rozporządzenie Rady 1408/71 EWG dotyczące stosowania systemów
zabezpieczenia  społecznego  do  pracowników  najemnych,  osób
pracujących  na  własny  rachunek  i  członków  ich  rodzin
przemieszczających się  w obrębie  Wspólnoty,  wprowadziło system
opierający się na:

A . trzech  podstawowych  zasadach  -  równości  traktowania
obywateli Wspólnoty, stosowanie ustawodawstwa, jednego
państwa członkowskiego,

B . czterech  podstawowych  zasadach  -  równości  traktowania
obywateli  Wspólnoty,  stosowanie  ustawodawstwa jednego
państwa  członkowskiego,  stosowanie  praw  nabytych  i
będących  w  trakcie  ich  nabywania  oraz  eksportu
świadczeń,

C . pięciu  podstawowych  zasadach-równości  traktowania
obywateli  Wspólnoty,  stosowanie  ustawodawstwa jednego
państwa  członkowskiego,  stosowanie  praw  nabytych  i
będących  w  trakcie  ich  nabywania  oraz  eksportu
świadczeń a także swobody świadczenia usług,

D . dwóch  podstawowych  zasadach-równości  traktowania
obywateli  Wspólnoty,  stosowanie  praw  nabytych  i
będących w trakcie ich nabywania.

Zadanie 0.
Pomoc społeczną na zasadach określonych w ustawie, udziela s ię
osobom i rodzinom, m.in. z powodu:

A . ubóstwa,  wykluczenia  społecznego,  niepełnosprawności,
choroby trwającej powyżej 6 miesięcy lub bezradności,

B . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej  lub  ekologicznej  bez  względu na  stan  zdrowia
lub niepełnosprawności,

C . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej lub ekologicznej,

D . ubóstwa,  bezradności,  zgłoszenia  biedy  przez  sąsiadów,
długotrwałej  choroby  trwającej  maksymalnie  do  6
miesięcy, klęski żywiołowej lub ekologicznej.



Zadanie 0.
Zdrowie jako dobro publiczne wynika z:

A . konstytucyjnych  uprawnień  obywateli  do  bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

B . budżetowych  uprawnień  obywateli  do  bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

C . ubezpieczeniowych uprawnień obywateli do bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

D . budżetowych i ubezpieczeniowych uprawnień obywateli do
bezpieczeństwa  zdrowotnego  dzięki  zapewnieniu
powszechnej dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 0.
Prawidłowa czynność serca noworodka donoszonego wynosi:

A .  100-140 uderzeń/minutę,
B.  110-160 uderzeń/minutę,
C.  120-160 uderzeń/minutę,
D.  140-180 uderzeń/minutę.

Zadanie 0.
D o czynników ryzyka rozwojowej dysplazji stawów biodrowych NIE
należy:

A.  wcześniactwo,
B.  ciąża u pierwiastki,
C.  małowodzie,
D.  poród pośladkowy.

Zadanie 0.
Noworodek  jest  bardzo  wrażliwy  na  obniżenie  temperatury  ciała,
ponieważ:

A . posiada  nadmiar  brązowej  tkanki  tłuszczowej  i
glikogenu,

B . posiada  zdolność  do  uzyskania  ciepła  na  drodze
drżeniowej,

C . istnieje  u  niego  dysproporcja  pomiędzy  powierzchnią  a
masą ciała,

D.  wykazuje małą aktywność fizyczną.



Zadanie 0.
Jaka jest średnia wielkość ciemienia przedniego u noworodka?

A.  1-2 cm,
B.  1-3 cm,
C.  2-3 cm,
D.  2-4 cm.

Zadanie 0.
Płacz  małego  dziecka  nie  zawsze  jest  stanem  negatywnym.  W
badaniu fizykalnym jest to dobry moment do zbadania u dziecka:

A.  głosu (mowy),
B.  szmerów oddechowych,
C.  gardła i migdałków,
D.  sinicy.

Zadanie 0.
Świsty, to:

A .  przerywane, krótkie dźwięki o wysokim lub niskim tonie,
B . skrzypiące,  skrobiące  odgłosy,  występujące  przy

wykonywaniu ruchów oddechowych,
C.  ciągłe odgłosy o wysokim tonie z elementami syczenia,
D . odgłosy  o  względnie  niskim  tonie  z  elementami

chrapliwości.

Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Odruch szukania u niemowlęcia zanika w 3-4 miesiącu życia. Może
być obecny dłużej w czasie:

A .  płaczu,
B.  snu,
C.  karmienia,
D.  ułożenia na brzuchu.



Zadanie 0.
Podczas  karmienia  piersią  u  noworodka  mogą  wystąpić  problemy
oddechowe, najczęściej spowodowane:

A.  nieprawidłowym ułożeniem noworodka do karmienia,
B.  niedrożnością nosa,
C.  niedojrzałością tkanki płucnej,
D.  nie wykształceniem się surfaktantu.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Prowadząc wywiad dotyczący chorób
przebytych  należy  uwzględnić  pytania,  które  pozwolą  pozyskać
informacje dotyczące:

A.  chorób wieku dziecięcego, szczepień,
B.  hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
C.  chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
D.  przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.

Zadanie 0.
Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

A.  zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
B . przyspieszony  oddech,  szary  cień  wokół  ust,  ruch

skrzydełkowy nosa,
C.  przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
D.  zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

Zadanie 0.
Brzeg wątroby u noworodków i małych dzieci jest:

A .  niewyczuwalny,
B . wyczuwalny  około  1-2  cm  w  linii  środkowoobojczykowej

prawej,
C . wyczuwalny  około  2-3  cm  w  linii  środkowoobojczykowej

prawej,
D . wyczuwalny  około  3-4  cm  w  linii  środkowoobojczykowej

prawej.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
W skali GCS - wyprostna odpowiedź ruchowa oceniana jest na:

A.  4 punkty,
B.  3 punkty,
C.  2 punkty,
D.  1 punkt.

Zadanie 0.
W  jakim czasie  po  porodzie  patologicznym i  gdzie  powinno odbyć
się pierwsze badanie fizykalne noworodka?

A.  możliwie najszybciej po urodzeniu, na sali porodowej,
B.  do 2 godzin po porodzie, w pokoju badań,
C.  do 6 godzin po porodzie, w pokoju badań,
D.  do 12 godzin po porodzie, na oddziale neonatologicznym.

Zadanie 0.
O  dodatnim wyniku testu Tinela świadczy uczucie mrowienia, ból
lub uczucie przechodzenia prądu:

A.  podczas uciskania na tętnicę promieniową,
B . podczas  przyciskania  powierzchni  grzbietowych  obu

wyprostowanych dłoni,
C.  podczas unoszenia wyprostowanej kończyny dolnej,
D.  w okolicy nadgarstka.

Zadanie 0.
W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest:

A .  zawsze ujemny,
B.  zawsze dodatni,
C.  dwufazowy,
D.  "ukryty" w odcinku ST.

Zadanie 0.
W  badaniu  fizykalnym  dziecka  płci  męskiej  stwierdzasz  brak
jąder  w  mosznie.  Badanie  pogłębione  wykonujesz  przy  ułożeniu
dziecka w pozycji:

A .  stojącej,
B.  leżącej z przygięciem głowy do klatki piersiowej,
C.  leżącej z rozchylonymi na boki kończynami dolnymi,
D.  siedzącej ze skrzyżowanymi nogami.



Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Pacjocentryczny model pielęgnowania w Polsce wprowadziła:

A.  Teresa Kulczyńska,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Rachela Hutner,
D.  Wiesława Ciechaniewicz.

Zadanie 0.
"Stan  człowieka  poznany  na  podstawie  zgromadzonych  danych,
którymi  pielęgniarka  dysponuje,  który  to  stan  wyznacza
pielęgniarce zadania" definiuje:

A .  pielęgnowanie,
B.  diagnozę pielęgniarską,
C.  wywiad środowiskowy,
D.  rozpoznanie lekarskie.

Zadanie 0.
W  czasie  prezentacji  ustnej  wyników  badań  pilotażowych  NIE
należy koncentrować się na:

A.  własnej osobie,
B.  czasie prezentacji,
C .  sile wypowiedzi,
D.  modulacji głosu.



Zadanie 0.
W  teście  sprawdzającym  wiedzę  z  dziedziny  pielęgniarstwa
zadanie alternatywne polega na:

A . wielokrotnej  możliwości  odpowiedzi  z  wielu
przedstawionych,

B . jednoznacznym  określeniu  odpowiedzi  prawdziwej  lub
fałszywej,

C . przyporządkowaniu  tylko  odpowiedzi  słownej  do
numerycznej,

D . podkreśleniu  odpowiedzi  z  godnie  z  kombinacją
zaszeregowania.

Zadanie 0.
W  powojennej  Polsce,  autorką  koncepcji  podyplomowego
kształcenia dla pielegniarek, była:

A.  Maria Staromiejska,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.

Zadanie 0.
Kodeks Etyki dla Pielęgniarek Międzynarodowej Rady Pielęgniarek
(ICN), został przyjęty w roku:

A.  1943,
B.  1953,
C.  1963,
D.  1973.

Zadanie 0.
Arkusz kalkulacyjny jest to:

A . program,  wykonujący  obliczenia  podobne  do  tych,  które
wykonuje kalkulator,

B . program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w
postaci tekstu, liczb,

C . program  do  kalkulowania  kosztów  budowy  budynków
mieszkalnych,  zużycia  materiałów,  np.  i lość  potrzebnych
pustaków, arkusze blachy itp.,

D . arkusz  papieru,  zawierający  tabelę  z  różnorodnymi
danymi liczbowymi.



Zadanie 0.
Dane  badanych  2500  pacjentów  zapisano  w  komputerowej  bazie
danych.  Zestaw  danych  zapisanych  w  takiej  bazie  dotyczących
jednego pacjenta nazywany jest:

A .  polem,
B.  rekordem,
C.  plikiem,
D.  dokumentem.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  określeń  opisuje  metodę  ankietową,  jako
metodę badawczą stosowaną w statystyce?

A . uogólnianie  wyników  szczegółowego  badania  pojedynczej
jednostki na całą zbiorowość,

B . wnioskowanie  na  podstawie  dobrowolnie  udzielonych
wypowiedzi na badany temat,

C . losowe  wybieranie  ze  zbiorowości  jednostek
reprezentujących tę zbiorowość,

D . ustalanie nieznanych cech zbiorowości na podstawie cech
znanych tej zbiorowości.



PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
TEST NR 241811
GRUPA 1
Zadanie 0.
Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu płodu:

A . występuje,  gdy  wewnątrzmaciczny  proces  chorobowy
ogranicza tempo wzrostu płodu,

B.  jest to hipotrofia,
C.  nie zawsze wiąże się z zaburzeniami wzrastania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Współczynnik umieralności okołoporodowej obejmuje m. in.:

A .  zgony płodów w czasie trwania akcji porodowej,
B.  zgony płodów przed rozpoczęciem akcji porodowej,
C . martwe urodzenia oraz zgony noworodków do 9 doby życia

włącznie,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
W opiece nad noworodkiem przebywającym w Oddziale Intensywnej
Terapii  bardzo  ważne  jest  zbudowanie  dobrych  relacji  między
personelem medycznym a rodziną dziecka. Ma to istotny wpływ na:

A . podejmowanie  przez  rodziców  decyzji  dotyczących
proponowanych zasad terapii,

B . wzrost  zaufania  i  porozumienia  między  lekarzem  a
rodziną,

C.  zrozumienie stanu pacjenta przez rodzinę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
D o  podstawowych  funkcji  I I  poziomu  trójstopniowej  opieki
perinatalnej w Polsce NIE należy/NIE należą:

A.  promocja zdrowia,
B.  opracowywanie i prowadzenie edukacji ciągłej,
C.  edukacja ciągła,
D . przyjęcia  z  poziomu  opieki  podstawowej  i  prowadzenie

ciąż oraz porodów średniego ryzyka.

Zadanie 0.
Przyczynami hipotrofii noworodka mogą być:

A.  przyczyny społeczne,
B.  choroby ojca,
C.  choroby płodu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.



Zadanie 0.
"10 kroków do Udanego Karmienia Piersią" to główne założenia:

A.  programu "Szpital Przyjazny Dziecku",
B.  programu "Bezpieczne Macierzyństwo",
C.  programu Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce,
D.  "Szkoły Matek i Ojców Razem Łatwiej".

Zadanie 0.
Do czynników ryzyka zakażeń wewnątrzmacicznych należą:

A.  niedojrzałość < 37 tygodnia ciąży,
B.  płeć żeńska,
C.  zakażenie układu moczowego,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
Zdecydowana większość przyczyn zgonów noworodków dotyczy:

A.  skrajnie niedojrzałych noworodków,
B.  bliźniaków,
C.  noworodków z oceną w skali Apgar po urodzeniu > 5 pkt.,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Czynnikiem  ryzyka  rozwoju  zakażenia  szpitalnego  u  noworodka
związanym z pobytem na oddziale NIE jest:

A .  masa urodzeniowa powyżej 1500 g,
B.  długotrwała kaniulacja naczyń żylnych,
C.  długotrwała antybiotyko- i steroidoterapia,
D . zbyt  duże  zagęszczenie  pacjentów  i  mała  l iczba

pielęgniarek.

Zadanie 0.
Związkami  dezynfekcyjnymi  dopuszczanymi  do  stosowania  w
oddziałach neonatologicznych, są:

A.  alkohole (głównie etylowy, izopropylowy, n-propylowy),
B.  pochodne fenolu,
C.  aldehydy,
D.  pochodne krezolu.

Zadanie 0.
Na powstawanie oporności na środek dezynfekcyjny NIE ma wpływu:

A.  przestrzeganie czasu trwania dezynfekcji,
B.  długotrwałe stosowanie tego samego środka,
C.  używanie zbyt niskiego stężenia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Obrzęk piersi u kobiet karmiących jest wynikiem:

A.  patologicznej budowy piersi,
B.  wzrostu poziomu progesteronu i poziomu prolaktyny,
C . spadku  poziomu  progesteronu  i  wzrostu  poziomu

prolaktyny,
D.  nieprawidłowej techniki karmienia.

Zadanie 0.
W  celu  wczesnej  diagnostyki  wrodzonej  dysplazji  stawów
biodrowych  wykonuje  się  badanie  polegające  na  zastosowaniu
manewru,  który  reponuje  zwichnięte  biodro,  co  oznacza  dodatni
wynik  testu.  Kiedy  zwichnięte  (podwichnięte)  biodro  ulega
odwiedzeniu  zgięte  pod  kątem  90  stopni,  pojawia  się  wrażenie
"kliknięcia" w momencie gdy głowa kości udowej przemieszcza się
do panewki stawu biodrowego. Jest to tzw.:

A .  objaw Babińskiego,
B.  objaw Ortolaniego,
C.  objaw Ottona,
D.  żaden z powyższych.

Zadanie 0.
Odruch Hering - Brenera, to odruch:

A.  zapobiegający aspiracji płynu do pęcherzyków płucnych,
B . pozwalający  na  wytworzenie  ujemnego  ciśnienia  w

opłucnej,
C.  pozwalający na bierną fazę oddychania,
D.  pozwalający na aktywną fazę oddychania.

Zadanie 0.
O  głębokiej  hipotermii  noworodka  mówimy wówczas,  gdy  ciepłota
ciała wynosi poniżej:

A .  37˚C,
B.  36˚C,
C.  35˚C,
D.  34˚C.

Zadanie 0.
Zalecaną u noworodków metodą badań przesiewowych słuchu jest
ocena fotoemisji  akustycznej -  OAE. Jest to badanie wykonywane
w :

A.  1 dobie życia,
B.  2 dobie życia,
C.  3 dobie życia,
D.  4 dobie życia.



Zadanie 0.
Wykonywany u noworodka test Apt jest to badanie, które pozwala
na:

A.  ocenę zewnętrznych cech fizycznych,
B.  ocenę neurologiczną,
C.  zróżnicowanie krwi dziecka z krwią matki,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.
Pomiar obwodu głowy dokonywany po porodzie, jest mierzony przy
użyciu taśmy centymetrowej w wymiarze:

A.  podpotyliczno - czołowym,
B.  bródowo - ciemieniowym,
C.  podpotyliczno - ciemieniowym,
D.  czołowo - potylicznym.

Zadanie 0.
Wśród  bardzo  niebezpiecznych  klinicznych  objawów  krwawienia
wewnątrzczaszkowego  u  noworodka,  pielęgniarka,  położna  może
zaobserwować:

A . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  sztywność  i  objawy  uszkodzenia  nerwów
czaszkowych,

B . śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione  drgawki,
podwyższoną  ciepłotę  ciała,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów czaszkowych,

C . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  podwyższoną  ciepłotę  ciała,  sztywność  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych,

D . stupor,  śpiączkę,  uogólnione  drgawki,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych.

Zadanie 0.
Przyrost dobowy u noworodka donoszonego powinien wynosić:

A .  10 g,
B.  30 g,
C.  50 g,
D.  70 g.

Zadanie 0.
Laktoperoksydaza to enzym mleka kobiecego:

A.  trawiący białka,
B.  działający bakteriostatycznie,
C.  stymulujący produkcję IgA,
D.  trawiący węglowodany.



Zadanie 0.
W celu oceny zażółcenia powłok skórnych u noworodka (natężenia
hiperbilirubinemii) wykorzystywany jest schemat:

A.  Kramarek,
B.  Ballard,
C.  Kramera,
D.  Brazeltona.

Zadanie 0.
Pielęgniarka,  położna,  która  karmi  noworodka  przez  zgłębnik
powinna  pamiętać  o  jego  wymianie.  Zaleca  się,  aby  zgłębnik
silikonowy założony przez nos wymieniać co:

A.  48 - 72 godziny, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny,
B.  12 - 24 godziny, a poliuretanowy co 48 - 72 godziny,
C.  12 godzin, a poliuretanowy co 24 godziny,
D.  6 godzin, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny.

Zadanie 0.
U  noworodka  przedwcześnie  urodzonego  wystąpiły  od  pierwszych
godzin  życia:  przyspieszone,  nieregularne  oddechy  z  widocznym
wysiłkiem oddechowym - zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
praca  skrzydełek  nosa,  stękanie  wydechowe  albo  bezdechy  oraz
nasilająca się sinica. Objawy te wskazują na:

A.  zespół zaburzeń oddychania,
B.  zapalenie płuc,
C.  posocznicę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia:

A.  krwawienia z przewodu pokarmowego,
B.  płaczu dziecka,
C.  hipoksji,
D.  oziębienia.

Zadanie 0.
Przyrost masy ciała u noworodka donoszonego jest obserwowany w:

A.  2 - 3 dobie,
B.  3 - 4 dobie,
C.  4 - 5 dobie,
D.  5 - 6 dobie.



Zadanie 0.
Proszę wskazać zalecaną kolejność nakłuwania żył u noworodka:

A . żyły  grzbietu  dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły
nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

B . żyły  nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły  grzbietu
dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

C . żyły  dołu  łokciowego,  żyły  nadgarstka,  żyły  grzbietu
dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

D . żyły  czaszkowe,  żyły  grzbietu  dłoni,  żyły  grzbietu
stopy,  żyły  nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej.

Zadanie 0.
U  zdrowego  noworodka,  w  ciągu  kilkudziesięciu  minut  po
urodzeniu,  dochodzi  do  normalizacji  oddechów.  Ich  częstotliwość
na minutę powinna wynosić:

A .  15 - 20,
B.  20 - 30,
C.  40 - 60,
D.  60 - 80.

Zadanie 0.
Wykonując u noworodka badanie przesiewowe w kierunku chorób
metabolicznych, należy pobrać:

A . krew  włośniczkową  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca,

B . krew  włośniczkową  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,

C . krew  żylną  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,

D . krew  żylną  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca.



Zadanie 0.
Przeciwko wirusowemu zapaleniu  wątroby  typu B,  dziecko  należy
zaszczepić:

A . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - wewnętrzną część
uda,

B . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

C . śródskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

D . podskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  schorzeń  NIE  jest  bezwzględnym
przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki?

A.  narkomania,
B.  niewydolność krążenia IV° według NYHA,
C . gruźlica  aktywna,  jesli  matka  nie  prątkuje,  przyjmuje

leki,  które  mogą  być  stosowane  podczas  karmienia
piersią,

D.  ciężka choroba psychiczna.

Zadanie 0.
W  połowie  2  miesiąca  życia  zanika  u  dziecka  odruch,  gdzie
noworodek  podczas  jednoczesnego  ucisku  na  wewnętrzną
powierzchnię obu dłoni otwiera usta. Jest to odruch:

A.  szukania,
B.  toniczny szyjny symetryczny,
C.  ssania,
D.  Babkina.



Zadanie 0.
Polski  Zespół  Ekspertów  zaleca  przyjmowanie  kwasu  foliowego
jako  profilaktyki  wrodzonych  otwartych  wad  cewy  nerwowej,  w
dawce:

A . 0,04 mg dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

B . 4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną  ciążą  i
d o  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 8 mg dziennie,

C . 0 ,4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

D . 0,4  mikrograma  dziennie  przez  3  miesiące  przed
planowaną  ciążą  i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast
d la  kobiet,  u  których w wywiadzie  są  otwarte  wady cewy
nerwowej u dzieci 0,4 mg dziennie,

Zadanie 0.
Przyczyną niedoboru surfaktantu NIE jest:

A .  przegrzanie,
B.  kwasica,
C.  hipoksja,
D.  oziębienie.

Zadanie 0.
Fizjologiczny  spadek  masy  ciała  u  noworodka  NIE  powinien
przekroczyć:

A.  8% wagi urodzeniowej,
B.  10% wagi urodzeniowej,
C.  12% wagi urodzeniowej,
D.  14% wagi urodzeniowej.

Zadanie 0.
Na okres adaptacji noworodka NIE ma/mają wpływu:

A.  choroby ojca,
B.  choroby matki,
C.  przebieg porodu,
D.  leki stosowane w czasie ciąży i porodu.



Zadanie 0.
Wzrost bifidobakterii pobudzają:

A.  cytokiny,
B.  nukleotydy,
C.  oligosacharydy,
D.  SIgA.

Zadanie 0.
Colostrum to:

A.  układ odpornościowy układu oddechowego,
B.  mleko z dużą zawartością IgA,
C.  wszystkie klasy przeciwciał,
D.  wszystkie grupy komórek odpornościowych.

Zadanie 0.
Do oceny stanu ogólnego noworodka służy skala:

A.  V. Apgar,
B.  Silvermanna,
C.  Ballard,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wskazaniem do żywienia troficznego jest:

A .  zaburzenie funkcji połykania u noworodka,
B.  martwicze zapalenie jelit,
C.  krwawienie z przewodu pokarmowego,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.
Badanie stanu neurologicznego noworodka polega m.in. na ocenie
zachowań dziecka w czterech płaszczyznach: procesy gotowości do
kontaktów,  procesy  motoryczne,  kontrola  stanu  fizycznego,
odpowiedź na stres. Skalę tę opracował:

A .  Ballard,
B.  Brazelton,
C.  Zawitkowski,
D.  Dubovitz.

Zadanie 0.
Dla  żółtaczki  fizjologicznej,  górne  stężenie  bilirubiny  u
noworodków donoszonych, wynosi:

A .  6 mg%,
B.  10 mg%,
C.  12 mg%,
D.  15 mg%.



Zadanie 0.
Ocenę  stanu  noworodka  po  porodzie  fizjologicznym  według
schematu V. Apgar należy przeprowadzić co najmniej:

A .  w pierwszej i drugiej minucie życia,
B.  w pierwszej i trzeciej minucie życia,
C.  w pierwszej i czwartej minucie życia,
D.  w pierwszej i piątej minucie życia.

Zadanie 0.
Wszystkie noworodki po urodzeniu powinny otrzymywać witaminę K,
przy czym noworodki donoszone:

A.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
B .  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 1 mg doustnie (p.o.),
C .  1 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
D.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 0,5 mg doustnie (p.o.).

Zadanie 0.
Prawidłowe ułożenie noworodka poddawanego resuscytacji, polega
na zastosowaniu pozycji Trendelenburga pod kątem:

A.  10˚ - 15˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
B . 10˚  -  15˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie

odgięta ani przygięta,
C.  15˚ - 20˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
D . 30˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie  odgięta

ani przygięta.

Zadanie 0.
Żółtaczka fizjologiczna noworodków jest spowodowana nadmiernym
poziomem:

A.  bilirubiny pośredniej,
B.  bilirubiny bezpośredniej,
C.  retikulocytów w surowicy,
D.  urobilinogenu.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  stwierdzeń,  dotyczących  postępowania  z
odciągniętym wcześniej pokarmem matki, jest FAŁSZYWE?

A . pokarm  raz  rozmrożony  nie  nadaje  s ię  do  powtórnego
zamrożenia,

B . nie  należy  mieszać  ze  sobą  mleka świeżo  odciągniętego z
rozmrożonym,

C . pokarm  przed  podaniem  dziecku  wystarczy  podgrzać  do
temperatury około 36˚- 37˚C,

D . p o  rozmrożeniu  pokarm  kobiecy  można  przechowywać  w
lodówce do 48 godzin.



Zadanie 0.
Proszę  wskazać  na  schorzenie  matki  predysponujące  do
występowania makrosomii u noworodka:

A.  nadczynność tarczycy,
B.  cukrzyca,
C.  fenyloketonuria,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Różowo-czerwona  plama  u  noworodka,  spowodowana  miejscowym
rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana na brzegach górnych powiek,
n a  czole  powyżej  nasady  nosa,  na  górnej  wardze,  na  granicy
głowy i karku, tuż powyżej linii owłosienia, to:

A .  plama mongolska,
B.  objaw arlekina,
C.  bociani dziób,
D.  potówki czerwone.

Zadanie 0.
W  realizacji  procesu pielęgnowania nad noworodkiem po porodzie
drogami  natury  bardzo  ważne  jest  zapobieganie  zapaleniu
spojówek, wywoływanemu przez dwoinkę rzeżączki lub chlamydia. W
tym celu pielęgniarka, położna powinna do 30 minut po porodzie
wykonać zabieg Credego:

A . przy użyciu 0,5% azotanu srebra i wody destylowanej lub
0,5% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,

B . przy  użyciu  1%  azotanu  srebra  i  wody  destylowanej  lub
0,5% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,

C . przy użyciu 0,5% azotanu srebra i wody destylowanej lub
1% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,

D . przy  użyciu  1%  azotanu  srebra  i  wody  destylowanej  lub
0,5%  maści  z  erytromycyną  lub  0,5%  maści  z
tetracykliną.

Zadanie 0.
Stosowanie  leków  sedacyjnych  pomaga  w  ustabilizowaniu  stanu
ogólnego  noworodka  podczas  transportu.  Wskaż  stwierdzenie
NIEPRAWDZIWE:

A . d o  leków  sedacyjnych  należą;  luminal,  dormicum,
gardenal,

B . dormicum  można  stosować  u  wszystkich  noworodków
niezależnie od masy ciała i stopnia dojrzałości,

C . n ie  należy  stosować  leków  sedacyjnych  u  dziecka
podłączonego do nCPAP,

D . leki  sedacyjne  stosuje  s ię  w  przypadku  konieczności
transportu  dziecka  zaintubowanego  i  podłączonego  do
sztucznej wentylacji.



Zadanie 0.
U  noworodka  donoszonego,  o  hiperglikemii  świadczy  poziom
stężenia glukozy w surowicy krwi wynoszący powyżej:

A .  110 mg/dl,
B.  120 mg/dl,
C.  130 mg/dl,
D.  150 mg/dl.

Zadanie 0.
W  jakiej  odległości  od  lamp  naświetlających  powinien  znajdować
się noworodek poddawany fototerapii?

A.  10 - 20 cm,
B.  20 - 30 cm,
C.  40 - 50 cm,
D.  60 - 80 cm.

Zadanie 0.
Amniopunkcja  wykonana  przed  15  tygodniem  ciąży  wiąże  się  z
ryzykiem:

A.  poronienia,
B.  wystąpienia wad stóp,
C.  wystąpienia przepukliny płodowej,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Średnie dobowe przyrosty masy ciała w pierwszych tygodniach po
porodzie u noworodków wynoszą:

A.  20 g/d,
B.  40 g/d,
C.  60 g/d,
D.  80 g/d.

Zadanie 0.
O  hipoglikemii  noworodka  donoszonego,  w  pierwszych  trzech
godzinach życia, świadczy stężenie glukozy we krwi poniżej:

A .  50 mg/dl,
B.  40 mg/dl,
C.  30 mg/dl,
D.  20 mg/dl.

Zadanie 0.
Mleko dojrzałe:

A .  ma obniżoną zawartość białka,
B.  jest niebieskawe, klarowne,
C.  pojawia się po 2 tygodniach od porodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Test  potrójny  jako  badanie  prenatalne służy  wykrywaniu trisomii
u płodu. W przypadku trisomii 21 swierdza się:

A . niski poziom AFP, niski poziom beta - hCG, niski poziom
u uE3,

B . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

C . wysoki  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

D . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  wysoki
poziom u uE3.

Zadanie 0.
Mleko przedporodowe pojawia się w:

A.  16 tygodniu ciąży,
B.  25 tygodniu ciąży,
C.  30 tygodniu ciąży,
D.  37 tygodniu ciąży.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  objawów  mogą  wskazywać  na  fizjologiczny
refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka?

A . noworodek  ulewa  i  sporadycznie  wymiotuje,  ale  zjada
chętnie i prawidłowo się rozwija,

B . objawy  wyraźnie  zmniejszają  się  z  tygodnia  na  tydzień,
a epizodom ulewania nie towarzyszą żadne inne objawy,

C . narastanie  objawów  wiąże  się  ze  zwiększaniem  zjadanej
wraz z wiekiem objętości pokarmu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Amniopunkcję wykonuje się zwykle:

A.  do 12 tygodnia ciąży,
B.  między 12-14 tygodniem ciąży,
C.  między 15-20 tygodniem ciąży,
D.  między 18-22 tygodniem ciąży.

Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony
noworodka jest:

A .  fenyloketonuria,
B.  rozszczep wargi i podniebienia,
C.  choroba syropu klonowego,
D.  galaktozemia.



Zadanie 0.
Produkcję interleukiny stymulują:

A.  cytokiny,
B.  nukleotydy,
C.  oligosacharydy,
D.  SIgA.

Zadanie 0.
Objaw "zachodzącego słońca", obserwujemy, gdy dziecko patrzy:

A.  w lewą stroną, źrenica prawego oka ulega powiększeniu,
B . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez

dolną  powiekę,  a  nad  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty górną powieką,

C . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez
górną  powiekę,  a  pod  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty dolną powieką,

D.  w prawą stronę, powieki oka lewego są zamknięte.

Zadanie 0.
Noworodek  w  2-dobie  życia,  z  porodu  kleszczowego,  którego
następstwem  było  duże  wgniecenie  kości  czołowej.  U  dziecka
wystąpiło nadmierne napięcie mięśniowe oraz zwracanie pokarmu
bezpośrednio po próbie karmienia. Objawy te wskazują na:

A.  atrezję przełyku,
B.  wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
C.  mózgowe porażenie dziecięce,
D.  pęknięcie kości czaszki.

Zadanie 0.
W zespole Pierre'a Robina występują jednocześnie:

A . znaczne  cofnięcie  żuchwy,  zapadanie  s ię  języka  w
kierunku gardła, rozszczep podniebienia,

B . znaczne  cofnięcie  żuchwy,  rozszczep  wargi  i  wyrostka
zębodołowego szczęki,

C . zapadanie  s ię  języka  w  kierunku  gardła,  rozszczep
podniebienia i wargi,

D . znaczne  cofnięcie  żuchwy,  rozszczep  podniebienia  i
wargi.

Zadanie 0.
Nadmierne  wydzielanie  śl iny  przez  nos  i  usta  u  noworodka  w
krótkim czasie po urodzeniu może być objawem:

A.  porażenia nerwu przeponowego,
B.  niedrożności przełyku,
C.  krwawienia dootrzewnowego,
D.  wzdęcia brzuszka.



Zadanie 0.
W  postępowaniu  przedoperacyjnym  u  noworodka  z  gastroschizą
najbardziej istotne znaczenie ma:

A . zaopatrzenie  gastroschizy  jałowym,  wilgotnym
opatrunkiem  w  sterylnym  worku  nylonowym,  założenie
cewnika  do  żołądka  i  okresowe  odsysanie  treści
żołądkowej oraz powietrza,

B . zaopatrzenie gastroschizy jałowym, suchym opatrunkiem i
monitorowanie czynności życiowych,

C . monitorowanie  czynności  życiowych i  założenie  zgłębnika
do żołądka,

D . umieszczenie  noworodka  w  inkubatorze  i  zaopatrzenie
gastroschizy jałowym opatrunkiem.

Zadanie 0.
Przepuklina oponowo-rdzeniowa u noworodka:

A . polega  na  przemieszczeniu  na  zewnątrz  opon
mózgowo-rdzeniowych  lub  wadliwie  rozwiniętego  rdzenia
kręgowego poprzez rozszczep kostny w kanale kręgowym,

B . jest  stosunkowo  rzadko  występującą  wadą  wrodzoną
ośrodkowego układu nerwowego,

C . jest  wadą  wrodzoną  ośrodkowego  układu  nerwowego  na
skutek  nieprawidłowego  rozwoju  cewy  nerwowej,
występującą częsciej u chłopców,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Mama  3-dniowego  noworodka  z  porodu  kleszczowego,  którego
skutkiem  był  krwiak  podokostnowy  czaszki  noworodka,  jest
zaniepokojona  powiększeniem  rozmiaru  krwiaka.  W  tej  sytuacji
należy:

A . zgłosić  ten  objaw  ordynatorowi  podczas  porannego
obchodu,

B.  natychmiast zgłosić ten objaw lekarzowi dyżurnemu,
C.  uspokoić matkę i zalecić dalszą obserwację krwiaka,
D . uspokoić  matkę,  zostawić  je j  przyrząd  mierniczy

(centymetr)  w  celu  wykonywania  pomiaru  obwodu  głowy
dziecka w odstępach godzinnych.

Zadanie 0.
Porażenie splotu barkowego uwidacznia się  u noworodka podczas
badania odruchu:

A.  Moro,
B.  stąpania,
C.  ssania,
D.  pełzania.



Zadanie 0.
Podaż  pokarmu  drogą  enteralną  musi  być  wstrzymana  do  czasu
zakończenia diagnostyki w przypadku:

A.  rozszczepu podniebienia,
B.  przetoki przełykowo-tchawiczej,
C.  zespołu Pierre'a Robina,
D.  wrodzonego kręczu mięśniowego szyi.

Zadanie 0.
P o  porodzie  traumatycznym,  w  pierwszych  godzinach  życia
noworodka,  wystąpiły  u  dziecka:  bladość  powłok  skórnych,
przyspieszenie  tętna  i  oddechu,  niepokój  i  intensywny  płacz,
nadmierne uwypuklenie brzucha. Symptomy te mogą świadczyć o:

A.  porażeniu splotu barkowego,
B.  urazie narządów wewnętrznych,
C.  złamaniu kości czaszki,
D.  krwiaku przestrzeni zaotrzewnowej.

Zadanie 0.
Występujące  w  pierwszej  dobie  życia  noworodka  objawy:
nieregularny  oddech  połączony  z  wysiłkiem,  bladość  powłok
skórnych, zapadnięty (łódkowaty) brzuch, sugerują:

A.  wrodzoną przepuklinę pępkową,
B.  porażenie nerwu twarzowego,
C.  gastroschizę,
D.  wrodzoną przepuklinę przeponową.

Zadanie 0.
Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą:

A.  zaburzenia wzroku i słuchu,
B.  zaburzenia napięcia mięśni i czynności ruchowych,
C.  padaczka,
D.  upośledzenie umysłowe.

Zadanie 0.
Odruch ssania u noworodka można sprowokować przez:

A . przesuwanie kciukiem i palcem wskazującym po policzkach
dziecka,

B . stosowanie  na  wargi  i  koniuszek  języka  delikatne  ciepło
- zimno,

C . stosowanie  na  koniuszek  języka  bodźce  smakowe  słone  -
ostre,

D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:

A .  30 sekund oraz bradykardia poniżej 60/min.,
B.  20 sekund oraz bradykardia poniżej 80/min.,
C.  15 sekund oraz tachykardia powyżej 100/min.,
D.  10 sekund oraz tachykardia powyżej 110/min.

Zadanie 0.
D o wystąpienia RDS (respiratory distress syndrome) u noworodka
predysponuje:

A.  płeć żeńska,
B.  cukrzyca u matki,
C.  poród przedwczesny,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 0.
Przyczyną retinopatii wcześniaków jest:

A . uszkodzenie naczyń siatkówki spowodowane zaburzeniami
równowagi  między  procesami  oksydacyjnymi  i
antyoksydacyjnymi,

B . obliteracja naczyń siatkówki w wyniku działania wolnych
rodników,

C.  niedotlenienie naczyń siatkówki,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
W  opiece  nad  noworodkiem  przedwcześnie  urodzonym  istotne
znaczenie  ma  zapobieganie  bezdechom.  Do  działań  wdrażanych
samodzielnie przez pielęgniarkę neonatologiczną należą:

A.  utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała noworodka,
B.  stosowanie stymulacji dotykowej,
C.  wprowadzenie do farmakoterapii metyloksantyn,
D.  prawidłowe są odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia enteralnego NIE jest:

A .  martwicze zapalenie jelit (NEC),
B.  niedrożność przewodu pokarmowego,
C.  wstrząs,
D.  brak odruchu połykania.



Zadanie 0.
Do niepożądanych działań opioidów stosowanych w zwalczaniu bólu
u niedojrzałego noworodka należy:

A.  sztywność mięśniowa,
B.  biegunka,
C.  tachykardia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Natychmiastowe  osuszenie  skóry  niedojrzałego  noworodka  po
urodzeniu minimalizuje utratę jego ciepła w wyniku mechanizmu:

A.  parowania,
B.  promieniowania,
C.  konwekcji,
D.  przewodzenia.

Zadanie 0.
Pierwotniakiem powodującym IUGR jest:

A .  Toxoplasma gondii,
B.  cytomegalia,
C.  różyczka,
D.  wirus opryszczki.

Zadanie 0.
D o  działań  pielęgniarskich  wspierających  w  warunkach
szpitalnych  kontakty  rodziców  z  dzieckiem  urodzonym
przedwcześnie należą:

A . stworzenie rodzicom przyjaznych warunków w oddziale, w
którym przebywa ich dziecko,

B . włączanie rodziców w czynności pielęgnacyjne wykonywane
u noworodka,

C.  uczenie i wdrażanie rodziców w opiekę "metodą kangura",
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Minimalne żywienie jelitowe jest to:

A .  stosowanie wlewek doodbytniczych,
B . podawanie  niewielkich  ilości  pokarmu,  zazwyczaj  4-8

mL/kg mc./ dobę, tj. 10 kcal/dobę,
C . podawanie  niewielkich  objętości  pokarmu,  zazwyczaj

12-24 mL/kg mc./dobę, tj. 20 kcal/dobę,
D . podawanie  niewielkich  ilości  pokarmu,  zazwyczaj  12-24

mL/kg mc./dobę, tj. 40 kcal/dobę.



Zadanie 0.
Dziecko  niedojrzałe  potrzebuje  więcej  czasu  niż  donoszony
noworodek  na  "rozpracowanie"  bodźców,  które  do  niego  płyną.
Powinno być wyciszone przed kontaktem stymulującym, aby bodziec
został  rozpoznany,  pozytywnie  zapamiętany  i  utrwalony.  Z  tego
też powodu noworodek po wykonaniu zabiegów pielęgniarskich czy
lekarskich, powinien:

A.  zostać poddany kąpieli relaksującej,
B.  otrzymać lek uspokajający,
C . przez  około  1  godzinę  odpoczywać,  a  następnie  być

poddany  "kangurowaniu",  masażowi,  muzykoterapii
indywidualnej,

D.  prawidłowe są odpowiedzi B i C.

Zadanie 0.
Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka to:

A.  tachypnoe powyżej 60 min,
B.  tachykardia powyżej 160/min,
C.  napady bezdechu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Która z cech fizjologicznych i anatomicznych układu oddechowego
noworodka jest prawdziwa?

A.  noworodek oddycha wyłącznie nosem,
B . język  noworodka  jest  mały  i  zgięcie  głowy  do  przodu

może spowodować zamknięcie nagłośni,
C . tchawica  noworodka  jest  szeroka,  bardzo  podatna  na

urazy,  łatwo  ulega  zamknięciu  przy  nadmiernym  zgięciu
lub odchyleniu głowy,

D . nagłośnia  jest  duża,  ukształtowana  w  kształcie  l itery
Y, bardzo wrażliwa na urazy.

Zadanie 0.
Zespół MAS u noworodka, to zespół:

A .  zaburzeń pokarmowych,
B.  aspiracji smółki,
C.  ostrego niedotlenienia,
D.  niewydolności nerwowej.

Zadanie 0.
Policytemia noworodków to:

A.  zwiększenie liczby krwinek białych,
B.  zwiększenie liczby krwinek czerwonych,
C.  zwiększenie liczby trombocytów,
D.  zwiększenie liczby retikulocytów.



Zadanie 0.
Przyczyną zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego jest:

A .  niedorozwój płuca,
B.  oziębienie okołoporodowe,
C.  niedotlenienie okołoporodowe,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Specyficznymi  objawami  klinicznymi  niedokrwistości  u
wcześniaków NIE jest/są:

A.  słaby przyrost masy ciała,
B.  bladość powłok,
C.  trudności w karmieniu,
D.  drgawki.

Zadanie 0.
U  wcześniaków,  niedokrwistość  pochodzenia  jatrogennego  jest
wynikiem:

A.  niedoboru witaminy E,
B.  częstego pobierania krwi do badań,
C.  krwawień,
D.  wzmożonej hemolizy.

Zadanie 0.
Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków:

A . t len  jest  lekiem  potencjalnie  niebezpiecznym  i  może
doprowadzić do uszkodzenia narządu wzroku oraz płuc,

B . t len  należy  przed  podaniem  ogrzać  (temperatura
34˚-37˚C) i nawilżyć (wilgotność względna 90 - 100%),

C . w  czasie  leczenia  tlenem  konieczna  jest  kontrola
gazometryczna prężności tlenu we krwi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 0.
Choroba hemolityczna objawia się u:

A.  płodu i noworodka,
B.  matki dziecka,
C.  matki i płodu,
D.  ojca dziecka.

Zadanie 0.
W zapobieganiu krwawień śródczaszkowych:

A . unika  sie  bodźców  bólowych  i  unika  się  zbyt  szybkiego
wstrzykiwania leków,

B.  podaje się leki o zwiększonej osmolarności,
C.  podwyższa się ciśnienie tętnicze krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Hipoglikemia  u  noworodka  powyżej  3  godz.  życia  definiowana
jest:

A . zależnie  od  dojrzałości  noworodka,  jako  stężenie
glukozy we krwi włośniczkowej mniejsze niż 60mg/dl,

B . niezależnie  od  dojrzałości  noworodka,  jako  stężenie
glukozy we krwi włośniczkowej mniejsze niż 40mg/dl,

C . niezależnie  od  dojrzałości  noworodka,  jako  stężenie
glukozy we krwi włośniczkowej mniejsze niż 60mg/dl,

D.  żadna z wymienionych definicji nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Do przyczyn drgawek zwykle NIE należy:

A.  niedotlenienie okołoporodowe,
B.  krwawienia śródczaszkowe,
C.  zaburzenia metaboliczne,
D.  zespół zaburzeń oddychania.

Zadanie 0.
Podczas leczenia metodą Infant Flow należy zapewnić noworodkowi
właściwą pozycję ułożeniową:

A.  płasko na twardym podłożu na plecach,
B.  pod kątem 45˚ do podłoża na boku,
C . pod  kątem  15˚-20˚  do  podłoża  (na  plecach,  brzuchu  lub

boku),
D.  płasko na twardym podłożu na boku.

Zadanie 0.
D o  działań  niepożądanych  opioidów  stosowanych  u  noworodka
należy/ą:

A.  bradykardia,
B.  depresja układu oddechowego,
C.  tachykardia,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Standardowe nastawianie alarmów dla SaO2 to:

A.  80 - 90%,
B.  80 - 88%,
C.  88 - 95%,
D.  90 - 98%.



Zadanie 0.
Jeżeli  pomimo  stosowania  prawidłowej  wentylacji  i  masażu
pośredniego  serca  u  noworodka  nie  udało  się  przywrócić
efektywnego  i  spontanicznego  krążenia  lekarz  neonatolog
powinien rozważyć podanie wodorowęglanu sodu (NaHCO3), w celu
likwidacji  kwasicy  mięśnia  sercowego.  Pielęgniarka,  położna
powinna wiedzieć, że rekomendowana dawka wynosi:

A . 1-2 mmol NaHCO3/kg mc, w rozcieńczeniu 1:1 z wodą do
wstrzyknięć, w powolnym wlewie dożylnym,

B . 2,5-5 mmol NaHCO3/kg mc, w rozcieńczeniu 1:1 z wodą do
wstrzyknięć, w powolnym wlewie dożylnym,

C . 1-2 mmol NaHCO3/kg mc, w rozcieńczeniu 1:2 z wodą do
wstrzyknięć, w powolnym wlewie dożylnym,

D . 1-2 mmol NaHCO3/kg mc, w rozcieńczeniu 2:1 z wodą do
wstrzyknięć, w powolnym wlewie dożylnym.

Zadanie 0.
Do objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka
urodzonego przedwcześnie NIE należy:

A.  stękanie wydechowe,
B.  zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
C.  anuria,
D.  bezdech.

Zadanie 0.
Podaż leków w trakcie resuscytacji noworodka może odbywać się:

A .  dotchawiczo,
B.  drogą żył obwodowych,
C.  przez żyłę pępkową,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Podczas  wykonywania  czynności  resuscytacyjnych  u  noworodka
należy:

A.  kciukami rytmicznie uciskać dolną część mostka,
B.  kciukami rytmicznie uciskać górną część mostka,
C.  wykonywać wdech ratunkowy trwający około 1 sekundy,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 0.
Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy
odmierzając odległość:

A . o d dolnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

B . o d górnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

C . o d  dolnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do nasady nosa,

D . o d  górnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do płatkausznego.

Zadanie 0.
O niedotlenieniu okołoporodowym u noworodka świadczy/ą:

A.  obniżone napięcie mięśniowe,
B.  drgawki,
C.  obniżenie poziomu płytek krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Powikłaniem po cewnikowaniu żyły pępkowej jest:

A .  krwotok,
B.  zaburzenia rytmu serca,
C.  odruchowe obkurczenie naczyń kończyn dolnych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Saturacja to wyrażony w procentach stosunek:

A.  tlenu do dwutlenku węgla,
B.  oksyhemoglobiny do całkowitej ilości hemoglobiny,
C.  tlenu do całkowitej hemoglobiny,
D.  tlenu do oksyhemoglobiny.

Zadanie 0.
U noworodka, utrata ciepła następuje poprzez:

A.  konwekcję,
B.  przewodzenie,
C.  parowanie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Zamartwica jest  zespołem objawów klinicznych i  biochemicznych,
powstałych  wskutek  niedostatecznego  zaopatrzenia  płodu  i
noworodka w tlen. Niedotlenienie może być pochodzenia:

A.  matczynego,
B.  popłodowego,
C.  płodowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka
jest:

A .  adrenalina,
B.  epinefryna,
C.  wodorowęglan sodu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
D o  objawów  klinicznych  niedrożności  smółkowej  jel it
należy/należą:

A.  wzdęcie brzuszka,
B.  brak stolca,
C.  wymioty,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Najlepszy czas podawania atropiny przed intubacją noworodka to:

A.  5 min,
B.  10 min,
C.  15 min,
D.  20 min.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  specjalista  jest  uprawniona  w  nagłych  przypadkach
d o podania bez zlecenia lekarza następujących leków przydatnych
w resuscytacji noworodka:

A . Epinephrine  bitartrate,  Naloxonum  hydrochloricum,
Naloxon,  Curamed,  Natrium  chloratum  -  0,9%  roztwór,
tlen - gaz wziewnie, dotchawiczo,

B . Wodorowęglan  sodu,  Natrium  chloratum  -  0,9%  roztwór,
tlen - gaz wziewnie, dotchawiczo

C . Wodorowęglan  sodu,  Epinephrine  bitartrate,  Natrium
chloratum  -  0,9%  roztwór,  t len  -  gaz  wziewnie,
dotchawiczo,

D . Wodorowęglan  sodu,  Adrenalinę,  t len  -  gaz  wziewnie,
dotchawiczo.



Zadanie 0.
W zespole Pierre'a Robina noworodka układa się w pozycji:

A .  na wznak,
B.  na boku,
C.  na brzuchu,
D.  wysokiej lub półwysokiej.

Zadanie 0.
Metodę wspomagania własnego oddechu dziecka przez zapewnienie
ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oznacza się
skrótem:

A.  nACP,
B.  CPAP,
C.  nCPA,
D.  CPCP.

Zadanie 0.
Wcześniaka urodzonego przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży:

A.  osusza się bezpośrednio po porodzie,
B.  okrywa ciepłą pieluchą,
C . umieszcza  się  bezpośrednio  po  porodzie  w  fol i i

plastikowej bez uprzedniego osuszenia skóry,
D . umieszcza  się  bezpośrednio  po  porodzie  w  fol i i

plastikowej po osuszeniu skóry.

Zadanie 0.
Powikłaniem fototerapii jest/są:

A.  przegrzanie dziecka,
B.  pękanie nitek DNA,
C.  spadek rzutu serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Suplementację  witaminy  K  w  profilaktyce  choroby  krwotocznej
stosuje się:

A .  tylko u noworodków urodzonych przedwcześnie,
B.  u noworodków i niemowląt karmionych sztucznie,
C . u  noworodków i  niemowląt  karmionych wyłącznie  piersią

od 2 tygodnia do końca 3 miesiąca życia,
D . u  noworodków i  niemowląt  karmionych wyłącznie  piersią

od 6 tygodnia do końca 3 miesiąca życia.



Zadanie 0.
Drenaż  ułożeniowy  stosowany  u  noworodków  w  ramach  zabiegów
fizykoterapeutycznych polega na:

A . układaniu noworodka w takiej pozycji, aby segment płata
płucnego  z  zalegającą  wydzieliną  znajdował  s ię  jak
najwyżej,

B . układaniu noworodka w takiej pozycji, aby segment płata
płucnego  z  zalegającą  wydzieliną  znajdował  s ię  jak
najniżej,

C.  wykorzystaniu siły grawitacji,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
D o powikłań związanych z założeniem cewnika do żyły pępowinowej
należą:

A.  zator powietrzny,
B.  zakażenie,
C.  krwawienie związane z przypadkowym usunięciem cewnika,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jedną z reakcji noworodka na ból jest płacz. Jest to reakcja:

A.  behawioralna,
B.  fizjologiczna,
C.  hormonalna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
D o toalety drzewa oskrzelowego i rurki intubacyjnej wykonywanej
przez pielęgniarkę NIE jest potrzebny:

A.  fonendoskop,
B.  cewnik do odsysania,
C.  jałowe rękawiczki,
D.  zestaw ssący.

Zadanie 0.
Nieobecny  odruch  ssania  i  Moro  w  encefalopatii  niedotleniowo  -
niedokrwiennej świadczy o:

A.  postaci łagodnej,
B.  postaci umiarkowanej,
C.  postaci średnio - ciężkiej,
D.  postaci ciężkiej.



Zadanie 0.
Odma wentylowa występująca u noworodków jest postacią odmy:

A.  otrzewnowej,
B.  śródpiersiowej,
C.  opłucnowej,
D.  wewnątrznaczyniowej.

Zadanie 0.
Proszę wskazać prawidłową odpowiedź dla FiO2:

A.  oznacza prężność tlenu,
B.  pozwala precyzyjnie kontrolować tlenoterapię,
C.  to stężenie procentowe tlenu w mieszaninie oddechowej,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Zadanie 0.
Krwawienie stanowi najczęstszą przyczynę wstrząsu:

A.  kardiogennego,
B.  obstruktywnego,
C.  hipowolemicznego,
D.  krwawienie nie powoduje wstrząsu.

Zadanie 0.
Niefarmakologicznym  sposobem  zmniejszania  bólu  u  noworodka
jest:

A .  podanie smoczka do ssania,
B.  używanie tzw. "gniazdek" noworodkowych,
C.  zmniejszenie natężenia światła i hałasu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wskazania do pomiaru średniego ciśnienia tętniczego krwi metodą
napływową (pośrednią), to:

A .  obniżona ocena wg skali Apgar,
B.  wcześniactwo,
C.  objawy wstrząsu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  noworodka  metodą  inwazyjną
polega na założeniu kaniuli do:

A.  obwodowego naczynia żylnego,
B.  prawego przedsionka serca,
C . naczynia  tętniczego  (np.  tętnicy  pępowinowej,

promieniowej),
D.  pnia płucnego.



Zadanie 0.
Zespołem  genetycznym  spowodowanym  trisomią  chromosomów
autosomalnych NIE jest zespół:

A .  Downa,
B.  Patau,
C.  Edwardsa,
D.  Turnera.

Zadanie 0.
W celu drenażu segmentów górnych płatów dolnych płuc, noworodka
należy ułożyć w pozycji:

A .  na plecach,
B.  na brzuchu,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.

Zadanie 0.
Drgawki  subtelne  u  noworodka  urodzonego  przedwcześnie,
występują w postaci:

A . objawów ocznych, ruchów policzków, warg, języka, ruchów
kończyn  typu  pływanie,  boksowanie,  pedałowanie,
zaburzenia wegetatywne i bezdechy,

B.  gwałtownych skurczów mięśni zginaczy,
C . przetrwałego  ułożenia  kończyn  lub  asymetrycznego

ułożenia tułowia,
D . rytmicznych  skurczów  części  ciała,  są  wolne,  z

częstotliwością 1-3 sekundy.

Zadanie 0.
Które z zachowań/sytuacji uznasz za właściwą podczas dyskusji?

A . kontrolowanie  czasu  dyskusji  i  notowanie  pojawiających
się problemów,

B.  wzajemne uprzedzanie się rozmówców,
C.  brak opanowania mowy ciała,
D.  kompletna obojętność.

Zadanie 0.
Który  z  podanych  stylów  radzenia  sobie  ze  stresem  jest
najbardziej efektywny?

A.  styl skoncentrowany na zadaniu,
B.  styl skoncentrowany na emocjach,
C.  styl skoncentrowany na unikaniu,
D.  aktywne dążenie do rozwiązania problemu.



Zadanie 0.
Zajęcia praktyczne pozwalają uczącym się na:

A . weryfikację  zdobytej  wiedzy  i  stosowanie  je j  w
praktyce,

B.  nabywanie nowych wiadomości i umiejętności,
C.  nabywanie i weryfikację zdobytej wiedzy,
D.  weryfikację umiejętności intelektualnych.

Zadanie 0.
Do aktywizujących metod nauczania należy:

A . odgrywanie  ról ,  dyskusja  panelowa,  burza  mózgów,
studium przypadku,

B . ćwiczenia,  dyskusja  dydaktyczna,  wykład  informacyjny,
opowiadanie,

C.  metoda przypadków, referat, seminarium, opis,
D.  esej, referat, wykład problemowy, odczyt.

Zadanie 0.
Traktowanie  zdrowia  i  choroby  w  kategoriach  psychospołecznych
związane  jest  z  pełnieniem  określonych  ról  społecznych.  Można
powiedzieć,  że  człowiek  w  pełni  zdrowy  posiada  umiejętność
pozytywnej  realizacji  ról  (oczekiwań  stawianych  wobec  niej) ,  a
więc:

A . utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi, wczuwania się w
sytuację innych,

B . wczuwania się w sytuację innych, nawiązywania kontaktów
między ludźmi,

C . poczucia  solidarności,  nawiązywania  kontaktów  i
modyfikacji interakcji społecznych,

D . nawiązywania  i  utrzymywania  kontaktów  z  ludźmi,
wczuwania  się  w  sytuację  innych,  poczucia  solidarności,
modyfikacji interakcji społecznych.

Zadanie 0.
Zachowanie zdrowotne jednostki to pochodna:

A.  indywidualnych zachowań jednostki,
B . funkcjonujących wzorów, norm zachowania się narzuconych

przez społeczeństwo,
C.  mody, trendu,
D.  wpływu grupy rówieśniczej, do której należy jednostka.



Zadanie 0.
Czy pacjent o złym rokowaniu ma prawo do zapoznania się z pełną
informacją o swoim stanie zdrowia?

A.  ma takie prawo,
B.  decyduje o tym lekarz,
C.  ma prawo wyłącznie do ograniczonej informacji,
D.  informacji udziela się na życzenie rodziny.

Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  aktów  prawnych  reguluje  prawa
pacjentów w Polsce?

A.  Kodeks karny,
B.  Konstytucja RP,
C.  Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Budżetowanie  to  proces,  w  skład  którego  wchodzą  procesy
związane z tworzeniem, zatwierdzaniem i kontrolą budżetów. Jego
zadaniem, jest m.in.:

A . informowanie  o  wynikach  i  kosztach  procesów
zachodzących  w  przedsiębiorstwie  oraz  ocena  wyników
działalności  całej  placówki/jednostki  i  je j
subpodmiotów,

B . motywowanie  przebiegów  procesów  zachodzących  w
przedsiębiorstwie  oraz  ocena  wyników  działalności  całej
placówki/jednostki i jej subpodmiotów,

C . kontrola  przebiegów  procesów  zachodzących  w
przedsiębiorstwie  oraz  ocena  wyników  działalności  całej
placówki/jednostki i jej subpodmiotów,

D . kontrola procesów wstępnych i końcowych zachodzących w
przedsiębiorstwie  oraz  ocena  wyników  i  kosztów
działalności  całej  placówki/jednostki  i  je j
subpodmiotów.



Zadanie 0.
Wydatki  na  ochronę  zdrowia  pochodzą  m.in.  z  następujących
źródeł:

A . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Ministerstwo  Zdrowia,
Ministerstwo  Sprawiedliwości,  Ministerstwo  Obrony
Narodowej,  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji, gospodarstwa domowe,

B . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Zakład  Ubezpieczń
Społecznych,  Ministerstwo Rolnictwa,  Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej,

C . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Zakład  Ubezpieczeń
Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Ministerstwo  Skarbu  Państwa,  Ministerstwo  Pracy  i
Polityki Społecznej,

D . Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstw Sprawiedliwości,
Ministerstwo  Obrony  Narodowej,  Ministerstwo  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji,  Ministerstw  Finansów,
gospodarstwa domowe.

Zadanie 0.
Akredytacja, to:

A . wewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

B . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

C . zewnętrzny,  obowiązkowy  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

D . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej nie znanymi standardami.

Zadanie 0.
W  dwa  dni  po  zabiegu  operacyjnym pacjent  leży  nadal  w  łóżku  i
jest  niezdolny  do  poruszania  się.  W  nocy  pragnie  przywołać
pielęgniarkę  lecz  dzwonek  jest  dla  pacjenta  nieosiągalny,  toteż
jest  zmuszony  zbudzić  sąsiada,  by  ten  nacisnął  dzwonek.  W
szpitalu występuje niedociągnięcie jakościowe w zakresie:

A .  struktury,
B.  procesu,
C.  wyniku,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.



Zadanie 0.
"Zdrowie publiczne" oznacza:

A . wszystkie  elementy  związane  ze  zdrowiem,  m.  in.:  stan
zdrowia,  w  tym  zachorowalność  i  niepełnosprawność,
zasoby  opieki  zdrowotnej,  oferowane  usługi  opieki
zdrowotnej  i  powszechny  dostęp  do  nich,  opiekę
zdrowotną,  wydatki  na  opiekę  zdrowotną  i  sposób  je j
finansowania oraz przyczyny zgonów,

B . wszystkie wybrane elementy m.in. związane ze zdrowiem,
mianowicie:  stan  zdrowia,  umieralność,  demografię,
migrację,  zasoby  opieki  zdrowotnej,  oferowane  usługi
opieki  zdrowotnej  i  powszechny  dostęp  do  nich,  opiekę
zdrowotną,  wydatki  na  opiekę  zdrowotną  i  sposób  je j
finansowania oraz przyczyny zgonów,

C . wszystkie wybrane elementy m. in. związane ze zdrowiem,
mianowicie:  stan  zdrowia,  umieralność,  demografię,
migrację,  kadrę  medyczną,  łóżka,  szpitale,  opiekę
długoterminową,  zasoby  opieki  zdrowotnej,  oferowane
usługi  opieki  zdrowotnej  i  powszechny  dostęp  do  nich,
opiekę  zdrowotną,  wydatki  na  opiekę  zdrowotną i  sposób
jej finansowania oraz przyczyny zgonów,

D . wszytkie  wybrane  elementy  m.  in.  stan  zdrowia,
umieralność,  demografię,  migrację  zasoby  opieki
zdrowotnej,  oferowane  usługi  opieki,  koszty  i  wydatki,
dostępność  oraz  mechanizmy  finansowania  i  sposób  je j
finansowania oraz przyczyny zgonów.

Zadanie 0.
Pomoc społeczną na zasadach określonych w ustawie, udziela s ię
osobom i rodzinom, m.in. z powodu:

A . ubóstwa,  wykluczenia  społecznego,  niepełnosprawności,
choroby trwającej powyżej 6 miesięcy lub bezradności,

B . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej  lub  ekologicznej  bez  względu na  stan  zdrowia
lub niepełnosprawności,

C . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej lub ekologicznej,

D . ubóstwa,  bezradności,  zgłoszenia  biedy  przez  sąsiadów,
długotrwałej  choroby  trwającej  maksymalnie  do  6
miesięcy, klęski żywiołowej lub ekologicznej.



Zadanie 0.
Profilaktyka zdrowia, to:

A . proces  umożliwiający  ludziom  zwiększenie  kontroli  nad
swoim  zdrowiem  oraz  stwarzający  im  możliwość  jego
umacniania  poprzez  korzystanie  ze  świadczeń
rehabilitacyjnych,

B . kompleksowa działalność ukierunkowana na zapobieganie,
wczesne  diagnozowanie  i  leczenie  chorób,  obejmująca
badania przeglądowe, okresowe i szczepienia ochronne,

C . zapewnienie  opieki  zdrowotnej  w  miejscu  zamieszkania,
pracy i nauki poprzez stosowanie szczepień ochronnych,

D . świadczenia  zdrowotne,  obejmujące  swoim  zakresem
pielęgnację,  opiekę  i  rehabilitację  osób  nie
wymagających hospitalizacji.

Zadanie 0.
U  osób  dorosłych,  sinica  występuje  przy  zwiększeniu
zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny powyżej:

A .  0,1 g/100 ml krwi,
B.  0,5 g/100 ml krwi,
C.  2,0 g/100 ml krwi,
D.  5,0 g/100 ml krwi.

Zadanie 0.
Tiki, to niezależne od woli pacjenta:

A.  groteskowe, wykręcone pozycje, często korpusu ciała,
B . wolne,  wykręcające,  wijące  ruchy  w  obrębie  twarzy,

dalszych części kończyn,
C . krótkie,  nieregularne,  powtarzające  się,  skoordynowane

ruchy,
D . rytmiczne,  powtarzające  się,  dziwaczne  ruchy  twarzy  i

jamy ustnej.

Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.



Zadanie 0.
U  kobiety wysokość dna macicy pod koniec 24 tygodnia ciąży jest
badana na wysokości:

A .  2 palców nad spojeniem łonowym,
B.  pośrodku pomiędzy pępkiem a spojeniem łonowym,
C.  dokładnie na wysokości pępka,
D.  bezpośrednio pod łukiem żebrowym.

Zadanie 0.
W przypadku choroby Gravesa-Basedowa można zaobserwować:

A.  rzadkie mruganie,
B . nienadążanie  powieki  górnej  za  ruchem  gałki  ocznej  w

dół,
C . nienadążanie  gałki  ocznej  za  powieką,  przy  skierowaniu

spojrzenia w górę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  czasie  wstrząsu,  nie  tylko  anafilaktycznego,  ciśnienie
tętnicze krwi jest:

A .  znacznie podwyższone,
B.  znacznie obniżone,
C.  nieznacznie podwyższone,
D.  w normie.

Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
W warunkach prawidłowych, napletek noworodka powinien być:

A.  zawsze swobodnie odprowadzalny,
B.  odprowadzalny ale tylko częściowo,
C.  przylegać całkowicie do żołędzi,
D.  u noworodka nie badamy odprowadzalności napletka.



Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
D o  objawów  pewnych  świadczących  o  niedosłuchu  wrodzonym  u
niemowlęcia NIE zalicza się:

A .  braku reakcji na dźwięki,
B.  braku rozwoju gaworzenia w 3 miesiącu życia,
C.  braku odruchu uszno-powiekowego,
D . braku  odwracania  główki  przez  niemowlę  w  kierunku

mówiącej matki.

Zadanie 0.
U pacjenta po zatruciu opioidami specyficzną odtrutką, jest:

A .  atropina,
B.  desferal,
C.  nalokson,
D.  dimerkaprol.

Zadanie 0.
W badaniu przedmiotowym noworodków i niemowląt wykorzystuje się
cztery  podstawowe  techniki  badania.  Dobrze  jest  również
wykorzystać  zmysł  węchu.  W  przypadku  podejrzenia  u
noworodka/niemowlęcia fenyloketonurii, skóra ma zapach:

A.  cuchnący, zapach spoconych nóg,
B.  acetonu, kwaśnych jabłek,
C.  amoniaku, syropu klonowego,
D.  mysi, stęchły.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.



Zadanie 0.
Zmiana  skórna  wypełniona  treścią  ropną,  jest  określana
potocznie jako:

A.  krosta,
B.  pęcherzyk,
C.  grudka,
D.  plamka.

Zadanie 0.
Jako tachypnoe u noworodków w pierwszych dniach życia określa
się stan, gdy ilość oddechów wynosi powyżej:

A .  20 oddechów/min,
B.  40 oddechów/min,
C.  60 oddechów/min,
D.  80 oddechów/min.

Zadanie 0.
Objawem  patologicznym  w  badaniu  ogólnym  moczu  w  pierwszym
tygodniu życia noworodka urodzonego przedwcześnie jest:

A .  leukocyturia,
B.  białkomocz (do 30 mg%),
C.  łagodny cukromocz,
D.  wysokie stężenie kwasu moczowego.

Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Najczęściej  przejawem  procesu  patologicznego  u  noworodka  jest
obecność żółtaczki w:

A.  1 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 7 mg,
B.  2 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 10 mg,
C.  3 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 12 mg,
D.  4 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 14 mg.

Zadanie 0.
Asfiksja u noworodka, to:

A . centralizacja  krwi  w  życiowo  najważniejszych  narządach
noworodka,

B.  zamartwica niedotlenieniowo-niedokrwienna,
C.  narastanie kwasicy metabolicznej,
D.  obniżona żywotność noworodka po urodzeniu.



Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
Pacjent  przywieziony  przez  karetkę  oddycha  regularnie  ok.  8
razy  na  minutę,  źrenice  są  znacznie  zwężone.  Oddech  pacjenta
jest  prawdopodobnie  wynikiem  depresji  ośrodka  oddechowego
spowodowanego przez:

A.  kokainę,
B.  opioidy,
C.  benzodiazepiny,
D.  cytostatyki.

Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  stworzyła  teorię,  która  zaliczana  jest  do
kategorii:

A .  środowiska,
B.  potrzeb,
C.  systemów,
D.  interakcji.

Zadanie 0.
Do modelu adaptacyjnego Calisty Roy NIE należy:

A.  osoba,
B.  pielęgniarka,
C.  środowisko,
D.  system.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.



Zadanie 0.
W  czasie  prezentacji  ustnej  wyników  badań  pilotażowych  NIE
należy koncentrować się na:

A.  własnej osobie,
B.  czasie prezentacji,
C .  sile wypowiedzi,
D.  modulacji głosu.

Zadanie 0.
Kodeks Etyki dla Pielęgniarek Międzynarodowej Rady Pielęgniarek
(ICN), został przyjęty w roku:

A.  1943,
B.  1953,
C.  1963,
D.  1973.

Zadanie 0.
Elementami systemu doskonalenia zawodowego są:

A.  cele i treści kształcenia,
B.  formy organizacyjne, metody i proces doskonalenia,
C.  pomoce dydaktyczne,
D . cele  i  treści  kształcenia,  formy  organizacyjne,  metody

i proces doskonalenia.

Zadanie 0.
Mediana to:

A.  średnia geometryczna,
B.  średnia harmoniczna,
C.  wartość środkowa,
D.  wartość najbardziej istotna.

Zadanie 0.
Spamowanie, to:

A . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do jednego adresata,

B . czytanie  różnego  rodzaju  pism  i  reklam  z  elektronicznej
skrzynki odbiorczej,

C . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do wielu adresatów,

D . próba  doręczenia  wiadomości  elektronicznej  do  osoby,
która  nie  chciała  je j  otrzymać  i  nie  prosiła  o  je j
dostarczenie.



Zadanie 0.
Rozkład normalny, zwany rozkładem Gaussa-Laplace'a, ma kształt:

A .  funkcji wykładniczej,
B.  krzywej dzwonowej,
C.  kielicha,
D.  odwróconej sinusoidy.



PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
TEST NR 181812
GRUPA 1
Zadanie 0.
N a  zmniejszenie  umieralności  okołoporodowej  w  Polsce  NIE  ma
bezpośredniego wpływu:

A . podnoszenie  poziomu  wiedzy  personelu  medycznego
oddziałów położniczych i noworodkowych,

B.  popularyzacja zdrowego stylu życia w czasie ciąży,
C.  zmniejszenie ogólnej liczby porodów,
D.  uprzywilejowanie transportu "in utero".

Zadanie 0.
Czynnikiem  ryzyka  rozwoju  zakażenia  szpitalnego  u  noworodka
związanym z pobytem na oddziale NIE jest:

A .  masa urodzeniowa powyżej 1500 g,
B.  długotrwała kaniulacja naczyń żylnych,
C.  długotrwała antybiotyko- i steroidoterapia,
D . zbyt  duże  zagęszczenie  pacjentów  i  mała  l iczba

pielęgniarek.

Zadanie 0.
N a  oddziałach  neonatologicznych  należy  minimalizować  ryzyko
przenoszenia  zakażeń  szpitalnych,  dlatego  podczas  cewnikowania
noworodka należy używać 2% żelu z lidokainą:

A . teza  prawdziwa,  przesłanka  prawdziwa,  przesłanka  nie
wynika z tezy,

B . teza prawdziwa, przesłanka prawdziwa, przesłanka wynika
z tezy,

C.  teza i przesłanka fałszywe,
D.  teza fałszywa, przesłanka prawdziwa.

Zadanie 0.
"10 kroków do Udanego Karmienia Piersią" to główne założenia:

A.  programu "Szpital Przyjazny Dziecku",
B.  programu "Bezpieczne Macierzyństwo",
C.  programu Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce,
D.  "Szkoły Matek i Ojców Razem Łatwiej".

Zadanie 0.
Zdecydowana większość przyczyn zgonów noworodków dotyczy:

A.  skrajnie niedojrzałych noworodków,
B.  bliźniaków,
C.  noworodków z oceną w skali Apgar po urodzeniu > 5 pkt.,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
W opiece nad noworodkiem przebywającym w Oddziale Intensywnej
Terapii  bardzo  ważne  jest  zbudowanie  dobrych  relacji  między
personelem medycznym a rodziną dziecka. Ma to istotny wpływ na:

A . podejmowanie  przez  rodziców  decyzji  dotyczących
proponowanych zasad terapii,

B . wzrost  zaufania  i  porozumienia  między  lekarzem  a
rodziną,

C.  zrozumienie stanu pacjenta przez rodzinę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przyczynami hipotrofii noworodka mogą być:

A.  przyczyny społeczne,
B.  choroby ojca,
C.  choroby płodu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
Związkami  dezynfekcyjnymi  dopuszczanymi  do  stosowania  w
oddziałach neonatologicznych, są:

A.  alkohole (głównie etylowy, izopropylowy, n-propylowy),
B.  pochodne fenolu,
C.  aldehydy,
D.  pochodne krezolu.

Zadanie 0.
Do czynników ryzyka zakażeń wewnątrzmacicznych należą:

A.  niedojrzałość < 37 tygodnia ciąży,
B.  płeć żeńska,
C.  zakażenie układu moczowego,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
Amniopunkcję wykonuje się zwykle:

A.  do 12 tygodnia ciąży,
B.  między 12-14 tygodniem ciąży,
C.  między 15-20 tygodniem ciąży,
D.  między 18-22 tygodniem ciąży.



Zadanie 0.
Wśród  bardzo  niebezpiecznych  klinicznych  objawów  krwawienia
wewnątrzczaszkowego  u  noworodka,  pielęgniarka,  położna  może
zaobserwować:

A . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  sztywność  i  objawy  uszkodzenia  nerwów
czaszkowych,

B . śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione  drgawki,
podwyższoną  ciepłotę  ciała,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów czaszkowych,

C . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  podwyższoną  ciepłotę  ciała,  sztywność  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych,

D . stupor,  śpiączkę,  uogólnione  drgawki,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych.

Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony
noworodka jest:

A .  fenyloketonuria,
B.  rozszczep wargi i podniebienia,
C.  choroba syropu klonowego,
D.  galaktozemia.

Zadanie 0.
Amniopunkcja  wykonana  przed  15  tygodniem  ciąży  wiąże  się  z
ryzykiem:

A.  poronienia,
B.  wystąpienia wad stóp,
C.  wystąpienia przepukliny płodowej,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Różowo-czerwona  plama  u  noworodka,  spowodowana  miejscowym
rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana na brzegach górnych powiek,
n a  czole  powyżej  nasady  nosa,  na  górnej  wardze,  na  granicy
głowy i karku, tuż powyżej linii owłosienia, to:

A .  plama mongolska,
B.  objaw arlekina,
C.  bociani dziób,
D.  potówki czerwone.



Zadanie 0.
Przeciwko wirusowemu zapaleniu  wątroby  typu B,  dziecko  należy
zaszczepić:

A . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - wewnętrzną część
uda,

B . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

C . śródskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

D . podskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda.

Zadanie 0.
W  jakiej  odległości  od  lamp  naświetlających  powinien  znajdować
się noworodek poddawany fototerapii?

A.  10 - 20 cm,
B.  20 - 30 cm,
C.  40 - 50 cm,
D.  60 - 80 cm.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  stwierdzeń,  dotyczących  postępowania  z
odciągniętym wcześniej pokarmem matki, jest FAŁSZYWE?

A . pokarm  raz  rozmrożony  nie  nadaje  s ię  do  powtórnego
zamrożenia,

B . nie  należy  mieszać  ze  sobą  mleka świeżo  odciągniętego z
rozmrożonym,

C . pokarm  przed  podaniem  dziecku  wystarczy  podgrzać  do
temperatury około 36˚- 37˚C,

D . p o  rozmrożeniu  pokarm  kobiecy  można  przechowywać  w
lodówce do 48 godzin.

Zadanie 0.
W  celu  wczesnej  diagnostyki  wrodzonej  dysplazji  stawów
biodrowych  wykonuje  się  badanie  polegające  na  zastosowaniu
manewru,  który  reponuje  zwichnięte  biodro,  co  oznacza  dodatni
wynik  testu.  Kiedy  zwichnięte  (podwichnięte)  biodro  ulega
odwiedzeniu  zgięte  pod  kątem  90  stopni,  pojawia  się  wrażenie
"kliknięcia" w momencie gdy głowa kości udowej przemieszcza się
do panewki stawu biodrowego. Jest to tzw.:

A .  objaw Babińskiego,
B.  objaw Ortolaniego,
C.  objaw Ottona,
D.  żaden z powyższych.



Zadanie 0.
Wskazaniem do żywienia troficznego jest:

A .  zaburzenie funkcji połykania u noworodka,
B.  martwicze zapalenie jelit,
C.  krwawienie z przewodu pokarmowego,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.
Mleko przedporodowe pojawia się w:

A.  16 tygodniu ciąży,
B.  25 tygodniu ciąży,
C.  30 tygodniu ciąży,
D.  37 tygodniu ciąży.

Zadanie 0.
Pielęgniarka,  położna,  która  karmi  noworodka  przez  zgłębnik
powinna  pamiętać  o  jego  wymianie.  Zaleca  się,  aby  zgłębnik
silikonowy założony przez nos wymieniać co:

A.  48 - 72 godziny, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny,
B.  12 - 24 godziny, a poliuretanowy co 48 - 72 godziny,
C.  12 godzin, a poliuretanowy co 24 godziny,
D.  6 godzin, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny.

Zadanie 0.
Pomiar obwodu głowy dokonywany po porodzie, jest mierzony przy
użyciu taśmy centymetrowej w wymiarze:

A.  podpotyliczno - czołowym,
B.  bródowo - ciemieniowym,
C.  podpotyliczno - ciemieniowym,
D.  czołowo - potylicznym.

Zadanie 0.
Zalecaną u noworodków metodą badań przesiewowych słuchu jest
ocena fotoemisji  akustycznej -  OAE. Jest to badanie wykonywane
w :

A.  1 dobie życia,
B.  2 dobie życia,
C.  3 dobie życia,
D.  4 dobie życia.



Zadanie 0.
Prawidłowe ułożenie noworodka poddawanego resuscytacji, polega
na zastosowaniu pozycji Trendelenburga pod kątem:

A.  10˚ - 15˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
B . 10˚  -  15˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie

odgięta ani przygięta,
C.  15˚ - 20˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
D . 30˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie  odgięta

ani przygięta.

Zadanie 0.
Żółtaczka fizjologiczna noworodków jest spowodowana nadmiernym
poziomem:

A.  bilirubiny pośredniej,
B.  bilirubiny bezpośredniej,
C.  retikulocytów w surowicy,
D.  urobilinogenu.

Zadanie 0.
Ocenę  stanu  noworodka  po  porodzie  fizjologicznym  według
schematu V. Apgar należy przeprowadzić co najmniej:

A .  w pierwszej i drugiej minucie życia,
B.  w pierwszej i trzeciej minucie życia,
C.  w pierwszej i czwartej minucie życia,
D.  w pierwszej i piątej minucie życia.

Zadanie 0.
Przyrost dobowy u noworodka donoszonego powinien wynosić:

A .  10 g,
B.  30 g,
C.  50 g,
D.  70 g.

Zadanie 0.
Wzrost bifidobakterii pobudzają:

A.  cytokiny,
B.  nukleotydy,
C.  oligosacharydy,
D.  SIgA.



Zadanie 0.
Test  potrójny  jako  badanie  prenatalne służy  wykrywaniu trisomii
u płodu. W przypadku trisomii 21 swierdza się:

A . niski poziom AFP, niski poziom beta - hCG, niski poziom
u uE3,

B . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

C . wysoki  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

D . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  wysoki
poziom u uE3.

Zadanie 0.
Wszystkie noworodki po urodzeniu powinny otrzymywać witaminę K,
przy czym noworodki donoszone:

A.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
B .  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 1 mg doustnie (p.o.),
C .  1 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
D.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 0,5 mg doustnie (p.o.).

Zadanie 0.
Polski  Zespół  Ekspertów  zaleca  przyjmowanie  kwasu  foliowego
jako  profilaktyki  wrodzonych  otwartych  wad  cewy  nerwowej,  w
dawce:

A . 0,04 mg dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

B . 4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną  ciążą  i
d o  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 8 mg dziennie,

C . 0 ,4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

D . 0,4  mikrograma  dziennie  przez  3  miesiące  przed
planowaną  ciążą  i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast
d la  kobiet,  u  których w wywiadzie  są  otwarte  wady cewy
nerwowej u dzieci 0,4 mg dziennie,



Zadanie 0.
W ciąży pozamacicznej stężenie hCG:

A.  w odstępie 3 dni ulega podwojeniu,
B.  w odstępie 3 dni ulega bardzo dużemu wzrostowi,
C . w  odstępie  3  dni  nie  zmienia  się  lub  zmienia

nieznacznie,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.
Wykonywany u noworodka test Apt jest to badanie, które pozwala
na:

A.  ocenę zewnętrznych cech fizycznych,
B.  ocenę neurologiczną,
C.  zróżnicowanie krwi dziecka z krwią matki,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.
Przyczyną niedoboru surfaktantu NIE jest:

A .  przegrzanie,
B.  kwasica,
C.  hipoksja,
D.  oziębienie.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  objawów  mogą  wskazywać  na  fizjologiczny
refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka?

A . noworodek  ulewa  i  sporadycznie  wymiotuje,  ale  zjada
chętnie i prawidłowo się rozwija,

B . objawy  wyraźnie  zmniejszają  się  z  tygodnia  na  tydzień,
a epizodom ulewania nie towarzyszą żadne inne objawy,

C . narastanie  objawów  wiąże  się  ze  zwiększaniem  zjadanej
wraz z wiekiem objętości pokarmu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
U  zdrowego  noworodka,  w  ciągu  kilkudziesięciu  minut  po
urodzeniu,  dochodzi  do  normalizacji  oddechów.  Ich  częstotliwość
na minutę powinna wynosić:

A .  15 - 20,
B.  20 - 30,
C.  40 - 60,
D.  60 - 80.



Zadanie 0.
Colostrum to:

A.  układ odpornościowy układu oddechowego,
B.  mleko z dużą zawartością IgA,
C.  wszystkie klasy przeciwciał,
D.  wszystkie grupy komórek odpornościowych.

Zadanie 0.
Laktoperoksydaza to enzym mleka kobiecego:

A.  trawiący białka,
B.  działający bakteriostatycznie,
C.  stymulujący produkcję IgA,
D.  trawiący węglowodany.

Zadanie 0.
Wykonując u noworodka badanie przesiewowe w kierunku chorób
metabolicznych, należy pobrać:

A . krew  włośniczkową  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca,

B . krew  włośniczkową  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,

C . krew  żylną  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,

D . krew  żylną  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca.

Zadanie 0.
W celu oceny zażółcenia powłok skórnych u noworodka (natężenia
hiperbilirubinemii) wykorzystywany jest schemat:

A.  Kramarek,
B.  Ballard,
C.  Kramera,
D.  Brazeltona.



Zadanie 0.
Stosowanie  leków  sedacyjnych  pomaga  w  ustabilizowaniu  stanu
ogólnego  noworodka  podczas  transportu.  Wskaż  stwierdzenie
NIEPRAWDZIWE:

A . d o  leków  sedacyjnych  należą;  luminal,  dormicum,
gardenal,

B . dormicum  można  stosować  u  wszystkich  noworodków
niezależnie od masy ciała i stopnia dojrzałości,

C . n ie  należy  stosować  leków  sedacyjnych  u  dziecka
podłączonego do nCPAP,

D . leki  sedacyjne  stosuje  s ię  w  przypadku  konieczności
transportu  dziecka  zaintubowanego  i  podłączonego  do
sztucznej wentylacji.

Zadanie 0.
W  realizacji  procesu pielęgnowania nad noworodkiem po porodzie
drogami  natury  bardzo  ważne  jest  zapobieganie  zapaleniu
spojówek, wywoływanemu przez dwoinkę rzeżączki lub chlamydia. W
tym celu pielęgniarka, położna powinna do 30 minut po porodzie
wykonać zabieg Credego:

A . przy użyciu 0,5% azotanu srebra i wody destylowanej lub
0,5% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,

B . przy  użyciu  1%  azotanu  srebra  i  wody  destylowanej  lub
0,5% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,

C . przy użyciu 0,5% azotanu srebra i wody destylowanej lub
1% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,

D . przy  użyciu  1%  azotanu  srebra  i  wody  destylowanej  lub
0,5%  maści  z  erytromycyną  lub  0,5%  maści  z
tetracykliną.

Zadanie 0.
U  noworodka  przedwcześnie  urodzonego  wystąpiły  od  pierwszych
godzin  życia:  przyspieszone,  nieregularne  oddechy  z  widocznym
wysiłkiem oddechowym - zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
praca  skrzydełek  nosa,  stękanie  wydechowe  albo  bezdechy  oraz
nasilająca się sinica. Objawy te wskazują na:

A.  zespół zaburzeń oddychania,
B.  zapalenie płuc,
C.  posocznicę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Proszę wskazać zalecaną kolejność nakłuwania żył u noworodka:

A . żyły  grzbietu  dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły
nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

B . żyły  nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły  grzbietu
dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

C . żyły  dołu  łokciowego,  żyły  nadgarstka,  żyły  grzbietu
dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

D . żyły  czaszkowe,  żyły  grzbietu  dłoni,  żyły  grzbietu
stopy,  żyły  nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej.

Zadanie 0.
Do oceny stanu ogólnego noworodka służy skala:

A.  V. Apgar,
B.  Silvermanna,
C.  Ballard,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przyrost masy ciała u noworodka donoszonego jest obserwowany w:

A.  2 - 3 dobie,
B.  3 - 4 dobie,
C.  4 - 5 dobie,
D.  5 - 6 dobie.

Zadanie 0.
Badanie stanu neurologicznego noworodka polega m.in. na ocenie
zachowań dziecka w czterech płaszczyznach: procesy gotowości do
kontaktów,  procesy  motoryczne,  kontrola  stanu  fizycznego,
odpowiedź na stres. Skalę tę opracował:

A .  Ballard,
B.  Brazelton,
C.  Zawitkowski,
D.  Dubovitz.

Zadanie 0.
O  hipoglikemii  noworodka  donoszonego,  w  pierwszych  trzech
godzinach życia, świadczy stężenie glukozy we krwi poniżej:

A .  50 mg/dl,
B.  40 mg/dl,
C.  30 mg/dl,
D.  20 mg/dl.



Zadanie 0.
Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

A.  o żółtym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
B.  wodniste o zielonym zabarwieniu,
C.  o brązowo - zielonym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
D.  wodniste o żółtym zabarwieniu.

Zadanie 0.
Na okres adaptacji noworodka NIE ma/mają wpływu:

A.  choroby ojca,
B.  choroby matki,
C.  przebieg porodu,
D.  leki stosowane w czasie ciąży i porodu.

Zadanie 0.
O  głębokiej  hipotermii  noworodka  mówimy wówczas,  gdy  ciepłota
ciała wynosi poniżej:

A .  37˚C,
B.  36˚C,
C.  35˚C,
D.  34˚C.

Zadanie 0.
Przetrwały odruch szukania charakteryzuje:

A.  wiercenie się,
B.  moczenie nocne,
C.  słaba zręczność manualna,
D.  hipotonia.

Zadanie 0.
Wizualnie żółtaczkę można rozpoznać przy stężeniu bilirubiny:

A.  całkowitej 6 mg%,
B.  całkowitej 4 mg%,
C.  pośredniej 6 mg%,
D.  pośredniej 4 mg%.

Zadanie 0.
Fizjologiczny  spadek  masy  ciała  u  noworodka  NIE  powinien
przekroczyć:

A.  8% wagi urodzeniowej,
B.  10% wagi urodzeniowej,
C.  12% wagi urodzeniowej,
D.  14% wagi urodzeniowej.



Zadanie 0.
W  połowie  2  miesiąca  życia  zanika  u  dziecka  odruch,  gdzie
noworodek  podczas  jednoczesnego  ucisku  na  wewnętrzną
powierzchnię obu dłoni otwiera usta. Jest to odruch:

A.  szukania,
B.  toniczny szyjny symetryczny,
C.  ssania,
D.  Babkina.

Zadanie 0.
Mleko dojrzałe:

A .  ma obniżoną zawartość białka,
B.  jest niebieskawe, klarowne,
C.  pojawia się po 2 tygodniach od porodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Dla  żółtaczki  fizjologicznej,  górne  stężenie  bilirubiny  u
noworodków donoszonych, wynosi:

A .  6 mg%,
B.  10 mg%,
C.  12 mg%,
D.  15 mg%.

Zadanie 0.
Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia:

A.  krwawienia z przewodu pokarmowego,
B.  płaczu dziecka,
C.  hipoksji,
D.  oziębienia.

Zadanie 0.
Obrzęk piersi u kobiet karmiących jest wynikiem:

A.  patologicznej budowy piersi,
B.  wzrostu poziomu progesteronu i poziomu prolaktyny,
C . spadku  poziomu  progesteronu  i  wzrostu  poziomu

prolaktyny,
D.  nieprawidłowej techniki karmienia.

Zadanie 0.
Proszę  wskazać  na  schorzenie  matki  predysponujące  do
występowania makrosomii u noworodka:

A.  nadczynność tarczycy,
B.  cukrzyca,
C.  fenyloketonuria,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Które  z  poniższych  schorzeń  NIE  jest  bezwzględnym
przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki?

A.  narkomania,
B.  niewydolność krążenia IV° według NYHA,
C . gruźlica  aktywna,  jesli  matka  nie  prątkuje,  przyjmuje

leki,  które  mogą  być  stosowane  podczas  karmienia
piersią,

D.  ciężka choroba psychiczna.

Zadanie 0.
U  noworodka  donoszonego,  o  hiperglikemii  świadczy  poziom
stężenia glukozy w surowicy krwi wynoszący powyżej:

A .  110 mg/dl,
B.  120 mg/dl,
C.  130 mg/dl,
D.  150 mg/dl.

Zadanie 0.
D o  oceny  dojrzałości  nerwowo  -  mięśniowej  noworodka  służy
skala:

A.  Apgar,
B.  Silvermanna,
C.  Ballard,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Mama  3-dniowego  noworodka  z  porodu  kleszczowego,  którego
skutkiem  był  krwiak  podokostnowy  czaszki  noworodka,  jest
zaniepokojona  powiększeniem  rozmiaru  krwiaka.  W  tej  sytuacji
należy:

A . zgłosić  ten  objaw  ordynatorowi  podczas  porannego
obchodu,

B.  natychmiast zgłosić ten objaw lekarzowi dyżurnemu,
C.  uspokoić matkę i zalecić dalszą obserwację krwiaka,
D . uspokoić  matkę,  zostawić  je j  przyrząd  mierniczy

(centymetr)  w  celu  wykonywania  pomiaru  obwodu  głowy
dziecka w odstępach godzinnych.



Zadanie 0.
Objaw "zachodzącego słońca", obserwujemy, gdy dziecko patrzy:

A.  w lewą stroną, źrenica prawego oka ulega powiększeniu,
B . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez

dolną  powiekę,  a  nad  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty górną powieką,

C . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez
górną  powiekę,  a  pod  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty dolną powieką,

D.  w prawą stronę, powieki oka lewego są zamknięte.

Zadanie 0.
W  postępowaniu  przedoperacyjnym  u  noworodka  z  gastroschizą
najbardziej istotne znaczenie ma:

A . zaopatrzenie  gastroschizy  jałowym,  wilgotnym
opatrunkiem  w  sterylnym  worku  nylonowym,  założenie
cewnika  do  żołądka  i  okresowe  odsysanie  treści
żołądkowej oraz powietrza,

B . zaopatrzenie gastroschizy jałowym, suchym opatrunkiem i
monitorowanie czynności życiowych,

C . monitorowanie  czynności  życiowych i  założenie  zgłębnika
do żołądka,

D . umieszczenie  noworodka  w  inkubatorze  i  zaopatrzenie
gastroschizy jałowym opatrunkiem.

Zadanie 0.
Porażenie splotu barkowego uwidacznia się  u noworodka podczas
badania odruchu:

A.  Moro,
B.  stąpania,
C.  ssania,
D.  pełzania.

Zadanie 0.
Ryzyko  występowania  mózgowego  porażenia  dziecięcego  w
najwyższym stopniu dotyczy dzieci:

A .  płci męskej,
B.  płci żeńskiej,
C.  urodzonych przedwcześnie,
D.  z ciąży bliźniaczej.



Zadanie 0.
Jak należy  prawidłowo układać  noworodka z  wrodzonym kręczem
szyi?

A . układać dziecko tylko na brzuchu, z głową odwiedzioną w
stronę kręczu,

B . pozwolić  dziecku  układać  głowę  w  dowolną  stronę,
ponieważ  przykurcz  mięśnia  ustępuje  samoistnie  w
krótkim czasie po urodzeniu,

C . umieścić  zabawki  nad  łóżeczkiem  dziecka  po  stronie
kręczu, co umożliwi mu właściwą pozycję głowy,

D . pochylić  głowę  i  skręcić  bródkę  dziecka  w  stronę  zdrową
oraz  podłożyć  poduszkę  pod  głowę,  uniemożliwiając  je j
obrócenie w stronę kręczu.

Zadanie 0.
Następstwem mechanicznego urazu okołoporodowego mogą być:

A . zmiany  tkankowe,  funkcjonalne  i  strukturalne  w
organizmie dziecka,

B . powikłania doprowadzające często do trwałych uszkodzeń
różnych narządów u dziecka,

C . zmiany  wytwórcze  i  degeneracyjne  wpływające  na  jakość
życia dziecka oraz wartość biologiczną populacji,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Przepuklina oponowo-rdzeniowa u noworodka:

A . polega  na  przemieszczeniu  na  zewnątrz  opon
mózgowo-rdzeniowych  lub  wadliwie  rozwiniętego  rdzenia
kręgowego poprzez rozszczep kostny w kanale kręgowym,

B . jest  stosunkowo  rzadko  występującą  wadą  wrodzoną
ośrodkowego układu nerwowego,

C . jest  wadą  wrodzoną  ośrodkowego  układu  nerwowego  na
skutek  nieprawidłowego  rozwoju  cewy  nerwowej,
występującą częsciej u chłopców,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
N a  ramionach  i  grzbiecie  2-dniowego  noworodka  zaobserwowano
rozległą martwicę tkanki podskórnej. Zmiana ta:

A.  wynika z anemizacji dziecka,
B.  może wiązać się z zaburzeniami gospodarki wapniowej,
C.  wymaga postępowania farmakologicznego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Wykonując  czynności  pielęgnacyjne  u  noworodka  z  martwiczym
zapaleniem  jel it  można  zauważć  objaw  Culensa  podczas
obserwowania:

A.  klatki piersiowej i brzuszka noworodka,
B.  główki i oczu noworodka,
C.  kończyn górnych i dłoni noworodka,
D.  kończyn dolnych i stóp noworodka.

Zadanie 0.
Noworodek  w  2-dobie  życia,  z  porodu  kleszczowego,  którego
następstwem  było  duże  wgniecenie  kości  czołowej.  U  dziecka
wystąpiło nadmierne napięcie mięśniowe oraz zwracanie pokarmu
bezpośrednio po próbie karmienia. Objawy te wskazują na:

A.  atrezję przełyku,
B.  wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
C.  mózgowe porażenie dziecięce,
D.  pęknięcie kości czaszki.

Zadanie 0.
Występujące  w  pierwszej  dobie  życia  noworodka  objawy:
nieregularny  oddech  połączony  z  wysiłkiem,  bladość  powłok
skórnych, zapadnięty (łódkowaty) brzuch, sugerują:

A.  wrodzoną przepuklinę pępkową,
B.  porażenie nerwu twarzowego,
C.  gastroschizę,
D.  wrodzoną przepuklinę przeponową.

Zadanie 0.
Surfaktant pojawia się w płucach około:

A.  24 tygodnia ciąży,
B.  26 tygodnia ciąży,
C.  28 tygodnia ciąży,
D.  30 tygodnia ciąży.

Zadanie 0.
D o  działań  pielęgniarskich  wspierających  w  warunkach
szpitalnych  kontakty  rodziców  z  dzieckiem  urodzonym
przedwcześnie należą:

A . stworzenie rodzicom przyjaznych warunków w oddziale, w
którym przebywa ich dziecko,

B . włączanie rodziców w czynności pielęgnacyjne wykonywane
u noworodka,

C.  uczenie i wdrażanie rodziców w opiekę "metodą kangura",
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Minimalne żywienie jelitowe jest to:

A .  stosowanie wlewek doodbytniczych,
B . podawanie  niewielkich  ilości  pokarmu,  zazwyczaj  4-8

mL/kg mc./ dobę, tj. 10 kcal/dobę,
C . podawanie  niewielkich  objętości  pokarmu,  zazwyczaj

12-24 mL/kg mc./dobę, tj. 20 kcal/dobę,
D . podawanie  niewielkich  ilości  pokarmu,  zazwyczaj  12-24

mL/kg mc./dobę, tj. 40 kcal/dobę.

Zadanie 0.
Natychmiastowe  osuszenie  skóry  niedojrzałego  noworodka  po
urodzeniu minimalizuje utratę jego ciepła w wyniku mechanizmu:

A.  parowania,
B.  promieniowania,
C.  konwekcji,
D.  przewodzenia.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia enteralnego NIE jest:

A .  martwicze zapalenie jelit (NEC),
B.  niedrożność przewodu pokarmowego,
C.  wstrząs,
D.  brak odruchu połykania.

Zadanie 0.
Czynnikiem wirusowym związanym z IUGR jest/są:

A.  aberracje chromosomowe,
B.  różyczka,
C.  kiła,
D.  toxoplasma gondii.

Zadanie 0.
Wczesna stymulacja rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie
t o  system  działań,  na  który  składają  się:  1 .  Wnikliwa
indywidualna  obserwacja  dziecka,  2 .  Ocena  stanu  dojrzałości,  3 .
Ocena  rozwoju  spontanicznej  aktywności  ruchowej,  4 .  Analiza
zdolności  poznawczych,  5 .  Analiza  umiejętności  ssania  i
połykania. Wskaż prawidłowe odpowiedzi:

A .  Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1 i 5,
B.  Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1 i 3,
C.  Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1, 2, 3,
D.  Prawidłowe odpowiedzi 1,2,3,4,5.



Zadanie 0.
U  noworodka  urodzonego  z  masą  ciała  <1000  gramów,  średnie
ciśnienie tętnicze krwi w pierwszej dobie życia wynosi około:

A.  25 mmHg,
B.  40 mmHg,
C.  55 mmHg,
D.  65 mmHg.

Zadanie 0.
Postępowanie w bezdechach, to:

A .  schłodzenie ciała do temperatury 35 stopni C,
B.  układanie na plecach,
C.  podawanie teofiliny,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Do niepożądanych działań opioidów stosowanych w zwalczaniu bólu
u niedojrzałego noworodka należy:

A.  sztywność mięśniowa,
B.  biegunka,
C.  tachykardia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Cechą typową dla skóry wcześniaków jest:

A . kwaśne  pH  i  nadmierne  wytwarzanie  wolnych  kwasów
tłuszczowych,

B . zasadowe pH i niedostateczne wytwarzanie wolnych kwasów
tłuszczowych,

C.  to, że osiąga pełną dojrzałość dopiero po 37 tygodniu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
W pozycji drenażowej noworodek może pozostać:

A.  10 - 15 min,
B.  20 - 30 min,
C.  30 - 50 min,
D.  1 - 2 godz.

Zadanie 0.
U  wcześniaków,  niedokrwistość  pochodzenia  jatrogennego  jest
wynikiem:

A.  niedoboru witaminy E,
B.  częstego pobierania krwi do badań,
C.  krwawień,
D.  wzmożonej hemolizy.



Zadanie 0.
Wskaż  chorobę,  w  grupie  jednostek  chorobowych  u  noworodka
określanych mianem TORCH, której czynnikiem etiologicznym NIE
jest wirus:

A.  Cytomegalia,
B.  Toksoplazmoza,
C.  Różyczka,
D.  Opryszczka.

Zadanie 0.
Powikłaniem zespołu MAS jest:

A .  zatykanie oskrzelików, pułapka powietrzna,
B.  rozdęcie płuc, odma,
C.  zespół nadciśnienia płucnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Policytemia to:

A.  zespół zagęszczenia krwi,
B.  liczba krwinek czerwonych przekraczająca normę,
C.  zaburzenia leukocytów,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Zespół MAS u noworodka, to zespół:

A .  zaburzeń pokarmowych,
B.  aspiracji smółki,
C.  ostrego niedotlenienia,
D.  niewydolności nerwowej.

Zadanie 0.
Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków:

A . t len  jest  lekiem  potencjalnie  niebezpiecznym  i  może
doprowadzić do uszkodzenia narządu wzroku oraz płuc,

B . t len  należy  przed  podaniem  ogrzać  (temperatura
34˚-37˚C) i nawilżyć (wilgotność względna 90 - 100%),

C . w  czasie  leczenia  tlenem  konieczna  jest  kontrola
gazometryczna prężności tlenu we krwi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 0.
Do przyczyn drgawek zwykle NIE należy:

A.  niedotlenienie okołoporodowe,
B.  krwawienia śródczaszkowe,
C.  zaburzenia metaboliczne,
D.  zespół zaburzeń oddychania.



Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  żółtaczki  patologicznej  u  noworodka
donoszonego lub wcześniaka po pierwszym tygodniu życia jest:

A .  farmakoterapia,
B.  uogólnione zakażenie,
C.  wchłanianie wynaczynionej krwi,
D.  policytemia.

Zadanie 0.
Zaburzenia  oddychania  są  najczęściej  spotykanym  zespołem
objawów  w  okresie  noworodkowym  i  charakteryzują  się
następującymi objawami klinicznymi:

A . tachypnoe  powyżej  40  min,  napady  bezdechu,  ostre
niedotlenienie,  poruszanie  skrzydełkami  nosa,  sinica
pochodzenia obwodowego,

B . zaburzenia  rytmu i  typu  oddechów,  stękanie  wydechowe,
hipoksja, wciąganie mięśni oddechowych, bladość,

C . tachypnoe powyżej 60 min, stękanie wydechowe, wciąganie
klatki  piersiowej,  poruszanie  skrzydełkami  nosa,  sinica
przy oddychaniu powietrzem,

D . zaburzenia  rytmu  i  typu  oddechów,  hipoksja,  sinica
pochodzenia  obwodowego,  stękanie  wydechowe,  ostre
niedotlenienie.

Zadanie 0.
Specyficznymi  objawami  klinicznymi  niedokrwistości  u
wcześniaków NIE jest/są:

A.  słaby przyrost masy ciała,
B.  bladość powłok,
C.  trudności w karmieniu,
D.  drgawki.

Zadanie 0.
Celem  leczniczym  w  tlenoterapii  jest  utrzymanie  we  krwi
tętniczej prężności tlenu w granicach:

A.  80 - 100 mmHg,
B.  60 - 80 mmHg,
C.  50 - 70 mmHg,
D.  20 - 40 mmHg.

Zadanie 0.
Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka to:

A.  tachypnoe powyżej 60 min,
B.  tachykardia powyżej 160/min,
C.  napady bezdechu,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Minimalne  żywienie  troficzne  wprowadzane  u  wcześniaków  to
żywienie:

A.  enteralne (do 15 ml/kg mc./dobę),
B.  parenteralne,
C.  pozajelitowe,
D . enteralne  lub  parenteralne  w  zależności  od  stanu

dziecka.

Zadanie 0.
Suplementację  witaminy  K  w  profilaktyce  choroby  krwotocznej
stosuje się:

A .  tylko u noworodków urodzonych przedwcześnie,
B.  u noworodków i niemowląt karmionych sztucznie,
C . u  noworodków i  niemowląt  karmionych wyłącznie  piersią

od 2 tygodnia do końca 3 miesiąca życia,
D . u  noworodków i  niemowląt  karmionych wyłącznie  piersią

od 6 tygodnia do końca 3 miesiąca życia.

Zadanie 0.
Powikłaniem fototerapii jest/są:

A.  przegrzanie dziecka,
B.  pękanie nitek DNA,
C.  spadek rzutu serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Saturacja to wyrażony w procentach stosunek:

A.  tlenu do dwutlenku węgla,
B.  oksyhemoglobiny do całkowitej ilości hemoglobiny,
C.  tlenu do całkowitej hemoglobiny,
D.  tlenu do oksyhemoglobiny.

Zadanie 0.
Metodę wspomagania własnego oddechu dziecka przez zapewnienie
ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oznacza się
skrótem:

A.  nACP,
B.  CPAP,
C.  nCPA,
D.  CPCP.



Zadanie 0.
Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy
odmierzając odległość:

A . o d dolnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

B . o d górnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

C . o d  dolnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do nasady nosa,

D . o d  górnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do płatkausznego.

Zadanie 0.
Wcześniaka urodzonego przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży:

A.  osusza się bezpośrednio po porodzie,
B.  okrywa ciepłą pieluchą,
C . umieszcza  się  bezpośrednio  po  porodzie  w  fol i i

plastikowej bez uprzedniego osuszenia skóry,
D . umieszcza  się  bezpośrednio  po  porodzie  w  fol i i

plastikowej po osuszeniu skóry.

Zadanie 0.
W celu drenażu segmentów górnych płatów dolnych płuc, noworodka
należy ułożyć w pozycji:

A .  na plecach,
B.  na brzuchu,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.

Zadanie 0.
Jedną z reakcji noworodka na ból jest płacz. Jest to reakcja:

A.  behawioralna,
B.  fizjologiczna,
C.  hormonalna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Podczas  wykonywania  czynności  resuscytacyjnych  u  noworodka
należy:

A.  kciukami rytmicznie uciskać dolną część mostka,
B.  kciukami rytmicznie uciskać górną część mostka,
C.  wykonywać wdech ratunkowy trwający około 1 sekundy,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 0.
Infant Flow jest urządzeniem służącym do:

A . inwazyjnej  mechanicznej  wentylacji  wcześniaków
wymagających intubacji,

B . nieinwazyjnej  mechanicznej  wentylacji  wcześniaków
niewymagających intubacji,

C.  przetaczania krwi u dzieci,
D . żywienia  parenteralnego  z  dostępu  do  naczyń

centralnych.

Zadanie 0.
Niefarmakologicznym  sposobem  zmniejszania  bólu  u  noworodka
jest:

A .  podanie smoczka do ssania,
B.  używanie tzw. "gniazdek" noworodkowych,
C.  zmniejszenie natężenia światła i hałasu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka
jest:

A .  adrenalina,
B.  epinefryna,
C.  wodorowęglan sodu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Nieobecny  odruch  ssania  i  Moro  w  encefalopatii  niedotleniowo  -
niedokrwiennej świadczy o:

A.  postaci łagodnej,
B.  postaci umiarkowanej,
C.  postaci średnio - ciężkiej,
D.  postaci ciężkiej.

Zadanie 0.
Przyczyną zespołu zaburzeń oddychania noworodka jest:

A .  niedobór surfaktantu,
B.  niedojrzałość płuc,
C.  zespół aspiracji smółki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
D o  objawów  klinicznych  niedrożności  smółkowej  jel it
należy/należą:

A.  wzdęcie brzuszka,
B.  brak stolca,
C.  wymioty,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
D o toalety drzewa oskrzelowego i rurki intubacyjnej wykonywanej
przez pielęgniarkę NIE jest potrzebny:

A.  fonendoskop,
B.  cewnik do odsysania,
C.  jałowe rękawiczki,
D.  zestaw ssący.

Zadanie 0.
O niedotlenieniu okołoporodowym u noworodka świadczy/ą:

A.  obniżone napięcie mięśniowe,
B.  drgawki,
C.  obniżenie poziomu płytek krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Podaż leków w trakcie resuscytacji noworodka może odbywać się:

A .  dotchawiczo,
B.  drogą żył obwodowych,
C.  przez żyłę pępkową,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Podczas leczenia metodą Infant Flow należy zapewnić noworodkowi
właściwą pozycję ułożeniową:

A.  płasko na twardym podłożu na plecach,
B.  pod kątem 45˚ do podłoża na boku,
C . pod  kątem  15˚-20˚  do  podłoża  (na  plecach,  brzuchu  lub

boku),
D.  płasko na twardym podłożu na boku.

Zadanie 0.
Standardowe nastawianie alarmów dla SaO2 to:

A.  80 - 90%,
B.  80 - 88%,
C.  88 - 95%,
D.  90 - 98%.



Zadanie 0.
Proszę wskazać prawidłową odpowiedź dla FiO2:

A.  oznacza prężność tlenu,
B.  pozwala precyzyjnie kontrolować tlenoterapię,
C.  to stężenie procentowe tlenu w mieszaninie oddechowej,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Zadanie 0.
D o powikłań związanych z założeniem cewnika do żyły pępowinowej
należą:

A.  zator powietrzny,
B.  zakażenie,
C.  krwawienie związane z przypadkowym usunięciem cewnika,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
U noworodka, utrata ciepła następuje poprzez:

A.  konwekcję,
B.  przewodzenie,
C.  parowanie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wskazaniem  do  tlenoterapii  u  noworodków  jest  obniżenie
ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej do wartości:

A .  poniżej lub równe 80,
B.  poniżej lub równe 70,
C.  poniżej lub równe 60,
D.  poniżej lub równe 50.

Zadanie 0.
Asfiksja to:

A.  zamartwica,
B.  niedotlenienie okołoporodowe,
C.  wcześniactwo,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Wodorowęglan  sodu  podawany  dożylnie  noworodkowi,  należy  do
iniekcji rozcieńczyć z wodą:

A.  w stosunku 1:1,
B.  w stosunku 1:2,
C.  w stosunku 2:1,
D . wodorowęglan  sodu  nigdy  nie  powinien  być  rozcieńczany

przy podaży dożylnej.



Zadanie 0.
Krwawienie stanowi najczęstszą przyczynę wstrząsu:

A.  kardiogennego,
B.  obstruktywnego,
C.  hipowolemicznego,
D.  krwawienie nie powoduje wstrząsu.

Zadanie 0.
Drenaż  ułożeniowy  stosowany  u  noworodków  w  ramach  zabiegów
fizykoterapeutycznych polega na:

A . układaniu noworodka w takiej pozycji, aby segment płata
płucnego  z  zalegającą  wydzieliną  znajdował  s ię  jak
najwyżej,

B . układaniu noworodka w takiej pozycji, aby segment płata
płucnego  z  zalegającą  wydzieliną  znajdował  s ię  jak
najniżej,

C.  wykorzystaniu siły grawitacji,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Do leków o działaniu moczopędnym należy:

A.  furosemid,
B.  mannitol 20%,
C.  hydrokortyzon,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 0.
Odma wentylowa występująca u noworodków jest postacią odmy:

A.  otrzewnowej,
B.  śródpiersiowej,
C.  opłucnowej,
D.  wewnątrznaczyniowej.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  specjalista  jest  uprawniona  w  nagłych  przypadkach
d o podania bez zlecenia lekarza następujących leków przydatnych
w resuscytacji noworodka:

A . Epinephrine  bitartrate,  Naloxonum  hydrochloricum,
Naloxon,  Curamed,  Natrium  chloratum  -  0,9%  roztwór,
tlen - gaz wziewnie, dotchawiczo,

B . Wodorowęglan  sodu,  Natrium  chloratum  -  0,9%  roztwór,
tlen - gaz wziewnie, dotchawiczo

C . Wodorowęglan  sodu,  Epinephrine  bitartrate,  Natrium
chloratum  -  0,9%  roztwór,  t len  -  gaz  wziewnie,
dotchawiczo,

D . Wodorowęglan  sodu,  Adrenalinę,  t len  -  gaz  wziewnie,
dotchawiczo.



Zadanie 0.
Zespołem  genetycznym  spowodowanym  trisomią  chromosomów
autosomalnych NIE jest zespół:

A .  Downa,
B.  Patau,
C.  Edwardsa,
D.  Turnera.

Zadanie 0.
Zydowudyna jest lekiem podawanym noworodkowi celem zmniejszenia
ryzyka zakażenia:

A.  wirusem opryszczki,
B.  wirusem HIV,
C.  wirusem cytomegalii,
D.  wirusem różyczki.

Zadanie 0.
Zamartwica jest  zespołem objawów klinicznych i  biochemicznych,
powstałych  wskutek  niedostatecznego  zaopatrzenia  płodu  i
noworodka w tlen. Niedotlenienie może być pochodzenia:

A.  matczynego,
B.  popłodowego,
C.  płodowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  noworodka  metodą  inwazyjną
polega na założeniu kaniuli do:

A.  obwodowego naczynia żylnego,
B.  prawego przedsionka serca,
C . naczynia  tętniczego  (np.  tętnicy  pępowinowej,

promieniowej),
D.  pnia płucnego.

Zadanie 0.
Ton głosu zaliczamy do komunikatów:

A.  werbalnych,
B.  niewerbalnych,
C.  otwartych,
D.  zamkniętych.



Zadanie 0.
Postawa asertywna charakteryzuje się:

A .  prowadzeniem partnerskiego stylu komunikacji,
B . umiejętnością  wyrażania  uczuć,  postaw,  życzeń,  opinii  i

praw  danej  osoby  w  sposób  bezpośredni,  stanowczy  i
respektujący  uczucia,  życzenia,  opinie  i  prawa  innej
osoby.

C.  zgodnością zachowań werbalnych i niewerbalnych,
D.  stosowaniem w komunikacji zasady kooperacji.

Zadanie 0.
Do aktywizujących metod nauczania należy:

A . odgrywanie  ról ,  dyskusja  panelowa,  burza  mózgów,
studium przypadku,

B . ćwiczenia,  dyskusja  dydaktyczna,  wykład  informacyjny,
opowiadanie,

C.  metoda przypadków, referat, seminarium, opis,
D.  esej, referat, wykład problemowy, odczyt.

Zadanie 0.
Celem działań edukacyjnych jest uzyskanie:

A . mobilizacji  pacjenta  do  czytania  przekazywanych  mu
ulotek traktujących o zdrowiu,

B.  wyuczenia samoobserwacji,
C . umacniania  w  pozytywnym  nastawieniu  do  procesu

zdrowienia,
D . pożądanych  zmian  w  zachowaniu  człowieka  chorego  i

zdrowego.

Zadanie 0.
Wsparcie społeczne jest to:

A . wszelkiego  rodzaju  dostępna  pomoc  płynąca  z  powiązań
człowieka z innymi ludźmi, grupami bądź instytucjami,

B . pomoc  udzielana  ludziom  ze  strony  instytucji
społecznych,

C . pomoc  w  przystosowaniu  do  życia  społecznego  i
wywiązywania  się  z  ról  społecznych  osób
niepełnosprawnych oraz po ciężkiej chorobie,

D . wspieranie  rozwoju  stowarzyszeń  oraz  grup
samopomocowych  oraz  ich  uczestnictwa  w  życiu
społecznym.



Zadanie 0.
Co oznacza proces stygmatyzacji?

A . silnie  negatywną  tożsamość,  którą  społeczeństwo
naznacza daną osobę,

B . emocjonalnie pozytywną postawę środowiska wobec osoby
chorej lub niepełnosprawnej,

C.  integrację z osobą chorą lub niepełnosprawną,
D.  pewien rodzaj wsparcia społecznego.

Zadanie 0.
Pielęgniarka,  położna  jest  zwolniona  z  obowiązku  zachowania  w
tajemnicy informacji związanych z pacjentem, w przypadku:

A.  śmierci pacjenta,
B.  zgody rodziny,
C . gdy  zachowanie  tajemnicy  może  stanowić

niebezpieczeństwo  dla  życia  lub  zdrowia  pacjenta  lub
innych osób,

D.  we wszystkich wymienionych przypadkach.

Zadanie 0.
Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma:

A.  osoba upoważniona przez pacjenta za życia,
B.  przedstawiciel ustawowy pacjenta,
C.  opiekun faktyczny pacjenta,
D.  wszyscy wymienieni.

Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.
Przystępując  do  działań  na  rzecz  jakości  (w  tym  rozumianych
jako  spełnienie  wymagań,  zaleceń,  standardów  postępowania
medycznego itp.), powinno się przeprowadzić analizę:

A .  kosztów oraz efektów,
B.  kosztów oraz korzyści,
C.  kosztów oraz użyteczności,
D.  kosztów oraz wydatków.



Zadanie 0.
Nawet  dobrze  przygotowany  plan  działania  w  organizacji  NIE
powiedzie się, jeżeli nie jest wykonywany przez:

A.  ludzi zdolnych do jego implementacji,
B.  osoby motywowane,
C.  osoby dobrze przeszkolone,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wydatki  na  ochronę  zdrowia  pochodzą  m.in.  z  następujących
źródeł:

A . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Ministerstwo  Zdrowia,
Ministerstwo  Sprawiedliwości,  Ministerstwo  Obrony
Narodowej,  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji, gospodarstwa domowe,

B . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Zakład  Ubezpieczń
Społecznych,  Ministerstwo Rolnictwa,  Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej,

C . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Zakład  Ubezpieczeń
Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Ministerstwo  Skarbu  Państwa,  Ministerstwo  Pracy  i
Polityki Społecznej,

D . Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstw Sprawiedliwości,
Ministerstwo  Obrony  Narodowej,  Ministerstwo  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji,  Ministerstw  Finansów,
gospodarstwa domowe.

Zadanie 0.
Pomoc społeczną na zasadach określonych w ustawie, udziela s ię
osobom i rodzinom, m.in. z powodu:

A . ubóstwa,  wykluczenia  społecznego,  niepełnosprawności,
choroby trwającej powyżej 6 miesięcy lub bezradności,

B . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej  lub  ekologicznej  bez  względu na  stan  zdrowia
lub niepełnosprawności,

C . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej lub ekologicznej,

D . ubóstwa,  bezradności,  zgłoszenia  biedy  przez  sąsiadów,
długotrwałej  choroby  trwającej  maksymalnie  do  6
miesięcy, klęski żywiołowej lub ekologicznej.



Zadanie 0.
Palenie  tytoniu,  siedzący  tryb  życia,  otyłość,  zbyt  duże
napięcie psychiczne zalicza się do mierników zdrowia:

A.  negatywnych,
B.  pozytywnych,
C.  narażenia (ryzyka),
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe.

Zadanie 0.
Według  koncepcji  pól  Lalonde'a,  do  czynników  warunkujących
zdrowie jednostki należy/ą:

A . styl  życia,  ochrona  zdrowia,  środowisko  i  czynniki
genetyczne,

B.  jakość opieki zdrowotnej,
C.  wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
D.  system opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Objaw podparcia (stąpania) u noworodka jest najwyraźniejszy po:

A.  4 dniu życia,
B.  7 dniu życia,
C.  14 dniu życia,
D.  21 dniu życia.

Zadanie 0.
Badając  orientację  allopsychiczną  oceniamy  wiedzę  pacjenta
dotyczącą:

A.  tożsamości własnej osoby,
B.  emocji towarzyszących badaniu,
C.  miejsca, czasu i przestrzeni badania,
D.  zaburzeń spostrzegania.

Zadanie 0.
Donoszony zdrowy noworodek w badaniu fizykalnym, w ułożeniu na
plecach:

A.  utrzymuje zgięciowe ułożenie kończyn górnych i dolnych,
B . unosi głowę, utrzymuje ją kilkanaście sekund, obraca na

boki,
C.  przekłada głowę z położenia z boku na drugi bok,
D . m a wyprostowane kończyny dolne  i  górne,  głowę odchyla

ku tyłowi.



Zadanie 0.
Osłuchiwanie jest  metodą stosowaną głównie przy badaniu klatki
piersiowej  i  jamy  brzusznej.  Badanie  (osłuchiwanie)  membraną
pozwala na:

A . zbieranie  dźwięków  z  mniejszej  powierzchni,  ale  wymaga
dobrego przylegania do powierzchni osłuchiwanej,

B . zbieranie  dźwięków  z  większej  powierzchni,  ale  wymaga
dobrego przylegania do powierzchni osłuchiwanej,

C . zbieranie  szmerów  z  powierzchni  badanej,  ale  wymaga
tylko lekkiego przyłożenia do powierzchni osłuchiwanej,

D . osłuchanie  przestrzeni  węższych,  np.  międzyżebrzy  u
osób wychudzonych.

Zadanie 0.
Odruch,  który  należy  rozwijać  od  pierwszych  chwil  życia
noworodka, to odruch:

A.  pełzania,
B.  Moro,
C.  ssania i połykania,
D.  chodu automatycznego.

Zadanie 0.
W  jakim czasie  po  porodzie  patologicznym i  gdzie  powinno odbyć
się pierwsze badanie fizykalne noworodka?

A.  możliwie najszybciej po urodzeniu, na sali porodowej,
B.  do 2 godzin po porodzie, w pokoju badań,
C.  do 6 godzin po porodzie, w pokoju badań,
D.  do 12 godzin po porodzie, na oddziale neonatologicznym.

Zadanie 0.
W badaniu przedmiotowym noworodków i niemowląt wykorzystuje się
cztery  podstawowe  techniki  badania.  Dobrze  jest  również
wykorzystać  zmysł  węchu.  W  przypadku  podejrzenia  u
noworodka/niemowlęcia fenyloketonurii, skóra ma zapach:

A.  cuchnący, zapach spoconych nóg,
B.  acetonu, kwaśnych jabłek,
C.  amoniaku, syropu klonowego,
D.  mysi, stęchły.

Zadanie 0.
Żółtaki  płaskie  na  powiekach,  świadczyć  mogą  o  zaburzeniu
gospodarki:

A .  kwasowo-zasadowej,
B.  białkowej,
C.  lipidowej,
D.  węglowodanowej.



Zadanie 0.
Anisocoria, jest to:

A .  wielkość źrenic,
B.  nierówność źrenic,
C.  oczopląs wzrokowo-ruchowy,
D.  brak reakcji źrenic na światło.

Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Oddech Biota charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
W  badaniu  fizykalnym  stwierdzasz  zażółcone  powłoki  skórne  u
badanego  pacjenta.  Podejrzewasz  żółtaczkę  lub  karotenemię.
Objawem decydującym o rozpoznaniu karotenemii są wszystkie, z
WYJĄTKIEM:

A.  brak żółtego zabarwienia twardówki,
B.  żółte zabarwienie twardówki,
C.  zażółcenie powłok skórnych,
D.  nadmiar karotenu w organizmie.

Zadanie 0.
Młoda  kobieta  podczas  badania  piersi  wyczuła  u  siebie  guzek.
Jest  on  niebolesny,  bardzo  ruchomy,  miękki,  sprężysty,
pojedynczy, okrągły. Prawdopodobnie jest, to:

A .  torbiel,
B.  rak,
C.  zwapnienie,
D.  gruczolako-włókniak.



Zadanie 0.
Hipodypsja jest to stan:

A . zmniejszonego  pragnienia,  występujący  u  chorych
mających  nieograniczony  dostęp  do  wody,  mimo
hipernatremii,

B . wzmożonego pragnienia, mimo przyjmowania ilości płynów
w ciągu doby przekraczających 2500 ml,

C.  fizjologicznego odczucia potrzeby pobierania płynów,
D.  nadmiernego gromadzenia się w organizmie tłuszczów.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Wole endemiczne tarczycy spowodowane jest:

A .  nadczynnością tarczycy,
B.  chorobą Gravesa-Basedowa,
C.  zapaleniem tarczycy typu Hashimoto,
D.  niedoborem jodu.

Zadanie 0.
W badaniu EKG, cecha jest to:

A .  najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B.  wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C.  amplituda zespołu RS,
D.  szybkość przesuwu papieru.

Zadanie 0.
Tiki, to niezależne od woli pacjenta:

A.  groteskowe, wykręcone pozycje, często korpusu ciała,
B . wolne,  wykręcające,  wijące  ruchy  w  obrębie  twarzy,

dalszych części kończyn,
C . krótkie,  nieregularne,  powtarzające  się,  skoordynowane

ruchy,
D . rytmiczne,  powtarzające  się,  dziwaczne  ruchy  twarzy  i

jamy ustnej.



Zadanie 0.
Dyzartria, jest to:

A .  utrata głosu, rozumowanie prawidłowe,
B . zmiana  siły,  barwy  i  tonacji  głosu,  który  brzmi  jak

chrypka lub szept,
C . mowa  nosowa,  niewyraźna,  ale  treść  zachowana  -

uszkodzona  kontrola  mięśni  warg,  języka,  podniebienia
lub gardła,

D . zaburzenie  "tworzenia"  lub  rozumienia  mowy,  w  wyniku
uszkodzenia ośrodków mowy w korze mózgu.

Zadanie 0.
Błona  śluzowa  pokrywająca  przegrodę  i  małżowiny  nosowe  w
alergicznym nieżycie nosa, jest:

A .  czerwona, naczynia krwionośne obkurczone,
B.  obrzmiała i czerwona,
C.  obrzmiała i blada,
D.  obrzmiała i pokryta nadżerkami.

Zadanie 0.
Deficyt tętna, jest to różnica między:

A . częstością  akcji  serca  a  tętnem  na  obwodzie,  przy  czym
tętno na obwodzie jest znacznie szybsze,

B . częstością  akcji  serca  a  tętnem  na  obwodzie,  przy  czym
tętno na obwodzie jest znacznie wolniejsze,

C . tętnem mierzonym na  tętnicy  promieniowej,  a  tętnem na
tętnicy łokciowej,

D . tętnem mierzonym na  tętnicy  promieniowej,  a  tętnem na
tętnicy udowej po tej samej stronie ciała.

Zadanie 0.
Z a  najbardziej  specyficzną  i  klasyczną  definicję  dla
pielęgniarstwa Międzynarodowa Rada Pielęgniarek przyjęła:

A . definicję  unikatowych  funkcji  pielęgniarki  V .
Henderson,

B.  definicję pielęgniarstwa F. Nightingale,
C.  definicję trzech systemów pielęgniarstwa D. Orem,
D . definicję  procesu  pielęgnowania  przyjętą  przez  NANDA

(North American Nursing Diagnosis Association).



Zadanie 0.
Ogólna teoria samoopieki/deficytu samoopieki D. Orem składa się
z powiązanych ze sobą teorii:

A . samoopieki,  deficytu  samoopieki,  systemów
pielęgniarstwa,

B . agendy  samoopieki,  domagania  się  samoopieki
terapeutycznej,

C . samoopieki,  deficytu  samoopieki,  domagania  się
samoopieki, terapeutycznej,

D . agendy  samoopieki,  deficytu  samoopieki,  systemów
pielęgniarstwa.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.

Zadanie 0.
Narzędziem badawczym, jest:

A .  obserwacja,
B.  wywiad,
C.  kwestionariusz ankiety,
D.  eksperyment.

Zadanie 0.
Celem szkolenia specjalizacyjnego jest:

A . uzyskanie  przez  pielęgniarkę,  położną  specjalistycznej
wiedzy  i  umiejętności  w  określonej  dziedzinie
pielęgniarstwa  lub  dziedzinie  mającej  zastosowanie  w
ochronie  zdrowia  oraz  tytułu  specjalisty  w  tej
dziedzinie,

B . uzyskanie  przez  pielęgniarkę,  położną  wiedzy  i
umiejętności  do  udzielania  określonych  świadczeń
zdrowotnych  wchodzących  w  zakres  danej  dziedziny
pielęgniarstwa  lub  dziedziny  mającej  zastosowanie  w
ochronie zdrowia,

C . uzyskanie  przez  pielęgniarkę,  położną  wiedzy  i
umiejętności  do  wykonywania  określonych  czynności
zawodowych  przy  udzielaniu  świadczeń  pielęgnacyjnych,
zapobiegawczych,  diagnostycznych,  leczniczych  lub
rehabilitacyjnych,

D . pogłębienie  i  aktualizacja  wiedzy  i  umiejętności
zawodowych pielęgniarki, położnej.



Zadanie 0.
W  Polsce,  podwaliny  do  powstania  pielęgniarstwa  w  opiece
domowej, wprowadziła:

A.  Hanna Chrzanowska,
B.  Maria Epsteinówna,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.

Zadanie 0.
Mediana to:

A.  średnia geometryczna,
B.  średnia harmoniczna,
C.  wartość środkowa,
D.  wartość najbardziej istotna.

Zadanie 0.
Stan hibernacji komputera to stan:

A.  wyłączenia wszystkich urządzeń komputera oprócz dysku,
B . wyłączenia  komputera,  po  wcześniejszym  zapisaniu  całej

zawartości pamięci RAM na dysku,
C . zamrożenia komputera w temperaturze poniżej -50 stopni

Celsjusza,
D . zatrzymania  pracy  komputera  na  określony  czas,  celem

obniżenia temperatury procesora.

Zadanie 0.
Wartość przeciętna, jest to:

A .  wartość stanowiąca 75% wartości maksymalnej rozkładu,
B.  inaczej średnia harmoniczna,
C.  iloraz średniej arytmetycznej i średniej geometrycznej,
D . wartość  wskazująca  punkt  środkowy  rozkładu,  wokół

którego grupują się wartości zmiennej losowej.



PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
TEST NR 201813
GRUPA 1
Zadanie 1.
P o  porodzie  traumatycznym,  w  pierwszych  godzinach  życia
noworodka,  wystąpiły  u  dziecka:  bladość  powłok  skórnych,
przyspieszenie  tętna  i  oddechu,  niepokój  i  intensywny  płacz,
nadmierne uwypuklenie brzucha. Symptomy te mogą świadczyć o:

A.  porażeniu splotu barkowego,
B.  urazie narządów wewnętrznych,
C.  złamaniu kości czaszki,
D.  krwiaku przestrzeni zaotrzewnowej.

Zadanie 2.
Które  z  poniższych  objawów  mogą  wskazywać  na  fizjologiczny
refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka?

A . noworodek  ulewa  i  sporadycznie  wymiotuje,  ale  zjada
chętnie i prawidłowo się rozwija,

B . objawy  wyraźnie  zmniejszają  się  z  tygodnia  na  tydzień,
a epizodom ulewania nie towarzyszą żadne inne objawy,

C . narastanie  objawów  wiąże  się  ze  zwiększaniem  zjadanej
wraz z wiekiem objętości pokarmu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 3.
Na okres adaptacji noworodka NIE ma/mają wpływu:

A.  choroby ojca,
B.  choroby matki,
C.  przebieg porodu,
D.  leki stosowane w czasie ciąży i porodu.



Zadanie 4.
Polski  Zespół  Ekspertów  zaleca  przyjmowanie  kwasu  foliowego
jako  profilaktyki  wrodzonych  otwartych  wad  cewy  nerwowej,  w
dawce:

A . 0,04 mg dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

B . 4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną  ciążą  i
d o  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 8 mg dziennie,

C . 0 ,4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

D . 0,4  mikrograma  dziennie  przez  3  miesiące  przed
planowaną  ciążą  i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast
d la  kobiet,  u  których w wywiadzie  są  otwarte  wady cewy
nerwowej u dzieci 0,4 mg dziennie,

Zadanie 5.
Drgawki  subtelne  u  noworodka  urodzonego  przedwcześnie,
występują w postaci:

A . objawów ocznych, ruchów policzków, warg, języka, ruchów
kończyn  typu  pływanie,  boksowanie,  pedałowanie,
zaburzenia wegetatywne i bezdechy,

B.  gwałtownych skurczów mięśni zginaczy,
C . przetrwałego  ułożenia  kończyn  lub  asymetrycznego

ułożenia tułowia,
D . rytmicznych  skurczów  części  ciała,  są  wolne,  z

częstotliwością 1-3 sekundy.

Zadanie 6.
Przyczyną zespołu zaburzeń oddychania noworodka jest:

A .  niedobór surfaktantu,
B.  niedojrzałość płuc,
C.  zespół aspiracji smółki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 7.
D o  objawów  klinicznych  niedrożności  smółkowej  jel it
należy/należą:

A.  wzdęcie brzuszka,
B.  brak stolca,
C.  wymioty,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 8.
Laktoperoksydaza to enzym mleka kobiecego:

A.  trawiący białka,
B.  działający bakteriostatycznie,
C.  stymulujący produkcję IgA,
D.  trawiący węglowodany.

Zadanie 9.
Do oceny stanu ogólnego noworodka służy skala:

A.  V. Apgar,
B.  Silvermanna,
C.  Ballard,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Zadanie 10.
W zespole Pierre'a Robina występują jednocześnie:

A . znaczne  cofnięcie  żuchwy,  zapadanie  s ię  języka  w
kierunku gardła, rozszczep podniebienia,

B . znaczne  cofnięcie  żuchwy,  rozszczep  wargi  i  wyrostka
zębodołowego szczęki,

C . zapadanie  s ię  języka  w  kierunku  gardła,  rozszczep
podniebienia i wargi,

D . znaczne  cofnięcie  żuchwy,  rozszczep  podniebienia  i
wargi.

Zadanie 11.
Różowo-czerwona  plama  u  noworodka,  spowodowana  miejscowym
rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana na brzegach górnych powiek,
n a  czole  powyżej  nasady  nosa,  na  górnej  wardze,  na  granicy
głowy i karku, tuż powyżej linii owłosienia, to:

A .  plama mongolska,
B.  objaw arlekina,
C.  bociani dziób,
D.  potówki czerwone.

Zadanie 12.
Badanie stanu neurologicznego noworodka polega m.in. na ocenie
zachowań dziecka w czterech płaszczyznach: procesy gotowości do
kontaktów,  procesy  motoryczne,  kontrola  stanu  fizycznego,
odpowiedź na stres. Skalę tę opracował:

A .  Ballard,
B.  Brazelton,
C.  Zawitkowski,
D.  Dubovitz.



Zadanie 13.
Wzrost bifidobakterii pobudzają:

A.  cytokiny,
B.  nukleotydy,
C.  oligosacharydy,
D.  SIgA.

Zadanie 14.
Do cech tetralogii Fallota NIE należy:

A.  ubytek przegrody międzykomorowej,
B.  przerost prawej komory,
C.  zwężenie drogi odpływu z prawej komory,
D.  połączenie prawej i lewej tętnicy płucnej.

Zadanie 15.
Wodorowęglan  sodu  podawany  dożylnie  noworodkowi,  należy  do
iniekcji rozcieńczyć z wodą:

A.  w stosunku 1:1,
B.  w stosunku 1:2,
C.  w stosunku 2:1,
D . wodorowęglan  sodu  nigdy  nie  powinien  być  rozcieńczany

przy podaży dożylnej.

Zadanie 16.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony
noworodka jest:

A .  fenyloketonuria,
B.  rozszczep wargi i podniebienia,
C.  choroba syropu klonowego,
D.  galaktozemia.

Zadanie 17.
Do objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka
urodzonego przedwcześnie NIE należy:

A.  stękanie wydechowe,
B.  zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
C.  anuria,
D.  bezdech.

Zadanie 18.
Procesem mającym na celu usunięcie lub zabicie drobnoustrojów,
który ma spowodować, że używane przedmioty będą bezpieczne dla
zdrowia pacjentów, to:

A.  sterylizacja,
B.  dekontaminacja,
C.  dezynfekcja,
D.  oczyszczanie.



Zadanie 19.
Do niepożądanych działań opioidów stosowanych w zwalczaniu bólu
u niedojrzałego noworodka należy:

A.  sztywność mięśniowa,
B.  biegunka,
C.  tachykardia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 20.
Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą:

A.  zaburzenia wzroku i słuchu,
B.  zaburzenia napięcia mięśni i czynności ruchowych,
C.  padaczka,
D.  upośledzenie umysłowe.

Zadanie 21.
Ryzyko  występowania  mózgowego  porażenia  dziecięcego  w
najwyższym stopniu dotyczy dzieci:

A .  płci męskej,
B.  płci żeńskiej,
C.  urodzonych przedwcześnie,
D.  z ciąży bliźniaczej.

Zadanie 22.
Przejściowe  zaburzenia  oddychania  predysponują  do  żywienia
pozajelitowego. Karmienie doustne wprowadza się:

A .  po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 100/min,
B.  po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 80/min,
C.  po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 60/min,
D.  po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 40/min.

Zadanie 23.
Najczęstszą  przyczyną  żółtaczki  patologicznej  u  noworodka
donoszonego lub wcześniaka po pierwszym tygodniu życia jest:

A .  farmakoterapia,
B.  uogólnione zakażenie,
C.  wchłanianie wynaczynionej krwi,
D.  policytemia.



Zadanie 24.
Prawidłowe ułożenie noworodka poddawanego resuscytacji, polega
na zastosowaniu pozycji Trendelenburga pod kątem:

A.  10˚ - 15˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
B . 10˚  -  15˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie

odgięta ani przygięta,
C.  15˚ - 20˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
D . 30˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie  odgięta

ani przygięta.

Zadanie 25.
Pielęgniarka,  położna,  która  karmi  noworodka  przez  zgłębnik
powinna  pamiętać  o  jego  wymianie.  Zaleca  się,  aby  zgłębnik
silikonowy założony przez nos wymieniać co:

A.  48 - 72 godziny, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny,
B.  12 - 24 godziny, a poliuretanowy co 48 - 72 godziny,
C.  12 godzin, a poliuretanowy co 24 godziny,
D.  6 godzin, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny.

Zadanie 26.
Wykonując u noworodka badanie przesiewowe w kierunku chorób
metabolicznych, należy pobrać:

A . krew  włośniczkową  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca,

B . krew  włośniczkową  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,

C . krew  żylną  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,

D . krew  żylną  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca.

Zadanie 27.
Wskazania do pomiaru średniego ciśnienia tętniczego krwi metodą
napływową (pośrednią), to:

A .  obniżona ocena wg skali Apgar,
B.  wcześniactwo,
C.  objawy wstrząsu,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 28.
Wskazaniem do żywienia troficznego jest:

A .  zaburzenie funkcji połykania u noworodka,
B.  martwicze zapalenie jelit,
C.  krwawienie z przewodu pokarmowego,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 29.
Objaw "zachodzącego słońca", obserwujemy, gdy dziecko patrzy:

A.  w lewą stroną, źrenica prawego oka ulega powiększeniu,
B . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez

dolną  powiekę,  a  nad  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty górną powieką,

C . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez
górną  powiekę,  a  pod  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty dolną powieką,

D.  w prawą stronę, powieki oka lewego są zamknięte.

Zadanie 30.
D o  działań  niepożądanych  opioidów  stosowanych  u  noworodka
należy/ą:

A.  bradykardia,
B.  depresja układu oddechowego,
C.  tachykardia,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 31.
Nieobecny  odruch  ssania  i  Moro  w  encefalopatii  niedotleniowo  -
niedokrwiennej świadczy o:

A.  postaci łagodnej,
B.  postaci umiarkowanej,
C.  postaci średnio - ciężkiej,
D.  postaci ciężkiej.



Zadanie 32.
W  realizacji  procesu pielęgnowania nad noworodkiem po porodzie
drogami  natury  bardzo  ważne  jest  zapobieganie  zapaleniu
spojówek, wywoływanemu przez dwoinkę rzeżączki lub chlamydia. W
tym celu pielęgniarka, położna powinna do 30 minut po porodzie
wykonać zabieg Credego:

A . przy użyciu 0,5% azotanu srebra i wody destylowanej lub
0,5% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,

B . przy  użyciu  1%  azotanu  srebra  i  wody  destylowanej  lub
0,5% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,

C . przy użyciu 0,5% azotanu srebra i wody destylowanej lub
1% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,

D . przy  użyciu  1%  azotanu  srebra  i  wody  destylowanej  lub
0,5%  maści  z  erytromycyną  lub  0,5%  maści  z
tetracykliną.

Zadanie 33.
Do czynników ryzyka zakażeń wewnątrzmacicznych należą:

A.  niedojrzałość < 37 tygodnia ciąży,
B.  płeć żeńska,
C.  zakażenie układu moczowego,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 34.
Mleko przedporodowe pojawia się w:

A.  16 tygodniu ciąży,
B.  25 tygodniu ciąży,
C.  30 tygodniu ciąży,
D.  37 tygodniu ciąży.

Zadanie 35.
Podczas leczenia metodą Infant Flow należy zapewnić noworodkowi
właściwą pozycję ułożeniową:

A.  płasko na twardym podłożu na plecach,
B.  pod kątem 45˚ do podłoża na boku,
C . pod  kątem  15˚-20˚  do  podłoża  (na  plecach,  brzuchu  lub

boku),
D.  płasko na twardym podłożu na boku.



Zadanie 36.
Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy
odmierzając odległość:

A . o d dolnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

B . o d górnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

C . o d  dolnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do nasady nosa,

D . o d  górnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do płatkausznego.

Zadanie 37.
D o wystąpienia RDS (respiratory distress syndrome) u noworodka
predysponuje:

A.  płeć żeńska,
B.  cukrzyca u matki,
C.  poród przedwczesny,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 38.
Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia:

A.  krwawienia z przewodu pokarmowego,
B.  płaczu dziecka,
C.  hipoksji,
D.  oziębienia.

Zadanie 39.
U  zdrowego  noworodka,  w  ciągu  kilkudziesięciu  minut  po
urodzeniu,  dochodzi  do  normalizacji  oddechów.  Ich  częstotliwość
na minutę powinna wynosić:

A .  15 - 20,
B.  20 - 30,
C.  40 - 60,
D.  60 - 80.

Zadanie 40.
Ocenę  stanu  noworodka  po  porodzie  fizjologicznym  według
schematu V. Apgar należy przeprowadzić co najmniej:

A .  w pierwszej i drugiej minucie życia,
B.  w pierwszej i trzeciej minucie życia,
C.  w pierwszej i czwartej minucie życia,
D.  w pierwszej i piątej minucie życia.



Zadanie 41.
Przyczyną zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego jest:

A .  niedorozwój płuca,
B.  oziębienie okołoporodowe,
C.  niedotlenienie okołoporodowe,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 42.
W  postępowaniu  przedoperacyjnym  u  noworodka  z  gastroschizą
najbardziej istotne znaczenie ma:

A . zaopatrzenie  gastroschizy  jałowym,  wilgotnym
opatrunkiem  w  sterylnym  worku  nylonowym,  założenie
cewnika  do  żołądka  i  okresowe  odsysanie  treści
żołądkowej oraz powietrza,

B . zaopatrzenie gastroschizy jałowym, suchym opatrunkiem i
monitorowanie czynności życiowych,

C . monitorowanie  czynności  życiowych i  założenie  zgłębnika
do żołądka,

D . umieszczenie  noworodka  w  inkubatorze  i  zaopatrzenie
gastroschizy jałowym opatrunkiem.

Zadanie 43.
Pomiar obwodu głowy dokonywany po porodzie, jest mierzony przy
użyciu taśmy centymetrowej w wymiarze:

A.  podpotyliczno - czołowym,
B.  bródowo - ciemieniowym,
C.  podpotyliczno - ciemieniowym,
D.  czołowo - potylicznym.

Zadanie 44.
Pierwszym  składnikiem  włączanym  do  żywienia  pozajelitowego  u
noworodków urodzonych przedwcześnie jest/są:

A.  aminokwasy,
B.  glukoza,
C.  płyn wieloelektrolitowy (PWE),
D.  sól fizjologiczna (0,9% NaCl).

Zadanie 45.
Asfiksja to:

A.  zamartwica,
B.  niedotlenienie okołoporodowe,
C.  wcześniactwo,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 46.
Celem  leczniczym  w  tlenoterapii  jest  utrzymanie  we  krwi
tętniczej prężności tlenu w granicach:

A.  80 - 100 mmHg,
B.  60 - 80 mmHg,
C.  50 - 70 mmHg,
D.  20 - 40 mmHg.

Zadanie 47.
Pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  noworodka  metodą  inwazyjną
polega na założeniu kaniuli do:

A.  obwodowego naczynia żylnego,
B.  prawego przedsionka serca,
C . naczynia  tętniczego  (np.  tętnicy  pępowinowej,

promieniowej),
D.  pnia płucnego.

Zadanie 48.
Wykonywany u noworodka test Apt jest to badanie, które pozwala
na:

A.  ocenę zewnętrznych cech fizycznych,
B.  ocenę neurologiczną,
C.  zróżnicowanie krwi dziecka z krwią matki,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 49.
Specyficznymi  objawami  klinicznymi  niedokrwistości  u
wcześniaków NIE jest/są:

A.  słaby przyrost masy ciała,
B.  bladość powłok,
C.  trudności w karmieniu,
D.  drgawki.

Zadanie 50.
Które  z  poniższych  stwierdzeń,  dotyczących  postępowania  z
odciągniętym wcześniej pokarmem matki, jest FAŁSZYWE?

A . pokarm  raz  rozmrożony  nie  nadaje  s ię  do  powtórnego
zamrożenia,

B . nie  należy  mieszać  ze  sobą  mleka świeżo  odciągniętego z
rozmrożonym,

C . pokarm  przed  podaniem  dziecku  wystarczy  podgrzać  do
temperatury około 36˚- 37˚C,

D . p o  rozmrożeniu  pokarm  kobiecy  można  przechowywać  w
lodówce do 48 godzin.



Zadanie 51.
Powikłaniem fototerapii jest/są:

A.  przegrzanie dziecka,
B.  pękanie nitek DNA,
C.  spadek rzutu serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 52.
D o powikłań związanych z założeniem cewnika do żyły pępowinowej
należą:

A.  zator powietrzny,
B.  zakażenie,
C.  krwawienie związane z przypadkowym usunięciem cewnika,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 53.
Przyrost masy ciała u noworodka donoszonego jest obserwowany w:

A.  2 - 3 dobie,
B.  3 - 4 dobie,
C.  4 - 5 dobie,
D.  5 - 6 dobie.

Zadanie 54.
Współczynnik umieralności okołoporodowej obejmuje m. in.:

A .  zgony płodów w czasie trwania akcji porodowej,
B.  zgony płodów przed rozpoczęciem akcji porodowej,
C . martwe urodzenia oraz zgony noworodków do 9 doby życia

włącznie,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 55.
Dla  żółtaczki  fizjologicznej,  górne  stężenie  bilirubiny  u
noworodków donoszonych, wynosi:

A .  6 mg%,
B.  10 mg%,
C.  12 mg%,
D.  15 mg%.

Zadanie 56.
Colostrum to:

A.  układ odpornościowy układu oddechowego,
B.  mleko z dużą zawartością IgA,
C.  wszystkie klasy przeciwciał,
D.  wszystkie grupy komórek odpornościowych.



Zadanie 57.
Zdecydowana większość przyczyn zgonów noworodków dotyczy:

A.  skrajnie niedojrzałych noworodków,
B.  bliźniaków,
C.  noworodków z oceną w skali Apgar po urodzeniu > 5 pkt.,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 58.
Dziecko  niedojrzałe  potrzebuje  więcej  czasu  niż  donoszony
noworodek  na  "rozpracowanie"  bodźców,  które  do  niego  płyną.
Powinno być wyciszone przed kontaktem stymulującym, aby bodziec
został  rozpoznany,  pozytywnie  zapamiętany  i  utrwalony.  Z  tego
też powodu noworodek po wykonaniu zabiegów pielęgniarskich czy
lekarskich, powinien:

A.  zostać poddany kąpieli relaksującej,
B.  otrzymać lek uspokajający,
C . przez  około  1  godzinę  odpoczywać,  a  następnie  być

poddany  "kangurowaniu",  masażowi,  muzykoterapii
indywidualnej,

D.  prawidłowe są odpowiedzi B i C.

Zadanie 59.
Najczęstsza  u  wcześniaków postać  bezdechu,  w  którym centralne
zatrzymanie  oddechu  wynika  z  zaburzeń  drożności  dróg
oddechowych nosi nazwę bezdechu:

A.  złożonego,
B.  centralnego,
C.  przeponowego,
D.  płucnego.

Zadanie 60.
Podczas  wykonywania  czynności  resuscytacyjnych  u  noworodka
należy:

A.  kciukami rytmicznie uciskać dolną część mostka,
B.  kciukami rytmicznie uciskać górną część mostka,
C.  wykonywać wdech ratunkowy trwający około 1 sekundy,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 61.
Niefarmakologicznym  sposobem  zmniejszania  bólu  u  noworodka
jest:

A .  podanie smoczka do ssania,
B.  używanie tzw. "gniazdek" noworodkowych,
C.  zmniejszenie natężenia światła i hałasu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 62.
W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:

A .  30 sekund oraz bradykardia poniżej 60/min.,
B.  20 sekund oraz bradykardia poniżej 80/min.,
C.  15 sekund oraz tachykardia powyżej 100/min.,
D.  10 sekund oraz tachykardia powyżej 110/min.

Zadanie 63.
Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia enteralnego NIE jest:

A .  martwicze zapalenie jelit (NEC),
B.  niedrożność przewodu pokarmowego,
C.  wstrząs,
D.  brak odruchu połykania.

Zadanie 64.
Fizjologiczny  spadek  masy  ciała  u  noworodka  NIE  powinien
przekroczyć:

A.  8% wagi urodzeniowej,
B.  10% wagi urodzeniowej,
C.  12% wagi urodzeniowej,
D.  14% wagi urodzeniowej.

Zadanie 65.
U  noworodka  donoszonego,  o  hiperglikemii  świadczy  poziom
stężenia glukozy w surowicy krwi wynoszący powyżej:

A .  110 mg/dl,
B.  120 mg/dl,
C.  130 mg/dl,
D.  150 mg/dl.

Zadanie 66.
Przyczynami hipotrofii noworodka mogą być:

A.  przyczyny społeczne,
B.  choroby ojca,
C.  choroby płodu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 67.
Nadmierne  wydzielanie  śl iny  przez  nos  i  usta  u  noworodka  w
krótkim czasie po urodzeniu może być objawem:

A.  porażenia nerwu przeponowego,
B.  niedrożności przełyku,
C.  krwawienia dootrzewnowego,
D.  wzdęcia brzuszka.



Zadanie 68.
Proszę wskazać zalecaną kolejność nakłuwania żył u noworodka:

A . żyły  grzbietu  dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły
nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

B . żyły  nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły  grzbietu
dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

C . żyły  dołu  łokciowego,  żyły  nadgarstka,  żyły  grzbietu
dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

D . żyły  czaszkowe,  żyły  grzbietu  dłoni,  żyły  grzbietu
stopy,  żyły  nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej.

Zadanie 69.
U noworodka, utrata ciepła następuje poprzez:

A.  konwekcję,
B.  przewodzenie,
C.  parowanie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 70.
O  głębokiej  hipotermii  noworodka  mówimy wówczas,  gdy  ciepłota
ciała wynosi poniżej:

A .  37˚C,
B.  36˚C,
C.  35˚C,
D.  34˚C.

Zadanie 71.
Przeciwko wirusowemu zapaleniu  wątroby  typu B,  dziecko  należy
zaszczepić:

A . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - wewnętrzną część
uda,

B . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

C . śródskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

D . podskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda.



Zadanie 72.
Postępowanie w bezdechach, to:

A .  schłodzenie ciała do temperatury 35 stopni C,
B.  układanie na plecach,
C.  podawanie teofiliny,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 73.
Zydowudyna jest lekiem podawanym noworodkowi celem zmniejszenia
ryzyka zakażenia:

A.  wirusem opryszczki,
B.  wirusem HIV,
C.  wirusem cytomegalii,
D.  wirusem różyczki.

Zadanie 74.
Minimalne  żywienie  troficzne  wprowadzane  u  wcześniaków  to
żywienie:

A.  enteralne (do 15 ml/kg mc./dobę),
B.  parenteralne,
C.  pozajelitowe,
D . enteralne  lub  parenteralne  w  zależności  od  stanu

dziecka.

Zadanie 75.
Zaburzenia  oddychania  są  najczęściej  spotykanym  zespołem
objawów  w  okresie  noworodkowym  i  charakteryzują  się
następującymi objawami klinicznymi:

A . tachypnoe  powyżej  40  min,  napady  bezdechu,  ostre
niedotlenienie,  poruszanie  skrzydełkami  nosa,  sinica
pochodzenia obwodowego,

B . zaburzenia  rytmu i  typu  oddechów,  stękanie  wydechowe,
hipoksja, wciąganie mięśni oddechowych, bladość,

C . tachypnoe powyżej 60 min, stękanie wydechowe, wciąganie
klatki  piersiowej,  poruszanie  skrzydełkami  nosa,  sinica
przy oddychaniu powietrzem,

D . zaburzenia  rytmu  i  typu  oddechów,  hipoksja,  sinica
pochodzenia  obwodowego,  stękanie  wydechowe,  ostre
niedotlenienie.



Zadanie 76.
Infant Flow jest urządzeniem służącym do:

A . inwazyjnej  mechanicznej  wentylacji  wcześniaków
wymagających intubacji,

B . nieinwazyjnej  mechanicznej  wentylacji  wcześniaków
niewymagających intubacji,

C.  przetaczania krwi u dzieci,
D . żywienia  parenteralnego  z  dostępu  do  naczyń

centralnych.

Zadanie 77.
Proszę  wskazać  na  schorzenie  matki  predysponujące  do
występowania makrosomii u noworodka:

A.  nadczynność tarczycy,
B.  cukrzyca,
C.  fenyloketonuria,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 78.
U  wcześniaków,  niedokrwistość  pochodzenia  jatrogennego  jest
wynikiem:

A.  niedoboru witaminy E,
B.  częstego pobierania krwi do badań,
C.  krwawień,
D.  wzmożonej hemolizy.

Zadanie 79.
Określając  dojrzałość  noworodka  w  zmodyfikowanej  skali  Ballard
oceniamy:

A.  kąt zgięcia dłoni,
B.  objaw przeskakiwania,
C.  objaw szarfy,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 80.
D o kategorii  noworodków z  ekstremalnie  małą  urodzeniową masą
ciała (ELBW) zaliczamy noworodki z masą ciała:

A.  poniżej 750 gramów,
B.  pomiędzy 750 - 1000 gramów,
C.  poniżej 500 gramów,
D.  pomiędzy 501 - 749 gramów.



Zadanie 81.
Wskaż  chorobę,  w  grupie  jednostek  chorobowych  u  noworodka
określanych mianem TORCH, której czynnikiem etiologicznym NIE
jest wirus:

A.  Cytomegalia,
B.  Toksoplazmoza,
C.  Różyczka,
D.  Opryszczka.

Zadanie 82.
Pielęgniarka  specjalista  jest  uprawniona  w  nagłych  przypadkach
d o podania bez zlecenia lekarza następujących leków przydatnych
w resuscytacji noworodka:

A . Epinephrine  bitartrate,  Naloxonum  hydrochloricum,
Naloxon,  Curamed,  Natrium  chloratum  -  0,9%  roztwór,
tlen - gaz wziewnie, dotchawiczo,

B . Wodorowęglan  sodu,  Natrium  chloratum  -  0,9%  roztwór,
tlen - gaz wziewnie, dotchawiczo

C . Wodorowęglan  sodu,  Epinephrine  bitartrate,  Natrium
chloratum  -  0,9%  roztwór,  t len  -  gaz  wziewnie,
dotchawiczo,

D . Wodorowęglan  sodu,  Adrenalinę,  t len  -  gaz  wziewnie,
dotchawiczo.

Zadanie 83.
Amniopunkcję wykonuje się zwykle:

A.  do 12 tygodnia ciąży,
B.  między 12-14 tygodniem ciąży,
C.  między 15-20 tygodniem ciąży,
D.  między 18-22 tygodniem ciąży.

Zadanie 84.
Związkami  dezynfekcyjnymi  dopuszczanymi  do  stosowania  w
oddziałach neonatologicznych, są:

A.  alkohole (głównie etylowy, izopropylowy, n-propylowy),
B.  pochodne fenolu,
C.  aldehydy,
D.  pochodne krezolu.

Zadanie 85.
Obrzęk piersi u kobiet karmiących jest wynikiem:

A.  patologicznej budowy piersi,
B.  wzrostu poziomu progesteronu i poziomu prolaktyny,
C . spadku  poziomu  progesteronu  i  wzrostu  poziomu

prolaktyny,
D.  nieprawidłowej techniki karmienia.



Zadanie 86.
W celu oceny zażółcenia powłok skórnych u noworodka (natężenia
hiperbilirubinemii) wykorzystywany jest schemat:

A.  Kramarek,
B.  Ballard,
C.  Kramera,
D.  Brazeltona.

Zadanie 87.
D o toalety drzewa oskrzelowego i rurki intubacyjnej wykonywanej
przez pielęgniarkę NIE jest potrzebny:

A.  fonendoskop,
B.  cewnik do odsysania,
C.  jałowe rękawiczki,
D.  zestaw ssący.

Zadanie 88.
Test  potrójny  jako  badanie  prenatalne służy  wykrywaniu trisomii
u płodu. W przypadku trisomii 21 swierdza się:

A . niski poziom AFP, niski poziom beta - hCG, niski poziom
u uE3,

B . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

C . wysoki  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

D . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  wysoki
poziom u uE3.

Zadanie 89.
Krwawienie stanowi najczęstszą przyczynę wstrząsu:

A.  kardiogennego,
B.  obstruktywnego,
C.  hipowolemicznego,
D.  krwawienie nie powoduje wstrząsu.

Zadanie 90.
Mleko dojrzałe:

A .  ma obniżoną zawartość białka,
B.  jest niebieskawe, klarowne,
C.  pojawia się po 2 tygodniach od porodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 91.
Podstawą  rozpoczęcia  kompleksowej  opieki  nad  noworodkiem  z
rozszczepem wargi i/lub podniebienia jest:

A .  korekcja nieprawidłowości anatomicznych,
B . udzielenie  matce  wsparcia  emocjonalnego  i

informacyjnego,  które  powinno  rozpocząć  się  już  w
czasie porodu,

C . ustalenie  indywidualnego  i  bezpiecznego  dla  dziecka
sposobu odżywiania,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 92.
W opiece nad noworodkiem przebywającym w Oddziale Intensywnej
Terapii  bardzo  ważne  jest  zbudowanie  dobrych  relacji  między
personelem medycznym a rodziną dziecka. Ma to istotny wpływ na:

A . podejmowanie  przez  rodziców  decyzji  dotyczących
proponowanych zasad terapii,

B . wzrost  zaufania  i  porozumienia  między  lekarzem  a
rodziną,

C.  zrozumienie stanu pacjenta przez rodzinę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 93.
W  jakiej  odległości  od  lamp  naświetlających  powinien  znajdować
się noworodek poddawany fototerapii?

A.  10 - 20 cm,
B.  20 - 30 cm,
C.  40 - 50 cm,
D.  60 - 80 cm.

Zadanie 94.
Wizualnie żółtaczkę można rozpoznać przy stężeniu bilirubiny:

A.  całkowitej 6 mg%,
B.  całkowitej 4 mg%,
C.  pośredniej 6 mg%,
D.  pośredniej 4 mg%.

Zadanie 95.
W  połowie  2  miesiąca  życia  zanika  u  dziecka  odruch,  gdzie
noworodek  podczas  jednoczesnego  ucisku  na  wewnętrzną
powierzchnię obu dłoni otwiera usta. Jest to odruch:

A.  szukania,
B.  toniczny szyjny symetryczny,
C.  ssania,
D.  Babkina.



Zadanie 96.
Występujące  w  pierwszej  dobie  życia  noworodka  objawy:
nieregularny  oddech  połączony  z  wysiłkiem,  bladość  powłok
skórnych, zapadnięty (łódkowaty) brzuch, sugerują:

A.  wrodzoną przepuklinę pępkową,
B.  porażenie nerwu twarzowego,
C.  gastroschizę,
D.  wrodzoną przepuklinę przeponową.

Zadanie 97.
Wykładnikiem niedotlenienia okołoporodowego jest:

A . p H  spadek  5,0,  wzrost  mocznika,  wzrost  AlAT,  wzrost
leukocytów, spadek płytek krwi,

B . p H  wzrost  5,0,  spadek  mocznika,  spadek  AlAT,  spadek
leukocytów, wzrost płytek krwi,

C . p H  spadek  7,0,  wzrost  kreatyniny,  wzrost  AspAT,  wzrost
erytroblastów, spadek płytek krwi,

D . p H wzrost 7,0, spadek kreatyniny, spadek AspAT, spadek
erytroblastów, wzrost płytek krwi.

Zadanie 98.
Które  z  poniższych  schorzeń  NIE  jest  bezwzględnym
przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki?

A.  narkomania,
B.  niewydolność krążenia IV° według NYHA,
C . gruźlica  aktywna,  jesli  matka  nie  prątkuje,  przyjmuje

leki,  które  mogą  być  stosowane  podczas  karmienia
piersią,

D.  ciężka choroba psychiczna.

Zadanie 99.
Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

A.  o żółtym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
B.  wodniste o zielonym zabarwieniu,
C.  o brązowo - zielonym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
D.  wodniste o żółtym zabarwieniu.

Zadanie 100.
Do leków o działaniu moczopędnym należy:

A.  furosemid,
B.  mannitol 20%,
C.  hydrokortyzon,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.



Zadanie 101.
Jak należy  prawidłowo układać  noworodka z  wrodzonym kręczem
szyi?

A . układać dziecko tylko na brzuchu, z głową odwiedzioną w
stronę kręczu,

B . pozwolić  dziecku  układać  głowę  w  dowolną  stronę,
ponieważ  przykurcz  mięśnia  ustępuje  samoistnie  w
krótkim czasie po urodzeniu,

C . umieścić  zabawki  nad  łóżeczkiem  dziecka  po  stronie
kręczu, co umożliwi mu właściwą pozycję głowy,

D . pochylić  głowę  i  skręcić  bródkę  dziecka  w  stronę  zdrową
oraz  podłożyć  poduszkę  pod  głowę,  uniemożliwiając  je j
obrócenie w stronę kręczu.

Zadanie 102.
Policytemia noworodków to:

A.  zwiększenie liczby krwinek białych,
B.  zwiększenie liczby krwinek czerwonych,
C.  zwiększenie liczby trombocytów,
D.  zwiększenie liczby retikulocytów.

Zadanie 103.
Amniopunkcja  wykonana  przed  15  tygodniem  ciąży  wiąże  się  z
ryzykiem:

A.  poronienia,
B.  wystąpienia wad stóp,
C.  wystąpienia przepukliny płodowej,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 104.
Zespół MAS u noworodka, to zespół:

A .  zaburzeń pokarmowych,
B.  aspiracji smółki,
C.  ostrego niedotlenienia,
D.  niewydolności nerwowej.

Zadanie 105.
Choroba hemolityczna objawia się u:

A.  płodu i noworodka,
B.  matki dziecka,
C.  matki i płodu,
D.  ojca dziecka.



Zadanie 106.
Noworodek  w  2-dobie  życia,  z  porodu  kleszczowego,  którego
następstwem  było  duże  wgniecenie  kości  czołowej.  U  dziecka
wystąpiło nadmierne napięcie mięśniowe oraz zwracanie pokarmu
bezpośrednio po próbie karmienia. Objawy te wskazują na:

A.  atrezję przełyku,
B.  wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
C.  mózgowe porażenie dziecięce,
D.  pęknięcie kości czaszki.

Zadanie 107.
Saturacja to wyrażony w procentach stosunek:

A.  tlenu do dwutlenku węgla,
B.  oksyhemoglobiny do całkowitej ilości hemoglobiny,
C.  tlenu do całkowitej hemoglobiny,
D.  tlenu do oksyhemoglobiny.

Zadanie 108.
U  noworodka  przedwcześnie  urodzonego  wystąpiły  od  pierwszych
godzin  życia:  przyspieszone,  nieregularne  oddechy  z  widocznym
wysiłkiem oddechowym - zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
praca  skrzydełek  nosa,  stękanie  wydechowe  albo  bezdechy  oraz
nasilająca się sinica. Objawy te wskazują na:

A.  zespół zaburzeń oddychania,
B.  zapalenie płuc,
C.  posocznicę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 109.
Jedną z reakcji noworodka na ból jest płacz. Jest to reakcja:

A.  behawioralna,
B.  fizjologiczna,
C.  hormonalna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 110.
Rytmiczne  skurcze  części  ciała  noworodka  z  tendencją  do
zwalniania pod koniec napadu to:

A.  drgawki kloniczne,
B.  drgawki toniczne,
C.  drgawki miokloniczne,
D.  drżenia mięśniowe.



Zadanie 111.
Złamanie kości czaszki u noworodka:

A . jest  bardzo  częstym  urazem  kości  czaszki  występującym
pod postacią pęknięcia,

B . często  powoduje  poważne  dysfunkcje,  ponieważ
elastyczność  kości  czaszki  płodu  oraz  ich  przesuwalność
w  szwach  nie  pozwala  na  zmianę  ich  kształtu  bez
uszkodzenia kości,

C.  zawsze wymaga leczenia chirurgicznego,
D.  wszystkie odpowiedzi nieprawidłowe.

Zadanie 112.
Podaż leków w trakcie resuscytacji noworodka może odbywać się:

A .  dotchawiczo,
B.  drogą żył obwodowych,
C.  przez żyłę pępkową,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 113.
Przyrost dobowy u noworodka donoszonego powinien wynosić:

A .  10 g,
B.  30 g,
C.  50 g,
D.  70 g.

Zadanie 114.
Umiejętność  zwiększania  przemiany  materii  w  odpowiedzi  na
dyskomfort termiczny pojawia się u dziecka:

A.  około 28-30 tygodnia życia,
B.  po 37 tygodniu życia,
C.  około 35 tygodnia życia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 115.
U  noworodka  urodzonego  z  masą  ciała  <1000  gramów,  średnie
ciśnienie tętnicze krwi w pierwszej dobie życia wynosi około:

A.  25 mmHg,
B.  40 mmHg,
C.  55 mmHg,
D.  65 mmHg.



Zadanie 116.
Wśród czynników ryzyka porodu przedwczesnego wymienia się wiek
matki:

A .  < 15 lat i > 35 lat,
B.  < 18 lat i > 35 lat,
C.  < 18 lat i > 40 lat,
D.  < 20 lat i > 35 lat.

Zadanie 117.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  czynności
resuscytacyjnych u noworodka jest prawdziwe?

A . stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów powinien
wynosić 2:2,

B . stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów powinien
wynosić 3:1,

C . stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów powinien
wynosić 4:1,

D . stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów powinien
wynosić 5:2.

Zadanie 118.
Czynnikiem  ryzyka  rozwoju  zakażenia  szpitalnego  u  noworodka
związanym z pobytem na oddziale NIE jest:

A .  masa urodzeniowa powyżej 1500 g,
B.  długotrwała kaniulacja naczyń żylnych,
C.  długotrwała antybiotyko- i steroidoterapia,
D . zbyt  duże  zagęszczenie  pacjentów  i  mała  l iczba

pielęgniarek.

Zadanie 119.
Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka
jest:

A .  adrenalina,
B.  epinefryna,
C.  wodorowęglan sodu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 120.
Drenaż  ułożeniowy  stosowany  u  noworodków  w  ramach  zabiegów
fizykoterapeutycznych polega na:

A . układaniu noworodka w takiej pozycji, aby segment płata
płucnego  z  zalegającą  wydzieliną  znajdował  s ię  jak
najwyżej,

B . układaniu noworodka w takiej pozycji, aby segment płata
płucnego  z  zalegającą  wydzieliną  znajdował  s ię  jak
najniżej,

C.  wykorzystaniu siły grawitacji,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 121.
Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków:

A . t len  jest  lekiem  potencjalnie  niebezpiecznym  i  może
doprowadzić do uszkodzenia narządu wzroku oraz płuc,

B . t len  należy  przed  podaniem  ogrzać  (temperatura
34˚-37˚C) i nawilżyć (wilgotność względna 90 - 100%),

C . w  czasie  leczenia  tlenem  konieczna  jest  kontrola
gazometryczna prężności tlenu we krwi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 122.
U noworodka, krwiak podokostnowy czaszki:

A . jest  niebolesną  zmianą,  a  skóra  nad  nim  jest
najczęściej zasiniona, bez odczynu zapalnego,

B . niekiedy  prowadzi  do  znacznej  anemizacji  dziecka,
zwłaszcza przy współistnieniu zaburzeń krzepnięcia,

C . może  ulec  zropieniu,  co  najczęściej  ma  związek  z
zakażeniem wewnątrzmacicznym,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 123.
Proszę wskazać prawidłową odpowiedź dla FiO2:

A.  oznacza prężność tlenu,
B.  pozwala precyzyjnie kontrolować tlenoterapię,
C.  to stężenie procentowe tlenu w mieszaninie oddechowej,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Zadanie 124.
Standardowe nastawianie alarmów dla SaO2 to:

A.  80 - 90%,
B.  80 - 88%,
C.  88 - 95%,
D.  90 - 98%.



Zadanie 125.
U  noworodka  przedwcześnie  urodzonego,  niedobór  surfaktantu
prowadzi do nasilającej się niedodmy, co powoduje:

A.  zmniejszenie wysiłku oddechowego,
B.  zaburzenie stosunku wentylacji do perfuzji,
C . zmniejszenie  napięcia  powierzchniowego  w  pęcherzykach

płucnych,
D.  zwiększenie podatności płuc.

Zadanie 126.
Zespołem  genetycznym  spowodowanym  trisomią  chromosomów
autosomalnych NIE jest zespół:

A .  Downa,
B.  Patau,
C.  Edwardsa,
D.  Turnera.

Zadanie 127.
Wśród  bardzo  niebezpiecznych  klinicznych  objawów  krwawienia
wewnątrzczaszkowego  u  noworodka,  pielęgniarka,  położna  może
zaobserwować:

A . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  sztywność  i  objawy  uszkodzenia  nerwów
czaszkowych,

B . śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione  drgawki,
podwyższoną  ciepłotę  ciała,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów czaszkowych,

C . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  podwyższoną  ciepłotę  ciała,  sztywność  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych,

D . stupor,  śpiączkę,  uogólnione  drgawki,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych.

Zadanie 128.
Żółtaczka fizjologiczna noworodków jest spowodowana nadmiernym
poziomem:

A.  bilirubiny pośredniej,
B.  bilirubiny bezpośredniej,
C.  retikulocytów w surowicy,
D.  urobilinogenu.



Zadanie 129.
O  hipoglikemii  noworodka  donoszonego,  w  pierwszych  trzech
godzinach życia, świadczy stężenie glukozy we krwi poniżej:

A .  50 mg/dl,
B.  40 mg/dl,
C.  30 mg/dl,
D.  20 mg/dl.

Zadanie 130.
W  celu  wczesnej  diagnostyki  wrodzonej  dysplazji  stawów
biodrowych  wykonuje  się  badanie  polegające  na  zastosowaniu
manewru,  który  reponuje  zwichnięte  biodro,  co  oznacza  dodatni
wynik  testu.  Kiedy  zwichnięte  (podwichnięte)  biodro  ulega
odwiedzeniu  zgięte  pod  kątem  90  stopni,  pojawia  się  wrażenie
"kliknięcia" w momencie gdy głowa kości udowej przemieszcza się
do panewki stawu biodrowego. Jest to tzw.:

A .  objaw Babińskiego,
B.  objaw Ortolaniego,
C.  objaw Ottona,
D.  żaden z powyższych.

Zadanie 131.
Wszystkie noworodki po urodzeniu powinny otrzymywać witaminę K,
przy czym noworodki donoszone:

A.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
B .  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 1 mg doustnie (p.o.),
C .  1 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
D.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 0,5 mg doustnie (p.o.).

Zadanie 132.
Zalecaną u noworodków metodą badań przesiewowych słuchu jest
ocena fotoemisji  akustycznej -  OAE. Jest to badanie wykonywane
w :

A.  1 dobie życia,
B.  2 dobie życia,
C.  3 dobie życia,
D.  4 dobie życia.

Zadanie 133.
Noworodek z hipotrofią:

A .  posiada masę ciała poniżej 10 centyla,
B.  posiada masę ciała poniżej 2500g,
C.  wykazuje cechy zahamowania wzrostu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 134.
Dokończ zdanie. Mózgowe porażenie dziecięce:

A . charakteryzuje  odwracalność  zmian  ośrodkowego  układu
nerwowego,

B . charakteryzuje  zmienność  objawów  klinicznych
powiązanych z różnymi neurologicznymi objawami,

C . t o zespół zaburzeń motorycznych i postawy o charakterze
nie postępującym oraz obecność dodatkowych dysfunkcji,

D . t o  zespół  głównie  zaburzeń  motorycznych  i  postawy,  o
charakterze  postępującym  oraz  obecność  dodatkowych
dysfunkcji.

Zadanie 135.
Przyczyną niedoboru surfaktantu NIE jest:

A .  przegrzanie,
B.  kwasica,
C.  hipoksja,
D.  oziębienie.



PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
TEST NR 071814
GRUPA 1
Zadanie 1.
Wykładnikiem niedotlenienia okołoporodowego jest:

A . p H  spadek  5,0,  wzrost  mocznika,  wzrost  AlAT,  wzrost
leukocytów, spadek płytek krwi,

B . p H  wzrost  5,0,  spadek  mocznika,  spadek  AlAT,  spadek
leukocytów, wzrost płytek krwi,

C . p H  spadek  7,0,  wzrost  kreatyniny,  wzrost  AspAT,  wzrost
erytroblastów, spadek płytek krwi,

D . p H wzrost 7,0, spadek kreatyniny, spadek AspAT, spadek
erytroblastów, wzrost płytek krwi.

Zadanie 2.
Wszystkie noworodki po urodzeniu powinny otrzymywać witaminę K,
przy czym noworodki donoszone:

A.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
B .  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 1 mg doustnie (p.o.),
C .  1 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
D.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 0,5 mg doustnie (p.o.).

Zadanie 3.
Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka to:

A.  tachypnoe powyżej 60 min,
B.  tachykardia powyżej 160/min,
C.  napady bezdechu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 4.
Cechą typową dla skóry wcześniaków jest:

A . kwaśne  pH  i  nadmierne  wytwarzanie  wolnych  kwasów
tłuszczowych,

B . zasadowe pH i niedostateczne wytwarzanie wolnych kwasów
tłuszczowych,

C.  to, że osiąga pełną dojrzałość dopiero po 37 tygodniu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 5.
O niedotlenieniu okołoporodowym u noworodka świadczy/ą:

A.  obniżone napięcie mięśniowe,
B.  drgawki,
C.  obniżenie poziomu płytek krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 6.
Występujące  w  pierwszej  dobie  życia  noworodka  objawy:
nieregularny  oddech  połączony  z  wysiłkiem,  bladość  powłok
skórnych, zapadnięty (łódkowaty) brzuch, sugerują:

A.  wrodzoną przepuklinę pępkową,
B.  porażenie nerwu twarzowego,
C.  gastroschizę,
D.  wrodzoną przepuklinę przeponową.

Zadanie 7.
Wczesna stymulacja rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie
t o  system  działań,  na  który  składają  się:  1 .  Wnikliwa
indywidualna  obserwacja  dziecka,  2 .  Ocena  stanu  dojrzałości,  3 .
Ocena  rozwoju  spontanicznej  aktywności  ruchowej,  4 .  Analiza
zdolności  poznawczych,  5 .  Analiza  umiejętności  ssania  i
połykania. Wskaż prawidłowe odpowiedzi:

A .  Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1 i 5,
B.  Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1 i 3,
C.  Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1, 2, 3,
D.  Prawidłowe odpowiedzi 1,2,3,4,5.

Zadanie 8.
D o  oceny  noworodków  z  zaburzeniami  wzrostu  zarówno
hipotroficznych jak i hipertroficznych służy:

A.  wskaźnik BMI,
B.  wskaźnik wagowy,
C.  wskaźnik rozwojowy,
D.  wskaźnik proporcjonalności.

Zadanie 9.
W  okresie  adaptacji  wcześniaka  do  życia  zewnątrzmacicznego
wyróżnia  się  trzy  fazy  (przejściową,  stabilizacji,  stabilnego
wzrostu),  w  których  planując  podaż  płynów,  należy  dążyć  do
uzyskania  różnych  rezultatów.  Faza  stabilizacji,  charakteryzuje
się:

A .  stałym wzrostem masy ciała,
B . zmniejszeniem  niewidocznych  strat  wody  przez  skórę  na

skutek  je j  dojrzewania  oraz  zmniejszeniem  objętości
wydalanego moczu do 1-2 mL/kg mc./h,

C . początkową  oligurią  a  po  niej  następującą  fazą
diuretyczną  ze  znaczną  niewidoczną  utratą  płynów  przez
skórę,

D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 10.
Wodorowęglan  sodu  podawany  dożylnie  noworodkowi,  należy  do
iniekcji rozcieńczyć z wodą:

A.  w stosunku 1:1,
B.  w stosunku 1:2,
C.  w stosunku 2:1,
D . wodorowęglan  sodu  nigdy  nie  powinien  być  rozcieńczany

przy podaży dożylnej.

Zadanie 11.
Pomiar obwodu głowy dokonywany po porodzie, jest mierzony przy
użyciu taśmy centymetrowej w wymiarze:

A.  podpotyliczno - czołowym,
B.  bródowo - ciemieniowym,
C.  podpotyliczno - ciemieniowym,
D.  czołowo - potylicznym.

Zadanie 12.
Standardowe nastawianie alarmów dla SaO2 to:

A.  80 - 90%,
B.  80 - 88%,
C.  88 - 95%,
D.  90 - 98%.

Zadanie 13.
Stosowanie  leków  sedacyjnych  pomaga  w  ustabilizowaniu  stanu
ogólnego  noworodka  podczas  transportu.  Wskaż  stwierdzenie
NIEPRAWDZIWE:

A . d o  leków  sedacyjnych  należą;  luminal,  dormicum,
gardenal,

B . dormicum  można  stosować  u  wszystkich  noworodków
niezależnie od masy ciała i stopnia dojrzałości,

C . n ie  należy  stosować  leków  sedacyjnych  u  dziecka
podłączonego do nCPAP,

D . leki  sedacyjne  stosuje  s ię  w  przypadku  konieczności
transportu  dziecka  zaintubowanego  i  podłączonego  do
sztucznej wentylacji.



Zadanie 14.
Przepuklina oponowo-rdzeniowa u noworodka:

A . polega  na  przemieszczeniu  na  zewnątrz  opon
mózgowo-rdzeniowych  lub  wadliwie  rozwiniętego  rdzenia
kręgowego poprzez rozszczep kostny w kanale kręgowym,

B . jest  stosunkowo  rzadko  występującą  wadą  wrodzoną
ośrodkowego układu nerwowego,

C . jest  wadą  wrodzoną  ośrodkowego  układu  nerwowego  na
skutek  nieprawidłowego  rozwoju  cewy  nerwowej,
występującą częsciej u chłopców,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 15.
Pielęgniarka,  położna,  która  karmi  noworodka  przez  zgłębnik
powinna  pamiętać  o  jego  wymianie.  Zaleca  się,  aby  zgłębnik
silikonowy założony przez nos wymieniać co:

A.  48 - 72 godziny, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny,
B.  12 - 24 godziny, a poliuretanowy co 48 - 72 godziny,
C.  12 godzin, a poliuretanowy co 24 godziny,
D.  6 godzin, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny.

Zadanie 16.
Podczas  wykonywania  czynności  resuscytacyjnych  u  noworodka
należy:

A.  kciukami rytmicznie uciskać dolną część mostka,
B.  kciukami rytmicznie uciskać górną część mostka,
C.  wykonywać wdech ratunkowy trwający około 1 sekundy,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 17.
Czynnikiem  ryzyka  rozwoju  zakażenia  szpitalnego  u  noworodka
związanym z pobytem na oddziale NIE jest:

A .  masa urodzeniowa powyżej 1500 g,
B.  długotrwała kaniulacja naczyń żylnych,
C.  długotrwała antybiotyko- i steroidoterapia,
D . zbyt  duże  zagęszczenie  pacjentów  i  mała  l iczba

pielęgniarek.

Zadanie 18.
Przyczyną niedoboru surfaktantu NIE jest:

A .  przegrzanie,
B.  kwasica,
C.  hipoksja,
D.  oziębienie.



Zadanie 19.
Choroba hemolityczna objawia się u:

A.  płodu i noworodka,
B.  matki dziecka,
C.  matki i płodu,
D.  ojca dziecka.

Zadanie 20.
Mleko dojrzałe:

A .  ma obniżoną zawartość białka,
B.  jest niebieskawe, klarowne,
C.  pojawia się po 2 tygodniach od porodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 21.
D o powikłań związanych z założeniem cewnika do żyły pępowinowej
należą:

A.  zator powietrzny,
B.  zakażenie,
C.  krwawienie związane z przypadkowym usunięciem cewnika,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 22.
Zamartwica jest  zespołem objawów klinicznych i  biochemicznych,
powstałych  wskutek  niedostatecznego  zaopatrzenia  płodu  i
noworodka w tlen. Niedotlenienie może być pochodzenia:

A.  matczynego,
B.  popłodowego,
C.  płodowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 23.
W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:

A .  30 sekund oraz bradykardia poniżej 60/min.,
B.  20 sekund oraz bradykardia poniżej 80/min.,
C.  15 sekund oraz tachykardia powyżej 100/min.,
D.  10 sekund oraz tachykardia powyżej 110/min.



Zadanie 24.
Zasady,  które  ułatwiają  dziecku  z  mózgowym  porażeniem
dziecięcym  osiągnięcie  umiejętności  spożywania  pokarmów  ww
wczesnym okresie życia to m.in.:

A . karmienie  noworodka  w  pozycji  półsiedzącej,  twarzą  do
karmiącego,  głową  w  l inii  środkowej  ciała,  brodą  w
linii mostka i symetrycznie ustawionym tułowiem,

B . likwidacja  wzmożonego  ślinienia  się  i  nadmiernej
wrażliwości okolicy ust,

C . karmienie  dziecka  na  rękach,  w  pozycji  prawie  płaskiej,
która likwiduje nadmierne napięcie mięśniowe u dziecka,

D.  wyłączne karmienie piersią.

Zadanie 25.
Drgawki  subtelne  u  noworodka  urodzonego  przedwcześnie,
występują w postaci:

A . objawów ocznych, ruchów policzków, warg, języka, ruchów
kończyn  typu  pływanie,  boksowanie,  pedałowanie,
zaburzenia wegetatywne i bezdechy,

B.  gwałtownych skurczów mięśni zginaczy,
C . przetrwałego  ułożenia  kończyn  lub  asymetrycznego

ułożenia tułowia,
D . rytmicznych  skurczów  części  ciała,  są  wolne,  z

częstotliwością 1-3 sekundy.

Zadanie 26.
Rytmiczne  skurcze  części  ciała  noworodka  z  tendencją  do
zwalniania pod koniec napadu to:

A.  drgawki kloniczne,
B.  drgawki toniczne,
C.  drgawki miokloniczne,
D.  drżenia mięśniowe.

Zadanie 27.
"Krwawienie dokomorowe z krwawieniem do miąższu mózgu", to w
klasyfikacji krwawień dokomorowych wg Papile'a:

A .  I stopień krwawienia,
B.  II stopień krwawienia,
C.  III stopień krwawienia,
D.  IV stopień krwawienia.



Zadanie 28.
Współczynnik umieralności okołoporodowej obejmuje m. in.:

A .  zgony płodów w czasie trwania akcji porodowej,
B.  zgony płodów przed rozpoczęciem akcji porodowej,
C . martwe urodzenia oraz zgony noworodków do 9 doby życia

włącznie,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 29.
Umiejętność  zwiększania  przemiany  materii  w  odpowiedzi  na
dyskomfort termiczny pojawia się u dziecka:

A.  około 28-30 tygodnia życia,
B.  po 37 tygodniu życia,
C.  około 35 tygodnia życia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 30.
U  noworodka  donoszonego,  o  hiperglikemii  świadczy  poziom
stężenia glukozy w surowicy krwi wynoszący powyżej:

A .  110 mg/dl,
B.  120 mg/dl,
C.  130 mg/dl,
D.  150 mg/dl.

Zadanie 31.
Wśród  bardzo  niebezpiecznych  klinicznych  objawów  krwawienia
wewnątrzczaszkowego  u  noworodka,  pielęgniarka,  położna  może
zaobserwować:

A . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  sztywność  i  objawy  uszkodzenia  nerwów
czaszkowych,

B . śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione  drgawki,
podwyższoną  ciepłotę  ciała,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów czaszkowych,

C . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  podwyższoną  ciepłotę  ciała,  sztywność  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych,

D . stupor,  śpiączkę,  uogólnione  drgawki,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych.

Zadanie 32.
Wskazania do pomiaru średniego ciśnienia tętniczego krwi metodą
napływową (pośrednią), to:

A .  obniżona ocena wg skali Apgar,
B.  wcześniactwo,
C.  objawy wstrząsu,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 33.
Prawidłowe ułożenie noworodka poddawanego resuscytacji, polega
na zastosowaniu pozycji Trendelenburga pod kątem:

A.  10˚ - 15˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
B . 10˚  -  15˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie

odgięta ani przygięta,
C.  15˚ - 20˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
D . 30˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie  odgięta

ani przygięta.

Zadanie 34.
Asfiksja to:

A.  zamartwica,
B.  niedotlenienie okołoporodowe,
C.  wcześniactwo,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 35.
Wcześniaka urodzonego przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży:

A.  osusza się bezpośrednio po porodzie,
B.  okrywa ciepłą pieluchą,
C . umieszcza  się  bezpośrednio  po  porodzie  w  fol i i

plastikowej bez uprzedniego osuszenia skóry,
D . umieszcza  się  bezpośrednio  po  porodzie  w  fol i i

plastikowej po osuszeniu skóry.

Zadanie 36.
Przyczyną zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego jest:

A .  niedorozwój płuca,
B.  oziębienie okołoporodowe,
C.  niedotlenienie okołoporodowe,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 37.
Odruch Hering - Brenera, to odruch:

A.  zapobiegający aspiracji płynu do pęcherzyków płucnych,
B . pozwalający  na  wytworzenie  ujemnego  ciśnienia  w

opłucnej,
C.  pozwalający na bierną fazę oddychania,
D.  pozwalający na aktywną fazę oddychania.



Zadanie 38.
Jeżeli  pomimo  stosowania  prawidłowej  wentylacji  i  masażu
pośredniego  serca  u  noworodka  nie  udało  się  przywrócić
efektywnego  i  spontanicznego  krążenia  lekarz  neonatolog
powinien rozważyć podanie wodorowęglanu sodu (NaHCO3), w celu
likwidacji  kwasicy  mięśnia  sercowego.  Pielęgniarka,  położna
powinna wiedzieć, że rekomendowana dawka wynosi:

A . 1-2 mmol NaHCO3/kg mc, w rozcieńczeniu 1:1 z wodą do
wstrzyknięć, w powolnym wlewie dożylnym,

B . 2,5-5 mmol NaHCO3/kg mc, w rozcieńczeniu 1:1 z wodą do
wstrzyknięć, w powolnym wlewie dożylnym,

C . 1-2 mmol NaHCO3/kg mc, w rozcieńczeniu 1:2 z wodą do
wstrzyknięć, w powolnym wlewie dożylnym,

D . 1-2 mmol NaHCO3/kg mc, w rozcieńczeniu 2:1 z wodą do
wstrzyknięć, w powolnym wlewie dożylnym.

Zadanie 39.
Zakażenia TORCH należą do czynników IUGR:

A.  matczynych,
B.  środowiskowych,
C.  płodowych,
D.  łożyskowych.

Zadanie 40.
D o  działań  pielęgniarskich  wspierających  w  warunkach
szpitalnych  kontakty  rodziców  z  dzieckiem  urodzonym
przedwcześnie należą:

A . stworzenie rodzicom przyjaznych warunków w oddziale, w
którym przebywa ich dziecko,

B . włączanie rodziców w czynności pielęgnacyjne wykonywane
u noworodka,

C.  uczenie i wdrażanie rodziców w opiekę "metodą kangura",
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 41.
Przetrwały odruch Galanta charakteryzuje:

A.  problem z mową,
B.  moczenie nocne,
C.  słaba zręczność manualna,
D.  hipotonia.



Zadanie 42.
Obrzęk piersi u kobiet karmiących jest wynikiem:

A.  patologicznej budowy piersi,
B.  wzrostu poziomu progesteronu i poziomu prolaktyny,
C . spadku  poziomu  progesteronu  i  wzrostu  poziomu

prolaktyny,
D.  nieprawidłowej techniki karmienia.

Zadanie 43.
Zdecydowana większość przyczyn zgonów noworodków dotyczy:

A.  skrajnie niedojrzałych noworodków,
B.  bliźniaków,
C.  noworodków z oceną w skali Apgar po urodzeniu > 5 pkt.,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 44.
Która z cech fizjologicznych i anatomicznych układu oddechowego
noworodka jest prawdziwa?

A.  noworodek oddycha wyłącznie nosem,
B . język  noworodka  jest  mały  i  zgięcie  głowy  do  przodu

może spowodować zamknięcie nagłośni,
C . tchawica  noworodka  jest  szeroka,  bardzo  podatna  na

urazy,  łatwo  ulega  zamknięciu  przy  nadmiernym  zgięciu
lub odchyleniu głowy,

D . nagłośnia  jest  duża,  ukształtowana  w  kształcie  l itery
Y, bardzo wrażliwa na urazy.

Zadanie 45.
Zespół MAS u noworodka, to zespół:

A .  zaburzeń pokarmowych,
B.  aspiracji smółki,
C.  ostrego niedotlenienia,
D.  niewydolności nerwowej.



Zadanie 46.
Pielęgniarka  specjalista  jest  uprawniona  w  nagłych  przypadkach
d o podania bez zlecenia lekarza następujących leków przydatnych
w resuscytacji noworodka:

A . Epinephrine  bitartrate,  Naloxonum  hydrochloricum,
Naloxon,  Curamed,  Natrium  chloratum  -  0,9%  roztwór,
tlen - gaz wziewnie, dotchawiczo,

B . Wodorowęglan  sodu,  Natrium  chloratum  -  0,9%  roztwór,
tlen - gaz wziewnie, dotchawiczo

C . Wodorowęglan  sodu,  Epinephrine  bitartrate,  Natrium
chloratum  -  0,9%  roztwór,  t len  -  gaz  wziewnie,
dotchawiczo,

D . Wodorowęglan  sodu,  Adrenalinę,  t len  -  gaz  wziewnie,
dotchawiczo.

Zadanie 47.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony
noworodka jest:

A .  fenyloketonuria,
B.  rozszczep wargi i podniebienia,
C.  choroba syropu klonowego,
D.  galaktozemia.

Zadanie 48.
Podaż  pokarmu  drogą  enteralną  musi  być  wstrzymana  do  czasu
zakończenia diagnostyki w przypadku:

A.  rozszczepu podniebienia,
B.  przetoki przełykowo-tchawiczej,
C.  zespołu Pierre'a Robina,
D.  wrodzonego kręczu mięśniowego szyi.

Zadanie 49.
Które  z  poniższych  schorzeń  NIE  jest  bezwzględnym
przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki?

A.  narkomania,
B.  niewydolność krążenia IV° według NYHA,
C . gruźlica  aktywna,  jesli  matka  nie  prątkuje,  przyjmuje

leki,  które  mogą  być  stosowane  podczas  karmienia
piersią,

D.  ciężka choroba psychiczna.



Zadanie 50.
N a  ramionach  i  grzbiecie  2-dniowego  noworodka  zaobserwowano
rozległą martwicę tkanki podskórnej. Zmiana ta:

A.  wynika z anemizacji dziecka,
B.  może wiązać się z zaburzeniami gospodarki wapniowej,
C.  wymaga postępowania farmakologicznego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 51.
Wykonując  czynności  pielęgnacyjne  u  noworodka  z  martwiczym
zapaleniem  jel it  można  zauważć  objaw  Culensa  podczas
obserwowania:

A.  klatki piersiowej i brzuszka noworodka,
B.  główki i oczu noworodka,
C.  kończyn górnych i dłoni noworodka,
D.  kończyn dolnych i stóp noworodka.

Zadanie 52.
Infant Flow jest urządzeniem służącym do:

A . inwazyjnej  mechanicznej  wentylacji  wcześniaków
wymagających intubacji,

B . nieinwazyjnej  mechanicznej  wentylacji  wcześniaków
niewymagających intubacji,

C.  przetaczania krwi u dzieci,
D . żywienia  parenteralnego  z  dostępu  do  naczyń

centralnych.

Zadanie 53.
W  postępowaniu  przedoperacyjnym  u  noworodka  z  gastroschizą
najbardziej istotne znaczenie ma:

A . zaopatrzenie  gastroschizy  jałowym,  wilgotnym
opatrunkiem  w  sterylnym  worku  nylonowym,  założenie
cewnika  do  żołądka  i  okresowe  odsysanie  treści
żołądkowej oraz powietrza,

B . zaopatrzenie gastroschizy jałowym, suchym opatrunkiem i
monitorowanie czynności życiowych,

C . monitorowanie  czynności  życiowych i  założenie  zgłębnika
do żołądka,

D . umieszczenie  noworodka  w  inkubatorze  i  zaopatrzenie
gastroschizy jałowym opatrunkiem.



Zadanie 54.
Celem  leczniczym  w  tlenoterapii  jest  utrzymanie  we  krwi
tętniczej prężności tlenu w granicach:

A.  80 - 100 mmHg,
B.  60 - 80 mmHg,
C.  50 - 70 mmHg,
D.  20 - 40 mmHg.

Zadanie 55.
Ryzyko  występowania  mózgowego  porażenia  dziecięcego  w
najwyższym stopniu dotyczy dzieci:

A .  płci męskej,
B.  płci żeńskiej,
C.  urodzonych przedwcześnie,
D.  z ciąży bliźniaczej.

Zadanie 56.
Fototerapię  można  zakończyć,  jeśl i  stężenie  bilirubiny
całkowitej u noworodka wynosi:

A .  50 mikromoli/l,
B.  70 mikromoli/l,
C.  90 mikromoli/l,
D.  100 mikromoli/l.

Zadanie 57.
W opiece nad noworodkiem przebywającym w Oddziale Intensywnej
Terapii  bardzo  ważne  jest  zbudowanie  dobrych  relacji  między
personelem medycznym a rodziną dziecka. Ma to istotny wpływ na:

A . podejmowanie  przez  rodziców  decyzji  dotyczących
proponowanych zasad terapii,

B . wzrost  zaufania  i  porozumienia  między  lekarzem  a
rodziną,

C.  zrozumienie stanu pacjenta przez rodzinę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 58.
Przyczyną  opóźnionego  zamknięcia  przewodu  tętniczego  u
wcześniaków NIE jest:

A .  obniżona wrażliwość ściany przewodu tętniczego na tlen,
B.  niedojrzałość łożyska naczyniowego płuc,
C.  ograniczenie podawanych płynów,
D . zwiększona  wrażliwość  ściany  przewodu  tętniczego  na

prostaglandyny.



Zadanie 59.
Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą:

A.  zaburzenia wzroku i słuchu,
B.  zaburzenia napięcia mięśni i czynności ruchowych,
C.  padaczka,
D.  upośledzenie umysłowe.

Zadanie 60.
Objawem wrodzonej torbieli szyi u noworodka mogą być:

A.  dysgrafia i dysplazja,
B.  atetoza i dysgrafia,
C.  ataksja i dysgrafia,
D.  stridor i dysfagia.

Zadanie 61.
Przyczyną retinopatii wcześniaków jest:

A . uszkodzenie naczyń siatkówki spowodowane zaburzeniami
równowagi  między  procesami  oksydacyjnymi  i
antyoksydacyjnymi,

B . obliteracja naczyń siatkówki w wyniku działania wolnych
rodników,

C.  niedotlenienie naczyń siatkówki,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 62.
Test  potrójny  jako  badanie  prenatalne służy  wykrywaniu trisomii
u płodu. W przypadku trisomii 21 swierdza się:

A . niski poziom AFP, niski poziom beta - hCG, niski poziom
u uE3,

B . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

C . wysoki  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

D . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  wysoki
poziom u uE3.

Zadanie 63.
Suplementację  witaminy  K  w  profilaktyce  choroby  krwotocznej
stosuje się:

A .  tylko u noworodków urodzonych przedwcześnie,
B.  u noworodków i niemowląt karmionych sztucznie,
C . u  noworodków i  niemowląt  karmionych wyłącznie  piersią

od 2 tygodnia do końca 3 miesiąca życia,
D . u  noworodków i  niemowląt  karmionych wyłącznie  piersią

od 6 tygodnia do końca 3 miesiąca życia.



Zadanie 64.
Następstwem mechanicznego urazu okołoporodowego mogą być:

A . zmiany  tkankowe,  funkcjonalne  i  strukturalne  w
organizmie dziecka,

B . powikłania doprowadzające często do trwałych uszkodzeń
różnych narządów u dziecka,

C . zmiany  wytwórcze  i  degeneracyjne  wpływające  na  jakość
życia dziecka oraz wartość biologiczną populacji,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 65.
Surfaktant składa się w:

A.  50% z lipidów i w 50% z białek,
B.  75% z lipidów i w 25% z białek,
C.  25% z lipidów i 75% z białek,
D.  90% z lipidów i 10% z białek.

Zadanie 66.
Które  z  poniższych  stwierdzeń,  dotyczących  postępowania  z
odciągniętym wcześniej pokarmem matki, jest FAŁSZYWE?

A . pokarm  raz  rozmrożony  nie  nadaje  s ię  do  powtórnego
zamrożenia,

B . nie  należy  mieszać  ze  sobą  mleka świeżo  odciągniętego z
rozmrożonym,

C . pokarm  przed  podaniem  dziecku  wystarczy  podgrzać  do
temperatury około 36˚- 37˚C,

D . p o  rozmrożeniu  pokarm  kobiecy  można  przechowywać  w
lodówce do 48 godzin.

Zadanie 67.
W  jakiej  odległości  od  lamp  naświetlających  powinien  znajdować
się noworodek poddawany fototerapii?

A.  10 - 20 cm,
B.  20 - 30 cm,
C.  40 - 50 cm,
D.  60 - 80 cm.

Zadanie 68.
Saturacja to wyrażony w procentach stosunek:

A.  tlenu do dwutlenku węgla,
B.  oksyhemoglobiny do całkowitej ilości hemoglobiny,
C.  tlenu do całkowitej hemoglobiny,
D.  tlenu do oksyhemoglobiny.



Zadanie 69.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  czynności
resuscytacyjnych u noworodka jest prawdziwe?

A . stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów powinien
wynosić 2:2,

B . stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów powinien
wynosić 3:1,

C . stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów powinien
wynosić 4:1,

D . stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów powinien
wynosić 5:2.

Zadanie 70.
Odma wentylowa występująca u noworodków jest postacią odmy:

A.  otrzewnowej,
B.  śródpiersiowej,
C.  opłucnowej,
D.  wewnątrznaczyniowej.

Zadanie 71.
Pneumatoza ściany jelit jest charakterystycznym symptomem:

A.  małopłytkowości,
B.  wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
C.  noworodkowego martwiczego zapalenia jelit,
D.  przepukliny oponowo-rdzeniowej.

Zadanie 72.
U  zdrowego  noworodka,  w  ciągu  kilkudziesięciu  minut  po
urodzeniu,  dochodzi  do  normalizacji  oddechów.  Ich  częstotliwość
na minutę powinna wynosić:

A .  15 - 20,
B.  20 - 30,
C.  40 - 60,
D.  60 - 80.

Zadanie 73.
Do przyczyn drgawek zwykle NIE należy:

A.  niedotlenienie okołoporodowe,
B.  krwawienia śródczaszkowe,
C.  zaburzenia metaboliczne,
D.  zespół zaburzeń oddychania.



Zadanie 74.
Przedłużająca  się  u  noworodka  sinica  centralna,  pomimo
obecności  własnej  spontanicznej  aktywności  oddechowej  i
prawidłowej czynności serca, jest wskazaniem do:

A . podaży  tlenu  (tlenoterapia  bierna  -  2-5L/min  w
zależności od kontroli pulsoksymetrem),

B.  podaży tlenu (tlenoterapia bierna - 10L/min),
C.  podłączenia do respiratora,
D.  podaży tlenu (tlenoterapia czynna - 5L/min).

Zadanie 75.
U noworodka, utrata ciepła następuje poprzez:

A.  konwekcję,
B.  przewodzenie,
C.  parowanie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 76.
Nadmierne  wydzielanie  śl iny  przez  nos  i  usta  u  noworodka  w
krótkim czasie po urodzeniu może być objawem:

A.  porażenia nerwu przeponowego,
B.  niedrożności przełyku,
C.  krwawienia dootrzewnowego,
D.  wzdęcia brzuszka.

Zadanie 77.
W niedokrwistości spowodowanej nadmiernym pobieraniem krwi do
badań, wskazaniem do przetoczenia uzupełniającego jest:

A .  przekroczenie 5 ml/kg mc. pobranej krwi,
B.  przekroczenie 6 ml/kg mc. pobranej krwi,
C.  przekroczenie 8 ml/kg mc. pobranej krwi,
D.  przekroczenie 10 ml/kg mc. pobranej krwi.

Zadanie 78.
Powikłaniem po cewnikowaniu żyły pępkowej jest:

A .  krwotok,
B.  zaburzenia rytmu serca,
C.  odruchowe obkurczenie naczyń kończyn dolnych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 79.
Odruch ssania u noworodka można sprowokować przez:

A . przesuwanie kciukiem i palcem wskazującym po policzkach
dziecka,

B . stosowanie  na  wargi  i  koniuszek  języka  delikatne  ciepło
- zimno,

C . stosowanie  na  koniuszek  języka  bodźce  smakowe  słone  -
ostre,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 80.
W  farmakoterapii  przetrwałego  przewodu  tętniczego,  lekiem
stosowanym u noworodków przedwcześnie urodzonych jest:

A .  pentoksyfilina,
B.  indometacyna,
C.  ibuprofen,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 81.
Minimalne żywienie jelitowe jest to:

A .  stosowanie wlewek doodbytniczych,
B . podawanie  niewielkich  ilości  pokarmu,  zazwyczaj  4-8

mL/kg mc./ dobę, tj. 10 kcal/dobę,
C . podawanie  niewielkich  objętości  pokarmu,  zazwyczaj

12-24 mL/kg mc./dobę, tj. 20 kcal/dobę,
D . podawanie  niewielkich  ilości  pokarmu,  zazwyczaj  12-24

mL/kg mc./dobę, tj. 40 kcal/dobę.

Zadanie 82.
Najlepszy czas podawania atropiny przed intubacją noworodka to:

A.  5 min,
B.  10 min,
C.  15 min,
D.  20 min.

Zadanie 83.
Porażenie splotu barkowego uwidacznia się  u noworodka podczas
badania odruchu:

A.  Moro,
B.  stąpania,
C.  ssania,
D.  pełzania.



Zadanie 84.
Na powstawanie oporności na środek dezynfekcyjny NIE ma wpływu:

A.  przestrzeganie czasu trwania dezynfekcji,
B.  długotrwałe stosowanie tego samego środka,
C.  używanie zbyt niskiego stężenia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 85.
Do objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka
urodzonego przedwcześnie NIE należy:

A.  stękanie wydechowe,
B.  zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
C.  anuria,
D.  bezdech.

Zadanie 86.
W zapobieganiu krwawień śródczaszkowych:

A . unika  sie  bodźców  bólowych  i  unika  się  zbyt  szybkiego
wstrzykiwania leków,

B.  podaje się leki o zwiększonej osmolarności,
C.  podwyższa się ciśnienie tętnicze krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 87.
Do czynników ryzyka zakażeń wewnątrzmacicznych należą:

A.  niedojrzałość < 37 tygodnia ciąży,
B.  płeć żeńska,
C.  zakażenie układu moczowego,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 88.
Określając  dojrzałość  noworodka  w  zmodyfikowanej  skali  Ballard
oceniamy:

A.  kąt zgięcia dłoni,
B.  objaw przeskakiwania,
C.  objaw szarfy,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 89.
Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków:

A . t len  jest  lekiem  potencjalnie  niebezpiecznym  i  może
doprowadzić do uszkodzenia narządu wzroku oraz płuc,

B . t len  należy  przed  podaniem  ogrzać  (temperatura
34˚-37˚C) i nawilżyć (wilgotność względna 90 - 100%),

C . w  czasie  leczenia  tlenem  konieczna  jest  kontrola
gazometryczna prężności tlenu we krwi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.



Zadanie 90.
P o  porodzie  traumatycznym,  w  pierwszych  godzinach  życia
noworodka,  wystąpiły  u  dziecka:  bladość  powłok  skórnych,
przyspieszenie  tętna  i  oddechu,  niepokój  i  intensywny  płacz,
nadmierne uwypuklenie brzucha. Symptomy te mogą świadczyć o:

A.  porażeniu splotu barkowego,
B.  urazie narządów wewnętrznych,
C.  złamaniu kości czaszki,
D.  krwiaku przestrzeni zaotrzewnowej.

Zadanie 91.
Nieobecny  odruch  ssania  i  Moro  w  encefalopatii  niedotleniowo  -
niedokrwiennej świadczy o:

A.  postaci łagodnej,
B.  postaci umiarkowanej,
C.  postaci średnio - ciężkiej,
D.  postaci ciężkiej.

Zadanie 92.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A . wcześniak  ma  mniejsze  zdolności  do  zagęszczania  moczu
(do 550mOsm/L), niż noworodek donoszony (do 700mOsm/L),

B . wcześniak  ma  mniejsze  zdolności  do  zagęszczania  moczu
(do  700mOsm/L),  niż  noworodek  donoszony  (do
1200mOsm/L),

C . wcześniak  ma  większe  zdolności  do  zagęszczania  moczu
(do 700mOsm/L), niż noworodek donoszony (do 550mOsm/L),

D . wcześniak  ma  większe  zdolności  do  zagęszczania  moczu
(do  1200mOsm/L),  niż  noworodek  donoszony  (do
700mOsm/L).

Zadanie 93.
Czynnikiem wirusowym związanym z IUGR jest/są:

A.  aberracje chromosomowe,
B.  różyczka,
C.  kiła,
D.  toxoplasma gondii.



Zadanie 94.
Noworodki  z  rozszczepem  podniebienia  wtórnego  NIE  mogą  być
karmione z piersi, ponieważ:

A . n ie  mogą  wytworzyć  nadciśnienia  koniecznego  dla
wyssania pokarmu,

B.  szczelina rozszczepu uniemożliwia im ssanie,
C . istnieje  niebezpieczeństwo  bezpośredniego  zagrożenia

życia noworodka podczas takiego sposobu karmienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.

Zadanie 95.
Mama  3-dniowego  noworodka  z  porodu  kleszczowego,  którego
skutkiem  był  krwiak  podokostnowy  czaszki  noworodka,  jest
zaniepokojona  powiększeniem  rozmiaru  krwiaka.  W  tej  sytuacji
należy:

A . zgłosić  ten  objaw  ordynatorowi  podczas  porannego
obchodu,

B.  natychmiast zgłosić ten objaw lekarzowi dyżurnemu,
C.  uspokoić matkę i zalecić dalszą obserwację krwiaka,
D . uspokoić  matkę,  zostawić  je j  przyrząd  mierniczy

(centymetr)  w  celu  wykonywania  pomiaru  obwodu  głowy
dziecka w odstępach godzinnych.

Zadanie 96.
Powikłaniem zespołu MAS jest:

A .  zatykanie oskrzelików, pułapka powietrzna,
B.  rozdęcie płuc, odma,
C.  zespół nadciśnienia płucnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 97.
W  opiece  nad  noworodkiem  przedwcześnie  urodzonym  istotne
znaczenie  ma  zapobieganie  bezdechom.  Do  działań  wdrażanych
samodzielnie przez pielęgniarkę neonatologiczną należą:

A.  utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała noworodka,
B.  stosowanie stymulacji dotykowej,
C.  wprowadzenie do farmakoterapii metyloksantyn,
D.  prawidłowe są odpowiedzi A i B.

Zadanie 98.
Skala do oceny niedojrzałości noworodka, to:

A .  Amiel-Tison,
B.  Parkin,
C.  Lubchenko,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 99.
Zespołem  genetycznym  spowodowanym  trisomią  chromosomów
autosomalnych NIE jest zespół:

A .  Downa,
B.  Patau,
C.  Edwardsa,
D.  Turnera.

Zadanie 100.
Proszę wskazać zalecaną kolejność nakłuwania żył u noworodka:

A . żyły  grzbietu  dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły
nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

B . żyły  nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły  grzbietu
dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

C . żyły  dołu  łokciowego,  żyły  nadgarstka,  żyły  grzbietu
dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

D . żyły  czaszkowe,  żyły  grzbietu  dłoni,  żyły  grzbietu
stopy,  żyły  nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej.

Zadanie 101.
Pierwsza pomoc podczas zaburzeń oddychania u dziecka z zespołem
Pierre'a Robina, polega na:

A . ułożeniu  dziecka  na  brzuchu  i  wysunięciu  żuchwy  do
przodu,

B.  ułożeniu dziecka na brzuchu i odśluzowaniu,
C.  prowadzeniu wentylacji przy pomocy worka Ambu,
D.  ułożeniu dziecka na boku.

Zadanie 102.
W celu drenażu segmentów górnych płatów dolnych płuc, noworodka
należy ułożyć w pozycji:

A .  na plecach,
B.  na brzuchu,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.

Zadanie 103.
Przyczynami hipotrofii noworodka mogą być:

A.  przyczyny społeczne,
B.  choroby ojca,
C.  choroby płodu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.



Zadanie 104.
Niefarmakologicznym  sposobem  zmniejszania  bólu  u  noworodka
jest:

A .  podanie smoczka do ssania,
B.  używanie tzw. "gniazdek" noworodkowych,
C.  zmniejszenie natężenia światła i hałasu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 105.
Przyrost masy ciała u noworodka donoszonego jest obserwowany w:

A.  2 - 3 dobie,
B.  3 - 4 dobie,
C.  4 - 5 dobie,
D.  5 - 6 dobie.

Zadanie 106.
W  realizacji  procesu pielęgnowania nad noworodkiem po porodzie
drogami  natury  bardzo  ważne  jest  zapobieganie  zapaleniu
spojówek, wywoływanemu przez dwoinkę rzeżączki lub chlamydia. W
tym celu pielęgniarka, położna powinna do 30 minut po porodzie
wykonać zabieg Credego:

A . przy użyciu 0,5% azotanu srebra i wody destylowanej lub
0,5% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,

B . przy  użyciu  1%  azotanu  srebra  i  wody  destylowanej  lub
0,5% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,

C . przy użyciu 0,5% azotanu srebra i wody destylowanej lub
1% maści z erytromycyną lub 1% maści z tetracykliną,

D . przy  użyciu  1%  azotanu  srebra  i  wody  destylowanej  lub
0,5%  maści  z  erytromycyną  lub  0,5%  maści  z
tetracykliną.

Zadanie 107.
Odległym skutkiem urazu okołoporodowego u noworodka w obrębie
twarzoczaszki,  t j .  złamania  kości  jarzmowej  lub  wyrostka
kłykciowego żuchwy może/mogą być:

A.  zaburzenie wzrostu żuchwy,
B.  częste bóle głowy,
C.  niedorozwój gałek ocznych,
D.  powtarzające się infekcje dolnych dróg oddechowych.

Zadanie 108.
D o  działań  niepożądanych  opioidów  stosowanych  u  noworodka
należy/ą:

A.  bradykardia,
B.  depresja układu oddechowego,
C.  tachykardia,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 109.
Podczas leczenia metodą Infant Flow należy zapewnić noworodkowi
właściwą pozycję ułożeniową:

A.  płasko na twardym podłożu na plecach,
B.  pod kątem 45˚ do podłoża na boku,
C . pod  kątem  15˚-20˚  do  podłoża  (na  plecach,  brzuchu  lub

boku),
D.  płasko na twardym podłożu na boku.

Zadanie 110.
Objaw "zachodzącego słońca", obserwujemy, gdy dziecko patrzy:

A.  w lewą stroną, źrenica prawego oka ulega powiększeniu,
B . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez

dolną  powiekę,  a  nad  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty górną powieką,

C . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez
górną  powiekę,  a  pod  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty dolną powieką,

D.  w prawą stronę, powieki oka lewego są zamknięte.

Zadanie 111.
Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia enteralnego NIE jest:

A .  martwicze zapalenie jelit (NEC),
B.  niedrożność przewodu pokarmowego,
C.  wstrząs,
D.  brak odruchu połykania.



Zadanie 112.
Polski  Zespół  Ekspertów  zaleca  przyjmowanie  kwasu  foliowego
jako  profilaktyki  wrodzonych  otwartych  wad  cewy  nerwowej,  w
dawce:

A . 0,04 mg dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

B . 4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną  ciążą  i
d o  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 8 mg dziennie,

C . 0 ,4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

D . 0,4  mikrograma  dziennie  przez  3  miesiące  przed
planowaną  ciążą  i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast
d la  kobiet,  u  których w wywiadzie  są  otwarte  wady cewy
nerwowej u dzieci 0,4 mg dziennie,

Zadanie 113.
Proszę wskazać prawidłową odpowiedź dla FiO2:

A.  oznacza prężność tlenu,
B.  pozwala precyzyjnie kontrolować tlenoterapię,
C.  to stężenie procentowe tlenu w mieszaninie oddechowej,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Zadanie 114.
O  głębokiej  hipotermii  noworodka  mówimy wówczas,  gdy  ciepłota
ciała wynosi poniżej:

A .  37˚C,
B.  36˚C,
C.  35˚C,
D.  34˚C.



Zadanie 115.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  krwawień  około-  i
dokomorowych u noworodków jest FAŁSZYWE?

A . krwawienia  podpajęczynówkowe  występują  często  i  mają
ciężki przebieg kliniczny,

B . krwawienia  podpajęczynówkowe  występują  często  i  mają
łagodny przebieg kliniczny,

C . krwawienia  około  -  i  dokomorowe  dotyczą  głównie
wcześniaków urodzonych przed 32 tygodniem ciąży, z masą
ciała poniżej 1500 gramów,

D . powikłaniem  krwawień  I I I  i  IV°  może  być  wodogłowie
pokrwotoczne.

Zadanie 116.
Podstawą  rozpoczęcia  kompleksowej  opieki  nad  noworodkiem  z
rozszczepem wargi i/lub podniebienia jest:

A .  korekcja nieprawidłowości anatomicznych,
B . udzielenie  matce  wsparcia  emocjonalnego  i

informacyjnego,  które  powinno  rozpocząć  się  już  w
czasie porodu,

C . ustalenie  indywidualnego  i  bezpiecznego  dla  dziecka
sposobu odżywiania,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 117.
Żółtaczka fizjologiczna noworodków jest spowodowana nadmiernym
poziomem:

A.  bilirubiny pośredniej,
B.  bilirubiny bezpośredniej,
C.  retikulocytów w surowicy,
D.  urobilinogenu.

Zadanie 118.
Złamanie kości czaszki u noworodka:

A . jest  bardzo  częstym  urazem  kości  czaszki  występującym
pod postacią pęknięcia,

B . często  powoduje  poważne  dysfunkcje,  ponieważ
elastyczność  kości  czaszki  płodu  oraz  ich  przesuwalność
w  szwach  nie  pozwala  na  zmianę  ich  kształtu  bez
uszkodzenia kości,

C.  zawsze wymaga leczenia chirurgicznego,
D.  wszystkie odpowiedzi nieprawidłowe.



Zadanie 119.
D o  podstawowych  funkcji  I I  poziomu  trójstopniowej  opieki
perinatalnej w Polsce NIE należy/NIE należą:

A.  promocja zdrowia,
B.  opracowywanie i prowadzenie edukacji ciągłej,
C.  edukacja ciągła,
D . przyjęcia  z  poziomu  opieki  podstawowej  i  prowadzenie

ciąż oraz porodów średniego ryzyka.

Zadanie 120.
Przyczyną zespołu zaburzeń oddychania noworodka jest:

A .  niedobór surfaktantu,
B.  niedojrzałość płuc,
C.  zespół aspiracji smółki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 121.
Natychmiastowe  osuszenie  skóry  niedojrzałego  noworodka  po
urodzeniu minimalizuje utratę jego ciepła w wyniku mechanizmu:

A.  parowania,
B.  promieniowania,
C.  konwekcji,
D.  przewodzenia.

Zadanie 122.
Zalecaną u noworodków metodą badań przesiewowych słuchu jest
ocena fotoemisji  akustycznej -  OAE. Jest to badanie wykonywane
w :

A.  1 dobie życia,
B.  2 dobie życia,
C.  3 dobie życia,
D.  4 dobie życia.



Zadanie 123.
Wykonując u noworodka badanie przesiewowe w kierunku chorób
metabolicznych, należy pobrać:

A . krew  włośniczkową  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca,

B . krew  włośniczkową  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,

C . krew  żylną  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,

D . krew  żylną  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca.

Zadanie 124.
Głównym czynnikiem zmniejszającym ryzyko zaburzeń oddychania,
stosowanym  w  profilaktyce  RDS  (respiratory  distress  syndrome)
jest:

A .  utrzymanie prawidłowej ciepłoty ciała noworodka,
B.  podawanie surfaktantu noworodkowi,
C.  normalizacja ciśnienia krwi u noworodka,
D . prenatalne  podawanie  matce  przed  porodem

glikokortykosteroidów.

Zadanie 125.
Wizualnie żółtaczkę można rozpoznać przy stężeniu bilirubiny:

A.  całkowitej 6 mg%,
B.  całkowitej 4 mg%,
C.  pośredniej 6 mg%,
D.  pośredniej 4 mg%.

Zadanie 126.
Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

A.  o żółtym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
B.  wodniste o zielonym zabarwieniu,
C.  o brązowo - zielonym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
D.  wodniste o żółtym zabarwieniu.



Zadanie 127.
Zgodnie  z  założeniami  Amerykańskiej  Akademii  Pediatrii  (AAP),
zapotrzebowanie  energetyczne  rosnącego,  urodzonego
przedwcześnie noworodka sięga:

A.  1004 kJ/kg mc./dobę (240 kcal),
B.  502 kJ/kg mc./dobę (120 kcal),
C.  251 kJ/ kg mc./dobę (60 kcal),
D.  126 kJ/ kg mc./dobę (30 kcal).

Zadanie 128.
Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka
jest:

A .  adrenalina,
B.  epinefryna,
C.  wodorowęglan sodu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 129.
Pierwszym  składnikiem  włączanym  do  żywienia  pozajelitowego  u
noworodków urodzonych przedwcześnie jest/są:

A.  aminokwasy,
B.  glukoza,
C.  płyn wieloelektrolitowy (PWE),
D.  sól fizjologiczna (0,9% NaCl).

Zadanie 130.
Surfaktant pojawia się w płucach około:

A.  24 tygodnia ciąży,
B.  26 tygodnia ciąży,
C.  28 tygodnia ciąży,
D.  30 tygodnia ciąży.

Zadanie 131.
Do niepożądanych działań opioidów stosowanych w zwalczaniu bólu
u niedojrzałego noworodka należy:

A.  sztywność mięśniowa,
B.  biegunka,
C.  tachykardia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 132.
Metodę wspomagania własnego oddechu dziecka przez zapewnienie
ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oznacza się
skrótem:

A.  nACP,
B.  CPAP,
C.  nCPA,
D.  CPCP.

Zadanie 133.
W  celu szybkiej oceny wieku płodowego przydatna jest znajomość
niektórych objawów neurologicznych:

A . u  wcześniaka urodzonego w 34 tygodniu, kończyny dolne
są zgięte w stawach biodrowych i kolanowych,

B . u  wcześniaka urodzonego w 34 tygodniu, kończyny górne
pozostają wyprostowane,

C . przygięcie  kończyn  górnych  rozpoczyna  się  około  36
tygodnia, natomiast kończyn dolnych około 32 tygodnia,

D.  wszystkie stwierdzenia są prawdziwe.

Zadanie 134.
W pozycji drenażowej noworodek może pozostać:

A.  10 - 15 min,
B.  20 - 30 min,
C.  30 - 50 min,
D.  1 - 2 godz.

Zadanie 135.
Stany zachowania noworodka można sprawdzić skalą:

A.  Prechtla,
B.  Ballard,
C.  Brazeltona,
D.  Amiel - Tison.



PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
TEST NR 311814
GRUPA 1
Zadanie 1.
Mleko dojrzałe:

A .  ma obniżoną zawartość białka,
B.  jest niebieskawe, klarowne,
C.  pojawia się po 2 tygodniach od porodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 2.
Powikłaniem po cewnikowaniu żyły pępkowej jest:

A .  krwotok,
B.  zaburzenia rytmu serca,
C.  odruchowe obkurczenie naczyń kończyn dolnych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 3.
Nieobecny  odruch  ssania  i  Moro  w  encefalopatii  niedotleniowo  -
niedokrwiennej świadczy o:

A.  postaci łagodnej,
B.  postaci umiarkowanej,
C.  postaci średnio - ciężkiej,
D.  postaci ciężkiej.

Zadanie 4.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A . wcześniak  ma  mniejsze  zdolności  do  zagęszczania  moczu
(do 550mOsm/L), niż noworodek donoszony (do 700mOsm/L),

B . wcześniak  ma  mniejsze  zdolności  do  zagęszczania  moczu
(do  700mOsm/L),  niż  noworodek  donoszony  (do
1200mOsm/L),

C . wcześniak  ma  większe  zdolności  do  zagęszczania  moczu
(do 700mOsm/L), niż noworodek donoszony (do 550mOsm/L),

D . wcześniak  ma  większe  zdolności  do  zagęszczania  moczu
(do  1200mOsm/L),  niż  noworodek  donoszony  (do
700mOsm/L).

Zadanie 5.
Policytemia noworodków to:

A.  zwiększenie liczby krwinek białych,
B.  zwiększenie liczby krwinek czerwonych,
C.  zwiększenie liczby trombocytów,
D.  zwiększenie liczby retikulocytów.



Zadanie 6.
D o powikłań związanych z założeniem cewnika do żyły pępowinowej
należą:

A.  zator powietrzny,
B.  zakażenie,
C.  krwawienie związane z przypadkowym usunięciem cewnika,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 7.
Wczesna stymulacja rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie
t o  system  działań,  na  który  składają  się:  1 .  Wnikliwa
indywidualna  obserwacja  dziecka,  2 .  Ocena  stanu  dojrzałości,  3 .
Ocena  rozwoju  spontanicznej  aktywności  ruchowej,  4 .  Analiza
zdolności  poznawczych,  5 .  Analiza  umiejętności  ssania  i
połykania. Wskaż prawidłowe odpowiedzi:

A .  Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1 i 5,
B.  Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1 i 3,
C.  Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1, 2, 3,
D.  Prawidłowe odpowiedzi 1,2,3,4,5.

Zadanie 8.
Metoda  rehabilitacyjna  dążąca  do  zahamowania  nieprawidłowych
odruchów oraz normalizacji napięcia mięśniowego to metoda:

A.  Vojty,
B.  Glena Domana,
C.  NDT - Bobath,
D.  M. Block.

Zadanie 9.
Pielęgniarka,  położna,  która  karmi  noworodka  przez  zgłębnik
powinna  pamiętać  o  jego  wymianie.  Zaleca  się,  aby  zgłębnik
silikonowy założony przez nos wymieniać co:

A.  48 - 72 godziny, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny,
B.  12 - 24 godziny, a poliuretanowy co 48 - 72 godziny,
C.  12 godzin, a poliuretanowy co 24 godziny,
D.  6 godzin, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny.

Zadanie 10.
Przetrwały odruch Galanta charakteryzuje:

A.  problem z mową,
B.  moczenie nocne,
C.  słaba zręczność manualna,
D.  hipotonia.



Zadanie 11.
Do grupy wyłącznie matczynych przyczyn wcześniactwa należą:

A . krwawienia  w  ciąży,  łożysko  przodujące,  nadciśnienie  u
matki,

B . cukrzyca  u  matki,  ciąża  wielopłodowa,  krwawienia  w
ciąży,

C.  stres, papierosy, choroba hemolityczna noworodka,
D . łożysko  przedwcześnie  oddzielone,  patologia  rodziny,

niewydolność cieśniowo - szyjkowa.

Zadanie 12.
Cechą typową dla skóry wcześniaków jest:

A . kwaśne  pH  i  nadmierne  wytwarzanie  wolnych  kwasów
tłuszczowych,

B . zasadowe pH i niedostateczne wytwarzanie wolnych kwasów
tłuszczowych,

C.  to, że osiąga pełną dojrzałość dopiero po 37 tygodniu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 13.
Wszystkie noworodki po urodzeniu powinny otrzymywać witaminę K,
przy czym noworodki donoszone:

A.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
B .  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 1 mg doustnie (p.o.),
C .  1 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
D.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 0,5 mg doustnie (p.o.).

Zadanie 14.
Wykonując u noworodka badanie przesiewowe w kierunku chorób
metabolicznych, należy pobrać:

A . krew  włośniczkową  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca,

B . krew  włośniczkową  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,

C . krew  żylną  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,

D . krew  żylną  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca.



Zadanie 15.
Zalecaną u noworodków metodą badań przesiewowych słuchu jest
ocena fotoemisji  akustycznej -  OAE. Jest to badanie wykonywane
w :

A.  1 dobie życia,
B.  2 dobie życia,
C.  3 dobie życia,
D.  4 dobie życia.

Zadanie 16.
Objaw Arlekina, polega na tym, że:

A . przy  położeniu  dziecka  na  boku  skóra  górnej  połowy
ciała  jest  zaczerwieniona,  a  dolnej  lekko  zaróżowiona  z
zaznaczoną granicą między nimi,

B . przy  położeniu  dziecka  na  plecach  skóra  dolnej  połowy
ciała  jest  zasiniona,  a  górnej  zaczerwieniona  z  lekko
uwidaczniającą się granicą między nimi,

C . przy  położeniu  dziecka  na  boku  skóra  dolnej  połowy
ciała  jest  zaczerwieniona,  a  górnej  blada  z  wyraźnie
zaznaczoną  granicą  między  nimi,  przebiegającą  w  l inii
środkowej ciała,

D . przy  położeniu  dziecka  na  brzuchu  skóra  dolnej  połowy
ciała  jest  zaczerwieniona,  a  górnej  zasiniona  z
wyraźnie zaznaczoną granicą między nimi.

Zadanie 17.
W  jakiej  odległości  od  lamp  naświetlających  powinien  znajdować
się noworodek poddawany fototerapii?

A.  10 - 20 cm,
B.  20 - 30 cm,
C.  40 - 50 cm,
D.  60 - 80 cm.

Zadanie 18.
W  odniesieniu  do  jakiego  okresu  należy  rozpatrywać  działania
prozdrowotne w perinatologii?

A.  okresu przedporodowego,
B.  okresu przedporodowego i pourodzeniowego,
C.  okresu przedkoncepcyjnego i przedporodowego,
D . okresu  przedkoncepcyjnego,  przedporodowego  i

pourodzeniowego.



Zadanie 19.
Zydowudyna jest lekiem podawanym noworodkowi celem zmniejszenia
ryzyka zakażenia:

A.  wirusem opryszczki,
B.  wirusem HIV,
C.  wirusem cytomegalii,
D.  wirusem różyczki.

Zadanie 20.
Pierwsza pomoc podczas zaburzeń oddychania u dziecka z zespołem
Pierre'a Robina, polega na:

A . ułożeniu  dziecka  na  brzuchu  i  wysunięciu  żuchwy  do
przodu,

B.  ułożeniu dziecka na brzuchu i odśluzowaniu,
C.  prowadzeniu wentylacji przy pomocy worka Ambu,
D.  ułożeniu dziecka na boku.

Zadanie 21.
Prawidłowe ułożenie noworodka poddawanego resuscytacji, polega
na zastosowaniu pozycji Trendelenburga pod kątem:

A.  10˚ - 15˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
B . 10˚  -  15˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie

odgięta ani przygięta,
C.  15˚ - 20˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
D . 30˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie  odgięta

ani przygięta.

Zadanie 22.
"Krwawienie dokomorowe z krwawieniem do miąższu mózgu", to w
klasyfikacji krwawień dokomorowych wg Papile'a:

A .  I stopień krwawienia,
B.  II stopień krwawienia,
C.  III stopień krwawienia,
D.  IV stopień krwawienia.



Zadanie 23.
Jak należy  prawidłowo układać  noworodka z  wrodzonym kręczem
szyi?

A . układać dziecko tylko na brzuchu, z głową odwiedzioną w
stronę kręczu,

B . pozwolić  dziecku  układać  głowę  w  dowolną  stronę,
ponieważ  przykurcz  mięśnia  ustępuje  samoistnie  w
krótkim czasie po urodzeniu,

C . umieścić  zabawki  nad  łóżeczkiem  dziecka  po  stronie
kręczu, co umożliwi mu właściwą pozycję głowy,

D . pochylić  głowę  i  skręcić  bródkę  dziecka  w  stronę  zdrową
oraz  podłożyć  poduszkę  pod  głowę,  uniemożliwiając  je j
obrócenie w stronę kręczu.

Zadanie 24.
Stosowanie  leków  sedacyjnych  pomaga  w  ustabilizowaniu  stanu
ogólnego  noworodka  podczas  transportu.  Wskaż  stwierdzenie
NIEPRAWDZIWE:

A . d o  leków  sedacyjnych  należą;  luminal,  dormicum,
gardenal,

B . dormicum  można  stosować  u  wszystkich  noworodków
niezależnie od masy ciała i stopnia dojrzałości,

C . n ie  należy  stosować  leków  sedacyjnych  u  dziecka
podłączonego do nCPAP,

D . leki  sedacyjne  stosuje  s ię  w  przypadku  konieczności
transportu  dziecka  zaintubowanego  i  podłączonego  do
sztucznej wentylacji.

Zadanie 25.
Asfiksja to:

A.  zamartwica,
B.  niedotlenienie okołoporodowe,
C.  wcześniactwo,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 26.
Głównym czynnikiem zmniejszającym ryzyko zaburzeń oddychania,
stosowanym  w  profilaktyce  RDS  (respiratory  distress  syndrome)
jest:

A .  utrzymanie prawidłowej ciepłoty ciała noworodka,
B.  podawanie surfaktantu noworodkowi,
C.  normalizacja ciśnienia krwi u noworodka,
D . prenatalne  podawanie  matce  przed  porodem

glikokortykosteroidów.



Zadanie 27.
Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu płodu:

A . występuje,  gdy  wewnątrzmaciczny  proces  chorobowy
ogranicza tempo wzrostu płodu,

B.  jest to hipotrofia,
C.  nie zawsze wiąże się z zaburzeniami wzrastania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 28.
Które  z  poniższych  objawów  mogą  wskazywać  na  fizjologiczny
refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka?

A . noworodek  ulewa  i  sporadycznie  wymiotuje,  ale  zjada
chętnie i prawidłowo się rozwija,

B . objawy  wyraźnie  zmniejszają  się  z  tygodnia  na  tydzień,
a epizodom ulewania nie towarzyszą żadne inne objawy,

C . narastanie  objawów  wiąże  się  ze  zwiększaniem  zjadanej
wraz z wiekiem objętości pokarmu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 29.
Pneumatoza ściany jelit jest charakterystycznym symptomem:

A.  małopłytkowości,
B.  wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
C.  noworodkowego martwiczego zapalenia jelit,
D.  przepukliny oponowo-rdzeniowej.

Zadanie 30.
Wodorowęglan  sodu  podawany  dożylnie  noworodkowi,  należy  do
iniekcji rozcieńczyć z wodą:

A.  w stosunku 1:1,
B.  w stosunku 1:2,
C.  w stosunku 2:1,
D . wodorowęglan  sodu  nigdy  nie  powinien  być  rozcieńczany

przy podaży dożylnej.



Zadanie 31.
Wśród  bardzo  niebezpiecznych  klinicznych  objawów  krwawienia
wewnątrzczaszkowego  u  noworodka,  pielęgniarka,  położna  może
zaobserwować:

A . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  sztywność  i  objawy  uszkodzenia  nerwów
czaszkowych,

B . śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione  drgawki,
podwyższoną  ciepłotę  ciała,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów czaszkowych,

C . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  podwyższoną  ciepłotę  ciała,  sztywność  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych,

D . stupor,  śpiączkę,  uogólnione  drgawki,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych.

Zadanie 32.
Wykładnikiem niedotlenienia okołoporodowego jest:

A . p H  spadek  5,0,  wzrost  mocznika,  wzrost  AlAT,  wzrost
leukocytów, spadek płytek krwi,

B . p H  wzrost  5,0,  spadek  mocznika,  spadek  AlAT,  spadek
leukocytów, wzrost płytek krwi,

C . p H  spadek  7,0,  wzrost  kreatyniny,  wzrost  AspAT,  wzrost
erytroblastów, spadek płytek krwi,

D . p H wzrost 7,0, spadek kreatyniny, spadek AspAT, spadek
erytroblastów, wzrost płytek krwi.

Zadanie 33.
Do czynników ryzyka występowania noworodkowej hipokalcemii NIE
należy:

A.  płeć męska,
B.  poród wczesną wiosną,
C.  niedoczynność przytarczyc u matki,
D.  niedotlenienie okołoporodowe.

Zadanie 34.
Przyczyną  opóźnionego  zamknięcia  przewodu  tętniczego  u
wcześniaków NIE jest:

A .  obniżona wrażliwość ściany przewodu tętniczego na tlen,
B.  niedojrzałość łożyska naczyniowego płuc,
C.  ograniczenie podawanych płynów,
D . zwiększona  wrażliwość  ściany  przewodu  tętniczego  na

prostaglandyny.



Zadanie 35.
Podaż leków w trakcie resuscytacji noworodka może odbywać się:

A .  dotchawiczo,
B.  drogą żył obwodowych,
C.  przez żyłę pępkową,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 36.
Różowo-czerwona  plama  u  noworodka,  spowodowana  miejscowym
rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana na brzegach górnych powiek,
n a  czole  powyżej  nasady  nosa,  na  górnej  wardze,  na  granicy
głowy i karku, tuż powyżej linii owłosienia, to:

A .  plama mongolska,
B.  objaw arlekina,
C.  bociani dziób,
D.  potówki czerwone.

Zadanie 37.
Czynnikiem wirusowym związanym z IUGR jest/są:

A.  aberracje chromosomowe,
B.  różyczka,
C.  kiła,
D.  toxoplasma gondii.

Zadanie 38.
Amniopunkcję wykonuje się zwykle:

A.  do 12 tygodnia ciąży,
B.  między 12-14 tygodniem ciąży,
C.  między 15-20 tygodniem ciąży,
D.  między 18-22 tygodniem ciąży.

Zadanie 39.
O  głębokiej  hipotermii  noworodka  mówimy wówczas,  gdy  ciepłota
ciała wynosi poniżej:

A .  37˚C,
B.  36˚C,
C.  35˚C,
D.  34˚C.

Zadanie 40.
Procesem mającym na celu usunięcie lub zabicie drobnoustrojów,
który ma spowodować, że używane przedmioty będą bezpieczne dla
zdrowia pacjentów, to:

A.  sterylizacja,
B.  dekontaminacja,
C.  dezynfekcja,
D.  oczyszczanie.



Zadanie 41.
Które  z  poniższych  stwierdzeń,  dotyczących  postępowania  z
odciągniętym wcześniej pokarmem matki, jest FAŁSZYWE?

A . pokarm  raz  rozmrożony  nie  nadaje  s ię  do  powtórnego
zamrożenia,

B . nie  należy  mieszać  ze  sobą  mleka świeżo  odciągniętego z
rozmrożonym,

C . pokarm  przed  podaniem  dziecku  wystarczy  podgrzać  do
temperatury około 36˚- 37˚C,

D . p o  rozmrożeniu  pokarm  kobiecy  można  przechowywać  w
lodówce do 48 godzin.

Zadanie 42.
Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków:

A . t len  jest  lekiem  potencjalnie  niebezpiecznym  i  może
doprowadzić do uszkodzenia narządu wzroku oraz płuc,

B . t len  należy  przed  podaniem  ogrzać  (temperatura
34˚-37˚C) i nawilżyć (wilgotność względna 90 - 100%),

C . w  czasie  leczenia  tlenem  konieczna  jest  kontrola
gazometryczna prężności tlenu we krwi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 43.
Podstawą  rozpoczęcia  kompleksowej  opieki  nad  noworodkiem  z
rozszczepem wargi i/lub podniebienia jest:

A .  korekcja nieprawidłowości anatomicznych,
B . udzielenie  matce  wsparcia  emocjonalnego  i

informacyjnego,  które  powinno  rozpocząć  się  już  w
czasie porodu,

C . ustalenie  indywidualnego  i  bezpiecznego  dla  dziecka
sposobu odżywiania,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 44.
Jak  należy  postępować  przy  zakładaniu  cewników  do  żył
obwodowych u noworodka?

A . przetrzeć  skórę  środkiem  dezynfekcyjnym  i  dokonać
wkłucia,

B . przetrzeć  skórę  środkiem  dezynfekcyjnym,  odczekać
minimum 15-30 sekund i dokonać wkłucia,

C . przetrzeć  skórę  środkiem  dezynfekcyjnym,  odczekać  1
minutę i dokonać wkłucia,

D . przetrzeć  skórę  środkiem  dezynfekcyjnym,  odczekać  2
minuty i dokonać wkłucia.



Zadanie 45.
W  postępowaniu  przedoperacyjnym  u  noworodka  z  gastroschizą
najbardziej istotne znaczenie ma:

A . zaopatrzenie  gastroschizy  jałowym,  wilgotnym
opatrunkiem  w  sterylnym  worku  nylonowym,  założenie
cewnika  do  żołądka  i  okresowe  odsysanie  treści
żołądkowej oraz powietrza,

B . zaopatrzenie gastroschizy jałowym, suchym opatrunkiem i
monitorowanie czynności życiowych,

C . monitorowanie  czynności  życiowych i  założenie  zgłębnika
do żołądka,

D . umieszczenie  noworodka  w  inkubatorze  i  zaopatrzenie
gastroschizy jałowym opatrunkiem.

Zadanie 46.
W celu drenażu segmentów górnych płatów dolnych płuc, noworodka
należy ułożyć w pozycji:

A .  na plecach,
B.  na brzuchu,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.

Zadanie 47.
Pielęgniarka  specjalista  jest  uprawniona  w  nagłych  przypadkach
d o podania bez zlecenia lekarza następujących leków przydatnych
w resuscytacji noworodka:

A . Epinephrine  bitartrate,  Naloxonum  hydrochloricum,
Naloxon,  Curamed,  Natrium  chloratum  -  0,9%  roztwór,
tlen - gaz wziewnie, dotchawiczo,

B . Wodorowęglan  sodu,  Natrium  chloratum  -  0,9%  roztwór,
tlen - gaz wziewnie, dotchawiczo

C . Wodorowęglan  sodu,  Epinephrine  bitartrate,  Natrium
chloratum  -  0,9%  roztwór,  t len  -  gaz  wziewnie,
dotchawiczo,

D . Wodorowęglan  sodu,  Adrenalinę,  t len  -  gaz  wziewnie,
dotchawiczo.

Zadanie 48.
Złamanie kości czaszki u noworodka:

A . jest  bardzo  częstym  urazem  kości  czaszki  występującym
pod postacią pęknięcia,

B . często  powoduje  poważne  dysfunkcje,  ponieważ
elastyczność  kości  czaszki  płodu  oraz  ich  przesuwalność
w  szwach  nie  pozwala  na  zmianę  ich  kształtu  bez
uszkodzenia kości,

C.  zawsze wymaga leczenia chirurgicznego,
D.  wszystkie odpowiedzi nieprawidłowe.



Zadanie 49.
Rytmiczne  skurcze  części  ciała  noworodka  z  tendencją  do
zwalniania pod koniec napadu to:

A.  drgawki kloniczne,
B.  drgawki toniczne,
C.  drgawki miokloniczne,
D.  drżenia mięśniowe.

Zadanie 50.
Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

A . izolowany  rozszczep  wargi  z  rozszczepem  lub  bez
rozszczepu  podniebienia  jest  widoczną  wadą  jamy  ustnej
i  twarzy  zaliczaną  do  najczęściej  występujących  wad
wrodzonych,  które  nie  zaburzają  ogólnego  rozwoju
dziecka,

B . rozszczep  podniebienia  wtórnego  najczęściej  stanowi
izolowaną  wadę  rozwojową,  która  zaburza  ogólny  rozwój
dziecka,

C . rozszczep  wargi  pochodzi  z  późniejszego  okresu  życia
wewnątrzłonowego,  t j .  8-12  tydz.,  natomiast  rozszczep
podniebienia  z  wcześniejszego,  t j .  4-8  tydz.  życia
wewnątrzłonowego,

D . rozszczep  wargi  z  rozszczepem  lub  bez  rozszczepu
podniebienia  powstaje  w  okresie  rozwoju
wewnątrzmacicznego pod wpływem czynników genetycznych.

Zadanie 51.
Najczęstsza  u  wcześniaków postać  bezdechu,  w  którym centralne
zatrzymanie  oddechu  wynika  z  zaburzeń  drożności  dróg
oddechowych nosi nazwę bezdechu:

A.  złożonego,
B.  centralnego,
C.  przeponowego,
D.  płucnego.

Zadanie 52.
Do niepożądanych działań opioidów stosowanych w zwalczaniu bólu
u niedojrzałego noworodka należy:

A.  sztywność mięśniowa,
B.  biegunka,
C.  tachykardia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 53.
Produkcję interleukiny stymulują:

A.  cytokiny,
B.  nukleotydy,
C.  oligosacharydy,
D.  SIgA.

Zadanie 54.
Genetycznie płeć dziecka ustala się:

A .  w drugim tygodniu ciąży,
B.  pod koniec 2 miesiąca życia wewnątrzmacicznego,
C.  w momencie zapłodnienia,
D.  w momencie implantacji.

Zadanie 55.
Zastosowanie  płytki  podniebiennej  u  dzieci  z  rozszczepem
podniebienia wpływa na:

A.  poprawę wyglądu dziecka,
B . kształtowanie  się  rozszczepionej  szczęki  i  prawidłową

technikę karmienia,
C . profilaktykę  drażnienia  błony  śluzowej  jamy  ustnej

pokarmem i śliną,
D . kształtowanie  się  i  rozwój  rozszczepionej  wargi  górnej

u dziecka.

Zadanie 56.
Jaki  płyn  należy  stosować  do  nawilżania  gazów  oddechowych
podawanych noworodkom?

A.  zwykłą wodę z kranu,
B.  przegotowaną wodą z kranu,
C.  sterylną wodą destylowaną,
D.  zwykłą wodą destylowaną.

Zadanie 57.
Współczynnik umieralności okołoporodowej obejmuje m. in.:

A .  zgony płodów w czasie trwania akcji porodowej,
B.  zgony płodów przed rozpoczęciem akcji porodowej,
C . martwe urodzenia oraz zgony noworodków do 9 doby życia

włącznie,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 58.
Porażenie splotu barkowego uwidacznia się  u noworodka podczas
badania odruchu:

A.  Moro,
B.  stąpania,
C.  ssania,
D.  pełzania.

Zadanie 59.
Jak  często  personel  oddziału  noworodkowego  powinien  zmieniać
ubranie (fartuch, garsonkę)?

A.  codziennie,
B.  zależnie od potrzeby,
C.  co 3 dni,
D.  co tydzień.

Zadanie 60.
Nadmierne  wydzielanie  śl iny  przez  nos  i  usta  u  noworodka  w
krótkim czasie po urodzeniu może być objawem:

A.  porażenia nerwu przeponowego,
B.  niedrożności przełyku,
C.  krwawienia dootrzewnowego,
D.  wzdęcia brzuszka.

Zadanie 61.
Przedłużająca  się  u  noworodka  sinica  centralna,  pomimo
obecności  własnej  spontanicznej  aktywności  oddechowej  i
prawidłowej czynności serca, jest wskazaniem do:

A . podaży  tlenu  (tlenoterapia  bierna  -  2-5L/min  w
zależności od kontroli pulsoksymetrem),

B.  podaży tlenu (tlenoterapia bierna - 10L/min),
C.  podłączenia do respiratora,
D.  podaży tlenu (tlenoterapia czynna - 5L/min).

Zadanie 62.
D o  oceny  noworodków  z  zaburzeniami  wzrostu  zarówno
hipotroficznych jak i hipertroficznych służy:

A.  wskaźnik BMI,
B.  wskaźnik wagowy,
C.  wskaźnik rozwojowy,
D.  wskaźnik proporcjonalności.



Zadanie 63.
Noworodki  z  rozszczepem  podniebienia  wtórnego  NIE  mogą  być
karmione z piersi, ponieważ:

A . n ie  mogą  wytworzyć  nadciśnienia  koniecznego  dla
wyssania pokarmu,

B.  szczelina rozszczepu uniemożliwia im ssanie,
C . istnieje  niebezpieczeństwo  bezpośredniego  zagrożenia

życia noworodka podczas takiego sposobu karmienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.

Zadanie 64.
W celu oceny zażółcenia powłok skórnych u noworodka (natężenia
hiperbilirubinemii) wykorzystywany jest schemat:

A.  Kramarek,
B.  Ballard,
C.  Kramera,
D.  Brazeltona.

Zadanie 65.
Odległym skutkiem urazu okołoporodowego u noworodka w obrębie
twarzoczaszki,  t j .  złamania  kości  jarzmowej  lub  wyrostka
kłykciowego żuchwy może/mogą być:

A.  zaburzenie wzrostu żuchwy,
B.  częste bóle głowy,
C.  niedorozwój gałek ocznych,
D.  powtarzające się infekcje dolnych dróg oddechowych.

Zadanie 66.
Zamartwica jest  zespołem objawów klinicznych i  biochemicznych,
powstałych  wskutek  niedostatecznego  zaopatrzenia  płodu  i
noworodka w tlen. Niedotlenienie może być pochodzenia:

A.  matczynego,
B.  popłodowego,
C.  płodowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 67.
Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy
odmierzając odległość:

A . o d dolnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

B . o d górnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

C . o d  dolnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do nasady nosa,

D . o d  górnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do płatkausznego.



Zadanie 68.
Podczas leczenia metodą Infant Flow należy zapewnić noworodkowi
właściwą pozycję ułożeniową:

A.  płasko na twardym podłożu na plecach,
B.  pod kątem 45˚ do podłoża na boku,
C . pod  kątem  15˚-20˚  do  podłoża  (na  plecach,  brzuchu  lub

boku),
D.  płasko na twardym podłożu na boku.

Zadanie 69.
Zespół MAS u noworodka, to zespół:

A .  zaburzeń pokarmowych,
B.  aspiracji smółki,
C.  ostrego niedotlenienia,
D.  niewydolności nerwowej.

Zadanie 70.
Przyczyną zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego jest:

A .  niedorozwój płuca,
B.  oziębienie okołoporodowe,
C.  niedotlenienie okołoporodowe,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 71.
Polski  Zespół  Ekspertów  zaleca  przyjmowanie  kwasu  foliowego
jako  profilaktyki  wrodzonych  otwartych  wad  cewy  nerwowej,  w
dawce:

A . 0,04 mg dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

B . 4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną  ciążą  i
d o  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 8 mg dziennie,

C . 0 ,4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

D . 0,4  mikrograma  dziennie  przez  3  miesiące  przed
planowaną  ciążą  i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast
d la  kobiet,  u  których w wywiadzie  są  otwarte  wady cewy
nerwowej u dzieci 0,4 mg dziennie,



Zadanie 72.
D o  zwiększenia  produkcji  bilirubiny  przyczynia  się  skrócony
czas przeżycia erytrocytów i wynosi:

A .  30 - 40 dni u noworodków, 10 dni u wcześniaków,
B.  40 - 50 dni u noworodków, 20 dni u wcześniaków,
C.  50 - 60 dni u noworodków, 30 dni u wcześniaków,
D.  60 - 70 dni u noworodków, 40 dni u wcześniaków.

Zadanie 73.
Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia:

A.  krwawienia z przewodu pokarmowego,
B.  płaczu dziecka,
C.  hipoksji,
D.  oziębienia.

Zadanie 74.
Występujące  w  pierwszej  dobie  życia  noworodka  objawy:
nieregularny  oddech  połączony  z  wysiłkiem,  bladość  powłok
skórnych, zapadnięty (łódkowaty) brzuch, sugerują:

A.  wrodzoną przepuklinę pępkową,
B.  porażenie nerwu twarzowego,
C.  gastroschizę,
D.  wrodzoną przepuklinę przeponową.

Zadanie 75.
Niefarmakologicznym  sposobem  zmniejszania  bólu  u  noworodka
jest:

A .  podanie smoczka do ssania,
B.  używanie tzw. "gniazdek" noworodkowych,
C.  zmniejszenie natężenia światła i hałasu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 76.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony
noworodka jest:

A .  fenyloketonuria,
B.  rozszczep wargi i podniebienia,
C.  choroba syropu klonowego,
D.  galaktozemia.

Zadanie 77.
Jedną z reakcji noworodka na ból jest płacz. Jest to reakcja:

A.  behawioralna,
B.  fizjologiczna,
C.  hormonalna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 78.
Przeciwko wirusowemu zapaleniu  wątroby  typu B,  dziecko  należy
zaszczepić:

A . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - wewnętrzną część
uda,

B . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

C . śródskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

D . podskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda.

Zadanie 79.
Krwawienie stanowi najczęstszą przyczynę wstrząsu:

A.  kardiogennego,
B.  obstruktywnego,
C.  hipowolemicznego,
D.  krwawienie nie powoduje wstrząsu.

Zadanie 80.
N a  ramionach  i  grzbiecie  2-dniowego  noworodka  zaobserwowano
rozległą martwicę tkanki podskórnej. Zmiana ta:

A.  wynika z anemizacji dziecka,
B.  może wiązać się z zaburzeniami gospodarki wapniowej,
C.  wymaga postępowania farmakologicznego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 81.
Hipoglikemia  u  noworodka  powyżej  3  godz.  życia  definiowana
jest:

A . zależnie  od  dojrzałości  noworodka,  jako  stężenie
glukozy we krwi włośniczkowej mniejsze niż 60mg/dl,

B . niezależnie  od  dojrzałości  noworodka,  jako  stężenie
glukozy we krwi włośniczkowej mniejsze niż 40mg/dl,

C . niezależnie  od  dojrzałości  noworodka,  jako  stężenie
glukozy we krwi włośniczkowej mniejsze niż 60mg/dl,

D.  żadna z wymienionych definicji nie jest prawidłowa.

Zadanie 82.
Natychmiastowe  osuszenie  skóry  niedojrzałego  noworodka  po
urodzeniu minimalizuje utratę jego ciepła w wyniku mechanizmu:

A.  parowania,
B.  promieniowania,
C.  konwekcji,
D.  przewodzenia.



Zadanie 83.
Wzrost bifidobakterii pobudzają:

A.  cytokiny,
B.  nukleotydy,
C.  oligosacharydy,
D.  SIgA.

Zadanie 84.
W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:

A .  30 sekund oraz bradykardia poniżej 60/min.,
B.  20 sekund oraz bradykardia poniżej 80/min.,
C.  15 sekund oraz tachykardia powyżej 100/min.,
D.  10 sekund oraz tachykardia powyżej 110/min.

Zadanie 85.
W opiece nad noworodkiem przebywającym w Oddziale Intensywnej
Terapii  bardzo  ważne  jest  zbudowanie  dobrych  relacji  między
personelem medycznym a rodziną dziecka. Ma to istotny wpływ na:

A . podejmowanie  przez  rodziców  decyzji  dotyczących
proponowanych zasad terapii,

B . wzrost  zaufania  i  porozumienia  między  lekarzem  a
rodziną,

C.  zrozumienie stanu pacjenta przez rodzinę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 86.
Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

A.  o żółtym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
B.  wodniste o zielonym zabarwieniu,
C.  o brązowo - zielonym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
D.  wodniste o żółtym zabarwieniu.

Zadanie 87.
Ocenę  stanu  noworodka  po  porodzie  fizjologicznym  według
schematu V. Apgar należy przeprowadzić co najmniej:

A .  w pierwszej i drugiej minucie życia,
B.  w pierwszej i trzeciej minucie życia,
C.  w pierwszej i czwartej minucie życia,
D.  w pierwszej i piątej minucie życia.

Zadanie 88.
Jak  często  należy  zmieniać  zestawy  do  podawania  kroplówek  u
noworodków?

A.  co 12 godzin,
B.  co 24 godziny,
C.  co 36 godzin,
D.  co 48 godzin.



Zadanie 89.
Związkami  dezynfekcyjnymi  dopuszczanymi  do  stosowania  w
oddziałach neonatologicznych, są:

A.  alkohole (głównie etylowy, izopropylowy, n-propylowy),
B.  pochodne fenolu,
C.  aldehydy,
D.  pochodne krezolu.

Zadanie 90.
U  noworodka  donoszonego,  o  hiperglikemii  świadczy  poziom
stężenia glukozy w surowicy krwi wynoszący powyżej:

A .  110 mg/dl,
B.  120 mg/dl,
C.  130 mg/dl,
D.  150 mg/dl.

Zadanie 91.
Celem  leczniczym  w  tlenoterapii  jest  utrzymanie  we  krwi
tętniczej prężności tlenu w granicach:

A.  80 - 100 mmHg,
B.  60 - 80 mmHg,
C.  50 - 70 mmHg,
D.  20 - 40 mmHg.

Zadanie 92.
U  noworodka  przedwcześnie  urodzonego  wystąpiły  od  pierwszych
godzin  życia:  przyspieszone,  nieregularne  oddechy  z  widocznym
wysiłkiem oddechowym - zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
praca  skrzydełek  nosa,  stękanie  wydechowe  albo  bezdechy  oraz
nasilająca się sinica. Objawy te wskazują na:

A.  zespół zaburzeń oddychania,
B.  zapalenie płuc,
C.  posocznicę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 93.
Odma wentylowa występująca u noworodków jest postacią odmy:

A.  otrzewnowej,
B.  śródpiersiowej,
C.  opłucnowej,
D.  wewnątrznaczyniowej.



Zadanie 94.
D o  podstawowych  funkcji  I I  poziomu  trójstopniowej  opieki
perinatalnej w Polsce NIE należy/NIE należą:

A.  promocja zdrowia,
B.  opracowywanie i prowadzenie edukacji ciągłej,
C.  edukacja ciągła,
D . przyjęcia  z  poziomu  opieki  podstawowej  i  prowadzenie

ciąż oraz porodów średniego ryzyka.

Zadanie 95.
Czynnikiem  matczynym  klasyfikującym  noworodka  do  grupy
wysokiego ryzyka NIE jest:

A .  poród "uliczny",
B.  wiek matki,
C.  obciążony wywiad położniczy,
D.  czynniki socjoekonomiczne.

Zadanie 96.
Przyrost dobowy u noworodka donoszonego powinien wynosić:

A .  10 g,
B.  30 g,
C.  50 g,
D.  70 g.

Zadanie 97.
Pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  noworodka  metodą  inwazyjną
polega na założeniu kaniuli do:

A.  obwodowego naczynia żylnego,
B.  prawego przedsionka serca,
C . naczynia  tętniczego  (np.  tętnicy  pępowinowej,

promieniowej),
D.  pnia płucnego.

Zadanie 98.
U noworodka, krwiak podokostnowy czaszki:

A . jest  niebolesną  zmianą,  a  skóra  nad  nim  jest
najczęściej zasiniona, bez odczynu zapalnego,

B . niekiedy  prowadzi  do  znacznej  anemizacji  dziecka,
zwłaszcza przy współistnieniu zaburzeń krzepnięcia,

C . może  ulec  zropieniu,  co  najczęściej  ma  związek  z
zakażeniem wewnątrzmacicznym,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 99.
Zasady,  które  ułatwiają  dziecku  z  mózgowym  porażeniem
dziecięcym  osiągnięcie  umiejętności  spożywania  pokarmów  ww
wczesnym okresie życia to m.in.:

A . karmienie  noworodka  w  pozycji  półsiedzącej,  twarzą  do
karmiącego,  głową  w  l inii  środkowej  ciała,  brodą  w
linii mostka i symetrycznie ustawionym tułowiem,

B . likwidacja  wzmożonego  ślinienia  się  i  nadmiernej
wrażliwości okolicy ust,

C . karmienie  dziecka  na  rękach,  w  pozycji  prawie  płaskiej,
która likwiduje nadmierne napięcie mięśniowe u dziecka,

D.  wyłączne karmienie piersią.

Zadanie 100.
Test  potrójny  jako  badanie  prenatalne służy  wykrywaniu trisomii
u płodu. W przypadku trisomii 21 swierdza się:

A . niski poziom AFP, niski poziom beta - hCG, niski poziom
u uE3,

B . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

C . wysoki  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

D . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  wysoki
poziom u uE3.

Zadanie 101.
Dysplazja  oskrzelowo  -  płucna  (BPD  -  Bronchopulmonary
Dysplasia),  nazywana  przewlekłą  chorobą  płuc  (CLD  -  Chronic
Lung Disease), manifestuje się następującymi objawami:

A . przyspieszeniem  oddechu  (tachypnoe)  i  nieprawidłowym
oddechem (dyspnoe),

B.  rzężeniem drobno - i średniobańkowym,
C . niedotlenieniem,  wzrostem  stężenia  dwutlenku  węgla  we

krwi, zmianami w obrazie RTG,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 102.
Przepuklina oponowo-rdzeniowa u noworodka:

A . polega  na  przemieszczeniu  na  zewnątrz  opon
mózgowo-rdzeniowych  lub  wadliwie  rozwiniętego  rdzenia
kręgowego poprzez rozszczep kostny w kanale kręgowym,

B . jest  stosunkowo  rzadko  występującą  wadą  wrodzoną
ośrodkowego układu nerwowego,

C . jest  wadą  wrodzoną  ośrodkowego  układu  nerwowego  na
skutek  nieprawidłowego  rozwoju  cewy  nerwowej,
występującą częsciej u chłopców,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 103.
Wykonując  czynności  pielęgnacyjne  u  noworodka  z  martwiczym
zapaleniem  jel it  można  zauważć  objaw  Culensa  podczas
obserwowania:

A.  klatki piersiowej i brzuszka noworodka,
B.  główki i oczu noworodka,
C.  kończyn górnych i dłoni noworodka,
D.  kończyn dolnych i stóp noworodka.

Zadanie 104.
Colostrum to:

A.  układ odpornościowy układu oddechowego,
B.  mleko z dużą zawartością IgA,
C.  wszystkie klasy przeciwciał,
D.  wszystkie grupy komórek odpornościowych.

Zadanie 105.
Mama  3-dniowego  noworodka  z  porodu  kleszczowego,  którego
skutkiem  był  krwiak  podokostnowy  czaszki  noworodka,  jest
zaniepokojona  powiększeniem  rozmiaru  krwiaka.  W  tej  sytuacji
należy:

A . zgłosić  ten  objaw  ordynatorowi  podczas  porannego
obchodu,

B.  natychmiast zgłosić ten objaw lekarzowi dyżurnemu,
C.  uspokoić matkę i zalecić dalszą obserwację krwiaka,
D . uspokoić  matkę,  zostawić  je j  przyrząd  mierniczy

(centymetr)  w  celu  wykonywania  pomiaru  obwodu  głowy
dziecka w odstępach godzinnych.

Zadanie 106.
W zapobieganiu krwawień śródczaszkowych:

A . unika  sie  bodźców  bólowych  i  unika  się  zbyt  szybkiego
wstrzykiwania leków,

B.  podaje się leki o zwiększonej osmolarności,
C.  podwyższa się ciśnienie tętnicze krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 107.
D o  oceny  ciężkości  zaburzeń  oddychania  u  noworodków  służy
skala:

A.  V. Apgar,
B.  Ballard,
C.  Silvermanna,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.



Zadanie 108.
Przyczyną retinopatii wcześniaków jest:

A . uszkodzenie naczyń siatkówki spowodowane zaburzeniami
równowagi  między  procesami  oksydacyjnymi  i
antyoksydacyjnymi,

B . obliteracja naczyń siatkówki w wyniku działania wolnych
rodników,

C.  niedotlenienie naczyń siatkówki,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 109.
Na okres adaptacji noworodka NIE ma/mają wpływu:

A.  choroby ojca,
B.  choroby matki,
C.  przebieg porodu,
D.  leki stosowane w czasie ciąży i porodu.

Zadanie 110.
Wśród czynników ryzyka porodu przedwczesnego wymienia się wiek
matki:

A .  < 15 lat i > 35 lat,
B.  < 18 lat i > 35 lat,
C.  < 18 lat i > 40 lat,
D.  < 20 lat i > 35 lat.

Zadanie 111.
Proszę wskazać prawidłową odpowiedź dla FiO2:

A.  oznacza prężność tlenu,
B.  pozwala precyzyjnie kontrolować tlenoterapię,
C.  to stężenie procentowe tlenu w mieszaninie oddechowej,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Zadanie 112.
Przyczynami hipotrofii noworodka mogą być:

A.  przyczyny społeczne,
B.  choroby ojca,
C.  choroby płodu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 113.
Umiejętność  zwiększania  przemiany  materii  w  odpowiedzi  na
dyskomfort termiczny pojawia się u dziecka:

A.  około 28-30 tygodnia życia,
B.  po 37 tygodniu życia,
C.  około 35 tygodnia życia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 114.
Pierwszym  składnikiem  włączanym  do  żywienia  pozajelitowego  u
noworodków urodzonych przedwcześnie jest/są:

A.  aminokwasy,
B.  glukoza,
C.  płyn wieloelektrolitowy (PWE),
D.  sól fizjologiczna (0,9% NaCl).

Zadanie 115.
Który  z  wymienionych  czynników  ma  największy  wpływ  na
zmniejszenie się liczby porodów przedwczesnych?

A.  warunki socjalno-bytowe matki,
B.  poziom kultury matki,
C.  poziom opieki medycznej,
D.  styl życia matki.

Zadanie 116.
Infant Flow jest urządzeniem służącym do:

A . inwazyjnej  mechanicznej  wentylacji  wcześniaków
wymagających intubacji,

B . nieinwazyjnej  mechanicznej  wentylacji  wcześniaków
niewymagających intubacji,

C.  przetaczania krwi u dzieci,
D . żywienia  parenteralnego  z  dostępu  do  naczyń

centralnych.

Zadanie 117.
P o  porodzie  traumatycznym,  w  pierwszych  godzinach  życia
noworodka,  wystąpiły  u  dziecka:  bladość  powłok  skórnych,
przyspieszenie  tętna  i  oddechu,  niepokój  i  intensywny  płacz,
nadmierne uwypuklenie brzucha. Symptomy te mogą świadczyć o:

A.  porażeniu splotu barkowego,
B.  urazie narządów wewnętrznych,
C.  złamaniu kości czaszki,
D.  krwiaku przestrzeni zaotrzewnowej.

Zadanie 118.
Określając  dojrzałość  noworodka  w  zmodyfikowanej  skali  Ballard
oceniamy:

A.  kąt zgięcia dłoni,
B.  objaw przeskakiwania,
C.  objaw szarfy,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 119.
Laktoperoksydaza to enzym mleka kobiecego:

A.  trawiący białka,
B.  działający bakteriostatycznie,
C.  stymulujący produkcję IgA,
D.  trawiący węglowodany.

Zadanie 120.
Podczas  wykonywania  czynności  resuscytacyjnych  u  noworodka
należy:

A.  kciukami rytmicznie uciskać dolną część mostka,
B.  kciukami rytmicznie uciskać górną część mostka,
C.  wykonywać wdech ratunkowy trwający około 1 sekundy,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 121.
Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka
jest:

A .  adrenalina,
B.  epinefryna,
C.  wodorowęglan sodu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 122.
Co jest najczęstszym stanem zagrożenia życia u noworodka?

A.  ostra niewydolność oddechowa,
B.  hipoglikemia,
C.  ostra niewydolność krążenia,
D.  krwawienie wewnątrzczaszkowe.

Zadanie 123.
Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą:

A.  zaburzenia wzroku i słuchu,
B.  zaburzenia napięcia mięśni i czynności ruchowych,
C.  padaczka,
D.  upośledzenie umysłowe.

Zadanie 124.
U  wcześniaków,  niedokrwistość  pochodzenia  jatrogennego  jest
wynikiem:

A.  niedoboru witaminy E,
B.  częstego pobierania krwi do badań,
C.  krwawień,
D.  wzmożonej hemolizy.



Zadanie 125.
Napięcie mięśniowe noworodka przedwcześnie urodzonego określa
się za pomocą skali oceny neurologoicznej:

A .  Brazeltona,
B.  Dubowitza,
C.  Prechtla,
D.  Amiel-Tison.

Zadanie 126.
Które  z  poniższych  schorzeń  NIE  jest  bezwzględnym
przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki?

A.  narkomania,
B.  niewydolność krążenia IV° według NYHA,
C . gruźlica  aktywna,  jesli  matka  nie  prątkuje,  przyjmuje

leki,  które  mogą  być  stosowane  podczas  karmienia
piersią,

D.  ciężka choroba psychiczna.

Zadanie 127.
Dziecko  niedojrzałe  potrzebuje  więcej  czasu  niż  donoszony
noworodek  na  "rozpracowanie"  bodźców,  które  do  niego  płyną.
Powinno być wyciszone przed kontaktem stymulującym, aby bodziec
został  rozpoznany,  pozytywnie  zapamiętany  i  utrwalony.  Z  tego
też powodu noworodek po wykonaniu zabiegów pielęgniarskich czy
lekarskich, powinien:

A.  zostać poddany kąpieli relaksującej,
B.  otrzymać lek uspokajający,
C . przez  około  1  godzinę  odpoczywać,  a  następnie  być

poddany  "kangurowaniu",  masażowi,  muzykoterapii
indywidualnej,

D.  prawidłowe są odpowiedzi B i C.

Zadanie 128.
Mleko przedporodowe pojawia się w:

A.  16 tygodniu ciąży,
B.  25 tygodniu ciąży,
C.  30 tygodniu ciąży,
D.  37 tygodniu ciąży.

Zadanie 129.
Powikłaniem fototerapii jest/są:

A.  przegrzanie dziecka,
B.  pękanie nitek DNA,
C.  spadek rzutu serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 130.
Specyficznymi  objawami  klinicznymi  niedokrwistości  u
wcześniaków NIE jest/są:

A.  słaby przyrost masy ciała,
B.  bladość powłok,
C.  trudności w karmieniu,
D.  drgawki.

Zadanie 131.
Objaw "zachodzącego słońca", obserwujemy, gdy dziecko patrzy:

A.  w lewą stroną, źrenica prawego oka ulega powiększeniu,
B . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez

dolną  powiekę,  a  nad  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty górną powieką,

C . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez
górną  powiekę,  a  pod  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty dolną powieką,

D.  w prawą stronę, powieki oka lewego są zamknięte.

Zadanie 132.
D o  działań  pielęgniarskich  wspierających  w  warunkach
szpitalnych  kontakty  rodziców  z  dzieckiem  urodzonym
przedwcześnie należą:

A . stworzenie rodzicom przyjaznych warunków w oddziale, w
którym przebywa ich dziecko,

B . włączanie rodziców w czynności pielęgnacyjne wykonywane
u noworodka,

C.  uczenie i wdrażanie rodziców w opiekę "metodą kangura",
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 133.
Surfaktant składa się w:

A.  50% z lipidów i w 50% z białek,
B.  75% z lipidów i w 25% z białek,
C.  25% z lipidów i 75% z białek,
D.  90% z lipidów i 10% z białek.

Zadanie 134.
Przyczyną niedoboru surfaktantu NIE jest:

A .  przegrzanie,
B.  kwasica,
C.  hipoksja,
D.  oziębienie.



Zadanie 135.
N a  oddziałach  neonatologicznych  należy  minimalizować  ryzyko
przenoszenia  zakażeń  szpitalnych,  dlatego  podczas  cewnikowania
noworodka należy używać 2% żelu z lidokainą:

A . teza  prawdziwa,  przesłanka  prawdziwa,  przesłanka  nie
wynika z tezy,

B . teza prawdziwa, przesłanka prawdziwa, przesłanka wynika
z tezy,

C.  teza i przesłanka fałszywe,
D.  teza fałszywa, przesłanka prawdziwa.



PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
TEST NR 081815
GRUPA 1
Zadanie 1.
Postępowanie w bezdechach, to:

A .  schłodzenie ciała do temperatury 35 stopni C,
B.  układanie na plecach,
C.  podawanie teofiliny,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 2.
Zgodnie  z  założeniami  Amerykańskiej  Akademii  Pediatrii  (AAP),
zapotrzebowanie  energetyczne  rosnącego,  urodzonego
przedwcześnie noworodka sięga:

A.  1004 kJ/kg mc./dobę (240 kcal),
B.  502 kJ/kg mc./dobę (120 kcal),
C.  251 kJ/ kg mc./dobę (60 kcal),
D.  126 kJ/ kg mc./dobę (30 kcal).

Zadanie 3.
P o  porodzie  traumatycznym,  w  pierwszych  godzinach  życia
noworodka,  wystąpiły  u  dziecka:  bladość  powłok  skórnych,
przyspieszenie  tętna  i  oddechu,  niepokój  i  intensywny  płacz,
nadmierne uwypuklenie brzucha. Symptomy te mogą świadczyć o:

A.  porażeniu splotu barkowego,
B.  urazie narządów wewnętrznych,
C.  złamaniu kości czaszki,
D.  krwiaku przestrzeni zaotrzewnowej.

Zadanie 4.
Odwracanie  głowy  przez  noworodka  w  kierunku  światła  oraz
zdolność skupienia wzroku na przedmiocie pojawia się w:

A.  1-2 tygodniu życia,
B.  2-3 tygodniu życia,
C.  3-4 tygodniu życia,
D.  4-5 tygodniu życia.

Zadanie 5.
Wzrost bifidobakterii pobudzają:

A.  cytokiny,
B.  nukleotydy,
C.  oligosacharydy,
D.  SIgA.



Zadanie 6.
Maksymalny,  według  skali  French  (F),  rozmiar  cewnika  do
cewnikowania pęcherza moczowego noworodka płci żeńskiej wynosi:

A .  1 mm,
B.  2 mm,
C.  3 mm,
D.  4 mm.

Zadanie 7.
Odruch ssania pobudza smak:

A.  kwaśny,
B.  gorzki,
C.  słony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 8.
Różowo-czerwona  plama  u  noworodka,  spowodowana  miejscowym
rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana na brzegach górnych powiek,
n a  czole  powyżej  nasady  nosa,  na  górnej  wardze,  na  granicy
głowy i karku, tuż powyżej linii owłosienia, to:

A .  plama mongolska,
B.  objaw arlekina,
C.  bociani dziób,
D.  potówki czerwone.

Zadanie 9.
Łagodna  postać  choroby  hemolitycznej  charakteryzuje  się:  1 .
poziomem hemoglobiny poniżej 14 g/dl, 2 . wysoka retikulocytoza,
3 . poziomem hemoglobiny powyżej 14 g/dl, 4 . poziomem bilirubiny
< 4 mg%, 5. licznymi erytroblastami we krwi obwodowej.

A .  1, 2,
B.  4, 5,
C.  1, 4,
D.  3, 4.

Zadanie 10.
Ruchomość  żuchwy  podczas  ssania  pozwala  na  ocenę  nerwu
czaszkowego:

A.  trójdzielnego,
B.  twarzowego,
C.  językowo-gardłowego,
D.  błędnego.



Zadanie 11.
Stosowanie  leków  sedacyjnych  pomaga  w  ustabilizowaniu  stanu
ogólnego  noworodka  podczas  transportu.  Wskaż  stwierdzenie
NIEPRAWDZIWE:

A . d o  leków  sedacyjnych  należą;  luminal,  dormicum,
gardenal,

B . dormicum  można  stosować  u  wszystkich  noworodków
niezależnie od masy ciała i stopnia dojrzałości,

C . n ie  należy  stosować  leków  sedacyjnych  u  dziecka
podłączonego do nCPAP,

D . leki  sedacyjne  stosuje  s ię  w  przypadku  konieczności
transportu  dziecka  zaintubowanego  i  podłączonego  do
sztucznej wentylacji.

Zadanie 12.
Standardowe nastawianie alarmów dla SaO2 to:

A.  80 - 90%,
B.  80 - 88%,
C.  88 - 95%,
D.  90 - 98%.

Zadanie 13.
Polski  Zespół  Ekspertów  zaleca  przyjmowanie  kwasu  foliowego
jako  profilaktyki  wrodzonych  otwartych  wad  cewy  nerwowej,  w
dawce:

A . 0,04 mg dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

B . 4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną  ciążą  i
d o  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 8 mg dziennie,

C . 0 ,4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

D . 0,4  mikrograma  dziennie  przez  3  miesiące  przed
planowaną  ciążą  i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast
d la  kobiet,  u  których w wywiadzie  są  otwarte  wady cewy
nerwowej u dzieci 0,4 mg dziennie,



Zadanie 14.
Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka to:

A.  tachypnoe powyżej 60 min,
B.  tachykardia powyżej 160/min,
C.  napady bezdechu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 15.
Przepuklina oponowo-rdzeniowa u noworodka:

A . polega  na  przemieszczeniu  na  zewnątrz  opon
mózgowo-rdzeniowych  lub  wadliwie  rozwiniętego  rdzenia
kręgowego poprzez rozszczep kostny w kanale kręgowym,

B . jest  stosunkowo  rzadko  występującą  wadą  wrodzoną
ośrodkowego układu nerwowego,

C . jest  wadą  wrodzoną  ośrodkowego  układu  nerwowego  na
skutek  nieprawidłowego  rozwoju  cewy  nerwowej,
występującą częsciej u chłopców,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 16.
Asfiksja to:

A.  zamartwica,
B.  niedotlenienie okołoporodowe,
C.  wcześniactwo,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 17.
Występujące  w  pierwszej  dobie  życia  noworodka  objawy:
nieregularny  oddech  połączony  z  wysiłkiem,  bladość  powłok
skórnych, zapadnięty (łódkowaty) brzuch, sugerują:

A.  wrodzoną przepuklinę pępkową,
B.  porażenie nerwu twarzowego,
C.  gastroschizę,
D.  wrodzoną przepuklinę przeponową.

Zadanie 18.
Prawidłowy zakres wartości pH krwi noworodka wynosi:

A .  7,15 - 7,35,
B.  7,25 - 7,35,
C.  7,30 - 7,40,
D.  7,35 - 7,45.



Zadanie 19.
U  noworodków w pierwszych dniach życia może wystąpić śladowa
przejściowa:

A.  proteinuria,
B.  glikozuria,
C.  leukocyturia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 20.
Policytemia to:

A.  zespół zagęszczenia krwi,
B.  liczba krwinek czerwonych przekraczająca normę,
C.  zaburzenia leukocytów,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 21.
Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy
odmierzając odległość:

A . o d dolnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

B . o d górnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

C . o d  dolnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do nasady nosa,

D . o d  górnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do płatkausznego.

Zadanie 22.
Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

A.  o żółtym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
B.  wodniste o zielonym zabarwieniu,
C.  o brązowo - zielonym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
D.  wodniste o żółtym zabarwieniu.

Zadanie 23.
Przeciwko wirusowemu zapaleniu  wątroby  typu B,  dziecko  należy
zaszczepić:

A . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - wewnętrzną część
uda,

B . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

C . śródskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

D . podskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda.



Zadanie 24.
Proszę wskazać zalecaną kolejność nakłuwania żył u noworodka:

A . żyły  grzbietu  dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły
nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

B . żyły  nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły  grzbietu
dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

C . żyły  dołu  łokciowego,  żyły  nadgarstka,  żyły  grzbietu
dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

D . żyły  czaszkowe,  żyły  grzbietu  dłoni,  żyły  grzbietu
stopy,  żyły  nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej.

Zadanie 25.
Dziecko  niedojrzałe  potrzebuje  więcej  czasu  niż  donoszony
noworodek  na  "rozpracowanie"  bodźców,  które  do  niego  płyną.
Powinno być wyciszone przed kontaktem stymulującym, aby bodziec
został  rozpoznany,  pozytywnie  zapamiętany  i  utrwalony.  Z  tego
też powodu noworodek po wykonaniu zabiegów pielęgniarskich czy
lekarskich, powinien:

A.  zostać poddany kąpieli relaksującej,
B.  otrzymać lek uspokajający,
C . przez  około  1  godzinę  odpoczywać,  a  następnie  być

poddany  "kangurowaniu",  masażowi,  muzykoterapii
indywidualnej,

D.  prawidłowe są odpowiedzi B i C.

Zadanie 26.
U  zdrowego  noworodka,  w  ciągu  kilkudziesięciu  minut  po
urodzeniu,  dochodzi  do  normalizacji  oddechów.  Ich  częstotliwość
na minutę powinna wynosić:

A .  15 - 20,
B.  20 - 30,
C.  40 - 60,
D.  60 - 80.

Zadanie 27.
Przyczyną niedoboru surfaktantu NIE jest:

A .  przegrzanie,
B.  kwasica,
C.  hipoksja,
D.  oziębienie.



Zadanie 28.
Podczas  przeprowadzania  wywiadu  z  rodzicami,  w  celu  oceny
rozwoju somatycznego dziecka, należy zadać pytanie dotyczące:

A.  wydawanych przez dziecko dźwięków,
B.  unoszenia głowy,
C.  przyrostów masy ciała,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 29.
Laktoperoksydaza to enzym mleka kobiecego:

A.  trawiący białka,
B.  działający bakteriostatycznie,
C.  stymulujący produkcję IgA,
D.  trawiący węglowodany.

Zadanie 30.
Przyrost masy ciała u noworodka donoszonego jest obserwowany w:

A.  2 - 3 dobie,
B.  3 - 4 dobie,
C.  4 - 5 dobie,
D.  5 - 6 dobie.

Zadanie 31.
W  Polsce  oddziały  intensywnego  nadzoru  noworodków powstały  z
inicjatywy:

A.  położników,
B.  neonatologów,
C.  rodziców,
D.  anestezjologów.

Zadanie 32.
Czynnościowe  zamknięcie  przewodu  tętniczego  u  noworodka
następuje zazwyczaj w ciągu:

A.  1-2 godzin po urodzeniu,
B.  3-4 godzin po urodzeniu,
C.  6-8 godzin po urodzeniu,
D.  10-15 godzin po urodzeniu.

Zadanie 33.
U noworodka donoszonego, tkanka tłuszczowa stanowi:

A.  5-10% masy ciała,
B.  10-15% masy ciała,
C.  15-20% masy ciała,
D.  ponad 25% masy ciała.



Zadanie 34.
Optymalna opieka sprawowana przez pielęgniarkę, położną powinna
obejmować:

A.  1 stanowisko do intensywnej opieki neonatologicznej,
B.  2 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej,
C.  3 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej,
D.  4 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej.

Zadanie 35.
D o  działań  niepożądanych  opioidów  stosowanych  u  noworodka
należy/ą:

A.  bradykardia,
B.  depresja układu oddechowego,
C.  tachykardia,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 36.
Pneumatoza ściany jelit jest charakterystycznym symptomem:

A.  małopłytkowości,
B.  wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
C.  noworodkowego martwiczego zapalenia jelit,
D.  przepukliny oponowo-rdzeniowej.

Zadanie 37.
Fizjologiczny  ubytek  masy  ciała  wcześniaka  urodzonego  w  30
tygodniu ciąży obejmuje zakres:

A.  5-10%,
B.  10-15%,
C.  15-20%,
D.  20-25%.

Zadanie 38.
Mleko dojrzałe:

A .  ma obniżoną zawartość białka,
B.  jest niebieskawe, klarowne,
C.  pojawia się po 2 tygodniach od porodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 39.
Okres  perinatalny  w  odniesieniu  do  dziecka,  trwa  od  poczęcia
do:

A.  porodu,
B.  końca 1 tygodnia życia po porodzie,
C.  końca 1 miesiąca życia po porodzie,
D.  końca 3 miesiąca życia po porodzie.



Zadanie 40.
Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega na:

A . zachowaniu  fizjologicznej  (swobodnej)  pozycji  kończyn
dolnych ze zgięciem i odwiedzeniem,

B . częstym, powolnym prostowaniu i przywodzeniu kończyn w
stawach biodrowych,

C . noszeniu  noworodka  na  rękach  z  utrzymaniem  jednej
kończyny w przywiedzeniu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 41.
Odruch Hering - Brenera, to odruch:

A.  zapobiegający aspiracji płynu do pęcherzyków płucnych,
B . pozwalający  na  wytworzenie  ujemnego  ciśnienia  w

opłucnej,
C.  pozwalający na bierną fazę oddychania,
D.  pozwalający na aktywną fazę oddychania.

Zadanie 42.
Jaki  płyn  należy  stosować  do  nawilżania  gazów  oddechowych
podawanych noworodkom?

A.  zwykłą wodę z kranu,
B.  przegotowaną wodą z kranu,
C.  sterylną wodą destylowaną,
D.  zwykłą wodą destylowaną.

Zadanie 43.
Dla  ośrodków  o  I I I  stopniu  referencyjności  wymagana  liczba
stanowisk neonatologicznych na 1000 porodów/ rocznie wynosi:

A .  1 ,
B.  2 ,
C.  3 ,
D.  4 .

Zadanie 44.
Akceleracja rozwoju to:

A.  opóźnienie tempa rozwoju,
B.  przyspieszenie tempa rozwoju,
C.  równowaga w rozwoju fizycznym,
D.  równowaga w rozwoju psychicznym.

Zadanie 45.
Badania przesiewowe u noworodków należą do działań z zakresu:

A.  profilaktyki pierwotnej,
B.  profilaktyki wtórnej,
C.  profilaktyki trzeciorzędowej,
D.  prewencji.



Zadanie 46.
Mankiet  służący  do  nieinwazyjnego  pomiaru  ciśnienia  tętniczego
krwi u noworodka, od wyrostka barkowego do wyrostka łokciowego
powinien obejmować:

A.  55% długości ramienia,
B.  65% długości ramienia,
C.  75% długości ramienia,
D.  85% długości ramienia.

Zadanie 47.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony
noworodka jest:

A .  fenyloketonuria,
B.  rozszczep wargi i podniebienia,
C.  choroba syropu klonowego,
D.  galaktozemia.

Zadanie 48.
D o  czynników  ryzyka  NEC  (martwiczego  zapalenia  jelit )  NIE
należy:

A.  wcześniactwo,
B.  mała urodzeniowa masa ciała,
C.  przetrwały przewód tętniczy,
D.  nadczynność tarczycy.

Zadanie 49.
W  opiece  nad  noworodkiem  przedwcześnie  urodzonym  istotne
znaczenie  ma  zapobieganie  bezdechom.  Do  działań  wdrażanych
samodzielnie przez pielęgniarkę neonatologiczną należą:

A.  utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała noworodka,
B.  stosowanie stymulacji dotykowej,
C.  wprowadzenie do farmakoterapii metyloksantyn,
D.  prawidłowe są odpowiedzi A i B.

Zadanie 50.
Określając  dojrzałość  noworodka  w  zmodyfikowanej  skali  Ballard
oceniamy:

A.  kąt zgięcia dłoni,
B.  objaw przeskakiwania,
C.  objaw szarfy,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 51.
W  ocenie  rozwoju  fizycznego  masa  ciała  dziecka  między  10  a  90
centylem dla wieku i płci oznacza:

A.  dziecko eutroficzne,
B.  dziecko hipotroficzne,
C.  dziecko hipertroficzne,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 52.
Czynnikiem wirusowym związanym z IUGR jest/są:

A.  aberracje chromosomowe,
B.  różyczka,
C.  kiła,
D.  toxoplasma gondii.

Zadanie 53.
Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka
jest:

A .  adrenalina,
B.  epinefryna,
C.  wodorowęglan sodu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 54.
Wizualnie żółtaczkę można rozpoznać przy stężeniu bilirubiny:

A.  całkowitej 6 mg%,
B.  całkowitej 4 mg%,
C.  pośredniej 6 mg%,
D.  pośredniej 4 mg%.

Zadanie 55.
U  noworodka  donoszonego,  o  hiperglikemii  świadczy  poziom
stężenia glukozy w surowicy krwi wynoszący powyżej:

A .  110 mg/dl,
B.  120 mg/dl,
C.  130 mg/dl,
D.  150 mg/dl.

Zadanie 56.
Jak  często  personel  oddziału  noworodkowego  powinien  zmieniać
ubranie (fartuch, garsonkę)?

A.  codziennie,
B.  co 2 dni,
C.  co 3 dni,
D.  co tydzień.



Zadanie 57.
Duży język u niemowlęcia może sugerować:

A.  zespół Pierre'a-Robina,
B.  kretynizm,
C.  choroby spichrzeniowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 58.
Surfaktant pojawia się w płucach około:

A.  24 tygodnia ciąży,
B.  26 tygodnia ciąży,
C.  28 tygodnia ciąży,
D.  30 tygodnia ciąży.

Zadanie 59.
Przyrost dobowy u noworodka donoszonego powinien wynosić:

A .  10 g,
B.  30 g,
C.  50 g,
D.  70 g.

Zadanie 60.
D o  oceny  ciężkości  zaburzeń  oddychania  u  noworodków  służy
skala:

A.  V. Apgar,
B.  Ballard,
C.  Silvermanna,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 61.
Przeciętne  zapotrzebowanie  na  energię  (uwzględniające  podaż
białka)  chorego  noworodka  urodzonego  w  40  tygodniu  ciąży
wynosi:

A .  60-70 kcal/kg m.c./dobę,
B.  70-90 kcal/kg m.c./dobę,
C.  90-100 kcal/kg m.c./dobę,
D.  100-120 kcal/kg m.c./dobę.

Zadanie 62.
D o wystąpienia RDS (respiratory distress syndrome) u noworodka
predysponuje:

A.  płeć żeńska,
B.  cukrzyca u matki,
C.  poród przedwczesny,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.



Zadanie 63.
Do czynników ryzyka występowania noworodkowej hipokalcemii NIE
należy:

A.  płeć męska,
B.  poród wczesną wiosną,
C.  niedoczynność przytarczyc u matki,
D.  niedotlenienie okołoporodowe.

Zadanie 64.
W celu oceny zażółcenia powłok skórnych u noworodka (natężenia
hiperbilirubinemii) wykorzystywany jest schemat:

A.  Kramarek,
B.  Ballard,
C.  Kramera,
D.  Brazeltona.

Zadanie 65.
Wilgotność  powietrza  na  poziomie  60  -  80%  rekomendowana  jest
dla noworodków o masie ciała:

A.  < 500 g,
B.  500 - 1000 g,
C.  1000 - 1500 g,
D.  > 1500 g.

Zadanie 66.
Porażenie splotu barkowego uwidacznia się  u noworodka podczas
badania odruchu:

A.  Moro,
B.  stąpania,
C.  ssania,
D.  pełzania.

Zadanie 67.
Zespołem  genetycznym  spowodowanym  trisomią  chromosomów
autosomalnych NIE jest zespół:

A .  Downa,
B.  Patau,
C.  Edwardsa,
D.  Turnera.

Zadanie 68.
Na okres adaptacji noworodka NIE ma/mają wpływu:

A.  choroby ojca,
B.  choroby matki,
C.  przebieg porodu,
D.  leki stosowane w czasie ciąży i porodu.



Zadanie 69.
Przetrwały odruch szukania charakteryzuje:

A.  wiercenie się,
B.  moczenie nocne,
C.  słaba zręczność manualna,
D.  hipotonia.

Zadanie 70.
Powiększanie  s ię  szwów  czaszkowych  i  ciemiączka  u  noworodka
sugeruje:

A.  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
B.  obrzęk mózgu,
C.  krwiak podtwardówkowy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 71.
Niewidoczna utrata płynów u noworodka przez skórę sięga:

A.  30%,
B.  50%,
C.  70%,
D.  90%.

Zadanie 72.
Powikłaniem fototerapii jest/są:

A.  przegrzanie dziecka,
B.  pękanie nitek DNA,
C.  spadek rzutu serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 73.
Podaż  pokarmu  drogą  enteralną  musi  być  wstrzymana  do  czasu
zakończenia diagnostyki w przypadku:

A.  rozszczepu podniebienia,
B.  przetoki przełykowo-tchawiczej,
C.  zespołu Pierre'a Robina,
D.  wrodzonego kręczu mięśniowego szyi.

Zadanie 74.
Dlaczego  celowe  jest  utrzymywanie  ciągłej  rotacji  pielęgniarek
w oddziałach intensywnej terapii noworodkowej?

A.  aby nie popadały w rutynę,
B.  za względu na uciążliwość pracy,
C.  ze względów na stosowanie środków chemicznych,
D.  ze względu na monotonię pracy.



Zadanie 75.
D o kategorii  noworodków z  ekstremalnie  małą  urodzeniową masą
ciała (ELBW) zaliczamy noworodki z masą ciała:

A.  poniżej 750 gramów,
B.  pomiędzy 750 - 1000 gramów,
C.  poniżej 500 gramów,
D.  pomiędzy 501 - 749 gramów.

Zadanie 76.
Amniopunkcja  wykonana  przed  15  tygodniem  ciąży  wiąże  się  z
ryzykiem:

A.  poronienia,
B.  wystąpienia wad stóp,
C.  wystąpienia przepukliny płodowej,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 77.
Pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  noworodka  metodą  inwazyjną
polega na założeniu kaniuli do:

A.  obwodowego naczynia żylnego,
B.  prawego przedsionka serca,
C . naczynia  tętniczego  (np.  tętnicy  pępowinowej,

promieniowej),
D.  pnia płucnego.

Zadanie 78.
Wszystkie noworodki po urodzeniu powinny otrzymywać witaminę K,
przy czym noworodki donoszone:

A.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
B .  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 1 mg doustnie (p.o.),
C .  1 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
D.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 0,5 mg doustnie (p.o.).

Zadanie 79.
Noworodek  w  2-dobie  życia,  z  porodu  kleszczowego,  którego
następstwem  było  duże  wgniecenie  kości  czołowej.  U  dziecka
wystąpiło nadmierne napięcie mięśniowe oraz zwracanie pokarmu
bezpośrednio po próbie karmienia. Objawy te wskazują na:

A.  atrezję przełyku,
B.  wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
C.  mózgowe porażenie dziecięce,
D.  pęknięcie kości czaszki.



Zadanie 80.
O  głębokiej  hipotermii  noworodka  mówimy wówczas,  gdy  ciepłota
ciała wynosi poniżej:

A .  37˚C,
B.  36˚C,
C.  35˚C,
D.  34˚C.

Zadanie 81.
Wykonując u noworodka badanie przesiewowe w kierunku chorób
metabolicznych, należy pobrać:

A . krew  włośniczkową  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca,

B . krew  włośniczkową  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,

C . krew  żylną  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,

D . krew  żylną  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca.

Zadanie 82.
Odległym skutkiem urazu okołoporodowego u noworodka w obrębie
twarzoczaszki,  t j .  złamania  kości  jarzmowej  lub  wyrostka
kłykciowego żuchwy może/mogą być:

A.  zaburzenie wzrostu żuchwy,
B.  częste bóle głowy,
C.  niedorozwój gałek ocznych,
D.  powtarzające się infekcje dolnych dróg oddechowych.

Zadanie 83.
Choroba hemolityczna objawia się u:

A.  płodu i noworodka,
B.  matki dziecka,
C.  matki i płodu,
D.  ojca dziecka.

Zadanie 84.
W niedokrwistości spowodowanej nadmiernym pobieraniem krwi do
badań, wskazaniem do przetoczenia uzupełniającego jest:

A .  przekroczenie 5 ml/kg mc. pobranej krwi,
B.  przekroczenie 6 ml/kg mc. pobranej krwi,
C.  przekroczenie 8 ml/kg mc. pobranej krwi,
D.  przekroczenie 10 ml/kg mc. pobranej krwi.



Zadanie 85.
Zydowudyna jest lekiem podawanym noworodkowi celem zmniejszenia
ryzyka zakażenia:

A.  wirusem opryszczki,
B.  wirusem HIV,
C.  wirusem cytomegalii,
D.  wirusem różyczki.

Zadanie 86.
Gdy  noworodek  znajduje  s ię  w  zimnym  otoczeniu,  to  traci  ciepło
poprzez:

A.  przewodzenie,
B.  konwekcję,
C.  parowanie,
D.  promieniowanie.

Zadanie 87.
O  hipoglikemii  noworodka  donoszonego,  w  pierwszych  trzech
godzinach życia, świadczy stężenie glukozy we krwi poniżej:

A .  50 mg/dl,
B.  40 mg/dl,
C.  30 mg/dl,
D.  20 mg/dl.

Zadanie 88.
Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne dla:

A.  małogłowia,
B.  wczesnego zarastania szwów czaszkowych,
C.  wcześniaków,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 89.
W  jakiej  odległości  od  lamp  naświetlających  powinien  znajdować
się noworodek poddawany fototerapii?

A.  10 - 20 cm,
B.  20 - 30 cm,
C.  40 - 50 cm,
D.  60 - 80 cm.

Zadanie 90.
P o którym miesiącu życia dziecka dodatni wynik przeciwciał anty
HIV świadczy o jego zakażeniu?

A.  po pierwszym miesiącu,
B.  po piątym miesiącu,
C.  po dziesiątym miesiącu,
D.  po piętnastym miesiącu.



Zadanie 91.
Które  z  poniższych  schorzeń  NIE  jest  bezwzględnym
przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki?

A.  narkomania,
B.  niewydolność krążenia IV° według NYHA,
C . gruźlica  aktywna,  jesli  matka  nie  prątkuje,  przyjmuje

leki,  które  mogą  być  stosowane  podczas  karmienia
piersią,

D.  ciężka choroba psychiczna.

Zadanie 92.
Niefarmakologicznym  sposobem  zmniejszania  bólu  u  noworodka
jest:

A .  podanie smoczka do ssania,
B.  używanie tzw. "gniazdek" noworodkowych,
C.  zmniejszenie natężenia światła i hałasu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 93.
W ciąży pozamacicznej stężenie hCG:

A.  w odstępie 3 dni ulega podwojeniu,
B.  w odstępie 3 dni ulega bardzo dużemu wzrostowi,
C . w  odstępie  3  dni  nie  zmienia  się  lub  zmienia

nieznacznie,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 94.
W rozwoju dziecka "trend sekularny" oznacza:

A.  tendencję przemian,
B.  tendencję zwiększania wymiarów ciała,
C.  zmiany sprawności ruchowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 95.
Prawidłowe ułożenie noworodka poddawanego resuscytacji, polega
na zastosowaniu pozycji Trendelenburga pod kątem:

A.  10˚ - 15˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
B . 10˚  -  15˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie

odgięta ani przygięta,
C.  15˚ - 20˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
D . 30˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie  odgięta

ani przygięta.



Zadanie 96.
Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z wrodzoną chorobą
metaboliczną  wyczuwasz  karmelowy  zapach  moczu.
Najprawdopodobniej masz do czynienia z:

A .  fenyloketonurią,
B.  chorobą syropu klonowego,
C.  hipermetioninemią,
D.  kwasicą izowalerianową.

Zadanie 97.
W badaniu reakcji na światło u noworodka, odruch Peipera polega
na:

A.  wystąpieniu oczopląsu,
B.  wystąpieniu zeza,
C.  ruchu gałek odwrotnie do ruchu głowy,
D.  zaciśnięciu powiek.

Zadanie 98.
Test  potrójny  jako  badanie  prenatalne służy  wykrywaniu trisomii
u płodu. W przypadku trisomii 21 swierdza się:

A . niski poziom AFP, niski poziom beta - hCG, niski poziom
u uE3,

B . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

C . wysoki  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

D . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  wysoki
poziom u uE3.

Zadanie 99.
Podaż leków w trakcie resuscytacji noworodka może odbywać się:

A .  dotchawiczo,
B.  drogą żył obwodowych,
C.  przez żyłę pępkową,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 100.
Wynik  testu  pulsoksymetrycznego  u  noworodka  należy  uznać  za
ujemny w sytuacji,  kiedy różnica między kończyną górną a dolną
nie przekroczy:

A.  4%,
B.  6%,
C.  8%,
D.  10%.



Zadanie 101.
Infant Flow jest urządzeniem służącym do:

A . inwazyjnej  mechanicznej  wentylacji  wcześniaków
wymagających intubacji,

B . nieinwazyjnej  mechanicznej  wentylacji  wcześniaków
niewymagających intubacji,

C.  przetaczania krwi u dzieci,
D . żywienia  parenteralnego  z  dostępu  do  naczyń

centralnych.

Zadanie 102.
Jak  należy  postępować  przy  zakładaniu  cewników  do  żył
obwodowych u noworodka?

A . przetrzeć  skórę  środkiem  dezynfekcyjnym  i  dokonać
wkłucia,

B . przetrzeć  skórę  środkiem  dezynfekcyjnym,  odczekać
minimum 15-30 sekund i dokonać wkłucia,

C . przetrzeć  skórę  środkiem  dezynfekcyjnym,  odczekać  1
minutę i dokonać wkłucia,

D . przetrzeć  skórę  środkiem  dezynfekcyjnym,  odczekać  2
minuty i dokonać wkłucia.

Zadanie 103.
W  przesiewowym  teście  pulsoksymetrycznym,  jeżeli  pomiar
wysycenia  hemoglobiny  tlenem  u  noworodka  obserwuje  się  w
granicach 90-94%, badanie należy powtórzyć na:

A.  prawej kończynie górnej i dowolnej kończynie dolnej,
B.  lewej kończynie górnej i prawej kończynie dolnej,
C.  dowolnej kończynie górnej i dolnej,
D.  prawej kończynie górnej.

Zadanie 104.
Objaw "zachodzącego słońca", obserwujemy, gdy dziecko patrzy:

A.  w lewą stroną, źrenica prawego oka ulega powiększeniu,
B . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez

dolną  powiekę,  a  nad  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty górną powieką,

C . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez
górną  powiekę,  a  pod  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty dolną powieką,

D.  w prawą stronę, powieki oka lewego są zamknięte.



Zadanie 105.
W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:

A .  30 sekund oraz bradykardia poniżej 60/min.,
B.  20 sekund oraz bradykardia poniżej 80/min.,
C.  15 sekund oraz tachykardia powyżej 100/min.,
D.  10 sekund oraz tachykardia powyżej 110/min.

Zadanie 106.
Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia enteralnego NIE jest:

A .  martwicze zapalenie jelit (NEC),
B.  niedrożność przewodu pokarmowego,
C.  wstrząs,
D.  brak odruchu połykania.

Zadanie 107.
"Krwawienie dokomorowe z krwawieniem do miąższu mózgu", to w
klasyfikacji krwawień dokomorowych wg Papile'a:

A .  I stopień krwawienia,
B.  II stopień krwawienia,
C.  III stopień krwawienia,
D.  IV stopień krwawienia.

Zadanie 108.
Zaobserwowanie u noworodka objawów przypominających cmokanie,
żucie  w  obrębie  ust,  języka  i  policzków,  charakterystyczne  jest
dla napadu drgawek typu:

A.  tonicznego,
B.  klonicznego,
C.  subtelnego,
D.  nieklonicznego.

Zadanie 109.
Wśród  najczęstszych  niepożądanych  objawów  leczenia  wad  serca
prostaglandynami, obserwuje się:

A .  bradykardię,
B.  drgawki,
C.  bezdechy,
D.  hipotensję.



Zadanie 110.
Noworodki  z  rozszczepem  podniebienia  wtórnego  NIE  mogą  być
karmione z piersi, ponieważ:

A . n ie  mogą  wytworzyć  nadciśnienia  koniecznego  dla
wyssania pokarmu,

B.  szczelina rozszczepu uniemożliwia im ssanie,
C . istnieje  niebezpieczeństwo  bezpośredniego  zagrożenia

życia noworodka podczas takiego sposobu karmienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.

Zadanie 111.
W  postępowaniu  przedoperacyjnym  u  noworodka  z  gastroschizą
najbardziej istotne znaczenie ma:

A . zaopatrzenie  gastroschizy  jałowym,  wilgotnym
opatrunkiem  w  sterylnym  worku  nylonowym,  założenie
cewnika  do  żołądka  i  okresowe  odsysanie  treści
żołądkowej oraz powietrza,

B . zaopatrzenie gastroschizy jałowym, suchym opatrunkiem i
monitorowanie czynności życiowych,

C . monitorowanie  czynności  życiowych i  założenie  zgłębnika
do żołądka,

D . umieszczenie  noworodka  w  inkubatorze  i  zaopatrzenie
gastroschizy jałowym opatrunkiem.

Zadanie 112.
Nadmierne  wydzielanie  śl iny  przez  nos  i  usta  u  noworodka  w
krótkim czasie po urodzeniu może być objawem:

A.  porażenia nerwu przeponowego,
B.  niedrożności przełyku,
C.  krwawienia dootrzewnowego,
D.  wzdęcia brzuszka.

Zadanie 113.
Przejściowe  zaburzenia  oddychania  predysponują  do  żywienia
pozajelitowego. Karmienie doustne wprowadza się:

A .  po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 100/min,
B.  po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 80/min,
C.  po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 60/min,
D.  po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 40/min.



Zadanie 114.
Sinica u noworodka jest dostrzegalna gdy:

A . PaO2 jest wyższe niż 50 mmHg i zawiera 5% zredukowanej
hemoglobiny,

B . PaO2  jest  równe  50  mmHg  i  zawiera  4%  zredukowanej
hemoglobiny,

C . PaO2  jest  równe  40  mmHg  i  zawiera  3%  zredukowanej
hemoglobiny,

D . PaO2 jest niższe niż 40 mmHg i zawiera 6% zredukowanej
hemoglobiny.

Zadanie 115.
O niedotlenieniu okołoporodowym u noworodka świadczy/ą:

A.  obniżone napięcie mięśniowe,
B.  drgawki,
C.  obniżenie poziomu płytek krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 116.
Wykładnikiem niedotlenienia okołoporodowego jest:

A . p H  spadek  5,0,  wzrost  mocznika,  wzrost  AlAT,  wzrost
leukocytów, spadek płytek krwi,

B . p H  wzrost  5,0,  spadek  mocznika,  spadek  AlAT,  spadek
leukocytów, wzrost płytek krwi,

C . p H  spadek  7,0,  wzrost  kreatyniny,  wzrost  AspAT,  wzrost
erytroblastów, spadek płytek krwi,

D . p H wzrost 7,0, spadek kreatyniny, spadek AspAT, spadek
erytroblastów, wzrost płytek krwi.

Zadanie 117.
Zmniejszeniu wartości pH moczu noworodka NIE towarzyszy:

A.  odwodnienie,
B.  hiperkaliemia,
C.  gorączka,
D.  hipokaliemia.

Zadanie 118.
Do oceny umiejętności noworodka służy skala:

A.  Brazeltona,
B.  Silvermanna,
C.  Ballard,
D.  Dubowitza.



Zadanie 119.
Atrezję zastawki trójdzielnej NIE charakteryzuje:

A . ubytek  przegrody  międzyprzedsionkowej  i
międzykomorowej,

B.  hipoplazja lewej komory,
C.  zwężenie tętnicy płucnej,
D.  sinica.

Zadanie 120.
Pielęgniarka  specjalista  jest  uprawniona  w  nagłych  przypadkach
d o podania bez zlecenia lekarza następujących leków przydatnych
w resuscytacji noworodka:

A . Epinephrine  bitartrate,  Naloxonum  hydrochloricum,
Naloxon,  Curamed,  Natrium  chloratum  -  0,9%  roztwór,
tlen - gaz wziewnie, dotchawiczo,

B . Wodorowęglan  sodu,  Natrium  chloratum  -  0,9%  roztwór,
tlen - gaz wziewnie, dotchawiczo

C . Wodorowęglan  sodu,  Epinephrine  bitartrate,  Natrium
chloratum  -  0,9%  roztwór,  t len  -  gaz  wziewnie,
dotchawiczo,

D . Wodorowęglan  sodu,  Adrenalinę,  t len  -  gaz  wziewnie,
dotchawiczo.

Zadanie 121.
W  celu  scharakteryzowania  dziecka  pod  względem  kształtowania
się proporcji między składnikami i częściami ciała stosuje się:

A .  tabele liczbowe,
B.  tabele norm,
C.  siatki centylowe,
D.  morfogramy.

Zadanie 122.
Która z cech fizjologicznych i anatomicznych układu oddechowego
noworodka jest prawdziwa?

A.  noworodek oddycha wyłącznie nosem,
B . język  noworodka  jest  mały  i  zgięcie  głowy  do  przodu

może spowodować zamknięcie nagłośni,
C . tchawica  noworodka  jest  szeroka,  bardzo  podatna  na

urazy,  łatwo  ulega  zamknięciu  przy  nadmiernym  zgięciu
lub odchyleniu głowy,

D . nagłośnia  jest  duża,  ukształtowana  w  kształcie  l itery
Y, bardzo wrażliwa na urazy.



Zadanie 123.
Zespół MAS u noworodka, to zespół:

A .  zaburzeń pokarmowych,
B.  aspiracji smółki,
C.  ostrego niedotlenienia,
D.  niewydolności nerwowej.

Zadanie 124.
Proszę  wskazać  na  schorzenie  matki  predysponujące  do
występowania makrosomii u noworodka:

A.  nadczynność tarczycy,
B.  cukrzyca,
C.  fenyloketonuria,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 125.
Ocenę  stanu  noworodka  po  porodzie  fizjologicznym  według
schematu V. Apgar należy przeprowadzić co najmniej:

A .  w pierwszej i drugiej minucie życia,
B.  w pierwszej i trzeciej minucie życia,
C.  w pierwszej i czwartej minucie życia,
D.  w pierwszej i piątej minucie życia.

Zadanie 126.
Zdecydowana większość przyczyn zgonów noworodków dotyczy:

A.  skrajnie niedojrzałych noworodków,
B.  bliźniaków,
C.  noworodków z oceną w skali Apgar po urodzeniu > 5 pkt.,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 127.
Celem  leczniczym  w  tlenoterapii  jest  utrzymanie  we  krwi
tętniczej prężności tlenu w granicach:

A.  80 - 100 mmHg,
B.  60 - 80 mmHg,
C.  50 - 70 mmHg,
D.  20 - 40 mmHg.

Zadanie 128.
Umiejętność  zwiększania  przemiany  materii  w  odpowiedzi  na
dyskomfort termiczny pojawia się u dziecka:

A.  około 28-30 tygodnia życia,
B.  po 37 tygodniu życia,
C.  około 35 tygodnia życia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 129.
Wśród  bardzo  niebezpiecznych  klinicznych  objawów  krwawienia
wewnątrzczaszkowego  u  noworodka,  pielęgniarka,  położna  może
zaobserwować:

A . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  sztywność  i  objawy  uszkodzenia  nerwów
czaszkowych,

B . śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione  drgawki,
podwyższoną  ciepłotę  ciała,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów czaszkowych,

C . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  podwyższoną  ciepłotę  ciała,  sztywność  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych,

D . stupor,  śpiączkę,  uogólnione  drgawki,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych.

Zadanie 130.
Przyczyną retinopatii wcześniaków jest:

A . uszkodzenie naczyń siatkówki spowodowane zaburzeniami
równowagi  między  procesami  oksydacyjnymi  i
antyoksydacyjnymi,

B . obliteracja naczyń siatkówki w wyniku działania wolnych
rodników,

C.  niedotlenienie naczyń siatkówki,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 131.
Zamartwica jest  zespołem objawów klinicznych i  biochemicznych,
powstałych  wskutek  niedostatecznego  zaopatrzenia  płodu  i
noworodka w tlen. Niedotlenienie może być pochodzenia:

A.  matczynego,
B.  popłodowego,
C.  płodowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 132.
Specyficznymi  objawami  klinicznymi  niedokrwistości  u
wcześniaków NIE jest/są:

A.  słaby przyrost masy ciała,
B.  bladość powłok,
C.  trudności w karmieniu,
D.  drgawki.



Zadanie 133.
Najważniejszą zasadą organizacji opieki nad wcześniakiem w OION
jest:

A .  zapewnienie optymalnej temperatury,
B.  zasady "Minimal handling",
C.  ochrona noworodka przed zakażeniem,
D.  posiadanie certyfikowanego sprzętu.

Zadanie 134.
Podczas transportu lotniczego noworodka należy:

A.  otworzyć sondę dożołądkową,
B.  opróżnić baloniki w cewnikach,
C.  opróżnić mankiety do mierzenia ciśnienia tętniczego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 135.
Badanie  przesiewowe  w  kierunku  fenyloketonurii  powinno  być
wykonane:

A.  w ciągu pierwszych 12 godzin życia,
B.  w ciągu pierwszych 24 godzin życia,
C.  w ciągu pierwszych 48-72 godzin życia,
D.  po 72 godzinach życia.



PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
TEST NR 281815
GRUPA 1
Zadanie 1.
Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy
odmierzając odległość:

A . o d dolnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

B . o d górnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

C . o d  dolnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do nasady nosa,

D . o d  górnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do płatkausznego.

Zadanie 2.
Natychmiastowe  osuszenie  skóry  niedojrzałego  noworodka  po
urodzeniu minimalizuje utratę jego ciepła w wyniku mechanizmu:

A.  parowania,
B.  promieniowania,
C.  konwekcji,
D.  przewodzenia.

Zadanie 3.
Wchłanianie przezskórne leku u noworodka jest największe w:

A.  33 tygodniu życia,
B.  34 tygodniu życia,
C.  35 tygodniu życia,
D.  36 tygodniu życia.

Zadanie 4.
Najczęstszą  przyczyną  żółtaczki  patologicznej  u  noworodka
donoszonego lub wcześniaka po pierwszym tygodniu życia jest:

A .  farmakoterapia,
B.  uogólnione zakażenie,
C.  wchłanianie wynaczynionej krwi,
D.  policytemia.

Zadanie 5.
Cechą typową dla skóry wcześniaków jest:

A . kwaśne  pH  i  nadmierne  wytwarzanie  wolnych  kwasów
tłuszczowych,

B . zasadowe pH i niedostateczne wytwarzanie wolnych kwasów
tłuszczowych,

C.  to, że osiąga pełną dojrzałość dopiero po 37 tygodniu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.



Zadanie 6.
Przedłużająca  się  u  noworodka  sinica  centralna,  pomimo
obecności  własnej  spontanicznej  aktywności  oddechowej  i
prawidłowej czynności serca, jest wskazaniem do:

A . podaży  tlenu  (tlenoterapia  bierna  -  2-5L/min  w
zależności od kontroli pulsoksymetrem),

B.  podaży tlenu (tlenoterapia bierna - 10L/min),
C.  podłączenia do respiratora,
D.  podaży tlenu (tlenoterapia czynna - 5L/min).

Zadanie 7.
W celu oceny zażółcenia powłok skórnych u noworodka (natężenia
hiperbilirubinemii) wykorzystywany jest schemat:

A.  Kramarek,
B.  Ballard,
C.  Kramera,
D.  Brazeltona.

Zadanie 8.
Przyrost dobowy u noworodka donoszonego powinien wynosić:

A .  10 g,
B.  30 g,
C.  50 g,
D.  70 g.

Zadanie 9.
W  przesiewowym  teście  pulsoksymetrycznym,  jeżeli  pomiar
wysycenia  hemoglobiny  tlenem  u  noworodka  obserwuje  się  w
granicach 90-94%, badanie należy powtórzyć na:

A.  prawej kończynie górnej i dowolnej kończynie dolnej,
B.  lewej kończynie górnej i prawej kończynie dolnej,
C.  dowolnej kończynie górnej i dolnej,
D.  prawej kończynie górnej.

Zadanie 10.
Które  z  poniższych  objawów  mogą  wskazywać  na  fizjologiczny
refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka?

A . noworodek  ulewa  i  sporadycznie  wymiotuje,  ale  zjada
chętnie i prawidłowo się rozwija,

B . objawy  wyraźnie  zmniejszają  się  z  tygodnia  na  tydzień,
a epizodom ulewania nie towarzyszą żadne inne objawy,

C . narastanie  objawów  wiąże  się  ze  zwiększaniem  zjadanej
wraz z wiekiem objętości pokarmu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 11.
Następstwem mechanicznego urazu okołoporodowego mogą być:

A . zmiany  tkankowe,  funkcjonalne  i  strukturalne  w
organizmie dziecka,

B . powikłania doprowadzające często do trwałych uszkodzeń
różnych narządów u dziecka,

C . zmiany  wytwórcze  i  degeneracyjne  wpływające  na  jakość
życia dziecka oraz wartość biologiczną populacji,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 12.
W  jakiej  odległości  od  lamp  naświetlających  powinien  znajdować
się noworodek poddawany fototerapii?

A.  10 - 20 cm,
B.  20 - 30 cm,
C.  40 - 50 cm,
D.  60 - 80 cm.

Zadanie 13.
Zespołem  genetycznym  spowodowanym  trisomią  chromosomów
autosomalnych NIE jest zespół:

A .  Downa,
B.  Patau,
C.  Edwardsa,
D.  Turnera.

Zadanie 14.
Które  z  poniższych  schorzeń  NIE  jest  bezwzględnym
przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki?

A.  narkomania,
B.  niewydolność krążenia IV° według NYHA,
C . gruźlica  aktywna,  jesli  matka  nie  prątkuje,  przyjmuje

leki,  które  mogą  być  stosowane  podczas  karmienia
piersią,

D.  ciężka choroba psychiczna.

Zadanie 15.
Przeciwko wirusowemu zapaleniu  wątroby  typu B,  dziecko  należy
zaszczepić:

A . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - wewnętrzną część
uda,

B . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

C . śródskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

D . podskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda.



Zadanie 16.
Pierwszym  składnikiem  włączanym  do  żywienia  pozajelitowego  u
noworodków urodzonych przedwcześnie jest/są:

A.  aminokwasy,
B.  glukoza,
C.  płyn wieloelektrolitowy (PWE),
D.  sól fizjologiczna (0,9% NaCl).

Zadanie 17.
Specyficznymi  objawami  klinicznymi  niedokrwistości  u
wcześniaków NIE jest/są:

A.  słaby przyrost masy ciała,
B.  bladość powłok,
C.  trudności w karmieniu,
D.  drgawki.

Zadanie 18.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony
noworodka jest:

A .  fenyloketonuria,
B.  rozszczep wargi i podniebienia,
C.  choroba syropu klonowego,
D.  galaktozemia.

Zadanie 19.
Występujące  w  pierwszej  dobie  życia  noworodka  objawy:
nieregularny  oddech  połączony  z  wysiłkiem,  bladość  powłok
skórnych, zapadnięty (łódkowaty) brzuch, sugerują:

A.  wrodzoną przepuklinę pępkową,
B.  porażenie nerwu twarzowego,
C.  gastroschizę,
D.  wrodzoną przepuklinę przeponową.

Zadanie 20.
Do przyczyn drgawek zwykle NIE należy:

A.  niedotlenienie okołoporodowe,
B.  krwawienia śródczaszkowe,
C.  zaburzenia metaboliczne,
D.  zespół zaburzeń oddychania.



Zadanie 21.
W  połowie  2  miesiąca  życia  zanika  u  dziecka  odruch,  gdzie
noworodek  podczas  jednoczesnego  ucisku  na  wewnętrzną
powierzchnię obu dłoni otwiera usta. Jest to odruch:

A.  szukania,
B.  toniczny szyjny symetryczny,
C.  ssania,
D.  Babkina.

Zadanie 22.
U noworodka, w badaniu neurologicznym NIE można ocenić nerwu
czaszkowego:

A.  I ,
B.  I I ,
C .  III, IV, VI,
D.  IX, X.

Zadanie 23.
Jak należy  prawidłowo układać  noworodka z  wrodzonym kręczem
szyi?

A . układać dziecko tylko na brzuchu, z głową odwiedzioną w
stronę kręczu,

B . pozwolić  dziecku  układać  głowę  w  dowolną  stronę,
ponieważ  przykurcz  mięśnia  ustępuje  samoistnie  w
krótkim czasie po urodzeniu,

C . umieścić  zabawki  nad  łóżeczkiem  dziecka  po  stronie
kręczu, co umożliwi mu właściwą pozycję głowy,

D . pochylić  głowę  i  skręcić  bródkę  dziecka  w  stronę  zdrową
oraz  podłożyć  poduszkę  pod  głowę,  uniemożliwiając  je j
obrócenie w stronę kręczu.

Zadanie 24.
D o powikłań związanych z założeniem cewnika do żyły pępowinowej
należą:

A.  zator powietrzny,
B.  zakażenie,
C.  krwawienie związane z przypadkowym usunięciem cewnika,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 25.
Niewidoczna utrata płynów u noworodka przez skórę sięga:

A.  30%,
B.  50%,
C.  70%,
D.  90%.



Zadanie 26.
Pneumatoza ściany jelit jest charakterystycznym symptomem:

A.  małopłytkowości,
B.  wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
C.  noworodkowego martwiczego zapalenia jelit,
D.  przepukliny oponowo-rdzeniowej.

Zadanie 27.
Wodorowęglan  sodu  podawany  dożylnie  noworodkowi,  należy  do
iniekcji rozcieńczyć z wodą:

A.  w stosunku 1:1,
B.  w stosunku 1:2,
C.  w stosunku 2:1,
D . wodorowęglan  sodu  nigdy  nie  powinien  być  rozcieńczany

przy podaży dożylnej.

Zadanie 28.
Wykonując u noworodka badanie przesiewowe w kierunku chorób
metabolicznych, należy pobrać:

A . krew  włośniczkową  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca,

B . krew  włośniczkową  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,

C . krew  żylną  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,

D . krew  żylną  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca.

Zadanie 29.
Pielęgniarka,  położna,  która  karmi  noworodka  przez  zgłębnik
powinna  pamiętać  o  jego  wymianie.  Zaleca  się,  aby  zgłębnik
silikonowy założony przez nos wymieniać co:

A.  48 - 72 godziny, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny,
B.  12 - 24 godziny, a poliuretanowy co 48 - 72 godziny,
C.  12 godzin, a poliuretanowy co 24 godziny,
D.  6 godzin, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny.

Zadanie 30.
Choroba hemolityczna objawia się u:

A.  płodu i noworodka,
B.  matki dziecka,
C.  matki i płodu,
D.  ojca dziecka.



Zadanie 31.
Wszystkie noworodki po urodzeniu powinny otrzymywać witaminę K,
przy czym noworodki donoszone:

A.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
B .  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 1 mg doustnie (p.o.),
C .  1 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
D.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 0,5 mg doustnie (p.o.).

Zadanie 32.
Nadmierne  wydzielanie  śl iny  przez  nos  i  usta  u  noworodka  w
krótkim czasie po urodzeniu może być objawem:

A.  porażenia nerwu przeponowego,
B.  niedrożności przełyku,
C.  krwawienia dootrzewnowego,
D.  wzdęcia brzuszka.

Zadanie 33.
Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne dla:

A.  małogłowia,
B.  wczesnego zarastania szwów czaszkowych,
C.  wcześniaków,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 34.
Podstawą  rozpoczęcia  kompleksowej  opieki  nad  noworodkiem  z
rozszczepem wargi i/lub podniebienia jest:

A .  korekcja nieprawidłowości anatomicznych,
B . udzielenie  matce  wsparcia  emocjonalnego  i

informacyjnego,  które  powinno  rozpocząć  się  już  w
czasie porodu,

C . ustalenie  indywidualnego  i  bezpiecznego  dla  dziecka
sposobu odżywiania,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 35.
Obrzęk piersi u kobiet karmiących jest wynikiem:

A.  patologicznej budowy piersi,
B.  wzrostu poziomu progesteronu i poziomu prolaktyny,
C . spadku  poziomu  progesteronu  i  wzrostu  poziomu

prolaktyny,
D.  nieprawidłowej techniki karmienia.



Zadanie 36.
Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z wrodzoną chorobą
metaboliczną  wyczuwasz  karmelowy  zapach  moczu.
Najprawdopodobniej masz do czynienia z:

A .  fenyloketonurią,
B.  chorobą syropu klonowego,
C.  hipermetioninemią,
D.  kwasicą izowalerianową.

Zadanie 37.
Surfaktant pojawia się w płucach około:

A.  24 tygodnia ciąży,
B.  26 tygodnia ciąży,
C.  28 tygodnia ciąży,
D.  30 tygodnia ciąży.

Zadanie 38.
Standardowe nastawianie alarmów dla SaO2 to:

A.  80 - 90%,
B.  80 - 88%,
C.  88 - 95%,
D.  90 - 98%.

Zadanie 39.
W  ocenie  rozwoju  fizycznego,  masa  ciała  dziecka  poniżej  10
centyla dla wieku i płci oznacza:

A.  dziecko eutroficzne,
B.  dziecko hipotroficzne,
C.  dziecko hipertroficzne,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 40.
Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega na:

A . zachowaniu  fizjologicznej  (swobodnej)  pozycji  kończyn
dolnych ze zgięciem i odwiedzeniem,

B . częstym, powolnym prostowaniu i przywodzeniu kończyn w
stawach biodrowych,

C . noszeniu  noworodka  na  rękach  z  utrzymaniem  jednej
kończyny w przywiedzeniu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 41.
Prawidłowe ułożenie noworodka poddawanego resuscytacji, polega
na zastosowaniu pozycji Trendelenburga pod kątem:

A.  10˚ - 15˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
B . 10˚  -  15˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie

odgięta ani przygięta,
C.  15˚ - 20˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
D . 30˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie  odgięta

ani przygięta.

Zadanie 42.
Czynnikiem  ryzyka  rozwoju  zakażenia  szpitalnego  u  noworodka
związanym z pobytem na oddziale NIE jest:

A .  masa urodzeniowa powyżej 1500 g,
B.  długotrwała kaniulacja naczyń żylnych,
C.  długotrwała antybiotyko- i steroidoterapia,
D . zbyt  duże  zagęszczenie  pacjentów  i  mała  l iczba

pielęgniarek.

Zadanie 43.
W  ocenie  rozwoju  fizycznego  masa  ciała  dziecka  między  10  a  90
centylem dla wieku i płci oznacza:

A.  dziecko eutroficzne,
B.  dziecko hipotroficzne,
C.  dziecko hipertroficzne,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 44.
Jak  często  należy  zmieniać  płyny  do  nawilżania  gazów
oddechowych przy zastosowaniu respiratora u noworodka?

A.  raz na dobę,
B.  co 2 doby,
C.  co 3 doby,
D.  co 4 doby.

Zadanie 45.
Która z cech fizjologicznych i anatomicznych układu oddechowego
noworodka jest prawdziwa?

A.  noworodek oddycha wyłącznie nosem,
B . język  noworodka  jest  mały  i  zgięcie  głowy  do  przodu

może spowodować zamknięcie nagłośni,
C . tchawica  noworodka  jest  szeroka,  bardzo  podatna  na

urazy,  łatwo  ulega  zamknięciu  przy  nadmiernym  zgięciu
lub odchyleniu głowy,

D . nagłośnia  jest  duża,  ukształtowana  w  kształcie  l itery
Y, bardzo wrażliwa na urazy.



Zadanie 46.
Jedną z reakcji noworodka na ból jest płacz. Jest to reakcja:

A.  behawioralna,
B.  fizjologiczna,
C.  hormonalna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 47.
Stosowanie  leków  sedacyjnych  pomaga  w  ustabilizowaniu  stanu
ogólnego  noworodka  podczas  transportu.  Wskaż  stwierdzenie
NIEPRAWDZIWE:

A . d o  leków  sedacyjnych  należą;  luminal,  dormicum,
gardenal,

B . dormicum  można  stosować  u  wszystkich  noworodków
niezależnie od masy ciała i stopnia dojrzałości,

C . n ie  należy  stosować  leków  sedacyjnych  u  dziecka
podłączonego do nCPAP,

D . leki  sedacyjne  stosuje  s ię  w  przypadku  konieczności
transportu  dziecka  zaintubowanego  i  podłączonego  do
sztucznej wentylacji.

Zadanie 48.
Objawem wynikającym z zarośnięcia nozdrzy tylnych u noworodka
NIE jest:

A .  znaczny wysiłek oddechowy,
B . nasilająca  się  sinica  podczas  próby  oddychania  przez

nos,
C.  nasilająca się sinica podczas płaczu dziecka,
D.  wyciek wydzieliny śluzowej z nosa.

Zadanie 49.
Produkcję interleukiny stymulują:

A.  cytokiny,
B.  nukleotydy,
C.  oligosacharydy,
D.  SIgA.

Zadanie 50.
Najważniejszą zasadą organizacji opieki nad wcześniakiem w OION
jest:

A .  zapewnienie optymalnej temperatury,
B.  zasady "Minimal handling",
C.  ochrona noworodka przed zakażeniem,
D.  posiadanie certyfikowanego sprzętu.



Zadanie 51.
Wskazaniem do żywienia troficznego jest:

A .  zaburzenie funkcji połykania u noworodka,
B.  martwicze zapalenie jelit,
C.  krwawienie z przewodu pokarmowego,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 52.
N a  oddziałach  neonatologicznych  należy  minimalizować  ryzyko
przenoszenia  zakażeń  szpitalnych,  dlatego  podczas  cewnikowania
noworodka należy używać 2% żelu z lidokainą:

A . teza  prawdziwa,  przesłanka  prawdziwa,  przesłanka  nie
wynika z tezy,

B . teza prawdziwa, przesłanka prawdziwa, przesłanka wynika
z tezy,

C.  teza i przesłanka fałszywe,
D.  teza fałszywa, przesłanka prawdziwa.

Zadanie 53.
Umiejętność  zwiększania  przemiany  materii  w  odpowiedzi  na
dyskomfort termiczny pojawia się u dziecka:

A.  około 28-30 tygodnia życia,
B.  po 37 tygodniu życia,
C.  około 35 tygodnia życia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 54.
Powikłaniem zespołu MAS jest:

A .  zatykanie oskrzelików, pułapka powietrzna,
B.  rozdęcie płuc, odma,
C.  zespół nadciśnienia płucnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 55.
Określając  dojrzałość  noworodka  w  zmodyfikowanej  skali  Ballard
oceniamy:

A.  kąt zgięcia dłoni,
B.  objaw przeskakiwania,
C.  objaw szarfy,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 56.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  czynności
resuscytacyjnych u noworodka jest prawdziwe?

A . stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów powinien
wynosić 2:2,

B . stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów powinien
wynosić 3:1,

C . stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów powinien
wynosić 4:1,

D . stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów powinien
wynosić 5:2.

Zadanie 57.
W  postępowaniu  przedoperacyjnym  u  noworodka  z  gastroschizą
najbardziej istotne znaczenie ma:

A . zaopatrzenie  gastroschizy  jałowym,  wilgotnym
opatrunkiem  w  sterylnym  worku  nylonowym,  założenie
cewnika  do  żołądka  i  okresowe  odsysanie  treści
żołądkowej oraz powietrza,

B . zaopatrzenie gastroschizy jałowym, suchym opatrunkiem i
monitorowanie czynności życiowych,

C . monitorowanie  czynności  życiowych i  założenie  zgłębnika
do żołądka,

D . umieszczenie  noworodka  w  inkubatorze  i  zaopatrzenie
gastroschizy jałowym opatrunkiem.

Zadanie 58.
Wśród  bardzo  niebezpiecznych  klinicznych  objawów  krwawienia
wewnątrzczaszkowego  u  noworodka,  pielęgniarka,  położna  może
zaobserwować:

A . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  sztywność  i  objawy  uszkodzenia  nerwów
czaszkowych,

B . śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione  drgawki,
podwyższoną  ciepłotę  ciała,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów czaszkowych,

C . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  podwyższoną  ciepłotę  ciała,  sztywność  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych,

D . stupor,  śpiączkę,  uogólnione  drgawki,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych.



Zadanie 59.
W  celu  scharakteryzowania  dziecka  pod  względem  kształtowania
się proporcji między składnikami i częściami ciała stosuje się:

A .  tabele liczbowe,
B.  tabele norm,
C.  siatki centylowe,
D.  morfogramy.

Zadanie 60.
Wskaż  chorobę,  w  grupie  jednostek  chorobowych  u  noworodka
określanych mianem TORCH, której czynnikiem etiologicznym NIE
jest wirus:

A.  Cytomegalia,
B.  Toksoplazmoza,
C.  Różyczka,
D.  Opryszczka.

Zadanie 61.
Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia:

A.  krwawienia z przewodu pokarmowego,
B.  płaczu dziecka,
C.  hipoksji,
D.  oziębienia.

Zadanie 62.
Jak  często  należy  zmieniać  zestawy  do  podawania  kroplówek  u
noworodków?

A.  co 12 godzin,
B.  co 24 godziny,
C.  co 36 godzin,
D.  co 48 godzin.

Zadanie 63.
Ruchomość  żuchwy  podczas  ssania  pozwala  na  ocenę  nerwu
czaszkowego:

A.  trójdzielnego,
B.  twarzowego,
C.  językowo-gardłowego,
D.  błędnego.



Zadanie 64.
Pielęgniarka  specjalista  jest  uprawniona  w  nagłych  przypadkach
d o podania bez zlecenia lekarza następujących leków przydatnych
w resuscytacji noworodka:

A . Epinephrine  bitartrate,  Naloxonum  hydrochloricum,
Naloxon,  Curamed,  Natrium  chloratum  -  0,9%  roztwór,
tlen - gaz wziewnie, dotchawiczo,

B . Wodorowęglan  sodu,  Natrium  chloratum  -  0,9%  roztwór,
tlen - gaz wziewnie, dotchawiczo

C . Wodorowęglan  sodu,  Epinephrine  bitartrate,  Natrium
chloratum  -  0,9%  roztwór,  t len  -  gaz  wziewnie,
dotchawiczo,

D . Wodorowęglan  sodu,  Adrenalinę,  t len  -  gaz  wziewnie,
dotchawiczo.

Zadanie 65.
Czynnościowe  zamknięcie  przewodu  tętniczego  u  noworodka
następuje zazwyczaj w ciągu:

A.  1-2 godzin po urodzeniu,
B.  3-4 godzin po urodzeniu,
C.  6-8 godzin po urodzeniu,
D.  10-15 godzin po urodzeniu.

Zadanie 66.
Wśród  najczęstszych  niepożądanych  objawów  leczenia  wad  serca
prostaglandynami, obserwuje się:

A .  bradykardię,
B.  drgawki,
C.  bezdechy,
D.  hipotensję.

Zadanie 67.
Przejściowe  zaburzenia  oddychania  predysponują  do  żywienia
pozajelitowego. Karmienie doustne wprowadza się:

A .  po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 100/min,
B.  po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 80/min,
C.  po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 60/min,
D.  po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 40/min.



Zadanie 68.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  krwawień  około-  i
dokomorowych u noworodków jest FAŁSZYWE?

A . krwawienia  podpajęczynówkowe  występują  często  i  mają
ciężki przebieg kliniczny,

B . krwawienia  podpajęczynówkowe  występują  często  i  mają
łagodny przebieg kliniczny,

C . krwawienia  około  -  i  dokomorowe  dotyczą  głównie
wcześniaków urodzonych przed 32 tygodniem ciąży, z masą
ciała poniżej 1500 gramów,

D . powikłaniem  krwawień  I I I  i  IV°  może  być  wodogłowie
pokrwotoczne.

Zadanie 69.
W  celu szybkiej oceny wieku płodowego przydatna jest znajomość
niektórych objawów neurologicznych:

A . u  wcześniaka urodzonego w 34 tygodniu, kończyny dolne
są zgięte w stawach biodrowych i kolanowych,

B . u  wcześniaka urodzonego w 34 tygodniu, kończyny górne
pozostają wyprostowane,

C . przygięcie  kończyn  górnych  rozpoczyna  się  około  36
tygodnia, natomiast kończyn dolnych około 32 tygodnia,

D.  wszystkie stwierdzenia są prawdziwe.

Zadanie 70.
O  głębokiej  hipotermii  noworodka  mówimy wówczas,  gdy  ciepłota
ciała wynosi poniżej:

A .  37˚C,
B.  36˚C,
C.  35˚C,
D.  34˚C.

Zadanie 71.
Powiększanie  s ię  szwów  czaszkowych  i  ciemiączka  u  noworodka
sugeruje:

A.  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
B.  obrzęk mózgu,
C.  krwiak podtwardówkowy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 72.
W rozwoju dziecka "trend sekularny" oznacza:

A.  tendencję przemian,
B.  tendencję zwiększania wymiarów ciała,
C.  zmiany sprawności ruchowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 73.
Colostrum to:

A.  układ odpornościowy układu oddechowego,
B.  mleko z dużą zawartością IgA,
C.  wszystkie klasy przeciwciał,
D.  wszystkie grupy komórek odpornościowych.

Zadanie 74.
Które  z  poniższych  stwierdzeń,  dotyczących  postępowania  z
odciągniętym wcześniej pokarmem matki, jest FAŁSZYWE?

A . pokarm  raz  rozmrożony  nie  nadaje  s ię  do  powtórnego
zamrożenia,

B . nie  należy  mieszać  ze  sobą  mleka świeżo  odciągniętego z
rozmrożonym,

C . pokarm  przed  podaniem  dziecku  wystarczy  podgrzać  do
temperatury około 36˚- 37˚C,

D . p o  rozmrożeniu  pokarm  kobiecy  można  przechowywać  w
lodówce do 48 godzin.

Zadanie 75.
U  noworodków w pierwszych dniach życia może wystąpić śladowa
przejściowa:

A.  proteinuria,
B.  glikozuria,
C.  leukocyturia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 76.
Odruch Hering - Brenera, to odruch:

A.  zapobiegający aspiracji płynu do pęcherzyków płucnych,
B . pozwalający  na  wytworzenie  ujemnego  ciśnienia  w

opłucnej,
C.  pozwalający na bierną fazę oddychania,
D.  pozwalający na aktywną fazę oddychania.

Zadanie 77.
D o  działań  niepożądanych  opioidów  stosowanych  u  noworodka
należy/ą:

A.  bradykardia,
B.  depresja układu oddechowego,
C.  tachykardia,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 78.
Ocena  dojrzałości  noworodka  według  skali  Dubovitza  i  wsp.
opiera się na badaniu:

A.  11 cech morfologicznych i 10 cech neurologicznych,
B.  10 cech morfologicznych i 11 cech neurologicznych,
C.  5 cech morfologicznych i 10 cech neurologicznych,
D.  5 cech morfologicznych i 11 cech neurologicznych.

Zadanie 79.
Stany zachowania noworodka można sprawdzić skalą:

A.  Prechtla,
B.  Ballard,
C.  Brazeltona,
D.  Amiel - Tison.

Zadanie 80.
Podaż  pokarmu  drogą  enteralną  musi  być  wstrzymana  do  czasu
zakończenia diagnostyki w przypadku:

A.  rozszczepu podniebienia,
B.  przetoki przełykowo-tchawiczej,
C.  zespołu Pierre'a Robina,
D.  wrodzonego kręczu mięśniowego szyi.

Zadanie 81.
Wilgotność  powietrza  na  poziomie  60  -  80%  rekomendowana  jest
dla noworodków o masie ciała:

A.  < 500 g,
B.  500 - 1000 g,
C.  1000 - 1500 g,
D.  > 1500 g.

Zadanie 82.
O  hipoglikemii  noworodka  donoszonego,  w  pierwszych  trzech
godzinach życia, świadczy stężenie glukozy we krwi poniżej:

A .  50 mg/dl,
B.  40 mg/dl,
C.  30 mg/dl,
D.  20 mg/dl.

Zadanie 83.
Fizjologiczny  spadek  masy  ciała  u  noworodka  NIE  powinien
przekroczyć:

A.  8% wagi urodzeniowej,
B.  10% wagi urodzeniowej,
C.  12% wagi urodzeniowej,
D.  14% wagi urodzeniowej.



Zadanie 84.
"Krwawienie dokomorowe z krwawieniem do miąższu mózgu", to w
klasyfikacji krwawień dokomorowych wg Papile'a:

A .  I stopień krwawienia,
B.  II stopień krwawienia,
C.  III stopień krwawienia,
D.  IV stopień krwawienia.

Zadanie 85.
P o  porodzie  traumatycznym,  w  pierwszych  godzinach  życia
noworodka,  wystąpiły  u  dziecka:  bladość  powłok  skórnych,
przyspieszenie  tętna  i  oddechu,  niepokój  i  intensywny  płacz,
nadmierne uwypuklenie brzucha. Symptomy te mogą świadczyć o:

A.  porażeniu splotu barkowego,
B.  urazie narządów wewnętrznych,
C.  złamaniu kości czaszki,
D.  krwiaku przestrzeni zaotrzewnowej.

Zadanie 86.
Objawem wrodzonej torbieli szyi u noworodka mogą być:

A.  dysgrafia i dysplazja,
B.  atetoza i dysgrafia,
C.  ataksja i dysgrafia,
D.  stridor i dysfagia.

Zadanie 87.
Asfiksja to:

A.  zamartwica,
B.  niedotlenienie okołoporodowe,
C.  wcześniactwo,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 88.
Saturacja to wyrażony w procentach stosunek:

A.  tlenu do dwutlenku węgla,
B.  oksyhemoglobiny do całkowitej ilości hemoglobiny,
C.  tlenu do całkowitej hemoglobiny,
D.  tlenu do oksyhemoglobiny.

Zadanie 89.
U  zdrowego  noworodka,  w  ciągu  kilkudziesięciu  minut  po
urodzeniu,  dochodzi  do  normalizacji  oddechów.  Ich  częstotliwość
na minutę powinna wynosić:

A .  15 - 20,
B.  20 - 30,
C.  40 - 60,
D.  60 - 80.



Zadanie 90.
U  noworodka  przedwcześnie  urodzonego  wystąpiły  od  pierwszych
godzin  życia:  przyspieszone,  nieregularne  oddechy  z  widocznym
wysiłkiem oddechowym - zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
praca  skrzydełek  nosa,  stękanie  wydechowe  albo  bezdechy  oraz
nasilająca się sinica. Objawy te wskazują na:

A.  zespół zaburzeń oddychania,
B.  zapalenie płuc,
C.  posocznicę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 91.
Powikłaniem fototerapii jest/są:

A.  przegrzanie dziecka,
B.  pękanie nitek DNA,
C.  spadek rzutu serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 92.
Podaż leków w trakcie resuscytacji noworodka może odbywać się:

A .  dotchawiczo,
B.  drogą żył obwodowych,
C.  przez żyłę pępkową,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 93.
Rytmiczne  skurcze  części  ciała  noworodka  z  tendencją  do
zwalniania pod koniec napadu to:

A.  drgawki kloniczne,
B.  drgawki toniczne,
C.  drgawki miokloniczne,
D.  drżenia mięśniowe.

Zadanie 94.
Do czynników ryzyka występowania noworodkowej hipokalcemii NIE
należy:

A.  płeć męska,
B.  poród wczesną wiosną,
C.  niedoczynność przytarczyc u matki,
D.  niedotlenienie okołoporodowe.



Zadanie 95.
W opiece nad noworodkiem przebywającym w Oddziale Intensywnej
Terapii  bardzo  ważne  jest  zbudowanie  dobrych  relacji  między
personelem medycznym a rodziną dziecka. Ma to istotny wpływ na:

A . podejmowanie  przez  rodziców  decyzji  dotyczących
proponowanych zasad terapii,

B . wzrost  zaufania  i  porozumienia  między  lekarzem  a
rodziną,

C.  zrozumienie stanu pacjenta przez rodzinę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 96.
Mankiet  służący  do  nieinwazyjnego  pomiaru  ciśnienia  tętniczego
krwi u noworodka, od wyrostka barkowego do wyrostka łokciowego
powinien obejmować:

A.  55% długości ramienia,
B.  65% długości ramienia,
C.  75% długości ramienia,
D.  85% długości ramienia.

Zadanie 97.
Wczesna stymulacja rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie
t o  system  działań,  na  który  składają  się:  1 .  Wnikliwa
indywidualna  obserwacja  dziecka,  2 .  Ocena  stanu  dojrzałości,  3 .
Ocena  rozwoju  spontanicznej  aktywności  ruchowej,  4 .  Analiza
zdolności  poznawczych,  5 .  Analiza  umiejętności  ssania  i
połykania. Wskaż prawidłowe odpowiedzi:

A .  Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1 i 5,
B.  Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1 i 3,
C.  Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1, 2, 3,
D.  Prawidłowe odpowiedzi 1,2,3,4,5.

Zadanie 98.
Atrezję zastawki trójdzielnej NIE charakteryzuje:

A . ubytek  przegrody  międzyprzedsionkowej  i
międzykomorowej,

B.  hipoplazja lewej komory,
C.  zwężenie tętnicy płucnej,
D.  sinica.



Zadanie 99.
D o  podstawowych  funkcji  I I  poziomu  trójstopniowej  opieki
perinatalnej w Polsce NIE należy/NIE należą:

A.  promocja zdrowia,
B.  opracowywanie i prowadzenie edukacji ciągłej,
C.  edukacja ciągła,
D . przyjęcia  z  poziomu  opieki  podstawowej  i  prowadzenie

ciąż oraz porodów średniego ryzyka.

Zadanie 100.
Celem  leczniczym  w  tlenoterapii  jest  utrzymanie  we  krwi
tętniczej prężności tlenu w granicach:

A.  80 - 100 mmHg,
B.  60 - 80 mmHg,
C.  50 - 70 mmHg,
D.  20 - 40 mmHg.

Zadanie 101.
D o  objawów  klinicznych  niedrożności  smółkowej  jel it
należy/należą:

A.  wzdęcie brzuszka,
B.  brak stolca,
C.  wymioty,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 102.
Podczas  przeprowadzania  wywiadu  z  rodzicami,  w  celu  oceny
rozwoju somatycznego dziecka, należy zadać pytanie dotyczące:

A.  wydawanych przez dziecko dźwięków,
B.  unoszenia głowy,
C.  przyrostów masy ciała,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 103.
Główne objawy policytemii to:

A . oliguria,  zaburzenia  oddechowe,  martwicze  zapalenie
jel it ,

B . wielomocz,  zaburzenia  oddechowe,  martwicze  zapalenie
jel it ,

C.  hiperglikemia, hiperkalcemia, oliguria,
D.  hipoglikemia, hiperkalcemia, wielomocz.



Zadanie 104.
W  odniesieniu  do  jakiego  okresu  należy  rozpatrywać  działania
prozdrowotne w perinatologii?

A.  okresu przedporodowego,
B.  okresu przedporodowego i pourodzeniowego,
C.  okresu przedkoncepcyjnego i przedporodowego,
D . okresu  przedkoncepcyjnego,  przedporodowego  i

pourodzeniowego.

Zadanie 105.
Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

A . izolowany  rozszczep  wargi  z  rozszczepem  lub  bez
rozszczepu  podniebienia  jest  widoczną  wadą  jamy  ustnej
i  twarzy  zaliczaną  do  najczęściej  występujących  wad
wrodzonych,  które  nie  zaburzają  ogólnego  rozwoju
dziecka,

B . rozszczep  podniebienia  wtórnego  najczęściej  stanowi
izolowaną  wadę  rozwojową,  która  zaburza  ogólny  rozwój
dziecka,

C . rozszczep  wargi  pochodzi  z  późniejszego  okresu  życia
wewnątrzłonowego,  t j .  8-12  tydz.,  natomiast  rozszczep
podniebienia  z  wcześniejszego,  t j .  4-8  tydz.  życia
wewnątrzłonowego,

D . rozszczep  wargi  z  rozszczepem  lub  bez  rozszczepu
podniebienia  powstaje  w  okresie  rozwoju
wewnątrzmacicznego pod wpływem czynników genetycznych.

Zadanie 106.
W  palpacji  węzłów  chłonnych,  powiększenie  lokalne  węzłów  w
dolnej okolicy lewego obojczyka u dzieci świadczy o:

A.  różyczce,
B.  zapaleniu ucha,
C.  chorobie Hodgkina,
D.  świerzbie.



Zadanie 107.
Bezdech jest to:

A . częste  zaburzenie  oddychania  obserwowane  w  okresie
noworodkowym,  polegające  na  przerwie  w  oddychaniu
powyżej  10s,  które  prowadzi  do  przyspieszenia  akcji
serca  powyżej  140/min.,  podwyższenia  ciśnienia
tętniczego krwi oraz bladości.

B . częste  zaburzenie  oddychania  obserwowane  w  okresie
noworodkowym,  polegające  na  przerwie  w  oddychaniu
powyżej  20s,  które  prowadzi  do  zwolnienia  akcji  serca
poniżej  80/min.,  obniżenia  ciśnienia  tętniczego  krwi
oraz bladości,

C . częste  zaburzenie  oddychania  obserwowane  w  okresie
noworodkowym,  polegające  na  przerwie  w  oddychaniu
powyżej  10s,  które  prowadzi  do  zwolnienia  akcji  serca
poniżej  80/min.,  obniżenia  ciśnienia  tętniczego  krwi
oraz bladości,

D . częste  zaburzenie  oddychania  obserwowane  w  okresie
noworodkowym,  polegające  na  przerwie  w  oddychaniu
powyżej  10s,  które  prowadzi  do  przyspieszenia  akcji
serca  powyżej  140/min.,  obniżenia  ciśnienia  tętniczego
krwi oraz bladości,

Zadanie 108.
Wśród  przyczyn  zaburzonego  przepływu  krwi  w  jelitach,
predysponującego do NEC-u, NIE wymienia się:

A .  hipoksji,
B.  hipotensji,
C.  hipostezji,
D.  hipoksemii.

Zadanie 109.
Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

A.  o żółtym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
B.  wodniste o zielonym zabarwieniu,
C.  o brązowo - zielonym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
D.  wodniste o żółtym zabarwieniu.

Zadanie 110.
Wśród  klinicznych  objawów  zaburzeń  oddychania  pochodzenia
krążeniowo-płucnego u noworodka wymienia się:

A .  oddechy - powyżej 60/minutę,
B.  sinicę,
C.  wzmożony wysiłek oddechowy,
D.  przesunięcie śródpiersia.



Zadanie 111.
Prawidłowy zakres wartości pH krwi noworodka wynosi:

A .  7,15 - 7,35,
B.  7,25 - 7,35,
C.  7,30 - 7,40,
D.  7,35 - 7,45.

Zadanie 112.
Badanie  przesiewowe  w  kierunku  fenyloketonurii  powinno  być
wykonane:

A.  w ciągu pierwszych 12 godzin życia,
B.  w ciągu pierwszych 24 godzin życia,
C.  w ciągu pierwszych 48-72 godzin życia,
D.  po 72 godzinach życia.

Zadanie 113.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A . wcześniak  ma  mniejsze  zdolności  do  zagęszczania  moczu
(do 550mOsm/L), niż noworodek donoszony (do 700mOsm/L),

B . wcześniak  ma  mniejsze  zdolności  do  zagęszczania  moczu
(do  700mOsm/L),  niż  noworodek  donoszony  (do
1200mOsm/L),

C . wcześniak  ma  większe  zdolności  do  zagęszczania  moczu
(do 700mOsm/L), niż noworodek donoszony (do 550mOsm/L),

D . wcześniak  ma  większe  zdolności  do  zagęszczania  moczu
(do  1200mOsm/L),  niż  noworodek  donoszony  (do
700mOsm/L).

Zadanie 114.
Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia enteralnego NIE jest:

A .  martwicze zapalenie jelit (NEC),
B.  niedrożność przewodu pokarmowego,
C.  wstrząs,
D.  brak odruchu połykania.

Zadanie 115.
Gdy  noworodek  znajduje  s ię  w  zimnym  otoczeniu,  to  traci  ciepło
poprzez:

A.  przewodzenie,
B.  konwekcję,
C.  parowanie,
D.  promieniowanie.



Zadanie 116.
Drgawki  subtelne  u  noworodka  urodzonego  przedwcześnie,
występują w postaci:

A . objawów ocznych, ruchów policzków, warg, języka, ruchów
kończyn  typu  pływanie,  boksowanie,  pedałowanie,
zaburzenia wegetatywne i bezdechy,

B.  gwałtownych skurczów mięśni zginaczy,
C . przetrwałego  ułożenia  kończyn  lub  asymetrycznego

ułożenia tułowia,
D . rytmicznych  skurczów  części  ciała,  są  wolne,  z

częstotliwością 1-3 sekundy.

Zadanie 117.
Noworodek  w  2-dobie  życia,  z  porodu  kleszczowego,  którego
następstwem  było  duże  wgniecenie  kości  czołowej.  U  dziecka
wystąpiło nadmierne napięcie mięśniowe oraz zwracanie pokarmu
bezpośrednio po próbie karmienia. Objawy te wskazują na:

A.  atrezję przełyku,
B.  wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
C.  mózgowe porażenie dziecięce,
D.  pęknięcie kości czaszki.

Zadanie 118.
Jeżeli  pomimo  stosowania  prawidłowej  wentylacji  i  masażu
pośredniego  serca  u  noworodka  nie  udało  się  przywrócić
efektywnego  i  spontanicznego  krążenia  lekarz  neonatolog
powinien rozważyć podanie wodorowęglanu sodu (NaHCO3), w celu
likwidacji  kwasicy  mięśnia  sercowego.  Pielęgniarka,  położna
powinna wiedzieć, że rekomendowana dawka wynosi:

A . 1-2 mmol NaHCO3/kg mc, w rozcieńczeniu 1:1 z wodą do
wstrzyknięć, w powolnym wlewie dożylnym,

B . 2,5-5 mmol NaHCO3/kg mc, w rozcieńczeniu 1:1 z wodą do
wstrzyknięć, w powolnym wlewie dożylnym,

C . 1-2 mmol NaHCO3/kg mc, w rozcieńczeniu 1:2 z wodą do
wstrzyknięć, w powolnym wlewie dożylnym,

D . 1-2 mmol NaHCO3/kg mc, w rozcieńczeniu 2:1 z wodą do
wstrzyknięć, w powolnym wlewie dożylnym.

Zadanie 119.
Podczas  badania  przedmiotowego,  wywołując  objaw  oczu  lalki
można ocenić nerw czaszkowy:

A.  I ,
B.  I I ,
C .  III, IV, VI,
D.  IX, X.



Zadanie 120.
Do oceny umiejętności noworodka służy skala:

A.  Brazeltona,
B.  Silvermanna,
C.  Ballard,
D.  Dubowitza.

Zadanie 121.
D o toalety drzewa oskrzelowego i rurki intubacyjnej wykonywanej
przez pielęgniarkę NIE jest potrzebny:

A.  fonendoskop,
B.  cewnik do odsysania,
C.  jałowe rękawiczki,
D.  zestaw ssący.

Zadanie 122.
Przyczyną niedoboru surfaktantu NIE jest:

A .  przegrzanie,
B.  kwasica,
C.  hipoksja,
D.  oziębienie.

Zadanie 123.
Jak  należy  postępować  przy  zakładaniu  cewników  do  żył
obwodowych u noworodka?

A . przetrzeć  skórę  środkiem  dezynfekcyjnym  i  dokonać
wkłucia,

B . przetrzeć  skórę  środkiem  dezynfekcyjnym,  odczekać
minimum 15-30 sekund i dokonać wkłucia,

C . przetrzeć  skórę  środkiem  dezynfekcyjnym,  odczekać  1
minutę i dokonać wkłucia,

D . przetrzeć  skórę  środkiem  dezynfekcyjnym,  odczekać  2
minuty i dokonać wkłucia.

Zadanie 124.
Amniopunkcję wykonuje się zwykle:

A.  do 12 tygodnia ciąży,
B.  między 12-14 tygodniem ciąży,
C.  między 15-20 tygodniem ciąży,
D.  między 18-22 tygodniem ciąży.

Zadanie 125.
U noworodka donoszonego, tkanka tłuszczowa stanowi:

A.  5-10% masy ciała,
B.  10-15% masy ciała,
C.  15-20% masy ciała,
D.  ponad 25% masy ciała.



Zadanie 126.
W  celu  wczesnej  diagnostyki  wrodzonej  dysplazji  stawów
biodrowych  wykonuje  się  badanie  polegające  na  zastosowaniu
manewru,  który  reponuje  zwichnięte  biodro,  co  oznacza  dodatni
wynik  testu.  Kiedy  zwichnięte  (podwichnięte)  biodro  ulega
odwiedzeniu  zgięte  pod  kątem  90  stopni,  pojawia  się  wrażenie
"kliknięcia" w momencie gdy głowa kości udowej przemieszcza się
do panewki stawu biodrowego. Jest to tzw.:

A .  objaw Babińskiego,
B.  objaw Ortolaniego,
C.  objaw Ottona,
D.  żaden z powyższych.

Zadanie 127.
Odwracanie  głowy  przez  noworodka  w  kierunku  światła  oraz
zdolność skupienia wzroku na przedmiocie pojawia się w:

A.  1-2 tygodniu życia,
B.  2-3 tygodniu życia,
C.  3-4 tygodniu życia,
D.  4-5 tygodniu życia.

Zadanie 128.
Obserwowane w zespole RDS (ang. Respiratory Distress Syndrome),
bezdechy zaporowe:

A . polegają  na  zaprzestaniu  ruchów  oddechowych  wskutek
braku stymulacji ze strony ośrodka oddechowego,

B . polegają  na  zaprzestaniu  ruchów  oddechowych  wskutek
braku  stymulacji  ze  strony  ośrodka  termoregulacji  w
wyniku hipotermii,

C . s ą  związane  ze  wzrostem  oporu  oddechowego  w  obrębie
jamy nosowo - gardłowej i krtani,

D . s ą  związane  ze  zmniejszeniem  się  oporu  oddechowego  w
obrębie klatki piersiowej.

Zadanie 129.
Odruch ssania pobudza smak:

A.  kwaśny,
B.  gorzki,
C.  słony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 130.
Laktoperoksydaza to enzym mleka kobiecego:

A.  trawiący białka,
B.  działający bakteriostatycznie,
C.  stymulujący produkcję IgA,
D.  trawiący węglowodany.

Zadanie 131.
W badaniu reakcji na światło u noworodka, odruch Peipera polega
na:

A.  wystąpieniu oczopląsu,
B.  wystąpieniu zeza,
C.  ruchu gałek odwrotnie do ruchu głowy,
D.  zaciśnięciu powiek.

Zadanie 132.
W  opiece  nad  noworodkiem  przedwcześnie  urodzonym  istotne
znaczenie  ma  zapobieganie  bezdechom.  Do  działań  wdrażanych
samodzielnie przez pielęgniarkę neonatologiczną należą:

A.  utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała noworodka,
B.  stosowanie stymulacji dotykowej,
C.  wprowadzenie do farmakoterapii metyloksantyn,
D.  prawidłowe są odpowiedzi A i B.

Zadanie 133.
Dziecko  niedojrzałe  potrzebuje  więcej  czasu  niż  donoszony
noworodek  na  "rozpracowanie"  bodźców,  które  do  niego  płyną.
Powinno być wyciszone przed kontaktem stymulującym, aby bodziec
został  rozpoznany,  pozytywnie  zapamiętany  i  utrwalony.  Z  tego
też powodu noworodek po wykonaniu zabiegów pielęgniarskich czy
lekarskich, powinien:

A.  zostać poddany kąpieli relaksującej,
B.  otrzymać lek uspokajający,
C . przez  około  1  godzinę  odpoczywać,  a  następnie  być

poddany  "kangurowaniu",  masażowi,  muzykoterapii
indywidualnej,

D.  prawidłowe są odpowiedzi B i C.

Zadanie 134.
Pomiar obwodu głowy dokonywany po porodzie, jest mierzony przy
użyciu taśmy centymetrowej w wymiarze:

A.  podpotyliczno - czołowym,
B.  bródowo - ciemieniowym,
C.  podpotyliczno - ciemieniowym,
D.  czołowo - potylicznym.



Zadanie 135.
Proszę wskazać prawidłową odpowiedź dla FiO2:

A.  oznacza prężność tlenu,
B.  pozwala precyzyjnie kontrolować tlenoterapię,
C.  to stężenie procentowe tlenu w mieszaninie oddechowej,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.



PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
TEST NR 071816
GRUPA 1
Zadanie 1.
U noworodka donoszonego, tkanka tłuszczowa stanowi:

A.  5-10% masy ciała,
B.  10-15% masy ciała,
C.  15-20% masy ciała,
D.  ponad 25% masy ciała.

Zadanie 2.
Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

A . izolowany  rozszczep  wargi  z  rozszczepem  lub  bez
rozszczepu  podniebienia  jest  widoczną  wadą  jamy  ustnej
i  twarzy  zaliczaną  do  najczęściej  występujących  wad
wrodzonych,  które  nie  zaburzają  ogólnego  rozwoju
dziecka,

B . rozszczep  podniebienia  wtórnego  najczęściej  stanowi
izolowaną  wadę  rozwojową,  która  zaburza  ogólny  rozwój
dziecka,

C . rozszczep  wargi  pochodzi  z  późniejszego  okresu  życia
wewnątrzłonowego,  t j .  8-12  tydz.,  natomiast  rozszczep
podniebienia  z  wcześniejszego,  t j .  4-8  tydz.  życia
wewnątrzłonowego,

D . rozszczep  wargi  z  rozszczepem  lub  bez  rozszczepu
podniebienia  powstaje  w  okresie  rozwoju
wewnątrzmacicznego pod wpływem czynników genetycznych.

Zadanie 3.
Które  z  poniższych  schorzeń  NIE  jest  bezwzględnym
przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki?

A.  narkomania,
B.  niewydolność krążenia IV° według NYHA,
C . gruźlica  aktywna,  jesli  matka  nie  prątkuje,  przyjmuje

leki,  które  mogą  być  stosowane  podczas  karmienia
piersią,

D.  ciężka choroba psychiczna.



Zadanie 4.
Jak należy  prawidłowo układać  noworodka z  wrodzonym kręczem
szyi?

A . układać dziecko tylko na brzuchu, z głową odwiedzioną w
stronę kręczu,

B . pozwolić  dziecku  układać  głowę  w  dowolną  stronę,
ponieważ  przykurcz  mięśnia  ustępuje  samoistnie  w
krótkim czasie po urodzeniu,

C . umieścić  zabawki  nad  łóżeczkiem  dziecka  po  stronie
kręczu, co umożliwi mu właściwą pozycję głowy,

D . pochylić  głowę  i  skręcić  bródkę  dziecka  w  stronę  zdrową
oraz  podłożyć  poduszkę  pod  głowę,  uniemożliwiając  je j
obrócenie w stronę kręczu.

Zadanie 5.
Noworodek  w  2-dobie  życia,  z  porodu  kleszczowego,  którego
następstwem  było  duże  wgniecenie  kości  czołowej.  U  dziecka
wystąpiło nadmierne napięcie mięśniowe oraz zwracanie pokarmu
bezpośrednio po próbie karmienia. Objawy te wskazują na:

A.  atrezję przełyku,
B.  wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
C.  mózgowe porażenie dziecięce,
D.  pęknięcie kości czaszki.

Zadanie 6.
U  noworodka  urodzonego  z  masą  ciała  <1000  gramów,  średnie
ciśnienie tętnicze krwi w pierwszej dobie życia wynosi około:

A.  25 mmHg,
B.  40 mmHg,
C.  55 mmHg,
D.  65 mmHg.

Zadanie 7.
U noworodka, krwiak podokostnowy czaszki:

A . jest  niebolesną  zmianą,  a  skóra  nad  nim  jest
najczęściej zasiniona, bez odczynu zapalnego,

B . niekiedy  prowadzi  do  znacznej  anemizacji  dziecka,
zwłaszcza przy współistnieniu zaburzeń krzepnięcia,

C . może  ulec  zropieniu,  co  najczęściej  ma  związek  z
zakażeniem wewnątrzmacicznym,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 8.
Objaw "zachodzącego słońca", obserwujemy, gdy dziecko patrzy:

A.  w lewą stroną, źrenica prawego oka ulega powiększeniu,
B . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez

dolną  powiekę,  a  nad  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty górną powieką,

C . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez
górną  powiekę,  a  pod  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty dolną powieką,

D.  w prawą stronę, powieki oka lewego są zamknięte.

Zadanie 9.
Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka
jest:

A .  adrenalina,
B.  epinefryna,
C.  wodorowęglan sodu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 10.
U  noworodka  w  okresie  pierwszego  miesiąca  życia  przyrost  masy
ciała powinien wynosić:

A .  200 gramów - 300 gramów,
B.  500 gramów - 600 gramów,
C.  800 gramów - 900 gramów,
D.  powyżej 1000 gramów.

Zadanie 11.
Podczas  wykonywania  czynności  resuscytacyjnych  u  noworodka
należy:

A.  kciukami rytmicznie uciskać dolną część mostka,
B.  kciukami rytmicznie uciskać górną część mostka,
C.  wykonywać wdech ratunkowy trwający około 1 sekundy,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 12.
Rekomendowana dawka początkowa płynów zwiększających objętość
krwi krążącej u noworodka w sytuacji wstrząsu hipowolemicznego
wynosi:

A . 2,5 ml/kg, a przy braku poprawy po wstępnym wypełnieniu
łożyska podaż kolejnej dawki 5 ml/kg,

B . 5  ml/kg, a przy braku poprawy po wstępnym wypełnieniu
łożyska podaż kolejnej dawki 10 ml/kg,

C . 1 5 ml/kg, a przy braku poprawy po wstępnym wypełnieniu
łożyska podaż kolejnej dawki 10 ml/kg,

D . 1 0 ml/kg, a przy braku poprawy po wstępnym wypełnieniu
łożyska podaż kolejnej dawki 10 ml/kg.



Zadanie 13.
Badania przesiewowe u noworodków należą do działań z zakresu:

A.  profilaktyki pierwotnej,
B.  profilaktyki wtórnej,
C.  profilaktyki trzeciorzędowej,
D.  prewencji.

Zadanie 14.
Prawidłowe ułożenie noworodka poddawanego resuscytacji, polega
na zastosowaniu pozycji Trendelenburga pod kątem:

A.  10˚ - 15˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
B . 10˚  -  15˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie

odgięta ani przygięta,
C.  15˚ - 20˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
D . 30˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie  odgięta

ani przygięta.

Zadanie 15.
Natychmiastowe  osuszenie  skóry  niedojrzałego  noworodka  po
urodzeniu minimalizuje utratę jego ciepła w wyniku mechanizmu:

A.  parowania,
B.  promieniowania,
C.  konwekcji,
D.  przewodzenia.

Zadanie 16.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony
noworodka jest:

A .  fenyloketonuria,
B.  rozszczep wargi i podniebienia,
C.  choroba syropu klonowego,
D.  galaktozemia.

Zadanie 17.
Noworodek powinien oddać smółkę:

A.  bezpośrednio po urodzeniu,
B.  do 24 godziny życia,
C.  w ciągu pierwszych 48 godzin życia,
D.  do 72 godziny życia.

Zadanie 18.
Przyczynami hipotrofii noworodka mogą być:

A.  przyczyny społeczne,
B.  choroby ojca,
C.  choroby płodu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.



Zadanie 19.
Przyczyną zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego jest:

A .  niedorozwój płuca,
B.  oziębienie okołoporodowe,
C.  niedotlenienie okołoporodowe,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 20.
Procesem mającym na celu usunięcie lub zabicie drobnoustrojów,
który ma spowodować, że używane przedmioty będą bezpieczne dla
zdrowia pacjentów, to:

A.  sterylizacja,
B.  dekontaminacja,
C.  dezynfekcja,
D.  oczyszczanie.

Zadanie 21.
Porażenie splotu barkowego uwidacznia się  u noworodka podczas
badania odruchu:

A.  Moro,
B.  stąpania,
C.  ssania,
D.  pełzania.

Zadanie 22.
Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka to:

A.  tachypnoe powyżej 60 min,
B.  tachykardia powyżej 160/min,
C.  napady bezdechu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 23.
Nieobecny  odruch  ssania  i  Moro  w  encefalopatii  niedotleniowo  -
niedokrwiennej świadczy o:

A.  postaci łagodnej,
B.  postaci umiarkowanej,
C.  postaci średnio - ciężkiej,
D.  postaci ciężkiej.



Zadanie 24.
D o intubacji dziecka o masie ciała od 1000 do 2000 gramów (28 -
3 4 tydz. ciąży), należy zastosować rurkę o wymiarze wewnętrznym
(średnicy):

A .  3,5 mm,
B.  3,0 mm,
C.  2,5 mm,
D.  2,0 mm.

Zadanie 25.
Wśród czynników wpływających na ograniczenie czasu intubacji  i
wentylacji  mechanicznej  wyróżnia  się  między  innymi  tolerowanie
hiperkapnii  podczas  odzwyczajania  od  wentylacji.  Dopuszczalna
wówczas hiperkapnia to:

A . Pa CO2 = 50 mmHg-65 mmHg pod warunkiem utrzymywania pH
> 7,22,

B . Pa CO2 = 65 mmHg-75 mmHg pod warunkiem utrzymywania pH
> 7,10,

C . Pa CO2 = 50 mmHg-75 mmHg pod warunkiem utrzymywania pH
< 7,10,

D . Pa CO2 = 50 mmHg-65 mmHg pod warunkiem utrzymywania pH
< 7,22.

Zadanie 26.
Prawidłowy  rozmiar  łyżki  laryngoskopu  dla  noworodków  skrajnie
niedojrzałych wynosi:

A .  nr 0,
B.  nr 1,
C.  nr 00,
D.  nr 000,

Zadanie 27.
D o  objawów  klinicznych  niedrożności  smółkowej  jel it
należy/należą:

A.  wzdęcie brzuszka,
B.  brak stolca,
C.  wymioty,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 28.
O  głębokiej  hipotermii  noworodka  mówimy wówczas,  gdy  ciepłota
ciała wynosi poniżej:

A .  37˚C,
B.  36˚C,
C.  35˚C,
D.  34˚C.



Zadanie 29.
Stosowanie  leków  sedacyjnych  pomaga  w  ustabilizowaniu  stanu
ogólnego  noworodka  podczas  transportu.  Wskaż  stwierdzenie
NIEPRAWDZIWE:

A . d o  leków  sedacyjnych  należą;  luminal,  dormicum,
gardenal,

B . dormicum  można  stosować  u  wszystkich  noworodków
niezależnie od masy ciała i stopnia dojrzałości,

C . n ie  należy  stosować  leków  sedacyjnych  u  dziecka
podłączonego do nCPAP,

D . leki  sedacyjne  stosuje  s ię  w  przypadku  konieczności
transportu  dziecka  zaintubowanego  i  podłączonego  do
sztucznej wentylacji.

Zadanie 30.
Krew  na  badanie  w  kierunku  fenyloketonurii,  hipotyreozy  i
mukowiscydozy  pobierana  jest  pomiędzy  48  a  72  godziną  życia
noworodka. W sytuacji  konieczności leczenia noworodka w innym
ośrodku, należy pobrać krew przed przekazaniem dziecka, nawet w
ciągu  pierwszych  24  godzin  po  porodzie,  a  następnie  pobrać  ją
ponownie:

A.  między 3 a 7 dniem życia,
B.  między 7 a 14 dniem życia,
C.  między 14 a 21 dniem życia,
D.  po upływie 21 dnia życia.

Zadanie 31.
Wzrost bifidobakterii pobudzają:

A.  cytokiny,
B.  nukleotydy,
C.  oligosacharydy,
D.  SIgA.

Zadanie 32.
Dla  oceny  nasilenia  objawów  noworodkowego  zespołu
abstynencyjnego (NAS) wykorzystywana jest skala:

A.  Amiel Tison,
B.  Ballarda,
C.  Parkin,
D.  Finnegan.



Zadanie 33.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  czynności
resuscytacyjnych u noworodka jest prawdziwe?

A . stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów powinien
wynosić 2:2,

B . stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów powinien
wynosić 3:1,

C . stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów powinien
wynosić 4:1,

D . stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów powinien
wynosić 5:2.

Zadanie 34.
P o 45 - 60 sekundach masażu serca oraz wentylacji trzeba ocenić
czynność serca u noworodka. Jeżeli  czynność serca jest  mniejsza
niż 60 uderzeń/min należy:

A . przerwać  masaż  serca  ale  kontynuować  wentylację  z
częstością 40-60 oddechów/min,

B.  przerwać masaż serca i stopniowo zakończyć wentylację,
C . noworodka  zaintubować  (jeśli  wcześniej  tego  nie

wykonano) i podać adrenalinę, najlepiej dożylnie,
D . przerwać  masaż  serca  ale  kontynuować  wentylację  z

częstością 80 oddechów/min.

Zadanie 35.
Proszę wskazać zalecaną kolejność nakłuwania żył u noworodka:

A . żyły  grzbietu  dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły
nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

B . żyły  nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły  grzbietu
dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

C . żyły  dołu  łokciowego,  żyły  nadgarstka,  żyły  grzbietu
dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

D . żyły  czaszkowe,  żyły  grzbietu  dłoni,  żyły  grzbietu
stopy,  żyły  nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej.



Zadanie 36.
Przepuklina oponowo-rdzeniowa u noworodka:

A . polega  na  przemieszczeniu  na  zewnątrz  opon
mózgowo-rdzeniowych  lub  wadliwie  rozwiniętego  rdzenia
kręgowego poprzez rozszczep kostny w kanale kręgowym,

B . jest  stosunkowo  rzadko  występującą  wadą  wrodzoną
ośrodkowego układu nerwowego,

C . jest  wadą  wrodzoną  ośrodkowego  układu  nerwowego  na
skutek  nieprawidłowego  rozwoju  cewy  nerwowej,
występującą częsciej u chłopców,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 37.
Które  z  poniższych  zdań  odnośnie  spożywania  alkoholu  przez
matkę karmiącą jest fałszywe?

A . alkohol  przenika  do  mleka  matki  ale  jego  stężenie  jest
tam  wielokrotnie  mniejsze  (około  50  razy)  niż  we  krwi
kobiety,

B . większe  i lości  alkoholu  mogą  pobudzać  odruch
wydzielania mleka po podrażnieniu brodawki,

C . picie  niewielkich  ilości  alkoholu  500  ml  piwa  4%  lub
175  ml  wina  12%  w  ciągu  tygodnia  nie  wywiera
negatywnego wpływu na rozwój dziecka,

D . c o  najmniej  2  godziny  po  konsumpcji  alkoholu  należy
powstrzymać się od karmienia piersią.

Zadanie 38.
Wiek  rozwojowy  u  dziecka  odpowiada  poziomowi  rozwoju  w
odniesieniu do średnich mierników określonych dla:

A.  populacji,
B .  danej rodziny,
C.  grupy wiekowej,
D.  płci .

Zadanie 39.
Wcześniaka urodzonego przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży:

A.  osusza się bezpośrednio po porodzie,
B.  okrywa ciepłą pieluchą,
C . umieszcza  się  bezpośrednio  po  porodzie  w  fol i i

plastikowej bez uprzedniego osuszenia skóry,
D . umieszcza  się  bezpośrednio  po  porodzie  w  fol i i

plastikowej po osuszeniu skóry.



Zadanie 40.
W  ciągu  24  godzin  nieleczonej  ciężkiej  hiperbilirubinemii  może
rozwinąć  się  faza  I I I  encefalopatii  bilirubinowej,  którą
charakteryzuje:

A.  krzyk mózgowy, zaburzenia wzroku i słuchu,
B.  problemy z karmieniem, obniżone napięcie mięśniowe,
C.  atetoza, drgawki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 41.
Policytemia to:

A.  zespół zagęszczenia krwi,
B.  liczba krwinek czerwonych przekraczająca normę,
C.  zaburzenia leukocytów,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 42.
Wykładnikiem niedotlenienia okołoporodowego jest:

A . p H  spadek  5,0,  wzrost  mocznika,  wzrost  AlAT,  wzrost
leukocytów, spadek płytek krwi,

B . p H  wzrost  5,0,  spadek  mocznika,  spadek  AlAT,  spadek
leukocytów, wzrost płytek krwi,

C . p H  spadek  7,0,  wzrost  kreatyniny,  wzrost  AspAT,  wzrost
erytroblastów, spadek płytek krwi,

D . p H wzrost 7,0, spadek kreatyniny, spadek AspAT, spadek
erytroblastów, wzrost płytek krwi.

Zadanie 43.
Do czynników ryzyka zakażeń wewnątrzmacicznych należą:

A.  niedojrzałość < 37 tygodnia ciąży,
B.  płeć żeńska,
C.  zakażenie układu moczowego,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 44.
Wszystkie noworodki po urodzeniu powinny otrzymywać witaminę K,
przy czym noworodki donoszone:

A.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
B .  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 1 mg doustnie (p.o.),
C .  1 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
D.  0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 0,5 mg doustnie (p.o.).



Zadanie 45.
Różowo-czerwona  plama  u  noworodka,  spowodowana  miejscowym
rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana na brzegach górnych powiek,
n a  czole  powyżej  nasady  nosa,  na  górnej  wardze,  na  granicy
głowy i karku, tuż powyżej linii owłosienia, to:

A .  plama mongolska,
B.  objaw arlekina,
C.  bociani dziób,
D.  potówki czerwone.

Zadanie 46.
Zamartwica jest  zespołem objawów klinicznych i  biochemicznych,
powstałych  wskutek  niedostatecznego  zaopatrzenia  płodu  i
noworodka w tlen. Niedotlenienie może być pochodzenia:

A.  matczynego,
B.  popłodowego,
C.  płodowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 47.
W  postępowaniu  przedoperacyjnym  u  noworodka  z  gastroschizą
najbardziej istotne znaczenie ma:

A . zaopatrzenie  gastroschizy  jałowym,  wilgotnym
opatrunkiem  w  sterylnym  worku  nylonowym,  założenie
cewnika  do  żołądka  i  okresowe  odsysanie  treści
żołądkowej oraz powietrza,

B . zaopatrzenie gastroschizy jałowym, suchym opatrunkiem i
monitorowanie czynności życiowych,

C . monitorowanie  czynności  życiowych i  założenie  zgłębnika
do żołądka,

D . umieszczenie  noworodka  w  inkubatorze  i  zaopatrzenie
gastroschizy jałowym opatrunkiem.

Zadanie 48.
Objawem wynikającym z zarośnięcia nozdrzy tylnych u noworodka
NIE jest:

A .  znaczny wysiłek oddechowy,
B . nasilająca  się  sinica  podczas  próby  oddychania  przez

nos,
C.  nasilająca się sinica podczas płaczu dziecka,
D.  wyciek wydzieliny śluzowej z nosa.



Zadanie 49.
Do objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka
urodzonego przedwcześnie NIE należy:

A.  stękanie wydechowe,
B.  zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
C.  anuria,
D.  bezdech.

Zadanie 50.
Polski  Zespół  Ekspertów  zaleca  przyjmowanie  kwasu  foliowego
jako  profilaktyki  wrodzonych  otwartych  wad  cewy  nerwowej,  w
dawce:

A . 0,04 mg dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

B . 4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną  ciążą  i
d o  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 8 mg dziennie,

C . 0 ,4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

D . 0,4  mikrograma  dziennie  przez  3  miesiące  przed
planowaną  ciążą  i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast
d la  kobiet,  u  których w wywiadzie  są  otwarte  wady cewy
nerwowej u dzieci 0,4 mg dziennie,

Zadanie 51.
Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

A.  o żółtym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
B.  wodniste o zielonym zabarwieniu,
C.  o brązowo - zielonym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
D.  wodniste o żółtym zabarwieniu.

Zadanie 52.
Proszę  wskazać  na  schorzenie  matki  predysponujące  do
występowania makrosomii u noworodka:

A.  nadczynność tarczycy,
B.  cukrzyca,
C.  fenyloketonuria,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 53.
Odbiorcą  działań  promocyjnych,  świadczonych  przez  personel
medyczny w okresie pourodzeniowym, jest/są:

A.  małżonkowie, którzy stali się rodzicami,
B.  rodzina z małym dzieckiem,
C.  noworodek i położnica,
D.  kobieta w połogu.

Zadanie 54.
Krwawienie stanowi najczęstszą przyczynę wstrząsu:

A.  kardiogennego,
B.  obstruktywnego,
C.  hipowolemicznego,
D.  krwawienie nie powoduje wstrząsu.

Zadanie 55.
Podczas transportu lotniczego noworodka należy:

A.  otworzyć sondę dożołądkową,
B.  opróżnić baloniki w cewnikach,
C.  opróżnić mankiety do mierzenia ciśnienia tętniczego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 56.
Czynnikiem wirusowym związanym z IUGR jest/są:

A.  aberracje chromosomowe,
B.  różyczka,
C.  kiła,
D.  toxoplasma gondii.

Zadanie 57.
Najważniejszą zasadą organizacji opieki nad wcześniakiem w OION
jest:

A .  zapewnienie optymalnej temperatury,
B.  zasady "Minimal handling",
C.  ochrona noworodka przed zakażeniem,
D.  posiadanie certyfikowanego sprzętu.

Zadanie 58.
Podaż  pokarmu  drogą  enteralną  musi  być  wstrzymana  do  czasu
zakończenia diagnostyki w przypadku:

A.  rozszczepu podniebienia,
B.  przetoki przełykowo-tchawiczej,
C.  zespołu Pierre'a Robina,
D.  wrodzonego kręczu mięśniowego szyi.



Zadanie 59.
Ocena dojrzałości noworodka w skali  Dubowitza i  wsp. opiera się
n a badaniu 11 cech morfologicznych i 10 cech neurologicznych, z
których każda jest punktowana:

A . o d 0 do 5 , a suma punktów określa dojrzałość noworodka
z dokładnością do 4 tygodni,

B . o d 0 do 3 , a suma punktów określa dojrzałość noworodka
z dokładnością do 4 tygodni,

C . o d 0 do 5 , a suma punktów określa dojrzałość noworodka
z dokładnością do 2 tygodni,

D . o d 0 do 3 , a suma punktów określa dojrzałość noworodka
z dokładnością do 2 tygodni.

Zadanie 60.
Wynik  testu  pulsoksymetrycznego  u  noworodka  należy  uznać  za
ujemny w sytuacji,  kiedy różnica między kończyną górną a dolną
nie przekroczy:

A.  4%,
B.  6%,
C.  8%,
D.  10%.

Zadanie 61.
Przyrost masy ciała u noworodka donoszonego jest obserwowany w:

A.  2 - 3 dobie,
B.  3 - 4 dobie,
C.  4 - 5 dobie,
D.  5 - 6 dobie.

Zadanie 62.
U  noworodka  donoszonego,  o  hiperglikemii  świadczy  poziom
stężenia glukozy w surowicy krwi wynoszący powyżej:

A .  110 mg/dl,
B.  120 mg/dl,
C.  130 mg/dl,
D.  150 mg/dl.

Zadanie 63.
Optymalna opieka sprawowana przez pielęgniarkę, położną powinna
obejmować:

A.  1 stanowisko do intensywnej opieki neonatologicznej,
B.  2 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej,
C.  3 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej,
D.  4 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej.



Zadanie 64.
Pierwszym  składnikiem  włączanym  do  żywienia  pozajelitowego  u
noworodków urodzonych przedwcześnie jest/są:

A.  aminokwasy,
B.  glukoza,
C.  płyn wieloelektrolitowy (PWE),
D.  sól fizjologiczna (0,9% NaCl).

Zadanie 65.
Rytmiczne  skurcze  części  ciała  noworodka  z  tendencją  do
zwalniania pod koniec napadu to:

A.  drgawki kloniczne,
B.  drgawki toniczne,
C.  drgawki miokloniczne,
D.  drżenia mięśniowe.

Zadanie 66.
Noworodki  z  rozszczepem  podniebienia  wtórnego  NIE  mogą  być
karmione z piersi, ponieważ:

A . n ie  mogą  wytworzyć  nadciśnienia  koniecznego  dla
wyssania pokarmu,

B.  szczelina rozszczepu uniemożliwia im ssanie,
C . istnieje  niebezpieczeństwo  bezpośredniego  zagrożenia

życia noworodka podczas takiego sposobu karmienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.

Zadanie 67.
"Krwawienie dokomorowe z krwawieniem do miąższu mózgu", to w
klasyfikacji krwawień dokomorowych wg Papile'a:

A .  I stopień krwawienia,
B.  II stopień krwawienia,
C.  III stopień krwawienia,
D.  IV stopień krwawienia.

Zadanie 68.
Ratownicze  uciskanie  klatki  piersiowej  u  noworodka  należy
rozpocząć, gdy czynność serca utrzymuje się:

A . poniżej 90 uderzeń/min. pomimo 30 sekund prowadzenia
efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem,

B . poniżej 80 uderzeń/min. pomimo 10 sekund prowadzenia
efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem,

C . poniżej 60 uderzeń/min. pomimo 30 sekund prowadzenia
efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem,

D . poniżej 60 uderzeń/min. pomimo 10 sekund prowadzenia
efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem.



Zadanie 69.
Wskaż stwierdzenie FAŁSZYWE:

A . w ciągu pierwszych 24 godzin życia, 90% noworodków nie
oddaje moczu,

B . mocz noworodka w pierwszych dniach życia ma słomkową
barwę z powodu małej zawartości krystaloidów moczanów i
fosforanów,

C . mocz  noworodka  w  pierwszych  dniach  życia  ma  ciemną
barwę z powodu dużej zawartości krystaloidów moczanów i
fosforanów,

D . w  ciągu  kolejnych  dni  życia,  objętość  moczu  wydalanego
przez  noworodka  wynosi  od  1  do  2  ml/kg/godzinę  i  jest
zależna od ilości podawanych płynów.

Zadanie 70.
Wstrzyknięcie domięśniowe u noworodka należy wykonać w mięsień
czworogłowy uda.  W celu prawidłowego określenia miejsca należy
znaleźć krętarz większy i dokonać wstrzyknięcia w:

A.  środkową 1/2 część uda między krętarzem a kolanem,
B . środkową i zewnętrzną 1/3 część uda między krętarzem a

kolanem,
C.  wewnętrzną 1/3 część uda między krętarzem a kolanem,
D.  zewnętrzną 1/3 część uda między krętarzem a kolanem.

Zadanie 71.
Żółtaczka fizjologiczna występuje u około:

A.  50%-70% noworodków w 2-3 dobie życia,
B.  50%-70% noworodków w 7 dobie życia,
C.  50%-70% noworodków między 7 a 14 dobą życia,
D.  20% noworodków w 5-6 dobie życia.

Zadanie 72.
W  celu  scharakteryzowania  dziecka  pod  względem  kształtowania
się proporcji między składnikami i częściami ciała stosuje się:

A .  tabele liczbowe,
B.  tabele norm,
C.  siatki centylowe,
D.  morfogramy.

Zadanie 73.
Wentylacja  oscylacyjna  charakteryzuje  s ię  stosowaniem  u
noworodków wysokiej częstości oddechu,tj.:

A .  od 100 do 300 cykli na minutę,
B.  od 100 do 400 cykli na minutę,
C.  od 400 do 3000 cykli na minutę,
D.  od 3000 do 5000 cykli na minutę.



Zadanie 74.
D o  oceny  dojrzałości  nerwowo  -  mięśniowej  noworodka  służy
skala:

A.  Apgar,
B.  Silvermanna,
C.  Ballard,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 75.
Jedną  z  metod  leczenia  żółtaczki  u  noworodków  jest  fototerapia.
W  praktyce  rozważa  się  zastosowanie  fototerapii  u  zdrowych,
donoszonych noworodków przy stężeniu bilirubiny powyżej:

A . 5  mg/dl  w  2  dobie  życia,  17  mg/dl  w  3  dobie  życia,  22
mg/dl w późniejszych dobach życia,

B . 1 2 mg/dl  w 2  dobie  życia,  15 mg/dl  w 3  dobie  życia,  17
mg/dl w późniejszych dobach życia,

C . 5  mg/dl  w  3  dobie  życia,  15  mg/dl  w  4  dobie  życia,  17
mg/dl w późniejszych dobach życia,

D . 1 2 mg/dl  w 1  dobie  życia,  15 mg/dl  w 2  dobie  życia,  17
mg/dl w późniejszych dobach życia.

Zadanie 76.
Gdy  noworodek  znajduje  s ię  w  zimnym  otoczeniu,  to  traci  ciepło
poprzez:

A.  przewodzenie,
B.  konwekcję,
C.  parowanie,
D.  promieniowanie.

Zadanie 77.
Pielęgniarka,  położna,  która  karmi  noworodka  przez  zgłębnik
powinna  pamiętać  o  jego  wymianie.  Zaleca  się,  aby  zgłębnik
silikonowy założony przez nos wymieniać co:

A.  48 - 72 godziny, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny,
B.  12 - 24 godziny, a poliuretanowy co 48 - 72 godziny,
C.  12 godzin, a poliuretanowy co 24 godziny,
D.  6 godzin, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny.

Zadanie 78.
Duży język u niemowlęcia może sugerować:

A.  zespół Pierre'a-Robina,
B.  kretynizm,
C.  choroby spichrzeniowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 79.
W  jakiej  odległości  od  lamp  naświetlających  powinien  znajdować
się noworodek poddawany fototerapii?

A.  10 - 20 cm,
B.  20 - 30 cm,
C.  40 - 50 cm,
D.  60 - 80 cm.

Zadanie 80.
Techniką  transfuzji  wymiennej,  która  jest  mniej  obciążająca  dla
układu krążenia noworodka i polega na równoczesnym odciąganiu
krwi z tętnicy i podawaniu jej do żyły, jest technika:

A.  izowolumeryczna,
B.  jednego naczynia,
C.  naczyń połączonych,
D.  paradoksu hydrostatycznego.

Zadanie 81.
Test  potrójny  jako  badanie  prenatalne służy  wykrywaniu trisomii
u płodu. W przypadku trisomii 21 swierdza się:

A . niski poziom AFP, niski poziom beta - hCG, niski poziom
u uE3,

B . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

C . wysoki  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

D . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  wysoki
poziom u uE3.

Zadanie 82.
U  wcześniaków,  niedokrwistość  pochodzenia  jatrogennego  jest
wynikiem:

A.  niedoboru witaminy E,
B.  częstego pobierania krwi do badań,
C.  krwawień,
D.  wzmożonej hemolizy.



Zadanie 83.
W diagnostyce dysplazji stawów biodrowych u noworodka, badanie
objawu Barlowa polega na:

A . zastosowaniu manewru, który reponuje zwichnięte biodro,
c o  oznacza  dodatni  wynik  testu,  jest  to  inaczej  objaw
przeskakiwania,

B . zastosowaniu manewru, który reponuje zwichnięte biodro,
c o  oznacza  ujemny  wynik  testu,  jest  to  inaczej  objaw
przeskakiwania,

C . próbie  dokonania  zwichnięcia  biodra,  które  świadczy  o
jego niestabilności, inaczej objaw wyważania,

D . próbie  dokonania  zwichnięcia  biodra,  które  świadczy  o
jego stabilności, inaczej objaw przeskakiwania.

Zadanie 84.
Zdecydowana większość przyczyn zgonów noworodków dotyczy:

A.  skrajnie niedojrzałych noworodków,
B.  bliźniaków,
C.  noworodków z oceną w skali Apgar po urodzeniu > 5 pkt.,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 85.
Wodorowęglan  sodu  podawany  dożylnie  noworodkowi,  należy  do
iniekcji rozcieńczyć z wodą:

A.  w stosunku 1:1,
B.  w stosunku 1:2,
C.  w stosunku 2:1,
D . wodorowęglan  sodu  nigdy  nie  powinien  być  rozcieńczany

przy podaży dożylnej.

Zadanie 86.
Surfaktant jest to:

A . czynnik  podwyższający  napięcie  powierzchniowe  i
stabilizujący  pęcherzyki  płucne,  pojawia  się  w  płucach
między 14 a 15 tygodniem ciąży,

B . czynnik  podwyższający  napięcie  powierzchniowe  i
rozszerzający  pęcherzyki  płucne,  pojawia  się  w  płucach
około 24 tygodnia ciąży,

C . czynnik  obniżający  napięcie  powierzchniowe  i
stabilizujący  pęcherzyki  płucne,  pojawia  się  w  płucach
około 24 tygodnia ciąży,

D . czynnik  obniżający  napięcie  powierzchniowe,  który
pojawia się z tworzącymi się pęcherzykami płucnymi.



Zadanie 87.
O  hipoglikemii  noworodka  donoszonego,  w  pierwszych  trzech
godzinach życia, świadczy stężenie glukozy we krwi poniżej:

A .  50 mg/dl,
B.  40 mg/dl,
C.  30 mg/dl,
D.  20 mg/dl.

Zadanie 88.
Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne dla:

A.  małogłowia,
B.  wczesnego zarastania szwów czaszkowych,
C.  wcześniaków,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 89.
Metodę wspomagania własnego oddechu dziecka przez zapewnienie
ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oznacza się
skrótem:

A.  nACP,
B.  CPAP,
C.  nCPA,
D.  CPCP.

Zadanie 90.
Odwracanie  głowy  przez  noworodka  w  kierunku  światła  oraz
zdolność skupienia wzroku na przedmiocie pojawia się w:

A.  1-2 tygodniu życia,
B.  2-3 tygodniu życia,
C.  3-4 tygodniu życia,
D.  4-5 tygodniu życia.

Zadanie 91.
D o  podstawowych  funkcji  I I  poziomu  trójstopniowej  opieki
perinatalnej w Polsce NIE należy/NIE należą:

A.  promocja zdrowia,
B.  opracowywanie i prowadzenie edukacji ciągłej,
C.  edukacja ciągła,
D . przyjęcia  z  poziomu  opieki  podstawowej  i  prowadzenie

ciąż oraz porodów średniego ryzyka.



Zadanie 92.
Pierwsza pomoc podczas zaburzeń oddychania u dziecka z zespołem
Pierre'a Robina, polega na:

A . ułożeniu  dziecka  na  brzuchu  i  wysunięciu  żuchwy  do
przodu,

B.  ułożeniu dziecka na brzuchu i odśluzowaniu,
C.  prowadzeniu wentylacji przy pomocy worka Ambu,
D.  ułożeniu dziecka na boku.

Zadanie 93.
Zadaniem  położnej/pielęgniarki  jest  nauczenie  matki
prawidłowego przewijania noworodka. NIEPRAWDĄ jest, że:

A . podczas  przewijania  nie  wolno  pociągać  za  nóżki
dziecka,

B.  powinno zawijać się noworodka na tzw. "mumię",
C.  podczas przewijania nie wolno prostować nóżek dziecka,
D.  nie wolno zawijać noworodka na tzw. "mumię".

Zadanie 94.
Wilgotność  powietrza  na  poziomie  60  -  80%  rekomendowana  jest
dla noworodków o masie ciała:

A.  < 500 g,
B.  500 - 1000 g,
C.  1000 - 1500 g,
D.  > 1500 g.

Zadanie 95.
Genetycznie płeć dziecka ustala się:

A .  w drugim tygodniu ciąży,
B.  pod koniec 2 miesiąca życia wewnątrzmacicznego,
C.  w momencie zapłodnienia,
D.  w momencie implantacji.

Zadanie 96.
Jeżeli  z  jakichś  przyczyn  immunoglobulina  anty  -  D  nie  została
podana  kobiecie  przed  upływem  72  godzin  od  porodu,  można  i
należy ją podać maksymalnie:

A.  do 7 dnia po porodzie,
B.  do 10 dnia po porodzie,
C.  do 20 dnia po porodzie,
D.  do 28 dnia po porodzie.



Zadanie 97.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  krwawień  około-  i
dokomorowych u noworodków jest FAŁSZYWE?

A . krwawienia  podpajęczynówkowe  występują  często  i  mają
ciężki przebieg kliniczny,

B . krwawienia  podpajęczynówkowe  występują  często  i  mają
łagodny przebieg kliniczny,

C . krwawienia  około  -  i  dokomorowe  dotyczą  głównie
wcześniaków urodzonych przed 32 tygodniem ciąży, z masą
ciała poniżej 1500 gramów,

D . powikłaniem  krwawień  I I I  i  IV°  może  być  wodogłowie
pokrwotoczne.

Zadanie 98.
Odruch Hering - Brenera, to odruch:

A.  zapobiegający aspiracji płynu do pęcherzyków płucnych,
B . pozwalający  na  wytworzenie  ujemnego  ciśnienia  w

opłucnej,
C.  pozwalający na bierną fazę oddychania,
D.  pozwalający na aktywną fazę oddychania.

Zadanie 99.
Zgodnie  z  założeniami  Amerykańskiej  Akademii  Pediatrii  (AAP),
zapotrzebowanie  energetyczne  rosnącego,  urodzonego
przedwcześnie noworodka sięga:

A.  1004 kJ/kg mc./dobę (240 kcal),
B.  502 kJ/kg mc./dobę (120 kcal),
C.  251 kJ/ kg mc./dobę (60 kcal),
D.  126 kJ/ kg mc./dobę (30 kcal).

Zadanie 100.
U  noworodków  będących  we  wstrząsie  hipowolemicznym
nieodpowiadającym na  resuscytację,  wskazana  jest  podaż  płynów
wypełniających łożysko naczyniowe. Roztworami rekomendowanymi w
leczeniu hipowolemii są:

A.  5% glukoza, 0,9% NaCl,
B.  5% glukoza, płyn Ringera,
C.  10% glukoza, mleczan Ringera,
D.  0,9% NaCl, mleczan Ringera.

Zadanie 101.
Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia:

A.  krwawienia z przewodu pokarmowego,
B.  płaczu dziecka,
C.  hipoksji,
D.  oziębienia.



Zadanie 102.
Do niepożądanych działań opioidów stosowanych w zwalczaniu bólu
u niedojrzałego noworodka należy:

A.  sztywność mięśniowa,
B.  biegunka,
C.  tachykardia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 103.
Nadmierne  wydzielanie  śl iny  przez  nos  i  usta  u  noworodka  w
krótkim czasie po urodzeniu może być objawem:

A.  porażenia nerwu przeponowego,
B.  niedrożności przełyku,
C.  krwawienia dootrzewnowego,
D.  wzdęcia brzuszka.

Zadanie 104.
W rozwoju dziecka "trend sekularny" oznacza:

A.  tendencję przemian,
B.  tendencję zwiększania wymiarów ciała,
C.  zmiany sprawności ruchowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 105.
Czynnikiem  ryzyka  rozwoju  zakażenia  szpitalnego  u  noworodka
związanym z pobytem na oddziale NIE jest:

A .  masa urodzeniowa powyżej 1500 g,
B.  długotrwała kaniulacja naczyń żylnych,
C.  długotrwała antybiotyko- i steroidoterapia,
D . zbyt  duże  zagęszczenie  pacjentów  i  mała  l iczba

pielęgniarek.

Zadanie 106.
U noworodka, w badaniu neurologicznym NIE można ocenić nerwu
czaszkowego:

A.  I ,
B.  I I ,
C .  III, IV, VI,
D.  IX, X.

Zadanie 107.
W  ocenie  rozwoju  fizycznego,  masa  ciała  dziecka  poniżej  10
centyla dla wieku i płci oznacza:

A.  dziecko eutroficzne,
B.  dziecko hipotroficzne,
C.  dziecko hipertroficzne,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 108.
Późna  żółtaczka  związana  z  karmieniem  naturalnym  (tzw.
żółtaczka pokarmu kobiecego) rozwija się pod koniec:

A.  1 miesiąca życia i może trwać do 12 tygodni,
B.  1 tygodnia życia i może trwać do 12 miesięcy,
C.  1 miesiąca życia i może trwać do 12 miesięcy,
D.  1 tygodnia życia i może trwać do 12 tygodni.

Zadanie 109.
W zapobieganiu krwawień śródczaszkowych:

A . unika  sie  bodźców  bólowych  i  unika  się  zbyt  szybkiego
wstrzykiwania leków,

B.  podaje się leki o zwiększonej osmolarności,
C.  podwyższa się ciśnienie tętnicze krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 110.
Współczynnik umieralności okołoporodowej obejmuje m. in.:

A .  zgony płodów w czasie trwania akcji porodowej,
B.  zgony płodów przed rozpoczęciem akcji porodowej,
C . martwe urodzenia oraz zgony noworodków do 9 doby życia

włącznie,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 111.
W  opiece  nad  noworodkiem  przedwcześnie  urodzonym  istotne
znaczenie  ma  zapobieganie  bezdechom.  Do  działań  wdrażanych
samodzielnie przez pielęgniarkę neonatologiczną należą:

A.  utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała noworodka,
B.  stosowanie stymulacji dotykowej,
C.  wprowadzenie do farmakoterapii metyloksantyn,
D.  prawidłowe są odpowiedzi A i B.

Zadanie 112.
Przyczyną niedoboru surfaktantu NIE jest:

A .  przegrzanie,
B.  kwasica,
C.  hipoksja,
D.  oziębienie.

Zadanie 113.
Powikłaniem zespołu MAS jest:

A .  zatykanie oskrzelików, pułapka powietrzna,
B.  rozdęcie płuc, odma,
C.  zespół nadciśnienia płucnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 114.
Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia enteralnego NIE jest:

A .  martwicze zapalenie jelit (NEC),
B.  niedrożność przewodu pokarmowego,
C.  wstrząs,
D.  brak odruchu połykania.

Zadanie 115.
Przetrwały odruch Galanta charakteryzuje:

A.  problem z mową,
B.  moczenie nocne,
C.  słaba zręczność manualna,
D.  hipotonia.

Zadanie 116.
Palenie  papierosów  przez  kobietę  w  czasie  ciąży  powoduje  w  ok.
25% urodzenie dzieci z małą masą urodzeniową. Udowodniono, że:

A . palenie przez matkę 20 papierosów dziennie nie skutkuje
obniżeniem masy ciała dziecka, a 50 papierosów dziennie
skutkuje  obniżeniem  masy  ciała  dziecka  o  200  g  w
porównaniu z noworodkami matek niepalących,

B . palenie  przez  matkę  20  papierosów  dziennie  skutkuje
obniżeniem  masy  ciała  dziecka  średnio  o  200  g ,  a  50
papierosów dziennie o 500 g w porównaniu z noworodkami
matek niepalących,

C . palenie  przez  matkę  20  papierosów  dziennie  skutkuje
obniżeniem  masy  ciała  dziecka  średnio  o  500  g ,  a  50
papierosów dziennie o 800 g w porównaniu z noworodkami
matek niepalących,

D . palenie przez matkę 20 papierosów dziennie nie skutkuje
obniżeniem masy ciała dziecka, a 50 papierosów dziennie
skutkuje  obniżeniem  masy  ciała  dziecka  o  100  g  w
porównaniu z noworodkami matek niepalących.

Zadanie 117.
Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z wrodzoną chorobą
metaboliczną  wyczuwasz  karmelowy  zapach  moczu.
Najprawdopodobniej masz do czynienia z:

A .  fenyloketonurią,
B.  chorobą syropu klonowego,
C.  hipermetioninemią,
D.  kwasicą izowalerianową.



Zadanie 118.
W  celu  pobrania  krwi  włośniczkowej  u  noworodka  donoszonego
położna/pielęgniarka  powinna  używać  jałowego  mikrolancetu  o
długości ostrza:

A.  do 2,5 mm,
B.  do 3,5 mm,
C.  do 5,0 mm,
D.  do 5,5 mm.

Zadanie 119.
Standardowe nastawianie alarmów dla SaO2 to:

A.  80 - 90%,
B.  80 - 88%,
C.  88 - 95%,
D.  90 - 98%.

Zadanie 120.
U  noworodka  przedwcześnie  urodzonego  wystąpiły  od  pierwszych
godzin  życia:  przyspieszone,  nieregularne  oddechy  z  widocznym
wysiłkiem oddechowym - zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
praca  skrzydełek  nosa,  stękanie  wydechowe  albo  bezdechy  oraz
nasilająca się sinica. Objawy te wskazują na:

A.  zespół zaburzeń oddychania,
B.  zapalenie płuc,
C.  posocznicę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 121.
Dziecko narażone na  ekspozycję  wirusa HIV powinno otrzymywać
profilaktycznie  zydowudynę  przez  6  tygodni.  Podaż  leku
rozpoczyna się w czasie:

A . pierwszych  6  -  12  godzin  życia  w  dawce  zależnej  od
dojrzałości,

B . pierwszych  6  -  12  godzin  życia  w  dawce  nie  zależnej  od
dojrzałości,

C . p o  upływie  24  godziny  życia  w  dawce  zależnej  od
dojrzałości,

D . p o  upływie  24  godziny  życia  w  dawce  nie  zależnej  od
dojrzałości.



Zadanie 122.
Które  z  poniższych  objawów  mogą  wskazywać  na  fizjologiczny
refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka?

A . noworodek  ulewa  i  sporadycznie  wymiotuje,  ale  zjada
chętnie i prawidłowo się rozwija,

B . objawy  wyraźnie  zmniejszają  się  z  tygodnia  na  tydzień,
a epizodom ulewania nie towarzyszą żadne inne objawy,

C . narastanie  objawów  wiąże  się  ze  zwiększaniem  zjadanej
wraz z wiekiem objętości pokarmu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 123.
Cechą  charakterystyczną  drugiego  stopnia  pieluszkowego
zapalenia skóry (PZS) jest:

A . rumień  i  powierzchowne  złuszczanie  s ię  naskórka  w
okolicy narządów płciowych, pośladków i pachwin,

B . rumień  i  powierzchowne  złuszczanie  s ię  naskórka  w
okolicy  pośladków,  ponadto  może  obejmować  okolicę
krzyżową i podbrzusze,

C . wytworzenie  ognisk  rumieniowo-naciekowych,  grudek,
pęcherzyków, głębokich nadżerek a nawet owrzodzeń,

D . pojawienie  s ię  grudki,  krostki,  bądź  powierzchownej
nadżerki,  które  mogą  tworzyć  sączące  zmiany  z
nasileniem odczynów zapalnych w obrębie pachwin, fałdów
skórnych, z nadżerkami bakteryjnymi i grzybiczymi.

Zadanie 124.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  intubacji  jest
FAŁSZYWE?

A . zarówno  osoby  prawo  jak  i  leworęczne  powinny  trzymać
laryngoskop w lewej dłoni,

B . intubacja  dotchawicza  powinna  być  wzięta  pod  uwagę  u
noworodka,  którego  stan  nie  poprawia  się  mimo
prawidłowej techniki wentylacji,

C . jeżeli  nie  zakończono  intubacji  dotchawiczej  w  ciągu  30
sekund  powinno  się  usunąć  laryngoskop,  wentylować
noworodka  dodatnim  ciśnieniem  maską,  a  następnie
spróbować ponownie,

D . powinno  się  poczekać  aż  struny  głosowe  się  zamkną  i
wówczas wprowadzić rurkę intubacyjną.



Zadanie 125.
Wśród  bardzo  niebezpiecznych  klinicznych  objawów  krwawienia
wewnątrzczaszkowego  u  noworodka,  pielęgniarka,  położna  może
zaobserwować:

A . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  sztywność  i  objawy  uszkodzenia  nerwów
czaszkowych,

B . śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione  drgawki,
podwyższoną  ciepłotę  ciała,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów czaszkowych,

C . stupor,  śpiączkę,  zaburzenia  wentylacji,  uogólnione
drgawki,  podwyższoną  ciepłotę  ciała,  sztywność  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych,

D . stupor,  śpiączkę,  uogólnione  drgawki,  wiotkość  i  objawy
uszkodzenia nerwów obwodowych.

Zadanie 126.
Wskazaniem do żywienia troficznego jest:

A .  zaburzenie funkcji połykania u noworodka,
B.  martwicze zapalenie jelit,
C.  krwawienie z przewodu pokarmowego,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 127.
Ruchomość  żuchwy  podczas  ssania  pozwala  na  ocenę  nerwu
czaszkowego:

A.  trójdzielnego,
B.  twarzowego,
C.  językowo-gardłowego,
D.  błędnego.

Zadanie 128.
W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:

A .  30 sekund oraz bradykardia poniżej 60/min.,
B.  20 sekund oraz bradykardia poniżej 80/min.,
C.  15 sekund oraz tachykardia powyżej 100/min.,
D.  10 sekund oraz tachykardia powyżej 110/min.

Zadanie 129.
Głównym czynnikiem zmniejszającym ryzyko zaburzeń oddychania,
stosowanym  w  profilaktyce  RDS  (respiratory  distress  syndrome)
jest:

A .  utrzymanie prawidłowej ciepłoty ciała noworodka,
B.  podawanie surfaktantu noworodkowi,
C.  normalizacja ciśnienia krwi u noworodka,
D . prenatalne  podawanie  matce  przed  porodem

glikokortykosteroidów.



Zadanie 130.
Powiększanie  s ię  szwów  czaszkowych  i  ciemiączka  u  noworodka
sugeruje:

A.  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
B.  obrzęk mózgu,
C.  krwiak podtwardówkowy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 131.
Podczas  przeprowadzania  wywiadu  z  rodzicami,  w  celu  oceny
rozwoju somatycznego dziecka, należy zadać pytanie dotyczące:

A.  wydawanych przez dziecko dźwięków,
B.  unoszenia głowy,
C.  przyrostów masy ciała,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 132.
Mankiet  służący  do  nieinwazyjnego  pomiaru  ciśnienia  tętniczego
krwi u noworodka, od wyrostka barkowego do wyrostka łokciowego
powinien obejmować:

A.  55% długości ramienia,
B.  65% długości ramienia,
C.  75% długości ramienia,
D.  85% długości ramienia.

Zadanie 133.
Niewidoczna utrata płynów u noworodka przez skórę sięga:

A.  30%,
B.  50%,
C.  70%,
D.  90%.

Zadanie 134.
Wczesna stymulacja rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie
t o  system  działań,  na  który  składają  się:  1 .  Wnikliwa
indywidualna  obserwacja  dziecka,  2 .  Ocena  stanu  dojrzałości,  3 .
Ocena  rozwoju  spontanicznej  aktywności  ruchowej,  4 .  Analiza
zdolności  poznawczych,  5 .  Analiza  umiejętności  ssania  i
połykania. Wskaż prawidłowe odpowiedzi:

A .  Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1 i 5,
B.  Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1 i 3,
C.  Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1, 2, 3,
D.  Prawidłowe odpowiedzi 1,2,3,4,5.



Zadanie 135.
Wśród  najczęstszych  niepożądanych  objawów  leczenia  wad  serca
prostaglandynami, obserwuje się:

A .  bradykardię,
B.  drgawki,
C.  bezdechy,
D.  hipotensję.
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Zadanie 1.
D o  bezwzględnych  przeciwwskazań  do  żywienia  dojelitowego  NIE
należy:

A.  martwicze zapalenie jelit,
B.  mechaniczna niedrożność przewodu pokarmowego,
C.  krwawienie do przewodu pokarmowego,
D.  perforacja jelita.

Zadanie 2.
D o  czynników  ryzyka  NEC  (martwiczego  zapalenia  jelit )  NIE
należy:

A.  wcześniactwo,
B.  mała urodzeniowa masa ciała,
C.  przetrwały przewód tętniczy,
D.  nadczynność tarczycy.

Zadanie 3.
Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka to:

A.  tachypnoe powyżej 60 min,
B.  tachykardia powyżej 160/min,
C.  napady bezdechu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 4.
Wilgotność  powietrza  na  poziomie  60  -  80%  rekomendowana  jest
dla noworodków o masie ciała:

A.  < 500 g,
B.  500 - 1000 g,
C.  1000 - 1500 g,
D.  > 1500 g.

Zadanie 5.
Ruchomość  żuchwy  podczas  ssania  pozwala  na  ocenę  nerwu
czaszkowego:

A.  trójdzielnego,
B.  twarzowego,
C.  językowo-gardłowego,
D.  błędnego.



Zadanie 6.
Przyczyną retinopatii wcześniaków jest:

A . uszkodzenie naczyń siatkówki spowodowane zaburzeniami
równowagi  między  procesami  oksydacyjnymi  i
antyoksydacyjnymi,

B . obliteracja naczyń siatkówki w wyniku działania wolnych
rodników,

C.  niedotlenienie naczyń siatkówki,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 7.
Określając  dojrzałość  noworodka  w  zmodyfikowanej  skali  Ballard
oceniamy:

A.  kąt zgięcia dłoni,
B.  objaw przeskakiwania,
C.  objaw szarfy,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 8.
Wskazaniem do żywienia troficznego jest:

A .  zaburzenie funkcji połykania u noworodka,
B.  martwicze zapalenie jelit,
C.  krwawienie z przewodu pokarmowego,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 9.
Wśród objawów klinicznych sepsy u noworodka, wymienia się:

A . nadpobudliwość,  senność,  niechęć  do  ssania  i  zaleganie
treści pokarmowej, wzdęcie brzucha,

B . zaburzenia  napięcia  mięśniowego,  hipo-  lub
hipernatremię, zaburzenia perfuzji obwodowej,

C . tachykardię  lub  bradykardię,  tachypnoe  lub  bezdechy,
czasem zaburzenia krzepnięcia krwi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 10.
Proszę wskazać zalecaną kolejność nakłuwania żył u noworodka:

A . żyły  grzbietu  dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły
nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

B . żyły  nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły  grzbietu
dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

C . żyły  dołu  łokciowego,  żyły  nadgarstka,  żyły  grzbietu
dłoni,  żyły  grzbietu  stopy,  żyły  czaszkowe,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,

D . żyły  czaszkowe,  żyły  grzbietu  dłoni,  żyły  grzbietu
stopy,  żyły  nadgarstka,  żyły  dołu  łokciowego,  żyły
okolicy kostki przyśrodkowej.

Zadanie 11.
Pomiar obwodu głowy dokonywany po porodzie, jest mierzony przy
użyciu taśmy centymetrowej w wymiarze:

A.  podpotyliczno - czołowym,
B.  bródowo - ciemieniowym,
C.  podpotyliczno - ciemieniowym,
D.  czołowo - potylicznym.

Zadanie 12.
Metoda  rehabilitacyjna  dążąca  do  zahamowania  nieprawidłowych
odruchów oraz normalizacji napięcia mięśniowego to metoda:

A.  Vojty,
B.  Glena Domana,
C.  NDT - Bobath,
D.  M. Block.

Zadanie 13.
Odruch Hering - Brenera, to odruch:

A.  zapobiegający aspiracji płynu do pęcherzyków płucnych,
B . pozwalający  na  wytworzenie  ujemnego  ciśnienia  w

opłucnej,
C.  pozwalający na bierną fazę oddychania,
D.  pozwalający na aktywną fazę oddychania.

Zadanie 14.
Wśród  przyczyn  zaburzonego  przepływu  krwi  w  jelitach,
predysponującego do NEC-u, NIE wymienia się:

A .  hipoksji,
B.  hipotensji,
C.  hipostezji,
D.  hipoksemii.



Zadanie 15.
U  noworodka  w  okresie  pierwszego  miesiąca  życia  przyrost  masy
ciała powinien wynosić:

A .  200 gramów - 300 gramów,
B.  500 gramów - 600 gramów,
C.  800 gramów - 900 gramów,
D.  powyżej 1000 gramów.

Zadanie 16.
U  noworodków  będących  we  wstrząsie  hipowolemicznym
nieodpowiadającym na  resuscytację,  wskazana  jest  podaż  płynów
wypełniających łożysko naczyniowe. Roztworami rekomendowanymi w
leczeniu hipowolemii są:

A.  5% glukoza, 0,9% NaCl,
B.  5% glukoza, płyn Ringera,
C.  10% glukoza, mleczan Ringera,
D.  0,9% NaCl, mleczan Ringera.

Zadanie 17.
Noworodek z hipotrofią:

A .  posiada masę ciała poniżej 10 centyla,
B.  posiada masę ciała poniżej 2500g,
C.  wykazuje cechy zahamowania wzrostu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 18.
Odruch ssania pobudza smak:

A.  kwaśny,
B.  gorzki,
C.  słony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 19.
Noworodek  w  2-dobie  życia,  z  porodu  kleszczowego,  którego
następstwem  było  duże  wgniecenie  kości  czołowej.  U  dziecka
wystąpiło nadmierne napięcie mięśniowe oraz zwracanie pokarmu
bezpośrednio po próbie karmienia. Objawy te wskazują na:

A.  atrezję przełyku,
B.  wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
C.  mózgowe porażenie dziecięce,
D.  pęknięcie kości czaszki.



Zadanie 20.
W  postępowaniu  przedoperacyjnym  u  noworodka  z  gastroschizą
najbardziej istotne znaczenie ma:

A . zaopatrzenie  gastroschizy  jałowym,  wilgotnym
opatrunkiem  w  sterylnym  worku  nylonowym,  założenie
cewnika  do  żołądka  i  okresowe  odsysanie  treści
żołądkowej oraz powietrza,

B . zaopatrzenie gastroschizy jałowym, suchym opatrunkiem i
monitorowanie czynności życiowych,

C . monitorowanie  czynności  życiowych i  założenie  zgłębnika
do żołądka,

D . umieszczenie  noworodka  w  inkubatorze  i  zaopatrzenie
gastroschizy jałowym opatrunkiem.

Zadanie 21.
Dysplazja  oskrzelowo  -  płucna  (BPD  -  Bronchopulmonary
Dysplasia),  nazywana  przewlekłą  chorobą  płuc  (CLD  -  Chronic
Lung Disease), manifestuje się następującymi objawami:

A . przyspieszeniem  oddechu  (tachypnoe)  i  nieprawidłowym
oddechem (dyspnoe),

B.  rzężeniem drobno - i średniobańkowym,
C . niedotlenieniem,  wzrostem  stężenia  dwutlenku  węgla  we

krwi, zmianami w obrazie RTG,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 22.
Podczas  wykonywania  czynności  resuscytacyjnych  u  noworodka
należy:

A.  kciukami rytmicznie uciskać dolną część mostka,
B.  kciukami rytmicznie uciskać górną część mostka,
C.  wykonywać wdech ratunkowy trwający około 1 sekundy,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 23.
U  zdrowego  noworodka,  w  ciągu  kilkudziesięciu  minut  po
urodzeniu,  dochodzi  do  normalizacji  oddechów.  Ich  częstotliwość
na minutę powinna wynosić:

A .  15 - 20,
B.  20 - 30,
C.  40 - 60,
D.  60 - 80.



Zadanie 24.
Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

A.  o żółtym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
B.  wodniste o zielonym zabarwieniu,
C.  o brązowo - zielonym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
D.  wodniste o żółtym zabarwieniu.

Zadanie 25.
Choroba hemolityczna objawia się u:

A.  płodu i noworodka,
B.  matki dziecka,
C.  matki i płodu,
D.  ojca dziecka.

Zadanie 26.
Wcześniaka urodzonego przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży:

A.  osusza się bezpośrednio po porodzie,
B.  okrywa ciepłą pieluchą,
C . umieszcza  się  bezpośrednio  po  porodzie  w  fol i i

plastikowej bez uprzedniego osuszenia skóry,
D . umieszcza  się  bezpośrednio  po  porodzie  w  fol i i

plastikowej po osuszeniu skóry.

Zadanie 27.
Czynnościowe  zamknięcie  przewodu  tętniczego  u  noworodka
następuje zazwyczaj w ciągu:

A.  1-2 godzin po urodzeniu,
B.  3-4 godzin po urodzeniu,
C.  6-8 godzin po urodzeniu,
D.  10-15 godzin po urodzeniu.

Zadanie 28.
U  noworodka  przedwcześnie  urodzonego,  niedobór  surfaktantu
prowadzi do nasilającej się niedodmy, co powoduje:

A.  zmniejszenie wysiłku oddechowego,
B.  zaburzenie stosunku wentylacji do perfuzji,
C . zmniejszenie  napięcia  powierzchniowego  w  pęcherzykach

płucnych,
D.  zwiększenie podatności płuc.



Zadanie 29.
Metodę wspomagania własnego oddechu dziecka przez zapewnienie
ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oznacza się
skrótem:

A.  nACP,
B.  CPAP,
C.  nCPA,
D.  CPCP.

Zadanie 30.
Colostrum to:

A.  układ odpornościowy układu oddechowego,
B.  mleko z dużą zawartością IgA,
C.  wszystkie klasy przeciwciał,
D.  wszystkie grupy komórek odpornościowych.

Zadanie 31.
Jak należy  prawidłowo układać  noworodka z  wrodzonym kręczem
szyi?

A . układać dziecko tylko na brzuchu, z głową odwiedzioną w
stronę kręczu,

B . pozwolić  dziecku  układać  głowę  w  dowolną  stronę,
ponieważ  przykurcz  mięśnia  ustępuje  samoistnie  w
krótkim czasie po urodzeniu,

C . umieścić  zabawki  nad  łóżeczkiem  dziecka  po  stronie
kręczu, co umożliwi mu właściwą pozycję głowy,

D . pochylić  głowę  i  skręcić  bródkę  dziecka  w  stronę  zdrową
oraz  podłożyć  poduszkę  pod  głowę,  uniemożliwiając  je j
obrócenie w stronę kręczu.

Zadanie 32.
U  noworodka  urodzonego  z  masą  ciała  <1000  gramów,  średnie
ciśnienie tętnicze krwi w pierwszej dobie życia wynosi około:

A.  25 mmHg,
B.  40 mmHg,
C.  55 mmHg,
D.  65 mmHg.

Zadanie 33.
N a  ramionach  i  grzbiecie  2-dniowego  noworodka  zaobserwowano
rozległą martwicę tkanki podskórnej. Zmiana ta:

A.  wynika z anemizacji dziecka,
B.  może wiązać się z zaburzeniami gospodarki wapniowej,
C.  wymaga postępowania farmakologicznego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 34.
Nadmierne  wydzielanie  śl iny  przez  nos  i  usta  u  noworodka  w
krótkim czasie po urodzeniu może być objawem:

A.  porażenia nerwu przeponowego,
B.  niedrożności przełyku,
C.  krwawienia dootrzewnowego,
D.  wzdęcia brzuszka.

Zadanie 35.
Pierwotniakiem powodującym IUGR jest:

A .  Toxoplasma gondii,
B.  cytomegalia,
C.  różyczka,
D.  wirus opryszczki.

Zadanie 36.
Objawem wynikającym z zarośnięcia nozdrzy tylnych u noworodka
NIE jest:

A .  znaczny wysiłek oddechowy,
B . nasilająca  się  sinica  podczas  próby  oddychania  przez

nos,
C.  nasilająca się sinica podczas płaczu dziecka,
D.  wyciek wydzieliny śluzowej z nosa.

Zadanie 37.
W diagnostyce dysplazji stawów biodrowych u noworodka, badanie
objawu Barlowa polega na:

A . zastosowaniu manewru, który reponuje zwichnięte biodro,
c o  oznacza  dodatni  wynik  testu,  jest  to  inaczej  objaw
przeskakiwania,

B . zastosowaniu manewru, który reponuje zwichnięte biodro,
c o  oznacza  ujemny  wynik  testu,  jest  to  inaczej  objaw
przeskakiwania,

C . próbie  dokonania  zwichnięcia  biodra,  które  świadczy  o
jego niestabilności, inaczej objaw wyważania,

D . próbie  dokonania  zwichnięcia  biodra,  które  świadczy  o
jego stabilności, inaczej objaw przeskakiwania.

Zadanie 38.
W  jakiej  odległości  od  lamp  naświetlających  powinien  znajdować
się noworodek poddawany fototerapii?

A.  10 - 20 cm,
B.  20 - 30 cm,
C.  40 - 50 cm,
D.  60 - 80 cm.



Zadanie 39.
Prawidłowe ułożenie noworodka poddawanego resuscytacji, polega
na zastosowaniu pozycji Trendelenburga pod kątem:

A.  10˚ - 15˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
B . 10˚  -  15˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie

odgięta ani przygięta,
C.  15˚ - 20˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
D . 30˚  do  podłoża,  głowa  nie  może  być  nadmiernie  odgięta

ani przygięta.

Zadanie 40.
Powikłaniem po cewnikowaniu żyły pępkowej jest:

A .  krwotok,
B.  zaburzenia rytmu serca,
C.  odruchowe obkurczenie naczyń kończyn dolnych,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 41.
Niefarmakologicznym  sposobem  zmniejszania  bólu  u  noworodka
jest:

A .  podanie smoczka do ssania,
B.  używanie tzw. "gniazdek" noworodkowych,
C.  zmniejszenie natężenia światła i hałasu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 42.
O  głębokiej  hipotermii  noworodka  mówimy wówczas,  gdy  ciepłota
ciała wynosi poniżej:

A .  37˚C,
B.  36˚C,
C.  35˚C,
D.  34˚C.

Zadanie 43.
U noworodka, krwiak podokostnowy czaszki:

A . jest  niebolesną  zmianą,  a  skóra  nad  nim  jest
najczęściej zasiniona, bez odczynu zapalnego,

B . niekiedy  prowadzi  do  znacznej  anemizacji  dziecka,
zwłaszcza przy współistnieniu zaburzeń krzepnięcia,

C . może  ulec  zropieniu,  co  najczęściej  ma  związek  z
zakażeniem wewnątrzmacicznym,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 44.
Specyficznymi  objawami  klinicznymi  niedokrwistości  u
wcześniaków NIE jest/są:

A.  słaby przyrost masy ciała,
B.  bladość powłok,
C.  trudności w karmieniu,
D.  drgawki.

Zadanie 45.
Wykonywany u noworodka test Apt jest to badanie, które pozwala
na:

A.  ocenę zewnętrznych cech fizycznych,
B.  ocenę neurologiczną,
C.  zróżnicowanie krwi dziecka z krwią matki,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 46.
D o intubacji dziecka o masie ciała od 1000 do 2000 gramów (28 -
3 4 tydz. ciąży), należy zastosować rurkę o wymiarze wewnętrznym
(średnicy):

A .  3,5 mm,
B.  3,0 mm,
C.  2,5 mm,
D.  2,0 mm.

Zadanie 47.
Zespołem  genetycznym  spowodowanym  trisomią  chromosomów
autosomalnych NIE jest zespół:

A .  Downa,
B.  Patau,
C.  Edwardsa,
D.  Turnera.

Zadanie 48.
W zespole Pierre'a Robina występują jednocześnie:

A . znaczne  cofnięcie  żuchwy,  zapadanie  s ię  języka  w
kierunku gardła, rozszczep podniebienia,

B . znaczne  cofnięcie  żuchwy,  rozszczep  wargi  i  wyrostka
zębodołowego szczęki,

C . zapadanie  s ię  języka  w  kierunku  gardła,  rozszczep
podniebienia i wargi,

D . znaczne  cofnięcie  żuchwy,  rozszczep  podniebienia  i
wargi.



Zadanie 49.
Badanie  przesiewowe  w  kierunku  fenyloketonurii  powinno  być
wykonane:

A.  w ciągu pierwszych 12 godzin życia,
B.  w ciągu pierwszych 24 godzin życia,
C.  w ciągu pierwszych 48-72 godzin życia,
D.  po 72 godzinach życia.

Zadanie 50.
Powiększanie  s ię  szwów  czaszkowych  i  ciemiączka  u  noworodka
sugeruje:

A.  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
B.  obrzęk mózgu,
C.  krwiak podtwardówkowy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 51.
Wśród czynników wpływających na ograniczenie czasu intubacji  i
wentylacji  mechanicznej  wyróżnia  się  między  innymi  tolerowanie
hiperkapnii  podczas  odzwyczajania  od  wentylacji.  Dopuszczalna
wówczas hiperkapnia to:

A . Pa CO2 = 50 mmHg-65 mmHg pod warunkiem utrzymywania pH
> 7,22,

B . Pa CO2 = 65 mmHg-75 mmHg pod warunkiem utrzymywania pH
> 7,10,

C . Pa CO2 = 50 mmHg-75 mmHg pod warunkiem utrzymywania pH
< 7,10,

D . Pa CO2 = 50 mmHg-65 mmHg pod warunkiem utrzymywania pH
< 7,22.

Zadanie 52.
Minimalne  żywienie  troficzne  wprowadzane  u  wcześniaków  to
żywienie:

A.  enteralne (do 15 ml/kg mc./dobę),
B.  parenteralne,
C.  pozajelitowe,
D . enteralne  lub  parenteralne  w  zależności  od  stanu

dziecka.

Zadanie 53.
Późna  żółtaczka  związana  z  karmieniem  naturalnym  (tzw.
żółtaczka pokarmu kobiecego) rozwija się pod koniec:

A.  1 miesiąca życia i może trwać do 12 tygodni,
B.  1 tygodnia życia i może trwać do 12 miesięcy,
C.  1 miesiąca życia i może trwać do 12 miesięcy,
D.  1 tygodnia życia i może trwać do 12 tygodni.



Zadanie 54.
Jak  często  należy  zmieniać  płyny  do  nawilżania  gazów
oddechowych przy zastosowaniu respiratora u noworodka?

A.  raz na dobę,
B.  co 2 doby,
C.  co 3 doby,
D.  co 4 doby.

Zadanie 55.
Jak  należy  postępować  przy  zakładaniu  cewników  do  żył
obwodowych u noworodka?

A . przetrzeć  skórę  środkiem  dezynfekcyjnym  i  dokonać
wkłucia,

B . przetrzeć  skórę  środkiem  dezynfekcyjnym,  odczekać
minimum 15-30 sekund i dokonać wkłucia,

C . przetrzeć  skórę  środkiem  dezynfekcyjnym,  odczekać  1
minutę i dokonać wkłucia,

D . przetrzeć  skórę  środkiem  dezynfekcyjnym,  odczekać  2
minuty i dokonać wkłucia.

Zadanie 56.
W  celu  pobrania  krwi  włośniczkowej  u  noworodka  donoszonego
położna/pielęgniarka  powinna  używać  jałowego  mikrolancetu  o
długości ostrza:

A.  do 2,5 mm,
B.  do 3,5 mm,
C.  do 5,0 mm,
D.  do 5,5 mm.

Zadanie 57.
Szerokie szwy czaszkowe oraz duże ciemiączka mogą sugerować:

A.  małogłowie,
B.  wczesne zarastanie szwów czaszkowych,
C.  wrodzoną niedoczynność tarczycy,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 58.
Amniopunkcja  wykonana  przed  15  tygodniem  ciąży  wiąże  się  z
ryzykiem:

A.  poronienia,
B.  wystąpienia wad stóp,
C.  wystąpienia przepukliny płodowej,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 59.
Do cech tetralogii Fallota NIE należy:

A.  ubytek przegrody międzykomorowej,
B.  przerost prawej komory,
C.  zwężenie drogi odpływu z prawej komory,
D.  połączenie prawej i lewej tętnicy płucnej.

Zadanie 60.
Pierwsza pomoc podczas zaburzeń oddychania u dziecka z zespołem
Pierre'a Robina, polega na:

A . ułożeniu  dziecka  na  brzuchu  i  wysunięciu  żuchwy  do
przodu,

B.  ułożeniu dziecka na brzuchu i odśluzowaniu,
C.  prowadzeniu wentylacji przy pomocy worka Ambu,
D.  ułożeniu dziecka na boku.

Zadanie 61.
U  noworodka  donoszonego,  o  hiperglikemii  świadczy  poziom
stężenia glukozy w surowicy krwi wynoszący powyżej:

A .  110 mg/dl,
B.  120 mg/dl,
C.  130 mg/dl,
D.  150 mg/dl.

Zadanie 62.
Jedną  z  metod  leczenia  żółtaczki  u  noworodków  jest  fototerapia.
W  praktyce  rozważa  się  zastosowanie  fototerapii  u  zdrowych,
donoszonych noworodków przy stężeniu bilirubiny powyżej:

A . 5  mg/dl  w  2  dobie  życia,  17  mg/dl  w  3  dobie  życia,  22
mg/dl w późniejszych dobach życia,

B . 1 2 mg/dl  w 2  dobie  życia,  15 mg/dl  w 3  dobie  życia,  17
mg/dl w późniejszych dobach życia,

C . 5  mg/dl  w  3  dobie  życia,  15  mg/dl  w  4  dobie  życia,  17
mg/dl w późniejszych dobach życia,

D . 1 2 mg/dl  w 1  dobie  życia,  15 mg/dl  w 2  dobie  życia,  17
mg/dl w późniejszych dobach życia.

Zadanie 63.
Obrzęk piersi u kobiet karmiących jest wynikiem:

A.  patologicznej budowy piersi,
B.  wzrostu poziomu progesteronu i poziomu prolaktyny,
C . spadku  poziomu  progesteronu  i  wzrostu  poziomu

prolaktyny,
D.  nieprawidłowej techniki karmienia.



Zadanie 64.
Najważniejszą zasadą w profilaktyce zakażeń wewnątrzszpitalnych
jest:

A .  kontrola skuteczności sterylizacji,
B .  częste mycie i dezynfekcja rąk,
C.  naświetlanie pomieszczeń lampą bakteriobójczą,
D.  codzienna zmiana ubrania personelu.

Zadanie 65.
Badanie stanu neurologicznego noworodka polega m.in. na ocenie
zachowań dziecka w czterech płaszczyznach: procesy gotowości do
kontaktów,  procesy  motoryczne,  kontrola  stanu  fizycznego,
odpowiedź na stres. Skalę tę opracował:

A .  Ballard,
B.  Brazelton,
C.  Zawitkowski,
D.  Dubovitz.

Zadanie 66.
Podstawą  rozpoczęcia  kompleksowej  opieki  nad  noworodkiem  z
rozszczepem wargi i/lub podniebienia jest:

A .  korekcja nieprawidłowości anatomicznych,
B . udzielenie  matce  wsparcia  emocjonalnego  i

informacyjnego,  które  powinno  rozpocząć  się  już  w
czasie porodu,

C . ustalenie  indywidualnego  i  bezpiecznego  dla  dziecka
sposobu odżywiania,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 67.
Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z wrodzoną chorobą
metaboliczną  wyczuwasz  karmelowy  zapach  moczu.
Najprawdopodobniej masz do czynienia z:

A .  fenyloketonurią,
B.  chorobą syropu klonowego,
C.  hipermetioninemią,
D.  kwasicą izowalerianową.



Zadanie 68.
Obserwowane w zespole RDS (ang. Respiratory Distress Syndrome),
bezdechy zaporowe:

A . polegają  na  zaprzestaniu  ruchów  oddechowych  wskutek
braku stymulacji ze strony ośrodka oddechowego,

B . polegają  na  zaprzestaniu  ruchów  oddechowych  wskutek
braku  stymulacji  ze  strony  ośrodka  termoregulacji  w
wyniku hipotermii,

C . s ą  związane  ze  wzrostem  oporu  oddechowego  w  obrębie
jamy nosowo - gardłowej i krtani,

D . s ą  związane  ze  zmniejszeniem  się  oporu  oddechowego  w
obrębie klatki piersiowej.

Zadanie 69.
Z a  obiektywną  metodę  rozpoznawania  hipoksji  u  noworodka
uznawane  jest  wykrycie  kwasicy  metabolicznej  w  tętniczej  krwi
pępowinowej.  O  kwasicy  mówimy,  kiedy  pH  tętniczej  krwi
pępowinowej ma wartość poniżej:

A .  7,20,
B.  7,35,
C.  7,40,
D.  7,45.

Zadanie 70.
Na okres adaptacji noworodka NIE ma/mają wpływu:

A.  choroby ojca,
B.  choroby matki,
C.  przebieg porodu,
D.  leki stosowane w czasie ciąży i porodu.

Zadanie 71.
Zgodnie  z  założeniami  Amerykańskiej  Akademii  Pediatrii  (AAP),
zapotrzebowanie  energetyczne  rosnącego,  urodzonego
przedwcześnie noworodka sięga:

A.  1004 kJ/kg mc./dobę (240 kcal),
B.  502 kJ/kg mc./dobę (120 kcal),
C.  251 kJ/ kg mc./dobę (60 kcal),
D.  126 kJ/ kg mc./dobę (30 kcal).



Zadanie 72.
Objawy  ostrej  niewydolności  oddechowej  u  noworodka  ze  strony
układu krążenia to:

A . bradykardia  z  zatrzymaniem  krążenia  włącznie,
zaburzenia rytmu serca, hipotensja, skóra marmurkowata,
sinica, bladość, wciąganie mięśni oddechowych,

B . tachykardia  >  100/min,  bradykardia  z  zatrzymaniem
krążenia  włącznie,  zaburzenia  rytmu  serca,  hipotensja,
sinica, wciąganie mięśni oddechowych,

C . tachykardia  >  160/min,  bradykardia  z  zatrzymaniem
krążenia  włącznie,  zaburzenia  rytmu  serca,  hipotensja,
skóra marmurkowata, sinica, bladość,

D . bradykardia  z  zatrzymaniem  krążenia  włącznie,
zaburzenia  rytmu  serca,  hipotensja,  sinica,  wciąganie
mięśni oddechowych, drgawki, pobudzenie.

Zadanie 73.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  krwawień  około-  i
dokomorowych u noworodków jest FAŁSZYWE?

A . krwawienia  podpajęczynówkowe  występują  często  i  mają
ciężki przebieg kliniczny,

B . krwawienia  podpajęczynówkowe  występują  często  i  mają
łagodny przebieg kliniczny,

C . krwawienia  około  -  i  dokomorowe  dotyczą  głównie
wcześniaków urodzonych przed 32 tygodniem ciąży, z masą
ciała poniżej 1500 gramów,

D . powikłaniem  krwawień  I I I  i  IV°  może  być  wodogłowie
pokrwotoczne.

Zadanie 74.
Odwracanie  głowy  przez  noworodka  w  kierunku  światła  oraz
zdolność skupienia wzroku na przedmiocie pojawia się w:

A.  1-2 tygodniu życia,
B.  2-3 tygodniu życia,
C.  3-4 tygodniu życia,
D.  4-5 tygodniu życia.



Zadanie 75.
Wykonując u noworodka badanie przesiewowe w kierunku chorób
metabolicznych, należy pobrać:

A . krew  włośniczkową  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca,

B . krew  włośniczkową  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,

C . krew  żylną  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,

D . krew  żylną  z  bocznej  lub  przyśrodkowej  okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca.

Zadanie 76.
Podczas leczenia metodą Infant Flow należy zapewnić noworodkowi
właściwą pozycję ułożeniową:

A.  płasko na twardym podłożu na plecach,
B.  pod kątem 45˚ do podłoża na boku,
C . pod  kątem  15˚-20˚  do  podłoża  (na  plecach,  brzuchu  lub

boku),
D.  płasko na twardym podłożu na boku.

Zadanie 77.
Wiek  rozwojowy  u  dziecka  odpowiada  poziomowi  rozwoju  w
odniesieniu do średnich mierników określonych dla:

A.  populacji,
B .  danej rodziny,
C.  grupy wiekowej,
D.  płci .



Zadanie 78.
Polski  Zespół  Ekspertów  zaleca  przyjmowanie  kwasu  foliowego
jako  profilaktyki  wrodzonych  otwartych  wad  cewy  nerwowej,  w
dawce:

A . 0,04 mg dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

B . 4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną  ciążą  i
d o  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 8 mg dziennie,

C . 0 ,4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

D . 0,4  mikrograma  dziennie  przez  3  miesiące  przed
planowaną  ciążą  i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast
d la  kobiet,  u  których w wywiadzie  są  otwarte  wady cewy
nerwowej u dzieci 0,4 mg dziennie,

Zadanie 79.
P o którym miesiącu życia dziecka dodatni wynik przeciwciał anty
HIV świadczy o jego zakażeniu?

A.  po pierwszym miesiącu,
B.  po piątym miesiącu,
C.  po dziesiątym miesiącu,
D.  po piętnastym miesiącu.

Zadanie 80.
Bezdech przeponowy w okresie noworodkowym to:

A . bezdech  związany  ze  zmęczeniem  i  niewydolnością
przepony  w  następstwie  nadmiernej  pracy,  przy
wentylacji płuc o małej podatności,

B . bezdech  związany  ze  zmęczeniem  i  niewydolnością
przepony  w  następstwie  nadmiernej  pracy,  przy
wentylacji płuc o dużej podatności,

C . przerwanie  czynności  oddechowej  w  następstwie  braku
stymulacji ze strony ośrodka oddechowego,

D . bezdech  związany  z  niedrożnością  dróg  oddechowych,
która prowadzi do nadmiernej pracy oddechowej przepony,
zmęczenia noworodka i ostatecznie hipowentylacji.



Zadanie 81.
Pierwsze ruchy płodu wieloródka zaczyna odczuwać w:

A.  12 tygodniu ciąży,
B.  16 tygodniu ciąży,
C.  18 tygodniu ciąży,
D.  22 tygodniu ciąży.

Zadanie 82.
Przeciwko wirusowemu zapaleniu  wątroby  typu B,  dziecko  należy
zaszczepić:

A . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - wewnętrzną część
uda,

B . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

C . śródskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

D . podskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda.

Zadanie 83.
Wśród  najczęstszych  niepożądanych  objawów  leczenia  wad  serca
prostaglandynami, obserwuje się:

A .  bradykardię,
B.  drgawki,
C.  bezdechy,
D.  hipotensję.

Zadanie 84.
W  ocenie  rozwoju  fizycznego,  masa  ciała  dziecka  powyżej  90
centyla dla wieku i płci oznacza:

A.  dziecko eutroficzne,
B.  dziecko hipotroficzne,
C.  dziecko hipertroficzne,
D.  brak prawidłowej opdowiedzi.

Zadanie 85.
Który  z  wymienionych  czynników  ma  największy  wpływ  na
zmniejszenie się liczby porodów przedwczesnych?

A.  warunki socjalno-bytowe matki,
B.  poziom kultury matki,
C.  poziom opieki medycznej,
D.  styl życia matki.



Zadanie 86.
Saturacja to wyrażony w procentach stosunek:

A.  tlenu do dwutlenku węgla,
B.  oksyhemoglobiny do całkowitej ilości hemoglobiny,
C.  tlenu do całkowitej hemoglobiny,
D.  tlenu do oksyhemoglobiny.

Zadanie 87.
U  dużego  odsetka  noworodków,  w  ciągu  pierwszych  48  godzin
życia,  pojawia  się  zmiana  skórna  pod  postacią  zwartych  1-3  mm
biało - żółtych grudek na zaczerwienionym podłożu. Jest/są to:

A.  odczyn ciążowy,
B.  potówki głębokie,
C.  rumień toksyczny,
D.  plamy mongolskie.

Zadanie 88.
Powikłaniem zespołu MAS jest:

A .  zatykanie oskrzelików, pułapka powietrzna,
B.  rozdęcie płuc, odma,
C.  zespół nadciśnienia płucnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 89.
Które  z  poniższych  schorzeń  NIE  jest  bezwzględnym
przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki?

A.  narkomania,
B.  niewydolność krążenia IV° według NYHA,
C . gruźlica  aktywna,  jesli  matka  nie  prątkuje,  przyjmuje

leki,  które  mogą  być  stosowane  podczas  karmienia
piersią,

D.  ciężka choroba psychiczna.

Zadanie 90.
Cechą  charakterystyczną  drugiego  stopnia  pieluszkowego
zapalenia skóry (PZS) jest:

A . rumień  i  powierzchowne  złuszczanie  s ię  naskórka  w
okolicy narządów płciowych, pośladków i pachwin,

B . rumień  i  powierzchowne  złuszczanie  s ię  naskórka  w
okolicy  pośladków,  ponadto  może  obejmować  okolicę
krzyżową i podbrzusze,

C . wytworzenie  ognisk  rumieniowo-naciekowych,  grudek,
pęcherzyków, głębokich nadżerek a nawet owrzodzeń,

D . pojawienie  s ię  grudki,  krostki,  bądź  powierzchownej
nadżerki,  które  mogą  tworzyć  sączące  zmiany  z
nasileniem odczynów zapalnych w obrębie pachwin, fałdów
skórnych, z nadżerkami bakteryjnymi i grzybiczymi.



Zadanie 91.
Drgawki  subtelne  u  noworodka  urodzonego  przedwcześnie,
występują w postaci:

A . objawów ocznych, ruchów policzków, warg, języka, ruchów
kończyn  typu  pływanie,  boksowanie,  pedałowanie,
zaburzenia wegetatywne i bezdechy,

B.  gwałtownych skurczów mięśni zginaczy,
C . przetrwałego  ułożenia  kończyn  lub  asymetrycznego

ułożenia tułowia,
D . rytmicznych  skurczów  części  ciała,  są  wolne,  z

częstotliwością 1-3 sekundy.

Zadanie 92.
Wskaż stwierdzenie FAŁSZYWE:

A . w ciągu pierwszych 24 godzin życia, 90% noworodków nie
oddaje moczu,

B . mocz noworodka w pierwszych dniach życia ma słomkową
barwę z powodu małej zawartości krystaloidów moczanów i
fosforanów,

C . mocz  noworodka  w  pierwszych  dniach  życia  ma  ciemną
barwę z powodu dużej zawartości krystaloidów moczanów i
fosforanów,

D . w  ciągu  kolejnych  dni  życia,  objętość  moczu  wydalanego
przez  noworodka  wynosi  od  1  do  2  ml/kg/godzinę  i  jest
zależna od ilości podawanych płynów.

Zadanie 93.
U noworodka, utrata ciepła następuje poprzez:

A.  konwekcję,
B.  przewodzenie,
C.  parowanie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 94.
U  noworodka  przedwcześnie  urodzonego  wystąpiły  od  pierwszych
godzin  życia:  przyspieszone,  nieregularne  oddechy  z  widocznym
wysiłkiem oddechowym - zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
praca  skrzydełek  nosa,  stękanie  wydechowe  albo  bezdechy  oraz
nasilająca się sinica. Objawy te wskazują na:

A.  zespół zaburzeń oddychania,
B.  zapalenie płuc,
C.  posocznicę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 95.
D o  działań  pielęgniarskich  wspierających  w  warunkach
szpitalnych  kontakty  rodziców  z  dzieckiem  urodzonym
przedwcześnie należą:

A . stworzenie rodzicom przyjaznych warunków w oddziale, w
którym przebywa ich dziecko,

B . włączanie rodziców w czynności pielęgnacyjne wykonywane
u noworodka,

C.  uczenie i wdrażanie rodziców w opiekę "metodą kangura",
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 96.
Do objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka
urodzonego przedwcześnie NIE należy:

A.  stękanie wydechowe,
B.  zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
C.  anuria,
D.  bezdech.

Zadanie 97.
Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka
jest:

A .  adrenalina,
B.  epinefryna,
C.  wodorowęglan sodu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 98.
Prawidłowe  średnie  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
noworodka donoszonego wynoszą:

A . ciśnienie skurczowe 50 - 70 mmHg, a rozkurczowe 25 - 45
mmHg,

B . ciśnienie skurczowe 75 - 80 mmHg, a rozkurczowe 50 - 55
mmHg,

C . ciśnienie skurczowe 85 - 90 mmHg, a rozkurczowe 35 - 55
mmHg,

D . ciśnienie skurczowe 50 - 70 mmHg, a rozkurczowe 50 - 55
mmHg.

Zadanie 99.
Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne dla:

A.  małogłowia,
B.  wczesnego zarastania szwów czaszkowych,
C.  wcześniaków,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 100.
Głównym czynnikiem zmniejszającym ryzyko zaburzeń oddychania,
stosowanym  w  profilaktyce  RDS  (respiratory  distress  syndrome)
jest:

A .  utrzymanie prawidłowej ciepłoty ciała noworodka,
B.  podawanie surfaktantu noworodkowi,
C.  normalizacja ciśnienia krwi u noworodka,
D . prenatalne  podawanie  matce  przed  porodem

glikokortykosteroidów.

Zadanie 101.
Prawidłowy zakres wartości pH krwi noworodka wynosi:

A .  7,15 - 7,35,
B.  7,25 - 7,35,
C.  7,30 - 7,40,
D.  7,35 - 7,45.

Zadanie 102.
Występujące  w  pierwszej  dobie  życia  noworodka  objawy:
nieregularny  oddech  połączony  z  wysiłkiem,  bladość  powłok
skórnych, zapadnięty (łódkowaty) brzuch, sugerują:

A.  wrodzoną przepuklinę pępkową,
B.  porażenie nerwu twarzowego,
C.  gastroschizę,
D.  wrodzoną przepuklinę przeponową.

Zadanie 103.
Do niepożądanych działań opioidów stosowanych w zwalczaniu bólu
u niedojrzałego noworodka należy:

A.  sztywność mięśniowa,
B.  biegunka,
C.  tachykardia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 104.
Do przyczyn drgawek zwykle NIE należy:

A.  niedotlenienie okołoporodowe,
B.  krwawienia śródczaszkowe,
C.  zaburzenia metaboliczne,
D.  zespół zaburzeń oddychania.



Zadanie 105.
Umiejętność  zwiększania  przemiany  materii  w  odpowiedzi  na
dyskomfort termiczny pojawia się u dziecka:

A.  około 28-30 tygodnia życia,
B.  po 37 tygodniu życia,
C.  około 35 tygodnia życia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 106.
Podczas transportu lotniczego noworodka należy:

A.  otworzyć sondę dożołądkową,
B.  opróżnić baloniki w cewnikach,
C.  opróżnić mankiety do mierzenia ciśnienia tętniczego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 107.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony
noworodka jest:

A .  fenyloketonuria,
B.  rozszczep wargi i podniebienia,
C.  choroba syropu klonowego,
D.  galaktozemia.

Zadanie 108.
Czynnikiem  matczynym  klasyfikującym  noworodka  do  grupy
wysokiego ryzyka NIE jest:

A .  poród "uliczny",
B.  wiek matki,
C.  obciążony wywiad położniczy,
D.  czynniki socjoekonomiczne.

Zadanie 109.
W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:

A .  30 sekund oraz bradykardia poniżej 60/min.,
B.  20 sekund oraz bradykardia poniżej 80/min.,
C.  15 sekund oraz tachykardia powyżej 100/min.,
D.  10 sekund oraz tachykardia powyżej 110/min.

Zadanie 110.
Badania przesiewowe u noworodków należą do działań z zakresu:

A.  profilaktyki pierwotnej,
B.  profilaktyki wtórnej,
C.  profilaktyki trzeciorzędowej,
D.  prewencji.



Zadanie 111.
Zastosowanie  płytki  podniebiennej  u  dzieci  z  rozszczepem
podniebienia wpływa na:

A.  poprawę wyglądu dziecka,
B . kształtowanie  się  rozszczepionej  szczęki  i  prawidłową

technikę karmienia,
C . profilaktykę  drażnienia  błony  śluzowej  jamy  ustnej

pokarmem i śliną,
D . kształtowanie  się  i  rozwój  rozszczepionej  wargi  górnej

u dziecka.

Zadanie 112.
Wodorowęglan  sodu  podawany  dożylnie  noworodkowi,  należy  do
iniekcji rozcieńczyć z wodą:

A.  w stosunku 1:1,
B.  w stosunku 1:2,
C.  w stosunku 2:1,
D . wodorowęglan  sodu  nigdy  nie  powinien  być  rozcieńczany

przy podaży dożylnej.

Zadanie 113.
Pierwsza  wizyta  profilaktyczna  kobiety,  która  podejrzewa,  że
jest w ciąży powinna się odbyć najwcześniej w:

A.  4 tygodniu ciąży,
B.  6 tygodniu ciąży,
C.  10 tygodniu ciąży,
D.  12 tygodniu ciąży,

Zadanie 114.
Zalecaną u noworodków metodą badań przesiewowych słuchu jest
ocena fotoemisji  akustycznej -  OAE. Jest to badanie wykonywane
w :

A.  1 dobie życia,
B.  2 dobie życia,
C.  3 dobie życia,
D.  4 dobie życia.

Zadanie 115.
Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków:

A . t len  jest  lekiem  potencjalnie  niebezpiecznym  i  może
doprowadzić do uszkodzenia narządu wzroku oraz płuc,

B . t len  należy  przed  podaniem  ogrzać  (temperatura
34˚-37˚C) i nawilżyć (wilgotność względna 90 - 100%),

C . w  czasie  leczenia  tlenem  konieczna  jest  kontrola
gazometryczna prężności tlenu we krwi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.



Zadanie 116.
W celu drenażu segmentów górnych płatów dolnych płuc, noworodka
należy ułożyć w pozycji:

A .  na plecach,
B.  na brzuchu,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.

Zadanie 117.
U  noworodków w pierwszych dniach życia może wystąpić śladowa
przejściowa:

A.  proteinuria,
B.  glikozuria,
C.  leukocyturia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 118.
Okres  perinatalny  w  odniesieniu  do  dziecka,  trwa  od  poczęcia
do:

A.  porodu,
B.  końca 1 tygodnia życia po porodzie,
C.  końca 1 miesiąca życia po porodzie,
D.  końca 3 miesiąca życia po porodzie.

Zadanie 119.
Skuteczna  fototerapia  prowadzona  u  noworodka,  powinna
zmniejszyć stężenie bilirubiny całkowitej o:

A .  1-2 mg/dl w ciągu 4-6 godzin jej prowadzenia,
B.  5 mg/dl w ciągu 4-6 godzin jej prowadzenia,
C.  1 mg/dl w ciągu 12 godzin jej prowadzenia,
D.  2 mg/dl w ciągu 12 godzin jej prowadzenia.

Zadanie 120.
U  wcześniaków,  niedokrwistość  pochodzenia  jatrogennego  jest
wynikiem:

A.  niedoboru witaminy E,
B.  częstego pobierania krwi do badań,
C.  krwawień,
D.  wzmożonej hemolizy.



Zadanie 121.
Jeżeli  z  jakichś  przyczyn  immunoglobulina  anty  -  D  nie  została
podana  kobiecie  przed  upływem  72  godzin  od  porodu,  można  i
należy ją podać maksymalnie:

A.  do 7 dnia po porodzie,
B.  do 10 dnia po porodzie,
C.  do 20 dnia po porodzie,
D.  do 28 dnia po porodzie.

Zadanie 122.
Wśród  klinicznych  objawów  zaburzeń  oddychania  pochodzenia
krążeniowo-płucnego u noworodka wymienia się:

A .  oddechy - powyżej 60/minutę,
B.  sinicę,
C.  wzmożony wysiłek oddechowy,
D.  przesunięcie śródpiersia.

Zadanie 123.
Które  z  poniższych  objawów  mogą  wskazywać  na  fizjologiczny
refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka?

A . noworodek  ulewa  i  sporadycznie  wymiotuje,  ale  zjada
chętnie i prawidłowo się rozwija,

B . objawy  wyraźnie  zmniejszają  się  z  tygodnia  na  tydzień,
a epizodom ulewania nie towarzyszą żadne inne objawy,

C . narastanie  objawów  wiąże  się  ze  zwiększaniem  zjadanej
wraz z wiekiem objętości pokarmu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 124.
Stosowanie  leków  sedacyjnych  pomaga  w  ustabilizowaniu  stanu
ogólnego  noworodka  podczas  transportu.  Wskaż  stwierdzenie
NIEPRAWDZIWE:

A . d o  leków  sedacyjnych  należą;  luminal,  dormicum,
gardenal,

B . dormicum  można  stosować  u  wszystkich  noworodków
niezależnie od masy ciała i stopnia dojrzałości,

C . n ie  należy  stosować  leków  sedacyjnych  u  dziecka
podłączonego do nCPAP,

D . leki  sedacyjne  stosuje  s ię  w  przypadku  konieczności
transportu  dziecka  zaintubowanego  i  podłączonego  do
sztucznej wentylacji.



Zadanie 125.
Objaw Arlekina, polega na tym, że:

A . przy  położeniu  dziecka  na  boku  skóra  górnej  połowy
ciała  jest  zaczerwieniona,  a  dolnej  lekko  zaróżowiona  z
zaznaczoną granicą między nimi,

B . przy  położeniu  dziecka  na  plecach  skóra  dolnej  połowy
ciała  jest  zasiniona,  a  górnej  zaczerwieniona  z  lekko
uwidaczniającą się granicą między nimi,

C . przy  położeniu  dziecka  na  boku  skóra  dolnej  połowy
ciała  jest  zaczerwieniona,  a  górnej  blada  z  wyraźnie
zaznaczoną  granicą  między  nimi,  przebiegającą  w  l inii
środkowej ciała,

D . przy  położeniu  dziecka  na  brzuchu  skóra  dolnej  połowy
ciała  jest  zaczerwieniona,  a  górnej  zasiniona  z
wyraźnie zaznaczoną granicą między nimi.

Zadanie 126.
Sinica u noworodka jest dostrzegalna gdy:

A . PaO2 jest wyższe niż 50 mmHg i zawiera 5% zredukowanej
hemoglobiny,

B . PaO2  jest  równe  50  mmHg  i  zawiera  4%  zredukowanej
hemoglobiny,

C . PaO2  jest  równe  40  mmHg  i  zawiera  3%  zredukowanej
hemoglobiny,

D . PaO2 jest niższe niż 40 mmHg i zawiera 6% zredukowanej
hemoglobiny.

Zadanie 127.
Proszę  wskazać  na  schorzenie  matki  predysponujące  do
występowania makrosomii u noworodka:

A.  nadczynność tarczycy,
B.  cukrzyca,
C.  fenyloketonuria,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 128.
Pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  noworodka  metodą  inwazyjną
polega na założeniu kaniuli do:

A.  obwodowego naczynia żylnego,
B.  prawego przedsionka serca,
C . naczynia  tętniczego  (np.  tętnicy  pępowinowej,

promieniowej),
D.  pnia płucnego.



Zadanie 129.
Przyczyną zespołu zaburzeń oddychania noworodka jest:

A .  niedobór surfaktantu,
B.  niedojrzałość płuc,
C.  zespół aspiracji smółki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 130.
W badaniu reakcji na światło u noworodka, odruch Peipera polega
na:

A.  wystąpieniu oczopląsu,
B.  wystąpieniu zeza,
C.  ruchu gałek odwrotnie do ruchu głowy,
D.  zaciśnięciu powiek.

Zadanie 131.
Które  z  poniższych  stwierdzeń,  dotyczących  postępowania  z
odciągniętym wcześniej pokarmem matki, jest FAŁSZYWE?

A . pokarm  raz  rozmrożony  nie  nadaje  s ię  do  powtórnego
zamrożenia,

B . nie  należy  mieszać  ze  sobą  mleka świeżo  odciągniętego z
rozmrożonym,

C . pokarm  przed  podaniem  dziecku  wystarczy  podgrzać  do
temperatury około 36˚- 37˚C,

D . p o  rozmrożeniu  pokarm  kobiecy  można  przechowywać  w
lodówce do 48 godzin.

Zadanie 132.
W  opiece  nad  noworodkiem  przedwcześnie  urodzonym  istotne
znaczenie  ma  zapobieganie  bezdechom.  Do  działań  wdrażanych
samodzielnie przez pielęgniarkę neonatologiczną należą:

A.  utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała noworodka,
B.  stosowanie stymulacji dotykowej,
C.  wprowadzenie do farmakoterapii metyloksantyn,
D.  prawidłowe są odpowiedzi A i B.

Zadanie 133.
Techniką  transfuzji  wymiennej,  która  jest  mniej  obciążająca  dla
układu krążenia noworodka i polega na równoczesnym odciąganiu
krwi z tętnicy i podawaniu jej do żyły, jest technika:

A.  izowolumeryczna,
B.  jednego naczynia,
C.  naczyń połączonych,
D.  paradoksu hydrostatycznego.



Zadanie 134.
Objaw "zachodzącego słońca", obserwujemy, gdy dziecko patrzy:

A.  w lewą stroną, źrenica prawego oka ulega powiększeniu,
B . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez

dolną  powiekę,  a  nad  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty górną powieką,

C . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez
górną  powiekę,  a  pod  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty dolną powieką,

D.  w prawą stronę, powieki oka lewego są zamknięte.

Zadanie 135.
Różowo-czerwona  plama  u  noworodka,  spowodowana  miejscowym
rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana na brzegach górnych powiek,
n a  czole  powyżej  nasady  nosa,  na  górnej  wardze,  na  granicy
głowy i karku, tuż powyżej linii owłosienia, to:

A .  plama mongolska,
B.  objaw arlekina,
C.  bociani dziób,
D.  potówki czerwone.



PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
TEST NR 101817
GRUPA 1
Zadanie 1.
Zespołem  genetycznym  spowodowanym  trisomią  chromosomów
autosomalnych NIE jest zespół:

A .  Downa,
B.  Patau,
C.  Edwardsa,
D.  Turnera.

Zadanie 2.
Amniopunkcja  wykonana  przed  15  tygodniem  ciąży  wiąże  się  z
ryzykiem:

A.  poronienia,
B.  wystąpienia wad stóp,
C.  wystąpienia przepukliny płodowej,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 3.
Do przyczyn drgawek zwykle NIE należy:

A.  niedotlenienie okołoporodowe,
B.  krwawienia śródczaszkowe,
C.  zaburzenia metaboliczne,
D.  zespół zaburzeń oddychania.

Zadanie 4.
Fizjologiczny  spadek  masy  ciała  u  noworodka  NIE  powinien
przekroczyć:

A.  8% wagi urodzeniowej,
B.  10% wagi urodzeniowej,
C.  12% wagi urodzeniowej,
D.  14% wagi urodzeniowej.

Zadanie 5.
Najczęstsza  u  wcześniaków postać  bezdechu,  w  którym centralne
zatrzymanie  oddechu  wynika  z  zaburzeń  drożności  dróg
oddechowych nosi nazwę bezdechu:

A.  złożonego,
B.  centralnego,
C.  przeponowego,
D.  płucnego.



Zadanie 6.
Odma wentylowa występująca u noworodków jest postacią odmy:

A.  otrzewnowej,
B.  śródpiersiowej,
C.  opłucnowej,
D.  wewnątrznaczyniowej.

Zadanie 7.
Bezdech przeponowy w okresie noworodkowym to:

A . bezdech  związany  ze  zmęczeniem  i  niewydolnością
przepony  w  następstwie  nadmiernej  pracy,  przy
wentylacji płuc o małej podatności,

B . bezdech  związany  ze  zmęczeniem  i  niewydolnością
przepony  w  następstwie  nadmiernej  pracy,  przy
wentylacji płuc o dużej podatności,

C . przerwanie  czynności  oddechowej  w  następstwie  braku
stymulacji ze strony ośrodka oddechowego,

D . bezdech  związany  z  niedrożnością  dróg  oddechowych,
która prowadzi do nadmiernej pracy oddechowej przepony,
zmęczenia noworodka i ostatecznie hipowentylacji.

Zadanie 8.
U noworodka podłączonego do aparatu Infant Flow, gromadzi s ię w
obrębie jamy ustnej spieniona ślina. W tej sytuacji należy:

A.  odessać zalegającą wydzielinę z dróg oddechowych,
B . założyć  zgłębnik  dożołądkowy  w  celu  odbarczenia

powietrza i usunięcia nadmiaru śliny,
C . skorygować  ustawienia  temperatury  i  nawilżenia  gazów

oddechowych,
D . odnotować  w  dokumentacji  skuteczność  pracującego

systemu.

Zadanie 9.
Podczas  przeprowadzania  wywiadu  z  rodzicami,  w  celu  oceny
rozwoju somatycznego dziecka, należy zadać pytanie dotyczące:

A.  wydawanych przez dziecko dźwięków,
B.  unoszenia głowy,
C.  przyrostów masy ciała,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 10.
Objawem wynikającym z zarośnięcia nozdrzy tylnych u noworodka
NIE jest:

A .  znaczny wysiłek oddechowy,
B . nasilająca  się  sinica  podczas  próby  oddychania  przez

nos,
C.  nasilająca się sinica podczas płaczu dziecka,
D.  wyciek wydzieliny śluzowej z nosa.

Zadanie 11.
Jedną  z  przyczyn  niedokrwistości  pochodzenia  jatrogennego  u
wcześniaka jest:

A .  częste pobieranie krwi,
B.  łożysko przodujące u matki,
C.  zwiększenie rozpadu krwinek czerwonych,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 12.
U noworodka, krwiak podokostnowy czaszki:

A . jest  niebolesną  zmianą,  a  skóra  nad  nim  jest
najczęściej zasiniona, bez odczynu zapalnego,

B . niekiedy  prowadzi  do  znacznej  anemizacji  dziecka,
zwłaszcza przy współistnieniu zaburzeń krzepnięcia,

C . może  ulec  zropieniu,  co  najczęściej  ma  związek  z
zakażeniem wewnątrzmacicznym,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 13.
W  postępowaniu  przedoperacyjnym  u  noworodka  z  gastroschizą
najbardziej istotne znaczenie ma:

A . zaopatrzenie  gastroschizy  jałowym,  wilgotnym
opatrunkiem  w  sterylnym  worku  nylonowym,  założenie
cewnika  do  żołądka  i  okresowe  odsysanie  treści
żołądkowej oraz powietrza,

B . zaopatrzenie gastroschizy jałowym, suchym opatrunkiem i
monitorowanie czynności życiowych,

C . monitorowanie  czynności  życiowych i  założenie  zgłębnika
do żołądka,

D . umieszczenie  noworodka  w  inkubatorze  i  zaopatrzenie
gastroschizy jałowym opatrunkiem.



Zadanie 14.
Objaw Arlekina, polega na tym, że:

A . przy  położeniu  dziecka  na  boku  skóra  górnej  połowy
ciała  jest  zaczerwieniona,  a  dolnej  lekko  zaróżowiona  z
zaznaczoną granicą między nimi,

B . przy  położeniu  dziecka  na  plecach  skóra  dolnej  połowy
ciała  jest  zasiniona,  a  górnej  zaczerwieniona  z  lekko
uwidaczniającą się granicą między nimi,

C . przy  położeniu  dziecka  na  boku  skóra  dolnej  połowy
ciała  jest  zaczerwieniona,  a  górnej  blada  z  wyraźnie
zaznaczoną  granicą  między  nimi,  przebiegającą  w  l inii
środkowej ciała,

D . przy  położeniu  dziecka  na  brzuchu  skóra  dolnej  połowy
ciała  jest  zaczerwieniona,  a  górnej  zasiniona  z
wyraźnie zaznaczoną granicą między nimi.

Zadanie 15.
U  noworodka  przedwcześnie  urodzonego  wystąpiły  od  pierwszych
godzin  życia:  przyspieszone,  nieregularne  oddechy  z  widocznym
wysiłkiem oddechowym - zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
praca  skrzydełek  nosa,  stękanie  wydechowe  albo  bezdechy  oraz
nasilająca się sinica. Objawy te wskazują na:

A.  zespół zaburzeń oddychania,
B.  zapalenie płuc,
C.  posocznicę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 16.
O niedotlenieniu okołoporodowym u noworodka świadczy/ą:

A.  obniżone napięcie mięśniowe,
B.  drgawki,
C.  obniżenie poziomu płytek krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 17.
Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

A.  o żółtym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
B.  wodniste o zielonym zabarwieniu,
C.  o brązowo - zielonym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
D.  wodniste o żółtym zabarwieniu.



Zadanie 18.
Podczas leczenia metodą Infant Flow należy zapewnić noworodkowi
właściwą pozycję ułożeniową:

A.  płasko na twardym podłożu na plecach,
B.  pod kątem 45˚ do podłoża na boku,
C . pod  kątem  15˚-20˚  do  podłoża  (na  plecach,  brzuchu  lub

boku),
D.  płasko na twardym podłożu na boku.

Zadanie 19.
D o  czynników  ryzyka  NEC  (martwiczego  zapalenia  jelit )  NIE
należy:

A.  wcześniactwo,
B.  mała urodzeniowa masa ciała,
C.  przetrwały przewód tętniczy,
D.  nadczynność tarczycy.

Zadanie 20.
Do leków o działaniu moczopędnym należy:

A.  furosemid,
B.  mannitol 20%,
C.  hydrokortyzon,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 21.
Czynnikiem  matczynym  klasyfikującym  noworodka  do  grupy
wysokiego ryzyka NIE jest:

A .  poród "uliczny",
B.  wiek matki,
C.  obciążony wywiad położniczy,
D.  czynniki socjoekonomiczne.

Zadanie 22.
Noworodek  w  2-dobie  życia,  z  porodu  kleszczowego,  którego
następstwem  było  duże  wgniecenie  kości  czołowej.  U  dziecka
wystąpiło nadmierne napięcie mięśniowe oraz zwracanie pokarmu
bezpośrednio po próbie karmienia. Objawy te wskazują na:

A.  atrezję przełyku,
B.  wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
C.  mózgowe porażenie dziecięce,
D.  pęknięcie kości czaszki.



Zadanie 23.
Polski  Zespół  Ekspertów  zaleca  przyjmowanie  kwasu  foliowego
jako  profilaktyki  wrodzonych  otwartych  wad  cewy  nerwowej,  w
dawce:

A . 0,04 mg dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

B . 4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną  ciążą  i
d o  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 8 mg dziennie,

C . 0 ,4  mg  dziennie  przez  3  miesiące  przed  planowaną ciążą
i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast  dla  kobiet,  u
których  w  wywiadzie  są  otwarte  wady  cewy  nerwowej  u
dzieci 4 mg dziennie,

D . 0,4  mikrograma  dziennie  przez  3  miesiące  przed
planowaną  ciążą  i  do  12  tygodnia  je j  trwania,  natomiast
d la  kobiet,  u  których w wywiadzie  są  otwarte  wady cewy
nerwowej u dzieci 0,4 mg dziennie,

Zadanie 24.
Wykładnikiem niedotlenienia okołoporodowego jest:

A . p H  spadek  5,0,  wzrost  mocznika,  wzrost  AlAT,  wzrost
leukocytów, spadek płytek krwi,

B . p H  wzrost  5,0,  spadek  mocznika,  spadek  AlAT,  spadek
leukocytów, wzrost płytek krwi,

C . p H  spadek  7,0,  wzrost  kreatyniny,  wzrost  AspAT,  wzrost
erytroblastów, spadek płytek krwi,

D . p H wzrost 7,0, spadek kreatyniny, spadek AspAT, spadek
erytroblastów, wzrost płytek krwi.

Zadanie 25.
Saturacja to wyrażony w procentach stosunek:

A.  tlenu do dwutlenku węgla,
B.  oksyhemoglobiny do całkowitej ilości hemoglobiny,
C.  tlenu do całkowitej hemoglobiny,
D.  tlenu do oksyhemoglobiny.

Zadanie 26.
U noworodka, w badaniu neurologicznym NIE można ocenić nerwu
czaszkowego:

A.  I ,
B.  I I ,
C .  III, IV, VI,
D.  IX, X.



Zadanie 27.
Procesem mającym na celu usunięcie lub zabicie drobnoustrojów,
który ma spowodować, że używane przedmioty będą bezpieczne dla
zdrowia pacjentów, to:

A.  sterylizacja,
B.  dekontaminacja,
C.  dezynfekcja,
D.  oczyszczanie.

Zadanie 28.
Mleko dojrzałe:

A .  ma obniżoną zawartość białka,
B.  jest niebieskawe, klarowne,
C.  pojawia się po 2 tygodniach od porodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 29.
Minimalne żywienie jelitowe jest to:

A .  stosowanie wlewek doodbytniczych,
B . podawanie  niewielkich  ilości  pokarmu,  zazwyczaj  4-8

mL/kg mc./ dobę, tj. 10 kcal/dobę,
C . podawanie  niewielkich  objętości  pokarmu,  zazwyczaj

12-24 mL/kg mc./dobę, tj. 20 kcal/dobę,
D . podawanie  niewielkich  ilości  pokarmu,  zazwyczaj  12-24

mL/kg mc./dobę, tj. 40 kcal/dobę.

Zadanie 30.
W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:

A .  30 sekund oraz bradykardia poniżej 60/min.,
B.  20 sekund oraz bradykardia poniżej 80/min.,
C.  15 sekund oraz tachykardia powyżej 100/min.,
D.  10 sekund oraz tachykardia powyżej 110/min.

Zadanie 31.
Pierwszym  składnikiem  włączanym  do  żywienia  pozajelitowego  u
noworodków urodzonych przedwcześnie jest/są:

A.  aminokwasy,
B.  glukoza,
C.  płyn wieloelektrolitowy (PWE),
D.  sól fizjologiczna (0,9% NaCl).



Zadanie 32.
Objaw "zachodzącego słońca", obserwujemy, gdy dziecko patrzy:

A.  w lewą stroną, źrenica prawego oka ulega powiększeniu,
B . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez

dolną  powiekę,  a  nad  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty górną powieką,

C . n a  wprost,  ma  źrenice  częściowo  przesłonięte  przez
górną  powiekę,  a  pod  źrenicą  widoczny  jest  rąbek
białkówki nieprzykryty dolną powieką,

D.  w prawą stronę, powieki oka lewego są zamknięte.

Zadanie 33.
"10 kroków do Udanego Karmienia Piersią" to główne założenia:

A.  programu "Szpital Przyjazny Dziecku",
B.  programu "Bezpieczne Macierzyństwo",
C.  programu Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce,
D.  "Szkoły Matek i Ojców Razem Łatwiej".

Zadanie 34.
Nerw trójdzielny u noworodka można zbadać poprzez:

A.  ocenę ruchomości żuchwy,
B.  ocenę odruchu rogówkowego,
C.  ocenę czucia na twarzy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 35.
Które  z  poniższych  objawów  mogą  wskazywać  na  fizjologiczny
refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka?

A . noworodek  ulewa  i  sporadycznie  wymiotuje,  ale  zjada
chętnie i prawidłowo się rozwija,

B . objawy  wyraźnie  zmniejszają  się  z  tygodnia  na  tydzień,
a epizodom ulewania nie towarzyszą żadne inne objawy,

C . narastanie  objawów  wiąże  się  ze  zwiększaniem  zjadanej
wraz z wiekiem objętości pokarmu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 36.
Wśród  niefarmakologicznych  sposobów  uśmierzania  bólu  u
noworodka wymienia się:

A .  pojenie dziecka roztworem glukozy lub sacharozy,
B.  podawanie smoczka uspokajacza,
C . zapewnienie  dziecku  bliskiego  kontaktu  z  matką  oraz

karmienie  piersią  podczas  wykonywania  drobnych
zabiegów,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 37.
Jedną  z  metod  leczenia  żółtaczki  u  noworodków  jest  fototerapia.
W  praktyce  rozważa  się  zastosowanie  fototerapii  u  zdrowych,
donoszonych noworodków przy stężeniu bilirubiny powyżej:

A . 5  mg/dl  w  2  dobie  życia,  17  mg/dl  w  3  dobie  życia,  22
mg/dl w późniejszych dobach życia,

B . 1 2 mg/dl  w 2  dobie  życia,  15 mg/dl  w 3  dobie  życia,  17
mg/dl w późniejszych dobach życia,

C . 5  mg/dl  w  3  dobie  życia,  15  mg/dl  w  4  dobie  życia,  17
mg/dl w późniejszych dobach życia,

D . 1 2 mg/dl  w 1  dobie  życia,  15 mg/dl  w 2  dobie  życia,  17
mg/dl w późniejszych dobach życia.

Zadanie 38.
D o  oceny  dojrzałości  nerwowo  -  mięśniowej  noworodka  służy
skala:

A.  Apgar,
B.  Silvermanna,
C.  Ballard,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 39.
U  noworodków w pierwszych dniach życia może wystąpić śladowa
przejściowa:

A.  proteinuria,
B.  glikozuria,
C.  leukocyturia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 40.
Przeciwko wirusowemu zapaleniu  wątroby  typu B,  dziecko  należy
zaszczepić:

A . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - wewnętrzną część
uda,

B . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

C . śródskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,

D . podskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda.



Zadanie 41.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony
noworodka jest:

A .  fenyloketonuria,
B.  rozszczep wargi i podniebienia,
C.  choroba syropu klonowego,
D.  galaktozemia.

Zadanie 42.
W opiece nad noworodkiem przebywającym w Oddziale Intensywnej
Terapii  bardzo  ważne  jest  zbudowanie  dobrych  relacji  między
personelem medycznym a rodziną dziecka. Ma to istotny wpływ na:

A . podejmowanie  przez  rodziców  decyzji  dotyczących
proponowanych zasad terapii,

B . wzrost  zaufania  i  porozumienia  między  lekarzem  a
rodziną,

C.  zrozumienie stanu pacjenta przez rodzinę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 43.
W  ocenie  rozwoju  fizycznego,  masa  ciała  dziecka  powyżej  90
centyla dla wieku i płci oznacza:

A.  dziecko eutroficzne,
B.  dziecko hipotroficzne,
C.  dziecko hipertroficzne,
D.  brak prawidłowej opdowiedzi.

Zadanie 44.
Czynnikiem  ryzyka  rozwoju  zakażenia  szpitalnego  u  noworodka
związanym z pobytem na oddziale NIE jest:

A .  masa urodzeniowa powyżej 1500 g,
B.  długotrwała kaniulacja naczyń żylnych,
C.  długotrwała antybiotyko- i steroidoterapia,
D . zbyt  duże  zagęszczenie  pacjentów  i  mała  l iczba

pielęgniarek.

Zadanie 45.
Powikłaniem zespołu MAS jest:

A .  zatykanie oskrzelików, pułapka powietrzna,
B.  rozdęcie płuc, odma,
C.  zespół nadciśnienia płucnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 46.
D o toalety drzewa oskrzelowego i rurki intubacyjnej wykonywanej
przez pielęgniarkę NIE jest potrzebny:

A.  fonendoskop,
B.  cewnik do odsysania,
C.  jałowe rękawiczki,
D.  zestaw ssący.

Zadanie 47.
Do technik obniżania stresu NIE zaliczamy:

A.  ćwiczeń relaksująco-koncentrujących,
B.  agresywnych zachowań w kontaktach międzyludzkich,
C.  czynnego wypoczynku,
D.  kontroli tempa i stylu życia.

Zadanie 48.
Zdecydowana większość przyczyn zgonów noworodków dotyczy:

A.  skrajnie niedojrzałych noworodków,
B.  bliźniaków,
C.  noworodków z oceną w skali Apgar po urodzeniu > 5 pkt.,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 49.
D o powikłań związanych z założeniem cewnika do żyły pępowinowej
należą:

A.  zator powietrzny,
B.  zakażenie,
C.  krwawienie związane z przypadkowym usunięciem cewnika,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 50.
Przeciętne  zapotrzebowanie  na  energię  (uwzględniające  podaż
białka)  chorego  noworodka  urodzonego  w  40  tygodniu  ciąży
wynosi:

A .  60-70 kcal/kg m.c./dobę,
B.  70-90 kcal/kg m.c./dobę,
C.  90-100 kcal/kg m.c./dobę,
D.  100-120 kcal/kg m.c./dobę.

Zadanie 51.
Późna  żółtaczka  związana  z  karmieniem  naturalnym  (tzw.
żółtaczka pokarmu kobiecego) rozwija się pod koniec:

A.  1 miesiąca życia i może trwać do 12 tygodni,
B.  1 tygodnia życia i może trwać do 12 miesięcy,
C.  1 miesiąca życia i może trwać do 12 miesięcy,
D.  1 tygodnia życia i może trwać do 12 tygodni.



Zadanie 52.
W  sytuacji  konfliktu  serologicznego  płodowo  -  matczynego
stwierdza się immunizację matki przeciwko antygenom krwinkowym
płodu,  powodującą  uszkodzenie  płodu  pod  postacią  choroby
hemolitycznej. Przenikanie przeciwciał od matki do płodu jest:

A . niewielkie  w  I  trymestrze  ciąży,  a  nasila  s ię  po  16-18
tygodniu ciąży,

B . znaczne w I trymestrze ciąży, a spada po 16-18 tygodniu
ciąży,

C . niewielkie  w  I  i  I I  trymestrze  ciąży,  a  nasila  s ię  w
III trymestrze ciąży,

D . znaczne  w  I  i  I I  trymestrze  ciąży,  a  spada  po  32
tygodniu ciąży.

Zadanie 53.
Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne dla:

A.  małogłowia,
B.  wczesnego zarastania szwów czaszkowych,
C.  wcześniaków,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 54.
Umiejętność  zwiększania  przemiany  materii  w  odpowiedzi  na
dyskomfort termiczny pojawia się u dziecka:

A.  około 28-30 tygodnia życia,
B.  po 37 tygodniu życia,
C.  około 35 tygodnia życia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 55.
U noworodka, u którego stwierdzono przepuklinę przeponową, NIE
obserwuje się:

A . w  badaniu  przedmiotowym  często  brzuch  jest
niespotykanie  wypukły  i  beczkowaty  ze  względu  na
większą zawartość jamy brzusznej,

B.  szmer pęcherzykowy jest cichszy po stronie przepukliny,
C . sinica  spowodowana  nieprawidłowym  przepływem  w

naczyniach płucnych,
D.  nad płucami można usłyszeć perystaltykę jelit.

Zadanie 56.
Wentylacja  oscylacyjna  charakteryzuje  s ię  stosowaniem  u
noworodków wysokiej częstości oddechu,tj.:

A .  od 100 do 300 cykli na minutę,
B.  od 100 do 400 cykli na minutę,
C.  od 400 do 3000 cykli na minutę,
D.  od 3000 do 5000 cykli na minutę.



Zadanie 57.
Okres  perinatalny  w  odniesieniu  do  dziecka,  trwa  od  poczęcia
do:

A.  porodu,
B.  końca 1 tygodnia życia po porodzie,
C.  końca 1 miesiąca życia po porodzie,
D.  końca 3 miesiąca życia po porodzie.

Zadanie 58.
Badanie  przesiewowe  w  kierunku  fenyloketonurii  powinno  być
wykonane:

A.  w ciągu pierwszych 12 godzin życia,
B.  w ciągu pierwszych 24 godzin życia,
C.  w ciągu pierwszych 48-72 godzin życia,
D.  po 72 godzinach życia.

Zadanie 59.
Laktoperoksydaza to enzym mleka kobiecego:

A.  trawiący białka,
B.  działający bakteriostatycznie,
C.  stymulujący produkcję IgA,
D.  trawiący węglowodany.

Zadanie 60.
"Krwawienie dokomorowe z krwawieniem do miąższu mózgu", to w
klasyfikacji krwawień dokomorowych wg Papile'a:

A .  I stopień krwawienia,
B.  II stopień krwawienia,
C.  III stopień krwawienia,
D.  IV stopień krwawienia.

Zadanie 61.
Wstrzyknięcie domięśniowe u noworodka należy wykonać w mięsień
czworogłowy uda.  W celu prawidłowego określenia miejsca należy
znaleźć krętarz większy i dokonać wstrzyknięcia w:

A.  środkową 1/2 część uda między krętarzem a kolanem,
B . środkową i zewnętrzną 1/3 część uda między krętarzem a

kolanem,
C.  wewnętrzną 1/3 część uda między krętarzem a kolanem,
D.  zewnętrzną 1/3 część uda między krętarzem a kolanem.



Zadanie 62.
W  połowie  2  miesiąca  życia  zanika  u  dziecka  odruch,  gdzie
noworodek  podczas  jednoczesnego  ucisku  na  wewnętrzną
powierzchnię obu dłoni otwiera usta. Jest to odruch:

A.  szukania,
B.  toniczny szyjny symetryczny,
C.  ssania,
D.  Babkina.

Zadanie 63.
Wodorowęglan  sodu  podawany  dożylnie  noworodkowi,  należy  do
iniekcji rozcieńczyć z wodą:

A.  w stosunku 1:1,
B.  w stosunku 1:2,
C.  w stosunku 2:1,
D . wodorowęglan  sodu  nigdy  nie  powinien  być  rozcieńczany

przy podaży dożylnej.

Zadanie 64.
Zespół MAS u noworodka, to zespół:

A .  zaburzeń pokarmowych,
B.  aspiracji smółki,
C.  ostrego niedotlenienia,
D.  niewydolności nerwowej.

Zadanie 65.
Przyczyną zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego jest:

A .  niedorozwój płuca,
B.  oziębienie okołoporodowe,
C.  niedotlenienie okołoporodowe,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 66.
Stężenie  bilirubiny  w  żylnej  krwi  pępowinowej  u  zdrowego
donoszonego noworodka bezpośrednio po urodzeniu NIE przekracza:

A.  0,5 mg/dl,
B.  2,5 mg/dl,
C.  12,5 mg/dl,
D.  15 mg/dl.



Zadanie 67.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  krwawień  około-  i
dokomorowych u noworodków jest FAŁSZYWE?

A . krwawienia  podpajęczynówkowe  występują  często  i  mają
ciężki przebieg kliniczny,

B . krwawienia  podpajęczynówkowe  występują  często  i  mają
łagodny przebieg kliniczny,

C . krwawienia  około  -  i  dokomorowe  dotyczą  głównie
wcześniaków urodzonych przed 32 tygodniem ciąży, z masą
ciała poniżej 1500 gramów,

D . powikłaniem  krwawień  I I I  i  IV°  może  być  wodogłowie
pokrwotoczne.

Zadanie 68.
Dziecko narażone na  ekspozycję  wirusa HIV powinno otrzymywać
profilaktycznie  zydowudynę  przez  6  tygodni.  Podaż  leku
rozpoczyna się w czasie:

A . pierwszych  6  -  12  godzin  życia  w  dawce  zależnej  od
dojrzałości,

B . pierwszych  6  -  12  godzin  życia  w  dawce  nie  zależnej  od
dojrzałości,

C . p o  upływie  24  godziny  życia  w  dawce  zależnej  od
dojrzałości,

D . p o  upływie  24  godziny  życia  w  dawce  nie  zależnej  od
dojrzałości.

Zadanie 69.
D o  działań  niepożądanych  opioidów  stosowanych  u  noworodka
należy/ą:

A.  bradykardia,
B.  depresja układu oddechowego,
C.  tachykardia,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 70.
Przyczyną niedoboru surfaktantu NIE jest:

A .  przegrzanie,
B.  kwasica,
C.  hipoksja,
D.  oziębienie.



Zadanie 71.
Ryzyko  występowania  mózgowego  porażenia  dziecięcego  w
najwyższym stopniu dotyczy dzieci:

A .  płci męskej,
B.  płci żeńskiej,
C.  urodzonych przedwcześnie,
D.  z ciąży bliźniaczej.

Zadanie 72.
Metodę wspomagania własnego oddechu dziecka przez zapewnienie
ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oznacza się
skrótem:

A.  nACP,
B.  CPAP,
C.  nCPA,
D.  CPCP.

Zadanie 73.
Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega na:

A . zachowaniu  fizjologicznej  (swobodnej)  pozycji  kończyn
dolnych ze zgięciem i odwiedzeniem,

B . częstym, powolnym prostowaniu i przywodzeniu kończyn w
stawach biodrowych,

C . noszeniu  noworodka  na  rękach  z  utrzymaniem  jednej
kończyny w przywiedzeniu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 74.
Głównym czynnikiem zmniejszającym ryzyko zaburzeń oddychania,
stosowanym  w  profilaktyce  RDS  (respiratory  distress  syndrome)
jest:

A .  utrzymanie prawidłowej ciepłoty ciała noworodka,
B.  podawanie surfaktantu noworodkowi,
C.  normalizacja ciśnienia krwi u noworodka,
D . prenatalne  podawanie  matce  przed  porodem

glikokortykosteroidów.



Zadanie 75.
Które  z  poniższych  stwierdzeń,  dotyczących  postępowania  z
odciągniętym wcześniej pokarmem matki, jest FAŁSZYWE?

A . pokarm  raz  rozmrożony  nie  nadaje  s ię  do  powtórnego
zamrożenia,

B . nie  należy  mieszać  ze  sobą  mleka świeżo  odciągniętego z
rozmrożonym,

C . pokarm  przed  podaniem  dziecku  wystarczy  podgrzać  do
temperatury około 36˚- 37˚C,

D . p o  rozmrożeniu  pokarm  kobiecy  można  przechowywać  w
lodówce do 48 godzin.

Zadanie 76.
Wśród czynników ryzyka porodu przedwczesnego wymienia się wiek
matki:

A .  < 15 lat i > 35 lat,
B.  < 18 lat i > 35 lat,
C.  < 18 lat i > 40 lat,
D.  < 20 lat i > 35 lat.

Zadanie 77.
Do objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka
urodzonego przedwcześnie NIE należy:

A.  stękanie wydechowe,
B.  zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
C.  anuria,
D.  bezdech.

Zadanie 78.
Asfiksja to:

A.  zamartwica,
B.  niedotlenienie okołoporodowe,
C.  wcześniactwo,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 79.
Nadmierne  wydzielanie  śl iny  przez  nos  i  usta  u  noworodka  w
krótkim czasie po urodzeniu może być objawem:

A.  porażenia nerwu przeponowego,
B.  niedrożności przełyku,
C.  krwawienia dootrzewnowego,
D.  wzdęcia brzuszka.



Zadanie 80.
Badania przesiewowe u noworodków należą do działań z zakresu:

A.  profilaktyki pierwotnej,
B.  profilaktyki wtórnej,
C.  profilaktyki trzeciorzędowej,
D.  prewencji.

Zadanie 81.
Duży język u niemowlęcia może sugerować:

A.  zespół Pierre'a-Robina,
B.  kretynizm,
C.  choroby spichrzeniowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 82.
Niefarmakologicznym  sposobem  zmniejszania  bólu  u  noworodka
jest:

A .  podanie smoczka do ssania,
B.  używanie tzw. "gniazdek" noworodkowych,
C.  zmniejszenie natężenia światła i hałasu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 83.
Infant Flow jest urządzeniem służącym do:

A . inwazyjnej  mechanicznej  wentylacji  wcześniaków
wymagających intubacji,

B . nieinwazyjnej  mechanicznej  wentylacji  wcześniaków
niewymagających intubacji,

C.  przetaczania krwi u dzieci,
D . żywienia  parenteralnego  z  dostępu  do  naczyń

centralnych.

Zadanie 84.
Porażenie splotu barkowego uwidacznia się  u noworodka podczas
badania odruchu:

A.  Moro,
B.  stąpania,
C.  ssania,
D.  pełzania.



Zadanie 85.
W nieproporcjonalnym IUGR obserwujemy:

A . nieproporcjonalnie  większy  obwód  brzucha  od  obwodu
głowy,

B . nieproporcjonalnie  mniejszy  obwód  brzucha  od  obwodu
głowy,

C.  obwód brzucha równy obwodowi głowy,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 86.
Fizjologiczny  ubytek  masy  ciała  wcześniaka  urodzonego  w  30
tygodniu ciąży obejmuje zakres:

A.  5-10%,
B.  10-15%,
C.  15-20%,
D.  20-25%.

Zadanie 87.
Zaobserwowanie u noworodka objawów przypominających cmokanie,
żucie  w  obrębie  ust,  języka  i  policzków,  charakterystyczne  jest
dla napadu drgawek typu:

A.  tonicznego,
B.  klonicznego,
C.  subtelnego,
D.  nieklonicznego.

Zadanie 88.
Z a  obiektywną  metodę  rozpoznawania  hipoksji  u  noworodka
uznawane  jest  wykrycie  kwasicy  metabolicznej  w  tętniczej  krwi
pępowinowej.  O  kwasicy  mówimy,  kiedy  pH  tętniczej  krwi
pępowinowej ma wartość poniżej:

A .  7,20,
B.  7,35,
C.  7,40,
D.  7,45.

Zadanie 89.
Mankiet  służący  do  nieinwazyjnego  pomiaru  ciśnienia  tętniczego
krwi u noworodka, od wyrostka barkowego do wyrostka łokciowego
powinien obejmować:

A.  55% długości ramienia,
B.  65% długości ramienia,
C.  75% długości ramienia,
D.  85% długości ramienia.



Zadanie 90.
Optymalna opieka sprawowana przez pielęgniarkę, położną powinna
obejmować:

A.  1 stanowisko do intensywnej opieki neonatologicznej,
B.  2 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej,
C.  3 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej,
D.  4 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej.

Zadanie 91.
W rozwoju dziecka "trend sekularny" oznacza:

A.  tendencję przemian,
B.  tendencję zwiększania wymiarów ciała,
C.  zmiany sprawności ruchowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 92.
Test  potrójny  jako  badanie  prenatalne służy  wykrywaniu trisomii
u płodu. W przypadku trisomii 21 swierdza się:

A . niski poziom AFP, niski poziom beta - hCG, niski poziom
u uE3,

B . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

C . wysoki  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  niski
poziom u uE3,

D . niski  poziom  AFP,  wysoki  poziom  beta  -  hCG,  wysoki
poziom u uE3.

Zadanie 93.
Objawem wrodzonej torbieli szyi u noworodka mogą być:

A.  dysgrafia i dysplazja,
B.  atetoza i dysgrafia,
C.  ataksja i dysgrafia,
D.  stridor i dysfagia.

Zadanie 94.
Akceleracja rozwoju to:

A.  opóźnienie tempa rozwoju,
B.  przyspieszenie tempa rozwoju,
C.  równowaga w rozwoju fizycznym,
D.  równowaga w rozwoju psychicznym.



Zadanie 95.
Powiększanie  s ię  szwów  czaszkowych  i  ciemiączka  u  noworodka
sugeruje:

A.  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
B.  obrzęk mózgu,
C.  krwiak podtwardówkowy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 96.
Ratownicze  uciskanie  klatki  piersiowej  u  noworodka  należy
rozpocząć, gdy czynność serca utrzymuje się:

A . poniżej 90 uderzeń/min. pomimo 30 sekund prowadzenia
efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem,

B . poniżej 80 uderzeń/min. pomimo 10 sekund prowadzenia
efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem,

C . poniżej 60 uderzeń/min. pomimo 30 sekund prowadzenia
efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem,

D . poniżej 60 uderzeń/min. pomimo 10 sekund prowadzenia
efektywnej wentylacji dodatnim ciśnieniem.

Zadanie 97.
Szerokie szwy czaszkowe oraz duże ciemiączka mogą sugerować:

A.  małogłowie,
B.  wczesne zarastanie szwów czaszkowych,
C.  wrodzoną niedoczynność tarczycy,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 98.
Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

A . izolowany  rozszczep  wargi  z  rozszczepem  lub  bez
rozszczepu  podniebienia  jest  widoczną  wadą  jamy  ustnej
i  twarzy  zaliczaną  do  najczęściej  występujących  wad
wrodzonych,  które  nie  zaburzają  ogólnego  rozwoju
dziecka,

B . rozszczep  podniebienia  wtórnego  najczęściej  stanowi
izolowaną  wadę  rozwojową,  która  zaburza  ogólny  rozwój
dziecka,

C . rozszczep  wargi  pochodzi  z  późniejszego  okresu  życia
wewnątrzłonowego,  t j .  8-12  tydz.,  natomiast  rozszczep
podniebienia  z  wcześniejszego,  t j .  4-8  tydz.  życia
wewnątrzłonowego,

D . rozszczep  wargi  z  rozszczepem  lub  bez  rozszczepu
podniebienia  powstaje  w  okresie  rozwoju
wewnątrzmacicznego pod wpływem czynników genetycznych.



Zadanie 99.
Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą:

A.  zaburzenia wzroku i słuchu,
B.  zaburzenia napięcia mięśni i czynności ruchowych,
C.  padaczka,
D.  upośledzenie umysłowe.

Zadanie 100.
Niedorozwój  żuchwy,  zapadanie  s ię  języka  ku  tyłowi,  wole
powodujące  ucisk  tchawicy,  skośne  ustawienie  gałek  ocznych,
niskie  osadzenie  małżowin  usznych  to  objawy  charakteryzujące
zespół:

A .  Downa,
B.  Pierre'a Robina,
C.  Patau,
D.  Marfana.

Zadanie 101.
Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków:

A . t len  jest  lekiem  potencjalnie  niebezpiecznym  i  może
doprowadzić do uszkodzenia narządu wzroku oraz płuc,

B . t len  należy  przed  podaniem  ogrzać  (temperatura
34˚-37˚C) i nawilżyć (wilgotność względna 90 - 100%),

C . w  czasie  leczenia  tlenem  konieczna  jest  kontrola
gazometryczna prężności tlenu we krwi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 102.
Cechą  charakterystyczną  drugiego  stopnia  pieluszkowego
zapalenia skóry (PZS) jest:

A . rumień  i  powierzchowne  złuszczanie  s ię  naskórka  w
okolicy narządów płciowych, pośladków i pachwin,

B . rumień  i  powierzchowne  złuszczanie  s ię  naskórka  w
okolicy  pośladków,  ponadto  może  obejmować  okolicę
krzyżową i podbrzusze,

C . wytworzenie  ognisk  rumieniowo-naciekowych,  grudek,
pęcherzyków, głębokich nadżerek a nawet owrzodzeń,

D . pojawienie  s ię  grudki,  krostki,  bądź  powierzchownej
nadżerki,  które  mogą  tworzyć  sączące  zmiany  z
nasileniem odczynów zapalnych w obrębie pachwin, fałdów
skórnych, z nadżerkami bakteryjnymi i grzybiczymi.



Zadanie 103.
Surfaktant pojawia się w płucach około:

A.  24 tygodnia ciąży,
B.  26 tygodnia ciąży,
C.  28 tygodnia ciąży,
D.  30 tygodnia ciąży.

Zadanie 104.
Które  z  poniższych  schorzeń  NIE  jest  bezwzględnym
przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki?

A.  narkomania,
B.  niewydolność krążenia IV° według NYHA,
C . gruźlica  aktywna,  jesli  matka  nie  prątkuje,  przyjmuje

leki,  które  mogą  być  stosowane  podczas  karmienia
piersią,

D.  ciężka choroba psychiczna.

Zadanie 105.
Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy
odmierzając odległość:

A . o d dolnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

B . o d górnego końca mostka, poprzez nasadę nosa do płatka
usznego,

C . o d  dolnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do nasady nosa,

D . o d  górnego  końca  mostka,  poprzez  zewnętrzny  kącik  oka
do płatkausznego.

Zadanie 106.
W badaniu reakcji na światło u noworodka, odruch Peipera polega
na:

A.  wystąpieniu oczopląsu,
B.  wystąpieniu zeza,
C.  ruchu gałek odwrotnie do ruchu głowy,
D.  zaciśnięciu powiek.



Zadanie 107.
Jak należy  prawidłowo układać  noworodka z  wrodzonym kręczem
szyi?

A . układać dziecko tylko na brzuchu, z głową odwiedzioną w
stronę kręczu,

B . pozwolić  dziecku  układać  głowę  w  dowolną  stronę,
ponieważ  przykurcz  mięśnia  ustępuje  samoistnie  w
krótkim czasie po urodzeniu,

C . umieścić  zabawki  nad  łóżeczkiem  dziecka  po  stronie
kręczu, co umożliwi mu właściwą pozycję głowy,

D . pochylić  głowę  i  skręcić  bródkę  dziecka  w  stronę  zdrową
oraz  podłożyć  poduszkę  pod  głowę,  uniemożliwiając  je j
obrócenie w stronę kręczu.

Zadanie 108.
Czynnościowe  zamknięcie  przewodu  tętniczego  u  noworodka
następuje zazwyczaj w ciągu:

A.  1-2 godzin po urodzeniu,
B.  3-4 godzin po urodzeniu,
C.  6-8 godzin po urodzeniu,
D.  10-15 godzin po urodzeniu.

Zadanie 109.
Podaż  pokarmu  drogą  enteralną  musi  być  wstrzymana  do  czasu
zakończenia diagnostyki w przypadku:

A.  rozszczepu podniebienia,
B.  przetoki przełykowo-tchawiczej,
C.  zespołu Pierre'a Robina,
D.  wrodzonego kręczu mięśniowego szyi.

Zadanie 110.
Do cech tetralogii Fallota NIE należy:

A.  ubytek przegrody międzykomorowej,
B.  przerost prawej komory,
C.  zwężenie drogi odpływu z prawej komory,
D.  połączenie prawej i lewej tętnicy płucnej.

Zadanie 111.
Odruch ssania pobudza smak:

A.  kwaśny,
B.  gorzki,
C.  słony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 112.
W  celu  pobrania  krwi  włośniczkowej  u  noworodka  donoszonego
położna/pielęgniarka  powinna  używać  jałowego  mikrolancetu  o
długości ostrza:

A.  do 2,5 mm,
B.  do 3,5 mm,
C.  do 5,0 mm,
D.  do 5,5 mm.

Zadanie 113.
U noworodka donoszonego, tkanka tłuszczowa stanowi:

A.  5-10% masy ciała,
B.  10-15% masy ciała,
C.  15-20% masy ciała,
D.  ponad 25% masy ciała.

Zadanie 114.
Noworodek powinien oddać smółkę:

A.  bezpośrednio po urodzeniu,
B.  do 24 godziny życia,
C.  w ciągu pierwszych 48 godzin życia,
D.  do 72 godziny życia.

Zadanie 115.
Zadaniem  położnej/pielęgniarki  jest  nauczenie  matki
prawidłowego przewijania noworodka. NIEPRAWDĄ jest, że:

A . podczas  przewijania  nie  wolno  pociągać  za  nóżki
dziecka,

B.  powinno zawijać się noworodka na tzw. "mumię",
C.  podczas przewijania nie wolno prostować nóżek dziecka,
D.  nie wolno zawijać noworodka na tzw. "mumię".

Zadanie 116.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE:

A . krem Emla należy nałożyć obficie na skórę w planowanym
miejscu  wkłucia,  a  następnie  wykonać  opatrunek
okluzyjny,

B . krem Emla należy nałożyć obficie na skórę w planowanym
miejscu  wkłucia  i  pozostawić  do  wyschnięcia  i
wchłonięcia,

C . przed  kaniulacją  żyły  powierzchnię  skóry  należy
oczyścić z kremu Emla i zdezynfekować,

D . znieczulenie  skóry  kremem  Emla  następuje  po  około  2
godzinach.



Zadanie 117.
Podczas transportu lotniczego noworodka należy:

A.  otworzyć sondę dożołądkową,
B.  opróżnić baloniki w cewnikach,
C.  opróżnić mankiety do mierzenia ciśnienia tętniczego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 118.
Rytmiczne  skurcze  części  ciała  noworodka  z  tendencją  do
zwalniania pod koniec napadu to:

A.  drgawki kloniczne,
B.  drgawki toniczne,
C.  drgawki miokloniczne,
D.  drżenia mięśniowe.

Zadanie 119.
D o wystąpienia RDS (respiratory distress syndrome) u noworodka
predysponuje:

A.  płeć żeńska,
B.  cukrzyca u matki,
C.  poród przedwczesny,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 120.
W  celu  wczesnej  diagnostyki  wrodzonej  dysplazji  stawów
biodrowych  wykonuje  się  badanie  polegające  na  zastosowaniu
manewru,  który  reponuje  zwichnięte  biodro,  co  oznacza  dodatni
wynik  testu.  Kiedy  zwichnięte  (podwichnięte)  biodro  ulega
odwiedzeniu  zgięte  pod  kątem  90  stopni,  pojawia  się  wrażenie
"kliknięcia" w momencie gdy głowa kości udowej przemieszcza się
do panewki stawu biodrowego. Jest to tzw.:

A .  objaw Babińskiego,
B.  objaw Ortolaniego,
C.  objaw Ottona,
D.  żaden z powyższych.

Zadanie 121.
Powikłaniem fototerapii jest/są:

A.  przegrzanie dziecka,
B.  pękanie nitek DNA,
C.  spadek rzutu serca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 122.
Policytemia to:

A.  zespół zagęszczenia krwi,
B.  liczba krwinek czerwonych przekraczająca normę,
C.  zaburzenia leukocytów,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 123.
W  celu szybkiej oceny wieku płodowego przydatna jest znajomość
niektórych objawów neurologicznych:

A . u  wcześniaka urodzonego w 34 tygodniu, kończyny dolne
są zgięte w stawach biodrowych i kolanowych,

B . u  wcześniaka urodzonego w 34 tygodniu, kończyny górne
pozostają wyprostowane,

C . przygięcie  kończyn  górnych  rozpoczyna  się  około  36
tygodnia, natomiast kończyn dolnych około 32 tygodnia,

D.  wszystkie stwierdzenia są prawdziwe.

Zadanie 124.
Podczas  badania  przedmiotowego,  wywołując  objaw  oczu  lalki
można ocenić nerw czaszkowy:

A.  I ,
B.  I I ,
C .  III, IV, VI,
D.  IX, X.

Zadanie 125.
Stosowanie  leków  sedacyjnych  pomaga  w  ustabilizowaniu  stanu
ogólnego  noworodka  podczas  transportu.  Wskaż  stwierdzenie
NIEPRAWDZIWE:

A . d o  leków  sedacyjnych  należą;  luminal,  dormicum,
gardenal,

B . dormicum  można  stosować  u  wszystkich  noworodków
niezależnie od masy ciała i stopnia dojrzałości,

C . n ie  należy  stosować  leków  sedacyjnych  u  dziecka
podłączonego do nCPAP,

D . leki  sedacyjne  stosuje  s ię  w  przypadku  konieczności
transportu  dziecka  zaintubowanego  i  podłączonego  do
sztucznej wentylacji.

Zadanie 126.
Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia:

A.  krwawienia z przewodu pokarmowego,
B.  płaczu dziecka,
C.  hipoksji,
D.  oziębienia.



Zadanie 127.
Pomiar obwodu głowy dokonywany po porodzie, jest mierzony przy
użyciu taśmy centymetrowej w wymiarze:

A.  podpotyliczno - czołowym,
B.  bródowo - ciemieniowym,
C.  podpotyliczno - ciemieniowym,
D.  czołowo - potylicznym.

Zadanie 128.
Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia enteralnego NIE jest:

A .  martwicze zapalenie jelit (NEC),
B.  niedrożność przewodu pokarmowego,
C.  wstrząs,
D.  brak odruchu połykania.

Zadanie 129.
Colostrum to:

A.  układ odpornościowy układu oddechowego,
B.  mleko z dużą zawartością IgA,
C.  wszystkie klasy przeciwciał,
D.  wszystkie grupy komórek odpornościowych.

Zadanie 130.
Gdy  noworodek  znajduje  s ię  w  zimnym  otoczeniu,  to  traci  ciepło
poprzez:

A.  przewodzenie,
B.  konwekcję,
C.  parowanie,
D.  promieniowanie.

Zadanie 131.
Objawy  ostrej  niewydolności  oddechowej  u  noworodka  ze  strony
układu krążenia to:

A . bradykardia  z  zatrzymaniem  krążenia  włącznie,
zaburzenia rytmu serca, hipotensja, skóra marmurkowata,
sinica, bladość, wciąganie mięśni oddechowych,

B . tachykardia  >  100/min,  bradykardia  z  zatrzymaniem
krążenia  włącznie,  zaburzenia  rytmu  serca,  hipotensja,
sinica, wciąganie mięśni oddechowych,

C . tachykardia  >  160/min,  bradykardia  z  zatrzymaniem
krążenia  włącznie,  zaburzenia  rytmu  serca,  hipotensja,
skóra marmurkowata, sinica, bladość,

D . bradykardia  z  zatrzymaniem  krążenia  włącznie,
zaburzenia  rytmu  serca,  hipotensja,  sinica,  wciąganie
mięśni oddechowych, drgawki, pobudzenie.



Zadanie 132.
Jaką  temperaturę  powietrza  należy  utrzymać  w  sali  intensywnej
terapii noworodków?

A.  20-21˚C,
B.  22-23˚C,
C.  24-25˚C,
D.  26-27˚C.

Zadanie 133.
Najwyższe  ciśnienie  tętnicze  krwi  uznawane  za  prawidłowe  u
kobiety w ciąży, nie powinno przekraczać:

A.  115/75 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  135/85 mmHg,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 134.
Żółtaczka fizjologiczna noworodków jest spowodowana nadmiernym
poziomem:

A.  bilirubiny pośredniej,
B.  bilirubiny bezpośredniej,
C.  retikulocytów w surowicy,
D.  urobilinogenu.

Zadanie 135.
Żółtaczka fizjologiczna występuje u około:

A.  50%-70% noworodków w 2-3 dobie życia,
B.  50%-70% noworodków w 7 dobie życia,
C.  50%-70% noworodków między 7 a 14 dobą życia,
D.  20% noworodków w 5-6 dobie życia.



PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE
TEST NR 351711
GRUPA 1
Zadanie 0.
Prawidłowe ciśnienie płynu mózgowo rdzeniowego wynosi:

A .  pomiędzy 25 i 50 mmHg,
B.  powyżej 200 mmH2O,
C.  poniżej 50 mmHg,
D.  pomiędzy 100 i 200 mmH2O.

Zadanie 0.
Jak  często  powinien  cewnikować  się  pacjent,  który  stosuje
samocewnikowanie przerywane?

A.  przynajmniej cztery razy w ciągu doby,
B.  dwa razy na dobę aby pęcherz był dobrze wypełniony,
C.  gdy czuje parcie,
D . jeden  raz  na  dobę  jest  wystarczający  (jeżeli  pacjent

ograniczy  podaż  płynów),  co  zmniejsza  ryzyko
wprowadzenia zakażenia.

Zadanie 0.
Przy  uszkodzeniu  móżdżku,  oprócz  niezborności  ruchowej
występuje także drżenie:

A.  zamiarowe, oczopląs, dyzartria,
B.  spoczynkowe, oczopląs, dyzartria,
C.  zamiarowe, oczopląs, afazja,
D.  spoczynkowe, oczopląs, afazja.

Zadanie 0.
Badanie EEG:

A.  wymaga współpracy ze strony pacjenta oraz umycia głowy,
B.  nie wymaga przygotowania,
C . wymaga  współpracy  ze  strony  pacjenta  -  umycia  głowy  i

pozostania na czczo,
D . wymaga  współpracy  ze  strony  pacjenta  -  umycia  głowy,

pacjent  może  zjeść  śniadanie  z  wyjątkiem  produktów
zawierających kofeinę.

Zadanie 0.
Agnozja to:

A.  zniesienie czucia bólu,
B . niezdolność rozpoznawania przedmiotów i zjawisk pomimo

zachowanej zdolności percepcji,
C.  niezborność ruchowa,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Podstawę  ukrwienia  dla  1/3  dolnego  odcinka  rdzenia  kręgowego
stanowi:

A.  tętnica rdzeniowa przednia,
B.  dwie tętnice rdzeniowe tylne,
C.  tętnica rdzeniowa,
D.  tętnica Adamkiewicza.

Zadanie 0.
Afazję charakteryzuje uszkodzenie:

A.  zawsze lewej półkuli,
B.  zawsze prawej półkuli,
C.  lewej półkuli u osób praworęcznych,
D . lewej  lub  bardzo  rzadko  prawej  półkuli  u  osób

praworęcznych.

Zadanie 0.
Kiedy  należy  wykonać  nakłucie  lędźwiowe  w  celu  potwierdzenia
krwawienia podpajęczynówkowego?

A.  w każdym przypadku,
B.  tylko wtedy, gdy nie dysponujemy tomografem,
C . zawsze,  gdy  objawy  wskazują  na  prawdopodobieństwo

krwawienia,  nawet  gdy  badanie  tomograficzne  jest
prawidłowe,

D . obecnie  nie  wykonywane  jest  to  badanie  po  krwawieniu
podpajęczynówkowym.

Zadanie 0.
Gdzie znajduje się ośrodek głodu (hunger center)?

A.  w części bocznej zakrętu Hipokampa,
B.  w bocznej części podwzgórza,
C.  w zakręcie zarodkowym,
D.  w zakręcie przedśrodkowym.

Zadanie 0.
Jaki jest podstawowy cel opieki terminalnej?

A.  przedłużenie życia,
B.  leczenie w miarę możliwości choroby podstawowej,
C . wyeliminowanie  dolegliwości  bólowych  i  umożliwienie

godnego przeżycia,
D . skrócenie  cierpień  pacjentowi  przez  stosowanie

eutanazji.



Zadanie 0.
Ruchy mimowolne to:

A . rytmiczne  ruchy  oscylujące  przeważnie  o  niewielkiej
amplitudzie,  dotyczące  głównie  dystalnych  odcinków
kończyn,

B.  dowolne skurcze mięśni, długotrwałe lub przerywane,
C.  zaburzenia wykonywania celowych czynności ruchowych,
D . ruchy  powstające  w  sposób  niezamierzony  i  zwykle

niemożliwe do opanowania.

Zadanie 0.
W ocenie orientacji allopsychicznej pytamy pacjenta o:

A.  imię i nazwisko,
B.  miejsce, w którym się znajduje,
C.  datę,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 0.
Pokonywanie bólu w stopniu czwartym w terminalnej fazie choroby
według  zaleceń  Światowej  Organizacji  Zdrowia  polega  na
podawaniu:

A . n a  każdą  prośbę  pacjenta  leków  takich  jak  Kwas
Acetylosalicylowy, Paracetamol, Indometacyna,

B . doustnym  Morfiny  i  innych  opioidów  na  każdą  prośbę
pacjenta,

C . Morfiny  i  pozajelitowo  innych  opioidów  na  każdą  prośbę
pacjenta,

D . Morfiny  i  innych  opioidów  pozajelitowo  z  wyprzedzeniem
czasu  końca  działania  leku  o  0,5-1  godziny,  aby
oszczędzić choremu nawrotu bólu.

Zadanie 0.
Amyloid to:

A . neuroprzekaźnik,  którego  poziom  spada  w  chorobie
Alzheimera,

B.  białko ostrego rzutu w sm,
C.  lek z wyboru podawany w chorobie Alzheimera,
D.  białko stanowiące centra blaszek starczych.

Zadanie 0.
Całkowita niemożność wykonywania ruchu jedną kończyną to:

A.  tetraplegia,
B.  monoplegia,
C.  hemiplegia,
D.  paraplegia.



Zadanie 0.
W skali Glasgow ocenia się reakcje:

A .  otwierania oczu i ruchowe,
B.  otwierania oczu i słowne,
C.  słowne i ruchowe,
D.  otwierania oczu, słowne i ruchowe.

Zadanie 0.
Które korzenie rdzeniowe tworzą splot lędźwiowy?

A.  Th10, Th11, Th12, L1,
B.  L1, L2, L3, L4, L5,
C.  Th12, L1, L2,
D.  S1, S2, S3.

Zadanie 0.
Pacjent  po  ciężkim  udarze  krwotocznym  nie  wydaje  żadnych
dźwięków i nie otwiera oczu mimo stymulacji, reaguje odruchowym
wycofaniem  kończyny  na  ból.  Jego  stan  w  skali  Glasgow  ocenisz
na:

A.  3 punkty GCS,
B.  4 punkty GCS,
C.  6 punkty GCS,
D.  8 punkty GCS.

Zadanie 0.
W  zespole nadciśnienia wewnątrzczaszkowego dochodzi do reakcji
wegetatywnych zwanych odruchem Cushinga, który polega na:

A . wzroście  ciśnienia  tętniczego  i  jednoczesnym  zwolnieniu
tętna,

B . wzroście  ciśnienia  tętniczego  i  jednoczesnym
przyspieszeniu tętna,

C . spadku  ciśnienia  tętniczego  i  jednoczesnym  zwolnieniu
tętna,

D . spadku  ciśnienia  tętniczego  i  jednoczesnym
przyspieszeniu tętna.

Zadanie 0.
Pacjent  został  przyjęty  do  oddziału  z  niedowładem  kończyny
górnej  i  dolnej  z  zaburzeniami  świadomości.  W  wywiadzie
zebranym  od  rodziny,  nadciśnienie  tętnicze  i  zaburzenia  rytmu
pracy  serca  pod  postacią  okresowego  migotania  przedsionków.W
opisanym przypadku ważnym elementem w pracy pielęgniarki jest:

A .  monitorowanie parametrów życiowych (tętna, RR, Ekg),
B.  zebranie wywiadu,
C.  umiarowienie czynności serca,
D.  zapewnienie spokoju.



Zadanie 0.
Jeżeli  przyczyną  krótkotrwałej  utraty  przytomności  był  atak
ischemiczny, to mechanizm utraty przytomności związany jest z:

A .  wylewem krwi do mózgu,
B.  zaburzeniami metabolicznymi,
C.  niedokrwieniem serca,
D.  niedokrwieniem mózgu.

Zadanie 0.
Napięcie mięśniowe w chorobach móżdżku jest:

A .  podwyższone,
B.  obniżone,
C.  nie zaburzone,
D.  podwyższone lub obniżone.

Zadanie 0.
Reedukacja  pęcherza  neurogennego  przy  cewnikowaniu  stałym
polega na:

A.  utrzymaniu stałego odpływu moczu,
B.  zaciskaniu cewnika i otwieraniu go 2 razy dziennie,
C . zaciskaniu  cewnika  i  otwieraniu  go  2  razy  dziennie  oraz

stosowaniu  opukiwania  nadłonowego  przed  każdym
opróżnieniem,

D . zaciskaniu  cewnika  i  otwieraniu  go  co  2-3  godziny  z
dłuższą przerwą nocną.

Zadanie 0.
Sopor to:

A.  sen patologiczny,
B.  półśpiączka,
C.  śpiączka,
D.  senność.

Zadanie 0.
Odruch rzęskowy, polega na:

A.  zamknięciu oka w wyniku drażnienia mechanicznego rzęsy,
B . niezamykaniu  oczu  pomimo  drażnienia  mechanicznego

rzęsy,
C.  reakcji gałki ocznej na światło,
D.  reakcji gałki ocznej na ból.



Zadanie 0.
Jaką  dietę  należy  zalecić  u  pacjenta  z  zaburzeniami  połykania
po usunięciu zgłębnika żołądkowego?

A.  płynną,
B.  papkowatą,
C.  stałą,
D.  rodzaj diety jest bez znaczenia,

Zadanie 0.
Apraksja jest to?

A.  niezdolność mowy,
B . niezdolność  do  wykonywania  wyuczonych,  celowych

czynności ruchowych,
C.  niezdolność postrzegania barw i kształtów,
D.  niezdolność czytania.

Zadanie 0.
Które  działanie  powinna  podjąć  pielęgniarka  w  związku  ze
stosowaną u pacjenta hemodylucją?

A.  obserwację stanu odwodnienia,
B.  obserwację krwawienia do śluzówek i jam ciała,
C.  monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi,
D.  mierzenie obwodu podudzi.

Zadanie 0.
Postępowanie  pielęgniarskie  wobec  pacjenta  z  zespołem
zaniedbywania jednostronnego powinno charakteryzować się:

A .  angażowaniem tylko strony "zaniedbywanej",
B.  ustawieniem szafki przyłóżkowej od strony "zdrowej",
C . stosowaniem  bodźców  akustycznych,  wzrokowych  i

dotykowych,  kierujących  uwagę  chorego  na  stronę
"zaniedbywaną",

D.  angażowaniem tylko strony "zdrowej".



Zadanie 0.
Jaki jest obraz kliniczny uszkodzenia nerwu obwodowego?

A . niedowład  spastyczny  odpowiednich  grup  mięśniowych,
osłabienie  lub  zniesienie  odruchów  przewodzonych  przez
dany nerw, drżenie pęczkowe mięśni,

B . zanik  mięśni,  zaburzenia  czucia  (tylko  głębokiego)  w
obszarze  skóry  unerwionej  przez  dany  nerw,  bóle  i
parestezje,

C . zaburzenia  szybkości  przewodnictwa  nerwowego,
zaburzenia  troficzne  i  powydzielnicze,  niedowład  lub
porażenie wiotkie  odpowiednich grup mięśniowych, zanik
mięśni,

D . elektromiograficzne  cechy  uszkodzenia  neurogennego,
zaburzenia  czucia  (tylko  głębokiego)  w  obszarze
unerwionym przez dany nerw, bóle i parestezje.

Zadanie 0.
Które  działanie  jest  PRZECIWWSKAZANE u  chorego  z  zapaleniem
opon mózgowo-rdzeniowych?

A.  izolowanie od intensywnych bodźców zewnętrznych,
B.  intensywna kinezyterapia,
C.  zapewnienie równowagi wodno-elektrolitowej,
D.  podaż wysokokalorycznego pożywienia.

Zadanie 0.
W  pielęgniarskiej  ocenie  stanu  chorego  ze  stwardnieniem
rozsianym,  można  zidentyfikować  charakterystyczne  objawy  dla
zaburzeń móżdżkowych, jak:

A.  dysmetria,
B.  osłabienie siły mięśniowej,
C.  wygórowanie odruchów,
D.  objaw Rossolimo.

Zadanie 0.
Pacjentka  ( lat  55)  od  13  lat  choruje  na  stwardnienie  rozsiane.
Występujące  l iczne  objawy  neurologiczne  spowodowały  znaczą
niesprawność  ruchową.  Jaką  skalę  należy  zastosować  do  oceny
sprawności  wykonywania  podstawowych  czynności  życiowych  u
chorej?

A.  Glasgow,
B.  Barthel,
C.  Powiertowskiego,
D.  Kornofskiego.



Zadanie 0.
Jedną  z  metod  leczenia  choroby  Parkinsona  jest  palidotomia,
która polega na zabiegu w obrębie:

A.  jądra brzuszno-bocznego wzgórza,
B.  gałki bladej wewnętrznej,
C.  jądra niskowzgórzowego,
D.  jądra nerwu VIII.

Zadanie 0.
Stwardnienie zanikowe boczne należy do chorób:

A.  neuronu ruchowego,
B.  neuronu czuciowego,
C.  demielinizacyjnych,
D.  układu pozapiramidowego.

Zadanie 0.
N a  czym  polega  występujący  w  późniejszym okresie  SM,  u  części
chorych, objaw Lhermitte'a?

A . n a  występowaniu  bólu  w  karku  po  pochyleniu  głowy  do
przodu,

B . n a  występowaniu  bólu  w  karku  po  odchyleniu  głowy  do
tyłu,

C . na występowaniu mimowolnych, ädrgającychö ruchów głowy
po zgięciu karku,

D . n a  uczuciu  "przepływu  prądu  elektrycznegoö  wzdłuż
kręgosłupa po zgięciu karku.

Zadanie 0.
Przełom cholinergiczny objawia się:

A . potami,  zaburzeniami  oddechowymi,  wzrostem  napięcia
mięśniowego,

B . zaburzeniami  oddechowymi,  nadpobudliwością,
rozszerzeniem źrenic,

C . rozszerzeniem  źrenic,  drgawkami,  zaburzeniami
przytomności,

D.  zwężeniem źrenic, zaburzeniami oddechowymi, biegunką.

Zadanie 0.
Stosowanie odciążenia kręgosłupa w ostrym okresie rwy kulszowej
polega na ułożeniu chorego:

A . na wznak na sztywnym podłożu z kończynami zgiętymi pod
kątem  prostym  w  stawach  biodrowych  i  kolanowych  z
zastosowaniem podpórki,

B.  na sztywnym podłożu w dowolnej pozycji,
C .  na miękkim podłożu z uniesioną głową,
D.  żadna z wymienionych.



Zadanie 0.
Jakie problemy pojawiają się u pacjentów z dystrofią mięśniową?

A . tylko trudności w chodzeniu i  częste upadki w związku z
osłabieniem i zanikiem mięśni,

B . dyzartria,  dysfagia,  zaburzenia  ostrości  wzroku  oraz
trudności w chodzeniu,

C . występują trudności w chodzeniu związane z osłabieniem
i  zanikiem  mięśni  oraz  utrata  ostrości  wzroku
spowodowana zaćmą,

D . pacjent  pomimo  osłabienia  mięśni  nie  ma  trudności  w
chodzeniu.

Zadanie 0.
Miastenia należy do grupy chorób:

A.  choroby pierwotnie mięśniowe,
B.  choroby złącza nerwowo-mięśniowego,
C . choroby  związane  z  uszkodzeniem  obwodowego  neuronu

ruchowego,
D . choroby związane z uszkodzeniem rogu przedniego rdzenia

kręgowego (tzw. motoneuronu).

Zadanie 0.
U  pacjentki,  lat  78,  po  przebudzeniu  wystąpiło  zaburzenie  mowy
i  trudności  w  poruszaniu  prawymi  kończynami.  Lekarz  postawił
wstępne  rozpoznanie:  udar  niedokrwienny  półkuli  lewej  mózgu
pochodzenia  zakrzepowego  i  zlecił  badania  diagnostyczne.Który
czynnik  wskazuje  na  t ło  zakrzepowe  występującego  u  chorej
niedokrwiennego udaru mózgu?

A.  nagłość wystąpienia ubytkowych objawów neurologicznych,
B.  wystąpienie objawów neurologicznych po przebudzeniu,
C.  wystąpienie prawostronnego niedowładu połowiczego,
D.  wystąpienie zaburzeń mowy.

Zadanie 0.
Przełom  cholinergiczny  występujący  u  chorego  na  miastenię,  jest
najczęściej spowodowany:

A.  odstawieniem leków cholinergicznych,
B.  przedawkowaniem leków cholinergicznych,
C.  nadmiernym wysiłkiem fizycznym,
D.  przegrzaniem.



Zadanie 0.
Pląsawica Huntingtona jest chorobą:

A.  o nieznanej etiologii,
B .  dziedziczną,
C.  powodowaną przez wirus Huntingtona,
D . wywołaną zatruciem egzogennym i opisaną po raz pierwszy

przez Huntingtona.

Zadanie 0.
Aby zapobiec obrzękowi mózgu, pacjenta z udarem należy ułożyć w
pozycji:

A .  leżącej na wznak,
B.  wysokiej - Fowlera,
C . leżącej  z  głową  uniesioną  pod  kątem  30  stopni  w

stosunku do tułowia,
D.  Trendelenburga.

Zadanie 0.
Jakie  działanie  jest  PRZECIWWSKAZANE  u  pacjenta  w  fazie
zaostrzenia rwy kulszowej ?

A.  leżenie w łóżku,
B.  ogrzewanie okolicy lędźwiowej poduszką elektryczną,
C.  intensywna kinezyterapia,
D.  stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych.

Zadanie 0.
W  pielęgnowaniu  pacjenta  we  wczesnym  okresie  po  udarze
niedokrwiennym mózgu należy zwrócić uwagę na:

A . utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  zapobieganie
przykurczom i odleżynom,

B . prowadzenie  usprawniania  ruchowego  a  w  szczególności
nauce chodzenia,

C . zapewnienie  pacjentowi  ciszy  i  spokoju  przez  okres
pierwszych 4-6 tygodni,

D.  rehabilitację zaburzeń mowy.

Zadanie 0.
Bezwzględnym wskazaniem do pilnej operacji dyskopatii w odcinku
lędźwiowo - krzyżowym jest stwierdzenie u chorego:

A.  skrzywienia kręgosłupa,
B.  objawu Lasegue'a,
C.  uporczywych dolegliwości bólowych typu rwy kulszowej,
D.  upośledzenia czynności zwieracza pęcherza.



Zadanie 0.
U chorego z zawałem mózgu pochodzenia zakrzepowego zaplanowano
usprawnianie  ruchowe  w  związku  z  występującym  u  niego
niedowładem kończyny górnej. W jakim czasie u chorego powinna
rozpocząć się rehabilitacja ruchowa?

A.  po upływie tygodnia od wystąpienia udaru mózgu,
B.  w 4 dobie po udarze,
C.  w 2 dobie po udarze,
D.  natychmiast po przyjęciu chorego do szpitala.

Zadanie 0.
Prowadząc  edukację  chorego  ze  stwardnieniem  rozsianym,  u
którego  zostało  zastosowane  leczenie  immunomodulujące,  (np.
terapia  interferonami  z  grupy  beta)  należy  uwzględnić
informacje w zakresie identyfikacji objawów niepożądanych:

A.  objawów podwyższonego ciśnienie śródczaszkowego,
B.  reakcji skórnych w miejscu podania leku,
C.  wzrostu stężenia poziomu neuroprzekaźników,
D.  wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.

Zadanie 0.
Jakiego  typu  uszkodzenie  układu  nerwowego,  w  przebiegu
stwardnienia  rozsianego,  powoduje  wystąpienie  ubytkowych
objawów neurologicznych?

A.  mechaniczne uszkodzenie kory mózgowej,
B . biochemiczne  zaburzenie  przewodnictwa

neurosynaptycznego,
C.  uszkodzenie osłonek mielinowych włókien nerwowych,
D.  obniżenie perfuzji krwi w tkance nerwowej.

Zadanie 0.
U  pacjenta,  ze  stwardnieniem  rozsianym,  wystąpił  trzeci  ostry
rzut  choroby.  Rozpoczęto  leczenie  kortykosterydami.  Jaki  system
opieki powinna zastosować pielęgniarka w stosunku do chorego w
ostrym rzucie choroby?

A.  pełnej samodzielności chorego,
B.  wspierająco - edukacyjny,
C.  częściowo kompensacyjny,
D.  całkowicie kompensacyjny.

Zadanie 0.
Przeprowadzając  badanie  fizykalne  (neurologiczne)  u  chorego  z
miastenią, należy ocenić:

A.  dyskinezę,
B.  atetozę,
C.  apokamnozę,
D.  dyzestezję.



Zadanie 0.
Przy obwodowym uszkodzeniu nerwu VII występuje niedomykalność
powieki oraz:

A . opadanie  kącika  ust,  niemożność  zmarszczenia  czoła  po
stronie uszkodzonej,

B . opadanie  kącika  ust,  niemożność  zmarszczenia  czoła  po
stronie przeciwnej do uszkodzenia,

C . wygładzenie  fałdu  nosowo-policzkowego,  zaburzenia
połykania,

D.  zaburzenia połykania, zaburzenia smaku.

Zadanie 0.
Udzielając wskazówek pielęgnacyjnych choremu ze stwardnieniem
rozsianym zalecisz, aby w okresie poprawy:

A.  często korzystał z kąpieli słonecznych,
B.  unikał wszelkich wysiłków fizycznych,
C . codziennie  wykonywał  ćwiczenia  gimnastyczne  nie

powodujące zmęczenia,
D.  stosował dietę wysokokaloryczną.

Zadanie 0.
D o  objawów  oponowych  charakterystycznych  dla  zapalenia  opon
mózgowych i mózgu NIE należy:

A.  sztywność karku,
B.  objaw Brudzińskiego,
C.  objaw Hornera,
D.  objaw Kerniga.

Zadanie 0.
Jakie są działania niepożądane terapii kortykosteroidami?

A . spadek  ciśnienia  i  wydalanie  dużych  ilości  moczu
zagrażające odwodnieniem,

B . podrażnienie  śluzówki  żołądka  i  krwawienia  oraz  spadki
ciśnienia krwi,

C . obrzęki  ze  względu  na  zatrzymanie  płynów  w  ustroju,
nadciśnienie, podrażnienie śluzówki żołądka,

D.  wydalanie dużych ilości moczu i osteoporoza.

Zadanie 0.
Ryzyka wystąpienia napadu padaczkowego NIE zmniejsza:

A.  regularny tryb życia, stałe godziny snu i czuwania,
B.  umiarkowana aktywność fizyczna i psychiczna,
C.  spożywanie alkoholu,
D.  systematyczne przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych.



Zadanie 0.
Objaw Babińskiego jest nieobecny, gdy:

A.  następuje zgięcie podeszwowe wszystkich palców,
B.  paluch prostuje się, pozostałe palce zginają się,
C.  paluch prostuje się a stopa zgina się grzbietowo,
D . paluch  zgina  się  a  pozostałe  palce  rozpościerają  się

wachlarzowato.

Zadanie 0.
U kobiety ciężarnej chorującej na padaczkę wskazane jest:

A .  stosowanie monoterapii,
B.  podawanie kilku leków, ale w mniejszych dawkach,
C.  bezwzględne odstawienie leków przeciwpadaczkowych,
D.  zmniejszenie podaży kwasu foliowego.

Zadanie 0.
U  pacjentki  ze  stwardnieniem  rozsianym,  rzut  choroby  może  być
związany z ciążą, w tym szczególnie z:

A .  I i III trymestrem ciąży,
B.  II trymestrem ciąży,
C.  porodem,
D.  połogiem.

Zadanie 0.
Jakie  jest  niebezpieczeństwo  gwałtownego  obniżenia  ciśnienia
tętniczego  krwi  farmakologicznie  u  chorego  ze  świeżym  udarem
mózgu?

A . poszerzenie  ogniska  niedokrwienia  w  wyniku  spadku
przepływu mózgowego,

B.  ukrwotocznienie ogniska niedokrwiennego w mózgu,
C.  wystąpienie wtórnego krwotoku mózgowego,
D.  podwyższenie glikemii w organizmie chorego.

Zadanie 0.
Objawem odkorowania są:

A . kończyny  górne  zgięte  w  stawie  łokciowym i  nadgarstku,
a dolne wyprostowane w stawach kolanowym i skokowym,

B . kończyny  górne  wyprostowane  w  stawie  łokciowym,
nawrócone  i  zgięte  w  nadgarstku,  kończyny  dolne
wyprostowane w stawach kolanowym i skokowym,

C . kończyny dolne zgięte w stawach kolanowych i biodrowych
i górne w stawach łokciowych i nadgarstkowych,

D . kończyny  dolne  zgięte  w  stawach  kolanowych  i
biodrowych, ręka zaciśnięta w pięść.



Zadanie 0.
Wynik ujemny próby Romberga stwierdzamy, jeżeli pacjent:

A . stoi  ze  złączonymi  stopami  z  otwartymi  i  zamkniętymi
oczami,

B.  stoi, gdy ma oczy otwarte a upada, gdy ma zamknięte,
C . stoi,  gdy  ma  oczy  otwarte  a  zaczyna  się  kiwać,  gdy  ma

zamknięte,
D . nie  jest  w  stanie  ustać,  gdy  ma  oczy  otwarte  i  stopy

złączone.

Zadanie 0.
Zaburzenia  mowy  u  pacjentów  z  dłużej  trwającą  chorobą
Parkinsona  polegające  na  przyspieszeniu  mowy,  bełkotliwości
szczególnie w sytuacjach napięcia emocjonalnego to:

A.  afazja motoryczna,
B.  afazja sensoryczna,
C.  dysfazja,
D.  dyzartria.

Zadanie 0.
Porozumiewając się z pacjentem z afazją ruchową należy:

A . zachęcać  pacjenta  do  mówienia  i  powstrzymywać  się  od
krytyki,

B.  stosować tylko komunikację pozawerbalną,
C.  zmuszać pacjenta do mówienia,
D.  korygować nieprawidłowe wypowiedzi chorego.

Zadanie 0.
Który objaw NIE jest znamienny dla przebiegu rwy kulszowej?

A.  wzmożone napięcie mięśni przykręgosłupowych,
B.  zniesienie fizjologicznej lordozy,
C.  dodatni objaw Lasequ'a,
D.  objaw Kerniga.

Zadanie 0.
Który objaw świadczy o wystąpieniu przełomu miastenicznego?

A.  biegunka,
B.  szerokie źrenice,
C.  senność,
D.  wymioty.



Zadanie 0.
Objawy  stwardnienia  rozsianego,  tworzące  tak  zwaną  triadę
Charcota to:

A . pozagałkowe  zapalenie  nerwu  wzrokowego,  drżenie
zamiarowe, zaburzenia czynności zwieraczy,

B.  oczopląs, drżenie zamiarowe, mowa skandowana,
C . porażenie  nerwów  ruchowych  gałek  ocznych,  drżenie

zamiarowe, brak odruchów brzusznych,
D . mowa skandowana, kurczowy niedowład kończyn dolnych,

uporczywe parestezje w kończynach i na tułowiu.

Zadanie 0.
W edukacji pacjent z chorobą Parkinsona przyjmującego preparaty
lewodopy,  należy  pamiętać  o  zaleceniu  ograniczenia  w  diecie
produktów:

A.  węglowodanowych,
B.  białkowych,
C.  tłuszczowych,
D.  witaminowych.

Zadanie 0.
U  pacjenta rozpoznano guz lewego płata skroniowego. Chory miał
napady  padaczkowe  określane  jako  padaczka  psychomotoryczna,
bóle  głowy  oraz  zaburzenia  mowy  o  charakterze  afazji
sensorycznej.W  sytuacji,  gdy  u  chorego  wystąpi  duży  napad
padaczkowy, należy:

A . chronić  głowę  pacjenta  przed  obrażeniami  i  kontrolować
drożność dróg oddechowych,

B . włożyć  coś  między  zęby,  aby  pacjent  nie  przygryzł  sobie
języka,

C . zabezpieczyć  chorego  przed  samouszkodzeniem
unieruchamiając go w łóżku,

D . trzymać  chorego  jak  najmocniej  i  spróbować  rozewrzeć
szczęki, aby chory nie przygryzł języka.

Zadanie 0.
P o  założeniu  drenażu  zewnętrznego  przestrzeni  płynowych,
pielęgniarka musi pamiętać o:

A.  prowadzeniu pomiaru metodą TCD,
B.  ocenie układu sączkowego,
C . kontrolowaniu  jakości  i  i lości  zbierania  się  płynu

mózgowo-rdzeniowego,
D.  kontrolowaniu rany po nakłuciu.



Zadanie 0.
Zaburzenia  połykania,  występujące  u  pacjentów  z  guzem  kąta
mostowo  û  móżdżkowego,  związane  są  z  uszkodzeniem  nerwów
czaszkowych:

A.  I, II, VI,
B.  IX, X,
C.  III,  VI,
D.  IV, V.

Zadanie 0.
Guzy kanału kręgowego według ich lokalizacji dzielimy na:

A.  ośrodkowe i obwodowe,
B.  ogniskowe i rozsiane,
C.  wewnątrz i zewnątrztwardówkowe,
D.  wewnątrz i zewnątrzotrzewnowe.

Zadanie 0.
Do oceny jakościowych zaburzeń przytomności służy skala:

A.  Lovetta,
B.  Hunta & Hessa,
C.  Glasgow,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  musi  pamiętać,  że  procedura  przy  założonym
zewnętrznym drenażu komorowym obejmuje:

A.  ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga,
B . umieszczenie  komory  kroplowej  na  wysokości  ucha

środkowego pacjenta,
C.  prowadzenie profilu glikemii,
D.  pomiar OCŻ.

Zadanie 0.
Podając preparat nimodypinę u chorego z SAH, pielęgniarka musi
pamiętać o zasadach podawania go:

A.  jednorazowo w szybkim äbolusieö,
B.  do wkłucia obwodowego,
C . stosując  äciemnąö  strzykawkę,  nie  przepuszczającą

światła,
D . stosując  ogólnie  przyjęte  zasady  w  przypadku podawania

leków domięśniowo.



Zadanie 0.
U  chorych  z  objawami  wzmożonego  ciśnienia  czaszkowego
upuszczenie płynu mózgowo-rdzeniowego może stać się przyczyną:

A.  zaburzeń świadomości,
B . wklinowania pnia mózgu do szczeliny namiotu lub rdzenia

przedłużonego do otworu potylicznego wielkiego,
C.  płynotoku,
D.  gwałtownie narastającego bólu głowy.

Zadanie 0.
Profilaktyka wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego u chorego
z procesem rozrostowym ośrodkowego układu nerwowego obejmuje:

A.  podawanie leków przeciwbólowych,
B . uniesienie  głowy  pacjenta  o  około  30  stopni  powyżej

poziomu tułowia,
C.  stały monitoring elektroencefalograficzny (EEG),
D.  stosowanie tlenoterapii.

Zadanie 0.
Do oceny zagrożenia powstania odleżyn służy skala:

A.  Torrance`a,
B.  Norton,
C.  Enisa i Sormiento,
D.  kolorowa.

Zadanie 0.
Ucisk nerwu pośrodkowego, charakterystyczny jest dla:

A.  zespołu rowka łokciowego,
B.  zespołu cieśni nadgarstka,
C.  zespołu nadmiernego odwodzenia,
D.  zespołu żebrowo-obojczykowego.

Zadanie 0.
Terapia przeciwobrzękowa ma na celu:

A . wytworzenie  gradientu  osmotycznego  między  krwią  a
tkanką mózgową,

B . zwiększenie  przepływu  krwi  przez  nerki  (większa
diureza),

C.  zmniejszenie przepływów mózgowych,
D.  podniesienie ciśnienia tętniczego krwi.



Zadanie 0.
Które z wymienionych przyczyn mają związek z powstaniem ropnia
mózgu?

A.  czyrak górnej wargi,
B.  otwarte obrażenia czaszkowo-mózgowe,
C.  ropień płuc,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Przy obustronnym uszkodzeniu płatów potylicznych dochodzi do:

A.  zaburzeń orientacji wzrokowo-przestrzennej,
B.  ślepoty korowej,
C.  głuchoty korowej,
D.  upośledzenia pamięci.

Zadanie 0.
Chorą  po  wstrząśnieniu  mózgu  przewieziono  karetką  pogotowia
ratunkowego  do  oddziału  neurotraumatologii  w  celu  obserwacji,
gdzie  rozpoznano  niepamięć  następczą  (amnesia  anterograda).Na
czym polega to zaburzenie?

A.  trudności odtwarzania znanych faktów z przeszłości,
B . trudności przechowywania informacji z powodu zaburzenia

funkcji poznawczych,
C . niepamięci  zdarzeń  od  urazu  do  powrotu  pełnej

świadomości,
D.  trudności zapamiętywania nowych treści.



Zadanie 0.
Pacjent  lat  24  po  skoku  do  wody  doznał  obrażeń  kręgosłupa  w
odcinku  szyjnym.Udzielając  pierwszej  pomocy  poszkodowanemu
należy ułożyć go na:

A . twardym  podłożu,  staramy  się  äwylaćö  wodę  z  dróg
oddechowych  przez  naciskanie  klatki  piersiowej,
unoszenie  za  nogi  do  góry,  po  äwylaniuö  wody
podejmujemy sztuczne oddychanie, chorego należy okryć i
czekać na przyjazd zespołu reanimacyjnego,

B . równym  podłożu,  głowę  utrzymujemy  w  osi  kręgosłupa,
lekko  pociągamy  do  siebie,  oczyszczamy  jamę  ustną  z
treści  zalegającej  dokonując  delikatnego  przygięcia
głowy  do  klatki  piersiowej,  jak  najszybciej
transportujemy chorego do szpitala,

C . płaskim  podłożu,  głowę  stabilizujemy  w  ułożeniu
pośrednim  w  stosunku  do  osi  ciała,  lekko  pociągamy  za
głowę, chorego okrywamy, sprawdzamy wydolność oddechową
i  krążenia,  przy  słyszalnym  zaleganiu  wody  stosujemy
sztuczne  oddychanie  przez  unoszenie  i  opuszczanie  rąk
lub  uciskanie  klatki  piersiowej,  jak  najszybciej
przewozimy do szpitala,

D . płaskim  podłożu,  natychmiast  rozpoczynamy  sztuczne
oddychanie  metodą  äusta-  ustaö,  bez  żadnych  usiłowań
usuwania wody z dróg oddechowych, nogi układamy nieco
wyżej,  głowa  powinna  być  ustabilizowana  w  ułożeniu
pośrednim  w  stosunku  do  osi  ciała,  lekko  pociągamy  za
głowę  do  siebie,  zapewniamy  dostęp  powietrza,  chorego
transportujemy  do  specjalistycznego  ośrodka  po
zapewnieniu wydolności oddechowej i krążenia.

Zadanie 0.
U chorego po stłuczeniu pnia mózgu temperatura ciała wzrosła do
4 1  stopni  C.  Które  działanie  NIE  jest  wskazane  u  chorego  w
związku z hypertermią pochodzenia ośrodkowego?

A.  podawanie mieszanki litycznej,
B.  podawanie Pyralginy w iniekcji dożylnej,
C.  podawanie antybiotyku,
D.  stosowanie okładów z lodu.

Zadanie 0.
Jakie  jest  niebezpieczeństwo  stosowania  środków  sedatywnych  u
chorego po urazie głowy?

A.  mogą powodować napady drgawkowe,
B.  utrudniają ocenę stanu przytomności,
C.  mogą nasilać obrzęk mózgu,
D.  mogą podwyższać ciśnienie tętnicze krwi.



Zadanie 0.
U  chorych  z  tendencją  do  zalegania  treści  w  żołądku  zalecane
jest karmienie dojelitowe metodą:

A.  porcji 3 razy dziennie po 200- 250ml,
B.  porcji 5 razy dziennie po 250ml,
C . przerywaną  4  razy  po  500ml  każda  porcja  podawana  w

ciągu 1 godziny,
D.  ciągłego wlewu kroplowego od 50-75ml / godz.

Zadanie 0.
W  chwili  przyjęcia  do  szpitala  pacjenta  po  urazie
komunikacyjnym,  stwierdzono  paraplegię  kończyn  dolnych,  brak
uszkodzeń  struktur  kostnych  i  aparatu  więzadłowego.  Powrót
czynności  (ruchu  i  czucia)  następował  przez  okres  2  tygodni.
Czynności zwieraczy były prawidłowe. Obraz taki przemawia za:

A.  całkowitym poprzecznym porażeniem rdzenia,
B.  wstrząśnieniem lub stłuczeniem rdzenia,
C.  zespołem Browen-Sequarda,
D.  uszkodzeniem wyrostków kolczystych lub poprzecznych.

Zadanie 0.
24-letni  chory  tetraplegik,  6  miesięcy  po  przebytym  urazie
kręgosłupa  z  porażeniem  czterokończynowym  został  wypisany  do
domu.  Zalecenia  dietetyczne  należy  przekazać  choremu  i
rodzinie. W żywieniu należy wystrzegać się:

A .  potraw wzdymających i zapierających,
B.  diety wysokobiałkowej,
C.  dużej ilości płynów,
D.  nadmiaru owoców.

Zadanie 0.
N a  co  szczególnie  musi  zwrócić  uwagę  pielęgniarka  opiekująca
s ię  chorym,  któremu  lekarz  zaleciał  podawanie  mieszanki
litycznej w iniekcji domięśniowej?

A.  stan skóry,
B.  charakter oddechów,
C.  diurezę,
D.  miejsca wkłuć w okolicy pośladka.

Zadanie 0.
Kiedy  należy  rozpocząć  cewnikowanie  okresowe  pęcherza
moczowego, u pacjenta po urazie rdzenia kręgowego?

A.  po ustąpieniu "szoku rdzeniowego",
B.  w trakcie pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym,
C.  po wypisie ze szpitala,
D.  w pierwszych godzinach po urazie.



Zadanie 0.
Kiedy i jaki płynotok obserwujemy w przypadku złamania podstawy
czaszki, przechodzące przez piramidę kości skroniowej?

A.  nosowy bezpośrednio po urazie głowy,
B.  uszny bezpośrednio po urazie,
C.  uszny po kilku dniach od urazu,
D . płynotok  występuje  sporadycznie  i  nie  związany  jest  z

lokalizacją złamania.

Zadanie 0.
U chorej po urazie kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego,
zdecydowano  o  repozycji  złamania  kręgosłupa  szyjnego  na
wysokości  C7-C8  przez  zastosowanie  wyciągu  czaszkowego
bezpośredniego. Jaką czynność powinna wykonać pielęgniarka po
zmianie  pozycji  ciała  chorej,  w  związku  z  założonym  wyciągiem
czaszkowym?

A.  odłączyć obciążenie wyciągu na okres 1 godziny,
B . naprzemiennie zmniejszać i zwiększać obciążenie wyciągu

czaszkowego,
C.  stopniowo zwiększać obciążenie wyciągu o 10 dag,
D.  dokonać kontroli zachowania osiowego ciągu na czaszkę.

Zadanie 0.
Chory  lat  18  po  urazie  czaszkowo-mózgowym  z  raną  ciętą
owłosionej  skóry  głowy,  z  l icznymi  otarciami  i  sińcami  w
obrębie  owłosionej  części  głowy,  niespokojny.  Jakie  działania
podejmuje  pielęgniarka  przygotowując  chorego  do  chirurgicznego
opracowania ran?

A . myje zabrudzone włosy chorego środkiem antyseptycznym,
wykonuje  toaletę  ciała  w  łóżku,  podaje  łagodny  lek
uspakajający,

B.  wycina włosy w okolicy rany ciętej około 2-3 cm,
C . dokonuje  golenia  całej  powierzchni  owłosionej  części

głowy, przez okres wykonywania działań prowadzi rozmowę
z chorym,

D.  podaje lek nasenny, myje głowę pod bieżącą ciepłą wodą.



Zadanie 0.
Chory  lat  17,  po  operacyjnym  usunięciu  krwiaka
podtwardówkowego.  Po  upływie  6  godz.  od  zabiegu  operacyjnym
zgłasza  parcie  na  mocz,  skarży  się  na  ból  w  dole  brzuch,  ma
założony  cewnik  Foleja,  jest  zlany  potem,  niespokojny.  Jakie
działania podejmuje pielęgniarka:

A . uspakaja  pacjenta,  że  mocz  spływa  cewnikiem do  worka,
nie ma powodu do niepokoju,

B . sprawdza  wysokość  dna  pęcherza  moczowego,  ocenia
drożność  cewnika,  podejmuje  decyzję  o  usunięciu
cewnika, podaje choremu kaczkę,

C.  zgłasza problem lekarzowi,
D . słucha  skarg  chorego,  nie  podejmuje  żadnych  działań,

zlewne  poty  to  typowa  reakcja  w  tym  okresie  po  zabiegu
operacyjnym.

Zadanie 0.
Czym charakteryzuje się szok rdzeniowy?

A.  zniesieniem czynności dowolnej i odruchowej rdzenia,
B.  zniesieniem tylko czynności dowolnej rdzenia,
C.  zniesieniem tylko czynności odruchowej rdzenia,
D . zaburzeniem równowagi pomiędzy układem współczulnym i

przywspółczulnym.

Zadanie 0.
Najczęstszą  nabywaną  lub  ujawniającą  się  w  okresie  dzieciństwa
przyczyną padaczki są:

A.  uszkodzenia okołoporodowe,
B.  choroby naczyniowe,
C.  czynniki toksyczne,
D.  urazy.

Zadanie 0.
Który objaw u dziecka może wskazywać na występowanie mózgowego
porażenia dziecięcego?

A.  niski przyrost masy ciała,
B.  brak postępu w rozwoju ruchowym,
C.  duża ruchliwość dziecka,
D.  nadmierny przyrost obwodu głowy.

Zadanie 0.
Najczęstszym  powikłaniem  operacyjnego  leczenia  wodogłowia  z
zastosowaniem zastawki jest:

A .  krwiak podtwardówkowy,
B.  zatkanie zastawki,
C.  wgłobienie śródmózgowia,
D.  dekompresja komór.



Zadanie 0.
Chłopak  lat  15,  od  dwunastu  lat  choruje  na  padaczkę.  Obecnie
jest  hospitalizowany  w  oddziale  neurologii  celem  ustalenia
dawki  nowego  leku  przeciwpadaczkowego.  Podczas  napadu
padaczkowego pierwsza pomoc pielęgniarska polega na:

A.  założeniu cewnika Foleya,
B . podaniu  środka  obniżającego  ciśnienie

wewnątrzczaszkowe,
C.  zabezpieczeniu chorego przed urazem,
D.  podaniu tlenu do oddychania.

Zadanie 0.
Chłopiec  w  dobie  zerowej  po  operacyjnym  usunięciu  guza  mózgu
zlokalizowanego w okolicy IV komory.  W jaki  sposób pielęgniarka
będzie  zwalczać  wysoką  temperaturę  ciała  u  dziecka,  która  jest
oporna na leczenie farmakologiczne?

A.  zastosuje kąpiele ochładzające,
B . okryje  dziecko  dodatkowym  kocem,  celem  zwiększenia

potliwości,
C.  poda dodatkową dawkę środka przeciwgorączkowego,
D.  zastosuje budkę Polano.

Zadanie 0.
Dziewczynka  3,5-letnia  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym,  ma
niesprawny  narząd  mowy:  małą  ruchomość  warg,  języka,
podniebienia,  która  wynika  z  porażeń  oraz  zmiennego  napięcia
mięśniowego.  Porażenie  oraz  zmienne  napięcie  mięśniowe  w
obrębie narządów mowy prowadzą także do:

A.  nudności, wymiotów,
B.  trudności z połykaniem, gryzieniem, żuciem,
C.  trudności z koncentracją,
D.  trudności w zakresie uśmiechania się.

Zadanie 0.
Stan  padaczkowy,  który  wystąpił  u  dwuletniego  dziecka,  wymaga
podawania  środków farmakologicznych dożylnie.  Który  z  objawów
może wystąpić podczas podawania diazepamu dożylnie?

A.  arytmia serca,
B.  wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
C.  bezdech,
D.  podciśnienie śródczaszkowe.



Zadanie 0.
W  oddziale  neurologicznym,  gdzie  prowadzony  jest  proces
indywidualnej  opieki  nad  pacjentem  i  jego  rodziną,  pielęgniarka
w  trakcie  kilkudniowej  obserwacji  zauważyła,  że  rodzice  2  û
letniego  Krzysia  czują  się  bezradni  wobec  niepełnosprawności
swojego dziecka.W jaki sposób powinna być przekazana informacja
o niepełnosprawności dziecka rodzicom?

A . sposób  przekazania  informacji  jest  nieistotny,
najważniejsze są przekazywane treści,

B . informacja  powinna  być  przekazana  formalnie  z  użyciem
fachowego słownictwa medycznego,

C . informacja  powinna  być  przekazana  w  postaci  pisemnej
(broszury, informatory),

D . informacje powinny być przekazywane jak najwcześniej, a
ich  treść  i  forma  dostosowana  do  poziomu
intelektualnego rodziców.

Zadanie 0.
Zespół Guillain-Barre jest to:

A . zapalna,  demielinizacyjna  polineuropatia  i
poliradikuloneuropatia,

B . choroba  uwarunkowana  genetycznie,  sprzężona  z
chromosomem X,

C . przewlekła  choroba,  nieuleczalna,  sprzężona  z
chromosomem X,

D . choroba  uwarunkowana  genetycznie,  sprzężona  z
chromosomem Y.

Zadanie 0.
D o  poradni  neurologicznej  zgłosiła  s ię  matka  z  7-miesięcznym
dzieckiem z powodu zahamowania rozwoju psychoruchowego. Lekarz
neurolog  skierował  dziecko  na  oddział  neurologiczny  w  celu
ustalenia  diagnozy.  U  dziecka  zaplanowano  tomografię
komputerową  głowy.  Jak  pielęgniarka  przygotuje  dziecko  do
badania?

A.  wykona doodbytniczy wlew oczyszczający,
B.  pozostawi dziecko na czczo w dniu badania,
C . dopilnuje,  aby  dziecko  nie  spało  6  godzin  przed

badaniem,
D.  poda środek przeciwbólowy w dniu badania.



Zadanie 0.
Odruchowa  reakcja  dziecka  na  gwałtowną  zmianę  pozycji  lub
głośny  hałas,  utrzymująca  się  do  około  4  miesiąca  życia,  to
odruch:

A.  Galanta,
B.  Pereza,
C.  Babińskiego,
D.  Moro.

Zadanie 0.
Rodzice  dziecka  chorego  na  padaczkę  powinni  wiedzieć,  że  ich
dziecko NIE powinno:

A.  korzystać z długich spacerów i wycieczek pieszych,
B.  chodzić do szkoły razem z grupą rówieśników,
C.  długo oglądać telewizji, słuchać głośnej muzyki,
D.  prowadzić uregulowanego trybu życia.

Zadanie 0.
äObjaw zachodzącego słońcaö wyraża się:

A . uwidocznieniem  rąbka  twardówki  nad  górną  częścią
tęczówki,

B.  uwidocznieniem się szerszej źrenicy,
C.  uwidocznieniem się wąskiej źrenicy,
D.  oczopląsem i drgawkami.

Zadanie 0.
Zespół  Guillain-Barre  charakteryzuje  s ię  narastaniem  porażenia
w kierunku od:

A.  klatki piersiowej w dół, aż do stóp,
B.  przepony w dół,
C.  stóp poprzez kończyny dolne i wyżej,
D.  barków w dół.

Zadanie 0.
Nadmierne  powiększenie  czaszki  z  widocznym  rozstępem  szwów
czaszkowych,  powiększenie  ciemiączek  i  zespół  wzmożonego
ciśnienia śródczaszkowego świadczy o wystąpieniu:

A.  małogłowia,
B.  dziurowatości mózgu,
C.  wgniecenia podstawy czaszki,
D.  wodogłowia.



Zadanie 0.
Dziewczynka,  lat  4 ,  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym,  została
przyjęta  do  oddziału  neurologicznego  w  celu  usprawniania
ruchowego.  Jaki  jest  cel  wczesnego  usprawniania  ruchowego
dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym?

A . likwidacja  pierwotnych  zaniekształceń  kostno  -
stawowych,

B . zapobieganie  wtórnym  zniekształceniom  kostno  -
stawowym,

C.  zapobieganie infekcjom górnych dróg oddechowych,
D.  eliminowanie zaburzeń w rozwoju umysłowym.

Zadanie 0.
Chłopiec  z  widoczną  wadą  rozwojową  układu  nerwowego,  unika
kontaktów  z  rówieśnikami.  Jaki  błąd  najczęściej  popełniają
rodzice w stosunku do dzieci z wadami rozwojowymi?

A.  zaspokajają tylko jego podstawowe potrzeby biologiczne,
B . prowadzą  częste  rozmowy  z  dzieckiem  na  temat  jego

choroby,
C.  nadmiernie koncentrują uwagę na kalectwie dziecka,
D.  stosują zbyt mało przyrządów usprawniających.

Zadanie 0.
Które  z  badań  jest  najbardziej  przydatne  w  diagnozowaniu
uszkodzeń kręgosłupa i rdzenia kręgowego u dzieci?

A.  badanie elektromiograficzne,
B.  rezonans magnetyczny,
C.  zdjęcie rentgenowskie,
D.  badanie elektroencefalograficzne.

Zadanie 0.
Pacjent,  lat  23,  został  przyjęty  do  oddziału  psychiatrycznego
p o  raz  pierwszy.  Z  wywiadu  wynika,  że  chory  od  kilku  dni  nie
przyjmuje  pokarmów  lub  spożywa  je  w  niewielkich  ilościach.
Rozpoznanie:  zespół  urojeniowo-prześladowczy.  Z  obserwacji
wynika,  że  pacjent  unika  posiłków,  podejrzliwie  wącha  jedzenie,
a  w  większości  gromadzi  jedzenie  w  szafce  przyłóżkowej.  Gdy
pacjent  nie  przyjmuje  od  nas  leku,  mówiąc,  że  go  trujemy,  to
zgodnie z zasadami psychopielęgnacji:

A .  przekonujemy go, że to nie jest trucizna,
B.  podajemy mu zlecony lek wbrew jego woli,
C.  nie podajemy leku, odnotowując to w raporcie,
D . zmieniamy  postać  leku  i  ewentualnie  prosimy  o  podanie

g o  przez  osobę,  którą  chory  darzy  największym
zaufaniem.



Zadanie 0.
Chory jest negatywnie nastawiony do życia. Zaniepokojona matka
pacjenta  dzwoniła  do  pielęgniarki  z  informacją,  że  syn  żegnał
s ię  z  nią  przez  telefon.  Jak  pielęgniarka  zareaguje  na  taki
sygnał?

A . powiadamia lekarza i zapewnia choremu całodobową ścisłą
obserwację i nadzór,

B.  rozmawia z chorym na temat telefonu od matki,
C.  prosi pacjenta o rozwagę,
D.  tłumaczy choremu o zaletach życia.

Zadanie 0.
Pacjentka,  lat  15,  masa  ciała  33,600  kg,  wzrost  158  cm,
przyjęta  do  oddziału  z  rozpoznaniem  anorexia  nervosa.  Chętnie
zostaje  w  oddziale.  Masa  ciała  pacjentki  wzrosła  o  1,5  kg.  Za
dwa dni będzie mogła zatelefonować do domu. Około godziny 16.00
matka  informuje  telefonicznie  pielęgniarkę,  że  córka  przed
chwilą  dzwoniła  do  domu.  W  związku  z  zaistniałą  sytuacją
pielęgniarka powinna:

A.  zabronić pacjentce oglądać telewizję,
B.  nie podejmować żadnych działań,
C.  surowo upomnieć pacjentkę,
D.  przeprowadzić rozmowę z chorą i powiadomić lekarza.

Zadanie 0.
Pacjent,  lat  38,  został  przyjęty  do  oddziału  psychiatrycznego  z
rozpoznaniem:  depresja.  Mężczyzna  jest  po  próbie  samobójczej.
Kontakt  werbalny  jest  dobry.  W  8  dobie  pobytu  pacjenta  w
oddziale  około  godziny  5.00  pielęgniarka  podczas  obchodu
zastaje  pacjenta  w  WC  podczas  próby  samookaleczenia  się,  u
chorego  zauważa  silny  lęk  i  niepokój.  Jakie  działania  podejmie
pielęgniarka?

A.  zaprowadzi chorego na salę,
B.  poda choremu leki uspokajające,
C . pozostawi  pacjenta  w  WC,  a  następnie  budzi  lekarza

dyżurnego,
D . bezzwłocznie  zarządza  unieruchomienie  chorego  pasami

bezpieczeństwa.



Zadanie 0.
Pacjent  ( lat  32)  został  przyjęty  do  oddziału  psychiatrycznego  z
powodu utrzymujących się od dwóch tygodni silnych napadów lęku.
Podczas  przyjęcia  do  szpitala  chory  niechętnie  nawiązuje
kontakt, jest nieufny. Na narastanie niepokoju może wskazywać:

A.  duża senność,
B.  zaparcia,
C.  zwolnione tętno,
D.  kołatanie serca, skurcze żołądka i jelit.

Zadanie 0.
Urojenia są to:

A.  zaburzenia postrzegania,
B.  nieprawidłowe tworzenie myśli,
C.  fałszywe przekonania,
D.  zaburzenia w postrzeganiu własnego ciała.

Zadanie 0.
Jakie  zwiastuny  będą  sygnałem  dla  pielęgniarki,  że  pacjent  jest
w stanie zapowiadającym delirium tremens?

A.  częste oddawanie moczu, nasilony lęk, duszność,
B.  bóle głowy, duża senność, nawykowe zaparcia,
C . nasilony  lęk,  nadwrażliwość  na  bodźce  słuchowe  i

wzrokowe, krótkotrwałe omamy w porze nocnej,
D.  nasilająca się duszność, omdlenia, biegunka.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  niżej  objawów  należy  do  grupy  objawów
wytwórczych w schizofrenii?

A.  anhedonia,
B.  stępienie afektu,
C.  urojenia,
D.  apatia.

Zadanie 0.
Pacjentkę z zespołem maniakalnym zaczęto leczyć neuroleptykami
w  postaci iniekcji domięśniowych. W przypadku odmowy przyjęcia
leków, pielęgniarka powinna:

A.  odstąpić od podania leku,
B . p o  konsultacji  z  lekarzem  zastosować  przymus

bezpośredni i podać lek,
C . zamiast  podania  leku  unieruchomić  pacjentkę  pasami

bezpieczeństwa,
D . potajemnie  dodać  lek  do  jedzenia  w  formie

rozpuszczonej.



Zadanie 0.
Jakie  czynności  należy  uwzględnić  w  planowaniu  pielęgnowania
pacjenta z zespołem lęku napadowego?

A.  praca nad rozładowaniem żalu u pacjenta,
B.  ocena stanu zdrowia chorego,
C.  działania zmierzające do obniżenia poziomu lęku,
D . działania  wchodzące  w  zakres  "somatycznego"  modelu

pielęgnowania.

Zadanie 0.
Jakie  działanie  musi  bezwzględnie  podjąć  pielęgniarka,  jeżeli  u
chorego stwierdzono agresję czynną?

A.  unieruchomić chorego i powiadomić o tym lekarza,
B.  pozwolić pacjentowi odreagować negatywne emocje,
C.  zastosować metodę perswazji,
D.  czekać, aż pacjent sam się uspokoi.

Zadanie 0.
Pacjentka,  21  lat,  z  depresją  endogenną  jest  hospitalizowana  w
związku  z  zagrożeniem  samobójczym.  Pacjentka  rozpoczęła
leczenie  farmakologiczne  Amitryptyliną  we  wzrastających
dawkach.  Jaka  pora  doby  wymaga  największego  nadzoru
pielęgniarskiego w tym przypadku?

A.  wczesne przedpołudnie,
B.  pora obiadowa,
C.  godziny wieczorne,
D.  wczesny ranek.

Zadanie 0.
Chory  z  zespołem  urojeniowo-prześladowczym  unika  posiłków,
podejrzliwie  wącha  jedzenie,  a  w  większości  gromadzi  jedzenie  w
szafce  przyłóżkowej.  Jakie  działanie  wobec  tego  pacjenta
podejmie pielęgniarka?

A . umożliwia  choremu  obserwowanie  przygotowywania
posiłków,  sama  w  obecności  pacjenta  próbuje  danej
potrawy,

B . zmusza  chorego  do  spożywania  posiłków  i  zaprzecza
treści występujących urojeń,

C . nie  podejmuje  żadnych  działań,  bo  urojenia  są  mocno
utrwalone,

D.  karmi pacjenta za pomocą sondy żołądkowej.



Zadanie 0.
Występujące  u  pacjentki  wrażenie,  że  jest  szpiegowana  przez
mafię należy do objawów psychotycznych nazywanych:

A.  halucynacjami psychicznymi,
B.  halucynoidami,
C.  urojeniami ksobnymi,
D.  urojeniami prześladowczymi.

Zadanie 0.
Obsesje są to:

A.  objawy psychotyczne,
B.  myśli lękowe,
C.  natrętne myśli i impulsy,
D.  objawy podświadomego konfliktu.

Zadanie 0.
Agorafobia to lęk przed:

A.  zamkniętymi pomieszczeniami,
B.  ludźmi,
C.  wysokością,
D.  otwartą przestrzenią.

Zadanie 0.
Pacjentka,  lat  15,  masa  ciała  33,600  kg,  wzrost  158  cm,
przyjęta  do  oddziału  z  rozpoznaniem  anorexia  nervosa,
pielęgniarka powinna:

A . codziennie  rano  ważyć  chorą  na  czczo  i  kontrolować
spożywanie posiłków,

B.  rozmawiać z pacjentką na temat kalorii,
C . wybiórczo  kontrolować  masę  ciała  chorej  i  i lość

spożywanych pokarmów,
D.  poprawne są odpowiedzi B i C.

Zadanie 0.
D o  oddziału  rehabilitacji  psychicznie  chorych  przyjęto  pacjenta
lat  35  z  rozpoznaniem  schizofrenii  paranoidalnej.  Chory  i  jego
rodzina  stwierdzają,  że  pacjent  ma  różne  problemy i  trudności  w
adaptacji  do  życia  społecznego.  Pacjentowi  podoba  się  oddział
oraz  różne  rodzaje  zajęć  terapeutycznych.  Jaki  rodzaj  zajęć
terapeutycznych  jest  najbardziej  przydatny  dla  tego  właśnie
chorego?

A.  muzykoterapia,
B.  treningi umiejętności społecznych,
C.  relaks,
D.  psychogimnastyka.



Zadanie 0.
Pacjent  ( lat  32)  został  przyjęty  do  oddziału  psychiatrycznego  z
powodu utrzymujących się od dwóch tygodni silnych napadów lęku.
Podczas  przyjęcia  do  szpitala  chory  niechętnie  nawiązuje
kontakt,  jest  nieufny.  Pacjent  z  objawami  lęku,  budzi  s ię  w
nocy,  jest  przerażony,  krzyczy.  Jak  w  takiej  sytuacji  powinna
postąpić pielęgniarka?

A.  włączyć oświetlenie nocne,
B.  zastosować unieruchomienie pasami bezpieczeństwa,
C . uspokoić  pacjenta  przyciszonym  głosem,  posiedzieć  przy

nim,
D.  podać leki uspokajające.

Zadanie 0.
Choroba Alzheimera jest to:

A .  proces obejmujący zmiany wsteczne związane z miażdżycą,
B.  rozlany proces zanikowy mózgu z otępieniem,
C.  szczególna postać porażenia postępującego,
D . sprawa  organiczna  mózgowa  przejawiająca  się  głównie

zespołem amentywnym.

Zadanie 0.
W  którym  roku  życia  człowiek  uczy  się  rozpoznawać  granice
własnego terytorium (psychologicznego)?

A.  między 2 a 3 rokiem życia,
B.  w 7 - 8 roku życia,
C.  w 13 - 14 roku życia,
D.  w 18 roku życia.

Zadanie 0.
Które  z  elementów  są  podstawowe  dla  budowy  zaufania  między
rozmówcami?

A . jedna  z  osób  podejmuje  ryzyko  otwarcia,  a  druga  wyraża
akceptację i zachętę,

B . jedna  z  osób  zadaje  pytania,  a  druga  udziela
wymijających odpowiedzi,

C . obie  osoby  rozmawiają,  jedna  uważnie  słucha,  a  druga
odpowiada,

D . jedna  osoba  zadaje  pytania,  a  druga  udziela
wiarygodnych odpowiedzi.



Zadanie 0.
Zasady dydaktyczne, to:

A . szczegółowe  informacje  dotyczące  organizacji  procesu
nauczania-uczenia się osób dorosłych,

B . reguły  prawidłowego  zaprojektowania,  przygotowania  i
zastosowania środków audiowizualnych,

C . normy postępowania dydaktycznego nauczyciela i uczniów
warunkujące osiągnięcie celów,

D . reguły  doboru  metod  dydaktycznych  w  zależności  od
ilości i wieku osób biorących udział w doskonaleniu.

Zadanie 0.
W przebiegu każdej dyskusji dydaktycznej wyróżniamy fazy:

A . zagajenie  dyskusji,  sformułowanie  problemu,  dyskusję
właściwą, podsumowanie,

B . planowanie  dyskusji,  realizacja  planu,  zakończenie,
podsumowanie dyskusji,

C . zebranie  dyskutantów,  podział  na  grupy  "za"  i
"przeciw",

D . opracowanie argumentów przez grupy, ocena prowadzącego,
rozwiązanie problemów.

Zadanie 0.
Wsparcie  społeczne  w  sytuacji  choroby  lub  niepełnosprawności,
jest to:

A .  forma pomocy pozainstytucjonalnej,
B . pomoc  instytucji  opieki  zdrowotnej  świadczona  na  rzecz

osoby chorej,
C . indywidualna  pomoc  osobie  chorej  w  czynnościach  życia

codziennego,
D . szczególny  sposób  i  rodzaj  pomagania  osobom  chorym  i

ich  rodzinom  w  celu  mobilizowania  własnych  si ł  i
zasobów, które zachowali mimo choroby, po to by mogli i
chcieli radzić sobie z własnymi problemami.

Zadanie 0.
Socjoetiologia bada:

A . czynniki  i  warunki  związane  z  występowaniem  i
szerzeniem się chorób pojawiających się w zbiorowiskach
ludzkich oraz ich zwalczaniem i zapobieganiem,

B . warunki  społeczne  wpływające  na  powstawanie  chorób  i
związki  między  zdrowiem/chorobą,  a  sytuacją  społeczną,
człowieka,

C . problemy  społeczne  i  przeżycia  jednostki,  które
wpływają, na powstawanie chorób,

D . oddziaływanie czynników bio-psycho-społecznych na stan
zdrowia zbiorowości.



Zadanie 0.
Pielęgniarka,  położna  jest  zwolniona  z  obowiązku  zachowania  w
tajemnicy informacji związanych z pacjentem, w przypadku:

A.  śmierci pacjenta,
B.  zgody rodziny,
C . gdy  zachowanie  tajemnicy  może  stanowić

niebezpieczeństwo  dla  życia  lub  zdrowia  pacjenta  lub
innych osób,

D.  we wszystkich wymienionych przypadkach.

Zadanie 0.
Która  z  poniżej  wymienionych  działów  Kodeksu  Pielęgniarek  i
Położnych zawiera postanowienia dotyczące obowiązku wzbogacenia
przez pielęgniarki i położne swych kwalifikacji:

A .  pielęgniarka i położna a podopieczny,
B.  pielęgniarka i położna a praktyka zawodowa,
C.  pielęgniarka i położna a współpracownicy,
D.  pielęgniarka i położna a zawód.

Zadanie 0.
Ideą leżącą u podstaw zarządzania przez cele jest to, że:

A . wynagradzanie opierające się na osiąganiu wyznaczonych
celów stanowi silny bodziec,

B . podwładni wykonują zadania z większym zaangażowaniem,
gdy podlegają treningowi ze strony przełożonych,

C . osoba,  która  sama  wyznacza  sobie  cele,  określi  j e  tylko
spośród tych, które są osiągalne,

D . osoba,  która  uczestniczy  w  wyznaczaniu  celów,  będzie
zaangażowana w ich osiągnięcie.

Zadanie 0.
Budżet globalny zakładu opieki zdrowotnej to:

A . budżet  na  sfinansowanie  wszystkich  usług  zdrowotnych
dostarczanych przez dany zakład opieki zdrowotnej,

B . proces  polegający  na  projektowaniu i  wdrażaniu  działań,
które  kształtują  system  finansowy  w  zakładzie  opieki
zdrowotnej,

C . plan  finansowy  zakładu  opieki  zdrowotnej  określający
wszystkie wydatki w ciągu roku,

D . całkowity  zysk  do  podziału  z  wykonywanych  usług
zdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej.



Zadanie 0.
Ważnym  celem  przeprowadzania  oceny  wykonanych  zadań  przez
podległy personel jest/są:

A . popieranie  prawidłowych  zachowań  oraz  skłanianie  do
poprawy przy słabej jakości,

B . zapewnienie,  by  podejmowane  w  przyszłości  działania,
obejmujące awansowanie lub kroki dyscyplinujące, mogły
być uzasadnione,

C . tworzenie podstaw dla podjęcia natychmiastowych działań
szkoleniowych  oraz  dla  przyszłych  szkoleń  i
doskonalenia potencjału pracowniczego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

A . licencja  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej,  posiadanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  uzyskiwana  po  spełnieniu  określonych
wymagań,

B . zewnętrzny  proces  oceny  zakładów  opieki  zdrowotnej,
dobrowolnie  poddających  się  takiej  ocenie,  który  polega
n a  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami,

C . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej,

D . podejmowanie  działań w przypadkach ocen  negatywnych,
otrzymanych od ankietowanych pacjentów.

Zadanie 0.
Umieralność to iloraz liczby:

A . zgonów z  powodu  danej  choroby  do  l iczby  chorych  na  tę
chorobę w tym samym czasie,

B . zgonów  w  określonym  czasie  do  l iczby  ludności  w  tym
samym czasie,

C . osób  chorych  w  określonym  czasie  do  l iczby  osób
narażonych w tym samym czasie na zgon,

D . osób,  które  zachorowały  w  danym  czasie  do  l iczby
zgonów.

Zadanie 0.
Fundamentalnym i podstawowym dokumentem określającym cele i
kierunki zdrowotnej polityki publicznej w Polsce, jest:

A .  Narodowy Program Zdrowia,
B.  Narodowy Program Ochrony Serca,
C.  Program Ochrony Zdrowia Psychicznego,
D . Program  zwalczania  chorób  społecznych  i

cywilizacyjnych.



Zadanie 0.
Śmiertelność to iloraz liczby:

A . zgonów z  powodu  danej  choroby  do  l iczby  chorych  na  tę
chorobę w tym samym czasie,

B.  zgonów do liczby osób zdrowych na danym terenie,
C.  zdrowych do liczby zgonów,
D . chorych  na  daną  chorobę  do  l iczby  zgonów z  powodu  tej

choroby.

Zadanie 0.
Rozdwojenie  S2,  słyszalne  tylko  przy  wdechu  jest  określane  jako
rozdwojenie:

A.  szerokie,
B.  paradoksalne,
C.  utrwalone,
D.  fizjologiczne.

Zadanie 0.
Płacz  małego  dziecka  nie  zawsze  jest  stanem  negatywnym.  W
badaniu fizykalnym jest to dobry moment do zbadania u dziecka:

A.  głosu (mowy),
B.  szmerów oddechowych,
C.  gardła i migdałków,
D.  sinicy.

Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  chorym  gorączkującym,  pielęgniarka
prowadząca  bilans  płynów  musi  uwzględnić  poniesione  straty
przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.



Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie. Osłuchowo nad płucami u dziecka mogą dominować:

A.  trzeszczenia drobnobańkowe,
B.  trzeszczenia grubobańkowe,
C.  świsty,
D.  furczenia.

Zadanie 0.
Prawidłowy  cykl  wdechowo-wydechowy  u  dorosłego  człowieka  w
spoczynku wynosi:

A .  5-10 oddechów na minutę,
B.  12-20 oddechów na minutę,
C.  30-60 oddechów na minutę,
D.  50-100 oddechów na minutę.

Zadanie 0.
Której  z  poniżej  podanych  cech  NIE  stwierdza  się  w  migotaniu
przedsionków?

A.  brak załamków P,
B.  obecna regularna, o jednakowej amplitudzie fala f,
C.  częstość wychyleń fali f 350-600/min,
D.  zupełnie niemiarowy rytm komór.

Zadanie 0.
Najpowszechniej  używaną  skalą  do  oceny  dojrzałości  noworodka
jest skala:

A.  Silvermana,
B.  Ballarda,
C.  Gosnella,
D.  Apgar.

Zadanie 0.
Podczas  karmienia  piersią  u  noworodka  mogą  wystąpić  problemy
oddechowe, najczęściej spowodowane:

A.  nieprawidłowym ułożeniem noworodka do karmienia,
B.  niedrożnością nosa,
C.  niedojrzałością tkanki płucnej,
D.  nie wykształceniem się surfaktantu.



Zadanie 0.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:

A.  drżenie języka,
B.  gładka i ciepła skóra,
C.  bradykardia,
D.  tachykardia.

Zadanie 0.
U  chorego  z  astmą  oskrzelową,  nagłe  pogorszenie  s ię  stanu
klinicznego,  wystąpienie  sinicy,  zaburzeń  orientacji,
wyczerpania oddechowego, cechy niewydolności wentylacyjnej typu
obturacyjnego, bezdechu, sugeruje rozpoznanie:

A.  wstrząsu anafilaktycznego,
B.  narastania płynu w jamie opłucnej,
C.  stanu astmatycznego,
D.  napadu histerii.

Zadanie 0.
W badaniu EKG, cecha jest to:

A .  najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B.  wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C.  amplituda zespołu RS,
D.  szybkość przesuwu papieru.

Zadanie 0.
Świsty, to:

A .  przerywane, krótkie dźwięki o wysokim lub niskim tonie,
B . skrzypiące,  skrobiące  odgłosy,  występujące  przy

wykonywaniu ruchów oddechowych,
C.  ciągłe odgłosy o wysokim tonie z elementami syczenia,
D . odgłosy  o  względnie  niskim  tonie  z  elementami

chrapliwości.

Zadanie 0.
Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcję bólową
wywoła:

A.  ucisk na przeciwskrawek małżowiny,
B.  ucisk za małżowiną,
C.  poruszanie małżowiną,
D.  próba Webera.



Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Podczas  postępowania  resuscytacyjnego  muszą  być  rozważone
potencjalnie  odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia,
(4H i 4T). Do analizowanych 4H, NIE należy:

A.  hipoksja,
B.  hipowolemia,
C.  hiperchlorhydria,
D.  hipotermia.

Zadanie 0.
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

A .  5-6 m,
B.  8 m,
C.  9 m,
D.  10 m.

Zadanie 0.
Odruch,  który  należy  rozwijać  od  pierwszych  chwil  życia
noworodka, to odruch:

A.  pełzania,
B.  Moro,
C.  ssania i połykania,
D.  chodu automatycznego.



Zadanie 0.
Przeprowadzając  wywiad  z  pacjentem  odczuwającym  lęk,
pielęgniarka/położna, powinna:

A.  zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta,
B.  mówić spokojnie i konkretnie,
C.  uzyskać informacje tylko z dokumentacji,
D.  pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta.

Zadanie 0.
Podczas  postępowania  resuscytacyjnego  muszą  być  rozważone
potencjalnie  odwracalne  przyczyny  nagłego  zatrzymania  krążenia
(4H i 4T). Do analizowanych 4T NIE należy/ą:

A.  tamponada serca,
B.  toksyczne substancje,
C.  tromboembolia (masywny zator tętnicy płucnej),
D.  tężyczka.

Zadanie 0.
D .  Orem  świadczenie  opieki  pielęgniarskiej  postrzega  poprzez
rozpoznawanie i zaspokajanie u pacjenta:

A.  12 kanonów pielęgniarstwa,
B.  potrzeb bio-psycho-społecznych,
C . potrzeb  uniwersalnych,  w  zaburzeniach  stanu  zdrowia,

rozwojowych,
D.  potrzeb uniwersalnych, w zdrowiu i chorobie, swoistych.

Zadanie 0.
Warunkiem podstawowym i jednocześnie niezbędnym do wprowadzenia
założeń Primary Nursing do praktyki jest/są:

A.  pozytywne relacje międzyludzkie,
B.  teoretyczne przygotowania zawodowe pielęgniarki,
C . samodzielność  i  odpowiedzialność  pielęgniarki  w

pielęgnowaniu,
D . zależność  i  pełna  odpowiedzialność  pielęgniarki  w

pielęgnowaniu.

Zadanie 0.
Metoda indywidualnych przypadków polega na:

A.  obserwacji osoby w czasie,
B . opisie  występowania  choroby  wg  płci,  wieku,  stanu

społeczno-ekonomicznego,
C.  kontroli zastosowanych czynników,
D.  analizie jednostkowych losów ludzkich.



Zadanie 0.
Najwyższą trafność zewnętrzną mają badania:

A.  bez ślepej próby,
B.  randomizowane,
C.  retrospektywne,
D.  historyczne.

Zadanie 0.
Pierwszą szkołą pielęgniarską w Polsce była:

A.  Warszawska Szkoła Pielęgniarska,
B . Uniwerytecka Szkoła Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w

Krakowie,
C . Szkoła  Pielęgniarek  Zawodowych  Panien  Ekonomek  Św.

Wincentego a'Paulo,
D . Szkoła  Pielęgniarstwa  przy  Szpitalu  Starozakonnym  w

Warszawie.

Zadanie 0.
Linia rozwoju zawodowego pracownika przebiega w czterech fazach
i najistotniejszą z nich jest:

A .  przygotowanie zawodowe,
B.  adaptacja społeczno-zawodowa,
C.  stabilizacja zawodowa,
D.  mistrzostwo w zawodzie.

Zadanie 0.
W  pewnym oddziale szpitalnym, w czasie trzech miesięcy (90 dni)
hospitalizowano  łącznie  300  pacjentów.  W  oddziale  znajduje  s ię
6 0  łóżek.  Jaki  jest  średni  czas  hospitalizacji  pacjenta  na  tym
oddziale?

A.  27 dni,
B.  18 dni,
C.  15 dni,
D.  5 dni.

Zadanie 0.
Mediana to:

A.  średnia geometryczna,
B.  średnia harmoniczna,
C.  wartość środkowa,
D.  wartość najbardziej istotna.



Zadanie 0.
Miarą  zmienności  charakteryzującą  stopień  zróżnicowania
jednostek zbiorowości pod względem badanej cechy jest, m.in.:

A .  średnia harmoniczna,
B.  odchylenie standardowe,
C.  modalna,
D.  średnia arytmetyczna.



PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE
TEST NR 311712
GRUPA 1
Zadanie 0.
Możliwości samoopiekuńcze pacjenta można ocenić na podstawie:

A.  Mini Mental State,
B.  Skali Barthela,
C.  Testu Lovetta,
D.  Skali Botterella.

Zadanie 0.
Porażenie spastyczne jest:

A .  porażeniem ośrodkowym,
B.  porażeniem obwodowym,
C.  porażeniem zakończeń nerwowych,
D.  uszkodzeniem synaps.

Zadanie 0.
W skali Glasgow ocenia się reakcje:

A .  otwierania oczu i ruchowe,
B.  otwierania oczu i słowne,
C.  słowne i ruchowe,
D.  otwierania oczu, słowne i ruchowe.

Zadanie 0.
Badanie EEG:

A.  wymaga współpracy ze strony pacjenta oraz umycia głowy,
B.  nie wymaga przygotowania,
C . wymaga  współpracy  ze  strony  pacjenta  -  umycia  głowy  i

pozostania na czczo,
D . wymaga  współpracy  ze  strony  pacjenta  -  umycia  głowy,

pacjent  może  zjeść  śniadanie  z  wyjątkiem  produktów
zawierających kofeinę.

Zadanie 0.
Dodatni objaw Babińskiego świadczy o:

A.  uszkodzeniu ośrodkowego neuronu ruchowego,
B.  uszkodzeniu odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
C.  uszkodzeniu drogi pozapiramidowej,
D . ucisku  ogona  końskiego  przez  wpadnięty  krążek

międzykręgowy.



Zadanie 0.
Ocena nerwu trójdzielnego polega na:

A . zbadaniu czucia twarzy, wykazaniu opadnięcia kącika ust
i rozszerzenia szpary powiekowej,

B . zbadaniu czucia twarzy, odruchu rogówkowego, wykazaniu
rozszerzenia szpary powiekowej,

C . zbadaniu czucia twarzy, odruchu rogówkowego, czynności
mięśni żucia,

D . wykazaniu  opadnięcia  kącika  ust,  spłyceniu  bruzdy
nosowo-wargowej i rozszerzeniu szpary powiekowej.

Zadanie 0.
Przeciwwskazania do badania MRI, to:

A . stan  po  operacji  tętniaka  tętnicy  mózgowej  z
zastosowaniem  klipsa  metalowego  ferromagnetycznego,
metalowe  ciało  obce  w  pobliżu  narządu  ważnego  dla
życia,

B.  rozrusznik serca, implant wewnątrzślimakowy,
C.  pierwszy trymestr ciąży, waga ponad 130 kg,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pokonywanie bólu w stopniu czwartym w terminalnej fazie choroby
według  zaleceń  Światowej  Organizacji  Zdrowia  polega  na
podawaniu:

A . n a  każdą  prośbę  pacjenta  leków  takich  jak  Kwas
Acetylosalicylowy, Paracetamol, Indometacyna,

B . doustnym  Morfiny  i  innych  opioidów  na  każdą  prośbę
pacjenta,

C . Morfiny  i  pozajelitowo  innych  opioidów  na  każdą  prośbę
pacjenta,

D . Morfiny  i  innych  opioidów  pozajelitowo  z  wyprzedzeniem
czasu  końca  działania  leku  o  0,5-1  godziny,  aby
oszczędzić choremu nawrotu bólu.

Zadanie 0.
Apraksja jest to?

A.  niezdolność mowy,
B . niezdolność  do  wykonywania  wyuczonych,  celowych

czynności ruchowych,
C.  niezdolność postrzegania barw i kształtów,
D.  niezdolność czytania.



Zadanie 0.
Ocena czucia głębokiego polega na stwierdzeniu, czy chory:

A.  odróżnia ukłucie od dotknięcia,
B.  umie określić miejsce dotknięcia,
C . potrafi  przy  zamkniętych  oczach  odczytać  znaki  (np.

cyfry) pisane palcem na jego skórze,
D . potrafi  przy  zamkniętych  oczach  odróżnić  bierne

położenie palców.

Zadanie 0.
W chorobie Parkinsona występują drżenia:

A.  fizjologiczne,
B.  posturalne,
C.  zamiarowe,
D.  spoczynkowe.

Zadanie 0.
W  jakich  strukturach  mózgu  jest  wytwarzany  płyn
mózgowo-rdzeniowy?

A.  w rogach przednich,
B.  w splotach naczyniówkowych komór mózgu,
C.  w móżdżku,
D.  w wodociągu.

Zadanie 0.
Badanie czynności mowy i połykania to ocena nerwu:

A.  językowo-gardłowego i podjęzykowego,
B.  językowo-gardłowego i dodatkowego,
C.  błędnego i podjęzykowego,
D.  językowo-gardłowego i błędnego.

Zadanie 0.
Agnozja jest to:

A . niezdolność  do  wykonywania  wyuczonych,  celowych
czynności,

B.  niemożność rozumienia, pisania (dysleksja),
C.  upośledzenie czynności pisania,
D.  niemożność rozpoznawania przedmiotów.

Zadanie 0.
Amyloid to:

A . neuroprzekaźnik,  którego  poziom  spada  w  chorobie
Alzheimera,

B.  białko ostrego rzutu w sm,
C.  lek z wyboru podawany w chorobie Alzheimera,
D.  białko stanowiące centra blaszek starczych.



Zadanie 0.
W  czasie  opieki  nad  pacjentem  z  pęcherzem  neurogennym
odhamowanym NIE należy:

A . wykonywać  gimnastyki  pęcherza  i  kształtować
umiejętności regularnego jego opróżniania,

B.  stosować podkładów lub wkładek absorpcyjnych,
C.  nauczać uciskania powłok brzusznych okolicy nadłonowej,
D.  podawać leków blokujących łuk odruchu.

Zadanie 0.
Jeżeli  przyczyną  krótkotrwałej  utraty  przytomności  był  atak
ischemiczny, to mechanizm utraty przytomności związany jest z:

A .  wylewem krwi do mózgu,
B.  zaburzeniami metabolicznymi,
C.  niedokrwieniem serca,
D.  niedokrwieniem mózgu.

Zadanie 0.
Objaw Brudzińskiego to:

A . odruchowy  kurcz  mięśni  zginaczy  w  obrębie  kończyn
dolnych  w  czasie  biernego  zginania  kończyny  dolnej  w
stawie biodrowym i kolanowym, pod kątem 90,

B . odruchowe zgięcie kończyn dolnych w stawie kolanowym i
biodrowym,  podczas  próby  biernego  przygięcia  głowy  do
klatki piersiowej,

C . odruchowe zgięcie grzbietowe palucha podczas drażnienia
skóry  zewnętrznej  części  stopy,  pozostałe  palce  zginają
się podeszwowo lub ustawiają wachlarzowato,

D . opór wyczuwany podczas zginania i prostowania kończyny
związany ze sztywnością mięśniową i drżeniem.

Zadanie 0.
Hemiplegia oznacza przede wszystkim:

A.  brak czucia,
B.  brak ruchu,
C.  zaburzenia czucia i ruchu różnego stopnia,
D.  zaburzenia czucia.

Zadanie 0.
Które korzenie rdzeniowe tworzą splot lędźwiowy?

A.  Th10, Th11, Th12, L1,
B.  L1, L2, L3, L4, L5,
C.  Th12, L1, L2,
D.  S1, S2, S3.



Zadanie 0.
Nieprawidłowym działaniem w profilaktyce zakrzepicy jest:

A . ułożenie  kończyn  dolnych  z  podłożeniem  wałków  pod
kolana,

B.  masaż kończyn dolnych,
C.  częsta zmiana pozycji,
D.  stosowanie pończoch elastycznych przeciwżylakowych.

Zadanie 0.
Badanie  odruchów,  stwierdzenie  obecności  odruchów
patologicznych  to  ważne  elementy  diagnostyczne.  Objaw
Oppenheima należy do grupy objawów Babińskiego. Wywołuje się go
drażniąc:

A.  ścięgno Achillesa,
B.  kość piszczelową,
C.  podeszwę,
D.  duży paluch.

Zadanie 0.
Wtórne  zaburzenia  świadomości  powstają  wskutek  uszkodzenia
mózgu:

A.  po napadzie padaczkowym,
B.  w wyniku ucisku przez guz,
C.  w przebiegu chorób ogólnoustrojowych lub narządowych,
D.  w wyniku krwotoku mózgowego.

Zadanie 0.
Elektromiografia ma podstawowe znaczenie w diagnostyce:

A.  chorób mięśni,
B.  chorób obwodowego układu nerwowego,
C.  chorób rdzenia kręgowego,
D.  wszystkie wskazane powyżej odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Napięcie mięśniowe w chorobach móżdżku jest:

A .  podwyższone,
B.  obniżone,
C.  nie zaburzone,
D.  podwyższone lub obniżone.

Zadanie 0.
Podstawę  ukrwienia  dla  1/3  dolnego  odcinka  rdzenia  kręgowego
stanowi:

A.  tętnica rdzeniowa przednia,
B.  dwie tętnice rdzeniowe tylne,
C.  tętnica rdzeniowa,
D.  tętnica Adamkiewicza.



Zadanie 0.
Objawy tzw. zespołu popunkcyjnego to bóle głowy i:

A .  sztywność karku, nudności,
B.  kręgosłupa, nudności i wymioty,
C.  zaburzenia przytomności,
D.  porażenie kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Zespół zaniedbywania połowiczego to:

A.  zaniedbywanie czynności higienicznych,
B . ignorowanie  bliskiej  i  dalekiej  przestrzeni  po  stronie

niesprawnej,
C.  trudności z odwzorowaniem nieskomplikowanego rysunku,
D.  zaburzenie działania po stronie niesprawnej.

Zadanie 0.
D o  oddziału  neurologicznego  przyjęto  pacjenta  z  podejrzeniem
krwotoku  podpajęczynówkowego.  Chory  miał  krótkotrwałe
zaburzenie  przytomności.  Obecnie  jest  przytomny,  ale  senny,
występują objawy oponowe. Które działanie powinna bezwzględnie
zastosować  pielęgniarka  u  chorego  bezpośrednio  po  przyjęciu  do
szpitala?

A.  tlenoterapię,
B.  ćwiczenia ruchowe,
C.  wysokie ułożenie chorego w łóżku,
D.  unieruchomienie chorego w łóżku.

Zadanie 0.
Miastenia należy do grupy chorób:

A.  choroby pierwotnie mięśniowe,
B.  choroby złącza nerwowo-mięśniowego,
C . choroby  związane  z  uszkodzeniem  obwodowego  neuronu

ruchowego,
D . choroby związane z uszkodzeniem rogu przedniego rdzenia

kręgowego (tzw. motoneuronu).

Zadanie 0.
W  pielęgnowaniu  pacjenta  we  wczesnym  okresie  po  udarze
niedokrwiennym mózgu należy zwrócić uwagę na:

A . utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  zapobieganie
przykurczom i odleżynom,

B . prowadzenie  usprawniania  ruchowego  a  w  szczególności
nauce chodzenia,

C . zapewnienie  pacjentowi  ciszy  i  spokoju  przez  okres
pierwszych 4-6 tygodni,

D.  rehabilitację zaburzeń mowy.



Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  parametrów  należy  monitorować  u
pacjentów w stanie padaczkowym?

A.  EEG, EKG, stężenie leków przeciwpadaczkowych we krwi,
B . stan  świadomości,  częstość  i  rodzaj  napadów,  czynność

serca, czynność oddechowa,
C . ciśnienie  tętnicze  krwi,  temperatura  ciała,  stężenie

glukozy,
D . wszystkie wymienione parametry wymagają monitorowania w

stanie padaczkowym.

Zadanie 0.
Postawa  i  chód  w  rozwiniętej  chorobie  Parkinsona  wygląda
następująco:

A . sylwetka  pochylona,  kończyny  dolne  zgięte  w  stawach
kolanowych,  chód  drobnymi  kroczkami  z  pocieraniem
podeszwami o podłogę,

B . sylwetka  sztywna,  wyprostowana,  głowa  pochylona,  chód
drobnymi kroczkami,

C . sylwetka sztywna, wyprostowana z odgiętą do tyłu głową,
chód kosiarza,

D . sylwetka  pochylona,  kończyny  dolne  zgięte  w  stawach
kolanowych, chód kosiarza.

Zadanie 0.
Jedną  z  metod  leczenia  choroby  Parkinsona  jest  palidotomia,
która polega na zabiegu w obrębie:

A.  jądra brzuszno-bocznego wzgórza,
B.  gałki bladej wewnętrznej,
C.  jądra niskowzgórzowego,
D.  jądra nerwu VIII.

Zadanie 0.
Co oznacza pojęcie udar mózgu?

A . nagłe,  krótkotrwałe  zaburzenie  krążenia  mózgowego
wywołujące przejściowe ubytkowe objawy neurologiczne,

B . nagłe wystąpienie klinicznych objawów uszkodzenia mózgu
na tle zaburzenia w przewodnictwie neurosynaptycznym,

C . nagłe wystąpienie objawów neurologicznych spowodowane
uszkodzeniem mózgu w wyniku różnorodnych przyczyn,

D . nagłe  wystąpienie  objawów  neurologicznych  w  wyniku
uszkodzenia mózgu pochodzenia naczyniowego.



Zadanie 0.
Stosowane  u  chorej  na  miastenię  leczenie  polstygminą  stanowi
niebezpieczeństwo  wystąpienia  przełomu  cholinergicznego.  Jaka
jest bezpośrednia przyczyna tego stanu?

A.  przedawkowanie leku,
B.  zbyt niska dawka leku,
C.  odruchowe uwolnienie dużej ilości acetylocholiny,
D.  zwiększenie poziomu przeciwciał antyacetylocholinowych.

Zadanie 0.
N a  czym  polega  występujący  w  późniejszym okresie  SM,  u  części
chorych, objaw Lhermitte'a?

A . n a  występowaniu  bólu  w  karku  po  pochyleniu  głowy  do
przodu,

B . n a  występowaniu  bólu  w  karku  po  odchyleniu  głowy  do
tyłu,

C . na występowaniu mimowolnych, ädrgającychö ruchów głowy
po zgięciu karku,

D . n a  uczuciu  "przepływu  prądu  elektrycznegoö  wzdłuż
kręgosłupa po zgięciu karku.

Zadanie 0.
Objawy  stwardnienia  rozsianego,  tworzące  tak  zwaną  triadę
Charcota to:

A . pozagałkowe  zapalenie  nerwu  wzrokowego,  drżenie
zamiarowe, zaburzenia czynności zwieraczy,

B.  oczopląs, drżenie zamiarowe, mowa skandowana,
C . porażenie  nerwów  ruchowych  gałek  ocznych,  drżenie

zamiarowe, brak odruchów brzusznych,
D . mowa skandowana, kurczowy niedowład kończyn dolnych,

uporczywe parestezje w kończynach i na tułowiu.

Zadanie 0.
Które  ze  stwierdzeń  dotyczących  stwardnienia  zanikowego
bocznego, jest NIEPRAWDZIWE?

A.  początek choroby przypada na 5 û 6 dekadę życia,
B.  częściej chorują mężczyźni,
C.  nie stwierdza się zaburzeń zwieraczy,
D.  zaburzeniom ruchowym towarzyszą zaburzenia czucia.



Zadanie 0.
Klasterowy ból głowy to ból:

A . rozlany,  ciągły  i  zlokalizowany  w  okolicy  czołowej,
mający charakter "obręczy",

B.  nagły, bardzo silny z zaburzeniami świadomości,
C . którego  częstotliwość  i  nasilenie  narastają  powoli,

mogą być poprzedzone aurą wzrokową,
D . jednostronny  o  bardzo  dużym  natężeniu,  zlokalizowany

nad gałką oczną.

Zadanie 0.
W  pielęgniarskiej  ocenie  stanu  chorego  ze  stwardnieniem
rozsianym,  można  zidentyfikować  charakterystyczne  objawy  dla
zaburzeń móżdżkowych, jak:

A.  dysmetria,
B.  osłabienie siły mięśniowej,
C.  wygórowanie odruchów,
D.  objaw Rossolimo.

Zadanie 0.
EMG to:

A.  monitorowanie bioelektrycznej czynności kory mózgowej,
B.  zarejestrowana odpowiedź o.u.n. na bodziec wzrokowy,
C.  ocena elektrofizjologicznej funkcji mięśni,
D . trójpłaszczyznowe  zobrazowanie  struktur  anatomicznych

czaszki.

Zadanie 0.
Które  działanie  pielęgniarki  jest  szczególnie  ważne  w  opiece
nad chorym z botulizmem?

A.  obserwacja ciśnienia tętniczego krwi,
B.  obserwacja czynności oddechowej,
C.  zwiększona podaż kalorii na dobę,
D.  podwyższenie poziomu białka w diecie.

Zadanie 0.
D o  objawów  oponowych  charakterystycznych  dla  zapalenia  opon
mózgowych i mózgu NIE należy:

A.  sztywność karku,
B.  objaw Brudzińskiego,
C.  objaw Hornera,
D.  objaw Kerniga.



Zadanie 0.
Tymektomia jest zabiegiem polegającym na usunięciu:

A.  części wstępującej dróg ruchowych,
B.  grasiczaka,
C.  części zstępujących dróg ruchowych,
D.  nerwiakowłókniaka.

Zadanie 0.
U chorego z zawałem mózgu pochodzenia zakrzepowego zaplanowano
usprawnianie  ruchowe  w  związku  z  występującym  u  niego
niedowładem kończyny górnej. W jakim czasie u chorego powinna
rozpocząć się rehabilitacja ruchowa?

A.  po upływie tygodnia od wystąpienia udaru mózgu,
B.  w 4 dobie po udarze,
C.  w 2 dobie po udarze,
D.  natychmiast po przyjęciu chorego do szpitala.

Zadanie 0.
Porozumiewając się z pacjentem z afazją ruchową należy:

A . zachęcać  pacjenta  do  mówienia  i  powstrzymywać  się  od
krytyki,

B.  stosować tylko komunikację pozawerbalną,
C.  zmuszać pacjenta do mówienia,
D.  korygować nieprawidłowe wypowiedzi chorego.

Zadanie 0.
Metody endowaskularne mają największe zastosowanie w leczeniu:

A.  chorób neuronu ruchowego,
B.  chorób układu pozapiramidowego,
C.  chorób demielinizacyjnych,
D.  wad i malformacji naczyniowych.

Zadanie 0.
Jednym z wiodących objawów jamistości rdzenia kręgowego jest:

A .  niedowład wiotki kończyn dolnych,
B.  przeczulica,
C.  zaburzenia troficzne,
D.  objaw Babińskiego.

Zadanie 0.
W edukacji pacjent z chorobą Parkinsona przyjmującego preparaty
lewodopy,  należy  pamiętać  o  zaleceniu  ograniczenia  w  diecie
produktów:

A.  węglowodanowych,
B.  białkowych,
C.  tłuszczowych,
D.  witaminowych.



Zadanie 0.
Poziom jakiego wskaźnika we krwi należy monitorować u chorego w
związku ze stosowaną hemodylucją?

A.  hematokrytu,
B.  białka,
C.  frakcji LDL cholesterolu,
D.  leukocytów.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  zabiegów  obniżających  napięcie  mięśniowe
NIE jest zalecany w spastyczności w stwardnieniu rozsianym?

A . ułożenie  chorego  wyłączające  wyzwalanie  odruchów
antygrawitacyjnych i obronnych,

B.  masaż segmentarny,
C.  gorące kąpiele,
D.  masaż kostką lodu.

Zadanie 0.
W czasie napadu padaczkowego wskazane jest:

A .  zabezpieczenie języka przed przygryzieniem,
B.  przytrzymywanie chorego w obrębie kości długich,
C.  niezwłoczne podanie leków, które chory ma przy sobie,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie chorego z bakteryjną neuroinfekcją wymaga:

A . izolacji  pacjenta  i  zachowania  ostrożności  przy
kontakcie z wydzielinami z nosa i jamy ustnej,

B.  ochrony chorego przed ostrym światłem i hałasem,
C.  zabezpieczenia łóżka chorego drabinkami,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Ubierając pacjenta z niedowładem połowiczym należy:

A . rozpoczynać  wkładanie  górnej  części  garderoby  od  ręki
pełnosprawnej,

B . wszystkie  czynności  zaczynać  od  niepełnosprawnej
strony,

C . zdejmując  garderobę  górną  zawsze  zaczynać  od  ręki
niepełnosprawnej,

D.  wszystkie czynności zaczynać od pełnosprawnej strony.



Zadanie 0.
Charakterystyczną  w  ocenie  stanu  funkcjonalnego  pacjenta  ze
stwardnieniem rozsianym, jest skala:

A.  Barthel,
B.  EDSS,
C.  Lovetta,
D.  FIM.

Zadanie 0.
Stosowanie odciążenia kręgosłupa w ostrym okresie rwy kulszowej
polega na ułożeniu chorego:

A . na wznak na sztywnym podłożu z kończynami zgiętymi pod
kątem  prostym  w  stawach  biodrowych  i  kolanowych  z
zastosowaniem podpórki,

B.  na sztywnym podłożu w dowolnej pozycji,
C .  na miękkim podłożu z uniesioną głową,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 0.
Przeprowadzając  badanie  fizykalne  (neurologiczne)  u  chorego  z
miastenią, należy ocenić:

A.  dyskinezę,
B.  atetozę,
C.  apokamnozę,
D.  dyzestezję.

Zadanie 0.
Uszkodzenie której struktury mózgu powoduje wystąpienie choroby
Parkinsona?

A.  kory mózgowej,
B.  jąder podkorowych,
C.  pnia mózgu,
D.  móżdżku.

Zadanie 0.
Przy  niedomykalności  powieki  w  celu  ochrony  rogówki  przed
uszkodzeniem  i  wysychaniem  należy  poinformować  pacjenta,  aby
nie pocierał oka oraz stosował:

A .  krople z antybiotykiem,
B . nawilżanie  rogówki  kroplami  z  metylocelulozą,  a  w

przypadku  stanu  zapalnego  stosował  krople  lub  maści  z
antybiotykiem,

C.  przemywanie oka solą fizjologiczną,
D . przemywanie  oka  roztworem rumianku  i  zakładał  do  oka

maści z antybiotykiem.



Zadanie 0.
Postępowanie  pielęgniarskie  wobec  pacjenta  z  zespołem
zaniedbywania jednostronnego powinno charakteryzować się:

A .  angażowaniem tylko strony "zaniedbywanej",
B.  ustawieniem szafki przyłóżkowej od strony "zdrowej",
C . stosowaniem  bodźców  akustycznych,  wzrokowych  i

dotykowych,  kierujących  uwagę  chorego  na  stronę
"zaniedbywaną",

D.  angażowaniem tylko strony "zdrowej".

Zadanie 0.
Jakie  badania  mają  największą  wartość  w  rozpoznaniu  chorób
mięśni?

A . magnetyczny  rezonans  jądrowy,  biopsja  mięśnia,  poziom
kinazy kreatynowej we krwi,

B . tomografia  komputerowa,  elektromiografia,  biopsja
mięśnia,

C . magnetyczny  rezonans  jądrowy,  elektromiografia,  biopsja
mięśnia,

D . elektromiografia,  biopsja  mięśnia,  poziom  kinazy
kreatynowej we krwi.

Zadanie 0.
Przy obwodowym uszkodzeniu nerwu VII występuje niedomykalność
powieki oraz:

A . opadanie  kącika  ust,  niemożność  zmarszczenia  czoła  po
stronie uszkodzonej,

B . opadanie  kącika  ust,  niemożność  zmarszczenia  czoła  po
stronie przeciwnej do uszkodzenia,

C . wygładzenie  fałdu  nosowo-policzkowego,  zaburzenia
połykania,

D.  zaburzenia połykania, zaburzenia smaku.

Zadanie 0.
Deficyt  samoopieki  u  chorego na  stwardnienie  rozsiane może  być
spowodowany:

A.  sztywnością mięśni,
B.  przewlekłym uczuciem zmęczenia,
C.  opadaniem powiek,
D.  wiotkością mięśni.



Zadanie 0.
U  pacjentki  rozpoznano  chorobę  Huntingtona.  Który  objaw
neurologiczny NIE jest swoisty dla tej choroby?

A.  ruchy atetotyczne,
B.  ruchy pląsawicze,
C.  zaniki mięśniowe,
D.  otępienie.

Zadanie 0.
Postępowanie  pielęgniarskie  wobec  pacjenta  z  pęcherzem
autonomicznym polega na:

A.  założeniu cewnika na stałe,
B.  podawaniu basenu w równych odstępach czasu,
C . nauczeniu  opukiwania  i  uciskania  powłok  brzusznych

okolicy nadłonowej,
D.  zwiększeniu podaży płynów, szczególnie moczopędnych.

Zadanie 0.
Działania  dotyczące  aktywności  ruchowej  pacjenta  po  udarze
niedokrwiennym mózgu wymagają:

A.  leczenia spoczynkowego przez okres 6 tygodni,
B . wczesnego  aktywizowania,  zmiany  pozycji,  właściwego

ułożenia, ćwiczeń biernych,
C . rehabilitacji,  którą  rozpoczyna  się  po  około  2

tygodniach od udaru,
D.  stosowania tylko ćwiczeń biernych.

Zadanie 0.
W zdiagnozowanym uszkodzeniu części przedsionkowej nerwu VIII,
jednym z podstawowych problemów pielęgnacyjnych występujących u
chorego będzie:

A .  jednostronna głuchota,
B.  wystąpienie zaburzeń słuchu,
C.  możliwość upadku i urazu,
D . możliwość  wystąpienia  neuralgii  części  trójdzielnej

nerwu.

Zadanie 0.
Przełom cholinergiczny objawia się:

A . potami,  zaburzeniami  oddechowymi,  wzrostem  napięcia
mięśniowego,

B . zaburzeniami  oddechowymi,  nadpobudliwością,
rozszerzeniem źrenic,

C . rozszerzeniem  źrenic,  drgawkami,  zaburzeniami
przytomności,

D.  zwężeniem źrenic, zaburzeniami oddechowymi, biegunką.



Zadanie 0.
Prowadząc  edukację  chorego  ze  stwardnieniem  rozsianym,  u
którego  zostało  zastosowane  leczenie  immunomodulujące,  (np.
terapia  interferonami  z  grupy  beta)  należy  uwzględnić
informacje w zakresie identyfikacji objawów niepożądanych:

A.  objawów podwyższonego ciśnienie śródczaszkowego,
B.  reakcji skórnych w miejscu podania leku,
C.  wzrostu stężenia poziomu neuroprzekaźników,
D.  wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  musi  pamiętać,  że  procedura  przy  założonym
zewnętrznym drenażu komorowym obejmuje:

A.  ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga,
B . umieszczenie  komory  kroplowej  na  wysokości  ucha

środkowego pacjenta,
C.  prowadzenie profilu glikemii,
D.  pomiar OCŻ.

Zadanie 0.
Ucisk nerwu pośrodkowego, charakterystyczny jest dla:

A.  zespołu rowka łokciowego,
B.  zespołu cieśni nadgarstka,
C.  zespołu nadmiernego odwodzenia,
D.  zespołu żebrowo-obojczykowego.

Zadanie 0.
Pacjent  od  pięciu  lat  leczony  zachowawczo  z  powodu  dyskopatii,
przygotowywany  jest  do  operacyjnego  usunięcia  wypadniętego
jądra  miażdżystego  drogą  laminektomii.  Jakie  dolegliwości  mogą
wystąpić,  lub  nasilić  s ię  u  chorego  bezpośrednio  po  zabiegu
operacyjnym?

A.  zaburzenia emocjonalne,
B.  zaburzenia procesów poznawczych,
C.  zaburzenia w oddawaniu moczu,
D.  dolegliwości bólowe.

Zadanie 0.
Pacjentka  jest  w  pierwszej  dobie  po  operacji  tętniaka  mózgu.
Jest wybudzona, w dobrym kontakcie słownym. Jakie postępowanie
pielęgniarki w stosunku do chorej jest prawidłowe?

A.  pełne unieruchomienie w łóżku,
B.  aktywizowanie do siadania w łóżku,
C.  stopniowa pionizacja obok łóżka,
D.  zachęcanie do chodzenia po sali.



Zadanie 0.
Zaburzenia czucia o typie Browna - Sequarda występują gdy guz:

A.  poprzecznie uszkadza rdzeń kręgowy,
B.  połowiczo uszkadza rdzeń kręgowy,
C.  położony jest śródrdzeniowo,
D.  wybiórczo uszkadza sznury tylne rdzenia.

Zadanie 0.
Pacjentka  była  operowana  z  powodu  gruczolaka  przysadki
mózgowej.  Po  zabiegu  operacyjnym  zaczęła  wydalać  duże  i lości
moczu o niskim ciężarze właściwym około 1000. Powyższe objawy
wskazują na wystąpienie:

A.  moczówki prostej,
B.  zaburzeń w wydzielaniu hormonów steroidowych,
C.  cukrzycy pooperacyjnej,
D.  przewodnienia.

Zadanie 0.
U  chorego  przeprowadzono  operację  kręgosłupa,  która  miała  na
celu usunięcie guza rdzenia.  Bezpośrednio po zabiegu u pacjenta
nastąpiło  porażenie  kończyn  dolnych  i  zatrzymanie  moczu.Po
operacji  u  pacjenta  przez  cały  czas  utrzymuje  się  przesiąkanie
opatrunku wodnistym płynem, co świadczy o:

A . wyciekaniu  płynu  mózgowo-rdzeniowego  przez  otwartą
oponę,

B.  zakażeniu rany,
C . nie funkcjonowaniu drenażu podskórnego odprowadzającego

wydzielinę z rany,
D.  nie kontrolowaniu przez pacjenta czynności zwieraczy.

Zadanie 0.
Podając preparat nimodypinę u chorego z SAH, pielęgniarka musi
pamiętać o zasadach podawania go:

A.  jednorazowo w szybkim äbolusieö,
B.  do wkłucia obwodowego,
C . stosując  äciemnąö  strzykawkę,  nie  przepuszczającą

światła,
D . stosując  ogólnie  przyjęte  zasady  w  przypadku podawania

leków domięśniowo.

Zadanie 0.
Do oceny jakościowych zaburzeń przytomności służy skala:

A.  Lovetta,
B.  Hunta & Hessa,
C.  Glasgow,
D.  żadna z wymienionych.



Zadanie 0.
Pacjentka  po  przebyciu  krwotoku  podpajęczynówkowego  i
stwierdzeniu tętniaka mózgu, została zakwalifikowana do zabiegu
operacyjnego.  Jaki  jest  zasadniczy  cel  operacyjnego  leczenia
tętniaków mózgu?

A . uniknięcie  powikłań  ogólnoustrojowych  z  powodu
długotrwałego leczenia zachowawczego,

B . zabezpieczenie  chorego  przed  powtórnym  krwotokiem
podpajęczynówkowym,

C.  niedopuszczenie do wystąpienia skurczu naczyniowego,
D.  przyspieszenie procesu zdrowienia chorego.

Zadanie 0.
Występowanie u pacjentów neuro-intensywnych, tzw. äfenomenu lub
objawu Cushingaö przejawia się:

A . Bradykardią,  obniżeniem  ciśnienia  tętniczego,  wzrostem
ICP,

B . Tachykardią,  wzrostem  ciśnienia  tętniczego,  obniżeniem
ICP,

C . Bradykardią,  wzrostem  ciśnienia  tętniczego,  wzrostem
ICP,

D . Tachykardią,  wzrostem  ciśnienia  tętniczego,  wzrostem
ICP.

Zadanie 0.
W  przypadku  podejrzenia  płynotoku  z  nosa  występującego  u
pacjenta, pielęgniarka powinna:

A . zatamować  odpływ  płynu,  celem  niedopuszczenia  do
nadmiernej ewakuacji,

B . każdorazowo  pobrać  wydzielinę  z  nosa  do  badania
laboratoryjnego,

C.  przygotować pacjenta do wykonania nakłucia lędźwiowego,
D.  zapewnić swobodny odpływ płynu.

Zadanie 0.
W zespole zamknięcia charakterystyczne jest:

A . utrzymana  świadomość,  brak  ruchów  spontanicznych
(zachowany  ruch  gałek  ocznych  i  powiek),  zachowane
fiksowanie wzroku,

B . zniesiona  świadomość,  brak  wszelkich  ruchów
spontanicznych, zachowane fiksowanie wzroku,

C . utrzymana  świadomość,  brak  wszelkich  ruchów
spontanicznych, zniesione fiksowanie wzroku,

D . zniesiona  świadomość,  ułożenie  w  pozycji
odmóżdżeniowej, zniesione fiksowanie wzroku,



Zadanie 0.
Tzw. terapia 3xH w prewencji skurczu naczyniowego obejmuje:

A.  hipowolemię, hemodylucję, hipotensję,
B.  hipowolemię, hemodylucję, hipertensję,
C.  hiperwolemię, hemodylucję, hipertensję,
D.  hiperwolemię, hemodylucję, hipotensję.

Zadanie 0.
Guz w okolicy stożka rdzeniowego objawia się:

A .  zaburzeniami zwieraczy,
B.  chodem kogucim,
C.  ostrym bólem,
D.  wystąpieniem objawu Laseque`a.

Zadanie 0.
Chory  lat  28  jest  w  dobie  po  zabiegu  operacyjnym  (kraniotomii)
z  powodu krwiaka podtwardówkowego. Pacjent jest przytomny, ale
niespokojny.  W  jakim  okresie  po  zabiegu  operacyjnym  możesz
rozpocząć  karmienie  doustne  pacjenta,  bez  zaburzeń
przytomności?

A . w  dobie  zabiegu  operacyjnego  jeśli  powróciła
perystaltyka jelit,

B.  w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym,
C.  od trzeciej doby po zabiegu operacyjnym,
D . decyzje  o  rozpoczęciu  karmienia  pacjenta  zawsze

podejmuje lekarz.

Zadanie 0.
Przyczyną  krwiaka  nadtwardówkowego  manifestującego  się  dużą
dynamiką narastania jest uszkodzenie:

A.  tętnicy oponowej środkowej,
B.  żył powierzchownych,
C.  zatoki żylnej,
D.  uszkodzenie opony twardej.

Zadanie 0.
Triada Hakima û Adamsa, polega na występowaniu:

A.  otępienia, nietrzymania moczu, zaburzeń chodu,
B.  otępienia, nietrzymania moczu, wiotkości mięśniowej,
C . otępienia,  nietrzymania  moczu,  spastyczności

mięśniowej,
D . zaburzeń  chodu,  nietrzymania  moczu,  spastyczności

mięśniowej.



Zadanie 0.
Przy  wycieku  z  nosa,  krwistej  wydzieliny  u  osoby  po  urazie
czaszkowo - mózgowym, wskazane jest:

A .  założenie tamponady przedniej,
B.  zapewnienie wolnego odpływu wydzieliny,
C.  systematyczne odsysanie wydzieliny,
D.  oczyszczenie nosa i jamy ustnej.

Zadanie 0.
Chory  odzyskał  przytomność  po  zabiegu  operacyjnym  (ewakuacja
krwiaka  metodą  trepanacji).  Upłynęło  2,5  godz.  od  powrotu  z
bloku  operacyjnego,  pacjent  prosi  o  picie.  Pielęgniarka
stwierdza,  i ż  chory  jest  senny,  język  ma  suchy,  obłożony,  nie
krztusi się śliną. Pielęgniarka opiekująca się chorym powinna:

A . podać  choremu  chłodną  herbatę  do  picia,  chory  wypija
chętnie jeden kubek, prosi o jeszcze,

B . podać  choremu  niewielką  i lość  przegotowanej  wody
wyjaśnić, dlaczego więcej płynów nie powinien wypić,

C . wyjaśnić  choremu,  że  nie  może  podać  żadnego  płynu
doustnie,

D.  wysłuchać chorego, ale nie podjąć żadnych działań.

Zadanie 0.
U  chorego  na  podstawie  CT  rozpoznano  wodogłowie  i  operacyjnie
założono zastawkę komorowo-otrzewnową. Jaka charakterystyczna
zmiana  w  mózgu  widoczna  jest  w  obrazie  CT  u  chorego  z
wodogłowiem?

A.  pogłębienie odcisków palczastych kości czaszki,
B.  ogniska hypodensyjne w mózgu,
C.  ogniska hyperdensyjne w mózgu,
D.  poszerzenie komór mózgowych.

Zadanie 0.
Chory  po  urazie  czaszkowo-mózgowym  w  pierwszej  dobie
hospitalizacji,  jest  pobudzony  psycho-ruchowo,  niespokojny,
próbuje wychodzić z łóżka. Zadaniem pielęgniarki jest:

A . podać  choremu  lek  uspakajający  na  zlecenie  lekarza,
nadzorować zachowanie się chorego,

B . unieruchomić pacjenta w łóżku z zastosowaniem przymusu
bezpośredniego,

C . zabezpieczyć  łóżko  drabinkami,  podać  leki
przeciwbólowe, nadzorować zachowanie chorego,

D . zabezpieczyć  łóżko  drabinkami,  zastosować  tlenoterapię,
podać leki  odwadniające na zlecenie lekarza, nadzorować
zachowanie chorego.



Zadanie 0.
W  ocenie  przebiegu  wstrząsu  pourazowego  istotna  jest  ocena
diurezy. Ocena diurezy w pierwszej dobie to:

A.  prowadzenie bilansu płynów co 12 godzin,
B.  prowadzenie zbiórki moczu przez 24 h,
C.  prowadzenie zbiórki godzinowej moczu,
D.  obserwacja wyglądu moczu.

Zadanie 0.
Anizokoria jest wynikiem:

A . ucisku  jądra  nerwu  wzrokowego  w  wyniku  wgłobienia
bocznego mózgu,

B . ucisku  jądra  nerwu  okoruchowego  w  wyniku  wgłobienia
bocznego mózgu,

C . uszkodzenia  nerwu  wzrokowego  w  wyniku  wgłobienia
tylnego mózgu,

D . uszkodzenia  nerwu  okoruchowego  w  wyniku  wgłobienia
tylnego mózgu.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  25  doznała  urazu  twarzoczaszki.  Obserwuje  się
krwiaki  oczodołu  typu  okularowego,  podbiegnięcia  krwawe  w
okolicy  wyrostka  sutkowatego.  Chora  senna,  żywo  reaguje  na
bodziec  bólowy.  Obserwuje  się  wyciekanie  krwawej  wydzieliny  z
nosa. U chorej prowadzona jest obserwacja w kierunku płynotoku.
Jakie objawy będą przemawiały za wystąpieniem płynotoku?

A.  mokre, wodojasne plamy na poduszce,
B.  duża ilość krwistej wydzieliny w nosie chorego,
C . wzrost  temperatury  ciała  w  drugiej  dobie  po  urazie

głowy,
D.  utrzymujące się obrzęki i krwiaki oczodołów.

Zadanie 0.
Chory  po  kraniotomii  z  powodu  operacyjnego  leczenia  urazu
czaszkowo-mózgowego.  Wraca  z  sal i  operacyjnej  na  wózku,  jest
rozintubowany,  odpowiada  na  zadawane  pytania,  jest  bardzo
senny,  odczuwa  silne  dreszcze.  W  jakiej  pozycji  ułożysz
pacjenta w łóżku?

A.  na nie operowanym boku z uniesioną głową,
B.  płaskiej na boku,
C.  wybranej przez chorego,
D.  płaskiej na plecach.



Zadanie 0.
Zapobieganie marskości pęcherza moczowego u chorego z założonym
cewnikiem Foleya po urazie rdzenia kręgowego, polega na:

A.  okresowym zaciskaniu cewnika,
B.  unikaniu zaciskania cewnika,
C . zakładaniu  worka  na  mocz  poniżej  poziomu  pęcherza

moczowego,
D . zakładaniu  worka  na  mocz  powyżej  poziomu  pęcherza

moczowego.

Zadanie 0.
Chory  po  urazie  czaszkowo-mózgowym  znajduje  s ię  w  izbie
przyjęć.  Jest  zorientowany,  nie  pamięta  okoliczności  urazu.  U
chorego  stwierdzamy  ranę  ciętą  głowy,  obserwujemy  intensywne
krwawienie  z  nosa.  Zapach z  ust  wskazuje  na  spożycie  alkoholu.
Jakie  działania  wchodzą  w  procedurę  udzielania  pomocy
poszkodowanemu w izbie przyjęć?

A . opatrzenie  rany  na  głowie,  dokonanie  oceny  stanu
ogólnego,  jeśl i  nie  stwierdza  się  innych  obrażeń,
odesłanie chorego do domu,

B . opatrzenie  rany  na  głowie,  dokonanie  oceny
laryngologicznej  w  celu  wyjaśnienia  przyczyny
krwawienia  z  nosa,  podanie  łagodnego  leku
przeciwbólowego,  po  ustąpieniu  dolegliwości  chory  może
zostać odesłany do domu,

C . opatrzenie  rany  na  głowie,  poddanie  obserwacji  w  izbie
przyjęć  przez  okres  12  godz.,  jeśl i  nie  wystąpią
powikłania można poszkodowanego odesłać do domu,

D.  pozostawienie w placówce i poddanie hospitalizacji.

Zadanie 0.
Jak długo trwa szok rdzeniowy?

A.  kilka godzin,
B.  kilka dni,
C.  około 3 tygodni,
D.  około 2 miesięcy.

Zadanie 0.
P o  odessaniu  wydzieliny  z  dróg  oddechowych  przy  użyciu  ssaka
należy zawsze:

A.  podłączyć tlen,
B . rozprężyć płuca z użyciem worka Ambu zgodnie z rytmem

oddechowym chorego,
C.  oklepać chorego,
D.  wysoko ułożyć chorego.



Zadanie 0.
D o  oddziału  niemowlęcego  zostało  przyjęte  4  -  miesięczne
dziecko,  u  którego  występuje  porażenie  wiotkie  kończyn  i  mięśni
tułowia. Dziecko oddycha torem przeponowym. Z wywiadu wynika,
ż e  dziecko  nie  unosi  głowy,  krzyk  jest  bardzo  cichy,  a  w
okresie  ciąży  ruchy  płodu  były  bardzo  słabe.  Niemowle  ma
trudności  w  ssaniu,  odruchy  głębokie  są  zniesione.  Który
czynnik stanowi największe zagrożenie dla życia dziecka?

A.  nieodpowiednia dieta,
B.  stosowanie antybiotyków,
C.  proces zapalny dróg moczowych,
D.  proces zapalny dróg oddechowych.

Zadanie 0.
3-miesięczna  dziewczynka  planowana  jest  do  leczenia
operacyjnego, polegającego na wytworzeniu odpływu płynu mózgowo
- rdzeniowego z komory bocznej mózgu do jamy otrzewnowej. Jakie
badanie jest nieodzowne przed wykonaniem zabiegu operacyjnego u
pacjentki?

A.  badanie laryngologiczne,
B.  pomiar stężenia żelaza we krwi,
C.  badanie ogólne moczu,
D.  badanie płynu mózgowo - rdzeniowego.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  11,  nagle  zaczęła  krzyczeć,  straciła  przytomność
i  upadła.  Następnie  wystąpił  si lny  toniczny  skurcz  wszystkich
mięśni  z  wyprężeniem  ciała  ku  tyłowi,  szczękościsk  i
zatrzymanie  oddechu.Które  działanie  pielęgniarki  jest
szczególnie ważne w zapobieganiu atakom padaczkowym u dziecka?

A.  ocena zaburzeń psychicznych,
B.  ocena rozwoju somatycznego,
C.  udzielanie wsparcia,
D.  uczenie samoobserwacji.

Zadanie 0.
P o  konsultacji  lekarza  -  onkologa  u  chłopca,  który  był
operowany z powodu guza okolicy IV komory mózgu, wprowadzono
chemioterapię.  W  czasie  chemioterapii  u  chłopca  stwierdzono
leukopenię, czyli:

A .  zwiększenie poziomu płytek krwi,
B.  zmniejszenie poziomu płytek krwi,
C.  zmniejszenie poziomu białych krwinek,
D.  zwiększenie poziomu białych krwinek.



Zadanie 0.
Niedorozwój  umysłowy,  niski  wzrost,  zmarszczka nakątna,  gruby,
nieco  za  duży  język,  krótka  szyja,  szerokie  dłonie  i  palce  oraz
obecność innych wad towarzyszących to zespół:

A .  Turnera,
B.  Klinefeltera,
C.  Downa,
D.  Klippela.

Zadanie 0.
Przyczyną wystąpienia stanu padaczkowego może być:

A.  niedobór witaminy B6,
B.  przedawkowanie leków przeciwpadaczkowych,
C.  zakażenie organizmu,
D.  powikłane badanie EEG.

Zadanie 0.
Dziecko  z  ostrymi  zaburzeniami  żołądkowo-jelitowymi,
podwyższoną  temperaturą  ciała,  apatyczne,  senne  i  płaczliwe.
Występują objawy piramidowe. Prowadzone są badania w kierunku
guza mózgu. Jaki wskaźnik należy kontrolować podczas podawania
środków odwadniających?

A.  obraz morfotyczny krwi,
B.  poziom cukru we krwi,
C.  poziom elektrolitów we krwi,
D.  poziom żelaza we krwi.

Zadanie 0.
Na czym polega wodogłowie niekomunikujące?

A . n a  braku  połączenia  pomiędzy  komorami  mózgu  i
przestrzenią podpajęczynówkową,

B . na zachowanym połączeniu pomiędzy układem komorowym i
przestrzenią podpajęczynówkową,

C.  na braku połączenia pomiędzy komorami bocznymi mózgu,
D.  na braku połączenia pomiędzy komorą III i IV mózgu.

Zadanie 0.
U  dziewczynki  z  zespołem  dysrafii  obserwuje  się  nietrzymanie
moczu.  Jakie  działania  podejmie  pielęgniarka,  aby  zapobiec
zakażeniu dróg moczowych?

A.  wykona zabieg Credego co kilka godzin,
B.  wykona stymulację pęcherza moczowego,
C.  wykona cewnikowanie pęcherza moczowego co kilka godzin,
D.  pobierze próbkę moczu do badania laboratoryjnego.



Zadanie 0.
W którym miesiącu życia dziecka zanika odruch Galanta?

A.  trzecim,
B.  szóstym,
C.  dwunastym,
D.  trzydziestym szóstym.

Zadanie 0.
Odruchowa  reakcja  dziecka  na  gwałtowną  zmianę  pozycji  lub
głośny  hałas,  utrzymująca  się  do  około  4  miesiąca  życia,  to
odruch:

A.  Galanta,
B.  Pereza,
C.  Babińskiego,
D.  Moro.

Zadanie 0.
W oddziale neuroinfekcji przebywa chłopiec z rozpoznaną chorobą
Heinego-Medina. Które drobnoustroje wywołują tę chorobę?

A.  wirus poliomyelitis,
B.  paciorkowiec beta-hemolizujący,
C.  gronkowiec złocisty,
D.  pałeczka z grupy Shigella.

Zadanie 0.
Odruch  podeszwowy  Babińskiego  możemy  stwierdzić  u  zdrowego,
prawidłowo rozwijającego się dziecka do:

A.  2-3 miesiąca życia,
B.  6 miesiąca życia,
C.  pierwszego roku,
D.  drugiego roku życia.

Zadanie 0.
W czasie wypadku samochodowego, 10-letnia dziewczynka doznała
otwartego urazu czaszkowo-mózgowego. Jakie może być następstwo
otwartego urazu czaszkowo-mózgowego u dziewczynki?

A.  obrzęk tętnicy szyjnej wewnętrznej,
B.  rozerwanie opony twardej,
C.  wystąpienie dystrofii mięśniowej,
D.  powstanie ogniska demielinizacji w mózgu.



Zadanie 0.
Dziecko  z  zespołem  Guillain-Barre,  w  fazie  narastania  objawów.
W  opiece  nad  chorym  należy  zwrócić  uwagę  na  możliwość
wystąpienia następujących powikłań:

A.  niewydolności oddechowej,
B.  wady serca,
C.  niewydolności nerek,
D.  nagłego wzrostu ciepłoty ciała.

Zadanie 0.
Ruchy  atetyczne  (powolne  ruchy  palców  rąk  lub  stóp,
doprowadzające  do  dziwnych  i  niezwykłych  ułożeń)  najczęściej
występują w przebiegu:

A.  wodogłowia,
B.  padaczki,
C.  mózgowego porażenia dziecięcego,
D.  urazów mózgu.

Zadanie 0.
Najczęstszym  powikłaniem  operacyjnego  leczenia  wodogłowia  z
zastosowaniem zastawki jest:

A .  krwiak podtwardówkowy,
B.  zatkanie zastawki,
C.  wgłobienie śródmózgowia,
D.  dekompresja komór.

Zadanie 0.
Najczęstszą  nabywaną  lub  ujawniającą  się  w  okresie  dzieciństwa
przyczyną padaczki są:

A.  uszkodzenia okołoporodowe,
B.  choroby naczyniowe,
C.  czynniki toksyczne,
D.  urazy.

Zadanie 0.
Występujące  u  pacjentki  wrażenie,  że  jest  szpiegowana  przez
mafię należy do objawów psychotycznych nazywanych:

A.  halucynacjami psychicznymi,
B.  halucynoidami,
C.  urojeniami ksobnymi,
D.  urojeniami prześladowczymi.



Zadanie 0.
Pacjentka,  lat  15,  masa  ciała  33,600  kg,  wzrost  158  cm,
przyjęta  do  oddziału  z  rozpoznaniem  anorexia  nervosa.  Chętnie
zostaje  w  oddziale.  Masa  ciała  pacjentki  wzrosła  o  1,5  kg.  Za
dwa dni będzie mogła zatelefonować do domu. Około godziny 16.00
matka  informuje  telefonicznie  pielęgniarkę,  że  córka  przed
chwilą  dzwoniła  do  domu.  W  związku  z  zaistniałą  sytuacją
pielęgniarka powinna:

A.  zabronić pacjentce oglądać telewizję,
B.  nie podejmować żadnych działań,
C.  surowo upomnieć pacjentkę,
D.  przeprowadzić rozmowę z chorą i powiadomić lekarza.

Zadanie 0.
Pacjentka,  21  lat,  z  depresją  endogenną  jest  hospitalizowana  w
związku  z  zagrożeniem  samobójczym.  Pacjentka  rozpoczęła
leczenie  farmakologiczne  Amitryptyliną  we  wzrastających
dawkach.  Jaka  pora  doby  wymaga  największego  nadzoru
pielęgniarskiego w tym przypadku?

A.  wczesne przedpołudnie,
B.  pora obiadowa,
C.  godziny wieczorne,
D.  wczesny ranek.

Zadanie 0.
D o  dyżurki  pielęgniarskiej  przychodzi  pacjent  zgłaszając  złe
zachowanie  innego  pacjenta  z  sali ,  który  używa  wulgarnych  słów
obrażających  współpacjentów.  W  związku  ze  złym  zachowaniem
pacjenta pielęgniarka:

A.  stosuje karę lub naganę,
B . ustala  i  wnika  w  problemy  pacjenta  wynikające  z

kontaktów z ludźmi,
C.  stosuje unieruchomienie bezpośrednie,
D.  odpowiedzi A i B prawidłowe.



Zadanie 0.
Pacjent,  lat  23,  został  przyjęty  do  oddziału  psychiatrycznego
p o  raz  pierwszy.  Z  wywiadu  wynika,  że  chory  od  kilku  dni  nie
przyjmuje  pokarmów  lub  spożywa  je  w  niewielkich  ilościach.
Rozpoznanie:  zespół  urojeniowo-prześladowczy.  Z  obserwacji
wynika,  że  pacjent  unika  posiłków,  podejrzliwie  wącha  jedzenie,
a  w  większości  gromadzi  jedzenie  w  szafce  przyłóżkowej.  Gdy
pacjent  nie  przyjmuje  od  nas  leku,  mówiąc,  że  go  trujemy,  to
zgodnie z zasadami psychopielęgnacji:

A .  przekonujemy go, że to nie jest trucizna,
B.  podajemy mu zlecony lek wbrew jego woli,
C.  nie podajemy leku, odnotowując to w raporcie,
D . zmieniamy  postać  leku  i  ewentualnie  prosimy  o  podanie

g o  przez  osobę,  którą  chory  darzy  największym
zaufaniem.

Zadanie 0.
Chory jest negatywnie nastawiony do życia. Zaniepokojona matka
pacjenta  dzwoniła  do  pielęgniarki  z  informacją,  że  syn  żegnał
s ię  z  nią  przez  telefon.  Jak  pielęgniarka  zareaguje  na  taki
sygnał?

A . powiadamia lekarza i zapewnia choremu całodobową ścisłą
obserwację i nadzór,

B.  rozmawia z chorym na temat telefonu od matki,
C.  prosi pacjenta o rozwagę,
D.  tłumaczy choremu o zaletach życia.

Zadanie 0.
Pacjentka,  lat  15,  masa  ciała  33,600  kg,  wzrost  158  cm,
przyjęta  do  oddziału  z  rozpoznaniem  anorexia  nervosa,
pielęgniarka powinna:

A . codziennie  rano  ważyć  chorą  na  czczo  i  kontrolować
spożywanie posiłków,

B.  rozmawiać z pacjentką na temat kalorii,
C . wybiórczo  kontrolować  masę  ciała  chorej  i  i lość

spożywanych pokarmów,
D.  poprawne są odpowiedzi B i C.

Zadanie 0.
Urojenia są to:

A.  zaburzenia postrzegania,
B.  nieprawidłowe tworzenie myśli,
C.  fałszywe przekonania,
D.  zaburzenia w postrzeganiu własnego ciała.



Zadanie 0.
Jakie  zwiastuny  będą  sygnałem  dla  pielęgniarki,  że  pacjent  jest
w stanie zapowiadającym delirium tremens?

A.  częste oddawanie moczu, nasilony lęk, duszność,
B.  bóle głowy, duża senność, nawykowe zaparcia,
C . nasilony  lęk,  nadwrażliwość  na  bodźce  słuchowe  i

wzrokowe, krótkotrwałe omamy w porze nocnej,
D.  nasilająca się duszność, omdlenia, biegunka.

Zadanie 0.
D o  oddziału  rehabilitacji  psychicznie  chorych  przyjęto  pacjenta
lat  35  z  rozpoznaniem  schizofrenii  paranoidalnej.  Chory  i  jego
rodzina  stwierdzają,  że  pacjent  ma  różne  problemy i  trudności  w
adaptacji  do  życia  społecznego.  Pacjentowi  podoba  się  oddział
oraz  różne  rodzaje  zajęć  terapeutycznych.  Jaki  rodzaj  zajęć
terapeutycznych  jest  najbardziej  przydatny  dla  tego  właśnie
chorego?

A.  muzykoterapia,
B.  treningi umiejętności społecznych,
C.  relaks,
D.  psychogimnastyka.

Zadanie 0.
Chory (35 lat) był w minionym roku 10-krotnie hospitalizowany z
powodu  nawrotu  objawów  psychotycznych.  Pacjent  nie  bierze
systematycznie  leków.  Po  każdym  przyjęciu  do  szpitala  i
nadzorowanym  podawaniu  leków  oraz  oddziaływaniu  środowiska
leczniczego chory szybko wraca do prawidłowego funkcjonowania.
Jakie  powinno  być  postępowanie  pielęgniarki  w  przypadku
wystąpienia sztywności karku oraz nadmiernego ślinienia?

A . obserwować  oraz  zidentyfikować  objawy  występujące  u
pacjenta,

B . poinformować  chorego  odnośnie  wystąpienia  objawów
ubocznych i uspokoić go,

C.  zdobyć zaufanie chorego,
D.  wzbudzić zainteresowanie jego własnym wyglądem.



Zadanie 0.
Pacjentkę z zespołem maniakalnym zaczęto leczyć neuroleptykami
w  postaci iniekcji domięśniowych. W przypadku odmowy przyjęcia
leków, pielęgniarka powinna:

A.  odstąpić od podania leku,
B . p o  konsultacji  z  lekarzem  zastosować  przymus

bezpośredni i podać lek,
C . zamiast  podania  leku  unieruchomić  pacjentkę  pasami

bezpieczeństwa,
D . potajemnie  dodać  lek  do  jedzenia  w  formie

rozpuszczonej.

Zadanie 0.
Pacjentka,  lat  15,  masa  ciała  33.600  kg,  wzrost  158  cm,
przyjęta  do  oddziału  z  rozpoznaniem  anorexia  nervosa.  Od  10
roku życia ma zaburzenia ze strony układu pokarmowego, chetnie
zostaje  w  oddziale.  Jakie  działa  podejmie  pielęgniarka  przy
przyjęciu pacjentki?

A.  dokładnie sprawdza rzeczy osobiste pacjentki,
B.  unieruchamia chorą pasami bezpieczeństwa,
C.  podaje leki uspokajające,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Obsesje są to:

A.  objawy psychotyczne,
B.  myśli lękowe,
C.  natrętne myśli i impulsy,
D.  objawy podświadomego konfliktu.

Zadanie 0.
Agorafobia to lęk przed:

A.  zamkniętymi pomieszczeniami,
B.  ludźmi,
C.  wysokością,
D.  otwartą przestrzenią.

Zadanie 0.
Jakie  działanie  musi  bezwzględnie  podjąć  pielęgniarka,  jeżeli  u
chorego stwierdzono agresję czynną?

A.  unieruchomić chorego i powiadomić o tym lekarza,
B.  pozwolić pacjentowi odreagować negatywne emocje,
C.  zastosować metodę perswazji,
D.  czekać, aż pacjent sam się uspokoi.



Zadanie 0.
Choroba Alzheimera jest to:

A .  proces obejmujący zmiany wsteczne związane z miażdżycą,
B.  rozlany proces zanikowy mózgu z otępieniem,
C.  szczególna postać porażenia postępującego,
D . sprawa  organiczna  mózgowa  przejawiająca  się  głównie

zespołem amentywnym.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  współpraca  może  przyczynić  s ię  do  rozwiązywania
konfliktów?

A.  odwraca uwagę od sytuacji konfliktowej,
B.  porządkuje sytuację między stronami,
C.  usuwa przeszkody w rozwiązaniu konfliktu,
D . zwiększa  zaufanie,  wpływa  na  konieczność  słuchania  i

poddawania się wzajemnym wpływom.

Zadanie 0.
Dobrym sposobem radzenia  sobie  ze  stresem,  jest  konstruktywne
wykorzystanie:

A.  reakcji alarmowej,
B.  stadium odporności,
C.  stadium wyczerpania,
D.  leczenia farmakologicznego.

Zadanie 0.
Edukacja zdrowotna, to:

A . przekazywanie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do
zachowań korzystnych dla zdrowia,

B . proces,  w  którym  ludzie  uczą  się,  jak  dbać  o  własne
zdrowie i zdrowie społeczności, w której żyją,

C . aktywizowanie ludzi do wzmacniania własnego potencjału
zdrowia i podejmowania działań prozdrowotnych,

D.  umożliwienie ludziom decydowania o sprawach zdrowia.

Zadanie 0.
Najlepsze  efekty  procesu  kształcenia  i  samokształcenia  powstają
w sytuacji, gdy osobie uczącej się:

A . n ie  stawia  się  żadnych  wymagań  i  dostarcza  się  dużego
wsparcia,

B . stawia  się  wymagania  i  dostarcza  odpowiedniego
wsparcia,

C.  stawia się wymagania i nie dostarcza się wsparcia,
D . nie  stawia  się  żadnych  wymagań  i  nie  dostarcza  się

wsparcia.



Zadanie 0.
Zmiana  usytuowania  społecznego  osoby  chorej,  która  oznacza
ograniczenie kontaktów społecznych, to:

A .  marginalizacja społeczna,
B.  rola społeczna,
C.  sytuacja zdrowotna,
D.  deprywacja społeczna.

Zadanie 0.
Rodzina  jako  instytucja  społeczna  pełni  określone  funkcje  wobec
swoich  członków.  Realizując  poszczególne  funkcje,  rodzina
odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu zachowań związanych z
promocją  zdrowia,  profilaktyką,  leczeniem  i  rehabilitacją.  W
leczeniu członków rodziny podstawowe znaczenie ma funkcja:

A.  emocjonalno-ekspresyjna,
B.  socjalizacyjna,
C.  opiekuńczo-zabezpieczająca,
D.  materialno-ekonomiczna.

Zadanie 0.
Deontologia, to:

A .  nauka o obowiązkach (powinnościach),
B . zespół  reguł,  zasad  i  norm  moralnych  określających

prawidłowe postępowanie jakiejś grupy lub zawodu,
C.  to samo co etyka normatywna,
D . dział  etyki  zajmujący  się  obowiązkami  moralnymi  jakiejś

grupy zawodowej.

Zadanie 0.
Jakie jest znaczenie norm moralnych?

A . zapewniają  możliwie  bezpieczne  i  bezkonfliktowe  życie
człowieka i społeczeństwa,

B.  warunkują poprawne relacje między ludźmi,
C.  stoją na straży człowieczeństwa istoty ludzkiej,
D.  wszystkie w/w odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Podstawą  gospodarki  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez:

A.  ministra zdrowia,
B.  ministra finansów,
C.  kierownika podmiotu leczniczego,
D . dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia,



Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
W  zakresie  zarządzania  zasobami  ludzkimi  proces  zatrudniania
pracownika  może  być  podzielony  na  trzy  połączone  ze  sobą
działania:

A.  rekrutacji, testowania i selekcji,
B . analizy  stanowiska  pracy,  opisu  miejsca  pracy  i

określenia wymagań związanych ze stanowiskiem pracy,
C.  oceny, szkolenia i doskonalenia,
D.  pozyskiwania, utrzymywania i doskonalenia.

Zadanie 0.
Akredytacja, to:

A . wewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

B . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

C . zewnętrzny,  obowiązkowy  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

D . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej nie znanymi standardami.

Zadanie 0.
Polityka  społeczna  i  polityka  zdrowotna  realizują  wspólne  cele
dotyczące:

A . działania  na  rzecz  długiego  życia  i  dobrego  zdrowia
całej populacji,

B .  bezpieczeństwa socjalnego i ochrony socjalnej,
C.  ochrony zdrowia w środowisku pracy,
D . sposobu  organizowania  instytucji  wchodzących  w  skład

systemu zdrowotnego.



Zadanie 0.
Zasady  w  zakresie  organizacji  publicznych  placówek  z  zakresu
ochrony zdrowia psychicznego należą do zadań:

A.  powiatu,
B.  województwa,
C.  rządu-Ministerstwa Zdrowia,
D.  gminy.

Zadanie 0.
Świadczenia  pieniężne  na  podstawie  przeprowadzonego  wywiadu
środowiskowego przyznają i wypłacają:

A.  regionalne ośrodki polityki społecznej,
B.  powiatowe centra pomocy rodzinie,
C.  ośrodki pomocy społecznej,
D.  organizacje pozarządowe.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  rozpoznaniu  zapalenia  żył  głębokich  należy
zastosować:

A . uniesienie  i  unieruchomienie  kończyny,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

B . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

C.  uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę,
D . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki

przeciwbólowe, kortykosteroidy.

Zadanie 0.
N a  izbę  przyjęć  zgłosił  s ię  pacjent,  który  podaje,  że  występuje
u  niego  od  dwóch  dni  ból  w  nadbrzuszu  środkowym,  nie
promieniujący do innych części  ciała.  Podczas pobytu pacjenta w
szpitalu,  ból  w  nadbrzuszu  przemieścił  s ię  do  prawego  dołu
biodrowego. Wystąpiły wymioty, nudności, wysoka temperatura. W
tym przypadku, należy mieć na uwadze następujące schorzenie/a:

A.  perforację wrzodu,
B.  początkową fazę zapalenia wyrostka robaczkowego,
C.  zawał ściany dolnej serca,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
U  pacjentki  wystąpiła  ostra  duszność,  kaszel,  hipotonia,  si lny
ból  w  klatce  piersiowej  i  uczucie  strachu.  Po  podaniu  tlenu
wykonano EKG, które wykazało tachykardię bez innych odchyleń od
stanu prawidłowego. Wymienione objawy wskazują na:

A.  zawał serca,
B.  tamponadę serca,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  pęknięcie tętniaka aorty.

Zadanie 0.
Pierwszy  ton  serca  (T1)  jest  najgłośniejszy  nad  koniuszkiem
serca. Powstaje on w następstwie zamknięcia zastawek:

A.  trójdzielnej i pnia płucnego,
B.  dwudzielnej i aorty,
C.  dwudzielnej i pnia płucnego,
D.  dwudzielnej i trójdzielnej.

Zadanie 0.
Najczęściej  przejawem  procesu  patologicznego  u  noworodka  jest
obecność żółtaczki w:

A.  1 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 7 mg,
B.  2 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 10 mg,
C.  3 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 12 mg,
D.  4 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 14 mg.

Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 0.
Anisocoria, jest to:

A .  wielkość źrenic,
B.  nierówność źrenic,
C.  oczopląs wzrokowo-ruchowy,
D.  brak reakcji źrenic na światło.



Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.

Zadanie 0.
W czasie badania nerwów czaszkowych bierze się pod uwagę m. in.
płynność  mowy  pacjenta,  wygląd  jego  języka  pod  kątem  zaników
mięśni,  ewentualnych  drżeń  drobnopęczkowych  oraz  symetrii  w
trakcie  jego  wysuwania.  Jaki  nerw  czaszkowy  podlega  takiej
ocenie?

A.  trójdzielny (n. V),
B.  twarzowy (n. VII),
C .  dodatkowy (n. XI),
D.  podjęzykowy (n. XII).



Zadanie 0.
Istotny  element,  zdobywanych  w  trakcie  wywiadu,  informacji  na
temat dolegliwości pacjenta stanowi system OLD CART. Elementem
"R" tego systemu jest/są:

A.  początek dolegliwości,
B.  ich lokalizacja,
C.  czas trwania,
D.  czynniki łagodzące.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Pole widzenia możemy ocenić:

A.  metodą konfrontacyjną,
B.  kierując strumień światła na źrenicę,
C.  przy pomocy tablic Snellena,
D.  przy pomocy oftalmoskopu.

Zadanie 0.
Badając  orientację  allopsychiczną  oceniamy  wiedzę  pacjenta
dotyczącą:

A.  tożsamości własnej osoby,
B.  emocji towarzyszących badaniu,
C.  miejsca, czasu i przestrzeni badania,
D.  zaburzeń spostrzegania.

Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.



Zadanie 0.
Pacjent  lat  55 podaje  w wywiadzie,  że  od pewnego czasu podczas
pochylania  tułowia  odczuwa  ból  w  okolicy  krzyżowej.  W  trakcie
dłuższych  spacerów  występują  bóle  łydek.  Podczas  unoszenia
wyprostowanej  kończyny  dolnej  w  pozycji  leżącej,  pacjent  podaje
ostry ból wzdłuż unoszonej kończyny, co sugeruje:

A.  rwę kulszową,
B.  ucisk na korzeń nerwowy,
C.  zwyrodnienie stawu biodrowego,
D.  zwyrodnienie stawu kolanowego.

Zadanie 0.
Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

A.  zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
B . przyspieszony  oddech,  szary  cień  wokół  ust,  ruch

skrzydełkowy nosa,
C.  przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
D.  zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

Zadanie 0.
Dyzartria, jest to:

A .  utrata głosu, rozumowanie prawidłowe,
B . zmiana  siły,  barwy  i  tonacji  głosu,  który  brzmi  jak

chrypka lub szept,
C . mowa  nosowa,  niewyraźna,  ale  treść  zachowana  -

uszkodzona  kontrola  mięśni  warg,  języka,  podniebienia
lub gardła,

D . zaburzenie  "tworzenia"  lub  rozumienia  mowy,  w  wyniku
uszkodzenia ośrodków mowy w korze mózgu.

Zadanie 0.
Proces pielęgnowania to:

A.  teoria opieki pielęgniarskiej,
B . model  poznawczy  sprawnego  działania

pielęgniarki/położnej,
C.  reguła postępowania,
D.  zdrowo rozsądkowa koncepcja działania.



Zadanie 0.
Ogólna teoria samoopieki/deficytu samoopieki D. Orem składa się
z powiązanych ze sobą teorii:

A . samoopieki,  deficytu  samoopieki,  systemów
pielęgniarstwa,

B . agendy  samoopieki,  domagania  się  samoopieki
terapeutycznej,

C . samoopieki,  deficytu  samoopieki,  domagania  się
samoopieki, terapeutycznej,

D . agendy  samoopieki,  deficytu  samoopieki,  systemów
pielęgniarstwa.

Zadanie 0.
Metodologia badań naukowych w szerszym znaczeniu to:

A.  to samo co metodyka,
B.  nauka o metodach działalności naukowej,
C . nauka  o  rodzajach  i  strukturze  czynności

naukowotwórczych,
D . nauka o poprawnych sposobach postępowania w toku całego

procesu badawczego.

Zadanie 0.
Hipotezy można określić, jako:

A . prawdopodobne  wnioski  z  badań  naukowych
przeprowadzonych według naukowych reguł,

B.  przypuszczalne wnioski z badań,
C . przypuszczenia  określające  prawdopodobne  rozwiązania

problemów badawczych.
D . przypuszczenia  określające  dobór  metod  i  technik

badawczych.

Zadanie 0.
Pierwszy Wydział Pielęgniarstwa powołano, w:

A.  Gdańsku,
B.  Warszawie,
C.  Poznaniu,
D.  Lublinie.

Zadanie 0.
Efektem doskonalenia zawodowego pielęgniarek/położnych jest:

A .  elastyczne podejście do realizacji zadań,
B . podniesienie  poziomu  jakości  wykonywanych  świadczeń

pielęgniarskich,
C.  postawy twórcze i innowacyjność,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Skala Likerta jest narzędziem do badania:

A.  tylko opinii respondentów,
B.  opinii respondentów oraz poziomu ich zdecydowania,
C.  interwałów między opiniami respondentów,
D.  poziomu trafności odpowiedzi respondentów.

Zadanie 0.
Co to jest USB?

A . Universal  Serial  Bus  to  typ  gniazdka  służący  do
podłączenia monitora,

B . Uniwersalny  System  Bazy  to  znany  program  do  obsługi
relacyjnych baz danych,

C . Universal  Serial  Bus  jest  uniwersalnym  interfejsem  do
podłączenia  do  komputera  urządzeń  zewnętrznych  typu
drukarka, skaner, kamera cyfrowa,

D . Uniwersalny  System  Bezpieczeństwa  jest  to  program  do
ochrony komputera przed dostępem niepowołanych osób z
sieci Internet.

Zadanie 0.
Miarą  zmienności  charakteryzującą  stopień  zróżnicowania
jednostek zbiorowości pod względem badanej cechy jest, m.in.:

A .  średnia harmoniczna,
B.  odchylenie standardowe,
C.  modalna,
D.  średnia arytmetyczna.



PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE
TEST NR 211713
GRUPA 1
Zadanie 1.
Guz śródczaszkowy oznacza:

A.  patologiczną masę nowotworową,
B.  patologiczną masę nienowotworową,
C.  każdą patologiczną masę wewnątrzczaszkową,
D . ognisko  patologiczne  typu  kilaki,  gruźliczaki,  pasożyty

itp.

Zadanie 2.
Występujące  u  pacjentki  wrażenie,  że  jest  szpiegowana  przez
mafię należy do objawów psychotycznych nazywanych:

A.  halucynacjami psychicznymi,
B.  halucynoidami,
C.  urojeniami ksobnymi,
D.  urojeniami prześladowczymi.

Zadanie 3.
D o  oddziału  neurologicznego  przyjęto  pacjenta  z  podejrzeniem
krwotoku  podpajęczynówkowego.  Chory  miał  krótkotrwałe
zaburzenie  przytomności.  Obecnie  jest  przytomny,  ale  senny,
występują objawy oponowe. Które działanie powinna bezwzględnie
zastosować  pielęgniarka  u  chorego  bezpośrednio  po  przyjęciu  do
szpitala?

A.  tlenoterapię,
B.  ćwiczenia ruchowe,
C.  wysokie ułożenie chorego w łóżku,
D.  unieruchomienie chorego w łóżku.

Zadanie 4.
Chód móżdżkowy charakteryzuje się:

A . przedramieniem zgiętym w stawie łokciowym i nawróconym,
kończyna dolna wyprostowana w stawie kolanowym,

B . chodem na  szerokiej  podstawie,  z  szeroko  rozstawionymi
kończynami dolnymi, chwiejny,

C.  chodem z nadmiernym kołysaniem się w biodrach,
D.  chodem drobnymi kroczkami i szuraniem.

Zadanie 5.
Zespół zaniedbywania połowiczego to:

A.  zaniedbywanie czynności higienicznych,
B . ignorowanie  bliskiej  i  dalekiej  przestrzeni  po  stronie

niesprawnej,
C.  trudności z odwzorowaniem nieskomplikowanego rysunku,
D.  zaburzenie działania po stronie niesprawnej.



Zadanie 6.
Mężczyzna w następstwie skoku do wody doznał urazu kręgosłupa
piersiowego,  w  wyniku  czego  wystapiła  paraplegia.  Stwierdza  się
całkowite  poprzeczne przerwanie  rdzenia  kręgowego.  Który  rodzaj
czucia  został  zniesiony  u  pacjenta  poniżej  poziomu  uszkodzenia
rdzenia?

A.  tylko czucie głębokie,
B.  tylko czucie dotyku,
C.  tylko czucie temperatury,
D.  wszystkie rodzaje czucia.

Zadanie 7.
Chory  lat  28  jest  w  dobie  po  zabiegu  operacyjnym  (kraniotomii)
z  powodu krwiaka podtwardówkowego. Pacjent jest przytomny, ale
niespokojny.  W  jakim  okresie  po  zabiegu  operacyjnym  pacjent
może wstać z łóżka?

A . w  pierwszej  dobie  po  zabiegu  operacyjnym,  jeżeli  stan
ogólny  na  to  pozwoli,  a le  tylko  na  krótko  pod  nadzorem
pielęgniarki,

B . w  trzeciej dobie po zabiegu operacyjnym, ponieważ w tym
okresie stabilizują się funkcje mózgu,

C.  po upływie jednego tygodniu od zabiegu operacyjnego,
D . pacjent  nie  może  wstać  z  łóżka,  do  czasu  wykonania

kontrolnej tomografii komputerowej (TC).

Zadanie 8.
U  pacjenta  kilkakrotnie  wystąpiły  następujące  objawy:  nagły
średnio  si lny  ból  głowy,  niedowład  połowiczy  prawostronny,
zaburzenia  mowy.  Objawy  trwały  zwykle  około  pół  godziny  i  nie
pozostawiły żadnych objawów ubytkowych. Wyżej wymienione objawy
są najbardziej charakterystyczne dla:

A.  napadu ischemicznego,
B.  krwawienia podpajęczynówkowego,
C.  zatoru mózgu,
D.  krwotoku mózgowego.

Zadanie 9.
Charakterystycznym objawem zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych
jest:

A .  ból ucha,
B.  męczliwość mięśni,
C.  dodatnie objawy oponowe,
D.  dodatni odruch Galanta.



Zadanie 10.
U  pacjentki  pięć  lat  temu  rozpoznano  postać  obręczową
postępującej  dystrofii  mięśniowej.  Jaki  główny  problem
zdrowotny występuje u pacjentki?

A.  zaburzenie czucia,
B.  zaburzenia psychiczne,
C.  zaburzenia czynności zwieraczy,
D.  trudności lokomocyjne.

Zadanie 11.
Działania  pielęgniarskie  wobec  pacjenta  z  zaburzeniami  myślenia
i procesów poznawczych obejmować będą:

A . zapewnienie  środowiska  z  małą  l iczbą  i  niskim
natężeniem bodźców, zachęcanie do opisywania przeżyć,

B . potwierdzanie  wiarygodności  doznań  psychotycznych,
uczenie sposobów radzenia sobie z lękiem,

C . uczenie  pacjenta  sposobów  radzenia  sobie  z
doświadczeniem  nieracjonalnych  i  negatywnych  myśli,
stosowanie gróźb,

D.  izolację pacjenta, stosowanie przymusu.

Zadanie 12.
U  pacjenta  z  niedowładem/porażeniem  połowiczym  najmniej
pożądane jest:

A .  leżenie na wznak,
B.  ułożenie na chorym boku,
C.  ułożenie na zdrowym boku,
D.  stosowanie pozycji siedzącej.

Zadanie 13.
Działania  dotyczące  aktywności  ruchowej  pacjenta  po  udarze
niedokrwiennym mózgu wymagają:

A.  leczenia spoczynkowego przez okres 6 tygodni,
B . wczesnego  aktywizowania,  zmiany  pozycji,  właściwego

ułożenia, ćwiczeń biernych,
C . rehabilitacji,  którą  rozpoczyna  się  po  około  2

tygodniach od udaru,
D.  stosowania tylko ćwiczeń biernych.

Zadanie 14.
W  jakich  strukturach  mózgu  jest  wytwarzany  płyn
mózgowo-rdzeniowy?

A.  w rogach przednich,
B.  w splotach naczyniówkowych komór mózgu,
C.  w móżdżku,
D.  w wodociągu.



Zadanie 15.
Zaburzenia  połykania,  występujące  u  pacjentów  z  guzem  kąta
mostowo  û  móżdżkowego,  związane  są  z  uszkodzeniem  nerwów
czaszkowych:

A.  I, II, VI,
B.  IX, X,
C.  III,  VI,
D.  IV, V.

Zadanie 16.
Jakie  działanie  musi  bezwzględnie  podjąć  pielęgniarka,  jeżeli  u
chorego stwierdzono agresję czynną?

A.  unieruchomić chorego i powiadomić o tym lekarza,
B.  pozwolić pacjentowi odreagować negatywne emocje,
C.  zastosować metodę perswazji,
D.  czekać, aż pacjent sam się uspokoi.

Zadanie 17.
W przebiegu klasterowego bólu głowy NIE występuje:

A.  ból jednostronny w otoczeniu oczodołu i skroni,
B.  aura wzrokowa,
C.  zaczerwienienie oka,
D.  wyciek surowiczy z nosa.

Zadanie 18.
Chłopiec,  lat  16,  podczas  posiłku,  bez  widocznej  przyczyny
wypuszcza  kubek  z  ręki,  równocześnie  występują  obustronne
wstrząsy  kończyn  górnych.  Chłopiec  jest  przytomny.Chłopiec
otrzymuje  kwas  walproinowy.  Które  z  badań  należy  wykonać
podczas podawania tego leku?

A.  próby czynnościowe wątroby,
B.  badanie ogólne moczu,
C.  badanie fosfatazy alkalicznej,
D.  badanie poziomu amoniaku w surowicy krwi.

Zadanie 19.
Stan  padaczkowy,  który  wystąpił  u  dwuletniego  dziecka,  wymaga
podawania  środków farmakologicznych dożylnie.  Który  z  objawów
może wystąpić podczas podawania diazepamu dożylnie?

A.  arytmia serca,
B.  wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
C.  bezdech,
D.  podciśnienie śródczaszkowe.



Zadanie 20.
Głównym objawem ataksji móżdżkowej jest:

A .  postępująca niezborność ruchowa,
B.  zaburzenia snu,
C.  napady padaczkowe,
D.  nietrzymanie moczu i stolca.

Zadanie 21.
U chorego z zawałem mózgu pochodzenia zakrzepowego zaplanowano
usprawnianie  ruchowe  w  związku  z  występującym  u  niego
niedowładem kończyny górnej. W jakim czasie u chorego powinna
rozpocząć się rehabilitacja ruchowa?

A.  po upływie tygodnia od wystąpienia udaru mózgu,
B.  w 4 dobie po udarze,
C.  w 2 dobie po udarze,
D.  natychmiast po przyjęciu chorego do szpitala.

Zadanie 22.
Postępowanie  pielęgniarskie  wobec  pacjenta  z  zespołem
zaniedbywania jednostronnego powinno charakteryzować się:

A .  angażowaniem tylko strony "zaniedbywanej",
B.  ustawieniem szafki przyłóżkowej od strony "zdrowej",
C . stosowaniem  bodźców  akustycznych,  wzrokowych  i

dotykowych,  kierujących  uwagę  chorego  na  stronę
"zaniedbywaną",

D.  angażowaniem tylko strony "zdrowej".

Zadanie 23.
Dysfagia, to zaburzenia:

A.  mowy,
B.  połykania,
C.  pisania,
D.  czytania.

Zadanie 24.
Wypustki  przewodzące  impulsy  z  obwodu  do  ciała  komórki  (w
kierunku dośrodkowym) to:

A.  neuryty,
B.  dendryty,
C.  komórki jednobiegunowe,
D.  komórki wielobiegunowe.



Zadanie 25.
Agorafobia to lęk przed:

A.  zamkniętymi pomieszczeniami,
B.  ludźmi,
C.  wysokością,
D.  otwartą przestrzenią.

Zadanie 26.
Metody endowaskularne mają największe zastosowanie w leczeniu:

A.  chorób neuronu ruchowego,
B.  chorób układu pozapiramidowego,
C.  chorób demielinizacyjnych,
D.  wad i malformacji naczyniowych.

Zadanie 27.
Ryzyka wystąpienia napadu padaczkowego NIE zmniejsza:

A.  regularny tryb życia, stałe godziny snu i czuwania,
B.  umiarkowana aktywność fizyczna i psychiczna,
C.  spożywanie alkoholu,
D.  systematyczne przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych.

Zadanie 28.
Jakie  jest  niebezpieczeństwo  stosowania  środków  sedatywnych  u
chorego po urazie głowy?

A.  mogą powodować napady drgawkowe,
B.  utrudniają ocenę stanu przytomności,
C.  mogą nasilać obrzęk mózgu,
D.  mogą podwyższać ciśnienie tętnicze krwi.

Zadanie 29.
Chory  z  urazem  czaszkowo-mózgowym  jest  nieprzytomny,  bez
zachowanego  kontaktu  słownego.  Autotransfuzja  na  miejscu
wypadku to:

A.  wyższe ułożenie nóg,
B.  zabandażowanie nóg,
C.  wyższe ułożenie głowy,
D.  ułożenie poszkodowanego na boku.

Zadanie 30.
Przy  uszkodzeniu  móżdżku,  oprócz  niezborności  ruchowej
występuje także drżenie:

A.  zamiarowe, oczopląs, dyzartria,
B.  spoczynkowe, oczopląs, dyzartria,
C.  zamiarowe, oczopląs, afazja,
D.  spoczynkowe, oczopląs, afazja.



Zadanie 31.
Który objaw u dziecka może wskazywać na występowanie mózgowego
porażenia dziecięcego?

A.  niski przyrost masy ciała,
B.  brak postępu w rozwoju ruchowym,
C.  duża ruchliwość dziecka,
D.  nadmierny przyrost obwodu głowy.

Zadanie 32.
U dzieci z zespołem Downa, występuje:

A . wodogłowie,  koślawość  stóp,  bruzdy  poprzeczne  dłoni,
krótkie kończyny,

B . długie  kończyny,  wady  układu krążenia,  płaska  potylica,
zmarszczki nakątne,

C . obniżenie  napięcia  mięśniowego,  upośledzenie  umysłowe,
płaska potylica, krótkogłowie, bruzdy poprzeczne dłoni,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 33.
Śpiączka jest:

A .  głębokim, jakościowym zaburzeniem świadomości,
B.  zarówno zaburzeniem jakościowym jak i ilościowym,
C.  głębokim, ilościowym zaburzeniem przytomności,
D.  prostym zaburzeniem przytomności.

Zadanie 34.
Reedukacja  pęcherza  neurogennego  przy  cewnikowaniu  stałym
polega na:

A.  utrzymaniu stałego odpływu moczu,
B.  zaciskaniu cewnika i otwieraniu go 2 razy dziennie,
C . zaciskaniu  cewnika  i  otwieraniu  go  2  razy  dziennie  oraz

stosowaniu  opukiwania  nadłonowego  przed  każdym
opróżnieniem,

D . zaciskaniu  cewnika  i  otwieraniu  go  co  2-3  godziny  z
dłuższą przerwą nocną.

Zadanie 35.
W czasie napadu padaczkowego wskazane jest:

A .  zabezpieczenie języka przed przygryzieniem,
B.  przytrzymywanie chorego w obrębie kości długich,
C.  niezwłoczne podanie leków, które chory ma przy sobie,
D.  żadna z wymienionych.



Zadanie 36.
Otępienie charakteryzują:

A . zaburzenia  funkcji  poznawczych,  zmiany  osobowości  z
wybuchowością,  zaburzenia  układu  ruchu,  zaburzenia
emocjonalne z chwiejnością i drażliwością,

B.  zaburzenia funkcji poznawczych, iluzje, mutyzm,
C.  nieprzestrzeganie norm społecznych, urojenia,
D.  zaburzenia układu ruchu, afazja.

Zadanie 37.
N a  czym  polega  występujący  w  późniejszym okresie  SM,  u  części
chorych, objaw Lhermitte'a?

A . n a  występowaniu  bólu  w  karku  po  pochyleniu  głowy  do
przodu,

B . n a  występowaniu  bólu  w  karku  po  odchyleniu  głowy  do
tyłu,

C . na występowaniu mimowolnych, ädrgającychö ruchów głowy
po zgięciu karku,

D . n a  uczuciu  "przepływu  prądu  elektrycznegoö  wzdłuż
kręgosłupa po zgięciu karku.

Zadanie 38.
W opiece wobec pacjenta ze złamaniem podstawy czaszki:

A . pozwolisz  pacjentowi  przyjmować  pozycję  pionową  i
zastosujesz tamponadę ucha, nosa,

B . poinformujesz  pacjenta  o  przestrzeganiu  reżimu
łóżkowego i zastosujesz tamponadę ucha, nosa,

C . wyciek z ucha, nosa nie ma wpływu na postępowanie wobec
pacjenta,

D . poinformujesz  pacjenta  o  przestrzeganiu  reżimu
łóżkowego i przykryjesz ucho, nos jałowym kompresem.

Zadanie 39.
Jakie powikłanie może wystąpić w przypadku szybko narastającego
nadciśnienia  śródczaszkowego  u  dziecka  po  założeniu  zastawki
Pudenza?

A.  wklinowanie mózgu,
B.  niedowład połowiczy,
C.  zawroty głowy,
D.  zaburzenia równowagi kwasowo û zasadowej.



Zadanie 40.
Profilaktyka wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego u chorego
z procesem rozrostowym ośrodkowego układu nerwowego obejmuje:

A.  podawanie leków przeciwbólowych,
B . uniesienie  głowy  pacjenta  o  około  30  stopni  powyżej

poziomu tułowia,
C.  stały monitoring elektroencefalograficzny (EEG),
D.  stosowanie tlenoterapii.

Zadanie 41.
Chorego, u którego występuje płynotok nosowy, w celu ułatwienia
gojenia się urazu należy ułożyć:

A . w  pozycji  płaskiej  i  zalecić  częste  wydmuchiwanie  nosa
do płatków ligniny,

B . z uniesioną głową i zakazać choremu wydmuchiwania nosa
oraz kaszlu,

C . w  wybranej  przez  niego  pozycji,  wskazane  jest
bezwzględne leżenie,

D . zachowanie  się  chorego  i  pozycja  nie  ma  wpływu  na
charakter występujących objawów.

Zadanie 42.
Przed  badaniem tomografii  komputerowej  głowy z  ewentualnością
podania kontrastu:

A . pacjent,  co  najmniej  6  godzin  powinien  pozostać  bez
posiłku i 3 godziny bez płynów,

B.  nie ma ograniczeń czasowych w przyjmowaniu posiłków,
C . pacjent,  co  najmniej  8  godzin  powinien  pozostać  bez

posiłku, płyny przyjmuje bez ograniczeń,
D . pacjent,  co  najmniej  6  godzin  powinien  pozostać  bez

posiłku  i  nie  ma  ograniczenia  czasowego,  co  do
przyjmowania płynów.

Zadanie 43.
Które z form należą do rehabilitacji przyłóżkowej?

A.  ułożenie lecznicze (np. odciążające, przeciwobrzękowe),
B.  ćwiczenia oddechowe,
C.  siadanie,
D . wszystkie  wyżej  wymienione  ćwiczenia  są  formą

rehabilitacji przyłóżkowej.



Zadanie 44.
D o dysfunkcji mechanicznych drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego
zaliczamy:

A.  torbiel rzekomą, drgawki, przemieszczenie,
B.  odmę czaszkową, zakażenie, drgawki,
C.  krótkie dreny, wodogłowie, zakażenie,
D.  zwężenie, rozłączenie, przemieszczenie.

Zadanie 45.
Stan nieprzytomności chorego ocenisz według skali:

A .  Wiedeńskiej,
B.  Douglas,
C.  Norton,
D.  GCS.

Zadanie 46.
Jaka jest najczęstsza przyczyna krwotoków podpajęczynówkowych?

A.  tętniaki mózgu i naczyniaki,
B.  naczyniaki i urazy czaszki,
C.  nie leczone nadciśnienie,
D.  miażdżyca naczyń mózgowych.

Zadanie 47.
Objawy niedowładu spastycznego to:

A . zniesienie  odruchów  w  zajętej  kończynie,  zanik  mięśni,
odruchy patologiczne,

B . wzmożenie  odruchów  głębokich,  odruchy  patologiczne,
wzmożenie napięcia mięśniowego,

C . wzmożenie  napięcia  mięśniowego,  odruchy  patologiczne,
drżenie pęczkowe mięśni,

D . wzmożone  napięcie  mięśniowe,  zniesienie  odruchów  w
zajętej kończynie, klonusy.

Zadanie 48.
O  skąpomoczu  u  pacjenta,  u  którego  prowadzona  jest  diureza
godzinowa mówimy przy diurezie poniżej:

A .  10 ml/h,
B.  30 ml/h,
C.  50 ml/h,
D.  100ml/h.



Zadanie 49.
Porozumiewając się z pacjentem z afazją ruchową należy:

A . zachęcać  pacjenta  do  mówienia  i  powstrzymywać  się  od
krytyki,

B.  stosować tylko komunikację pozawerbalną,
C.  zmuszać pacjenta do mówienia,
D.  korygować nieprawidłowe wypowiedzi chorego.

Zadanie 50.
Jakie  badania  mają  największą  wartość  w  rozpoznaniu  chorób
mięśni?

A . magnetyczny  rezonans  jądrowy,  biopsja  mięśnia,  poziom
kinazy kreatynowej we krwi,

B . tomografia  komputerowa,  elektromiografia,  biopsja
mięśnia,

C . magnetyczny  rezonans  jądrowy,  elektromiografia,  biopsja
mięśnia,

D . elektromiografia,  biopsja  mięśnia,  poziom  kinazy
kreatynowej we krwi.

Zadanie 51.
W  I  okresie  po  zabiegu  usunięcia  guza  okolicy  kąta
mostowo-móżdżkowego może dojść do:

A.  zaburzeń elektrolitowych,
B . uszkodzenia  nerwów  czaszkowych  (VII,  IX,  X,  XI )  i  ich

funkcji,
C.  obrzęku operowanej okolicy,
D.  niewydolności oddechowej.

Zadanie 52.
Usprawnianie pacjenta po operacji dysku zaczyna się od ćwiczeń:

A.  biernych w pozycji leżącej,
B.  izometrycznych,
C . wzmacniających  mięśnie  pasa  lędźwiowego,  a  zwłaszcza

brzucha,
D . delikatnych  wzmacniających  mięśnie  przykręgosłupowe  i

skrętoskłonów w pozycji siedzącej.

Zadanie 53.
Hemiplegia oznacza przede wszystkim:

A.  brak czucia,
B.  brak ruchu,
C.  zaburzenia czucia i ruchu różnego stopnia,
D.  zaburzenia czucia.



Zadanie 54.
W profilaktyce napadów padaczkowych znaczącą rolę odgrywa:

A.  zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego,
B.  całkowite ograniczenie aktywności dziecka,
C.  systematyczne przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych,
D.  zwiększenie aktywności dziecka.

Zadanie 55.
U chorej po urazie kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego,
zdecydowano  o  repozycji  złamania  kręgosłupa  szyjnego  na
wysokości  C7-C8  przez  zastosowanie  wyciągu  czaszkowego
bezpośredniego. Jaką czynność powinna wykonać pielęgniarka po
zmianie  pozycji  ciała  chorej,  w  związku  z  założonym  wyciągiem
czaszkowym?

A.  odłączyć obciążenie wyciągu na okres 1 godziny,
B . naprzemiennie zmniejszać i zwiększać obciążenie wyciągu

czaszkowego,
C.  stopniowo zwiększać obciążenie wyciągu o 10 dag,
D.  dokonać kontroli zachowania osiowego ciągu na czaszkę.

Zadanie 56.
Jakie  czynności  należy  uwzględnić  w  planowaniu  pielęgnowania
pacjenta z zespołem lęku napadowego?

A.  praca nad rozładowaniem żalu u pacjenta,
B.  ocena stanu zdrowia chorego,
C.  działania zmierzające do obniżenia poziomu lęku,
D . działania  wchodzące  w  zakres  "somatycznego"  modelu

pielęgnowania.

Zadanie 57.
Napięcie mięśniowe w chorobach móżdżku jest:

A .  podwyższone,
B.  obniżone,
C.  nie zaburzone,
D.  podwyższone lub obniżone.

Zadanie 58.
Do objawów oponowych zalicza się:

A .  sztywność karku, objaw Brudzińskiego, objaw Kerniga,
B.  sztywność karku, objaw Babińskiego, objaw Kerniga,
C.  sztywnośc karku, objaw Lasegue'a, objaw Kerniga,
D . sztywnośc karku, wzmożenie napięcia mięśniowego, objaw

Kerniga.



Zadanie 59.
Odruch Moro zanika u niemowlęcia w:

A.  3-4 miesiącu życia,
B.  5-6 miesiącu życia,
C.  2-3 miesiącu życia,
D.  6-7 miesiącu życia.

Zadanie 60.
Przełom  cholinergiczny  występujący  u  chorego  na  miastenię,  jest
najczęściej spowodowany:

A.  odstawieniem leków cholinergicznych,
B.  przedawkowaniem leków cholinergicznych,
C.  nadmiernym wysiłkiem fizycznym,
D.  przegrzaniem.

Zadanie 61.
P o  zdiagnozowaniu  mikrogruczolaka  przysadki  mózgowej,
zdecydowano  o  operacyjnym  usunięciu  guza  przysadki  przez  nos
(przez  zatokę  klinową).  Pielęgniarka  informuje  pacjenta,  że  w
okresie  pooperacyjnym będzie  oddychał  przez  usta ze  względu na
zastosowanie  tamponady  przewodów  nosowych.  Po  usunięciu
tamponady  nosa  pielęgniarka  powinna  ukierunkować  obserwację
szczególnie na:

A.  występowanie płynotoku nosowego,
B.  występowanie krwotoku z nosa,
C.  tor oddychania chorego,
D.  zabarwienie powłok skórnych.

Zadanie 62.
Dziecko 6-miesięczne:

A . dobrze  siedzi  bez  podparcia,  przekłada  przedmioty  z
ręki  do  ręki,  w  pozycji  na  plecach  wkłada  stopy  do
buzi,

B . siedzi  z  podparciem,  przekłada  przedmioty  z  ręki  do
ręki, w pozycji na plecach wkłada stopy do buzi,

C . pełza,  raczkuje,  przekłada  przedmioty  z  ręki  do  ręki,  w
pozycji na plecach wkłada stopy do buzi,

D . dobrze  siedzi  bez  podparcia,  rzuca  przedmiotami,
naśladuje czynności.



Zadanie 63.
U  52-letniej  pacjentki  występuje  w  ostatnich  kilku  miesiącach
coraz  większe  obniżenie  nastroju.  Skarży  się  na  zmęczenie,
słabość,  suchość skóry oraz  łamliwość włosów. Na co szczególnie
należy zwrócić uwagę opiekując się chorym w stanie depresyjnym?

A.  utrzymanie kontaktu z chorym,
B.  zapobieganie samobójstwu i samouszkodzeniu się chorego,
C . udzielenie  pomocy  pacjentowi  w  adaptacji  do  warunków

szpitalnych,
D.  obserwowanie zachowania i wypowiedzi pacjenta.

Zadanie 64.
Elementarny akt czynności układu nerwowego to:

A.  odruch,
B.  przewodzenie,
C.  czucie,
D.  ból .

Zadanie 65.
Który  z  wymienionych  zabiegów  obniżających  napięcie  mięśniowe
NIE jest zalecany w spastyczności w stwardnieniu rozsianym?

A . ułożenie  chorego  wyłączające  wyzwalanie  odruchów
antygrawitacyjnych i obronnych,

B.  masaż segmentarny,
C.  gorące kąpiele,
D.  masaż kostką lodu.

Zadanie 66.
Pacjentkę z zespołem maniakalnym zaczęto leczyć neuroleptykami
w  postaci iniekcji domięśniowych. W przypadku odmowy przyjęcia
leków, pielęgniarka powinna:

A.  odstąpić od podania leku,
B . p o  konsultacji  z  lekarzem  zastosować  przymus

bezpośredni i podać lek,
C . zamiast  podania  leku  unieruchomić  pacjentkę  pasami

bezpieczeństwa,
D . potajemnie  dodać  lek  do  jedzenia  w  formie

rozpuszczonej.

Zadanie 67.
Co to jest ogon koński?

A . nerwy rdzeniowe od L-S biegnące do odpowiednich otworów
tworzące pęczek,

B . opona  miękka  biegnąca  wzdłuż  dolnego  odcinka  kanału
kręgowego,

C.  to, to samo co nić końcowa,
D.  szczątkowa forma rdzenia.



Zadanie 68.
Zaburzenia  mowy  u  pacjentów  z  dłużej  trwającą  chorobą
Parkinsona  polegające  na  przyspieszeniu  mowy,  bełkotliwości
szczególnie w sytuacjach napięcia emocjonalnego to:

A.  afazja motoryczna,
B.  afazja sensoryczna,
C.  dysfazja,
D.  dyzartria.

Zadanie 69.
Miastenia należy do grupy chorób:

A.  choroby pierwotnie mięśniowe,
B.  choroby złącza nerwowo-mięśniowego,
C . choroby  związane  z  uszkodzeniem  obwodowego  neuronu

ruchowego,
D . choroby związane z uszkodzeniem rogu przedniego rdzenia

kręgowego (tzw. motoneuronu).

Zadanie 70.
Które  badanie  jest  decydujące  w  rozpoznaniu  zapalenia  opon
mózgowo-rdzeniowych?

A.  badanie ogólnego stanu dziecka,
B.  badanie płynu mózgowo û rdzeniowego,
C.  badanie temperatury ciała,
D.  ocena reakcji źrenic na światło.

Zadanie 71.
U  10-miesięcznego  dziecka  istnieje  podejrzenie  mózgowego
porażenia  dziecięcego.  Pielęgniarka  prowadzi  obserwację
aktywności  ruchowej  dziecka  sadzanego.  U  dziecka  z  mózgowym
porażeniem dziecięcym obserwuje się:

A .  asymetrię ułożenia i ruchów kończyn,
B . ułożenie  kończyn  dolnych  w  przywiedzeniu  i  rotacji

wewnętrznej,
C.  zgięcie kończyn górnych i wyprost kończyn dolnych,
D.  utrzymanie prawidłowej pozycji siedzącej.



Zadanie 72.
Przeciwskazaniami do wykonania nakłucia lędźwiowego są:

A . zmiany  zwyrodnieniowe  kręgosłupa,  miejscowy  stan
zapalny  lub  infekcja,  trombocytopenia,  leczenie  lekami
p/ zakrzepowymi,

B . wzmożone  ciśnienie  śródczaszkowe,  miejscowy  stan
zapalny  lub  infekcja,  trombocytopenia,  leczenie  lekami
p/ zakrzepowymi,

C . wzmożone  ciśnienie  śródczaszkowe,  miejscowy  stan
zapalny  lub  infekcja,  trombocytopenia,  urazy
kręgosłupa,

D . nadciśnienie  tętnicze,  miejscowy  stan  zapalny  lub
infekcja,  trombocytopenia,  leczenie  lekami  p/
zakrzepowymi.

Zadanie 73.
Które  działanie  pielęgniarki  jest  szczególnie  ważne  w  opiece
nad chorym z botulizmem?

A.  obserwacja ciśnienia tętniczego krwi,
B.  obserwacja czynności oddechowej,
C.  zwiększona podaż kalorii na dobę,
D.  podwyższenie poziomu białka w diecie.

Zadanie 74.
Pacjentka,  lat  15,  masa  ciała  33,600  kg,  wzrost  158  cm,
przyjęta  do  oddziału  z  rozpoznaniem  anorexia  nervosa,
pielęgniarka powinna:

A . codziennie  rano  ważyć  chorą  na  czczo  i  kontrolować
spożywanie posiłków,

B.  rozmawiać z pacjentką na temat kalorii,
C . wybiórczo  kontrolować  masę  ciała  chorej  i  i lość

spożywanych pokarmów,
D.  poprawne są odpowiedzi B i C.

Zadanie 75.
Część boczna tworu siatkowatego odpowiada za:

A.  intelekt,
B.  kontrolę czynności krążenia i oddychania,
C.  refleks,
D.  postrzeganie otoczenia.



Zadanie 76.
Nadreaktywność mięśnia wypieracza w chorobie Parkinsona objawia
się:

A .  skąpomoczem,
B.  koniecznością oddawania moczu w nocy,
C.  biegunką,
D.  zaparciami.

Zadanie 77.
W edukacji pacjent z chorobą Parkinsona przyjmującego preparaty
lewodopy,  należy  pamiętać  o  zaleceniu  ograniczenia  w  diecie
produktów:

A.  węglowodanowych,
B.  białkowych,
C.  tłuszczowych,
D.  witaminowych.

Zadanie 78.
Jakiego  typu  uszkodzenie  układu  nerwowego,  w  przebiegu
stwardnienia  rozsianego,  powoduje  wystąpienie  ubytkowych
objawów neurologicznych?

A.  mechaniczne uszkodzenie kory mózgowej,
B . biochemiczne  zaburzenie  przewodnictwa

neurosynaptycznego,
C.  uszkodzenie osłonek mielinowych włókien nerwowych,
D.  obniżenie perfuzji krwi w tkance nerwowej.

Zadanie 79.
Badanie  odruchów,  stwierdzenie  obecności  odruchów
patologicznych  to  ważne  elementy  diagnostyczne.  Objaw
Oppenheima należy do grupy objawów Babińskiego. Wywołuje się go
drażniąc:

A.  ścięgno Achillesa,
B.  kość piszczelową,
C.  podeszwę,
D.  duży paluch.

Zadanie 80.
Odruch Cushinga świadczy o:

A.  podrażnieniu opon mózgowo-rdzeniowych,
B.  uszkodzeniu drogi piramidowej,
C.  zaburzeniu wyższych czynności nerwowych,
D.  wzroście ciśnienia śródczaszkowego.



Zadanie 81.
W oddziale neuroinfekcji przebywa chłopiec z rozpoznaną chorobą
Heinego-Medina. Które drobnoustroje wywołują tę chorobę?

A.  wirus poliomyelitis,
B.  paciorkowiec beta-hemolizujący,
C.  gronkowiec złocisty,
D.  pałeczka z grupy Shigella.

Zadanie 82.
O  istnieniu  procesu  uciskowego  w  odcinku  lędźwiowo-krzyżowym
kanału kręgowego, świadczy stwierdzenie objawu:

A.  Babińskiego,
B.  Brudzińskiego,
C.  Blumberga,
D.  Laseque'a.

Zadanie 83.
P o  zabiegu  operacyjnym  z  powodu  urazu  czaszkowo-mózgowego
ułożysz pacjenta:

A . n a plecach z  głową i  tułowiem uniesionym pod kątem 30
o ,  głowa  ułożona  lekko  bocznie,  przeciwstronnie  do
miejsca zabiegu,

B . n a plecach z  głową i  tułowiem uniesionym pod kątem 45
o ,  głowa  ułożona  lekko  bocznie,  przeciwstronnie  do
miejsca zabiegu,

C . n a plecach z  głową i  tułowiem uniesionym pod kątem 30
o, głowa ułożona lekko bocznie, ku miejscu zabiegu,

D . n a plecach z głową i tułowiem opuszczonym pod kątem 30
o ,  głowa  ułożona  lekko  bocznie,  przeciwstronnie  do
miejsca zabiegu.

Zadanie 84.
Ogniskiem  aferentnym  tzn.  obszarem,  z  którego  odruch
Babińskiego najłatwiej wywołać jest:

A .  zewnętrzny brzeg podeszwy,
B.  wewnętrzny brzeg podeszwy,
C.  palce,
D.  obszar środkowy śródstopia.

Zadanie 85.
Hemiplegia jest to porażenie:

A.  kończyn dolnych,
B.  jednej kończyny,
C.  połowicze,
D.  czterokończynowe.



Zadanie 86.
Chory,  u  którego  występuje  plegia  kończyn  dolnych  i  zaburzenie
czynności  zwieraczy,  ma założony cewnik do pęcherza moczowego
na stałe. Wytworzenie automatyzmu pęcherza moczowego to:

A.  zwiększenie rozciągalności ściany pęcherza,
B.  poprawa czucia w okolicy krocza,
C.  zakwaszenie moczu w pęcherzu moczowym,
D.  zdolność do regularnego opróżniania pęcherza.

Zadanie 87.
Objawami antycholinergicznymi są:

A . suchość  w  jamie  ustnej,  zaburzenia  akomodacji  oka,
nadwrażliwość na światło,

B . wzrost  masy  ciała,  zaburzenia  żołądkowo-jelitowe,
zaburzenia funkcji poznawczych,

C.  dysfagia, drgawki, nadwrażliwość na światło,
D.  bezsenność, suchość w jamie ustnej, ból gardła.

Zadanie 88.
P o  operacyjnym  leczeniu  choroby  krążka  międzykręgowego,
planowane  jest  wypisanie  pacjenta  ze  szpitala  za  tydzień.  Chory
ogólnie  czuje  s ię  dobrze  i  jest  zadowolony  z  wyników  leczenia.
Pacjentowi  należy  przekazać  informacje  na  temat  jego  dalszego
życia  i  funkcjonowania,  w  celu  zapobiegania  nawrotom  choroby.
Jaka  jest  maksymalna  granica  obciążenia,  które  może  podnieść
pacjent po operacji?

A.  u mężczyzn 50 kg, a u kobiet 20 kg,
B.  u mężczyzn 20 kg, a u kobiet 8 kg,
C . obciążenie  do  10  kg  rozłożone  równomiernie  na  obydwie

ręce,
D . obciążenie  2-5  kg  rozłożone  równomiernie  na  obydwie

ręce.

Zadanie 89.
Pielęgniarka prowadzi psychoterapię podtrzymującą poprzez:

A.  informowanie i wyjaśnianie,
B.  perswadowanie,
C.  doradzanie i pomoc w samoakceptacji,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 90.
Choroba Alzheimera jest to:

A .  proces obejmujący zmiany wsteczne związane z miażdżycą,
B.  rozlany proces zanikowy mózgu z otępieniem,
C.  szczególna postać porażenia postępującego,
D . sprawa  organiczna  mózgowa  przejawiająca  się  głównie

zespołem amentywnym.



Zadanie 91.
Który objaw NIE jest znamienny dla przebiegu rwy kulszowej?

A.  wzmożone napięcie mięśni przykręgosłupowych,
B.  zniesienie fizjologicznej lordozy,
C.  dodatni objaw Lasequ'a,
D.  objaw Kerniga.

Zadanie 92.
Czym charakteryzuje się szok rdzeniowy?

A.  zniesieniem czynności dowolnej i odruchowej rdzenia,
B.  zniesieniem tylko czynności dowolnej rdzenia,
C.  zniesieniem tylko czynności odruchowej rdzenia,
D . zaburzeniem równowagi pomiędzy układem współczulnym i

przywspółczulnym.

Zadanie 93.
Pacjentka  po  przebyciu  krwotoku  podpajęczynówkowego  i
stwierdzeniu tętniaka mózgu, została zakwalifikowana do zabiegu
operacyjnego.  Jaki  jest  zasadniczy  cel  operacyjnego  leczenia
tętniaków mózgu?

A . uniknięcie  powikłań  ogólnoustrojowych  z  powodu
długotrwałego leczenia zachowawczego,

B . zabezpieczenie  chorego  przed  powtórnym  krwotokiem
podpajęczynówkowym,

C.  niedopuszczenie do wystąpienia skurczu naczyniowego,
D.  przyspieszenie procesu zdrowienia chorego.

Zadanie 94.
Afazja ruchowa polega na:

A.  utracie zdolności rozumienia mowy,
B.  utracie zdolności mówienia,
C.  trudności w nazywaniu pokazywanych przedmiotów,
D.  całkowitej niezdolności mówienia i rozumienia mowy.

Zadanie 95.
Które  z  niżej  wymienionych  parametrów  należy  monitorować  u
pacjentów w stanie padaczkowym?

A.  EEG, EKG, stężenie leków przeciwpadaczkowych we krwi,
B . stan  świadomości,  częstość  i  rodzaj  napadów,  czynność

serca, czynność oddechowa,
C . ciśnienie  tętnicze  krwi,  temperatura  ciała,  stężenie

glukozy,
D . wszystkie wymienione parametry wymagają monitorowania w

stanie padaczkowym.



Zadanie 96.
Pielęgniarka  musi  pamiętać,  że  procedura  przy  założonym
zewnętrznym drenażu komorowym obejmuje:

A.  ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga,
B . umieszczenie  komory  kroplowej  na  wysokości  ucha

środkowego pacjenta,
C.  prowadzenie profilu glikemii,
D.  pomiar OCŻ.

Zadanie 97.
Pacjentka  skarży  się  na  osłabienie  i  męczliwość  mięśni,
szczególnie  pod  koniec  dnia.  W  obserwacji  chorej  z  podejrzeniem
miastenii pielęgniarka zwraca szczególną uwagę na:

A . objawy  niewydolności  oddechowej,  które  mogą  zagrażać
życiu,

B.  dobre samopoczucie chorej,
C.  objawy niewydolności nerek,
D.  występowanie nudności, wymiotów.

Zadanie 98.
Objawy krwotoku podpajęczynówkowego to:

A.  drżenia spoczynkowe,
B.  bóle kręgosłupa,
C.  przewlekłe bóle głowy,
D.  nagły ból głowy, nudności i wymioty.

Zadanie 99.
Przeprowadzając  badanie  fizykalne  (neurologiczne)  u  chorego  z
miastenią, należy ocenić:

A.  dyskinezę,
B.  atetozę,
C.  apokamnozę,
D.  dyzestezję.

Zadanie 100.
Triada Charcota to:

A.  oczopląs, drżenie zamiarowe, mowa skandowana,
B.  dyzartia, oczopląs, drżenie spoczynkowe,
C . zapalenie  nerwu  wzrokowego,  mowa  skandowana,

parestezje,
D . dyzartia,  zapalenie  nerwu  wzrokowego,  napady

padaczkowe.



Zadanie 101.
Ataksja to:

A.  zaburzenia równowagi,
B.  niezborność ruchowa,
C.  nierówność źrenic,
D.  niemożność pisania.

Zadanie 102.
Chory  z  zespołem  urojeniowo-prześladowczym  unika  posiłków,
podejrzliwie  wącha  jedzenie,  a  w  większości  gromadzi  jedzenie  w
szafce  przyłóżkowej.  Jakie  działanie  wobec  tego  pacjenta
podejmie pielęgniarka?

A . umożliwia  choremu  obserwowanie  przygotowywania
posiłków,  sama  w  obecności  pacjenta  próbuje  danej
potrawy,

B . zmusza  chorego  do  spożywania  posiłków  i  zaprzecza
treści występujących urojeń,

C . nie  podejmuje  żadnych  działań,  bo  urojenia  są  mocno
utrwalone,

D.  karmi pacjenta za pomocą sondy żołądkowej.

Zadanie 103.
Jamistość rdzenia rozpoznaje się na podstawie badania:

A.  płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  metodą rezonansu magnetycznego,
C.  radiologicznego,
D.  scyntygraficznego.

Zadanie 104.
Do oceny ciężkości stanu chorych po krwotoku podpajęczynówkowym
służy skala:

A.  niedomogi pnia mózgu,
B.  Barthela,
C.  Katza,
D.  Hunta i Hessa.

Zadanie 105.
Uszkodzenie której struktury mózgu powoduje wystąpienie choroby
Parkinsona?

A.  kory mózgowej,
B.  jąder podkorowych,
C.  pnia mózgu,
D.  móżdżku.



Zadanie 106.
Miejsce kontaktu komórki nerwowej z innym neuronem to:

A.  błona półprzepustki,
B.  synapsa,
C.  kolby synaptyczne,
D.  dendryt.

Zadanie 107.
Objawami wstrząśnienia mózgu są:

A . trwająca  ok.  35  minut  pourazowa  utrata  przytomności,
niepamięć  wsteczna  i  następcza,  bóle  głowy,  nudności  i
wymioty,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  wahania
częstości tętna,

B . występowanie objawów oponowych, ogniskowych i trwająca
ok. 10 minut pourazowa utrata przytomności,

C . krótkotrwała  pourazowa  utrata  przytomności,  niepamięć
wsteczna  i  następcza,  bóle  głowy,  nudności  i  wymioty,
spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  wahania  częstości
tętna,

D . trwająca  ok.  35  minut  pourazowa  utrata  przytomności,
spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  wahania  częstości
tętna.

Zadanie 108.
W  celu  potwierdzenia  płynotoku  nosowego,  pobiera  się
wyciekający płyn na oznaczenie poziomu:

A.  sodu,
B.  potasu,
C.  glukozy,
D.  chlorków.

Zadanie 109.
Zaburzenia czucia o typie Browna - Sequarda występują gdy guz:

A.  poprzecznie uszkadza rdzeń kręgowy,
B.  połowiczo uszkadza rdzeń kręgowy,
C.  położony jest śródrdzeniowo,
D.  wybiórczo uszkadza sznury tylne rdzenia.

Zadanie 110.
P o  założeniu  drenażu  zewnętrznego  przestrzeni  płynowych,
pielęgniarka musi pamiętać o:

A.  prowadzeniu pomiaru metodą TCD,
B.  ocenie układu sączkowego,
C . kontrolowaniu  jakości  i  i lości  zbierania  się  płynu

mózgowo-rdzeniowego,
D.  kontrolowaniu rany po nakłuciu.



Zadanie 111.
Prowadząc  edukację  chorego  ze  stwardnieniem  rozsianym,  u
którego  zostało  zastosowane  leczenie  immunomodulujące,  (np.
terapia  interferonami  z  grupy  beta)  należy  uwzględnić
informacje w zakresie identyfikacji objawów niepożądanych:

A.  objawów podwyższonego ciśnienie śródczaszkowego,
B.  reakcji skórnych w miejscu podania leku,
C.  wzrostu stężenia poziomu neuroprzekaźników,
D.  wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.

Zadanie 112.
W ocenie orientacji allopsychicznej pytamy pacjenta o:

A.  imię i nazwisko,
B.  miejsce, w którym się znajduje,
C.  datę,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 113.
Charakterystyczną  w  ocenie  stanu  funkcjonalnego  pacjenta  ze
stwardnieniem rozsianym, jest skala:

A.  Barthel,
B.  EDSS,
C.  Lovetta,
D.  FIM.

Zadanie 114.
Objawami złośliwego zespołu neuroleptycznego są:

A.  pobudzenie emocjonalne, hipertermia, wielomocz,
B . dysfagia,  hipotermia,  obniżenie  ciśnienia  tętniczego

krwi,
C.  hipertermia, zahamowanie ruchowe, tachykardia,
D.  drżenie mięśniowe, wymioty, bladość powłok.

Zadanie 115.
Dodatni objaw Lasegue'a charakteryzuje się:

A . niemożnością  wyprostowania  kończyny  dolnej  we
wszystkich dużych stawach,

B . niemożnością wyprostowania kończyny w stawie kolanowym
przy jednoczesnym ugięciu w stawie biodrowym,

C . bólem  przy  unoszeniu  kończyny  dolnej  wyprostowanej  w
stawie kolanowym,

D.  bólem krzyża przy ucisku na brzuch.



Zadanie 116.
Który z opisów wskazuje na patologiczny chód parkinsonowski?

A . chód  niepewny,  kroki  nierówne,  długie,  nadmierne
zginanie  kolan,  mocne  uderzenia  stopami;  chory  stale
patrzy pod nogi,

B . n a  właściwą  czynność  chodu  nawarstwiają  się  ruchy
mimowolne,  skręty  tułowia,  kończyn,  ruchy  taneczne,
grymasy,

C . postawa  pochylona,  kończyny  górne  nie  balansują,  kroki
drobne,  powolne;  niekiedy  chory  nie  może  zrobić
pierwszego kroku,

D . kończyna  górna  zgięta,  po  te j  samej  stronie  dolna  -
wyprostowana,  przy  chodzeniu  chory  wykonuje  ruchy
koszące.

Zadanie 117.
Chory  doznał  urazu  kręgosłupa  w  odcinku  piersiowym  i  urazu
brzucha.  Występują  zaburzenia  czucia  i  ruchu  kończyn  dolnych.
Odleżyna I stopnia to:

A.  zaczerwienienie ustępujące po likwidacji ucisku,
B.  zaczerwienienie nie ustępujące po likwidacji ucisku,
C.  otarcie naskórka,
D.  zaburzenia ukrwienia - ochłodzenie powłok skórnych.

Zadanie 118.
U  chorego  podejrzewa  się  gruczolaka  przysadki.  Obserwowane
zmiany  w  wyglądzie  to  pogrubienie  warg,  nosa,  powiększenie
stóp,  dłoni  oraz  języka.  Przyczyną  występujących  u  pacjenta
objawów jest zwiększenie wydzielania przez przysadkę mózgową:

A.  ACTH,
B.  prolaktyny,
C.  somatotropiny,
D.  gonadotropin.

Zadanie 119.
Chory  jest  po  urazie  głowy  i  brzucha.  Monitorowane  parametry
morfotyczne  krwi:  hemoglobina  poniżej  9  mg% i  hematokryt  krwi
poniżej 28% są wskazaniem do przetoczenia krwi. Czy wynik grupy
krwi  wpisany  w  karcie  informacyjnej  leczenia  szpitalnego  jest
podstawą do zamówienia krwi do przetoczenia?

A.  nie,
B.  tylko w sytuacji zagrożenia życia pacjenta,
C.  tak,
D.  tak, ale ostateczna decyzja należy do lekarza.



Zadanie 120.
Objawem zaburzeń wegetatywnych w chorobie Parkinsona jest:

A .  łojotok,
B.  zaczerwienienie twarzy,
C.  nadmierna potliwość,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 121.
Pacjent,  lat  38,  został  przyjęty  do  oddziału  psychiatrycznego  z
rozpoznaniem:  depresja.  Mężczyzna  jest  po  próbie  samobójczej.
Kontakt  werbalny  jest  dobry.  W  8  dobie  pobytu  pacjenta  w
oddziale  około  godziny  5.00  pielęgniarka  podczas  obchodu
zastaje  pacjenta  w  WC  podczas  próby  samookaleczenia  się,  u
chorego  zauważa  silny  lęk  i  niepokój.  Jakie  działania  podejmie
pielęgniarka?

A.  zaprowadzi chorego na salę,
B.  poda choremu leki uspokajające,
C . pozostawi  pacjenta  w  WC,  a  następnie  budzi  lekarza

dyżurnego,
D . bezzwłocznie  zarządza  unieruchomienie  chorego  pasami

bezpieczeństwa.

Zadanie 122.
Jakie są działania niepożądane terapii kortykosteroidami?

A . spadek  ciśnienia  i  wydalanie  dużych  ilości  moczu
zagrażające odwodnieniem,

B . podrażnienie  śluzówki  żołądka  i  krwawienia  oraz  spadki
ciśnienia krwi,

C . obrzęki  ze  względu  na  zatrzymanie  płynów  w  ustroju,
nadciśnienie, podrażnienie śluzówki żołądka,

D.  wydalanie dużych ilości moczu i osteoporoza.

Zadanie 123.
Jaki jest cel podania mannitolu u dziecka w stanie padaczkowym?

A.  obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,
B.  obniżenie ciśnienia śródczaszkowego,
C.  zapobieganie arytmii serca,
D.  podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 124.
Pielęgnowanie chorego z bakteryjną neuroinfekcją wymaga:

A . izolacji  pacjenta  i  zachowania  ostrożności  przy
kontakcie z wydzielinami z nosa i jamy ustnej,

B.  ochrony chorego przed ostrym światłem i hałasem,
C.  zabezpieczenia łóżka chorego drabinkami,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 125.
Do komunikacji niewerbalnej zalicza się:

A . mimikę  twarzy,  kontakt  wzrokowy,  kontakt  fizyczny,
organizację otoczenia,

B.  pismo, organizację otoczenia, muzykę, dystans fizyczny,
C.  śmiech, uczesanie, mowę, pozycję ciała,
D . ton  głosu,  organizację  otoczenia,  pismo,  wygląd

fizyczny.

Zadanie 126.
Jakie  zwiastuny  będą  sygnałem  dla  pielęgniarki,  że  pacjent  jest
w stanie zapowiadającym delirium tremens?

A.  częste oddawanie moczu, nasilony lęk, duszność,
B.  bóle głowy, duża senność, nawykowe zaparcia,
C . nasilony  lęk,  nadwrażliwość  na  bodźce  słuchowe  i

wzrokowe, krótkotrwałe omamy w porze nocnej,
D.  nasilająca się duszność, omdlenia, biegunka.

Zadanie 127.
Pacjentka  jest  w  pierwszej  dobie  po  operacji  tętniaka  mózgu.
Jest wybudzona, w dobrym kontakcie słownym. Jakiego zalecenia
powinna  przestrzegać  pielęgniarka  podczas  stosowania  u  chorej
nimodypiny?

A.  ogrzać lek przed podaniem,
B.  ochłodzić lek przed podaniem,
C.  chronić lek przed światłem słonecznym,
D.  podać lek w krótkim czasie.

Zadanie 128.
U  30-letniego  mężczyznę  z  zespołem  Guillaina  -  Barre'go  oprócz
objawów  typowych  dla  polineuropatii,  wystąpiły  zaburzenia
oddechowe.  Jaki  problem  zdrowotny  występujący  u  chorego  NIE
powoduje zagrożenia życia?

A.  zaburzenia oddechowe,
B.  dysfagia,
C.  dyzartria,
D.  zakażenie dróg moczowych.



Zadanie 129.
Chory jest negatywnie nastawiony do życia. Zaniepokojona matka
pacjenta  dzwoniła  do  pielęgniarki  z  informacją,  że  syn  żegnał
s ię  z  nią  przez  telefon.  Jak  pielęgniarka  zareaguje  na  taki
sygnał?

A . powiadamia lekarza i zapewnia choremu całodobową ścisłą
obserwację i nadzór,

B.  rozmawia z chorym na temat telefonu od matki,
C.  prosi pacjenta o rozwagę,
D.  tłumaczy choremu o zaletach życia.

Zadanie 130.
U  pacjentki  rozpoznano  chorobę  Huntingtona.  Który  objaw
neurologiczny NIE jest swoisty dla tej choroby?

A.  ruchy atetotyczne,
B.  ruchy pląsawicze,
C.  zaniki mięśniowe,
D.  otępienie.

Zadanie 131.
Ochrona zdrowia psychicznego polega na:

A.  odizolowaniu osoby chorej ze społeczeństwa,
B . prowadzeniu  działań  promocyjnych  i  zachowaniu  w

tajemnicy występujących objawów chorobowych,
C . ignorowaniu  występujących  wobec  osób  z  zaburzeniami

psychicznymi zachowań agresywnych,
D . kształtowaniu  wobec  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi

właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia,
tolerancji,  życzliwości,  a  także  przeciwdziałaniu  ich
dyskryminacji.

Zadanie 132.
Postępowanie  pielęgniarskie  wobec  pacjenta  z  pęcherzem
autonomicznym polega na:

A.  założeniu cewnika na stałe,
B.  podawaniu basenu w równych odstępach czasu,
C . nauczeniu  opukiwania  i  uciskania  powłok  brzusznych

okolicy nadłonowej,
D.  zwiększeniu podaży płynów, szczególnie moczopędnych.

Zadanie 133.
Apraksja jest to?

A.  niezdolność mowy,
B . niezdolność  do  wykonywania  wyuczonych,  celowych

czynności ruchowych,
C.  niezdolność postrzegania barw i kształtów,
D.  niezdolność czytania.



Zadanie 134.
Podstawą  postępowania  pielęgnacyjnego  u  chorych  z  hemiplegią
jest:

A .  prawidłowe układanie kończyn,
B.  rehabilitacja czynna i bierna,
C.  zabiegi fizykoterapeutyczne,
D.  obserwacja ucieplenia i ukrwienia kończyn.

Zadanie 135.
Stwardnienie zanikowe boczne należy do chorób:

A.  neuronu ruchowego,
B.  neuronu czuciowego,
C.  demielinizacyjnych,
D.  układu pozapiramidowego.



PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE
TEST NR 321714
GRUPA 1
Zadanie 1.
Nadreaktywność mięśnia wypieracza w chorobie Parkinsona objawia
się:

A .  skąpomoczem,
B.  koniecznością oddawania moczu w nocy,
C.  biegunką,
D.  zaparciami.

Zadanie 2.
Który  z  wymienionych  zabiegów  obniżających  napięcie  mięśniowe
NIE jest zalecany w spastyczności w stwardnieniu rozsianym?

A . ułożenie  chorego  wyłączające  wyzwalanie  odruchów
antygrawitacyjnych i obronnych,

B.  masaż segmentarny,
C.  gorące kąpiele,
D.  masaż kostką lodu.

Zadanie 3.
Nieprawidłowym działaniem w profilaktyce zakrzepicy jest:

A . ułożenie  kończyn  dolnych  z  podłożeniem  wałków  pod
kolana,

B.  masaż kończyn dolnych,
C.  częsta zmiana pozycji,
D.  stosowanie pończoch elastycznych przeciwżylakowych.

Zadanie 4.
W  oddziale  neurologicznym,  gdzie  prowadzony  jest  proces
indywidualnej  opieki  nad  pacjentem  i  jego  rodziną,  pielęgniarka
w  trakcie  kilkudniowej  obserwacji  zauważyła,  że  rodzice  2  û
letniego  Krzysia  czują  się  bezradni  wobec  niepełnosprawności
swojego dziecka.W jaki sposób powinna być przekazana informacja
o niepełnosprawności dziecka rodzicom?

A . sposób  przekazania  informacji  jest  nieistotny,
najważniejsze są przekazywane treści,

B . informacja  powinna  być  przekazana  formalnie  z  użyciem
fachowego słownictwa medycznego,

C . informacja  powinna  być  przekazana  w  postaci  pisemnej
(broszury, informatory),

D . informacje powinny być przekazywane jak najwcześniej, a
ich  treść  i  forma  dostosowana  do  poziomu
intelektualnego rodziców.



Zadanie 5.
Które  działanie  pielęgniarki  jest  szczególnie  ważne  w  opiece
nad chorym z botulizmem?

A.  obserwacja ciśnienia tętniczego krwi,
B.  obserwacja czynności oddechowej,
C.  zwiększona podaż kalorii na dobę,
D.  podwyższenie poziomu białka w diecie.

Zadanie 6.
Przy obwodowym uszkodzeniu nerwu VII występuje niedomykalność
powieki oraz:

A . opadanie  kącika  ust,  niemożność  zmarszczenia  czoła  po
stronie uszkodzonej,

B . opadanie  kącika  ust,  niemożność  zmarszczenia  czoła  po
stronie przeciwnej do uszkodzenia,

C . wygładzenie  fałdu  nosowo-policzkowego,  zaburzenia
połykania,

D.  zaburzenia połykania, zaburzenia smaku.

Zadanie 7.
Do grupy pewnych czynników ryzyka udarów mózgu NIE należą:

A . mała  aktywność  fizyczna,  zaburzenia  w  gospodarce
lipidowej,  hipercholesterolemia,  nieprawidłowy
lipidogram (LDL : HDL),

B . przewlekły  nikotynizm,  przewlekły  alkoholizm,  czynniki
rodzinne i genetyczne,

C.  nadciśnienie tętnicze, choroby serca, wiek,
D.  cukrzyca, płeć męska, przebyty udar.

Zadanie 8.
U pacjentki występuje zespół Cushinga pochodzenia przysadkowego
( w  wyniku  rozwoju  gruczolaka).  Badania  diagnostyczne  wykazały
dużego  guza  przysadki  mózgowej  z  ekspansją  nadsiodłową.  Jaki
objaw  kliniczny  może  występować  u  pacjentki  w  związku  z
wielkością guza?

A.  zaburzenie widzenia,
B.  wytrzeszcz gałek ocznych,
C.  anosmia,
D.  dysfagia.



Zadanie 9.
Zaburzenia  mowy  u  pacjentów  z  dłużej  trwającą  chorobą
Parkinsona  polegające  na  przyspieszeniu  mowy,  bełkotliwości
szczególnie w sytuacjach napięcia emocjonalnego to:

A.  afazja motoryczna,
B.  afazja sensoryczna,
C.  dysfazja,
D.  dyzartria.

Zadanie 10.
Jakie  badania  mają  największą  wartość  w  rozpoznaniu  chorób
mięśni?

A . magnetyczny  rezonans  jądrowy,  biopsja  mięśnia,  poziom
kinazy kreatynowej we krwi,

B . tomografia  komputerowa,  elektromiografia,  biopsja
mięśnia,

C . magnetyczny  rezonans  jądrowy,  elektromiografia,  biopsja
mięśnia,

D . elektromiografia,  biopsja  mięśnia,  poziom  kinazy
kreatynowej we krwi.

Zadanie 11.
D o  oddziału  neurologicznego  przyjęto  pacjenta  z  podejrzeniem
krwotoku  podpajęczynówkowego.  Chory  miał  krótkotrwałe
zaburzenie  przytomności.  Obecnie  jest  przytomny,  ale  senny,
występują objawy oponowe. Jaki objaw neurologiczny dominuje w
obrazie klinicznym tej choroby?

A.  uszkodzenie nerwów czaszkowych,
B.  eksplodujący ból głowy,
C.  niedoczulica połowicza,
D.  niedowład połowiczy.

Zadanie 12.
Opieka  pielęgniarska  nad  pacjentem  po  krwawieniu
podpajęczynówkowym polega na zapewnieniu spokoju, a także:

A . regulacji  odwiedzin,  reżimie  łóżkowym  i  pielęgnacji
przyłóżkowej,

B . regulacji  odwiedzin,  pacjent  może  wstawać  tylko  do
toalety lub w celu kąpieli,

C .  wdrażaniu pacjenta do samoobsługi,
D . pielęgnacji  przyłóżkowej  oraz  reżimie  łóżkowym,  jeżeli

występują bóle głowy.



Zadanie 13.
Chód móżdżkowy charakteryzuje się:

A . przedramieniem zgiętym w stawie łokciowym i nawróconym,
kończyna dolna wyprostowana w stawie kolanowym,

B . chodem na  szerokiej  podstawie,  z  szeroko  rozstawionymi
kończynami dolnymi, chwiejny,

C.  chodem z nadmiernym kołysaniem się w biodrach,
D.  chodem drobnymi kroczkami i szuraniem.

Zadanie 14.
Pacjentka  jest  w  pierwszej  dobie  po  operacji  tętniaka  mózgu.
Jest wybudzona, w dobrym kontakcie słownym. Jakiego zalecenia
powinna  przestrzegać  pielęgniarka  podczas  stosowania  u  chorej
nimodypiny?

A.  ogrzać lek przed podaniem,
B.  ochłodzić lek przed podaniem,
C.  chronić lek przed światłem słonecznym,
D.  podać lek w krótkim czasie.

Zadanie 15.
Różnica  pomiędzy  dorosłym,  a  dzieckiem  w  zakresie  układu
nerwowego polega na:

A.  innej drodze łuku odruchowego,
B.  innej budowie mózgu,
C.  odmiennym położeniu poszczególnych struktur mózgu,
D.  mniejszej skuteczności bariery krew - mózg.

Zadanie 16.
Zapobieganie powstawaniu przykurczy polega na:

A . układaniu porażonej kończyny w naturalnych pozycjach i
zmianie  pozycji  ułożeniowej,  wykonywaniu  ruchów
biernych porażonych kończyn we wszystkich stawach i  w
pełnym zakresie,

B . zmianie  pozycji  ułożeniowej  i  stosowaniu  masażu,
przeciwwskazane są ćwiczeń bierne,

C . częstym  pionizowaniu  pacjenta  do  pozycji  siedzącej  oraz
stosowaniu ćwiczeń czynnych,

D . jak  najszybszej  pionizacji  pacjenta  i  rozpoczęciu
ćwiczeń w sali gimnastycznej.



Zadanie 17.
Charakterystyczny  dla  stwardnienia  rozsianego  objaw  Lhermitta
polega na:

A.  przechodzeniu prądu przez plecy przy przygięciu głowy,
B . bólu  w  kończynach dolnych przy  próbie  ich  podniesienia

d o  góry  przy  wyprostowanych  stawach  kolanowych  i
biodrowych,

C . niemożności  wyprostowania  kończyn  dolnych  w  stawach
kolanowych przy zgiętych stawach biodrowych,

D . uczuciu  sztywności  karku  przy  próbie  przygięcia  brody
do mostka.

Zadanie 18.
Wymień struktury anatomiczne biorące udział w wytwarzaniu płynu
mózgowo-rdzeniowego:

A.  komory boczne,
B.  sploty naczyniówkowe,
C.  struktury podkorowe,
D.  wodociąg Sylwiusza.

Zadanie 19.
W edukacji pacjent z chorobą Parkinsona przyjmującego preparaty
lewodopy,  należy  pamiętać  o  zaleceniu  ograniczenia  w  diecie
produktów:

A.  węglowodanowych,
B.  białkowych,
C.  tłuszczowych,
D.  witaminowych.

Zadanie 20.
W  badaniu  przedmiotowym  pacjenta  neurologicznego  uwzględnić
należy między innymi:

A . stan  psychiczny,  zaburzenia  postawy,  zmiany  skórne,
zakres  ruchów  biernych  i  czynnych,  ocenę  napięcia
mięśniowego,

B . obecny  stan  zdrowia  i  przebyte  choroby,  zaburzenia
postawy,  zmiany  skórne,  zakres  ruchów  biernych  i
czynnych, ocenę napięcia mięśniowego,

C . obecne  dolegliwości  i  ich  przebieg  w  czasie,  zaburzenia
postawy,  zmiany  skórne,  zakres  ruchów  biernych  i
czynnych, ocenę napięcia mięśniowego,

D . wywiad  rodzinny  i  środowiskowy,  zaburzenia  postawy,
zmiany skórne, zakres ruchów biernych i czynnych, ocenę
napięcia mięśniowego.



Zadanie 21.
Anizokoria jest wynikiem:

A . ucisku  jądra  nerwu  wzrokowego  w  wyniku  wgłobienia
bocznego mózgu,

B . ucisku  jądra  nerwu  okoruchowego  w  wyniku  wgłobienia
bocznego mózgu,

C . uszkodzenia  nerwu  wzrokowego  w  wyniku  wgłobienia
tylnego mózgu,

D . uszkodzenia  nerwu  okoruchowego  w  wyniku  wgłobienia
tylnego mózgu.

Zadanie 22.
Objaw Brudzińskiego to:

A . odruchowy  kurcz  mięśni  zginaczy  w  obrębie  kończyn
dolnych  w  czasie  biernego  zginania  kończyny  dolnej  w
stawie biodrowym i kolanowym, pod kątem 90,

B . odruchowe zgięcie kończyn dolnych w stawie kolanowym i
biodrowym,  podczas  próby  biernego  przygięcia  głowy  do
klatki piersiowej,

C . odruchowe zgięcie grzbietowe palucha podczas drażnienia
skóry  zewnętrznej  części  stopy,  pozostałe  palce  zginają
się podeszwowo lub ustawiają wachlarzowato,

D . opór wyczuwany podczas zginania i prostowania kończyny
związany ze sztywnością mięśniową i drżeniem.

Zadanie 23.
Agnozja jest to:

A . niezdolność  do  wykonywania  wyuczonych,  celowych
czynności,

B.  niemożność rozumienia, pisania (dysleksja),
C.  upośledzenie czynności pisania,
D.  niemożność rozpoznawania przedmiotów.

Zadanie 24.
W  oddziale  hospitalizowany  jest  chory  po  urazie
mózgowoûczaszkowym  z  rozpoznanym  zespołem  apalicznym.  W
procesie  pielęgnowania  należy  uwzględnić  elementy  pielęgnacji
pacjenta  przewlekle  chorego.  Jaką  optymalną  drogę  należy
zastosować  do  żywienia  pacjenta  przewlekle  chorego  z
rozpoznanym zespołem apalicznym?

A.  dożylną,
B.  dożylną+dopajanie,
C.  dożylną (podaż płynów infuzyjnych),
D.  dojelitową - pokarmy podawane przez sondę lub PEG.



Zadanie 25.
W  zespole nadciśnienia wewnątrzczaszkowego dochodzi do reakcji
wegetatywnych zwanych odruchem Cushinga, który polega na:

A . wzroście  ciśnienia  tętniczego  i  jednoczesnym  zwolnieniu
tętna,

B . wzroście  ciśnienia  tętniczego  i  jednoczesnym
przyspieszeniu tętna,

C . spadku  ciśnienia  tętniczego  i  jednoczesnym  zwolnieniu
tętna,

D . spadku  ciśnienia  tętniczego  i  jednoczesnym
przyspieszeniu tętna.

Zadanie 26.
Przyczyną  krwiaka  nadtwardówkowego  manifestującego  się  dużą
dynamiką narastania jest uszkodzenie:

A.  tętnicy oponowej środkowej,
B.  żył powierzchownych,
C.  zatoki żylnej,
D.  uszkodzenie opony twardej.

Zadanie 27.
Który  z  wymienionych  niżej  objawów  należy  do  grupy  objawów
wytwórczych w schizofrenii?

A.  anhedonia,
B.  stępienie afektu,
C.  urojenia,
D.  apatia.

Zadanie 28.
U  chorego  w  okresie  szoku  rdzeniowego  występuje  zaburzenie
napięcia mięśniowego, które ma charakter?

A.  spastyczny,
B.  plastyczny,
C.  wiotki,
D.  dystoniczny.

Zadanie 29.
Mężczyzna w następstwie skoku do wody doznał urazu kręgosłupa
piersiowego,  w  wyniku  czego  wystapiła  paraplegia.  Stwierdza  się
całkowite  poprzeczne przerwanie  rdzenia  kręgowego.  Który  rodzaj
czucia  został  zniesiony  u  pacjenta  poniżej  poziomu  uszkodzenia
rdzenia?

A.  tylko czucie głębokie,
B.  tylko czucie dotyku,
C.  tylko czucie temperatury,
D.  wszystkie rodzaje czucia.



Zadanie 30.
Pacjentka  jest  w  pierwszej  dobie  po  operacji  tętniaka  mózgu.
Jest wybudzona, w dobrym kontakcie słownym. Jakie postępowanie
pielęgniarki w stosunku do chorej jest prawidłowe?

A.  pełne unieruchomienie w łóżku,
B.  aktywizowanie do siadania w łóżku,
C.  stopniowa pionizacja obok łóżka,
D.  zachęcanie do chodzenia po sali.

Zadanie 31.
Dziecko przyjęte do oddziału z powodu krwawienia do przestrzeni
podpajęczynówkowej Dziewczynka przebywa w oddziale drugą dobę i
przygotowana  jest  do  leczenia  operacyjnego  tętniaka.W  okresie
przedoperacyjnym  zasadniczą  rolę  w  opiece  pielęgniarskiej
odgrywa:

A.  aktywizacja dziecka,
B . zapewnienie  dziecku  spokoju  oraz  ochrona  przed

wysiłkiem fizycznym,
C.  motywowanie dziecka do wysiłku fizycznego,
D.  systematyczna rehabilitacja czynna.

Zadanie 32.
Tymektomia jest zabiegiem polegającym na usunięciu:

A.  części wstępującej dróg ruchowych,
B.  grasiczaka,
C.  części zstępujących dróg ruchowych,
D.  nerwiakowłókniaka.

Zadanie 33.
Ocena czucia głębokiego polega na stwierdzeniu, czy chory:

A.  odróżnia ukłucie od dotknięcia,
B.  umie określić miejsce dotknięcia,
C . potrafi  przy  zamkniętych  oczach  odczytać  znaki  (np.

cyfry) pisane palcem na jego skórze,
D . potrafi  przy  zamkniętych  oczach  odróżnić  bierne

położenie palców.

Zadanie 34.
Klasterowy ból głowy charakteryzuje się występowaniem:

A.  w zamkniętych pomieszczeniach,
B.  jednostronnych bólów skroni i oczodołu,
C.  w czasie lotu samolotem,
D.  bólem w okolicy ciemieniowej.



Zadanie 35.
U  dziewczynki  z  zespołem  dysrafii  obserwuje  się  nietrzymanie
moczu.  Jakie  działania  podejmie  pielęgniarka,  aby  zapobiec
zakażeniu dróg moczowych?

A.  wykona zabieg Credego co kilka godzin,
B.  wykona stymulację pęcherza moczowego,
C.  wykona cewnikowanie pęcherza moczowego co kilka godzin,
D.  pobierze próbkę moczu do badania laboratoryjnego.

Zadanie 36.
Guz ogona końskiego powoduje chód:

A.  brodzący (koguci),
B.  ataktyczny,
C.  marynarski,
D.  koszący.

Zadanie 37.
U chorego z zawałem mózgu pochodzenia zakrzepowego zaplanowano
usprawnianie  ruchowe  w  związku  z  występującym  u  niego
niedowładem kończyny górnej. W jakim czasie u chorego powinna
rozpocząć się rehabilitacja ruchowa?

A.  po upływie tygodnia od wystąpienia udaru mózgu,
B.  w 4 dobie po udarze,
C.  w 2 dobie po udarze,
D.  natychmiast po przyjęciu chorego do szpitala.

Zadanie 38.
U  pacjenta  zastosowano  operacyjne  leczenie  gruczolaka
barwnikoopornego  przysadki  metodą  przez  zatokę  klinową.
Pielęgniarka  powinna  prowadzić  obserwację  chorego  po  zabiegu
operacyjnym w kierunku:

A.  niedociśnienia tętniczego,
B.  moczówki prostej,
C.  obniżenia pragnienia,
D.  podwyższenia erytrocytów.

Zadanie 39.
Które  z  niżej  wymienionych  parametrów  należy  monitorować  u
pacjentów w stanie padaczkowym?

A.  EEG, EKG, stężenie leków przeciwpadaczkowych we krwi,
B . stan  świadomości,  częstość  i  rodzaj  napadów,  czynność

serca, czynność oddechowa,
C . ciśnienie  tętnicze  krwi,  temperatura  ciała,  stężenie

glukozy,
D . wszystkie wymienione parametry wymagają monitorowania w

stanie padaczkowym.



Zadanie 40.
Ubierając pacjenta z niedowładem połowiczym należy:

A . rozpoczynać  wkładanie  górnej  części  garderoby  od  ręki
pełnosprawnej,

B . wszystkie  czynności  zaczynać  od  niepełnosprawnej
strony,

C . zdejmując  garderobę  górną  zawsze  zaczynać  od  ręki
niepełnosprawnej,

D.  wszystkie czynności zaczynać od pełnosprawnej strony.

Zadanie 41.
Objawami antycholinergicznymi są:

A . suchość  w  jamie  ustnej,  zaburzenia  akomodacji  oka,
nadwrażliwość na światło,

B . wzrost  masy  ciała,  zaburzenia  żołądkowo-jelitowe,
zaburzenia funkcji poznawczych,

C.  dysfagia, drgawki, nadwrażliwość na światło,
D.  bezsenność, suchość w jamie ustnej, ból gardła.

Zadanie 42.
Przed  badaniem tomografii  komputerowej  głowy z  ewentualnością
podania kontrastu:

A . pacjent,  co  najmniej  6  godzin  powinien  pozostać  bez
posiłku i 3 godziny bez płynów,

B.  nie ma ograniczeń czasowych w przyjmowaniu posiłków,
C . pacjent,  co  najmniej  8  godzin  powinien  pozostać  bez

posiłku, płyny przyjmuje bez ograniczeń,
D . pacjent,  co  najmniej  6  godzin  powinien  pozostać  bez

posiłku  i  nie  ma  ograniczenia  czasowego,  co  do
przyjmowania płynów.

Zadanie 43.
Najczęstszym  powikłaniem  operacyjnego  leczenia  wodogłowia  z
zastosowaniem zastawki jest:

A .  krwiak podtwardówkowy,
B.  zatkanie zastawki,
C.  wgłobienie śródmózgowia,
D.  dekompresja komór.

Zadanie 44.
Hemiplegia oznacza przede wszystkim:

A.  brak czucia,
B.  brak ruchu,
C.  zaburzenia czucia i ruchu różnego stopnia,
D.  zaburzenia czucia.



Zadanie 45.
Odrębnościami urazów głowy u dzieci jest możliwość wystąpienia:

A . wgłobienia,  złamań,  przejściowej  ślepoty,  krwiaka
podokostnowego,

B . obrzęku  twarzy,  rosnących  złamań,  przejściowej  afazji,
krwiaka podokostnowego, drgawek,

C . wymiotów,  rosnących  złamań,  przejściowej  przeczulicy,
krwiaka podokostnowego, drgawek,

D . nagłego  obrzęku  mózgu,  rosnących  złamań,  przejściowej
ślepoty, krwiaka podokostnowego, drgawek.

Zadanie 46.
Pacjentka,  21  lat,  z  depresją  endogenną  jest  hospitalizowana  w
związku  z  zagrożeniem  samobójczym.  Pacjentka  rozpoczęła
leczenie  farmakologiczne  Amitryptyliną  we  wzrastających
dawkach.  Jaka  pora  doby  wymaga  największego  nadzoru
pielęgniarskiego w tym przypadku?

A.  wczesne przedpołudnie,
B.  pora obiadowa,
C.  godziny wieczorne,
D.  wczesny ranek.

Zadanie 47.
Odruchowa  reakcja  dziecka  na  gwałtowną  zmianę  pozycji  lub
głośny  hałas,  utrzymująca  się  do  około  4  miesiąca  życia,  to
odruch:

A.  Galanta,
B.  Pereza,
C.  Babińskiego,
D.  Moro.

Zadanie 48.
Zespół  Guillain-Barre  charakteryzuje  s ię  narastaniem  porażenia
w kierunku od:

A.  klatki piersiowej w dół, aż do stóp,
B.  przepony w dół,
C.  stóp poprzez kończyny dolne i wyżej,
D.  barków w dół.

Zadanie 49.
Który objaw świadczy o wystąpieniu przełomu miastenicznego?

A.  biegunka,
B.  szerokie źrenice,
C.  senność,
D.  wymioty.



Zadanie 50.
Który  objaw  NIE  jest  znamienny  dla  zapalenia  opon  mózgowo  -
rdzeniowych?

A.  podwyższona temperatura ciała,
B.  zespół objawów oponowych,
C.  zmiany zapalne w płynie mózgowo - rdzeniowym,
D.  ogniskowe uszkodzenie mózgu.

Zadanie 51.
Kiedy i jaki płynotok obserwujemy w przypadku złamania podstawy
czaszki, przechodzące przez piramidę kości skroniowej?

A.  nosowy bezpośrednio po urazie głowy,
B.  uszny bezpośrednio po urazie,
C.  uszny po kilku dniach od urazu,
D . płynotok  występuje  sporadycznie  i  nie  związany  jest  z

lokalizacją złamania.

Zadanie 52.
Chory  lat  17,  po  operacyjnym  usunięciu  krwiaka
podtwardówkowego.  Po  upływie  6  godz.  od  zabiegu  operacyjnym
zgłasza  parcie  na  mocz,  skarży  się  na  ból  w  dole  brzuch,  ma
założony  cewnik  Foleja,  jest  zlany  potem,  niespokojny.  Jakie
działania podejmuje pielęgniarka:

A . uspakaja  pacjenta,  że  mocz  spływa  cewnikiem do  worka,
nie ma powodu do niepokoju,

B . sprawdza  wysokość  dna  pęcherza  moczowego,  ocenia
drożność  cewnika,  podejmuje  decyzję  o  usunięciu
cewnika, podaje choremu kaczkę,

C.  zgłasza problem lekarzowi,
D . słucha  skarg  chorego,  nie  podejmuje  żadnych  działań,

zlewne  poty  to  typowa  reakcja  w  tym  okresie  po  zabiegu
operacyjnym.

Zadanie 53.
Do zaburzeń postrzegania zaliczamy:

A.  omamy, złudzenia, zaburzenia psychosensoryczne,
B.  złudzenia, urojenia, obsesje,
C.  omamy, urojenia, agnozję,
D.  złudzenia, urojenia, afazje.

Zadanie 54.
W czasie napadu padaczkowego wskazane jest:

A .  zabezpieczenie języka przed przygryzieniem,
B.  przytrzymywanie chorego w obrębie kości długich,
C.  niezwłoczne podanie leków, które chory ma przy sobie,
D.  żadna z wymienionych.



Zadanie 55.
Ataksja to:

A.  zaburzenia równowagi,
B.  niezborność ruchowa,
C.  nierówność źrenic,
D.  niemożność pisania.

Zadanie 56.
U  10-miesięcznego  dziecka  istnieje  podejrzenie  mózgowego
porażenia  dziecięcego  w  postaci  obustronnego  porażenia
kurczowego.  Pielęgniarka  prowadzi  obserwację  aktywności
ruchowej  dziecka.  Pielęgniarka  układa  dziecko  w  pozycji  na
brzuchu. Jak zachowa się dziecko?

A.  dziecko prawidłowo raczkuje,
B.  dziecko nie wykonuje żadnych ruchów,
C.  dziecko pełza za pomocą kończyn górnych,
D.  dziecko utrzymuje kończyny dolne zgięte, w odwiedzeniu.

Zadanie 57.
Triada Charcota to:

A.  oczopląs, drżenie zamiarowe, mowa skandowana,
B.  dyzartia, oczopląs, drżenie spoczynkowe,
C . zapalenie  nerwu  wzrokowego,  mowa  skandowana,

parestezje,
D . dyzartia,  zapalenie  nerwu  wzrokowego,  napady

padaczkowe.

Zadanie 58.
Jaki jest obraz kliniczny uszkodzenia nerwu obwodowego?

A . niedowład  spastyczny  odpowiednich  grup  mięśniowych,
osłabienie  lub  zniesienie  odruchów  przewodzonych  przez
dany nerw, drżenie pęczkowe mięśni,

B . zanik  mięśni,  zaburzenia  czucia  (tylko  głębokiego)  w
obszarze  skóry  unerwionej  przez  dany  nerw,  bóle  i
parestezje,

C . zaburzenia  szybkości  przewodnictwa  nerwowego,
zaburzenia  troficzne  i  powydzielnicze,  niedowład  lub
porażenie wiotkie  odpowiednich grup mięśniowych, zanik
mięśni,

D . elektromiograficzne  cechy  uszkodzenia  neurogennego,
zaburzenia  czucia  (tylko  głębokiego)  w  obszarze
unerwionym przez dany nerw, bóle i parestezje.



Zadanie 59.
Jakie problemy pojawiają się u pacjentów z dystrofią mięśniową?

A . tylko trudności w chodzeniu i  częste upadki w związku z
osłabieniem i zanikiem mięśni,

B . dyzartria,  dysfagia,  zaburzenia  ostrości  wzroku  oraz
trudności w chodzeniu,

C . występują trudności w chodzeniu związane z osłabieniem
i  zanikiem  mięśni  oraz  utrata  ostrości  wzroku
spowodowana zaćmą,

D . pacjent  pomimo  osłabienia  mięśni  nie  ma  trudności  w
chodzeniu.

Zadanie 60.
Pielęgnując pacjenta w ostrym rzucie SM należy:

A.  ograniczyć wysiłek chorego do minimum,
B.  ćwiczyć jednorazowo nie dłużej niż 60 minut,
C.  unikać ćwiczeń siłowych,
D.  nie wykonywać ćwiczeń po posiłkach i w upalne dni.

Zadanie 61.
Możliwości samoopiekuńcze pacjenta można ocenić na podstawie:

A.  Mini Mental State,
B.  Skali Barthela,
C.  Testu Lovetta,
D.  Skali Botterella.

Zadanie 62.
Które  działanie  jest  PRZECIWWSKAZANE u  chorego  z  zapaleniem
opon mózgowo-rdzeniowych?

A.  izolowanie od intensywnych bodźców zewnętrznych,
B.  intensywna kinezyterapia,
C.  zapewnienie równowagi wodno-elektrolitowej,
D.  podaż wysokokalorycznego pożywienia.

Zadanie 63.
Pacjentka,  lat  15,  masa  ciała  33,600  kg,  wzrost  158  cm,
przyjęta  do  oddziału  z  rozpoznaniem  anorexia  nervosa,
pielęgniarka powinna:

A . codziennie  rano  ważyć  chorą  na  czczo  i  kontrolować
spożywanie posiłków,

B.  rozmawiać z pacjentką na temat kalorii,
C . wybiórczo  kontrolować  masę  ciała  chorej  i  i lość

spożywanych pokarmów,
D.  poprawne są odpowiedzi B i C.



Zadanie 64.
Edukacja pacjenta z pęcherzem autonomicznym polega na nauce:

A . wyciskania moczu ku dołowi, pochylaniu się do przodu co
ułatwia  wydalanie  moczu,  stosowaniu  ćwiczeń
zwiększających  si łę  przepony  i  tłoczni  brzusznej,  a
czasami na zaopatrzeniu tych osób w zbiorniki na mocz,

B . rozpoznawania  pełnego  pęcherza  oraz  opukiwania
nadłonowego pęcherza,

C.  samocewnikowania oraz opukiwania nadłonowego pęcherza,
D.  samocewnikowania oraz sposobów zapobiegania infekcjom.

Zadanie 65.
W  przebiegu  udaru  krwotocznego  doszło  do  uszkodzenia  funkcji
mowy, połykania z widocznym opadnięciem kącika ust. Który nerw
czaszkowy odpowiada w znacznej części za opisane objawy?

A.  nerw III (n. oculomotalis),
B.  nerw VII (n. facialis),
C.  nerw V (n. trigeminus),
D.  nerw VIII ( n. vestibulocochlearis).

Zadanie 66.
Jaki  objaw  charakterystyczny  jest  dla  wodogłowia  wrodzonego  u
małych dzieci?

A.  zapadnięte ciemiączko,
B.  napady padaczkowe,
C.  objaw ôzachodzącego słońcaö,
D.  niedowład połowiczy.

Zadanie 67.
D o  oddziału  neurologicznego  przyjęto  pacjenta  z  podejrzeniem
krwotoku  podpajęczynówkowego.  Chory  miał  krótkotrwałe
zaburzenie  przytomności.  Obecnie  jest  przytomny,  ale  senny,
występują objawy oponowe. Które działanie powinna bezwzględnie
zastosować  pielęgniarka  u  chorego  bezpośrednio  po  przyjęciu  do
szpitala?

A.  tlenoterapię,
B.  ćwiczenia ruchowe,
C.  wysokie ułożenie chorego w łóżku,
D.  unieruchomienie chorego w łóżku.



Zadanie 68.
Jakie są działania niepożądane terapii kortykosteroidami?

A . spadek  ciśnienia  i  wydalanie  dużych  ilości  moczu
zagrażające odwodnieniem,

B . podrażnienie  śluzówki  żołądka  i  krwawienia  oraz  spadki
ciśnienia krwi,

C . obrzęki  ze  względu  na  zatrzymanie  płynów  w  ustroju,
nadciśnienie, podrażnienie śluzówki żołądka,

D.  wydalanie dużych ilości moczu i osteoporoza.

Zadanie 69.
Pielęgnowanie chorego z bakteryjną neuroinfekcją wymaga:

A . izolacji  pacjenta  i  zachowania  ostrożności  przy
kontakcie z wydzielinami z nosa i jamy ustnej,

B.  ochrony chorego przed ostrym światłem i hałasem,
C.  zabezpieczenia łóżka chorego drabinkami,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 70.
Cechy zespołu Hornera to:

A . zwężenie  źrenicy,  zwężenie  szpary  powiekowej,
zaburzenia wydzielania potu na twarzy,

B . zwężenie  źrenicy,  niedomykalność  powiek,  zaburzenia
wydzielania potu na twarzy,

C . rozszerzenie  źrenicy,  niedomykalność  powiek,  zaburzenia
wydzielania potu na twarzy,

D . rozszerzenie  źrenicy,  opadnięcie  powieki,  zaburzenia
wydzielania potu na twarzy.

Zadanie 71.
Które korzenie rdzeniowe tworzą splot lędźwiowy?

A.  Th10, Th11, Th12, L1,
B.  L1, L2, L3, L4, L5,
C.  Th12, L1, L2,
D.  S1, S2, S3.

Zadanie 72.
Zespół Guillain-Barre jest to:

A . zapalna,  demielinizacyjna  polineuropatia  i
poliradikuloneuropatia,

B . choroba  uwarunkowana  genetycznie,  sprzężona  z
chromosomem X,

C . przewlekła  choroba,  nieuleczalna,  sprzężona  z
chromosomem X,

D . choroba  uwarunkowana  genetycznie,  sprzężona  z
chromosomem Y.



Zadanie 73.
Dziewczynka  3,5-letnia  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym,  ma
niesprawny  narząd  mowy:  małą  ruchomość  warg,  języka,
podniebienia,  która  wynika  z  porażeń  oraz  zmiennego  napięcia
mięśniowego.  Porażenie  oraz  zmienne  napięcie  mięśniowe  w
obrębie narządów mowy prowadzą także do:

A.  nudności, wymiotów,
B.  trudności z połykaniem, gryzieniem, żuciem,
C.  trudności z koncentracją,
D.  trudności w zakresie uśmiechania się.

Zadanie 74.
Do zaburzeń neurogennych NIE należy:

A.  zatrzymanie moczu,
B.  pęcherz automatyczny,
C.  wysiłkowe nietrzymanie moczu,
D.  pęcherz autonomiczny.

Zadanie 75.
Niedowład (paresis) jest to:

A .  całkowita niemożność wykonywania ruchu,
B . ograniczenie  zakresu  ruchu  lub  zmniejszenie  jego  si ły  w

wyniku braku dopływu bodźców nerwowych do mięśni,
C . ograniczenie  ruchów  w  następstwie  przykurczy  stawów,

lub mięśni, lub w wyniku bólu,
D.  subiektywne uczucie zmniejszenia siły mięśniowej.

Zadanie 76.
Porozumiewając się z pacjentem z afazją ruchową należy:

A . zachęcać  pacjenta  do  mówienia  i  powstrzymywać  się  od
krytyki,

B.  stosować tylko komunikację pozawerbalną,
C.  zmuszać pacjenta do mówienia,
D.  korygować nieprawidłowe wypowiedzi chorego.

Zadanie 77.
EMG to:

A.  monitorowanie bioelektrycznej czynności kory mózgowej,
B.  zarejestrowana odpowiedź o.u.n. na bodziec wzrokowy,
C.  ocena elektrofizjologicznej funkcji mięśni,
D . trójpłaszczyznowe  zobrazowanie  struktur  anatomicznych

czaszki.



Zadanie 78.
W  stosunku do  pacjenta  z  urojeniami  i  halucynacjami,  ze  strony
pielęgniarki wskazane jest/są:

A.  kontrola emocjonalna,
B.  niepotwierdzanie ani niezaprzeczanie tym objawom,
C.  improwizacja,
D.  próby perswadowania występowania objawów.

Zadanie 79.
Chory  po  urazie  czaszkowo-mózgowym  znajduje  s ię  w  izbie
przyjęć.  Jest  zorientowany,  nie  pamięta  okoliczności  urazu.  U
chorego  stwierdzamy  ranę  ciętą  głowy,  obserwujemy  intensywne
krwawienie  z  nosa.  Zapach z  ust  wskazuje  na  spożycie  alkoholu.
Jakie  działania  wchodzą  w  procedurę  udzielania  pomocy
poszkodowanemu w izbie przyjęć?

A . opatrzenie  rany  na  głowie,  dokonanie  oceny  stanu
ogólnego,  jeśl i  nie  stwierdza  się  innych  obrażeń,
odesłanie chorego do domu,

B . opatrzenie  rany  na  głowie,  dokonanie  oceny
laryngologicznej  w  celu  wyjaśnienia  przyczyny
krwawienia  z  nosa,  podanie  łagodnego  leku
przeciwbólowego,  po  ustąpieniu  dolegliwości  chory  może
zostać odesłany do domu,

C . opatrzenie  rany  na  głowie,  poddanie  obserwacji  w  izbie
przyjęć  przez  okres  12  godz.,  jeśl i  nie  wystąpią
powikłania można poszkodowanego odesłać do domu,

D.  pozostawienie w placówce i poddanie hospitalizacji.

Zadanie 80.
Pacjentka,  lat  15,  masa  ciała  33.600  kg,  wzrost  158  cm,
przyjęta  do  oddziału  z  rozpoznaniem  anorexia  nervosa.  Od  10
roku życia ma zaburzenia ze strony układu pokarmowego, chetnie
zostaje  w  oddziale.  Jakie  działa  podejmie  pielęgniarka  przy
przyjęciu pacjentki?

A.  dokładnie sprawdza rzeczy osobiste pacjentki,
B.  unieruchamia chorą pasami bezpieczeństwa,
C.  podaje leki uspokajające,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 81.
Na czym polega wodogłowie niekomunikujące?

A . n a  braku  połączenia  pomiędzy  komorami  mózgu  i
przestrzenią podpajęczynówkową,

B . na zachowanym połączeniu pomiędzy układem komorowym i
przestrzenią podpajęczynówkową,

C.  na braku połączenia pomiędzy komorami bocznymi mózgu,
D.  na braku połączenia pomiędzy komorą III i IV mózgu.



Zadanie 82.
W e  wzmożonym  ciśnieniu  wewnątrzczaszkowym  w  późnej  fazie
rozwoju występuje:

A.  oddech ataktyczny Biota,
B.  oddech Cheyne-Stokesa,
C.  oddech pogłębiony,
D.  duszność.

Zadanie 83.
Kiedy można zastosować przymus bezpośredni wobec pacjenta?

A.  tylko, gdy zagraża życiu lub zdrowiu własnemu,
B . gdy zagraża życiu lub zdrowiu własnemu lub innych osób

bądź  w  sposób  gwałtowny  niszczy  przedmioty  znajdujące
się w jego otoczeniu,

C.  tylko, gdy zagraża życiu innych osób,
D . tylko,  jeśl i  jest  udokumentowane,  że  pacjent  jest  lub

był leczony z powodu zaburzeń psychicznych.

Zadanie 84.
Podstawowym objawem zespołu otępiennego jest:

A .  obniżenie sprawności intelektualnej,
B.  zmiany w osobowości,
C.  zanik uczuciowości wyższej,
D.  zmiany w zachowaniu.

Zadanie 85.
Borelioza jest chorobą przenoszoną przez:

A.  kleszcze z rodziny Ixodes,
B.  Neisseria meningitidis,
C.  Escherichia coli,
D.  Klebsiella.

Zadanie 86.
Objaw "koła zębatego" występujący w chorobie Parkinsona to:

A . szereg następujących po sobie oporów, które wyczuwa się
jako  przerywany  opór  podczas  biernego  rozciągania
mięśnia,

B . opór wyczuwany podczas zginania i prostowania kończyny
związany ze sztywnością mięśniową i drżeniem,

C . równoczesne  występowanie  sztywności  mięśniowej  i
drżenia podczas prostowania kończyny,

D . osłabienie  mięśni  kończyn  dolnych,  utrata  czucia  bólu  i
temperatury.



Zadanie 87.
O  skąpomoczu  u  pacjenta,  u  którego  prowadzona  jest  diureza
godzinowa mówimy przy diurezie poniżej:

A .  10 ml/h,
B.  30 ml/h,
C.  50 ml/h,
D.  100ml/h.

Zadanie 88.
O  istnieniu  procesu  uciskowego  w  odcinku  lędźwiowo-krzyżowym
kanału kręgowego, świadczy stwierdzenie objawu:

A.  Babińskiego,
B.  Brudzińskiego,
C.  Blumberga,
D.  Laseque'a.

Zadanie 89.
Pielęgniarka  powinna  bardzo  ostrożnie  rozpoczynać  karmienie
doustne  chorego,  jeżeli  operacja  czaszkowa  wykonana  była  w
okolicy:

A.  oczodołowej,
B.  siodła tureckiego,
C.  nadnamiotowej,
D.  podnamiotowej.

Zadanie 90.
W  zapobieganiu  suchości  w  jamie  ustnej  po  podaniu  leków
p/depresyjnych wskazane jest:

A . nawilżanie  powietrza,  częste  szczotkowanie  zębów,
zmniejszenie dawki leku,

B . podawanie  gumy  do  żucia  bez  cukru,  kostki  lodu,  picie
wody małymi łykami, utrzymanie higieny jamy ustnej,

C . podawanie  leków przed  posiłkiem,  spożycie  dużych  ilości
płynów,

D . picie wody małymi łykami, przebywanie w nasłonecznionym
miejscu.

Zadanie 91.
Która  metoda  diagnostyczna  stosowana  jest  w  celu  ustalenia
przyczyny zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych?

A.  nakłucie lędźwiowe,
B.  elektroencefalografia,
C.  tomografia komputerowa,
D.  pozytronowa emisyjna tomografia komputerowa.



Zadanie 92.
Prawidłowe ciśnienie płynu mózgowo rdzeniowego wynosi:

A .  pomiędzy 25 i 50 mmHg,
B.  powyżej 200 mmH2O,
C.  poniżej 50 mmHg,
D.  pomiędzy 100 i 200 mmH2O.

Zadanie 93.
Dodatni objaw Lasegue'a charakteryzuje się:

A . niemożnością  wyprostowania  kończyny  dolnej  we
wszystkich dużych stawach,

B . niemożnością wyprostowania kończyny w stawie kolanowym
przy jednoczesnym ugięciu w stawie biodrowym,

C . bólem  przy  unoszeniu  kończyny  dolnej  wyprostowanej  w
stawie kolanowym,

D.  bólem krzyża przy ucisku na brzuch.

Zadanie 94.
Metody endowaskularne mają największe zastosowanie w leczeniu:

A.  chorób neuronu ruchowego,
B.  chorób układu pozapiramidowego,
C.  chorób demielinizacyjnych,
D.  wad i malformacji naczyniowych.

Zadanie 95.
Objawami złośliwego zespołu neuroleptycznego są:

A.  pobudzenie emocjonalne, hipertermia, wielomocz,
B . dysfagia,  hipotermia,  obniżenie  ciśnienia  tętniczego

krwi,
C.  hipertermia, zahamowanie ruchowe, tachykardia,
D.  drżenie mięśniowe, wymioty, bladość powłok.

Zadanie 96.
Chorego, u którego występuje płynotok nosowy, w celu ułatwienia
gojenia się urazu należy ułożyć:

A . w  pozycji  płaskiej  i  zalecić  częste  wydmuchiwanie  nosa
do płatków ligniny,

B . z uniesioną głową i zakazać choremu wydmuchiwania nosa
oraz kaszlu,

C . w  wybranej  przez  niego  pozycji,  wskazane  jest
bezwzględne leżenie,

D . zachowanie  się  chorego  i  pozycja  nie  ma  wpływu  na
charakter występujących objawów.



Zadanie 97.
U chorej po urazie kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego,
zdecydowano  o  repozycji  złamania  kręgosłupa  szyjnego  na
wysokości  C7-C8  przez  zastosowanie  wyciągu  czaszkowego
bezpośredniego. Jaką czynność powinna wykonać pielęgniarka po
zmianie  pozycji  ciała  chorej,  w  związku  z  założonym  wyciągiem
czaszkowym?

A.  odłączyć obciążenie wyciągu na okres 1 godziny,
B . naprzemiennie zmniejszać i zwiększać obciążenie wyciągu

czaszkowego,
C.  stopniowo zwiększać obciążenie wyciągu o 10 dag,
D.  dokonać kontroli zachowania osiowego ciągu na czaszkę.

Zadanie 98.
Jednostką  anatomiczno  -  czynnościową  wprowadzoną  przez  H.
Waldeyera w 1891r. jest:

A .  tkanka nerwowa,
B.  neuron,
C.  dendryt,
D.  zakończenie nerwowe.

Zadanie 99.
Które  ze  stwierdzeń  dotyczących  stwardnienia  zanikowego
bocznego, jest NIEPRAWDZIWE?

A.  początek choroby przypada na 5 û 6 dekadę życia,
B.  częściej chorują mężczyźni,
C.  nie stwierdza się zaburzeń zwieraczy,
D.  zaburzeniom ruchowym towarzyszą zaburzenia czucia.

Zadanie 100.
Rodzice  dziecka  chorego  na  padaczkę  powinni  wiedzieć,  że  ich
dziecko NIE powinno:

A.  korzystać z długich spacerów i wycieczek pieszych,
B.  chodzić do szkoły razem z grupą rówieśników,
C.  długo oglądać telewizji, słuchać głośnej muzyki,
D.  prowadzić uregulowanego trybu życia.

Zadanie 101.
U  pacjenta  kilkakrotnie  wystąpiły  następujące  objawy:  nagły
średnio  si lny  ból  głowy,  niedowład  połowiczy  prawostronny,
zaburzenia  mowy.  Objawy  trwały  zwykle  około  pół  godziny  i  nie
pozostawiły żadnych objawów ubytkowych. Wyżej wymienione objawy
są najbardziej charakterystyczne dla:

A.  napadu ischemicznego,
B.  krwawienia podpajęczynówkowego,
C.  zatoru mózgu,
D.  krwotoku mózgowego.



Zadanie 102.
Jaką funkcję spełnia płyn mózgowo-rdzeniowy?

A.  ochronną,
B.  odżywczą,
C.  reguluje ciśnienie wewnątrzczaszkowe.
D.  Zadna z powyższych.

Zadanie 103.
Postępowanie  pielęgniarskie  wobec  pacjenta  z  pęcherzem
autonomicznym polega na:

A.  założeniu cewnika na stałe,
B.  podawaniu basenu w równych odstępach czasu,
C . nauczeniu  opukiwania  i  uciskania  powłok  brzusznych

okolicy nadłonowej,
D.  zwiększeniu podaży płynów, szczególnie moczopędnych.

Zadanie 104.
Przełom  cholinergiczny  występujący  u  chorego  na  miastenię,  jest
najczęściej spowodowany:

A.  odstawieniem leków cholinergicznych,
B.  przedawkowaniem leków cholinergicznych,
C.  nadmiernym wysiłkiem fizycznym,
D.  przegrzaniem.

Zadanie 105.
Chłopak  lat  15,  od  dwunastu  lat  choruje  na  padaczkę.  Obecnie
jest  hospitalizowany  w  oddziale  neurologii  celem  ustalenia
dawki  nowego  leku  przeciwpadaczkowego.  Podczas  napadu
padaczkowego pierwsza pomoc pielęgniarska polega na:

A.  założeniu cewnika Foleya,
B . podaniu  środka  obniżającego  ciśnienie

wewnątrzczaszkowe,
C.  zabezpieczeniu chorego przed urazem,
D.  podaniu tlenu do oddychania.



Zadanie 106.
Przy uszkodzeniu grupy włókien nerwu błędnego (n. X ) u pacjenta
z  rozpoznanym  nerwiakiem  nerwu  VIII  szczególną  uwagę  należy
zwrócić na:

A . czynność  trawienia,  ponieważ  może  wystąpić  odruch
wymiotny,

B . odruch  połykania,  który  może  być  zaburzony  i  może
objawiać się krztuszeniem,

C . pionizację  pacjenta,  ponieważ  mogą  wystąpić  zaburzenia
równowagi,

D . żadne  z  wymienionych  powikłań  nie  ma  związku  z
uszkodzeniem nerwu błędnego.

Zadanie 107.
Pacjent  jest  w  drugiej  dobie  po  kraniotomii  czołowej.
Bezpośrednio  po  zabiegu  czuł  s ię  dobrze.  W  drugiej  dobie  po
zabiegu  wystąpił  obrzęk  oczodołów.Obrzęk  oczodołów  u  pacjenta
po operacjach od strony czoła świadczy o:

A . powstawaniu  krwiaka  w  loży  pooperacyjnej,  pacjent
powinien być reoperowany,

B.  rozpoczyna się obrzęk mózgu należy podać Mannitol,
C . jest  to  zwykła  reakcja  na  ten  rodzaj  zabiegu,  należy

zastosować zimny okład,
D . nastąpiło  porażenie  nerwu  okoruchowego,  należy

zastosować miejscowo lek przeciwzapalny.

Zadanie 108.
Afazja ruchowa polega na:

A.  utracie zdolności rozumienia mowy,
B.  utracie zdolności mówienia,
C.  trudności w nazywaniu pokazywanych przedmiotów,
D.  całkowitej niezdolności mówienia i rozumienia mowy.

Zadanie 109.
U  chorej  będącej  w  fazie  szoku  rdzeniowego,  problem  mikcji
rozwiązujemy przez:

A . założenie  cewnika  Foleya  na  stałe  celem  zapewnienia
stałego odpływu moczu,

B.  cewnikowanie okresowe co 6 godz.,
C.  cewnikowanie co 4 godz.,
D . cewnikowanie  chorej  w  chwili  odczuwania  zwiększonego

parcia na mocz.



Zadanie 110.
W przebiegu klasterowego bólu głowy NIE występuje:

A.  ból jednostronny w otoczeniu oczodołu i skroni,
B.  aura wzrokowa,
C.  zaczerwienienie oka,
D.  wyciek surowiczy z nosa.

Zadanie 111.
Chory  został  przywieziony  do  oddziału  neurochirurgii  po  skoku
d o  wodyz  rozpoznaniem złamania  kręgosłupa  w  odcinku  C3-C4  z
uszkodzeniem  poprzecznym  rdzenia.  W  początkowym  okresie
leczenia ewakuacja wydzieliny z dróg oddechowych u chorego:

A.  następuje po nieutrudnionym i efektywnym odkrztuszaniu,
B.  następuje po podaniu środków wykrztuśnych,
C.  wymaga częstego odsysania ssakiem elektrycznym,
D.  nie wymaga odsysania.

Zadanie 112.
Przeciwwskazaniem do wykonania nakłucia lędźwiowego jest:

A .  krwawienie podpajęczynówkowe,
B.  stwardnienie rozsiane,
C.  ostre bóle głowy,
D.  wzmożone ciśnienie śródczaszkowe.

Zadanie 113.
Występujący  napadowo  obustronny  lub  jednostronny  ból  głowy,
któremu towarzyszą zaburzenia wzrokowe i wegetatywne to:

A.  neuralgia głowy,
B.  kauzalgia,
C.  zespół oponowy,
D.  migrena.

Zadanie 114.
P o  odessaniu  wydzieliny  z  dróg  oddechowych  przy  użyciu  ssaka
należy zawsze:

A.  podłączyć tlen,
B . rozprężyć płuca z użyciem worka Ambu zgodnie z rytmem

oddechowym chorego,
C.  oklepać chorego,
D.  wysoko ułożyć chorego.



Zadanie 115.
äObjaw zachodzącego słońcaö wyraża się:

A . uwidocznieniem  rąbka  twardówki  nad  górną  częścią
tęczówki,

B.  uwidocznieniem się szerszej źrenicy,
C.  uwidocznieniem się wąskiej źrenicy,
D.  oczopląsem i drgawkami.

Zadanie 116.
Dziecko 6-miesięczne:

A . dobrze  siedzi  bez  podparcia,  przekłada  przedmioty  z
ręki  do  ręki,  w  pozycji  na  plecach  wkłada  stopy  do
buzi,

B . siedzi  z  podparciem,  przekłada  przedmioty  z  ręki  do
ręki, w pozycji na plecach wkłada stopy do buzi,

C . pełza,  raczkuje,  przekłada  przedmioty  z  ręki  do  ręki,  w
pozycji na plecach wkłada stopy do buzi,

D . dobrze  siedzi  bez  podparcia,  rzuca  przedmiotami,
naśladuje czynności.

Zadanie 117.
Jaki jest podstawowy cel opieki terminalnej?

A.  przedłużenie życia,
B.  leczenie w miarę możliwości choroby podstawowej,
C . wyeliminowanie  dolegliwości  bólowych  i  umożliwienie

godnego przeżycia,
D . skrócenie  cierpień  pacjentowi  przez  stosowanie

eutanazji.

Zadanie 118.
U chorej, po krwotoku podpajęczynówkowym, rozpoznano naczyniaka
tętniczo  û  żylnego  umiejscowionego  na  powierzchni  płata
skroniowego.  Jaki  inny objaw kliniczny,  poza krwawieniem, może
wystąpić u chorej w związku z lokalizacją naczyniaka?

A.  niedowidzenie połowicze,
B.  zaburzenia wegetatywne,
C.  wodogłowie,
D.  padaczka.

Zadanie 119.
Kiedy  należy  rozpocząć  cewnikowanie  okresowe  pęcherza
moczowego, u pacjenta po urazie rdzenia kręgowego?

A.  po ustąpieniu "szoku rdzeniowego",
B.  w trakcie pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym,
C.  po wypisie ze szpitala,
D.  w pierwszych godzinach po urazie.



Zadanie 120.
Krew do mózgu dociera przez:

A.  4 tętnice (2 kręgowe i 2 szyjne),
B.  2 tętnice (pień ramiennogłowowy),
C.  aortę wstępującą,
D.  2 tętnice podstawne.

Zadanie 121.
U  pacjenta  po  operacji  kręgosłupa  w  odcinku  szyjnym  doszło  do
porażenia  czterokończynowego  po  zabiegu.Jakie  działania
pielęgniarskie we wczesnym okresie pooperacyjnym są najbardziej
istotne?

A . wykonywanie  zabiegów  fizjoterapeutycznych  układu
oddechowego  (oklepywanie,  odsysanie  zalegającej
wydzieliny, ćwiczenia oddechowe),

B.  ćwiczenia porażonych kończyn,
C . zapobieganie zakażeniom układu moczowego i  wyrabianie

automatyzmu pęcherza moczowego,
D.  opróżnianie jelita.

Zadanie 122.
Za krwawieniem podpajęczynówkowym przemawiają:

A . nagły,  bardzo  si lny  ból  głowy,  wymioty,  zespół  oponowy,
objaw Babińskiego,

B . bó l  głowy,  porażenie  połowicze,  propulsja,  objaw
Rossolimo i objaw Babińskiego,

C . objawy  oponowe,  ataksja,  anizokoria,  tremor,  płyn
mózgowo-rdzeniowy jednolicie krwisty,

D . zaburzenia  widzenia,  tachykardia,  niedowład  połowiczy,
objaw Babińskiego i Kerniga.

Zadanie 123.
Przełom cholinergiczny objawia się:

A . potami,  zaburzeniami  oddechowymi,  wzrostem  napięcia
mięśniowego,

B . zaburzeniami  oddechowymi,  nadpobudliwością,
rozszerzeniem źrenic,

C . rozszerzeniem  źrenic,  drgawkami,  zaburzeniami
przytomności,

D.  zwężeniem źrenic, zaburzeniami oddechowymi, biegunką.



Zadanie 124.
Które  z  wymienionych  poniżej  objawów  mogą  świadczyć  o
narastaniu krwiaka w obrębie jamy czaszki w początkowej fazie?

A . zaburzenia  świadomości,  zwolnienie  lub  przyspieszenie
oddechu,

B.  zaburzenie świadomości, rozszerzenie źrenic,
C . zwolnienie  lub  przyspieszenie  oddechu,  rozszerzenie

źrenicy,
D.  rozszerzenie obydwu źrenic.

Zadanie 125.
Pacjent,  u  którego  wystąpiła  paraplegia  po  całkowitym
poprzecznym uszkodzeniu rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym,
jest  stopniowo  pionizowany.  Podczas  kolejnej  pionizacji  biernej
ź le  s ię  poczuł,  wystąpiła  bladość  powłok,  poty  i
tachykardia.Którego  działania  NIE  należy  stosować  podczas
następnej pionizacji?

A.  podanie leków podnoszących ciśnienie tętnicze krwi,
B.  założenie na kończyny pończoch elastycznych,
C.  zaprzestanie pionizacji chorego przez okres 1 tygodnia,
D.  zmniejszenie kąta pionizacji.

Zadanie 126.
Jakie  badania  należy  przeprowadzić  u  pacjenta  z  podejrzeniem
miastenii, aby potwierdzić rozpoznanie?

A.  tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny,
B . próby  farmakologiczne  (test  z  Polstygminą),

elektromiografię  oraz  oznaczenie  przeciwciał  przeciwko
receptorom acetylocholiny,

C . próby  farmakologiczne  (test  z  Polstygminą),
elektromiografię, biopsję mięśnia,

D . elektromiografię,  biopsję  mięśnia,  magnetyczny  rezonans
jądrowy.

Zadanie 127.
Guzy kanału kręgowego według ich lokalizacji dzielimy na:

A.  ośrodkowe i obwodowe,
B.  ogniskowe i rozsiane,
C.  wewnątrz i zewnątrztwardówkowe,
D.  wewnątrz i zewnątrzotrzewnowe.



Zadanie 128.
Kryterium  różnicującym  przejściowy  napad  ischemiczny  (TIA)  i
udar niedokrwienny jest:

A . długość  utrzymywania  się  objawów:  do  1  godz.  -  TIA,
powyżej - udar,

B . długość  utrzymywania  się  objawów:  do  24  godz.  -  TIA,
powyżej - udar,

C . długość  utrzymywania  się  objawów  do  24  godz.  -  udar,
a le  objawy  nie  wycofują  się  całkowicie,  powyżej  -  TIA,
ale objawy zawsze ustępują całkowicie,

D . stopień  wycofywania  się  objawów:  jeśli  całkowicie,
nawet  po  kilku  miesiącach  to  TIA;  jeśli  część  objawów
pozostaje mówimy o udarze.

Zadanie 129.
Usprawnianie pacjenta po operacji dysku zaczyna się od ćwiczeń:

A.  biernych w pozycji leżącej,
B.  izometrycznych,
C . wzmacniających  mięśnie  pasa  lędźwiowego,  a  zwłaszcza

brzucha,
D . delikatnych  wzmacniających  mięśnie  przykręgosłupowe  i

skrętoskłonów w pozycji siedzącej.

Zadanie 130.
Zespół zaniedbywania połowiczego to:

A.  zaniedbywanie czynności higienicznych,
B . ignorowanie  bliskiej  i  dalekiej  przestrzeni  po  stronie

niesprawnej,
C.  trudności z odwzorowaniem nieskomplikowanego rysunku,
D.  zaburzenie działania po stronie niesprawnej.

Zadanie 131.
Jakie  działanie  jest  PRZECIWWSKAZANE  u  pacjenta  w  fazie
zaostrzenia rwy kulszowej ?

A.  leżenie w łóżku,
B.  ogrzewanie okolicy lędźwiowej poduszką elektryczną,
C.  intensywna kinezyterapia,
D.  stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych.



Zadanie 132.
Jakie  jest  niebezpieczeństwo  gwałtownego  obniżenia  ciśnienia
tętniczego  krwi  farmakologicznie  u  chorego  ze  świeżym  udarem
mózgu?

A . poszerzenie  ogniska  niedokrwienia  w  wyniku  spadku
przepływu mózgowego,

B.  ukrwotocznienie ogniska niedokrwiennego w mózgu,
C.  wystąpienie wtórnego krwotoku mózgowego,
D.  podwyższenie glikemii w organizmie chorego.

Zadanie 133.
Czynnikami przyspieszającymi wzrost napięcia mięśniowego są:

A.  zabiegi chłodzące, krioterapia,
B.  masaż, odpowiednie ułożenie chorego,
C.  farmakoterapia, zabiegi operacyjne,
D.  zabiegi cieplne, pobudzający masaż, elektrostymulacja.

Zadanie 134.
Poziom jakiego wskaźnika we krwi należy monitorować u chorego w
związku ze stosowaną hemodylucją?

A.  hematokrytu,
B.  białka,
C.  frakcji LDL cholesterolu,
D.  leukocytów.

Zadanie 135.
W chorobie Parkinsona występują drżenia:

A.  fizjologiczne,
B.  posturalne,
C.  zamiarowe,
D.  spoczynkowe.
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Zadanie 1.
Objawami  powstającej  przetoki  szyjno-jamistej  w  wyniku
przerwania tętnicy szyjnej wewnętrznej są:

A . wytrzeszcz  tętnący,  ograniczone  ruchy  gałki  ocznej,
przekrwienie  i  obrzęk  spojówek,  upośledzenie  wzroku,
krwotoki z nosa,

B . wytrzeszcz  tętnicy,  wzrost  ciśnienia  śródczaszkowego,
płynotok uszny, splątanie,

C . krwotoki  z  nosa,  ograniczone  ruchy  gałki  ocznej,  bóle
głowy, wymioty,

D . upośledzenie  wzroku,  wytrzeszcz  tętniący,  omdlenia,
bóle głowy.

Zadanie 2.
Objawami wodogłowia wrodzonego w okresie poporodowym są:

A . nadmierny  obwód  głowy,  cienka  skóra,  niedowład
spojrzenia  ku  górze,  poszerzenie  szwów  czaszkowych,
uwypuklenie ciemiączka,

B . uwypuklenie  lub  napięcie  ciemiączka  przedniego  bez
tętnienia,  słabe  łaknienie,  opóźnienie  w  osiągnięciu
kamieni  milowych  rozwoju,  niedowład  spojrzenia  ku
górze,  odgłos  "pękniętego  garnka"  przy  opukiwaniu
czaszki,

C . zapadnięcie  ciemiączka  przedniego  bez  tętnienia,
nadmierne  łaknienie,  opóźnienie  w  osiągnięciu  kamieni
milowych rozwoju, niedowład spojrzenia ku górze,  odgłos
"pękniętego garnka" przy opukiwaniu czaszki,

D . uwypuklenie  lub  napięcie  ciemiączka  przedniego  bez
tętnienia,  słabe  łaknienie,  przyśpieszenie  w
osiągnięciu  kamieni  milowych  rozwoju,  niedowład
spojrzenia  ku  górze,  odgłos  "zamkniętego  garnka"  przy
opukiwaniu czaszki.

Zadanie 3.
Jeżeli  przyczyną  krótkotrwałej  utraty  przytomności  był  atak
ischemiczny, to mechanizm utraty przytomności związany jest z:

A .  wylewem krwi do mózgu,
B.  zaburzeniami metabolicznymi,
C.  niedokrwieniem serca,
D.  niedokrwieniem mózgu.



Zadanie 4.
Jak  często  należy  odsysać  wydzielinę  z  dróg  oddechowych  u
pacjenta nieprzytomnego?

A.  przy każdej zmianie pozycji pacjenta,
B.  co 2 godziny,
C.  tak często, jak to jest potrzebne,
D.  co 15-30 min.

Zadanie 5.
Zaburzenia wzrokowego poznawania przedmiotów, to:

A.  ataksja wzrokowa,
B.  apraksja wzrokowa,
C.  agnozja wzrokowa,
D.  afazja wzrokowa.

Zadanie 6.
Które  działanie  pielęgniarki  jest  szczególnie  ważne  w  opiece
nad chorym z botulizmem?

A.  obserwacja ciśnienia tętniczego krwi,
B.  obserwacja czynności oddechowej,
C.  zwiększona podaż kalorii na dobę,
D.  podwyższenie poziomu białka w diecie.

Zadanie 7.
Pielęgnowanie chorego z bakteryjną neuroinfekcją wymaga:

A . izolacji  pacjenta  i  zachowania  ostrożności  przy
kontakcie z wydzielinami z nosa i jamy ustnej,

B.  ochrony chorego przed ostrym światłem i hałasem,
C.  zabezpieczenia łóżka chorego drabinkami,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 8.
U  chorego  na  podstawie  CT  rozpoznano  wodogłowie  i  operacyjnie
założono zastawkę komorowo-otrzewnową. Jaka charakterystyczna
zmiana  w  mózgu  widoczna  jest  w  obrazie  CT  u  chorego  z
wodogłowiem?

A.  pogłębienie odcisków palczastych kości czaszki,
B.  ogniska hypodensyjne w mózgu,
C.  ogniska hyperdensyjne w mózgu,
D.  poszerzenie komór mózgowych.



Zadanie 9.
Objawami  dysrefleksji  autonomicznej  u  pacjenta  po  urazie
rdzenia kręgowego są:

A . pocenie  się,  zaczerwienienie  twarzy,  ból  głowy,
bradykardia,  napadowe  ciężkie  nadciśnienie  tętnicze,
uczucie "zatkania nosa",

B . pocenie  się,  bladość  twarzy,  ból  głowy,  tachykardia,
napadowe,  ciężkie  nadciśnienie  tętnicze,  uczucie
"zatkania nosa",

C . suchość  w  ustach,  zaczerwienienie  twarzy,  ból  głowy,
tachykardia,

D.  pobudzenie, biegunka, bradykardia.

Zadanie 10.
Pacjent  został  przyjęty  do  oddziału  z  niedowładem  kończyny
górnej  i  dolnej  z  zaburzeniami  świadomości.  W  wywiadzie
zebranym  od  rodziny,  nadciśnienie  tętnicze  i  zaburzenia  rytmu
pracy  serca  pod  postacią  okresowego  migotania  przedsionków.W
opisanym przypadku ważnym elementem w pracy pielęgniarki jest:

A .  monitorowanie parametrów życiowych (tętna, RR, Ekg),
B.  zebranie wywiadu,
C.  umiarowienie czynności serca,
D.  zapewnienie spokoju.

Zadanie 11.
Za krwawieniem podpajęczynówkowym przemawiają:

A . nagły,  bardzo  si lny  ból  głowy,  wymioty,  zespół  oponowy,
objaw Babińskiego,

B . bó l  głowy,  porażenie  połowicze,  propulsja,  objaw
Rossolimo i objaw Babińskiego,

C . objawy  oponowe,  ataksja,  anizokoria,  tremor,  płyn
mózgowo-rdzeniowy jednolicie krwisty,

D . zaburzenia  widzenia,  tachykardia,  niedowład  połowiczy,
objaw Babińskiego i Kerniga.

Zadanie 12.
W  chwili  przyjęcia  do  szpitala  pacjenta  po  urazie
komunikacyjnym,  stwierdzono  paraplegię  kończyn  dolnych,  brak
uszkodzeń  struktur  kostnych  i  aparatu  więzadłowego.  Powrót
czynności  (ruchu  i  czucia)  następował  przez  okres  2  tygodni.
Czynności zwieraczy były prawidłowe. Obraz taki przemawia za:

A.  całkowitym poprzecznym porażeniem rdzenia,
B.  wstrząśnieniem lub stłuczeniem rdzenia,
C.  zespołem Browen-Sequarda,
D.  uszkodzeniem wyrostków kolczystych lub poprzecznych.



Zadanie 13.
U  chorego  podejrzewa  się  gruczolaka  przysadki.  Obserwowane
zmiany  w  wyglądzie  to  pogrubienie  warg,  nosa,  powiększenie
stóp,  dłoni  oraz  języka.  Przyczyną  występujących  u  pacjenta
objawów jest zwiększenie wydzielania przez przysadkę mózgową:

A.  ACTH,
B.  prolaktyny,
C.  somatotropiny,
D.  gonadotropin.

Zadanie 14.
Objawem zaburzeń wegetatywnych w chorobie Parkinsona jest:

A .  łojotok,
B.  zaczerwienienie twarzy,
C.  nadmierna potliwość,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 15.
Ocena czucia głębokiego polega na stwierdzeniu, czy chory:

A.  odróżnia ukłucie od dotknięcia,
B.  umie określić miejsce dotknięcia,
C . potrafi  przy  zamkniętych  oczach  odczytać  znaki  (np.

cyfry) pisane palcem na jego skórze,
D . potrafi  przy  zamkniętych  oczach  odróżnić  bierne

położenie palców.

Zadanie 16.
Ubierając pacjenta z niedowładem połowiczym należy:

A . rozpoczynać  wkładanie  górnej  części  garderoby  od  ręki
pełnosprawnej,

B . wszystkie  czynności  zaczynać  od  niepełnosprawnej
strony,

C . zdejmując  garderobę  górną  zawsze  zaczynać  od  ręki
niepełnosprawnej,

D.  wszystkie czynności zaczynać od pełnosprawnej strony.

Zadanie 17.
Przy obwodowym uszkodzeniu nerwu VII występuje niedomykalność
powieki oraz:

A . opadanie  kącika  ust,  niemożność  zmarszczenia  czoła  po
stronie uszkodzonej,

B . opadanie  kącika  ust,  niemożność  zmarszczenia  czoła  po
stronie przeciwnej do uszkodzenia,

C . wygładzenie  fałdu  nosowo-policzkowego,  zaburzenia
połykania,

D.  zaburzenia połykania, zaburzenia smaku.



Zadanie 18.
Badanie EEG:

A.  wymaga współpracy ze strony pacjenta oraz umycia głowy,
B.  nie wymaga przygotowania,
C . wymaga  współpracy  ze  strony  pacjenta  -  umycia  głowy  i

pozostania na czczo,
D . wymaga  współpracy  ze  strony  pacjenta  -  umycia  głowy,

pacjent  może  zjeść  śniadanie  z  wyjątkiem  produktów
zawierających kofeinę.

Zadanie 19.
Trzymiesięczne  dziecko  jest  w  pierwszej  dobie  po  operacyjnym
założeniu  zastawki  Pudenza.  Które  objawy  mogą  świadczyć  o
nieprawidłowym funkcjonowaniu zastawki?

A.  biegunka, ciemiączko prawidłowo napięte,
B.  brak apetytu, ciemiączko zapadnięte,
C.  wymioty, ciemiączko prawidłowo napięte,
D.  wymioty, ciemiączko mocno napięte.

Zadanie 20.
Objawy niedowładu spastycznego to:

A . zniesienie  odruchów  w  zajętej  kończynie,  zanik  mięśni,
odruchy patologiczne,

B . wzmożenie  odruchów  głębokich,  odruchy  patologiczne,
wzmożenie napięcia mięśniowego,

C . wzmożenie  napięcia  mięśniowego,  odruchy  patologiczne,
drżenie pęczkowe mięśni,

D . wzmożone  napięcie  mięśniowe,  zniesienie  odruchów  w
zajętej kończynie, klonusy.

Zadanie 21.
Twór  siatkowaty  składa  się  z  sieci  rozsianych  skupisk  neuronów
w :

A . pniu  mózgu  (centralne  części  opuszki,  mostu  i
śródmózgowia),

B.  półkuli móżdżku,
C.  tylnej jamie czaszkowej,
D.  rdzeniu przedłużonym.



Zadanie 22.
W  jaki  sposób  ćwiczenia  bierne  przeciwdziałają  wystąpieniu
obrzęków kończyn dolnych?

A.  zwiększając napięcie ścian naczyń krwionośnych,
B.  wpływając na uszczelnienie ścian naczyń krwionośnych,
C . ułatwiając  dopływ  krwi  tętniczej  do  dystalnych  części

kończyn,
D . ułatwiając  odpływ  krwi  żylnej  z  dystalnych  części

kończyn.

Zadanie 23.
Pacjentka,  lat  15,  masa  ciała  33.600  kg,  wzrost  158  cm,
przyjęta  do  oddziału  z  rozpoznaniem  anorexia  nervosa.  Od  10
roku życia ma zaburzenia ze strony układu pokarmowego, chetnie
zostaje  w  oddziale.  Jakie  działa  podejmie  pielęgniarka  przy
przyjęciu pacjentki?

A.  dokładnie sprawdza rzeczy osobiste pacjentki,
B.  unieruchamia chorą pasami bezpieczeństwa,
C.  podaje leki uspokajające,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 24.
Ataksja to:

A.  zaburzenia równowagi,
B.  niezborność ruchowa,
C.  nierówność źrenic,
D.  niemożność pisania.

Zadanie 25.
Chorego, u którego występuje płynotok nosowy, w celu ułatwienia
gojenia się urazu należy ułożyć:

A . w  pozycji  płaskiej  i  zalecić  częste  wydmuchiwanie  nosa
do płatków ligniny,

B . z uniesioną głową i zakazać choremu wydmuchiwania nosa
oraz kaszlu,

C . w  wybranej  przez  niego  pozycji,  wskazane  jest
bezwzględne leżenie,

D . zachowanie  się  chorego  i  pozycja  nie  ma  wpływu  na
charakter występujących objawów.



Zadanie 26.
Pacjent  ( lat  32)  został  przyjęty  do  oddziału  psychiatrycznego  z
powodu utrzymujących się od dwóch tygodni silnych napadów lęku.
Podczas  przyjęcia  do  szpitala  chory  niechętnie  nawiązuje
kontakt, jest nieufny. Na narastanie niepokoju może wskazywać:

A.  duża senność,
B.  zaparcia,
C.  zwolnione tętno,
D.  kołatanie serca, skurcze żołądka i jelit.

Zadanie 27.
Miastenia należy do grupy chorób:

A.  choroby pierwotnie mięśniowe,
B.  choroby złącza nerwowo-mięśniowego,
C . choroby  związane  z  uszkodzeniem  obwodowego  neuronu

ruchowego,
D . choroby związane z uszkodzeniem rogu przedniego rdzenia

kręgowego (tzw. motoneuronu).

Zadanie 28.
Chory  po  operacji  tętniaka  mózgu  czuł  s ię  dobrze,  był
przytomny, zorientowany bez zaburzeń ogniskowych. W miesiąc po
przebytym  zabiegu  operacyjnym  tętniaka  mózgu,  zaobserwowano,
zaburzenia  świadomości,  chory  skarżył  s ię  na  zawroty  głowy,
pojawiło  s ię  nietrzymanie  moczu  i  stolca.  Powyższe  objawy
świadczą o:

A.  zsunięciu się klipsa z tętniaka,
B.  powstaniu wodogłowia,
C.  powstaniu przewlekłego krwiaka,
D.  wytworzeniu się drugiego tętniaka w innym miejscu.

Zadanie 29.
Pląsawica Huntingtona jest chorobą:

A.  o nieznanej etiologii,
B .  dziedziczną,
C.  powodowaną przez wirus Huntingtona,
D . wywołaną zatruciem egzogennym i opisaną po raz pierwszy

przez Huntingtona.



Zadanie 30.
U chorego po udarze z objawami hemiplegii w okresie początkowym
choroby należy utrzymać wkłucie  dożylne,  w związku z  leczeniem
i  podażą  płynów.  Jakie  rozwiązanie  w  takiej  sytuacji  uznałabyś
za najlepsze?

A.  wkłucie podobojczykowe,
B.  lewa lub prawa kończyna górna i dolna,
C.  wkłucie w nogę lub rękę po stronie nieporażonej,
D.  częste zmiany miejsca wkłucia.

Zadanie 31.
U pacjenta z pęcherzem automatycznym będziesz stosować:

A . zamykanie  cewnika  na  3  -  4  godziny  z  zachowaniem
przerwy  nocnej  i  przerywane  cewnikowanie,  drażnienie
ujścia cewki moczowej,

B.  cewnikowanie stałe, drażnienie ujścia cewki moczowej,
C . zamykanie  cewnika  na  3  -  4  godziny  bez  zachowania

przerwy  nocnej  i  przerywane  cewnikowanie,  drażnienie
ujścia cewki moczowej,

D . wyciskanie  moczu  ku  dołowi  i  w  głąb  nad  spojeniem
łonowym.

Zadanie 32.
Jakie problemy pojawiają się u pacjentów z dystrofią mięśniową?

A . tylko trudności w chodzeniu i  częste upadki w związku z
osłabieniem i zanikiem mięśni,

B . dyzartria,  dysfagia,  zaburzenia  ostrości  wzroku  oraz
trudności w chodzeniu,

C . występują trudności w chodzeniu związane z osłabieniem
i  zanikiem  mięśni  oraz  utrata  ostrości  wzroku
spowodowana zaćmą,

D . pacjent  pomimo  osłabienia  mięśni  nie  ma  trudności  w
chodzeniu.

Zadanie 33.
Triada Hakima û Adamsa, polega na występowaniu:

A.  otępienia, nietrzymania moczu, zaburzeń chodu,
B.  otępienia, nietrzymania moczu, wiotkości mięśniowej,
C . otępienia,  nietrzymania  moczu,  spastyczności

mięśniowej,
D . zaburzeń  chodu,  nietrzymania  moczu,  spastyczności

mięśniowej.



Zadanie 34.
Amyloid to:

A . neuroprzekaźnik,  którego  poziom  spada  w  chorobie
Alzheimera,

B.  białko ostrego rzutu w sm,
C.  lek z wyboru podawany w chorobie Alzheimera,
D.  białko stanowiące centra blaszek starczych.

Zadanie 35.
Dziecko, po urazowym uszkodzeniu rdzenia kręgowego na poziomie
Th8  -  Th9,  przebywa  w  oddziale  neurochirurgii.  Utrzymują  się
zaburzenia  czucia,  ruchu  oraz  wydalania  moczu  i  stolca.Które
działanie przyspiesza wytwarzanie automatyzmu pęcherzowego?

A.  ciepłe okłady na okolicę pęcherza moczowego,
B.  podawanie dużych ilości płynów,
C.  cewnikowanie przerywane pęcherza,
D.  utrzymanie cewnika w pęcherzu jak najdłużej.

Zadanie 36.
Jakie  badania  należy  przeprowadzić  u  pacjenta  z  podejrzeniem
miastenii, aby potwierdzić rozpoznanie?

A.  tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny,
B . próby  farmakologiczne  (test  z  Polstygminą),

elektromiografię  oraz  oznaczenie  przeciwciał  przeciwko
receptorom acetylocholiny,

C . próby  farmakologiczne  (test  z  Polstygminą),
elektromiografię, biopsję mięśnia,

D . elektromiografię,  biopsję  mięśnia,  magnetyczny  rezonans
jądrowy.

Zadanie 37.
C o  jest  następstwem  długotrwałego  nadużywania  alkoholu  w
psychozie Korsakowa?

A.  niedobór tiaminy,
B.  nadczynność gruczołu tarczowego,
C.  częściowe napady złożone,
D.  nadczynność przytarczyc.

Zadanie 38.
U chorej, po krwotoku podpajęczynówkowym, rozpoznano naczyniaka
tętniczo  û  żylnego  umiejscowionego  na  powierzchni  płata
skroniowego.  Jaki  inny objaw kliniczny,  poza krwawieniem, może
wystąpić u chorej w związku z lokalizacją naczyniaka?

A.  niedowidzenie połowicze,
B.  zaburzenia wegetatywne,
C.  wodogłowie,
D.  padaczka.



Zadanie 39.
W  stosunku do  pacjenta  z  urojeniami  i  halucynacjami,  ze  strony
pielęgniarki wskazane jest/są:

A.  kontrola emocjonalna,
B.  niepotwierdzanie ani niezaprzeczanie tym objawom,
C.  improwizacja,
D.  próby perswadowania występowania objawów.

Zadanie 40.
Wymień struktury anatomiczne biorące udział w wytwarzaniu płynu
mózgowo-rdzeniowego:

A.  komory boczne,
B.  sploty naczyniówkowe,
C.  struktury podkorowe,
D.  wodociąg Sylwiusza.

Zadanie 41.
Występowanie  krwiaka  nad-  lub  podtwardówkowego  okolicy
nadnamiotowej objawia się:

A .  poszerzeniem obu źrenic,
B.  poszerzeniem źrenicy po stronie krwiaka,
C.  zwężeniem źrenicy po stronie krwiaka,
D.  poszerzeniem źrenicy po stronie przeciwnej.

Zadanie 42.
Zespół zaniedbywania połowiczego to:

A.  zaniedbywanie czynności higienicznych,
B . ignorowanie  bliskiej  i  dalekiej  przestrzeni  po  stronie

niesprawnej,
C.  trudności z odwzorowaniem nieskomplikowanego rysunku,
D.  zaburzenie działania po stronie niesprawnej.

Zadanie 43.
W jaki sposób można wywołać u dziecka odruch Moro?

A . poprzez  drażnienie  zewnętrznej  powierzchni  stopy
dziecka,

B.  poprzez drażnienie palcem kącika ust,
C.  poprzez nagłe oświetlenie twarzy dziecka,
D . poprzez  gwałtowne  uderzenie  w  materac,  na  którym  leży

dziecko.



Zadanie 44.
Pielęgnując pacjenta w ostrym rzucie SM należy:

A.  ograniczyć wysiłek chorego do minimum,
B.  ćwiczyć jednorazowo nie dłużej niż 60 minut,
C.  unikać ćwiczeń siłowych,
D.  nie wykonywać ćwiczeń po posiłkach i w upalne dni.

Zadanie 45.
Cechy zespołu Hornera to:

A . zwężenie  źrenicy,  zwężenie  szpary  powiekowej,
zaburzenia wydzielania potu na twarzy,

B . zwężenie  źrenicy,  niedomykalność  powiek,  zaburzenia
wydzielania potu na twarzy,

C . rozszerzenie  źrenicy,  niedomykalność  powiek,  zaburzenia
wydzielania potu na twarzy,

D . rozszerzenie  źrenicy,  opadnięcie  powieki,  zaburzenia
wydzielania potu na twarzy.

Zadanie 46.
Pacjent,  lat  23,  został  przyjęty  do  oddziału  psychiatrycznego
p o  raz  pierwszy.  Z  wywiadu  wynika,  że  chory  od  kilku  dni  nie
przyjmuje  pokarmów  lub  spożywa  je  w  niewielkich  ilościach.
Rozpoznanie:  zespół  urojeniowo-prześladowczy.  Z  obserwacji
wynika,  że  pacjent  unika  posiłków,  podejrzliwie  wącha  jedzenie,
a  w  większości  gromadzi  jedzenie  w  szafce  przyłóżkowej.  Gdy
pacjent  nie  przyjmuje  od  nas  leku,  mówiąc,  że  go  trujemy,  to
zgodnie z zasadami psychopielęgnacji:

A .  przekonujemy go, że to nie jest trucizna,
B.  podajemy mu zlecony lek wbrew jego woli,
C.  nie podajemy leku, odnotowując to w raporcie,
D . zmieniamy  postać  leku  i  ewentualnie  prosimy  o  podanie

g o  przez  osobę,  którą  chory  darzy  największym
zaufaniem.

Zadanie 47.
Niedowład spastyczny powstaje w wyniku uszkodzenia:

A.  neuronu ruchowego obwodowego,
B.  narządu ruchu,
C.  układu pozapiramidowego,
D.  neuronu ruchowego ośrodkowego.



Zadanie 48.
Jaka jest  przyczyna wystąpienia w przebiegu choroby Parkinsona
zgięciowej postawy ciała?

A.  zaburzenia równowagi,
B.  kineza,
C.  sztywność mięśni,
D.  spastyczność mięśni.

Zadanie 49.
Zaburzenia  mowy  u  pacjentów  z  dłużej  trwającą  chorobą
Parkinsona  polegające  na  przyspieszeniu  mowy,  bełkotliwości
szczególnie w sytuacjach napięcia emocjonalnego to:

A.  afazja motoryczna,
B.  afazja sensoryczna,
C.  dysfazja,
D.  dyzartria.

Zadanie 50.
Na czym polega wodogłowie niekomunikujące?

A . n a  braku  połączenia  pomiędzy  komorami  mózgu  i
przestrzenią podpajęczynówkową,

B . na zachowanym połączeniu pomiędzy układem komorowym i
przestrzenią podpajęczynówkową,

C.  na braku połączenia pomiędzy komorami bocznymi mózgu,
D.  na braku połączenia pomiędzy komorą III i IV mózgu.

Zadanie 51.
Jakie są działania niepożądane terapii kortykosteroidami?

A . spadek  ciśnienia  i  wydalanie  dużych  ilości  moczu
zagrażające odwodnieniem,

B . podrażnienie  śluzówki  żołądka  i  krwawienia  oraz  spadki
ciśnienia krwi,

C . obrzęki  ze  względu  na  zatrzymanie  płynów  w  ustroju,
nadciśnienie, podrażnienie śluzówki żołądka,

D.  wydalanie dużych ilości moczu i osteoporoza.

Zadanie 52.
Agnozja to:

A.  zniesienie czucia bólu,
B . niezdolność rozpoznawania przedmiotów i zjawisk pomimo

zachowanej zdolności percepcji,
C.  niezborność ruchowa,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 53.
Trudności u pacjentów z apraksją przejawiają się:

A . występowaniem niezborności ruchów oraz trudnościami w
chodzeniu,

B . brakiem precyzyjnych ruchów celowych oraz trudnościami
w samoobsłudze,

C . zaburzeniami  si ły  mięśniowej  oraz  trudnościami  z
utrzymaniem w rękach przedmiotów przez pacjentów,

D . utrudnionym kontaktem z pacjentem, ponieważ chory nie
rozpoznaje ludzi i przedmiotów.

Zadanie 54.
U  10-miesięcznego  dziecka  istnieje  podejrzenie  mózgowego
porażenia  dziecięcego.  Pielęgniarka  prowadzi  obserwację
aktywności  ruchowej  dziecka  sadzanego.  U  dziecka  z  mózgowym
porażeniem dziecięcym obserwuje się:

A .  asymetrię ułożenia i ruchów kończyn,
B . ułożenie  kończyn  dolnych  w  przywiedzeniu  i  rotacji

wewnętrznej,
C.  zgięcie kończyn górnych i wyprost kończyn dolnych,
D.  utrzymanie prawidłowej pozycji siedzącej.

Zadanie 55.
Jakie  badania  mają  największą  wartość  w  rozpoznaniu  chorób
mięśni?

A . magnetyczny  rezonans  jądrowy,  biopsja  mięśnia,  poziom
kinazy kreatynowej we krwi,

B . tomografia  komputerowa,  elektromiografia,  biopsja
mięśnia,

C . magnetyczny  rezonans  jądrowy,  elektromiografia,  biopsja
mięśnia,

D . elektromiografia,  biopsja  mięśnia,  poziom  kinazy
kreatynowej we krwi.

Zadanie 56.
Badanie  odruchów,  stwierdzenie  obecności  odruchów
patologicznych  to  ważne  elementy  diagnostyczne.  Objaw
Oppenheima należy do grupy objawów Babińskiego. Wywołuje się go
drażniąc:

A.  ścięgno Achillesa,
B.  kość piszczelową,
C.  podeszwę,
D.  duży paluch.



Zadanie 57.
Ochrona zdrowia psychicznego polega na:

A.  odizolowaniu osoby chorej ze społeczeństwa,
B . prowadzeniu  działań  promocyjnych  i  zachowaniu  w

tajemnicy występujących objawów chorobowych,
C . ignorowaniu  występujących  wobec  osób  z  zaburzeniami

psychicznymi zachowań agresywnych,
D . kształtowaniu  wobec  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi

właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia,
tolerancji,  życzliwości,  a  także  przeciwdziałaniu  ich
dyskryminacji.

Zadanie 58.
Napięcie mięśniowe w chorobach móżdżku jest:

A .  podwyższone,
B.  obniżone,
C.  nie zaburzone,
D.  podwyższone lub obniżone.

Zadanie 59.
Do oceny ciężkości stanu chorych po krwotoku podpajęczynówkowym
służy skala:

A.  niedomogi pnia mózgu,
B.  Barthela,
C.  Katza,
D.  Hunta i Hessa.

Zadanie 60.
Discektomia to:

A.  usunięcie przepukliny jądra miażdżystego,
B.  nacięcie przepukliny jądra miażdżystego,
C . pobranie  materiału  z  przepukliny  jądra  miażdżystego  do

badania histopatologicznego,
D . uwidocznienie  przepukliny  jądra  miażdżystego  w

dwukontrastowym badaniu rtg.

Zadanie 61.
U  dziecka,  z  zespołem  dysrafii  obserwuje  się  nietrzymanie
moczu. Objaw ten świadczy o:

A.  przyjmowaniu dużej ilości płynów,
B.  kamicy układu moczowego,
C.  uszkodzeniu unerwienia pęcherza moczowego,
D.  niskim poziomie elektrolitów w moczu.



Zadanie 62.
O czym może świadczyć jednostronny odruch Moro?

A.  uszkodzeniu splotu barkowego,
B.  prawidłowym rozwoju dziecka,
C.  procesie zapalnym opon mózgowo - rdzeniowych,
D . kwadriplegicznej  postaci  mózgowego  porażenia

dziecięcego.

Zadanie 63.
Jak  wygląda  podaż  kalorii  i  płynów  w  stanach  gorączkowych  u
pacjentów leczonych neurologicznie?

A . podaż  kalorii  powinna  być  zwiększona,  ponieważ
przyspiesza  metabolizm,  a  obfite  pocenie  wymaga
uzupełnienia płynów,

B . podaż  kalorii  powinna  być  zwiększona,  ponieważ
przyspiesza  metabolizm,  natomiast  i lość  płynów  należy
ograniczyć, aby nie doszło do obrzęku mózgu,

C . podaż  kalorii  należy  zmniejszyć,  ponieważ  w  hipertermii
mózgowej  zapotrzebowanie  kaloryczne  jest  obniżone,
natomiast  podaż  płynów  powinna  być  zwiększona  ze
względu na obfite pocenie się,

D . podaż kalorii i płynów powinna być ograniczona ponieważ
może dojść do przewodnienia i obrzęku mózgu.

Zadanie 64.
W pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym guza mózgu, obserwacja
rany powinna odbywać się pod kątem:

A.  rozejścia się rany,
B.  wystąpienia odczynu zapalnego,
C.  nadmiernego ucieplenia okolicy rany,
D.  obecności płynotoku.

Zadanie 65.
Porozumiewając się z pacjentem z afazją ruchową należy:

A . zachęcać  pacjenta  do  mówienia  i  powstrzymywać  się  od
krytyki,

B.  stosować tylko komunikację pozawerbalną,
C.  zmuszać pacjenta do mówienia,
D.  korygować nieprawidłowe wypowiedzi chorego.

Zadanie 66.
Do podstawowych objawów depresji zalicza się:

A .  obniżenie nastroju,
B.  zaburzenia świadomości,
C.  agresję słowną i fizyczną,
D.  nasiloną aktywność ruchowa.



Zadanie 67.
U chorej po urazie kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego,
zdecydowano  o  repozycji  złamania  kręgosłupa  szyjnego  na
wysokości  C7-C8  przez  zastosowanie  wyciągu  czaszkowego
bezpośredniego. Jaką czynność powinna wykonać pielęgniarka po
zmianie  pozycji  ciała  chorej,  w  związku  z  założonym  wyciągiem
czaszkowym?

A.  odłączyć obciążenie wyciągu na okres 1 godziny,
B . naprzemiennie zmniejszać i zwiększać obciążenie wyciągu

czaszkowego,
C.  stopniowo zwiększać obciążenie wyciągu o 10 dag,
D.  dokonać kontroli zachowania osiowego ciągu na czaszkę.

Zadanie 68.
Wyrabianie automatyzmu pęcherza moczowego polega na:

A . wyciskaniu moczu i opukiwaniu nadłonowym pęcherza, co 2
godziny,

B . wyciskaniu  moczu,  pochylaniu  się  do  przodu  co  ułatwia
wydalanie moczu,

C . rozpoznawaniu  äpełnego  pęcherzaö  i  stosowaniu  ćwiczeń
zwiększających siłę przepony i tłoczni brzusznej,

D . nauce  rozpoznawania  äpełnego  pęcherzaö,  opukiwaniu
nadłonowym pęcherza co 2 godziny.

Zadanie 69.
Przy  niedomykalności  powieki  w  celu  ochrony  rogówki  przed
uszkodzeniem  i  wysychaniem  należy  poinformować  pacjenta,  aby
nie pocierał oka oraz stosował:

A .  krople z antybiotykiem,
B . nawilżanie  rogówki  kroplami  z  metylocelulozą,  a  w

przypadku  stanu  zapalnego  stosował  krople  lub  maści  z
antybiotykiem,

C.  przemywanie oka solą fizjologiczną,
D . przemywanie  oka  roztworem rumianku  i  zakładał  do  oka

maści z antybiotykiem.

Zadanie 70.
Drżenia są to:

A . rytmiczne  ruchy  oscylujące  przeważnie  o  niewielkiej
amplitudzie,  dotyczące  głównie  dystalnych  odcinków
kończyn,

B . patologiczne  skurcze  mięśni  przebiegające  w  formie
"szarpnięcia",

C . ruchy  powstające  w  sposób  niezamierzony  i  zwykle
niemożliwe do opanowania,

D.  upośledzenie koordynacji ruchowej.



Zadanie 71.
Agrafia jest to utrata zdolności:

A .  mówienia,
B.  pisania,
C.  rysowania,
D.  liczenia.

Zadanie 72.
Poziom jakiego wskaźnika we krwi należy monitorować u chorego w
związku ze stosowaną hemodylucją?

A.  hematokrytu,
B.  białka,
C.  frakcji LDL cholesterolu,
D.  leukocytów.

Zadanie 73.
Chory  odzyskał  przytomność  po  zabiegu  operacyjnym  (ewakuacja
krwiaka  metodą  trepanacji).  Upłynęło  2,5  godz.  od  powrotu  z
bloku  operacyjnego,  pacjent  prosi  o  picie.  Pielęgniarka
stwierdza,  i ż  chory  jest  senny,  język  ma  suchy,  obłożony,  nie
krztusi się śliną. Pielęgniarka opiekująca się chorym powinna:

A . podać  choremu  chłodną  herbatę  do  picia,  chory  wypija
chętnie jeden kubek, prosi o jeszcze,

B . podać  choremu  niewielką  i lość  przegotowanej  wody
wyjaśnić, dlaczego więcej płynów nie powinien wypić,

C . wyjaśnić  choremu,  że  nie  może  podać  żadnego  płynu
doustnie,

D.  wysłuchać chorego, ale nie podjąć żadnych działań.

Zadanie 74.
Jakiego  typu  opieki  szczególnie  wymagają  chorzy  w  przebiegu
wirusowego zapalenia mózgu?

A.  wsparcia psychicznego,
B.  działań edukacyjnych,
C.  częściowej pomocy w zaspokajaniu potrzeb,
D.  intensywnej opieki medycznej.

Zadanie 75.
Objawami złośliwego zespołu neuroleptycznego są:

A.  pobudzenie emocjonalne, hipertermia, wielomocz,
B . dysfagia,  hipotermia,  obniżenie  ciśnienia  tętniczego

krwi,
C.  hipertermia, zahamowanie ruchowe, tachykardia,
D.  drżenie mięśniowe, wymioty, bladość powłok.



Zadanie 76.
U chorego z zawałem mózgu pochodzenia zakrzepowego zaplanowano
usprawnianie  ruchowe  w  związku  z  występującym  u  niego
niedowładem  kończyny  górnej.  Jakich  zaleceń  pielęgniarka
powinna udzielić choremu, aby nie wystąpiły u niego powikłania?

A.  w dłoni niedowładnej utrzymywać wałek z bandaża,
B.  układać palce niedowładnej dłoni w lekkim przeproście,
C . niedowładną kończynę górną układać na poduszce powyżej

tułowia,
D.  niedowładną kończynę górną układać na poziomie tułowia.

Zadanie 77.
Stosowane  u  chorej  na  miastenię  leczenie  polstygminą  stanowi
niebezpieczeństwo  wystąpienia  przełomu  cholinergicznego.  Jaka
jest bezpośrednia przyczyna tego stanu?

A.  przedawkowanie leku,
B.  zbyt niska dawka leku,
C.  odruchowe uwolnienie dużej ilości acetylocholiny,
D.  zwiększenie poziomu przeciwciał antyacetylocholinowych.

Zadanie 78.
Podstawę  ukrwienia  dla  1/3  dolnego  odcinka  rdzenia  kręgowego
stanowi:

A.  tętnica rdzeniowa przednia,
B.  dwie tętnice rdzeniowe tylne,
C.  tętnica rdzeniowa,
D.  tętnica Adamkiewicza.

Zadanie 79.
Które  z  badań  jest  najbardziej  przydatne  w  diagnozowaniu
uszkodzeń kręgosłupa i rdzenia kręgowego u dzieci?

A.  badanie elektromiograficzne,
B.  rezonans magnetyczny,
C.  zdjęcie rentgenowskie,
D.  badanie elektroencefalograficzne.

Zadanie 80.
Objawami zespołu majaczeniowego są między innymi:

A.  zaburzenia rytmu snu i czuwania, agresja, dysfagia,
B . zaburzenia  pamięci  i  dezorientacja,  zaburzenia

jelitowe,
C . omamy  i  i luzje,  zaburzenia  rytmu  snu  i  czuwania,

zaburzenia pamięci i dezorientacja,
D . zwiększenie  lub  zmniejszenie  aktywności  ruchowej,

apraksja.



Zadanie 81.
Które  z  niżej  wymienionych  parametrów  należy  monitorować  u
pacjentów w stanie padaczkowym?

A.  EEG, EKG, stężenie leków przeciwpadaczkowych we krwi,
B . stan  świadomości,  częstość  i  rodzaj  napadów,  czynność

serca, czynność oddechowa,
C . ciśnienie  tętnicze  krwi,  temperatura  ciała,  stężenie

glukozy,
D . wszystkie wymienione parametry wymagają monitorowania w

stanie padaczkowym.

Zadanie 82.
Chory  po  urazie  twarzo-czaszki,  z  powodu  masywnego  płynotoku
trafi ł  na  oddział  neurochirurgii.  U  chorego  zastosowano  pomiar
ciśnienia  śródczaszkowego.  W  badaniu  stwierdzono  zespół
podciśnienia  śródczaszkowego.  Chory  z  zespołem  podciśnienia
śródczaszkowego jest:

A . senny,  ma  bóle  głowy,  nie  rozumie  treści  zdań
wypowiadanych do niego, nie odpowiada na bodźce bólowe,
diureza jest obniżona,

B . niespokojny,  pobudzony,  wypowiedzi  jego  są
niezrozumiałe,  nielogiczne,  po  odzyskaniu  świadomości
nie pamięta nic z tego okresu,

C . senny ale  można go  wybudzić,  nie  odpowiada na  pytania
a le  rozumie  je  i  często  pamięta  ich  treść,  zjawia  się
wzmożona  diureza,  język  jest  suchy,  gałki  oczne
zapadnięte, skóra sucha,

D . chory  jest  przytomny,  skarży  się  na  nudności  i  wymioty,
inne wskaźniki funkcji życiowych są w normie.

Zadanie 83.
Uszkodzenie której struktury mózgu powoduje wystąpienie choroby
Parkinsona?

A.  kory mózgowej,
B.  jąder podkorowych,
C.  pnia mózgu,
D.  móżdżku.

Zadanie 84.
Chód móżdżkowy charakteryzuje się:

A . przedramieniem zgiętym w stawie łokciowym i nawróconym,
kończyna dolna wyprostowana w stawie kolanowym,

B . chodem na  szerokiej  podstawie,  z  szeroko  rozstawionymi
kończynami dolnymi, chwiejny,

C.  chodem z nadmiernym kołysaniem się w biodrach,
D.  chodem drobnymi kroczkami i szuraniem.



Zadanie 85.
Chorym,  przed  operacją  neurochirurgiczną  guza  mózgu,  często
podawany jest Mannitol w celu:

A.  zmniejszenia objętości guza,
B.  zmniejszenia krwawienia śródoperacyjnego,
C.  ułatwienia wchłaniania płynu mózgowo-rdzeniowego,
D.  ułatwienia technicznego prowadzenia zabiegu.

Zadanie 86.
Rokowanie w krwiakach nadtwardówkowych jest zależne od:

A.  szybkiej interwencji chirurgicznej,
B.  wieku chorego,
C.  długości czasu zabiegu operacyjnego,
D.  metody operacyjnej.

Zadanie 87.
Niedorozwój  umysłowy,  niski  wzrost,  zmarszczka nakątna,  gruby,
nieco  za  duży  język,  krótka  szyja,  szerokie  dłonie  i  palce  oraz
obecność innych wad towarzyszących to zespół:

A .  Turnera,
B.  Klinefeltera,
C.  Downa,
D.  Klippela.

Zadanie 88.
Pacjent jest przygotowywany do badania MRI mózgu. Czy chory, u
którego  założono  3  lata  wcześniej  rozrusznik  serca  może  mieć
wykonane MRI?

A.  tak,
B.  nie,
C.  czasami,
D.  nie ma to związku.

Zadanie 89.
U  pacjentki  ze  stwardnieniem  rozsianym,  rzut  choroby  może  być
związany z ciążą, w tym szczególnie z:

A .  I i III trymestrem ciąży,
B.  II trymestrem ciąży,
C.  porodem,
D.  połogiem.



Zadanie 90.
W  przebiegu  udaru  krwotocznego  doszło  do  uszkodzenia  funkcji
mowy, połykania z widocznym opadnięciem kącika ust. Który nerw
czaszkowy odpowiada w znacznej części za opisane objawy?

A.  nerw III (n. oculomotalis),
B.  nerw VII (n. facialis),
C.  nerw V (n. trigeminus),
D.  nerw VIII ( n. vestibulocochlearis).

Zadanie 91.
Najważniejsze  elementy  badania  obecności  niezborności  ruchowej
to :

A.  próba "palec-nos", "palec-palec", próba Romberga,
B . próba  "palec-nos",  "palec-palec",  obecności  chodu

móżdżkowego,
C . próba Romberga, obecność chodu móżdżkowego, współruchy

kończyn górnych.
D . obecność chodu móżdżkowego, współruchy kończyn górnych

i  tułowia,  niemożność  zapoczątkowania  czynności
chodzenia.

Zadanie 92.
W  zespole nadciśnienia wewnątrzczaszkowego dochodzi do reakcji
wegetatywnych zwanych odruchem Cushinga, który polega na:

A . wzroście  ciśnienia  tętniczego  i  jednoczesnym  zwolnieniu
tętna,

B . wzroście  ciśnienia  tętniczego  i  jednoczesnym
przyspieszeniu tętna,

C . spadku  ciśnienia  tętniczego  i  jednoczesnym  zwolnieniu
tętna,

D . spadku  ciśnienia  tętniczego  i  jednoczesnym
przyspieszeniu tętna.

Zadanie 93.
U pacjenta występuje zespół Cushinga pochodzenia przysadkowego
( w  wyniku  rozwoju  gruczolaka).  Przyczyną  zespołu  Cushinga  jest
zwiększone wydzielanie przez przysadkę mózgową:

A.  ACTH,
B.  prolaktyny,
C.  somatotropiny,
D.  gonadotropin.



Zadanie 94.
U  chorego  z  tetraplegią  pourazową  dochodzi  szybko  do  zaników
mięśniowych  oraz  zmian  troficznych  na  skórze.Pielęgnacja  skóry
i stymulacja ukrwienia odbywa się poprzez:

A.  oklepywanie chorego i nacieranie spirytusem,
B . natłuszczanie  skóry,  nacieranie  spirytusem  i

oklepywanie,
C.  stymulację elektryczną,
D.  masaże.

Zadanie 95.
Sopor to:

A.  sen patologiczny,
B.  półśpiączka,
C.  śpiączka,
D.  senność.

Zadanie 96.
Jakie  działanie  musi  bezwzględnie  podjąć  pielęgniarka,  jeżeli  u
chorego stwierdzono agresję czynną?

A.  unieruchomić chorego i powiadomić o tym lekarza,
B.  pozwolić pacjentowi odreagować negatywne emocje,
C.  zastosować metodę perswazji,
D.  czekać, aż pacjent sam się uspokoi.

Zadanie 97.
Który  z  wymienionych  niżej  objawów  należy  do  grupy  objawów
wytwórczych w schizofrenii?

A.  anhedonia,
B.  stępienie afektu,
C.  urojenia,
D.  apatia.

Zadanie 98.
Chora z SM miała wykonaną punkcję lędźwiową. Który wskaźnik w
płynie mózgowo - rdzeniowym może być podwyższony?

A.  chlorki,
B.  cukier,
C.  beta - globuliny,
D.  immunoglobulina G.



Zadanie 99.
Chory jest negatywnie nastawiony do życia. Zaniepokojona matka
pacjenta  dzwoniła  do  pielęgniarki  z  informacją,  że  syn  żegnał
s ię  z  nią  przez  telefon.  Jak  pielęgniarka  zareaguje  na  taki
sygnał?

A . powiadamia lekarza i zapewnia choremu całodobową ścisłą
obserwację i nadzór,

B.  rozmawia z chorym na temat telefonu od matki,
C.  prosi pacjenta o rozwagę,
D.  tłumaczy choremu o zaletach życia.

Zadanie 100.
P o  założeniu  drenażu  zewnętrznego  przestrzeni  płynowych,
pielęgniarka musi pamiętać o:

A.  prowadzeniu pomiaru metodą TCD,
B.  ocenie układu sączkowego,
C . kontrolowaniu  jakości  i  i lości  zbierania  się  płynu

mózgowo-rdzeniowego,
D.  kontrolowaniu rany po nakłuciu.

Zadanie 101.
Pacjent  od  pięciu  lat  leczony  zachowawczo  z  powodu  dyskopatii,
przygotowywany  jest  do  operacyjnego  usunięcia  wypadniętego
jądra  miażdżystego  drogą  laminektomii.  Jakie  dolegliwości  mogą
wystąpić,  lub  nasilić  s ię  u  chorego  bezpośrednio  po  zabiegu
operacyjnym?

A.  zaburzenia emocjonalne,
B.  zaburzenia procesów poznawczych,
C.  zaburzenia w oddawaniu moczu,
D.  dolegliwości bólowe.

Zadanie 102.
Cechą różnicującą płyn mózgowo-rdzeniowy sztucznie skrwawiony,
od płynu patologicznego jest:

A . niejednolite podbarwienie krwią,  po odwirowaniu okazuje
się bezbarwny,

B . jednolicie  krwawy,  po  odwirowaniu  okazuje  s ię
zażółcony,

C . jednolicie  krwawy,  po  odwirowaniu  okazuje  s ię
bezbarwny,

D.  żaden z wymienionych opisów.



Zadanie 103.
Postępowanie  pielęgniarskie  wobec  pacjenta  z  pęcherzem
autonomicznym polega na:

A.  założeniu cewnika na stałe,
B.  podawaniu basenu w równych odstępach czasu,
C . nauczeniu  opukiwania  i  uciskania  powłok  brzusznych

okolicy nadłonowej,
D.  zwiększeniu podaży płynów, szczególnie moczopędnych.

Zadanie 104.
Działania  dotyczące  aktywności  ruchowej  pacjenta  po  udarze
niedokrwiennym mózgu wymagają:

A.  leczenia spoczynkowego przez okres 6 tygodni,
B . wczesnego  aktywizowania,  zmiany  pozycji,  właściwego

ułożenia, ćwiczeń biernych,
C . rehabilitacji,  którą  rozpoczyna  się  po  około  2

tygodniach od udaru,
D.  stosowania tylko ćwiczeń biernych.

Zadanie 105.
Objawy  stwardnienia  rozsianego,  tworzące  tak  zwaną  triadę
Charcota to:

A . pozagałkowe  zapalenie  nerwu  wzrokowego,  drżenie
zamiarowe, zaburzenia czynności zwieraczy,

B.  oczopląs, drżenie zamiarowe, mowa skandowana,
C . porażenie  nerwów  ruchowych  gałek  ocznych,  drżenie

zamiarowe, brak odruchów brzusznych,
D . mowa skandowana, kurczowy niedowład kończyn dolnych,

uporczywe parestezje w kończynach i na tułowiu.

Zadanie 106.
Przełom cholinergiczny objawia się:

A . potami,  zaburzeniami  oddechowymi,  wzrostem  napięcia
mięśniowego,

B . zaburzeniami  oddechowymi,  nadpobudliwością,
rozszerzeniem źrenic,

C . rozszerzeniem  źrenic,  drgawkami,  zaburzeniami
przytomności,

D.  zwężeniem źrenic, zaburzeniami oddechowymi, biegunką.



Zadanie 107.
Pacjentka,  lat  15,  masa  ciała  33,600  kg,  wzrost  158  cm,
przyjęta  do  oddziału  z  rozpoznaniem  anorexia  nervosa,
pielęgniarka powinna:

A . codziennie  rano  ważyć  chorą  na  czczo  i  kontrolować
spożywanie posiłków,

B.  rozmawiać z pacjentką na temat kalorii,
C . wybiórczo  kontrolować  masę  ciała  chorej  i  i lość

spożywanych pokarmów,
D.  poprawne są odpowiedzi B i C.

Zadanie 108.
Do zaburzeń postrzegania zaliczamy:

A.  omamy, złudzenia, zaburzenia psychosensoryczne,
B.  złudzenia, urojenia, obsesje,
C.  omamy, urojenia, agnozję,
D.  złudzenia, urojenia, afazje.

Zadanie 109.
Postępowanie  pielęgniarskie  wobec  pacjenta  z  zespołem
zaniedbywania jednostronnego powinno charakteryzować się:

A .  angażowaniem tylko strony "zaniedbywanej",
B.  ustawieniem szafki przyłóżkowej od strony "zdrowej",
C . stosowaniem  bodźców  akustycznych,  wzrokowych  i

dotykowych,  kierujących  uwagę  chorego  na  stronę
"zaniedbywaną",

D.  angażowaniem tylko strony "zdrowej".

Zadanie 110.
Nadmierne  powiększenie  czaszki  z  widocznym  rozstępem  szwów
czaszkowych,  powiększenie  ciemiączek  i  zespół  wzmożonego
ciśnienia śródczaszkowego świadczy o wystąpieniu:

A.  małogłowia,
B.  dziurowatości mózgu,
C.  wgniecenia podstawy czaszki,
D.  wodogłowia.

Zadanie 111.
Jaka jest najczęstsza przyczyna krwotoków podpajęczynówkowych?

A.  tętniaki mózgu i naczyniaki,
B.  naczyniaki i urazy czaszki,
C.  nie leczone nadciśnienie,
D.  miażdżyca naczyń mózgowych.



Zadanie 112.
Pacjent,  lat  38,  został  przyjęty  do  oddziału  psychiatrycznego  z
rozpoznaniem:  depresja.  Mężczyzna  jest  po  próbie  samobójczej.
Kontakt  werbalny  jest  dobry.  W  8  dobie  pobytu  pacjenta  w
oddziale  około  godziny  5.00  pielęgniarka  podczas  obchodu
zastaje  pacjenta  w  WC  podczas  próby  samookaleczenia  się,  u
chorego  zauważa  silny  lęk  i  niepokój.  Jakie  działania  podejmie
pielęgniarka?

A.  zaprowadzi chorego na salę,
B.  poda choremu leki uspokajające,
C . pozostawi  pacjenta  w  WC,  a  następnie  budzi  lekarza

dyżurnego,
D . bezzwłocznie  zarządza  unieruchomienie  chorego  pasami

bezpieczeństwa.

Zadanie 113.
Charakterystyczny  dla  stwardnienia  rozsianego  objaw  Lhermitta
polega na:

A.  przechodzeniu prądu przez plecy przy przygięciu głowy,
B . bólu  w  kończynach dolnych przy  próbie  ich  podniesienia

d o  góry  przy  wyprostowanych  stawach  kolanowych  i
biodrowych,

C . niemożności  wyprostowania  kończyn  dolnych  w  stawach
kolanowych przy zgiętych stawach biodrowych,

D . uczuciu  sztywności  karku  przy  próbie  przygięcia  brody
do mostka.

Zadanie 114.
Kiedy  należy  wykonać  nakłucie  lędźwiowe  w  celu  potwierdzenia
krwawienia podpajęczynówkowego?

A.  w każdym przypadku,
B.  tylko wtedy, gdy nie dysponujemy tomografem,
C . zawsze,  gdy  objawy  wskazują  na  prawdopodobieństwo

krwawienia,  nawet  gdy  badanie  tomograficzne  jest
prawidłowe,

D . obecnie  nie  wykonywane  jest  to  badanie  po  krwawieniu
podpajęczynówkowym.

Zadanie 115.
Pielęgnując  dziecko  we  wczesnym  okresie  po  urazie
czaszkowo-mózgowym,  należy  zwrócić  uwagę  na  możliwość
wystąpienia:

A.  zaburzeń połykania,
B.  zaburzeń świadomości,
C.  zaparć,
D.  zaburzeń łaknienia.



Zadanie 116.
U  30-letniego  mężczyznę  z  zespołem  Guillaina  -  Barre'go  oprócz
objawów  typowych  dla  polineuropatii,  wystąpiły  zaburzenia
oddechowe.  Jaki  problem  zdrowotny  występujący  u  chorego  NIE
powoduje zagrożenia życia?

A.  zaburzenia oddechowe,
B.  dysfagia,
C.  dyzartria,
D.  zakażenie dróg moczowych.

Zadanie 117.
Agorafobia to lęk przed:

A.  zamkniętymi pomieszczeniami,
B.  ludźmi,
C.  wysokością,
D.  otwartą przestrzenią.

Zadanie 118.
Chory  operowany  z  powodu  dyskopatii  odcinka  L4-L5  jest  w
drugiej  dobie  po  zabiegu.  Opatrunek  na  ranie  operacyjnej  jest
znacznie  przesączony.  Chory  zgłasza  dolegliwości  bólowe  głowy.
Wystąpienie  przesączania  płynu  mózgowo-rdzeniowego  jest
spowodowane:

A.  uszkodzeniem mechanicznym opony twardej,
B.  nadmierną produkcją płynu mózgowo - rdzeniowego,
C . uszkodzeniem  struktur  kostnych  i  więzadłowych

kręgosłupa,
D.  odpowiedzi A i B prawidłowe.

Zadanie 119.
Czynnikiem ryzyka uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w
okresie noworodkowym jest:

A .  rozszczep podniebienia,
B.  hiperbilirubinemia,
C.  uszkodzenie splotu barkowego,
D.  ponad 10% ubytek masy urodzeniowej noworodka.

Zadanie 120.
W  pielęgniarskiej  ocenie  stanu  chorego  ze  stwardnieniem
rozsianym,  można  zidentyfikować  charakterystyczne  objawy  dla
zaburzeń móżdżkowych, jak:

A.  dysmetria,
B.  osłabienie siły mięśniowej,
C.  wygórowanie odruchów,
D.  objaw Rossolimo.



Zadanie 121.
Pacjent z obrażeniami kręgosłupa w odcinku szyjnym. U chorego w
fazie  szoku rdzeniowego, u którego dochodzi  do spadku ciśnienia
tętniczego krwi, pielęgniarka powinna w pierwszej kolejności:

A . monitorować  ciśnienie  tętnicze,  stosować  zaleconą
farmakoterapię,

B . podać  płyny  drogą  dożylną,  uzupełnić  elektrolity
(działania wykonuje na zlecenie lekarza),

C . zmienić  ułożenie  chorego  przez  uniesienie  nóg  łóżka  do
góry  i  zabandażować  kończyny  dolne  lub  nałożyć  na
kończyny pończochy uciskowe,

D . nie  może  podjąć  żadnych  samodzielnych  działań
wspomagających chorego.

Zadanie 122.
Chory po urazie czaszkowo-mózgowym. Z powodu ognisk stłuczenia
mózgu nie odzyskał przytomności. Jest zaintubowany, gorączkuje.
Należy  rozpocząć  żywienie  dojelitowe.  Jak  zachowasz  się,  jeżeli
u chorego karmionego przez zgłębnik wystąpi biegunka?

A . natychmiast  zaprzestanę  żywienia  dojelitowego  przez
zgłębnik,

B . żywienie  dojelitowe  będę  prowadzić  w  dalszym ciągu,  ale
zmniejszę  i lość  porcji,  zwolnię  podaż  lub  zastosuję
karmienie metodą wlewu ciągłego,

C . podam  choremu  lek  przeciw  biegunce  (na  zlecenie
lekarza)  i  będę  kontynuować  podaż  diety  ustalonej
wcześniej przez lekarza,

D . u  chorego  z  zespołem  stłuczenia  mózgu,  gorączkującego
nie zastosuję żywienia przez zgłębnik dożołądkowy.

Zadanie 123.
Bezwzględnym wskazaniem do pilnej operacji dyskopatii w odcinku
lędźwiowo - krzyżowym jest stwierdzenie u chorego:

A.  skrzywienia kręgosłupa,
B.  objawu Lasegue'a,
C.  uporczywych dolegliwości bólowych typu rwy kulszowej,
D.  upośledzenia czynności zwieracza pęcherza.

Zadanie 124.
Który  z  wymienionych  zabiegów  obniżających  napięcie  mięśniowe
NIE jest zalecany w spastyczności w stwardnieniu rozsianym?

A . ułożenie  chorego  wyłączające  wyzwalanie  odruchów
antygrawitacyjnych i obronnych,

B.  masaż segmentarny,
C.  gorące kąpiele,
D.  masaż kostką lodu.



Zadanie 125.
Choroba Alzheimera jest to:

A .  proces obejmujący zmiany wsteczne związane z miażdżycą,
B.  rozlany proces zanikowy mózgu z otępieniem,
C.  szczególna postać porażenia postępującego,
D . sprawa  organiczna  mózgowa  przejawiająca  się  głównie

zespołem amentywnym.

Zadanie 126.
P o  badaniu  naczyniowym  (angiografii)  pacjent  z  krwawieniem
podpajęczynówkowym musi pozostać w łóżku:

A.  do momentu zabiegu operacyjnego,
B.  przez około 24 godziny,
C.  przez 6 godzin,
D.  do momentu usunięcia opatrunku uciskowego.

Zadanie 127.
Klasterowy ból głowy to ból:

A . rozlany,  ciągły  i  zlokalizowany  w  okolicy  czołowej,
mający charakter "obręczy",

B.  nagły, bardzo silny z zaburzeniami świadomości,
C . którego  częstotliwość  i  nasilenie  narastają  powoli,

mogą być poprzedzone aurą wzrokową,
D . jednostronny  o  bardzo  dużym  natężeniu,  zlokalizowany

nad gałką oczną.

Zadanie 128.
Dziewczynka,  lat  4 ,  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym,  została
przyjęta  do  oddziału  neurologicznego  w  celu  usprawniania
ruchowego.  Jaki  jest  cel  wczesnego  usprawniania  ruchowego
dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym?

A . likwidacja  pierwotnych  zaniekształceń  kostno  -
stawowych,

B . zapobieganie  wtórnym  zniekształceniom  kostno  -
stawowym,

C.  zapobieganie infekcjom górnych dróg oddechowych,
D.  eliminowanie zaburzeń w rozwoju umysłowym.

Zadanie 129.
Najczęstszą metodą postępowania w przypadku wodogłowia u dzieci
jest/są:

A.  zabieg operacyjny (założenia zastawki),
B.  leczenie zachowawcze,
C.  zabiegi doraźne (nakłucia podtwardówkowe),
D.  terapia skojarzona.



Zadanie 130.
Które korzenie rdzeniowe tworzą splot lędźwiowy?

A.  Th10, Th11, Th12, L1,
B.  L1, L2, L3, L4, L5,
C.  Th12, L1, L2,
D.  S1, S2, S3.

Zadanie 131.
W  zapobieganiu  suchości  w  jamie  ustnej  po  podaniu  leków
p/depresyjnych wskazane jest:

A . nawilżanie  powietrza,  częste  szczotkowanie  zębów,
zmniejszenie dawki leku,

B . podawanie  gumy  do  żucia  bez  cukru,  kostki  lodu,  picie
wody małymi łykami, utrzymanie higieny jamy ustnej,

C . podawanie  leków przed  posiłkiem,  spożycie  dużych  ilości
płynów,

D . picie wody małymi łykami, przebywanie w nasłonecznionym
miejscu.

Zadanie 132.
Stanem padaczkowym określa się:

A . drgawki  trwające  dłużej  niż  15  min.  lub  napady
drgawkowe  bez  powrotu  przytomności  między  nimi,
trwające przynajmniej 15 minut,

B . drgawki  trwające  dłużej  niż  30  min.  lub  napady
drgawkowe z powrotem przytomności między nimi, trwające
przynajmniej 30 minut,

C . drgawki  trwające  dłużej  niż  10  min.  lub  napady
drgawkowe  bez  powrotu  przytomności  między  nimi,
trwające przynajmniej 10 minut,

D . drgawki  trwające  dłużej  niż  30  min.  lub  napady
drgawkowe  bez  powrotu  przytomności  między  nimi,
trwające przynajmniej 30 minut.

Zadanie 133.
Postać zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych różnicuje:

A.  pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
B.  badanie płynu mózgowo-rdzeniowego,
C.  badanie ciśnienia żylnego,
D.  badanie parametrów krwi obwodowej.



Zadanie 134.
W  jakiej  pozycji  należy  ułożyć  pacjenta  przytomnego,
podsypiającego z udarem niedokrwiennym typu zatorowego?

A.  bocznej płaskiej,
B.  wysokiej z pochyleniem do przodu,
C.  półwysokiej z nogami ugiętymi w kolanach,
D.  płaskiej z uniesieniem głowy o 30 stopni.

Zadanie 135.
Zdrowie psychiczne możemy określać na poziomach:

A.  wyjaśniającym, jakościowym, opisowym,
B.  opisowym, ilościowym, genetycznym,
C.  opisowym, wyjaśniającym, genetycznym,
D.  ilościowym, jakościowym, wyjaśniającym.



PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE
TEST NR 291715
GRUPA 1
Zadanie 1.
W pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym guza mózgu, obserwacja
rany powinna odbywać się pod kątem:

A.  rozejścia się rany,
B.  wystąpienia odczynu zapalnego,
C.  nadmiernego ucieplenia okolicy rany,
D.  obecności płynotoku.

Zadanie 2.
Przełom  cholinergiczny  występujący  u  chorego  na  miastenię,  jest
najczęściej spowodowany:

A.  odstawieniem leków cholinergicznych,
B.  przedawkowaniem leków cholinergicznych,
C.  nadmiernym wysiłkiem fizycznym,
D.  przegrzaniem.

Zadanie 3.
Chora,  z  zespołem  Cushinga  spowodowanym  guzem  przysadki,
została  zakwalifikowana  do  zabiegu  operacyjnego,  który  ma  być
poprzedzony  angiografią  mózgową.  Oznaczenie  jakiego  wskaźnika
biochemicznego jest konieczne u pacjentki?

A.  noradrenaliny we krwi,
B.  adrenaliny we krwi,
C.  kortyzolu w moczu,
D.  białka w moczu.

Zadanie 4.
I lość podanych choremu płynów w ciągu doby w pierwszych dobach
pooperacyjnych, uzależniona jest od wskaźnika poziomu:

A.  hemoglobiny,
B.  hematokrytu,
C.  sodu,
D.  potasu.

Zadanie 5.
Przyczyną  krwiaka  nadtwardówkowego  manifestującego  się  dużą
dynamiką narastania jest uszkodzenie:

A.  tętnicy oponowej środkowej,
B.  żył powierzchownych,
C.  zatoki żylnej,
D.  uszkodzenie opony twardej.



Zadanie 6.
Chory  jest  po  urazie  głowy  i  brzucha.  Monitorowane  parametry
morfotyczne  krwi:  hemoglobina  poniżej  9  mg% i  hematokryt  krwi
poniżej 28% są wskazaniem do przetoczenia krwi. Czy wynik grupy
krwi  wpisany  w  karcie  informacyjnej  leczenia  szpitalnego  jest
podstawą do zamówienia krwi do przetoczenia?

A.  nie,
B.  tylko w sytuacji zagrożenia życia pacjenta,
C.  tak,
D.  tak, ale ostateczna decyzja należy do lekarza.

Zadanie 7.
Przeprowadzając  badanie  fizykalne  (neurologiczne)  u  chorego  z
miastenią, należy ocenić:

A.  dyskinezę,
B.  atetozę,
C.  apokamnozę,
D.  dyzestezję.

Zadanie 8.
W  ocenie  przebiegu  wstrząsu  pourazowego  istotna  jest  ocena
diurezy. Ocena diurezy w pierwszej dobie to:

A.  prowadzenie bilansu płynów co 12 godzin,
B.  prowadzenie zbiórki moczu przez 24 h,
C.  prowadzenie zbiórki godzinowej moczu,
D.  obserwacja wyglądu moczu.

Zadanie 9.
Krew do mózgu dociera przez:

A.  4 tętnice (2 kręgowe i 2 szyjne),
B.  2 tętnice (pień ramiennogłowowy),
C.  aortę wstępującą,
D.  2 tętnice podstawne.

Zadanie 10.
U  pacjentki  pięć  lat  temu  rozpoznano  postać  obręczową
postępującej  dystrofii  mięśniowej.  Jaki  główny  problem
zdrowotny występuje u pacjentki?

A.  zaburzenie czucia,
B.  zaburzenia psychiczne,
C.  zaburzenia czynności zwieraczy,
D.  trudności lokomocyjne.



Zadanie 11.
Objawami  powstającej  przetoki  szyjno-jamistej  w  wyniku
przerwania tętnicy szyjnej wewnętrznej są:

A . wytrzeszcz  tętnący,  ograniczone  ruchy  gałki  ocznej,
przekrwienie  i  obrzęk  spojówek,  upośledzenie  wzroku,
krwotoki z nosa,

B . wytrzeszcz  tętnicy,  wzrost  ciśnienia  śródczaszkowego,
płynotok uszny, splątanie,

C . krwotoki  z  nosa,  ograniczone  ruchy  gałki  ocznej,  bóle
głowy, wymioty,

D . upośledzenie  wzroku,  wytrzeszcz  tętniący,  omdlenia,
bóle głowy.

Zadanie 12.
U pacjentki występuje zespół Cushinga pochodzenia przysadkowego
( w  wyniku  rozwoju  gruczolaka).  Badania  diagnostyczne  wykazały
dużego  guza  przysadki  mózgowej  z  ekspansją  nadsiodłową.  Jaki
objaw  kliniczny  może  występować  u  pacjentki  w  związku  z
wielkością guza?

A.  zaburzenie widzenia,
B.  wytrzeszcz gałek ocznych,
C.  anosmia,
D.  dysfagia.

Zadanie 13.
Istotą miastenii jest/są:

A.  zaburzenia wyższych czynności nerwowych,
B.  zaburzenia przewodnictwa nerwowo - mięśniowego,
C.  poprzeczne uszkodzenie rdzenia kręgowego,
D.  niedowłady wiotkie albo porażenia.

Zadanie 14.
Dodatni objaw Babińskiego świadczy o:

A.  uszkodzeniu ośrodkowego neuronu ruchowego,
B.  uszkodzeniu odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
C.  uszkodzeniu drogi pozapiramidowej,
D . ucisku  ogona  końskiego  przez  wpadnięty  krążek

międzykręgowy.

Zadanie 15.
N a jakie powikłania jest narażony chory na miastenię, w związku
z długotrwałą sterydoterapią?

A.  biegunki, zmiany skórne,
B.  osteoporozę, nadciśnienie tętnicze,
C.  uszkodzenie wątroby, hipoglikemię,
D.  uszkodzenie szpiku, gorączkę.



Zadanie 16.
Jakie  badania  mają  największą  wartość  w  rozpoznaniu  chorób
mięśni?

A . magnetyczny  rezonans  jądrowy,  biopsja  mięśnia,  poziom
kinazy kreatynowej we krwi,

B . tomografia  komputerowa,  elektromiografia,  biopsja
mięśnia,

C . magnetyczny  rezonans  jądrowy,  elektromiografia,  biopsja
mięśnia,

D . elektromiografia,  biopsja  mięśnia,  poziom  kinazy
kreatynowej we krwi.

Zadanie 17.
W zespole zamknięcia charakterystyczne jest:

A . utrzymana  świadomość,  brak  ruchów  spontanicznych
(zachowany  ruch  gałek  ocznych  i  powiek),  zachowane
fiksowanie wzroku,

B . zniesiona  świadomość,  brak  wszelkich  ruchów
spontanicznych, zachowane fiksowanie wzroku,

C . utrzymana  świadomość,  brak  wszelkich  ruchów
spontanicznych, zniesione fiksowanie wzroku,

D . zniesiona  świadomość,  ułożenie  w  pozycji
odmóżdżeniowej, zniesione fiksowanie wzroku,

Zadanie 18.
Objawy  stwardnienia  rozsianego,  tworzące  tak  zwaną  triadę
Charcota to:

A . pozagałkowe  zapalenie  nerwu  wzrokowego,  drżenie
zamiarowe, zaburzenia czynności zwieraczy,

B.  oczopląs, drżenie zamiarowe, mowa skandowana,
C . porażenie  nerwów  ruchowych  gałek  ocznych,  drżenie

zamiarowe, brak odruchów brzusznych,
D . mowa skandowana, kurczowy niedowład kończyn dolnych,

uporczywe parestezje w kończynach i na tułowiu.

Zadanie 19.
Jakie znaczenie ma tlenoterapia u chorych po urazach czaszkowo
- mózgowych:

A.  ułatwia oddychanie,
B.  zapobiega obrzękowi mózgu,
C.  przyspiesza regenerację uszkodzonych komórek mózgowych,
D.  zapewnia właściwą stymulację ośrodka oddechowego.



Zadanie 20.
Jakie  zwiastuny  będą  sygnałem  dla  pielęgniarki,  że  pacjent  jest
w stanie zapowiadającym delirium tremens?

A.  częste oddawanie moczu, nasilony lęk, duszność,
B.  bóle głowy, duża senność, nawykowe zaparcia,
C . nasilony  lęk,  nadwrażliwość  na  bodźce  słuchowe  i

wzrokowe, krótkotrwałe omamy w porze nocnej,
D.  nasilająca się duszność, omdlenia, biegunka.

Zadanie 21.
Pacjentka,  21  lat,  z  depresją  endogenną  jest  hospitalizowana  w
związku  z  zagrożeniem  samobójczym.  Pacjentka  rozpoczęła
leczenie  farmakologiczne  Amitryptyliną  we  wzrastających
dawkach.  Jaka  pora  doby  wymaga  największego  nadzoru
pielęgniarskiego w tym przypadku?

A.  wczesne przedpołudnie,
B.  pora obiadowa,
C.  godziny wieczorne,
D.  wczesny ranek.

Zadanie 22.
U  dziewczynki  z  zespołem  dysrafii  obserwuje  się  nietrzymanie
moczu.  Jakie  działania  podejmie  pielęgniarka,  aby  zapobiec
zakażeniu dróg moczowych?

A.  wykona zabieg Credego co kilka godzin,
B.  wykona stymulację pęcherza moczowego,
C.  wykona cewnikowanie pęcherza moczowego co kilka godzin,
D.  pobierze próbkę moczu do badania laboratoryjnego.

Zadanie 23.
C o  jest  następstwem  długotrwałego  nadużywania  alkoholu  w
psychozie Korsakowa?

A.  niedobór tiaminy,
B.  nadczynność gruczołu tarczowego,
C.  częściowe napady złożone,
D.  nadczynność przytarczyc.

Zadanie 24.
U  pacjentki  rozpoznano  chorobę  Huntingtona.  Który  objaw
neurologiczny NIE jest swoisty dla tej choroby?

A.  ruchy atetotyczne,
B.  ruchy pląsawicze,
C.  zaniki mięśniowe,
D.  otępienie.



Zadanie 25.
Neuralgia jest to rodzaj bólu:

A.  receptorowego,
B.  przewodowego,
C.  ośrodkowego,
D.  obwodowego.

Zadanie 26.
Ocena czucia głębokiego polega na stwierdzeniu, czy chory:

A.  odróżnia ukłucie od dotknięcia,
B.  umie określić miejsce dotknięcia,
C . potrafi  przy  zamkniętych  oczach  odczytać  znaki  (np.

cyfry) pisane palcem na jego skórze,
D . potrafi  przy  zamkniętych  oczach  odróżnić  bierne

położenie palców.

Zadanie 27.
Chory  po  urazie  twarzo-czaszki,  z  powodu  masywnego  płynotoku
trafi ł  na  oddział  neurochirurgii.  U  chorego  zastosowano  pomiar
ciśnienia  śródczaszkowego.  W  badaniu  stwierdzono  zespół
podciśnienia  śródczaszkowego.  Chory  z  zespołem  podciśnienia
śródczaszkowego jest:

A . senny,  ma  bóle  głowy,  nie  rozumie  treści  zdań
wypowiadanych do niego, nie odpowiada na bodźce bólowe,
diureza jest obniżona,

B . niespokojny,  pobudzony,  wypowiedzi  jego  są
niezrozumiałe,  nielogiczne,  po  odzyskaniu  świadomości
nie pamięta nic z tego okresu,

C . senny ale  można go  wybudzić,  nie  odpowiada na  pytania
a le  rozumie  je  i  często  pamięta  ich  treść,  zjawia  się
wzmożona  diureza,  język  jest  suchy,  gałki  oczne
zapadnięte, skóra sucha,

D . chory  jest  przytomny,  skarży  się  na  nudności  i  wymioty,
inne wskaźniki funkcji życiowych są w normie.

Zadanie 28.
D o  oddziału  neurologicznego  przyjęto  pacjenta  po  urazie
kręgosłupa  w  odcinku  piersiowym.  U  chorego  doszło  do
całkowitego  zatrzymania  moczu  w  pęcherzu  moczowym.  Jaka
przyczyna spowodowała zatrzymanie moczu u chorego?

A . uszkodzenie  rdzeniowych  ośrodków  odpowiedzialnych  za
mikcję,

B . odłączenie ośrodków rdzeniowych od regulacyjnego wpływu
wyższych ośrodków nerwowych,

C.  uszkodzenie włókien współczulnych układu wegetatywnego,
D . uszkodzenie  włókien  przywspółczulnych  układu

wegetatywnego.



Zadanie 29.
U chorego z zawałem mózgu pochodzenia zakrzepowego zaplanowano
usprawnianie  ruchowe  w  związku  z  występującym  u  niego
niedowładem kończyny górnej. W jakim czasie u chorego powinna
rozpocząć się rehabilitacja ruchowa?

A.  po upływie tygodnia od wystąpienia udaru mózgu,
B.  w 4 dobie po udarze,
C.  w 2 dobie po udarze,
D.  natychmiast po przyjęciu chorego do szpitala.

Zadanie 30.
Postępowanie  pielęgniarskie  wobec  pacjenta  z  pęcherzem
autonomicznym polega na:

A.  założeniu cewnika na stałe,
B.  podawaniu basenu w równych odstępach czasu,
C . nauczeniu  opukiwania  i  uciskania  powłok  brzusznych

okolicy nadłonowej,
D.  zwiększeniu podaży płynów, szczególnie moczopędnych.

Zadanie 31.
Stanem padaczkowym określa się:

A . drgawki  trwające  dłużej  niż  15  min.  lub  napady
drgawkowe  bez  powrotu  przytomności  między  nimi,
trwające przynajmniej 15 minut,

B . drgawki  trwające  dłużej  niż  30  min.  lub  napady
drgawkowe z powrotem przytomności między nimi, trwające
przynajmniej 30 minut,

C . drgawki  trwające  dłużej  niż  10  min.  lub  napady
drgawkowe  bez  powrotu  przytomności  między  nimi,
trwające przynajmniej 10 minut,

D . drgawki  trwające  dłużej  niż  30  min.  lub  napady
drgawkowe  bez  powrotu  przytomności  między  nimi,
trwające przynajmniej 30 minut.

Zadanie 32.
Czym charakteryzuje się miotonia?

A.  niemożliwością rozkurczu mięśnia po skurczu,
B.  powolnym rozkurczem mięśnia po skurczu,
C.  niemożnością skurczu mięśnia,
D.  nadmiernym skurczem mięśnia.



Zadanie 33.
Gdzie znajduje się ośrodek głodu (hunger center)?

A.  w części bocznej zakrętu Hipokampa,
B.  w bocznej części podwzgórza,
C.  w zakręcie zarodkowym,
D.  w zakręcie przedśrodkowym.

Zadanie 34.
Prowadząc  edukację  chorego  ze  stwardnieniem  rozsianym,  u
którego  zostało  zastosowane  leczenie  immunomodulujące,  (np.
terapia  interferonami  z  grupy  beta)  należy  uwzględnić
informacje w zakresie identyfikacji objawów niepożądanych:

A.  objawów podwyższonego ciśnienie śródczaszkowego,
B.  reakcji skórnych w miejscu podania leku,
C.  wzrostu stężenia poziomu neuroprzekaźników,
D.  wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.

Zadanie 35.
Część boczna tworu siatkowatego odpowiada za:

A.  intelekt,
B.  kontrolę czynności krążenia i oddychania,
C.  refleks,
D.  postrzeganie otoczenia.

Zadanie 36.
Różnica  pomiędzy  dorosłym,  a  dzieckiem  w  zakresie  układu
nerwowego polega na:

A.  innej drodze łuku odruchowego,
B.  innej budowie mózgu,
C.  odmiennym położeniu poszczególnych struktur mózgu,
D.  mniejszej skuteczności bariery krew - mózg.

Zadanie 37.
Dziewczynka  3,5-letnia  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym,  ma
niesprawny  narząd  mowy:  małą  ruchomość  warg,  języka,
podniebienia,  która  wynika  z  porażeń  oraz  zmiennego  napięcia
mięśniowego.  Porażenie  oraz  zmienne  napięcie  mięśniowe  w
obrębie narządów mowy prowadzą także do:

A.  nudności, wymiotów,
B.  trudności z połykaniem, gryzieniem, żuciem,
C.  trudności z koncentracją,
D.  trudności w zakresie uśmiechania się.



Zadanie 38.
Charakterystycznym objawem zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych
jest:

A .  ból ucha,
B.  męczliwość mięśni,
C.  dodatnie objawy oponowe,
D.  dodatni odruch Galanta.

Zadanie 39.
Ph 7,0 moczu jest niekorzystne ze względu na:

A.  sprzyjające warunki dla tworzenia kamicy,
B.  sprzyjające warunki do namnażania się bakterii,
C .  zagęszczenie moczu,
D.  dużą ilość leukocytów.

Zadanie 40.
Charakterystyczną  w  ocenie  stanu  funkcjonalnego  pacjenta  ze
stwardnieniem rozsianym, jest skala:

A.  Barthel,
B.  EDSS,
C.  Lovetta,
D.  FIM.

Zadanie 41.
Podstawę  ukrwienia  dla  1/3  dolnego  odcinka  rdzenia  kręgowego
stanowi:

A.  tętnica rdzeniowa przednia,
B.  dwie tętnice rdzeniowe tylne,
C.  tętnica rdzeniowa,
D.  tętnica Adamkiewicza.

Zadanie 42.
Usprawnianie pacjenta po operacji dysku zaczyna się od ćwiczeń:

A.  biernych w pozycji leżącej,
B.  izometrycznych,
C . wzmacniających  mięśnie  pasa  lędźwiowego,  a  zwłaszcza

brzucha,
D . delikatnych  wzmacniających  mięśnie  przykręgosłupowe  i

skrętoskłonów w pozycji siedzącej.

Zadanie 43.
P o  której  stronie  ciała  występują  u  chorej  zaburzenia  ruchowe,
jeżeli stwierdzono uszkodzenie prawej półkuli móżdżku?

A.  w kończynach górnych,
B.  po obu stronach,
C.  po stronie prawej,
D.  po stronie lewej.



Zadanie 44.
Zespół  podciśnienia  śródczaszkowego  może  rozwinąć  się  u
pacjenta, u którego doszło do:

A.  rozerwania opony pajęczej i opony twardej,
B.  rozerwania opony twardej,
C.  rozerwania opony pajęczej,
D.  stłuczenia półkul mózgu.

Zadanie 45.
Które  działanie  pielęgniarki  jest  szczególnie  ważne  w  opiece
nad chorym z botulizmem?

A.  obserwacja ciśnienia tętniczego krwi,
B.  obserwacja czynności oddechowej,
C.  zwiększona podaż kalorii na dobę,
D.  podwyższenie poziomu białka w diecie.

Zadanie 46.
Wkłuć obwodowych nie należy wykonywać w:

A.  kończynie dolnej,
B.  kończynie z niedowładem lub porażeniem,
C.  okolicy zgięcia łokciowego,
D.  okolicy nadgarstka.

Zadanie 47.
W  przebiegu  udaru  krwotocznego  doszło  do  uszkodzenia  funkcji
mowy, połykania z widocznym opadnięciem kącika ust. Który nerw
czaszkowy odpowiada w znacznej części za opisane objawy?

A.  nerw III (n. oculomotalis),
B.  nerw VII (n. facialis),
C.  nerw V (n. trigeminus),
D.  nerw VIII ( n. vestibulocochlearis).

Zadanie 48.
Jakie  jest  niebezpieczeństwo  gwałtownego  obniżenia  ciśnienia
tętniczego  krwi  farmakologicznie  u  chorego  ze  świeżym  udarem
mózgu?

A . poszerzenie  ogniska  niedokrwienia  w  wyniku  spadku
przepływu mózgowego,

B.  ukrwotocznienie ogniska niedokrwiennego w mózgu,
C.  wystąpienie wtórnego krwotoku mózgowego,
D.  podwyższenie glikemii w organizmie chorego.



Zadanie 49.
D o  oddziału  neurologicznego  przyjęto  pacjenta  z  podejrzeniem
krwotoku  podpajęczynówkowego.  Chory  miał  krótkotrwałe
zaburzenie  przytomności.  Obecnie  jest  przytomny,  ale  senny,
występują objawy oponowe. Które działanie powinna bezwzględnie
zastosować  pielęgniarka  u  chorego  bezpośrednio  po  przyjęciu  do
szpitala?

A.  tlenoterapię,
B.  ćwiczenia ruchowe,
C.  wysokie ułożenie chorego w łóżku,
D.  unieruchomienie chorego w łóżku.

Zadanie 50.
Choroba Alzheimera jest to:

A .  proces obejmujący zmiany wsteczne związane z miażdżycą,
B.  rozlany proces zanikowy mózgu z otępieniem,
C.  szczególna postać porażenia postępującego,
D . sprawa  organiczna  mózgowa  przejawiająca  się  głównie

zespołem amentywnym.

Zadanie 51.
U  pacjenta  kilkakrotnie  wystąpiły  następujące  objawy:  nagły
średnio  si lny  ból  głowy,  niedowład  połowiczy  prawostronny,
zaburzenia  mowy.  Objawy  trwały  zwykle  około  pół  godziny  i  nie
pozostawiły żadnych objawów ubytkowych. Wyżej wymienione objawy
są najbardziej charakterystyczne dla:

A.  napadu ischemicznego,
B.  krwawienia podpajęczynówkowego,
C.  zatoru mózgu,
D.  krwotoku mózgowego.

Zadanie 52.
W  pielęgniarskiej  ocenie  stanu  chorego  ze  stwardnieniem
rozsianym,  można  zidentyfikować  charakterystyczne  objawy  dla
zaburzeń móżdżkowych, jak:

A.  dysmetria,
B.  osłabienie siły mięśniowej,
C.  wygórowanie odruchów,
D.  objaw Rossolimo.



Zadanie 53.
W  zapobieganiu  suchości  w  jamie  ustnej  po  podaniu  leków
p/depresyjnych wskazane jest:

A . nawilżanie  powietrza,  częste  szczotkowanie  zębów,
zmniejszenie dawki leku,

B . podawanie  gumy  do  żucia  bez  cukru,  kostki  lodu,  picie
wody małymi łykami, utrzymanie higieny jamy ustnej,

C . podawanie  leków przed  posiłkiem,  spożycie  dużych  ilości
płynów,

D . picie wody małymi łykami, przebywanie w nasłonecznionym
miejscu.

Zadanie 54.
U  chorego  podejrzewa  się  gruczolaka  przysadki.  Obserwowane
zmiany  w  wyglądzie  to  pogrubienie  warg,  nosa,  powiększenie
stóp,  dłoni  oraz  języka.  Przyczyną  występujących  u  pacjenta
objawów jest zwiększenie wydzielania przez przysadkę mózgową:

A.  ACTH,
B.  prolaktyny,
C.  somatotropiny,
D.  gonadotropin.

Zadanie 55.
Do pierwotnych przyczyn zaburzeń świadomości NIE należy:

A.  krwotok podpajęczynówkowy,
B.  uraz czaszkowo-mózgowy,
C.  zatrucie układu nerwowego tlenkiem węgla,
D.  padaczka.

Zadanie 56.
Jakie  jest  wskazanie  do  zwiększenia  podaży  płynów  w  okresie
pooperacyjnym?

A.  stosowanie środków odwadniających,
B.  stosowanie sterydów,
C.  wystąpienie wstrząsu neurogennego,
D.  zaburzenie przytomności chorego.

Zadanie 57.
Podskakiwanie  w  jednym  miejscu,  jako  tzw.  kamień  milowy,
występuje u dziecka w wieku:

A.  36 miesięcy,
B.  24 miesięcy,
C.  48 miesięcy,
D.  12 miesięcy.



Zadanie 58.
Przed badaniem EEG pacjent powinien spożyć posiłek, ponieważ:

A . spadki  stężenia  glukozy  we  krwi  na  czczo  wpływają
niekorzystnie na aktywność bioelektryczną mózgu,

B.  pacjent lepiej zniesie badanie,
C . spadki  stężenia  glukozy  we  krwi  na  czczo  wpływają

korzystnie na aktywność ruchową organizmu,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 59.
Objaw Brudzińskiego to:

A . odruchowy  kurcz  mięśni  zginaczy  w  obrębie  kończyn
dolnych  w  czasie  biernego  zginania  kończyny  dolnej  w
stawie biodrowym i kolanowym, pod kątem 90,

B . odruchowe zgięcie kończyn dolnych w stawie kolanowym i
biodrowym,  podczas  próby  biernego  przygięcia  głowy  do
klatki piersiowej,

C . odruchowe zgięcie grzbietowe palucha podczas drażnienia
skóry  zewnętrznej  części  stopy,  pozostałe  palce  zginają
się podeszwowo lub ustawiają wachlarzowato,

D . opór wyczuwany podczas zginania i prostowania kończyny
związany ze sztywnością mięśniową i drżeniem.

Zadanie 60.
Który  ośrodek  mowy  w  mózgu  chorego  z  afazją  ruchową  uległ
uszkodzeniu?

A.  ośrodek Wernickego,
B.  ośrodek Broca,
C.  ośrodek styku skroniowo - ciemieniowo - potylicznego,
D.  ośrodek mowy płata potylicznego.

Zadanie 61.
Pacjent,  lat  23,  został  przyjęty  do  oddziału  psychiatrycznego
p o  raz  pierwszy.  Z  wywiadu  wynika,  że  chory  od  kilku  dni  nie
przyjmuje  pokarmów  lub  spożywa  je  w  niewielkich  ilościach.
Rozpoznanie:  zespół  urojeniowo-prześladowczy.  Z  obserwacji
wynika,  że  pacjent  unika  posiłków,  podejrzliwie  wącha  jedzenie,
a  w  większości  gromadzi  jedzenie  w  szafce  przyłóżkowej.  Gdy
pacjent  nie  przyjmuje  od  nas  leku,  mówiąc,  że  go  trujemy,  to
zgodnie z zasadami psychopielęgnacji:

A .  przekonujemy go, że to nie jest trucizna,
B.  podajemy mu zlecony lek wbrew jego woli,
C.  nie podajemy leku, odnotowując to w raporcie,
D . zmieniamy  postać  leku  i  ewentualnie  prosimy  o  podanie

g o  przez  osobę,  którą  chory  darzy  największym
zaufaniem.



Zadanie 62.
Objawem odkorowania są:

A . kończyny  górne  zgięte  w  stawie  łokciowym i  nadgarstku,
a dolne wyprostowane w stawach kolanowym i skokowym,

B . kończyny  górne  wyprostowane  w  stawie  łokciowym,
nawrócone  i  zgięte  w  nadgarstku,  kończyny  dolne
wyprostowane w stawach kolanowym i skokowym,

C . kończyny dolne zgięte w stawach kolanowych i biodrowych
i górne w stawach łokciowych i nadgarstkowych,

D . kończyny  dolne  zgięte  w  stawach  kolanowych  i
biodrowych, ręka zaciśnięta w pięść.

Zadanie 63.
Jakie badanie u chorego po urazie czaszkowo-mózgowym zróżnicuje
charakter  wydzieliny  wyciekającej  z  nosa  (wydzielina  nieżytowa
czy płyn mózgowo-rdzeniowy)?

A.  badanie na obecność cukru,
B.  badanie na obecność białka,
C.  badanie bakteriologiczne,
D.  badanie wirusologiczne.

Zadanie 64.
W  zespole nadciśnienia wewnątrzczaszkowego dochodzi do reakcji
wegetatywnych zwanych odruchem Cushinga, który polega na:

A . wzroście  ciśnienia  tętniczego  i  jednoczesnym  zwolnieniu
tętna,

B . wzroście  ciśnienia  tętniczego  i  jednoczesnym
przyspieszeniu tętna,

C . spadku  ciśnienia  tętniczego  i  jednoczesnym  zwolnieniu
tętna,

D . spadku  ciśnienia  tętniczego  i  jednoczesnym
przyspieszeniu tętna.

Zadanie 65.
Najczęstszą  nabywaną  lub  ujawniającą  się  w  okresie  dzieciństwa
przyczyną padaczki są:

A.  uszkodzenia okołoporodowe,
B.  choroby naczyniowe,
C.  czynniki toksyczne,
D.  urazy.



Zadanie 66.
Objawami wstrząśnienia mózgu są:

A . trwająca  ok.  35  minut  pourazowa  utrata  przytomności,
niepamięć  wsteczna  i  następcza,  bóle  głowy,  nudności  i
wymioty,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  wahania
częstości tętna,

B . występowanie objawów oponowych, ogniskowych i trwająca
ok. 10 minut pourazowa utrata przytomności,

C . krótkotrwała  pourazowa  utrata  przytomności,  niepamięć
wsteczna  i  następcza,  bóle  głowy,  nudności  i  wymioty,
spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  wahania  częstości
tętna,

D . trwająca  ok.  35  minut  pourazowa  utrata  przytomności,
spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  wahania  częstości
tętna.

Zadanie 67.
Niedowład spastyczny powstaje w wyniku uszkodzenia:

A.  neuronu ruchowego obwodowego,
B.  narządu ruchu,
C.  układu pozapiramidowego,
D.  neuronu ruchowego ośrodkowego.

Zadanie 68.
Ruchy mimowolne to:

A . rytmiczne  ruchy  oscylujące  przeważnie  o  niewielkiej
amplitudzie,  dotyczące  głównie  dystalnych  odcinków
kończyn,

B.  dowolne skurcze mięśni, długotrwałe lub przerywane,
C.  zaburzenia wykonywania celowych czynności ruchowych,
D . ruchy  powstające  w  sposób  niezamierzony  i  zwykle

niemożliwe do opanowania.

Zadanie 69.
Jakie  wstępne  badania  laboratoryjne  powinny  być  wykonane  u
chorego z udarem mózgu?

A . morfologia,  czas  protrombinowy,  poziom  elektrolitów  i
glukozy we krwi,

B.  pomiar ciśnienia krwi i EKG,
C.  morfologia, poziom lipidów, hormony tarczycy oraz EKG,
D . EKG,  rtg  klatki  piersiowej,  pomiar  ciśnienia,  poziom

lipidów i cholesterolu.



Zadanie 70.
Do objawów wegetatywnych w Chorobie Parkinsona należą:

A . nadmierna  czynność  gruczołów  łojowych  i  potowych,
zaczerwienienie twarzy, zaburzenia czynności zwieraczy,

B . nadmierna  czynność  gruczołów  łojowych,  potowych,
zaczerwienienie  twarzy,  nie  ma  zaburzeń  czynności
zwieraczy,

C . zmniejszone  wydzielanie  gruczołów  skórnych,  suchość  w
jamie  ustnej,  zaczerwienienie  twarzy,  nie  ma  zaburzeń
czynności zwieraczy,

D . zmniejszone wydzielanie gruczołów skórnych i  ślinowych,
zaburzenia czucia, zaburzenia zwieraczy.

Zadanie 71.
W zdiagnozowanym uszkodzeniu części przedsionkowej nerwu VIII,
jednym z podstawowych problemów pielęgnacyjnych występujących u
chorego będzie:

A .  jednostronna głuchota,
B.  wystąpienie zaburzeń słuchu,
C.  możliwość upadku i urazu,
D . możliwość  wystąpienia  neuralgii  części  trójdzielnej

nerwu.

Zadanie 72.
W wyniku wystąpienia zmian ogniskowych w czołowym płacie mózgu
pojawiają się zaburzenia o charakterze:

A.  zaburzeń orientacji w przestrzeni,
B.  niedowidzenia połowiczego,
C.  apatii i braku zahamowań z odruchami prymitywnymi,
D.  połowicze zaburzenia czucia.

Zadanie 73.
Zaburzenia czucia o typie Browna - Sequarda występują gdy guz:

A.  poprzecznie uszkadza rdzeń kręgowy,
B.  połowiczo uszkadza rdzeń kręgowy,
C.  położony jest śródrdzeniowo,
D.  wybiórczo uszkadza sznury tylne rdzenia.

Zadanie 74.
Objawami złośliwego zespołu neuroleptycznego są:

A.  pobudzenie emocjonalne, hipertermia, wielomocz,
B . dysfagia,  hipotermia,  obniżenie  ciśnienia  tętniczego

krwi,
C.  hipertermia, zahamowanie ruchowe, tachykardia,
D.  drżenie mięśniowe, wymioty, bladość powłok.



Zadanie 75.
Stan  padaczkowy,  który  wystąpił  u  dwuletniego  dziecka,  wymaga
podawania  środków farmakologicznych dożylnie.  Który  z  objawów
może wystąpić podczas podawania diazepamu dożylnie?

A.  arytmia serca,
B.  wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
C.  bezdech,
D.  podciśnienie śródczaszkowe.

Zadanie 76.
Objaw lucidum intervalum jest charakterystyczny dla krwiaka:

A.  ostrego nadtwardówkowego,
B.  podostrego podtwardówkowego,
C.  przewlekłego podtwardówkowego,
D.  ostrego podtwardówkowego.

Zadanie 77.
D o objawów narastającego wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego
należą:

A.  nasilające się bóle głowy, wymioty, sztywność karku,
B.  nasilające się bóle głowy, wymioty, tarcza zastoinowa,
C . nasilające  się  bóle  głowy,  wymioty,  zaburzenia  stanu

świadomości,
D . zaburzenia  stanu  świadomości,  tarcza  zastoinowa,

sztywność karku.

Zadanie 78.
Całkowite uszkodzenie rdzenia w odcinku piersiowym kręgosłupa,
w późnym okresie, charakteryzuje się:

A . porażeniem  spastycznym  kończyn  dolnych,  zniesieniem
czynności  mięśni  międzyżebrowych  i  czucia  poniżej
uszkodzenia,

B . porażeniem  wiotkim  kończyn  dolnych,  zniesieniem
czynności  mięśni  międzyżebrowych  i  czucia  poniżej
uszkodzenia,

C . porażeniem  spastycznym  kończyn  dolnych,  zniesieniem
czynności  mięśni  międzyżebrowych  i  przeczulicą  poniżej
uszkodzenia,

D . porażeniem spastycznym czterokończynowym, zniesieniem
czynności  mięśni  międzyżebrowych  i  czucia  poniżej
uszkodzenia.



Zadanie 79.
Mózg  noworodka  znacznie  różni  s ię  zewnętrznie  i  strukturalnie
od mózgu osobnika dorosłego. Na czym polega ta różnica?

A . kora  mózgowa  noworodka  jest  dojrzała,  bardzo
zróżnicowana, móżdżek słabo rozwinięty,

B . kora  mózgowa  noworodka  jest  dojrzała,  zróżnicowana,
móżdżek dobrze rozwinięty,

C . kora  mózgowa  noworodka  jest  niedojrzała,  mało
zróżnicowana, móżdżek słabo rozwinięty,

D . kora  mózgowa  noworodka  jest  niedojrzała,  mało
zróżnicowana, móżdżek dobrze rozwinięty.

Zadanie 80.
Bradyfrenia to:

A . zwolnienie procesów poznawczych związane z trudnościami
w  koncentracji  uwagi  bez  zaburzeń  pamięci,  myślenia  i
oceny,

B . zaburzenia  pamięci  dotyczące  głównie  funkcji
"przypominania sobie",

C.  zaburzenia myślenia i oceny,
D . spowolnienie  procesów  poznawczych,  z  towarzyszącymi

zaburzeniami pamięci i myślenia.

Zadanie 81.
Jakie  działanie  musi  bezwzględnie  podjąć  pielęgniarka,  jeżeli  u
chorego stwierdzono agresję czynną?

A.  unieruchomić chorego i powiadomić o tym lekarza,
B.  pozwolić pacjentowi odreagować negatywne emocje,
C.  zastosować metodę perswazji,
D.  czekać, aż pacjent sam się uspokoi.

Zadanie 82.
Działania  pielęgniarskie  wobec  pacjenta  z  zaburzeniami  myślenia
i procesów poznawczych obejmować będą:

A . zapewnienie  środowiska  z  małą  l iczbą  i  niskim
natężeniem bodźców, zachęcanie do opisywania przeżyć,

B . potwierdzanie  wiarygodności  doznań  psychotycznych,
uczenie sposobów radzenia sobie z lękiem,

C . uczenie  pacjenta  sposobów  radzenia  sobie  z
doświadczeniem  nieracjonalnych  i  negatywnych  myśli,
stosowanie gróźb,

D.  izolację pacjenta, stosowanie przymusu.



Zadanie 83.
Jakie  są  objawy  zakażenia  dróg  moczowych  u  pacjentów  z
paraplegią?

A . bó l  brzucha,  zmiana  ilości  wydzielanego  moczu,  przykra
woń moczu,

B . przykra  woń  moczu,  podwyższona  temperatura,  pocenie,
bóle głowy,

C . pieczenie  cewki  moczowej,  podwyższona  temperatura,
przykra woń moczu,

D . ból  brzucha,  pieczenie  cewki  moczowej,  podwyższona
temperatura.

Zadanie 84.
Bakteryjne  zapalenie  opon  mózgowo-rdzeniowych  i  mózgu,
najczęściej u dorosłych osób wywoływane jest przez:

A.  Klebsiella,
B.  Neisseria meningitidis,
C.  Pseudomonas aeruginosa,
D.  Staphylococcus ureus.

Zadanie 85.
W profilaktyce napadów padaczkowych znaczącą rolę odgrywa:

A.  zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego,
B.  całkowite ograniczenie aktywności dziecka,
C.  systematyczne przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych,
D.  zwiększenie aktywności dziecka.

Zadanie 86.
Cechy zespołu Hornera to:

A . zwężenie  źrenicy,  zwężenie  szpary  powiekowej,
zaburzenia wydzielania potu na twarzy,

B . zwężenie  źrenicy,  niedomykalność  powiek,  zaburzenia
wydzielania potu na twarzy,

C . rozszerzenie  źrenicy,  niedomykalność  powiek,  zaburzenia
wydzielania potu na twarzy,

D . rozszerzenie  źrenicy,  opadnięcie  powieki,  zaburzenia
wydzielania potu na twarzy.

Zadanie 87.
Metody endowaskularne mają największe zastosowanie w leczeniu:

A.  chorób neuronu ruchowego,
B.  chorób układu pozapiramidowego,
C.  chorób demielinizacyjnych,
D.  wad i malformacji naczyniowych.



Zadanie 88.
Objawami antycholinergicznymi są:

A . suchość  w  jamie  ustnej,  zaburzenia  akomodacji  oka,
nadwrażliwość na światło,

B . wzrost  masy  ciała,  zaburzenia  żołądkowo-jelitowe,
zaburzenia funkcji poznawczych,

C.  dysfagia, drgawki, nadwrażliwość na światło,
D.  bezsenność, suchość w jamie ustnej, ból gardła.

Zadanie 89.
Trudności w lokomocji i czynnościach samoobsługowych u osoby z
chorobą Parkinsona mogą być spowodowane:

A . wzmożonym napięciem mięśniowym o typie plastycznym i
hipokinezą,

B . wzmożonym napięciem mięśniowym o typie plastycznym i
hiperkinezą,

C . wzmożonym napięciem mięśniowym o typie spastycznym i
hipokinezą,

D.  wiotkością mięśniową i hipokinezą.

Zadanie 90.
W edukacji pacjent z chorobą Parkinsona przyjmującego preparaty
lewodopy,  należy  pamiętać  o  zaleceniu  ograniczenia  w  diecie
produktów:

A.  węglowodanowych,
B.  białkowych,
C.  tłuszczowych,
D.  witaminowych.

Zadanie 91.
Do grupy pewnych czynników ryzyka udarów mózgu NIE należą:

A . mała  aktywność  fizyczna,  zaburzenia  w  gospodarce
lipidowej,  hipercholesterolemia,  nieprawidłowy
lipidogram (LDL : HDL),

B . przewlekły  nikotynizm,  przewlekły  alkoholizm,  czynniki
rodzinne i genetyczne,

C.  nadciśnienie tętnicze, choroby serca, wiek,
D.  cukrzyca, płeć męska, przebyty udar.

Zadanie 92.
Tymektomia jest zabiegiem polegającym na usunięciu:

A.  części wstępującej dróg ruchowych,
B.  grasiczaka,
C.  części zstępujących dróg ruchowych,
D.  nerwiakowłókniaka.



Zadanie 93.
W czasie napadu padaczkowego wskazane jest:

A .  zabezpieczenie języka przed przygryzieniem,
B.  przytrzymywanie chorego w obrębie kości długich,
C.  niezwłoczne podanie leków, które chory ma przy sobie,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 94.
Pielęgnując pacjenta w ostrym rzucie SM należy:

A.  ograniczyć wysiłek chorego do minimum,
B.  ćwiczyć jednorazowo nie dłużej niż 60 minut,
C.  unikać ćwiczeń siłowych,
D.  nie wykonywać ćwiczeń po posiłkach i w upalne dni.

Zadanie 95.
D o  objawów  oponowych  charakterystycznych  dla  zapalenia  opon
mózgowych i mózgu NIE należy:

A.  sztywność karku,
B.  objaw Brudzińskiego,
C.  objaw Hornera,
D.  objaw Kerniga.

Zadanie 96.
Anozognozja jest to:

A . niemożność  wykonania  płynnego,  precyzyjnego  ruchu
kończyną zdrową,

B.  trudność rozpoznania przedmiotów dotykiem,
C.  brak poczucia występowania niedowładów kończyn,
D.  niemożność identyfikacji części własnego ciała.

Zadanie 97.
Pacjentkę z zespołem maniakalnym zaczęto leczyć neuroleptykami
w  postaci iniekcji domięśniowych. W przypadku odmowy przyjęcia
leków, pielęgniarka powinna:

A.  odstąpić od podania leku,
B . p o  konsultacji  z  lekarzem  zastosować  przymus

bezpośredni i podać lek,
C . zamiast  podania  leku  unieruchomić  pacjentkę  pasami

bezpieczeństwa,
D . potajemnie  dodać  lek  do  jedzenia  w  formie

rozpuszczonej.



Zadanie 98.
U  pacjenta  rozwinęło  się  majaczenie  alkoholowe.  Na  co
pielęgniarka zwróci szczególną uwagę w opiece nad pacjentem?

A.  zaburzenia psychiczne,
B.  ilość przyjmowanych płynów,
C.  pamięć chorego,
D.  stan krążenia i równowagę wodno-elektrolitową.

Zadanie 99.
Czynnikami przyspieszającymi wzrost napięcia mięśniowego są:

A.  zabiegi chłodzące, krioterapia,
B.  masaż, odpowiednie ułożenie chorego,
C.  farmakoterapia, zabiegi operacyjne,
D.  zabiegi cieplne, pobudzający masaż, elektrostymulacja.

Zadanie 100.
Objawami zespołu majaczeniowego są między innymi:

A.  zaburzenia rytmu snu i czuwania, agresja, dysfagia,
B . zaburzenia  pamięci  i  dezorientacja,  zaburzenia

jelitowe,
C . omamy  i  i luzje,  zaburzenia  rytmu  snu  i  czuwania,

zaburzenia pamięci i dezorientacja,
D . zwiększenie  lub  zmniejszenie  aktywności  ruchowej,

apraksja.

Zadanie 101.
Bezwzględnym wskazaniem do pilnej operacji dyskopatii w odcinku
lędźwiowo - krzyżowym jest stwierdzenie u chorego:

A.  skrzywienia kręgosłupa,
B.  objawu Lasegue'a,
C.  uporczywych dolegliwości bólowych typu rwy kulszowej,
D.  upośledzenia czynności zwieracza pęcherza.

Zadanie 102.
Dziecko z wrodzonym zespołem poalkoholowym charakteryzuje się:

A . drażliwością  i  nadruchliwością,  krótkimi  szparami
powiekowymi, małogłowiem, zaburzeniem wzrastania,

B . powiększeniem  obwodu  głowy,  zaburzeniami
intelektualnymi, małymi ustami,

C.  krótkim nosem zwróconym ku górze, wadami serca,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 103.
Chory  z  zespołem  urojeniowo-prześladowczym  unika  posiłków,
podejrzliwie  wącha  jedzenie,  a  w  większości  gromadzi  jedzenie  w
szafce  przyłóżkowej.  Jakie  działanie  wobec  tego  pacjenta
podejmie pielęgniarka?

A . umożliwia  choremu  obserwowanie  przygotowywania
posiłków,  sama  w  obecności  pacjenta  próbuje  danej
potrawy,

B . zmusza  chorego  do  spożywania  posiłków  i  zaprzecza
treści występujących urojeń,

C . nie  podejmuje  żadnych  działań,  bo  urojenia  są  mocno
utrwalone,

D.  karmi pacjenta za pomocą sondy żołądkowej.

Zadanie 104.
U  chorego  w  okresie  szoku  rdzeniowego  występuje  zaburzenie
napięcia mięśniowego, które ma charakter?

A.  spastyczny,
B.  plastyczny,
C.  wiotki,
D.  dystoniczny.

Zadanie 105.
U  pacjentki  zaburzenie  czucia  ma  charakter  hyperestezji.  Co
oznacza to pojęcie?

A.  obniżoną wrażliwość na bodźce zewnętrzne,
B.  zwiększoną wrażliwość na bodźce zewnętrzne,
C.  spaczone odczucia bodźców zewnętrznych,
D.  brak odczuwania wszelkich bodźców zewnętrznych.

Zadanie 106.
O czym może świadczyć jednostronny odruch Moro?

A.  uszkodzeniu splotu barkowego,
B.  prawidłowym rozwoju dziecka,
C.  procesie zapalnym opon mózgowo - rdzeniowych,
D . kwadriplegicznej  postaci  mózgowego  porażenia

dziecięcego.

Zadanie 107.
Postacią  padaczki  najczęściej  występującą  u  dzieci  jest
padaczka:

A.  skroniowa,
B.  poudarowa,
C.  czołowa,
D.  z napadami zgięciowymi (zespół Westa, drgawki Salaam).



Zadanie 108.
Wodogłowiem nazywamy zespół:

A . polegający  na  przedwczesnym  zarośnięciu  szwów
czaszkowych,

B . polegający  na  powiększeniu  całego  mózgu  lub  jego
części,

C . zmian  związanych  ze  zwiększeniem  objętości  płynu
mózgowo - rdzeniowego,

D . zmian  związanych  ze  zmniejszeniem  objętości  płynu
mózgowo - rdzeniowego.

Zadanie 109.
Porażenie opuszki jest to porażenie:

A.  torebki wewnętrznej,
B.  mostu,
C.  rdzenia przedłużonego,
D.  pnia mózgu.

Zadanie 110.
Klasterowy ból głowy to ból:

A . rozlany,  ciągły  i  zlokalizowany  w  okolicy  czołowej,
mający charakter "obręczy",

B.  nagły, bardzo silny z zaburzeniami świadomości,
C . którego  częstotliwość  i  nasilenie  narastają  powoli,

mogą być poprzedzone aurą wzrokową,
D . jednostronny  o  bardzo  dużym  natężeniu,  zlokalizowany

nad gałką oczną.

Zadanie 111.
W  czasie  opieki  nad  pacjentem  z  pęcherzem  neurogennym
odhamowanym NIE należy:

A . wykonywać  gimnastyki  pęcherza  i  kształtować
umiejętności regularnego jego opróżniania,

B.  stosować podkładów lub wkładek absorpcyjnych,
C.  nauczać uciskania powłok brzusznych okolicy nadłonowej,
D.  podawać leków blokujących łuk odruchu.



Zadanie 112.
Chory  lat  28  jest  w  dobie  po  zabiegu  operacyjnym  (kraniotomii)
z  powodu krwiaka podtwardówkowego. Pacjent jest przytomny, ale
niespokojny.  W  jakim  okresie  po  zabiegu  operacyjnym  pacjent
może wstać z łóżka?

A . w  pierwszej  dobie  po  zabiegu  operacyjnym,  jeżeli  stan
ogólny  na  to  pozwoli,  a le  tylko  na  krótko  pod  nadzorem
pielęgniarki,

B . w  trzeciej dobie po zabiegu operacyjnym, ponieważ w tym
okresie stabilizują się funkcje mózgu,

C.  po upływie jednego tygodniu od zabiegu operacyjnego,
D . pacjent  nie  może  wstać  z  łóżka,  do  czasu  wykonania

kontrolnej tomografii komputerowej (TC).

Zadanie 113.
Stosowanie temblaka stabilizującego niedowładną kończynę górną
jest przeciwwskazane:

A.  podczas nauki lokomocji,
B.  przy objawach stanu zapalnego stawu barkowego,
C.  przy dużej spastyczności mięśni,
D.  przy dużej wiotkości mięśni.

Zadanie 114.
Pacjent  ( lat  32)  został  przyjęty  do  oddziału  psychiatrycznego  z
powodu utrzymujących się od dwóch tygodni silnych napadów lęku.
Podczas  przyjęcia  do  szpitala  chory  niechętnie  nawiązuje
kontakt, jest nieufny. Na narastanie niepokoju może wskazywać:

A.  duża senność,
B.  zaparcia,
C.  zwolnione tętno,
D.  kołatanie serca, skurcze żołądka i jelit.

Zadanie 115.
Reedukacja  pęcherza  neurogennego  przy  cewnikowaniu  stałym
polega na:

A.  utrzymaniu stałego odpływu moczu,
B.  zaciskaniu cewnika i otwieraniu go 2 razy dziennie,
C . zaciskaniu  cewnika  i  otwieraniu  go  2  razy  dziennie  oraz

stosowaniu  opukiwania  nadłonowego  przed  każdym
opróżnieniem,

D . zaciskaniu  cewnika  i  otwieraniu  go  co  2-3  godziny  z
dłuższą przerwą nocną.



Zadanie 116.
Ocena nerwu trójdzielnego polega na:

A . zbadaniu czucia twarzy, wykazaniu opadnięcia kącika ust
i rozszerzenia szpary powiekowej,

B . zbadaniu czucia twarzy, odruchu rogówkowego, wykazaniu
rozszerzenia szpary powiekowej,

C . zbadaniu czucia twarzy, odruchu rogówkowego, czynności
mięśni żucia,

D . wykazaniu  opadnięcia  kącika  ust,  spłyceniu  bruzdy
nosowo-wargowej i rozszerzeniu szpary powiekowej.

Zadanie 117.
Z a nieprzytomnego uważa się chorego, u którego suma uzyskanych
punktów w skali Glasgow, nie przekracza:

A.  4 pkt,
B.  6 pkt,
C.  8 pkt,
D.  10 pkt.

Zadanie 118.
Obsesje są to:

A.  objawy psychotyczne,
B.  myśli lękowe,
C.  natrętne myśli i impulsy,
D.  objawy podświadomego konfliktu.

Zadanie 119.
Objawy tzw. zespołu popunkcyjnego to bóle głowy i:

A .  sztywność karku, nudności,
B.  kręgosłupa, nudności i wymioty,
C.  zaburzenia przytomności,
D.  porażenie kończyn dolnych.

Zadanie 120.
W  I  okresie  po  zabiegu  usunięcia  guza  okolicy  kąta
mostowo-móżdżkowego może dojść do:

A.  zaburzeń elektrolitowych,
B . uszkodzenia  nerwów  czaszkowych  (VII,  IX,  X,  XI )  i  ich

funkcji,
C.  obrzęku operowanej okolicy,
D.  niewydolności oddechowej.



Zadanie 121.
Jakie  badania  należy  przeprowadzić  u  pacjenta  z  podejrzeniem
miastenii, aby potwierdzić rozpoznanie?

A.  tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny,
B . próby  farmakologiczne  (test  z  Polstygminą),

elektromiografię  oraz  oznaczenie  przeciwciał  przeciwko
receptorom acetylocholiny,

C . próby  farmakologiczne  (test  z  Polstygminą),
elektromiografię, biopsję mięśnia,

D . elektromiografię,  biopsję  mięśnia,  magnetyczny  rezonans
jądrowy.

Zadanie 122.
Pacjentka  hospitalizowana  w  oddziale  urazowym z  powodu  urazu
kręgosłupa w odcinku piersiowym. U chorej występują zaburzenia
w  oddawaniu  moczu.  W  jakim  okresie  od  urazu  rozpoczyna  się
wyrabianie automatyzmu pęcherza moczowego?

A.  po 2-3 dniach,
B.  pod koniec pierwszego tygodnia,
C.  na przełomie drugiego i trzeciego tygodnia,
D.  powyżej 3 miesięcy.

Zadanie 123.
Najczęstszym  powikłaniem  operacyjnego  leczenia  wodogłowia  z
zastosowaniem zastawki jest:

A .  krwiak podtwardówkowy,
B.  zatkanie zastawki,
C.  wgłobienie śródmózgowia,
D.  dekompresja komór.

Zadanie 124.
Przełom cholinergiczny objawia się:

A . potami,  zaburzeniami  oddechowymi,  wzrostem  napięcia
mięśniowego,

B . zaburzeniami  oddechowymi,  nadpobudliwością,
rozszerzeniem źrenic,

C . rozszerzeniem  źrenic,  drgawkami,  zaburzeniami
przytomności,

D.  zwężeniem źrenic, zaburzeniami oddechowymi, biegunką.

Zadanie 125.
U  pacjentki  ze  stwardnieniem  rozsianym,  rzut  choroby  może  być
związany z ciążą, w tym szczególnie z:

A .  I i III trymestrem ciąży,
B.  II trymestrem ciąży,
C.  porodem,
D.  połogiem.



Zadanie 126.
P o  badaniu  naczyniowym  (angiografii)  pacjent  z  krwawieniem
podpajęczynówkowym musi pozostać w łóżku:

A.  do momentu zabiegu operacyjnego,
B.  przez około 24 godziny,
C.  przez 6 godzin,
D.  do momentu usunięcia opatrunku uciskowego.

Zadanie 127.
Czym charakteryzuje się szok rdzeniowy?

A.  zniesieniem czynności dowolnej i odruchowej rdzenia,
B.  zniesieniem tylko czynności dowolnej rdzenia,
C.  zniesieniem tylko czynności odruchowej rdzenia,
D . zaburzeniem równowagi pomiędzy układem współczulnym i

przywspółczulnym.

Zadanie 128.
Który  z  wymienionych  niżej  objawów  należy  do  grupy  objawów
wytwórczych w schizofrenii?

A.  anhedonia,
B.  stępienie afektu,
C.  urojenia,
D.  apatia.

Zadanie 129.
Próba Romberga stosowana w testach statyczno-dynamicznych przy
badaniu zawrotów głowy polega na tym, że chory:

A . otrzymuje  polecenie  chodzenia  w  miejscu  z  zamkniętymi
oczami i wyciągniętymi rękami,

B . otrzymuje  polecenie  chodzenia  z  zamkniętymi  oczami  i  z
wyciągniętymi rękami po wytyczonej linii,

C . otrzymuje  polecenie  stania  ze  stopami  przysuniętymi  do
siebie,  rękami  wysuniętymi  przed  siebie  i  zamkniętymi
oczami,

D.  jest obracany na ruchomym, obrotowym krześle.



Zadanie 130.
Odżywianie chorego w okresie szoku rdzeniowego polega na:

A . podaży diety wysokobiałkowej droga doustną od pierwszej
doby  po  urazie,  wspomaganiu  go  podczas  przyjmowania
posiłków,

B . podaży  wysokobiałkowej  diety  parenteralnie  do  czasu
powrotu  perystaltyki  jel it,  następnie  podaż  droga
doustną,

C . założeniu  sondy  do  żołądka  i  aspirowaniu  treści  do
momentu  powrotu  ruchów  robaczkowych  jelit,  po
odzyskaniu  wydolności  jel it  usunięcie  sondy  i  podaż
diety lekkostrawnej doustnie,

D . założeniu  sondy  do  żołądka  i  aspirowaniu  treści  do
momentu  powrotu  ruchów  robaczkowych  jelit,  następnie
zamknięciu  sondy  i  podjęciu  próby  podawania  czystych
płynów,  dobra  ich  tolerancja  pozwala  na  rozszerzenie
diety, usunięcie sondy i podaż drogą doustną.

Zadanie 131.
U dzieci z zespołem Downa, występuje:

A . wodogłowie,  koślawość  stóp,  bruzdy  poprzeczne  dłoni,
krótkie kończyny,

B . długie  kończyny,  wady  układu krążenia,  płaska  potylica,
zmarszczki nakątne,

C . obniżenie  napięcia  mięśniowego,  upośledzenie  umysłowe,
płaska potylica, krótkogłowie, bruzdy poprzeczne dłoni,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 132.
Pacjent,  lat  38,  został  przyjęty  do  oddziału  psychiatrycznego  z
rozpoznaniem:  depresja.  Mężczyzna  jest  po  próbie  samobójczej.
Kontakt  werbalny  jest  dobry.  W  8  dobie  pobytu  pacjenta  w
oddziale  około  godziny  5.00  pielęgniarka  podczas  obchodu
zastaje  pacjenta  w  WC  podczas  próby  samookaleczenia  się,  u
chorego  zauważa  silny  lęk  i  niepokój.  Jakie  działania  podejmie
pielęgniarka?

A.  zaprowadzi chorego na salę,
B.  poda choremu leki uspokajające,
C . pozostawi  pacjenta  w  WC,  a  następnie  budzi  lekarza

dyżurnego,
D . bezzwłocznie  zarządza  unieruchomienie  chorego  pasami

bezpieczeństwa.



Zadanie 133.
Ruchy  atetyczne  (powolne  ruchy  palców  rąk  lub  stóp,
doprowadzające  do  dziwnych  i  niezwykłych  ułożeń)  najczęściej
występują w przebiegu:

A.  wodogłowia,
B.  padaczki,
C.  mózgowego porażenia dziecięcego,
D.  urazów mózgu.

Zadanie 134.
U  pacjentki,  lat  78,  po  przebudzeniu  wystąpiło  zaburzenie  mowy
i  trudności  w  poruszaniu  prawymi  kończynami.  Lekarz  postawił
wstępne  rozpoznanie:  udar  niedokrwienny  półkuli  lewej  mózgu
pochodzenia  zakrzepowego  i  zlecił  badania  diagnostyczne.Który
czynnik  wskazuje  na  t ło  zakrzepowe  występującego  u  chorej
niedokrwiennego udaru mózgu?

A.  nagłość wystąpienia ubytkowych objawów neurologicznych,
B.  wystąpienie objawów neurologicznych po przebudzeniu,
C.  wystąpienie prawostronnego niedowładu połowiczego,
D.  wystąpienie zaburzeń mowy.

Zadanie 135.
Uszkodzenie której struktury mózgu powoduje wystąpienie choroby
Parkinsona?

A.  kory mózgowej,
B.  jąder podkorowych,
C.  pnia mózgu,
D.  móżdżku.



PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE
TEST NR 271716
GRUPA 1
Zadanie 1.
W jaki sposób można wywołać u dziecka odruch Moro?

A . poprzez  drażnienie  zewnętrznej  powierzchni  stopy
dziecka,

B.  poprzez drażnienie palcem kącika ust,
C.  poprzez nagłe oświetlenie twarzy dziecka,
D . poprzez  gwałtowne  uderzenie  w  materac,  na  którym  leży

dziecko.

Zadanie 2.
U  chorego  ze  świeżym  udarem  mózgu,  z  obrzękiem  mózgu,
odwodnieniem,  hiperglikemią,  i  in.,  zastosowano  różne  działania
zmniejszające ich dynamikę. PRZECIWWSKAZANE u chorego jest:

A .  ułożenie płaskie z uniesieniem głowy o 30 stopni,
B.  ułożenie płaskie z uniesieniem nóg o 30 stopni,
C.  podawanie środków odwadniających,
D.  stosowanie hyperwentylacji kontrolowanej.

Zadanie 3.
Tymektomia jest zabiegiem polegającym na usunięciu:

A.  części wstępującej dróg ruchowych,
B.  grasiczaka,
C.  części zstępujących dróg ruchowych,
D.  nerwiakowłókniaka.

Zadanie 4.
Niedowład spastyczny powstaje w wyniku uszkodzenia:

A.  neuronu ruchowego obwodowego,
B.  narządu ruchu,
C.  układu pozapiramidowego,
D.  neuronu ruchowego ośrodkowego.

Zadanie 5.
Odrębnościami urazów głowy u dzieci jest możliwość wystąpienia:

A . wgłobienia,  złamań,  przejściowej  ślepoty,  krwiaka
podokostnowego,

B . obrzęku  twarzy,  rosnących  złamań,  przejściowej  afazji,
krwiaka podokostnowego, drgawek,

C . wymiotów,  rosnących  złamań,  przejściowej  przeczulicy,
krwiaka podokostnowego, drgawek,

D . nagłego  obrzęku  mózgu,  rosnących  złamań,  przejściowej
ślepoty, krwiaka podokostnowego, drgawek.



Zadanie 6.
Postępowanie  pielęgniarskie  wobec  pacjenta  z  zespołem
zaniedbywania jednostronnego powinno charakteryzować się:

A .  angażowaniem tylko strony "zaniedbywanej",
B.  ustawieniem szafki przyłóżkowej od strony "zdrowej",
C . stosowaniem  bodźców  akustycznych,  wzrokowych  i

dotykowych,  kierujących  uwagę  chorego  na  stronę
"zaniedbywaną",

D.  angażowaniem tylko strony "zdrowej".

Zadanie 7.
W  drugiej  dobie  po  operacyjnym  usunięciu  krwiaka
śródczaszkowego  u  chorego  nasili ł  s ię  ból  głowy,  zaczął  słabiej
reagować na bodźce  z  powodu senności.  Rozwinął  s ię  intensywny
obrzęk  okolicy  oczodołów  i  żuchwy.  W  celu  złagodzenia
dolegliwości i obrzęku twarzy pielęgniarka powinna:

A . uspokoić  chorego,  że  jest  to  naturalne  zjawisko  po
kraniotomii  czołowej  lub  czołowo-skroniowej,  wykonać
zimny okład łagodzący dyskomfort,

B . wykonać  ocenę  pola  operacyjnego,  podać  środki
przeciwzapalne  i  przeciwbólowe  zgodnie  ze  zleceniem
lekarza,

C . podać  leki  odwadniające  ponieważ  narastające  objawy
świadczą o rozwijającym się obrzęku mózgu,

D . poinformować  lekarza,  który  zleci  badanie  na  tomografię
komputerową.

Zadanie 8.
Nadmierne  powiększenie  czaszki  z  widocznym  rozstępem  szwów
czaszkowych,  powiększenie  ciemiączek  i  zespół  wzmożonego
ciśnienia śródczaszkowego świadczy o wystąpieniu:

A.  małogłowia,
B.  dziurowatości mózgu,
C.  wgniecenia podstawy czaszki,
D.  wodogłowia.

Zadanie 9.
W  czasie  wypadku  samochodowego,  10-letnia  Magda  doznała
otwartego urazu czaszkowo-mózgowego. Jakie zagrożenie występuje
u Magdy w związku z występującym u niej płynotokiem nosowym?

A.  zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych,
B.  zaburzenia oddychania,
C.  zaburzenia powonienia,
D.  zespół wodogłowia.



Zadanie 10.
8-letni  chłopiec  po  powrocie  z  wakacji  na  Mazurach  poczuł  s ię
źle.  Początkowo  lekarz  rodziny  podejrzewał  infekcję  górnych
dróg  oddechowych.  Obecnie  kieruje  chłopca  do  szpitala  z
podejrzeniem  boreliozy.  W  obserwacji  pielęgniarskiej,  w
pierwszym  okresie  choroby  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na
występowanie:

A.  drgawek, dreszczy,
B.  nudności, braku apetytu,
C.  zaparć lub biegunki,
D.  zmian na skórze w postaci rumienia.

Zadanie 11.
Jakie problemy pojawiają się u pacjentów z dystrofią mięśniową?

A . tylko trudności w chodzeniu i  częste upadki w związku z
osłabieniem i zanikiem mięśni,

B . dyzartria,  dysfagia,  zaburzenia  ostrości  wzroku  oraz
trudności w chodzeniu,

C . występują trudności w chodzeniu związane z osłabieniem
i  zanikiem  mięśni  oraz  utrata  ostrości  wzroku
spowodowana zaćmą,

D . pacjent  pomimo  osłabienia  mięśni  nie  ma  trudności  w
chodzeniu.

Zadanie 12.
W e  wzmożonym  ciśnieniu  wewnątrzczaszkowym  w  późnej  fazie
rozwoju występuje:

A.  oddech ataktyczny Biota,
B.  oddech Cheyne-Stokesa,
C.  oddech pogłębiony,
D.  duszność.

Zadanie 13.
Jedną  z  cech  charakterystycznych  dla  uszkodzenia  pojedynczych
korzeni nerwowych jest/są:

A.  przeczulica,
B.  porażenia,
C.  zaburzenia troficzne,
D.  ubytki czucia.



Zadanie 14.
U  pacjenta  ze  stwardnieniem  rozsianym  wystąpiły  kliniczne
objawy  uszkodzenia  mózgu,  m.  in.  zaburzenia  widzenia.  Czego
wynikiem jest, nieprzyjemne dla chorej, podwójne widzenie?

A.  niedowładu mięśni ruchowych gałki ocznej,
B.  nadczynności ruchowej mięśni gałki ocznej,
C.  uszkodzenia nerwów czuciowych gałki ocznej,
D.  stwardnienia rogówki gałki ocznej.

Zadanie 15.
Odruch  podeszwowy  Babińskiego  możemy  stwierdzić  u  zdrowego,
prawidłowo rozwijającego się dziecka do:

A.  2-3 miesiąca życia,
B.  6 miesiąca życia,
C.  pierwszego roku,
D.  drugiego roku życia.

Zadanie 16.
Przy uszkodzeniu grupy włókien nerwu błędnego (n. X ) u pacjenta
z  rozpoznanym  nerwiakiem  nerwu  VIII  szczególną  uwagę  należy
zwrócić na:

A . czynność  trawienia,  ponieważ  może  wystąpić  odruch
wymiotny,

B . odruch  połykania,  który  może  być  zaburzony  i  może
objawiać się krztuszeniem,

C . pionizację  pacjenta,  ponieważ  mogą  wystąpić  zaburzenia
równowagi,

D . żadne  z  wymienionych  powikłań  nie  ma  związku  z
uszkodzeniem nerwu błędnego.

Zadanie 17.
U  pacjenta  kilkakrotnie  wystąpiły  następujące  objawy:  nagły
średnio  si lny  ból  głowy,  niedowład  połowiczy  prawostronny,
zaburzenia  mowy.  Objawy  trwały  zwykle  około  pół  godziny  i  nie
pozostawiły żadnych objawów ubytkowych. Wyżej wymienione objawy
są najbardziej charakterystyczne dla:

A.  napadu ischemicznego,
B.  krwawienia podpajęczynówkowego,
C.  zatoru mózgu,
D.  krwotoku mózgowego.



Zadanie 18.
Cechy zespołu Hornera to:

A . zwężenie  źrenicy,  zwężenie  szpary  powiekowej,
zaburzenia wydzielania potu na twarzy,

B . zwężenie  źrenicy,  niedomykalność  powiek,  zaburzenia
wydzielania potu na twarzy,

C . rozszerzenie  źrenicy,  niedomykalność  powiek,  zaburzenia
wydzielania potu na twarzy,

D . rozszerzenie  źrenicy,  opadnięcie  powieki,  zaburzenia
wydzielania potu na twarzy.

Zadanie 19.
U  pacjenta,  ze  stwardnieniem  rozsianym,  wystąpił  trzeci  ostry
rzut  choroby.  Rozpoczęto  leczenie  kortykosterydami.  Jaki  system
opieki powinna zastosować pielęgniarka w stosunku do chorego w
ostrym rzucie choroby?

A.  pełnej samodzielności chorego,
B.  wspierająco - edukacyjny,
C.  częściowo kompensacyjny,
D.  całkowicie kompensacyjny.

Zadanie 20.
Pacjent  ( lat  32)  został  przyjęty  do  oddziału  psychiatrycznego  z
powodu utrzymujących się od dwóch tygodni silnych napadów lęku.
Podczas  przyjęcia  do  szpitala  chory  niechętnie  nawiązuje
kontakt,  jest  nieufny.  Pacjent  z  objawami  lęku,  budzi  s ię  w
nocy,  jest  przerażony,  krzyczy.  Jak  w  takiej  sytuacji  powinna
postąpić pielęgniarka?

A.  włączyć oświetlenie nocne,
B.  zastosować unieruchomienie pasami bezpieczeństwa,
C . uspokoić  pacjenta  przyciszonym  głosem,  posiedzieć  przy

nim,
D.  podać leki uspokajające.

Zadanie 21.
Jakie  zwiastuny  będą  sygnałem  dla  pielęgniarki,  że  pacjent  jest
w stanie zapowiadającym delirium tremens?

A.  częste oddawanie moczu, nasilony lęk, duszność,
B.  bóle głowy, duża senność, nawykowe zaparcia,
C . nasilony  lęk,  nadwrażliwość  na  bodźce  słuchowe  i

wzrokowe, krótkotrwałe omamy w porze nocnej,
D.  nasilająca się duszność, omdlenia, biegunka.



Zadanie 22.
Porozumiewając się z pacjentem z afazją ruchową należy:

A . zachęcać  pacjenta  do  mówienia  i  powstrzymywać  się  od
krytyki,

B.  stosować tylko komunikację pozawerbalną,
C.  zmuszać pacjenta do mówienia,
D.  korygować nieprawidłowe wypowiedzi chorego.

Zadanie 23.
Nagłe odstawienie steroidu podawanego długo i w dużych dawkach
może spowodować wystąpienie:

A.  padaczki,
B.  objawów krwawienia z błony śluzowej żołądka,
C.  objawów niewydolności kory nadnerczy,
D.  zaburzeń lękowych.

Zadanie 24.
Który  z  wymienionych  niżej  objawów  należy  do  grupy  objawów
wytwórczych w schizofrenii?

A.  anhedonia,
B.  stępienie afektu,
C.  urojenia,
D.  apatia.

Zadanie 25.
Zespół zaniedbywania połowiczego to:

A.  zaniedbywanie czynności higienicznych,
B . ignorowanie  bliskiej  i  dalekiej  przestrzeni  po  stronie

niesprawnej,
C.  trudności z odwzorowaniem nieskomplikowanego rysunku,
D.  zaburzenie działania po stronie niesprawnej.

Zadanie 26.
Choroba Alzheimera jest to:

A .  proces obejmujący zmiany wsteczne związane z miażdżycą,
B.  rozlany proces zanikowy mózgu z otępieniem,
C.  szczególna postać porażenia postępującego,
D . sprawa  organiczna  mózgowa  przejawiająca  się  głównie

zespołem amentywnym.

Zadanie 27.
Śpiączka jest:

A .  głębokim, jakościowym zaburzeniem świadomości,
B.  zarówno zaburzeniem jakościowym jak i ilościowym,
C.  głębokim, ilościowym zaburzeniem przytomności,
D.  prostym zaburzeniem przytomności.



Zadanie 28.
U  pacjenta  ze  stwardnieniem  rozsianym  wystąpiły  kliniczne
objawy uszkodzenia mózgu, m. in. zaburzenia widzenia. Jaka jest
przyczyna występującego u chorej zaburzenia ostrości wzroku?

A.  wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
B.  występujące w gałce ocznej krwawe wybroczyny,
C . uszkodzenie  kory  mózgowej  w  okolicy  płacika

przyśrodkowego,
D.  zapalenie nerwu wzrokowego.

Zadanie 29.
Zaburzenia  mowy  u  pacjentów  z  dłużej  trwającą  chorobą
Parkinsona  polegające  na  przyspieszeniu  mowy,  bełkotliwości
szczególnie w sytuacjach napięcia emocjonalnego to:

A.  afazja motoryczna,
B.  afazja sensoryczna,
C.  dysfazja,
D.  dyzartria.

Zadanie 30.
Jakiego  typu  uszkodzenie  układu  nerwowego,  w  przebiegu
stwardnienia  rozsianego,  powoduje  wystąpienie  ubytkowych
objawów neurologicznych?

A.  mechaniczne uszkodzenie kory mózgowej,
B . biochemiczne  zaburzenie  przewodnictwa

neurosynaptycznego,
C.  uszkodzenie osłonek mielinowych włókien nerwowych,
D.  obniżenie perfuzji krwi w tkance nerwowej.

Zadanie 31.
Chory jest negatywnie nastawiony do życia. Zaniepokojona matka
pacjenta  dzwoniła  do  pielęgniarki  z  informacją,  że  syn  żegnał
s ię  z  nią  przez  telefon.  Jak  pielęgniarka  zareaguje  na  taki
sygnał?

A . powiadamia lekarza i zapewnia choremu całodobową ścisłą
obserwację i nadzór,

B.  rozmawia z chorym na temat telefonu od matki,
C.  prosi pacjenta o rozwagę,
D.  tłumaczy choremu o zaletach życia.

Zadanie 32.
Obsesje są to:

A.  objawy psychotyczne,
B.  myśli lękowe,
C.  natrętne myśli i impulsy,
D.  objawy podświadomego konfliktu.



Zadanie 33.
Aby zapobiec obrzękowi mózgu, pacjenta z udarem należy ułożyć w
pozycji:

A .  leżącej na wznak,
B.  wysokiej - Fowlera,
C . leżącej  z  głową  uniesioną  pod  kątem  30  stopni  w

stosunku do tułowia,
D.  Trendelenburga.

Zadanie 34.
U pacjenta występuje zespół Cushinga pochodzenia przysadkowego
( w  wyniku  rozwoju  gruczolaka).  Przyczyną  zespołu  Cushinga  jest
zwiększone wydzielanie przez przysadkę mózgową:

A.  ACTH,
B.  prolaktyny,
C.  somatotropiny,
D.  gonadotropin.

Zadanie 35.
Objawami  dysrefleksji  autonomicznej  u  pacjenta  po  urazie
rdzenia kręgowego są:

A . pocenie  się,  zaczerwienienie  twarzy,  ból  głowy,
bradykardia,  napadowe  ciężkie  nadciśnienie  tętnicze,
uczucie "zatkania nosa",

B . pocenie  się,  bladość  twarzy,  ból  głowy,  tachykardia,
napadowe,  ciężkie  nadciśnienie  tętnicze,  uczucie
"zatkania nosa",

C . suchość  w  ustach,  zaczerwienienie  twarzy,  ból  głowy,
tachykardia,

D.  pobudzenie, biegunka, bradykardia.

Zadanie 36.
Urojenia są to:

A.  zaburzenia postrzegania,
B.  nieprawidłowe tworzenie myśli,
C.  fałszywe przekonania,
D.  zaburzenia w postrzeganiu własnego ciała.

Zadanie 37.
Jakie  działanie  musi  bezwzględnie  podjąć  pielęgniarka,  jeżeli  u
chorego stwierdzono agresję czynną?

A.  unieruchomić chorego i powiadomić o tym lekarza,
B.  pozwolić pacjentowi odreagować negatywne emocje,
C.  zastosować metodę perswazji,
D.  czekać, aż pacjent sam się uspokoi.



Zadanie 38.
Otępienie charakteryzują:

A . zaburzenia  funkcji  poznawczych,  zmiany  osobowości  z
wybuchowością,  zaburzenia  układu  ruchu,  zaburzenia
emocjonalne z chwiejnością i drażliwością,

B.  zaburzenia funkcji poznawczych, iluzje, mutyzm,
C.  nieprzestrzeganie norm społecznych, urojenia,
D.  zaburzenia układu ruchu, afazja.

Zadanie 39.
Chory po zabiegu neurochirurgicznym został przewieziony na salę
pooperacyjną.  Obserwacja  chorego  bezpośrednio  po  zabiegu
neurochirurgicznym  w  obrębie  głowy  ukierunkowana  jest
szczególnie na występowanie objawów:

A.  moczówki prostej,
B.  dyzartrii,
C .  wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
D.  zaburzeń połykania.

Zadanie 40.
W czasie napadu padaczkowego należy:

A.  przytrzymać chorego w czasie drgawek,
B.  zabezpieczyć język przed przygryzieniem,
C.  ułożyć chorego na wznak,
D.  podłożyć pod głowę coś miękkiego.

Zadanie 41.
Chory  po  operacji  tętniaka  mózgu  czuł  s ię  dobrze,  był
przytomny, zorientowany bez zaburzeń ogniskowych. W miesiąc po
przebytym  zabiegu  operacyjnym  tętniaka  mózgu,  zaobserwowano,
zaburzenia  świadomości,  chory  skarżył  s ię  na  zawroty  głowy,
pojawiło  s ię  nietrzymanie  moczu  i  stolca.  Powyższe  objawy
świadczą o:

A.  zsunięciu się klipsa z tętniaka,
B.  powstaniu wodogłowia,
C.  powstaniu przewlekłego krwiaka,
D.  wytworzeniu się drugiego tętniaka w innym miejscu.

Zadanie 42.
Który  z  wymienionych  zabiegów  obniżających  napięcie  mięśniowe
NIE jest zalecany w spastyczności w stwardnieniu rozsianym?

A . ułożenie  chorego  wyłączające  wyzwalanie  odruchów
antygrawitacyjnych i obronnych,

B.  masaż segmentarny,
C.  gorące kąpiele,
D.  masaż kostką lodu.



Zadanie 43.
W  chodzie  móżdżkowym  uwidacznia  się  "asynergia  tułowia",  co
oznacza,  że  chory  wskutek  zakłóconej  koordynacji  tułowia  i
kończyn dolnych ma postawę:

A.  pochyloną do przodu,
B.  pochyloną w stronę prawą lub lewą,
C.  wygiętą do tyłu,
D.  nadmiernie wyprostowaną.

Zadanie 44.
Jaka jest różnica pomiędzy dyskopatią a spondylozą?

A . dyskopatia to choroba krążka międzykręgowego dotycząca
jednej  przestrzeni  międzykręgowej;  spondyloza  toczy  się
n a  wielu  poziomach  kręgosłupa  z  często  towarzyszącymi
odczynami  kościotwórczymi  oraz  cechami  niestabilności
kręgosłupa,

B . dyskopatia  to  choroba  krążka  międzykręgowego,  a
spondyloza to choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa,

C . dyskopatia  to  choroba  krążka  międzykręgowego,  a
spondyloza to skrzywienie kręgosłupa,

D . dyskopatia  to  całkowite  wypadnięcie  jądra  miażdżystego,
a spondyloza - częściowe.

Zadanie 45.
Zmiany  skórne  w  postaci  drobnych  pęcherzyków  wypełnionych
treścią  surowiczą  pojawiające  się  na  miejscach  odpowiadającym
dermatomom są charakterystyczne dla:

A.  ospy,
B.  stwardnienia guzowatego mózgu,
C.  półpaśca,
D.  alergii.

Zadanie 46.
W czasie wypadku samochodowego, 10-letnia dziewczynka doznała
otwartego urazu czaszkowo-mózgowego. Jakie może być następstwo
otwartego urazu czaszkowo-mózgowego u dziewczynki?

A.  obrzęk tętnicy szyjnej wewnętrznej,
B.  rozerwanie opony twardej,
C.  wystąpienie dystrofii mięśniowej,
D.  powstanie ogniska demielinizacji w mózgu.



Zadanie 47.
U dzieci z zespołem Downa, występuje:

A . wodogłowie,  koślawość  stóp,  bruzdy  poprzeczne  dłoni,
krótkie kończyny,

B . długie  kończyny,  wady  układu krążenia,  płaska  potylica,
zmarszczki nakątne,

C . obniżenie  napięcia  mięśniowego,  upośledzenie  umysłowe,
płaska potylica, krótkogłowie, bruzdy poprzeczne dłoni,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 48.
Czy  u  pacjenta  z  rozrusznikiem  serca  można  wykonać  badanie
metodą rezonansu magnetycznego?

A . rozrusznik  serca  nie  stanowi  przeciwwskazania  do
wykonania badania MRI,

B . można,  ale  pacjent  musi  być  przynajmniej  2  miesiące  po
wszczepieniu rozrusznika,

C . można,  jeśli  pacjent  podpisze  specjalne  oświadczenie  ze
względu  na  to,  że  rozrusznik  może  ulec  uszkodzeniu  w
polu magnetycznym,

D . jest  to  bezwzględne  przeciwwskazanie  do  wykonania
badania.

Zadanie 49.
W  opisowej  ocenie  stanu  przytomności,  senność  charakteryzuje
się:

A . si lną  tendencją  do  zasypiania,  na  t le  ogólnie
zmniejszonej  aktywności  psychoruchowej  z  zaburzeniami
orientacji,

B . si lną  tendencją  do  zasypiania,  na  t le  ogólnie
zwiększonej aktywności psychoruchowej,

C . brakiem  stanu  czuwania  i  reakcją  jedynie  na  silne,
powtarzalne bodźce zewnętrzne,

D . tendencją  do  występowania  okresów  pobudzeń  i  reakcji
obronnych.

Zadanie 50.
Jaka  jest  główna  przyczyna  wystąpienia  późnej  padaczki,  po
urazie czaszkowo-mózgowym?

A.  predyspozycje genetyczne,
B.  operacyjne leczenie skutków urazu głowy,
C.  blizna glejowa w tkance mózgowej,
D.  zaburzenie przytomności chorego.



Zadanie 51.
Pacjentkę z zespołem maniakalnym zaczęto leczyć neuroleptykami
w  postaci iniekcji domięśniowych. W przypadku odmowy przyjęcia
leków, pielęgniarka powinna:

A.  odstąpić od podania leku,
B . p o  konsultacji  z  lekarzem  zastosować  przymus

bezpośredni i podać lek,
C . zamiast  podania  leku  unieruchomić  pacjentkę  pasami

bezpieczeństwa,
D . potajemnie  dodać  lek  do  jedzenia  w  formie

rozpuszczonej.

Zadanie 52.
W  piśmiennictwie  opisuje  s ię  zasadę  cewnikowania  jałowego
jednorazowego wykonywane z częstotliwością co:

A.  3h,
B.  2h,
C.  6-8h,
D.  12h.

Zadanie 53.
Objawami  ubocznymi  stosowania  trójpierściennych  leków
przeciwdepresyjnych, są:

A.  niepokój,
B.  biegunka,
C.  podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
D.  suchość w jamie ustnej.

Zadanie 54.
N a czym polega profilaktyka zakażeń dróg moczowych u chorych z
pęcherzem neurogennym?

A . dokładne  przestrzeganie  czasu  cewnikowania,
przynajmniej  cztery  razy  dziennie,  picie  około  półtora
l itra  płynów  dziennie,  przestrzeganie  zasad  higieny
osobistej,

B . cewnikowanie  dwa razy  dziennie,  picie  2-3  l itrów płynów
n a  dobę,  przestrzeganie  zasad  aseptyki  i  antyseptyki
przy cewnikowaniu,

C . zacewnikowanie  pacjenta  na  stałe,  picie  2-3  l itrów
płynów  na  dobę,  przestrzeganie  zasad  aseptyki  i
antyseptyki,

D . zacewnikowanie  pacjenta  na  stałe,  picie  półtora  l itra
płynów  na  dobę,  przestrzeganie  zasad  higieny  osobistej
pacjenta.



Zadanie 55.
Zapobieganie marskości pęcherza moczowego u chorego z założonym
cewnikiem Foleya po urazie rdzenia kręgowego, polega na:

A.  okresowym zaciskaniu cewnika,
B.  unikaniu zaciskania cewnika,
C . zakładaniu  worka  na  mocz  poniżej  poziomu  pęcherza

moczowego,
D . zakładaniu  worka  na  mocz  powyżej  poziomu  pęcherza

moczowego.

Zadanie 56.
Charakterystyczny  dla  stwardnienia  rozsianego  objaw  Lhermitta
polega na:

A.  przechodzeniu prądu przez plecy przy przygięciu głowy,
B . bólu  w  kończynach dolnych przy  próbie  ich  podniesienia

d o  góry  przy  wyprostowanych  stawach  kolanowych  i
biodrowych,

C . niemożności  wyprostowania  kończyn  dolnych  w  stawach
kolanowych przy zgiętych stawach biodrowych,

D . uczuciu  sztywności  karku  przy  próbie  przygięcia  brody
do mostka.

Zadanie 57.
Objawami zespołu majaczeniowego są między innymi:

A.  zaburzenia rytmu snu i czuwania, agresja, dysfagia,
B . zaburzenia  pamięci  i  dezorientacja,  zaburzenia

jelitowe,
C . omamy  i  i luzje,  zaburzenia  rytmu  snu  i  czuwania,

zaburzenia pamięci i dezorientacja,
D . zwiększenie  lub  zmniejszenie  aktywności  ruchowej,

apraksja.

Zadanie 58.
N a  ostry  dyżur  przywieziono  12-letniego  chłopca  po  wypadku
komunikacyjnym. U dziecka stwierdzono zmiany zastoinowe na dnie
oka,  pęknięcie  kości  czaszki  oraz  poszerzenie  jednej  źrenicy.
Chłopiec  jest  nieprzytomny.  Lekarz  stwierdził  krwiaka
nadoponowego.  Jakie  jest  najczęstsze  źródło  krwawienia
nadoponowego?

A.  uszkodzenie naczyniaka tętniczo-żylnego,
B.  pęknięcie wodniaka podtwardówkowego,
C.  stłuczenie powierzchni mózgu,
D.  uszkodzenie tętnicy oponowej środkowej.



Zadanie 59.
Zespół opuszkowy występuje w uszkodzeniu:

A.  pnia mózgu,
B.  podwzgórza,
C.  kory mózgu,
D.  rdzenia kręgowego.

Zadanie 60.
Chory po urazie kręgosłupa ma objawy porażenia kończyn dolnych
i  zaburzenia czynności zwieraczy. W badaniu USG jamy brzusznej
wykonanym w 3 godzinie po wypadku nie stwierdzono uszkodzenia
narządów  wewnętrznych  jamy  brzusznej.  Nie  wysłuchuje  się
perystaltyki  jel it.  Stolec  zalegający  z  powodu  atonii  jel it  w
pierwszej fazie po urazie usuwa się z pomocą:

A.  wlewki doodbytniczej,
B.  wydobycia ręcznego,
C.  lewatywy,
D.  założenia suchej rurki.

Zadanie 61.
U  52-letniej  pacjentki  występuje  w  ostatnich  kilku  miesiącach
coraz  większe  obniżenie  nastroju.  Skarży  się  na  zmęczenie,
słabość,  suchość skóry oraz  łamliwość włosów. Na co szczególnie
należy zwrócić uwagę opiekując się chorym w stanie depresyjnym?

A.  utrzymanie kontaktu z chorym,
B.  zapobieganie samobójstwu i samouszkodzeniu się chorego,
C . udzielenie  pomocy  pacjentowi  w  adaptacji  do  warunków

szpitalnych,
D.  obserwowanie zachowania i wypowiedzi pacjenta.

Zadanie 62.
Jednostronny  ból  promieniujący  torem  podrażnionego  korzenia
nerwowego,  nasilający  się  pod  wpływem  kaszlu,  kichania,  parcia
na stolec występuje w zespole:

A.  uszkodzenia nerwu obwodowego,
B.  wielonerwowym,
C.  korzeniowym,
D.  ogona końskiego.

Zadanie 63.
Które  działanie  powinna  podjąć  pielęgniarka  w  związku  ze
stosowaną u pacjenta hemodylucją?

A.  obserwację stanu odwodnienia,
B.  obserwację krwawienia do śluzówek i jam ciała,
C.  monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi,
D.  mierzenie obwodu podudzi.



Zadanie 64.
Ruchy mimowolne to:

A . rytmiczne  ruchy  oscylujące  przeważnie  o  niewielkiej
amplitudzie,  dotyczące  głównie  dystalnych  odcinków
kończyn,

B.  dowolne skurcze mięśni, długotrwałe lub przerywane,
C.  zaburzenia wykonywania celowych czynności ruchowych,
D . ruchy  powstające  w  sposób  niezamierzony  i  zwykle

niemożliwe do opanowania.

Zadanie 65.
N a jakie powikłania jest narażony chory na miastenię, w związku
z długotrwałą sterydoterapią?

A.  biegunki, zmiany skórne,
B.  osteoporozę, nadciśnienie tętnicze,
C.  uszkodzenie wątroby, hipoglikemię,
D.  uszkodzenie szpiku, gorączkę.

Zadanie 66.
Prowadząc  edukację  chorego  ze  stwardnieniem  rozsianym,  u
którego  zostało  zastosowane  leczenie  immunomodulujące,  (np.
terapia  interferonami  z  grupy  beta)  należy  uwzględnić
informacje w zakresie identyfikacji objawów niepożądanych:

A.  objawów podwyższonego ciśnienie śródczaszkowego,
B.  reakcji skórnych w miejscu podania leku,
C.  wzrostu stężenia poziomu neuroprzekaźników,
D.  wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.

Zadanie 67.
Dodatni objaw Babińskiego świadczy o:

A.  uszkodzeniu ośrodkowego neuronu ruchowego,
B.  uszkodzeniu odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
C.  uszkodzeniu drogi pozapiramidowej,
D . ucisku  ogona  końskiego  przez  wpadnięty  krążek

międzykręgowy.

Zadanie 68.
Działaniami  pielęgniarskimi,  które  NIE  sprzyjają  łagodzeniu
objawów napadu klasterowego bólu głowy, jest/są:

A . eliminacja  czynników  zewnętrznych  (ograniczenie  i lości
światła, wyciszenie radia i rozmów),

B.  wietrzenie pomieszczenia,
C.  zalecenie przyjęcia pozycji leżącej,
D.  uspokojenie pacjenta.



Zadanie 69.
W wyniku wystąpienia zmian ogniskowych w czołowym płacie mózgu
pojawiają się zaburzenia o charakterze:

A.  zaburzeń orientacji w przestrzeni,
B.  niedowidzenia połowiczego,
C.  apatii i braku zahamowań z odruchami prymitywnymi,
D.  połowicze zaburzenia czucia.

Zadanie 70.
Pokonywanie bólu w stopniu czwartym w terminalnej fazie choroby
według  zaleceń  Światowej  Organizacji  Zdrowia  polega  na
podawaniu:

A . n a  każdą  prośbę  pacjenta  leków  takich  jak  Kwas
Acetylosalicylowy, Paracetamol, Indometacyna,

B . doustnym  Morfiny  i  innych  opioidów  na  każdą  prośbę
pacjenta,

C . Morfiny  i  pozajelitowo  innych  opioidów  na  każdą  prośbę
pacjenta,

D . Morfiny  i  innych  opioidów  pozajelitowo  z  wyprzedzeniem
czasu  końca  działania  leku  o  0,5-1  godziny,  aby
oszczędzić choremu nawrotu bólu.

Zadanie 71.
Jakie  mogą  być  następstwa  wykonywania  iniekcji  w  kończynę
objętą niedowładem?

A . zaburzenia  prawidłowego  wchłaniania  leków  i  ryzyko
powstania infekcji,

B.  nasilenie niedowładów,
C.  ograniczenie sprawności pacjenta,
D.  nasilenie dolegliwości bólowych.

Zadanie 72.
Objaw "koła zębatego" występujący w chorobie Parkinsona to:

A . szereg następujących po sobie oporów, które wyczuwa się
jako  przerywany  opór  podczas  biernego  rozciągania
mięśnia,

B . opór wyczuwany podczas zginania i prostowania kończyny
związany ze sztywnością mięśniową i drżeniem,

C . równoczesne  występowanie  sztywności  mięśniowej  i
drżenia podczas prostowania kończyny,

D . osłabienie  mięśni  kończyn  dolnych,  utrata  czucia  bólu  i
temperatury.



Zadanie 73.
Przełom cholinergiczny objawia się:

A . potami,  zaburzeniami  oddechowymi,  wzrostem  napięcia
mięśniowego,

B . zaburzeniami  oddechowymi,  nadpobudliwością,
rozszerzeniem źrenic,

C . rozszerzeniem  źrenic,  drgawkami,  zaburzeniami
przytomności,

D.  zwężeniem źrenic, zaburzeniami oddechowymi, biegunką.

Zadanie 74.
Jakie elementy obejmuje ocena stanu świadomości wg GCS (Glasgow
Coma Scale)?

A.  ocenę odpowiedzi ruchowej, słownej, reakcję źrenic,
B.  ocenę mowy i ruchu,
C . ocenę  odpowiedzi  słownej,  ruchowej,  odruchy

patologiczne,
D . ocenę  odpowiedzi  słownej,  ruchowej,  reakcję  otwierania

oczu.

Zadanie 75.
Pacjent  został  przyjęty  do  oddziału  neurologicznego  z  powodu
bardzo  silnego  bólu  głowy.  Pacjent  opisuje,  że  ból  pojawił  s ię
nagle,  dając  wrażenie  uderzenia  w  tył  głowy.  Bólowi
towarzyszyły  sztywność  karku,  wymioty  oraz  krótkotrwała  utrata
przytomności  (pacjent  nie  wie  jak  długo).  Powyższe  objawy  mogą
wskazywać na wystąpienie krwawienia podpajęczynówkowego (SAH).
P o  badaniu  angiograficznym,  które  wykazało  obecność  tętniaka
pacjent może chodzić:

A . p o  12  godzinach,  ponieważ  takie  są  zasady  opieki  nad
pacjentem po cewnikowaniu tętnicy udowej,

B.  po 2 godzinach, po usunięciu opatrunku uciskowego,
C . pacjent  nie  może  chodzić  do  czasu  wykonania  zabiegu

operacyjnego,  ponieważ  takie  są  zasady  opieki  po
krwawieniu podpajęczynówkowym,

D.  pacjent może zacząć chodzić dopiero następnego dnia.



Zadanie 76.
Jaki jest obraz kliniczny uszkodzenia nerwu obwodowego?

A . niedowład  spastyczny  odpowiednich  grup  mięśniowych,
osłabienie  lub  zniesienie  odruchów  przewodzonych  przez
dany nerw, drżenie pęczkowe mięśni,

B . zanik  mięśni,  zaburzenia  czucia  (tylko  głębokiego)  w
obszarze  skóry  unerwionej  przez  dany  nerw,  bóle  i
parestezje,

C . zaburzenia  szybkości  przewodnictwa  nerwowego,
zaburzenia  troficzne  i  powydzielnicze,  niedowład  lub
porażenie wiotkie  odpowiednich grup mięśniowych, zanik
mięśni,

D . elektromiograficzne  cechy  uszkodzenia  neurogennego,
zaburzenia  czucia  (tylko  głębokiego)  w  obszarze
unerwionym przez dany nerw, bóle i parestezje.

Zadanie 77.
Objawami niepożądanymi stosowania leków immunomodulacyjnych
drogą  iniekcji  w  terapii  stwardnienia  rozsianego  są  wszystkie
poniższe, Z WYJĄTKIEM:

A.  wzrostu temperatury, bólami mięśni, dreszczami,
B.  reakcji miejscowej w miejscu wstrzyknięcia leku,
C . wzrostu stężenia enzymów wątrobowych i uczucia ucisku w

klatce piersiowej,
D.  biegunki, nudności i wymiotów.

Zadanie 78.
Pacjentka  hospitalizowana  w  oddziale  urazowym z  powodu  urazu
kręgosłupa w odcinku piersiowym. U chorej występują zaburzenia
w  oddawaniu  moczu.  W  jakim  okresie  od  urazu  rozpoczyna  się
wyrabianie automatyzmu pęcherza moczowego?

A.  po 2-3 dniach,
B.  pod koniec pierwszego tygodnia,
C.  na przełomie drugiego i trzeciego tygodnia,
D.  powyżej 3 miesięcy.

Zadanie 79.
Odruchowa  reakcja  dziecka  na  gwałtowną  zmianę  pozycji  lub
głośny  hałas,  utrzymująca  się  do  około  4  miesiąca  życia,  to
odruch:

A.  Galanta,
B.  Pereza,
C.  Babińskiego,
D.  Moro.



Zadanie 80.
Dziewczynka  3,5-letnia  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym,  ma
niesprawny  narząd  mowy:  małą  ruchomość  warg,  języka,
podniebienia,  która  wynika  z  porażeń  oraz  zmiennego  napięcia
mięśniowego.  Porażenie  oraz  zmienne  napięcie  mięśniowe  w
obrębie narządów mowy prowadzą także do:

A.  nudności, wymiotów,
B.  trudności z połykaniem, gryzieniem, żuciem,
C.  trudności z koncentracją,
D.  trudności w zakresie uśmiechania się.

Zadanie 81.
Wymień struktury anatomiczne biorące udział w wytwarzaniu płynu
mózgowo-rdzeniowego:

A.  komory boczne,
B.  sploty naczyniówkowe,
C.  struktury podkorowe,
D.  wodociąg Sylwiusza.

Zadanie 82.
Działania  dotyczące  aktywności  ruchowej  pacjenta  po  udarze
niedokrwiennym mózgu wymagają:

A.  leczenia spoczynkowego przez okres 6 tygodni,
B . wczesnego  aktywizowania,  zmiany  pozycji,  właściwego

ułożenia, ćwiczeń biernych,
C . rehabilitacji,  którą  rozpoczyna  się  po  około  2

tygodniach od udaru,
D.  stosowania tylko ćwiczeń biernych.

Zadanie 83.
W oddziale neuroinfekcji przebywa chłopiec z rozpoznaną chorobą
Heinego-Medina. Które drobnoustroje wywołują tę chorobę?

A.  wirus poliomyelitis,
B.  paciorkowiec beta-hemolizujący,
C.  gronkowiec złocisty,
D.  pałeczka z grupy Shigella.

Zadanie 84.
Objawy krwotoku podpajęczynówkowego to:

A.  drżenia spoczynkowe,
B.  bóle kręgosłupa,
C.  przewlekłe bóle głowy,
D.  nagły ból głowy, nudności i wymioty.



Zadanie 85.
Do pierwotnych przyczyn zaburzeń świadomości NIE należy:

A.  krwotok podpajęczynówkowy,
B.  uraz czaszkowo-mózgowy,
C.  zatrucie układu nerwowego tlenkiem węgla,
D.  padaczka.

Zadanie 86.
D o  oddziału  neurologicznego  przyjęto  pacjenta  z  podejrzeniem
krwotoku  podpajęczynówkowego.  Chory  miał  krótkotrwałe
zaburzenie  przytomności.  Obecnie  jest  przytomny,  ale  senny,
występują objawy oponowe. Które działanie powinna bezwzględnie
zastosować  pielęgniarka  u  chorego  bezpośrednio  po  przyjęciu  do
szpitala?

A.  tlenoterapię,
B.  ćwiczenia ruchowe,
C.  wysokie ułożenie chorego w łóżku,
D.  unieruchomienie chorego w łóżku.

Zadanie 87.
Pacjent  po  ciężkim  udarze  krwotocznym  nie  wydaje  żadnych
dźwięków i nie otwiera oczu mimo stymulacji, reaguje odruchowym
wycofaniem  kończyny  na  ból.  Jego  stan  w  skali  Glasgow  ocenisz
na:

A.  3 punkty GCS,
B.  4 punkty GCS,
C.  6 punkty GCS,
D.  8 punkty GCS.

Zadanie 88.
Próba Romberga jest:

A . próbą  zbornościową  polegającą  na  staniu  na  baczność
najpierw z otwartymi oczami, a następnie z zamkniętymi,

B . próbą  zbornościową  polegającą  na  staniu  na  baczność
najpierw z zamkniętymi oczami, a następnie z otwartymi,

C . badaniem  odruchów  polegającym  na  staniu  na  baczność
najpierw z otwartymi oczami, a następnie z zamkniętymi,

D . badaniem układu ruchu polegającym na staniu na baczność
najpierw z otwartymi oczami, a następnie z zamkniętymi.



Zadanie 89.
Objawem odkorowania są:

A . kończyny  górne  zgięte  w  stawie  łokciowym i  nadgarstku,
a dolne wyprostowane w stawach kolanowym i skokowym,

B . kończyny  górne  wyprostowane  w  stawie  łokciowym,
nawrócone  i  zgięte  w  nadgarstku,  kończyny  dolne
wyprostowane w stawach kolanowym i skokowym,

C . kończyny dolne zgięte w stawach kolanowych i biodrowych
i górne w stawach łokciowych i nadgarstkowych,

D . kończyny  dolne  zgięte  w  stawach  kolanowych  i
biodrowych, ręka zaciśnięta w pięść.

Zadanie 90.
Objawem zespołu Brown - Sequarda jest:

A . niedowład  spastyczny  po  stronie  przeciwnej  do  ogniska
chorobowego,

B . zaburzenie  czucia  głębokiego  po  stronie  ogniska,  czucia
bólu  i  temperatury  po  stronie  przeciwnej  do
uszkodzenia,

C.  brak czucia głębokiego,
D.  obustronny niedowład spastyczny.

Zadanie 91.
W  stosunku do  pacjenta  z  urojeniami  i  halucynacjami,  ze  strony
pielęgniarki wskazane jest/są:

A.  kontrola emocjonalna,
B.  niepotwierdzanie ani niezaprzeczanie tym objawom,
C.  improwizacja,
D.  próby perswadowania występowania objawów.

Zadanie 92.
Przeprowadzanie tzw. zabiegu Credego bez polecenia lekarza może
prowadzić do:

A . powstania żylaków odbytu, nadmiernego wzrostu ciśnienia
w drogach moczowych niosące ryzyko uszkodzenia nerek,

B . powstania  żylaków,  nadmiernego  wzrostu  ciśnienia  w
drogach moczowych niosące ryzyko uszkodzenia nerek,

C . wystąpienia  biegunek,  nadmiernego  wzrostu  ciśnienia  w
drogach moczowych niosące ryzyko uszkodzenia nerek,

D . powstania  bólów  brzucha,  nadmiernego  pobudzenia
chorego.



Zadanie 93.
Drżenie, sztywność mięśni oraz niepewny chód chorego z chorobą
Parkinsona może ustąpić na chwilę, jeżeli choremu:

A.  będziemy zwracać uwagę, aby chodził prawidłowo,
B.  poradzimy, aby chodził w takt muzyki,
C.  poradzimy, aby chodził z obciążeniem,
D.  poradzimy, aby chodził długimi krokami.

Zadanie 94.
W  znacznej  części  przypadków zespół  Guillain-Barre poprzedzony
jest:

A .  infekcją dróg oddechowych,
B.  infekcją dróg moczowych,
C.  niewydolnością krążenia,
D.  zapaleniem wątroby.

Zadanie 95.
Dodatni  objaw  Brudzińskiego  świadczy  o  procesie  chorobowym
toczącym się w obrębie:

A.  korzeni nerwowych,
B.  opon mózgowych,
C.  nerwów obwodowych,
D.  tkanki mózgowej.

Zadanie 96.
Neuralgia jest to rodzaj bólu:

A.  receptorowego,
B.  przewodowego,
C.  ośrodkowego,
D.  obwodowego.

Zadanie 97.
Trzymiesięczne  dziecko  jest  w  pierwszej  dobie  po  operacyjnym
założeniu  zastawki  Pudenza.  Które  objawy  mogą  świadczyć  o
nieprawidłowym funkcjonowaniu zastawki?

A.  biegunka, ciemiączko prawidłowo napięte,
B.  brak apetytu, ciemiączko zapadnięte,
C.  wymioty, ciemiączko prawidłowo napięte,
D.  wymioty, ciemiączko mocno napięte.



Zadanie 98.
Reedukacja  pęcherza  neurogennego  przy  cewnikowaniu  stałym
polega na:

A.  utrzymaniu stałego odpływu moczu,
B.  zaciskaniu cewnika i otwieraniu go 2 razy dziennie,
C . zaciskaniu  cewnika  i  otwieraniu  go  2  razy  dziennie  oraz

stosowaniu  opukiwania  nadłonowego  przed  każdym
opróżnieniem,

D . zaciskaniu  cewnika  i  otwieraniu  go  co  2-3  godziny  z
dłuższą przerwą nocną.

Zadanie 99.
Jaki  jest  cel  podawania  choremu  sterydów  przed  planowaną
operacją w obrębie głowy?

A.  obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,
B.  ułatwienie przepływu naczyniowego w mózgu,
C.  zmniejszenie wytwarzania płynu mózgowo - rdzeniowego,
D.  zmniejszenie reakcji obrzękowej tkanki mózgowej.

Zadanie 100.
W  "0"  dobie  po  zabiegu operacyjnym z  powodu guza tylnego dołu
czaszki NAJWAŻNIEJSZYM jest:

A .  kontrola wydolności oddechowej,
B.  prowadzenie godzinowej zbiórki moczu,
C.  pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
D . kontrola  wyników  badań  laboratoryjnych,  głównie

elektrolitów.

Zadanie 101.
Stwardnienie zanikowe boczne należy do chorób:

A.  neuronu ruchowego,
B.  neuronu czuciowego,
C.  demielinizacyjnych,
D.  układu pozapiramidowego.

Zadanie 102.
Dlaczego należy unikać podkładania wałków pod kolana u chorego
leżącego?

A.  utrudnia odpływ krwi żylnej,
B.  utrudnia napływ krwi tętniczej,
C.  utrudnia odpływ krwi tętniczej,
D.  utrudnia napływ krwi żylnej.



Zadanie 103.
U  pacjentki  rozpoznano  chorobę  Huntingtona.  Który  objaw
neurologiczny NIE jest swoisty dla tej choroby?

A.  ruchy atetotyczne,
B.  ruchy pląsawicze,
C.  zaniki mięśniowe,
D.  otępienie.

Zadanie 104.
U chorej po urazie kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego,
zdecydowano  o  repozycji  złamania  kręgosłupa  szyjnego  na
wysokości  C7-C8  przez  zastosowanie  wyciągu  czaszkowego
bezpośredniego. Jaką czynność powinna wykonać pielęgniarka po
zmianie  pozycji  ciała  chorej,  w  związku  z  założonym  wyciągiem
czaszkowym?

A.  odłączyć obciążenie wyciągu na okres 1 godziny,
B . naprzemiennie zmniejszać i zwiększać obciążenie wyciągu

czaszkowego,
C.  stopniowo zwiększać obciążenie wyciągu o 10 dag,
D.  dokonać kontroli zachowania osiowego ciągu na czaszkę.

Zadanie 105.
Guzy kanału kręgowego według ich lokalizacji dzielimy na:

A.  ośrodkowe i obwodowe,
B.  ogniskowe i rozsiane,
C.  wewnątrz i zewnątrztwardówkowe,
D.  wewnątrz i zewnątrzotrzewnowe.

Zadanie 106.
Pielęgniarka  prowadzi  systematyczną  obserwację  chorego  po
operacji  neurochirurgicznej.  Przeciekający  opatrunek  krwistą
wydzieliną  u  chorego  powinien  być  zmieniony  natychmiast,
głównie ze względu na:

A.  możliwość obniżenia składników morfotycznych krwi,
B.  niebezpieczeństwo zakażenia rany operacyjnej,
C.  wystąpienie u chorego poczucia zagrożenia,
D.  nieestetyczny wygląd chorego.

Zadanie 107.
Zachowania  pielęgniarki  wobec  prowokacyjnych  działań  pacjenta
np. groźby popełnienia samobójstwa polegają na:

A . dążeniu do współpracy z  pacjentem, zachęcaniu pacjenta
do opisu przeżyć,

B.  ignorowaniu gróźb, izolacji pacjenta,
C.  zachowaniu dystansu, pouczaniu,
D.  starać się spełnić oczekiwania pacjenta.



Zadanie 108.
Opadnięcie  stopy  i  upośledzenie  je j  grzbietowego  zgięcia
świadczy  o  ucisku  wywieranym  przez  krążek  międzykręgowy  na
korzeń:

A.  S1,
B.  L4,
C.  L5,
D.  Th 12.

Zadanie 109.
Objawami ubocznymi trójpierściennych leków p/depresyjnych są:

A . ortostatyczny  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,
nudności,  sedacja,  nieostre  widzenie,  nadwrażliwość  na
światło,  zwiększenie  masy  ciała,  suchość  w  jamie
ustnej,

B.  zwiększenie masy ciała, biegunki, bezsenność,
C . utrata  masy  ciała,  zaburzenia  funkcji  seksualnych,  bóle

głowy,
D.  myśli samobójcze, suchość w jamie ustnej, zaparcia.

Zadanie 110.
Postawa  i  chód  w  rozwiniętej  chorobie  Parkinsona  wygląda
następująco:

A . sylwetka  pochylona,  kończyny  dolne  zgięte  w  stawach
kolanowych,  chód  drobnymi  kroczkami  z  pocieraniem
podeszwami o podłogę,

B . sylwetka  sztywna,  wyprostowana,  głowa  pochylona,  chód
drobnymi kroczkami,

C . sylwetka sztywna, wyprostowana z odgiętą do tyłu głową,
chód kosiarza,

D . sylwetka  pochylona,  kończyny  dolne  zgięte  w  stawach
kolanowych, chód kosiarza.

Zadanie 111.
D o  najczęstszych  zaburzeń  spotykanych  w  chorobach  jąder
podstawy należą ruchy pląsawicze. Są to ruchy:

A . mimowolne, szybkie, nieskoordynowane, nie mające stałej
postaci,

B . powolne,  powodujące  nadmierne  wyprostowanie  palców
dłoni,

C . szybkie,  naprzemienne  ruchy  palców  (liczenie
pieniędzy),

D . pozbawione  należytej  "miary",  ich  zasięg  i  kierunek
jest zaburzony.



Zadanie 112.
Nadmierna  męczliwość  mięśni  wskutek  zaburzeń  przewodnictwa
nerwowo - mięśniowego to:

A.  miotonia,
B.  miastenia,
C.  miopatia,
D.  dystrofia.

Zadanie 113.
U chorego po udarze z objawami hemiplegii w okresie początkowym
choroby należy utrzymać wkłucie  dożylne,  w związku z  leczeniem
i  podażą  płynów.  Jakie  rozwiązanie  w  takiej  sytuacji  uznałabyś
za najlepsze?

A.  wkłucie podobojczykowe,
B.  lewa lub prawa kończyna górna i dolna,
C.  wkłucie w nogę lub rękę po stronie nieporażonej,
D.  częste zmiany miejsca wkłucia.

Zadanie 114.
Afazja ruchowa polega na:

A.  utracie zdolności rozumienia mowy,
B.  utracie zdolności mówienia,
C.  trudności w nazywaniu pokazywanych przedmiotów,
D.  całkowitej niezdolności mówienia i rozumienia mowy.

Zadanie 115.
Do podstawowych objawów depresji zalicza się:

A .  obniżenie nastroju,
B.  zaburzenia świadomości,
C.  agresję słowną i fizyczną,
D.  nasiloną aktywność ruchowa.

Zadanie 116.
W  celu  potwierdzenia  płynotoku  nosowego,  pobiera  się
wyciekający płyn na oznaczenie poziomu:

A.  sodu,
B.  potasu,
C.  glukozy,
D.  chlorków.



Zadanie 117.
Które objawy wskazują na występowanie krwiaka podtwardówkowego?

A . poszerzenie  obu  źrenic,  zwolnienie  tętna,  wzrost
ciśnienia tętniczego krwi,

B . poszerzenie  jednej  źrenicy,  zwolnienie  tętna,  wzrost
ciśnienia tętniczego krwi,

C . poszerzenie  jednej  źrenicy,  przyspieszenie  tętna,
wzrost ciśnienia tętniczego krwi,

D . poszerzenie  obu  źrenic,  przyspieszenie  tętna,  spadek
ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 118.
U  10-miesięcznego  dziecka  istnieje  podejrzenie  mózgowego
porażenia  dziecięcego  w  postaci  obustronnego  porażenia
kurczowego.  Pielęgniarka  prowadzi  obserwację  aktywności
ruchowej  dziecka.  Pielęgniarka  układa  dziecko  w  pozycji  na
brzuchu. Jak zachowa się dziecko?

A.  dziecko prawidłowo raczkuje,
B.  dziecko nie wykonuje żadnych ruchów,
C.  dziecko pełza za pomocą kończyn górnych,
D.  dziecko utrzymuje kończyny dolne zgięte, w odwiedzeniu.

Zadanie 119.
Pacjentka  jest  w  pierwszej  dobie  po  operacji  tętniaka  mózgu.
Jest wybudzona, w dobrym kontakcie słownym. Jakiego zalecenia
powinna  przestrzegać  pielęgniarka  podczas  stosowania  u  chorej
nimodypiny?

A.  ogrzać lek przed podaniem,
B.  ochłodzić lek przed podaniem,
C.  chronić lek przed światłem słonecznym,
D.  podać lek w krótkim czasie.

Zadanie 120.
Objawy niedowładu spastycznego to:

A . zniesienie  odruchów  w  zajętej  kończynie,  zanik  mięśni,
odruchy patologiczne,

B . wzmożenie  odruchów  głębokich,  odruchy  patologiczne,
wzmożenie napięcia mięśniowego,

C . wzmożenie  napięcia  mięśniowego,  odruchy  patologiczne,
drżenie pęczkowe mięśni,

D . wzmożone  napięcie  mięśniowe,  zniesienie  odruchów  w
zajętej kończynie, klonusy.



Zadanie 121.
Apetyt zostaje pobudzony w warunkach fizjologicznych, gdy:

A.  zwiększa się wydzielanie enzymów trzustkowych,
B.  wzrasta stężenie cukru we krwi,
C.  zmniejsza się poziom insuliny we krwi,
D.  spada stężenie cukru we krwi.

Zadanie 122.
P o  badaniach  specjalistycznych  u  trzymiesięcznego  dziecka
lekarz  stwierdził  wodogłowie  niekomunikujące.  Jakiego  koloru
jest prawidłowy płyn mózgowo - rdzeniowy u niemowląt?

A.  lekko różowy,
B.  krwisty,
C.  wodojasny,
D.  żółty.

Zadanie 123.
W ocenie orientacji allopsychicznej pytamy pacjenta o:

A.  imię i nazwisko,
B.  miejsce, w którym się znajduje,
C.  datę,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 124.
Ocena nerwu trójdzielnego polega na:

A . zbadaniu czucia twarzy, wykazaniu opadnięcia kącika ust
i rozszerzenia szpary powiekowej,

B . zbadaniu czucia twarzy, odruchu rogówkowego, wykazaniu
rozszerzenia szpary powiekowej,

C . zbadaniu czucia twarzy, odruchu rogówkowego, czynności
mięśni żucia,

D . wykazaniu  opadnięcia  kącika  ust,  spłyceniu  bruzdy
nosowo-wargowej i rozszerzeniu szpary powiekowej.

Zadanie 125.
Charakterystyczną  w  ocenie  stanu  funkcjonalnego  pacjenta  ze
stwardnieniem rozsianym, jest skala:

A.  Barthel,
B.  EDSS,
C.  Lovetta,
D.  FIM.



Zadanie 126.
Dlaczego NIE należy podawać łącznie leków przeciwpadaczkowych z
roztworem glukozy?

A . istnieje  możliwość  wystąpienia  tolerancji  leku,
szczególnie fenytoiny,

B . istnieje  możliwość  wytrącania  się  leku,  szczególnie
fenytoiny,

C . istnieje  możliwość  przedawkowania  leków,  szczególnie
fenytoiny,

D . istnieje  możliwość  antagonistycznego  działania  leków,
szczególnie fenytoiny.

Zadanie 127.
Jak długo trwa szok rdzeniowy?

A.  kilka godzin,
B.  kilka dni,
C.  około 3 tygodni,
D.  około 2 miesięcy.

Zadanie 128.
Jakie  badania  należy  przeprowadzić  u  pacjenta  z  podejrzeniem
miastenii, aby potwierdzić rozpoznanie?

A.  tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny,
B . próby  farmakologiczne  (test  z  Polstygminą),

elektromiografię  oraz  oznaczenie  przeciwciał  przeciwko
receptorom acetylocholiny,

C . próby  farmakologiczne  (test  z  Polstygminą),
elektromiografię, biopsję mięśnia,

D . elektromiografię,  biopsję  mięśnia,  magnetyczny  rezonans
jądrowy.

Zadanie 129.
W  chwili  przyjęcia  do  szpitala  pacjenta  po  urazie
komunikacyjnym,  stwierdzono  paraplegię  kończyn  dolnych,  brak
uszkodzeń  struktur  kostnych  i  aparatu  więzadłowego.  Powrót
czynności  (ruchu  i  czucia)  następował  przez  okres  2  tygodni.
Czynności zwieraczy były prawidłowe. Obraz taki przemawia za:

A.  całkowitym poprzecznym porażeniem rdzenia,
B.  wstrząśnieniem lub stłuczeniem rdzenia,
C.  zespołem Browen-Sequarda,
D.  uszkodzeniem wyrostków kolczystych lub poprzecznych.



Zadanie 130.
U  chorego  w  okresie  szoku  rdzeniowego  występuje  zaburzenie
napięcia mięśniowego, które ma charakter?

A.  spastyczny,
B.  plastyczny,
C.  wiotki,
D.  dystoniczny.

Zadanie 131.
Występujące  u  pacjentki  wrażenie,  że  jest  szpiegowana  przez
mafię należy do objawów psychotycznych nazywanych:

A.  halucynacjami psychicznymi,
B.  halucynoidami,
C.  urojeniami ksobnymi,
D.  urojeniami prześladowczymi.

Zadanie 132.
W  ocenie  przebiegu  wstrząsu  pourazowego  istotna  jest  ocena
ciśnienia  tętniczego  krwi  i  diurezy.  Jakie  wartości  ciśnienia
skurczowego krwi określa się jako tzw. próg nerkowy?

A.  80 mmHg,
B.  poniżej 60 mmHg,
C.  poniżej 40 mmHg,
D.  poniżej 75 mmHg.

Zadanie 133.
Stan padaczkowy polega na:

A . występowaniu napadów padaczkowych, między którymi chory
jest w pełni świadomy,

B . występowaniu  jednego,  długiego  napadu  z  utratą
przytomności,

C.  występowaniu kilku napadów w ciągu nocy,
D . występowaniu napadów padaczkowych, między którymi chory

nie odzyskuje świadomości.



Zadanie 134.
Przygotowanie pacjenta do badania angiograficznego polega na:

A . wyjaśnieniu  na  czym  polega  badanie  i  jak  ma  się
zachować, badanie nie wymaga przygotowania fizycznego,

B . ogoleniu  okolicy  pachwiny  i  pozostaniu  na  czczo  12
godzin przed badaniem,

C . wyjaśnieniu  jak  ma  się  zachować  podczas  badania  i
pozostaniu  na  czczo  przez  około  8  godzin,  ponieważ
badanie  najczęściej  jest  wykonywane  w  znieczuleniu
ogólnym,

D . wyjaśnieniu  na  czym  polega  badanie  i  jak  ma  się
zachować, pozostaniu na czczo przez minimum 4 godziny
przed badaniem, ponieważ wykonywane jest najczęściej w
znieczuleniu miejscowym, ewentualnie ogolić pachwinę.

Zadanie 135.
Apraksja jest to?

A.  niezdolność mowy,
B . niezdolność  do  wykonywania  wyuczonych,  celowych

czynności ruchowych,
C.  niezdolność postrzegania barw i kształtów,
D.  niezdolność czytania.



PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE
TEST NR 111717
GRUPA 1
Zadanie 1.
Ucisk nerwu pośrodkowego, charakterystyczny jest dla:

A.  zespołu rowka łokciowego,
B.  zespołu cieśni nadgarstka,
C.  zespołu nadmiernego odwodzenia,
D.  zespołu żebrowo-obojczykowego.

Zadanie 2.
Mowa  płynna,  z  prawidłowym  rytmem  i  artykulacją,  ale
bezsensowna,  z  dużą  rozwlekłością  wypowiedzi  to  zaburzenie
wyższych czynności nerwowych zwane:

A.  afazją,
B.  agnozją,
C.  apraksją,
D.  dysfonią.

Zadanie 3.
Stan  padaczkowy,  który  wystąpił  u  dwuletniego  dziecka,  wymaga
podawania  środków farmakologicznych dożylnie.  Który  z  objawów
może wystąpić podczas podawania diazepamu dożylnie?

A.  arytmia serca,
B.  wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
C.  bezdech,
D.  podciśnienie śródczaszkowe.

Zadanie 4.
W  drugiej  dobie  po  operacyjnym  usunięciu  krwiaka
śródczaszkowego  u  chorego  nasili ł  s ię  ból  głowy,  zaczął  słabiej
reagować na bodźce  z  powodu senności.  Rozwinął  s ię  intensywny
obrzęk  okolicy  oczodołów  i  żuchwy.  W  celu  złagodzenia
dolegliwości i obrzęku twarzy pielęgniarka powinna:

A . uspokoić  chorego,  że  jest  to  naturalne  zjawisko  po
kraniotomii  czołowej  lub  czołowo-skroniowej,  wykonać
zimny okład łagodzący dyskomfort,

B . wykonać  ocenę  pola  operacyjnego,  podać  środki
przeciwzapalne  i  przeciwbólowe  zgodnie  ze  zleceniem
lekarza,

C . podać  leki  odwadniające  ponieważ  narastające  objawy
świadczą o rozwijającym się obrzęku mózgu,

D . poinformować  lekarza,  który  zleci  badanie  na  tomografię
komputerową.



Zadanie 5.
Jakie  jest  niebezpieczeństwo  gwałtownego  obniżenia  ciśnienia
tętniczego  krwi  farmakologicznie  u  chorego  ze  świeżym  udarem
mózgu?

A . poszerzenie  ogniska  niedokrwienia  w  wyniku  spadku
przepływu mózgowego,

B.  ukrwotocznienie ogniska niedokrwiennego w mózgu,
C.  wystąpienie wtórnego krwotoku mózgowego,
D.  podwyższenie glikemii w organizmie chorego.

Zadanie 6.
Istotą wstrząsu rdzeniowego jest:

A . całkowite  wypadnięcie  czynności  rdzenia  poniżej  miejsca
uszkodzenia,

B.  zaburzenie czucia,
C.  zaburzenie ruchu,
D.  zaburzenie wegetatywne + zaburzenia zwieraczy.

Zadanie 7.
Rodzice  dziecka  chorego  na  padaczkę  powinni  wiedzieć,  że  ich
dziecko NIE powinno:

A.  korzystać z długich spacerów i wycieczek pieszych,
B.  chodzić do szkoły razem z grupą rówieśników,
C.  długo oglądać telewizji, słuchać głośnej muzyki,
D.  prowadzić uregulowanego trybu życia.

Zadanie 8.
Dezadaptacyje  zachowania  pacjenta,  jak  wycofanie  s ię  czy
podejrzliwość, uwidaczniają się w czasie:

A .  niskiej samooceny,
B.  nasilonego lęku,
C.  odczucia bezsilności,
D.  zaburzeń snu.

Zadanie 9.
W  zapobieganiu  suchości  w  jamie  ustnej  po  podaniu  leków
p/depresyjnych wskazane jest:

A . nawilżanie  powietrza,  częste  szczotkowanie  zębów,
zmniejszenie dawki leku,

B . podawanie  gumy  do  żucia  bez  cukru,  kostki  lodu,  picie
wody małymi łykami, utrzymanie higieny jamy ustnej,

C . podawanie  leków przed  posiłkiem,  spożycie  dużych  ilości
płynów,

D . picie wody małymi łykami, przebywanie w nasłonecznionym
miejscu.



Zadanie 10.
W  "0"  dobie  po  zabiegu operacyjnym z  powodu guza tylnego dołu
czaszki NAJWAŻNIEJSZYM jest:

A .  kontrola wydolności oddechowej,
B.  prowadzenie godzinowej zbiórki moczu,
C.  pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
D . kontrola  wyników  badań  laboratoryjnych,  głównie

elektrolitów.

Zadanie 11.
Trzymiesięczne  dziecko  jest  w  pierwszej  dobie  po  operacyjnym
założeniu  zastawki  Pudenza.  Które  objawy  mogą  świadczyć  o
nieprawidłowym funkcjonowaniu zastawki?

A.  biegunka, ciemiączko prawidłowo napięte,
B.  brak apetytu, ciemiączko zapadnięte,
C.  wymioty, ciemiączko prawidłowo napięte,
D.  wymioty, ciemiączko mocno napięte.

Zadanie 12.
Podstawowe grupy objawów występujące w mielopatii szyjnej to:

A .  postępujący czterokończynowy niedowład spastyczny,
B.  niedowład wiotki kończyn górnych i spastyczny dolnych,
C.  zespół uszkodzenia sznurów tylnych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 13.
Jakie  badania  należy  przeprowadzić  u  pacjenta  z  podejrzeniem
miastenii, aby potwierdzić rozpoznanie?

A.  tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny,
B . próby  farmakologiczne  (test  z  Polstygminą),

elektromiografię  oraz  oznaczenie  przeciwciał  przeciwko
receptorom acetylocholiny,

C . próby  farmakologiczne  (test  z  Polstygminą),
elektromiografię, biopsję mięśnia,

D . elektromiografię,  biopsję  mięśnia,  magnetyczny  rezonans
jądrowy.

Zadanie 14.
D o  objawów  oponowych  charakterystycznych  dla  zapalenia  opon
mózgowych i mózgu NIE należy:

A.  sztywność karku,
B.  objaw Brudzińskiego,
C.  objaw Hornera,
D.  objaw Kerniga.



Zadanie 15.
Miastenia należy do grupy chorób:

A.  choroby pierwotnie mięśniowe,
B.  choroby złącza nerwowo-mięśniowego,
C . choroby  związane  z  uszkodzeniem  obwodowego  neuronu

ruchowego,
D . choroby związane z uszkodzeniem rogu przedniego rdzenia

kręgowego (tzw. motoneuronu).

Zadanie 16.
Jakie badanie u chorego po urazie czaszkowo-mózgowym zróżnicuje
charakter  wydzieliny  wyciekającej  z  nosa  (wydzielina  nieżytowa
czy płyn mózgowo-rdzeniowy)?

A.  badanie na obecność cukru,
B.  badanie na obecność białka,
C.  badanie bakteriologiczne,
D.  badanie wirusologiczne.

Zadanie 17.
U  pacjentki  rozpoznano  chorobę  Huntingtona.  Który  objaw
neurologiczny NIE jest swoisty dla tej choroby?

A.  ruchy atetotyczne,
B.  ruchy pląsawicze,
C.  zaniki mięśniowe,
D.  otępienie.

Zadanie 18.
Jakie  działanie  jest  PRZECIWWSKAZANE  u  pacjenta  w  fazie
zaostrzenia rwy kulszowej ?

A.  leżenie w łóżku,
B.  ogrzewanie okolicy lędźwiowej poduszką elektryczną,
C.  intensywna kinezyterapia,
D.  stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych.

Zadanie 19.
W  pielęgnowaniu  chorej  z  bólami  talamicznymi  pielęgniarka
stosuje działanie polegające na:

A . ułożeniu  w  pozycji  zapewniającej  zmniejszenie  napięcia
mięśniowego,

B . stosowaniu  fizycznych  środków  zmniejszających  napięcie
mięśni,

C.  ochronie przed intensywnymi bodźcami zewnętrznymi,
D.  odwróceniu uwagi od bólu przez zajęcie rozmową.



Zadanie 20.
Jamistość rdzenia rozpoznaje się na podstawie badania:

A.  płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  metodą rezonansu magnetycznego,
C.  radiologicznego,
D.  scyntygraficznego.

Zadanie 21.
Bradyfrenia to:

A . zwolnienie procesów poznawczych związane z trudnościami
w  koncentracji  uwagi  bez  zaburzeń  pamięci,  myślenia  i
oceny,

B . zaburzenia  pamięci  dotyczące  głównie  funkcji
"przypominania sobie",

C.  zaburzenia myślenia i oceny,
D . spowolnienie  procesów  poznawczych,  z  towarzyszącymi

zaburzeniami pamięci i myślenia.

Zadanie 22.
Jak nazywa się VIII nerw czaszkowy?

A.  n. okoruchowy,
B.  n. dodatkowy,
C.  n. językowo-gardłowy,
D.  n. przedsionkowo-ślimakowy.

Zadanie 23.
Okres „szoku rdzeniowego” objawia się:

A . trwającym  kilka  tygodni  stanem  spastycznego  porażenia
mięśni,  całkowitego  zniesienia  odruchów,  który
następnie przechodzi w porażenie wiotkie,

B . trwającym  kilka  tygodni  stanem  wiotkiego  porażenia
mięśni,  całkowitego  zniesienia  odruchów,  który
następnie przechodzi w porażenie spastyczne,

C . stałym  stanem  wiotkiego  porażenia  mięśni,  całkowitego
zniesienia odruchów,

D . trwającym  kilka  tygodni  stanem  wiotkiego  porażenia
mięśni, spaczonym odczuwaniem bodźców, który następnie
przechodzi w porażenie spastyczne.

Zadanie 24.
Postacią  padaczki  najczęściej  występującą  u  dzieci  jest
padaczka:

A.  skroniowa,
B.  poudarowa,
C.  czołowa,
D.  z napadami zgięciowymi (zespół Westa, drgawki Salaam).



Zadanie 25.
Rozwijający się deficyt czterokończynowy, z wiotkim niedowładem
kończyn  górnych  i  spastycznym  kończyn  dolnych,  jest
charakterystyczny dla guzów kanału kręgowego odcinka:

A.  szyjnego,
B.  piersiowego,
C.  lędźwiowego,
D.  krzyżowego.

Zadanie 26.
Kryteriami rozpoznawania drgawek gorączkowych jest:

A . wiek  <6  lat,  gorączka  przynajmniej  38°C,  brak  choroby
neurologicznej  i  ostrych  ogólnoustrojowych  zaburzeń
metabolicznych  oraz  brak  w  wywiadzie  drgawek  nie
związanych z gorączką,

B . wiek  <15  lat,  temperatura  przynajmniej  37°C  brak
choroby  neurologicznej  i  ostrych  ogólnoustrojowych
zaburzeń metabolicznych,

C . wiek  <6  lat,  gorączka  przynajmniej  39°C,  brak  choroby
neurologicznej  i  ostrych  ogólnoustrojowych  zaburzeń
metabolicznych,  w  wywiadzie  istnienie  drgawek  nie
związanych z gorączką,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 27.
Pacjentka  jest  w  pierwszej  dobie  po  operacji  tętniaka  mózgu.
Jest wybudzona, w dobrym kontakcie słownym. Jakiego zalecenia
powinna  przestrzegać  pielęgniarka  podczas  stosowania  u  chorej
nimodypiny?

A.  ogrzać lek przed podaniem,
B.  ochłodzić lek przed podaniem,
C.  chronić lek przed światłem słonecznym,
D.  podać lek w krótkim czasie.

Zadanie 28.
Objawy wymagające bezwzględnego leczenia operacyjnego pacjenta
z dyskopatią to:

A.  dodatni objaw Lasègue’a,
B . osłabienie  lub  zniesienie  odruchu  kolanowego  i

skokowego,
C.  zaburzenia czucia powierzchownego,
D.  zatrzymanie moczu.



Zadanie 29.
W zdiagnozowanym uszkodzeniu części przedsionkowej nerwu VIII,
jednym z podstawowych problemów pielęgnacyjnych występujących u
chorego będzie:

A .  jednostronna głuchota,
B.  wystąpienie zaburzeń słuchu,
C.  możliwość upadku i urazu,
D . możliwość  wystąpienia  neuralgii  części  trójdzielnej

nerwu.

Zadanie 30.
Wstrząs neurogenny charakteryzuje się:

A . prawidłowym  OCŻ,  tachykardią,  spadkiem  ciśnienia
tętniczego krwi,

B . obniżonym  OCŻ,  tachykardią,  spadkiem  ciśnienia
tętniczego krwi,

C . prawidłowym  OCŻ,  bradykardią,  spadkiem  ciśnienia
tętniczego krwi,

D . prawidłowym  OCŻ,  bradykardią,  wzrostem  ciśnienia
tętniczego krwi.

Zadanie 31.
Chód móżdżkowy charakteryzuje się:

A . przedramieniem zgiętym w stawie łokciowym i nawróconym,
kończyna dolna wyprostowana w stawie kolanowym,

B . chodem na  szerokiej  podstawie,  z  szeroko  rozstawionymi
kończynami dolnymi, chwiejny,

C.  chodem z nadmiernym kołysaniem się w biodrach,
D.  chodem drobnymi kroczkami i szuraniem.

Zadanie 32.
Hemiplegia to porażenie:

A.  kończyn dolnych,
B . mięśni  dolnej  części  twarzy  i  kończyn  po  tej  samej

stronie ciała,
C.  kończyn górnych,
D.  mięśni twarzy i szyi.

Zadanie 33.
Obsesje są to:

A.  objawy psychotyczne,
B.  myśli lękowe,
C.  natrętne myśli i impulsy,
D.  objawy podświadomego konfliktu.



Zadanie 34.
Objaw lucidum intervalum jest charakterystyczny dla krwiaka:

A.  ostrego nadtwardówkowego,
B.  podostrego podtwardówkowego,
C.  przewlekłego podtwardówkowego,
D.  ostrego podtwardówkowego.

Zadanie 35.
Niedowład spastyczny powstaje w wyniku uszkodzenia:

A.  neuronu ruchowego obwodowego,
B.  narządu ruchu,
C.  układu pozapiramidowego,
D.  neuronu ruchowego ośrodkowego.

Zadanie 36.
Zapobieganie  infekcji  dróg  moczowych  u  chorego  z  pęcherzem
neurogennym po urazie rdzenia kręgowego w późnym okresie polega
na:

A.  założeniu cewnika Foleya na stałe,
B.  podawaniu kwasu askorbinowego,
C.  profilaktycznym podawaniu antybiotyków,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 37.
Stosowane  u  chorej  na  miastenię  leczenie  polstygminą  stanowi
niebezpieczeństwo  wystąpienia  przełomu  cholinergicznego.  Jaka
jest bezpośrednia przyczyna tego stanu?

A.  przedawkowanie leku,
B.  zbyt niska dawka leku,
C.  odruchowe uwolnienie dużej ilości acetylocholiny,
D.  zwiększenie poziomu przeciwciał antyacetylocholinowych.

Zadanie 38.
Która  ze  wskazówek  jest  NIEWŁAŚCIWA  dla  chorego  ze
stwardnieniem rozsianym?

A . można podejmować ćwiczenia w ostrym okresie choroby i
stosować zabiegi cieplne,

B . p o  opuszczeniu  szpitala,  gdzie  stosowano  rehabilitację,
należy  zrobić  10  dni  przerwy  przed  samodzielnymi
ćwiczeniami,

C.  wskazane są krótsze, ale częstsze okresy aktywności,
D.  unikać ćwiczeń siłowych.



Zadanie 39.
W opiece wobec pacjenta ze złamaniem podstawy czaszki:

A . pozwolisz  pacjentowi  przyjmować  pozycję  pionową  i
zastosujesz tamponadę ucha, nosa,

B . poinformujesz  pacjenta  o  przestrzeganiu  reżimu
łóżkowego i zastosujesz tamponadę ucha, nosa,

C . wyciek z ucha, nosa nie ma wpływu na postępowanie wobec
pacjenta,

D . poinformujesz  pacjenta  o  przestrzeganiu  reżimu
łóżkowego i przykryjesz ucho, nos jałowym kompresem.

Zadanie 40.
Trudności w lokomocji i czynnościach samoobsługowych u osoby z
chorobą Parkinsona mogą być spowodowane:

A . wzmożonym napięciem mięśniowym o typie plastycznym i
hipokinezą,

B . wzmożonym napięciem mięśniowym o typie plastycznym i
hiperkinezą,

C . wzmożonym napięciem mięśniowym o typie spastycznym i
hipokinezą,

D.  wiotkością mięśniową i hipokinezą.

Zadanie 41.
Zagrażającym życiu następstwem urazu podstawy czaszki jest/są:

A.  obecność powietrza w obrębie urazu w zdjęciu RTG,
B.  wodnisty wyciek z nosa,
C.  wymioty,
D.  krwawienie zewnętrzne.

Zadanie 42.
Najczęstszym  powikłaniem  operacyjnego  leczenia  wodogłowia  z
zastosowaniem zastawki jest:

A .  krwiak podtwardówkowy,
B.  zatkanie zastawki,
C.  wgłobienie śródmózgowia,
D.  dekompresja komór.

Zadanie 43.
W  rozpoznaniu  neuropatologicznym  choroby  Alzheimera
charakterystyczne jest występowanie:

A.  komórek neuroepitelialnych,
B.  ogniska mielinizacji,
C .  dystroficznych neurytów,
D.  białek oligoklonalnych.



Zadanie 44.
Objawami niepożądanymi stosowania leków immunomodulacyjnych
drogą  iniekcji  w  terapii  stwardnienia  rozsianego  są  wszystkie
poniższe, Z WYJĄTKIEM:

A.  wzrostu temperatury, bólami mięśni, dreszczami,
B.  reakcji miejscowej w miejscu wstrzyknięcia leku,
C . wzrostu stężenia enzymów wątrobowych i uczucia ucisku w

klatce piersiowej,
D.  biegunki, nudności i wymiotów.

Zadanie 45.
Jaki  tryb  życia  powinni  prowadzić  chorzy  z  miastenią,  aby  nie
nasilać występujących objawów choroby?

A.  prowadzić intensywną kinezyterapię,
B.  stosować intensywną fizykoterapię,
C.  unikać wysiłku fizycznego,
D.  unikać sytuacji stresorodnych.

Zadanie 46.
Pacjentka  skarży  się  na  osłabienie  i  męczliwość  mięśni,
szczególnie  pod  koniec  dnia.  W  obserwacji  chorej  z  podejrzeniem
miastenii pielęgniarka zwraca szczególną uwagę na:

A . objawy  niewydolności  oddechowej,  które  mogą  zagrażać
życiu,

B.  dobre samopoczucie chorej,
C.  objawy niewydolności nerek,
D.  występowanie nudności, wymiotów.

Zadanie 47.
Przeciwwskazania do badania MRI, to:

A . stan  po  operacji  tętniaka  tętnicy  mózgowej  z
zastosowaniem  klipsa  metalowego  ferromagnetycznego,
metalowe  ciało  obce  w  pobliżu  narządu  ważnego  dla
życia,

B.  rozrusznik serca, implant wewnątrzślimakowy,
C.  pierwszy trymestr ciąży, waga ponad 130 kg,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 48.
Odruch rzęskowy, polega na:

A.  zamknięciu oka w wyniku drażnienia mechanicznego rzęsy,
B . niezamykaniu  oczu  pomimo  drażnienia  mechanicznego

rzęsy,
C.  reakcji gałki ocznej na światło,
D.  reakcji gałki ocznej na ból.



Zadanie 49.
W  przypadku  podejrzenia  płynotoku  z  nosa  występującego  u
pacjenta, pielęgniarka powinna:

A . zatamować  odpływ  płynu,  celem  niedopuszczenia  do
nadmiernej ewakuacji,

B . każdorazowo  pobrać  wydzielinę  z  nosa  do  badania
laboratoryjnego,

C.  przygotować pacjenta do wykonania nakłucia lędźwiowego,
D.  zapewnić swobodny odpływ płynu.

Zadanie 50.
Migrenę kwalifikuje się jako:

A.  samoistne bóle głowy,
B.  objawowe bóle głowy,
C.  ostre bóle głowy,
D.  napięciowe bóle głowy.

Zadanie 51.
Podskakiwanie  w  jednym  miejscu,  jako  tzw.  kamień  milowy,
występuje u dziecka w wieku:

A.  36 miesięcy,
B.  24 miesięcy,
C.  48 miesięcy,
D.  12 miesięcy.

Zadanie 52.
Terapia przeciwobrzękowa ma na celu:

A . wytworzenie  gradientu  osmotycznego  między  krwią  a
tkanką mózgową,

B . zwiększenie  przepływu  krwi  przez  nerki  (większa
diureza),

C.  zmniejszenie przepływów mózgowych,
D.  podniesienie ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 53.
Objaw "koła zębatego" występujący w chorobie Parkinsona to:

A . szereg następujących po sobie oporów, które wyczuwa się
jako  przerywany  opór  podczas  biernego  rozciągania
mięśnia,

B . opór wyczuwany podczas zginania i prostowania kończyny
związany ze sztywnością mięśniową i drżeniem,

C . równoczesne  występowanie  sztywności  mięśniowej  i
drżenia podczas prostowania kończyny,

D . osłabienie  mięśni  kończyn  dolnych,  utrata  czucia  bólu  i
temperatury.



Zadanie 54.
Cechy zespołu Hornera to:

A . zwężenie  źrenicy,  zwężenie  szpary  powiekowej,
zaburzenia wydzielania potu na twarzy,

B . zwężenie  źrenicy,  niedomykalność  powiek,  zaburzenia
wydzielania potu na twarzy,

C . rozszerzenie  źrenicy,  niedomykalność  powiek,  zaburzenia
wydzielania potu na twarzy,

D . rozszerzenie  źrenicy,  opadnięcie  powieki,  zaburzenia
wydzielania potu na twarzy.

Zadanie 55.
Chory  jest  po  urazie  głowy  i  brzucha.  Monitorowane  parametry
morfotyczne  krwi:  hemoglobina  poniżej  9  mg% i  hematokryt  krwi
poniżej 28% są wskazaniem do przetoczenia krwi. Czy wynik grupy
krwi  wpisany  w  karcie  informacyjnej  leczenia  szpitalnego  jest
podstawą do zamówienia krwi do przetoczenia?

A.  nie,
B.  tylko w sytuacji zagrożenia życia pacjenta,
C.  tak,
D.  tak, ale ostateczna decyzja należy do lekarza.

Zadanie 56.
Głównym objawem ataksji móżdżkowej jest:

A .  postępująca niezborność ruchowa,
B.  zaburzenia snu,
C.  napady padaczkowe,
D.  nietrzymanie moczu i stolca.

Zadanie 57.
Które korzenie rdzeniowe tworzą splot lędźwiowy?

A.  Th10, Th11, Th12, L1,
B.  L1, L2, L3, L4, L5,
C.  Th12, L1, L2,
D.  S1, S2, S3.

Zadanie 58.
Objawami  porażenia  nerwu  twarzowego  są  wszystkie  wymienione
zaburzenia, z WYJĄTKIEM:

A.  wyszczerzenia zębów po stronie porażenia,
B.  niemożności marszczenia czoła, zaciśnięcia oka,
C . występowania pęcherzyków z płynem surowiczym po stronie

uszkodzonej,
D.  zaburzonego smaku na przedniej części języka.



Zadanie 59.
Sopor to:

A.  sen patologiczny,
B.  półśpiączka,
C.  śpiączka,
D.  senność.

Zadanie 60.
Chory  z  zespołem  urojeniowo-prześladowczym  unika  posiłków,
podejrzliwie  wącha  jedzenie,  a  w  większości  gromadzi  jedzenie  w
szafce  przyłóżkowej.  Jakie  działanie  wobec  tego  pacjenta
podejmie pielęgniarka?

A . umożliwia  choremu  obserwowanie  przygotowywania
posiłków,  sama  w  obecności  pacjenta  próbuje  danej
potrawy,

B . zmusza  chorego  do  spożywania  posiłków  i  zaprzecza
treści występujących urojeń,

C . nie  podejmuje  żadnych  działań,  bo  urojenia  są  mocno
utrwalone,

D.  karmi pacjenta za pomocą sondy żołądkowej.

Zadanie 61.
U  pacjenta  kilkakrotnie  wystąpiły  następujące  objawy:  nagły
średnio  si lny  ból  głowy,  niedowład  połowiczy  prawostronny,
zaburzenia  mowy.  Objawy  trwały  zwykle  około  pół  godziny  i  nie
pozostawiły żadnych objawów ubytkowych. Wyżej wymienione objawy
są najbardziej charakterystyczne dla:

A.  napadu ischemicznego,
B.  krwawienia podpajęczynówkowego,
C.  zatoru mózgu,
D.  krwotoku mózgowego.

Zadanie 62.
Przyczyną  krwiaka  nadtwardówkowego  manifestującego  się  dużą
dynamiką narastania jest uszkodzenie:

A.  tętnicy oponowej środkowej,
B.  żył powierzchownych,
C.  zatoki żylnej,
D.  uszkodzenie opony twardej.



Zadanie 63.
Afazja amnestyczna polega na:

A . użyciu  niewłaściwego  słowa  na  określenie  jakiegoś
przedmiotu,

B . trudności  znalezienia  i  użycia  właściwego  słowa  dla
określenia danego przedmiotu,

C.  trudności rozpoznania znanych przedmiotów,
D.  braku umiejętności wykonania znanej czynności.

Zadanie 64.
U  pacjentki  ze  stwardnieniem  rozsianym,  rzut  choroby  może  być
związany z ciążą, w tym szczególnie z:

A .  I i III trymestrem ciąży,
B.  II trymestrem ciąży,
C.  porodem,
D.  połogiem.

Zadanie 65.
U  10-miesięcznego  dziecka  istnieje  podejrzenie  mózgowego
porażenia  dziecięcego  w  postaci  obustronnego  porażenia
kurczowego.  Pielęgniarka  prowadzi  obserwację  aktywności
ruchowej  dziecka.  Pielęgniarka  układa  dziecko  w  pozycji  na
brzuchu. Jak zachowa się dziecko?

A.  dziecko prawidłowo raczkuje,
B.  dziecko nie wykonuje żadnych ruchów,
C.  dziecko pełza za pomocą kończyn górnych,
D.  dziecko utrzymuje kończyny dolne zgięte, w odwiedzeniu.

Zadanie 66.
Przy  uszkodzeniu  móżdżku,  oprócz  niezborności  ruchowej
występuje także drżenie:

A.  zamiarowe, oczopląs, dyzartria,
B.  spoczynkowe, oczopląs, dyzartria,
C.  zamiarowe, oczopląs, afazja,
D.  spoczynkowe, oczopląs, afazja.



Zadanie 67.
Stanem padaczkowym określa się:

A . drgawki  trwające  dłużej  niż  15  min.  lub  napady
drgawkowe  bez  powrotu  przytomności  między  nimi,
trwające przynajmniej 15 minut,

B . drgawki  trwające  dłużej  niż  30  min.  lub  napady
drgawkowe z powrotem przytomności między nimi, trwające
przynajmniej 30 minut,

C . drgawki  trwające  dłużej  niż  10  min.  lub  napady
drgawkowe  bez  powrotu  przytomności  między  nimi,
trwające przynajmniej 10 minut,

D . drgawki  trwające  dłużej  niż  30  min.  lub  napady
drgawkowe  bez  powrotu  przytomności  między  nimi,
trwające przynajmniej 30 minut.

Zadanie 68.
Działania  dotyczące  aktywności  ruchowej  pacjenta  po  udarze
niedokrwiennym mózgu wymagają:

A.  leczenia spoczynkowego przez okres 6 tygodni,
B . wczesnego  aktywizowania,  zmiany  pozycji,  właściwego

ułożenia, ćwiczeń biernych,
C . rehabilitacji,  którą  rozpoczyna  się  po  około  2

tygodniach od udaru,
D.  stosowania tylko ćwiczeń biernych.

Zadanie 69.
Które  działanie  jest  PRZECIWWSKAZANE u  chorego  z  zapaleniem
opon mózgowo-rdzeniowych?

A.  izolowanie od intensywnych bodźców zewnętrznych,
B.  intensywna kinezyterapia,
C.  zapewnienie równowagi wodno-elektrolitowej,
D.  podaż wysokokalorycznego pożywienia.

Zadanie 70.
Typ postaci wtórnie postępującego SM charakteryzuje się:

A .  regresją choroby po okresie rzutowo-remisyjnym,
B.  rozwojem choroby od początku oraz wyraźnymi rzutami,
C . rozwojem choroby od początku z dopuszczalnymi okresami

stabilizacji,
D.  rozwojem choroby po okresie rzutowo-remisyjnym.



Zadanie 71.
Jakie są działania niepożądane terapii kortykosteroidami?

A . spadek  ciśnienia  i  wydalanie  dużych  ilości  moczu
zagrażające odwodnieniem,

B . podrażnienie  śluzówki  żołądka  i  krwawienia  oraz  spadki
ciśnienia krwi,

C . obrzęki  ze  względu  na  zatrzymanie  płynów  w  ustroju,
nadciśnienie, podrażnienie śluzówki żołądka,

D.  wydalanie dużych ilości moczu i osteoporoza.

Zadanie 72.
Występowanie  drżenia,  podwyższonego  ciśnienia  tętniczego  krwi,
napadów drgawkowych, majaczenia, świadczy o:

A . występowaniu  objawów  abstynencyjnych  spowodowanych
nadużyciem opiatów,

B . występowaniu  objawów  abstynencyjnych  spowodowanych
nadużyciem alkoholu,

C.  guzie mózgu,
D.  manii.

Zadanie 73.
Objawami abstynencyjnymi spowodowanymi paleniem tytoniu, są:

A.  wzmożona czujność, euforia i ekscytacja,
B.  zawroty głowy, zamazana mowa, utrata apetytu,
C . spadek  napędu,  wzrost  łaknienia,  zaburzenia  snu,

nerwowość,
D . zaburzona  percepcja  czasu  i  odległości,  niezborność

ruchowa.

Zadanie 74.
U  pacjenta  z  niedowładem/porażeniem  połowiczym  najmniej
pożądane jest:

A .  leżenie na wznak,
B.  ułożenie na chorym boku,
C.  ułożenie na zdrowym boku,
D.  stosowanie pozycji siedzącej.

Zadanie 75.
Uszkodzenie  neuronu  centralnego  w  lewej  półkuli  mózgu
spowodowało wystąpienie u chorego niedowładu:

A.  w kończynach dolnych,
B.  po lewej stronie ciała,
C.  po prawej stronie ciała,
D.  w kończynach górnych.



Zadanie 76.
Dlaczego NIE należy podawać łącznie leków przeciwpadaczkowych z
roztworem glukozy?

A . istnieje  możliwość  wystąpienia  tolerancji  leku,
szczególnie fenytoiny,

B . istnieje  możliwość  wytrącania  się  leku,  szczególnie
fenytoiny,

C . istnieje  możliwość  przedawkowania  leków,  szczególnie
fenytoiny,

D . istnieje  możliwość  antagonistycznego  działania  leków,
szczególnie fenytoiny.

Zadanie 77.
Bezpieczny poziom nakłucia lędźwiowego to poziom:

A.  L1-L2,
B.  S1-S3,
C.  Th12-L1,
D.  L3-L4.

Zadanie 78.
Zachowania  pielęgniarki  wobec  prowokacyjnych  działań  pacjenta
np. groźby popełnienia samobójstwa polegają na:

A . dążeniu do współpracy z  pacjentem, zachęcaniu pacjenta
do opisu przeżyć,

B.  ignorowaniu gróźb, izolacji pacjenta,
C.  zachowaniu dystansu, pouczaniu,
D.  starać się spełnić oczekiwania pacjenta.

Zadanie 79.
Chory  skarży  się  na  zawroty  głowy  i  zaburzenie  równowagi.
Badaniem  przedmiotowym  stwierdzono  także  występowanie
oczopląsu.  Uszkodzenie,  którego  nerwu  czaszkowego  jest
odpowiedzialne za objawy występujące u chorej?

A.  część przedsionkowa nerwu VIII,
B.  część ślimakowa nerwu VIII,
C.  nerw X - błędny,
D.  nerw XI - dodatkowy.

Zadanie 80.
Radiochirurgia  sterotaktyczna  dokonuje  wewnątrzczaszkowego
niszczenia  określonych  struktur,  w  tym  guzów  mózgu,
wykorzystując promieniowanie:

A.  jonizujące,
B.  elektromagnetyczne,
C.  korpuskularne,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 81.
U dzieci z zespołem Downa, występuje:

A . wodogłowie,  koślawość  stóp,  bruzdy  poprzeczne  dłoni,
krótkie kończyny,

B . długie  kończyny,  wady  układu krążenia,  płaska  potylica,
zmarszczki nakątne,

C . obniżenie  napięcia  mięśniowego,  upośledzenie  umysłowe,
płaska potylica, krótkogłowie, bruzdy poprzeczne dłoni,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 82.
Ogólne zasady postępowania z pacjentem z afazją polegają na:

A . chronieniu  pacjenta  przed  sytuacjami,  w  których  nie
mógłby dać sobie rady,

B . izolacji  pacjenta  od  otoczenia  aby  nie  narażać  go  na
przykrości,

C . "wciąganiu" pacjenta w normalny tryb życia zapewniający
mu pełny kontakt z otoczeniem,

D . zwalnianiu  pacjenta  z  wykonywania  czynności,  które
sprawiają mu trudności.

Zadanie 83.
Odruch Moro zanika u niemowlęcia w:

A.  3-4 miesiącu życia,
B.  5-6 miesiącu życia,
C.  2-3 miesiącu życia,
D.  6-7 miesiącu życia.

Zadanie 84.
Objawy niedowładu spastycznego to:

A . zniesienie  odruchów  w  zajętej  kończynie,  zanik  mięśni,
odruchy patologiczne,

B . wzmożenie  odruchów  głębokich,  odruchy  patologiczne,
wzmożenie napięcia mięśniowego,

C . wzmożenie  napięcia  mięśniowego,  odruchy  patologiczne,
drżenie pęczkowe mięśni,

D . wzmożone  napięcie  mięśniowe,  zniesienie  odruchów  w
zajętej kończynie, klonusy.

Zadanie 85.
Stłuczenie rdzenia charakteryzuje się:

A .  trwałymi ubytkowymi objawami neurologicznymi,
B.  przejściowymi ubytkowymi objawami neurologicznymi,
C.  ubytkowymi objawami słuchowymi,
D.  trwałymi objawami troficznymi.



Zadanie 86.
U  37-letniego  pacjenta  z  chorobą  afektywną  występują  objawy:
zmniejszona potrzeba snu, nadmierna rozmowność i pomysłowość,
brak  samokrytycyzmu,  nadmierna  aktywność,  połączona  z
konfliktowością  w  relacjach  oraz  irytacją,  drażliwością  i
pochopnością  realizacji  swoich  pomysłów.  Objawy  te  sugerują
występowanie:

A.  depresji,
B .  wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
C.  majaczenia alkoholowego,
D.  manii.

Zadanie 87.
Prowadząc  edukację  chorego  ze  stwardnieniem  rozsianym,  u
którego  zostało  zastosowane  leczenie  immunomodulujące,  (np.
terapia  interferonami  z  grupy  beta)  należy  uwzględnić
informacje w zakresie identyfikacji objawów niepożądanych:

A.  objawów podwyższonego ciśnienie śródczaszkowego,
B.  reakcji skórnych w miejscu podania leku,
C.  wzrostu stężenia poziomu neuroprzekaźników,
D.  wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.

Zadanie 88.
Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego jest objawem:

A.  złamania podstawy czaszki,
B.  uszkodzenia zatoki klinowej,
C.  uszkodzenia zatoki czołowej,
D.  uszkodzenia włókien węchowych.

Zadanie 89.
Najczęściej  stosowaną  skalą  służącą  do  oceny  stopnia
niesprawności u chorych na SM jest skala:

A.  Kurtzkego,
B.  Ballarda,
C.  Barthel,
D.  Neuman.

Zadanie 90.
Wtórne  zaburzenia  świadomości  powstają  wskutek  uszkodzenia
mózgu:

A.  po napadzie padaczkowym,
B.  w wyniku ucisku przez guz,
C.  w przebiegu chorób ogólnoustrojowych lub narządowych,
D.  w wyniku krwotoku mózgowego.



Zadanie 91.
Twór  siatkowaty  składa  się  z  sieci  rozsianych  skupisk  neuronów
w :

A . pniu  mózgu  (centralne  części  opuszki,  mostu  i
śródmózgowia),

B.  półkuli móżdżku,
C.  tylnej jamie czaszkowej,
D.  rdzeniu przedłużonym.

Zadanie 92.
U  pacjenta  rozwinęło  się  majaczenie  alkoholowe.  Na  co
pielęgniarka zwróci szczególną uwagę w opiece nad pacjentem?

A.  zaburzenia psychiczne,
B.  ilość przyjmowanych płynów,
C.  pamięć chorego,
D.  stan krążenia i równowagę wodno-elektrolitową.

Zadanie 93.
Która czynność organizmu nadzorowana przez rdzeń kręgowy ulega
trwałemu zaburzeniu przy uszkodzeniu rdzenia?

A.  odruchowa mięśni,
B.  odruchowa naczyń krwionośnych,
C.  odruchowa pęcherza moczowego,
D.  dowolna pęcherza moczowego.

Zadanie 94.
U  chorego  na  podstawie  CT  rozpoznano  wodogłowie  i  operacyjnie
założono zastawkę komorowo-otrzewnową. Jaka charakterystyczna
zmiana  w  mózgu  widoczna  jest  w  obrazie  CT  u  chorego  z
wodogłowiem?

A.  pogłębienie odcisków palczastych kości czaszki,
B.  ogniska hypodensyjne w mózgu,
C.  ogniska hyperdensyjne w mózgu,
D.  poszerzenie komór mózgowych.

Zadanie 95.
Przy odżywianiu umierającego pacjenta należy:

A . założyć  zgłębnik  nosowo-żołądkowy  aby  dostarczyć
odpowiednią ilość pokarmów i płynów,

B.  zmuszać pacjenta do zjedzenia jak najwięcej,
C . dążyć  do  utrzymania  odżywiania  w  sposób  naturalny  tak

długo jak to możliwe, częste a mało obfite posiłki,
D . stosować  żywienie  pozajelitowe  aby  dostarczyć

odpowiednią ilość pokarmów i nie prowokować wymiotów.



Zadanie 96.
Wytworzeniu automatyzmu pęcherza NIE sprzyja:

A.  zatrzymanie odpływu moczu, zaciskanie cewnika,
B.  rozciąganie ściany pęcherza,
C.  cewnikowanie przerywane,
D.  przekrój cewnika równy średnicy cewki.

Zadanie 97.
W jaki sposób można wywołać u dziecka odruch Moro?

A . poprzez  drażnienie  zewnętrznej  powierzchni  stopy
dziecka,

B.  poprzez drażnienie palcem kącika ust,
C.  poprzez nagłe oświetlenie twarzy dziecka,
D . poprzez  gwałtowne  uderzenie  w  materac,  na  którym  leży

dziecko.

Zadanie 98.
Połykanie  u  chorego  można  ocenić  za  pomocą  tzw.  próby  wody,
która polega na:

A . podaniu  łyżeczką  choremu  znajdującemu  się  w  pozycji
siedzącej,  z  nieco  przygiętą  głową  w  łącznej  i lości  ok.
100 ml wody,

B . podaniu  łyżeczką  choremu  znajdującemu  się  w  pozycji
siedzącej  podpartej,  z  nieco  przygiętą  głową  w  łącznej
i lości  ok  50  ml  wody;  po  podaniu  każdej  porcji  należy
chwilę odczekać,

C . podaniu  łyżeczką  choremu  znajdującemu  się  w  pozycji
siedzącej,  w  łącznej  i lości  ok.  50  ml  wody;  po  podaniu
każdej porcji należy chwilę odczekać,

D . podaniu  łyżeczką  choremu  w  łącznej  i lości  ok.  50  ml
wody, pozycja zależy od preferencji chorego.

Zadanie 99.
Agnozja to:

A.  zniesienie czucia bólu,
B . niezdolność rozpoznawania przedmiotów i zjawisk pomimo

zachowanej zdolności percepcji,
C.  niezborność ruchowa,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 100.
U  chorego  po  operacji  neurochirurgicznej  wystąpił  ból  głowy.
Działaniem  NIE  zalecanym  w  stosunku  do  chorych  z  nasilonym
bólem głowy w okresie pooperacyjnym, jest:

A .  zbyt delikatne wykonywanie zabiegów,
B.  izolacja od bodźców zewnętrznych,
C.  zajęcie interesującą rozmową,
D.  podawanie środków przeciwbólowych.

Zadanie 101.
Jakie  działanie  musi  bezwzględnie  podjąć  pielęgniarka,  jeżeli  u
chorego stwierdzono agresję czynną?

A.  unieruchomić chorego i powiadomić o tym lekarza,
B.  pozwolić pacjentowi odreagować negatywne emocje,
C.  zastosować metodę perswazji,
D.  czekać, aż pacjent sam się uspokoi.

Zadanie 102.
C o  jest  następstwem  długotrwałego  nadużywania  alkoholu  w
psychozie Korsakowa?

A.  niedobór tiaminy,
B.  nadczynność gruczołu tarczowego,
C.  częściowe napady złożone,
D.  nadczynność przytarczyc.

Zadanie 103.
Tymektomia jest zabiegiem polegającym na usunięciu:

A.  części wstępującej dróg ruchowych,
B.  grasiczaka,
C.  części zstępujących dróg ruchowych,
D.  nerwiakowłókniaka.

Zadanie 104.
Guzy kanału kręgowego według ich lokalizacji dzielimy na:

A.  ośrodkowe i obwodowe,
B.  ogniskowe i rozsiane,
C.  wewnątrz i zewnątrztwardówkowe,
D.  wewnątrz i zewnątrzotrzewnowe.

Zadanie 105.
Jakie  mogą  być  następstwa  wykonywania  iniekcji  w  kończynę
objętą niedowładem?

A . zaburzenia  prawidłowego  wchłaniania  leków  i  ryzyko
powstania infekcji,

B.  nasilenie niedowładów,
C.  ograniczenie sprawności pacjenta,
D.  nasilenie dolegliwości bólowych.



Zadanie 106.
P o  konsultacji  lekarza  onkologa  u  dziecka,  które  było  operowane
z  powodu  guza  okolicy  IV  komory  mózgu,  wprowadzono
chemioterapię.  Jakie  działanie  podejmie  pielęgniarka  w  związku
z występującą u dziecka leukopenią?

A.  odizoluje dziecko od otoczenia,
B.  zastosuje zabiegi fizykalne,
C.  zastosuje dietę niskobiałkową,
D.  zwiększy nawodnienie dziecka.

Zadanie 107.
Za prawidłową zasadę monitorowania ciśnienia krwi uznajemy:

A . dokonywanie pomiaru na tym samym ramieniu, ułożonym na
wysokości serca, u pacjenta siedzącego,

B . n a  30  minut  przed  pomiarem  pacjent  nie  powinien  pić
kawy, palić papierosów,

C . uśrednienie wyników pomiarów dokonywanych w odstępach 2
-  minutowych;  jeżeli  różnica  pomiarów  jest  wyższa  niż  6
mm Hg wskazane są dodatkowe odczyty,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 108.
Objawami złośliwego zespołu neuroleptycznego są:

A.  pobudzenie emocjonalne, hipertermia, wielomocz,
B . dysfagia,  hipotermia,  obniżenie  ciśnienia  tętniczego

krwi,
C.  hipertermia, zahamowanie ruchowe, tachykardia,
D.  drżenie mięśniowe, wymioty, bladość powłok.

Zadanie 109.
Podwichnięcie w stawie ramiennym występuje u chorych z:

A .  wiotkim i spastycznym porażeniem,
B.  spastycznym porażeniem kończyn,
C.  wiotkim porażeniem kończyn,
D.  przykurczami stawowymi.

Zadanie 110.
Co oznacza pojęcie udar mózgu?

A . nagłe,  krótkotrwałe  zaburzenie  krążenia  mózgowego
wywołujące przejściowe ubytkowe objawy neurologiczne,

B . nagłe wystąpienie klinicznych objawów uszkodzenia mózgu
na tle zaburzenia w przewodnictwie neurosynaptycznym,

C . nagłe wystąpienie objawów neurologicznych spowodowane
uszkodzeniem mózgu w wyniku różnorodnych przyczyn,

D . nagłe  wystąpienie  objawów  neurologicznych  w  wyniku
uszkodzenia mózgu pochodzenia naczyniowego.



Zadanie 111.
Objawami ubocznymi trójpierściennych leków p/depresyjnych są:

A . ortostatyczny  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,
nudności,  sedacja,  nieostre  widzenie,  nadwrażliwość  na
światło,  zwiększenie  masy  ciała,  suchość  w  jamie
ustnej,

B.  zwiększenie masy ciała, biegunki, bezsenność,
C . utrata  masy  ciała,  zaburzenia  funkcji  seksualnych,  bóle

głowy,
D.  myśli samobójcze, suchość w jamie ustnej, zaparcia.

Zadanie 112.
Który objaw świadczy o wystąpieniu przełomu miastenicznego?

A.  biegunka,
B.  szerokie źrenice,
C.  senność,
D.  wymioty.

Zadanie 113.
Zespół zaniedbywania połowiczego to:

A.  zaniedbywanie czynności higienicznych,
B . ignorowanie  bliskiej  i  dalekiej  przestrzeni  po  stronie

niesprawnej,
C.  trudności z odwzorowaniem nieskomplikowanego rysunku,
D.  zaburzenie działania po stronie niesprawnej.

Zadanie 114.
Chory jest negatywnie nastawiony do życia. Zaniepokojona matka
pacjenta  dzwoniła  do  pielęgniarki  z  informacją,  że  syn  żegnał
s ię  z  nią  przez  telefon.  Jak  pielęgniarka  zareaguje  na  taki
sygnał?

A . powiadamia lekarza i zapewnia choremu całodobową ścisłą
obserwację i nadzór,

B.  rozmawia z chorym na temat telefonu od matki,
C.  prosi pacjenta o rozwagę,
D.  tłumaczy choremu o zaletach życia.

Zadanie 115.
Badając  orientacyjnie  si łę  mięśniową  obu  kończyn  górnych,
kończyna dotknięta niedowładem wykazuje:

A.  tendencję do opadania i supinacji,
B.  tendencję do podnoszenia i pronacji,
C.  skrzywienie boczne tułowia,
D.  tendencję do opadania i pronacji.



Zadanie 116.
Do oceny ciężkości stanu chorych po krwotoku podpajęczynówkowym
służy skala:

A.  niedomogi pnia mózgu,
B.  Barthela,
C.  Katza,
D.  Hunta i Hessa.

Zadanie 117.
U  chorego  podejrzewa  się  gruczolaka  przysadki.  Obserwowane
zmiany  w  wyglądzie  to  pogrubienie  warg,  nosa,  powiększenie
stóp,  dłoni  oraz  języka.  Przyczyną  występujących  u  pacjenta
objawów jest zwiększenie wydzielania przez przysadkę mózgową:

A.  ACTH,
B.  prolaktyny,
C.  somatotropiny,
D.  gonadotropin.

Zadanie 118.
Działaniami  pielęgniarskimi,  które  NIE  sprzyjają  łagodzeniu
objawów napadu klasterowego bólu głowy, jest/są:

A . eliminacja  czynników  zewnętrznych  (ograniczenie  i lości
światła, wyciszenie radia i rozmów),

B.  wietrzenie pomieszczenia,
C.  zalecenie przyjęcia pozycji leżącej,
D.  uspokojenie pacjenta.

Zadanie 119.
Stan nieprzytomności chorego ocenisz według skali:

A .  Wiedeńskiej,
B.  Douglas,
C.  Norton,
D.  GCS.

Zadanie 120.
Dysfagia, to zaburzenia:

A.  mowy,
B.  połykania,
C.  pisania,
D.  czytania.



Zadanie 121.
Pacjentka,  lat  15,  masa  ciała  33.600  kg,  wzrost  158  cm,
przyjęta  do  oddziału  z  rozpoznaniem  anorexia  nervosa.  Od  10
roku życia ma zaburzenia ze strony układu pokarmowego, chetnie
zostaje  w  oddziale.  Jakie  działa  podejmie  pielęgniarka  przy
przyjęciu pacjentki?

A.  dokładnie sprawdza rzeczy osobiste pacjentki,
B.  unieruchamia chorą pasami bezpieczeństwa,
C.  podaje leki uspokajające,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 122.
Chora  po  operacji  guza  nerwu  VIII,  z  powodu  niedomykalności
powieki  ma  założoną  "komorę  wilgotną".  Chora  ma  także
niedoczulicę  lewej  strony  twarzy  i  zniesienie  odruchu
rogówkowego w wyniku uszkodzenia nerwu:

A.  wzrokowego - I,
B .  bloczkowego - IV,
C.  trójdzielnego - V,
D.  błędnego - X.

Zadanie 123.
Zapobiegając zakażeniom dróg moczowych u chorych z pęcherzem
neurogennym, zastosujesz:

A.  dietę z dużą dawką witaminy C,
B.  prowadzenie godzinowej zbiórki moczu,
C.  kontrolę bakteriologiczną moczu,
D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Zadanie 124.
W  stosunku do  pacjenta  z  urojeniami  i  halucynacjami,  ze  strony
pielęgniarki wskazane jest/są:

A.  kontrola emocjonalna,
B.  niepotwierdzanie ani niezaprzeczanie tym objawom,
C.  improwizacja,
D.  próby perswadowania występowania objawów.

Zadanie 125.
Który  z  wymienionych  niżej  objawów  należy  do  grupy  objawów
wytwórczych w schizofrenii?

A.  anhedonia,
B.  stępienie afektu,
C.  urojenia,
D.  apatia.



Zadanie 126.
Apraksja jest to?

A.  niezdolność mowy,
B . niezdolność  do  wykonywania  wyuczonych,  celowych

czynności ruchowych,
C.  niezdolność postrzegania barw i kształtów,
D.  niezdolność czytania.

Zadanie 127.
Cechą różnicującą płyn mózgowo-rdzeniowy sztucznie skrwawiony,
od płynu patologicznego jest:

A . niejednolite podbarwienie krwią,  po odwirowaniu okazuje
się bezbarwny,

B . jednolicie  krwawy,  po  odwirowaniu  okazuje  s ię
zażółcony,

C . jednolicie  krwawy,  po  odwirowaniu  okazuje  s ię
bezbarwny,

D.  żaden z wymienionych opisów.

Zadanie 128.
Odruch  podeszwowy  Babińskiego  możemy  stwierdzić  u  zdrowego,
prawidłowo rozwijającego się dziecka do:

A.  2-3 miesiąca życia,
B.  6 miesiąca życia,
C.  pierwszego roku,
D.  drugiego roku życia.

Zadanie 129.
Który  objaw  NIE  jest  znamienny  dla  zapalenia  opon  mózgowo  -
rdzeniowych?

A.  podwyższona temperatura ciała,
B.  zespół objawów oponowych,
C.  zmiany zapalne w płynie mózgowo - rdzeniowym,
D.  ogniskowe uszkodzenie mózgu.

Zadanie 130.
Które  z  wymienionych  badań  "pierwszego  rzutu  diagnostycznego"
może ustalić przyczynę udaru niedokrwiennego?

A.  EEG,
B.  badanie przepływu mózgowego metodą Dopplera,
C.  nakłucie lędźwiowe,
D.  magnetyczny rezonans jądrowy.



Zadanie 131.
Czynnościami  nasilającymi  spastyczność  u  pacjentów  z  SM  są
wszystkie wymienione, z WYJĄTKIEM:

A.  długotrwałego leżenie na plecach,
B.  układania wałków pod kolana,
C.  wykonywania gwałtownych ruchów przy wstawaniu,
D.  leżenia na brzuchu.

Zadanie 132.
Jedną  z  cech  charakterystycznych  dla  uszkodzenia  pojedynczych
korzeni nerwowych jest/są:

A.  przeczulica,
B.  porażenia,
C.  zaburzenia troficzne,
D.  ubytki czucia.

Zadanie 133.
Które  działanie  pielęgniarki  jest  szczególnie  ważne  w  opiece
nad chorym z botulizmem?

A.  obserwacja ciśnienia tętniczego krwi,
B.  obserwacja czynności oddechowej,
C.  zwiększona podaż kalorii na dobę,
D.  podwyższenie poziomu białka w diecie.

Zadanie 134.
Dodatni  objaw  Brudzińskiego  świadczy  o  procesie  chorobowym
toczącym się w obrębie:

A.  korzeni nerwowych,
B.  opon mózgowych,
C.  nerwów obwodowych,
D.  tkanki mózgowej.

Zadanie 135.
W opiece nad pacjentem z manią należy UNIKAĆ:

A.  nadmiernej stymulacji,
B.  przymusowej hospitalizacji,
C . konsekwentnej  postawy  wszystkich  członków  zespołu

terapeutycznego,
D.  ograniczenia dostępu do niebezpiecznych przedmiotów.



PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 051309
GRUPA 1
Zadanie 0.
Oświadczenie  standardowe  powinno  zawierać  sformułowanie
dotyczące:

A.  wykazu potrzebnych urządzeń, sprzętu,
B.  czasu potrzebnego na wykonanie czynności,
C . określenia  celu  ogólnego  i  celów  szczegółowych

standardu,
D.  liczebności i kwalifikacji pracowników.

Zadanie 0.
Jaka  jednostka  koordynuje  pracą  szpitali  onkologicznych  w
Polsce?

A.  Międzynarodowa Unia do Walki z Rakiem,
B.  Europejska Szkoła Onkologii,
C .  Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie,
D.  Instytut Badań Jądrowych.

Zadanie 0.
Jakie  podstawowe  pytania  bez  odpowiedzi  pojawiają  się  podczas
nawrotu choroby nowotworowej?

A.  czy leczenie okaże się tym razem skuteczne,
B.  czy długi będzie proces diagnozowania choroby,
C.  czy rehabilitacja będzie uciążliwa,
D.  czy dobrze będzie dopasowana proteza piersi.

Zadanie 0.
C o jest głównym celem prowadzenia akredytacji placówek ochrony
zdrowia?

A.  ewaluacja kosztów,
B . analiza  wydatków  związanych  z  realizacją  opieki

zdrowotnej,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . uzyskanie  wysokich  kredytów  w  systemie  "akonto"  na

realizację świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 0.
Najczęstszym umiejscowieniem raka jelita grubego jest:

A .  odbytnica i esica,
B.  kątnica,
C.  okrężnica poprzeczna,
D.  okrężnica wstępująca.



Zadanie 0.
Późne  powikłania  ze  strony  układu  krążenia,  po  zastosowaniu
teleterapii w obszarze klatki piersiowej to:

A .  uszkodzenie mięśnia sercowego,
B.  zakrzepowe zapalenie żył,
C.  zwłóknienie naczyń krwionośnych,
D.  krwawienia dojamowe.

Zadanie 0.
Standardy  opieki  pielęgniarskiej  odnoszą  się  do  szczegółowych
standardów  praktyki  zawodowej  pielęgniarek  i  położnych,  które
służą do:

A . opracowania  zasad  i  norm  opisujących  sposób
postępowania  pielęgniarskiego  podczas  wykonywania
złożonych zabiegów medycznych,

B . określenia  zasad  i  sposobu  postępowania  w  opiece  nad
poszczególnymi  grupami  pacjentów,  wyodrębnionymi  na
podstawie przyjętego kryterium,

C . opracowania i wdrożenia w konkretnych warunkach zakładu
opieki zdrowotnej,

D.  prowadzenia badań naukowych.

Zadanie 0.
Jakie  są  najistotniejsze  elementy  tworzące  strategię  promocji
zdrowia?

A.  akredytacja usług medycznych, marketing usług,
B . określenie  polityki  zdrowia  publicznego,  tworzenie

środowisk wspierających,
C.  dobry stan zdrowia i wiek ludności,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Głównym niebezpieczeństwem stosowania metod niekonwencjonalnych
przez osoby chore na nowotwór najczęściej jest:

A .  pozytywne nastawienie do metod medycyny alternatywnej,
B.  zaniechanie lub opóźnienie leczenia onkologicznego,
C.  brak zaufania do lekarza onkologa,
D.  uzależnienie się od bioenergoterapeuty.



Zadanie 0.
Według  zaleceń  Europejskiego  Kodeksu  Walki  z  Chorobami
Nowotworowymi, najważniejszymi wytycznymi związanymi ze stylem
życia w profilaktyce raka skóry jest:

A . niepalenie  papierosów,  niepicie  alkoholu,  aktywność
ruchowa,

B . wykonywanie  szczepień  ochronnych,  uczestniczenie  w
badaniach przesiewowych,

C . unikanie  nadmiernej  ekspozycji  na  promieniowanie
słoneczne,  stosowanie  środków  chroniących  przed
słońcem,  ochrona  przed  narażeniem  na  substancje
rakotwórcze,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Członkiem  zwyczajnym  Polskiego  Stowarzyszenia  Pielęgniarek
Onkologicznych może zostać:

A . pielęgniarka  lub  położna  sprawująca  opiekę  nad
pacjentem  z  chorobą  nowotworową,  która  złoży  pisemną
deklarację przynależności do Stowarzyszenia,

B . osoba  posiadająca  szczególne  zasługi  dla  rozwoju
pielęgniarstwa  onkologicznego  i  Stowarzyszenia  lub  w
zakresie współpracy międzynarodowej w tym zakresie,

C . każda  pielęgniarka  lub  położna,  która  wyrazi  chęć
przynależenia do Stowarzyszenia,

D.  pielęgniarka lub położna założycielka Stowarzyszenia.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  pracująca  na  oddziale  chemioterapii  uczestniczy  w
badaniu  klinicznym  nad  nowym  lekiem  przeciwnowotworowym.
Podczas  trwania  eksperymentu  stwierdza,  że  pacjenci  nie  są
uczciwie  informowani  o  komplikacjach  związanych  z  badaniem,
lecz  przedstawia się  im jedynie  ewentualne korzyści.  Co  powinna
zrobić pielęgniarka?

A . pielęgniarka  uczestniczy  w  dalszym  ciągu  w
eksperymencie stwierdzając, że informowanie chorych nie
należy do jej obowiązków,

B . pielęgniarka  rozmawia  z  kierownikiem  eksperymentu,  a
ponieważ  sytuacja  nie  uległa  zmianie,  postanawia
wycofać się z uczestnictwa w badaniu klinicznym,

C . pielęgniarka  sama  informuje  chorych  o  możliwych
powikłaniach na skutek stosowanie leku, nie konsultując
się z zespołem badawczym,

D . pielęgniarka uczestniczy w badaniu klinicznym z obawy o
utratę pracy.



Zadanie 0.
Przeciętny  typowy  model,  norma,  wzorzec,  profesjonalnie
uzgodniony poziom wykonawstwa jakiegoś działania, stosownie do
grupy pacjentów, który jest osiągalny, mierzalny, pożądany to:

A.  standard,
B.  procedura,
C.  instrukcja,
D.  algorytm.

Zadanie 0.
Kształcenie  podyplomowe  mające  na  celu  uzyskanie  przez
pielęgniarkę,  położną  specjalistycznych  kwalifikacji  do
udzielania  określonych  świadczeń  zdrowotnych,  wchodzących  w
zakres  danej  dziedziny  pielęgniarstwa  lub  dziedziny  mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia to:

A.  szkolenie specjalizacyjne,
B.  kurs kwalifikacyjny,
C.  kurs specjalistyczny,
D.  kurs dokształcający.

Zadanie 0.
N a  wystąpienie  objawów  wypalenia  zawodwego  u  pielęgniarek
onkologicznych mają wpływ przede wszystkim:

A.  codzienne kontakty z cierpieniem,
B.  przebyte choroby infekcyjne,
C.  pory roku,
D.  wysokie oczekiwania przełożonych.

Zadanie 0.
Na poziom stresu pielęgniarki onkologicznej mają wpływ:

A . obciążenia psychiczne, obowiązki zawodowe traktowane w
kategoriach straty, zagrożenia i sztywnych norm,

B . obowiązki  zawodowe  ujmowane  jako  wyzwania  i  poczucie
skuteczności zawodowej,

C.  niskie zarobki i braki w wyposażeniu oddziałów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Zakres  Programu  Prewencji  Pierwotnej  na  lata  2006-2015,
obejmujący  działania  zmierzające  do  wyeliminowania  lub
ograniczenia  środowiskowych  przyczyn  chorób  nowotworowych,
związany jest z następującymi czynnikami:

A . palenie  tytoniu,  picie  alkoholu,  niewłaściwe
odżywianie,  zanieczyszczenia  środowiska,  czynniki
infekcyjne wynikające z zachowań (HIV, HCV), ekspozycja
słoneczna,

B . palenie  papierosów,  niewłaściwe  odżywianie,  otyłość,
zanieczyszczenie środowiska, ekspozycja słoneczna,

C . picie  alkoholu,  otyłość,  zanieczyszczenia  środowiska,
czynniki  infekcyjne  wynikające  z  zachowań  (HIV,  HCV),
ekspozycja słoneczna,

D . otyłość,  zanieczyszczenia  środowiska,  czynniki
infekcyjne wynikające z zachowań (HIV, HCV), ekspozycja
słoneczna.

Zadanie 0.
Proces akredytacji polega na:

A . dokładnej  analizie  kosztów  związanych  z  realizacją
opieki zdrowotnej,

B.  realizacji zadań adaptacji zawodowej,
C.  oszacowaniu kosztów usług,
D . dobrowolnym zewnętrznym procesie oceny polegającym na

ustalaniu zgodności z wcześniej znanymi standardami.

Zadanie 0.
W  jakim  dokumencie  po  raz  pierwszy  zdefiniowano  termin
"promocja zdrowia"?

A.  Karta Praw Człowieka,
B.  Deklaracja Barcelońska,
C.  Karta Ottawska,
D.  Deklaracja Promocji Zdrowia.

Zadanie 0.
Skutki uboczne podawania winkrystyny to:

A.  zapalenie skóry, biegunka, nefrotoksyczność,
B . brak  łaknienia,  zapalenie  jamy  ustnej,  powiększenie

wątroby,
C . krwotoczne  zapalenie  pęcherza  moczowego,  owrzodzenie

śluzówek, niepłodność,
D . utrata  owłosienia,  neurotoksyczność,  zaparcia,

gorączka.



Zadanie 0.
Organizatorem  kształcenia  podyplomowego  w  dziedzinie
pielęgniarstwa onkologicznego może zostać:

A.  uczelnia,
B . szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w

dziedzinie nauk medycznych,
C.  medyczna jednostka badawczo-rozwojowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
U  pacjentki  lat  50,  z  rozpoznaniem  nowotworu  wątroby  narasta
wodobrzusze.  Pacjentka  jest  przygotowywana  do  odbarczającego
upuszczenia  płynu.  Przed  wykonaniem  nakłucia  obowiązkiem
pielęgniarki jest:

A .  oznaczyć miejsce wkłucia,
B.  znieczulić miejscowo skórę,
C.  zmierzyć i zanotować obwód brzucha,
D.  opisać probówkę do badania.

Zadanie 0.
Jaką diagnozę może sugerować pozytywny wynik na krew utajoną?

A.  białaczkę,
B.  raka okrężnicy i odbytnicy,
C.  raka przełyku,
D.  raka krtani.

Zadanie 0.
Kobieta  w  wieku  28  lat  w  20  tygodniu  ciąży,  stwierdza  podczas
samobadania piersi guzek wielkości 2 cm. Co powinna zrobić?

A.  wykonać mammografię,
B.  donosić ciążę i po urodzeniu dziecka zająć się zmianą,
C . potraktować  guzek  w  okresie  ciąży  jako  zjawisko

fizjologiczne,
D.  zgłosić się do lekarza prowadzącego ciążę.

Zadanie 0.
Który marker nowotworowy monitoruje leczenie raka krtani?

A.  żaden,
B.  HCG (gonadotropina kosmówkowa),
C.  AFP (alfa-fetoproteina),
D.  GGTP (glutamylotransferaza).



Zadanie 0.
Grupę wysokiego ryzyka w raku jelita grubego stanowią:

A.  osoby często chorujące na salmonellozę,
B.  dzieci w wieku 7 - 15 lat,
C . osoby  z  rodzinnie  występującą  polipowatością  jelita

grubego,
D.  osoby o jasnej karnacji skóry.

Zadanie 0.
W  domu zbudowanym z pustaków żużlowych mieszka rodzina. Co
należy doradzić, stwierdzając ten fakt?

A . zamykać  okna,  ponieważ  wydzielający  się  z  pustaków
radon  nie  będzie  miał  możliwości  dostania  się  do
wnętrza mieszkania,

B.  jak najczęściej wietrzyć mieszkanie,
C.  umieścić w mieszkaniu pochłaniacz zapachów,
D.  postępować z wietrzeniem jak w każdym innym domu.

Zadanie 0.
Jakie badanie stanowi podstawę do rozpoznania nowotworu jądra?

A.  biopsja cienkoigłowa jądra,
B.  tomografia komputerowa miednicy małej,
C.  badanie histopatologiczne usuniętego jądra,
D.  badanie ultrasonograficzne jądra.

Zadanie 0.
Cechę T w czerniaku określa się rutynowo na podstawie:

A.  tomografii komputerowej,
B.  ultrasonografii,
C .  badania fizykalnego,
D.  badania histopatologicznego.

Zadanie 0.
Jak często należy wykonywać samokontrolę piersi?

A.  raz w miesiącu,
B.  raz na kwartał,
C.  raz na rok,
D.  raz na trzy lata.

Zadanie 0.
Które  z  badań  profilaktycznych  ukierunkowanych  na  raka  szyjki
macicy należy zaproponować kobiecie?

A.  USG narządów jamy brzusznej,
B.  zwykłe badanie ginekologiczne,
C.  badanie cytologiczne,
D.  badanie tomograficzne.



Zadanie 0.
Główny czynnik etiologiczny raka wargi dolnej to:

A . spożywanie gorących bądź ostro przyprawionych pokarmów
i płynów,

B.  drażniące działanie kosmetyków,
C . palenie  tytoniu  i  narażenie  na  promieniowanie

słoneczne,
D.  wirus opryszczki.

Zadanie 0.
Czynniki ryzyka powstania choroby nowotworowej to czynniki:

A . które  zwiększają  prawdopodobieństwo  zachorowania  na
nowotwór,

B . które  jeśli  występują  zawsze  prowadzą  do  powstania
nowotworu,

C.  inicjujące rozwój procesu nowotworowego,
D.  hamujące rozwój procesu nowotworowego.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  związków  może  być  przyczyną  tzw.  "raka
zawodowego"?

A.  wodór,
B.  azbest,
C.  magnez,
D.  KMnO4.

Zadanie 0.
W tomografie komputerowym wykorzystywane jest promieniowanie:

A.  magnetyczne,
B.  rentgenowskie,
C.  akustyczne,
D.  cieplne.

Zadanie 0.
Czy rak sutka występuje również u mężczyzn?

A.  tak, w takim samym stopniu co u kobiet,
B.  tak, ale tylko w około 1% zachorowań,
C.  tak, ale tylko w około 10% zachorowań,
D.  nie występuje.

Zadanie 0.
Mastopatia jest to:

A .  zmiana złośliwa piersi,
B.  zmiana złośliwa jajnika,
C.  przerost gruczołu piersiowego u mężczyzn,
D.  zmiana łagodna piersi.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  schorzeń  uważa  się  za  stan  przedrakowy
pęcherza moczowego?

A.  nerwiako-mięsaki,
B.  brodawczaki,
C.  mięsaki,
D.  nerwiakowłókniaki.

Zadanie 0.
Który z markerów nowotworowych charakterystyczny jest dla raka
jelita grubego?

A.  AFP (alfa-fetoproteina),
B.  HCG (gonadotropina kosmówkowa),
C.  CEA (antygen rakowo-płodowy),
D.  LDL (dehydrogenaza mleczanowa).

Zadanie 0.
LP to typ chłoniaka ziarniczego:

A.  z zanikiem limfocytów,
B.  pod postacią stwardnienia guzkowego,
C.  mieszanokomórkowej,
D.  z przewagą limfocytów.

Zadanie 0.
Które z wymienionych nowotworów są hormonozależne?

A.  rak żołądka, rak płuca, rak pęcherza moczowego,
B.  rak przełyku, rak krtani, rak wargi,
C.  rak sutka, rak prostaty, rak trzonu macicy,
D.  białaczki, chłoniaki, rak skóry.

Zadanie 0.
Ryzyko wystąpienia raka piersi zmniejsza:

A.  karmienie piersią,
B.  bezdzietność,
C.  menopauza po 55 r.ż.,
D.  jasna karnacja skóry.

Zadanie 0.
Któremu z wymienionych konserwantów udowodniono karcynogenny
wpływ na organizm?

A.  azotyny i azotany,
B.  kwas mrówkowy,
C.  kwas propionowy,
D.  emulgator.



Zadanie 0.
U  pacjenta,  leczonego  energią  promienistą  z  powodu  nowotworu
szyi  wystąpił  wczesny  odczyn  popromienny  na  skórze.  Wstępne
pielęgniarskie działanie będzie polegało na:

A . obserwacji  zmienionego  miejsca  pod  kątem  wystąpienia
rumienia, suchego lub wilgotnego złuszczania naskórka,

B.  zgłoszeniu o zaistniałej sytuacji lekarzowi,
C.  zastosowaniu suchego opatrunku na zmienione miejsce,
D . zastosowaniu  maści  natłuszczającej  o  odczynie

obojętnym.

Zadanie 0.
Późny odczyn popromienny to odczyn pojawiający się:

A .  6 dni od zakończenia leczenia,
B.  6 tygodni od zakończenia leczenia,
C.  6 miesięcy od zakończenia leczenia,
D.  6 lat od zakończenia leczenia.

Zadanie 0.
Które grupy leków powodują martwicę po wynaczynieniu?

A.  każdy wynaczyniony cytostatyk powoduje martwicę,
B.  tylko antracykliny,
C.  tylko leki alkilujące,
D.  antracykliny, alkaloidy i niektóre alkilujące.

Zadanie 0.
Neutropenia to:

A.  zaburzenie neurologiczne,
B.  mała liczba granulocytów,
C.  uszkodzenie nerwów obwodowych,
D.  mała liczba leukocytów.

Zadanie 0.
Radioterapia  znalazła  zastosowanie  w  leczeniu  chorób
nowotworowych jako metoda:

A.  samodzielna,
B.  skojarzona,
C.  ratunkowa, paliatywna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Edukacja pacjenta poddawanego teleradioterapii  powinna polegać
na:

A . skontaktaktowaniu  pacjenta  z  osobą  o  podobnej  sytuacji
zdrowotnej,  leczoną  napromieniowaniem,  która  omówi
podstawowe zasady leczenia,

B . przekazaniu  informacji  o  możliwych  powikłaniach
wczesnych i późnych radioterapii,

C . przekazaniu  informacji  na  temat  zasad  radioterapii,
trybu  życia,  postępowania  w  przypadku  wystąpienia
niepokojących objawów związanych z leczeniem,

D . przekazaniu  przez  lekarza  wyczerpujących  informacji  na
temat napromieniania.

Zadanie 0.
P o  wystąpieniu  u  pacjenta  zapalenia  żyły  wskutek  podawania
chemioterapii należy:

A.  stosować leki p/zapalne,
B . całkowicie  zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej

stanem zapalnym,
C . zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej  stanem

zapalnym,  stosować  okłady  oraz  ogólnie  działające  leki
p/bólowe i p/zapalne,

D . zastosować  wilgotne,  chłodne  okłady  w  miejscu  powyżej
wkłucia,  nie  zaprzestając  podawania  leków  do  żyły
objętej stanem zapalnym.

Zadanie 0.
Jakie  powikłania w obrębie  jamy ustnej  mogą wystąpić  w trakcie
lub po zakończeniu leczenia teleradioterapią?

A.  suchość i ból w jamie ustnej,
B.  zaburzenia smaku,
C.  uczucie zesztywnienia szczęk i trudności z jedzeniem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  38  została  przyjęta  na  oddział  brachyterapii  z
rozpoznaniem  raka  macicy.  Zakwalifikowano  ją  do  leczenia
energią  promienistą.  W  trakcie  leczenia  po  osiągnięciu  1/3
dawki  chora  zaczęła  zgłaszać  złe  samopoczucie.  U  chorej
wystąpił miejscowy odczyn popromienny objawiający się:

A .  brakiem łaknienia,
B.  bolesnym parciem na odbytnicę,
C.  zmęczeniem,
D.  anemią.



Zadanie 0.
Pielęgnowanie pacjenta z odczynem popromiennym na śluzówkach
jamy ustnej obejmuje:

A.  przyjmowanie 1,5 litra wody mineralnej niegazowanej,
B.  stosowanie lignocainy w sprayu,
C.  częste płukanie jamy ustnej i gardła,
D.  natłuszczanie linomagiem.

Zadanie 0.
Późnym  skutkiem  ubocznym  po  napromienianiu  jamy  brzusznej
pacjenta jest/są:

A.  zespół złego wchłaniania,
B.  spadek masy ciała,
C.  przebarwienia skóry,
D.  brak apetytu.

Zadanie 0.
W  czasie  obserwacji  pacjenta  po  napromienianiu  metodą
brachyterapii  obszaru  miednicy  małej,  należy  zwrócić  przede
wszystkim uwagę na:

A.  ilość i barwę moczu,
B.  pozycję ciała,
C.  ciśnienie tętnicze krwi,
D.  ogólne samopoczucie.

Zadanie 0.
Pacjent  po  leczeniu  radioterapią  zastosowaną  na  duże  obszary
jamy brzusznej, powinnien:

A.  unikać przeziębienia,
B.  dbać o higienę intymną,
C . przestrzegać  diety  lekkostrawnej  i  stopniowo  ją

rozszerzać,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
C o  należy  do  zadań  pielęgniarki  w  pierwszej  dobie  po  przyjęciu
pacjenta z rozpoznaniem zespołu ostrej lizy guza?

A . obserwacja  zmian  skórnych  i  wykonywanie  jałowych
opatrunków,

B.  obserwacja bólu brzucha, wymiotów i biegunki,
C . obserwacja  perystaltyki  jel it,  założenie  po  zleceniu

lekarza sondy do żołądka,
D . założenie  bilansu  płynów,  dokładne  jego  prowadzenie  z

uwzględnieniem godzinowej zbiórki moczu.



Zadanie 0.
Pacjentka  przyjmująca  od  4  dni  Neupogen  zgłosiła  z łe
samopoczucie,  wzrost  temperatury do  40°C,  spadek ciśnienia.  Są
to objawy:

A.  odczynu gorączkowego po Neupogenie,
B . rozpoczynającego  się  zakażenia  lub  wstrząsu

septycznego,
C.  rozpoczynajacej się niewydolności krążenia,
D.  spadku erytrocytów.

Zadanie 0.
Pacjentka  po  kilku  dniach  od  zakończenia  wlewu  dożylnego  z
Metothreksatu  przestała  przyjmować  posiłki.  Jaka  może  być  tego
przyczyna?

A . brak apetytu spowodowany uczuciem przepełnienia w jamie
brzusznej i utrzymującymi się nudnościami,

B . nie  smakuje  je j  kuchnia  szpitalna,  za  to  chętnie  je
posiłki  przyniesione  z  domu  i  pi je  dużo  soku
pomidorowego i pomarańczowego,

C.  rozpoczynająca się psychoza posterydowa,
D . stan  zapalny  jamy  ustnej  z  zaczynającymi  się

owrzodzeniami błony śluzowej jamy ustnej.

Zadanie 0.
Pacjent,  lat  55,  zakwalifikowany  do  chemioterapii  i  leczony
Docetaxelem z powodu nawrotowego raka płuca. Podczas podawania
leku  doszło  do  jego  wynaczynienia.  Na  miejsce  wynaczynienia
należy zastosować:

A.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i zimny okład,
B.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i ciepły okład,
C.  hialuronidazę i zimny okład,
D.  tiosiarczan sodu i ciepły okład.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  50  z  rozpoznaniem  raka  macicy  została
zakwalifikowana  do  leczenia  na  oddziale  Brachyterapii  metodą
MDR  (średnia  moc  dawki).  Chora  jest  przygotowana  do  założenia
źródła promieniowania i powinna:

A.  otrzymać do wypicia siemię lniane,
B.  otrzymać do wypicia wodę mineralną w ilości 1,5 litra,
C . pozostać  na  czczo  i  mieć  założony  cewnik  do  pęcherza

moczowego,
D.  wypić mleko.



Zadanie 0.
Jaka dieta jest zalecana przy napromienianiu jamy brzusznej?

A.  bezmleczna, bezglutenowa,
B.  małosolna, wysokobiałkowa,
C.  przetarta, bezresztkowa,
D.  lekkostrawna, bezsolna.

Zadanie 0.
Pacjentce  z  nowotworem  jajnika,  która  odczuwa  dolegliwości
bólowe  (5  w  skali  VAS)  podano  leki  przeciwbólowe.  Działania
pielęgniarskie podwyższające próg bólowy będą obejmowały:

A . zapewnienie  wypoczynku  i  spokoju  oraz  całkowite
wstrzymanie  się  od  wykonywania  czynności
pielęgnacyjnych,

B . wypełnienie  czasu  wolnego  i  dokładne  wywietrzenie
pomieszczenia bez względu na porę roku,

C . zapewnienie  komfortu  psychicznego  poprzez  wygodne
ułożenie  pacjentki  w  łóżku,  wsparcie,  psychoterapię
podtrzymującą,

D . zapewnienie  obecności  osoby  bliskiej,  pobudzanie  do
aktywności fizycznej, głośne słuchanie muzyki.

Zadanie 0.
DIC to zespół:

A .  żyły głównej górnej,
B.  ostrego rozpadu guza,
C.  wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,
D.  ucisku rdzenia kręgowego.

Zadanie 0.
U  pacjentek  z  nowotworem  narządu  rodnego,  najczęstszym
powikłaniem wczesnym w trakcie radioterapii jest/są:

A . odczyn  popromienny  ze  strony  dolnego  odcinka  układu
pokarmowego,

B.  przetoki pęcherzowo - pochwowe,
C.  świąd skóry w miejscu napromienianym,
D.  martwica pochwy.

Zadanie 0.
Jakie  są  objawy  wysięku  do  jamy  otrzewnej  u  pacjentek  w
zaawansowanej fazie raka jajnika?

A.  obrzęki, uczucie dyskomfortu w podbrzuszu,
B.  duszność, obrzęk twarzy,
C . bolesne  uczucie  rozpierania  i  rozciągania  brzucha,

uczucie "zgagi", obrzęk kończyn dolnych, duszność,
D.  objawy niestrawności.



Zadanie 0.
Chemioterapia adiuwantowa to:

A . leczenie  stosowane  przed  radioterapią  w  celu
zniszczenia ewentualnych mikroprzerzutów,

B . metoda  stosowana  przed  zabiegami  operacyjnymi  w  celu
likwidacji ewentualnych mikroprzerzutów,

C . metoda uzupełniająca stosowana po radykalnych zabiegach
operacyjnych  w  celu  zniszczenia  ewentualnych
mikroprzerzutów,

D . metoda  leczenia  śródoperacyjnego  mająca  na  celu
zapobieganie  ewentualnemu  rozsiewowi  spowodowanemu
zabiegiem operacyjnym.

Zadanie 0.
Mężczyzna  lat  55,  leczony  cytostatykami  z  powodu  raka
okrężnicy,  u  którego  udało  się  uzyskać  znaczną remisję  choroby.
Z  powodu  postępującej  anemizacji  wielokrotnie  przetaczano
choremu  masę  erytrocytarną  uzyskując  niewielką  poprawę
parametrów morfologii krwi. Obecnie poziom hemoglobiny wynosi 8
mg%. Opisana sytuacja skłania do:

A.  zastosowania G-CSF lub GM-CSF,
B.  kolejnego przetoczenia krwi,
C . przerwania  chemioterapii  do  czasu  samoistnej  odbudowy

żądanej ilości erytrocytów,
D.  zastosowania preparatów erytropoetyny.

Zadanie 0.
Na czym polega leczenie raka płuc brachyterapią?

A.  na podaniu dożylnie izotopu promieniotwórczego Strontu,
B.  na napromienianiu zmiany z pól zewnętrznych,
C . n a  dotkankowym  napromienianiu  izotopem

promieniotwórczym,
D.  na napromienianiu promieniami Rentgena.

Zadanie 0.
Odczyn popromienny ze strony przełyku złagodzi:

A .  siemię lniane,
B.  woda mineralna gazowana,
C.  gorąca herbata,
D.  zimne mleko.



Zadanie 0.
Który rodzaj markerów nowotworowych ma największe znaczenie w
monitorowaniu raka jajnika?

A.  CA 125,
B.  PSA,
C.  HCG, AFP,
D.  CEA.

Zadanie 0.
Zmiany nowotworowe w rdzeniu kręgowym w odcinku szyjnym mogą
spowodować:

A.  niedowład połowiczy ciała,
B.  bezwład całkowity ciała,
C.  niedowład prawej kończyny górnej,
D.  niedowład prawej kończyny dolnej.

Zadanie 0.
Pacjentowi  z  odczynem  popromiennym  na  śluzówce  jamy  ustnej
należy zalecić posiłki:

A .  wysokokaloryczne, ostro przyprawione,
B.  wysokobiałkowe, gorące,
C.  miksowane, ciepłe, z dużym udziałem jogurtów i kefirów,
D.  z lodówki.

Zadanie 0.
C o  jest  najczęstszą  przyczyną  zgonów  w  ciągu  pierwszych  3
miesięcy po zabiegu przeszczepienia szpiku kostnego?

A.  niewydolność nerek,
B.  infekcje,
C.  zawał serca,
D.  niewydolność wątroby.

Zadanie 0.
Pacjentka  z  rozpoznaniem  raka  piersi  poddawana  monoterapii
Vinorelbiną. Podczas podawania tego leku należy pamiętać o tym,
że lek podaje się w:

A.  dużym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
B.  małym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
C.  dużym rozcieńczeniu i powolnym wlewie,
D.  małym rozcieńczeniu i powolnym wlewie.



Zadanie 0.
Pacjentka,  lat  42,  poddawana  radioterapii  z  powodu  raka
gruczołu  piersiowego.  Radioterapia  wykonywana  jest  metodą
teleterapii, podczas których:

A . pacjentka  stanowi  źródło  zagrożenia  radiologicznego  dla
otoczenia tylko w czasie radioterapii,

B . pacjentka,  je j  wydaliny  i  wydzieliny  stanowią  źródło
zagrożenia  radiologicznego  dla  otoczenia  w  trakcie  i
tuż po radioterapii,

C . tylko  wydzieliny  i  wydaliny  pacjentki  są  źródłem
zagrożenia radiologicznego,

D . pacjentka,  je j  wydaliny  i  wydzieliny  nie  są  źródłem
zagrożenia radiologicznego dla otoczenia.

Zadanie 0.
Promocja nowotworu jest to:

A . etap,  w  którym  czynnik  karcinogenny  przedostaje  s ię  do
komórki,

B . czas,  który  upłynął  od  zadziałania  czynnika
rakotwórczego  do  klinicznego  ujawnienia  się  nowotworu
złośliwego,

C . etap, w którym następuje wzrost nowotworowo zmienionych
komórek ich odróżnicowanie i namnażanie,

D . etap,  w  którym  zainicjowana  komórka  przechodzi  szereg
zmian,  prowadzących  do  nabycia  cech  morfologicznych  i
biochemicznych komórki nowotworowej.

Zadanie 0.
Orchidektomia to:

A.  zabieg usunięcia guza pęcherza moczowego,
B . zabieg  radykalnego  usunięcia  nerki  z  okolicznymi

tkankami,
C.  zabieg usunięcia jądra zmienionego nowotworowo,
D.  rodzaj amputacji gruczołu piersiowego.

Zadanie 0.
U  pacjenta  leczonego  radioterapią  w  obrębie  jamy  ustnej,  jako
pierwszy objaw podrażnienia śluzówki wystąpi:

A .  zaczerwienienie śluzówki,
B.  obrzęk i ból śluzówki,
C.  nalot włóknisty,
D.  zmiana grzybicza.



Zadanie 0.
Kryterium rozpoznania gorączki neutropenicznej NIE jest:

A . spadek  liczby  granulocytów  obojętnochłonnych  poniżej
1000/ml,

B.  wzrost temperatury ciała powyżej 38 stopni C,
C . utrzymywanie  się  temperatury  powyżej  38,5  stopni  C

przez co najmniej godzinę,
D . spadek  liczby  granulocytów  obojętnochłonnych  poniżej

500/ml.

Zadanie 0.
Do powstawania powikłań krwotocznych przyczynia się:

A .  małopłytkowość,
B.  upośledzenie funkcji płytek krwi,
C.  zaburzona synteza czynników krzepnięcia krwi,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Odczyn popromienny miejscowy na sucho łagodzi:

A .  jałowy opatrunek przyklejony plastrem,
B.  talkowanie Alantanem i wietrzenie,
C.  kąpiel całego ciała pod prysznicem,
D.  noszenie obcisłej bielizny.

Zadanie 0.
U pacjenta z rozpoznanym rakiem płuca wystąpiły: duszność, bóle
głowy,  bóle  w  klatce  piersiowej,  przepełnienie  żył  szyi  i
kończyn górnych z zaczerwienieniem, co wskazuje na:

A.  zawał mięśnia sercowego,
B.  płyn w jamie opłucnej,
C.  zespół żyły głównej górnej,
D.  niedrożność górnych dróg oddechowych.

Zadanie 0.
Personel  medyczny  podczas  kontaktu  z  pacjentami  leczonymi
izotopami radioaktywnymi powinien:

A . stosować  rękawice  ochronne,  używać  przedmioty
jednorazowego użytku (baseny, sztućce itp.),

B .  stosować osłony ołowiane,
C . nie  stosować  zabezpieczeń,  bo  wydzieliny  i  wydaliny

chorego  zawierają  bezpieczny  poziom  izotopu
radioaktywnego,

D . dokonać  pomiaru  radioaktywności  wydalin  i  wydzielin
pacjenta  i  w  zależności  od  jego  poziomu  stosować
zabezpieczenia bądź nie stosować ich.



Zadanie 0.
Wskaż narządy krytyczne przy napromienianiu gruczołu krokowego:

A.  pęcherz moczowy i odbytnica,
B.  cewka moczowa,
C.  jelito cienkie i grube,
D.  moszna.

Zadanie 0.
Najbardziej kardiotoksycznymi lekami spośród cytostatyków są:

A.  winkrystyna i winblastyna,
B.  doksorubicyna i daunorubicyna,
C.  metotrexat i cytarabina,
D.  cisplatyna i ifosfamid.

Zadanie 0.
Przed  rozpoczęciem  napromieniania  jamy  ustnej,  należy  pacjenta
poinformować o:

A . konieczności  przeglądu  stomatologicznego  i  sanacji  lub
ekstracji uzębienia,

B.  stosowania diety wysokokalorycznej,
C.  przestrzegania higieny jamy ustnej,
D.  badań kontrolnych u laryngologa.

Zadanie 0.
Przyczyną  wzrostu  ciśnienia  wewnątrzczaszkowego  u  chorych  na
nowotwory jest:

A .  nowotwór pierwotny,
B.  nowotwór wtórny,
C.  krwawienie śródczaszkowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Objawem  popromiennego  zapalenia  płuc  u  osoby  dorosłej  NIE
jest/są:

A.  kaszel,
B.  gorączka,
C.  nudności, wymioty,
D.  narastająca duszność.



Zadanie 0.
N a  oddział  został  przyjęty  67-letni  pacjent  leczony  między
innymi  Cisplatyną.  Skarży  się  na  obrzęki  i  z łe  samopoczucie,
oddawanie  moczu  w  małych  ilościach.  Powyższe  objawy  mogą
świadczyć o rozpoczynającej się:

A .  niewydolności nerek,
B.  niewydolności krążenia,
C.  niewydolności oddechowej,
D . niedożywieniu  i  obniżonej  wartości  białka  w  surowicy

krwi.

Zadanie 0.
Czy  w  planie  edukacji  chorego  przed  radioterapią  pielęgniarka
powinna umieścić wskazania dotyczące diety?

A.  nie, ponieważ nie są to dla chorego istotne informacje,
B.  nie, ponieważ takie informacje przekazuje lekarz,
C . tak,  ponieważ  dieta  jest  istotna  w  trakcie

radioterapii,
D.  nie, ponieważ nie ma zaleconych istotnych zmian diety.

Zadanie 0.
Radioterapia objawowa w raku szyjki macicy ma na celu:

A.  trwałe wyleczenie,
B.  zahamowanie na pewien czas rozwoju nowotworu,
C.  zmniejszenie dolegliwości związanych z chorobą,
D . poprawę  odległych  efektów  leczenia,  w  powiązaniu  ze

skojarzonym leczeniem radykalnym.

Zadanie 0.
Pacjenci  chorzy  na  nowotwory,  przygotowywani  do  transplantacji
szpiku  kostnego,  poddawani  są  fazie  przygotowawczej,  która
polega na:

A . znalezieniu  dawcy  szpiku  kostnego  identycznego  dla
wszystkich antygenów istotnych dla przeszczepu,

B.  pobraniu szpiku kostnego od dawcy,
C.  odizolowaniu pacjenta od jego środowiska,
D . podawaniu dużych dawek środków chemioterapeutycznych

oraz/lub radioterapii.



Zadanie 0.
Mężczyzna,  lat  53,  leczony  chemioterapią  z  powodu  raka
drobnokomórkowego płuc, stosowany schemat to PE - Cysplatyna w
dawce powyżej 100 mg/m kwadratowy i Etopozyd w dawce 120 mg/m
kwadratowy. Pacjent wymaga:

A . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Etopozydu,

B . wnikliwej obserwacji parametrów krążeniowych ze względu
na kardiotoksyczność Etopozydu,

C . stosowania  diety  bezsolnej  ze  względu  na
nefrotoksyczność Cysplatyny,

D . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Cysplatyny.

Zadanie 0.
W  zależności  od  sposobu  zastosowania  źródła  promieniowania,
brachyterapię dzielimy na:

A.  kontaktową i śródtkankową,
B.  dojamową i śródoperacyjną,
C.  śródtkankową i okołooperacyjną,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Długotrwałym i uciążliwym powikłaniem po wulwektomii jest:

A .  obrzęk kończyn dolnych,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  zapalenie cewki moczowej,
D.  powstanie odleżyn.

Zadanie 0.
Stosując  wysokie  dawki  leków  hormonalnych  u  chorych  z
zaawansowanym nowotworem należy zwrócić uwagę na:

A.  utratę apetytu,
B.  wypadanie włosów,
C.  zaburzenia pamięci,
D.  zwiększenie masy ciała i zatrzymanie płynów.



Zadanie 0.
Ćwiczenia bierne to ćwiczenia:

A . wykonywane  przy  pomocy  osoby  drugiej,  bez  użycia  siły,
w  których  rola  pacjenta  ogranicza  się  wyłącznie  do
całkowitego rozluźnienia mięśni,

B . wykonywane  przy  pomocy  osoby  drugiej,  w  których  rola
pacjenta  ogranicza  się  do  całkowitego  rozluźnienia
mięśni,

C . wykonywane przy pomocy osoby drugiej, która podtrzymuje
kończynę  i  prowadzi  ruch,  a  bodziec  do  ruchu  daje  sam
pacjent,  który  w  miarę  możliwości  współdziała  w
wykonaniu ruchu,

D . wykonywane przy pomocy osoby drugiej,  której  zadaniem
jest  wyłączenie  masy  odcinka  ciała,  który  wykonuje
ruch.

Zadanie 0.
Eprex podawany jest przy spadku poziomu:

A.  hemoglobiny,
B.  leukocytów,
C.  białka,
D.  potasu.

Zadanie 0.
W  jakim  celu  należy  prowadzić  rehabilitację  chorych  po
amputacji piersi?

A.  wypełnienia czasu podczas pobytu w szpitalu,
B . umożliwienia  spotkania  pacjentów  z  podobnymi

dolegliwościami,
C . zapobiegania  gromadzeniu  się  chłonki  tylko  w  okolicy

rany pooperacyjnej,
D . zwiększenia  zakresu ruchów stawu barkowego po  stronie

operowanej i zapobieganiu zastojowi chłonki.

Zadanie 0.
Chora zakwalifikowana do chemioterapii z zastosowaniem Taxolu i
Karboplatyny.  Jakie  objawy  uboczne  często  występują  podczas
podawania taksoidów?

A.  bóle mięśniowo-stawowe,
B.  nadmierne pocenie się,
C.  całkowity brak łaknienia,
D.  zaparcia.



Zadanie 0.
Podanie Taxolu poprzedza:

A.  premedykacja steroidowa i przeciwhistaminowa,
B.  nawodnienie,
C.  podanie leków uspokajających,
D.  wykonanie lewatywy.

Zadanie 0.
Jakie badania są niezbędne przed wykonaniem histeroskopii?

A.  ocena biocenozy pochwy,
B.  urografia,
C.  ocena poziomu markerów,
D.  cystoskopia.

Zadanie 0.
Jakie objawy są wskazaniem do wykonania histeroskopii?

A.  nasilające się upławy,
B.  objawy pokastracyjne,
C.  zaburzenia hormonalne,
D.  powtarzające się krwawienia z jamy macicy.

Zadanie 0.
Pacjent  z  niedowładem  połowiczym  prawostronnym.  Prawidłowe
ułożenie chorego na prawym boku jest następujące:

A . ułożenie  głowy  i  pleców  tak,  aby  kręgosłup  był
wyprostowany, kończyna górna lewa wyprostowana wzdłuż
ciała,  kończyna  górna  prawa  w  lekkim  przywiedzeniu,
kończyna  dolna  lewa  wyprostowana  zgięta  w  stawie
skokowym,  a  prawa  w  lekkim  przygięciu  na  poduszce  z
zabezpieczoną stopą,

B . poduszka  miękka  pod  głową,  kończyna  górna  prawa
wyprostowana  w  stawie  barkowym  (kąt  90°)  i  stawie
łokciowym (kąt  180°),  ręka  zaciśnięta  na  poduszce,  noga
prawa w lekkim ugięciu w stawie biodrowym i kolanowym,
stopa podparta, kończyna dolna lewa zgięta w stawach,

C . plecy  wyprostowane,  głowa  ułożona  na  poduszce,  dłoń  z
wyprostowanymi  palcami,  kończyna  dolna  dalsza  w
stosunku  do  materaca  zgięta  w  stawie  biodrowym  i
kolanowym, ułożona na poduszce,

D . poduszka  miękka  pod  głową,  kończyna  górna  lewa
wyprostowana  w  stawie  barkowym  (kąt  90°)  i  stawie
łokciowym (kąt  180°),  ręka  zaciśnięta  na  poduszce,  noga
lewa w lekkim ugięciu w stawie biodrowym i  kolanowym,
stopa podparta, kończyna prawa lewa zgięta w stawach.



Zadanie 0.
Pacjentka  lat  35  z  rozpoznaniem  potworniaka,  przyjęta  do
oddziału  w  celu  podania  kolejnego  kursu  pięciodniowej
chemioterapii.  Ze  względu  na  złą  tolerancję  włączono  preparat
Ethyol. Podanie Ethyolu ma na celu:

A.  systematyczne prowadzenie chemioterapii,
B.  zapobieganie nudnościom i wymiotom,
C.  zapobieganie toksycznemu działaniu cytostatyków,
D.  zapobieganie wypadaniu włosów.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  założenia  protez  głosowych  u  chorych  po
całkowitym usunięciu krtani jest:

A .  niewydolność układu oddechowego,
B.  niezborność ruchowa pacjenta,
C.  znaczny stopień zwężenia odcinka gardłowo-przełykowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Które  parametry  biochemiczne  należy  kontrolować  podczas
ewakuacji płynu z jamy brzusznej w przypadku wodobrzusza?

A.  białka i elektrolitów,
B.  mocznika i kreatyniny,
C.  poziomu wapnia,
D.  poziomu bilirubiny.

Zadanie 0.
W  przypadku  rozległych  zabiegów  krtani  i  strun  głosowych,
konieczna  jest  nauka  zastępczej  mowy  przełykowej.  Jaki  oddech
musi  wypracować  chory,  aby  uzyskać  zassanie  powietrza
powodującego odbicie?

A.  brzuszno-przeponowy,
B.  torem piersiowym,
C.  torem brzusznym,
D.  normalny, ale bardzo głęboki.

Zadanie 0.
Pacjent  w  I  dobie  po  totalnej  laryngectomii,  stabilny  oddechowo
i  krążeniowo,  oddycha  samodzielnie,  ma  założoną  rurkę
tracheostomijną  i  sondę  do  żołądka.  W  jakiej  pozycji  należy
ułożyć pacjenta po powrocie z sali pooperacyjnej?

A.  Flowera,
B.  Semi-Flowera,
C.  płaskiej na plecach,
D.  na prawym boku.



Zadanie 0.
Do ciążowej choroby trofoblastycznej zalicza się raka:

A.  jajnika,
B.  trzonu macicy,
C.  kosmówki,
D.  szyjki macicy.

Zadanie 0.
D o  szpitala  zgłosiła  s ię  pacjentka  z  rozpoznanym  nowotworem
narządu rodnego i wodobrzuszem. W przypadku którego nowotworu
występuje wysięk do jamy otrzewnowej?

A.  trzonu macicy,
B.  szyjki macicy,
C.  jajników,
D.  błony śluzowej macicy.

Zadanie 0.
Program  rehabilitacji  po  rekonstrukcji  piersi  z  użyciem
ekspandera i endoprotezy obejmuje:

A . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  grzbietu,
ćwiczenia  oddechowe,  masaż  odtworzonej  piersi,  masaż  i
jontoforeza jodu w miejscu dawczym,

B . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  oddechowe,  masaż
odtworzonej  piersi,  masaż  ułatwiający  odpływ  chłonki  z
kończyny po stronie operowanej,

C . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  grzbietu,
ćwiczenia oddechowe, masaż odtworzonej piersi,

D . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
przeciwnej  stronie  miejsca  operowanego,  ćwiczenia
oddechowe,  masaż  odtworzonej  piersi,  masaż  ułatwiający
odpływ chłonki z kończyny po stronie operowanej.

Zadanie 0.
Głównym zagrożeniem po całkowitej resekcji płuca jest:

A .  zawał płuca,
B.  odma opłucnowa,
C.  przesunięcie śródpiersia,
D.  niedrożność drenu opłucnowego.



Zadanie 0.
Ćwiczenia ruchowe w usprawnianiu mięśni  mimicznych zawierają
następujące elementy:

A.  pomocnicze zastosowanie zabiegów cieplnych,
B.  stosowanie masażu,
C . zamykanie  oczu,  marszczenie  czoła,  dmuchanie,

gwizdanie,
D.  rozciąganie i kurczenie mięśni mimicznych.

Zadanie 0.
Zakres psychoedukacji pacjentów chorych na nowotwór obejmuje:

A . przyczyny  powstania  choroby  i  je j  przebieg  oraz  formy
leczenia,  objawy  niepożądane  podczas  leczenia  i  sposoby
ich łagodzenia,

B . informację  o  możliwości  uzyskania  pomocy  w  ośrodkach
onkologicznych,

C . informacje  na  temat  możliwości  pomocy  psychologicznej
dla rodziny chorego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjentka lat 70 z rozpoznaniem raka sromu. Wykonano radykalną
operację  z  usunięciem  okolicy  całego  sromu,  dolnej  części
pochwy  oraz  węzłów  chłonnych.  Najczęściej  występującym
powikłaniem po operacji jest:

A .  zakażenie rany,
B.  zakrzepowe zapalenie żył,
C.  embolia płuc,
D.  niewydolność krążenia.

Zadanie 0.
Formowanie  kikuta  po  amputacji  kończyny  dolnej  uzyskujemy
poprzez:

A.  ścisłe bandażowanie opaską elastyczną,
B.  naciskanie kikutem na twardą powierzchnię,
C . zakładanie  wilgotnej,  ciepłej,  elastycznej,  obcisłej

skarpety,
D.  ćwiczenia mięśni kikuta.



Zadanie 0.
Pacjent  w  stanie  terminalnym,  u  którego  średnio  1  raz  na  8
godzin  występują  nudności  i  wymioty.  Leczenie
niefarmakologiczne w w/w przypadku polega na:

A . podawaniu  małych  porcji  płynów  i  pokarmów  drogą
doustną,

B.  założeniu zgłębnika do żołądka,
C . założeniu  cewnika  do  żyły  głównej  górnej  w  celu

żywienia pozajelitowego,
D . dostarczaniu  płynów  i  leków  wyłącznie  drogą

pozajelitową.

Zadanie 0.
Opieka paliatywna wymaga od pacjentów i ich bliskich znajomości
etapów  przechodzenia  przez  chorobę  nowotworową.  Który  etap
występuje najwcześniej?

A.  zaprzeczanie i targowanie się (z elementami nadziei),
B .  gniew i depresja,
C.  szok i zaprzeczanie (z elementami nadziei),
D.  depresja i akceptacja.

Zadanie 0.
Ocena jakości życia osoby w stanie terminalnym jest oceną:

A . różnicy  między  sytuacją  upragnioną,  a  realnie
istniejącą,

B.  różnicy między sytuacją materialną, a duchową,
C.  sytuacji chorego w rodzinie,
D . opieki  najbliższych  i  zespołu  hospicyjnego  nad

terminalnie chorym.

Zadanie 0.
Podejmujesz  działania  w  kierunku  maksymalnej  aktywizacji
pacjentów.  Wskaż,  które  postępowanie  pielęgniarskie  w  tym
zakresie będzie prawidłowe:

A . maksymalna aktywizacja ruchowa pacjentów niezależnie od
stanu psychofizycznego,

B . aktywizacja  ruchowa  adekwatna  do  stanu
psychofizycznego,

C.  bezwzględny zakaz leżenia w łóżku,
D . aktywizacja  ruchowa  tylko  i  wyłącznie  w  zakresie

gimnastyki biernej.



Zadanie 0.
Od jakiego momentu można mówić o opiece paliatywnej?

A.  od momentu pojawienia się ogromnego bólu,
B . o d  chwili  postawienia  diagnozy  o  nieuleczalności

choroby,
C.  gdy pogorszy się stan pacjenta,
D.  nie ma poprawnej odpowiedzi.

Zadanie 0.
Kiedy można stosować napromienianie i metody anestezjologiczne,
jako terapię przeciwbólową?

A.  jeśli ból ma określoną lokalizację,
B.  w przypadku bólów rozlanych,
C.  tylko w przypadku bólów pochodzących z tkanek miękkich,
D.  tylko w przypadku bólów kostnych.

Zadanie 0.
Leczenie paliatywne to forma terapii ukierunkowana na:

A.  przedłużenie życia chorego,
B . łagodzenie/niwelowanie  dolegliwości

biopsychospołecznych,
C.  przede wszystkim niwelowaniu bólu nowotworowego,
D.  przede wszystkim wsparciu chorego i jego rodziny.

Zadanie 0.
Jaki  objaw  niepożądany  występuje  u  każdego  chorego  leczonego
kodeiną?

A.  uporczywe wymioty,
B.  biegunka,
C.  zaparcia,
D.  wzmożony apetyt.

Zadanie 0.
Działaniem niepożądanym wywołanym podawaniem Metoclopramidu
jest/są:

A.  uspokojenie, działanie antycholinergiczne,
B.  uspokojenie, biegunka, objawy pozapiramidowe,
C . pobudzenie,  zmiany  nastroju,  owrzodzenie  przewodu

pokarmowego, hiperglikemia,
D . nadmierna  senność,  zaburzenia  orientacji,

niedociśnienie.



Zadanie 0.
52-letni  mężczyzna,  chory  na  raka  płuca  w  zaawansowanym
stadium.  Przeciwbólowo  leczony  opioidami  o  przedłużonym
działaniu  w  ustalonych  dawkach.  Od  około  tygodnia  u  pacjenta
zaczęły występować (zwykle podczas kaszlu i gwałtownych ruchów)
napadowe,  krótko  trwające  bóle  o  stopniu  nasilenia  5  w  skali
VAS. Bóle o wyżej wymienionym charakterze są charakterystyczne
dla:

A.  nieskutecznego leczenia przeciwbólowego,
B.  zaawansowanej choroby nowotworowej,
C.  bólów przebijających,
D.  nieprawidłowego metabolizmu przyjmowanych leków.

Zadanie 0.
Metoclopramidu NIE stosuje się w przypadku:

A.  leczenia opioidami,
B.  przewlekłych zaparć,
C.  całkowitego zamknięcia światła jelita,
D.  częściowego czynnościowego zaburzenia drożności.

Zadanie 0.
Etap "gniewu" w procesie chorobowym charakteryzuje:

A . przewidywalność  (ofiarą  gniewu  są  zawsze  osoby  z
rodziny), systematyczność,

B . cykliczne  (występujące  w  określonych  odstępach  czasu)
pojawianie się złości w całym procesie chorobowym,

C . nieprzewidywalność  (nie  wiadomo  na  kogo  zostanie
skierowany  "wybuch")  we  wściekłości,  rozżaleniu,
zazdrości,

D . ciągłość  (towarzyszy  osobie  chorej  od  momentu
dowiedzenia się o chorobie do śmierci).

Zadanie 0.
Jakie  czynniki  mają  wpływ na kształtowanie  zachowań etycznych
pielęgniarki?

A . kształcenie  podyplomowe  i  inne  sposoby  doskonalenia
wiedzy,

B . kulturowe,  religijne,  doświadczenie  życiowe,
wykształcenie,

C.  ekonomiczne, gdyż kształtują świadomość,
D.  żadne z wymienionych.



Zadanie 0.
Co to jest opieka terminalna?

A.  jest to synonim opieki paliatywnej,
B.  opieka nad rodziną po śmierci pacjenta,
C.  opieka w końcowej fazie choroby nieuleczalnej,
D.  krótki okres przed śmiercią.

Zadanie 0.
D o przyczyn zwiększonego wchłaniania Fentanylu (stosowanego w
formie plastrów), zaliczamy:

A.  gorączkę,
B.  kąpiel w gorącej wodzie,
C.  obecność poduszki elektrycznej w pobliżu plastra,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Chory z rakiem płuca lewego otrzymuje w celu opanowania bólu 30
m g  preparatu  morfiny  zażywanego  doustnie,  co  4  godziny.  I le
będzie wynosiła dobowa dawka morfiny dla tego pacjenta?

A.  220 mg,
B.  180 mg,
C.  120 mg,
D.  60 mg.

Zadanie 0.
Ból przewlekły, charakteryzuje czas trwania powyżej:

A .  1 tygodnia,
B.  1 miesiąca,
C.  2 miesięcy,
D.  3 miesięcy.

Zadanie 0.
Do technik obniżania stresu NIE zaliczamy:

A.  ćwiczeń relaksująco-koncentrujących,
B.  agresywnych zachowań w kontaktach międzyludzkich,
C.  czynnego wypoczynku,
D.  kontroli tempa i stylu życia.

Zadanie 0.
Funkcją parafrazy jest:

A . upewnienie  partnera,  że  interesujesz  s ię  tym,  co  on  ma
do powiedzenia,

B . lepsze  zrozumienie  i  rozstrzygnięcie  wątpliwości
podczas rozmowy,

C . umożliwienie  lepszej  koncentracji  uwagi  na  temacie
rozmowy,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Metoa dydaktyczna to:

A . systematycznie  stosowany  sposób  pracy  nauczającego  z
uczącymi  się  zapewniający  osiągnięcie  celów
kształcenia,

B . metody  diagnozowania  zainteresowań,  potrzeb  i
możliwości  edukacyjnych  osób  biorących  udział  w
doskonaleniu,

C . systematyczne  stosowanie  różnorodnych  środków
dydaktycznych dostosowanych do tematów zajęć,

D . strukturę  organizacyjną  zajęć  teoretycznych  i
praktycznych  służących  opanowaniu  wiadomości  z
dziedziny poznawczej.

Zadanie 0.
Samokształcenie, to:

A . samodzielne  zdobywanie  sprawności  praktycznych  z
określonej dziedziny wiedzy,

B . samodzielne  zdobywanie  wiadomości  z  określonej
dziedziny wiedzy,

C . zdobywanie  umiejętności,  wiadomości  i  sprawności
praktycznych z określonej dziedziny wiedzy,

D . samodzielne  zdobywanie  umiejętności,  wiadomości  i
sprawności praktycznych z określonej dziedziny wiedzy.

Zadanie 0.
Interakcje społeczne to:

A . wzajemne  oddziaływanie  na  siebie  dwóch  lub  więcej
jednostek, polegające na obustronnym wpływaniu na swoje
zachowania,

B.  komunikacja, porozumiewanie się,
C . proces  wysyłania  i  odbierania  informacji  mający  na  celu

wywołanie zmian,
D.  jakość kontaktów międzyludzkich.

Zadanie 0.
Które  z  czynników  przyczyniły  s ię  do  powstania  zapotrzebowania
na zastosowanie wiedzy socjologicznej w medycynie?

A.  rozwój nauk społecznych,
B . postrzeganie  zjawisk  społecznych  w  kategorii  zdrowia  i

choroby,
C.  rozwój nowych trendów w medycynie,
D . powiązanie  zdrowia  i  choroby  ściśle  z  naukami

przyrodniczymi.



Zadanie 0.
Oprócz  funkcji  ochronnej  autonomii  zawodu,  kodeksy  etyki
zawodowej spełniają funkcję/funkcje:

A.  dyrektywną,
B.  oceniającą,
C.  umacniającą i podtrzymującą identyfikację zawodową,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Czy  pacjent  ma  prawo  do  odmowy  poddania  się  demonstracjom
medycznym dla celów dydaktycznych?

A . nie,  musi  s ię  podporządkować  zwyczajom  panującym  w
placówce,

B.  tak, zawsze ma prawo do odmowy,
C.  tak, ale w porozumieniu z dyrektorem placówki,
D . nie,  ma  obowiązek  oddać  się  do  dyspozycji  osób

prowadzących proces dydaktyczny.

Zadanie 0.
Wyodrębnienie  struktury  płaskiej  oraz  smukłej  w  organizacji
opiera się na kryterium, którym jest:

A .  rozpiętość kierowania,
B.  rodzaj dominujących więzi organizacyjnych,
C.  stopień formalizacji,
D.  stopień złożoności.

Zadanie 0.
Budżet jest jednym z elementów:

A.  planu operacyjnego,
B.  planu strategicznego,
C.  polityki organizacji,
D.  przepisów prawnych.

Zadanie 0.
Wartościowanie  pracy  jest  metodą  stosowaną  przez  kierowników
odpowiedzialnych za zasoby ludzkie, w celu:

A.  porównywania stawek płacowych,
B.  oceniania stopnia wykonywania zadań,
C.  określania relatywnej wartości pracy,
D . określania  elementów  wchodzących  w  skład  stanowiska

pracy.



Zadanie 0.
Dysponentem środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych w
podstawowej opiece zdrowotnej jest:

A .  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 0.
Śmiertelność to iloraz liczby:

A . zgonów z  powodu  danej  choroby  do  l iczby  chorych  na  tę
chorobę w tym samym czasie,

B.  zgonów do liczby osób zdrowych na danym terenie,
C.  zdrowych do liczby zgonów,
D . chorych  na  daną  chorobę  do  l iczby  zgonów z  powodu  tej

choroby.

Zadanie 0.
Wskaźnik zapadalności to:

A . zakres  występowania  chorób,  obrażeń  lub  inwalidztwa  w
określonej społeczności (populacji),

B . l iczba  przypadków  choroby,  które  pojawiły  s ię  w  danym
czasie  w  stosunku  do  liczby  członków  populacji,  z
której pochodzą,

C . miara  częstości  występowania  choroby  w  określonej
chwili ,

D . częstość  wypadków  śmiertelnych  spowodowanych  daną
chorobą w obrębie całej populacji.

Zadanie 0.
Karta Ottawska definiuje promocję zdrowia jako:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B.  proces zmierzający do zapobiegania chorobom,
C . proces  prowadzący do  zapobiegania niepełnosprawności  i

kalectwa,
D . działania  zmierzające  do  prowadzenia  prozdrowotnego

stylu życia.



Zadanie 0.
Tamponadę  worka  osierdziowego  można  podejrzewać,  jeśli  w
badaniu EKG obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.

Zadanie 0.
Wskaż  prawidłowe  stężenie  cholesterolu  całkowitego  w  surowicy
krwi:

A .  ok. 90 mg%,
B.  ok. 190 mg%,
C.  ok. 290 mg%,
D.  ok. 390 mg%.

Zadanie 0.
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek  jest
elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować:

A.  raka,
B.  torbiel,
C.  gruczolakowłókniaka,
D.  dysplazję włóknistą sutka.



Zadanie 0.
Język  pacjenta  pokryty  jest  grubą  warstwą  białego  nalotu,  który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

A.  infekcję drożdżakową,
B.  aftowe zapalenie jamy ustnej,
C.  leukoplakię,
D.  język geograficzny.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.

Zadanie 0.
Pacjent  przywieziony  przez  karetkę  oddycha  regularnie  ok.  8
razy  na  minutę,  źrenice  są  znacznie  zwężone.  Oddech  pacjenta
jest  prawdopodobnie  wynikiem  depresji  ośrodka  oddechowego
spowodowanego przez:

A.  kokainę,
B.  opioidy,
C.  benzodiazepiny,
D.  cytostatyki.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.



Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Spirometria  jest  badaniam  dodatkowym  wykorzystywanym
najczęściej w diagnostyce:

A.  gruźlicy,
B.  astmy oskrzelowej,
C.  zapalenia płuc,
D.  odmy opłucnowej.

Zadanie 0.
Priorytetowym  działaniem  w  nagłym  zatrzymaniu  krążenia,  w
mechanizmie  migotania  komór,  mającego  miejsce  w  warunkach
pozaszpitalnych, jest:

A .  defibrylacja elektryczna,
B.  podanie adrenaliny,
C.  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
Obserwując  u  chorego  nagły  spadek  skurczowego  ciśnienia
tętniczego  poniżej  90  mmHg,  szybkie  nitkowate  tętno,
zaczerwienienie  lub  pokrzywkę skórną,  biegunkę,  cechy  obturacji
dróg  oddechowych,  zaburzenia  świadomości  oraz  wcześniej
zgłoszone bóle brzucha, podejrzewamy w pierwszej kolejności:

A .  zatrucie pokarmowe,
B.  zatrucie alkoholem etylowym,
C.  wstrząs anafilaktyczny,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie zindywidualizowane to:

A.  proces pielęgnowania,
B.  teoria pielęgnowania,
C.  komunikacja interpersonalna,
D.  diagnoza pielęgniarska.



Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  przedstawiła  model  pielęgniarstwa  w  oparciu
o :

A.  teorię samoopieki/deficytu samoopieki,
B.  relacje międzyludzkie,
C.  hierarchię potrzeb,
D.  unikatowe funkcje pielęgniarki.

Zadanie 0.
Według  założeń  teoretycznych  C.  Roy  osoba-pacjenta  dąży  do
utrzymania  równowagi  w  czterech  wymiarach:  fizjologicznym,
psychicznym,  ról  społecznych  i  współzależności.  Wskaż
zachowania,  do  których  dąży  człowiek  w  wymiarze
współzależności:

A .  usuwania zbędnych produktów przemiany materii,
B .  wyobrażenie o tym, kim chciałbym być i dążenie do tego,
C.  realizowanie swoich zainteresowań,
D . budowanie  trwałych  związków  emocjonalnych  z  innymi

ludźmi.

Zadanie 0.
Najwyższą trafność zewnętrzną mają badania:

A.  bez ślepej próby,
B.  randomizowane,
C.  retrospektywne,
D.  historyczne.

Zadanie 0.
Rozmowa i wywiad jako metody naukowe są metodami:

A . gromadzenia  danych  w  oparciu  o  bezpośredni  kontakt
słowny z osobami badanymi,

B . gromadzenia  danych  w  oparciu  o  pytania  przewidujące
wyczerpującą odpowiedź ustną lub pisemną,

C . gromadzenia  danych  i  analizy  ich  oddziaływania  na
badacza i badanego,

D . zbierania  informacji  i  sposobami  porozumiewania  się  z
osobą  badaną  w  sposób  umożliwiający  omówienie
wszystkich istotnych problemów uznanych za ważne przez
badanego.

Zadanie 0.
Pierwsza szkoła pielęgniarstwa na świecie została założona w:

A.  1911 roku w Nowym Yorku przez Florencję Nightingale,
B.  1660 roku we Francji przez św. Vincentego a`Paulo,
C.  1860 roku w Londynie przez Florencję Nightingale,
D.  1922 roku w Warszawie przez Marię Epstein.



Zadanie 0.
Profesjonalizm  to  szczególny  przejaw  rozwoju  zawodu
charakteryzujący się:

A .  pełną samodzielnością w spełnianiu zadań zawodowych,
B.  istnieniem specjalistycznego szkolnictwa zawodowego,
C.  prawem do kontroli własnej pracy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Najpopularniejszy  obecnie  na  Polskim  rynku  pakiet  programów,
przeznaczonych głównie do pracy biurowej, to:

A .  Microsoft Windows,
B.  Microsoft Office,
C.  Outlook Express,
D.  Internet Explorer.

Zadanie 0.
Współczynnik korelacji rang Spearmana liczymy dla cech:

A.  tylko jakościowych,
B.  tylko ilościowych,
C.  jakościowych o możliwości uporządkowania i ilościowych,
D.  wszystkich jakościowych i ilościowych.

Zadanie 0.
W  pewnym  oddziale  szpitalnym  podano  lek  przeciwbólowy  80
pacjentom  i  zmierzono  czas,  po  którym  lek  zaczął  działać.
Otrzymane wartości  przedstawiono w postaci  szeregu od wartości
najmniejszej do największej. Czas działania leku jest cechą:

A.  jakościową,
B.  mierzalną ciągłą,
C.  mierzalną dyskretną,
D.  porządkową.



PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 291309
GRUPA 1
Zadanie 0.
Proces akredytacji polega na:

A . dokładnej  analizie  kosztów  związanych  z  realizacją
opieki zdrowotnej,

B.  realizacji zadań adaptacji zawodowej,
C.  oszacowaniu kosztów usług,
D . dobrowolnym zewnętrznym procesie oceny polegającym na

ustalaniu zgodności z wcześniej znanymi standardami.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  pracująca  na  oddziale  chemioterapii  została
zobowiązana  przez  ordynatora  do  uczestniczenia  w  badaniu
klinicznym,  które  ma  wprowadzić  nowy  lek  na  rynek.  Udział  w
eksperymencie  nie  jest  zgodny  z  przekonaniami  pielęgniarki.
Jakie działania może podjąć w tej sytuacji?

A . pielęgniarka  wyraża  zgodę  na  udział  w  badaniu
klinicznym, ponieważ jest to polecenie przełożonego,

B . pielęgniarka  nie  uczestniczy  w  badaniu  klinicznym,  gdyż
swoją  istotą  przeczy  ono  uznawanym  przez  nią  normom
etycznym,

C . pielęgniarka wyraża zgodę na udział w badaniu, ponieważ
nie chronią jej przed odmową żadne przepisy prawne,

D . pielęgniarka uczestniczy w badaniu klinicznym z obawy o
utratę pracy.

Zadanie 0.
Jak zdefiniujesz zagadnienie "promocji zdrowia"?

A.  rozpoznawanie wyznaczające rodzaj i zakres opieki,
B . uwarunkowanie działania na rzecz poprawy samopoczucia i

wsparcia w trudnych sytuacjach,
C . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie

oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

D . działania  zmierzające  do  usunięcia  lub  przynajmniej
ograniczenia następstw choroby.



Zadanie 0.
Które z poniższych sformułowań określa pojęcie "skrining"?

A . działania  wśród  osób  bez  objawów  choroby  w  celu
wykrycia  choroby  w  okresie  bezobjawowym  lub
przedklinicznym,

B . profilaktyka  w  zakresie  koszt-efekt;  pomiar  częstości
występowania  choroby  nowotworowej  w  wybranej  części
kraju,

C.  profilaktyka trzeciej fazy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Celem  Programu  Zwalczania  Chorób  Nowotworowych  na  lata
2006-2015 jest:

A .  zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory,
B . stworzenie  warunków  do  wykorzystania  w  praktyce

onkologicznej  postępu  wiedzy  o  przyczynach  i
mechanizmach rozwoju chorób nowotworowych,

C . utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności
zwalczania nowotworów w skali  kraju i  w poszczególnych
regionach kraju,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Co jest najkorzystniejsze z punktu widzenia efektu skriningu?

A.  wykrycie nowotworu przed powstaniem przeżutów,
B.  poznanie historii naturalnej danego nowotworu,
C . zastosowanie  skutecznych  metod  przy  stałym  wzroście

kosztów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przyczyną  częstszego  niż  w  innych  chorobach  stosowania
niekonwencjonalnych metod leczenia nowotworów jest:

A .  brak dostępu chorych do nowoczesnych farmaceutyków,
B.  utrudnione korzystanie z radioterapii,
C.  psychozależność chorób nowotworowych,
D.  wielowymiarowy charakter choroby nowotworowej.



Zadanie 0.
Standardy  opieki  pielęgniarskiej  odnoszą  się  do  szczegółowych
standardów  praktyki  zawodowej  pielęgniarek  i  położnych,  które
służą do:

A . opracowania  zasad  i  norm  opisujących  sposób
postępowania  pielęgniarskiego  podczas  wykonywania
złożonych zabiegów medycznych,

B . określenia  zasad  i  sposobu  postępowania  w  opiece  nad
poszczególnymi  grupami  pacjentów,  wyodrębnionymi  na
podstawie przyjętego kryterium,

C . opracowania i wdrożenia w konkretnych warunkach zakładu
opieki zdrowotnej,

D.  prowadzenia badań naukowych.

Zadanie 0.
W profilaktyce raka jelita grubego podstawowym jest badanie:

A.  endoskopowe,
B.  radiologiczne z kontrastem,
C.  per rectum,
D.  ultrasonograficzne.

Zadanie 0.
Według  zaleceń  Europejskiego  Kodeksu  Walki  z  Chorobami
Nowotworowymi, najważniejszymi wytycznymi związanymi ze stylem
życia w profilaktyce raka skóry jest:

A . niepalenie  papierosów,  niepicie  alkoholu,  aktywność
ruchowa,

B . wykonywanie  szczepień  ochronnych,  uczestniczenie  w
badaniach przesiewowych,

C . unikanie  nadmiernej  ekspozycji  na  promieniowanie
słoneczne,  stosowanie  środków  chroniących  przed
słońcem,  ochrona  przed  narażeniem  na  substancje
rakotwórcze,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Reguły  referencyjności  oznaczają  rozwiązania  organizacyjne
służące temu, aby:

A . zapewnić  choremu  pomoc  odpowiadającą  złożoności  jego
choroby,

B . leczyć  pacjentów  z  rozpoznaną  chorobą  nowotworową
wyłącznie w ośrodkach wysokospecjalistycznych,

C . określić  jednoznacznie  sposób  finansowania  usług
medycznych w opiece onkologicznej,

D.  rozpoznać ilość nowych zachorowań w skali kraju.



Zadanie 0.
Najczęstszym umiejscowieniem raka jelita grubego jest:

A .  odbytnica i esica,
B.  kątnica,
C.  okrężnica poprzeczna,
D.  okrężnica wstępująca.

Zadanie 0.
Organizatorem  kształcenia  podyplomowego  w  dziedzinie
pielęgniarstwa onkologicznego może zostać:

A.  uczelnia,
B . szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w

dziedzinie nauk medycznych,
C.  medyczna jednostka badawczo-rozwojowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Celem  edukacji  pielęgniarek  onkologicznych  w  okresie  adaptacji
zawodowej jest:

A . zdobycie  wiedzy,  opanowanie  praktyczno-operacyjne
algorytmów,  procedur,  standardów  opieki
pielęgniarskiej,

B.  nabycie umiejętności pracy zespołowej,
C . przyjęcie  refleksyjnej,  otwartej  postawy  wobec  pracy

zawodowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zagadnienie promocji zdrowia określane jest jako:

A . proces  umożliwiający  ludziom  kontrolę  nad  swoim
zdrowiem oraz  tworzenie  warunków do  jego  utrzymania  i
poprawy,

B.  promowanie zdrowia w społeczności lokalnej,
C.  kontrola jakości działań zdrowotnych,
D.  troska o jakość zdrowia publicznego.

Zadanie 0.
Leczenie duchowe rozwinęło się:

A .  we wczesnej erze chrześcijańskiej,
B.  w okresie średniowiecza,
C . przed  n.e.  i  występowało  prawdopodobnie  w  takiej  czy

innej formie w każdej kulturze,
D.  pod koniec XX wieku.



Zadanie 0.
Jak działa L-asparaginaza?

A . zaburza  reprodukcję  tkanek  przez  blokowanie  włączania
puryn do kwasów nukleinowych,

B . zaburza  syntezę  kwasów  nukleinowych  poprzez
upośledzenie metabolizmu kwasu foliowego,

C . uniemożliwia  przyłączanie  aminokwasów  niezbędnych  do
syntezy białek,

D . zapobiega  załamaniu  się  przemiany  ksantyny  w  kwas
moczowy.

Zadanie 0.
Europejskie  Stowarzyszenie  Pielęgniarek  Onkologicznych,  w
którym  zrzeszone  jest  między  innymi  Polskie  Stowarzyszenie
Pielęgniarek Onkologicznych to:

A.  ESPO,
B.  EJPO,
C.  EONS,
D.  ESNO.

Zadanie 0.
Jak należy dbać o skórę poddawaną teleterapii?

A.  kąpać się pod prysznicem,
B.  myć delikatnie wodą o letniej temperaturze,
C.  używać neutralnych preparatów,
D.  wstrzymać się od mycia pola napromienianego.

Zadanie 0.
Jakie  informacje  dotyczące  rodziny  powinna  zgromadzić
pielęgniarka w swojej diagnozie?

A . strukturę  rodziny  i  więzi  emocjonalne  w  niej
występujące,

B.  strukturę społeczności lokalnej,
C.  zanieczyszczenie środowiska,
D.  aktywność rodziny.

Zadanie 0.
Przeciętny  typowy  model,  norma,  wzorzec,  profesjonalnie
uzgodniony poziom wykonawstwa jakiegoś działania, stosownie do
grupy pacjentów, który jest osiągalny, mierzalny, pożądany to:

A.  standard,
B.  procedura,
C.  instrukcja,
D.  algorytm.



Zadanie 0.
Jaką diagnozę może sugerować pozytywny wynik na krew utajoną?

A.  białaczkę,
B.  raka okrężnicy i odbytnicy,
C.  raka przełyku,
D.  raka krtani.

Zadanie 0.
Jakie  postępowanie  wchodzi  w  skład  rehabilitacji  po
mastektomii?

A.  ćwiczenia ruchowe, masaż,
B . jonoforeza wpływająca rozmiękczająco na blizny powstałe

w wyniku mastektomii,
C . indywidualnie dobrane ćwiczenia ruchowe, łagodny masaż

oraz jonoforeza,
D.  ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.

Zadanie 0.
U  pacjentki  lat  50,  z  rozpoznaniem  nowotworu  wątroby  narasta
wodobrzusze.  Pacjentka  jest  przygotowywana  do  odbarczającego
upuszczenia płynu.Pacjentkę do zabiegu należy ułożyć na:

A . plecach,  z  lekko  bocznym  skręceniem  ku  lewej  krawędzi
łóżka,

B.  prawym boku z pochyleniem do przodu,
C . plecach, z lekko bocznym skręceniem ku prawej krawędzi

łóżka,
D.  lewym boku z odchyleniem do tyłu i podparciem.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  prowadząc  edukację  zdrowotną  ukierunkowaną  na
profilaktykę  pierwotną  w  zakresie  nowotworów,  główną  uwagę
zwróci na:

A.  regularne prowadzenie badań klinicznych,
B.  obserwację wczesnych objawów choroby,
C.  samobadanie,
D.  redukcję lub minimalizację czynników ryzyka.



Zadanie 0.
W  historii  choroby  pacjentki  zaznaczono  stopień  zaawansowania
raka sutka wg skali TNM. Czy wynik T1N0M0 oznacza guz o:

A . wymiarze nie przekraczającym 2 cm, nie wyczuwalne węzły
chłonne, brak przerzutów odległych,

B . wymiarze  nie  przekraczającym  2  cm,  wyczuwalne  węzły
chłonne, klinicznie stwierdzone przerzuty,

C . wymiarze  3  cm,  wyczuwalne  węzły  chłonne,  brak
przerzutów,

D . różnych  wymiarach,  nacieczenie  skóry,  przerzuty
odległe.

Zadanie 0.
Kobieta  podczas  samobadania  piersi  stwierdza  u  siebie  niewielki
1 ,5  cm  guzek,  bez  powiększonych  węzłów  chłonnych.  Co
pielęgniarka powinna doradzić kobiecie?

A.  obserwować, czy guzek się nie powiększa,
B . zlikwidować  obawy  pacjentki,  ponieważ  brak  jest

powiększonych węzłów chłonnych,
C . skłonić  kobietę  do  niezwłocznego  zgłoszenia  się  do

lekarza,
D . skontaktować  kobietę  z  osobą,  u  której  takiej  wielkości

guzek był zmianą łagodną.

Zadanie 0.
Która grupa pacjentów narażona jest na wystąpienie chłoniaków?

A.  pacjenci dializowani,
B.  pacjenci po leczeniu preparatami krwi,
C.  biorcy przeszczepów,
D.  dzieci w przedziale wiekowym 10-15 lat.

Zadanie 0.
Wystąpienie raka sutka w zależności od miesiączkowania wzrasta
przy:

A.  wczesnej pierwszej miesiączce, późnym klimakterium,
B.  wczesnej pierwszej miesiączce, wczesnym klimakterium,
C.  późnej pierwszej miesiączce, wczesnym klimakterium,
D.  późnej pierwszej miesiączce, późnym klimakterium.

Zadanie 0.
Które ze schorzeń określane jest jako zmiana przedrakowa?

A.  myeloma (szpiczak),
B.  sarkoma (mięsak),
C.  leukoplakia (rogowacenie białe),
D.  nephroblastoma (nerczak zarodkowy).



Zadanie 0.
LP to typ chłoniaka ziarniczego:

A.  z zanikiem limfocytów,
B.  pod postacią stwardnienia guzkowego,
C.  mieszanokomórkowej,
D.  z przewagą limfocytów.

Zadanie 0.
Obecność  białka  monoklonalnego  w  surowicy  lub  moczu,
osteolityczne  zmiany  w  kościach  oraz  postępujące  uszkodzenie
nerek to objawy typowe dla:

A.  ziarnicy złośliwej,
B.  szpiczaka mnogiego,
C.  ostrej białaczki szpikowej,
D.  przewlekłej białaczki limfocytowej.

Zadanie 0.
Kolpomikroskopia jest:

A . badaniem  histologicznym  materiału  pobranego  w  czasie
konizacji,

B . metodą  oceny  nabłonka  szyjki  macicy  w  celu  wybrania
miejsca, z którego pobiera się wycinek,

C.  badaniem wyskrobin z szyjki macicy,
D.  pobraniem wycinka z owrzodziałej zmiany szyjkowej.

Zadanie 0.
Mastopatia jest to:

A .  zmiana złośliwa piersi,
B.  zmiana złośliwa jajnika,
C.  przerost gruczołu piersiowego u mężczyzn,
D.  zmiana łagodna piersi.

Zadanie 0.
Rozpoczęcie  współżycia  seksualnego  przed  18  r .  ż .  oraz  częsta
zmiana partnerów stanowi czynnik ryzyka raka:

A.  piersi,
B.  jajnika,
C.  pęcherza moczowego,
D.  szyjki macicy.

Zadanie 0.
Cechę T w czerniaku określa się rutynowo na podstawie:

A.  tomografii komputerowej,
B.  ultrasonografii,
C .  badania fizykalnego,
D.  badania histopatologicznego.



Zadanie 0.
Jaki jest trzeci stopień drabiny analgetycznej?

A.  słaby opioid, nieopioidowy lek przeciwbólowy,
B.  silny opioid,
C.  nieopioidowy lek przeciwbólowy, lek wspomagający,
D.  słaby opioid, lek wspomagający.

Zadanie 0.
Ryzyko wystąpienia raka piersi zmniejsza:

A.  karmienie piersią,
B.  bezdzietność,
C.  menopauza po 55 r.ż.,
D.  jasna karnacja skóry.

Zadanie 0.
Czy rak sutka występuje również u mężczyzn?

A.  tak, w takim samym stopniu co u kobiet,
B.  tak, ale tylko w około 1% zachorowań,
C.  tak, ale tylko w około 10% zachorowań,
D.  nie występuje.

Zadanie 0.
Które  z  badań  profilaktycznych  ukierunkowanych  na  raka  szyjki
macicy należy zaproponować kobiecie?

A.  USG narządów jamy brzusznej,
B.  zwykłe badanie ginekologiczne,
C.  badanie cytologiczne,
D.  badanie tomograficzne.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  schorzeń  uważa  się  za  stan  przedrakowy
pęcherza moczowego?

A.  nerwiako-mięsaki,
B.  brodawczaki,
C.  mięsaki,
D.  nerwiakowłókniaki.

Zadanie 0.
Ostra białaczka zaczyna się:

A .  objawami sugerującymi przeziębienie,
B.  bezobjawowo,
C.  utratą przytomności,
D.  pobudzeniem ruchowym.



Zadanie 0.
Trastuzumab to przeciwciało monoklonalne stosowane w terapii:

A .  chłoniaków,
B.  raka piersi i raka żołądka,
C.  raka jelita grubego,
D.  raka płuca.

Zadanie 0.
Kiedy  należy  podawać  chorym  środki  p/wymiotne  przy  terapii
cytostatykami?

A.  bezpośrednio po podaniu leków cytostatycznych,
B.  przed rozpoczęciem podawania leków cytostatycznych,
C . przed  podaniem  leków  cytostatycznych  i  przez  okres

24-72 godzin od ostatniego podania leków,
D . p o  12  godzinach  od  ostatniego  podania  leków

cytostatycznych.

Zadanie 0.
N a  oddział  został  przyjęty  67-letni  pacjent  leczony  między
innymi  Cisplatyną.  Skarży  się  na  obrzęki  i  z łe  samopoczucie,
oddawanie  moczu  w  małych  ilościach.  Powyższe  objawy  mogą
świadczyć o rozpoczynającej się:

A .  niewydolności nerek,
B.  niewydolności krążenia,
C.  niewydolności oddechowej,
D . niedożywieniu  i  obniżonej  wartości  białka  w  surowicy

krwi.

Zadanie 0.
W brachyterapii NIEZBĘDNY jest:

A .  scyntygraf,
B.  system planowania leczenia - rekonstrukcja 3D,
C.  aparat rentgenowski,
D.  rezonans magnetyczny.

Zadanie 0.
Pacjenci  chorzy  na  nowotwory,  przygotowywani  do  transplantacji
szpiku  kostnego,  poddawani  są  fazie  przygotowawczej,  która
polega na:

A . znalezieniu  dawcy  szpiku  kostnego  identycznego  dla
wszystkich antygenów istotnych dla przeszczepu,

B.  pobraniu szpiku kostnego od dawcy,
C.  odizolowaniu pacjenta od jego środowiska,
D . podawaniu dużych dawek środków chemioterapeutycznych

oraz/lub radioterapii.



Zadanie 0.
W zespole złego wchłaniania zaleca się dietę:

A .  wysokokaloryczną,
B.  cukrzycową,
C.  lekkostrawną, ubogoresztkową,
D.  ogólną.

Zadanie 0.
Wskaż narządy krytyczne przy napromienianiu gruczołu krokowego:

A.  pęcherz moczowy i odbytnica,
B.  cewka moczowa,
C.  jelito cienkie i grube,
D.  moszna.

Zadanie 0.
Które  skutki  uboczne  mogą  wystąpić  po  skojarzonym
napromienianiu  narządu  rodnego  metodą  teleradioterapii  i
brachyterapii?

A.  leukopenia,
B.  popromienne zapalenie pęcherza moczowego,
C.  zapalenie odbytnicy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zespół ostrego rozpadu guza powstaje najczęściej po:

A.  radioterapii,
B.  hormonoterapii,
C.  leczeniu chirurgicznym,
D.  chemioterapii.

Zadanie 0.
Mężczyzna,  lat  53,  leczony  chemioterapią  z  powodu  raka
drobnokomórkowego płuc, stosowany schemat to PE - Cysplatyna w
dawce powyżej 100 mg/m kwadratowy i Etopozyd w dawce 120 mg/m
kwadratowy. Pacjent wymaga:

A . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Etopozydu,

B . wnikliwej obserwacji parametrów krążeniowych ze względu
na kardiotoksyczność Etopozydu,

C . stosowania  diety  bezsolnej  ze  względu  na
nefrotoksyczność Cysplatyny,

D . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Cysplatyny.



Zadanie 0.
Mężczyzna,  lat  58,  po  resekcji  części  jel ita  z  powodu  raka
odbytnicy,  poddawany  pooperacyjnej  radioterapii.  Opiekując  się
pacjentem w oddziale radioterapii należy wdrożyć dietę:

A .  bezresztkową, bezmleczną, bezsolną,
B.  bogatoresztkową, bogatobiałkową, bogatowitaminową,
C.  ubogoresztkową, bezmleczną, bezglutenową,
D.  ubogoresztkową, niskosodową, beztłuszczową.

Zadanie 0.
D o wczesnych powikłań występujących u pacjentki z rakiem szyjki
macicy, leczonej energią promienistą należą:

A . częstomocz,  bolesne  parcie  na  mocz,  nocne  oddawanie
moczu,

B.  wystąpienie przetoki jelitowo-pęcherzowej,
C.  niedoczynność tarczycy,
D.  zwężenie moczowodu, zwężenie cewki moczowej.

Zadanie 0.
Przed  rozpoczęciem  leczenia  metodą  radioterapii,  pacjenta
należy poinformować o:

A . technice  leczenia  tzn.  czasie,  miejscu,  sposobach
napromieniania,

B.  aktywności źródła promieniowania,
C.  miejscu badań kontrolnych w czasie leczenia,
D.  zasadach kontroli lekarskiej.

Zadanie 0.
Czego  dotyczą  najważniejsze  wskazówki  pielęgnacyjne  dla
pacjenta po zakończeniu napromieniania klatki piersiowej?

A.  nauka prawidłowego oddychania,
B.  zmiana klimatu,
C.  przestrzeganie diety wysokobiałkowej,
D.  co kwartalne kontrole pojemności płuc.

Zadanie 0.
Jakie  są  objawy  wysięku  do  jamy  otrzewnej  u  pacjentek  w
zaawansowanej fazie raka jajnika?

A.  obrzęki, uczucie dyskomfortu w podbrzuszu,
B.  duszność, obrzęk twarzy,
C . bolesne  uczucie  rozpierania  i  rozciągania  brzucha,

uczucie "zgagi", obrzęk kończyn dolnych, duszność,
D.  objawy niestrawności.



Zadanie 0.
U pacjenta z rozpoznanym rakiem płuca wystąpiły: duszność, bóle
głowy,  bóle  w  klatce  piersiowej,  przepełnienie  żył  szyi  i
kończyn górnych z zaczerwienieniem, co wskazuje na:

A.  zawał mięśnia sercowego,
B.  płyn w jamie opłucnej,
C.  zespół żyły głównej górnej,
D.  niedrożność górnych dróg oddechowych.

Zadanie 0.
Kobieta,  lat  33,  w  trzeciej  dobie  po  limfadenektomii  pachowej  z
powodu  czerniaka,  zgłasza  pogorszenie  samopoczucia  od  godzin
porannych,  temperatura  ciała  37,2°C,  w  obrębie  rany
pooperacyjnej  tkanki  napięte,  bolesne.  Przyczyną  opisanej
sytuacji jest:

A .  zastój chłonki z następowym zakażeniem rany,
B.  spadek odporności pacjentki,
C.  reakcja na utratę krwi podczas zabiegu operacyjnego,
D . późny  odczyn  poprzetoczeniowy  na  krew  podaną  podczas

zabiegu operacyjnego.

Zadanie 0.
Który rodzaj markerów nowotworowych ma największe znaczenie w
monitorowaniu raka jajnika?

A.  CA 125,
B.  PSA,
C.  HCG, AFP,
D.  CEA.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  50  z  rozpoznaniem  raka  macicy  została
zakwalifikowana  do  leczenia  na  oddziale  Brachyterapii  metodą
MDR  (średnia  moc  dawki).  Chora  jest  przygotowana  do  założenia
źródła promieniowania i powinna:

A.  otrzymać do wypicia siemię lniane,
B.  otrzymać do wypicia wodę mineralną w ilości 1,5 litra,
C . pozostać  na  czczo  i  mieć  założony  cewnik  do  pęcherza

moczowego,
D.  wypić mleko.

Zadanie 0.
Późny odczyn popromienny to odczyn pojawiający się:

A .  6 dni od zakończenia leczenia,
B.  6 tygodni od zakończenia leczenia,
C.  6 miesięcy od zakończenia leczenia,
D.  6 lat od zakończenia leczenia.



Zadanie 0.
Kryterium rozpoznania gorączki neutropenicznej NIE jest:

A . spadek  liczby  granulocytów  obojętnochłonnych  poniżej
1000/ml,

B.  wzrost temperatury ciała powyżej 38 stopni C,
C . utrzymywanie  się  temperatury  powyżej  38,5  stopni  C

przez co najmniej godzinę,
D . spadek  liczby  granulocytów  obojętnochłonnych  poniżej

500/ml.

Zadanie 0.
P o  wystąpieniu  u  pacjenta  zapalenia  żyły  wskutek  podawania
chemioterapii należy:

A.  stosować leki p/zapalne,
B . całkowicie  zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej

stanem zapalnym,
C . zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej  stanem

zapalnym,  stosować  okłady  oraz  ogólnie  działające  leki
p/bólowe i p/zapalne,

D . zastosować  wilgotne,  chłodne  okłady  w  miejscu  powyżej
wkłucia,  nie  zaprzestając  podawania  leków  do  żyły
objętej stanem zapalnym.

Zadanie 0.
Wysoka  skuteczność,  szybkość  działania,  niewielkie  objawy
uboczne,  umiarkowany  koszt  i  możliwość  leczenia
ambulatoryjnego,  to  zalety  stosowanej  w  patologicznych
złamaniach w przebiegu przerzutów do kości:

A .  chemioterapii,
B.  chirurgii ortopedycznej,
C.  radioterapii,
D.  hormonoterapii.

Zadanie 0.
Jakie  tkanki  najszybciej  reagują  na  toksyczne  działanie
cytostatyków?

A . skóra,  błona  śluzowa,  mięsień  sercowy,  komórki
rozrodcze,

B . mieszki włosowe, nabłonek przewodu pokarmowego, komórki
rozrodcze,

C . mięsień  sercowy,  wątroba,  skóra,  nabłonek  przewodu
pokarmowego,

D.  szpik kostny, nerki, wątroba, mieszki włosowe.



Zadanie 0.
P o  operacji  którego  rodzaju  nowotworów,  u  pacjentów
onkologicznych,  stwierdza  się  często  tzw.  "podwyższoną gotowość
zakrzepową"?

A.  nowotworów przewodu pokarmowego,
B.  nowotworów układu moczowo-płciowego,
C.  nowotworów hematologicznych,
D.  nowotworów tkanek miękkich.

Zadanie 0.
Najważniejszym zaleceniem pielęgniarskim dla pacjentki z  rakiem
piersi  po  skojarzonym  leczeniu  chirurgicznym  z  radioterapią
jest:

A .  tylko pielęgnacja skóry,
B.  zapewnienie wypoczynku,
C.  korzystanie z pomocy grup wsparcia,
D.  stała rehabilitacja kończyny górnej.

Zadanie 0.
Odczyny popromienne to:

A.  reakcja komórek nowotworowych na napromienianie,
B.  reakcja prawidłowych komórek na napromienianie,
C.  uszkodzenie miejscowe w wyniku błędu zespołu leczącego,
D . zmiany w zachowaniu pacjenta spowodowane lękiem przed

terapią energią promienistą.

Zadanie 0.
Jakie  wskazówki  pielęgnacyjne  powinien  otrzymać  pacjent  po
napromienianiu gruczołu krokowego?

A.  pić około 2 l. płynów dziennie,
B.  przestrzegać lekkostrawnej diety,
C.  pielęgnować odpowiednio skórę,
D.  zażywać dużo ruchu na świeżym powietrzu.

Zadanie 0.
Wymień  podstawowe  zasady  postępowania  miejscowego  przy
napromienianiu skóry:

A.  zakaz stosowania wody i mydła w miejscu napromieniania,
B.  używanie odzieży bawełnianej, przewiewnej, luźnej,
C.  unikanie ekstremalnych warunków atmosferycznych,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 0.
W  czasie  obserwacji  pacjenta  po  napromienianiu  metodą
brachyterapii  obszaru  miednicy  małej,  należy  zwrócić  przede
wszystkim uwagę na:

A.  ilość i barwę moczu,
B.  pozycję ciała,
C.  ciśnienie tętnicze krwi,
D.  ogólne samopoczucie.

Zadanie 0.
Odczyn popromienny ze strony przełyku złagodzi:

A .  siemię lniane,
B.  woda mineralna gazowana,
C.  gorąca herbata,
D.  zimne mleko.

Zadanie 0.
Sprawując opiekę nad pacjentem z objawami zespołu żyły głównej
górnej (ZŻGG) zwrócisz uwagę na:

A . utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  obserwację
oddechu,  obserwację  obrzęku  i  zasinienia  twarzy,
parametrów życiowych i stanu świadomości pacjenta,

B . monitoring  wkłuć  dożylnych  w  obrębie  kończyny  objętej
procesem chorobowym,

C . obserwację stanu świadomości chorego, gdyż wskazuje on
na nasilenie objawów,

D . obserwację  i  monitoring  oddechu  pacjenta  pod  kątem
wystąpienia świstu oddechowego.

Zadanie 0.
Neutropenia to:

A.  zaburzenie neurologiczne,
B.  mała liczba granulocytów,
C.  uszkodzenie nerwów obwodowych,
D.  mała liczba leukocytów.

Zadanie 0.
Na czym polega leczenie raka płuc brachyterapią?

A.  na podaniu dożylnie izotopu promieniotwórczego Strontu,
B.  na napromienianiu zmiany z pól zewnętrznych,
C . n a  dotkankowym  napromienianiu  izotopem

promieniotwórczym,
D.  na napromienianiu promieniami Rentgena.



Zadanie 0.
Jakie badania potwierdzą niektóre powikłania po Cisplatynie?

A.  klirens kreatyniny i poziom mocznika,
B.  EKG,
C.  spirometria,
D . dobowa  zbiórka  moczu  na  poziom  cukru  i  białko  Bence

Jonesa.

Zadanie 0.
Do powstawania powikłań krwotocznych przyczynia się:

A .  małopłytkowość,
B.  upośledzenie funkcji płytek krwi,
C.  zaburzona synteza czynników krzepnięcia krwi,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Najbardziej  istotne  u  pacjenta  otrzymującego  Doksorubicynę
(Adriamycynę) są/jest:

A .  dolegliwości ze strony układu krążenia,
B.  kłopoty z pamięcią i koncentracją,
C.  brak regularnego wypróżniania,
D.  braki w uzębieniu.

Zadanie 0.
Odczyn popromienny miejscowy na sucho łagodzi:

A .  jałowy opatrunek przyklejony plastrem,
B.  talkowanie Alantanem i wietrzenie,
C.  kąpiel całego ciała pod prysznicem,
D.  noszenie obcisłej bielizny.

Zadanie 0.
DIC to zespół:

A .  żyły głównej górnej,
B.  ostrego rozpadu guza,
C.  wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,
D.  ucisku rdzenia kręgowego.

Zadanie 0.
Najwcześniej  występującym  skutkiem  ubocznym  u  pacjenta
napromienianego na jamę brzuszną jest/są:

A.  bóle i wzdęcie brzucha,
B.  biegunka,
C.  ból i parcie na pęcherz moczowy,
D.  krwiomocz.



Zadanie 0.
U  chorych  zagrożonych  wystąpieniem  zespołu  DIC,  obserwację
pielęgniarską ukierunkowujemy szczególnie na:

A.  występowanie krwawień, wybroczyn, "siniaków",
B.  nagły, duży skok temperatury ciała,
C.  pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D.  przyrost masy ciała.

Zadanie 0.
Najbardziej kardiotoksycznymi lekami spośród cytostatyków są:

A.  winkrystyna i winblastyna,
B.  doksorubicyna i daunorubicyna,
C.  metotrexat i cytarabina,
D.  cisplatyna i ifosfamid.

Zadanie 0.
Pacjentka  po  kilku  dniach  od  zakończenia  wlewu  dożylnego  z
Metothreksatu  przestała  przyjmować  posiłki.  Jaka  może  być  tego
przyczyna?

A . brak apetytu spowodowany uczuciem przepełnienia w jamie
brzusznej i utrzymującymi się nudnościami,

B . nie  smakuje  je j  kuchnia  szpitalna,  za  to  chętnie  je
posiłki  przyniesione  z  domu  i  pi je  dużo  soku
pomidorowego i pomarańczowego,

C.  rozpoczynająca się psychoza posterydowa,
D . stan  zapalny  jamy  ustnej  z  zaczynającymi  się

owrzodzeniami błony śluzowej jamy ustnej.

Zadanie 0.
Zespół ostrej lizy guza cechuje:

A.  powiększenie wątroby, obwodu brzucha, żylaki przełyku,
B.  silne bóle trzewne oraz zagrażającą niedrożność jelit,
C . owrzodzenie skóry w okolicy węzłów chłonnych lub zmian

nowotworowych z zagrażającym krwotokiem,
D . spadek  wartości  klirensu  kreatyniny,  wzrost  kreatyniny

oraz kwasu moczowego, bezmocz.

Zadanie 0.
Przyczyną  wzrostu  ciśnienia  wewnątrzczaszkowego  u  chorych  na
nowotwory jest:

A .  nowotwór pierwotny,
B.  nowotwór wtórny,
C.  krwawienie śródczaszkowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Radioterapia  znalazła  zastosowanie  w  leczeniu  chorób
nowotworowych jako metoda:

A.  samodzielna,
B.  skojarzona,
C.  ratunkowa, paliatywna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjentowi  z  odczynem  popromiennym  na  śluzówce  jamy  ustnej
należy zalecić posiłki:

A .  wysokokaloryczne, ostro przyprawione,
B.  wysokobiałkowe, gorące,
C.  miksowane, ciepłe, z dużym udziałem jogurtów i kefirów,
D.  z lodówki.

Zadanie 0.
Chemioterapia adiuwantowa to:

A . leczenie  stosowane  przed  radioterapią  w  celu
zniszczenia ewentualnych mikroprzerzutów,

B . metoda  stosowana  przed  zabiegami  operacyjnymi  w  celu
likwidacji ewentualnych mikroprzerzutów,

C . metoda uzupełniająca stosowana po radykalnych zabiegach
operacyjnych  w  celu  zniszczenia  ewentualnych
mikroprzerzutów,

D . metoda  leczenia  śródoperacyjnego  mająca  na  celu
zapobieganie  ewentualnemu  rozsiewowi  spowodowanemu
zabiegiem operacyjnym.

Zadanie 0.
Pacjentka,  lat  42,  poddawana  radioterapii  z  powodu  raka
gruczołu  piersiowego.  Radioterapia  wykonywana  jest  metodą
teleterapii, podczas których:

A . pacjentka  stanowi  źródło  zagrożenia  radiologicznego  dla
otoczenia tylko w czasie radioterapii,

B . pacjentka,  je j  wydaliny  i  wydzieliny  stanowią  źródło
zagrożenia  radiologicznego  dla  otoczenia  w  trakcie  i
tuż po radioterapii,

C . tylko  wydzieliny  i  wydaliny  pacjentki  są  źródłem
zagrożenia radiologicznego,

D . pacjentka,  je j  wydaliny  i  wydzieliny  nie  są  źródłem
zagrożenia radiologicznego dla otoczenia.



Zadanie 0.
Mężczyzna  lat  55,  leczony  cytostatykami  z  powodu  raka
okrężnicy,  u  którego  udało  się  uzyskać  znaczną remisję  choroby.
Z  powodu  postępującej  anemizacji  wielokrotnie  przetaczano
choremu  masę  erytrocytarną  uzyskując  niewielką  poprawę
parametrów morfologii krwi. Obecnie poziom hemoglobiny wynosi 8
mg%. Opisana sytuacja skłania do:

A.  zastosowania G-CSF lub GM-CSF,
B.  kolejnego przetoczenia krwi,
C . przerwania  chemioterapii  do  czasu  samoistnej  odbudowy

żądanej ilości erytrocytów,
D.  zastosowania preparatów erytropoetyny.

Zadanie 0.
Objawem  popromiennego  zapalenia  płuc  u  osoby  dorosłej  NIE
jest/są:

A.  kaszel,
B.  gorączka,
C.  nudności, wymioty,
D.  narastająca duszność.

Zadanie 0.
Pacjentka  jest  w  dobie  operacyjnej  po  zabiegu  amputacji  piersi.
Przytomna,  ułożona  w  pozycji  Semi-Flowera.  Wysokie  ułożenie
kończyny górnej strony operowanej stosujemy w celu:

A.  zapewnienia prawidłowego krążenia krwi,
B.  zmniejszenia bólu przez unieruchomienie,
C.  profilaktyki przeciwzakrzepowej,
D.  profilaktyki przeciwobrzękowej.

Zadanie 0.
Ćwiczenia usprawniające mięśni mimicznych polegają na:

A . rozciąganiu  i  kurczeniu  mięśni  mimicznych  (zamykanie
oczu, marszczenie czoła, dmuchanie, gwizdanie),

B.  stosowaniu zabiegów cieplnych,
C . rozciąganiu  i  kurczeniu  mięśni  mimicznych  oraz

wykonywanie masażu,
D . wykonywaniu  czynności  ruchowych,  t j .  zamykanie  oczu,

marszczenie czoła, dmuchanie, gwizdanie.



Zadanie 0.
Psychoedukacja  pacjentów  chorych  na  nowotwór  jest  elementem
rehabilitacji  psychologicznej  i  wpływa  na  podnoszenie  jakości
życia. Jej główne elementy to:

A . przekazanie  pacjentowi  wiedzy  na  temat  choroby  i  je j
leczenia, sposobów radzenia sobie z powikłaniami,

B . systematyczne  konsultacje  z  psychiatrą  oraz  pomoc
psychologiczna,

C . przekazanie  wiedzy  pacjentowi  i  jego  rodzinie  na  temat
choroby  i  je j  leczenia,  sposobów  radzenia  sobie  z
powikłaniami,

D . przekazanie  wiedzy  na  temat  terapii  konwencjonalnej  i
alternatywnej i pomoc w wyborze właściwej dla chorego.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  35,  jest  w  siódmym  tygodniu  ciąży.  Przyjęta  do
szpitala  z  rozpoznaniem  ciążowej  choroby  trofoblastycznej.
Jakie symptomy wskazują na istnienie ciąży zaśniadowej?

A.  nieregularne krwawienia we wczesnej ciąży,
B.  nadmierne wymioty,
C . niewspółmierne  do  czasu  trwania  ciąży  powiększenie

macicy,
D.  bóle w podbrzuszu.

Zadanie 0.
Kiedy należy zaczynać rehabilitację chorego onkologicznie?

A . gdy  lekarz  lub  pielęgniarka  stwierdzi,  że  jest
konieczna,

B.  na prośbę chorego,
C . p o  zabiegu  chirurgicznym,  chemioterapii,

napromienianiu,
D.  po przyjęciu do szpitala, jeszcze przed leczeniem.



Zadanie 0.
Prawidłowe ułożenie pacjenta na lewym boku, u którego występuje
niedowład połowiczy prawostronny jest następujące:

A . ułożenie  głowy  i  pleców  tak,  aby  kręgosłup  był
wyprostowany, kończyna górna lewa wyprostowana wzdłuż
ciała,  kończyna  górna  prawa  w  lekkim  przywiedzeniu,
kończyna  dolna  lewa  wyprostowana  zgięta  w  stawie
skokowym,  a  prawa  w  lekkim  przygięciu  na  poduszce  z
zabezpieczoną stopą,

B . ułożenie  głowy  i  pleców  tak,  aby  kręgosłup  był
wyprostowany, kończyna górna lewa wyprostowana wzdłuż
ciała,  kończyna  górna  prawa  w  lekkim  przywiedzeniu,
palce  zaciśnięte  na  wałeczku,  kończyna  dolna  lewa
wyprostowana zgięta w stawie skokowym, a prawa w lekkim
przygięciu na poduszce z zabezpieczoną stopą,

C . ułożenie  głowy  na  małej  poduszce,  kończyna  górna  lewa
wyprostowana  wzdłuż  ciała,  kończyna  górna  prawa  w
lekkim  przywiedzeniu,  palce  zaciśnięte  na  wałeczku,
kończyna  dolna  lewa  wyprostowana  zgięta  w  stawie
skokowym, a prawa w lekkim przygięciu na poduszce,

D . ułożenie  głowy  i  pleców  tak,  aby  kręgosłup  był
wyprostowany, kończyna górna prawa wyprostowana wzdłuż
ciała,  kończyna  górna  lewa  w  lekkim  przywiedzeniu,
palce  zaciśnięte  na  wałeczku,  kończyna  dolna  prawa
wyprostowana zgięta w stawie skokowym, a lewa w lekkim
przygięciu na poduszce z zabezpieczoną stopą.

Zadanie 0.
Czy prowadząc rehabilitację chorego po pneumonektomii, układamy
pacjenta w drenażu ułożeniowym?

A.  nie, gdyż nie jest potrzebny,
B . nie,  drenaż  jest  ssący,  aby  odessać  treść

surowiczo-krwistą,
C . tak,  chory  w  drenażu  ułożeniowym  leży  na  boku

operowanym,
D . nie,  chory  ma  drenaż  ssący,  aby  rozprężyć,  pozostałe

płuco.

Zadanie 0.
Które  parametry  biochemiczne  należy  kontrolować  podczas
ewakuacji płynu z jamy brzusznej w przypadku wodobrzusza?

A.  białka i elektrolitów,
B.  mocznika i kreatyniny,
C.  poziomu wapnia,
D.  poziomu bilirubiny.



Zadanie 0.
Rehabilitacja  psychologiczna  chorych  na  nowotwór  prowadzona
jest w oddziale onkologicznym:

A . przez  lekarza  psychiatrę  i  psychologa,  w  sytuacji
zaburzeń psychiatrycznych,

B . n a  podstawie  planu  działania  opracowanego  wspólnie
przez członków zespołu terapeutycznego,

C.  przez psychoterapeutę, w oparciu o zlecenie lekarskie,
D . przez  przedstawicieli-terapeutów  medycyny

niekonwencjonalnej.

Zadanie 0.
Który  lek  stosuje  s ię  do  leczenia  przy  przerzutach  nowotworu  do
kości?

A.  tramadol,
B.  opioidy,
C.  bisfosfoniany,
D.  preparaty wapnia.

Zadanie 0.
Postępowanie  usprawniające  po  rekonstrukcji  piersi  z  użyciem
płata  wyspowego  z  mięśnia  najszerszego  grzbietu  (LD)  i
endoprotezy obejmuje:

A . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
przeciwnej  stronie  miejsca  operowanego,  ćwiczenia
ruchowe  mięśni  grzbietu,  ćwiczenia  oddechowe,  masaż
odtworzonej  piersi,  masaż  i  jontoferazę  jodu  w  miejscu
dawczym,

B . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  grzbietu,
ćwiczenia oddechowe, masaż odtworzonej piersi,

C . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  brzucha,
ćwiczenia oddechowe, masaż ułatwiający odpływ chłonki z
kończyny  po  stronie  operowanej,  masaż  okolicy  miejsca
biorczego,

D . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  grzbietu,
ćwiczenia  oddechowe,  masaż  odtworzonej  piersi,  masaż  i
jontoferazę jodu w miejscu dawczym.



Zadanie 0.
Formowanie  kikuta  po  amputacji  kończyny  dolnej  uzyskujemy
poprzez:

A.  ścisłe bandażowanie opaską elastyczną,
B.  naciskanie kikutem na twardą powierzchnię,
C . zakładanie  wilgotnej,  ciepłej,  elastycznej,  obcisłej

skarpety,
D.  ćwiczenia mięśni kikuta.

Zadanie 0.
Pacjent  w  I  dobie  po  totalnej  laryngectomii,  stabilny  oddechowo
i  krążeniowo,  oddycha  samodzielnie,  ma  założoną  rurkę
tracheostomijną  i  sondę  do  żołądka.  W  jakiej  pozycji  należy
ułożyć pacjenta po powrocie z sali pooperacyjnej?

A.  Flowera,
B.  Semi-Flowera,
C.  płaskiej na plecach,
D.  na prawym boku.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  stosowania  hormonoterapii  u  chorych  z
zaawansowanym nowotworem jest/są:

A.  rozwój nowotworu,
B.  nadciśnienie,
C.  cukrzyca,
D.  masywne żylaki kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  70,  po  częściowym  usunięciu  krtani  i  jednej  struny
głosowej,  z  powodu  nowotworu  krtani.  Pacjent  po  zabiegu  nie
powinien mówić, co najmniej przez:

A.  12 godzin,
B.  24 godziny,
C.  48 godzin,
D.  72 godziny.

Zadanie 0.
Chora zakwalifikowana do chemioterapii z zastosowaniem Taxolu i
Karboplatyny.  Jakie  objawy  uboczne  często  występują  podczas
podawania taksoidów?

A.  bóle mięśniowo-stawowe,
B.  nadmierne pocenie się,
C.  całkowity brak łaknienia,
D.  zaparcia.



Zadanie 0.
Podanie Taxolu poprzedza:

A.  premedykacja steroidowa i przeciwhistaminowa,
B.  nawodnienie,
C.  podanie leków uspokajających,
D.  wykonanie lewatywy.

Zadanie 0.
Czy  u  wszystkich  chorych  po  amputacji  piersi  powinna  być
prowadzona rehabilitacja?

A.  nie, w zależności od stanu chorej,
B.  to zależy od zaawansowania choroby i rodzaju operacji,
C . tak,  gdyż  jest  etapem  leczenia  choroby  nowotworowej

niezależnie  od  umiejscowienia  zmiany  i  stopnia
zaawansowania,

D . nie,  gdyż  nie  wszyscy  chorzy  mają  powikłania  po
leczeniu.

Zadanie 0.
Jakie objawy są wskazaniem do wykonania histeroskopii?

A.  nasilające się upławy,
B.  objawy pokastracyjne,
C.  zaburzenia hormonalne,
D.  powtarzające się krwawienia z jamy macicy.

Zadanie 0.
Specjalne  postępowanie  rehabilitacyjne  przed  operacją  odtwórczą
piersi obejmuje:

A . naukę  ćwiczeń  biernych  i  czynnych  zabezpieczających
przed skutkami unieruchomienia po zabiegu operacyjnym,

B . zachowanie  elastyczności  blizny  pooperacyjnej  i  je j
otoczenia,  kształtowanie  silnej  motywacji  chorej  do
posiadania odtworzonej piersi,

C . nauczenie  wykonywania  ćwiczeń  oddechowych  oraz
prawidłowego toru oddychania,

D . zastosowanie psychoterapii elementarnej wobec pacjentki
i jej rodziny.

Zadanie 0.
Przy kuracji Neupogenem może pojawić się:

A .  wysoka temperatura, ból kostno-mięśniowy,
B.  odczyn zapalny w miejscu wstrzyknięcia,
C.  obrzęk,
D.  krwiomocz.



Zadanie 0.
Czy w opiece paliatywnej chory może być wyleczony?

A . tak,  jak  w każdej  specjalności  medycyny chory  może  być
leczony lub wyleczony,

B . nie,  gdyż  opieka  paliatywna  zajmuje  się  leczeniem
chorych  w  fazie  choroby  niepoddającej  s ię  leczeniu
przyczynowemu,

C . tak  ale  zależy  to  od  sposobu  leczenia  i  możliwości
placówki leczącej,

D.  nie, gdyż opieka paliatywna zajmuje się tylko opieką.

Zadanie 0.
Przy  zastosowaniu,  jakich  leków  przeciwbólowych,  należy
jednocześnie ordynować środki przeczyszczające?

A.  uspokajających,
B.  opioidowych,
C.  niesterydowych leków przeciwzapalnych,
D.  niesterydowych leków przeciwbólowych.

Zadanie 0.
Na którym stopniu drabiny analgetycznej znajduje się morfina?

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

Zadanie 0.
Jakie są objawy obrzęku limfatycznego?

A.  ograniczenie ruchów,
B.  zaburzenia czucia w obszarze zajętej kończyny,
C.  obrzęk tkanki podskórnej,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Do najczęstszych powikłań obrzęku limfatycznego NIE należą:

A . zmiany troficzne skóry (suchość, nadmierne rogowacenie,
owrzodzenie),

B . zakażenia  (bakteryjne,  grzybicze)  miejscowe  i
uogólnione,

C.  uszkodzenia neurologiczne,
D.  wzmożona kruchość kości (osteoporoza).



Zadanie 0.
Opieką  paliatywną/hospicyjną  NIE  zostanie  objęty  pacjent  chory
na:

A.  chorobę Alzheimera,
B.  przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,
C.  neurologiczną chorobę zwyrodnieniową,
D.  AIDS.

Zadanie 0.
N a  co  głównie  nastawiona  jest  terapia  poznawcza  w  zwalczaniu
bólów nowotworowych?

A . n a  nauczeniu  chorego  jak  może  żyć  pełniej  mimo
odczuwanego bólu,

B . n a nauczeniu chorego jak może żyć pełniej mimo choroby
nowotworowej,

C.  na psychoterapii terminalnej,
D.  na zniesieniu bólu.

Zadanie 0.
Jakie  postępowanie  jest  prawidłowe  w  przypadku  dolegliwych
zaparć?

A.  poprosić o interwencję lekarza,
B . podawać  środki  zwiększające  objętość  masy  kałowej,

także  zmiękczające  i  poślizgowe,  modyfikować  dietę  i
jeśli można uruchamiać chorego,

C . podać  leki  silnie  przeczyszczające,  które  przyniosą
choremu ulgę,

D.  wykonanie enemy przeczyszczającej.

Zadanie 0.
Jakie  są  cele  i  zadania  zespołu  terapeutycznego  w  opiece
paliatywnej?

A . maksymalne  złagodzenie  bólu,  poprawa  jakości  życia
chorego i rodziny, przygotowanie do godnej śmierci,

B.  złagodzenie dolegliwości bólowych pacjenta,
C . poprawa  warunków  życia  chorego,  poprzez  właściwą

pielęgnację i leczenie,
D . maksymalne  złagodzenie  ubocznych  skutków  leczenia  i

terapii.

Zadanie 0.
Kiedy można stosować napromienianie i metody anestezjologiczne,
jako terapię przeciwbólową?

A.  jeśli ból ma określoną lokalizację,
B.  w przypadku bólów rozlanych,
C.  tylko w przypadku bólów pochodzących z tkanek miękkich,
D.  tylko w przypadku bólów kostnych.



Zadanie 0.
Postępowanie  z  pacjentem,  u  którego  występują  przebijające
bóle, polega na:

A . zaopatrzeniu pacjenta dodatkowo w środki przeciwbólowe,
aby  mógł  stosować  dawki  interwencyjne  szybko
działającego leku,

B . zaleceniu  ograniczenia  aktywności,  częstego
polegiwania, unikania wszelkiego wysiłku fizycznego,

C.  dwukrotnym zwiększeniu dawki opioidów,
D.  psychoterapii.

Zadanie 0.
Co rozumiesz pod pojęciem godne warunki umierania?

A . zapewnienie  obecności  najbliższych,  zapewnienie
odejścia bez cierpienia,

B . pielęgnacja  skóry,  zapewnienie  sfery  socjalnej,
umożliwienie kontaktu z osobą duchowną,

C.  zapewnienie spokoju, ciszy, umiejętne leczenie bólu,
D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 0.
Jakie czynniki wpływają na podwyższenie progu bólowego?

A.  złagodzenie objawów, niepokój, sen,
B.  zrozumienie, obecność innych, smutek,
C.  izolacja wewnętrzna, zrozumienie, sen,
D.  odpoczynek, sen, odwrócenie uwagi.

Zadanie 0.
Wskazaniem  do  przyjęcia  pacjenta  do  stacjonarnego  oddziału
medycyny paliatywnej/hospicyjnej NIE jest/są:

A.  paliatywna chemioterapia,
B . niemożliwy do opanowania w warunkach domowych ból lub

inny dokuczliwy objaw,
C.  wykonanie doraźnych zabiegów instrumentalnych,
D . wskazania  socjalne  lub  konieczność  zapewnienia

odpoczynku rodzinie pacjenta.

Zadanie 0.
Jakiego  działania  ubocznego  można  spodziewać  się  podając
salicylany?

A.  agregacji płytek,
B.  zaburzenia żołądkowoûjelitowego i krwawienia,
C.  wystąpienia ograniczonych stanów zapalnych,
D.  wystąpienia stanu zapalnego jamy ustnej.



Zadanie 0.
Co zrobisz, jeśli pacjent jest innego wyznania niż katolickie?

A.  poproszę o pomoc lekarza,
B . będę  kontaktować  się  z  rodziną  i  zastosuję  s ię  do  je j

życzeń,
C . umożliwię  pacjentowi  przygotowanie  się  do  śmierci

zgodnie  z  jego  wiarą  i  zapewnię  kontakt  z  duchownym
jego wyznania,

D.  poczekam, aż pacjent sam się zdecyduje.

Zadanie 0.
Jakimi narzędziami mierzy się natężenie bólu?

A.  skala VAL,
B.  skala QL,
C.  skala VAS,
D.  skala LQ.

Zadanie 0.
Chory z rakiem płuca lewego otrzymuje w celu opanowania bólu 30
m g  preparatu  morfiny  zażywanego  doustnie,  co  4  godziny.  I le
będzie wynosiła dobowa dawka morfiny dla tego pacjenta?

A.  220 mg,
B.  180 mg,
C.  120 mg,
D.  60 mg.

Zadanie 0.
Która z podanych definicji opieki paliatywnej jest prawidłowa?

A . opieka  paliatywna  to  zespół  działań  zmierzających  do
leczenia bólu u pacjentów z nowotworem,

B . opieka  paliatywna  to  zespół  działań  zmierzających  do
zaspokojenia  potrzeb  fizycznych,  psychicznych,
duchowych  i  socjalnych  chorych  oraz  zapewnienie
wsparcia dla rodziny,

C.  opieka paliatywna to inaczej opieka terminalna,
D . opieka  paliatywna to  opieka  mająca  na  celu  zapewnienie

dobrostanu fizycznego pacjentów z nowotworem.



Zadanie 0.
Jakie są sposoby łagodzenia przewlekłej opornej czkawki?

A . wstrzymanie  jak  najdłużej  oddechu,  próba
przestraszenia,

B . podanie  do  wypicia  3  ml  2%  Xylokainy,  popijanie
niewielkimi  łykami  bardzo  zimnej  wody,  wstrzymanie
oddechu,

C . popijanie  niewielkimi  łykami  ciepłej  wody,  wstrzymanie
oddechu,

D . podanie  do  wypicia  3  ml  2%  Xylokainy,  popijanie
niewielkimi łykami ciepłej wody.

Zadanie 0.
I l e  razy  silniejsze  jest  działanie  morfiny  podawanej  dożylnie
od działania morfiny podawanej drogą doustną?

A.  czterokrotnie,
B.  trzykrotnie,
C.  pięciokrotnie,
D.  nie ma istotnego znaczenia jaką drogą jest podana.

Zadanie 0.
Zaangażowanie trzeciej strony w konflikt, to m.in.:

A .  integracja,
B.  afirmacja,
C.  mediacja,
D.  dyktatura.

Zadanie 0.
Do niepowodzenia w komunikacji dochodzi wtedy, gdy:

A.  człowiek nie wie, co powiedzieć,
B.  odbiorca rozumie informację inaczej, niż miała znaczyć,
C.  człowiek zadaje pytania,
D.  człowiek streszcza wypowiedź.

Zadanie 0.
Celem działań edukacyjnych jest uzyskanie:

A . mobilizacji  pacjenta  do  czytania  przekazywanych  mu
ulotek traktujących o zdrowiu,

B.  wyuczenia samoobserwacji,
C . umacniania  w  pozytywnym  nastawieniu  do  procesu

zdrowienia,
D . pożądanych  zmian  w  zachowaniu  człowieka  chorego  i

zdrowego.



Zadanie 0.
Planując  organizację  szkolenia  zawodowego  dla  osób  różniących
się  znacznie  wiekiem,  stażem  pracy  i  wcześniej  ukończonymi
kursami doskonalącymi:

A . n ie  uwzględniamy  żadnych  różnic  indywidualnych,  gdyż
wszyscy  ludzie  dorośli  mają  takie  same  możliwości  i
predyspozycje do uczenia się,

B . program  kursu  dostosowujemy  do  możliwości  osób
najmłodszych,  gdyż  ich  brak doświadczenia uniemożliwia
im dalsze opanowanie specjalistycznej wiedzy,

C . realizację  szkolenia  dostosowujemy  do  osób  w  wieku
powyżej  40  r.ż.,  gdyż  te  osoby  wykazują  znacznie
mniejsze możliwości problemowego uczenia się,

D . uwzględniamy  potrzeby  edukacyjne,  zainteresowania,
możliwości  uczenia  się,  efekty  dotychczas
zrealizowanych form dokształcania i doskonalenia.

Zadanie 0.
Przywódca  grupy,  który  samodzielnie  podejmuje  decyzje,  narzuca
zdanie, wymusza podporządkowanie, to:

A .  autokrata,
B.  demokrata,
C.  l iberał,
D.  współpracujący.

Zadanie 0.
Szpital  jako  instytucja  społeczna  pełni  wiele  funkcji,  które  w
sposób  bezpośredni  lub  pośredni  oddziałują  na  pacjenta.  Wzrost
l iczby  chorych  przewlekle  i  pacjentów  w  starszym  wieku
zwiększył zapotrzebowanie na funkcję:

A.  leczniczą,
B.  rehabilitacyjną,
C.  edukacyjną,
D.  prewencyjną.

Zadanie 0.
Kodeksy etyki pracowników zawodów medycznych regulują:

A.  przestrzeganie praw pacjentów,
B.  przestrzeganie praw pracowników,
C.  obniżanie kosztów świadczeń medycznych,
D . zmniejszenie  l iczby  postępowań  odszkodowawczych

przeciwko podmiotowi leczniczemu.



Zadanie 0.
W rozwiązywaniu dylematów etycznych w pracy pielęgniarki należy
zwrócić szczególną uwagę na konsekwencje podejmowanych decyzji
w stosunku do:

A.  zawodu,
B.  pielęgniarki,
C.  pacjenta,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Budżet globalny zakładu opieki zdrowotnej to:

A . budżet  na  sfinansowanie  wszystkich  usług  zdrowotnych
dostarczanych przez dany zakład opieki zdrowotnej,

B . proces  polegający  na  projektowaniu i  wdrażaniu  działań,
które  kształtują  system  finansowy  w  zakładzie  opieki
zdrowotnej,

C . plan  finansowy  zakładu  opieki  zdrowotnej  określający
wszystkie wydatki w ciągu roku,

D . całkowity  zysk  do  podziału  z  wykonywanych  usług
zdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Jaki jest pierwszy etap procesu planowania?

A.  przypisywanie odpowiedzialności,
B.  ocena rezultatów,
C.  określenie celów,
D.  ustalenie harmonogramu pracy.

Zadanie 0.
Głównym celem akredytacji jest:

A .  samoedukacja,
B.  ułatwienie uzyskania kontraktu,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . pobudzenie  aktywności  pracowników  zakładu  na  rzecz

jakości.

Zadanie 0.
Wybór  rynku  docelowego  w  procesie  badań  marketingowych
uzasadniony jest przede wszystkim:

A . koniecznością  zrezygnowania  z  szerokiego  asortymentu
oferty,

B . niemożnością  poddania  szerokiego  grona  odbiorców
badaniom rynkowym,

C . potrzebą  uplasowania  oferty  możliwie  "najbliżej"
potrzeb klientów,

D . zasadą  symetrycznego  podziału  klientów  pomiędzy
konkurencję.



Zadanie 0.
Prewencja chorób to:

A . ograniczenie wpływu czynników ryzyka danej choroby albo
wzmocnienie  oddziaływania  licznych  czynników
redukujących podatność na chorobę,

B . osiągnięcie  przez  wszystkich  obywateli  poziomu  zdrowia
umożliwiającego  im  prowadzenie  życia  twórczego  pod
względem społecznym i ekonomicznym,

C . edukacja  zdrowotna  zorientowana  wyłącznie  na  czynniki
ryzyka,

D.  potrzeby zdrowotne młodych ludzi.

Zadanie 0.
Jaki  procent  (%)  zmian  w  stanie  zdrowia  populacji  został
spowodowany interwencjami medycznymi?

A.  50%,
B.  5%,
C.  75%,
D.  10%.

Zadanie 0.
Wskaźnik zapadalności to:

A . zakres  występowania  chorób,  obrażeń  lub  inwalidztwa  w
określonej społeczności (populacji),

B . l iczba  przypadków  choroby,  które  pojawiły  s ię  w  danym
czasie  w  stosunku  do  liczby  członków  populacji,  z
której pochodzą,

C . miara  częstości  występowania  choroby  w  określonej
chwili ,

D . częstość  wypadków  śmiertelnych  spowodowanych  daną
chorobą w obrębie całej populacji.

Zadanie 0.
U pacjenta po zatruciu opioidami specyficzną odtrutką, jest:

A .  atropina,
B.  desferal,
C.  nalokson,
D.  dimerkaprol.



Zadanie 0.
W czasie badania nerwów czaszkowych bierze się pod uwagę m. in.
płynność  mowy  pacjenta,  wygląd  jego  języka  pod  kątem  zaników
mięśni,  ewentualnych  drżeń  drobnopęczkowych  oraz  symetrii  w
trakcie  jego  wysuwania.  Jaki  nerw  czaszkowy  podlega  takiej
ocenie?

A.  trójdzielny (n. V),
B.  twarzowy (n. VII),
C .  dodatkowy (n. XI),
D.  podjęzykowy (n. XII).

Zadanie 0.
Termin spodziectwo określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.



Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.
Podejrzewając  tamponadę  worka  osierdziowego  w  badaniu  EKG
obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku:

A.  nacieku zapalnego płuc,
B.  guza płuc,
C.  marskości płuca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.



Zadanie 0.
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek  jest
elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować:

A.  raka,
B.  torbiel,
C.  gruczolakowłókniaka,
D.  dysplazję włóknistą sutka.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
Objaw Kerniga polega na:

A . występowaniu  bólu  podczas  próby  przygięcia  głowy  do
klatki piersiowej,

B . występowaniu bólu podczas próby wyprostowania w kolanie
nogi zgiętej w stawach biodrowym i kolanowym,

C.  sztywności karku,
D . zgięciu  kończyn  dolnych  w  stawach  biodrowych  i

kolanowych przy przygięciu głowy do klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.



Zadanie 0.
U pacjenta z rozedmą płuc, NIE stwierdza się:

A .  wdechowo ustawionej klatki piersiowej,
B.  odgłosu bębenkowego nad polami płucnymi,
C.  w spirometrii zwiększenia pojemności życiowej i FEV1,
D.  w spirometrii zmniejszenia pojemności życiowej i FEV1.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Badanie  objawu  Lasseque'a  jest  badaniem  oceniającym
nieprawidłowości:

A .  w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych,
B.  w obrębie nerwów okoruchowych,
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi,
D.  rotacji w stawie biodrowym.

Zadanie 0.
Przeprowadzając  wywiad  z  pacjentem  odczuwającym  lęk,
pielęgniarka/położna, powinna:

A.  zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta,
B.  mówić spokojnie i konkretnie,
C.  uzyskać informacje tylko z dokumentacji,
D.  pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta.



Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Deficyt opieki, to:

A . relacje  zachodzące  między  możliwościami  samoopieki  a
zapotrzebowaniem na samoopiekę terapeutyczną,

B.  relacje zachodzące między pacjentem a rodziną,
C . relacje  zachodzące  między  potrzebującymi  opieki,  a

oczekiwaniami na opiekę,
D.  zapewnienie opieki potrzebującym.

Zadanie 0.
Drugi etap procesu pielęgnowania obejmuje:

A . ustalanie  celu  opieki,  dobieranie  działań,  formułowanie
planu opieki nad pacjentem i jego środowiskiem,

B.  ustalanie celu opieki, planowanie opieki,
C.  formułowanie planu opieki, dobieranie działań,
D.  planowanie opieki nad pacjentem.

Zadanie 0.
W projekcie badawczym należy uwzględnić:

A . przegląd  piśmiennictwa,  cele,  metody  i  uwarunkowania
etyczne,  organizację  i  koordynację  projektu,  terminarz
projektu oraz ocenę kosztów,

B.  przegląd piśmiennictwa, metody, organizację badań,
C.  cele, metody, koszty,
D . przegląd  piśmiennictwa,  uwarunkowania  etyczne,

terminarz.

Zadanie 0.
Praca naukowa poświęcona jednemu działowi jakiejś nauki, jednej
osobie, miejscowości, epoce to:

A.  rozprawa,
B.  opracowanie,
C.  monografia,
D.  esej.



Zadanie 0.
Symbole pielęgniarstwa, to wszystkie wymienione, z wyjątkiem:

A.  czepka pielęgniarskiego,
B.  hymnu pielęgniarskiego,
C.  munduru pielęgniarskiego,
D.  strzykawki.

Zadanie 0.
Aspiracja to:

A.  dążenie do osiągnięcia czegoś,
B . charakterystyczne  pragnienie  osiągnięć  powodujące,  że

planujemy  określone  działania,  stawiamy  cele  aby  je
realizować,

C.  ambicja,
D.  pragnienie "dobicia się" czegoś.

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.

Zadanie 0.
Program komputerowy to:

A . realizacja  algorytmu  spełniająca  wymogi  komunikacji  z
komputerem,

B.  język programowania,
C.  urządzenie wejścia-wyjścia,
D.  procesor.

Zadanie 0.
Miarą  zmienności  charakteryzującą  stopień  zróżnicowania
jednostek zbiorowości pod względem badanej cechy jest, m.in.:

A .  średnia harmoniczna,
B.  odchylenie standardowe,
C.  modalna,
D.  średnia arytmetyczna.



PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 181310
GRUPA 1
Zadanie 0.
D o  wykrywania  jakiego  rodzaju  nowotworu  korzystne  jest
zastosowanie badań skriningowych?

A.  kości i stawów, czerniaka złośliwego,
B.  piersi, szyjki macicy, jelita grubego,
C.  oka, węzłów chłonnych, układu pokarmowego,
D.  żołądka, oskrzeli, płuc i gardła.

Zadanie 0.
Skutki uboczne podawania winkrystyny to:

A.  zapalenie skóry, biegunka, nefrotoksyczność,
B . brak  łaknienia,  zapalenie  jamy  ustnej,  powiększenie

wątroby,
C . krwotoczne  zapalenie  pęcherza  moczowego,  owrzodzenie

śluzówek, niepłodność,
D . utrata  owłosienia,  neurotoksyczność,  zaparcia,

gorączka.

Zadanie 0.
Stowarzyszenie prowadzące działalność naukowo-badawczą na rzecz
rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego to:

A.  PTPO,
B.  PTO,
C.  PSPO,
D.  PTP.

Zadanie 0.
Przeciętny  typowy  model,  norma,  wzorzec,  profesjonalnie
uzgodniony poziom wykonawstwa jakiegoś działania, stosownie do
grupy pacjentów, który jest osiągalny, mierzalny, pożądany to:

A.  standard,
B.  procedura,
C.  instrukcja,
D.  algorytm.

Zadanie 0.
Przyczyną  częstszego  niż  w  innych  chorobach  stosowania
niekonwencjonalnych metod leczenia nowotworów jest:

A .  brak dostępu chorych do nowoczesnych farmaceutyków,
B.  utrudnione korzystanie z radioterapii,
C.  psychozależność chorób nowotworowych,
D.  wielowymiarowy charakter choroby nowotworowej.



Zadanie 0.
Celem  Programu  Zwalczania  Chorób  Nowotworowych  na  lata
2006-2015 jest:

A .  zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory,
B . stworzenie  warunków  do  wykorzystania  w  praktyce

onkologicznej  postępu  wiedzy  o  przyczynach  i
mechanizmach rozwoju chorób nowotworowych,

C . utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności
zwalczania nowotworów w skali  kraju i  w poszczególnych
regionach kraju,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Które z poniższych sformułowań określa pojęcie "skrining"?

A . działania  wśród  osób  bez  objawów  choroby  w  celu
wykrycia  choroby  w  okresie  bezobjawowym  lub
przedklinicznym,

B . profilaktyka  w  zakresie  koszt-efekt;  pomiar  częstości
występowania  choroby  nowotworowej  w  wybranej  części
kraju,

C.  profilaktyka trzeciej fazy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jaka  jednostka  koordynuje  pracą  szpitali  onkologicznych  w
Polsce?

A.  Międzynarodowa Unia do Walki z Rakiem,
B.  Europejska Szkoła Onkologii,
C .  Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie,
D.  Instytut Badań Jądrowych.

Zadanie 0.
Zagadnienie promocji zdrowia określane jest jako:

A . proces  umożliwiający  ludziom  kontrolę  nad  swoim
zdrowiem oraz  tworzenie  warunków do  jego  utrzymania  i
poprawy,

B.  promowanie zdrowia w społeczności lokalnej,
C.  kontrola jakości działań zdrowotnych,
D.  troska o jakość zdrowia publicznego.



Zadanie 0.
Organizatorem  kształcenia  podyplomowego  w  dziedzinie
pielęgniarstwa onkologicznego może zostać:

A.  uczelnia,
B . szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w

dziedzinie nauk medycznych,
C.  medyczna jednostka badawczo-rozwojowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Standardy  opieki  pielęgniarskiej  odnoszą  się  do  szczegółowych
standardów  praktyki  zawodowej  pielęgniarek  i  położnych,  które
służą do:

A . opracowania  zasad  i  norm  opisujących  sposób
postępowania  pielęgniarskiego  podczas  wykonywania
złożonych zabiegów medycznych,

B . określenia  zasad  i  sposobu  postępowania  w  opiece  nad
poszczególnymi  grupami  pacjentów,  wyodrębnionymi  na
podstawie przyjętego kryterium,

C . opracowania i wdrożenia w konkretnych warunkach zakładu
opieki zdrowotnej,

D.  prowadzenia badań naukowych.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność moralna pielęgniarki onkologicznej polega na:

A . obowiązku moralnym lub prawnym odpowiadania za wykonane
osobiście  lub  zlecone  innej  osobie  czynności  zawodowe,
lub za ich zaniechanie lub zaniedbanie,

B.  wynagrodzeniu wyrządzonej komuś szkody lub straty,
C . konieczności  odpowiadania  za  swoje  czyny,  zachowania

nakazane lub zakazane przez normę moralną i ponoszeniu
za nie konsekwencji,

D . obowiązku  ponoszenia  konsekwencji,  określonych  przez
odpowiednie przepisy prawne.

Zadanie 0.
Jakie  są  podstawowe  współczynniki  używane  w  epidemiologii
onkologicznej?

A.  inicjacja, progresja, promocja,
B.  zachorowalność, śmiertelność, chorobowość, umieralność,
C.  ekspresja nowotworu, charakter histopatologiczny,
D.  "case-control" test, oszacowanie statystyczne.



Zadanie 0.
Proces akredytacji polega na:

A . dokładnej  analizie  kosztów  związanych  z  realizacją
opieki zdrowotnej,

B.  realizacji zadań adaptacji zawodowej,
C.  oszacowaniu kosztów usług,
D . dobrowolnym zewnętrznym procesie oceny polegającym na

ustalaniu zgodności z wcześniej znanymi standardami.

Zadanie 0.
Według  zaleceń  Europejskiego  Kodeksu  Walki  z  Chorobami
Nowotworowymi, najważniejszymi wytycznymi związanymi ze stylem
życia w profilaktyce raka skóry jest:

A . niepalenie  papierosów,  niepicie  alkoholu,  aktywność
ruchowa,

B . wykonywanie  szczepień  ochronnych,  uczestniczenie  w
badaniach przesiewowych,

C . unikanie  nadmiernej  ekspozycji  na  promieniowanie
słoneczne,  stosowanie  środków  chroniących  przed
słońcem,  ochrona  przed  narażeniem  na  substancje
rakotwórcze,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
C o jest głównym celem prowadzenia akredytacji placówek ochrony
zdrowia?

A.  ewaluacja kosztów,
B . analiza  wydatków  związanych  z  realizacją  opieki

zdrowotnej,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . uzyskanie  wysokich  kredytów  w  systemie  "akonto"  na

realizację świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 0.
Odmianą  radioterapii  jest  teleterapia,  w  której  źródło
napromieniania:

A . znajduje się w bezpośrednim kontakcie z napromieniowaną
tkanką,

B . znajduje  s ię  w  bliskim  kontakcie  z  napromieniowaną
tkanką,

C.  pochodzi z pól zewnętrznych,
D.  jest zwykle umieszczone śródjamowo.



Zadanie 0.
Późne  powikłania  ze  strony  układu  krążenia,  po  zastosowaniu
teleterapii w obszarze klatki piersiowej to:

A .  uszkodzenie mięśnia sercowego,
B.  zakrzepowe zapalenie żył,
C.  zwłóknienie naczyń krwionośnych,
D.  krwawienia dojamowe.

Zadanie 0.
Najczęstszym umiejscowieniem raka jelita grubego jest:

A .  odbytnica i esica,
B.  kątnica,
C.  okrężnica poprzeczna,
D.  okrężnica wstępująca.

Zadanie 0.
Celem  edukacji  pielęgniarek  onkologicznych  w  okresie  adaptacji
zawodowej jest:

A . zdobycie  wiedzy,  opanowanie  praktyczno-operacyjne
algorytmów,  procedur,  standardów  opieki
pielęgniarskiej,

B.  nabycie umiejętności pracy zespołowej,
C . przyjęcie  refleksyjnej,  otwartej  postawy  wobec  pracy

zawodowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Głównym niebezpieczeństwem stosowania metod niekonwencjonalnych
przez osoby chore na nowotwór najczęściej jest:

A .  pozytywne nastawienie do metod medycyny alternatywnej,
B.  zaniechanie lub opóźnienie leczenia onkologicznego,
C.  brak zaufania do lekarza onkologa,
D.  uzależnienie się od bioenergoterapeuty.

Zadanie 0.
Jakie  emocje  najczęściej  dominują  przy  nawrocie  choroby
nowotworowej u pacjentki w wieku pełnej aktywności zawodowej?

A.  nadzieja na szybki powrót do zdrowia,
B . lęk  przed  dalszą  terapią,  ewentualną  śmiercią,  uczucie

złości,
C.  akceptacja nowej rzeczywistości,
D.  bezradność wobec choroby.



Zadanie 0.
Na poziom stresu pielęgniarki onkologicznej mają wpływ:

A . obciążenia psychiczne, obowiązki zawodowe traktowane w
kategoriach straty, zagrożenia i sztywnych norm,

B . obowiązki  zawodowe  ujmowane  jako  wyzwania  i  poczucie
skuteczności zawodowej,

C.  niskie zarobki i braki w wyposażeniu oddziałów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W profilaktyce raka jelita grubego podstawowym jest badanie:

A.  endoskopowe,
B.  radiologiczne z kontrastem,
C.  per rectum,
D.  ultrasonograficzne.

Zadanie 0.
Podstawowym badaniem skriningowym dla raka piersi jest:

A .  ultrasonografia,
B.  kliniczne badanie piersi,
C.  mammografia,
D.  BAC.

Zadanie 0.
Czy rak sutka występuje również u mężczyzn?

A.  tak, w takim samym stopniu co u kobiet,
B.  tak, ale tylko w około 1% zachorowań,
C.  tak, ale tylko w około 10% zachorowań,
D.  nie występuje.

Zadanie 0.
Nadmierna  ekspozycja  na  promienie  ultrafioletowe  stanowi
czynnik ryzyka:

A.  białaczek,
B.  raka skóry i czerniaka,
C.  nowotworów kości,
D.  nowotworów siatkówki oka.

Zadanie 0.
Co oznacza pojęcie markery nowotworowe?

A . immunogenne  substancje  białkowe,  glikoproteinowe  lub
glikolipidowe, wytwarzane przez niektóre nowotwory,

B.  leki stosowane w hormonoterapii,
C.  stany przedrakowe i wczesne postacie raka,
D . substancje  "uwrażliwiające"  tkanki  na  działanie

promieniowania jonizującego.



Zadanie 0.
Jaka  metoda  diagnostyczna  daje  najbardziej  wiarygodny  obraz
nowotworu jajnika w I i II stopniu zaawansowania choroby?

A . tomografia  komputerowa  i  ultrasonografia  jamy
brzusznej,

B.  punkcja jamy otrzewnej,
C.  ocena śródoperacyjna,
D.  badanie kontrastowe jamy brzusznej.

Zadanie 0.
Rozpoczęcie  współżycia  seksualnego  przed  18  r .  ż .  oraz  częsta
zmiana partnerów stanowi czynnik ryzyka raka:

A.  piersi,
B.  jajnika,
C.  pęcherza moczowego,
D.  szyjki macicy.

Zadanie 0.
Jakie izotopy promieniotwórcze stosowane są w brachyterapii?

A.  iryd, cez, jod,
B.  złoto,
C.  złoto, tantal,
D.  iryd, technet.

Zadanie 0.
U  30-letniej  nosicielki  mutacji  genu  BRCA1  można  się  obawiać
rozwoju raka:

A.  jelita grubego lub odbytu,
B.  piersi lub jajnika,
C.  żołądka lub trzustki,
D.  pęcherza moczowego lub nerki.

Zadanie 0.
Obecność  białka  monoklonalnego  w  surowicy  lub  moczu,
osteolityczne  zmiany  w  kościach  oraz  postępujące  uszkodzenie
nerek to objawy typowe dla:

A.  ziarnicy złośliwej,
B.  szpiczaka mnogiego,
C.  ostrej białaczki szpikowej,
D.  przewlekłej białaczki limfocytowej.



Zadanie 0.
Jakie  postępowanie  wchodzi  w  skład  rehabilitacji  po
mastektomii?

A.  ćwiczenia ruchowe, masaż,
B . jonoforeza wpływająca rozmiękczająco na blizny powstałe

w wyniku mastektomii,
C . indywidualnie dobrane ćwiczenia ruchowe, łagodny masaż

oraz jonoforeza,
D.  ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.

Zadanie 0.
Trepanobiopsja to badanie polegające na:

A.  nakłuciu rękojeści mostka i pobraniu szpiku kostnego,
B . nakłuciu  i  pobraniu  z  talerza  kości  biodrowej  szpiku

kostnego i bloczku kostnego,
C.  pobraniu punktatu z dowolnej kości długiej,
D.  nakłuciu i pobraniu szpiku z talerza kości biodrowej.

Zadanie 0.
U  pacjentki  lat  50,  z  rozpoznaniem  nowotworu  wątroby  narasta
wodobrzusze.  Pacjentka  jest  przygotowywana  do  odbarczającego
upuszczenia  płynu.  Przed  wykonaniem  nakłucia  obowiązkiem
pielęgniarki jest:

A .  oznaczyć miejsce wkłucia,
B.  znieczulić miejscowo skórę,
C.  zmierzyć i zanotować obwód brzucha,
D.  opisać probówkę do badania.

Zadanie 0.
Co oznacza metoda diagnostyczna BAC?

A.  badanie laryngologiczne,
B.  badanie tomograficzne,
C.  biopsję cienkoigłową,
D.  badanie rezonansem magnetycznym.

Zadanie 0.
Które z badań profilaktycznych w raku tarczycy jest niewskazane
u osób napromieniowanych w dzieciństwie?

A.  USG tarczycy,
B.  scyntygraficzne,
C.  fizykalne,
D.  hormonów tarczycy.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  schorzeń  uważa  się  za  stan  przedrakowy
pęcherza moczowego?

A.  nerwiako-mięsaki,
B.  brodawczaki,
C.  mięsaki,
D.  nerwiakowłókniaki.

Zadanie 0.
Kobieta  podczas  samobadania  piersi  stwierdza  u  siebie  niewielki
1 ,5  cm  guzek,  bez  powiększonych  węzłów  chłonnych.  Co
pielęgniarka powinna doradzić kobiecie?

A.  obserwować, czy guzek się nie powiększa,
B . zlikwidować  obawy  pacjentki,  ponieważ  brak  jest

powiększonych węzłów chłonnych,
C . skłonić  kobietę  do  niezwłocznego  zgłoszenia  się  do

lekarza,
D . skontaktować  kobietę  z  osobą,  u  której  takiej  wielkości

guzek był zmianą łagodną.

Zadanie 0.
Choroby nowotworowe stanowią bardzo poważny problem zdrowotny,
ponieważ  są  drugą  (po  chorobach  układu  krążenia)  przyczyną
zgonów w Polsce.

A.  założenie fałszywe, teza fałszywa,
B.  założenie fałszywe, teza prawdziwa,
C.  założenie prawdziwe, teza fałszywa,
D.  założenie prawdziwe, teza prawdziwa.

Zadanie 0.
Jaką diagnozę może sugerować pozytywny wynik na krew utajoną?

A.  białaczkę,
B.  raka okrężnicy i odbytnicy,
C.  raka przełyku,
D.  raka krtani.

Zadanie 0.
Co to jest randomizacja do badania przesiewowego?

A . proces  kwalifikowania  do  grupy  badanej  w  sposób
ustalony, zgodny z przyjętymi kryteriami,

B . proces  kontroli  dynamiki  zmian  zachodzących  w  ramach
grupy badanej,

C . procedura  opracowania  danych  wynikających  z  procesu
badawczego,

D . proces  porównywania  osiągnięcia  celów  badawczych  z
obowiązującą wiedzą medyczną.



Zadanie 0.
Mastopatia jest to:

A .  zmiana złośliwa piersi,
B.  zmiana złośliwa jajnika,
C.  przerost gruczołu piersiowego u mężczyzn,
D.  zmiana łagodna piersi.

Zadanie 0.
Który z markerów jest jednym z warunków diagnozy raka gruczołu
krokowego?

A.  poziom acetonu w moczu,
B.  obecność szczawianów w moczu,
C.  poziom białka w moczu,
D.  antygen sterczowy (PSA) w surowicy krwi.

Zadanie 0.
U  chorych  napromienianych  na  obszar  jamy  brzusznej  zaleca  się
wg Joanny Tajer i Janusza Medera zmianę diety:

A.  miesiąc przed i w trakcie napromieniowań,
B . przez  okres  prowadzenia  napromieniowań  i  w  trzy

miesiące po ich zakończeniu,
C.  miesiąc po zakończeniu napromieniowań,
D.  nie ma potrzeby zmiany diety.

Zadanie 0.
Które  skutki  uboczne  mogą  wystąpić  po  skojarzonym
napromienianiu  narządu  rodnego  metodą  teleradioterapii  i
brachyterapii?

A.  leukopenia,
B.  popromienne zapalenie pęcherza moczowego,
C.  zapalenie odbytnicy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Najbardziej  istotne  u  pacjenta  otrzymującego  Doksorubicynę
(Adriamycynę) są/jest:

A .  dolegliwości ze strony układu krążenia,
B.  kłopoty z pamięcią i koncentracją,
C.  brak regularnego wypróżniania,
D.  braki w uzębieniu.



Zadanie 0.
W  zespole  złego  wchłaniania,  występującym przy  napromienianiu
narządów miednicy małej, głównym objawem jest/są:

A.  biegunka, bóle brzucha,
B.  wzmożony apetyt,
C.  wzrost masy ciała,
D.  wzmożone pragnienie.

Zadanie 0.
N a  oddział  został  przyjęty  30-letni  mężczyzna  ze  zmianą  w
górnym  śródpiersiu,  z  obrzękiem  twarzy,  sinicą,  dusznością.
Występuje  poszerzenie  żył  ściany  klatki  piersiowej,  widoczne  i
wyczuwalne są żyły szyjne. Objawy te świadczą o:

A.  obrzęku płuc,
B.  zespole żyły głównej górnej,
C.  niewydolności krążenia,
D.  żylakach przełyku.

Zadanie 0.
Jakie  wskazówki  pielęgnacyjne  powinien  otrzymać  pacjent  po
napromienianiu gruczołu krokowego?

A.  pić około 2 l. płynów dziennie,
B.  przestrzegać lekkostrawnej diety,
C.  pielęgnować odpowiednio skórę,
D.  zażywać dużo ruchu na świeżym powietrzu.

Zadanie 0.
Pacjentce  z  nowotworem  jajnika,  która  odczuwa  dolegliwości
bólowe  (5  w  skali  VAS)  podano  leki  przeciwbólowe.  Działania
pielęgniarskie podwyższające próg bólowy będą obejmowały:

A . zapewnienie  wypoczynku  i  spokoju  oraz  całkowite
wstrzymanie  się  od  wykonywania  czynności
pielęgnacyjnych,

B . wypełnienie  czasu  wolnego  i  dokładne  wywietrzenie
pomieszczenia bez względu na porę roku,

C . zapewnienie  komfortu  psychicznego  poprzez  wygodne
ułożenie  pacjentki  w  łóżku,  wsparcie,  psychoterapię
podtrzymującą,

D . zapewnienie  obecności  osoby  bliskiej,  pobudzanie  do
aktywności fizycznej, głośne słuchanie muzyki.



Zadanie 0.
Wysoka  skuteczność,  szybkość  działania,  niewielkie  objawy
uboczne,  umiarkowany  koszt  i  możliwość  leczenia
ambulatoryjnego,  to  zalety  stosowanej  w  patologicznych
złamaniach w przebiegu przerzutów do kości:

A .  chemioterapii,
B.  chirurgii ortopedycznej,
C.  radioterapii,
D.  hormonoterapii.

Zadanie 0.
D o wczesnych powikłań występujących u pacjentki z rakiem szyjki
macicy, leczonej energią promienistą należą:

A . częstomocz,  bolesne  parcie  na  mocz,  nocne  oddawanie
moczu,

B.  wystąpienie przetoki jelitowo-pęcherzowej,
C.  niedoczynność tarczycy,
D.  zwężenie moczowodu, zwężenie cewki moczowej.

Zadanie 0.
Na czym polega leczenie raka płuc brachyterapią?

A.  na podaniu dożylnie izotopu promieniotwórczego Strontu,
B.  na napromienianiu zmiany z pól zewnętrznych,
C . n a  dotkankowym  napromienianiu  izotopem

promieniotwórczym,
D.  na napromienianiu promieniami Rentgena.

Zadanie 0.
Późnym  skutkiem  ubocznym  po  napromienianiu  jamy  brzusznej
pacjenta jest/są:

A.  zespół złego wchłaniania,
B.  spadek masy ciała,
C.  przebarwienia skóry,
D.  brak apetytu.

Zadanie 0.
Przed  rozpoczęciem  napromieniania  jamy  ustnej,  należy  pacjenta
poinformować o:

A . konieczności  przeglądu  stomatologicznego  i  sanacji  lub
ekstracji uzębienia,

B.  stosowania diety wysokokalorycznej,
C.  przestrzegania higieny jamy ustnej,
D.  badań kontrolnych u laryngologa.



Zadanie 0.
Późnym odczynem popromiennym ze strony układu oddechowego jest:

A .  krwioplucie,
B.  kaszel,
C.  duszność,
D.  zwłóknienie płuc.

Zadanie 0.
Edukacja pacjenta poddawanego teleradioterapii  powinna polegać
na:

A . skontaktaktowaniu  pacjenta  z  osobą  o  podobnej  sytuacji
zdrowotnej,  leczoną  napromieniowaniem,  która  omówi
podstawowe zasady leczenia,

B . przekazaniu  informacji  o  możliwych  powikłaniach
wczesnych i późnych radioterapii,

C . przekazaniu  informacji  na  temat  zasad  radioterapii,
trybu  życia,  postępowania  w  przypadku  wystąpienia
niepokojących objawów związanych z leczeniem,

D . przekazaniu  przez  lekarza  wyczerpujących  informacji  na
temat napromieniania.

Zadanie 0.
Radioterapia objawowa w raku szyjki macicy ma na celu:

A.  trwałe wyleczenie,
B.  zahamowanie na pewien czas rozwoju nowotworu,
C.  zmniejszenie dolegliwości związanych z chorobą,
D . poprawę  odległych  efektów  leczenia,  w  powiązaniu  ze

skojarzonym leczeniem radykalnym.

Zadanie 0.
Chemioterapia adiuwantowa to:

A . leczenie  stosowane  przed  radioterapią  w  celu
zniszczenia ewentualnych mikroprzerzutów,

B . metoda  stosowana  przed  zabiegami  operacyjnymi  w  celu
likwidacji ewentualnych mikroprzerzutów,

C . metoda uzupełniająca stosowana po radykalnych zabiegach
operacyjnych  w  celu  zniszczenia  ewentualnych
mikroprzerzutów,

D . metoda  leczenia  śródoperacyjnego  mająca  na  celu
zapobieganie  ewentualnemu  rozsiewowi  spowodowanemu
zabiegiem operacyjnym.



Zadanie 0.
Kobieta,  lat  33,  w  trzeciej  dobie  po  limfadenektomii  pachowej  z
powodu  czerniaka,  zgłasza  pogorszenie  samopoczucia  od  godzin
porannych,  temperatura  ciała  37,2°C,  w  obrębie  rany
pooperacyjnej  tkanki  napięte,  bolesne.  Przyczyną  opisanej
sytuacji jest:

A .  zastój chłonki z następowym zakażeniem rany,
B.  spadek odporności pacjentki,
C.  reakcja na utratę krwi podczas zabiegu operacyjnego,
D . późny  odczyn  poprzetoczeniowy  na  krew  podaną  podczas

zabiegu operacyjnego.

Zadanie 0.
W brachyterapii NIEZBĘDNY jest:

A .  scyntygraf,
B.  system planowania leczenia - rekonstrukcja 3D,
C.  aparat rentgenowski,
D.  rezonans magnetyczny.

Zadanie 0.
Zasadniczym  leczeniem  u  kobiet  chorych  na  raka  jajnika  jest
zabieg:

A.  operacyjny,
B.  operacyjny, a następnie chemioterapia wielolekowa,
C.  operacyjny, a następnie brachyterapia,
D.  operacyjny, a następnie teleterapia.

Zadanie 0.
C o  należy  do  zadań  pielęgniarki  w  pierwszej  dobie  po  przyjęciu
pacjenta z rozpoznaniem zespołu ostrej lizy guza?

A . obserwacja  zmian  skórnych  i  wykonywanie  jałowych
opatrunków,

B.  obserwacja bólu brzucha, wymiotów i biegunki,
C . obserwacja  perystaltyki  jel it,  założenie  po  zleceniu

lekarza sondy do żołądka,
D . założenie  bilansu  płynów,  dokładne  jego  prowadzenie  z

uwzględnieniem godzinowej zbiórki moczu.

Zadanie 0.
Działania niepożądane chemioterapii na skórę to najczęściej:

A .  nasilone łuszczenie się naskórka,
B.  zmiany zwyrodnieniowe i zanikowe skóry,
C . pękanie warstw wierzchnich skóry w miejscach narażonych

na ucisk i otarcia,
D . przemieszczanie  s ię  pigmentu  w  skórze  i  powstawanie  w

niej przebarwień.



Zadanie 0.
Mężczyzna,  lat  58,  po  resekcji  części  jel ita  z  powodu  raka
odbytnicy,  poddawany  pooperacyjnej  radioterapii.  Opiekując  się
pacjentem w oddziale radioterapii należy wdrożyć dietę:

A .  bezresztkową, bezmleczną, bezsolną,
B.  bogatoresztkową, bogatobiałkową, bogatowitaminową,
C.  ubogoresztkową, bezmleczną, bezglutenową,
D.  ubogoresztkową, niskosodową, beztłuszczową.

Zadanie 0.
Jakie  tkanki  najszybciej  reagują  na  toksyczne  działanie
cytostatyków?

A . skóra,  błona  śluzowa,  mięsień  sercowy,  komórki
rozrodcze,

B . mieszki włosowe, nabłonek przewodu pokarmowego, komórki
rozrodcze,

C . mięsień  sercowy,  wątroba,  skóra,  nabłonek  przewodu
pokarmowego,

D.  szpik kostny, nerki, wątroba, mieszki włosowe.

Zadanie 0.
Pacjent,  lat  55,  zakwalifikowany  do  chemioterapii  i  leczony
Docetaxelem z powodu nawrotowego raka płuca. Podczas podawania
leku  doszło  do  jego  wynaczynienia.  Na  miejsce  wynaczynienia
należy zastosować:

A.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i zimny okład,
B.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i ciepły okład,
C.  hialuronidazę i zimny okład,
D.  tiosiarczan sodu i ciepły okład.

Zadanie 0.
W  zależności  od  sposobu  zastosowania  źródła  promieniowania,
brachyterapię dzielimy na:

A.  kontaktową i śródtkankową,
B.  dojamową i śródoperacyjną,
C.  śródtkankową i okołooperacyjną,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
W  czasie  obserwacji  pacjenta  po  napromienianiu  metodą
brachyterapii  obszaru  miednicy  małej,  należy  zwrócić  przede
wszystkim uwagę na:

A.  ilość i barwę moczu,
B.  pozycję ciała,
C.  ciśnienie tętnicze krwi,
D.  ogólne samopoczucie.



Zadanie 0.
Neutropenia to:

A.  zaburzenie neurologiczne,
B.  mała liczba granulocytów,
C.  uszkodzenie nerwów obwodowych,
D.  mała liczba leukocytów.

Zadanie 0.
Mężczyzna,  lat  53,  leczony  chemioterapią  z  powodu  raka
drobnokomórkowego płuc, stosowany schemat to PE - Cysplatyna w
dawce powyżej 100 mg/m kwadratowy i Etopozyd w dawce 120 mg/m
kwadratowy. Pacjent wymaga:

A . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Etopozydu,

B . wnikliwej obserwacji parametrów krążeniowych ze względu
na kardiotoksyczność Etopozydu,

C . stosowania  diety  bezsolnej  ze  względu  na
nefrotoksyczność Cysplatyny,

D . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Cysplatyny.

Zadanie 0.
Jakie  są  objawy  wysięku  do  jamy  otrzewnej  u  pacjentek  w
zaawansowanej fazie raka jajnika?

A.  obrzęki, uczucie dyskomfortu w podbrzuszu,
B.  duszność, obrzęk twarzy,
C . bolesne  uczucie  rozpierania  i  rozciągania  brzucha,

uczucie "zgagi", obrzęk kończyn dolnych, duszność,
D.  objawy niestrawności.

Zadanie 0.
Późny odczyn popromienny to odczyn pojawiający się:

A .  6 dni od zakończenia leczenia,
B.  6 tygodni od zakończenia leczenia,
C.  6 miesięcy od zakończenia leczenia,
D.  6 lat od zakończenia leczenia.

Zadanie 0.
Pacjentka  przyjmująca  od  4  dni  Neupogen  zgłosiła  z łe
samopoczucie,  wzrost  temperatury do  40°C,  spadek ciśnienia.  Są
to objawy:

A.  odczynu gorączkowego po Neupogenie,
B . rozpoczynającego  się  zakażenia  lub  wstrząsu

septycznego,
C.  rozpoczynajacej się niewydolności krążenia,
D.  spadku erytrocytów.



Zadanie 0.
DIC to zespół:

A .  żyły głównej górnej,
B.  ostrego rozpadu guza,
C.  wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,
D.  ucisku rdzenia kręgowego.

Zadanie 0.
Które grupy leków powodują martwicę po wynaczynieniu?

A.  każdy wynaczyniony cytostatyk powoduje martwicę,
B.  tylko antracykliny,
C.  tylko leki alkilujące,
D.  antracykliny, alkaloidy i niektóre alkilujące.

Zadanie 0.
Orchidektomia to:

A.  zabieg usunięcia guza pęcherza moczowego,
B . zabieg  radykalnego  usunięcia  nerki  z  okolicznymi

tkankami,
C.  zabieg usunięcia jądra zmienionego nowotworowo,
D.  rodzaj amputacji gruczołu piersiowego.

Zadanie 0.
Pacjentka  po  kilku  dniach  od  zakończenia  wlewu  dożylnego  z
Metothreksatu  przestała  przyjmować  posiłki.  Jaka  może  być  tego
przyczyna?

A . brak apetytu spowodowany uczuciem przepełnienia w jamie
brzusznej i utrzymującymi się nudnościami,

B . nie  smakuje  je j  kuchnia  szpitalna,  za  to  chętnie  je
posiłki  przyniesione  z  domu  i  pi je  dużo  soku
pomidorowego i pomarańczowego,

C.  rozpoczynająca się psychoza posterydowa,
D . stan  zapalny  jamy  ustnej  z  zaczynającymi  się

owrzodzeniami błony śluzowej jamy ustnej.

Zadanie 0.
U  chorych  zagrożonych  wystąpieniem  zespołu  DIC,  obserwację
pielęgniarską ukierunkowujemy szczególnie na:

A.  występowanie krwawień, wybroczyn, "siniaków",
B.  nagły, duży skok temperatury ciała,
C.  pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D.  przyrost masy ciała.



Zadanie 0.
Personel  medyczny  podczas  kontaktu  z  pacjentami  leczonymi
izotopami radioaktywnymi powinien:

A . stosować  rękawice  ochronne,  używać  przedmioty
jednorazowego użytku (baseny, sztućce itp.),

B .  stosować osłony ołowiane,
C . nie  stosować  zabezpieczeń,  bo  wydzieliny  i  wydaliny

chorego  zawierają  bezpieczny  poziom  izotopu
radioaktywnego,

D . dokonać  pomiaru  radioaktywności  wydalin  i  wydzielin
pacjenta  i  w  zależności  od  jego  poziomu  stosować
zabezpieczenia bądź nie stosować ich.

Zadanie 0.
Jakie objawy świadczą o wystąpieniu u chorego niedokrwistości?

A . bladość  powłok  skórnych,  szara  skóra,  niepokój,
pobudzenie ruchowe,

B . zmęczenie,  osłabienie,  duszność,  ból  głowy,  zawroty
głowy, omdlenia, tachykardia,

C . bladość  powłok  skórnych,  szara  skóra,  niepokój,
pobudzenie ruchowe, gorączka, nudności, tachykardia,

D . zaburzenia  rytmu  serca,  krwawienia  z  dziąseł,  suchość
jamy ustnej, duszność, ból głowy.

Zadanie 0.
Sprawując opiekę nad pacjentem z objawami zespołu żyły głównej
górnej (ZŻGG) zwrócisz uwagę na:

A . utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  obserwację
oddechu,  obserwację  obrzęku  i  zasinienia  twarzy,
parametrów życiowych i stanu świadomości pacjenta,

B . monitoring  wkłuć  dożylnych  w  obrębie  kończyny  objętej
procesem chorobowym,

C . obserwację stanu świadomości chorego, gdyż wskazuje on
na nasilenie objawów,

D . obserwację  i  monitoring  oddechu  pacjenta  pod  kątem
wystąpienia świstu oddechowego.

Zadanie 0.
Pacjentka  z  rozpoznaniem  raka  piersi  poddawana  monoterapii
Vinorelbiną. Podczas podawania tego leku należy pamiętać o tym,
że lek podaje się w:

A.  dużym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
B.  małym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
C.  dużym rozcieńczeniu i powolnym wlewie,
D.  małym rozcieńczeniu i powolnym wlewie.



Zadanie 0.
Kryterium rozpoznania gorączki neutropenicznej NIE jest:

A . spadek  liczby  granulocytów  obojętnochłonnych  poniżej
1000/ml,

B.  wzrost temperatury ciała powyżej 38 stopni C,
C . utrzymywanie  się  temperatury  powyżej  38,5  stopni  C

przez co najmniej godzinę,
D . spadek  liczby  granulocytów  obojętnochłonnych  poniżej

500/ml.

Zadanie 0.
Wymień  podstawowe  zasady  postępowania  miejscowego  przy
napromienianiu skóry:

A.  zakaz stosowania wody i mydła w miejscu napromieniania,
B.  używanie odzieży bawełnianej, przewiewnej, luźnej,
C.  unikanie ekstremalnych warunków atmosferycznych,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Jakie  elementy  należy  brać  pod  uwagę  badając  u  pacjentów
onkologicznych, jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia?

A . wymiar  fizyczny,  psychiczny,  społeczny,  sprawność
ruchową,

B . stan  fizyczny  i  sprawność  ruchową,  stan  psychiczny,
sytuację  społeczną,  warunki  ekonomiczne,  doznania
somatyczne,

C . poziom  lęku  i  niepokoju,  sfera  biologiczna,  psychiczna,
społeczna, duchowa,

D . przystosowanie  do  choroby,  mechanizmy  obronne,
środowisko domowe, zawodowe, życie intymne.

Zadanie 0.
Najważniejszym zaleceniem pielęgniarskim dla pacjentki z  rakiem
piersi  po  skojarzonym  leczeniu  chirurgicznym  z  radioterapią
jest:

A .  tylko pielęgnacja skóry,
B.  zapewnienie wypoczynku,
C.  korzystanie z pomocy grup wsparcia,
D.  stała rehabilitacja kończyny górnej.

Zadanie 0.
Jakie badania potwierdzą niektóre powikłania po Cisplatynie?

A.  klirens kreatyniny i poziom mocznika,
B.  EKG,
C.  spirometria,
D . dobowa  zbiórka  moczu  na  poziom  cukru  i  białko  Bence

Jonesa.



Zadanie 0.
Kiedy  należy  podawać  chorym  środki  p/wymiotne  przy  terapii
cytostatykami?

A.  bezpośrednio po podaniu leków cytostatycznych,
B.  przed rozpoczęciem podawania leków cytostatycznych,
C . przed  podaniem  leków  cytostatycznych  i  przez  okres

24-72 godzin od ostatniego podania leków,
D . p o  12  godzinach  od  ostatniego  podania  leków

cytostatycznych.

Zadanie 0.
P o  wystąpieniu  u  pacjenta  zapalenia  żyły  wskutek  podawania
chemioterapii należy:

A.  stosować leki p/zapalne,
B . całkowicie  zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej

stanem zapalnym,
C . zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej  stanem

zapalnym,  stosować  okłady  oraz  ogólnie  działające  leki
p/bólowe i p/zapalne,

D . zastosować  wilgotne,  chłodne  okłady  w  miejscu  powyżej
wkłucia,  nie  zaprzestając  podawania  leków  do  żyły
objętej stanem zapalnym.

Zadanie 0.
Trastuzumab to przeciwciało monoklonalne stosowane w terapii:

A .  chłoniaków,
B.  raka piersi i raka żołądka,
C.  raka jelita grubego,
D.  raka płuca.

Zadanie 0.
U  pacjentki  chorującej  na  raka  trzonu  macicy,  leczonej
napromienianiem wystąpiła biegunka. Opieka pielęgniarska polega
na:

A . zgłoszeniu  lekarzowi  powikłania  związanego  z  leczeniem,
wykonywanie zleceń lekarskich,

B . obserwacji w kierunku odwodnienia, zaleceniu spożywania
zwiększonej  i lości  płynów,  zaleceniu  do  picia  wody
mineralnej niegazowanej,

C . poinformowaniu  pacjentki,  że  powikłanie  to  jest
naturalne i nie należy podejmować żadnych czynności,

D . obserwacja  w  kierunku  odwodnienia,  obserwacja  ilości,
charakteru  i  częstości  wypróżnień,  zalecenia
dietetyczne, pomoc w utrzymaniu higieny.



Zadanie 0.
Mężczyzna  lat  55,  leczony  cytostatykami  z  powodu  raka
okrężnicy,  u  którego  udało  się  uzyskać  znaczną remisję  choroby.
Z  powodu  postępującej  anemizacji  wielokrotnie  przetaczano
choremu  masę  erytrocytarną  uzyskując  niewielką  poprawę
parametrów morfologii krwi. Obecnie poziom hemoglobiny wynosi 8
mg%. Opisana sytuacja skłania do:

A.  zastosowania G-CSF lub GM-CSF,
B.  kolejnego przetoczenia krwi,
C . przerwania  chemioterapii  do  czasu  samoistnej  odbudowy

żądanej ilości erytrocytów,
D.  zastosowania preparatów erytropoetyny.

Zadanie 0.
Jakie objawy związane z leukopenią mogą świadczyć o pogorszeniu
stanu zdrowia pacjenta?

A . wzrost  temperatury  powyżej  38°C,  dreszcze,  niepokój,
spadek ciśnienia,

B . niepokój  lub  pobudzenie  psychoruchowe,  trudności  w
porozumiewaniu się, ból głowy,

C.  świąd skóry i drobna wysypka na ciele,
D . bó l  w  klatce  piersiowej,  zmiany  w  EKG,  omdlenia  i

mroczki przed oczami.

Zadanie 0.
Pacjenci  chorzy  na  nowotwory,  przygotowywani  do  transplantacji
szpiku  kostnego,  poddawani  są  fazie  przygotowawczej,  która
polega na:

A . znalezieniu  dawcy  szpiku  kostnego  identycznego  dla
wszystkich antygenów istotnych dla przeszczepu,

B.  pobraniu szpiku kostnego od dawcy,
C.  odizolowaniu pacjenta od jego środowiska,
D . podawaniu dużych dawek środków chemioterapeutycznych

oraz/lub radioterapii.



Zadanie 0.
Program  rehabilitacji  po  rekonstrukcji  piersi  z  użyciem
ekspandera i endoprotezy obejmuje:

A . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  grzbietu,
ćwiczenia  oddechowe,  masaż  odtworzonej  piersi,  masaż  i
jontoforeza jodu w miejscu dawczym,

B . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  oddechowe,  masaż
odtworzonej  piersi,  masaż  ułatwiający  odpływ  chłonki  z
kończyny po stronie operowanej,

C . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  grzbietu,
ćwiczenia oddechowe, masaż odtworzonej piersi,

D . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
przeciwnej  stronie  miejsca  operowanego,  ćwiczenia
oddechowe,  masaż  odtworzonej  piersi,  masaż  ułatwiający
odpływ chłonki z kończyny po stronie operowanej.

Zadanie 0.
Pacjentka lat 70 z rozpoznaniem raka sromu. Wykonano radykalną
operację  z  usunięciem  okolicy  całego  sromu,  dolnej  części
pochwy  oraz  węzłów  chłonnych.  Najczęściej  występującym
powikłaniem po operacji jest:

A .  zakażenie rany,
B.  zakrzepowe zapalenie żył,
C.  embolia płuc,
D.  niewydolność krążenia.

Zadanie 0.
Celem rehabilitacji  społecznej  u  chorych na nowotwór,  u  których
wystąpiły powikłania w postaci niedowładów i porażeń jest:

A . odzyskanie  jak  największej  niezależności  społecznej  i
powrót do aktywnego życia społecznego,

B . zorganizowanie  choremu  pomocy  profesjonalnych
pracowników medycznych i socjalnych,

C . objęcie  chorego  programem  usprawniania  na  oddziale
rehabilitacji,

D . zorganizowanie  możliwości  pobytu  w  domu  opieki
społecznej.



Zadanie 0.
Kiedy będzie można rozpocząć naukę mowy przełykowej u pacjenta
po laryngectomii?

A.  przed zabiegiem operacyjnym,
B.  po zagojeniu się szwów pooperacyjnych,
C.  po opuszczeniu szpitala,
D.  trzy miesiące po operacji.

Zadanie 0.
Pacjentka  jest  w  dobie  operacyjnej  po  zabiegu  amputacji  piersi.
Przytomna,  ułożona  w  pozycji  Semi-Flowera.  Wysokie  ułożenie
kończyny górnej strony operowanej stosujemy w celu:

A.  zapewnienia prawidłowego krążenia krwi,
B.  zmniejszenia bólu przez unieruchomienie,
C.  profilaktyki przeciwzakrzepowej,
D.  profilaktyki przeciwobrzękowej.

Zadanie 0.
Czy prowadząc rehabilitację chorego po pneumonektomii, układamy
pacjenta w drenażu ułożeniowym?

A.  nie, gdyż nie jest potrzebny,
B . nie,  drenaż  jest  ssący,  aby  odessać  treść

surowiczo-krwistą,
C . tak,  chory  w  drenażu  ułożeniowym  leży  na  boku

operowanym,
D . nie,  chory  ma  drenaż  ssący,  aby  rozprężyć,  pozostałe

płuco.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  założenia  protez  głosowych  u  chorych  po
całkowitym usunięciu krtani jest:

A .  niewydolność układu oddechowego,
B.  niezborność ruchowa pacjenta,
C.  znaczny stopień zwężenia odcinka gardłowo-przełykowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Pacjent  w  I  dobie  po  totalnej  laryngectomii,  stabilny  oddechowo
i  krążeniowo,  oddycha  samodzielnie,  ma  założoną  rurkę
tracheostomijną  i  sondę  do  żołądka.  W  jakiej  pozycji  należy
ułożyć pacjenta po powrocie z sali pooperacyjnej?

A.  Flowera,
B.  Semi-Flowera,
C.  płaskiej na plecach,
D.  na prawym boku.



Zadanie 0.
Pacjentka  lat  35  z  rozpoznaniem  potworniaka,  przyjęta  do
oddziału  w  celu  podania  kolejnego  kursu  pięciodniowej
chemioterapii.  Ze  względu  na  złą  tolerancję  włączono  preparat
Ethyol. Podanie Ethyolu ma na celu:

A.  systematyczne prowadzenie chemioterapii,
B.  zapobieganie nudnościom i wymiotom,
C.  zapobieganie toksycznemu działaniu cytostatyków,
D.  zapobieganie wypadaniu włosów.

Zadanie 0.
Specjalne  postępowanie  rehabilitacyjne  przed  operacją  odtwórczą
piersi obejmuje:

A . naukę  ćwiczeń  biernych  i  czynnych  zabezpieczających
przed skutkami unieruchomienia po zabiegu operacyjnym,

B . zachowanie  elastyczności  blizny  pooperacyjnej  i  je j
otoczenia,  kształtowanie  silnej  motywacji  chorej  do
posiadania odtworzonej piersi,

C . nauczenie  wykonywania  ćwiczeń  oddechowych  oraz
prawidłowego toru oddychania,

D . zastosowanie psychoterapii elementarnej wobec pacjentki
i jej rodziny.

Zadanie 0.
Psychoedukacja  pacjentów  chorych  na  nowotwór  jest  elementem
rehabilitacji  psychologicznej  i  wpływa  na  podnoszenie  jakości
życia. Jej główne elementy to:

A . przekazanie  pacjentowi  wiedzy  na  temat  choroby  i  je j
leczenia, sposobów radzenia sobie z powikłaniami,

B . systematyczne  konsultacje  z  psychiatrą  oraz  pomoc
psychologiczna,

C . przekazanie  wiedzy  pacjentowi  i  jego  rodzinie  na  temat
choroby  i  je j  leczenia,  sposobów  radzenia  sobie  z
powikłaniami,

D . przekazanie  wiedzy  na  temat  terapii  konwencjonalnej  i
alternatywnej i pomoc w wyborze właściwej dla chorego.

Zadanie 0.
Ćwiczenia usprawniające mięśni mimicznych polegają na:

A . rozciąganiu  i  kurczeniu  mięśni  mimicznych  (zamykanie
oczu, marszczenie czoła, dmuchanie, gwizdanie),

B.  stosowaniu zabiegów cieplnych,
C . rozciąganiu  i  kurczeniu  mięśni  mimicznych  oraz

wykonywanie masażu,
D . wykonywaniu  czynności  ruchowych,  t j .  zamykanie  oczu,

marszczenie czoła, dmuchanie, gwizdanie.



Zadanie 0.
Formowanie  kikuta  po  amputacji  kończyny  dolnej  uzyskujemy
poprzez:

A.  ścisłe bandażowanie opaską elastyczną,
B.  naciskanie kikutem na twardą powierzchnię,
C . zakładanie  wilgotnej,  ciepłej,  elastycznej,  obcisłej

skarpety,
D.  ćwiczenia mięśni kikuta.

Zadanie 0.
Zakres psychoedukacji pacjentów chorych na nowotwór obejmuje:

A . przyczyny  powstania  choroby  i  je j  przebieg  oraz  formy
leczenia,  objawy  niepożądane  podczas  leczenia  i  sposoby
ich łagodzenia,

B . informację  o  możliwości  uzyskania  pomocy  w  ośrodkach
onkologicznych,

C . informacje  na  temat  możliwości  pomocy  psychologicznej
dla rodziny chorego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  przypadku  rozległych  zabiegów  krtani  i  strun  głosowych,
konieczna  jest  nauka  zastępczej  mowy  przełykowej.  Jaki  oddech
musi  wypracować  chory,  aby  uzyskać  zassanie  powietrza
powodującego odbicie?

A.  brzuszno-przeponowy,
B.  torem piersiowym,
C.  torem brzusznym,
D.  normalny, ale bardzo głęboki.

Zadanie 0.
Prowadzenie rehabilitacji zawodowej u chorych na nowotwór może
przyczynić  s ię  do  wystąpienia  następujących  korzyści
psychologicznych:

A.  poczucie samodzielności,
B.  możliwość samorealizacji, odniesienia sukcesu,
C.  poprawa nastroju, korzystny wpływ na jakość życia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Rehabilitacja  psychologiczna  chorych  na  nowotwór  prowadzona
jest w oddziale onkologicznym:

A . przez  lekarza  psychiatrę  i  psychologa,  w  sytuacji
zaburzeń psychiatrycznych,

B . n a  podstawie  planu  działania  opracowanego  wspólnie
przez członków zespołu terapeutycznego,

C.  przez psychoterapeutę, w oparciu o zlecenie lekarskie,
D . przez  przedstawicieli-terapeutów  medycyny

niekonwencjonalnej.

Zadanie 0.
Czy  u  wszystkich  chorych  po  amputacji  piersi  powinna  być
prowadzona rehabilitacja?

A.  nie, w zależności od stanu chorej,
B.  to zależy od zaawansowania choroby i rodzaju operacji,
C . tak,  gdyż  jest  etapem  leczenia  choroby  nowotworowej

niezależnie  od  umiejscowienia  zmiany  i  stopnia
zaawansowania,

D . nie,  gdyż  nie  wszyscy  chorzy  mają  powikłania  po
leczeniu.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  70,  po  częściowym  usunięciu  krtani  i  jednej  struny
głosowej,  z  powodu  nowotworu  krtani.  Pacjent  po  zabiegu  nie
powinien mówić, co najmniej przez:

A.  12 godzin,
B.  24 godziny,
C.  48 godzin,
D.  72 godziny.

Zadanie 0.
Pacjentka  po  zabiegu  torakotomii  prawostronnej,  w  okresie
uruchamiania, niechętnie wykonuje ćwiczenia oddechowe, wymaga
stałego  wsparcia  i  zachęcania  do  odkrztuszania  i  zmiany
pozycji.  Które  z  działań  będzie  najbardziej  skutecznie
wspomagać odkrztuszanie?

A.  wstrząsanie i oklepywanie pleców, co godzinę,
B.  wstrząsanie i oklepywanie pleców w czasie wydechu,
C . inhalacje,  głębokie  oddechy,  drenaż  ułożeniowy,

oklepywanie,  masaż  wibracyjny  klatki  piersiowej  podczas
wydechu,

D . oklepywanie  pleców  i  wibracje  klatki  piersiowej  przy
pomocy  ręki  ułożonej  na  mostku  pacjentki  podczas
wydłużonego wdechu.



Zadanie 0.
Kiedy można stosować napromienianie i metody anestezjologiczne,
jako terapię przeciwbólową?

A.  jeśli ból ma określoną lokalizację,
B.  w przypadku bólów rozlanych,
C.  tylko w przypadku bólów pochodzących z tkanek miękkich,
D.  tylko w przypadku bólów kostnych.

Zadanie 0.
Jakie  działania  pielęgnacyjne  podejmiesz,  aby  złagodzić
obstrukcję wywołaną podawaniem leków opioidowych?

A . podawanie  pokarmów  bogatowłóknikowych,  zwiększenie
ilości płynów,

B . zachęcanie  do  korzystania  z  ubikacji,  jeżeli  pozwala  na
to stan pacjenta, intensywne ćwiczenia gimnastyczne,

C . zmniejszenie  podaży  płynów,  podawanie  leków
przeczyszczających na zlecenie lekarza,

D . wykonywanie  lewatywy  co  drugi  dzień,  podawanie
laktulozy.

Zadanie 0.
Leczenie paliatywne to forma terapii ukierunkowana na:

A.  przedłużenie życia chorego,
B . łagodzenie/niwelowanie  dolegliwości

biopsychospołecznych,
C.  przede wszystkim niwelowaniu bólu nowotworowego,
D.  przede wszystkim wsparciu chorego i jego rodziny.

Zadanie 0.
Opieka terminalna to:

A.  opieka chorego w wyznaczonym terminie,
B . część  opieki  paliatywnej,  nad  chorym  w  okresie

ostatnich  tygodni,  dni  lub  miesięcy,  gdy  staje  s ię
oczywiste, że zbliża się kres życia,

C . termin  anachroniczny,  nie  powinien  znajdować  się  w
literaturze,

D . opieka nad chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową,
leczonym silnymi narkotykami.



Zadanie 0.
Jakie  postępowanie  jest  prawidłowe  w  przypadku  dolegliwych
zaparć?

A.  poprosić o interwencję lekarza,
B . podawać  środki  zwiększające  objętość  masy  kałowej,

także  zmiękczające  i  poślizgowe,  modyfikować  dietę  i
jeśli można uruchamiać chorego,

C . podać  leki  silnie  przeczyszczające,  które  przyniosą
choremu ulgę,

D.  wykonanie enemy przeczyszczającej.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  stosowania  fentanylu  w  postaci
przezskórnej jest/są:

A . nasilone  objawy  uboczne  podczas  podawania  morfiny
(zaparcia, nudności, wymioty, halucynacje),

B . nieuśmierzony  ból  o  silnym  nasileniu,  wymagający
szybkiego zwiększania dawek przeciwbólowych,

C . obawa  przed  stosowaniem  tabletek  lub  trudności  w
połykaniu preparatów doustnych,

D.  niechęć chorego do stosowania leków drogą doustną.

Zadanie 0.
D o  procedur  terapeutycznych  wykonywanych  przez  pielęgniarkę
zespołu domowej opieki paliatywnej należy:

A.  inwazyjne leczenie odleżyn,
B.  zakładanie cewników do dużych naczyń krwionośnych,
C . leczenie  objawów  wymagających  szybkiego  uśmierzenia  z

uwzględnieniem leczenia bólu zgodnie z zasadami drabiny
analgetycznej WHO,

D.  zakładanie cewnika do ciągłej analgezji śródopłucnowej.

Zadanie 0.
Wskazaniem do paliatywnego napromieniania chorego jest/są:

A . łagodzenie  bólu,  przerzuty  do  kości,  przerzuty  do
mózgu,

B.  złamania na skutek urazów,
C.  bóle przewlekłe, choroby skórne,
D.  przerzuty do mózgu, nawracające bóle gardła i krtani.

Zadanie 0.
Jakie  grupy  leków  zawiera  pierwszy  stopień  drabiny
analgetycznej?

A.  lek wspomagający,
B.  analgetyk nieopioidowy, lek wspomagający,
C.  słaby opioid, lek wspomagający,
D.  silny opioid, analgetyk nieopioidowy.



Zadanie 0.
Opieką  paliatywną/hospicyjną  NIE  zostanie  objęty  pacjent  chory
na:

A.  chorobę Alzheimera,
B.  przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,
C.  neurologiczną chorobę zwyrodnieniową,
D.  AIDS.

Zadanie 0.
Postępowanie  z  pacjentem,  u  którego  występują  przebijające
bóle, polega na:

A . zaopatrzeniu pacjenta dodatkowo w środki przeciwbólowe,
aby  mógł  stosować  dawki  interwencyjne  szybko
działającego leku,

B . zaleceniu  ograniczenia  aktywności,  częstego
polegiwania, unikania wszelkiego wysiłku fizycznego,

C.  dwukrotnym zwiększeniu dawki opioidów,
D.  psychoterapii.

Zadanie 0.
Do pomiaru intensywności bólu NIE służy skala:

A.  VRS,
B.  STAS,
C.  VAS,
D.  NRS.

Zadanie 0.
D o przyczyn zwiększonego wchłaniania Fentanylu (stosowanego w
formie plastrów), zaliczamy:

A.  gorączkę,
B.  kąpiel w gorącej wodzie,
C.  obecność poduszki elektrycznej w pobliżu plastra,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Co rozumiesz pod pojęciem godne warunki umierania?

A . zapewnienie  obecności  najbliższych,  zapewnienie
odejścia bez cierpienia,

B . pielęgnacja  skóry,  zapewnienie  sfery  socjalnej,
umożliwienie kontaktu z osobą duchowną,

C.  zapewnienie spokoju, ciszy, umiejętne leczenie bólu,
D.  wszystkie powyżej.



Zadanie 0.
Który ze zmysłów podczas agonii odczuwany jest najdłużej?

A.  słuchu,
B.  dotyku,
C.  węchu,
D.  wzroku.

Zadanie 0.
W  celu  zwalczania  bólów  nowotworowych  pacjentom  najczęściej
podajemy morfinę drogą:

A.  podskórną,
B.  domięśniową,
C.  dożylną,
D.  doustną.

Zadanie 0.
Postępowanie  przeciwodleżynowe pacjenta  w  terminalnym okresie
choroby nowotworowej ma na celu:

A.  wyleczenie już istniejącej odleżyny,
B.  złagodzenie dolegliwości powodowanych przez odleżynę,
C . usunięcie  czynników  wewnętrznych  i  zewnętrznych

mogących opóźniać proces gojenia,
D . eliminację czynników ryzyka wpływających na powstawanie

odleżyn.

Zadanie 0.
Do objawów wyniszczenia nowotworowego zalicza się:

A . suchość  powłok  skórnych,  brak  tkanki  tłuszczowej,
osłabienie,

B . blade  powłoki  skórne,  brak  łaknienia,  utrata  masy
ciała,  osłabienie  mięśniowe,  senność,  zaburzenia
gospodarki wodno-elektrolitowej, odleżyny,

C . spadek masy ciała, bladość powłok skórnych, zwiększone
zapotrzebowanie na płyny,

D . objawy  zależą  od  stopnia  zaawansowania  choroby
nowotworowej.

Zadanie 0.
Jednym z warunków dobrej komunikacji werbalnej jest:

A .  stereotypowość,
B.  doszukiwanie się podtekstów,
C.  używanie profesjonalnych sformułowań,
D.  parafrazowanie.



Zadanie 0.
Empatia to zdolność do:

A.  postawienia siebie na miejscu drugiej osoby,
B.  odbierania w podobny sposób zachodzących wydarzeń,
C.  odczuwania podobnych emocji (np. radości i smutku),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
D o  metod  dydaktycznych  służących  opanowaniu  umiejętności
psychomotorycznych (instrumentalnych) zaliczamy:

A.  instruktaż, ćwiczenia, pokaz, algorytm, praktykę,
B . wykład  informacyjny,  ćwiczenia,  odczyt,  praktykę,

pokaz,
C . ćwiczenia,  pokaz,  algorytm,  prelekcję,  wykład

konwersatoryjny,
D.  instruktaż, praktykę, opowiadanie, pokaz, wystawę.

Zadanie 0.
Na efektywność kształcenia podyplomowego decydujący wpływ ma:

A . średnia  ocen  na  świadectwie  maturalnym  z  przedmiotów
kierunkowych  związanych  z  programem  szkoły
pielęgniarskiej,

B . wewnętrzna  motywacja  do  zwiększonego  wysiłku
intelektualnego,  określenie  i  realizowanie  własnych
celów kształcenia,

C . akceptacja  ze  strony  władz  placówki  ochrony  zdrowia
realizowanego przez  uczącego  się  kierunku dokształcenia
i doskonalenia,

D . bogata  kolorystyka  i  skomplikowana  technika
przygotowania pomocy dydaktycznych używanych w procesie
kształcenia.

Zadanie 0.
Według  współczesnych  koncepcji  zdrowia  istotną  rolę  w
kształtowaniu  stanu  zdrowia  odgrywają  cztery  podstawowe
wyznaczniki.  Czynnikami  (zmiennymi)  najsilniej  determinującymi
stan zdrowia człowieka są:

A.  organizm jako żywy ustrój,
B.  styl życia i szeroko rozumiane środowisko człowieka,
C.  środowisko życia człowieka,
D.  ochrona zdrowia.



Zadanie 0.
Obszary  działania  pielęgniarki  aktywnie  działającej  w
społeczności lokalnej, to:

A .  wsparcie społeczne,
B.  mediacja na rzecz zdrowia,
C.  opracowanie i realizowanie programów prozdrowotnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Czy  pacjent  ma  prawo  do  odmowy  poddania  się  demonstracjom
medycznym dla celów dydaktycznych?

A . nie,  musi  s ię  podporządkować  zwyczajom  panującym  w
placówce,

B.  tak, zawsze ma prawo do odmowy,
C.  tak, ale w porozumieniu z dyrektorem placówki,
D . nie,  ma  obowiązek  oddać  się  do  dyspozycji  osób

prowadzących proces dydaktyczny.

Zadanie 0.
Prawa  człowieka  zawarte  są  w  następujących  dokumentach
międzynarodowych:

A.  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
B . Europejskiej  Konwencji  Praw  Człowieka  i  Podstawowych

Wolności,
C . Międzynarodowym  Pakcie  Praw  Obywatelskich  i

Politycznych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Które z następujących stwierdzeń jest prawdziwe?

A . większość metod zarządzania będzie skuteczna w każdych
warunkach,

B . nie  istnieje  jedyna  technika,  która  działałaby
skutecznie w każdej sytuacji,

C . sytuacje  mogą  różnie  wyglądać,  lecz  ich  istota  jest
zawsze taka sama,

D . sytuacje  różnią  się  do  tego  stopnia,  do  jakiego  dany
menedżer myśli, że się różnią.

Zadanie 0.
Jakie grupy powstają w firmie spontanicznie?

A.  nieuporządkowane,
B.  heterogeniczne,
C.  nieformalne,
D.  stabilne.



Zadanie 0.
Środki finansowe na ochronę zdrowia od 1 stycznia 1999r.:

A .  są wydzielone z budżetu państwa,
B . pochodzą  ze  składek  obywateli  na  ubezpieczenie

zdrowotne,
C.  są w dyspozycji ministerstwa finansów,
D.  są w dyspozycji ministerstwa zdrowia.

Zadanie 0.
Którą  z  funkcji  zarządzania  wykonuje  pielęgniarka/położna
oddziałowa,  przygotowując  grafiki  pracy  dla  pielęgniarek
zatrudnionych w oddziale?

A.  planowania,
B.  organizowania,
C.  kierowania,
D.  kontrolowania.

Zadanie 0.
Popularyzowana  powszechnie  koncepcja  zdrowia  publicznego
zakłada podejmowanie zintegrowanych wysiłków:

A.  państwa, społeczności lokalnej i jednostki,
B.  wyłącznie państwa,
C.  zawodowej kadry medycznej,
D.  organizacji samorządowych.

Zadanie 0.
Służba zdrowia jest to:

A . system  wyspecjalizowanych  instytucji,  których
podstawowym celem działalności jest ochrona zdrowia,

B . całokształt  zorganizowanego  działania  na  rzecz  zdrowia
społeczeństwa,

C . system  usług  zdrowotnych,  świadczonych  jednostce  lub
grupie ludności przez fachowy personel medyczny,

D . wyodrębniony  organizacyjnie  zespół  osób  i  środków
majątkowych utworzony i utrzymywany w celu udzielania
świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Zadanie 0.
Prognoza  demograficzna  dla  Polski  przewiduje  na  najbliższe
lata:

A.  wzrost ogólnej liczby urodzeń,
B . wzrost  ogólnej  l iczby  ludności,  w  tym  przyrost  l iczby

ludności w wieku produkcyjnym,
C.  brak zmian w ogólnej liczbie ludności,
D . spadek  ogólnej  l iczby  urodzeń,  wahania  w  przyroście

l iczby ludności  w wieku produkcyjnym oraz starzenie s ię
społeczeństwa.



Zadanie 0.
Objaw Blumberga, polega na:

A . stwierdzaniu  bolesności  przy  opukiwaniu  w  okolicy
lędźwiowej,

B.  braku reakcji źrenic na światło,
C . bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku

powłok brzusznych,
D . bolesności  uciskowej  przy  nagłym  oderwaniu  ręki  silnie

uciskającej powłoki brzuszne.

Zadanie 0.
D o  przychodni  zgłosiła  s ię  matka  z  niemowlęciem.  W  wywiadzie
informuje,  że  dziecko  regularnie  wymiotuje  po  jedzeniu,
chudnie,  nie  rozwija  s ię  prawidłowo.  Przez  powłoki  widoczny
jest  uwypuklony  żołądek.  Prawdopodobną  przyczyną  dolegliwości
jest:

A .  zapalenie śluzówki żołądka,
B.  zarzucanie żółci z dwunastnicy do żołądka,
C.  niewydolność wpustu,
D.  zwężenie odźwiernika.

Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.

Zadanie 0.
Oddech Biota charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Prawidłowo  wykonany  pomiar  obwodu  głowy  dziecka  powinien
obejmować obwód głowy zmierzony na wysokości:

A .  ciemienia przedniego i guzowatości potylicznej,
B.  łuków brwiowych i guzowatości potylicznej,
C.  małżowin usznych i guzowatości potylicznej,
D.  guzów czołowych i guzowatości potylicznej.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.



Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
U pacjenta po zatruciu opioidami specyficzną odtrutką, jest:

A .  atropina,
B.  desferal,
C.  nalokson,
D.  dimerkaprol.

Zadanie 0.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  wykonująca  test  jakościowy  w  celu  oznaczenia
cukromoczu za pomocą testu paskowego, dokonuje odczytu z paska
po upływie:

A.  3 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.



Zadanie 0.
Podejrzewając  tamponadę  worka  osierdziowego  w  badaniu  EKG
obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.

Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.

Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.



Zadanie 0.
Tiki, to niezależne od woli pacjenta:

A.  groteskowe, wykręcone pozycje, często korpusu ciała,
B . wolne,  wykręcające,  wijące  ruchy  w  obrębie  twarzy,

dalszych części kończyn,
C . krótkie,  nieregularne,  powtarzające  się,  skoordynowane

ruchy,
D . rytmiczne,  powtarzające  się,  dziwaczne  ruchy  twarzy  i

jamy ustnej.

Zadanie 0.
Jaki  system  świadczenia  opieki  zastosujesz  u  40-letniego
nieprzytomnego  mężczyzny,  którego  przywieziono  do  szpitala.  Z
wywiadu  od  świadków  zdarzenia  ustalono,  że  pacjent  utracił
świadomość 30 minut wcześniej i upadł na ulicy?

A.  wspierająco - uczący,
B.  częściowo - kompensacyjny,
C.  całkowicie kompensacyjny,
D.  wspierająco - kompensacyjny.

Zadanie 0.
Który  z  wzorów  pielęgnowania  NIE  należy  do  pielęgnowania
tradycyjnego:

A.  pielęgnowanie podporządkowane decyzji lekarza,
B . pielęgnowanie  podporządkowane  specjalizacji

czynnościowej pielęgniarki,
C . pielęgnowanie  wynikające  ze  zleceń  lekarza  i

przydzielonych zadań,
D.  pielęgnowanie zindywidualizowane.

Zadanie 0.
Etapy postępowania badawczego to:

A.  określenie tematu, celów pracy i metod,
B.  sformułowanie problemu badań, hipotez i technik,
C.  dobór zmiennych i wskaźników, narzędzi badań,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W  metodzie  indywidualnych  przypadków  niezbędne  jest
zastosowanie:

A.  obserwacji, wywiadu, analizy dokumentów osobistych,
B.  wywiadu,
C.  analizy dokumentów osobistych,
D.  obserwacji.



Zadanie 0.
Kwalifikacje  zawodowe  pielęgniarek  polskich  uznawane  są
automatycznie  w  obszarze  Unii  Europejskiej,  jeśl i  pielęgniarka
uzyskała:

A . tytuł  mgr  pielęgniarstwa  oraz  tytuł  licencjata
pielęgniarstwa  w  cyklu  kształcenia  liczącego  4600
godzin, z czego przynajmniej 50% to zajęcia praktyczne,

B . tytuł  pielęgniarki  dyplomowanej  w  2,5  ûletnim  cyklu
kształcenia,

C . tytuł  pielęgniarki  dyplomowanej  w  5  û  letnim  cyklu
kształcenia,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Rozwój  zawodowy  pielęgniarstwa/położnictwa  uwarunkowany  jest
głównie poprzez:

A.  coraz wyższy poziom wykształcenia,
B.  coraz większy zakres samodzielności,
C.  rozwój nauki o pielęgniarstwie/położnictwie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Do jakiej grupy programów zalicza się Windows?

A.  bazy danych,
B.  systemu operacyjnego,
C.  edytoru tekstu,
D.  programu graficznego.

Zadanie 0.
Jakim programem komputerowym należy się posłużyć, by utworzyć
dokument  zawierający  tekst,  zestawienie  danych  w  postaci  tabel
oraz histogramów?

A.  edytorem tekstów,
B.  bazą danych,
C.  systemem operacyjnym,
D.  programem graficznym.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  urządzeń  umożliwia  wysyłanie  poczty
elektronicznej poprzez sieć telefoniczną?

A.  klawiatura,
B.  skaner,
C.  drukarka,
D.  modem.



PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 101311
GRUPA 1
Zadanie 0.
Późne  powikłania  ze  strony  układu  krążenia,  po  zastosowaniu
teleterapii w obszarze klatki piersiowej to:

A .  uszkodzenie mięśnia sercowego,
B.  zakrzepowe zapalenie żył,
C.  zwłóknienie naczyń krwionośnych,
D.  krwawienia dojamowe.

Zadanie 0.
Jakie  są  najistotniejsze  elementy  tworzące  strategię  promocji
zdrowia?

A.  akredytacja usług medycznych, marketing usług,
B . określenie  polityki  zdrowia  publicznego,  tworzenie

środowisk wspierających,
C.  dobry stan zdrowia i wiek ludności,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Na poziom stresu pielęgniarki onkologicznej mają wpływ:

A . obciążenia psychiczne, obowiązki zawodowe traktowane w
kategoriach straty, zagrożenia i sztywnych norm,

B . obowiązki  zawodowe  ujmowane  jako  wyzwania  i  poczucie
skuteczności zawodowej,

C.  niskie zarobki i braki w wyposażeniu oddziałów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  pracująca  na  oddziale  chemioterapii  uczestniczy  w
badaniu  klinicznym  nad  nowym  lekiem  przeciwnowotworowym.
Podczas  trwania  eksperymentu  stwierdza,  że  pacjenci  nie  są
uczciwie  informowani  o  komplikacjach  związanych  z  badaniem,
lecz  przedstawia się  im jedynie  ewentualne korzyści.  Co  powinna
zrobić pielęgniarka?

A . pielęgniarka  uczestniczy  w  dalszym  ciągu  w
eksperymencie stwierdzając, że informowanie chorych nie
należy do jej obowiązków,

B . pielęgniarka  rozmawia  z  kierownikiem  eksperymentu,  a
ponieważ  sytuacja  nie  uległa  zmianie,  postanawia
wycofać się z uczestnictwa w badaniu klinicznym,

C . pielęgniarka  sama  informuje  chorych  o  możliwych
powikłaniach na skutek stosowanie leku, nie konsultując
się z zespołem badawczym,

D . pielęgniarka uczestniczy w badaniu klinicznym z obawy o
utratę pracy.



Zadanie 0.
Skutki uboczne podawania winkrystyny to:

A.  zapalenie skóry, biegunka, nefrotoksyczność,
B . brak  łaknienia,  zapalenie  jamy  ustnej,  powiększenie

wątroby,
C . krwotoczne  zapalenie  pęcherza  moczowego,  owrzodzenie

śluzówek, niepłodność,
D . utrata  owłosienia,  neurotoksyczność,  zaparcia,

gorączka.

Zadanie 0.
Według  zaleceń  Europejskiego  Kodeksu  Walki  z  Chorobami
Nowotworowymi, najważniejszymi wytycznymi związanymi ze stylem
życia w profilaktyce raka skóry jest:

A . niepalenie  papierosów,  niepicie  alkoholu,  aktywność
ruchowa,

B . wykonywanie  szczepień  ochronnych,  uczestniczenie  w
badaniach przesiewowych,

C . unikanie  nadmiernej  ekspozycji  na  promieniowanie
słoneczne,  stosowanie  środków  chroniących  przed
słońcem,  ochrona  przed  narażeniem  na  substancje
rakotwórcze,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jak należy dbać o skórę poddawaną teleterapii?

A.  kąpać się pod prysznicem,
B.  myć delikatnie wodą o letniej temperaturze,
C.  używać neutralnych preparatów,
D.  wstrzymać się od mycia pola napromienianego.

Zadanie 0.
Najczęstszym umiejscowieniem raka jelita grubego jest:

A .  odbytnica i esica,
B.  kątnica,
C.  okrężnica poprzeczna,
D.  okrężnica wstępująca.



Zadanie 0.
Standardy  opieki  pielęgniarskiej  odnoszą  się  do  szczegółowych
standardów  praktyki  zawodowej  pielęgniarek  i  położnych,  które
służą do:

A . opracowania  zasad  i  norm  opisujących  sposób
postępowania  pielęgniarskiego  podczas  wykonywania
złożonych zabiegów medycznych,

B . określenia  zasad  i  sposobu  postępowania  w  opiece  nad
poszczególnymi  grupami  pacjentów,  wyodrębnionymi  na
podstawie przyjętego kryterium,

C . opracowania i wdrożenia w konkretnych warunkach zakładu
opieki zdrowotnej,

D.  prowadzenia badań naukowych.

Zadanie 0.
Członkiem  zwyczajnym  Polskiego  Stowarzyszenia  Pielęgniarek
Onkologicznych może zostać:

A . pielęgniarka  lub  położna  sprawująca  opiekę  nad
pacjentem  z  chorobą  nowotworową,  która  złoży  pisemną
deklarację przynależności do Stowarzyszenia,

B . osoba  posiadająca  szczególne  zasługi  dla  rozwoju
pielęgniarstwa  onkologicznego  i  Stowarzyszenia  lub  w
zakresie współpracy międzynarodowej w tym zakresie,

C . każda  pielęgniarka  lub  położna,  która  wyrazi  chęć
przynależenia do Stowarzyszenia,

D.  pielęgniarka lub położna założycielka Stowarzyszenia.

Zadanie 0.
Jakie  informacje  dotyczące  rodziny  powinna  zgromadzić
pielęgniarka w swojej diagnozie?

A . strukturę  rodziny  i  więzi  emocjonalne  w  niej
występujące,

B.  strukturę społeczności lokalnej,
C.  zanieczyszczenie środowiska,
D.  aktywność rodziny.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność moralna pielęgniarki onkologicznej polega na:

A . obowiązku moralnym lub prawnym odpowiadania za wykonane
osobiście  lub  zlecone  innej  osobie  czynności  zawodowe,
lub za ich zaniechanie lub zaniedbanie,

B.  wynagrodzeniu wyrządzonej komuś szkody lub straty,
C . konieczności  odpowiadania  za  swoje  czyny,  zachowania

nakazane lub zakazane przez normę moralną i ponoszeniu
za nie konsekwencji,

D . obowiązku  ponoszenia  konsekwencji,  określonych  przez
odpowiednie przepisy prawne.



Zadanie 0.
Które z poniższych sformułowań określa pojęcie "skrining"?

A . działania  wśród  osób  bez  objawów  choroby  w  celu
wykrycia  choroby  w  okresie  bezobjawowym  lub
przedklinicznym,

B . profilaktyka  w  zakresie  koszt-efekt;  pomiar  częstości
występowania  choroby  nowotworowej  w  wybranej  części
kraju,

C.  profilaktyka trzeciej fazy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Ośrodki  oferujące  pewien  ściśle  określony  zakres  świadczeń,
ograniczony  do  jednej  skomplikowanej  metody  lub  specjalizujące
s ię  w  terapii  jednej  lub  kilku  rzadkich  chorób,  reprezentują
następujący poziom referencyjności:

A .  poziom I,
B.  poziom II,
C.  poziom III,
D.  poziom S.

Zadanie 0.
Jaka  jednostka  koordynuje  pracą  szpitali  onkologicznych  w
Polsce?

A.  Międzynarodowa Unia do Walki z Rakiem,
B.  Europejska Szkoła Onkologii,
C .  Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie,
D.  Instytut Badań Jądrowych.

Zadanie 0.
Co uwzględnisz organizując badania skriningowe ukierunkowane na
choroby nowotworowe?

A.  system społeczno-ekonomiczny,
B . charakterystykę nowotworu będącego przedmiotem badań,

dostępne testy i ocenę programu skriningowego,
C.  dostępność metod i placówek skriningowych,
D.  wszystkie powyższe czynniki.



Zadanie 0.
Celem  Programu  Zwalczania  Chorób  Nowotworowych  na  lata
2006-2015 jest:

A .  zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory,
B . stworzenie  warunków  do  wykorzystania  w  praktyce

onkologicznej  postępu  wiedzy  o  przyczynach  i
mechanizmach rozwoju chorób nowotworowych,

C . utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności
zwalczania nowotworów w skali  kraju i  w poszczególnych
regionach kraju,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
C o jest głównym celem prowadzenia akredytacji placówek ochrony
zdrowia?

A.  ewaluacja kosztów,
B . analiza  wydatków  związanych  z  realizacją  opieki

zdrowotnej,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . uzyskanie  wysokich  kredytów  w  systemie  "akonto"  na

realizację świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 0.
N a  wystąpienie  objawów  wypalenia  zawodwego  u  pielęgniarek
onkologicznych mają wpływ przede wszystkim:

A.  codzienne kontakty z cierpieniem,
B.  przebyte choroby infekcyjne,
C.  pory roku,
D.  wysokie oczekiwania przełożonych.

Zadanie 0.
W profilaktyce raka jelita grubego podstawowym jest badanie:

A.  endoskopowe,
B.  radiologiczne z kontrastem,
C.  per rectum,
D.  ultrasonograficzne.

Zadanie 0.
Odmianą  radioterapii  jest  teleterapia,  w  której  źródło
napromieniania:

A . znajduje się w bezpośrednim kontakcie z napromieniowaną
tkanką,

B . znajduje  s ię  w  bliskim  kontakcie  z  napromieniowaną
tkanką,

C.  pochodzi z pól zewnętrznych,
D.  jest zwykle umieszczone śródjamowo.



Zadanie 0.
Jakie  są  podstawowe  współczynniki  używane  w  epidemiologii
onkologicznej?

A.  inicjacja, progresja, promocja,
B.  zachorowalność, śmiertelność, chorobowość, umieralność,
C.  ekspresja nowotworu, charakter histopatologiczny,
D.  "case-control" test, oszacowanie statystyczne.

Zadanie 0.
Który z markerów nowotworowych charakterystyczny jest dla raka
jelita grubego?

A.  AFP (alfa-fetoproteina),
B.  HCG (gonadotropina kosmówkowa),
C.  CEA (antygen rakowo-płodowy),
D.  LDL (dehydrogenaza mleczanowa).

Zadanie 0.
Jaką diagnozę może sugerować pozytywny wynik na krew utajoną?

A.  białaczkę,
B.  raka okrężnicy i odbytnicy,
C.  raka przełyku,
D.  raka krtani.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  prowadząc  edukację  zdrowotną  ukierunkowaną  na
profilaktykę  pierwotną  w  zakresie  nowotworów,  główną  uwagę
zwróci na:

A.  regularne prowadzenie badań klinicznych,
B.  obserwację wczesnych objawów choroby,
C.  samobadanie,
D.  redukcję lub minimalizację czynników ryzyka.

Zadanie 0.
W którym przedziale wiekowym nowotwory występują najczęściej?

A.  0-10 lat,
B.  10-30 lat,
C.  30-50 lat,
D.  powyżej 50 roku życia.



Zadanie 0.
Jakie  postępowanie  wchodzi  w  skład  rehabilitacji  po
mastektomii?

A.  ćwiczenia ruchowe, masaż,
B . jonoforeza wpływająca rozmiękczająco na blizny powstałe

w wyniku mastektomii,
C . indywidualnie dobrane ćwiczenia ruchowe, łagodny masaż

oraz jonoforeza,
D.  ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.

Zadanie 0.
Co oznacza pojęcie "rak in situ"?

A.  rak przedinwazyjny,
B.  stan przedrakowy,
C.  rak z przerzutami do węzłów chłonnych,
D.  rak z przerzutami odległymi.

Zadanie 0.
Jakie badanie stanowi podstawę do rozpoznania nowotworu jądra?

A.  biopsja cienkoigłowa jądra,
B.  tomografia komputerowa miednicy małej,
C.  badanie histopatologiczne usuniętego jądra,
D.  badanie ultrasonograficzne jądra.

Zadanie 0.
Raki wywodzą się z tkanki:

A .  mięśniowej,
B.  chłonnej,
C.  gruczołowej,
D.  nabłonkowej.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  zgonów  mężczyzn  z  powodu  nowotworów
złośliwych stanowi rak:

A.  gruczołu krokowego,
B.  płuca,
C.  jądra,
D.  pęcherza moczowego.

Zadanie 0.
Co oznacza metoda diagnostyczna BAC?

A.  badanie laryngologiczne,
B.  badanie tomograficzne,
C.  biopsję cienkoigłową,
D.  badanie rezonansem magnetycznym.



Zadanie 0.
Które z badań profilaktycznych w raku tarczycy jest niewskazane
u osób napromieniowanych w dzieciństwie?

A.  USG tarczycy,
B.  scyntygraficzne,
C.  fizykalne,
D.  hormonów tarczycy.

Zadanie 0.
Cechę T w czerniaku określa się rutynowo na podstawie:

A.  tomografii komputerowej,
B.  ultrasonografii,
C .  badania fizykalnego,
D.  badania histopatologicznego.

Zadanie 0.
U  pacjentki  lat  50,  z  rozpoznaniem  nowotworu  wątroby  narasta
wodobrzusze.  Pacjentka  jest  przygotowywana  do  odbarczającego
upuszczenia płynu. Przed zabiegiem pacjentka:

A.  powinna być na czczo z opróżnionym pęcherzem moczowym,
B.  nie musi być na czczo z pęcherzem moczowym wypełnionym,
C.  nie musi być na czczo z pęcherzem moczowym opróżnionym,
D.  powinna być na czczo z pęcherzem moczowym wypełnionym.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  schorzeń  uważa  się  za  stan  przedrakowy
pęcherza moczowego?

A.  nerwiako-mięsaki,
B.  brodawczaki,
C.  mięsaki,
D.  nerwiakowłókniaki.

Zadanie 0.
Kobieta  w  wieku  28  lat  w  20  tygodniu  ciąży,  stwierdza  podczas
samobadania piersi guzek wielkości 2 cm. Co powinna zrobić?

A.  wykonać mammografię,
B.  donosić ciążę i po urodzeniu dziecka zająć się zmianą,
C . potraktować  guzek  w  okresie  ciąży  jako  zjawisko

fizjologiczne,
D.  zgłosić się do lekarza prowadzącego ciążę.

Zadanie 0.
Grupę szczególnie zagrożoną rakiem krtani stanowią osoby:

A.  wykonujące zawód piosenkarza estradowego,
B.  grające na instrumentach dętych,
C.  palące i pijące alkohol,
D.  wykonujący zawód nauczyciela.



Zadanie 0.
Kolpomikroskopia jest:

A . badaniem  histologicznym  materiału  pobranego  w  czasie
konizacji,

B . metodą  oceny  nabłonka  szyjki  macicy  w  celu  wybrania
miejsca, z którego pobiera się wycinek,

C.  badaniem wyskrobin z szyjki macicy,
D.  pobraniem wycinka z owrzodziałej zmiany szyjkowej.

Zadanie 0.
Która z wymienionych diet stanowi czynnik ryzyka nowotworów?

A.  wegetariańska,
B.  uboga w tłuszcz zwierzęcy,
C.  bogata w tłuszcz zwierzęcy,
D.  mleczna.

Zadanie 0.
Która grupa pacjentów narażona jest na wystąpienie chłoniaków?

A.  pacjenci dializowani,
B.  pacjenci po leczeniu preparatami krwi,
C.  biorcy przeszczepów,
D.  dzieci w przedziale wiekowym 10-15 lat.

Zadanie 0.
W  historii  choroby  pacjentki  zaznaczono  stopień  zaawansowania
raka sutka wg skali TNM. Czy wynik T1N0M0 oznacza guz o:

A . wymiarze nie przekraczającym 2 cm, nie wyczuwalne węzły
chłonne, brak przerzutów odległych,

B . wymiarze  nie  przekraczającym  2  cm,  wyczuwalne  węzły
chłonne, klinicznie stwierdzone przerzuty,

C . wymiarze  3  cm,  wyczuwalne  węzły  chłonne,  brak
przerzutów,

D . różnych  wymiarach,  nacieczenie  skóry,  przerzuty
odległe.

Zadanie 0.
Główny czynnik etiologiczny raka wargi dolnej to:

A . spożywanie gorących bądź ostro przyprawionych pokarmów
i płynów,

B.  drażniące działanie kosmetyków,
C . palenie  tytoniu  i  narażenie  na  promieniowanie

słoneczne,
D.  wirus opryszczki.



Zadanie 0.
Co oznacza pojęcie markery nowotworowe?

A . immunogenne  substancje  białkowe,  glikoproteinowe  lub
glikolipidowe, wytwarzane przez niektóre nowotwory,

B.  leki stosowane w hormonoterapii,
C.  stany przedrakowe i wczesne postacie raka,
D . substancje  "uwrażliwiające"  tkanki  na  działanie

promieniowania jonizującego.

Zadanie 0.
Obecność  białka  monoklonalnego  w  surowicy  lub  moczu,
osteolityczne  zmiany  w  kościach  oraz  postępujące  uszkodzenie
nerek to objawy typowe dla:

A.  ziarnicy złośliwej,
B.  szpiczaka mnogiego,
C.  ostrej białaczki szpikowej,
D.  przewlekłej białaczki limfocytowej.

Zadanie 0.
Jakie  są  objawy  wysięku  do  jamy  otrzewnej  u  pacjentek  w
zaawansowanej fazie raka jajnika?

A.  obrzęki, uczucie dyskomfortu w podbrzuszu,
B.  duszność, obrzęk twarzy,
C . bolesne  uczucie  rozpierania  i  rozciągania  brzucha,

uczucie "zgagi", obrzęk kończyn dolnych, duszność,
D.  objawy niestrawności.

Zadanie 0.
Sprawując opiekę nad pacjentem z objawami zespołu żyły głównej
górnej (ZŻGG) zwrócisz uwagę na:

A . utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  obserwację
oddechu,  obserwację  obrzęku  i  zasinienia  twarzy,
parametrów życiowych i stanu świadomości pacjenta,

B . monitoring  wkłuć  dożylnych  w  obrębie  kończyny  objętej
procesem chorobowym,

C . obserwację stanu świadomości chorego, gdyż wskazuje on
na nasilenie objawów,

D . obserwację  i  monitoring  oddechu  pacjenta  pod  kątem
wystąpienia świstu oddechowego.



Zadanie 0.
Kryterium rozpoznania gorączki neutropenicznej NIE jest:

A . spadek  liczby  granulocytów  obojętnochłonnych  poniżej
1000/ml,

B.  wzrost temperatury ciała powyżej 38 stopni C,
C . utrzymywanie  się  temperatury  powyżej  38,5  stopni  C

przez co najmniej godzinę,
D . spadek  liczby  granulocytów  obojętnochłonnych  poniżej

500/ml.

Zadanie 0.
N a  oddział  został  przyjęty  67-letni  pacjent  leczony  między
innymi  Cisplatyną.  Skarży  się  na  obrzęki  i  z łe  samopoczucie,
oddawanie  moczu  w  małych  ilościach.  Powyższe  objawy  mogą
świadczyć o rozpoczynającej się:

A .  niewydolności nerek,
B.  niewydolności krążenia,
C.  niewydolności oddechowej,
D . niedożywieniu  i  obniżonej  wartości  białka  w  surowicy

krwi.

Zadanie 0.
Zespół ostrego rozpadu guza powstaje najczęściej po:

A.  radioterapii,
B.  hormonoterapii,
C.  leczeniu chirurgicznym,
D.  chemioterapii.

Zadanie 0.
Późny odczyn popromienny to odczyn pojawiający się:

A .  6 dni od zakończenia leczenia,
B.  6 tygodni od zakończenia leczenia,
C.  6 miesięcy od zakończenia leczenia,
D.  6 lat od zakończenia leczenia.

Zadanie 0.
U  chorych  zagrożonych  wystąpieniem  zespołu  DIC,  obserwację
pielęgniarską ukierunkowujemy szczególnie na:

A.  występowanie krwawień, wybroczyn, "siniaków",
B.  nagły, duży skok temperatury ciała,
C.  pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D.  przyrost masy ciała.



Zadanie 0.
Do powstawania powikłań krwotocznych przyczynia się:

A .  małopłytkowość,
B.  upośledzenie funkcji płytek krwi,
C.  zaburzona synteza czynników krzepnięcia krwi,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Przed  rozpoczęciem  leczenia  metodą  radioterapii,  pacjenta
należy poinformować o:

A . technice  leczenia  tzn.  czasie,  miejscu,  sposobach
napromieniania,

B.  aktywności źródła promieniowania,
C.  miejscu badań kontrolnych w czasie leczenia,
D.  zasadach kontroli lekarskiej.

Zadanie 0.
Które  skutki  uboczne  mogą  wystąpić  po  skojarzonym
napromienianiu  narządu  rodnego  metodą  teleradioterapii  i
brachyterapii?

A.  leukopenia,
B.  popromienne zapalenie pęcherza moczowego,
C.  zapalenie odbytnicy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Na czym polega leczenie raka płuc brachyterapią?

A.  na podaniu dożylnie izotopu promieniotwórczego Strontu,
B.  na napromienianiu zmiany z pól zewnętrznych,
C . n a  dotkankowym  napromienianiu  izotopem

promieniotwórczym,
D.  na napromienianiu promieniami Rentgena.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  38  została  przyjęta  na  oddział  brachyterapii  z
rozpoznaniem  raka  macicy.  Zakwalifikowano  ją  do  leczenia
energią  promienistą.  W  trakcie  leczenia  po  osiągnięciu  1/3
dawki  chora  zaczęła  zgłaszać  złe  samopoczucie.  U  chorej
wystąpił miejscowy odczyn popromienny objawiający się:

A .  brakiem łaknienia,
B.  bolesnym parciem na odbytnicę,
C.  zmęczeniem,
D.  anemią.



Zadanie 0.
W  Polsce,  podstawą  prawną  zasad  obowiązujących  przy
przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu cytostatyków jest:

A .  Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B . Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  31  sierpnia

2000r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
przygotowywaniu,  podawaniu  i  przechowywaniu  leków
cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej,

C.  Ustawa o Działalności Leczniczej,
D . Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa

i  higieny  pracy  przy  stosowaniu  promieniowania
jonizującego.

Zadanie 0.
Czy  w  leczeniu  choroby  nowotworowej  można  łączyć
teleradioterapię z brachyterapią?

A.  zawsze,
B.  nigdy,
C.  tylko w wybranych przypadkach,
D.  tylko w nowotworach narządu rodnego.

Zadanie 0.
W zespole złego wchłaniania zaleca się dietę:

A .  wysokokaloryczną,
B.  cukrzycową,
C.  lekkostrawną, ubogoresztkową,
D.  ogólną.

Zadanie 0.
Jakie  powikłania w obrębie  jamy ustnej  mogą wystąpić  w trakcie
lub po zakończeniu leczenia teleradioterapią?

A.  suchość i ból w jamie ustnej,
B.  zaburzenia smaku,
C.  uczucie zesztywnienia szczęk i trudności z jedzeniem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Najbardziej  istotne  u  pacjenta  otrzymującego  Doksorubicynę
(Adriamycynę) są/jest:

A .  dolegliwości ze strony układu krążenia,
B.  kłopoty z pamięcią i koncentracją,
C.  brak regularnego wypróżniania,
D.  braki w uzębieniu.



Zadanie 0.
U  pacjentki  chorującej  na  raka  trzonu  macicy,  leczonej
napromienianiem wystąpiła biegunka. Opieka pielęgniarska polega
na:

A . zgłoszeniu  lekarzowi  powikłania  związanego  z  leczeniem,
wykonywanie zleceń lekarskich,

B . obserwacji w kierunku odwodnienia, zaleceniu spożywania
zwiększonej  i lości  płynów,  zaleceniu  do  picia  wody
mineralnej niegazowanej,

C . poinformowaniu  pacjentki,  że  powikłanie  to  jest
naturalne i nie należy podejmować żadnych czynności,

D . obserwacja  w  kierunku  odwodnienia,  obserwacja  ilości,
charakteru  i  częstości  wypróżnień,  zalecenia
dietetyczne, pomoc w utrzymaniu higieny.

Zadanie 0.
Późnym odczynem popromiennym ze strony układu oddechowego jest:

A .  krwioplucie,
B.  kaszel,
C.  duszność,
D.  zwłóknienie płuc.

Zadanie 0.
W brachyterapii NIEZBĘDNY jest:

A .  scyntygraf,
B.  system planowania leczenia - rekonstrukcja 3D,
C.  aparat rentgenowski,
D.  rezonans magnetyczny.

Zadanie 0.
Jakie objawy świadczą o wystąpieniu u chorego niedokrwistości?

A . bladość  powłok  skórnych,  szara  skóra,  niepokój,
pobudzenie ruchowe,

B . zmęczenie,  osłabienie,  duszność,  ból  głowy,  zawroty
głowy, omdlenia, tachykardia,

C . bladość  powłok  skórnych,  szara  skóra,  niepokój,
pobudzenie ruchowe, gorączka, nudności, tachykardia,

D . zaburzenia  rytmu  serca,  krwawienia  z  dziąseł,  suchość
jamy ustnej, duszność, ból głowy.



Zadanie 0.
Pacjentka  przyjmująca  od  4  dni  Neupogen  zgłosiła  z łe
samopoczucie,  wzrost  temperatury do  40°C,  spadek ciśnienia.  Są
to objawy:

A.  odczynu gorączkowego po Neupogenie,
B . rozpoczynającego  się  zakażenia  lub  wstrząsu

septycznego,
C.  rozpoczynajacej się niewydolności krążenia,
D.  spadku erytrocytów.

Zadanie 0.
Chemioterapia uzupełniająca to leczenie cytostatykami:

A . w  celu  zmniejszenia  masy  guza  przed  zabiegiem
operacyjnym,

B . skojarzone  z  radykalnym  leczeniem  miejscowym
(napromienianiem  lub  leczeniem  operacyjnym)  guza
pierwotnego  skierowane  przeciwko  domniemanym
mikroprzerzutom,

C . mające na celu utrzymanie stałego "wysycenia" organizmu
w odpowiednią dawkę cytostatyków w trakcie terapii,

D.  w celu utrzymania efektu chemioterapii wielolekowej.

Zadanie 0.
Pacjentce  z  nowotworem  jajnika,  która  odczuwa  dolegliwości
bólowe  (5  w  skali  VAS)  podano  leki  przeciwbólowe.  Działania
pielęgniarskie podwyższające próg bólowy będą obejmowały:

A . zapewnienie  wypoczynku  i  spokoju  oraz  całkowite
wstrzymanie  się  od  wykonywania  czynności
pielęgnacyjnych,

B . wypełnienie  czasu  wolnego  i  dokładne  wywietrzenie
pomieszczenia bez względu na porę roku,

C . zapewnienie  komfortu  psychicznego  poprzez  wygodne
ułożenie  pacjentki  w  łóżku,  wsparcie,  psychoterapię
podtrzymującą,

D . zapewnienie  obecności  osoby  bliskiej,  pobudzanie  do
aktywności fizycznej, głośne słuchanie muzyki.

Zadanie 0.
Odczyn popromienny miejscowy na sucho łagodzi:

A .  jałowy opatrunek przyklejony plastrem,
B.  talkowanie Alantanem i wietrzenie,
C.  kąpiel całego ciała pod prysznicem,
D.  noszenie obcisłej bielizny.



Zadanie 0.
Trastuzumab to przeciwciało monoklonalne stosowane w terapii:

A .  chłoniaków,
B.  raka piersi i raka żołądka,
C.  raka jelita grubego,
D.  raka płuca.

Zadanie 0.
Personel  medyczny  podczas  kontaktu  z  pacjentami  leczonymi
izotopami radioaktywnymi powinien:

A . stosować  rękawice  ochronne,  używać  przedmioty
jednorazowego użytku (baseny, sztućce itp.),

B .  stosować osłony ołowiane,
C . nie  stosować  zabezpieczeń,  bo  wydzieliny  i  wydaliny

chorego  zawierają  bezpieczny  poziom  izotopu
radioaktywnego,

D . dokonać  pomiaru  radioaktywności  wydalin  i  wydzielin
pacjenta  i  w  zależności  od  jego  poziomu  stosować
zabezpieczenia bądź nie stosować ich.

Zadanie 0.
Pacjent,  lat  55,  zakwalifikowany  do  chemioterapii  i  leczony
Docetaxelem z powodu nawrotowego raka płuca. Podczas podawania
leku  doszło  do  jego  wynaczynienia.  Na  miejsce  wynaczynienia
należy zastosować:

A.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i zimny okład,
B.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i ciepły okład,
C.  hialuronidazę i zimny okład,
D.  tiosiarczan sodu i ciepły okład.

Zadanie 0.
Przyczyną  wzrostu  ciśnienia  wewnątrzczaszkowego  u  chorych  na
nowotwory jest:

A .  nowotwór pierwotny,
B.  nowotwór wtórny,
C.  krwawienie śródczaszkowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
P o  wystąpieniu  u  pacjenta  zapalenia  żyły  wskutek  podawania
chemioterapii należy:

A.  stosować leki p/zapalne,
B . całkowicie  zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej

stanem zapalnym,
C . zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej  stanem

zapalnym,  stosować  okłady  oraz  ogólnie  działające  leki
p/bólowe i p/zapalne,

D . zastosować  wilgotne,  chłodne  okłady  w  miejscu  powyżej
wkłucia,  nie  zaprzestając  podawania  leków  do  żyły
objętej stanem zapalnym.

Zadanie 0.
Pacjenci  chorzy  na  nowotwory,  przygotowywani  do  transplantacji
szpiku  kostnego,  poddawani  są  fazie  przygotowawczej,  która
polega na:

A . znalezieniu  dawcy  szpiku  kostnego  identycznego  dla
wszystkich antygenów istotnych dla przeszczepu,

B.  pobraniu szpiku kostnego od dawcy,
C.  odizolowaniu pacjenta od jego środowiska,
D . podawaniu dużych dawek środków chemioterapeutycznych

oraz/lub radioterapii.

Zadanie 0.
U pacjenta z rozpoznanym rakiem płuca wystąpiły: duszność, bóle
głowy,  bóle  w  klatce  piersiowej,  przepełnienie  żył  szyi  i
kończyn górnych z zaczerwienieniem, co wskazuje na:

A.  zawał mięśnia sercowego,
B.  płyn w jamie opłucnej,
C.  zespół żyły głównej górnej,
D.  niedrożność górnych dróg oddechowych.

Zadanie 0.
P o  operacji  którego  rodzaju  nowotworów,  u  pacjentów
onkologicznych,  stwierdza  się  często  tzw.  "podwyższoną gotowość
zakrzepową"?

A.  nowotworów przewodu pokarmowego,
B.  nowotworów układu moczowo-płciowego,
C.  nowotworów hematologicznych,
D.  nowotworów tkanek miękkich.



Zadanie 0.
Pacjent  po  leczeniu  radioterapią  zastosowaną  na  duże  obszary
jamy brzusznej, powinnien:

A.  unikać przeziębienia,
B.  dbać o higienę intymną,
C . przestrzegać  diety  lekkostrawnej  i  stopniowo  ją

rozszerzać,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
C o  jest  najczęstszą  przyczyną  zgonów  w  ciągu  pierwszych  3
miesięcy po zabiegu przeszczepienia szpiku kostnego?

A.  niewydolność nerek,
B.  infekcje,
C.  zawał serca,
D.  niewydolność wątroby.

Zadanie 0.
Jakie  tkanki  najszybciej  reagują  na  toksyczne  działanie
cytostatyków?

A . skóra,  błona  śluzowa,  mięsień  sercowy,  komórki
rozrodcze,

B . mieszki włosowe, nabłonek przewodu pokarmowego, komórki
rozrodcze,

C . mięsień  sercowy,  wątroba,  skóra,  nabłonek  przewodu
pokarmowego,

D.  szpik kostny, nerki, wątroba, mieszki włosowe.

Zadanie 0.
Najważniejszym zaleceniem pielęgniarskim dla pacjentki z  rakiem
piersi  po  skojarzonym  leczeniu  chirurgicznym  z  radioterapią
jest:

A .  tylko pielęgnacja skóry,
B.  zapewnienie wypoczynku,
C.  korzystanie z pomocy grup wsparcia,
D.  stała rehabilitacja kończyny górnej.

Zadanie 0.
Wskaż narządy krytyczne przy napromienianiu gruczołu krokowego:

A.  pęcherz moczowy i odbytnica,
B.  cewka moczowa,
C.  jelito cienkie i grube,
D.  moszna.



Zadanie 0.
U  pacjenta,  leczonego  energią  promienistą  z  powodu  nowotworu
szyi  wystąpił  wczesny  odczyn  popromienny  na  skórze.  Wstępne
pielęgniarskie działanie będzie polegało na:

A . obserwacji  zmienionego  miejsca  pod  kątem  wystąpienia
rumienia, suchego lub wilgotnego złuszczania naskórka,

B.  zgłoszeniu o zaistniałej sytuacji lekarzowi,
C.  zastosowaniu suchego opatrunku na zmienione miejsce,
D . zastosowaniu  maści  natłuszczającej  o  odczynie

obojętnym.

Zadanie 0.
Jakie objawy związane z leukopenią mogą świadczyć o pogorszeniu
stanu zdrowia pacjenta?

A . wzrost  temperatury  powyżej  38°C,  dreszcze,  niepokój,
spadek ciśnienia,

B . niepokój  lub  pobudzenie  psychoruchowe,  trudności  w
porozumiewaniu się, ból głowy,

C.  świąd skóry i drobna wysypka na ciele,
D . bó l  w  klatce  piersiowej,  zmiany  w  EKG,  omdlenia  i

mroczki przed oczami.

Zadanie 0.
Pacjentka,  lat  42,  poddawana  radioterapii  z  powodu  raka
gruczołu  piersiowego.  Radioterapia  wykonywana  jest  metodą
teleterapii, podczas których:

A . pacjentka  stanowi  źródło  zagrożenia  radiologicznego  dla
otoczenia tylko w czasie radioterapii,

B . pacjentka,  je j  wydaliny  i  wydzieliny  stanowią  źródło
zagrożenia  radiologicznego  dla  otoczenia  w  trakcie  i
tuż po radioterapii,

C . tylko  wydzieliny  i  wydaliny  pacjentki  są  źródłem
zagrożenia radiologicznego,

D . pacjentka,  je j  wydaliny  i  wydzieliny  nie  są  źródłem
zagrożenia radiologicznego dla otoczenia.

Zadanie 0.
W  przebiegu  nowotworów  istnieje  duże  ryzyko  zakrzepicy  żył
głębokich. Dodatkowo ryzyko to wzrasta przy stosowaniu:

A.  centralnych cewników żylnych,
B.  igieł typu "motylek",
C.  częstej kaniulacji żył obwodowych,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 0.
Kobieta,  lat  33,  w  trzeciej  dobie  po  limfadenektomii  pachowej  z
powodu  czerniaka,  zgłasza  pogorszenie  samopoczucia  od  godzin
porannych,  temperatura  ciała  37,2°C,  w  obrębie  rany
pooperacyjnej  tkanki  napięte,  bolesne.  Przyczyną  opisanej
sytuacji jest:

A .  zastój chłonki z następowym zakażeniem rany,
B.  spadek odporności pacjentki,
C.  reakcja na utratę krwi podczas zabiegu operacyjnego,
D . późny  odczyn  poprzetoczeniowy  na  krew  podaną  podczas

zabiegu operacyjnego.

Zadanie 0.
Czy  w  planie  edukacji  chorego  przed  radioterapią  pielęgniarka
powinna umieścić wskazania dotyczące diety?

A.  nie, ponieważ nie są to dla chorego istotne informacje,
B.  nie, ponieważ takie informacje przekazuje lekarz,
C . tak,  ponieważ  dieta  jest  istotna  w  trakcie

radioterapii,
D.  nie, ponieważ nie ma zaleconych istotnych zmian diety.

Zadanie 0.
Zmiany nowotworowe w rdzeniu kręgowym w odcinku szyjnym mogą
spowodować:

A.  niedowład połowiczy ciała,
B.  bezwład całkowity ciała,
C.  niedowład prawej kończyny górnej,
D.  niedowład prawej kończyny dolnej.

Zadanie 0.
Wysoka  skuteczność,  szybkość  działania,  niewielkie  objawy
uboczne,  umiarkowany  koszt  i  możliwość  leczenia
ambulatoryjnego,  to  zalety  stosowanej  w  patologicznych
złamaniach w przebiegu przerzutów do kości:

A .  chemioterapii,
B.  chirurgii ortopedycznej,
C.  radioterapii,
D.  hormonoterapii.



Zadanie 0.
Mężczyzna  lat  55,  leczony  cytostatykami  z  powodu  raka
okrężnicy,  u  którego  udało  się  uzyskać  znaczną remisję  choroby.
Z  powodu  postępującej  anemizacji  wielokrotnie  przetaczano
choremu  masę  erytrocytarną  uzyskując  niewielką  poprawę
parametrów morfologii krwi. Obecnie poziom hemoglobiny wynosi 8
mg%. Opisana sytuacja skłania do:

A.  zastosowania G-CSF lub GM-CSF,
B.  kolejnego przetoczenia krwi,
C . przerwania  chemioterapii  do  czasu  samoistnej  odbudowy

żądanej ilości erytrocytów,
D.  zastosowania preparatów erytropoetyny.

Zadanie 0.
Zespół ostrej lizy guza cechuje:

A.  powiększenie wątroby, obwodu brzucha, żylaki przełyku,
B.  silne bóle trzewne oraz zagrażającą niedrożność jelit,
C . owrzodzenie skóry w okolicy węzłów chłonnych lub zmian

nowotworowych z zagrażającym krwotokiem,
D . spadek  wartości  klirensu  kreatyniny,  wzrost  kreatyniny

oraz kwasu moczowego, bezmocz.

Zadanie 0.
Mężczyzna,  lat  53,  leczony  chemioterapią  z  powodu  raka
drobnokomórkowego płuc, stosowany schemat to PE - Cysplatyna w
dawce powyżej 100 mg/m kwadratowy i Etopozyd w dawce 120 mg/m
kwadratowy. Pacjent wymaga:

A . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Etopozydu,

B . wnikliwej obserwacji parametrów krążeniowych ze względu
na kardiotoksyczność Etopozydu,

C . stosowania  diety  bezsolnej  ze  względu  na
nefrotoksyczność Cysplatyny,

D . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Cysplatyny.

Zadanie 0.
Przed  rozpoczęciem  napromieniania  jamy  ustnej,  należy  pacjenta
poinformować o:

A . konieczności  przeglądu  stomatologicznego  i  sanacji  lub
ekstracji uzębienia,

B.  stosowania diety wysokokalorycznej,
C.  przestrzegania higieny jamy ustnej,
D.  badań kontrolnych u laryngologa.



Zadanie 0.
Zasadniczym  leczeniem  u  kobiet  chorych  na  raka  jajnika  jest
zabieg:

A.  operacyjny,
B.  operacyjny, a następnie chemioterapia wielolekowa,
C.  operacyjny, a następnie brachyterapia,
D.  operacyjny, a następnie teleterapia.

Zadanie 0.
Jakie  elementy  należy  brać  pod  uwagę  badając  u  pacjentów
onkologicznych, jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia?

A . wymiar  fizyczny,  psychiczny,  społeczny,  sprawność
ruchową,

B . stan  fizyczny  i  sprawność  ruchową,  stan  psychiczny,
sytuację  społeczną,  warunki  ekonomiczne,  doznania
somatyczne,

C . poziom  lęku  i  niepokoju,  sfera  biologiczna,  psychiczna,
społeczna, duchowa,

D . przystosowanie  do  choroby,  mechanizmy  obronne,
środowisko domowe, zawodowe, życie intymne.

Zadanie 0.
Pacjentka  po  kilku  dniach  od  zakończenia  wlewu  dożylnego  z
Metothreksatu  przestała  przyjmować  posiłki.  Jaka  może  być  tego
przyczyna?

A . brak apetytu spowodowany uczuciem przepełnienia w jamie
brzusznej i utrzymującymi się nudnościami,

B . nie  smakuje  je j  kuchnia  szpitalna,  za  to  chętnie  je
posiłki  przyniesione  z  domu  i  pi je  dużo  soku
pomidorowego i pomarańczowego,

C.  rozpoczynająca się psychoza posterydowa,
D . stan  zapalny  jamy  ustnej  z  zaczynającymi  się

owrzodzeniami błony śluzowej jamy ustnej.

Zadanie 0.
Wczesne objawy niepożądane przy podawaniu Cyklofosfamidu to:

A.  przebarwienie skóry,
B.  przebarwienie paznokci,
C.  wysypka,
D.  metaliczny smak w ustach.



Zadanie 0.
Pacjentka  lat  35,  jest  w  siódmym  tygodniu  ciąży.  Przyjęta  do
szpitala  z  rozpoznaniem  ciążowej  choroby  trofoblastycznej.
Jakie symptomy wskazują na istnienie ciąży zaśniadowej?

A.  nieregularne krwawienia we wczesnej ciąży,
B.  nadmierne wymioty,
C . niewspółmierne  do  czasu  trwania  ciąży  powiększenie

macicy,
D.  bóle w podbrzuszu.

Zadanie 0.
Pacjentka  jest  w  dobie  operacyjnej  po  zabiegu  amputacji  piersi.
Przytomna,  ułożona  w  pozycji  Semi-Flowera.  Wysokie  ułożenie
kończyny górnej strony operowanej stosujemy w celu:

A.  zapewnienia prawidłowego krążenia krwi,
B.  zmniejszenia bólu przez unieruchomienie,
C.  profilaktyki przeciwzakrzepowej,
D.  profilaktyki przeciwobrzękowej.

Zadanie 0.
Jakie  parametry  powinny  być  kontrolowane  przy  występowaniu
wymiotów w niedrożności jelit?

A.  poziom wapnia,
B.  poziom mocznika,
C.  poziom kreatyniny,
D.  poziom elektrolitów.

Zadanie 0.
Długotrwałym i uciążliwym powikłaniem po wulwektomii jest:

A .  obrzęk kończyn dolnych,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  zapalenie cewki moczowej,
D.  powstanie odleżyn.

Zadanie 0.
Jakie są przeciwwskazania do wykonania histeroskopii?

A . stan  po  przebytym  zapaleniu  narządów  miednicy
mniejszej,

B . zmiany  wewnątrzmaciczne  w  ocenie
histerosalpingograficznej,

C.  obfite krwawienia z macicy,
D.  polip wewnątrzmaciczny.



Zadanie 0.
Pacjentka lat 70 z rozpoznaniem raka sromu. Wykonano radykalną
operację  z  usunięciem  okolicy  całego  sromu,  dolnej  części
pochwy  oraz  węzłów  chłonnych.  Najczęściej  występującym
powikłaniem po operacji jest:

A .  zakażenie rany,
B.  zakrzepowe zapalenie żył,
C.  embolia płuc,
D.  niewydolność krążenia.

Zadanie 0.
Ćwiczenia bierne to ćwiczenia:

A . wykonywane  przy  pomocy  osoby  drugiej,  bez  użycia  siły,
w  których  rola  pacjenta  ogranicza  się  wyłącznie  do
całkowitego rozluźnienia mięśni,

B . wykonywane  przy  pomocy  osoby  drugiej,  w  których  rola
pacjenta  ogranicza  się  do  całkowitego  rozluźnienia
mięśni,

C . wykonywane przy pomocy osoby drugiej, która podtrzymuje
kończynę  i  prowadzi  ruch,  a  bodziec  do  ruchu  daje  sam
pacjent,  który  w  miarę  możliwości  współdziała  w
wykonaniu ruchu,

D . wykonywane przy pomocy osoby drugiej,  której  zadaniem
jest  wyłączenie  masy  odcinka  ciała,  który  wykonuje
ruch.

Zadanie 0.
Prowadzenie rehabilitacji zawodowej u chorych na nowotwór może
przyczynić  s ię  do  wystąpienia  następujących  korzyści
psychologicznych:

A.  poczucie samodzielności,
B.  możliwość samorealizacji, odniesienia sukcesu,
C.  poprawa nastroju, korzystny wpływ na jakość życia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Głównym zagrożeniem po całkowitej resekcji płuca jest:

A .  zawał płuca,
B.  odma opłucnowa,
C.  przesunięcie śródpiersia,
D.  niedrożność drenu opłucnowego.



Zadanie 0.
Eprex podawany jest przy spadku poziomu:

A.  hemoglobiny,
B.  leukocytów,
C.  białka,
D.  potasu.

Zadanie 0.
W  przypadku  rozległych  zabiegów  krtani  i  strun  głosowych,
konieczna  jest  nauka  zastępczej  mowy  przełykowej.  Jaki  oddech
musi  wypracować  chory,  aby  uzyskać  zassanie  powietrza
powodującego odbicie?

A.  brzuszno-przeponowy,
B.  torem piersiowym,
C.  torem brzusznym,
D.  normalny, ale bardzo głęboki.

Zadanie 0.
Który  lek  stosuje  s ię  do  leczenia  przy  przerzutach  nowotworu  do
kości?

A.  tramadol,
B.  opioidy,
C.  bisfosfoniany,
D.  preparaty wapnia.

Zadanie 0.
Podanie Taxolu poprzedza:

A.  premedykacja steroidowa i przeciwhistaminowa,
B.  nawodnienie,
C.  podanie leków uspokajających,
D.  wykonanie lewatywy.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  założenia  protez  głosowych  u  chorych  po
całkowitym usunięciu krtani jest:

A .  niewydolność układu oddechowego,
B.  niezborność ruchowa pacjenta,
C.  znaczny stopień zwężenia odcinka gardłowo-przełykowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Które  parametry  biochemiczne  należy  kontrolować  podczas
ewakuacji płynu z jamy brzusznej w przypadku wodobrzusza?

A.  białka i elektrolitów,
B.  mocznika i kreatyniny,
C.  poziomu wapnia,
D.  poziomu bilirubiny.



Zadanie 0.
Kiedy będzie można rozpocząć naukę mowy przełykowej u pacjenta
po laryngectomii?

A.  przed zabiegiem operacyjnym,
B.  po zagojeniu się szwów pooperacyjnych,
C.  po opuszczeniu szpitala,
D.  trzy miesiące po operacji.

Zadanie 0.
Postępowanie  rehabilitacyjne  po  rekonstrukcji  piersi  z  użyciem
mięśnia prostego brzucha (TRAM) obejmuje:

A . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
przeciwnej  stronie  miejsca  operowanego,  ćwiczenia
ruchowe  mięśni  brzucha,  ćwiczenia  oddechowe,  masaż
ułatwiający  odpływ  chłonki  z  kończyny  po  stronie
operowanej, masaż okolicy miejsca biorczego,

B . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  grzbietu,
ćwiczenia oddechowe, masaż ułatwiający odpływ chłonki z
kończyny  po  stronie  operowanej,  masaż  okolicy  miejsca
biorczego,

C . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  brzucha,
ćwiczenia oddechowe, masaż ułatwiający odpływ chłonki z
kończyny  po  stronie  operowanej,  masaż  okolicy  miejsca
biorczego,

D . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  brzucha,
masaż  ułatwiający  odpływ chłonki  z  kończyny  po  stronie
operowanej, masaż okolicy miejsca biorczego.

Zadanie 0.
Psychoedukacja  pacjentów  chorych  na  nowotwór  jest  elementem
rehabilitacji  psychologicznej  i  wpływa  na  podnoszenie  jakości
życia. Jej główne elementy to:

A . przekazanie  pacjentowi  wiedzy  na  temat  choroby  i  je j
leczenia, sposobów radzenia sobie z powikłaniami,

B . systematyczne  konsultacje  z  psychiatrą  oraz  pomoc
psychologiczna,

C . przekazanie  wiedzy  pacjentowi  i  jego  rodzinie  na  temat
choroby  i  je j  leczenia,  sposobów  radzenia  sobie  z
powikłaniami,

D . przekazanie  wiedzy  na  temat  terapii  konwencjonalnej  i
alternatywnej i pomoc w wyborze właściwej dla chorego.



Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  stosowania  hormonoterapii  u  chorych  z
zaawansowanym nowotworem jest/są:

A.  rozwój nowotworu,
B.  nadciśnienie,
C.  cukrzyca,
D.  masywne żylaki kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Chora zakwalifikowana do chemioterapii z zastosowaniem Taxolu i
Karboplatyny.  Jakie  objawy  uboczne  często  występują  podczas
podawania taksoidów?

A.  bóle mięśniowo-stawowe,
B.  nadmierne pocenie się,
C.  całkowity brak łaknienia,
D.  zaparcia.

Zadanie 0.
Jakiego  działania  ubocznego  można  spodziewać  się  podając
salicylany?

A.  agregacji płytek,
B.  zaburzenia żołądkowoûjelitowego i krwawienia,
C.  wystąpienia ograniczonych stanów zapalnych,
D.  wystąpienia stanu zapalnego jamy ustnej.

Zadanie 0.
W  przypadku,  jakich  bólów  można  stosować  przeciwbólowo
stymulację elektryczną nerwów obwodowych?

A.  ostrych,
B.  tępych krótkotrwałych,
C.  przewlekłych,
D.  krótkotrwałych.

Zadanie 0.
Które  z  podanych  niżej  twierdzeń  NIE  dotyczy  opieki
paliatywnej?

A.  zorganizowanie rehabilitacji psychofizycznej,
B.  zorganizowanie sprawnej opieki instytucjonalnej,
C.  złagodzenie cierpień, poprawy warunków życia,
D . przygotowanie  do  spokojnej  śmierci  i  opieki  nad

osieroconą rodziną.



Zadanie 0.
Na którym stopniu drabiny analgetycznej znajduje się morfina?

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

Zadanie 0.
Działaniem niepożądanym wywołanym podawaniem Metoclopramidu
jest/są:

A.  uspokojenie, działanie antycholinergiczne,
B.  uspokojenie, biegunka, objawy pozapiramidowe,
C . pobudzenie,  zmiany  nastroju,  owrzodzenie  przewodu

pokarmowego, hiperglikemia,
D . nadmierna  senność,  zaburzenia  orientacji,

niedociśnienie.

Zadanie 0.
Jakie elementy zawiera wszechstronna ocena rozmiarów bólu?

A.  lokalizację, intensywność, czynniki warunkujące,
B.  sposób radzenia sobie w krytycznej sytuacji,
C.  uwarunkowania psychopatyczne,
D.  czynniki sytuacyjne.

Zadanie 0.
Podjęcie decyzji etycznej oznacza:

A.  podjęcie decyzji przewidzianej prawem,
B . umiejętność  rozpoznania  sytuacji  i  je j  wpływu  na  dobro

osoby,  a  także  działanie  mające  na  celu  osiągnięcie
tego dobra,

C.  wykonanie zleceń lekarskich i poleceń specjalistów,
D . znajomość  kodeksu  stosowanego  w  praktyce  zawodowej

każdej pielęgniarki.

Zadanie 0.
Z  podanych  poniżej  czynników  wskaż  te,  które  mają  wpływ  na
obniżenie progu bólowego:

A.  depresja,
B.  leki przeciwdepresyjne,
C.  rozproszenie uwagi,
D.  sen.



Zadanie 0.
Czy w opiece paliatywnej chory może być wyleczony?

A . tak,  jak  w każdej  specjalności  medycyny chory  może  być
leczony lub wyleczony,

B . nie,  gdyż  opieka  paliatywna  zajmuje  się  leczeniem
chorych  w  fazie  choroby  niepoddającej  s ię  leczeniu
przyczynowemu,

C . tak  ale  zależy  to  od  sposobu  leczenia  i  możliwości
placówki leczącej,

D.  nie, gdyż opieka paliatywna zajmuje się tylko opieką.

Zadanie 0.
Jakie objawy dają przerzuty do mózgu?

A.  zaburzenia mowy, brak apetytu, niepoczytalność,
B . bóle  głowy,  nudności,  napady  padaczkowe,  zaburzenia

wzroku, zaburzenia psychiczne, objawy odmóżdżenia,
C . wypadanie  włosów,  utrata  słuchu,  nudności  i  wymioty,

zaburzenia mowy i wzroku,
D . ospałość  i  ociężałość,  całkowity  brak  komunikacji

werbalnej.

Zadanie 0.
Opieka terminalna to:

A.  opieka chorego w wyznaczonym terminie,
B . część  opieki  paliatywnej,  nad  chorym  w  okresie

ostatnich  tygodni,  dni  lub  miesięcy,  gdy  staje  s ię
oczywiste, że zbliża się kres życia,

C . termin  anachroniczny,  nie  powinien  znajdować  się  w
literaturze,

D . opieka nad chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową,
leczonym silnymi narkotykami.

Zadanie 0.
Postępowanie  przeciwodleżynowe pacjenta  w  terminalnym okresie
choroby nowotworowej ma na celu:

A.  wyleczenie już istniejącej odleżyny,
B.  złagodzenie dolegliwości powodowanych przez odleżynę,
C . usunięcie  czynników  wewnętrznych  i  zewnętrznych

mogących opóźniać proces gojenia,
D . eliminację czynników ryzyka wpływających na powstawanie

odleżyn.



Zadanie 0.
Pacjentka, lat 63, po przebytym leczeniu onkologicznym z powodu
raka  trzonu  macicy,  obecnie  z  powodu  progresji  choroby  pod
opieką  poradni  opieki  paliatywnej.  Od  kilku  tygodni  skarży  się
n a  bolesne  odczucie  pełności  w  odbytnicy  z  pojawiającym  się
silnym,  kłującym  bólem  podczas  defekacji.  Zastosowane
dotychczas  leki  opioidowe  nie  łagodzą  bólu  w  stopniu
dostatecznym (intensywność bólu 7  VAS).  Opisywany przez  chorą
ból to:

A .  ból udzielony,
B.  ból przebijający,
C.  tenesmus,
D.  ból centralny.

Zadanie 0.
Jakie grupy leków obejmuje drugi stopień drabiny analgetycznej?

A.  silny opioid, analgetyk nieopioidowy, lek wspomagający,
B.  słaby opioid, analgetyk nieopioidowy, lek wspomagający,
C.  słaby opioid, analgetyk opioidowy, lek wspomagający,
D.  morfina, pochodne ketaminy, leki uspakajające.

Zadanie 0.
Co rozumiesz pod pojęciem godne warunki umierania?

A . zapewnienie  obecności  najbliższych,  zapewnienie
odejścia bez cierpienia,

B . pielęgnacja  skóry,  zapewnienie  sfery  socjalnej,
umożliwienie kontaktu z osobą duchowną,

C.  zapewnienie spokoju, ciszy, umiejętne leczenie bólu,
D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 0.
Owrzodzeniu  skóry  w  przebiegu  zaawansowanego  raka  piersi
towarzyszy:

A . uczucie  niewygody,  ciężkości,  rozsadzania  tkanek,
napięcie skóry,

B.  zaburzenia czucia w kończynie po stronie operowanej,
C . przykry  zapach,  ból,  czasem  krwawienie  z  owrzodzenia,

poczucie izolacji od otoczenia,
D.  zaburzenia oddychania, uczucie duszności, tachykardia.

Zadanie 0.
Asertywność reguluje relacje między ludźmi i polega na:

A.  respektowaniu praw innych i lekceważeniu praw własnych,
B.  respektowaniu praw własnych i lekceważeniu praw innych,
C.  lekceważeniu praw własnych i lekceważeniu praw innych,
D . respektowaniu  praw  własnych  i  respektowaniu  praw

innych.



Zadanie 0.
Aktywne słuchanie polega na używaniu sformułowania:

A.  nigdy mnie nie słuchasz,
B.  "czy dobrze rozumiem, że...",
C.  proszę mi nie przerywać,
D.  zawsze podnosisz głos podczas rozmowy.

Zadanie 0.
D o  metod  dydaktycznych  służących  opanowaniu  umiejętności
psychomotorycznych (instrumentalnych) zaliczamy:

A.  instruktaż, ćwiczenia, pokaz, algorytm, praktykę,
B . wykład  informacyjny,  ćwiczenia,  odczyt,  praktykę,

pokaz,
C . ćwiczenia,  pokaz,  algorytm,  prelekcję,  wykład

konwersatoryjny,
D.  instruktaż, praktykę, opowiadanie, pokaz, wystawę.

Zadanie 0.
Porównując  możliwości  uczenia  się  dzieci  i  ludzi  starszych
możemy stwierdzić, że ludzie starsi mają problemy z:

A . logicznym i problemowym myśleniem, właściwym doborem
słownictwa,  zapamiętaniem  szeregu  słów  nie  mających
związku logicznego,

B . odtwarzaniem materiału, zapamiętaniem szeregu słów nie
mających związku logicznego, operatywnym manipulowaniem
i reorganizacją materiału nauczania,

C . odtwarzaniem wiadomości z pamięci trwałej, opanowaniem
umiejętności  instrumentalnych  i  organizacyjnych,
gramatycznym wysławianiem się,

D . korzystaniem  z  opisów  technicznych  i  instrukcji  obsługi
urządzeń, gramatycznym wysławianiem się, odtwarzaniem
wiadomości z pamięci trwałej.

Zadanie 0.
Zjawisko  izolacji  mechanicznej  jest  jedną  ze  społecznych
konsekwencji choroby i jest powodowane:

A.  piętnem nakładanym na człowieka przez środowisko,
B.  barierami architektonicznymi,
C.  czynnikami psychospołecznymi,
D . świadomym  wycofywaniem  się  człowieka  chorego  z  życia

społecznego.



Zadanie 0.
Stygmat, to:

A . si lnie  negatywna  tożsamość,  którą  społeczeństwo
naznacza dana osobę,

B . wykluczenie  społeczne,  spychanie  na  margines  życia
społecznego,

C . pozbawienie  prawa  jednostki  do  uczestniczenia  w  życiu
społecznym,

D . separowanie, odrzucanie od sprawowania władzy i wpływu
na pozycje w społeczeństwie.

Zadanie 0.
Czy w przypadku możliwości zastosowania alternatywnych sposobów
leczenia,  pacjent  ma  prawo  do  współdecydowania  o  wyborze
jednego z nich?

A.  tak, ma prawo do współdecydowania o wyborze,
B.  nie, o sposobie leczenia decyduje wyłącznie lekarz,
C . nie, personel medyczny nie ma obowiązku przedstawienia

pacjentowi do wyboru metod leczenia,
D.  tak, jeżeli od wyboru metod leczenia zależy jego życie.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność zawodową ponoszą pielęgniarki i położne za:

A . zawinione  naruszenie  zasad  wykonywania  zawodu  i
postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej,

B . naruszenie  przepisów  regulujących  wykonywanie  zawodu
pielęgniarki i położnej,

C.  odpowiedź A i B prawidłowa,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 0.
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

A . licencja  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej,  posiadanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  uzyskiwana  po  spełnieniu  określonych
wymagań,

B . zewnętrzny  proces  oceny  zakładów  opieki  zdrowotnej,
dobrowolnie  poddających  się  takiej  ocenie,  który  polega
n a  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami,

C . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej,

D . podejmowanie  działań w przypadkach ocen  negatywnych,
otrzymanych od ankietowanych pacjentów.



Zadanie 0.
W  jednym ze szpitali  wprowadzono badanie satysfakcji pacjenta -
każdy  pacjent  w  tydzień  po  wypisie  ze  szpitala  otrzymuje  pocztą
ankietę,  z  prośbą  o  ocenę  jego  pobytu  w  oddziale  szpitalnym.
Jaką metodę badawczą zastosowano w tym szpitalu:

A.  pomiaru bezpośredniego,
B.  pomiaru fizjologicznego,
C.  pomiaru pośredniego,
D.  obserwacji pośredniej.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.
Wpis  niepublicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  do  rejestru
zakładów opieki zdrowotnej wojewody jest:

A .  nabyciem osobowości prawnej,
B . stwierdzeniem,  że  zakład  opieki  zdrowotnej  spełnia

stawiane wymagania,
C.  zawarciem umowy o pracę,
D.  nabyciem prawa własności.

Zadanie 0.
Zdrowie  społeczeństwa  uwarunkowane  jest  zgodnie  z  raportem
Lalonde'a  wieloma  czynnikami,  wśród  których  najważniejszym,
decydującym o zdrowiu, jest:

A .  środowisko,
B.  biologia,
C.  styl życia,
D.  opieka zdrowotna.



Zadanie 0.
Szczepienia  ochronne  społeczeństwa,  to  działania  związane  z
profilaktyką:

A.  III fazy,
B.  II fazy,
C.  I fazy - działaniami nieswoistymi,
D.  I fazy - działaniami swoistymi.

Zadanie 0.
Pacjentka  l .  25  zgłasza  kłujący,  si lny  ból  w  okolicy  podbrzusza
lewego.  Podczas  badania  pacjentki  per  vaginam  zwracają  naszą
uwagę szarobiałe, wodniste upławy o rybim zapachu. W wywiadzie
pacjentka  nie  podaje  świądu  ani  bolesności  pochwy.  Opisane
objawy dotyczą zapalenia pochwy pochodzenia:

A.  drożdżakowego,
B.  rzęsistkowego,
C.  bakteryjnego,
D.  zanikowego.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku:

A.  nacieku zapalnego płuc,
B.  guza płuc,
C.  marskości płuca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.



Zadanie 0.
Najbardziej  charakterystycznym,  patologicznym  objawem
neurologicznym w okresie noworodkowym jest/są:

A.  mała ruchliwość,
B.  wiotkość mięśni,
C.  brak odruchu ssania,
D.  drgawki.

Zadanie 0.
Podejrzewając  tamponadę  worka  osierdziowego  w  badaniu  EKG
obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
Badanie  objawu  Lasseque'a  jest  badaniem  oceniającym
nieprawidłowości:

A .  w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych,
B.  w obrębie nerwów okoruchowych,
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi,
D.  rotacji w stawie biodrowym.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Podczas  postępowania  resuscytacyjnego  muszą  być  rozważone
potencjalnie  odwracalne  przyczyny  nagłego  zatrzymania  krążenia
(4H i 4T). Do analizowanych 4T NIE należy/ą:

A.  tamponada serca,
B.  toksyczne substancje,
C.  tromboembolia (masywny zator tętnicy płucnej),
D.  tężyczka.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.



Zadanie 0.
W  jakim czasie  po  porodzie  patologicznym i  gdzie  powinno odbyć
się pierwsze badanie fizykalne noworodka?

A.  możliwie najszybciej po urodzeniu, na sali porodowej,
B.  do 2 godzin po porodzie, w pokoju badań,
C.  do 6 godzin po porodzie, w pokoju badań,
D.  do 12 godzin po porodzie, na oddziale neonatologicznym.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.



Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Podczas  badania  palpacyjnego  przepukliny  pachwinowej,  pacjent
powinien przyjąć pozycję:

A .  stojącą,
B.  siedzącą,
C.  leżącą płaską,
D.  leżącą półwysoką.

Zadanie 0.
Dokonując  oceny  zaburzeń  mowy  u  pacjenta  zwrócono  uwagę  na
nieprawidłowe  wymawianie  głosek  wargowych  (p,  b )  i  językowych
(d ,  t ) .  Polecono,  aby  pacjent  napisał  wyrazy  zawierające  ww.
głoski. Nie stwierdzono żadnych błędów. Opisany obraz przemawia
za:

A.  dysfonią,
B.  palilalią,
C.  dyzartrią,
D.  dysprosodią.

Zadanie 0.
Test odwracalności obturacji oskrzeli jest wykonywany za pomocą
pomiaru  spirometrycznego  przed  i  po  podaniu  leku
rozszerzającego oskrzela. Jest dodatni w przypadku:

A.  odmy,
B.  sarkoidozy,
C.  astmy oskrzelowej,
D.  gruźlicy.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  "w  krzyżu"  przy  pochylaniu  się  oraz  bóle  łydek
podczas  dłuższych  spacerów.  Uwagę  zwraca  także  ochłodzenie
kończyn dolnych. U pacjenta należy zbadać tętno na tętnicach:

A.  udowych i grzbietowych stóp,
B.  podkolanowych i piszczelowych tylnych,
C.  podkolanowych i piszczelowych przednich,
D.  Prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

A .  5-6 m,
B.  8 m,
C.  9 m,
D.  10 m.

Zadanie 0.
Metodami wsparcia w systemie E. D. Orem są:

A.  wykład, doradztwo,
B.  pogadanka, doradztwo,
C.  zachęcanie, ćwiczenia,
D.  doradztwo, nauczanie, zachęcanie.

Zadanie 0.
Proces pielęgnowania charakteryzuje się:

A . całościowym podejściem do pielęgnowania i spontanicznym
działaniem,

B . celowością  i  planowością  postępowania  oraz  ciągłością  i
dynamiką podejmowanych działań,

C . planowością  postępowania  skierowanego  na  grupę
pacjentów,

D . ciągłością  podejmowanych  działań  wcześniej
skonsultowanych z prowadzącym lekarzem.

Zadanie 0.
Zaletą  badań  ankietowych  i  kwestionariuszowych,  jest  m.in.  to,
że :

A . upoważniają do formułowania jednoznacznych stwierdzeń o
przedmiocie badań,

B . umożliwiają przeprowadzenie badań w stosunkowo krótkim
czasie wśród licznej grupy badanych,

C.  umożliwiają swobodne wypowiadanie się osób badanych,
D.  mogą zawierać pytania drażliwe.

Zadanie 0.
Badania naukowe w pielęgniarstwie:

A.  podnoszą jakość opieki nad pacjentem,
B.  wpływają na zmniejszanie kosztów opieki,
C.  podnoszą statut zawodowy pielęgniarek,
D.  stanowią podstawę nauki pielęgniarstwa.



Zadanie 0.
Powstanie  zawodu  pielęgniarskiego  w  Polsce  związane  jest
głównie z:

A . wsparciem merytorycznym i organizacyjnym Amerykańskiego
Czerwonego Krzyża,

B . utworzeniem  szkoły  pielęgniarskiej  Pań  Ekonomek  w
Krakowie,

C . udziałem  świata  lekarskiego  w  tworzeniu  zawodu
pielęgniarskiego,

D . utworzeniem  Polskiego  Stowarzyszenia  Pielęgniarek
Zawodowych.

Zadanie 0.
Rozwój zawodowy jest to:

A .  wszelka pozytywna zmiana,
B . proces  wzbogacenia  jakiejś  całości  o  nowe  składniki

usprawniające funkcjonowanie całości,
C . proces  polegający  na  sukcesywnych  zmianach  od  form

prostych do bardziej złożonych,
D . pewne  zdarzenie,  w  którym  przedmiot  (osoba,  grupa,

instytucja)  w  fazie  późniejszej  jest  pod  jakimi
względami  bardziej  złożony  lub  bardziej  sprawny  niż  w
fazie początkowej.

Zadanie 0.
Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

A .  zbiór kart informacyjnych,
B.  zestaw cyfrowych nośników informacji,
C.  jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Do jakiej grupy programów zalicza się Windows?

A.  bazy danych,
B.  systemu operacyjnego,
C.  edytoru tekstu,
D.  programu graficznego.



Zadanie 0.
Które  z  poniższych  określeń  opisuje  metodę  ankietową,  jako
metodę badawczą stosowaną w statystyce?

A . uogólnianie  wyników  szczegółowego  badania  pojedynczej
jednostki na całą zbiorowość,

B . wnioskowanie  na  podstawie  dobrowolnie  udzielonych
wypowiedzi na badany temat,

C . losowe  wybieranie  ze  zbiorowości  jednostek
reprezentujących tę zbiorowość,

D . ustalanie nieznanych cech zbiorowości na podstawie cech
znanych tej zbiorowości.



PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 251311
GRUPA 1
Zadanie 0.
Kształcenie  podyplomowe  mające  na  celu  uzyskanie  przez
pielęgniarki  i  położne  specjalistycznej  wiedzy  i  umiejętności  w
określonej  dziedzinie  pielęgniarstwa  lub  dziedzinie  mającej
zastosowanie  w  ochronie  zdrowia  i  uzyskanie  tytułu  specjalisty
w tej dziedzinie to:

A .  szkolenie specjalizacyjne,
B.  kurs kwalifikacyjny,
C.  kurs specjalistyczny,
D.  kurs dokształcający.

Zadanie 0.
Stowarzyszenie prowadzące działalność naukowo-badawczą na rzecz
rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego to:

A.  PTPO,
B.  PTO,
C.  PSPO,
D.  PTP.

Zadanie 0.
Celem  Programu  Zwalczania  Chorób  Nowotworowych  na  lata
2006-2015 jest:

A .  zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory,
B . stworzenie  warunków  do  wykorzystania  w  praktyce

onkologicznej  postępu  wiedzy  o  przyczynach  i
mechanizmach rozwoju chorób nowotworowych,

C . utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności
zwalczania nowotworów w skali  kraju i  w poszczególnych
regionach kraju,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jak działa L-asparaginaza?

A . zaburza  reprodukcję  tkanek  przez  blokowanie  włączania
puryn do kwasów nukleinowych,

B . zaburza  syntezę  kwasów  nukleinowych  poprzez
upośledzenie metabolizmu kwasu foliowego,

C . uniemożliwia  przyłączanie  aminokwasów  niezbędnych  do
syntezy białek,

D . zapobiega  załamaniu  się  przemiany  ksantyny  w  kwas
moczowy.



Zadanie 0.
Co jest najkorzystniejsze z punktu widzenia efektu skriningu?

A.  wykrycie nowotworu przed powstaniem przeżutów,
B.  poznanie historii naturalnej danego nowotworu,
C . zastosowanie  skutecznych  metod  przy  stałym  wzroście

kosztów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Na poziom stresu pielęgniarki onkologicznej mają wpływ:

A . obciążenia psychiczne, obowiązki zawodowe traktowane w
kategoriach straty, zagrożenia i sztywnych norm,

B . obowiązki  zawodowe  ujmowane  jako  wyzwania  i  poczucie
skuteczności zawodowej,

C.  niskie zarobki i braki w wyposażeniu oddziałów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przeciętny  typowy  model,  norma,  wzorzec,  profesjonalnie
uzgodniony poziom wykonawstwa jakiegoś działania, stosownie do
grupy pacjentów, który jest osiągalny, mierzalny, pożądany to:

A.  standard,
B.  procedura,
C.  instrukcja,
D.  algorytm.

Zadanie 0.
Odmianą  radioterapii  jest  teleterapia,  w  której  źródło
napromieniania:

A . znajduje się w bezpośrednim kontakcie z napromieniowaną
tkanką,

B . znajduje  s ię  w  bliskim  kontakcie  z  napromieniowaną
tkanką,

C.  pochodzi z pól zewnętrznych,
D.  jest zwykle umieszczone śródjamowo.

Zadanie 0.
Głównym niebezpieczeństwem stosowania metod niekonwencjonalnych
przez osoby chore na nowotwór najczęściej jest:

A .  pozytywne nastawienie do metod medycyny alternatywnej,
B.  zaniechanie lub opóźnienie leczenia onkologicznego,
C.  brak zaufania do lekarza onkologa,
D.  uzależnienie się od bioenergoterapeuty.



Zadanie 0.
Późne  powikłania  ze  strony  układu  krążenia,  po  zastosowaniu
teleterapii w obszarze klatki piersiowej to:

A .  uszkodzenie mięśnia sercowego,
B.  zakrzepowe zapalenie żył,
C.  zwłóknienie naczyń krwionośnych,
D.  krwawienia dojamowe.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  pracująca  na  oddziale  chemioterapii  została
zobowiązana  przez  ordynatora  do  uczestniczenia  w  badaniu
klinicznym,  które  ma  wprowadzić  nowy  lek  na  rynek.  Udział  w
eksperymencie  nie  jest  zgodny  z  przekonaniami  pielęgniarki.
Jakie działania może podjąć w tej sytuacji?

A . pielęgniarka  wyraża  zgodę  na  udział  w  badaniu
klinicznym, ponieważ jest to polecenie przełożonego,

B . pielęgniarka  nie  uczestniczy  w  badaniu  klinicznym,  gdyż
swoją  istotą  przeczy  ono  uznawanym  przez  nią  normom
etycznym,

C . pielęgniarka wyraża zgodę na udział w badaniu, ponieważ
nie chronią jej przed odmową żadne przepisy prawne,

D . pielęgniarka uczestniczy w badaniu klinicznym z obawy o
utratę pracy.

Zadanie 0.
Zagadnienie promocji zdrowia określane jest jako:

A . proces  umożliwiający  ludziom  kontrolę  nad  swoim
zdrowiem oraz  tworzenie  warunków do  jego  utrzymania  i
poprawy,

B.  promowanie zdrowia w społeczności lokalnej,
C.  kontrola jakości działań zdrowotnych,
D.  troska o jakość zdrowia publicznego.

Zadanie 0.
Jaka  jednostka  koordynuje  pracą  szpitali  onkologicznych  w
Polsce?

A.  Międzynarodowa Unia do Walki z Rakiem,
B.  Europejska Szkoła Onkologii,
C .  Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie,
D.  Instytut Badań Jądrowych.



Zadanie 0.
Ośrodki  oferujące  pewien  ściśle  określony  zakres  świadczeń,
ograniczony  do  jednej  skomplikowanej  metody  lub  specjalizujące
s ię  w  terapii  jednej  lub  kilku  rzadkich  chorób,  reprezentują
następujący poziom referencyjności:

A .  poziom I,
B.  poziom II,
C.  poziom III,
D.  poziom S.

Zadanie 0.
Podstawową zasadą etyczną obowiązującą w opiece pielęgniarskiej
jest  zasada  szacunku  dla  osoby,  a  działanie  w  myśl  te j  zasady
jest następujące:

A . niewyrządzanie  szkody  niewłaściwym  postępowaniem,
ochrona  osób,  które  nie  są  w  stanie  chronić  s ię  sami  ze
względu na wiek, chorobę czy stan umysłu,

B . respektowanie  świata  wartości,  celów,  osobistej  i
społecznej  sytuacji  oraz  poszanowanie  autonomiczności
człowieka,

C . traktowanie  wszystkich  chorych  równo,  niezależnie  od
płci ,  stanu  cywilnego,  pozycji  społecznej  i
ekonomicznej,

D . świadczenie usług korzystnych z punktu widzenia zdrowia
i życia podopiecznych.

Zadanie 0.
Jakie  są  podstawowe  współczynniki  używane  w  epidemiologii
onkologicznej?

A.  inicjacja, progresja, promocja,
B.  zachorowalność, śmiertelność, chorobowość, umieralność,
C.  ekspresja nowotworu, charakter histopatologiczny,
D.  "case-control" test, oszacowanie statystyczne.

Zadanie 0.
D o  wykrywania  jakiego  rodzaju  nowotworu  korzystne  jest
zastosowanie badań skriningowych?

A.  kości i stawów, czerniaka złośliwego,
B.  piersi, szyjki macicy, jelita grubego,
C.  oka, węzłów chłonnych, układu pokarmowego,
D.  żołądka, oskrzeli, płuc i gardła.



Zadanie 0.
Członkiem  zwyczajnym  Polskiego  Stowarzyszenia  Pielęgniarek
Onkologicznych może zostać:

A . pielęgniarka  lub  położna  sprawująca  opiekę  nad
pacjentem  z  chorobą  nowotworową,  która  złoży  pisemną
deklarację przynależności do Stowarzyszenia,

B . osoba  posiadająca  szczególne  zasługi  dla  rozwoju
pielęgniarstwa  onkologicznego  i  Stowarzyszenia  lub  w
zakresie współpracy międzynarodowej w tym zakresie,

C . każda  pielęgniarka  lub  położna,  która  wyrazi  chęć
przynależenia do Stowarzyszenia,

D.  pielęgniarka lub położna założycielka Stowarzyszenia.

Zadanie 0.
Według  zaleceń  Europejskiego  Kodeksu  Walki  z  Chorobami
Nowotworowymi, najważniejszymi wytycznymi związanymi ze stylem
życia w profilaktyce raka skóry jest:

A . niepalenie  papierosów,  niepicie  alkoholu,  aktywność
ruchowa,

B . wykonywanie  szczepień  ochronnych,  uczestniczenie  w
badaniach przesiewowych,

C . unikanie  nadmiernej  ekspozycji  na  promieniowanie
słoneczne,  stosowanie  środków  chroniących  przed
słońcem,  ochrona  przed  narażeniem  na  substancje
rakotwórcze,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jakie  emocje  najczęściej  dominują  przy  nawrocie  choroby
nowotworowej u pacjentki w wieku pełnej aktywności zawodowej?

A.  nadzieja na szybki powrót do zdrowia,
B . lęk  przed  dalszą  terapią,  ewentualną  śmiercią,  uczucie

złości,
C.  akceptacja nowej rzeczywistości,
D.  bezradność wobec choroby.

Zadanie 0.
Dawcą szpiku kostnego może być:

A.  bliźniak jednojajowy lub sam pacjent,
B.  wyłącznie sam chory,
C.  tylko dawca niespokrewniony,
D.  dowolny dawca.



Zadanie 0.
Profilaktycznym  badaniem  rutynowym  u  pacjentów  z  zespołem
Lyncha jest:

A .  kolonoskopia,
B.  rektoskopia,
C.  gastroskopia,
D.  sigmoidoskopia.

Zadanie 0.
Kolpomikroskopia jest:

A . badaniem  histologicznym  materiału  pobranego  w  czasie
konizacji,

B . metodą  oceny  nabłonka  szyjki  macicy  w  celu  wybrania
miejsca, z którego pobiera się wycinek,

C.  badaniem wyskrobin z szyjki macicy,
D.  pobraniem wycinka z owrzodziałej zmiany szyjkowej.

Zadanie 0.
Które z badań profilaktycznych w raku tarczycy jest niewskazane
u osób napromieniowanych w dzieciństwie?

A.  USG tarczycy,
B.  scyntygraficzne,
C.  fizykalne,
D.  hormonów tarczycy.

Zadanie 0.
Trepanobiopsja to badanie polegające na:

A.  nakłuciu rękojeści mostka i pobraniu szpiku kostnego,
B . nakłuciu  i  pobraniu  z  talerza  kości  biodrowej  szpiku

kostnego i bloczku kostnego,
C.  pobraniu punktatu z dowolnej kości długiej,
D.  nakłuciu i pobraniu szpiku z talerza kości biodrowej.

Zadanie 0.
Która grupa pacjentów narażona jest na wystąpienie chłoniaków?

A.  pacjenci dializowani,
B.  pacjenci po leczeniu preparatami krwi,
C.  biorcy przeszczepów,
D.  dzieci w przedziale wiekowym 10-15 lat.



Zadanie 0.
U  pacjentki  lat  50,  z  rozpoznaniem  nowotworu  wątroby  narasta
wodobrzusze.  Pacjentka  jest  przygotowywana  do  odbarczającego
upuszczenia  płynu.  Przed  wykonaniem  nakłucia  obowiązkiem
pielęgniarki jest:

A .  oznaczyć miejsce wkłucia,
B.  znieczulić miejscowo skórę,
C.  zmierzyć i zanotować obwód brzucha,
D.  opisać probówkę do badania.

Zadanie 0.
Które z wymienionych nowotworów są hormonozależne?

A.  rak żołądka, rak płuca, rak pęcherza moczowego,
B.  rak przełyku, rak krtani, rak wargi,
C.  rak sutka, rak prostaty, rak trzonu macicy,
D.  białaczki, chłoniaki, rak skóry.

Zadanie 0.
Jakie  postępowanie  wchodzi  w  skład  rehabilitacji  po
mastektomii?

A.  ćwiczenia ruchowe, masaż,
B . jonoforeza wpływająca rozmiękczająco na blizny powstałe

w wyniku mastektomii,
C . indywidualnie dobrane ćwiczenia ruchowe, łagodny masaż

oraz jonoforeza,
D.  ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.

Zadanie 0.
Który z markerów jest jednym z warunków diagnozy raka gruczołu
krokowego?

A.  poziom acetonu w moczu,
B.  obecność szczawianów w moczu,
C.  poziom białka w moczu,
D.  antygen sterczowy (PSA) w surowicy krwi.

Zadanie 0.
Wystąpienie raka sutka w zależności od miesiączkowania wzrasta
przy:

A.  wczesnej pierwszej miesiączce, późnym klimakterium,
B.  wczesnej pierwszej miesiączce, wczesnym klimakterium,
C.  późnej pierwszej miesiączce, wczesnym klimakterium,
D.  późnej pierwszej miesiączce, późnym klimakterium.



Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  zgonów  mężczyzn  z  powodu  nowotworów
złośliwych stanowi rak:

A.  gruczołu krokowego,
B.  płuca,
C.  jądra,
D.  pęcherza moczowego.

Zadanie 0.
Diagnozę  "chłoniak  Hodgkina"  można  postawić  jedynie  na
podstawie:

A . badania  histopatologicznego  pobranego  w  całości  węzła
chłonnego,

B.  BAC,
C.  biopsji szpiku,
D.  tomografii komputerowej.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  schorzeń  uważa  się  za  stan  przedrakowy
pęcherza moczowego?

A.  nerwiako-mięsaki,
B.  brodawczaki,
C.  mięsaki,
D.  nerwiakowłókniaki.

Zadanie 0.
Kobieta  podczas  samobadania  piersi  stwierdza  u  siebie  niewielki
1 ,5  cm  guzek,  bez  powiększonych  węzłów  chłonnych.  Co
pielęgniarka powinna doradzić kobiecie?

A.  obserwować, czy guzek się nie powiększa,
B . zlikwidować  obawy  pacjentki,  ponieważ  brak  jest

powiększonych węzłów chłonnych,
C . skłonić  kobietę  do  niezwłocznego  zgłoszenia  się  do

lekarza,
D . skontaktować  kobietę  z  osobą,  u  której  takiej  wielkości

guzek był zmianą łagodną.

Zadanie 0.
I le % zgonów wszystkich nowotworów w 2010r. stanowiły nowotwory
złośliwe j. grubego wśród kobiet:

A .  15%,
B.  13%,
C.  12%,
D.  6 %



Zadanie 0.
Który z wymienionych związków ma działanie rakotwórcze?

A.  brom,
B.  chlor,
C.  dwutlenek węgla,
D.  nitrozaminy.

Zadanie 0.
Grupę szczególnie zagrożoną rakiem krtani stanowią osoby:

A.  wykonujące zawód piosenkarza estradowego,
B.  grające na instrumentach dętych,
C.  palące i pijące alkohol,
D.  wykonujący zawód nauczyciela.

Zadanie 0.
Który  z  objawów  pierwotnych  NIE  zawsze  sugeruje  chorobę
nowotworową sutka?

A.  wyciek z brodawki,
B.  wciągnięcie brodawek,
C.  rozlany guz,
D.  zmiany węzłowe po stronie guza.

Zadanie 0.
Jaką diagnozę może sugerować pozytywny wynik na krew utajoną?

A.  białaczkę,
B.  raka okrężnicy i odbytnicy,
C.  raka przełyku,
D.  raka krtani.

Zadanie 0.
Czym  uzasadnia  się  rejestrowany  spadek  zachorowań  na  raka
żołądka w porównaniu z latami powojennymi?

A.  wprowadzeniem nowoczesnego sprzętu diagnostycznego,
B.  mniejszym spożyciem potraw wysokoenergetycznych,
C.  mniejszym spożyciem potraw mącznych,
D.  zwiększonym spożyciem świeżych owoców i warzyw.

Zadanie 0.
Jaka  metoda  diagnostyczna  daje  najbardziej  wiarygodny  obraz
nowotworu jajnika w I i II stopniu zaawansowania choroby?

A . tomografia  komputerowa  i  ultrasonografia  jamy
brzusznej,

B.  punkcja jamy otrzewnej,
C.  ocena śródoperacyjna,
D.  badanie kontrastowe jamy brzusznej.



Zadanie 0.
P o  jakim  okresie  od  zastosowania  brachyterapii  mogą  wystąpić
odczyny popromienne późne?

A.  kilka godzin po brachyterapii,
B.  tydzień po brachyterapii,
C.  6 tygodni po brachyterapii,
D.  pół roku po brachyterapii.

Zadanie 0.
W  historii  choroby  pacjentki  zaznaczono  stopień  zaawansowania
raka sutka wg skali TNM. Czy wynik T1N0M0 oznacza guz o:

A . wymiarze nie przekraczającym 2 cm, nie wyczuwalne węzły
chłonne, brak przerzutów odległych,

B . wymiarze  nie  przekraczającym  2  cm,  wyczuwalne  węzły
chłonne, klinicznie stwierdzone przerzuty,

C . wymiarze  3  cm,  wyczuwalne  węzły  chłonne,  brak
przerzutów,

D . różnych  wymiarach,  nacieczenie  skóry,  przerzuty
odległe.

Zadanie 0.
U  30-letniej  nosicielki  mutacji  genu  BRCA1  można  się  obawiać
rozwoju raka:

A.  jelita grubego lub odbytu,
B.  piersi lub jajnika,
C.  żołądka lub trzustki,
D.  pęcherza moczowego lub nerki.

Zadanie 0.
U  pacjenta  prowadzona  jest  teleradioterapia  na  obszarze  jamy
brzusznej. Udzielając wskazówek dietetycznych zalecisz:

A . zwiększoną  podaż  płynów,  ograniczenie  produktów
mlecznych,  unikanie  produktów  zbożowych,  techniki
obróbki pokarmów: gotowanie, duszenie,

B . zwiększoną  podaż  płynów,  szczególnie  mleka,  unikanie
produktów  zbożowych,  techniki  obróbki  pokarmów:
gotowanie, duszenie,

C . zwiększoną  podaż  płynów,  ograniczenie  produktów
mlecznych,  unikanie  produktów  zbożowych,  techniki
obróbki pokarmów: smażenie, pieczenie,

D . zwiększoną  podaż  płynów,  szczególnie  napojów
gazowanych,  unikanie  produktów  zbożowych,  techniki
obróbki pokarmów: gotowanie, smażenie.



Zadanie 0.
Wymień  podstawowe  zasady  postępowania  miejscowego  przy
napromienianiu skóry:

A.  zakaz stosowania wody i mydła w miejscu napromieniania,
B.  używanie odzieży bawełnianej, przewiewnej, luźnej,
C.  unikanie ekstremalnych warunków atmosferycznych,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
C o  należy  do  zadań  pielęgniarki  w  pierwszej  dobie  po  przyjęciu
pacjenta z rozpoznaniem zespołu ostrej lizy guza?

A . obserwacja  zmian  skórnych  i  wykonywanie  jałowych
opatrunków,

B.  obserwacja bólu brzucha, wymiotów i biegunki,
C . obserwacja  perystaltyki  jel it,  założenie  po  zleceniu

lekarza sondy do żołądka,
D . założenie  bilansu  płynów,  dokładne  jego  prowadzenie  z

uwzględnieniem godzinowej zbiórki moczu.

Zadanie 0.
W  zespole  złego  wchłaniania,  występującym przy  napromienianiu
narządów miednicy małej, głównym objawem jest/są:

A.  biegunka, bóle brzucha,
B.  wzmożony apetyt,
C.  wzrost masy ciała,
D.  wzmożone pragnienie.

Zadanie 0.
W  zależności  od  sposobu  zastosowania  źródła  promieniowania,
brachyterapię dzielimy na:

A.  kontaktową i śródtkankową,
B.  dojamową i śródoperacyjną,
C.  śródtkankową i okołooperacyjną,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Wskaż narządy krytyczne przy napromienianiu gruczołu krokowego:

A.  pęcherz moczowy i odbytnica,
B.  cewka moczowa,
C.  jelito cienkie i grube,
D.  moszna.



Zadanie 0.
Orchidektomia to:

A.  zabieg usunięcia guza pęcherza moczowego,
B . zabieg  radykalnego  usunięcia  nerki  z  okolicznymi

tkankami,
C.  zabieg usunięcia jądra zmienionego nowotworowo,
D.  rodzaj amputacji gruczołu piersiowego.

Zadanie 0.
Promocja nowotworu jest to:

A . etap,  w  którym  czynnik  karcinogenny  przedostaje  s ię  do
komórki,

B . czas,  który  upłynął  od  zadziałania  czynnika
rakotwórczego  do  klinicznego  ujawnienia  się  nowotworu
złośliwego,

C . etap, w którym następuje wzrost nowotworowo zmienionych
komórek ich odróżnicowanie i namnażanie,

D . etap,  w  którym  zainicjowana  komórka  przechodzi  szereg
zmian,  prowadzących  do  nabycia  cech  morfologicznych  i
biochemicznych komórki nowotworowej.

Zadanie 0.
Jakie objawy świadczą o wystąpieniu u chorego niedokrwistości?

A . bladość  powłok  skórnych,  szara  skóra,  niepokój,
pobudzenie ruchowe,

B . zmęczenie,  osłabienie,  duszność,  ból  głowy,  zawroty
głowy, omdlenia, tachykardia,

C . bladość  powłok  skórnych,  szara  skóra,  niepokój,
pobudzenie ruchowe, gorączka, nudności, tachykardia,

D . zaburzenia  rytmu  serca,  krwawienia  z  dziąseł,  suchość
jamy ustnej, duszność, ból głowy.

Zadanie 0.
Przed  rozpoczęciem  napromieniania  jamy  ustnej,  należy  pacjenta
poinformować o:

A . konieczności  przeglądu  stomatologicznego  i  sanacji  lub
ekstracji uzębienia,

B.  stosowania diety wysokokalorycznej,
C.  przestrzegania higieny jamy ustnej,
D.  badań kontrolnych u laryngologa.



Zadanie 0.
Zasadniczym  leczeniem  u  kobiet  chorych  na  raka  jajnika  jest
zabieg:

A.  operacyjny,
B.  operacyjny, a następnie chemioterapia wielolekowa,
C.  operacyjny, a następnie brachyterapia,
D.  operacyjny, a następnie teleterapia.

Zadanie 0.
Pacjent,  lat  55,  zakwalifikowany  do  chemioterapii  i  leczony
Docetaxelem z powodu nawrotowego raka płuca. Podczas podawania
leku  doszło  do  jego  wynaczynienia.  Na  miejsce  wynaczynienia
należy zastosować:

A.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i zimny okład,
B.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i ciepły okład,
C.  hialuronidazę i zimny okład,
D.  tiosiarczan sodu i ciepły okład.

Zadanie 0.
Inicjacja nowotworu jest to:

A .  pierwszy etap rozwoju nowotworu,
B.  drugi etap rozwoju nowotworu,
C.  trzeci etap rozwoju nowotworu,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Jakie  tkanki  najszybciej  reagują  na  toksyczne  działanie
cytostatyków?

A . skóra,  błona  śluzowa,  mięsień  sercowy,  komórki
rozrodcze,

B . mieszki włosowe, nabłonek przewodu pokarmowego, komórki
rozrodcze,

C . mięsień  sercowy,  wątroba,  skóra,  nabłonek  przewodu
pokarmowego,

D.  szpik kostny, nerki, wątroba, mieszki włosowe.

Zadanie 0.
W brachyterapii NIEZBĘDNY jest:

A .  scyntygraf,
B.  system planowania leczenia - rekonstrukcja 3D,
C.  aparat rentgenowski,
D.  rezonans magnetyczny.



Zadanie 0.
Które  skutki  uboczne  mogą  wystąpić  po  skojarzonym
napromienianiu  narządu  rodnego  metodą  teleradioterapii  i
brachyterapii?

A.  leukopenia,
B.  popromienne zapalenie pęcherza moczowego,
C.  zapalenie odbytnicy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W zespole złego wchłaniania dietę można wzbogacić stosując:

A.  galaretki mięsne, rybne i warzywne,
B.  margarynę,
C.  surowe owoce,
D.  ostre przyprawy.

Zadanie 0.
Zmiany nowotworowe w rdzeniu kręgowym w odcinku szyjnym mogą
spowodować:

A.  niedowład połowiczy ciała,
B.  bezwład całkowity ciała,
C.  niedowład prawej kończyny górnej,
D.  niedowład prawej kończyny dolnej.

Zadanie 0.
Odczyn popromienny miejscowy na sucho łagodzi:

A .  jałowy opatrunek przyklejony plastrem,
B.  talkowanie Alantanem i wietrzenie,
C.  kąpiel całego ciała pod prysznicem,
D.  noszenie obcisłej bielizny.

Zadanie 0.
Mężczyzna  lat  55,  leczony  cytostatykami  z  powodu  raka
okrężnicy,  u  którego  udało  się  uzyskać  znaczną remisję  choroby.
Z  powodu  postępującej  anemizacji  wielokrotnie  przetaczano
choremu  masę  erytrocytarną  uzyskując  niewielką  poprawę
parametrów morfologii krwi. Obecnie poziom hemoglobiny wynosi 8
mg%. Opisana sytuacja skłania do:

A.  zastosowania G-CSF lub GM-CSF,
B.  kolejnego przetoczenia krwi,
C . przerwania  chemioterapii  do  czasu  samoistnej  odbudowy

żądanej ilości erytrocytów,
D.  zastosowania preparatów erytropoetyny.



Zadanie 0.
U  pacjentki z rozpoznanym zaawansowanym stadium raka jajnika
doszło  do  wielopoziomowej  niedrożności  jel it.  Stosowanym
wówczas leczeniem jest:

A .  leczenie chirurgiczne,
B . leczenie  chirurgiczne  połączone  z  leczeniem

farmakologicznym,
C.  złożone leczenie farmakologiczne,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Kiedy  należy  podawać  chorym  środki  p/wymiotne  przy  terapii
cytostatykami?

A.  bezpośrednio po podaniu leków cytostatycznych,
B.  przed rozpoczęciem podawania leków cytostatycznych,
C . przed  podaniem  leków  cytostatycznych  i  przez  okres

24-72 godzin od ostatniego podania leków,
D . p o  12  godzinach  od  ostatniego  podania  leków

cytostatycznych.

Zadanie 0.
W  przebiegu  nowotworów  istnieje  duże  ryzyko  zakrzepicy  żył
głębokich. Dodatkowo ryzyko to wzrasta przy stosowaniu:

A.  centralnych cewników żylnych,
B.  igieł typu "motylek",
C.  częstej kaniulacji żył obwodowych,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
W  Polsce,  podstawą  prawną  zasad  obowiązujących  przy
przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu cytostatyków jest:

A .  Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B . Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  31  sierpnia

2000r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
przygotowywaniu,  podawaniu  i  przechowywaniu  leków
cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej,

C.  Ustawa o Działalności Leczniczej,
D . Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa

i  higieny  pracy  przy  stosowaniu  promieniowania
jonizującego.



Zadanie 0.
U  chorych  zagrożonych  wystąpieniem  zespołu  DIC,  obserwację
pielęgniarską ukierunkowujemy szczególnie na:

A.  występowanie krwawień, wybroczyn, "siniaków",
B.  nagły, duży skok temperatury ciała,
C.  pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D.  przyrost masy ciała.

Zadanie 0.
Pacjentka  z  rozpoznaniem  raka  piersi  poddawana  monoterapii
Vinorelbiną. Podczas podawania tego leku należy pamiętać o tym,
że lek podaje się w:

A.  dużym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
B.  małym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
C.  dużym rozcieńczeniu i powolnym wlewie,
D.  małym rozcieńczeniu i powolnym wlewie.

Zadanie 0.
U  pacjentki  chorującej  na  raka  trzonu  macicy,  leczonej
napromienianiem wystąpiła biegunka. Opieka pielęgniarska polega
na:

A . zgłoszeniu  lekarzowi  powikłania  związanego  z  leczeniem,
wykonywanie zleceń lekarskich,

B . obserwacji w kierunku odwodnienia, zaleceniu spożywania
zwiększonej  i lości  płynów,  zaleceniu  do  picia  wody
mineralnej niegazowanej,

C . poinformowaniu  pacjentki,  że  powikłanie  to  jest
naturalne i nie należy podejmować żadnych czynności,

D . obserwacja  w  kierunku  odwodnienia,  obserwacja  ilości,
charakteru  i  częstości  wypróżnień,  zalecenia
dietetyczne, pomoc w utrzymaniu higieny.

Zadanie 0.
Radioterapia  znalazła  zastosowanie  w  leczeniu  chorób
nowotworowych jako metoda:

A.  samodzielna,
B.  skojarzona,
C.  ratunkowa, paliatywna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Sprawując opiekę nad pacjentem z objawami zespołu żyły głównej
górnej (ZŻGG) zwrócisz uwagę na:

A . utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  obserwację
oddechu,  obserwację  obrzęku  i  zasinienia  twarzy,
parametrów życiowych i stanu świadomości pacjenta,

B . monitoring  wkłuć  dożylnych  w  obrębie  kończyny  objętej
procesem chorobowym,

C . obserwację stanu świadomości chorego, gdyż wskazuje on
na nasilenie objawów,

D . obserwację  i  monitoring  oddechu  pacjenta  pod  kątem
wystąpienia świstu oddechowego.

Zadanie 0.
N a  oddział  został  przyjęty  67-letni  pacjent  leczony  między
innymi  Cisplatyną.  Skarży  się  na  obrzęki  i  z łe  samopoczucie,
oddawanie  moczu  w  małych  ilościach.  Powyższe  objawy  mogą
świadczyć o rozpoczynającej się:

A .  niewydolności nerek,
B.  niewydolności krążenia,
C.  niewydolności oddechowej,
D . niedożywieniu  i  obniżonej  wartości  białka  w  surowicy

krwi.

Zadanie 0.
Do radioterapii zaliczamy:

A.  teleradioterapię i brachyterapię,
B.  teleradioterapię i jodoterapię,
C.  brachyterapię i jodoterapię,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
P o  operacji  którego  rodzaju  nowotworów,  u  pacjentów
onkologicznych,  stwierdza  się  często  tzw.  "podwyższoną gotowość
zakrzepową"?

A.  nowotworów przewodu pokarmowego,
B.  nowotworów układu moczowo-płciowego,
C.  nowotworów hematologicznych,
D.  nowotworów tkanek miękkich.

Zadanie 0.
Radioterapia objawowa w raku szyjki macicy ma na celu:

A.  trwałe wyleczenie,
B.  zahamowanie na pewien czas rozwoju nowotworu,
C.  zmniejszenie dolegliwości związanych z chorobą,
D . poprawę  odległych  efektów  leczenia,  w  powiązaniu  ze

skojarzonym leczeniem radykalnym.



Zadanie 0.
Do powstawania powikłań krwotocznych przyczynia się:

A .  małopłytkowość,
B.  upośledzenie funkcji płytek krwi,
C.  zaburzona synteza czynników krzepnięcia krwi,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Najbardziej kardiotoksycznymi lekami spośród cytostatyków są:

A.  winkrystyna i winblastyna,
B.  doksorubicyna i daunorubicyna,
C.  metotrexat i cytarabina,
D.  cisplatyna i ifosfamid.

Zadanie 0.
Jakie  wskazówki  pielęgnacyjne  powinien  otrzymać  pacjent  po
napromienianiu gruczołu krokowego?

A.  pić około 2 l. płynów dziennie,
B.  przestrzegać lekkostrawnej diety,
C.  pielęgnować odpowiednio skórę,
D.  zażywać dużo ruchu na świeżym powietrzu.

Zadanie 0.
Neutropenia to:

A.  zaburzenie neurologiczne,
B.  mała liczba granulocytów,
C.  uszkodzenie nerwów obwodowych,
D.  mała liczba leukocytów.

Zadanie 0.
Kryterium rozpoznania gorączki neutropenicznej NIE jest:

A . spadek  liczby  granulocytów  obojętnochłonnych  poniżej
1000/ml,

B.  wzrost temperatury ciała powyżej 38 stopni C,
C . utrzymywanie  się  temperatury  powyżej  38,5  stopni  C

przez co najmniej godzinę,
D . spadek  liczby  granulocytów  obojętnochłonnych  poniżej

500/ml.

Zadanie 0.
Przyczyną  wzrostu  ciśnienia  wewnątrzczaszkowego  u  chorych  na
nowotwory jest:

A .  nowotwór pierwotny,
B.  nowotwór wtórny,
C.  krwawienie śródczaszkowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Zespół ostrej lizy guza cechuje:

A.  powiększenie wątroby, obwodu brzucha, żylaki przełyku,
B.  silne bóle trzewne oraz zagrażającą niedrożność jelit,
C . owrzodzenie skóry w okolicy węzłów chłonnych lub zmian

nowotworowych z zagrażającym krwotokiem,
D . spadek  wartości  klirensu  kreatyniny,  wzrost  kreatyniny

oraz kwasu moczowego, bezmocz.

Zadanie 0.
Późnym odczynem popromiennym ze strony układu oddechowego jest:

A .  krwioplucie,
B.  kaszel,
C.  duszność,
D.  zwłóknienie płuc.

Zadanie 0.
Napromienianie narządu rodnego metodą brachyterapii polega na:

A.  dojamowym napromienianiu,
B.  śródtkankowym napromienianiu,
C.  napromienianiu przez powłoki brzuszne,
D.  śródoperacyjnym napromienianiu.

Zadanie 0.
Edukacja pacjenta poddawanego teleradioterapii  powinna polegać
na:

A . skontaktaktowaniu  pacjenta  z  osobą  o  podobnej  sytuacji
zdrowotnej,  leczoną  napromieniowaniem,  która  omówi
podstawowe zasady leczenia,

B . przekazaniu  informacji  o  możliwych  powikłaniach
wczesnych i późnych radioterapii,

C . przekazaniu  informacji  na  temat  zasad  radioterapii,
trybu  życia,  postępowania  w  przypadku  wystąpienia
niepokojących objawów związanych z leczeniem,

D . przekazaniu  przez  lekarza  wyczerpujących  informacji  na
temat napromieniania.



Zadanie 0.
Pacjentka,  lat  42,  poddawana  radioterapii  z  powodu  raka
gruczołu  piersiowego.  Radioterapia  wykonywana  jest  metodą
teleterapii, podczas których:

A . pacjentka  stanowi  źródło  zagrożenia  radiologicznego  dla
otoczenia tylko w czasie radioterapii,

B . pacjentka,  je j  wydaliny  i  wydzieliny  stanowią  źródło
zagrożenia  radiologicznego  dla  otoczenia  w  trakcie  i
tuż po radioterapii,

C . tylko  wydzieliny  i  wydaliny  pacjentki  są  źródłem
zagrożenia radiologicznego,

D . pacjentka,  je j  wydaliny  i  wydzieliny  nie  są  źródłem
zagrożenia radiologicznego dla otoczenia.

Zadanie 0.
Kobieta,  lat  33,  w  trzeciej  dobie  po  limfadenektomii  pachowej  z
powodu  czerniaka,  zgłasza  pogorszenie  samopoczucia  od  godzin
porannych,  temperatura  ciała  37,2°C,  w  obrębie  rany
pooperacyjnej  tkanki  napięte,  bolesne.  Przyczyną  opisanej
sytuacji jest:

A .  zastój chłonki z następowym zakażeniem rany,
B.  spadek odporności pacjentki,
C.  reakcja na utratę krwi podczas zabiegu operacyjnego,
D . późny  odczyn  poprzetoczeniowy  na  krew  podaną  podczas

zabiegu operacyjnego.

Zadanie 0.
Chemioterapia uzupełniająca to leczenie cytostatykami:

A . w  celu  zmniejszenia  masy  guza  przed  zabiegiem
operacyjnym,

B . skojarzone  z  radykalnym  leczeniem  miejscowym
(napromienianiem  lub  leczeniem  operacyjnym)  guza
pierwotnego  skierowane  przeciwko  domniemanym
mikroprzerzutom,

C . mające na celu utrzymanie stałego "wysycenia" organizmu
w odpowiednią dawkę cytostatyków w trakcie terapii,

D.  w celu utrzymania efektu chemioterapii wielolekowej.

Zadanie 0.
Trastuzumab to przeciwciało monoklonalne stosowane w terapii:

A .  chłoniaków,
B.  raka piersi i raka żołądka,
C.  raka jelita grubego,
D.  raka płuca.



Zadanie 0.
Jakie  powikłania w obrębie  jamy ustnej  mogą wystąpić  w trakcie
lub po zakończeniu leczenia teleradioterapią?

A.  suchość i ból w jamie ustnej,
B.  zaburzenia smaku,
C.  uczucie zesztywnienia szczęk i trudności z jedzeniem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Które grupy leków powodują martwicę po wynaczynieniu?

A.  każdy wynaczyniony cytostatyk powoduje martwicę,
B.  tylko antracykliny,
C.  tylko leki alkilujące,
D.  antracykliny, alkaloidy i niektóre alkilujące.

Zadanie 0.
Prowadzenie rehabilitacji zawodowej u chorych na nowotwór może
przyczynić  s ię  do  wystąpienia  następujących  korzyści
psychologicznych:

A.  poczucie samodzielności,
B.  możliwość samorealizacji, odniesienia sukcesu,
C.  poprawa nastroju, korzystny wpływ na jakość życia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Program  rehabilitacji  po  rekonstrukcji  piersi  z  użyciem
ekspandera i endoprotezy obejmuje:

A . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  grzbietu,
ćwiczenia  oddechowe,  masaż  odtworzonej  piersi,  masaż  i
jontoforeza jodu w miejscu dawczym,

B . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  oddechowe,  masaż
odtworzonej  piersi,  masaż  ułatwiający  odpływ  chłonki  z
kończyny po stronie operowanej,

C . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  grzbietu,
ćwiczenia oddechowe, masaż odtworzonej piersi,

D . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
przeciwnej  stronie  miejsca  operowanego,  ćwiczenia
oddechowe,  masaż  odtworzonej  piersi,  masaż  ułatwiający
odpływ chłonki z kończyny po stronie operowanej.



Zadanie 0.
Pacjent  z  niedowładem  połowiczym  prawostronnym.  Prawidłowe
ułożenie chorego na prawym boku jest następujące:

A . ułożenie  głowy  i  pleców  tak,  aby  kręgosłup  był
wyprostowany, kończyna górna lewa wyprostowana wzdłuż
ciała,  kończyna  górna  prawa  w  lekkim  przywiedzeniu,
kończyna  dolna  lewa  wyprostowana  zgięta  w  stawie
skokowym,  a  prawa  w  lekkim  przygięciu  na  poduszce  z
zabezpieczoną stopą,

B . poduszka  miękka  pod  głową,  kończyna  górna  prawa
wyprostowana  w  stawie  barkowym  (kąt  90°)  i  stawie
łokciowym (kąt  180°),  ręka  zaciśnięta  na  poduszce,  noga
prawa w lekkim ugięciu w stawie biodrowym i kolanowym,
stopa podparta, kończyna dolna lewa zgięta w stawach,

C . plecy  wyprostowane,  głowa  ułożona  na  poduszce,  dłoń  z
wyprostowanymi  palcami,  kończyna  dolna  dalsza  w
stosunku  do  materaca  zgięta  w  stawie  biodrowym  i
kolanowym, ułożona na poduszce,

D . poduszka  miękka  pod  głową,  kończyna  górna  lewa
wyprostowana  w  stawie  barkowym  (kąt  90°)  i  stawie
łokciowym (kąt  180°),  ręka  zaciśnięta  na  poduszce,  noga
lewa w lekkim ugięciu w stawie biodrowym i  kolanowym,
stopa podparta, kończyna prawa lewa zgięta w stawach.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  założenia  protez  głosowych  u  chorych  po
całkowitym usunięciu krtani jest:

A .  niewydolność układu oddechowego,
B.  niezborność ruchowa pacjenta,
C.  znaczny stopień zwężenia odcinka gardłowo-przełykowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Celem rehabilitacji  społecznej  u  chorych na nowotwór,  u  których
wystąpiły powikłania w postaci niedowładów i porażeń jest:

A . odzyskanie  jak  największej  niezależności  społecznej  i
powrót do aktywnego życia społecznego,

B . zorganizowanie  choremu  pomocy  profesjonalnych
pracowników medycznych i socjalnych,

C . objęcie  chorego  programem  usprawniania  na  oddziale
rehabilitacji,

D . zorganizowanie  możliwości  pobytu  w  domu  opieki
społecznej.



Zadanie 0.
Chora zakwalifikowana do chemioterapii z zastosowaniem Taxolu i
Karboplatyny.  Jakie  objawy  uboczne  często  występują  podczas
podawania taksoidów?

A.  bóle mięśniowo-stawowe,
B.  nadmierne pocenie się,
C.  całkowity brak łaknienia,
D.  zaparcia.

Zadanie 0.
U  chorych  z  grupy  wysokiego  ryzyka  choroby  trofoblastycznej
stosuje się:

A .  chemioterapię,
B.  radioterapię,
C.  leczenie chirurgiczne,
D.  hormonoterapię.

Zadanie 0.
Podanie Taxolu poprzedza:

A.  premedykacja steroidowa i przeciwhistaminowa,
B.  nawodnienie,
C.  podanie leków uspokajających,
D.  wykonanie lewatywy.

Zadanie 0.
Kiedy należy zaczynać rehabilitację chorego onkologicznie?

A . gdy  lekarz  lub  pielęgniarka  stwierdzi,  że  jest
konieczna,

B.  na prośbę chorego,
C . p o  zabiegu  chirurgicznym,  chemioterapii,

napromienianiu,
D.  po przyjęciu do szpitala, jeszcze przed leczeniem.

Zadanie 0.
Jakie  parametry  powinny  być  kontrolowane  podczas  podawania
Eprexu?

A.  ciśnienie tętnicze krwi,
B.  temperatura,
C.  oddechy,
D.  tętno.



Zadanie 0.
Psychoedukacja  pacjentów  chorych  na  nowotwór  jest  elementem
rehabilitacji  psychologicznej  i  wpływa  na  podnoszenie  jakości
życia. Jej główne elementy to:

A . przekazanie  pacjentowi  wiedzy  na  temat  choroby  i  je j
leczenia, sposobów radzenia sobie z powikłaniami,

B . systematyczne  konsultacje  z  psychiatrą  oraz  pomoc
psychologiczna,

C . przekazanie  wiedzy  pacjentowi  i  jego  rodzinie  na  temat
choroby  i  je j  leczenia,  sposobów  radzenia  sobie  z
powikłaniami,

D . przekazanie  wiedzy  na  temat  terapii  konwencjonalnej  i
alternatywnej i pomoc w wyborze właściwej dla chorego.

Zadanie 0.
Długotrwałym i uciążliwym powikłaniem po wulwektomii jest:

A .  obrzęk kończyn dolnych,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  zapalenie cewki moczowej,
D.  powstanie odleżyn.

Zadanie 0.
Głównym zagrożeniem po całkowitej resekcji płuca jest:

A .  zawał płuca,
B.  odma opłucnowa,
C.  przesunięcie śródpiersia,
D.  niedrożność drenu opłucnowego.

Zadanie 0.
Który  lek  stosuje  s ię  do  leczenia  przy  przerzutach  nowotworu  do
kości?

A.  tramadol,
B.  opioidy,
C.  bisfosfoniany,
D.  preparaty wapnia.

Zadanie 0.
Pierwszym etapem leczenia nowotworów zarodkowych jajnika jest:

A .  leczenie operacyjne,
B.  chemioterapia,
C.  radioterapia,
D.  hormonoterapia.



Zadanie 0.
D o  szpitala  zgłosiła  s ię  pacjentka  z  rozpoznanym  nowotworem
narządu rodnego i wodobrzuszem. W przypadku którego nowotworu
występuje wysięk do jamy otrzewnowej?

A.  trzonu macicy,
B.  szyjki macicy,
C.  jajników,
D.  błony śluzowej macicy.

Zadanie 0.
Rehabilitacja  psychologiczna  chorych  na  nowotwór  prowadzona
jest w oddziale onkologicznym:

A . przez  lekarza  psychiatrę  i  psychologa,  w  sytuacji
zaburzeń psychiatrycznych,

B . n a  podstawie  planu  działania  opracowanego  wspólnie
przez członków zespołu terapeutycznego,

C.  przez psychoterapeutę, w oparciu o zlecenie lekarskie,
D . przez  przedstawicieli-terapeutów  medycyny

niekonwencjonalnej.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  70,  po  częściowym  usunięciu  krtani  i  jednej  struny
głosowej,  z  powodu  nowotworu  krtani.  Pacjent  po  zabiegu  nie
powinien mówić, co najmniej przez:

A.  12 godzin,
B.  24 godziny,
C.  48 godzin,
D.  72 godziny.

Zadanie 0.
W  jakim  celu  należy  prowadzić  rehabilitację  chorych  po
amputacji piersi?

A.  wypełnienia czasu podczas pobytu w szpitalu,
B . umożliwienia  spotkania  pacjentów  z  podobnymi

dolegliwościami,
C . zapobiegania  gromadzeniu  się  chłonki  tylko  w  okolicy

rany pooperacyjnej,
D . zwiększenia  zakresu ruchów stawu barkowego po  stronie

operowanej i zapobieganiu zastojowi chłonki.

Zadanie 0.
Które  parametry  biochemiczne  należy  kontrolować  podczas
ewakuacji płynu z jamy brzusznej w przypadku wodobrzusza?

A.  białka i elektrolitów,
B.  mocznika i kreatyniny,
C.  poziomu wapnia,
D.  poziomu bilirubiny.



Zadanie 0.
Ćwiczenia usprawniające mięśni mimicznych polegają na:

A . rozciąganiu  i  kurczeniu  mięśni  mimicznych  (zamykanie
oczu, marszczenie czoła, dmuchanie, gwizdanie),

B.  stosowaniu zabiegów cieplnych,
C . rozciąganiu  i  kurczeniu  mięśni  mimicznych  oraz

wykonywanie masażu,
D . wykonywaniu  czynności  ruchowych,  t j .  zamykanie  oczu,

marszczenie czoła, dmuchanie, gwizdanie.

Zadanie 0.
Pacjent  w  I  dobie  po  totalnej  laryngectomii,  stabilny  oddechowo
i  krążeniowo,  oddycha  samodzielnie,  ma  założoną  rurkę
tracheostomijną  i  sondę  do  żołądka.  W  jakiej  pozycji  należy
ułożyć pacjenta po powrocie z sali pooperacyjnej?

A.  Flowera,
B.  Semi-Flowera,
C.  płaskiej na plecach,
D.  na prawym boku.

Zadanie 0.
D o przyczyn zwiększonego wchłaniania Fentanylu (stosowanego w
formie plastrów), zaliczamy:

A.  gorączkę,
B.  kąpiel w gorącej wodzie,
C.  obecność poduszki elektrycznej w pobliżu plastra,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Chory z rakiem płuca lewego otrzymuje w celu opanowania bólu 30
m g  preparatu  morfiny  zażywanego  doustnie,  co  4  godziny.  I le
będzie wynosiła dobowa dawka morfiny dla tego pacjenta?

A.  220 mg,
B.  180 mg,
C.  120 mg,
D.  60 mg.

Zadanie 0.
Co charakteryzuje odleżynę w IV stopniu?

A.  rumień występujący przy ucisku,
B.  owrzodzenie skóry powierzchniowe,
C.  owrzodzenie w obrębie skóry i tkanki podskórnej,
D.  rumień nie ustępujący przy ucisku.



Zadanie 0.
Dzięki staraniom Cicely Saunders powstało w Londynie:

A.  Hospicjum św. Bernarda,
B.  Hospicjum Pallotinum,
C.  Hospicjum św. Krzysztofa,
D.  Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum.

Zadanie 0.
D o  procedur  terapeutycznych  wykonywanych  przez  pielęgniarkę
zespołu domowej opieki paliatywnej należy:

A.  inwazyjne leczenie odleżyn,
B.  zakładanie cewników do dużych naczyń krwionośnych,
C . leczenie  objawów  wymagających  szybkiego  uśmierzenia  z

uwzględnieniem leczenia bólu zgodnie z zasadami drabiny
analgetycznej WHO,

D.  zakładanie cewnika do ciągłej analgezji śródopłucnowej.

Zadanie 0.
Postępowanie  z  pacjentem,  u  którego  występują  przebijające
bóle, polega na:

A . zaopatrzeniu pacjenta dodatkowo w środki przeciwbólowe,
aby  mógł  stosować  dawki  interwencyjne  szybko
działającego leku,

B . zaleceniu  ograniczenia  aktywności,  częstego
polegiwania, unikania wszelkiego wysiłku fizycznego,

C.  dwukrotnym zwiększeniu dawki opioidów,
D.  psychoterapii.

Zadanie 0.
Etap "gniewu" w procesie chorobowym charakteryzuje:

A . przewidywalność  (ofiarą  gniewu  są  zawsze  osoby  z
rodziny), systematyczność,

B . cykliczne  (występujące  w  określonych  odstępach  czasu)
pojawianie się złości w całym procesie chorobowym,

C . nieprzewidywalność  (nie  wiadomo  na  kogo  zostanie
skierowany  "wybuch")  we  wściekłości,  rozżaleniu,
zazdrości,

D . ciągłość  (towarzyszy  osobie  chorej  od  momentu
dowiedzenia się o chorobie do śmierci).

Zadanie 0.
Ból przewlekły, charakteryzuje czas trwania powyżej:

A .  1 tygodnia,
B.  1 miesiąca,
C.  2 miesięcy,
D.  3 miesięcy.



Zadanie 0.
Aromaterapia  stosowana  w  opiece  paliatywnej/hospicyjnej  to
terapia:

A.  alternatywna,
B.  konwencjonalna,
C.  eksperymentalna,
D.  komplementarna.

Zadanie 0.
Jakie  grupy  leków  zawiera  pierwszy  stopień  drabiny
analgetycznej?

A.  lek wspomagający,
B.  analgetyk nieopioidowy, lek wspomagający,
C.  słaby opioid, lek wspomagający,
D.  silny opioid, analgetyk nieopioidowy.

Zadanie 0.
Wskazaniem do paliatywnego napromieniania chorego jest/są:

A . łagodzenie  bólu,  przerzuty  do  kości,  przerzuty  do
mózgu,

B.  złamania na skutek urazów,
C.  bóle przewlekłe, choroby skórne,
D.  przerzuty do mózgu, nawracające bóle gardła i krtani.

Zadanie 0.
Jakie czynniki wpływają na obniżenie progu bólowego?

A.  nuda, lęk, bezradność, leki przeciwbólowe,
B.  lęk, obecność innych, leki przeciwdepresyjne,
C.  bezsenność, zmęczenie, depresje, niepokój,
D.  izolacja, poczucie opuszczenia, leki przeciwdepresyjne.

Zadanie 0.
Leczenie paliatywne to forma terapii ukierunkowana na:

A.  przedłużenie życia chorego,
B . łagodzenie/niwelowanie  dolegliwości

biopsychospołecznych,
C.  przede wszystkim niwelowaniu bólu nowotworowego,
D.  przede wszystkim wsparciu chorego i jego rodziny.



Zadanie 0.
Jakie  są  cele  i  zadania  zespołu  terapeutycznego  w  opiece
paliatywnej?

A . maksymalne  złagodzenie  bólu,  poprawa  jakości  życia
chorego i rodziny, przygotowanie do godnej śmierci,

B.  złagodzenie dolegliwości bólowych pacjenta,
C . poprawa  warunków  życia  chorego,  poprzez  właściwą

pielęgnację i leczenie,
D . maksymalne  złagodzenie  ubocznych  skutków  leczenia  i

terapii.

Zadanie 0.
Czy chory na nowotwór może zrezygnować z nocnej dawki morfiny
krótkodziałąjącej?

A.  nie może,
B . może  zrezygnować  z  dawki  nocnej,  przyjmując  w  ciągu

dnia dwukrotnie większe dawki morfiny,
C . może zrezygnować z dawki nocnej, podwyższając o 50% lub

100% ostatnią dawkę wieczorną,
D . powinien  zmienić  częstotliwość  przyjmowania  morfiny

np.: co 8 godzin.

Zadanie 0.
Główną zasadą etyki opieki paliatywnej jest:

A .  szacunek dla życia,
B.  akceptacja nieuchronności śmierci,
C.  szanowanie chorego jako osoby,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Metoclopramidu NIE stosuje się w przypadku:

A.  leczenia opioidami,
B.  przewlekłych zaparć,
C.  całkowitego zamknięcia światła jelita,
D.  częściowego czynnościowego zaburzenia drożności.

Zadanie 0.
Stopień  natężenia  bólu  powyżej  7  w  skali  wizualno-analogowej
(VAS) oznacza:

A.  brak bólu,
B.  ból o umiarkowanym natężeniu,
C.  ból nie do wytrzymania,
D.  silny ból.



Zadanie 0.
Na czym polega działanie ośrodkowe morfiny?

A.  działaniu p/bólowym,
B.  powoduje zaparcia spastyczne,
C.  rozszerzaniu naczyń obwodowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 0.
Sprzężenie  zwrotne  czyli  udzielenie  informacji  zwrotnych
występuje kiedy:

A.  odbiorca reaguje na treści przekazywane od nadawcy,
B.  osoba mówi swojemu rozmówcy, co w nim widzi złego,
C.  rozmówcy nic nie mówią,
D.  zachowujesz się poważnie, słuchasz.

Zadanie 0.
Stwierdzenie:  "Nikt  nie  będzie  skłonny  korzystać  z  naszych
usług,  jeżeli  nie  zakupimy  nowoczesnego  aparatu
ultrasonograficznego" to przykład:

A.  zobowiązania,
B.  nakazu,
C.  oświadczenia normatywnego o zabarwieniu negatywnym,
D.  obietnicy.

Zadanie 0.
Planując szkolenia wewnątrzoddziałowe dla pielęgniarek należy:

A . wykorzystać  wiedzę  i  doświadczenie  ordynatora  oddziału
w  przygotowaniu  planu  i  realizacji  szkoleń  lub
powierzając  ich  realizację  lekarzowi  z  I I  stopniem
specjalizacji  albo  prowadzącemu  regularnie  zajęcia  ze
studentami medycyny,

B . zebrać  propozycje  tematów  szkoleń  od  zespołu
pielęgniarskiego,  wykorzystać  informacje  o  wcześniej
prowadzonych  szkoleniach,  zdiagnozować  braki  w  wiedzy
personelu,  uwzględnić  prawne,  organizacyjne  i  inne
zmiany w pielęgniarstwie,

C . zaplanować  szkolenie  dla  pielęgniarek  identyczne
tematycznie  jak  szkolenie  dla  lekarzy  w  tej  placówce
powierzając  ich  realizację  lekarzowi  z  I I  stopniem
specjalizacji  lub  prowadzącemu  regularnie  zajęcia  ze
studentami medycyny,

D . przeanalizować  programy  kształcenia  w  zakresie  danego
pielęgniarstwa  specjalistycznego  realizowane  na
poziomie  akademickiego  kształcenia  pielęgniarek  i
zaplanować  realizację  tych  tematów,  które  dotyczą
rzadko występujących schorzeń.



Zadanie 0.
Samokształcenie to:

A . czas  poświęcony  na  samodzielne  poszukiwanie  nowej
literatury tematycznie związanej z kształceniem,

B . zorganizowany sposób utrwalania wiedzy i umiejętności z
zakresu programu nauczania szkoły pielęgniarskiej,

C . inspirowany,  zaplanowany,  realizowany  i  oceniany  przez
uczącego  się  proces  opanowania  wiedzy,  umiejętności  i
postaw,

D . forma  realizowania  procesu  kształcenia  w  oparciu  o
indywidualny program studiów magisterskich.

Zadanie 0.
Podstawowym zadaniem socjologii medycyny jest:

A . poszukiwanie społeczno-kulturowych uwarunkowań zdrowia
i choroby,

B . problematyka kształtowania się postaw społecznych wobec
zdrowia i choroby oraz działalności ochrony zdrowia,

C . wykrywanie  i  wyjaśnianie  społecznych  prawidłowości
warunkujących  stan  zdrowia  jednostek  oraz  całych
zbiorowości  i  wpływu  procesów  społecznych  na
funkcjonowanie współczesnej medycyny,

D . badanie  procesu  leczenia  jako  układu  stosunków
zachodzących pomiędzy chorymi a osobami leczącymi.

Zadanie 0.
Paradygmat  socjologiczny  zdrowia  wprowadził  pojęcie  promocji
zdrowia, która określona jest jako:

A.  troska o zdrowie psychiczne i fizyczne,
B . proces  umożliwiający  ludziom  zwiększenie  kontroli  nad

ich  zdrowiem  oraz  polepszenie  i  wzbogacenie  ich
zdrowia,

C.  zapobieganie chorobom i potęgowanie zdrowia,
D.  wielosektorowa działalność na rzecz zdrowia populacji.

Zadanie 0.
Pobrania  komórek,  tkanek  i  narządów  ze  zwłok  ludzkich  można
dokonać, jeśli:

A .  rodzina zmarłego nie jest znana,
B.  osoba zmarła nie wyraziła sprzeciwu za życia,
C . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy  ogólnych  wyraziła

zgodę,
D . lekarze  biorący  udział  w  transplantacji  nie  wyrazili

sprzeciwu.



Zadanie 0.
Czy  w  przypadku wyraźnego  życzenia,  pacjent  ma prawo NIE  być
informowanym o swoim stanie zdrowia?

A.  tak, ma takie prawo,
B . o  przekazaniu  informacji  pacjentowi  o  jego  stanie

zdrowia decyduje lekarz,
C . n ie ma takiego prawa, pacjent zobowiązany jest zapoznać

się z informacją o swoim stanie zdrowia,
D.  fakt ten zależy od stanu zdrowia pacjenta.

Zadanie 0.
Plany  strategiczne  różnią  się  od  planów  operacyjnych  tym,  że
plany strategiczne są:

A.  sekwencyjne,
B.  chronologiczne,
C.  długoterminowe,
D.  krótkoterminowe.

Zadanie 0.
Trzy  role,  których  oczekuje  s ię  od  kadry  kierowniczej  w  ramach
organizacji, to:

A .  interpersonalna, techniczna i decyzyjna,
B.  informująca, decyzyjna i kontrolna,
C.  interpersonalna, informująca i decyzyjna,
D.  informująca, sytuacyjna i decyzyjna.

Zadanie 0.
Którą  z  funkcji  zarządzania  wykonuje  pielęgniarka/położna
oddziałowa,  przygotowując  grafiki  pracy  dla  pielęgniarek
zatrudnionych w oddziale?

A.  planowania,
B.  organizowania,
C.  kierowania,
D.  kontrolowania.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.



Zadanie 0.
Jaka  organizacja  wytycza  główne  kierunki  polityki  zdrowotnej  w
świecie  mające  odzwierciedlenie  w  narodowych  programach
strategicznych?

A . Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i
Kultury (UNESCO),

B.  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),
C.  Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG),
D.  Unia Europejska (UE).

Zadanie 0.
Umieralność to iloraz liczby:

A . zgonów z  powodu  danej  choroby  do  l iczby  chorych  na  tę
chorobę w tym samym czasie,

B . zgonów  w  określonym  czasie  do  l iczby  ludności  w  tym
samym czasie,

C . osób  chorych  w  określonym  czasie  do  l iczby  osób
narażonych w tym samym czasie na zgon,

D . osób,  które  zachorowały  w  danym  czasie  do  l iczby
zgonów.

Zadanie 0.
Procesy demograficzne w Polsce zależą od:

A.  realizacji polityki społecznej państwa,
B.  warunków ekonomiczno-społecznych,
C.  norm, wartości i obyczajów obowiązujących w kraju,
D.  realiów życia społecznego.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.



Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  jest to pozyskiwanie informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D . służy  do  wyłonienia  i  ewentualnego  leczenia  nosicieli

nieprawidłowych genów.

Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Podczas  postępowania  resuscytacyjnego  muszą  być  rozważone
potencjalnie  odwracalne  przyczyny  nagłego  zatrzymania  krążenia
(4H i 4T). Do analizowanych 4T NIE należy/ą:

A.  tamponada serca,
B.  toksyczne substancje,
C.  tromboembolia (masywny zator tętnicy płucnej),
D.  tężyczka.

Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.



Zadanie 0.
Craniotabes  oznacza  ognisko  rozmiękania  potylicy.  Jako  objaw
występujący fizjologicznie może utrzymywać się u niemowlęcia do
końca:

A.  3 miesiąca życia,
B.  6 miesiąca życia,
C.  9 miesiąca życia,
D.  12 miesiąca życia.

Zadanie 0.
Pacjent  podaje  w  wywiadzie  przewlekłą  chorobę  płuc.  Zwraca
naszą  uwagę  charakterystyczny  kształt  klatki  piersiowej.  Klatkę
piersiową pacjenta będzie można prawdopodobnie określić jako:

A.  beczkowatą,
B.  kurzą,
C.  lejkowatą,
D.  cepowatą.

Zadanie 0.
Określenia  "dziecko  eutroficzne",  oznacza,  że  masa  ciała
dziecka mieści się:

A .  między 10 a 90 centylem,
B.  między 5 a 50 centylem,
C.  poniżej 50-go centyla,
D.  powyżej 50-go centyla.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  chorym  gorączkującym,  pielęgniarka
prowadząca  bilans  płynów  musi  uwzględnić  poniesione  straty
przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  "w  krzyżu"  przy  pochylaniu  się  oraz  bóle  łydek
podczas  dłuższych  spacerów.  Uwagę  zwraca  także  ochłodzenie
kończyn dolnych. U pacjenta należy zbadać tętno na tętnicach:

A.  udowych i grzbietowych stóp,
B.  podkolanowych i piszczelowych tylnych,
C.  podkolanowych i piszczelowych przednich,
D.  Prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  jamy  brzusznej,  polegającą  na
głębokim  uciskaniu  brzucha  w  lewym  dolnym  kwadrancie  i
pojawienie  s ię  bólu  w  przeciwległym  prawym  dolnym  kwadrancie
brzucha określa się mianem objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Rowsinga,
D.  Goldflama.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Znajdź  twierdzenie  FAŁSZYWE.  Badając  u  pacjenta  orientację
allopsychiczną, zadajemy pytania dotyczące:

A.  wydarzeń otaczających pacjenta,
B.  nazwiska i zawodu pacjenta,
C.  otaczających ludzi i przedmiotów,
D.  miejsca i czasu.



Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.

Zadanie 0.
W czasie badania nerwów czaszkowych bierze się pod uwagę m. in.
płynność  mowy  pacjenta,  wygląd  jego  języka  pod  kątem  zaników
mięśni,  ewentualnych  drżeń  drobnopęczkowych  oraz  symetrii  w
trakcie  jego  wysuwania.  Jaki  nerw  czaszkowy  podlega  takiej
ocenie?

A.  trójdzielny (n. V),
B.  twarzowy (n. VII),
C .  dodatkowy (n. XI),
D.  podjęzykowy (n. XII).

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?

A . w  czwartej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie
prawej,

B.  gdziekolwiek w okolicy serca,
C . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  prawej  stronie

mostka,
D . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  lewej  stronie

mostka.



Zadanie 0.
Betty  Neuman  w  stworzonym  przez  siebie  modelu  wyróżnia,
przeciwnie  do  tradycyjnie  wyróżnianych  czterech  etapów,  trzy
następujące etapy procesu pielęgnowania:

A . diagnoza  pielęgniarska,  wyznaczenie  celów,  wyniki
pielęgnowania,

B . gromadzenie  danych,  planowanie  pracy,  ocena  wyników
pielęgnowania,

C . interwencje  pielęgniarskie,  ocena  pożądanych  zmian,
określenie celów długoterminowych,

D . diagnoza  pielęgniarska,  gromadzenie  danych,  ocena
wyników pielęgnowania.

Zadanie 0.
Do modelu adaptacyjnego Calisty Roy NIE należy:

A.  osoba,
B.  pielęgniarka,
C.  środowisko,
D.  system.

Zadanie 0.
Jakie  metody  należałoby  zastosować  do  tematu  "Opieka
pielęgniarska nad osobą starszą w domu"?

A.  obserwację,
B.  ankietę i wywiad środowiskowy,
C.  analizę indywidualnych przypadków,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Badania pilotażowe to:

A . badania,  którym  trzeba  się  poddać  przed  przystąpieniem
do szkolenia lotniczego,

B.  przesiewowe badania wśród pilotów zawodowych,
C.  badania decydujące o przyznaniu licencji pilota,
D . badania  przeprowadzone  przy  pomocy  roboczej  wersji

kwestionariusza.

Zadanie 0.
Pierwszy Wydział Pielęgniarstwa powołano, w:

A.  Gdańsku,
B.  Warszawie,
C.  Poznaniu,
D.  Lublinie.



Zadanie 0.
Rozwojowi  osobowemu  pielęgniarek  i  położnych  najbardziej
sprzyja styl zorientowany na:

A.  działalność społeczną i rodzinną,
B.  twórczość i pracę zawodową,
C.  twórczość i rodzinę,
D.  pracę zawodową i rodzinę.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  określeń  opisuje  metodę  ankietową,  jako
metodę badawczą stosowaną w statystyce?

A . uogólnianie  wyników  szczegółowego  badania  pojedynczej
jednostki na całą zbiorowość,

B . wnioskowanie  na  podstawie  dobrowolnie  udzielonych
wypowiedzi na badany temat,

C . losowe  wybieranie  ze  zbiorowości  jednostek
reprezentujących tę zbiorowość,

D . ustalanie nieznanych cech zbiorowości na podstawie cech
znanych tej zbiorowości.

Zadanie 0.
Dane  badanych  2500  pacjentów  zapisano  w  komputerowej  bazie
danych.  Zestaw  danych  zapisanych  w  takiej  bazie  dotyczących
jednego pacjenta nazywany jest:

A .  polem,
B.  rekordem,
C.  plikiem,
D.  dokumentem.

Zadanie 0.
Następujące  rozszerzenia  plików  JPG,  BMP,  GIF  wskazują,  że  są
to pliki:

A .  systemowe,
B.  ukryte,
C.  muzyczne,
D.  graficzne.



PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 191312
GRUPA 1
Zadanie 0.
W  trakcie  zbierania  wywiadu  pielęgniarka  dowiaduje  s ię  o
stosowaniu  przez  pacjenta  alternatywnych  metod  leczenia
(leczenie farmakologiczne):

A . pielęgniarka  niezwłocznie  powinna  powiadomić  o  tym
lekarza prowadzącego,

B . t a  informacja  nie  jest  ważna  dla  przebiegu  procesu
leczenia,

C . pielęgniarka  powinna  wyjaśnić  pacjentowi
niebezpieczeństwo stosowania tych leków,

D . pielęgniarka  powinna  wyjaśnić  niebezpieczeństwa  tej
metody  leczenia,  jednocześnie  wskazując  te  które  są
skuteczne, powiadomić o tym lekarza prowadzącego.

Zadanie 0.
Reguły  referencyjności  oznaczają  rozwiązania  organizacyjne
służące temu, aby:

A . zapewnić  choremu  pomoc  odpowiadającą  złożoności  jego
choroby,

B . leczyć  pacjentów  z  rozpoznaną  chorobą  nowotworową
wyłącznie w ośrodkach wysokospecjalistycznych,

C . określić  jednoznacznie  sposób  finansowania  usług
medycznych w opiece onkologicznej,

D.  rozpoznać ilość nowych zachorowań w skali kraju.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  pracująca  na  oddziale  chemioterapii  została
zobowiązana  przez  ordynatora  do  uczestniczenia  w  badaniu
klinicznym,  które  ma  wprowadzić  nowy  lek  na  rynek.  Udział  w
eksperymencie  nie  jest  zgodny  z  przekonaniami  pielęgniarki.
Jakie działania może podjąć w tej sytuacji?

A . pielęgniarka  wyraża  zgodę  na  udział  w  badaniu
klinicznym, ponieważ jest to polecenie przełożonego,

B . pielęgniarka  nie  uczestniczy  w  badaniu  klinicznym,  gdyż
swoją  istotą  przeczy  ono  uznawanym  przez  nią  normom
etycznym,

C . pielęgniarka wyraża zgodę na udział w badaniu, ponieważ
nie chronią jej przed odmową żadne przepisy prawne,

D . pielęgniarka uczestniczy w badaniu klinicznym z obawy o
utratę pracy.



Zadanie 0.
Organizatorem  kształcenia  podyplomowego  w  dziedzinie
pielęgniarstwa onkologicznego może zostać:

A.  uczelnia,
B . szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w

dziedzinie nauk medycznych,
C.  medyczna jednostka badawczo-rozwojowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Bazowe wsparcie psychospołeczne pacjentom z chorobą nowotworową
będzie świadczyć zespół:

A .  psychologów,
B.  lekarsko-pielęgniarski,
C.  rehabilitantów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Krzywa Gompertza jest to:

A . graficzny  obraz  przedstawiający  fazy  cyklu
nowotworowego,

B.  graficzny obraz dynamiki wzrostu nowotworu,
C.  graficzny obraz podatności na leczenie,
D.  żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Ustalając  wskazania  do  transplantacji  szpiku  należy  wziąć  pod
uwagę:

A . rozpoznanie  z  uwzględnieniem  fazy  choroby,  czasu
trwania i poprzedniego leczenia,

B.  wiek i stan biologiczny chorego,
C.  choroby współistniejące,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Opieka  sprawowana  na  oddziałach  onkologicznych  powinna  być
opieką  holistyczną,  sprawowaną  zespołowo  ze  względu  na  je j
wieloaspektowy  charakter.  Pielęgniarka  jako  członek  zespołu
interdyscyplinarnego:

A . jest  równorzędnym  partnerem  dla  pozostałych  członków
zespołu,

B.  nie może być członkiem zespołu,
C.  wspólnie z zespołem realizuje proces leczenia,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 0.
Odpowiedzialność moralna pielęgniarki onkologicznej polega na:

A . obowiązku moralnym lub prawnym odpowiadania za wykonane
osobiście  lub  zlecone  innej  osobie  czynności  zawodowe,
lub za ich zaniechanie lub zaniedbanie,

B.  wynagrodzeniu wyrządzonej komuś szkody lub straty,
C . konieczności  odpowiadania  za  swoje  czyny,  zachowania

nakazane lub zakazane przez normę moralną i ponoszeniu
za nie konsekwencji,

D . obowiązku  ponoszenia  konsekwencji,  określonych  przez
odpowiednie przepisy prawne.

Zadanie 0.
Apoptoza jest to:

A . wieloetapowy  proces  działający  stabilizująco  na  procesy
utrzymujące stabilność genetyczną komórki,

B.  rodzaj translokacji onkogenów,
C . aktywny  proces  eliminacji  komórek  niepotrzebnych,

uszkodzonych czy zawierających mutacje,
D.  rodzaj nowotworu będący wynikiem mutacji genowej.

Zadanie 0.
Kształcenie  podyplomowe  mające  na  celu  uzyskanie  przez
pielęgniarki  i  położne  specjalistycznej  wiedzy  i  umiejętności  w
określonej  dziedzinie  pielęgniarstwa  lub  dziedzinie  mającej
zastosowanie  w  ochronie  zdrowia  i  uzyskanie  tytułu  specjalisty
w tej dziedzinie to:

A .  szkolenie specjalizacyjne,
B.  kurs kwalifikacyjny,
C.  kurs specjalistyczny,
D.  kurs dokształcający.

Zadanie 0.
Co powinien określać standard zapobiegania odleżynom?

A.  grupę opieki,
B.  warunki organizacji pracy i zadania personelu,
C.  wyposażenie oddziału,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Chorzy uczestniczący w badaniu klinicznym:

A . muszą  być  dokładnie  poinformowani  o  wszystkich
aspektach doświadczenia,

B.  muszą wyrazić pisemną zgodę,
C . w  przypadku  odmowy  udziału  w  badaniu  muszą  mieć

zapewnione leczenie standardowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Odmianą  radioterapii  jest  teleterapia,  w  której  źródło
napromieniania:

A . znajduje się w bezpośrednim kontakcie z napromieniowaną
tkanką,

B . znajduje  s ię  w  bliskim  kontakcie  z  napromieniowaną
tkanką,

C.  pochodzi z pól zewnętrznych,
D.  jest zwykle umieszczone śródjamowo.

Zadanie 0.
Badania kliniczne dzieli się na fazy:

A . faza  I  i  I I  to  badania  o  charakterze  wstępnym,
określają  największe  dawki  tolerowane,  parametry
farmakokinetyki  i  farmakodynamiki,  działania
niepożądane i skuteczność terapeutyczną,

B . faza  I I I  określa  miejsce  jakie  nowy  lek  znajduje  we
współczesnej onkologii,

C .  odpowiedź A i B jest prawdziwa,
D . odpowiedź  A  -  jest  prawdziwa,  odpowiedź  B  -  jest

nieprawdziwa.

Zadanie 0.
Przeciętny  typowy  model,  norma,  wzorzec,  profesjonalnie
uzgodniony poziom wykonawstwa jakiegoś działania, stosownie do
grupy pacjentów, który jest osiągalny, mierzalny, pożądany to:

A.  standard,
B.  procedura,
C.  instrukcja,
D.  algorytm.

Zadanie 0.
Najczęstszym umiejscowieniem raka jelita grubego jest:

A .  odbytnica i esica,
B.  kątnica,
C.  okrężnica poprzeczna,
D.  okrężnica wstępująca.



Zadanie 0.
Jakość opieki pielęgniarskiej można określić jako:

A . stopień w jakim opieka ta, wykazuje zgodność z aktualną
profesjonalną wiedzą,

B . przyczynia  się  do  osiągnięcia  pożądanych  efektów  w
stanie zdrowia osób/populacji,

C . zwiększa  zdolność  osób/populacji  do  samopielęgnacji,
zwiększa ich niezależność,

D.  wszystkie powyższe twierdzenia są prawdziwe.

Zadanie 0.
Co powinien zawierać system oceny jakości w opiece paliatywnej?

A.  założenia polityki zdrowotnej kraju,
B.  uwarunkowania kulturowe,
C.  doświadczenia międzynarodowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Późne  powikłania  ze  strony  układu  krążenia,  po  zastosowaniu
teleterapii w obszarze klatki piersiowej to:

A .  uszkodzenie mięśnia sercowego,
B.  zakrzepowe zapalenie żył,
C.  zwłóknienie naczyń krwionośnych,
D.  krwawienia dojamowe.

Zadanie 0.
Według  zaleceń  Europejskiego  Kodeksu  Walki  z  Chorobami
Nowotworowymi, najważniejszymi wytycznymi związanymi ze stylem
życia w profilaktyce raka skóry jest:

A . niepalenie  papierosów,  niepicie  alkoholu,  aktywność
ruchowa,

B . wykonywanie  szczepień  ochronnych,  uczestniczenie  w
badaniach przesiewowych,

C . unikanie  nadmiernej  ekspozycji  na  promieniowanie
słoneczne,  stosowanie  środków  chroniących  przed
słońcem,  ochrona  przed  narażeniem  na  substancje
rakotwórcze,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przyczyną  częstszego  niż  w  innych  chorobach  stosowania
niekonwencjonalnych metod leczenia nowotworów jest:

A .  brak dostępu chorych do nowoczesnych farmaceutyków,
B.  utrudnione korzystanie z radioterapii,
C.  psychozależność chorób nowotworowych,
D.  wielowymiarowy charakter choroby nowotworowej.



Zadanie 0.
Jak należy dbać o skórę poddawaną teleterapii?

A.  kąpać się pod prysznicem,
B.  myć delikatnie wodą o letniej temperaturze,
C.  używać neutralnych preparatów,
D.  wstrzymać się od mycia pola napromienianego.

Zadanie 0.
W którym przedziale wiekowym nowotwory występują najczęściej?

A.  0-10 lat,
B.  10-30 lat,
C.  30-50 lat,
D.  powyżej 50 roku życia.

Zadanie 0.
Któremu z wymienionych konserwantów udowodniono karcynogenny
wpływ na organizm?

A.  azotyny i azotany,
B.  kwas mrówkowy,
C.  kwas propionowy,
D.  emulgator.

Zadanie 0.
W diagnostyce nowotworów gruczołu krokowego za podstawowe uważa
się badanie:

A.  antygenu gruczołu krokowego (PSA),
B.  antygen CA 19-9,
C.  ultrasonograficzne transrektalne,
D.  tomograficzne miednicy małej.

Zadanie 0.
Kobieta  w  wieku  28  lat  w  20  tygodniu  ciąży,  stwierdza  podczas
samobadania piersi guzek wielkości 2 cm. Co powinna zrobić?

A.  wykonać mammografię,
B.  donosić ciążę i po urodzeniu dziecka zająć się zmianą,
C . potraktować  guzek  w  okresie  ciąży  jako  zjawisko

fizjologiczne,
D.  zgłosić się do lekarza prowadzącego ciążę.

Zadanie 0.
Jaka  metoda  diagnostyczna  daje  najbardziej  wiarygodny  obraz
nowotworu jajnika w I i II stopniu zaawansowania choroby?

A . tomografia  komputerowa  i  ultrasonografia  jamy
brzusznej,

B.  punkcja jamy otrzewnej,
C.  ocena śródoperacyjna,
D.  badanie kontrastowe jamy brzusznej.



Zadanie 0.
Podwyższony  poziom  markera  CA125  jest  charakterystyczny  dla
nowotworu:

A.  piersi,
B.  prostaty,
C.  jelita grubego,
D.  jajnika.

Zadanie 0.
Która z wymienionych diet stanowi czynnik ryzyka nowotworów?

A.  wegetariańska,
B.  uboga w tłuszcz zwierzęcy,
C.  bogata w tłuszcz zwierzęcy,
D.  mleczna.

Zadanie 0.
Skrining onkologiczny wykonywany jest:

A .  u osób z grup ryzyka onkologicznego,
B.  u osób bez objawów choroby,
C.  losowo,
D.  rutynowo u wszystkich pacjentów onkologicznych.

Zadanie 0.
Rak trzonu macicy rozwija się najczęściej w okresie:

A .  dojrzewania,
B.  prokreacyjnym,
C.  klimakterium,
D.  przekwitania.

Zadanie 0.
Mastopatia jest to:

A .  zmiana złośliwa piersi,
B.  zmiana złośliwa jajnika,
C.  przerost gruczołu piersiowego u mężczyzn,
D.  zmiana łagodna piersi.

Zadanie 0.
Jaki jest trzeci stopień drabiny analgetycznej?

A.  słaby opioid, nieopioidowy lek przeciwbólowy,
B.  silny opioid,
C.  nieopioidowy lek przeciwbólowy, lek wspomagający,
D.  słaby opioid, lek wspomagający.



Zadanie 0.
Na jakim podłożu najczęściej rozwija się zmiana typu Melanoma?

A.  znamion,
B.  blizn,
C.  oparzeń,
D.  owrzodzeń.

Zadanie 0.
Rozpoczęcie  współżycia  seksualnego  przed  18  r .  ż .  oraz  częsta
zmiana partnerów stanowi czynnik ryzyka raka:

A.  piersi,
B.  jajnika,
C.  pęcherza moczowego,
D.  szyjki macicy.

Zadanie 0.
Cechę T w czerniaku określa się rutynowo na podstawie:

A.  tomografii komputerowej,
B.  ultrasonografii,
C .  badania fizykalnego,
D.  badania histopatologicznego.

Zadanie 0.
Który marker nowotworowy monitoruje leczenie raka krtani?

A.  żaden,
B.  HCG (gonadotropina kosmówkowa),
C.  AFP (alfa-fetoproteina),
D.  GGTP (glutamylotransferaza).

Zadanie 0.
Grupę szczególnie zagrożoną rakiem krtani stanowią osoby:

A.  wykonujące zawód piosenkarza estradowego,
B.  grające na instrumentach dętych,
C.  palące i pijące alkohol,
D.  wykonujący zawód nauczyciela.

Zadanie 0.
Co oznacza metoda diagnostyczna BAC?

A.  badanie laryngologiczne,
B.  badanie tomograficzne,
C.  biopsję cienkoigłową,
D.  badanie rezonansem magnetycznym.



Zadanie 0.
Czynnikiem ryzyka raka piersi u kobiet jest/są:

A.  brak porodów,
B.  częste porody (powyżej 4),
C.  poród odbyty przed 18 rokiem życia,
D.  bliźniacze porody.

Zadanie 0.
Które ze schorzeń określane jest jako zmiana przedrakowa?

A.  myeloma (szpiczak),
B.  sarkoma (mięsak),
C.  leukoplakia (rogowacenie białe),
D.  nephroblastoma (nerczak zarodkowy).

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  czynników  został  rozpoznany  w  historii
nowotworów jako pierwszy karcynogen?

A.  aflatoksyny (pleśń),
B.  wirus brodawczaka ludzkiego,
C.  dym tytoniowy,
D.  sadza.

Zadanie 0.
Obecność  białka  monoklonalnego  w  surowicy  lub  moczu,
osteolityczne  zmiany  w  kościach  oraz  postępujące  uszkodzenie
nerek to objawy typowe dla:

A.  ziarnicy złośliwej,
B.  szpiczaka mnogiego,
C.  ostrej białaczki szpikowej,
D.  przewlekłej białaczki limfocytowej.

Zadanie 0.
Mężczyzna,  lat  53,  leczony  chemioterapią  z  powodu  raka
drobnokomórkowego płuc, stosowany schemat to PE - Cysplatyna w
dawce powyżej 100 mg/m kwadratowy i Etopozyd w dawce 120 mg/m
kwadratowy. Pacjent wymaga:

A . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Etopozydu,

B . wnikliwej obserwacji parametrów krążeniowych ze względu
na kardiotoksyczność Etopozydu,

C . stosowania  diety  bezsolnej  ze  względu  na
nefrotoksyczność Cysplatyny,

D . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Cysplatyny.



Zadanie 0.
Radioterapia  znalazła  zastosowanie  w  leczeniu  chorób
nowotworowych jako metoda:

A.  samodzielna,
B.  skojarzona,
C.  ratunkowa, paliatywna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Które  skutki  uboczne  mogą  wystąpić  po  skojarzonym
napromienianiu  narządu  rodnego  metodą  teleradioterapii  i
brachyterapii?

A.  leukopenia,
B.  popromienne zapalenie pęcherza moczowego,
C.  zapalenie odbytnicy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Odczyn popromienny miejscowy na sucho łagodzi:

A .  jałowy opatrunek przyklejony plastrem,
B.  talkowanie Alantanem i wietrzenie,
C.  kąpiel całego ciała pod prysznicem,
D.  noszenie obcisłej bielizny.

Zadanie 0.
Jakie  narządy  wewnętrzne  są  najbardziej  narażone  na  skutki
uboczne  przy  napromienianiu  teleradioterapią  z  powodu  raka
piersi?

A.  mięsień sercowy,
B.  płuca,
C.  przełyk,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie pacjenta z odczynem popromiennym na śluzówkach
jamy ustnej obejmuje:

A.  przyjmowanie 1,5 litra wody mineralnej niegazowanej,
B.  stosowanie lignocainy w sprayu,
C.  częste płukanie jamy ustnej i gardła,
D.  natłuszczanie linomagiem.



Zadanie 0.
Pacjentowi  z  odczynem  popromiennym  na  śluzówce  jamy  ustnej
należy zalecić posiłki:

A .  wysokokaloryczne, ostro przyprawione,
B.  wysokobiałkowe, gorące,
C.  miksowane, ciepłe, z dużym udziałem jogurtów i kefirów,
D.  z lodówki.

Zadanie 0.
DIC to zespół:

A .  żyły głównej górnej,
B.  ostrego rozpadu guza,
C.  wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,
D.  ucisku rdzenia kręgowego.

Zadanie 0.
Wskaż narządy krytyczne przy napromienianiu gruczołu krokowego:

A.  pęcherz moczowy i odbytnica,
B.  cewka moczowa,
C.  jelito cienkie i grube,
D.  moszna.

Zadanie 0.
Pacjentka  z  rozpoznaniem  raka  piersi  poddawana  monoterapii
Vinorelbiną. Podczas podawania tego leku należy pamiętać o tym,
że lek podaje się w:

A.  dużym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
B.  małym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
C.  dużym rozcieńczeniu i powolnym wlewie,
D.  małym rozcieńczeniu i powolnym wlewie.

Zadanie 0.
Wymień  podstawowe  zasady  postępowania  miejscowego  przy
napromienianiu skóry:

A.  zakaz stosowania wody i mydła w miejscu napromieniania,
B.  używanie odzieży bawełnianej, przewiewnej, luźnej,
C.  unikanie ekstremalnych warunków atmosferycznych,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 0.
Pacjentka  lat  50  z  rozpoznaniem  raka  macicy  została
zakwalifikowana  do  leczenia  na  oddziale  Brachyterapii  metodą
MDR  (średnia  moc  dawki).  Chora  jest  przygotowana  do  założenia
źródła promieniowania i powinna:

A.  otrzymać do wypicia siemię lniane,
B.  otrzymać do wypicia wodę mineralną w ilości 1,5 litra,
C . pozostać  na  czczo  i  mieć  założony  cewnik  do  pęcherza

moczowego,
D.  wypić mleko.

Zadanie 0.
Zasadniczym  leczeniem  u  kobiet  chorych  na  raka  jajnika  jest
zabieg:

A.  operacyjny,
B.  operacyjny, a następnie chemioterapia wielolekowa,
C.  operacyjny, a następnie brachyterapia,
D.  operacyjny, a następnie teleterapia.

Zadanie 0.
W  Polsce,  podstawą  prawną  zasad  obowiązujących  przy
przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu cytostatyków jest:

A .  Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B . Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  31  sierpnia

2000r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
przygotowywaniu,  podawaniu  i  przechowywaniu  leków
cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej,

C.  Ustawa o Działalności Leczniczej,
D . Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa

i  higieny  pracy  przy  stosowaniu  promieniowania
jonizującego.

Zadanie 0.
Jakie objawy związane z leukopenią mogą świadczyć o pogorszeniu
stanu zdrowia pacjenta?

A . wzrost  temperatury  powyżej  38°C,  dreszcze,  niepokój,
spadek ciśnienia,

B . niepokój  lub  pobudzenie  psychoruchowe,  trudności  w
porozumiewaniu się, ból głowy,

C.  świąd skóry i drobna wysypka na ciele,
D . bó l  w  klatce  piersiowej,  zmiany  w  EKG,  omdlenia  i

mroczki przed oczami.



Zadanie 0.
Promocja nowotworu jest to:

A . etap,  w  którym  czynnik  karcinogenny  przedostaje  s ię  do
komórki,

B . czas,  który  upłynął  od  zadziałania  czynnika
rakotwórczego  do  klinicznego  ujawnienia  się  nowotworu
złośliwego,

C . etap, w którym następuje wzrost nowotworowo zmienionych
komórek ich odróżnicowanie i namnażanie,

D . etap,  w  którym  zainicjowana  komórka  przechodzi  szereg
zmian,  prowadzących  do  nabycia  cech  morfologicznych  i
biochemicznych komórki nowotworowej.

Zadanie 0.
Do powstawania powikłań krwotocznych przyczynia się:

A .  małopłytkowość,
B.  upośledzenie funkcji płytek krwi,
C.  zaburzona synteza czynników krzepnięcia krwi,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Orchidektomia to:

A.  zabieg usunięcia guza pęcherza moczowego,
B . zabieg  radykalnego  usunięcia  nerki  z  okolicznymi

tkankami,
C.  zabieg usunięcia jądra zmienionego nowotworowo,
D.  rodzaj amputacji gruczołu piersiowego.

Zadanie 0.
Zespół ostrego rozpadu guza powstaje najczęściej po:

A.  radioterapii,
B.  hormonoterapii,
C.  leczeniu chirurgicznym,
D.  chemioterapii.

Zadanie 0.
U  pacjentek  z  nowotworem  narządu  rodnego,  najczęstszym
powikłaniem wczesnym w trakcie radioterapii jest/są:

A . odczyn  popromienny  ze  strony  dolnego  odcinka  układu
pokarmowego,

B.  przetoki pęcherzowo - pochwowe,
C.  świąd skóry w miejscu napromienianym,
D.  martwica pochwy.



Zadanie 0.
Chemioterapia adiuwantowa to:

A . leczenie  stosowane  przed  radioterapią  w  celu
zniszczenia ewentualnych mikroprzerzutów,

B . metoda  stosowana  przed  zabiegami  operacyjnymi  w  celu
likwidacji ewentualnych mikroprzerzutów,

C . metoda uzupełniająca stosowana po radykalnych zabiegach
operacyjnych  w  celu  zniszczenia  ewentualnych
mikroprzerzutów,

D . metoda  leczenia  śródoperacyjnego  mająca  na  celu
zapobieganie  ewentualnemu  rozsiewowi  spowodowanemu
zabiegiem operacyjnym.

Zadanie 0.
Mężczyzna,  lat  58,  po  resekcji  części  jel ita  z  powodu  raka
odbytnicy,  poddawany  pooperacyjnej  radioterapii.  Opiekując  się
pacjentem w oddziale radioterapii należy wdrożyć dietę:

A .  bezresztkową, bezmleczną, bezsolną,
B.  bogatoresztkową, bogatobiałkową, bogatowitaminową,
C.  ubogoresztkową, bezmleczną, bezglutenową,
D.  ubogoresztkową, niskosodową, beztłuszczową.

Zadanie 0.
Jakie  wskazówki  pielęgnacyjne  powinien  otrzymać  pacjent  po
napromienianiu gruczołu krokowego?

A.  pić około 2 l. płynów dziennie,
B.  przestrzegać lekkostrawnej diety,
C.  pielęgnować odpowiednio skórę,
D.  zażywać dużo ruchu na świeżym powietrzu.

Zadanie 0.
Zmiany nowotworowe w rdzeniu kręgowym w odcinku szyjnym mogą
spowodować:

A.  niedowład połowiczy ciała,
B.  bezwład całkowity ciała,
C.  niedowład prawej kończyny górnej,
D.  niedowład prawej kończyny dolnej.

Zadanie 0.
Kiedy  należy  podawać  chorym  środki  p/wymiotne  przy  terapii
cytostatykami?

A.  bezpośrednio po podaniu leków cytostatycznych,
B.  przed rozpoczęciem podawania leków cytostatycznych,
C . przed  podaniem  leków  cytostatycznych  i  przez  okres

24-72 godzin od ostatniego podania leków,
D . p o  12  godzinach  od  ostatniego  podania  leków

cytostatycznych.



Zadanie 0.
Pacjentce  z  nowotworem  jajnika,  która  odczuwa  dolegliwości
bólowe  (5  w  skali  VAS)  podano  leki  przeciwbólowe.  Działania
pielęgniarskie podwyższające próg bólowy będą obejmowały:

A . zapewnienie  wypoczynku  i  spokoju  oraz  całkowite
wstrzymanie  się  od  wykonywania  czynności
pielęgnacyjnych,

B . wypełnienie  czasu  wolnego  i  dokładne  wywietrzenie
pomieszczenia bez względu na porę roku,

C . zapewnienie  komfortu  psychicznego  poprzez  wygodne
ułożenie  pacjentki  w  łóżku,  wsparcie,  psychoterapię
podtrzymującą,

D . zapewnienie  obecności  osoby  bliskiej,  pobudzanie  do
aktywności fizycznej, głośne słuchanie muzyki.

Zadanie 0.
Przyczyną  wzrostu  ciśnienia  wewnątrzczaszkowego  u  chorych  na
nowotwory jest:

A .  nowotwór pierwotny,
B.  nowotwór wtórny,
C.  krwawienie śródczaszkowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  zespole  złego  wchłaniania,  występującym przy  napromienianiu
narządów miednicy małej, głównym objawem jest/są:

A.  biegunka, bóle brzucha,
B.  wzmożony apetyt,
C.  wzrost masy ciała,
D.  wzmożone pragnienie.

Zadanie 0.
Mężczyzna  lat  55,  leczony  cytostatykami  z  powodu  raka
okrężnicy,  u  którego  udało  się  uzyskać  znaczną remisję  choroby.
Z  powodu  postępującej  anemizacji  wielokrotnie  przetaczano
choremu  masę  erytrocytarną  uzyskując  niewielką  poprawę
parametrów morfologii krwi. Obecnie poziom hemoglobiny wynosi 8
mg%. Opisana sytuacja skłania do:

A.  zastosowania G-CSF lub GM-CSF,
B.  kolejnego przetoczenia krwi,
C . przerwania  chemioterapii  do  czasu  samoistnej  odbudowy

żądanej ilości erytrocytów,
D.  zastosowania preparatów erytropoetyny.



Zadanie 0.
P o  wystąpieniu  u  pacjenta  zapalenia  żyły  wskutek  podawania
chemioterapii należy:

A.  stosować leki p/zapalne,
B . całkowicie  zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej

stanem zapalnym,
C . zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej  stanem

zapalnym,  stosować  okłady  oraz  ogólnie  działające  leki
p/bólowe i p/zapalne,

D . zastosować  wilgotne,  chłodne  okłady  w  miejscu  powyżej
wkłucia,  nie  zaprzestając  podawania  leków  do  żyły
objętej stanem zapalnym.

Zadanie 0.
Trastuzumab to przeciwciało monoklonalne stosowane w terapii:

A .  chłoniaków,
B.  raka piersi i raka żołądka,
C.  raka jelita grubego,
D.  raka płuca.

Zadanie 0.
Leczenie metodą MDR (średnia moc dawki) trwa:

A.  kilka dni,
B.  kilkanaście minut,
C.  kilka godzin,
D.  kilka tygodni.

Zadanie 0.
Wysoka  skuteczność,  szybkość  działania,  niewielkie  objawy
uboczne,  umiarkowany  koszt  i  możliwość  leczenia
ambulatoryjnego,  to  zalety  stosowanej  w  patologicznych
złamaniach w przebiegu przerzutów do kości:

A .  chemioterapii,
B.  chirurgii ortopedycznej,
C.  radioterapii,
D.  hormonoterapii.

Zadanie 0.
Inicjacja nowotworu jest to:

A .  pierwszy etap rozwoju nowotworu,
B.  drugi etap rozwoju nowotworu,
C.  trzeci etap rozwoju nowotworu,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.



Zadanie 0.
U  pacjenta,  leczonego  energią  promienistą  z  powodu  nowotworu
szyi  wystąpił  wczesny  odczyn  popromienny  na  skórze.  Wstępne
pielęgniarskie działanie będzie polegało na:

A . obserwacji  zmienionego  miejsca  pod  kątem  wystąpienia
rumienia, suchego lub wilgotnego złuszczania naskórka,

B.  zgłoszeniu o zaistniałej sytuacji lekarzowi,
C.  zastosowaniu suchego opatrunku na zmienione miejsce,
D . zastosowaniu  maści  natłuszczającej  o  odczynie

obojętnym.

Zadanie 0.
Jakie  powikłania w obrębie  jamy ustnej  mogą wystąpić  w trakcie
lub po zakończeniu leczenia teleradioterapią?

A.  suchość i ból w jamie ustnej,
B.  zaburzenia smaku,
C.  uczucie zesztywnienia szczęk i trudności z jedzeniem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Najbardziej  istotne  u  pacjenta  otrzymującego  Doksorubicynę
(Adriamycynę) są/jest:

A .  dolegliwości ze strony układu krążenia,
B.  kłopoty z pamięcią i koncentracją,
C.  brak regularnego wypróżniania,
D.  braki w uzębieniu.

Zadanie 0.
Pacjentka  po  kilku  dniach  od  zakończenia  wlewu  dożylnego  z
Metothreksatu  przestała  przyjmować  posiłki.  Jaka  może  być  tego
przyczyna?

A . brak apetytu spowodowany uczuciem przepełnienia w jamie
brzusznej i utrzymującymi się nudnościami,

B . nie  smakuje  je j  kuchnia  szpitalna,  za  to  chętnie  je
posiłki  przyniesione  z  domu  i  pi je  dużo  soku
pomidorowego i pomarańczowego,

C.  rozpoczynająca się psychoza posterydowa,
D . stan  zapalny  jamy  ustnej  z  zaczynającymi  się

owrzodzeniami błony śluzowej jamy ustnej.



Zadanie 0.
U pacjenta z rozpoznanym rakiem płuca wystąpiły: duszność, bóle
głowy,  bóle  w  klatce  piersiowej,  przepełnienie  żył  szyi  i
kończyn górnych z zaczerwienieniem, co wskazuje na:

A.  zawał mięśnia sercowego,
B.  płyn w jamie opłucnej,
C.  zespół żyły głównej górnej,
D.  niedrożność górnych dróg oddechowych.

Zadanie 0.
Późnym odczynem popromiennym ze strony układu oddechowego jest:

A .  krwioplucie,
B.  kaszel,
C.  duszność,
D.  zwłóknienie płuc.

Zadanie 0.
Czego  dotyczą  najważniejsze  wskazówki  pielęgnacyjne  dla
pacjenta po zakończeniu napromieniania klatki piersiowej?

A.  nauka prawidłowego oddychania,
B.  zmiana klimatu,
C.  przestrzeganie diety wysokobiałkowej,
D.  co kwartalne kontrole pojemności płuc.

Zadanie 0.
Najważniejszym zaleceniem pielęgniarskim dla pacjentki z  rakiem
piersi  po  skojarzonym  leczeniu  chirurgicznym  z  radioterapią
jest:

A .  tylko pielęgnacja skóry,
B.  zapewnienie wypoczynku,
C.  korzystanie z pomocy grup wsparcia,
D.  stała rehabilitacja kończyny górnej.

Zadanie 0.
Objawem  popromiennego  zapalenia  płuc  u  osoby  dorosłej  NIE
jest/są:

A.  kaszel,
B.  gorączka,
C.  nudności, wymioty,
D.  narastająca duszność.



Zadanie 0.
Czy  w  leczeniu  choroby  nowotworowej  można  łączyć
teleradioterapię z brachyterapią?

A.  zawsze,
B.  nigdy,
C.  tylko w wybranych przypadkach,
D.  tylko w nowotworach narządu rodnego.

Zadanie 0.
Kobieta,  lat  33,  w  trzeciej  dobie  po  limfadenektomii  pachowej  z
powodu  czerniaka,  zgłasza  pogorszenie  samopoczucia  od  godzin
porannych,  temperatura  ciała  37,2°C,  w  obrębie  rany
pooperacyjnej  tkanki  napięte,  bolesne.  Przyczyną  opisanej
sytuacji jest:

A .  zastój chłonki z następowym zakażeniem rany,
B.  spadek odporności pacjentki,
C.  reakcja na utratę krwi podczas zabiegu operacyjnego,
D . późny  odczyn  poprzetoczeniowy  na  krew  podaną  podczas

zabiegu operacyjnego.

Zadanie 0.
Sprawując opiekę nad pacjentem z objawami zespołu żyły głównej
górnej (ZŻGG) zwrócisz uwagę na:

A . utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  obserwację
oddechu,  obserwację  obrzęku  i  zasinienia  twarzy,
parametrów życiowych i stanu świadomości pacjenta,

B . monitoring  wkłuć  dożylnych  w  obrębie  kończyny  objętej
procesem chorobowym,

C . obserwację stanu świadomości chorego, gdyż wskazuje on
na nasilenie objawów,

D . obserwację  i  monitoring  oddechu  pacjenta  pod  kątem
wystąpienia świstu oddechowego.

Zadanie 0.
Najbardziej kardiotoksycznymi lekami spośród cytostatyków są:

A.  winkrystyna i winblastyna,
B.  doksorubicyna i daunorubicyna,
C.  metotrexat i cytarabina,
D.  cisplatyna i ifosfamid.

Zadanie 0.
Które grupy leków powodują martwicę po wynaczynieniu?

A.  każdy wynaczyniony cytostatyk powoduje martwicę,
B.  tylko antracykliny,
C.  tylko leki alkilujące,
D.  antracykliny, alkaloidy i niektóre alkilujące.



Zadanie 0.
Przed  rozpoczęciem  napromieniania  jamy  ustnej,  należy  pacjenta
poinformować o:

A . konieczności  przeglądu  stomatologicznego  i  sanacji  lub
ekstracji uzębienia,

B.  stosowania diety wysokokalorycznej,
C.  przestrzegania higieny jamy ustnej,
D.  badań kontrolnych u laryngologa.

Zadanie 0.
U  chorych  zagrożonych  wystąpieniem  zespołu  DIC,  obserwację
pielęgniarską ukierunkowujemy szczególnie na:

A.  występowanie krwawień, wybroczyn, "siniaków",
B.  nagły, duży skok temperatury ciała,
C.  pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D.  przyrost masy ciała.

Zadanie 0.
Jakie  są  objawy  wysięku  do  jamy  otrzewnej  u  pacjentek  w
zaawansowanej fazie raka jajnika?

A.  obrzęki, uczucie dyskomfortu w podbrzuszu,
B.  duszność, obrzęk twarzy,
C . bolesne  uczucie  rozpierania  i  rozciągania  brzucha,

uczucie "zgagi", obrzęk kończyn dolnych, duszność,
D.  objawy niestrawności.

Zadanie 0.
Pierwszym etapem leczenia nowotworów zarodkowych jajnika jest:

A .  leczenie operacyjne,
B.  chemioterapia,
C.  radioterapia,
D.  hormonoterapia.

Zadanie 0.
Cisplatina należy do:

A.  leków alkilujących,
B.  antybiotyków,
C.  związków platyny,
D.  kortykosterydów.



Zadanie 0.
Pacjentka lat 70 z rozpoznaniem raka sromu. Wykonano radykalną
operację  z  usunięciem  okolicy  całego  sromu,  dolnej  części
pochwy  oraz  węzłów  chłonnych.  Najczęściej  występującym
powikłaniem po operacji jest:

A .  zakażenie rany,
B.  zakrzepowe zapalenie żył,
C.  embolia płuc,
D.  niewydolność krążenia.

Zadanie 0.
U  chorych  z  grupy  wysokiego  ryzyka  choroby  trofoblastycznej
stosuje się:

A .  chemioterapię,
B.  radioterapię,
C.  leczenie chirurgiczne,
D.  hormonoterapię.

Zadanie 0.
Ćwiczenia ruchowe w usprawnianiu mięśni  mimicznych zawierają
następujące elementy:

A.  pomocnicze zastosowanie zabiegów cieplnych,
B.  stosowanie masażu,
C . zamykanie  oczu,  marszczenie  czoła,  dmuchanie,

gwizdanie,
D.  rozciąganie i kurczenie mięśni mimicznych.

Zadanie 0.
Specjalne  postępowanie  rehabilitacyjne  przed  operacją  odtwórczą
piersi obejmuje:

A . naukę  ćwiczeń  biernych  i  czynnych  zabezpieczających
przed skutkami unieruchomienia po zabiegu operacyjnym,

B . zachowanie  elastyczności  blizny  pooperacyjnej  i  je j
otoczenia,  kształtowanie  silnej  motywacji  chorej  do
posiadania odtworzonej piersi,

C . nauczenie  wykonywania  ćwiczeń  oddechowych  oraz
prawidłowego toru oddychania,

D . zastosowanie psychoterapii elementarnej wobec pacjentki
i jej rodziny.



Zadanie 0.
Psychoedukacja  pacjentów  chorych  na  nowotwór  jest  elementem
rehabilitacji  psychologicznej  i  wpływa  na  podnoszenie  jakości
życia. Jej główne elementy to:

A . przekazanie  pacjentowi  wiedzy  na  temat  choroby  i  je j
leczenia, sposobów radzenia sobie z powikłaniami,

B . systematyczne  konsultacje  z  psychiatrą  oraz  pomoc
psychologiczna,

C . przekazanie  wiedzy  pacjentowi  i  jego  rodzinie  na  temat
choroby  i  je j  leczenia,  sposobów  radzenia  sobie  z
powikłaniami,

D . przekazanie  wiedzy  na  temat  terapii  konwencjonalnej  i
alternatywnej i pomoc w wyborze właściwej dla chorego.

Zadanie 0.
Głównym zagrożeniem po całkowitej resekcji płuca jest:

A .  zawał płuca,
B.  odma opłucnowa,
C.  przesunięcie śródpiersia,
D.  niedrożność drenu opłucnowego.

Zadanie 0.
Jakie  parametry  powinny  być  kontrolowane  przy  występowaniu
wymiotów w niedrożności jelit?

A.  poziom wapnia,
B.  poziom mocznika,
C.  poziom kreatyniny,
D.  poziom elektrolitów.

Zadanie 0.
Pacjentka  po  zabiegu  torakotomii  prawostronnej,  w  okresie
uruchamiania, niechętnie wykonuje ćwiczenia oddechowe, wymaga
stałego  wsparcia  i  zachęcania  do  odkrztuszania  i  zmiany
pozycji.  Które  z  działań  będzie  najbardziej  skutecznie
wspomagać odkrztuszanie?

A.  wstrząsanie i oklepywanie pleców, co godzinę,
B.  wstrząsanie i oklepywanie pleców w czasie wydechu,
C . inhalacje,  głębokie  oddechy,  drenaż  ułożeniowy,

oklepywanie,  masaż  wibracyjny  klatki  piersiowej  podczas
wydechu,

D . oklepywanie  pleców  i  wibracje  klatki  piersiowej  przy
pomocy  ręki  ułożonej  na  mostku  pacjentki  podczas
wydłużonego wdechu.



Zadanie 0.
Długotrwałym i uciążliwym powikłaniem po wulwektomii jest:

A .  obrzęk kończyn dolnych,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  zapalenie cewki moczowej,
D.  powstanie odleżyn.

Zadanie 0.
Pacjentka  jest  w  dobie  operacyjnej  po  zabiegu  amputacji  piersi.
Przytomna,  ułożona  w  pozycji  Semi-Flowera.  Wysokie  ułożenie
kończyny górnej strony operowanej stosujemy w celu:

A.  zapewnienia prawidłowego krążenia krwi,
B.  zmniejszenia bólu przez unieruchomienie,
C.  profilaktyki przeciwzakrzepowej,
D.  profilaktyki przeciwobrzękowej.

Zadanie 0.
Przy kuracji Neupogenem może pojawić się:

A .  wysoka temperatura, ból kostno-mięśniowy,
B.  odczyn zapalny w miejscu wstrzyknięcia,
C.  obrzęk,
D.  krwiomocz.

Zadanie 0.
Wczesne objawy niepożądane przy podawaniu Cyklofosfamidu to:

A.  przebarwienie skóry,
B.  przebarwienie paznokci,
C.  wysypka,
D.  metaliczny smak w ustach.



Zadanie 0.
Prawidłowe ułożenie pacjenta na lewym boku, u którego występuje
niedowład połowiczy prawostronny jest następujące:

A . ułożenie  głowy  i  pleców  tak,  aby  kręgosłup  był
wyprostowany, kończyna górna lewa wyprostowana wzdłuż
ciała,  kończyna  górna  prawa  w  lekkim  przywiedzeniu,
kończyna  dolna  lewa  wyprostowana  zgięta  w  stawie
skokowym,  a  prawa  w  lekkim  przygięciu  na  poduszce  z
zabezpieczoną stopą,

B . ułożenie  głowy  i  pleców  tak,  aby  kręgosłup  był
wyprostowany, kończyna górna lewa wyprostowana wzdłuż
ciała,  kończyna  górna  prawa  w  lekkim  przywiedzeniu,
palce  zaciśnięte  na  wałeczku,  kończyna  dolna  lewa
wyprostowana zgięta w stawie skokowym, a prawa w lekkim
przygięciu na poduszce z zabezpieczoną stopą,

C . ułożenie  głowy  na  małej  poduszce,  kończyna  górna  lewa
wyprostowana  wzdłuż  ciała,  kończyna  górna  prawa  w
lekkim  przywiedzeniu,  palce  zaciśnięte  na  wałeczku,
kończyna  dolna  lewa  wyprostowana  zgięta  w  stawie
skokowym, a prawa w lekkim przygięciu na poduszce,

D . ułożenie  głowy  i  pleców  tak,  aby  kręgosłup  był
wyprostowany, kończyna górna prawa wyprostowana wzdłuż
ciała,  kończyna  górna  lewa  w  lekkim  przywiedzeniu,
palce  zaciśnięte  na  wałeczku,  kończyna  dolna  prawa
wyprostowana zgięta w stawie skokowym, a lewa w lekkim
przygięciu na poduszce z zabezpieczoną stopą.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  70,  po  częściowym  usunięciu  krtani  i  jednej  struny
głosowej,  z  powodu  nowotworu  krtani.  Pacjent  po  zabiegu  nie
powinien mówić, co najmniej przez:

A.  12 godzin,
B.  24 godziny,
C.  48 godzin,
D.  72 godziny.

Zadanie 0.
W  jakim  celu  należy  prowadzić  rehabilitację  chorych  po
amputacji piersi?

A.  wypełnienia czasu podczas pobytu w szpitalu,
B . umożliwienia  spotkania  pacjentów  z  podobnymi

dolegliwościami,
C . zapobiegania  gromadzeniu  się  chłonki  tylko  w  okolicy

rany pooperacyjnej,
D . zwiększenia  zakresu ruchów stawu barkowego po  stronie

operowanej i zapobieganiu zastojowi chłonki.



Zadanie 0.
Który  lek  stosuje  s ię  do  leczenia  przy  przerzutach  nowotworu  do
kości?

A.  tramadol,
B.  opioidy,
C.  bisfosfoniany,
D.  preparaty wapnia.

Zadanie 0.
Celem rehabilitacji  społecznej  u  chorych na nowotwór,  u  których
wystąpiły powikłania w postaci niedowładów i porażeń jest:

A . odzyskanie  jak  największej  niezależności  społecznej  i
powrót do aktywnego życia społecznego,

B . zorganizowanie  choremu  pomocy  profesjonalnych
pracowników medycznych i socjalnych,

C . objęcie  chorego  programem  usprawniania  na  oddziale
rehabilitacji,

D . zorganizowanie  możliwości  pobytu  w  domu  opieki
społecznej.

Zadanie 0.
Pacjent  w  I  dobie  po  totalnej  laryngectomii,  stabilny  oddechowo
i  krążeniowo,  oddycha  samodzielnie,  ma  założoną  rurkę
tracheostomijną  i  sondę  do  żołądka.  W  jakiej  pozycji  należy
ułożyć pacjenta po powrocie z sali pooperacyjnej?

A.  Flowera,
B.  Semi-Flowera,
C.  płaskiej na plecach,
D.  na prawym boku.

Zadanie 0.
Czy  u  wszystkich  chorych  po  amputacji  piersi  powinna  być
prowadzona rehabilitacja?

A.  nie, w zależności od stanu chorej,
B.  to zależy od zaawansowania choroby i rodzaju operacji,
C . tak,  gdyż  jest  etapem  leczenia  choroby  nowotworowej

niezależnie  od  umiejscowienia  zmiany  i  stopnia
zaawansowania,

D . nie,  gdyż  nie  wszyscy  chorzy  mają  powikłania  po
leczeniu.



Zadanie 0.
Pacjent  lat  73  z  rozpoznaniem:  rak  płuca.  Niedowład  połowiczy
spowodowany  masywnymi  przerzutami  do  kręgosłupa.  Pacjent  w
stanie  ciężkim.  Na  kości  ogonowej  widoczna  odleżyna  w  I I I
stopniu  zaawansowania  (5-stopniowa  skala  wg  Torrance'a).U
pacjenta  w  okolicy  kości  ogonowej  obserwujemy  zmianę
obejmującą:

A.  naskórek,
B.  naskórek i skórę właściwą,
C.  tkankę tłuszczową do mięśni,
D.  mięśnie do kości i stawów.

Zadanie 0.
W połączeniu z różnymi metodami zwalczania bólu nowotworowego
pielęgniarki  stosują  u  pacjentów  wiele  technik  behawioralnych.
Ma to na celu:

A.  zmianę reakcji na ból,
B.  pogłębienie relaksu,
C.  podwyższenie progu bólowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przy  zastosowaniu,  jakich  leków  przeciwbólowych,  należy
jednocześnie ordynować środki przeczyszczające?

A.  uspokajających,
B.  opioidowych,
C.  niesterydowych leków przeciwzapalnych,
D.  niesterydowych leków przeciwbólowych.

Zadanie 0.
Jakie elementy zawiera wszechstronna ocena rozmiarów bólu?

A.  lokalizację, intensywność, czynniki warunkujące,
B.  sposób radzenia sobie w krytycznej sytuacji,
C.  uwarunkowania psychopatyczne,
D.  czynniki sytuacyjne.

Zadanie 0.
Jakie  są  najważniejsze  przyczyny  duszności  w  chorobie
nowotworowej?

A.  czynniki psychogenne i reakcje emocjonalne,
B . ograniczenie  czynności  oddechowej  płuc,  choroby układu

krążenia, przyczyny poza płucne i emocjonalne,
C . ograniczenie  czynności  oddechowej  płuc,  przyczyny  poza

płucne i emocjonalne,
D . zespół  żyły  głównej  górnej,  ograniczenie  czynnego

miąższu płuc.



Zadanie 0.
Co oznacza słowo "hospicjum"?

A.  dom,
B.  chory,
C.  gościnność,
D.  ból .

Zadanie 0.
Pacjentka,  lat  55,  pod  opieką  domowego  zespołu  hospicyjnego  z
powodu  terminalnego  okresu  czerniaka,  cierpi  na  skutek
narastającego stopniowo od kilku miesięcy obrzęku limfatycznego
prawej  kończyny  górnej.  Różnica  w  obwodzie  między  kończynami
wynosi obecnie 4 cm, pozwala to na stwierdzenie obrzęku:

A.  o niewielkim nasileniu,
B.  o średnim nasileniu,
C.  dużym zaawansowaniu,
D.  bardzo zaawansowanego obrzęku.

Zadanie 0.
Czy  opieką  paliatywną  obejmuje  się  tylko  pacjentów  z
zaawansowaną chorobą nowotworową?

A.  tak, ponieważ wymaga specyficznego leczenia,
B.  nie, obejmuje się także chorych z wirusem HIV,
C . nie,  w  Polsce  wszystkie  choroby  przewlekłe  są  objęte

opieką paliatywną,
D.  to zależy od decyzji lekarza prowadzącego.

Zadanie 0.
Opieką paliatywną objęty jest pacjent i jego rodzina w okresie:

A .  preterminalnym choroby nowotworowej,
B.  trwania choroby przewlekłej i nieuleczalnej,
C.  terminalnym choroby,
D.  trwania choroby i żałoby.

Zadanie 0.
Postępowanie  przeciwodleżynowe pacjenta  w  terminalnym okresie
choroby nowotworowej ma na celu:

A.  wyleczenie już istniejącej odleżyny,
B.  złagodzenie dolegliwości powodowanych przez odleżynę,
C . usunięcie  czynników  wewnętrznych  i  zewnętrznych

mogących opóźniać proces gojenia,
D . eliminację czynników ryzyka wpływających na powstawanie

odleżyn.



Zadanie 0.
Wskazaniem do paliatywnego napromieniania chorego jest/są:

A . łagodzenie  bólu,  przerzuty  do  kości,  przerzuty  do
mózgu,

B.  złamania na skutek urazów,
C.  bóle przewlekłe, choroby skórne,
D.  przerzuty do mózgu, nawracające bóle gardła i krtani.

Zadanie 0.
Metoclopramidu NIE stosuje się w przypadku:

A.  leczenia opioidami,
B.  przewlekłych zaparć,
C.  całkowitego zamknięcia światła jelita,
D.  częściowego czynnościowego zaburzenia drożności.

Zadanie 0.
Pacjent  w  stanie  terminalnym,  u  którego  średnio  1  raz  na  8
godzin  występują  nudności  i  wymioty.  Leczenie
niefarmakologiczne w w/w przypadku polega na:

A . podawaniu  małych  porcji  płynów  i  pokarmów  drogą
doustną,

B.  założeniu zgłębnika do żołądka,
C . założeniu  cewnika  do  żyły  głównej  górnej  w  celu

żywienia pozajelitowego,
D . dostarczaniu  płynów  i  leków  wyłącznie  drogą

pozajelitową.

Zadanie 0.
Skala ESAS jest narzędziem oceny:

A.  stopnia samodzielności pacjenta,
B.  jakościowych zaburzeń świadomości,
C.  jakości życia pacjenta,
D.  skuteczności organizacji opieki.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do wykonania odbarczenia wodobrzusza jest:

A .  ciężki stan pacjenta,
B.  zaburzenia układu krzepnięcia,
C.  bardzo szybkie narastanie wodobrzusza,
D.  ilość płynu w jamie otrzewnej powyżej 6 litrów.



Zadanie 0.
52-letni  mężczyzna,  chory  na  raka  płuca  w  zaawansowanym
stadium.  Przeciwbólowo  leczony  opioidami  o  przedłużonym
działaniu  w  ustalonych  dawkach.  Od  około  tygodnia  u  pacjenta
zaczęły występować (zwykle podczas kaszlu i gwałtownych ruchów)
napadowe,  krótko  trwające  bóle  o  stopniu  nasilenia  5  w  skali
VAS. Bóle o wyżej wymienionym charakterze są charakterystyczne
dla:

A.  nieskutecznego leczenia przeciwbólowego,
B.  zaawansowanej choroby nowotworowej,
C.  bólów przebijających,
D.  nieprawidłowego metabolizmu przyjmowanych leków.

Zadanie 0.
Ocena jakości życia osoby w stanie terminalnym jest oceną:

A . różnicy  między  sytuacją  upragnioną,  a  realnie
istniejącą,

B.  różnicy między sytuacją materialną, a duchową,
C.  sytuacji chorego w rodzinie,
D . opieki  najbliższych  i  zespołu  hospicyjnego  nad

terminalnie chorym.

Zadanie 0.
Ból przewlekły, charakteryzuje czas trwania powyżej:

A .  1 tygodnia,
B.  1 miesiąca,
C.  2 miesięcy,
D.  3 miesięcy.

Zadanie 0.
Stężenie  terapeutyczne  Fentanylu  w  surowicy  krwi  od  założenia
pierwszego plastra jest osiągane w ciągu:

A.  6 godzin,
B.  12 godzin,
C.  18 godzin,
D.  24 godzin.

Zadanie 0.
Skuteczne radzenie sobie ze stresem, uwarunkowane jest:

A .  czynnikami osobowościowymi,
B.  stopniem otrzymanego wsparcia społecznego,
C . nabytą  umiejętnością  radzenia  sobie  w  sytuacjach

trudnych,
D.  wszystkimi wymienionymi.



Zadanie 0.
Mediator NIE powinien:

A.  być bezstronny,
B.  podejmować decyzji,
C .  zbierać i porządkować informacji,
D.  być akceptowany przez obie strony.

Zadanie 0.
Wadą testu wielokrotnego wyboru, jest:

A .  mała obiektywność, wymóg zaplecza technicznego,
B . mała  obiektywność,  czasochłonność  w  fazie

przygotowywania,
C.  trudność w porównywaniu wyników,
D.  stwarzanie zdającemu okazji do zgadywania.

Zadanie 0.
Jedną z metod aktywizujących, jest:

A .  pogadanka,
B.  pokaz,
C.  "burza mózgów",
D.  wykład klasyczny.

Zadanie 0.
Zaznacz,  która cecha dominuje w rehabilitacyjnym modelu opieki
szpitalnej?

A . relacja  między  lekarzem  a  pacjentem  oparta  o  model
aktywnego lekarza,

B.  diagnoza jest pozytywna i przewiduje wyleczenie,
C . pacjent  jest  kontrolowany  i  podporządkowany

regulaminowi,
D.  celem jest usprawnienie pacjenta.

Zadanie 0.
Ocena  sytuacji  zdrowotnej  rodziny  potrzebna  jest
pielęgniarce/położnej do podejmowania działań w zakresie:

A .  profilaktyki chorób,
B.  planowania opieki,
C.  edukacji zdrowotnej,
D.  objęcia pacjenta całościową, kompetentną opieką.



Zadanie 0.
Czy  pacjent  ma  prawo  do  odmowy  poddania  się  demonstracjom
medycznym dla celów dydaktycznych?

A . nie,  musi  s ię  podporządkować  zwyczajom  panującym  w
placówce,

B.  tak, zawsze ma prawo do odmowy,
C.  tak, ale w porozumieniu z dyrektorem placówki,
D . nie,  ma  obowiązek  oddać  się  do  dyspozycji  osób

prowadzących proces dydaktyczny.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  treścią  Ustawy  o  pobieraniu  i  przeszczepianiu
komórek,  tkanek  i  narządów,  sprzeciw  na  pobranie  komórek,
tkanek  i  narządów  ze  zwłok  ludzkich  można  wyrazić  za  życia  w
formie:

A . wpisu  w  centralnym  rejestrze  sprzeciwów  na  pobranie
komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich,

B . oświadczenia  pisemnego  zaopatrzonego  we  własnoręczny
podpis,

C . oświadczenia  ustnego  złożonego  w  obecności  co  najmniej
dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego,

D.  wszystkich powyższych możliwości.

Zadanie 0.
Dla  menedżera  w  otoczeniu  zewnętrznym  organizacji  zmiany
stanowią:

A.  niepożądane zakłócenia status quo,
B.  źródło zarówno szans, jak i zagrożeń,
C.  nieprzewidywalny charakter rezultatów,
D.  tylko problemy.

Zadanie 0.
Dysponentem środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych w
podstawowej opiece zdrowotnej jest:

A .  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 0.
Jaki jest pierwszy etap procesu planowania?

A.  przypisywanie odpowiedzialności,
B.  ocena rezultatów,
C.  określenie celów,
D.  ustalenie harmonogramu pracy.



Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  niżej  świadczeń  pomocy  społecznej  zalicza
się do "świadczeń obligatoryjnych"?

A.  zasiłek okresowy, renta socjalna, zasiłek wyrównawczy,
B . zasiłek  stały  wyrównawczy,  renta  socjalna,  zasiłek

stały,
C . zasiłek  stały  wyrównawczy,  renta  socjalna,  zasiłek

celowy,
D.  zasiłek stały, renta socjalna, zasiłek okresowy.

Zadanie 0.
Promocja zdrowia, to:

A . wczesne  diagnozowanie  i  leczenie  chorób  cywilizacyjnych
u osób czynnych zawodowo,

B.  okresowe szczepienia ochronne dzieci i dorosłych,
C . zapobieganie chorobom zakaźnym w środowisku wychowania

i nauczania, pracy,
D . proces  umożliwiający  ludziom  zwiększenie  kontroli  nad

swoim  zdrowiem  oraz  stwarzający  im  możliwość  jego
umacniania.

Zadanie 0.
Umieralność  to  miernik  stanu  zdrowia,  który  określa  l iczbę
zgonów:

A.  zaistniałych w danej populacji, w danym czasie,
B . z  powodu  określonej  jednostki  chorobowej  w  danym

czasie,
C . zaistniałych  tylko  wśród  populacji  osób  po  70  roku

życia,
D . wyłącznie  niemowląt  w  badanej  populacji,  w  danym

czasie.

Zadanie 0.
Do podstawowych metod diagnostycznych w badaniu przedmiotowym,
należy/należą:

A.  oglądanie,
B.  obmacywanie,
C.  opukiwanie i osłuchiwanie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Badanie  palpacyjne  jest  to  metoda  diagnostyczna  badania
przedmiotowego pacjenta, która pozwala na ocenę:

A.  temperatury,
B.  wilgotności skóry,
C.  bolesności uciskowej, drżenia i wibracji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Osłuchiwanie  jest  to  metoda  diagnostyczna  badania
przedmiotowego pacjenta, która pozwala na ocenę:

A.  skarg w czasie przeprowadzania wywiadu,
B.  szmerów oddechowych,
C.  szmerów naczyń i serca oraz tonów serca,
D.  prawidłowe odp. B i C.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
Żółtaki  płaskie  na  powiekach,  świadczyć  mogą  o  zaburzeniu
gospodarki:

A .  kwasowo-zasadowej,
B.  białkowej,
C.  lipidowej,
D.  węglowodanowej.

Zadanie 0.
W  ocenie  palpacyjnej  obwodowych  węzłów  chłonnych  pacjenta,
ocenia się:

A .  ich wielkość i konsystencję,
B.  stopień przesuwania do podłoża i możliwość izolacji,
C .  reakcję zapalną (ocieplenie, bolesność),
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Osłuchując  klatkę  piersiową  rozpoznano  dźwięki  o  względnie
niskim tonie z elementami chrapliwości. Są to:

A.  świsty,
B.  furczenia,
C.  trzeszczenia,
D.  tarcie opłucnowe.

Zadanie 0.
W  czasie  badania  przedmiotowego  okolicy  szyi  pacjenta,  ocenia
się między innymi:

A.  kształt, symetrię i ruchomość,
B.  poszerzenie żył,
C.  obecność szmerów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Wole endemiczne tarczycy spowodowane jest:

A .  nadczynnością tarczycy,
B.  chorobą Gravesa-Basedowa,
C.  zapaleniem tarczycy typu Hashimoto,
D.  niedoborem jodu.



Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE: Prowadząc wywiad dotyczący chorób
przebytych  należy  uwzględnić  pytania,  które  pozwolą  pozyskać
informacje dotyczące:

A.  chorób wieku dziecięcego, szczepień,
B.  hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
C.  chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
D.  przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.

Zadanie 0.
Młoda  kobieta  podczas  badania  piersi  wyczuła  u  siebie  guzek.
Jest  on  niebolesny,  bardzo  ruchomy,  miękki,  sprężysty,
pojedynczy, okrągły. Prawdopodobnie jest, to:

A .  torbiel,
B.  rak,
C.  zwapnienie,
D.  gruczolako-włókniak.

Zadanie 0.
Reakcja konsensualna w czasie badania odruchu źrenic na światło
polega na:

A . równoczesnym  zwężeniu  źrenicy  jednego  oka,  przy
oświetleniu drugiego,

B . równoczesnym  rozszerzeniu  źrenicy  jednego  oka,  przy
oświetleniu drugiego,

C . braku  reakcji  źrenicy  jednego  oka,  przy  oświetleniu
drugiego,

D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 0.
Otyłość  u  osób  dorosłych  rozpoznajemy  wówczas,  gdy  wartość
wskaźnika masy ciała - BMI wynosi więcej niż:

A .  17,0 kg/m2,
B.  20,1 kg/m2,
C.  25,5 kg/m2,
D.  29,9 kg/m2.

Zadanie 0.
Badając  orientację  allopsychiczną  oceniamy  wiedzę  pacjenta
dotyczącą:

A.  tożsamości własnej osoby,
B.  emocji towarzyszących badaniu,
C.  miejsca, czasu i przestrzeni badania,
D.  zaburzeń spostrzegania.



Zadanie 0.
Zaleca  się,  aby  badanie  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dziecka
wykonywać:

A.  na początku badania fizykalnego,
B.  w trakcie badania fizykalnego,
C.  na końcu badania fizykalnego,
D . nie  ma  istotnego  znaczenia  kiedy,  ważne  jest  aby  było

wykonane.

Zadanie 0.
Wzór obliczania BMI, to:

A .  BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m],
B.  BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m]2,
C.  BMI = masa ciała [kg] : wzrost [m]2,
D.  BMI = masa ciała [kg] x wzrost [m]2.

Zadanie 0.
Dokonując  oceny  zaburzeń  mowy  u  pacjenta  zwrócono  uwagę  na
nieprawidłowe  wymawianie  głosek  wargowych  (p,  b )  i  językowych
(d ,  t ) .  Polecono,  aby  pacjent  napisał  wyrazy  zawierające  ww.
głoski. Nie stwierdzono żadnych błędów. Opisany obraz przemawia
za:

A.  dysfonią,
B.  palilalią,
C.  dyzartrią,
D.  dysprosodią.

Zadanie 0.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.

Zadanie 0.
Miejscem  fizjologicznego  odgłosu  opukowego  stłumionego,  w
trakcie badania opukiwaniem klatki piersiowej jest okolica:

A.  lewego łuku żebrowego i żołądka,
B.  prawego łuku żebrowego i serca,
C.  lewego i prawego łuku żebrowego,
D.  prawego łuku żebrowego i żołądka.



Zadanie 0.
D o  hierarchii  potrzeb  według  teorii  Jean  Watson  NIE  należą
potrzeby:

A.  samoopieki,
B.  przeżywania,
C.  funkcjonalne,
D.  integrujące.

Zadanie 0.
Twórcą kulturowej opieki pielęgniarskiej była:

A.  M. Leininger,
B.  A. Marriner-Tomey,
C.  J. Riehl-Sisca,
D.  J. Wrubel.

Zadanie 0.
Hipoteza w najszerszym ujęciu to:

A.  przypuszczenie o istnieniu określonego zjawiska,
B.  stawianie nowych pytań dotyczących badanego problemu,
C . sugestia  o  istnieniu  określonych  relacji  miedzy

zjawiskami,
D . naukowe przypuszczenie o obecności danego zjawiska bądź

jego  wielości,  częstotliwości,  o  jego  stosunku  do
zjawisk innych.

Zadanie 0.
Metoda  naukowego  badania  określonego  wycinka  rzeczywistości
polegająca  na  wywołaniu,  lub  tylko  zmienianiu  przebiegu
procesów przez wprowadzanie do nich jakiegoś nowego czynnika i
obserwowania zmian pod jego wpływem, to:

A.  metoda indywidualnych przypadków,
B.  monografia,
C.  eksperyment,
D.  sondaż diagnostyczny.

Zadanie 0.
Pierwszy Wydział Pielęgniarstwa powołano, w:

A.  Gdańsku,
B.  Warszawie,
C.  Poznaniu,
D.  Lublinie.



Zadanie 0.
W  nowoczesnym  podejściu  do  pielęgniarstwa  od
pielęgniarki/położnej oczekuje się:

A .  wysokiego poziomu wiedzy,
B.  doświadczenia,
C.  podnoszenia kwalifikacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Program komputerowy to:

A . realizacja  algorytmu  spełniająca  wymogi  komunikacji  z
komputerem,

B.  język programowania,
C.  urządzenie wejścia-wyjścia,
D.  procesor.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  pojęć  należałoby  wstawić  w  miejsce
kropek?................................  jest  podstawowym
oprogramowaniem komputera. Zarządza on funkcjonowaniem systemu
komputerowego  jako  całości,  zabezpiecza  współpracę  pomiędzy
różnymi urządzeniami oraz komunikuje się z użytkownikiem.

A.  Edytor tekstu,
B.  Arkusz kalkulacyjny,
C.  System operacyjny,
D.  Kreator baz danych.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  określeń  opisuje  metodę  ankietową,  jako
metodę badawczą stosowaną w statystyce?

A . uogólnianie  wyników  szczegółowego  badania  pojedynczej
jednostki na całą zbiorowość,

B . wnioskowanie  na  podstawie  dobrowolnie  udzielonych
wypowiedzi na badany temat,

C . losowe  wybieranie  ze  zbiorowości  jednostek
reprezentujących tę zbiorowość,

D . ustalanie nieznanych cech zbiorowości na podstawie cech
znanych tej zbiorowości.
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Zadanie 1.
Rozpoczęcie  współżycia  seksualnego  przed  18  r .  ż .  oraz  częsta
zmiana partnerów stanowi czynnik ryzyka raka:

A.  piersi,
B.  jajnika,
C.  pęcherza moczowego,
D.  szyjki macicy.

Zadanie 2.
Według  zaleceń  Europejskiego  Kodeksu  Walki  z  Chorobami
Nowotworowymi, najważniejszymi wytycznymi związanymi ze stylem
życia w profilaktyce raka skóry jest:

A . niepalenie  papierosów,  niepicie  alkoholu,  aktywność
ruchowa,

B . wykonywanie  szczepień  ochronnych,  uczestniczenie  w
badaniach przesiewowych,

C . unikanie  nadmiernej  ekspozycji  na  promieniowanie
słoneczne,  stosowanie  środków  chroniących  przed
słońcem,  ochrona  przed  narażeniem  na  substancje
rakotwórcze,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 3.
Późny odczyn popromienny to odczyn pojawiający się:

A .  6 dni od zakończenia leczenia,
B.  6 tygodni od zakończenia leczenia,
C.  6 miesięcy od zakończenia leczenia,
D.  6 lat od zakończenia leczenia.

Zadanie 4.
Orchidektomia to:

A.  zabieg usunięcia guza pęcherza moczowego,
B . zabieg  radykalnego  usunięcia  nerki  z  okolicznymi

tkankami,
C.  zabieg usunięcia jądra zmienionego nowotworowo,
D.  rodzaj amputacji gruczołu piersiowego.



Zadanie 5.
Pacjentka  lat  50  z  rozpoznaniem  raka  macicy  została
zakwalifikowana  do  leczenia  na  oddziale  Brachyterapii  metodą
MDR  (średnia  moc  dawki).  Chora  jest  przygotowana  do  założenia
źródła promieniowania i powinna:

A.  otrzymać do wypicia siemię lniane,
B.  otrzymać do wypicia wodę mineralną w ilości 1,5 litra,
C . pozostać  na  czczo  i  mieć  założony  cewnik  do  pęcherza

moczowego,
D.  wypić mleko.

Zadanie 6.
Przeciętny  typowy  model,  norma,  wzorzec,  profesjonalnie
uzgodniony poziom wykonawstwa jakiegoś działania, stosownie do
grupy pacjentów, który jest osiągalny, mierzalny, pożądany to:

A.  standard,
B.  procedura,
C.  instrukcja,
D.  algorytm.

Zadanie 7.
D o  czynników  wzrostowych  układu  krwiotwórczego,  stosowanych
podczas leczenia onkologicznego, zalicza się:

A .  czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów,
B.  czynnik stymulujący tworzenie kolonii makrofagów,
C.  białka stymulujące erytropoezę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 8.
Celem rehabilitacji  społecznej  u  chorych na nowotwór,  u  których
wystąpiły powikłania w postaci niedowładów i porażeń jest:

A . odzyskanie  jak  największej  niezależności  społecznej  i
powrót do aktywnego życia społecznego,

B . zorganizowanie  choremu  pomocy  profesjonalnych
pracowników medycznych i socjalnych,

C . objęcie  chorego  programem  usprawniania  na  oddziale
rehabilitacji,

D . zorganizowanie  możliwości  pobytu  w  domu  opieki
społecznej.

Zadanie 9.
Jakie  parametry  powinny  być  kontrolowane  przy  występowaniu
wymiotów w niedrożności jelit?

A.  poziom wapnia,
B.  poziom mocznika,
C.  poziom kreatyniny,
D.  poziom elektrolitów.



Zadanie 10.
Jakie  informacje  dotyczące  rodziny  powinna  zgromadzić
pielęgniarka w swojej diagnozie?

A . strukturę  rodziny  i  więzi  emocjonalne  w  niej
występujące,

B.  strukturę społeczności lokalnej,
C.  zanieczyszczenie środowiska,
D.  aktywność rodziny.

Zadanie 11.
Nadmierna  ekspozycja  na  promienie  ultrafioletowe  stanowi
czynnik ryzyka:

A.  białaczek,
B.  raka skóry i czerniaka,
C.  nowotworów kości,
D.  nowotworów siatkówki oka.

Zadanie 12.
Który rodzaj markerów nowotworowych ma największe znaczenie w
monitorowaniu raka jajnika?

A.  CA 125,
B.  PSA,
C.  HCG, AFP,
D.  CEA.

Zadanie 13.
LP to typ chłoniaka ziarniczego:

A.  z zanikiem limfocytów,
B.  pod postacią stwardnienia guzkowego,
C.  mieszanokomórkowej,
D.  z przewagą limfocytów.

Zadanie 14.
Które z poniższych sformułowań określa pojęcie "skrining"?

A . działania  wśród  osób  bez  objawów  choroby  w  celu
wykrycia  choroby  w  okresie  bezobjawowym  lub
przedklinicznym,

B . profilaktyka  w  zakresie  koszt-efekt;  pomiar  częstości
występowania  choroby  nowotworowej  w  wybranej  części
kraju,

C.  profilaktyka trzeciej fazy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 15.
Objawem jakiego raka jest tzw. skórka pomarańczy?

A.  raka skóry,
B.  czerniaka złośliwego,
C.  raka sutka,
D.  raka wargi.

Zadanie 16.
Dużą wrażliwość na promieniowanie wykazuje:

A.  guz pęcherza żółtkowego,
B.  rak zarodkowy,
C.  rozrodczak,
D.  nabłoniak kosmówkowy.

Zadanie 17.
Przeciwwskazaniem  do  stosowania  hormonoterapii  u  chorych  z
zaawansowanym nowotworem jest/są:

A.  rozwój nowotworu,
B.  nadciśnienie,
C.  cukrzyca,
D.  masywne żylaki kończyn dolnych.

Zadanie 18.
Kolpomikroskopia jest:

A . badaniem  histologicznym  materiału  pobranego  w  czasie
konizacji,

B . metodą  oceny  nabłonka  szyjki  macicy  w  celu  wybrania
miejsca, z którego pobiera się wycinek,

C.  badaniem wyskrobin z szyjki macicy,
D.  pobraniem wycinka z owrzodziałej zmiany szyjkowej.

Zadanie 19.
Zmiany nowotworowe w rdzeniu kręgowym w odcinku szyjnym mogą
spowodować:

A.  niedowład połowiczy ciała,
B.  bezwład całkowity ciała,
C.  niedowład prawej kończyny górnej,
D.  niedowład prawej kończyny dolnej.

Zadanie 20.
W zespole złego wchłaniania zaleca się dietę:

A .  wysokokaloryczną,
B.  cukrzycową,
C.  lekkostrawną, ubogoresztkową,
D.  ogólną.



Zadanie 21.
Jakie  są  objawy  wysięku  do  jamy  otrzewnej  u  pacjentek  w
zaawansowanej fazie raka jajnika?

A.  obrzęki, uczucie dyskomfortu w podbrzuszu,
B.  duszność, obrzęk twarzy,
C . bolesne  uczucie  rozpierania  i  rozciągania  brzucha,

uczucie "zgagi", obrzęk kończyn dolnych, duszność,
D.  objawy niestrawności.

Zadanie 22.
Drugą  przyczynę  umieralności  kobiet  z  powodu  nowotworów
złośliwych stanowi rak:

A.  żołądka,
B.  płuca,
C.  piersi,
D.  tarczycy.

Zadanie 23.
Chemioterapia indukcyjna guzów litych:

A.  jest stosowana przed radykalnym leczeniem miejscowym,
B . powoduje  zmniejszenie  masy  guza  i  przywraca  jego

operacyjność,
C . niszczy  mikroskopijne  ogniska rozsiewu,  obniża  zdolność

komórek nowotworowych do tworzenia przerzutów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 24.
Chora zakwalifikowana do chemioterapii z zastosowaniem Taxolu i
Karboplatyny.  Jakie  objawy  uboczne  często  występują  podczas
podawania taksoidów?

A.  bóle mięśniowo-stawowe,
B.  nadmierne pocenie się,
C.  całkowity brak łaknienia,
D.  zaparcia.

Zadanie 25.
Jaka dieta jest zalecana przy napromienianiu jamy brzusznej?

A.  bezmleczna, bezglutenowa,
B.  małosolna, wysokobiałkowa,
C.  przetarta, bezresztkowa,
D.  lekkostrawna, bezsolna.



Zadanie 26.
Jakie czynniki wpływają na podwyższenie progu bólowego?

A.  złagodzenie objawów, niepokój, sen,
B.  zrozumienie, obecność innych, smutek,
C.  izolacja wewnętrzna, zrozumienie, sen,
D.  odpoczynek, sen, odwrócenie uwagi.

Zadanie 27.
Pacjentowi  z  odczynem  popromiennym  na  śluzówce  jamy  ustnej
należy zalecić posiłki:

A .  wysokokaloryczne, ostro przyprawione,
B.  wysokobiałkowe, gorące,
C.  miksowane, ciepłe, z dużym udziałem jogurtów i kefirów,
D.  z lodówki.

Zadanie 28.
Protoonkogeny to:

A . geny,  których  produkty  białkowe  pobudzają  wzrost
komórki,

B.  zmutowany prootoonkogen jest nazywany onkogenem,
C.  odpowiedź A i B jest prawdziwa,
D.  odpowiedz A - jest prawdziwa , B - nieprawdziwa.

Zadanie 29.
W  Polsce,  podstawą  prawną  zasad  obowiązujących  przy
przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu cytostatyków jest:

A .  Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B . Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  31  sierpnia

2000r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
przygotowywaniu,  podawaniu  i  przechowywaniu  leków
cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej,

C.  Ustawa o Działalności Leczniczej,
D . Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa

i  higieny  pracy  przy  stosowaniu  promieniowania
jonizującego.

Zadanie 30.
Objawem  popromiennego  zapalenia  płuc  u  osoby  dorosłej  NIE
jest/są:

A.  kaszel,
B.  gorączka,
C.  nudności, wymioty,
D.  narastająca duszność.



Zadanie 31.
Pacjentka,  lat  37,  z  zaawansowanym  procesem  nowotworowym
jajnika,  znajdująca  się  pod  opieką  hospicyjnego  zespołu
domowego. Z powodu utrzymującego się od dłuższego czasu zespołu
kacheksja  û  anoreksja  leczona  przewlekle  octanem  megestrolu.
Który  z  poniższych  objawów  jest  niepożądanym  działaniem
ubocznym leku?

A.  wysypka,
B.  nudności,
C.  zaparcia,
D.  nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych.

Zadanie 32.
Wymień  podstawowe  zasady  postępowania  miejscowego  przy
napromienianiu skóry:

A.  zakaz stosowania wody i mydła w miejscu napromieniania,
B.  używanie odzieży bawełnianej, przewiewnej, luźnej,
C.  unikanie ekstremalnych warunków atmosferycznych,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 33.
W  trakcie  zbierania  wywiadu  pielęgniarka  dowiaduje  s ię  o
stosowaniu  przez  pacjenta  alternatywnych  metod  leczenia
(leczenie farmakologiczne):

A . pielęgniarka  niezwłocznie  powinna  powiadomić  o  tym
lekarza prowadzącego,

B . t a  informacja  nie  jest  ważna  dla  przebiegu  procesu
leczenia,

C . pielęgniarka  powinna  wyjaśnić  pacjentowi
niebezpieczeństwo stosowania tych leków,

D . pielęgniarka  powinna  wyjaśnić  niebezpieczeństwa  tej
metody  leczenia,  jednocześnie  wskazując  te  które  są
skuteczne, powiadomić o tym lekarza prowadzącego.

Zadanie 34.
Późnym odczynem popromiennym ze strony układu oddechowego jest:

A .  krwioplucie,
B.  kaszel,
C.  duszność,
D.  zwłóknienie płuc.



Zadanie 35.
Komórki nowotworowe w odróżnieniu od odnawiających się komórek
prawidłowych charakteryzuje niepohamowany wzrost. Dynamikę tego
wzrostu określają parametry:

A.  faza wzrostowa,
B.  długość cyklu komórkowego,
C.  wskaźnik ubytku komórkowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 36.
Najbardziej kardiotoksycznymi lekami spośród cytostatyków są:

A.  winkrystyna i winblastyna,
B.  doksorubicyna i daunorubicyna,
C.  metotrexat i cytarabina,
D.  cisplatyna i ifosfamid.

Zadanie 37.
Odczyny popromienne to:

A.  reakcja komórek nowotworowych na napromienianie,
B.  reakcja prawidłowych komórek na napromienianie,
C.  uszkodzenie miejscowe w wyniku błędu zespołu leczącego,
D . zmiany w zachowaniu pacjenta spowodowane lękiem przed

terapią energią promienistą.

Zadanie 38.
Co rozumiesz pod pojęciem godne warunki umierania?

A . zapewnienie  obecności  najbliższych,  zapewnienie
odejścia bez cierpienia,

B . pielęgnacja  skóry,  zapewnienie  sfery  socjalnej,
umożliwienie kontaktu z osobą duchowną,

C.  zapewnienie spokoju, ciszy, umiejętne leczenie bólu,
D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 39.
Pacjentka  lat  23  z  podejrzeniem  guza  mózgu  została  skierowana
n a  wstępne  badania  diagnostyczne.  Chora  jest  w  12  tygodniu
ciąży.  Które  badanie  można  wykonać  u  tej  chorej  w  zakresie
diagnostyki guza mózgu?

A.  rezonans magnetyczny,
B.  tomografię komputerową,
C.  badanie ultrasonograficzne,
D.  rentgen czaszki.



Zadanie 40.
W profilaktyce raka jelita grubego podstawowym jest badanie:

A.  endoskopowe,
B.  radiologiczne z kontrastem,
C.  per rectum,
D.  ultrasonograficzne.

Zadanie 41.
C o jest głównym celem prowadzenia akredytacji placówek ochrony
zdrowia?

A.  ewaluacja kosztów,
B . analiza  wydatków  związanych  z  realizacją  opieki

zdrowotnej,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . uzyskanie  wysokich  kredytów  w  systemie  "akonto"  na

realizację świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 42.
Jakie  znaczenie  dla  zwalczania  bólu  ma  podawanie  innych  leków
prócz przeciwbólowych?

A.  zapobiegają przedawkowanie leków przeciwbólowych,
B . stanowią  ochronę  przed  uzależnieniem  od  leków

przeciwbólowych,
C . potęgują  działanie  leków  przeciwbólowych,  wpływają  na

percepcję pacjenta,
D.  blokują działanie leku przeciwbólowego.

Zadanie 43.
Który z czynników ryzyka powoduje rozwój raka płuca?

A.  wędzenie i peklowanie mięsa,
B.  picie ciemnego tzw. "odymionego" piwa,
C.  palenie tytoniu,
D.  stres.

Zadanie 44.
Napromienianie narządu rodnego metodą brachyterapii polega na:

A.  dojamowym napromienianiu,
B.  śródtkankowym napromienianiu,
C.  napromienianiu przez powłoki brzuszne,
D.  śródoperacyjnym napromienianiu.

Zadanie 45.
Trastuzumab to przeciwciało monoklonalne stosowane w terapii:

A .  chłoniaków,
B.  raka piersi i raka żołądka,
C.  raka jelita grubego,
D.  raka płuca.



Zadanie 46.
Wskazaniem do paliatywnego napromieniania chorego jest/są:

A . łagodzenie  bólu,  przerzuty  do  kości,  przerzuty  do
mózgu,

B.  złamania na skutek urazów,
C.  bóle przewlekłe, choroby skórne,
D.  przerzuty do mózgu, nawracające bóle gardła i krtani.

Zadanie 47.
Pacjenci  chorzy  na  nowotwory,  przygotowywani  do  transplantacji
szpiku  kostnego,  poddawani  są  fazie  przygotowawczej,  która
polega na:

A . znalezieniu  dawcy  szpiku  kostnego  identycznego  dla
wszystkich antygenów istotnych dla przeszczepu,

B.  pobraniu szpiku kostnego od dawcy,
C.  odizolowaniu pacjenta od jego środowiska,
D . podawaniu dużych dawek środków chemioterapeutycznych

oraz/lub radioterapii.

Zadanie 48.
W diagnostyce nowotworów gruczołu krokowego za podstawowe uważa
się badanie:

A.  antygenu gruczołu krokowego (PSA),
B.  antygen CA 19-9,
C.  ultrasonograficzne transrektalne,
D.  tomograficzne miednicy małej.

Zadanie 49.
D o  stanów nagłego  zagrożenia  życia  w  onkologii,  spowodowanych
obecnością  nowotworu  lub  będących  następstwem  leczenia
przeciwnowotworowego, zalicza się:

A . zespół  ucisku  rdzenia  kręgowego,  tamponadę  serca,
zespół  żyły  głównej  górnej,  niedrożność  przewodu
pokarmowego, zaburzenia metaboliczne,

B . pęknięcie  tętniaka  aorty,  krwawienie  z  pęcherza
moczowego,  zespół  żyły  głównej  górnej,  zaburzenia
metaboliczne,

C . złamania  patologiczne  kości,  zwężenie  zastawki
mitralnej, ostrą zatorowość płucną, posocznicę,

D . krwawienie  z  przewodu  pokarmowego,  krwotok  mózgowy,
osłabienie siły mięśniowej, niedosłuch.



Zadanie 50.
Długotrwałym i uciążliwym powikłaniem po wulwektomii jest:

A .  obrzęk kończyn dolnych,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  zapalenie cewki moczowej,
D.  powstanie odleżyn.

Zadanie 51.
W  zależności  od  sposobu  zastosowania  źródła  promieniowania,
brachyterapię dzielimy na:

A.  kontaktową i śródtkankową,
B.  dojamową i śródoperacyjną,
C.  śródtkankową i okołooperacyjną,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 52.
Które z wymienionych nowotworów są hormonozależne?

A.  rak żołądka, rak płuca, rak pęcherza moczowego,
B.  rak przełyku, rak krtani, rak wargi,
C.  rak sutka, rak prostaty, rak trzonu macicy,
D.  białaczki, chłoniaki, rak skóry.

Zadanie 53.
Wysoka  skuteczność,  szybkość  działania,  niewielkie  objawy
uboczne,  umiarkowany  koszt  i  możliwość  leczenia
ambulatoryjnego,  to  zalety  stosowanej  w  patologicznych
złamaniach w przebiegu przerzutów do kości:

A .  chemioterapii,
B.  chirurgii ortopedycznej,
C.  radioterapii,
D.  hormonoterapii.

Zadanie 54.
Zespół Pancoasta:

A . charakteryzuje  s ię  bólami  za  mostkiem  promieniującymi
do lewej ręki, nudnościami, dusznością wysiłkową,

B . objawia się dusznością, bólem promieniującym do żuchwy,
brakiem apetytu, nudnościami,

C . charakteryzuje  s ię  obrzękiem  twarzy  i  szyi,  dusznością,
zaburzeniami świadomości,

D . t o  zespół  bólowy  o  cechach  neuralgii  ramiennej,
dotyczący  barku  i  łopatki,  z  promieniowaniem  do
ramienia, przedramienia oraz 4 i 5 palca ręki.



Zadanie 55.
Jaki  rodzaj  leczenia  stanowi  hormonoterapia  u  chorych  z
zaawansowanym nowotworem?

A.  paliatywny,
B.  radykalny,
C.  zachowawczy,
D.  leczniczy.

Zadanie 56.
Ćwiczenia ruchowe w usprawnianiu mięśni  mimicznych zawierają
następujące elementy:

A.  pomocnicze zastosowanie zabiegów cieplnych,
B.  stosowanie masażu,
C . zamykanie  oczu,  marszczenie  czoła,  dmuchanie,

gwizdanie,
D.  rozciąganie i kurczenie mięśni mimicznych.

Zadanie 57.
Prowadzenie rehabilitacji zawodowej u chorych na nowotwór może
przyczynić  s ię  do  wystąpienia  następujących  korzyści
psychologicznych:

A.  poczucie samodzielności,
B.  możliwość samorealizacji, odniesienia sukcesu,
C.  poprawa nastroju, korzystny wpływ na jakość życia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 58.
Podanie Taxolu poprzedza:

A.  premedykacja steroidowa i przeciwhistaminowa,
B.  nawodnienie,
C.  podanie leków uspokajających,
D.  wykonanie lewatywy.

Zadanie 59.
Odczyn popromienny ze strony przełyku złagodzi:

A .  siemię lniane,
B.  woda mineralna gazowana,
C.  gorąca herbata,
D.  zimne mleko.

Zadanie 60.
Raki wywodzą się z tkanki:

A .  mięśniowej,
B.  chłonnej,
C.  gruczołowej,
D.  nabłonkowej.



Zadanie 61.
Celami działań PSPO jest:

A . wyznaczanie  celów,  kierunków  oraz  zasad  kształcenia  i
doskonalenia  podyplomowego,  stała  edukacja
profesjonalna,  udział  w  kształceniu  i  doskonaleniu
modelu opieki onkologicznej w Polsce,

B . wspieranie  prac  badawczych  z  zakresu  teorii  i  praktyki
pielęgniarstwa onkologicznego oraz wymiana doświadczeń
z  innymi  organizacjami  pielęgniarskimi  w  kraju  i  za
granicą,

C . podnoszenie  i  utrzymanie  wysokiej  jakości  świadczeń
pielęgniarskich  w  opiece  onkologicznej  i  profilaktyce
chorób nowotworowych,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 62.
Głównym niebezpieczeństwem stosowania metod niekonwencjonalnych
przez osoby chore na nowotwór najczęściej jest:

A .  pozytywne nastawienie do metod medycyny alternatywnej,
B.  zaniechanie lub opóźnienie leczenia onkologicznego,
C.  brak zaufania do lekarza onkologa,
D.  uzależnienie się od bioenergoterapeuty.

Zadanie 63.
Pacjent,  lat  55,  zakwalifikowany  do  chemioterapii  i  leczony
Docetaxelem z powodu nawrotowego raka płuca. Podczas podawania
leku  doszło  do  jego  wynaczynienia.  Na  miejsce  wynaczynienia
należy zastosować:

A.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i zimny okład,
B.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i ciepły okład,
C.  hialuronidazę i zimny okład,
D.  tiosiarczan sodu i ciepły okład.

Zadanie 64.
Jak zdefiniujesz zagadnienie "promocji zdrowia"?

A.  rozpoznawanie wyznaczające rodzaj i zakres opieki,
B . uwarunkowanie działania na rzecz poprawy samopoczucia i

wsparcia w trudnych sytuacjach,
C . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie

oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

D . działania  zmierzające  do  usunięcia  lub  przynajmniej
ograniczenia następstw choroby.



Zadanie 65.
Aby  zapobiec  zastoinowemu  zapaleniu  ślinianek  przyusznych  u
pacjentów karmionych przez przetokę odżywczą zaleca się:

A .  mycie zębów przynajmniej 2 razy dziennie,
B.  stosowanie okładów na szyję,
C . żucie bezcukrowej gumy lub ssanie cukierków przy braku

przeciwwskazań,
D.  płukanie ust naparem ziołowym.

Zadanie 66.
Kiedy  należy  podawać  chorym  środki  p/wymiotne  przy  terapii
cytostatykami?

A.  bezpośrednio po podaniu leków cytostatycznych,
B.  przed rozpoczęciem podawania leków cytostatycznych,
C . przed  podaniem  leków  cytostatycznych  i  przez  okres

24-72 godzin od ostatniego podania leków,
D . p o  12  godzinach  od  ostatniego  podania  leków

cytostatycznych.

Zadanie 67.
Przyczyną  wzrostu  ciśnienia  wewnątrzczaszkowego  u  chorych  na
nowotwory jest:

A .  nowotwór pierwotny,
B.  nowotwór wtórny,
C.  krwawienie śródczaszkowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 68.
W którym przedziale wiekowym nowotwory występują najczęściej?

A.  0-10 lat,
B.  10-30 lat,
C.  30-50 lat,
D.  powyżej 50 roku życia.

Zadanie 69.
Eprex podawany jest przy spadku poziomu:

A.  hemoglobiny,
B.  leukocytów,
C.  białka,
D.  potasu.



Zadanie 70.
D o  szpitala  zgłosiła  s ię  pacjentka  z  rozpoznanym  nowotworem
narządu rodnego i wodobrzuszem. Jakie powikłania mogą wystąpić
podczas nakłucia jamy brzusznej?

A.  uszkodzenie jelita,
B.  nakłucie naczynia krwionośnego,
C.  zapalenie otrzewnej,
D.  wytworzenie się przetoki.

Zadanie 71.
Zdecydowana większość przypadków raka szyjki macicy spowodowana
jest infekcją:

A.  EBV,
B.  HHV,
C.  HPV,
D.  HIV.

Zadanie 72.
Allodynia to:

A.  ból związany z obecnością zmiany nowotworowej w OUN,
B . nieprawidłowe,  nieprzyjemne  uczucie,  które  może  być

samoistne lub wywołane,
C.  zwiększona wrażliwość na pobudzenia,
D . bó l spowodowany przez bodziec, który normalnie bólu nie

powoduje.

Zadanie 73.
C o  jest  najczęstszą  przyczyną  zgonów  w  ciągu  pierwszych  3
miesięcy po zabiegu przeszczepienia szpiku kostnego?

A.  niewydolność nerek,
B.  infekcje,
C.  zawał serca,
D.  niewydolność wątroby.

Zadanie 74.
Pacjentka  z  rozpoznaniem  raka  piersi  poddawana  monoterapii
Vinorelbiną. Podczas podawania tego leku należy pamiętać o tym,
że lek podaje się w:

A.  dużym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
B.  małym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
C.  dużym rozcieńczeniu i powolnym wlewie,
D.  małym rozcieńczeniu i powolnym wlewie.



Zadanie 75.
Czynniki ryzyka powstania choroby nowotworowej to czynniki:

A . które  zwiększają  prawdopodobieństwo  zachorowania  na
nowotwór,

B . które  jeśli  występują  zawsze  prowadzą  do  powstania
nowotworu,

C.  inicjujące rozwój procesu nowotworowego,
D.  hamujące rozwój procesu nowotworowego.

Zadanie 76.
U pacjenta z rozpoznanym rakiem płuca wystąpiły: duszność, bóle
głowy,  bóle  w  klatce  piersiowej,  przepełnienie  żył  szyi  i
kończyn górnych z zaczerwienieniem, co wskazuje na:

A.  zawał mięśnia sercowego,
B.  płyn w jamie opłucnej,
C.  zespół żyły głównej górnej,
D.  niedrożność górnych dróg oddechowych.

Zadanie 77.
W jakim okresie życia najczęściej występują guzy zarodkowe?

A.  w wieku dziecięcym,
B.  w wieku menopauzalnym,
C.  w starszym wieku,
D.  w okresie młodzieńczym.

Zadanie 78.
Przy  zastosowaniu,  jakich  leków  przeciwbólowych,  należy
jednocześnie ordynować środki przeczyszczające?

A.  uspokajających,
B.  opioidowych,
C.  niesterydowych leków przeciwzapalnych,
D.  niesterydowych leków przeciwbólowych.

Zadanie 79.
Objawy  hiperkalcemii  u  pacjentów  z  chorobą  nowotworową
występują:

A.  jako powikłanie po radioterapii,
B.  jako powikłanie po chemoterapii,
C.  podczas stosowania diety bogatobiałkowej,
D.  przy przerzutach nowotworowych do kości.



Zadanie 80.
D o  procedur  terapeutycznych  wykonywanych  przez  pielęgniarkę
zespołu domowej opieki paliatywnej należy:

A.  inwazyjne leczenie odleżyn,
B.  zakładanie cewników do dużych naczyń krwionośnych,
C . leczenie  objawów  wymagających  szybkiego  uśmierzenia  z

uwzględnieniem leczenia bólu zgodnie z zasadami drabiny
analgetycznej WHO,

D.  zakładanie cewnika do ciągłej analgezji śródopłucnowej.

Zadanie 81.
Podstawową zasadą etyczną obowiązującą w opiece pielęgniarskiej
jest  zasada  szacunku  dla  osoby,  a  działanie  w  myśl  te j  zasady
jest następujące:

A . niewyrządzanie  szkody  niewłaściwym  postępowaniem,
ochrona  osób,  które  nie  są  w  stanie  chronić  s ię  sami  ze
względu na wiek, chorobę czy stan umysłu,

B . respektowanie  świata  wartości,  celów,  osobistej  i
społecznej  sytuacji  oraz  poszanowanie  autonomiczności
człowieka,

C . traktowanie  wszystkich  chorych  równo,  niezależnie  od
płci ,  stanu  cywilnego,  pozycji  społecznej  i
ekonomicznej,

D . świadczenie usług korzystnych z punktu widzenia zdrowia
i życia podopiecznych.

Zadanie 82.
U  chorych  zagrożonych  wystąpieniem  zespołu  DIC,  obserwację
pielęgniarską ukierunkowujemy szczególnie na:

A.  występowanie krwawień, wybroczyn, "siniaków",
B.  nagły, duży skok temperatury ciała,
C.  pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D.  przyrost masy ciała.

Zadanie 83.
Do powstawania powikłań krwotocznych przyczynia się:

A .  małopłytkowość,
B.  upośledzenie funkcji płytek krwi,
C.  zaburzona synteza czynników krzepnięcia krwi,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 84.
Jakie  emocje  najczęściej  dominują  przy  nawrocie  choroby
nowotworowej u pacjentki w wieku pełnej aktywności zawodowej?

A.  nadzieja na szybki powrót do zdrowia,
B . lęk  przed  dalszą  terapią,  ewentualną  śmiercią,  uczucie

złości,
C.  akceptacja nowej rzeczywistości,
D.  bezradność wobec choroby.

Zadanie 85.
Kształcenie  podyplomowe  mające  na  celu  uzyskanie  przez
pielęgniarki  i  położne  specjalistycznej  wiedzy  i  umiejętności  w
określonej  dziedzinie  pielęgniarstwa  lub  dziedzinie  mającej
zastosowanie  w  ochronie  zdrowia  i  uzyskanie  tytułu  specjalisty
w tej dziedzinie to:

A .  szkolenie specjalizacyjne,
B.  kurs kwalifikacyjny,
C.  kurs specjalistyczny,
D.  kurs dokształcający.

Zadanie 86.
Wczesne  objawy  niepożądane  przy  działaniu  wysokich  dawek
Cisplatyny to:

A.  zaparcia,
B.  biegunki,
C.  osłabienie,
D.  wymioty i nudności.

Zadanie 87.
Skutki uboczne podawania winkrystyny to:

A.  zapalenie skóry, biegunka, nefrotoksyczność,
B . brak  łaknienia,  zapalenie  jamy  ustnej,  powiększenie

wątroby,
C . krwotoczne  zapalenie  pęcherza  moczowego,  owrzodzenie

śluzówek, niepłodność,
D . utrata  owłosienia,  neurotoksyczność,  zaparcia,

gorączka.

Zadanie 88.
Formowanie  kikuta  po  amputacji  kończyny  dolnej  uzyskujemy
poprzez:

A.  ścisłe bandażowanie opaską elastyczną,
B.  naciskanie kikutem na twardą powierzchnię,
C . zakładanie  wilgotnej,  ciepłej,  elastycznej,  obcisłej

skarpety,
D.  ćwiczenia mięśni kikuta.



Zadanie 89.
Jakie są wskazania do leczenia rozrostu trofoblastu?

A . utrzymujące  się  większe  stężenie  HCG  w  3  kolejnych
oznaczeniach,

B . zmniejszające  się  stężenie  HCG  w  dwóch  kolejnych
oznaczeniach,

C . stężenie  HCG  <20  000  mj./ml  utrzymujące  się  po  4
tygodniach od usunięcia ciąży zaśniadowej,

D . utrzymujące  się  większe  stężenie  HCG  w  2  kolejnych
oznaczeniach.

Zadanie 90.
W stanach terminalnych lekarz NIE ma obowiązku:

A.  prowadzenia reanimacji,
B.  zapewnienia choremu humanitarnej opieki terminalnej,
C.  przygotowania rodziny do śmierci chorego,
D.  zapewnienia godnych warunków umierania.

Zadanie 91.
Grupę wysokiego ryzyka w raku jelita grubego stanowią:

A.  osoby często chorujące na salmonellozę,
B.  dzieci w wieku 7 - 15 lat,
C . osoby  z  rodzinnie  występującą  polipowatością  jelita

grubego,
D.  osoby o jasnej karnacji skóry.

Zadanie 92.
W  celu  zwalczania  bólów  nowotworowych  pacjentom  najczęściej
podajemy morfinę drogą:

A.  podskórną,
B.  domięśniową,
C.  dożylną,
D.  doustną.

Zadanie 93.
Głównym zagrożeniem po całkowitej resekcji płuca jest:

A .  zawał płuca,
B.  odma opłucnowa,
C.  przesunięcie śródpiersia,
D.  niedrożność drenu opłucnowego.



Zadanie 94.
U  30-letniej  nosicielki  mutacji  genu  BRCA1  można  się  obawiać
rozwoju raka:

A.  jelita grubego lub odbytu,
B.  piersi lub jajnika,
C.  żołądka lub trzustki,
D.  pęcherza moczowego lub nerki.

Zadanie 95.
Kobieta,  lat  33,  w  trzeciej  dobie  po  limfadenektomii  pachowej  z
powodu  czerniaka,  zgłasza  pogorszenie  samopoczucia  od  godzin
porannych,  temperatura  ciała  37,2°C,  w  obrębie  rany
pooperacyjnej  tkanki  napięte,  bolesne.  Przyczyną  opisanej
sytuacji jest:

A .  zastój chłonki z następowym zakażeniem rany,
B.  spadek odporności pacjentki,
C.  reakcja na utratę krwi podczas zabiegu operacyjnego,
D . późny  odczyn  poprzetoczeniowy  na  krew  podaną  podczas

zabiegu operacyjnego.

Zadanie 96.
Jakie objawy są wskazaniem do wykonania histeroskopii?

A.  nasilające się upławy,
B.  objawy pokastracyjne,
C.  zaburzenia hormonalne,
D.  powtarzające się krwawienia z jamy macicy.

Zadanie 97.
Apoptoza jest to:

A . wieloetapowy  proces  działający  stabilizująco  na  procesy
utrzymujące stabilność genetyczną komórki,

B.  rodzaj translokacji onkogenów,
C . aktywny  proces  eliminacji  komórek  niepotrzebnych,

uszkodzonych czy zawierających mutacje,
D.  rodzaj nowotworu będący wynikiem mutacji genowej.

Zadanie 98.
Proces  gojenia  odleżyny  składa  się  z  następujących  faz  z
WYJĄTKIEM:

A.  zapalenia,
B.  indukcji,
C.  ziarninowania,
D.  naskórkowania.



Zadanie 99.
Który z wymienionych związków ma działanie rakotwórcze?

A.  brom,
B.  chlor,
C.  dwutlenek węgla,
D.  nitrozaminy.

Zadanie 100.
W  jakim  przedziale  wiekowym  obserwuje  się  u  kobiet  szczyt
zachorowań na nowotwory macicy?

A.  w czasie pokwitania,
B.  przed menopauzą,
C.  w wieku rozrodczym,
D.  po menopauzie.

Zadanie 101.
Pacjentka  jest  w  dobie  operacyjnej  po  zabiegu  amputacji  piersi.
Przytomna,  ułożona  w  pozycji  Semi-Flowera.  Wysokie  ułożenie
kończyny górnej strony operowanej stosujemy w celu:

A.  zapewnienia prawidłowego krążenia krwi,
B.  zmniejszenia bólu przez unieruchomienie,
C.  profilaktyki przeciwzakrzepowej,
D.  profilaktyki przeciwobrzękowej.

Zadanie 102.
Czy chory na nowotwór może zrezygnować z nocnej dawki morfiny
krótkodziałąjącej?

A.  nie może,
B . może  zrezygnować  z  dawki  nocnej,  przyjmując  w  ciągu

dnia dwukrotnie większe dawki morfiny,
C . może zrezygnować z dawki nocnej, podwyższając o 50% lub

100% ostatnią dawkę wieczorną,
D . powinien  zmienić  częstotliwość  przyjmowania  morfiny

np.: co 8 godzin.

Zadanie 103.
Jakie są uboczne skutki stosowania morfiny?

A.  chudnięcie,
B.  wywołanie depresji ośrodka oddechowego,
C.  nudności, wymioty,
D.  nudności, wymioty, depresja ośrodka oddechowego.



Zadanie 104.
Jakie  są  cele  i  zadania  zespołu  terapeutycznego  w  opiece
paliatywnej?

A . maksymalne  złagodzenie  bólu,  poprawa  jakości  życia
chorego i rodziny, przygotowanie do godnej śmierci,

B.  złagodzenie dolegliwości bólowych pacjenta,
C . poprawa  warunków  życia  chorego,  poprzez  właściwą

pielęgnację i leczenie,
D . maksymalne  złagodzenie  ubocznych  skutków  leczenia  i

terapii.

Zadanie 105.
Przy kuracji Neupogenem może pojawić się:

A .  wysoka temperatura, ból kostno-mięśniowy,
B.  odczyn zapalny w miejscu wstrzyknięcia,
C.  obrzęk,
D.  krwiomocz.

Zadanie 106.
Jak  należy  pielęgnować  skórę,  aby  złagodzić  dolegliwości
świądu?

A.  stosować długie, gorące kąpiele,
B . skórę  natłuszczać  lanoliną,  unikać  przegrzewania  ciała,

używać odzieży z włókna naturalnego,
C . osuszać  skórę  po  kąpieli  i  nacierać  spirytusem,  ubierać

ciepłą odzież,
D.  stosować maści wysuszające i łagodzące świąd.

Zadanie 107.
U  chorych  napromienianych  na  obszar  jamy  brzusznej  zaleca  się
wg Joanny Tajer i Janusza Medera zmianę diety:

A.  miesiąc przed i w trakcie napromieniowań,
B . przez  okres  prowadzenia  napromieniowań  i  w  trzy

miesiące po ich zakończeniu,
C.  miesiąc po zakończeniu napromieniowań,
D.  nie ma potrzeby zmiany diety.

Zadanie 108.
Rama stereotaktyczna zakładana jest, gdy:

A . pacjent  jest  przygotowywany  do  napromieniania
śródpiersia,

B . pacjent  jest  przygotowywany  do  brachyterapii  guza
mózgu,

C.  wykonywana jest kolposkopia,
D.  doszło do zastoju chłonki.



Zadanie 109.
Czy  opieką  paliatywną  obejmuje  się  tylko  pacjentów  z
zaawansowaną chorobą nowotworową?

A.  tak, ponieważ wymaga specyficznego leczenia,
B.  nie, obejmuje się także chorych z wirusem HIV,
C . nie,  w  Polsce  wszystkie  choroby  przewlekłe  są  objęte

opieką paliatywną,
D.  to zależy od decyzji lekarza prowadzącego.

Zadanie 110.
Jakie  tkanki  najszybciej  reagują  na  toksyczne  działanie
cytostatyków?

A . skóra,  błona  śluzowa,  mięsień  sercowy,  komórki
rozrodcze,

B . mieszki włosowe, nabłonek przewodu pokarmowego, komórki
rozrodcze,

C . mięsień  sercowy,  wątroba,  skóra,  nabłonek  przewodu
pokarmowego,

D.  szpik kostny, nerki, wątroba, mieszki włosowe.

Zadanie 111.
I l e  razy  silniejsze  jest  działanie  morfiny  podawanej  dożylnie
od działania morfiny podawanej drogą doustną?

A.  czterokrotnie,
B.  trzykrotnie,
C.  pięciokrotnie,
D.  nie ma istotnego znaczenia jaką drogą jest podana.

Zadanie 112.
Odpowiedzialność moralna pielęgniarki onkologicznej polega na:

A . obowiązku moralnym lub prawnym odpowiadania za wykonane
osobiście  lub  zlecone  innej  osobie  czynności  zawodowe,
lub za ich zaniechanie lub zaniedbanie,

B.  wynagrodzeniu wyrządzonej komuś szkody lub straty,
C . konieczności  odpowiadania  za  swoje  czyny,  zachowania

nakazane lub zakazane przez normę moralną i ponoszeniu
za nie konsekwencji,

D . obowiązku  ponoszenia  konsekwencji,  określonych  przez
odpowiednie przepisy prawne.

Zadanie 113.
Brachyterapię dzielimy w zależności od:

A.  aktywności źródła promieniowania,
B.  czasu trwania napromieniowania,
C.  rodzaju izotopu promieniotwórczego
D.  planowania leczenia - rekonstrukcji 3D.



Zadanie 114.
Najważniejszym zaleceniem pielęgniarskim dla pacjentki z  rakiem
piersi  po  skojarzonym  leczeniu  chirurgicznym  z  radioterapią
jest:

A .  tylko pielęgnacja skóry,
B.  zapewnienie wypoczynku,
C.  korzystanie z pomocy grup wsparcia,
D.  stała rehabilitacja kończyny górnej.

Zadanie 115.
W  historii  choroby  pacjentki  zaznaczono  stopień  zaawansowania
raka sutka wg skali TNM. Czy wynik T1N0M0 oznacza guz o:

A . wymiarze nie przekraczającym 2 cm, nie wyczuwalne węzły
chłonne, brak przerzutów odległych,

B . wymiarze  nie  przekraczającym  2  cm,  wyczuwalne  węzły
chłonne, klinicznie stwierdzone przerzuty,

C . wymiarze  3  cm,  wyczuwalne  węzły  chłonne,  brak
przerzutów,

D . różnych  wymiarach,  nacieczenie  skóry,  przerzuty
odległe.

Zadanie 116.
Działaniem niepożądanym wywołanym podawaniem Metoclopramidu
jest/są:

A.  uspokojenie, działanie antycholinergiczne,
B.  uspokojenie, biegunka, objawy pozapiramidowe,
C . pobudzenie,  zmiany  nastroju,  owrzodzenie  przewodu

pokarmowego, hiperglikemia,
D . nadmierna  senność,  zaburzenia  orientacji,

niedociśnienie.

Zadanie 117.
P o  wystąpieniu  u  pacjenta  zapalenia  żyły  wskutek  podawania
chemioterapii należy:

A.  stosować leki p/zapalne,
B . całkowicie  zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej

stanem zapalnym,
C . zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej  stanem

zapalnym,  stosować  okłady  oraz  ogólnie  działające  leki
p/bólowe i p/zapalne,

D . zastosować  wilgotne,  chłodne  okłady  w  miejscu  powyżej
wkłucia,  nie  zaprzestając  podawania  leków  do  żyły
objętej stanem zapalnym.



Zadanie 118.
Jakie badania potwierdzą niektóre powikłania po Cisplatynie?

A.  klirens kreatyniny i poziom mocznika,
B.  EKG,
C.  spirometria,
D . dobowa  zbiórka  moczu  na  poziom  cukru  i  białko  Bence

Jonesa.

Zadanie 119.
Odczyn popromienny miejscowy na sucho łagodzi:

A .  jałowy opatrunek przyklejony plastrem,
B.  talkowanie Alantanem i wietrzenie,
C.  kąpiel całego ciała pod prysznicem,
D.  noszenie obcisłej bielizny.

Zadanie 120.
Samokontrola piersi powinna być wykonana w:

A.  I fazie cyklu miesiączkowego,
B.  II fazie cyklu miesiączkowego,
C.  III fazie cyklu miesiączkowego,
D.  IV fazie cyklu miesiączkowego.

Zadanie 121.
Pielęgniarka  pracująca  na  oddziale  chemioterapii  uczestniczy  w
badaniu  klinicznym  nad  nowym  lekiem  przeciwnowotworowym.
Podczas  trwania  eksperymentu  stwierdza,  że  pacjenci  nie  są
uczciwie  informowani  o  komplikacjach  związanych  z  badaniem,
lecz  przedstawia się  im jedynie  ewentualne korzyści.  Co  powinna
zrobić pielęgniarka?

A . pielęgniarka  uczestniczy  w  dalszym  ciągu  w
eksperymencie stwierdzając, że informowanie chorych nie
należy do jej obowiązków,

B . pielęgniarka  rozmawia  z  kierownikiem  eksperymentu,  a
ponieważ  sytuacja  nie  uległa  zmianie,  postanawia
wycofać się z uczestnictwa w badaniu klinicznym,

C . pielęgniarka  sama  informuje  chorych  o  możliwych
powikłaniach na skutek stosowanie leku, nie konsultując
się z zespołem badawczym,

D . pielęgniarka uczestniczy w badaniu klinicznym z obawy o
utratę pracy.

Zadanie 122.
Jakie elementy zawiera wszechstronna ocena rozmiarów bólu?

A.  lokalizację, intensywność, czynniki warunkujące,
B.  sposób radzenia sobie w krytycznej sytuacji,
C.  uwarunkowania psychopatyczne,
D.  czynniki sytuacyjne.



Zadanie 123.
U  pacjentki  lat  50,  z  rozpoznaniem  nowotworu  wątroby  narasta
wodobrzusze.  Pacjentka  jest  przygotowywana  do  odbarczającego
upuszczenia płynu. Przed zabiegiem pacjentka:

A.  powinna być na czczo z opróżnionym pęcherzem moczowym,
B.  nie musi być na czczo z pęcherzem moczowym wypełnionym,
C.  nie musi być na czczo z pęcherzem moczowym opróżnionym,
D.  powinna być na czczo z pęcherzem moczowym wypełnionym.

Zadanie 124.
C o  należy  do  zadań  pielęgniarki  w  pierwszej  dobie  po  przyjęciu
pacjenta z rozpoznaniem zespołu ostrej lizy guza?

A . obserwacja  zmian  skórnych  i  wykonywanie  jałowych
opatrunków,

B.  obserwacja bólu brzucha, wymiotów i biegunki,
C . obserwacja  perystaltyki  jel it,  założenie  po  zleceniu

lekarza sondy do żołądka,
D . założenie  bilansu  płynów,  dokładne  jego  prowadzenie  z

uwzględnieniem godzinowej zbiórki moczu.

Zadanie 125.
Jakie objawy świadczą o wystąpieniu u chorego niedokrwistości?

A . bladość  powłok  skórnych,  szara  skóra,  niepokój,
pobudzenie ruchowe,

B . zmęczenie,  osłabienie,  duszność,  ból  głowy,  zawroty
głowy, omdlenia, tachykardia,

C . bladość  powłok  skórnych,  szara  skóra,  niepokój,
pobudzenie ruchowe, gorączka, nudności, tachykardia,

D . zaburzenia  rytmu  serca,  krwawienia  z  dziąseł,  suchość
jamy ustnej, duszność, ból głowy.

Zadanie 126.
Jakość opieki pielęgniarskiej można określić jako:

A . stopień w jakim opieka ta, wykazuje zgodność z aktualną
profesjonalną wiedzą,

B . przyczynia  się  do  osiągnięcia  pożądanych  efektów  w
stanie zdrowia osób/populacji,

C . zwiększa  zdolność  osób/populacji  do  samopielęgnacji,
zwiększa ich niezależność,

D.  wszystkie powyższe twierdzenia są prawdziwe.



Zadanie 127.
Pielęgnowanie pacjenta z odczynem popromiennym na śluzówkach
jamy ustnej obejmuje:

A.  przyjmowanie 1,5 litra wody mineralnej niegazowanej,
B.  stosowanie lignocainy w sprayu,
C.  częste płukanie jamy ustnej i gardła,
D.  natłuszczanie linomagiem.

Zadanie 128.
D o  szpitala  zgłosiła  s ię  pacjentka  z  rozpoznanym  nowotworem
narządu rodnego i wodobrzuszem. W przypadku którego nowotworu
występuje wysięk do jamy otrzewnowej?

A.  trzonu macicy,
B.  szyjki macicy,
C.  jajników,
D.  błony śluzowej macicy.

Zadanie 129.
Pacjentka  lat  38  została  przyjęta  na  oddział  brachyterapii  z
rozpoznaniem  raka  macicy.  Zakwalifikowano  ją  do  leczenia
energią  promienistą.  W  trakcie  leczenia  po  osiągnięciu  1/3
dawki  chora  zaczęła  zgłaszać  złe  samopoczucie.  U  chorej
wystąpił miejscowy odczyn popromienny objawiający się:

A .  brakiem łaknienia,
B.  bolesnym parciem na odbytnicę,
C.  zmęczeniem,
D.  anemią.

Zadanie 130.
Które grupy leków powodują martwicę po wynaczynieniu?

A.  każdy wynaczyniony cytostatyk powoduje martwicę,
B.  tylko antracykliny,
C.  tylko leki alkilujące,
D.  antracykliny, alkaloidy i niektóre alkilujące.

Zadanie 131.
Opieka terminalna to:

A.  opieka chorego w wyznaczonym terminie,
B . część  opieki  paliatywnej,  nad  chorym  w  okresie

ostatnich  tygodni,  dni  lub  miesięcy,  gdy  staje  s ię
oczywiste, że zbliża się kres życia,

C . termin  anachroniczny,  nie  powinien  znajdować  się  w
literaturze,

D . opieka nad chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową,
leczonym silnymi narkotykami.



Zadanie 132.
Przed  rozpoczęciem  napromieniania  jamy  ustnej,  należy  pacjenta
poinformować o:

A . konieczności  przeglądu  stomatologicznego  i  sanacji  lub
ekstracji uzębienia,

B.  stosowania diety wysokokalorycznej,
C.  przestrzegania higieny jamy ustnej,
D.  badań kontrolnych u laryngologa.

Zadanie 133.
Sprawując opiekę nad pacjentem z objawami zespołu żyły głównej
górnej (ZŻGG) zwrócisz uwagę na:

A . utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  obserwację
oddechu,  obserwację  obrzęku  i  zasinienia  twarzy,
parametrów życiowych i stanu świadomości pacjenta,

B . monitoring  wkłuć  dożylnych  w  obrębie  kończyny  objętej
procesem chorobowym,

C . obserwację stanu świadomości chorego, gdyż wskazuje on
na nasilenie objawów,

D . obserwację  i  monitoring  oddechu  pacjenta  pod  kątem
wystąpienia świstu oddechowego.

Zadanie 134.
Opieka  pielęgniarska  nad  pacjentem  po  biopsji  gruczołu
krokowego obejmuje:

A . obserwację w kierunku ewentualnego krwawienia z odbytu
oraz wzrostu ciepłoty ciała,

B . poinformowanie  pacjenta  o  możliwości  pojawienia  się
śladów  krwi  w  moczu,  stolcu  lub  nasieniu  przez  kilka
dni po badaniu,

C . zalecenie  unikania  wysiłku  fizycznego,  spożywania
mocnej kawy oraz gorącej kąpieli,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 135.
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia to:

A.  HRQL,
B.  ESAS,
C.  HNPCC,
D.  RSCL.
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Zadanie 1.
Okres preterminalny trwa zwykle kilka:

A.  dni ,
B.  miesięcy,
C.  tygodni,
D.  godzin.

Zadanie 2.
Objawem  odczynu  popromiennego  na  śluzówkach  jamy  ustnej
są/jest:

A .  zaczerwienienie i suchość jamy ustnej,
B.  krwawienia z przewodu pokarmowego,
C.  nudności i wymioty,
D.  anemia.

Zadanie 3.
Przed  rozpoczęciem  napromieniania  jamy  ustnej,  należy  pacjenta
poinformować o:

A . konieczności  przeglądu  stomatologicznego  i  sanacji  lub
ekstracji uzębienia,

B.  stosowania diety wysokokalorycznej,
C.  przestrzegania higieny jamy ustnej,
D.  badań kontrolnych u laryngologa.

Zadanie 4.
Wskazaniami do wysokiego ułożenia tułowia są:

A . zaburzenia  świadomości  po  znieczuleniach,  stany  po
operacjach płucnych, stany porażenia połowiczego,

B . usunięcie  płata,  segmentu  lub  całego  płuca,
niewydolność krążeniowo-oddechowa,

C . wstrząs,  stany  porażenia  połowiczego,  usunięcie  płata,
segmentu lub całego płuca,

D . niewydolność  krążeniowa,  stany  po  amputacjach  piersi,
kończyn dolnych, znieczulenie rdzeniowe.



Zadanie 5.
Chemioterapia adiuwantowa to:

A . leczenie  stosowane  przed  radioterapią  w  celu
zniszczenia ewentualnych mikroprzerzutów,

B . metoda  stosowana  przed  zabiegami  operacyjnymi  w  celu
likwidacji ewentualnych mikroprzerzutów,

C . metoda uzupełniająca stosowana po radykalnych zabiegach
operacyjnych  w  celu  zniszczenia  ewentualnych
mikroprzerzutów,

D . metoda  leczenia  śródoperacyjnego  mająca  na  celu
zapobieganie  ewentualnemu  rozsiewowi  spowodowanemu
zabiegiem operacyjnym.

Zadanie 6.
PET NIE jest stosowany we diagnostyce wstępnej:

A .  nowotworów płuc,
B.  nowotworów jelita grubego,
C.  chłoniaków,
D.  nowotworów głowy i szyi.

Zadanie 7.
Późnym odczynem popromiennym ze strony układu oddechowego jest:

A .  krwioplucie,
B.  kaszel,
C.  duszność,
D.  zwłóknienie płuc.

Zadanie 8.
Przeciwwskazaniem  do  założenia  protez  głosowych  u  chorych  po
całkowitym usunięciu krtani jest:

A .  niewydolność układu oddechowego,
B.  niezborność ruchowa pacjenta,
C.  znaczny stopień zwężenia odcinka gardłowo-przełykowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 9.
Samokontrola piersi powinna być wykonana w:

A.  I fazie cyklu miesiączkowego,
B.  II fazie cyklu miesiączkowego,
C.  III fazie cyklu miesiączkowego,
D.  IV fazie cyklu miesiączkowego.



Zadanie 10.
Jak działa L-asparaginaza?

A . zaburza  reprodukcję  tkanek  przez  blokowanie  włączania
puryn do kwasów nukleinowych,

B . zaburza  syntezę  kwasów  nukleinowych  poprzez
upośledzenie metabolizmu kwasu foliowego,

C . uniemożliwia  przyłączanie  aminokwasów  niezbędnych  do
syntezy białek,

D . zapobiega  załamaniu  się  przemiany  ksantyny  w  kwas
moczowy.

Zadanie 11.
U  pacjenta,  u  którego  występują  bóle  incydentalne
(przebijające), najczęściej obserwujemy:

A.  pobudzenie psychoruchowe,
B.  ograniczenie aktywności,
C.  zaburzenia świadomości,
D.  niezborność ruchów.

Zadanie 12.
Celem  edukacji  pielęgniarek  onkologicznych  w  okresie  adaptacji
zawodowej jest:

A . zdobycie  wiedzy,  opanowanie  praktyczno-operacyjne
algorytmów,  procedur,  standardów  opieki
pielęgniarskiej,

B.  nabycie umiejętności pracy zespołowej,
C . przyjęcie  refleksyjnej,  otwartej  postawy  wobec  pracy

zawodowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 13.
Celami działań PSPO jest:

A . wyznaczanie  celów,  kierunków  oraz  zasad  kształcenia  i
doskonalenia  podyplomowego,  stała  edukacja
profesjonalna,  udział  w  kształceniu  i  doskonaleniu
modelu opieki onkologicznej w Polsce,

B . wspieranie  prac  badawczych  z  zakresu  teorii  i  praktyki
pielęgniarstwa onkologicznego oraz wymiana doświadczeń
z  innymi  organizacjami  pielęgniarskimi  w  kraju  i  za
granicą,

C . podnoszenie  i  utrzymanie  wysokiej  jakości  świadczeń
pielęgniarskich  w  opiece  onkologicznej  i  profilaktyce
chorób nowotworowych,

D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 14.
Eprex podawany jest przy spadku poziomu:

A.  hemoglobiny,
B.  leukocytów,
C.  białka,
D.  potasu.

Zadanie 15.
Co oznacza pojęcie markery nowotworowe?

A . immunogenne  substancje  białkowe,  glikoproteinowe  lub
glikolipidowe, wytwarzane przez niektóre nowotwory,

B.  leki stosowane w hormonoterapii,
C.  stany przedrakowe i wczesne postacie raka,
D . substancje  "uwrażliwiające"  tkanki  na  działanie

promieniowania jonizującego.

Zadanie 16.
C o  i le  lat,  w  profilaktyce  nowotworów  jelita  grubego  jest
zalecane wykonywanie kolonoskopii:

A .  1 rok,
B.  2 lata,
C.  5 lat,
D.  10 lat.

Zadanie 17.
Wystąpienie raka sutka w zależności od miesiączkowania wzrasta
przy:

A.  wczesnej pierwszej miesiączce, późnym klimakterium,
B.  wczesnej pierwszej miesiączce, wczesnym klimakterium,
C.  późnej pierwszej miesiączce, wczesnym klimakterium,
D.  późnej pierwszej miesiączce, późnym klimakterium.

Zadanie 18.
U  pacjentki  chorującej  na  raka  trzonu  macicy,  leczonej
napromienianiem wystąpiła biegunka. Opieka pielęgniarska polega
na:

A . zgłoszeniu  lekarzowi  powikłania  związanego  z  leczeniem,
wykonywanie zleceń lekarskich,

B . obserwacji w kierunku odwodnienia, zaleceniu spożywania
zwiększonej  i lości  płynów,  zaleceniu  do  picia  wody
mineralnej niegazowanej,

C . poinformowaniu  pacjentki,  że  powikłanie  to  jest
naturalne i nie należy podejmować żadnych czynności,

D . obserwacja  w  kierunku  odwodnienia,  obserwacja  ilości,
charakteru  i  częstości  wypróżnień,  zalecenia
dietetyczne, pomoc w utrzymaniu higieny.



Zadanie 19.
Wskaż narządy krytyczne przy napromienianiu gruczołu krokowego:

A.  pęcherz moczowy i odbytnica,
B.  cewka moczowa,
C.  jelito cienkie i grube,
D.  moszna.

Zadanie 20.
Mężczyzna  lat  55,  leczony  cytostatykami  z  powodu  raka
okrężnicy,  u  którego  udało  się  uzyskać  znaczną remisję  choroby.
Z  powodu  postępującej  anemizacji  wielokrotnie  przetaczano
choremu  masę  erytrocytarną  uzyskując  niewielką  poprawę
parametrów morfologii krwi. Obecnie poziom hemoglobiny wynosi 8
mg%. Opisana sytuacja skłania do:

A.  zastosowania G-CSF lub GM-CSF,
B.  kolejnego przetoczenia krwi,
C . przerwania  chemioterapii  do  czasu  samoistnej  odbudowy

żądanej ilości erytrocytów,
D.  zastosowania preparatów erytropoetyny.

Zadanie 21.
Pacjent  w  I  dobie  po  totalnej  laryngectomii,  stabilny  oddechowo
i  krążeniowo,  oddycha  samodzielnie,  ma  założoną  rurkę
tracheostomijną  i  sondę  do  żołądka.  W  jakiej  pozycji  należy
ułożyć pacjenta po powrocie z sali pooperacyjnej?

A.  Flowera,
B.  Semi-Flowera,
C.  płaskiej na plecach,
D.  na prawym boku.

Zadanie 22.
Przed  rozpoczęciem  leczenia  metodą  radioterapii,  pacjenta
należy poinformować o:

A . technice  leczenia  tzn.  czasie,  miejscu,  sposobach
napromieniania,

B.  aktywności źródła promieniowania,
C.  miejscu badań kontrolnych w czasie leczenia,
D.  zasadach kontroli lekarskiej.

Zadanie 23.
Orchidektomia to:

A.  zabieg usunięcia guza pęcherza moczowego,
B . zabieg  radykalnego  usunięcia  nerki  z  okolicznymi

tkankami,
C.  zabieg usunięcia jądra zmienionego nowotworowo,
D.  rodzaj amputacji gruczołu piersiowego.



Zadanie 24.
Członkiem  zwyczajnym  Polskiego  Stowarzyszenia  Pielęgniarek
Onkologicznych może zostać:

A . pielęgniarka  lub  położna  sprawująca  opiekę  nad
pacjentem  z  chorobą  nowotworową,  która  złoży  pisemną
deklarację przynależności do Stowarzyszenia,

B . osoba  posiadająca  szczególne  zasługi  dla  rozwoju
pielęgniarstwa  onkologicznego  i  Stowarzyszenia  lub  w
zakresie współpracy międzynarodowej w tym zakresie,

C . każda  pielęgniarka  lub  położna,  która  wyrazi  chęć
przynależenia do Stowarzyszenia,

D.  pielęgniarka lub położna założycielka Stowarzyszenia.

Zadanie 25.
Według  zaleceń  Europejskiego  Kodeksu  Walki  z  Chorobami
Nowotworowymi, najważniejszymi wytycznymi związanymi ze stylem
życia w profilaktyce raka skóry jest:

A . niepalenie  papierosów,  niepicie  alkoholu,  aktywność
ruchowa,

B . wykonywanie  szczepień  ochronnych,  uczestniczenie  w
badaniach przesiewowych,

C . unikanie  nadmiernej  ekspozycji  na  promieniowanie
słoneczne,  stosowanie  środków  chroniących  przed
słońcem,  ochrona  przed  narażeniem  na  substancje
rakotwórcze,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 26.
Czego  dotyczą  najważniejsze  wskazówki  pielęgnacyjne  dla
pacjenta po zakończeniu napromieniania klatki piersiowej?

A.  nauka prawidłowego oddychania,
B.  zmiana klimatu,
C.  przestrzeganie diety wysokobiałkowej,
D.  co kwartalne kontrole pojemności płuc.

Zadanie 27.
Jeśli  stosowanie  u  pacjenta  100  mg  tramadolu  w  odstępie  4
godzin, nie niweluje dolegliwości bólowych należy:

A.  podwoić dawkę leku,
B.  potroić dawkę leku,
C.  podawać 100 mg tramadolu w odstępie 2 godzin,
D . zastosować  leki  z  wyższego  poziomu  drabiny

analgetycznej.



Zadanie 28.
Przeciwwskazaniem  do  stosowania  hormonoterapii  u  chorych  z
zaawansowanym nowotworem jest/są:

A.  rozwój nowotworu,
B.  nadciśnienie,
C.  cukrzyca,
D.  masywne żylaki kończyn dolnych.

Zadanie 29.
Świadczenia  z  zakresu  opieki  paliatywnej  i  hospicyjnej
przysługują  dorosłym  i  dzieciom.  U  osób  dorosłych  jednostkami
chorobowymi kwalifikującymi do tego rodzaju leczenia są:

A.  nowotwory, choroby wywołane przez HIV,
B . następstwa  chorób  zapalnych  ośrodkowego  układu

nerwowego, kardiomiopatie,
C . układowe  zaniki  pierwotne  zajmujące  OUN,  owrzodzenia

odleżynowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 30.
Skutki uboczne podawania winkrystyny to:

A.  zapalenie skóry, biegunka, nefrotoksyczność,
B . brak  łaknienia,  zapalenie  jamy  ustnej,  powiększenie

wątroby,
C . krwotoczne  zapalenie  pęcherza  moczowego,  owrzodzenie

śluzówek, niepłodność,
D . utrata  owłosienia,  neurotoksyczność,  zaparcia,

gorączka.

Zadanie 31.
Organizatorem  kształcenia  podyplomowego  w  dziedzinie
pielęgniarstwa onkologicznego może zostać:

A.  uczelnia,
B . szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w

dziedzinie nauk medycznych,
C.  medyczna jednostka badawczo-rozwojowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 32.
Pierwszym etapem leczenia nowotworów zarodkowych jajnika jest:

A .  leczenie operacyjne,
B.  chemioterapia,
C.  radioterapia,
D.  hormonoterapia.



Zadanie 33.
Jakie  są  podstawowe  współczynniki  używane  w  epidemiologii
onkologicznej?

A.  inicjacja, progresja, promocja,
B.  zachorowalność, śmiertelność, chorobowość, umieralność,
C.  ekspresja nowotworu, charakter histopatologiczny,
D.  "case-control" test, oszacowanie statystyczne.

Zadanie 34.
N a  oddział  został  przyjęty  67-letni  pacjent  leczony  między
innymi  Cisplatyną.  Skarży  się  na  obrzęki  i  z łe  samopoczucie,
oddawanie  moczu  w  małych  ilościach.  Powyższe  objawy  mogą
świadczyć o rozpoczynającej się:

A .  niewydolności nerek,
B.  niewydolności krążenia,
C.  niewydolności oddechowej,
D . niedożywieniu  i  obniżonej  wartości  białka  w  surowicy

krwi.

Zadanie 35.
Fentanyl stosowany transdermalnie, zmienia się co:

A.  12 godz.,
B.  24 godz.,
C.  48 godz.,
D.  72 godz.

Zadanie 36.
Czy w opiece paliatywnej chory może być wyleczony?

A . tak,  jak  w każdej  specjalności  medycyny chory  może  być
leczony lub wyleczony,

B . nie,  gdyż  opieka  paliatywna  zajmuje  się  leczeniem
chorych  w  fazie  choroby  niepoddającej  s ię  leczeniu
przyczynowemu,

C . tak  ale  zależy  to  od  sposobu  leczenia  i  możliwości
placówki leczącej,

D.  nie, gdyż opieka paliatywna zajmuje się tylko opieką.

Zadanie 37.
Mężczyzna,  lat  46,  palacz  papierosów  od  26  lat,  bez  istotnej
przeszłości  chorobowej,  skierowany  do  poradni  onkologicznej
celem  zdiagnozowania  trwającego  od  ok.  2  tygodni  niebolesnego,
okresowego krwiomoczu. Diagnostyka powinna być ukierunkowana
na:

A.  raka jelita grubego,
B.  czerniaka,
C.  raka pęcherza moczowego,
D.  nasieniaka jądra.



Zadanie 38.
Celem  Programu  Zwalczania  Chorób  Nowotworowych  na  lata
2006-2015 jest:

A .  zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory,
B . stworzenie  warunków  do  wykorzystania  w  praktyce

onkologicznej  postępu  wiedzy  o  przyczynach  i
mechanizmach rozwoju chorób nowotworowych,

C . utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności
zwalczania nowotworów w skali  kraju i  w poszczególnych
regionach kraju,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 39.
Prowadzenie rehabilitacji zawodowej u chorych na nowotwór może
przyczynić  s ię  do  wystąpienia  następujących  korzyści
zdrowotnych:

A . wzmocnienie  oraz  przyspieszenie  efektów  rehabilitacji
medycznej,

B . poprawę  ogólnego  metabolizmu  organizmu  i  poprawę
napięcia mięśniowego,

C.  niwelowanie problemów ze snem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 40.
W  historii  choroby  pacjentki  zaznaczono  stopień  zaawansowania
raka sutka wg skali TNM. Czy wynik T1N0M0 oznacza guz o:

A . wymiarze nie przekraczającym 2 cm, nie wyczuwalne węzły
chłonne, brak przerzutów odległych,

B . wymiarze  nie  przekraczającym  2  cm,  wyczuwalne  węzły
chłonne, klinicznie stwierdzone przerzuty,

C . wymiarze  3  cm,  wyczuwalne  węzły  chłonne,  brak
przerzutów,

D . różnych  wymiarach,  nacieczenie  skóry,  przerzuty
odległe.

Zadanie 41.
Ryzyko wystąpienia raka piersi zmniejsza:

A.  karmienie piersią,
B.  bezdzietność,
C.  menopauza po 55 r.ż.,
D.  jasna karnacja skóry.



Zadanie 42.
D o  wykrywania  jakiego  rodzaju  nowotworu  korzystne  jest
zastosowanie badań skriningowych?

A.  kości i stawów, czerniaka złośliwego,
B.  piersi, szyjki macicy, jelita grubego,
C.  oka, węzłów chłonnych, układu pokarmowego,
D.  żołądka, oskrzeli, płuc i gardła.

Zadanie 43.
Główną  przyczyną  umieralności  kobiet  z  powodu  nowotworów
złośliwych jest:

A .  rak piersi,
B.  rak szyjki macicy,
C.  rak płuca,
D.  rak jelita grubego.

Zadanie 44.
U  pacjenta,  leczonego  energią  promienistą  z  powodu  nowotworu
szyi  wystąpił  wczesny  odczyn  popromienny  na  skórze.  Wstępne
pielęgniarskie działanie będzie polegało na:

A . obserwacji  zmienionego  miejsca  pod  kątem  wystąpienia
rumienia, suchego lub wilgotnego złuszczania naskórka,

B.  zgłoszeniu o zaistniałej sytuacji lekarzowi,
C.  zastosowaniu suchego opatrunku na zmienione miejsce,
D . zastosowaniu  maści  natłuszczającej  o  odczynie

obojętnym.

Zadanie 45.
Jakie izotopy promieniotwórcze stosowane są w brachyterapii?

A.  iryd, cez, jod,
B.  złoto,
C.  złoto, tantal,
D.  iryd, technet.

Zadanie 46.
W  zwalczaniu  chorób  nowotworowych  stosuje  s ię  profilaktykę
wtórną, polega ona na:

A.  propagowaniu zdrowego stylu życia,
B.  wykrywaniu stanów przedrakowych,
C.  wczesnym zastosowaniu leczenia,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.



Zadanie 47.
Formowanie  kikuta  po  amputacji  kończyny  dolnej  uzyskujemy
poprzez:

A.  ścisłe bandażowanie opaską elastyczną,
B.  naciskanie kikutem na twardą powierzchnię,
C . zakładanie  wilgotnej,  ciepłej,  elastycznej,  obcisłej

skarpety,
D.  ćwiczenia mięśni kikuta.

Zadanie 48.
Pielęgnowanie pacjenta z odczynem popromiennym na śluzówkach
jamy ustnej obejmuje:

A.  przyjmowanie 1,5 litra wody mineralnej niegazowanej,
B.  stosowanie lignocainy w sprayu,
C.  częste płukanie jamy ustnej i gardła,
D.  natłuszczanie linomagiem.

Zadanie 49.
Napromienianie narządu rodnego metodą brachyterapii polega na:

A.  dojamowym napromienianiu,
B.  śródtkankowym napromienianiu,
C.  napromienianiu przez powłoki brzuszne,
D.  śródoperacyjnym napromienianiu.

Zadanie 50.
Kryterium rozpoznania gorączki neutropenicznej NIE jest:

A . spadek  liczby  granulocytów  obojętnochłonnych  poniżej
1000/ml,

B.  wzrost temperatury ciała powyżej 38 stopni C,
C . utrzymywanie  się  temperatury  powyżej  38,5  stopni  C

przez co najmniej godzinę,
D . spadek  liczby  granulocytów  obojętnochłonnych  poniżej

500/ml.

Zadanie 51.
Jaką diagnozę może sugerować pozytywny wynik na krew utajoną?

A.  białaczkę,
B.  raka okrężnicy i odbytnicy,
C.  raka przełyku,
D.  raka krtani.



Zadanie 52.
N a  oddział  został  przyjęty  30-letni  mężczyzna  ze  zmianą  w
górnym  śródpiersiu,  z  obrzękiem  twarzy,  sinicą,  dusznością.
Występuje  poszerzenie  żył  ściany  klatki  piersiowej,  widoczne  i
wyczuwalne są żyły szyjne. Objawy te świadczą o:

A.  obrzęku płuc,
B.  zespole żyły głównej górnej,
C.  niewydolności krążenia,
D.  żylakach przełyku.

Zadanie 53.
Dużą wrażliwość na promieniowanie wykazuje:

A.  guz pęcherza żółtkowego,
B.  rak zarodkowy,
C.  rozrodczak,
D.  nabłoniak kosmówkowy.

Zadanie 54.
Opieka  pielęgniarska  nad  pacjentem  po  biopsji  gruczołu
krokowego obejmuje:

A . obserwację w kierunku ewentualnego krwawienia z odbytu
oraz wzrostu ciepłoty ciała,

B . poinformowanie  pacjenta  o  możliwości  pojawienia  się
śladów  krwi  w  moczu,  stolcu  lub  nasieniu  przez  kilka
dni po badaniu,

C . zalecenie  unikania  wysiłku  fizycznego,  spożywania
mocnej kawy oraz gorącej kąpieli,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 55.
Bóle  koincydencyjne,  występujące  u  chorych  na  nowotwory
złośliwe, to bóle:

A .  związane z chorobą nowotworową,
B.  nie związane z chorobą nowotworową,
C.  związane z leczeniem p/nowotworowym,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 56.
Najczęstszymi powikłaniami w przebiegu szpiczaka mnogiego są:

A . złamania kompresyjne kręgów, samoistne złamania kości,
niewydolność nerek, przełom hiperkalcemiczny,

B . złamania  patologiczne  kości,  deformacja  szkieletowa,
tężyczka, udar mózgu,

C . złamania  kości,  zmiany  troficzne  prowadzące  do
amputacji kończyn, hiperfosfatemia,

D . martwica  mięśni,  kalcyfikacja  rogówki,  złamania  kości,
marskość wątroby.



Zadanie 57.
Cyklofosfamid należy do grupy:

A.  antybiotyków,
B.  antymetabolitów,
C.  leków alkilujących,
D.  alkaloidów roślinnych.

Zadanie 58.
Kobieta,  lat  33,  w  trzeciej  dobie  po  limfadenektomii  pachowej  z
powodu  czerniaka,  zgłasza  pogorszenie  samopoczucia  od  godzin
porannych,  temperatura  ciała  37,2°C,  w  obrębie  rany
pooperacyjnej  tkanki  napięte,  bolesne.  Przyczyną  opisanej
sytuacji jest:

A .  zastój chłonki z następowym zakażeniem rany,
B.  spadek odporności pacjentki,
C.  reakcja na utratę krwi podczas zabiegu operacyjnego,
D . późny  odczyn  poprzetoczeniowy  na  krew  podaną  podczas

zabiegu operacyjnego.

Zadanie 59.
W diagnostyce nowotworów gruczołu krokowego za podstawowe uważa
się badanie:

A.  antygenu gruczołu krokowego (PSA),
B.  antygen CA 19-9,
C.  ultrasonograficzne transrektalne,
D.  tomograficzne miednicy małej.

Zadanie 60.
Leczenie metodą MDR (średnia moc dawki) trwa:

A.  kilka dni,
B.  kilkanaście minut,
C.  kilka godzin,
D.  kilka tygodni.

Zadanie 61.
Zasadniczym  leczeniem  u  kobiet  chorych  na  raka  jajnika  jest
zabieg:

A.  operacyjny,
B.  operacyjny, a następnie chemioterapia wielolekowa,
C.  operacyjny, a następnie brachyterapia,
D.  operacyjny, a następnie teleterapia.



Zadanie 62.
Ustalając  wskazania  do  transplantacji  szpiku  należy  wziąć  pod
uwagę:

A . rozpoznanie  z  uwzględnieniem  fazy  choroby,  czasu
trwania i poprzedniego leczenia,

B.  wiek i stan biologiczny chorego,
C.  choroby współistniejące,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 63.
D o  szpitala  zgłosiła  s ię  pacjentka  z  rozpoznanym  nowotworem
narządu rodnego i wodobrzuszem. W przypadku którego nowotworu
występuje wysięk do jamy otrzewnowej?

A.  trzonu macicy,
B.  szyjki macicy,
C.  jajników,
D.  błony śluzowej macicy.

Zadanie 64.
Opieka terminalna to:

A.  opieka chorego w wyznaczonym terminie,
B . część  opieki  paliatywnej,  nad  chorym  w  okresie

ostatnich  tygodni,  dni  lub  miesięcy,  gdy  staje  s ię
oczywiste, że zbliża się kres życia,

C . termin  anachroniczny,  nie  powinien  znajdować  się  w
literaturze,

D . opieka nad chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową,
leczonym silnymi narkotykami.

Zadanie 65.
Na czym polega leczenie raka płuc brachyterapią?

A.  na podaniu dożylnie izotopu promieniotwórczego Strontu,
B.  na napromienianiu zmiany z pól zewnętrznych,
C . n a  dotkankowym  napromienianiu  izotopem

promieniotwórczym,
D.  na napromienianiu promieniami Rentgena.

Zadanie 66.
Aby  zapobiec  zastoinowemu  zapaleniu  ślinianek  przyusznych  u
pacjentów karmionych przez przetokę odżywczą zaleca się:

A .  mycie zębów przynajmniej 2 razy dziennie,
B.  stosowanie okładów na szyję,
C . żucie bezcukrowej gumy lub ssanie cukierków przy braku

przeciwwskazań,
D.  płukanie ust naparem ziołowym.



Zadanie 67.
Jakie badania potwierdzą niektóre powikłania po Cisplatynie?

A.  klirens kreatyniny i poziom mocznika,
B.  EKG,
C.  spirometria,
D . dobowa  zbiórka  moczu  na  poziom  cukru  i  białko  Bence

Jonesa.

Zadanie 68.
Ośrodki  oferujące  pewien  ściśle  określony  zakres  świadczeń,
ograniczony  do  jednej  skomplikowanej  metody  lub  specjalizujące
s ię  w  terapii  jednej  lub  kilku  rzadkich  chorób,  reprezentują
następujący poziom referencyjności:

A .  poziom I,
B.  poziom II,
C.  poziom III,
D.  poziom S.

Zadanie 69.
Priorytet w profilaktyce wtórnej stanowi edukacja dotycząca:

A.  znajomości wczesnych objawów choroby,
B.  czynników ryzyka,
C.  zapobiegania powikłaniom nowotworów,
D.  nawrotów nowotworów.

Zadanie 70.
Do powstawania powikłań krwotocznych przyczynia się:

A .  małopłytkowość,
B.  upośledzenie funkcji płytek krwi,
C.  zaburzona synteza czynników krzepnięcia krwi,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 71.
Zespół Pancoasta:

A . charakteryzuje  s ię  bólami  za  mostkiem  promieniującymi
do lewej ręki, nudnościami, dusznością wysiłkową,

B . objawia się dusznością, bólem promieniującym do żuchwy,
brakiem apetytu, nudnościami,

C . charakteryzuje  s ię  obrzękiem  twarzy  i  szyi,  dusznością,
zaburzeniami świadomości,

D . t o  zespół  bólowy  o  cechach  neuralgii  ramiennej,
dotyczący  barku  i  łopatki,  z  promieniowaniem  do
ramienia, przedramienia oraz 4 i 5 palca ręki.



Zadanie 72.
Podanie Taxolu poprzedza:

A.  premedykacja steroidowa i przeciwhistaminowa,
B.  nawodnienie,
C.  podanie leków uspokajających,
D.  wykonanie lewatywy.

Zadanie 73.
Kancerogeneza  jest  procesem wieloetapowym,  etapy  występują  po
sobie w kolejności:

A .  promocja, inicjacja, progresja,
B.  inicjacja, promocja, progresja,
C.  progresja, inicjacja, promocja,
D.  żadne z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 74.
Grupę szczególnie zagrożoną rakiem krtani stanowią osoby:

A.  wykonujące zawód piosenkarza estradowego,
B.  grające na instrumentach dętych,
C.  palące i pijące alkohol,
D.  wykonujący zawód nauczyciela.

Zadanie 75.
Prowadzenie rehabilitacji zawodowej u chorych na nowotwór może
przyczynić  s ię  do  wystąpienia  następujących  korzyści
psychologicznych:

A.  poczucie samodzielności,
B.  możliwość samorealizacji, odniesienia sukcesu,
C.  poprawa nastroju, korzystny wpływ na jakość życia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 76.
D o wczesnych powikłań występujących u pacjentki z rakiem szyjki
macicy, leczonej energią promienistą należą:

A . częstomocz,  bolesne  parcie  na  mocz,  nocne  oddawanie
moczu,

B.  wystąpienie przetoki jelitowo-pęcherzowej,
C.  niedoczynność tarczycy,
D.  zwężenie moczowodu, zwężenie cewki moczowej.

Zadanie 77.
Objawem jakiego raka jest tzw. skórka pomarańczy?

A.  raka skóry,
B.  czerniaka złośliwego,
C.  raka sutka,
D.  raka wargi.



Zadanie 78.
Jednostką  sprawującą  nadzór  nad  realizacją  kształcenia
podyplomowego jest:

A . Centrum  Kształcenia  Podyplomowego  Pielęgniarek  i
Położnych,

B.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
C.  minister właściwy do spraw zdrowia,
D.  konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa.

Zadanie 79.
Z  podanych  poniżej  czynników  wskaż  te,  które  mają  wpływ  na
obniżenie progu bólowego:

A.  depresja,
B.  leki przeciwdepresyjne,
C.  rozproszenie uwagi,
D.  sen.

Zadanie 80.
W  czasie  obserwacji  pacjenta  po  napromienianiu  metodą
brachyterapii  obszaru  miednicy  małej,  należy  zwrócić  przede
wszystkim uwagę na:

A.  ilość i barwę moczu,
B.  pozycję ciała,
C.  ciśnienie tętnicze krwi,
D.  ogólne samopoczucie.

Zadanie 81.
Sigmoidoskopia, jest wykorzystywana w diagnostyce nowotworów:

A.  głowy i szyi,
B.  narządów rodnych kobiet,
C.  przerzutów nowotworowych,
D.  odbytnicy, esicy.

Zadanie 82.
Mężczyzna,  lat  58,  po  resekcji  części  jel ita  z  powodu  raka
odbytnicy,  poddawany  pooperacyjnej  radioterapii.  Opiekując  się
pacjentem w oddziale radioterapii należy wdrożyć dietę:

A .  bezresztkową, bezmleczną, bezsolną,
B.  bogatoresztkową, bogatobiałkową, bogatowitaminową,
C.  ubogoresztkową, bezmleczną, bezglutenową,
D.  ubogoresztkową, niskosodową, beztłuszczową.



Zadanie 83.
Co jest najkorzystniejsze z punktu widzenia efektu skriningu?

A.  wykrycie nowotworu przed powstaniem przeżutów,
B.  poznanie historii naturalnej danego nowotworu,
C . zastosowanie  skutecznych  metod  przy  stałym  wzroście

kosztów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 84.
Pielęgniarka  bierze  udział  w  kwalifikowaniu  kobiet  do
przesiewowych  badań  mammograficznych.  Którą  z  grup  kobiet
zaproponuje do w/w badania?

A.  dziewczynki w wieku szkolnym,
B.  kobiety w wieku 20-30 lat,
C.  kobiety w wieku 30-40 lat,
D.  kobiety powyżej 50 roku życia.

Zadanie 85.
Pacjentka  lat  50  z  rozpoznaniem  raka  macicy  została
zakwalifikowana  do  leczenia  na  oddziale  Brachyterapii  metodą
MDR  (średnia  moc  dawki).  Chora  jest  przygotowana  do  założenia
źródła promieniowania i powinna:

A.  otrzymać do wypicia siemię lniane,
B.  otrzymać do wypicia wodę mineralną w ilości 1,5 litra,
C . pozostać  na  czczo  i  mieć  założony  cewnik  do  pęcherza

moczowego,
D.  wypić mleko.

Zadanie 86.
W  przypadku,  jakich  bólów  można  stosować  przeciwbólowo
stymulację elektryczną nerwów obwodowych?

A.  ostrych,
B.  tępych krótkotrwałych,
C.  przewlekłych,
D.  krótkotrwałych.

Zadanie 87.
W którym przedziale wiekowym nowotwory występują najczęściej?

A.  0-10 lat,
B.  10-30 lat,
C.  30-50 lat,
D.  powyżej 50 roku życia.



Zadanie 88.
Edukacja pacjenta poddawanego teleradioterapii  powinna polegać
na:

A . skontaktaktowaniu  pacjenta  z  osobą  o  podobnej  sytuacji
zdrowotnej,  leczoną  napromieniowaniem,  która  omówi
podstawowe zasady leczenia,

B . przekazaniu  informacji  o  możliwych  powikłaniach
wczesnych i późnych radioterapii,

C . przekazaniu  informacji  na  temat  zasad  radioterapii,
trybu  życia,  postępowania  w  przypadku  wystąpienia
niepokojących objawów związanych z leczeniem,

D . przekazaniu  przez  lekarza  wyczerpujących  informacji  na
temat napromieniania.

Zadanie 89.
Wczesne  objawy  niepożądane  przy  działaniu  wysokich  dawek
Cisplatyny to:

A.  zaparcia,
B.  biegunki,
C.  osłabienie,
D.  wymioty i nudności.

Zadanie 90.
Diagnozę  "chłoniak  Hodgkina"  można  postawić  jedynie  na
podstawie:

A . badania  histopatologicznego  pobranego  w  całości  węzła
chłonnego,

B.  BAC,
C.  biopsji szpiku,
D.  tomografii komputerowej.

Zadanie 91.
Które z poniższych sformułowań określa pojęcie "skrining"?

A . działania  wśród  osób  bez  objawów  choroby  w  celu
wykrycia  choroby  w  okresie  bezobjawowym  lub
przedklinicznym,

B . profilaktyka  w  zakresie  koszt-efekt;  pomiar  częstości
występowania  choroby  nowotworowej  w  wybranej  części
kraju,

C.  profilaktyka trzeciej fazy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 92.
Rehabilitacja  psychologiczna  chorych  na  nowotwór  prowadzona
jest w oddziale onkologicznym:

A . przez  lekarza  psychiatrę  i  psychologa,  w  sytuacji
zaburzeń psychiatrycznych,

B . n a  podstawie  planu  działania  opracowanego  wspólnie
przez członków zespołu terapeutycznego,

C.  przez psychoterapeutę, w oparciu o zlecenie lekarskie,
D . przez  przedstawicieli-terapeutów  medycyny

niekonwencjonalnej.

Zadanie 93.
D o  rozwoju  pielęgniarstwa  onkologicznego  jako  specjalności
onkologicznej przyczyniła się:

A .  Międzynarodowa Rada Pielęgniarek,
B.  Międzynarodowa Unia Antyrakowa,
C.  Światowa Organizacja Zdrowia,
D.  Międzynarodowa Rada Położnych.

Zadanie 94.
W przygotowaniu pacjenta do podania chemioterapii dopęcherzowo
należy uwzględnić następujące informacje:

A . przed  podaniem  leków  należy  wypić  l i tr  płynów  i  nie
opróżniać pęcherza, po podaniu leków należy oddać mocz
i dużo chodzić,

B . 2 godziny przed podaniem leków nie wolno oddawać moczu,
wolno przyjmować płyny i należy leżeć po zabiegu,

C . należy  ograniczyć  przyjmowanie  płynów  i  opróżnić
pęcherz  moczowy  przed  podaniem leków,  po  zakończeniu
wlewu  powstrzymać  się  od  oddawania  moczu  oraz  leżeć
przez około 1 godzinę,

D . nie  ograniczać  przyjmowania  płynów,  opróżnić  pęcherz
moczowy,  po  zakończeniu  wlewu  jak  najszybciej  oddać
mocz.

Zadanie 95.
Trastuzumab to przeciwciało monoklonalne stosowane w terapii:

A .  chłoniaków,
B.  raka piersi i raka żołądka,
C.  raka jelita grubego,
D.  raka płuca.



Zadanie 96.
Czy  w  leczeniu  choroby  nowotworowej  można  łączyć
teleradioterapię z brachyterapią?

A.  zawsze,
B.  nigdy,
C.  tylko w wybranych przypadkach,
D.  tylko w nowotworach narządu rodnego.

Zadanie 97.
W  jakim  przedziale  wiekowym  obserwuje  się  u  kobiet  szczyt
zachorowań na nowotwory macicy?

A.  w czasie pokwitania,
B.  przed menopauzą,
C.  w wieku rozrodczym,
D.  po menopauzie.

Zadanie 98.
Późnym  skutkiem  ubocznym  po  napromienianiu  jamy  brzusznej
pacjenta jest/są:

A.  zespół złego wchłaniania,
B.  spadek masy ciała,
C.  przebarwienia skóry,
D.  brak apetytu.

Zadanie 99.
Do czynników karcynogennych białaczki zaliczamy:

A.  dietę bogatotłuszczową,
B.  niedobory żywieniowe,
C.  promieniowanie jonizujące,
D.  małą aktywność ruchową.

Zadanie 100.
Jakiego  działania  ubocznego  można  spodziewać  się  podając
salicylany?

A.  agregacji płytek,
B.  zaburzenia żołądkowoûjelitowego i krwawienia,
C.  wystąpienia ograniczonych stanów zapalnych,
D.  wystąpienia stanu zapalnego jamy ustnej.

Zadanie 101.
Co powinien określać standard zapobiegania odleżynom?

A.  grupę opieki,
B.  warunki organizacji pracy i zadania personelu,
C.  wyposażenie oddziału,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 102.
D o przyczyn zwiększonego wchłaniania Fentanylu (stosowanego w
formie plastrów), zaliczamy:

A.  gorączkę,
B.  kąpiel w gorącej wodzie,
C.  obecność poduszki elektrycznej w pobliżu plastra,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 103.
Wymień  podstawowe  zasady  postępowania  miejscowego  przy
napromienianiu skóry:

A.  zakaz stosowania wody i mydła w miejscu napromieniania,
B.  używanie odzieży bawełnianej, przewiewnej, luźnej,
C.  unikanie ekstremalnych warunków atmosferycznych,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 104.
Zespół ostrego rozpadu guza powstaje najczęściej po:

A.  radioterapii,
B.  hormonoterapii,
C.  leczeniu chirurgicznym,
D.  chemioterapii.

Zadanie 105.
Trepanobiopsja to badanie polegające na:

A.  nakłuciu rękojeści mostka i pobraniu szpiku kostnego,
B . nakłuciu  i  pobraniu  z  talerza  kości  biodrowej  szpiku

kostnego i bloczku kostnego,
C.  pobraniu punktatu z dowolnej kości długiej,
D.  nakłuciu i pobraniu szpiku z talerza kości biodrowej.

Zadanie 106.
D o  stanów nagłego  zagrożenia  życia  w  onkologii,  spowodowanych
obecnością  nowotworu  lub  będących  następstwem  leczenia
przeciwnowotworowego, zalicza się:

A . zespół  ucisku  rdzenia  kręgowego,  tamponadę  serca,
zespół  żyły  głównej  górnej,  niedrożność  przewodu
pokarmowego, zaburzenia metaboliczne,

B . pęknięcie  tętniaka  aorty,  krwawienie  z  pęcherza
moczowego,  zespół  żyły  głównej  górnej,  zaburzenia
metaboliczne,

C . złamania  patologiczne  kości,  zwężenie  zastawki
mitralnej, ostrą zatorowość płucną, posocznicę,

D . krwawienie  z  przewodu  pokarmowego,  krwotok  mózgowy,
osłabienie siły mięśniowej, niedosłuch.



Zadanie 107.
W którym stopniu drabiny analgetycznej znajduje się Tramadol?

A.  I stopniu,
B.  II stopniu,
C.  III stopniu,
D.  IV stopniu.

Zadanie 108.
Które  markery  nowotworowe  monitorują  leczenie  raka  z  komórek
wątroby:

A.  CA 125, CEA,
B.  AFP, CA 19,9,
C.  CA 15,3, AFP,
D.  CEA, hCG.

Zadanie 109.
U  pacjentki  lat  50,  z  rozpoznaniem  nowotworu  wątroby  narasta
wodobrzusze.  Pacjentka  jest  przygotowywana  do  odbarczającego
upuszczenia  płynu.  Przed  wykonaniem  nakłucia  obowiązkiem
pielęgniarki jest:

A .  oznaczyć miejsce wkłucia,
B.  znieczulić miejscowo skórę,
C.  zmierzyć i zanotować obwód brzucha,
D.  opisać probówkę do badania.

Zadanie 110.
W zespole złego wchłaniania dietę można wzbogacić stosując:

A.  galaretki mięsne, rybne i warzywne,
B.  margarynę,
C.  surowe owoce,
D.  ostre przyprawy.

Zadanie 111.
Co jest warunkiem zastosowania inwazyjnych metod leczenia bólu?

A.  właściwy poziom składników morfologicznych krwi,
B.  dobry ogólny stan zdrowia,
C.  świadoma, pisemna zgoda pacjentki na zabieg,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.



Zadanie 112.
Pielęgniarka  pracująca  na  oddziale  chemioterapii  została
zobowiązana  przez  ordynatora  do  uczestniczenia  w  badaniu
klinicznym,  które  ma  wprowadzić  nowy  lek  na  rynek.  Udział  w
eksperymencie  nie  jest  zgodny  z  przekonaniami  pielęgniarki.
Jakie działania może podjąć w tej sytuacji?

A . pielęgniarka  wyraża  zgodę  na  udział  w  badaniu
klinicznym, ponieważ jest to polecenie przełożonego,

B . pielęgniarka  nie  uczestniczy  w  badaniu  klinicznym,  gdyż
swoją  istotą  przeczy  ono  uznawanym  przez  nią  normom
etycznym,

C . pielęgniarka wyraża zgodę na udział w badaniu, ponieważ
nie chronią jej przed odmową żadne przepisy prawne,

D . pielęgniarka uczestniczy w badaniu klinicznym z obawy o
utratę pracy.

Zadanie 113.
Rozpoznanie białaczki potwierdza:

A.  badania morfologicznego krwi,
B.  biopsji szpiku,
C.  objawów klinicznych,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 114.
Allodynia to:

A.  ból związany z obecnością zmiany nowotworowej w OUN,
B . nieprawidłowe,  nieprzyjemne  uczucie,  które  może  być

samoistne lub wywołane,
C.  zwiększona wrażliwość na pobudzenia,
D . bó l spowodowany przez bodziec, który normalnie bólu nie

powoduje.

Zadanie 115.
Założycielką ruchu hospicyjnego na świecie była:

A.  Elisabeth Kübler-Ross,
B.  Betty Neuman,
C.  Cicely Saunders,
D.  Callista Roy.

Zadanie 116.
Stopień  natężenia  bólu  powyżej  7  w  skali  wizualno-analogowej
(VAS) oznacza:

A.  brak bólu,
B.  ból o umiarkowanym natężeniu,
C.  ból nie do wytrzymania,
D.  silny ból.



Zadanie 117.
Stowarzyszenie prowadzące działalność naukowo-badawczą na rzecz
rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego to:

A.  PTPO,
B.  PTO,
C.  PSPO,
D.  PTP.

Zadanie 118.
Jakie  są  cele  i  zadania  zespołu  terapeutycznego  w  opiece
paliatywnej?

A . maksymalne  złagodzenie  bólu,  poprawa  jakości  życia
chorego i rodziny, przygotowanie do godnej śmierci,

B.  złagodzenie dolegliwości bólowych pacjenta,
C . poprawa  warunków  życia  chorego,  poprzez  właściwą

pielęgnację i leczenie,
D . maksymalne  złagodzenie  ubocznych  skutków  leczenia  i

terapii.

Zadanie 119.
Najważniejszym zaleceniem pielęgniarskim dla pacjentki z  rakiem
piersi  po  skojarzonym  leczeniu  chirurgicznym  z  radioterapią
jest:

A .  tylko pielęgnacja skóry,
B.  zapewnienie wypoczynku,
C.  korzystanie z pomocy grup wsparcia,
D.  stała rehabilitacja kończyny górnej.

Zadanie 120.
Kolpomikroskopia jest:

A . badaniem  histologicznym  materiału  pobranego  w  czasie
konizacji,

B . metodą  oceny  nabłonka  szyjki  macicy  w  celu  wybrania
miejsca, z którego pobiera się wycinek,

C.  badaniem wyskrobin z szyjki macicy,
D.  pobraniem wycinka z owrzodziałej zmiany szyjkowej.

Zadanie 121.
U  pacjentek  z  nowotworem  narządu  rodnego,  najczęstszym
powikłaniem wczesnym w trakcie radioterapii jest/są:

A . odczyn  popromienny  ze  strony  dolnego  odcinka  układu
pokarmowego,

B.  przetoki pęcherzowo - pochwowe,
C.  świąd skóry w miejscu napromienianym,
D.  martwica pochwy.



Zadanie 122.
Jak  należy  pielęgnować  skórę,  aby  złagodzić  dolegliwości
świądu?

A.  stosować długie, gorące kąpiele,
B . skórę  natłuszczać  lanoliną,  unikać  przegrzewania  ciała,

używać odzieży z włókna naturalnego,
C . osuszać  skórę  po  kąpieli  i  nacierać  spirytusem,  ubierać

ciepłą odzież,
D.  stosować maści wysuszające i łagodzące świąd.

Zadanie 123.
Jakie  powinno  być  postępowanie  pielęgniarki  w  obrzęku
limfatycznym?

A.  masaż limfatyczny,
B.  ucisk powierzchniowy kończyny,
C.  bandażowanie uciskowe,
D.  wszystkie wyżej wymienione sposoby.

Zadanie 124.
Który z markerów nowotworowych charakterystyczny jest dla raka
jelita grubego?

A.  AFP (alfa-fetoproteina),
B.  HCG (gonadotropina kosmówkowa),
C.  CEA (antygen rakowo-płodowy),
D.  LDL (dehydrogenaza mleczanowa).

Zadanie 125.
Radioterapia  znalazła  zastosowanie  w  leczeniu  chorób
nowotworowych jako metoda:

A.  samodzielna,
B.  skojarzona,
C.  ratunkowa, paliatywna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 126.
U  pacjenta  prowadzona  jest  teleradioterapia  na  obszarze  jamy
brzusznej. Udzielając wskazówek dietetycznych zalecisz:

A . zwiększoną  podaż  płynów,  ograniczenie  produktów
mlecznych,  unikanie  produktów  zbożowych,  techniki
obróbki pokarmów: gotowanie, duszenie,

B . zwiększoną  podaż  płynów,  szczególnie  mleka,  unikanie
produktów  zbożowych,  techniki  obróbki  pokarmów:
gotowanie, duszenie,

C . zwiększoną  podaż  płynów,  ograniczenie  produktów
mlecznych,  unikanie  produktów  zbożowych,  techniki
obróbki pokarmów: smażenie, pieczenie,

D . zwiększoną  podaż  płynów,  szczególnie  napojów
gazowanych,  unikanie  produktów  zbożowych,  techniki
obróbki pokarmów: gotowanie, smażenie.

Zadanie 127.
Jakie są metody oceny węzłów chłonnych szyjnych?

A.  ocena przedmiotowa w badaniu fizykalnym,
B.  ultrasonografia oraz tomografia komputerowa szyi,
C.  biopsja powiększonych węzłów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 128.
Obecność  białka  monoklonalnego  w  surowicy  lub  moczu,
osteolityczne  zmiany  w  kościach  oraz  postępujące  uszkodzenie
nerek to objawy typowe dla:

A.  ziarnicy złośliwej,
B.  szpiczaka mnogiego,
C.  ostrej białaczki szpikowej,
D.  przewlekłej białaczki limfocytowej.

Zadanie 129.
Co to jest wsparcie?

A.  umiejętność wyzwalania wiary we własne siły,
B.  umiejętność przezwyciężenia problemów,
C.  umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
D.  umiejętność przezwyciężenia konfliktów.



Zadanie 130.
Oświadczenie  standardowe  jako  element  standardu  opieki
pielęgniarskiej:

A . jest  deklaracją  osób  działających  zgodnie  ze
standardem, co do korzystnych zmian, które spodziewają
s ię  utrzymać  lub  osiągnąć  w  stanie  fizycznym,
psychicznym, społecznym pacjenta,

B . może  dotyczyć  zmniejszenia  lub  wyeliminowania
niekorzystnej sytuacji zdrowotnej,

C . może  dotyczyć  poprawy  wskaźników  jakości  opieki
pielęgniarskiej lub satysfakcji pacjenta,

D.  wszystkie powyższe twierdzenia są prawidłowe.

Zadanie 131.
Jakie objawy świadczą o wystąpieniu u chorego niedokrwistości?

A . bladość  powłok  skórnych,  szara  skóra,  niepokój,
pobudzenie ruchowe,

B . zmęczenie,  osłabienie,  duszność,  ból  głowy,  zawroty
głowy, omdlenia, tachykardia,

C . bladość  powłok  skórnych,  szara  skóra,  niepokój,
pobudzenie ruchowe, gorączka, nudności, tachykardia,

D . zaburzenia  rytmu  serca,  krwawienia  z  dziąseł,  suchość
jamy ustnej, duszność, ból głowy.

Zadanie 132.
W  trakcie  zbierania  wywiadu  pielęgniarka  dowiaduje  s ię  o
stosowaniu  przez  pacjenta  alternatywnych  metod  leczenia
(leczenie farmakologiczne):

A . pielęgniarka  niezwłocznie  powinna  powiadomić  o  tym
lekarza prowadzącego,

B . t a  informacja  nie  jest  ważna  dla  przebiegu  procesu
leczenia,

C . pielęgniarka  powinna  wyjaśnić  pacjentowi
niebezpieczeństwo stosowania tych leków,

D . pielęgniarka  powinna  wyjaśnić  niebezpieczeństwa  tej
metody  leczenia,  jednocześnie  wskazując  te  które  są
skuteczne, powiadomić o tym lekarza prowadzącego.

Zadanie 133.
Co oznacza pojęcie "rak in situ"?

A.  rak przedinwazyjny,
B.  stan przedrakowy,
C.  rak z przerzutami do węzłów chłonnych,
D.  rak z przerzutami odległymi.



Zadanie 134.
Które grupy leków powodują martwicę po wynaczynieniu?

A.  każdy wynaczyniony cytostatyk powoduje martwicę,
B.  tylko antracykliny,
C.  tylko leki alkilujące,
D.  antracykliny, alkaloidy i niektóre alkilujące.

Zadanie 135.
Które  parametry  biochemiczne  należy  kontrolować  podczas
ewakuacji płynu z jamy brzusznej w przypadku wodobrzusza?

A.  białka i elektrolitów,
B.  mocznika i kreatyniny,
C.  poziomu wapnia,
D.  poziomu bilirubiny.



PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 331314
GRUPA 1
Zadanie 1.
Metoclopramidu NIE stosuje się w przypadku:

A.  leczenia opioidami,
B.  przewlekłych zaparć,
C.  całkowitego zamknięcia światła jelita,
D.  częściowego czynnościowego zaburzenia drożności.

Zadanie 2.
Kiedy będzie można rozpocząć naukę mowy przełykowej u pacjenta
po laryngectomii?

A.  przed zabiegiem operacyjnym,
B.  po zagojeniu się szwów pooperacyjnych,
C.  po opuszczeniu szpitala,
D.  trzy miesiące po operacji.

Zadanie 3.
Program  rehabilitacji  po  rekonstrukcji  piersi  z  użyciem
ekspandera i endoprotezy obejmuje:

A . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  grzbietu,
ćwiczenia  oddechowe,  masaż  odtworzonej  piersi,  masaż  i
jontoforeza jodu w miejscu dawczym,

B . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  oddechowe,  masaż
odtworzonej  piersi,  masaż  ułatwiający  odpływ  chłonki  z
kończyny po stronie operowanej,

C . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  grzbietu,
ćwiczenia oddechowe, masaż odtworzonej piersi,

D . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
przeciwnej  stronie  miejsca  operowanego,  ćwiczenia
oddechowe,  masaż  odtworzonej  piersi,  masaż  ułatwiający
odpływ chłonki z kończyny po stronie operowanej.



Zadanie 4.
Pacjentka  po  zabiegu  torakotomii  prawostronnej,  w  okresie
uruchamiania, niechętnie wykonuje ćwiczenia oddechowe, wymaga
stałego  wsparcia  i  zachęcania  do  odkrztuszania  i  zmiany
pozycji.  W  celu  maksymalnego  wykorzystania  drenażu
ułożeniowego,  po  jego  zakończeniu  należy  zachęcić  pacjentkę,
aby:

A.  przed rozpoczęciem odkasływania odpoczęła 10 minut,
B.  zmieniła pozycję na siedzącą,
C.  przyjęła środki ułatwiające odkrztuszanie,
D . wykonywała  głębokie  wdechy  oraz  przerywane  wydechy

zakończone kaszlnięciem.

Zadanie 5.
Ustalając  wskazania  do  transplantacji  szpiku  należy  wziąć  pod
uwagę:

A . rozpoznanie  z  uwzględnieniem  fazy  choroby,  czasu
trwania i poprzedniego leczenia,

B.  wiek i stan biologiczny chorego,
C.  choroby współistniejące,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 6.
Prawidłowe ułożenie pacjenta na lewym boku, u którego występuje
niedowład połowiczy prawostronny jest następujące:

A . ułożenie  głowy  i  pleców  tak,  aby  kręgosłup  był
wyprostowany, kończyna górna lewa wyprostowana wzdłuż
ciała,  kończyna  górna  prawa  w  lekkim  przywiedzeniu,
kończyna  dolna  lewa  wyprostowana  zgięta  w  stawie
skokowym,  a  prawa  w  lekkim  przygięciu  na  poduszce  z
zabezpieczoną stopą,

B . ułożenie  głowy  i  pleców  tak,  aby  kręgosłup  był
wyprostowany, kończyna górna lewa wyprostowana wzdłuż
ciała,  kończyna  górna  prawa  w  lekkim  przywiedzeniu,
palce  zaciśnięte  na  wałeczku,  kończyna  dolna  lewa
wyprostowana zgięta w stawie skokowym, a prawa w lekkim
przygięciu na poduszce z zabezpieczoną stopą,

C . ułożenie  głowy  na  małej  poduszce,  kończyna  górna  lewa
wyprostowana  wzdłuż  ciała,  kończyna  górna  prawa  w
lekkim  przywiedzeniu,  palce  zaciśnięte  na  wałeczku,
kończyna  dolna  lewa  wyprostowana  zgięta  w  stawie
skokowym, a prawa w lekkim przygięciu na poduszce,

D . ułożenie  głowy  i  pleców  tak,  aby  kręgosłup  był
wyprostowany, kończyna górna prawa wyprostowana wzdłuż
ciała,  kończyna  górna  lewa  w  lekkim  przywiedzeniu,
palce  zaciśnięte  na  wałeczku,  kończyna  dolna  prawa
wyprostowana zgięta w stawie skokowym, a lewa w lekkim
przygięciu na poduszce z zabezpieczoną stopą.

Zadanie 7.
Który z markerów nowotworowych charakterystyczny jest dla raka
jelita grubego?

A.  AFP (alfa-fetoproteina),
B.  HCG (gonadotropina kosmówkowa),
C.  CEA (antygen rakowo-płodowy),
D.  LDL (dehydrogenaza mleczanowa).

Zadanie 8.
D o  czynników  wzrostowych  układu  krwiotwórczego,  stosowanych
podczas leczenia onkologicznego, zalicza się:

A .  czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów,
B.  czynnik stymulujący tworzenie kolonii makrofagów,
C.  białka stymulujące erytropoezę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 9.
Przy zaczopowaniu kałem należy:

A.  wykonać głęboką enemę,
B . przeprowadzić  badanie  per  rectum  i  w  razie  potrzeby

ręczne opróżnienie bańki odbytnicy,
C.  podać leki przeczyszczające,
D . podać  leki  przeczyszczające  i  zwiększyć  objętość

podawanych płynów.

Zadanie 10.
Zagadnienie promocji zdrowia określane jest jako:

A . proces  umożliwiający  ludziom  kontrolę  nad  swoim
zdrowiem oraz  tworzenie  warunków do  jego  utrzymania  i
poprawy,

B.  promowanie zdrowia w społeczności lokalnej,
C.  kontrola jakości działań zdrowotnych,
D.  troska o jakość zdrowia publicznego.

Zadanie 11.
Neutropenia jest stanem, w którym stwierdza się:

A .  zwiększoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych,
B.  zmniejszoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych,
C.  zmniejszoną liczbę granulocytów kwasochłonnych,
D.  zmniejszoną liczbę granulocytów zasadochłonnych.

Zadanie 12.
Które  leki  o  działaniu  ośrodkowym  można  podać  choremu  z
nasilonym  kaszlem,  osłabionemu  w  zaawansowanej  chorobie
nowotworowej?

A.  Kodeinę, Morfinę, Tramal,
B.  Kodeinę, Paracetamol, Tramal,
C.  Morfinę, Paracetamol, Pyralginę,
D.  Morfinę, Tramal, Bupiwakainę.

Zadanie 13.
Prawdziwe  w  odniesieniu  do  biopsji  mammotomicznej  jest
twierdzenie:

A . n ie jest stosowana w diagnostyce guzów niewidocznych w
mammografii,

B . jest  stosowana  w  diagnostyce  guzów  widocznych  w
mammografii,

C . n ie  jest  stosowana  w  przypadku  guzów  dostępnych  w
badaniu palpacyjnym,

D.  skuteczność zabiegu nie jest wysoka.



Zadanie 14.
Opieka  pielęgniarska  nad  pacjentem  po  biopsji  gruczołu
krokowego obejmuje:

A . obserwację w kierunku ewentualnego krwawienia z odbytu
oraz wzrostu ciepłoty ciała,

B . poinformowanie  pacjenta  o  możliwości  pojawienia  się
śladów  krwi  w  moczu,  stolcu  lub  nasieniu  przez  kilka
dni po badaniu,

C . zalecenie  unikania  wysiłku  fizycznego,  spożywania
mocnej kawy oraz gorącej kąpieli,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 15.
Zasadniczym  leczeniem  u  kobiet  chorych  na  raka  jajnika  jest
zabieg:

A.  operacyjny,
B.  operacyjny, a następnie chemioterapia wielolekowa,
C.  operacyjny, a następnie brachyterapia,
D.  operacyjny, a następnie teleterapia.

Zadanie 16.
Jakie objawy świadczą o wystąpieniu u chorego niedokrwistości?

A . bladość  powłok  skórnych,  szara  skóra,  niepokój,
pobudzenie ruchowe,

B . zmęczenie,  osłabienie,  duszność,  ból  głowy,  zawroty
głowy, omdlenia, tachykardia,

C . bladość  powłok  skórnych,  szara  skóra,  niepokój,
pobudzenie ruchowe, gorączka, nudności, tachykardia,

D . zaburzenia  rytmu  serca,  krwawienia  z  dziąseł,  suchość
jamy ustnej, duszność, ból głowy.

Zadanie 17.
Pacjentka  po  zabiegu  torakotomii  prawostronnej,  w  okresie
uruchamiania, niechętnie wykonuje ćwiczenia oddechowe, wymaga
stałego  wsparcia  i  zachęcania  do  odkrztuszania  i  zmiany
pozycji.  Które  z  działań  będzie  najbardziej  skutecznie
wspomagać odkrztuszanie?

A.  wstrząsanie i oklepywanie pleców, co godzinę,
B.  wstrząsanie i oklepywanie pleców w czasie wydechu,
C . inhalacje,  głębokie  oddechy,  drenaż  ułożeniowy,

oklepywanie,  masaż  wibracyjny  klatki  piersiowej  podczas
wydechu,

D . oklepywanie  pleców  i  wibracje  klatki  piersiowej  przy
pomocy  ręki  ułożonej  na  mostku  pacjentki  podczas
wydłużonego wdechu.



Zadanie 18.
D o  stanów nagłego  zagrożenia  życia  w  onkologii,  spowodowanych
obecnością  nowotworu  lub  będących  następstwem  leczenia
przeciwnowotworowego, zalicza się:

A . zespół  ucisku  rdzenia  kręgowego,  tamponadę  serca,
zespół  żyły  głównej  górnej,  niedrożność  przewodu
pokarmowego, zaburzenia metaboliczne,

B . pęknięcie  tętniaka  aorty,  krwawienie  z  pęcherza
moczowego,  zespół  żyły  głównej  górnej,  zaburzenia
metaboliczne,

C . złamania  patologiczne  kości,  zwężenie  zastawki
mitralnej, ostrą zatorowość płucną, posocznicę,

D . krwawienie  z  przewodu  pokarmowego,  krwotok  mózgowy,
osłabienie siły mięśniowej, niedosłuch.

Zadanie 19.
Które z poniższych sformułowań określa pojęcie "skrining"?

A . działania  wśród  osób  bez  objawów  choroby  w  celu
wykrycia  choroby  w  okresie  bezobjawowym  lub
przedklinicznym,

B . profilaktyka  w  zakresie  koszt-efekt;  pomiar  częstości
występowania  choroby  nowotworowej  w  wybranej  części
kraju,

C.  profilaktyka trzeciej fazy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 20.
Do powstawania powikłań krwotocznych przyczynia się:

A .  małopłytkowość,
B.  upośledzenie funkcji płytek krwi,
C.  zaburzona synteza czynników krzepnięcia krwi,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 21.
W  zależności  od  sposobu  zastosowania  źródła  promieniowania,
brachyterapię dzielimy na:

A.  kontaktową i śródtkankową,
B.  dojamową i śródoperacyjną,
C.  śródtkankową i okołooperacyjną,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 22.
Główny czynnik etiologiczny raka wargi dolnej to:

A . spożywanie gorących bądź ostro przyprawionych pokarmów
i płynów,

B.  drażniące działanie kosmetyków,
C . palenie  tytoniu  i  narażenie  na  promieniowanie

słoneczne,
D.  wirus opryszczki.

Zadanie 23.
Specjalne  postępowanie  rehabilitacyjne  przed  operacją  odtwórczą
piersi obejmuje:

A . naukę  ćwiczeń  biernych  i  czynnych  zabezpieczających
przed skutkami unieruchomienia po zabiegu operacyjnym,

B . zachowanie  elastyczności  blizny  pooperacyjnej  i  je j
otoczenia,  kształtowanie  silnej  motywacji  chorej  do
posiadania odtworzonej piersi,

C . nauczenie  wykonywania  ćwiczeń  oddechowych  oraz
prawidłowego toru oddychania,

D . zastosowanie psychoterapii elementarnej wobec pacjentki
i jej rodziny.

Zadanie 24.
Jakiego  działania  ubocznego  można  spodziewać  się  podając
salicylany?

A.  agregacji płytek,
B.  zaburzenia żołądkowoûjelitowego i krwawienia,
C.  wystąpienia ograniczonych stanów zapalnych,
D.  wystąpienia stanu zapalnego jamy ustnej.

Zadanie 25.
Apoptoza jest to:

A . wieloetapowy  proces  działający  stabilizująco  na  procesy
utrzymujące stabilność genetyczną komórki,

B.  rodzaj translokacji onkogenów,
C . aktywny  proces  eliminacji  komórek  niepotrzebnych,

uszkodzonych czy zawierających mutacje,
D.  rodzaj nowotworu będący wynikiem mutacji genowej.



Zadanie 26.
Zakres psychoedukacji pacjentów chorych na nowotwór obejmuje:

A . przyczyny  powstania  choroby  i  je j  przebieg  oraz  formy
leczenia,  objawy  niepożądane  podczas  leczenia  i  sposoby
ich łagodzenia,

B . informację  o  możliwości  uzyskania  pomocy  w  ośrodkach
onkologicznych,

C . informacje  na  temat  możliwości  pomocy  psychologicznej
dla rodziny chorego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 27.
Ośrodki  oferujące  pewien  ściśle  określony  zakres  świadczeń,
ograniczony  do  jednej  skomplikowanej  metody  lub  specjalizujące
s ię  w  terapii  jednej  lub  kilku  rzadkich  chorób,  reprezentują
następujący poziom referencyjności:

A .  poziom I,
B.  poziom II,
C.  poziom III,
D.  poziom S.

Zadanie 28.
Kobieta,  lat  33,  w  trzeciej  dobie  po  limfadenektomii  pachowej  z
powodu  czerniaka,  zgłasza  pogorszenie  samopoczucia  od  godzin
porannych,  temperatura  ciała  37,2°C,  w  obrębie  rany
pooperacyjnej  tkanki  napięte,  bolesne.  Przyczyną  opisanej
sytuacji jest:

A .  zastój chłonki z następowym zakażeniem rany,
B.  spadek odporności pacjentki,
C.  reakcja na utratę krwi podczas zabiegu operacyjnego,
D . późny  odczyn  poprzetoczeniowy  na  krew  podaną  podczas

zabiegu operacyjnego.

Zadanie 29.
C o jest głównym celem prowadzenia akredytacji placówek ochrony
zdrowia?

A.  ewaluacja kosztów,
B . analiza  wydatków  związanych  z  realizacją  opieki

zdrowotnej,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . uzyskanie  wysokich  kredytów  w  systemie  "akonto"  na

realizację świadczeń zdrowotnych.



Zadanie 30.
Długotrwałym i uciążliwym powikłaniem po wulwektomii jest:

A .  obrzęk kończyn dolnych,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  zapalenie cewki moczowej,
D.  powstanie odleżyn.

Zadanie 31.
Przeciwwskazaniem  do  stosowania  hormonoterapii  u  chorych  z
zaawansowanym nowotworem jest/są:

A.  rozwój nowotworu,
B.  nadciśnienie,
C.  cukrzyca,
D.  masywne żylaki kończyn dolnych.

Zadanie 32.
Odczyny popromienne to:

A.  reakcja komórek nowotworowych na napromienianie,
B.  reakcja prawidłowych komórek na napromienianie,
C.  uszkodzenie miejscowe w wyniku błędu zespołu leczącego,
D . zmiany w zachowaniu pacjenta spowodowane lękiem przed

terapią energią promienistą.

Zadanie 33.
Jednostką  sprawującą  nadzór  nad  realizacją  kształcenia
podyplomowego jest:

A . Centrum  Kształcenia  Podyplomowego  Pielęgniarek  i
Położnych,

B.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
C.  minister właściwy do spraw zdrowia,
D.  konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa.

Zadanie 34.
Przeciwwskazaniem  do  założenia  protez  głosowych  u  chorych  po
całkowitym usunięciu krtani jest:

A .  niewydolność układu oddechowego,
B.  niezborność ruchowa pacjenta,
C.  znaczny stopień zwężenia odcinka gardłowo-przełykowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 35.
Dla kacheksji typowa jest:

A .  jednoczesna utrata masy tłuszczowej i mięśniowej,
B.  przede wszystkim utrata masy beztłuszczowej,
C.  większa utrata masy mięśniowej niż tłuszczowej,
D.  większa utrata masy tłuszczowej niż mięśniowej.



Zadanie 36.
Jednym z badań endoskopowych wykorzystywanych w diagnostyce
nowotworów  jest  mediastinoskopia,  wykorzystywana  do
diagnozowania nowotworów:

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

Zadanie 37.
Które ze schorzeń określane jest jako zmiana przedrakowa?

A.  myeloma (szpiczak),
B.  sarkoma (mięsak),
C.  leukoplakia (rogowacenie białe),
D.  nephroblastoma (nerczak zarodkowy).

Zadanie 38.
Mężczyzna,  lat  53,  leczony  chemioterapią  z  powodu  raka
drobnokomórkowego płuc, stosowany schemat to PE - Cysplatyna w
dawce powyżej 100 mg/m kwadratowy i Etopozyd w dawce 120 mg/m
kwadratowy. Pacjent wymaga:

A . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Etopozydu,

B . wnikliwej obserwacji parametrów krążeniowych ze względu
na kardiotoksyczność Etopozydu,

C . stosowania  diety  bezsolnej  ze  względu  na
nefrotoksyczność Cysplatyny,

D . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Cysplatyny.



Zadanie 39.
Postępowanie  rehabilitacyjne  po  rekonstrukcji  piersi  z  użyciem
mięśnia prostego brzucha (TRAM) obejmuje:

A . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
przeciwnej  stronie  miejsca  operowanego,  ćwiczenia
ruchowe  mięśni  brzucha,  ćwiczenia  oddechowe,  masaż
ułatwiający  odpływ  chłonki  z  kończyny  po  stronie
operowanej, masaż okolicy miejsca biorczego,

B . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  grzbietu,
ćwiczenia oddechowe, masaż ułatwiający odpływ chłonki z
kończyny  po  stronie  operowanej,  masaż  okolicy  miejsca
biorczego,

C . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  brzucha,
ćwiczenia oddechowe, masaż ułatwiający odpływ chłonki z
kończyny  po  stronie  operowanej,  masaż  okolicy  miejsca
biorczego,

D . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  brzucha,
masaż  ułatwiający  odpływ chłonki  z  kończyny  po  stronie
operowanej, masaż okolicy miejsca biorczego.

Zadanie 40.
Edukacja pacjenta poddawanego teleradioterapii  powinna polegać
na:

A . skontaktaktowaniu  pacjenta  z  osobą  o  podobnej  sytuacji
zdrowotnej,  leczoną  napromieniowaniem,  która  omówi
podstawowe zasady leczenia,

B . przekazaniu  informacji  o  możliwych  powikłaniach
wczesnych i późnych radioterapii,

C . przekazaniu  informacji  na  temat  zasad  radioterapii,
trybu  życia,  postępowania  w  przypadku  wystąpienia
niepokojących objawów związanych z leczeniem,

D . przekazaniu  przez  lekarza  wyczerpujących  informacji  na
temat napromieniania.



Zadanie 41.
Celem rehabilitacji  społecznej  u  chorych na nowotwór,  u  których
wystąpiły powikłania w postaci niedowładów i porażeń jest:

A . odzyskanie  jak  największej  niezależności  społecznej  i
powrót do aktywnego życia społecznego,

B . zorganizowanie  choremu  pomocy  profesjonalnych
pracowników medycznych i socjalnych,

C . objęcie  chorego  programem  usprawniania  na  oddziale
rehabilitacji,

D . zorganizowanie  możliwości  pobytu  w  domu  opieki
społecznej.

Zadanie 42.
Dla  zespołu  żyły  głównej  górnej  charakterystycznymi  objawami
jest obrzęk:

A.  kończyn dolnych,
B.  stawów skokowych,
C.  w obrębie pasa biodrowego,
D.  twarzy i kończyn górnych.

Zadanie 43.
Pacjentka  jest  w  dobie  operacyjnej  po  zabiegu  amputacji  piersi.
Przytomna,  ułożona  w  pozycji  Semi-Flowera.  Wysokie  ułożenie
kończyny górnej strony operowanej stosujemy w celu:

A.  zapewnienia prawidłowego krążenia krwi,
B.  zmniejszenia bólu przez unieruchomienie,
C.  profilaktyki przeciwzakrzepowej,
D.  profilaktyki przeciwobrzękowej.

Zadanie 44.
W przygotowaniu pacjenta do podania chemioterapii dopęcherzowo
należy uwzględnić następujące informacje:

A . przed  podaniem  leków  należy  wypić  l i tr  płynów  i  nie
opróżniać pęcherza, po podaniu leków należy oddać mocz
i dużo chodzić,

B . 2 godziny przed podaniem leków nie wolno oddawać moczu,
wolno przyjmować płyny i należy leżeć po zabiegu,

C . należy  ograniczyć  przyjmowanie  płynów  i  opróżnić
pęcherz  moczowy  przed  podaniem leków,  po  zakończeniu
wlewu  powstrzymać  się  od  oddawania  moczu  oraz  leżeć
przez około 1 godzinę,

D . nie  ograniczać  przyjmowania  płynów,  opróżnić  pęcherz
moczowy,  po  zakończeniu  wlewu  jak  najszybciej  oddać
mocz.



Zadanie 45.
Chemioterapia indukcyjna guzów litych:

A.  jest stosowana przed radykalnym leczeniem miejscowym,
B . powoduje  zmniejszenie  masy  guza  i  przywraca  jego

operacyjność,
C . niszczy  mikroskopijne  ogniska rozsiewu,  obniża  zdolność

komórek nowotworowych do tworzenia przerzutów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 46.
Pacjentka, lat 63, po przebytym leczeniu onkologicznym z powodu
raka  trzonu  macicy,  obecnie  z  powodu  progresji  choroby  pod
opieką  poradni  opieki  paliatywnej.  Od  kilku  tygodni  skarży  się
n a  bolesne  odczucie  pełności  w  odbytnicy  z  pojawiającym  się
silnym,  kłującym  bólem  podczas  defekacji.  Zastosowane
dotychczas  leki  opioidowe  nie  łagodzą  bólu  w  stopniu
dostatecznym (intensywność bólu 7  VAS).  Opisywany przez  chorą
ból to:

A .  ból udzielony,
B.  ból przebijający,
C.  tenesmus,
D.  ból centralny.

Zadanie 47.
U  chorych  zagrożonych  wystąpieniem  zespołu  DIC,  obserwację
pielęgniarską ukierunkowujemy szczególnie na:

A.  występowanie krwawień, wybroczyn, "siniaków",
B.  nagły, duży skok temperatury ciała,
C.  pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D.  przyrost masy ciała.

Zadanie 48.
Pacjentka,  lat  37,  z  zaawansowanym  procesem  nowotworowym
jajnika,  znajdująca  się  pod  opieką  hospicyjnego  zespołu
domowego. Z powodu utrzymującego się od dłuższego czasu zespołu
kacheksja  û  anoreksja  leczona  przewlekle  octanem  megestrolu.
Który  z  poniższych  objawów  jest  niepożądanym  działaniem
ubocznym leku?

A.  wysypka,
B.  nudności,
C.  zaparcia,
D.  nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych.



Zadanie 49.
Jakie  tkanki  najszybciej  reagują  na  toksyczne  działanie
cytostatyków?

A . skóra,  błona  śluzowa,  mięsień  sercowy,  komórki
rozrodcze,

B . mieszki włosowe, nabłonek przewodu pokarmowego, komórki
rozrodcze,

C . mięsień  sercowy,  wątroba,  skóra,  nabłonek  przewodu
pokarmowego,

D.  szpik kostny, nerki, wątroba, mieszki włosowe.

Zadanie 50.
Głównym zagrożeniem po całkowitej resekcji płuca jest:

A .  zawał płuca,
B.  odma opłucnowa,
C.  przesunięcie śródpiersia,
D.  niedrożność drenu opłucnowego.

Zadanie 51.
Jakie  są  objawy  wysięku  do  jamy  otrzewnej  u  pacjentek  w
zaawansowanej fazie raka jajnika?

A.  obrzęki, uczucie dyskomfortu w podbrzuszu,
B.  duszność, obrzęk twarzy,
C . bolesne  uczucie  rozpierania  i  rozciągania  brzucha,

uczucie "zgagi", obrzęk kończyn dolnych, duszność,
D.  objawy niestrawności.

Zadanie 52.
Odmianą  radioterapii  jest  teleterapia,  w  której  źródło
napromieniania:

A . znajduje się w bezpośrednim kontakcie z napromieniowaną
tkanką,

B . znajduje  s ię  w  bliskim  kontakcie  z  napromieniowaną
tkanką,

C.  pochodzi z pól zewnętrznych,
D.  jest zwykle umieszczone śródjamowo.

Zadanie 53.
Nowotwory  płuc  stanowią  niejednorodną  grupę  pod  względem
histologicznym.  Badania  epidemiologiczne  wskazują,  że
najczęściej występującym typem jest:

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



Zadanie 54.
Badania kliniczne dzieli się na fazy:

A . faza  I  i  I I  to  badania  o  charakterze  wstępnym,
określają  największe  dawki  tolerowane,  parametry
farmakokinetyki  i  farmakodynamiki,  działania
niepożądane i skuteczność terapeutyczną,

B . faza  I I I  określa  miejsce  jakie  nowy  lek  znajduje  we
współczesnej onkologii,

C .  odpowiedź A i B jest prawdziwa,
D . odpowiedź  A  -  jest  prawdziwa,  odpowiedź  B  -  jest

nieprawdziwa.

Zadanie 55.
Pacjentka  lat  38  została  przyjęta  na  oddział  brachyterapii  z
rozpoznaniem  raka  macicy.  Zakwalifikowano  ją  do  leczenia
energią  promienistą.  W  trakcie  leczenia  po  osiągnięciu  1/3
dawki  chora  zaczęła  zgłaszać  złe  samopoczucie.  U  chorej
wystąpił miejscowy odczyn popromienny objawiający się:

A .  brakiem łaknienia,
B.  bolesnym parciem na odbytnicę,
C.  zmęczeniem,
D.  anemią.

Zadanie 56.
Który  z  objawów  pierwotnych  NIE  zawsze  sugeruje  chorobę
nowotworową sutka?

A.  wyciek z brodawki,
B.  wciągnięcie brodawek,
C.  rozlany guz,
D.  zmiany węzłowe po stronie guza.

Zadanie 57.
Ból przewlekły, charakteryzuje czas trwania powyżej:

A .  1 tygodnia,
B.  1 miesiąca,
C.  2 miesięcy,
D.  3 miesięcy.



Zadanie 58.
Wskazaniami do wysokiego ułożenia tułowia są:

A . zaburzenia  świadomości  po  znieczuleniach,  stany  po
operacjach płucnych, stany porażenia połowiczego,

B . usunięcie  płata,  segmentu  lub  całego  płuca,
niewydolność krążeniowo-oddechowa,

C . wstrząs,  stany  porażenia  połowiczego,  usunięcie  płata,
segmentu lub całego płuca,

D . niewydolność  krążeniowa,  stany  po  amputacjach  piersi,
kończyn dolnych, znieczulenie rdzeniowe.

Zadanie 59.
Pacjent,  lat  55,  zakwalifikowany  do  chemioterapii  i  leczony
Docetaxelem z powodu nawrotowego raka płuca. Podczas podawania
leku  doszło  do  jego  wynaczynienia.  Na  miejsce  wynaczynienia
należy zastosować:

A.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i zimny okład,
B.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i ciepły okład,
C.  hialuronidazę i zimny okład,
D.  tiosiarczan sodu i ciepły okład.

Zadanie 60.
Jakie  powikłania w obrębie  jamy ustnej  mogą wystąpić  w trakcie
lub po zakończeniu leczenia teleradioterapią?

A.  suchość i ból w jamie ustnej,
B.  zaburzenia smaku,
C.  uczucie zesztywnienia szczęk i trudności z jedzeniem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 61.
Przy  zastosowaniu,  jakich  leków  przeciwbólowych,  należy
jednocześnie ordynować środki przeczyszczające?

A.  uspokajających,
B.  opioidowych,
C.  niesterydowych leków przeciwzapalnych,
D.  niesterydowych leków przeciwbólowych.

Zadanie 62.
Pacjentka  lat  50  z  rozpoznaniem  raka  macicy  została
zakwalifikowana  do  leczenia  na  oddziale  Brachyterapii  metodą
MDR  (średnia  moc  dawki).  Chora  jest  przygotowana  do  założenia
źródła promieniowania i powinna:

A.  otrzymać do wypicia siemię lniane,
B.  otrzymać do wypicia wodę mineralną w ilości 1,5 litra,
C . pozostać  na  czczo  i  mieć  założony  cewnik  do  pęcherza

moczowego,
D.  wypić mleko.



Zadanie 63.
Do czego służy system klasyfikacji TNM:

A.  do oceny rokowania choroby nowotworowej,
B.  do oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej,
C.  do określenia sposobu leczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 64.
Prowadzenie rehabilitacji zawodowej u chorych na nowotwór może
przyczynić  s ię  do  wystąpienia  następujących  korzyści
zdrowotnych:

A . wzmocnienie  oraz  przyspieszenie  efektów  rehabilitacji
medycznej,

B . poprawę  ogólnego  metabolizmu  organizmu  i  poprawę
napięcia mięśniowego,

C.  niwelowanie problemów ze snem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 65.
W  trakcie  zbierania  wywiadu  pielęgniarka  dowiaduje  s ię  o
stosowaniu  przez  pacjenta  alternatywnych  metod  leczenia
(leczenie farmakologiczne):

A . pielęgniarka  niezwłocznie  powinna  powiadomić  o  tym
lekarza prowadzącego,

B . t a  informacja  nie  jest  ważna  dla  przebiegu  procesu
leczenia,

C . pielęgniarka  powinna  wyjaśnić  pacjentowi
niebezpieczeństwo stosowania tych leków,

D . pielęgniarka  powinna  wyjaśnić  niebezpieczeństwa  tej
metody  leczenia,  jednocześnie  wskazując  te  które  są
skuteczne, powiadomić o tym lekarza prowadzącego.

Zadanie 66.
W  Polsce,  podstawą  prawną  zasad  obowiązujących  przy
przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu cytostatyków jest:

A .  Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B . Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  31  sierpnia

2000r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
przygotowywaniu,  podawaniu  i  przechowywaniu  leków
cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej,

C.  Ustawa o Działalności Leczniczej,
D . Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa

i  higieny  pracy  przy  stosowaniu  promieniowania
jonizującego.



Zadanie 67.
Według  zaleceń  Europejskiego  Kodeksu  Walki  z  Chorobami
Nowotworowymi, najważniejszymi wytycznymi związanymi ze stylem
życia w profilaktyce raka skóry jest:

A . niepalenie  papierosów,  niepicie  alkoholu,  aktywność
ruchowa,

B . wykonywanie  szczepień  ochronnych,  uczestniczenie  w
badaniach przesiewowych,

C . unikanie  nadmiernej  ekspozycji  na  promieniowanie
słoneczne,  stosowanie  środków  chroniących  przed
słońcem,  ochrona  przed  narażeniem  na  substancje
rakotwórcze,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 68.
Pacjentka  lat  72  z  rozpoznaniem  raka  języka,  u  której
zastosowano  paliatywną  radioterapię.  Chora  skarży  się  na  ból,
trudności  w  połykaniu,  suchość  w  jamie  ustnej  oraz  uczucie
metalicznego  smaku  w  jamie  ustnej.  W  leczeniu  suchości  jamy
ustnej znajdują zastosowanie preparaty do płukania zawierające:

A.  glicerynę,
B.  alkohol,
C.  Metylocelulozę,
D.  Nystatynę.

Zadanie 69.
Dzięki staraniom Cicely Saunders powstało w Londynie:

A.  Hospicjum św. Bernarda,
B.  Hospicjum Pallotinum,
C.  Hospicjum św. Krzysztofa,
D.  Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum.

Zadanie 70.
Skutki uboczne podawania winkrystyny to:

A.  zapalenie skóry, biegunka, nefrotoksyczność,
B . brak  łaknienia,  zapalenie  jamy  ustnej,  powiększenie

wątroby,
C . krwotoczne  zapalenie  pęcherza  moczowego,  owrzodzenie

śluzówek, niepłodność,
D . utrata  owłosienia,  neurotoksyczność,  zaparcia,

gorączka.



Zadanie 71.
Pacjenci  chorzy  na  nowotwory,  przygotowywani  do  transplantacji
szpiku  kostnego,  poddawani  są  fazie  przygotowawczej,  która
polega na:

A . znalezieniu  dawcy  szpiku  kostnego  identycznego  dla
wszystkich antygenów istotnych dla przeszczepu,

B.  pobraniu szpiku kostnego od dawcy,
C.  odizolowaniu pacjenta od jego środowiska,
D . podawaniu dużych dawek środków chemioterapeutycznych

oraz/lub radioterapii.

Zadanie 72.
Na czym polega działanie ośrodkowe morfiny?

A.  działaniu p/bólowym,
B.  powoduje zaparcia spastyczne,
C.  rozszerzaniu naczyń obwodowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 73.
W brachyterapii NIEZBĘDNY jest:

A .  scyntygraf,
B.  system planowania leczenia - rekonstrukcja 3D,
C.  aparat rentgenowski,
D.  rezonans magnetyczny.



Zadanie 74.
Pacjent  z  niedowładem  połowiczym  prawostronnym.  Prawidłowe
ułożenie chorego na prawym boku jest następujące:

A . ułożenie  głowy  i  pleców  tak,  aby  kręgosłup  był
wyprostowany, kończyna górna lewa wyprostowana wzdłuż
ciała,  kończyna  górna  prawa  w  lekkim  przywiedzeniu,
kończyna  dolna  lewa  wyprostowana  zgięta  w  stawie
skokowym,  a  prawa  w  lekkim  przygięciu  na  poduszce  z
zabezpieczoną stopą,

B . poduszka  miękka  pod  głową,  kończyna  górna  prawa
wyprostowana  w  stawie  barkowym  (kąt  90°)  i  stawie
łokciowym (kąt  180°),  ręka  zaciśnięta  na  poduszce,  noga
prawa w lekkim ugięciu w stawie biodrowym i kolanowym,
stopa podparta, kończyna dolna lewa zgięta w stawach,

C . plecy  wyprostowane,  głowa  ułożona  na  poduszce,  dłoń  z
wyprostowanymi  palcami,  kończyna  dolna  dalsza  w
stosunku  do  materaca  zgięta  w  stawie  biodrowym  i
kolanowym, ułożona na poduszce,

D . poduszka  miękka  pod  głową,  kończyna  górna  lewa
wyprostowana  w  stawie  barkowym  (kąt  90°)  i  stawie
łokciowym (kąt  180°),  ręka  zaciśnięta  na  poduszce,  noga
lewa w lekkim ugięciu w stawie biodrowym i  kolanowym,
stopa podparta, kończyna prawa lewa zgięta w stawach.

Zadanie 75.
Przyczyną  wzrostu  ciśnienia  wewnątrzczaszkowego  u  chorych  na
nowotwory jest:

A .  nowotwór pierwotny,
B.  nowotwór wtórny,
C.  krwawienie śródczaszkowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 76.
Celem  specjalistycznej  opieki  zdrowotnej  w  zakresie  chorób
nowotworowych jest:

A . nadzór specjalistyczny nad całością walki z nowotworami
w województwie i regionie,

B.  rozpoznawanie chorób nowotworowych,
C . inicjowanie  i  nadzorowanie  profilaktycznych  badań

onkologicznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 77.
C o  należy  do  zadań  pielęgniarki  w  pierwszej  dobie  po  przyjęciu
pacjenta z rozpoznaniem zespołu ostrej lizy guza?

A . obserwacja  zmian  skórnych  i  wykonywanie  jałowych
opatrunków,

B.  obserwacja bólu brzucha, wymiotów i biegunki,
C . obserwacja  perystaltyki  jel it,  założenie  po  zleceniu

lekarza sondy do żołądka,
D . założenie  bilansu  płynów,  dokładne  jego  prowadzenie  z

uwzględnieniem godzinowej zbiórki moczu.

Zadanie 78.
Czego  dotyczą  najważniejsze  wskazówki  pielęgnacyjne  dla
pacjenta po zakończeniu napromieniania klatki piersiowej?

A.  nauka prawidłowego oddychania,
B.  zmiana klimatu,
C.  przestrzeganie diety wysokobiałkowej,
D.  co kwartalne kontrole pojemności płuc.

Zadanie 79.
Standardy  opieki  pielęgniarskiej  odnoszą  się  do  szczegółowych
standardów  praktyki  zawodowej  pielęgniarek  i  położnych,  które
służą do:

A . opracowania  zasad  i  norm  opisujących  sposób
postępowania  pielęgniarskiego  podczas  wykonywania
złożonych zabiegów medycznych,

B . określenia  zasad  i  sposobu  postępowania  w  opiece  nad
poszczególnymi  grupami  pacjentów,  wyodrębnionymi  na
podstawie przyjętego kryterium,

C . opracowania i wdrożenia w konkretnych warunkach zakładu
opieki zdrowotnej,

D.  prowadzenia badań naukowych.

Zadanie 80.
Która z wymienionych diet stanowi czynnik ryzyka nowotworów?

A.  wegetariańska,
B.  uboga w tłuszcz zwierzęcy,
C.  bogata w tłuszcz zwierzęcy,
D.  mleczna.

Zadanie 81.
Krzywa Gompertza jest to:

A . graficzny  obraz  przedstawiający  fazy  cyklu
nowotworowego,

B.  graficzny obraz dynamiki wzrostu nowotworu,
C.  graficzny obraz podatności na leczenie,
D.  żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.



Zadanie 82.
Sigmoidoskopia, jest wykorzystywana w diagnostyce nowotworów:

A.  głowy i szyi,
B.  narządów rodnych kobiet,
C.  przerzutów nowotworowych,
D.  odbytnicy, esicy.

Zadanie 83.
W  jakim  przedziale  wiekowym  obserwuje  się  u  kobiet  szczyt
zachorowań na nowotwory macicy?

A.  w czasie pokwitania,
B.  przed menopauzą,
C.  w wieku rozrodczym,
D.  po menopauzie.

Zadanie 84.
Oświadczenie  standardowe  jako  element  standardu  opieki
pielęgniarskiej:

A . jest  deklaracją  osób  działających  zgodnie  ze
standardem, co do korzystnych zmian, które spodziewają
s ię  utrzymać  lub  osiągnąć  w  stanie  fizycznym,
psychicznym, społecznym pacjenta,

B . może  dotyczyć  zmniejszenia  lub  wyeliminowania
niekorzystnej sytuacji zdrowotnej,

C . może  dotyczyć  poprawy  wskaźników  jakości  opieki
pielęgniarskiej lub satysfakcji pacjenta,

D.  wszystkie powyższe twierdzenia są prawidłowe.

Zadanie 85.
Odczyn popromienny miejscowy na sucho łagodzi:

A .  jałowy opatrunek przyklejony plastrem,
B.  talkowanie Alantanem i wietrzenie,
C.  kąpiel całego ciała pod prysznicem,
D.  noszenie obcisłej bielizny.

Zadanie 86.
Najsilniejszym, naturalnie występującym karcynogenem w rozwoju
nowotworów skóry u ludzi jest:

A .  promieniowanie UVA,
B.  promieniowanie UVB,
C.  promieniowanie UVC,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 87.
Najczęstszymi powikłaniami w przebiegu szpiczaka mnogiego są:

A . złamania kompresyjne kręgów, samoistne złamania kości,
niewydolność nerek, przełom hiperkalcemiczny,

B . złamania  patologiczne  kości,  deformacja  szkieletowa,
tężyczka, udar mózgu,

C . złamania  kości,  zmiany  troficzne  prowadzące  do
amputacji kończyn, hiperfosfatemia,

D . martwica  mięśni,  kalcyfikacja  rogówki,  złamania  kości,
marskość wątroby.

Zadanie 88.
Które grupy leków powodują martwicę po wynaczynieniu?

A.  każdy wynaczyniony cytostatyk powoduje martwicę,
B.  tylko antracykliny,
C.  tylko leki alkilujące,
D.  antracykliny, alkaloidy i niektóre alkilujące.

Zadanie 89.
Formowanie  kikuta  po  amputacji  kończyny  dolnej  uzyskujemy
poprzez:

A.  ścisłe bandażowanie opaską elastyczną,
B.  naciskanie kikutem na twardą powierzchnię,
C . zakładanie  wilgotnej,  ciepłej,  elastycznej,  obcisłej

skarpety,
D.  ćwiczenia mięśni kikuta.

Zadanie 90.
Mężczyzna,  lat  46,  palacz  papierosów  od  26  lat,  bez  istotnej
przeszłości  chorobowej,  skierowany  do  poradni  onkologicznej
celem  zdiagnozowania  trwającego  od  ok.  2  tygodni  niebolesnego,
okresowego krwiomoczu. Diagnostyka powinna być ukierunkowana
na:

A.  raka jelita grubego,
B.  czerniaka,
C.  raka pęcherza moczowego,
D.  nasieniaka jądra.

Zadanie 91.
U  chorych  napromienianych  na  obszar  jamy  brzusznej  zaleca  się
wg Joanny Tajer i Janusza Medera zmianę diety:

A.  miesiąc przed i w trakcie napromieniowań,
B . przez  okres  prowadzenia  napromieniowań  i  w  trzy

miesiące po ich zakończeniu,
C.  miesiąc po zakończeniu napromieniowań,
D.  nie ma potrzeby zmiany diety.



Zadanie 92.
C o  jest  najczęstszą  przyczyną  zgonów  w  ciągu  pierwszych  3
miesięcy po zabiegu przeszczepienia szpiku kostnego?

A.  niewydolność nerek,
B.  infekcje,
C.  zawał serca,
D.  niewydolność wątroby.

Zadanie 93.
Jakie badania potwierdzą niektóre powikłania po Cisplatynie?

A.  klirens kreatyniny i poziom mocznika,
B.  EKG,
C.  spirometria,
D . dobowa  zbiórka  moczu  na  poziom  cukru  i  białko  Bence

Jonesa.

Zadanie 94.
Neutropenia to:

A.  zaburzenie neurologiczne,
B.  mała liczba granulocytów,
C.  uszkodzenie nerwów obwodowych,
D.  mała liczba leukocytów.

Zadanie 95.
Jakie  są  zadania  profesjonalnego  wielodyscyplinarnego  zespołu
opieki paliatywnej?

A.  wykonanie badań choremu,
B.  opieka medyczna nad chorym i jego rodziną,
C . pielęgnowanie,  leczenie  bólu,  duszności,  nudności,

wymiotów, łagodzenie lęku, towarzyszenie, wspieranie,
D . wykonywanie  zabiegów  pielęgnacyjnych  zleconych  przez

lekarza sprawującego opiekę paliatywną.

Zadanie 96.
Kształcenie  podyplomowe  mające  na  celu  uzyskanie  przez
pielęgniarkę,  położną  specjalistycznych  kwalifikacji  do
udzielania  określonych  świadczeń  zdrowotnych,  wchodzących  w
zakres  danej  dziedziny  pielęgniarstwa  lub  dziedziny  mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia to:

A.  szkolenie specjalizacyjne,
B.  kurs kwalifikacyjny,
C.  kurs specjalistyczny,
D.  kurs dokształcający.



Zadanie 97.
W  celu  zwalczania  bólów  nowotworowych  pacjentom  najczęściej
podajemy morfinę drogą:

A.  podskórną,
B.  domięśniową,
C.  dożylną,
D.  doustną.

Zadanie 98.
Z e  względu  na  założenia  I I  fazy  badań  klinicznych  chorzy  muszą
mieć sprawność:

A.  > 70 według Karnofsky'go,
B.  > 50 według Karnofsky'go,
C.  100 według Karnofsky'go,
D.  sprawność pacjenta nie jest ważna.

Zadanie 99.
Który z wymienionych związków ma działanie rakotwórcze?

A.  brom,
B.  chlor,
C.  dwutlenek węgla,
D.  nitrozaminy.

Zadanie 100.
Rehabilitacja  psychologiczna  chorych  na  nowotwór  prowadzona
jest w oddziale onkologicznym:

A . przez  lekarza  psychiatrę  i  psychologa,  w  sytuacji
zaburzeń psychiatrycznych,

B . n a  podstawie  planu  działania  opracowanego  wspólnie
przez członków zespołu terapeutycznego,

C.  przez psychoterapeutę, w oparciu o zlecenie lekarskie,
D . przez  przedstawicieli-terapeutów  medycyny

niekonwencjonalnej.

Zadanie 101.
Obecność  białka  monoklonalnego  w  surowicy  lub  moczu,
osteolityczne  zmiany  w  kościach  oraz  postępujące  uszkodzenie
nerek to objawy typowe dla:

A.  ziarnicy złośliwej,
B.  szpiczaka mnogiego,
C.  ostrej białaczki szpikowej,
D.  przewlekłej białaczki limfocytowej.



Zadanie 102.
Skala ESAS jest narzędziem oceny:

A.  stopnia samodzielności pacjenta,
B.  jakościowych zaburzeń świadomości,
C.  jakości życia pacjenta,
D.  skuteczności organizacji opieki.

Zadanie 103.
Najbardziej kardiotoksycznymi lekami spośród cytostatyków są:

A.  winkrystyna i winblastyna,
B.  doksorubicyna i daunorubicyna,
C.  metotrexat i cytarabina,
D.  cisplatyna i ifosfamid.

Zadanie 104.
Odczyn popromienny ze strony przełyku złagodzi:

A .  siemię lniane,
B.  woda mineralna gazowana,
C.  gorąca herbata,
D.  zimne mleko.

Zadanie 105.
Grupę wysokiego ryzyka w raku jelita grubego stanowią:

A.  osoby często chorujące na salmonellozę,
B.  dzieci w wieku 7 - 15 lat,
C . osoby  z  rodzinnie  występującą  polipowatością  jelita

grubego,
D.  osoby o jasnej karnacji skóry.

Zadanie 106.
Co to jest komunikowanie w pielęgnowaniu?

A.  wymiana informacji z pacjentem,
B.  wymiana informacji w zespole terapeutycznym,
C . wymiana  informacji  z  pacjentem,  jego  rodziną,  grupą

ludzi  objętych opieką, własną grupą zawodową, zespołem
terapeutycznym,

D.  wymiana informacji w obrębie własnej grupy zawodowej.

Zadanie 107.
Okres preterminalny trwa zwykle kilka:

A.  dni ,
B.  miesięcy,
C.  tygodni,
D.  godzin.



Zadanie 108.
Opieka paliatywna wymaga od pacjentów i ich bliskich znajomości
etapów  przechodzenia  przez  chorobę  nowotworową.  Który  etap
występuje najwcześniej?

A.  zaprzeczanie i targowanie się (z elementami nadziei),
B .  gniew i depresja,
C.  szok i zaprzeczanie (z elementami nadziei),
D.  depresja i akceptacja.

Zadanie 109.
Ćwiczenia usprawniające mięśni mimicznych polegają na:

A . rozciąganiu  i  kurczeniu  mięśni  mimicznych  (zamykanie
oczu, marszczenie czoła, dmuchanie, gwizdanie),

B.  stosowaniu zabiegów cieplnych,
C . rozciąganiu  i  kurczeniu  mięśni  mimicznych  oraz

wykonywanie masażu,
D . wykonywaniu  czynności  ruchowych,  t j .  zamykanie  oczu,

marszczenie czoła, dmuchanie, gwizdanie.

Zadanie 110.
Który  z  wymienionych  czynników  został  rozpoznany  w  historii
nowotworów jako pierwszy karcynogen?

A.  aflatoksyny (pleśń),
B.  wirus brodawczaka ludzkiego,
C.  dym tytoniowy,
D.  sadza.

Zadanie 111.
Jakość opieki pielęgniarskiej można określić jako:

A . stopień w jakim opieka ta, wykazuje zgodność z aktualną
profesjonalną wiedzą,

B . przyczynia  się  do  osiągnięcia  pożądanych  efektów  w
stanie zdrowia osób/populacji,

C . zwiększa  zdolność  osób/populacji  do  samopielęgnacji,
zwiększa ich niezależność,

D.  wszystkie powyższe twierdzenia są prawdziwe.



Zadanie 112.
Pacjentce  z  nowotworem  jajnika,  która  odczuwa  dolegliwości
bólowe  (5  w  skali  VAS)  podano  leki  przeciwbólowe.  Działania
pielęgniarskie podwyższające próg bólowy będą obejmowały:

A . zapewnienie  wypoczynku  i  spokoju  oraz  całkowite
wstrzymanie  się  od  wykonywania  czynności
pielęgnacyjnych,

B . wypełnienie  czasu  wolnego  i  dokładne  wywietrzenie
pomieszczenia bez względu na porę roku,

C . zapewnienie  komfortu  psychicznego  poprzez  wygodne
ułożenie  pacjentki  w  łóżku,  wsparcie,  psychoterapię
podtrzymującą,

D . zapewnienie  obecności  osoby  bliskiej,  pobudzanie  do
aktywności fizycznej, głośne słuchanie muzyki.

Zadanie 113.
Wysoka  skuteczność,  szybkość  działania,  niewielkie  objawy
uboczne,  umiarkowany  koszt  i  możliwość  leczenia
ambulatoryjnego,  to  zalety  stosowanej  w  patologicznych
złamaniach w przebiegu przerzutów do kości:

A .  chemioterapii,
B.  chirurgii ortopedycznej,
C.  radioterapii,
D.  hormonoterapii.

Zadanie 114.
Jakie  powinno  być  postępowanie  pielęgniarki  w  obrzęku
limfatycznym?

A.  masaż limfatyczny,
B.  ucisk powierzchniowy kończyny,
C.  bandażowanie uciskowe,
D.  wszystkie wyżej wymienione sposoby.

Zadanie 115.
P o  wystąpieniu  u  pacjenta  zapalenia  żyły  wskutek  podawania
chemioterapii należy:

A.  stosować leki p/zapalne,
B . całkowicie  zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej

stanem zapalnym,
C . zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej  stanem

zapalnym,  stosować  okłady  oraz  ogólnie  działające  leki
p/bólowe i p/zapalne,

D . zastosować  wilgotne,  chłodne  okłady  w  miejscu  powyżej
wkłucia,  nie  zaprzestając  podawania  leków  do  żyły
objętej stanem zapalnym.



Zadanie 116.
Edukując pacjenta w zakresie prawidłowego wykonywania inhalacji
należy udzielić wskazówek zawierających informacje:

A . zabieg  minimum  1  godz.  po  posiłku,  oddech  spokojny  i
głęboki,  14-16  oddechów  na  minutę,  2  godziny  po
inhalacji  wstrzymać  się  od  picia  zimnych  napojów  i
palenia papierosów,

B . zabieg  minimum  1  godz.  po  posiłku,  oddech  głęboki  20
-24  razy  na  minutę,  należy  powstrzymać  się  od
odkrztuszania wydzieliny,

C . w  trakcie  inhalacji  oddychać  spokojnie  i  głęboko  14-16
oddechów na minutę, pozycja siedząca z wyprostowanymi
plecami,  dowolne  płyny  i  posiłki  można  spożywać
bezpośrednio przed i po zabiegu,

D . oddech spokojny i głęboki 20-24 razy na minutę, pozycja
siedząca  z  wyprostowanymi  plecami,  nie  należy  płukać
ust po inhalacji.

Zadanie 117.
Pacjent  w  I  dobie  po  totalnej  laryngectomii,  stabilny  oddechowo
i  krążeniowo,  oddycha  samodzielnie,  ma  założoną  rurkę
tracheostomijną  i  sondę  do  żołądka.  W  jakiej  pozycji  należy
ułożyć pacjenta po powrocie z sali pooperacyjnej?

A.  Flowera,
B.  Semi-Flowera,
C.  płaskiej na plecach,
D.  na prawym boku.

Zadanie 118.
Co zrobisz, jeśli pacjent jest innego wyznania niż katolickie?

A.  poproszę o pomoc lekarza,
B . będę  kontaktować  się  z  rodziną  i  zastosuję  s ię  do  je j

życzeń,
C . umożliwię  pacjentowi  przygotowanie  się  do  śmierci

zgodnie  z  jego  wiarą  i  zapewnię  kontakt  z  duchownym
jego wyznania,

D.  poczekam, aż pacjent sam się zdecyduje.



Zadanie 119.
Czy  u  wszystkich  chorych  po  amputacji  piersi  powinna  być
prowadzona rehabilitacja?

A.  nie, w zależności od stanu chorej,
B.  to zależy od zaawansowania choroby i rodzaju operacji,
C . tak,  gdyż  jest  etapem  leczenia  choroby  nowotworowej

niezależnie  od  umiejscowienia  zmiany  i  stopnia
zaawansowania,

D . nie,  gdyż  nie  wszyscy  chorzy  mają  powikłania  po
leczeniu.

Zadanie 120.
W zespole złego wchłaniania zaleca się dietę:

A .  wysokokaloryczną,
B.  cukrzycową,
C.  lekkostrawną, ubogoresztkową,
D.  ogólną.

Zadanie 121.
W  jakim  dokumencie  po  raz  pierwszy  zdefiniowano  termin
"promocja zdrowia"?

A.  Karta Praw Człowieka,
B.  Deklaracja Barcelońska,
C.  Karta Ottawska,
D.  Deklaracja Promocji Zdrowia.

Zadanie 122.
Późny odczyn popromienny to odczyn pojawiający się:

A .  6 dni od zakończenia leczenia,
B.  6 tygodni od zakończenia leczenia,
C.  6 miesięcy od zakończenia leczenia,
D.  6 lat od zakończenia leczenia.

Zadanie 123.
Objawem  popromiennego  zapalenia  płuc  u  osoby  dorosłej  NIE
jest/są:

A.  kaszel,
B.  gorączka,
C.  nudności, wymioty,
D.  narastająca duszność.



Zadanie 124.
Chemioterapia adiuwantowa to:

A . leczenie  stosowane  przed  radioterapią  w  celu
zniszczenia ewentualnych mikroprzerzutów,

B . metoda  stosowana  przed  zabiegami  operacyjnymi  w  celu
likwidacji ewentualnych mikroprzerzutów,

C . metoda uzupełniająca stosowana po radykalnych zabiegach
operacyjnych  w  celu  zniszczenia  ewentualnych
mikroprzerzutów,

D . metoda  leczenia  śródoperacyjnego  mająca  na  celu
zapobieganie  ewentualnemu  rozsiewowi  spowodowanemu
zabiegiem operacyjnym.

Zadanie 125.
Na czym polega leczenie raka płuc brachyterapią?

A.  na podaniu dożylnie izotopu promieniotwórczego Strontu,
B.  na napromienianiu zmiany z pól zewnętrznych,
C . n a  dotkankowym  napromienianiu  izotopem

promieniotwórczym,
D.  na napromienianiu promieniami Rentgena.

Zadanie 126.
Do czynników karcynogennych białaczki zaliczamy:

A.  dietę bogatotłuszczową,
B.  niedobory żywieniowe,
C.  promieniowanie jonizujące,
D.  małą aktywność ruchową.

Zadanie 127.
Które  markery  nowotworowe  monitorują  leczenie  raka  z  komórek
wątroby:

A.  CA 125, CEA,
B.  AFP, CA 19,9,
C.  CA 15,3, AFP,
D.  CEA, hCG.

Zadanie 128.
Badanie przesiewowe (skrining), powinno charakteryzować się:

A .  zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu diagnostycznego,
B . wykonywaniem  przez  wysokowykwalifikowaną  kadrę

medyczną,
C . zastosowaniem  testu  prostego,  taniego,  powtarzalnego  i

społecznie  akceptowalnego,  o  wysokiej  czułości  i
swoistości,

D . wykonywaniem  tylko  w  specjalistycznych  ośrodkach
onkologicznych.



Zadanie 129.
Przeciętny  typowy  model,  norma,  wzorzec,  profesjonalnie
uzgodniony poziom wykonawstwa jakiegoś działania, stosownie do
grupy pacjentów, który jest osiągalny, mierzalny, pożądany to:

A.  standard,
B.  procedura,
C.  instrukcja,
D.  algorytm.

Zadanie 130.
Późnym odczynem popromiennym ze strony układu oddechowego jest:

A .  krwioplucie,
B.  kaszel,
C.  duszność,
D.  zwłóknienie płuc.

Zadanie 131.
Pacjent  lat  73  z  rozpoznaniem:  rak  płuca.  Niedowład  połowiczy
spowodowany  masywnymi  przerzutami  do  kręgosłupa.  Pacjent  w
stanie  ciężkim.  Na  kości  ogonowej  widoczna  odleżyna  w  I I I
stopniu  zaawansowania  (5-stopniowa  skala  wg  Torrance'a).U
pacjenta  w  okolicy  kości  ogonowej  obserwujemy  zmianę
obejmującą:

A.  naskórek,
B.  naskórek i skórę właściwą,
C.  tkankę tłuszczową do mięśni,
D.  mięśnie do kości i stawów.

Zadanie 132.
Niefarmakologiczna terapia duszności pielęgniarki polega na:

A . uczestniczeniu  w  leczeniu  przyczynowym,  dbaniu  o
właściwy mikroklimat otoczenia i zapewnienie spokoju,

B . podawaniu  tlenu,  oklepywaniu,  częstym  wietrzeniu
pomieszczenia,

C . wykonywaniu  inhalacji,  zapewnieniu  spokoju  i
bezpieczeństwa,

D . dążeniu  do  dobrej  komunikacji  z  chorym,  dbaniu  o
właściwy mikroklimat pomieszczenia, edukacji w zakresie
prawidłowego oddychania i odkrztuszania.

Zadanie 133.
Objawem jakiego raka jest tzw. skórka pomarańczy?

A.  raka skóry,
B.  czerniaka złośliwego,
C.  raka sutka,
D.  raka wargi.



Zadanie 134.
Kancerogeneza  jest  procesem wieloetapowym,  etapy  występują  po
sobie w kolejności:

A .  promocja, inicjacja, progresja,
B.  inicjacja, promocja, progresja,
C.  progresja, inicjacja, promocja,
D.  żadne z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 135.
Pacjentka,  lat  42,  poddawana  radioterapii  z  powodu  raka
gruczołu  piersiowego.  Radioterapia  wykonywana  jest  metodą
teleterapii, podczas których:

A . pacjentka  stanowi  źródło  zagrożenia  radiologicznego  dla
otoczenia tylko w czasie radioterapii,

B . pacjentka,  je j  wydaliny  i  wydzieliny  stanowią  źródło
zagrożenia  radiologicznego  dla  otoczenia  w  trakcie  i
tuż po radioterapii,

C . tylko  wydzieliny  i  wydaliny  pacjentki  są  źródłem
zagrożenia radiologicznego,

D . pacjentka,  je j  wydaliny  i  wydzieliny  nie  są  źródłem
zagrożenia radiologicznego dla otoczenia.



PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 101315
GRUPA 1
Zadanie 1.
Orchidektomia to:

A.  zabieg usunięcia guza pęcherza moczowego,
B . zabieg  radykalnego  usunięcia  nerki  z  okolicznymi

tkankami,
C.  zabieg usunięcia jądra zmienionego nowotworowo,
D.  rodzaj amputacji gruczołu piersiowego.

Zadanie 2.
C o  należy  do  zadań  pielęgniarki  w  pierwszej  dobie  po  przyjęciu
pacjenta z rozpoznaniem zespołu ostrej lizy guza?

A . obserwacja  zmian  skórnych  i  wykonywanie  jałowych
opatrunków,

B.  obserwacja bólu brzucha, wymiotów i biegunki,
C . obserwacja  perystaltyki  jel it,  założenie  po  zleceniu

lekarza sondy do żołądka,
D . założenie  bilansu  płynów,  dokładne  jego  prowadzenie  z

uwzględnieniem godzinowej zbiórki moczu.

Zadanie 3.
Pacjent  z  niedowładem  połowiczym  prawostronnym.  Prawidłowe
ułożenie chorego na prawym boku jest następujące:

A . ułożenie  głowy  i  pleców  tak,  aby  kręgosłup  był
wyprostowany, kończyna górna lewa wyprostowana wzdłuż
ciała,  kończyna  górna  prawa  w  lekkim  przywiedzeniu,
kończyna  dolna  lewa  wyprostowana  zgięta  w  stawie
skokowym,  a  prawa  w  lekkim  przygięciu  na  poduszce  z
zabezpieczoną stopą,

B . poduszka  miękka  pod  głową,  kończyna  górna  prawa
wyprostowana  w  stawie  barkowym  (kąt  90°)  i  stawie
łokciowym (kąt  180°),  ręka  zaciśnięta  na  poduszce,  noga
prawa w lekkim ugięciu w stawie biodrowym i kolanowym,
stopa podparta, kończyna dolna lewa zgięta w stawach,

C . plecy  wyprostowane,  głowa  ułożona  na  poduszce,  dłoń  z
wyprostowanymi  palcami,  kończyna  dolna  dalsza  w
stosunku  do  materaca  zgięta  w  stawie  biodrowym  i
kolanowym, ułożona na poduszce,

D . poduszka  miękka  pod  głową,  kończyna  górna  lewa
wyprostowana  w  stawie  barkowym  (kąt  90°)  i  stawie
łokciowym (kąt  180°),  ręka  zaciśnięta  na  poduszce,  noga
lewa w lekkim ugięciu w stawie biodrowym i  kolanowym,
stopa podparta, kończyna prawa lewa zgięta w stawach.



Zadanie 4.
Jakie  tkanki  najszybciej  reagują  na  toksyczne  działanie
cytostatyków?

A . skóra,  błona  śluzowa,  mięsień  sercowy,  komórki
rozrodcze,

B . mieszki włosowe, nabłonek przewodu pokarmowego, komórki
rozrodcze,

C . mięsień  sercowy,  wątroba,  skóra,  nabłonek  przewodu
pokarmowego,

D.  szpik kostny, nerki, wątroba, mieszki włosowe.

Zadanie 5.
Pacjent  lat  70,  po  częściowym  usunięciu  krtani  i  jednej  struny
głosowej,  z  powodu  nowotworu  krtani.  Pacjent  po  zabiegu  nie
powinien mówić, co najmniej przez:

A.  12 godzin,
B.  24 godziny,
C.  48 godzin,
D.  72 godziny.

Zadanie 6.
D o  stanów nagłego  zagrożenia  życia  w  onkologii,  spowodowanych
obecnością  nowotworu  lub  będących  następstwem  leczenia
przeciwnowotworowego, zalicza się:

A . zespół  ucisku  rdzenia  kręgowego,  tamponadę  serca,
zespół  żyły  głównej  górnej,  niedrożność  przewodu
pokarmowego, zaburzenia metaboliczne,

B . pęknięcie  tętniaka  aorty,  krwawienie  z  pęcherza
moczowego,  zespół  żyły  głównej  górnej,  zaburzenia
metaboliczne,

C . złamania  patologiczne  kości,  zwężenie  zastawki
mitralnej, ostrą zatorowość płucną, posocznicę,

D . krwawienie  z  przewodu  pokarmowego,  krwotok  mózgowy,
osłabienie siły mięśniowej, niedosłuch.

Zadanie 7.
Przed  rozpoczęciem  leczenia  metodą  radioterapii,  pacjenta
należy poinformować o:

A . technice  leczenia  tzn.  czasie,  miejscu,  sposobach
napromieniania,

B.  aktywności źródła promieniowania,
C.  miejscu badań kontrolnych w czasie leczenia,
D.  zasadach kontroli lekarskiej.



Zadanie 8.
Opieka  pielęgniarska  nad  pacjentem  po  biopsji  gruczołu
krokowego obejmuje:

A . obserwację w kierunku ewentualnego krwawienia z odbytu
oraz wzrostu ciepłoty ciała,

B . poinformowanie  pacjenta  o  możliwości  pojawienia  się
śladów  krwi  w  moczu,  stolcu  lub  nasieniu  przez  kilka
dni po badaniu,

C . zalecenie  unikania  wysiłku  fizycznego,  spożywania
mocnej kawy oraz gorącej kąpieli,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 9.
Postępowanie  z  pacjentem,  u  którego  występują  przebijające
bóle, polega na:

A . zaopatrzeniu pacjenta dodatkowo w środki przeciwbólowe,
aby  mógł  stosować  dawki  interwencyjne  szybko
działającego leku,

B . zaleceniu  ograniczenia  aktywności,  częstego
polegiwania, unikania wszelkiego wysiłku fizycznego,

C.  dwukrotnym zwiększeniu dawki opioidów,
D.  psychoterapii.

Zadanie 10.
Przeciwwskazaniem  do  założenia  protez  głosowych  u  chorych  po
całkowitym usunięciu krtani jest:

A .  niewydolność układu oddechowego,
B.  niezborność ruchowa pacjenta,
C.  znaczny stopień zwężenia odcinka gardłowo-przełykowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 11.
Zmiany nowotworowe w rdzeniu kręgowym w odcinku szyjnym mogą
spowodować:

A.  niedowład połowiczy ciała,
B.  bezwład całkowity ciała,
C.  niedowład prawej kończyny górnej,
D.  niedowład prawej kończyny dolnej.

Zadanie 12.
Jakie  zadanie  ma  spełniać  rehabilitacja  po  operacji  metodą
Patey'a?

A.  zwiększenie siły mięśni,
B.  zwiększenie masy mięśnia piersiowego,
C . zwiększenie  si ły  oraz  masy  mięśnia  piersiowego

większego,
D.  utrzymanie prawidłowej sylwetki.



Zadanie 13.
Jakie badania potwierdzą niektóre powikłania po Cisplatynie?

A.  klirens kreatyniny i poziom mocznika,
B.  EKG,
C.  spirometria,
D . dobowa  zbiórka  moczu  na  poziom  cukru  i  białko  Bence

Jonesa.

Zadanie 14.
Wymień  podstawowe  zasady  postępowania  miejscowego  przy
napromienianiu skóry:

A.  zakaz stosowania wody i mydła w miejscu napromieniania,
B.  używanie odzieży bawełnianej, przewiewnej, luźnej,
C.  unikanie ekstremalnych warunków atmosferycznych,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 15.
Biopsja gruboigłowa to:

A . badanie materiału tkankowego lub komórkowego podczas
zabiegu chirurgicznego,

B . badanie  mikroskopowe  fragmentu  tkanki  pochodzącej  ze
zmiany,

C . badanie histologiczne wałeczka tkankowego pobranego ze
zmiany,

D . badanie  cytologiczne  komórek  pobranych  ze  zmiany  w
postaci rozmazu na szkiełku podstawnym.

Zadanie 16.
Jednostką  sprawującą  nadzór  nad  realizacją  kształcenia
podyplomowego jest:

A . Centrum  Kształcenia  Podyplomowego  Pielęgniarek  i
Położnych,

B.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
C.  minister właściwy do spraw zdrowia,
D.  konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa.

Zadanie 17.
Wysoka  skuteczność,  szybkość  działania,  niewielkie  objawy
uboczne,  umiarkowany  koszt  i  możliwość  leczenia
ambulatoryjnego,  to  zalety  stosowanej  w  patologicznych
złamaniach w przebiegu przerzutów do kości:

A .  chemioterapii,
B.  chirurgii ortopedycznej,
C.  radioterapii,
D.  hormonoterapii.



Zadanie 18.
Odczyn popromienny miejscowy na sucho łagodzi:

A .  jałowy opatrunek przyklejony plastrem,
B.  talkowanie Alantanem i wietrzenie,
C.  kąpiel całego ciała pod prysznicem,
D.  noszenie obcisłej bielizny.

Zadanie 19.
Zasadniczym  leczeniem  u  kobiet  chorych  na  raka  jajnika  jest
zabieg:

A.  operacyjny,
B.  operacyjny, a następnie chemioterapia wielolekowa,
C.  operacyjny, a następnie brachyterapia,
D.  operacyjny, a następnie teleterapia.

Zadanie 20.
Czy  w  planie  edukacji  chorego  przed  radioterapią  pielęgniarka
powinna umieścić wskazania dotyczące diety?

A.  nie, ponieważ nie są to dla chorego istotne informacje,
B.  nie, ponieważ takie informacje przekazuje lekarz,
C . tak,  ponieważ  dieta  jest  istotna  w  trakcie

radioterapii,
D.  nie, ponieważ nie ma zaleconych istotnych zmian diety.

Zadanie 21.
Pielęgniarka  pracująca  na  oddziale  chemioterapii  została
zobowiązana  przez  ordynatora  do  uczestniczenia  w  badaniu
klinicznym,  które  ma  wprowadzić  nowy  lek  na  rynek.  Udział  w
eksperymencie  nie  jest  zgodny  z  przekonaniami  pielęgniarki.
Jakie działania może podjąć w tej sytuacji?

A . pielęgniarka  wyraża  zgodę  na  udział  w  badaniu
klinicznym, ponieważ jest to polecenie przełożonego,

B . pielęgniarka  nie  uczestniczy  w  badaniu  klinicznym,  gdyż
swoją  istotą  przeczy  ono  uznawanym  przez  nią  normom
etycznym,

C . pielęgniarka wyraża zgodę na udział w badaniu, ponieważ
nie chronią jej przed odmową żadne przepisy prawne,

D . pielęgniarka uczestniczy w badaniu klinicznym z obawy o
utratę pracy.

Zadanie 22.
Z  podanych  poniżej  czynników  wskaż  te,  które  mają  wpływ  na
obniżenie progu bólowego:

A.  depresja,
B.  leki przeciwdepresyjne,
C.  rozproszenie uwagi,
D.  sen.



Zadanie 23.
Allodynia jest to:

A . odczuwanie  bólu  pod  wpływem  bodźca,  w  normalnych
warunkach nie wywołującego bólu,

B.  odczuwanie bólu pod wpływem bodźca nadprogowego,
C.  odczuwanie smutku związanego z utratą funkcji,
D.  forma leczenia.

Zadanie 24.
Zespół Pancoasta:

A . charakteryzuje  s ię  bólami  za  mostkiem  promieniującymi
do lewej ręki, nudnościami, dusznością wysiłkową,

B . objawia się dusznością, bólem promieniującym do żuchwy,
brakiem apetytu, nudnościami,

C . charakteryzuje  s ię  obrzękiem  twarzy  i  szyi,  dusznością,
zaburzeniami świadomości,

D . t o  zespół  bólowy  o  cechach  neuralgii  ramiennej,
dotyczący  barku  i  łopatki,  z  promieniowaniem  do
ramienia, przedramienia oraz 4 i 5 palca ręki.

Zadanie 25.
Które  markery  nowotworowe  monitorują  leczenie  raka  z  komórek
wątroby:

A.  CA 125, CEA,
B.  AFP, CA 19,9,
C.  CA 15,3, AFP,
D.  CEA, hCG.

Zadanie 26.
Mężczyzna,  lat  53,  leczony  chemioterapią  z  powodu  raka
drobnokomórkowego płuc, stosowany schemat to PE - Cysplatyna w
dawce powyżej 100 mg/m kwadratowy i Etopozyd w dawce 120 mg/m
kwadratowy. Pacjent wymaga:

A . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Etopozydu,

B . wnikliwej obserwacji parametrów krążeniowych ze względu
na kardiotoksyczność Etopozydu,

C . stosowania  diety  bezsolnej  ze  względu  na
nefrotoksyczność Cysplatyny,

D . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Cysplatyny.



Zadanie 27.
Celem  Programu  Zwalczania  Chorób  Nowotworowych  na  lata
2006-2015 jest:

A .  zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory,
B . stworzenie  warunków  do  wykorzystania  w  praktyce

onkologicznej  postępu  wiedzy  o  przyczynach  i
mechanizmach rozwoju chorób nowotworowych,

C . utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności
zwalczania nowotworów w skali  kraju i  w poszczególnych
regionach kraju,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 28.
Krzywa Gompertza jest to:

A . graficzny  obraz  przedstawiający  fazy  cyklu
nowotworowego,

B.  graficzny obraz dynamiki wzrostu nowotworu,
C.  graficzny obraz podatności na leczenie,
D.  żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Zadanie 29.
W  jakim  przedziale  wiekowym  obserwuje  się  u  kobiet  szczyt
zachorowań na nowotwory macicy?

A.  w czasie pokwitania,
B.  przed menopauzą,
C.  w wieku rozrodczym,
D.  po menopauzie.

Zadanie 30.
Fentanyl stosowany transdermalnie, zmienia się co:

A.  12 godz.,
B.  24 godz.,
C.  48 godz.,
D.  72 godz.

Zadanie 31.
Pielęgnowanie pacjenta z odczynem popromiennym na śluzówkach
jamy ustnej obejmuje:

A.  przyjmowanie 1,5 litra wody mineralnej niegazowanej,
B.  stosowanie lignocainy w sprayu,
C.  częste płukanie jamy ustnej i gardła,
D.  natłuszczanie linomagiem.



Zadanie 32.
Pacjentka  z  rozpoznaniem  raka  piersi  poddawana  monoterapii
Vinorelbiną. Podczas podawania tego leku należy pamiętać o tym,
że lek podaje się w:

A.  dużym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
B.  małym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
C.  dużym rozcieńczeniu i powolnym wlewie,
D.  małym rozcieńczeniu i powolnym wlewie.

Zadanie 33.
Długotrwałym i uciążliwym powikłaniem po wulwektomii jest:

A .  obrzęk kończyn dolnych,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  zapalenie cewki moczowej,
D.  powstanie odleżyn.

Zadanie 34.
Jakie  emocje  najczęściej  dominują  przy  nawrocie  choroby
nowotworowej u pacjentki w wieku pełnej aktywności zawodowej?

A.  nadzieja na szybki powrót do zdrowia,
B . lęk  przed  dalszą  terapią,  ewentualną  śmiercią,  uczucie

złości,
C.  akceptacja nowej rzeczywistości,
D.  bezradność wobec choroby.

Zadanie 35.
Aby  zapobiec  zastoinowemu  zapaleniu  ślinianek  przyusznych  u
pacjentów karmionych przez przetokę odżywczą zaleca się:

A .  mycie zębów przynajmniej 2 razy dziennie,
B.  stosowanie okładów na szyję,
C . żucie bezcukrowej gumy lub ssanie cukierków przy braku

przeciwwskazań,
D.  płukanie ust naparem ziołowym.

Zadanie 36.
Czy  u  wszystkich  chorych  po  amputacji  piersi  powinna  być
prowadzona rehabilitacja?

A.  nie, w zależności od stanu chorej,
B.  to zależy od zaawansowania choroby i rodzaju operacji,
C . tak,  gdyż  jest  etapem  leczenia  choroby  nowotworowej

niezależnie  od  umiejscowienia  zmiany  i  stopnia
zaawansowania,

D . nie,  gdyż  nie  wszyscy  chorzy  mają  powikłania  po
leczeniu.



Zadanie 37.
Pierwsze w Polsce hospicjum stacjonarne utworzono w:

A.  Gdańsku,
B.  Krakowie,
C.  Poznaniu,
D.  Wrocławiu.

Zadanie 38.
U  chorych  zagrożonych  wystąpieniem  zespołu  DIC,  obserwację
pielęgniarską ukierunkowujemy szczególnie na:

A.  występowanie krwawień, wybroczyn, "siniaków",
B.  nagły, duży skok temperatury ciała,
C.  pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D.  przyrost masy ciała.

Zadanie 39.
W  Polsce,  podstawą  prawną  zasad  obowiązujących  przy
przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu cytostatyków jest:

A .  Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B . Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  31  sierpnia

2000r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
przygotowywaniu,  podawaniu  i  przechowywaniu  leków
cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej,

C.  Ustawa o Działalności Leczniczej,
D . Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa

i  higieny  pracy  przy  stosowaniu  promieniowania
jonizującego.

Zadanie 40.
Badania kliniczne dzieli się na fazy:

A . faza  I  i  I I  to  badania  o  charakterze  wstępnym,
określają  największe  dawki  tolerowane,  parametry
farmakokinetyki  i  farmakodynamiki,  działania
niepożądane i skuteczność terapeutyczną,

B . faza  I I I  określa  miejsce  jakie  nowy  lek  znajduje  we
współczesnej onkologii,

C .  odpowiedź A i B jest prawdziwa,
D . odpowiedź  A  -  jest  prawdziwa,  odpowiedź  B  -  jest

nieprawdziwa.

Zadanie 41.
Jakie  powinno  być  postępowanie  pielęgniarki  w  obrzęku
limfatycznym?

A.  masaż limfatyczny,
B.  ucisk powierzchniowy kończyny,
C.  bandażowanie uciskowe,
D.  wszystkie wyżej wymienione sposoby.



Zadanie 42.
Jakie są metody oceny węzłów chłonnych szyjnych?

A.  ocena przedmiotowa w badaniu fizykalnym,
B.  ultrasonografia oraz tomografia komputerowa szyi,
C.  biopsja powiększonych węzłów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 43.
Jakie  grupy  leków  zawiera  pierwszy  stopień  drabiny
analgetycznej?

A.  lek wspomagający,
B.  analgetyk nieopioidowy, lek wspomagający,
C.  słaby opioid, lek wspomagający,
D.  silny opioid, analgetyk nieopioidowy.

Zadanie 44.
LP to typ chłoniaka ziarniczego:

A.  z zanikiem limfocytów,
B.  pod postacią stwardnienia guzkowego,
C.  mieszanokomórkowej,
D.  z przewagą limfocytów.

Zadanie 45.
Kolpomikroskopia jest:

A . badaniem  histologicznym  materiału  pobranego  w  czasie
konizacji,

B . metodą  oceny  nabłonka  szyjki  macicy  w  celu  wybrania
miejsca, z którego pobiera się wycinek,

C.  badaniem wyskrobin z szyjki macicy,
D.  pobraniem wycinka z owrzodziałej zmiany szyjkowej.

Zadanie 46.
Która z poniższych odpowiedzi NIEWŁAŚCIWIE definiuje działanie
morfiny?

A.  morfina powoduje rozszerzenie źrenic,
B.  morfina powoduje skurcz zwieracza Odiego,
C.  hamuje czynność skurczową macicy,
D.  działa depresyjnie na ośrodek oddechowy.



Zadanie 47.
Celami działań PSPO jest:

A . wyznaczanie  celów,  kierunków  oraz  zasad  kształcenia  i
doskonalenia  podyplomowego,  stała  edukacja
profesjonalna,  udział  w  kształceniu  i  doskonaleniu
modelu opieki onkologicznej w Polsce,

B . wspieranie  prac  badawczych  z  zakresu  teorii  i  praktyki
pielęgniarstwa onkologicznego oraz wymiana doświadczeń
z  innymi  organizacjami  pielęgniarskimi  w  kraju  i  za
granicą,

C . podnoszenie  i  utrzymanie  wysokiej  jakości  świadczeń
pielęgniarskich  w  opiece  onkologicznej  i  profilaktyce
chorób nowotworowych,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 48.
C o  i le  lat,  w  profilaktyce  nowotworów  jelita  grubego  jest
zalecane wykonywanie kolonoskopii:

A .  1 rok,
B.  2 lata,
C.  5 lat,
D.  10 lat.

Zadanie 49.
Objawem jakiego raka jest tzw. skórka pomarańczy?

A.  raka skóry,
B.  czerniaka złośliwego,
C.  raka sutka,
D.  raka wargi.

Zadanie 50.
Kiedy  należy  podawać  chorym  środki  p/wymiotne  przy  terapii
cytostatykami?

A.  bezpośrednio po podaniu leków cytostatycznych,
B.  przed rozpoczęciem podawania leków cytostatycznych,
C . przed  podaniem  leków  cytostatycznych  i  przez  okres

24-72 godzin od ostatniego podania leków,
D . p o  12  godzinach  od  ostatniego  podania  leków

cytostatycznych.

Zadanie 51.
Kiedy będzie można rozpocząć naukę mowy przełykowej u pacjenta
po laryngectomii?

A.  przed zabiegiem operacyjnym,
B.  po zagojeniu się szwów pooperacyjnych,
C.  po opuszczeniu szpitala,
D.  trzy miesiące po operacji.



Zadanie 52.
Kobieta  w  wieku  28  lat  w  20  tygodniu  ciąży,  stwierdza  podczas
samobadania piersi guzek wielkości 2 cm. Co powinna zrobić?

A.  wykonać mammografię,
B.  donosić ciążę i po urodzeniu dziecka zająć się zmianą,
C . potraktować  guzek  w  okresie  ciąży  jako  zjawisko

fizjologiczne,
D.  zgłosić się do lekarza prowadzącego ciążę.

Zadanie 53.
Odczyny popromienne to:

A.  reakcja komórek nowotworowych na napromienianie,
B.  reakcja prawidłowych komórek na napromienianie,
C.  uszkodzenie miejscowe w wyniku błędu zespołu leczącego,
D . zmiany w zachowaniu pacjenta spowodowane lękiem przed

terapią energią promienistą.

Zadanie 54.
Późnym odczynem popromiennym ze strony układu oddechowego jest:

A .  krwioplucie,
B.  kaszel,
C.  duszność,
D.  zwłóknienie płuc.

Zadanie 55.
Chemioterapia indukcyjna guzów litych:

A.  jest stosowana przed radykalnym leczeniem miejscowym,
B . powoduje  zmniejszenie  masy  guza  i  przywraca  jego

operacyjność,
C . niszczy  mikroskopijne  ogniska rozsiewu,  obniża  zdolność

komórek nowotworowych do tworzenia przerzutów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 56.
Które  skutki  uboczne  mogą  wystąpić  po  skojarzonym
napromienianiu  narządu  rodnego  metodą  teleradioterapii  i
brachyterapii?

A.  leukopenia,
B.  popromienne zapalenie pęcherza moczowego,
C.  zapalenie odbytnicy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 57.
Jakie  narządy  wewnętrzne  są  najbardziej  narażone  na  skutki
uboczne  przy  napromienianiu  teleradioterapią  z  powodu  raka
piersi?

A.  mięsień sercowy,
B.  płuca,
C.  przełyk,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 58.
Jaka  jednostka  koordynuje  pracą  szpitali  onkologicznych  w
Polsce?

A.  Międzynarodowa Unia do Walki z Rakiem,
B.  Europejska Szkoła Onkologii,
C .  Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie,
D.  Instytut Badań Jądrowych.

Zadanie 59.
Badanie przesiewowe (skrining), powinno charakteryzować się:

A .  zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu diagnostycznego,
B . wykonywaniem  przez  wysokowykwalifikowaną  kadrę

medyczną,
C . zastosowaniem  testu  prostego,  taniego,  powtarzalnego  i

społecznie  akceptowalnego,  o  wysokiej  czułości  i
swoistości,

D . wykonywaniem  tylko  w  specjalistycznych  ośrodkach
onkologicznych.

Zadanie 60.
Co powinien określać standard zapobiegania odleżynom?

A.  grupę opieki,
B.  warunki organizacji pracy i zadania personelu,
C.  wyposażenie oddziału,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 61.
Drugą  przyczynę  umieralności  kobiet  z  powodu  nowotworów
złośliwych stanowi rak:

A.  żołądka,
B.  płuca,
C.  piersi,
D.  tarczycy.



Zadanie 62.
Patomorfologiczny  czynnik  diagnostyczny  -  stopień  złośliwości
histologicznej - opisuje się symbolem:

A.  T ,
B.  N ,
C.  G ,
D.  M .

Zadanie 63.
Wskazaniami do wysokiego ułożenia tułowia są:

A . zaburzenia  świadomości  po  znieczuleniach,  stany  po
operacjach płucnych, stany porażenia połowiczego,

B . usunięcie  płata,  segmentu  lub  całego  płuca,
niewydolność krążeniowo-oddechowa,

C . wstrząs,  stany  porażenia  połowiczego,  usunięcie  płata,
segmentu lub całego płuca,

D . niewydolność  krążeniowa,  stany  po  amputacjach  piersi,
kończyn dolnych, znieczulenie rdzeniowe.

Zadanie 64.
Kancerogeneza  jest  procesem wieloetapowym,  etapy  występują  po
sobie w kolejności:

A .  promocja, inicjacja, progresja,
B.  inicjacja, promocja, progresja,
C.  progresja, inicjacja, promocja,
D.  żadne z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 65.
Jak  można  podzielić  bóle  nowotworowe  ze  względu  na  ich
patomechanizm?

A.  nocyceptywne i neuropatyczne,
B.  somatyczne i trzewne,
C.  ostre i przewlekłe,
D.  fantomowe i neuropatie.

Zadanie 66.
Jakość opieki pielęgniarskiej można określić jako:

A . stopień w jakim opieka ta, wykazuje zgodność z aktualną
profesjonalną wiedzą,

B . przyczynia  się  do  osiągnięcia  pożądanych  efektów  w
stanie zdrowia osób/populacji,

C . zwiększa  zdolność  osób/populacji  do  samopielęgnacji,
zwiększa ich niezależność,

D.  wszystkie powyższe twierdzenia są prawdziwe.



Zadanie 67.
Specjalne  postępowanie  rehabilitacyjne  przed  operacją  odtwórczą
piersi obejmuje:

A . naukę  ćwiczeń  biernych  i  czynnych  zabezpieczających
przed skutkami unieruchomienia po zabiegu operacyjnym,

B . zachowanie  elastyczności  blizny  pooperacyjnej  i  je j
otoczenia,  kształtowanie  silnej  motywacji  chorej  do
posiadania odtworzonej piersi,

C . nauczenie  wykonywania  ćwiczeń  oddechowych  oraz
prawidłowego toru oddychania,

D . zastosowanie psychoterapii elementarnej wobec pacjentki
i jej rodziny.

Zadanie 68.
Wystąpienie raka sutka w zależności od miesiączkowania wzrasta
przy:

A.  wczesnej pierwszej miesiączce, późnym klimakterium,
B.  wczesnej pierwszej miesiączce, wczesnym klimakterium,
C.  późnej pierwszej miesiączce, wczesnym klimakterium,
D.  późnej pierwszej miesiączce, późnym klimakterium.

Zadanie 69.
Czy rak sutka występuje również u mężczyzn?

A.  tak, w takim samym stopniu co u kobiet,
B.  tak, ale tylko w około 1% zachorowań,
C.  tak, ale tylko w około 10% zachorowań,
D.  nie występuje.

Zadanie 70.
W stanach terminalnych lekarz NIE ma obowiązku:

A.  prowadzenia reanimacji,
B.  zapewnienia choremu humanitarnej opieki terminalnej,
C.  przygotowania rodziny do śmierci chorego,
D.  zapewnienia godnych warunków umierania.

Zadanie 71.
Czy chory na nowotwór może zrezygnować z nocnej dawki morfiny
krótkodziałąjącej?

A.  nie może,
B . może  zrezygnować  z  dawki  nocnej,  przyjmując  w  ciągu

dnia dwukrotnie większe dawki morfiny,
C . może zrezygnować z dawki nocnej, podwyższając o 50% lub

100% ostatnią dawkę wieczorną,
D . powinien  zmienić  częstotliwość  przyjmowania  morfiny

np.: co 8 godzin.



Zadanie 72.
Zakres psychoedukacji pacjentów chorych na nowotwór obejmuje:

A . przyczyny  powstania  choroby  i  je j  przebieg  oraz  formy
leczenia,  objawy  niepożądane  podczas  leczenia  i  sposoby
ich łagodzenia,

B . informację  o  możliwości  uzyskania  pomocy  w  ośrodkach
onkologicznych,

C . informacje  na  temat  możliwości  pomocy  psychologicznej
dla rodziny chorego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 73.
Odpowiedzialność moralna pielęgniarki onkologicznej polega na:

A . obowiązku moralnym lub prawnym odpowiadania za wykonane
osobiście  lub  zlecone  innej  osobie  czynności  zawodowe,
lub za ich zaniechanie lub zaniedbanie,

B.  wynagrodzeniu wyrządzonej komuś szkody lub straty,
C . konieczności  odpowiadania  za  swoje  czyny,  zachowania

nakazane lub zakazane przez normę moralną i ponoszeniu
za nie konsekwencji,

D . obowiązku  ponoszenia  konsekwencji,  określonych  przez
odpowiednie przepisy prawne.

Zadanie 74.
Neutropenia jest stanem, w którym stwierdza się:

A .  zwiększoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych,
B.  zmniejszoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych,
C.  zmniejszoną liczbę granulocytów kwasochłonnych,
D.  zmniejszoną liczbę granulocytów zasadochłonnych.

Zadanie 75.
Ćwiczenia ruchowe w usprawnianiu mięśni  mimicznych zawierają
następujące elementy:

A.  pomocnicze zastosowanie zabiegów cieplnych,
B.  stosowanie masażu,
C . zamykanie  oczu,  marszczenie  czoła,  dmuchanie,

gwizdanie,
D.  rozciąganie i kurczenie mięśni mimicznych.

Zadanie 76.
Raki wywodzą się z tkanki:

A .  mięśniowej,
B.  chłonnej,
C.  gruczołowej,
D.  nabłonkowej.



Zadanie 77.
Zespół ostrej lizy guza cechuje:

A.  powiększenie wątroby, obwodu brzucha, żylaki przełyku,
B.  silne bóle trzewne oraz zagrażającą niedrożność jelit,
C . owrzodzenie skóry w okolicy węzłów chłonnych lub zmian

nowotworowych z zagrażającym krwotokiem,
D . spadek  wartości  klirensu  kreatyniny,  wzrost  kreatyniny

oraz kwasu moczowego, bezmocz.

Zadanie 78.
W  przebiegu  nowotworów  istnieje  duże  ryzyko  zakrzepicy  żył
głębokich. Dodatkowo ryzyko to wzrasta przy stosowaniu:

A.  centralnych cewników żylnych,
B.  igieł typu "motylek",
C.  częstej kaniulacji żył obwodowych,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 79.
Najczęstszymi powikłaniami w przebiegu szpiczaka mnogiego są:

A . złamania kompresyjne kręgów, samoistne złamania kości,
niewydolność nerek, przełom hiperkalcemiczny,

B . złamania  patologiczne  kości,  deformacja  szkieletowa,
tężyczka, udar mózgu,

C . złamania  kości,  zmiany  troficzne  prowadzące  do
amputacji kończyn, hiperfosfatemia,

D . martwica  mięśni,  kalcyfikacja  rogówki,  złamania  kości,
marskość wątroby.

Zadanie 80.
Co to jest komunikowanie w pielęgnowaniu?

A.  wymiana informacji z pacjentem,
B.  wymiana informacji w zespole terapeutycznym,
C . wymiana  informacji  z  pacjentem,  jego  rodziną,  grupą

ludzi  objętych opieką, własną grupą zawodową, zespołem
terapeutycznym,

D.  wymiana informacji w obrębie własnej grupy zawodowej.



Zadanie 81.
P o  wystąpieniu  u  pacjenta  zapalenia  żyły  wskutek  podawania
chemioterapii należy:

A.  stosować leki p/zapalne,
B . całkowicie  zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej

stanem zapalnym,
C . zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej  stanem

zapalnym,  stosować  okłady  oraz  ogólnie  działające  leki
p/bólowe i p/zapalne,

D . zastosować  wilgotne,  chłodne  okłady  w  miejscu  powyżej
wkłucia,  nie  zaprzestając  podawania  leków  do  żyły
objętej stanem zapalnym.

Zadanie 82.
D o  czynników  wzrostowych  układu  krwiotwórczego,  stosowanych
podczas leczenia onkologicznego, zalicza się:

A .  czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów,
B.  czynnik stymulujący tworzenie kolonii makrofagów,
C.  białka stymulujące erytropoezę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 83.
Biopsja węzła wartowniczego to:

A . nakłucie  i  pobranie  do  badania  materiału  z  węzła
chłonnego pierwszego na drodze spływu chłonki z obszaru
zmiany pierwotnej,

B . nakłucie  i  pobranie  materiału  do  badania  z  dowolnego
węzła chłonnego na obszarze zmiany pierwotnej,

C . nakłucie  i  pobranie  do  badania  materiału  z  węzła
chłonnego, który jako pierwszy uległ powiększeniu,

D . nakłucie  i  pobranie  do  badania  materiału  z  węzła
chłonnego pierwszego z zastojem chłonki.

Zadanie 84.
Założycielką ruchu hospicyjnego na świecie była:

A.  Elisabeth Kübler-Ross,
B.  Betty Neuman,
C.  Cicely Saunders,
D.  Callista Roy.



Zadanie 85.
Jakie objawy związane z leukopenią mogą świadczyć o pogorszeniu
stanu zdrowia pacjenta?

A . wzrost  temperatury  powyżej  38°C,  dreszcze,  niepokój,
spadek ciśnienia,

B . niepokój  lub  pobudzenie  psychoruchowe,  trudności  w
porozumiewaniu się, ból głowy,

C.  świąd skóry i drobna wysypka na ciele,
D . bó l  w  klatce  piersiowej,  zmiany  w  EKG,  omdlenia  i

mroczki przed oczami.

Zadanie 86.
W  trakcie  zbierania  wywiadu  pielęgniarka  dowiaduje  s ię  o
stosowaniu  przez  pacjenta  alternatywnych  metod  leczenia
(leczenie farmakologiczne):

A . pielęgniarka  niezwłocznie  powinna  powiadomić  o  tym
lekarza prowadzącego,

B . t a  informacja  nie  jest  ważna  dla  przebiegu  procesu
leczenia,

C . pielęgniarka  powinna  wyjaśnić  pacjentowi
niebezpieczeństwo stosowania tych leków,

D . pielęgniarka  powinna  wyjaśnić  niebezpieczeństwa  tej
metody  leczenia,  jednocześnie  wskazując  te  które  są
skuteczne, powiadomić o tym lekarza prowadzącego.

Zadanie 87.
Który z markerów nowotworowych charakterystyczny jest dla raka
jelita grubego?

A.  AFP (alfa-fetoproteina),
B.  HCG (gonadotropina kosmówkowa),
C.  CEA (antygen rakowo-płodowy),
D.  LDL (dehydrogenaza mleczanowa).



Zadanie 88.
Postępowanie  rehabilitacyjne  po  rekonstrukcji  piersi  z  użyciem
mięśnia prostego brzucha (TRAM) obejmuje:

A . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
przeciwnej  stronie  miejsca  operowanego,  ćwiczenia
ruchowe  mięśni  brzucha,  ćwiczenia  oddechowe,  masaż
ułatwiający  odpływ  chłonki  z  kończyny  po  stronie
operowanej, masaż okolicy miejsca biorczego,

B . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  grzbietu,
ćwiczenia oddechowe, masaż ułatwiający odpływ chłonki z
kończyny  po  stronie  operowanej,  masaż  okolicy  miejsca
biorczego,

C . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  brzucha,
ćwiczenia oddechowe, masaż ułatwiający odpływ chłonki z
kończyny  po  stronie  operowanej,  masaż  okolicy  miejsca
biorczego,

D . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  brzucha,
masaż  ułatwiający  odpływ chłonki  z  kończyny  po  stronie
operowanej, masaż okolicy miejsca biorczego.

Zadanie 89.
U  pacjentki  lat  50,  z  rozpoznaniem  nowotworu  wątroby  narasta
wodobrzusze.  Pacjentka  jest  przygotowywana  do  odbarczającego
upuszczenia płynu.Pacjentkę do zabiegu należy ułożyć na:

A . plecach,  z  lekko  bocznym  skręceniem  ku  lewej  krawędzi
łóżka,

B.  prawym boku z pochyleniem do przodu,
C . plecach, z lekko bocznym skręceniem ku prawej krawędzi

łóżka,
D.  lewym boku z odchyleniem do tyłu i podparciem.

Zadanie 90.
Kobieta,  lat  33,  w  trzeciej  dobie  po  limfadenektomii  pachowej  z
powodu  czerniaka,  zgłasza  pogorszenie  samopoczucia  od  godzin
porannych,  temperatura  ciała  37,2°C,  w  obrębie  rany
pooperacyjnej  tkanki  napięte,  bolesne.  Przyczyną  opisanej
sytuacji jest:

A .  zastój chłonki z następowym zakażeniem rany,
B.  spadek odporności pacjentki,
C.  reakcja na utratę krwi podczas zabiegu operacyjnego,
D . późny  odczyn  poprzetoczeniowy  na  krew  podaną  podczas

zabiegu operacyjnego.



Zadanie 91.
W  przypadku,  jakich  bólów  można  stosować  przeciwbólowo
stymulację elektryczną nerwów obwodowych?

A.  ostrych,
B.  tępych krótkotrwałych,
C.  przewlekłych,
D.  krótkotrwałych.

Zadanie 92.
Jakie  są  zadania  profesjonalnego  wielodyscyplinarnego  zespołu
opieki paliatywnej?

A.  wykonanie badań choremu,
B.  opieka medyczna nad chorym i jego rodziną,
C . pielęgnowanie,  leczenie  bólu,  duszności,  nudności,

wymiotów, łagodzenie lęku, towarzyszenie, wspieranie,
D . wykonywanie  zabiegów  pielęgnacyjnych  zleconych  przez

lekarza sprawującego opiekę paliatywną.

Zadanie 93.
U  chorych  napromienianych  na  obszar  jamy  brzusznej  zaleca  się
wg Joanny Tajer i Janusza Medera zmianę diety:

A.  miesiąc przed i w trakcie napromieniowań,
B . przez  okres  prowadzenia  napromieniowań  i  w  trzy

miesiące po ich zakończeniu,
C.  miesiąc po zakończeniu napromieniowań,
D.  nie ma potrzeby zmiany diety.

Zadanie 94.
Objawy  hiperkalcemii  u  pacjentów  z  chorobą  nowotworową
występują:

A.  jako powikłanie po radioterapii,
B.  jako powikłanie po chemoterapii,
C.  podczas stosowania diety bogatobiałkowej,
D.  przy przerzutach nowotworowych do kości.

Zadanie 95.
Celem  edukacji  pielęgniarek  onkologicznych  w  okresie  adaptacji
zawodowej jest:

A . zdobycie  wiedzy,  opanowanie  praktyczno-operacyjne
algorytmów,  procedur,  standardów  opieki
pielęgniarskiej,

B.  nabycie umiejętności pracy zespołowej,
C . przyjęcie  refleksyjnej,  otwartej  postawy  wobec  pracy

zawodowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 96.
Reguły  referencyjności  oznaczają  rozwiązania  organizacyjne
służące temu, aby:

A . zapewnić  choremu  pomoc  odpowiadającą  złożoności  jego
choroby,

B . leczyć  pacjentów  z  rozpoznaną  chorobą  nowotworową
wyłącznie w ośrodkach wysokospecjalistycznych,

C . określić  jednoznacznie  sposób  finansowania  usług
medycznych w opiece onkologicznej,

D.  rozpoznać ilość nowych zachorowań w skali kraju.

Zadanie 97.
Późnym  skutkiem  ubocznym  po  napromienianiu  jamy  brzusznej
pacjenta jest/są:

A.  zespół złego wchłaniania,
B.  spadek masy ciała,
C.  przebarwienia skóry,
D.  brak apetytu.

Zadanie 98.
Jakie  są  cele  i  zadania  zespołu  terapeutycznego  w  opiece
paliatywnej?

A . maksymalne  złagodzenie  bólu,  poprawa  jakości  życia
chorego i rodziny, przygotowanie do godnej śmierci,

B.  złagodzenie dolegliwości bólowych pacjenta,
C . poprawa  warunków  życia  chorego,  poprzez  właściwą

pielęgnację i leczenie,
D . maksymalne  złagodzenie  ubocznych  skutków  leczenia  i

terapii.

Zadanie 99.
Ustalając  wskazania  do  transplantacji  szpiku  należy  wziąć  pod
uwagę:

A . rozpoznanie  z  uwzględnieniem  fazy  choroby,  czasu
trwania i poprzedniego leczenia,

B.  wiek i stan biologiczny chorego,
C.  choroby współistniejące,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 100.
Bóle  koincydencyjne,  występujące  u  chorych  na  nowotwory
złośliwe, to bóle:

A .  związane z chorobą nowotworową,
B.  nie związane z chorobą nowotworową,
C.  związane z leczeniem p/nowotworowym,
D.  żadne z wymienionych.



Zadanie 101.
Któremu z wymienionych konserwantów udowodniono karcynogenny
wpływ na organizm?

A.  azotyny i azotany,
B.  kwas mrówkowy,
C.  kwas propionowy,
D.  emulgator.

Zadanie 102.
Mężczyzna  lat  55,  leczony  cytostatykami  z  powodu  raka
okrężnicy,  u  którego  udało  się  uzyskać  znaczną remisję  choroby.
Z  powodu  postępującej  anemizacji  wielokrotnie  przetaczano
choremu  masę  erytrocytarną  uzyskując  niewielką  poprawę
parametrów morfologii krwi. Obecnie poziom hemoglobiny wynosi 8
mg%. Opisana sytuacja skłania do:

A.  zastosowania G-CSF lub GM-CSF,
B.  kolejnego przetoczenia krwi,
C . przerwania  chemioterapii  do  czasu  samoistnej  odbudowy

żądanej ilości erytrocytów,
D.  zastosowania preparatów erytropoetyny.

Zadanie 103.
Bezpłatne  badanie  mammograficzne  w  ramach  Populacyjnego
programu  wczesnego  wykrywania  raka  piersi,  wykonuje  się  u
kobiet w wieku:

A.  55 - 70 lat,
B.  50 - 69 lat,
C.  45 - 65 lat,
D.  60 - 69 lat.

Zadanie 104.
Jaki  typ  histologiczny  najczęściej  występuje  w  nowotworach
szyjki macicy:

A.  gruczołowy,
B.  mezenchymalny,
C.  płaskonabłonkowy,
D.  mieszany.

Zadanie 105.
Które z wymienionych nowotworów są hormonozależne?

A.  rak żołądka, rak płuca, rak pęcherza moczowego,
B.  rak przełyku, rak krtani, rak wargi,
C.  rak sutka, rak prostaty, rak trzonu macicy,
D.  białaczki, chłoniaki, rak skóry.



Zadanie 106.
Prowadzenie rehabilitacji zawodowej u chorych na nowotwór może
przyczynić  s ię  do  wystąpienia  następujących  korzyści
psychologicznych:

A.  poczucie samodzielności,
B.  możliwość samorealizacji, odniesienia sukcesu,
C.  poprawa nastroju, korzystny wpływ na jakość życia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 107.
Grupę szczególnie zagrożoną rakiem krtani stanowią osoby:

A.  wykonujące zawód piosenkarza estradowego,
B.  grające na instrumentach dętych,
C.  palące i pijące alkohol,
D.  wykonujący zawód nauczyciela.

Zadanie 108.
DIC to zespół:

A .  żyły głównej górnej,
B.  ostrego rozpadu guza,
C.  wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,
D.  ucisku rdzenia kręgowego.

Zadanie 109.
Przeciętny  typowy  model,  norma,  wzorzec,  profesjonalnie
uzgodniony poziom wykonawstwa jakiegoś działania, stosownie do
grupy pacjentów, który jest osiągalny, mierzalny, pożądany to:

A.  standard,
B.  procedura,
C.  instrukcja,
D.  algorytm.

Zadanie 110.
Pacjentka lat 70 z rozpoznaniem raka sromu. Wykonano radykalną
operację  z  usunięciem  okolicy  całego  sromu,  dolnej  części
pochwy  oraz  węzłów  chłonnych.  Najczęściej  występującym
powikłaniem po operacji jest:

A .  zakażenie rany,
B.  zakrzepowe zapalenie żył,
C.  embolia płuc,
D.  niewydolność krążenia.



Zadanie 111.
Do czego służy system klasyfikacji TNM:

A.  do oceny rokowania choroby nowotworowej,
B.  do oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej,
C.  do określenia sposobu leczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 112.
Pacjentka  po  kilku  dniach  od  zakończenia  wlewu  dożylnego  z
Metothreksatu  przestała  przyjmować  posiłki.  Jaka  może  być  tego
przyczyna?

A . brak apetytu spowodowany uczuciem przepełnienia w jamie
brzusznej i utrzymującymi się nudnościami,

B . nie  smakuje  je j  kuchnia  szpitalna,  za  to  chętnie  je
posiłki  przyniesione  z  domu  i  pi je  dużo  soku
pomidorowego i pomarańczowego,

C.  rozpoczynająca się psychoza posterydowa,
D . stan  zapalny  jamy  ustnej  z  zaczynającymi  się

owrzodzeniami błony śluzowej jamy ustnej.

Zadanie 113.
Głównym zagrożeniem po całkowitej resekcji płuca jest:

A .  zawał płuca,
B.  odma opłucnowa,
C.  przesunięcie śródpiersia,
D.  niedrożność drenu opłucnowego.

Zadanie 114.
Nowotwory  płuc  stanowią  niejednorodną  grupę  pod  względem
histologicznym.  Badania  epidemiologiczne  wskazują,  że
najczęściej występującym typem jest:

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

Zadanie 115.
Trastuzumab to przeciwciało monoklonalne stosowane w terapii:

A .  chłoniaków,
B.  raka piersi i raka żołądka,
C.  raka jelita grubego,
D.  raka płuca.



Zadanie 116.
Odmianą  radioterapii  jest  teleterapia,  w  której  źródło
napromieniania:

A . znajduje się w bezpośrednim kontakcie z napromieniowaną
tkanką,

B . znajduje  s ię  w  bliskim  kontakcie  z  napromieniowaną
tkanką,

C.  pochodzi z pól zewnętrznych,
D.  jest zwykle umieszczone śródjamowo.

Zadanie 117.
Leczenie metodą MDR (średnia moc dawki) trwa:

A.  kilka dni,
B.  kilkanaście minut,
C.  kilka godzin,
D.  kilka tygodni.

Zadanie 118.
Rehabilitacja  psychologiczna  chorych  na  nowotwór  prowadzona
jest w oddziale onkologicznym:

A . przez  lekarza  psychiatrę  i  psychologa,  w  sytuacji
zaburzeń psychiatrycznych,

B . n a  podstawie  planu  działania  opracowanego  wspólnie
przez członków zespołu terapeutycznego,

C.  przez psychoterapeutę, w oparciu o zlecenie lekarskie,
D . przez  przedstawicieli-terapeutów  medycyny

niekonwencjonalnej.

Zadanie 119.
W  zwalczaniu  chorób  nowotworowych  stosuje  s ię  profilaktykę
wtórną, polega ona na:

A.  propagowaniu zdrowego stylu życia,
B.  wykrywaniu stanów przedrakowych,
C.  wczesnym zastosowaniu leczenia,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 120.
W zespole złego wchłaniania zaleca się dietę:

A .  wysokokaloryczną,
B.  cukrzycową,
C.  lekkostrawną, ubogoresztkową,
D.  ogólną.



Zadanie 121.
W Polsce prekursorką opieki hospicyjnej była:

A.  Anna Rydlówna,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Jadwiga Iżycka,
D.  Kazimiera Zahradniczek.

Zadanie 122.
Komórki nowotworowe w odróżnieniu od odnawiających się komórek
prawidłowych charakteryzuje niepohamowany wzrost. Dynamikę tego
wzrostu określają parametry:

A.  faza wzrostowa,
B.  długość cyklu komórkowego,
C.  wskaźnik ubytku komórkowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 123.
Organizatorem  kształcenia  podyplomowego  w  dziedzinie
pielęgniarstwa onkologicznego może zostać:

A.  uczelnia,
B . szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w

dziedzinie nauk medycznych,
C.  medyczna jednostka badawczo-rozwojowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 124.
Prowadzenie rehabilitacji zawodowej u chorych na nowotwór może
przyczynić  s ię  do  wystąpienia  następujących  korzyści
zdrowotnych:

A . wzmocnienie  oraz  przyspieszenie  efektów  rehabilitacji
medycznej,

B . poprawę  ogólnego  metabolizmu  organizmu  i  poprawę
napięcia mięśniowego,

C.  niwelowanie problemów ze snem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 125.
U  pacjentek  z  nowotworem  narządu  rodnego,  najczęstszym
powikłaniem wczesnym w trakcie radioterapii jest/są:

A . odczyn  popromienny  ze  strony  dolnego  odcinka  układu
pokarmowego,

B.  przetoki pęcherzowo - pochwowe,
C.  świąd skóry w miejscu napromienianym,
D.  martwica pochwy.



Zadanie 126.
PET NIE jest stosowany we diagnostyce wstępnej:

A .  nowotworów płuc,
B.  nowotworów jelita grubego,
C.  chłoniaków,
D.  nowotworów głowy i szyi.

Zadanie 127.
Z e  względu  na  założenia  I I  fazy  badań  klinicznych  chorzy  muszą
mieć sprawność:

A.  > 70 według Karnofsky'go,
B.  > 50 według Karnofsky'go,
C.  100 według Karnofsky'go,
D.  sprawność pacjenta nie jest ważna.

Zadanie 128.
Program  rehabilitacji  po  rekonstrukcji  piersi  z  użyciem
ekspandera i endoprotezy obejmuje:

A . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  grzbietu,
ćwiczenia  oddechowe,  masaż  odtworzonej  piersi,  masaż  i
jontoforeza jodu w miejscu dawczym,

B . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  oddechowe,  masaż
odtworzonej  piersi,  masaż  ułatwiający  odpływ  chłonki  z
kończyny po stronie operowanej,

C . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
stronie  operowanej,  ćwiczenia  ruchowe  mięśni  grzbietu,
ćwiczenia oddechowe, masaż odtworzonej piersi,

D . ćwiczenia  ruchowe  kończyny  górnej  i  pasa  barkowego  po
przeciwnej  stronie  miejsca  operowanego,  ćwiczenia
oddechowe,  masaż  odtworzonej  piersi,  masaż  ułatwiający
odpływ chłonki z kończyny po stronie operowanej.

Zadanie 129.
Jakie  są  podstawowe  współczynniki  używane  w  epidemiologii
onkologicznej?

A.  inicjacja, progresja, promocja,
B.  zachorowalność, śmiertelność, chorobowość, umieralność,
C.  ekspresja nowotworu, charakter histopatologiczny,
D.  "case-control" test, oszacowanie statystyczne.



Zadanie 130.
Świadczenia  z  zakresu  opieki  paliatywnej  i  hospicyjnej
przysługują  dorosłym  i  dzieciom.  U  osób  dorosłych  jednostkami
chorobowymi kwalifikującymi do tego rodzaju leczenia są:

A.  nowotwory, choroby wywołane przez HIV,
B . następstwa  chorób  zapalnych  ośrodkowego  układu

nerwowego, kardiomiopatie,
C . układowe  zaniki  pierwotne  zajmujące  OUN,  owrzodzenia

odleżynowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 131.
Chemioterapia adiuwantowa to:

A . leczenie  stosowane  przed  radioterapią  w  celu
zniszczenia ewentualnych mikroprzerzutów,

B . metoda  stosowana  przed  zabiegami  operacyjnymi  w  celu
likwidacji ewentualnych mikroprzerzutów,

C . metoda uzupełniająca stosowana po radykalnych zabiegach
operacyjnych  w  celu  zniszczenia  ewentualnych
mikroprzerzutów,

D . metoda  leczenia  śródoperacyjnego  mająca  na  celu
zapobieganie  ewentualnemu  rozsiewowi  spowodowanemu
zabiegiem operacyjnym.

Zadanie 132.
W  przypadku  rozległych  zabiegów  krtani  i  strun  głosowych,
konieczna  jest  nauka  zastępczej  mowy  przełykowej.  Jaki  oddech
musi  wypracować  chory,  aby  uzyskać  zassanie  powietrza
powodującego odbicie?

A.  brzuszno-przeponowy,
B.  torem piersiowym,
C.  torem brzusznym,
D.  normalny, ale bardzo głęboki.

Zadanie 133.
W  radioterapii  onkologicznej  ok.  30-50  %  chorych,  leczonych
jest  z  założeniem  uzyskania  efektu  paliatywnego.  NIE  są
wskazaniem do stosowania radioterapii paliatywnej m.in.:

A . bóle  spowodowane  przerzutami  do  kości,  bóle  w  klatce
piersiowej w przebiegu raka płuc,

B . onkologiczne  stany  nagłe:  ucisk  rdzenia  kręgowego,
zespół żyły głównej górnej,

C.  ostry rozpad guza nowotworowego,
D.  przerzuty do mózgu.



Zadanie 134.
W  zależności  od  sposobu  zastosowania  źródła  promieniowania,
brachyterapię dzielimy na:

A.  kontaktową i śródtkankową,
B.  dojamową i śródoperacyjną,
C.  śródtkankową i okołooperacyjną,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 135.
Dla  zespołu  żyły  głównej  górnej  charakterystycznymi  objawami
jest obrzęk:

A.  kończyn dolnych,
B.  stawów skokowych,
C.  w obrębie pasa biodrowego,
D.  twarzy i kończyn górnych.



PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 301315
GRUPA 1
Zadanie 1.
Organizatorem  kształcenia  podyplomowego  w  dziedzinie
pielęgniarstwa onkologicznego może zostać:

A.  uczelnia,
B . szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w

dziedzinie nauk medycznych,
C.  medyczna jednostka badawczo-rozwojowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 2.
W przygotowaniu pacjenta do podania chemioterapii dopęcherzowo
należy uwzględnić następujące informacje:

A . przed  podaniem  leków  należy  wypić  l i tr  płynów  i  nie
opróżniać pęcherza, po podaniu leków należy oddać mocz
i dużo chodzić,

B . 2 godziny przed podaniem leków nie wolno oddawać moczu,
wolno przyjmować płyny i należy leżeć po zabiegu,

C . należy  ograniczyć  przyjmowanie  płynów  i  opróżnić
pęcherz  moczowy  przed  podaniem leków,  po  zakończeniu
wlewu  powstrzymać  się  od  oddawania  moczu  oraz  leżeć
przez około 1 godzinę,

D . nie  ograniczać  przyjmowania  płynów,  opróżnić  pęcherz
moczowy,  po  zakończeniu  wlewu  jak  najszybciej  oddać
mocz.

Zadanie 3.
Nowotwory  płuc  stanowią  niejednorodną  grupę  pod  względem
histologicznym.  Badania  epidemiologiczne  wskazują,  że
najczęściej występującym typem jest:

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

Zadanie 4.
Przeciwwskazaniem  do  założenia  protez  głosowych  u  chorych  po
całkowitym usunięciu krtani jest:

A .  niewydolność układu oddechowego,
B.  niezborność ruchowa pacjenta,
C.  znaczny stopień zwężenia odcinka gardłowo-przełykowego,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 5.
Późnym odczynem popromiennym ze strony układu oddechowego jest:

A .  krwioplucie,
B.  kaszel,
C.  duszność,
D.  zwłóknienie płuc.

Zadanie 6.
Prowadzenie rehabilitacji zawodowej u chorych na nowotwór może
przyczynić  s ię  do  wystąpienia  następujących  korzyści
zdrowotnych:

A . wzmocnienie  oraz  przyspieszenie  efektów  rehabilitacji
medycznej,

B . poprawę  ogólnego  metabolizmu  organizmu  i  poprawę
napięcia mięśniowego,

C.  niwelowanie problemów ze snem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 7.
Wskaż narządy krytyczne przy napromienianiu gruczołu krokowego:

A.  pęcherz moczowy i odbytnica,
B.  cewka moczowa,
C.  jelito cienkie i grube,
D.  moszna.

Zadanie 8.
Kobieta,  lat  33,  w  trzeciej  dobie  po  limfadenektomii  pachowej  z
powodu  czerniaka,  zgłasza  pogorszenie  samopoczucia  od  godzin
porannych,  temperatura  ciała  37,2°C,  w  obrębie  rany
pooperacyjnej  tkanki  napięte,  bolesne.  Przyczyną  opisanej
sytuacji jest:

A .  zastój chłonki z następowym zakażeniem rany,
B.  spadek odporności pacjentki,
C.  reakcja na utratę krwi podczas zabiegu operacyjnego,
D . późny  odczyn  poprzetoczeniowy  na  krew  podaną  podczas

zabiegu operacyjnego.

Zadanie 9.
U  pacjenta  leczonego  radioterapią  w  obrębie  jamy  ustnej,  jako
pierwszy objaw podrażnienia śluzówki wystąpi:

A .  zaczerwienienie śluzówki,
B.  obrzęk i ból śluzówki,
C.  nalot włóknisty,
D.  zmiana grzybicza.



Zadanie 10.
Która z podanych definicji opieki paliatywnej jest prawidłowa?

A . opieka  paliatywna  to  zespół  działań  zmierzających  do
leczenia bólu u pacjentów z nowotworem,

B . opieka  paliatywna  to  zespół  działań  zmierzających  do
zaspokojenia  potrzeb  fizycznych,  psychicznych,
duchowych  i  socjalnych  chorych  oraz  zapewnienie
wsparcia dla rodziny,

C.  opieka paliatywna to inaczej opieka terminalna,
D . opieka  paliatywna to  opieka  mająca  na  celu  zapewnienie

dobrostanu fizycznego pacjentów z nowotworem.

Zadanie 11.
Aby  zapobiec  zastoinowemu  zapaleniu  ślinianek  przyusznych  u
pacjentów karmionych przez przetokę odżywczą zaleca się:

A .  mycie zębów przynajmniej 2 razy dziennie,
B.  stosowanie okładów na szyję,
C . żucie bezcukrowej gumy lub ssanie cukierków przy braku

przeciwwskazań,
D.  płukanie ust naparem ziołowym.

Zadanie 12.
Chemioterapia adiuwantowa to:

A . leczenie  stosowane  przed  radioterapią  w  celu
zniszczenia ewentualnych mikroprzerzutów,

B . metoda  stosowana  przed  zabiegami  operacyjnymi  w  celu
likwidacji ewentualnych mikroprzerzutów,

C . metoda uzupełniająca stosowana po radykalnych zabiegach
operacyjnych  w  celu  zniszczenia  ewentualnych
mikroprzerzutów,

D . metoda  leczenia  śródoperacyjnego  mająca  na  celu
zapobieganie  ewentualnemu  rozsiewowi  spowodowanemu
zabiegiem operacyjnym.

Zadanie 13.
Jakie  emocje  najczęściej  dominują  przy  nawrocie  choroby
nowotworowej u pacjentki w wieku pełnej aktywności zawodowej?

A.  nadzieja na szybki powrót do zdrowia,
B . lęk  przed  dalszą  terapią,  ewentualną  śmiercią,  uczucie

złości,
C.  akceptacja nowej rzeczywistości,
D.  bezradność wobec choroby.



Zadanie 14.
Standardy  obowiązujące  w  danym  zakładzie  opieki  zdrowotnej,
opracowane  na  podstawie  standardów  ogólnych,  dostosowane  do
specjalności  zakładu,  jego  wyposażenia,  lokalizacji  i  warunków,
to standardy:

A.  kwalifikacji zawodowych,
B.  postępowania pielęgniarskiego,
C.  zakładowe,
D.  w poszczególnych specjalnościach pielęgniarstwa.

Zadanie 15.
C o jest głównym celem prowadzenia akredytacji placówek ochrony
zdrowia?

A.  ewaluacja kosztów,
B . analiza  wydatków  związanych  z  realizacją  opieki

zdrowotnej,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . uzyskanie  wysokich  kredytów  w  systemie  "akonto"  na

realizację świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 16.
U  chorych  zagrożonych  wystąpieniem  zespołu  DIC,  obserwację
pielęgniarską ukierunkowujemy szczególnie na:

A.  występowanie krwawień, wybroczyn, "siniaków",
B.  nagły, duży skok temperatury ciała,
C.  pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D.  przyrost masy ciała.

Zadanie 17.
Specjalne  postępowanie  rehabilitacyjne  przed  operacją  odtwórczą
piersi obejmuje:

A . naukę  ćwiczeń  biernych  i  czynnych  zabezpieczających
przed skutkami unieruchomienia po zabiegu operacyjnym,

B . zachowanie  elastyczności  blizny  pooperacyjnej  i  je j
otoczenia,  kształtowanie  silnej  motywacji  chorej  do
posiadania odtworzonej piersi,

C . nauczenie  wykonywania  ćwiczeń  oddechowych  oraz
prawidłowego toru oddychania,

D . zastosowanie psychoterapii elementarnej wobec pacjentki
i jej rodziny.

Zadanie 18.
W profilaktyce raka jelita grubego podstawowym jest badanie:

A.  endoskopowe,
B.  radiologiczne z kontrastem,
C.  per rectum,
D.  ultrasonograficzne.



Zadanie 19.
Standardy  opieki  pielęgniarskiej  odnoszą  się  do  szczegółowych
standardów  praktyki  zawodowej  pielęgniarek  i  położnych,  które
służą do:

A . opracowania  zasad  i  norm  opisujących  sposób
postępowania  pielęgniarskiego  podczas  wykonywania
złożonych zabiegów medycznych,

B . określenia  zasad  i  sposobu  postępowania  w  opiece  nad
poszczególnymi  grupami  pacjentów,  wyodrębnionymi  na
podstawie przyjętego kryterium,

C . opracowania i wdrożenia w konkretnych warunkach zakładu
opieki zdrowotnej,

D.  prowadzenia badań naukowych.

Zadanie 20.
Które grupy leków powodują martwicę po wynaczynieniu?

A.  każdy wynaczyniony cytostatyk powoduje martwicę,
B.  tylko antracykliny,
C.  tylko leki alkilujące,
D.  antracykliny, alkaloidy i niektóre alkilujące.

Zadanie 21.
Długotrwałym i uciążliwym powikłaniem po wulwektomii jest:

A .  obrzęk kończyn dolnych,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  zapalenie cewki moczowej,
D.  powstanie odleżyn.

Zadanie 22.
Obecność  białka  monoklonalnego  w  surowicy  lub  moczu,
osteolityczne  zmiany  w  kościach  oraz  postępujące  uszkodzenie
nerek to objawy typowe dla:

A.  ziarnicy złośliwej,
B.  szpiczaka mnogiego,
C.  ostrej białaczki szpikowej,
D.  przewlekłej białaczki limfocytowej.

Zadanie 23.
W e wczesnym przypadku raka prącia, raka gruczołu krokowego i w
niektórych  przypadkach  guzów  ośrodkowego  układu  nerwowego
stosuje się:

A .  brachyterapię śródtkankową,
B.  brachyterapię dojamową,
C.  brachyterapię kontaktową,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 24.
Bezpłatne  badanie  mammograficzne  w  ramach  Populacyjnego
programu  wczesnego  wykrywania  raka  piersi,  wykonuje  się  u
kobiet w wieku:

A.  55 - 70 lat,
B.  50 - 69 lat,
C.  45 - 65 lat,
D.  60 - 69 lat.

Zadanie 25.
Celem  Programu  Zwalczania  Chorób  Nowotworowych  na  lata
2006-2015 jest:

A .  zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory,
B . stworzenie  warunków  do  wykorzystania  w  praktyce

onkologicznej  postępu  wiedzy  o  przyczynach  i
mechanizmach rozwoju chorób nowotworowych,

C . utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności
zwalczania nowotworów w skali  kraju i  w poszczególnych
regionach kraju,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 26.
Jakie  są  objawy  wysięku  do  jamy  otrzewnej  u  pacjentek  w
zaawansowanej fazie raka jajnika?

A.  obrzęki, uczucie dyskomfortu w podbrzuszu,
B.  duszność, obrzęk twarzy,
C . bolesne  uczucie  rozpierania  i  rozciągania  brzucha,

uczucie "zgagi", obrzęk kończyn dolnych, duszność,
D.  objawy niestrawności.

Zadanie 27.
Mężczyzna  lat  55,  leczony  cytostatykami  z  powodu  raka
okrężnicy,  u  którego  udało  się  uzyskać  znaczną remisję  choroby.
Z  powodu  postępującej  anemizacji  wielokrotnie  przetaczano
choremu  masę  erytrocytarną  uzyskując  niewielką  poprawę
parametrów morfologii krwi. Obecnie poziom hemoglobiny wynosi 8
mg%. Opisana sytuacja skłania do:

A.  zastosowania G-CSF lub GM-CSF,
B.  kolejnego przetoczenia krwi,
C . przerwania  chemioterapii  do  czasu  samoistnej  odbudowy

żądanej ilości erytrocytów,
D.  zastosowania preparatów erytropoetyny.



Zadanie 28.
Zdecydowana większość przypadków raka szyjki macicy spowodowana
jest infekcją:

A.  EBV,
B.  HHV,
C.  HPV,
D.  HIV.

Zadanie 29.
Wyniszczenie  jest  objawem  często  spotykanym  u  pacjentów
pozostających pod opieką paliatywną, inaczej nazywamy je:

A .  anoreksją,
B.  kacheksją,
C.  sarkopenią,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 30.
Mastopatia jest to:

A .  zmiana złośliwa piersi,
B.  zmiana złośliwa jajnika,
C.  przerost gruczołu piersiowego u mężczyzn,
D.  zmiana łagodna piersi.

Zadanie 31.
Który  z  wymienionych  związków  może  być  przyczyną  tzw.  "raka
zawodowego"?

A.  wodór,
B.  azbest,
C.  magnez,
D.  KMnO4.

Zadanie 32.
Biopsja węzła wartowniczego to:

A . nakłucie  i  pobranie  do  badania  materiału  z  węzła
chłonnego pierwszego na drodze spływu chłonki z obszaru
zmiany pierwotnej,

B . nakłucie  i  pobranie  materiału  do  badania  z  dowolnego
węzła chłonnego na obszarze zmiany pierwotnej,

C . nakłucie  i  pobranie  do  badania  materiału  z  węzła
chłonnego, który jako pierwszy uległ powiększeniu,

D . nakłucie  i  pobranie  do  badania  materiału  z  węzła
chłonnego pierwszego z zastojem chłonki.



Zadanie 33.
Komórki nowotworowe w odróżnieniu od odnawiających się komórek
prawidłowych charakteryzuje niepohamowany wzrost. Dynamikę tego
wzrostu określają parametry:

A.  faza wzrostowa,
B.  długość cyklu komórkowego,
C.  wskaźnik ubytku komórkowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 34.
Biopsja gruboigłowa to:

A . badanie materiału tkankowego lub komórkowego podczas
zabiegu chirurgicznego,

B . badanie  mikroskopowe  fragmentu  tkanki  pochodzącej  ze
zmiany,

C . badanie histologiczne wałeczka tkankowego pobranego ze
zmiany,

D . badanie  cytologiczne  komórek  pobranych  ze  zmiany  w
postaci rozmazu na szkiełku podstawnym.

Zadanie 35.
Diagnozę  "chłoniak  Hodgkina"  można  postawić  jedynie  na
podstawie:

A . badania  histopatologicznego  pobranego  w  całości  węzła
chłonnego,

B.  BAC,
C.  biopsji szpiku,
D.  tomografii komputerowej.

Zadanie 36.
Celem  specjalistycznej  opieki  zdrowotnej  w  zakresie  chorób
nowotworowych jest:

A . nadzór specjalistyczny nad całością walki z nowotworami
w województwie i regionie,

B.  rozpoznawanie chorób nowotworowych,
C . inicjowanie  i  nadzorowanie  profilaktycznych  badań

onkologicznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 37.
Jednostką  sprawującą  nadzór  nad  realizacją  kształcenia
podyplomowego jest:

A . Centrum  Kształcenia  Podyplomowego  Pielęgniarek  i
Położnych,

B.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
C.  minister właściwy do spraw zdrowia,
D.  konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa.



Zadanie 38.
W stanach terminalnych lekarz NIE ma obowiązku:

A.  prowadzenia reanimacji,
B.  zapewnienia choremu humanitarnej opieki terminalnej,
C.  przygotowania rodziny do śmierci chorego,
D.  zapewnienia godnych warunków umierania.

Zadanie 39.
Jaka  jednostka  koordynuje  pracą  szpitali  onkologicznych  w
Polsce?

A.  Międzynarodowa Unia do Walki z Rakiem,
B.  Europejska Szkoła Onkologii,
C .  Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie,
D.  Instytut Badań Jądrowych.

Zadanie 40.
D o  czynników  wzrostowych  układu  krwiotwórczego,  stosowanych
podczas leczenia onkologicznego, zalicza się:

A .  czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów,
B.  czynnik stymulujący tworzenie kolonii makrofagów,
C.  białka stymulujące erytropoezę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 41.
Pacjentka, lat 63, po przebytym leczeniu onkologicznym z powodu
raka  trzonu  macicy,  obecnie  z  powodu  progresji  choroby  pod
opieką  poradni  opieki  paliatywnej.  Od  kilku  tygodni  skarży  się
n a  bolesne  odczucie  pełności  w  odbytnicy  z  pojawiającym  się
silnym,  kłującym  bólem  podczas  defekacji.  Zastosowane
dotychczas  leki  opioidowe  nie  łagodzą  bólu  w  stopniu
dostatecznym (intensywność bólu 7  VAS).  Opisywany przez  chorą
ból to:

A .  ból udzielony,
B.  ból przebijający,
C.  tenesmus,
D.  ból centralny.

Zadanie 42.
W zespole złego wchłaniania zaleca się dietę:

A .  wysokokaloryczną,
B.  cukrzycową,
C.  lekkostrawną, ubogoresztkową,
D.  ogólną.



Zadanie 43.
Jakie objawy dają przerzuty do mózgu?

A.  zaburzenia mowy, brak apetytu, niepoczytalność,
B . bóle  głowy,  nudności,  napady  padaczkowe,  zaburzenia

wzroku, zaburzenia psychiczne, objawy odmóżdżenia,
C . wypadanie  włosów,  utrata  słuchu,  nudności  i  wymioty,

zaburzenia mowy i wzroku,
D . ospałość  i  ociężałość,  całkowity  brak  komunikacji

werbalnej.

Zadanie 44.
Odczyny popromienne to:

A.  reakcja komórek nowotworowych na napromienianie,
B.  reakcja prawidłowych komórek na napromienianie,
C.  uszkodzenie miejscowe w wyniku błędu zespołu leczącego,
D . zmiany w zachowaniu pacjenta spowodowane lękiem przed

terapią energią promienistą.

Zadanie 45.
Ośrodki  oferujące  pewien  ściśle  określony  zakres  świadczeń,
ograniczony  do  jednej  skomplikowanej  metody  lub  specjalizujące
s ię  w  terapii  jednej  lub  kilku  rzadkich  chorób,  reprezentują
następujący poziom referencyjności:

A .  poziom I,
B.  poziom II,
C.  poziom III,
D.  poziom S.

Zadanie 46.
Członkiem  zwyczajnym  Polskiego  Stowarzyszenia  Pielęgniarek
Onkologicznych może zostać:

A . pielęgniarka  lub  położna  sprawująca  opiekę  nad
pacjentem  z  chorobą  nowotworową,  która  złoży  pisemną
deklarację przynależności do Stowarzyszenia,

B . osoba  posiadająca  szczególne  zasługi  dla  rozwoju
pielęgniarstwa  onkologicznego  i  Stowarzyszenia  lub  w
zakresie współpracy międzynarodowej w tym zakresie,

C . każda  pielęgniarka  lub  położna,  która  wyrazi  chęć
przynależenia do Stowarzyszenia,

D.  pielęgniarka lub położna założycielka Stowarzyszenia.



Zadanie 47.
Ćwiczenia bierne to ćwiczenia:

A . wykonywane  przy  pomocy  osoby  drugiej,  bez  użycia  siły,
w  których  rola  pacjenta  ogranicza  się  wyłącznie  do
całkowitego rozluźnienia mięśni,

B . wykonywane  przy  pomocy  osoby  drugiej,  w  których  rola
pacjenta  ogranicza  się  do  całkowitego  rozluźnienia
mięśni,

C . wykonywane przy pomocy osoby drugiej, która podtrzymuje
kończynę  i  prowadzi  ruch,  a  bodziec  do  ruchu  daje  sam
pacjent,  który  w  miarę  możliwości  współdziała  w
wykonaniu ruchu,

D . wykonywane przy pomocy osoby drugiej,  której  zadaniem
jest  wyłączenie  masy  odcinka  ciała,  który  wykonuje
ruch.

Zadanie 48.
U  pacjentek  z  nowotworem  narządu  rodnego,  najczęstszym
powikłaniem wczesnym w trakcie radioterapii jest/są:

A . odczyn  popromienny  ze  strony  dolnego  odcinka  układu
pokarmowego,

B.  przetoki pęcherzowo - pochwowe,
C.  świąd skóry w miejscu napromienianym,
D.  martwica pochwy.

Zadanie 49.
Do czego służy system klasyfikacji TNM:

A.  do oceny rokowania choroby nowotworowej,
B.  do oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej,
C.  do określenia sposobu leczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 50.
Pacjentowi  w  czasie  leczenia  napromienianiem  należy  przekazać
informacje o:

A.  systemie planowania leczenia,
B.  działaniu aparatury,
C.  systemie after loading chroniącym personel,
D . odczynach  popromiennych  i  sposobach  radzenia  sobie  z

nimi.



Zadanie 51.
Skutki uboczne podawania winkrystyny to:

A.  zapalenie skóry, biegunka, nefrotoksyczność,
B . brak  łaknienia,  zapalenie  jamy  ustnej,  powiększenie

wątroby,
C . krwotoczne  zapalenie  pęcherza  moczowego,  owrzodzenie

śluzówek, niepłodność,
D . utrata  owłosienia,  neurotoksyczność,  zaparcia,

gorączka.

Zadanie 52.
D o  wykrywania  jakiego  rodzaju  nowotworu  korzystne  jest
zastosowanie badań skriningowych?

A.  kości i stawów, czerniaka złośliwego,
B.  piersi, szyjki macicy, jelita grubego,
C.  oka, węzłów chłonnych, układu pokarmowego,
D.  żołądka, oskrzeli, płuc i gardła.

Zadanie 53.
Celem rehabilitacji  społecznej  u  chorych na nowotwór,  u  których
wystąpiły powikłania w postaci niedowładów i porażeń jest:

A . odzyskanie  jak  największej  niezależności  społecznej  i
powrót do aktywnego życia społecznego,

B . zorganizowanie  choremu  pomocy  profesjonalnych
pracowników medycznych i socjalnych,

C . objęcie  chorego  programem  usprawniania  na  oddziale
rehabilitacji,

D . zorganizowanie  możliwości  pobytu  w  domu  opieki
społecznej.

Zadanie 54.
Zespół ostrej lizy guza cechuje:

A.  powiększenie wątroby, obwodu brzucha, żylaki przełyku,
B.  silne bóle trzewne oraz zagrażającą niedrożność jelit,
C . owrzodzenie skóry w okolicy węzłów chłonnych lub zmian

nowotworowych z zagrażającym krwotokiem,
D . spadek  wartości  klirensu  kreatyniny,  wzrost  kreatyniny

oraz kwasu moczowego, bezmocz.

Zadanie 55.
C o  i le  lat,  w  profilaktyce  nowotworów  jelita  grubego  jest
zalecane wykonywanie kolonoskopii:

A .  1 rok,
B.  2 lata,
C.  5 lat,
D.  10 lat.



Zadanie 56.
Ćwiczenia ruchowe w usprawnianiu mięśni  mimicznych zawierają
następujące elementy:

A.  pomocnicze zastosowanie zabiegów cieplnych,
B.  stosowanie masażu,
C . zamykanie  oczu,  marszczenie  czoła,  dmuchanie,

gwizdanie,
D.  rozciąganie i kurczenie mięśni mimicznych.

Zadanie 57.
Celem  edukacji  pielęgniarek  onkologicznych  w  okresie  adaptacji
zawodowej jest:

A . zdobycie  wiedzy,  opanowanie  praktyczno-operacyjne
algorytmów,  procedur,  standardów  opieki
pielęgniarskiej,

B.  nabycie umiejętności pracy zespołowej,
C . przyjęcie  refleksyjnej,  otwartej  postawy  wobec  pracy

zawodowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 58.
Mężczyzna,  lat  53,  leczony  chemioterapią  z  powodu  raka
drobnokomórkowego płuc, stosowany schemat to PE - Cysplatyna w
dawce powyżej 100 mg/m kwadratowy i Etopozyd w dawce 120 mg/m
kwadratowy. Pacjent wymaga:

A . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Etopozydu,

B . wnikliwej obserwacji parametrów krążeniowych ze względu
na kardiotoksyczność Etopozydu,

C . stosowania  diety  bezsolnej  ze  względu  na
nefrotoksyczność Cysplatyny,

D . silnej  osłony  antyemetogennej  ze  względu  na  wysoką
dawkę Cysplatyny.

Zadanie 59.
C o  należy  do  zadań  pielęgniarki  w  pierwszej  dobie  po  przyjęciu
pacjenta z rozpoznaniem zespołu ostrej lizy guza?

A . obserwacja  zmian  skórnych  i  wykonywanie  jałowych
opatrunków,

B.  obserwacja bólu brzucha, wymiotów i biegunki,
C . obserwacja  perystaltyki  jel it,  założenie  po  zleceniu

lekarza sondy do żołądka,
D . założenie  bilansu  płynów,  dokładne  jego  prowadzenie  z

uwzględnieniem godzinowej zbiórki moczu.



Zadanie 60.
D o  stanów nagłego  zagrożenia  życia  w  onkologii,  spowodowanych
obecnością  nowotworu  lub  będących  następstwem  leczenia
przeciwnowotworowego, zalicza się:

A . zespół  ucisku  rdzenia  kręgowego,  tamponadę  serca,
zespół  żyły  głównej  górnej,  niedrożność  przewodu
pokarmowego, zaburzenia metaboliczne,

B . pęknięcie  tętniaka  aorty,  krwawienie  z  pęcherza
moczowego,  zespół  żyły  głównej  górnej,  zaburzenia
metaboliczne,

C . złamania  patologiczne  kości,  zwężenie  zastawki
mitralnej, ostrą zatorowość płucną, posocznicę,

D . krwawienie  z  przewodu  pokarmowego,  krwotok  mózgowy,
osłabienie siły mięśniowej, niedosłuch.

Zadanie 61.
Promocja nowotworu jest to:

A . etap,  w  którym  czynnik  karcinogenny  przedostaje  s ię  do
komórki,

B . czas,  który  upłynął  od  zadziałania  czynnika
rakotwórczego  do  klinicznego  ujawnienia  się  nowotworu
złośliwego,

C . etap, w którym następuje wzrost nowotworowo zmienionych
komórek ich odróżnicowanie i namnażanie,

D . etap,  w  którym  zainicjowana  komórka  przechodzi  szereg
zmian,  prowadzących  do  nabycia  cech  morfologicznych  i
biochemicznych komórki nowotworowej.

Zadanie 62.
Chorzy uczestniczący w badaniu klinicznym:

A . muszą  być  dokładnie  poinformowani  o  wszystkich
aspektach doświadczenia,

B.  muszą wyrazić pisemną zgodę,
C . w  przypadku  odmowy  udziału  w  badaniu  muszą  mieć

zapewnione leczenie standardowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 63.
Które  markery  nowotworowe  monitorują  leczenie  raka  z  komórek
wątroby:

A.  CA 125, CEA,
B.  AFP, CA 19,9,
C.  CA 15,3, AFP,
D.  CEA, hCG.



Zadanie 64.
Jak  można  podzielić  bóle  nowotworowe  ze  względu  na  ich
patomechanizm?

A.  nocyceptywne i neuropatyczne,
B.  somatyczne i trzewne,
C.  ostre i przewlekłe,
D.  fantomowe i neuropatie.

Zadanie 65.
Jakie  podstawowe  pytania  bez  odpowiedzi  pojawiają  się  podczas
nawrotu choroby nowotworowej?

A.  czy leczenie okaże się tym razem skuteczne,
B.  czy długi będzie proces diagnozowania choroby,
C.  czy rehabilitacja będzie uciążliwa,
D.  czy dobrze będzie dopasowana proteza piersi.

Zadanie 66.
Neutropenia jest stanem, w którym stwierdza się:

A .  zwiększoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych,
B.  zmniejszoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych,
C.  zmniejszoną liczbę granulocytów kwasochłonnych,
D.  zmniejszoną liczbę granulocytów zasadochłonnych.

Zadanie 67.
Które z wymienionych nowotworów są hormonozależne?

A.  rak żołądka, rak płuca, rak pęcherza moczowego,
B.  rak przełyku, rak krtani, rak wargi,
C.  rak sutka, rak prostaty, rak trzonu macicy,
D.  białaczki, chłoniaki, rak skóry.

Zadanie 68.
Czy  w  planie  edukacji  chorego  przed  radioterapią  pielęgniarka
powinna umieścić wskazania dotyczące diety?

A.  nie, ponieważ nie są to dla chorego istotne informacje,
B.  nie, ponieważ takie informacje przekazuje lekarz,
C . tak,  ponieważ  dieta  jest  istotna  w  trakcie

radioterapii,
D.  nie, ponieważ nie ma zaleconych istotnych zmian diety.



Zadanie 69.
N a  oddział  został  przyjęty  67-letni  pacjent  leczony  między
innymi  Cisplatyną.  Skarży  się  na  obrzęki  i  z łe  samopoczucie,
oddawanie  moczu  w  małych  ilościach.  Powyższe  objawy  mogą
świadczyć o rozpoczynającej się:

A .  niewydolności nerek,
B.  niewydolności krążenia,
C.  niewydolności oddechowej,
D . niedożywieniu  i  obniżonej  wartości  białka  w  surowicy

krwi.

Zadanie 70.
Reguły  referencyjności  oznaczają  rozwiązania  organizacyjne
służące temu, aby:

A . zapewnić  choremu  pomoc  odpowiadającą  złożoności  jego
choroby,

B . leczyć  pacjentów  z  rozpoznaną  chorobą  nowotworową
wyłącznie w ośrodkach wysokospecjalistycznych,

C . określić  jednoznacznie  sposób  finansowania  usług
medycznych w opiece onkologicznej,

D.  rozpoznać ilość nowych zachorowań w skali kraju.

Zadanie 71.
Metoclopramidu NIE stosuje się w przypadku:

A.  leczenia opioidami,
B.  przewlekłych zaparć,
C.  całkowitego zamknięcia światła jelita,
D.  częściowego czynnościowego zaburzenia drożności.

Zadanie 72.
Do powstawania powikłań krwotocznych przyczynia się:

A .  małopłytkowość,
B.  upośledzenie funkcji płytek krwi,
C.  zaburzona synteza czynników krzepnięcia krwi,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 73.
Jakie  tkanki  najszybciej  reagują  na  toksyczne  działanie
cytostatyków?

A . skóra,  błona  śluzowa,  mięsień  sercowy,  komórki
rozrodcze,

B . mieszki włosowe, nabłonek przewodu pokarmowego, komórki
rozrodcze,

C . mięsień  sercowy,  wątroba,  skóra,  nabłonek  przewodu
pokarmowego,

D.  szpik kostny, nerki, wątroba, mieszki włosowe.



Zadanie 74.
U  30-letniej  nosicielki  mutacji  genu  BRCA1  można  się  obawiać
rozwoju raka:

A.  jelita grubego lub odbytu,
B.  piersi lub jajnika,
C.  żołądka lub trzustki,
D.  pęcherza moczowego lub nerki.

Zadanie 75.
Pacjent  w  I  dobie  po  totalnej  laryngectomii,  stabilny  oddechowo
i  krążeniowo,  oddycha  samodzielnie,  ma  założoną  rurkę
tracheostomijną  i  sondę  do  żołądka.  W  jakiej  pozycji  należy
ułożyć pacjenta po powrocie z sali pooperacyjnej?

A.  Flowera,
B.  Semi-Flowera,
C.  płaskiej na plecach,
D.  na prawym boku.

Zadanie 76.
Koanalgetyki  oraz  leki  łagodzące  objawy  niepożądane  można
stosować:

A.  tylko w I stopniu drabiny analgetycznej,
B.  tylko w II stopniu drabiny analgetycznej,
C.  tylko w III stopniu drabiny analgetycznej,
D.  w każdym stopniu drabiny analgetycznej.

Zadanie 77.
Późny odczyn popromienny to odczyn pojawiający się:

A .  6 dni od zakończenia leczenia,
B.  6 tygodni od zakończenia leczenia,
C.  6 miesięcy od zakończenia leczenia,
D.  6 lat od zakończenia leczenia.

Zadanie 78.
Najwcześniej  występującym  skutkiem  ubocznym  u  pacjenta
napromienianego na jamę brzuszną jest/są:

A.  bóle i wzdęcie brzucha,
B.  biegunka,
C.  ból i parcie na pęcherz moczowy,
D.  krwiomocz.

Zadanie 79.
Założycielką ruchu hospicyjnego na świecie była:

A.  Elisabeth Kübler-Ross,
B.  Betty Neuman,
C.  Cicely Saunders,
D.  Callista Roy.



Zadanie 80.
Trastuzumab to przeciwciało monoklonalne stosowane w terapii:

A .  chłoniaków,
B.  raka piersi i raka żołądka,
C.  raka jelita grubego,
D.  raka płuca.

Zadanie 81.
Rehabilitacja  psychologiczna  chorych  na  nowotwór  prowadzona
jest w oddziale onkologicznym:

A . przez  lekarza  psychiatrę  i  psychologa,  w  sytuacji
zaburzeń psychiatrycznych,

B . n a  podstawie  planu  działania  opracowanego  wspólnie
przez członków zespołu terapeutycznego,

C.  przez psychoterapeutę, w oparciu o zlecenie lekarskie,
D . przez  przedstawicieli-terapeutów  medycyny

niekonwencjonalnej.

Zadanie 82.
Trepanobiopsja to badanie polegające na:

A.  nakłuciu rękojeści mostka i pobraniu szpiku kostnego,
B . nakłuciu  i  pobraniu  z  talerza  kości  biodrowej  szpiku

kostnego i bloczku kostnego,
C.  pobraniu punktatu z dowolnej kości długiej,
D.  nakłuciu i pobraniu szpiku z talerza kości biodrowej.

Zadanie 83.
Mężczyzna,  lat  58,  po  resekcji  części  jel ita  z  powodu  raka
odbytnicy,  poddawany  pooperacyjnej  radioterapii.  Opiekując  się
pacjentem w oddziale radioterapii należy wdrożyć dietę:

A .  bezresztkową, bezmleczną, bezsolną,
B.  bogatoresztkową, bogatobiałkową, bogatowitaminową,
C.  ubogoresztkową, bezmleczną, bezglutenową,
D.  ubogoresztkową, niskosodową, beztłuszczową.

Zadanie 84.
Jakie są sposoby łagodzenia przewlekłej opornej czkawki?

A . wstrzymanie  jak  najdłużej  oddechu,  próba
przestraszenia,

B . podanie  do  wypicia  3  ml  2%  Xylokainy,  popijanie
niewielkimi  łykami  bardzo  zimnej  wody,  wstrzymanie
oddechu,

C . popijanie  niewielkimi  łykami  ciepłej  wody,  wstrzymanie
oddechu,

D . podanie  do  wypicia  3  ml  2%  Xylokainy,  popijanie
niewielkimi łykami ciepłej wody.



Zadanie 85.
U pacjenta z rozpoznanym rakiem płuca wystąpiły: duszność, bóle
głowy,  bóle  w  klatce  piersiowej,  przepełnienie  żył  szyi  i
kończyn górnych z zaczerwienieniem, co wskazuje na:

A.  zawał mięśnia sercowego,
B.  płyn w jamie opłucnej,
C.  zespół żyły głównej górnej,
D.  niedrożność górnych dróg oddechowych.

Zadanie 86.
C o  jest  najczęstszą  przyczyną  zgonów  w  ciągu  pierwszych  3
miesięcy po zabiegu przeszczepienia szpiku kostnego?

A.  niewydolność nerek,
B.  infekcje,
C.  zawał serca,
D.  niewydolność wątroby.

Zadanie 87.
Najbardziej kardiotoksycznymi lekami spośród cytostatyków są:

A.  winkrystyna i winblastyna,
B.  doksorubicyna i daunorubicyna,
C.  metotrexat i cytarabina,
D.  cisplatyna i ifosfamid.

Zadanie 88.
Postępowanie  z  pacjentem,  u  którego  występują  przebijające
bóle, polega na:

A . zaopatrzeniu pacjenta dodatkowo w środki przeciwbólowe,
aby  mógł  stosować  dawki  interwencyjne  szybko
działającego leku,

B . zaleceniu  ograniczenia  aktywności,  częstego
polegiwania, unikania wszelkiego wysiłku fizycznego,

C.  dwukrotnym zwiększeniu dawki opioidów,
D.  psychoterapii.



Zadanie 89.
P o  wystąpieniu  u  pacjenta  zapalenia  żyły  wskutek  podawania
chemioterapii należy:

A.  stosować leki p/zapalne,
B . całkowicie  zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej

stanem zapalnym,
C . zaprzestać  podawania  leków  do  żyły  objętej  stanem

zapalnym,  stosować  okłady  oraz  ogólnie  działające  leki
p/bólowe i p/zapalne,

D . zastosować  wilgotne,  chłodne  okłady  w  miejscu  powyżej
wkłucia,  nie  zaprzestając  podawania  leków  do  żyły
objętej stanem zapalnym.

Zadanie 90.
Wymień  podstawowe  zasady  postępowania  miejscowego  przy
napromienianiu skóry:

A.  zakaz stosowania wody i mydła w miejscu napromieniania,
B.  używanie odzieży bawełnianej, przewiewnej, luźnej,
C.  unikanie ekstremalnych warunków atmosferycznych,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 91.
W  zależności  od  sposobu  zastosowania  źródła  promieniowania,
brachyterapię dzielimy na:

A.  kontaktową i śródtkankową,
B.  dojamową i śródoperacyjną,
C.  śródtkankową i okołooperacyjną,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 92.
Głównym zagrożeniem po całkowitej resekcji płuca jest:

A .  zawał płuca,
B.  odma opłucnowa,
C.  przesunięcie śródpiersia,
D.  niedrożność drenu opłucnowego.

Zadanie 93.
Jakie są objawy obrzęku limfatycznego?

A.  ograniczenie ruchów,
B.  zaburzenia czucia w obszarze zajętej kończyny,
C.  obrzęk tkanki podskórnej,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 94.
Zakres psychoedukacji pacjentów chorych na nowotwór obejmuje:

A . przyczyny  powstania  choroby  i  je j  przebieg  oraz  formy
leczenia,  objawy  niepożądane  podczas  leczenia  i  sposoby
ich łagodzenia,

B . informację  o  możliwości  uzyskania  pomocy  w  ośrodkach
onkologicznych,

C . informacje  na  temat  możliwości  pomocy  psychologicznej
dla rodziny chorego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 95.
Pacjentka  lat  38  została  przyjęta  na  oddział  brachyterapii  z
rozpoznaniem  raka  macicy.  Zakwalifikowano  ją  do  leczenia
energią  promienistą.  W  trakcie  leczenia  po  osiągnięciu  1/3
dawki  chora  zaczęła  zgłaszać  złe  samopoczucie.  U  chorej
wystąpił miejscowy odczyn popromienny objawiający się:

A .  brakiem łaknienia,
B.  bolesnym parciem na odbytnicę,
C.  zmęczeniem,
D.  anemią.

Zadanie 96.
Zespół ostrego rozpadu guza powstaje najczęściej po:

A.  radioterapii,
B.  hormonoterapii,
C.  leczeniu chirurgicznym,
D.  chemioterapii.

Zadanie 97.
Najczęstszymi powikłaniami w przebiegu szpiczaka mnogiego są:

A . złamania kompresyjne kręgów, samoistne złamania kości,
niewydolność nerek, przełom hiperkalcemiczny,

B . złamania  patologiczne  kości,  deformacja  szkieletowa,
tężyczka, udar mózgu,

C . złamania  kości,  zmiany  troficzne  prowadzące  do
amputacji kończyn, hiperfosfatemia,

D . martwica  mięśni,  kalcyfikacja  rogówki,  złamania  kości,
marskość wątroby.



Zadanie 98.
Kiedy należy zaczynać rehabilitację chorego onkologicznie?

A . gdy  lekarz  lub  pielęgniarka  stwierdzi,  że  jest
konieczna,

B.  na prośbę chorego,
C . p o  zabiegu  chirurgicznym,  chemioterapii,

napromienianiu,
D.  po przyjęciu do szpitala, jeszcze przed leczeniem.

Zadanie 99.
Celem  terapii  hormonalnej  w  niektórych  rodzajach  nowotworów
jest:

A .  cytotoksyczne zadziałanie na nowotwór,
B . zapobieganie  podziałowi  komórek,  a  tym  samym

uniemożliwienie dalszego rozwoju nowotworu,
C.  zadziałanie "pro psyche" na pacjenta,
D.  ustabilizowanie układu wewnątrzwydzielniczego.

Zadanie 100.
W  diagnostyce  jakiego  nowotworu  należy  oznaczyć  stężenie  amin
katecholowych i ich metabolitów w dobowej zbiórce moczu:

A.  choroba Hodgkina,
B.  nephroblastoma,
C.  neuroblastoma,
D.  mięsaki tkanek miękkich.

Zadanie 101.
Zmiany nowotworowe w rdzeniu kręgowym w odcinku szyjnym mogą
spowodować:

A.  niedowład połowiczy ciała,
B.  bezwład całkowity ciała,
C.  niedowład prawej kończyny górnej,
D.  niedowład prawej kończyny dolnej.

Zadanie 102.
Formowanie  kikuta  po  amputacji  kończyny  dolnej  uzyskujemy
poprzez:

A.  ścisłe bandażowanie opaską elastyczną,
B.  naciskanie kikutem na twardą powierzchnię,
C . zakładanie  wilgotnej,  ciepłej,  elastycznej,  obcisłej

skarpety,
D.  ćwiczenia mięśni kikuta.



Zadanie 103.
Kryterium rozpoznania gorączki neutropenicznej NIE jest:

A . spadek  liczby  granulocytów  obojętnochłonnych  poniżej
1000/ml,

B.  wzrost temperatury ciała powyżej 38 stopni C,
C . utrzymywanie  się  temperatury  powyżej  38,5  stopni  C

przez co najmniej godzinę,
D . spadek  liczby  granulocytów  obojętnochłonnych  poniżej

500/ml.

Zadanie 104.
W  przypadku  rozległych  zabiegów  krtani  i  strun  głosowych,
konieczna  jest  nauka  zastępczej  mowy  przełykowej.  Jaki  oddech
musi  wypracować  chory,  aby  uzyskać  zassanie  powietrza
powodującego odbicie?

A.  brzuszno-przeponowy,
B.  torem piersiowym,
C.  torem brzusznym,
D.  normalny, ale bardzo głęboki.

Zadanie 105.
Na czym polega leczenie raka płuc brachyterapią?

A.  na podaniu dożylnie izotopu promieniotwórczego Strontu,
B.  na napromienianiu zmiany z pól zewnętrznych,
C . n a  dotkankowym  napromienianiu  izotopem

promieniotwórczym,
D.  na napromienianiu promieniami Rentgena.

Zadanie 106.
Rama stereotaktyczna zakładana jest, gdy:

A . pacjent  jest  przygotowywany  do  napromieniania
śródpiersia,

B . pacjent  jest  przygotowywany  do  brachyterapii  guza
mózgu,

C.  wykonywana jest kolposkopia,
D.  doszło do zastoju chłonki.

Zadanie 107.
Kiedy  należy  podawać  chorym  środki  p/wymiotne  przy  terapii
cytostatykami?

A.  bezpośrednio po podaniu leków cytostatycznych,
B.  przed rozpoczęciem podawania leków cytostatycznych,
C . przed  podaniem  leków  cytostatycznych  i  przez  okres

24-72 godzin od ostatniego podania leków,
D . p o  12  godzinach  od  ostatniego  podania  leków

cytostatycznych.



Zadanie 108.
Jakie czynniki wpływają na obniżenie progu bólowego?

A.  nuda, lęk, bezradność, leki przeciwbólowe,
B.  lęk, obecność innych, leki przeciwdepresyjne,
C.  bezsenność, zmęczenie, depresje, niepokój,
D.  izolacja, poczucie opuszczenia, leki przeciwdepresyjne.

Zadanie 109.
Zespół Pancoasta:

A . charakteryzuje  s ię  bólami  za  mostkiem  promieniującymi
do lewej ręki, nudnościami, dusznością wysiłkową,

B . objawia się dusznością, bólem promieniującym do żuchwy,
brakiem apetytu, nudnościami,

C . charakteryzuje  s ię  obrzękiem  twarzy  i  szyi,  dusznością,
zaburzeniami świadomości,

D . t o  zespół  bólowy  o  cechach  neuralgii  ramiennej,
dotyczący  barku  i  łopatki,  z  promieniowaniem  do
ramienia, przedramienia oraz 4 i 5 palca ręki.

Zadanie 110.
Pacjentka  przyjmująca  od  4  dni  Neupogen  zgłosiła  z łe
samopoczucie,  wzrost  temperatury do  40°C,  spadek ciśnienia.  Są
to objawy:

A.  odczynu gorączkowego po Neupogenie,
B . rozpoczynającego  się  zakażenia  lub  wstrząsu

septycznego,
C.  rozpoczynajacej się niewydolności krążenia,
D.  spadku erytrocytów.

Zadanie 111.
Podstawowym badaniem skriningowym dla raka piersi jest:

A .  ultrasonografia,
B.  kliniczne badanie piersi,
C.  mammografia,
D.  BAC.

Zadanie 112.
W Polsce prekursorką opieki hospicyjnej była:

A.  Anna Rydlówna,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Jadwiga Iżycka,
D.  Kazimiera Zahradniczek.



Zadanie 113.
Cechę T w czerniaku określa się rutynowo na podstawie:

A.  tomografii komputerowej,
B.  ultrasonografii,
C .  badania fizykalnego,
D.  badania histopatologicznego.

Zadanie 114.
Czego  dotyczą  najważniejsze  wskazówki  pielęgnacyjne  dla
pacjenta po zakończeniu napromieniania klatki piersiowej?

A.  nauka prawidłowego oddychania,
B.  zmiana klimatu,
C.  przestrzeganie diety wysokobiałkowej,
D.  co kwartalne kontrole pojemności płuc.

Zadanie 115.
W  radioterapii  onkologicznej  ok.  30-50  %  chorych,  leczonych
jest  z  założeniem  uzyskania  efektu  paliatywnego.  NIE  są
wskazaniem do stosowania radioterapii paliatywnej m.in.:

A . bóle  spowodowane  przerzutami  do  kości,  bóle  w  klatce
piersiowej w przebiegu raka płuc,

B . onkologiczne  stany  nagłe:  ucisk  rdzenia  kręgowego,
zespół żyły głównej górnej,

C.  ostry rozpad guza nowotworowego,
D.  przerzuty do mózgu.

Zadanie 116.
Przyczyną  wzrostu  ciśnienia  wewnątrzczaszkowego  u  chorych  na
nowotwory jest:

A .  nowotwór pierwotny,
B.  nowotwór wtórny,
C.  krwawienie śródczaszkowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 117.
Stężenie  terapeutyczne  Fentanylu  w  surowicy  krwi  od  założenia
pierwszego plastra jest osiągane w ciągu:

A.  6 godzin,
B.  12 godzin,
C.  18 godzin,
D.  24 godzin.



Zadanie 118.
Przed  rozpoczęciem  napromieniania  jamy  ustnej,  należy  pacjenta
poinformować o:

A . konieczności  przeglądu  stomatologicznego  i  sanacji  lub
ekstracji uzębienia,

B.  stosowania diety wysokokalorycznej,
C.  przestrzegania higieny jamy ustnej,
D.  badań kontrolnych u laryngologa.

Zadanie 119.
W diagnostyce nowotworów gruczołu krokowego za podstawowe uważa
się badanie:

A.  antygenu gruczołu krokowego (PSA),
B.  antygen CA 19-9,
C.  ultrasonograficzne transrektalne,
D.  tomograficzne miednicy małej.

Zadanie 120.
Jakie  narządy  wewnętrzne  są  najbardziej  narażone  na  skutki
uboczne  przy  napromienianiu  teleradioterapią  z  powodu  raka
piersi?

A.  mięsień sercowy,
B.  płuca,
C.  przełyk,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 121.
Pacjentka,  lat  42,  poddawana  radioterapii  z  powodu  raka
gruczołu  piersiowego.  Radioterapia  wykonywana  jest  metodą
teleterapii, podczas których:

A . pacjentka  stanowi  źródło  zagrożenia  radiologicznego  dla
otoczenia tylko w czasie radioterapii,

B . pacjentka,  je j  wydaliny  i  wydzieliny  stanowią  źródło
zagrożenia  radiologicznego  dla  otoczenia  w  trakcie  i
tuż po radioterapii,

C . tylko  wydzieliny  i  wydaliny  pacjentki  są  źródłem
zagrożenia radiologicznego,

D . pacjentka,  je j  wydaliny  i  wydzieliny  nie  są  źródłem
zagrożenia radiologicznego dla otoczenia.



Zadanie 122.
Pacjentka  po  kilku  dniach  od  zakończenia  wlewu  dożylnego  z
Metothreksatu  przestała  przyjmować  posiłki.  Jaka  może  być  tego
przyczyna?

A . brak apetytu spowodowany uczuciem przepełnienia w jamie
brzusznej i utrzymującymi się nudnościami,

B . nie  smakuje  je j  kuchnia  szpitalna,  za  to  chętnie  je
posiłki  przyniesione  z  domu  i  pi je  dużo  soku
pomidorowego i pomarańczowego,

C.  rozpoczynająca się psychoza posterydowa,
D . stan  zapalny  jamy  ustnej  z  zaczynającymi  się

owrzodzeniami błony śluzowej jamy ustnej.

Zadanie 123.
Pacjenci  chorzy  na  nowotwory,  przygotowywani  do  transplantacji
szpiku  kostnego,  poddawani  są  fazie  przygotowawczej,  która
polega na:

A . znalezieniu  dawcy  szpiku  kostnego  identycznego  dla
wszystkich antygenów istotnych dla przeszczepu,

B.  pobraniu szpiku kostnego od dawcy,
C.  odizolowaniu pacjenta od jego środowiska,
D . podawaniu dużych dawek środków chemioterapeutycznych

oraz/lub radioterapii.

Zadanie 124.
Które  z  podanych  niżej  stwierdzeń  należą  do  zasad
farmakologicznego leczenia przeciwbólowego?

A.  podawać leki tylko na życzenie chorego,
B.  podawać leki często, ale w małych dawkach,
C.  podawać leki rzadko, ale w dużych dawkach,
D . pojedyncza dawka musi być odpowiednio wysoka, odstępy

pomiędzy kolejnymi dawkami ściśle przestrzegane.

Zadanie 125.
Rozpoczęcie  współżycia  seksualnego  przed  18  r .  ż .  oraz  częsta
zmiana partnerów stanowi czynnik ryzyka raka:

A.  piersi,
B.  jajnika,
C.  pęcherza moczowego,
D.  szyjki macicy.



Zadanie 126.
Rozpoczynając  leczenie  morfiną,  środki  przeciwwymiotne
podajemy:

A . pacjentom z chorobą nowotworową w obrębie centralnego
układu nerwowego,

B.  pacjentom w wieku starszym i dzieciom,
C.  pacjentom po leczeniu chemioterapią,
D.  wszystkim pacjentom.

Zadanie 127.
Wskazaniami do wysokiego ułożenia tułowia są:

A . zaburzenia  świadomości  po  znieczuleniach,  stany  po
operacjach płucnych, stany porażenia połowiczego,

B . usunięcie  płata,  segmentu  lub  całego  płuca,
niewydolność krążeniowo-oddechowa,

C . wstrząs,  stany  porażenia  połowiczego,  usunięcie  płata,
segmentu lub całego płuca,

D . niewydolność  krążeniowa,  stany  po  amputacjach  piersi,
kończyn dolnych, znieczulenie rdzeniowe.

Zadanie 128.
Karcynogenne  działanie  mastki  składającej  s ię  ze  złuszczonych
komórek  nabłonka  wielowarstwowego  płaskiego  żołędzi  oraz
wydzieliny  wytwarzanej  przez  gruczoły  napletkowe  związane  z
zakażeniem Mycobacterium smegmatis jest charakterystyczne dla:

A.  raka prącia,
B.  nowotworu jądra,
C.  raka gruczołu krokowego,
D.  raka pęcherza moczowego.

Zadanie 129.
Kształcenie  podyplomowe  mające  na  celu  uzyskanie  przez
pielęgniarkę,  położną  kwalifikacji  do  wykonywania  określonych
czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych,
zapobiegawczych,  diagnostycznych,  leczniczych  lub
rehabilitacyjnych to:

A.  szkolenie specjalizacyjne,
B.  kurs kwalifikacyjny,
C.  kurs specjalistyczny,
D.  kurs dokształcający.



Zadanie 130.
Pacjentka  z  rozpoznaniem  raka  piersi  poddawana  monoterapii
Vinorelbiną. Podczas podawania tego leku należy pamiętać o tym,
że lek podaje się w:

A.  dużym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
B.  małym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
C.  dużym rozcieńczeniu i powolnym wlewie,
D.  małym rozcieńczeniu i powolnym wlewie.

Zadanie 131.
Odczyn popromienny ze strony przełyku złagodzi:

A .  siemię lniane,
B.  woda mineralna gazowana,
C.  gorąca herbata,
D.  zimne mleko.

Zadanie 132.
Objawem  popromiennego  zapalenia  płuc  u  osoby  dorosłej  NIE
jest/są:

A.  kaszel,
B.  gorączka,
C.  nudności, wymioty,
D.  narastająca duszność.

Zadanie 133.
Pielęgniarka  pracująca  na  oddziale  chemioterapii  została
zobowiązana  przez  ordynatora  do  uczestniczenia  w  badaniu
klinicznym,  które  ma  wprowadzić  nowy  lek  na  rynek.  Udział  w
eksperymencie  nie  jest  zgodny  z  przekonaniami  pielęgniarki.
Jakie działania może podjąć w tej sytuacji?

A . pielęgniarka  wyraża  zgodę  na  udział  w  badaniu
klinicznym, ponieważ jest to polecenie przełożonego,

B . pielęgniarka  nie  uczestniczy  w  badaniu  klinicznym,  gdyż
swoją  istotą  przeczy  ono  uznawanym  przez  nią  normom
etycznym,

C . pielęgniarka wyraża zgodę na udział w badaniu, ponieważ
nie chronią jej przed odmową żadne przepisy prawne,

D . pielęgniarka uczestniczy w badaniu klinicznym z obawy o
utratę pracy.

Zadanie 134.
Który rodzaj markerów nowotworowych ma największe znaczenie w
monitorowaniu raka jajnika?

A.  CA 125,
B.  PSA,
C.  HCG, AFP,
D.  CEA.



Zadanie 135.
Odczyn popromienny miejscowy na sucho łagodzi:

A .  jałowy opatrunek przyklejony plastrem,
B.  talkowanie Alantanem i wietrzenie,
C.  kąpiel całego ciała pod prysznicem,
D.  noszenie obcisłej bielizny.



PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 081316
GRUPA 1
Zadanie 1.
C o  jest  najczęstszą  przyczyną  zgonów  w  ciągu  pierwszych  3
miesięcy po zabiegu przeszczepienia szpiku kostnego?

A.  niewydolność nerek,
B.  infekcje,
C.  zawał serca,
D.  niewydolność wątroby.

Zadanie 2.
Najczęściej ucisk guza na rdzeń kręgowy występuje w odcinku:

A.  krzyżowym kręgosłupa,
B.  szyjnym kręgosłupa,
C.  lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa,
D.  piersiowym kręgosłupa.

Zadanie 3.
Karcynogenne  działanie  mastki  składającej  s ię  ze  złuszczonych
komórek  nabłonka  wielowarstwowego  płaskiego  żołędzi  oraz
wydzieliny  wytwarzanej  przez  gruczoły  napletkowe  związane  z
zakażeniem Mycobacterium smegmatis jest charakterystyczne dla:

A.  raka prącia,
B.  nowotworu jądra,
C.  raka gruczołu krokowego,
D.  raka pęcherza moczowego.

Zadanie 4.
W diagnostyce chłoniaków nieziarniczych NIE wykonuje się:

A .  trepanobiopsji szpiku kostnego,
B.  badania płynu mózgowo-rdzeniowego,
C.  punkcji cienkoigłowej,
D.  tomografii komputerowej.

Zadanie 5.
W  uśmierzaniu  bólów  receptorowych  i  neuropatycznych
występujących u chorych na nowotwory złośliwe stosuje się:

A .  przezskórną stymulację nerwów obwodowych,
B.  działanie pola elektromagnetycznego,
C.  masaż klasyczny,
D.  czynniki cieplne (sauna, kriokomora).



Zadanie 6.
Badanie przesiewowe (skrining), powinno charakteryzować się:

A .  zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu diagnostycznego,
B . wykonywaniem  przez  wysokowykwalifikowaną  kadrę

medyczną,
C . zastosowaniem  testu  prostego,  taniego,  powtarzalnego  i

społecznie  akceptowalnego,  o  wysokiej  czułości  i
swoistości,

D . wykonywaniem  tylko  w  specjalistycznych  ośrodkach
onkologicznych.

Zadanie 7.
Rehabilitacja fizyczna przede wszystkim obejmuje:

A . trening  mięśni,  zaopatrzenie  ortopedyczne  i
protezowanie,

B.  wizualizacje i emocjonalne katharsis,
C.  zaopatrzenie ran i pielęgnację miejsca pooperacyjnego,
D . racjonalną  terapię  zachowań  oraz  elementy  terapii

analitycznej.

Zadanie 8.
Cisplatina należy do:

A.  leków alkilujących,
B.  antybiotyków,
C.  związków platyny,
D.  kortykosterydów.

Zadanie 9.
Do objawów uszkodzenia dolnego neuronu ruchowego zaliczamy:

A . brak  czucia,  osłabione  odruchy  oraz  zmniejszone
napięcie,

B.  przeczulicę, wzmożone odruchy oraz zwiększoną siłę,
C.  allodynię, zmniejszone napięcie i zwiększoną siłę,
D . wzmożone  odruchy,  brak  czucia,  zwiększoną  si łę  i

napięcie.



Zadanie 10.
Członkiem  zwyczajnym  Polskiego  Stowarzyszenia  Pielęgniarek
Onkologicznych może zostać:

A . pielęgniarka  lub  położna  sprawująca  opiekę  nad
pacjentem  z  chorobą  nowotworową,  która  złoży  pisemną
deklarację przynależności do Stowarzyszenia,

B . osoba  posiadająca  szczególne  zasługi  dla  rozwoju
pielęgniarstwa  onkologicznego  i  Stowarzyszenia  lub  w
zakresie współpracy międzynarodowej w tym zakresie,

C . każda  pielęgniarka  lub  położna,  która  wyrazi  chęć
przynależenia do Stowarzyszenia,

D.  pielęgniarka lub położna założycielka Stowarzyszenia.

Zadanie 11.
Przy  podawaniu  odżywek  doustnych  u  pacjentów  chorujących  na
choroby nowotworowe należy pamiętać aby:

A . wprowadzać  je  szybko,  w  celu  uniknięcia  objawów
nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego,

B . wprowadzać  je  stopniowo,  w  celu  uniknięcia  objawów
nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego,

C . wprowadzać  je  wg  zasady  2+1  (2  dni  bardzo  szybko,  1
dzień bardzo powoli),

D . n ie  powinno  się  podawać  odżywek  doustnych  w  trakcie
leczenia  onkologicznego,  tylko  w  terminalnym  okresie
choroby.

Zadanie 12.
Bezpośrednio  po  operacji  raka  piersi  bardzo  ważne  jest  ułożenie
kończyny górnej po stronie operowanej w pozycji:

A .  wyprostowanej na wysokości tułowia,
B.  wyprostowanej uniesionej ku górze,
C.  wyprostowanej poniżej tułowia,
D.  żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Zadanie 13.
U pacjentów z występującą neutropenią niezbędne jest stosowanie
tzw.  "odwrotnej  izolacji",  która  polega  na  chronieniu  pacjenta
przed:

A.  drobnoustrojami występującymi w jego organizmie,
B.  drobnoustrojami innych osób,
C.  drobnoustrojami z urządzeń medycznych,
D.  prawidłowa odpowiedź to B i C.



Zadanie 14.
Bisfosfoniany są lekami często podawanymi w przerzutach choroby
nowotworowej  do  kości  powodującej  hiperkalcemię.  Najlepszą
drogą podania Bisfosfonianów jest:

A .  tylko droga podskórna,
B.  tylko droga domięśniowa,
C.  droga dożylna,
D . tylko  droga  doustna  ze  względu  na  bardzo  dobre

wchłanianie z przewodu pokarmowego.

Zadanie 15.
Dla  zespołu  żyły  głównej  górnej  charakterystycznymi  objawami
jest obrzęk:

A.  kończyn dolnych,
B.  stawów skokowych,
C.  w obrębie pasa biodrowego,
D.  twarzy i kończyn górnych.

Zadanie 16.
Pacjent,  lat  55,  zakwalifikowany  do  chemioterapii  i  leczony
Docetaxelem z powodu nawrotowego raka płuca. Podczas podawania
leku  doszło  do  jego  wynaczynienia.  Na  miejsce  wynaczynienia
należy zastosować:

A.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i zimny okład,
B.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i ciepły okład,
C.  hialuronidazę i zimny okład,
D.  tiosiarczan sodu i ciepły okład.

Zadanie 17.
Opieka  pielęgniarska  nad  pacjentem  po  biopsji  gruczołu
krokowego obejmuje:

A . obserwację w kierunku ewentualnego krwawienia z odbytu
oraz wzrostu ciepłoty ciała,

B . poinformowanie  pacjenta  o  możliwości  pojawienia  się
śladów  krwi  w  moczu,  stolcu  lub  nasieniu  przez  kilka
dni po badaniu,

C . zalecenie  unikania  wysiłku  fizycznego,  spożywania
mocnej kawy oraz gorącej kąpieli,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 18.
Wymienione  objawy:  duszność  (obrzęk  krtani  lub
niedrożność/ucisk  tchawicy  albo  oskrzeli),  ból  głowy  (obrzęk
mózgu),  zaburzenia  widzenia,  zawroty  głowy  oraz  obrzęk  twarzy,
szyi i ramion mogą świadczyć o:

A.  niedrożności żyły głównej górnej,
B.  niedrożności żyły głównej dolnej,
C.  nadciśnieniu w układzie żyły wrotnej,
D.  nadciśnieniu i zastoju krwi w krążeniu małym.

Zadanie 19.
Przeciętny  typowy  model,  norma,  wzorzec,  profesjonalnie
uzgodniony poziom wykonawstwa jakiegoś działania, stosownie do
grupy pacjentów, który jest osiągalny, mierzalny, pożądany to:

A.  standard,
B.  procedura,
C.  instrukcja,
D.  algorytm.

Zadanie 20.
Pacjentowi  w  czasie  leczenia  napromienianiem  należy  przekazać
informacje o:

A.  systemie planowania leczenia,
B.  działaniu aparatury,
C.  systemie after loading chroniącym personel,
D . odczynach  popromiennych  i  sposobach  radzenia  sobie  z

nimi.

Zadanie 21.
Obecność  białka  monoklonalnego  w  surowicy  lub  moczu,
osteolityczne  zmiany  w  kościach  oraz  postępujące  uszkodzenie
nerek to objawy typowe dla:

A.  ziarnicy złośliwej,
B.  szpiczaka mnogiego,
C.  ostrej białaczki szpikowej,
D.  przewlekłej białaczki limfocytowej.

Zadanie 22.
Przed  rozpoczęciem  napromieniania  jamy  ustnej,  należy  pacjenta
poinformować o:

A . konieczności  przeglądu  stomatologicznego  i  sanacji  lub
ekstracji uzębienia,

B.  stosowania diety wysokokalorycznej,
C.  przestrzegania higieny jamy ustnej,
D.  badań kontrolnych u laryngologa.



Zadanie 23.
Na czym polega leczenie raka płuc brachyterapią?

A.  na podaniu dożylnie izotopu promieniotwórczego Strontu,
B.  na napromienianiu zmiany z pól zewnętrznych,
C . n a  dotkankowym  napromienianiu  izotopem

promieniotwórczym,
D.  na napromienianiu promieniami Rentgena.

Zadanie 24.
Zakres psychoedukacji pacjentów chorych na nowotwór obejmuje:

A . przyczyny  powstania  choroby  i  je j  przebieg  oraz  formy
leczenia,  objawy  niepożądane  podczas  leczenia  i  sposoby
ich łagodzenia,

B . informację  o  możliwości  uzyskania  pomocy  w  ośrodkach
onkologicznych,

C . informacje  na  temat  możliwości  pomocy  psychologicznej
dla rodziny chorego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 25.
Jak  najdłuższe  utrzymanie  i  wykorzystanie  drogi  dojelitowej
żywienia chorych na nowotwór złośliwy zapobiega:

A.  powstawaniu odleżyn,
B . zanikowi  mięśni  kończyn  dolnych  oraz  pomaga  w

prawidłowej ruchomości stawów,
C . zanikowi  mikrokosmków  jelitowych  oraz  pomaga  w

utrzymaniu prawidłowej flory jelitowej,
D.  powstawaniu zespołu Cushinga.

Zadanie 26.
Głównym niebezpieczeństwem stosowania metod niekonwencjonalnych
przez osoby chore na nowotwór najczęściej jest:

A .  pozytywne nastawienie do metod medycyny alternatywnej,
B.  zaniechanie lub opóźnienie leczenia onkologicznego,
C.  brak zaufania do lekarza onkologa,
D.  uzależnienie się od bioenergoterapeuty.

Zadanie 27.
Organizatorem  kształcenia  podyplomowego  w  dziedzinie
pielęgniarstwa onkologicznego może zostać:

A.  uczelnia,
B . szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w

dziedzinie nauk medycznych,
C.  medyczna jednostka badawczo-rozwojowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 28.
Słoniowacizna kończyny jest objawem:

A.  I stadium obrzęku limfatycznego,
B.  II stadium obrzęku limfatycznego,
C.  VI stadium obrzęku limfatycznego,
D.  IV stadium obrzęku limfatycznego.

Zadanie 29.
Które  rozpoznanie  stanowi  chorobę  nowotworową  wątroby  i  dróg
żółciowych o charakterze złośliwym?

A.  adenoma,
B.  papilloma,
C.  cholangiocarcinoma,
D.  leiomyoma.

Zadanie 30.
Podanie Paklitakselu poprzedza:

A.  premedykacja steroidowa i przeciwhistaminowa,
B.  nawodnienie,
C.  podanie leków uspokajających,
D.  wykonanie lewatywy.

Zadanie 31.
Po przeprowadzonej laryngektomii należy wprowadzić ćwiczenia:

A . połykania polegające na zwieraniu fałdów głosowych albo
zamknięciu dróg oddechowych powyżej głośni,

B.  odkrztuszania i oddychania przeponowego,
C.  świstu krtaniowego,
D.  mowy skandowanej.

Zadanie 32.
Chemioterapia adiuwantowa to:

A . leczenie  stosowane  przed  radioterapią  w  celu
zniszczenia ewentualnych mikroprzerzutów,

B . metoda  stosowana  przed  zabiegami  operacyjnymi  w  celu
likwidacji ewentualnych mikroprzerzutów,

C . metoda uzupełniająca stosowana po radykalnych zabiegach
operacyjnych  w  celu  zniszczenia  ewentualnych
mikroprzerzutów,

D . metoda  leczenia  śródoperacyjnego  mająca  na  celu
zapobieganie  ewentualnemu  rozsiewowi  spowodowanemu
zabiegiem operacyjnym.



Zadanie 33.
Dla zespołu rozpadu guza nowotworowego charakterystyczne są:

A . zaburzenia  metaboliczne,  ostra  niewydolność  nerek,
zespół DIC, zaburzenia rytmu serca,

B . zaburzenia  odżywiania,  zespół  DIC,  ostra  niewydolność
wieńcowa, hipoglikemia,

C . zaburzenia  wchłaniania,  niewydolność  nerek,
niewydolność lewokomorowa, obrzęki uogólnione,

D . zaburzenia  metaboliczne,  drgawki,  niedowład  połowiczy,
powiększenie śledziony.

Zadanie 34.
Które  skutki  uboczne  mogą  wystąpić  po  skojarzonym
napromienianiu  narządu  rodnego  metodą  teleradioterapii  i
brachyterapii?

A.  leukopenia,
B.  popromienne zapalenie pęcherza moczowego,
C.  zapalenie odbytnicy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 35.
Najbardziej kardiotoksycznymi lekami spośród cytostatyków są:

A.  winkrystyna i winblastyna,
B.  doksorubicyna i daunorubicyna,
C.  metotrexat i cytarabina,
D.  cisplatyna i ifosfamid.

Zadanie 36.
Główną  przyczyną  umieralności  kobiet  z  powodu  nowotworów
złośliwych jest:

A .  rak piersi,
B.  rak szyjki macicy,
C.  rak płuca,
D.  rak jelita grubego.

Zadanie 37.
Komórki nowotworowe w odróżnieniu od odnawiających się komórek
prawidłowych charakteryzuje niepohamowany wzrost. Dynamikę tego
wzrostu określają parametry:

A.  faza wzrostowa,
B.  długość cyklu komórkowego,
C.  wskaźnik ubytku komórkowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 38.
Leki  przeciwdrgawkowe  to  leki,  które  znajdują  zastosowanie
przede wszystkim w leczeniu bólu:

A.  trzewnego,
B.  somatycznego,
C.  totalnego,
D.  neuropatycznego.

Zadanie 39.
Kształcenie  podyplomowe  mające  na  celu  uzyskanie  przez
pielęgniarkę,  położną  kwalifikacji  do  wykonywania  określonych
czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych,
zapobiegawczych,  diagnostycznych,  leczniczych  lub
rehabilitacyjnych to:

A.  szkolenie specjalizacyjne,
B.  kurs kwalifikacyjny,
C.  kurs specjalistyczny,
D.  kurs dokształcający.

Zadanie 40.
Celem  edukacji  pielęgniarek  onkologicznych  w  okresie  adaptacji
zawodowej jest:

A . zdobycie  wiedzy,  opanowanie  praktyczno-operacyjne
algorytmów,  procedur,  standardów  opieki
pielęgniarskiej,

B.  nabycie umiejętności pracy zespołowej,
C . przyjęcie  refleksyjnej,  otwartej  postawy  wobec  pracy

zawodowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 41.
Postać  infekcji  grzybiczej  u  pacjentów  z  chorobą  nowotworową
objawia się:

A . drożdżakowym  rogowaceniem  białym  -  leukoplakią
(czerwona  powierzchnia  języka,  zanik  brodawek,  zanik
smaku),

B . postacią  rzekomobłoniastą  (biało-żółte  naloty,  łatwo
poddające  się  mechanicznemu  oczyszczeniu  z
pozostawieniem  czerwonej,  krwawiącej  i  bolesnej
powierzchni),

C.  ostrą atrofią (jedynie biały nalot na języku),
D . przewlekłą  atrofią  (zanik  brodawek  języka,  zaburzenia

smaku i biało-żółty nalot na języku).



Zadanie 42.
W e wczesnym przypadku raka prącia, raka gruczołu krokowego i w
niektórych  przypadkach  guzów  ośrodkowego  układu  nerwowego
stosuje się:

A .  brachyterapię śródtkankową,
B.  brachyterapię dojamową,
C.  brachyterapię kontaktową,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 43.
Chemioterapia indukcyjna guzów litych:

A.  jest stosowana przed radykalnym leczeniem miejscowym,
B . powoduje  zmniejszenie  masy  guza  i  przywraca  jego

operacyjność,
C . niszczy  mikroskopijne  ogniska rozsiewu,  obniża  zdolność

komórek nowotworowych do tworzenia przerzutów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 44.
Podwyższony  poziom  markera  CA125  jest  charakterystyczny  dla
nowotworu:

A.  piersi,
B.  prostaty,
C.  jelita grubego,
D.  jajnika.

Zadanie 45.
Celem  specjalistycznej  opieki  zdrowotnej  w  zakresie  chorób
nowotworowych jest:

A . nadzór specjalistyczny nad całością walki z nowotworami
w województwie i regionie,

B.  rozpoznawanie chorób nowotworowych,
C . inicjowanie  i  nadzorowanie  profilaktycznych  badań

onkologicznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 46.
P o  radykalnym  leczeniu  raka  piersi  dochodzi  do  zaburzeń
czynności  kończyny  górnej  po  stronie  operowanej,  które
objawiają się przede wszystkim ograniczeniem:

A . ruchomości  w  stawie  łokciowym  oraz  wzmocnieniem  siły
mięśni kończyny oraz obrzękiem chłonnym,

B . ruchomości  w  stawie  ramiennym  oraz  osłabieniem  siły
mięśni kończyny oraz obrzękiem chłonnym,

C . ruchomości  śródręcza  oraz  przykurczami  mięśni  obręczy
barkowej oraz obrzękiem chłonnym,

D . napięcia  mięśni  dłoni  oraz  przeczulicą  i  obrzękiem
chłonnym.

Zadanie 47.
W przygotowaniu pacjenta do podania chemioterapii dopęcherzowo
należy uwzględnić następujące informacje:

A . przed  podaniem  leków  należy  wypić  l i tr  płynów  i  nie
opróżniać pęcherza, po podaniu leków należy oddać mocz
i dużo chodzić,

B . 2 godziny przed podaniem leków nie wolno oddawać moczu,
wolno przyjmować płyny i należy leżeć po zabiegu,

C . należy  ograniczyć  przyjmowanie  płynów  i  opróżnić
pęcherz  moczowy  przed  podaniem leków,  po  zakończeniu
wlewu  powstrzymać  się  od  oddawania  moczu  oraz  leżeć
przez około 1 godzinę,

D . nie  ograniczać  przyjmowania  płynów,  opróżnić  pęcherz
moczowy,  po  zakończeniu  wlewu  jak  najszybciej  oddać
mocz.

Zadanie 48.
Które  markery  nowotworowe  monitorują  leczenie  raka  z  komórek
wątroby:

A.  CA 125, CEA,
B.  AFP, CA 19,9,
C.  CA 15,3, AFP,
D.  CEA, hCG.

Zadanie 49.
D o  czynników  wzrostowych  układu  krwiotwórczego,  stosowanych
podczas leczenia onkologicznego, zalicza się:

A .  czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów,
B.  czynnik stymulujący tworzenie kolonii makrofagów,
C.  białka stymulujące erytropoezę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 50.
Diagnozę  "chłoniak  Hodgkina"  można  postawić  jedynie  na
podstawie:

A . badania  histopatologicznego  pobranego  w  całości  węzła
chłonnego,

B.  BAC,
C.  biopsji szpiku,
D.  tomografii komputerowej.

Zadanie 51.
Rehabilitacja  seksualna  chorego  onkologicznego  polega  przede
wszystkim na:

A.  farmakoterapii,
B . pracy  z  przekonaniami  chorego  o  tym,  że  może  być

atrakcyjny,  nauce  technik  seksualnych  oraz
farmakoterapii,

C.  terapii behawiaralnej lęku,
D.  psychoterapii długoterminowej.

Zadanie 52.
Aby  zapobiec  zastoinowemu  zapaleniu  ślinianek  przyusznych  u
pacjentów karmionych przez przetokę odżywczą zaleca się:

A .  mycie zębów przynajmniej 2 razy dziennie,
B.  stosowanie okładów na szyję,
C . żucie bezcukrowej gumy lub ssanie cukierków przy braku

przeciwwskazań,
D.  płukanie ust naparem ziołowym.

Zadanie 53.
Jaki  typ  histologiczny  najczęściej  występuje  w  nowotworach
szyjki macicy:

A.  gruczołowy,
B.  mezenchymalny,
C.  płaskonabłonkowy,
D.  mieszany.

Zadanie 54.
Celem rehabilitacji  społecznej  u  chorych na nowotwór,  u  których
wystąpiły powikłania w postaci niedowładów i porażeń jest:

A . odzyskanie  jak  największej  niezależności  społecznej  i
powrót do aktywnego życia społecznego,

B . zorganizowanie  choremu  pomocy  profesjonalnych
pracowników medycznych i socjalnych,

C . objęcie  chorego  programem  usprawniania  na  oddziale
rehabilitacji,

D . zorganizowanie  możliwości  pobytu  w  domu  opieki
społecznej.



Zadanie 55.
Do czego służy system klasyfikacji TNM:

A.  do oceny rokowania choroby nowotworowej,
B.  do oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej,
C.  do określenia sposobu leczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 56.
Wykorzystywana w onkologii skala Zubroda/ECCOG/WHO służy do
oceny:

A.  stopnia powikłań pooperacyjnych,
B.  sprawności chorego,
C.  natężenia bólu,
D.  zaawansowania choroby nowotworowej.

Zadanie 57.
C o  należy  do  zadań  pielęgniarki  w  pierwszej  dobie  po  przyjęciu
pacjenta z rozpoznaniem zespołu ostrej lizy guza?

A . obserwacja  zmian  skórnych  i  wykonywanie  jałowych
opatrunków,

B.  obserwacja bólu brzucha, wymiotów i biegunki,
C . obserwacja  perystaltyki  jel it,  założenie  po  zleceniu

lekarza sondy do żołądka,
D . założenie  bilansu  płynów,  dokładne  jego  prowadzenie  z

uwzględnieniem godzinowej zbiórki moczu.

Zadanie 58.
Wskazaniem do wykonania histeroskopii są:

A.  nasilające się upławy,
B.  objawy pokastracyjne,
C.  zaburzenia hormonalne,
D.  powtarzające się krwawienia z jamy macicy.

Zadanie 59.
Przyczyną wodobrzusza pojawiającego się w chorobie nowotworowej
są przede wszystkim pierwotne guzy:

A.  opłucnej, gruczołu krokowego,
B.  jelita cienkiego, nerek,
C.  jajnika, żołądka i jelita grubego,
D.  szczytu płuca, cewki moczowej.



Zadanie 60.
PET NIE jest stosowany we diagnostyce wstępnej:

A .  nowotworów płuc,
B.  nowotworów jelita grubego,
C.  chłoniaków,
D.  nowotworów głowy i szyi.

Zadanie 61.
Chorym  z  l iczbą  granulocytów  poniżej  0,5  G/L  neutrofil i  przy
wykonywaniu higieny jamy ustnej NIE zaleca się:

A .  mycia zębów po każdym posiłku miękką szczoteczką,
B.  żucia gumy,
C.  płukania wodą utlenioną, płynem z chlorheksydyną,
D.  płukania chlorheksydyną w zawiesinie.

Zadanie 62.
Proces akredytacji polega na:

A . dokładnej  analizie  kosztów  związanych  z  realizacją
opieki zdrowotnej,

B.  realizacji zadań adaptacji zawodowej,
C.  oszacowaniu kosztów usług,
D . dobrowolnym zewnętrznym procesie oceny polegającym na

ustalaniu zgodności z wcześniej znanymi standardami.

Zadanie 63.
Standardy  obowiązujące  w  danym  zakładzie  opieki  zdrowotnej,
opracowane  na  podstawie  standardów  ogólnych,  dostosowane  do
specjalności  zakładu,  jego  wyposażenia,  lokalizacji  i  warunków,
to standardy:

A.  kwalifikacji zawodowych,
B.  postępowania pielęgniarskiego,
C.  zakładowe,
D.  w poszczególnych specjalnościach pielęgniarstwa.

Zadanie 64.
Chorzy uczestniczący w badaniu klinicznym:

A . muszą  być  dokładnie  poinformowani  o  wszystkich
aspektach doświadczenia,

B.  muszą wyrazić pisemną zgodę,
C . w  przypadku  odmowy  udziału  w  badaniu  muszą  mieć

zapewnione leczenie standardowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 65.
Co jest najkorzystniejsze z punktu widzenia efektu skriningu?

A.  wykrycie nowotworu przed powstaniem przeżutów,
B.  poznanie historii naturalnej danego nowotworu,
C . zastosowanie  skutecznych  metod  przy  stałym  wzroście

kosztów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 66.
W  rehabilitacji  chorych  na  nowotwory  zastosowanie  metod
fizykoterapii:

A .  jest całkowicie zabronione,
B . jest  bezwzględnie  przeciwwskazane  do  stosowania  na

obszar leczony i przyległe kwadranty,
C.  nie ma znaczenia dla leczenia przeciwnowotworowego,
D . jest  wskazane  w  każdym  przypadku  postępowania

usprawniającego.

Zadanie 67.
Zasada  "start  low-go  slow"  wykorzystywana  w  opiece  paliatywnej
szczególnie  u  chorych  wyniszczonych  lub/i  w  starszym  wieku
oznacza:

A . zaczynamy  leczenie  od  największej  dawki  leku  i
stopniowo ją obniżamy,

B.  zaczynamy od małej dawki leku i stopniowo ją podnosimy,
C . cały  czas  stosujemy  jedną  dawkę  leku  i  w  sytuacjach

wyjątkowych ją podwyższamy,
D.  stosujemy naprzemiennie małe i duże dawki leku.

Zadanie 68.
Allodynia to:

A.  ból związany z obecnością zmiany nowotworowej w OUN,
B . nieprawidłowe,  nieprzyjemne  uczucie,  które  może  być

samoistne lub wywołane,
C.  zwiększona wrażliwość na pobudzenia,
D . bó l spowodowany przez bodziec, który normalnie bólu nie

powoduje.



Zadanie 69.
Charakterystycznymi  objawami  hiperkalcemii,  która  została
wywołana zmianami przerzutowymi do kości są:

A . biegunki,  anuria,  zmniejszone  pragnienie,  mrowienie  w
kończynach dolnych,

B . zaparcia,  senność,  splątanie,  pragnienie,  wielomocz  i
osłabienie,

C . nadciśnienie,  obrzęk  płuc,  sinica  dystalnych  części
ciała, odpluwanie dużej ilości wydzieliny,

D . bradypnoe,  rozszerzenie  źrenic,  uczucie  kołatania
serca, sinica okolicy twarzy.

Zadanie 70.
Leczenie  wzmożonego  ciśnienia  śródczaszkowego  w  opiece
paliatywnej polega przede wszystkim na stosowaniu:

A.  dużych dawek leków opioidowych (silnych opioidów),
B . leków  steroidowych,  moczopędnych  i  osmotycznie

czynnych,
C . dużych  dawek  lewoskrętnej  dopaminy  oraz  nawadnianiu

pacjenta,
D . leków  z  drugiego  szczebla  drabiny  analgetycznej  oraz

NLPZ.

Zadanie 71.
Mężczyzna,  lat  46,  palacz  papierosów  od  26  lat,  bez  istotnej
przeszłości  chorobowej,  skierowany  do  poradni  onkologicznej
celem  zdiagnozowania  trwającego  od  ok.  2  tygodni  niebolesnego,
okresowego krwiomoczu. Diagnostyka powinna być ukierunkowana
na:

A.  raka jelita grubego,
B.  czerniaka,
C.  raka pęcherza moczowego,
D.  nasieniaka jądra.

Zadanie 72.
Radioterapia  znalazła  zastosowanie  w  leczeniu  chorób
nowotworowych jako metoda:

A.  samodzielna,
B.  skojarzona,
C.  ratunkowa, paliatywna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 73.
D o  najważniejszych  elementów  usprawniania  leczniczego  chorych
nieprzytomnych zalicza się:

A .  tylko zastosowanie materaca zmiennociśnieniowego,
B.  ułożenie wyłącznie na boku,
C . regularną  zmianę  ułożenia  chorego,  zapobieganie

przykurczom mięśni i ograniczeniu ruchomości stawów,
D.  nie prowadzi się usprawniania.

Zadanie 74.
Kancerogeneza  jest  procesem wieloetapowym,  etapy  występują  po
sobie w kolejności:

A .  promocja, inicjacja, progresja,
B.  inicjacja, promocja, progresja,
C.  progresja, inicjacja, promocja,
D.  żadne z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 75.
D o  szpitala  zgłosiła  s ię  pacjentka  z  rozpoznanym  nowotworem
narządu rodnego i wodobrzuszem. W przypadku którego nowotworu
występuje wysięk do jamy otrzewnowej?

A.  trzonu macicy,
B.  szyjki macicy,
C.  jajników,
D.  błony śluzowej macicy.

Zadanie 76.
Podstawowym badaniem skriningowym dla raka piersi jest:

A .  ultrasonografia,
B.  kliniczne badanie piersi,
C.  mammografia,
D.  BAC.

Zadanie 77.
Pacjentka  po  kilku  dniach  od  zakończenia  wlewu  dożylnego  z
Metothreksatu  przestała  przyjmować  posiłki.  Jaka  może  być  tego
przyczyna?

A . brak apetytu spowodowany uczuciem przepełnienia w jamie
brzusznej i utrzymującymi się nudnościami,

B . nie  smakuje  je j  kuchnia  szpitalna,  za  to  chętnie  je
posiłki  przyniesione  z  domu  i  pi je  dużo  soku
pomidorowego i pomarańczowego,

C.  rozpoczynająca się psychoza posterydowa,
D . stan  zapalny  jamy  ustnej  z  zaczynającymi  się

owrzodzeniami błony śluzowej jamy ustnej.



Zadanie 78.
Roztwór Taxolu podawany jest:

A .  przed Cisplatyną,
B.  po Platynie,
C.  jednocześnie z Cisplatyną,
D.  w połowie dawki Platyny.

Zadanie 79.
Celem  leczenia  odleżyn  z  tkanką  suchą  martwiczą  jest  przede
wszystkim:

A . pobudzenie  rozwoju  naczyń  włosowatych  oraz  ochrona
ziarniny,

B.  pobudzenie tworzenia się naskórka i jego ochrona,
C.  odprowadzenie nadmiaru wysięku,
D.  nawodnienie tkanek i przyspieszenie autolizy.

Zadanie 80.
Jakie są przeciwwskazania do wykonania histeroskopii?

A . stan  po  przebytym  zapaleniu  narządów  miednicy
mniejszej,

B . zmiany  wewnątrzmaciczne  w  ocenie
histerosalpingograficznej,

C.  obfite krwawienia z macicy,
D.  polip wewnątrzmaciczny.

Zadanie 81.
Jednym  z  objawów  ostrej  białaczki  nielimfoblastycznej  jest
splenomegalia, jest to:

A .  powiększenie węzłów chłonnych,
B.  rodzaj skazy krwotocznej,
C.  powiększenie śledziony,
D.  występowanie komórek Reeda i Sternberga.

Zadanie 82.
Ustalając  wskazania  do  transplantacji  szpiku  należy  wziąć  pod
uwagę:

A . rozpoznanie  z  uwzględnieniem  fazy  choroby,  czasu
trwania i poprzedniego leczenia,

B.  wiek i stan biologiczny chorego,
C.  choroby współistniejące,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 83.
D o  rozpoznania  wyniszczenia  nowotworowego  pomocne  jest
określenie:

A.  poziomu hemoglobiny, hematokrytu oraz BMI,
B . poziomu  stężenia  albumin  w  surowicy,  l iczby  limfocytów

we krwi obwodowej oraz poziom CRP,
C . poziomu glukozy, elektrolitów oraz moczanów w surowicy

krwi,
D . poziomu  kreatyniny,  wielkości  przesączania

kłębuszkowego oraz poziomu mocznika.

Zadanie 84.
Do zasad przygotowania pacjenta do badań obrazowych NIE należy:

A . n ie  przyjmowanie  pokarmów  i  płynów  5-6  godz.  przed
badaniem,

B.  nie palenie tytoniu,
C.  nie żucie gumy i nie ssanie cukierków,
D.  nie przyjmowanie leków.

Zadanie 85.
Jak zdefiniujesz zagadnienie "promocji zdrowia"?

A.  rozpoznawanie wyznaczające rodzaj i zakres opieki,
B . uwarunkowanie działania na rzecz poprawy samopoczucia i

wsparcia w trudnych sytuacjach,
C . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie

oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

D . działania  zmierzające  do  usunięcia  lub  przynajmniej
ograniczenia następstw choroby.

Zadanie 86.
Wskazaniami do wysokiego ułożenia tułowia są:

A . zaburzenia  świadomości  po  znieczuleniach,  stany  po
operacjach płucnych, stany porażenia połowiczego,

B . usunięcie  płata,  segmentu  lub  całego  płuca,
niewydolność krążeniowo-oddechowa,

C . wstrząs,  stany  porażenia  połowiczego,  usunięcie  płata,
segmentu lub całego płuca,

D . niewydolność  krążeniowa,  stany  po  amputacjach  piersi,
kończyn dolnych, znieczulenie rdzeniowe.



Zadanie 87.
Apoptoza jest to:

A . wieloetapowy  proces  działający  stabilizująco  na  procesy
utrzymujące stabilność genetyczną komórki,

B.  rodzaj translokacji onkogenów,
C . aktywny  proces  eliminacji  komórek  niepotrzebnych,

uszkodzonych czy zawierających mutacje,
D.  rodzaj nowotworu będący wynikiem mutacji genowej.

Zadanie 88.
Pielęgniarka  pracująca  na  oddziale  chemioterapii  uczestniczy  w
badaniu  klinicznym  nad  nowym  lekiem  przeciwnowotworowym.
Podczas  trwania  eksperymentu  stwierdza,  że  pacjenci  nie  są
uczciwie  informowani  o  komplikacjach  związanych  z  badaniem,
lecz  przedstawia się  im jedynie  ewentualne korzyści.  Co  powinna
zrobić pielęgniarka?

A . pielęgniarka  uczestniczy  w  dalszym  ciągu  w
eksperymencie stwierdzając, że informowanie chorych nie
należy do jej obowiązków,

B . pielęgniarka  rozmawia  z  kierownikiem  eksperymentu,  a
ponieważ  sytuacja  nie  uległa  zmianie,  postanawia
wycofać się z uczestnictwa w badaniu klinicznym,

C . pielęgniarka  sama  informuje  chorych  o  możliwych
powikłaniach na skutek stosowanie leku, nie konsultując
się z zespołem badawczym,

D . pielęgniarka uczestniczy w badaniu klinicznym z obawy o
utratę pracy.

Zadanie 89.
Nóż  cybernetyczny  "CyberKnife"  jest  nieinwazyjną  metodą
leczenia wykorzystywaną głównie do leczenia nowotworów:

A.  trzustki,
B.  nerki,
C.  CUN,
D.  płuc.

Zadanie 90.
Odpowiedzialność moralna pielęgniarki onkologicznej polega na:

A . obowiązku moralnym lub prawnym odpowiadania za wykonane
osobiście  lub  zlecone  innej  osobie  czynności  zawodowe,
lub za ich zaniechanie lub zaniedbanie,

B.  wynagrodzeniu wyrządzonej komuś szkody lub straty,
C . konieczności  odpowiadania  za  swoje  czyny,  zachowania

nakazane lub zakazane przez normę moralną i ponoszeniu
za nie konsekwencji,

D . obowiązku  ponoszenia  konsekwencji,  określonych  przez
odpowiednie przepisy prawne.



Zadanie 91.
Guz Pancoasta jest szczególną postacią raka:

A.  płuca,
B.  nerki,
C.  piersi,
D.  wątroby.

Zadanie 92.
W  diagnostyce  jakiego  nowotworu  należy  oznaczyć  stężenie  amin
katecholowych i ich metabolitów w dobowej zbiórce moczu:

A.  choroba Hodgkina,
B.  nephroblastoma,
C.  neuroblastoma,
D.  mięsaki tkanek miękkich.

Zadanie 93.
Jakie  skutki  uboczne  często  występują  podczas  podawania
taksoidów?

A.  drętwienie, mrowienie kończyn i bóle mięśniowo-stawowe,
B.  nadmierne pocenie się,
C.  całkowity brak łaknienia,
D.  zaparcia.

Zadanie 94.
Kserostomia to:

A.  jeden z rodzajów stomii układu moczowego,
B.  nadmierne złuszczanie naskórka,
C.  subiektywne odczucie suchości jamy ustnej,
D.  zmiany patologiczne w obrębie chrząstki stawowej.

Zadanie 95.
Przyczyną  wzrostu  ciśnienia  wewnątrzczaszkowego  u  chorych  na
nowotwory jest:

A .  nowotwór pierwotny,
B.  nowotwór wtórny,
C.  krwawienie śródczaszkowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 96.
Jakie badania potwierdzą niektóre powikłania po Cisplatynie?

A.  klirens kreatyniny i poziom mocznika,
B.  EKG,
C.  spirometria,
D . dobowa  zbiórka  moczu  na  poziom  cukru  i  białko  Bence

Jonesa.



Zadanie 97.
Rehabilitacja  chorych  po  leczeniu  nowotworów  OUN  w  okresie
pooperacyjnym skupiona jest przede wszystkim na:

A . fizjoterapii  klatki  piersiowej  oraz  ćwiczeniach
przeciwzakrzepowych,

B . ćwiczeniach  kończyn  górnych  oraz  rotacji  kończyn
dolnych,

C . nie  powinna  być  wykonywana  ze  względu  na  możliwość
wzrostu ciśnienia śródczaszkowego,

D.  pionizacji pacjenta w tzw. "0" dobie.

Zadanie 98.
C o  i le  lat,  w  profilaktyce  nowotworów  jelita  grubego  jest
zalecane wykonywanie kolonoskopii:

A .  1 rok,
B.  2 lata,
C.  5 lat,
D.  10 lat.

Zadanie 99.
Ważną rolę w życiu chorych z wyłonioną stomią odgrywa aktywność
ruchowa ale niewskazane są:

A . sporty  kontaktowe,  podczas  których  istnieje  ryzyko
urazu  okolicy  jamy  brzusznej  oraz  rodzaje  wysiłku,
które wymagają znacznych napięć mięśni brzucha,

B . sporty  zespołowe,  podczas  których  istnieje  ryzyko  urazu
obręczy  barkowej  oraz  rodzaje  wysiłku,  które  wymagają
znacznych napięć mięśni kończyn dolnych,

C . sporty w których dochodzi do wzrostu tętna oraz wzrostu
ciśnienia tętniczego krwi,

D . ćwiczenia  wzmacniające  mięśnie  brzucha  oraz  ćwiczenia
usprawniające.

Zadanie 100.
W  okresie pooperacyjnym po całkowitym lub częściowym wycięciu
krtani prowadzi się ćwiczenia:

A.  czynne kończyn górnych i dolnych,
B . oddychania  torem  przeponowym,  oklepywania  klatki

piersiowej i ćwiczenia skutecznego kaszlu,
C . oddychania  torem  brzusznym  i  oklepywania  klatki

piersiowej,
D.  zakresu ruchów stawu skokowego i kolanowego.



Zadanie 101.
Depresja oddechowa wskutek opioidoterapii objawia się:

A . bradypnoe,  tachykardią,  owrzodzeniami  w  obrębie
podudzi,

B . tachypnoe,  zaburzeniami  świadomości,  trudnością  z
wybudzeniem i sinicą,

C . naprzemiennym  przyśpieszeniem  oddechów  i  fazami
bezdechów oraz zaczerwienieniem twarzy,

D . obniżeniem  nastroju  trwającym  ponad  2  tygodnie  i
pojawiającymi się napadami paniki oddechowej.

Zadanie 102.
Neutropenia to:

A.  zaburzenie neurologiczne,
B.  mała liczba granulocytów,
C.  uszkodzenie nerwów obwodowych,
D.  mała liczba leukocytów.

Zadanie 103.
Pierwsze w Polsce hospicjum stacjonarne utworzono w:

A.  Gdańsku,
B.  Krakowie,
C.  Poznaniu,
D.  Wrocławiu.

Zadanie 104.
Cecha M1 w międzynarodowym systemie TNM oceniającym rozległość
choroby oznacza:

A . przerzuty  w  pojedynczym  węźle  chłonnym  po  stronie
zmiany o średnicy do 3 cm w największym wymiarze,

B.  brak cech guza pierwotnego,
C.  przerzuty odległe,
D.  przerzuty odległe nie mogą być ocenione.

Zadanie 105.
Długotrwałym i uciążliwym powikłaniem po wulwektomii jest:

A .  obrzęk kończyn dolnych,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  zapalenie cewki moczowej,
D.  powstanie odleżyn.



Zadanie 106.
Reguły  referencyjności  oznaczają  rozwiązania  organizacyjne
służące temu, aby:

A . zapewnić  choremu  pomoc  odpowiadającą  złożoności  jego
choroby,

B . leczyć  pacjentów  z  rozpoznaną  chorobą  nowotworową
wyłącznie w ośrodkach wysokospecjalistycznych,

C . określić  jednoznacznie  sposób  finansowania  usług
medycznych w opiece onkologicznej,

D.  rozpoznać ilość nowych zachorowań w skali kraju.

Zadanie 107.
Chory po operacji raka płuc powinien być ułożony w pozycji:

A .  płasko na plecach,
B.  płasko na boku,
C.  półsiedzącej,
D.  najbardziej wygodnej dla pacjenta.

Zadanie 108.
Nowotwory  płuc  stanowią  niejednorodną  grupę  pod  względem
histologicznym.  Badania  epidemiologiczne  wskazują,  że
najczęściej występującym typem jest:

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

Zadanie 109.
Usunięcie  naczyń  i  węzłów  chłonnych  w  trakcie  onkologicznego
zabiegu operacyjnego powoduje:

A . tylko względną niewydolność limfatyczną w kończynie - u
większości  chorych  uruchomienie  nie  wykorzystanych
dotychczas naczyń chłonnych, rozwój krążenia obocznego
oraz  ich  regeneracja  przywracają  równowagę  odpływu
chłonki w przeciągu 6-12 miesięcy po leczeniu nowotworu
złośliwego,

B . bezwzględną  niewydolność  limfatyczną  w  kończynie  -  nie
ma możliwości przywrócenia równowagi odpływu chłonki,

C . tylko względną niewydolność limfatyczną w kończynie - u
większości  chorych  uruchomienie  nie  wykorzystanych
dotychczas naczyń chłonnych, rozwój krążenia obocznego
oraz  ich  regeneracja  przywracają  równowagę  odpływu
chłonki  po  około  36  miesiącach  po  leczeniu  nowotworu
złośliwego,

D . wystąpienie  słoniowacizny  kończyny  w  okresie  około  6
miesięcy.



Zadanie 110.
Najczęstszymi powikłaniami w przebiegu szpiczaka mnogiego są:

A . złamania kompresyjne kręgów, samoistne złamania kości,
niewydolność nerek, przełom hiperkalcemiczny,

B . złamania  patologiczne  kości,  deformacja  szkieletowa,
tężyczka, udar mózgu,

C . złamania  kości,  zmiany  troficzne  prowadzące  do
amputacji kończyn, hiperfosfatemia,

D . martwica  mięśni,  kalcyfikacja  rogówki,  złamania  kości,
marskość wątroby.

Zadanie 111.
Ból przewlekły charakteryzuje się:

A .  trwaniem nie dłużej niż 1 miesiąc,
B.  trwaniem powyżej 2 miesięcy,
C.  trwaniem nie dłużej niż 3 miesiące od chwili powstania,
D.  trwaniem powyżej 3 miesięcy od chwili powstania.

Zadanie 112.
Czy  w  planie  edukacji  chorego  przed  radioterapią  pielęgniarka
powinna umieścić wskazania dotyczące diety?

A.  nie, ponieważ nie są to dla chorego istotne informacje,
B.  nie, ponieważ takie informacje przekazuje lekarz,
C . tak,  ponieważ  dieta  jest  istotna  w  trakcie

radioterapii,
D.  nie, ponieważ nie ma zaleconych istotnych zmian diety.

Zadanie 113.
Stowarzyszenie prowadzące działalność naukowo-badawczą na rzecz
rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego to:

A.  PTPO,
B.  PTO,
C.  PSPO,
D.  PTP.

Zadanie 114.
Lobektomia,  to  zabieg  operacyjny  wykonywany  w  leczeniu
chirurgicznym nowotworów np.:

A .  jel ita,
B.  płuc,
C.  jajników,
D.  krtani.



Zadanie 115.
Celem  terapii  tkanek  miękkich  związanej  z  bliznami  powstałymi
po leczeniu nowotworów jest:

A . poprawa zakresu ruchów, zmniejszenie bolesności tkanek
otaczających bliznę,

B . utrzymanie  prawidłowej  postawy  ciała  poprzez  poprawę
ruchomości tkanek,

C . uwolnienie  blizn  ze  "sklejeń"  z  głębiej  położonymi
tkankami,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 116.
Opieka  sprawowana  na  oddziałach  onkologicznych  powinna  być
opieką  holistyczną,  sprawowaną  zespołowo  ze  względu  na  je j
wieloaspektowy  charakter.  Pielęgniarka  jako  członek  zespołu
interdyscyplinarnego:

A . jest  równorzędnym  partnerem  dla  pozostałych  członków
zespołu,

B.  nie może być członkiem zespołu,
C.  wspólnie z zespołem realizuje proces leczenia,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 117.
Rama stereotaktyczna zakładana jest, gdy:

A . pacjent  jest  przygotowywany  do  napromieniania
śródpiersia,

B . pacjent  jest  przygotowywany  do  brachyterapii  guza
mózgu,

C.  wykonywana jest kolposkopia,
D.  doszło do zastoju chłonki.

Zadanie 118.
Objawem  popromiennego  zapalenia  płuc  u  osoby  dorosłej  NIE
jest/są:

A.  kaszel,
B.  gorączka,
C.  nudności, wymioty,
D.  narastająca duszność.

Zadanie 119.
Wczesne objawy niepożądane przy podawaniu Cyklofosfamidu to:

A.  przebarwienie skóry,
B.  przebarwienie paznokci,
C.  wysypka,
D.  metaliczny smak w ustach.



Zadanie 120.
Zmiany nowotworowe w rdzeniu kręgowym w odcinku szyjnym mogą
spowodować:

A.  niedowład połowiczy ciała,
B.  bezwład całkowity ciała,
C.  niedowład prawej kończyny górnej,
D.  niedowład prawej kończyny dolnej.

Zadanie 121.
NLPZ  to  leki  stosowane  w  leczeniu  bólu  z  I  szczebla  drabiny
analgetycznej.  W  czasie  terapii  należy  rozważyć  korzyści  oraz
możliwość  wystąpienia  działań  niepożądanych.  NLPZ  mogą
powodować następujące działania niepożądane:

A.  suchość w ustach, zaparcia, drętwienie kończyn górnych,
B.  bóle brzucha, nudności i wymioty, krwawienia,
C . zwężenie  źrenic,  obrzęk  tarczy  nerwu  wzrokowego,

bradykardia,
D.  nadmierne pocenie się, poliuria, objaw Babińskiego.

Zadanie 122.
"Złotym standardem" we wczesnej diagnostyce raka płuc jest:

A .  badanie bronchoskopowe,
B.  badanie radiologiczne,
C.  badanie mikroskopowe,
D.  badanie cytologiczne płynu opłucnego.

Zadanie 123.
Sigmoidoskopia, jest wykorzystywana w diagnostyce nowotworów:

A.  głowy i szyi,
B.  narządów rodnych kobiet,
C.  przerzutów nowotworowych,
D.  odbytnicy, esicy.

Zadanie 124.
Leczenie paliatywne to forma terapii ukierunkowana na:

A.  przedłużenie życia chorego,
B . łagodzenie/niwelowanie  dolegliwości

biopsychospołecznych,
C.  przede wszystkim niwelowaniu bólu nowotworowego,
D.  przede wszystkim wsparciu chorego i jego rodziny.



Zadanie 125.
Drenaż limfatyczny to specyficzny rodzaj masażu polegający na:

A . ćwiczeniach  ruchowych,  ręcznym  drenażu  limfatycznym,
kompresjoterapii,

B . ręcznym  drenażu  limfatycznym,  masażu  relaksacyjnym,
bandażowaniu,

C . ćwiczeniach  ruchowych,  ćwiczeniach  oddechowych,
krioterapii,

D . ćwiczeniach ruchowych, ćwiczeniach przeciwzakrzepowych,
przerywanej kompresji pneumatycznej.

Zadanie 126.
DIC to zespół:

A .  żyły głównej górnej,
B.  ostrego rozpadu guza,
C.  wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,
D.  ucisku rdzenia kręgowego.

Zadanie 127.
Świadczenia  z  zakresu  opieki  paliatywnej  i  hospicyjnej
przysługują  dorosłym  i  dzieciom.  U  osób  dorosłych  jednostkami
chorobowymi kwalifikującymi do tego rodzaju leczenia są:

A.  nowotwory, choroby wywołane przez HIV,
B . następstwa  chorób  zapalnych  ośrodkowego  układu

nerwowego, kardiomiopatie,
C . układowe  zaniki  pierwotne  zajmujące  OUN,  owrzodzenia

odleżynowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 128.
W  czasie  obserwacji  pacjenta  po  napromienianiu  metodą
brachyterapii  obszaru  miednicy  małej,  należy  zwrócić  przede
wszystkim uwagę na:

A.  ilość i barwę moczu,
B.  pozycję ciała,
C.  ciśnienie tętnicze krwi,
D.  ogólne samopoczucie.

Zadanie 129.
W celu zapobiegania rozwojowi obrzęku chłonnego kończyny górnej
p o  stronie  przeprowadzonej  amputacji  piersi,  zaleca  się
unikanie:

A.  gorących kąpieli, okładów i intensywnego opalania się,
B.  automasażu kończyny po stronie operowanej,
C.  noszenia protezy piersi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 130.
Zdecydowana większość przypadków raka szyjki macicy spowodowana
jest infekcją:

A.  EBV,
B.  HHV,
C.  HPV,
D.  HIV.

Zadanie 131.
U  chorych  zagrożonych  wystąpieniem  zespołu  DIC,  obserwację
pielęgniarską ukierunkowujemy szczególnie na:

A.  występowanie krwawień, wybroczyn, "siniaków",
B.  nagły, duży skok temperatury ciała,
C.  pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D.  przyrost masy ciała.

Zadanie 132.
Prawdziwe  w  odniesieniu  do  biopsji  mammotomicznej  jest
twierdzenie:

A . n ie jest stosowana w diagnostyce guzów niewidocznych w
mammografii,

B . jest  stosowana  w  diagnostyce  guzów  widocznych  w
mammografii,

C . n ie  jest  stosowana  w  przypadku  guzów  dostępnych  w
badaniu palpacyjnym,

D.  skuteczność zabiegu nie jest wysoka.

Zadanie 133.
Wysoka  skuteczność,  szybkość  działania,  niewielkie  objawy
uboczne,  umiarkowany  koszt  i  możliwość  leczenia
ambulatoryjnego,  to  zalety  stosowanej  w  patologicznych
złamaniach w przebiegu przerzutów do kości:

A .  chemioterapii,
B.  chirurgii ortopedycznej,
C.  radioterapii,
D.  hormonoterapii.

Zadanie 134.
D o  wykrywania  jakiego  rodzaju  nowotworu  korzystne  jest
zastosowanie badań skriningowych?

A.  kości i stawów, czerniaka złośliwego,
B.  piersi, szyjki macicy, jelita grubego,
C.  oka, węzłów chłonnych, układu pokarmowego,
D.  żołądka, oskrzeli, płuc i gardła.



Zadanie 135.
Do ciążowej choroby trofoblastycznej zalicza się raka:

A.  jajnika,
B.  trzonu macicy,
C.  kosmówki,
D.  szyjki macicy.
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Zadanie 1.
Świadczenia  z  zakresu  opieki  paliatywnej  i  hospicyjnej
przysługują  dorosłym  i  dzieciom.  U  osób  dorosłych  jednostkami
chorobowymi kwalifikującymi do tego rodzaju leczenia są:

A.  nowotwory, choroby wywołane przez HIV,
B . następstwa  chorób  zapalnych  ośrodkowego  układu

nerwowego, kardiomiopatie,
C . układowe  zaniki  pierwotne  zajmujące  OUN,  owrzodzenia

odleżynowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 2.
Bisfosfoniany są lekami często podawanymi w przerzutach choroby
nowotworowej  do  kości  powodującej  hiperkalcemię.  Najlepszą
drogą podania Bisfosfonianów jest:

A .  tylko droga podskórna,
B.  tylko droga domięśniowa,
C.  droga dożylna,
D . tylko  droga  doustna  ze  względu  na  bardzo  dobre

wchłanianie z przewodu pokarmowego.

Zadanie 3.
Drenaż limfatyczny to specyficzny rodzaj masażu polegający na:

A . ćwiczeniach  ruchowych,  ręcznym  drenażu  limfatycznym,
kompresjoterapii,

B . ręcznym  drenażu  limfatycznym,  masażu  relaksacyjnym,
bandażowaniu,

C . ćwiczeniach  ruchowych,  ćwiczeniach  oddechowych,
krioterapii,

D . ćwiczeniach ruchowych, ćwiczeniach przeciwzakrzepowych,
przerywanej kompresji pneumatycznej.

Zadanie 4.
Jakie  powikłania w obrębie  jamy ustnej  mogą wystąpić  w trakcie
lub po zakończeniu leczenia teleradioterapią?

A.  suchość i ból w jamie ustnej,
B.  zaburzenia smaku,
C.  uczucie zesztywnienia szczęk i trudności z jedzeniem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 5.
Późne powikłania podawania Cisplatyny to:

A.  leukopenia,
B.  neuropatia obwodowa,
C.  reakcje alergiczne,
D.  uszkodzenie nefronów.

Zadanie 6.
Mastopatia jest to:

A .  zmiana złośliwa piersi,
B.  zmiana złośliwa jajnika,
C.  przerost gruczołu piersiowego u mężczyzn,
D.  zmiana łagodna piersi.

Zadanie 7.
Jakie objawy świadczą o wystąpieniu u chorego niedokrwistości?

A . bladość  powłok  skórnych,  szara  skóra,  niepokój,
pobudzenie ruchowe,

B . zmęczenie,  osłabienie,  duszność,  ból  głowy,  zawroty
głowy, omdlenia, tachykardia,

C . bladość  powłok  skórnych,  szara  skóra,  niepokój,
pobudzenie ruchowe, gorączka, nudności, tachykardia,

D . zaburzenia  rytmu  serca,  krwawienia  z  dziąseł,  suchość
jamy ustnej, duszność, ból głowy.

Zadanie 8.
Nadmierna  ekspozycja  na  promienie  ultrafioletowe  stanowi
czynnik ryzyka:

A.  białaczek,
B.  raka skóry i czerniaka,
C.  nowotworów kości,
D.  nowotworów siatkówki oka.

Zadanie 9.
Zespoły paraneoplastyczne to:

A.  zespoły czynników ryzyka powodujących nowotwory,
B.  zespoły objawów wywołanych nowotworami,
C . zespoły  objawów towarzyszących nowotworom niezależnie

od miejscowego wzrostu lub rozsiewu,
D.  zespoły leczenia niekonwencjonalnego w nowotworach.



Zadanie 10.
Kobieta,  lat  33,  w  trzeciej  dobie  po  limfadenektomii  pachowej  z
powodu  czerniaka,  zgłasza  pogorszenie  samopoczucia  od  godzin
porannych,  temperatura  ciała  37,2°C,  w  obrębie  rany
pooperacyjnej  tkanki  napięte,  bolesne.  Przyczyną  opisanej
sytuacji jest:

A .  zastój chłonki z następowym zakażeniem rany,
B.  spadek odporności pacjentki,
C.  reakcja na utratę krwi podczas zabiegu operacyjnego,
D . późny  odczyn  poprzetoczeniowy  na  krew  podaną  podczas

zabiegu operacyjnego.

Zadanie 11.
W  radioterapii  onkologicznej  ok.  30-50  %  chorych,  leczonych
jest  z  założeniem  uzyskania  efektu  paliatywnego.  NIE  są
wskazaniem do stosowania radioterapii paliatywnej m.in.:

A . bóle  spowodowane  przerzutami  do  kości,  bóle  w  klatce
piersiowej w przebiegu raka płuc,

B . onkologiczne  stany  nagłe:  ucisk  rdzenia  kręgowego,
zespół żyły głównej górnej,

C.  ostry rozpad guza nowotworowego,
D.  przerzuty do mózgu.

Zadanie 12.
Podanie Paklitakselu poprzedza:

A.  premedykacja steroidowa i przeciwhistaminowa,
B.  nawodnienie,
C.  podanie leków uspokajających,
D.  wykonanie lewatywy.

Zadanie 13.
Zespół Pancoasta:

A . charakteryzuje  s ię  bólami  za  mostkiem  promieniującymi
do lewej ręki, nudnościami, dusznością wysiłkową,

B . objawia się dusznością, bólem promieniującym do żuchwy,
brakiem apetytu, nudnościami,

C . charakteryzuje  s ię  obrzękiem  twarzy  i  szyi,  dusznością,
zaburzeniami świadomości,

D . t o  zespół  bólowy  o  cechach  neuralgii  ramiennej,
dotyczący  barku  i  łopatki,  z  promieniowaniem  do
ramienia, przedramienia oraz 4 i 5 palca ręki.



Zadanie 14.
W przygotowaniu pacjenta do podania chemioterapii dopęcherzowo
należy uwzględnić następujące informacje:

A . przed  podaniem  leków  należy  wypić  l i tr  płynów  i  nie
opróżniać pęcherza, po podaniu leków należy oddać mocz
i dużo chodzić,

B . 2 godziny przed podaniem leków nie wolno oddawać moczu,
wolno przyjmować płyny i należy leżeć po zabiegu,

C . należy  ograniczyć  przyjmowanie  płynów  i  opróżnić
pęcherz  moczowy  przed  podaniem leków,  po  zakończeniu
wlewu  powstrzymać  się  od  oddawania  moczu  oraz  leżeć
przez około 1 godzinę,

D . nie  ograniczać  przyjmowania  płynów,  opróżnić  pęcherz
moczowy,  po  zakończeniu  wlewu  jak  najszybciej  oddać
mocz.

Zadanie 15.
Nowotwór wieku dziecięcego tzw. Guz Wilmsa, jest nowotworem:

A.  tkanek miękkich,
B.  kości płaskich,
C.  nerek,
D.  centralnego układu nerwowego.

Zadanie 16.
Który rodzaj markerów nowotworowych ma największe znaczenie w
monitorowaniu raka jajnika?

A.  CA 125,
B.  PSA,
C.  HCG, AFP,
D.  CEA.



Zadanie 17.
Edukując pacjenta w zakresie prawidłowego wykonywania inhalacji
należy udzielić wskazówek zawierających informacje:

A . zabieg  minimum  1  godz.  po  posiłku,  oddech  spokojny  i
głęboki,  14-16  oddechów  na  minutę,  2  godziny  po
inhalacji  wstrzymać  się  od  picia  zimnych  napojów  i
palenia papierosów,

B . zabieg  minimum  1  godz.  po  posiłku,  oddech  głęboki  20
-24  razy  na  minutę,  należy  powstrzymać  się  od
odkrztuszania wydzieliny,

C . w  trakcie  inhalacji  oddychać  spokojnie  i  głęboko  14-16
oddechów na minutę, pozycja siedząca z wyprostowanymi
plecami,  dowolne  płyny  i  posiłki  można  spożywać
bezpośrednio przed i po zabiegu,

D . oddech spokojny i głęboki 20-24 razy na minutę, pozycja
siedząca  z  wyprostowanymi  plecami,  nie  należy  płukać
ust po inhalacji.

Zadanie 18.
W przypadku wynaczynienia etopozydu, na miejsce wynaczynienia
należy położyć okład:

A.  zimny,
B.  ciepły,
C.  nie stosuje się okładu,
D.  naprzemienny ciepło-zimny.

Zadanie 19.
TENS jest:

A .  jedną ze skal badających jakość życia,
B.  przezskórną elektryczną stymulacją nerwu,
C.  objawem patologicznym w zakresie jamy brzusznej,
D.  skalą badającą natężenie dolegliwości bólowych.

Zadanie 20.
Pneumonektomia to zabieg operacyjny stosowany w leczeniu raka
płuca, polega na wycięciu:

A.  płata płuca,
B.  płuca,
C.  drzewa oskrzelowego,
D.  segmentu płuca.



Zadanie 21.
Jak  najdłuższe  utrzymanie  i  wykorzystanie  drogi  dojelitowej
żywienia chorych na nowotwór złośliwy zapobiega:

A.  powstawaniu odleżyn,
B . zanikowi  mięśni  kończyn  dolnych  oraz  pomaga  w

prawidłowej ruchomości stawów,
C . zanikowi  mikrokosmków  jelitowych  oraz  pomaga  w

utrzymaniu prawidłowej flory jelitowej,
D.  powstawaniu zespołu Cushinga.

Zadanie 22.
Wykorzystywana w onkologii skala Zubroda/ECCOG/WHO służy do
oceny:

A.  stopnia powikłań pooperacyjnych,
B.  sprawności chorego,
C.  natężenia bólu,
D.  zaawansowania choroby nowotworowej.

Zadanie 23.
Kinezyterapia  we  wczesnym  (do  6  doby)  okresie  po  operacji
odtwórczej piersi obejmuje:

A . ćwiczenia  oddechowe,  przeciwzakrzepowe,  obręczy
barkowej,

B . przechodzenie  do  siadu  z  pozycji  leżącej  poprzez
pozycję boczną, z zakazem używania drabinki,

C . chodzenie  z  użyciem  balkonika  z  oparciem  się  na
przedramionach, w pozycji pochylonej,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 24.
C o  i le  lat,  w  profilaktyce  nowotworów  jelita  grubego  jest
zalecane wykonywanie kolonoskopii:

A .  1 rok,
B.  2 lata,
C.  5 lat,
D.  10 lat.

Zadanie 25.
Samokontrola piersi powinna być wykonana w:

A.  I fazie cyklu miesiączkowego,
B.  II fazie cyklu miesiączkowego,
C.  III fazie cyklu miesiączkowego,
D.  IV fazie cyklu miesiączkowego.



Zadanie 26.
Jakie  grupy  leków  zawiera  pierwszy  stopień  drabiny
analgetycznej?

A.  lek wspomagający,
B.  analgetyk nieopioidowy, lek wspomagający,
C.  słaby opioid, lek wspomagający,
D.  silny opioid, analgetyk nieopioidowy.

Zadanie 27.
Radioterapia  znalazła  zastosowanie  w  leczeniu  chorób
nowotworowych jako metoda:

A.  samodzielna,
B.  skojarzona,
C.  ratunkowa, paliatywna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 28.
Organizatorem  kształcenia  podyplomowego  w  dziedzinie
pielęgniarstwa onkologicznego może zostać:

A.  uczelnia,
B . szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w

dziedzinie nauk medycznych,
C.  medyczna jednostka badawczo-rozwojowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 29.
Zaburzenie  recyrkulacji  l imfocytów  w  obrzęku  limfatycznym
powoduje:

A.  złamania patologiczne,
B . upośledzenie  miejscowej  odporności  i  może  prowadzić  do

nawracających stanów zapalnych i róży,
C.  ból podtrzymywany współczulnie,
D.  niedowład połowiczy po stronie operowanej.

Zadanie 30.
U  chorych  zagrożonych  wystąpieniem  zespołu  DIC,  obserwację
pielęgniarską ukierunkowujemy szczególnie na:

A.  występowanie krwawień, wybroczyn, "siniaków",
B.  nagły, duży skok temperatury ciała,
C.  pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D.  przyrost masy ciała.



Zadanie 31.
Dekstranomery to nowoczesne opatrunki, które:

A . mają  bardzo  dużą  zdolność  pochłaniania  wysięku  i
zbudowane są z ziaren polimeru,

B . powstają  z  włókien  alginianu  wapnia  z  alg  morskich  i
mają dużą chłonność,

C . zawierają  węgiel  aktywowany i  neutralizują  nieprzyjemny
zapach,

D . powodują  uwodnienie  tkanek  martwiczych  i  mają
ograniczoną zdolność pochłaniania wysięku.

Zadanie 32.
Jakie są wskazania do leczenia rozrostu trofoblastu?

A . utrzymujące  się  większe  stężenie  HCG  w  3  kolejnych
oznaczeniach,

B . zmniejszające  się  stężenie  HCG  w  dwóch  kolejnych
oznaczeniach,

C . stężenie  HCG  <20  000  mj./ml  utrzymujące  się  po  4
tygodniach od usunięcia ciąży zaśniadowej,

D . utrzymujące  się  większe  stężenie  HCG  w  2  kolejnych
oznaczeniach.

Zadanie 33.
Najczęstszą  przyczyną  zgonów  mężczyzn  z  powodu  nowotworów
złośliwych stanowi rak:

A.  gruczołu krokowego,
B.  płuca,
C.  jądra,
D.  pęcherza moczowego.

Zadanie 34.
Chory z rakiem płuca lewego otrzymuje w celu opanowania bólu 30
m g  preparatu  morfiny  zażywanego  doustnie,  co  4  godziny.  I le
będzie wynosiła dobowa dawka morfiny dla tego pacjenta?

A.  220 mg,
B.  180 mg,
C.  120 mg,
D.  60 mg.



Zadanie 35.
Celem rehabilitacji  społecznej  u  chorych na nowotwór,  u  których
wystąpiły powikłania w postaci niedowładów i porażeń jest:

A . odzyskanie  jak  największej  niezależności  społecznej  i
powrót do aktywnego życia społecznego,

B . zorganizowanie  choremu  pomocy  profesjonalnych
pracowników medycznych i socjalnych,

C . objęcie  chorego  programem  usprawniania  na  oddziale
rehabilitacji,

D . zorganizowanie  możliwości  pobytu  w  domu  opieki
społecznej.

Zadanie 36.
Pacjent,  lat  55,  zakwalifikowany  do  chemioterapii  i  leczony
Docetaxelem z powodu nawrotowego raka płuca. Podczas podawania
leku  doszło  do  jego  wynaczynienia.  Na  miejsce  wynaczynienia
należy zastosować:

A.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i zimny okład,
B.  dimetylosulfotlenek (DMSO) i ciepły okład,
C.  hialuronidazę i zimny okład,
D.  tiosiarczan sodu i ciepły okład.

Zadanie 37.
Jeśli  stosowanie  u  pacjenta  100  mg  tramadolu  w  odstępie  4
godzin, nie niweluje dolegliwości bólowych należy:

A.  podwoić dawkę leku,
B.  potroić dawkę leku,
C.  podawać 100 mg tramadolu w odstępie 2 godzin,
D . zastosować  leki  z  wyższego  poziomu  drabiny

analgetycznej.

Zadanie 38.
Jakie objawy związane z leukopenią mogą świadczyć o pogorszeniu
stanu zdrowia pacjenta?

A . wzrost  temperatury  powyżej  38°C,  dreszcze,  niepokój,
spadek ciśnienia,

B . niepokój  lub  pobudzenie  psychoruchowe,  trudności  w
porozumiewaniu się, ból głowy,

C.  świąd skóry i drobna wysypka na ciele,
D . bó l  w  klatce  piersiowej,  zmiany  w  EKG,  omdlenia  i

mroczki przed oczami.



Zadanie 39.
Jaka  jednostka  koordynuje  pracą  szpitali  onkologicznych  w
Polsce?

A.  Międzynarodowa Unia do Walki z Rakiem,
B.  Europejska Szkoła Onkologii,
C .  Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie,
D.  Instytut Badań Jądrowych.

Zadanie 40.
Jednym  z  częstych  objawów  towarzyszących  pacjentom  opieki
paliatywnej jest astenia, która oznacza:

A.  wysychanie jamy ustnej,
B.  problemy z mówieniem,
C.  zmęczenie/osłabienie,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 41.
Przerzut nowotworu do układu kostnego lub wątroby stwierdza się
na podstawie zwiększonej aktywności w surowicy:

A.  fosfatazy kwaśnej,
B.  dehydrogenazy mleczanowej,
C.  fosfatazy alkalicznej,
D.  prawidłowa B i C.

Zadanie 42.
Ból  przebijający  dzieli  s ię  na  dwa  typy  (spontaniczny  i
incydentalny) i cechuje się:

A . powolnym  narastaniem  (ok.  30  min.),  krótkim  trwaniem
(ok. 3-5 min.),

B . szybkim  narastaniem  (ok.  3-5  min.),  trwaniem  (ok.  30
min.).

C . szybkim  narastaniem  (ok.  3-5  min.),  krótkim  trwaniem
(ok. 3-5 min.),

D . powolnym  narastaniem  (ok.  30  min.),  trwaniem  (ok.  30
min.).

Zadanie 43.
Brachyterapię dzielimy w zależności od:

A.  aktywności źródła promieniowania,
B.  czasu trwania napromieniowania,
C.  rodzaju izotopu promieniotwórczego
D.  planowania leczenia - rekonstrukcji 3D.



Zadanie 44.
Kolpomikroskopia jest:

A . badaniem  histologicznym  materiału  pobranego  w  czasie
konizacji,

B . metodą  oceny  nabłonka  szyjki  macicy  w  celu  wybrania
miejsca, z którego pobiera się wycinek,

C.  badaniem wyskrobin z szyjki macicy,
D.  pobraniem wycinka z owrzodziałej zmiany szyjkowej.

Zadanie 45.
Standardy  opieki  pielęgniarskiej  odnoszą  się  do  szczegółowych
standardów  praktyki  zawodowej  pielęgniarek  i  położnych,  które
służą do:

A . opracowania  zasad  i  norm  opisujących  sposób
postępowania  pielęgniarskiego  podczas  wykonywania
złożonych zabiegów medycznych,

B . określenia  zasad  i  sposobu  postępowania  w  opiece  nad
poszczególnymi  grupami  pacjentów,  wyodrębnionymi  na
podstawie przyjętego kryterium,

C . opracowania i wdrożenia w konkretnych warunkach zakładu
opieki zdrowotnej,

D.  prowadzenia badań naukowych.

Zadanie 46.
Osoba, która przebyła chorobę nowotworową:

A.  powinna wyłączyć się z życia zawodowego,
B.  może powrócić do pracy i należy ją do tego zachęcać,
C . powinna tylko skupić s ię na życiu zawodowym, aby uciec

od myślenia o chorobie,
D . warto,  aby  tylko  skupiła  s ię  na  przyjemnościach  i

unikała życia zawodowego.

Zadanie 47.
Objawem  popromiennego  zapalenia  płuc  u  osoby  dorosłej  NIE
jest/są:

A.  kaszel,
B.  gorączka,
C.  nudności, wymioty,
D.  narastająca duszność.

Zadanie 48.
Odczyn popromienny miejscowy na sucho łagodzi:

A .  jałowy opatrunek przyklejony plastrem,
B.  talkowanie Alantanem i wietrzenie,
C.  kąpiel całego ciała pod prysznicem,
D.  noszenie obcisłej bielizny.



Zadanie 49.
Pacjent  onkologiczny  w  trakcie  badań  klinicznych  szczególnie
wymaga:

A.  kontaktu z rodziną,
B.  monitorowania stanu wybranych układów i narządów,
C.  specjalnej diety,
D.  objęcia programem edukacyjnym.

Zadanie 50.
U  46-letniej  kobiety  występują  nieregularne  miesiączki  oraz
upławy, co należy doradzić kobiecie?

A . zasugerować,  że  powyższe  objawy  są  sygnałem
zbliżającego się przekwitania,

B.  nakłonić kobietę do kontroli ginekologicznej,
C . skłonić  kobietę  do  obserwowania  objawów  przez  okres  1

roku,
D . wyjaśnić,  i ż  wymienione  objawy  są  zjawiskiem

fizjologicznym w tym wieku.

Zadanie 51.
Promocja nowotworu jest to:

A . etap,  w  którym  czynnik  karcinogenny  przedostaje  s ię  do
komórki,

B . czas,  który  upłynął  od  zadziałania  czynnika
rakotwórczego  do  klinicznego  ujawnienia  się  nowotworu
złośliwego,

C . etap, w którym następuje wzrost nowotworowo zmienionych
komórek ich odróżnicowanie i namnażanie,

D . etap,  w  którym  zainicjowana  komórka  przechodzi  szereg
zmian,  prowadzących  do  nabycia  cech  morfologicznych  i
biochemicznych komórki nowotworowej.

Zadanie 52.
Wskazaniami do wysokiego ułożenia tułowia są:

A . zaburzenia  świadomości  po  znieczuleniach,  stany  po
operacjach płucnych, stany porażenia połowiczego,

B . usunięcie  płata,  segmentu  lub  całego  płuca,
niewydolność krążeniowo-oddechowa,

C . wstrząs,  stany  porażenia  połowiczego,  usunięcie  płata,
segmentu lub całego płuca,

D . niewydolność  krążeniowa,  stany  po  amputacjach  piersi,
kończyn dolnych, znieczulenie rdzeniowe.



Zadanie 53.
D o  stanów nagłego  zagrożenia  życia  w  onkologii,  spowodowanych
obecnością  nowotworu  lub  będących  następstwem  leczenia
przeciwnowotworowego, zalicza się:

A . zespół  ucisku  rdzenia  kręgowego,  tamponadę  serca,
zespół  żyły  głównej  górnej,  niedrożność  przewodu
pokarmowego, zaburzenia metaboliczne,

B . pęknięcie  tętniaka  aorty,  krwawienie  z  pęcherza
moczowego,  zespół  żyły  głównej  górnej,  zaburzenia
metaboliczne,

C . złamania  patologiczne  kości,  zwężenie  zastawki
mitralnej, ostrą zatorowość płucną, posocznicę,

D . krwawienie  z  przewodu  pokarmowego,  krwotok  mózgowy,
osłabienie siły mięśniowej, niedosłuch.

Zadanie 54.
Późnym odczynem popromiennym ze strony układu oddechowego jest:

A .  krwioplucie,
B.  kaszel,
C.  duszność,
D.  zwłóknienie płuc.

Zadanie 55.
Pacjentka lat 60 z rozpoznaniem raka szyjki macicy. Zastosowano
leczenie  promieniami  Co-60  -  teleradioterapia.  Jakie  mogą
wystąpić wczesne objawy popromienne?

A.  uszkodzenie pęcherza moczowego i odbytnicy,
B.  nudności,
C.  osłabienie,
D.  utrata masy ciała.

Zadanie 56.
Jaką diagnozę może sugerować pozytywny wynik na krew utajoną?

A.  białaczkę,
B.  raka okrężnicy i odbytnicy,
C.  raka przełyku,
D.  raka krtani.

Zadanie 57.
Obecność  białka  monoklonalnego  w  surowicy  lub  moczu,
osteolityczne  zmiany  w  kościach  oraz  postępujące  uszkodzenie
nerek to objawy typowe dla:

A.  ziarnicy złośliwej,
B.  szpiczaka mnogiego,
C.  ostrej białaczki szpikowej,
D.  przewlekłej białaczki limfocytowej.



Zadanie 58.
Aby  zapobiec  zastoinowemu  zapaleniu  ślinianek  przyusznych  u
pacjentów karmionych przez przetokę odżywczą zaleca się:

A .  mycie zębów przynajmniej 2 razy dziennie,
B.  stosowanie okładów na szyję,
C . żucie bezcukrowej gumy lub ssanie cukierków przy braku

przeciwwskazań,
D.  płukanie ust naparem ziołowym.

Zadanie 59.
C o  jest  najczęstszą  przyczyną  zgonów  w  ciągu  pierwszych  3
miesięcy po zabiegu przeszczepienia szpiku kostnego?

A.  niewydolność nerek,
B.  infekcje,
C.  zawał serca,
D.  niewydolność wątroby.

Zadanie 60.
Jakie  są  podstawowe  współczynniki  używane  w  epidemiologii
onkologicznej?

A.  inicjacja, progresja, promocja,
B.  zachorowalność, śmiertelność, chorobowość, umieralność,
C.  ekspresja nowotworu, charakter histopatologiczny,
D.  "case-control" test, oszacowanie statystyczne.

Zadanie 61.
Który marker nowotworowy monitoruje leczenie raka krtani?

A.  żaden,
B.  HCG (gonadotropina kosmówkowa),
C.  AFP (alfa-fetoproteina),
D.  GGTP (glutamylotransferaza).

Zadanie 62.
Pacjentka  lat  23  z  podejrzeniem  guza  mózgu  została  skierowana
n a  wstępne  badania  diagnostyczne.  Chora  jest  w  12  tygodniu
ciąży.  Które  badanie  można  wykonać  u  tej  chorej  w  zakresie
diagnostyki guza mózgu?

A.  rezonans magnetyczny,
B.  tomografię komputerową,
C.  badanie ultrasonograficzne,
D.  rentgen czaszki.



Zadanie 63.
Wczesne objawy niepożądane przy podawaniu Cyklofosfamidu to:

A.  przebarwienie skóry,
B.  przebarwienie paznokci,
C.  wysypka,
D.  metaliczny smak w ustach.

Zadanie 64.
Rehabilitacja psychospołeczna powinna być prowadzona:

A . przed  rozpoczęciem  leczenia,  w  trakcie  oraz  po  leczeniu
(np. po wykonaniu zabiegu operacyjnego),

B . tylko  przed  leczeniem  aby  przygotować  pacjenta  do
następstw leczenia (np. chemioterapii),

C . tylko  w  trakcie  intensywnego  leczenia  (np.
radioterapii),

D.  tylko po leczeniu (np. amputacji).

Zadanie 65.
Późne  powikłania  ze  strony  układu  krążenia,  po  zastosowaniu
teleterapii w obszarze klatki piersiowej to:

A .  uszkodzenie mięśnia sercowego,
B.  zakrzepowe zapalenie żył,
C.  zwłóknienie naczyń krwionośnych,
D.  krwawienia dojamowe.

Zadanie 66.
Odmianą  radioterapii  jest  teleterapia,  w  której  źródło
napromieniania:

A . znajduje się w bezpośrednim kontakcie z napromieniowaną
tkanką,

B . znajduje  s ię  w  bliskim  kontakcie  z  napromieniowaną
tkanką,

C.  pochodzi z pól zewnętrznych,
D.  jest zwykle umieszczone śródjamowo.



Zadanie 67.
Rehabilitacja  mowy  chorych  po  usunięciu  krtani  polega  na
wytworzeniu mowy przełykowej. Obejmuje ćwiczenia:

A . bezdźwięcznego wydechu, nauki głośnej mowy oraz nauki
akcentowania,

B . dźwięcznego  wydechu,  użycia  dźwięcznego  wydechu  do
wytworzenia  głosu,  nauki  szybkiej  mowy  oraz  eliminacji
szmerów oddechowych,

C . obręczy  barkowej  i  mięśni  karku,  głośnego  kaszlu
niezbędnego do wytworzenia mowy,

D . użycia  bezdźwięcznego  wydechu  do  wytworzenia  głosu,
skróceniu  czasu  wydawania  głosu  oraz  nauki  szybkiej  i
skandowanej mowy.

Zadanie 68.
Przeciętny  typowy  model,  norma,  wzorzec,  profesjonalnie
uzgodniony poziom wykonawstwa jakiegoś działania, stosownie do
grupy pacjentów, który jest osiągalny, mierzalny, pożądany to:

A.  standard,
B.  procedura,
C.  instrukcja,
D.  algorytm.

Zadanie 69.
Jakie badanie stanowi podstawę do rozpoznania nowotworu jądra?

A.  biopsja cienkoigłowa jądra,
B.  tomografia komputerowa miednicy małej,
C.  badanie histopatologiczne usuniętego jądra,
D.  badanie ultrasonograficzne jądra.

Zadanie 70.
Jednostką  sprawującą  nadzór  nad  realizacją  kształcenia
podyplomowego jest:

A . Centrum  Kształcenia  Podyplomowego  Pielęgniarek  i
Położnych,

B.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
C.  minister właściwy do spraw zdrowia,
D.  konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa.



Zadanie 71.
Usunięcie  naczyń  i  węzłów  chłonnych  w  trakcie  onkologicznego
zabiegu operacyjnego powoduje:

A . tylko względną niewydolność limfatyczną w kończynie - u
większości  chorych  uruchomienie  nie  wykorzystanych
dotychczas naczyń chłonnych, rozwój krążenia obocznego
oraz  ich  regeneracja  przywracają  równowagę  odpływu
chłonki w przeciągu 6-12 miesięcy po leczeniu nowotworu
złośliwego,

B . bezwzględną  niewydolność  limfatyczną  w  kończynie  -  nie
ma możliwości przywrócenia równowagi odpływu chłonki,

C . tylko względną niewydolność limfatyczną w kończynie - u
większości  chorych  uruchomienie  nie  wykorzystanych
dotychczas naczyń chłonnych, rozwój krążenia obocznego
oraz  ich  regeneracja  przywracają  równowagę  odpływu
chłonki  po  około  36  miesiącach  po  leczeniu  nowotworu
złośliwego,

D . wystąpienie  słoniowacizny  kończyny  w  okresie  około  6
miesięcy.

Zadanie 72.
Jaka dieta jest zalecana przy napromienianiu jamy brzusznej?

A.  bezmleczna, bezglutenowa,
B.  małosolna, wysokobiałkowa,
C.  przetarta, bezresztkowa,
D.  lekkostrawna, bezsolna.

Zadanie 73.
Cyklofosfamid należy do grupy:

A.  antybiotyków,
B.  antymetabolitów,
C.  leków alkilujących,
D.  alkaloidów roślinnych.

Zadanie 74.
Przeciwwskazaniem do wykonywania ćwiczeń oddechowych jest:

A . niewydolność  oddechowa,  niedawno  przebyty  krwotok
płucny,

B . suchy  kaszel,  mała  ruchomość  klatki  piersiowej  i
przepony,

C.  kaszel mokry, osłabiona siła mięśni oddechowych,
D . mała  ruchomość  obręczy  klatki  piersiowej,  obręczy

barkowej i kręgosłupa.



Zadanie 75.
Na poziom stresu pielęgniarki onkologicznej mają wpływ:

A . obciążenia psychiczne, obowiązki zawodowe traktowane w
kategoriach straty, zagrożenia i sztywnych norm,

B . obowiązki  zawodowe  ujmowane  jako  wyzwania  i  poczucie
skuteczności zawodowej,

C.  niskie zarobki i braki w wyposażeniu oddziałów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 76.
Tamoksyfen, stosowany w onkologii jest lekiem:

A.  cytostatycznym,
B.  hormonalnym,
C.  syntetycznym,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 77.
U  pacjentki  chorującej  na  raka  trzonu  macicy,  leczonej
napromienianiem wystąpiła biegunka. Opieka pielęgniarska polega
na:

A . zgłoszeniu  lekarzowi  powikłania  związanego  z  leczeniem,
wykonywanie zleceń lekarskich,

B . obserwacji w kierunku odwodnienia, zaleceniu spożywania
zwiększonej  i lości  płynów,  zaleceniu  do  picia  wody
mineralnej niegazowanej,

C . poinformowaniu  pacjentki,  że  powikłanie  to  jest
naturalne i nie należy podejmować żadnych czynności,

D . obserwacja  w  kierunku  odwodnienia,  obserwacja  ilości,
charakteru  i  częstości  wypróżnień,  zalecenia
dietetyczne, pomoc w utrzymaniu higieny.

Zadanie 78.
Lobektomia,  to  zabieg  operacyjny  wykonywany  w  leczeniu
chirurgicznym nowotworów np.:

A .  jel ita,
B.  płuc,
C.  jajników,
D.  krtani.



Zadanie 79.
Które z poniższych sformułowań określa pojęcie "skrining"?

A . działania  wśród  osób  bez  objawów  choroby  w  celu
wykrycia  choroby  w  okresie  bezobjawowym  lub
przedklinicznym,

B . profilaktyka  w  zakresie  koszt-efekt;  pomiar  częstości
występowania  choroby  nowotworowej  w  wybranej  części
kraju,

C.  profilaktyka trzeciej fazy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 80.
Nóż  cybernetyczny  "CyberKnife"  jest  nieinwazyjną  metodą
leczenia wykorzystywaną głównie do leczenia nowotworów:

A.  trzustki,
B.  nerki,
C.  CUN,
D.  płuc.

Zadanie 81.
Ośrodki  oferujące  pewien  ściśle  określony  zakres  świadczeń,
ograniczony  do  jednej  skomplikowanej  metody  lub  specjalizujące
s ię  w  terapii  jednej  lub  kilku  rzadkich  chorób,  reprezentują
następujący poziom referencyjności:

A .  poziom I,
B.  poziom II,
C.  poziom III,
D.  poziom S.

Zadanie 82.
Najsilniejszym, naturalnie występującym karcynogenem w rozwoju
nowotworów skóry u ludzi jest:

A .  promieniowanie UVA,
B.  promieniowanie UVB,
C.  promieniowanie UVC,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 83.
Pacjent  w  I  dobie  po  totalnej  laryngectomii,  stabilny  oddechowo
i  krążeniowo,  oddycha  samodzielnie,  ma  założoną  rurkę
tracheostomijną  i  sondę  do  żołądka.  W  jakiej  pozycji  należy
ułożyć pacjenta po powrocie z sali pooperacyjnej?

A.  Flowera,
B.  Semi-Flowera,
C.  płaskiej na plecach,
D.  na prawym boku.



Zadanie 84.
U  chorych  napromienianych  na  obszar  jamy  brzusznej  zaleca  się
wg Joanny Tajer i Janusza Medera zmianę diety:

A.  miesiąc przed i w trakcie napromieniowań,
B . przez  okres  prowadzenia  napromieniowań  i  w  trzy

miesiące po ich zakończeniu,
C.  miesiąc po zakończeniu napromieniowań,
D.  nie ma potrzeby zmiany diety.

Zadanie 85.
Dla zespołu rozpadu guza nowotworowego charakterystyczne są:

A . zaburzenia  metaboliczne,  ostra  niewydolność  nerek,
zespół DIC, zaburzenia rytmu serca,

B . zaburzenia  odżywiania,  zespół  DIC,  ostra  niewydolność
wieńcowa, hipoglikemia,

C . zaburzenia  wchłaniania,  niewydolność  nerek,
niewydolność lewokomorowa, obrzęki uogólnione,

D . zaburzenia  metaboliczne,  drgawki,  niedowład  połowiczy,
powiększenie śledziony.

Zadanie 86.
Cechę T w czerniaku określa się rutynowo na podstawie:

A.  tomografii komputerowej,
B.  ultrasonografii,
C .  badania fizykalnego,
D.  badania histopatologicznego.

Zadanie 87.
Rama stereotaktyczna zakładana jest, gdy:

A . pacjent  jest  przygotowywany  do  napromieniania
śródpiersia,

B . pacjent  jest  przygotowywany  do  brachyterapii  guza
mózgu,

C.  wykonywana jest kolposkopia,
D.  doszło do zastoju chłonki.



Zadanie 88.
Przy  podawaniu  odżywek  doustnych  u  pacjentów  chorujących  na
choroby nowotworowe należy pamiętać aby:

A . wprowadzać  je  szybko,  w  celu  uniknięcia  objawów
nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego,

B . wprowadzać  je  stopniowo,  w  celu  uniknięcia  objawów
nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego,

C . wprowadzać  je  wg  zasady  2+1  (2  dni  bardzo  szybko,  1
dzień bardzo powoli),

D . n ie  powinno  się  podawać  odżywek  doustnych  w  trakcie
leczenia  onkologicznego,  tylko  w  terminalnym  okresie
choroby.

Zadanie 89.
52-letni  mężczyzna,  chory  na  raka  płuca  w  zaawansowanym
stadium.  Przeciwbólowo  leczony  opioidami  o  przedłużonym
działaniu  w  ustalonych  dawkach.  Od  około  tygodnia  u  pacjenta
zaczęły występować (zwykle podczas kaszlu i gwałtownych ruchów)
napadowe,  krótko  trwające  bóle  o  stopniu  nasilenia  5  w  skali
VAS. Bóle o wyżej wymienionym charakterze są charakterystyczne
dla:

A.  nieskutecznego leczenia przeciwbólowego,
B.  zaawansowanej choroby nowotworowej,
C.  bólów przebijających,
D.  nieprawidłowego metabolizmu przyjmowanych leków.

Zadanie 90.
Sprawując opiekę nad pacjentem z objawami zespołu żyły głównej
górnej (ZŻGG) zwrócisz uwagę na:

A . utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  obserwację
oddechu,  obserwację  obrzęku  i  zasinienia  twarzy,
parametrów życiowych i stanu świadomości pacjenta,

B . monitoring  wkłuć  dożylnych  w  obrębie  kończyny  objętej
procesem chorobowym,

C . obserwację stanu świadomości chorego, gdyż wskazuje on
na nasilenie objawów,

D . obserwację  i  monitoring  oddechu  pacjenta  pod  kątem
wystąpienia świstu oddechowego.

Zadanie 91.
Napromienianie narządu rodnego metodą brachyterapii polega na:

A.  dojamowym napromienianiu,
B.  śródtkankowym napromienianiu,
C.  napromienianiu przez powłoki brzuszne,
D.  śródoperacyjnym napromienianiu.



Zadanie 92.
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia to:

A.  HRQL,
B.  ESAS,
C.  HNPCC,
D.  RSCL.

Zadanie 93.
Bandażowanie kończyny z obrzękiem chłonnym ma na celu:

A.  unieruchomienie kończyny i ochronę przed urazami,
B . zatrzymanie  narastania  obrzęku  poprzez  zmniejszenie

przepływu żylno - limfatycznego,
C . utrwalenie drenażu limfatycznego, zwiększenie przepływu

żylno - limfatycznego,
D.  zapobieganie ostremu zapaleniu żył głębokich.

Zadanie 94.
Wystąpienie raka sutka w zależności od miesiączkowania wzrasta
przy:

A.  wczesnej pierwszej miesiączce, późnym klimakterium,
B.  wczesnej pierwszej miesiączce, wczesnym klimakterium,
C.  późnej pierwszej miesiączce, wczesnym klimakterium,
D.  późnej pierwszej miesiączce, późnym klimakterium.

Zadanie 95.
Celami działań PSPO jest:

A . wyznaczanie  celów,  kierunków  oraz  zasad  kształcenia  i
doskonalenia  podyplomowego,  stała  edukacja
profesjonalna,  udział  w  kształceniu  i  doskonaleniu
modelu opieki onkologicznej w Polsce,

B . wspieranie  prac  badawczych  z  zakresu  teorii  i  praktyki
pielęgniarstwa onkologicznego oraz wymiana doświadczeń
z  innymi  organizacjami  pielęgniarskimi  w  kraju  i  za
granicą,

C . podnoszenie  i  utrzymanie  wysokiej  jakości  świadczeń
pielęgniarskich  w  opiece  onkologicznej  i  profilaktyce
chorób nowotworowych,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 96.
Pacjent  lat  70,  po  częściowym  usunięciu  krtani  i  jednej  struny
głosowej,  z  powodu  nowotworu  krtani.  Pacjent  po  zabiegu  nie
powinien mówić, co najmniej przez:

A.  12 godzin,
B.  24 godziny,
C.  48 godzin,
D.  72 godziny.



Zadanie 97.
W  jakim  dokumencie  po  raz  pierwszy  zdefiniowano  termin
"promocja zdrowia"?

A.  Karta Praw Człowieka,
B.  Deklaracja Barcelońska,
C.  Karta Ottawska,
D.  Deklaracja Promocji Zdrowia.

Zadanie 98.
Które  z  badań  profilaktycznych  ukierunkowanych  na  raka  szyjki
macicy należy zaproponować kobiecie?

A.  USG narządów jamy brzusznej,
B.  zwykłe badanie ginekologiczne,
C.  badanie cytologiczne,
D.  badanie tomograficzne.

Zadanie 99.
Neutropenia jest stanem, w którym stwierdza się:

A .  zwiększoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych,
B.  zmniejszoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych,
C.  zmniejszoną liczbę granulocytów kwasochłonnych,
D.  zmniejszoną liczbę granulocytów zasadochłonnych.

Zadanie 100.
Jakie  parametry  powinny  być  kontrolowane  w  trakcie  leczenia
Erytropoetyną?

A.  ciśnienie tętnicze krwi,
B.  temperatura,
C.  oddechy,
D.  tętno.

Zadanie 101.
Najczęstszym umiejscowieniem raka jelita grubego jest:

A .  odbytnica i esica,
B.  kątnica,
C.  okrężnica poprzeczna,
D.  okrężnica wstępująca.

Zadanie 102.
P o  jakim  okresie  od  zastosowania  brachyterapii  mogą  wystąpić
odczyny popromienne późne?

A.  kilka godzin po brachyterapii,
B.  tydzień po brachyterapii,
C.  6 tygodni po brachyterapii,
D.  pół roku po brachyterapii.



Zadanie 103.
Biopsja gruboigłowa to:

A . badanie materiału tkankowego lub komórkowego podczas
zabiegu chirurgicznego,

B . badanie  mikroskopowe  fragmentu  tkanki  pochodzącej  ze
zmiany,

C . badanie histologiczne wałeczka tkankowego pobranego ze
zmiany,

D . badanie  cytologiczne  komórek  pobranych  ze  zmiany  w
postaci rozmazu na szkiełku podstawnym.

Zadanie 104.
Pacjentka  z  rozpoznaniem  raka  piersi  poddawana  monoterapii
Vinorelbiną. Podczas podawania tego leku należy pamiętać o tym,
że lek podaje się w:

A.  dużym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
B.  małym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
C.  dużym rozcieńczeniu i powolnym wlewie,
D.  małym rozcieńczeniu i powolnym wlewie.

Zadanie 105.
W  trakcie  zbierania  wywiadu  pielęgniarka  dowiaduje  s ię  o
stosowaniu  przez  pacjenta  alternatywnych  metod  leczenia
(leczenie farmakologiczne):

A . pielęgniarka  niezwłocznie  powinna  powiadomić  o  tym
lekarza prowadzącego,

B . t a  informacja  nie  jest  ważna  dla  przebiegu  procesu
leczenia,

C . pielęgniarka  powinna  wyjaśnić  pacjentowi
niebezpieczeństwo stosowania tych leków,

D . pielęgniarka  powinna  wyjaśnić  niebezpieczeństwa  tej
metody  leczenia,  jednocześnie  wskazując  te  które  są
skuteczne, powiadomić o tym lekarza prowadzącego.

Zadanie 106.
Zmiany nowotworowe w rdzeniu kręgowym w odcinku szyjnym mogą
spowodować:

A.  niedowład połowiczy ciała,
B.  bezwład całkowity ciała,
C.  niedowład prawej kończyny górnej,
D.  niedowład prawej kończyny dolnej.



Zadanie 107.
Koanalgetyki  oraz  leki  łagodzące  objawy  niepożądane  można
stosować:

A.  tylko w I stopniu drabiny analgetycznej,
B.  tylko w II stopniu drabiny analgetycznej,
C.  tylko w III stopniu drabiny analgetycznej,
D.  w każdym stopniu drabiny analgetycznej.

Zadanie 108.
Jakie  parametry  powinny  być  kontrolowane  przy  występowaniu
wymiotów w niedrożności jelit?

A.  poziom żelaza,
B.  poziom mocznika,
C.  poziom kreatyniny,
D.  poziom elektrolitów.

Zadanie 109.
Z e  względu  na  założenia  I I  fazy  badań  klinicznych  chorzy  muszą
mieć sprawność:

A.  > 70 według Karnofsky'go,
B.  > 50 według Karnofsky'go,
C.  100 według Karnofsky'go,
D.  sprawność pacjenta nie jest ważna.

Zadanie 110.
Profilaktycznym  badaniem  rutynowym  u  pacjentów  z  zespołem
Lyncha jest:

A .  kolonoskopia,
B.  rektoskopia,
C.  gastroskopia,
D.  sigmoidoskopia.

Zadanie 111.
Jakie  są  objawy  wysięku  do  jamy  otrzewnej  u  pacjentek  w
zaawansowanej fazie raka jajnika?

A.  obrzęki, uczucie dyskomfortu w podbrzuszu,
B.  duszność, obrzęk twarzy,
C . bolesne  uczucie  rozpierania  i  rozciągania  brzucha,

uczucie "zgagi", obrzęk kończyn dolnych, duszność,
D.  objawy niestrawności.



Zadanie 112.
Celem  edukacji  pielęgniarek  onkologicznych  w  okresie  adaptacji
zawodowej jest:

A . zdobycie  wiedzy,  opanowanie  praktyczno-operacyjne
algorytmów,  procedur,  standardów  opieki
pielęgniarskiej,

B.  nabycie umiejętności pracy zespołowej,
C . przyjęcie  refleksyjnej,  otwartej  postawy  wobec  pracy

zawodowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 113.
Ustalając  wskazania  do  transplantacji  szpiku  należy  wziąć  pod
uwagę:

A . rozpoznanie  z  uwzględnieniem  fazy  choroby,  czasu
trwania i poprzedniego leczenia,

B.  wiek i stan biologiczny chorego,
C.  choroby współistniejące,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 114.
Trepanobiopsja to badanie polegające na:

A.  nakłuciu rękojeści mostka i pobraniu szpiku kostnego,
B . nakłuciu  i  pobraniu  z  talerza  kości  biodrowej  szpiku

kostnego i bloczku kostnego,
C.  pobraniu punktatu z dowolnej kości długiej,
D.  nakłuciu i pobraniu szpiku z talerza kości biodrowej.

Zadanie 115.
Wyniszczenie  jest  objawem  często  spotykanym  u  pacjentów
pozostających pod opieką paliatywną, inaczej nazywamy je:

A .  anoreksją,
B.  kacheksją,
C.  sarkopenią,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 116.
Biopsja węzła wartowniczego to:

A . nakłucie  i  pobranie  do  badania  materiału  z  węzła
chłonnego pierwszego na drodze spływu chłonki z obszaru
zmiany pierwotnej,

B . nakłucie  i  pobranie  materiału  do  badania  z  dowolnego
węzła chłonnego na obszarze zmiany pierwotnej,

C . nakłucie  i  pobranie  do  badania  materiału  z  węzła
chłonnego, który jako pierwszy uległ powiększeniu,

D . nakłucie  i  pobranie  do  badania  materiału  z  węzła
chłonnego pierwszego z zastojem chłonki.



Zadanie 117.
Radioterapia objawowa w raku szyjki macicy ma na celu:

A.  trwałe wyleczenie,
B.  zahamowanie na pewien czas rozwoju nowotworu,
C.  zmniejszenie dolegliwości związanych z chorobą,
D . poprawę  odległych  efektów  leczenia,  w  powiązaniu  ze

skojarzonym leczeniem radykalnym.

Zadanie 118.
Kancerogeneza  jest  procesem wieloetapowym,  etapy  występują  po
sobie w kolejności:

A .  promocja, inicjacja, progresja,
B.  inicjacja, promocja, progresja,
C.  progresja, inicjacja, promocja,
D.  żadne z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 119.
Skala  wzrokowo-analogowa  (VAS)  służy  do  samooceny  bólu  przez
chorego,  ból  jest  bardzo  silny,  nie  do  wytrzymania  gdy  na  skali
pacjent pokazuje:

A.  powyżej 50 mm,
B.  powyżej 60 mm,
C.  powyżej 70 mm,
D.  powyżej 80 mm.

Zadanie 120.
Kształcenie  podyplomowe  mające  na  celu  uzyskanie  przez
pielęgniarkę,  położną  kwalifikacji  do  wykonywania  określonych
czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych,
zapobiegawczych,  diagnostycznych,  leczniczych  lub
rehabilitacyjnych to:

A.  szkolenie specjalizacyjne,
B.  kurs kwalifikacyjny,
C.  kurs specjalistyczny,
D.  kurs dokształcający.

Zadanie 121.
Który  z  wymienionych  czynników  został  rozpoznany  w  historii
nowotworów jako pierwszy karcynogen?

A.  aflatoksyny (pleśń),
B.  wirus brodawczaka ludzkiego,
C.  dym tytoniowy,
D.  sadza.



Zadanie 122.
Wskazaniem do paliatywnego napromieniania chorego jest/są:

A . łagodzenie  bólu,  przerzuty  do  kości,  przerzuty  do
mózgu,

B.  złamania na skutek urazów,
C.  bóle przewlekłe, choroby skórne,
D.  przerzuty do mózgu, nawracające bóle gardła i krtani.

Zadanie 123.
Wskazaniem  do  przyjęcia  pacjenta  do  stacjonarnego  oddziału
medycyny paliatywnej/hospicyjnej NIE jest/są:

A.  paliatywna chemioterapia,
B . niemożliwy do opanowania w warunkach domowych ból lub

inny dokuczliwy objaw,
C.  wykonanie doraźnych zabiegów instrumentalnych,
D . wskazania  socjalne  lub  konieczność  zapewnienia

odpoczynku rodzinie pacjenta.

Zadanie 124.
Celem  terapii  tkanek  miękkich  związanej  z  bliznami  powstałymi
po leczeniu nowotworów jest:

A . poprawa zakresu ruchów, zmniejszenie bolesności tkanek
otaczających bliznę,

B . utrzymanie  prawidłowej  postawy  ciała  poprzez  poprawę
ruchomości tkanek,

C . uwolnienie  blizn  ze  "sklejeń"  z  głębiej  położonymi
tkankami,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 125.
Formowanie  kikuta  po  amputacji  kończyny  dolnej  uzyskujemy
poprzez:

A.  ścisłe bandażowanie opaską elastyczną,
B.  naciskanie kikutem na twardą powierzchnię,
C . zakładanie  wilgotnej,  ciepłej,  elastycznej,  obcisłej

skarpety,
D.  ćwiczenia mięśni kikuta.

Zadanie 126.
Bóle  koincydencyjne,  występujące  u  chorych  na  nowotwory
złośliwe, to bóle:

A .  związane z chorobą nowotworową,
B.  nie związane z chorobą nowotworową,
C.  związane z leczeniem p/nowotworowym,
D.  żadne z wymienionych.



Zadanie 127.
U  chorych  z  małopłytkowością  NIE  jest  wskazane  uprawianie
sportów:

A.  pływania,
B.  jazdy na rowerze stacjonarnym,
C.  gry w piłkę nożną,
D.  nordic walking.

Zadanie 128.
Jakie badania potwierdzą niektóre powikłania po Cisplatynie?

A.  klirens kreatyniny i poziom mocznika,
B.  EKG,
C.  spirometria,
D . dobowa  zbiórka  moczu  na  poziom  cukru  i  białko  Bence

Jonesa.

Zadanie 129.
Którą  z  wymienionych  diet  należy  propagować  w  profilaktyce
nowotworów?

A.  wysokobiałkową i wysokotłuszczową,
B.  niskotłuszczową, świeże owoce i warzywa,
C.  bogatą w tłuste mleko i sery,
D.  zawierającą twarde margaryny.

Zadanie 130.
Z  podanych  poniżej  czynników  wskaż  te,  które  mają  wpływ  na
obniżenie progu bólowego:

A.  depresja,
B.  leki przeciwdepresyjne,
C.  rozproszenie uwagi,
D.  sen.

Zadanie 131.
Pacjenci  chorzy  na  nowotwory,  przygotowywani  do  transplantacji
szpiku  kostnego,  poddawani  są  fazie  przygotowawczej,  która
polega na:

A . znalezieniu  dawcy  szpiku  kostnego  identycznego  dla
wszystkich antygenów istotnych dla przeszczepu,

B.  pobraniu szpiku kostnego od dawcy,
C.  odizolowaniu pacjenta od jego środowiska,
D . podawaniu dużych dawek środków chemioterapeutycznych

oraz/lub radioterapii.



Zadanie 132.
Długotrwałym i uciążliwym powikłaniem po wulwektomii jest:

A .  obrzęk kończyn dolnych,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  zapalenie cewki moczowej,
D.  powstanie odleżyn.

Zadanie 133.
Głównym zagrożeniem po całkowitej resekcji płuca jest:

A .  zawał płuca,
B.  odma opłucnowa,
C.  przesunięcie śródpiersia,
D.  niedrożność drenu opłucnowego.

Zadanie 134.
Metoclopramidu NIE stosuje się w przypadku:

A.  leczenia opioidami,
B.  przewlekłych zaparć,
C.  całkowitego zamknięcia światła jelita,
D.  częściowego czynnościowego zaburzenia drożności.

Zadanie 135.
Zespół ostrej lizy guza cechuje:

A.  powiększenie wątroby, obwodu brzucha, żylaki przełyku,
B.  silne bóle trzewne oraz zagrażającą niedrożność jelit,
C . owrzodzenie skóry w okolicy węzłów chłonnych lub zmian

nowotworowych z zagrażającym krwotokiem,
D . spadek  wartości  klirensu  kreatyniny,  wzrost  kreatyniny

oraz kwasu moczowego, bezmocz.



PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 121317
GRUPA 1
Zadanie 1.
Następstwem stosowania przez chorego na nowotwór metod medycyny
niekonwencjonalnej może być:

A.  zaniechanie specjalistycznej opieki onkologicznej,
B.  zwiększenie skuteczności leczenia onkologicznego,
C.  zmniejszenie intensywności efektów ubocznych terapii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 2.
Jakie  są  cele  i  zadania  zespołu  terapeutycznego  w  opiece
paliatywnej?

A . maksymalne  złagodzenie  bólu,  poprawa  jakości  życia
chorego i rodziny, przygotowanie do godnej śmierci,

B.  złagodzenie dolegliwości bólowych pacjenta,
C . poprawa  warunków  życia  chorego,  poprzez  właściwą

pielęgnację i leczenie,
D . maksymalne  złagodzenie  ubocznych  skutków  leczenia  i

terapii.

Zadanie 3.
Pacjent  w  I  dobie  po  totalnej  laryngectomii,  stabilny  oddechowo
i  krążeniowo,  oddycha  samodzielnie,  ma  założoną  rurkę
tracheostomijną  i  sondę  do  żołądka.  W  jakiej  pozycji  należy
ułożyć pacjenta po powrocie z sali pooperacyjnej?

A.  Flowera,
B.  Semi-Flowera,
C.  płaskiej na plecach,
D.  na prawym boku.

Zadanie 4.
Jaka  jednostka  koordynuje  pracą  szpitali  onkologicznych  w
Polsce?

A.  Międzynarodowa Unia do Walki z Rakiem,
B.  Europejska Szkoła Onkologii,
C .  Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie,
D.  Instytut Badań Jądrowych.

Zadanie 5.
Jakie  skutki  uboczne  często  występują  podczas  podawania
taksoidów?

A.  drętwienie, mrowienie kończyn i bóle mięśniowo-stawowe,
B.  nadmierne pocenie się,
C.  całkowity brak łaknienia,
D.  zaparcia.



Zadanie 6.
Lobektomia,  to  zabieg  operacyjny  wykonywany  w  leczeniu
chirurgicznym nowotworów np.:

A .  jel ita,
B.  płuc,
C.  jajników,
D.  krtani.

Zadanie 7.
Dla  zespołu  żyły  głównej  górnej  charakterystycznymi  objawami
jest obrzęk:

A.  kończyn dolnych,
B.  stawów skokowych,
C.  w obrębie pasa biodrowego,
D.  twarzy i kończyn górnych.

Zadanie 8.
Które z poniższych sformułowań określa pojęcie "skrining"?

A . działania  wśród  osób  bez  objawów  choroby  w  celu
wykrycia  choroby  w  okresie  bezobjawowym  lub
przedklinicznym,

B . profilaktyka  w  zakresie  koszt-efekt;  pomiar  częstości
występowania  choroby  nowotworowej  w  wybranej  części
kraju,

C.  profilaktyka trzeciej fazy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 9.
N a  oddział  został  przyjęty  67-letni  pacjent  leczony  między
innymi  Cisplatyną.  Skarży  się  na  obrzęki  i  z łe  samopoczucie,
oddawanie  moczu  w  małych  ilościach.  Powyższe  objawy  mogą
świadczyć o rozpoczynającej się:

A .  niewydolności nerek,
B.  niewydolności krążenia,
C.  niewydolności oddechowej,
D . niedożywieniu  i  obniżonej  wartości  białka  w  surowicy

krwi.

Zadanie 10.
Neutropenia to:

A.  zaburzenie neurologiczne,
B.  mała liczba granulocytów,
C.  uszkodzenie nerwów obwodowych,
D.  mała liczba leukocytów.



Zadanie 11.
Jaki  typ  histologiczny  najczęściej  występuje  w  nowotworach
szyjki macicy:

A.  gruczołowy,
B.  mezenchymalny,
C.  płaskonabłonkowy,
D.  mieszany.

Zadanie 12.
Pielęgniarka  pracująca  na  oddziale  chemioterapii  została
zobowiązana  przez  ordynatora  do  uczestniczenia  w  badaniu
klinicznym,  które  ma  wprowadzić  nowy  lek  na  rynek.  Udział  w
eksperymencie  nie  jest  zgodny  z  przekonaniami  pielęgniarki.
Jakie działania może podjąć w tej sytuacji?

A . pielęgniarka  wyraża  zgodę  na  udział  w  badaniu
klinicznym, ponieważ jest to polecenie przełożonego,

B . pielęgniarka  nie  uczestniczy  w  badaniu  klinicznym,  gdyż
swoją  istotą  przeczy  ono  uznawanym  przez  nią  normom
etycznym,

C . pielęgniarka wyraża zgodę na udział w badaniu, ponieważ
nie chronią jej przed odmową żadne przepisy prawne,

D . pielęgniarka uczestniczy w badaniu klinicznym z obawy o
utratę pracy.

Zadanie 13.
Eprex podawany jest przy spadku poziomu:

A.  hemoglobiny,
B.  leukocytów,
C.  białka,
D.  potasu.

Zadanie 14.
Zagadnienie promocji zdrowia określane jest jako:

A . proces  umożliwiający  ludziom  kontrolę  nad  swoim
zdrowiem oraz  tworzenie  warunków do  jego  utrzymania  i
poprawy,

B.  promowanie zdrowia w społeczności lokalnej,
C.  kontrola jakości działań zdrowotnych,
D.  troska o jakość zdrowia publicznego.



Zadanie 15.
U  pacjentki  lat  50,  z  rozpoznaniem  nowotworu  wątroby  narasta
wodobrzusze.  Pacjentka  jest  przygotowywana  do  odbarczającego
upuszczenia płynu. Przed zabiegiem pacjentka:

A.  powinna być na czczo z opróżnionym pęcherzem moczowym,
B.  nie musi być na czczo z pęcherzem moczowym wypełnionym,
C.  nie musi być na czczo z pęcherzem moczowym opróżnionym,
D.  powinna być na czczo z pęcherzem moczowym wypełnionym.

Zadanie 16.
W  obrębie  obrzękniętej  kończyny  w  przebiegu  obrzęku
limfatycznego może rozwinąć się:

A .  czerniak,
B.  brodawczak,
C.  naczyniomięsak limfatyczny,
D.  nowotwór kości.

Zadanie 17.
W  rehabilitacji  chorych  na  nowotwory  zastosowanie  metod
fizykoterapii:

A .  jest całkowicie zabronione,
B . jest  bezwzględnie  przeciwwskazane  do  stosowania  na

obszar leczony i przyległe kwadranty,
C.  nie ma znaczenia dla leczenia przeciwnowotworowego,
D . jest  wskazane  w  każdym  przypadku  postępowania

usprawniającego.

Zadanie 18.
Zespół Pancoasta:

A . charakteryzuje  s ię  bólami  za  mostkiem  promieniującymi
do lewej ręki, nudnościami, dusznością wysiłkową,

B . objawia się dusznością, bólem promieniującym do żuchwy,
brakiem apetytu, nudnościami,

C . charakteryzuje  s ię  obrzękiem  twarzy  i  szyi,  dusznością,
zaburzeniami świadomości,

D . t o  zespół  bólowy  o  cechach  neuralgii  ramiennej,
dotyczący  barku  i  łopatki,  z  promieniowaniem  do
ramienia, przedramienia oraz 4 i 5 palca ręki.

Zadanie 19.
Nowotwór wieku dziecięcego tzw. Guz Wilmsa, jest nowotworem:

A.  tkanek miękkich,
B.  kości płaskich,
C.  nerek,
D.  centralnego układu nerwowego.



Zadanie 20.
C o  jest  najczęstszą  przyczyną  zgonów  w  ciągu  pierwszych  3
miesięcy po zabiegu przeszczepienia szpiku kostnego?

A.  niewydolność nerek,
B.  infekcje,
C.  zawał serca,
D.  niewydolność wątroby.

Zadanie 21.
Pielęgniarka  bierze  udział  w  kwalifikowaniu  kobiet  do
przesiewowych  badań  mammograficznych.  Którą  z  grup  kobiet
zaproponuje do w/w badania?

A.  dziewczynki w wieku szkolnym,
B.  kobiety w wieku 20-30 lat,
C.  kobiety w wieku 30-40 lat,
D.  kobiety powyżej 50 roku życia.

Zadanie 22.
52-letni  mężczyzna,  chory  na  raka  płuca  w  zaawansowanym
stadium.  Przeciwbólowo  leczony  opioidami  o  przedłużonym
działaniu  w  ustalonych  dawkach.  Od  około  tygodnia  u  pacjenta
zaczęły występować (zwykle podczas kaszlu i gwałtownych ruchów)
napadowe,  krótko  trwające  bóle  o  stopniu  nasilenia  5  w  skali
VAS. Bóle o wyżej wymienionym charakterze są charakterystyczne
dla:

A.  nieskutecznego leczenia przeciwbólowego,
B.  zaawansowanej choroby nowotworowej,
C.  bólów przebijających,
D.  nieprawidłowego metabolizmu przyjmowanych leków.

Zadanie 23.
Prowadzenie rehabilitacji zawodowej u chorych na nowotwór może
przyczynić  s ię  do  wystąpienia  następujących  korzyści
psychologicznych:

A.  poczucie samodzielności,
B.  możliwość samorealizacji, odniesienia sukcesu,
C.  poprawa nastroju, korzystny wpływ na jakość życia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 24.
Mężczyzna  lat  55,  leczony  cytostatykami  z  powodu  raka
okrężnicy,  u  którego  udało  się  uzyskać  znaczną remisję  choroby.
Z  powodu  postępującej  anemizacji  wielokrotnie  przetaczano
choremu  masę  erytrocytarną  uzyskując  niewielką  poprawę
parametrów morfologii krwi. Obecnie poziom hemoglobiny wynosi 8
mg%. Opisana sytuacja skłania do:

A.  zastosowania G-CSF lub GM-CSF,
B.  kolejnego przetoczenia krwi,
C . przerwania  chemioterapii  do  czasu  samoistnej  odbudowy

żądanej ilości erytrocytów,
D.  zastosowania preparatów erytropoetyny.

Zadanie 25.
Wystąpienie raka sutka w zależności od miesiączkowania wzrasta
przy:

A.  wczesnej pierwszej miesiączce, późnym klimakterium,
B.  wczesnej pierwszej miesiączce, wczesnym klimakterium,
C.  późnej pierwszej miesiączce, wczesnym klimakterium,
D.  późnej pierwszej miesiączce, późnym klimakterium.

Zadanie 26.
W profilaktyce raka jelita grubego podstawowym jest badanie:

A.  endoskopowe,
B.  radiologiczne z kontrastem,
C.  per rectum,
D.  ultrasonograficzne.

Zadanie 27.
W  przypadku,  jakich  bólów  można  stosować  przeciwbólowo
stymulację elektryczną nerwów obwodowych?

A.  ostrych,
B.  tępych krótkotrwałych,
C.  przewlekłych,
D.  krótkotrwałych.

Zadanie 28.
Pacjenci  chorzy  na  nowotwory,  przygotowywani  do  transplantacji
szpiku  kostnego,  poddawani  są  fazie  przygotowawczej,  która
polega na:

A . znalezieniu  dawcy  szpiku  kostnego  identycznego  dla
wszystkich antygenów istotnych dla przeszczepu,

B.  pobraniu szpiku kostnego od dawcy,
C.  odizolowaniu pacjenta od jego środowiska,
D . podawaniu dużych dawek środków chemioterapeutycznych

oraz/lub radioterapii.



Zadanie 29.
Chemioterapia uzupełniająca to leczenie cytostatykami:

A . w  celu  zmniejszenia  masy  guza  przed  zabiegiem
operacyjnym,

B . skojarzone  z  radykalnym  leczeniem  miejscowym
(napromienianiem  lub  leczeniem  operacyjnym)  guza
pierwotnego  skierowane  przeciwko  domniemanym
mikroprzerzutom,

C . mające na celu utrzymanie stałego "wysycenia" organizmu
w odpowiednią dawkę cytostatyków w trakcie terapii,

D.  w celu utrzymania efektu chemioterapii wielolekowej.

Zadanie 30.
Które ze schorzeń określane jest jako zmiana przedrakowa?

A.  myeloma (szpiczak),
B.  sarkoma (mięsak),
C.  leukoplakia (rogowacenie białe),
D.  nephroblastoma (nerczak zarodkowy).

Zadanie 31.
Podanie Paklitakselu poprzedza:

A.  premedykacja steroidowa i przeciwhistaminowa,
B.  nawodnienie,
C.  podanie leków uspokajających,
D.  wykonanie lewatywy.

Zadanie 32.
W brachyterapii NIEZBĘDNY jest:

A .  scyntygraf,
B.  system planowania leczenia - rekonstrukcja 3D,
C.  aparat rentgenowski,
D.  rezonans magnetyczny.

Zadanie 33.
Pacjentka,  lat  42,  poddawana  radioterapii  z  powodu  raka
gruczołu  piersiowego.  Radioterapia  wykonywana  jest  metodą
teleterapii, podczas których:

A . pacjentka  stanowi  źródło  zagrożenia  radiologicznego  dla
otoczenia tylko w czasie radioterapii,

B . pacjentka,  je j  wydaliny  i  wydzieliny  stanowią  źródło
zagrożenia  radiologicznego  dla  otoczenia  w  trakcie  i
tuż po radioterapii,

C . tylko  wydzieliny  i  wydaliny  pacjentki  są  źródłem
zagrożenia radiologicznego,

D . pacjentka,  je j  wydaliny  i  wydzieliny  nie  są  źródłem
zagrożenia radiologicznego dla otoczenia.



Zadanie 34.
Jakie  wskazówki  pielęgnacyjne  powinien  otrzymać  pacjent  po
napromienianiu gruczołu krokowego?

A.  pić około 2 l. płynów dziennie,
B.  przestrzegać lekkostrawnej diety,
C.  pielęgnować odpowiednio skórę,
D.  zażywać dużo ruchu na świeżym powietrzu.

Zadanie 35.
Pacjentka  przyjmująca  od  4  dni  Neupogen  zgłosiła  z łe
samopoczucie,  wzrost  temperatury do  40°C,  spadek ciśnienia.  Są
to objawy:

A.  odczynu gorączkowego po Neupogenie,
B . rozpoczynającego  się  zakażenia  lub  wstrząsu

septycznego,
C.  rozpoczynajacej się niewydolności krążenia,
D.  spadku erytrocytów.

Zadanie 36.
Wykorzystywana w onkologii skala Zubroda/ECCOG/WHO służy do
oceny:

A.  stopnia powikłań pooperacyjnych,
B.  sprawności chorego,
C.  natężenia bólu,
D.  zaawansowania choroby nowotworowej.

Zadanie 37.
Jakie objawy świadczą o wystąpieniu u chorego niedokrwistości?

A . bladość  powłok  skórnych,  szara  skóra,  niepokój,
pobudzenie ruchowe,

B . zmęczenie,  osłabienie,  duszność,  ból  głowy,  zawroty
głowy, omdlenia, tachykardia,

C . bladość  powłok  skórnych,  szara  skóra,  niepokój,
pobudzenie ruchowe, gorączka, nudności, tachykardia,

D . zaburzenia  rytmu  serca,  krwawienia  z  dziąseł,  suchość
jamy ustnej, duszność, ból głowy.

Zadanie 38.
W przypadku wynaczynienia etopozydu, na miejsce wynaczynienia
należy położyć okład:

A.  zimny,
B.  ciepły,
C.  nie stosuje się okładu,
D.  naprzemienny ciepło-zimny.



Zadanie 39.
W  czasie  obserwacji  pacjenta  po  napromienianiu  metodą
brachyterapii  obszaru  miednicy  małej,  należy  zwrócić  przede
wszystkim uwagę na:

A.  ilość i barwę moczu,
B.  pozycję ciała,
C.  ciśnienie tętnicze krwi,
D.  ogólne samopoczucie.

Zadanie 40.
Trastuzumab to przeciwciało monoklonalne stosowane w terapii:

A .  chłoniaków,
B.  raka piersi i raka żołądka,
C.  raka jelita grubego,
D.  raka płuca.

Zadanie 41.
Którą  z  wymienionych  diet  należy  propagować  w  profilaktyce
nowotworów?

A.  wysokobiałkową i wysokotłuszczową,
B.  niskotłuszczową, świeże owoce i warzywa,
C.  bogatą w tłuste mleko i sery,
D.  zawierającą twarde margaryny.

Zadanie 42.
Bandażowanie kończyny z obrzękiem chłonnym ma na celu:

A.  unieruchomienie kończyny i ochronę przed urazami,
B . zatrzymanie  narastania  obrzęku  poprzez  zmniejszenie

przepływu żylno - limfatycznego,
C . utrwalenie drenażu limfatycznego, zwiększenie przepływu

żylno - limfatycznego,
D.  zapobieganie ostremu zapaleniu żył głębokich.

Zadanie 43.
Najbardziej kardiotoksycznymi lekami spośród cytostatyków są:

A.  winkrystyna i winblastyna,
B.  doksorubicyna i daunorubicyna,
C.  metotrexat i cytarabina,
D.  cisplatyna i ifosfamid.



Zadanie 44.
Przeciwwskazaniem do wykonywania ćwiczeń oddechowych jest:

A . niewydolność  oddechowa,  niedawno  przebyty  krwotok
płucny,

B . suchy  kaszel,  mała  ruchomość  klatki  piersiowej  i
przepony,

C.  kaszel mokry, osłabiona siła mięśni oddechowych,
D . mała  ruchomość  obręczy  klatki  piersiowej,  obręczy

barkowej i kręgosłupa.

Zadanie 45.
Zakres  możliwości  diagnostycznych  mammografii  polega  na  tym,
że :

A.  pozwala wykryć i różnicować guzki o średnicy 0,5 cm,
B.  pozwala wykryć i różnicować guzki o średnicy 1,5 cm,
C.  pozwala wykryć i różnicować guzki o średnicy 2 cm,
D . pozwala  wykryć  i  różnicować  guzki  o  średnicy  około  3

cm.

Zadanie 46.
Priorytet w profilaktyce wtórnej stanowi edukacja dotycząca:

A.  znajomości wczesnych objawów choroby,
B.  czynników ryzyka,
C.  zapobiegania powikłaniom nowotworów,
D.  nawrotów nowotworów.

Zadanie 47.
Najczęstszym umiejscowieniem raka jelita grubego jest:

A .  odbytnica i esica,
B.  kątnica,
C.  okrężnica poprzeczna,
D.  okrężnica wstępująca.

Zadanie 48.
Która z poniższych odpowiedzi NIEWŁAŚCIWIE definiuje działanie
morfiny?

A.  morfina powoduje rozszerzenie źrenic,
B.  morfina powoduje skurcz zwieracza Odiego,
C.  hamuje czynność skurczową macicy,
D.  działa depresyjnie na ośrodek oddechowy.

Zadanie 49.
Co powinien określać standard zapobiegania odleżynom?

A.  grupę opieki,
B.  warunki organizacji pracy i zadania personelu,
C.  wyposażenie oddziału,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 50.
Jaka dieta jest zalecana przy napromienianiu jamy brzusznej?

A.  bezmleczna, bezglutenowa,
B.  małosolna, wysokobiałkowa,
C.  przetarta, bezresztkowa,
D.  lekkostrawna, bezsolna.

Zadanie 51.
Jednym  z  częstych  objawów  towarzyszących  pacjentom  opieki
paliatywnej jest astenia, która oznacza:

A.  wysychanie jamy ustnej,
B.  problemy z mówieniem,
C.  zmęczenie/osłabienie,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 52.
Odmianą  radioterapii  jest  teleterapia,  w  której  źródło
napromieniania:

A . znajduje się w bezpośrednim kontakcie z napromieniowaną
tkanką,

B . znajduje  s ię  w  bliskim  kontakcie  z  napromieniowaną
tkanką,

C.  pochodzi z pól zewnętrznych,
D.  jest zwykle umieszczone śródjamowo.

Zadanie 53.
Proces akredytacji polega na:

A . dokładnej  analizie  kosztów  związanych  z  realizacją
opieki zdrowotnej,

B.  realizacji zadań adaptacji zawodowej,
C.  oszacowaniu kosztów usług,
D . dobrowolnym zewnętrznym procesie oceny polegającym na

ustalaniu zgodności z wcześniej znanymi standardami.

Zadanie 54.
Która grupa pacjentów narażona jest na wystąpienie chłoniaków?

A.  pacjenci dializowani,
B.  pacjenci po leczeniu preparatami krwi,
C.  biorcy przeszczepów,
D.  dzieci w przedziale wiekowym 10-15 lat.



Zadanie 55.
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia to:

A.  HRQL,
B.  ESAS,
C.  HNPCC,
D.  RSCL.

Zadanie 56.
Przerzuty  do  mózgu  najczęściej  występują  u  chorych  z
nowotworami:

A.  układu chłonnego i z rakiem płuca,
B.  jajnika i piersi,
C.  krtani i piersi,
D.  płuca i piersi.

Zadanie 57.
Standardy  opieki  pielęgniarskiej  odnoszą  się  do  szczegółowych
standardów  praktyki  zawodowej  pielęgniarek  i  położnych,  które
służą do:

A . opracowania  zasad  i  norm  opisujących  sposób
postępowania  pielęgniarskiego  podczas  wykonywania
złożonych zabiegów medycznych,

B . określenia  zasad  i  sposobu  postępowania  w  opiece  nad
poszczególnymi  grupami  pacjentów,  wyodrębnionymi  na
podstawie przyjętego kryterium,

C . opracowania i wdrożenia w konkretnych warunkach zakładu
opieki zdrowotnej,

D.  prowadzenia badań naukowych.

Zadanie 58.
Jakie grupy leków obejmuje drugi stopień drabiny analgetycznej?

A.  silny opioid, analgetyk nieopioidowy, lek wspomagający,
B.  słaby opioid, analgetyk nieopioidowy, lek wspomagający,
C.  słaby opioid, analgetyk opioidowy, lek wspomagający,
D.  morfina, pochodne ketaminy, leki uspakajające.

Zadanie 59.
Pacjentowi  w  czasie  leczenia  napromienianiem  należy  przekazać
informacje o:

A.  systemie planowania leczenia,
B.  działaniu aparatury,
C.  systemie after loading chroniącym personel,
D . odczynach  popromiennych  i  sposobach  radzenia  sobie  z

nimi.



Zadanie 60.
Jak często należy wykonywać samokontrolę piersi?

A.  raz w miesiącu,
B.  raz na kwartał,
C.  raz na rok,
D.  raz na trzy lata.

Zadanie 61.
W którym przedziale wiekowym nowotwory występują najczęściej?

A.  0-10 lat,
B.  10-30 lat,
C.  30-50 lat,
D.  powyżej 50 roku życia.

Zadanie 62.
Po podaniu Neupogenu może pojawić się:

A .  wysoka temperatura, ból kostno-mięśniowy,
B.  odczyn zapalny w miejscu wstrzyknięcia,
C.  obrzęk,
D.  krwiomocz.

Zadanie 63.
W tomografie komputerowym wykorzystywane jest promieniowanie:

A.  magnetyczne,
B.  rentgenowskie,
C.  akustyczne,
D.  cieplne.

Zadanie 64.
W  przebiegu  nowotworów  istnieje  duże  ryzyko  zakrzepicy  żył
głębokich. Dodatkowo ryzyko to wzrasta przy stosowaniu:

A.  centralnych cewników żylnych,
B.  igieł typu "motylek",
C.  częstej kaniulacji żył obwodowych,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 65.
Stowarzyszenie prowadzące działalność naukowo-badawczą na rzecz
rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego to:

A.  PTPO,
B.  PTO,
C.  PSPO,
D.  PTP.



Zadanie 66.
Aflatoksyna  B1,  produkowana  przez  grzyba  pleśniowego
rozwijającego  się  w  źle  przechowywanych  ziarnach  zbóż,  należy
do czynników karcinogennych:

A.  chemicznych,
B.  fizycznych,
C.  biologicznych,
D.  żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Zadanie 67.
Badania kliniczne dzieli się na fazy:

A . faza  I  i  I I  to  badania  o  charakterze  wstępnym,
określają  największe  dawki  tolerowane,  parametry
farmakokinetyki  i  farmakodynamiki,  działania
niepożądane i skuteczność terapeutyczną,

B . faza  I I I  określa  miejsce  jakie  nowy  lek  znajduje  we
współczesnej onkologii,

C .  odpowiedź A i B jest prawdziwa,
D . odpowiedź  A  -  jest  prawdziwa,  odpowiedź  B  -  jest

nieprawdziwa.

Zadanie 68.
D o  najważniejszych  elementów  usprawniania  leczniczego  chorych
nieprzytomnych zalicza się:

A .  tylko zastosowanie materaca zmiennociśnieniowego,
B.  ułożenie wyłącznie na boku,
C . regularną  zmianę  ułożenia  chorego,  zapobieganie

przykurczom mięśni i ograniczeniu ruchomości stawów,
D.  nie prowadzi się usprawniania.

Zadanie 69.
W  radioterapii  onkologicznej  ok.  30-50  %  chorych,  leczonych
jest  z  założeniem  uzyskania  efektu  paliatywnego.  NIE  są
wskazaniem do stosowania radioterapii paliatywnej m.in.:

A . bóle  spowodowane  przerzutami  do  kości,  bóle  w  klatce
piersiowej w przebiegu raka płuc,

B . onkologiczne  stany  nagłe:  ucisk  rdzenia  kręgowego,
zespół żyły głównej górnej,

C.  ostry rozpad guza nowotworowego,
D.  przerzuty do mózgu.

Zadanie 70.
Który z czynników ryzyka powoduje rozwój raka płuca?

A.  wędzenie i peklowanie mięsa,
B.  picie ciemnego tzw. "odymionego" piwa,
C.  palenie tytoniu,
D.  stres.



Zadanie 71.
U  pacjenta  leczonego  radioterapią  w  obrębie  jamy  ustnej,  jako
pierwszy objaw podrażnienia śluzówki wystąpi:

A .  zaczerwienienie śluzówki,
B.  obrzęk i ból śluzówki,
C.  nalot włóknisty,
D.  zmiana grzybicza.

Zadanie 72.
Celem  terapii  tkanek  miękkich  związanej  z  bliznami  powstałymi
po leczeniu nowotworów jest:

A . poprawa zakresu ruchów, zmniejszenie bolesności tkanek
otaczających bliznę,

B . utrzymanie  prawidłowej  postawy  ciała  poprzez  poprawę
ruchomości tkanek,

C . uwolnienie  blizn  ze  "sklejeń"  z  głębiej  położonymi
tkankami,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 73.
Grupę wysokiego ryzyka w raku jelita grubego stanowią:

A.  osoby często chorujące na salmonellozę,
B.  dzieci w wieku 7 - 15 lat,
C . osoby  z  rodzinnie  występującą  polipowatością  jelita

grubego,
D.  osoby o jasnej karnacji skóry.

Zadanie 74.
Pacjentce  z  nowotworem  jajnika,  która  odczuwa  dolegliwości
bólowe  (5  w  skali  VAS)  podano  leki  przeciwbólowe.  Działania
pielęgniarskie podwyższające próg bólowy będą obejmowały:

A . zapewnienie  wypoczynku  i  spokoju  oraz  całkowite
wstrzymanie  się  od  wykonywania  czynności
pielęgnacyjnych,

B . wypełnienie  czasu  wolnego  i  dokładne  wywietrzenie
pomieszczenia bez względu na porę roku,

C . zapewnienie  komfortu  psychicznego  poprzez  wygodne
ułożenie  pacjentki  w  łóżku,  wsparcie,  psychoterapię
podtrzymującą,

D . zapewnienie  obecności  osoby  bliskiej,  pobudzanie  do
aktywności fizycznej, głośne słuchanie muzyki.



Zadanie 75.
Rozpoczęcie  współżycia  seksualnego  przed  18  r .  ż .  oraz  częsta
zmiana partnerów stanowi czynnik ryzyka raka:

A.  piersi,
B.  jajnika,
C.  pęcherza moczowego,
D.  szyjki macicy.

Zadanie 76.
Na czym polega leczenie raka płuc brachyterapią?

A.  na podaniu dożylnie izotopu promieniotwórczego Strontu,
B.  na napromienianiu zmiany z pól zewnętrznych,
C . n a  dotkankowym  napromienianiu  izotopem

promieniotwórczym,
D.  na napromienianiu promieniami Rentgena.

Zadanie 77.
W  okresie pooperacyjnym po całkowitym lub częściowym wycięciu
krtani prowadzi się ćwiczenia:

A.  czynne kończyn górnych i dolnych,
B . oddychania  torem  przeponowym,  oklepywania  klatki

piersiowej i ćwiczenia skutecznego kaszlu,
C . oddychania  torem  brzusznym  i  oklepywania  klatki

piersiowej,
D.  zakresu ruchów stawu skokowego i kolanowego.

Zadanie 78.
Czy  u  wszystkich  chorych  po  amputacji  piersi  powinna  być
prowadzona rehabilitacja?

A.  nie, w zależności od stanu chorej,
B.  to zależy od zaawansowania choroby i rodzaju operacji,
C . tak,  gdyż  jest  etapem  leczenia  choroby  nowotworowej

niezależnie  od  umiejscowienia  zmiany  i  stopnia
zaawansowania,

D . nie,  gdyż  nie  wszyscy  chorzy  mają  powikłania  po
leczeniu.

Zadanie 79.
Najczęstszą  przyczyną  zgonów  mężczyzn  z  powodu  nowotworów
złośliwych stanowi rak:

A.  gruczołu krokowego,
B.  płuca,
C.  jądra,
D.  pęcherza moczowego.



Zadanie 80.
Cyklofosfamid należy do grupy:

A.  antybiotyków,
B.  antymetabolitów,
C.  leków alkilujących,
D.  alkaloidów roślinnych.

Zadanie 81.
Celem  terapii  hormonalnej  w  niektórych  rodzajach  nowotworów
jest:

A .  cytotoksyczne zadziałanie na nowotwór,
B . zapobieganie  podziałowi  komórek,  a  tym  samym

uniemożliwienie dalszego rozwoju nowotworu,
C.  zadziałanie "pro psyche" na pacjenta,
D.  ustabilizowanie układu wewnątrzwydzielniczego.

Zadanie 82.
W  jakim  celu  należy  prowadzić  rehabilitację  chorych  po
amputacji piersi?

A.  wypełnienia czasu podczas pobytu w szpitalu,
B . umożliwienia  spotkania  pacjentów  z  podobnymi

dolegliwościami,
C . zapobiegania  gromadzeniu  się  chłonki  tylko  w  okolicy

rany pooperacyjnej,
D . zwiększenia  zakresu ruchów stawu barkowego po  stronie

operowanej i zapobieganiu zastojowi chłonki.

Zadanie 83.
Skala ESAS jest narzędziem oceny:

A.  stopnia samodzielności pacjenta,
B.  jakościowych zaburzeń świadomości,
C.  jakości życia pacjenta,
D.  skuteczności organizacji opieki.

Zadanie 84.
Która z podanych definicji opieki paliatywnej jest prawidłowa?

A . opieka  paliatywna  to  zespół  działań  zmierzających  do
leczenia bólu u pacjentów z nowotworem,

B . opieka  paliatywna  to  zespół  działań  zmierzających  do
zaspokojenia  potrzeb  fizycznych,  psychicznych,
duchowych  i  socjalnych  chorych  oraz  zapewnienie
wsparcia dla rodziny,

C.  opieka paliatywna to inaczej opieka terminalna,
D . opieka  paliatywna to  opieka  mająca  na  celu  zapewnienie

dobrostanu fizycznego pacjentów z nowotworem.



Zadanie 85.
Celem rehabilitacji  społecznej  u  chorych na nowotwór,  u  których
wystąpiły powikłania w postaci niedowładów i porażeń jest:

A . odzyskanie  jak  największej  niezależności  społecznej  i
powrót do aktywnego życia społecznego,

B . zorganizowanie  choremu  pomocy  profesjonalnych
pracowników medycznych i socjalnych,

C . objęcie  chorego  programem  usprawniania  na  oddziale
rehabilitacji,

D . zorganizowanie  możliwości  pobytu  w  domu  opieki
społecznej.

Zadanie 86.
U  chorych  z  małopłytkowością  NIE  jest  wskazane  uprawianie
sportów:

A.  pływania,
B.  jazdy na rowerze stacjonarnym,
C.  gry w piłkę nożną,
D.  nordic walking.

Zadanie 87.
Zmiany nowotworowe w rdzeniu kręgowym w odcinku szyjnym mogą
spowodować:

A.  niedowład połowiczy ciała,
B.  bezwład całkowity ciała,
C.  niedowład prawej kończyny górnej,
D.  niedowład prawej kończyny dolnej.

Zadanie 88.
Najważniejszym zaleceniem pielęgniarskim dla pacjentki z  rakiem
piersi  po  skojarzonym  leczeniu  chirurgicznym  z  radioterapią
jest:

A .  tylko pielęgnacja skóry,
B.  zapewnienie wypoczynku,
C.  korzystanie z pomocy grup wsparcia,
D.  stała rehabilitacja kończyny górnej.

Zadanie 89.
Postępowanie  z  pacjentem,  u  którego  występują  przebijające
bóle, polega na:

A . zaopatrzeniu pacjenta dodatkowo w środki przeciwbólowe,
aby  mógł  stosować  dawki  interwencyjne  szybko
działającego leku,

B . zaleceniu  ograniczenia  aktywności,  częstego
polegiwania, unikania wszelkiego wysiłku fizycznego,

C.  dwukrotnym zwiększeniu dawki opioidów,
D.  psychoterapii.



Zadanie 90.
U  chorych  zagrożonych  wystąpieniem  zespołu  DIC,  obserwację
pielęgniarską ukierunkowujemy szczególnie na:

A.  występowanie krwawień, wybroczyn, "siniaków",
B.  nagły, duży skok temperatury ciała,
C.  pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D.  przyrost masy ciała.

Zadanie 91.
Ustalając  wskazania  do  transplantacji  szpiku  należy  wziąć  pod
uwagę:

A . rozpoznanie  z  uwzględnieniem  fazy  choroby,  czasu
trwania i poprzedniego leczenia,

B.  wiek i stan biologiczny chorego,
C.  choroby współistniejące,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 92.
Jakie elementy zawiera wszechstronna ocena rozmiarów bólu?

A.  lokalizację, intensywność, czynniki warunkujące,
B.  sposób radzenia sobie w krytycznej sytuacji,
C.  uwarunkowania psychopatyczne,
D.  czynniki sytuacyjne.

Zadanie 93.
Które  skutki  uboczne  mogą  wystąpić  po  skojarzonym
napromienianiu  narządu  rodnego  metodą  teleradioterapii  i
brachyterapii?

A.  leukopenia,
B.  popromienne zapalenie pęcherza moczowego,
C.  zapalenie odbytnicy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 94.
Zespół ostrego rozpadu guza powstaje najczęściej po:

A.  radioterapii,
B.  hormonoterapii,
C.  leczeniu chirurgicznym,
D.  chemioterapii.



Zadanie 95.
Działania  zmierzające  do  złagodzenia  uciążliwego  dla  chorego
objawu, które są podejmowane pomimo istnienia ryzyka skrócenia
życia chorego to:

A.  kryptoeutanazja,
B.  ortotanazja,
C.  działania odwołujące się do zasady podwójnego skutku,
D.  uporczywa terapia.

Zadanie 96.
Komórki nowotworowe w odróżnieniu od odnawiających się komórek
prawidłowych charakteryzuje niepohamowany wzrost. Dynamikę tego
wzrostu określają parametry:

A.  faza wzrostowa,
B.  długość cyklu komórkowego,
C.  wskaźnik ubytku komórkowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 97.
C o  i le  lat,  w  profilaktyce  nowotworów  jelita  grubego  jest
zalecane wykonywanie kolonoskopii:

A .  1 rok,
B.  2 lata,
C.  5 lat,
D.  10 lat.

Zadanie 98.
Apoptoza jest to:

A . wieloetapowy  proces  działający  stabilizująco  na  procesy
utrzymujące stabilność genetyczną komórki,

B.  rodzaj translokacji onkogenów,
C . aktywny  proces  eliminacji  komórek  niepotrzebnych,

uszkodzonych czy zawierających mutacje,
D.  rodzaj nowotworu będący wynikiem mutacji genowej.

Zadanie 99.
Skutki uboczne podawania winkrystyny to:

A.  zapalenie skóry, biegunka, nefrotoksyczność,
B . brak  łaknienia,  zapalenie  jamy  ustnej,  powiększenie

wątroby,
C . krwotoczne  zapalenie  pęcherza  moczowego,  owrzodzenie

śluzówek, niepłodność,
D . utrata  owłosienia,  neurotoksyczność,  zaparcia,

gorączka.



Zadanie 100.
Opieka  pielęgniarska  nad  pacjentem  po  biopsji  gruczołu
krokowego obejmuje:

A . obserwację w kierunku ewentualnego krwawienia z odbytu
oraz wzrostu ciepłoty ciała,

B . poinformowanie  pacjenta  o  możliwości  pojawienia  się
śladów  krwi  w  moczu,  stolcu  lub  nasieniu  przez  kilka
dni po badaniu,

C . zalecenie  unikania  wysiłku  fizycznego,  spożywania
mocnej kawy oraz gorącej kąpieli,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 101.
Kształcenie  podyplomowe  mające  na  celu  uzyskanie  przez
pielęgniarkę,  położną  kwalifikacji  do  wykonywania  określonych
czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych,
zapobiegawczych,  diagnostycznych,  leczniczych  lub
rehabilitacyjnych to:

A.  szkolenie specjalizacyjne,
B.  kurs kwalifikacyjny,
C.  kurs specjalistyczny,
D.  kurs dokształcający.

Zadanie 102.
Chory po operacji raka płuc powinien być ułożony w pozycji:

A .  płasko na plecach,
B.  płasko na boku,
C.  półsiedzącej,
D.  najbardziej wygodnej dla pacjenta.

Zadanie 103.
Leki  przeciwdrgawkowe  to  leki,  które  znajdują  zastosowanie
przede wszystkim w leczeniu bólu:

A.  trzewnego,
B.  somatycznego,
C.  totalnego,
D.  neuropatycznego.

Zadanie 104.
Jeśli  stosowanie  u  pacjenta  100  mg  tramadolu  w  odstępie  4
godzin, nie niweluje dolegliwości bólowych należy:

A.  podwoić dawkę leku,
B.  potroić dawkę leku,
C.  podawać 100 mg tramadolu w odstępie 2 godzin,
D . zastosować  leki  z  wyższego  poziomu  drabiny

analgetycznej.



Zadanie 105.
Pneumonektomia to zabieg operacyjny stosowany w leczeniu raka
płuca, polega na wycięciu:

A.  płata płuca,
B.  płuca,
C.  drzewa oskrzelowego,
D.  segmentu płuca.

Zadanie 106.
Leczenie metodą MDR (średnia moc dawki) trwa:

A.  kilka dni,
B.  kilkanaście minut,
C.  kilka godzin,
D.  kilka tygodni.

Zadanie 107.
Jakie  są  najistotniejsze  elementy  tworzące  strategię  promocji
zdrowia?

A.  akredytacja usług medycznych, marketing usług,
B . określenie  polityki  zdrowia  publicznego,  tworzenie

środowisk wspierających,
C.  dobry stan zdrowia i wiek ludności,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 108.
Ból przewlekły, charakteryzuje czas trwania powyżej:

A .  1 tygodnia,
B.  1 miesiąca,
C.  2 miesięcy,
D.  3 miesięcy.

Zadanie 109.
Zasady  wykonywania  ćwiczeń  przez  chorych  poddanych  leczeniu
systemowemu z powodu nowotworów obejmują unikanie:

A.  wykonywania intensywnych ćwiczeń z obciążeniem,
B.  wykonywania ćwiczeń w dużych grupach,
C.  udziału w grach zespołowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 110.
Czy w opiece paliatywnej chory może być wyleczony?

A . tak,  jak  w każdej  specjalności  medycyny chory  może  być
leczony lub wyleczony,

B . nie,  gdyż  opieka  paliatywna  zajmuje  się  leczeniem
chorych  w  fazie  choroby  niepoddającej  s ię  leczeniu
przyczynowemu,

C . tak  ale  zależy  to  od  sposobu  leczenia  i  możliwości
placówki leczącej,

D.  nie, gdyż opieka paliatywna zajmuje się tylko opieką.

Zadanie 111.
Pielęgnowanie pacjenta z odczynem popromiennym na śluzówkach
jamy ustnej obejmuje:

A.  przyjmowanie 1,5 litra wody mineralnej niegazowanej,
B.  stosowanie lignocainy w sprayu,
C.  częste płukanie jamy ustnej i gardła,
D.  natłuszczanie linomagiem.

Zadanie 112.
Jak  najdłuższe  utrzymanie  i  wykorzystanie  drogi  dojelitowej
żywienia chorych na nowotwór złośliwy zapobiega:

A.  powstawaniu odleżyn,
B . zanikowi  mięśni  kończyn  dolnych  oraz  pomaga  w

prawidłowej ruchomości stawów,
C . zanikowi  mikrokosmków  jelitowych  oraz  pomaga  w

utrzymaniu prawidłowej flory jelitowej,
D.  powstawaniu zespołu Cushinga.

Zadanie 113.
Wczesne objawy niepożądane przy podawaniu Cyklofosfamidu to:

A.  przebarwienie skóry,
B.  przebarwienie paznokci,
C.  wysypka,
D.  metaliczny smak w ustach.

Zadanie 114.
Zespół burn-out (wypalenia) może się objawiać:

A . uszkodzeniem lub podrażnieniem układu nerwowego oraz
zmianami troficznymi skóry,

B . emocjonalnym  wyczerpaniem  oraz  depersonalizacją  i
obniżeniem poczucia dokonań zawodowych,

C . obrzękiem  twarzy,  wypełnieniem  naczyń  szyjnych  oraz
dużą dusznością,

D . nadciśnieniem w krążeniu płucnym, paniką oddechową oraz
dusznością.



Zadanie 115.
Allodynia jest to:

A . odczuwanie  bólu  pod  wpływem  bodźca,  w  normalnych
warunkach nie wywołującego bólu,

B.  odczuwanie bólu pod wpływem bodźca nadprogowego,
C.  odczuwanie smutku związanego z utratą funkcji,
D.  forma leczenia.

Zadanie 116.
Co to jest hysterectomia totalis abdominalis?

A.  wycięcie macicy brzuszne,
B.  wyskrobanie jamy macicy,
C.  otwarcie jamy brzusznej,
D.  wycięcie jajników.

Zadanie 117.
Pacjent  lat  70,  po  częściowym  usunięciu  krtani  i  jednej  struny
głosowej,  z  powodu  nowotworu  krtani.  Pacjent  po  zabiegu  nie
powinien mówić, co najmniej przez:

A.  12 godzin,
B.  24 godziny,
C.  48 godzin,
D.  72 godziny.

Zadanie 118.
Nóż  cybernetyczny  "CyberKnife"  jest  nieinwazyjną  metodą
leczenia wykorzystywaną głównie do leczenia nowotworów:

A.  trzustki,
B.  nerki,
C.  CUN,
D.  płuc.

Zadanie 119.
Późnym odczynem popromiennym ze strony układu oddechowego jest:

A .  krwioplucie,
B.  kaszel,
C.  duszność,
D.  zwłóknienie płuc.

Zadanie 120.
Aby  zapobiec  zastoinowemu  zapaleniu  ślinianek  przyusznych  u
pacjentów karmionych przez przetokę odżywczą zaleca się:

A .  mycie zębów przynajmniej 2 razy dziennie,
B.  stosowanie okładów na szyję,
C . żucie bezcukrowej gumy lub ssanie cukierków przy braku

przeciwwskazań,
D.  płukanie ust naparem ziołowym.



Zadanie 121.
Przeciwwskazaniem  do  założenia  protez  głosowych  u  chorych  po
całkowitym usunięciu krtani jest:

A .  niewydolność układu oddechowego,
B.  niezborność ruchowa pacjenta,
C.  znaczny stopień zwężenia odcinka gardłowo-przełykowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 122.
Jakie  parametry  powinny  być  kontrolowane  przy  występowaniu
wymiotów w niedrożności jelit?

A.  poziom żelaza,
B.  poziom mocznika,
C.  poziom kreatyniny,
D.  poziom elektrolitów.

Zadanie 123.
Radioterapia  znalazła  zastosowanie  w  leczeniu  chorób
nowotworowych jako metoda:

A.  samodzielna,
B.  skojarzona,
C.  ratunkowa, paliatywna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 124.
Pacjentka  lat  50  z  rozpoznaniem  raka  macicy  została
zakwalifikowana  do  leczenia  na  oddziale  Brachyterapii  metodą
MDR  (średnia  moc  dawki).  Chora  jest  przygotowana  do  założenia
źródła promieniowania i powinna:

A.  otrzymać do wypicia siemię lniane,
B.  otrzymać do wypicia wodę mineralną w ilości 1,5 litra,
C . pozostać  na  czczo  i  mieć  założony  cewnik  do  pęcherza

moczowego,
D.  wypić mleko.

Zadanie 125.
Chorzy uczestniczący w badaniu klinicznym:

A . muszą  być  dokładnie  poinformowani  o  wszystkich
aspektach doświadczenia,

B.  muszą wyrazić pisemną zgodę,
C . w  przypadku  odmowy  udziału  w  badaniu  muszą  mieć

zapewnione leczenie standardowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 126.
D o  stanów nagłego  zagrożenia  życia  w  onkologii,  spowodowanych
obecnością  nowotworu  lub  będących  następstwem  leczenia
przeciwnowotworowego, zalicza się:

A . zespół  ucisku  rdzenia  kręgowego,  tamponadę  serca,
zespół  żyły  głównej  górnej,  niedrożność  przewodu
pokarmowego, zaburzenia metaboliczne,

B . pęknięcie  tętniaka  aorty,  krwawienie  z  pęcherza
moczowego,  zespół  żyły  głównej  górnej,  zaburzenia
metaboliczne,

C . złamania  patologiczne  kości,  zwężenie  zastawki
mitralnej, ostrą zatorowość płucną, posocznicę,

D . krwawienie  z  przewodu  pokarmowego,  krwotok  mózgowy,
osłabienie siły mięśniowej, niedosłuch.

Zadanie 127.
Osoba, która przebyła chorobę nowotworową:

A.  powinna wyłączyć się z życia zawodowego,
B.  może powrócić do pracy i należy ją do tego zachęcać,
C . powinna tylko skupić s ię na życiu zawodowym, aby uciec

od myślenia o chorobie,
D . warto,  aby  tylko  skupiła  s ię  na  przyjemnościach  i

unikała życia zawodowego.

Zadanie 128.
Przyczyną  wzrostu  ciśnienia  wewnątrzczaszkowego  u  chorych  na
nowotwory jest:

A .  nowotwór pierwotny,
B.  nowotwór wtórny,
C.  krwawienie śródczaszkowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 129.
Jak  można  podzielić  bóle  nowotworowe  ze  względu  na  ich
patomechanizm?

A.  nocyceptywne i neuropatyczne,
B.  somatyczne i trzewne,
C.  ostre i przewlekłe,
D.  fantomowe i neuropatie.



Zadanie 130.
W przygotowaniu pacjenta do podania chemioterapii dopęcherzowo
należy uwzględnić następujące informacje:

A . przed  podaniem  leków  należy  wypić  l i tr  płynów  i  nie
opróżniać pęcherza, po podaniu leków należy oddać mocz
i dużo chodzić,

B . 2 godziny przed podaniem leków nie wolno oddawać moczu,
wolno przyjmować płyny i należy leżeć po zabiegu,

C . należy  ograniczyć  przyjmowanie  płynów  i  opróżnić
pęcherz  moczowy  przed  podaniem leków,  po  zakończeniu
wlewu  powstrzymać  się  od  oddawania  moczu  oraz  leżeć
przez około 1 godzinę,

D . nie  ograniczać  przyjmowania  płynów,  opróżnić  pęcherz
moczowy,  po  zakończeniu  wlewu  jak  najszybciej  oddać
mocz.

Zadanie 131.
Świadczenia  z  zakresu  opieki  paliatywnej  i  hospicyjnej
przysługują  dorosłym  i  dzieciom.  U  osób  dorosłych  jednostkami
chorobowymi kwalifikującymi do tego rodzaju leczenia są:

A.  nowotwory, choroby wywołane przez HIV,
B . następstwa  chorób  zapalnych  ośrodkowego  układu

nerwowego, kardiomiopatie,
C . układowe  zaniki  pierwotne  zajmujące  OUN,  owrzodzenia

odleżynowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 132.
Co oznacza metoda diagnostyczna BAC?

A.  badanie laryngologiczne,
B.  badanie tomograficzne,
C.  biopsję cienkoigłową,
D.  badanie rezonansem magnetycznym.

Zadanie 133.
Długotrwałym i uciążliwym powikłaniem po wulwektomii jest:

A .  obrzęk kończyn dolnych,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  zapalenie cewki moczowej,
D.  powstanie odleżyn.



Zadanie 134.
Sprawując opiekę nad pacjentem z objawami zespołu żyły głównej
górnej (ZŻGG) zwrócisz uwagę na:

A . utrzymanie  drożności  dróg  oddechowych,  obserwację
oddechu,  obserwację  obrzęku  i  zasinienia  twarzy,
parametrów życiowych i stanu świadomości pacjenta,

B . monitoring  wkłuć  dożylnych  w  obrębie  kończyny  objętej
procesem chorobowym,

C . obserwację stanu świadomości chorego, gdyż wskazuje on
na nasilenie objawów,

D . obserwację  i  monitoring  oddechu  pacjenta  pod  kątem
wystąpienia świstu oddechowego.

Zadanie 135.
Główny czynnik etiologiczny raka wargi dolnej to:

A . spożywanie gorących bądź ostro przyprawionych pokarmów
i płynów,

B.  drażniące działanie kosmetyków,
C . palenie  tytoniu  i  narażenie  na  promieniowanie

słoneczne,
D.  wirus opryszczki.



PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 191109
GRUPA 1
Zadanie 0.
Pielęgniarka  oddziałowa  bloku  operacyjnego  udzieliła  informacji
o  sposobie  i  przebiegu  operacji  mężowi  pacjentki.  Zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawnymi pielęgniarka:

A . miała  prawo  poinformować  o  sposobie  i  przebiegu
operacji,

B . mogła  udzielić  takich  informacji  z  powodu  współczucia
rodzinie,

C.  przekroczyła swoje kompetencje określone w ustawie,
D . miała uprawnienie wynikające z Kodeksu Etyki Zawodowej

Pielęgniarki i Położnej, do udzielenia informacji.

Zadanie 0.
Pacjent  leczony  w  podmiocie  opieki  zdrowotnej,  który  doznał
uszczerbku  na  zdrowiu  lub  poniósł  inne  straty  może  zwrócić  s ię
do sądu cywilnego z pozwem przeciwko:

A.  lekarzowi, który spowodował uszczerbek na zdrowiu,
B.  pielęgniarce, która spowodowała uszczerbek na zdrowiu,
C . podmiotowi  opieki  zdrowotnej,  w  którym  doszło  do

zdarzenia,
D.  NFZ za naruszenie uprawnień ubezpieczonego.

Zadanie 0.
Choroba zawodowa to:

A . choroba  wywołana  działaniem  szkodliwych  dla  zdrowia
czynników środowiska pracy, znajdująca się w urzędowym
wykazie chorób zawodowych,

B . każda choroba wywołana działaniem szkodliwych czynników
środowiska pracy,

C.  choroba o etiologii przemysłowej,
D.  choroba wywołana czynnikiem zakaźnym.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  operacyjna  może  odmówić  uczestniczenia  w
eksperymencie medycznym:

A.  podając przyczynę na piśmie,
B.  bez podania przyczyny, ustnie,
C.  podając przyczynę ustnie,
D.  bez podania przyczyny, na piśmie.



Zadanie 0.
Przed  planowanym  zabiegiem  operacyjnym  pacjent  ma  prawo  do
uzyskania informacji o:

A .  wynikach leczenia oraz rokowaniu,
B . proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i

leczniczych,
C.  swoim stanie zdrowia i rozpoznaniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do  pobrania  narządu od  osoby
zmarłej jest:

A .  zmiana płci osoby zmarłej (transseksualizm),
B.  choroba alkoholowa dawcy w młodości,
C.  przewlekłe stosowanie środków psychotropowych,
D.  nowotwór złośliwy nerki.

Zadanie 0.
Podstawą do sformułowania standardów jest/są:

A.  wiedza naukowa,
B.  wartości i przekonania,
C.  opisy technik i algorytmy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Zasadniczą  częścią  każdego  standardu  są  mierniki  służące  do
oceny, czyli:

A .  kwestionariusze,
B.  kryteria,
C.  oświadczenia standardowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Celem praw pacjenta NIE jest:

A .  wpływanie na poprawę jakości świadczeń medycznych,
B . ustalnie  pozycji  pacjenta,  jako  równoprawnego

uczestnika procesu leczenia,
C.  danie poczucia bezpieczeństwa pacjentowi,
D . chronienie  personelu  medycznego  przed  roszczeniami

pacjentów.



Zadanie 0.
W  celu  oznaczenia  antygenów  transplantacyjnych  i  testu
cytotoksycznego do badania należy pobrać:

A.  krew na oznaczenie przeciwciał anty-HIV i HCV,
B . fragment naskórka, krew na oznaczenie czasu krwawienia

i krzepnięcia,
C.  węzły chłonne lub fragment śledziony,
D.  bioptat z wątroby.

Zadanie 0.
Zmiany w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych mogą
być dokonywane przez:

A.  Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
B.  Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych,
C.  Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych,
D.  Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Zadanie 0.
Zasady  udostępniania  i  prowadzenia  dokumentacji  medycznej  w
zakładach opieki zdrowotnej zawarte są w:

A.  Ustawie o zawodzie lekarza,
B.  Karcie Praw Pacjenta,
C.  Ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej,
D.  żadnym z wyżej wymienionych.

Zadanie 0.
Najprostszą  i  najbardziej  skuteczną  metodą  zapobiegania
zakażeniom wewnątrzszpitalnym jest:

A .  dezynfekcja narzędzi chirurgicznych,
B.  mycie i dezynfekcja rąk,
C.  segregacja odpadów medycznych,
D . profilaktyka  antybiotykowa  u  chorych  oczekujących  na

zabieg operacyjny.

Zadanie 0.
Akredytacja,  to  zewnętrzny  proces  oceny,  który  dotyczy
instytucji  opieki  zdrowotnej  dobrowolnie  poddających  się  ocenie
opartej  na  określeniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami  akredytacyjnymi,  wykonywanej  przez  bezstronną  i
niezależną  w  decyzjach  profesjonalną  placówkę  akredytacyjną,
która  przyznając  akredytację,  wydaje  stosowne  świadectwo.  Jaka
to placówka?

A.  Ministerstwo Zdrowia /MZ/,
B.  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia /CMJ/,
C.  Polska Konfederacja Pracodawców Polskich,
D.  Komisja Akredytacyjna.



Zadanie 0.
D o  zabiegu  operacyjnego  został  przywieziony  pacjent,  który
poufnie  poinformował  pielęgniarkę,  że  jest  nosicielem  wirusa
HIV. Pielęgniarka powinna:

A.  zachować tajemnicę,
B.  poinformować kierownika bloku,
C.  poinformować zespół operacyjno-anestezjologiczny,
D.  odmówić przyjęcia pacjenta do zabiegu.

Zadanie 0.
Wykonując  zadania  na  rzecz  własnego  rozwoju  i  rozwoju
pielęgniarstwa, pielęgniarka pełni funkcję:

A.  naukowo - badawczą,
B.  wychowawczą,
C.  terapeutyczną,
D.  rehabilitacyjną.

Zadanie 0.
Gruntowne mycie i dezynfekcja sal i operacyjnej powinny odbywać
się:

A .  po każdym zabiegu operacyjnym,
B . p o  zakończonych  zabiegach  planowych  w  każdym  dniu

operacyjnym,
C.  jeden raz w tygodniu,
D.  po każdym zabiegu septycznym.

Zadanie 0.
Standardy  powinny  mieć  charakter  użyteczny  i  cechy  narzędzia
pragmatycznego.  Łącznie  z  kryteriami  i  pomiarem  mają  spełniać
dwie podstawowe funkcje:

A.  organizacyjną i kontrolną,
B.  regulacyjną i informacyjno-motywującą,
C.  informacyjną i oceniającą,
D.  praktyczną i kontrolną.

Zadanie 0.
Cechą nowoczesnego pielęgniarstwa NIE jest:

A . zorientowanie  na  stanie  zdrowia  szeroko  rozumianego
podmiotu opieki,

B . autonomia  (pielęgnowanie  może  być  realizowane
niezależnie od leczenia),

C . oparcie  s ię  na  zdobyczach  pielęgniarstwa  oraz  nauk
wspierających,

D . ograniczenie  zleceniami  lekarskimi,  wynikającymi  z
ustalonego programu leczenia.



Zadanie 0.
Jakim stowarzyszeniem jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie?

A.  naukowym,
B.  wychowawczym,
C.  profesjonalnym,
D.  badawczym.

Zadanie 0.
Badanie  satysfakcji  pacjentów  nie  jest  łatwe  ze  względu  na
subiektywne opinie i odczucia pacjentów. Do najprostszych metod
należą:

A.  analiza skarg i wniosków,
B.  rozmowy doraźne,
C.  badania ankietowe,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Do każdego zabiegu operacyjnego należy zatrudnić:

A.  jedną pielęgniarkę operacyjną,
B . c o  najmniej  dwie  pielęgniarki  operacyjne  ( jedna

pielęgniarka  asystująca  do  zabiegu,  a  druga-
pomagająca),

C.  trzy pielęgniarki operacyjne,
D . nie  ma  znaczenia  i le  pielęgniarek,  zabieg  i  tak  się

musi odbyć.

Zadanie 0.
Sporządzanie  planów  zabiegów  operacyjnych  dla  bloku
operacyjnego ma na celu:

A.  dobre jego wykorzystanie,
B.  usprawnienie organizacji pracy,
C.  zapobieganie rozwojowi infekcji szpitalnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Które z dokumentów medycznych prowadzonych w bloku operacyjnym
pomagają  w  określeniu  kosztów  wykonanej  procedury  u  danego
pacjenta?

A.  księga zabiegów operacyjnych i znieczulenia,
B . protokół  pielęgniarki  operacyjnej  i  pielęgniarki

anestezjologicznej,
C . książka  raportów  pielęgniarki  operacyjnej  i

pielęgniarki anestezjologicznej,
D.  indywidualna karta zleceń.



Zadanie 0.
Opieka przedoperacyjna nad pacjentem rozpoczyna się:

A .  w momencie przyjęcia go na oddział,
B.  w momencie rozpoczęcia diagnozowania,
C.  na bloku operacyjnym,
D . w  chwili  poinformowania go przez  lekarza o  konieczności

leczenia operacyjnego.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  operacyjna  może  nie  uczestniczyć  w  zabiegu
przerwania ciąży jeżeli złoży odmowę:

A.  ustnie, operatorowi zabiegu,
B.  ustnie, swojemu przełożonemu,
C.  pisemnie, swojemu przełożonemu,
D.  ustnie, lekarzowi dyżurnemu.

Zadanie 0.
Z  zachowania  tajemnicy  zawodowej  mogą  zwolnić  pielęgniarkę
następujące okoliczności:

A .  śmierć pacjenta,
B . gdy  zachowanie  tajemnicy  zawodowej  w  istotny  sposób

zagraża zdrowiu i życiu pacjenta lub życiu innych osób,
C.  polecenie ordynatora,
D.  zezwolenie policji.

Zadanie 0.
Protokół pielęgniarki operacyjnej służy między innymi do:

A.  dokumentowania pracy pielęgniarki operacyjnej,
B.  rejestrowania czasu trwania zabiegu,
C . notowania  i lości  zużytego  materiału,  leków,  szwów

chirurgicznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Prawo  pacjenta  do  wyrażenia  zgody  lub  odmowy  na  wykonanie
świadczenia  zdrowotnego  /zabiegu  operacyjnego/,  który  ma  być
przeprowadzony u nieletniego do lat 16 przysługuje:

A.  lekarzowi prowadzącemu,
B.  dyrektorowi szkoły, której uczniem jest pacjent,
C . osobom  reprezentującym  jego  prawa,  w  myśl  odrębnych

przepisów,
D.  tylko samemu pacjentowi.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  operacyjna  mająca  większe  doświadczenie  zawodowe
powinna:

A . przekazywać młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę
i  umiejętności  zawodowe  oraz  wzorce  kultury  i
poszanowania człowieka,

B . wykonywać  obowiązki  młodszej,  mniej  doświadczonej
pielęgniarki,

C . organizować  pracę  mniej  doświadczonym  koleżankom  i
kolegom,

D . wykonywać  pracę  za  koleżanki  i  kolegów  nie
posiadających doświadczenia zawodowego.

Zadanie 0.
Usunięcie zatoru, to:

A .  laparotomia,
B.  sympatectomia,
C.  embolectomia,
D.  thromboendarteriectomia.

Zadanie 0.
W  jakim  okresie  leczenia  powinno  się  stosować  zabiegi
operacyjne  w  obrębie  kości  długich  u  chorych  z  mnogimi
obrażeniami ciała?

A . w  pierwszej  kolejności,  jeszcze  przed  zaopatrzeniem
pozostałych uszkodzeń,

B . bezpośrednio po wyrównaniu stanu pacjenta i wykonaniu
zabiegów  ratujących  życie,  najlepiej  w  pierwszej  dobie
po urazie,

C . najkorzystniejszy  jest  drugi,  trzeci  tydzień
hospitalizacji,  kiedy  stan  chorego  jest  w  pełni
stabilny,

D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Jakiego  cewnika  należy  użyć  do  udrożnienia  pomostu
rozwidlonego, aortalno-dwuudowego?

A.  cewnika Fogarthiego,
B.  cewnika Tiemana,
C.  cewnika Nelaton,
D.  sondy Walwulotom.



Zadanie 0.
Co to jest zator tętniczy?

A . nagłe  zamknięcie  światła  tętnicy  przez  czop
przyniesiony z prądem krwi,

B . nagłe  zamknięcie  światła  tętnicy  przez  szybko
narastające złogi,

C . nagłe  zamknięcie  światła  tętnicy  w  wyniku  zarostowego
zapalenia naczyń,

D . nagłe  zamknięcie  światła  tętnicy  spowodowane
rozwarstwieniem się tętniaka.

Zadanie 0.
Przeszczep izogeniczny jest to przeszczep:

A . między  różnymi  genetycznie  osobnikami  tego  samego
gatunku,

B.  między osobnikami różnych gatunków,
C.  w obrębie tego samego osobnika,
D.  między osobnikami takimi samymi genetycznie.

Zadanie 0.
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu otworu drugiego
(sinus venosus) to inaczej ubytek:

A.  w środkowej części przegrody,
B.  położony nisko przy ujściu żyły głównej dolnej,
C.  zatoki żylnej,
D.  zatoki wieńcowej.

Zadanie 0.
Objawy  takie  jak:  ból,  brak  tętna  obwodowo  od  miejsca
uszkodzenia,  zaburzenia  czucia,  zmiany  zabarwienia  skóry,
oziębienie  skóry,  zapadnięcie  żył,  osłabienie  mięśni,  świadczą
o :

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  ostrym niedokrwieniu kończyny,
C.  zapaleniu żył,
D.  zapaleniu mięśni podudzia.

Zadanie 0.
Podczas  zabiegu  transplantacji  nerki,  bezpośrednio  po
przywróceniu  krążenia  krwi  przez  wszczepioną  nerkę,
zaobserwowano  zasinienie  tego  narządu.  Nerka  jest  miękka  i
sprawia  wrażenie  niedokrwionej.  Z  jakim  powikłaniem  mamy  do
czynienia?

A.  niedokrwieniem nerki,
B.  odrzuceniem ostrym nerki,
C.  odrzuceniem przewlekłym przeszczepu,
D.  odrzuceniem nadostrym przeszczepu.



Zadanie 0.
Do tamponady krwawiących żylaków przełyku służy:

A.  sonda żołądkowa,
B.  spongostan,
C.  sonda Sengstakena-Blackemore'a,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W  zabiegach  urologicznych  do  szycia  moczowodów  należy
zastosować nici chirurgiczne:

A.  o długim okresie wchłaniania,
B.  o krótkim okresie wchłaniania,
C.  niewchłanialne,
D.  skórne.

Zadanie 0.
Najczęściej spotykane guzy śródpiersia, to:

A . grasiczaki,  wole,  potworniaki,  chłoniaki,  guzy  nerwów
międzyżebrowych, pni współczulnych i splotów nerwowych,

B.  zmiany przełyku, płuc, powiększone węzły chłonne,
C.  torbiele bąblowca,
D.  przerzuty nowotworów złośliwych.

Zadanie 0.
Doszczętne wycięcie pęcherza moczowego, to:

A .  cystostomia,
B.  resectio partialis vesicae urinae,
C.  cystotomia,
D.  cystectomia.

Zadanie 0.
Do I rzędowych objawów skoliozy NIE należy:

A.  garb żebrowy,
B.  skrzywienie pierwotne kręgosłupa,
C.  skrzywienie wtórne kręgosłupa,
D.  torsja kręgu (zmiana kształtu kręgu).

Zadanie 0.
Litotrypsja jest to:

A .  karmienie pozajelitowe,
B.  kruszenie kamieni nerkowych oraz moczowodowych,
C.  wenesekcja,
D.  punkcja stawu kolanowego.



Zadanie 0.
Wygląd źrenic przy krwiaku wewnątrzczaszkowym jest:

A .  obustronnie poszerzony,
B.  jednostronnie poszerzony po stronie krwiaka,
C.  obustronnie zwężony,
D.  jednostronnie zwężony po stronie krwiaka.

Zadanie 0.
Leczenie  operacyjne  raka  podstawnokomórkowego  powieki  polega
na:

A . wczesnym wycięciu zmiany nowotworowej w obrębie zdrowej
tkanki,

B.  wypatroszeniu oczodołu,
C.  usunięciu gałki ocznej,
D.  wyłyżeczkowaniu i koagulacji.

Zadanie 0.
Bezwzględnym wskazaniem do wykonania cesarskiego cięcia jest:

A .  młody wiek rodzącej,
B.  nieprawidłowe położenie płodu,
C . brak  współpracy  podczas  akcji  porodowej  pomiędzy

rodzącą a położnikiem,
D.  niski próg bólu u położnicy.

Zadanie 0.
Pierwotne żylaki kończyn dolnych powstają w następstwie:

A.  niewydolności zastawek żylnych,
B.  miażdżycy naczyń,
C.  starzenia się organizmu,
D . wzmożonego  ciśnienia  żylnego  i/lub  osłabienia  ściany

żylnej.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  40  ma  mieć  wykonaną  kraniotomię.  Co  podasz  do
zatamowania krwawienia z kości czaszki?

A.  wosk kostny,
B.  klips hemostatyczny,
C.  gąbkę z antybiotykiem,
D.  szew hemostatyczny.

Zadanie 0.
Najskuteczniejszą  metodą  wczesnego  wykrywania  raka  piersi
jest/są:

A.  punkcja cienkoigłowa,
B.  badanie histopatologiczne,
C.  samokontrola piersi,
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 0.
Co to jest walwulotom?

A.  odmiana cewnika służącego do udrażniania tętnic,
B . sonda  niszcząca  zastawki  w  żyle  odpiszczelowej  przy

pomście "in situ",
C.  inna nazwa cewnika Fogarthiego,
D.  inaczej cewnik o końcówce Nelaton.

Zadanie 0.
W przypadku złamań trzonu kości promieniowej NIE jest stosowane
zespolenie:

A.  przy użyciu płytki nadkostnej,
B.  gwoździem Kuntschera,
C.  drutem Kirshnera,
D.  prętem Rusha.

Zadanie 0.
Bardzo rzadko występuje ciąża pozamaciczna:

A.  jajowodowa,
B.  śródścienna,
C.  jajnikowa,
D.  szyjkowa.

Zadanie 0.
Zastawki  pobrane  z  ludzkich  zwłok  przechowuje  się  w  banku
tkanek długoterminowo w:

A.  temperaturze ciekłego azotu,
B.  pojemnikach z aldehydem glutarowym,
C.  płynnym roztworze antybiotyku,
D.  lodówce, w temperaturze +4˚C.

Zadanie 0.
Przepuklina  rozworu  przełykowego  przepony  najczęściej
towarzysząca chorobie refluksowej przełyku, to przepuklina:

A.  wślizgowa,
B.  okołoprzełykowa,
C.  mieszana,
D.  odwróconego żołądka.

Zadanie 0.
Operacja TVT jest zabiegiem wykonywanym u pacjentek przy:

A.  zaburzeniach statyki i niewydolności zwieracza,
B.  nadmiernie ruchomej cewce moczowej,
C.  mieszanych postaciach nietrzymania moczu,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 0.
Najczęstszą  metodą  usunięcia  wypadniętego  bocznie  fragmentu
jądra miażdżystego jest:

A .  hemilaminektomia,
B.  fenestracja,
C.  laminektomia,
D.  hemikolektomia.

Zadanie 0.
Objawy odpływu pęcherzowo-moczowego to:

A.  bóle brzucha,
B.  nykturia,
C.  częste zakażenia moczu i dróg moczowych,
D.  zatrzymanie moczu.

Zadanie 0.
Przy odmie zastawkowej w miejscu wypadku należy:

A . wkłuć  dość  grubą  igłę  do  opłucnej,  na  którą  nałożyć
odcięty z obu stron palec gumowy,

B.  założyć sterylny opatrunek,
C.  zamknąć odmę szczelnym sterylnym opatrunkiem,
D.  wykonać tracheostomię.

Zadanie 0.
Co oznacza pojęcie - sklerektomia?

A.  nacięcie spojówki,
B.  odsłonięcie i wypreparowanie płatka twardówki,
C.  wycięcie głębokich warstw twardówki,
D.  wycięcie tęczówki.

Zadanie 0.
Roztwór kardioplegiczny jest to:

A . płyn  wypełniający  układ  drenów  do  krążenia
pozaustrojowego,

B . zimna  sól  fizjologiczna,  którą  polewa  się  serce  w  celu
obniżenia jego temperatury,

C . krew pozostająca w kardiorezerwuarze sztucznego płuco -
serca,

D . płyn  z  dużą  zawartością  potasu  podawany  do  naczyń
wieńcowych w celu zatrzymania serca.

Zadanie 0.
Leczenie niepowikłanego złamania żebra polega na:

A.  założeniu opaski elastycznej na klatkę piersiową,
B.  unieruchomieniu opatrunkiem Desoulta,
C.  unieruchomieniu klatki piersiowej opatrunkiem gipsowym,
D.  operacyjnym nastawieniu złamania i zespoleniu kostnym.



Zadanie 0.
Nowotwory przerzutowe do jajnika pochodzą głównie z:

A .  przewodu pokarmowego, krtani i płuc,
B.  przewodu pokarmowego, sutka, endometrium,
C.  krtani, płuc, endometrium,
D.  przewódu pokarmowego, krtani, sutka.

Zadanie 0.
P o  aspiracji  ciała  obcego  do  drzewa  tchawiczo-oskrzelowego
jeżeli nie doszło do jego wykrztuszenia należy wykonać:

A.  bronchoskopię,
B.  mediastinoskopię,
C.  endoskopię przewodu pokarmowego,
D . chirurgiczne  otwarcie  klatki  piersiowej  w  miejscu

uwięźnięcia ciała obcego.

Zadanie 0.
Operacja  zeza  oka  prawego  u  6-letniego  chłopca.  Jakie  narzędzie
standardowo znajduje się w zestawie?

A.  sonda rowkowa,
B.  cyrkiel,
C.  piłka Gilgiego,
D.  rozwieracz Waitlanera.

Zadanie 0.
Jakie  narzędzia  chirurgiczne  służą  do  wykonania  odpępnienia
noworodka podczas cesarskiego cięcia?

A.  kleszczyki Mosquito,
B.  klemy okienkowe,
C.  klemy Wertheim,
D.  kleszczyki Pean.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  nowotworów  układu  moczowo-płciowego
zalicza się do nowotworów łagodnych?

A.  rak moczowodu,
B.  nasieniak,
C.  gruczolak stercza,
D.  rak jasnokomórkowy (nadnerczak).



Zadanie 0.
Trwa  rodzinny  przeszczep  wątroby  u  4-letniego  dziecka.  Po
transplantacji  redukowanej  wątroby  od  dorosłego  dawcy,
pierwotne zamknięcie powłok jest niemożliwe z powodu ucisku na
przeszczepiony  narząd.  Co  należy  przygotować  do  bezpośredniego
zamknięcia otwartej rany?

A.  folię operacyjną,
B.  siatkę vicrylową,
C.  gaziki z kontrastem RTG,
D.  serwety brzuszne z kontrastem RTG.

Zadanie 0.
Zabiegowe  leczenie  niedomykalności  zastawki  mitralnej  polega
na:

A . wykonaniu przezskórnej walwulotomii balonowej zastawki
mitralnej,

B.  przezprzełykowej echokardiografii,
C . operacyjnej  naprawie  zastawki  lub  wszczepieniu  protezy

mitralnej,
D.  wszczepieniu rozrusznika serca.

Zadanie 0.
Jakiego  odcinka  aorty  dotyczy  niedrożność  określona  mianem
zespół Leriche'a?

A.  końcowego odcinka aorty,
B.  aorty wstępującej,
C.  łuku aorty,
D.  odcinka piersiowoûbrzusznego.

Zadanie 0.
Amputację zamkniętą kończyny wykonuje się w przypadkach, gdy:

A.  pole operacyjne jest zakażone,
B.  pole operacyjne jest czyste,
C.  doszło do rozległych zmiażdżeń i martwicy tkanek,
D.  zezwala się na wygojenie tkanek przez ziarninowanie.

Zadanie 0.
Jakie  jest  wskazanie  do  wykonania  przeszczepu  wątroby  u
dziecka?

A.  autoagresyjne zapalenie wątroby,
B.  zakrzepica całego układu wrotnego,
C.  torbiel dróg żółciowych,
D.  rak dróg żółciowych.



Zadanie 0.
D o  najczęstszych  złamań  u  kobiet  w  wieku  postmenopauzalnym
należy złamanie:

A.  obojczyka i miednicy,
B.  kostek goleni i kości ramiennej,
C . bliższej  nasady  kości  udowej  i  dalszej  nasady  kości

promieniowej,
D.  kości śródręcza i śródstopia.

Zadanie 0.
Rozpoznanie: guz piersi prawej to:

A .  tu mammae sin,
B.  cystis mammae dex,
C.  tu mammae dex,
D.  mastopathia mammae dex.

Zadanie 0.
Leczenie stłuczenia płuca polega na:

A . utrzymaniu  powietrzności  tkanki  płucnej,  zapobieganiu
zakażeniu,

B.  mediastinotomii,
C . wykonywaniu  ćwiczeń  oddechowych  i  ćwiczeń

poprawiających  napięcie  mięśni  działających  na  klatkę
piersiową,

D.  nakłuciu klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  wpadnięciu  do  drzewa  tchawiczoûoskrzelowego
ciała obcego występuje:

A.  odruch wymiotny, kaszel, dławienie się i sinica,
B.  sinica, napięte i wypełnione żyły szyi,
C.  ból, duszność i sinica,
D.  odruchowy bezdech chwilowy.

Zadanie 0.
Najlepszym materiałem do pomostowania udowo-podkolanowego jest:

A .  moczowód wołowy,
B.  tętnica udowa powierzchowna chorego,
C.  żyła odpiszczelowa chorego,
D.  proteza z Goretexu.

Zadanie 0.
Pod pojęciem osteotomii rozumiemy:

A.  zespolenie złamanej kości,
B.  chirurgiczne przecięcie kości,
C.  założenie stabilizatora zewnętrznego,
D.  nawiercenie kości i wprowadzenie wkrętu.



Zadanie 0.
Zastawki  biologiczne  stentowe  charakteryzują  się  tym,  że
materiał biologiczny:

A . jest  osadzony  w  sztucznym  pierścieniu  z  włókien
metalowych i dakronu,

B.  jest częściowo obszyty kołnierzem z dakronu,
C . jest  utrwalony  aldehydem  glutarowym  bez  pierścienia

metalowego,
D.  występuje samodzielnie.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  40  ma  mieć  wykonaną  kraniotomię.  Do  tamowania
krwawienia z płata skórnego służą:

A.  kleszczyki Kochera,
B.  kleszczyki Peana,
C.  opinaki,
D.  pęseta naczyniowa.

Zadanie 0.
Do zamknięcia oskrzeli używa się:

A .  valtrac,
B.  staplera liniowego,
C.  staplera okrężnego,
D.  klipsownicy.

Zadanie 0.
W  leczeniu  owrzodzeń  podudzi  pochodzenia  żylnego,  jedną  z
najważniejszych metod jest/są:

A.  zabieg operacyjny,
B.  opatrunki specjalistyczne,
C.  kompresjoterapia,
D.  leczenie farmakologiczne.

Zadanie 0.
Zabieg komisurotomia to:

A.  nacięcie spoideł zastawki tętnicy płucnej,
B.  wycięcie zwężenia podzastawkowego,
C . plastyka  drogi  odpływu  i  wycięcie  zwężenia

podzastawkowego,
D . wycięcie zwężających belek mięśniowych w trzonie prawej

komory.



Zadanie 0.
Pacjent  ma  rozpoznany  zespół  Leriche'a  i  będzie  miał  wykonany
zabieg operacyjny:

A.  udrożnienia tętnic,
B.  usunięcia zatoru,
C.  rozwidlony przeszczep aortalno-udowy,
D.  przeszczep udowo-podkolanowy.

Zadanie 0.
Gruczolakowłókniak to inaczej:

A .  cystis,
B.  fibroadenoma,
C.  masthopathy,
D.  tumor.

Zadanie 0.
Mechanizm powstawania przepukliny krążka międzykręgowego polega
na:

A.  tworzeniu się zmian zwyrodnieniowych,
B.  przemieszczaniu kręgów,
C . wypadnięciu  jądra  miażdżystego  przez  pierścień

włóknisty,
D.  uszkodzeniu opony twardej.

Zadanie 0.
Przeszczep autogeniczny to przeszczep:

A.  trzustki,
B.  skóry,
C.  wątroby,
D.  serca.

Zadanie 0.
Jakie  urządzenia  wchodzą  w  skład  toru  wizyjnego  do
laparoskopii?

A.  insuflator, butla z gazem, kamera,
B . optyka  operacyjna,  monitor  ekranowy,  kamera,

światłowód, źródło zimnego światła,
C.  aparat rentgenowski, insuflator, monitor ekranowy,
D . optyka  endoskopowa,  lampa  operacyjna,  aparat  do

elektrochirurgii.



Zadanie 0.
Jaki  lek  podaje  s ię  dawcy  tuż  przed  pobraniem  serca  do
przeszczepu?

A.  proefferalgan,
B.  penicylinę prokainową,
C.  heparynę,
D.  dexaven.

Zadanie 0.
W zestawie do operacji na otwartym sercu znajduje się klem:

A.  Doyen'a,
B.  Randal'a,
C.  Satyńskiego,
D.  Glover'a.

Zadanie 0.
U  pacjenta  stwierdzono  guz  wewnątrzkrtaniowy  zajmujący
obustronnie  krtań,  powodujący  unieruchomienie  więzadeł
głosowych.  Pacjenta  zakwalifikowano  do  laryngectomii  totalis.
Do zabiegu pacjenta należy ułożyć:

A.  na plecach,
B.  w pozycji Trendelenburga,
C.  na plecach z uniesieniem barków,
D.  na plecach z odchyleniem głowy ku tyłowi.

Zadanie 0.
Zabieg usuwania zaćmy można wykonać metodą:

A.  keratotomii,
B.  retinoskopii,
C.  korekcji optycznej,
D.  fakoemulsyfikacji.

Zadanie 0.
N a  sali  operacyjnej  rozpoczyna  się  pobranie  serca  od
25-letniego  dawcy.  Szew  stabilizujący  kaniulę  do  podania  płynu
kardioplegicznego należy założyć w:

A.  żyle głównej górnej,
B.  żyłach płucnych lewych,
C.  pniu tętnicy płucnej,
D.  aorcie.



Zadanie 0.
Z  jakiego  dostępu  najczęściej  jest  wykonywana  operacja
przysadki mózgowej?

A.  przez kraniotomię,
B.  przez zatokę klinową,
C.  z dostępu podpotylicznego,
D.  przez trepanację.

Zadanie 0.
Nacięcie miąższu nerki wykonuje się najczęściej w celu:

A.  poszerzenia nerki,
B.  usunięcia kamienia z kielicha nerkowego,
C.  wypełnienia pęcherza,
D.  poprawienia ukrwienia.

Zadanie 0.
Która  z  odpowiedzi  dotyczących  złamań  obojczyka  jest
NIEPRAWDŁOWA?

A . większość  złamań  obojczyka  wymaga  jedynie  leczenia
zachowawczego,

B . unieruchomienie  gipsowe  utrzymuje  się  przez  okres  3
miesięcy,

C . zabiegi  operacyjne  wykonujemy  w  przypadku  złamań
otwartych  lub  złamań  z  towarzyszącym  uszkodzeniem
naczyń,

D . d o  złamań  obojczyka  dochodzi  najczęściej  w  wyniku
upadku na wyprostowaną kończynę górną.

Zadanie 0.
Operacja doszczętnego wycięcia sromu polega na:

A . resekcji  guza  z  marginesem  niezmienionej  tkanki  i
zachowaniem łechtaczki,

B . doszczętnym  usunięciu  podskórnej  tkanki  tłuszczowej
sromu,

C . doszczętnym  usunięciu  podskórnej  tkanki  tłuszczowej
sromu wraz z usunięciem węzłów pachwinowych,

D . wycięciu  całego  sromu  i  węzłów  pachwinowych
powierzchownych  i  głębokich,  często  û  grupy  węzłów
chłonnych biodrowych zewnętrznych.

Zadanie 0.
C o  jest  odpowiedzialne  za  wytworzenie  i  utrzymanie  odmy
otrzewnowej?

A.  laparoskop,
B.  insuflator,
C.  trokar,
D.  aguapurator.



Zadanie 0.
Trwa przygotowanie 30ûletniego pacjenta do przeszczepu wątroby.
Zabieg będzie wykonany z zastosowaniem krążenia omijającego. Do
zabiegu należy ułożyć pacjenta na plecach z ręką:

A.  prawą odwiedzioną pod kątem prostym,
B.  prawą ułożoną wzdłuż ciała,
C.  lewą odwiedzioną pod kątem prostym,
D.  lewą ułożoną wzdłuż ciała.

Zadanie 0.
Diagnostyczne  wyłyżeczkowanie  jamy  macicy  stanowi  podstawę
rozpoznania raka:

A.  szyjki macicy,
B.  endometrium,
C.  jajnika,
D.  sromu.

Zadanie 0.
Operacja kręgozmyku polega na:

A . usunięciu  uszkodzonych  trzonów  kręgów  i  usztywnieniu
kręgosłupa,

B . odbarczeniu  elementów  nerwowych  i  usztywnieniu
niestabilnego fragmentu kręgosłupa,

C.  usztywnieniu przemieszczonych kręgów,
D.  wypełnieniu szczelin międzykręgowych woskiem kostnym.

Zadanie 0.
Jaką aparaturę medyczną stosuje s ię do wszczepienia rozrusznika
serca?

A.  mikroskop,
B.  koagulację na podczerwień,
C.  aparat RTG,
D.  sternotom elektryczny.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  gazów  używa  się  do  wytworzenia  odmy
otrzewnowej podczas laparoskopii?

A.  t len,
B.  dwutlenek węgla,
C.  podtlenek azotu,
D.  azot.



Zadanie 0.
Zaćma jest podstawową zmianą patologiczną:

A.  naczyniówki,
B.  twardówki,
C.  soczewki,
D.  rogówki.

Zadanie 0.
Adenotom  Beckmanna  oraz  adenotom  La  Force'a,  to  narzędzia
znajdujące się w zestawie do zabiegu?

A.  tracheotomii,
B.  rynotomii bocznej,
C.  usunięcia migdałka gardłowego,
D.  ossiculoplastica.

Zadanie 0.
Trombektomia, to:

A .  podwiązanie krwawiącego naczynia,
B.  usunięcie skrzepliny z naczynia żylnego,
C.  zespolenie naczynia żylnego,
D.  zatkanie naczynia (zakrzepica).

Zadanie 0.
W  złamaniach  obręczy  miednicy  zastosowanie  płytek
rekonstrukcyjnych zależy od:

A.  możliwości założenia płytki bez odsłaniania kości,
B . budowy  kości  miednicy  umożliwiającej  dopasowanie

kształtu płytki do powierzchni miednicy,
C . biodegradacji  płytek,  bez  konieczności  zabiegu  ich

usuwania,
D.  niskiej ceny implantu.

Zadanie 0.
TURP - jest to zabieg endoskopowy polegający na:

A.  wycięciu guza pęcherza,
B.  usunięciu obcego ciała z pęcherza,
C.  resekcji gruczołu krokowego,
D.  rozcięciu zwężenia cewki moczowej.

Zadanie 0.
Najlepszym  miejscem  do  wytworzenia  przetoki  tętniczo-żylnej  do
hemodializ jest:

A .  kończyna dolna,
B.  kończyna górna,
C.  dół podkolanowy,
D.  okolica kostki przyśrodkowej.



Zadanie 0.
U  pacjentów  powyżej  70  roku  życia  ze  złamaniem  szyjki  kości
udowej leczeniem z wyboru jest:

A .  zespolenie przy pomocy prętów Endera,
B.  zespolenie gwoździopłytką,
C.  zastosowanie protezy połowiczej stawu biodrowego,
D . leczenie  zachowawcze  z  zastosowaniem  wyciągu

szkieletowego.

Zadanie 0.
Wczesnym-pierwotnym powikłaniem złamanego obojczyka jest:

A .  staw rzekomy,
B.  uszkodzenie tętnicy podobojczykowej,
C.  zrost opóźniony,
D.  brak zrostu.

Zadanie 0.
Jak inaczej określa się zwężenie aorty w obrębie cieśni?

A.  dekortykacja,
B.  koarktacja,
C.  obturacja,
D.  perforacja.

Zadanie 0.
Jeżeli  nie  posiadamy  kraniotomu wówczas,  aby  otworzyć  płatowo
kości  czaszki  (u  osoby  dorosłej),  otwory  trepanacyjne  połączymy
za pomocą:

A.  piły oscylacyjnej,
B.  Listona,
C.  mocnych nożyc chirurgicznych,
D.  piłki Gigliego.

Zadanie 0.
W przewlekłej niewydolności tętnic, tętno jest:

A .  prawidłowe,
B.  nitkowate,
C.  słabe lub nieobecne,
D.  mocno wyczuwalne.

Zadanie 0.
Pełne odrodzenie szpiku dawcy w jego organizmie następuje po:

A.  2û3 dniach,
B.  8û9 dniach,
C.  14û15 dniach,
D.  19û20 dniach.



Zadanie 0.
Pacjenta do zabiegu rynoscopii układa się w pozycji:

A .  Trendelenburga,
B.  na plecach z głową uniesioną wyżej,
C.  na plecach płasko,
D.  na boku.

Zadanie 0.
Pierwsza pomoc przy oparzeniach chemicznych gałki ocznej polega
na:

A.  wypłukaniu worka spojówkowego solą fizjologiczną,
B.  podaniu antybiotyku ogólnie,
C.  uzupełnieniu płynów ustrojowych,
D.  założeniu opatrunku z maścią na oko.

Zadanie 0.
Usunięcie guzka piersi, to inaczej:

A .  mammektomia,
B.  mammetumorektomia,
C.  kwadrantektomia.
D.  tylektomia.

Zadanie 0.
Co oznacza pojęcie - enukleacja?

A.  usunięcie guza częściowo,
B . usunięcie  zmiany  nowotworowej  w  granicach  zdrowej

tkanki,
C.  usunięcie gałki ocznej,
D.  wypatroszenie oczodołu.

Zadanie 0.
Wskaż typowy obraz kliniczny kępków żółtych:

A . opadająca powieka i występujący przewlekły stan zapalny
powiek,

B.  występowanie drobnych łuseczek na brzegu powiek,
C . ostry  stan  zapalny  gruczołów  tarczkowych  i  twarda

grudka rozwijająca się na brzegu powieki,
D.  płaskie uwypuklenia na powiekach zawierające lipidy.

Zadanie 0.
Operacje  odtwórcze  w  przypadku  obniżenia  narządu  rodnego
polegają na:

A.  wykonaniu plastyki przedniej,
B.  wykonaniu plastyki przedniej i tylnej,
C.  założeniu taśmy prolenowej,
D.  wykonaniu tylnej plastyki pochwy.



Zadanie 0.
Na jakiej zasadzie działa diatermia?

A.  wywołuje krwawienie,
B.  wyparowuje wodę,
C.  zwęża i koaguluje naczynia krwionośne,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Jaki  rodzaj  staplera  powinien  być  przygotowany  do  zabiegu
operacyjnego,  podczas  którego  chirurg  wykona  zespolenie  jel it
koniec do końca lub bok do końca?

A.  stapler liniowy,
B.  stapler liniowy tnący,
C.  stapler okrężny,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Ściągnięcie jądra z kanału pachwinowego do moszny wykonuje się
z powodu:

A.  zaniku jądra,
B.  wady wrodzonej,
C.  skrętu jądra,
D.  żylaków powrózka nasiennego.

Zadanie 0.
Dla odmy opłucnowej samoistnej charakterystycznymi objawami są:

A.  kaszel, ból, spłaszczenie klatki piersiowej,
B.  duszność, brak szmerów pęcherzykowych po obu stronach,
C . bó l  w  klatce  piersiowej,  kaszel,  duszność,  wypuk

bębenkowy, osłabienie lub brak szmeru pęcherzykowego,
D . duszność, bębenkowy odgłos opukowy, kaszel, wypełnione

żyły szyjne.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  objawów  jest  zaliczany  do  powikłań  po
laparoskopii?

A.  czkawka,
B.  ból brzucha,
C.  ból w okolicy barku,
D.  wymioty.

Zadanie 0.
Lobectomia, to wycięcie:

A .  płuca,
B.  dwóch płatów,
C.  klinowe,
D.  płata płuca.



Zadanie 0.
Jaka może być przyczyna obustronnej ginekomastii?

A.  urazy,
B.  hormonalnie czynny guz jądra,
C.  guzy tarczycy,
D.  przerost gruczołu krokowego.

Zadanie 0.
Jednym z  etapów  usunięcia  guza  mózgu  jest  całkowite  usunięcie
płata  kostnego  na  czas  operacji  czyli  wytworzenie  tzw  "wolnego"
płata kostnego. Jak nazywa się ten zabieg operacyjny?

A.  laminektomia,
B.  kraniektomia,
C.  kraniotomia,
D.  interlaminektomia.

Zadanie 0.
Jak inaczej nazywa się krążenie pozaustrojowe?

A.  hemodylucja,
B.  perfuzja,
C.  infuzja,
D.  dyfuzja.

Zadanie 0.
W Polsce metoda "chirurgii jednego dnia":

A .  jest upowszechniona od kilku miesięcy,
B.  nie jest realizowana,
C.  jest realizowana w małym zakresie,
D . jest  stosowana  od  kilku  lat,  a  l iczba  ośrodków

dziennych ciągle rośnie.

Zadanie 0.
Okres pobytu pacjenta po zabiegu wykonanym w ramach "chirurgii
jednego dnia" zależy od:

A . oceny  stanu  przez  lekarza  chirurga  i  anestezjologa
(pacjent  spełnia  kryteria  umożliwiające  wypisanie  go  do
domu),

B.  rodzaju i rozległości zabiegu,
C.  rodzaju znieczulenia,
D.  odległości szpitala od miejsca zamieszkania.



Zadanie 0.
Dla  zmniejszenia  urazu  psychicznego  pacjenta  i  jego  rodziny
związanego z pobytem w szpitalu najważniejsze jest:

A .  skrócenie do minimum czasu pobytu w szpitalu,
B.  podawanie leków uspokajających,
C.  przebywanie co najmniej 2 osób z pacjentem,
D.  zapobieganie powikłaniom.

Zadanie 0.
Jakie  korzyści  odnosi  pacjent  z  zabiegu  operacyjnego
przeprowadzonego w ramach "chirurgii jednego dnia"?

A . ograniczanie  stresu,  unikanie  rozstania  z  rodziną,
krótsze oczekiwanie na zabieg, szybszy powrót do pracy,

B.  zapewnienie opieki tylko przez najbliższą rodzinę,
C . mniej  formalności  związanych  z  przyjęciem  i

kwalifikacją do zabiegu oraz wypisem ze szpitala,
D . odciążenie  kosztami  związanymi  z  transportem  pacjenta

d o  domu,  ponieważ  to  szpital  ponosi  opłaty  przewozu
chorego.

Zadanie 0.
Edukacja  pacjenta  i  jego  rodziny  w  zakresie  samoopieki  należy
do:

A.  lekarza operującego,
B.  lekarza anestezjologa,
C . lekarza  i  pielęgniarki  sprawujących  opiekę  nad

pacjentem,
D.  pielęgniarki środowiskowej.

Zadanie 0.
Do źródeł stresu zaliczysz:

A.  miejsce pracy i pełnione funkcje,
B.  życie rodzinne i konstrukcje psychiczną,
C.  organizm - stan zdrowia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Do technik obniżania stresu NIE zaliczamy:

A.  ćwiczeń relaksująco-koncentrujących,
B.  agresywnych zachowań w kontaktach międzyludzkich,
C.  czynnego wypoczynku,
D.  kontroli tempa i stylu życia.



Zadanie 0.
Ergonomiczne oświetlenie podczas nauki to:

A .  tylko światło dzienne,
B.  dzienne i sztuczne oświetlenie o silnym natężeniu,
C . światło  dzienne  lub  sztuczne  pozbawione  kontrastów,

cieni, odblasków,
D.  tylko światło sztuczne bez kontrastów.

Zadanie 0.
Program  kształcenia  jest  planem  działania,  który  dotyczy
uczących się i nauczycieli, obejmuje metody nauczania oraz:

A.  środki dydaktyczne i czas na naukę,
B.  środki dydaktyczne i cele kształcenia,
C.  środki dydaktyczne, cele kształcenia i czas na naukę,
D . środki  dydaktyczne,  cele  kształcenia,  czas  na  naukę,

metody kontroli i oceny wyników.

Zadanie 0.
Czym różni się grupa pierwotna od grupy wtórnej?

A.  rodzajem więzi społecznej,
B.  rodzajem roli społecznej,
C.  procesem socjalizacji,
D.  stosunkami społecznymi.

Zadanie 0.
Do zachowań antyzdrowotnych należą:

A.  palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu,
B.  brak aktywności fizycznej,
C.  nieracjonalne odżywianie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność ciążąca na pielęgniarce to:

A . konieczność  odpowiadania  za  cały  zakres  działalności
zawodowej,

B . obowiązek  moralny  odpowiadania  za  swoje  czyny  i
ponoszenia za nie konsekwencji,

C . obowiązek  prawny  odpowiadania  za  swoje  czyny  i
ponoszenia za nie konsekwencji,

D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Pielęgniarki i położne ponoszą odpowiedzialność:

A.  cywilną,
B.  karną,
C.  zawodową,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Wartościowanie  pracy  jest  metodą  stosowaną  przez  kierowników
odpowiedzialnych za zasoby ludzkie, w celu:

A.  porównywania stawek płacowych,
B.  oceniania stopnia wykonywania zadań,
C.  określania relatywnej wartości pracy,
D . określania  elementów  wchodzących  w  skład  stanowiska

pracy.

Zadanie 0.
Planowanie strategiczne jest domeną kierowników szczebla:

A.  operacyjnego,
B.  wyższego,
C.  średniego,
D.  niższego.

Zadanie 0.
Marketing w ochronie zdrowia można postrzegać jako:

A.  funkcję wspomagającą zarządzanie,
B.  jedną ze sfer wpływających na jakość usług medycznych,
C.  marketingowe zarządzanie całą placówką,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Dysponentem środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych w
podstawowej opiece zdrowotnej jest:

A .  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 0.
N a  izolację  społeczną,  która  zwiększa  ryzyko  zachorowalności  i
śmiertelności szczególnie narażone są osoby:

A.  powyżej 80 lat,
B.  ostatnio owdowiałe,
C.  mieszkające samotnie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Do których mierników stanu zdrowia należy zachorowalność?

A . pozytywnych,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby zaistniałych w analizowanym czasie,

B . negatywnych,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby zaistniałych w analizowanym czasie,

C . negatywnych, określających liczbę osób chorych w danym
czasie,

D . narażenia,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby w analizowanym czasie.

Zadanie 0.
Świadczenia  pieniężne  na  podstawie  przeprowadzonego  wywiadu
środowiskowego przyznają i wypłacają:

A.  regionalne ośrodki polityki społecznej,
B.  powiatowe centra pomocy rodzinie,
C.  ośrodki pomocy społecznej,
D.  organizacje pozarządowe.

Zadanie 0.
Zwężenia źrenic NIE obserwuje się w zatruciu:

A.  morfiną,
B.  kokainą,
C.  trichloroetanolem,
D.  związkami fosfoorganicznymi.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1° C, akcja serca przyśpiesza o:

A.  5 uderzeń na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.



Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
U  kobiety wysokość dna macicy pod koniec 24 tygodnia ciąży jest
badana na wysokości:

A .  2 palców nad spojeniem łonowym,
B.  pośrodku pomiędzy pępkiem a spojeniem łonowym,
C.  dokładnie na wysokości pępka,
D.  bezpośrednio pod łukiem żebrowym.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.



Zadanie 0.
W przypadku choroby Gravesa-Basedowa można zaobserwować:

A.  rzadkie mruganie,
B . nienadążanie  powieki  górnej  za  ruchem  gałki  ocznej  w

dół,
C . nienadążanie  gałki  ocznej  za  powieką,  przy  skierowaniu

spojrzenia w górę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek  jest
elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować:

A.  raka,
B.  torbiel,
C.  gruczolakowłókniaka,
D.  dysplazję włóknistą sutka.

Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Test odwracalności obturacji oskrzeli jest wykonywany za pomocą
pomiaru  spirometrycznego  przed  i  po  podaniu  leku
rozszerzającego oskrzela. Jest dodatni w przypadku:

A.  odmy,
B.  sarkoidozy,
C.  astmy oskrzelowej,
D.  gruźlicy.



Zadanie 0.
U  chorego  z  astmą  oskrzelową,  nagłe  pogorszenie  s ię  stanu
klinicznego,  wystąpienie  sinicy,  zaburzeń  orientacji,
wyczerpania oddechowego, cechy niewydolności wentylacyjnej typu
obturacyjnego, bezdechu, sugeruje rozpoznanie:

A.  wstrząsu anafilaktycznego,
B.  narastania płynu w jamie opłucnej,
C.  stanu astmatycznego,
D.  napadu histerii.

Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Prawidłowo  wykonany  pomiar  obwodu  głowy  dziecka  powinien
obejmować obwód głowy zmierzony na wysokości:

A .  ciemienia przedniego i guzowatości potylicznej,
B.  łuków brwiowych i guzowatości potylicznej,
C.  małżowin usznych i guzowatości potylicznej,
D.  guzów czołowych i guzowatości potylicznej.

Zadanie 0.
Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcję bólową
wywoła:

A.  ucisk na przeciwskrawek małżowiny,
B.  ucisk za małżowiną,
C.  poruszanie małżowiną,
D.  próba Webera.

Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.



Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Ogólna teoria samoopieki/deficytu samoopieki D. Orem składa się
z powiązanych ze sobą teorii:

A . samoopieki,  deficytu  samoopieki,  systemów
pielęgniarstwa,

B . agendy  samoopieki,  domagania  się  samoopieki
terapeutycznej,

C . samoopieki,  deficytu  samoopieki,  domagania  się
samoopieki, terapeutycznej,

D . agendy  samoopieki,  deficytu  samoopieki,  systemów
pielęgniarstwa.

Zadanie 0.
Mianem humanizmu określamy taką postawę, która dostrzega:

A.  bytową swoistość człowieka,
B.  powiązanie ze społeczeństwem,
C . najwyższą  wartość  człowieka,  psychofizyczną

integralność jego natury, podmiotowość,
D . podmiotowość, aktywność, powiązanie ze społeczeństwem,

zdolność  tworzenia  kultury,  psychofizyczną  integralność
jego natury.



Zadanie 0.
Kafeteria jest to:

A . zestaw możliwych do wyboru odpowiedzi w kwestionariuszu
ankiety,

B.  narzędzie badawcze stosowane w technice ankiety,
C . ocena częstości występowania zjawiska w danym punkcie

czasu,
D . część  kwestionariusza  ankiety  zawierająca  pytania

dotyczące respondenta.

Zadanie 0.
Narzędziem badawczym nazywamy:

A . instrumenty służące do technicznego gromadzenia danych
uzyskiwanych w toku pracy,

B.  metody badawcze,
C.  instrumenty służące do analizy zebranych danych,
D.  metody i techniki badawcze.

Zadanie 0.
Algorytm postępowania to:

A.  unormowany sposób postępowania,
B.  wzór i norma proponowanych usług,
C.  przepis wykonania zadania,
D.  norma praktyki zawodowej.

Zadanie 0.
Rozszerzenie  samodzielności  zawodowej  pielęgniarek  i  położnych
w konsekwencji spowodowało:

A.  wzrost wynagrodzenia,
B.  zwolnienie z odpowiedzialności zawodowej,
C.  zmniejszenie obowiązków,
D.  wzrost odpowiedzialności zawodowej.

Zadanie 0.
Jednym z elementów systemu Windows jest schowek dzięki któremu
można  przenosić  informacje  pomiędzy  aplikacjami.  Która  z
poniższych czynności spowoduje wymazanie informacji zapisanej w
schowku?

A.  wpisanie nowej informacji do schowka,
B.  odczytanie informacji ze schowka,
C . zakończenie  programu  z  którego  wpisano  informację  do

schowka,
D.  otwarcie nowego programu mogącego korzystać ze schowka.



Zadanie 0.
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności  obliczania  średnich,  odchyleń  od  średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  arkusze kalkulacyjne.

Zadanie 0.
Na płycie CD-RW można zapisywać i kasować dane:

A.  jednokrotnie,
B.  100 razy,
C.  wielokrotnie,
D.  ani razu (jest tylko do odczytu).



PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 051110
GRUPA 1
Zadanie 0.
Pielęgniarka  operacyjna  mająca  większe  doświadczenie  zawodowe
powinna:

A . przekazywać młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę
i  umiejętności  zawodowe  oraz  wzorce  kultury  i
poszanowania człowieka,

B . wykonywać  obowiązki  młodszej,  mniej  doświadczonej
pielęgniarki,

C . organizować  pracę  mniej  doświadczonym  koleżankom  i
kolegom,

D . wykonywać  pracę  za  koleżanki  i  kolegów  nie
posiadających doświadczenia zawodowego.

Zadanie 0.
Standard kwalifikacji zawodowej określić należy jako:

A . normy  wymagań  dla  wykonania  zbioru  zadań
przyporządkowanych danemu zawodowi,

B . zbiór przepisów prawnych regulujących przydatność danej
grupy zawodowej,

C . normy wymagań opisujące zbiór niezbędnych umiejętności,
wiadomości  a  także  określające  metody  oceny
przydatności zawodowej kandydatów,

D . zwyczajowo  przyjęte  i  opisane  normy  przydatności
zawodowej.

Zadanie 0.
Wykonując  zadania  na  rzecz  własnego  rozwoju  i  rozwoju
pielęgniarstwa, pielęgniarka pełni funkcję:

A.  naukowo - badawczą,
B.  wychowawczą,
C.  terapeutyczną,
D.  rehabilitacyjną.

Zadanie 0.
D o zewnętrznych mechanizmów korzystnie wpływających na jakość
opieki medycznej zaliczamy:

A.  rekomendacje dla praktyki,
B.  monitorowanie wskaźników jakości,
C.  certyfikację, akredytację,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Standardy  powinny  mieć  charakter  użyteczny  i  cechy  narzędzia
pragmatycznego.  Łącznie  z  kryteriami  i  pomiarem  mają  spełniać
dwie podstawowe funkcje:

A.  organizacyjną i kontrolną,
B.  regulacyjną i informacyjno-motywującą,
C.  informacyjną i oceniającą,
D.  praktyczną i kontrolną.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  może  powstrzymać  się  od  wykonania  świadczenia
zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem, z zastrzeżeniem:

A . obowiązku  udzielenia  pomocy  w  każdym  przypadku
niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na
zdrowiu  pacjenta  zgodnie  z  posiadanymi  kwalifikacjami
zawodowymi,

B . osobistego wykonania świadczenia zdrowotnego na prośbę
pacjenta,

C.  bez zastrzeżenia,
D.  prośby rodziny pacjenta dotyczącej stanu chorego.

Zadanie 0.
Do najprostszych metod badania satysfakcji pacjentów należą:

A.  analiza skarg i wniosków,
B.  rozmowy doraźne,
C.  badanie ankietowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  obowiązującymi w Polsce  przepisami pacjent  ma prawo
do:

A.  rzetelnego leczenia i pielęgnowania,
B . prywatności  oraz  poszanowania  godności  osobistej,

samostanowienia o sobie,
C.  godnego życia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Założeniem filozofii pielęgniarstwa NIE jest:

A . uznanie,  i ż  sprawowana  opieka  powinna  być  zgodna  z
założeniami holizmu,

B . dostrzeganie  człowieka  w  całej  złożoności  jego  natury
fizyczno-duchowej,

C . przyjmowanie  człowieka  jako  istoty  złożonej  z
powiązanych  ze  sobą  sfer:  biologicznej,  psychicznej,
społecznej, duchowej i kulturowej,

D.  przedmiotowe podejście do opieki.



Zadanie 0.
Obecnie  obowiązujący  Kodeks  Etyki  Zawodowej  Pielęgniarki  i
Położnej  Rzeczpospolitej  Polskiej  został  uaktualniony  i
zatwierdzony uchwałą:

A . I V  Krajowego  Zjazdu  Pielęgniarek  i  Położnych  w  dniu
9.XII.2003r.,

B.  III Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z 1999r.,
C.  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 2000r.,
D.  Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych 2001r.

Zadanie 0.
Celem praw pacjenta NIE jest:

A .  wpływanie na poprawę jakości świadczeń medycznych,
B . ustalnie  pozycji  pacjenta,  jako  równoprawnego

uczestnika procesu leczenia,
C.  danie poczucia bezpieczeństwa pacjentowi,
D . chronienie  personelu  medycznego  przed  roszczeniami

pacjentów.

Zadanie 0.
Planując  obsadę  pielęgniarską  nowo  uruchamianego  bloku
operacyjnego należy uwzględnić:

A . i lość  czynnych  sal  operacyjnych,  i lość  dni  pracy,
system  pracy,  frekwencje,  urlopy,  dodatkowe  obowiązki
związane z prowadzeniem szkoleń,

B.  ilość sal operacyjnych, ilość dni pracy, system pracy,
C . rodzaj  i  i lość  wykonywanych  zabiegów,  rodzaj

specjalności chirurgicznych,
D.  system pracy zmianowej.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  operacyjna  może  odmówić  uczestniczenia  w
eksperymencie medycznym:

A.  podając przyczynę na piśmie,
B.  bez podania przyczyny, ustnie,
C.  podając przyczynę ustnie,
D.  bez podania przyczyny, na piśmie.

Zadanie 0.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie NIE jest członkiem:

A.  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
B.  Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN),
C.  Europejskiej Grupy Pielęgniarek Badaczy (WENR),
D . Europejskiego  Forum  Stowarzyszeń  Pielęgniarskich  przy

UE (EFN).



Zadanie 0.
Zasadniczą  częścią  każdego  standardu  są  mierniki  służące  do
oceny, czyli:

A .  kwestionariusze,
B.  kryteria,
C.  oświadczenia standardowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Celem  działań  pielęgniarki  na  rzecz  podmiotu  opieki,  w  ramach
realizacji funkcji promowania zdrowia jest:

A . przygotowanie podopiecznego do podejmowania świadomej
odpowiedzialności  za  zdrowie  swoje  i  swoich
najbliższych,

B . przygotowanie podopiecznego do samoopieki i świadczenia
opieki nieprofesjonalnej,

C . zapobieganie  chorobom,  niesprawnościom,  urazom,
wypadkom,

D.  wzmacnianie i potęgowanie zdrowia.

Zadanie 0.
Które z dokumentów medycznych prowadzonych w bloku operacyjnym
pomagają  w  określeniu  kosztów  wykonanej  procedury  u  danego
pacjenta?

A.  księga zabiegów operacyjnych i znieczulenia,
B . protokół  pielęgniarki  operacyjnej  i  pielęgniarki

anestezjologicznej,
C . książka  raportów  pielęgniarki  operacyjnej  i

pielęgniarki anestezjologicznej,
D.  indywidualna karta zleceń.

Zadanie 0.
Standardy postępowania powinny mieć charakter narzędzia:

A.  wiarygodnego,
B.  użytecznego i pragmatycznego,
C.  teoretycznego,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Celem akredytacji jest:

A . kontrola  i  wyszukiwanie  błędów  w  bieżącej  działalności
jednostki,

B . wspieranie  wewnętrznych  inicjatyw  i  angażowanie
personelu  jednostek  do  wspólnych  działań
projakościowych,

C.  wdrażanie programów poprawy jakości,
D . wprowadzenie  narzędzi  i  technik  do  realizacji  cyklu

jakości.

Zadanie 0.
Zewnętrzne monitorowanie jakości można określić jako:

A.  ciągły i nieustanny proces podnoszenia jakości,
B . proces,  w  którym  czynnik  zewnętrzny  dla  usługodawcy

ocenia jakość dostarczanych usług zdrowotnych w sposób
rutynowy i systematyczny,

C.  weryfikację zgodności ze standardami,
D.  wdrażanie nowo opracowanych procedur i standardów.

Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do  pobrania  narządu od  osoby
zmarłej jest:

A .  zmiana płci osoby zmarłej (transseksualizm),
B.  choroba alkoholowa dawcy w młodości,
C.  przewlekłe stosowanie środków psychotropowych,
D.  nowotwór złośliwy nerki.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  zorientowawszy  się,  że  w  postępowaniu  medycznym
został  popełniony  błąd,  zwłaszcza  w  przypadku  błędu
zagrażającego  życiu  lub  zdrowiu  pacjenta,  niezwłocznie  powinna
powiadomić o tym:

A.  dyrekcję placówki,
B.  bezpośredniego przełożonego,
C.  odpowiednie osoby z zespołu terapeutycznego,
D.  prokuraturę.

Zadanie 0.
Pełne  bezpieczeństwo  sterylizowania  i  przechowywania  narzędzi
chirurgicznych zapewniają:

A.  torebki papierowo-foliowe,
B.  puszki Schimmelbuscha,
C.  papier krepowany i włóknina,
D.  kontenery i siatki.



Zadanie 0.
Kwestie  zachowania  przez  pielęgniarkę  tajemnicy  zawodowej  są
regulowane w:

A.  ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
B.  ustawie o działalności leczniczej,
C.  konstytucji RP,
D.  ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zadanie 0.
W  bloku  operacyjnym  możemy  wyróżnić  następujące  grupy  lub
kategorie procedur/standardów:

A.  organizacyjne, higieniczne,
B.  transportu i ochrony chorego, anestezjologiczne,
C.  techniczno-eksploatacyjne,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Z  zachowania  tajemnicy  zawodowej  mogą  zwolnić  pielęgniarkę
następujące okoliczności:

A .  śmierć pacjenta,
B . gdy  zachowanie  tajemnicy  zawodowej  w  istotny  sposób

zagraża zdrowiu i życiu pacjenta lub życiu innych osób,
C.  polecenie ordynatora,
D.  zezwolenie policji.

Zadanie 0.
Opieka przedoperacyjna nad pacjentem rozpoczyna się:

A .  w momencie przyjęcia go na oddział,
B.  w momencie rozpoczęcia diagnozowania,
C.  na bloku operacyjnym,
D . w  chwili  poinformowania go przez  lekarza o  konieczności

leczenia operacyjnego.

Zadanie 0.
Jakim stowarzyszeniem jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie?

A.  naukowym,
B.  wychowawczym,
C.  profesjonalnym,
D.  badawczym.



Zadanie 0.
Gruntowne mycie i dezynfekcja sal i operacyjnej powinny odbywać
się:

A .  po każdym zabiegu operacyjnym,
B . p o  zakończonych  zabiegach  planowych  w  każdym  dniu

operacyjnym,
C.  jeden raz w tygodniu,
D.  po każdym zabiegu septycznym.

Zadanie 0.
Zmniejszenie  ryzyka  przeniesienia  infekcji  za  pomocą  rąk  można
uzyskać poprzez:

A.  używanie jałowych rękawic,
B.  brak widocznych skaleczeń na dłoniach,
C.  zastosowanie na pole operacyjne folii chirurgicznej,
D . mycie  rąk  pod  bieżącą  wodą  z  użyciem  mydła  płynnego,

wycieranie  ręcznikiem  jednorazowym,  dezynfekcję  skóry
rąk  alkoholowym  roztworem  środka  antyseptycznego,
ochronę rąk za pomocą sterylnych rękawiczek.

Zadanie 0.
Zawód  pielęgniarki  może  wykonywać  osoba  posiadająca  prawo
wykonania zawodu wydane przez:

A.  Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych,
B.  Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych,
C.  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  Ministerstwo Zdrowia.

Zadanie 0.
Skargę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mają
prawo złożyć następujące osoby:

A.  pacjent lub rodzina pacjenta,
B.  pracodawca,
C.  sąd lub prokurator,
D.  wszyscy wymienieni mają takie prawo.

Zadanie 0.
Jaki materiał opatrunkowy stosujemy w obrębie pola operacyjnego
głębokich struktur mózgu:

A.  gaziki,
B.  watki na nitkach,
C.  waciki,
D.  "groszki" z gazy.



Zadanie 0.
Klasyfikacja,  która  umożliwiła  ocenę  zaawansowania  procesu
nowotworowego TNM oznacza:

A . T-guz;  N-zajęcie  okolicznych  węzłów  chłonnych;
M-obecność przerzutów odległych,

B . T-guz;  N-zajęcie  okolicznych  węzłów  chłonnych;
M-przerzuty do mięśni,

C . T-guz;  N-zajęcie  okolicznych  narządów;  M-zajęcie  mięśni
szkieletowych,

D . T-guz;  N-zajęcie  okolicznych  narządów;  M-obecność
przerzutów odległych.

Zadanie 0.
O uszkodzeniu łąkotki kolana świadczy:

A.  dodatni objaw Lachmana,
B.  "blok kolana"- zablokowanie stawu kolanowego,
C.  objaw szuflady tylnej,
D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 0.
N a  sali  operacyjnej  trwa  zabieg  pobrania  wątroby  od  25-letniego
mężczyzny  -  dawcy  zmarłego.  Dla  zapewnienia  dobrej  perfuzji
wątroby, kaniulę należy umieścić w:

A.  aorcie brzusznej,
B.  tętnicy śledzionowej,
C.  tętnicy wątrobowej lewej,
D.  tętnicy krezkowej dolnej.

Zadanie 0.
W zestawie do operacji na otwartym sercu znajduje się klem:

A.  Doyen'a,
B.  Randal'a,
C.  Satyńskiego,
D.  Glover'a.

Zadanie 0.
Pełne odrodzenie szpiku dawcy w jego organizmie następuje po:

A.  2û3 dniach,
B.  8û9 dniach,
C.  14û15 dniach,
D.  19û20 dniach.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  operacyjna  przygotowując  szwy  do  zabiegu
operacyjnego  napotyka  na  takie  oznakowania  na  saszetce:  1/2
circle , . , absorbable, braided. Co one oznaczają ?

A . igła  1/2,  obwodu  koła,  ostra,  nitka  niewchłaniana,
jednowłóknowa,

B . igła  3/8,  obwodu  koła,  okrągła,  nitka  niewchłaniana,
pleciona,

C . igła1/2,  obwodu  koła,  okrągła,  nitka  wchłaniana,
jednowłóknowa,

D . igła  1/2,  obwodu  koła,  okrągła,  nitka  wchłaniana,
pleciona.

Zadanie 0.
Zabieg wszczepienia rozrusznika serca określa się mianem:

A.  defibrylacji,
B .  stymulacji,
C.  implantacji,
D.  obturacji.

Zadanie 0.
Jakie narzędzie służy do usunięcia rogówki biorcy?

A.  keratom,
B.  kraniotom,
C.  keratometr,
D.  krioekstraktor.

Zadanie 0.
Przy złamaniu otwartym trzonu kości ramiennej wykonuje się:

A .  gwoździowanie śródszpikowe,
B.  osteosyntezę płytką A-O,
C.  stabilizację metodą Zespol,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Przyspieszone  zmętnienie  soczewki  oka  może  wystąpić  w
przebiegu:

A.  hormonalnej terapii zastępczej w przebiegu menopauzy,
B.  sterydoterapii,
C . przewlekłego  stosowania  niesterydowych  leków

przeciwzapalnych,
D.  przerostu prostaty.



Zadanie 0.
Jednym  z  etapów  zabiegów  operacyjnych  w  chirurgii  jest  tzw.
"szkieletowanie". Dotyczy ono?

A.  usunięcia płatów tarczycy,
B.  plastyki przepukliny,
C.  resekcji żołądka,
D.  usunięcia pęcherzyka żółciowego.

Zadanie 0.
Trwa  przygotowanie  pacjentki  40-letniej  do  zastosowania
krążenia pozaustrojowego.  Zabieg  jest  na  etapie  przygotowywania
naczyń  krwionośnych  do  wprowadzenia  kaniul.  Jakie  żyły  otacza
się, a następnie zaciska tasiemkami?

A.  płucne lewe, żyłę główną dolną,
B.  płucne prawe, żyłę główną górną,
C.  główną dolną, żyłę główną górną,
D.  płucne lewe, żyły płucne prawe.

Zadanie 0.
Bardzo rzadko występuje ciąża pozamaciczna:

A.  jajowodowa,
B.  śródścienna,
C.  jajnikowa,
D.  szyjkowa.

Zadanie 0.
D o  rewaskularyzacji  naczyń  wieńcowych  wykorzystuje  s ię
najczęściej:

A . żyły pobrane uprzednio od innego dawcy przechowywane w
ciekłym azocie,

B.  protezy Gore-Tex o średnicy 4 - 5 mm,
C.  tętnice promieniowe,
D.  własne żyły i tętnice chorego pobrane jednoczasowo.

Zadanie 0.
Hemostazy  brzegów  kostnych  w  kraniotomii  dokonuje  się  za
pomocą:

A.  wilgotnych, gorących gazików,
B.  gąbki fibrynowej, np. spongostanu,
C.  wosku chirurgicznego,
D.  koagulacji jedno- lub dwubiegunowej.



Zadanie 0.
Pod pojęciem osteotomii rozumiemy:

A.  zespolenie złamanej kości,
B.  chirurgiczne przecięcie kości,
C.  założenie stabilizatora zewnętrznego,
D.  nawiercenie kości i wprowadzenie wkrętu.

Zadanie 0.
Jaki  rodzaj  staplera  powinien  być  przygotowany  do  zabiegu
operacyjnego,  podczas  którego  chirurg  wykona  zespolenie  jel it
koniec do końca lub bok do końca?

A.  stapler liniowy,
B.  stapler liniowy tnący,
C.  stapler okrężny,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Najczęstszym  umiejscowieniem  tętniaka  aorty  brzusznej  jest
odcinek między:

A . tętnicą  biodrową  wewnętrzną,  a  tętnicą  biodrową
zewnętrzną,

B.  odejściem tętnic nerkowych, a rozwidleniem aorty,
C.  aortą zstępującą, a aortą brzuszną,
D.  łukiem aorty, a aortą zstępującą.

Zadanie 0.
N a  czym  polega  leczenie  chirurgiczne  w  przypadku  przetrwałego
przewodu tętniczego Botalla?

A.  resekcji przetrwałego przewodu tętniczego,
B.  podwiązaniu przewodu tętniczego,
C.  wszczepieniu zastawek,
D.  plastyce przewodu tętniczego.

Zadanie 0.
Wskazaniem bezwzględnym do długotrwałej elektrostymulacji serca
jest/są:

A.  bloki przedsionkowo-komorowe u dorosłych,
B.  przełom nadciśnieniowy,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  wady zastawki dwudzielnej.



Zadanie 0.
Zmianą  zapalną  o  różnym  nasileniu  od  lekkiego  zaczerwienienia
błony  śluzowej  do  je j  uszkodzeń  w  postaci  owrzodzeń  blizn  i
zwężeń w ścianie przełyku towarzyszącą przepuklinie jest:

A .  rak przełyku,
B.  achalazja przełyku,
C.  refluks żołądkowo-przełykowy,
D.  kandydoza przełyku.

Zadanie 0.
Co oznacza określenie tętniak prawdziwy?

A . miejscowe  rozszerzenie  wszystkich  ścian  aorty  lub
jednej z tętnic obwodowych,

B . całkowite  przerwanie  ściany  tętnicy,  a  wtedy  ścianę
tętniaka  stanowi  tylko  błona  zewnętrzna  tętnicy  oraz
nawarstwiająca tkanka łączna,

C . przerwanie  błony  wewnętrznej  tętnicy  a  krew  płynąca
wciska  się  między  błonę  wewnętrzną  a  środkową,
oddzielając obie warstwy ściany tętnicy,

D.  nie ma takiego określenia.

Zadanie 0.
Pacjentowi  24-letniemu  wykonano  transplantację,  która  jest
wyłącznie  przeszczepem  allogenicznym.  Pacjentowi
przeszczepiono:

A.  szpik,
B.  nerkę,
C.  wątrobę,
D.  skórę.

Zadanie 0.
Zabieg pobrania szpiku do transplantacji należy wykonać w sali:

A .  opatrunkowej,
B.  endoskopowej,
C.  indukcyjnej,
D.  operacyjnej.

Zadanie 0.
Do szycia ścięgien stosuje się szwy atraumatyczne z igłą:

A.  okrągłą przyostrzoną,
B.  okrągłą tępą,
C.  typu szpatuła,
D.  tnącą konwencjonalnie lub odwrotnie tnącą.



Zadanie 0.
W  razie kilkakrotnego powtórzenia się odmy samoistnej wskazane
jest leczenie operacyjne polegające na:

A.  przywróceniu drożności oskrzela i czynności płuc,
B . stosowaniu  leków  p/kaszlowych  i  nakłuciu  jamy

opłucnowej,
C . nakłuciu  klatki  piersiowej  trójgrańcem  i  wprowadzeniu

cewnika do pęcherza rozedmowego,
D . wycięciu  pęcherzy  rozedmowych  i  wytworzeniu  zrostów

opłucnowych.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  zabiegów  kardiochirurgicznych  jest
wykonywany bez konieczności użycia krążenia pozaustrojowego?

A.  korekcja wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego,
B.  pomostowanie naczyń wieńcowych,
C.  plastyka zastawki mitralnej,
D.  implantacja protezy zastawki mitralnej.

Zadanie 0.
Dekortykacja polega na:

A . wycięciu  ropniaka  wraz  z  miąższem  płucnym  w
zaawansowanych przypadkach,

B.  ewakuacji ropniaka wraz z wycięciem jego komory,
C . usunięciu  resztkowej  jamy  ropniaka  wraz  z  tkanką

płucną,
D . odkorowaniu  i  pełnym  usunięciu  pogrubionej  opłucnej

tzw. "pancerza" ograniczającego ruchomość płuc.

Zadanie 0.
Usunięcia  guza  mózgu  (właściwa  część  operacji)  neurochirurg
wykonuje używając:

A.  koagulacji dwubiegunowej o małym natężeniu,
B.  koagulacji jednobiegunowej o bardzo małym natężeniu,
C.  koagulacji jednobiegunowej o dużym natężeniu,
D.  tylko mikro nożyczek preparacyjnych.

Zadanie 0.
Klasyczną tracheotomię wykonuje się na chrząstce:

A.  I tchawicy,
B.  pierścieniowatej,
C.  II-IV tchawicy,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Jakie  jest  najczęściej  stosowane  znieczulenie  w  operacjach
przerostu gruczołu krokowego?

A.  miejscowe,
B.  zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe,
C.  ogólne,
D.  inne.

Zadanie 0.
Przeszczep heterotopowy jest to umieszczenie:

A . narządu  przeszczepianego  w  położeniu  innym  niż
anatomicznym,

B.  narządu przeszczepianego w położeniu anatomicznym,
C.  tkanki przeszczepianej w położeniu anatomicznym,
D . narządu  przeszczepianego  w  miejscu  usunięcia

niewydolnego narządu biorcy.

Zadanie 0.
Maksymalna ilość szpiku, jaką można pobrać od dawcy to:

A.  600 ml,
B.  800 ml,
C.  1000 ml,
D.  1200 ml.

Zadanie 0.
Krążenie pozaustrojowe jest techniką, która czasowo zastępuje:

A.  tylko pracę serca,
B.  wymianę gazową w płucach i pracę mózgu,
C.  pracę serca oraz wymianę gazową w płucach,
D.  pracę serca i mózgu.

Zadanie 0.
Chirurgiczne  leczenie  nabytej  wady  zastawki  aortalnej  polega  na
wszczepieniu:

A.  protezy mechanicznej,
B.  protezy biologicznej,
C.  zastawki pobranej ze zwłok,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jakie  narzędzia  chirurgiczne  służą  do  uchwycenia  jajnika  w
czasie jego klinowego wycięcia?

A.  kleszczyki naczyniowe Peana,
B.  kleszczyki Allisa (Chapi),
C.  klemy naczyniowe typu Pots,
D.  kocher prosty.



Zadanie 0.
Pacjent  zakwalifikowany  do  operacji  przysadki  z  powodu
gruczolaka  powstałego  w  przebiegu  nadczynności  wydzielniczej
gruczołu. W jakiej pozycji będzie operowany pacjent?

A.  leżącej na plecach,
B.  leżącej na brzuchu,
C.  siedzącej,
D.  leżącej na boku.

Zadanie 0.
Do płukania tkanki mózgowej używamy:

A.  płynu Ringera,
B.  NaCl 0,9% o temperaturze ciała,
C.  glukozy 5%,
D.  wody destylowanej.

Zadanie 0.
Jakie  badanie  wykonuje  się  bezpośrednio  przed  biopsją
stereotaktyczną?

A.  USG,
B.  tomografię komputerową,
C.  angiografię,
D.  zdjęcie przeglądowe czaszki.

Zadanie 0.
Często  współistniejącą  przyczyną  złego  stanu  chorego  z  mnogim
złamaniem żeber jest:

A .  stłuczenie płuca,
B.  złamanie mostka,
C.  powiększający się pęcherz rozedmowy,
D.  ściśnięcie klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Trombektomia polega na:

A . udrożnieniu  tętnicy  podkolanowej  z  założeniem  przetoki
tętniczo-żylnej,

B . udrożnieniu  tętnicy  biodrowej  z  założeniem  przetoki
tętniczo-żylnej,

C . udrożnieniu  żyły  biodrowej  przez  założenie  przetoki
tętniczo-żylnej,

D . usunięciu  skrzeplin  z  żył  z  założeniem  przetoki
tętniczo-żylnej.



Zadanie 0.
Który  z  pobranych  narządów  do  transplantacji  powinien  być
przechowywany w czasie nieprzekraczającym 4 godzin?

A.  nerki,
B.  wątroba,
C.  serce,
D.  trzustka.

Zadanie 0.
Rozpoznanie  zatoru  tętnicy  kończyny  dolnej  stawiamy  na
podstawie:

A.  badania histopatologicznego (biopsji),
B .  arteriografii,
C .  wywiadu i badania przedmiotowego,
D.  badania USG ewentualnie uzupełnionego badaniem CT.

Zadanie 0.
Zastawki biologiczne chrakteryzują się:

A . dużą  trwałością  i  koniecznością  stosowania  przewlekłego
leczenia przeciwkrzepliwego,

B . dużą  trwałością  i  brakiem  konieczności  przewlekłego
leczenia przeciwkrzepliwego,

C . mniejszą  trwałością  i  koniecznością  stosowania
przewlekłego leczenia przeciwkrzepliwego,

D . mniejszą  trwałością  i  brakiem  konieczności  stosowania
przewlekłego leczenia przeciwkrzepliwego.

Zadanie 0.
Ile podstawowych wad serca składa się na zespół Fallota?

A.  jedna,
B.  dwie,
C.  cztery,
D.  sześć.

Zadanie 0.
Jaka  część  diatermii  wywołuje  największe  pole
elektromagnetyczne?

A.  obudowa diatermii,
B.  sznur z pedałami,
C.  koagulacja czynna,
D.  koagulacja bierna.



Zadanie 0.
Złamanie talerza kości biodrowej to złamanie:

A.  stabilne obręczy miednicznej,
B.  niestabilne obręczy miednicznej,
C.  stawowe,
D.  awulsyjne.

Zadanie 0.
Rynoscopia, to:

A .  otwarcie jamy nosowej,
B.  oglądanie jamy nosowej,
C.  biopsja zatok obocznych nosa,
D.  rekonstrukcja przegrody nosa.

Zadanie 0.
W  przypadku  tzw.  operacyjnego  raka  piersi  najczęściej
wykonywanym zabiegiem jest:

A .  częściowe wycięcie gruczołu sutkowego,
B.  radykalne zmodyfikowane odjęcie gruczołu sutkowego,
C.  doszczętne wycięcie sutka,
D.  tumorektomia.

Zadanie 0.
Zastawka biologiczna to:

A.  zastawka pochodzenia zwierzęcego,
B . proteza  wykonana  z  metalu  i  tkaniny  o  fizjologicznych

parametrach przepływu,
C.  każdy rodzaj zastawek stosowany w kardiochirurgii,
D.  zastawka implantowana bez użycia szwów chirurgicznych.

Zadanie 0.
W  czasie  operacji  tętniaka  aorty  brzusznej  może  dojść  do
uszkodzenia:

A.  moczowodów i jelit,
B .  żyły głównej dolnej,
C.  żył biodrowych wspólnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Żylaki przełyku spowodowane są:

A.  przewlekłą niewydolnością żylną,
B.  procesem chorobowym toczącym się w ścianie przełyku,
C.  zmianą wrodzoną,
D.  marskością wątroby.



Zadanie 0.
Badanie  brzucha ma na celu stwierdzenie  ewentualnych zmian w
wielkości  narządów,  ich  przemieszczenie  lub  zniekształcenie,
stanu  zapalnego,  nowotworowych  lub  zapalnych  guzów,  płynu  w
jamie  otrzewnowej.  Jest  to  przesiewowe  badanie,  które
rozpoczyna się:

A .  osłuchiwaniem, opukiwaniem, palpacją, oglądaniem,
B.  oglądaniem, osłuchiwaniem, opukiwaniem, palpacją,
C.  palpacją, oglądaniem, opukiwaniem, osłuchiwaniem,
D.  opukiwaniem, palpacją, osłuchiwaniem, oglądaniem.

Zadanie 0.
TURP - jest to zabieg endoskopowy polegający na:

A.  wycięciu guza pęcherza,
B.  usunięciu obcego ciała z pęcherza,
C.  resekcji gruczołu krokowego,
D.  rozcięciu zwężenia cewki moczowej.

Zadanie 0.
Jakie czynniki składają się na äTriadę Virchowaö?

A . uszkodzenie  ściany  żyły,  zwolnienie  przepływu  krwi,
wiek pacjenta powyżej 40 lat,

B . uszkodzenie  ściany  żyły,  podwyższone  ciśnienie  krwi,
wiek pacjenta powyżej 40 lat,

C . uszkodzenie  ściany  żyły,  zwolnienie  przepływu  krwi,
zaburzenia krzepnięcia,

D . uszkodzenie  ściany  żyły,  przyspieszony  przepływ  krwi,
zaburzenia krzepnięcia.

Zadanie 0.
Choroba Buergera to:

A.  specyficznie rozwijająca się miażdżyca tętnic,
B.  zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń,
C.  wrodzone zmiany w budowie naczyń,
D . postępujące  zmiany  w  tętnicach  rozpoczynające  się  w

aorcie i przechodzące w dół.

Zadanie 0.
Bezwzględnym wskazaniem do wykonania cesarskiego cięcia jest:

A .  młody wiek rodzącej,
B.  nieprawidłowe położenie płodu,
C . brak  współpracy  podczas  akcji  porodowej  pomiędzy

rodzącą a położnikiem,
D.  niski próg bólu u położnicy.



Zadanie 0.
Otwarcie pęcherza moczowego najczęściej wykonuje się przy:

A.  wyłuszczeniu gruczolaka stercza,
B.  zaniku mięśni,
C.  zwichnięciu stawu biodrowego,
D.  niedrożności jelita cienkiego.

Zadanie 0.
Co to jest zator tętniczy?

A . nagłe  zamknięcie  światła  tętnicy  przez  czop
przyniesiony z prądem krwi,

B . nagłe  zamknięcie  światła  tętnicy  przez  szybko
narastające złogi,

C . nagłe  zamknięcie  światła  tętnicy  w  wyniku  zarostowego
zapalenia naczyń,

D . nagłe  zamknięcie  światła  tętnicy  spowodowane
rozwarstwieniem się tętniaka.

Zadanie 0.
Z  jakim  złamaniem  kręgosłupa  najprawdopodobniej  mamy  do
czynienia po skoku do wody?

A.  fleksyjnym,
B.  skrętnym,
C.  kompresyjnym,
D.  rotacyjnym.

Zadanie 0.
Usunięcie/wycięcie jakiegoś narządu to:

A.  cholecystektomia, appendektomia, gastrektomia,
B.  appendicitis, cholecystitis,
C.  cystoskopia, bronchoskopia,
D.  nephrostomia, gastrostomia.

Zadanie 0.
Metodą leczenia operacyjnego Zespołu Leriche'a jest:

A .  wszczepienie by-passu żylnego udowo-podkolanowego,
B.  wszczepienie protezy rozwidlonej aortalno-dwuudowej,
C.  thrombendarteriectomia tętnicy udowej,
D.  embolektomia cewnikiem Fogarty'ego.

Zadanie 0.
U pacjentów z kamicą nerkową najczęściej występują kamienie:

A.  z kwasu moczowego,
B.  szczawianowe,
C.  cystynowe,
D.  mieszane.



Zadanie 0.
P o  częściowym  usunięciu  płatów  tarczycy,  w  czasie  szycia
poszczególnych  warstw,  operator  prosi  o  szew  na  p  l  a  t  y  z  m
ę. Podajemy szew:

A.  niewchłanialny na dużej igle o przekroju ostrym,
B.  wchłanialny na dużej, mocnej igle o przekroju ostrym,
C.  niewchłanialny na igle o przekroju okrągłym,
D . wchłanialny  na  średniej  wielkości  igle  o  przekroju

okrągłym.

Zadanie 0.
Istotą zaćmy jest:

A .  brak widzenia stereoskopowego,
B.  podwójne widzenie,
C.  oczopląs,
D.  częściowe lub całkowite zmętnienie soczewki.

Zadanie 0.
Przygotowane na bocznym stole serce dawcy, umieszczono w worku
osierdziowym biorcy. Do której jamy serca zakłada się vent?

A.  lewego przedsionka,
B.  lewej komory,
C.  prawego przedsionka,
D.  prawej komory.

Zadanie 0.
Jednym z  etapów  usunięcia  guza  mózgu  jest  całkowite  usunięcie
płata  kostnego  na  czas  operacji  czyli  wytworzenie  tzw  "wolnego"
płata kostnego. Jak nazywa się ten zabieg operacyjny?

A.  laminektomia,
B.  kraniektomia,
C.  kraniotomia,
D.  interlaminektomia.

Zadanie 0.
Jakie  urządzenia  wchodzą  w  skład  toru  wizyjnego  do
laparoskopii?

A.  insuflator, butla z gazem, kamera,
B . optyka  operacyjna,  monitor  ekranowy,  kamera,

światłowód, źródło zimnego światła,
C.  aparat rentgenowski, insuflator, monitor ekranowy,
D . optyka  endoskopowa,  lampa  operacyjna,  aparat  do

elektrochirurgii.



Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  gazów  używa  się  do  wytworzenia  odmy
otrzewnowej podczas laparoskopii?

A.  t len,
B.  dwutlenek węgla,
C.  podtlenek azotu,
D.  azot.

Zadanie 0.
Przy  wielu  zabiegach  operacyjnych,  w  różnych  dziedzinach
zabiegowych jako sposób wykonania podaje s ię nazwisko pioniera.
Proszę wskazać przykład podany BŁĘDNIE:

A.  resekcja żołądka sposobem Billrotha I- Rydygiera,
B.  amputacja sutka metodą Pateya,
C.  plastyka odźwiernika metodą Nissena,
D.  wycięcie trzustki i dwunastnicy sposobem Whipple'a.

Zadanie 0.
W  trakcie  wykonywania  resekcji  żołądka  nieraz  (zależnie  od
sposobu) wykonuje się tzw. zespolenie Brauna. Polega ono na:

A . zespoleniu  pierwszej  pętl i  jel ita  cienkiego  z  pozostałą
częścią żołądka,

B . przyszyciu  końca  dwunastnicy  do  pozostawionej  części
żołądka,

C . zszyciu  jelita  cienkiego  poniżej  zespolenia  bok  do
boku,

D . wytworzeniu przetoki pomiędzy pęcherzykiem żółciowym a
jelitem czczym.

Zadanie 0.
Blaszka powięzi mięśnia skroniowego używana jest do:

A.  paracentezy,
B.  rekonstrukcji perforowanej przegrody nosa,
C.  nie używa się już tego materiału,
D . przeszczepów błony bębenkowej w zabiegach rekonstrukcji

błony bębenkowej.

Zadanie 0.
Kraniotomia  i  kraniektomia  są  to  zabiegi,  podczas  których  płat
kostny:

A.  w kraniotomii wyrzucamy, a w kraniektomii przywracamy,
B.  w kraniotomii przywracamy, a w kraniektomii usuwamy,
C.  w kraniotomii i kraniektomii wyrzucamy,
D.  w kraniotomii i kraniektomii zachowujemy.



Zadanie 0.
Zaciski (klemy) naczyniowe służą do:

A . zamknięcia napływu i odpływu krwi z operowanych naczyń
krwionośnych i protez naczyniowych,

B.  zbliżenia brzegów zespalanego naczynia lub przeszczepu,
C.  precyzyjnego posługiwania się atraumatyczną igłą,
D.  zaciskania drenów wprowadzonych do łożyska rany.

Zadanie 0.
Kolejne  etapy  zabiegu  usunięcia  wyrostka  robaczkowego  po
otwarciu jamy otrzewnej to:

A . odszukanie  poprzecznicy  i  wyrostka,  podwiązanie  krezki
wyrostka, zmiażdżenie podstawy,

B . odszukanie  kątnicy  i  wyrostka,  podwiązanie  krezki
wyrostka, zmiażdżenie podstawy,

C . odszukanie  zstępnicy  i  wyrostka,  podwiązanie  krezki
wyrostka, zmiażdżenie podstawy,

D . odszukanie  jel ita  krętego  i  wyrostka,  podwiązanie
krezki wyrostka, zmiażdżenie podstawy.

Zadanie 0.
W przypadku planowanego przeprowadzenia zabiegu operacyjnego u
pacjenta  z  zespołem  Leriche'a  ważne  jest  przygotowanie  do
operacji:

A .  okolicy brzucha,
B.  okolicy pachwinowej,
C.  okolicy udowej,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 0.
Bezwzględnym  wskazaniem  do  leczenia  operacyjnego  NIE  jest
złamanie trzonu kości udowej:

A .  z interpozycją tkanek miękkich,
B.  otwarte,
C.  z uszkodzeniem naczyń i nerwów,
D.  spiralne i skośne.

Zadanie 0.
Do zamknięcia oskrzeli używa się:

A .  valtrac,
B.  staplera liniowego,
C.  staplera okrężnego,
D.  klipsownicy.



Zadanie 0.
W  trakcie wykonywania operacji  usunięcia pęcherzyka żółciowego
metodą  otwartą  należy  podać  podwiązki/podkłucia  na  tętnicę
pęcherzykową i przewód:

A.  pęcherzykowy,
B.  żółciowy wspólny,
C.  wątrobowy prawy,
D.  wątrobowy wspólny.

Zadanie 0.
Laminektomia jest to:

A .  zdjęcie łuku kręgowego po jednej stronie,
B . zdjęcie  całego  łuku  kręgowego  wraz  z  wyrostkiem

kolczystym,
C.  nacięcie więzadła podłużnego tylnego,
D.  inaczej "fenestracja".

Zadanie 0.
Zabieg tympanoplastyczny ma na celu:

A . rekonstrukcję  aparatu  przewodzącego  dźwięk  w  uchu
środkowym,

B . usunięcie  wszystkich  chorobowo  zmienionych  komórek
powietrznych wyrostka sutkowego,

C.  usunięcie guza jamy bębenkowej,
D . drenaż  błędnika  kostnego  z  usunięciem  błędnika

błoniastego.

Zadanie 0.
Aby  uzyskać  dobry  dostęp  do  operacji  usunięcia  wyrostka
robaczkowego należy przygotować skórę pacjenta do cięcia:

A.  pośrodkowego dolnego, przyprostnego prawego,
B.  pośrodkowego górnego, Pfannenstiela,
C.  Pfannenstiela, przyprostnego dolnego prawego,
D.  McBurneya, przyprostnego dolnego prawego.

Zadanie 0.
Operacja doszczętnego wycięcia sromu polega na:

A . resekcji  guza  z  marginesem  niezmienionej  tkanki  i
zachowaniem łechtaczki,

B . doszczętnym  usunięciu  podskórnej  tkanki  tłuszczowej
sromu,

C . doszczętnym  usunięciu  podskórnej  tkanki  tłuszczowej
sromu wraz z usunięciem węzłów pachwinowych,

D . wycięciu  całego  sromu  i  węzłów  pachwinowych
powierzchownych  i  głębokich,  często  û  grupy  węzłów
chłonnych biodrowych zewnętrznych.



Zadanie 0.
Jednym  z  najważniejszych  badań  w  diagnostyce  chorób  tarczycy
wykonywanym obecnie na dużą skalę jest:

A .  tomografia komputerowa,
B.  rezonans magnetyczny,
C.  badanie ultrasonograficzne,
D.  angiografia.

Zadanie 0.
Jeżeli  w  układzie  tętniczym  dojdzie  do  ostrego  zamknięcia
naczynia  najczęściej  wskutek  zatoru  niezbędne  jest  wykonanie
zabiegu  operacyjnego  tzw.  embolektomii.  Do  wykonania  tego
zabiegu musimy przygotować cewnik:

A.  Pigtaila,
B.  moczowodowy,
C.  Fogarty'ego,
D.  Foleya.

Zadanie 0.
Wskazaniem do leczenia operacyjnego kręgosłupa jest/są:

A.  stabilne urazy kręgosłupa,
B.  niestabilne urazy kręgosłupa,
C.  skręcenie kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym,
D.  złamanie wyrostków poprzecznych w odcinku lędźwiowym.

Zadanie 0.
Co to jest koarktacja aorty?

A.  przetrwały przewód tętniczy,
B.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
C.  zwężenie cieśni aorty,
D.  zwężenie zastawek tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Jak inaczej nazywa się krążenie pozaustrojowe?

A.  hemodylucja,
B.  perfuzja,
C.  infuzja,
D.  dyfuzja.

Zadanie 0.
U pacjenta z narastającym krwiakiem wewnątrzczaszkowym objaw
Babińskiego jest:

A .  dodatni na obu kończynach dolnych,
B.  ujemny na obu kończynach dolnych,
C.  dodatni na kończynie dolnej po stronie krwiaka,
D.  dodatni na kończynie dolnej po stronie przeciwnej.



Zadanie 0.
Objawy  takie  jak:  ból,  brak  tętna  obwodowo  od  miejsca
uszkodzenia,  zaburzenia  czucia,  zmiany  zabarwienia  skóry,
oziębienie  skóry,  zapadnięcie  żył,  osłabienie  mięśni,  świadczą
o :

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  ostrym niedokrwieniu kończyny,
C.  zapaleniu żył,
D.  zapaleniu mięśni podudzia.

Zadanie 0.
Do przyczyn kręgozmyku NIE zalicza się:

A .  przerwania nasady łuku kręgu,
B.  zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,
C.  osteoporozy,
D.  urazów.

Zadanie 0.
Zgorzel gazową powodują bakterie z grupy:

A.  Clostridium,
B.  Klebsiella,
C.  Staphylococcus,
D.  Streptococcus.

Zadanie 0.
D o  podtrzymywania  miąższu  płucnego  podczas  zabiegów
operacyjnych używa się najczęściej:

A .  pęsety anatomicznej,
B.  klemów naczyniowych,
C.  kleszczyków Peana,
D.  kleszczyków Duvala.

Zadanie 0.
Nowotwory przerzutowe do jajnika pochodzą głównie z:

A .  przewodu pokarmowego, krtani i płuc,
B.  przewodu pokarmowego, sutka, endometrium,
C.  krtani, płuc, endometrium,
D.  przewódu pokarmowego, krtani, sutka.

Zadanie 0.
Najskuteczniejszą  metodą  wczesnego  wykrywania  raka  piersi
jest/są:

A.  punkcja cienkoigłowa,
B.  badanie histopatologiczne,
C.  samokontrola piersi,
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 0.
Prawidłowo elektrodę neutralną należy:

A.  założyć jak najbliżej pola operacyjnego,
B.  umieścić na zdrowej, suchej skórze,
C.  cała płytka musi szczelnie przylegać,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Zastawka trójdzielna oddziela:

A.  lewy przedsionek od lewej komory,
B.  tętnicę płucną od drogi odpływu prawej komory,
C.  prawy przedsionek od prawej komory,
D.  aortę od lewej komory.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  pracująca  w  oddziale  dziennym  "chirurgii  jednego
dnia" powinna umieć:

A . przygotować pacjenta do zabiegu operacyjnego, sprawować
nad  nim  kompleksową  opiekę,  prowadzić  dokumentację
pielęgniarską,  udzielić  wsparcia  pacjentowi  i  jego
rodzinie w zakresie samoopieki,

B . sprawować opiekę nad pacjentem tylko wtedy, gdy zabieg
wykonano w znieczuleniu ogólnym,

C . ocenić  podstawowe  parametry  życiowe  (tętno,  oddech,
temperaturę  ciała),  natomiast  przygotowaniem  pacjenta
d o  zabiegu  zajmuje  się  głównie  lekarz  chirurg  i
anestezjolog,

D . głównie  zarejestrować  pacjenta,  współpracować  z
lekarzem operującym i rodziną pacjenta.

Zadanie 0.
Do zabiegów w "chirurgii jednego dnia" kwalifikuje się dzieci:

A .  u których zabieg nie trwa dłużej niż 15-20 minut,
B . którego  rodzice  posiadają  samochód  i  mieszkają  w

pobliżu miejsca wykonania zabiegu,
C.  bez infekcji dróg oddechowych,
D . ogólnie  zdrowe,  wcześniej  zbadane  przez  lekarza

anestezjologa,  zabieg  będzie  wykonany  na  powłokach
ciała, z minimalnym ryzykiem krwawienia, a występujący
po zabiegu ból uda się opanować lekami doustnymi.



Zadanie 0.
Korzyści ekonomiczne wynikające z wykonywania zabiegów w ramach
"chirurgii jednego dnia" to:

A . skrócenie  czasu  oczekiwania  pacjenta  na  zabieg,
możliwość  wykonania  większej  l iczby  operacji,  unikanie
zakażeń szpitalnych, szybszy powrót pacjenta do pracy,

B . kilkugodzinny  pobyt  pacjenta  w  oddziale,  brak
konieczności jego hospitalizacji,

C . mniejsza  i lość  wykonanych  badań  i  konsultacji  ze
specjalistami,

D . mniejsze  koszty  związane  z  małą  l iczbą  osób
opiekujących  się  pacjentem,  ponieważ  opieka  leży  w
gestii rodziny.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  sprawująca  opiekę  nad  pacjentem  w  oddziale
"chirurgii jednego dnia" powinna zwrócić uwagę na:

A.  lęk i niepokój rodziny pacjenta oczekującego na zabieg,
B.  wiek pacjenta,
C . posiadanie  przez  pacjenta  aktualnego  szczepienia

przeciw WZW typu B,
D . zachowanie  pacjenta,  stan  świadomości,  czas  trwania

bólu  pooperacyjnego,  wydolność  krążeniowo-oddechową
oraz mogące wystąpić powikłania pooperacyjne.

Zadanie 0.
W  ramach  "chirurgii  jednego  dnia"  NIE  przeprowadza  się
zabiegów:

A . trwających  dłużej  niż  1  godzinę  u  dzieci  i  4  godziny  u
dorosłych,  oraz  zabiegów  obarczonych  ryzykiem  dużego
krwawienia i silnego bólu pooperacyjnego,

B.  laparoskopowych i endoskopowych,
C.  u niemowląt przed ukończeniem 6 miesiąca życia,
D.  z zakresu onkologii dziecięcej.

Zadanie 0.
Konflikt  zachodzący  między  osobami  (stronami)  to  sytuacja,  w
której:

A . realizacja  celów  jednej  ze  stron  utrudnia  lub
uniemożliwia realizację celów strony przeciwnej,

B . realizacja  celów  jednej  ze  stron  ułatwia  realizację
celów strony przeciwnej,

C . jedna  ze  stron  jest  wrogo  i  agresywnie  nastawiona  do
drugiej strony,

D . jedna  ze  stron  jest  przyjaźnie  i  pozytywnie  nastawiona
do drugiej strony.



Zadanie 0.
Skuteczny negocjator:

A . preferuje  walkę  z  innymi,  aby  mieć  przewagę  w
negocjacjach,

B . nie  konsultuje  s ię  z  innymi  co  do  koncepcji  i
stanowisk,

C.  koncentruje się na wspólnocie interesów,
D . preferuje  działania  intuicyjne,  nie  przygotowuje  się  do

negocjacji.

Zadanie 0.
Formułowanie celów kształcenia polega na wyborze:

A.  wszystkich możliwych treści z danej dziedziny,
B . tego co będzie przedmiotem nauczania spośród zagadnień

w danej dziedzinie,
C.  tylko pojedynczych zagadnień z danego przedmiotu,
D . tych  zagadnień,  które  nie  wchodzą  w  dany  przedmiot

nauczania.

Zadanie 0.
Dobór  metod  nauczania  w  procesie  kształcenia  uzależniony  jest
od:

A . środków  dydaktycznych,  treści  kształcenia,  wieku
uczniów,

B.  struktury programu, poziomu kształconej grupy,
C . celów,  treści  kształcenia,  zadań  dydaktycznych,  poziomu

kształconej grupy, czasu,
D . celów,  zadań  dydaktycznych,  środków  dydaktycznych,

czasu na realizację zagadnienia.

Zadanie 0.
Zjawisko  izolacji  mechanicznej  jest  jedną  ze  społecznych
konsekwencji choroby i jest powodowane:

A.  piętnem nakładanym na człowieka przez środowisko,
B.  barierami architektonicznymi,
C.  czynnikami psychospołecznymi,
D . świadomym  wycofywaniem  się  człowieka  chorego  z  życia

społecznego.

Zadanie 0.
Do pierwotnego źródła wsparcia NIE należy/ą:

A.  rodzina,
B.  przyjaciele,
C.  sąsiedzi,
D.  dom opieki społecznej.



Zadanie 0.
Dostępność  informacji  o  prawach  pacjenta,  mocą  ustawy  o
zakładach opieki zdrowotnej zapewnia:

A.  pielęgniarka,
B.  lekarz,
C.  ordynator oddziału,
D.  kierownik zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
D o  specjalizacji  może  przystąpić  pielęgniarka/  położna,  która
posiada  prawo  wykonywania  zawodu,  co  najmniej  dwuletni  staż
pracy w zawodzie oraz została zakwalifikowana przez:

A.  komisję konkursową,
B.  komisję kwalifikacyjną,
C.  organizatora kształcenia podyplomowego,
D.  okręgową izbę pielęgniarek i położnych.

Zadanie 0.
Cztery podstawowe fazy cyklu życia produktu/usługi to:

A .  wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, spadek,
B.  wprowadzenie, sprzedaż, czas, zysk,
C.  wprowadzenie, koszt, zysk, spadek,
D.  wprowadzenie, wzrost, zysk, koszt.

Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.



Zadanie 0.
W  całościowym  podejściu  do  zarządzania  jakością  (Total  Quality
Management) w podmiocie leczniczym, klientem jest:

A .  pacjent,
B.  pacjent i jego rodzina,
C.  pacjent, jego rodzina oraz lekarze i pielęgniarki,
D . pacjent,  jego  rodzina,  lekarze,  pielęgniarki  i  położne,

inni  fachowi  i  niefachowi  pracownicy,  studenci,
towarzystwa, grupy pomagające pacjentowi po opuszczeniu
podmiotu leczniczego.

Zadanie 0.
Wskaźnik  (w  kategoriach  rodzaju,  i lości  i  miejsca)
udostępnianych zasobów oraz usług opieki zdrowotnej w stosunku
d o  potrzeb  ( lub  popytu  na  nie)  danej  osoby  lub  społeczności,
to :

A .  chorobowość,
B.  efektywność świadczeń,
C.  dostępność świadczeń,
D.  skuteczność świadczeń.

Zadanie 0.
Decentralizacja  zarządzania  ochroną  zdrowia  w  Polsce  oznacza
przekazanie  odpowiedzialności  i  kompetencji  do  działania  na
rzecz zdrowia:

A.  rządowi,
B.  lekarzowi rodzinnemu,
C.  samorządom terytorialnym,
D.  obywatelowi.

Zadanie 0.
Badaniem przyczyn szerzenia się chorób zakaźnych zajmuje się:

A .  socjologia medycyny,
B.  epidemiologia,
C.  promocja zdrowia,
D.  socjologia ludności.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga, polega na:

A . stwierdzaniu  bolesności  przy  opukiwaniu  w  okolicy
lędźwiowej,

B.  braku reakcji źrenic na światło,
C . bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku

powłok brzusznych,
D . bolesności  uciskowej  przy  nagłym  oderwaniu  ręki  silnie

uciskającej powłoki brzuszne.



Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
Płytkie  oddychanie,  u  osoby  dorosłej,  z  częstością  powyżej  20
oddechów na minutę to:

A.  hyperpnoe,
B.  tachypnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące osłuchiwania płuc:

A.  pacjent oddycha przez otwarte usta,
B . w  jednym  położeniu  słuchawki  osłuchujemy  wdech  i

wydech,
C . osłuchujemy  najpierw  lewą,  potem  prawą  stronę  klatki

piersiowej,
D.  pacjent wykonuje pogłębione oddechy.



Zadanie 0.
U  osoby  dorosłej  doszło  do  zatrzymania  krążenia,  wezwano
pogotowie i oczekiwano na jego przyjazd (nie prowadzono żadnych
czynności  ratowniczych),  przybyły  po  6  minutach  zespół
ratownictwa  stwierdza  migotanie  komór.  W  tej  sytuacji  w
pierwszej kolejności należy:

A.  bezzwłocznie wykonać trzy cykle defibrylacji,
B .  wykonać kardiowersję elektryczną,
C . przez  2  minuty  poprowadzić  reanimację

krążeniowo-oddechową, a następnie wykonać defibrylację,
D . wykonać  defibrylację  energią  150  J  i  niezwłocznie

podjąć pośredni masaż serca.

Zadanie 0.
Pacjent  przywieziony  przez  karetkę  oddycha  regularnie  ok.  8
razy  na  minutę,  źrenice  są  znacznie  zwężone.  Oddech  pacjenta
jest  prawdopodobnie  wynikiem  depresji  ośrodka  oddechowego
spowodowanego przez:

A.  kokainę,
B.  opioidy,
C.  benzodiazepiny,
D.  cytostatyki.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Podczas  całościowego badania  dziecka nie  można wyczuć jąder  w
mosznie, należy więc przeprowadzić badanie dziecka w pozycji:

A .  stojącej,
B.  leżącej na brzuchu,
C.  siedzącej ze skrzyżowanymi nogami,
D.  siedzącej z rozłożonymi nogami.

Zadanie 0.
Pierwszoplanowym  postępowaniem  u  pacjenta  po  epizodzie
tonięcia, jest:

A .  udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji,
B .  osuszenie pacjenta,
C.  dążenie do przywrócenia normotermii,
D.  wykonanie bezpośredniego masażu serca.



Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.

Zadanie 0.
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek  jest
elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować:

A.  raka,
B.  torbiel,
C.  gruczolakowłókniaka,
D.  dysplazję włóknistą sutka.

Zadanie 0.
Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

A.  zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
B . przyspieszony  oddech,  szary  cień  wokół  ust,  ruch

skrzydełkowy nosa,
C.  przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
D.  zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.



Zadanie 0.
Prawidłowy  cykl  wdechowo-wydechowy  u  dorosłego  człowieka  w
spoczynku wynosi:

A .  5-10 oddechów na minutę,
B.  12-20 oddechów na minutę,
C.  30-60 oddechów na minutę,
D.  50-100 oddechów na minutę.

Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.

Zadanie 0.
W  czasie  wstrząsu,  nie  tylko  anafilaktycznego,  ciśnienie
tętnicze krwi jest:

A .  znacznie podwyższone,
B.  znacznie obniżone,
C.  nieznacznie podwyższone,
D.  w normie.

Zadanie 0.
Który  z  wzorów  pielęgnowania  NIE  należy  do  pielęgnowania
tradycyjnego:

A.  pielęgnowanie podporządkowane decyzji lekarza,
B . pielęgnowanie  podporządkowane  specjalizacji

czynnościowej pielęgniarki,
C . pielęgnowanie  wynikające  ze  zleceń  lekarza  i

przydzielonych zadań,
D.  pielęgnowanie zindywidualizowane.

Zadanie 0.
Najczęściej  stosowaną  teorią  pielęgniarstwa  przez  pielęgniarki
jest teoria opieki:

A .  V. Henderson,
B.  D. Orem,
C.  C. Roy,
D.  J. Watson.



Zadanie 0.
Z powodu którego procesu stereotypy umożliwiają wydawanie sądów
n a  temat  innych  ludzi  jedynie  na  podstawie  informacji  o  ich
przynależności do pewnej grupy?

A.  generalizacji,
B .  identyfikacji,
C.  racjonalizacji,
D.  weryfikacji.

Zadanie 0.
Ankieta  i  kwestionariusz  są  to  techniki,  w  których  odpowiedź
uzyskuje się w formie:

A.  ustnej,
B.  pisemnej,
C.  ustnej bądź pisemnej,
D.  ustalonej przez badacza.

Zadanie 0.
Który  czynnik  jest  szczególnie  znaczący  w  procesie  adaptacji
społeczno - zawodowej?

A.  oddziaływanie współpracowników,
B.  wpływ kierownictwa zakładu,
C.  zadowolenie z pierwszych osiągnięć zawodowych,
D.  atmosfera miejsca pracy.

Zadanie 0.
Stosowanie  przez  pielęgniarkę  zasad  leczenia  bólu  w  opiece
paliatywnej wymaga ukończenia kursu:

A.  doskonalącego,
B.  specjalistycznego,
C.  kwalifikacyjnego,
D.  specjalizacyjnego.

Zadanie 0.
Miarą  zmienności  charakteryzującą  stopień  zróżnicowania
jednostek zbiorowości pod względem badanej cechy jest, m.in.:

A .  średnia harmoniczna,
B.  odchylenie standardowe,
C.  modalna,
D.  średnia arytmetyczna.



Zadanie 0.
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności  obliczania  średnich,  odchyleń  od  średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  arkusze kalkulacyjne.

Zadanie 0.
Do jakiej grupy programów zalicza się Windows?

A.  bazy danych,
B.  systemu operacyjnego,
C.  edytoru tekstu,
D.  programu graficznego.



PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 031111
GRUPA 1
Zadanie 0.
Nad przestrzeganiem praw pacjenta w placówkach służby zdrowia
czuwa:

A.  prokurator,
B.  pełnomocnik Rzecznika Praw Pacjenta,
C.  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 0.
Standardy powinny mieć charakter narzędzia:

A.  wiarygodnego,
B.  użytecznego i pragmatycznego,
C.  teoretycznego,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
W jaki sposób możemy dokonać oceny jakości usług medycznych?

A.  obserwując zachowanie pacjenta,
B.  prawidłowo prowadzić dokumentację,
C.  badać stopień satysfakcji pacjenta,
D.  rozmawiając z pacjentem.

Zadanie 0.
Z a  postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  zawodowej  oraz  za
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu,
pielęgniarka podlega odpowiedzialności zawodowej przed:

A.  rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej,
B.  sądem okręgowym i/lub sądem naczelnym,
C.  okręgową radą,
D.  naczelną radą.

Zadanie 0.
W  bloku  operacyjnym  możemy  wyróżnić  następujące  grupy  lub
kategorie procedur/standardów:

A.  organizacyjne, higieniczne,
B.  transportu i ochrony chorego, anestezjologiczne,
C.  techniczno-eksploatacyjne,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Według definicji A. Piątek standard to:

A.  wskazówki postępowania,
B.  zbiór norm,
C.  stosowne przepisy wyznaczające postępowanie,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
W  celu  oznaczenia  antygenów  transplantacyjnych  i  testu
cytotoksycznego do badania należy pobrać:

A.  krew na oznaczenie przeciwciał anty-HIV i HCV,
B . fragment naskórka, krew na oznaczenie czasu krwawienia

i krzepnięcia,
C.  węzły chłonne lub fragment śledziony,
D.  bioptat z wątroby.

Zadanie 0.
Do każdego zabiegu operacyjnego należy zatrudnić:

A.  jedną pielęgniarkę operacyjną,
B . c o  najmniej  dwie  pielęgniarki  operacyjne  ( jedna

pielęgniarka  asystująca  do  zabiegu,  a  druga-
pomagająca),

C.  trzy pielęgniarki operacyjne,
D . nie  ma  znaczenia  i le  pielęgniarek,  zabieg  i  tak  się

musi odbyć.

Zadanie 0.
Mierniki  służące  za  podstawę  oceny,  będące  zasadniczą  częścią
standardu to:

A.  oświadczenie standardowe,
B.  kryteria,
C.  kwestionariusze,
D.  testy.

Zadanie 0.
Które z dokumentów medycznych prowadzonych w bloku operacyjnym
pomagają  w  określeniu  kosztów  wykonanej  procedury  u  danego
pacjenta?

A.  księga zabiegów operacyjnych i znieczulenia,
B . protokół  pielęgniarki  operacyjnej  i  pielęgniarki

anestezjologicznej,
C . książka  raportów  pielęgniarki  operacyjnej  i

pielęgniarki anestezjologicznej,
D.  indywidualna karta zleceń.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  może  powstrzymać  się  od  wykonania  świadczenia
zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem, z zastrzeżeniem:

A . obowiązku  udzielenia  pomocy  w  każdym  przypadku
niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na
zdrowiu  pacjenta  zgodnie  z  posiadanymi  kwalifikacjami
zawodowymi,

B . osobistego wykonania świadczenia zdrowotnego na prośbę
pacjenta,

C.  bez zastrzeżenia,
D.  prośby rodziny pacjenta dotyczącej stanu chorego.

Zadanie 0.
Podstawą do sformułowania standardów jest/są:

A.  wiedza naukowa,
B.  wartości i przekonania,
C.  opisy technik i algorytmy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Celem akredytacji jest:

A . kontrola  i  wyszukiwanie  błędów  w  bieżącej  działalności
jednostki,

B . wspieranie  wewnętrznych  inicjatyw  i  angażowanie
personelu  jednostek  do  wspólnych  działań
projakościowych,

C.  wdrażanie programów poprawy jakości,
D . wprowadzenie  narzędzi  i  technik  do  realizacji  cyklu

jakości.

Zadanie 0.
Badanie  satysfakcji  pacjentów  nie  jest  łatwe  ze  względu  na
subiektywne opinie i odczucia pacjentów. Do najprostszych metod
należą:

A.  analiza skarg i wniosków,
B.  rozmowy doraźne,
C.  badania ankietowe,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 0.
Odpowiedzialność  zawodowa  pielęgniarek/położnych  za
postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  zawodowej  oraz  za
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu
pielęgniarek/położnych uregulowana jest w ustawie o:

A.  działalności leczniczej,
B.  samorządzie pielęgniarek i położnych,
C.  zawodach pielęgniarki i położnej,
D.  powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Zadanie 0.
Zasada  trzykrotnego  liczenia  narzędzi  i  materiału  operacyjnego
w czasie trwania zabiegu operacyjnego ma na celu:

A . zabezpieczenie  pacjenta  przed  ewentualnym
pozostawieniem narzędzia i/lub materiału opatrunkowego
w  jego  ciele,  uchronienie  go  przed  wystąpieniem
powikłań, a personelu przed odpowiedzialnością karną,

B.  kontrolowanie zgodności narzędzi i materiału,
C . uchronienie  personelu  przed  odpowiedzialnością

materialną za powierzone mienie,
D.  uchronienie personelu przed pomyłką.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  operacyjna  może  nie  uczestniczyć  w  zabiegu
przerwania ciąży jeżeli złoży odmowę:

A.  ustnie, operatorowi zabiegu,
B.  ustnie, swojemu przełożonemu,
C.  pisemnie, swojemu przełożonemu,
D.  ustnie, lekarzowi dyżurnemu.

Zadanie 0.
Z a  wypadek  przy  pracy  uważa  się  nagłe  zdarzenie  wywołane
przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:

A . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,

B . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
czynności w interesie pracownika,

C . podczas czynności wykonywanych z inicjatywy pracownika
na własną odpowiedzialność,

D.  na polecenie współpracownika.



Zadanie 0.
Czy  pacjent  może  zrezygnować  z  uczestniczenia  w  eksperymencie
medycznym  przed  rozpoczęciem  zabiegu,  pomimo  że  wcześniej
wyraził na to pisemną zgodę?

A . nie,  gdyż  musiałby  pokryć  koszty  badań  medycznych,
jakie zostały u niego wykonane przed zabiegiem,

B . tak,  ale  tylko  wyłącznie  w  sytuacji  bezpośredniego
zagrożenia życia,

C . tak,  ale  zostanie  pociągnięty  do  odpowiedzialności
karnej,

D.  tak, ma prawo wycofać się z wcześniej wyrażonej zgody.

Zadanie 0.
Błędem w komunikowaniu pielęgniarka-pacjent jest:

A .  aktywne słuchanie,
B.  ganienie, moralizowanie,
C.  zadawanie pytań,
D.  zapewnienie właściwych warunków do rozmowy.

Zadanie 0.
Prawo  pacjenta  do  wyrażenia  zgody  lub  odmowy  na  wykonanie
świadczenia  zdrowotnego  /zabiegu  operacyjnego/,  który  ma  być
przeprowadzony u nieletniego do lat 16 przysługuje:

A.  lekarzowi prowadzącemu,
B.  dyrektorowi szkoły, której uczniem jest pacjent,
C . osobom  reprezentującym  jego  prawa,  w  myśl  odrębnych

przepisów,
D.  tylko samemu pacjentowi.

Zadanie 0.
W Polsce dokumentem dotyczącym praw pacjenta jest:

A .  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
B.  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
C.  Ustawa o pobieraniu komórek, tkanek i narządów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Akceptacja osoby pacjenta oznacza:

A.  przyjmowanie go takim jaki jest,
B.  przyznawanie mu racji,
C .  wytykanie mu słabości,
D.  ocenianie go.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  obowiązana  jest  przestrzegać  następujących  zasad
wynikających z praw pacjenta:

A . respektować  prawo  pacjenta  do  intymności  i  godności
osobistej podczas udzielania świadczeń medycznych,

B . realizować  świadczenia  pielęgniarskie  za  zgodą
pacjenta,  o  i le  jest  on  zdolny  ją  wyrazić
(sformułować),

C . poinformować pacjenta, w przypadkach odmowy wyrażenia
przez  niego  zgody,  o  możliwych  skutkach  jego  decyzji
oraz  podjąć  próbę  przekonania  pacjenta,  aby  zmienił
swoje zdanie,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  celu  zapewnienia  najlepszej  jakości  usług,  pielęgniarka
operacyjna powinna ukończyć:

A.  kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego,
B.  specjalizację z pielęgniarstwa operacyjnego,
C . kursy  dokształcające  z  zakresu  pielęgniarstwa

operacyjnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zawód  pielęgniarki  może  wykonywać  osoba  posiadająca  prawo
wykonania zawodu wydane przez:

A.  Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych,
B.  Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych,
C.  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  Ministerstwo Zdrowia.

Zadanie 0.
D o zewnętrznych mechanizmów korzystnie wpływających na jakość
opieki medycznej zaliczamy:

A.  rekomendacje dla praktyki,
B.  monitorowanie wskaźników jakości,
C.  certyfikację, akredytację,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  obowiązującymi w Polsce  przepisami pacjent  ma prawo
do:

A.  rzetelnego leczenia i pielęgnowania,
B . prywatności  oraz  poszanowania  godności  osobistej,

samostanowienia o sobie,
C.  godnego życia,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Przed  planowanym  zabiegiem  operacyjnym  pacjent  ma  prawo  do
uzyskania informacji o:

A .  wynikach leczenia oraz rokowaniu,
B . proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i

leczniczych,
C.  swoim stanie zdrowia i rozpoznaniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Dla  efektywności  pielęgnowania  podejmowanego  zawodowo,
znaczenie  podstawowe  ma  kształtowanie  właściwej  relacji
pielęgniarka - pacjent. Powinna ona mieć charakter:

A .  wspomagający,
B.  leczniczy,
C.  terapeutyczny,
D.  wspomagająco-leczniczy.

Zadanie 0.
N a  sali  operacyjnej  trwa  zabieg  pobrania  wątroby  od  25-letniego
mężczyzny  -  dawcy  zmarłego.  Kaniulę  do  perfuzji  wątroby  przez
układ wrotny wprowadza się do żyły:

A.  głównej górnej,
B.  głównej dolnej,
C.  krezkowej górnej,
D.  głównej dolnej nadwątrobowej.

Zadanie 0.
Hemostazy  brzegów  kostnych  w  kraniotomii  dokonuje  się  za
pomocą:

A.  wilgotnych, gorących gazików,
B.  gąbki fibrynowej, np. spongostanu,
C.  wosku chirurgicznego,
D.  koagulacji jedno- lub dwubiegunowej.

Zadanie 0.
Kolejne  etapy  zabiegu  usunięcia  wyrostka  robaczkowego  po
otwarciu jamy otrzewnej to:

A . odszukanie  poprzecznicy  i  wyrostka,  podwiązanie  krezki
wyrostka, zmiażdżenie podstawy,

B . odszukanie  kątnicy  i  wyrostka,  podwiązanie  krezki
wyrostka, zmiażdżenie podstawy,

C . odszukanie  zstępnicy  i  wyrostka,  podwiązanie  krezki
wyrostka, zmiażdżenie podstawy,

D . odszukanie  jel ita  krętego  i  wyrostka,  podwiązanie
krezki wyrostka, zmiażdżenie podstawy.



Zadanie 0.
Do zamknięcia oskrzeli używa się:

A .  valtrac,
B.  staplera liniowego,
C.  staplera okrężnego,
D.  klipsownicy.

Zadanie 0.
Około  90%  nowotworów  nerki  u  osób  dorosłych  stanowi  rak
jasnokomórkowy, czyli gruczolakorak zwany po łacinie:

A .  hypernephroma,
B.  adenocarcinoma,
C.  ca urotheliale,
D.  nephroblastoma.

Zadanie 0.
Na czym polega przygotowanie pacjenta do transplantacji szpiku?

A.  podaje się duże dawki antybiotyków lub sulfonamidów,
B . podaje  s ię  duże  i lości  krwi  i  preparatów

krwiozastępczych,
C.  stosuje się przygotowanie radioterapeutyczne,
D . stosuje  s ię  przygotowanie  chemio-  radioterapeutyczne

lub tylko chemiczne.

Zadanie 0.
Schorzenia, sprzyjające rozwojowi zaćmy to:

A.  nadciśnienie tętnicze,
B.  cukrzyca,
C.  choroba wieńcowa,
D.  choroba wrzodowa żołądka.

Zadanie 0.
Podczas  operacyjnego  usunięcia  pęcherza  moczowego  otrzymuje
Pan(i )  dodatkowy  materiał  z  gazy.  Po  dokładnym  przeliczeniu
okazuje  się,  że  w  opakowaniu  było  19  gazików  zamiast  20.  Co
należałoby zrobić w tej sytuacji?

A.  odrzucić poza stół otrzymane 19 gazików,
B . zgłosić  fakt  operatorowi,  I I  instrumentariuszce  oraz

odnotować ilość gazików na tablicy,
C.  zatrzymać informację o otrzymanym materiale dla siebie,
D . przeliczyć  jeszcze  raz  spokojnie  otrzymany  materiał  z

gazy.



Zadanie 0.
Zastawka biologiczna to:

A.  zastawka pochodzenia zwierzęcego,
B . proteza  wykonana  z  metalu  i  tkaniny  o  fizjologicznych

parametrach przepływu,
C.  każdy rodzaj zastawek stosowany w kardiochirurgii,
D.  zastawka implantowana bez użycia szwów chirurgicznych.

Zadanie 0.
Do powikłań w leczeniu złamań NIE należy:

A.  staw rzekomy,
B.  zespół Sudecka,
C.  zakażenie kości,
D.  osteosarkoma.

Zadanie 0.
Do tamponady żylaków przełyku zastosujesz zgłębnik:

A.  Fogartyego,
B.  Foleya,
C.  Sengstakena-Blackemorea,
D.  Thiemana.

Zadanie 0.
Pseudophakia jest to stan:

A.  przed usunięciem zmętniałej soczewki oka,
B.  po usunięciu zmętniałej soczewki oka,
C.  przed wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej,
D.  po wszczepieniu soczewki wewnątrzgałkowej.

Zadanie 0.
P o  rozpoznaniu  objawów  pękającego  TAB  (tętniaka  aorty
brzusznej) do przestrzeni zaotrzewnowej należy:

A . podwyższyć ciśnienie tętnicze krwi>200 mmHg, następnie
leczenie operacyjne,

B . obniżyć  ciśnienie  tętnicze  krwi<200  mmHg,  następnie
leczenie operacyjne,

C.  podać heparynę, następnie leczenie operacyjne,
D . podać  leki  sedatywne  i  odstąpić  od  leczenia  inwazyjnego

ze względu na złe rokowanie.

Zadanie 0.
W jakiego typu załmaniach konieczne jest leczenie operacyjne?

A.  otwartych,
B.  powikłanych uszkodzeniem naczyń i nerwów,
C.  niestabilnych,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 0.
Co oznacza pojęcie exenteratio orbitae?

A.  usunięcie gałki ocznej,
B.  wyłuszczenie guza oczodołu,
C.  biopsję oczodołu,
D.  wypatroszenie oczodołu.

Zadanie 0.
Zastawki allogeniczne to zastawki:

A .  mechaniczne,
B.  biologiczne,
C.  ludzkie,
D.  sztuczne.

Zadanie 0.
Jakie  narzędzia  chirurgiczne  służą  do  uchwycenia  jajnika  w
czasie jego klinowego wycięcia?

A.  kleszczyki naczyniowe Peana,
B.  kleszczyki Allisa (Chapi),
C.  klemy naczyniowe typu Pots,
D.  kocher prosty.

Zadanie 0.
Zabiegowe  leczenie  niedomykalności  zastawki  mitralnej  polega
na:

A . wykonaniu przezskórnej walwulotomii balonowej zastawki
mitralnej,

B.  przezprzełykowej echokardiografii,
C . operacyjnej  naprawie  zastawki  lub  wszczepieniu  protezy

mitralnej,
D.  wszczepieniu rozrusznika serca.

Zadanie 0.
Zabieg  operacyjny  wykonywany  w  chorobie  refluksowej  przełyku
to :

A.  resekcja przełyku,
B.  fundoplikacja,
C.  kardiomiotomia,
D.  dewaskularyzacja.

Zadanie 0.
Jakim narzędziem pobiera się szpik do transplantacji?

A.  łyżeczką kostną,
B.  trokarem,
C.  igłą biopsyjną,
D.  igłą punkcyjną.



Zadanie 0.
Zgorzel gazową powodują bakterie z grupy:

A.  Clostridium,
B.  Klebsiella,
C.  Staphylococcus,
D.  Streptococcus.

Zadanie 0.
Czy w złamaniu stawowym może dojść do skrócenia kości?

A.  nie,
B.  tak,
C.  zależy od przebiegu szczeliny złamania,
D.  zależy od rozległości urazu.

Zadanie 0.
W złamaniu kości szyjki udowej kończyna dolna ustawia się w:

A.  rotacji zewnętrznej i przywiedzeniu,
B.  rotacji wewnętrznej i odwiedzeniu,
C.  pozornym wydłużeniu z powodu przywiedzenia,
D.  pozornym skróceniu z powodu odwiedzenia.

Zadanie 0.
Operacje  odtwórcze  w  przypadku  obniżenia  narządu  rodnego
polegają na:

A.  wykonaniu plastyki przedniej,
B.  wykonaniu plastyki przedniej i tylnej,
C.  założeniu taśmy prolenowej,
D.  wykonaniu tylnej plastyki pochwy.

Zadanie 0.
Metodą leczenia operacyjnego Zespołu Leriche'a jest:

A .  wszczepienie by-passu żylnego udowo-podkolanowego,
B.  wszczepienie protezy rozwidlonej aortalno-dwuudowej,
C.  thrombendarteriectomia tętnicy udowej,
D.  embolektomia cewnikiem Fogarty'ego.

Zadanie 0.
Jeżeli  złamanie  kręgosłupa  nie  może  być  nastawione  za  pomocą
unieruchomienia zewnętrznego, wówczas stosuje się:

A .  wyciąg,
B.  założenie stabilizatorów wewnętrznych,
C.  założenie gorsetu gipsowego,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Wskazaniem do leczenia operacyjnego kręgosłupa jest/są:

A.  stabilne urazy kręgosłupa,
B.  niestabilne urazy kręgosłupa,
C.  skręcenie kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym,
D.  złamanie wyrostków poprzecznych w odcinku lędźwiowym.

Zadanie 0.
Popręg  Webera  stosuje  s ię  najczęściej  celem  stabilizacji
złamania:

A.  szyjki kości udowej,
B.  wyrostka łokciowego,
C.  trzonu kości udowej,
D.  kości śródręcza.

Zadanie 0.
Jakie czynniki składają się na äTriadę Virchowaö?

A . uszkodzenie  ściany  żyły,  zwolnienie  przepływu  krwi,
wiek pacjenta powyżej 40 lat,

B . uszkodzenie  ściany  żyły,  podwyższone  ciśnienie  krwi,
wiek pacjenta powyżej 40 lat,

C . uszkodzenie  ściany  żyły,  zwolnienie  przepływu  krwi,
zaburzenia krzepnięcia,

D . uszkodzenie  ściany  żyły,  przyspieszony  przepływ  krwi,
zaburzenia krzepnięcia.

Zadanie 0.
Jak inaczej nazywa się krążenie pozaustrojowe?

A.  hemodylucja,
B.  perfuzja,
C.  infuzja,
D.  dyfuzja.

Zadanie 0.
Zabieg komisurotomia to:

A.  nacięcie spoideł zastawki tętnicy płucnej,
B.  wycięcie zwężenia podzastawkowego,
C . plastyka  drogi  odpływu  i  wycięcie  zwężenia

podzastawkowego,
D . wycięcie zwężających belek mięśniowych w trzonie prawej

komory.



Zadanie 0.
Pacjenta do zabiegu rynoscopii układa się w pozycji:

A .  Trendelenburga,
B.  na plecach z głową uniesioną wyżej,
C.  na plecach płasko,
D.  na boku.

Zadanie 0.
Do stabilizacji kręgosłupa używa się:

A .  płytki akrylowej,
B.  płytki tytanowej,
C.  cementu,
D.  płytki węglowej.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  zakwalifikowania  pacjenta  jako  dawcy
narządów NIE stanowi:

A.  ziarnica złośliwa,
B.  rak trzustki,
C.  guz pierwotny mózgu,
D.  zatrucie lekami.

Zadanie 0.
Adenotom  Beckmanna  oraz  adenotom  La  Force'a,  to  narzędzia
znajdujące się w zestawie do zabiegu?

A.  tracheotomii,
B.  rynotomii bocznej,
C.  usunięcia migdałka gardłowego,
D.  ossiculoplastica.

Zadanie 0.
Objawem choroby Buergera NIE jest:

A . nagły,  ostry  ból  stopy  u  osoby  wcześniej  nieskarżącej
się na ból kończyn dolnych,

B . postępujące  uczucie  ziębnięcia  i  drętwienie  palców
stóp,

C.  chromanie przestankowe u osoby w 3 dekadzie życia,
D.  owrzodzenie i zmiany martwicze.

Zadanie 0.
U  pacjenta  wystąpiły:  si lny  ból  kończyny  dolnej  prawej,
zblednięcie  i  ochłodzenie  te j  kończyny,  niewielkie  zaburzenia
czucia oraz brak tętna na kończynie. Objawy te sugerują:

A.  chorobę niedokrwienną kończyny dolnej,
B.  zator tętnicy kończyny dolnej,
C.  zaburzenia krążenia w kończynie dolnej,
D.  uraz mechaniczny kończyny dolnej.



Zadanie 0.
Wykonuje się zabieg pobrania nerki lewej od dawcy żywego. Jaką
techniką schładza się nerkę?

A.  tylko schładzaniem powierzchniowym,
B.  ciągłą perfuzją hypotermiczną,
C.  schładzaniem poprzez perfuzję "in situ",
D.  schładzaniem poprzez perfuzję "ex vivo".

Zadanie 0.
Trwa zabieg operacyjny guza kanału kręgowego L5-S1 u 18-letniej
pacjentki. Wykonany zabieg operacyjny to:

A.  lobektomia,
B.  laminektomia,
C.  kraniotomia,
D.  kraniektomia.

Zadanie 0.
Protezy naczyniowe do rozwidlonego przeszczepu aortalno-udowego
wykonane są z:

A .  tkanego lub dzianego Dakronu,
B.  lnu,
C.  sil ikonu,
D.  teflonu.

Zadanie 0.
Jakie  dreny  należy  przygotować  do  wytworzenia  przetoki
żołądkowej zwanej gastrostomią?

A . różnej  grubości  i  długości  dreny  Kehra  (dreny  w
kształcie litery T),

B . cewniki  do  embolektomii  lub  trombektomii  tzw.
Fogarty'ego,

C.  jałowe dreny Redona,
D.  jałowe, różnej grubości cewniki Pezzera.

Zadanie 0.
Przygotowane na bocznym stole serce dawcy, umieszczono w worku
osierdziowym biorcy. Vent do jamy serca zakłada się w celu:

A.  odbarczenia serca z krwi,
B.  podania płynu kardioplegicznego,
C.  odpowietrzenia krwi,
D.  wypełnienia serca krwią.



Zadanie 0.
Przezskórna angioplastyka balonowa wykonywana jest w przypadku:

A.  zatoru tętnicy biodrowej,
B.  tętniaka aorty brzusznej,
C.  krótkoodcinkowego zwężenia tętnicy biodrowej,
D.  zakrzepicy żył głębokich.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zaćmy jest:

A .  zapalenie błony naczyniowej,
B.  starcze zmętnienie soczewki,
C.  krótkowzroczność,
D.  guz wewnątrzgałkowy.

Zadanie 0.
W zestawie do operacji na otwartym sercu znajduje się klem:

A.  Doyen'a,
B.  Randal'a,
C.  Satyńskiego,
D.  Glover'a.

Zadanie 0.
Jakie narzędzie służy do usunięcia rogówki biorcy?

A.  keratom,
B.  kraniotom,
C.  keratometr,
D.  krioekstraktor.

Zadanie 0.
Jaka może być przyczyna obustronnej ginekomastii?

A.  urazy,
B.  hormonalnie czynny guz jądra,
C.  guzy tarczycy,
D.  przerost gruczołu krokowego.

Zadanie 0.
Podczas  wypadku  komunikacyjnego  dochodzi  do  złamania  kości
udowej.  U  pacjenta  należy  natychmiast  wykonać  stabilizację
wewnętrzną  złamanej  kości  za  pomocą  gwoździa  doszpikowego.
Najczęściej stosowanym jest gwóźdź:

A.  Kirschnera,
B.  Steinmanna,
C.  Küntschera,
D.  Lambota.



Zadanie 0.
Typowym  dostępem  chirurgicznym  stosowanym  w  kardiochirurgii
jest:

A .  sternotomia z podłużnym przecięciem mostka,
B.  lewostronna torakotomia tylno-boczna,
C.  prawostronna torakotomia tylno-boczna,
D.  sternotomia poprzeczna.

Zadanie 0.
Często  współistniejącą  przyczyną  złego  stanu  chorego  z  mnogim
złamaniem żeber jest:

A .  stłuczenie płuca,
B.  złamanie mostka,
C.  powiększający się pęcherz rozedmowy,
D.  ściśnięcie klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Mechanizm powstawania przepukliny krążka międzykręgowego polega
na:

A.  tworzeniu się zmian zwyrodnieniowych,
B.  przemieszczaniu kręgów,
C . wypadnięciu  jądra  miażdżystego  przez  pierścień

włóknisty,
D.  uszkodzeniu opony twardej.

Zadanie 0.
W  położnictwie  stosunek  długiej  osi  płodu  do  długiej  osi  macicy
określa się mianem:

A.  ustawienia,
B.  ułożenia,
C.  położenia,
D.  wstawianie.

Zadanie 0.
Całkowita  niestabilność  złamania  obręczy  miednicy  jest
wynikiem:

A.  rozejścia się spojenia łonowego,
B . uszkodzenia  -  tylnego  kompleksu  więzadeł  krzyżowo  -

biodrowych,
C.  złamania kości krzyżowej,
D.  złamania kości krzyżowej i kulszowej po jednej stronie.



Zadanie 0.
Do szycia skóry powinno używać się nici chirurgicznych:

A.  wchłanialnych syntetycznych,
B.  wchłanialnych naturalnych, plecionkowych,
C.  niewchłanialnych,
D.  wchłanialnych monofilamentowych.

Zadanie 0.
Przeszczep serca jest przeszczepem:

A.  ksenogenicznym,
B.  izogenicznym,
C.  autogenicznym,
D.  allogenicznym.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  operacyjna  przygotowuje  do  zabiegu  operacyjnego
oprócz  stolika  podręcznego  Mayo,  stolik  dodatkowy.  Które  ze
stwierdzeń jest NIEPRAWIDŁOWE:

A . stolik  dodatkowy  wykorzystuje  tylko  i  wyłącznie  do
jednego zabiegu operacyjnego,

B . stolik  dodatkowy  wykorzystuje  s ię  do  wszystkich
zabiegów zaplanowanych w jednej sali operacyjnej,

C . obłożenie  stolika  powinno  zawierać  warstwę
nieprzemakalną,

D . stolik  powinien  znajdować  się  w  bezpiecznej  odległości
od ściany.

Zadanie 0.
Jak inaczej określa się zwężenie aorty w obrębie cieśni?

A.  dekortykacja,
B.  koarktacja,
C.  obturacja,
D.  perforacja.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  40  ma  mieć  wykonaną  kraniotomię.  Co  służy  do
połączenia otworów trepanacyjnych?

A.  zgryzacz kostny,
B.  rozwieracz skórny,
C.  piłka Gigliego z prowadnicą,
D.  skalpel.



Zadanie 0.
U pacjenta z narastającym krwiakiem wewnątrzczaszkowym objaw
Babińskiego jest:

A .  dodatni na obu kończynach dolnych,
B.  ujemny na obu kończynach dolnych,
C.  dodatni na kończynie dolnej po stronie krwiaka,
D.  dodatni na kończynie dolnej po stronie przeciwnej.

Zadanie 0.
Wskazaniem do badania urodynamicznego jest:

A .  postać mieszana nietrzymania moczu,
B.  wysiłkowe nietrzymanie moczu,
C.  naglące parcie na pęcherz,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Przy podejrzeniu ciąży pozamacicznej celem wyłyżeczkowania jamy
macicy jest:

A . uzyskanie  materiału  histopatologicznego  celem
wykluczenia rozrostu endometrium,

B . potwierdzenie  lub  nieobecność  kosmków  w  materiale
histopatologicznym,

C.  usunięcie zrostów wewnątrzmacicznych,
D.  usunięcie ciąży.

Zadanie 0.
Laminektomia jest to:

A .  zdjęcie łuku kręgowego po jednej stronie,
B . zdjęcie  całego  łuku  kręgowego  wraz  z  wyrostkiem

kolczystym,
C.  nacięcie więzadła podłużnego tylnego,
D.  inaczej "fenestracja".

Zadanie 0.
W  trakcie wykonywania operacji  usunięcia pęcherzyka żółciowego
metodą  otwartą  należy  podać  podwiązki/podkłucia  na  tętnicę
pęcherzykową i przewód:

A.  pęcherzykowy,
B.  żółciowy wspólny,
C.  wątrobowy prawy,
D.  wątrobowy wspólny.



Zadanie 0.
Pacjentka  z  nietrzymaniem  moczu,  po  operacji  ginekologicznej.
Wstępna diagnoza to przetoka pęcherzowo-pochwowa. Jakie badanie
urologiczne potwierdzi tę diagnozę?

A.  arteriografia,
B.  USG pochwy,
C.  cystoskopia z kontrastem,
D.  założenie cewnika do pęcherza.

Zadanie 0.
Leczenie  oszczędzające  (BCT)  w  przypadku  stwierdzenia  u
pacjentki  raka  piersi  polega  na  wycięciu  guza  nowotworowego  w
granicach:

A.  tkanek zdrowych,
B . tkanek  zdrowych  oraz  regionalnych  węzłów  chłonnych

pachy,
C . tkanek  zdrowych  oraz  regionalnych  węzłów  chłonnych

pachy i zastosowanie radioterapii uzupełniającej,
D . tkanek  zdrowych  i  zastosowanie  radioterapii

uzupełniającej.

Zadanie 0.
Część  wiertarki  elektrycznej,  której  używamy  do  płatowego
otwarcia kości czaszki, to:

A .  szczypce kostne,
B.  piła oscylacyjna,
C.  kraniotom,
D.  sternotom.

Zadanie 0.
O uszkodzeniu łąkotki kolana świadczy:

A.  dodatni objaw Lachmana,
B.  "blok kolana"- zablokowanie stawu kolanowego,
C.  objaw szuflady tylnej,
D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 0.
Pobrane  naczynie  krwionośne  do  pomostu  aortalno-wieńcowego
wypełnia się płynem w celu sprawdzenia:

A.  długości żyły,
B.  czy naczynie ma wystarczająco szerokie światło,
C.  czy wszystkie bocznice są dobrze podwiązane,
D.  czy właściwy rodzaj naczynia jest pobrany.



Zadanie 0.
Pacjenci  po  przeszczepie  szpiku  częściej  niż  osoby  zdrowe
zapadają na:

A.  śródmiąższowe zapalenia płuc,
B.  AIDS,
C.  zakażenia wirusowe,
D.  WZW.

Zadanie 0.
Do objawów zapalenia wyrostka robaczkowego NIE należy:

A . bolesność  uciskowa  i  obrona  mięśniowa  największa  w
punkcie McBurneya,

B . bó l  w  nadbrzuszu  określany  jako  "głęboki",  "ssący"  lub
"kolkowy",

C.  bolesność przy oderwaniu ręki po ucisku,
D . przy ucisku lewego podbrzusza odczuwalna jest bolesność

w prawym dole biodrowym (tzw. objaw Rovsinga).

Zadanie 0.
Pacjentka,  lat  60,  przygotowywana  jest  do  zabiegu  operacyjnego
z  powodu  zwiększonego  ciśnienia  wewnątrzgałkowego  i
postępującej  utraty  pola  widzenia.  Dla  jakiego  schorzenia  są
charakterystyczne w/w objawy?

A.  zaćmy,
B.  odwarstwienia siatkówki,
C.  dystrofii rogówki,
D.  jaskry.

Zadanie 0.
Usunięcie  nerki  najczęściej  wykonywane  jest  z  dostępu
operacyjnego:

A.  przezotrzewnowego,
B.  pozaotrzewnowego,
C.  piersiowo-brzusznego,
D.  brzusznego.

Zadanie 0.
Usunięcia  guza  mózgu  (właściwa  część  operacji)  neurochirurg
wykonuje używając:

A.  koagulacji dwubiegunowej o małym natężeniu,
B.  koagulacji jednobiegunowej o bardzo małym natężeniu,
C.  koagulacji jednobiegunowej o dużym natężeniu,
D.  tylko mikro nożyczek preparacyjnych.



Zadanie 0.
C o  jest  odpowiedzialne  za  wytworzenie  i  utrzymanie  odmy
otrzewnowej?

A.  laparoskop,
B.  insuflator,
C.  trokar,
D.  aguapurator.

Zadanie 0.
Zabieg stulejki to usunięcie:

A .  przyrośniętej do żołędzi skóry,
B.  zwężenia cewki,
C.  nadmiaru skóry na żołędzi,
D.  narośli na żołędzi.

Zadanie 0.
D o  zespolenia  naczyń  tętniczych  (bok  do  boku)  używamy  szwów
chirurgicznych atraumatycznych:

A.  wchłanianych naturalnych,
B.  wchłanianych syntetycznych,
C.  niewchłanialnych jedwabnych,
D.  niewchłanialnych syntetycznych.

Zadanie 0.
Jaka  jest  bezpośrednia  przyczyna  pojawienia  się  ätorbieli
czekoladowychö, świadczących o obecności guza oczodołu?

A.  samoistny krwotok do przestrzeni naczyniowej,
B.  zez porażenny,
C.  nastrzykiwanie guza kortykosteroidami,
D.  podawanie leków miejscowo.

Zadanie 0.
D o badania części nosowej gardła (rynoskopia tylnej)  używana/-y
jest:

A .  szpatułka, lusterko krtaniowe,
B.  wziernik Killiana,
C.  laryngoskop Foregera,
D.  oftalmoskop.

Zadanie 0.
Cewnik Dufour w operacji urologicznej zakładamy w celu:

A.  wypuszczenia moczu,
B.  podania kontrastu,
C.  wykonania przepływu pęcherzowego i ucisku loży,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Wskaż typowy obraz kliniczny kępków żółtych:

A . opadająca powieka i występujący przewlekły stan zapalny
powiek,

B.  występowanie drobnych łuseczek na brzegu powiek,
C . ostry  stan  zapalny  gruczołów  tarczkowych  i  twarda

grudka rozwijająca się na brzegu powieki,
D.  płaskie uwypuklenia na powiekach zawierające lipidy.

Zadanie 0.
Najbardziej  charakterystycznym objawem w  przebiegu  nowotworu
pęcherza moczowego jest/są:

A.  ból w okolicy podbrzusza,
B.  krwiomocz,
C.  utrudnienia w oddawaniu moczu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Podstawowym badaniem diagnostycznym w przypadku nowotworu
pęcherza moczowego jest:

A .  urografia,
B.  ultrasonografia,
C.  cystoskopia,
D.  badanie ogólne moczu.

Zadanie 0.
Żylaki przełyku są następstwem:

A.  marskości wątroby,
B.  zaburzeń motoryki przełyku,
C.  choroby refluksowej przełyku,
D.  choroby wrzodowej żołądka.

Zadanie 0.
Amputację zamkniętą kończyny wykonuje się w przypadkach, gdy:

A.  pole operacyjne jest zakażone,
B.  pole operacyjne jest czyste,
C.  doszło do rozległych zmiażdżeń i martwicy tkanek,
D.  zezwala się na wygojenie tkanek przez ziarninowanie.



Zadanie 0.
Wskaż  cechy  charakterystyczne  raka  podstawnokomórkowego
powieki:

A .  szybki wzrost, szybko daje przerzuty,
B . powolny  wzrost,  rozrost  tylko  miejscowy,  brak

przerzutów,
C . nacieka  i  niszczy  okoliczne  tkanki,  a  ponadto  przenosi

s ię  drogami  limfatycznymi  do  węzłów  chłonnych  i
podżuchwowych,

D . jest  następstwem  przewlekłego  zapalenia  gruczołu
tarczkowego.

Zadanie 0.
Klamra Molskiego i klamra "C" to:

A.  urządzenia służące do dystrakcji odłamów kostnych,
B . implanty  używane  w  zespoleniach  panewki  stawu

biodrowego,
C . urządzenia  służące  do  tymczasowego  zaopatrywania

niestabilnych złamań miednicy,
D . urządzenia  do  zachowawczego  leczenia  złamań  miednicy

przy pomocy wyciągów szkieletowych.

Zadanie 0.
Bezwzględnym wskazaniem do wykonania cesarskiego cięcia jest:

A .  młody wiek rodzącej,
B.  nieprawidłowe położenie płodu,
C . brak  współpracy  podczas  akcji  porodowej  pomiędzy

rodzącą a położnikiem,
D.  niski próg bólu u położnicy.

Zadanie 0.
P o  wykonaniu  badania  CT  (tomografia  komputerowa)  u  chorego
stwierdzono  tętniaka  mózgu.  U  pacjenta  wystąpił  nagły,  si lny
ból  głowy  połączony  z  nudnościami,  zaburzeniami  mowy,
ograniczeniem przytomności. Wymienione objawy sugerują:

A.  narastające wodogłowie,
B.  zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  zakażenie ośrodkowego układu nerwowego.



Zadanie 0.
Resekcja  żołądka  wykonywana  metodą  Billrotha  I  -  Rydygiera
polega na wycięciu obwodowej części żołądka i odźwiernika oraz:

A . zamknięciu dwunastnicy na głucho, a żołądek zespala się
z jelitem czczym,

B.  zespoleniu przełyku z jelitem czczym,
C . zespoleniu  pozostałej  części  żołądka  z  dwunastnicą

koniec do końca,
D . zespoleniu  pozostałej  części  żołądka  z  dwunastnicą

koniec do końca, wykonanie dodatkowo zespolenia Brauna.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów skręcenia stawu skokowego należy:

A . bó l  w  okolicy  kostki  bocznej,  duży  obrzęk,  znaczne
bólowe ograniczenie ruchomości,

B.  patologiczna ruchomość, zaczerwienienie, obrzęk,
C . skrócenie  kończyny,  bolesność  w  okolicy  kostki

przyśrodkowej, zasinienie powłok,
D . utrwalone  przemieszczenie  powierzchni  stawowej

piszczeli  względem  kości  skokowej,  ból,  nadmierne
ocieplenie.

Zadanie 0.
Wczesnym-pierwotnym powikłaniem złamanego obojczyka jest:

A .  staw rzekomy,
B.  uszkodzenie tętnicy podobojczykowej,
C.  zrost opóźniony,
D.  brak zrostu.

Zadanie 0.
Złamanie talerza kości biodrowej to złamanie:

A.  stabilne obręczy miednicznej,
B.  niestabilne obręczy miednicznej,
C.  stawowe,
D.  awulsyjne.

Zadanie 0.
Bilobektomia jest to usunięcie:

A .  dwóch sąsiednich płatów płuca,
B.  dwóch nie sąsiadujących z sobą płatów płucnych,
C.  całego jednego płata i częściowego płata sąsiedniego,
D.  lewego górnego płata wraz z języczkiem.



Zadanie 0.
W  jakim  okresie  leczenia  powinno  się  stosować  zabiegi
operacyjne  w  obrębie  kości  długich  u  chorych  z  mnogimi
obrażeniami ciała?

A . w  pierwszej  kolejności,  jeszcze  przed  zaopatrzeniem
pozostałych uszkodzeń,

B . bezpośrednio po wyrównaniu stanu pacjenta i wykonaniu
zabiegów  ratujących  życie,  najlepiej  w  pierwszej  dobie
po urazie,

C . najkorzystniejszy  jest  drugi,  trzeci  tydzień
hospitalizacji,  kiedy  stan  chorego  jest  w  pełni
stabilny,

D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Diagnostyka chorób piersi opiera się na badaniu:

A.  fizykalnym i obrazowym,
B.  fizykalnym, obrazowym i mikroskopowym,
C.  obrazowym i mikroskopowym,
D.  fizykalnym i mikroskopowym.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  objawów  jest  zaliczany  do  powikłań  po
laparoskopii?

A.  czkawka,
B.  ból brzucha,
C.  ból w okolicy barku,
D.  wymioty.

Zadanie 0.
TURP - jest to zabieg endoskopowy polegający na:

A.  wycięciu guza pęcherza,
B.  usunięciu obcego ciała z pęcherza,
C.  resekcji gruczołu krokowego,
D.  rozcięciu zwężenia cewki moczowej.

Zadanie 0.
Usunięcie zatoru, to:

A .  laparotomia,
B.  sympatectomia,
C.  embolectomia,
D.  thromboendarteriectomia.



Zadanie 0.
Usunięcie/wycięcie jakiegoś narządu to:

A.  cholecystektomia, appendektomia, gastrektomia,
B.  appendicitis, cholecystitis,
C.  cystoskopia, bronchoskopia,
D.  nephrostomia, gastrostomia.

Zadanie 0.
ESWL to zabieg:

A.  kruszenia kamieni falami uderzeniowymi,
B.  oglądania kamieni aparatem RTG przy pomocy ramienia C,
C.  założenia cewnika do nerki,
D.  podania kontrastu do układu moczowego.

Zadanie 0.
D o  rozwoju  oddziałów  "chirurgii  jednego  dnia"  do  leczenia
wybranych schorzeń u dzieci istotne znaczenie miało:

A . zmniejszenie  l iczby  powikłań  pooperacyjnych  po
zabiegach krótkotrwałych,

B.  złe wyposażenie pomieszczeń szpitalnych dla dzieci,
C . wprowadzenie krótkodziałających środków do znieczulenia

wziewnego,  dożylnego  oraz  nowych  technik  znieczuleń
miejscowych,

D . brak  wymogu  szczepień  przeciw  WZW  przed  planowanym
zabiegiem w ramach "pobytu dziennego".

Zadanie 0.
Korzyści ekonomiczne wynikające z wykonywania zabiegów w ramach
"chirurgii jednego dnia" to:

A . skrócenie  czasu  oczekiwania  pacjenta  na  zabieg,
możliwość  wykonania  większej  l iczby  operacji,  unikanie
zakażeń szpitalnych, szybszy powrót pacjenta do pracy,

B . kilkugodzinny  pobyt  pacjenta  w  oddziale,  brak
konieczności jego hospitalizacji,

C . mniejsza  i lość  wykonanych  badań  i  konsultacji  ze
specjalistami,

D . mniejsze  koszty  związane  z  małą  l iczbą  osób
opiekujących  się  pacjentem,  ponieważ  opieka  leży  w
gestii rodziny.



Zadanie 0.
W ramach "chirurgii jednego dnia" operuje się pacjentów:

A.  dorosłych,
B . dzieci  i  dorosłych  -  wiek  pacjenta  nie  jest

przeciwwskazaniem do zabiegu w systemie dziennym,
C . w dobrym ogólnym stanie zdrowia, nie obciążonych innymi

poważnymi schorzeniami, mających możliwość transportu
do domu oraz zapewnioną opiekę w domu,

D.  długo oczekujących na zabieg.

Zadanie 0.
Jakie  korzyści  odnosi  pacjent  z  zabiegu  operacyjnego
przeprowadzonego w ramach "chirurgii jednego dnia"?

A . ograniczanie  stresu,  unikanie  rozstania  z  rodziną,
krótsze oczekiwanie na zabieg, szybszy powrót do pracy,

B.  zapewnienie opieki tylko przez najbliższą rodzinę,
C . mniej  formalności  związanych  z  przyjęciem  i

kwalifikacją do zabiegu oraz wypisem ze szpitala,
D . odciążenie  kosztami  związanymi  z  transportem  pacjenta

d o  domu,  ponieważ  to  szpital  ponosi  opłaty  przewozu
chorego.

Zadanie 0.
Edukacja  pacjenta  i  jego  rodziny  w  zakresie  samoopieki  należy
do:

A.  lekarza operującego,
B.  lekarza anestezjologa,
C . lekarza  i  pielęgniarki  sprawujących  opiekę  nad

pacjentem,
D.  pielęgniarki środowiskowej.

Zadanie 0.
Osoby,  które  ź le  znoszą  napięcie  emocjonalne  w  sytuacji
konfliktowej, gdy cel nie jest zbyt ważny, stosują styl:

A .  rywalizacji,
B .  unikania,
C.  kompromisu,
D.  współpracy.

Zadanie 0.
D o osobowościowych uwarunkowań stresu, na które pielęgniarka,
położna sprawując opiekę nad pacjentem powinna zwrócić uwagę,
należy:

A.  negatywny obraz siebie i pesymizm życiowy,
B.  nadmierny optymizm,
C.  wyostrzona uwaga,
D.  świadomość dobrej formy bez względu na faktyczny stan.



Zadanie 0.
Ergonomiczne oświetlenie podczas nauki to:

A .  tylko światło dzienne,
B.  dzienne i sztuczne oświetlenie o silnym natężeniu,
C . światło  dzienne  lub  sztuczne  pozbawione  kontrastów,

cieni, odblasków,
D.  tylko światło sztuczne bez kontrastów.

Zadanie 0.
Przygotowując  indywidualny  program  edukacji  zdrowotnej  uwagę
koncentrujemy na:

A . wieku  biologicznym  odbiorców  programu  i  dostępności
magnetowidu,

B . potrzebach  i  możliwościach  edukacyjnych  odbiorców
programu,

C . wyposażeniu  placówki  w  sprzęt  audiowizualny  i
pozyskaniu sponsorów,

D . zaangażowaniu  w  realizację  programu  ordynatorów  i
estetyce pomocy dydaktycznych.

Zadanie 0.
Ocena  sytuacji  zdrowotnej  rodziny  potrzebna  jest
pielęgniarce/położnej do podejmowania działań w zakresie:

A .  profilaktyki chorób,
B.  planowania opieki,
C.  edukacji zdrowotnej,
D.  objęcia pacjenta całościową, kompetentną opieką.

Zadanie 0.
Zachowania zdrowotne człowieka określa się jako:

A.  korzystanie z instytucji ochrony zdrowia,
B.  prawidłowe nawyki żywieniowe,
C.  dbałość o styl życia i zaspokojenie potrzeb,
D . czynności  i  działania  związane  ze  sferą  zdrowia  i

choroby.

Zadanie 0.
Personalizm  stanowi  zespół  koncepcji  filozoficznych,  mówiący  że
czyn jest moralnie dobry, gdy:

A . stanowi  akt  afirmacji  godności  osobowej  drugiego
człowieka,

B.  uszczęśliwia swego sprawcę,
C.  jest zgodny z nakazem stosownego autorytetu,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Pobrania  komórek,  tkanek  i  narządów  ze  zwłok  ludzkich  można
dokonać, jeśli:

A .  rodzina zmarłego nie jest znana,
B.  osoba zmarła nie wyraziła sprzeciwu za życia,
C . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy  ogólnych  wyraziła

zgodę,
D . lekarze  biorący  udział  w  transplantacji  nie  wyrazili

sprzeciwu.

Zadanie 0.
Zasada ubezpieczenia zdrowotnego polegająca na tym, że fundusz
powstały  ze  składek  sprawuje  opiekę  zgodnie,  z  którą  publiczny
system  opieki  zdrowotnej  umożliwia  finansowanie  opieki  nad
ludźmi  chorymi  i/lub  uboższymi  przez  ludzi  zdrowych  i/lub
bogatszych, nosi nazwę:

A.  utylitaryzmu społeczego,
B.  solidaryzmu społecznego,
C.  indywidualizmu społeczego,
D.  egalitaryzmu społecznego.

Zadanie 0.
Które,  wybrane  wskaźniki  jakości  dotyczą  struktury  zakładu
leczniczego?

A.  odpowiednia liczba wykwalifikowanego personelu,
B.  sprawność reagowania na nieprzewidziane sytuacje,
C.  zakażenia szpitalne,
D.  ogólny średni czas pobytu pacjenta w szpitalu.

Zadanie 0.
Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności  leczniczej,
jako indywidualną praktykę, NIE jest zobowiązana do:

A . posiadania  specjalizacji  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
lub  położnictwa  lub  innej  dziedzinie  mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia,

B.  posiadania prawa wykonywania zawodu,
C.  uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
D . zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

obejmującej  szkody  będące  następstwem  udzielania
świadczeń  zdrowotnych  albo  niezgodnego  z  prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.



Zadanie 0.
W  dwa  dni  po  zabiegu  operacyjnym pacjent  leży  nadal  w  łóżku  i
jest  niezdolny  do  poruszania  się.  W  nocy  pragnie  przywołać
pielęgniarkę  lecz  dzwonek  jest  dla  pacjenta  nieosiągalny,  toteż
jest  zmuszony  zbudzić  sąsiada,  by  ten  nacisnął  dzwonek.  W
szpitalu występuje niedociągnięcie jakościowe w zakresie:

A .  struktury,
B.  procesu,
C.  wyniku,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 0.
Liczba  zgonów  na  daną  jednostkę  chorobową  w  danym  roku  w
stosunku do liczby zachorowań na tę jednostkę to wskaźnik:

A.  śmiertelności,
B.  umieralności,
C.  umieralności proporcjonalnej,
D.  zapadalności.

Zadanie 0.
Z a  najbardziej  słuszny  wyznacznik  zakresu  działań  na  rzecz
zdrowia  uważa  się  potrzeby  zdrowotne  danej  populacji.  Które  z
nich  możliwe  są  do  udokumentowania  oraz  analizowania  przez
polityków, decydentów w zakresie ochrony zdrowia?

A.  utajone,
B.  wyrażone,
C.  odczuwane,
D.  zaspokojone.

Zadanie 0.
Drugą  w  kolejności  po  chorobach  układu  krążenia  przyczyną
zgonów mieszkańców Polski są:

A.  choroby układu trawiennego,
B.  urazy i zatrucia,
C.  choroby nowotworowe,
D.  choroby układu oddechowego.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga, polega na:

A . stwierdzaniu  bolesności  przy  opukiwaniu  w  okolicy
lędźwiowej,

B.  braku reakcji źrenic na światło,
C . bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku

powłok brzusznych,
D . bolesności  uciskowej  przy  nagłym  oderwaniu  ręki  silnie

uciskającej powłoki brzuszne.



Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
U  pacjentki  wystąpiła  ostra  duszność,  kaszel,  hipotonia,  si lny
ból  w  klatce  piersiowej  i  uczucie  strachu.  Po  podaniu  tlenu
wykonano EKG, które wykazało tachykardię bez innych odchyleń od
stanu prawidłowego. Wymienione objawy wskazują na:

A.  zawał serca,
B.  tamponadę serca,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  pęknięcie tętniaka aorty.

Zadanie 0.
Spirometria  jest  badaniam  dodatkowym  wykorzystywanym
najczęściej w diagnostyce:

A.  gruźlicy,
B.  astmy oskrzelowej,
C.  zapalenia płuc,
D.  odmy opłucnowej.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.



Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
Zaznacz twierdzenie FAŁSZYWE, dotyczące umiejscowienia bólu w
przypadku zapalenia zatok:

A . zatoka  szczękowa  -  ból  w  okolicy  policzka,  zmniejsza
się w pozycji stojącej,

B . zatoka  czołowa  -  ból  w  okolicy  środka  czoła,  nasila  s ię
przy pochyleniu głowy do przodu,

C . zatoka  sitowa  -  ból  u  nasady  nosa  i  oczodołów,  nasila
się przy pochyleniu do przodu,

D . zatoka  klinowa  -  ból  w  głębi  głowy,  bez  względu  na
ułożenie.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
W  badaniu  fizykalnym  dziecka  płci  męskiej  stwierdzasz  brak
jąder  w  mosznie.  Badanie  pogłębione  wykonujesz  przy  ułożeniu
dziecka w pozycji:

A .  stojącej,
B.  leżącej z przygięciem głowy do klatki piersiowej,
C.  leżącej z rozchylonymi na boki kończynami dolnymi,
D.  siedzącej ze skrzyżowanymi nogami.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1° C, akcja serca przyśpiesza o:

A.  5 uderzeń na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.

Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  rozpoznaniu  zapalenia  żył  głębokich  należy
zastosować:

A . uniesienie  i  unieruchomienie  kończyny,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

B . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

C.  uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę,
D . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki

przeciwbólowe, kortykosteroidy.



Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.

Zadanie 0.
Zaburzenia  obwodowego  układu  nerwowego,  neuronu  ruchowego,
powodują:

A.  niedowład lub porażenie spastyczne,
B.  niedowład lub porażenie wiotkie,
C.  wzmożenie odruchów ścięgnistych,
D.  drżenia zamiarowe.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  przedstawiła  model  pielęgniarstwa  w  oparciu
o :

A.  teorię samoopieki/deficytu samoopieki,
B.  relacje międzyludzkie,
C.  hierarchię potrzeb,
D.  unikatowe funkcje pielęgniarki.



Zadanie 0.
D .  Orem  świadczenie  opieki  pielęgniarskiej  postrzega  poprzez
rozpoznawanie i zaspokajanie u pacjenta:

A.  12 kanonów pielęgniarstwa,
B.  potrzeb bio-psycho-społecznych,
C . potrzeb  uniwersalnych,  w  zaburzeniach  stanu  zdrowia,

rozwojowych,
D.  potrzeb uniwersalnych, w zdrowiu i chorobie, swoistych.

Zadanie 0.
Do metod problemowych nauczania NIE należy:

A.  prelekcja techniczna,
B.  uczenie aktywizujące,
C.  wykład problemowy,
D.  dyskusja dydaktyczna.

Zadanie 0.
Z powodu którego procesu stereotypy umożliwiają wydawanie sądów
n a  temat  innych  ludzi  jedynie  na  podstawie  informacji  o  ich
przynależności do pewnej grupy?

A.  generalizacji,
B .  identyfikacji,
C.  racjonalizacji,
D.  weryfikacji.

Zadanie 0.
Która sytuacja NIE obrazuje pozycji zawodowej pielęgniarek?

A.  działalność naukowa pielęgniarek,
B.  działalność w zakresie promocji zdrowia,
C . realizacja  procesu  pielęgnowania  w  interdyscyplinarnym

zespole terapeutycznym,
D . gromadzenie  danych  statystycznych  do  opracowań

naukowych.

Zadanie 0.
Rozwój  zawodowy  pielęgniarstwa/położnictwa  uwarunkowany  jest
głównie poprzez:

A.  coraz wyższy poziom wykształcenia,
B.  coraz większy zakres samodzielności,
C.  rozwój nauki o pielęgniarstwie/położnictwie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Które  z  poniższych  pojęć  należałoby  wstawić  w  miejsce
kropek?................................  jest  podstawowym
oprogramowaniem komputera. Zarządza on funkcjonowaniem systemu
komputerowego  jako  całości,  zabezpiecza  współpracę  pomiędzy
różnymi urządzeniami oraz komunikuje się z użytkownikiem.

A.  Edytor tekstu,
B.  Arkusz kalkulacyjny,
C.  System operacyjny,
D.  Kreator baz danych.

Zadanie 0.
W  pewnym oddziale szpitalnym, w czasie trzech miesięcy (90 dni)
hospitalizowano  łącznie  270  pacjentów.  W  oddziale  znajduje  s ię
4 5  łóżek.  Jaki  jest  średni  czas  hospitalizacji  pacjenta  na  tym
oddziale?

A.  3 dni,
B.  6 dni,
C.  15 dni,
D.  18 dni.

Zadanie 0.
Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

A .  zbiór kart informacyjnych,
B.  zestaw cyfrowych nośników informacji,
C.  jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze,
D.  żadne z powyższych.



PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 261111
GRUPA 1
Zadanie 0.
Standard kwalifikacji zawodowej określić należy jako:

A . normy  wymagań  dla  wykonania  zbioru  zadań
przyporządkowanych danemu zawodowi,

B . zbiór przepisów prawnych regulujących przydatność danej
grupy zawodowej,

C . normy wymagań opisujące zbiór niezbędnych umiejętności,
wiadomości  a  także  określające  metody  oceny
przydatności zawodowej kandydatów,

D . zwyczajowo  przyjęte  i  opisane  normy  przydatności
zawodowej.

Zadanie 0.
Wśród stałych elementów występujących w budowie standardów jest
informacja określająca cele standardów, czyli inaczej:

A .  temat standardu,
B.  oświadczenie standardowe,
C.  kryteria,
D.  narzędzia oceny.

Zadanie 0.
Przed  planowanym  zabiegiem  operacyjnym  pacjent  ma  prawo  do
uzyskania informacji o:

A .  wynikach leczenia oraz rokowaniu,
B . proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i

leczniczych,
C.  swoim stanie zdrowia i rozpoznaniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Kogo  należy  powiadomić,  jeżeli  podczas  ginekologicznego  zabiegu
nastąpiło mechaniczne uszkodzenie narzędzia chirurgicznego?

A.  kierownika bloku operacyjnego,
B.  ordynatora oddziału ginekologicznego,
C . pielęgniarkę  koordynującą  w  danej  dziedzinie

zabiegowej,
D.  kierownika centralnej sterylizacji.

Zadanie 0.
Standard według A. Piątek to:

A.  wskazówki postępowania,
B.  zbiór norm,
C.  przepisy,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 0.
Wykonując  zadania  na  rzecz  własnego  rozwoju  i  rozwoju
pielęgniarstwa, pielęgniarka pełni funkcję:

A.  naukowo - badawczą,
B.  wychowawczą,
C.  terapeutyczną,
D.  rehabilitacyjną.

Zadanie 0.
Celem  działań  pielęgniarki  na  rzecz  podmiotu  opieki,  w  ramach
realizacji funkcji promowania zdrowia jest:

A . przygotowanie podopiecznego do podejmowania świadomej
odpowiedzialności  za  zdrowie  swoje  i  swoich
najbliższych,

B . przygotowanie podopiecznego do samoopieki i świadczenia
opieki nieprofesjonalnej,

C . zapobieganie  chorobom,  niesprawnościom,  urazom,
wypadkom,

D.  wzmacnianie i potęgowanie zdrowia.

Zadanie 0.
Z  zachowania  tajemnicy  zawodowej  mogą  zwolnić  pielęgniarkę
następujące okoliczności:

A .  śmierć pacjenta,
B . gdy  zachowanie  tajemnicy  zawodowej  w  istotny  sposób

zagraża zdrowiu i życiu pacjenta lub życiu innych osób,
C.  polecenie ordynatora,
D.  zezwolenie policji.

Zadanie 0.
Które z dokumentów medycznych prowadzonych w bloku operacyjnym
pomagają  w  określeniu  kosztów  wykonanej  procedury  u  danego
pacjenta?

A.  księga zabiegów operacyjnych i znieczulenia,
B . protokół  pielęgniarki  operacyjnej  i  pielęgniarki

anestezjologicznej,
C . książka  raportów  pielęgniarki  operacyjnej  i

pielęgniarki anestezjologicznej,
D.  indywidualna karta zleceń.

Zadanie 0.
Opieka przedoperacyjna nad pacjentem rozpoczyna się:

A .  w momencie przyjęcia go na oddział,
B.  w momencie rozpoczęcia diagnozowania,
C.  na bloku operacyjnym,
D . w  chwili  poinformowania go przez  lekarza o  konieczności

leczenia operacyjnego.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  operacyjna  starając  się  o  uznanie  wirusowego
zapalenia  wątroby  jako  choroby  zawodowej  przedstawiła
dokumentację,  w  której  zawarte  były  informacje  dotyczące  je j
asysty przy zabiegach operacyjnych u pacjentów z HBS+. Które to
dokumenty?

A . książka  operacyjna,  protokół  pielęgniarki  operacyjnej,
książka raportów pielęgniarskich,

B.  książka standardów operacyjnych,
C.  karta zleceń lekarskich i konsultacji,
D.  książka transfuzji, książka ewidencji chorych.

Zadanie 0.
Zmniejszenie  ryzyka  przeniesienia  infekcji  za  pomocą  rąk  można
uzyskać poprzez:

A.  używanie jałowych rękawic,
B.  brak widocznych skaleczeń na dłoniach,
C.  zastosowanie na pole operacyjne folii chirurgicznej,
D . mycie  rąk  pod  bieżącą  wodą  z  użyciem  mydła  płynnego,

wycieranie  ręcznikiem  jednorazowym,  dezynfekcję  skóry
rąk  alkoholowym  roztworem  środka  antyseptycznego,
ochronę rąk za pomocą sterylnych rękawiczek.

Zadanie 0.
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydaje:

A.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
C.  Ministerstwo Zdrowia,
D.  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  oddziałowa  bloku  operacyjnego  udzieliła  informacji
o  sposobie  i  przebiegu  operacji  mężowi  pacjentki.  Zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawnymi pielęgniarka:

A . miała  prawo  poinformować  o  sposobie  i  przebiegu
operacji,

B . mogła  udzielić  takich  informacji  z  powodu  współczucia
rodzinie,

C.  przekroczyła swoje kompetencje określone w ustawie,
D . miała uprawnienie wynikające z Kodeksu Etyki Zawodowej

Pielęgniarki i Położnej, do udzielenia informacji.



Zadanie 0.
D o zewnętrznych mechanizmów korzystnie wpływających na jakość
opieki medycznej zaliczamy:

A.  rekomendacje dla praktyki,
B.  monitorowanie wskaźników jakości,
C.  certyfikację, akredytację,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność  zawodowa  pielęgniarek/położnych  za
postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  zawodowej  oraz  za
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu
pielęgniarek/położnych uregulowana jest w ustawie o:

A.  działalności leczniczej,
B.  samorządzie pielęgniarek i położnych,
C.  zawodach pielęgniarki i położnej,
D.  powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Zadanie 0.
W jaki sposób możemy dokonać oceny jakości usług medycznych?

A.  obserwując zachowanie pacjenta,
B.  prawidłowo prowadzić dokumentację,
C.  badać stopień satysfakcji pacjenta,
D.  rozmawiając z pacjentem.

Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do  pobrania  narządu od  osoby
zmarłej jest:

A .  zmiana płci osoby zmarłej (transseksualizm),
B.  choroba alkoholowa dawcy w młodości,
C.  przewlekłe stosowanie środków psychotropowych,
D.  nowotwór złośliwy nerki.

Zadanie 0.
Do każdego zabiegu operacyjnego należy zatrudnić:

A.  jedną pielęgniarkę operacyjną,
B . c o  najmniej  dwie  pielęgniarki  operacyjne  ( jedna

pielęgniarka  asystująca  do  zabiegu,  a  druga-
pomagająca),

C.  trzy pielęgniarki operacyjne,
D . nie  ma  znaczenia  i le  pielęgniarek,  zabieg  i  tak  się

musi odbyć.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  operacyjna  może  odmówić  uczestniczenia  w
eksperymencie medycznym:

A.  podając przyczynę na piśmie,
B.  bez podania przyczyny, ustnie,
C.  podając przyczynę ustnie,
D.  bez podania przyczyny, na piśmie.

Zadanie 0.
Planując  obsadę  pielęgniarską  nowo  uruchamianego  bloku
operacyjnego należy uwzględnić:

A . i lość  czynnych  sal  operacyjnych,  i lość  dni  pracy,
system  pracy,  frekwencje,  urlopy,  dodatkowe  obowiązki
związane z prowadzeniem szkoleń,

B.  ilość sal operacyjnych, ilość dni pracy, system pracy,
C . rodzaj  i  i lość  wykonywanych  zabiegów,  rodzaj

specjalności chirurgicznych,
D.  system pracy zmianowej.

Zadanie 0.
Celem akredytacji jest:

A . kontrola  i  wyszukiwanie  błędów  w  bieżącej  działalności
jednostki,

B . wspieranie  wewnętrznych  inicjatyw  i  angażowanie
personelu  jednostek  do  wspólnych  działań
projakościowych,

C.  wdrażanie programów poprawy jakości,
D . wprowadzenie  narzędzi  i  technik  do  realizacji  cyklu

jakości.

Zadanie 0.
Celem praw pacjenta NIE jest:

A .  wpływanie na poprawę jakości świadczeń medycznych,
B . ustalnie  pozycji  pacjenta,  jako  równoprawnego

uczestnika procesu leczenia,
C.  danie poczucia bezpieczeństwa pacjentowi,
D . chronienie  personelu  medycznego  przed  roszczeniami

pacjentów.

Zadanie 0.
Pełne  bezpieczeństwo  sterylizowania  i  przechowywania  narzędzi
chirurgicznych zapewniają:

A.  torebki papierowo-foliowe,
B.  puszki Schimmelbuscha,
C.  papier krepowany i włóknina,
D.  kontenery i siatki.



Zadanie 0.
Cechą nowoczesnego pielęgniarstwa NIE jest:

A . zorientowanie  na  stanie  zdrowia  szeroko  rozumianego
podmiotu opieki,

B . autonomia  (pielęgnowanie  może  być  realizowane
niezależnie od leczenia),

C . oparcie  s ię  na  zdobyczach  pielęgniarstwa  oraz  nauk
wspierających,

D . ograniczenie  zleceniami  lekarskimi,  wynikającymi  z
ustalonego programu leczenia.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  operacyjna  mająca  większe  doświadczenie  zawodowe
powinna:

A . przekazywać młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę
i  umiejętności  zawodowe  oraz  wzorce  kultury  i
poszanowania człowieka,

B . wykonywać  obowiązki  młodszej,  mniej  doświadczonej
pielęgniarki,

C . organizować  pracę  mniej  doświadczonym  koleżankom  i
kolegom,

D . wykonywać  pracę  za  koleżanki  i  kolegów  nie
posiadających doświadczenia zawodowego.

Zadanie 0.
Zmiany w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych mogą
być dokonywane przez:

A.  Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
B.  Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych,
C.  Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych,
D.  Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Zadanie 0.
Choroba zawodowa to:

A . choroba  wywołana  działaniem  szkodliwych  dla  zdrowia
czynników środowiska pracy, znajdująca się w urzędowym
wykazie chorób zawodowych,

B . każda choroba wywołana działaniem szkodliwych czynników
środowiska pracy,

C.  choroba o etiologii przemysłowej,
D.  choroba wywołana czynnikiem zakaźnym.



Zadanie 0.
Protokół pielęgniarki operacyjnej powinien zawierać:

A . dane  personalne  pacjenta,  numer  sal i  operacyjnej  i
protokołu, rozpoznanie i metodę operacji,

B . skład  osobowy  zespołu  chirurgiczno-anestezjologicznego,
czas trwania znieczulenia i zabiegu operacyjnego,

C . i lość  i  wykaz  asortymentu  zastosowanego  do  zabiegu
operacyjnego  oraz  wszystkie  ważne  informacje  dotyczące
pacjenta i zabiegu operacyjnego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  celu  zapewnienia  najlepszej  jakości  usług,  pielęgniarka
operacyjna powinna ukończyć:

A.  kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego,
B.  specjalizację z pielęgniarstwa operacyjnego,
C . kursy  dokształcające  z  zakresu  pielęgniarstwa

operacyjnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pielolitotomia to operacyjne:

A.  otwarcie miedniczki nerkowej,
B.  usunięcie kamieni z miedniczki nerkowej,
C.  zmniejszenie zbyt dużej miedniczki nerkowej,
D.  powiększenie zbyt małej miedniczki nerkowej.

Zadanie 0.
Warunkiem zapewniającym prawidłowy mechanizm trzymania moczu
jest:

A . przewaga  ciśnienia  śródcewkowego  nad  ciśnieniem
śródpęcherzowym,

B.  prawidłowy mechanizm zwieraczy,
C.  prawidłowa statyka narządu rodnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zaćmy jest:

A .  zapalenie błony naczyniowej,
B.  starcze zmętnienie soczewki,
C.  krótkowzroczność,
D.  guz wewnątrzgałkowy.



Zadanie 0.
U pacjenta po amputacji kończyny dolnej z powodu niedokrwienia
wystąpiły  następujące  objawy:  bardzo  si lny  ból,  trudny  do
zniesienia,  połączony  z  uczuciem  napięcia.  Podczas  ucisku
okolicy  rany,  wyczuwalne  trzeszczenia  podskórne,
charakterystyczny  mdły  i  przykry  zapach,  obrzęk  i  rumień,
skórne pęcherze wypełnione surowiczo-krwawym bądź posokowatym
płynem lub wyciek podobnej treści z rany. Jaka to infekcja?

A.  gronkowiec złocisty,
B.  zgorzel gazowa,
C.  pałeczka ropy błękitnej,
D.  wirusowa.

Zadanie 0.
U pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca:

A . wskazane  jest  używanie  koagulacji  jednobiegunowej
(monopolarnej)  pod  warunkiem  prawidłowego  założenia
elektrody biernej,

B . całkowicie  zabronione  jest  używanie  koagulacji  jedno-  i
dwubiegunowej,

C . dozwolone  używanie  koagulacji  jednobiegunowej
(monopolarnej) i dwubiegunowej (bipolarnej),

D . zalecane  jest  używanie  koagulacji  dwubiegunowej
(bipolarnej).

Zadanie 0.
Aby  odsłonić  serce  do  operacji  "baypasów",  klatkę  piersiową
należy otworzyć przez:

A.  sternotomię środkową,
B.  laryngektomię,
C.  embolectomię,
D.  hemicolectomię.

Zadanie 0.
Bezpośrednio po oparzeniu rana oparzeniowa jest:

A .  zainfekowana,
B.  bakteriologicznie czysta,
C.  czysta,
D.  septyczna.

Zadanie 0.
Jaka może być przyczyna obustronnej ginekomastii?

A.  urazy,
B.  hormonalnie czynny guz jądra,
C.  guzy tarczycy,
D.  przerost gruczołu krokowego.



Zadanie 0.
Bardzo rzadko występuje ciąża pozamaciczna:

A.  jajowodowa,
B.  śródścienna,
C.  jajnikowa,
D.  szyjkowa.

Zadanie 0.
Wulwektomia prosta różni się od wulwektomii powierzchownej:

A .  głębokością i rozległością wykonanego zabiegu,
B.  wskazaniami do operacji,
C.  są to pojęcia równoznaczne,
D.  odpowiedź A i B są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjent  został  zakwalifikowany  jako  dawca  narządów.  Co  należy
pobrać do badania, aby określić antygeny zgodności tkankowej?

A.  płyn mózgowo - rdzeniowy,
B.  bioptat nerki,
C.  bioptat wątroby,
D.  węzeł chłonny pachwinowy.

Zadanie 0.
Złamanie talerza kości biodrowej to złamanie:

A.  stabilne obręczy miednicznej,
B.  niestabilne obręczy miednicznej,
C.  stawowe,
D.  awulsyjne.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  operacyjna  przygotowuje  do  zabiegu  operacyjnego
oprócz  stolika  podręcznego  Mayo,  stolik  dodatkowy.  Które  ze
stwierdzeń jest NIEPRAWIDŁOWE:

A . stolik  dodatkowy  wykorzystuje  tylko  i  wyłącznie  do
jednego zabiegu operacyjnego,

B . stolik  dodatkowy  wykorzystuje  s ię  do  wszystkich
zabiegów zaplanowanych w jednej sali operacyjnej,

C . obłożenie  stolika  powinno  zawierać  warstwę
nieprzemakalną,

D . stolik  powinien  znajdować  się  w  bezpiecznej  odległości
od ściany.



Zadanie 0.
D o wykonania zabiegu laparoskopii operacyjnej celem wytworzenia
odmy otrzewnowej wprowadza się do jamy otrzewnowej:

A .  podtlenek azotu,
B.  dwutlenek węgla,
C.  tlenek węgla,
D.  powietrze.

Zadanie 0.
Popręg  Webera  stosuje  s ię  najczęściej  celem  stabilizacji
złamania:

A.  szyjki kości udowej,
B.  wyrostka łokciowego,
C.  trzonu kości udowej,
D.  kości śródręcza.

Zadanie 0.
Z  jakiego  dostępu  najczęściej  jest  wykonywana  operacja
przysadki mózgowej?

A.  przez kraniotomię,
B.  przez zatokę klinową,
C.  z dostępu podpotylicznego,
D.  przez trepanację.

Zadanie 0.
Przy  mnogich  złamaniach  żeber  podstawowym  objawem
diagnostycznym jest/są:

A.  ból przy wdechu i kaszlu,
B.  bolesność uciskowa,
C.  krwioplucie,
D.  zaburzenia oddechowe, ruchomość klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Narządem  najczęściej  wykorzystywanym  do  odtworzenia  ciągłości
przewodu pokarmowego po resekcji przełyku jest:

A .  żołądek,
B.  jelito czcze,
C.  jelito kręte,
D.  okrężnica.



Zadanie 0.
Rozpoznanie złamania żebra dokonuje się przez:

A . badanie  fizykalne-dotyk,  badanie  rentgenowskie  klatki
piersiowej,

B.  badanie rentgenowskie klatki piersiowej,
C . badanie  rentgenowskie  klatki  piersiowej  i

bronchoskopię,
D . przywrócenie  fizjologicznego  ułożenia  żebra  poprzez

próbę mechaniczną.

Zadanie 0.
Bezwzględnym wskazaniem do wykonania cesarskiego cięcia jest:

A .  młody wiek rodzącej,
B.  nieprawidłowe położenie płodu,
C . brak  współpracy  podczas  akcji  porodowej  pomiędzy

rodzącą a położnikiem,
D.  niski próg bólu u położnicy.

Zadanie 0.
Do usunięcia szypuły migdałka służy:

A.  łopatka językowa zagięta,
B.  kleszczyki okienkowe do migdałków,
C.  pętla migdałkowa,
D.  separator.

Zadanie 0.
Lobectomia, to wycięcie:

A .  płuca,
B.  dwóch płatów,
C.  klinowe,
D.  płata płuca.

Zadanie 0.
Klasyczną tracheotomię wykonuje się na chrząstce:

A.  I tchawicy,
B.  pierścieniowatej,
C.  II-IV tchawicy,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Kto  odpowiada  za  usunięcie  z  pola  operacyjnego  wszystkich
narzędzi i środków pomocniczych (np. groszek operacyjny, chusta
operacyjna)?

A . pielęgniarka  instrumentująca  razem  z  pielęgniarką
pomagającą,

B.  chirurg-operator,
C.  pielęgniarka instrumentująca razem z operatorem,
D.  pielęgniarka instrumentująca.

Zadanie 0.
Jakiego  cewnika  należy  użyć  do  udrożnienia  pomostu
rozwidlonego, aortalno-dwuudowego?

A.  cewnika Fogarthiego,
B.  cewnika Tiemana,
C.  cewnika Nelaton,
D.  sondy Walwulotom.

Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  wpadnięciu  do  drzewa  tchawiczoûoskrzelowego
ciała obcego występuje:

A.  odruch wymiotny, kaszel, dławienie się i sinica,
B.  sinica, napięte i wypełnione żyły szyi,
C.  ból, duszność i sinica,
D.  odruchowy bezdech chwilowy.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  złamań  u  kobiet  w  wieku  postmenopauzalnym
należy złamanie:

A.  obojczyka i miednicy,
B.  kostek goleni i kości ramiennej,
C . bliższej  nasady  kości  udowej  i  dalszej  nasady  kości

promieniowej,
D.  kości śródręcza i śródstopia.

Zadanie 0.
Do szycia ścięgien stosuje się szwy atraumatyczne z igłą:

A.  okrągłą przyostrzoną,
B.  okrągłą tępą,
C.  typu szpatuła,
D.  tnącą konwencjonalnie lub odwrotnie tnącą.



Zadanie 0.
Trwa  rodzinny  przeszczep  wątroby  u  4-letniego  dziecka.  Po
transplantacji  redukowanej  wątroby  od  dorosłego  dawcy,
pierwotne zamknięcie powłok jest niemożliwe z powodu ucisku na
przeszczepiony  narząd.  Co  należy  przygotować  do  bezpośredniego
zamknięcia otwartej rany?

A.  folię operacyjną,
B.  siatkę vicrylową,
C.  gaziki z kontrastem RTG,
D.  serwety brzuszne z kontrastem RTG.

Zadanie 0.
Wczesnym-pierwotnym powikłaniem złamanego obojczyka jest:

A .  staw rzekomy,
B.  uszkodzenie tętnicy podobojczykowej,
C.  zrost opóźniony,
D.  brak zrostu.

Zadanie 0.
Pielęgniarka operacyjna przygotowuje instrumentarium i  materiał
dodatkowy  do  wykonania  pomostu  omijającego  u  pacjenta  z
rozpoznaną chorobą wieńcową. Jakie narzędzia należy przygotować
do pomiaru światła i drożności naczyń wieńcowych?

A.  obturatory,
B.  rozszerzadła Guyon'a,
C.  sondy,
D.  hegary.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  wzierników  używany  jest  w  czasie
rynoskopii przedniej?

A.  wziernik Toynbee,
B.  wziernik Killiana,
C.  wziernik Fisona,
D.  otoskop.

Zadanie 0.
Jaka  część  diatermii  wywołuje  największe  pole
elektromagnetyczne?

A.  obudowa diatermii,
B.  sznur z pedałami,
C.  koagulacja czynna,
D.  koagulacja bierna.



Zadanie 0.
Charakterystycznym objawem w chorobach nowotworowych nerek
jest:

A .  krwiomocz,
B.  ból w okolicy nerki,
C.  nykturia,
D.  nawracające zakażenia dróg moczowych.

Zadanie 0.
Rynoscopia, to:

A .  otwarcie jamy nosowej,
B.  oglądanie jamy nosowej,
C.  biopsja zatok obocznych nosa,
D.  rekonstrukcja przegrody nosa.

Zadanie 0.
Jaka  jest  bezpośrednia  przyczyna  pojawienia  się  ätorbieli
czekoladowychö, świadczących o obecności guza oczodołu?

A.  samoistny krwotok do przestrzeni naczyniowej,
B.  zez porażenny,
C.  nastrzykiwanie guza kortykosteroidami,
D.  podawanie leków miejscowo.

Zadanie 0.
Co zaliczamy do narządów płciowych wewnętrznych?

A . przedsionek  pochwy,  łechtaczkę,  jajniki,  jajowody,
macicę,

B.  jajniki, jajowody, macicę i pochwę,
C . łechtaczkę,  błonę  dziewiczą,  jajniki,  jajowody,  macicę,

pochwę,
D . przedsionek  pochwowy,  błonę  dziewiczą,  łechtaczkę,

jajnik, jajowód, macicę.

Zadanie 0.
Cewnik Dufour w operacji urologicznej zakładamy w celu:

A.  wypuszczenia moczu,
B.  podania kontrastu,
C.  wykonania przepływu pęcherzowego i ucisku loży,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Trwa  przygotowanie  pacjentki  40-letniej  do  zastosowania
krążenia pozaustrojowego.  Zabieg  jest  na  etapie  przygotowywania
naczyń  krwionośnych  do  wprowadzenia  kaniul.  Do  zakleszczenia
aorty stosuje się klem:

A.  Satyńskiego,
B.  Babckok'a,
C.  Dival 'a,
D.  Doyen'a.

Zadanie 0.
Jak inaczej nazywa się krążenie pozaustrojowe?

A.  hemodylucja,
B.  perfuzja,
C.  infuzja,
D.  dyfuzja.

Zadanie 0.
P o  wykonaniu  badania  CT  (tomografia  komputerowa)  u  chorego
stwierdzono  tętniaka  mózgu.  U  pacjenta  wystąpił  nagły,  si lny
ból  głowy  połączony  z  nudnościami,  zaburzeniami  mowy,
ograniczeniem przytomności. Wymienione objawy sugerują:

A.  narastające wodogłowie,
B.  zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  zakażenie ośrodkowego układu nerwowego.

Zadanie 0.
Amputację zamkniętą kończyny wykonuje się w przypadkach, gdy:

A.  pole operacyjne jest zakażone,
B.  pole operacyjne jest czyste,
C.  doszło do rozległych zmiażdżeń i martwicy tkanek,
D.  zezwala się na wygojenie tkanek przez ziarninowanie.

Zadanie 0.
Zabiegi "chirurgicznie brudne" to:

A.  żylaki kończyn, resekcja żołądka,
B.  resekcja jelita, plastyka przepukliny pachwinowej,
C.  resekcja żołądka, żylaki odbytu,
D.  plastyka przepukliny pachwinowej, żylaki kończyn.



Zadanie 0.
Najlepszym  pojemnikiem  na  preparat  do  badania
histopatologicznego jest:

A .  pojemnik z nietłukącego się tworzywa,
B.  pojemnik posiadający "duży wlot",
C . pojemnik  posiadający  szczelne  zamknięcie  (najlepiej

zakręcany),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Jakie  jest  najczęściej  stosowane  znieczulenie  w  operacjach
przerostu gruczołu krokowego?

A.  miejscowe,
B.  zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe,
C.  ogólne,
D.  inne.

Zadanie 0.
Usunięcia  guza  mózgu  (właściwa  część  operacji)  neurochirurg
wykonuje używając:

A.  koagulacji dwubiegunowej o małym natężeniu,
B.  koagulacji jednobiegunowej o bardzo małym natężeniu,
C.  koagulacji jednobiegunowej o dużym natężeniu,
D.  tylko mikro nożyczek preparacyjnych.

Zadanie 0.
Gdzie  jest  wyczuwane  tętno  w  przypadku  niedrożności  tętnicy
podkolanowej?

A . wyczuwalność  tętna  zależy  od  stopnia  zaawansowania
choroby,

B.  nie jest wcale wyczuwalne,
C.  pod kolanem,
D.  w okolicach pachwiny na tętnicy udowej.

Zadanie 0.
Jak  inaczej  nazywa  się  ubytek  w  przegrodzie
międzyprzedsionkowej?

A.  VSD,
B.  ASD,
C.  LVOTO,
D.  RVOTO.



Zadanie 0.
W miejscu wykonywanej kraniotomii zakłada się szwy Dandy`ego w
celu zabezpieczenia przed wytworzeniem się krwiaka:

A.  śródmózgowego,
B.  podtwardówkowego,
C.  nadtwardówkowego,
D.  podczepcowego.

Zadanie 0.
Przygotowując  ręce  do  chirurgicznego  mycia  i  dezynfekcji
należy:

A . zdjąć  biżuterię  z  rąk,  paznokcie  mogą  być  długie  i
pomalowane,

B . zdjąć  biżuterię  z  rąk,  krótko  obciąć  paznokcie,  i  zmyć
lakier,

C . zdjąć  biżuterię  z  wyjątkiem  obrączki,  krótko  obciąć
paznokcie, zmyć lakier,

D . zdjąć  biżuterię  z  rąk,  krótko  obciąć  paznokcie,  mogą
być pomalowane jasnym lakierem.

Zadanie 0.
Torbiel - (cysta) BEKERA dotyczy zapalenia kaletki:

A .  przedrzepkowej,
B.  krętarzowej,
C.  łokciowej,
D.  podkolanowej.

Zadanie 0.
Walwulotom służy do:

A.  przecięcia ścian naczynia,
B.  zespolenia ścian naczynia,
C . przecięcia  lub  rozerwania  zastawek  żylnych  bez

uszkodzenia ściany żyły,
D.  przeszczepiania naczyń.

Zadanie 0.
Zabieg wszczepienia rozrusznika serca określa się mianem:

A.  defibrylacji,
B .  stymulacji,
C.  implantacji,
D.  obturacji.



Zadanie 0.
W przewlekłej niewydolności tętnic, tętno jest:

A .  prawidłowe,
B.  nitkowate,
C.  słabe lub nieobecne,
D.  mocno wyczuwalne.

Zadanie 0.
Pacjentka  z  nietrzymaniem  moczu,  po  operacji  ginekologicznej.
Wstępna diagnoza to przetoka pęcherzowo-pochwowa. Jakie badanie
urologiczne potwierdzi tę diagnozę?

A.  arteriografia,
B.  USG pochwy,
C.  cystoskopia z kontrastem,
D.  założenie cewnika do pęcherza.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  zabiegów  kardiochirurgicznych  jest
wykonywany bez konieczności użycia krążenia pozaustrojowego?

A.  korekcja wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego,
B.  pomostowanie naczyń wieńcowych,
C.  plastyka zastawki mitralnej,
D.  implantacja protezy zastawki mitralnej.

Zadanie 0.
Pseudophakia jest to stan:

A.  przed usunięciem zmętniałej soczewki oka,
B.  po usunięciu zmętniałej soczewki oka,
C.  przed wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej,
D.  po wszczepieniu soczewki wewnątrzgałkowej.

Zadanie 0.
Za pomocą tonometru dokonuje się pomiaru:

A.  ilości cieczy wodnistej w oku,
B.  kąta tęczówkowo-rogówkowego,
C.  długości gałki ocznej,
D.  ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Zadanie 0.
Choroba Buergera to:

A.  specyficznie rozwijająca się miażdżyca tętnic,
B.  zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń,
C.  wrodzone zmiany w budowie naczyń,
D . postępujące  zmiany  w  tętnicach  rozpoczynające  się  w

aorcie i przechodzące w dół.



Zadanie 0.
Czy w złamaniu stawowym może dojść do skrócenia kości?

A.  nie,
B.  tak,
C.  zależy od przebiegu szczeliny złamania,
D.  zależy od rozległości urazu.

Zadanie 0.
Najczęstszym objawem achalazji i raka przełyku jest:

A .  zgaga,
B.  utrudnienie połykania,
C.  bolesne połykanie,
D.  uczucie ciała obcego.

Zadanie 0.
Wygląd źrenic przy krwiaku wewnątrzczaszkowym jest:

A .  obustronnie poszerzony,
B.  jednostronnie poszerzony po stronie krwiaka,
C.  obustronnie zwężony,
D.  jednostronnie zwężony po stronie krwiaka.

Zadanie 0.
Prawidłowo elektrodę neutralną należy:

A.  założyć jak najbliżej pola operacyjnego,
B.  umieścić na zdrowej, suchej skórze,
C.  cała płytka musi szczelnie przylegać,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
U  pacjenta  wystąpiły:  si lny  ból  kończyny  dolnej  prawej,
zblednięcie  i  ochłodzenie  te j  kończyny,  niewielkie  zaburzenia
czucia oraz brak tętna na kończynie. Objawy te sugerują:

A.  chorobę niedokrwienną kończyny dolnej,
B.  zator tętnicy kończyny dolnej,
C.  zaburzenia krążenia w kończynie dolnej,
D.  uraz mechaniczny kończyny dolnej.



Zadanie 0.
W  jakim  okresie  leczenia  powinno  się  stosować  zabiegi
operacyjne  w  obrębie  kości  długich  u  chorych  z  mnogimi
obrażeniami ciała?

A . w  pierwszej  kolejności,  jeszcze  przed  zaopatrzeniem
pozostałych uszkodzeń,

B . bezpośrednio po wyrównaniu stanu pacjenta i wykonaniu
zabiegów  ratujących  życie,  najlepiej  w  pierwszej  dobie
po urazie,

C . najkorzystniejszy  jest  drugi,  trzeci  tydzień
hospitalizacji,  kiedy  stan  chorego  jest  w  pełni
stabilny,

D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Jak inaczej określa się zwężenie aorty w obrębie cieśni?

A.  dekortykacja,
B.  koarktacja,
C.  obturacja,
D.  perforacja.

Zadanie 0.
Wskazania do endoprotezoplastyki stawu biodrowego NIE obejmują:

A.  zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego,
B.  złamań,
C.  stanów po resekcji zmian nowotworowych,
D.  osteoporozy.

Zadanie 0.
Jeżeli  nie  posiadamy  kraniotomu wówczas,  aby  otworzyć  płatowo
kości  czaszki  (u  osoby  dorosłej),  otwory  trepanacyjne  połączymy
za pomocą:

A.  piły oscylacyjnej,
B.  Listona,
C.  mocnych nożyc chirurgicznych,
D.  piłki Gigliego.

Zadanie 0.
W  trakcie  leczenia  zabiegowego  ciąży  pozamacicznej  jajowodowej
techniką  laparoskopową,  do  usunięcia  trofoblastu  z  naciętego
jajowodu zastosujemy:

A.  kleszczyki zakończone ząbkami,
B.  atraumatyczne kleszczyki,
C.  igłową elektrodę monopolarną,
D.  nożyczki.



Zadanie 0.
Jaki materiał opatrunkowy stosujemy w obrębie pola operacyjnego
głębokich struktur mózgu:

A.  gaziki,
B.  watki na nitkach,
C.  waciki,
D.  "groszki" z gazy.

Zadanie 0.
Jakie czynniki składają się na äTriadę Virchowaö?

A . uszkodzenie  ściany  żyły,  zwolnienie  przepływu  krwi,
wiek pacjenta powyżej 40 lat,

B . uszkodzenie  ściany  żyły,  podwyższone  ciśnienie  krwi,
wiek pacjenta powyżej 40 lat,

C . uszkodzenie  ściany  żyły,  zwolnienie  przepływu  krwi,
zaburzenia krzepnięcia,

D . uszkodzenie  ściany  żyły,  przyspieszony  przepływ  krwi,
zaburzenia krzepnięcia.

Zadanie 0.
Jednym  z  najważniejszych  badań  w  diagnostyce  chorób  tarczycy
wykonywanym obecnie na dużą skalę jest:

A .  tomografia komputerowa,
B.  rezonans magnetyczny,
C.  badanie ultrasonograficzne,
D.  angiografia.

Zadanie 0.
Pacjent  z  objawami  zapalenia  wyrostka  robaczkowego.  Z  cięcia
McBurneya otworzono jamę otrzewną,  odszukano kątnicę i  leżący
na niej wyrostek robaczkowy. Do uchwycenia wyrostka podajemy:

A.  kleszczyki Allisa (szapi),
B.  kleszczyki Mikulicza,
C.  klem jelitowy miękki,
D.  kleszczyki Kochera.

Zadanie 0.
Chory  zgłosił  s ię  na  ostry  dyżur  z  silnymi  bólami  w  okolicy
lędźwiowej,  oraz  trudnością  oddania  moczu.  Badanie  RTG  jamy
brzusznej wykazało kamień w układzie moczowym. Wybór metody
operacji zależy od:

A.  wieku chorego,
B.  prośby pacjenta,
C.  struktury kamienia,
D.  wielkości i położenia kamienia.



Zadanie 0.
Zgorzel gazową powodują bakterie z grupy:

A.  Clostridium,
B.  Klebsiella,
C.  Staphylococcus,
D.  Streptococcus.

Zadanie 0.
Przepuklina  rozworu  przełykowego  przepony  najczęściej
towarzysząca chorobie refluksowej przełyku, to przepuklina:

A.  wślizgowa,
B.  okołoprzełykowa,
C.  mieszana,
D.  odwróconego żołądka.

Zadanie 0.
Wskazaniem do badania urodynamicznego jest:

A .  postać mieszana nietrzymania moczu,
B.  wysiłkowe nietrzymanie moczu,
C.  naglące parcie na pęcherz,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Teratoma to inaczej:

A .  rozrodcza,
B.  nerwik,
C.  tłuszczak,
D.  potworniak.

Zadanie 0.
Porażenie fałdów głosowych po operacji tarczycy wynika z:

A .  uszkodzenia przełyku,
B.  uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego,
C.  achalazji,
D.  uszkodzenie nerwu krtaniowego górnego.

Zadanie 0.
Do przyczyn kręgozmyku NIE zalicza się:

A .  przerwania nasady łuku kręgu,
B.  zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,
C.  osteoporozy,
D.  urazów.



Zadanie 0.
Ucisk nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka powoduje:

A.  choroba Mortona,
B.  zespół kanału Guyona,
C.  przykurcz Dupuytrena,
D.  zespół cieśni nadgarstka.

Zadanie 0.
Najczęstszym późnym powikłaniem cementowej protezy biodra jest:

A .  obluzowanie panewki,
B.  obluzowanie trzpienia,
C.  pęknięcie trzpienia,
D.  nasilony zanik kostny w obrębie kości udowej.

Zadanie 0.
Usunięcie guzka piersi, to inaczej:

A .  mammektomia,
B.  mammetumorektomia,
C.  kwadrantektomia.
D.  tylektomia.

Zadanie 0.
Diagnostyka chorób piersi opiera się na badaniu:

A.  fizykalnym i obrazowym,
B.  fizykalnym, obrazowym i mikroskopowym,
C.  obrazowym i mikroskopowym,
D.  fizykalnym i mikroskopowym.

Zadanie 0.
Kolejne  etapy  zabiegu  usunięcia  wyrostka  robaczkowego  po
otwarciu jamy otrzewnej to:

A . odszukanie  poprzecznicy  i  wyrostka,  podwiązanie  krezki
wyrostka, zmiażdżenie podstawy,

B . odszukanie  kątnicy  i  wyrostka,  podwiązanie  krezki
wyrostka, zmiażdżenie podstawy,

C . odszukanie  zstępnicy  i  wyrostka,  podwiązanie  krezki
wyrostka, zmiażdżenie podstawy,

D . odszukanie  jel ita  krętego  i  wyrostka,  podwiązanie
krezki wyrostka, zmiażdżenie podstawy.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną krwawienia z żylaków przełyku jest:

A .  choroba wrzodowa żołądka,
B.  choroba wrzodowa dwunastnicy,
C.  nadciśnienie wrotne,
D.  przepuklina przełykowa.



Zadanie 0.
Dekortykacja polega na:

A . wycięciu  ropniaka  wraz  z  miąższem  płucnym  w
zaawansowanych przypadkach,

B.  ewakuacji ropniaka wraz z wycięciem jego komory,
C . usunięciu  resztkowej  jamy  ropniaka  wraz  z  tkanką

płucną,
D . odkorowaniu  i  pełnym  usunięciu  pogrubionej  opłucnej

tzw. "pancerza" ograniczającego ruchomość płuc.

Zadanie 0.
Obrzezanie jest to wycięcie:

A .  jądra,
B.  zwężonego pierścienia napletka,
C.  napletka,
D.  zmiany na prąciu.

Zadanie 0.
Istotą zaćmy jest:

A .  brak widzenia stereoskopowego,
B.  podwójne widzenie,
C.  oczopląs,
D.  częściowe lub całkowite zmętnienie soczewki.

Zadanie 0.
W  ocenie  stopnia  zaawansowania  raka  płuca  ważną  rolę  odgrywa
prawidłowa diagnostyka za pomocą pleuroskopii, czyli:

A .  mediastinoskopii,
B.  biopsji opłucnej,
C.  torakoskopii,
D.  biopsji płuca.

Zadanie 0.
D o  podtrzymywania  miąższu  płucnego  podczas  zabiegów
operacyjnych używa się najczęściej:

A .  pęsety anatomicznej,
B.  klemów naczyniowych,
C.  kleszczyków Peana,
D.  kleszczyków Duvala.

Zadanie 0.
Co to jest kardioplegia?

A.  oziębianie,
B.  rozrzedzenie krwi,
C.  masaż serca,
D.  płyny chroniące mięsień sercowy przed niedokrwieniem.



Zadanie 0.
Klasyfikacja,  która  umożliwiła  ocenę  zaawansowania  procesu
nowotworowego TNM oznacza:

A . T-guz;  N-zajęcie  okolicznych  węzłów  chłonnych;
M-obecność przerzutów odległych,

B . T-guz;  N-zajęcie  okolicznych  węzłów  chłonnych;
M-przerzuty do mięśni,

C . T-guz;  N-zajęcie  okolicznych  narządów;  M-zajęcie  mięśni
szkieletowych,

D . T-guz;  N-zajęcie  okolicznych  narządów;  M-obecność
przerzutów odległych.

Zadanie 0.
Co oznacza określenie tętniak prawdziwy?

A . miejscowe  rozszerzenie  wszystkich  ścian  aorty  lub
jednej z tętnic obwodowych,

B . całkowite  przerwanie  ściany  tętnicy,  a  wtedy  ścianę
tętniaka  stanowi  tylko  błona  zewnętrzna  tętnicy  oraz
nawarstwiająca tkanka łączna,

C . przerwanie  błony  wewnętrznej  tętnicy  a  krew  płynąca
wciska  się  między  błonę  wewnętrzną  a  środkową,
oddzielając obie warstwy ściany tętnicy,

D.  nie ma takiego określenia.

Zadanie 0.
Usunięcie zatoru, to:

A .  laparotomia,
B.  sympatectomia,
C.  embolectomia,
D.  thromboendarteriectomia.

Zadanie 0.
Najlepszym  miejscem  do  wytworzenia  przetoki  tętniczo-żylnej  do
hemodializ jest:

A .  kończyna dolna,
B.  kończyna górna,
C.  dół podkolanowy,
D.  okolica kostki przyśrodkowej.

Zadanie 0.
Z  jakiego  materiału  wykonane  są  klipsy  używane  do  klipsowania
tętniaków mózgu?

A.  z tytanu,
B.  ze srebra,
C.  z materiału wchłanianego,
D.  ze stali.



Zadanie 0.
Co to jest skleroterapia?

A.  wstrzyknięcie leku powodującego zarastanie żył,
B.  wstrzyknięcie leku powodującego rozszerzenie się żył,
C . wstrzyknięcie  leku  powodującego  zmniejszenie  ciśnienia

krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Litotrypsja jest to:

A .  karmienie pozajelitowe,
B.  kruszenie kamieni nerkowych oraz moczowodowych,
C.  wenesekcja,
D.  punkcja stawu kolanowego.

Zadanie 0.
Kraniotomia  i  kraniektomia  są  to  zabiegi,  podczas  których  płat
kostny:

A.  w kraniotomii wyrzucamy, a w kraniektomii przywracamy,
B.  w kraniotomii przywracamy, a w kraniektomii usuwamy,
C.  w kraniotomii i kraniektomii wyrzucamy,
D.  w kraniotomii i kraniektomii zachowujemy.

Zadanie 0.
Przezskórna angioplastyka balonowa wykonywana jest w przypadku:

A.  zatoru tętnicy biodrowej,
B.  tętniaka aorty brzusznej,
C.  krótkoodcinkowego zwężenia tętnicy biodrowej,
D.  zakrzepicy żył głębokich.

Zadanie 0.
Oddziały  "chirurgii  jednego  dnia"  to  placówki  lecznicze  o
określonej strukturze, w której:

A . wybrane  postępowanie  zabiegowe  odbywa  się  w  krótkim
czasie w pełnym zakresie leczenia,

B . wykonuje  się  zabiegi  nie  wymagające  znieczulenia
ogólnego,

C . pacjenci  zgłaszający  się  do  zabiegu  mają  uprzedzenia  do
pobytu w szpitalu,

D . kwalifikuje  s ię  do  zabiegu  pacjentów  obciążonych
przewlekłymi schorzeniami np. cukrzycą.



Zadanie 0.
W  ramach  "chirurgii  jednego  dnia"  NIE  przeprowadza  się
zabiegów:

A . trwających  dłużej  niż  1  godzinę  u  dzieci  i  4  godziny  u
dorosłych,  oraz  zabiegów  obarczonych  ryzykiem  dużego
krwawienia i silnego bólu pooperacyjnego,

B.  laparoskopowych i endoskopowych,
C.  u niemowląt przed ukończeniem 6 miesiąca życia,
D.  z zakresu onkologii dziecięcej.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  sprawująca  opiekę  nad  pacjentem  w  oddziale
"chirurgii jednego dnia" powinna zwrócić uwagę na:

A.  lęk i niepokój rodziny pacjenta oczekującego na zabieg,
B.  wiek pacjenta,
C . posiadanie  przez  pacjenta  aktualnego  szczepienia

przeciw WZW typu B,
D . zachowanie  pacjenta,  stan  świadomości,  czas  trwania

bólu  pooperacyjnego,  wydolność  krążeniowo-oddechową
oraz mogące wystąpić powikłania pooperacyjne.

Zadanie 0.
Edukacja  pacjenta  i  jego  rodziny  w  zakresie  samoopieki  należy
do:

A.  lekarza operującego,
B.  lekarza anestezjologa,
C . lekarza  i  pielęgniarki  sprawujących  opiekę  nad

pacjentem,
D.  pielęgniarki środowiskowej.

Zadanie 0.
Osoby,  które  ź le  znoszą  napięcie  emocjonalne  w  sytuacji
konfliktowej, gdy cel nie jest zbyt ważny, stosują styl:

A .  rywalizacji,
B .  unikania,
C.  kompromisu,
D.  współpracy.

Zadanie 0.
Mediator NIE powinien:

A.  być bezstronny,
B.  podejmować decyzji,
C .  zbierać i porządkować informacji,
D.  być akceptowany przez obie strony.



Zadanie 0.
Środki dydaktyczne to  przedmioty,  które dostarczają uczącym się
określonych bodźców i wykorzystywane są przy:

A . zaznajamianiu z  nowym materiałem, utrwalaniu, kontroli
i ocenie,

B.  zaznajamianiu z nowym materiałem,
C.  kontroli i ocenie, ewaluacji,
D.  zaznajamianiu z nowym materiałem.

Zadanie 0.
"Promocja zdrowia" to termin rozumiany najczęściej jako:

A.  leczenie chorych, ratowanie ich życia, zdrowia,
B.  ochrona zdrowia przez regulacje prawne,
C.  zapobieganie chorobom,
D . tworzenie,  doskonalenie,  podnoszenie  na  wyższy  poziom

zdrowia.

Zadanie 0.
Wskaźniki socjomedyczne zdrowia, to wskaźniki:

A .  umieralności,
B.  chorobowości,
C.  pomiaru uczestnictwa w życiu społecznym,
D.  dostępu do lekarza.

Zadanie 0.
Zachowania zdrowotne człowieka określa się jako:

A.  korzystanie z instytucji ochrony zdrowia,
B.  prawidłowe nawyki żywieniowe,
C.  dbałość o styl życia i zaspokojenie potrzeb,
D . czynności  i  działania  związane  ze  sferą  zdrowia  i

choroby.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  obowiązującymi w Polsce  przepisami pacjent  ma prawo
do:

A.  rzetelnego leczenia i pielęgnowania,
B . prywatności  oraz  poszanowania  godności  i  wolności

osobistej,
C.  informacji i samostanowienia o sobie,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Dylemat to:

A . kłopotliwa sytuacja wymagająca trudnego wyboru między
dwiema przykrymi możliwościami,

B . wybór,  jakiegokolwiek  rodzaju,  między  dwoma  równie
niezadowalającymi alternatywami,

C.  konflikt dwóch jednakowo ważnych racji,
D.  trudna sytuacja.

Zadanie 0.
Którą  z  funkcji  zarządzania  wykonuje  pielęgniarka/położna
oddziałowa,  przygotowując  grafiki  pracy  dla  pielęgniarek
zatrudnionych w oddziale?

A.  planowania,
B.  organizowania,
C.  kierowania,
D.  kontrolowania.

Zadanie 0.
Stanowisko pracy opisują trzy ważne elementy:

A.  zadania, odpowiedzialność i dostęp do zasobów,
B.  zadania, odpowiedzialność i sposób wynagradzania,
C.  obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia,
D . odpowiedzialność,  uprawnienia  i  ponoszenie

odpowiedzialności.

Zadanie 0.
Akredytacja, to:

A . wewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

B . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

C . zewnętrzny,  obowiązkowy  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

D . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej nie znanymi standardami.

Zadanie 0.
Marketing w ochronie zdrowia można postrzegać jako:

A.  funkcję wspomagającą zarządzanie,
B.  jedną ze sfer wpływających na jakość usług medycznych,
C.  marketingowe zarządzanie całą placówką,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Nierówności  w  zdrowiu  to  zjawisko  charakteryzujące  różnice  w
stanie zdrowia w zależności od:

A . dostępu do świadczeń zdrowotnych i poziomu udzielanych
świadczeń,

B . płci ,  miejsca  i  regionu  zamieszkania  oraz  statusu
społecznego,

C.  płci i predyspozycji genetycznych,
D . płci ,  miejsca  i  regionu  zamieszkania  oraz  polityki

zdrowotnej.

Zadanie 0.
Zadaniem  władzy  publicznej  jest  dostarczanie  świadczeń
medycznych obywatelom na zasadzie:

A . zapewnienia  równego  dostępu  do  świadczeń  opieki
zdrowotnej,

B . zapewnienia  wyłącznie  sprawiedliwego  dostępu  do
świadczeń zdrowotnych,

C . zapewnienia  usług  na  najwyższym  poziomie  zgodnie  z
aktualną wiedzą medyczną,

D . proporcjonalności pomiędzy opłacaną składką a zakresem
udzielanych świadczeń.

Zadanie 0.
Jaka  organizacja  wytycza  główne  kierunki  polityki  zdrowotnej  w
świecie  mające  odzwierciedlenie  w  narodowych  programach
strategicznych?

A . Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i
Kultury (UNESCO),

B.  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),
C.  Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG),
D.  Unia Europejska (UE).

Zadanie 0.
Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące osłuchiwania płuc:

A.  pacjent oddycha przez otwarte usta,
B . w  jednym  położeniu  słuchawki  osłuchujemy  wdech  i

wydech,
C . osłuchujemy  najpierw  lewą,  potem  prawą  stronę  klatki

piersiowej,
D.  pacjent wykonuje pogłębione oddechy.



Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Miejscem  fizjologicznego  odgłosu  opukowego  stłumionego,  w
trakcie badania opukiwaniem klatki piersiowej jest okolica:

A.  lewego łuku żebrowego i żołądka,
B.  prawego łuku żebrowego i serca,
C.  lewego i prawego łuku żebrowego,
D.  prawego łuku żebrowego i żołądka.

Zadanie 0.
Poniżej więzadła pachwinowego przechodzi przepuklina:

A.  pachwinowa skośna,
B.  pachwinowa prosta,
C.  kresy białej,
D.  udowa.

Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.

Zadanie 0.
Przeprowadzając  wywiad  z  pacjentem  odczuwającym  lęk,
pielęgniarka/położna, powinna:

A.  zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta,
B.  mówić spokojnie i konkretnie,
C.  uzyskać informacje tylko z dokumentacji,
D.  pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta.



Zadanie 0.
Najbardziej  charakterystycznym,  patologicznym  objawem
neurologicznym w okresie noworodkowym jest/są:

A.  mała ruchliwość,
B.  wiotkość mięśni,
C.  brak odruchu ssania,
D.  drgawki.

Zadanie 0.
Asfiksja u noworodka, to:

A . centralizacja  krwi  w  życiowo  najważniejszych  narządach
noworodka,

B.  zamartwica niedotlenieniowo-niedokrwienna,
C.  narastanie kwasicy metabolicznej,
D.  obniżona żywotność noworodka po urodzeniu.

Zadanie 0.
U  pacjentki  wystąpiła  ostra  duszność,  kaszel,  hipotonia,  si lny
ból  w  klatce  piersiowej  i  uczucie  strachu.  Po  podaniu  tlenu
wykonano EKG, które wykazało tachykardię bez innych odchyleń od
stanu prawidłowego. Wymienione objawy wskazują na:

A.  zawał serca,
B.  tamponadę serca,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  pęknięcie tętniaka aorty.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.



Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Spirometria  jest  badaniam  dodatkowym  wykorzystywanym
najczęściej w diagnostyce:

A.  gruźlicy,
B.  astmy oskrzelowej,
C.  zapalenia płuc,
D.  odmy opłucnowej.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  służy do pozyskiwania informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D.  służy do wyłonienia nosicieli nieprawidłowych genów.

Zadanie 0.
Wskaż  FAŁSZYWE  twierdzenie  dotyczące  anatomii  układu
oddechowego:

A.  szczyty płuc znajdują się 5 cm powyżej obojczyka,
B . płat  środkowy  płuca  prawego  jest  dostępny  w  badaniu

fizykalnym z przodu i z boku klatki piersiowej,
C.  płuco lewe ma dwa płaty,
D.  podczas wdechu przepona unosi się ku górze.

Zadanie 0.
Badanie  objawu  Lasseque'a  jest  badaniem  oceniającym
nieprawidłowości:

A .  w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych,
B.  w obrębie nerwów okoruchowych,
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi,
D.  rotacji w stawie biodrowym.



Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.

Zadanie 0.
Prawidłowa czynność serca noworodka donoszonego wynosi:

A .  100-140 uderzeń/minutę,
B.  110-160 uderzeń/minutę,
C.  120-160 uderzeń/minutę,
D.  140-180 uderzeń/minutę.

Zadanie 0.
Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

A.  zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
B . przyspieszony  oddech,  szary  cień  wokół  ust,  ruch

skrzydełkowy nosa,
C.  przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
D.  zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

Zadanie 0.
"Stan  człowieka  poznany  na  podstawie  zgromadzonych  danych,
którymi  pielęgniarka  dysponuje,  który  to  stan  wyznacza
pielęgniarce zadania" definiuje:

A .  pielęgnowanie,
B.  diagnozę pielęgniarską,
C.  wywiad środowiskowy,
D.  rozpoznanie lekarskie.



Zadanie 0.
Drugi etap procesu pielęgnowania obejmuje:

A . ustalanie  celu  opieki,  dobieranie  działań,  formułowanie
planu opieki nad pacjentem i jego środowiskiem,

B.  ustalanie celu opieki, planowanie opieki,
C.  formułowanie planu opieki, dobieranie działań,
D.  planowanie opieki nad pacjentem.

Zadanie 0.
Wadą badań ankietowych i kwestionariuszowych jest m.in. to, że:

A . n ie  dają  gwarancji  otrzymania  rzetelnych  i  szczerych
odpowiedzi badanych,

B.  nie umożliwiają dokonywania zestawień statystycznych,
C . nie  dają  możliwości  udzielania  odpowiedzi  zgodnie  z

własnymi przekonaniami i wiedzą o przedmiocie badań,
D.  mogą zawierać pytania sugerujące odpowiedź.

Zadanie 0.
Najczęściej stosowanym typem badań pielęgniarskich jest typ:

A . diagnostyczny,  celem  którego  jest  rozpoznanie
określonych zjawisk,

B.  wyjaśniający określone zjawisko, przyczyny i skutki,
C.  diagnostyczny i porównawczy,
D.  porównawczy i ewaluacyjny.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie  tradycyjne  charakteryzowało  się  następującymi
cechami:

A . było  ograniczone  i  zależne,  podporządkowane  decyzji
lekarza,

B . celem  było  osiągnięcie  biegłości  i  bezbłędności  w
wykonywaniu zleceń lekarskich,

C.  miało charakter zadaniowy (opatrunkowa, zabiegowa),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Empatia w pracy pielęgniarki/położnej, określana jest jako:

A.  umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej moralnie,
B.  podporządkowanie się zaleceniom zwierzchnika,
C.  umiejętność wczuwania się w sytuację pacjenta,
D.  wypalenie zawodowe.



Zadanie 0.
Folderem w systemie Windows nazywamy:

A.  obrazek zapisany na dysku twardym,
B . miejsce  na  dysku  do  zapisywania  plików  lub  innych

folderów,
C.  część systemu operacyjnego,
D.  urządzenie wejściowe komputera.

Zadanie 0.
Dane  badanych  2500  pacjentów  zapisano  w  komputerowej  bazie
danych.  Zestaw  danych  zapisanych  w  takiej  bazie  dotyczących
jednego pacjenta nazywany jest:

A .  polem,
B.  rekordem,
C.  plikiem,
D.  dokumentem.

Zadanie 0.
Najpopularniejszy  obecnie  na  Polskim  rynku  pakiet  programów,
przeznaczonych głównie do pracy biurowej, to:

A .  Microsoft Windows,
B.  Microsoft Office,
C.  Outlook Express,
D.  Internet Explorer.



PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 041112
GRUPA 1
Zadanie 0.
Odpowiedzialność  zawodowa  pielęgniarek/położnych  za
postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  zawodowej  oraz  za
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu
pielęgniarek/położnych uregulowana jest w ustawie o:

A.  działalności leczniczej,
B.  samorządzie pielęgniarek i położnych,
C.  zawodach pielęgniarki i położnej,
D.  powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Zadanie 0.
Wprowadzenie  i  szkolenie  nowo  przyjętego  pracownika,
organizowanie  pracy  personelu  w  danej  dziedzinie  zabiegowej,
sporządzanie  harmonogramu  szkoleń,  prowadzenie  obowiązującej
dokumentacji, należy do obowiązków:

A.  pielęgniarki instrumentariuszki,
B.  kierownika bloku operacyjnego,
C.  pielęgniarki koordynującej bloku operacyjnego,
D.  zastępcy kierownika.

Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do  pobrania  narządu od  osoby
zmarłej jest:

A .  zmiana płci osoby zmarłej (transseksualizm),
B.  choroba alkoholowa dawcy w młodości,
C.  przewlekłe stosowanie środków psychotropowych,
D.  nowotwór złośliwy nerki.

Zadanie 0.
Dokumentem dotyczącym praw i wolności człowieka jest:

A .  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
B.  Europejska Karta Socjalna,
C . Europejska  Konwencja  o  Ochronie  Praw  Człowieka  i

Godności  Istoty  Ludzkiej  wobec  Zastosowań  Biologii  i
Medycyny,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
W  dniu  operacji  jedna  z  pielęgniarek  instrumentariuszek
odmówiła instrumentowania do zabiegu/eksperymentu medycznego/.
Pielęgniarka operacyjna:

A.  może ustnie odmówić uczestniczenia w zabiegu,
B . może  ustnie  odmówić  uczestniczenia  w  zabiegu,  podając

przyczynę,
C.  nie może odmówić uczestnictwa w dniu zabiegu,
D . m a  prawo  odmówić  uczestnictwa  w  zabiegu  podając

przyczynę odmowy na piśmie.

Zadanie 0.
Badanie  satysfakcji  pacjentów  nie  jest  łatwe  ze  względu  na
subiektywne opinie i odczucia pacjentów. Do najprostszych metod
należą:

A.  analiza skarg i wniosków,
B.  rozmowy doraźne,
C.  badania ankietowe,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Akceptacja osoby pacjenta oznacza:

A.  przyjmowanie go takim jaki jest,
B.  przyznawanie mu racji,
C .  wytykanie mu słabości,
D.  ocenianie go.

Zadanie 0.
Z a  postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  zawodowej  oraz  za
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu,
pielęgniarka  i  położna  podlega  odpowiedzialności  zawodowej
przed:

A.  sądem pielęgniarek i położnych,
B.  Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych,
C.  Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  dyrekcją jednostki.



Zadanie 0.
Czy  pacjent  może  zrezygnować  z  uczestniczenia  w  eksperymencie
medycznym  przed  rozpoczęciem  zabiegu,  pomimo  że  wcześniej
wyraził na to pisemną zgodę?

A . nie,  gdyż  musiałby  pokryć  koszty  badań  medycznych,
jakie zostały u niego wykonane przed zabiegiem,

B . tak,  ale  tylko  wyłącznie  w  sytuacji  bezpośredniego
zagrożenia życia,

C . tak,  ale  zostanie  pociągnięty  do  odpowiedzialności
karnej,

D.  tak, ma prawo wycofać się z wcześniej wyrażonej zgody.

Zadanie 0.
Zawód  pielęgniarki  może  wykonywać  osoba  posiadająca  prawo
wykonania zawodu wydane przez:

A.  Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych,
B.  Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych,
C.  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  Ministerstwo Zdrowia.

Zadanie 0.
Protokół pielęgniarki operacyjnej służy między innymi do:

A.  dokumentowania pracy pielęgniarki operacyjnej,
B.  rejestrowania czasu trwania zabiegu,
C . notowania  i lości  zużytego  materiału,  leków,  szwów

chirurgicznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Standard według A. Piątek to:

A.  wskazówki postępowania,
B.  zbiór norm,
C.  przepisy,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
D o zewnętrznych mechanizmów korzystnie wpływających na jakość
opieki medycznej zaliczamy:

A.  rekomendacje dla praktyki,
B.  monitorowanie wskaźników jakości,
C.  certyfikację, akredytację,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Sporządzanie  planów  zabiegów  operacyjnych  dla  bloku
operacyjnego ma na celu:

A.  dobre jego wykorzystanie,
B.  usprawnienie organizacji pracy,
C.  zapobieganie rozwojowi infekcji szpitalnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Z a  wypadek  przy  pracy  uważa  się  nagłe  zdarzenie  wywołane
przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:

A . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,

B . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
czynności w interesie pracownika,

C . podczas czynności wykonywanych z inicjatywy pracownika
na własną odpowiedzialność,

D.  na polecenie współpracownika.

Zadanie 0.
Planując  obsadę  pielęgniarską  nowo  uruchamianego  bloku
operacyjnego należy uwzględnić:

A . i lość  czynnych  sal  operacyjnych,  i lość  dni  pracy,
system  pracy,  frekwencje,  urlopy,  dodatkowe  obowiązki
związane z prowadzeniem szkoleń,

B.  ilość sal operacyjnych, ilość dni pracy, system pracy,
C . rodzaj  i  i lość  wykonywanych  zabiegów,  rodzaj

specjalności chirurgicznych,
D.  system pracy zmianowej.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  obowiązana  jest  przestrzegać  następujących  zasad
wynikających z praw pacjenta:

A . respektować  prawo  pacjenta  do  intymności  i  godności
osobistej podczas udzielania świadczeń medycznych,

B . realizować  świadczenia  pielęgniarskie  za  zgodą
pacjenta,  o  i le  jest  on  zdolny  ją  wyrazić
(sformułować),

C . poinformować pacjenta, w przypadkach odmowy wyrażenia
przez  niego  zgody,  o  możliwych  skutkach  jego  decyzji
oraz  podjąć  próbę  przekonania  pacjenta,  aby  zmienił
swoje zdanie,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Zasada  trzykrotnego  liczenia  narzędzi  i  materiału  operacyjnego
w czasie trwania zabiegu operacyjnego ma na celu:

A . zabezpieczenie  pacjenta  przed  ewentualnym
pozostawieniem narzędzia i/lub materiału opatrunkowego
w  jego  ciele,  uchronienie  go  przed  wystąpieniem
powikłań, a personelu przed odpowiedzialnością karną,

B.  kontrolowanie zgodności narzędzi i materiału,
C . uchronienie  personelu  przed  odpowiedzialnością

materialną za powierzone mienie,
D.  uchronienie personelu przed pomyłką.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  obowiązującymi w Polsce  przepisami pacjent  ma prawo
do:

A.  rzetelnego leczenia i pielęgnowania,
B . prywatności  oraz  poszanowania  godności  osobistej,

samostanowienia o sobie,
C.  godnego życia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Przed  planowanym  zabiegiem  operacyjnym  pacjent  ma  prawo  do
uzyskania informacji o:

A .  wynikach leczenia oraz rokowaniu,
B . proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i

leczniczych,
C.  swoim stanie zdrowia i rozpoznaniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jakim stowarzyszeniem jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie?

A.  naukowym,
B.  wychowawczym,
C.  profesjonalnym,
D.  badawczym.



Zadanie 0.
Celem  działań  pielęgniarki  na  rzecz  podmiotu  opieki,  w  ramach
realizacji funkcji promowania zdrowia jest:

A . przygotowanie podopiecznego do podejmowania świadomej
odpowiedzialności  za  zdrowie  swoje  i  swoich
najbliższych,

B . przygotowanie podopiecznego do samoopieki i świadczenia
opieki nieprofesjonalnej,

C . zapobieganie  chorobom,  niesprawnościom,  urazom,
wypadkom,

D.  wzmacnianie i potęgowanie zdrowia.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  oddziałowa  bloku  operacyjnego  udzieliła  informacji
o  sposobie  i  przebiegu  operacji  mężowi  pacjentki.  Zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawnymi pielęgniarka:

A . miała  prawo  poinformować  o  sposobie  i  przebiegu
operacji,

B . mogła  udzielić  takich  informacji  z  powodu  współczucia
rodzinie,

C.  przekroczyła swoje kompetencje określone w ustawie,
D . miała uprawnienie wynikające z Kodeksu Etyki Zawodowej

Pielęgniarki i Położnej, do udzielenia informacji.

Zadanie 0.
Które z dokumentów medycznych prowadzonych w bloku operacyjnym
pomagają  w  określeniu  kosztów  wykonanej  procedury  u  danego
pacjenta?

A.  księga zabiegów operacyjnych i znieczulenia,
B . protokół  pielęgniarki  operacyjnej  i  pielęgniarki

anestezjologicznej,
C . książka  raportów  pielęgniarki  operacyjnej  i

pielęgniarki anestezjologicznej,
D.  indywidualna karta zleceń.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  operacyjna  mająca  większe  doświadczenie  zawodowe
powinna:

A . przekazywać młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę
i  umiejętności  zawodowe  oraz  wzorce  kultury  i
poszanowania człowieka,

B . wykonywać  obowiązki  młodszej,  mniej  doświadczonej
pielęgniarki,

C . organizować  pracę  mniej  doświadczonym  koleżankom  i
kolegom,

D . wykonywać  pracę  za  koleżanki  i  kolegów  nie
posiadających doświadczenia zawodowego.



Zadanie 0.
Celem standardów kwalifikacji zawodowej jest:

A .  poprawa jakości przygotowania zawodowego,
B . umożliwienie  budowania  programów  kształcenia  i

szkolenia zawodowego w układzie modułowym,
C . ujednolicenie wymagań egzaminacyjnych dla kształcenia w

zawodzie,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Organizacja  pracy  bloku  operacyjnego  powinna  opierać  się  na
ściśle  opracowanych,  ustalonych  i  wdrożonych  procedurach  i
standardach postępowania. Procedura (z łac. procedo), to:

A .  postępowanie zgodne z zasadą placebo,
B . postępowanie wg ustalonego wzoru, całokształt przepisów

i zasad regulujących postępowanie,
C . system orzekający o  warunkach technologicznych danego

obiektu,
D.  zespół czynników warunkujących dobrostan jednostki.

Zadanie 0.
Opieka przedoperacyjna nad pacjentem rozpoczyna się:

A .  w momencie przyjęcia go na oddział,
B.  w momencie rozpoczęcia diagnozowania,
C.  na bloku operacyjnym,
D . w  chwili  poinformowania go przez  lekarza o  konieczności

leczenia operacyjnego.

Zadanie 0.
Najprostszą  i  najbardziej  skuteczną  metodą  zapobiegania
zakażeniom wewnątrzszpitalnym jest:

A .  dezynfekcja narzędzi chirurgicznych,
B.  mycie i dezynfekcja rąk,
C.  segregacja odpadów medycznych,
D . profilaktyka  antybiotykowa  u  chorych  oczekujących  na

zabieg operacyjny.

Zadanie 0.
D o  zabiegu  operacyjnego  został  przywieziony  pacjent,  który
poufnie  poinformował  pielęgniarkę,  że  jest  nosicielem  wirusa
HIV. Pielęgniarka powinna:

A.  zachować tajemnicę,
B.  poinformować kierownika bloku,
C.  poinformować zespół operacyjno-anestezjologiczny,
D.  odmówić przyjęcia pacjenta do zabiegu.



Zadanie 0.
Porażenie fałdów głosowych po operacji tarczycy wynika z:

A .  uszkodzenia przełyku,
B.  uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego,
C.  achalazji,
D.  uszkodzenie nerwu krtaniowego górnego.

Zadanie 0.
Jaki  lek  podaje  s ię  dawcy  tuż  przed  pobraniem  serca  do
przeszczepu?

A.  proefferalgan,
B.  penicylinę prokainową,
C.  heparynę,
D.  dexaven.

Zadanie 0.
Wskazaniem bezwzględnym do długotrwałej elektrostymulacji serca
jest/są:

A.  bloki przedsionkowo-komorowe u dorosłych,
B.  przełom nadciśnieniowy,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  wady zastawki dwudzielnej.

Zadanie 0.
Co oznacza określenie tętniak prawdziwy?

A . miejscowe  rozszerzenie  wszystkich  ścian  aorty  lub
jednej z tętnic obwodowych,

B . całkowite  przerwanie  ściany  tętnicy,  a  wtedy  ścianę
tętniaka  stanowi  tylko  błona  zewnętrzna  tętnicy  oraz
nawarstwiająca tkanka łączna,

C . przerwanie  błony  wewnętrznej  tętnicy  a  krew  płynąca
wciska  się  między  błonę  wewnętrzną  a  środkową,
oddzielając obie warstwy ściany tętnicy,

D.  nie ma takiego określenia.

Zadanie 0.
W rozpoznanym wolu guzkowym obojętnym wskazaniem do zabiegu
operacyjnego są:

A . objawy  uciskowe,  podejrzenie  zmiany  nowotworowej,
względy kosmetyczne,

B.  powiększenie węzłów chłonnych szyi,
C.  porażenie nerwu krtaniowego,
D.  podwyższony poziom hormonu TSH.



Zadanie 0.
Pielolitotomia to operacyjne:

A.  otwarcie miedniczki nerkowej,
B.  usunięcie kamieni z miedniczki nerkowej,
C.  zmniejszenie zbyt dużej miedniczki nerkowej,
D.  powiększenie zbyt małej miedniczki nerkowej.

Zadanie 0.
Które z niżej podanych zdań jest FAŁSZYWE?

A . wszystkie  złamania  trzonu  kości  ramiennej  wymagają
leczenia operacyjnego,

B . otwarte  złamania  trzonu  kości  ramiennej  wymagają
leczenia operacyjnego,

C . złamania  trzonu  kości  ramiennej  towarzyszące  mnogim
obrażeniom ciała wymagają leczenia operacyjnego,

D . złamania  trzonu  kości  ramiennej  z  towarzyszącym
uszkodzeniem  tętnicy  ramiennej  wymagają  leczenia
operacyjnego.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  gazów  używa  się  do  wytworzenia  odmy
otrzewnowej podczas laparoskopii?

A.  t len,
B.  dwutlenek węgla,
C.  podtlenek azotu,
D.  azot.

Zadanie 0.
Podczas  zabiegu  transplantacji  nerki,  bezpośrednio  po
przywróceniu  krążenia  krwi  przez  wszczepioną  nerkę,
zaobserwowano  zasinienie  tego  narządu.  Nerka  jest  miękka  i
sprawia  wrażenie  niedokrwionej.  Z  jakim  powikłaniem  mamy  do
czynienia?

A.  niedokrwieniem nerki,
B.  odrzuceniem ostrym nerki,
C.  odrzuceniem przewlekłym przeszczepu,
D.  odrzuceniem nadostrym przeszczepu.

Zadanie 0.
Czym  pokryte  zostanie  siodło  tureckie  w  przypadku  operacji
przysadki mózgowej?

A.  poprzez założenie szwu,
B.  kawałkiem sztucznego tworzywa,
C.  gąbką hemostatyczną,
D . fragmentem  powięzi  i  tkanki  tłuszczowej,  pobranej  z

brzucha.



Zadanie 0.
Jaki jest cel zabiegu operacyjnego zeza?

A . przywrócenie  i  wytworzenie  pojedynczego  widzenia
obuocznego,

B.  poprawa ostrości wzroku,
C.  ocena rodzaju i wielkości zeza,
D.  porażenie akomodacji.

Zadanie 0.
Wybór  ułożenia  pacjenta  z  nowotworem  nerki  do  zabiegu
operacyjnego zależy od:

A.  wielkości i umiejscowienia guza,
B.  wieku chorego,
C.  rodzaju znieczulenia,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  operacyjna  przygotowuje  do  zabiegu  operacyjnego
oprócz  stolika  podręcznego  Mayo,  stolik  dodatkowy.  Które  ze
stwierdzeń jest NIEPRAWIDŁOWE:

A . stolik  dodatkowy  wykorzystuje  tylko  i  wyłącznie  do
jednego zabiegu operacyjnego,

B . stolik  dodatkowy  wykorzystuje  s ię  do  wszystkich
zabiegów zaplanowanych w jednej sali operacyjnej,

C . obłożenie  stolika  powinno  zawierać  warstwę
nieprzemakalną,

D . stolik  powinien  znajdować  się  w  bezpiecznej  odległości
od ściany.

Zadanie 0.
Bezwzględnym wskazaniem do cięcia cesarskiego jest następujące
usadowienie łożyska:

A.  nisko usadowione,
B.  brzeżnie przodujące,
C.  centralnie przodujące,
D . w e  wszystkich  przypadkach  wskazane  jest  cięcie

cesarskie.

Zadanie 0.
Laminektomia jest to:

A .  zdjęcie łuku kręgowego po jednej stronie,
B . zdjęcie  całego  łuku  kręgowego  wraz  z  wyrostkiem

kolczystym,
C.  nacięcie więzadła podłużnego tylnego,
D.  inaczej "fenestracja".



Zadanie 0.
Bilobektomia jest to usunięcie:

A .  dwóch sąsiednich płatów płuca,
B.  dwóch nie sąsiadujących z sobą płatów płucnych,
C.  całego jednego płata i częściowego płata sąsiedniego,
D.  lewego górnego płata wraz z języczkiem.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  operacyjna  przygotowując  szwy  do  zabiegu
operacyjnego  napotyka  na  takie  oznakowania  na  saszetce:  1/2
circle , . , absorbable, braided. Co one oznaczają ?

A . igła  1/2,  obwodu  koła,  ostra,  nitka  niewchłaniana,
jednowłóknowa,

B . igła  3/8,  obwodu  koła,  okrągła,  nitka  niewchłaniana,
pleciona,

C . igła1/2,  obwodu  koła,  okrągła,  nitka  wchłaniana,
jednowłóknowa,

D . igła  1/2,  obwodu  koła,  okrągła,  nitka  wchłaniana,
pleciona.

Zadanie 0.
Zabieg wszczepienia rozrusznika serca określa się mianem:

A.  defibrylacji,
B .  stymulacji,
C.  implantacji,
D.  obturacji.

Zadanie 0.
Usunięcie guzka piersi, to inaczej:

A .  mammektomia,
B.  mammetumorektomia,
C.  kwadrantektomia.
D.  tylektomia.

Zadanie 0.
Jaki  jest  optymalny  czas  przechowywania  pobranej  od  zmarłego
dawcy nerki do momentu wszczepienia biorcy?

A.  jedna godzina,
B.  do 24 godzin,
C.  do 40 godzin,
D.  do 6 godzin.



Zadanie 0.
Przetokę nerkową wytwarza się w celu:

A.  uwidocznienia elementów prącia,
B.  stałego lub czasowego odprowadzenia moczu z nerki,
C.  zamknięcia otworu owalnego,
D.  poszerzenia naczynia włosowatego.

Zadanie 0.
W  przypadku  tzw.  operacyjnego  raka  piersi  najczęściej
wykonywanym zabiegiem jest:

A .  częściowe wycięcie gruczołu sutkowego,
B.  radykalne zmodyfikowane odjęcie gruczołu sutkowego,
C.  doszczętne wycięcie sutka,
D.  tumorektomia.

Zadanie 0.
Objawem choroby Buergera NIE jest:

A . nagły,  ostry  ból  stopy  u  osoby  wcześniej  nieskarżącej
się na ból kończyn dolnych,

B . postępujące  uczucie  ziębnięcia  i  drętwienie  palców
stóp,

C.  chromanie przestankowe u osoby w 3 dekadzie życia,
D.  owrzodzenie i zmiany martwicze.

Zadanie 0.
Pacjent  zakwalifikowany  do  operacji  przysadki  z  powodu
gruczolaka  powstałego  w  przebiegu  nadczynności  wydzielniczej
gruczołu. W jakiej pozycji będzie operowany pacjent?

A.  leżącej na plecach,
B.  leżącej na brzuchu,
C.  siedzącej,
D.  leżącej na boku.

Zadanie 0.
Najczęstszym objawem achalazji i raka przełyku jest:

A .  zgaga,
B.  utrudnienie połykania,
C.  bolesne połykanie,
D.  uczucie ciała obcego.

Zadanie 0.
Żylaki przełyku spowodowane są:

A.  przewlekłą niewydolnością żylną,
B.  procesem chorobowym toczącym się w ścianie przełyku,
C.  zmianą wrodzoną,
D.  marskością wątroby.



Zadanie 0.
TURP - jest to zabieg endoskopowy polegający na:

A.  wycięciu guza pęcherza,
B.  usunięciu obcego ciała z pęcherza,
C.  resekcji gruczołu krokowego,
D.  rozcięciu zwężenia cewki moczowej.

Zadanie 0.
Doszczętne wycięcie pęcherza moczowego, to:

A .  cystostomia,
B.  resectio partialis vesicae urinae,
C.  cystotomia,
D.  cystectomia.

Zadanie 0.
Przewód Botalla to:

A .  połączenie pomiędzy lewym i prawym przedsionkiem,
B.  część układu bodźco - przewodzącego serca,
C.  połączenie pomiędzy aortą i tętnicą płucną,
D.  pozostałość po żyle pępowinowej.

Zadanie 0.
Najczęstszym późnym powikłaniem cementowej protezy biodra jest:

A .  obluzowanie panewki,
B.  obluzowanie trzpienia,
C.  pęknięcie trzpienia,
D.  nasilony zanik kostny w obrębie kości udowej.

Zadanie 0.
Do objawów zapalenia wyrostka robaczkowego NIE należy:

A . bolesność  uciskowa  i  obrona  mięśniowa  największa  w
punkcie McBurneya,

B . bó l  w  nadbrzuszu  określany  jako  "głęboki",  "ssący"  lub
"kolkowy",

C.  bolesność przy oderwaniu ręki po ucisku,
D . przy ucisku lewego podbrzusza odczuwalna jest bolesność

w prawym dole biodrowym (tzw. objaw Rovsinga).

Zadanie 0.
Pacjentka,  lat  60,  przygotowywana  jest  do  zabiegu  operacyjnego
z  powodu  zwiększonego  ciśnienia  wewnątrzgałkowego  i
postępującej  utraty  pola  widzenia.  Dla  jakiego  schorzenia  są
charakterystyczne w/w objawy?

A.  zaćmy,
B.  odwarstwienia siatkówki,
C.  dystrofii rogówki,
D.  jaskry.



Zadanie 0.
Torbiel - (cysta) BEKERA dotyczy zapalenia kaletki:

A .  przedrzepkowej,
B.  krętarzowej,
C.  łokciowej,
D.  podkolanowej.

Zadanie 0.
Jednym z  etapów  usunięcia  guza  mózgu  jest  całkowite  usunięcie
płata  kostnego  na  czas  operacji  czyli  wytworzenie  tzw  "wolnego"
płata kostnego. Jak nazywa się ten zabieg operacyjny?

A.  laminektomia,
B.  kraniektomia,
C.  kraniotomia,
D.  interlaminektomia.

Zadanie 0.
Bardzo rzadko występuje ciąża pozamaciczna:

A.  jajowodowa,
B.  śródścienna,
C.  jajnikowa,
D.  szyjkowa.

Zadanie 0.
Klasyczną tracheotomię wykonuje się na chrząstce:

A.  I tchawicy,
B.  pierścieniowatej,
C.  II-IV tchawicy,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Odmę  zastawkową  z  nadciśnieniem  charakteryzują  następujące
objawy:

A . brak  szmeru  oddechowego,  odgłos  opukowy  bębenkowy,
wzmożone drżenie głosowe,

B . ból ,  duszność,  wdechowe  ustawienie  klatki  piersiowej,
ruchy  opaczne,  dźwięczny  wysoki  odgłos  opukowy,
zniesienie  szmeru  oddechowego,  rozszerzenie
zastoinowych żył szyjnych, duszność, sinica, wstrząs,

C.  trzeszczenie pod skórą, kaszel,
D . ziejąca  rana  klatki  piersiowej,  trzepotanie

śródpiersia, oddech opaczny.



Zadanie 0.
Jakie badanie pozwala ocenić kąt tęczówkowo-rogówkowy?

A.  laparoskopia,
B.  gonioskopia,
C.  cystoskopia,
D.  skiaskopia.

Zadanie 0.
Podczas  operacyjnego  usunięcia  pęcherza  moczowego  otrzymuje
Pan(i )  dodatkowy  materiał  z  gazy.  Po  dokładnym  przeliczeniu
okazuje  się,  że  w  opakowaniu  było  19  gazików  zamiast  20.  Co
należałoby zrobić w tej sytuacji?

A.  odrzucić poza stół otrzymane 19 gazików,
B . zgłosić  fakt  operatorowi,  I I  instrumentariuszce  oraz

odnotować ilość gazików na tablicy,
C.  zatrzymać informację o otrzymanym materiale dla siebie,
D . przeliczyć  jeszcze  raz  spokojnie  otrzymany  materiał  z

gazy.

Zadanie 0.
Badanie  brzucha ma na celu stwierdzenie  ewentualnych zmian w
wielkości  narządów,  ich  przemieszczenie  lub  zniekształcenie,
stanu  zapalnego,  nowotworowych  lub  zapalnych  guzów,  płynu  w
jamie  otrzewnowej.  Jest  to  przesiewowe  badanie,  które
rozpoczyna się:

A .  osłuchiwaniem, opukiwaniem, palpacją, oglądaniem,
B.  oglądaniem, osłuchiwaniem, opukiwaniem, palpacją,
C.  palpacją, oglądaniem, opukiwaniem, osłuchiwaniem,
D.  opukiwaniem, palpacją, osłuchiwaniem, oglądaniem.

Zadanie 0.
Do usunięcia szypuły migdałka służy:

A.  łopatka językowa zagięta,
B.  kleszczyki okienkowe do migdałków,
C.  pętla migdałkowa,
D.  separator.

Zadanie 0.
Szpik do autotransplantacji wymaga przechowywania w:

A.  lodówce,
B.  ciekłym azocie,
C.  pojemniku termostabilnym,
D.  naczyniu z topniejącym lodem.



Zadanie 0.
Do powikłań w leczeniu złamań NIE należy:

A.  staw rzekomy,
B.  zespół Sudecka,
C.  zakażenie kości,
D.  osteosarkoma.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów skręcenia stawu skokowego należy:

A . bó l  w  okolicy  kostki  bocznej,  duży  obrzęk,  znaczne
bólowe ograniczenie ruchomości,

B.  patologiczna ruchomość, zaczerwienienie, obrzęk,
C . skrócenie  kończyny,  bolesność  w  okolicy  kostki

przyśrodkowej, zasinienie powłok,
D . utrwalone  przemieszczenie  powierzchni  stawowej

piszczeli  względem  kości  skokowej,  ból,  nadmierne
ocieplenie.

Zadanie 0.
Przy  leczeniu  zachowawczym  złamań  kości  długich  należy
pamiętać:

A . ż e  przy  złamaniu  trzonu  należy  unieruchomić  dwa
sąsiednie stawy,

B.  o czynnościowym ustawieniu,
C . ż e  po  założeniu  gipsu  należy  kontrolować  ukrwienie  i

unerwienie dystalnych części kończyny,
D.  wszystkich wymienionych działaniach.

Zadanie 0.
Ucisk nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka powoduje:

A.  choroba Mortona,
B.  zespół kanału Guyona,
C.  przykurcz Dupuytrena,
D.  zespół cieśni nadgarstka.

Zadanie 0.
Jaki  rodzaj  staplera  powinien  być  przygotowany  do  zabiegu
operacyjnego,  podczas  którego  chirurg  wykona  zespolenie  jel it
koniec do końca lub bok do końca?

A.  stapler liniowy,
B.  stapler liniowy tnący,
C.  stapler okrężny,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 0.
Nowotworem sromu jest:

A .  czerniak,
B.  liszaj twardzinowy,
C.  dystrofia rozrostowa,
D.  dysplazja.

Zadanie 0.
W miejscu wykonywanej kraniotomii zakłada się szwy Dandy`ego w
celu zabezpieczenia przed wytworzeniem się krwiaka:

A.  śródmózgowego,
B.  podtwardówkowego,
C.  nadtwardówkowego,
D.  podczepcowego.

Zadanie 0.
Popręg  Webera  stosuje  s ię  najczęściej  celem  stabilizacji
złamania:

A.  szyjki kości udowej,
B.  wyrostka łokciowego,
C.  trzonu kości udowej,
D.  kości śródręcza.

Zadanie 0.
Do zespoleń dystalnych naczyń wieńcowych wykorzystuje się szew:

A.  monofilowy, niewchłanialny 4/0-5/0,
B.  monofilowy, niewchłanialny 6/0-7/0,
C.  plecionkę, niewchłanialny 6/0-7/0,
D.  plecionkę, wchłanialny 5/0-6/0.

Zadanie 0.
Uchwycenie i usunięcie powierzchownych żylaków kończyn dolnych
odbywa się za pomocą kleszczyków typu:

A.  Pottsa,
B.  Mosquito,
C.  Peana,
D.  Kochera.

Zadanie 0.
Cewnik Dufour w operacji urologicznej zakładamy w celu:

A.  wypuszczenia moczu,
B.  podania kontrastu,
C.  wykonania przepływu pęcherzowego i ucisku loży,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
P o  operacji  usunięcia  pęcherzyka  żółciowego,  pęcherzyk
przygotowano do badania histopatologicznego. Aby prawidłowo go
utrwalić należy preparat umieścić w:

A . pojemniku  o  podwójnej  objętości,  zalać  40%  formaliną
tak aby zachować proporcje 1:1,

B . dużo większym pojemniku i  zalać 40% formaliną tak aby
zachować  proporcje  1:10,  czyli  1-na  część  preparatu  i
10 części formaliny,

C . pojemniku  o  podwójnej  objętości,  zalać  10%  formaliną
tak aby zachować proporcje 1:1,

D . dużo większym pojemniku i  zalać 10% formaliną tak aby
zachować  proporcje  1:10,  czyli  1-na  część  preparatu  i
10 części formaliny.

Zadanie 0.
Pacjent  ma  rozpoznany  zespół  Leriche'a  i  będzie  miał  wykonany
zabieg operacyjny:

A.  udrożnienia tętnic,
B.  usunięcia zatoru,
C.  rozwidlony przeszczep aortalno-udowy,
D.  przeszczep udowo-podkolanowy.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  złamań  u  kobiet  w  wieku  postmenopauzalnym
należy złamanie:

A.  obojczyka i miednicy,
B.  kostek goleni i kości ramiennej,
C . bliższej  nasady  kości  udowej  i  dalszej  nasady  kości

promieniowej,
D.  kości śródręcza i śródstopia.

Zadanie 0.
Diagnostyczne  wyłyżeczkowanie  jamy  macicy  stanowi  podstawę
rozpoznania raka:

A.  szyjki macicy,
B.  endometrium,
C.  jajnika,
D.  sromu.



Zadanie 0.
Jeżeli  nie  posiadamy  kraniotomu wówczas,  aby  otworzyć  płatowo
kości  czaszki  (u  osoby  dorosłej),  otwory  trepanacyjne  połączymy
za pomocą:

A.  piły oscylacyjnej,
B.  Listona,
C.  mocnych nożyc chirurgicznych,
D.  piłki Gigliego.

Zadanie 0.
Bezpośrednio po oparzeniu rana oparzeniowa jest:

A .  zainfekowana,
B.  bakteriologicznie czysta,
C.  czysta,
D.  septyczna.

Zadanie 0.
Typowym  dostępem  chirurgicznym  stosowanym  w  kardiochirurgii
jest:

A .  sternotomia z podłużnym przecięciem mostka,
B.  lewostronna torakotomia tylno-boczna,
C.  prawostronna torakotomia tylno-boczna,
D.  sternotomia poprzeczna.

Zadanie 0.
Prawidłowe  warunki  hemodynamiczne  dawcy  narządów,  należy
utrzymać do momentu:

A.  założenia kaniul do perfuzji,
B .  schładzania narządów,
C.  pobrania narządów,
D.  odtworzenia ciągłości tkanek po pobraniu narządów.

Zadanie 0.
Klamra Molskiego i klamra "C" to:

A.  urządzenia służące do dystrakcji odłamów kostnych,
B . implanty  używane  w  zespoleniach  panewki  stawu

biodrowego,
C . urządzenia  służące  do  tymczasowego  zaopatrywania

niestabilnych złamań miednicy,
D . urządzenia  do  zachowawczego  leczenia  złamań  miednicy

przy pomocy wyciągów szkieletowych.



Zadanie 0.
Embolectomia tętnicza to usuwanie zatoru za pomocą:

A.  pętli Vollnara,
B.  cewnika Tiemana,
C.  cewnika Fogarty'ego,
D.  pętli Cannona.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zaćmy jest:

A .  zapalenie błony naczyniowej,
B.  starcze zmętnienie soczewki,
C.  krótkowzroczność,
D.  guz wewnątrzgałkowy.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  zabiegów  kardiochirurgicznych  jest
wykonywany bez konieczności użycia krążenia pozaustrojowego?

A.  korekcja wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego,
B.  pomostowanie naczyń wieńcowych,
C.  plastyka zastawki mitralnej,
D.  implantacja protezy zastawki mitralnej.

Zadanie 0.
W  jakich  przypadkach  złamań  kręgosłupa  istnieje  bezwzględne
wskazanie do leczenia operacyjnego?

A.  każde złamanie kręgosłupa wymaga leczenia operacyjnego,
B.  złamania osteoporotyczne u osób powyżej 75 roku życia,
C . złamania  ze  zwichnięciem  i  niepełnym  zespołem

neurologicznym  z  udokumentowanym  uciskiem  rdzenia
kręgowego,

D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
W przewlekłej niewydolności tętnic, tętno jest:

A .  prawidłowe,
B.  nitkowate,
C.  słabe lub nieobecne,
D.  mocno wyczuwalne.

Zadanie 0.
Kępki żółte są:

A.  nowotworem złośliwym,
B.  zakażeniem wirusowym,
C.  nowotworem łagodnym,
D.  zakażeniem bakteryjnym.



Zadanie 0.
Jeżeli  złamanie  kręgosłupa  nie  może  być  nastawione  za  pomocą
unieruchomienia zewnętrznego, wówczas stosuje się:

A .  wyciąg,
B.  założenie stabilizatorów wewnętrznych,
C.  założenie gorsetu gipsowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
P o  częściowym  usunięciu  płatów  tarczycy,  w  czasie  szycia
poszczególnych  warstw,  operator  prosi  o  szew  na  p  l  a  t  y  z  m
ę. Podajemy szew:

A.  niewchłanialny na dużej igle o przekroju ostrym,
B.  wchłanialny na dużej, mocnej igle o przekroju ostrym,
C.  niewchłanialny na igle o przekroju okrągłym,
D . wchłanialny  na  średniej  wielkości  igle  o  przekroju

okrągłym.

Zadanie 0.
Otwarcie pęcherza moczowego najczęściej wykonuje się przy:

A.  wyłuszczeniu gruczolaka stercza,
B.  zaniku mięśni,
C.  zwichnięciu stawu biodrowego,
D.  niedrożności jelita cienkiego.

Zadanie 0.
Charakterystycznym objawem w chorobach nowotworowych nerek
jest:

A .  krwiomocz,
B.  ból w okolicy nerki,
C.  nykturia,
D.  nawracające zakażenia dróg moczowych.

Zadanie 0.
Zabieg tympanoplastyczny ma na celu:

A . rekonstrukcję  aparatu  przewodzącego  dźwięk  w  uchu
środkowym,

B . usunięcie  wszystkich  chorobowo  zmienionych  komórek
powietrznych wyrostka sutkowego,

C.  usunięcie guza jamy bębenkowej,
D . drenaż  błędnika  kostnego  z  usunięciem  błędnika

błoniastego.



Zadanie 0.
D o  rozwarcia  przestrzeni  międzyżebrowej  stosuje  s ię
najczęściej:

A .  hak powłokowy,
B.  rozwieracz Finochietto,
C.  sternotom,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Uzupełniającym  leczeniem  wagotomii  jest  wykonanie  plastyki
odźwiernika.  Plastyka  odźwiernika  sposobem  Heineke-Mikulicza
polega na:

A . wycięciu  odźwiernika  i  zszyciu  ściany  żołądka  i
dwunastnicy,

B.  nacięciu odźwiernika i wstawieniu łaty,
C.  poprzecznym nacięciu i zszyciu podłużnym odźwiernika,
D.  podłużnym nacięciu odźwiernika i zszyciu poprzecznym.

Zadanie 0.
Pierwsze  objawy  pękania  tętniaka  aorty  brzusznej  do  przestrzeni
zaotrzewnowej to:

A . szybkie powiększanie obwodu brzucha, ból brzucha, w USG
widoczna krew pomiędzy pętlami jelitowymi,

B.  biegunka, ochłodzenie stóp,
C.  objawy otrzewnowe,
D . si lny  ból  okolicy  krzyżowej  promieniujący  w  dół  do

pachwin.

Zadanie 0.
Czy w złamaniu stawowym może dojść do skrócenia kości?

A.  nie,
B.  tak,
C.  zależy od przebiegu szczeliny złamania,
D.  zależy od rozległości urazu.

Zadanie 0.
Paracentesis, to:

A .  nacięcie jamy bębenkowej,
B.  oglądanie błony bębenkowej,
C.  przecięcie błony bębenkowej,
D.  drenaż jamy bębenkowej.



Zadanie 0.
Chirurgiczne  leczenie  nabytej  wady  zastawki  aortalnej  polega  na
wszczepieniu:

A.  protezy mechanicznej,
B.  protezy biologicznej,
C.  zastawki pobranej ze zwłok,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jakie są przyczyny powstania stulejki?

A.  wada wrodzona,
B.  krótkie wędzidełko,
C.  częste zakażenia dróg moczowych,
D.  niewłaściwa pielęgnacja prącia w okresie dziecięcym.

Zadanie 0.
Pacjentka  z  nietrzymaniem  moczu,  po  operacji  ginekologicznej.
Wstępna diagnoza to przetoka pęcherzowo-pochwowa. Jakie badanie
urologiczne potwierdzi tę diagnozę?

A.  arteriografia,
B.  USG pochwy,
C.  cystoskopia z kontrastem,
D.  założenie cewnika do pęcherza.

Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  wpadnięciu  do  drzewa  tchawiczoûoskrzelowego
ciała obcego występuje:

A.  odruch wymiotny, kaszel, dławienie się i sinica,
B.  sinica, napięte i wypełnione żyły szyi,
C.  ból, duszność i sinica,
D.  odruchowy bezdech chwilowy.

Zadanie 0.
Proteza allogeniczna jest protezą:

A.  pochodzenia zwierzęcego,
B.  pochodzenia ludzkiego,
C.  zbudowaną z materiałów syntetycznych,
D.  mechaniczną.

Zadanie 0.
P o  aspiracji  ciała  obcego  do  drzewa  tchawiczo-oskrzelowego
jeżeli nie doszło do jego wykrztuszenia należy wykonać:

A.  bronchoskopię,
B.  mediastinoskopię,
C.  endoskopię przewodu pokarmowego,
D . chirurgiczne  otwarcie  klatki  piersiowej  w  miejscu

uwięźnięcia ciała obcego.



Zadanie 0.
Ściągnięcie jądra z kanału pachwinowego do moszny wykonuje się
z powodu:

A.  zaniku jądra,
B.  wady wrodzonej,
C.  skrętu jądra,
D.  żylaków powrózka nasiennego.

Zadanie 0.
W przypadku planowanego przeprowadzenia zabiegu operacyjnego u
pacjenta  z  zespołem  Leriche'a  ważne  jest  przygotowanie  do
operacji:

A .  okolicy brzucha,
B.  okolicy pachwinowej,
C.  okolicy udowej,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 0.
Pielęgniarka operacyjna przygotowuje instrumentarium i  materiał
dodatkowy  do  wykonania  pomostu  omijającego  u  pacjenta  z
rozpoznaną chorobą wieńcową. Do szycia zmienionych miażdżycowo
naczyń służą nici chirurgiczne z igłą:

A.  szpatułkowatą,
B.  ostrym penetrującym ostrzem,
C.  łopatkową,
D.  o delikatnym odwrotnie tnącym ostrzu.

Zadanie 0.
Leczenie  oszczędzające  (BCT)  w  przypadku  stwierdzenia  u
pacjentki  raka  piersi  polega  na  wycięciu  guza  nowotworowego  w
granicach:

A.  tkanek zdrowych,
B . tkanek  zdrowych  oraz  regionalnych  węzłów  chłonnych

pachy,
C . tkanek  zdrowych  oraz  regionalnych  węzłów  chłonnych

pachy i zastosowanie radioterapii uzupełniającej,
D . tkanek  zdrowych  i  zastosowanie  radioterapii

uzupełniającej.



Zadanie 0.
Kto  odpowiada  za  usunięcie  z  pola  operacyjnego  wszystkich
narzędzi i środków pomocniczych (np. groszek operacyjny, chusta
operacyjna)?

A . pielęgniarka  instrumentująca  razem  z  pielęgniarką
pomagającą,

B.  chirurg-operator,
C.  pielęgniarka instrumentująca razem z operatorem,
D.  pielęgniarka instrumentująca.

Zadanie 0.
W  razie kilkakrotnego powtórzenia się odmy samoistnej wskazane
jest leczenie operacyjne polegające na:

A.  przywróceniu drożności oskrzela i czynności płuc,
B . stosowaniu  leków  p/kaszlowych  i  nakłuciu  jamy

opłucnowej,
C . nakłuciu  klatki  piersiowej  trójgrańcem  i  wprowadzeniu

cewnika do pęcherza rozedmowego,
D . wycięciu  pęcherzy  rozedmowych  i  wytworzeniu  zrostów

opłucnowych.

Zadanie 0.
Jak inaczej określa się ubytek w przegrodzie międzykomorowej?

A.  ASD,
B.  VSD,
C.  TAPVD,
D.  LVOTO.

Zadanie 0.
Jak  inaczej  nazywa  się  ubytek  w  przegrodzie
międzyprzedsionkowej?

A.  VSD,
B.  ASD,
C.  LVOTO,
D.  RVOTO.

Zadanie 0.
Wypadnięty fragment jądra miażdżystego usuwa się przy pomocy:

A.  zgryzaczy Kerrisona,
B.  zgryzaczy Luera,
C.  kleszczyków Peana,
D.  kleszczyków "pancza".



Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do tympanoplastyki jest:

A .  porażenie nerwu twarzowego,
B.  brak rezerwy słuchowej,
C.  perlak,
D.  nie ma przeciwwskazań.

Zadanie 0.
Do tamponady żylaków przełyku zastosujesz zgłębnik:

A.  Fogartyego,
B.  Foleya,
C.  Sengstakena-Blackemorea,
D.  Thiemana.

Zadanie 0.
Cewniki moczowodowe stosowane w zabiegach urologicznych służą
do:

A.  szynowania moczowodu,
B.  sprawdzania drożności moczowodu,
C.  ściągnięcia kamienia z moczowodu,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  objawów  jest  zaliczany  do  powikłań  po
laparoskopii?

A.  czkawka,
B.  ból brzucha,
C.  ból w okolicy barku,
D.  wymioty.

Zadanie 0.
Koagulacja na podczerwień ma zakres koagulowania:

A.  dużych naczyń krwionośnych,
B.  dużych powierzchni,
C.  punktowo małych naczyń krwionośnych,
D.  tylko małych powierzchni.

Zadanie 0.
Operacje  odtwórcze  w  przypadku  obniżenia  narządu  rodnego
polegają na:

A.  wykonaniu plastyki przedniej,
B.  wykonaniu plastyki przedniej i tylnej,
C.  założeniu taśmy prolenowej,
D.  wykonaniu tylnej plastyki pochwy.



Zadanie 0.
W  ramach  "chirurgii  jednego  dnia"  NIE  przeprowadza  się
zabiegów:

A . trwających  dłużej  niż  1  godzinę  u  dzieci  i  4  godziny  u
dorosłych,  oraz  zabiegów  obarczonych  ryzykiem  dużego
krwawienia i silnego bólu pooperacyjnego,

B.  laparoskopowych i endoskopowych,
C.  u niemowląt przed ukończeniem 6 miesiąca życia,
D.  z zakresu onkologii dziecięcej.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  pracująca  w  oddziale  dziennym  "chirurgii  jednego
dnia" powinna umieć:

A . przygotować pacjenta do zabiegu operacyjnego, sprawować
nad  nim  kompleksową  opiekę,  prowadzić  dokumentację
pielęgniarską,  udzielić  wsparcia  pacjentowi  i  jego
rodzinie w zakresie samoopieki,

B . sprawować opiekę nad pacjentem tylko wtedy, gdy zabieg
wykonano w znieczuleniu ogólnym,

C . ocenić  podstawowe  parametry  życiowe  (tętno,  oddech,
temperaturę  ciała),  natomiast  przygotowaniem  pacjenta
d o  zabiegu  zajmuje  się  głównie  lekarz  chirurg  i
anestezjolog,

D . głównie  zarejestrować  pacjenta,  współpracować  z
lekarzem operującym i rodziną pacjenta.

Zadanie 0.
W Polsce metoda "chirurgii jednego dnia":

A .  jest upowszechniona od kilku miesięcy,
B.  nie jest realizowana,
C.  jest realizowana w małym zakresie,
D . jest  stosowana  od  kilku  lat,  a  l iczba  ośrodków

dziennych ciągle rośnie.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  sprawująca  opiekę  nad  pacjentem  w  oddziale
"chirurgii jednego dnia" powinna zwrócić uwagę na:

A.  lęk i niepokój rodziny pacjenta oczekującego na zabieg,
B.  wiek pacjenta,
C . posiadanie  przez  pacjenta  aktualnego  szczepienia

przeciw WZW typu B,
D . zachowanie  pacjenta,  stan  świadomości,  czas  trwania

bólu  pooperacyjnego,  wydolność  krążeniowo-oddechową
oraz mogące wystąpić powikłania pooperacyjne.



Zadanie 0.
Jakie  korzyści  odnosi  pacjent  z  zabiegu  operacyjnego
przeprowadzonego w ramach "chirurgii jednego dnia"?

A . ograniczanie  stresu,  unikanie  rozstania  z  rodziną,
krótsze oczekiwanie na zabieg, szybszy powrót do pracy,

B.  zapewnienie opieki tylko przez najbliższą rodzinę,
C . mniej  formalności  związanych  z  przyjęciem  i

kwalifikacją do zabiegu oraz wypisem ze szpitala,
D . odciążenie  kosztami  związanymi  z  transportem  pacjenta

d o  domu,  ponieważ  to  szpital  ponosi  opłaty  przewozu
chorego.

Zadanie 0.
Edukacja  pacjenta  i  jego  rodziny  w  zakresie  samoopieki  należy
do:

A.  lekarza operującego,
B.  lekarza anestezjologa,
C . lekarza  i  pielęgniarki  sprawujących  opiekę  nad

pacjentem,
D.  pielęgniarki środowiskowej.

Zadanie 0.
Którą z cech/zachowań pracowników uznasz za brak dojrzałości?

A.  posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia,
B.  pragnienie osiągnięć,
C.  branie na siebie odpowiedzialności za realizację zadań,
D.  unikanie zadań trudnych.

Zadanie 0.
Autokratyczny styl charakteryzuje przywódcę, który:

A.  włącza pracowników do podejmowania decyzji,
B .  deleguje uprawnienia,
C.  centralizuje uprawnienia,
D.  pozwala pracownikom decydować o metodach pracy.



Zadanie 0.
Metoa dydaktyczna to:

A . systematycznie  stosowany  sposób  pracy  nauczającego  z
uczącymi  się  zapewniający  osiągnięcie  celów
kształcenia,

B . metody  diagnozowania  zainteresowań,  potrzeb  i
możliwości  edukacyjnych  osób  biorących  udział  w
doskonaleniu,

C . systematyczne  stosowanie  różnorodnych  środków
dydaktycznych dostosowanych do tematów zajęć,

D . strukturę  organizacyjną  zajęć  teoretycznych  i
praktycznych  służących  opanowaniu  wiadomości  z
dziedziny poznawczej.

Zadanie 0.
W edukacji zdrowotnej edukator NIE może się obejść bez zasady:

A.  świadomej aktywności,
B.  poglądowości,
C.  związku teorii z praktyką,
D.  systematyczności i stopniowania trudności.

Zadanie 0.
Ile osób tworzy grupę według socjologii?

A.  trzy i więcej,
B.  pięć i więcej,
C.  dziesięć,
D.  siedem.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  sytuacji  jest  korzystna  dla  zdrowia  i
samopoczucia człowieka?

A.  nadmiar ról,
B.  internalizacja roli,
C .  nagła utrata roli,
D.  konflikt ról.

Zadanie 0.
W wyniku rozpatrywania spraw odpowiedzialności zawodowej wobec
pielęgniarki  i  położnej  może  być  orzeczona  kara  zawieszenia
prawa:

A.  wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,
B.  do kształcenia podyplomowego,
C.  do pełnienia funkcji we władzach związku zawodowego,
D.  do pełnienia funkcji we władzach samorządowych.



Zadanie 0.
Pielęgniarka/położna  jest  zobowiązana  do  wykonania  zleceń
lekarskich:

A.  wyłącznie odnotowanych w dokumentacji medycznej,
B . zapisanych  w  dokumentacji  medycznej  i  nie  dotyczy

zleceń  lekarskich  wykonywanych  w  stanach  nagłego
zagrożenia zdrowotnego,

C.  w każdej sytuacji, nawet wydanych ustnie,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Nawet  dobrze  przygotowany  plan  działania  w  organizacji  NIE
powiedzie się, jeżeli nie jest wykonywany przez:

A.  ludzi zdolnych do jego implementacji,
B.  osoby motywowane,
C.  osoby dobrze przeszkolone,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Które z następujących stwierdzeń jest prawdziwe?

A . większość metod zarządzania będzie skuteczna w każdych
warunkach,

B . nie  istnieje  jedyna  technika,  która  działałaby
skutecznie w każdej sytuacji,

C . sytuacje  mogą  różnie  wyglądać,  lecz  ich  istota  jest
zawsze taka sama,

D . sytuacje  różnią  się  do  tego  stopnia,  do  jakiego  dany
menedżer myśli, że się różnią.

Zadanie 0.
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa
określa, że:

A .  wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
B . wszyscy  ludzie  mają  takie  same  potrzeby  i  takie  same

priorytety,
C . potrzeby  jednostek  są  stałe,  nigdy  nie  zmieniają  s ię

pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
D . spełnianie  potrzeb  zawsze  podąża  od  potrzeb  wyższego

rzędu do potrzeb niższego rzędu.



Zadanie 0.
Dla firmy nastawionej na jakość, NIE jest/są charakterystyczne:

A.  zarządzanie procesem jakości,
B.  wysokie wydatki na szkolenie,
C.  niskie wydatki na szkolenie,
D . traktowanie  jakości,  produktywności  i  obniżania  kosztów

jako  elementów  nierozłącznych  i  stałe  dążenie  do  ich
optymalizacji.

Zadanie 0.
Polityka społeczna jest realizowana przez:

A.  lokalną społeczność,
B.  instytucje administracji rządowej,
C.  własną aktywność jednostki,
D.  instytucje polityki społecznej państwa.

Zadanie 0.
Badaniem przyczyn szerzenia się chorób zakaźnych zajmuje się:

A .  socjologia medycyny,
B.  epidemiologia,
C.  promocja zdrowia,
D.  socjologia ludności.

Zadanie 0.
Fundamentalnym i podstawowym dokumentem określającym cele i
kierunki zdrowotnej polityki publicznej w Polsce, jest:

A .  Narodowy Program Zdrowia,
B.  Narodowy Program Ochrony Serca,
C.  Program Ochrony Zdrowia Psychicznego,
D . Program  zwalczania  chorób  społecznych  i

cywilizacyjnych.

Zadanie 0.
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

A .  5-6 m,
B.  8 m,
C.  9 m,
D.  10 m.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.



Zadanie 0.
Które z podanych stwierdzeń dotyczących badania narządu wzroku
u noworodka jest fałszywe?

A.  ustawienie gałek ocznych noworodka jest lekko zbieżne,
B . niekiedy  u  noworodka  obserwuje  się  ruchy  boczne  gałek

ocznych,
C . noworodek  potrafi  zatrzymać  wzrok  na  pokazywanym

przedmiocie,
D.  odruch źrenic na światło jest obecny.

Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Priorytetowym  działaniem  w  nagłym  zatrzymaniu  krążenia,  w
mechanizmie  migotania  komór,  mającego  miejsce  w  warunkach
pozaszpitalnych, jest:

A .  defibrylacja elektryczna,
B.  podanie adrenaliny,
C.  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.



Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.

Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie. Osłuchowo nad płucami u dziecka mogą dominować:

A.  trzeszczenia drobnobańkowe,
B.  trzeszczenia grubobańkowe,
C.  świsty,
D.  furczenia.

Zadanie 0.
Odruch,  który  należy  rozwijać  od  pierwszych  chwil  życia
noworodka, to odruch:

A.  pełzania,
B.  Moro,
C.  ssania i połykania,
D.  chodu automatycznego.

Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  rozpoznaniu  zapalenia  żył  głębokich  należy
zastosować:

A . uniesienie  i  unieruchomienie  kończyny,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

B . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

C.  uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę,
D . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki

przeciwbólowe, kortykosteroidy.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.



Zadanie 0.
W  badaniu  fizykalnym  dziecka  płci  męskiej  stwierdzasz  brak
jąder  w  mosznie.  Badanie  pogłębione  wykonujesz  przy  ułożeniu
dziecka w pozycji:

A .  stojącej,
B.  leżącej z przygięciem głowy do klatki piersiowej,
C.  leżącej z rozchylonymi na boki kończynami dolnymi,
D.  siedzącej ze skrzyżowanymi nogami.

Zadanie 0.
Odruch szukania u niemowlęcia zanika w 3-4 miesiącu życia. Może
być obecny dłużej w czasie:

A .  płaczu,
B.  snu,
C.  karmienia,
D.  ułożenia na brzuchu.

Zadanie 0.
W  jakim czasie  po  porodzie  patologicznym i  gdzie  powinno odbyć
się pierwsze badanie fizykalne noworodka?

A.  możliwie najszybciej po urodzeniu, na sali porodowej,
B.  do 2 godzin po porodzie, w pokoju badań,
C.  do 6 godzin po porodzie, w pokoju badań,
D.  do 12 godzin po porodzie, na oddziale neonatologicznym.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1° C, akcja serca przyśpiesza o:

A.  5 uderzeń na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.



Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.

Zadanie 0.
Zmiana  skórna  wypełniona  treścią  ropną,  jest  określana
potocznie jako:

A.  krosta,
B.  pęcherzyk,
C.  grudka,
D.  plamka.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  chorym  gorączkującym,  pielęgniarka
prowadząca  bilans  płynów  musi  uwzględnić  poniesione  straty
przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Deficyt opieki, to:

A . relacje  zachodzące  między  możliwościami  samoopieki  a
zapotrzebowaniem na samoopiekę terapeutyczną,

B.  relacje zachodzące między pacjentem a rodziną,
C . relacje  zachodzące  między  potrzebującymi  opieki,  a

oczekiwaniami na opiekę,
D.  zapewnienie opieki potrzebującym.

Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  przedstawiła  model  pielęgniarstwa  w  oparciu
o :

A.  teorię samoopieki/deficytu samoopieki,
B.  relacje międzyludzkie,
C.  hierarchię potrzeb,
D.  unikatowe funkcje pielęgniarki.



Zadanie 0.
Badania pilotażowe dotyczą:

A.  uściślenia przyjętych hipotez,
B . skontrolowania  przydatności  samych  metod  i  narzędzi

badawczych,
C.  zdobycia wstępnej wiedzy o badanej zbiorowości,
D . ustalenia  wskaźników  świadczących  o  występowaniu

pewnego zjawiska.

Zadanie 0.
Jakie  metody,  techniki  i  narzędzia  badawcze  są  niezbędne  przy
realizacji  tematu:  "Zakres  kompetencji  a  satysfakcja  w  pracy
pielęgniarek"?

A.  sondaż diagnostyczny, ankieta i analiza dokumentów,
B.  analiza dokumentów,
C.  sondaż diagnostyczny,
D.  wywiady.

Zadanie 0.
W  nowoczesnym  podejściu  do  pielęgniarstwa  od
pielęgniarki/położnej oczekuje się:

A .  wysokiego poziomu wiedzy,
B.  doświadczenia,
C.  podnoszenia kwalifikacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Celem zadań realizowanych przez pielęgniarkę, położną w ramach
funkcji promowania zdrowia, jest między innymi:

A.  doradzanie ludziom, jak wzmacniać zdrowie,
B.  przygotowanie do współpracy w procesie pielęgnowania,
C.  pomaganie w uzyskaniu niezależności,
D . udzielanie  pomocy  przedlekarskiej  w  sytuacji  zagrożenia

zdrowia.

Zadanie 0.
Spamowanie, to:

A . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do jednego adresata,

B . czytanie  różnego  rodzaju  pism  i  reklam  z  elektronicznej
skrzynki odbiorczej,

C . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do wielu adresatów,

D . próba  doręczenia  wiadomości  elektronicznej  do  osoby,
która  nie  chciała  je j  otrzymać  i  nie  prosiła  o  je j
dostarczenie.



Zadanie 0.
Co to jest USB?

A . Universal  Serial  Bus  to  typ  gniazdka  służący  do
podłączenia monitora,

B . Uniwersalny  System  Bazy  to  znany  program  do  obsługi
relacyjnych baz danych,

C . Universal  Serial  Bus  jest  uniwersalnym  interfejsem  do
podłączenia  do  komputera  urządzeń  zewnętrznych  typu
drukarka, skaner, kamera cyfrowa,

D . Uniwersalny  System  Bezpieczeństwa  jest  to  program  do
ochrony komputera przed dostępem niepowołanych osób z
sieci Internet.

Zadanie 0.
Na płycie CD-RW można zapisywać i kasować dane:

A.  jednokrotnie,
B.  100 razy,
C.  wielokrotnie,
D.  ani razu (jest tylko do odczytu).



PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 201112
GRUPA 1
Zadanie 0.
D o  zabiegu  operacyjnego  został  przywieziony  pacjent,  który
poufnie  poinformował  pielęgniarkę,  że  jest  nosicielem  wirusa
HIV. Pielęgniarka powinna:

A.  zachować tajemnicę,
B.  poinformować kierownika bloku,
C.  poinformować zespół operacyjno-anestezjologiczny,
D.  odmówić przyjęcia pacjenta do zabiegu.

Zadanie 0.
Z a  postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  zawodowej  oraz  za
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu,
pielęgniarka podlega odpowiedzialności zawodowej przed:

A.  rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej,
B.  sądem okręgowym i/lub sądem naczelnym,
C.  okręgową radą,
D.  naczelną radą.

Zadanie 0.
W  celu  zapewnienia  najlepszej  jakości  usług,  pielęgniarka
operacyjna powinna ukończyć:

A.  kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego,
B.  specjalizację z pielęgniarstwa operacyjnego,
C . kursy  dokształcające  z  zakresu  pielęgniarstwa

operacyjnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zasadniczą  częścią  każdego  standardu  są  mierniki  służące  do
oceny, czyli:

A .  kwestionariusze,
B.  kryteria,
C.  oświadczenia standardowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W  bloku  operacyjnym  możemy  wyróżnić  następujące  grupy  lub
kategorie procedur/standardów:

A.  organizacyjne, higieniczne,
B.  transportu i ochrony chorego, anestezjologiczne,
C.  techniczno-eksploatacyjne,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydaje:

A.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
C.  Ministerstwo Zdrowia,
D.  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Zadanie 0.
W  dniu  operacji  jedna  z  pielęgniarek  instrumentariuszek
odmówiła instrumentowania do zabiegu/eksperymentu medycznego/.
Pielęgniarka operacyjna:

A.  może ustnie odmówić uczestniczenia w zabiegu,
B . może  ustnie  odmówić  uczestniczenia  w  zabiegu,  podając

przyczynę,
C.  nie może odmówić uczestnictwa w dniu zabiegu,
D . m a  prawo  odmówić  uczestnictwa  w  zabiegu  podając

przyczynę odmowy na piśmie.

Zadanie 0.
D o zewnętrznych mechanizmów korzystnie wpływających na jakość
opieki medycznej zaliczamy:

A.  rekomendacje dla praktyki,
B.  monitorowanie wskaźników jakości,
C.  certyfikację, akredytację,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  oddziałowa  bloku  operacyjnego  udzieliła  informacji
o  sposobie  i  przebiegu  operacji  mężowi  pacjentki.  Zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawnymi pielęgniarka:

A . miała  prawo  poinformować  o  sposobie  i  przebiegu
operacji,

B . mogła  udzielić  takich  informacji  z  powodu  współczucia
rodzinie,

C.  przekroczyła swoje kompetencje określone w ustawie,
D . miała uprawnienie wynikające z Kodeksu Etyki Zawodowej

Pielęgniarki i Położnej, do udzielenia informacji.

Zadanie 0.
Zewnętrzne monitorowanie jakości można określić jako:

A.  ciągły i nieustanny proces podnoszenia jakości,
B . proces,  w  którym  czynnik  zewnętrzny  dla  usługodawcy

ocenia jakość dostarczanych usług zdrowotnych w sposób
rutynowy i systematyczny,

C.  weryfikację zgodności ze standardami,
D.  wdrażanie nowo opracowanych procedur i standardów.



Zadanie 0.
Skargę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mają
prawo złożyć następujące osoby:

A.  pacjent lub rodzina pacjenta,
B.  pracodawca,
C.  sąd lub prokurator,
D.  wszyscy wymienieni mają takie prawo.

Zadanie 0.
Organizacja  pracy  bloku  operacyjnego  powinna  opierać  się  na
ściśle  opracowanych,  ustalonych  i  wdrożonych  procedurach  i
standardach postępowania. Procedura (z łac. procedo), to:

A .  postępowanie zgodne z zasadą placebo,
B . postępowanie wg ustalonego wzoru, całokształt przepisów

i zasad regulujących postępowanie,
C . system orzekający o  warunkach technologicznych danego

obiektu,
D.  zespół czynników warunkujących dobrostan jednostki.

Zadanie 0.
Pielęgniarka operacyjna swoją pracę odnotowuje w:

A.  książce raportów,
B.  protokole pielęgniarki operacyjnej,
C.  księdze operacyjnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wśród stałych elementów występujących w budowie standardów jest
informacja określająca cele standardów, czyli inaczej:

A .  temat standardu,
B.  oświadczenie standardowe,
C.  kryteria,
D.  narzędzia oceny.

Zadanie 0.
Wykonując  zadania  na  rzecz  własnego  rozwoju  i  rozwoju
pielęgniarstwa, pielęgniarka pełni funkcję:

A.  naukowo - badawczą,
B.  wychowawczą,
C.  terapeutyczną,
D.  rehabilitacyjną.



Zadanie 0.
Do każdego zabiegu operacyjnego należy zatrudnić:

A.  jedną pielęgniarkę operacyjną,
B . c o  najmniej  dwie  pielęgniarki  operacyjne  ( jedna

pielęgniarka  asystująca  do  zabiegu,  a  druga-
pomagająca),

C.  trzy pielęgniarki operacyjne,
D . nie  ma  znaczenia  i le  pielęgniarek,  zabieg  i  tak  się

musi odbyć.

Zadanie 0.
Z a  wypadek  przy  pracy  uważa  się  nagłe  zdarzenie  wywołane
przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:

A . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,

B . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
czynności w interesie pracownika,

C . podczas czynności wykonywanych z inicjatywy pracownika
na własną odpowiedzialność,

D.  na polecenie współpracownika.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  obowiązana  jest  przestrzegać  następujących  zasad
wynikających z praw pacjenta:

A . respektować  prawo  pacjenta  do  intymności  i  godności
osobistej podczas udzielania świadczeń medycznych,

B . realizować  świadczenia  pielęgniarskie  za  zgodą
pacjenta,  o  i le  jest  on  zdolny  ją  wyrazić
(sformułować),

C . poinformować pacjenta, w przypadkach odmowy wyrażenia
przez  niego  zgody,  o  możliwych  skutkach  jego  decyzji
oraz  podjąć  próbę  przekonania  pacjenta,  aby  zmienił
swoje zdanie,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zasada  trzykrotnego  liczenia  narzędzi  i  materiału  operacyjnego
w czasie trwania zabiegu operacyjnego ma na celu:

A . zabezpieczenie  pacjenta  przed  ewentualnym
pozostawieniem narzędzia i/lub materiału opatrunkowego
w  jego  ciele,  uchronienie  go  przed  wystąpieniem
powikłań, a personelu przed odpowiedzialnością karną,

B.  kontrolowanie zgodności narzędzi i materiału,
C . uchronienie  personelu  przed  odpowiedzialnością

materialną za powierzone mienie,
D.  uchronienie personelu przed pomyłką.



Zadanie 0.
Gruntowne mycie i dezynfekcja sal i operacyjnej powinny odbywać
się:

A .  po każdym zabiegu operacyjnym,
B . p o  zakończonych  zabiegach  planowych  w  każdym  dniu

operacyjnym,
C.  jeden raz w tygodniu,
D.  po każdym zabiegu septycznym.

Zadanie 0.
Choroba zawodowa to:

A . choroba  wywołana  działaniem  szkodliwych  dla  zdrowia
czynników środowiska pracy, znajdująca się w urzędowym
wykazie chorób zawodowych,

B . każda choroba wywołana działaniem szkodliwych czynników
środowiska pracy,

C.  choroba o etiologii przemysłowej,
D.  choroba wywołana czynnikiem zakaźnym.

Zadanie 0.
Założeniem filozofii pielęgniarstwa NIE jest:

A . uznanie,  i ż  sprawowana  opieka  powinna  być  zgodna  z
założeniami holizmu,

B . dostrzeganie  człowieka  w  całej  złożoności  jego  natury
fizyczno-duchowej,

C . przyjmowanie  człowieka  jako  istoty  złożonej  z
powiązanych  ze  sobą  sfer:  biologicznej,  psychicznej,
społecznej, duchowej i kulturowej,

D.  przedmiotowe podejście do opieki.

Zadanie 0.
Błędem w komunikowaniu pielęgniarka-pacjent jest:

A .  aktywne słuchanie,
B.  ganienie, moralizowanie,
C.  zadawanie pytań,
D.  zapewnienie właściwych warunków do rozmowy.

Zadanie 0.
Celem standardów kwalifikacji zawodowej jest:

A .  poprawa jakości przygotowania zawodowego,
B . umożliwienie  budowania  programów  kształcenia  i

szkolenia zawodowego w układzie modułowym,
C . ujednolicenie wymagań egzaminacyjnych dla kształcenia w

zawodzie,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Odpowiedzialność  zawodowa  pielęgniarek/położnych  za
postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  zawodowej  oraz  za
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu
pielęgniarek/położnych uregulowana jest w ustawie o:

A.  działalności leczniczej,
B.  samorządzie pielęgniarek i położnych,
C.  zawodach pielęgniarki i położnej,
D.  powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Zadanie 0.
Założenia  teoretyczne,  na  których  opiera  się  polskie
pielęgniarstwo,  to  w  pierwszej  kolejności  prace  takich  osób
jak:

A.  T. Kulczyńska, H. Chrzanowska,
B.  F. Nightingale, V. Henderson, D. Orem,
C.  Z. Szlenkierówna, J. Iżycka,
D.  E. Rabowska, W. Żurawska.

Zadanie 0.
Celem praw pacjenta NIE jest:

A .  wpływanie na poprawę jakości świadczeń medycznych,
B . ustalnie  pozycji  pacjenta,  jako  równoprawnego

uczestnika procesu leczenia,
C.  danie poczucia bezpieczeństwa pacjentowi,
D . chronienie  personelu  medycznego  przed  roszczeniami

pacjentów.

Zadanie 0.
Z  zachowania  tajemnicy  zawodowej  mogą  zwolnić  pielęgniarkę
następujące okoliczności:

A .  śmierć pacjenta,
B . gdy  zachowanie  tajemnicy  zawodowej  w  istotny  sposób

zagraża zdrowiu i życiu pacjenta lub życiu innych osób,
C.  polecenie ordynatora,
D.  zezwolenie policji.

Zadanie 0.
Sporządzanie  planów  zabiegów  operacyjnych  dla  bloku
operacyjnego ma na celu:

A.  dobre jego wykorzystanie,
B.  usprawnienie organizacji pracy,
C.  zapobieganie rozwojowi infekcji szpitalnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  operacyjna  mająca  większe  doświadczenie  zawodowe
powinna:

A . przekazywać młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę
i  umiejętności  zawodowe  oraz  wzorce  kultury  i
poszanowania człowieka,

B . wykonywać  obowiązki  młodszej,  mniej  doświadczonej
pielęgniarki,

C . organizować  pracę  mniej  doświadczonym  koleżankom  i
kolegom,

D . wykonywać  pracę  za  koleżanki  i  kolegów  nie
posiadających doświadczenia zawodowego.

Zadanie 0.
Pielolitotomia to operacyjne:

A.  otwarcie miedniczki nerkowej,
B.  usunięcie kamieni z miedniczki nerkowej,
C.  zmniejszenie zbyt dużej miedniczki nerkowej,
D.  powiększenie zbyt małej miedniczki nerkowej.

Zadanie 0.
W przypadku planowanego przeprowadzenia zabiegu operacyjnego u
pacjenta  z  zespołem  Leriche'a  ważne  jest  przygotowanie  do
operacji:

A .  okolicy brzucha,
B.  okolicy pachwinowej,
C.  okolicy udowej,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 0.
Klasyczną tracheotomię wykonuje się na chrząstce:

A.  I tchawicy,
B.  pierścieniowatej,
C.  II-IV tchawicy,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Objawy  takie  jak:  ból,  brak  tętna  obwodowo  od  miejsca
uszkodzenia,  zaburzenia  czucia,  zmiany  zabarwienia  skóry,
oziębienie  skóry,  zapadnięcie  żył,  osłabienie  mięśni,  świadczą
o :

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  ostrym niedokrwieniu kończyny,
C.  zapaleniu żył,
D.  zapaleniu mięśni podudzia.



Zadanie 0.
Zabieg pobrania szpiku do transplantacji należy wykonać w sali:

A .  opatrunkowej,
B.  endoskopowej,
C.  indukcyjnej,
D.  operacyjnej.

Zadanie 0.
Otwarcie pęcherza moczowego najczęściej wykonuje się przy:

A.  wyłuszczeniu gruczolaka stercza,
B.  zaniku mięśni,
C.  zwichnięciu stawu biodrowego,
D.  niedrożności jelita cienkiego.

Zadanie 0.
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu otworu drugiego
(sinus venosus) to inaczej ubytek:

A.  w środkowej części przegrody,
B.  położony nisko przy ujściu żyły głównej dolnej,
C.  zatoki żylnej,
D.  zatoki wieńcowej.

Zadanie 0.
Do objawów zapalenia wyrostka robaczkowego NIE należy:

A . bolesność  uciskowa  i  obrona  mięśniowa  największa  w
punkcie McBurneya,

B . bó l  w  nadbrzuszu  określany  jako  "głęboki",  "ssący"  lub
"kolkowy",

C.  bolesność przy oderwaniu ręki po ucisku,
D . przy ucisku lewego podbrzusza odczuwalna jest bolesność

w prawym dole biodrowym (tzw. objaw Rovsinga).

Zadanie 0.
Pseudophakia jest to stan:

A.  przed usunięciem zmętniałej soczewki oka,
B.  po usunięciu zmętniałej soczewki oka,
C.  przed wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej,
D.  po wszczepieniu soczewki wewnątrzgałkowej.

Zadanie 0.
Operację przeciwjaskrową wykonuje się w celu:

A.  zmniejszenia ilości wytwarzanej cieczy wodnistej,
B.  regulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego,
C.  zamknięcia kąta tęczówkowo-rogówkowego,
D.  diagnostycznym.



Zadanie 0.
Rozpoznanie  zatoru  tętnicy  kończyny  dolnej  stawiamy  na
podstawie:

A.  badania histopatologicznego (biopsji),
B .  arteriografii,
C .  wywiadu i badania przedmiotowego,
D.  badania USG ewentualnie uzupełnionego badaniem CT.

Zadanie 0.
Czym  pokryte  zostanie  siodło  tureckie  w  przypadku  operacji
przysadki mózgowej?

A.  poprzez założenie szwu,
B.  kawałkiem sztucznego tworzywa,
C.  gąbką hemostatyczną,
D . fragmentem  powięzi  i  tkanki  tłuszczowej,  pobranej  z

brzucha.

Zadanie 0.
Do szycia ścięgien stosuje się szwy atraumatyczne z igłą:

A.  okrągłą przyostrzoną,
B.  okrągłą tępą,
C.  typu szpatuła,
D.  tnącą konwencjonalnie lub odwrotnie tnącą.

Zadanie 0.
Podstawową operacją w przypadku I  stopnia zaawansowania raka
jajnika jest:

A .  amputacja nadpochwowa trzonu macicy z przydatkami,
B . całkowite brzuszne wycięcie macicy z przydatkami wraz z

inspekcją całej jamy brzusznej,
C . rozszerzone  brzuszne  całkowite  wycięcie  macicy  z

przydatkami,
D.  obustronne wycięcie przydatków.

Zadanie 0.
Rynoscopia, to:

A .  otwarcie jamy nosowej,
B.  oglądanie jamy nosowej,
C.  biopsja zatok obocznych nosa,
D.  rekonstrukcja przegrody nosa.



Zadanie 0.
P o  częściowym  usunięciu  płatów  tarczycy,  w  czasie  szycia
poszczególnych  warstw,  operator  prosi  o  szew  na  p  l  a  t  y  z  m
ę. Podajemy szew:

A.  niewchłanialny na dużej igle o przekroju ostrym,
B.  wchłanialny na dużej, mocnej igle o przekroju ostrym,
C.  niewchłanialny na igle o przekroju okrągłym,
D . wchłanialny  na  średniej  wielkości  igle  o  przekroju

okrągłym.

Zadanie 0.
Z  ryzykiem  rozwoju  zaćmy  wikłającej  należy  l iczyć  się  w
przypadku:

A.  zapalenia tęczówki i naczyniówki,
B.  ciała obcego wewnątrzgałkowego,
C.  urazu tępego,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
W  miażdżycy kończyn wykonuje się zabiegi łagodzące, gdy nie ma
warunków do operacji naprawczej. Który z wymienionych zabiegów
operacyjnych w chorobach naczyń ma właśnie taki charakter?

A.  embolectomia,
B.  thromboendarteriectomia,
C.  sympatectomia,
D.  by-pass.

Zadanie 0.
Przygotowując pacjenta do zabiegu operacyjnego przed odkażeniem
pola  operacyjnego  przymocowujemy  elektrodę  ujemną.  Zasady,  o
których należy pamiętać to:

A . n ie  ma  znaczenia  w  jakim  miejscu  na  ciele  pacjenta
przymocowujemy elektrodę, skóra może być owłosiona,

B . elektrodę przymocowujemy na dobrze ukrwionym miejscu,
osią krótką w kierunku pola operacyjnego,

C . elektrodę  przymocowujemy  w  pobliżu  l inii  cięcia,  w
okolicy  dobrze  unaczynionej  tkanki  mięśniowej,  osią
długą  w  kierunku  pola  operacyjnego,  bliżej  pola
operacyjnego  niż  inne  elektrody,  skóra  powinna  być
czysta i sucha,

D . elektrodę  przymocowujemy  w  pobliżu  l inii  cięcia,  w
okolicy  dobrze  unaczynionej  tkanki  mięśniowej,  osią
długą  w  kierunku  pola  operacyjnego,  dalej  od  pola
operacyjnego  niż  inne  elektrody,  skóra  powinna  być
czysta i sucha.



Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  gazów  używa  się  do  wytworzenia  odmy
otrzewnowej podczas laparoskopii?

A.  t len,
B.  dwutlenek węgla,
C.  podtlenek azotu,
D.  azot.

Zadanie 0.
Przygotowane na bocznym stole serce dawcy, umieszczono w worku
osierdziowym biorcy. Vent do jamy serca zakłada się w celu:

A.  odbarczenia serca z krwi,
B.  podania płynu kardioplegicznego,
C.  odpowietrzenia krwi,
D.  wypełnienia serca krwią.

Zadanie 0.
W rozpoznanym wolu guzkowym obojętnym wskazaniem do zabiegu
operacyjnego są:

A . objawy  uciskowe,  podejrzenie  zmiany  nowotworowej,
względy kosmetyczne,

B.  powiększenie węzłów chłonnych szyi,
C.  porażenie nerwu krtaniowego,
D.  podwyższony poziom hormonu TSH.

Zadanie 0.
Jaka  część  diatermii  wywołuje  największe  pole
elektromagnetyczne?

A.  obudowa diatermii,
B.  sznur z pedałami,
C.  koagulacja czynna,
D.  koagulacja bierna.

Zadanie 0.
N a  sali  operacyjnej  trwa  pobieranie  narządów  od  20-letniego
dawcy zmarłego. Standardowym dostępem operacyjnym do pobrania
narządów jest cięcie:

A .  sternotomia pośrodkowa,
B . obustronne podżebrowe przedłużone w l inii  środkowej ku

górze,
C . pośrodkowe  od  wcięcia  szyjnego  mostka  do  spojenia

łonowego,
D.  pośrodkowe dolne.



Zadanie 0.
Ubytek  międzykomorowy  jest  wadą  serca,  której  początkowo
towarzyszy przeciek:

A.  lewo-prawy,
B.  prawo-lewy,
C.  przedsionkowo-komorowy,
D.  komorowo-przedsionkowy.

Zadanie 0.
Pacjenci  po  przeszczepie  szpiku  częściej  niż  osoby  zdrowe
zapadają na:

A.  śródmiąższowe zapalenia płuc,
B.  AIDS,
C.  zakażenia wirusowe,
D.  WZW.

Zadanie 0.
Pod pojęciem osteotomii rozumiemy:

A.  zespolenie złamanej kości,
B.  chirurgiczne przecięcie kości,
C.  założenie stabilizatora zewnętrznego,
D.  nawiercenie kości i wprowadzenie wkrętu.

Zadanie 0.
Przepuklina  rozworu  przełykowego  przepony  najczęściej
towarzysząca chorobie refluksowej przełyku, to przepuklina:

A.  wślizgowa,
B.  okołoprzełykowa,
C.  mieszana,
D.  odwróconego żołądka.

Zadanie 0.
Maksymalna ilość szpiku, jaką można pobrać od dawcy to:

A.  600 ml,
B.  800 ml,
C.  1000 ml,
D.  1200 ml.

Zadanie 0.
Chory,  zakwalifikowany  do  operacji  oponiaka
wewnątrzczaszkowego, z powodu przerostu kości czaszki masą guza
nie  można  przywrócić  płata  kostnego  po  operacji.  Gdzie
najczęściej umiejscowione są tego typu guzy?

A.  tylna jama,
B.  sklepistość mózgu,
C.  przystrzałkowo,
D.  namiot móżdżku.



Zadanie 0.
Wskaż typowy obraz kliniczny kępków żółtych:

A . opadająca powieka i występujący przewlekły stan zapalny
powiek,

B.  występowanie drobnych łuseczek na brzegu powiek,
C . ostry  stan  zapalny  gruczołów  tarczkowych  i  twarda

grudka rozwijająca się na brzegu powieki,
D.  płaskie uwypuklenia na powiekach zawierające lipidy.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  operacyjna  przygotowuje  do  zabiegu  operacyjnego
oprócz  stolika  podręcznego  Mayo,  stolik  dodatkowy.  Które  ze
stwierdzeń jest NIEPRAWIDŁOWE:

A . stolik  dodatkowy  wykorzystuje  tylko  i  wyłącznie  do
jednego zabiegu operacyjnego,

B . stolik  dodatkowy  wykorzystuje  s ię  do  wszystkich
zabiegów zaplanowanych w jednej sali operacyjnej,

C . obłożenie  stolika  powinno  zawierać  warstwę
nieprzemakalną,

D . stolik  powinien  znajdować  się  w  bezpiecznej  odległości
od ściany.

Zadanie 0.
W  czasie  zabiegu  operacyjnego  usunięcia  zaćmy  i  wszczepienia
soczewki  wewnątrzgałkowej  wystąpił  upływ  ciała
szklistego.Przyczyną upływu ciała szklistego jest uszkodzenie:

A.  rogówki,
B.  tęczówki,
C.  przedniej torebki soczewki,
D.  tylnej torebki soczewki.

Zadanie 0.
Co to jest koarktacja aorty?

A.  przetrwały przewód tętniczy,
B.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
C.  zwężenie cieśni aorty,
D.  zwężenie zastawek tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Przystąpiono  do  przeszczepu  nerki  lewej  u  6-letniego  chłopca
dotychczas nie operowanego. W pierwszej kolejności wykonuje się
zespolenie?

A.  tętnic nerki dawcy,
B.  żyły nerki dawcy,
C.  moczowodu,
D.  prawidłowe A i C.



Zadanie 0.
Wskazaniem do badania urodynamicznego jest:

A .  postać mieszana nietrzymania moczu,
B.  wysiłkowe nietrzymanie moczu,
C.  naglące parcie na pęcherz,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Najczęściej występującą ciążą ektopową, jest ciąża:

A.  jajnikowa,
B.  jajowodowa,
C.  szyjkowa,
D.  śródścienna.

Zadanie 0.
Do uszkodzenia pęcherza moczowego może dojść podczas operacji:

A .  wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego,
B.  wyrostka robaczkowego,
C.  usunięcia pęcherzyka żółciowego,
D.  ginekologicznych /guzy macicy/.

Zadanie 0.
Wycięcie  jądra  przez  kanał  pachwinowy  przeprowadzany  jest  z
powodu:

A.  guza jądra,
B.  wodniaka jądra,
C.  przepukliny,
D.  zaniku jądra.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do założenia szwu okrężnego na szyjkę macicy
w  leczeniu niewydolności  cieśniowo -  szyjkowej  u  ciężarnych NIE
jest:

A .  czynność skurczowa macicy,
B.  pęknięcie błon płodowych,
C.  wewnątrzmaciczna śmierć płodu,
D . przebyty  chirurgiczny  lub  położniczy  uraz  szyjki

macicy.

Zadanie 0.
Do tamponady krwawiących żylaków przełyku służy:

A.  sonda żołądkowa,
B.  spongostan,
C.  sonda Sengstakena-Blackemore'a,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Nowotwory przerzutowe do jajnika pochodzą głównie z:

A .  przewodu pokarmowego, krtani i płuc,
B.  przewodu pokarmowego, sutka, endometrium,
C.  krtani, płuc, endometrium,
D.  przewódu pokarmowego, krtani, sutka.

Zadanie 0.
Tonsillektomia, to:

A .  usunięcie migdałka gardłowego,
B.  usunięcie migdałków podniebiennych,
C.  nacięcie migdałka podniebiennego,
D . usunięcie  migdałka  gardłowego  i  migdałków

podniebiennych.

Zadanie 0.
W przypadku operacji pomostowania naczyń wieńcowych (by-pass),
w  celu  przygotowania  miejsca  zespolenia  aorta-żyła
odpiszczelowa, należy użyć:

A.  kleszcze typu Bulldog,
B.  aortotom,
C.  kleszcze Satinsky'ego,
D.  nożyczki Pottsa.

Zadanie 0.
Bezwzględnym  wskazaniem  do  natychmiastowej  interwencji
chirurgicznej są złamania:

A.  wielomiejscowe,
B.  otwarte,
C.  poprzeczne,
D.  skośne.

Zadanie 0.
Jakiego  cewnika  należy  użyć  do  udrożnienia  pomostu
rozwidlonego, aortalno-dwuudowego?

A.  cewnika Fogarthiego,
B.  cewnika Tiemana,
C.  cewnika Nelaton,
D.  sondy Walwulotom.

Zadanie 0.
Usunięcie zatoru, to:

A .  laparotomia,
B.  sympatectomia,
C.  embolectomia,
D.  thromboendarteriectomia.



Zadanie 0.
Około  90%  nowotworów  nerki  u  osób  dorosłych  stanowi  rak
jasnokomórkowy, czyli gruczolakorak zwany po łacinie:

A .  hypernephroma,
B.  adenocarcinoma,
C.  ca urotheliale,
D.  nephroblastoma.

Zadanie 0.
Wczesnym-pierwotnym powikłaniem złamanego obojczyka jest:

A .  staw rzekomy,
B.  uszkodzenie tętnicy podobojczykowej,
C.  zrost opóźniony,
D.  brak zrostu.

Zadanie 0.
Operacja stosowana w otosklerozie to:

A .  myryngoplastica,
B.  stapedectomia,
C.  antromastoidectomia,
D.  paracenteza.

Zadanie 0.
U  nieprzytomnego  pacjenta  przywiezionego  do  izby  przyjęć  z
wypadku  komunikacyjnego,  stwierdzono:  obustronny  krwiak
okularowy,  krwistowodnisty  wyciek  z  ucha,  wodnisty  wyciek  z
nosa,  zasinienie  wyrostka  sutkowatego  za  uchem.  Wyżej
wymienione objawy sugerują złamanie:

A.  z wgłobieniem kości czaszki,
B.  kości potylicy,
C.  kości podstawy czaszki,
D.  kręgosłupa.

Zadanie 0.
Operacja wnętrostwa polega na:

A.  nakłuciu jamy otrzewnej,
B.  nakłuciu torbieli sutka,
C.  sprowadzeniu jądra do moszny i umocowaniu go,
D.  nacięciu ropnia.

Zadanie 0.
Pęseta typu Adson'a służy do przytrzymania:

A.  skóry,
B.  powięzi,
C.  kręgów kręgosłupa,
D.  opony twardej.



Zadanie 0.
Z  jakiego  dostępu  najczęściej  jest  wykonywana  operacja
przysadki mózgowej?

A.  przez kraniotomię,
B.  przez zatokę klinową,
C.  z dostępu podpotylicznego,
D.  przez trepanację.

Zadanie 0.
Odbarczenie  kanału  kręgowego  na  drodze  laminektomii  wymaga
jednoczesnej stabilizacji kręgosłupa, gdyż:

A.  razem z łukami kręgowymi odsłania się worek oponowy,
B . razem  z  łukami  kręgowymi  usuwa  się  wiązadła,  co

prowadzi  do  osłabienia  struktur  stabilizujących
kręgosłup od tyłu,

C . laminektomia  nie  wymaga  jednoczasowej  stabilizacji
tylnej kręgosłupa,

D.  zapobiega ona powstawaniu zrostów oponowych.

Zadanie 0.
Trwa etap szycia opony twardej po zabiegu usunięcia guza mózgu.
Pojęcie "szew Dandy'ego" oznacza szew mocujący oponę twardą do:

A.  krawędzi kostnej w miejscu wykonanej kraniotomii,
B.  okostnej w miejscu wykonywanej kraniotomii,
C.  tkanki podskórnej w miejscu wykonywanej kraniotomii,
D.  mięśni w miejscu wykonywanej kraniotomii.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów skręcenia stawu skokowego należy:

A . bó l  w  okolicy  kostki  bocznej,  duży  obrzęk,  znaczne
bólowe ograniczenie ruchomości,

B.  patologiczna ruchomość, zaczerwienienie, obrzęk,
C . skrócenie  kończyny,  bolesność  w  okolicy  kostki

przyśrodkowej, zasinienie powłok,
D . utrwalone  przemieszczenie  powierzchni  stawowej

piszczeli  względem  kości  skokowej,  ból,  nadmierne
ocieplenie.

Zadanie 0.
Obrzezanie jest to wycięcie:

A .  jądra,
B.  zwężonego pierścienia napletka,
C.  napletka,
D.  zmiany na prąciu.



Zadanie 0.
W złamaniu kości szyjki udowej kończyna dolna ustawia się w:

A.  rotacji zewnętrznej i przywiedzeniu,
B.  rotacji wewnętrznej i odwiedzeniu,
C.  pozornym wydłużeniu z powodu przywiedzenia,
D.  pozornym skróceniu z powodu odwiedzenia.

Zadanie 0.
Co oznacza określenie tętniak prawdziwy?

A . miejscowe  rozszerzenie  wszystkich  ścian  aorty  lub
jednej z tętnic obwodowych,

B . całkowite  przerwanie  ściany  tętnicy,  a  wtedy  ścianę
tętniaka  stanowi  tylko  błona  zewnętrzna  tętnicy  oraz
nawarstwiająca tkanka łączna,

C . przerwanie  błony  wewnętrznej  tętnicy  a  krew  płynąca
wciska  się  między  błonę  wewnętrzną  a  środkową,
oddzielając obie warstwy ściany tętnicy,

D.  nie ma takiego określenia.

Zadanie 0.
Jaki objaw jest charakterystyczny do rozpoznania siatkówczaka?

A.  zmętnienie rogówki,
B.  tzw äślepe kocie okoö,
C.  zwyrodnienie taśmowate rogówki,
D.  tzw äwolne okoö.

Zadanie 0.
Kraniotomia  i  kraniektomia  są  to  zabiegi,  podczas  których  płat
kostny:

A.  w kraniotomii wyrzucamy, a w kraniektomii przywracamy,
B.  w kraniotomii przywracamy, a w kraniektomii usuwamy,
C.  w kraniotomii i kraniektomii wyrzucamy,
D.  w kraniotomii i kraniektomii zachowujemy.

Zadanie 0.
Co to jest skleroterapia?

A.  wstrzyknięcie leku powodującego zarastanie żył,
B.  wstrzyknięcie leku powodującego rozszerzenie się żył,
C . wstrzyknięcie  leku  powodującego  zmniejszenie  ciśnienia

krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 0.
Zgorzel gazową powodują bakterie z grupy:

A.  Clostridium,
B.  Klebsiella,
C.  Staphylococcus,
D.  Streptococcus.

Zadanie 0.
W  jakich  przypadkach  złamań  kręgosłupa  istnieje  bezwzględne
wskazanie do leczenia operacyjnego?

A.  każde złamanie kręgosłupa wymaga leczenia operacyjnego,
B.  złamania osteoporotyczne u osób powyżej 75 roku życia,
C . złamania  ze  zwichnięciem  i  niepełnym  zespołem

neurologicznym  z  udokumentowanym  uciskiem  rdzenia
kręgowego,

D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną krwawienia z żylaków przełyku jest:

A .  choroba wrzodowa żołądka,
B.  choroba wrzodowa dwunastnicy,
C.  nadciśnienie wrotne,
D.  przepuklina przełykowa.

Zadanie 0.
Jaką aparaturę medyczną stosuje s ię do wszczepienia rozrusznika
serca?

A.  mikroskop,
B.  koagulację na podczerwień,
C.  aparat RTG,
D.  sternotom elektryczny.

Zadanie 0.
Diagnostyczne  wyłyżeczkowanie  jamy  macicy  stanowi  podstawę
rozpoznania raka:

A.  szyjki macicy,
B.  endometrium,
C.  jajnika,
D.  sromu.

Zadanie 0.
Porażenie fałdów głosowych po operacji tarczycy wynika z:

A .  uszkodzenia przełyku,
B.  uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego,
C.  achalazji,
D.  uszkodzenie nerwu krtaniowego górnego.



Zadanie 0.
Z  jakiego  dostępu  operacyjnego  zamyka  się  drożny  przewód
tętniczy Botalla?

A.  torakotomii lewostronnej,
B.  torakotomii prawostronnej,
C.  sternotomii pośrodkowej,
D.  lumbotomii.

Zadanie 0.
Sposób ułożenia pacjenta na stole  operacyjnym do operacji  m.in.
w obrębie cewki moczowej nazywamy:

A.  ułożeniem wyciągowym,
B.  ułożeniem Heidelbergera,
C.  ułożeniem w pozycji bocznej,
D.  ułożeniem w pozycji litotomijnej.

Zadanie 0.
W  przypadku  kamieni  umiejscowionych  w  miedniczce  nerkowej
wykonuje  się  endoskopowe usunięcie  kamieni  moczowych z  nerki
drogą  przezskórnego  nakłucia  układu  kielichowo-miedniczkowego
(nefrolitotomia).  W  kolejnym  etapie  zabiegu  do  nacięcia  powięzi
należy przygotować:

A.  uretrotom,
B.  nożyczki typu Mayo,
C.  pętlę z nożem,
D.  lumbotom.

Zadanie 0.
Trwa  rodzinny  przeszczep  wątroby  u  4-letniego  dziecka.  Po
transplantacji  redukowanej  wątroby  od  dorosłego  dawcy,
pierwotne zamknięcie powłok jest niemożliwe z powodu ucisku na
przeszczepiony  narząd.  Co  należy  przygotować  do  bezpośredniego
zamknięcia otwartej rany?

A.  folię operacyjną,
B.  siatkę vicrylową,
C.  gaziki z kontrastem RTG,
D.  serwety brzuszne z kontrastem RTG.

Zadanie 0.
Koniecznym  warunkiem  przeprowadzenia  zabiegu
kardiochirurgicznego w krążeniu pozaustrojowym jest:

A .  podniesienie temperatury ciała o 2˚C,
B.  obniżenie krzepliwości krwi przez podanie heparyny,
C.  przetoczenie masy erytrocytarnej,
D.  podanie preparatów kwasu acetylosalicylowego.



Zadanie 0.
P o zakończonym zabiegu operacyjnym sprzęt medyczny poddawany
jest  dezynfekcji,  myciu  i  wyjaławianiu.  Rozróżniamy
sterylizację  wysokotemperaturową  i  niskotemperaturową,  do
której  zaliczamy  sterylizację  plazmową.  W  sterylizacji  typu
Sterrad NIE należy sterylizować:

A.  materiałów o niskiej absorpcyjności,
B.  materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę i wilgoć,
C.  materiałów o dużym przekroju,
D.  materiałów z celulozy.

Zadanie 0.
Polipectomia to zabieg polegający na:

A.  usunięciu tworów polipowatych z jam nosa,
B.  diagnostyczno-leczniczym otwarciu zatoki czołowej,
C.  operacji radykalnej zatoki szczękowej,
D.  resekcji przegrody nosa.

Zadanie 0.
D o  dezynfekcji  wewnętrznych  powierzchni  ud,  moszny  i  prącia
zastosujemy:

A.  70% spirytus,
B.  jodyną,
C.  chlorchexydynę,
D.  benzynę.

Zadanie 0.
Dostęp operacyjny do tylnej powierzchni kręgów szyjnych C1 - C7
w  niektórych  operacjach  kręgosłupa  uzyskuje  s ię  w  ułożeniu
chorego  na  brzuchu.  Nieprawidłowe  ułożenie  chorego  może
spowodować:

A.  trwałą utratę wzroku,
B.  uszkodzenia nerwów łokciowych,
C.  uszkodzenia splotów ramiennych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Histeroskopia jest to:

A .  operacyjne usunięcie macicy z przydatkami,
B . endoskopowa  ocena  szyjki  i  jamy  macicy  oraz  ujść

jajowodów,
C.  laparoskopowe usunięcie macicy,
D.  endoskopowa punkcja jajników.



Zadanie 0.
Perymetria jest metodą badania:

A.  łatwości odpływu cieczy wodnistej,
B.  krzywej dobowej ciśnienia wewnątrzgałkowego,
C.  pola widzenia,
D.  barwy i szerokości pierścienia nerwowo-siatkówkowego.

Zadanie 0.
Który  z  pobranych  narządów  do  transplantacji  powinien  być
przechowywany w czasie nieprzekraczającym 4 godzin?

A.  nerki,
B.  wątroba,
C.  serce,
D.  trzustka.

Zadanie 0.
Roztwór kardioplegiczny jest to:

A . płyn  wypełniający  układ  drenów  do  krążenia
pozaustrojowego,

B . zimna  sól  fizjologiczna,  którą  polewa  się  serce  w  celu
obniżenia jego temperatury,

C . krew pozostająca w kardiorezerwuarze sztucznego płuco -
serca,

D . płyn  z  dużą  zawartością  potasu  podawany  do  naczyń
wieńcowych w celu zatrzymania serca.

Zadanie 0.
Torbiel - (cysta) BEKERA dotyczy zapalenia kaletki:

A .  przedrzepkowej,
B.  krętarzowej,
C.  łokciowej,
D.  podkolanowej.

Zadanie 0.
W  początkowym  okresie  zmian  zwyrodnieniowych  kręgosłupa  z
niewielkimi dolegliwościami bólowymi leczenie rozpoczynamy od:

A . leczenia  operacyjnego  w  celu  usunięcia  przyczyny
dolegliwości,

B . stosowania  miejscowego  sterydów  (ostrzykiwanie
depomedrolem, hydrokortyzonem),

C . stosowania  ćwiczeń  ogólnousprawniających  i
fizykoterapii  oraz  niesterydowych  leków
przeciwzapalnych w okresie zaostrzeń,

D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 0.
Pielęgniarka operacyjna przygotowuje instrumentarium i  materiał
dodatkowy  do  wykonania  pomostu  omijającego  u  pacjenta  z
rozpoznaną chorobą wieńcową. Jakie narzędzia należy przygotować
do pomiaru światła i drożności naczyń wieńcowych?

A.  obturatory,
B.  rozszerzadła Guyon'a,
C.  sondy,
D.  hegary.

Zadanie 0.
Rekonstrukcja  tkanek  odtwarzanych  z  płatów  skóry  własnej
pacjenta  może  być  wykonywana  jako  przeszczep  pełnej  lub
niepełnej  grubości  skóry.  Do  pobrania  płata  skórnego  z  samego
naskórka służy:

A.  nóż Humby'ego,
B.  nóż Wecka,
C.  aparat Meeka,
D.  dermatom.

Zadanie 0.
Jednym  z  etapów  zabiegu  częściowego  usunięcia  gruczołu
tarczowego  z  powodu  wola  nadczynnego  w  stanie  eutyreozy  jest
przecięcie:

A .  skóry, tkanki podskórnej i mięśnia pośrodkowego szyi,
B.  skóry, tkanki podskórnej i mięśnia szerokiego szyi,
C.  skóry, tkanki podskórnej i mięśnia podłużnego szyi,
D . skóry,  tkanki  podskórnej  i  mięśni  przyśrodkowych,

prawego i lewego szyi.

Zadanie 0.
P o  operacji  usunięcia  pęcherzyka  żółciowego,  pęcherzyk
przygotowano do badania histopatologicznego. Aby prawidłowo go
utrwalić należy preparat umieścić w:

A . pojemniku  o  podwójnej  objętości,  zalać  40%  formaliną
tak aby zachować proporcje 1:1,

B . dużo większym pojemniku i  zalać 40% formaliną tak aby
zachować  proporcje  1:10,  czyli  1-na  część  preparatu  i
10 części formaliny,

C . pojemniku  o  podwójnej  objętości,  zalać  10%  formaliną
tak aby zachować proporcje 1:1,

D . dużo większym pojemniku i  zalać 10% formaliną tak aby
zachować  proporcje  1:10,  czyli  1-na  część  preparatu  i
10 części formaliny.



Zadanie 0.
Najczęstszą  metodą  usunięcia  wypadniętego  bocznie  fragmentu
jądra miażdżystego jest:

A .  hemilaminektomia,
B.  fenestracja,
C.  laminektomia,
D.  hemikolektomia.

Zadanie 0.
W  jakim  okresie  leczenia  powinno  się  stosować  zabiegi
operacyjne  w  obrębie  kości  długich  u  chorych  z  mnogimi
obrażeniami ciała?

A . w  pierwszej  kolejności,  jeszcze  przed  zaopatrzeniem
pozostałych uszkodzeń,

B . bezpośrednio po wyrównaniu stanu pacjenta i wykonaniu
zabiegów  ratujących  życie,  najlepiej  w  pierwszej  dobie
po urazie,

C . najkorzystniejszy  jest  drugi,  trzeci  tydzień
hospitalizacji,  kiedy  stan  chorego  jest  w  pełni
stabilny,

D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Amputację zamkniętą kończyny wykonuje się w przypadkach, gdy:

A.  pole operacyjne jest zakażone,
B.  pole operacyjne jest czyste,
C.  doszło do rozległych zmiażdżeń i martwicy tkanek,
D.  zezwala się na wygojenie tkanek przez ziarninowanie.

Zadanie 0.
Często  przeszczep  nerki  jest  wykonywany  bez  potrzeby  usuwania
nerek  chorego.  Jak  nazywa  się  tego  typu  lokalizacja
chirurgiczna przeszczepu?

A.  przeszczep przesunięty,
B.  przeszczep ortotopowy,
C.  przeszczep symetryczny,
D.  przeszczep heterotropowy.

Zadanie 0.
Jakiego  odcinka  aorty  dotyczy  niedrożność  określona  mianem
zespół Leriche'a?

A.  końcowego odcinka aorty,
B.  aorty wstępującej,
C.  łuku aorty,
D.  odcinka piersiowoûbrzusznego.



Zadanie 0.
Do wykonywania zabiegów usznych sala operacyjna wyposażona musi
być w:

A.  nóż ultradźwiękowy,
B.  aparat RTG,
C.  mikroskop operacyjny,
D.  ultrasonograf.

Zadanie 0.
O uszkodzeniu łąkotki kolana świadczy:

A.  dodatni objaw Lachmana,
B.  "blok kolana"- zablokowanie stawu kolanowego,
C.  objaw szuflady tylnej,
D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 0.
W  trakcie wykonywania operacji  usunięcia pęcherzyka żółciowego
metodą  otwartą  należy  podać  podwiązki/podkłucia  na  tętnicę
pęcherzykową i przewód:

A.  pęcherzykowy,
B.  żółciowy wspólny,
C.  wątrobowy prawy,
D.  wątrobowy wspólny.

Zadanie 0.
Do przyczyn kręgozmyku NIE zalicza się:

A .  przerwania nasady łuku kręgu,
B.  zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,
C.  osteoporozy,
D.  urazów.

Zadanie 0.
ESWL to zabieg:

A.  kruszenia kamieni falami uderzeniowymi,
B.  oglądania kamieni aparatem RTG przy pomocy ramienia C,
C.  założenia cewnika do nerki,
D.  podania kontrastu do układu moczowego.

Zadanie 0.
Pacjent miał wykonaną hemikolektomię prawostronną. Zabieg ten
zakwalifikujemy jako:

A.  chirurgicznie brudny,
B.  septyczny,
C.  chirurgicznie czysty,
D.  o wysokim reżimie sanitarnym.



Zadanie 0.
Do zabiegów w "chirurgii jednego dnia" kwalifikuje się dzieci:

A .  u których zabieg nie trwa dłużej niż 15-20 minut,
B . którego  rodzice  posiadają  samochód  i  mieszkają  w

pobliżu miejsca wykonania zabiegu,
C.  bez infekcji dróg oddechowych,
D . ogólnie  zdrowe,  wcześniej  zbadane  przez  lekarza

anestezjologa,  zabieg  będzie  wykonany  na  powłokach
ciała, z minimalnym ryzykiem krwawienia, a występujący
po zabiegu ból uda się opanować lekami doustnymi.

Zadanie 0.
Oddział  "chirurgii  jednego  dnia"  stanowi  wyodrębnioną  strukturę
organizacyjną posiadającą:

A . salę  operacyjną  w  pełni  wyposażoną  z  wydzielonym
pomieszczeniem  do  wybudzania  i  monitorowania  stanu
pacjenta,

B . wydzielone  pomieszczenie  w  oddziale  zabiegowym  do
pobytu  pacjenta  i  jego  rodziny,  bez  konieczności
dodatkowego wyposażenia,

C.  wolne łóżka szpitalne w wyznaczonym oddziale,
D . wydzielone  pomieszczenie,  zapewniające  pacjentowi

możliwość całodobowej opieki rodziny.

Zadanie 0.
Korzyści ekonomiczne wynikające z wykonywania zabiegów w ramach
"chirurgii jednego dnia" to:

A . skrócenie  czasu  oczekiwania  pacjenta  na  zabieg,
możliwość  wykonania  większej  l iczby  operacji,  unikanie
zakażeń szpitalnych, szybszy powrót pacjenta do pracy,

B . kilkugodzinny  pobyt  pacjenta  w  oddziale,  brak
konieczności jego hospitalizacji,

C . mniejsza  i lość  wykonanych  badań  i  konsultacji  ze
specjalistami,

D . mniejsze  koszty  związane  z  małą  l iczbą  osób
opiekujących  się  pacjentem,  ponieważ  opieka  leży  w
gestii rodziny.

Zadanie 0.
Edukacja  pacjenta  i  jego  rodziny  w  zakresie  samoopieki  należy
do:

A.  lekarza operującego,
B.  lekarza anestezjologa,
C . lekarza  i  pielęgniarki  sprawujących  opiekę  nad

pacjentem,
D.  pielęgniarki środowiskowej.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  pracująca  w  oddziale  dziennym  "chirurgii  jednego
dnia" powinna umieć:

A . przygotować pacjenta do zabiegu operacyjnego, sprawować
nad  nim  kompleksową  opiekę,  prowadzić  dokumentację
pielęgniarską,  udzielić  wsparcia  pacjentowi  i  jego
rodzinie w zakresie samoopieki,

B . sprawować opiekę nad pacjentem tylko wtedy, gdy zabieg
wykonano w znieczuleniu ogólnym,

C . ocenić  podstawowe  parametry  życiowe  (tętno,  oddech,
temperaturę  ciała),  natomiast  przygotowaniem  pacjenta
d o  zabiegu  zajmuje  się  głównie  lekarz  chirurg  i
anestezjolog,

D . głównie  zarejestrować  pacjenta,  współpracować  z
lekarzem operującym i rodziną pacjenta.

Zadanie 0.
Dla  zmniejszenia  urazu  psychicznego  pacjenta  i  jego  rodziny
związanego z pobytem w szpitalu najważniejsze jest:

A .  skrócenie do minimum czasu pobytu w szpitalu,
B.  podawanie leków uspokajających,
C.  przebywanie co najmniej 2 osób z pacjentem,
D.  zapobieganie powikłaniom.

Zadanie 0.
Przy przekazywaniu złych wiadomości trzeba pamiętać o:

A . ograniczeniu  cierpienia  drugiej  osoby  jedynie  do
nieuniknionych rozmów,

B.  mówieniu wprost i bez ogródek,
C.  otoczeniu rozmówcy opieką,
D.  wszystkich wymienionych wyżej zasadach.

Zadanie 0.
Do negocjacji dochodzi wtedy, gdy:

A.  nie występuje konflikt interesów pomiędzy stronami,
B.  strony nie preferują poszukiwania porozumienia,
C . istnieją  odpowiednie  procedury  rozwiązania  konfliktu

np. przepis lub nakaz postępowania,
D . występuje  konflikt  interesów  pomiędzy  stronami  i  strony

preferują poszukiwanie porozumienia.



Zadanie 0.
D o  metod  dydaktycznych  służących  opanowaniu  umiejętności
psychomotorycznych (instrumentalnych) zaliczamy:

A.  instruktaż, ćwiczenia, pokaz, algorytm, praktykę,
B . wykład  informacyjny,  ćwiczenia,  odczyt,  praktykę,

pokaz,
C . ćwiczenia,  pokaz,  algorytm,  prelekcję,  wykład

konwersatoryjny,
D.  instruktaż, praktykę, opowiadanie, pokaz, wystawę.

Zadanie 0.
Zasada  wiązania  łączenia  teorii  z  praktyką  jest  realizowana
gdy:

A . zajęcia  teoretyczne  odbywają  się  w  szpitalach,
poradniach i przychodniach posiadających akredytację,

B . zajęcia  teoretyczne  i  praktyczne  prowadzone  są  przez
pielęgniarki  zatrudnione  na  pełnym  etacie  i  posiadające
kierunkową specjalizację,

C . p o  zrealizowaniu  partii  materiału  nauczania
przekazanego przez wykładowców następuje natychmiastowe
utrwalenie ich w działaniu praktycznym,

D . program zajęć zapewnia ich uczestnikom nabywanie wiedzy
i  umiejętności  opartych  o  realia  praktyki  i  operatywne
wykorzystanie ich pracy zawodowej.

Zadanie 0.
Społeczną konsekwencją choroby jednostki jest:

A . okresowa  lub  trwała  zmiana  i  ograniczenie  pełnionej
przez jednostkę roli społecznej,

B.  pogorszenie sytuacji materialnej chorego,
C.  ograniczenie kontaktów społecznych osoby chorej,
D.  konieczność korzystania z opieki medycznej.

Zadanie 0.
Wsparcie społeczne jest to:

A . wszelkiego  rodzaju  dostępna  pomoc  płynąca  z  powiązań
człowieka z innymi ludźmi, grupami bądź instytucjami,

B . pomoc  udzielana  ludziom  ze  strony  instytucji
społecznych,

C . pomoc  w  przystosowaniu  do  życia  społecznego  i
wywiązywania  się  z  ról  społecznych  osób
niepełnosprawnych oraz po ciężkiej chorobie,

D . wspieranie  rozwoju  stowarzyszeń  oraz  grup
samopomocowych  oraz  ich  uczestnictwa  w  życiu
społecznym.



Zadanie 0.
Postanowienia  kodeksu  öpielęgniarka  i  położna  swym  życiem
osobistym,  rodzinnym,  zawodowym  i  społecznym  powinna
kształtować  godność  zawodu  i  podnosić  jego  znaczenieö  dotyczą
następującej dziedziny pielęgniarstwa:

A.  praktyki pielęgniarstwa,
B.  działalności naukowo û badawczej,
C.  działalności pedagogicznej,
D.  wszystkich trzech powyższych.

Zadanie 0.
Które z poniżej wymienionych zachowań zasługuje na ujemną ocenę
moralną w aspekcie norm etyki pielęgniarstwa?

A.  opieka nad pacjentami z AIDS,
B . poprawna  realizacja  codziennych  czynności

pielęgniarskich,
C . podanie  pacjentowi  przez  zaniedbanie  niewłaściwych

leków,
D.  poprawne relacje z koleżankami.

Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.
Wartościowanie  pracy  jest  metodą  stosowaną  przez  kierowników
odpowiedzialnych za zasoby ludzkie, w celu:

A.  porównywania stawek płacowych,
B.  oceniania stopnia wykonywania zadań,
C.  określania relatywnej wartości pracy,
D . określania  elementów  wchodzących  w  skład  stanowiska

pracy.

Zadanie 0.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

A .  więzią służbową,
B.  jednością kierownictwa,
C.  podziałem pracy,
D.  delegowaniem.



Zadanie 0.
Budżet jest jednym z elementów:

A.  planu operacyjnego,
B.  planu strategicznego,
C.  polityki organizacji,
D.  przepisów prawnych.

Zadanie 0.
Obowiązującym aktem prawnym regulującym status prawny zakładów
leczniczych jest:

A .  wojewódzka strategia zdrowia,
B.  ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
C . rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  o  zakładach  opieki

zdrowotnej,
D.  ustawa o działalności leczniczej.

Zadanie 0.
Polityka społeczna jest realizowana przez:

A.  lokalną społeczność,
B.  instytucje administracji rządowej,
C.  własną aktywność jednostki,
D.  instytucje polityki społecznej państwa.

Zadanie 0.
Procesy demograficzne w Polsce zależą od:

A.  realizacji polityki społecznej państwa,
B.  warunków ekonomiczno-społecznych,
C.  norm, wartości i obyczajów obowiązujących w kraju,
D.  realiów życia społecznego.

Zadanie 0.
Do podstawowych metod diagnostycznych w badaniu przedmiotowym,
należy/należą:

A.  oglądanie,
B.  obmacywanie,
C.  opukiwanie i osłuchiwanie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Badanie  palpacyjne  jest  to  metoda  diagnostyczna  badania
przedmiotowego pacjenta, która pozwala na ocenę:

A.  temperatury,
B.  wilgotności skóry,
C.  bolesności uciskowej, drżenia i wibracji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Młoda  kobieta  podczas  badania  piersi  wyczuła  u  siebie  guzek.
Jest  on  niebolesny,  bardzo  ruchomy,  miękki,  sprężysty,
pojedynczy, okrągły. Prawdopodobnie jest, to:

A .  torbiel,
B.  rak,
C.  zwapnienie,
D.  gruczolako-włókniak.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Wole endemiczne tarczycy spowodowane jest:

A .  nadczynnością tarczycy,
B.  chorobą Gravesa-Basedowa,
C.  zapaleniem tarczycy typu Hashimoto,
D.  niedoborem jodu.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Prowadząc wywiad dotyczący chorób
przebytych  należy  uwzględnić  pytania,  które  pozwolą  pozyskać
informacje dotyczące:

A.  chorób wieku dziecięcego, szczepień,
B.  hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
C.  chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
D.  przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.



Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie.  W  leczeniu  ww.  stanu  należy  zastosować  przede
wszystkim tlen oraz następujące leki:

A .  Aminofilinę, Hydrokortyzon,
B.  Hydrokortyzon, Diazepam,
C.  Nitroglicerynę, Aminofilinę,
D.  Salbutamol, Aminofilinę.

Zadanie 0.
Wzór obliczania BMI, to:

A .  BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m],
B.  BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m]2,
C.  BMI = masa ciała [kg] : wzrost [m]2,
D.  BMI = masa ciała [kg] x wzrost [m]2.

Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.

Zadanie 0.
W  grupie  zasad  prawidłowo  przeprowadzonego  badania
przedmiotowego pacjenta wymienia się:

A .  higienę rąk badającego,
B.  zapewnienie prywatności,
C . uzyskanie  świadomej  zgody  pacjenta  przed  badaniem  i

dostęp do pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest:

A .  zawsze ujemny,
B.  zawsze dodatni,
C.  dwufazowy,
D.  "ukryty" w odcinku ST.



Zadanie 0.
Podczas  postępowania  resuscytacyjnego  muszą  być  rozważone
potencjalnie  odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia,
(4H i 4T). Do analizowanych 4H, NIE należy:

A.  hipoksja,
B.  hipowolemia,
C.  hiperchlorhydria,
D.  hipotermia.

Zadanie 0.
W  czasie  wstrząsu,  nie  tylko  anafilaktycznego,  ciśnienie
tętnicze krwi jest:

A .  znacznie podwyższone,
B.  znacznie obniżone,
C.  nieznacznie podwyższone,
D.  w normie.

Zadanie 0.
W  ocenie  palpacyjnej  obwodowych  węzłów  chłonnych  pacjenta,
ocenia się:

A .  ich wielkość i konsystencję,
B.  stopień przesuwania do podłoża i możliwość izolacji,
C .  reakcję zapalną (ocieplenie, bolesność),
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.



Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.

Zadanie 0.
Wskaż  FAŁSZYWE  twierdzenie  dotyczące  anatomii  układu
oddechowego:

A.  szczyty płuc znajdują się 5 cm powyżej obojczyka,
B . płat  środkowy  płuca  prawego  jest  dostępny  w  badaniu

fizykalnym z przodu i z boku klatki piersiowej,
C.  płuco lewe ma dwa płaty,
D.  podczas wdechu przepona unosi się ku górze.

Zadanie 0.
Zaznacz twierdzenie FAŁSZYWE, dotyczące umiejscowienia bólu w
przypadku zapalenia zatok:

A . zatoka  szczękowa  -  ból  w  okolicy  policzka,  zmniejsza
się w pozycji stojącej,

B . zatoka  czołowa  -  ból  w  okolicy  środka  czoła,  nasila  s ię
przy pochyleniu głowy do przodu,

C . zatoka  sitowa  -  ból  u  nasady  nosa  i  oczodołów,  nasila
się przy pochyleniu do przodu,

D . zatoka  klinowa  -  ból  w  głębi  głowy,  bez  względu  na
ułożenie.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  dokonująca  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi
upuszcza powietrze z mankietu z prędkością:

A.  2 mmHg/sekundę,
B.  10 mmHg/sekundę,
C.  20 mmHg/sekundę,
D.  30 mmHg/sekundę.

Zadanie 0.
Kto  jest  autorem  następującej  myśli:  "unikatową  funkcją
pielęgniarki  jest  asystowanie  człowiekowi  choremu lub  zdrowemu
w podejmowaniu tych wszystkich aktywności, które mają znaczenie
d la zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia albo dla zapewnienia
spokojnej  śmierci,  a  które  mógłby  wykonywać  sam,  gdyby  miał
potrzebną ku temu siłę, wolę albo wiedzę"?

A.  J. Watson,
B.  B. Neuman,
C.  N. Roper,
D.  V. Henderson.

Zadanie 0.
Pielęgniarstwo ze względu na cel swego działania jest nauką:

A.  teoretyczną,
B.  praktyczną,
C.  teoretyczną i praktyczną,
D.  stosowaną.

Zadanie 0.
Procedura badań to:

A.  ustalony reżim przeprowadzenia badań,
B.  model postępowania badawczego,
C.  przygotowanie odpowiednich metod, technik i narzędzi,
D . wszystkie czynności od rozpoznania sytuacji problemowej

do zakończenia badań i ustalenie jej wyników.

Zadanie 0.
Metoda monograficzna dotyczy:

A.  działalności badawczej poświęconej jednemu zagadnieniu,
B.  działalności badawczej poświęconej kilku zagadnieniom,
C.  opracowania statystycznego,
D.  opisu kilku instytucji.



Zadanie 0.
Który czynnik zmian jest szczególnie istotny w pielęgniarstwie?

A.  wzrost populacji ludzi w starszym wieku,
B . wzrost  zachorowalności  na  choroby  układu  krążenia  i

nowotworowe,
C.  pogorszenie się stanu zdrowotnego młodzieży,
D . niski  poziom  świadomości  co  do  prozdrowotnego  stylu

życia.

Zadanie 0.
Najwyższym  organem  Naczelnej  Izby  Pielęgniarek  i  Położnych
jest:

A .  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B.  Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
C.  Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Wyniki  wykonanych  badań  zapisano  w  pamięci  komputera.  Przy
nagłym  wyłączeniu  zasilania  komputera  informacja  zostanie
utracona z:

A .  dysku twardego,
B.  dysku elastycznego,
C.  pamięci ROM,
D.  pamięci RAM.

Zadanie 0.
Którą  z  miar  statystycznych  należy  wyznaczyć,  aby
scharakteryzować  zmienność  miesięcznej  l iczby  wykonywanych
operacji w roku, którego dotyczą dane?

A.  współczynnik asymetrii,
B .  medianę,
C.  modalną,
D.  odchylenie standardowe.

Zadanie 0.
Do jakiej grupy programów zalicza się Windows?

A.  bazy danych,
B.  systemu operacyjnego,
C.  edytoru tekstu,
D.  programu graficznego.



PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 231113
GRUPA 1
Zadanie 1.
Przed  planowanym  zabiegiem  operacyjnym  pacjent  ma  prawo  do
uzyskania informacji o:

A .  wynikach leczenia oraz rokowaniu,
B . proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i

leczniczych,
C.  swoim stanie zdrowia i rozpoznaniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 2.
Histeroskopia jest to:

A .  operacyjne usunięcie macicy z przydatkami,
B . endoskopowa  ocena  szyjki  i  jamy  macicy  oraz  ujść

jajowodów,
C.  laparoskopowe usunięcie macicy,
D.  endoskopowa punkcja jajników.

Zadanie 3.
Postępowaniem  z  wyboru  u  pacjentów  z  przednim  zwichnięciem
stawu ramiennego jest jak najszybsza repozycja:

A . zwichnięcia w znieczuleniu dożylnym ogólnym przy pełnym
zwiotczeniu mięśni,

B.  zwichnięcia w znieczuleniu miejscowym,
C.  zwichnięcia bez znieczulenia,
D.  otwarta i zeszycie torebki stawowej.

Zadanie 4.
Przewód Botalla to:

A .  połączenie pomiędzy lewym i prawym przedsionkiem,
B.  część układu bodźco - przewodzącego serca,
C.  połączenie pomiędzy aortą i tętnicą płucną,
D.  pozostałość po żyle pępowinowej.

Zadanie 5.
Pacjent  lat  40  ma  mieć  wykonaną  kraniotomię.  Co  podasz  do
zatamowania krwawienia z kości czaszki?

A.  wosk kostny,
B.  klips hemostatyczny,
C.  gąbkę z antybiotykiem,
D.  szew hemostatyczny.



Zadanie 6.
Edukacja  pacjenta  i  jego  rodziny  w  zakresie  samoopieki  należy
do:

A.  lekarza operującego,
B.  lekarza anestezjologa,
C . lekarza  i  pielęgniarki  sprawujących  opiekę  nad

pacjentem,
D.  pielęgniarki środowiskowej.

Zadanie 7.
Wskazaniem do transplantacji szpiku jest:

A .  naczyniak,
B.  włókniak,
C.  potworniak,
D.  chłoniak.

Zadanie 8.
Celem praw pacjenta NIE jest:

A .  wpływanie na poprawę jakości świadczeń medycznych,
B . ustalnie  pozycji  pacjenta,  jako  równoprawnego

uczestnika procesu leczenia,
C.  danie poczucia bezpieczeństwa pacjentowi,
D . chronienie  personelu  medycznego  przed  roszczeniami

pacjentów.

Zadanie 9.
Przeszczep autogeniczny jest to przeszczep:

A.  między osobnikami różnych gatunków,
B.  między osobnikami takimi samymi genetycznie,
C.  w obrębie organizmu tego samego osobnika,
D . między  różnymi  genetycznie  osobnikami  tego  samego

gatunku.

Zadanie 10.
W  początkowym  okresie  zmian  zwyrodnieniowych  kręgosłupa  z
niewielkimi dolegliwościami bólowymi leczenie rozpoczynamy od:

A . leczenia  operacyjnego  w  celu  usunięcia  przyczyny
dolegliwości,

B . stosowania  miejscowego  sterydów  (ostrzykiwanie
depomedrolem, hydrokortyzonem),

C . stosowania  ćwiczeń  ogólnousprawniających  i
fizykoterapii  oraz  niesterydowych  leków
przeciwzapalnych w okresie zaostrzeń,

D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 11.
Do usunięcia szypuły migdałka służy:

A.  łopatka językowa zagięta,
B.  kleszczyki okienkowe do migdałków,
C.  pętla migdałkowa,
D.  separator.

Zadanie 12.
Zaćma to inaczej:

A .  glaukoma,
B.  cataracta,
C.  lens,
D.  retina.

Zadanie 13.
W  ramach  "chirurgii  jednego  dnia"  NIE  przeprowadza  się
zabiegów:

A . trwających  dłużej  niż  1  godzinę  u  dzieci  i  4  godziny  u
dorosłych,  oraz  zabiegów  obarczonych  ryzykiem  dużego
krwawienia i silnego bólu pooperacyjnego,

B.  laparoskopowych i endoskopowych,
C.  u niemowląt przed ukończeniem 6 miesiąca życia,
D.  z zakresu onkologii dziecięcej.

Zadanie 14.
Charakterystycznym objawem w chorobach nowotworowych nerek
jest:

A .  krwiomocz,
B.  ból w okolicy nerki,
C.  nykturia,
D.  nawracające zakażenia dróg moczowych.

Zadanie 15.
Jaskra  jest  pojęciem  określającym  zespół  chorób,  które
charakteryzują następujące cechy za WYJĄTKIEM:

A.  obniżonego ciśnienia wewnątrzgałkowego,
B . zagłębienia  i  postępującego  zaniku  tarczy  nerwu

wzrokowego,
C.  podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego,
D.  postępującego ubytku w polu widzenia.

Zadanie 16.
ESWL to zabieg:

A.  kruszenia kamieni falami uderzeniowymi,
B.  oglądania kamieni aparatem RTG przy pomocy ramienia C,
C.  założenia cewnika do nerki,
D.  podania kontrastu do układu moczowego.



Zadanie 17.
Pacjent  ma  rozpoznany  zespół  Leriche'a  i  będzie  miał  wykonany
zabieg operacyjny:

A.  udrożnienia tętnic,
B.  usunięcia zatoru,
C.  rozwidlony przeszczep aortalno-udowy,
D.  przeszczep udowo-podkolanowy.

Zadanie 18.
Cechą nowoczesnego pielęgniarstwa NIE jest:

A . zorientowanie  na  stanie  zdrowia  szeroko  rozumianego
podmiotu opieki,

B . autonomia  (pielęgnowanie  może  być  realizowane
niezależnie od leczenia),

C . oparcie  s ię  na  zdobyczach  pielęgniarstwa  oraz  nauk
wspierających,

D . ograniczenie  zleceniami  lekarskimi,  wynikającymi  z
ustalonego programu leczenia.

Zadanie 19.
Usunięcie przełyku en bloc to resekcja:

A . całego  piersiowego  odcinka  przełyku  wraz  z  opłucną
śródpiersiową,  otaczającą  tkanką  limfatyczną  oraz
węzłami  chłonnymi  śródpiersiowymi,  okołoprzełykowymi,
przytchawiczymi i z okolicy rozwidlenia tchawicy,

B . radykalna  całego  przełyku  wraz  z  węzłami  chłonnymi  z
okolicy śródpiersia i szyi,

C . paliatywna  przełyku  wraz  z  węzłami  chłonnymi  z  okolic
śródpiersia i nadbrzusza,

D . częściowa przełyku w bloku z otaczającymi tkankami oraz
węzłami  chłonnymi  okołoprzełykowymi  i  okolicy
śródpiersia.

Zadanie 20.
Jaki  jest  optymalny  czas  przechowywania  pobranej  od  zmarłego
dawcy nerki do momentu wszczepienia biorcy?

A.  jedna godzina,
B.  do 24 godzin,
C.  do 40 godzin,
D.  do 6 godzin.



Zadanie 21.
Zastawki allogeniczne to zastawki:

A .  mechaniczne,
B.  biologiczne,
C.  ludzkie,
D.  sztuczne.

Zadanie 22.
Najlepszym  miejscem  do  wytworzenia  przetoki  tętniczo-żylnej  do
hemodializ jest:

A .  kończyna dolna,
B.  kończyna górna,
C.  dół podkolanowy,
D.  okolica kostki przyśrodkowej.

Zadanie 23.
Organizacja  pracy  bloku  operacyjnego  powinna  opierać  się  na
ściśle  opracowanych,  ustalonych  i  wdrożonych  procedurach  i
standardach postępowania. Procedura (z łac. procedo), to:

A .  postępowanie zgodne z zasadą placebo,
B . postępowanie wg ustalonego wzoru, całokształt przepisów

i zasad regulujących postępowanie,
C . system orzekający o  warunkach technologicznych danego

obiektu,
D.  zespół czynników warunkujących dobrostan jednostki.

Zadanie 24.
N a  salę  operacyjną  trafia  pacjent  z  niewydolnością  nerek,
niehospitalizowany  na  oddziale  chirurgicznym,  przygotowany  do
dializoterapii.  Któremu  zabiegowi  najprawdopodobniej  zostanie
poddany w/w pacjent?

A.  usuwanie ognisk zakażenia,
B.  wykonanie obwodowej przetoki tętniczo-żylnej,
C.  przeszczep udowo-podkolanowy,
D.  wkłucie centralne.

Zadanie 25.
Narządem  najczęściej  wykorzystywanym  do  odtworzenia  ciągłości
przewodu pokarmowego po resekcji przełyku jest:

A .  żołądek,
B.  jelito czcze,
C.  jelito kręte,
D.  okrężnica.



Zadanie 26.
Jakie  więzadło  najczęściej  ulega  uszkodzeniu  przy  urazach
kciuka?

A.  odłokciowe,
B.  poboczne,
C.  bliższe stawu śródręczno - paliczkowego,
D.  bliższe stawu międzypaliczkowego.

Zadanie 27.
Istotą zaćmy jest:

A .  brak widzenia stereoskopowego,
B.  podwójne widzenie,
C.  oczopląs,
D.  częściowe lub całkowite zmętnienie soczewki.

Zadanie 28.
Co oznacza określenie tętniak prawdziwy?

A . miejscowe  rozszerzenie  wszystkich  ścian  aorty  lub
jednej z tętnic obwodowych,

B . całkowite  przerwanie  ściany  tętnicy,  a  wtedy  ścianę
tętniaka  stanowi  tylko  błona  zewnętrzna  tętnicy  oraz
nawarstwiająca tkanka łączna,

C . przerwanie  błony  wewnętrznej  tętnicy  a  krew  płynąca
wciska  się  między  błonę  wewnętrzną  a  środkową,
oddzielając obie warstwy ściany tętnicy,

D.  nie ma takiego określenia.

Zadanie 29.
Bezpośrednio po oparzeniu rana oparzeniowa jest:

A .  zainfekowana,
B.  bakteriologicznie czysta,
C.  czysta,
D.  septyczna.

Zadanie 30.
W  przypadku  tzw.  operacyjnego  raka  piersi  najczęściej
wykonywanym zabiegiem jest:

A .  częściowe wycięcie gruczołu sutkowego,
B.  radykalne zmodyfikowane odjęcie gruczołu sutkowego,
C.  doszczętne wycięcie sutka,
D.  tumorektomia.



Zadanie 31.
Przetoki pęcherzowe są zakładane:

A.  przy częstym oddawaniu moczu,
B.  przy kamieniu w pęcherzu,
C.  przy zarośniętym napletku,
D.  gdy odpływ moczu przez cewkę jest niemożliwy.

Zadanie 32.
Planując  obsadę  pielęgniarską  nowo  uruchamianego  bloku
operacyjnego należy uwzględnić:

A . i lość  czynnych  sal  operacyjnych,  i lość  dni  pracy,
system  pracy,  frekwencje,  urlopy,  dodatkowe  obowiązki
związane z prowadzeniem szkoleń,

B.  ilość sal operacyjnych, ilość dni pracy, system pracy,
C . rodzaj  i  i lość  wykonywanych  zabiegów,  rodzaj

specjalności chirurgicznych,
D.  system pracy zmianowej.

Zadanie 33.
W złamaniu kości szyjki udowej kończyna dolna ustawia się w:

A.  rotacji zewnętrznej i przywiedzeniu,
B.  rotacji wewnętrznej i odwiedzeniu,
C.  pozornym wydłużeniu z powodu przywiedzenia,
D.  pozornym skróceniu z powodu odwiedzenia.

Zadanie 34.
Trwa etap szycia opony twardej po zabiegu usunięcia guza mózgu.
Pojęcie "szew Dandy'ego" oznacza szew mocujący oponę twardą do:

A.  krawędzi kostnej w miejscu wykonanej kraniotomii,
B.  okostnej w miejscu wykonywanej kraniotomii,
C.  tkanki podskórnej w miejscu wykonywanej kraniotomii,
D.  mięśni w miejscu wykonywanej kraniotomii.

Zadanie 35.
Aby uwidocznić  przepuklinę lub wypuklinę  dyskową w pierwszym
etapie  fenestracji,  nacina  się  w  postaci  klapki  lub  okienka
więzadło:

A.  podłużne tylne,
B.  podłużne przednie,
C.  międzyłukowe-żółte,
D.  nadkolcowe.



Zadanie 36.
Pielęgniarka  pracująca  w  oddziale  dziennym  "chirurgii  jednego
dnia" powinna umieć:

A . przygotować pacjenta do zabiegu operacyjnego, sprawować
nad  nim  kompleksową  opiekę,  prowadzić  dokumentację
pielęgniarską,  udzielić  wsparcia  pacjentowi  i  jego
rodzinie w zakresie samoopieki,

B . sprawować opiekę nad pacjentem tylko wtedy, gdy zabieg
wykonano w znieczuleniu ogólnym,

C . ocenić  podstawowe  parametry  życiowe  (tętno,  oddech,
temperaturę  ciała),  natomiast  przygotowaniem  pacjenta
d o  zabiegu  zajmuje  się  głównie  lekarz  chirurg  i
anestezjolog,

D . głównie  zarejestrować  pacjenta,  współpracować  z
lekarzem operującym i rodziną pacjenta.

Zadanie 37.
N a  sali  operacyjnej  trwa  zabieg  pobrania  nerek  metodą  " in
bloc". Kaniulę do podania perfuzatu umieszcza się w tętnicy:

A.  nerkowej lewej,
B.  nerkowej prawej,
C.  głównej brzusznej,
D.  głównej piersiowej.

Zadanie 38.
Przy  leczeniu  zachowawczym  złamań  kości  długich  należy
pamiętać:

A . ż e  przy  złamaniu  trzonu  należy  unieruchomić  dwa
sąsiednie stawy,

B.  o czynnościowym ustawieniu,
C . ż e  po  założeniu  gipsu  należy  kontrolować  ukrwienie  i

unerwienie dystalnych części kończyny,
D.  wszystkich wymienionych działaniach.

Zadanie 39.
Zawód  pielęgniarki  może  wykonywać  osoba  posiadająca  prawo
wykonania zawodu wydane przez:

A.  Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych,
B.  Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych,
C.  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  Ministerstwo Zdrowia.



Zadanie 40.
Pielęgniarka operacyjna swoją pracę odnotowuje w:

A.  książce raportów,
B.  protokole pielęgniarki operacyjnej,
C.  księdze operacyjnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 41.
Ściągnięcie jądra z kanału pachwinowego do moszny wykonuje się
z powodu:

A.  zaniku jądra,
B.  wady wrodzonej,
C.  skrętu jądra,
D.  żylaków powrózka nasiennego.

Zadanie 42.
Paracentesis, to:

A .  nacięcie jamy bębenkowej,
B.  oglądanie błony bębenkowej,
C.  przecięcie błony bębenkowej,
D.  drenaż jamy bębenkowej.

Zadanie 43.
Kraniotomia  i  kraniektomia  są  to  zabiegi,  podczas  których  płat
kostny:

A.  w kraniotomii wyrzucamy, a w kraniektomii przywracamy,
B.  w kraniotomii przywracamy, a w kraniektomii usuwamy,
C.  w kraniotomii i kraniektomii wyrzucamy,
D.  w kraniotomii i kraniektomii zachowujemy.

Zadanie 44.
REM  czyli  Return  Electrode  Monitoring  to  system  monitorujący
działanie elektrody:

A.  biernej, samoprzylepnej, dwukomorowej,
B.  czynnej, monopolarnej,
C.  czynnej, bipolarnej,
D.  biernej, wielorazowej, silikonowej.

Zadanie 45.
Jaką aparaturę medyczną stosuje s ię do wszczepienia rozrusznika
serca?

A.  mikroskop,
B.  koagulację na podczerwień,
C.  aparat RTG,
D.  sternotom elektryczny.



Zadanie 46.
Błędem w komunikowaniu pielęgniarka-pacjent jest:

A .  aktywne słuchanie,
B.  ganienie, moralizowanie,
C.  zadawanie pytań,
D.  zapewnienie właściwych warunków do rozmowy.

Zadanie 47.
Wykonując  scyntygrafię  gruczołu  tarczowego  można  stwierdzić,
że :

A . gruczoł  od  wewnątrz  tworzy  wole  zamostkowe  i  uciska
tchawicę i przełyk,

B . kolorowe  miejsca  na  mapie  tarczycy  to  guzki  gorące,
które wychwyciły promieniotwórczy izotop jodu,

C . w  fragmencie  gruczołu  tarczowego  jest  wyższa
echogeniczność co świadczy o guzkach i zwapnieniach,

D.  w wolu tarczycy są komórki nowotworowe.

Zadanie 48.
W  trakcie  wykonywania  resekcji  żołądka  nieraz  (zależnie  od
sposobu) wykonuje się tzw. zespolenie Brauna. Polega ono na:

A . zespoleniu  pierwszej  pętl i  jel ita  cienkiego  z  pozostałą
częścią żołądka,

B . przyszyciu  końca  dwunastnicy  do  pozostawionej  części
żołądka,

C . zszyciu  jelita  cienkiego  poniżej  zespolenia  bok  do
boku,

D . wytworzeniu przetoki pomiędzy pęcherzykiem żółciowym a
jelitem czczym.

Zadanie 49.
Pielęgniarka  operacyjna  może  odmówić  uczestniczenia  w
eksperymencie medycznym:

A.  podając przyczynę na piśmie,
B.  bez podania przyczyny, ustnie,
C.  podając przyczynę ustnie,
D.  bez podania przyczyny, na piśmie.



Zadanie 50.
Pielęgniarka  operacyjna  starając  się  o  uznanie  wirusowego
zapalenia  wątroby  jako  choroby  zawodowej  przedstawiła
dokumentację,  w  której  zawarte  były  informacje  dotyczące  je j
asysty przy zabiegach operacyjnych u pacjentów z HBS+. Które to
dokumenty?

A . książka  operacyjna,  protokół  pielęgniarki  operacyjnej,
książka raportów pielęgniarskich,

B.  książka standardów operacyjnych,
C.  karta zleceń lekarskich i konsultacji,
D.  książka transfuzji, książka ewidencji chorych.

Zadanie 51.
Jak inaczej nazywa się krążenie pozaustrojowe?

A.  hemodylucja,
B.  perfuzja,
C.  infuzja,
D.  dyfuzja.

Zadanie 52.
Technika operacji przeszczepu serca polega na połączeniu:

A.  serca dawcy z żyłami płucnymi biorcy,
B.  przedsionków biorcy z komorami dawcy,
C.  komór biorcy z aortą i pniem płucnym dawcy,
D . obu  przedsionków,  aorty  i  tętnicy  płucnej  dawcy  i

biorcy.

Zadanie 53.
Cewniki moczowodowe stosowane w zabiegach urologicznych służą
do:

A.  szynowania moczowodu,
B.  sprawdzania drożności moczowodu,
C.  ściągnięcia kamienia z moczowodu,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 54.
Jakie narzędzie służy do usunięcia rogówki biorcy?

A.  keratom,
B.  kraniotom,
C.  keratometr,
D.  krioekstraktor.



Zadanie 55.
Pełne  bezpieczeństwo  sterylizowania  i  przechowywania  narzędzi
chirurgicznych zapewniają:

A.  torebki papierowo-foliowe,
B.  puszki Schimmelbuscha,
C.  papier krepowany i włóknina,
D.  kontenery i siatki.

Zadanie 56.
Kurza klatka piersiowa spowodowana jest:

A .  krzywicą,
B . wrodzoną  nieprawidłowością  układu  mięśniowego  klatki

piersiowej,
C.  przewlekłymi chorobami układu oddechowego,
D.  wrodzoną wadą serca.

Zadanie 57.
Zabieg operacyjny wykonywany w achalazji przełyku to:

A.  resekcja przełyku,
B.  fundoplikacja,
C.  kardiomiotomia,
D.  dewaskularyzacja.

Zadanie 58.
Pacjenta do zabiegu rynoscopii układa się w pozycji:

A .  Trendelenburga,
B.  na plecach z głową uniesioną wyżej,
C.  na plecach płasko,
D.  na boku.

Zadanie 59.
Pod pojęciem osteotomii rozumiemy:

A.  zespolenie złamanej kości,
B.  chirurgiczne przecięcie kości,
C.  założenie stabilizatora zewnętrznego,
D.  nawiercenie kości i wprowadzenie wkrętu.

Zadanie 60.
Podstawową operacją w przypadku I  stopnia zaawansowania raka
jajnika jest:

A .  amputacja nadpochwowa trzonu macicy z przydatkami,
B . całkowite brzuszne wycięcie macicy z przydatkami wraz z

inspekcją całej jamy brzusznej,
C . rozszerzone  brzuszne  całkowite  wycięcie  macicy  z

przydatkami,
D.  obustronne wycięcie przydatków.



Zadanie 61.
Wprowadzenie  i  szkolenie  nowo  przyjętego  pracownika,
organizowanie  pracy  personelu  w  danej  dziedzinie  zabiegowej,
sporządzanie  harmonogramu  szkoleń,  prowadzenie  obowiązującej
dokumentacji, należy do obowiązków:

A.  pielęgniarki instrumentariuszki,
B.  kierownika bloku operacyjnego,
C.  pielęgniarki koordynującej bloku operacyjnego,
D.  zastępcy kierownika.

Zadanie 62.
Aby  uzyskać  dobry  dostęp  do  operacji  usunięcia  wyrostka
robaczkowego należy przygotować skórę pacjenta do cięcia:

A.  pośrodkowego dolnego, przyprostnego prawego,
B.  pośrodkowego górnego, Pfannenstiela,
C.  Pfannenstiela, przyprostnego dolnego prawego,
D.  McBurneya, przyprostnego dolnego prawego.

Zadanie 63.
Pielęgniarka  oddziałowa  bloku  operacyjnego  udzieliła  informacji
o  sposobie  i  przebiegu  operacji  mężowi  pacjentki.  Zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawnymi pielęgniarka:

A . miała  prawo  poinformować  o  sposobie  i  przebiegu
operacji,

B . mogła  udzielić  takich  informacji  z  powodu  współczucia
rodzinie,

C.  przekroczyła swoje kompetencje określone w ustawie,
D . miała uprawnienie wynikające z Kodeksu Etyki Zawodowej

Pielęgniarki i Położnej, do udzielenia informacji.

Zadanie 64.
Zastawki  pobrane  z  ludzkich  zwłok  przechowuje  się  w  banku
tkanek długoterminowo w:

A.  temperaturze ciekłego azotu,
B.  pojemnikach z aldehydem glutarowym,
C.  płynnym roztworze antybiotyku,
D.  lodówce, w temperaturze +4˚C.

Zadanie 65.
Metodą leczenia operacyjnego Zespołu Leriche'a jest:

A .  wszczepienie by-passu żylnego udowo-podkolanowego,
B.  wszczepienie protezy rozwidlonej aortalno-dwuudowej,
C.  thrombendarteriectomia tętnicy udowej,
D.  embolektomia cewnikiem Fogarty'ego.



Zadanie 66.
Wskazaniem do zabiegu operacyjnego szyjnego odcinka kręgosłupa
wykonywanego z dostępu tylnego jest:

A .  niestabilność szczytowo - podpotyliczna,
B.  dyskopatia C3 - C4,
C.  skręcenie stawów międzykręgowych C3 - C4,
D.  złamanie stabilne C3 - C4.

Zadanie 67.
Operacja kręgozmyku polega na:

A . usunięciu  uszkodzonych  trzonów  kręgów  i  usztywnieniu
kręgosłupa,

B . odbarczeniu  elementów  nerwowych  i  usztywnieniu
niestabilnego fragmentu kręgosłupa,

C.  usztywnieniu przemieszczonych kręgów,
D.  wypełnieniu szczelin międzykręgowych woskiem kostnym.

Zadanie 68.
W  przypadku  wystąpienia  stopy  cukrzycowej  owrzodzenie  jest
pochodzenia:

A.  infekcyjnego,
B.  wirusowego,
C.  neuropatycznego,
D.  niedokrwiennego.

Zadanie 69.
Dla  zmniejszenia  urazu  psychicznego  pacjenta  i  jego  rodziny
związanego z pobytem w szpitalu najważniejsze jest:

A .  skrócenie do minimum czasu pobytu w szpitalu,
B.  podawanie leków uspokajających,
C.  przebywanie co najmniej 2 osób z pacjentem,
D.  zapobieganie powikłaniom.

Zadanie 70.
Celem standardów kwalifikacji zawodowej jest:

A .  poprawa jakości przygotowania zawodowego,
B . umożliwienie  budowania  programów  kształcenia  i

szkolenia zawodowego w układzie modułowym,
C . ujednolicenie wymagań egzaminacyjnych dla kształcenia w

zawodzie,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 71.
Badanie satysfakcji pacjenta jest ważnym źródłem:

A.  informacji o odczuciach pacjenta,
B.  informacji o świadczonej opiece,
C.  informacji o ocenie personelu,
D.  wszystkie z wymienionych.

Zadanie 72.
Leczenie chirurgiczne złamania wielu żeber polega na:

A.  stabilizacji klatki piersiowej sposobem chirurgicznym,
B.  nakłuciu klatki piersiowej,
C . wykonaniu  tracheostomii  oraz  podłączeniu  do  stałego

odsysania opłucnej,
D . założeniu  przylepca  lub  opaski  wokół  klatki  piersiowej,

w  cięższych  przypadkach  wykonaniu  tracheotomii  i
wentylacji  płuc  naprzemiennym  ciśnieniem  dodatnim,
stosowaniu oddechu wspomaganego.

Zadanie 73.
Wczesnym-pierwotnym powikłaniem złamanego obojczyka jest:

A .  staw rzekomy,
B.  uszkodzenie tętnicy podobojczykowej,
C.  zrost opóźniony,
D.  brak zrostu.

Zadanie 74.
Dostęp operacyjny do tylnej powierzchni kręgów szyjnych C1 - C7
w  niektórych  operacjach  kręgosłupa  uzyskuje  s ię  w  ułożeniu
chorego  na  brzuchu.  Nieprawidłowe  ułożenie  chorego  może
spowodować:

A.  trwałą utratę wzroku,
B.  uszkodzenia nerwów łokciowych,
C.  uszkodzenia splotów ramiennych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 75.
Instalacje  klimatyzacyjne  zastosowane  w  salach  operacyjnych
muszą:

A . zapewniać  nawiew  powietrza  poprzez  f i ltry  zapewniające
wymaganą czystość powietrza,

B . zapewniać nawiew powietrza górą, a wyciąg w 20% górą i
w 80% dołem,

C.  podlegać dezynfekcji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 76.
Tracheostomia ma na celu:

A.  stałe utrzymanie światła kanału tracheostomijnego,
B.  chwilowe utrzymanie światła kanału tracheostomijnego,
C.  możliwość łatwego założenia rurki tracheostomijnej,
D.  ułatwienie odsysania zalegającej wydzieliny tchawicy.

Zadanie 77.
Mechanizm powstawania przepukliny krążka międzykręgowego polega
na:

A.  tworzeniu się zmian zwyrodnieniowych,
B.  przemieszczaniu kręgów,
C . wypadnięciu  jądra  miażdżystego  przez  pierścień

włóknisty,
D.  uszkodzeniu opony twardej.

Zadanie 78.
Nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej przekazywanie przez
pielęgniarkę informacji o stanie zdrowia podopiecznego:

A.  innym członkom zespołu terapeutycznego,
B . innym  członkom  zespołu  terapeutycznego  ze  względu  na

potrzeby procesu pielęgnowania,
C . innym  członkom  zespołu  terapeutycznego  ze  względu  na

potrzeby procesu leczniczo-pielęgnacyjnego,
D . innym  członkom  zespołu  terapeutycznego  ze  względu  na

stan psychiczny pacjenta.

Zadanie 79.
W jakiego typu załmaniach konieczne jest leczenie operacyjne?

A.  otwartych,
B.  powikłanych uszkodzeniem naczyń i nerwów,
C.  niestabilnych,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 80.
N a  sali  operacyjnej  trwa  pobieranie  narządów  od  20-letniego
dawcy zmarłego. W jakiej kolejności pobiera się narządy?

A.  serce, nerki, wątroba,
B.  serce, wątroba, nerki,
C.  wątroba, serce, nerki,
D.  wątroba, nerki, serce.



Zadanie 81.
Podczas  operacyjnego  usunięcia  pęcherza  moczowego  otrzymuje
Pan(i )  dodatkowy  materiał  z  gazy.  Po  dokładnym  przeliczeniu
okazuje  się,  że  w  opakowaniu  było  19  gazików  zamiast  20.  Co
należałoby zrobić w tej sytuacji?

A.  odrzucić poza stół otrzymane 19 gazików,
B . zgłosić  fakt  operatorowi,  I I  instrumentariuszce  oraz

odnotować ilość gazików na tablicy,
C.  zatrzymać informację o otrzymanym materiale dla siebie,
D . przeliczyć  jeszcze  raz  spokojnie  otrzymany  materiał  z

gazy.

Zadanie 82.
Do powikłań choroby refluksowej NIE należy:

A.  zwężenie przełyku,
B.  owrzodzenie przełyku,
C.  przepuklina wślizgowa rozworu przełykowego,
D.  rak przełyku.

Zadanie 83.
Często  współistniejącą  przyczyną  złego  stanu  chorego  z  mnogim
złamaniem żeber jest:

A .  stłuczenie płuca,
B.  złamanie mostka,
C.  powiększający się pęcherz rozedmowy,
D.  ściśnięcie klatki piersiowej.

Zadanie 84.
Jakie  urządzenie  służy  do  usunięcia  ciała  szklistego  z  komory
przedniej oka po zabiegu operacji zaćmy?

A.  witrektom,
B.  skiaskop,
C.  keratometr,
D.  synoptofor.

Zadanie 85.
Protokół pielęgniarki operacyjnej służy między innymi do:

A.  dokumentowania pracy pielęgniarki operacyjnej,
B.  rejestrowania czasu trwania zabiegu,
C . notowania  i lości  zużytego  materiału,  leków,  szwów

chirurgicznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 86.
Sporządzanie  planów  zabiegów  operacyjnych  dla  bloku
operacyjnego ma na celu:

A.  dobre jego wykorzystanie,
B.  usprawnienie organizacji pracy,
C.  zapobieganie rozwojowi infekcji szpitalnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 87.
W  celu  uwidocznienia  naczyń  mózgowych  lub  rdzeniowych
najlepszym badaniem jest:

A .  tomografia komputerowa,
B.  rezonans magnetyczny,
C.  angiografia,
D.  zdjęcie radiologiczne.

Zadanie 88.
Chory  zgłosił  s ię  na  ostry  dyżur  z  silnymi  bólami  w  okolicy
lędźwiowej,  oraz  trudnością  oddania  moczu.  Badanie  RTG  jamy
brzusznej wykazało kamień w układzie moczowym. Wybór metody
operacji zależy od:

A.  wieku chorego,
B.  prośby pacjenta,
C.  struktury kamienia,
D.  wielkości i położenia kamienia.

Zadanie 89.
Przygotowane na bocznym stole serce dawcy, umieszczono w worku
osierdziowym biorcy. Vent do jamy serca zakłada się w celu:

A.  odbarczenia serca z krwi,
B.  podania płynu kardioplegicznego,
C.  odpowietrzenia krwi,
D.  wypełnienia serca krwią.

Zadanie 90.
Zabieg wszczepienia rozrusznika serca określa się mianem:

A.  defibrylacji,
B .  stymulacji,
C.  implantacji,
D.  obturacji.



Zadanie 91.
Operacja doszczętnego wycięcia sromu polega na:

A . resekcji  guza  z  marginesem  niezmienionej  tkanki  i
zachowaniem łechtaczki,

B . doszczętnym  usunięciu  podskórnej  tkanki  tłuszczowej
sromu,

C . doszczętnym  usunięciu  podskórnej  tkanki  tłuszczowej
sromu wraz z usunięciem węzłów pachwinowych,

D . wycięciu  całego  sromu  i  węzłów  pachwinowych
powierzchownych  i  głębokich,  często  û  grupy  węzłów
chłonnych biodrowych zewnętrznych.

Zadanie 92.
Jaki  rodzaj  staplera  powinien  być  przygotowany  do  zabiegu
operacyjnego,  podczas  którego  chirurg  wykona  zespolenie  jel it
koniec do końca lub bok do końca?

A.  stapler liniowy,
B.  stapler liniowy tnący,
C.  stapler okrężny,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 93.
Koniecznym  warunkiem  przeprowadzenia  zabiegu
kardiochirurgicznego w krążeniu pozaustrojowym jest:

A .  podniesienie temperatury ciała o 2˚C,
B.  obniżenie krzepliwości krwi przez podanie heparyny,
C.  przetoczenie masy erytrocytarnej,
D.  podanie preparatów kwasu acetylosalicylowego.

Zadanie 94.
Bezwzględnym wskazaniem do cięcia cesarskiego jest następujące
usadowienie łożyska:

A.  nisko usadowione,
B.  brzeżnie przodujące,
C.  centralnie przodujące,
D . w e  wszystkich  przypadkach  wskazane  jest  cięcie

cesarskie.

Zadanie 95.
Pielolitotomia to operacyjne:

A.  otwarcie miedniczki nerkowej,
B.  usunięcie kamieni z miedniczki nerkowej,
C.  zmniejszenie zbyt dużej miedniczki nerkowej,
D.  powiększenie zbyt małej miedniczki nerkowej.



Zadanie 96.
W skład zestawu narzędzi służącego do oceny przewodu słuchowego
zewnętrznego oraz błony bębenkowej wchodzi:

A .  wziernik Hartmanna, wziernik Siegle'a, otoskop,
B.  wziernik Siegle'a, wziernik Kiliana,
C.  otoskop, wziernik Kiliana,
D.  wziernik Siegle'a, otoskop, wziernik Kiliana.

Zadanie 97.
Lobectomia, to wycięcie:

A .  płuca,
B.  dwóch płatów,
C.  klinowe,
D.  płata płuca.

Zadanie 98.
Najprostszą  i  najbardziej  skuteczną  metodą  zapobiegania
zakażeniom wewnątrzszpitalnym jest:

A .  dezynfekcja narzędzi chirurgicznych,
B.  mycie i dezynfekcja rąk,
C.  segregacja odpadów medycznych,
D . profilaktyka  antybiotykowa  u  chorych  oczekujących  na

zabieg operacyjny.

Zadanie 99.
N a  sali  operacyjnej  rozpoczyna  się  pobranie  serca  od
25-letniego  dawcy.  Szew  stabilizujący  kaniulę  do  podania  płynu
kardioplegicznego należy założyć w:

A.  żyle głównej górnej,
B.  żyłach płucnych lewych,
C.  pniu tętnicy płucnej,
D.  aorcie.

Zadanie 100.
Wygląd źrenic przy krwiaku wewnątrzczaszkowym jest:

A .  obustronnie poszerzony,
B.  jednostronnie poszerzony po stronie krwiaka,
C.  obustronnie zwężony,
D.  jednostronnie zwężony po stronie krwiaka.

Zadanie 101.
Usunięcie zatoru, to:

A .  laparotomia,
B.  sympatectomia,
C.  embolectomia,
D.  thromboendarteriectomia.



Zadanie 102.
Warunkiem zapewniającym prawidłowy mechanizm trzymania moczu
jest:

A . przewaga  ciśnienia  śródcewkowego  nad  ciśnieniem
śródpęcherzowym,

B.  prawidłowy mechanizm zwieraczy,
C.  prawidłowa statyka narządu rodnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 103.
Przeciwwskazaniem do założenia szwu szyjkowego w niewydolności
szyjkowo-cieśniowej NIE jest/są:

A.  pęknięcie błon płodowych,
B.  ostry stan zapalny pochwy,
C.  przebyte urazy szyjki macicy,
D.  wielowodzie.

Zadanie 104.
Zastosowanie  beznapięciowej  taśmy  pochwowej  w  leczeniu
nietrzymania  moczu  spowodowało,  że  okres  operacji
podwieszającej  cewkę  moczową  znacznie  s ię  skrócił.  Jednakże  w
trakcie  zabiegu  istnieje  konieczność  sprawdzenia  ciągłości
ściany  pęcherza  moczowego  przy  użyciu  cystoskopu.  Technika
operacyjna, której dotyczy ta zasada to:

A.  pre pubic TVT,
B.  TVT techniką klasyczną,
C.  TVT - Obturator,
D.  w żadnej z tych operacji nie stosujemy cystoskopu.

Zadanie 105.
Pielęgniarka  operacyjna  mająca  większe  doświadczenie  zawodowe
powinna:

A . przekazywać młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę
i  umiejętności  zawodowe  oraz  wzorce  kultury  i
poszanowania człowieka,

B . wykonywać  obowiązki  młodszej,  mniej  doświadczonej
pielęgniarki,

C . organizować  pracę  mniej  doświadczonym  koleżankom  i
kolegom,

D . wykonywać  pracę  za  koleżanki  i  kolegów  nie
posiadających doświadczenia zawodowego.



Zadanie 106.
Pacjentka  z  nietrzymaniem  moczu,  po  operacji  ginekologicznej.
Wstępna diagnoza to przetoka pęcherzowo-pochwowa. Jakie badanie
urologiczne potwierdzi tę diagnozę?

A.  arteriografia,
B.  USG pochwy,
C.  cystoskopia z kontrastem,
D.  założenie cewnika do pęcherza.

Zadanie 107.
Z  jakiego  dostępu  operacyjnego  zamyka  się  drożny  przewód
tętniczy Botalla?

A.  torakotomii lewostronnej,
B.  torakotomii prawostronnej,
C.  sternotomii pośrodkowej,
D.  lumbotomii.

Zadanie 108.
U pacjenta z narastającym krwiakiem wewnątrzczaszkowym objaw
Babińskiego jest:

A .  dodatni na obu kończynach dolnych,
B.  ujemny na obu kończynach dolnych,
C.  dodatni na kończynie dolnej po stronie krwiaka,
D.  dodatni na kończynie dolnej po stronie przeciwnej.

Zadanie 109.
Jaką  rolę  w  tym  aparacie  do  krążenia  pozaustrojowego  spełnia
utleniacz?

A.  rozrzedza krew,
B.  utlenia krew,
C.  zastępuje płuca,
D.  oziębia krew.

Zadanie 110.
Trwa  rodzinny  przeszczep  wątroby  u  4-letniego  dziecka.  Po
transplantacji  redukowanej  wątroby  od  dorosłego  dawcy,
pierwotne zamknięcie powłok jest niemożliwe z powodu ucisku na
przeszczepiony  narząd.  Co  należy  przygotować  do  bezpośredniego
zamknięcia otwartej rany?

A.  folię operacyjną,
B.  siatkę vicrylową,
C.  gaziki z kontrastem RTG,
D.  serwety brzuszne z kontrastem RTG.



Zadanie 111.
Pierwotne żylaki kończyn dolnych powstają w następstwie:

A.  niewydolności zastawek żylnych,
B.  miażdżycy naczyń,
C.  starzenia się organizmu,
D . wzmożonego  ciśnienia  żylnego  i/lub  osłabienia  ściany

żylnej.

Zadanie 112.
Polipectomia to zabieg polegający na:

A.  usunięciu tworów polipowatych z jam nosa,
B.  diagnostyczno-leczniczym otwarciu zatoki czołowej,
C.  operacji radykalnej zatoki szczękowej,
D.  resekcji przegrody nosa.

Zadanie 113.
Kwestie  zachowania  przez  pielęgniarkę  tajemnicy  zawodowej  są
regulowane w:

A.  ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
B.  ustawie o działalności leczniczej,
C.  konstytucji RP,
D.  ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zadanie 114.
Popręg  Webera  stosuje  s ię  najczęściej  celem  stabilizacji
złamania:

A.  szyjki kości udowej,
B.  wyrostka łokciowego,
C.  trzonu kości udowej,
D.  kości śródręcza.

Zadanie 115.
Celem  działań  pielęgniarki  na  rzecz  podmiotu  opieki,  w  ramach
realizacji funkcji promowania zdrowia jest:

A . przygotowanie podopiecznego do podejmowania świadomej
odpowiedzialności  za  zdrowie  swoje  i  swoich
najbliższych,

B . przygotowanie podopiecznego do samoopieki i świadczenia
opieki nieprofesjonalnej,

C . zapobieganie  chorobom,  niesprawnościom,  urazom,
wypadkom,

D.  wzmacnianie i potęgowanie zdrowia.



Zadanie 116.
Prawo  pacjenta  do  wyrażenia  zgody  lub  odmowy  na  wykonanie
świadczenia  zdrowotnego  /zabiegu  operacyjnego/,  który  ma  być
przeprowadzony u nieletniego do lat 16 przysługuje:

A.  lekarzowi prowadzącemu,
B.  dyrektorowi szkoły, której uczniem jest pacjent,
C . osobom  reprezentującym  jego  prawa,  w  myśl  odrębnych

przepisów,
D.  tylko samemu pacjentowi.

Zadanie 117.
Nad przestrzeganiem praw pacjenta w placówkach służby zdrowia
czuwa:

A.  prokurator,
B.  pełnomocnik Rzecznika Praw Pacjenta,
C.  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 118.
Opieka przedoperacyjna nad pacjentem rozpoczyna się:

A .  w momencie przyjęcia go na oddział,
B.  w momencie rozpoczęcia diagnozowania,
C.  na bloku operacyjnym,
D . w  chwili  poinformowania go przez  lekarza o  konieczności

leczenia operacyjnego.

Zadanie 119.
Jakie  urządzenia  wchodzą  w  skład  toru  wizyjnego  do
laparoskopii?

A.  insuflator, butla z gazem, kamera,
B . optyka  operacyjna,  monitor  ekranowy,  kamera,

światłowód, źródło zimnego światła,
C.  aparat rentgenowski, insuflator, monitor ekranowy,
D . optyka  endoskopowa,  lampa  operacyjna,  aparat  do

elektrochirurgii.

Zadanie 120.
Wśród stałych elementów występujących w budowie standardów jest
informacja określająca cele standardów, czyli inaczej:

A .  temat standardu,
B.  oświadczenie standardowe,
C.  kryteria,
D.  narzędzia oceny.



Zadanie 121.
Jakie  więzadło  nadgarstka  jest  przecinane  podczas  operacyjnego
leczenia cieśni kanału?

A.  wiązadło poprzeczne nadgarstka,
B.  wiązadło dłoniowe nadgarstka,
C.  nie ma potrzeby przecinać żadnego wiązadła,
D.  należy przeciąć oba wiązadła.

Zadanie 122.
Porażenie fałdów głosowych po operacji tarczycy wynika z:

A .  uszkodzenia przełyku,
B.  uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego,
C.  achalazji,
D.  uszkodzenie nerwu krtaniowego górnego.

Zadanie 123.
W  złamaniach  szyjki  kości  udowej  u  osób  młodych,  operacja
polega na:

A.  nastawieniu i zespoleniu odłamów drutem Kirschnera,
B.  nastawieniu i zespoleniu odłamów śrubami kaniulowanymi,
C.  zespoleniu odłamów płytką nakostną,
D.  zespoleniu płytą Danisa.

Zadanie 124.
Bezwzględnym wskazaniem do wykonania cesarskiego cięcia jest:

A .  młody wiek rodzącej,
B.  nieprawidłowe położenie płodu,
C . brak  współpracy  podczas  akcji  porodowej  pomiędzy

rodzącą a położnikiem,
D.  niski próg bólu u położnicy.

Zadanie 125.
Który  z  wymienionych  nowotworów  układu  moczowo-płciowego
zalicza się do nowotworów łagodnych?

A.  rak moczowodu,
B.  nasieniak,
C.  gruczolak stercza,
D.  rak jasnokomórkowy (nadnerczak).



Zadanie 126.
Pielęgniarka  sprawująca  opiekę  nad  pacjentem  w  oddziale
"chirurgii jednego dnia" powinna zwrócić uwagę na:

A.  lęk i niepokój rodziny pacjenta oczekującego na zabieg,
B.  wiek pacjenta,
C . posiadanie  przez  pacjenta  aktualnego  szczepienia

przeciw WZW typu B,
D . zachowanie  pacjenta,  stan  świadomości,  czas  trwania

bólu  pooperacyjnego,  wydolność  krążeniowo-oddechową
oraz mogące wystąpić powikłania pooperacyjne.

Zadanie 127.
Pierwsze  objawy  pękania  tętniaka  aorty  brzusznej  do  przestrzeni
zaotrzewnowej to:

A . szybkie powiększanie obwodu brzucha, ból brzucha, w USG
widoczna krew pomiędzy pętlami jelitowymi,

B.  biegunka, ochłodzenie stóp,
C.  objawy otrzewnowe,
D . si lny  ból  okolicy  krzyżowej  promieniujący  w  dół  do

pachwin.

Zadanie 128.
Do tamponady żylaków przełyku zastosujesz zgłębnik:

A.  Fogartyego,
B.  Foleya,
C.  Sengstakena-Blackemorea,
D.  Thiemana.

Zadanie 129.
Do uszkodzenia pęcherza moczowego może dojść podczas operacji:

A .  wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego,
B.  wyrostka robaczkowego,
C.  usunięcia pęcherzyka żółciowego,
D.  ginekologicznych /guzy macicy/.



Zadanie 130.
P o  zakończonym zabiegu  operacyjnym,  gdzie  pacjent  był  sprawcą
wypadku  samochodowego,  przed  blokiem  operacyjnym  spotyka
Pan/Pani  policjanta,  który  chciałby  uzyskać  informacje  o  stanie
zdrowia pacjenta. W tej sytuacji należy:

A . udzielić  szczegółowych  informacji  o  stanie  zdrowia
pacjenta,

B . poinformować,  że  operator  zabiegu  jest  jeszcze  na  bloku
operacyjnym,

C.  udostępnić policjantowi historię choroby pacjenta,
D . pozwolić  wejść  policjantowi  na  blok  operacyjny,  żeby

mógł  uzyskać  szczegółowe  informacje  od  lekarza
operującego.

Zadanie 131.
Do zabiegów w "chirurgii jednego dnia" kwalifikuje się dzieci:

A .  u których zabieg nie trwa dłużej niż 15-20 minut,
B . którego  rodzice  posiadają  samochód  i  mieszkają  w

pobliżu miejsca wykonania zabiegu,
C.  bez infekcji dróg oddechowych,
D . ogólnie  zdrowe,  wcześniej  zbadane  przez  lekarza

anestezjologa,  zabieg  będzie  wykonany  na  powłokach
ciała, z minimalnym ryzykiem krwawienia, a występujący
po zabiegu ból uda się opanować lekami doustnymi.

Zadanie 132.
Z a  postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  zawodowej  oraz  za
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu,
pielęgniarka podlega odpowiedzialności zawodowej przed:

A.  rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej,
B.  sądem okręgowym i/lub sądem naczelnym,
C.  okręgową radą,
D.  naczelną radą.

Zadanie 133.
Przepuklina  rozworu  przełykowego  przepony  najczęściej
towarzysząca chorobie refluksowej przełyku, to przepuklina:

A.  wślizgowa,
B.  okołoprzełykowa,
C.  mieszana,
D.  odwróconego żołądka.



Zadanie 134.
Pielęgniarka  zorientowawszy  się,  że  w  postępowaniu  medycznym
został  popełniony  błąd,  zwłaszcza  w  przypadku  błędu
zagrażającego  życiu  lub  zdrowiu  pacjenta,  niezwłocznie  powinna
powiadomić o tym:

A.  dyrekcję placówki,
B.  bezpośredniego przełożonego,
C.  odpowiednie osoby z zespołu terapeutycznego,
D.  prokuraturę.

Zadanie 135.
Tonsillektomia, to:

A .  usunięcie migdałka gardłowego,
B.  usunięcie migdałków podniebiennych,
C.  nacięcie migdałka podniebiennego,
D . usunięcie  migdałka  gardłowego  i  migdałków

podniebiennych.



PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 101114
GRUPA 1
Zadanie 1.
Polskie  Towarzystwo  Pielęgniarskie  (PTP)  jest  stowarzyszeniem
naukowym, posiadającym osobowość prawną, którego celem jest:

A . popularyzowanie  zdobyczy  naukowych  w  zakresie
pielęgniarstwa i nauk pokrewnych,

B . wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek
i położnych,

C . prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do
praktyki pielęgniarskiej,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 2.
Często  przeszczep  nerki  jest  wykonywany  bez  potrzeby  usuwania
nerek  chorego.  Jak  nazywa  się  tego  typu  lokalizacja
chirurgiczna przeszczepu?

A.  przeszczep przesunięty,
B.  przeszczep ortotopowy,
C.  przeszczep symetryczny,
D.  przeszczep heterotropowy.

Zadanie 3.
Jakie  jest  najczęściej  stosowane  znieczulenie  w  operacjach
przerostu gruczołu krokowego?

A.  miejscowe,
B.  zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe,
C.  ogólne,
D.  inne.

Zadanie 4.
Za pomocą tonometru dokonuje się pomiaru:

A.  ilości cieczy wodnistej w oku,
B.  kąta tęczówkowo-rogówkowego,
C.  długości gałki ocznej,
D.  ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Zadanie 5.
Jednym  z  etapów  zabiegów  operacyjnych  w  chirurgii  jest  tzw.
"szkieletowanie". Dotyczy ono?

A.  usunięcia płatów tarczycy,
B.  plastyki przepukliny,
C.  resekcji żołądka,
D.  usunięcia pęcherzyka żółciowego.



Zadanie 6.
Kolejne  etapy  zabiegu  usunięcia  wyrostka  robaczkowego  po
otwarciu jamy otrzewnej to:

A . odszukanie  poprzecznicy  i  wyrostka,  podwiązanie  krezki
wyrostka, zmiażdżenie podstawy,

B . odszukanie  kątnicy  i  wyrostka,  podwiązanie  krezki
wyrostka, zmiażdżenie podstawy,

C . odszukanie  zstępnicy  i  wyrostka,  podwiązanie  krezki
wyrostka, zmiażdżenie podstawy,

D . odszukanie  jel ita  krętego  i  wyrostka,  podwiązanie
krezki wyrostka, zmiażdżenie podstawy.

Zadanie 7.
D o  rewaskularyzacji  naczyń  wieńcowych  wykorzystuje  s ię
najczęściej:

A . żyły pobrane uprzednio od innego dawcy przechowywane w
ciekłym azocie,

B.  protezy Gore-Tex o średnicy 4 - 5 mm,
C.  tętnice promieniowe,
D.  własne żyły i tętnice chorego pobrane jednoczasowo.

Zadanie 8.
Roztwór kardioplegiczny jest to:

A . płyn  wypełniający  układ  drenów  do  krążenia
pozaustrojowego,

B . zimna  sól  fizjologiczna,  którą  polewa  się  serce  w  celu
obniżenia jego temperatury,

C . krew pozostająca w kardiorezerwuarze sztucznego płuco -
serca,

D . płyn  z  dużą  zawartością  potasu  podawany  do  naczyń
wieńcowych w celu zatrzymania serca.

Zadanie 9.
Kręgozmyk to:

A . przemieszczenie  ku  przodowi  trzonu  kręgu  leżącego
powyżej względem kręgu leżącego poniżej,

B.  przemieszczenie trzonu kręgu ku tyłowi,
C . przemieszczenie  łuku  kręgu  leżącego  powyżej  względem

łuku kręgu leżącego poniżej,
D.  brak zrośnięcia łuku kręgu w linii pośrodkowej.



Zadanie 10.
O ściśnięciu klatki piersiowej świadczy wystąpienie:

A.  zaburzeń oddechowych,
B . licznych  wybroczyn  na  twarzy  i  szyi  wraz  z  obrzękiem

tych okolic,
C.  bólu przy wdechu, kaszlu i ruchach ciała,
D.  trzepotania śródpiersia, oddechu opacznego.

Zadanie 11.
N a  sali  operacyjnej  trwa  pobieranie  narządów  od  20-letniego
dawcy  zmarłego.  Aby  odprowadzić  krew  i  perfundujący  płyn,
należy umieścić kaniulę w żyle:

A .  wrotnej,
B.  biodrowej,
C.  krezkowej dolnej,
D.  krezkowej górnej.

Zadanie 12.
Istotą zaćmy jest:

A .  brak widzenia stereoskopowego,
B.  podwójne widzenie,
C.  oczopląs,
D.  częściowe lub całkowite zmętnienie soczewki.

Zadanie 13.
W jaki sposób możemy dokonać oceny jakości usług medycznych?

A.  obserwując zachowanie pacjenta,
B.  prawidłowo prowadzić dokumentację,
C.  badać stopień satysfakcji pacjenta,
D.  rozmawiając z pacjentem.

Zadanie 14.
Celem praw pacjenta NIE jest:

A .  wpływanie na poprawę jakości świadczeń medycznych,
B . ustalnie  pozycji  pacjenta,  jako  równoprawnego

uczestnika procesu leczenia,
C.  danie poczucia bezpieczeństwa pacjentowi,
D . chronienie  personelu  medycznego  przed  roszczeniami

pacjentów.

Zadanie 15.
Trwa zabieg operacyjny guza kanału kręgowego L5-S1 u 18-letniej
pacjentki. Wykonany zabieg operacyjny to:

A.  lobektomia,
B.  laminektomia,
C.  kraniotomia,
D.  kraniektomia.



Zadanie 16.
Zabieg mający na celu zamknięcie błony bębenkowej to:

A .  myryngoplastica,
B.  antromastoidectomia,
C.  stapedotomia,
D.  paracenteza.

Zadanie 17.
W  czasie  operacji  tętniaka  aorty  brzusznej  może  dojść  do
uszkodzenia:

A.  moczowodów i jelit,
B .  żyły głównej dolnej,
C.  żył biodrowych wspólnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 18.
D o zewnętrznych mechanizmów korzystnie wpływających na jakość
opieki medycznej zaliczamy:

A.  rekomendacje dla praktyki,
B.  monitorowanie wskaźników jakości,
C.  certyfikację, akredytację,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 19.
Podczas  procedury  wymiany  zastawek  serca  obowiązują  ścisłe
kryteria  doboru  zastawki  do  indywidualnych  potrzeb  i  stanu
zdrowia  chorego.  Do  dyspozycji  mamy  zastawki  biologiczne  i
mechaniczne. Wybierz zdanie NIEPRAWDZIWE:

A . zaletą  zastawek  mechanicznych  jest  ich  duża  trwałość,
wadą  jest  konieczność  przewlekłego  leczenia
przeciwkrzepliwego,

B . wadą  zastawek  biologicznych  jest  ich  mniejsza  trwałość,
zaletą  jest  brak  konieczności  przewlekłego  leczenia
przeciwkrzepliwego,

C . zastawek  biologicznych  używa  się  u  młodych  pacjentów,
poniżej 40 roku życia,

D . zastawek  biologicznych  używa  się  w  przypadkach,  gdy
przewlekłe leczenie przeciwkrzepliwe nie jest wskazane.

Zadanie 20.
Do uszkodzenia pęcherza moczowego może dojść podczas operacji:

A .  wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego,
B.  wyrostka robaczkowego,
C.  usunięcia pęcherzyka żółciowego,
D.  ginekologicznych /guzy macicy/.



Zadanie 21.
Czy  pacjent  może  zrezygnować  z  uczestniczenia  w  eksperymencie
medycznym  przed  rozpoczęciem  zabiegu,  pomimo  że  wcześniej
wyraził na to pisemną zgodę?

A . nie,  gdyż  musiałby  pokryć  koszty  badań  medycznych,
jakie zostały u niego wykonane przed zabiegiem,

B . tak,  ale  tylko  wyłącznie  w  sytuacji  bezpośredniego
zagrożenia życia,

C . tak,  ale  zostanie  pociągnięty  do  odpowiedzialności
karnej,

D.  tak, ma prawo wycofać się z wcześniej wyrażonej zgody.

Zadanie 22.
Przy  wielu  zabiegach  operacyjnych,  w  różnych  dziedzinach
zabiegowych jako sposób wykonania podaje s ię nazwisko pioniera.
Proszę wskazać przykład podany BŁĘDNIE:

A.  resekcja żołądka sposobem Billrotha I- Rydygiera,
B.  amputacja sutka metodą Pateya,
C.  plastyka odźwiernika metodą Nissena,
D.  wycięcie trzustki i dwunastnicy sposobem Whipple'a.

Zadanie 23.
P o  zakończonym zabiegu  operacyjnym,  gdzie  pacjent  był  sprawcą
wypadku  samochodowego,  przed  blokiem  operacyjnym  spotyka
Pan/Pani  policjanta,  który  chciałby  uzyskać  informacje  o  stanie
zdrowia pacjenta. W tej sytuacji należy:

A . udzielić  szczegółowych  informacji  o  stanie  zdrowia
pacjenta,

B . poinformować,  że  operator  zabiegu  jest  jeszcze  na  bloku
operacyjnym,

C.  udostępnić policjantowi historię choroby pacjenta,
D . pozwolić  wejść  policjantowi  na  blok  operacyjny,  żeby

mógł  uzyskać  szczegółowe  informacje  od  lekarza
operującego.



Zadanie 24.
Pielęgniarka  pracująca  w  oddziale  dziennym  "chirurgii  jednego
dnia" powinna umieć:

A . przygotować pacjenta do zabiegu operacyjnego, sprawować
nad  nim  kompleksową  opiekę,  prowadzić  dokumentację
pielęgniarską,  udzielić  wsparcia  pacjentowi  i  jego
rodzinie w zakresie samoopieki,

B . sprawować opiekę nad pacjentem tylko wtedy, gdy zabieg
wykonano w znieczuleniu ogólnym,

C . ocenić  podstawowe  parametry  życiowe  (tętno,  oddech,
temperaturę  ciała),  natomiast  przygotowaniem  pacjenta
d o  zabiegu  zajmuje  się  głównie  lekarz  chirurg  i
anestezjolog,

D . głównie  zarejestrować  pacjenta,  współpracować  z
lekarzem operującym i rodziną pacjenta.

Zadanie 25.
Żylaki przełyku występują jako powikłanie w przebiegu:

A.  powiększenia śledziony,
B.  marskości wątroby,
C.  choroby wrzodowej żołądka,
D.  podwyższonego ciśnienia krwi.

Zadanie 26.
Embolectomia bezpośrednia to usuwanie zatoru za pomocą:

A.  pętli Vollnara,
B.  pętli Cannona,
C . cewnika  Fogartieg'o  z  jednoczesnym  odsłonięciem

końcowego odcinka aorty,
D.  dysektora Je Veena.

Zadanie 27.
Gwoździem śródszpikowym zespalamy złamanie:

A.  trzonów kości przedramienia z przemieszczeniem,
B.  miednicy,
C.  wyrostka łokciowego bez przemieszczenia,
D.  kości łódeczkowatej.

Zadanie 28.
Dekortykacja polega na:

A . wycięciu  ropniaka  wraz  z  miąższem  płucnym  w
zaawansowanych przypadkach,

B.  ewakuacji ropniaka wraz z wycięciem jego komory,
C . usunięciu  resztkowej  jamy  ropniaka  wraz  z  tkanką

płucną,
D . odkorowaniu  i  pełnym  usunięciu  pogrubionej  opłucnej

tzw. "pancerza" ograniczającego ruchomość płuc.



Zadanie 29.
W  jakim  okresie  leczenia  powinno  się  stosować  zabiegi
operacyjne  w  obrębie  kości  długich  u  chorych  z  mnogimi
obrażeniami ciała?

A . w  pierwszej  kolejności,  jeszcze  przed  zaopatrzeniem
pozostałych uszkodzeń,

B . bezpośrednio po wyrównaniu stanu pacjenta i wykonaniu
zabiegów  ratujących  życie,  najlepiej  w  pierwszej  dobie
po urazie,

C . najkorzystniejszy  jest  drugi,  trzeci  tydzień
hospitalizacji,  kiedy  stan  chorego  jest  w  pełni
stabilny,

D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 30.
Typowym  dostępem  chirurgicznym  stosowanym  w  kardiochirurgii
jest:

A .  sternotomia z podłużnym przecięciem mostka,
B.  lewostronna torakotomia tylno-boczna,
C.  prawostronna torakotomia tylno-boczna,
D.  sternotomia poprzeczna.

Zadanie 31.
Okres pobytu pacjenta po zabiegu wykonanym w ramach "chirurgii
jednego dnia" zależy od:

A . oceny  stanu  przez  lekarza  chirurga  i  anestezjologa
(pacjent  spełnia  kryteria  umożliwiające  wypisanie  go  do
domu),

B.  rodzaju i rozległości zabiegu,
C.  rodzaju znieczulenia,
D.  odległości szpitala od miejsca zamieszkania.

Zadanie 32.
Wybór  ułożenia  pacjenta  z  nowotworem  nerki  do  zabiegu
operacyjnego zależy od:

A.  wielkości i umiejscowienia guza,
B.  wieku chorego,
C.  rodzaju znieczulenia,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 33.
N a  sali  operacyjnej  rozpoczyna  się  pobranie  serca  od
25-letniego  dawcy.  Szew  stabilizujący  kaniulę  do  podania  płynu
kardioplegicznego należy założyć w:

A.  żyle głównej górnej,
B.  żyłach płucnych lewych,
C.  pniu tętnicy płucnej,
D.  aorcie.

Zadanie 34.
Choroba określana jako choroba naczynioruchowa objawiająca sie
napadowym niedokrwieniem palców u rąk to:

A.  choroba Buergera,
B.  choroba Raynauda,
C.  zator naczyń,
D.  niedrożność tętnic.

Zadanie 35.
Jaki jest cel zabiegu operacyjnego zeza?

A . przywrócenie  i  wytworzenie  pojedynczego  widzenia
obuocznego,

B.  poprawa ostrości wzroku,
C.  ocena rodzaju i wielkości zeza,
D.  porażenie akomodacji.

Zadanie 36.
W  trakcie  zabiegu  brzusznego  całkowitego  wycięcia  macicy  z
przydatkami może dojść do:

A.  przecięcia i podwiązania więzadła krzyżowo-macicznego,
B.  podwiązania więzadła wieszadłowego jajnika,
C.  podwiązania moczowodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 37.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do  pobrania  narządu od  osoby
zmarłej jest:

A .  zmiana płci osoby zmarłej (transseksualizm),
B.  choroba alkoholowa dawcy w młodości,
C.  przewlekłe stosowanie środków psychotropowych,
D.  nowotwór złośliwy nerki.



Zadanie 38.
Pielęgniarka  operacyjna  przygotowując  szwy  do  zabiegu
operacyjnego  napotyka  na  takie  oznakowania  na  saszetce:  1/2
circle , . , absorbable, braided. Co one oznaczają ?

A . igła  1/2,  obwodu  koła,  ostra,  nitka  niewchłaniana,
jednowłóknowa,

B . igła  3/8,  obwodu  koła,  okrągła,  nitka  niewchłaniana,
pleciona,

C . igła1/2,  obwodu  koła,  okrągła,  nitka  wchłaniana,
jednowłóknowa,

D . igła  1/2,  obwodu  koła,  okrągła,  nitka  wchłaniana,
pleciona.

Zadanie 39.
Wskazaniem do badania urodynamicznego jest:

A .  postać mieszana nietrzymania moczu,
B.  wysiłkowe nietrzymanie moczu,
C.  naglące parcie na pęcherz,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 40.
Pierwsze  objawy  pękania  tętniaka  aorty  brzusznej  do  przestrzeni
zaotrzewnowej to:

A . szybkie powiększanie obwodu brzucha, ból brzucha, w USG
widoczna krew pomiędzy pętlami jelitowymi,

B.  biegunka, ochłodzenie stóp,
C.  objawy otrzewnowe,
D . si lny  ból  okolicy  krzyżowej  promieniujący  w  dół  do

pachwin.

Zadanie 41.
Zgodnie  z  obowiązującymi w Polsce  przepisami pacjent  ma prawo
do:

A.  rzetelnego leczenia i pielęgnowania,
B . prywatności  oraz  poszanowania  godności  osobistej,

samostanowienia o sobie,
C.  godnego życia,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 42.
Pielęgniarka  może  powstrzymać  się  od  wykonania  świadczenia
zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem, z zastrzeżeniem:

A . obowiązku  udzielenia  pomocy  w  każdym  przypadku
niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na
zdrowiu  pacjenta  zgodnie  z  posiadanymi  kwalifikacjami
zawodowymi,

B . osobistego wykonania świadczenia zdrowotnego na prośbę
pacjenta,

C.  bez zastrzeżenia,
D.  prośby rodziny pacjenta dotyczącej stanu chorego.

Zadanie 43.
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydaje:

A.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
C.  Ministerstwo Zdrowia,
D.  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Zadanie 44.
Do powikłań w leczeniu złamań NIE należy:

A.  staw rzekomy,
B.  zespół Sudecka,
C.  zakażenie kości,
D.  osteosarkoma.

Zadanie 45.
Organizacja  pracy  bloku  operacyjnego  powinna  opierać  się  na
ściśle  opracowanych,  ustalonych  i  wdrożonych  procedurach  i
standardach postępowania. Procedura (z łac. procedo), to:

A .  postępowanie zgodne z zasadą placebo,
B . postępowanie wg ustalonego wzoru, całokształt przepisów

i zasad regulujących postępowanie,
C . system orzekający o  warunkach technologicznych danego

obiektu,
D.  zespół czynników warunkujących dobrostan jednostki.

Zadanie 46.
Przystąpiono  do  przeszczepu  nerki  lewej  u  6-letniego  chłopca
dotychczas nie operowanego. Wykonano cięcie skórne:

A.  hokejowe w dole biodrowym lewym,
B.  hokejowe w dole biodrowym prawym,
C.  przednio - tylne lędźwiowe po stronie lewej,
D.  przednio - tylne lędźwiowe po stronie prawej.



Zadanie 47.
Dla  zmniejszenia  urazu  psychicznego  pacjenta  i  jego  rodziny
związanego z pobytem w szpitalu najważniejsze jest:

A .  skrócenie do minimum czasu pobytu w szpitalu,
B.  podawanie leków uspokajających,
C.  przebywanie co najmniej 2 osób z pacjentem,
D.  zapobieganie powikłaniom.

Zadanie 48.
Koniecznym  warunkiem  przeprowadzenia  zabiegu
kardiochirurgicznego w krążeniu pozaustrojowym jest:

A .  podniesienie temperatury ciała o 2˚C,
B.  obniżenie krzepliwości krwi przez podanie heparyny,
C.  przetoczenie masy erytrocytarnej,
D.  podanie preparatów kwasu acetylosalicylowego.

Zadanie 49.
Trombektomia polega na:

A . udrożnieniu  tętnicy  podkolanowej  z  założeniem  przetoki
tętniczo-żylnej,

B . udrożnieniu  tętnicy  biodrowej  z  założeniem  przetoki
tętniczo-żylnej,

C . udrożnieniu  żyły  biodrowej  przez  założenie  przetoki
tętniczo-żylnej,

D . usunięciu  skrzeplin  z  żył  z  założeniem  przetoki
tętniczo-żylnej.

Zadanie 50.
Zmniejszenie  ryzyka  przeniesienia  infekcji  za  pomocą  rąk  można
uzyskać poprzez:

A.  używanie jałowych rękawic,
B.  brak widocznych skaleczeń na dłoniach,
C.  zastosowanie na pole operacyjne folii chirurgicznej,
D . mycie  rąk  pod  bieżącą  wodą  z  użyciem  mydła  płynnego,

wycieranie  ręcznikiem  jednorazowym,  dezynfekcję  skóry
rąk  alkoholowym  roztworem  środka  antyseptycznego,
ochronę rąk za pomocą sterylnych rękawiczek.

Zadanie 51.
N a  czym  polega  zabieg  wszczepienia  pomostów  żylnych
aortalno-wieńcowych (by-pass)?

A.  wszyciu protezy,
B.  wszyciu rozrusznika,
C . wytworzeniu nowych połączeń między aortą a segmentami

tętnic wieńcowych,
D . przezskórnej  śródnaczyniowej  plastyce  tętnic

wieńcowych.



Zadanie 52.
Przygotowując pacjenta do zabiegu operacyjnego przed odkażeniem
pola  operacyjnego  przymocowujemy  elektrodę  ujemną.  Zasady,  o
których należy pamiętać to:

A . n ie  ma  znaczenia  w  jakim  miejscu  na  ciele  pacjenta
przymocowujemy elektrodę, skóra może być owłosiona,

B . elektrodę przymocowujemy na dobrze ukrwionym miejscu,
osią krótką w kierunku pola operacyjnego,

C . elektrodę  przymocowujemy  w  pobliżu  l inii  cięcia,  w
okolicy  dobrze  unaczynionej  tkanki  mięśniowej,  osią
długą  w  kierunku  pola  operacyjnego,  bliżej  pola
operacyjnego  niż  inne  elektrody,  skóra  powinna  być
czysta i sucha,

D . elektrodę  przymocowujemy  w  pobliżu  l inii  cięcia,  w
okolicy  dobrze  unaczynionej  tkanki  mięśniowej,  osią
długą  w  kierunku  pola  operacyjnego,  dalej  od  pola
operacyjnego  niż  inne  elektrody,  skóra  powinna  być
czysta i sucha.

Zadanie 53.
W przypadku operacji pomostowania naczyń wieńcowych (by-pass),
w  celu  przygotowania  miejsca  zespolenia  aorta-żyła
odpiszczelowa, należy użyć:

A.  kleszcze typu Bulldog,
B.  aortotom,
C.  kleszcze Satinsky'ego,
D.  nożyczki Pottsa.

Zadanie 54.
Koagulacja na podczerwień ma zakres koagulowania:

A.  dużych naczyń krwionośnych,
B.  dużych powierzchni,
C.  punktowo małych naczyń krwionośnych,
D.  tylko małych powierzchni.



Zadanie 55.
Korzyści ekonomiczne wynikające z wykonywania zabiegów w ramach
"chirurgii jednego dnia" to:

A . skrócenie  czasu  oczekiwania  pacjenta  na  zabieg,
możliwość  wykonania  większej  l iczby  operacji,  unikanie
zakażeń szpitalnych, szybszy powrót pacjenta do pracy,

B . kilkugodzinny  pobyt  pacjenta  w  oddziale,  brak
konieczności jego hospitalizacji,

C . mniejsza  i lość  wykonanych  badań  i  konsultacji  ze
specjalistami,

D . mniejsze  koszty  związane  z  małą  l iczbą  osób
opiekujących  się  pacjentem,  ponieważ  opieka  leży  w
gestii rodziny.

Zadanie 56.
Które z dokumentów medycznych prowadzonych w bloku operacyjnym
pomagają  w  określeniu  kosztów  wykonanej  procedury  u  danego
pacjenta?

A.  księga zabiegów operacyjnych i znieczulenia,
B . protokół  pielęgniarki  operacyjnej  i  pielęgniarki

anestezjologicznej,
C . książka  raportów  pielęgniarki  operacyjnej  i

pielęgniarki anestezjologicznej,
D.  indywidualna karta zleceń.

Zadanie 57.
W Polsce dokumentem dotyczącym praw pacjenta jest:

A .  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
B.  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
C.  Ustawa o pobieraniu komórek, tkanek i narządów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 58.
Przeciwwskazaniem do założenia szwu szyjkowego w niewydolności
szyjkowo-cieśniowej NIE jest/są:

A.  pęknięcie błon płodowych,
B.  ostry stan zapalny pochwy,
C.  przebyte urazy szyjki macicy,
D.  wielowodzie.

Zadanie 59.
Neosynefrynę w zabiegach na gałce ocznej, stosuje się w celu:

A.  rozszerzenia źrenicy,
B.  rozszerzenia naczyń siatkówki,
C.  zwężenia źrenicy,
D.  zwężenia naczyń spojówki.



Zadanie 60.
W  trakcie  wykonywania  resekcji  żołądka  nieraz  (zależnie  od
sposobu) wykonuje się tzw. zespolenie Brauna. Polega ono na:

A . zespoleniu  pierwszej  pętl i  jel ita  cienkiego  z  pozostałą
częścią żołądka,

B . przyszyciu  końca  dwunastnicy  do  pozostawionej  części
żołądka,

C . zszyciu  jelita  cienkiego  poniżej  zespolenia  bok  do
boku,

D . wytworzeniu przetoki pomiędzy pęcherzykiem żółciowym a
jelitem czczym.

Zadanie 61.
Operacja  zeza  oka  prawego  u  6-letniego  chłopca.  Jakie  narzędzie
standardowo znajduje się w zestawie?

A.  sonda rowkowa,
B.  cyrkiel,
C.  piłka Gilgiego,
D.  rozwieracz Waitlanera.

Zadanie 62.
Pielęgniarka  operacyjna  przygotowuje  do  zabiegu  operacyjnego
oprócz  stolika  podręcznego  Mayo,  stolik  dodatkowy.  Które  ze
stwierdzeń jest NIEPRAWIDŁOWE:

A . stolik  dodatkowy  wykorzystuje  tylko  i  wyłącznie  do
jednego zabiegu operacyjnego,

B . stolik  dodatkowy  wykorzystuje  s ię  do  wszystkich
zabiegów zaplanowanych w jednej sali operacyjnej,

C . obłożenie  stolika  powinno  zawierać  warstwę
nieprzemakalną,

D . stolik  powinien  znajdować  się  w  bezpiecznej  odległości
od ściany.

Zadanie 63.
Pielęgniarka  zorientowawszy  się,  że  w  postępowaniu  medycznym
został  popełniony  błąd,  zwłaszcza  w  przypadku  błędu
zagrażającego  życiu  lub  zdrowiu  pacjenta,  niezwłocznie  powinna
powiadomić o tym:

A.  dyrekcję placówki,
B.  bezpośredniego przełożonego,
C.  odpowiednie osoby z zespołu terapeutycznego,
D.  prokuraturę.



Zadanie 64.
P o  wykonaniu  badania  CT  (tomografia  komputerowa)  u  chorego
stwierdzono  tętniaka  mózgu.  U  pacjenta  wystąpił  nagły,  si lny
ból  głowy  połączony  z  nudnościami,  zaburzeniami  mowy,
ograniczeniem przytomności. Wymienione objawy sugerują:

A.  narastające wodogłowie,
B.  zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  zakażenie ośrodkowego układu nerwowego.

Zadanie 65.
Jaką drogą wykonuje się transplantację szpiku?

A.  drogą dotętniczą,
B.  drogą dożylną,
C.  poprzez nakłucie kolca biodrowego,
D.  poprzez nakłucie mostka.

Zadanie 66.
Blaszka powięzi mięśnia skroniowego używana jest do:

A.  paracentezy,
B.  rekonstrukcji perforowanej przegrody nosa,
C.  nie używa się już tego materiału,
D . przeszczepów błony bębenkowej w zabiegach rekonstrukcji

błony bębenkowej.

Zadanie 67.
Czas pobrania serca do przeszczepu NIE powinien przekraczać:

A.  10 min.,
B.  40 min.,
C.  50 min.,
D.  90 min.

Zadanie 68.
Popręg  Webera  stosuje  s ię  najczęściej  celem  stabilizacji
złamania:

A.  szyjki kości udowej,
B.  wyrostka łokciowego,
C.  trzonu kości udowej,
D.  kości śródręcza.

Zadanie 69.
Jedną  z  zasad  śródoperacyjnej  ochrony  serca  przed
niedokrwieniem w czasie operacji jest:

A .  masaż serca,
B.  hipotermia,
C.  obłożenie serca mokrymi serwetami,
D.  monitorowanie akcji serca.



Zadanie 70.
Jakie  więzadło  nadgarstka  jest  przecinane  podczas  operacyjnego
leczenia cieśni kanału?

A.  wiązadło poprzeczne nadgarstka,
B.  wiązadło dłoniowe nadgarstka,
C.  nie ma potrzeby przecinać żadnego wiązadła,
D.  należy przeciąć oba wiązadła.

Zadanie 71.
Usunięcie guzka piersi, to inaczej:

A .  mammektomia,
B.  mammetumorektomia,
C.  kwadrantektomia.
D.  tylektomia.

Zadanie 72.
N a  salę  operacyjną  trafia  pacjent  z  niewydolnością  nerek,
niehospitalizowany  na  oddziale  chirurgicznym,  przygotowany  do
dializoterapii.  Któremu  zabiegowi  najprawdopodobniej  zostanie
poddany w/w pacjent?

A.  usuwanie ognisk zakażenia,
B.  wykonanie obwodowej przetoki tętniczo-żylnej,
C.  przeszczep udowo-podkolanowy,
D.  wkłucie centralne.

Zadanie 73.
Pielęgniarka  oddziałowa  bloku  operacyjnego  udzieliła  informacji
o  sposobie  i  przebiegu  operacji  mężowi  pacjentki.  Zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawnymi pielęgniarka:

A . miała  prawo  poinformować  o  sposobie  i  przebiegu
operacji,

B . mogła  udzielić  takich  informacji  z  powodu  współczucia
rodzinie,

C.  przekroczyła swoje kompetencje określone w ustawie,
D . miała uprawnienie wynikające z Kodeksu Etyki Zawodowej

Pielęgniarki i Położnej, do udzielenia informacji.

Zadanie 74.
Jakie jest wskazanie do wykonania biopsji stereotaktycznej?

A.  dobry stan ogólny chorego,
B.  łagodny charakter guza,
C.  duży guz powodujący "efekt masy",
D.  guz zlokalizowany w okolicy niedostępnej operacyjnie.



Zadanie 75.
Podstawą do sformułowania standardów jest/są:

A.  wiedza naukowa,
B.  wartości i przekonania,
C.  opisy technik i algorytmy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 76.
Spondylosis to:

A . przerwanie ciągłości łuku między nasadą łuku a miejscem
odejścia wyrostków stawowych,

B . przerwanie  ciągłości  łuku  kręgu  między  wyrostkami
stawowymi a wyrostkiem kolczystym,

C . wada wrodzona polegająca na braku zrostu łuku kręgu w
linii pośrodkowej,

D.  tyłozmyk.

Zadanie 77.
Krążenie pozaustrojowe jest techniką, która czasowo zastępuje:

A.  tylko pracę serca,
B.  wymianę gazową w płucach i pracę mózgu,
C.  pracę serca oraz wymianę gazową w płucach,
D.  pracę serca i mózgu.

Zadanie 78.
Kogo  należy  powiadomić,  jeżeli  podczas  ginekologicznego  zabiegu
nastąpiło mechaniczne uszkodzenie narzędzia chirurgicznego?

A.  kierownika bloku operacyjnego,
B.  ordynatora oddziału ginekologicznego,
C . pielęgniarkę  koordynującą  w  danej  dziedzinie

zabiegowej,
D.  kierownika centralnej sterylizacji.

Zadanie 79.
Przed  planowanym  zabiegiem  operacyjnym  pacjent  ma  prawo  do
uzyskania informacji o:

A .  wynikach leczenia oraz rokowaniu,
B . proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i

leczniczych,
C.  swoim stanie zdrowia i rozpoznaniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 80.
Wycięcie  jądra  przez  kanał  pachwinowy  przeprowadzany  jest  z
powodu:

A.  guza jądra,
B.  wodniaka jądra,
C.  przepukliny,
D.  zaniku jądra.

Zadanie 81.
Na jakiej zasadzie działa diatermia?

A.  wywołuje krwawienie,
B.  wyparowuje wodę,
C.  zwęża i koaguluje naczynia krwionośne,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 82.
Dostęp operacyjny do tylnej powierzchni kręgów szyjnych C1 - C7
w  niektórych  operacjach  kręgosłupa  uzyskuje  s ię  w  ułożeniu
chorego  na  brzuchu.  Nieprawidłowe  ułożenie  chorego  może
spowodować:

A.  trwałą utratę wzroku,
B.  uszkodzenia nerwów łokciowych,
C.  uszkodzenia splotów ramiennych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 83.
Operacyjne leczenie złamania paliczka polega na zespoleniu:

A.  gwoździem Pinczera,
B.  szpilką û drutem Kirschnera,
C.  gwoździem Steinmanna,
D.  gwoździem Rusha.

Zadanie 84.
W  złamaniach  obręczy  miednicy  zastosowanie  płytek
rekonstrukcyjnych zależy od:

A.  możliwości założenia płytki bez odsłaniania kości,
B . budowy  kości  miednicy  umożliwiającej  dopasowanie

kształtu płytki do powierzchni miednicy,
C . biodegradacji  płytek,  bez  konieczności  zabiegu  ich

usuwania,
D.  niskiej ceny implantu.



Zadanie 85.
D o wykonania zabiegu laparoskopii operacyjnej celem wytworzenia
odmy otrzewnowej wprowadza się do jamy otrzewnowej:

A .  podtlenek azotu,
B.  dwutlenek węgla,
C.  tlenek węgla,
D.  powietrze.

Zadanie 86.
W  dniu  operacji  jedna  z  pielęgniarek  instrumentariuszek
odmówiła instrumentowania do zabiegu/eksperymentu medycznego/.
Pielęgniarka operacyjna:

A.  może ustnie odmówić uczestniczenia w zabiegu,
B . może  ustnie  odmówić  uczestniczenia  w  zabiegu,  podając

przyczynę,
C.  nie może odmówić uczestnictwa w dniu zabiegu,
D . m a  prawo  odmówić  uczestnictwa  w  zabiegu  podając

przyczynę odmowy na piśmie.

Zadanie 87.
Jak  długo  można  przechowywać  szpik  do  allotransplantacji  w
lodówce?

A.  12 godz.,
B.  24 godz.,
C.  48 godz.,
D.  72 godz.

Zadanie 88.
Na czym polega przygotowanie pacjenta do transplantacji szpiku?

A.  podaje się duże dawki antybiotyków lub sulfonamidów,
B . podaje  s ię  duże  i lości  krwi  i  preparatów

krwiozastępczych,
C.  stosuje się przygotowanie radioterapeutyczne,
D . stosuje  s ię  przygotowanie  chemio-  radioterapeutyczne

lub tylko chemiczne.

Zadanie 89.
Rekonstrukcja  tkanek  odtwarzanych  z  płatów  skóry  własnej
pacjenta  może  być  wykonywana  jako  przeszczep  pełnej  lub
niepełnej  grubości  skóry.  Do  pobrania  płata  skórnego  z  samego
naskórka służy:

A.  nóż Humby'ego,
B.  nóż Wecka,
C.  aparat Meeka,
D.  dermatom.



Zadanie 90.
Do zespoleń dystalnych naczyń wieńcowych wykorzystuje się szew:

A.  monofilowy, niewchłanialny 4/0-5/0,
B.  monofilowy, niewchłanialny 6/0-7/0,
C.  plecionkę, niewchłanialny 6/0-7/0,
D.  plecionkę, wchłanialny 5/0-6/0.

Zadanie 91.
Odpowiedzialność  zawodowa  pielęgniarek/położnych  za
postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  zawodowej  oraz  za
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu
pielęgniarek/położnych uregulowana jest w ustawie o:

A.  działalności leczniczej,
B.  samorządzie pielęgniarek i położnych,
C.  zawodach pielęgniarki i położnej,
D.  powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Zadanie 92.
D o  podtrzymywania  miąższu  płucnego  podczas  zabiegów
operacyjnych używa się najczęściej:

A .  pęsety anatomicznej,
B.  klemów naczyniowych,
C.  kleszczyków Peana,
D.  kleszczyków Duvala.

Zadanie 93.
Do tamponady krwawiących żylaków przełyku służy:

A.  sonda żołądkowa,
B.  spongostan,
C.  sonda Sengstakena-Blackemore'a,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 94.
Protokół pielęgniarki operacyjnej powinien zawierać:

A . dane  personalne  pacjenta,  numer  sal i  operacyjnej  i
protokołu, rozpoznanie i metodę operacji,

B . skład  osobowy  zespołu  chirurgiczno-anestezjologicznego,
czas trwania znieczulenia i zabiegu operacyjnego,

C . i lość  i  wykaz  asortymentu  zastosowanego  do  zabiegu
operacyjnego  oraz  wszystkie  ważne  informacje  dotyczące
pacjenta i zabiegu operacyjnego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 95.
Podczas  plastyki  przedniej  ściany  pochwy  konieczne  jest
założenie  szwu  zaznaczającego  bruzdę  podcewkową.  Jaki  rodzaj
szwu chirurgicznego należy zastosować?

A.  nić niewchłanialną plecioną nr 2,0,
B.  nić wchłanialną (monofilament) nr 1,2,
C.  nić wchłanialną plecioną nr 2/0,0,
D.  nić niewchłanialną (monofilament) nr 4/0, 5/0.

Zadanie 96.
Kwestie  zachowania  przez  pielęgniarkę  tajemnicy  zawodowej  są
regulowane w:

A.  ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
B.  ustawie o działalności leczniczej,
C.  konstytucji RP,
D.  ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zadanie 97.
Jakie badanie pozwala ocenić kąt tęczówkowo-rogówkowy?

A.  laparoskopia,
B.  gonioskopia,
C.  cystoskopia,
D.  skiaskopia.

Zadanie 98.
Która  z  odpowiedzi  dotyczących  złamań  obojczyka  jest
NIEPRAWDŁOWA?

A . większość  złamań  obojczyka  wymaga  jedynie  leczenia
zachowawczego,

B . unieruchomienie  gipsowe  utrzymuje  się  przez  okres  3
miesięcy,

C . zabiegi  operacyjne  wykonujemy  w  przypadku  złamań
otwartych  lub  złamań  z  towarzyszącym  uszkodzeniem
naczyń,

D . d o  złamań  obojczyka  dochodzi  najczęściej  w  wyniku
upadku na wyprostowaną kończynę górną.

Zadanie 99.
N a  czym  polega  leczenie  chirurgiczne  w  przypadku  przetrwałego
przewodu tętniczego Botalla?

A.  resekcji przetrwałego przewodu tętniczego,
B.  podwiązaniu przewodu tętniczego,
C.  wszczepieniu zastawek,
D.  plastyce przewodu tętniczego.



Zadanie 100.
Jaki  jest  optymalny  czas  przechowywania  pobranej  od  zmarłego
dawcy nerki do momentu wszczepienia biorcy?

A.  jedna godzina,
B.  do 24 godzin,
C.  do 40 godzin,
D.  do 6 godzin.

Zadanie 101.
Objawy odpływu pęcherzowo-moczowego to:

A.  bóle brzucha,
B.  nykturia,
C.  częste zakażenia moczu i dróg moczowych,
D.  zatrzymanie moczu.

Zadanie 102.
Specyfika  poszczególnych  operacji  kardiochirurgicznych  wymaga
dostosowania  ułożenia  pacjenta  na  stole  operacyjnym,  procedury
mycia  i  dezynfekcji  skóry  oraz  obłożenia  pola  operacyjnego  w
zależności  od  rodzaju  wykonywanego  zabiegu  operacyjnego.  Do
pomostowania naczyń wieńcowych pole operacyjne jest:

A . zdezynfekowane od kąta bródki do pachwiny, obydwie nogi
okrężnie, obłożenie od szyi do stóp,

B . zdezynfekowane od kąta bródki do połowy uda, obłożenie
od szyi do stóp,

C . zdezynfekowane od wcięcia mostka do pachwiny, obłożenie
do połowy uda,

D . zdezynfekowane od kąta bródki do 1/3 uda, obłożenie do
połowy uda.

Zadanie 103.
Podstawową operacją w przypadku I  stopnia zaawansowania raka
jajnika jest:

A .  amputacja nadpochwowa trzonu macicy z przydatkami,
B . całkowite brzuszne wycięcie macicy z przydatkami wraz z

inspekcją całej jamy brzusznej,
C . rozszerzone  brzuszne  całkowite  wycięcie  macicy  z

przydatkami,
D.  obustronne wycięcie przydatków.

Zadanie 104.
Jeżeli  złamanie  kręgosłupa  nie  może  być  nastawione  za  pomocą
unieruchomienia zewnętrznego, wówczas stosuje się:

A .  wyciąg,
B.  założenie stabilizatorów wewnętrznych,
C.  założenie gorsetu gipsowego,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 105.
Manewr Heimlicha stosujemy podczas:

A.  intubacji,
B.  zakrztuszenia,
C.  tracheotomii,
D.  zakładania tamponady przedniej nosa.

Zadanie 106.
Tamponadę tylną nosa pozostawia się na ogół:

A .  tylko do 24h,
B . 4 8  -  72h  nigdy  dłużej,  ponieważ  grozi  to  zmianami

zanikowymi w obrębie błony śluzowej nosa,
C.  bez ograniczeń w zależności od potrzeby,
D . 24-48h  a  w  wyjątkowych  przypadkach  dłużej  zawsze  w

osłonie antybiotykowej.

Zadanie 107.
Do objawów zapalenia wyrostka robaczkowego NIE należy:

A . bolesność  uciskowa  i  obrona  mięśniowa  największa  w
punkcie McBurneya,

B . bó l  w  nadbrzuszu  określany  jako  "głęboki",  "ssący"  lub
"kolkowy",

C.  bolesność przy oderwaniu ręki po ucisku,
D . przy ucisku lewego podbrzusza odczuwalna jest bolesność

w prawym dole biodrowym (tzw. objaw Rovsinga).

Zadanie 108.
W ramach "chirurgii jednego dnia" operuje się pacjentów:

A.  dorosłych,
B . dzieci  i  dorosłych  -  wiek  pacjenta  nie  jest

przeciwwskazaniem do zabiegu w systemie dziennym,
C . w dobrym ogólnym stanie zdrowia, nie obciążonych innymi

poważnymi schorzeniami, mających możliwość transportu
do domu oraz zapewnioną opiekę w domu,

D.  długo oczekujących na zabieg.

Zadanie 109.
U  pacjenta  przebywającego  na  oddziale  torakochirurgii  wykryto
guz płuca lewego, aby usunąć zmianę należy wykonać:

A.  wenesekcję,
B.  bronchoskopię,
C.  laparoskopię,
D.  lobektomię.



Zadanie 110.
Oponiak to:

A.  meningioma,
B.  l ipoma,
C.  pineocytoma,
D.  astrocytoma.

Zadanie 111.
P o  wyłuszczeniu  torbieli  jajnika,  pobrany  materiał  należy
przesłać śródoperacyjnie do pracowni histopatologicznej:

A .  w każdym przypadku,
B . nie  ma  takiej  potrzeby,  aby  czekać  na  wynik  badania

śródoperacyjnego,
C.  w każdym przypadku torbieli endomerialnej,
D.  w każdym przypadku torbieli dermoidalnej.

Zadanie 112.
Jeżeli  czas  pracy  pielegniarki  na  bloku  operacyjnym  przekroczy
9 godzin przysługuje jej przerwa wypoczynkowa co najmniej:

A .  20 minut,
B.  30 minut,
C.  45 minut,
D.  50 minut.

Zadanie 113.
Przygotowanie  do  operacji  przeszczepu  skóry  u  pacjentów  ciężko
oparzonych  wymaga  specjalnego  przygotowania  sal i  operacyjnej,
samego  pacjenta  i  zespołu  operacyjnego.  Pacjentowi  należy
zapewnić odpowiednie warunki:

A . temperatura  sal i  operacyjnej  20°  C,  sól  fizjologiczna
używana do zabiegu schłodzona,

B . temperatura  sal i  operacyjnej  jak  przy  standardowym
zabiegu,  sól  fizjologiczna  używana  do  zabiegu  o
temperaturze pokojowej,

C . temperatura  sal i  operacyjnej  wysoka  (35°  C) ,  sól
fizjologiczna używana do zabiegu podgrzana,

D . temperatura  sal i  operacyjnej  nie  ma  znaczenia,  sól
fizjologiczna używana do zabiegu podgrzana.

Zadanie 114.
Aby  odsłonić  serce  do  operacji  "baypasów",  klatkę  piersiową
należy otworzyć przez:

A.  sternotomię środkową,
B.  laryngektomię,
C.  embolectomię,
D.  hemicolectomię.



Zadanie 115.
Trwa etap szycia opony twardej po zabiegu usunięcia guza mózgu.
Pojęcie "szew Dandy'ego" oznacza szew mocujący oponę twardą do:

A.  krawędzi kostnej w miejscu wykonanej kraniotomii,
B.  okostnej w miejscu wykonywanej kraniotomii,
C.  tkanki podskórnej w miejscu wykonywanej kraniotomii,
D.  mięśni w miejscu wykonywanej kraniotomii.

Zadanie 116.
W  celu  zapewnienia  najlepszej  jakości  usług,  pielęgniarka
operacyjna powinna ukończyć:

A.  kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego,
B.  specjalizację z pielęgniarstwa operacyjnego,
C . kursy  dokształcające  z  zakresu  pielęgniarstwa

operacyjnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 117.
Wskazaniem  do  operacji  naprawczej  tętnic  jest  określenie
stopnia niedokrwienia kończyny wg klasyfikacji Fontainea:

A.  III, IV stopień,
B.  I stopień,
C.  II stopień,
D . nie  ma  konieczności  określania  stopnia  niedokrwienia

kończyny.

Zadanie 118.
W  przypadku  kamieni  umiejscowionych  w  miedniczce  nerkowej
wykonuje  się  endoskopowe usunięcie  kamieni  moczowych z  nerki
drogą  przezskórnego  nakłucia  układu  kielichowo-miedniczkowego
(nefrolitotomia).  W  kolejnym  etapie  zabiegu  do  nacięcia  powięzi
należy przygotować:

A.  uretrotom,
B.  nożyczki typu Mayo,
C.  pętlę z nożem,
D.  lumbotom.

Zadanie 119.
Celem akredytacji jest:

A . kontrola  i  wyszukiwanie  błędów  w  bieżącej  działalności
jednostki,

B . wspieranie  wewnętrznych  inicjatyw  i  angażowanie
personelu  jednostek  do  wspólnych  działań
projakościowych,

C.  wdrażanie programów poprawy jakości,
D . wprowadzenie  narzędzi  i  technik  do  realizacji  cyklu

jakości.



Zadanie 120.
Klasyfikacja,  która  umożliwiła  ocenę  zaawansowania  procesu
nowotworowego TNM oznacza:

A . T-guz;  N-zajęcie  okolicznych  węzłów  chłonnych;
M-obecność przerzutów odległych,

B . T-guz;  N-zajęcie  okolicznych  węzłów  chłonnych;
M-przerzuty do mięśni,

C . T-guz;  N-zajęcie  okolicznych  narządów;  M-zajęcie  mięśni
szkieletowych,

D . T-guz;  N-zajęcie  okolicznych  narządów;  M-obecność
przerzutów odległych.

Zadanie 121.
Badaniem koniecznym dla potwierdzenia achalazji przełyku jest:

A .  skopia górnego odcinka przewodu pokarmowego,
B.  ezofagoskopia,
C.  manometria przełyku,
D.  24-godzinna pH-metria.

Zadanie 122.
Badanie  brzucha ma na celu stwierdzenie  ewentualnych zmian w
wielkości  narządów,  ich  przemieszczenie  lub  zniekształcenie,
stanu  zapalnego,  nowotworowych  lub  zapalnych  guzów,  płynu  w
jamie  otrzewnowej.  Jest  to  przesiewowe  badanie,  które
rozpoczyna się:

A .  osłuchiwaniem, opukiwaniem, palpacją, oglądaniem,
B.  oglądaniem, osłuchiwaniem, opukiwaniem, palpacją,
C.  palpacją, oglądaniem, opukiwaniem, osłuchiwaniem,
D.  opukiwaniem, palpacją, osłuchiwaniem, oglądaniem.

Zadanie 123.
Zasada  trzykrotnego  liczenia  narzędzi  i  materiału  operacyjnego
w czasie trwania zabiegu operacyjnego ma na celu:

A . zabezpieczenie  pacjenta  przed  ewentualnym
pozostawieniem narzędzia i/lub materiału opatrunkowego
w  jego  ciele,  uchronienie  go  przed  wystąpieniem
powikłań, a personelu przed odpowiedzialnością karną,

B.  kontrolowanie zgodności narzędzi i materiału,
C . uchronienie  personelu  przed  odpowiedzialnością

materialną za powierzone mienie,
D.  uchronienie personelu przed pomyłką.



Zadanie 124.
Gruntowne mycie i dezynfekcja sal i operacyjnej powinny odbywać
się:

A .  po każdym zabiegu operacyjnym,
B . p o  zakończonych  zabiegach  planowych  w  każdym  dniu

operacyjnym,
C.  jeden raz w tygodniu,
D.  po każdym zabiegu septycznym.

Zadanie 125.
Pacjent uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w którym doznał urazu
wielonarządowego, w tym złamań kości długich kończyny dolnej. W
trybie  nagłym  został  przewieziony  do  szpitala.  Jakiego  rodzaju
stabilizacja kości kończyny dolnej zostanie zastosowana?

A.  zespolenie popręgowe,
B.  zespolenie odłamów kostnych pętlą drucianą,
C.  stabilizacja zewnętrzna,
D.  stabilizacja wewnętrzna.

Zadanie 126.
Rozpoznanie  zatoru  tętnicy  kończyny  dolnej  stawiamy  na
podstawie:

A.  badania histopatologicznego (biopsji),
B .  arteriografii,
C .  wywiadu i badania przedmiotowego,
D.  badania USG ewentualnie uzupełnionego badaniem CT.

Zadanie 127.
Jakie  urządzenie  służy  do  usunięcia  ciała  szklistego  z  komory
przedniej oka po zabiegu operacji zaćmy?

A.  witrektom,
B.  skiaskop,
C.  keratometr,
D.  synoptofor.

Zadanie 128.
W  celu  oznaczenia  antygenów  transplantacyjnych  i  testu
cytotoksycznego do badania należy pobrać:

A.  krew na oznaczenie przeciwciał anty-HIV i HCV,
B . fragment naskórka, krew na oznaczenie czasu krwawienia

i krzepnięcia,
C.  węzły chłonne lub fragment śledziony,
D.  bioptat z wątroby.



Zadanie 129.
Walwulotom służy do:

A.  przecięcia ścian naczynia,
B.  zespolenia ścian naczynia,
C . przecięcia  lub  rozerwania  zastawek  żylnych  bez

uszkodzenia ściany żyły,
D.  przeszczepiania naczyń.

Zadanie 130.
O uszkodzeniu łąkotki kolana świadczy:

A.  dodatni objaw Lachmana,
B.  "blok kolana"- zablokowanie stawu kolanowego,
C.  objaw szuflady tylnej,
D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 131.
P o  operacji  usunięcia  pęcherzyka  żółciowego,  pęcherzyk
przygotowano do badania histopatologicznego. Aby prawidłowo go
utrwalić należy preparat umieścić w:

A . pojemniku  o  podwójnej  objętości,  zalać  40%  formaliną
tak aby zachować proporcje 1:1,

B . dużo większym pojemniku i  zalać 40% formaliną tak aby
zachować  proporcje  1:10,  czyli  1-na  część  preparatu  i
10 części formaliny,

C . pojemniku  o  podwójnej  objętości,  zalać  10%  formaliną
tak aby zachować proporcje 1:1,

D . dużo większym pojemniku i  zalać 10% formaliną tak aby
zachować  proporcje  1:10,  czyli  1-na  część  preparatu  i
10 części formaliny.

Zadanie 132.
W zestawie do operacji na otwartym sercu znajduje się klem:

A.  Doyen'a,
B.  Randal'a,
C.  Satyńskiego,
D.  Glover'a.

Zadanie 133.
Pod pojęciem osteotomii rozumiemy:

A.  zespolenie złamanej kości,
B.  chirurgiczne przecięcie kości,
C.  założenie stabilizatora zewnętrznego,
D.  nawiercenie kości i wprowadzenie wkrętu.



Zadanie 134.
Instalacje  klimatyzacyjne  zastosowane  w  salach  operacyjnych
muszą:

A . zapewniać  nawiew  powietrza  poprzez  f i ltry  zapewniające
wymaganą czystość powietrza,

B . zapewniać nawiew powietrza górą, a wyciąg w 20% górą i
w 80% dołem,

C.  podlegać dezynfekcji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 135.
Resekcję  żołądka,  w  zależności  od  rodzaju  schorzenia,  wskazań
do operacji można wykonać różnymi technikami (sposobami). Wskaż
zdanie PRAWDZIWE:

A . Billroth  I  -  to  wycięcie  2/3  żołądka  i  odtworzenie
ciągłości  przewodu  pokarmowego  przez  zespolenie
żołądkowo-dwunastnicze,

B . Billroth  I I  -  to  wycięcie  obwodowych  2/3  żołądka  i
odtworzenie  ciągłości  przewodu  pokarmowego  przez
zespolenie żołądka z jelitem czczym,

C . doszczętna  obwodowa resekcja  żołądka  -  to  wycięcie  1/2
żołądka i zespolenie bok do boku,

D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.
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Zadanie 1.
Z a  postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  zawodowej  oraz  za
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu,
pielęgniarka podlega odpowiedzialności zawodowej przed:

A.  rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej,
B.  sądem okręgowym i/lub sądem naczelnym,
C.  okręgową radą,
D.  naczelną radą.

Zadanie 2.
Jeżeli  złamanie  kręgosłupa  nie  może  być  nastawione  za  pomocą
unieruchomienia zewnętrznego, wówczas stosuje się:

A .  wyciąg,
B.  założenie stabilizatorów wewnętrznych,
C.  założenie gorsetu gipsowego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 3.
Allotransplantacja szpiku to:

A . pobranie  szpiku  od  osoby  chorej,  kiedy  szpik  nie  jest
zajęty  przez  proces  chorobowy  i  przeszczepienie  go  te j
samej osobie w okresie późniejszym,

B . przeszczepienie  komórek  szpiku  dawcy  zmarłego  osobie
chorej,

C . przeszczepienie  komórek  szpiku  dawcy  zdrowego  osobie
chorej,

D . pobranie  komórek  szpiku  osoby  chorej,  kiedy  szpik  nie
jest  zajęty  przez  proces  chorobowy  i  przeszczepienie  go
innej osobie w okresie późniejszym.

Zadanie 4.
W  trakcie  reoperacji  po  usunięciu  wyrostka  robaczkowego
stwierdzono  u  pacjenta  między  pętlami  jelita  cienkiego  zbiornik
prawdopodobnie  z  wydzieliną  ropną.  Treść  pobrano  do  jałowej
strzykawki.  Do  pracowni  bakteriologicznej  pobrany  materiał
oddamy:

A . wstrzykując  wydzielinę  do  specjalnego  aplikatora  z
jałowym kwaczem i pożywką dla drobnoustrojów,

B.  wstrzykując wydzielinę do suchej probówki,
C . w  tej  samej  strzykawce  zabezpieczonej  igłą  w

plastikowej osłonce lub jałowym koreczkiem,
D.  w tej samej strzykawce bez dodatkowych zabezpieczeń.



Zadanie 5.
Co to jest kardioplegia?

A.  oziębianie,
B.  rozrzedzenie krwi,
C.  masaż serca,
D.  płyny chroniące mięsień sercowy przed niedokrwieniem.

Zadanie 6.
Uchyłki przełyku są następstwem:

A.  marskości wątroby,
B.  zaburzeń motoryki przełyku,
C.  choroby refluksowej przełyku,
D.  choroby wrzodowej żołądka.

Zadanie 7.
P o  aspiracji  ciała  obcego  do  drzewa  tchawiczo-oskrzelowego
jeżeli nie doszło do jego wykrztuszenia należy wykonać:

A.  bronchoskopię,
B.  mediastinoskopię,
C.  endoskopię przewodu pokarmowego,
D . chirurgiczne  otwarcie  klatki  piersiowej  w  miejscu

uwięźnięcia ciała obcego.

Zadanie 8.
Rozpoznanie  zatoru  tętnicy  kończyny  dolnej  stawiamy  na
podstawie:

A.  badania histopatologicznego (biopsji),
B .  arteriografii,
C .  wywiadu i badania przedmiotowego,
D.  badania USG ewentualnie uzupełnionego badaniem CT.

Zadanie 9.
Do objawów zapalenia wyrostka robaczkowego NIE należy:

A . bolesność  uciskowa  i  obrona  mięśniowa  największa  w
punkcie McBurneya,

B . bó l  w  nadbrzuszu  określany  jako  "głęboki",  "ssący"  lub
"kolkowy",

C.  bolesność przy oderwaniu ręki po ucisku,
D . przy ucisku lewego podbrzusza odczuwalna jest bolesność

w prawym dole biodrowym (tzw. objaw Rovsinga).



Zadanie 10.
Nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej przekazywanie przez
pielęgniarkę informacji o stanie zdrowia podopiecznego:

A.  innym członkom zespołu terapeutycznego,
B . innym  członkom  zespołu  terapeutycznego  ze  względu  na

potrzeby procesu pielęgnowania,
C . innym  członkom  zespołu  terapeutycznego  ze  względu  na

potrzeby procesu leczniczo-pielęgnacyjnego,
D . innym  członkom  zespołu  terapeutycznego  ze  względu  na

stan psychiczny pacjenta.

Zadanie 11.
Dla odmy opłucnowej samoistnej charakterystycznymi objawami są:

A.  kaszel, ból, spłaszczenie klatki piersiowej,
B.  duszność, brak szmerów pęcherzykowych po obu stronach,
C . bó l  w  klatce  piersiowej,  kaszel,  duszność,  wypuk

bębenkowy, osłabienie lub brak szmeru pęcherzykowego,
D . duszność, bębenkowy odgłos opukowy, kaszel, wypełnione

żyły szyjne.

Zadanie 12.
Uchwycenie i usunięcie powierzchownych żylaków kończyn dolnych
odbywa się za pomocą kleszczyków typu:

A.  Pottsa,
B.  Mosquito,
C.  Peana,
D.  Kochera.

Zadanie 13.
Do tamponady żylaków przełyku zastosujesz zgłębnik:

A.  Fogartyego,
B.  Foleya,
C.  Sengstakena-Blackemorea,
D.  Thiemana.

Zadanie 14.
W  złamaniach  szyjki  kości  udowej  u  osób  młodych,  operacja
polega na:

A.  nastawieniu i zespoleniu odłamów drutem Kirschnera,
B.  nastawieniu i zespoleniu odłamów śrubami kaniulowanymi,
C.  zespoleniu odłamów płytką nakostną,
D.  zespoleniu płytą Danisa.



Zadanie 15.
U pacjenta z narastającym krwiakiem wewnątrzczaszkowym objaw
Babińskiego jest:

A .  dodatni na obu kończynach dolnych,
B.  ujemny na obu kończynach dolnych,
C.  dodatni na kończynie dolnej po stronie krwiaka,
D.  dodatni na kończynie dolnej po stronie przeciwnej.

Zadanie 16.
Usunięcie przełyku en bloc to resekcja:

A . całego  piersiowego  odcinka  przełyku  wraz  z  opłucną
śródpiersiową,  otaczającą  tkanką  limfatyczną  oraz
węzłami  chłonnymi  śródpiersiowymi,  okołoprzełykowymi,
przytchawiczymi i z okolicy rozwidlenia tchawicy,

B . radykalna  całego  przełyku  wraz  z  węzłami  chłonnymi  z
okolicy śródpiersia i szyi,

C . paliatywna  przełyku  wraz  z  węzłami  chłonnymi  z  okolic
śródpiersia i nadbrzusza,

D . częściowa przełyku w bloku z otaczającymi tkankami oraz
węzłami  chłonnymi  okołoprzełykowymi  i  okolicy
śródpiersia.

Zadanie 17.
Chłopiec  2-miesięczny,  urodzony  przedwcześnie,  z  małą  masą
urodzeniową,  będzie  miał  wykonaną  krioterapię.  Do  czego  służy
krioaplikator?

A.  badania pola widzenia,
B.  przymrożenia siatkówki obwodowej poprzez powłoki oka,
C.  koagulacji siatkówki wiązką światła,
D.  pomiaru głębokości przedniej komory.

Zadanie 18.
Koniecznym  warunkiem  przeprowadzenia  zabiegu
kardiochirurgicznego w krążeniu pozaustrojowym jest:

A .  podniesienie temperatury ciała o 2˚C,
B.  obniżenie krzepliwości krwi przez podanie heparyny,
C.  przetoczenie masy erytrocytarnej,
D.  podanie preparatów kwasu acetylosalicylowego.



Zadanie 19.
Pielęgniarka  operacyjna  przygotowuje  do  zabiegu  operacyjnego
oprócz  stolika  podręcznego  Mayo,  stolik  dodatkowy.  Które  ze
stwierdzeń jest NIEPRAWIDŁOWE:

A . stolik  dodatkowy  wykorzystuje  tylko  i  wyłącznie  do
jednego zabiegu operacyjnego,

B . stolik  dodatkowy  wykorzystuje  s ię  do  wszystkich
zabiegów zaplanowanych w jednej sali operacyjnej,

C . obłożenie  stolika  powinno  zawierać  warstwę
nieprzemakalną,

D . stolik  powinien  znajdować  się  w  bezpiecznej  odległości
od ściany.

Zadanie 20.
Metodą leczenia operacyjnego Zespołu Leriche'a jest:

A .  wszczepienie by-passu żylnego udowo-podkolanowego,
B.  wszczepienie protezy rozwidlonej aortalno-dwuudowej,
C.  thrombendarteriectomia tętnicy udowej,
D.  embolektomia cewnikiem Fogarty'ego.

Zadanie 21.
Trwa  rodzinny  przeszczep  wątroby  u  4-letniego  dziecka.  Po
transplantacji  redukowanej  wątroby  od  dorosłego  dawcy,
pierwotne zamknięcie powłok jest niemożliwe z powodu ucisku na
przeszczepiony  narząd.  Co  należy  przygotować  do  bezpośredniego
zamknięcia otwartej rany?

A.  folię operacyjną,
B.  siatkę vicrylową,
C.  gaziki z kontrastem RTG,
D.  serwety brzuszne z kontrastem RTG.

Zadanie 22.
Pielęgniarka  zorientowawszy  się,  że  w  postępowaniu  medycznym
został  popełniony  błąd,  zwłaszcza  w  przypadku  błędu
zagrażającego  życiu  lub  zdrowiu  pacjenta,  niezwłocznie  powinna
powiadomić o tym:

A.  dyrekcję placówki,
B.  bezpośredniego przełożonego,
C.  odpowiednie osoby z zespołu terapeutycznego,
D.  prokuraturę.



Zadanie 23.
Pacjentka  została  przyjęta  do  oddziału  otolaryngologicznego  z
powodu  utrudnionego  pasażu  powietrza  przez  nos.  Stwierdzono
deformacje  szkieletu  nosa.  Pacjentkę  zakwalifikowano  do
septoplastyki. Zabieg operacyjny rozpoczyna cięcie:

A .  w przedsionku nosa z naruszeniem błony śluzowej,
B.  w przedsionku nosa bez naruszenia błony śluzowej,
C.  na powierzchni błony śluzowej,
D.  w dowolnym miejscu jamy nosowej.

Zadanie 24.
U  pacjenta  wystąpiły:  si lny  ból  kończyny  dolnej  prawej,
zblednięcie  i  ochłodzenie  te j  kończyny,  niewielkie  zaburzenia
czucia oraz brak tętna na kończynie. Objawy te sugerują:

A.  chorobę niedokrwienną kończyny dolnej,
B.  zator tętnicy kończyny dolnej,
C.  zaburzenia krążenia w kończynie dolnej,
D.  uraz mechaniczny kończyny dolnej.

Zadanie 25.
Choroba zawodowa to:

A . choroba  wywołana  działaniem  szkodliwych  dla  zdrowia
czynników środowiska pracy, znajdująca się w urzędowym
wykazie chorób zawodowych,

B . każda choroba wywołana działaniem szkodliwych czynników
środowiska pracy,

C.  choroba o etiologii przemysłowej,
D.  choroba wywołana czynnikiem zakaźnym.

Zadanie 26.
Zabieg wszczepienia rozrusznika serca określa się mianem:

A.  defibrylacji,
B .  stymulacji,
C.  implantacji,
D.  obturacji.

Zadanie 27.
Edukacja  pacjenta  i  jego  rodziny  w  zakresie  samoopieki  należy
do:

A.  lekarza operującego,
B.  lekarza anestezjologa,
C . lekarza  i  pielęgniarki  sprawujących  opiekę  nad

pacjentem,
D.  pielęgniarki środowiskowej.



Zadanie 28.
D o wykonania zabiegu laparoskopii operacyjnej celem wytworzenia
odmy otrzewnowej wprowadza się do jamy otrzewnowej:

A .  podtlenek azotu,
B.  dwutlenek węgla,
C.  tlenek węgla,
D.  powietrze.

Zadanie 29.
Jaskra  jest  pojęciem  określającym  zespół  chorób,  które
charakteryzują następujące cechy za WYJĄTKIEM:

A.  obniżonego ciśnienia wewnątrzgałkowego,
B . zagłębienia  i  postępującego  zaniku  tarczy  nerwu

wzrokowego,
C.  podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego,
D.  postępującego ubytku w polu widzenia.

Zadanie 30.
REM  czyli  Return  Electrode  Monitoring  to  system  monitorujący
działanie elektrody:

A.  biernej, samoprzylepnej, dwukomorowej,
B.  czynnej, monopolarnej,
C.  czynnej, bipolarnej,
D.  biernej, wielorazowej, silikonowej.

Zadanie 31.
Najczęstszą przyczyną krwawienia z żylaków przełyku jest:

A .  choroba wrzodowa żołądka,
B.  choroba wrzodowa dwunastnicy,
C.  nadciśnienie wrotne,
D.  przepuklina przełykowa.

Zadanie 32.
Wycięcie  jądra  przez  kanał  pachwinowy  przeprowadzany  jest  z
powodu:

A.  guza jądra,
B.  wodniaka jądra,
C.  przepukliny,
D.  zaniku jądra.

Zadanie 33.
Jaki  lek  podaje  s ię  dawcy  tuż  przed  pobraniem  serca  do
przeszczepu?

A.  proefferalgan,
B.  penicylinę prokainową,
C.  heparynę,
D.  dexaven.



Zadanie 34.
Jeżeli  w  układzie  tętniczym  dojdzie  do  ostrego  zamknięcia
naczynia  najczęściej  wskutek  zatoru  niezbędne  jest  wykonanie
zabiegu  operacyjnego  tzw.  embolektomii.  Do  wykonania  tego
zabiegu musimy przygotować cewnik:

A.  Pigtaila,
B.  moczowodowy,
C.  Fogarty'ego,
D.  Foleya.

Zadanie 35.
Najprostszą  i  najbardziej  skuteczną  metodą  zapobiegania
zakażeniom wewnątrzszpitalnym jest:

A .  dezynfekcja narzędzi chirurgicznych,
B.  mycie i dezynfekcja rąk,
C.  segregacja odpadów medycznych,
D . profilaktyka  antybiotykowa  u  chorych  oczekujących  na

zabieg operacyjny.

Zadanie 36.
Planując  obsadę  pielęgniarską  nowo  uruchamianego  bloku
operacyjnego należy uwzględnić:

A . i lość  czynnych  sal  operacyjnych,  i lość  dni  pracy,
system  pracy,  frekwencje,  urlopy,  dodatkowe  obowiązki
związane z prowadzeniem szkoleń,

B.  ilość sal operacyjnych, ilość dni pracy, system pracy,
C . rodzaj  i  i lość  wykonywanych  zabiegów,  rodzaj

specjalności chirurgicznych,
D.  system pracy zmianowej.

Zadanie 37.
Odpowiedzialność  zawodowa  pielęgniarek/położnych  za
postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  zawodowej  oraz  za
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu
pielęgniarek/położnych uregulowana jest w ustawie o:

A.  działalności leczniczej,
B.  samorządzie pielęgniarek i położnych,
C.  zawodach pielęgniarki i położnej,
D.  powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Zadanie 38.
Torbiel - (cysta) BEKERA dotyczy zapalenia kaletki:

A .  przedrzepkowej,
B.  krętarzowej,
C.  łokciowej,
D.  podkolanowej.



Zadanie 39.
Przewód Botalla to:

A .  połączenie pomiędzy lewym i prawym przedsionkiem,
B.  część układu bodźco - przewodzącego serca,
C.  połączenie pomiędzy aortą i tętnicą płucną,
D.  pozostałość po żyle pępowinowej.

Zadanie 40.
Jaki materiał opatrunkowy stosujemy w obrębie pola operacyjnego
głębokich struktur mózgu:

A.  gaziki,
B.  watki na nitkach,
C.  waciki,
D.  "groszki" z gazy.

Zadanie 41.
D o  zabiegów  kardiochirurgicznych  wykonywanych  w  krążeniu
pozaustrojowym konieczne jest zastosowanie:

A.  sztucznej lewej komory,
B.  aparatu płuco - serce,
C.  balonu kontrapulsacyjnego,
D.  hemofiltru.

Zadanie 42.
Aparat cell -saver służy do:

A.  odzyskiwania krwi z pola operacyjnego,
B.  szybkiego przetaczania płynów,
C.  orientacyjnej oceny czynności układu krzepnięcia,
D.  podgrzewania przetaczanych płynów.

Zadanie 43.
Na czym polega operacja zeza?

A.  wydłużeniu mięśnia,
B.  przesunięciu przyczepu mięśnia,
C.  zrotowaniu mięśnia,
D.  usunięciu mięśnia.



Zadanie 44.
D o  rozwoju  oddziałów  "chirurgii  jednego  dnia"  do  leczenia
wybranych schorzeń u dzieci istotne znaczenie miało:

A . zmniejszenie  l iczby  powikłań  pooperacyjnych  po
zabiegach krótkotrwałych,

B.  złe wyposażenie pomieszczeń szpitalnych dla dzieci,
C . wprowadzenie krótkodziałających środków do znieczulenia

wziewnego,  dożylnego  oraz  nowych  technik  znieczuleń
miejscowych,

D . brak  wymogu  szczepień  przeciw  WZW  przed  planowanym
zabiegiem w ramach "pobytu dziennego".

Zadanie 45.
TURP - jest to zabieg endoskopowy polegający na:

A.  wycięciu guza pęcherza,
B.  usunięciu obcego ciała z pęcherza,
C.  resekcji gruczołu krokowego,
D.  rozcięciu zwężenia cewki moczowej.

Zadanie 46.
Protokół pielęgniarki operacyjnej służy między innymi do:

A.  dokumentowania pracy pielęgniarki operacyjnej,
B.  rejestrowania czasu trwania zabiegu,
C . notowania  i lości  zużytego  materiału,  leków,  szwów

chirurgicznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 47.
Paracentesis, to:

A .  nacięcie jamy bębenkowej,
B.  oglądanie błony bębenkowej,
C.  przecięcie błony bębenkowej,
D.  drenaż jamy bębenkowej.

Zadanie 48.
W rozpoznanym wolu guzkowym obojętnym wskazaniem do zabiegu
operacyjnego są:

A . objawy  uciskowe,  podejrzenie  zmiany  nowotworowej,
względy kosmetyczne,

B.  powiększenie węzłów chłonnych szyi,
C.  porażenie nerwu krtaniowego,
D.  podwyższony poziom hormonu TSH.



Zadanie 49.
Pobranie szpiku do transplantacji następuje z:

A .  kolców biodrowych lub mostka,
B.  talerzy biodrowych lub mostka,
C.  talerzy biodrowych lub kolców biodrowych,
D.  kolców biodrowych lub kości udowej.

Zadanie 50.
Około  90%  nowotworów  nerki  u  osób  dorosłych  stanowi  rak
jasnokomórkowy, czyli gruczolakorak zwany po łacinie:

A .  hypernephroma,
B.  adenocarcinoma,
C.  ca urotheliale,
D.  nephroblastoma.

Zadanie 51.
Pełne  bezpieczeństwo  sterylizowania  i  przechowywania  narzędzi
chirurgicznych zapewniają:

A.  torebki papierowo-foliowe,
B.  puszki Schimmelbuscha,
C.  papier krepowany i włóknina,
D.  kontenery i siatki.

Zadanie 52.
Odjęte  duże  części  ciała  np.  kończyny  górne,  dolne  lub  inne
fragmenty tkanek nieprzeznaczone do badania histopatologicznego
należy:

A . wrzucić do worka z odpadami medycznymi, przeznaczonymi
do spalenia,

B.  wyrzucić do śmietnika szpitalnego,
C . odpowiednio zapakować, opisać, zanotować w specjalnym

rejestrze  kto  odbiera  materiał  (podpis)  i  przekazać  do
spalenia,

D.  wywieźć na wysypisko odpadów komunalnych.



Zadanie 53.
Specyfika  poszczególnych  operacji  kardiochirurgicznych  wymaga
dostosowania  ułożenia  pacjenta  na  stole  operacyjnym,  procedury
mycia  i  dezynfekcji  skóry  oraz  obłożenia  pola  operacyjnego  w
zależności  od  rodzaju  wykonywanego  zabiegu  operacyjnego.  Do
pomostowania naczyń wieńcowych pole operacyjne jest:

A . zdezynfekowane od kąta bródki do pachwiny, obydwie nogi
okrężnie, obłożenie od szyi do stóp,

B . zdezynfekowane od kąta bródki do połowy uda, obłożenie
od szyi do stóp,

C . zdezynfekowane od wcięcia mostka do pachwiny, obłożenie
do połowy uda,

D . zdezynfekowane od kąta bródki do 1/3 uda, obłożenie do
połowy uda.

Zadanie 54.
Cewnik Dufour w operacji urologicznej zakładamy w celu:

A.  wypuszczenia moczu,
B.  podania kontrastu,
C.  wykonania przepływu pęcherzowego i ucisku loży,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 55.
Doszczętne wycięcie pęcherza moczowego, to:

A .  cystostomia,
B.  resectio partialis vesicae urinae,
C.  cystotomia,
D.  cystectomia.

Zadanie 56.
W  jakim  okresie  leczenia  powinno  się  stosować  zabiegi
operacyjne  w  obrębie  kości  długich  u  chorych  z  mnogimi
obrażeniami ciała?

A . w  pierwszej  kolejności,  jeszcze  przed  zaopatrzeniem
pozostałych uszkodzeń,

B . bezpośrednio po wyrównaniu stanu pacjenta i wykonaniu
zabiegów  ratujących  życie,  najlepiej  w  pierwszej  dobie
po urazie,

C . najkorzystniejszy  jest  drugi,  trzeci  tydzień
hospitalizacji,  kiedy  stan  chorego  jest  w  pełni
stabilny,

D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 57.
Pielęgniarka operacyjna swoją pracę odnotowuje w:

A.  książce raportów,
B.  protokole pielęgniarki operacyjnej,
C.  księdze operacyjnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 58.
Do przyczyn kręgozmyku NIE zalicza się:

A .  przerwania nasady łuku kręgu,
B.  zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,
C.  osteoporozy,
D.  urazów.

Zadanie 59.
Zastawka trójdzielna oddziela:

A.  lewy przedsionek od lewej komory,
B.  tętnicę płucną od drogi odpływu prawej komory,
C.  prawy przedsionek od prawej komory,
D.  aortę od lewej komory.

Zadanie 60.
Przepuklina  rozworu  przełykowego  przepony  najczęściej
towarzysząca chorobie refluksowej przełyku, to przepuklina:

A.  wślizgowa,
B.  okołoprzełykowa,
C.  mieszana,
D.  odwróconego żołądka.

Zadanie 61.
Litotrypsja jest to:

A .  karmienie pozajelitowe,
B.  kruszenie kamieni nerkowych oraz moczowodowych,
C.  wenesekcja,
D.  punkcja stawu kolanowego.

Zadanie 62.
Jedną  z  zasad  śródoperacyjnej  ochrony  serca  przed
niedokrwieniem w czasie operacji jest:

A .  masaż serca,
B.  hipotermia,
C.  obłożenie serca mokrymi serwetami,
D.  monitorowanie akcji serca.



Zadanie 63.
Kurza klatka piersiowa spowodowana jest:

A .  krzywicą,
B . wrodzoną  nieprawidłowością  układu  mięśniowego  klatki

piersiowej,
C.  przewlekłymi chorobami układu oddechowego,
D.  wrodzoną wadą serca.

Zadanie 64.
Do usunięcia szypuły migdałka służy:

A.  łopatka językowa zagięta,
B.  kleszczyki okienkowe do migdałków,
C.  pętla migdałkowa,
D.  separator.

Zadanie 65.
Wprowadzenie  i  szkolenie  nowo  przyjętego  pracownika,
organizowanie  pracy  personelu  w  danej  dziedzinie  zabiegowej,
sporządzanie  harmonogramu  szkoleń,  prowadzenie  obowiązującej
dokumentacji, należy do obowiązków:

A.  pielęgniarki instrumentariuszki,
B.  kierownika bloku operacyjnego,
C.  pielęgniarki koordynującej bloku operacyjnego,
D.  zastępcy kierownika.

Zadanie 66.
Wypadnięty fragment jądra miażdżystego usuwa się przy pomocy:

A.  zgryzaczy Kerrisona,
B.  zgryzaczy Luera,
C.  kleszczyków Peana,
D.  kleszczyków "pancza".

Zadanie 67.
Która z cech jest charakterystyczna dla zespołu Fallota?

A.  ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
B.  przesunięcie aorty w lewo,
C.  zwężenie zastawki trójdzielnej,
D.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej.



Zadanie 68.
Celem akredytacji jest:

A . kontrola  i  wyszukiwanie  błędów  w  bieżącej  działalności
jednostki,

B . wspieranie  wewnętrznych  inicjatyw  i  angażowanie
personelu  jednostek  do  wspólnych  działań
projakościowych,

C.  wdrażanie programów poprawy jakości,
D . wprowadzenie  narzędzi  i  technik  do  realizacji  cyklu

jakości.

Zadanie 69.
Prawidłowo elektrodę neutralną należy:

A.  założyć jak najbliżej pola operacyjnego,
B.  umieścić na zdrowej, suchej skórze,
C.  cała płytka musi szczelnie przylegać,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 70.
Oponiak to:

A.  meningioma,
B.  l ipoma,
C.  pineocytoma,
D.  astrocytoma.

Zadanie 71.
Do szycia ścięgien stosuje się szwy atraumatyczne z igłą:

A.  okrągłą przyostrzoną,
B.  okrągłą tępą,
C.  typu szpatuła,
D.  tnącą konwencjonalnie lub odwrotnie tnącą.

Zadanie 72.
W  celu  oznaczenia  antygenów  transplantacyjnych  i  testu
cytotoksycznego do badania należy pobrać:

A.  krew na oznaczenie przeciwciał anty-HIV i HCV,
B . fragment naskórka, krew na oznaczenie czasu krwawienia

i krzepnięcia,
C.  węzły chłonne lub fragment śledziony,
D.  bioptat z wątroby.



Zadanie 73.
U  pacjenta  pracującego  ciężko  fizycznie  stwierdzono  przepuklinę
pachwinową.  W  czasie  zabiegu  operacyjnego  plastyki  przepukliny
pachwinowej  sposobem  Bassiniego,  pierwszy  szew  na  plastykę
podajemy?

A . gruby  szew  wchłanialny  na  mocnej  igle  o  przekroju
okrągłym,

B . gruby  szew  niewchłanialny  na  mocnej  igle  o  przekroju
trójkątnym,

C . szew  niewchłanialny  na  igle  mocnej  o  przekroju
okrągłym,

D . gruby  szew  wchłanialny  na  igle  mocnej  o  przekroju
trójkątnym.

Zadanie 74.
W jakiego typu załmaniach konieczne jest leczenie operacyjne?

A.  otwartych,
B.  powikłanych uszkodzeniem naczyń i nerwów,
C.  niestabilnych,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 75.
Najczęstszym  umiejscowieniem  tętniaka  aorty  brzusznej  jest
odcinek między:

A . tętnicą  biodrową  wewnętrzną,  a  tętnicą  biodrową
zewnętrzną,

B.  odejściem tętnic nerkowych, a rozwidleniem aorty,
C.  aortą zstępującą, a aortą brzuszną,
D.  łukiem aorty, a aortą zstępującą.

Zadanie 76.
Zabieg usuwania zaćmy można wykonać metodą:

A.  keratotomii,
B.  retinoskopii,
C.  korekcji optycznej,
D.  fakoemulsyfikacji.



Zadanie 77.
Podczas  operacyjnego  usunięcia  pęcherza  moczowego  otrzymuje
Pan(i )  dodatkowy  materiał  z  gazy.  Po  dokładnym  przeliczeniu
okazuje  się,  że  w  opakowaniu  było  19  gazików  zamiast  20.  Co
należałoby zrobić w tej sytuacji?

A.  odrzucić poza stół otrzymane 19 gazików,
B . zgłosić  fakt  operatorowi,  I I  instrumentariuszce  oraz

odnotować ilość gazików na tablicy,
C.  zatrzymać informację o otrzymanym materiale dla siebie,
D . przeliczyć  jeszcze  raz  spokojnie  otrzymany  materiał  z

gazy.

Zadanie 78.
Zasadniczą  częścią  każdego  standardu  są  mierniki  służące  do
oceny, czyli:

A .  kwestionariusze,
B.  kryteria,
C.  oświadczenia standardowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 79.
Pielęgniarka  pracująca  w  oddziale  dziennym  "chirurgii  jednego
dnia" powinna umieć:

A . przygotować pacjenta do zabiegu operacyjnego, sprawować
nad  nim  kompleksową  opiekę,  prowadzić  dokumentację
pielęgniarską,  udzielić  wsparcia  pacjentowi  i  jego
rodzinie w zakresie samoopieki,

B . sprawować opiekę nad pacjentem tylko wtedy, gdy zabieg
wykonano w znieczuleniu ogólnym,

C . ocenić  podstawowe  parametry  życiowe  (tętno,  oddech,
temperaturę  ciała),  natomiast  przygotowaniem  pacjenta
d o  zabiegu  zajmuje  się  głównie  lekarz  chirurg  i
anestezjolog,

D . głównie  zarejestrować  pacjenta,  współpracować  z
lekarzem operującym i rodziną pacjenta.

Zadanie 80.
D o  podtrzymywania  miąższu  płucnego  podczas  zabiegów
operacyjnych używa się najczęściej:

A .  pęsety anatomicznej,
B.  klemów naczyniowych,
C.  kleszczyków Peana,
D.  kleszczyków Duvala.



Zadanie 81.
Histeroskopia jest to:

A .  operacyjne usunięcie macicy z przydatkami,
B . endoskopowa  ocena  szyjki  i  jamy  macicy  oraz  ujść

jajowodów,
C.  laparoskopowe usunięcie macicy,
D.  endoskopowa punkcja jajników.

Zadanie 82.
P o  zakończonym zabiegu  operacyjnym,  gdzie  pacjent  był  sprawcą
wypadku  samochodowego,  przed  blokiem  operacyjnym  spotyka
Pan/Pani  policjanta,  który  chciałby  uzyskać  informacje  o  stanie
zdrowia pacjenta. W tej sytuacji należy:

A . udzielić  szczegółowych  informacji  o  stanie  zdrowia
pacjenta,

B . poinformować,  że  operator  zabiegu  jest  jeszcze  na  bloku
operacyjnym,

C.  udostępnić policjantowi historię choroby pacjenta,
D . pozwolić  wejść  policjantowi  na  blok  operacyjny,  żeby

mógł  uzyskać  szczegółowe  informacje  od  lekarza
operującego.

Zadanie 83.
Jakie  więzadło  najczęściej  ulega  uszkodzeniu  przy  urazach
kciuka?

A.  odłokciowe,
B.  poboczne,
C.  bliższe stawu śródręczno - paliczkowego,
D.  bliższe stawu międzypaliczkowego.

Zadanie 84.
Z  ryzykiem  rozwoju  zaćmy  wikłającej  należy  l iczyć  się  w
przypadku:

A.  zapalenia tęczówki i naczyniówki,
B.  ciała obcego wewnątrzgałkowego,
C.  urazu tępego,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 85.
Pacjent  lat  40  ma  mieć  wykonaną  kraniotomię.  Do  tamowania
krwawienia z płata skórnego służą:

A.  kleszczyki Kochera,
B.  kleszczyki Peana,
C.  opinaki,
D.  pęseta naczyniowa.



Zadanie 86.
Badanie  brzucha ma na celu stwierdzenie  ewentualnych zmian w
wielkości  narządów,  ich  przemieszczenie  lub  zniekształcenie,
stanu  zapalnego,  nowotworowych  lub  zapalnych  guzów,  płynu  w
jamie  otrzewnowej.  Jest  to  przesiewowe  badanie,  które
rozpoczyna się:

A .  osłuchiwaniem, opukiwaniem, palpacją, oglądaniem,
B.  oglądaniem, osłuchiwaniem, opukiwaniem, palpacją,
C.  palpacją, oglądaniem, opukiwaniem, osłuchiwaniem,
D.  opukiwaniem, palpacją, osłuchiwaniem, oglądaniem.

Zadanie 87.
Operacje  odtwórcze  w  przypadku  obniżenia  narządu  rodnego
polegają na:

A.  wykonaniu plastyki przedniej,
B.  wykonaniu plastyki przedniej i tylnej,
C.  założeniu taśmy prolenowej,
D.  wykonaniu tylnej plastyki pochwy.

Zadanie 88.
Jednym z  etapów  usunięcia  guza  mózgu  jest  całkowite  usunięcie
płata  kostnego  na  czas  operacji  czyli  wytworzenie  tzw  "wolnego"
płata kostnego. Jak nazywa się ten zabieg operacyjny?

A.  laminektomia,
B.  kraniektomia,
C.  kraniotomia,
D.  interlaminektomia.

Zadanie 89.
Najczęściej spotykane guzy śródpiersia, to:

A . grasiczaki,  wole,  potworniaki,  chłoniaki,  guzy  nerwów
międzyżebrowych, pni współczulnych i splotów nerwowych,

B.  zmiany przełyku, płuc, powiększone węzły chłonne,
C.  torbiele bąblowca,
D.  przerzuty nowotworów złośliwych.

Zadanie 90.
Jeżeli  czas  pracy  pielegniarki  na  bloku  operacyjnym  przekroczy
9 godzin przysługuje jej przerwa wypoczynkowa co najmniej:

A .  20 minut,
B.  30 minut,
C.  45 minut,
D.  50 minut.



Zadanie 91.
Gdzie  jest  wyczuwane  tętno  w  przypadku  niedrożności  tętnicy
podkolanowej?

A . wyczuwalność  tętna  zależy  od  stopnia  zaawansowania
choroby,

B.  nie jest wcale wyczuwalne,
C.  pod kolanem,
D.  w okolicach pachwiny na tętnicy udowej.

Zadanie 92.
Rynoscopia, to:

A .  otwarcie jamy nosowej,
B.  oglądanie jamy nosowej,
C.  biopsja zatok obocznych nosa,
D.  rekonstrukcja przegrody nosa.

Zadanie 93.
Pseudophakia jest to stan:

A.  przed usunięciem zmętniałej soczewki oka,
B.  po usunięciu zmętniałej soczewki oka,
C.  przed wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej,
D.  po wszczepieniu soczewki wewnątrzgałkowej.

Zadanie 94.
Najlepszym  pojemnikiem  na  preparat  do  badania
histopatologicznego jest:

A .  pojemnik z nietłukącego się tworzywa,
B.  pojemnik posiadający "duży wlot",
C . pojemnik  posiadający  szczelne  zamknięcie  (najlepiej

zakręcany),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 95.
Pęseta typu Adson'a służy do przytrzymania:

A.  skóry,
B.  powięzi,
C.  kręgów kręgosłupa,
D.  opony twardej.

Zadanie 96.
Często  przeszczep  nerki  jest  wykonywany  bez  potrzeby  usuwania
nerek  chorego.  Jak  nazywa  się  tego  typu  lokalizacja
chirurgiczna przeszczepu?

A.  przeszczep przesunięty,
B.  przeszczep ortotopowy,
C.  przeszczep symetryczny,
D.  przeszczep heterotropowy.



Zadanie 97.
D o  zabiegu  operacyjnego  został  przywieziony  pacjent,  który
poufnie  poinformował  pielęgniarkę,  że  jest  nosicielem  wirusa
HIV. Pielęgniarka powinna:

A.  zachować tajemnicę,
B.  poinformować kierownika bloku,
C.  poinformować zespół operacyjno-anestezjologiczny,
D.  odmówić przyjęcia pacjenta do zabiegu.

Zadanie 98.
W Polsce dokumentem dotyczącym praw pacjenta jest:

A .  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
B.  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
C.  Ustawa o pobieraniu komórek, tkanek i narządów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 99.
Najskuteczniejszą  metodą  wczesnego  wykrywania  raka  piersi
jest/są:

A.  punkcja cienkoigłowa,
B.  badanie histopatologiczne,
C.  samokontrola piersi,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 100.
Jednym  z  najważniejszych  badań  w  diagnostyce  chorób  tarczycy
wykonywanym obecnie na dużą skalę jest:

A .  tomografia komputerowa,
B.  rezonans magnetyczny,
C.  badanie ultrasonograficzne,
D.  angiografia.

Zadanie 101.
W  ramach  "chirurgii  jednego  dnia"  NIE  przeprowadza  się
zabiegów:

A . trwających  dłużej  niż  1  godzinę  u  dzieci  i  4  godziny  u
dorosłych,  oraz  zabiegów  obarczonych  ryzykiem  dużego
krwawienia i silnego bólu pooperacyjnego,

B.  laparoskopowych i endoskopowych,
C.  u niemowląt przed ukończeniem 6 miesiąca życia,
D.  z zakresu onkologii dziecięcej.



Zadanie 102.
P o  częściowym  usunięciu  płatów  tarczycy,  w  czasie  szycia
poszczególnych  warstw,  operator  prosi  o  szew  na  p  l  a  t  y  z  m
ę. Podajemy szew:

A.  niewchłanialny na dużej igle o przekroju ostrym,
B.  wchłanialny na dużej, mocnej igle o przekroju ostrym,
C.  niewchłanialny na igle o przekroju okrągłym,
D . wchłanialny  na  średniej  wielkości  igle  o  przekroju

okrągłym.

Zadanie 103.
Klasyczną tracheotomię wykonuje się na chrząstce:

A.  I tchawicy,
B.  pierścieniowatej,
C.  II-IV tchawicy,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 104.
Polskie  Towarzystwo  Pielęgniarskie  (PTP)  jest  stowarzyszeniem
naukowym, posiadającym osobowość prawną, którego celem jest:

A . popularyzowanie  zdobyczy  naukowych  w  zakresie
pielęgniarstwa i nauk pokrewnych,

B . wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek
i położnych,

C . prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do
praktyki pielęgniarskiej,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 105.
Bezwzględnym wskazaniem do wykonania cesarskiego cięcia jest:

A .  młody wiek rodzącej,
B.  nieprawidłowe położenie płodu,
C . brak  współpracy  podczas  akcji  porodowej  pomiędzy

rodzącą a położnikiem,
D.  niski próg bólu u położnicy.

Zadanie 106.
U pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca:

A . wskazane  jest  używanie  koagulacji  jednobiegunowej
(monopolarnej)  pod  warunkiem  prawidłowego  założenia
elektrody biernej,

B . całkowicie  zabronione  jest  używanie  koagulacji  jedno-  i
dwubiegunowej,

C . dozwolone  używanie  koagulacji  jednobiegunowej
(monopolarnej) i dwubiegunowej (bipolarnej),

D . zalecane  jest  używanie  koagulacji  dwubiegunowej
(bipolarnej).



Zadanie 107.
Jaki objaw jest charakterystyczny do rozpoznania siatkówczaka?

A.  zmętnienie rogówki,
B.  tzw äślepe kocie okoö,
C.  zwyrodnienie taśmowate rogówki,
D.  tzw äwolne okoö.

Zadanie 108.
Bezcementowe  protezy  stawu  biodrowego  mają  zastosowanie  u
pacjentów:

A.  z nasilonym zanikiem kostnym,
B.  młodych z prawidłową tkanką kostną,
C.  z przewlekłym gośćcem stawowym,
D.  chorych na cukrzycę.

Zadanie 109.
Zgodnie  z  obowiązującymi w Polsce  przepisami pacjent  ma prawo
do:

A.  rzetelnego leczenia i pielęgnowania,
B . prywatności  oraz  poszanowania  godności  osobistej,

samostanowienia o sobie,
C.  godnego życia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 110.
Międzynarodowa  Rada  Pielęgniarek  posługiwała  się  znanym
skrótem:

A.  MRP,
B.  IAN,
C.  ICN,
D.  NIC.

Zadanie 111.
Do zabiegów w "chirurgii jednego dnia" kwalifikuje się dzieci:

A .  u których zabieg nie trwa dłużej niż 15-20 minut,
B . którego  rodzice  posiadają  samochód  i  mieszkają  w

pobliżu miejsca wykonania zabiegu,
C.  bez infekcji dróg oddechowych,
D . ogólnie  zdrowe,  wcześniej  zbadane  przez  lekarza

anestezjologa,  zabieg  będzie  wykonany  na  powłokach
ciała, z minimalnym ryzykiem krwawienia, a występujący
po zabiegu ból uda się opanować lekami doustnymi.



Zadanie 112.
Z  zachowania  tajemnicy  zawodowej  mogą  zwolnić  pielęgniarkę
następujące okoliczności:

A .  śmierć pacjenta,
B . gdy  zachowanie  tajemnicy  zawodowej  w  istotny  sposób

zagraża zdrowiu i życiu pacjenta lub życiu innych osób,
C.  polecenie ordynatora,
D.  zezwolenie policji.

Zadanie 113.
Dla  efektywności  pielęgnowania  podejmowanego  zawodowo,
znaczenie  podstawowe  ma  kształtowanie  właściwej  relacji
pielęgniarka - pacjent. Powinna ona mieć charakter:

A .  wspomagający,
B.  leczniczy,
C.  terapeutyczny,
D.  wspomagająco-leczniczy.

Zadanie 114.
Amputację zamkniętą kończyny wykonuje się w przypadkach, gdy:

A.  pole operacyjne jest zakażone,
B.  pole operacyjne jest czyste,
C.  doszło do rozległych zmiażdżeń i martwicy tkanek,
D.  zezwala się na wygojenie tkanek przez ziarninowanie.

Zadanie 115.
Rozpoznanie: guz piersi prawej to:

A .  tu mammae sin,
B.  cystis mammae dex,
C.  tu mammae dex,
D.  mastopathia mammae dex.

Zadanie 116.
N a  czym  polega  zabieg  wszczepienia  pomostów  żylnych
aortalno-wieńcowych (by-pass)?

A.  wszyciu protezy,
B.  wszyciu rozrusznika,
C . wytworzeniu nowych połączeń między aortą a segmentami

tętnic wieńcowych,
D . przezskórnej  śródnaczyniowej  plastyce  tętnic

wieńcowych.



Zadanie 117.
Manewr Heimlicha stosujemy podczas:

A.  intubacji,
B.  zakrztuszenia,
C.  tracheotomii,
D.  zakładania tamponady przedniej nosa.

Zadanie 118.
Zespół Meigsa charakteryzują następujące objawy:

A.  wodobrzusze, płyn w jamie opłucnej, duży guz jajnika,
B.  wodobrzusze, płyn w jamie opłucnej, przerzuty do płuc,
C.  płyn w jamie opłucnej, guz jajnika, hepatomegalia,
D.  guz jajnika, hepatomegalia, przerzuty do płuc.

Zadanie 119.
Trwa  kolejny  etap  przeszczepu  serca  u  40-letniej  pacjentki.
Kaniule umieszczono w naczyniach krwionośnych, prowadzone jest
krążenie  pozaustrojowe.  Wykonywane  są  zespolenia  naczyniowe
serca.  W  jakich  naczyniach  umieszczone  są  kaniule  do  krążenia
pozaustrojowego?

A.  aorcie, pniu tętnicy płucnej, żyle głównej dolnej,
B.  aorcie, pniu tętnicy płucnej, żyle głównej górnej,
C.  aorcie, żyle głównej górnej, żyle głównej dolnej,
D.  aorcie, żyle głównej górnej, żyłach płucnych lewych.

Zadanie 120.
Standard według A. Piątek to:

A.  wskazówki postępowania,
B.  zbiór norm,
C.  przepisy,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 121.
Dla guza śródpiersia najbardziej charakterystyczne objawy to:

A.  duszność, kaszel, wypełnione żyły szyjne,
B . chrypka,  uniesienie  przepony,  przekrwienie  żylne  głowy,

szyi i kończyn górnych, uszkodzenie nerwów,
C . kaszel,  duszność,  odgłos  opukowy  bębenkowy  po  obu

stronach,
D . ból ,  duszność,  brak  szmerów  pęcherzykowych  po  obu

stronach.



Zadanie 122.
Które z dokumentów medycznych prowadzonych w bloku operacyjnym
pomagają  w  określeniu  kosztów  wykonanej  procedury  u  danego
pacjenta?

A.  księga zabiegów operacyjnych i znieczulenia,
B . protokół  pielęgniarki  operacyjnej  i  pielęgniarki

anestezjologicznej,
C . książka  raportów  pielęgniarki  operacyjnej  i

pielęgniarki anestezjologicznej,
D.  indywidualna karta zleceń.

Zadanie 123.
Trombektomia, to:

A .  podwiązanie krwawiącego naczynia,
B.  usunięcie skrzepliny z naczynia żylnego,
C.  zespolenie naczynia żylnego,
D.  zatkanie naczynia (zakrzepica).

Zadanie 124.
Zawód  pielęgniarki  może  wykonywać  osoba  posiadająca  prawo
wykonania zawodu wydane przez:

A.  Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych,
B.  Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych,
C.  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  Ministerstwo Zdrowia.

Zadanie 125.
Objawy odpływu pęcherzowo-moczowego to:

A.  bóle brzucha,
B.  nykturia,
C.  częste zakażenia moczu i dróg moczowych,
D.  zatrzymanie moczu.

Zadanie 126.
Instalacje  klimatyzacyjne  zastosowane  w  salach  operacyjnych
muszą:

A . zapewniać  nawiew  powietrza  poprzez  f i ltry  zapewniające
wymaganą czystość powietrza,

B . zapewniać nawiew powietrza górą, a wyciąg w 20% górą i
w 80% dołem,

C.  podlegać dezynfekcji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 127.
Sporządzanie  planów  zabiegów  operacyjnych  dla  bloku
operacyjnego ma na celu:

A.  dobre jego wykorzystanie,
B.  usprawnienie organizacji pracy,
C.  zapobieganie rozwojowi infekcji szpitalnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 128.
W  zabiegach  urologicznych  do  szycia  moczowodów  należy
zastosować nici chirurgiczne:

A.  o długim okresie wchłaniania,
B.  o krótkim okresie wchłaniania,
C.  niewchłanialne,
D.  skórne.

Zadanie 129.
Prawo  pacjenta  do  wyrażenia  zgody  lub  odmowy  na  wykonanie
świadczenia  zdrowotnego  /zabiegu  operacyjnego/,  który  ma  być
przeprowadzony u nieletniego do lat 16 przysługuje:

A.  lekarzowi prowadzącemu,
B.  dyrektorowi szkoły, której uczniem jest pacjent,
C . osobom  reprezentującym  jego  prawa,  w  myśl  odrębnych

przepisów,
D.  tylko samemu pacjentowi.

Zadanie 130.
Operacja wnętrostwa polega na:

A.  nakłuciu jamy otrzewnej,
B.  nakłuciu torbieli sutka,
C.  sprowadzeniu jądra do moszny i umocowaniu go,
D.  nacięciu ropnia.

Zadanie 131.
Pielęgniarka  sprawująca  opiekę  nad  pacjentem  w  oddziale
"chirurgii jednego dnia" powinna zwrócić uwagę na:

A.  lęk i niepokój rodziny pacjenta oczekującego na zabieg,
B.  wiek pacjenta,
C . posiadanie  przez  pacjenta  aktualnego  szczepienia

przeciw WZW typu B,
D . zachowanie  pacjenta,  stan  świadomości,  czas  trwania

bólu  pooperacyjnego,  wydolność  krążeniowo-oddechową
oraz mogące wystąpić powikłania pooperacyjne.



Zadanie 132.
Zespół  terapeutyczny  najczęściej  jest  określany  jako  grupa  osób
wspólnie  realizujących  proces  leczenia.  W  skład  zespołu
terapeutycznego NIE wchodzi:

A .  lekarz,
B.  pielęgniarka,
C.  opiekun socjalny,
D.  pacjent.

Zadanie 133.
W przypadku planowanego przeprowadzenia zabiegu operacyjnego u
pacjenta  z  zespołem  Leriche'a  ważne  jest  przygotowanie  do
operacji:

A .  okolicy brzucha,
B.  okolicy pachwinowej,
C.  okolicy udowej,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 134.
Usunięcie/wycięcie jakiegoś narządu to:

A.  cholecystektomia, appendektomia, gastrektomia,
B.  appendicitis, cholecystitis,
C.  cystoskopia, bronchoskopia,
D.  nephrostomia, gastrostomia.

Zadanie 135.
Pielęgniarka  operacyjna  przygotowując  szwy  do  zabiegu
operacyjnego  napotyka  na  takie  oznakowania  na  saszetce:  1/2
circle , . , absorbable, braided. Co one oznaczają ?

A . igła  1/2,  obwodu  koła,  ostra,  nitka  niewchłaniana,
jednowłóknowa,

B . igła  3/8,  obwodu  koła,  okrągła,  nitka  niewchłaniana,
pleciona,

C . igła1/2,  obwodu  koła,  okrągła,  nitka  wchłaniana,
jednowłóknowa,

D . igła  1/2,  obwodu  koła,  okrągła,  nitka  wchłaniana,
pleciona.



PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 111115
GRUPA 1
Zadanie 1.
Pielęgniarka  sprawująca  opiekę  nad  pacjentem  w  oddziale
"chirurgii jednego dnia" powinna zwrócić uwagę na:

A.  lęk i niepokój rodziny pacjenta oczekującego na zabieg,
B.  wiek pacjenta,
C . posiadanie  przez  pacjenta  aktualnego  szczepienia

przeciw WZW typu B,
D . zachowanie  pacjenta,  stan  świadomości,  czas  trwania

bólu  pooperacyjnego,  wydolność  krążeniowo-oddechową
oraz mogące wystąpić powikłania pooperacyjne.

Zadanie 2.
Torbiel - (cysta) BEKERA dotyczy zapalenia kaletki:

A .  przedrzepkowej,
B.  krętarzowej,
C.  łokciowej,
D.  podkolanowej.

Zadanie 3.
Kto  odpowiada  za  usunięcie  z  pola  operacyjnego  wszystkich
narzędzi i środków pomocniczych (np. groszek operacyjny, chusta
operacyjna)?

A . pielęgniarka  instrumentująca  razem  z  pielęgniarką
pomagającą,

B.  chirurg-operator,
C.  pielęgniarka instrumentująca razem z operatorem,
D.  pielęgniarka instrumentująca.

Zadanie 4.
Sposób ułożenia pacjenta na stole  operacyjnym do operacji  m.in.
w obrębie cewki moczowej nazywamy:

A.  ułożeniem wyciągowym,
B.  ułożeniem Heidelbergera,
C.  ułożeniem w pozycji bocznej,
D.  ułożeniem w pozycji litotomijnej.

Zadanie 5.
Pełne  bezpieczeństwo  sterylizowania  i  przechowywania  narzędzi
chirurgicznych zapewniają:

A.  torebki papierowo-foliowe,
B.  puszki Schimmelbuscha,
C.  papier krepowany i włóknina,
D.  kontenery i siatki.



Zadanie 6.
Trwa etap szycia opony twardej po zabiegu usunięcia guza mózgu.
Pojęcie "szew Dandy'ego" oznacza szew mocujący oponę twardą do:

A.  krawędzi kostnej w miejscu wykonanej kraniotomii,
B.  okostnej w miejscu wykonywanej kraniotomii,
C.  tkanki podskórnej w miejscu wykonywanej kraniotomii,
D.  mięśni w miejscu wykonywanej kraniotomii.

Zadanie 7.
Pielęgniarka  operacyjna  może  nie  uczestniczyć  w  zabiegu
przerwania ciąży jeżeli złoży odmowę:

A.  ustnie, operatorowi zabiegu,
B.  ustnie, swojemu przełożonemu,
C.  pisemnie, swojemu przełożonemu,
D.  ustnie, lekarzowi dyżurnemu.

Zadanie 8.
Uzupełniającym  leczeniem  wagotomii  jest  wykonanie  plastyki
odźwiernika.  Plastyka  odźwiernika  sposobem  Heineke-Mikulicza
polega na:

A . wycięciu  odźwiernika  i  zszyciu  ściany  żołądka  i
dwunastnicy,

B.  nacięciu odźwiernika i wstawieniu łaty,
C.  poprzecznym nacięciu i zszyciu podłużnym odźwiernika,
D.  podłużnym nacięciu odźwiernika i zszyciu poprzecznym.

Zadanie 9.
Najczęstszym nowotworem przełyku w Polsce jest:

A .  rak gruczołowy,
B.  rak płaskonabłonkowy,
C.  mięśniak gładkokomórkowy,
D.  czerniak złośliwy.

Zadanie 10.
Jakie  dreny  należy  przygotować  do  wytworzenia  przetoki
żołądkowej zwanej gastrostomią?

A . różnej  grubości  i  długości  dreny  Kehra  (dreny  w
kształcie litery T),

B . cewniki  do  embolektomii  lub  trombektomii  tzw.
Fogarty'ego,

C.  jałowe dreny Redona,
D.  jałowe, różnej grubości cewniki Pezzera.



Zadanie 11.
Jednym  z  najważniejszych  badań  w  diagnostyce  chorób  tarczycy
wykonywanym obecnie na dużą skalę jest:

A .  tomografia komputerowa,
B.  rezonans magnetyczny,
C.  badanie ultrasonograficzne,
D.  angiografia.

Zadanie 12.
D o wykonania zabiegu laparoskopii operacyjnej celem wytworzenia
odmy otrzewnowej wprowadza się do jamy otrzewnowej:

A .  podtlenek azotu,
B.  dwutlenek węgla,
C.  tlenek węgla,
D.  powietrze.

Zadanie 13.
D o  podtrzymywania  miąższu  płucnego  podczas  zabiegów
operacyjnych używa się najczęściej:

A .  pęsety anatomicznej,
B.  klemów naczyniowych,
C.  kleszczyków Peana,
D.  kleszczyków Duvala.

Zadanie 14.
Pobranie szpiku do transplantacji następuje z:

A .  kolców biodrowych lub mostka,
B.  talerzy biodrowych lub mostka,
C.  talerzy biodrowych lub kolców biodrowych,
D.  kolców biodrowych lub kości udowej.

Zadanie 15.
Diagnostyczne  wyłyżeczkowanie  jamy  macicy  stanowi  podstawę
rozpoznania raka:

A.  szyjki macicy,
B.  endometrium,
C.  jajnika,
D.  sromu.

Zadanie 16.
C o  jest  wskazaniem  do  wszczepienia  stymulatora  (sztucznego
rozrusznika) serca?

A.  wady wrodzone z przeciekiem prawo-lewym,
B.  wady nabyte serca bez przecieku,
C.  bradykardia i niewydolność serca,
D.  choroba wieńcowa serca.



Zadanie 17.
Najbardziej  czułą  metodą  oceny  sprawności  psychomotorycznej
operowanego pacjenta stosowaną podczas endarterektomii tętnicy
szyjnej jest:

A .  znieczulenie ogólne,
B.  znieczulenie podpajęczynówkowe,
C.  znieczulenie przewodowe,
D.  blokada splotu szyjnego.

Zadanie 18.
Instalacje  klimatyzacyjne  zastosowane  w  salach  operacyjnych
muszą:

A . zapewniać  nawiew  powietrza  poprzez  f i ltry  zapewniające
wymaganą czystość powietrza,

B . zapewniać nawiew powietrza górą, a wyciąg w 20% górą i
w 80% dołem,

C.  podlegać dezynfekcji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 19.
Pielęgniarka  oddziałowa  bloku  operacyjnego  udzieliła  informacji
o  sposobie  i  przebiegu  operacji  mężowi  pacjentki.  Zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawnymi pielęgniarka:

A . miała  prawo  poinformować  o  sposobie  i  przebiegu
operacji,

B . mogła  udzielić  takich  informacji  z  powodu  współczucia
rodzinie,

C.  przekroczyła swoje kompetencje określone w ustawie,
D . miała uprawnienie wynikające z Kodeksu Etyki Zawodowej

Pielęgniarki i Położnej, do udzielenia informacji.

Zadanie 20.
P o  wykonaniu  badania  CT  (tomografia  komputerowa)  u  chorego
stwierdzono  tętniaka  mózgu.  U  pacjenta  wystąpił  nagły,  si lny
ból  głowy  połączony  z  nudnościami,  zaburzeniami  mowy,
ograniczeniem przytomności. Wymienione objawy sugerują:

A.  narastające wodogłowie,
B.  zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  zakażenie ośrodkowego układu nerwowego.



Zadanie 21.
Resekcja  żołądka  wykonywana  metodą  Billrotha  I  -  Rydygiera
polega na wycięciu obwodowej części żołądka i odźwiernika oraz:

A . zamknięciu dwunastnicy na głucho, a żołądek zespala się
z jelitem czczym,

B.  zespoleniu przełyku z jelitem czczym,
C . zespoleniu  pozostałej  części  żołądka  z  dwunastnicą

koniec do końca,
D . zespoleniu  pozostałej  części  żołądka  z  dwunastnicą

koniec do końca, wykonanie dodatkowo zespolenia Brauna.

Zadanie 22.
Pielęgniarka  operacyjna  mająca  większe  doświadczenie  zawodowe
powinna:

A . przekazywać młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę
i  umiejętności  zawodowe  oraz  wzorce  kultury  i
poszanowania człowieka,

B . wykonywać  obowiązki  młodszej,  mniej  doświadczonej
pielęgniarki,

C . organizować  pracę  mniej  doświadczonym  koleżankom  i
kolegom,

D . wykonywać  pracę  za  koleżanki  i  kolegów  nie
posiadających doświadczenia zawodowego.

Zadanie 23.
Jakie  jest  najczęściej  stosowane  znieczulenie  w  operacjach
przerostu gruczołu krokowego?

A.  miejscowe,
B.  zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe,
C.  ogólne,
D.  inne.

Zadanie 24.
Aby  uzyskać  dobry  dostęp  do  operacji  usunięcia  wyrostka
robaczkowego należy przygotować skórę pacjenta do cięcia:

A.  pośrodkowego dolnego, przyprostnego prawego,
B.  pośrodkowego górnego, Pfannenstiela,
C.  Pfannenstiela, przyprostnego dolnego prawego,
D.  McBurneya, przyprostnego dolnego prawego.

Zadanie 25.
Pierwotne żylaki kończyn dolnych powstają w następstwie:

A.  niewydolności zastawek żylnych,
B.  miażdżycy naczyń,
C.  starzenia się organizmu,
D . wzmożonego  ciśnienia  żylnego  i/lub  osłabienia  ściany

żylnej.



Zadanie 26.
Klasyczną tracheotomię wykonuje się na chrząstce:

A.  I tchawicy,
B.  pierścieniowatej,
C.  II-IV tchawicy,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 27.
Cechą nowoczesnego pielęgniarstwa NIE jest:

A . zorientowanie  na  stanie  zdrowia  szeroko  rozumianego
podmiotu opieki,

B . autonomia  (pielęgnowanie  może  być  realizowane
niezależnie od leczenia),

C . oparcie  s ię  na  zdobyczach  pielęgniarstwa  oraz  nauk
wspierających,

D . ograniczenie  zleceniami  lekarskimi,  wynikającymi  z
ustalonego programu leczenia.

Zadanie 28.
Opieka przedoperacyjna nad pacjentem rozpoczyna się:

A .  w momencie przyjęcia go na oddział,
B.  w momencie rozpoczęcia diagnozowania,
C.  na bloku operacyjnym,
D . w  chwili  poinformowania go przez  lekarza o  konieczności

leczenia operacyjnego.

Zadanie 29.
W przypadku operacji pomostowania naczyń wieńcowych (by-pass),
w  celu  przygotowania  miejsca  zespolenia  aorta-żyła
odpiszczelowa, należy użyć:

A.  kleszcze typu Bulldog,
B.  aortotom,
C.  kleszcze Satinsky'ego,
D.  nożyczki Pottsa.

Zadanie 30.
Czy  pacjent  może  zrezygnować  z  uczestniczenia  w  eksperymencie
medycznym  przed  rozpoczęciem  zabiegu,  pomimo  że  wcześniej
wyraził na to pisemną zgodę?

A . nie,  gdyż  musiałby  pokryć  koszty  badań  medycznych,
jakie zostały u niego wykonane przed zabiegiem,

B . tak,  ale  tylko  wyłącznie  w  sytuacji  bezpośredniego
zagrożenia życia,

C . tak,  ale  zostanie  pociągnięty  do  odpowiedzialności
karnej,

D.  tak, ma prawo wycofać się z wcześniej wyrażonej zgody.



Zadanie 31.
Kwadrantektomia polega na:

A.  wycięciu zmiany zapalnej skóry sutka,
B . wycięciu  guza  wraz  z  zajętym  kwadrantem sutka  i  skóry

ponad nim,
C.  pierwotnym naświetleniu sutka,
D . wycięciu  guza  wraz  z  węzłami  chłonnymi,  mięśniem

piersiowym mniejszym i większym.

Zadanie 32.
Diagnostyka chorób piersi opiera się na badaniu:

A.  fizykalnym i obrazowym,
B.  fizykalnym, obrazowym i mikroskopowym,
C.  obrazowym i mikroskopowym,
D.  fizykalnym i mikroskopowym.

Zadanie 33.
Zmiany w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych mogą
być dokonywane przez:

A.  Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
B.  Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych,
C.  Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych,
D.  Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Zadanie 34.
Usunięcie/wycięcie jakiegoś narządu to:

A.  cholecystektomia, appendektomia, gastrektomia,
B.  appendicitis, cholecystitis,
C.  cystoskopia, bronchoskopia,
D.  nephrostomia, gastrostomia.

Zadanie 35.
Cewniki moczowodowe stosowane w zabiegach urologicznych służą
do:

A.  szynowania moczowodu,
B.  sprawdzania drożności moczowodu,
C.  ściągnięcia kamienia z moczowodu,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 36.
Dekortykacja polega na:

A . wycięciu  ropniaka  wraz  z  miąższem  płucnym  w
zaawansowanych przypadkach,

B.  ewakuacji ropniaka wraz z wycięciem jego komory,
C . usunięciu  resztkowej  jamy  ropniaka  wraz  z  tkanką

płucną,
D . odkorowaniu  i  pełnym  usunięciu  pogrubionej  opłucnej

tzw. "pancerza" ograniczającego ruchomość płuc.

Zadanie 37.
W  jakich  przypadkach  złamań  kręgosłupa  istnieje  bezwzględne
wskazanie do leczenia operacyjnego?

A.  każde złamanie kręgosłupa wymaga leczenia operacyjnego,
B.  złamania osteoporotyczne u osób powyżej 75 roku życia,
C . złamania  ze  zwichnięciem  i  niepełnym  zespołem

neurologicznym  z  udokumentowanym  uciskiem  rdzenia
kręgowego,

D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 38.
Metodą leczenia operacyjnego Zespołu Leriche'a jest:

A .  wszczepienie by-passu żylnego udowo-podkolanowego,
B.  wszczepienie protezy rozwidlonej aortalno-dwuudowej,
C.  thrombendarteriectomia tętnicy udowej,
D.  embolektomia cewnikiem Fogarty'ego.

Zadanie 39.
Zasada  trzykrotnego  liczenia  narzędzi  i  materiału  operacyjnego
w czasie trwania zabiegu operacyjnego ma na celu:

A . zabezpieczenie  pacjenta  przed  ewentualnym
pozostawieniem narzędzia i/lub materiału opatrunkowego
w  jego  ciele,  uchronienie  go  przed  wystąpieniem
powikłań, a personelu przed odpowiedzialnością karną,

B.  kontrolowanie zgodności narzędzi i materiału,
C . uchronienie  personelu  przed  odpowiedzialnością

materialną za powierzone mienie,
D.  uchronienie personelu przed pomyłką.

Zadanie 40.
Bezwzględnym wskazaniem do cięcia cesarskiego jest następujące
usadowienie łożyska:

A.  nisko usadowione,
B.  brzeżnie przodujące,
C.  centralnie przodujące,
D . w e  wszystkich  przypadkach  wskazane  jest  cięcie

cesarskie.



Zadanie 41.
U  pacjentów  powyżej  70  roku  życia  ze  złamaniem  szyjki  kości
udowej leczeniem z wyboru jest:

A .  zespolenie przy pomocy prętów Endera,
B.  zespolenie gwoździopłytką,
C.  zastosowanie protezy połowiczej stawu biodrowego,
D . leczenie  zachowawcze  z  zastosowaniem  wyciągu

szkieletowego.

Zadanie 42.
Kolejne  etapy  zabiegu  usunięcia  wyrostka  robaczkowego  po
otwarciu jamy otrzewnej to:

A . odszukanie  poprzecznicy  i  wyrostka,  podwiązanie  krezki
wyrostka, zmiażdżenie podstawy,

B . odszukanie  kątnicy  i  wyrostka,  podwiązanie  krezki
wyrostka, zmiażdżenie podstawy,

C . odszukanie  zstępnicy  i  wyrostka,  podwiązanie  krezki
wyrostka, zmiażdżenie podstawy,

D . odszukanie  jel ita  krętego  i  wyrostka,  podwiązanie
krezki wyrostka, zmiażdżenie podstawy.

Zadanie 43.
Z a  postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  zawodowej  oraz  za
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu,
pielęgniarka  i  położna  podlega  odpowiedzialności  zawodowej
przed:

A.  sądem pielęgniarek i położnych,
B.  Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych,
C.  Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  dyrekcją jednostki.

Zadanie 44.
D o  najczęstszych  złamań  u  kobiet  w  wieku  postmenopauzalnym
należy złamanie:

A.  obojczyka i miednicy,
B.  kostek goleni i kości ramiennej,
C . bliższej  nasady  kości  udowej  i  dalszej  nasady  kości

promieniowej,
D.  kości śródręcza i śródstopia.



Zadanie 45.
N a  salę  operacyjną  trafia  pacjent  z  niewydolnością  nerek,
niehospitalizowany  na  oddziale  chirurgicznym,  przygotowany  do
dializoterapii.  Któremu  zabiegowi  najprawdopodobniej  zostanie
poddany w/w pacjent?

A.  usuwanie ognisk zakażenia,
B.  wykonanie obwodowej przetoki tętniczo-żylnej,
C.  przeszczep udowo-podkolanowy,
D.  wkłucie centralne.

Zadanie 46.
U  pacjenta  wystąpiły:  si lny  ból  kończyny  dolnej  prawej,
zblednięcie  i  ochłodzenie  te j  kończyny,  niewielkie  zaburzenia
czucia oraz brak tętna na kończynie. Objawy te sugerują:

A.  chorobę niedokrwienną kończyny dolnej,
B.  zator tętnicy kończyny dolnej,
C.  zaburzenia krążenia w kończynie dolnej,
D.  uraz mechaniczny kończyny dolnej.

Zadanie 47.
Wygląd źrenic przy krwiaku wewnątrzczaszkowym jest:

A .  obustronnie poszerzony,
B.  jednostronnie poszerzony po stronie krwiaka,
C.  obustronnie zwężony,
D.  jednostronnie zwężony po stronie krwiaka.

Zadanie 48.
Najlepszym materiałem do pomostowania udowo-podkolanowego jest:

A .  moczowód wołowy,
B.  tętnica udowa powierzchowna chorego,
C.  żyła odpiszczelowa chorego,
D.  proteza z Goretexu.

Zadanie 49.
Postępowaniem  z  wyboru  u  pacjentów  z  przednim  zwichnięciem
stawu ramiennego jest jak najszybsza repozycja:

A . zwichnięcia w znieczuleniu dożylnym ogólnym przy pełnym
zwiotczeniu mięśni,

B.  zwichnięcia w znieczuleniu miejscowym,
C.  zwichnięcia bez znieczulenia,
D.  otwarta i zeszycie torebki stawowej.



Zadanie 50.
Do tamponady żylaków przełyku zastosujesz zgłębnik:

A.  Fogartyego,
B.  Foleya,
C.  Sengstakena-Blackemorea,
D.  Thiemana.

Zadanie 51.
Operacja wnętrostwa polega na:

A.  nakłuciu jamy otrzewnej,
B.  nakłuciu torbieli sutka,
C.  sprowadzeniu jądra do moszny i umocowaniu go,
D.  nacięciu ropnia.

Zadanie 52.
Na czym polega operacja zeza?

A.  wydłużeniu mięśnia,
B.  przesunięciu przyczepu mięśnia,
C.  zrotowaniu mięśnia,
D.  usunięciu mięśnia.

Zadanie 53.
Do powikłań choroby refluksowej NIE należy:

A.  zwężenie przełyku,
B.  owrzodzenie przełyku,
C.  przepuklina wślizgowa rozworu przełykowego,
D.  rak przełyku.

Zadanie 54.
W  trakcie wykonywania operacji  usunięcia pęcherzyka żółciowego
metodą  otwartą  należy  podać  podwiązki/podkłucia  na  tętnicę
pęcherzykową i przewód:

A.  pęcherzykowy,
B.  żółciowy wspólny,
C.  wątrobowy prawy,
D.  wątrobowy wspólny.

Zadanie 55.
Jakiej struktury kanału kręgowego dotyczy dyskopatia?

A.  trzonów kręgów,
B.  aparatu więzadłowego,
C.  stawów międzykręgowych,
D.  krążków międzykręgowych.



Zadanie 56.
W  zabiegach  urologicznych  do  szycia  moczowodów  należy
zastosować nici chirurgiczne:

A.  o długim okresie wchłaniania,
B.  o krótkim okresie wchłaniania,
C.  niewchłanialne,
D.  skórne.

Zadanie 57.
Przezskórna angioplastyka balonowa wykonywana jest w przypadku:

A.  zatoru tętnicy biodrowej,
B.  tętniaka aorty brzusznej,
C.  krótkoodcinkowego zwężenia tętnicy biodrowej,
D.  zakrzepicy żył głębokich.

Zadanie 58.
Operację przeciwjaskrową wykonuje się w celu:

A.  zmniejszenia ilości wytwarzanej cieczy wodnistej,
B.  regulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego,
C.  zamknięcia kąta tęczówkowo-rogówkowego,
D.  diagnostycznym.

Zadanie 59.
Kiedy  żyła  odpiszczelowa  nie  może  być  użyta  do  wykonania
pomostu udowo-podkolanowego?

A.  gdy są widoczne zmiany na skórze goleni,
B.  gdy chory przebył zakrzepicę żył głębokich,
C . gdy  wiek  pacjenta  wskazuje  na  dużą  kruchość  ścian

naczyń,
D.  nie ma takich przeciwwskazań.

Zadanie 60.
Pacjent  lat  40  ma  mieć  wykonaną  kraniotomię.  Co  służy  do
połączenia otworów trepanacyjnych?

A.  zgryzacz kostny,
B.  rozwieracz skórny,
C.  piłka Gigliego z prowadnicą,
D.  skalpel.

Zadanie 61.
32-letni  mężczyzna  chce  być  dawcą  dla  swojego  4-letniego  syna.
Jak sklasyfikujesz przeszczep?

A.  autogeniczny,
B.  izogeniczny,
C.  allogeniczny,
D.  ksenogeniczny.



Zadanie 62.
N a  rygorystyczne  przestrzeganie  higieny  szpitalnej  szczególną
uwagę zwracała:

A.  Florence Nightingale,
B.  Anna Rydlówna,
C.  Teresa Kulczyńska,
D.  Virginia Henderson.

Zadanie 63.
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydaje:

A.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
C.  Ministerstwo Zdrowia,
D.  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Zadanie 64.
P o  aspiracji  ciała  obcego  do  drzewa  tchawiczo-oskrzelowego
jeżeli nie doszło do jego wykrztuszenia należy wykonać:

A.  bronchoskopię,
B.  mediastinoskopię,
C.  endoskopię przewodu pokarmowego,
D . chirurgiczne  otwarcie  klatki  piersiowej  w  miejscu

uwięźnięcia ciała obcego.

Zadanie 65.
Tonsillektomia, to:

A .  usunięcie migdałka gardłowego,
B.  usunięcie migdałków podniebiennych,
C.  nacięcie migdałka podniebiennego,
D . usunięcie  migdałka  gardłowego  i  migdałków

podniebiennych.

Zadanie 66.
P o  wyłuszczeniu  torbieli  jajnika,  pobrany  materiał  należy
przesłać śródoperacyjnie do pracowni histopatologicznej:

A .  w każdym przypadku,
B . nie  ma  takiej  potrzeby,  aby  czekać  na  wynik  badania

śródoperacyjnego,
C.  w każdym przypadku torbieli endomerialnej,
D.  w każdym przypadku torbieli dermoidalnej.



Zadanie 67.
W przypadku śródoperacyjnego uszkodzenia rękawiczki należy:

A . zdezynfekować miejsce uszkodzenia środkiem alkoholowym
przez 2 minuty,

B.  założyć kolejną rękawiczkę na uszkodzoną,
C.  założyć nową jałową rękawiczkę,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 68.
U  pacjenta  z  nasilającą  się  chrypką  stwierdzono  polipy  więzadeł
głosowych. Usunięty polip:

A.  wyrzucamy do śmieci,
B . w  zależności  od  jego  wielkości  wysyłamy  do  badania

histopatologicznego,
C.  przechowujemy w chłodnym miejscu w 0,9% NaCl,
D.  zawsze wysyłamy do badania histopatologicznego.

Zadanie 69.
N a  salę  SOR-u  przywieziono  pacjenta  z  wypadku,  u  którego
konieczne  jest  pilne  otwarcie  jamy  brzusznej,  Do  zabiegu
przygotujesz również atraumatyczne szwy naczyniowe:

A.  jednowłóknowe, niewchłanialne,
B.  plecione, niewchłanialne,
C.  jednowłóknowe, wchłanialne,
D.  plecione, wchłanialne.

Zadanie 70.
Do otwarcia jamy sutkowej używamy:

A.  elektrokoagulacji,
B .  frezy,
C.  dłuta,
D.  trepana elektrycznego.

Zadanie 71.
Zmniejszenie  ryzyka  przeniesienia  infekcji  za  pomocą  rąk  można
uzyskać poprzez:

A.  używanie jałowych rękawic,
B.  brak widocznych skaleczeń na dłoniach,
C.  zastosowanie na pole operacyjne folii chirurgicznej,
D . mycie  rąk  pod  bieżącą  wodą  z  użyciem  mydła  płynnego,

wycieranie  ręcznikiem  jednorazowym,  dezynfekcję  skóry
rąk  alkoholowym  roztworem  środka  antyseptycznego,
ochronę rąk za pomocą sterylnych rękawiczek.



Zadanie 72.
N a  sali  operacyjnej  trwa  pobieranie  narządów  od  20-letniego
dawcy zmarłego. W jakiej kolejności pobiera się narządy?

A.  serce, nerki, wątroba,
B.  serce, wątroba, nerki,
C.  wątroba, serce, nerki,
D.  wątroba, nerki, serce.

Zadanie 73.
U  nieprzytomnego  pacjenta  przywiezionego  do  izby  przyjęć  z
wypadku  komunikacyjnego,  stwierdzono:  obustronny  krwiak
okularowy,  krwistowodnisty  wyciek  z  ucha,  wodnisty  wyciek  z
nosa,  zasinienie  wyrostka  sutkowatego  za  uchem.  Wyżej
wymienione objawy sugerują złamanie:

A.  z wgłobieniem kości czaszki,
B.  kości potylicy,
C.  kości podstawy czaszki,
D.  kręgosłupa.

Zadanie 74.
Do zamknięcia oskrzeli używa się:

A .  valtrac,
B.  staplera liniowego,
C.  staplera okrężnego,
D.  klipsownicy.

Zadanie 75.
Wycięcie  jądra  przez  kanał  pachwinowy  przeprowadzany  jest  z
powodu:

A.  guza jądra,
B.  wodniaka jądra,
C.  przepukliny,
D.  zaniku jądra.

Zadanie 76.
Choroba zawodowa to:

A . choroba  wywołana  działaniem  szkodliwych  dla  zdrowia
czynników środowiska pracy, znajdująca się w urzędowym
wykazie chorób zawodowych,

B . każda choroba wywołana działaniem szkodliwych czynników
środowiska pracy,

C.  choroba o etiologii przemysłowej,
D.  choroba wywołana czynnikiem zakaźnym.



Zadanie 77.
Jakie  korzyści  odnosi  pacjent  z  zabiegu  operacyjnego
przeprowadzonego w ramach "chirurgii jednego dnia"?

A . ograniczanie  stresu,  unikanie  rozstania  z  rodziną,
krótsze oczekiwanie na zabieg, szybszy powrót do pracy,

B.  zapewnienie opieki tylko przez najbliższą rodzinę,
C . mniej  formalności  związanych  z  przyjęciem  i

kwalifikacją do zabiegu oraz wypisem ze szpitala,
D . odciążenie  kosztami  związanymi  z  transportem  pacjenta

d o  domu,  ponieważ  to  szpital  ponosi  opłaty  przewozu
chorego.

Zadanie 78.
Przygotowanie  do  operacji  przeszczepu  skóry  u  pacjentów  ciężko
oparzonych  wymaga  specjalnego  przygotowania  sal i  operacyjnej,
samego  pacjenta  i  zespołu  operacyjnego.  Pacjentowi  należy
zapewnić odpowiednie warunki:

A . temperatura  sal i  operacyjnej  20°  C,  sól  fizjologiczna
używana do zabiegu schłodzona,

B . temperatura  sal i  operacyjnej  jak  przy  standardowym
zabiegu,  sól  fizjologiczna  używana  do  zabiegu  o
temperaturze pokojowej,

C . temperatura  sal i  operacyjnej  wysoka  (35°  C) ,  sól
fizjologiczna używana do zabiegu podgrzana,

D . temperatura  sal i  operacyjnej  nie  ma  znaczenia,  sól
fizjologiczna używana do zabiegu podgrzana.

Zadanie 79.
Zespół  terapeutyczny  najczęściej  jest  określany  jako  grupa  osób
wspólnie  realizujących  proces  leczenia.  W  skład  zespołu
terapeutycznego NIE wchodzi:

A .  lekarz,
B.  pielęgniarka,
C.  opiekun socjalny,
D.  pacjent.

Zadanie 80.
W zestawie do operacji na otwartym sercu znajduje się klem:

A.  Doyen'a,
B.  Randal'a,
C.  Satyńskiego,
D.  Glover'a.



Zadanie 81.
Rekonstrukcja  tkanek  odtwarzanych  z  płatów  skóry  własnej
pacjenta  może  być  wykonywana  jako  przeszczep  pełnej  lub
niepełnej  grubości  skóry.  Do  pobrania  płata  skórnego  z  samego
naskórka służy:

A.  nóż Humby'ego,
B.  nóż Wecka,
C.  aparat Meeka,
D.  dermatom.

Zadanie 82.
Odmę  zastawkową  z  nadciśnieniem  charakteryzują  następujące
objawy:

A . brak  szmeru  oddechowego,  odgłos  opukowy  bębenkowy,
wzmożone drżenie głosowe,

B . ból ,  duszność,  wdechowe  ustawienie  klatki  piersiowej,
ruchy  opaczne,  dźwięczny  wysoki  odgłos  opukowy,
zniesienie  szmeru  oddechowego,  rozszerzenie
zastoinowych żył szyjnych, duszność, sinica, wstrząs,

C.  trzeszczenie pod skórą, kaszel,
D . ziejąca  rana  klatki  piersiowej,  trzepotanie

śródpiersia, oddech opaczny.

Zadanie 83.
Operacja stosowana w otosklerozie to:

A .  myryngoplastica,
B.  stapedectomia,
C.  antromastoidectomia,
D.  paracenteza.

Zadanie 84.
W  celu  uwidocznienia  naczyń  mózgowych  lub  rdzeniowych
najlepszym badaniem jest:

A .  tomografia komputerowa,
B.  rezonans magnetyczny,
C.  angiografia,
D.  zdjęcie radiologiczne.

Zadanie 85.
Do wykonywania zabiegów usznych sala operacyjna wyposażona musi
być w:

A.  nóż ultradźwiękowy,
B.  aparat RTG,
C.  mikroskop operacyjny,
D.  ultrasonograf.



Zadanie 86.
D o  rozwarcia  przestrzeni  międzyżebrowej  stosuje  s ię
najczęściej:

A .  hak powłokowy,
B.  rozwieracz Finochietto,
C.  sternotom,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 87.
Pielęgniarka  pracująca  w  oddziale  dziennym  "chirurgii  jednego
dnia" powinna umieć:

A . przygotować pacjenta do zabiegu operacyjnego, sprawować
nad  nim  kompleksową  opiekę,  prowadzić  dokumentację
pielęgniarską,  udzielić  wsparcia  pacjentowi  i  jego
rodzinie w zakresie samoopieki,

B . sprawować opiekę nad pacjentem tylko wtedy, gdy zabieg
wykonano w znieczuleniu ogólnym,

C . ocenić  podstawowe  parametry  życiowe  (tętno,  oddech,
temperaturę  ciała),  natomiast  przygotowaniem  pacjenta
d o  zabiegu  zajmuje  się  głównie  lekarz  chirurg  i
anestezjolog,

D . głównie  zarejestrować  pacjenta,  współpracować  z
lekarzem operującym i rodziną pacjenta.

Zadanie 88.
Który  z  wymienionych  zabiegów  kardiochirurgicznych  jest
wykonywany bez konieczności użycia krążenia pozaustrojowego?

A.  korekcja wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego,
B.  pomostowanie naczyń wieńcowych,
C.  plastyka zastawki mitralnej,
D.  implantacja protezy zastawki mitralnej.

Zadanie 89.
Organizacja  pracy  bloku  operacyjnego  powinna  opierać  się  na
ściśle  opracowanych,  ustalonych  i  wdrożonych  procedurach  i
standardach postępowania. Procedura (z łac. procedo), to:

A .  postępowanie zgodne z zasadą placebo,
B . postępowanie wg ustalonego wzoru, całokształt przepisów

i zasad regulujących postępowanie,
C . system orzekający o  warunkach technologicznych danego

obiektu,
D.  zespół czynników warunkujących dobrostan jednostki.



Zadanie 90.
W wolu guzkowym obojętnym objawy chorobowe wynikają z:

A .  występowania guzów szczególnie twardych,
B . przemieszczenia  wola  w  dół  poza  mostek  do  klatki

piersiowej,
C.  powiększenia węzłów chłonnych szyi,
D.  ucisku na tchawicę.

Zadanie 91.
Kardioplegia jest to:

A . tylko  zatrzymanie  czynności  elektrycznej  i  mechanicznej
serca oraz utrzymanie go w stanie skurczu,

B . farmakologiczne  zatrzymanie  czynności  elektrycznej  i
mechanicznej  serca  oraz  utrzymanie  go  w  stanie
rozkurczu,

C.  podjęcie samoczynnej akcji elektrycznej serca,
D . defibrylacja  mięśnia  sercowego,  po  schłodzeniu  serca  do

temperatury 32˚C.

Zadanie 92.
Najprostszą  i  najbardziej  skuteczną  metodą  zapobiegania
zakażeniom wewnątrzszpitalnym jest:

A .  dezynfekcja narzędzi chirurgicznych,
B.  mycie i dezynfekcja rąk,
C.  segregacja odpadów medycznych,
D . profilaktyka  antybiotykowa  u  chorych  oczekujących  na

zabieg operacyjny.

Zadanie 93.
Zgodnie  z  obowiązującymi w Polsce  przepisami pacjent  ma prawo
do:

A.  rzetelnego leczenia i pielęgnowania,
B . prywatności  oraz  poszanowania  godności  osobistej,

samostanowienia o sobie,
C.  godnego życia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 94.
Dla  zmniejszenia  urazu  psychicznego  pacjenta  i  jego  rodziny
związanego z pobytem w szpitalu najważniejsze jest:

A .  skrócenie do minimum czasu pobytu w szpitalu,
B.  podawanie leków uspokajających,
C.  przebywanie co najmniej 2 osób z pacjentem,
D.  zapobieganie powikłaniom.



Zadanie 95.
Jeżeli  operator  zamierza  wyciąć  twardówkę  w  okolicy  kąta
przesączenia  do  podstawowego  zestawu  należy  przygotować
jeszcze:

A.  trepan,
B.  trabekulektom,
C.  kanikule,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 96.
Rozpoznanie złamania żebra dokonuje się przez:

A . badanie  fizykalne-dotyk,  badanie  rentgenowskie  klatki
piersiowej,

B.  badanie rentgenowskie klatki piersiowej,
C . badanie  rentgenowskie  klatki  piersiowej  i

bronchoskopię,
D . przywrócenie  fizjologicznego  ułożenia  żebra  poprzez

próbę mechaniczną.

Zadanie 97.
W  bloku  operacyjnym  możemy  wyróżnić  następujące  grupy  lub
kategorie procedur/standardów:

A.  organizacyjne, higieniczne,
B.  transportu i ochrony chorego, anestezjologiczne,
C.  techniczno-eksploatacyjne,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 98.
P o  częściowym  usunięciu  płatów  tarczycy,  w  czasie  szycia
poszczególnych  warstw,  operator  prosi  o  szew  na  p  l  a  t  y  z  m
ę. Podajemy szew:

A.  niewchłanialny na dużej igle o przekroju ostrym,
B.  wchłanialny na dużej, mocnej igle o przekroju ostrym,
C.  niewchłanialny na igle o przekroju okrągłym,
D . wchłanialny  na  średniej  wielkości  igle  o  przekroju

okrągłym.

Zadanie 99.
Polipectomia to zabieg polegający na:

A.  usunięciu tworów polipowatych z jam nosa,
B.  diagnostyczno-leczniczym otwarciu zatoki czołowej,
C.  operacji radykalnej zatoki szczękowej,
D.  resekcji przegrody nosa.



Zadanie 100.
Jedną  z  zasad  śródoperacyjnej  ochrony  serca  przed
niedokrwieniem w czasie operacji jest:

A .  masaż serca,
B.  hipotermia,
C.  obłożenie serca mokrymi serwetami,
D.  monitorowanie akcji serca.

Zadanie 101.
Najbardziej  charakterystycznym objawem w  przebiegu  nowotworu
pęcherza moczowego jest/są:

A.  ból w okolicy podbrzusza,
B.  krwiomocz,
C.  utrudnienia w oddawaniu moczu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 102.
Akceptacja osoby pacjenta oznacza:

A.  przyjmowanie go takim jaki jest,
B.  przyznawanie mu racji,
C .  wytykanie mu słabości,
D.  ocenianie go.

Zadanie 103.
Protokół pielęgniarki operacyjnej służy między innymi do:

A.  dokumentowania pracy pielęgniarki operacyjnej,
B.  rejestrowania czasu trwania zabiegu,
C . notowania  i lości  zużytego  materiału,  leków,  szwów

chirurgicznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 104.
Zespół Meigsa charakteryzują następujące objawy:

A.  wodobrzusze, płyn w jamie opłucnej, duży guz jajnika,
B.  wodobrzusze, płyn w jamie opłucnej, przerzuty do płuc,
C.  płyn w jamie opłucnej, guz jajnika, hepatomegalia,
D.  guz jajnika, hepatomegalia, przerzuty do płuc.

Zadanie 105.
W przewlekłej niewydolności żył, tętno jest:

A .  prawidłowe, niekiedy przykryte obrzękiem,
B.  nieobecne,
C.  słabo wyczuwalne,
D.  pulsujące.



Zadanie 106.
Do zabiegu circumcicio (stulejka) przygotujesz:

A.  małe narzędzia, znieczulenie, nici wchłanialne,
B.  zacisk na napletek,
C.  elektroresektor,
D.  rozszerzadła Hegara.

Zadanie 107.
Korzyści ekonomiczne wynikające z wykonywania zabiegów w ramach
"chirurgii jednego dnia" to:

A . skrócenie  czasu  oczekiwania  pacjenta  na  zabieg,
możliwość  wykonania  większej  l iczby  operacji,  unikanie
zakażeń szpitalnych, szybszy powrót pacjenta do pracy,

B . kilkugodzinny  pobyt  pacjenta  w  oddziale,  brak
konieczności jego hospitalizacji,

C . mniejsza  i lość  wykonanych  badań  i  konsultacji  ze
specjalistami,

D . mniejsze  koszty  związane  z  małą  l iczbą  osób
opiekujących  się  pacjentem,  ponieważ  opieka  leży  w
gestii rodziny.

Zadanie 108.
Co to jest skleroterapia?

A.  wstrzyknięcie leku powodującego zarastanie żył,
B.  wstrzyknięcie leku powodującego rozszerzenie się żył,
C . wstrzyknięcie  leku  powodującego  zmniejszenie  ciśnienia

krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 109.
Laminektomia jest to:

A .  zdjęcie łuku kręgowego po jednej stronie,
B . zdjęcie  całego  łuku  kręgowego  wraz  z  wyrostkiem

kolczystym,
C.  nacięcie więzadła podłużnego tylnego,
D.  inaczej "fenestracja".



Zadanie 110.
Specyfika  poszczególnych  operacji  kardiochirurgicznych  wymaga
dostosowania  ułożenia  pacjenta  na  stole  operacyjnym,  procedury
mycia  i  dezynfekcji  skóry  oraz  obłożenia  pola  operacyjnego  w
zależności  od  rodzaju  wykonywanego  zabiegu  operacyjnego.  Do
pomostowania naczyń wieńcowych pole operacyjne jest:

A . zdezynfekowane od kąta bródki do pachwiny, obydwie nogi
okrężnie, obłożenie od szyi do stóp,

B . zdezynfekowane od kąta bródki do połowy uda, obłożenie
od szyi do stóp,

C . zdezynfekowane od wcięcia mostka do pachwiny, obłożenie
do połowy uda,

D . zdezynfekowane od kąta bródki do 1/3 uda, obłożenie do
połowy uda.

Zadanie 111.
Protokół pielęgniarki operacyjnej powinien zawierać:

A . dane  personalne  pacjenta,  numer  sal i  operacyjnej  i
protokołu, rozpoznanie i metodę operacji,

B . skład  osobowy  zespołu  chirurgiczno-anestezjologicznego,
czas trwania znieczulenia i zabiegu operacyjnego,

C . i lość  i  wykaz  asortymentu  zastosowanego  do  zabiegu
operacyjnego  oraz  wszystkie  ważne  informacje  dotyczące
pacjenta i zabiegu operacyjnego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 112.
P o  operacji  usunięcia  pęcherzyka  żółciowego,  pęcherzyk
przygotowano do badania histopatologicznego. Aby prawidłowo go
utrwalić należy preparat umieścić w:

A . pojemniku  o  podwójnej  objętości,  zalać  40%  formaliną
tak aby zachować proporcje 1:1,

B . dużo większym pojemniku i  zalać 40% formaliną tak aby
zachować  proporcje  1:10,  czyli  1-na  część  preparatu  i
10 części formaliny,

C . pojemniku  o  podwójnej  objętości,  zalać  10%  formaliną
tak aby zachować proporcje 1:1,

D . dużo większym pojemniku i  zalać 10% formaliną tak aby
zachować  proporcje  1:10,  czyli  1-na  część  preparatu  i
10 części formaliny.



Zadanie 113.
Pacjent miał wykonaną hemikolektomię prawostronną. Zabieg ten
zakwalifikujemy jako:

A.  chirurgicznie brudny,
B.  septyczny,
C.  chirurgicznie czysty,
D.  o wysokim reżimie sanitarnym.

Zadanie 114.
Wskazaniem do transplantacji szpiku jest:

A .  naczyniak,
B.  włókniak,
C.  potworniak,
D.  chłoniak.

Zadanie 115.
Nad przestrzeganiem praw pacjenta w placówkach służby zdrowia
czuwa:

A.  prokurator,
B.  pełnomocnik Rzecznika Praw Pacjenta,
C.  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 116.
Do płukania tkanki mózgowej używamy:

A.  płynu Ringera,
B.  NaCl 0,9% o temperaturze ciała,
C.  glukozy 5%,
D.  wody destylowanej.

Zadanie 117.
Przy operacji wodniaka jąder najczęściej stosuje się metodę:

A.  Winkelmanna,
B.  Bricera,
C.  Pateya,
D.  Kirschnera.

Zadanie 118.
Jaki  rodzaj  staplera  powinien  być  przygotowany  do  zabiegu
operacyjnego,  podczas  którego  chirurg  wykona  zespolenie  jel it
koniec do końca lub bok do końca?

A.  stapler liniowy,
B.  stapler liniowy tnący,
C.  stapler okrężny,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 119.
Błędem w komunikowaniu pielęgniarka-pacjent jest:

A .  aktywne słuchanie,
B.  ganienie, moralizowanie,
C.  zadawanie pytań,
D.  zapewnienie właściwych warunków do rozmowy.

Zadanie 120.
Pielęgniarka operacyjna przygotowuje instrumentarium i  materiał
dodatkowy  do  wykonania  pomostu  omijającego  u  pacjenta  z
rozpoznaną chorobą wieńcową. Jakie narzędzia należy przygotować
do pomiaru światła i drożności naczyń wieńcowych?

A.  obturatory,
B.  rozszerzadła Guyon'a,
C.  sondy,
D.  hegary.

Zadanie 121.
Embolectomia bezpośrednia to usuwanie zatoru za pomocą:

A.  pętli Vollnara,
B.  pętli Cannona,
C . cewnika  Fogartieg'o  z  jednoczesnym  odsłonięciem

końcowego odcinka aorty,
D.  dysektora Je Veena.

Zadanie 122.
Z  zachowania  tajemnicy  zawodowej  mogą  zwolnić  pielęgniarkę
następujące okoliczności:

A .  śmierć pacjenta,
B . gdy  zachowanie  tajemnicy  zawodowej  w  istotny  sposób

zagraża zdrowiu i życiu pacjenta lub życiu innych osób,
C.  polecenie ordynatora,
D.  zezwolenie policji.

Zadanie 123.
Do usunięcia szypuły migdałka służy:

A.  łopatka językowa zagięta,
B.  kleszczyki okienkowe do migdałków,
C.  pętla migdałkowa,
D.  separator.



Zadanie 124.
Operacje  odtwórcze  w  przypadku  obniżenia  narządu  rodnego
polegają na:

A.  wykonaniu plastyki przedniej,
B.  wykonaniu plastyki przedniej i tylnej,
C.  założeniu taśmy prolenowej,
D.  wykonaniu tylnej plastyki pochwy.

Zadanie 125.
Z a  wypadek  przy  pracy  uważa  się  nagłe  zdarzenie  wywołane
przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:

A . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,

B . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
czynności w interesie pracownika,

C . podczas czynności wykonywanych z inicjatywy pracownika
na własną odpowiedzialność,

D.  na polecenie współpracownika.

Zadanie 126.
Pacjent  leczony  w  podmiocie  opieki  zdrowotnej,  który  doznał
uszczerbku  na  zdrowiu  lub  poniósł  inne  straty  może  zwrócić  s ię
do sądu cywilnego z pozwem przeciwko:

A.  lekarzowi, który spowodował uszczerbek na zdrowiu,
B.  pielęgniarce, która spowodowała uszczerbek na zdrowiu,
C . podmiotowi  opieki  zdrowotnej,  w  którym  doszło  do

zdarzenia,
D.  NFZ za naruszenie uprawnień ubezpieczonego.

Zadanie 127.
Jaki  lek  podaje  s ię  dawcy  tuż  przed  pobraniem  serca  do
przeszczepu?

A.  proefferalgan,
B.  penicylinę prokainową,
C.  heparynę,
D.  dexaven.

Zadanie 128.
Przyspieszone  zmętnienie  soczewki  oka  może  wystąpić  w
przebiegu:

A.  hormonalnej terapii zastępczej w przebiegu menopauzy,
B.  sterydoterapii,
C . przewlekłego  stosowania  niesterydowych  leków

przeciwzapalnych,
D.  przerostu prostaty.



Zadanie 129.
P o  usunięciu  uchyłka  Zenkera  wykonuje  się  zwykle  miotomię  i
jest to:

A . nacięcie  górnego  zwieracza  przełyku  poniżej  odcięcia
uchyłka,

B . nacięcie  górnego  zwieracza  przełyku  nad  miejscem
wycięcia uchyłka,

C . zszycie  warstwy  surowicówkowej  ściany  przełyku  poniżej
odcięcia uchyłka,

D . zszycie  warstwy  surowicówkowej  ściany  przełyku  nad
miejscem odcięcia uchyłka.

Zadanie 130.
W  ramach  "chirurgii  jednego  dnia"  NIE  przeprowadza  się
zabiegów:

A . trwających  dłużej  niż  1  godzinę  u  dzieci  i  4  godziny  u
dorosłych,  oraz  zabiegów  obarczonych  ryzykiem  dużego
krwawienia i silnego bólu pooperacyjnego,

B.  laparoskopowych i endoskopowych,
C.  u niemowląt przed ukończeniem 6 miesiąca życia,
D.  z zakresu onkologii dziecięcej.

Zadanie 131.
Bezpośrednio po oparzeniu rana oparzeniowa jest:

A .  zainfekowana,
B.  bakteriologicznie czysta,
C.  czysta,
D.  septyczna.

Zadanie 132.
Które z dokumentów medycznych prowadzonych w bloku operacyjnym
pomagają  w  określeniu  kosztów  wykonanej  procedury  u  danego
pacjenta?

A.  księga zabiegów operacyjnych i znieczulenia,
B . protokół  pielęgniarki  operacyjnej  i  pielęgniarki

anestezjologicznej,
C . książka  raportów  pielęgniarki  operacyjnej  i

pielęgniarki anestezjologicznej,
D.  indywidualna karta zleceń.

Zadanie 133.
D o  zabiegów  kardiochirurgicznych  wykonywanych  w  krążeniu
pozaustrojowym konieczne jest zastosowanie:

A.  sztucznej lewej komory,
B.  aparatu płuco - serce,
C.  balonu kontrapulsacyjnego,
D.  hemofiltru.



Zadanie 134.
Pacjentka  z  nietrzymaniem  moczu,  po  operacji  ginekologicznej.
Wstępna diagnoza to przetoka pęcherzowo-pochwowa. Jakie badanie
urologiczne potwierdzi tę diagnozę?

A.  arteriografia,
B.  USG pochwy,
C.  cystoskopia z kontrastem,
D.  założenie cewnika do pęcherza.

Zadanie 135.
Nowotworem sromu jest:

A .  czerniak,
B.  liszaj twardzinowy,
C.  dystrofia rozrostowa,
D.  dysplazja.



PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 311115
GRUPA 1
Zadanie 1.
W złamaniu kości szyjki udowej kończyna dolna ustawia się w:

A.  rotacji zewnętrznej i przywiedzeniu,
B.  rotacji wewnętrznej i odwiedzeniu,
C.  pozornym wydłużeniu z powodu przywiedzenia,
D.  pozornym skróceniu z powodu odwiedzenia.

Zadanie 2.
Cewniki moczowodowe stosowane w zabiegach urologicznych służą
do:

A.  szynowania moczowodu,
B.  sprawdzania drożności moczowodu,
C.  ściągnięcia kamienia z moczowodu,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 3.
Charakterystycznym objawem w chorobach nowotworowych nerek
jest:

A .  krwiomocz,
B.  ból w okolicy nerki,
C.  nykturia,
D.  nawracające zakażenia dróg moczowych.

Zadanie 4.
Przystąpiono  do  przeszczepu  nerki  lewej  u  6-letniego  chłopca
dotychczas nie operowanego. W pierwszej kolejności wykonuje się
zespolenie?

A.  tętnic nerki dawcy,
B.  żyły nerki dawcy,
C.  moczowodu,
D.  prawidłowe A i C.

Zadanie 5.
Przed  planowanym  zabiegiem  operacyjnym  pacjent  ma  prawo  do
uzyskania informacji o:

A .  wynikach leczenia oraz rokowaniu,
B . proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i

leczniczych,
C.  swoim stanie zdrowia i rozpoznaniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 6.
U  nieprzytomnego  pacjenta  przywiezionego  do  izby  przyjęć  z
wypadku  komunikacyjnego,  stwierdzono:  obustronny  krwiak
okularowy,  krwistowodnisty  wyciek  z  ucha,  wodnisty  wyciek  z
nosa,  zasinienie  wyrostka  sutkowatego  za  uchem.  Wyżej
wymienione objawy sugerują złamanie:

A.  z wgłobieniem kości czaszki,
B.  kości potylicy,
C.  kości podstawy czaszki,
D.  kręgosłupa.

Zadanie 7.
Odjęte  duże  części  ciała  np.  kończyny  górne,  dolne  lub  inne
fragmenty tkanek nieprzeznaczone do badania histopatologicznego
należy:

A . wrzucić do worka z odpadami medycznymi, przeznaczonymi
do spalenia,

B.  wyrzucić do śmietnika szpitalnego,
C . odpowiednio zapakować, opisać, zanotować w specjalnym

rejestrze  kto  odbiera  materiał  (podpis)  i  przekazać  do
spalenia,

D.  wywieźć na wysypisko odpadów komunalnych.

Zadanie 8.
D o  zabiegu  operacyjnego  został  przywieziony  pacjent,  który
poufnie  poinformował  pielęgniarkę,  że  jest  nosicielem  wirusa
HIV. Pielęgniarka powinna:

A.  zachować tajemnicę,
B.  poinformować kierownika bloku,
C.  poinformować zespół operacyjno-anestezjologiczny,
D.  odmówić przyjęcia pacjenta do zabiegu.

Zadanie 9.
Pielęgniarka  obowiązana  jest  przestrzegać  następujących  zasad
wynikających z praw pacjenta:

A . respektować  prawo  pacjenta  do  intymności  i  godności
osobistej podczas udzielania świadczeń medycznych,

B . realizować  świadczenia  pielęgniarskie  za  zgodą
pacjenta,  o  i le  jest  on  zdolny  ją  wyrazić
(sformułować),

C . poinformować pacjenta, w przypadkach odmowy wyrażenia
przez  niego  zgody,  o  możliwych  skutkach  jego  decyzji
oraz  podjąć  próbę  przekonania  pacjenta,  aby  zmienił
swoje zdanie,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 10.
U  38-letniego  pacjenta  palącego  papierosy  zaobserwowano
owrzodzenie z ropną wydzieliną. Objęta zmianami kończyna dolna,
chłodna  w  dotyku,  obrzęknięta  i  blada.  Wykonano  angiografię  i
stwierdzono  postępujące  zwężenia  tętnic  kończyn  dolnych  w
odcinku  kolanowym,  cechujące  się  stanem  zapalnym  i
"korkociągowym" unaczynieniem obocznym. Schorzenie rozpoznane u
tego młodego pacjenta to:

A.  zator tętnicy podkolanowej,
B.  zakrzepica żył głębokich,
C.  przewlekła niewydolność żylna,
D.  choroba Buergera.

Zadanie 11.
N a  ostrym  dyżurze  do  oddziału  chirurgii  przyjęty  zostaje
pacjent  z  niedrożnością  przewodu  pokarmowego.  Wywiad  i  obraz
kliniczny  wskazuje  na  niedrożność  jelita  grubego.  Z  jakiego
dostępu operacyjnego wykonany zostanie zabieg?

A.  cięcie przezprostne,
B.  cięcie poprzeczne,
C.  ciecie pośrodkowe,
D.  cięcie przyprostne.

Zadanie 12.
Okres pobytu pacjenta po zabiegu wykonanym w ramach "chirurgii
jednego dnia" zależy od:

A . oceny  stanu  przez  lekarza  chirurga  i  anestezjologa
(pacjent  spełnia  kryteria  umożliwiające  wypisanie  go  do
domu),

B.  rodzaju i rozległości zabiegu,
C.  rodzaju znieczulenia,
D.  odległości szpitala od miejsca zamieszkania.

Zadanie 13.
Najczęstszym  i  zwykle  najważniejszym  objawem  raka  dróg
żółciowych jest:

A .  nagłe chudnięcie,
B.  bezbólowa i bezgorączkowa żółtaczka mechaniczna,
C.  nudności i wymioty,
D.  ból po błędach dietetycznych.



Zadanie 14.
Operacja kręgozmyku polega na:

A . usunięciu  uszkodzonych  trzonów  kręgów  i  usztywnieniu
kręgosłupa,

B . odbarczeniu  elementów  nerwowych  i  usztywnieniu
niestabilnego fragmentu kręgosłupa,

C.  usztywnieniu przemieszczonych kręgów,
D.  wypełnieniu szczelin międzykręgowych woskiem kostnym.

Zadanie 15.
U  35-letniego  mężczyzny  zdiagnozowano  kamicę  moczowodową.
Zabieg  wykonano  techniką  laparoskopową.  Nacięto  moczowód,
usunięto kamień. Nacięty moczowód zaopatrzono:

A.  niewchłanialnym, monofilamentowym szwem pojedynczym,
B.  niewchłanialnym, monofilamentowym szwem ciągłym,
C.  wchłanialnym, monofilamentowym szwem pojedynczym,
D.  wchłanialnym, monofilamentowym szwem ciągłym.

Zadanie 16.
Zasada  trzykrotnego  liczenia  narzędzi  i  materiału  operacyjnego
w czasie trwania zabiegu operacyjnego ma na celu:

A . zabezpieczenie  pacjenta  przed  ewentualnym
pozostawieniem narzędzia i/lub materiału opatrunkowego
w  jego  ciele,  uchronienie  go  przed  wystąpieniem
powikłań, a personelu przed odpowiedzialnością karną,

B.  kontrolowanie zgodności narzędzi i materiału,
C . uchronienie  personelu  przed  odpowiedzialnością

materialną za powierzone mienie,
D.  uchronienie personelu przed pomyłką.

Zadanie 17.
Roztwór  kardioplegiczny  podawany  pacjentom  podczas  operacji
kardiochirurgicznych ma temperaturę:

A.  3-5 stopni C,
B.  8-10 stopni C,
C.  28-32 stopni C,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi.



Zadanie 18.
W  przezbrzusznym laparoskopowym zabiegu naprawy przepukliny
pachwinowej  zwrócić  trzeba  szczególną  uwagę  na  prawidłowe
ułożenie  siatki  ( łaty).  Implant  musi  być  tak  umocowany  by  się
nie  zwijał  i  nie  przemieszczał.  Pierwszą  zatem  czynnością  w
prawidłowym umocowaniu łaty będzie jej przytwierdzenie do:

A.  grzebienia kości guzicznej,
B.  górnej gałęzi kości łonowej,
C.  kości udowej,
D.  kości miednicznej.

Zadanie 19.
Organizacja  pracy  bloku  operacyjnego  powinna  opierać  się  na
ściśle  opracowanych,  ustalonych  i  wdrożonych  procedurach  i
standardach postępowania. Procedura (z łac. procedo), to:

A .  postępowanie zgodne z zasadą placebo,
B . postępowanie wg ustalonego wzoru, całokształt przepisów

i zasad regulujących postępowanie,
C . system orzekający o  warunkach technologicznych danego

obiektu,
D.  zespół czynników warunkujących dobrostan jednostki.

Zadanie 20.
Błędem w komunikowaniu pielęgniarka-pacjent jest:

A .  aktywne słuchanie,
B.  ganienie, moralizowanie,
C.  zadawanie pytań,
D.  zapewnienie właściwych warunków do rozmowy.

Zadanie 21.
Przygotowując pacjenta do zabiegu operacyjnego przed odkażeniem
pola  operacyjnego  przymocowujemy  elektrodę  ujemną.  Zasady,  o
których należy pamiętać to:

A . n ie  ma  znaczenia  w  jakim  miejscu  na  ciele  pacjenta
przymocowujemy elektrodę, skóra może być owłosiona,

B . elektrodę przymocowujemy na dobrze ukrwionym miejscu,
osią krótką w kierunku pola operacyjnego,

C . elektrodę  przymocowujemy  w  pobliżu  l inii  cięcia,  w
okolicy  dobrze  unaczynionej  tkanki  mięśniowej,  osią
długą  w  kierunku  pola  operacyjnego,  bliżej  pola
operacyjnego  niż  inne  elektrody,  skóra  powinna  być
czysta i sucha,

D . elektrodę  przymocowujemy  w  pobliżu  l inii  cięcia,  w
okolicy  dobrze  unaczynionej  tkanki  mięśniowej,  osią
długą  w  kierunku  pola  operacyjnego,  dalej  od  pola
operacyjnego  niż  inne  elektrody,  skóra  powinna  być
czysta i sucha.



Zadanie 22.
Prawo  pacjenta  do  wyrażenia  zgody  lub  odmowy  na  wykonanie
świadczenia  zdrowotnego  /zabiegu  operacyjnego/,  który  ma  być
przeprowadzony u nieletniego do lat 16 przysługuje:

A.  lekarzowi prowadzącemu,
B.  dyrektorowi szkoły, której uczniem jest pacjent,
C . osobom  reprezentującym  jego  prawa,  w  myśl  odrębnych

przepisów,
D.  tylko samemu pacjentowi.

Zadanie 23.
Tętniaki  aorty  brzusznej  powinny  być  operowane  jeśli  ich
średnica przekracza:

A.  średnica tętniaka > 3 cm,
B.  średnica tętniaka > 5 cm,
C.  średnica tętniaka > 9 cm,
D.  tętniaki aorty brzusznej nie są wskazaniem do operacji.

Zadanie 24.
Zespół krótkiego jelita to zespół występujący po wycięciu:

A.  całej poprzecznicy,
B.  esicy,
C.  wstępnicy,
D.  części jelita cienkiego.

Zadanie 25.
Pielęgniarka  zorientowawszy  się,  że  w  postępowaniu  medycznym
został  popełniony  błąd,  zwłaszcza  w  przypadku  błędu
zagrażającego  życiu  lub  zdrowiu  pacjenta,  niezwłocznie  powinna
powiadomić o tym:

A.  dyrekcję placówki,
B.  bezpośredniego przełożonego,
C.  odpowiednie osoby z zespołu terapeutycznego,
D.  prokuraturę.

Zadanie 26.
W ramach "chirurgii jednego dnia" operuje się pacjentów:

A.  dorosłych,
B . dzieci  i  dorosłych  -  wiek  pacjenta  nie  jest

przeciwwskazaniem do zabiegu w systemie dziennym,
C . w dobrym ogólnym stanie zdrowia, nie obciążonych innymi

poważnymi schorzeniami, mających możliwość transportu
do domu oraz zapewnioną opiekę w domu,

D.  długo oczekujących na zabieg.



Zadanie 27.
Jakie  korzyści  odnosi  pacjent  z  zabiegu  operacyjnego
przeprowadzonego w ramach "chirurgii jednego dnia"?

A . ograniczanie  stresu,  unikanie  rozstania  z  rodziną,
krótsze oczekiwanie na zabieg, szybszy powrót do pracy,

B.  zapewnienie opieki tylko przez najbliższą rodzinę,
C . mniej  formalności  związanych  z  przyjęciem  i

kwalifikacją do zabiegu oraz wypisem ze szpitala,
D . odciążenie  kosztami  związanymi  z  transportem  pacjenta

d o  domu,  ponieważ  to  szpital  ponosi  opłaty  przewozu
chorego.

Zadanie 28.
Do cięć skośnych zaliczamy:

A.  cięcie Kochera i McBurneya,
B.  cięcie Kehra,
C.  Marwedela,
D.  cięcie piersiowo-brzuszne.

Zadanie 29.
Pacjentka  z  nietrzymaniem  moczu,  po  operacji  ginekologicznej.
Wstępna diagnoza to przetoka pęcherzowo-pochwowa. Jakie badanie
urologiczne potwierdzi tę diagnozę?

A.  arteriografia,
B.  USG pochwy,
C.  cystoskopia z kontrastem,
D.  założenie cewnika do pęcherza.

Zadanie 30.
Dominującym  objawem  raka  umiejscowionego  w  prawej  połowie
okrężnicy jest:

A .  zmiana charakteru wypróżnień,
B.  widoczne krwawienie z odbytu,
C.  bóle brzucha o charakterze skurczowym,
D.  niedokrwistość z niedoboru żelaza.

Zadanie 31.
Pielęgniarka  operacyjna  może  odmówić  uczestniczenia  w
eksperymencie medycznym:

A.  podając przyczynę na piśmie,
B.  bez podania przyczyny, ustnie,
C.  podając przyczynę ustnie,
D.  bez podania przyczyny, na piśmie.



Zadanie 32.
Do najprostszych metod badania satysfakcji pacjentów należą:

A.  analiza skarg i wniosków,
B.  rozmowy doraźne,
C.  badanie ankietowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 33.
Szew  hemostatyczny  mocujący  oponę  twardą  do  okostnej
zewnętrznej w miejscu wykonania kraniotomii nazywa się szwem:

A.  Dandy'ego,
B.  Hoffmana,
C.  Tinela,
D.  Pandy'ego.

Zadanie 34.
Operacja manchesterska (Forthergilla) to:

A . operacja  wycięcia  szyjki  macicy  i  plastyka  przedniej
ściany pochwy,

B.  operacja wycięcia macicy,
C.  doszczętne wycięcie sutka,
D.  zabieg operacyjny na wargach sromowych.

Zadanie 35.
Zabieg stulejki to usunięcie:

A .  przyrośniętej do żołędzi skóry,
B.  zwężenia cewki,
C.  nadmiaru skóry na żołędzi,
D.  narośli na żołędzi.

Zadanie 36.
Pacjent miał wykonaną hemikolektomię prawostronną. Zabieg ten
zakwalifikujemy jako:

A.  chirurgicznie brudny,
B.  septyczny,
C.  chirurgicznie czysty,
D.  o wysokim reżimie sanitarnym.

Zadanie 37.
Klasyczną tracheotomię wykonuje się na chrząstce:

A.  I tchawicy,
B.  pierścieniowatej,
C.  II-IV tchawicy,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 38.
P o  operacji  usunięcia  pęcherzyka  żółciowego,  pęcherzyk
przygotowano do badania histopatologicznego. Aby prawidłowo go
utrwalić należy preparat umieścić w:

A . pojemniku  o  podwójnej  objętości,  zalać  40%  formaliną
tak aby zachować proporcje 1:1,

B . dużo większym pojemniku i  zalać 40% formaliną tak aby
zachować  proporcje  1:10,  czyli  1-na  część  preparatu  i
10 części formaliny,

C . pojemniku  o  podwójnej  objętości,  zalać  10%  formaliną
tak aby zachować proporcje 1:1,

D . dużo większym pojemniku i  zalać 10% formaliną tak aby
zachować  proporcje  1:10,  czyli  1-na  część  preparatu  i
10 części formaliny.

Zadanie 39.
Krwiak jednostronny podtwardówkowy ostry jest wskazaniem do:

A.  trepanopunkcji,
B.  reżimu łóżkowego i leczenia zachowawczego,
C.  szerokiego, płatowego otwarcia czaszki,
D.  obustronnego szerokiego otwarcia czaszki.

Zadanie 40.
Instalacje  klimatyzacyjne  zastosowane  w  salach  operacyjnych
muszą:

A . zapewniać  nawiew  powietrza  poprzez  f i ltry  zapewniające
wymaganą czystość powietrza,

B . zapewniać nawiew powietrza górą, a wyciąg w 20% górą i
w 80% dołem,

C.  podlegać dezynfekcji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 41.
Celem praw pacjenta NIE jest:

A .  wpływanie na poprawę jakości świadczeń medycznych,
B . ustalnie  pozycji  pacjenta,  jako  równoprawnego

uczestnika procesu leczenia,
C.  danie poczucia bezpieczeństwa pacjentowi,
D . chronienie  personelu  medycznego  przed  roszczeniami

pacjentów.

Zadanie 42.
Na czym polega operacja zeza?

A.  wydłużeniu mięśnia,
B.  przesunięciu przyczepu mięśnia,
C.  zrotowaniu mięśnia,
D.  usunięciu mięśnia.



Zadanie 43.
Kontrola  radiologiczna  po  zabiegu  operacji  tętniaka  aorty
techniką wewnątrznaczyniową ma na celu:

A . potwierdzenie  prawidłowego  przesunięcia  stentgraftu  w
górę,

B . potwierdzenie  rutynowego  przesunięcia  stentgraftu  w
dół,

C.  potwierdzenie prawidłowej migracji stentgraftu,
D.  upewnienie się o braku przecieku.

Zadanie 44.
W  trakcie  wykonywania  resekcji  żołądka  nieraz  (zależnie  od
sposobu) wykonuje się tzw. zespolenie Brauna. Polega ono na:

A . zespoleniu  pierwszej  pętl i  jel ita  cienkiego  z  pozostałą
częścią żołądka,

B . przyszyciu  końca  dwunastnicy  do  pozostawionej  części
żołądka,

C . zszyciu  jelita  cienkiego  poniżej  zespolenia  bok  do
boku,

D . wytworzeniu przetoki pomiędzy pęcherzykiem żółciowym a
jelitem czczym.

Zadanie 45.
Urazowe  pęknięcie  śledziony  objawiające  się  objawami  "ostrego
brzucha" jest wskazaniem do:

A.  leczenia zachowawczego,
B.  leczenia operacyjnego-szycia śledziony,
C.  leczenia operacyjnego z użyciem kleju tkankowego,
D.  splenektomii.

Zadanie 46.
Diagnostyczne  wyłyżeczkowanie  jamy  macicy  stanowi  podstawę
rozpoznania raka:

A.  szyjki macicy,
B.  endometrium,
C.  jajnika,
D.  sromu.

Zadanie 47.
Pielęgniarka operacyjna swoją pracę odnotowuje w:

A.  książce raportów,
B.  protokole pielęgniarki operacyjnej,
C.  księdze operacyjnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 48.
Chromanie przestankowe kończyn dolnych to objaw:

A.  przewlekłej niewydolności żylnej,
B.  zespołu pozakrzepowego,
C.  przewlekłego niedokrwienia kończyn,
D.  ostrej zakrzepicy.

Zadanie 49.
Uwięźnięcie  nieodprowadzalnej  przepukliny  jest  wskazaniem  do
operacji w trybie:

A .  planowym,
B . planowym, odroczonym z leczeniem zachowawczym lekami

rozkurczowymi,
C.  pilnym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 50.
Maksymalny czas przechowywania trzustki do przeszczepu wynosi:

A .  6 h,
B.  15 h,
C.  20 h,
D.  48 h.

Zadanie 51.
Pacjent uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w którym doznał urazu
wielonarządowego, w tym złamań kości długich kończyny dolnej. W
trybie  nagłym  został  przewieziony  do  szpitala.  Jakiego  rodzaju
stabilizacja kości kończyny dolnej zostanie zastosowana?

A.  zespolenie popręgowe,
B.  zespolenie odłamów kostnych pętlą drucianą,
C.  stabilizacja zewnętrzna,
D.  stabilizacja wewnętrzna.

Zadanie 52.
Resekcja dwóch płatów płucnych prawego płuca to:

A.  Enukleacja,
B.  Pneumonektomia,
C.  Segmentektomia,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 53.
Kwestie  zachowania  przez  pielęgniarkę  tajemnicy  zawodowej  są
regulowane w:

A.  ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
B.  ustawie o działalności leczniczej,
C.  konstytucji RP,
D.  ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.



Zadanie 54.
Pęseta typu Adson'a służy do przytrzymania:

A.  skóry,
B.  powięzi,
C.  kręgów kręgosłupa,
D.  opony twardej.

Zadanie 55.
Która przepuklina może być wrodzona?

A.  prosta pachwinowa,
B.  skośna pachwinowa,
C.  brzuszna,
D.  w kresie białej.

Zadanie 56.
Wykonując  zadania  na  rzecz  własnego  rozwoju  i  rozwoju
pielęgniarstwa, pielęgniarka pełni funkcję:

A.  naukowo - badawczą,
B.  wychowawczą,
C.  terapeutyczną,
D.  rehabilitacyjną.

Zadanie 57.
U pacjenta po amputacji kończyny dolnej z powodu niedokrwienia
wystąpiły  następujące  objawy:  bardzo  si lny  ból,  trudny  do
zniesienia,  połączony  z  uczuciem  napięcia.  Podczas  ucisku
okolicy  rany,  wyczuwalne  trzeszczenia  podskórne,
charakterystyczny  mdły  i  przykry  zapach,  obrzęk  i  rumień,
skórne pęcherze wypełnione surowiczo-krwawym bądź posokowatym
płynem lub wyciek podobnej treści z rany. Jaka to infekcja?

A.  gronkowiec złocisty,
B.  zgorzel gazowa,
C.  pałeczka ropy błękitnej,
D.  wirusowa.

Zadanie 58.
Przeciwwskazaniem do operacyjnego leczenia otyłości jest:

A .  BMI 40 u niepełnoletniego pacjenta,
B.  BMI 35-40 u młodych pacjentów z cukrzycą,
C.  BMI 35-40 u młodej kobiety z nadciśnieniem tętniczym,
D . BMI 35-40 u mężczyzny w średnim wieku skarżącego się na

zespół bezdechu sennego.



Zadanie 59.
Przerzuty raka gruczołu krokowego NIE występują w:

A.  kościach,
B.  jelitach,
C.  płucach,
D.  mózgu.

Zadanie 60.
Pielęgniarka  może  powstrzymać  się  od  wykonania  świadczenia
zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem, z zastrzeżeniem:

A . obowiązku  udzielenia  pomocy  w  każdym  przypadku
niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na
zdrowiu  pacjenta  zgodnie  z  posiadanymi  kwalifikacjami
zawodowymi,

B . osobistego wykonania świadczenia zdrowotnego na prośbę
pacjenta,

C.  bez zastrzeżenia,
D.  prośby rodziny pacjenta dotyczącej stanu chorego.

Zadanie 61.
W  wielu  zabiegach  laparoskopowych  w  ginekologii  zachodzi
potrzeba  podania  kontrastu  przez  szyjkę  macicy.  Do  tych
czynności  wykorzystywany  jest  zestaw  narzędzi  do  hydrotubacji.
W skład tego instrumentarium wchodzi przede wszystkim:

A.  kleszczyk hemostatyczny,
B.  kleszczyk preparujący,
C.  aparat Schultzego z zestawem końcówek i strzykawek,
D.  aquapurator.

Zadanie 62.
Obliteracja to:

A.  niskociśnieniowa metoda leczenia chorób tętnic,
B.  zamknięcie przepływu krwi żylnej za pomocą sklerozantu,
C.  odcinkowe odcięcie żyły odpiszczelowej,
D.  usunięcie całej żyły odpiszczelowej.

Zadanie 63.
Część  wiertarki  elektrycznej,  której  używamy  do  płatowego
otwarcia kości czaszki, to:

A .  szczypce kostne,
B.  piła oscylacyjna,
C.  kraniotom,
D.  sternotom.



Zadanie 64.
Pistoletowe  zgryzacze  używane  w  neurochirurgii  do  delikatnego
usuwania niewielkich fragmentów kości to:

A .  Zderkiewicze,
B.  Kerrisony,
C.  Lamboty,
D.  Listony.

Zadanie 65.
Naprawa  przepukliny  pachwinowej  metodą  beznapięciową  to
operacja sposobem:

A.  Girarda,
B.  Bassiniego,
C.  Halsteda,
D.  Lichtensteina.

Zadanie 66.
Zabieg  operacyjny  wykonywany  w  chorobie  refluksowej  przełyku
to :

A.  resekcja przełyku,
B.  fundoplikacja,
C.  kardiomiotomia,
D.  dewaskularyzacja.

Zadanie 67.
Złamanie  bliższego  końca  kości  ramiennej  ze  zwichnięciem głowy
kości należy zespolić zespoleniem:

A.  zewnętrznym (gips,)
B.  wkrętami oraz płytkami,
C.  za pomocą drutów Kirschnera,
D.  "Ilizarowa".

Zadanie 68.
Edukacja  pacjenta  i  jego  rodziny  w  zakresie  samoopieki  należy
do:

A.  lekarza operującego,
B.  lekarza anestezjologa,
C . lekarza  i  pielęgniarki  sprawujących  opiekę  nad

pacjentem,
D.  pielęgniarki środowiskowej.

Zadanie 69.
Do usunięcia szypuły migdałka służy:

A.  łopatka językowa zagięta,
B.  kleszczyki okienkowe do migdałków,
C.  pętla migdałkowa,
D.  separator.



Zadanie 70.
Pielęgniarz/pielęgniarka  bloku  operacyjnego  został/a
poproszony/a  o  podanie  do  publicznej  wiadomości  danych
umożliwiających  identyfikację  pacjenta  uczestniczącego  w
wypadku  a  operowanego  w  bloku  operacyjnym.
Pielęgniarz/pielęgniarka może podać dane pacjenta:

A.  za jego zgodą,
B.  bez jego zgody,
C.  za zgodą kierownika,
D.  za zgodą operatora.

Zadanie 71.
Uciskowa neuropatia nerwu pośrodkowego najczęściej występuje na
skutek  przerostowego  zapalenia  pochewek  ścięgien  zginaczy  w
kanale  nadgarstka.  Stan  ten  objawia  się  bólem  i  drętwieniem
kciuka,  wskaziciela  i  palca  środkowego.  Najskuteczniejszym
sposobem leczenia jest:

A .  przecięcie troczka zginaczy i więzadła poprzecznego,
B.  dostawowe podanie sterydów,
C.  doustne leki przeciwzapalne,
D.  zabiegi rehabilitacyjne.

Zadanie 72.
Cewnik Dufour w operacji urologicznej zakładamy w celu:

A.  wypuszczenia moczu,
B.  podania kontrastu,
C.  wykonania przepływu pęcherzowego i ucisku loży,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 73.
Do zamknięcia oskrzeli używa się:

A .  valtrac,
B.  staplera liniowego,
C.  staplera okrężnego,
D.  klipsownicy.

Zadanie 74.
O uszkodzeniu łąkotki kolana świadczy:

A.  dodatni objaw Lachmana,
B.  "blok kolana"- zablokowanie stawu kolanowego,
C.  objaw szuflady tylnej,
D.  wszystkie prawidłowe.



Zadanie 75.
Metodą operacyjnego leczenia żylaków kończyn dolnych może być:

A.  odcinkowy striping,
B.  miniflebektomia i papillotomia,
C.  operacja sposobem Babcocka i Cocketta,
D.  operacja Halsteada.

Zadanie 76.
Pielęgniarka  operacyjna  może  nie  uczestniczyć  w  zabiegu
przerwania ciąży jeżeli złoży odmowę:

A.  ustnie, operatorowi zabiegu,
B.  ustnie, swojemu przełożonemu,
C.  pisemnie, swojemu przełożonemu,
D.  ustnie, lekarzowi dyżurnemu.

Zadanie 77.
U  dorosłego  pacjenta  z  dużą  przepukliną  pępkową  wykonano
operację  polegającą  na  zszyciu  szwami  materacowymi  "na
zakładkę"  powięzi  z  obu  stron  wrót  przepukliny.  Taka  metoda
operacji nosi nazwę:

A.  Halsteda,
B.  Schouldice'a,
C.  Mayo,
D.  PHS.

Zadanie 78.
D o  zabiegów  drenażowych  w  przewlekłym  zapaleniu  trzustki  NIE
zalicza się:

A .  papillotomii endoskopowej,
B.  protezowania dróg żółciowych,
C . marsupializacji  wewnętrznej  torbieli  trzustki  sposobem

Jurasza,
D.  resekcji obwodowej trzustki.

Zadanie 79.
Do podstawowych wskazań kompresjoterapii NIE należy:

A . leczenie podmiotowych objawów przewlekłej niewydolności
żylnej,

B.  profilaktyka codzienna i w czasie ciąży,
C.  alternatywa dla obliteracji i zabiegu operacyjnego,
D . świeża  zakrzepica  żył  głębokich  i  niedokrwienie  kończyn

dolnych.



Zadanie 80.
Jedną z  metod leczenia raka nieinwazyjnego pęcherza moczowego
jest operacja Brickera. Polega ona na:

A.  wytworzenia pęcherza moczowego z odbytnicy,
B . odprowadzenie moczowodów na zewnątrz przez wstawkę z

jelita krętego,
C.  wszczepienie moczowodów do jelita grubego,
D . wytworzenie  zastępczego  pęcherza  moczowego  z  odcinka

krętniczo-kątniczego jelita.

Zadanie 81.
Operacja wodniaka jądra może być wykonywana metodą Winkelmanna
lub metodą von Bergmanna. Czym się różnią te metody?

A.  cięciem na mosznie,
B.  wycięciem lub wywinięciem osłonek jądra,
C.  wypuszczeniem płynu z osłonek jądra,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 82.
Aby  odsłonić  serce  do  operacji  "baypasów",  klatkę  piersiową
należy otworzyć przez:

A.  sternotomię środkową,
B.  laryngektomię,
C.  embolectomię,
D.  hemicolectomię.

Zadanie 83.
U  50-letniego  pacjenta  z  rakiem  lewej  nerki  wykonano
lewostronną nefrektomię. Moczowód zaopatrzono:

A.  podwiązkowym szwem wchłanialnym,
B.  podwiązkowym szwem niewchłanialnym,
C.  wchłanialnym klipsem,
D.  monopolarną energią elektryczną.

Zadanie 84.
Wskazaniem to wytworzenia czasowej stomii kałowej NIE jest:

A .  guz złośliwy odbytnicy 2-3 cm od brzegu odbytu,
B.  wygojenie przetoki kałowej,
C.  wygojenie zespolenia jelitowego,
D . wyleczenie  zapalenia  otrzewnej  w  wyniku  zapalenia  z

uchyłka jelita grubego z perforacją.



Zadanie 85.
Zaburzenia  fonacji  po  operacji  tarczycy  o  różnym  stopniu
nasilenia (od zmiany brzmienia głosu do bezgłosu) to objaw:

A.  mechanicznej perforacji krtani,
B.  uszkodzenia tchawicy,
C.  uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego,
D.  całkowitego wycięcia tarczycy wraz z węziną.

Zadanie 86.
Najczęstszą przyczyną zaćmy jest:

A .  zapalenie błony naczyniowej,
B.  starcze zmętnienie soczewki,
C.  krótkowzroczność,
D.  guz wewnątrzgałkowy.

Zadanie 87.
Jaskra  jest  pojęciem  określającym  zespół  chorób,  które
charakteryzują następujące cechy za WYJĄTKIEM:

A.  obniżonego ciśnienia wewnątrzgałkowego,
B . zagłębienia  i  postępującego  zaniku  tarczy  nerwu

wzrokowego,
C.  podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego,
D.  postępującego ubytku w polu widzenia.

Zadanie 88.
Ułożenie  pętl i  jel ita  cienkiego  obok  siebie  i  zeszyciu  ich
krezki to operacja:

A.  Hartmanna,
B.  Nobla,
C.  Whipple'a,
D.  Childsa i Philipsa.

Zadanie 89.
Leczenie  oszczędzające  (BCT)  w  przypadku  stwierdzenia  u
pacjentki  raka  piersi  polega  na  wycięciu  guza  nowotworowego  w
granicach:

A.  tkanek zdrowych,
B . tkanek  zdrowych  oraz  regionalnych  węzłów  chłonnych

pachy,
C . tkanek  zdrowych  oraz  regionalnych  węzłów  chłonnych

pachy i zastosowanie radioterapii uzupełniającej,
D . tkanek  zdrowych  i  zastosowanie  radioterapii

uzupełniającej.



Zadanie 90.
Do płukania tkanki mózgowej używamy:

A.  płynu Ringera,
B.  NaCl 0,9% o temperaturze ciała,
C.  glukozy 5%,
D.  wody destylowanej.

Zadanie 91.
Gąbkę garamycynową należy zastosować w zabiegach ortopedycznych
do operacji:

A . zespolenia  kości  promieniowej  w  trybie  operacji
planowej,

B.  zespolenia kości ramiennej,
C.  protezoplastyki rewizyjnej,
D.  endoprotezy stawu kolanowego.

Zadanie 92.
Pierwsze  objawy  pękania  tętniaka  aorty  brzusznej  do  przestrzeni
zaotrzewnowej to:

A . szybkie powiększanie obwodu brzucha, ból brzucha, w USG
widoczna krew pomiędzy pętlami jelitowymi,

B.  biegunka, ochłodzenie stóp,
C.  objawy otrzewnowe,
D . si lny  ból  okolicy  krzyżowej  promieniujący  w  dół  do

pachwin.

Zadanie 93.
Jak  nazywają  się  przeszczepy  narządów  od  dawcy  tego  samego
gatunku bez pełnej zgodności tkankowej?

A.  autoprzeszczepy,
B.  przeszczepy izogeniczne,
C.  przeszczepy allogenicze,
D.  przeszczepy heterogeniczne.

Zadanie 94.
Protokół pielęgniarki operacyjnej powinien zawierać:

A . dane  personalne  pacjenta,  numer  sal i  operacyjnej  i
protokołu, rozpoznanie i metodę operacji,

B . skład  osobowy  zespołu  chirurgiczno-anestezjologicznego,
czas trwania znieczulenia i zabiegu operacyjnego,

C . i lość  i  wykaz  asortymentu  zastosowanego  do  zabiegu
operacyjnego  oraz  wszystkie  ważne  informacje  dotyczące
pacjenta i zabiegu operacyjnego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 95.
Z a  postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  zawodowej  oraz  za
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu,
pielęgniarka  i  położna  podlega  odpowiedzialności  zawodowej
przed:

A.  sądem pielęgniarek i położnych,
B.  Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych,
C.  Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  dyrekcją jednostki.

Zadanie 96.
Choroba zawodowa to:

A . choroba  wywołana  działaniem  szkodliwych  dla  zdrowia
czynników środowiska pracy, znajdująca się w urzędowym
wykazie chorób zawodowych,

B . każda choroba wywołana działaniem szkodliwych czynników
środowiska pracy,

C.  choroba o etiologii przemysłowej,
D.  choroba wywołana czynnikiem zakaźnym.

Zadanie 97.
Operacja guzków krwawniczych odbytu polegająca na podkłuciu i
podwiązaniu oraz wycięciu ich jest metodą:

A.  Milligana/Langenbecka,
B.  Whiteheada,
C.  Cocketta,
D.  Huntera.

Zadanie 98.
Do powikłań w leczeniu złamań NIE należy:

A.  staw rzekomy,
B.  zespół Sudecka,
C.  zakażenie kości,
D.  osteosarkoma.

Zadanie 99.
Uchyłki Zenkera operowane są z dostępu:

A . szyjnego  po  stronie  lewej,  ponieważ  położone  są  w
okolicy przejścia krtaniowej części gardła w przełyk,

B . przez  prawą  torakotomię,  ponieważ  usytuowane  są  na
wysokości rozwidlenia tchawicy,

C . przez  lewą  torakotomię,  ponieważ  usytuowane  są  w
śródpiersiu,

D . przez lewą torakotomię, ponieważ usytuowane są w dolnej
1/3 długości przełyku.



Zadanie 100.
U  pacjenta  stwierdzono  guz  wewnątrzkrtaniowy  zajmujący
obustronnie  krtań,  powodujący  unieruchomienie  więzadeł
głosowych.  Pacjenta  zakwalifikowano  do  laryngectomii  totalis.
Do zabiegu pacjenta należy ułożyć:

A.  na plecach,
B.  w pozycji Trendelenburga,
C.  na plecach z uniesieniem barków,
D.  na plecach z odchyleniem głowy ku tyłowi.

Zadanie 101.
D o wskazań kwalifikujących pacjenta  do  przeszczepienia  wątroby
NIE należy:

A.  rozsiany rak wątrobowokomórkowy,
B.  marskość pozapalna wątroby,
C.  choroby metaboliczne np. choroba Wilsona,
D.  marskość kryptogenna.

Zadanie 102.
W  celu obniżenia narastającego ciśnienia wewnątrzczaszkowego w
przypadku wodogłowia, pilnie należy wykonać:

A.  nakłucie lędźwiowe,
B.  drenaż komór,
C.  kraniotomię,
D.  trepanację.

Zadanie 103.
ASD to:

A.  ubytek przegrody międzykomorowej,
B.  ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
C.  niedomykalność zastawki mitralnej,
D.  niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Zadanie 104.
Polskie  Towarzystwo  Pielęgniarskie  (PTP)  jest  stowarzyszeniem
naukowym, posiadającym osobowość prawną, którego celem jest:

A . popularyzowanie  zdobyczy  naukowych  w  zakresie
pielęgniarstwa i nauk pokrewnych,

B . wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek
i położnych,

C . prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do
praktyki pielęgniarskiej,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 105.
Odpowiedzialność  zawodowa  pielęgniarek/położnych  za
postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  zawodowej  oraz  za
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu
pielęgniarek/położnych uregulowana jest w ustawie o:

A.  działalności leczniczej,
B.  samorządzie pielęgniarek i położnych,
C.  zawodach pielęgniarki i położnej,
D.  powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Zadanie 106.
Jednym  z  najważniejszych  badań  w  diagnostyce  chorób  tarczycy
wykonywanym obecnie na dużą skalę jest:

A .  tomografia komputerowa,
B.  rezonans magnetyczny,
C.  badanie ultrasonograficzne,
D.  angiografia.

Zadanie 107.
Najczęstszą  przyczyną  stałych  i  nawracających  wzdęć  brzucha
oraz długotrwałych zaparć w okresie niemowlęcym może być brak
zwojów  przywspółczulnych  w  splotach  warstwy  międzymięśniowej
jelita grubego. Jaką nazwę nosi to schorzenie?

A.  choroba Auerbacha,
B.  choroba Hirschsprunga,
C.  zespół Turnera,
D.  zespół Gardnera.

Zadanie 108.
Pacjent  lat  40  ma  mieć  wykonaną  kraniotomię.  Co  podasz  do
zatamowania krwawienia z kości czaszki?

A.  wosk kostny,
B.  klips hemostatyczny,
C.  gąbkę z antybiotykiem,
D.  szew hemostatyczny.

Zadanie 109.
Bezwzględnym wskazaniem do wykonania cesarskiego cięcia jest:

A .  młody wiek rodzącej,
B.  nieprawidłowe położenie płodu,
C . brak  współpracy  podczas  akcji  porodowej  pomiędzy

rodzącą a położnikiem,
D.  niski próg bólu u położnicy.



Zadanie 110.
Pielęgniarka  sprawująca  opiekę  nad  pacjentem  w  oddziale
"chirurgii jednego dnia" powinna zwrócić uwagę na:

A.  lęk i niepokój rodziny pacjenta oczekującego na zabieg,
B.  wiek pacjenta,
C . posiadanie  przez  pacjenta  aktualnego  szczepienia

przeciw WZW typu B,
D . zachowanie  pacjenta,  stan  świadomości,  czas  trwania

bólu  pooperacyjnego,  wydolność  krążeniowo-oddechową
oraz mogące wystąpić powikłania pooperacyjne.

Zadanie 111.
Akredytacja,  to  zewnętrzny  proces  oceny,  który  dotyczy
instytucji  opieki  zdrowotnej  dobrowolnie  poddających  się  ocenie
opartej  na  określeniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami  akredytacyjnymi,  wykonywanej  przez  bezstronną  i
niezależną  w  decyzjach  profesjonalną  placówkę  akredytacyjną,
która  przyznając  akredytację,  wydaje  stosowne  świadectwo.  Jaka
to placówka?

A.  Ministerstwo Zdrowia /MZ/,
B.  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia /CMJ/,
C.  Polska Konfederacja Pracodawców Polskich,
D.  Komisja Akredytacyjna.

Zadanie 112.
Aby uwidocznić  przepuklinę lub wypuklinę  dyskową w pierwszym
etapie  fenestracji,  nacina  się  w  postaci  klapki  lub  okienka
więzadło:

A.  podłużne tylne,
B.  podłużne przednie,
C.  międzyłukowe-żółte,
D.  nadkolcowe.

Zadanie 113.
Do tamponady żylaków przełyku zastosujesz zgłębnik:

A.  Fogartyego,
B.  Foleya,
C.  Sengstakena-Blackemorea,
D.  Thiemana.

Zadanie 114.
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydaje:

A.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
C.  Ministerstwo Zdrowia,
D.  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.



Zadanie 115.
Opieka przedoperacyjna nad pacjentem rozpoczyna się:

A .  w momencie przyjęcia go na oddział,
B.  w momencie rozpoczęcia diagnozowania,
C.  na bloku operacyjnym,
D . w  chwili  poinformowania go przez  lekarza o  konieczności

leczenia operacyjnego.

Zadanie 116.
W  trakcie  leczenia  zabiegowego  ciąży  pozamacicznej  jajowodowej
techniką  laparoskopową,  do  usunięcia  trofoblastu  z  naciętego
jajowodu zastosujemy:

A.  kleszczyki zakończone ząbkami,
B.  atraumatyczne kleszczyki,
C.  igłową elektrodę monopolarną,
D.  nożyczki.

Zadanie 117.
Podstawowym sposobem leczenia czerniaka jest:

A .  napromienianie,
B.  chemioterapia,
C.  wycięcie chirurgiczne,
D.  napromienianie i chemioterapia.

Zadanie 118.
Z a  wypadek  przy  pracy  uważa  się  nagłe  zdarzenie  wywołane
przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:

A . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,

B . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
czynności w interesie pracownika,

C . podczas czynności wykonywanych z inicjatywy pracownika
na własną odpowiedzialność,

D.  na polecenie współpracownika.

Zadanie 119.
Pielęgniarka  operacyjna  przygotowuje  do  zabiegu  operacyjnego
oprócz  stolika  podręcznego  Mayo,  stolik  dodatkowy.  Które  ze
stwierdzeń jest NIEPRAWIDŁOWE:

A . stolik  dodatkowy  wykorzystuje  tylko  i  wyłącznie  do
jednego zabiegu operacyjnego,

B . stolik  dodatkowy  wykorzystuje  s ię  do  wszystkich
zabiegów zaplanowanych w jednej sali operacyjnej,

C . obłożenie  stolika  powinno  zawierać  warstwę
nieprzemakalną,

D . stolik  powinien  znajdować  się  w  bezpiecznej  odległości
od ściany.



Zadanie 120.
Zabieg mający na celu zamknięcie błony bębenkowej to:

A .  myryngoplastica,
B.  antromastoidectomia,
C.  stapedotomia,
D.  paracenteza.

Zadanie 121.
Ból  spoczynkowy  występujący  w  pozycji  leżącej  i  nasilający  się
w porze nocnej jest wyrazem:

A.  przewlekłej niewydolności żylnej,
B.  krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych,
C.  zespołu pozakrzepowego,
D.  ostrej zakrzepicy.

Zadanie 122.
Co oznacza pojęcie - iridektomia?

A.  podawanie leków pozagałkowo,
B.  leczenie operacyjne,
C.  stosowanie krioekstraktora,
D.  cyklolaserokoagulację.

Zadanie 123.
Zespół  terapeutyczny  najczęściej  jest  określany  jako  grupa  osób
wspólnie  realizujących  proces  leczenia.  W  skład  zespołu
terapeutycznego NIE wchodzi:

A .  lekarz,
B.  pielęgniarka,
C.  opiekun socjalny,
D.  pacjent.

Zadanie 124.
Embolectomia tętnicza to usuwanie zatoru za pomocą:

A.  pętli Vollnara,
B.  cewnika Tiemana,
C.  cewnika Fogarty'ego,
D.  pętli Cannona.

Zadanie 125.
MIDCAB to:

A . pomostowanie  tętnic  wieńcowych  bez  użycia  krążenia
pozaustrojowego,

B.  małoinwazyjne pomostowanie tętnic wieńcowych,
C.  chirurgia naczyń wieńcowych poprzez ograniczony dostęp,
D . pomostowanie  tętnic  wieńcowych  z  użyciem  krążenia

pozaustrojowego.



Zadanie 126.
U  kobiety  z  zaawansowanym  rakiem  piersi  wykonano  radykalną
operację  polegająca  na  usunięciu  gruczołu  piersiowego  wraz  z
powięzią  mięśnia  piersiowego  większego  i  pachowymi  węzłami
chłonnymi  w  jednym  bloku  tkankowym.  Taki  zakres  operacji
określa się mianem operacji:

A .  Maddena,
B.  Pateya,
C.  Halsteda,
D.  BCT.

Zadanie 127.
Laminektomia jest to:

A .  zdjęcie łuku kręgowego po jednej stronie,
B . zdjęcie  całego  łuku  kręgowego  wraz  z  wyrostkiem

kolczystym,
C.  nacięcie więzadła podłużnego tylnego,
D.  inaczej "fenestracja".

Zadanie 128.
U  pacjentki  z  idiopatycznym  świądem  sromu  wykonano  proste
wycięcie sromu. Zabieg ten nosi nazwę:

A.  operacja Waya,
B.  wulwektomia prosta,
C.  operacja Wertheima,
D.  operacja Forthergilla.

Zadanie 129.
Które z dokumentów medycznych prowadzonych w bloku operacyjnym
pomagają  w  określeniu  kosztów  wykonanej  procedury  u  danego
pacjenta?

A.  księga zabiegów operacyjnych i znieczulenia,
B . protokół  pielęgniarki  operacyjnej  i  pielęgniarki

anestezjologicznej,
C . książka  raportów  pielęgniarki  operacyjnej  i

pielęgniarki anestezjologicznej,
D.  indywidualna karta zleceń.

Zadanie 130.
Gwoździem śródszpikowym zespalamy złamanie:

A.  trzonów kości przedramienia z przemieszczeniem,
B.  miednicy,
C.  wyrostka łokciowego bez przemieszczenia,
D.  kości łódeczkowatej.



Zadanie 131.
Jakie  jest  najczęściej  stosowane  znieczulenie  w  operacjach
przerostu gruczołu krokowego?

A.  miejscowe,
B.  zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe,
C.  ogólne,
D.  inne.

Zadanie 132.
Które z poniżej wymienionych operacji na gruczole krokowym może
być wykonana przez dostęp przezcewkowy?

A.  Hryntschaka - Harrisa,
B.  Mill ina,
C.  TUR,
D.  IPOM.

Zadanie 133.
Dostęp operacyjny do tylnej powierzchni kręgów szyjnych C1 - C7
w  niektórych  operacjach  kręgosłupa  uzyskuje  s ię  w  ułożeniu
chorego  na  brzuchu.  Nieprawidłowe  ułożenie  chorego  może
spowodować:

A.  trwałą utratę wzroku,
B.  uszkodzenia nerwów łokciowych,
C.  uszkodzenia splotów ramiennych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 134.
W  trakcie  zabiegu  brzusznego  całkowitego  wycięcia  macicy  z
przydatkami może dojść do:

A.  przecięcia i podwiązania więzadła krzyżowo-macicznego,
B.  podwiązania więzadła wieszadłowego jajnika,
C.  podwiązania moczowodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 135.
Czy  pacjent  może  zrezygnować  z  uczestniczenia  w  eksperymencie
medycznym  przed  rozpoczęciem  zabiegu,  pomimo  że  wcześniej
wyraził na to pisemną zgodę?

A . nie,  gdyż  musiałby  pokryć  koszty  badań  medycznych,
jakie zostały u niego wykonane przed zabiegiem,

B . tak,  ale  tylko  wyłącznie  w  sytuacji  bezpośredniego
zagrożenia życia,

C . tak,  ale  zostanie  pociągnięty  do  odpowiedzialności
karnej,

D.  tak, ma prawo wycofać się z wcześniej wyrażonej zgody.
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TEST NR 091116
GRUPA 1
Zadanie 1.
Ischialgia to:

A.  rwa ramienna,
B.  ból przy przełykaniu,
C.  rwa kulszowa,
D.  porażenie połowicze.

Zadanie 2.
Operacja manchesterska (Forthergilla) to:

A . operacja  wycięcia  szyjki  macicy  i  plastyka  przedniej
ściany pochwy,

B.  operacja wycięcia macicy,
C.  doszczętne wycięcie sutka,
D.  zabieg operacyjny na wargach sromowych.

Zadanie 3.
Wymień, które Instrumentarium NIE stosujemy w kardiochirurgii:

A .  retraktor tęczówkowy,
B.  haki (Cooleya, Zenkera, Carpentiera),
C.  atraumatyczne kleszcze chwytające Allisa,
D.  zgryzacz kostny (Luera).

Zadanie 4.
Uwięźnięcie  nieodprowadzalnej  przepukliny  jest  wskazaniem  do
operacji w trybie:

A .  planowym,
B . planowym, odroczonym z leczeniem zachowawczym lekami

rozkurczowymi,
C.  pilnym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 5.
Po zabiegu operacyjnym pacjenta skolonizowanego drobnoustrojami
alarmowymi NIE należy:

A . spryskiwać  wszystkich  powierzchni  roztworem  środka
dezynfekcyjnego,

B . wyłączać na 1 godzinę z użytkowania klimatyzowaną salę
operacyjną,

C . wszystkie  odpady  szczelnie  zamknąć  i  wywieźć  do
brudownika,

D . odzież  chirurgiczną  (maskę,  czapkę,  rękawice,  fartuch
operacyjny) zdjąć przed opuszczeniem sali operacyjnej.



Zadanie 6.
W przypadku ekspozycji personelu bloku operacyjnego na materiał
biologiczny  (zakłucie,  skaleczenie  skażoną  igłą,  instrumentem)
NIE NALEŻY:

A.  przemywać skaleczonej skóry ciepłą wodą,
B.  wyciskać krwi z miejsca zranienia,
C.  dezynfekować rany po ustaniu krwawienia,
D . poinformować  o  fakcie  ekspozycji  zespół  kontroli

zakażeń szpitalnych.

Zadanie 7.
W  wielu  zabiegach  laparoskopowych  w  ginekologii  zachodzi
potrzeba  podania  kontrastu  przez  szyjkę  macicy.  Do  tych
czynności  wykorzystywany  jest  zestaw  narzędzi  do  hydrotubacji.
W skład tego instrumentarium wchodzi przede wszystkim:

A.  kleszczyk hemostatyczny,
B.  kleszczyk preparujący,
C.  aparat Schultzego z zestawem końcówek i strzykawek,
D.  aquapurator.

Zadanie 8.
Neuropatia nerwu pośrodkowego objawia się drętwieniem:

A.  kciuka,
B.  palca IV i V,
C.  jedynie palca IV,
D.  palca I, II, III i połowy palca IV.

Zadanie 9.
Rak stercza najczęściej daje przerzuty do:

A.  kości,
B.  płuc,
C.  wątroby,
D.  mózgu.

Zadanie 10.
Alternatywą  dla  szwu  Roedera  stosowanego  przed  odcięciem
jajnika  dla  zaopatrzenia  jego  unaczynienia  techniką
laparoskopową jest:

A .  pętla endoloop,
B.  monopolarna elektrochirurgia,
C.  klej tkankowy,
D.  hemostatyk wewnętrzny.



Zadanie 11.
Pielęgniarka  pracująca  w  oddziale  dziennym  "chirurgii  jednego
dnia" powinna umieć:

A . przygotować pacjenta do zabiegu operacyjnego, sprawować
nad  nim  kompleksową  opiekę,  prowadzić  dokumentację
pielęgniarską,  udzielić  wsparcia  pacjentowi  i  jego
rodzinie w zakresie samoopieki,

B . sprawować opiekę nad pacjentem tylko wtedy, gdy zabieg
wykonano w znieczuleniu ogólnym,

C . ocenić  podstawowe  parametry  życiowe  (tętno,  oddech,
temperaturę  ciała),  natomiast  przygotowaniem  pacjenta
d o  zabiegu  zajmuje  się  głównie  lekarz  chirurg  i
anestezjolog,

D . głównie  zarejestrować  pacjenta,  współpracować  z
lekarzem operującym i rodziną pacjenta.

Zadanie 12.
RIRS to nowoczesna metoda operacyjnego leczenia stosowana w:

A.  kardiologii,
B .  gastrologii,
C .  endourologii,
D.  traumatologii.

Zadanie 13.
Pacjent miał wykonaną hemikolektomię prawostronną. Zabieg ten
zakwalifikujemy jako:

A.  chirurgicznie brudny,
B.  septyczny,
C.  chirurgicznie czysty,
D.  o wysokim reżimie sanitarnym.

Zadanie 14.
Zawód  pielęgniarki  może  wykonywać  osoba  posiadająca  prawo
wykonania zawodu wydane przez:

A.  Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych,
B.  Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych,
C.  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  Ministerstwo Zdrowia.

Zadanie 15.
W  oddziale  urologicznym  przygotowywany  jest  pacjent  do
usunięcia  nerki  lewej  z  powodu  guza.  W  tym  przypadku  pole
operacyjne odsłania się z cięcia:

A.  Bergmanna-Isracka,
B.  przyprostnego,
C.  skośnego,
D.  Pfannenstiela.



Zadanie 16.
Utrzymanie  jałowości  instrumentów  jest  możliwe  wówczas,  gdy
sprzęt poddany sterylizacji jest:

A .  opakowany w torebkę foliowo - papierową,
B.  opakowany w dwie warstwy bawełny,
C.  opakowany w pojedynczy papier krepowy,
D.  zapakowany i przechowywany w puszce Schimmelbuscha.

Zadanie 17.
Jedną z  metod leczenia raka nieinwazyjnego pęcherza moczowego
jest operacja Brickera. Polega ona na:

A.  wytworzenia pęcherza moczowego z odbytnicy,
B . odprowadzenie moczowodów na zewnątrz przez wstawkę z

jelita krętego,
C.  wszczepienie moczowodów do jelita grubego,
D . wytworzenie  zastępczego  pęcherza  moczowego  z  odcinka

krętniczo-kątniczego jelita.

Zadanie 18.
Podczas  procedury  wymiany  zastawek  serca  obowiązują  ścisłe
kryteria  doboru  zastawki  do  indywidualnych  potrzeb  i  stanu
zdrowia  chorego.  Do  dyspozycji  mamy  zastawki  biologiczne  i
mechaniczne. Wybierz zdanie NIEPRAWDZIWE:

A . zaletą  zastawek  mechanicznych  jest  ich  duża  trwałość,
wadą  jest  konieczność  przewlekłego  leczenia
przeciwkrzepliwego,

B . wadą  zastawek  biologicznych  jest  ich  mniejsza  trwałość,
zaletą  jest  brak  konieczności  przewlekłego  leczenia
przeciwkrzepliwego,

C . zastawek  biologicznych  używa  się  u  młodych  pacjentów,
poniżej 40 roku życia,

D . zastawek  biologicznych  używa  się  w  przypadkach,  gdy
przewlekłe leczenie przeciwkrzepliwe nie jest wskazane.

Zadanie 19.
Salpingektomia to zabieg polegający na:

A.  nacięciu jajowodu,
B.  wycięciu jajowodu,
C.  zespoleniu jajowodu koniec do końca,
D.  udrożnieniu jajowodu.



Zadanie 20.
Zmniejszenie  ryzyka  przeniesienia  infekcji  za  pomocą  rąk  można
uzyskać poprzez:

A.  używanie jałowych rękawic,
B.  brak widocznych skaleczeń na dłoniach,
C.  zastosowanie na pole operacyjne folii chirurgicznej,
D . mycie  rąk  pod  bieżącą  wodą  z  użyciem  mydła  płynnego,

wycieranie  ręcznikiem  jednorazowym,  dezynfekcję  skóry
rąk  alkoholowym  roztworem  środka  antyseptycznego,
ochronę rąk za pomocą sterylnych rękawiczek.

Zadanie 21.
N a  ostrym  dyżurze  do  oddziału  chirurgii  przyjęty  zostaje
pacjent  z  niedrożnością  przewodu  pokarmowego.  Wywiad  i  obraz
kliniczny  wskazuje  na  niedrożność  jelita  grubego.  Z  jakiego
dostępu operacyjnego wykonany zostanie zabieg?

A.  cięcie przezprostne,
B.  cięcie poprzeczne,
C.  ciecie pośrodkowe,
D.  cięcie przyprostne.

Zadanie 22.
Łyżka Breisky'ego używana jest w:

A.  okulistyce,
B.  ginekologii,
C .  neurologii,
D.  laryngologii.

Zadanie 23.
Triada  objawów:  podwójne  widzenie,  zapadanie  gałki  ocznej  w
głąb  oczodołu  i  zaburzenia  czucia  w  obszarze  zaopatrywanym
przez nerw podoczodołowy to symptom:

A.  złamania podstawy czaszki,
B.  złamania kości skroniowej,
C.  złamania kości dna oczodołu,
D.  wstrząśnienia mózgu.



Zadanie 24.
W którym z wymienionych dokumentów określone są cechy właściwej
bielizny  operacyjnej  takie  jak:  odporność  na  penetrację
mikrobiologiczną,  odporność  na  penetrację  płynów,  niepylenie,
adhezja,  czystość  mikrobiologiczna,  czystość  od  materii
cząsteczkowej, odporność na przedziurawienie i rozdarcie:

A .  certyfikat CE,
B . dokument  potwierdzający,  rejestrację  bielizny  jako

produktu medycznego,
C . Norma  Europejska  określająca  wymogi  dotyczące

barierowości,
D.  certyfikat jakości bielizny.

Zadanie 25.
Podstawowym sposobem leczenia czerniaka jest:

A .  napromienianie,
B.  chemioterapia,
C.  wycięcie chirurgiczne,
D.  napromienianie i chemioterapia.

Zadanie 26.
Odcinkowe uwypuklenie tętnicy powstające na skutek uszkodzenia
jej ściany to:

A.  krwiak,
B.  tętniak,
C.  zator,
D.  zakrzep.

Zadanie 27.
Egzenteracja, to usunięcie:

A .  powieki,
B . gałki  ocznej  z  zachowaniem  powiek,  spojówki  i  mięśni

zewnętrznych oka,
C.  zawartości gałki ocznej z zachowaniem twardówki,
D.  całej zawartości oczodołu.

Zadanie 28.
Operacja guzków krwawniczych odbytu polegająca na podkłuciu i
podwiązaniu oraz wycięciu ich jest metodą:

A.  Milligana/Langenbecka,
B.  Whiteheada,
C.  Cocketta,
D.  Huntera.



Zadanie 29.
Który  z  wymienionych  wzierników  używany  jest  w  czasie
rynoskopii przedniej?

A.  wziernik Toynbee,
B.  wziernik Killiana,
C.  wziernik Fisona,
D.  otoskop.

Zadanie 30.
W  celu obniżenia narastającego ciśnienia wewnątrzczaszkowego w
przypadku wodogłowia, pilnie należy wykonać:

A.  nakłucie lędźwiowe,
B.  drenaż komór,
C.  kraniotomię,
D.  trepanację.

Zadanie 31.
Jednym z najczęściej  występujących czynników ryzyka zakrzepicy
żył głębokich jest:

A .  hiperlipidemia,
B.  unieruchomienie,
C.  palenie tytoniu,
D.  płeć męska.

Zadanie 32.
Zakażeniem szpitalnym u pacjentów chirurgicznych NIE jest:

A . zakażenie,  które  zostało  nabyte  w  czasie  pobytu
pacjenta  w  placówce  ochrony  zdrowia  udzielającej
całodobowych  świadczeń  zdrowotnych,  a  które  nie
znajdowało  się  w  fazie  inkubacji  w  chwili  przyjęcia  do
szpitala,

B . zakażenie,  które  występowało  w  dniu  przyjęcia  pacjenta
d o  szpitala,  a  które  w  trakcie  pobytu  w  szpitalu
osiągnęło  fazę  pełnoobjawowej  infekcji  lub  spowodowało
powikłania.  Wcześniej  pacjent  hospitalizowany  i
operowany był w innym szpitalu,

C . zapalenie  płuc  u  pacjentów  hospitalizowanych,
podłączonych do respiratora,

D.  zapalenie układu moczowego u chorego zacewnikowanego.



Zadanie 33.
P o  wykonaniu  badania  CT  (tomografia  komputerowa)  u  chorego
stwierdzono  tętniaka  mózgu.  U  pacjenta  wystąpił  nagły,  si lny
ból  głowy  połączony  z  nudnościami,  zaburzeniami  mowy,
ograniczeniem przytomności. Wymienione objawy sugerują:

A.  narastające wodogłowie,
B.  zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  zakażenie ośrodkowego układu nerwowego.

Zadanie 34.
Klipsy Yasargila czasowe są koloru:

A.  srebrnego,
B.  niebieskiego,
C.  fioletowego,
D.  złotego.

Zadanie 35.
Endarterektomia tętnicy szyjnej wewnętrznej to:

A . wyłuszczenie  blaszki  miażdżycowej  z  tętnicy  szyjnej
wewnętrznej,

B . odtworzenie  ciągłości  przepływu  w  tętnicy  szyjnej  za
pomocą wytworzenia pomostu omijającego,

C . zamknięcie  tętnicy  szyjnej  zewnętrznej  i  poszerzenie
tętnicy szyjnej wewnętrznej,

D.  zmniejszenie napływu krwi tętniczej do tętnicy szyjnej.

Zadanie 36.
Operacja stosowana w otosklerozie to:

A .  myryngoplastica,
B.  stapedectomia,
C.  antromastoidectomia,
D.  paracenteza.

Zadanie 37.
Zabieg usuwania zaćmy można wykonać metodą:

A.  keratotomii,
B.  retinoskopii,
C.  korekcji optycznej,
D.  fakoemulsyfikacji.



Zadanie 38.
Pielęgniarka  operacyjna  starając  się  o  uznanie  wirusowego
zapalenia  wątroby  jako  choroby  zawodowej  przedstawiła
dokumentację,  w  której  zawarte  były  informacje  dotyczące  je j
asysty przy zabiegach operacyjnych u pacjentów z HBS+. Które to
dokumenty?

A . książka  operacyjna,  protokół  pielęgniarki  operacyjnej,
książka raportów pielęgniarskich,

B.  książka standardów operacyjnych,
C.  karta zleceń lekarskich i konsultacji,
D.  książka transfuzji, książka ewidencji chorych.

Zadanie 39.
Do cięć skośnych zaliczamy:

A.  cięcie Kochera i McBurneya,
B.  cięcie Kehra,
C.  Marwedela,
D.  cięcie piersiowo-brzuszne.

Zadanie 40.
Nóż Otisa stosowany jest do:

A.  poszerzenia ujścia cewki moczowej,
B.  przecięcia błony bębenkowej,
C.  opony twardej,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 41.
Dominującym  objawem  raka  umiejscowionego  w  prawej  połowie
okrężnicy jest:

A .  zmiana charakteru wypróżnień,
B.  widoczne krwawienie z odbytu,
C.  bóle brzucha o charakterze skurczowym,
D.  niedokrwistość z niedoboru żelaza.

Zadanie 42.
U  pacjentki  z  idiopatycznym  świądem  sromu  wykonano  proste
wycięcie sromu. Zabieg ten nosi nazwę:

A.  operacja Waya,
B.  wulwektomia prosta,
C.  operacja Wertheima,
D.  operacja Forthergilla.



Zadanie 43.
D o  zabiegów  drenażowych  w  przewlekłym  zapaleniu  trzustki  NIE
zalicza się:

A .  papillotomii endoskopowej,
B.  protezowania dróg żółciowych,
C . marsupializacji  wewnętrznej  torbieli  trzustki  sposobem

Jurasza,
D.  resekcji obwodowej trzustki.

Zadanie 44.
Zachowanie  czystości  onkologicznej  w  czasie  zabiegu
operacyjnego to działanie mające na celu:

A . zapobieganie  rozprzestrzeniania  się  infekcji  w  obrębie
rany operacyjnej,

B . zapobieganie  ekspozycji  na  działanie  środków
chemicznych,

C . zabezpieczanie  przed  rozsiewem komórek  nowotworowych
oraz wznową miejscową,

D . zapobieganie  ekspozycji  rany  operacyjnej  na
promieniowanie jonizujące.

Zadanie 45.
Która  z  wymienionych  patologii  NIE  wymaga  interwencji
neurochirurgicznej?

A.  tętniak naczyń mózgowych,
B.  naczyniak żylny,
C.  naczyniak jamisty,
D.  malformacja tętniczo-żylna.

Zadanie 46.
Pęknięcie tętniaka jest wskazaniem do:

A.  operacji pilnej,
B.  operacji planowej,
C.  operacji natychmiastowej,
D.  reżimu łóżkowego i leczenia zachowawczego.

Zadanie 47.
Adneksektomia, to usunięcie:

A .  macicy z przydatkami,
B.  jajowodu wraz z jajnikiem,
C.  pęcherza moczowego,
D.  śledziony.



Zadanie 48.
Najlepszym  pojemnikiem  na  preparat  do  badania
histopatologicznego jest:

A .  pojemnik z nietłukącego się tworzywa,
B.  pojemnik posiadający "duży wlot",
C . pojemnik  posiadający  szczelne  zamknięcie  (najlepiej

zakręcany),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 49.
Do wyłyżeczkowania jamy macicy standardowo stosuje się łyżkę:

A.  Bumma,
B.  Volkmanna,
C.  Brunsa,
D.  Magill 'a.

Zadanie 50.
Torakotomia to:

A . otwarcie  jamy  klatki  piersiowej  do  operacji  na
tchawicy,

B.  otwarcie jamy klatki piersiowej do operacji na grasicy,
C.  prawidłowa odpowiedź A i B,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 51.
Najprostszą  i  najbardziej  skuteczną  metodą  zapobiegania
zakażeniom wewnątrzszpitalnym jest:

A .  dezynfekcja narzędzi chirurgicznych,
B.  mycie i dezynfekcja rąk,
C.  segregacja odpadów medycznych,
D . profilaktyka  antybiotykowa  u  chorych  oczekujących  na

zabieg operacyjny.

Zadanie 52.
Sterylizacja  radiacyjna  to  metoda,  w  której  czynnikiem  bójczym
jest:

A . elektromagnetyczne  i  elektronowe  promieniowanie
jonizujące,

B.  tlenek etylenu,
C . zjonizowany  gaz  o  odpowiednio  dużej  koncentracji

cząstek naładowanych elektrycznie,
D.  paraformaldehyd.



Zadanie 53.
Operacja otwarcia komórki głównej i układu komórek powietrznych
wyrostka sutkowatego celem usunięcia zmian patologicznych oraz
kontrola układu pneumatycznego ucha środkowego to:

A.  stapedotomia,
B.  ossiculoplastica,
C.  antromastoidectomia,
D.  paracenteza.

Zadanie 54.
Odtworzenie  krążenia  krwi  w  niedokrwionej  kończynie  może
doprowadzić  do  groźnych  dla  życia  następstw.  Powodem  jest
wypłukanie  z  niedokrwionych  tkanek  do  krwioobiegu  produktów
beztlenowej  przemiany  materii.  By  zapobiec  powikłaniom
wspomnianej reperfuzji niedokrwionej kończyny należy wykonać:

A.  fasciotomię podskórną,
B.  krioterapię,
C.  kompresjoterapię,
D.  angioplastykę.

Zadanie 55.
Pielęgniarka  oddziałowa  bloku  operacyjnego  udzieliła  informacji
o  sposobie  i  przebiegu  operacji  mężowi  pacjentki.  Zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawnymi pielęgniarka:

A . miała  prawo  poinformować  o  sposobie  i  przebiegu
operacji,

B . mogła  udzielić  takich  informacji  z  powodu  współczucia
rodzinie,

C.  przekroczyła swoje kompetencje określone w ustawie,
D . miała uprawnienie wynikające z Kodeksu Etyki Zawodowej

Pielęgniarki i Położnej, do udzielenia informacji.

Zadanie 56.
Jednym  z  elementów  profilaktyki  zakażeń  wewnątrzszpitalnych
jest  unikanie  oziębienia  ciała  pacjenta.  W  sali  operacyjnej,
gdzie operowane są noworodki i niemowlęta temperatura powietrza
powinna być utrzymana w granicach:

A.  21-22 stopnie Celcjusza,
B.  23-24 stopnie Celcjusza,
C.  24-25 stopni Celcjusza,
D.  27-28 stopni Celcjusza.



Zadanie 57.
Histerektomia  z  usunięciem  jajników,  przymacicza,  sklepienia
pochwy oraz węzłów chłonnych miednicy to operacja:

A.  metodą Burcha,
B.  metodą Wertheima-Meigsa,
C.  adneksektomia,
D.  kolporraphia.

Zadanie 58.
Profilaktyka antybiotykowa powinna być stosowana:

A.  rutynowo u wszystkich pacjentów,
B.  tylko u pacjentów gorączkujących,
C . tylko  u  pacjentów,  u  których  przewiduje  s ię

wszczepienie implantu,
D . u  wszystkich pacjentów, u  których przewiduje s ię  wzrost

ryzyka zakażenia miejsca operowanego.

Zadanie 59.
Resekcja całego płuca to:

A.  bilobektomia,
B.  pneumonektomia,
C.  lobektomia,
D.  segmentektomia.

Zadanie 60.
Kontrola  radiologiczna  po  zabiegu  operacji  tętniaka  aorty
techniką wewnątrznaczyniową ma na celu:

A . potwierdzenie  prawidłowego  przesunięcia  stentgraftu  w
górę,

B . potwierdzenie  rutynowego  przesunięcia  stentgraftu  w
dół,

C.  potwierdzenie prawidłowej migracji stentgraftu,
D.  upewnienie się o braku przecieku.

Zadanie 61.
Zaburzenia  fonacji  po  operacji  tarczycy  o  różnym  stopniu
nasilenia (od zmiany brzmienia głosu do bezgłosu) to objaw:

A.  mechanicznej perforacji krtani,
B.  uszkodzenia tchawicy,
C.  uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego,
D.  całkowitego wycięcia tarczycy wraz z węziną.



Zadanie 62.
Jednym  z  etapów  zabiegu  częściowego  usunięcia  gruczołu
tarczowego  z  powodu  wola  nadczynnego  w  stanie  eutyreozy  jest
przecięcie:

A .  skóry, tkanki podskórnej i mięśnia pośrodkowego szyi,
B.  skóry, tkanki podskórnej i mięśnia szerokiego szyi,
C.  skóry, tkanki podskórnej i mięśnia podłużnego szyi,
D . skóry,  tkanki  podskórnej  i  mięśni  przyśrodkowych,

prawego i lewego szyi.

Zadanie 63.
Węzeł wartowniczy to węzeł, który:

A . znajduje  s ię  w  odległym  sąsiedztwie  guza  złośliwego
piersi,

B . reprezentuje  stan  zajęcia  węzłów  chłonnych  w  bliskim
sąsiedztwie guza złośliwego piersi,

C . zawiera materiał  zatorowy pochodzący z  niedokrwiennego
obszaru,

D.  pierwszy ulega zapaleniu w infekcji ogólnoustrojowej.

Zadanie 64.
Jakie  korzyści  odnosi  pacjent  z  zabiegu  operacyjnego
przeprowadzonego w ramach "chirurgii jednego dnia"?

A . ograniczanie  stresu,  unikanie  rozstania  z  rodziną,
krótsze oczekiwanie na zabieg, szybszy powrót do pracy,

B.  zapewnienie opieki tylko przez najbliższą rodzinę,
C . mniej  formalności  związanych  z  przyjęciem  i

kwalifikacją do zabiegu oraz wypisem ze szpitala,
D . odciążenie  kosztami  związanymi  z  transportem  pacjenta

d o  domu,  ponieważ  to  szpital  ponosi  opłaty  przewozu
chorego.



Zadanie 65.
Przygotowując pacjenta do zabiegu operacyjnego przed odkażeniem
pola  operacyjnego  przymocowujemy  elektrodę  ujemną.  Zasady,  o
których należy pamiętać to:

A . n ie  ma  znaczenia  w  jakim  miejscu  na  ciele  pacjenta
przymocowujemy elektrodę, skóra może być owłosiona,

B . elektrodę przymocowujemy na dobrze ukrwionym miejscu,
osią krótką w kierunku pola operacyjnego,

C . elektrodę  przymocowujemy  w  pobliżu  l inii  cięcia,  w
okolicy  dobrze  unaczynionej  tkanki  mięśniowej,  osią
długą  w  kierunku  pola  operacyjnego,  bliżej  pola
operacyjnego  niż  inne  elektrody,  skóra  powinna  być
czysta i sucha,

D . elektrodę  przymocowujemy  w  pobliżu  l inii  cięcia,  w
okolicy  dobrze  unaczynionej  tkanki  mięśniowej,  osią
długą  w  kierunku  pola  operacyjnego,  dalej  od  pola
operacyjnego  niż  inne  elektrody,  skóra  powinna  być
czysta i sucha.

Zadanie 66.
W urologii elektroresekcje endoskopowe monopolarne (TURP, TURT)
robimy w:

A.  NaCl 0,9%,
B.  płynie wieloelektrolitowym,
C.  glicynie 1,5%,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 67.
Okres pobytu pacjenta po zabiegu wykonanym w ramach "chirurgii
jednego dnia" zależy od:

A . oceny  stanu  przez  lekarza  chirurga  i  anestezjologa
(pacjent  spełnia  kryteria  umożliwiające  wypisanie  go  do
domu),

B.  rodzaju i rozległości zabiegu,
C.  rodzaju znieczulenia,
D.  odległości szpitala od miejsca zamieszkania.

Zadanie 68.
Postępowaniem  z  wyboru  u  pacjentów  z  przednim  zwichnięciem
stawu ramiennego jest jak najszybsza repozycja:

A . zwichnięcia w znieczuleniu dożylnym ogólnym przy pełnym
zwiotczeniu mięśni,

B.  zwichnięcia w znieczuleniu miejscowym,
C.  zwichnięcia bez znieczulenia,
D.  otwarta i zeszycie torebki stawowej.



Zadanie 69.
Usunięcie  części  końcowej  jel ita  cienkiego,  kątnicy  z
wyrostkiem robaczkowym i wstępnicy to:

A.  hemikolektomia lewostronna,
B.  resekcja esicy,
C.  hemikolektomia prawostronna,
D.  resekcja przednia odbytnicy.

Zadanie 70.
Sprzęt  ochronny  stosowany  do  ochrony  personelu  bloku
operacyjnego przed ekspozycją na zakażenia wirusowe, bakteryjne
itp. zaliczany jest do:

A.  sprzętu ochrony osobistej,
B.  wyrobów medycznych,
C.  wyrobów sanitarnych,
D.  wyrobów jałowych.

Zadanie 71.
Wiele  jest  czynników  rozwoju  raka  szyjki  macicy.  Najczęściej
jednak  (aż  99,9%  przypadków)  wywołanych  jest  przez  przewlekłe
zakażenie wirusem:

A.  HPV,
B.  HIV,
C.  HCV,
D.  HBS.

Zadanie 72.
Wskazaniem do zabiegu operacyjnego szyjnego odcinka kręgosłupa
wykonywanego z dostępu tylnego jest:

A .  niestabilność szczytowo - podpotyliczna,
B.  dyskopatia C3 - C4,
C.  skręcenie stawów międzykręgowych C3 - C4,
D.  złamanie stabilne C3 - C4.

Zadanie 73.
Nakłucie lędźwiowe przeciwwskazane jest w przypadku:

A.  gorączki,
B.  dyskopatii lędźwiowej,
C.  guza tylnej jamy czaszki,
D.  guza przysadki mózgowej.

Zadanie 74.
Operacje usunięcia skrzepliny ze światła naczynia to:

A.  endarterektomia,
B.  trombektomia,
C.  embolektomia,
D.  tromboliza klasyczna.



Zadanie 75.
W przypadku operacji pomostowania naczyń wieńcowych (by-pass),
w  celu  przygotowania  miejsca  zespolenia  aorta-żyła
odpiszczelowa, należy użyć:

A.  kleszcze typu Bulldog,
B.  aortotom,
C.  kleszcze Satinsky'ego,
D.  nożyczki Pottsa.

Zadanie 76.
Optymalnym  i  pierwszym  z  wyboru  leczeniem  pacjentów  z
krytycznym niedokrwieniem kończyny jest:

A .  rewaskularyzacja wewnątrznaczyniowa,
B.  chirurgiczne wszczepienie pomostu naczyniowego,
C.  plastyka zastawek żylnych,
D.  reżim łóżkowy.

Zadanie 77.
Kolejność  planowanych  zabiegów  operacyjnych  ma  istotne
znaczenie  w  zapewnieniu  bezpieczeństwa  operowanemu choremu.
Która  z  wymienionych  niżej  operacji  powinna  być  wykonana  w
danym dniu jako ostatnia?

A.  przepuklina pachwinowa,
B.  żylaki kończyn dolnych,
C.  częściowa resekcja żołądka,
D.  amputacja piersi.

Zadanie 78.
Otwarcie pęcherza moczowego najczęściej wykonuje się przy:

A.  wyłuszczeniu gruczolaka stercza,
B.  zaniku mięśni,
C.  zwichnięciu stawu biodrowego,
D.  niedrożności jelita cienkiego.

Zadanie 79.
Z  jakiego  materiału  wykonane  są  klipsy  używane  do  klipsowania
tętniaków mózgu?

A.  z tytanu,
B.  ze srebra,
C.  z materiału wchłanianego,
D.  ze stali.



Zadanie 80.
W  zabiegach  urologicznych  do  szycia  moczowodów  należy
zastosować nici chirurgiczne:

A.  o długim okresie wchłaniania,
B.  o krótkim okresie wchłaniania,
C.  niewchłanialne,
D.  skórne.

Zadanie 81.
W  tracheostomii  wykonuje  się  cięcie  w  l inii  pośrodkowej  w
kierunku wcięcia szyjnego na szerokość 2 palców poniżej:

A .  dolnego brzegu chrząstki pierścieniowatej,
B.  chrząstki tarczowatej,
C.  chrząstki nalewkowatej,
D.  chrząstki trzeszczkowatej.

Zadanie 82.
W  sytuacji  nagłej  i  konieczności  natychmiastowego  operowania
pacjenta, można zrezygnować z:

A .  założenia cewnika do pęcherza moczowego,
B.  kontroli stanu czystości pacjenta i kąpieli,
C .  prawidłowego ułożenia pacjenta na stole operacyjnym,
D . sprawdzenia  czy  pacjent  ma  ruchomą  protezę  zębową,

soczewki.

Zadanie 83.
Planując  obsadę  pielęgniarską  nowo  uruchamianego  bloku
operacyjnego należy uwzględnić:

A . i lość  czynnych  sal  operacyjnych,  i lość  dni  pracy,
system  pracy,  frekwencje,  urlopy,  dodatkowe  obowiązki
związane z prowadzeniem szkoleń,

B.  ilość sal operacyjnych, ilość dni pracy, system pracy,
C . rodzaj  i  i lość  wykonywanych  zabiegów,  rodzaj

specjalności chirurgicznych,
D.  system pracy zmianowej.

Zadanie 84.
D o  zabiegów  kardiochirurgicznych  wykonywanych  w  krążeniu
pozaustrojowym konieczne jest zastosowanie:

A.  sztucznej lewej komory,
B.  aparatu płuco - serce,
C.  balonu kontrapulsacyjnego,
D.  hemofiltru.



Zadanie 85.
Embolizacja to:

A . małoinwazyjna  metoda  leczenia  wad  naczyniowych:
naczyniaki, tętniaki,

B.  udrożnienie naczyń tętniczych,
C.  usunięcie zakrzepu,
D.  usunięcie zatoru.

Zadanie 86.
Operacja według Andersona i Hynesa dotyczy plastyki:

A .  moczowodu i miedniczki nerkowej,
B.  przedsionka jamy ustnej,
C.  napletka,
D.  małżowiny usznej.

Zadanie 87.
ASD to:

A.  ubytek przegrody międzykomorowej,
B.  ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
C.  niedomykalność zastawki mitralnej,
D.  niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Zadanie 88.
Obliteracja to:

A.  niskociśnieniowa metoda leczenia chorób tętnic,
B.  zamknięcie przepływu krwi żylnej za pomocą sklerozantu,
C.  odcinkowe odcięcie żyły odpiszczelowej,
D.  usunięcie całej żyły odpiszczelowej.

Zadanie 89.
Zasada  trzykrotnego  liczenia  narzędzi  i  materiału  operacyjnego
w czasie trwania zabiegu operacyjnego ma na celu:

A . zabezpieczenie  pacjenta  przed  ewentualnym
pozostawieniem narzędzia i/lub materiału opatrunkowego
w  jego  ciele,  uchronienie  go  przed  wystąpieniem
powikłań, a personelu przed odpowiedzialnością karną,

B.  kontrolowanie zgodności narzędzi i materiału,
C . uchronienie  personelu  przed  odpowiedzialnością

materialną za powierzone mienie,
D.  uchronienie personelu przed pomyłką.



Zadanie 90.
Zakrzepowo-zatorowe  zapalenie  naczyń  to  choroba  Buergera.
Występuje  dość  rzadko  i  dotyczy  głównie  młodych  mężczyzn.  Jej
przyczyna  nie  jest  dokładnie  wyjaśniona,  ale  je j  postęp  i
dalszy rozwój może być zahamowany poprzez:

A.  zaprzestanie palenia tytoniu,
B.  ograniczenie spożywania alkoholu,
C.  dietę niskotłuszczową,
D.  antybiotykoterapię.

Zadanie 91.
Wypadanie  odbytnicy  leczone  jest  operacyjnie.  Jego  celem  jest
naprawa  nieprawidłowości  anatomicznych  i  przywrócenie
prawidłowych struktur dna miednicy. Jedną z metod leczenia jest
umocowanie  odbytnicy  do  przedniej  okostnej  powierzchni  kości
krzyżowej  za  pomocą  pojedynczych  szwów  lub  zastosowania
niewchłanialnej siatki. Operacja tą metodą nazywa się:

A .  rektopeksja,
B.  przednia resekcja odbytnicy,
C.  operacja Longo,
D.  operacja Milligan - Morgan.

Zadanie 92.
Kwalifikacji  do  wszczepienia  stentu  w  miejsce  zwężenia  światła
tętnicy dokonuje się na podstawie:

A.  tomografii komputerowej,
B.  USG układu naczyniowego,
C.  diagnostycznej arteriografii,
D.  flebografii.

Zadanie 93.
Do podstawowych wskazań kompresjoterapii NIE należy:

A . leczenie podmiotowych objawów przewlekłej niewydolności
żylnej,

B.  profilaktyka codzienna i w czasie ciąży,
C.  alternatywa dla obliteracji i zabiegu operacyjnego,
D . świeża  zakrzepica  żył  głębokich  i  niedokrwienie  kończyn

dolnych.

Zadanie 94.
Adenotom  Beckmanna  oraz  adenotom  La  Force'a,  to  narzędzia
znajdujące się w zestawie do zabiegu?

A.  tracheotomii,
B.  rynotomii bocznej,
C.  usunięcia migdałka gardłowego,
D.  ossiculoplastica.



Zadanie 95.
U  kobiety  z  zaawansowanym  rakiem  piersi  wykonano  radykalną
operację  polegająca  na  usunięciu  gruczołu  piersiowego  wraz  z
powięzią  mięśnia  piersiowego  większego  i  pachowymi  węzłami
chłonnymi  w  jednym  bloku  tkankowym.  Taki  zakres  operacji
określa się mianem operacji:

A .  Maddena,
B.  Pateya,
C.  Halsteda,
D.  BCT.

Zadanie 96.
Nowotwory przerzutowe do jajnika pochodzą głównie z:

A .  przewodu pokarmowego, krtani i płuc,
B.  przewodu pokarmowego, sutka, endometrium,
C.  krtani, płuc, endometrium,
D.  przewódu pokarmowego, krtani, sutka.

Zadanie 97.
Najpoważniejszym  powikłaniem  przewlekłej  niewydolności  żylnej
jest:

A .  owrzodzenie goleni,
B.  odleżyna na pięcie,
C.  martwica palucha,
D.  stopa cukrzycowa.

Zadanie 98.
Urazowe  pęknięcie  śledziony  objawiające  się  objawami  "ostrego
brzucha" jest wskazaniem do:

A.  leczenia zachowawczego,
B.  leczenia operacyjnego-szycia śledziony,
C.  leczenia operacyjnego z użyciem kleju tkankowego,
D.  splenektomii.

Zadanie 99.
W przypadku śródoperacyjnego uszkodzenia rękawiczki należy:

A . zdezynfekować miejsce uszkodzenia środkiem alkoholowym
przez 2 minuty,

B.  założyć kolejną rękawiczkę na uszkodzoną,
C.  założyć nową jałową rękawiczkę,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 100.
Naprawa  przepukliny  pachwinowej  metodą  beznapięciową  to
operacja sposobem:

A.  Girarda,
B.  Bassiniego,
C.  Halsteda,
D.  Lichtensteina.

Zadanie 101.
Podstawą  utrzymania  idealnej  czystości  w  salach  operacyjnych
jest stosowanie:

A.  lamp bakteriobójczych,
B.  wentylacji nawiewnej,
C.  wentylacji wywiewnej,
D.  dokładnego mycia i dezynfekcji sal operacyjnych.

Zadanie 102.
D o  specjalistycznego  instrumentarium  w  chirurgii  naczyniowej
NIE należą:

A.  klemy Satinsky'ego,
B.  klemy DeBakey'a,
C.  nożyczki Potts - Smith,
D.  igła Veress'a.

Zadanie 103.
Przednia resekcja odbytnicy, to usunięcie:

A .  dolnego odcinka zstępnicy, esicy i odbytnicy,
B . lewej  połowy  poprzecznicy,  lewego  zagięcia  okrężnicy,

zstępnicy i części esicy,
C . zstępnicy  poniżej  lewego  zagięcia  i  esicy  do  granicy

odbytu,
D . jel ita  cienkiego,  wstępnicy  i  prawego  zagięcia

okrężnicy.

Zadanie 104.
Stan  podczas,  którego  dochodzi  do  przedostania  się  krwi  z
tętnicy  do  układu  żylnego  z  pominięciem  łożyska  naczyń
włosowatych nazywa się:

A .  malformacją naczyniową,
B.  przetoką tętniczo-żylną,
C.  tętniakiem,
D.  zatorowością.



Zadanie 105.
Do sterylizacji narzędzi chirurgicznych NIE można stosować:

A.  sterylizacji suchym, gorącym powietrzem,
B.  sterylizacji plazmowej,
C.  sterylizacji parowej,
D.  sterylizacji ciekłym kwasem nadoctowym.

Zadanie 106.
Do operacji wymiany zastawki mitralnej NIEPOTRZEBNE są:

A.  turniquety,
B.  klemy naczyniowe,
C.  miarki,
D.  szanty kardiochirurgiczne.

Zadanie 107.
Zasadniczą drogą dostępu operacyjnego do nerki jest:

A .  dostęp Kochera,
B.  dostęp pozaotrzewnowy tylno-boczny,
C.  dostęp McBurneya,
D.  dostęp Pfannenstiela.

Zadanie 108.
W  przypadku  kamieni  umiejscowionych  w  miedniczce  nerkowej
wykonuje  się  endoskopowe usunięcie  kamieni  moczowych z  nerki
drogą  przezskórnego  nakłucia  układu  kielichowo-miedniczkowego
(nefrolitotomia).  W  kolejnym  etapie  zabiegu  do  nacięcia  powięzi
należy przygotować:

A.  uretrotom,
B.  nożyczki typu Mayo,
C.  pętlę z nożem,
D.  lumbotom.

Zadanie 109.
Do zabiegów w "chirurgii jednego dnia" kwalifikuje się dzieci:

A .  u których zabieg nie trwa dłużej niż 15-20 minut,
B . którego  rodzice  posiadają  samochód  i  mieszkają  w

pobliżu miejsca wykonania zabiegu,
C.  bez infekcji dróg oddechowych,
D . ogólnie  zdrowe,  wcześniej  zbadane  przez  lekarza

anestezjologa,  zabieg  będzie  wykonany  na  powłokach
ciała, z minimalnym ryzykiem krwawienia, a występujący
po zabiegu ból uda się opanować lekami doustnymi.



Zadanie 110.
Walidacja to:

A.  jeden z etapów dezynfekcji,
B . powtarzalny,  udokumentowany  proces  dający  gwarancję

odpowiedniej jakości wykonywanej czynności,
C.  jeden z etapów sterylizacji,
D.  jeden z etapów czynności aseptycznych.

Zadanie 111.
Zabieg  operacyjny  polegający  na  usunięciu  kamieni  z  przewodu
żółciowego wspólnego to:

A.  cholecystektomia,
B.  cholangiografia,
C.  choledochotomia,
D.  choledochoskopia.

Zadanie 112.
Nad przestrzeganiem praw pacjenta w placówkach służby zdrowia
czuwa:

A.  prokurator,
B.  pełnomocnik Rzecznika Praw Pacjenta,
C.  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 113.
Wstrząśnienie mózgu to:

A.  otwarty uraz mózgu,
B.  zamknięty uraz mózgu,
C.  rozerwanie mózgu,
D.  stłuczenie mózgu.

Zadanie 114.
Roztwór  kardioplegiczny  podawany  pacjentom  podczas  operacji
kardiochirurgicznych ma temperaturę:

A.  3-5 stopni C,
B.  8-10 stopni C,
C.  28-32 stopni C,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 115.
Do elementów dekontaminacji NIE należy:

A.  mycie sprzętu, instrumentarium,
B.  dezynfekcja sprzętu, instrumentarium,
C . kontrola  stanu  ilościowego  narzędzi  po  zabiegu

operacyjnym,
D.  sterylizacja umytych i zdezynfekowanych narzędzi.



Zadanie 116.
W ramach "chirurgii jednego dnia" operuje się pacjentów:

A.  dorosłych,
B . dzieci  i  dorosłych  -  wiek  pacjenta  nie  jest

przeciwwskazaniem do zabiegu w systemie dziennym,
C . w dobrym ogólnym stanie zdrowia, nie obciążonych innymi

poważnymi schorzeniami, mających możliwość transportu
do domu oraz zapewnioną opiekę w domu,

D.  długo oczekujących na zabieg.

Zadanie 117.
Operacja wnętrostwa polega na:

A.  nakłuciu jamy otrzewnej,
B.  nakłuciu torbieli sutka,
C.  sprowadzeniu jądra do moszny i umocowaniu go,
D.  nacięciu ropnia.

Zadanie 118.
Często  współistniejącą  przyczyną  złego  stanu  chorego  z  mnogim
złamaniem żeber jest:

A .  stłuczenie płuca,
B.  złamanie mostka,
C.  powiększający się pęcherz rozedmowy,
D.  ściśnięcie klatki piersiowej.

Zadanie 119.
Przed  planowanym  zabiegiem  operacyjnym  pacjent  ma  prawo  do
uzyskania informacji o:

A .  wynikach leczenia oraz rokowaniu,
B . proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i

leczniczych,
C.  swoim stanie zdrowia i rozpoznaniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 120.
Klamra Molskiego i klamra "C" to:

A.  urządzenia służące do dystrakcji odłamów kostnych,
B . implanty  używane  w  zespoleniach  panewki  stawu

biodrowego,
C . urządzenia  służące  do  tymczasowego  zaopatrywania

niestabilnych złamań miednicy,
D . urządzenia  do  zachowawczego  leczenia  złamań  miednicy

przy pomocy wyciągów szkieletowych.



Zadanie 121.
Silny  ból  przy  kaszlu,  głębokim  wdechu  i  ruchach  kończyn
górnych to objaw:

A.  odmy śródpiersiowej,
B.  niedodmy,
C.  złamania żeber,
D.  złamania łopatki.

Zadanie 122.
Antyseptyka to:

A . postępowanie  polegające  na  posługiwaniu  się  sprzętem
jałowym,

B . postępowanie  polegające  na  wykonaniu  czynności  w
warunkach sterylnych,

C . postępowanie  mające  na  celu  zapobieganie  zakażeniom
poprzez eliminowanie drobnoustrojów w żywych tkankach,

D.  czynność aseptyczna.

Zadanie 123.
Krwiak jednostronny podtwardówkowy ostry jest wskazaniem do:

A.  trepanopunkcji,
B.  reżimu łóżkowego i leczenia zachowawczego,
C.  szerokiego, płatowego otwarcia czaszki,
D.  obustronnego szerokiego otwarcia czaszki.

Zadanie 124.
Rozszerzadła Hegara są to instrumenty służące do:

A.  rozszerzania szyjki macicy,
B.  udrożnienia jajowodów,
C.  udrożnienia moczowodów,
D.  dywulsji zwieraczy odbytu.

Zadanie 125.
Z a  wypadek  przy  pracy  uważa  się  nagłe  zdarzenie  wywołane
przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:

A . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,

B . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
czynności w interesie pracownika,

C . podczas czynności wykonywanych z inicjatywy pracownika
na własną odpowiedzialność,

D.  na polecenie współpracownika.



Zadanie 126.
W  ramach  "chirurgii  jednego  dnia"  NIE  przeprowadza  się
zabiegów:

A . trwających  dłużej  niż  1  godzinę  u  dzieci  i  4  godziny  u
dorosłych,  oraz  zabiegów  obarczonych  ryzykiem  dużego
krwawienia i silnego bólu pooperacyjnego,

B.  laparoskopowych i endoskopowych,
C.  u niemowląt przed ukończeniem 6 miesiąca życia,
D.  z zakresu onkologii dziecięcej.

Zadanie 127.
Odpowiedzialność  zawodowa  pielęgniarek/położnych  za
postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  zawodowej  oraz  za
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu
pielęgniarek/położnych uregulowana jest w ustawie o:

A.  działalności leczniczej,
B.  samorządzie pielęgniarek i położnych,
C.  zawodach pielęgniarki i położnej,
D.  powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Zadanie 128.
Do embolektomii (usunięcia zatorów) używa się:

A .  cewnika Fogarty'ego,
B.  cewnika Purkiniego,
C.  cewnika Dupuytren'sa,
D.  cewnika Couvelaire'a.

Zadanie 129.
P o  operacji  usunięcia  pęcherzyka  żółciowego,  pęcherzyk
przygotowano do badania histopatologicznego. Aby prawidłowo go
utrwalić należy preparat umieścić w:

A . pojemniku  o  podwójnej  objętości,  zalać  40%  formaliną
tak aby zachować proporcje 1:1,

B . dużo większym pojemniku i  zalać 40% formaliną tak aby
zachować  proporcje  1:10,  czyli  1-na  część  preparatu  i
10 części formaliny,

C . pojemniku  o  podwójnej  objętości,  zalać  10%  formaliną
tak aby zachować proporcje 1:1,

D . dużo większym pojemniku i  zalać 10% formaliną tak aby
zachować  proporcje  1:10,  czyli  1-na  część  preparatu  i
10 części formaliny.



Zadanie 130.
Typowym  dostępem  chirurgicznym  stosowanym  w  kardiochirurgii
jest:

A .  sternotomia z podłużnym przecięciem mostka,
B.  lewostronna torakotomia tylno-boczna,
C.  prawostronna torakotomia tylno-boczna,
D.  sternotomia poprzeczna.

Zadanie 131.
Bezpieczny  okres  przechowywania  sterylnych  pakietów  z
instrumentami zależy od rodzaju opakowania.  Nawet  5  lat  można
przechowywać sprzęt zapakowany w:

A.  kontener sterylizacyjny przechowywany w szafie,
B.  dwie warstwy papieru krepowego,
C.  dwie torebki foliowo-papierowe,
D . dwie torebki foliowo-papierowe umieszczone dodatkowo w

torebce osłonowej przechowywany w szafie.

Zadanie 132.
W  celu  uwidocznienia  naczyń  mózgowych  lub  rdzeniowych
najlepszym badaniem jest:

A .  tomografia komputerowa,
B.  rezonans magnetyczny,
C.  angiografia,
D.  zdjęcie radiologiczne.

Zadanie 133.
Wskazaniem do klinowego wycięcia jajnika jest:

A .  rak jajnika,
B.  grzybicze zapalenie jajnika,
C.  jajnik policystyczny,
D.  skręt jajnika.

Zadanie 134.
W  przypadku  konieczności  założenia  czujnika  do  pomiaru
ciśnienia wewnątrzczaszkowego śródmiąższowego lub komorowego
wykonuje się:

A .  jeden otwór trepanacyjny,
B.  kraniotomię,
C.  dwa lub trzy otwory trepanacyjne,
D.  kraniektomię.



Zadanie 135.
Które z poniżej wymienionych operacji na gruczole krokowym może
być wykonana przez dostęp przezcewkowy?

A.  Hryntschaka - Harrisa,
B.  Mill ina,
C.  TUR,
D.  IPOM.



PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 291116
GRUPA 1
Zadanie 1.
Tętniaki  aorty  brzusznej  powinny  być  operowane  jeśli  ich
średnica przekracza:

A.  średnica tętniaka > 3 cm,
B.  średnica tętniaka > 5 cm,
C.  średnica tętniaka > 9 cm,
D.  tętniaki aorty brzusznej nie są wskazaniem do operacji.

Zadanie 2.
Jednym  z  etapów  zabiegów  operacyjnych  w  chirurgii  jest  tzw.
"szkieletowanie". Dotyczy ono?

A.  usunięcia płatów tarczycy,
B.  plastyki przepukliny,
C.  resekcji żołądka,
D.  usunięcia pęcherzyka żółciowego.

Zadanie 3.
Nóż Otisa stosowany jest do:

A.  poszerzenia ujścia cewki moczowej,
B.  przecięcia błony bębenkowej,
C.  opony twardej,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 4.
Najczęstszą przyczyną krwawienia z żylaków przełyku jest:

A .  choroba wrzodowa żołądka,
B.  choroba wrzodowa dwunastnicy,
C.  nadciśnienie wrotne,
D.  przepuklina przełykowa.

Zadanie 5.
Sala operacyjna septyczna to:

A . specjalnie wydzielona sala przeznaczona do wykonywania
wyłącznie zabiegów septycznych,

B . sala  operacyjna,  w  której  przeprowadzona  została
operacja  u  pacjenta  ze  zgorzelą,  ropniem,  po  świeżo
przebytej żółtaczce zakaźnej,

C . sala  operacyjna,  gdzie  w  wyniku  kontroli  czystości
mikrobiologicznej  powietrza  stwierdzono  więcej  niż  100
JTK/m³,

D . sala  operacyjna  zamknięta,  wyłączona  z  codziennego
użytkowania.



Zadanie 6.
Postępowaniem  z  wyboru  u  pacjentów  z  przednim  zwichnięciem
stawu ramiennego jest jak najszybsza repozycja:

A . zwichnięcia w znieczuleniu dożylnym ogólnym przy pełnym
zwiotczeniu mięśni,

B.  zwichnięcia w znieczuleniu miejscowym,
C.  zwichnięcia bez znieczulenia,
D.  otwarta i zeszycie torebki stawowej.

Zadanie 7.
Antyseptyka to:

A . postępowanie  polegające  na  posługiwaniu  się  sprzętem
jałowym,

B . postępowanie  polegające  na  wykonaniu  czynności  w
warunkach sterylnych,

C . postępowanie  mające  na  celu  zapobieganie  zakażeniom
poprzez eliminowanie drobnoustrojów w żywych tkankach,

D.  czynność aseptyczna.

Zadanie 8.
Rozmaz cytologiczny komórek pobranych z tarczy części pochwowej
i kanału szyjki macicy jest powszechnym badaniem przesiewowym w
kierunku  stanów  przedrakowych  i  raka  szyjki  macicy.  Wyniki
rozmazów cytologicznych klasyfikuje się w/g:

A.  skali Nortona,
B.  skali Papanicolaou,
C.  skali Loveta,
D.  skali Waterloo.

Zadanie 9.
W  czasie  operacji  tętniaka  aorty  brzusznej  może  dojść  do
uszkodzenia:

A.  moczowodów i jelit,
B .  żyły głównej dolnej,
C.  żył biodrowych wspólnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 10.
Jakiej metody NIE stosujemy obecnie w chirurgii zaćmy?

A.  zepchnięcia soczewki do komory ciała szklistego,
B.  krioekstrakcji,
C.  fakoemulsyfikacji,
D.  zewnątrztorebkowego usunięcie zaćmy.



Zadanie 11.
Leczenia operacyjnego wymagają kręgozmyki:

A .  dysplastyczne z postępującym ześlizgiem,
B.  ze stałymi bólami odcinka krzyżowego kręgosłupa,
C.  z objawami neurologicznymi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 12.
W  sytuacji  nagłej  i  konieczności  natychmiastowego  operowania
pacjenta, można zrezygnować z:

A .  założenia cewnika do pęcherza moczowego,
B.  kontroli stanu czystości pacjenta i kąpieli,
C .  prawidłowego ułożenia pacjenta na stole operacyjnym,
D . sprawdzenia  czy  pacjent  ma  ruchomą  protezę  zębową,

soczewki.

Zadanie 13.
Narządem  najczęściej  wykorzystywanym  do  odtworzenia  ciągłości
przewodu pokarmowego po resekcji przełyku jest:

A .  żołądek,
B.  jelito czcze,
C.  jelito kręte,
D.  okrężnica.

Zadanie 14.
Operacja według Andersona i Hynesa dotyczy plastyki:

A .  moczowodu i miedniczki nerkowej,
B.  przedsionka jamy ustnej,
C.  napletka,
D.  małżowiny usznej.

Zadanie 15.
W  państwach  Europy  Zachodniej  ważną  rolę  w  ochronie  zdrowia
pełnią  kolory  służące  do  umownego  różnicowania  rzeczy  i  stref
tzw.  jałowych,  czystych  i  brudnych.  Strefę  jałową  wyznacza
kolor:

A .  niebieski,
B.  żółty,
C.  zielony,
D.  czerwony.



Zadanie 16.
Roztwór  kardioplegiczny  podawany  pacjentom  podczas  operacji
kardiochirurgicznych ma temperaturę:

A.  3-5 stopni C,
B.  8-10 stopni C,
C.  28-32 stopni C,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 17.
W przypadku śródoperacyjnego uszkodzenia rękawiczki należy:

A . zdezynfekować miejsce uszkodzenia środkiem alkoholowym
przez 2 minuty,

B.  założyć kolejną rękawiczkę na uszkodzoną,
C.  założyć nową jałową rękawiczkę,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 18.
D o wskazań kwalifikujących pacjenta  do  przeszczepienia  wątroby
NIE należy:

A.  rozsiany rak wątrobowokomórkowy,
B.  marskość pozapalna wątroby,
C.  choroby metaboliczne np. choroba Wilsona,
D.  marskość kryptogenna.

Zadanie 19.
Część  wiertarki  elektrycznej,  której  używamy  do  płatowego
otwarcia kości czaszki, to:

A .  szczypce kostne,
B.  piła oscylacyjna,
C.  kraniotom,
D.  sternotom.

Zadanie 20.
Standard kwalifikacji zawodowej określić należy jako:

A . normy  wymagań  dla  wykonania  zbioru  zadań
przyporządkowanych danemu zawodowi,

B . zbiór przepisów prawnych regulujących przydatność danej
grupy zawodowej,

C . normy wymagań opisujące zbiór niezbędnych umiejętności,
wiadomości  a  także  określające  metody  oceny
przydatności zawodowej kandydatów,

D . zwyczajowo  przyjęte  i  opisane  normy  przydatności
zawodowej.



Zadanie 21.
Zastawki  pobrane  z  ludzkich  zwłok  przechowuje  się  w  banku
tkanek długoterminowo w:

A.  temperaturze ciekłego azotu,
B.  pojemnikach z aldehydem glutarowym,
C.  płynnym roztworze antybiotyku,
D.  lodówce, w temperaturze +4˚C.

Zadanie 22.
Skutki  nieprawidłowego  leczenia  lub  braku  leczenia  choroby
zezowej to:

A .  dwojenie obrazu,
B.  niedowidzenie,
C.  brak widzenia obuocznego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 23.
Choroba zawodowa to:

A . choroba  wywołana  działaniem  szkodliwych  dla  zdrowia
czynników środowiska pracy, znajdująca się w urzędowym
wykazie chorób zawodowych,

B . każda choroba wywołana działaniem szkodliwych czynników
środowiska pracy,

C.  choroba o etiologii przemysłowej,
D.  choroba wywołana czynnikiem zakaźnym.

Zadanie 24.
U  38-letniego  pacjenta  palącego  papierosy  zaobserwowano
owrzodzenie z ropną wydzieliną. Objęta zmianami kończyna dolna,
chłodna  w  dotyku,  obrzęknięta  i  blada.  Wykonano  angiografię  i
stwierdzono  postępujące  zwężenia  tętnic  kończyn  dolnych  w
odcinku  kolanowym,  cechujące  się  stanem  zapalnym  i
"korkociągowym" unaczynieniem obocznym. Schorzenie rozpoznane u
tego młodego pacjenta to:

A.  zator tętnicy podkolanowej,
B.  zakrzepica żył głębokich,
C.  przewlekła niewydolność żylna,
D.  choroba Buergera.

Zadanie 25.
Operację usunięcia pęcherzyka żółciowego można wykonać metodą
laparoskopową lub otwartą. Metoda otwarta usunięcia pęcherzyka
żółciowego zapoczątkowana została przez:

A.  Rydygiera,
B.  Pateya,
C.  Langenbucha,
D.  Bassiniego.



Zadanie 26.
Wzierniki  Stil l 'e,  Mathieu,  Kallmorgen,  Kristeller'a  to
wzierniki:

A .  moczowodowe,
B.  pochwowe,
C.  odbytnicze,
D.  pęcherzowe.

Zadanie 27.
W przypadku złamań trzonu kości promieniowej NIE jest stosowane
zespolenie:

A.  przy użyciu płytki nadkostnej,
B.  gwoździem Kuntschera,
C.  drutem Kirshnera,
D.  prętem Rusha.

Zadanie 28.
Zabieg tympanoplastyczny ma na celu:

A . rekonstrukcję  aparatu  przewodzącego  dźwięk  w  uchu
środkowym,

B . usunięcie  wszystkich  chorobowo  zmienionych  komórek
powietrznych wyrostka sutkowego,

C.  usunięcie guza jamy bębenkowej,
D . drenaż  błędnika  kostnego  z  usunięciem  błędnika

błoniastego.

Zadanie 29.
Najczęściej występującą ciążą ektopową, jest ciąża:

A.  jajnikowa,
B.  jajowodowa,
C.  szyjkowa,
D.  śródścienna.

Zadanie 30.
Radykalne wycięcie macicy to operacja sposobem:

A.  Neugebauer Le Forte,
B.  Waya,
C.  Wertheima,
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 31.
U pacjenta po amputacji kończyny dolnej z powodu niedokrwienia
wystąpiły  następujące  objawy:  bardzo  si lny  ból,  trudny  do
zniesienia,  połączony  z  uczuciem  napięcia.  Podczas  ucisku
okolicy  rany,  wyczuwalne  trzeszczenia  podskórne,
charakterystyczny  mdły  i  przykry  zapach,  obrzęk  i  rumień,
skórne pęcherze wypełnione surowiczo-krwawym bądź posokowatym
płynem lub wyciek podobnej treści z rany. Jaka to infekcja?

A.  gronkowiec złocisty,
B.  zgorzel gazowa,
C.  pałeczka ropy błękitnej,
D.  wirusowa.

Zadanie 32.
Przeciwwskazaniem do tympanoplastyki jest:

A .  porażenie nerwu twarzowego,
B.  brak rezerwy słuchowej,
C.  perlak,
D.  nie ma przeciwwskazań.

Zadanie 33.
U pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca:

A . wskazane  jest  używanie  koagulacji  jednobiegunowej
(monopolarnej)  pod  warunkiem  prawidłowego  założenia
elektrody biernej,

B . całkowicie  zabronione  jest  używanie  koagulacji  jedno-  i
dwubiegunowej,

C . dozwolone  używanie  koagulacji  jednobiegunowej
(monopolarnej) i dwubiegunowej (bipolarnej),

D . zalecane  jest  używanie  koagulacji  dwubiegunowej
(bipolarnej).

Zadanie 34.
Przeciwskazaniem do adrenalektomii laparoskopowej jest:

A . powiększenie  nadnercza  z  podejrzeniem  procesu
złośliwego (nieostre granice, zakrzepy żylne),

B.  guz chromochłonny,
C.  gruczolak wywołujący zespół Cushinga,
D.  jednostronny gruczolak wywołujący zespół Conna.

Zadanie 35.
Wymień, które Instrumentarium NIE stosujemy w kardiochirurgii:

A .  retraktor tęczówkowy,
B.  haki (Cooleya, Zenkera, Carpentiera),
C.  atraumatyczne kleszcze chwytające Allisa,
D.  zgryzacz kostny (Luera).



Zadanie 36.
Leczenie  przedinwazyjnej  egzofitycznej  postaci  raka  sromu  u
młodej pacjentki polega na:

A.  brachyterapii LDR poprzedzonej leczeniem operacyjnym,
B . radykalnym  wycięciu  sromu  z  węzłami  chłonnymi

pachwinowymi,
C.  prostym wycięciu sromu z następczą radioterapią,
D.  wycięciu ogniska nowotworu z marginesem zdrowej tkanki.

Zadanie 37.
Wskazaniem to wytworzenia czasowej stomii kałowej NIE jest:

A .  guz złośliwy odbytnicy 2-3 cm od brzegu odbytu,
B.  wygojenie przetoki kałowej,
C.  wygojenie zespolenia jelitowego,
D . wyleczenie  zapalenia  otrzewnej  w  wyniku  zapalenia  z

uchyłka jelita grubego z perforacją.

Zadanie 38.
Bezwzględnym wskazaniem do pilnej operacji dyskopatii w odcinku
lędźwiowo-krzyżowym NIE jest:

A .  narastający niedowład stopy,
B.  porażenie stopy,
C.  upośledzenie czynności zwieracza pęcherza moczowego,
D.  upośledzenie czucia i odruchów.

Zadanie 39.
W  przypadku  wystąpienia  stopy  cukrzycowej  owrzodzenie  jest
pochodzenia:

A.  infekcyjnego,
B.  wirusowego,
C.  neuropatycznego,
D.  niedokrwiennego.

Zadanie 40.
O ściśnięciu klatki piersiowej świadczy wystąpienie:

A.  zaburzeń oddechowych,
B . licznych  wybroczyn  na  twarzy  i  szyi  wraz  z  obrzękiem

tych okolic,
C.  bólu przy wdechu, kaszlu i ruchach ciała,
D.  trzepotania śródpiersia, oddechu opacznego.



Zadanie 41.
Jakiego  rodzaju  gazu  używa  się  do  wytworzenia  odmy  w  jamie
brzusznej podczas operacji laparoskopowych?

A.  tlenku azotu,
B.  dwutlenku azotu,
C.  tlenku węgla,
D.  dwutlenku węgla.

Zadanie 42.
W  jakim  celu  podczas  operacji  wyłuszczania  gruczolaka  stercza
wykonuje się obustronne podwiązanie i przecięcie nasieniowodów?

A.  w celu zminimalizowania ryzyka nawrotu choroby,
B.  jako profilaktyka zapalenia najądrzy,
C.  w celu odbarczenia najądrzy,
D.  w celu zmniejszenia napięcia w obrębie stercza.

Zadanie 43.
Zmniejszenie  ryzyka  przeniesienia  infekcji  za  pomocą  rąk  można
uzyskać poprzez:

A.  używanie jałowych rękawic,
B.  brak widocznych skaleczeń na dłoniach,
C.  zastosowanie na pole operacyjne folii chirurgicznej,
D . mycie  rąk  pod  bieżącą  wodą  z  użyciem  mydła  płynnego,

wycieranie  ręcznikiem  jednorazowym,  dezynfekcję  skóry
rąk  alkoholowym  roztworem  środka  antyseptycznego,
ochronę rąk za pomocą sterylnych rękawiczek.

Zadanie 44.
W ramach "chirurgii jednego dnia" operuje się pacjentów:

A.  dorosłych,
B . dzieci  i  dorosłych  -  wiek  pacjenta  nie  jest

przeciwwskazaniem do zabiegu w systemie dziennym,
C . w dobrym ogólnym stanie zdrowia, nie obciążonych innymi

poważnymi schorzeniami, mających możliwość transportu
do domu oraz zapewnioną opiekę w domu,

D.  długo oczekujących na zabieg.

Zadanie 45.
P o  aspiracji  ciała  obcego  do  drzewa  tchawiczo-oskrzelowego
jeżeli nie doszło do jego wykrztuszenia należy wykonać:

A.  bronchoskopię,
B.  mediastinoskopię,
C.  endoskopię przewodu pokarmowego,
D . chirurgiczne  otwarcie  klatki  piersiowej  w  miejscu

uwięźnięcia ciała obcego.



Zadanie 46.
Wosku kostnego używamy w:

A.  kardiochirurgii,
B .  neurochirurgii,
C .  ortopedii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 47.
ESWL to zabieg:

A.  kruszenia kamieni falami uderzeniowymi,
B.  oglądania kamieni aparatem RTG przy pomocy ramienia C,
C.  założenia cewnika do nerki,
D.  podania kontrastu do układu moczowego.

Zadanie 48.
Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej występuje na skutek:

A . niedrożności  lub  zwężenia  początkowego  odcinka  tętnicy
podobojczykowej,

B.  zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej,
C.  zwężenia tętnicy szyjnej zewnętrznej,
D.  zwężenia tętnicy szyjnej wspólnej.

Zadanie 49.
Urazowe  pęknięcie  śledziony  objawiające  się  objawami  "ostrego
brzucha" jest wskazaniem do:

A.  leczenia zachowawczego,
B.  leczenia operacyjnego-szycia śledziony,
C.  leczenia operacyjnego z użyciem kleju tkankowego,
D.  splenektomii.

Zadanie 50.
Sterylizacja plazmowa NIE wymaga:

A.  mycia wstępnego,
B.  dezynfekcji,
C.  degazacji,
D.  dekontaminacji.

Zadanie 51.
Która  z  wymienionych  patologii  NIE  wymaga  interwencji
neurochirurgicznej?

A.  tętniak naczyń mózgowych,
B.  naczyniak żylny,
C.  naczyniak jamisty,
D.  malformacja tętniczo-żylna.



Zadanie 52.
Gąbkę garamycynową należy zastosować w zabiegach ortopedycznych
do operacji:

A . zespolenia  kości  promieniowej  w  trybie  operacji
planowej,

B.  zespolenia kości ramiennej,
C.  protezoplastyki rewizyjnej,
D.  endoprotezy stawu kolanowego.

Zadanie 53.
Mechanizm powstawania przepukliny krążka międzykręgowego polega
na:

A.  tworzeniu się zmian zwyrodnieniowych,
B.  przemieszczaniu kręgów,
C . wypadnięciu  jądra  miażdżystego  przez  pierścień

włóknisty,
D.  uszkodzeniu opony twardej.

Zadanie 54.
Przy wykonywaniu zabiegów kardiochirurgicznych z zastosowaniem
krążenia pozaustrojowego typowo kaniule wprowadza się przez:

A.  tętnicę płucną i lewy przedsionek,
B.  lewą komorę i prawy przedsionek,
C.  aortę i prawy przedsionek,
D.  aortę i lewą żyłę płucną górną.

Zadanie 55.
Sprzęt  ochronny  stosowany  do  ochrony  personelu  bloku
operacyjnego przed ekspozycją na zakażenia wirusowe, bakteryjne
itp. zaliczany jest do:

A.  sprzętu ochrony osobistej,
B.  wyrobów medycznych,
C.  wyrobów sanitarnych,
D.  wyrobów jałowych.

Zadanie 56.
P o zakończonym zabiegu operacyjnym sprzęt medyczny poddawany
jest  dezynfekcji,  myciu  i  wyjaławianiu.  Rozróżniamy
sterylizację  wysokotemperaturową  i  niskotemperaturową,  do
której  zaliczamy  sterylizację  plazmową.  W  sterylizacji  typu
Sterrad NIE należy sterylizować:

A.  materiałów o niskiej absorpcyjności,
B.  materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę i wilgoć,
C.  materiałów o dużym przekroju,
D.  materiałów z celulozy.



Zadanie 57.
Zaciski (klemy) naczyniowe służą do:

A . zamknięcia napływu i odpływu krwi z operowanych naczyń
krwionośnych i protez naczyniowych,

B.  zbliżenia brzegów zespalanego naczynia lub przeszczepu,
C.  precyzyjnego posługiwania się atraumatyczną igłą,
D.  zaciskania drenów wprowadzonych do łożyska rany.

Zadanie 58.
N a  sali  operacyjnej  rozpoczęło  s ię  standardowe  pobranie  nerki
lewej od dawcy spokrewnionego żywego. Jakiej długości moczowód
się pobiera?

A.  cały moczowód,
B.  maksymalnej długości,
C.  około 2 cm,
D.  około 3 cm.

Zadanie 59.
Do tamponady żylaków przełyku zastosujesz zgłębnik:

A.  Fogartyego,
B.  Foleya,
C.  Sengstakena-Blackemorea,
D.  Thiemana.

Zadanie 60.
Jednym  z  ważnych  elementów  profilaktyki  zakażeń
wewnątrzszpitalnych  jest  właściwa,  ciągła  dezynfekcja  rąk.  W
przypadku  jakiej  ekspozycji  ważniejszym  od  dezynfekcji  rąk  jest
w pierwszej kolejności ich dokładne umycie pod bieżącą wodą?

A.  Micrococcus Species,
B.  Staphylococcus epidermidis,
C.  Staphylococcus Species koagulozo-ujemny,
D.  Clostridium Difficile.

Zadanie 61.
Do wczesnych powikłań chirurgicznych stomii jelitowej należy:

A.  obrzęk stomii,
B.  martwica stomii,
C.  przetoka okołostomijna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 62.
Egzenteracja, to usunięcie:

A .  powieki,
B . gałki  ocznej  z  zachowaniem  powiek,  spojówki  i  mięśni

zewnętrznych oka,
C.  zawartości gałki ocznej z zachowaniem twardówki,
D.  całej zawartości oczodołu.

Zadanie 63.
Pistoletowe  zgryzacze  używane  w  neurochirurgii  do  delikatnego
usuwania niewielkich fragmentów kości to:

A .  Zderkiewicze,
B.  Kerrisony,
C.  Lamboty,
D.  Listony.

Zadanie 64.
Pielęgniarka  obowiązana  jest  przestrzegać  następujących  zasad
wynikających z praw pacjenta:

A . respektować  prawo  pacjenta  do  intymności  i  godności
osobistej podczas udzielania świadczeń medycznych,

B . realizować  świadczenia  pielęgniarskie  za  zgodą
pacjenta,  o  i le  jest  on  zdolny  ją  wyrazić
(sformułować),

C . poinformować pacjenta, w przypadkach odmowy wyrażenia
przez  niego  zgody,  o  możliwych  skutkach  jego  decyzji
oraz  podjąć  próbę  przekonania  pacjenta,  aby  zmienił
swoje zdanie,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 65.
Litotrypsja jest to:

A .  karmienie pozajelitowe,
B.  kruszenie kamieni nerkowych oraz moczowodowych,
C.  wenesekcja,
D.  punkcja stawu kolanowego.

Zadanie 66.
Najpoważniejszym  powikłaniem  przewlekłej  niewydolności  żylnej
jest:

A .  owrzodzenie goleni,
B.  odleżyna na pięcie,
C.  martwica palucha,
D.  stopa cukrzycowa.



Zadanie 67.
Jakie jest wskazanie do wykonania biopsji stereotaktycznej?

A.  dobry stan ogólny chorego,
B.  łagodny charakter guza,
C.  duży guz powodujący "efekt masy",
D.  guz zlokalizowany w okolicy niedostępnej operacyjnie.

Zadanie 68.
Do wykonywania zabiegów usznych sala operacyjna wyposażona musi
być w:

A.  nóż ultradźwiękowy,
B.  aparat RTG,
C.  mikroskop operacyjny,
D.  ultrasonograf.

Zadanie 69.
Adenotom  Beckmanna  oraz  adenotom  La  Force'a,  to  narzędzia
znajdujące się w zestawie do zabiegu?

A.  tracheotomii,
B.  rynotomii bocznej,
C.  usunięcia migdałka gardłowego,
D.  ossiculoplastica.

Zadanie 70.
Cewnik Fogarty'ego do embolektomii:

A .  służy do rozszerzania światła naczynia żylnego,
B.  podaje sie operatorowi zawsze z mandrynem,
C.  służy do rozszerzenia układu tętniczego,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 71.
Przewlekły  objawowy  krwiak  podtwardówkowy,  leczony  jest
najczęściej:

A .  z dostępu przez kraniotomię,
B.  z dostępu przez kraniektomię,
C.  drenażem komorowym,
D.  z dostępu przez trepanopunkcję.

Zadanie 72.
Wyprostne złamanie kości promieniowej to złamanie:

A.  Bennett'a,
B.  Roland'a,
C.  Colles'a,
D.  Burton'a.



Zadanie 73.
U  pacjentów  powyżej  70  roku  życia  ze  złamaniem  szyjki  kości
udowej leczeniem z wyboru jest:

A .  zespolenie przy pomocy prętów Endera,
B.  zespolenie gwoździopłytką,
C.  zastosowanie protezy połowiczej stawu biodrowego,
D . leczenie  zachowawcze  z  zastosowaniem  wyciągu

szkieletowego.

Zadanie 74.
ASD to:

A.  ubytek przegrody międzykomorowej,
B.  ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
C.  niedomykalność zastawki mitralnej,
D.  niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Zadanie 75.
D o  rewaskularyzacji  naczyń  wieńcowych  wykorzystuje  s ię
najczęściej:

A . żyły pobrane uprzednio od innego dawcy przechowywane w
ciekłym azocie,

B.  protezy Gore-Tex o średnicy 4 - 5 mm,
C.  tętnice promieniowe,
D.  własne żyły i tętnice chorego pobrane jednoczasowo.

Zadanie 76.
Z a  wypadek  przy  pracy  uważa  się  nagłe  zdarzenie  wywołane
przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:

A . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,

B . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
czynności w interesie pracownika,

C . podczas czynności wykonywanych z inicjatywy pracownika
na własną odpowiedzialność,

D.  na polecenie współpracownika.

Zadanie 77.
Rhizotomia przezskórna jest metodą leczenia:

A.  dyskopatii szyjnej,
B.  dystonii,
C.  neuralgii trójdzielnej,
D.  zespołu Cushinga.



Zadanie 78.
Sprawdzenie  drożności  jajowodu  po  wyłuszczeniu  jaja  płodowego
następuje za pomocą:

A.  oceny wzrokowej jajowodu,
B.  przepłukiwania światła jajowodu roztworem 0,9% NaCl,
C . wprowadzenia  sondy  główkowej  cienkiego  cewnika

Thiemana, Nelatona, lub sondy moczowodowej,
D.  śródoperacyjnego badania ultrasonograficznego.

Zadanie 79.
Celem  zachowania  czystości  onkologicznej  podczas  wykonywania
zabiegu chirurgicznego jest:

A . niedopuszczenie  do  kolonizacji  rany  operacyjnej
drobnoustrojami,

B . utrzymanie  rany  w  wysokim  stopniu  czystości
mikrobiologicznej,

C . zabezpieczenie  pola  operacyjnego  przed  rozsiewem
komórek nowotworowych i wznową miejscową nowotworu,

D . zapobieganie  zakażeniu  u  chorych  z  obniżoną
odpornością.

Zadanie 80.
Ułożenie  pętl i  jel ita  cienkiego  obok  siebie  i  zeszyciu  ich
krezki to operacja:

A.  Hartmanna,
B.  Nobla,
C.  Whipple'a,
D.  Childsa i Philipsa.

Zadanie 81.
P o  otwarciu  jam  ciała  instrumentującej  pielęgniarce  operacyjnej
NIE wolno podawać chirurgowi:

A.  serwet zabezpieczonych nitką barytową,
B.  małych, luźnych, nieumocowanych na narzędziu gazików,
C.  trzywarstwowych serwet,
D.  niewchłanialnych serwet.

Zadanie 82.
Zewnętrzne monitorowanie jakości można określić jako:

A.  ciągły i nieustanny proces podnoszenia jakości,
B . proces,  w  którym  czynnik  zewnętrzny  dla  usługodawcy

ocenia jakość dostarczanych usług zdrowotnych w sposób
rutynowy i systematyczny,

C.  weryfikację zgodności ze standardami,
D.  wdrażanie nowo opracowanych procedur i standardów.



Zadanie 83.
W  celu  uwidocznienia  naczyń  mózgowych  lub  rdzeniowych
najlepszym badaniem jest:

A .  tomografia komputerowa,
B.  rezonans magnetyczny,
C.  angiografia,
D.  zdjęcie radiologiczne.

Zadanie 84.
Które z poniżej wymienionych operacji na gruczole krokowym może
być wykonana przez dostęp przezcewkowy?

A.  Hryntschaka - Harrisa,
B.  Mill ina,
C.  TUR,
D.  IPOM.

Zadanie 85.
Uciskowa neuropatia nerwu pośrodkowego najczęściej występuje na
skutek  przerostowego  zapalenia  pochewek  ścięgien  zginaczy  w
kanale  nadgarstka.  Stan  ten  objawia  się  bólem  i  drętwieniem
kciuka,  wskaziciela  i  palca  środkowego.  Najskuteczniejszym
sposobem leczenia jest:

A .  przecięcie troczka zginaczy i więzadła poprzecznego,
B.  dostawowe podanie sterydów,
C.  doustne leki przeciwzapalne,
D.  zabiegi rehabilitacyjne.

Zadanie 86.
Sporządzanie  planów  zabiegów  operacyjnych  dla  bloku
operacyjnego ma na celu:

A.  dobre jego wykorzystanie,
B.  usprawnienie organizacji pracy,
C.  zapobieganie rozwojowi infekcji szpitalnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 87.
W  celu  zapewnienia  najlepszej  jakości  usług,  pielęgniarka
operacyjna powinna ukończyć:

A.  kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego,
B.  specjalizację z pielęgniarstwa operacyjnego,
C . kursy  dokształcające  z  zakresu  pielęgniarstwa

operacyjnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 88.
W  czasie  częściowej  resekcji  żołądka  doszło  do  uszkodzenia
tętnicy  krezkowej  dolnej  doprowadzającej  krew  do  1/3  okrężnicy
poprzecznej,  okrężnicy  zstępującej,  esowatej  i  górnej  części
odbytnicy. Taki rodzaj uszkodzenia definiuje się jako:

A.  uszkodzenie autogenne,
B.  uszkodzenia mezogenne,
C.  uszkodzenie jatrogenne,
D.  uszkodzenie pletyzmogenne.

Zadanie 89.
Wyłuszczenie (na ślepo) blaszek miażdżycowych na długim odcinku
podczas udrożnienia tętnicy szyjnej wykonuje się za pomocą:

A.  strippera,
B.  cewnika Fogarty'ego,
C.  nożyczek Potts'a,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 90.
Powietrze  sal i  operacyjnej  musi  cechować  się  w  pełni
monitorowaną  czystością.  Jedną  z  metod  kontroli
mikrobiologicznej  czystości  powietrza  jest  metoda  sedymentacji.
Polega ona na:

A . pobraniu  wymazów  ze  ścian  sali  operacyjnej,  sprzętu  i
aparatury medycznej,

B.  zasysaniu powietrza do próbnika powietrza,
C . pobraniu  wycisków  z  np.  materaca  stołu  operacyjnego,

stolika Mayo, aparatu do znieczulenia,
D . wystawieniu  otwartej  płytki  z  podłożem  stałym  na  30

minut w przestrzeni sali operacyjnej.

Zadanie 91.
Pacjentka  została  przyjęta  do  oddziału  otolaryngologicznego  z
powodu  utrudnionego  pasażu  powietrza  przez  nos.  Stwierdzono
deformacje  szkieletu  nosa.  Pacjentkę  zakwalifikowano  do
septoplastyki. Zabieg operacyjny rozpoczyna cięcie:

A .  w przedsionku nosa z naruszeniem błony śluzowej,
B.  w przedsionku nosa bez naruszenia błony śluzowej,
C.  na powierzchni błony śluzowej,
D.  w dowolnym miejscu jamy nosowej.



Zadanie 92.
Rekonstrukcja  tkanek  odtwarzanych  z  płatów  skóry  własnej
pacjenta  może  być  wykonywana  jako  przeszczep  pełnej  lub
niepełnej  grubości  skóry.  Do  pobrania  płata  skórnego  z  samego
naskórka służy:

A.  nóż Humby'ego,
B.  nóż Wecka,
C.  aparat Meeka,
D.  dermatom.

Zadanie 93.
Protokół pielęgniarki operacyjnej służy między innymi do:

A.  dokumentowania pracy pielęgniarki operacyjnej,
B.  rejestrowania czasu trwania zabiegu,
C . notowania  i lości  zużytego  materiału,  leków,  szwów

chirurgicznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 94.
Oparzenie gałki ocznej wapnem może spowodować:

A.  odwarstwienie siatkówki,
B.  porażenie nerwu wzrokowego,
C.  martwicę rogówki i twardówki,
D.  podwichnięcie soczewki.

Zadanie 95.
Jakie  korzyści  odnosi  pacjent  z  zabiegu  operacyjnego
przeprowadzonego w ramach "chirurgii jednego dnia"?

A . ograniczanie  stresu,  unikanie  rozstania  z  rodziną,
krótsze oczekiwanie na zabieg, szybszy powrót do pracy,

B.  zapewnienie opieki tylko przez najbliższą rodzinę,
C . mniej  formalności  związanych  z  przyjęciem  i

kwalifikacją do zabiegu oraz wypisem ze szpitala,
D . odciążenie  kosztami  związanymi  z  transportem  pacjenta

d o  domu,  ponieważ  to  szpital  ponosi  opłaty  przewozu
chorego.

Zadanie 96.
Badanie  brzucha ma na celu stwierdzenie  ewentualnych zmian w
wielkości  narządów,  ich  przemieszczenie  lub  zniekształcenie,
stanu  zapalnego,  nowotworowych  lub  zapalnych  guzów,  płynu  w
jamie  otrzewnowej.  Jest  to  przesiewowe  badanie,  które
rozpoczyna się:

A .  osłuchiwaniem, opukiwaniem, palpacją, oglądaniem,
B.  oglądaniem, osłuchiwaniem, opukiwaniem, palpacją,
C.  palpacją, oglądaniem, opukiwaniem, osłuchiwaniem,
D.  opukiwaniem, palpacją, osłuchiwaniem, oglądaniem.



Zadanie 97.
Klasyczną  operacją  żylaków  jest  operacja  Babcocka.  Polega  ona
na:

A . wprowadzeniu  do  żyły  odpiszczelowej  sondy,  której
zakończenie (oliwkę)  doprowadza się  do temperatury (-80
stopni Celsjusza),

B . wprowadzeniu  do  światła  żyły  odpiszczelowej
elastycznej,  metalowej  sondy,  którą  przeprowadza  się
przez  całą  żyłę  i  usuwa  sie  ją  wraz  z  sondą  po  je j
wcześniejszym podwiązaniu,

C . ostrzyknięciu światła żylaka środkiem chemicznym, który
uszkadzając  śródbłonek  prowadzi  do  reakcji  zapalnej  i
zarośnięcia naczynia,

D . podpowięziowym  podwiązaniem  i  przecięciem  żył
przeszywających.

Zadanie 98.
Maksymalny czas przechowywania trzustki do przeszczepu wynosi:

A .  6 h,
B.  15 h,
C.  20 h,
D.  48 h.

Zadanie 99.
Ostry,  sprzęt  jednorazowy  np.  igły,  skalpel  po  użyciu  należy
umieszczać  bezpośrednio  do  tego  przeznaczonych  pojemników.
Pojemnik ten należy wymieniać:

A.  codziennie,
B.  gdy zapełniony jest do 2/3 objętości,
C.  gdy wypełniony jest do połowy objętości,
D.  gdy wypełniony jest w całości.

Zadanie 100.
Pacjenta  z  przewlekłą  niewydolnością  nerek  zakwalifikowano  do
wytworzenia  pierwszego  dostępu  naczyniowego  (przetoki
tętniczo-żylnej)  do  kaniuli  dializacyjnej.  Pierwszy,  stały
dostęp  naczyniowy  (przetokę  tętniczo-żylną)  do  hemodializy
wykonuje się:

A .  sposobem Cimino,
B . poprzez  wytworzenie  przetoki  z  wszczepieniem  protezy

PTFE,
C . poprzez  wytworzenie  przetoki  ramiennej  z  żyły  własnej

pacjenta,
D . poprzez  założenie  tymczasowego  cewnika  do  żyły

centralnej.



Zadanie 101.
Która z cech jest charakterystyczna dla zespołu Fallota?

A.  ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
B.  przesunięcie aorty w lewo,
C.  zwężenie zastawki trójdzielnej,
D.  ubytek w przegrodzie międzykomorowej.

Zadanie 102.
Technika operacji przeszczepu serca polega na połączeniu:

A.  serca dawcy z żyłami płucnymi biorcy,
B.  przedsionków biorcy z komorami dawcy,
C.  komór biorcy z aortą i pniem płucnym dawcy,
D . obu  przedsionków,  aorty  i  tętnicy  płucnej  dawcy  i

biorcy.

Zadanie 103.
Jaką drogą wykonuje się transplantację szpiku?

A.  drogą dotętniczą,
B.  drogą dożylną,
C.  poprzez nakłucie kolca biodrowego,
D.  poprzez nakłucie mostka.

Zadanie 104.
Założenia  teoretyczne,  na  których  opiera  się  polskie
pielęgniarstwo,  to  w  pierwszej  kolejności  prace  takich  osób
jak:

A.  T. Kulczyńska, H. Chrzanowska,
B.  F. Nightingale, V. Henderson, D. Orem,
C.  Z. Szlenkierówna, J. Iżycka,
D.  E. Rabowska, W. Żurawska.

Zadanie 105.
Laminektomia jest to:

A .  zdjęcie łuku kręgowego po jednej stronie,
B . zdjęcie  całego  łuku  kręgowego  wraz  z  wyrostkiem

kolczystym,
C.  nacięcie więzadła podłużnego tylnego,
D.  inaczej "fenestracja".

Zadanie 106.
Usunięcie  nerki  najczęściej  wykonywane  jest  z  dostępu
operacyjnego:

A.  przezotrzewnowego,
B.  pozaotrzewnowego,
C.  piersiowo-brzusznego,
D.  brzusznego.



Zadanie 107.
Marsupializacja to:

A.  podłużne nacięcie krocza,
B . usunięcie  gruczołu  piersiowego  z  zachowaniem  mięśni

ściany klatki piersiowej,
C.  nacięcie torbieli jajnika,
D . przyszycie  brzegów  torbieli/ropnia  do  skóry  przedsionka

pochwy w przypadku torbieli/ropni gruczołu Bartholina.

Zadanie 108.
Nacięcie miąższu nerki wykonuje się najczęściej w celu:

A.  poszerzenia nerki,
B.  usunięcia kamienia z kielicha nerkowego,
C.  wypełnienia pęcherza,
D.  poprawienia ukrwienia.

Zadanie 109.
Leczenie operacyjne choroby Buergera to najczęściej:

A .  implantacja protezy aortalno-dwuudowej,
B.  endarteriectomia tętnicy biodrowej,
C.  sympatektomia lędźwiowa,
D.  embolektomia.

Zadanie 110.
Aby uwidocznić  przepuklinę lub wypuklinę  dyskową w pierwszym
etapie  fenestracji,  nacina  się  w  postaci  klapki  lub  okienka
więzadło:

A.  podłużne tylne,
B.  podłużne przednie,
C.  międzyłukowe-żółte,
D.  nadkolcowe.

Zadanie 111.
Jak  nazywa  się  zabieg  operacyjny  wykonywany  w  przypadku
zwężenia zastawki dwudzielnej?

A.  by-pass,
B.  klinowe wycięcie zwężenia,
C.  nacięcie miejsca zwężenia,
D.  komisurotomia.

Zadanie 112.
Operacja przy użyciu taśmy prolenowej jest wskazana przy:

A.  każdym rodzaju nietrzymania moczu,
B.  tylko wysiłkowym nietrzymaniu moczu,
C.  wysiłkowym i złożonym nietrzymaniu moczu,
D.  tylko złożonym nietrzymaniu moczu.



Zadanie 113.
Sprzęt  medyczny  dłuższy  niż  1,5  metra  o  średnicy  mniejszej  niż
2  mm  ze  względu  na  ograniczenie  w  penetracji  czynnika
sterylizującego NIE może być sterylizowany w:

A.  sterylizacji radiacyjnej,
B.  sterylizacji w ciekłym kwasie nadoctowym,
C.  sterylizacji formaldehydem,
D.  sterylizacji plazmowej.

Zadanie 114.
W  przypadku  kamieni  umiejscowionych  w  miedniczce  nerkowej
wykonuje  się  endoskopowe usunięcie  kamieni  moczowych z  nerki
drogą  przezskórnego  nakłucia  układu  kielichowo-miedniczkowego
(nefrolitotomia).  W  kolejnym  etapie  zabiegu  do  nacięcia  powięzi
należy przygotować:

A.  uretrotom,
B.  nożyczki typu Mayo,
C.  pętlę z nożem,
D.  lumbotom.

Zadanie 115.
Jednym  z  etapów  zabiegu  częściowego  usunięcia  gruczołu
tarczowego  z  powodu  wola  nadczynnego  w  stanie  eutyreozy  jest
przecięcie:

A .  skóry, tkanki podskórnej i mięśnia pośrodkowego szyi,
B.  skóry, tkanki podskórnej i mięśnia szerokiego szyi,
C.  skóry, tkanki podskórnej i mięśnia podłużnego szyi,
D . skóry,  tkanki  podskórnej  i  mięśni  przyśrodkowych,

prawego i lewego szyi.

Zadanie 116.
Szpital wytwarzający wyroby medyczne tylko dla własnych potrzeb
proces  sterylizacji  zobowiązany  jest  walidować.  Jednakże
walidacja ta NIE wymaga:

A.  kontroli stacji sanitarno-epidemiologicznej,
B.  kontroli zespołu do spraw zakażeń,
C.  udziału jednostki certyfikującej,
D.  nadzoru pielęgniarki epidemiologicznej.



Zadanie 117.
Kolejność  planowanych  zabiegów  operacyjnych  ma  istotne
znaczenie  w  zapewnieniu  bezpieczeństwa  operowanemu choremu.
Która  z  wymienionych  niżej  operacji  powinna  być  wykonana  w
danym dniu jako ostatnia?

A.  przepuklina pachwinowa,
B.  żylaki kończyn dolnych,
C.  częściowa resekcja żołądka,
D.  amputacja piersi.

Zadanie 118.
Wkłucie  centralne  zakładane  prewencyjnie  do  operacji
neurochirurgicznych, ma służyć w ewentualnym leczeniu:

A.  zatoru tłuszczowego,
B.  zatoru powietrznego,
C.  udaru niedokrwiennego,
D.  skurczu naczyniowego.

Zadanie 119.
Pielęgniarka operacyjna przygotowuje instrumentarium i  materiał
dodatkowy  do  wykonania  pomostu  omijającego  u  pacjenta  z
rozpoznaną chorobą wieńcową. Jakie narzędzia należy przygotować
do pomiaru światła i drożności naczyń wieńcowych?

A.  obturatory,
B.  rozszerzadła Guyon'a,
C.  sondy,
D.  hegary.

Zadanie 120.
Dekortykacja polega na:

A . wycięciu  ropniaka  wraz  z  miąższem  płucnym  w
zaawansowanych przypadkach,

B.  ewakuacji ropniaka wraz z wycięciem jego komory,
C . usunięciu  resztkowej  jamy  ropniaka  wraz  z  tkanką

płucną,
D . odkorowaniu  i  pełnym  usunięciu  pogrubionej  opłucnej

tzw. "pancerza" ograniczającego ruchomość płuc.

Zadanie 121.
Zespół Meigsa charakteryzują następujące objawy:

A.  wodobrzusze, płyn w jamie opłucnej, duży guz jajnika,
B.  wodobrzusze, płyn w jamie opłucnej, przerzuty do płuc,
C.  płyn w jamie opłucnej, guz jajnika, hepatomegalia,
D.  guz jajnika, hepatomegalia, przerzuty do płuc.



Zadanie 122.
D o  zabiegu  operacyjnego  został  przywieziony  pacjent,  który
poufnie  poinformował  pielęgniarkę,  że  jest  nosicielem  wirusa
HIV. Pielęgniarka powinna:

A.  zachować tajemnicę,
B.  poinformować kierownika bloku,
C.  poinformować zespół operacyjno-anestezjologiczny,
D.  odmówić przyjęcia pacjenta do zabiegu.

Zadanie 123.
Skuteczność  sterylizacji  monitoruje  s ię  wskaźnikami  fizycznymi,
chemicznymi i biologicznymi. Wskaźnikiem biologicznym jest/są:

A.  arkusz testowy Bowie - Dick,
B.  temperatura,
C.  czas działania czynnika sterylizującego,
D.  fiolkowe spory bakteryjne z bakteryjną pożywką.

Zadanie 124.
Hospitalizacja  pacjenta  spowodowana  powikłaniami  zabiegów
przeprowadzonych  w  ramach  zabiegów  "chirurgii  jednego  dnia"
wykluczyć zdarza się, gdy:

A . występuje  duża  utrata  krwi,  duży  obrzęk  w  miejscu
operowanym,  są  trudności  z  wybudzeniem  pacjenta,  ból
pooperacyjny utrzymuje się długo,

B . znieczulenie  ogólne  lekarz  połączył  ze  znieczuleniem
miejscowym,

C . zabieg  przedłużył  się,  a  lekarz  nie  uprzedził  o  tym
pacjenta,

D . pacjent  nie  otrzymał  dość  jasnych  wskazówek  na  temat
postępowania z raną pooperacyjną.

Zadanie 125.
MASTOPATIA jest to:

A .  niebolesne powiększenie sutka u mężczyzn,
B.  zmiana sutka zależna od zaburzeń hormonalnych,
C . usunięcie sutka z wycięciem węzłów chłonnych pachowych

albo bez ich wycięcia,
D.  stan przednowotworowy sutka.

Zadanie 126.
W  miażdżycy kończyn wykonuje się zabiegi łagodzące, gdy nie ma
warunków do operacji naprawczej. Który z wymienionych zabiegów
operacyjnych w chorobach naczyń ma właśnie taki charakter?

A.  embolectomia,
B.  thromboendarteriectomia,
C.  sympatectomia,
D.  by-pass.



Zadanie 127.
Allotransplantacja szpiku to:

A . pobranie  szpiku  od  osoby  chorej,  kiedy  szpik  nie  jest
zajęty  przez  proces  chorobowy  i  przeszczepienie  go  te j
samej osobie w okresie późniejszym,

B . przeszczepienie  komórek  szpiku  dawcy  zmarłego  osobie
chorej,

C . przeszczepienie  komórek  szpiku  dawcy  zdrowego  osobie
chorej,

D . pobranie  komórek  szpiku  osoby  chorej,  kiedy  szpik  nie
jest  zajęty  przez  proces  chorobowy  i  przeszczepienie  go
innej osobie w okresie późniejszym.

Zadanie 128.
Dla  zmniejszenia  urazu  psychicznego  pacjenta  i  jego  rodziny
związanego z pobytem w szpitalu najważniejsze jest:

A .  skrócenie do minimum czasu pobytu w szpitalu,
B.  podawanie leków uspokajających,
C.  przebywanie co najmniej 2 osób z pacjentem,
D.  zapobieganie powikłaniom.

Zadanie 129.
Nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej przekazywanie przez
pielęgniarkę informacji o stanie zdrowia podopiecznego:

A.  innym członkom zespołu terapeutycznego,
B . innym  członkom  zespołu  terapeutycznego  ze  względu  na

potrzeby procesu pielęgnowania,
C . innym  członkom  zespołu  terapeutycznego  ze  względu  na

potrzeby procesu leczniczo-pielęgnacyjnego,
D . innym  członkom  zespołu  terapeutycznego  ze  względu  na

stan psychiczny pacjenta.

Zadanie 130.
D o  zespolenia  naczyń  tętniczych  (bok  do  boku)  używamy  szwów
chirurgicznych atraumatycznych:

A.  wchłanianych naturalnych,
B.  wchłanianych syntetycznych,
C.  niewchłanialnych jedwabnych,
D.  niewchłanialnych syntetycznych.



Zadanie 131.
Torakotomia to:

A . otwarcie  jamy  klatki  piersiowej  do  operacji  na
tchawicy,

B.  otwarcie jamy klatki piersiowej do operacji na grasicy,
C.  prawidłowa odpowiedź A i B,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 132.
Które z dokumentów medycznych prowadzonych w bloku operacyjnym
pomagają  w  określeniu  kosztów  wykonanej  procedury  u  danego
pacjenta?

A.  księga zabiegów operacyjnych i znieczulenia,
B . protokół  pielęgniarki  operacyjnej  i  pielęgniarki

anestezjologicznej,
C . książka  raportów  pielęgniarki  operacyjnej  i

pielęgniarki anestezjologicznej,
D.  indywidualna karta zleceń.

Zadanie 133.
Przy  złamaniu  trzonu  kości  piszczelowej  NIE  powinno  być
stosowane zespolenie:

A.  płytką,
B.  gwoździem śródszpikowym,
C.  drutem Kirshnera,
D.  z użyciem stabilizatora zewnętrznego.

Zadanie 134.
Jakie są przyczyny powstania stulejki?

A.  wada wrodzona,
B.  krótkie wędzidełko,
C.  częste zakażenia dróg moczowych,
D.  niewłaściwa pielęgnacja prącia w okresie dziecięcym.

Zadanie 135.
Czym  pokryte  zostanie  siodło  tureckie  w  przypadku  operacji
przysadki mózgowej?

A.  poprzez założenie szwu,
B.  kawałkiem sztucznego tworzywa,
C.  gąbką hemostatyczną,
D . fragmentem  powięzi  i  tkanki  tłuszczowej,  pobranej  z

brzucha.



PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 131117
GRUPA 1
Zadanie 1.
Wskazaniem do klinowego wycięcia jajnika jest:

A .  rak jajnika,
B.  grzybicze zapalenie jajnika,
C.  jajnik policystyczny,
D.  skręt jajnika.

Zadanie 2.
Celem praw pacjenta NIE jest:

A .  wpływanie na poprawę jakości świadczeń medycznych,
B . ustalnie  pozycji  pacjenta,  jako  równoprawnego

uczestnika procesu leczenia,
C.  danie poczucia bezpieczeństwa pacjentowi,
D . chronienie  personelu  medycznego  przed  roszczeniami

pacjentów.

Zadanie 3.
W złamaniu kości szyjki udowej kończyna dolna ustawia się w:

A.  rotacji zewnętrznej i przywiedzeniu,
B.  rotacji wewnętrznej i odwiedzeniu,
C.  pozornym wydłużeniu z powodu przywiedzenia,
D.  pozornym skróceniu z powodu odwiedzenia.

Zadanie 4.
W  przypadku  konieczności  założenia  czujnika  do  pomiaru
ciśnienia wewnątrzczaszkowego śródmiąższowego lub komorowego
wykonuje się:

A .  jeden otwór trepanacyjny,
B.  kraniotomię,
C.  dwa lub trzy otwory trepanacyjne,
D.  kraniektomię.

Zadanie 5.
Warunkiem zapewniającym prawidłowy mechanizm trzymania moczu
jest:

A . przewaga  ciśnienia  śródcewkowego  nad  ciśnieniem
śródpęcherzowym,

B.  prawidłowy mechanizm zwieraczy,
C.  prawidłowa statyka narządu rodnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 6.
D o  rozwoju  oddziałów  "chirurgii  jednego  dnia"  do  leczenia
wybranych schorzeń u dzieci istotne znaczenie miało:

A . zmniejszenie  l iczby  powikłań  pooperacyjnych  po
zabiegach krótkotrwałych,

B.  złe wyposażenie pomieszczeń szpitalnych dla dzieci,
C . wprowadzenie krótkodziałających środków do znieczulenia

wziewnego,  dożylnego  oraz  nowych  technik  znieczuleń
miejscowych,

D . brak  wymogu  szczepień  przeciw  WZW  przed  planowanym
zabiegiem w ramach "pobytu dziennego".

Zadanie 7.
Objawy odpływu pęcherzowo-moczowego to:

A.  bóle brzucha,
B.  nykturia,
C.  częste zakażenia moczu i dróg moczowych,
D.  zatrzymanie moczu.

Zadanie 8.
U pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca:

A . wskazane  jest  używanie  koagulacji  jednobiegunowej
(monopolarnej)  pod  warunkiem  prawidłowego  założenia
elektrody biernej,

B . całkowicie  zabronione  jest  używanie  koagulacji  jedno-  i
dwubiegunowej,

C . dozwolone  używanie  koagulacji  jednobiegunowej
(monopolarnej) i dwubiegunowej (bipolarnej),

D . zalecane  jest  używanie  koagulacji  dwubiegunowej
(bipolarnej).

Zadanie 9.
l l e  jest  produkowanego  (średnio)  płynu  mózgowo-rdzeniowego  na
dobę, u dorosłego człowieka?

A.  15-20 ml,
B.  150-200 ml,
C.  450-500 ml,
D.  750-1000 ml.

Zadanie 10.
Leczenie  operacyjne  złamania  szyjki  kości  udowej
endoprotezoplastyką  częściową  lub  całkowitą  u  ludzi  po  60  r.ż.
zapobiega:

A.  martwicy głowy kości udowej,
B.  zmianom zwyrodnieniowym biodra,
C.  stawowi rzekomemu szyjki kości udowej,
D.  wszystkim powyższym.



Zadanie 11.
Uzupełniającym  leczeniem  wagotomii  jest  wykonanie  plastyki
odźwiernika.  Plastyka  odźwiernika  sposobem  Heineke-Mikulicza
polega na:

A . wycięciu  odźwiernika  i  zszyciu  ściany  żołądka  i
dwunastnicy,

B.  nacięciu odźwiernika i wstawieniu łaty,
C.  poprzecznym nacięciu i zszyciu podłużnym odźwiernika,
D.  podłużnym nacięciu odźwiernika i zszyciu poprzecznym.

Zadanie 12.
W  bloku  operacyjnym  możemy  wyróżnić  następujące  grupy  lub
kategorie procedur/standardów:

A.  organizacyjne, higieniczne,
B.  transportu i ochrony chorego, anestezjologiczne,
C.  techniczno-eksploatacyjne,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 13.
Przednia resekcja odbytnicy, to usunięcie:

A .  dolnego odcinka zstępnicy, esicy i odbytnicy,
B . lewej  połowy  poprzecznicy,  lewego  zagięcia  okrężnicy,

zstępnicy i części esicy,
C . zstępnicy  poniżej  lewego  zagięcia  i  esicy  do  granicy

odbytu,
D . jel ita  cienkiego,  wstępnicy  i  prawego  zagięcia

okrężnicy.

Zadanie 14.
Leczenie  oszczędzające  (BCT)  w  przypadku  stwierdzenia  u
pacjentki  raka  piersi  polega  na  wycięciu  guza  nowotworowego  w
granicach:

A.  tkanek zdrowych,
B . tkanek  zdrowych  oraz  regionalnych  węzłów  chłonnych

pachy,
C . tkanek  zdrowych  oraz  regionalnych  węzłów  chłonnych

pachy i zastosowanie radioterapii uzupełniającej,
D . tkanek  zdrowych  i  zastosowanie  radioterapii

uzupełniającej.



Zadanie 15.
Zakażenia  szpitalne  szerzą  się  różnymi  drogami.  Największa
ilość zakażeń szerzy się przez:

A.  drogę kropelkową,
B.  cząsteczki kurzu,
C.  złuszczony naskórek,
D.  ręce personelu.

Zadanie 16.
W  dniu  operacji  jedna  z  pielęgniarek  instrumentariuszek
odmówiła instrumentowania do zabiegu/eksperymentu medycznego/.
Pielęgniarka operacyjna:

A.  może ustnie odmówić uczestniczenia w zabiegu,
B . może  ustnie  odmówić  uczestniczenia  w  zabiegu,  podając

przyczynę,
C.  nie może odmówić uczestnictwa w dniu zabiegu,
D . m a  prawo  odmówić  uczestnictwa  w  zabiegu  podając

przyczynę odmowy na piśmie.

Zadanie 17.
W  celu  oznaczenia  antygenów  transplantacyjnych  i  testu
cytotoksycznego do badania należy pobrać:

A.  krew na oznaczenie przeciwciał anty-HIV i HCV,
B . fragment naskórka, krew na oznaczenie czasu krwawienia

i krzepnięcia,
C.  węzły chłonne lub fragment śledziony,
D.  bioptat z wątroby.

Zadanie 18.
Jak inaczej nazywa się rozrusznik serca?

A.  stymulator,
B.  kompresor,
C.  defibrylator,
D.  oxygenator.

Zadanie 19.
Bilobektomia jest to usunięcie:

A .  dwóch sąsiednich płatów płuca,
B.  dwóch nie sąsiadujących z sobą płatów płucnych,
C.  całego jednego płata i częściowego płata sąsiedniego,
D.  lewego górnego płata wraz z języczkiem.



Zadanie 20.
Podstawowym sposobem leczenia czerniaka jest:

A .  napromienianie,
B.  chemioterapia,
C.  wycięcie chirurgiczne,
D.  napromienianie i chemioterapia.

Zadanie 21.
N a  salę  SOR-u  przywieziono  pacjenta  z  wypadku,  u  którego
konieczne  jest  pilne  otwarcie  jamy  brzusznej,  Do  zabiegu
przygotujesz również atraumatyczne szwy naczyniowe:

A.  jednowłóknowe, niewchłanialne,
B.  plecione, niewchłanialne,
C.  jednowłóknowe, wchłanialne,
D.  plecione, wchłanialne.

Zadanie 22.
Który  z  pobranych  narządów  do  transplantacji  powinien  być
przechowywany w czasie nieprzekraczającym 4 godzin?

A.  nerki,
B.  wątroba,
C.  serce,
D.  trzustka.

Zadanie 23.
28-letnia  pacjentka  jest  dawcą  nerki  lewej  dla  swojego
6-letniego  dziecka.  Na  sal i  operacyjnej  trwa  przygotowanie
pacjentki do zabiegu. Przeszczep klasyfikuje się jako:

A.  autogeniczny,
B.  izogeniczny,
C.  allogeniczny,
D.  ksenogeniczny.

Zadanie 24.
Najskuteczniejszą  metodą  wczesnego  wykrywania  raka  piersi
jest/są:

A.  punkcja cienkoigłowa,
B.  badanie histopatologiczne,
C.  samokontrola piersi,
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 25.
Ostry,  sprzęt  jednorazowy  np.  igły,  skalpel  po  użyciu  należy
umieszczać  bezpośrednio  do  tego  przeznaczonych  pojemników.
Pojemnik ten należy wymieniać:

A.  codziennie,
B.  gdy zapełniony jest do 2/3 objętości,
C.  gdy wypełniony jest do połowy objętości,
D.  gdy wypełniony jest w całości.

Zadanie 26.
Nowotwór  pierwotny,  który  umiejscawia  się  w  trzonach  kręgów  i
wymaga  leczenia  operacyjnego,  polegającego  na  wycięciu  chorych
tkanek i wypełnieniu ubytków kostnych przeszczepem kostnym to:

A.  mięsak kościopochodny (Osteosarcoma),
B.  naczyniak (Haemangioma),
C.  włókniak (Fibroma),
D.  tłuszczak (Lipoma).

Zadanie 27.
Jak  nazywa  się  reguła  według  której  określa  się  zasięg
oparzonej powierzchni ciała?

A.  stopnia oparzenia,
B.  reguła dziewiątek,
C.  reguła lokalizacji oparzeń,
D.  głębokość oparzeń.

Zadanie 28.
Złotym standardem w leczeniu zakażonej martwicy trzustki jest:

A .  chirurgiczne jej usunięcie i drenaż przepływowy,
B.  terapia wieloantybiotykowa,
C.  dieta ścisła i terapia wieloantybiotykowa,
D.  nawodnienie pacjenta.

Zadanie 29.
Dla  efektywności  pielęgnowania  podejmowanego  zawodowo,
znaczenie  podstawowe  ma  kształtowanie  właściwej  relacji
pielęgniarka - pacjent. Powinna ona mieć charakter:

A .  wspomagający,
B.  leczniczy,
C.  terapeutyczny,
D.  wspomagająco-leczniczy.



Zadanie 30.
Cięcie poprzeczne Pfannenstiela to dostęp operacyjny przez:

A.  boczną krawędź mięśnia prostego,
B.  mięsień prosty, który zostaje rozwarstwiony w połowie,
C.  cięcie skośne w podbrzuszu prawym,
D.  cięcie symetryczne między dwoma kolcami biodrowymi.

Zadanie 31.
W Polsce dokumentem dotyczącym praw pacjenta jest:

A .  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
B.  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
C.  Ustawa o pobieraniu komórek, tkanek i narządów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 32.
U pacjenta z narastającym krwiakiem wewnątrzczaszkowym objaw
Babińskiego jest:

A .  dodatni na obu kończynach dolnych,
B.  ujemny na obu kończynach dolnych,
C.  dodatni na kończynie dolnej po stronie krwiaka,
D.  dodatni na kończynie dolnej po stronie przeciwnej.

Zadanie 33.
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydaje:

A.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
C.  Ministerstwo Zdrowia,
D.  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Zadanie 34.
Pielęgniarka operacyjna swoją pracę odnotowuje w:

A.  książce raportów,
B.  protokole pielęgniarki operacyjnej,
C.  księdze operacyjnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 35.
Operacja manchesterska (Fothergilla) stosowana jest u kobiet:

A .  z całkowitym wypadaniem macicy,
B . młodych z umiarkowanym lub znacznym wypadaniem macicy i

pochwy,
C.  z przepukliną zagłębienia odbytniczo-macicznego,
D.  z wypadaniem przedniej ściany pochwy.



Zadanie 36.
Pielęgniarz/pielęgniarka  bloku  operacyjnego  został/a
poproszony/a  o  podanie  do  publicznej  wiadomości  danych
umożliwiających  identyfikację  pacjenta  uczestniczącego  w
wypadku  a  operowanego  w  bloku  operacyjnym.
Pielęgniarz/pielęgniarka może podać dane pacjenta:

A.  za jego zgodą,
B.  bez jego zgody,
C.  za zgodą kierownika,
D.  za zgodą operatora.

Zadanie 37.
Wskazaniem to wytworzenia czasowej stomii kałowej NIE jest:

A .  guz złośliwy odbytnicy 2-3 cm od brzegu odbytu,
B.  wygojenie przetoki kałowej,
C.  wygojenie zespolenia jelitowego,
D . wyleczenie  zapalenia  otrzewnej  w  wyniku  zapalenia  z

uchyłka jelita grubego z perforacją.

Zadanie 38.
U  45-letniej  kobiety  po  wycięciu  małego  guzka  piersi  za  pomocą
biopsji  mammotomicznej  zdiagnozowano  komórki  rakowe.
Zakwalifikowano  ją  do  operacji  oszczędzającej  polegającej  na
wykonaniu kwadrantektomii piersi i wycięciu wartowniczego węzła
chłonnego  zidentyfikowanego  za  pomocą  gamma  kamery.
Zastosowanie  takiej  technologii  wymusza  bezwzględnego  podania
pacjentce dzień przed operacją:

A.  izotopu (radionuklidu),
B.  antybiotyku,
C.  leków przeciwzapalnych,
D.  błękitu metylenowego.

Zadanie 39.
D o  specjalistycznego  instrumentarium  w  chirurgii  naczyniowej
NIE należą:

A.  klemy Satinsky'ego,
B.  klemy DeBakey'a,
C.  nożyczki Potts - Smith,
D.  igła Veress'a.

Zadanie 40.
Manewr Heimlicha stosujemy podczas:

A.  intubacji,
B.  zakrztuszenia,
C.  tracheotomii,
D.  zakładania tamponady przedniej nosa.



Zadanie 41.
Który  z  wymienionych  objawów  jest  zaliczany  do  powikłań  po
laparoskopii?

A.  czkawka,
B.  ból brzucha,
C.  ból w okolicy barku,
D.  wymioty.

Zadanie 42.
Wybór  ułożenia  pacjenta  z  nowotworem  nerki  do  zabiegu
operacyjnego zależy od:

A.  wielkości i umiejscowienia guza,
B.  wieku chorego,
C.  rodzaju znieczulenia,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 43.
Przeciwskazaniem do adrenalektomii laparoskopowej jest:

A . powiększenie  nadnercza  z  podejrzeniem  procesu
złośliwego (nieostre granice, zakrzepy żylne),

B.  guz chromochłonny,
C.  gruczolak wywołujący zespół Cushinga,
D.  jednostronny gruczolak wywołujący zespół Conna.

Zadanie 44.
Dekortykacja polega na:

A . wycięciu  ropniaka  wraz  z  miąższem  płucnym  w
zaawansowanych przypadkach,

B.  ewakuacji ropniaka wraz z wycięciem jego komory,
C . usunięciu  resztkowej  jamy  ropniaka  wraz  z  tkanką

płucną,
D . odkorowaniu  i  pełnym  usunięciu  pogrubionej  opłucnej

tzw. "pancerza" ograniczającego ruchomość płuc.

Zadanie 45.
Salpingektomia to zabieg polegający na:

A.  nacięciu jajowodu,
B.  wycięciu jajowodu,
C.  zespoleniu jajowodu koniec do końca,
D.  udrożnieniu jajowodu.



Zadanie 46.
Drugi czas ciepłego niedokrwienia:

A.  następuje po okresie niedokrwienia ciepłego pierwszego,
B.  poprzedza okres niedokrwienia zimnego,
C . następuje  po  umieszczeniu  narządu  w  pojemniku

termostabilnym,
D.  następuje po okresie niedokrwienia zimnego.

Zadanie 47.
Z a  postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  zawodowej  oraz  za
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu,
pielęgniarka podlega odpowiedzialności zawodowej przed:

A.  rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej,
B.  sądem okręgowym i/lub sądem naczelnym,
C.  okręgową radą,
D.  naczelną radą.

Zadanie 48.
Leczenie  przedinwazyjnej  egzofitycznej  postaci  raka  sromu  u
młodej pacjentki polega na:

A.  brachyterapii LDR poprzedzonej leczeniem operacyjnym,
B . radykalnym  wycięciu  sromu  z  węzłami  chłonnymi

pachwinowymi,
C.  prostym wycięciu sromu z następczą radioterapią,
D.  wycięciu ogniska nowotworu z marginesem zdrowej tkanki.

Zadanie 49.
W skład zestawu narzędzi służącego do oceny przewodu słuchowego
zewnętrznego oraz błony bębenkowej wchodzi:

A .  wziernik Hartmanna, wziernik Siegle'a, otoskop,
B.  wziernik Siegle'a, wziernik Kiliana,
C.  otoskop, wziernik Kiliana,
D.  wziernik Siegle'a, otoskop, wziernik Kiliana.

Zadanie 50.
Do elementów dekontaminacji NIE należy:

A.  mycie sprzętu, instrumentarium,
B.  dezynfekcja sprzętu, instrumentarium,
C . kontrola  stanu  ilościowego  narzędzi  po  zabiegu

operacyjnym,
D.  sterylizacja umytych i zdezynfekowanych narzędzi.



Zadanie 51.
Torbiel - (cysta) BEKERA dotyczy zapalenia kaletki:

A .  przedrzepkowej,
B.  krętarzowej,
C.  łokciowej,
D.  podkolanowej.

Zadanie 52.
Planując  obsadę  pielęgniarską  nowo  uruchamianego  bloku
operacyjnego należy uwzględnić:

A . i lość  czynnych  sal  operacyjnych,  i lość  dni  pracy,
system  pracy,  frekwencje,  urlopy,  dodatkowe  obowiązki
związane z prowadzeniem szkoleń,

B.  ilość sal operacyjnych, ilość dni pracy, system pracy,
C . rodzaj  i  i lość  wykonywanych  zabiegów,  rodzaj

specjalności chirurgicznych,
D.  system pracy zmianowej.

Zadanie 53.
MIDCAB to:

A . pomostowanie  tętnic  wieńcowych  bez  użycia  krążenia
pozaustrojowego,

B.  małoinwazyjne pomostowanie tętnic wieńcowych,
C.  chirurgia naczyń wieńcowych poprzez ograniczony dostęp,
D . pomostowanie  tętnic  wieńcowych  z  użyciem  krążenia

pozaustrojowego.

Zadanie 54.
Jakie  korzyści  odnosi  pacjent  z  zabiegu  operacyjnego
przeprowadzonego w ramach "chirurgii jednego dnia"?

A . ograniczanie  stresu,  unikanie  rozstania  z  rodziną,
krótsze oczekiwanie na zabieg, szybszy powrót do pracy,

B.  zapewnienie opieki tylko przez najbliższą rodzinę,
C . mniej  formalności  związanych  z  przyjęciem  i

kwalifikacją do zabiegu oraz wypisem ze szpitala,
D . odciążenie  kosztami  związanymi  z  transportem  pacjenta

d o  domu,  ponieważ  to  szpital  ponosi  opłaty  przewozu
chorego.



Zadanie 55.
Pielęgniarka  może  powstrzymać  się  od  wykonania  świadczenia
zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem, z zastrzeżeniem:

A . obowiązku  udzielenia  pomocy  w  każdym  przypadku
niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na
zdrowiu  pacjenta  zgodnie  z  posiadanymi  kwalifikacjami
zawodowymi,

B . osobistego wykonania świadczenia zdrowotnego na prośbę
pacjenta,

C.  bez zastrzeżenia,
D.  prośby rodziny pacjenta dotyczącej stanu chorego.

Zadanie 56.
Operacja wodniaka jądra może być wykonywana metodą Winkelmanna
lub metodą von Bergmanna. Czym się różnią te metody?

A.  cięciem na mosznie,
B.  wycięciem lub wywinięciem osłonek jądra,
C.  wypuszczeniem płynu z osłonek jądra,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 57.
Jeżeli  operator  zamierza  wyciąć  twardówkę  w  okolicy  kąta
przesączenia  do  podstawowego  zestawu  należy  przygotować
jeszcze:

A.  trepan,
B.  trabekulektom,
C.  kanikule,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 58.
Uwięźnięcie  nieodprowadzalnej  przepukliny  jest  wskazaniem  do
operacji w trybie:

A .  planowym,
B . planowym, odroczonym z leczeniem zachowawczym lekami

rozkurczowymi,
C.  pilnym,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 59.
Allotransplantacja szpiku to:

A . pobranie  szpiku  od  osoby  chorej,  kiedy  szpik  nie  jest
zajęty  przez  proces  chorobowy  i  przeszczepienie  go  te j
samej osobie w okresie późniejszym,

B . przeszczepienie  komórek  szpiku  dawcy  zmarłego  osobie
chorej,

C . przeszczepienie  komórek  szpiku  dawcy  zdrowego  osobie
chorej,

D . pobranie  komórek  szpiku  osoby  chorej,  kiedy  szpik  nie
jest  zajęty  przez  proces  chorobowy  i  przeszczepienie  go
innej osobie w okresie późniejszym.

Zadanie 60.
Wprowadzenie  i  szkolenie  nowo  przyjętego  pracownika,
organizowanie  pracy  personelu  w  danej  dziedzinie  zabiegowej,
sporządzanie  harmonogramu  szkoleń,  prowadzenie  obowiązującej
dokumentacji, należy do obowiązków:

A.  pielęgniarki instrumentariuszki,
B.  kierownika bloku operacyjnego,
C.  pielęgniarki koordynującej bloku operacyjnego,
D.  zastępcy kierownika.

Zadanie 61.
Co oznacza pojęcie - iridektomia?

A.  podawanie leków pozagałkowo,
B.  leczenie operacyjne,
C.  stosowanie krioekstraktora,
D.  cyklolaserokoagulację.

Zadanie 62.
Zabiegiem antyrefluksowym jest:

A . fundoplikacja  -  naszycie  mankietu  z  wytworzonego  dna
żołądka wokół przełyku,

B.  pyroloplastyka - plastyka odźwiernika,
C.  wagotomia - odnerwienie trzonu i dna żołądka,
D.  pyroloplastyka z wagotomią selektywną.

Zadanie 63.
Rozpoznanie złamania żebra dokonuje się przez:

A . badanie  fizykalne-dotyk,  badanie  rentgenowskie  klatki
piersiowej,

B.  badanie rentgenowskie klatki piersiowej,
C . badanie  rentgenowskie  klatki  piersiowej  i

bronchoskopię,
D . przywrócenie  fizjologicznego  ułożenia  żebra  poprzez

próbę mechaniczną.



Zadanie 64.
Ginekomastia jest zabiegiem operacyjnym polegającym na:

A.  wycięciu zmian wraz z węzłami chłonnymi,
B.  wykonaniu liposukcji,
C.  usunięciu przerośniętego gruczołu,
D.  usunięciu jąder.

Zadanie 65.
D o  najczęstszych  złamań  u  kobiet  w  wieku  postmenopauzalnym
należy złamanie:

A.  obojczyka i miednicy,
B.  kostek goleni i kości ramiennej,
C . bliższej  nasady  kości  udowej  i  dalszej  nasady  kości

promieniowej,
D.  kości śródręcza i śródstopia.

Zadanie 66.
Jakie są przyczyny powstania stulejki?

A.  wada wrodzona,
B.  krótkie wędzidełko,
C.  częste zakażenia dróg moczowych,
D.  niewłaściwa pielęgnacja prącia w okresie dziecięcym.

Zadanie 67.
Przetokę nerkową wytwarza się w celu:

A.  uwidocznienia elementów prącia,
B.  stałego lub czasowego odprowadzenia moczu z nerki,
C.  zamknięcia otworu owalnego,
D.  poszerzenia naczynia włosowatego.

Zadanie 68.
Jakie  dreny  należy  przygotować  do  wytworzenia  przetoki
żołądkowej zwanej gastrostomią?

A . różnej  grubości  i  długości  dreny  Kehra  (dreny  w
kształcie litery T),

B . cewniki  do  embolektomii  lub  trombektomii  tzw.
Fogarty'ego,

C.  jałowe dreny Redona,
D.  jałowe, różnej grubości cewniki Pezzera.



Zadanie 69.
W  jakim  miejscu  jest  zakładany  klips  w  przypadku  tętniaka
mózgu?

A.  na tętnicy doprowadzającej krew,
B.  na tętnicy odprowadzającej krew,
C.  na podstawie tętniaka stycznie do naczynia,
D.  miejsce nie ma znaczenia.

Zadanie 70.
Pełne  bezpieczeństwo  sterylizowania  i  przechowywania  narzędzi
chirurgicznych zapewniają:

A.  torebki papierowo-foliowe,
B.  puszki Schimmelbuscha,
C.  papier krepowany i włóknina,
D.  kontenery i siatki.

Zadanie 71.
Z  jakim  złamaniem  kręgosłupa  najprawdopodobniej  mamy  do
czynienia po skoku do wody?

A.  fleksyjnym,
B.  skrętnym,
C.  kompresyjnym,
D.  rotacyjnym.

Zadanie 72.
REM  czyli  Return  Electrode  Monitoring  to  system  monitorujący
działanie elektrody:

A.  biernej, samoprzylepnej, dwukomorowej,
B.  czynnej, monopolarnej,
C.  czynnej, bipolarnej,
D.  biernej, wielorazowej, silikonowej.

Zadanie 73.
Pielęgniarka  sprawująca  opiekę  nad  pacjentem  w  oddziale
"chirurgii jednego dnia" powinna zwrócić uwagę na:

A.  lęk i niepokój rodziny pacjenta oczekującego na zabieg,
B.  wiek pacjenta,
C . posiadanie  przez  pacjenta  aktualnego  szczepienia

przeciw WZW typu B,
D . zachowanie  pacjenta,  stan  świadomości,  czas  trwania

bólu  pooperacyjnego,  wydolność  krążeniowo-oddechową
oraz mogące wystąpić powikłania pooperacyjne.



Zadanie 74.
Udrożnienie tętnic polega na:

A . podłużnym  nacięciu  tętnicy  i  usunięciu  zmian
miażdżycowych pod kontrolą wzroku,

B . poprzecznym  nacięciu  tętnicy  i  usunięciu  zmian
miażdżycowych pod kontrolą wzroku,

C.  wszczepieniu pomostu omijającego,
D . wycięciu  odcinka  pnia  współczulnego  wraz  z  I I  i  I I I

zwojem lędźwiowym.

Zadanie 75.
Do stabilizacji kręgosłupa używa się:

A .  płytki akrylowej,
B.  płytki tytanowej,
C.  cementu,
D.  płytki węglowej.

Zadanie 76.
Laminektomia jest to:

A .  zdjęcie łuku kręgowego po jednej stronie,
B . zdjęcie  całego  łuku  kręgowego  wraz  z  wyrostkiem

kolczystym,
C.  nacięcie więzadła podłużnego tylnego,
D.  inaczej "fenestracja".

Zadanie 77.
Z a  wypadek  przy  pracy  uważa  się  nagłe  zdarzenie  wywołane
przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:

A . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,

B . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
czynności w interesie pracownika,

C . podczas czynności wykonywanych z inicjatywy pracownika
na własną odpowiedzialność,

D.  na polecenie współpracownika.

Zadanie 78.
Odpowiedzialność  zawodowa  pielęgniarek/położnych  za
postępowanie  sprzeczne  z  zasadami  etyki  zawodowej  oraz  za
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu
pielęgniarek/położnych uregulowana jest w ustawie o:

A.  działalności leczniczej,
B.  samorządzie pielęgniarek i położnych,
C.  zawodach pielęgniarki i położnej,
D.  powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.



Zadanie 79.
Badanie  satysfakcji  pacjentów  nie  jest  łatwe  ze  względu  na
subiektywne opinie i odczucia pacjentów. Do najprostszych metod
należą:

A.  analiza skarg i wniosków,
B.  rozmowy doraźne,
C.  badania ankietowe,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 80.
Rozpoczyna  się  przeszczep  wątroby  standardową  techniką
ortotopową  u  30-letniego  pacjenta.  Kolejne  fazy  operacji  to
fazy:

A.  bezwątrobowa, hepatektomii, poreperfuzyjna,
B.  hepatektomii, bezwątrobowa, poreperfuzyjna,
C.  hepatektomii, poreperfuzyjna, bezwątrobowa,
D.  poreperfuzyjna, bezwątrobowa, hepatektomii.

Zadanie 81.
Do powikłań w leczeniu złamań NIE należy:

A.  staw rzekomy,
B.  zespół Sudecka,
C.  zakażenie kości,
D.  osteosarkoma.

Zadanie 82.
Pacjent  leczony  w  podmiocie  opieki  zdrowotnej,  który  doznał
uszczerbku  na  zdrowiu  lub  poniósł  inne  straty  może  zwrócić  s ię
do sądu cywilnego z pozwem przeciwko:

A.  lekarzowi, który spowodował uszczerbek na zdrowiu,
B.  pielęgniarce, która spowodowała uszczerbek na zdrowiu,
C . podmiotowi  opieki  zdrowotnej,  w  którym  doszło  do

zdarzenia,
D.  NFZ za naruszenie uprawnień ubezpieczonego.

Zadanie 83.
Kto  odpowiada  za  usunięcie  z  pola  operacyjnego  wszystkich
narzędzi i środków pomocniczych (np. groszek operacyjny, chusta
operacyjna)?

A . pielęgniarka  instrumentująca  razem  z  pielęgniarką
pomagającą,

B.  chirurg-operator,
C.  pielęgniarka instrumentująca razem z operatorem,
D.  pielęgniarka instrumentująca.



Zadanie 84.
W  razie kilkakrotnego powtórzenia się odmy samoistnej wskazane
jest leczenie operacyjne polegające na:

A.  przywróceniu drożności oskrzela i czynności płuc,
B . stosowaniu  leków  p/kaszlowych  i  nakłuciu  jamy

opłucnowej,
C . nakłuciu  klatki  piersiowej  trójgrańcem  i  wprowadzeniu

cewnika do pęcherza rozedmowego,
D . wycięciu  pęcherzy  rozedmowych  i  wytworzeniu  zrostów

opłucnowych.

Zadanie 85.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie NIE jest członkiem:

A.  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
B.  Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN),
C.  Europejskiej Grupy Pielęgniarek Badaczy (WENR),
D . Europejskiego  Forum  Stowarzyszeń  Pielęgniarskich  przy

UE (EFN).

Zadanie 86.
Pierścienie kompresyjne użyte do zespoleń jelit to inaczej:

A .  stapler okrężny,
B.  instrument do szwu kapciuchowego,
C.  valtrac,
D.  wszystkie z wyżej wymienionych.

Zadanie 87.
Które z niżej podanych zdań jest FAŁSZYWE?

A . wszystkie  złamania  trzonu  kości  ramiennej  wymagają
leczenia operacyjnego,

B . otwarte  złamania  trzonu  kości  ramiennej  wymagają
leczenia operacyjnego,

C . złamania  trzonu  kości  ramiennej  towarzyszące  mnogim
obrażeniom ciała wymagają leczenia operacyjnego,

D . złamania  trzonu  kości  ramiennej  z  towarzyszącym
uszkodzeniem  tętnicy  ramiennej  wymagają  leczenia
operacyjnego.



Zadanie 88.
Roztwór kardioplegiczny jest to:

A . płyn  wypełniający  układ  drenów  do  krążenia
pozaustrojowego,

B . zimna  sól  fizjologiczna,  którą  polewa  się  serce  w  celu
obniżenia jego temperatury,

C . krew pozostająca w kardiorezerwuarze sztucznego płuco -
serca,

D . płyn  z  dużą  zawartością  potasu  podawany  do  naczyń
wieńcowych w celu zatrzymania serca.

Zadanie 89.
Marsupializacja to:

A.  podłużne nacięcie krocza,
B . usunięcie  gruczołu  piersiowego  z  zachowaniem  mięśni

ściany klatki piersiowej,
C.  nacięcie torbieli jajnika,
D . przyszycie  brzegów  torbieli/ropnia  do  skóry  przedsionka

pochwy w przypadku torbieli/ropni gruczołu Bartholina.

Zadanie 90.
Przeszczep autogeniczny jest to przeszczep:

A.  między osobnikami różnych gatunków,
B.  między osobnikami takimi samymi genetycznie,
C.  w obrębie organizmu tego samego osobnika,
D . między  różnymi  genetycznie  osobnikami  tego  samego

gatunku.

Zadanie 91.
Założenia  teoretyczne,  na  których  opiera  się  polskie
pielęgniarstwo,  to  w  pierwszej  kolejności  prace  takich  osób
jak:

A.  T. Kulczyńska, H. Chrzanowska,
B.  F. Nightingale, V. Henderson, D. Orem,
C.  Z. Szlenkierówna, J. Iżycka,
D.  E. Rabowska, W. Żurawska.

Zadanie 92.
Która  z  poniższych  chorób  jest  wskazaniem  do  operacji
ventrikuloskopowej?

A.  guz struktur głębokich,
B.  dyskopatia lędźwiowa,
C.  mały guz wewnątrzkomorowy,
D.  guz przysadki mózgowej.



Zadanie 93.
Popręg  Webera  stosuje  s ię  najczęściej  celem  stabilizacji
złamania:

A.  szyjki kości udowej,
B.  wyrostka łokciowego,
C.  trzonu kości udowej,
D.  kości śródręcza.

Zadanie 94.
Zabieg stulejki to usunięcie:

A .  przyrośniętej do żołędzi skóry,
B.  zwężenia cewki,
C.  nadmiaru skóry na żołędzi,
D.  narośli na żołędzi.

Zadanie 95.
Obwód jednobiegunowy w elektrochirurgii to:

A .  monopolarny obwód z elektrodą bierną i czynną,
B.  ultradźwiękowa energia skalpela harmonicznego,
C.  zaawansowana energia bipolarna,
D.  energia bipolarna z funkcją cięcia.

Zadanie 96.
Cewnik Fogarty'ego do embolektomii:

A .  służy do rozszerzania światła naczynia żylnego,
B.  podaje sie operatorowi zawsze z mandrynem,
C.  służy do rozszerzenia układu tętniczego,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 97.
Pierwotne żylaki kończyn dolnych powstają w następstwie:

A.  niewydolności zastawek żylnych,
B.  miażdżycy naczyń,
C.  starzenia się organizmu,
D . wzmożonego  ciśnienia  żylnego  i/lub  osłabienia  ściany

żylnej.

Zadanie 98.
Na czym polega operacja sposobem HYNESA - ANDERSONA?

A.  założeniu cewnika Pigtail,
B .  uwolnienia moczowodu z tłuszczu,
C . wycięcia  zwężenia  połączenia

miedniczkowo-moczowodowego,
D.  założenia rozszerzadła do moczowodu.



Zadanie 99.
Wskazaniem do transplantacji szpiku jest:

A .  naczyniak,
B.  włókniak,
C.  potworniak,
D.  chłoniak.

Zadanie 100.
RIRS to nowoczesna metoda operacyjnego leczenia stosowana w:

A.  kardiologii,
B .  gastrologii,
C .  endourologii,
D.  traumatologii.

Zadanie 101.
Edukacja  pacjenta  i  jego  rodziny  w  zakresie  samoopieki  należy
do:

A.  lekarza operującego,
B.  lekarza anestezjologa,
C . lekarza  i  pielęgniarki  sprawujących  opiekę  nad

pacjentem,
D.  pielęgniarki środowiskowej.

Zadanie 102.
Założenie  szwów  pojedynczych  z  nici  wchłanialnej  na  szyjce
macicy  (lokalizacja  na  godzinie  3  i  9 )  w  celu  uniknięcia
krwawienia  z  szyjkowych  gałęzi  tętnicy  macicznej  nazywamy
szwami:

A.  Dandy'ego,
B.  Emmeta,
C.  McDonalda,
D.  Shirodkara.

Zadanie 103.
Ile podstawowych wad serca składa się na zespół Fallota?

A.  jedna,
B.  dwie,
C.  cztery,
D.  sześć.



Zadanie 104.
Leczenie operacyjne złamań panewki stawu biodrowego NIE ma na
celu:

A . anatomicznego  odtworzenia  powierzchni  stawowej  i
umożliwienia wczesnego podjęcia ruchu w stawie,

B . zapewnienia  jak  najlepszych  warunków  artrodezy  stawu
biodrowego,

C . profilaktyki  wczesnych  zmian  zwyrodnieniowych  stawu
biodrowego,

D . zachowania  fizjologicznego  zakresu  ruchomości  stawu
biodrowego.

Zadanie 105.
Przed  planowanym  zabiegiem  operacyjnym  pacjent  ma  prawo  do
uzyskania informacji o:

A .  wynikach leczenia oraz rokowaniu,
B . proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i

leczniczych,
C.  swoim stanie zdrowia i rozpoznaniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 106.
Do płukania tkanki mózgowej używamy:

A.  płynu Ringera,
B.  NaCl 0,9% o temperaturze ciała,
C.  glukozy 5%,
D.  wody destylowanej.

Zadanie 107.
Najprostszym sposobem opanowania krwawienia z nosa jest:

A .  tamponada przednia nosa,
B.  założenie gąbki fibrynowej,
C.  tamponada tylna,
D . ucisk  skrzydełek  nosa  w  miejscu  przejścia  części

miękkich w rusztowanie kostne.

Zadanie 108.
Zaćma jest podstawową zmianą patologiczną:

A.  naczyniówki,
B.  twardówki,
C.  soczewki,
D.  rogówki.



Zadanie 109.
Conchotom używany jest do zabiegu:

A.  adenotomii i tracheotomii,
B.  adenotomii i mastektomii,
C.  tracheotomii i usunięciu żylaków kończyn dolnych,
D.  mastektomii i w tętniaku aorty brzusznej.

Zadanie 110.
Operację usunięcia pęcherzyka żółciowego można wykonać metodą
laparoskopową lub otwartą. Metoda otwarta usunięcia pęcherzyka
żółciowego zapoczątkowana została przez:

A.  Rydygiera,
B.  Pateya,
C.  Langenbucha,
D.  Bassiniego.

Zadanie 111.
Najbardziej  czułą  metodą  oceny  sprawności  psychomotorycznej
operowanego pacjenta stosowaną podczas endarterektomii tętnicy
szyjnej jest:

A .  znieczulenie ogólne,
B.  znieczulenie podpajęczynówkowe,
C.  znieczulenie przewodowe,
D.  blokada splotu szyjnego.

Zadanie 112.
U  dorosłego  pacjenta  z  dużą  przepukliną  pępkową  wykonano
operację  polegającą  na  zszyciu  szwami  materacowymi  "na
zakładkę"  powięzi  z  obu  stron  wrót  przepukliny.  Taka  metoda
operacji nosi nazwę:

A.  Halsteda,
B.  Schouldice'a,
C.  Mayo,
D.  PHS.

Zadanie 113.
Zmniejszenie  ryzyka  przeniesienia  infekcji  za  pomocą  rąk  można
uzyskać poprzez:

A.  używanie jałowych rękawic,
B.  brak widocznych skaleczeń na dłoniach,
C.  zastosowanie na pole operacyjne folii chirurgicznej,
D . mycie  rąk  pod  bieżącą  wodą  z  użyciem  mydła  płynnego,

wycieranie  ręcznikiem  jednorazowym,  dezynfekcję  skóry
rąk  alkoholowym  roztworem  środka  antyseptycznego,
ochronę rąk za pomocą sterylnych rękawiczek.



Zadanie 114.
Szpital wytwarzający wyroby medyczne tylko dla własnych potrzeb
proces  sterylizacji  zobowiązany  jest  walidować.  Jednakże
walidacja ta NIE wymaga:

A.  kontroli stacji sanitarno-epidemiologicznej,
B.  kontroli zespołu do spraw zakażeń,
C.  udziału jednostki certyfikującej,
D.  nadzoru pielęgniarki epidemiologicznej.

Zadanie 115.
Rozszerzadła Hegara są to instrumenty służące do:

A.  rozszerzania szyjki macicy,
B.  udrożnienia jajowodów,
C.  udrożnienia moczowodów,
D.  dywulsji zwieraczy odbytu.

Zadanie 116.
P o  otwarciu  jam  ciała  instrumentującej  pielęgniarce  operacyjnej
NIE wolno podawać chirurgowi:

A.  serwet zabezpieczonych nitką barytową,
B.  małych, luźnych, nieumocowanych na narzędziu gazików,
C.  trzywarstwowych serwet,
D.  niewchłanialnych serwet.

Zadanie 117.
Operacja kręgozmyku polega na:

A . usunięciu  uszkodzonych  trzonów  kręgów  i  usztywnieniu
kręgosłupa,

B . odbarczeniu  elementów  nerwowych  i  usztywnieniu
niestabilnego fragmentu kręgosłupa,

C.  usztywnieniu przemieszczonych kręgów,
D.  wypełnieniu szczelin międzykręgowych woskiem kostnym.



Zadanie 118.
Pielęgniarka  pracująca  w  oddziale  dziennym  "chirurgii  jednego
dnia" powinna umieć:

A . przygotować pacjenta do zabiegu operacyjnego, sprawować
nad  nim  kompleksową  opiekę,  prowadzić  dokumentację
pielęgniarską,  udzielić  wsparcia  pacjentowi  i  jego
rodzinie w zakresie samoopieki,

B . sprawować opiekę nad pacjentem tylko wtedy, gdy zabieg
wykonano w znieczuleniu ogólnym,

C . ocenić  podstawowe  parametry  życiowe  (tętno,  oddech,
temperaturę  ciała),  natomiast  przygotowaniem  pacjenta
d o  zabiegu  zajmuje  się  głównie  lekarz  chirurg  i
anestezjolog,

D . głównie  zarejestrować  pacjenta,  współpracować  z
lekarzem operującym i rodziną pacjenta.

Zadanie 119.
Naprawa  przepukliny  pachwinowej  metodą  beznapięciową  to
operacja sposobem:

A.  Girarda,
B.  Bassiniego,
C.  Halsteda,
D.  Lichtensteina.

Zadanie 120.
W przypadku planowanego przeprowadzenia zabiegu operacyjnego u
pacjenta  z  zespołem  Leriche'a  ważne  jest  przygotowanie  do
operacji:

A .  okolicy brzucha,
B.  okolicy pachwinowej,
C.  okolicy udowej,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 121.
Obliteracja to:

A.  niskociśnieniowa metoda leczenia chorób tętnic,
B.  zamknięcie przepływu krwi żylnej za pomocą sklerozantu,
C.  odcinkowe odcięcie żyły odpiszczelowej,
D.  usunięcie całej żyły odpiszczelowej.

Zadanie 122.
Oxygenator służy do:

A.  wymuszenia przepływu krwi w obiegu głównym,
B . uzupełnienia  strat  cieplnych  spowodowanych  różnicą

temperatury pomiędzy ciałem pacjenta i otoczeniem,
C.  pozaustrojowej wymiany gazowej we krwi,
D.  wymuszenia przepływu krwi w liniach ssakowych.



Zadanie 123.
Co to jest skleroterapia?

A.  wstrzyknięcie leku powodującego zarastanie żył,
B.  wstrzyknięcie leku powodującego rozszerzenie się żył,
C . wstrzyknięcie  leku  powodującego  zmniejszenie  ciśnienia

krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 124.
Z  ryzykiem  rozwoju  zaćmy  wikłającej  należy  l iczyć  się  w
przypadku:

A.  zapalenia tęczówki i naczyniówki,
B.  ciała obcego wewnątrzgałkowego,
C.  urazu tępego,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 125.
Oddział  "chirurgii  jednego  dnia"  stanowi  wyodrębnioną  strukturę
organizacyjną posiadającą:

A . salę  operacyjną  w  pełni  wyposażoną  z  wydzielonym
pomieszczeniem  do  wybudzania  i  monitorowania  stanu
pacjenta,

B . wydzielone  pomieszczenie  w  oddziale  zabiegowym  do
pobytu  pacjenta  i  jego  rodziny,  bez  konieczności
dodatkowego wyposażenia,

C.  wolne łóżka szpitalne w wyznaczonym oddziale,
D . wydzielone  pomieszczenie,  zapewniające  pacjentowi

możliwość całodobowej opieki rodziny.

Zadanie 126.
Dla odmy opłucnowej samoistnej charakterystycznymi objawami są:

A.  kaszel, ból, spłaszczenie klatki piersiowej,
B.  duszność, brak szmerów pęcherzykowych po obu stronach,
C . bó l  w  klatce  piersiowej,  kaszel,  duszność,  wypuk

bębenkowy, osłabienie lub brak szmeru pęcherzykowego,
D . duszność, bębenkowy odgłos opukowy, kaszel, wypełnione

żyły szyjne.

Zadanie 127.
Według jakiej skali określa się stopnie niedokrwienia kończyn?

A.  Glasgow,
B.  Norton,
C.  VAS,
D.  Fontaine'a.



Zadanie 128.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do  pobrania  narządu od  osoby
zmarłej jest:

A .  zmiana płci osoby zmarłej (transseksualizm),
B.  choroba alkoholowa dawcy w młodości,
C.  przewlekłe stosowanie środków psychotropowych,
D.  nowotwór złośliwy nerki.

Zadanie 129.
Najczęstszą  przyczyną  jatrogennego  zapalenia  żył
powierzchownych może być:

A.  infekcja grzybicza żyły,
B.  długotrwała kaniulacja żyły,
C.  rozsiana choroba nowotworowa,
D.  unieruchomienie kończyny.

Zadanie 130.
Walidacja to:

A.  jeden z etapów dezynfekcji,
B . powtarzalny,  udokumentowany  proces  dający  gwarancję

odpowiedniej jakości wykonywanej czynności,
C.  jeden z etapów sterylizacji,
D.  jeden z etapów czynności aseptycznych.

Zadanie 131.
Odjęte  duże  części  ciała  np.  kończyny  górne,  dolne  lub  inne
fragmenty tkanek nieprzeznaczone do badania histopatologicznego
należy:

A . wrzucić do worka z odpadami medycznymi, przeznaczonymi
do spalenia,

B.  wyrzucić do śmietnika szpitalnego,
C . odpowiednio zapakować, opisać, zanotować w specjalnym

rejestrze  kto  odbiera  materiał  (podpis)  i  przekazać  do
spalenia,

D.  wywieźć na wysypisko odpadów komunalnych.



Zadanie 132.
Klasyczną  operacją  żylaków  jest  operacja  Babcocka.  Polega  ona
na:

A . wprowadzeniu  do  żyły  odpiszczelowej  sondy,  której
zakończenie (oliwkę)  doprowadza się  do temperatury (-80
stopni Celsjusza),

B . wprowadzeniu  do  światła  żyły  odpiszczelowej
elastycznej,  metalowej  sondy,  którą  przeprowadza  się
przez  całą  żyłę  i  usuwa  sie  ją  wraz  z  sondą  po  je j
wcześniejszym podwiązaniu,

C . ostrzyknięciu światła żylaka środkiem chemicznym, który
uszkadzając  śródbłonek  prowadzi  do  reakcji  zapalnej  i
zarośnięcia naczynia,

D . podpowięziowym  podwiązaniem  i  przecięciem  żył
przeszywających.

Zadanie 133.
Zabieg komisurotomia to:

A.  nacięcie spoideł zastawki tętnicy płucnej,
B.  wycięcie zwężenia podzastawkowego,
C . plastyka  drogi  odpływu  i  wycięcie  zwężenia

podzastawkowego,
D . wycięcie zwężających belek mięśniowych w trzonie prawej

komory.

Zadanie 134.
Zabiegi "chirurgicznie brudne" to:

A.  żylaki kończyn, resekcja żołądka,
B.  resekcja jelita, plastyka przepukliny pachwinowej,
C.  resekcja żołądka, żylaki odbytu,
D.  plastyka przepukliny pachwinowej, żylaki kończyn.

Zadanie 135.
Podstawę rozpoznania raka endometrium stanowi:

A . badanie  kliniczne,  ultrasonografia  dopochwowa,  badanie
histopatologiczne z frakcjonowanej abrazji,

B . badanie  histopatologiczne  z  frakcjonowanej  abrazji,
ultrasonografia  dopochwowa,  hysteroskopia
diagnostyczna,

C . badanie  kliniczne,  badanie  histopatologicznego  z
celowanym pobraniem materiału na drodze hysteroskopii,
ultrasonografia dopochwowa,

D . badanie  histopatologiczne  z  frakcjonowanej  abrazji,  lub
badanie  histopatologiczne  z  celowanym  pobraniem
materiału na drodze histeroskopii.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 061509
GRUPA 1
Zadanie 0.
U  pacjenta 40-letniego stwierdzono początkową fazę Stwardnienia
Rozsianego  (SM).  Najbardziej  charakterystyczne  objawy,
wymagające  obserwacji  i  interwencji  pielęgniarskiej  w
początkowym okresie choroby to:

A . zaburzenia  czucia,  niedowidzenie,  okresowy  niedowład
całkowity, dystrofia,

B.  zaburzenia chodu, ataksja, afazja, atetoza,
C.  hipotonia, drżenia, kurcze mięśni i bóle mięśniowe,
D . zawroty  głowy,  zmęczenie,  podwójne  widzenie,  niedowład

połowiczy.

Zadanie 0.
Zespół psychoorganiczny charakteryzują:

A.  euforia, zaburzenia funkcji zwieraczy,
B . zaburzenia  pamięci,  sprawności  myślenia  i  orientacji,

brak krytycyzmu,
C.  napady padaczkowe i obniżenie nastroju,
D.  zaburzenia równowagi i spastyczność.

Zadanie 0.
Cukrzyca  powoduje  zaburzenia  w  sferze  życia  intymnego,
prowadząc u mężczyzn do:

A . dyskomfortu  psycho-fizycznego,  nie  powodując  jednak
zaburzeń erekcji i ejakulacji,

B .  zaburzeń erekcji i ejakulacji na tle psychogennym,
C . zaburzeń  erekcji  i  ejakulacji  na  t le  nerwicowym  oraz  z

przyczyn organicznych,
D . niepłodności  i  bardzo  częstych  zaburzeń  ejakulacji,  na

tle psychogennym.

Zadanie 0.
Pęcherz neurogenny odhamowany charakteryzuje się:

A . opróżnianiem  pęcherza  po  wypełnieniu,  niezależnie  od
woli chorego,

B . utratą  zdolności  hamowania  oddawania  moczu  mimo
zachowanej  świadomości  i  zachowanego  czucia  parcia  na
mocz,

C.  wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
D.  zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.



Zadanie 0.
C o to  jest  biegunka rzekoma z  przelania  i  jak  należy  postępować
w przypadku jej wystąpienia?

A . powikłanie  długotrwałego  zaparcia  stolca  û  należy
zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,

B.  zwykła biegunka û należy zastosować środki zapierające,
C . powikłanie  zaparcia  stolca  û  należy  zastosować  środki

zapierające,
D . zwykła  biegunka  -  należy  zastosować  tylko  odpowiednią

dietę.

Zadanie 0.
Do objawów zespołu móżdżkowego należą:

A . mowa  skandowana,  zaburzenia  równowagi,  chód  na
szerokiej podstawie,

B.  mowa afatyczna, chód drobnymi kroczkami,
C.  niedowład czterokończynowy, zaburzenia widzenia,
D.  niedowład połowiczy, afazja mieszana.

Zadanie 0.
W związku z nietrzymaniem moczu u chorego występują trudności w
zakresie zdrowia i bezpieczeństwa społecznego:

A . obciążenie  rodziny,  opiekunów,  koszty  wyposażenia
(cewniki, pampersy) dodatkowa opieka,

B.  utrata przyjaciół, znajomych,
C.  niemożność prowadzenia aktywnego życia społecznego,
D.  zwiększone wydatki na leki i usługi medyczne.

Zadanie 0.
U  samotnej  kobiety  65-letniej  rozpoznano  cukrzycę.  Choroba
ujawniła  s ię  m  in.  poprzez  l iczne  stany  zapalne  i  trudno  gojące
s ię  drobne  owrzodzenia  na  skórze.  Chora  została  objęta
środowiskową  opieką  pielęgniarską.  Opiekując  się  tą  kobietą  do
zadań pielęgniarki należy:

A.  przede wszystkim edukacja chorej i nauka samokontroli,
B . organizacja  środowiskowego  wsparcia  w  tym  szczególnie

uaktywnienie  rodziny,  współorganizacja  pomocy
sąsiedzkiej,  zaangażowanie  grup  wsparcia  i  koordynacja
profesjonalnej pomocy,

C.  umieszczenie podopiecznej w domu pomocy społecznej,
D.  przestrzeganie systematycznego podawania leków.



Zadanie 0.
60-letnia pacjentka po amputacji kończyny dolnej powyżej kolana
oczekuje  na  amputację  drugiej  kończyny  na  tej  samej  wysokości.
Istniejącej  chorobie  towarzyszą  zmiany  zwyrodnieniowe
obejmujące  stawy  kręgosłupa  w  odcinku  lędźwiowym  oraz  stawy
biodrowe.  Usprawnienie  pacjentki  po  zabiegu  powinno  rozpocząć
się od:

A . prawidłowego  ułożenia  kikuta  amputowanej  kończyny  i
zmniejszenia obrzęku,

B.  hartowania kikuta,
C.  ćwiczenia w odciążeniu,
D.  wzmacniania mięśni kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Sprawując opiekę domową nad pacjentką 50-letnią, z rozpoznanym
Reumatoidalnym  Zapaleniem  Stawów,  pielęgniarka  uczestniczy  w
programie  rehabilitacji.  Należy  przy  tym  pamiętać  że,  celem
rehabilitacji jest:

A .  wzmocnienie całego organizmu i poprawa postawy,
B . głównie relaksacja, a ponadto poprawa ruchu w stawach i

koordynacji,
C . zachowanie  lub  poprawa  ruchu  w  stawach,  poprawa

koordynacji ruchów i funkcji poszczególnych stawów oraz
relaksacja,

D.  ograniczenie bólu i stanu zapalnego.

Zadanie 0.
U  chorego  lat  45  stwierdza  się  niedowład  spastyczny  kończyn
dolnych  w  przebiegu  stwardnienia  rozsianego  /SM/.  Na  długich
dystansach  pacjent  chodzi  przy  pomocy  balkonika.  Pełna
samoobsługa.  Pracuje  przy  komputerze.  W  celu  poprawy  si ły
mięśniowej kończyn dolnych wskazane jest stosowanie:

A . ćwiczeń z dawkowanym oporem do maksymalnego zmęczenia
chorego,

B . ćwiczeń  z  dawkowanym  oporem  nie  dopuszczając  do
zmęczenia chorego,

C.  ćwiczeń rozluźniających,
D.  hipnoterapii.

Zadanie 0.
W celu zapobiegania przykurczom stawowym konieczne jest:

A .  prawidłowe odżywianie chorego,
B.  codzienne wykonywanie ćwiczeń,
C.  stosowanie materaca magnetycznego,
D.  pozostawienie chorego w łóżku.



Zadanie 0.
Chora  lat  57  od  10  lat  choruje  na  reumatoidalne  zapalenie
stawów  /RZS/.  Występują  obrzęki,  przykurcze  wielostawowe  i
podwichnięcia  drobnych  stawów.  W  celu  zmniejszenia  obrzęków
stawów należy:

A.  ograniczyć ilość płynów,
B.  stosować intensywne ćwiczenia,
C.  stosować zabiegi parafinowe na obrzęknięte stawy,
D.  stosować farmakoterapię.

Zadanie 0.
W uszkodzeniach części lędźwiowej kręgosłupa występuje:

A.  paraplegia,
B.  uszkodzenie klatki piersiowej i płuc,
C . uszkodzenie  funkcji  ruchowej  obwodowej  częsci  kończyn

dolnych,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Chory  lat  27  jest  po  urazie  rdzenia  kręgowego  w  odcinku
lędźwiowym  przed  trzema  tygodniami.  Występuje  u  niego
paraplegia,  brak  samodzielnej  mikcji.  Jest  leczony  zachowawczo.
W  celu  zabezpieczenia  chorego  przed  odleżynami  postępowanie
pielęgnacyjne polega na zastosowaniu:

A.  zmiany pozycji ciała co 12 godzin,
B . materaca  przeciwodleżynowego  bez  konieczności

zmieniania pozycji ciała,
C . materaca  przeciwodleżynowego  i  zmiany  pozycji  ciała  co

2-4 godziny,
D.  masażu klasycznego.

Zadanie 0.
Chory lat 20 w wyniku wypadku samochodowego doznał złamania
kręgosłupa w odcinku piersiowym na poziomie Th-8.  Stwierdzono
całkowite  uszkodzenie  rdzenia  kręgowego.  Leczony  operacyjnie  û
wykonano  stabilizację  kręgosłupa.  W  opiece  nad  pacjentem
pielęgniarka powinna zwrócić szczególną uwagę na:

A.  zaburzenia oddychania,
B.  stan skóry,
C.  obrzęki,
D.  zwolnienie tętna.



Zadanie 0.
Pamiętając,  że  pacjent  z  rozpoznaną  choroba  nowotworową  ma
uzasadnione,  ustawowe  prawo  do  informacji  dotyczącej
rozpoznania,  planu  leczenia  oraz  przewidywanych  następstw
terapii, informując chorego należy pamiętać, by:

A . udzielać  prawdziwych,  koniecznych w określonej  sytuacji
informacji,

B . nie podawać żadnych konkretnych prognostycznych danych
z  uwagi  na  nie  zawsze  w  pełni  potwierdzone rozpoznanie
i odwracalność choroby,

C . udzielać  rzetelnej,  pełnej  informacji  i  przekazywać  ją
zarówno choremu jak i jego rodzinie, w równym stopniu i
zakresie,

D . posługiwać  się  terminologią  fachową,  biorąc  tylko
sporadycznie  pod  uwagę,  ograniczone  możliwości
zrozumienia ze strony chorego.

Zadanie 0.
Insulina  wstrzyknięta  podskórnie,  najszybciej  wchłania  się,  gdy
jest podana w okolice:

A.  brzucha,
B.  ramion,
C.  ud,
D.  pośladków.

Zadanie 0.
Uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie kręgów szyjnych jest
przyczyną wystąpienia:

A.  hemiplegii prawostronnej,
B.  hemiplegii lewostronnej,
C.  paraplegii,
D.  tetraplegii.

Zadanie 0.
Zalecanym  ułożeniem  chorego  w  porażeniu  połowiczym
(hemiplegii), będzie:

A .  układanie pacjenta na niedowładnym boku,
B.  układanie pacjenta na zdrowym boku,
C . układanie  pacjenta  na  plecach,  kończyny  górne  wzdłuż

ciała, kończyny dolne podparte,
D.  prawdziwe A i B.



Zadanie 0.
D o  podstawowych  zaleceń  zdrowotnych  dla  chorych  ze
stwardnieniem  rozsianym,  opuszczających  oddział  szpitalny,  NIE
należy:

A.  prowadzenie prozdrowotnego stylu życia,
B.  unikanie czynnej rekreacji,
C.  stosowanie zrównoważonego żywienia,
D.  uregulowany, oszczędny tryb życia.

Zadanie 0.
U  pacjentki  45-letniej  rozpoznano  Reumatoidalne  Zapalenie
Stawów  (RZS).  Realizowany  plan  opieki  i  pielęgnacji  uwzględniać
będzie udział w leczeniu:

A.  farmakologicznym i rehabilitacji,
B .  operacyjnym,
C.  zachowawczym,
D.  metodami fizycznymi.

Zadanie 0.
Zaparcia  stolca  występują  u  przeszło  połowy  chorych  ze
stwardnieniem  rozsianym.  Leczenie  zaparć  polega  między  innymi
na stosowaniu:

A.  czynnej rekreacji i gimnastyki leczniczej,
B.  masażu mięśni brzucha i stosowania odpowiedniej diety,
C.  tylko diety lub środków farmakologicznych,
D . czynnej  rekreacji  i  gimnastyki  leczniczej,  masażu

mięśni  brzucha,  odpowiedniej  diety,  środków
farmakologicznych.

Zadanie 0.
Zespoły mikroangiopatii objawiają się:

A . chorobą  wieńcową,  miażdżycą  zarostową  tętnic  kończyn,
udarem mózgu,

B.  chorobami dużych naczyń żylnych i tętniczych,
C . neuropatią obwodowego i autonomicznego układu nerwowego

oraz chorobami układu krążenia,
D.  chorobami rozrostowymi.



Zadanie 0.
Chory  lat  62  jest  po  urazie  czaszkowo-mózgowym,  leżący,  z
niedowładem  czterokończynowym.  Od  5  lat  przebywał  w  domu.
Został  przyjęty  do  zakładu  pielęgnacyjno-opiekuńczego  celem
dalszej  opieki.  Przy  przyjęciu  stwierdzono  odleżynę  I I I  stopnia
z  martwicą  w  okolicy  krzyżowej.  Karmiony  zjada  posiłki  w
całości.  U  chorego  obserwuje  się  objawy  zespołu
psychoorganicznego.  W  dalszym  postępowaniu  pielęgnacyjnym
należy zastosować:

A.  właściwe opatrunki i laser biostymulujący,
B.  lampę Sollux na odleżynę,
C.  opatrunek uciskowy na odleżynę,
D.  okłady z Rivanolu na odleżynę.

Zadanie 0.
Pacjent  z  założoną  przed  kilku  laty  zastawką
komorowo-otrzewnową skarży się na ból głowy, nudności, wymioty,
jest  spowolniały  i  senny.  Bóle  głowy  mogą  świadczyć  o
wystąpieniu  zespołu  wzmożonego  ciśnienia  śródczaszkowego
wskutek:

A.  odwodnienia,
B.  zatrucia pokarmowego,
C.  niedrożności układu zastawkowego,
D . niedostateczności  krążenia  mózgowego

kręgowo-podstawnego.

Zadanie 0.
Stwardnienie  rozsiane  jest  chorobą,  której  ryzyko  wystąpienia
jest związane z:

A .  nie rozpoznanymi jeszcze czynnikami,
B . nie  rozpoznanymi  jeszcze  czynnikami,  ale  w  dużym

stopniu przypuszczalną podatnością dziedziczną,
C.  wyłącznie podatnością dziedziczną,
D.  podatnością immunologiczną i środowiskową.

Zadanie 0.
Postać  dyskinetyczną  w  mózgowym  porażeniu  dziecięcym
charakteryzuje:

A.  postać spastyczna, rzadziej z objawami spastycznymi,
B.  niezborność ruchowa i zaburzenia równowagi,
C.  zaburzenie napięcia mięśniowego i ruchy mimowolne,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 0.
D o  Zakładu  Opiekuńczego,  celem  dalszego  leczenia  i
rehabilitacji,  został  przyjęty  pacjent  po  udarze  mózgu  z  afazją
czuciową.  Problemy  pielęgnacyjne  związane  będą  z  trudnością
nawiązania kontaktu, ponieważ afazja czuciowa to trudność:

A.  czytania, liczenia, pisania,
B.  rozumienia mowy,
C.  w doborze słów,
D.  w artykulacji słów.

Zadanie 0.
Chory  lat  55  od  wielu  lat  jest  leczony  z  powodu  stwardnienia
rozsianego  /SM/.  Obecnie  chodzi  przy  pomocy  balkonika.  Ma
niewielkie  zaburzenia  równowagi  i  osłabioną  si łę  mięśniową
kończyn dolnych. Jest informatykiem (praca siedząca). U chorego
wskazane jest:

A .  kontynuowanie pracy zawodowej,
B.  zaprzestanie pracy zawodowej,
C.  wyuczenie innego zawodu,
D.  znaczne ograniczenie wykonywania pracy.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  46  po  przebytym  udarze  mózgowym  został
zakwalifikowany  do  rehabilitacji.  Zakres  ćwiczeń  oparto  na
podstawie:  dokładnego  wywiadu  psychofizycznego  z  okresu  przed
udarem  oraz  ocenie  si ły  poszczególnych  mięśni  w  określonych
pozycjach  i  przy  określonym  ruchu.  W  tym  celu  posłużono  się
metodą:

A.  Clarka,
B.  Lovetta,
C.  Kabata-Kaisera,
D.  Barthela.

Zadanie 0.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  w  stawach  skokowych  należy
stosować:

A . ćwiczenia  i  podparcie  stóp  pod  kątem  90  stopni  w
stosunku do podudzi,

B.  parafinę na stawy skokowe,
C.  DD i jonizację z Ketonalu stawów skokowych,
D.  wygodne obuwie.



Zadanie 0.
Za czynniki przyspieszające wystąpienie osteoporozy uważane są:

A . obniżona  podaż  witaminy  D  i  brak  ekspozycji  na
promieniowanie słoneczne, niska podaż wapnia,

B.  immobilizacja, nieruchliwy tryb życia,
C.  alkoholizm, palenie tytoniu,
D.  wszystkie prawdziwe.

Zadanie 0.
Prawidłową  wentylację  płuc,  u  pacjenta  z  całkowitym
uszkodzeniem  rdzenia  kręgowego  w  odcinku  C6  û  C8,  zapewni
ułożenie w pozycji:

A .  półsiedzącej,
B.  na lewym boku,
C.  leżącej na wznak,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Wśród  leków  ochraniających  przed  niepożądanymi  skutkami
radioterapii powinny znajdować się leki:

A . nasenne,  przeciwbólowe,  zmniejszające  wydzielanie,
przeciwbiegunkowe,

B.  moczopędne,
C.  przeciwbólowe, uspokajające,
D . przeciwzapalne,  łagodnie  dezynfekujące,  uszczelniające

naczynia, preparaty wielowitaminowe.

Zadanie 0.
Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:

A.  wymieniać cewnik co 2 tygodnie,
B . rozpocząć  opukiwanie  okolicy  nadłonowej  i  okresowo

powtarzać  cewnikowanie  w  zależności  od  i lości  moczu
zalegającego w pęcherzu,

C.  pozostawić cewnik na stałe,
D.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.

Zadanie 0.
Wchłanianie insuliny opóźnia:

A.  ogrzewanie i masaż miejsca wstrzyknięcia,
B . oziębienie  miejsca  wstrzyknięcia,  wstrzyknięcie  w  udo,

okolice  lipoatroficzne  i  zastosowanie  insuliny  w  dużym
stężeniu,

C.  wstrzyknięcie do tkanki podskórnej brzucha,
D.  praca mięśni.



Zadanie 0.
Dla  osób  z  rozpoznanym  stwardnieniem  rozsianym  zalecana  jest
dieta:

A . lekkostrawna,  bogata  w  białko  i  witaminy  z
ograniczeniem węglowodanów, podaż płynów 2 litry/dobę,

B.  wysokobiałkowa z podażą płynów do 1 litra/dobę,
C.  wysokotłuszczowa z podażą płynów 3 litrów/dobę,
D.  nie ma ograniczeń dietetycznych.

Zadanie 0.
Pacjent  78-letni  z  niedowładem  połowiczym  prawostronnym  i
afazją  spowodowanymi  zakrzepem  mózgowym  trafił  po  leczeniu
szpitalnym  na  oddział  pielęgnacyjny.  Uruchamianie  pacjentów  z
niedowładem połowiczym powinno być oparte o:

A.  siedzenie i wożenie pacjenta na wózku inwalidzkim,
B.  układanie tułowia z podparciem,
C . aktywne  ćwiczenia  bierno-czynne  szczególnie  kończyn

niedowładnych  z  utrwalaniem  każdego  ruchu  czynnego,
który jest możliwy do wykonania,

D . pozostawienie  pacjenta  w  spokoju  w  oczekiwaniu  na
spontaniczną poprawę siły.

Zadanie 0.
25ûletni  pacjent  po  skoku  do  wody  doznał  urazu  rdzenia
kręgowego  na  poziomie  C6ûC7.  Był  hospitalizowany  w  oddziale
intensywnej  terapii.  Obecnie  znajduje  s ię  w  oddziale
neurologicznym.  Niedługo  planowany  jest  wypis  pacjenta  do
zakładu pielęgnacyjnoûopiekuńczego celem dalszego usprawniania.
Pacjent  w  obecnym  stanie  wymaga  stałej  opieki  i  pielęgnacji.
Trening zwieraczy odbytu polega na:

A.  napinaniu mięśni krocza i odbytu,
B.  masażu okolicy krocza i odbytu,
C.  drażnieniu okolicy odbytu rurką doodbytniczą,
D.  uciskaniu okolicy krocza i odbytu.

Zadanie 0.
U  pacjentki w wieku 42 lat chorej na Stwardnienie Rozsiane (SM)
prowadzącej  umiarkowanie  aktywny  tryb  życia  występuje
nietrzymanie moczu. Nietrzymanie moczu jest objawem:

A . typowym  dla  przebiegu  choroby  i  stale  towarzyszącym
stwardnieniu rozsianemu o określonym przebiegu,

B.  sporadycznie występującym objawem,
C.  objawem przemijającym,
D.  całkowicie wyleczalnym stanem dysfunkcji.



Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do hiperalimentacji jest/są:

A.  rozległe i głębokie oparzenia,
B.  jadłowstręt psychiczny,
C.  gastrostomia lub jejunostomia,
D.  niewydolność nerek.

Zadanie 0.
W związku z nietrzymaniem moczu występują trudności w zakresie
zdrowia psychicznego tj.:

A .  utrata szacunku do samego siebie,
B.  poczucie zagrożenia bezpieczeństwa,
C.  izolacja, uzależnienie, depresja,
D.  utrata zainteresowań.

Zadanie 0.
Wystąpienie  powikłania,  jakim  jest  obniżenie  l iczby  krwinek
białych w przebiegu chorób rozrostowych układu krwiotwórczego,
skutkuje:

A . wystąpieniem  zaburzeń  świadomości,  zawrotów  głowy,
nudności, wymiotów,

B.  niedokrwistością, utratą sił, depresją,
C.  pojawieniem się trudnych do wyleczenia zakażeń,
D.  przyśpieszeniem śmierci chorego.

Zadanie 0.
Zastosowanie ergoterapii ma na celu:

A.  nauczenie nowego zawodu,
B.  nauczenie posługiwania się ergonometrem,
C . poprawę  samoobsługi  i  wyuczenie  czynności  życia

codziennego,
D.  zmniejszenie spastyczności.

Zadanie 0.
U  15-letniego chłopca leczonego z  powodu choroby nowotworowej
krwi,  w  wyniku  stosowanej  chemioterapii  wystąpiło  zapalenie
jamy ustnej. W leczeniu zapalenia jamy ustnej należy stosować:

A.  tylko intensywną pielęgnację jamy ustnej,
B . zawsze  posiewy  bakteriologiczne  i  kontrolę

mikrobiologiczną  w  celu  przerwania  wrót  zakażenia  dla
posocznicy,

C . leki  znieczulające,  nawilżające,  leki  przeciwgrzybicze,
przeciwwirusowe,

D.  leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.



Zadanie 0.
W  celu  obniżenia  spastyczności  mięśni,  u  dzieci  z  mózgowym
porażeniem dziecięcym /MPD/ można zastosować:

A.  elektrostymulację,
B.  DKF,
C.  laser,
D.  hipoterapię.

Zadanie 0.
Na rozpoznanie cukrzycy wskazuje:

A . poziom glukozy we krwi powyżej 126mg/dl, wzrost poziomu
glukozy we krwi powyżej 180 mg/100 ml powoduje wydalnie
jej z moczem,

B . poziom glukozy we krwi poniżej 120mg/dl, brak glukozy i
acetonu w moczu,

C . poziom glukozy we krwi powyżej 120mg/dl, wzrost poziomu
glukozy we krwi powyżej 300 mg/100 ml powoduje wydalnie
jej z moczem, obecność acetonu w moczu,

D . poziom glukozy  we  krwi  poniżej  120mg/dl,  występowanie
glukozy i acetonu w moczu.

Zadanie 0.
25ûletni  pacjent  po  skoku  do  wody  doznał  urazu  rdzenia
kręgowego  na  poziomie  C6ûC7.  Był  hospitalizowany  w  oddziale
intensywnej  terapii.  Obecnie  znajduje  s ię  w  oddziale
neurologicznym.  Niedługo  planowany  jest  wypis  pacjenta  do
zakładu pielęgnacyjnoûopiekuńczego celem dalszego usprawniania.
Pacjent  w  obecnym  stanie  wymaga  stałej  opieki  i  pielęgnacji.  U
pacjenta może wystąpić:

A.  zatrzymanie oddechu,
B.  niewydolność oddechowa,
C.  afazja ruchowa,
D.  afazja czuciowa.

Zadanie 0.
W  niektórych  postaciach  stwardnienia  rozsianego  występuje  tzw.
drżenie zamiarowe. W ramach usprawniania ruchowego pacjentom
zaleca się:

A .  ćwiczenia metodą Berty Bobath,
B . rytmiczne  ćwiczenia  wahadłowe  stawów  barkowych  i

biodrowych, ćwiczenia pod kontrolą wzroku,
C.  ćwiczenia metodą Lovetta,
D . ćwiczenia wykonywane w pozycji na plecach, z kończynami

górnymi  na  brzuchu,  a  kończyny  dolne  zgięte  w  stawach
biodrowych i kolanowych.



Zadanie 0.
Mikroangiopatie to:

A . swoiste  zmiany  czynnościowe  i  morfologiczne  w
naczyniach włosowatych,

B.  wyłącznie zmiany w drobnych naczyniach żylnych,
C.  zmiany w komórkach układu nerwowego,
D.  zmiany w komórkach krwi.

Zadanie 0.
Chora  lat  20  jest  leczona  z  powodu  niedowładu
czterokończynowego  po  urazie  szyjnego  odcinka  rdzenia
kręgowego. Porusza się na wózku inwalidzkim. Występuje obniżony
nastrój.  Pacjentka  wypija  około  500  ml  płynów  dziennie.  W
badaniach  laboratoryjnych  stwierdzono  infekcję  układu
moczowego. Powikłaniem, które może wystąpić jest:

A .  cukrzyca,
B.  padaczka,
C.  kamica pęcherzyka żółciowego,
D.  kamica układu moczowego.

Zadanie 0.
W  profilaktyce  zaburzeń  o  charakterze  mikroangiopatii  należy
przede uwzględnić:

A . prawidłowe  postępowanie  terapeutyczne  w  tym zwłaszcza
stosowanie  insuliny,  przestrzeganie  diety  i  zapewnienie
ruchu,

B.  systematyczne wizyty u specjalistów,
C.  przyjmowanie preparatów wielowitaminowych,
D . żadne  z  wymienionych  działań  nie  mogą  skutecznie

opóźnić powikłań naczyniowych.

Zadanie 0.
Czynnikami wpływającymi niekorzystnie na przebieg stwardnienia
rozsianego są:

A.  ćwiczenia oddechowe,
B.  ćwiczenia izometryczne,
C.  pływanie i jazda konna,
D.  nadmierny stres i unieruchomienie.



Zadanie 0.
Przy podaniu cytostatyku poza naczynie żylne, należy:

A . zawsze  nałożyć  okład  z  lodem i  podać  antidotum 10  ml/
tiosiarczanu sodowego do żyły,

B . podać  leki  przeciwbólowe  i  przeciwzapalne  z  różnych
grup,  obserwować  chorego  i  poinformować  o  zdarzeniu
lekarza,

C . zaaspirować  z  powrotem  do  strzykawki  lek,  jeśl i  igła
znajduje  s ię  w  miejscu  wkłucia,  podać  antidotum,
wykonać  opatrunek,  stosować  leki  przeciwbólowe  i/lub
niesteroidowe przeciwzapalne,

D . w  razie  wystąpienia  martwicy  chirurgicznie  usunąć
tkanki martwicze po zakończeniu chemioterapii.

Zadanie 0.
Obejmując  opieką  pacjenta  z  chorobą  nowotworową  istotne
znaczenie przypiszesz właściwemu żywieniu chorego. W przypadku
nie przyjmowania posiłków doustnie stosuje się:

A .  najczęściej żywienie pozajelitowe,
B.  żywienie przez zgłębnik lub gastrostomię,
C . tylko  płyny  nawet  chorym  na  cukrzycę,  zwłaszcza  w

zaostrzeniu objawów nietolerancji posiłków,
D . doraźne  podawanie  posiłków,  w  sytuacji  poprawy

samopoczucia chorego.

Zadanie 0.
Reakcje  chorego  po  poinformowaniu  o  zachorowaniu  na  chorobę
nowotworową  mogą  być  bardzo  różne,  najczęściej  jednak
przebiegają etapowo, zgodnie ze:

A . schematem  I :  depresyjna  akceptacja,  częściowa  odmowa,
aktywna odmowa, agresywna odmowa, akceptacja pozytywna,
świadoma akceptacja.

B . schematem  II :  aktywna  odmowa,  agresywna  odmowa,
częściowa  odmowa,  depresyjna  akceptacja,  świadoma
akceptacja, akceptacja pozytywna.

C . schematem  III :  częściowa  odmowa,  aktywna  odmowa,
agresywna  odmowa,  akceptacja  pozytywna,  świadoma
akceptacja, depresyjna akceptacja.

D . schematem IV: częściowa odmowa, depresyjna akceptacja.
świadoma akceptacja, aktywna odmowa, agresywna odmowa,
akceptacja pozytywna,



Zadanie 0.
Udzielając pierwszej pomocy nieprzytomnemu poszkodowanemu w
wyniku  porażenia  prądem  elektrycznym  w  pierwszej  kolejności
należy:

A.  ułożyć poszkodowanego na boku,
B.  podjąć próby udrożnienia dróg oddechowych,
C.  rozpocząć resuscytację,
D.  odłączyć źródło energii.

Zadanie 0.
Kobieta  lat  50  z  rozpoznaniem  hemiplegia  prawostronna,
odleżyny,  nadciśnienie  tętnicze  I░,  cukrzyca  II░,  wymaga  stałej
kontroli  lekarskiej  i  intensywnej  opieki  pielęgniarskiej.  Które
z podanych zaburzeń może występować u chorej?

A.  zaburzenia emocjonalne-osobowościowe,
B.  zaburzenia mowy,
C.  operowanie zależnościami przestrzennymi,
D.  zachowania euforyczne.

Zadanie 0.
Opieka nad chorym z chorobą Alzheimera w warunkach domowych
powinna polegać na:

A . wyręczaniu  chorego  w  czynnościach  dnia  codziennego  z
uwagi na nieporadną samoopiekę,

B . ograniczaniu  aktywności  życiowej  i  farmakologiczne
uspokajanie ze względu na ryzyko urazów fizycznych,

C . włączaniu  chorego  w  życie  rodzinne  i  ćwiczeniu  jeszcze
istniejących umiejętności,

D . stałym dozorze i dyskretnym ograniczaniu samodzielności
chorego  w  celu  zapewnienia  mu  jak  największego
bezpieczeństwa.

Zadanie 0.
D o  rozpoznania  nadciśnienia  tętniczego,  u  osoby  starszej,
należy:

A . wykonać  co  najmniej  trzykrotny  pomiar  ciśnienia  w
odstępach kilkudniowych, na tym samym ramieniu i w tej
samej pozycji,

B .  wykluczyć sytuacje emocjonalne,
C.  wykonać ämanewr Osleraö,
D.  wszystkie prawdziwe.



Zadanie 0.
Warunkiem  skutecznej  organizacji  opieki  nad  ludźmi  starszymi
jest:

A . kształtowanie  właściwych  postaw  społeczeństwa  wobec
starości,

B . kształtowanie  właściwych  postaw  osób  starszych  wobec
starości jako takiej i starości własnej,

C . likwidacja  z  otoczenia  osoby  starszej,  zjawiska
geriatryzmu,

D.  wszystkie prawdziwe.

Zadanie 0.
Usprawniając pacjenta metodą Bobath ważne jest, aby pacjent był
usprawniany przez:

A.  zespół terapeutyczny,
B.  rehabilitantów,
C.  ergoterapeutów,
D.  fizykoterapeutów.

Zadanie 0.
Po dłuższym okresie unieruchomienia kończyny dolnej w opatrunku
gipsowym pacjentka jest narażona na:

A.  zaniki mięśniowe i zmiany w stawach,
B.  pojawienie się żylaków,
C.  trwałą zmianę postawy ciała,
D.  skrócenie kończyny.

Zadanie 0.
Możliwości  samoobsługi  pacjentki  w  zakładzie
pielęgnacyjnoûopiekuńczego określisz w skali:

A .  Webstera,
B.  Barthel,
C.  Waterlow,
D.  Douglas.

Zadanie 0.
Zdolność do wykonywania czynności nieodzownych do samodzielnego
bytowania, ocenić należy przy pomocy skali:

A .  ADL,
B.  Piotrowskiego,
C.  Benoit,
D.  Barthela.



Zadanie 0.
Jaki  objaw  jest  najbardziej  charakterystyczny  dla  szoku  rdzenia
kręgowego?

A.  ból neurogenny,
B.  przejściowe porażenie,
C.  objaw Babińskiego,
D.  całkowita arefleksja.

Zadanie 0.
U osób starszych dochodzi do zmiany aktywności:

A .  instrumentalnej na ekspresywną,
B.  ekspresywnej na instrumentalną,
C.  tylko ekspresyjnej,
D.  domowo-rodzinnej.

Zadanie 0.
Podstawowymi  objawami  neuropatii  cukrzycowej  są  wszystkie  Z
WYJĄTKIEM:

A.  bólu,
B.  parestezji,
C .  dodatniego objawu Babińskiego,
D.  zmian troficznych skóry.

Zadanie 0.
Charakterystyczny dla choroby Parkinsona jest:

A .  oczopląs,
B.  wesołkowatość,
C.  mowa skandowana,
D.  maskowata twarz.

Zadanie 0.
N a  ograniczanie  skutków przewlekłej  niewydolności  żył  głębokich
NIE ma wpływu:

A . kilkakrotne w ciągu dnia odpoczywanie z uniesioną chorą
nogą,

B.  unikanie stania w bezruchu przez dłuższy czas,
C.  nie ograniczanie chodzenia,
D.  usunięcie operacyjne żylakowato zmienionych naczyń.



Zadanie 0.
Chory  lat  78  jest  po  udarze  mózgu  z  niedowładem  połowiczym
lewostronnym  niewielkiego  stopnia.  Leczony  z  powodu  cukrzycy
typu  I I .  Okresowo  występują  dolegliwości  bólowe  w  okolicy
serca,  niska  tolerancja  wysiłku.  Chory  powinien  otrzymywać
dietę:

A.  wysokobiałkową,
B.  wysokokaloryczną,
C.  cukrzycową,
D.  ziemniaczaną.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  będzie  oddziaływać  pielęgniarka  na  chorego  z
zaawansowanym zespołem otępiennym?

A.  siłą perswazji,
B.  przeciwstawiając się jego woli,
C.  przyjmując postawę nadopiekuńczości,
D.  na płaszczyźnie emocjonalnej.

Zadanie 0.
Uszkodzenie rdzenia kręgosłupa powoduje porażenie:

A.  wiotkie poniżej poziomu uszkodzenia,
B.  spastyczne poniżej poziomu uszkodzenia,
C.  wiotkie kończyn górnych i spastyczne kończyn dolnych,
D.  spastyczne na poziomie uszkodzenia.

Zadanie 0.
Który ze zmysłów powinna preferować pielęgniarka jako środek do
komunikowania  pozytywnych  uczuć  w  opiece  nad  pacjentem  w
podeszłym wieku?

A.  mowy,
B.  wzroku,
C.  słuchu,
D.  dotyku.

Zadanie 0.
W  placówce  opieki  długoterminowej  przebywa  pacjent,  u  którego
pielęgniarki  zaobserwowały  bierną  postawę,  uległość,
oczekiwanie  pomocy,  tolerancję  w  kontaktach  oraz  podejrzliwość
i  obawy  przed  zaburzeniem  poczucia  bezpieczeństwa.  Posługując
s ię  typologią  Bromleya,  zachowanie  pacjenta  określiły  jako
postawę:

A.  wrogości wobec otoczenia,
B.  konstruktywną,
C.  zależności,
D.  obronną.



Zadanie 0.
Do oceny ryzyka rozwoju odleżyn służy m.in.:

A .  skala Norton, skala Douglas,
B.  skala ADL,
C.  skala Barthela,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W stosunku do pacjenta w podeszłym wieku z tendencją do uporu
należy:

A.  stosować przymus,
B.  tłumaczyć, że robi źle,
C.  decydować za niego,
D.  zapewnić możliwość wyboru.

Zadanie 0.
Agorafobia to lęk przed:

A.  opuszczeniem domu, podróżą autobusem,
B.  korzystaniem z windy,
C.  spożywaniem surowych warzyw i owoców,
D.  otwartą przestrzenią.

Zadanie 0.
Powtarzające się rytmiczne kurcze mięśni wskazują na:

A.  t iki ,
B.  mioklonię,
C.  pląsawicę,
D.  natręctwo.

Zadanie 0.
W  istotny  sposób  rokowania  terapeutyczne  u  dzieci  z  mózgowym
porażeniem dziecięcym pogarsza:

A.  niedowidzenie,
B.  niedosłuch,
C.  zaburzenia czucia,
D.  padaczka.

Zadanie 0.
W  trakcie  wizyty  środowiskowej  u  osoby  starszej  pielęgniarka
została  poproszona  o  radę  odnośnie  3-letniego  wnuczka.  Dziecko
nic  nie  mówi,  wg  babci  nie  lubi  być  przytulane,  ciągle  jest  w
ruchu,  bardzo  lubi  bawić  się  samochodem,  wołane zachowuje  się
jakby nie słyszało. Co wskazywałyby w/w objawy?

A.  autyzm,
B.  upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym,
C.  zespół Downa,
D.  zespół Littłla.



Zadanie 0.
Które  osoby  upośledzone  umysłowo  objęte  są  kształceniem
zawodowym?

A.  młodzież szkół specjalnych i absolwenci tych szkół,
B.  młodzież szkół życia i absolwenci tych szkół,
C.  osoby ze znacznym upośledzeniem umysłowym,
D . osoby  upośledzone  w  stopniu  lekkim,  umiarkowanym  i

znacznym.

Zadanie 0.
Dzieci,  które  utraciły  słuch  po  opanowaniu  mowy  ustnej
zaliczamy do kategorii:

A .  niedosłyszących,
B.  głuchych,
C.  późnogłuchych,
D.  opóźnionych słuchowo.

Zadanie 0.
Choreoterapia to terapia:

A.  za pomocą tańca,
B.  za pomocą barw, kolorów,
C.  przez kontakt z pięknym otoczeniem,
D.  przez spacery po lesie.

Zadanie 0.
Jakie  środowisko  uczy  dziecko  treści  i  postaw  wobec  ludzi,
zdarzeń, siebie?

A.  przedszkole lub szkoła,
B.  środowisko rówieśnicze,
C.  środowisko rodzinne,
D.  środowisko psychoterapeutyczne.

Zadanie 0.
Dziecko  z  ilorazem  inteligencji  30  będzie  miało  możliwość
pobierania nauki w:

A.  szkole życia,
B.  szkole specjalnej,
C.  szkole integracyjnej,
D.  normalnej szkole z indywidualnym programem nauczania.

Zadanie 0.
Z zaburzeniami czytania związany jest termin?

A.  dysartia,
B.  dysleksja,
C.  dyskalkulia,
D.  dysgnozja.



Zadanie 0.
Czy  mieszkaniec  domu  pomocy  społecznej  może  samodzielnie
opuszczać swoje miejsce zamieszkania?

A.  tak, ale zgodnie z zapisami regulaminu domu,
B . tak,  jest  człowiekiem  wolnym,  ma  prawo  do  pełnego

decydowania o sobie,
C . nie,  a  ograniczenie  wolności  w  tym  zakresie  jest

dopuszczalne i uzasadnione,
D . nie,  a  w  razie  opuszczenia  miejsca  zamieszkania

powinien zostać zgłoszony na policję.

Zadanie 0.
Pacjent z zaburzeniami psychicznymi wymaga bezwzględnej opieki
psychiatrycznej, jeśli stwierdza się:

A .  omamy wzrokowe i słuchowe,
B.  ostrą psychozę i myśli samobójcze,
C.  przewlekły stan schizofrenii,
D.  urojenia ksobne i prześladowcze.

Zadanie 0.
C o  może  być  podstawą  podejrzenia  upośledzenia  umysłowego  w
okresie niemowlęcym i poniemowlęcym?

A.  niechęć do jedzenia,
B.  opóźnienie siadania, chodzenia, mowa,
C.  częste infekcje,
D.  brak snu.

Zadanie 0.
Które z czynników NIE mają wpływu na wystąpienie upośledzenia
umysłowego w stopniu głębokim?

A . niedożywienie  matki  w  czasie  ciąży,  zakażenie  w  okresie
prenatalnym,

B.  czynniki okołoporodowe, uwarunkowania genetyczne,
C . palenie  papierosów  przez  ciężarną  w  drugim  i  trzecim

trymestrze ciąży,
D.  czynniki mechaniczne, fizyczne, chemiczne.

Zadanie 0.
Włączenie  osób  niepełnosprawnych  w  życie  osób  pełnosprawnych
oraz terapię interdyscyplinarną łączymy z pojęciem?

A.  psychoterapii,
B.  pedagogizacji,
C .  rehabilitacji,
D.  integracji,



Zadanie 0.
Która  z  niżej  wymienionych  dyscyplin  sportowych  polecana  jest
osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym?

A.  badminton,
B.  rzuty piłką,
C.  jazda konna,
D.  rzuty oszczepem do celu.

Zadanie 0.
W  którym  okresie  ciąży  zachorowanie  na  różyczkę  przez  matkę
najczęściej powoduje uszkodzenia płodu?

A.  ryzyko istnieje przez całą ciążę,
B.  w trzech pierwszych miesiącach ciąży,
C.  w dwóch ostatnich miesiącach ciąży,
D.  przed porodem.

Zadanie 0.
Jaskra jest schorzeniem charakteryzującym się:

A .  podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym,
B.  stanem zapalnym rogówki,
C.  błoniastym zapaleniem spojówek,
D.  opryszczką rogówki.

Zadanie 0.
Dziecko  lat  2,5  z  mózgowym porażeniem dziecięcym pod  postacią
niestabilnego  napięcia  mięśniowego  i  wzmożonej  i lości  ruchów
mimowolnych. Trudności w komunikowaniu słownym, ale prawidłowo
reaguje  na  bodźce  zewnętrzne,  nieznaczne  opóźnienie  rozwoju
psychicznego. Zaopatrzenie ortopedyczne ma na celu?

A.  stabilizację,
B.  korektę,
C.  wzmocnienie siły mięśniowej,
D . bezwzględne  w  rehabilitacji  dzieci  z  mózgowym

porażeniem dziecięcym.

Zadanie 0.
Który  z  działów  psychologii  klinicznej  zajmuje  się  dziećmi
upośledzonymi?

A.  oligofrenopsychologia,
B.  surdopsychologia,
C.  tyflopsychologia,
D.  neuropsychologia.



Zadanie 0.
Co oznacza pojęcie spastyczny?

A . fizjologiczne  napięcie  mięśniowe:  ciągłe,  umiarkowane
skurcze mięśniowe,

B.  obniżone napięcie mięśniowe,
C.  wzmożone napięcie mięśniowe û inaczej sztywność,
D.  napięcie pomocnicze, wspierające pracę mięśniową.

Zadanie 0.
Trening  umiejętności  społecznych  stosowany  w  rehabilitacji
pacjentów chorych psychicznie jest wskazany dla osób:

A.  przewlekle chorych samotnych,
B . przewlekle chorych o obniżonym poziomie funkcjonowania

społecznego,
C.  z zaburzeniami osobowości,
D . p o  pobycie  w  szpitalu  psychiatrycznym,  gdy  boją  się

powrotu do domu.

Zadanie 0.
Unieruchomienie  poprzez  zastosowanie  pasów  lub  kaftana  można
zastosować na okres do:

A.  12 godzin,
B.  6 godzin z możliwością przedłużenia,
C.  4 godzin z możliwością przedłużenia,
D.  2 godzin z możliwością przedłużenia.

Zadanie 0.
Jakiego rodzaju mechanizmem jest introjekcja?

A . oskarżanie  siebie  o  niezręczność,  nieudolność,  głupotę,
uprzedzając w ten sposób przewidywane oceny otoczenia,

B . świadome  wywoływanie  lęku,  poczucia  zagrożenia,
bezradności, przewidując w ten sposób niepowodzenia,

C . stopienie  swego  życia  z  życiem  innych,  przewidując  w
ten sposób brak osobistych sukcesów,

D . zastępowanie  rzeczywistych  poczynań  aktywnością
symboliczną,  przewidując  w  ten  sposób  brak  osiągnięć
zawodowych.



Zadanie 0.
Rozpoznanie depresji ustala się na podstawie:

A.  obiektywnych testów diagnostycznych,
B . występowania  co  najmniej  pięciu  objawów  depresji  przez

okres  dwóch  tygodni  oraz  wywołujących  zmianę
dotychczasowego poziomu funkcjonowania,

C . występowanie co najmniej  trzech objawów przez okres co
najmniej trzech tygodni i wywołujących częściową zmianę
poziomu dotychczasowego funkcjonowania,

D . wystąpienie  myśli  samobójczych,  zaburzenia  snu,
zaburzenia  nastroju  i  pobudzenia  psychoruchowego  co
spowoduje  zmianę  dotychczasowego  poziomu
funkcjonowania.

Zadanie 0.
60ûletnia hospitalizowana kobieta ma myśli samobójcze, nie chce
przyjmować  posiłków  i  leków,  nie  sypia  w  nocy,  od  4  dni  nie
oddawała  stolca.  Występują  napady  lęku.  U  chorej  stwierdzono
nieznacznie  podwyższone  ciśnienie  tętnicze.  Wymaga
ukierunkowanej  opieki  pielęgniarskiej.  Problemem,  który  należy
rozwiązać w pierwszej kolejności jest:

A .  brak snu w nocy,
B.  myśli samobójcze,
C.  zaparcie, brak snu,
D.  nieznacznie podwyższone ciśnienie tętnicze.

Zadanie 0.
Chora  na  schizofrenię  paranoidalną  przebywająca  w  oddziale
psychiatrycznym  odmawia  przyjmowania  leków  doustnych,  jest
zalękniona  i  nie  można  z  nią  nawiązać  kontaktu  słownego.  W
przypadku,  gdy  chora  odmawia  przyjęcia  leków  doustnych
pielęgniarka powinna:

A.  zmusić siłą pacjentkę do połknięcia leków,
B.  leki rozdrobnić i podać w zupie,
C . starać  się  przekonać  chorą,  aby  dobrowolnie  połknęła

leki,
D . poprosić  lekarza  o  zmianę  leków  doustnych  na  leki  w

iniekcji.



Zadanie 0.
Jakie  objawy  uboczne  występują  po  spożyciu  alkoholu  w  trakcie
leczenia Disulfiramem?

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  przyspieszenie  akcji
serca, bóle i zawroty głowy, zaburzenia oddychania,

B . podwyższenie  ciśnienia  krwi,  zwolnienie  akcji  serca,
bóle i zawroty głowy, zaburzenia oddychania,

C . lęk,  omamy,  halucynacje,  obniżenie  ciśnienia  krwi,
zawroty głowy, zaburzenia krążenia,

D . zaburzenia  świadomości,  spadek  ciśnienia  tętniczego
krwi,  przyspieszenie  akcji  serca,  zaburzenia
neurologiczne.

Zadanie 0.
Skalę GDS Reisberga stosuje się w diagnostyce:

A.  choroby Alzheimera,
B.  zespołów depresyjnych,
C.  zespołów urojeniowych,
D.  żadnego z powyższych.

Zadanie 0.
Pacjentka  po  przyjęciu  na  oddziale  stała  się  pobudzona  rozbija
sprzęty,  jest  agresywna  wobec  personelu.  Pielęgniarka  winna
podjąć następujące działania:

A . zastosować  przymus  bezpośredni  zawiadamiając  o  tym
fakcie lekarza dyżurnego możliwie jak najszybciej,

B . odseparować  pozostałych  chorych  w  celu  ich  ochrony,
poczekać na przybycie lekarza dyżurnego,

C . zastosować  przymus  bezpośredni,  opisać  sytuację  w
raporcie  pielęgniarskim,  by  ordynator  oddziału
następnego dnia przyjął ją do wiadomości,

D . zastosować  przymus  bezpośredni,  wypełnić  druk
powiadomienia  o  tym  fakcie  dyrektora  szpitala,  by  ten
mógł zawiadomić sąd.

Zadanie 0.
Haloperidol to lek zaliczający się do grupy:

A.  anksjolityków,
B.  leków przeciwdepresyjnych,
C.  leków przeciwparkinsonowskich,
D.  neuroleptyków.



Zadanie 0.
Które  z  poniższych  uważane  są  za  czynniki  ryzyka  w  chorobie
Alzheimera?

A.  wiek,
B.  alkoholizm,
C . uraz  głowy  bezpośrednio  poprzedzający  wystąpienie

objawów otępienia,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  powinna  postąpić  pielęgniarka,  aby  przerwać  u
chorej napad lęku z hiperwentylacją?

A . podać  torebkę  papierową  do  ust  chorej  i  polecić,  aby  do
niej oddychała,

B.  podać środek uspokajający,
C.  być obecną przy chorej i czekać, aż napad sam minie,
D.  zalecić chorej wstrzymywanie oddechu.

Zadanie 0.
Głównym  czynnikiem  zniechęcającym  chorego  do  przyjmowania
neuroleptyków jest/są:

A.  brak wewnętrznej motywacji,
B.  przeżycia pacjenta,
C.  objawy uboczne działania leków,
D.  brak wiedzy o działaniu leków.

Zadanie 0.
Które z leków zarejestrowane są do leczenia choroby Alzheimera?

A.  nootropil, cavinton, sermion,
B.  exelon, aricept, reminyl,
C.  trilafon, fenactil, rispolept,
D.  fevarin, seroxat, zoloft.

Zadanie 0.
Chory lat 50 agresywny, zagrażający życiu własnemu oraz zdrowiu
innych,  z  udokumentowaną  chorobą  psychiczną.  Hospitalizowany
bez wyrażenia zgody z użyciem przymusu. W oddziale dostał ataku
szału,  chorego  unieruchomiono.  Po  zastosowanym  leczeniu
nastąpiła znaczna poprawa stanu zdrowia. O przyjęciu chorego do
szpitala powinien być powiadomiony sąd opiekuńczy w miejscu:

A . zamieszkania  chorego  w  ciągu  72  godzin  przez  rodzinę
chorego,

B.  szpitala w ciągu 72 godzin przez dyrektora szpitala,
C.  szpitala w ciągu 72 godzin przez rodzinę chorego,
D . zamieszkania  chorego  w  ciągu 72  godzin  przez  dyrektora

szpitala.



Zadanie 0.
Jaka jest technika podawania domięśniowo Chlorpromazyny?

A . głęboko,  długą  igłą  i  przed  podaniem  należy  usunąć
lekiem powietrze z igły,

B . płytko,  krótką  igłą  i  przed  podaniem  należy  usunąć
lekiem powietrze z igły,

C . n a  średnią  głębokość,  igłą  o  normalnej  długości  i  przed
podaniem nie należy usuwać lekiem powietrza z igły,

D . głęboko,  długą  igłą  i  przed  podaniem  nie  należy  usuwać
lekiem powietrza z igły.

Zadanie 0.
Jakie wyróżniamy objawy pozytywne w schizofrenii?

A.  urojenia, omamy, zaburzenia myślenia,
B.  urojenia, halucynacje, obniżenie napędu,
C.  omamy, urojenia, niedomoga woli, wycofanie społeczne,
D . obniżenie  napędu,  niedomoga  woli,  zaburzenia  treści

myślenia, wycofanie społeczne i anhedonia.

Zadanie 0.
Dotyk  pielęgniarki  często  zalecany  wobec  przewlekle  chorych
może być stosowany wobec chorych psychicznie:

A.  w panicznym lęku,
B . w  czasie  gdy  nie  ma  ostrych  objawów

psychopatologicznych,
C.  z urojeniami,
D.  z omamami słuchowymi.

Zadanie 0.
Najbardziej  niepokojące  objawy  uboczne  działania  leków
stosowanych w psychiatrii to:

A .  spadek masy ciała,
B . nadmierna  wrażliwość  oczu  na  światło  i  słońce,

zaparcia,
C.  zawroty głowy, zmęczenie,
D.  sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.

Zadanie 0.
Kształtowanie  się  umiejętności  społecznych  chorych  na
schizofrenię zaburza:

A.  hospitalizacja pacjenta,
B.  opieka nad pacjentem w domu rodzinnym,
C.  opieka nad pacjentem w poradni,
D.  opieka nad pacjentem w oddziale dziennym.



Zadanie 0.
W psychiatrii NIE mają zastosowania leki z grupy:

A.  leków neuroleptycznych,
B.  leków przeciwparkinsonowych,
C.  leków chemioterapeutycznych,
D.  leków przeciwdepresyjnych.

Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  uprawnień  NIE  przysługują
pracownikowi socjalnemu?

A . prawo  pierwszeństwa  przy  wykonywaniu  swoich  zadań  w
urzędach,

B . wydawanie  decyzji  w  sprawach  świadczeń  pomocy
społecznej,

C . ochrony  prawnej  przewidzianej  dla  funkcjonariuszy
publicznych,

D . prawo  do  zatrudniania  w  innych  niż  ośrodek  pomocy
społecznej instytucjach.

Zadanie 0.
Pomoc społeczna jest:

A .  instytucją polityki społecznej państwa,
B.  instytucją opiekuńczą i zdrowotną polityki państwa,
C.  zadaniem własnym gminy,
D.  zadaniem zleconym przez Wojewodę.

Zadanie 0.
Cechą  odróżniającą  zakład  opieki  długoterminowej  od
krótkoterminowej jest ograniczenie zaplecza:

A . diagnostycznego  i  zabiegowego  na  korzyść  zaplecza
rehabilitacyjnego i edukacyjnego,

B . diagnostycznego  na  korzyść  zaplecza  zabiegowego  i
edukacyjnego,

C . diagnostycznego  i  rehabilitacyjnego  na  korzyść  zaplecza
zabiegowego i edukacyjnego,

D . rehabilitacyjnego  i  edukacyjnego  na  korzyść  zaplecza
diagnostycznego i zabiegowego.

Zadanie 0.
Ustawa  z  30-08-1991  o  zakładach  opieki  zdrowotnej  definiuje
zakład opieki zdrowotnej, którym może być:

A . szpital,  poradnia,  przychodnia,  pracownia
diagnostyczna, żłobek,

B.  zakład rehabilitacji leczniczej, Dom Pomocy Społecznej,
C.  Dom Pomocy Społecznej, żłobek,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  świadczeń  społecznych,  określonych
ustawą  o  pomocy  społecznej,  przysługują  osobie  i/lub  rodzinom
bez względu na posiadany dochód?

A.  zasiłek okresowy, zasiłek stały,
B.  praca socjalna, zasiłek okresowy,
C.  praca socjalna, poradnictwo,
D.  zasiłek stały.

Zadanie 0.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje:

A.  starosta,
B.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
C.  organ gminy,
D.  ośrodek interwencji kryzysowej.

Zadanie 0.
Niepubliczny  zakład  opieki  zdrowotnej  może  rozpocząć
działalność po:

A.  podpisaniu umowy z kasą chorych,
B.  sporządzeniu potwierdzonych list pacjentów zakładu,
C.  uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu,
D . uzyskaniu  wpisu  do  rejestru  zakładów  opieki  zdrowotnej

prowadzonego przez wojewodę.

Zadanie 0.
Jednym  z  priorytetów  w  ochronie  zdrowia  jest  rozwój  sektora
opieki długoterminowej, głównie poprzez:

A.  ograniczenie liczby łóżek opieki krótkoterminowej,
B . restrukturyzację  części  niewykorzystanych  łóżek

psychiatrycznych, gruźlicy i chorób płuc,
C . tworzenie  zakładów  pielęgnacyjno-opiekuńczych,

opiekuńczo-leczniczych  oraz  rozwój  opieki  zdrowotnej
nad przewlekle chorym i niepełnosprawnym w domu,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Które z poniższych świadczeń medycznych NIE zostanie w całości
sfinansowane z tytułu ubezpieczenia przez NFZ?

A.  opieka w okresie ciąży,
B.  badania diagnostyczne,
C . niektóre  przedmioty  ortopedyczne  t j .  laski,  balkoniki,

materace przeciwodleżynowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Interdyscyplinarny  zespół  oddziału  opieki  długoterminowej
przygotowuje  pacjenta  do  samodzielnego  funkcjonowania  w  jego
środowisku  zamieszkania.  Świadczenia  realizowane  przez
pielęgniarkę będą miały charakter świadczeń:

A.  niezależnych,
B.  zależnych,
C.  współzależnych,
D.  mieszanych.

Zadanie 0.
Projekt  wojewódzkiego  planu  zabezpieczenia  potrzeb  zdrowotnych
zatwierdza:

A.  sejmik województwa w drodze uchwały,
B.  wojewoda w drodze zarządzenia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia w drodze uchwały,
D . sejmik  województwa  i  Wojewoda  w  drodze  stosownych

uchwał.

Zadanie 0.
Organem  założycielskim  dla  niepublicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej może być:

A . kościół  lub  związek  wyznaniowy,  związek  zawodowy,
pracodawca,

B.  samorząd terytorialny,
C.  wojewoda,
D.  gmina.

Zadanie 0.
Osobie  starszej,  samotnej,  z  deficytami  zdrowotnymi
utrudniającymi realizację samoopieki,  w ramach systemu pomocy
społecznej zaproponujesz:

A.  zasiłek okresowy,
B.  usługi opiekuńcze,
C.  bezpłatne leki,
D.  zasiłek celowy.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem przyjęcia do zakładu opiekuńczo û leczniczego
jest stan chorego:

A.  po przebytym urazie kręgosłupa,
B.  kwalifikujący go do hospitalizacji,
C . w  wieku  podeszłym  któremu  towarzyszą  choroby  o

charakterze przewlekłym,
D.  po amputacji kończyn dolnych.



Zadanie 0.
Sprawowanie  czynnej  opieki  nad  zdrowymi  niemowlętami  od  6
tygodnia życia należy do kompetencji:

A .  lekarza specjalisty,
B.  pielęgniarki rodzinnej,
C.  położnej środowiskowej,
D.  pielęgniarki szkolnej.

Zadanie 0.
Aktywne słuchanie polega na używaniu sformułowania:

A.  nigdy mnie nie słuchasz,
B.  "czy dobrze rozumiem, że...",
C.  proszę mi nie przerywać,
D.  zawsze podnosisz głos podczas rozmowy.

Zadanie 0.
Przeczytaj  uważnie  przytoczone  informacje  zwrotne.  Która  z
informacji zwrotnych jest udzielona w sposób konstruktywny?

A.  "Proszę mi nie przeszkadzać, jestem zajęta pracą!",
B . "Dłużej  z  tobą  nie  wytrzymam,  chyba  powinniśmy  się

rozejść.",
C . "Jestem  zadowolony  z  tego,  jak  urządziłaś  pokój

dziecinny.",
D.  "Radzę panu, żeby dał mi pan spokój."

Zadanie 0.
Słowne środki dydaktyczne, to:

A .  podręczniki, czasopisma i inne teksty drukowane,
B.  wykład, pogadanka, referat,
C.  magnetofony, dyktafony, odtwarzacz CD,
D.  magnetowid, kamera TV, monitor TV.



Zadanie 0.
Korzyści uczenia się w grupie to:

A . poprawa  atmosfery  i  zacieśnienie  więzi  emocjonalnych  w
grupie,  stały  przydział  pełnienia  rol i  l idera,
wspieranie  instrumentalne  i  oceniające  l idera  przez
grupę,

B . wzajemne indukowanie pomysłami, lepsze efekty pracy niż
pojedynczych członków, większa kontrola wypracowanego
rozwiązania, mniej popełnianych błędów,

C . wzrost  samokrytyki,  wspieranie  informacyjne  i
emocjonalne  członków grupy  przez  l idera,  mimo  większej
i lości  popełnianych  błędów nie  dotyczą  one  zasadniczego
rozwiązania,

D . poprawa  relacji  emocjonalnych  w  grupie,  większa  i lość
wypracowanych  rozwiązań,  wspieranie  informacyjne  i
emocjonalne lidera przez członków grupy.

Zadanie 0.
Techniki  badań  socjologicznych  stosowanych  w  pielęgniarstwie
to :

A.  ankieta,
B.  wywiad,
C.  obserwacja,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Która  z  podanych  cech  charakteryzuje  rolę  chorego  w  ujęciu
socjologicznym?

A . osoba  chora  nie  jest  odpowiedzialna  za  stan  zdrowia
uniemożliwiający  realizację  rol i  społecznej,  potrzebuje
pomocy i wsparcia fachowych pracowników medycznych w
walce z chorobą,

B . osoba  chora  ponosi  konsekwencje  społeczne
niezrealizowania  rol i  społecznej  ze  względu  na  fakt
choroby,

C . osoba  chora  jest  całkowicie  uzależniona  od  pracowników
medycznych,

D . osoba  chora  ze  względu  na  fakt  choroby  jest  zwolniona
ze wszystkich działań i pełnionych ról społecznych.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  art.  42  Ustawy  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej
prawo  wykonywania  zawodu  lub  ograniczone  prawo  wykonywania
zawodu pielęgniarki i położnej wygasa w razie:

A .  utraty obywatelstwa polskiego,
B.  utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
C.  upływu czasu na jaki zostało wydane,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Która  z  tych  myśli  jest  przedmiotem  szczególnej  refleksji
pielęgniarek i położnych?

A.  konieczność bycia we wszelkich sytuacjach człowieka,
B.  niezbędność własnego rozwoju osobowego,
C . zachowanie  równowagi  między  rozwojem  duchowym  a

zaspokojeniem potrzeb niższego rzędu,
D.  uczestnictwo, czyli "być" z innymi ludźmi i dla innych.

Zadanie 0.
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa
określa, że:

A .  wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
B . wszyscy  ludzie  mają  takie  same  potrzeby  i  takie  same

priorytety,
C . potrzeby  jednostek  są  stałe,  nigdy  nie  zmieniają  s ię

pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
D . spełnianie  potrzeb  zawsze  podąża  od  potrzeb  wyższego

rzędu do potrzeb niższego rzędu.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Marketing w ochronie zdrowia można postrzegać jako:

A.  funkcję wspomagającą zarządzanie,
B.  jedną ze sfer wpływających na jakość usług medycznych,
C.  marketingowe zarządzanie całą placówką,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

A .  więzią służbową,
B.  jednością kierownictwa,
C.  podziałem pracy,
D.  delegowaniem.

Zadanie 0.
Dla  usprawnienia  organizacji  świadczenia  usług  zdrowotnych  w
Polsce  ustalono  ich  wielopoziomowość.  Największy  udział  w
kształtowaniu zdrowia społeczeństwa przypisuje się opiece:

A.  wysokospecjalistycznej,
B.  specjalistycznej,
C.  podstawowej,
D.  przedpodstawowej.

Zadanie 0.
Decentralizacja  zarządzania  ochroną  zdrowia  w  Polsce  oznacza
przekazanie  odpowiedzialności  i  kompetencji  do  działania  na
rzecz zdrowia:

A.  rządowi,
B.  lekarzowi rodzinnemu,
C.  samorządom terytorialnym,
D.  obywatelowi.

Zadanie 0.
D o oceny stanu zdrowia pracowników, np. danego zakładu pracy,
wykorzystasz mierniki:

A .  pozytywne,
B.  negatywne,
C.  narażenia (ryzyka),
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Zwężenia źrenic NIE obserwuje się w zatruciu:

A.  morfiną,
B.  kokainą,
C.  trichloroetanolem,
D.  związkami fosfoorganicznymi.



Zadanie 0.
Test odwracalności obturacji oskrzeli jest wykonywany za pomocą
pomiaru  spirometrycznego  przed  i  po  podaniu  leku
rozszerzającego oskrzela. Jest dodatni w przypadku:

A.  odmy,
B.  sarkoidozy,
C.  astmy oskrzelowej,
D.  gruźlicy.

Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Prawidłowy  cykl  wdechowo-wydechowy  u  dorosłego  człowieka  w
spoczynku wynosi:

A .  5-10 oddechów na minutę,
B.  12-20 oddechów na minutę,
C.  30-60 oddechów na minutę,
D.  50-100 oddechów na minutę.

Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.



Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:

A.  drżenie języka,
B.  gładka i ciepła skóra,
C.  bradykardia,
D.  tachykardia.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.

Zadanie 0.
U pacjenta po zatruciu opioidami specyficzną odtrutką, jest:

A .  atropina,
B.  desferal,
C.  nalokson,
D.  dimerkaprol.

Zadanie 0.
Płytkie  oddychanie,  u  osoby  dorosłej,  z  częstością  powyżej  20
oddechów na minutę to:

A.  hyperpnoe,
B.  tachypnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.



Zadanie 0.
Język  pacjenta  pokryty  jest  grubą  warstwą  białego  nalotu,  który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

A.  infekcję drożdżakową,
B.  aftowe zapalenie jamy ustnej,
C.  leukoplakię,
D.  język geograficzny.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Zmiana  skórna  wypełniona  treścią  ropną,  jest  określana
potocznie jako:

A.  krosta,
B.  pęcherzyk,
C.  grudka,
D.  plamka.

Zadanie 0.
Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, polega na:

A.  wydłużeniu czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego,
B . zupełnym  przerwaniu  przewodzenia  w  węźle

przedsionkowo-komorowym,
C.  przewodzeniu drogą dodatkową,
D . okresowym  przerwaniu  przewodzenia

przedsionkowo-komorowego.

Zadanie 0.
Spirometria  jest  badaniam  dodatkowym  wykorzystywanym
najczęściej w diagnostyce:

A.  gruźlicy,
B.  astmy oskrzelowej,
C.  zapalenia płuc,
D.  odmy opłucnowej.



Zadanie 0.
W  czasie  wstrząsu,  nie  tylko  anafilaktycznego,  ciśnienie
tętnicze krwi jest:

A .  znacznie podwyższone,
B.  znacznie obniżone,
C.  nieznacznie podwyższone,
D.  w normie.

Zadanie 0.
W  stawie  kolanowym  fizjologicznie  można  wykonać  następujące
ruchy:

A.  zginania i prostowania,
B.  pronacji i supinacji,
C.  odwodzenia i przywodzenia,
D.  rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
Zaburzenia  obwodowego  układu  nerwowego,  neuronu  ruchowego,
powodują:

A.  niedowład lub porażenie spastyczne,
B.  niedowład lub porażenie wiotkie,
C.  wzmożenie odruchów ścięgnistych,
D.  drżenia zamiarowe.



Zadanie 0.
D .  Orem  świadczenie  opieki  pielęgniarskiej  postrzega  poprzez
rozpoznawanie i zaspokajanie u pacjenta:

A.  12 kanonów pielęgniarstwa,
B.  potrzeb bio-psycho-społecznych,
C . potrzeb  uniwersalnych,  w  zaburzeniach  stanu  zdrowia,

rozwojowych,
D.  potrzeb uniwersalnych, w zdrowiu i chorobie, swoistych.

Zadanie 0.
Który  zakres  znaczeniowy  terminu  opieka  jest  najbardziej
wyczerpujący?

A.  szacunek, pielęgnowanie, wspieranie,
B.  ochrona, ostrożność,
C.  niepokój o kogoś, czujność,
D.  leczenie, nadzór, ochrona.

Zadanie 0.
Etapy postępowania badawczego to:

A.  określenie tematu, celów pracy i metod,
B.  sformułowanie problemu badań, hipotez i technik,
C.  dobór zmiennych i wskaźników, narzędzi badań,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Badania pilotażowe mają na celu:

A . sprawdzenie  przydatności  stosowanych  metod
statystycznych,

B . sprawdzenie  poprawności  metodologicznej  badań  i
rzetelności narzędzi badawczych,

C . sprawdzenie  poprawności  i  warunków  przeprowadzenia
badań,

D.  przygotowanie badanych do udziału w badaniach.

Zadanie 0.
Która  z  funkcji  jest  szczególnie  ważna ze  względu na całodobową
opiekę nad pacjentami?

A.  rehabilitacyjna,
B.  opiekuńcza,
C.  terapeutyczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Którego świadczenia NIE może wykonać pielęgniarka?

A . prowadzenie  rehabilitacji  przyłóżkowej  w  celu
zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia,

B . prowadzenia  usprawniania  ruchowego  (siadanie,
pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi),

C . aktywizacja  podopiecznych  z  wykorzystaniem  elementów
terapii  zajęciowej  pod  warunkiem  odbycia  kursu
specjalistycznego,

D . ustalenia  rozpoznania  rehabilitacyjnego  i  określenia
zakresu podejmowania działań.

Zadanie 0.
LAN, to:

A.  jeden z protokołów połączeniowych,
B.  arkusz kalkulacyjny,
C.  język programowania,
D.  rodzaj sieci komputerowej.

Zadanie 0.
Jednym z elementów systemu Windows jest schowek dzięki któremu
można  przenosić  informacje  pomiędzy  aplikacjami.  Która  z
poniższych czynności spowoduje wymazanie informacji zapisanej w
schowku?

A.  wpisanie nowej informacji do schowka,
B.  odczytanie informacji ze schowka,
C . zakończenie  programu  z  którego  wpisano  informację  do

schowka,
D.  otwarcie nowego programu mogącego korzystać ze schowka.

Zadanie 0.
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności  obliczania  średnich,  odchyleń  od  średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  arkusze kalkulacyjne.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 281509
GRUPA 1
Zadanie 0.
42ûletnia  pacjentka  od  10  lat  jest  chora  na  reumatoidalne
zapalenie stawów (RZS). Z powodu bólów w stawach ma ograniczone
możliwości  ruchowe.  W  czasie  zaostrzenia  choroby  przebywała  w
oddziale  reumatologicznym.  Obecnie  wypisana  do  zakładu
pielęgnacyjnego  celem  dalszego  usprawniania.  W  okresie
zaostrzenia choroby NIE należy stosować:

A.  zabiegów fizykalnych i ćwiczeń czynnych,
B.  ćwiczeń biernych i oddechowych,
C.  ćwiczeń izometrycznych i kontralateralnych,
D.  ćwiczeń rozluźniających i oddechowych.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  chorym  ze  Stwardnieniem  Rozsianym
pielęgniarka  powinna  ściśle  współpracować  z  następującym
zespołem specjalistów:

A . lekarzem  neurologiem,  lekarzem  podstawowej  opieki
zdrowotnej,  rehabilitantem,  logopedą,  opiekunem
społecznym, dietetykiem,

B . lekarzem  podstawowej  opieki  zdrowotnej,  laryngologiem,
rehabilitantem, psychiatrą, psychologiem,

C . lekarzem  podstawowej  opieki  zdrowotnej,  lekarzem
rehabilitacji,  lekarzem  radiologii,  rehabilitantem,
psychiatrą, opiekunem społecznym, rodziną,

D.  przede wszystkim psychiatrą i psychologiem.

Zadanie 0.
Zespół stopy cukrzycowej NIE jest wynikiem:

A.  neuropatii cukrzycowej,
B.  makroangiopatii,
C .  zaburzeniem czucia powierzchownego i głębokiego,
D.  czucia bólu.

Zadanie 0.
Najczęstszym powikłaniem pionizacji jest:

A .  zaburzenie widzenia,
B.  zaburzenie oddychania,
C . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  omdlenie

ortostatyczne,
D.  oddanie moczu i stolca.



Zadanie 0.
Wchłanianie insuliny opóźnia:

A.  ogrzewanie i masaż miejsca wstrzyknięcia,
B . oziębienie  miejsca  wstrzyknięcia,  wstrzyknięcie  w  udo,

okolice  lipoatroficzne  i  zastosowanie  insuliny  w  dużym
stężeniu,

C.  wstrzyknięcie do tkanki podskórnej brzucha,
D.  praca mięśni.

Zadanie 0.
Mikroangiopatie to:

A . swoiste  zmiany  czynnościowe  i  morfologiczne  w
naczyniach włosowatych,

B.  wyłącznie zmiany w drobnych naczyniach żylnych,
C.  zmiany w komórkach układu nerwowego,
D.  zmiany w komórkach krwi.

Zadanie 0.
Stan  wiotkiego  porażenia  mięśni  i  całkowitego  zniesienia
odruchów  trwający  kilka  tygodni,  który  następnie  przechodzi  w
porażenie  spastyczne  (wygórowane  odruchy  i  wzmożone  napięcie
mięśniowe) to:

A .  udar niedokrwienny mózgu,
B.  szok rdzeniowy,
C.  uszkodzenie części lędźwiowej kręgosłupa,
D.  uszkodzenie części piersiowej kręgosłupa.

Zadanie 0.
Jednym  z  wczesnych  powikłań  ogólnych  w  udarze  mózgu,  jest
dysfagia. Jako czynnik rokowniczo niekorzystny zwiększa ryzyko:

A . wystąpienia  zapalenia  płuc,  niedożywienia  i
odwodnienia,

B.  infekcji dróg moczowych,
C.  wystąpienia zakrzepicy żył głębokich,
D.  wystąpienia napadów padaczkowych.

Zadanie 0.
Chory na stwardnienie rozsiane /SM/ powinien:

A.  pozostać w domu i unikać wszelkiego wysiłku fizycznego,
B.  przerwać wykonywaną pracę zawodową,
C . uczestniczyć  aktywnie  w  życiu  społecznym  i  dalej

pracować zawodowo,
D.  pracować dorywczo.



Zadanie 0.
Zespół hiperkinetyczny polega na:

A.  wzmożonym napięciu mięśniowym,
B.  rytmicznych skurczach mięśni,
C.  pojawieniu się ruchów mimowolnych,
D.  nadmiernym pobudzeniu chorego.

Zadanie 0.
Pęcherz neurogenny odhamowany charakteryzuje się:

A . opróżnianiem  pęcherza  po  wypełnieniu,  niezależnie  od
woli chorego,

B . utratą  zdolności  hamowania  oddawania  moczu  mimo
zachowanej  świadomości  i  zachowanego  czucia  parcia  na
mocz,

C.  wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
D.  zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.

Zadanie 0.
Czynnikami wpływającymi niekorzystnie na przebieg stwardnienia
rozsianego są:

A.  ćwiczenia oddechowe,
B.  ćwiczenia izometryczne,
C.  pływanie i jazda konna,
D.  nadmierny stres i unieruchomienie.

Zadanie 0.
W  pielęgnacji  pacjentów  po  udarze  mózgu,  pielęgniarki  stosują
ułożenia funkcjonalne poprawne, które mają na celu:

A . stymulację  organizmu  do  korzystnej  reorganizacji
uszkodzonego mózgu,

B.  zapobieganie przykurczom mięśniowym,
C.  zapobieganie odleżynom,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W mózgowym porażeniu dziecięcym ruchowe zaburzenie polegające
na niezborności ruchów, zaburzeniach równowagi to postać:

A.  hipertoniczna,
B.  dyskinetyczna,
C.  ataktyczna,
D.  mieszna.



Zadanie 0.
Chory  lat  30  jest  po  urazie  rdzenia  kręgowego  w  odcinku
lędźwiowym.  Występuje  brak  kontroli  zwieraczy,  cewnik  założony
d o  pęcherza  moczowego  na  stałe,  zniesienie  czucia  od  l inii
pępkowej. Niedrożność cewnika moczowego może spowodować:

A.  bóle brzucha,
B.  przepełnienie pęcherza moczowego,
C.  nudności,
D.  wymioty.

Zadanie 0.
Uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie kręgów szyjnych jest
przyczyną wystąpienia:

A.  hemiplegii prawostronnej,
B.  hemiplegii lewostronnej,
C.  paraplegii,
D.  tetraplegii.

Zadanie 0.
O progresji stwardnienia rozsianego /SM/ może świadczyć:

A.  wzmożone pragnienie,
B.  zaburzenie widzenia,
C.  brak apetytu,
D.  drgawki.

Zadanie 0.
Udar mózgu to:

A . powolnie  narastające,  naczyniopochodne  ogniskowe  lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

B . naczyniopochodne  ogniskowe  lub  uogólnione  zaburzenia
funkcji mózgu utrzymujące się tylko do 24 godzin,

C . nagle rozpoczynające się naczyniopochodne ogniskowe lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

D.  wszystkie prawdziwe.

Zadanie 0.
W  planie  leczenia  i  rehabilitacji  60-letniej  chorej  na
reumatoidalne  zapalenie  stawów  uwzględniono  zastosowanie
ciepła.  Wśród  stosowanych  metod  z  wykorzystaniem  ciepła  -  w
leczeniu RZS najskuteczniejsze są:

A . kąpiele  kontrastowe,  gorące  wanny,  kąpiele  parafinowe,
okłady,

B.  tylko głębokie ogrzewanie, ultradźwięki, mikrofale,
C.  okłady,
D.  inne metody i urządzenia skutkujące odległą poprawą.



Zadanie 0.
Podając  lek  przeciwbólowy  do  przestrzeni  zewnątrzoponowej
(cewnik ZOP) należy zwrócić uwagę na:

A . obserwację  szczelności  złączy  i  prawidłowości  założenia
cewnika (czy się nie wysunął, nie zagiął),

B .  ewentualne wystąpienie odczynu zapalnego,
C.  łatwość dostępu do wylotu cewnika,
D.  okres czasu, który upłynął od założenia cewnika.

Zadanie 0.
Objawy stwardnienia rozsianego to:

A . ciągłe  zmęczenie,  mrowienie  i  drętwienie  kończyn,
spastyczność mięśni,

B.  podwójne i zamazane widzenie, oczopląs, afazja,
C . wzmożone  napięcie  mięśni,  drżenia  mięśniowe,

spowolnienie ruchowe,
D.  depresja, zaburzenia pamięci i koncentracji, łojotok.

Zadanie 0.
Zaparcia  stolca  występują  u  przeszło  połowy  chorych  ze
stwardnieniem  rozsianym.  Leczenie  zaparć  polega  między  innymi
na stosowaniu:

A.  czynnej rekreacji i gimnastyki leczniczej,
B.  masażu mięśni brzucha i stosowania odpowiedniej diety,
C.  tylko diety lub środków farmakologicznych,
D . czynnej  rekreacji  i  gimnastyki  leczniczej,  masażu

mięśni  brzucha,  odpowiedniej  diety,  środków
farmakologicznych.

Zadanie 0.
Pacjent ze stwardnieniem rozsianym, ma zleconą doustną kurację
kortykosterydami, leki powinien przyjąć:

A.  1 godzinę po spożyciu śniadania,
B.  wcześnie rano,
C.  przed spożyciem obiadu,
D.  w dogodnej dla siebie porze.

Zadanie 0.
W celu zapobiegania przykurczom stawowym konieczne jest:

A .  prawidłowe odżywianie chorego,
B.  codzienne wykonywanie ćwiczeń,
C.  stosowanie materaca magnetycznego,
D.  pozostawienie chorego w łóżku.



Zadanie 0.
Insulina  wstrzyknięta  podskórnie,  najszybciej  wchłania  się,  gdy
jest podana w okolice:

A.  brzucha,
B.  ramion,
C.  ud,
D.  pośladków.

Zadanie 0.
Wzrost  stężenia  cukru  we  krwi  powyżej  300  mg/100  ml,
przymglenie  świadomości  przerastające  sie  w  stan  głebokiej
nieprzytomności  z  charakterystycznym  oddechem  Kussmaula
świadczy o zagrożeniu:

A.  śpiączką hipoglikemiczną,
B.  śpiączką hiperglikemiczną,
C.  hiperglikemią,
D.  hipoglikemią.

Zadanie 0.
Jeżeli  pacjentka  z  rozpoznaną  cukrzycę  typu  I I ,  z  powodu
zaburzeń  pamięci  zapomniała  przyjąć  rannej  dawki  Diaprelu  MR,
to powinna:

A.  przyjąć Diaprel MR w porze popołudniowej,
B.  połączyć dawkę ranną z dawką wieczorną Diaprelu MR,
C.  nie przyjmować Diaprelu MR przez pozostałą część dnia,
D . kontynuować  przyjmowanie  leku  hipoglikemizującego  z

pominięciem zapomnianej dawki.

Zadanie 0.
Pacjentka  w  wieku  65  lat,  u  które  rozpoznano  stwardnienie
rozsiane  objęta  została  pielęgniarską  opieką  domową.
Dokuczliwym objawem choroby sygnalizowanym przez  pacjentkę i
j e j  bliskich jest  nietrzymanie moczu.  W związku z  nietrzymaniem
moczu występują trudności w zakresie zdrowia fizycznego tj.:

A .  nawracające infekcje i uszkodzenia skóry,
B.  bóle podbrzusza,
C.  trudności z chodzeniem,
D.  objawy bezsenności i brak łaknienia.



Zadanie 0.
60-letnia pacjentka po amputacji kończyny dolnej powyżej kolana
oczekuje  na  amputację  drugiej  kończyny  na  tej  samej  wysokości.
Istniejącej  chorobie  towarzyszą  zmiany  zwyrodnieniowe
obejmujące  stawy  kręgosłupa  w  odcinku  lędźwiowym  oraz  stawy
biodrowe.  Usprawnienie  pacjentki  po  zabiegu  powinno  rozpocząć
się od:

A . prawidłowego  ułożenia  kikuta  amputowanej  kończyny  i
zmniejszenia obrzęku,

B.  hartowania kikuta,
C.  ćwiczenia w odciążeniu,
D.  wzmacniania mięśni kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Obejmując opiekę nad pacjentem pielęgniarka powinna pamiętać,
że czynnikami ryzyka udaru mózgu są:

A . wiek,  wspóistniejące  nadciśnienie  tętnicze,  przebyty
udar, cukrzyca,

B . wiek,  osteoporoza,  niewydolność  serca,  napadowe,
przemijające niedokrwienie mózgu,

C . wiek  i  współistniejące  choroby  zakrzepowe  oraz
zapalane,

D . współistniejące  choroby  zakrzepowe  i  zapalane  oraz
stresy.

Zadanie 0.
Wczesne powikłania poudarowe obejmują przede wszystkim:

A . zburzenia  psychiczne,  zaburzenia  widzenia,  przykurcze
mięśni,

B . zaburzenia  ze  strony  obwodowego  układu  nerwowego,
zaburzenia oddychania i hipotonię,

C . zakrzepicę  żył  głębokich,  drgawki,  depresję,  zaburzenia
połykania,  nietrzymanie  moczu  i  stolca  oraz
spastyczność,

D.  naprzemiennie spastyczność i hipotonię.



Zadanie 0.
Przy  stosowaniu  insuliny  mogą  wystąpić  uboczne  działania  takie
jak:

A . przejściowe,  krótkotrwałe  zaburzenia  widzenia,  późna
alergia na insulinę,

B . uogólniony  świąd  i  pokrzywka,  a  po  dłuższym  leczeniu
obrzęki kończyn dolnych,

C . zaniki  tkanki  podskórnej,  przy  stosowaniu  preparatów
wysoko oczyszczonych,

D . oporność  na  insulinę,  przy  dłuższym  stosowaniu,
niezależna  od  innych  czynników  np.  infekcji,  wpływu
innych leków, otyłości.

Zadanie 0.
Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:

A.  wymieniać cewnik co 2 tygodnie,
B . rozpocząć  opukiwanie  okolicy  nadłonowej  i  okresowo

powtarzać  cewnikowanie  w  zależności  od  i lości  moczu
zalegającego w pęcherzu,

C.  pozostawić cewnik na stałe,
D.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.

Zadanie 0.
Zalecanym  ułożeniem  chorego  w  porażeniu  połowiczym
(hemiplegii), będzie:

A .  układanie pacjenta na niedowładnym boku,
B.  układanie pacjenta na zdrowym boku,
C . układanie  pacjenta  na  plecach,  kończyny  górne  wzdłuż

ciała, kończyny dolne podparte,
D.  prawdziwe A i B.

Zadanie 0.
Prawidłowego  założenia  zgłębnika  do  żołądka  NIE  sprawdzisz
poprzez:

A.  aspirację treści żołądkowej,
B.  wykonanie RTG jamy brzusznej,
C.  osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml wody,
D.  osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml powietrza.



Zadanie 0.
U  pacjentki  60-letniej  występuje  utrwalone  nadciśnienie
tętnicze,  oporne  na  dotychczasowe  leczenie.  Współistnieje  także
cukrzyca  wraz  z  powikłaniami  takimi  jak:  mikroangiopatia  i
neuropatie.  Zespół  terapeutyczny  uznał  za  najważniejsze
elementy planu opieki powstrzymanie progresji powikłań cukrzycy
oraz  ustabilizowanie  choroby  nadciśnieniowej.  Wskaż,  jaki
istnieje  związek  nadciśnienia  z  współistniejacą  cukrzycą  i
mikroangiopatią?

A . nadciśnienie  przyśpiesza  mikroangiopatię  dlatego
terapia  powinna  być  celowana  na  obniżenie  ciśnienia  o
5-10 mmHg od konwencjonalnej wartości normy,

B . nadciśnienie  opóźnia  procesy  mikroangiopatyczne,
utrzymanie  hipertonii  umiarkowanej  sprzyja  walce  z
cukrzycą,

C . nadciśnienie  nie  ma  wpływu  na  przebieg  cukrzycy  i
powikłania choroby,

D . wpływ  nadciśnienia  na  przebieg  cukrzycy  i  powikłania
choroby nie został zbadany.

Zadanie 0.
C o to  jest  biegunka rzekoma z  przelania  i  jak  należy  postępować
w przypadku jej wystąpienia?

A . powikłanie  długotrwałego  zaparcia  stolca  û  należy
zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,

B.  zwykła biegunka û należy zastosować środki zapierające,
C . powikłanie  zaparcia  stolca  û  należy  zastosować  środki

zapierające,
D . zwykła  biegunka  -  należy  zastosować  tylko  odpowiednią

dietę.

Zadanie 0.
Obejmując  opieką  pacjenta  z  chorobą  nowotworową  istotne
znaczenie przypiszesz właściwemu żywieniu chorego. W przypadku
nie przyjmowania posiłków doustnie stosuje się:

A .  najczęściej żywienie pozajelitowe,
B.  żywienie przez zgłębnik lub gastrostomię,
C . tylko  płyny  nawet  chorym  na  cukrzycę,  zwłaszcza  w

zaostrzeniu objawów nietolerancji posiłków,
D . doraźne  podawanie  posiłków,  w  sytuacji  poprawy

samopoczucia chorego.



Zadanie 0.
äAll In Oneö w hiperalimentacji oznacza podawanie:

A.  żywienia w systemie jednego worka,
B.  żywienia za pomocą pompy infuzyjnej,
C.  preparatów kolejno w oddzielnych butelkach,
D.  preparatów w jednym worku do gastrostomii.

Zadanie 0.
U kobiet cukrzyca powoduje:

A . upośledzenie  wytwarzania  śluzu  przez  błonę  pochwy  i
brak elastyczności jej ścian oraz dyspareunię,

B.  zaburzenia nastroju i zaburzenia hormonalne,
C . zaburzenia  równowagi,  zawroty  głowy  oraz  infekcje

narządów płciowych,
D . zaburzenia  hormonalne  i  skłonności  do  odczynów

alergicznych narządów płciowych.

Zadanie 0.
Chory lat 29 ma uszkodzony rdzeń kręgowy. Występuje niedowład
4-kończynowy  spastyczny.  Pęcherz  moczowy  automatyczny.  Na
podstawie  opisanych  objawów  można  przypuszczać,  że  doszło  do
uszkodzenia kręgosłupa w odcinku:

A.  lędźwiowym,
B.  piersiowym,
C.  piersiowo-lędźwiowym,
D.  szyjnym.

Zadanie 0.
Chory lat 63 ma niedowład kończyn dolnych i zaburzenia czucia o
niejasnej  etiologii.  Zwieracze  kontroluje.  Czynność  serca
miarowa,  ciśnienie  tętnicze  120/80mmHg.  Nad  polami  płucnymi
szmer oddechowy pęcherzykowy. W związku z zaburzeniami czucia
istnieje duże zagrożenie:

A.  odleżynami,
B.  wysypką alergiczną,
C.  nietrzymaniem moczu,
D.  nietrzymaniem stolca.

Zadanie 0.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  po  amputacji  należy  stosować
prawidłowe układanie polegające na ułożeniu kikuta:

A.  na płaskim równym podłożu,
B.  na poduszce w zgięciu w stawie kolanowym,
C.  w zgięciu w stawie biodrowym,
D.  na specjalnej skrzynce.



Zadanie 0.
Kikut ramienia może ustawiać się w:

A.  odwiedzeniu, zgięciu i rotacji wewnętrznej,
B.  przywiedzeniu,
C.  przywiedzeniu i rotacji zewnętrznej,
D.  przeproście.

Zadanie 0.
Pacjent  78-letni  z  niedowładem  połowiczym  prawostronnym  i
afazją  spowodowanymi  zakrzepem  mózgowym  trafił  po  leczeniu
szpitalnym  na  oddział  pielęgnacyjny.  Uruchamianie  pacjentów  z
niedowładem połowiczym powinno być oparte o:

A.  siedzenie i wożenie pacjenta na wózku inwalidzkim,
B.  układanie tułowia z podparciem,
C . aktywne  ćwiczenia  bierno-czynne  szczególnie  kończyn

niedowładnych  z  utrwalaniem  każdego  ruchu  czynnego,
który jest możliwy do wykonania,

D . pozostawienie  pacjenta  w  spokoju  w  oczekiwaniu  na
spontaniczną poprawę siły.

Zadanie 0.
Dla  osób  z  rozpoznanym  stwardnieniem  rozsianym  zalecana  jest
dieta:

A . lekkostrawna,  bogata  w  białko  i  witaminy  z
ograniczeniem węglowodanów, podaż płynów 2 litry/dobę,

B.  wysokobiałkowa z podażą płynów do 1 litra/dobę,
C.  wysokotłuszczowa z podażą płynów 3 litrów/dobę,
D.  nie ma ograniczeń dietetycznych.

Zadanie 0.
Chora  lat  61  jest  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  z  powodu
zakrzepu  tętnicy  mózgowej.  Została  przyjęta  do  zakładu
pielęgnacyjno-opiekuńczego  z  niedowładem  połowiczym
prawostronnym  i  afazją  czuciową  w  celu  usprawniania.  Objawy
wskazują na umiejscowienie się zakrzepu w:

A.  prawej półkuli mózgu,
B.  móżdżku,
C.  lewej półkuli mózgu,
D.  pniu mózgu.



Zadanie 0.
Chory lat 20 w wyniku wypadku samochodowego doznał złamania
kręgosłupa w odcinku piersiowym na poziomie Th-8.  Stwierdzono
całkowite  uszkodzenie  rdzenia  kręgowego.  Leczony  operacyjnie  û
wykonano  stabilizację  kręgosłupa.  W  opiece  nad  pacjentem
pielęgniarka powinna zwrócić szczególną uwagę na:

A.  zaburzenia oddychania,
B.  stan skóry,
C.  obrzęki,
D.  zwolnienie tętna.

Zadanie 0.
D o  Zakładu  Opiekuńczego,  celem  dalszego  leczenia  i
rehabilitacji,  został  przyjęty  pacjent  po  udarze  mózgu  z  afazją
czuciową.  Problemy  pielęgnacyjne  związane  będą  z  trudnością
nawiązania kontaktu, ponieważ afazja czuciowa to trudność:

A.  czytania, liczenia, pisania,
B.  rozumienia mowy,
C.  w doborze słów,
D.  w artykulacji słów.

Zadanie 0.
Jakie  są  najczęściej  stosowane  drogi  podawania  morfiny,  przy
długotrwałym jej stosowaniu w zwalczaniu bólów nowotworowych?

A.  doustna, domięśniowa, podskórna, dożylna,
B.  podskórna, domięśniowa,
C.  doustna, domięśniowa,
D.  doustna, podskórna.

Zadanie 0.
NIEPRWADĄ jest,  że  w  opiece  nad  pacjentem,  u  którego  wystąpił
zespół zaniedbywania połowiczego pielęgniarka powinna:

A . aktywizować  obie  połowy  ciała  pacjenta  w  równym
stopniu,

B . ustawiać się po stronie niedowładu podczas uruchamiania
pacjenta,

C.  poświęcić więcej uwagi zdrowej stronie ciała,
D . poświęcić  szczególnie  dużo  uwagi  słabszej  stronie

ciała.



Zadanie 0.
Objawy  jak:  triada  Charcota,  parestezje,  ataksja,  labilność
uczuć,  osłabienie  si ły  mięśniowej,  spastyczność,
charakterystyczne są dla:

A.  choroby Parkinsona,
B.  choroby Alzheimera,
C.  stwardnienia rozsianego,
D.  urazów kręgosłupa szyjnego.

Zadanie 0.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  w  stawach  skokowych  należy
stosować:

A . ćwiczenia  i  podparcie  stóp  pod  kątem  90  stopni  w
stosunku do podudzi,

B.  parafinę na stawy skokowe,
C.  DD i jonizację z Ketonalu stawów skokowych,
D.  wygodne obuwie.

Zadanie 0.
Zespół psychoorganiczny charakteryzują:

A.  euforia, zaburzenia funkcji zwieraczy,
B . zaburzenia  pamięci,  sprawności  myślenia  i  orientacji,

brak krytycyzmu,
C.  napady padaczkowe i obniżenie nastroju,
D.  zaburzenia równowagi i spastyczność.

Zadanie 0.
Pacjent  z  chorobą  Parkinsona  leczony  Lewodopą  ma  trudności  w
rozpoczęciu  i  kontynuowaniu  ruchu.  Obserwuje  się  czasami
obszerne ruchy mimowolne kończyn i tułowia (fluktuacje ruchowe
-  dyskinezy).  Występują  trudności  w  połykaniu,  które  związane
są z:

A .  niechęcią pacjenta do jedzenia,
B . spowolnieniem  funkcji  mięśni  gardła  i  przełyku,

zmniejszeniem częstotliwości ruchów przełykania,
C.  zmęczeniem pacjenta,
D.  niewłaściwą dietą.



Zadanie 0.
Chory  lat  30  jest  po  urazie  rdzenia  kręgowego  w  odcinku
lędźwiowym.  Występuje  brak  kontroli  zwieraczy,  cewnik  założony
d o  pęcherza  moczowego  na  stałe,  zniesienie  czucia  od  l inii
pępkowej.  Drożność  cewnika  moczowego  należy  kontrolować
poprzez:

A.  obserwację obecności moczu w worku,
B . uciśnięcie  okolicy  dolnych  żeber,  co  powoduje  wypływ

moczu przez cewnik,
C . uciśnięcie okolicy nadłonowej, co powoduje wypływ moczu

przez cewnik,
D . opukanie  okolicy  lędźwiowej  kręgosłupa,  co  powoduje

wypływ moczu przez cewnik.

Zadanie 0.
Za czynniki przyspieszające wystąpienie osteoporozy uważane są:

A . obniżona  podaż  witaminy  D  i  brak  ekspozycji  na
promieniowanie słoneczne, niska podaż wapnia,

B.  immobilizacja, nieruchliwy tryb życia,
C.  alkoholizm, palenie tytoniu,
D.  wszystkie prawdziwe.

Zadanie 0.
W  oddziale  znajduje  s ię  chory,  u  którego  stwierdzamy  stan
przytomności,  lecz  nie  możemy  nawiązać  z  nim  kontaktu,  oczy
otwarte, wzrok ufiksowany, oddech własny. Z wywiadu wynika, że
chory  ma  zachowany  rytm  snu  i  czuwania,  oraz  przebył
zatrzymanie  krążenia  z  długotrwałą  reanimacją.  Stan  taki
nazywamy:

A.  śpiączką
B.  osłupieniem,
C.  apalicznym,
D.  hypoglikemią.

Zadanie 0.
Hydrokoloidy  to  opatrunki  stosowane  w  leczeniu  odleżyn.
Działanie lecznicze wykazują poprzez swoje właściwości tj.:

A .  aktywność fibrynolityczną,
B.  aktywność naczyniowotwórczą,
C . zwiększenie  aktywności  własnych  enzymów

rozpuszczających uszkodzone tkanki,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Program  rehabilitacji  osób  starszych  zagrożonych  upadkiem
powinien obejmować:

A.  usprawnienie chodu,
B.  utrzymanie równowagi,
C.  dobór właściwego sprzętu ortopedycznego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Profilaktyka osteoporozy polega na:

A.  zmniejszeniu aktywności fizycznej,
B.  unikaniu słońca,
C . stosowaniu  diety  zawierającej  odpowiednią  i lość  wapnia

łatwoprzyswajalnego przez organizm oraz witaminy D3,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  78  od  kilkunastu lat  choruje  na  chorobę  Parkinsona.
Jego  stan  systematycznie  s ię  pogarsza.  Chodzi  powoli  stawiając
drobne  kroczki,  mówi  cicho  i  niezrozumiale,  występuje  duża
sztywność  mięśniowa.  Wymaga  pomocy,  gdyż  nie  jest  w  stanie
wykonać  wielu  czynności  samoobsługowych.  Mieszka  sam.  Aby
zapewnić pacjentowi właściwą pomoc należy:

A.  zapewnić opiekę pielęgniarki domowej,
B.  oddać pacjenta do domu pomocy społecznej,
C.  zaktywizować rodzinę do opieki nad pacjentem,
D.  przygotować pacjenta do samoopieki.

Zadanie 0.
Test Berg umożliwia ocenę:

A.  sprawności pacjentów po udarach mózgu,
B.  zaburzeń równowagi chorego,
C.  zapotrzebowania pacjenta na sprzęt ortopedyczny,
D . zaburzeń  równowagi,  możliwości  lokomocyjnych  oraz

zapotrzebowania pacjenta na sprzęt ortopedyczny.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  67  po  amputacji  podudzia  lewego  kończyny  dolnej.
Amputacja  z  powodu  odmrożenia  II I░  opornego  na  leczenie
zachowawczo  û  farmakologiczne.  U  chorego  stwierdza  się
wydobywanie  się  pienistego  płynu  między  szwami,  szarość  skóry
okolicy  rany  oraz  wyczuwalne  pod  skórą  trzeszczenia.  O  czym
mogą świadczyć opisane powyżej objawy?

A.  zatkaniu naczyń krwionośnych i narastającej martwicy,
B.  utworzeniu się ropnia podskórnego,
C.  zakażeniu beztlenowcami,
D.  zapaleniu skóry wokół rany z wysiękiem surowiczym.



Zadanie 0.
Skórę wokół odleżyny należy pielęgnować:

A.  1x dziennie podczas toalety całego ciała,
B.  2x dziennie rano i wieczorem,
C.  podczas każdej zmiany pozycji ciała,
D . podczas  wykonywania  toalety  po  oddaniu  moczu  i

wypróżnieniu.

Zadanie 0.
Leczenia insuliną NIE stosuje się w przypadku:

A.  cukrzycy typu I,
B.  cukrzycy typu II przy tolerancji leków doustnych,
C.  operacyjnego usunięcia trzustki,
D.  cukrzycy u kobiet ciężarnych.

Zadanie 0.
C o  jest  charakterystycznym  początkowym  objawem  choroby
Alzheimera?

A.  trudności w formułowaniu wypowiedzi słownych,
B . specyficzne  zaburzenia  pamięci  związane  z

zapamiętywaniem nowych informacji,
C . nasilające  się  trudności  w  mówieniu  i  zaburzenia

amnestyczne,
D.  specyficzne zaburzenia pamięci starczej.

Zadanie 0.
Osteopenia to:

A . fizjologiczny  ubytek  masy  kostnej  typowy  dla  okresu
starzenia,

B.  zwiększenie masy kostnej,
C.  demineralizacja kości,
D.  zwiększenie poziomu wapnia w kościach.

Zadanie 0.
Po dłuższym okresie unieruchomienia kończyny dolnej w opatrunku
gipsowym pacjentka jest narażona na:

A.  zaniki mięśniowe i zmiany w stawach,
B.  pojawienie się żylaków,
C.  trwałą zmianę postawy ciała,
D.  skrócenie kończyny.



Zadanie 0.
W  fizjologicznym  procesie  starzenia  się  dochodzi  do  zaburzeń
pamięci. Dotyczą one pamięci:

A .  natychmiastowej,
B.  świeżej,
C.  odroczonej,
D.  wszystkie prawdziwe.

Zadanie 0.
Udzielając pierwszej pomocy nieprzytomnemu poszkodowanemu w
wyniku  porażenia  prądem  elektrycznym  w  pierwszej  kolejności
należy:

A.  ułożyć poszkodowanego na boku,
B.  podjąć próby udrożnienia dróg oddechowych,
C.  rozpocząć resuscytację,
D.  odłączyć źródło energii.

Zadanie 0.
Na obniżenie progu bólowego w chorobie nowotworowej wpływa:

A.  odwrócenie uwagi od choroby i obecność innych osób,
B.  nasilenie objawów chorobowych, lęk i zmęczenie,
C.  prawidłowy sen i odpoczynek,
D.  wsparcie psychiczne i zainteresowanie otoczenia.

Zadanie 0.
Na zakrzepowe zapalenie żył głębokich wskazują:

A . bladość,  ochłodzenie,  obrzęk  i  bolesność  kończyny,
słabo wyczuwalne tętno na stopie,

B . zaczerwienienie,  ocieplenie  i  bolesność  kończyny,
dobrze wyczuwalne tętno na stopie,

C . obrzęk  uda  i  podudzia,  duże  napięcie  i  tkliwość  skóry,
zimna  i  centkowana  stopa,  niewyczuwalne  tętno  na
stopie,

D . obrzęk  kończyny,  si lny  ból  w  obrębie  uda  i  brak  czucia
w obrębie podudzia.

Zadanie 0.
Na odleżynę II stopnia można zastosować leczenie:

A.  chirurgiczne,
B.  enzymatyczne,
C.  hydrokoloidami,
D.  opatrunkiem algininowym.



Zadanie 0.
Chory lat 50 przebywa w oddziale neurologii z powodu hemiplegii
pochodzenia zakrzepowego. Ciśnienie krwi w normie. Temperatura
ciała  prawidłowa.  W  drugim  tygodniu  pobytu  chorego  w  oddziale
p o  dotychczasowej  stabilizacji  neurologicznej  pojawiły  s ię
zaburzenia mowy. O czym może świadczyć pojawienie s ię zaburzeń
mowy u chorego?

A.  wzroście ciśnienia powyżej 150/190,
B . niedotlenieniu  mózgu  i  nasileniu  deficytów

neurologicznych,
C.  przemęczeniu chorego po ćwiczeniach rehabilitacyjnych,
D.  zaburzeniach emocjonalnych.

Zadanie 0.
5  miesięcy  temu  mężczyzna  lat  47  w  wyniku  wypadku
komunikacyjnego  doznał  urazu  kręgosłupa  piersiowego  z
uszkodzeniem  rdzenia  kręgowego.  Obecnie  przebywa  w  oddziale
rehabilitacyjnym  i  ma  założony  cewnik  na  stałe  do  pęcherza
moczowego. U chorego należy zastosować dietę:

A .  niskowęglowodanową,
B.  wysokotłuszczową,
C.  wysokobiałkową,
D.  wysokowęglowodanową.

Zadanie 0.
Chora  z  reumatoidalnym  zapaleniem  stawów,  cierpi  na  znaczne
ograniczenie ruchów w stawach kolanowych. Leczona wielokrotnie
kortykosterydami. Występują zniekształcenia w drobnych stawach.
Skarży się  na dużą bolesność stawów. U chorej  doszło  do  zaniku
kostnej tkanki przystawowej w wyniku:

A.  znacznego äoszczędzaniaö stawów na skutek bolesności,
B.  gromadzenia się ziarnicy zapalnej,
C.  wtórnej utraty soli mineralnych,
D.  obrzęków stawów.

Zadanie 0.
Upośledzenie  czynności  narządów  wewnętrznych,  związane  z
procesem starzenia się jest wynikiem:

A.  arteriosklerozy,
B.  odwodnienia,
C.  zaburzeń rytmu serca,
D.  zmniejszenia ilości krwi krążącej.



Zadanie 0.
Jak wygląda mowa u dziecka z autyzmem?

A . mowa  dziecka  zniekształcona,  bełkotliwa  o  typie
dyslalii ,

B .  echolalia, przekształcanie słów,
C . zacinanie  się,  trudności  ze  zbudowaniem  zdania  i

rozpoczęciem słowa,
D.  dziecko nie odbiega w rozwoju mowy od rówieśników.

Zadanie 0.
Którą  formę  terapii,  nie  wymagającą  specjalistycznego
przygotowania każdy rodzic powinien wprowadzać jak najwcześniej
w  celu  usprawniania  i  wychowania  dziecka  upośledzonego
umysłowo?

A.  rehabilitacja,
B.  muzykoterapia,
C.  terapia zabawą,
D.  psychoterapia.

Zadanie 0.
W  jakich  poważnych  przypadkach  pielęgniarka  najczęściej
interweniuje w szkole życia?

A.  ataku agresji,
B .  złamania ręki,
C.  osłabienia,
D.  ataku epilepsji.

Zadanie 0.
Upośledzenie umysłowe to:

A.  symptom,
B.  choroba,
C.  stan niepełnosprawności,
D.  syndrom.

Zadanie 0.
Jakich  wskazówek  powinna  udzielić  pielęgniarka  rodzicom  w
zakresie pielęgnacji skóry dziecka z zespołem Downa?

A.  skóra dziecka powinna być zmiękczana i masowana,
B . zwrócić  należy  uwagę  na  właściwą  pozycję  ciała  dziecka,

chroniącą przed odleżynami,
C . skóra  dziecka  powinna  być  smarowana  maściami

antybakteryjnymi,
D . skóra  dziecka  powinna  być  wysuszana  przez  stosowanie

odpowiednich kosmetyków.



Zadanie 0.
Dziecko  12-miesięczne  z  opóźnionym  rozwojem  mowy,
niedosłyszące.  Podtrzymywane  pod  pachy  próbuje  stawiać  kroki,
siedzi  niepewnie.  Karmione  smoczkiem.  Dziecko  składa  dłonie  z
zaciśniętymi  pięściami  z  zamkniętym  wewnątrz  kciukiem.  Czy
dziecko należy zaopatrzyć w aparat słuchowy?

A.  nie, gdyż jest za wcześnie na dokładne badanie słuchu,
B.  nie, gdyż dzieci upośledzonych nie aparatujemy,
C.  tak, ale po 2 roku życia,
D.  tak, od momentu stwierdzenia niedosłuchu.

Zadanie 0.
W upośledzeniu umysłowym wyróżniamy trzy składniki mające wpływ
na funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej umysłowo:

A.  ekonomiczny, społeczny, duchowy,
B.  organiczny, motoryczny, społeczny,
C.  społeczny, ekonomiczny, psychologiczny,
D.  organiczny, psychologiczny, społeczny.

Zadanie 0.
W jakich zakładach przeważnie podejmują pracę zarobkową osoby w
stopniu umiarkowanym i znacznym upośledzone?

A.  państwowych,
B.  prywatnych,
C.  pracy chronionej,
D . z e  względu na  stopień  upośledzenia  nie  podejmują  pracy

zarobkowej.

Zadanie 0.
Kto  decyduje  o  wyborze  szkoły  w  odniesieniu  do  osób
niepełnosprawnych?

A.  rodzice w porozumieniu z lekarzem rodzinnym,
B.  konsylium lekarskie przy poradni szkolnej,
C . rejonowa  poradnia  psychologiczno-pedagogiczna  w

porozumieniu z rodzicami,
D.  psycholog szkolny w porozumieniu z lekarzem rodzinnym.

Zadanie 0.
Co jest znamiennym czynnikiem powodującym zespół Downa?

A.  choroba matki w okresie ciąży,
B.  wiek matki ciężarnej,
C.  palenie tytoniu,
D.  przyjmowanie leków w okresie ciąży.



Zadanie 0.
Niedorozwój umysłowy łączy się z/ze:

A.  strefą zaburzeń osobowości,
B.  osłabieniem sprawności intelektualnych,
C.  zaburzeniami w rozwoju społecznym,
D.  osłabieniem funkcji emocjonalno-popędowych.

Zadanie 0.
U  mieszkańców  Domu  Pomocy  Społecznej  zaobserwowano  spadek
zainteresowań,  brak  dbałości  o  siebie,  rozluźnienie  więzi
emocjonalnych,  zaburzenie  kontaktów  interpersonalnych.  W
związku  z  powyższym  proces  terapeutyczny  należy  prowadzić  w
kierunku:

A.  aktywizacji,
B .  terapii indywidualnej,
C . wzmocnienia  więzi  emocjonalnych  z  rodziną  i

zwielokrotnienia odwiedzin,
D.  psychoterapii.

Zadanie 0.
Głównym  celem  rehabilitacji  ruchowej  zastosowanej  u  osób  z
upośledzeniem umysłowym jest:

A .  stymulacja wszelkich funkcji psychicznych i fizycznych,
B.  aktywizowanie osób,
C.  urozmaicenie zadań wykonywanych codziennie,
D.  zagospodarowanie wolnego czasu.

Zadanie 0.
Częste  oddawanie  moczu  w  niewłaściwych  okolicznościach,  gdy
czynność pęcherza moczowego podlega kontroli to:

A .  częstomocz,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  moczenie mimowolne,
D.  moczenie nocne.

Zadanie 0.
Zespół Downa to zaburzenie chromosomowe wywołane:

A . trisomią,  czyli  obecnością  nadliczbowego  chromosomu  z
pary 21,

B.  delecją, czyli utratą części chromosomu,
C . translokacją,  czyli  przemieszczeniem  części  lub  całego

chromosomu do innego chromosomu,
D.  niewłaściwym podziałem chromosomów płciowych.



Zadanie 0.
Który  z  działów  psychologii  klinicznej  zajmuje  się  dziećmi
upośledzonymi?

A.  oligofrenopsychologia,
B.  surdopsychologia,
C.  tyflopsychologia,
D.  neuropsychologia.

Zadanie 0.
Planując  zajęcia  wf-u  w  szkole  życia  dla  dzieci  z  zespołem
Downa należy uwzględnić:

A.  często występujące wady serca,
B.  częste występowanie ataków epilepsji,
C.  wykluczenie zajęć nie wymagających wysiłku,
D.  wykluczenie zajęć na basenie.

Zadanie 0.
Proces nauczania i wychowania w szkole życia obejmuje dzieci z:

A .  pogranicza normy intelektualnej,
B . niepełnosprawnością  stopnia  głębokiego  ze  sprzężonymi

zaburzeniami,
C.  niepełnosprawnością stopnia lekkiego,
D.  niepełnosprawnością stopnia głębszego.

Zadanie 0.
Iloraz inteligencji równy 65 wskazuje na:

A.  normę intelektualną,
B.  upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim,
C.  upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym,
D.  upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym.

Zadanie 0.
Celem rehabilitacji w schizofrenii jest:

A .  kontrola przyjmowanych leków,
B.  pełny powrót do życia w społeczeństwie,
C.  podtrzymanie ciągłości leczenia,
D.  możliwość obserwacji.

Zadanie 0.
Mózgowe porażenie dziecięce jest najczęściej wynikiem?

A.  niedotlenienia mózgu ciążowo-porodowego,
B.  zaburzeń metabolicznych w okresie wczesnopłodowym,
C.  zakażeń wirusowych matki w okresie ciąży,
D.  wylewów śródczaszkowych.



Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  leków  należą  do  grupy  leków
psychotropowych o przedłużonym działaniu?

A.  Fenactil, Leponex,
B.  Mirenil prolongatum, Fluanxol dewot,
C.  Haloperidol, Lorafen,
D.  Tranxen, Clonazepam.

Zadanie 0.
Jakie  objawy  uboczne  występują  po  spożyciu  alkoholu  w  trakcie
leczenia Disulfiramem?

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  przyspieszenie  akcji
serca, bóle i zawroty głowy, zaburzenia oddychania,

B . podwyższenie  ciśnienia  krwi,  zwolnienie  akcji  serca,
bóle i zawroty głowy, zaburzenia oddychania,

C . lęk,  omamy,  halucynacje,  obniżenie  ciśnienia  krwi,
zawroty głowy, zaburzenia krążenia,

D . zaburzenia  świadomości,  spadek  ciśnienia  tętniczego
krwi,  przyspieszenie  akcji  serca,  zaburzenia
neurologiczne.

Zadanie 0.
Badanie MMSE jest:

A .  testem oceniającym nasilenie depresji u pacjenta,
B.  dokładnym testem neuropsychologicznym,
C . prostym  testem  przesiewowym służącym ocenie  zaburzeń

funkcji poznawczych,
D.  żadnym z powyższych,

Zadanie 0.
Jaką  technikę  stosuje  się,  gdy  pacjent  przeskakuje  w  rozmowie
äz tematu na tematö?

A.  kierowanie zwrotne do pacjenta pytań, uczuć i myśli,
B . skoncentrowanie  się  na  wypowiedzi  pacjenta  i  zgłębienie

jego myśli,
C . uświadomienie  mu  o  tym,  że  w  rozmowie  przeskakuje  äz

tematu na tematö,
D.  pomoc w umiejscowieniu zdarzeń.



Zadanie 0.
Otępienie semantyczne to:

A . brak  wglądu,  głównie  co  do  zdolności  oceny  samego
siebie i  zrozumienia zależności niepowodzeń od własnych
cech charakterologicznych,

B . nieumiejętność  rozróżniania  granicy  między
rzeczywistością a fikcją,

C . nieumiejętność planowania odległych celów, koncentracja
na teraźniejszości,

D . nieumiejętność  odraczania  satysfakcji,  dążenie  do
natychmiastowego zaspokojenia popędów, potrzeb.

Zadanie 0.
W psychiatrii NIE mają zastosowania leki z grupy:

A.  leków neuroleptycznych,
B.  leków przeciwparkinsonowych,
C.  leków chemioterapeutycznych,
D.  leków przeciwdepresyjnych.

Zadanie 0.
Trilafon to lek z grupy:

A.  anksjolityków benzodwuazepinowych,
B.  neuroleptyków fenotiazynowych,
C.  czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych,
D.  przeciwpadaczkowych leków z grupy walproinianów.

Zadanie 0.
Objawy charakterystyczne dla schizofrenii paranoidalnej to:

A .  autyzm, stępienie uczuciowe i urojenia,
B.  stępienie uczuciowe i urojenia,
C.  autyzm oraz omamy i urojenia,
D . autyzm,  stępienie  uczuciowe,  rozpad  struktury

osobowości oraz omamy i urojenia.

Zadanie 0.
Zaburzenia  zachowania  (BPSD)  to  pojęcie  stosowane  w  opisie
zespołów:

A.  depresyjnych,
B.  schizofrenicznych,
C.  lękowych,
D.  otępiennych.



Zadanie 0.
Pacjentka  lat  77,  do  te j  pory  chorująca  tylko  na  dobrze
kontrolowane  lekami  nadciśnienie  tętnicze,  wcześniej  żadnych
problemów z pamięcią nie zgłaszała, doznała udaru z  porażeniem
prawostronnym  kończyn.  Pół  roku  po  udarze  nasiliły  s ię
zaburzenia  pamięci,  okresowo w nocy  zdezorientowana,  błądzi  po
mieszkaniu,  twierdzi  czasami,  że  w  nocy  widzi  swojego  dawno
zmarłego  męża,  zwiduje  też  inne  postaci.  Nie  pobiera  żadnych
leków. Świadczy to o:

A.  schizofrenii paranoidalnej,
B.  chorobie Alzheimera,
C.  zespole majaczeniowym,
D.  zespole depresyjnym.

Zadanie 0.
Pacjentka budzi  s ię  prawie  każdej  nocy  po  paru godzinach snu z
uczuciem  braku  tchu,  biciem  serca,  uczuciem  zawrotów  głowy,
drętwieniem  rąk  i  uczuciem  lęku,  że  umiera.  Wezwała  karetkę
pogotowia  lekarz  podał  zastrzyk  uspakajający.  Powyższe  objawy
są charakterystyczne dla:

A.  koszmarnych snów,
B.  nerwicy lękowej,
C.  psychozy reaktywnej,
D.  zaburzeń osobowości.

Zadanie 0.
48-letni  pacjent  został  dowieziony  przez  rodzinę  do  izby
przyjęć  szpitala  psychiatrycznego  po  próbie  samobójczej.
Wiadomo,  że  od  około  20  lat  występują  u  niego  nawracające
zespoły  depresyjne.  Ostatnio  przyjmował  250mg  imipraminy  na
dzień  oraz  doraźnie  nasennie  estazolam z  powodu  występujących
o d 3 miesięcy nasilonych objawów depresyjnych. Pacjent odmawia
przyjęcia do szpitala:

A.  nie można go w tej sytuacji przyjąć do szpitala,
B.  należy przyjąć go do szpitala bez jego zgody,
C . należy  zawiadomić  niezwłocznie  sąd  i  poczekać  na

postanowienie,
D . nie można przyjąć go do szpitala wobec braku zgody, ale

należy  wydać  rodzinie  zaświadczenie  o  stanie  zdrowia
chorego do dalszego postępowania przed sądem.



Zadanie 0.
Typowym  objawem  uzależniania  się  od  alkoholu  jest  wystąpienie
po wypiciu alkoholu:

A . zmian zachowania z silnym pobudzeniem psychoruchowym i
odhamowaniem ukrytych cech osobowości,

B.  lęku, agresywności prowadzącej do czynów karalnych,
C . nudności,  wymiotów,  biegunki,  kołatania  serca,  spadku

ciśnienia tętniczego, dysforii, bezsenności,
D.  zaburzeń pamięci i świadomości w postaci palimpsestów.

Zadanie 0.
Mechanizm obronny projekcji polega na:

A . nieświadomym rzutowaniu  swoich  wad  i  niepowodzeń  na
innych ludzi,

B.  nieadekwatnym usprawiedliwianiu swojego postępowania,
C . zastępowaniu  celów,  których  nie  można  osiągnąć,  przez

cele osiągalne,
D . wyrażaniu  swoich  nieakceptowanych  przez  otoczenie

popędów w formie akceptowanej.

Zadanie 0.
Najbardziej  niepokojące  objawy  uboczne  działania  leków
stosowanych w psychiatrii to:

A .  spadek masy ciała,
B . nadmierna  wrażliwość  oczu  na  światło  i  słońce,

zaparcia,
C.  zawroty głowy, zmęczenie,
D.  sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.

Zadanie 0.
Leczenie zespołu maniakalnego polega głównie na:

A.  podawaniu neuroleptyków i węglanu litowego,
B.  podawaniu leków psychotropowych i węglanu litowego,
C.  podawaniu leków psychotropowych,
D.  psychoterapii.

Zadanie 0.
Najskuteczniejszą metodą leczenia alkoholizmu jest:

A .  wszczepienie podskórnie Esperalu,
B.  leczenie Anticolem,
C.  psychoterapia po odtruciu,
D.  detoksykacja.



Zadanie 0.
Do podstawowych zaburzeń spostrzegania należą:

A.  złudzenia,
B.  omamy,
C.  złudzenia i omamy,
D.  pseudohalucynacje.

Zadanie 0.
Trening  umiejętności  społecznych  stosowany  w  rehabilitacji
pacjentów chorych psychicznie jest wskazany dla osób:

A.  przewlekle chorych samotnych,
B . przewlekle chorych o obniżonym poziomie funkcjonowania

społecznego,
C.  z zaburzeniami osobowości,
D . p o  pobycie  w  szpitalu  psychiatrycznym,  gdy  boją  się

powrotu do domu.

Zadanie 0.
Pielęgniarka w stosunku do pacjenta agresywnego powinna przyjąć
postawę:

A . autorytatywną  i  nie  znoszącą  sprzeciwu,  mówić  do
chorego rozkazującym tonem,

B.  obronną, wyrazić dezaprobatę, zawstydzać chorego.
C.  grożącą choremu ukaraniem za jego zachowanie,
D.  neutralną, nie aprobującą, tworzącą atmosferę spokoju.

Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  objawów  wskazują  na  chorobę
psychiczną?

A.  złudzenia,
B.  urojenia,
C.  fobie,
D.  rozkojarzenie myślenia.

Zadanie 0.
Świadczenia  służące  zachowaniu,  ratowaniu,  przywracaniu  i
poprawie  zdrowia  oraz  inne  działania  medyczne  wynikające  z
procesu leczenia, mogą być realizowane przez:

A.  zakład opieki zdrowotnej,
B.  osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny,
C.  grupową praktykę pielęgniarek i położnych,
D.  wszystkie prawdziwe.



Zadanie 0.
Która  z  poniższych  sytuacji  zwalnia  pielęgniarkę  z  obowiązku
zachowania tajemnicy służbowej?

A.  gdy jest to niezbędne dla celów naukowych,
B.  zgon pacjenta,
C . gdy  światopogląd  pielęgniarki  jest  odmienny  od

światopoglądu pacjenta,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Podstawą  prawną  odpowiedzialności  karnej  dla  pielęgniarek  i
lekarzy jest:

A .  przysięga Hipokratesa,
B.  kodeks karny,
C.  normy zwyczajowe,
D.  regulamin pracy szpitala.

Zadanie 0.
Osobie w rozpaczy w pierwszym okresie niepełnosprawności przede
wszystkim należy udzielić wsparcia:

A.  materialnego,
B.  przez świadczenie usług ortopedycznych,
C.  emocjonalnego,
D.  w rozwoju.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem przyjęcia do zakładu opiekuńczo û leczniczego
jest stan chorego:

A.  po przebytym urazie kręgosłupa,
B.  kwalifikujący go do hospitalizacji,
C . w  wieku  podeszłym  któremu  towarzyszą  choroby  o

charakterze przewlekłym,
D.  po amputacji kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Organem  założycielskim  dla  niepublicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej może być:

A . kościół  lub  związek  wyznaniowy,  związek  zawodowy,
pracodawca,

B.  samorząd terytorialny,
C.  wojewoda,
D.  gmina.



Zadanie 0.
Pomoc społeczna jest:

A .  instytucją polityki społecznej państwa,
B.  instytucją opiekuńczą i zdrowotną polityki państwa,
C.  zadaniem własnym gminy,
D.  zadaniem zleconym przez Wojewodę.

Zadanie 0.
D o  zakładu  pielęgnacyjno-leczniczego  ogólnego  przyjmowani  są
pacjenci głównie ze względu na:

A.  wskazania społeczne np. złe warunki mieszkaniowe,
B.  wskazania społeczne np. brak opieki osób bliskich,
C.  wskazania medyczne,
D.  występowanie terminalnej fazy choroby nowotworowej.

Zadanie 0.
Jaka  jednostka  w  systemie  pomocy  społecznej,  realizuje  zadania
z  zakresu  orzekania  o  stopniu  niepełnosprawności  do  celów
pozarentowych?

A.  Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych,
B . Powiatowy  zespół  ds.  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności,
C . Gminny  zespół  ds.  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności w ramach zadań zleconych,
D . Komisja ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy

Pełnomocniku Wojewody ds. osób niepełnosprawnych.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  zadań  NIE  należy  do  zadań  pracownika
socjalnego?

A . wydawanie  decyzji  administracyjnych  w  sprawie
przyznania świadczenia z zakresu pomocy społecznej,

B . wspomaganie  osób  i  rodzin  wymagających  pomocy  w
osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,

C . organizowanie  różnorodnych  form  pomocy  adekwatnie  do
potrzeb społecznych,

D.  zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup.

Zadanie 0.
Które z  niżej  wymienionych zadań NIE wchodzą w zakres pomocy
społecznej?

A.  przyznawanie pomocy rzeczowej,
B . udzielanie  schronienia  i  posiłku  osobom  tego

pozbawionym,
C.  przyznanie renty inwalidzkiej,
D.  praca socjalna.



Zadanie 0.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje:

A.  starosta,
B.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
C.  organ gminy,
D.  ośrodek interwencji kryzysowej.

Zadanie 0.
Zasada  äsolidaryzmu  społecznego"  oznacza  ponoszenie  kosztów
świadczeń zdrowotnych przez:

A . aktywnych  zawodowo,  równy  dostęp  do  świadczeń  dla
ubezpieczonych, składka ma charakter dystrybucyjny,

B . aktywnych  zawodowo,  równy  dostęp  do  świadczeń  dla
ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny,

C . ogół ubezpieczonych, dostęp do świadczeń uzależniony od
wysokości  ubezpieczenia,  składka  ma  charakter
dystrybucyjny,

D . ogół  ubezpieczonych,  równy  dostęp  do  świadczeń  dla
ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny.

Zadanie 0.
Który z wymienionych niżej podmiotów sprawuje nadzór i dokonuje
kontroli  oraz  oceny  działalności  zakładu  opieki  zdrowotnej  i
jego kierownika?

A.  Rada Społeczna przy zakładzie,
B.  Regionalna Izba Obrachunkowa,
C.  konsultant regionalny,
D.  podmiot, który utworzył zakład.

Zadanie 0.
Restrukturyzacja  w  kontekście  opieki  zdrowotnej  oznacza
dostosowanie:

A . struktury  łóżek  szpitalnych  do  potrzeb  ostrej,
przewlekłej i terminalnej fazy leczenia,

B . struktury  i  kwalifikacji  kadry  do  zapotrzebowania  na
rynku świadczeń zdrowotnych,

C . warunków budowlanych, architektonicznych i sanitarnych
d o  wymogów  określonych  rozporządzeniem  Ministra
Zdrowia,

D . warunków realizacji  świadczeń  zdrowotnych do  wymogów
określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.



Zadanie 0.
Jednym z warunków dobrej komunikacji werbalnej jest:

A .  stereotypowość,
B.  doszukiwanie się podtekstów,
C.  używanie profesjonalnych sformułowań,
D.  parafrazowanie.

Zadanie 0.
Które  z  zachowań  rozmówcy  -  pacjenta  można  przyjąć  za
przyjazne?

A.  aprobujące kiwanie głową i uśmiechanie się,
B.  unikanie wymiany spojrzeń,
C.  pocieranie głowy, nosa w czasie rozmowy,
D.  pochylanie się, zaciskanie dłoni.

Zadanie 0.
Najbardziej niekorzystną motywacją uczenia się jest:

A .  lęk przed karą nauczyciela, przełożonego,
B.  bezinteresowna potrzeba wiedzy,
C . podnoszenie kwalifikacji zawodowych, społecznych w celu

awansu,
D.  ambitne i długotrwałe cele życiowe.

Zadanie 0.
Taksonomia celów, to:

A . zależność  pomiędzy  celami  kształcenia  już  osiągniętymi,
a planowanymi,

B . cele dotyczące wiedzy przekazywanej w oparciu o program
kursu,

C.  hierarchiczny układ szczegółowych celów kształcenia,
D . wykaz  najważniejszych  celów  dotyczących  umiejętności

psychomotorycznych.

Zadanie 0.
Zachowania zdrowotne, to:

A .  zachowania realizowane przez ludzi zdrowych,
B . zachowania  człowieka,  które  wpływają  na  jego  zdrowie

pozytywnie,
C . wszystkie  zachowania  człowieka  mające  wpływ  na  jego

zdrowie,
D.  zachowania podejmowane w ramach promocji zdrowia.



Zadanie 0.
C o  oznacza  sprawiedliwość  w  polityce  zdrowotnej  wg  zasady  "od
pracujących do niepracujących"?

A.  pracujący chorują, a niepracujący są zdrowi,
B.  pracujący mają dostęp do służby zdrowia,
C . pracujący  mają  pierwszeństwo  w  dostępie  do  placówek

służby zdrowia,
D . pracujący  płacąc  składki  finansują  świadczenia  służby

zdrowia osób pozostających bez pracy.

Zadanie 0.
Uczestnik badań naukowych w medycynie przed przystąpieniem do
ich  realizacji  musi  wyrazić  świadomą  zgodę  na  prowadzone
eksperymenty.  Aby  dokument  świadomej  zgody  spełniał  swoje
zadanie musi być sporządzony w oparciu o zasady:

A.  etyczne,
B.  prawne
C.  naukowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przymus  bezpośredni  może  być  zastosowany  wobec  pacjenta
leczonego  w  zakładzie  psychiatrycznej  opieki  zdrowotnej,  gdy
osoby te dopuszczają się zamachu przeciwko:

A.  własnemu życiu lub zdrowiu,
B.  życiu lub zdrowiu innej osoby,
C . bezpieczeństwu powszechnemu bądź w sposób gwałtowny

niszczą  lub  uszkadzają  przedmioty  znajdujące  się  w  ich
otoczeniu,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Akredytacja, to:

A . wewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

B . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

C . zewnętrzny,  obowiązkowy  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

D . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej nie znanymi standardami.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  działań  NIE  należy  do  zadań  kadry
kierowniczej?

A . znalezienie  odpowiedzi  dlaczego  nie  osiągnięto  w  tym
roku  zaplanowanego  poziomu  realizacji  świadczeń
zdrowotnych,

B . ustalenie  i lości  możliwych  do  wykonania  świadczeń
zdrowotnych,

C . wyjaśnienie  pracownikom  w  jaki  sposób  należy  wykonać
nowe zadanie,

D.  pomoc pracownikom w wykonywaniu zadań.

Zadanie 0.
Dla  menedżera  w  otoczeniu  zewnętrznym  organizacji  zmiany
stanowią:

A.  niepożądane zakłócenia status quo,
B.  źródło zarówno szans, jak i zagrożeń,
C.  nieprzewidywalny charakter rezultatów,
D.  tylko problemy.

Zadanie 0.
Którą  z  funkcji  zarządzania  wykonuje  pielęgniarka/położna
oddziałowa,  przygotowując  grafiki  pracy  dla  pielęgniarek
zatrudnionych w oddziale?

A.  planowania,
B.  organizowania,
C.  kierowania,
D.  kontrolowania.

Zadanie 0.
Zdrowie  społeczeństwa  uwarunkowane  jest  zgodnie  z  raportem
Lalonde'a  wieloma  czynnikami,  wśród  których  najważniejszym,
decydującym o zdrowiu, jest:

A .  środowisko,
B.  biologia,
C.  styl życia,
D.  opieka zdrowotna.

Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.



Zadanie 0.
Promocja zdrowia według dokumentu "Karta Ottawska" oznacza:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B . proces  mający  na  celu  poprawę  stanu  zdrowia
społeczeństwa,

C . system  kształcenia  jednostek  i  społeczeństwa  w  zakresie
utrzymania  pełnej  sprawności  psychicznej,  f izycznej  i
społecznej,

D . działania podejmowane przez ochronę zdrowia i mające na
celu  poprawę  lub  utrzymanie  pełnej  sprawności
psychicznej, fizycznej i społecznej.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.



Zadanie 0.
D o typowych powikłań podczas leczenia zawału serca NIE zalicza
się:

A .  gorączki,
B.  obrzęku płuc,
C.  migotania przedsionków,
D.  podciśnienia tętniczego.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Płytkie  oddychanie,  u  osoby  dorosłej,  z  częstością  powyżej  20
oddechów na minutę to:

A.  hyperpnoe,
B.  tachypnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  dokonująca  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi
upuszcza powietrze z mankietu z prędkością:

A.  2 mmHg/sekundę,
B.  10 mmHg/sekundę,
C.  20 mmHg/sekundę,
D.  30 mmHg/sekundę.

Zadanie 0.
W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest:

A .  zawsze ujemny,
B.  zawsze dodatni,
C.  dwufazowy,
D.  "ukryty" w odcinku ST.



Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  w  okolicy  lędźwiowej  podczas  pochylania  się  do
przodu oraz bóle łydek podczas spacerów. Podczas badania zwraca
uwagę  ochłodzenie  kończyn  dolnych.  W  wywiadzie  istotne  będzie
pytanie o:

A.  sposób odżywiania pacjenta,
B.  palenie tytoniu,
C.  występowanie miażdżycy w rodzinie,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.



Zadanie 0.
Prawidłowy  cykl  wdechowo-wydechowy  u  dorosłego  człowieka  w
spoczynku wynosi:

A .  5-10 oddechów na minutę,
B.  12-20 oddechów na minutę,
C.  30-60 oddechów na minutę,
D.  50-100 oddechów na minutę.

Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Zmiana  skórna  wypełniona  treścią  ropną,  jest  określana
potocznie jako:

A.  krosta,
B.  pęcherzyk,
C.  grudka,
D.  plamka.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.



Zadanie 0.
Głównym założeniem modelu Nancy Roper była koncentracja oparta
na:

A . aktywnościach  życiowych  pacjenta  i  wspólnym
rozpoznawaniu problemów,

B.  stronie psychicznej człowieka,
C.  obserwacji pacjenta,
D.  problemach rodziny chorego.

Zadanie 0.
Proces pielęgnowania charakteryzuje się:

A . całościowym podejściem do pielęgnowania i spontanicznym
działaniem,

B . celowością  i  planowością  postępowania  oraz  ciągłością  i
dynamiką podejmowanych działań,

C . planowością  postępowania  skierowanego  na  grupę
pacjentów,

D . ciągłością  podejmowanych  działań  wcześniej
skonsultowanych z prowadzącym lekarzem.

Zadanie 0.
Z jakiego punktu widzenia należy oceniać problemy badawcze:

A . znaczenia  problemu  dla  praktyki  pielęgniarstwa,  całego
zawodu, dla społeczeństwa,

B.  stopnia nowości,
C.  ogólności badanych problemów,
D.  stopnia trudności przeprowadzenia badań.

Zadanie 0.
Metodą badawczą jest:

A .  obserwacja,
B.  ankieta,
C.  kwestionariusz,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie celowe, wymaga:

A.  realizacji zleceń lekarskich,
B.  prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej,
C . formułowania celów pielęgnowania dla potrzeb pacjenta i

środowiska wraz z określeniem najkrótszego, optymalnego
czasu ich realizacji,

D.  formułowania na piśmie rozpoznania pielęgniarskiego.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  7  listopada
2007 r .  w sprawie  rodzaju i  zakresu świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych,  leczniczych  i  rehabilitacyjnych  udzielanych
przez  pielęgniarkę  albo  położną  samodzielnie  bez  zlecenia
lekarskiego  (Dz.  U  Nr  210,  poz.  1540),  pielęgniarka  ma  prawo
bez odbycia kursu specjalistycznego wykonać samodzielnie:

A . badanie  fizykalne,  umożliwiające  wczesne  wykrycie
chorób sutka,

B.  szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień,
C.  defibrylację,
D.  zabiegi doodbytnicze (lewatywa, wlewka, kroplówka).

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.

Zadanie 0.
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności  obliczania  średnich,  odchyleń  od  średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  arkusze kalkulacyjne.

Zadanie 0.
Dane  badanych  2500  pacjentów  zapisano  w  komputerowej  bazie
danych.  Zestaw  danych  zapisanych  w  takiej  bazie  dotyczących
jednego pacjenta nazywany jest:

A .  polem,
B.  rekordem,
C.  plikiem,
D.  dokumentem.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 061510
GRUPA 1
Zadanie 0.
Chora lat 60 jest po udarze mózgu niedokrwiennym. Występuje u
niej  niedowład  połowiczy  lewostronny.  Wymaga  codziennego
oklepywania  i  ćwiczeń  oddechowych,  nie  utrzymuje  pozycji
stojącej. U chorej istnieje duże ryzyko wystąpienia:

A.  astmy oskrzelowej,
B.  zawału serca,
C.  choroby wieńcowej,
D.  zapalenia płuc.

Zadanie 0.
W  pielęgnacji  pacjentów  po  udarze  mózgu,  pielęgniarki  stosują
ułożenia funkcjonalne poprawne, które mają na celu:

A . stymulację  organizmu  do  korzystnej  reorganizacji
uszkodzonego mózgu,

B.  zapobieganie przykurczom mięśniowym,
C.  zapobieganie odleżynom,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przy nagłym powstaniu hipoglikemii, najczęściej obserwuje się:

A .  płaczliwość, uczucie lęku,
B.  drżenie mięśni, obfite poty,
C.  ból głowy, zamazane widzenie,
D.  zmęczenie, spowolnienie funkcji intelektualnych.

Zadanie 0.
U  pacjenta  po  udarze,  u  którego  wystąpiła  perseweracja,
pielęgniarka powinna:

A . delikatnie  przerwać  wypowiedź,  podsuwając  wcześniej
inne  słowo,  zdanie  lub  ruch  zanim  zacznie  s ię
powtarzanie,

B . nie przerywać wypowiedzi i czynności wykonywanych przez
pacjenta,

C.  zachęcać do wykonywania wyuczonych czynności,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 0.
Zespół psychoorganiczny charakteryzują:

A.  euforia, zaburzenia funkcji zwieraczy,
B . zaburzenia  pamięci,  sprawności  myślenia  i  orientacji,

brak krytycyzmu,
C.  napady padaczkowe i obniżenie nastroju,
D.  zaburzenia równowagi i spastyczność.



Zadanie 0.
Prowadzenie dziennika samokontroli w cukrzycy jest:

A . konieczne,  gdyż  ułatwia  samoocenę  w  zakresie  wyników
leczenia,

B . niekonieczne,  gdyż  dla  lekarza  istotne  są  aktualne
wyniki badań,

C.  niepotrzebne, gdyż zapisywanie wyników jest zbyteczne,
D.  uciążliwe, gdyż niepotrzebnie zabiera czas.

Zadanie 0.
Insulina  wstrzyknięta  podskórnie,  najszybciej  wchłania  się,  gdy
jest podana w okolice:

A.  brzucha,
B.  ramion,
C.  ud,
D.  pośladków.

Zadanie 0.
Najczęstszym powikłaniem pionizacji jest:

A .  zaburzenie widzenia,
B.  zaburzenie oddychania,
C . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  omdlenie

ortostatyczne,
D.  oddanie moczu i stolca.

Zadanie 0.
Chory  lat  38  jest  po  amputacji  urazowej  kończyny  dolnej  lewej
n a  wysokości  1/2  uda.  Usprawnianie  rozpoczęto  kilka  dni  po
zabiegu  operacyjnym.  Rana  pooperacyjna  wygojona.  Wzmocnienie
siły mięśniowej osiąga się poprzez:

A.  ćwiczenia kontralateralne,
B.  ćwiczenia oporowe,
C.  ćwiczenia w odciążeniu,
D.  hartowanie kikuta.

Zadanie 0.
U  pacjenta  po  urazie  rdzenia  kręgowego  na  poziomie  L-S  może
wystąpić:

A.  porażenie poprzeczne wiotkie,
B.  porażenie poprzeczne spastyczne,
C.  niedowład połowiczy prawostronny,
D.  niedowład połowiczy lewostronny.



Zadanie 0.
Wkłucie  do  podawania preparatów hiperalimentacyjnych najlepiej
zakładać do żyły:

A.  udowej prawej,
B.  podkolanowej prawej,
C.  podobojczykowej,
D.  strzałkowej prawej.

Zadanie 0.
Zespół stopy cukrzycowej jest, to:

A . zespół  zmian  w  obrębie  naczyń,  nerwów,  skóry,  mięśni  i
kości stopy osoby chorej na cukrzycę,

B . wczesne  powikłanie  występujące  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

C . zmiana  w  obrębie  palców  stopy  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

D . zespół  zmian  występujący  tylko  u  chorych  na  cukrzycę
typu 1.

Zadanie 0.
Pacjentowi z odleżyną należy zalecić dietę:

A .  niskocholesterolową,
B.  niskokaloryczną,
C.  z ograniczeniem podaży białka,
D.  wysokobiałkową.

Zadanie 0.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  stawowym  prowadzi  s ię
ćwiczenia:

A.  czynno-bierne,
B.  czynne wolne,
C.  czynne oporowe,
D.  bierne.

Zadanie 0.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  po  amputacji  na  wysokości
podudzia  należy  stosować  prawidłowe  układanie  polegające  na
ułożeniu kikuta:

A.  na płaskim równym podłożu,
B.  na poduszce w zgięciu w stawie kolanowym,
C.  w zgięciu w stawie biodrowym,
D.  na specjalnej skrzynce.



Zadanie 0.
Pacjent  lat  27  przywieziony  do  szpitala.  Senny,  trudności  z
nawiązaniem  kontaktu  słownego.  Z  wywiadu  wynika,  i ż  pacjent
nigdy  wcześniej  poważnie  nie  chorował.  Ostatnio  miał  nasilone
pragnienie  i  oddawał  duże  i lości  moczu.  W  obecnym  stanie
pacjenta należy wykonać badanie poziomu:

A.  bilirubiny we krwi,
B.  mocznika we krwi,
C.  glukozy we krwi,
D.  transaminaz we krwi.

Zadanie 0.
Bóle występujące w miejscu amputowanej kończyny nazywają się:

A .  korzeniowe,
B.  kauzalgiczne,
C.  talamiczne,
D.  fantomowe.

Zadanie 0.
Wykonywanie  ćwiczeń  ruchowych  przez  pacjenta  chorego  na
reumatoidalne zapalenie stawów jest możliwe:

A.  tylko po wyeliminowaniu dolegliwości bólowych,
B.  mimo występowania dolegliwości bólowych,
C.  tylko u pacjenta z wysoką gorączką,
D.  tylko u pacjenta z obrzękami stawów.

Zadanie 0.
Chory lat 20 w wyniku wypadku samochodowego doznał złamania
kręgosłupa w odcinku piersiowym na poziomie Th-8.  Stwierdzono
całkowite  uszkodzenie  rdzenia  kręgowego.  Leczony  operacyjnie  -
wykonano  stabilizację  kręgosłupa.  W  opiece  nad  pacjentem
pielęgniarka powinna zwrócić szczególną uwagę na:

A.  zaburzenia oddychania,
B.  stan skóry,
C.  obrzęki,
D.  zwolnienie tętna.



Zadanie 0.
Chory  lat  38  jest  po  amputacji  urazowej  kończyny  dolnej  lewej
n a  wysokości  1/2  uda.  Usprawnianie  rozpoczęto  kilka  dni  po
zabiegu  operacyjnym.  Rana  pooperacyjna  wygojona.  Chory  jest
najbardziej narażony na przykurcz:

A.  wyprostny w stawie biodrowym po stronie amputowanej,
B . przywiedzeniowy  w  stawie  biodrowym  po  stronie

amputowanej,
C . wyprostno-przywiedzeniowy w stawie biodrowym po stronie

amputowanej,
D.  zgięciowy w stawie biodrowym po stronie amputowanej.

Zadanie 0.
Prawidłowego  założenia  zgłębnika  do  żołądka  NIE  sprawdza  się
poprzez:

A.  aspirację treści żołądkowej,
B.  wykonanie RTG jamy brzusznej,
C.  osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml wody,
D.  osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml powietrza.

Zadanie 0.
Chora  lat  60  od  miesiąca  jest  leczona  farmakologicznie
preparatami  doustnie  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .  Nie  stosuje
diety.  Zgłasza  duże  pragnienie.  U  chorej  w  pierwszej  kolejności
należy:

A.  skontrolować poziom cukru we krwi,
B.  zapewnić duże ilości płynów,
C.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów,
D.  odstawić preparaty doustne.

Zadanie 0.
Chora  lat  61  jest  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  z  powodu
zakrzepu  tętnicy  mózgowej.  Została  przyjęta  do  zakładu
pielęgnacyjno-opiekuńczego  z  niedowładem  połowiczym
prawostronnym  i  afazją  czuciową  w  celu  usprawniania.  Objawy
wskazują na umiejscowienie się zakrzepu w:

A.  prawej półkuli mózgu,
B.  móżdżku,
C.  lewej półkuli mózgu,
D.  pniu mózgu.



Zadanie 0.
Pacjent  z  chorobą  Parkinsona  leczony  Lewodopą  ma  trudności  w
rozpoczęciu  i  kontynuowaniu  ruchu.  Obserwuje  się  czasami
obszerne ruchy mimowolne kończyn i tułowia (fluktuacje ruchowe
-  dyskinezy).  W  przypadku  trudności  w  rozpoczynaniu  ruchu
należy:

A.  pozostawić pacjenta w łóżku,
B.  zmniejszyć dawki stosowanych leków,
C . zastosować  techniki  behawioralne  ucząc  stosowania

różnych "tricków",
D.  skontaktować się z lekarzem.

Zadanie 0.
Zastosowanie ergoterapii ma na celu:

A.  nauczenie nowego zawodu,
B.  nauczenie posługiwania się ergonometrem,
C . poprawę  samoobsługi  w  zakresie  czynności  życia

codziennego,
D.  zmniejszenie spastyczności.

Zadanie 0.
Porażenie  mięśni  kończyn  i  tułowia,  po  całkowitym  uszkodzeniu
rdzenia kręgowego w odcinku C6, nosi nazwę:

A.  paraplegii,
B .  tetraplegii,
C .  hemiplegii,
D.  monoplegii.

Zadanie 0.
Do objawów zespołu móżdżkowego, należą:

A.  mowa afatyczna, chód drobnymi kroczkami,
B . mowa  skandowana,  zaburzenia  równowagi,  chód  na

szerokiej podstawie,
C.  niedowład czterokończynowy, zaburzenia widzenia,
D.  niedowład połowiczy, afazja mieszana.

Zadanie 0.
Afazja czuciowa polega na:

A.  braku rozumienia mowy i braku artykułowania mowy,
B.  braku artykułowania mowy,
C.  zaburzeniach rozumienia mowy,
D.  obniżeniu sprawności intelektualnej.



Zadanie 0.
Objawy  jak:  triada  Charcota,  parestezje,  ataksja,  labilność
uczuć,  osłabienie  si ły  mięśniowej,  spastyczność,
charakterystyczne są dla:

A.  choroby Parkinsona,
B.  choroby Alzheimera,
C.  stwardnienia rozsianego,
D.  urazów kręgosłupa szyjnego.

Zadanie 0.
Chora  lat  57  od  10  lat  choruje  na  reumatoidalne  zapalenie
stawów  /RZS/.  Występują  obrzęki,  przykurcze  wielostawowe  i
podwichnięcia drobnych stawów. W celu zmniejszenia dolegliwości
bólowych i zapobiegania dalszym zniekształceniom stawów należy:

A.  stosować ortezy stabilizujące,
B.  stosować ćwiczenia redresyjne,
C.  stosować duże obciążenie wysiłkiem fizycznym,
D.  unieruchomić chorą w łóżku.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  80,  po  złamaniu  szyjki  kości  udowej,  z  założonym
butem  rotacyjnym,  trafił  do  zakładu  pielęgnacyjno-opiekuńczego
celem  dalszego  usprawniania.  Pacjent  jest  wyniszczony,
apatyczny,  płaczliwy,  niechętnie  zmienia  pozycję.  W  pielęgnacji
przeciwodleżynowej zastosujesz:

A . zmianę  pozycji  co  6  godzin  z  zastosowaniem  4  pozycji
zasadniczych,

B . nakłanianie  pacjenta  do  samodzielnego  przemieszczania
się w łóżku,

C . zmianę pozycji  co 2-4 godziny z  zastosowaniem 4 pozycji
zasadniczych i 4 pozycji pośrednich,

D.  gimnastykę kończyn górnych i dolnych.

Zadanie 0.
C o to  jest  biegunka rzekoma z  przelania  i  jak  należy  postępować
w przypadku jej wystąpienia?

A . powikłanie  długotrwałego  zaparcia  stolca  -  należy
zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,

B.  zwykła biegunka - należy zastosować środki zapierające,
C . powikłanie  zaparcia  stolca  -  należy  zastosować  środki

zapierające,
D . zwykła  biegunka  -  należy  zastosować  tylko  odpowiednią

dietę.



Zadanie 0.
NIEPRAWDĄ jest,  że  w  opiece  nad  pacjentem,  u  którego  wystąpił
zespół zaniedbywania połowiczego pielęgniarka powinna:

A . aktywizować  obie  połowy  ciała  pacjenta  w  równym
stopniu,

B . ustawiać się po stronie niedowładu podczas uruchamiania
pacjenta,

C.  poświęcić więcej uwagi zdrowej stronie ciała,
D . poświęcić  szczególnie  dużo  uwagi  słabszej  stronie

ciała.

Zadanie 0.
Pionizacja bierna polega na:

A . stopniowym  zwiększaniu  pochylania  łóżka  lub  stołu
pionizacyjnego,

B.  stawianiu chorego przy łóżku,
C.  stawianiu chorego przy balkoniku pachowym,
D.  stawianiu chorego przy barierkach.

Zadanie 0.
Udar mózgu, to:

A . powolnie  narastające,  naczyniopochodne  ogniskowe  lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

B . naczyniopochodne  ogniskowe  lub  uogólnione  zaburzenia
funkcji mózgu utrzymujące się tylko do 24 godzin,

C . nagle rozpoczynające się naczyniopochodne ogniskowe lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Chora  lat  60  od  miesiąca  jest  leczona  farmakologicznie
preparatami  doustnie  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .  Nie  stosuje
diety.  Zgłasza  duże  pragnienie.  Pierwszoplanowym  działaniem
edukacyjnym jest zalecenie:

A.  wizyt u lekarza co najmniej raz w tygodniu,
B.  prowadzenia dziennika samokontroli,
C .  prowadzenia obserwacji innych chorych,
D.  przyjmowania leków w zależności od samopoczucia.



Zadanie 0.
W  czasie  ostrego  rzutu  stwardnienia  rozsianego  pacjent
powinien:

A.  zwiększyć wysiłek fizyczny,
B.  zwiększyć wysiłek fizyczny do maksimum,
C.  ograniczyć wysiłek fizyczny do minimum,
D.  zmniejszyć wysiłek fizyczny.

Zadanie 0.
Chora  lat  20  jest  leczona  z  powodu  niedowładu
czterokończynowego  po  urazie  szyjnego  odcinka  rdzenia
kręgowego. Porusza się na wózku inwalidzkim. Występuje obniżony
nastrój.  Pacjentka  wypija  około  500  ml  płynów  dziennie.  W
badaniach  laboratoryjnych  stwierdzono  infekcję  układu
moczowego,  podwyższone  wartości  kreatyniny  i  elektrolitów.
Chorej należy zalecić przyjmowanie płynów w ilości:

A .  3 litrów na dobę,
B.  1,5-2 litrów na dobę,
C.  4 litrów na dobę,
D.  dotychczas przyjmowanej.

Zadanie 0.
"All In One" w hiperalimentacji oznacza podawanie:

A.  żywienia w systemie jednego worka,
B.  żywienia za pomocą pompy infuzyjnej,
C.  preparatów kolejno w oddzielnych butelkach,
D.  preparatów w jednym worku do gastrostomii.

Zadanie 0.
W okresie remisji stwardnienia rozsianego pacjent powinien:

A.  przejść na dietę wegetariańską,
B.  prowadzić normalny tryb życia,
C.  unikać wysiłku fizycznego,
D.  zwiększyć wysiłek fizyczny.

Zadanie 0.
Prawidłową  wentylację  płuc,  u  pacjenta  z  całkowitym
uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku C6, zapewni ułożenie w
pozycji:

A .  półsiedzącej,
B.  na lewym boku,
C.  leżącej na wznak,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Pęcherz neurogenny odhamowany charakteryzuje się:

A . opróżnianiem  pęcherza  po  wypełnieniu,  niezależnie  od
woli chorego,

B . utratą  zdolności  hamowania  oddawania  moczu  mimo
zachowanej  świadomości  i  zachowanego  czucia  parcia  na
mocz,

C.  wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
D.  zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.

Zadanie 0.
Pacjent ze stwardnieniem rozsianym, ma zleconą doustną kurację
kortykosterydami, leki powinien przyjąć:

A.  1 godzinę po spożyciu śniadania,
B.  wcześnie rano,
C.  przed spożyciem obiadu,
D.  w dogodnej dla siebie porze.

Zadanie 0.
Hiperalimentacja polega na:

A . podawaniu preparatów witaminowych we wlewie kroplowym w
ciągu dnia,

B . cyklicznym wlewie dożylnym preparatów odżywczych przez
12-16 godzin,

C . stałym  wlewie  płynów  przez  pompę  infuzyjną  przez  całą
dobę,

D . podawaniu preparatów odżywczych w porze posiłków drogą
doustną.

Zadanie 0.
Chory  lat  27  jest  po  urazie  rdzenia  kręgowego  w  odcinku
lędźwiowym  przed  trzema  tygodniami.  Występuje  u  niego
paraplegia,  brak  samodzielnej  mikcji.  Jest  leczony  zachowawczo.
W  celu  zabezpieczenia  chorego  przed  odleżynami  postępowanie
pielęgnacyjne polega na zastosowaniu:

A.  zmiany pozycji ciała co 12 godzin,
B . materaca  przeciwodleżynowego  bez  konieczności

zmieniania pozycji ciała,
C . materaca  przeciwodleżynowego  i  zmiany  pozycji  ciała  co

2-4 godziny,
D.  masażu klasycznego.



Zadanie 0.
Chory  lat  38  jest  po  amputacji  urazowej  kończyny  dolnej  lewej
n a  wysokości  1/2  uda.  Usprawnianie  rozpoczęto  kilka  dni  po
zabiegu  operacyjnym.  Rana  pooperacyjna  wygojona.  Celem
hartowania kikuta jest:

A .  przygotowanie do noszenia protezy,
B.  przygotowanie do niskich temperatur,
C.  wzmocnienie siły mięśniowej,
D.  poprawę czucia głębokiego.

Zadanie 0.
Jednym  z  wczesnych  powikłań  ogólnych  w  udarze  mózgu,  jest
dysfagia. Jako czynnik rokowniczo niekorzystny zwiększa ryzyko:

A . wystąpienia  zapalenia  płuc,  niedożywienia  i
odwodnienia,

B.  infekcji dróg moczowych,
C.  wystąpienia zakrzepicy żył głębokich,
D.  wystąpienia napadów padaczkowych.

Zadanie 0.
25-letni  pacjent  po  skoku  do  wody  doznał  urazu  rdzenia
kręgowego  na  poziomie  C6-C7.  Obecnie  przebywa  w  oddziale
neurologicznym. Pacjent w obecnym stanie wymaga stałej opieki i
pielęgnacji. Trening zwieraczy odbytu polega na:

A.  napinaniu mięśni krocza i odbytu,
B.  masażu okolicy krocza i odbytu,
C.  drażnieniu okolicy odbytu rurką doodbytniczą,
D.  uciskaniu okolicy krocza i odbytu.

Zadanie 0.
Chora  lat  40  od  10  lat  jest  leczona  z  powodu  reumatoidalnego
zapalenia stawów /RZS/. Występują ograniczenia ruchomości stawu
biodrowego  lewego.Celem  odciążenia  lewego  stawu  biodrowego
chora powinna:

A.  nie chodzić wcale,
B.  chodzić z kulą łokciową w ręku po stronie lewej,
C.  chodzić z kulą łokciową w ręku po stronie prawej,
D.  chodzić z dwoma kulami lub balkonikiem.

Zadanie 0.
Porażenie kończyn dolnych, to:

A .  osłabienie siły mięśniowej kończyn dolnych,
B.  wykonywanie ruchów czynnych w niepełnym zakresie,
C . brak ruchów czynnych kończyn dolnych, siła mięśniowa wg

skali Lovetta 0,
D . brak ruchów czynnych kończyn dolnych, siła mięśniowa wg

skali Lovetta 1.



Zadanie 0.
Chora  lat  64  jest  po  urazie  czaszkowo-mózgowym z  niedowładem
połowiczym,  cewnik  Foleya  do  pęcherza  moczowego  założony  na
stałe.  Stwierdza  się  objawy  zespołu  psychoorganicznego.  Bóle
brzucha, mętny mocz, gorączka świadczą o:

A.  nieprawidłowej diecie,
B.  obecności cukru w moczu,
C.  infekcji układu moczowego,
D.  nieprawidłowym bilansie płynów.

Zadanie 0.
Na pierwszy objaw raka jelita grubego wskazuje:

A.  nie gojące się owrzodzenie,
B.  permanentny kaszel lub chrypka,
C.  zmiana wydalania moczu,
D.  zmiana wydalania stolca.

Zadanie 0.
Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:

A.  wymieniać cewnik co 2 tygodnie,
B . rozpocząć  opukiwanie  okolicy  nadłonowej  i  okresowo

powtarzać  cewnikowanie  w  zależności  od  i lości  moczu
zalegającego w pęcherzu,

C.  pozostawić cewnik na stałe,
D.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.

Zadanie 0.
Prawidłowe pozycje ułożeniowe w reumatoidalnym zapaleniu stawów
głównie mają na celu zapobieganie:

A.  zaburzeniom krążenia obwodowego,
B.  przykurczom i deformacjom stawowym,
C.  odleżynom,
D.  osteoporozie.

Zadanie 0.
Za czynniki przyspieszające wystąpienie osteoporozy uważane są:

A . obniżona  podaż  witaminy  D  i  brak  ekspozycji  na
promieniowanie słoneczne, niska podaż wapnia,

B.  unieruchomienie i/lub mało aktywny tryb życia,
C.  alkoholizm, palenie tytoniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Pacjent chory na cukrzycę:

A.  powinien natychmiast przejść na rentę,
B.  może pracować w każdym zawodzie,
C . powinien  wykonywać  pracę  umożliwiającą  regularny  tryb

życia,
D.  może pracować jako zawodowy kierowca.

Zadanie 0.
Adiadochokineza (spowolnienie ruchów naprzemiennych) występuje
w :

A.  reumatoidalnym zapaleniu stawów,
B.  chorobie Parkinsona,
C.  nowotworach móżdżku,
D.  chorobie Alzheimera.

Zadanie 0.
Profilaktyka osteoporozy polega na:

A.  zmniejszeniu aktywności fizycznej,
B.  unikaniu słońca,
C . stosowaniu  diety  zawierającej  odpowiednią  i lość  wapnia

łatwoprzyswajalnego przez organizm oraz witaminy D3,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
D o  bezpośrednich  społecznych  czynników  ryzyka  przedwczesnego
starzenia się organizmu ludzi starych zalicza się:

A . izolację  psychiczną  i  społeczną,  nagłą  zmianę  warunków
środowiskowych, pogorszenie warunków materialnych,

B.  utratę sprawności fizycznej i zdrowia,
C . brak  przygotowania  do  starości,  niewłaściwe  nastawienie

i negatywny stosunek otoczenia do ludzi starych,
D.  wielochorobowość.

Zadanie 0.
Do czynników ryzyka miażdżycy NIE należy:

A.  wysokie stężenie frakcji LDL cholesterolu,
B.  wysokie stężenie frakcji HDL cholesterolu,
C.  otyłość,
D.  wszystkie powyższe czynniki.

Zadanie 0.
Do ubocznych działań insuliny NIE należy:

A.  lipodystrofia poinsulinowa,
B.  alergia,
C.  zaburzenie widzenia,
D.  zaburzenie słuchu.



Zadanie 0.
Warunkiem społecznego funkcjonowania osoby starszej jest:

A .  zachowanie niezależności,
B.  decydowanie o własnym życiu,
C.  podejmowanie samodzielnych decyzji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
U chorej lat 67 występują mnogie kompresyjne złamania kręgów w
obrębie  kręgosłupa  piersiowego.  Nie  stwierdza  się  objawów
uszkodzenia rdzenia kręgowego. Pacjentka ma dolegliwości bólowe
w  obrębie  kręgosłupa,  w  badaniu  densytometrycznym  występują
cechy osteoporozy. Dieta chorej powinna być:

A.  bogatobiałkowa,
B.  wysokoenergetyczna,
C.  wysokowapniowa i bogata w witaminę D3,
D.  niskocholesterolowa.

Zadanie 0.
Udzielając  pierwszej  pomocy  nieprzytomnemu  poszkodowanego  w
wyniku porażenia prądem elektrycznym należy przede wszystkim:

A.  ułożyć poszkodowanego na boku,
B.  podjąć próby udrożnienia dróg oddechowych,
C.  rozpocząć resuscytację,
D.  odłączyć źródło energii.

Zadanie 0.
Po dłuższym okresie unieruchomienia kończyny dolnej w opatrunku
gipsowym pacjentka jest narażona na:

A.  zaniki mięśniowe i zmiany w stawach,
B.  pojawienie się żylaków,
C.  trwałą zmianę postawy ciała,
D.  skrócenie kończyny.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  postępującą  chorobą  Parkinsona,  która  chudnie  i
cierpi na zaparcia należy stosować dietę:

A .  ubogoresztkową i niskobiałkową,
B.  bogatoresztkową i wysokobiałkową,
C.  bogatoresztkową, niskobiałkową, wysokoenergetyczną,
D.  bogatoresztkową, wysokobiałkową, wysokoenergetyczną.



Zadanie 0.
Zaburzenia  pamięci  krótkotrwałej,  zaburzenia  orientacji,
trudności w myśleniu, zaburzenia osobowości i mowy są objawami:

A.  choroby Alzheimera,
B.  depresji,
C .  choroby Parkinsona,
D.  udaru niedokrwiennego mózgu.

Zadanie 0.
W  przywróceniu  choremu  zdolności  do  samoopieki
najskuteczniejsza jest:

A .  arteterapia,
B.  fizykoterapia,
C.  ergoterapia,
D.  hipoterapia.

Zadanie 0.
W  fizjologicznym  procesie  starzenia  się  dochodzi  do  zaburzeń
pamięci. Dotyczą one pamięci:

A .  natychmiastowej,
B.  świeżej,
C.  odroczonej,
D.  wszystkie prawdziwe.

Zadanie 0.
Przerost gruczołu krokowego u mężczyzn NIE może być przyczyną:

A.  utrudnionego oddawania moczu,
B.  całkowitego nietrzymania moczu,
C.  przerywanego lub cienkiego strumienia moczu,
D.  bezwiednego moczenia paradoksalnego.

Zadanie 0.
Pielęgnacja przetoki kałowej NIE wymaga:

A.  zmiany worka stomijnego po każdym wypróżnieniu,
B . umycia  skóry  wokół  przetoki  przy  każdej  zmianie  worka

stomijnego,
C . używania  maści  leczniczych  do  pielęgnacji  skóry  wokół

przetoki,
D . dokładnej  obserwacji  skóry  wokół  przetoki  przy  zmianie

worka stomijnego.

Zadanie 0.
Mnogie złamania kompresyjne są wskazaniem do zastosowania:

A.  sznurówki,
B.  kuli łokciowej,
C.  balkonika,
D.  gorsetu Jevetta.



Zadanie 0.
Hydrokoloidy  to  opatrunki  stosowane  w  leczeniu  odleżyn.
Działanie lecznicze wykazują poprzez swoje właściwości tj.:

A .  aktywność fibrynolityczną,
B.  aktywność naczyniowotwórczą,
C . zwiększenie  aktywności  własnych  enzymów

rozpuszczających uszkodzone tkanki,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Niedowład połowiczy prawostronny wskazuje, że uszkodzenie mózgu
nastąpiło w:

A.  lewej półkuli,
B.  prawej półkuli,
C.  obu półkulach mózgowych,
D.  przestrzeni podpajęczynówkowej mózgu.

Zadanie 0.
Chora  lat  75  jest  po  złamaniu  szyjki  kości  udowej  lewej.  Nie
została  zakwalifikowana  do  leczenia  operacyjnego.  Leczona  z
zastosowaniem  opatrunku  gipsowego.  Pacjentka  jest
unieruchomiona w łóżku. Chora powinna wykonywać ćwiczenia:

A.  oporowe mięśni objętych opatrunkiem gipsowym,
B.  izometryczne mięśni objętych opatrunkiem gipsowym,
C.  redresyjne mięśni objętych opatrunkiem gipsowym,
D.  w odciążeniu mięśni objętych opatrunkiem gipsowym.

Zadanie 0.
Odtwarzanie  utraconych  funkcji  przez  przyjęcie  ich  przez  inny
zdrowy narząd to:

A.  adaptacja,
B.  regeneracja,
C.  kompensacja,
D.  akceptacja.

Zadanie 0.
Osteoporoza jest stanem, w którym:

A . dochodzi  do  upośledzenia  struktury  tkanki  kostnej  i
obniżenia  gęstości  do  takiego  stopnia,  że  kości  tracą
wytrzymałość na działanie sił odkształcających,

B.  zwiększeniu masy i gęstości kostnej,
C.  powstawaniu osteofitów na krawędziach kręgów,
D.  tworzeniu skostnień okołostawowych.



Zadanie 0.
Hemiplegia jest to:

A . porażenie  mięśni  po  urazie  kręgosłupa  w  odcinku
szyjnym,

B.  porażenie połowicze po udarze mózgu,
C.  niedowład mięśni po zatruciu środkami toksycznymi,
D.  niedowład połowiczy po krwotoku do mózgu.

Zadanie 0.
U  pacjenta  wykonano  test  podpaskowy  (pieluchowy),  w  celu
określenia:

A.  ilości zalegania moczu w pęcherzu,
B.  stopnia trzymania moczu,
C.  ilości moczu oddawanego mimowolnie w ciągu doby,
D.  profilu ciśnienia cewkowego.

Zadanie 0.
Przyczyną zespołu Downa jest/są:

A.  uszkodzenie mózgu,
B.  nieprawidłowości chromosomalne,
C.  zaburzenia metabolizmu,
D.  choroba matki w czasie ciąży.

Zadanie 0.
Dojrzewanie płciowe osób niepełnosprawnych przebiega:

A.  znacznie wcześniej,
B.  znacznie później,
C.  w tym samym wieku jak u osób nieupośledzonych,
D . w  tym  samym  wieku  jak  u  osób  nieupośledzonych,  z

wyjątkiem  niepełnosprawności,  które  objawiają  się
zakłóceniami w chromosomach płci i autosomach.

Zadanie 0.
Integracja społeczna oznacza:

A . tendencję  do  izolowania  dzieci  i  młodzieży  z
odchyleniami od normy w porównaniu do ich rówieśników,

B . długotrwałą  działalność  terapeutyczno  -  pedagogiczną
prowadzoną  przez  doświadczonych  pedagogów  i
psychologów,

C . pełne i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym poprzez
równy  dostęp  do  kształcenia,  wykonywania  ról
zawodowo-społecznych,

D . częste kontakty tylko z osobami o podobnych problemach
zdrowotnych.



Zadanie 0.
D o często obserwowanych ogniskowych objawów psychicznych NIE
należy:

A.  dysleksja,
B.  anisocoria,
C.  dysgrafia,
D.  akalkulia.

Zadanie 0.
Stan padaczkowy u osoby rozpoznaje się, gdy:

A . n ie  odzyskuje  przytomności  między  napadami  lub
częściowy napad ruchowy trwa nieprzerwanie,

B.  ma w ciągu doby około 10 ataków,
C.  ataki przebiegają z objawami agresji,
D . atak  padaczki  przebiega  z  elementami  urojeniowymi  i

omamami słuchowymi.

Zadanie 0.
Która  z  przyczyn  upośledzenia  umysłowego  jest  czynnikiem
działającym w okresie życia płodowego?

A.  zamartwica,
B.  wcześniactwo,
C.  choroby wirusowe i bakteryjne matki,
D.  poród kleszczowy.

Zadanie 0.
Dziecko  lat  2  jest  pod  opieką  poradni  pediatrycznej  z  powodu
fenyloketonurii.  Ma  opóźniony  rozwój  mowy,  jest  pod  opieką
logopedy. Dlaczego u dziecka musi być przestrzegana dieta?

A.  gdyż rozwój fizyczny dziecka będzie nieprawidłowy,
B . gdyż  nieprzestrzeganie  diety  doprowadzi  do

występujących wymiotów, zaburzeń żołądkowych,
C.  gdyż będzie postępowała degradacja umysłowa,
D . gdyż  inne  pokarmy  będą  wywoływały  skazy  skórne  u

dziecka.

Zadanie 0.
10-letnia dziewczynka z mózgowym porażeniem dziecięcym, objęta
jest  opieką  poradni  rehabilitacyjnej.  U  dziecka  występuje
wzmożone napięcie mięśniowe, niedowidzenie, mowa cicha, słabym
głosem,  trudności  w  poruszaniu  się.  Jakiego  typu  porażenie
występuje u dziecka?

A.  hipotoniczne,
B.  wiotkie,
C.  spastyczne,
D.  monoplegiczne.



Zadanie 0.
W  jakim kierunku pielęgniarka  prowadzi  obserwację,  u  dziecka  z
wodogłowiem po zabiegu założenia systemu odpływowego?

A.  reakcji na bodźce zewnętrzne (światło, ból, dźwięk),
B.  kontaktu werbalnego i niewerbalnego,
C.  wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i obwodu głowy,
D.  ciśnienia żylnego i tętniczego krwi.

Zadanie 0.
Pacjent 68-letni jest  mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej od 3
lat .  Pielęgniarka  zauważyła  u  pacjenta  spowolnienie  ruchowe  i
pojawiającą się sztywność ruchów z nieznacznym drżeniem kończyn
górnych w spoczynku. Opisane objawy wskazują na:

A.  zdenerwowanie,
B.  atrofię mięśni kończyn górnych,
C.  guza mózgu,
D.  chorobę Parkinsona.

Zadanie 0.
Czy objawy wyglądu zewnętrznego mają wpływ na rozwój ruchowy
dziecka z zespołem Downa?

A . tak,  rozwój  ruchowy  jest  opóźniony,  ale  większość
dzieci chodzi i jest sprawna ruchowo,

B . tak,  gdyż  znaczna  część  dzieci  nie  potrafi  s ię
samodzielnie poruszać,

C . nie,  gdyż  rozwój  ruchowy  nie  odbiega  od  normy
rówieśniczej,

D . nie, gdyż poza początkowym opóźnieniem ruchowym szybko
nadrabiają i w wieku starszym nie różnią się ruchowo od
rówieśników.

Zadanie 0.
Która  z  postaw  rodziców  wytwarza  u  dziecka  uzależnienie  od
innych osób, małą samodzielność, nieporadność?

A.  nadmiernie chroniąca,
B.  nadmiernie wymagająca,
C.  odrzucająca,
D.  ambiwalentna.

Zadanie 0.
Funkcja  komunikacji  niewerbalnej  zastosowanej  w  pracy
pielęgniarki z pacjentami upośledzonymi umysłowo to:

A . informacyjna,  wspierająca,  wyrażona  poprzez  postawę  i
relacje,

B.  ujawniająca, ukrywająca,
C.  informująca, wskazująca, ukierunkowująca,
D.  edukacyjna, promująca właściwe postawy.



Zadanie 0.
W  którym  okresie  ciąży  zachorowanie  na  różyczkę  przez  matkę
najczęściej powoduje uszkodzenia płodu?

A.  ryzyko istnieje przez całą ciążę,
B.  w trzech pierwszych miesiącach ciąży,
C.  w dwóch ostatnich miesiącach ciąży,
D.  przed porodem.

Zadanie 0.
Jak wygląda mowa u dziecka z autyzmem?

A . mowa  dziecka  zniekształcona,  bełkotliwa  o  typie
dyslalii ,

B .  echolalia, przekształcanie słów,
C . zacinanie  się,  trudności  ze  zbudowaniem  zdania  i

rozpoczęciem słowa,
D.  dziecko nie odbiega w rozwoju mowy od rówieśników.

Zadanie 0.
Zespół objawów wywołanych zwykle przewlekłą lub o postepującym
przebiegu  choroba  mózgu,  charakteryzujący  się  zaburzeniami
wyższych  czynności  korowych  t j .  pamięci,  myślenia,  orientacji,
rozumienia,  uczenia  się,  l iczenia,  zdolności  językowych  czy
osądu  z  równolegle  wystapującymi  zaburzeniami  emocji,
zachowania i motywacji nazywamy:

A.  zespołem Downa,
B.  mózgowym porażeniem dziecięcym,
C.  oligofrenią,
D.  otępieniem.

Zadanie 0.
Profilaktyka upośledzeń umysłowych powinna polegać na:

A . promowaniu  zdrowego  stylu  życia  kobiet  ciężarnych,
przyjmowaniu  kwasu  foliowego  przez  kobiety  przed
planowaną  ciążą  i  w  czasie  ciąży,  szczepieniu  młodych
dziewcząt przeciwko różyczce,

B . edukacji  młodych  rodziców  w  zakresie  zabiegów
pielęgnacyjnych wykonywanych u noworodka,

C.  poradnictwie psychologicznym dla młodych małżonków,
D . warsztatach  psychologiczno-pedagogicznych

przygotowujących do roli rodziców.



Zadanie 0.
Czy dziecko z mózgowym porażeniem i niedosłuchem zaopatrujemy w
aparat słuchowy?

A . nie,  gdyż  dzieci  upośledzonych  nie  zaopatrujemy  w
aparat słuchowy,

B . nie,  gdyż  przy  uszkodzeniu  mózgu  nie  ma  aparat
znaczenia,

C . tak,  gdyż  upośledzenie  i  mózgowe  porażenie  dziecięce
nie jest przeciwwskazaniem,

D.  tak, gdyż może to wpłynąć na zmniejszenie upośledzenia.

Zadanie 0.
Stan  ostrego  napadu  jaskry  charakteryzuje  s ię  bólem  gałek
ocznych oraz:

A.  zawrotami głowy, przekrwieniem spojówek,
B.  bólem głowy, nudnościami, wymiotami,
C . bólem  głowy,  rozbiciem,  niepokojem,  upośledzeniem

widzenia,  przekrwieniem  spojówek,  podwyższonym
ciśnieniem śródgałkowym,

D.  wymiotami, obniżonym ciśnieniem śródgałkowym.

Zadanie 0.
Empatia w pracy pielęgniarki z osobami upośledzonymi umysłowo
określana jest jako:

A.  umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej moralnie,
B.  podporządkowanie się zleceniom zwierzchnika,
C.  umiejętność wczuwania się w sytuację pacjenta,
D.  wypalenie zawodowe.

Zadanie 0.
Który  z  działów  psychologii  klinicznej  zajmuje  się  dziećmi
upośledzonymi?

A.  oligofrenopsychologia,
B.  surdopsychologia,
C.  tyflopsychologia,
D.  neuropsychologia.

Zadanie 0.
Mechanizm obronny projekcji polega na:

A . nieświadomym rzutowaniu  swoich  wad  i  niepowodzeń  na
innych ludzi,

B.  nieadekwatnym usprawiedliwianiu swojego postępowania,
C . zastępowaniu  celów,  których  nie  można  osiągnąć,  przez

cele osiągalne,
D . wyrażaniu  swoich  nieakceptowanych  przez  otoczenie

popędów w formie akceptowanej.



Zadanie 0.
40-letnia  pacjentka  chora  na  schizofrenię  katatoniczną  przebywa
w  oddziale,  czas  spędza  w  bezruchu,  mało  mówi,  odmawia
jedzenia,  nie  spełnia  poleceń  oraz  stawia  czynny  opór  przy
podnoszeniu z łóżka lub przeprowadzaniu z miejsca na miejsce. U
chorej występuje:

A.  negatywizm bierny,
B.  paratymia,
C.  negatywizm czynny,
D.  negatywizm bierny i czynny.

Zadanie 0.
Zaburzenia  zachowania  (BPSD)  to  pojęcie  stosowane  w  opisie
zespołów:

A.  depresyjnych,
B.  schizofrenicznych,
C.  lękowych,
D.  otępiennych.

Zadanie 0.
Do pełnych objawów osiowych schizofrenii paranoidalnej należą:

A.  autyzm, stępienie uczuciowe i urojenia,
B.  stępienie uczuciowe i urojenia,
C.  autyzm oraz omamy i urojenia,
D . autyzm,  stępienie  uczuciowe,  rozpad  struktury

osobowości oraz omamy i urojenia.

Zadanie 0.
Która  z  niżej  wymienionych  form  opieki  psychiatrycznej
zapobiega  zerwaniu  więzi  rodzinnych  i  wyłączeniu  chorego  z  ról
społecznych?

A.  hotel,
B.  środowiskowy dom samopomocy,
C.  mieszkanie chronione,
D.  hospitalizacja domowa.

Zadanie 0.
Najskuteczniejszą metodą leczenia alkoholizmu jest:

A .  wszczepienie podskórnie Esperalu,
B.  leczenie Anticolem,
C.  psychoterapia po odtruciu,
D.  detoksykacja.



Zadanie 0.
Chory lat  25 z następującymi objawami: wielomówny, nadmiernie
ruchliwy,  dowcipkujący,  miewał  ciągle  nowe  pomysły,  nie
dokończył  żadnej  nowo  podjętej  pracy.  Po  przyjęciu  do  szpitala
u  chorego  wystąpiła  gonitwa  myśli,  wzmożona  aktywność
psychoruchowa. Pacjent miał trudności z zaśnięciem, mało spał w
nocy,  budził  s ię  wcześnie  rano.  Zaobserwowano  urojenia
wielkościowe  oraz  prześladowcze.  Chory  wykazywał  dysforię,
chwilami agresję oraz brak poczucia stanu chorobowego. Świadczy
to o zespole:

A.  depresyjnym,
B.  maniakalnym,
C.  paranoicznym,
D.  otępiennym.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  powinna  postąpić  pielęgniarka,  aby  przerwać  u
chorej napad lęku z hiperwentylacją?

A . podać  torebkę  papierową  do  ust  chorej  i  polecić,  aby  do
niej oddychała,

B.  podać środek uspokajający,
C.  być obecną przy chorej i czekać, aż napad ustąpi,
D.  zalecić chorej wstrzymywanie oddechu.

Zadanie 0.
45-letni mężczyzna podczas spacerów na ulicy wśród obcych osób
rozpoznawał  swoich  znajomych,  których  uważał  za  nieprzyjaciół,
gdyż  według  niego  w  przeszłości  doznał  od  nich  przykrości,
atakował  ich  i  był  agresywny.  Z  powodu  zachowania,  mężczyzna
został hospitalizowany a powyższe objawy wskazują na:

A.  objawy rozpadu osobowości,
B.  omamy,
C.  urojenia prześladowcze,
D.  urojenia wielkościowe.

Zadanie 0.
Jakie  jest  kryterium  diagnostyczne  zespołu  zaburzeń  lękowych
uogólnionych?

A.  napady lęku z ostrym doznaniem lęku,
B . unikanie  określonych  sytuacji,  przedmiotów  lub

wyobrażeń,
C.  patologiczna obawa zachorowania na ciężką chorobę,
D.  wyolbrzymione lub patologiczne zamartwianie się.



Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  objawów  wskazują  na  chorobę
psychiczną?

A.  złudzenia,
B.  urojenia,
C.  fobie,
D.  rozkojarzenie myślenia.

Zadanie 0.
Wskaż,  w  jakim  przypadku  pacjent  skierowany  do  szpitala
psychiatrycznego będzie przyjęty:

A.  gdy są wolne miejsca w szpitalu,
B . gdy  lekarz  w  Izbie  Przyjęć  po  zbadaniu  zakwalifikuje

pacjenta do leczenia szpitalnego,
C.  gdy pacjent wyrazi zgodę na leczenie w szpitalu,
D . p o  zbadaniu  przez  lekarza  i  podpisaniu  zgody  na

leczenie,  a  jeżeli  nie  wyraża  zgody  to  może  być
przyjęty  do  szpitala,  jeżeli  zagraża  bezpośrednio
własnemu życiu lub życiu i zdrowiu innych.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  uważane  są  za  czynniki  ryzyka  w  chorobie
Alzheimera?

A.  wiek,
B.  alkoholizm,
C . uraz  głowy  bezpośrednio  poprzedzający  wystąpienie

objawów otępienia,
D.  wszystkie z powyższych.

Zadanie 0.
Unieruchomienie  poprzez  zastosowanie  pasów  lub  kaftana  można
zastosować na okres do:

A.  12 godzin,
B.  6 godzin z możliwością przedłużenia,
C.  4 godzin z możliwością przedłużenia,
D.  2 godzin z możliwością przedłużenia.

Zadanie 0.
Pacjenta  unieruchomionego  należy  obserwować  i  odnotowywać
spostrzeżenia  w  karcie  obserwacji  w  odstępach  czasowych  nie
rzadziej niż, co:

A.  15 minut,
B.  30 minut,
C.  20 minut,
D.  10 minut.



Zadanie 0.
Haloperidol to lek zaliczany do grupy:

A.  anksjolityków,
B.  leków przeciwdepresyjnych,
C.  leków przeciwparkinsonowskich,
D.  neuroleptyków.

Zadanie 0.
Jakie objawy mogą wystąpić w przebiegu dużego napadu histerii?

A.  toniczne prężenia i kloniczne drgawki,
B.  objaw Babińskiego,
C.  przygryzienie języka i mimowolne zmoczenie się,
D.  senność po napadzie.

Zadanie 0.
Pacjentka budzi  s ię  prawie  każdej  nocy  po  paru godzinach snu z
uczuciem  braku  tchu,  biciem  serca,  uczuciem  zawrotów  głowy,
drętwieniem  rąk  i  uczuciem  lęku,  że  umiera.  Wezwała  karetkę
pogotowia  lekarz  podał  środek  uspakajający.  Powyższe  objawy  są
charakterystyczne dla:

A.  koszmarnych snów,
B.  nerwicy lękowej,
C.  psychozy reaktywnej,
D.  zaburzeń osobowości.

Zadanie 0.
Wskaż  dominujące  formy  leczenia  pacjentów  w  oddziałach
psychiatrycznych:

A.  terapia zajęciowa wspomagana farmakoterapią,
B . farmakoterapia wspomagana psychoterapią indywidualną i

grupową,
C.  terapia zajęciowa,
D . psychoterapia  indywidualna  i  grupowa  oraz  terapia

zajęciowa  wspomagana  farmakoterapią,  różne  formy
terapii wspomagane farmakoterapią.



Zadanie 0.
Mężczyzna  lat  35  przed  kilku  laty  przebył  3  miesięczny  okres
depresji.  Był  spokojny,  odpowiedzialny.  Od  ok.  2  tygodni  stał
s ię  bardzo  aktywny,  zaczął  pić  alkohol,  zapraszać  nieznajome
towarzystwo  do  domu,  wydał  dużą  sumę  pieniędzy  na  gry
hazardowe.  Na  uwagi  i  prośby  żony  reaguje  złością,
wulgaryzmami. Żona boi  s ię swojego męża, ponieważ wielokrotnie
próbował  ją  uderzyć.  Nie  przyjmuje  do  wiadomości,  że  to  wynik
choroby  i  nie  chce  się  leczyć.  W  przedstawionej  sytuacji
aktywność może świadczyć o:

A.  urojeniach,
B.  manii,
C.  zaburzeniach osobowości,
D.  depresji.

Zadanie 0.
W  okresie  poszpitalnym bardzo  ważne  dla  rehabilitacji  pacjentów
psychicznie chorych jest:

A .  prowadzenie promocji zdrowia psychicznego,
B.  psychoedukacja pacjenta i rodziny,
C.  edukacja rodziny,
D.  postawa akceptacji rodziny wobec chorego.

Zadanie 0.
Podstawą  prawną  odpowiedzialności  karnej  dla  pielęgniarek  i
lekarzy jest:

A .  przysięga Hipokratesa,
B.  kodeks karny,
C.  normy zwyczajowe,
D.  regulamin pracy szpitala.

Zadanie 0.
Zasada  "solidaryzmu  społecznego"  oznacza  ponoszenie  kosztów
świadczeń zdrowotnych przez:

A . aktywnych  zawodowo,  równy  dostęp  do  świadczeń  dla
ubezpieczonych, składka ma charakter dystrybucyjny,

B . aktywnych  zawodowo,  równy  dostęp  do  świadczeń  dla
ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny,

C . ogół ubezpieczonych, dostęp do świadczeń uzależniony od
wysokości  ubezpieczenia,  składka  ma  charakter
dystrybucyjny,

D . ogół  ubezpieczonych,  równy  dostęp  do  świadczeń  dla
ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny.



Zadanie 0.
Jaka  jednostka  w  systemie  pomocy  społecznej,  realizuje  zadania
z  zakresu  orzekania  o  stopniu  niepełnosprawności  do  celów
pozarentowych?

A.  Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych,
B . Powiatowy  zespół  ds.  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności,
C . Gminny  zespół  ds.  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności w ramach zadań zleconych,
D . Komisja ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy

Pełnomocniku Wojewody ds. osób niepełnosprawnych.

Zadanie 0.
Do objęcia opieką długoterminową predysponowane są osoby:

A.  z ostrą niewydolnością krążenia,
B.  z wysoką temperaturą ciała powyżej 38°C,
C . z e  znacznym  ograniczeniem  zdolności  do  samoobsługi  i

samopielęgnacji,
D.  po wczesnych zabiegach okaleczających.

Zadanie 0.
Świadczenia  służące  zachowaniu,  ratowaniu,  przywracaniu  i
poprawie  zdrowia  oraz  inne  działania  medyczne  wynikające  z
procesu leczenia, mogą być realizowane przez:

A.  zakład opieki zdrowotnej,
B.  osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny,
C.  grupową praktykę pielęgniarek i położnych,
D.  wszystkie prawdziwe.

Zadanie 0.
Organem  założycielskim  dla  niepublicznego  podmiotu  leczniczego
może być:

A . kościół  lub  związek  wyznaniowy,  związek  zawodowy,
pracodawca,

B.  samorząd terytorialny, samorząd zawodowy,
C.  wojewoda,
D.  gmina.

Zadanie 0.
Ustawa  z  15  kwietnia  2011r.  o  działalności  leczniczej  definiuje
podmiot leczniczy, którym mogą być:

A.  przedsiębiorcy,
B.  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
C.  jednostki budżetowe,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje:

A.  starosta,
B.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
C.  organ gminy,
D.  ośrodek interwencji kryzysowej.

Zadanie 0.
Który z wymienionych niżej podmiotów sprawuje nadzór i dokonuje
kontroli  oraz  oceny  działalności  podmiotu  leczniczego  i  jego
kierownika?

A.  Rada Społeczna przy zakładzie,
B.  Regionalna Izba Obrachunkowa,
C.  konsultant regionalny,
D.  podmiot, który utworzył zakład.

Zadanie 0.
D o zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu ogólnym przyjmowani
są pacjenci głównie ze względu na:

A.  wskazania społeczne np. złe warunki mieszkaniowe,
B.  wskazania społeczne np. brak opieki osób bliskich,
C.  wskazania medyczne,
D.  występowanie terminalnej fazy choroby nowotworowej.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  przyjęcia  do  zakładu  opiekuńczo-leczniczego
jest stan chorego:

A.  po przebytym urazie kręgosłupa,
B.  kwalifikujący go do hospitalizacji,
C . w  wieku  podeszłym,  któremu  towarzyszą  choroby  o

charakterze przewlekłym,
D.  po amputacji kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Podstawowym  aktem  prawnym,  normującym  tworzenie  i
funkcjonowanie zakładów ochrony zdrowia jest:

A . Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia
06.02.1997r.,

B.  Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011r.,
C . Ustawa  z  dnia  19.11.1999r.,  prawo  działalności

gospodarczej,
D . Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ z

dnia 30.01.2003r.



Zadanie 0.
Pomoc społeczna jest:

A .  instytucją polityki społecznej państwa,
B.  instytucją opiekuńczą i zdrowotną polityki państwa,
C.  zadaniem własnym gminy,
D.  zadaniem zleconym przez Wojewodę.

Zadanie 0.
Który z wymienionych podmiotów NIE może utworzyć niepublicznego
zakładu opieki zdrowotnej?

A.  pracodawca,
B.  zagraniczna osoba prawna,
C.  Rada Gminy,
D.  związek wyznaniowy.

Zadanie 0.
Język  (stosowane  słownictwo  i  styl  wypowiedzi)  używany  przez
personel medyczny w rozmowie z pacjentem powinien być:

A . możliwie  najbardziej  naukowy-medyczny,  stosowanie
określeń  naukowych-medycznych,  zapewnia  precyzję
wypowiedzi,

B . potoczny  -  stosowanie  naukowego  słownictwa  nie  jest
sensowne, ponieważ pacjent go nie zrozumie,

C . dostosowany  do  indywidualnych  możliwości  pacjenta  -
tak, aby pacjent dokładnie zrozumiał wypowiedź,

D . naukowy, gdyż posługując się takim językiem zdobędziemy
autorytet u pacjenta.

Zadanie 0.
Ton głosu zaliczamy do komunikatów:

A.  werbalnych,
B.  niewerbalnych,
C.  otwartych,
D.  zamkniętych.

Zadanie 0.
Kształcenie ustawiczne, to kształcenie:

A . prowadzone  przez  instytucje  państwowe  realizujące
programy rekompensujące braki w wykształceniu ogólnym,

B . obejmujące  różne  poziomy  kształcenia  ogólnego  i
specjalistycznego  realizowane  w  ciągu  życia  przez
kształcenie i samokształcenie,

C . inicjowane,  planowane,  realizowane  i  oceniane
samodzielnie  przez  osobę  uczącą  się  w  okresie  trwania
pracy zawodowej,

D . nakazane  ustawą  o  zawodzie  pielęgniarki  i  położnej,
które ma być zrealizowane w ośrodkach akademickich.



Zadanie 0.
Styl  uczenia,  w  którym  osoba  interesuje  s ię  i  aktywnie
uczestniczy  w  nabywaniu  wiedzy  i  opanowaniu  umiejętności  w
zakresie  treści  kształcenia  co  do  których  jest  przekonana,  że
wykorzysta je w działaniu praktycznym, charakteryzuje:

A.  pragmatyka,
B.  obserwatora (kontemplatora),
C.  praktyka,
D.  teoretyka.

Zadanie 0.
Działania  pielęgniarki/położnej  w  zakresie  kształtowania  postaw
zdrowotnych obejmują:

A.  promocję zdrowia i edukację zdrowotną,
B.  realizację ustalonego programu diagnostycznego,
C . realizację  ustalonego  dla  pacjenta  programu  leczniczego

i rehabilitacyjnego,
D.  planowanie i realizację procesu pielęgnowania.

Zadanie 0.
Co oznacza proces socjalizacji jednostki?

A.  zamierzone oddziaływanie środowiska na jednostkę,
B . proces  przygotowania  jednostki  do  życia  w

społeczeństwie,
C . przygotowanie  jednostki  do  pełnienia  rol i  zawodowej  i

rodzinnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jakie  przepisy  prawne,  czyli  akta  normatywne  odnoszą  się  tylko
do zawodu pielęgniarki i położnej?

A . ustawa  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnych,  ustawa  o
odpowiedzialności  zawodowej  fachowych  pracowników
służby zdrowia,

B.  kodeks administracyjny,
C.  kodeks wykroczeń,
D.  kodeks cywilny.



Zadanie 0.
Etyką w ujęciu opisowym jest:

A . nauka  określająca  istotę  powinności  moralnej  człowieka
oraz  je j  szczególnej  treści,  która  ostatecznie  wyjaśnia
fakty moralnego działania,

B . nauka  określająca  zasady  zachowania  osoby  względem
samej siebie oraz względem innych osób i przyrody,

C . nauka  zajmująca  się  istniejącymi  normami  moralnymi,  a
zatem ustala co w danym środowisku uchodzi za dobre lub
złe,

D . zespół  norm  i  dyrektyw  wynikających  z  tradycji
zawodowej, z ducha kultury zawodowej.

Zadanie 0.
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

A . licencja  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej,  posiadanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  uzyskiwana  po  spełnieniu  określonych
wymagań,

B . zewnętrzny  proces  oceny  zakładów  opieki  zdrowotnej,
dobrowolnie  poddających  się  takiej  ocenie,  który  polega
n a  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami,

C . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej,

D . podejmowanie  działań w przypadkach ocen  negatywnych,
otrzymanych od ankietowanych pacjentów.

Zadanie 0.
Plan strategiczny firmy powinien:

A.  zawierać decyzje dotyczące alokacji zasobów w firmie,
B.  szczegółowo opisywać sposób realizacji celów,
C.  przekładać cele na szczegółowe zadania,
D . wskazywać  personalnie  odpowiedzialność  za  realizację

zadań.



Zadanie 0.
Zarządzanie jakością, to:

A . program  ustalenia  stanu  faktycznego,  identyfikacja
czynników  sprzyjających  i  utrudniających  jakość,  oraz
udoskonalenie badanego wycinka rzeczywistości,

B . pomiar  aktualnego  poziomu  jakości,  zwykle  obejmuje
badanie  stopnia  satysfakcji  pacjenta  z  przebiegu
leczenia, a głównie z opieki i pobytu w szpitalu,

C . zaplanowany  system  działań  rzetelnie  wykonywanych,
zapewniających usługę zgodną z przyjętymi standardami,

D . podejście,  w  którym  jakości  nadaje  s ię  pierwszeństwo
przed  innymi  kwestiami  we  wszystkich  decyzjach
kierowniczych.

Zadanie 0.
Dysponentem środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych w
podstawowej opiece zdrowotnej jest:

A .  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 0.
Która z  niżej  wymienionych ustaw reguluje finansowanie ochrony
zdrowia w Polsce?

A . ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

B . ustawa  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  o  finansach
publicznych,

C . ustawa  z  dnia  15  kwietnia  2011r.  o  działalności
leczniczej,

D . ustawa  z  dnia  23  stycznia  2003r.  o  powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.



Zadanie 0.
Kto  odprowadza  składkę  na  ubezpieczenie  zdrowotne  za  osobę
pozostającą w stosunku umowy o pracę?

A.  PZU,
B.  pracownik,
C.  ZUS,
D.  pracodawca.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  chorym  gorączkującym,  pielęgniarka
prowadząca  bilans  płynów  musi  uwzględnić  poniesione  straty
przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Oddech Biota charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Spirometria  jest  badaniam  dodatkowym  wykorzystywanym
najczęściej w diagnostyce:

A.  gruźlicy,
B.  astmy oskrzelowej,
C.  zapalenia płuc,
D.  odmy opłucnowej.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.



Zadanie 0.
W  przypadku  podejrzenia  nagłego  zatrzymania  krążenia,  ocenę
oddechu należy prowadzić przez czas NIE dłuższy niż:

A .  5 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.

Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.



Zadanie 0.
Świsty, to:

A .  przerywane, krótkie dźwięki o wysokim lub niskim tonie,
B . skrzypiące,  skrobiące  odgłosy,  występujące  przy

wykonywaniu ruchów oddechowych,
C.  ciągłe odgłosy o wysokim tonie z elementami syczenia,
D . odgłosy  o  względnie  niskim  tonie  z  elementami

chrapliwości.

Zadanie 0.
Przeprowadzając  wywiad  z  pacjentem  odczuwającym  lęk,
pielęgniarka/położna, powinna:

A.  zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta,
B.  mówić spokojnie i konkretnie,
C.  uzyskać informacje tylko z dokumentacji,
D.  pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta.

Zadanie 0.
Z a  najwyższą  dopuszczalną  wartość  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
zdrowego dziecka w wieku 9-10 lat można uznać wartość:

A.  90/60 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/90 mmHg,
D.  140/100 mmHg.

Zadanie 0.
Wskaż  prawidłowe  stężenie  cholesterolu  całkowitego  w  surowicy
krwi:

A .  ok. 90 mg%,
B.  ok. 190 mg%,
C.  ok. 290 mg%,
D.  ok. 390 mg%.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  wykonująca  test  jakościowy  w  celu  oznaczenia
cukromoczu za pomocą testu paskowego, dokonuje odczytu z paska
po upływie:

A.  3 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.



Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:

A.  drżenie języka,
B.  gładka i ciepła skóra,
C.  bradykardia,
D.  tachykardia.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, polega na:

A.  wydłużeniu czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego,
B . zupełnym  przerwaniu  przewodzenia  w  węźle

przedsionkowo-komorowym,
C.  przewodzeniu drogą dodatkową,
D . okresowym  przerwaniu  przewodzenia

przedsionkowo-komorowego.



Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A . charakteryzuje  ostry  początek,  nasilenie  dolegliwości  w
pozycji leżącej na lewym boku,

B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C.  łagodnieje w pozycji siedzącej z pochyleniem do przodu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Kto jest autorem teorii "deficytu samoopieki"?

A.  M. Leininger,
B.  D. Orem,
C.  F. Nightingale,
D.  P. Benner.

Zadanie 0.
Filozofia pielęgniarstwa to system:

A . twierdzeń  dotyczących  wartości  wyprowadzonych  z
filozofii,

B .  określonych sądów wyprowadzonych z doświadczeń,
C . określonych  przekonań  wyprowadzonych  w  drodze

rozumowania,
D . sądów  i  przekonań  o  istocie  pielęgniarstwa,

wyprowadzonych  w  drodze  rozumowania  z  kierunkowych
dyscyplin filozoficznych i ich teorii.

Zadanie 0.
Jakie  metody  należałoby  zastosować  do  tematu  "Opieka
pielęgniarska nad osobą starszą w domu"?

A.  obserwację,
B.  ankietę i wywiad środowiskowy,
C.  analizę indywidualnych przypadków,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Praca naukowa poświęcona jednemu działowi jakiejś nauki, jednej
osobie, miejscowości, epoce to:

A.  rozprawa,
B.  opracowanie,
C.  monografia,
D.  esej.

Zadanie 0.
Elementami systemu doskonalenia zawodowego są:

A.  cele i treści kształcenia,
B.  formy organizacyjne, metody i proces doskonalenia,
C.  pomoce dydaktyczne,
D . cele  i  treści  kształcenia,  formy  organizacyjne,  metody

i proces doskonalenia.

Zadanie 0.
Szczególne znaczenie dla planowania własnego rozwoju zawodowego
pielęgniarki/położnej ma:

A.  wpływ kadry kierowniczej zakładu pracy,
B.  instytucjonalna forma doskonalenia zawodowego,
C.  potrzeba ustawicznego kształcenia,
D.  wpływ spotkań z pacjentami.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  określeń  opisuje  metodę  ankietową,  jako
metodę badawczą stosowaną w statystyce?

A . uogólnianie  wyników  szczegółowego  badania  pojedynczej
jednostki na całą zbiorowość,

B . wnioskowanie  na  podstawie  dobrowolnie  udzielonych
wypowiedzi na badany temat,

C . losowe  wybieranie  ze  zbiorowości  jednostek
reprezentujących tę zbiorowość,

D . ustalanie nieznanych cech zbiorowości na podstawie cech
znanych tej zbiorowości.

Zadanie 0.
Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

A .  zbiór kart informacyjnych,
B.  zestaw cyfrowych nośników informacji,
C.  jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 191510
GRUPA 1
Zadanie 0.
Chora  lat  40  od  10  lat  jest  leczona  z  powodu  reumatoidalnego
zapalenia stawów /RZS/. Występują ograniczenia ruchomości stawu
biodrowego lewego. Chora może podjąć pracę:

A.  na dowolnym stanowisku pracy,
B.  jedynie w domu,
C . n a  stanowisku  przystosowanym  i/lub  w  zakładzie  pracy

chronionej,
D.  w warsztatach terapii zajęciowej.

Zadanie 0.
Chora  lat  60  od  miesiąca  jest  leczona  farmakologicznie
preparatami  doustnie  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .  Nie  stosuje
diety.  Zgłasza  duże  pragnienie.  U  chorej  w  pierwszej  kolejności
należy:

A.  skontrolować poziom cukru we krwi,
B.  zapewnić duże ilości płynów,
C.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów,
D.  odstawić preparaty doustne.

Zadanie 0.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  stawowym  prowadzi  s ię
ćwiczenia:

A.  czynno-bierne,
B.  czynne wolne,
C.  czynne oporowe,
D.  bierne.

Zadanie 0.
Bóle występujące w miejscu amputowanej kończyny nazywają się:

A .  korzeniowe,
B.  kauzalgiczne,
C.  talamiczne,
D.  fantomowe.

Zadanie 0.
Chory lat 20 w wyniku wypadku samochodowego doznał złamania
kręgosłupa w odcinku piersiowym na poziomie Th-8.  Stwierdzono
całkowite  uszkodzenie  rdzenia  kręgowego.  Leczony  operacyjnie  -
wykonano stabilizację kręgosłupa. U chorego wystąpi:

A .  porażenie kończyn dolnych,
B.  niedowład kończyn dolnych,
C.  porażenie 4-kończynowe,
D.  niedowład 4-kończynowy.



Zadanie 0.
W  pielęgnacji  pacjentów  po  udarze  mózgu,  pielęgniarki  stosują
ułożenia funkcjonalne poprawne, które mają na celu:

A . stymulację  organizmu  do  korzystnej  reorganizacji
uszkodzonego mózgu,

B.  zapobieganie przykurczom mięśniowym,
C.  zapobieganie odleżynom,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
D o  podstawowych  zaleceń  zdrowotnych  dla  chorych  ze
stwardnieniem  rozsianym,  opuszczających  oddział  szpitalny,  NIE
należy:

A.  prozdrowotny styl życia,
B.  wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej,
C.  właściwe, zrównoważone odżywianie,
D.  uregulowany, oszczędny tryb życia.

Zadanie 0.
Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:

A.  wymieniać cewnik co 2 tygodnie,
B . rozpocząć  opukiwanie  okolicy  nadłonowej  i  okresowo

powtarzać  cewnikowanie  w  zależności  od  i lości  moczu
zalegającego w pęcherzu,

C.  pozostawić cewnik na stałe,
D.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.

Zadanie 0.
Zaparcia  stolca  występują  u  przeszło  połowy  chorych  ze
stwardnieniem  rozsianym.  Leczenie  zaparć  polega  między  innymi
na stosowaniu:

A.  czynnej rekreacji i gimnastyki leczniczej,
B.  odpowiedniej diety i masażu mięśni brzucha,
C.  tylko diety lub środków farmakologicznych,
D . odpowiedniej  diety,  czynnej  rekreacji  i  gimnastyki

leczniczej,  masażu  mięśni  brzucha,  środków
farmakologicznych.

Zadanie 0.
Chory  lat  40  jest  po  amputacji  urazowej  na  wysokości  1/2
ramienia prawego. Kikut wygojony. Kikut ramienia może ustawiać
się w:

A.  odwiedzeniu, zgięciu i rotacji wewnętrznej,
B.  przywiedzeniu,
C.  przywiedzeniu i rotacji zewnętrznej,
D.  przeproście.



Zadanie 0.
Za czynniki przyspieszające wystąpienie osteoporozy uważane są:

A . obniżona  podaż  witaminy  D  i  brak  ekspozycji  na
promieniowanie słoneczne, niska podaż wapnia,

B.  unieruchomienie i/lub mało aktywny tryb życia,
C.  alkoholizm, palenie tytoniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjenta,  lat  70,  przebywającego  w  zakładzie
opiekuńczo-leczniczym,  przeniesiono  do  oddziału  neurologicznego
z  powodu wystąpienia zaburzeń równowagi,  niezborności  ruchów,
skandowanej mowy. Objawy mogą świadczyć o uszkodzeniu:

A.  lewej półkuli mózgu,
B.  pnia mózgu,
C.  móżdżku,
D.  rdzenia kręgowego.

Zadanie 0.
Chory  lat  27  jest  po  urazie  rdzenia  kręgowego  w  odcinku
lędźwiowym przed trzema tygodniami. Prawidłowe ułożenie kończyn
dolnych chorego polega na:

A . odciążeniu  kości  piętowych,  podparciu  stóp  do  kąta  90
stopni,  zgięciu  w  stawach  kolanowych  pod  kątem  5
stopni,

B.  zgięciu w stawach kolanowych pod kątem 25 stopni,
C.  przeproście w stawach kolanowych,
D . zgięciu  w  stawach  kolanowych  pod  kątem  15  stopni  i

biodrowych pod kątem 20 stopni.

Zadanie 0.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  po  amputacji  na  wysokości
podudzia  należy  stosować  prawidłowe  układanie  polegające  na
ułożeniu kikuta:

A.  na płaskim równym podłożu,
B.  na poduszce w zgięciu w stawie kolanowym,
C.  w zgięciu w stawie biodrowym,
D.  na specjalnej skrzynce.



Zadanie 0.
Pacjent  z  chorobą  Parkinsona  leczony  Lewodopą  ma  trudności  w
rozpoczęciu  i  kontynuowaniu  ruchu.  Obserwuje  się  czasami
obszerne ruchy mimowolne kończyn i tułowia (fluktuacje ruchowe
-  dyskinezy).  W  przypadku  trudności  w  rozpoczynaniu  ruchu
należy:

A.  pozostawić pacjenta w łóżku,
B.  zmniejszyć dawki stosowanych leków,
C . zastosować  techniki  behawioralne  ucząc  stosowania

różnych "tricków",
D.  skontaktować się z lekarzem.

Zadanie 0.
Prawidłowego  założenia  zgłębnika  do  żołądka  NIE  sprawdza  się
poprzez:

A.  aspirację treści żołądkowej,
B.  wykonanie RTG jamy brzusznej,
C.  osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml wody,
D.  osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml powietrza.

Zadanie 0.
Zmiany  zwyrodnieniowe  stawów,  jakie  tworzą  się  w  przebiegu
reumatoidalnego zapalenia stawów są wskazaniem do ćwiczeń:

A.  redresyjnych,
B.  z maksymalnym oporem,
C.  w odciążeniu,
D.  redresyjnych i z maksymalnym oporem.

Zadanie 0.
U  chorego  lat  45  stwierdza  się  niedowład  spastyczny  kończyn
dolnych  w  przebiegu  stwardnienia  rozsianego  /SM/.  Na  długich
dystansach  pacjent  chodzi  przy  pomocy  balkonika.  Pełna
samoobsługa.  Pracuje  przy  komputerze.  W  celu  poprawy  si ły
mięśniowej kończyn dolnych wskazane jest stosowanie:

A . ćwiczeń z dawkowanym oporem do maksymalnego zmęczenia
chorego,

B . ćwiczeń  z  dawkowanym  oporem  nie  dopuszczając  do
zmęczenia chorego,

C.  ćwiczeń rozluźniających,
D.  hipnoterapii.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do hiperalimentacji jest/są:

A.  rozległe i głębokie oparzenia,
B.  jadłowstręt psychiczny,
C.  gastrostomia lub jejunostomia,
D.  niewydolność nerek.



Zadanie 0.
Podczas  toalety  wieczornej  u  pacjenta,  u  którego  założono
opatrunek  gipsowy  na  lewą  kończynę  dolną,  zaobserwowałaś
zaczerwienienie,  obrzęk,  stwardnienie,  pęcherz  wypełniony
płynem  surowiczym  w  okolicy  kości  krzyżowej,  co
zakwalifikowałaś jako:

A.  odparzenie,
B.  odleżynę I stopnia,
C.  odleżynę II stopnia,
D.  odleżynę III stopnia.

Zadanie 0.
Objawy  jak:  triada  Charcota,  parestezje,  ataksja,  labilność
uczuć,  osłabienie  si ły  mięśniowej,  spastyczność,
charakterystyczne są dla:

A.  choroby Parkinsona,
B.  choroby Alzheimera,
C.  stwardnienia rozsianego,
D.  urazów kręgosłupa szyjnego.

Zadanie 0.
Jednym  z  wczesnych  powikłań  ogólnych  w  udarze  mózgu,  jest
dysfagia. Jako czynnik rokowniczo niekorzystny zwiększa ryzyko:

A . wystąpienia  zapalenia  płuc,  niedożywienia  i
odwodnienia,

B.  infekcji dróg moczowych,
C.  wystąpienia zakrzepicy żył głębokich,
D.  wystąpienia napadów padaczkowych.

Zadanie 0.
Zastosowanie ergoterapii ma na celu:

A.  nauczenie nowego zawodu,
B.  nauczenie posługiwania się ergonometrem,
C . poprawę  samoobsługi  w  zakresie  czynności  życia

codziennego,
D.  zmniejszenie spastyczności.

Zadanie 0.
Porażenie kończyn dolnych, to:

A .  osłabienie siły mięśniowej kończyn dolnych,
B.  wykonywanie ruchów czynnych w niepełnym zakresie,
C . brak ruchów czynnych kończyn dolnych, siła mięśniowa wg

skali Lovetta 0,
D . brak ruchów czynnych kończyn dolnych, siła mięśniowa wg

skali Lovetta 1.



Zadanie 0.
Prowadzenie dziennika samokontroli w cukrzycy jest:

A . konieczne,  gdyż  ułatwia  samoocenę  w  zakresie  wyników
leczenia,

B . niekonieczne,  gdyż  dla  lekarza  istotne  są  aktualne
wyniki badań,

C.  niepotrzebne, gdyż zapisywanie wyników jest zbyteczne,
D.  uciążliwe, gdyż niepotrzebnie zabiera czas.

Zadanie 0.
Przy nagłym powstaniu hipoglikemii, najczęściej obserwuje się:

A .  płaczliwość, uczucie lęku,
B.  drżenie mięśni, obfite poty,
C.  ból głowy, zamazane widzenie,
D.  zmęczenie, spowolnienie funkcji intelektualnych.

Zadanie 0.
Chora  lat  64  jest  po  urazie  czaszkowo-mózgowym z  niedowładem
połowiczym,  cewnik  Foleya  do  pęcherza  moczowego  założony  na
stałe.  Stwierdza  się  objawy  zespołu  psychoorganicznego.  U
chorej gdy nie ma problemu z przepływem moczu, cewnik moczowy
należy wymieniać co:

A.  2 tygodnie,
B.  4 tygodnie,
C.  6 tygodni,
D.  3 dni.

Zadanie 0.
Chora  lat  61  jest  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  z  powodu
zakrzepu  tętnicy  mózgowej.  Została  przyjęta  do  zakładu
pielęgnacyjno-opiekuńczego  z  niedowładem  połowiczym
prawostronnym  i  afazją  czuciową  w  celu  usprawniania.  Objawy
wskazują na umiejscowienie się zakrzepu w:

A.  prawej półkuli mózgu,
B.  móżdżku,
C.  lewej półkuli mózgu,
D.  pniu mózgu.



Zadanie 0.
Chora lat 20 z niedowładem czterokończynowym po urazie szyjnego
odcinka  rdzenia  kręgowego.  Porusza  się  na  wózku  inwalidzkim.
Występuje  obniżony  nastrój.  Pacjentka  wypija  około  500  ml
płynów  dziennie.  W  badaniach  laboratoryjnych  stwierdzono
infekcję  układu  moczowego.  Powikłaniem,  które  może  wystąpić
jest:

A .  cukrzyca,
B.  padaczka,
C.  kamica pęcherzyka żółciowego,
D.  kamica układu moczowego.

Zadanie 0.
Wykonywanie  ćwiczeń  ruchowych  przez  pacjenta  chorego  na
reumatoidalne zapalenie stawów jest możliwe:

A.  tylko po wyeliminowaniu dolegliwości bólowych,
B.  mimo występowania dolegliwości bólowych,
C.  tylko u pacjenta z wysoką gorączką,
D.  tylko u pacjenta z obrzękami stawów.

Zadanie 0.
Najczęstszym powikłaniem pionizacji jest:

A .  zaburzenie widzenia,
B.  zaburzenie oddychania,
C . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  omdlenie

ortostatyczne,
D.  oddanie moczu i stolca.

Zadanie 0.
O porażeniu mówimy, gdy:

A.  zniesione jest czucie powierzchniowe,
B.  zniesione jest czucie głębokie,
C.  występuje deficyt siły mięśniowej,
D.  siła mięśniowa jest całkowicie zniesiona.

Zadanie 0.
Do późnych powikłań cukrzycy należy/-ą:

A.  śpiączka hipoglikemiczna,
B.  śpiączka hiperglikemiczna,
C.  zaburzenia słuchu,
D.  zmiany w obrębie siatkówki.



Zadanie 0.
Pacjent  lat  30  trafił  do  izby  przyjęć  szpitala  z  powodu  bardzo
silnego,  nagłego  bólu  głowy,  jakiego  dotąd  nigdy  nie  miał  oraz
wymiotów. Ból i wymioty utrzymują się od kilku godzin. Powyższe
objawy świadczą o:

A.  zatruciu pokarmowym,
B.  zapaleniu zatok obocznych nosa,
C.  chorobach krwi,
D.  krwotoku podpajęczynówkowym.

Zadanie 0.
Chora lat 60 jest po udarze mózgu niedokrwiennym. Występuje u
niej  niedowład  połowiczy  lewostronny.  Wymaga  codziennego
oklepywania  i  ćwiczeń  oddechowych,  nie  utrzymuje  pozycji
stojącej. U chorej istnieje duże ryzyko wystąpienia:

A.  astmy oskrzelowej,
B.  zawału serca,
C.  choroby wieńcowej,
D.  zapalenia płuc.

Zadanie 0.
Chory  lat  30  jest  po  urazie  rdzenia  kręgowego  w  odcinku
lędźwiowym.  Występuje  brak  kontroli  zwieraczy,  cewnik  założony
d o  pęcherza  moczowego  na  stałe,  zniesienie  czucia  od  l inii
pępkowej. Niedrożność cewnika moczowego może spowodować:

A.  bóle brzucha,
B.  brak moczu w zbiorniku,
C.  świąd okolicy krocza,
D.  chlustające wymioty.

Zadanie 0.
Udar mózgu, to:

A . powolnie  narastające,  naczyniopochodne  ogniskowe  lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

B . naczyniopochodne  ogniskowe  lub  uogólnione  zaburzenia
funkcji mózgu utrzymujące się tylko do 24 godzin,

C . nagle rozpoczynające się naczyniopochodne ogniskowe lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Insulina  wstrzyknięta  podskórnie,  najszybciej  wchłania  się,  gdy
jest podana w okolice:

A.  brzucha,
B.  ramion,
C.  ud,
D.  pośladków.

Zadanie 0.
Afazja czuciowa polega na:

A.  braku rozumienia mowy i braku artykułowania mowy,
B.  braku artykułowania mowy,
C.  zaburzeniach rozumienia mowy,
D.  obniżeniu sprawności intelektualnej.

Zadanie 0.
U  pacjenta  po  udarze,  u  którego  wystąpiła  perseweracja,
pielęgniarka powinna:

A . delikatnie  przerwać  wypowiedź,  podsuwając  wcześniej
inne  słowo,  zdanie  lub  ruch  zanim  zacznie  s ię
powtarzanie,

B . nie przerywać wypowiedzi i czynności wykonywanych przez
pacjenta,

C.  zachęcać do wykonywania wyuczonych czynności,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  80,  po  złamaniu  szyjki  kości  udowej,  z  założonym
butem  rotacyjnym,  trafił  do  zakładu  pielęgnacyjno-opiekuńczego
celem  dalszego  usprawniania.  Pacjent  jest  wyniszczony,
apatyczny,  płaczliwy,  niechętnie  zmienia  pozycję.  W  pielęgnacji
przeciwodleżynowej zastosujesz:

A . zmianę  pozycji  co  6  godzin  z  zastosowaniem  4  pozycji
zasadniczych,

B . nakłanianie  pacjenta  do  samodzielnego  przemieszczania
się w łóżku,

C . zmianę pozycji  co 2-4 godziny z  zastosowaniem 4 pozycji
zasadniczych i 4 pozycji pośrednich,

D.  gimnastykę kończyn górnych i dolnych.



Zadanie 0.
Hiperalimentacja polega na:

A . podawaniu preparatów witaminowych we wlewie kroplowym w
ciągu dnia,

B . cyklicznym wlewie dożylnym preparatów odżywczych przez
12-16 godzin,

C . stałym  wlewie  płynów  przez  pompę  infuzyjną  przez  całą
dobę,

D . podawaniu preparatów odżywczych w porze posiłków drogą
doustną.

Zadanie 0.
Wkłucie  do  podawania preparatów hiperalimentacyjnych najlepiej
zakładać do żyły:

A.  udowej prawej,
B.  podkolanowej prawej,
C.  podobojczykowej,
D.  strzałkowej prawej.

Zadanie 0.
Do objawów zespołu móżdżkowego, należą:

A.  mowa afatyczna, chód drobnymi kroczkami,
B . mowa  skandowana,  zaburzenia  równowagi,  chód  na

szerokiej podstawie,
C.  niedowład czterokończynowy, zaburzenia widzenia,
D.  niedowład połowiczy, afazja mieszana.

Zadanie 0.
Pacjent ze stwardnieniem rozsianym, ma zleconą doustną kurację
kortykosterydami, leki powinien przyjąć:

A.  1 godzinę po spożyciu śniadania,
B.  wcześnie rano,
C.  przed spożyciem obiadu,
D.  w dogodnej dla siebie porze.

Zadanie 0.
Przyczyną bólu podczas radioterapii NIE może być:

A.  oparzenie skóry,
B.  ból stawów i mięśni,
C.  zapalenie błony śluzowej,
D.  owrzodzenie jelit.



Zadanie 0.
W  celu  obniżenia  spastyczności  mięśni  u  dzieci  z  Mózgowym
Porażeniem Dziecięcym można zastosować:

A.  elektrostymulację,
B.  DKF,
C.  laser,
D.  hipoterapię.

Zadanie 0.
Zator naczynia polega na:

A.  stopniowym zamknięciu światła naczynia,
B.  gwałtownym zamknięciu światła naczynia,
C.  pęknięciu naczynia i wynaczynieniu się krwi,
D.  zwężeniu naczynia.

Zadanie 0.
O progresji stwardnienia rozsianego świadczy/-ą:

A.  drgawki,
B.  brak apetytu,
C.  zaburzenie ostrości wzroku,
D.  wzmożone pragnienie.

Zadanie 0.
Pęcherz neurogenny odhamowany charakteryzuje się:

A . opróżnianiem  pęcherza  po  wypełnieniu,  niezależnie  od
woli chorego,

B . utratą  zdolności  hamowania  oddawania  moczu  mimo
zachowanej  świadomości  i  zachowanego  czucia  parcia  na
mocz,

C.  wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
D.  zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.

Zadanie 0.
C o to  jest  biegunka rzekoma z  przelania  i  jak  należy  postępować
w przypadku jej wystąpienia?

A . powikłanie  długotrwałego  zaparcia  stolca  -  należy
zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,

B.  zwykła biegunka - należy zastosować środki zapierające,
C . powikłanie  zaparcia  stolca  -  należy  zastosować  środki

zapierające,
D . zwykła  biegunka  -  należy  zastosować  tylko  odpowiednią

dietę.



Zadanie 0.
"All In One" w hiperalimentacji oznacza podawanie:

A.  żywienia w systemie jednego worka,
B.  żywienia za pomocą pompy infuzyjnej,
C.  preparatów kolejno w oddzielnych butelkach,
D.  preparatów w jednym worku do gastrostomii.

Zadanie 0.
Zespół psychoorganiczny charakteryzują:

A.  euforia, zaburzenia funkcji zwieraczy,
B . zaburzenia  pamięci,  sprawności  myślenia  i  orientacji,

brak krytycyzmu,
C.  napady padaczkowe i obniżenie nastroju,
D.  zaburzenia równowagi i spastyczność.

Zadanie 0.
Postępowanie w ostrym okresie stwardnienia rozsianego polega na
stosowaniu:

A . ćwiczeń oddechowych i innych ćwiczeń nie powodujących
zmęczenia,

B . bardzo  dużych  wysiłków  fizycznych  celem  wzmocnienia
układu mięśniowego,

C.  pływania i jazdy konnej,
D.  diety z dużą ilością tłuszczów.

Zadanie 0.
Pacjent  78-letni  z  niedowładem  połowiczym  prawostronnym  i
afazją  spowodowanymi  zakrzepem  mózgowym  trafił  po  leczeniu
szpitalnym do zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego. Uruchamianie
pacjentów z niedowładem połowiczym powinno być oparte o:

A.  siedzenie i wożenie pacjenta na wózku inwalidzkim,
B.  układanie tułowia z podparciem,
C . aktywne  ćwiczenia  bierno-czynne  szczególnie  kończyn

niedowładnych  z  utrwalaniem  każdego  ruchu  czynnego,
który jest możliwy do wykonania,

D . pozostawienie  pacjenta  w  spokoju  w  oczekiwaniu  na
spontaniczną poprawę siły.

Zadanie 0.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  w  stawach  skokowych,  należy
stosować:

A . ćwiczenia  i  podparcie  stóp  pod  kątem  90  stopni  w
stosunku do podudzi,

B.  parafinę na stawy skokowe,
C.  DD i jonizację z Ketonalu stawów skokowych,
D.  ćwiczenia izometryczne.



Zadanie 0.
Dla  osób  z  rozpoznanym stwardnieniem  rozsianym,  zalecana  jest
dieta:

A . lekkostrawna,  bogata  w  białko  i  witaminy  z
ograniczeniem węglowodanów, podaż płynów 2 litry/dobę,

B.  wysokobiałkowa z podażą płynów do 1 litra/dobę,
C.  wysokotłuszczowa z podażą płynów 3 litrów/dobę,
D.  nie ma ograniczeń dietetycznych.

Zadanie 0.
Podstawowe objawy miażdżycy tętnic kończyn dolnych to:

A.  chromanie przestankowe,
B.  zasinienie stóp,
C.  drętwienie ud,
D.  swędzenie skóry stóp.

Zadanie 0.
Celem  ćwiczeń  oddechowych  jest  poprawa  czynności  układu
oddechowego poprzez:

A . utrzymanie  prawidłowej  wentylacji  płuc  lub  je j
poprawienie,

B.  pobudzenie do efektywnego kaszlu,
C.  zapobieganie powikłaniom (zapalenie płuc, niedodma),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zapalenie uchyłku okrężnicy będzie się charakteryzowało:

A.  bólem w prawym podbrzuszu,
B.  bólem w lewym podbrzuszu,
C.  bólem w okolicy nerek,
D.  przebiega bezbólowo.

Zadanie 0.
Chory  lat  65  przebywający  na  oddziale  rehabilitacyjnym,  po
przebytym 2 miesiące temu udarze mózgu z powodu zatoru tętnicy
środkowej mózgu. Obecnie z niedowładem połowiczym prawostronnym
znacznego  stopnia.  U  pacjenta  występują  zaburzenia  wyższych
czynności nerwowych czyli zaburzenia:

A.  intelektualne,
B.  w postaci urojeń,
C.  apraksji, mowy, agnozji,
D.  osobowościowe.



Zadanie 0.
D o  sposobu  leczenia  pacjenta  z  przewlekłą  niewydolnością
krążenia zaliczamy:

A.  ograniczenie wysiłku fizycznego,
B.  stosowanie leczenia farmakologicznego,
C.  stosowanie odpowiedniej diety,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  późniejszym  etapie  choroby  nadciśnieniowej  pojawiają  się
powikłania:

A.  bóle wieńcowe oraz objawy niewydolności krążenia,
B.  objawy ze strony układu neurologicznego,
C.  zaburzenia czynności nerek,
D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 0.
W  celu  uniknięcia  nadmiernego  natlenienia  podczas  stosowania
tlenoterapii należy robić przerwy w podawaniu tlenu co:

A.  10-15 minut,
B.  15-30 minut,
C.  30-60 minut,
D.  60-90 minut.

Zadanie 0.
Pacjent z niedowładem połowiczym może mieć znacznie ograniczoną
orientację  przestrzenną  (zespół  zaniedbywania  połowiczego).  W
takim przypadku podstawą postępowania pielęgnacyjnego powinna
być koncepcja pielęgnowania wg:

A.  D. Orem,
B.  B. Bobath,
C.  B. Neuman,
D.  C. Roy.

Zadanie 0.
Do oceny ryzyka rozwoju odleżyn służy m.in. skala:

A.  Douglas,
B.  ADL,
C.  Barthel,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Do całościowej oceny geriatrycznej wykorzystuje się skalę:

A.  COG,
B.  Webstera,
C.  Douglasa,
D.  Benoit.



Zadanie 0.
Podstawowymi  objawami  neuropatii  cukrzycowej  są  wszystkie  z
WYJĄTKIEM:

A.  bólu,
B.  parestezji,
C .  dodatniego objawu Babińskiego,
D.  zmian troficznych skóry.

Zadanie 0.
Kaszel występujący w obrzęku płuc jest:

A .  suchy i męczący,
B.  wilgotny z ropną wydzieliną,
C.  wilgotny z pienistą różową plwociną,
D.  męczący z krwistą wydzieliną.

Zadanie 0.
Możliwości  samoobsługi  pacjentki  w  zakładzie
pielęgnacyjno-opiekuńczego określisz w skali:

A .  Webstera,
B.  Barthel,
C.  Waterlow,
D.  Douglas.

Zadanie 0.
Na przewlekłą niewydolność żył głębokich wskazuje:

A.  przewlekły obrzęk nasilający się pod koniec dnia,
B . przebarwienia  skóry  wokół  i  powyżej  kostki

przyśrodkowej,
C.  żylakowato zmienione żyły,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Chory  przebywający  na  oddziale  rehabilitacji  po  urazie
kręgosłupa  na  wysokości  Th-2  w  celu  dalszego  usprawniania.  3
lata  od  urazu.  U  chorego  stwierdza  się  skostnienia
okołostawowe.  Stan  ogólny  chorego  stabilny,  problemem  dla
pacjenta  jest  nietrzymanie  moczu  oraz  narastająca  spastyka
kończyn dolnych. Problem skostnień okołostawowych można wiązać
z :

A.  pojawiającą się u chorych po urazach osteoporozą,
B.  uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego,
C.  nadmiernym uwapnieniem kośćca u paraplegików,
D.  nadmiernym zrzeszotnieniem kości.



Zadanie 0.
Otępienie jest:

A .  zespołem objawów wywołanych chorobą mózgu,
B . chorobą  istoty  szarej  mózgu  i  zaburzeń  je j

funkcjonowania,
C.  zespołem psychoorganicznym,
D.  zespołem zmian psychotycznych.

Zadanie 0.
Na odleżynę II stopnia można zastosować leczenie:

A.  chirurgiczne,
B.  enzymatyczne,
C.  hydrokoloidami,
D.  opatrunkiem algininowym.

Zadanie 0.
BMI obliczamy ze stosunku:

A.  obwodu w talii w cm do obwodu w biodrach w cm,
B.  wzrostu w cm - 100 do obwodu w talii w cm,
C.  wagi ciała w kg do wzrostu w m2,
D . wzrostu w cm - 100 - (wzrost w cm - 150/N), gdzie N = 4

do wagi ciała w kg.

Zadanie 0.
Częstym powikłaniem u osób starszych leżących jest:

A .  zawał serca,
B.  nieżyt żołądka,
C.  biegunka,
D.  zapalenie płuc.

Zadanie 0.
Odtwarzanie  utraconych  funkcji  przez  przyjęcie  ich  przez  inny
zdrowy narząd to:

A.  adaptacja,
B.  regeneracja,
C.  kompensacja,
D.  akceptacja.

Zadanie 0.
W  placówce  opieki  długoterminowej  przebywa  pacjent,  u  którego
pielęgniarki  zaobserwowały  bierną  postawę,  uległość,
oczekiwanie  pomocy  oraz  podejrzliwość.  Posługując  się  typologią
Bromleya, zachowanie pacjenta można określić jako postawę:

A.  wrogości wobec otoczenia,
B.  konstruktywną,
C.  zależności,
D.  obronną.



Zadanie 0.
Oligofrenopsychologia zajmuje się:

A .  osobami z zaburzeniami słuchu,
B.  dziećmi z zaburzeniami mowy po urazach mózgowych,
C.  osobami upośledzonymi,
D.  osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie 0.
Specjalista zajmujący się osobami niewidomymi, to:

A .  surdopedagog,
B.  tyflopedagog,
C.  oligofrenog,
D.  logopeda.

Zadanie 0.
Typowym objawem wczesnego stadium choroby Alzheimera są zmiany
osobowości, do charakterystycznych należą:

A . brak  zainteresowań,  wycofanie,  drażliwość,  utrudnione
kontakty interpersonalne, chłód emocjonalny,

B . nadmierne  pobudzenie,  neurotyczność,  hyperaktywność,
wzrost ciekawości życia,

C . wrogość, samokrytycyzm, wrażliwość na estetykę własną i
otoczenia,

D.  wzrost emocji pozytywnych, empatia.

Zadanie 0.
Która  z  postaw  rodziców  wytwarza  u  dziecka  uzależnienie  od
innych osób, małą samodzielność, nieporadność?

A.  nadmiernie chroniąca,
B.  nadmiernie wymagająca,
C.  odrzucająca,
D.  ambiwalentna.

Zadanie 0.
Pacjent 68-letni jest  mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej od 3
lat .  Pielęgniarka  zauważyła  u  pacjenta  spowolnienie  ruchowe  i
pojawiającą się sztywność ruchów z nieznacznym drżeniem kończyn
górnych w spoczynku. Opisane objawy wskazują na:

A.  zdenerwowanie,
B.  atrofię mięśni kończyn górnych,
C.  guza mózgu,
D.  chorobę Parkinsona.



Zadanie 0.
U dziecka okresowo występują mimowolne, szybkie kurcze mięśni,
powtarzające się rytmicznie. Wskazują one na:

A.  typowe objawy w mózgowym porażeniem dziecięcym,
B.  mioklonie,
C.  t iki ,
D.  aurę podpadaczkową.

Zadanie 0.
W  jakim kierunku pielęgniarka  prowadzi  obserwację,  u  dziecka  z
wodogłowiem po zabiegu założenia systemu odpływowego?

A.  reakcji na bodźce zewnętrzne (światło, ból, dźwięk),
B.  kontaktu werbalnego i niewerbalnego,
C.  wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i obwodu głowy,
D.  ciśnienia żylnego i tętniczego krwi.

Zadanie 0.
Rehabilitację  u  dzieci  z  porażeniem  mózgowym  należy  rozpocząć
w :

A.  3 - 4 roku życia,
B.  1 roku życia,
C.  okresie przedszkolnym,
D.  wieku 5 lat.

Zadanie 0.
W e  wczesnym  okresie  choroby  Alzheimera  charakterystyczne  jest
występowanie zaburzeń:

A.  pamięci krótkotrwałej,
B.  koordynacji wzrokowo - ruchowej,
C.  myślenia abstrakcyjnego,
D.  artykulacji.

Zadanie 0.
Co jest znamiennym czynnikiem powodującym zespół Downa?

A.  choroba matki w okresie ciąży,
B.  wiek matki ciężarnej,
C.  palenie tytoniu,
D.  przyjmowanie leków w okresie ciąży.

Zadanie 0.
Jak wygląda mowa u dziecka z autyzmem?

A . mowa  dziecka  zniekształcona,  bełkotliwa  o  typie
dyslalii ,

B .  echolalia, przekształcanie słów,
C . zacinanie  się,  trudności  ze  zbudowaniem  zdania  i

rozpoczęciem słowa,
D.  dziecko nie odbiega w rozwoju mowy od rówieśników.



Zadanie 0.
Czy dziecko z mózgowym porażeniem i niedosłuchem zaopatrujemy w
aparat słuchowy?

A . nie,  gdyż  dzieci  upośledzonych  nie  zaopatrujemy  w
aparat słuchowy,

B . nie,  gdyż  przy  uszkodzeniu  mózgu  nie  ma  aparat
znaczenia,

C . tak,  gdyż  upośledzenie  i  mózgowe  porażenie  dziecięce
nie jest przeciwwskazaniem,

D.  tak, gdyż może to wpłynąć na zmniejszenie upośledzenia.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  działów  psychologii  klinicznej  zajmuje  się
osobami z niepełnosprawnością intelektualną?

A.  oligofrenopsychologia,
B.  tyflopsychologia,
C.  surdopsychologia,
D.  psychologia wieku dziecięcego.

Zadanie 0.
Jakich  wskazówek  powinna  udzielić  pielęgniarka  rodzicom  w
zakresie pielęgnacji skóry dziecka z zespołem Downa?

A.  skóra dziecka powinna być zmiękczana i masowana,
B . zwrócić  należy  uwagę  na  właściwą  pozycję  ciała  dziecka,

chroniącą przed odleżynami,
C . skóra  dziecka  powinna  być  smarowana  maściami

antybakteryjnymi,
D . skóra  dziecka  powinna  być  wysuszana  przez  stosowanie

odpowiednich kosmetyków.

Zadanie 0.
W  którym  okresie  ciąży  zachorowanie  na  różyczkę  przez  matkę
najczęściej powoduje uszkodzenia płodu?

A.  ryzyko istnieje przez całą ciążę,
B.  w trzech pierwszych miesiącach ciąży,
C.  w dwóch ostatnich miesiącach ciąży,
D.  przed porodem.

Zadanie 0.
Pacjenta  z  cukrzycą,  nałogowo  palącego  papierosy  należy
poinformować o mogących wystąpić powikłaniach, takich jak:

A.  retinopatia, zaćma,
B.  niedokrwienie tętnic kończyn dolnych,
C.  udar mózgu,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Objaw  zaciśniętej  pięści  z  zamkniętym  kciukiem  u  dziecka
powyżej 3 miesiąca życia wskazuje na:

A.  zespół Downa,
B.  oligofrenię,
C.  mózgowe porażenie dziecięce,
D.  zespół niedomogi metabolicznej.

Zadanie 0.
10-letnia dziewczynka z mózgowym porażeniem dziecięcym, objęta
jest  opieką  poradni  rehabilitacyjnej.  U  dziecka  występuje
wzmożone napięcie mięśniowe, niedowidzenie, mowa cicha, słabym
głosem,  trudności  w  poruszaniu  się.  Jakiego  typu  porażenie
występuje u dziecka?

A.  hipotoniczne,
B.  wiotkie,
C.  spastyczne,
D.  monoplegiczne.

Zadanie 0.
Częste  oddawanie  moczu  w  niewłaściwych  okolicznościach,  gdy
czynność pęcherza moczowego podlega kontroli to:

A .  częstomocz,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  moczenie mimowolne,
D.  moczenie nocne.

Zadanie 0.
O osobach upośledzonych umysłowo mówimy zamiennie?

A.  niepełnosprawni emocjonalnie,
B.  niepełnosprawni intelektualnie,
C.  osoby z zaburzeniami psychicznymi,
D.  osoby z zaburzeniami osobowościowymi.

Zadanie 0.
Bezpośrednia pomoc w przypadku napadu padaczki polega na:

A.  zabezpieczeniu dziecka przed urazem,
B . skrępowaniu  kończyn  i  zabezpieczeniu  języka  przed

ugryzieniem,
C.  wezwaniu pogotowia,
D . podtrzymaniu dziecka na duchu do przyjazdu pogotowia i

opiekunów.



Zadanie 0.
Unieruchomienie  poprzez  zastosowanie  pasów  lub  kaftana  można
zastosować na okres do:

A.  12 godzin,
B.  6 godzin z możliwością przedłużenia,
C.  4 godzin z możliwością przedłużenia,
D.  2 godzin z możliwością przedłużenia.

Zadanie 0.
Jakie  objawy  uboczne  występują  po  spożyciu  alkoholu  w  trakcie
leczenia Disulfiramem?

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  przyspieszenie  akcji
serca, bóle i zawroty głowy, zaburzenia oddychania,

B . podwyższenie  ciśnienia  krwi,  zwolnienie  akcji  serca,
bóle i zawroty głowy, zaburzenia oddychania,

C . lęk,  omamy,  halucynacje,  obniżenie  ciśnienia  krwi,
zawroty głowy, zaburzenia krążenia,

D . zaburzenia  świadomości,  spadek  ciśnienia  tętniczego
krwi,  przyspieszenie  akcji  serca,  zaburzenia
neurologiczne.

Zadanie 0.
Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego:

A . przez  lekarza  zakładu  opieki  zdrowotnej  -  ocenia,  w
terminie  3  dni,  kierownik  tego  zakładu,  jeżeli  jest
lekarzem lub lekarz przez niego upoważniony,

B . przez  pielęgniarkę  jednostki  organizacyjnej  pomocy
społecznej  lub  innego  lekarza  -  ocenia,  w  terminie  3
dni,  upoważniony  przez  marszałka  województwa  lekarz
specjalista w dziedzinie psychiatrii,

C .  przez pielęgniarkę-ocenia dyrektor zakładu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Dotyk  pielęgniarki  często  zalecany  wobec  przewlekle  chorych
może być stosowany wobec chorych psychicznie:

A.  w panicznym lęku,
B . w  czasie  gdy  nie  ma  ostrych  objawów

psychopatologicznych,
C.  z urojeniami,
D.  z omamami słuchowymi.



Zadanie 0.
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego NIE może być:

A . właścicielem  lub  pracownikiem  apteki,  hurtowni
farmaceutycznej  lub  wytwórcą  produktu  leczniczego  lub
wyrobu medycznego,

B . właścicielem  akcji  lub  udziałów  w  spółce  prowadzącej
zakład  opieki  zdrowotnej,  aptekę  lub  hurtownię
farmaceutyczną  albo  wytwarzającej  produkty  lecznicze
lub wyroby medyczne,

C . członkiem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia albo rady
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  uważane  są  za  czynniki  ryzyka  w  chorobie
Alzheimera?

A.  wiek,
B.  alkoholizm,
C . uraz  głowy  bezpośrednio  poprzedzający  wystąpienie

objawów otępienia,
D.  wszystkie z powyższych.

Zadanie 0.
Jakie objawy mogą wystąpić w przebiegu dużego napadu histerii?

A.  toniczne prężenia i kloniczne drgawki,
B.  objaw Babińskiego,
C.  przygryzienie języka i mimowolne zmoczenie się,
D.  senność po napadzie.

Zadanie 0.
Urojenia, to:

A . fałszywe  sądy,  których  chory  nie  weryfikuje  mimo
dowodów ich błędności,

B.  zaburzenia toku myślenia,
C . uporczywy  strach  przed  pewnymi  sytuacjami  lub

przedmiotami,
D . niezgodne  z  rzeczywistością  wyobrażenie  wypełniające

lukę pamięciową.



Zadanie 0.
Pacjentka budzi  s ię  prawie  każdej  nocy  po  paru godzinach snu z
uczuciem  braku  tchu,  biciem  serca,  uczuciem  zawrotów  głowy,
drętwieniem  rąk  i  uczuciem  lęku,  że  umiera.  Wezwała  karetkę
pogotowia  lekarz  podał  środek  uspakajający.  Powyższe  objawy  są
charakterystyczne dla:

A.  koszmarnych snów,
B.  nerwicy lękowej,
C.  psychozy reaktywnej,
D.  zaburzeń osobowości.

Zadanie 0.
45-letni mężczyzna podczas spacerów na ulicy wśród obcych osób
rozpoznawał  swoich  znajomych,  których  uważał  za  nieprzyjaciół,
gdyż  według  niego  w  przeszłości  doznał  od  nich  przykrości,
atakował  ich  i  był  agresywny.  Z  powodu  zachowania,  mężczyzna
został hospitalizowany a powyższe objawy wskazują na:

A.  objawy rozpadu osobowości,
B.  omamy,
C.  urojenia prześladowcze,
D.  urojenia wielkościowe.

Zadanie 0.
Pacjent  przebywający  w  oddziale  psychiatrycznym  nagle  stał  s ię
agresywny  wobec  innych  pacjentów  i  personelu,  zaczął  rzucać
przedmiotami,  które  są  w  zasięgu  ręki.  W  przedstawionej
sytuacji pielęgniarka powinna:

A . zawiadomić  lekarza  i  na  zlecenie  lekarza  zastosować
unieruchomienie,

B . wyjść  z  pokoju  razem  z  innymi  pacjentami  i  wezwać
policję,

C . podjąć  próbę  rozmowy  i  próbować  zastosować
unieruchomienie  pacjenta  przy  pomocy  obecnego
personelu,

D.  próbować uspokoić pacjenta.



Zadanie 0.
Uzależnienie jest to:

A .  choroba powstała w wyniku zażywania opiatów i alkoholu,
B . kompleks  zjawisk  fizjologicznych,  behawioralnych  i

poznawczych,  wśród  których  przyjmowanie  substancji
psychoaktywnych dominuje nad innymi zachowaniami, które
miały poprzednio dla pacjenta większą wartość,

C . choroba wywołana przyjmowaniem nielegalnych substancji
psychoaktywnych,

D . kompleks  zjawisk  fizjologicznych,  behawioralnych  i
poznawczych,  wśród  których  przyjmowanie  substancji
psychoaktywnych podlega kontroli pacjenta.

Zadanie 0.
Wskaż,  w  jakim  przypadku  pacjent  skierowany  do  szpitala
psychiatrycznego będzie przyjęty:

A.  gdy są wolne miejsca w szpitalu,
B . gdy  lekarz  w  Izbie  Przyjęć  po  zbadaniu  zakwalifikuje

pacjenta do leczenia szpitalnego,
C.  gdy pacjent wyrazi zgodę na leczenie w szpitalu,
D . p o  zbadaniu  przez  lekarza  i  podpisaniu  zgody  na

leczenie,  a  jeżeli  nie  wyraża  zgody  to  może  być
przyjęty  do  szpitala,  jeżeli  zagraża  bezpośrednio
własnemu życiu lub życiu i zdrowiu innych.

Zadanie 0.
Terapia zajęciowa, to:

A . leczenie  farmakologiczne  połączone  ze  zorganizowaniem
choremu zajęć i wykonywaniem czynności manualnych,

B . leczenie  i  usprawnianie  za  pomocą  określonych
czynności, zajęć lub pracy,

C . metoda  komunikowania  werbalnego  i  pozawerbalnego  z
osobami w podeszłym wieku,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Depresja dziecięca może wystąpić:

A.  najwcześniej w okresie pokwitania,
B.  u młodszych dzieci szkolnych,
C.  po 16 roku życia,
D.  przed 3 rokiem życia.



Zadanie 0.
Najbardziej  niepokojące  objawy  uboczne  działania  leków
stosowanych w psychiatrii, to:

A .  suchość w ustach, przybieranie na wadze,
B . nadmierna  wrażliwość  oczu  na  światło  i  słońce,

zaparcia,
C.  zawroty głowy, zmęczenie,
D.  sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.

Zadanie 0.
Opiekujesz  s ię  chorym  w  ciężkim  stanie  majaczeniowym.  Twoje
postępowanie NIE jest właściwe, gdy:

A.  uspokajasz chorego,
B.  oświetlasz pokój chorego w nocy,
C.  prosisz koleżanki o zastępstwo przy łóżku chorego,
D.  mówisz do chorego.

Zadanie 0.
Do kryteriów uzależnienia od alkoholu należą:

A.  wzrost tolerancji, występowanie palimpsestów,
B.  zaburzenia snu, zaniechanie aktywności społecznej,
C.  zaburzenia funkcji seksualnych, picie ciągami,
D.  klinowanie, obniżenie nastroju.

Zadanie 0.
Chory lat 50 agresywny, zagrażający życiu własnemu oraz zdrowiu
innych,  z  udokumentowaną  chorobą  psychiczną.  Hospitalizowany
bez wyrażenia zgody z użyciem przymusu. W oddziale dostał ataku
agresji,  chorego  unieruchomiono.  Po  zastosowanym  leczeniu
nastąpiła znaczna poprawa stanu zdrowia.  Podczas agresji  szału,
unieruchamiając chorego należy przytrzymać go:

A.  w stawach,
B.  za kości długie,
C.  za tułów,
D.  za kości krótkie.

Zadanie 0.
Zaburzenia  zachowania  (BPSD)  to  pojęcie  stosowane  w  opisie
zespołów:

A.  depresyjnych,
B.  schizofrenicznych,
C.  lękowych,
D.  otępiennych.



Zadanie 0.
Najskuteczniejszą metodą leczenia alkoholizmu jest:

A .  wszczepienie podskórnie Esperalu,
B.  leczenie Anticolem,
C.  psychoterapia po odtruciu,
D.  detoksykacja.

Zadanie 0.
Podstawą  prawną  odpowiedzialności  karnej  dla  pielęgniarek  i
lekarzy jest:

A .  przysięga Hipokratesa,
B.  kodeks karny,
C.  normy zwyczajowe,
D.  regulamin pracy szpitala.

Zadanie 0.
Statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje:

A.  rada społeczna,
B . podmiot  tworzący,  chyba,  że  przepisy  ustawy  stanowią

inaczej,
C.  dyrektor podmiotu leczniczego,
D.  rada naukowa zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Organem  założycielskim  dla  niepublicznego  podmiotu  leczniczego
może być:

A . kościół  lub  związek  wyznaniowy,  związek  zawodowy,
pracodawca,

B.  samorząd terytorialny, samorząd zawodowy,
C.  wojewoda,
D.  gmina.

Zadanie 0.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje:

A.  starosta,
B.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
C.  organ gminy,
D.  ośrodek interwencji kryzysowej.

Zadanie 0.
Tryb  tworzenia,  przekształcania  i  l ikwidacji  publicznych
zakładów opieki zdrowotnej określa:

A.  ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia,
B.  ustawa o działalności leczniczej,
C.  rozporządzenie Ministra Zdrowia,
D . statut  publicznego  samodzielnego  zakładu  opieki

zdrowotnej.



Zadanie 0.
Skierowanie dla ubezpieczonego do świadczenia ambulatoryjnego z
zakresu specjalistycznej  opieki  zdrowotnej  NIE  jest  wymagane do
świadczeń:

A.  ginekologa, dentysty, wenerologa, onkologa,
B.  ginekologa, dentysty, internisty, psychiatry,
C.  ginekologa, dentysty, kardiologa, psychiatry,
D.  ginekologa, dentysty, ortopedy, psychiatry.

Zadanie 0.
Jednostką  kalkulacyjną  w  rozliczeniu  świadczeń  z  zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia:

A.  są osobodni,
B.  jest stawka kapitacyjna,
C.  jest procedura,
D.  jest porada.

Zadanie 0.
Osoba skierowana do publicznego zakładu opieki długoterminowej
powinna być przyjęta:

A.  natychmiast po otrzymaniu skierowania,
B . nie  później  niż  3  miesiące  od  daty  wystawienia

skierowania,
C . nie  później  niż  12  miesięcy  od  dnia  wydania

skierowania,
D.  zgodnie z prowadzoną listą osób oczekujących.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  przyjęcia  do  zakładu  opiekuńczo-leczniczego
jest stan chorego:

A.  po przebytym urazie kręgosłupa,
B.  kwalifikujący go do hospitalizacji,
C . w  wieku  podeszłym,  któremu  towarzyszą  choroby  o

charakterze przewlekłym,
D.  po amputacji kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Które  z  działań  pielęgniarki,  zgodnie  z  ustawą  z  dn.  15  l ipca
2011r. uważa się za wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej?

A . kierowanie  i  nauczanie  i  zarządzanie  zespołami
pielęgniarek i położnych,

B.  udzielanie świadczeń zdrowotnych,
C.  nauczanie zawodu pielęgniarki,
D.  wszystkie są prawidłowe.



Zadanie 0.
Władzę zwierzchnią wobec NFZ pełni:

A .  premier i minister zdrowia,
B.  prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
C.  Sejm RP,
D.  prezydent RP.

Zadanie 0.
Jednym  z  priorytetów  w  ochronie  zdrowia  jest  rozwój  sektora
opieki długoterminowej, głównie poprzez:

A.  ograniczenie liczby łóżek opieki krótkoterminowej,
B . restrukturyzację  części  niewykorzystanych  łóżek

psychiatrycznych, gruźlicy i chorób płuc,
C . tworzenie  zakładów  pielęgnacyjno-opiekuńczych,

opiekuńczo-leczniczych  oraz  rozwój  opieki  zdrowotnej
nad przewlekle chorym i niepełnosprawnym w domu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pomoc społeczna jest:

A .  instytucją polityki społecznej państwa,
B.  instytucją opiekuńczą i zdrowotną polityki państwa,
C.  zadaniem własnym gminy,
D.  zadaniem zleconym przez Wojewodę.

Zadanie 0.
Jaki przepis określa "każdy obywatel Polski ma prawo do ochrony
zdrowia.  Obywatelom,  niezależnie  od  ich  sytuacji  materialnej,
władze  publiczne  zapewniają  równy  dostęp  do  świadczeń  opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.":

A .  ustawa o działalności leczniczej,
B.  Konstytucja RP,
C.  ustawa o udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
D.  wytyczne NFZ.

Zadanie 0.
Do objęcia opieką długoterminową predysponowane są osoby:

A.  z ostrą niewydolnością krążenia,
B.  z wysoką temperaturą ciała powyżej 38°C,
C . z e  znacznym  ograniczeniem  zdolności  do  samoobsługi  i

samopielęgnacji,
D.  po wczesnych zabiegach okaleczających.



Zadanie 0.
Najbartdziej skuteczną strategię negocjacyjną prezentuje styl:

A .  dominujący,
B.  uległy,
C.  bierny,
D.  nastawiony na współpracę.

Zadanie 0.
Jak można zapobiegać błędom przy spostrzeganiu i interpretacji?

A . przez uświadomienie sobie czynników mających wpływ na
sytuację,  nadawcę  i  odbiorcę  oraz  sposobów
oddziaływania tych czynników,

B.  porozumiewać się w sposób konstruktywny, nie raniący,
C.  zadawać pytania,
D.  nie interpretować.

Zadanie 0.
W przebiegu każdej dyskusji dydaktycznej wyróżniamy fazy:

A . zagajenie  dyskusji,  sformułowanie  problemu,  dyskusję
właściwą, podsumowanie,

B . planowanie  dyskusji,  realizacja  planu,  zakończenie,
podsumowanie dyskusji,

C . zebranie  dyskutantów,  podział  na  grupy  "za"  i
"przeciw",

D . opracowanie argumentów przez grupy, ocena prowadzącego,
rozwiązanie problemów.

Zadanie 0.
Samokształcenie to:

A . czas  poświęcony  na  samodzielne  poszukiwanie  nowej
literatury tematycznie związanej z kształceniem,

B . zorganizowany sposób utrwalania wiedzy i umiejętności z
zakresu programu nauczania szkoły pielęgniarskiej,

C . inspirowany,  zaplanowany,  realizowany  i  oceniany  przez
uczącego  się  proces  opanowania  wiedzy,  umiejętności  i
postaw,

D . forma  realizowania  procesu  kształcenia  w  oparciu  o
indywidualny program studiów magisterskich.



Zadanie 0.
Paradygmat  socjologiczny  zdrowia  wprowadził  pojęcie  promocji
zdrowia, która określona jest jako:

A.  troska o zdrowie psychiczne i fizyczne,
B . proces  umożliwiający  ludziom  zwiększenie  kontroli  nad

ich  zdrowiem  oraz  polepszenie  i  wzbogacenie  ich
zdrowia,

C.  zapobieganie chorobom i potęgowanie zdrowia,
D.  wielosektorowa działalność na rzecz zdrowia populacji.

Zadanie 0.
Rodzina  jako  instytucja  społeczna  pełni  określone  funkcje  wobec
swoich  członków.  Realizując  poszczególne  funkcje,  rodzina
odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu zachowań związanych z
promocją  zdrowia,  profilaktyką,  leczeniem  i  rehabilitacją.  W
leczeniu członków rodziny podstawowe znaczenie ma funkcja:

A.  emocjonalno-ekspresyjna,
B.  socjalizacyjna,
C.  opiekuńczo-zabezpieczająca,
D.  materialno-ekonomiczna.

Zadanie 0.
Oprócz  funkcji  ochronnej  autonomii  zawodu,  kodeksy  etyki
zawodowej spełniają funkcję/funkcje:

A.  dyrektywną,
B.  oceniającą,
C.  umacniającą i podtrzymującą identyfikację zawodową,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Pobrania  komórek,  tkanek  i  narządów  ze  zwłok  ludzkich  można
dokonać, jeśli:

A .  rodzina zmarłego nie jest znana,
B.  osoba zmarła nie wyraziła sprzeciwu za życia,
C . komisja  złożona  z  trzech  lekarzy  ogólnych  wyraziła

zgodę,
D . lekarze  biorący  udział  w  transplantacji  nie  wyrazili

sprzeciwu.

Zadanie 0.
Jakie grupy powstają w firmie spontanicznie?

A.  nieuporządkowane,
B.  heterogeniczne,
C.  nieformalne,
D.  stabilne.



Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  powodów  przekonuje  o  rosnącej  potrzebie
elastyczności w zarządzaniu zasobami ludzkimi?

A.  zwiększona podaż pracowników na rynku pracy,
B.  zmniejszona podaż pracowników na rynku pracy,
C.  narastające wyspecjalizowanie instytucji,
D.  konkurencyjność.

Zadanie 0.
Wśród  klasycznych  funkcji  zarządzania  wymienia  się  taką
funkcję,  która  oznacza  porównywanie  stanu  osiągniętego  z
modelem, wzorcem zamierzonym w działaniu, a także obserwowanie
postępów organizacji w realizacji celów. Jest to:

A .  planowanie,
B.  organizowanie,
C.  kierowanie ludźmi,
D.  kontrolowanie.

Zadanie 0.
W  całościowym  podejściu  do  zarządzania  jakością  (Total  Quality
Management) w podmiocie leczniczym, klientem jest:

A .  pacjent,
B.  pacjent i jego rodzina,
C.  pacjent, jego rodzina oraz lekarze i pielęgniarki,
D . pacjent,  jego  rodzina,  lekarze,  pielęgniarki  i  położne,

inni  fachowi  i  niefachowi  pracownicy,  studenci,
towarzystwa, grupy pomagające pacjentowi po opuszczeniu
podmiotu leczniczego.

Zadanie 0.
Profilaktyka zdrowia, to:

A . proces  umożliwiający  ludziom  zwiększenie  kontroli  nad
swoim  zdrowiem  oraz  stwarzający  im  możliwość  jego
umacniania  poprzez  korzystanie  ze  świadczeń
rehabilitacyjnych,

B . kompleksowa działalność ukierunkowana na zapobieganie,
wczesne  diagnozowanie  i  leczenie  chorób,  obejmująca
badania przeglądowe, okresowe i szczepienia ochronne,

C . zapewnienie  opieki  zdrowotnej  w  miejscu  zamieszkania,
pracy i nauki poprzez stosowanie szczepień ochronnych,

D . świadczenia  zdrowotne,  obejmujące  swoim  zakresem
pielęgnację,  opiekę  i  rehabilitację  osób  nie
wymagających hospitalizacji.



Zadanie 0.
Ubezpieczenie  zdrowotne  jest  oparte  między  innymi  na  zasadzie
solidarności społecznej co oznacza, że:

A . młodzi,  zdrowi  i  dobrze  zarabiający  opłacają  koszty
opieki  zdrowotnej  osób  starszych,  chorych  i
niepełnosprawnych  oraz  osób  biednych  a  oferowana
dostępność świadczeń w systemie ubezpieczeń zdrowotnych
jest jednakowa,

B . młodzi,  zdrowi  i  dobrze  zarabiający  opłacają  koszty
opieki  zdrowotnej  osób  starszych,  chorych  i
niepełnosprawnych  oraz  osób  biednych  ale  oferowana
dostępność świadczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń
zdrowotnych nie jest jednakowa,

C . młodzi,  zdrowi  i  dobrze  zarabiający  opłacają  koszty
własnej  opieki  zdrowotnej  w  systemie  ubezpieczeń
zdrowotnych,

D . młodzi  i  zdrowi  nie  opłacają  kosztów  opieki  zdrowotnej
osób  starszych,  chorych  i  niepełnosprawnych  oraz  osób
biednych  a  oferowana  dostępność  świadczeń  w  systemie
ubezpieczeń zdrowotnych jest jednakowa.

Zadanie 0.
Najmniejszy wpływ na zdrowie jednostki ma/mają:

A.  ochrona zdrowia,
B.  styl życia,
C.  środowisko fizyczne i społeczne,
D.  czynniki genetyczne.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.



Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1° C, akcja serca przyśpiesza o:

A.  5 uderzeń na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.

Zadanie 0.
Poniżej więzadła pachwinowego przechodzi przepuklina:

A.  pachwinowa skośna,
B.  pachwinowa prosta,
C.  kresy białej,
D.  udowa.



Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
Prawidłowy  cykl  wdechowo-wydechowy  u  dorosłego  człowieka  w
spoczynku wynosi:

A .  5-10 oddechów na minutę,
B.  12-20 oddechów na minutę,
C.  30-60 oddechów na minutę,
D.  50-100 oddechów na minutę.

Zadanie 0.
Asfiksja u noworodka, to:

A . centralizacja  krwi  w  życiowo  najważniejszych  narządach
noworodka,

B.  zamartwica niedotlenieniowo-niedokrwienna,
C.  narastanie kwasicy metabolicznej,
D.  obniżona żywotność noworodka po urodzeniu.

Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.



Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.
D o typowych powikłań podczas leczenia zawału serca NIE zalicza
się:

A .  gorączki,
B.  obrzęku płuc,
C.  migotania przedsionków,
D.  podciśnienia tętniczego.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  jamy  brzusznej,  polegającą  na
głębokim  uciskaniu  brzucha  w  lewym  dolnym  kwadrancie  i
pojawienie  s ię  bólu  w  przeciwległym  prawym  dolnym  kwadrancie
brzucha określa się mianem objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Rowsinga,
D.  Goldflama.



Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
D o  przychodni  zgłosiła  s ię  matka  z  niemowlęciem.  W  wywiadzie
informuje,  że  dziecko  regularnie  wymiotuje  po  jedzeniu,
chudnie,  nie  rozwija  s ię  prawidłowo.  Przez  powłoki  widoczny
jest  uwypuklony  żołądek.  Prawdopodobną  przyczyną  dolegliwości
jest:

A .  zapalenie śluzówki żołądka,
B.  zarzucanie żółci z dwunastnicy do żołądka,
C.  niewydolność wpustu,
D.  zwężenie odźwiernika.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  w  okolicy  lędźwiowej  podczas  pochylania  się  do
przodu oraz bóle łydek podczas spacerów. Podczas badania zwraca
uwagę  ochłodzenie  kończyn  dolnych.  W  wywiadzie  istotne  będzie
pytanie o:

A.  sposób odżywiania pacjenta,
B.  palenie tytoniu,
C.  występowanie miażdżycy w rodzinie,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 0.
Drugi etap procesu pielęgnowania obejmuje:

A . ustalanie  celu  opieki,  dobieranie  działań,  formułowanie
planu opieki nad pacjentem i jego środowiskiem,

B.  ustalanie celu opieki, planowanie opieki,
C.  formułowanie planu opieki, dobieranie działań,
D.  planowanie opieki nad pacjentem.

Zadanie 0.
"Stan  człowieka  poznany  na  podstawie  zgromadzonych  danych,
którymi  pielęgniarka  dysponuje,  który  to  stan  wyznacza
pielęgniarce zadania" definiuje:

A .  pielęgnowanie,
B.  diagnozę pielęgniarską,
C.  wywiad środowiskowy,
D.  rozpoznanie lekarskie.



Zadanie 0.
Badania pilotażowe to:

A . badania,  którym  trzeba  się  poddać  przed  przystąpieniem
do szkolenia lotniczego,

B.  przesiewowe badania wśród pilotów zawodowych,
C.  badania decydujące o przyznaniu licencji pilota,
D . badania  przeprowadzone  przy  pomocy  roboczej  wersji

kwestionariusza.

Zadanie 0.
W  metodzie  indywidualnych  przypadków  niezbędne  jest
zastosowanie:

A.  obserwacji, wywiadu, analizy dokumentów osobistych,
B.  wywiadu,
C.  analizy dokumentów osobistych,
D.  obserwacji.

Zadanie 0.
Restrukturyzacja  opieki  zdrowotnej  w  miejscu  zamieszkania
stworzyła nową jakość opieki pielęgniarskiej, którą jest:

A .  środowiskowa opieka rejonowa,
B.  pielęgniarska opieka specjalistyczna,
C.  długoterminowa opieka domowa,
D . domowa  opieka  pielęgniarska  z  ramienia  organizacji

społecznych.

Zadanie 0.
Kierownikiem zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego może być:

A . lekarz  posiadający  prawo  wykonywania  zawodu  i  mający
tytuł specjalisty II stopnia,

B . pielęgniarka  posiadająca  wykształcenie  wyższe
pielęgniarskie  i  co  najmniej  2  lata  stażu  pracy  w
zawodzie  albo  pielęgniarka  mająca  inne  wyższe
wykształcenie  mające  zastosowanie  w  udzielaniu
świadczeń  zdrowotnych  i  co  najmniej  3  lata  stażu  pracy
w zakładach opieki zdrowotnej,

C . magister,  specjalista  I I  stopnia  rehabilitacji
ruchowej,  posiadający  najmniej  5  letni  staż  pracy  w
zawodzie,

D . osoba  posiadająca  wyższe  wykształcenie  i  co  najmniej  3
letni staż pracy w zawodzie.



Zadanie 0.
Współczynnik korelacji rang Spearmana liczymy dla cech:

A.  tylko jakościowych,
B.  tylko ilościowych,
C.  jakościowych o możliwości uporządkowania i ilościowych,
D.  wszystkich jakościowych i ilościowych.

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.

Zadanie 0.
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności  obliczania  średnich,  odchyleń  od  średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  arkusze kalkulacyjne.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 271511
GRUPA 1
Zadanie 0.
Pacjent  w  wyniku  upadku  na  plecy  z  rusztowania  doznał  urazu
rdzenia  kręgowego  z  powodu  złamania  kręgu  piersiowego  Th8.
Bezpośrednio po urazie należy:

A . ułożyć  chorego  na  wznak  starając  się,  aby  nie  doznał
dodatkowych urazów, nie wykonywać ruchów skręcających
tułowiem,

B.  sprawdzić drożność dróg oddechowych,
C.  zbadać czucie na klatce piersiowej,
D.  ocenić porażenie zwieraczy.

Zadanie 0.
Najczęstszym powikłaniem pionizacji jest:

A .  zaburzenie widzenia,
B.  zaburzenie oddychania,
C . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  omdlenie

ortostatyczne,
D.  oddanie moczu i stolca.

Zadanie 0.
Chory  lat  40  jest  po  amputacji  urazowej  na  wysokości  1/2
ramienia prawego. Kikut wygojony. Kikut ramienia może ustawiać
się w:

A.  odwiedzeniu, zgięciu i rotacji wewnętrznej,
B.  przywiedzeniu,
C.  przywiedzeniu i rotacji zewnętrznej,
D.  przeproście.

Zadanie 0.
Chora  lat  57  od  10  lat  choruje  na  reumatoidalne  zapalenie
stawów  /RZS/.  Występują  obrzęki,  przykurcze  wielostawowe  i
podwichnięcia drobnych stawów. W celu zmniejszenia dolegliwości
bólowych i zapobiegania dalszym zniekształceniom stawów należy:

A.  stosować ortezy stabilizujące,
B.  stosować ćwiczenia redresyjne,
C.  stosować duże obciążenie wysiłkiem fizycznym,
D.  unieruchomić chorą w łóżku.

Zadanie 0.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  stawowym  prowadzi  s ię
ćwiczenia:

A.  czynno-bierne,
B.  czynne wolne,
C.  czynne oporowe,
D.  bierne.



Zadanie 0.
Adiadochokineza (spowolnienie ruchów naprzemiennych) występuje
w :

A.  reumatoidalnym zapaleniu stawów,
B.  chorobie Parkinsona,
C.  nowotworach móżdżku,
D.  chorobie Alzheimera.

Zadanie 0.
Chora  lat  61  jest  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  z  powodu
zakrzepu  tętnicy  mózgowej.  Została  przyjęta  do  zakładu
pielęgnacyjno-opiekuńczego  z  niedowładem  połowiczym
prawostronnym  i  afazją  czuciową  w  celu  usprawniania.  Objawy
wskazują na umiejscowienie się zakrzepu w:

A.  prawej półkuli mózgu,
B.  móżdżku,
C.  lewej półkuli mózgu,
D.  pniu mózgu.

Zadanie 0.
Pęcherz neurogenny odhamowany charakteryzuje się:

A . opróżnianiem  pęcherza  po  wypełnieniu,  niezależnie  od
woli chorego,

B . utratą  zdolności  hamowania  oddawania  moczu  mimo
zachowanej  świadomości  i  zachowanego  czucia  parcia  na
mocz,

C.  wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
D.  zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.

Zadanie 0.
Zespół hiperkinetyczny polega na:

A.  obniżonym napięciu mięśniowym,
B.  rytmicznych skurczach mięśni,
C.  pojawieniu się ruchów mimowolnych,
D.  nadmiernym pobudzeniu chorego.

Zadanie 0.
Niekorzystnie wpływającymi czynnikami na przebieg stwardnienia
rozsianego są:

A.  ćwiczenia oddechowe,
B.  ćwiczenia izometryczne,
C.  pływanie i jazda konna,
D.  nadmierny stres i unieruchomienie.



Zadanie 0.
W  pielęgnacji  pacjentów  po  udarze  mózgu,  pielęgniarki  stosują
ułożenia funkcjonalne poprawne, które mają na celu:

A . stymulację  organizmu  do  korzystnej  reorganizacji
uszkodzonego mózgu,

B.  zapobieganie przykurczom mięśniowym,
C.  zapobieganie odleżynom,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
U  pacjenta  po  udarze,  u  którego  wystąpiła  perseweracja,
pielęgniarka powinna:

A . delikatnie  przerwać  wypowiedź,  podsuwając  wcześniej
inne  słowo,  zdanie  lub  ruch  zanim  zacznie  s ię
powtarzanie,

B . nie przerywać wypowiedzi i czynności wykonywanych przez
pacjenta,

C.  zachęcać do wykonywania wyuczonych czynności,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 0.
Bóle występujące w miejscu amputowanej kończyny nazywają się:

A .  korzeniowe,
B.  kauzalgiczne,
C.  talamiczne,
D.  fantomowe.

Zadanie 0.
W okresie remisji stwardnienia rozsianego pacjent powinien:

A.  przejść na dietę wegetariańską,
B.  prowadzić normalny tryb życia,
C.  unikać wysiłku fizycznego,
D.  zwiększyć wysiłek fizyczny.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  30  trafił  do  izby  przyjęć  szpitala  z  powodu  bardzo
silnego,  nagłego  bólu  głowy,  jakiego  dotąd  nigdy  nie  miał  oraz
wymiotów. Ból i wymioty utrzymują się od kilku godzin. Powyższe
objawy świadczą o:

A.  zatruciu pokarmowym,
B.  zapaleniu zatok obocznych nosa,
C.  chorobach krwi,
D.  krwotoku podpajęczynówkowym.



Zadanie 0.
Pacjent  lat  27  przywieziony  do  szpitala.  Senny,  trudności  z
nawiązaniem  kontaktu  słownego.  Z  wywiadu  wynika,  i ż  pacjent
nigdy  wcześniej  poważnie  nie  chorował.  Ostatnio  miał  nasilone
pragnienie  i  oddawał  duże  i lości  moczu.  W  obecnym  stanie
pacjenta należy wykonać badanie poziomu:

A.  bilirubiny we krwi,
B.  mocznika we krwi,
C.  glukozy we krwi,
D.  transaminaz we krwi.

Zadanie 0.
Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:

A.  wymieniać cewnik co 2 tygodnie,
B . rozpocząć  opukiwanie  okolicy  nadłonowej  i  okresowo

powtarzać  cewnikowanie  w  zależności  od  i lości  moczu
zalegającego w pęcherzu,

C.  pozostawić cewnik na stałe,
D.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.

Zadanie 0.
Postępowanie w ostrym okresie stwardnienia rozsianego polega na
stosowaniu:

A . ćwiczeń oddechowych i innych ćwiczeń nie powodujących
zmęczenia,

B . bardzo  dużych  wysiłków  fizycznych  celem  wzmocnienia
układu mięśniowego,

C.  pływania i jazdy konnej,
D.  diety z dużą ilością tłuszczów.

Zadanie 0.
Pacjent  78-letni  z  niedowładem  połowiczym  prawostronnym  i
afazją  spowodowanymi  zakrzepem  mózgowym  trafił  po  leczeniu
szpitalnym do zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego. Uruchamianie
pacjentów z niedowładem połowiczym powinno być oparte o:

A.  siedzenie i wożenie pacjenta na wózku inwalidzkim,
B.  układanie tułowia z podparciem,
C . aktywne  ćwiczenia  bierno-czynne  szczególnie  kończyn

niedowładnych  z  utrwalaniem  każdego  ruchu  czynnego,
który jest możliwy do wykonania,

D . pozostawienie  pacjenta  w  spokoju  w  oczekiwaniu  na
spontaniczną poprawę siły.



Zadanie 0.
25-letni  pacjent  po  skoku  do  wody  doznał  urazu  rdzenia
kręgowego  na  poziomie  C6-C7.  Obecnie  przebywa  w  oddziale
neurologicznym. Pacjent w obecnym stanie wymaga stałej opieki i
pielęgnacji. Trening zwieraczy odbytu polega na:

A.  napinaniu mięśni krocza i odbytu,
B.  masażu okolicy krocza i odbytu,
C.  drażnieniu okolicy odbytu rurką doodbytniczą,
D.  uciskaniu okolicy krocza i odbytu.

Zadanie 0.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  w  stawach  skokowych,  należy
stosować:

A . ćwiczenia  i  podparcie  stóp  pod  kątem  90  stopni  w
stosunku do podudzi,

B.  parafinę na stawy skokowe,
C.  DD i jonizację z Ketonalu stawów skokowych,
D.  ćwiczenia izometryczne.

Zadanie 0.
Zespół psychoorganiczny charakteryzują:

A.  euforia, zaburzenia funkcji zwieraczy,
B . zaburzenia  pamięci,  sprawności  myślenia  i  orientacji,

brak krytycyzmu,
C.  napady padaczkowe i obniżenie nastroju,
D.  zaburzenia równowagi i spastyczność.

Zadanie 0.
Chora  lat  60  od  miesiąca  jest  leczona  farmakologicznie
preparatami  doustnie  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .  Nie  stosuje
diety.  Zgłasza  duże  pragnienie.  Pierwszoplanowym  działaniem
edukacyjnym jest zalecenie:

A.  wizyt u lekarza co najmniej raz w tygodniu,
B.  prowadzenia dziennika samokontroli,
C .  prowadzenia obserwacji innych chorych,
D.  przyjmowania leków w zależności od samopoczucia.

Zadanie 0.
Porażenie  mięśni  kończyn  i  tułowia,  po  całkowitym  uszkodzeniu
rdzenia kręgowego w odcinku C6, nosi nazwę:

A.  paraplegii,
B .  tetraplegii,
C .  hemiplegii,
D.  monoplegii.



Zadanie 0.
W  celu  obniżenia  spastyczności  mięśni  u  dzieci  z  Mózgowym
Porażeniem Dziecięcym można zastosować:

A.  elektrostymulację,
B.  DKF,
C.  laser,
D.  hipoterapię.

Zadanie 0.
Do późnych powikłań cukrzycy należy/-ą:

A.  śpiączka hipoglikemiczna,
B.  śpiączka hiperglikemiczna,
C.  zaburzenia słuchu,
D.  zmiany w obrębie siatkówki.

Zadanie 0.
Pacjent  z  założoną  przed  kilku  laty  zastawką
komorowo-otrzewnową skarży się na ból głowy, nudności, wymioty,
jest  spowolniały  i  senny.  Bóle  głowy  mogą  świadczyć  o
wystąpieniu  zespołu  wzmożonego  ciśnienia  śródczaszkowego
wskutek:

A.  odwodnienia,
B.  zatrucia pokarmowego,
C.  niedrożności układu zastawkowego,
D . niedostateczności  krążenia  mózgowego

kręgowo-podstawnego.

Zadanie 0.
Pacjent  z  chorobą  Parkinsona  leczony  Lewodopą  ma  trudności  w
rozpoczęciu  i  kontynuowaniu  ruchu.  Obserwuje  się  czasami
obszerne ruchy mimowolne kończyn i tułowia (fluktuacje ruchowe
-  dyskinezy).  Występują  trudności  w  połykaniu,  które  związane
są z:

A .  niechęcią pacjenta do jedzenia,
B . spowolnieniem,  sztywnością  mięśni,  objawami

dyspeptycznymi i ślinotokiem,
C.  zmęczeniem pacjenta,
D.  niewłaściwą dietą.



Zadanie 0.
C o to  jest  biegunka rzekoma z  przelania  i  jak  należy  postępować
w przypadku jej wystąpienia?

A . powikłanie  długotrwałego  zaparcia  stolca  -  należy
zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,

B.  zwykła biegunka - należy zastosować środki zapierające,
C . powikłanie  zaparcia  stolca  -  należy  zastosować  środki

zapierające,
D . zwykła  biegunka  -  należy  zastosować  tylko  odpowiednią

dietę.

Zadanie 0.
Chora  lat  40  od  10  lat  jest  leczona  z  powodu  reumatoidalnego
zapalenia stawów /RZS/. Występują ograniczenia ruchomości stawu
biodrowego  lewego.Celem  odciążenia  lewego  stawu  biodrowego
chora powinna:

A.  nie chodzić wcale,
B.  chodzić z kulą łokciową w ręku po stronie lewej,
C.  chodzić z kulą łokciową w ręku po stronie prawej,
D.  chodzić z dwoma kulami lub balkonikiem.

Zadanie 0.
Udar mózgu, to:

A . powolnie  narastające,  naczyniopochodne  ogniskowe  lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

B . naczyniopochodne  ogniskowe  lub  uogólnione  zaburzenia
funkcji mózgu utrzymujące się tylko do 24 godzin,

C . nagle rozpoczynające się naczyniopochodne ogniskowe lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Stwardnienie rozsiane charakteryzuje się:

A . drżeniem  zamiarowym,  mową  skandowaną,  niedowładem
spastycznym,

B . brakiem  koordynacji  ruchów,  oczopląsem,  niedowładem
wiotkim,

C . niedowładem wiotkim, zaburzeniami w oddawaniu moczu,
euforią,

D . mową skandowaną, upośledzeniem umysłowym, podwójnym
widzeniem.



Zadanie 0.
Chory lat 29 ma uszkodzony rdzeń kręgowy. Występuje porażenie
4-kończynowe  spastyczne.  Pęcherz  moczowy  automatyczny,
zaburzenia  oddechowe.  Na  podstawie  opisanych  objawów  można
przypuszczać, że doszło do uszkodzenia kręgosłupa w odcinku:

A.  lędźwiowym,
B.  piersiowym (Th7-Th12),
C.  piersiowo-ledźwiowym,
D.  szyjnym i piersiowym (Th1-Th6).

Zadanie 0.
Dla  osób  z  rozpoznanym stwardnieniem  rozsianym,  zalecana  jest
dieta:

A . lekkostrawna,  bogata  w  białko  i  witaminy  z
ograniczeniem węglowodanów, podaż płynów 2 litry/dobę,

B.  wysokobiałkowa z podażą płynów do 1 litra/dobę,
C.  wysokotłuszczowa z podażą płynów 3 litrów/dobę,
D.  nie ma ograniczeń dietetycznych.

Zadanie 0.
Zespół stopy cukrzycowej jest, to:

A . zespół  zmian  w  obrębie  naczyń,  nerwów,  skóry,  mięśni  i
kości stopy osoby chorej na cukrzycę,

B . wczesne  powikłanie  występujące  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

C . zmiana  w  obrębie  palców  stopy  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

D . zespół  zmian  występujący  tylko  u  chorych  na  cukrzycę
typu 1.

Zadanie 0.
Pacjent ze stwardnieniem rozsianym, ma zleconą doustną kurację
kortykosterydami, leki powinien przyjąć:

A.  1 godzinę po spożyciu śniadania,
B.  wcześnie rano,
C.  przed spożyciem obiadu,
D.  w dogodnej dla siebie porze.

Zadanie 0.
Za czynniki przyspieszające wystąpienie osteoporozy uważane są:

A . obniżona  podaż  witaminy  D  i  brak  ekspozycji  na
promieniowanie słoneczne, niska podaż wapnia,

B.  unieruchomienie i/lub mało aktywny tryb życia,
C.  alkoholizm, palenie tytoniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Prawidłową  wentylację  płuc,  u  pacjenta  z  całkowitym
uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku C6, zapewni ułożenie w
pozycji:

A .  półsiedzącej,
B.  na lewym boku,
C.  leżącej na wznak,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
O progresji stwardnienia rozsianego świadczy/-ą:

A.  drgawki,
B.  brak apetytu,
C.  zaburzenie ostrości wzroku,
D.  wzmożone pragnienie.

Zadanie 0.
Chory  lat  38  jest  po  amputacji  urazowej  kończyny  dolnej  lewej
n a  wysokości  1/2  uda.  Usprawnianie  rozpoczęto  kilka  dni  po
zabiegu  operacyjnym.  Rana  pooperacyjna  wygojona.  Chory  jest
najbardziej narażony na przykurcz:

A.  wyprostny w stawie biodrowym po stronie amputowanej,
B . przywiedzeniowy  w  stawie  biodrowym  po  stronie

amputowanej,
C . wyprostno-przywiedzeniowy w stawie biodrowym po stronie

amputowanej,
D.  zgięciowy w stawie biodrowym po stronie amputowanej.

Zadanie 0.
Pionizacja bierna polega na:

A . stopniowym  zwiększaniu  pochylania  łóżka  lub  stołu
pionizacyjnego,

B.  stawianiu chorego przy łóżku,
C.  stawianiu chorego przy balkoniku pachowym,
D.  stawianiu chorego przy barierkach.

Zadanie 0.
"All In One" w hiperalimentacji oznacza podawanie:

A.  żywienia w systemie jednego worka,
B.  żywienia za pomocą pompy infuzyjnej,
C.  preparatów kolejno w oddzielnych butelkach,
D.  preparatów w jednym worku do gastrostomii.



Zadanie 0.
Podstawowe  badanie  diagnostyczne  niezbędne  dla  ustalenia
przyczyny  wystąpienia  zespołu  wzmożonego  ciśnienia
śródczaszkowgo to:

A.  zdjęcie rentgenowskie czaszki,
B.  badanie EEG,
C.  badanie głowy przy pomocy tomografii komputerowej,
D.  badanie EKG.

Zadanie 0.
Zaparcia  stolca  występują  u  przeszło  połowy  chorych  ze
stwardnieniem  rozsianym.  Leczenie  zaparć  polega  między  innymi
na stosowaniu:

A.  czynnej rekreacji i gimnastyki leczniczej,
B.  odpowiedniej diety i masażu mięśni brzucha,
C.  tylko diety lub środków farmakologicznych,
D . odpowiedniej  diety,  czynnej  rekreacji  i  gimnastyki

leczniczej,  masażu  mięśni  brzucha,  środków
farmakologicznych.

Zadanie 0.
Chora  lat  64  jest  po  urazie  czaszkowo-mózgowym z  niedowładem
połowiczym,  cewnik  Foleya  do  pęcherza  moczowego  założony  na
stałe.  Stwierdza  się  objawy  zespołu  psychoorganicznego.  Bóle
brzucha, mętny mocz, gorączka świadczą o:

A.  nieprawidłowej diecie,
B.  obecności cukru w moczu,
C.  infekcji układu moczowego,
D.  nieprawidłowym bilansie płynów.

Zadanie 0.
Metoda  opierająca  się  na  badaniu  poszczególnych  mięśni  w
określonych pozycjach i przy określonym ruchu, to metoda:

A.  Clarka,
B.  Lovetta,
C.  Kabata-Kaisera,
D.  Barthela.



Zadanie 0.
Chory  lat  62  jest  po  urazie  czaszkowo-mózgowym,  leżący,  z
niedowładem  czterokończynowym,  z  odleżyną  I I I  stopnia  z
martwicą  w  okolicy  krzyżowej.  W  dalszym  postępowaniu
pielęgnacyjnym należy zastosować:

A . opracowanie  chirurgiczne  rany,  właściwe  opatrunki  i
laser biostymulujący,

B.  lampę Sollux na odleżynę,
C.  opatrunek uciskowy na odleżynę,
D.  okłady z Rivanolu na odleżynę.

Zadanie 0.
Porażenie kończyn dolnych, to:

A .  osłabienie siły mięśniowej kończyn dolnych,
B.  wykonywanie ruchów czynnych w niepełnym zakresie,
C . brak ruchów czynnych kończyn dolnych, siła mięśniowa wg

skali Lovetta 0,
D . brak ruchów czynnych kończyn dolnych, siła mięśniowa wg

skali Lovetta 1.

Zadanie 0.
Zastosowanie ergoterapii ma na celu:

A.  nauczenie nowego zawodu,
B.  nauczenie posługiwania się ergonometrem,
C . poprawę  samoobsługi  w  zakresie  czynności  życia

codziennego,
D.  zmniejszenie spastyczności.

Zadanie 0.
Chora  lat  64  jest  po  urazie  czaszkowo-mózgowym z  niedowładem
połowiczym,  cewnik  Foleya  do  pęcherza  moczowego  założony  na
stałe.  Stwierdza  się  objawy  zespołu  psychoorganicznego.  U
chorej gdy nie ma problemu z przepływem moczu, cewnik moczowy
należy wymieniać co:

A.  2 tygodnie,
B.  4 tygodnie,
C.  6 tygodni,
D.  3 dni.



Zadanie 0.
Chory  lat  30  został  wypisany  do  domu  po  urazie
czaszkowo-mózgowym. Występuje niedowład 4-kończynowy spastyczny
z  zaburzeniami  czucia.  Kontakt  słowny  dobry.  Pacjent  kontroluje
wydalanie moczu i stolca. W celu uniknięcia powstawania odleżyn
należy:

A.  oklepywać i natłuszczać ciało olejkami,
B.  kąpać chorego w wannie raz w tygodniu,
C.  pozostawić chorego w łóżku na twardym materacu,
D . zastosować materac przeciwodleżynowy i zmieniać pozycję

ciała.

Zadanie 0.
Zator naczynia polega na:

A.  stopniowym zamknięciu światła naczynia,
B.  gwałtownym zamknięciu światła naczynia,
C.  pęknięciu naczynia i wynaczynieniu się krwi,
D.  zwężeniu naczynia.

Zadanie 0.
D o  Zakładu  Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,  celem  dalszego
usprawniania  i  opieki,  został  przyjęty  pacjent  po  udarze  mózgu,
z  afazją  czuciową.  Problemy  pielęgnacyjne  związane  będą  z
trudnością  nawiązania  kontaktu,  ponieważ  afazja  czuciowa  to
trudności:

A .  czytania, liczenia, pisania,
B.  rozumienia mowy,
C.  w doborze słów,
D.  w artykulacji słów.

Zadanie 0.
W celu obniżenia spastyczności mięśni można stosować:

A.  ćwiczenia rozluźniające i tonolizę,
B.  elektrostymulację,
C.  laser biostymulujący,
D.  ćwiczenia z dużym oporem.



Zadanie 0.
Chory  lat  55  od  wielu  lat  jest  leczony  z  powodu  stwardnienia
rozsianego  /SM/.  Obecnie  chodzi  przy  pomocy  balkonika.  Ma
niewielkie  zaburzenia  równowagi  i  osłabioną  si łę  mięśniową
kończyn dolnych.  Jest  informatykiem (praca  siedząca).  Z  powodu
niepełnosprawności pacjent powinien starać się o:

A .  bezzwrotną zapomogę z zakładu pracy,
B . świadczenie  z  funduszu  rehabilitacji  osób

niepełnosprawnych,
C . orzeczenie  stopnia  niepełnosprawności  i  świadczenia

rentowe,
D . orzeczenie  stopnia  niepełnosprawności  i  świadczenia

emerytalne.

Zadanie 0.
Chora lat 20 z niedowładem czterokończynowym po urazie szyjnego
odcinka  rdzenia  kręgowego.  Porusza  się  na  wózku  inwalidzkim.
Występuje  obniżony  nastrój.  Pacjentka  wypija  około  500  ml
płynów  dziennie.  W  badaniach  laboratoryjnych  stwierdzono
infekcję  układu  moczowego.  Powikłaniem,  które  może  wystąpić
jest:

A .  cukrzyca,
B.  padaczka,
C.  kamica pęcherzyka żółciowego,
D.  kamica układu moczowego.

Zadanie 0.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  po  amputacji  na  wysokości
podudzia  należy  stosować  prawidłowe  układanie  polegające  na
ułożeniu kikuta:

A.  na płaskim równym podłożu,
B.  na poduszce w zgięciu w stawie kolanowym,
C.  w zgięciu w stawie biodrowym,
D.  na specjalnej skrzynce.

Zadanie 0.
Po dłuższym okresie unieruchomienia kończyny dolnej w opatrunku
gipsowym pacjentka jest narażona na:

A.  zaniki mięśniowe i zmiany w stawach,
B.  pojawienie się żylaków,
C.  trwałą zmianę postawy ciała,
D.  skrócenie kończyny.



Zadanie 0.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A.  starość jest chorobą,
B.  starość nie jest chorobą, ale toruje drogę patologii,
C .  starość to zespół ułomności i niesprawności,
D . starość  to  proces  patologicznych  zmian  w  organizmie

człowieka.

Zadanie 0.
Skutkiem długotrwałego unieruchomienia NIE będzie:

A .  odwapnienie kości,
B.  zaniki mięśniowe,
C.  podwyższenie tolerancji glukozy,
D.  zmniejszenie perystaltyki jelit.

Zadanie 0.
U  pacjenta  wykonano  test  podpaskowy  (pieluchowy),  w  celu
określenia:

A.  ilości zalegania moczu w pęcherzu,
B.  stopnia trzymania moczu,
C.  ilości moczu oddawanego mimowolnie w ciągu doby,
D.  profilu ciśnienia cewkowego.

Zadanie 0.
W  przypadku  ataku  agresji  słownej  ze  strony  pacjenta  NIE
powinno się:

A .  odpowiadać agresją i poddawać panice,
B.  ignorować pacjenta,
C.  używać humoru i uśmiechu,
D.  obniżać znaczenia konfliktu.

Zadanie 0.
Sylwetka  pacjenta  z  chorobą  zwyrodnieniową  kręgosłupa
charakteryzuje się pogłębioną:

A.  kifozą piersiową i wygładzoną lordozą lędźwiową,
B.  lordozą szyjną i lędźwiową,
C.  lordozą lędźwiową i kifozą piersiową,
D.  lordozą szyjną i wygładzoną kifozą piersiową.

Zadanie 0.
Narastająca duszność z niepokojem i kaszlem oraz odkrztuszaniem
wodnistej, czerwonawej i spienionej plwociny jest objawem:

A.  zapalenia płuc,
B.  zamkniętego urazu klatki piersiowej,
C.  odmy prężnej,
D.  obrzęku płuc.



Zadanie 0.
Zmiany w mikroangiopatii wiążą się ze zmianami:

A.  naczyniowymi i komórkowymi układu nerwowego,
B.  w drobnych naczyniach żylnych,
C . czynnościowymi  i  morfologicznymi  w  naczyniach

włosowatych,
D.  w układzie żylnym.

Zadanie 0.
Całościowa ocena geriatryczna obejmuje następujące skale:

A.  ADL (Katza) i IADL (Lawtona),
B.  MMSE (Folsteina) i Yessevage`a,
C.  Tinnettiego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Usprawniając pacjenta metodą Bobath ważne jest, aby pacjent był
usprawniany przez:

A.  zespół terapeutyczny,
B.  rehabilitantów,
C.  ergoterapeutów,
D.  fizykoterapeutów.

Zadanie 0.
Jaki charakter ma choroba Alzheimera?

A.  nieodwracalny,
B.  z okresami zaostrzenia i remisji,
C . prawidłowo  poprowadzoną  terapią  można  powstrzymać

rozwój choroby,
D.  poddaje się leczeniu i obecnie daje się wyleczyć.

Zadanie 0.
D o  rozpoznania  nadciśnienia  tętniczego,  u  osoby  starszej,
należy:

A . wykonać  co  najmniej  trzykrotny  pomiar  ciśnienia  w
odstępach kilkudniowych, na tym samym ramieniu i w tej
samej pozycji,

B .  wykluczyć sytuacje emocjonalne,
C.  wykonać "manewr Oslera",
D.  wszystkie prawdziwe.



Zadanie 0.
Sztywność  mięśniowa  występująca  w  chorobie  Parkinsona  i
odwapnienie kości związane z osteoporozą mogą być przyczyną:

A.  utraty łaknienia,
B.  zaburzeń równowagi,
C.  upadków i złamaniu kości,
D.  zaników mięśni.

Zadanie 0.
Zaburzenia  pamięci  krótkotrwałej,  zaburzenia  orientacji,
trudności w myśleniu, zaburzenia osobowości i mowy są objawami:

A.  choroby Alzheimera,
B.  depresji,
C .  choroby Parkinsona,
D.  udaru niedokrwiennego mózgu.

Zadanie 0.
Prawidłowe jest twierdzenie:

A . wskutek  ucisku  żył  powierzchownych  kończyn  dolnych
zwiększa  się  szybkość  przepływu  żylnego  w  żyłach
głębokich,

B . aby  ułatwić  odpływ  żylny  chory  powinien  jak  najdłużej
przebywać w pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami,

C . pończochy przeciwzakrzepowe powinny być zakładane tylko
na czas chodzenia,

D . w czasie zakładania opatrunku uciskowego chory powinien
stać lub siedzieć z opuszczonymi nogami, gdyż opatrunek
taki zakłada się przy zahamowanym przepływie żylnym.

Zadanie 0.
I V  stopień  wg  testu  Lovetta  oznacza,  że  pacjent  posiada
zdolność wykonania ruchu czynnego z pokonaniem:

A.  znacznego oporu,
B.  oporu danej części ciała,
C.  pewnego oporu,
D.  w warunkach odciążenia.

Zadanie 0.
Odtwarzanie  utraconych  funkcji  przez  przyjęcie  ich  przez  inny
zdrowy narząd to:

A.  adaptacja,
B.  regeneracja,
C.  kompensacja,
D.  akceptacja.



Zadanie 0.
Najważniejszą  metodą  oddziaływania  w  rehabilitacji  osób
starszych jest:

A .  kinezyterapia,
B.  balneoterapia,
C.  fizykoterapia,
D.  hipnoterapia.

Zadanie 0.
Objawami  fizycznymi  izolowanej  utraty  wody  u  osoby  starszej,
jest:

A . sucha  skóra  nie  pozbawiona  turgoru,  suchy  i  obłożony
język, ciśnienie tętnicze krwi prawidłowe,

B . sucha  skóra  pozbawiona  turgoru,  ciśnienie  tętnicze  krwi
obniżone, żyły zapadnięte,

C . sucha  skóra,  osłabienie  mięśniowe,  niemiarowa  akcja
serca,

D.  wszystkie prawdziwe.

Zadanie 0.
Warunkiem społecznego funkcjonowania osoby starszej jest:

A .  zachowanie niezależności,
B.  decydowanie o własnym życiu,
C.  podejmowanie samodzielnych decyzji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Czynnikami ryzyka rozwoju depresji wieku podeszłego jest/są:

A.  normalny proces starzenia,
B.  czynniki psychospołeczne,
C . stany  patologiczne:  otępienia,  zaburzenia

neurodegeneracyjne, choroby układu krążenia, zaburzenia
endokrynologiczne, nowotwory,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
O  formie  kształcenia  specjalnego  dla  osób  niepełnosprawnych
decyduje/-ą:

A.  rodzice w porozumieniu z lekarzem rodzinnym,
B.  konsylium lekarskie przy poradni szkolnej,
C . rejonowa  poradnia  psychologiczno-pedagogiczna  w

porozumieniu z rodzicami,
D.  psycholog szkolny w porozumieniu z lekarzem rodzinnym.



Zadanie 0.
Który ze specjalistów prowadzi terapię dzieci głuchych?

A.  pedagog,
B.  tyflopedagog,
C.  surdopedagog,
D.  logopeda.

Zadanie 0.
Którą  formę  terapii,  niewymagającą  specjalistycznego
przygotowania każdy rodzic powinien wprowadzać jak najwcześniej
w  celu  usprawniania  i  wychowania  dziecka  upośledzonego
umysłowo?

A.  rehabilitację,
B.  muzykoterapię,
C.  terapię zabawą,
D.  psychoterapię.

Zadanie 0.
C o  różnicuje  autyzm  od  schizofrenii,  które  ze  stwierdzeń  jest
prawdziwe?

A . zachowania agresywne i autoagresywne nie mają miejsca w
autyzmie,

B . zaburzenia  emocjonalne  w  schizofrenii  dotyczą  tylko
kontaktów międzyludzkich,

C . nie  obserwuje  się  wyraźnych  zaostrzeń  psychotycznych  i
remisji w autyzmie,

D . w  początkowym  okresie  dziecięcym  postępowanie
terapeutyczne jest takie same.

Zadanie 0.
Które z poniższych twierdzeń definiuje upośledzenie umysłowe?

A.  upośledzenie umysłowe ujawnia się po 18 roku życia,
B . upośledzenie  umysłowe  to  niższy  od  przeciętnego  poziom

funkcjonowania  intelektualnego  z  jednocześnie
współwystępującym ograniczeniem w zakresie umiejętności
przystosowawczych,

C . upośledzenie  umysłowe  jest  chorobą  nieuleczalną,
trwającą całe życie,

D . upośledzenie  umysłowe  to  niższy  od  przeciętnego  poziom
funkcjonowania  intelektualnego,  przy  zachowaniu
umiejętności przystosowawczych w normie.



Zadanie 0.
Pacjent 68-letni jest  mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej od 3
lat .  Pielęgniarka  zauważyła  u  pacjenta  spowolnienie  ruchowe  i
pojawiającą się sztywność ruchów z nieznacznym drżeniem kończyn
górnych w spoczynku. Opisane objawy wskazują na:

A.  zdenerwowanie,
B.  atrofię mięśni kończyn górnych,
C.  guza mózgu,
D.  chorobę Parkinsona.

Zadanie 0.
Która  z  przyczyn  upośledzenia  umysłowego  jest  czynnikiem
działającym w okresie życia płodowego?

A.  zamartwica,
B.  wcześniactwo,
C.  choroby wirusowe i bakteryjne matki,
D.  poród kleszczowy.

Zadanie 0.
Stan padaczkowy u osoby rozpoznaje się, gdy:

A . n ie  odzyskuje  przytomności  między  napadami  lub
częściowy napad ruchowy trwa nieprzerwanie,

B.  ma w ciągu doby około 10 ataków,
C.  ataki przebiegają z objawami agresji,
D . atak  padaczki  przebiega  z  elementami  urojeniowymi  i

omamami słuchowymi.

Zadanie 0.
W  terapii  i  opiece  nad  dzieckiem  upośledzonym  najistotniejszym
elementem jest:

A .  poznanie przyczyny upośledzenia,
B.  czasu, kiedy zadziałał czynnik uszkadzający,
C.  nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem,
D.  poznanie środowiska dziecka.

Zadanie 0.
Co oznacza pojęcie spastyczny?

A . fizjologiczne  napięcie  mięśniowe:  ciągłe,  umiarkowane
skurcze mięśniowe,

B.  obniżone napięcie mięśniowe,
C.  wzmożone napięcie mięśniowe - inaczej sztywność,
D.  napięcie pomocnicze, wspierające pracę mięśniową.



Zadanie 0.
Jakie  cechy  charakteryzują  lekki  stopień  upośledzenia
umysłowego?

A . osłabiony  proces  hamowania  wewnętrznego,  utrudniony
proces  analizy  i  syntezy,  myślenia  abstrakcyjnego,
osłabienie  krytycyzmu,  małe  zainteresowanie  nauką,
ubogie słownictwo,

B . osłabiony  proces  hamowania  wewnętrznego,  ale  odruchy
pobudzeniowe prawidłowe, dość dobra koncentracja uwagi
i myślenia abstrakcyjnego,

C . procesy  analizy  i  syntezy  utrudnione,  wyobraźnia  uboga,
a le dość znaczny zasób słownictwa, duże zainteresowanie
nauką,

D . proces  hamowania i  pobudzenia w normie,  natomiast  z ła
koncentracja  uwagi,  niecierpliwość,  szybkie
zniechęcanie się na zajęciach.

Zadanie 0.
Zespół objawów wywołanych zwykle przewlekłą lub o postepującym
przebiegu  choroba  mózgu,  charakteryzujący  się  zaburzeniami
wyższych  czynności  korowych  t j .  pamięci,  myślenia,  orientacji,
rozumienia,  uczenia  się,  l iczenia,  zdolności  językowych  czy
osądu  z  równolegle  wystapującymi  zaburzeniami  emocji,
zachowania i motywacji nazywamy:

A.  zespołem Downa,
B.  mózgowym porażeniem dziecięcym,
C.  oligofrenią,
D.  otępieniem.

Zadanie 0.
Choreoterapia to terapia:

A.  za pomocą tańca,
B.  za pomocą barw, kolorów,
C.  przez kontakt z pięknym otoczeniem,
D.  przez spacery po lesie.

Zadanie 0.
Jakie  środowisko  uczy  dziecko  treści  i  postaw  wobec  ludzi,
zdarzeń, siebie?

A.  przedszkole lub szkoła,
B.  środowisko rówieśnicze,
C.  środowisko rodzinne,
D.  środowisko psychoterapeutyczne.



Zadanie 0.
Agorafobia, to lęk przed:

A.  opuszczeniem domu, podróżą autobusem,
B.  korzystaniem z windy,
C.  spożywaniem surowych warzyw i owoców,
D.  otwartą przestrzenią.

Zadanie 0.
W  którym  okresie  ciąży  zachorowanie  na  różyczkę  przez  matkę
najczęściej powoduje uszkodzenia płodu?

A.  ryzyko istnieje przez całą ciążę,
B.  w trzech pierwszych miesiącach ciąży,
C.  w dwóch ostatnich miesiącach ciąży,
D.  przed porodem.

Zadanie 0.
Celem rehabilitacji w schizofrenii jest:

A .  kontrola przyjmowanych leków,
B.  pełny powrót do życia w społeczeństwie,
C.  podtrzymanie ciągłości leczenia,
D.  możliwość obserwacji.

Zadanie 0.
U dzieci cukrzyca spowodowana jest:

A . niedoborem insuliny z powodu niewydolności komórek Beta
wysepek Langerhansa,

B.  względnym niedoborem insuliny,
C.  niewłaściwą dietą,
D.  niedożywieniem.

Zadanie 0.
Mózgowe porażenie dziecięce jest najczęściej wynikiem?

A.  niedotlenienia mózgu ciążowo-porodowego,
B.  zaburzeń metabolicznych w okresie wczesnopłodowym,
C.  zakażeń wirusowych matki w okresie ciąży,
D.  wylewów śródczaszkowych.

Zadanie 0.
Empatia w pracy pielęgniarki z osobami upośledzonymi umysłowo
określana jest jako:

A.  umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej moralnie,
B.  podporządkowanie się zleceniom zwierzchnika,
C.  umiejętność wczuwania się w sytuację pacjenta,
D.  wypalenie zawodowe.



Zadanie 0.
W  sytuacji  wystąpienia  udaru  mózgowego  należy  objąć  pacjenta
rehabilitacją wczesną, w ramach, której należy:

A . pomóc  pacjentowi  zaakceptować  chorobę,  prowadzić
ćwiczenia  logopedyczne,  prowadzić  działania  mające  na
celu utrzymanie kontaktu z rodziną,

B . prowadzić  ćwiczenia  w  wodzie,  nauczyć  samoobsługi
pacjenta, usunąć zaburzenia apraksji,

C . przystosować  chorego  do  środowiska,  zapobiegać
zrzeszotnieniu kości,

D . zapobiegać  odleżynom,  przykurczom,  zapaleniu  płuc,
utrzymać kontakt z chorym.

Zadanie 0.
Badanie MMSE jest testem:

A.  oceniającym nasilenie depresji u pacjenta,
B.  dokładnym, neuropsychologicznym,
C . prostym,  przesiewowym,  oceniającym  zaburzenia  funkcji

poznawczych,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Jakie objawy negatywne wyróżnia się w schizofrenii?

A.  urojenia, omamy, zaburzenia myślenia,
B.  obniżenie napędu, zaburzenie treści myślenia,
C . anhedonia,  wycofanie  społeczne,  obniżenie  napędu,

niedomoga woli, zaburzenie treści myślenia,
D . obniżenie  napędu,  niedomoga  woli,  zaburzenia  treści

myślenia, wycofanie społeczne, urojenia, omamy.

Zadanie 0.
Pacjentka budzi  s ię  prawie  każdej  nocy  po  paru godzinach snu z
uczuciem  braku  tchu,  biciem  serca,  uczuciem  zawrotów  głowy,
drętwieniem  rąk  i  uczuciem  lęku,  że  umiera.  Wezwała  karetkę
pogotowia  lekarz  podał  środek  uspakajający.  Powyższe  objawy  są
charakterystyczne dla:

A.  koszmarnych snów,
B.  nerwicy lękowej,
C.  psychozy reaktywnej,
D.  zaburzeń osobowości.



Zadanie 0.
Które  z  poniższych  uważane  są  za  czynniki  ryzyka  w  chorobie
Alzheimera?

A.  wiek,
B.  alkoholizm,
C . uraz  głowy  bezpośrednio  poprzedzający  wystąpienie

objawów otępienia,
D.  wszystkie z powyższych.

Zadanie 0.
Zespół otępienny, to:

A . zespół  objawów  wywołanych  chorobą  mózgu,  zawsze
występujący u osób w podeszłym wieku,

B . zespół  zawsze  wiążący  się  ze  zwyrodnieniem  i  zanikiem
kory mózgu,

C . zespół  objawów  wywołany  chorobą  mózgu,  zwykle
przewlekłą  lub  o  postępującym  przebiegu,
charakteryzujący  się  l icznymi  zaburzeniami  wyższych
funkcji korowo-poznawczych,

D.  reakcja na pewność utraty pewnej wartości.

Zadanie 0.
Jakie  jest  kryterium  diagnostyczne  zespołu  zaburzeń  lękowych
uogólnionych?

A.  napady lęku z ostrym doznaniem lęku,
B . unikanie  określonych  sytuacji,  przedmiotów  lub

wyobrażeń,
C.  patologiczna obawa zachorowania na ciężką chorobę,
D.  wyolbrzymione lub patologiczne zamartwianie się.

Zadanie 0.
75-letnia pacjentka mieszka z rodziną, od śmierci męża wykazuje
objawy  silnej  depresji.  Chora  ma  obniżony  nastrój,  brak
zainteresowania  światem zewnętrznym, poczucie  niskiej  wartości,
zaburzenia  łaknienia  oraz  snu.  Objawy  te  utrzymują  się  od
miesiąca,  a  od  dwóch  tygodni  chora  zdradza  myśli  i  zamiary
samobójcze.  U  chorej  stwierdzono  duże  ryzyko  samobójstwa.
Pacjentka  nie  chce  poddać  się  leczeniu.Jakiego  rodzaju  depresja
wystąpiła u chorej?

A.  endogenna,
B.  reaktywna (psychogenna),
C.  organiczna,
D.  endogenno - organiczna.



Zadanie 0.
Do kryteriów uzależnienia od alkoholu należą:

A.  wzrost tolerancji, występowanie palimpsestów,
B.  zaburzenia snu, zaniechanie aktywności społecznej,
C.  zaburzenia funkcji seksualnych, picie ciągami,
D.  klinowanie, obniżenie nastroju.

Zadanie 0.
Do pełnych objawów osiowych schizofrenii paranoidalnej należą:

A.  autyzm, stępienie uczuciowe i urojenia,
B.  stępienie uczuciowe i urojenia,
C.  autyzm oraz omamy i urojenia,
D . autyzm,  stępienie  uczuciowe,  rozpad  struktury

osobowości oraz omamy i urojenia.

Zadanie 0.
Mechanizm obronny projekcji polega na:

A . nieświadomym rzutowaniu  swoich  wad  i  niepowodzeń  na
innych ludzi,

B.  nieadekwatnym usprawiedliwianiu swojego postępowania,
C . zastępowaniu  celów,  których  nie  można  osiągnąć,  przez

cele osiągalne,
D . wyrażaniu  swoich  nieakceptowanych  przez  otoczenie

popędów w formie akceptowanej.

Zadanie 0.
Najskuteczniejszą metodą leczenia alkoholizmu jest:

A .  wszczepienie podskórnie Esperalu,
B.  leczenie Anticolem,
C.  psychoterapia po odtruciu,
D.  detoksykacja.

Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  objawów  wskazują  na  chorobę
psychiczną?

A.  złudzenia,
B.  urojenia,
C.  fobie,
D.  rozkojarzenie myślenia.

Zadanie 0.
Zaburzenia  zachowania  (BPSD)  to  pojęcie  stosowane  w  opisie
zespołów:

A.  depresyjnych,
B.  schizofrenicznych,
C.  lękowych,
D.  otępiennych.



Zadanie 0.
Pacjenta  unieruchomionego  należy  obserwować  i  odnotowywać
spostrzeżenia  w  karcie  obserwacji  w  odstępach  czasowych  nie
rzadziej niż, co:

A.  15 minut,
B.  30 minut,
C.  20 minut,
D.  10 minut.

Zadanie 0.
Głównym  czynnikiem  zniechęcającym  chorego  do  przyjmowania
neuroleptyków jest/są:

A.  brak wewnętrznej motywacji,
B.  przeżycia pacjenta,
C.  objawy uboczne działania leków,
D.  brak wiedzy o działaniu leków.

Zadanie 0.
Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego:

A . przez  lekarza  zakładu  opieki  zdrowotnej  -  ocenia,  w
terminie  3  dni,  kierownik  tego  zakładu,  jeżeli  jest
lekarzem lub lekarz przez niego upoważniony,

B . przez  pielęgniarkę  jednostki  organizacyjnej  pomocy
społecznej  lub  innego  lekarza  -  ocenia,  w  terminie  3
dni,  upoważniony  przez  marszałka  województwa  lekarz
specjalista w dziedzinie psychiatrii,

C .  przez pielęgniarkę-ocenia dyrektor zakładu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Terapia zajęciowa, to:

A . leczenie  farmakologiczne  połączone  ze  zorganizowaniem
choremu zajęć i wykonywaniem czynności manualnych,

B . leczenie  i  usprawnianie  za  pomocą  określonych
czynności, zajęć lub pracy,

C . metoda  komunikowania  werbalnego  i  pozawerbalnego  z
osobami w podeszłym wieku,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 0.
Wskaż,  w  jakim  przypadku  pacjent  skierowany  do  szpitala
psychiatrycznego będzie przyjęty:

A.  gdy są wolne miejsca w szpitalu,
B . gdy  lekarz  w  Izbie  Przyjęć  po  zbadaniu  zakwalifikuje

pacjenta do leczenia szpitalnego,
C.  gdy pacjent wyrazi zgodę na leczenie w szpitalu,
D . p o  zbadaniu  przez  lekarza  i  podpisaniu  zgody  na

leczenie,  a  jeżeli  nie  wyraża  zgody  to  może  być
przyjęty  do  szpitala,  jeżeli  zagraża  bezpośrednio
własnemu życiu lub życiu i zdrowiu innych.

Zadanie 0.
Unieruchomienie  poprzez  zastosowanie  pasów  lub  kaftana  można
zastosować na okres do:

A.  12 godzin,
B.  6 godzin z możliwością przedłużenia,
C.  4 godzin z możliwością przedłużenia,
D.  2 godzin z możliwością przedłużenia.

Zadanie 0.
Chory lat  25 z następującymi objawami: wielomówny, nadmiernie
ruchliwy,  dowcipkujący,  miewał  ciągle  nowe  pomysły,  nie
dokończył  żadnej  nowo  podjętej  pracy.  Po  przyjęciu  do  szpitala
u  chorego  wystąpiła  gonitwa  myśli,  wzmożona  aktywność
psychoruchowa. Pacjent miał trudności z zaśnięciem, mało spał w
nocy,  budził  s ię  wcześnie  rano.  Zaobserwowano  urojenia
wielkościowe  oraz  prześladowcze.  Chory  wykazywał  dysforię,
chwilami agresję oraz brak poczucia stanu chorobowego. Świadczy
to o zespole:

A.  depresyjnym,
B.  maniakalnym,
C.  paranoicznym,
D.  otępiennym.

Zadanie 0.
Warunkowanie instrumentalne, to:

A .  stawianie choremu konkretnych warunków,
B . wyuczanie  pożądanych  reakcji  przez  stosowanie  bodźców

przed wystąpieniem reakcji,
C . wyuczanie  reakcji  przez  stosowanie  wzmocnienia  po

wystąpieniu reakcji,
D.  uczenie pożądanych reakcji przez naśladowanie.



Zadanie 0.
Cechą  odróżniającą  zakład  opieki  długoterminowej  od
krótkoterminowej jest ograniczenie zaplecza:

A . diagnostycznego  i  zabiegowego  na  korzyść  zaplecza
rehabilitacyjnego i edukacyjnego,

B . diagnostycznego  na  korzyść  zaplecza  zabiegowego  i
edukacyjnego,

C . diagnostycznego  i  rehabilitacyjnego  na  korzyść  zaplecza
zabiegowego i edukacyjnego,

D . rehabilitacyjnego  i  edukacyjnego  na  korzyść  zaplecza
diagnostycznego i zabiegowego.

Zadanie 0.
Głównym celem ośrodka pomocy społecznej jest:

A . umieszczenie  ludzi  niesamodzielnych  w  domach  pomocy
społecznej,

B.  prowadzenie ośrodka wychowawczo-opiekuńczego,
C . dążenie  do  utrzymania  samodzielności  podopiecznych,

aktywizacja do działań zmierzających do poprawy jakości
własnego życia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jaki przepis określa "każdy obywatel Polski ma prawo do ochrony
zdrowia.  Obywatelom,  niezależnie  od  ich  sytuacji  materialnej,
władze  publiczne  zapewniają  równy  dostęp  do  świadczeń  opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.":

A .  ustawa o działalności leczniczej,
B.  Konstytucja RP,
C.  ustawa o udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
D.  wytyczne NFZ.

Zadanie 0.
Który z wymienionych niżej podmiotów sprawuje nadzór i dokonuje
kontroli  oraz  oceny  działalności  podmiotu  leczniczego  i  jego
kierownika?

A.  Rada Społeczna przy zakładzie,
B.  Regionalna Izba Obrachunkowa,
C.  konsultant regionalny,
D.  podmiot, który utworzył zakład.



Zadanie 0.
Skierowanie dla ubezpieczonego do świadczenia ambulatoryjnego z
zakresu specjalistycznej  opieki  zdrowotnej  NIE  jest  wymagane do
świadczeń:

A.  ginekologa, dentysty, wenerologa, onkologa,
B.  ginekologa, dentysty, internisty, psychiatry,
C.  ginekologa, dentysty, kardiologa, psychiatry,
D.  ginekologa, dentysty, ortopedy, psychiatry.

Zadanie 0.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje:

A.  starosta,
B.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
C.  organ gminy,
D.  ośrodek interwencji kryzysowej.

Zadanie 0.
Podstawą  prawną  odpowiedzialności  karnej  dla  pielęgniarek  i
lekarzy jest:

A .  przysięga Hipokratesa,
B.  kodeks karny,
C.  normy zwyczajowe,
D.  regulamin pracy szpitala.

Zadanie 0.
Organem  założycielskim  dla  niepublicznego  podmiotu  leczniczego
może być:

A . kościół  lub  związek  wyznaniowy,  związek  zawodowy,
pracodawca,

B.  samorząd terytorialny, samorząd zawodowy,
C.  wojewoda,
D.  gmina.

Zadanie 0.
Projekt  wojewódzkiego  planu  zabezpieczenia  potrzeb  zdrowotnych
zatwierdza:

A.  sejmik województwa w drodze uchwały,
B.  wojewoda w drodze zarządzenia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia w drodze uchwały,
D . sejmik  województwa  i  Wojewoda  w  drodze  stosownych

uchwał.



Zadanie 0.
Statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje:

A.  rada społeczna,
B . podmiot  tworzący,  chyba,  że  przepisy  ustawy  stanowią

inaczej,
C.  dyrektor podmiotu leczniczego,
D.  rada naukowa zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Do objęcia opieką długoterminową predysponowane są osoby:

A.  z ostrą niewydolnością krążenia,
B.  z wysoką temperaturą ciała powyżej 38°C,
C . z e  znacznym  ograniczeniem  zdolności  do  samoobsługi  i

samopielęgnacji,
D.  po wczesnych zabiegach okaleczających.

Zadanie 0.
Pracownikiem  socjalnym  może  zostać  osoba,  która  spełnia  co
najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

A . ukończyła  studia  wyższe  o  specjalności  przygotowującej
do zawodu pracownika socjalnego na kierunku pedagogika,

B . ukończyła  studia  wyższe  o  specjalności  przygotowującej
do zawodu pracownika socjalnego na socjologii,

C . ukończyła  studia  wyższe  o  specjalności  przygotowującej
do zawodu pracownika socjalnego na politologii,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Osoba skierowana do publicznego zakładu opieki długoterminowej
powinna być przyjęta:

A.  natychmiast po otrzymaniu skierowania,
B . nie  później  niż  3  miesiące  od  daty  wystawienia

skierowania,
C . nie  później  niż  12  miesięcy  od  dnia  wydania

skierowania,
D.  zgodnie z prowadzoną listą osób oczekujących.

Zadanie 0.
Sprawowanie  czynnej  opieki  nad  zdrowymi  niemowlętami  od  6
tygodnia życia należy do kompetencji:

A .  lekarza specjalisty,
B.  pielęgniarki rodzinnej,
C.  położnej środowiskowej,
D.  pielęgniarki szkolnej.



Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  przyjęcia  do  zakładu  opiekuńczo-leczniczego
jest stan chorego:

A.  po przebytym urazie kręgosłupa,
B.  kwalifikujący go do hospitalizacji,
C . w  wieku  podeszłym,  któremu  towarzyszą  choroby  o

charakterze przewlekłym,
D.  po amputacji kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Asertywna odmowa powinna zawierać:

A . słowo  "nie",  jasną  informację,  o  tym  jak  zamierzamy
postąpić oraz uzasadnienie naszej odmowy,

B.  słowo "nie", przeproszenie i usprawiedliwienie się,
C . słowo  "nie",  stwierdzenie,  że  to  partner  jest  nie  w

porządku,
D . słowo  "nie",  przekonanie  rozmówcy,  że  mam  prawo  do

odmowy.

Zadanie 0.
Termin  "służenie  oparciem  drugiemu  człowiekowi"  oznacza
komunikowanie mu, że:

A . znasz  jego  mocne  strony  i  wiesz,  że  poradzi  sobie  z
problemami,

B . znasz  jego  mocne  strony  i  pomożesz  w  rozwiązaniu
problemu,

C.  pomożesz mu rozwiązać problemy,
D.  rozwiążesz jego problemy.

Zadanie 0.
Samokształcenie to:

A . czas  poświęcony  na  samodzielne  poszukiwanie  nowej
literatury tematycznie związanej z kształceniem,

B . zorganizowany sposób utrwalania wiedzy i umiejętności z
zakresu programu nauczania szkoły pielęgniarskiej,

C . inspirowany,  zaplanowany,  realizowany  i  oceniany  przez
uczącego  się  proces  opanowania  wiedzy,  umiejętności  i
postaw,

D . forma  realizowania  procesu  kształcenia  w  oparciu  o
indywidualny program studiów magisterskich.

Zadanie 0.
Do metod podających zaliczamy:

A.  wykład informacyjny, pogadankę, ćwiczenia, opis,
B.  anegdotę, wykład problemowy, opowiadanie, instruktaż,
C.  pogadankę, opowiadanie, wykład informacyjny,
D.  wykład konwersatoryjny, opis, pogadankę, anegdotę.



Zadanie 0.
Wskaźniki socjomedyczne pozwalają pielęgniarce:

A.  określić stan somatyczny pacjenta,
B.  zaplanować działania lecznicze,
C.  zaplanować działania pielęgnacyjne i opiekuńcze,
D . oszacować  zakres  samodzielności  pacjenta  i  zaplanować

działania zmierzające do jej zwiększenia.

Zadanie 0.
Model  rol i  zawodowej  pielęgniarki  rozpatrywany  w  aspekcie
koncepcji pola energetycznego został opracowany przez:

A.  Watson,
B.  Peplau,
C.  Rogers,
D.  Wiedenbach.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej określają m.in.:

A . przepisy  regulujące  wykonywanie  zawodu  pielęgniarki  i
zawodu położnej,

B.  Kodeks Pracy, Kodeks Karny, Kodeks Cywilny,
C . regulaminy  zakładowe,  zakresy  obowiązków,  uprawnień  i

odpowiedzialności na stanowisku pracy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zespół zasad i norm, określających poprawny z moralnego punktu
widzenia  sposób  zachowania  się  i  postępowania  przedstawicieli
określonej grupy zawodowej, określamy jako:

A.  etyka zawodowa,
B.  etyka normatywna,
C.  etyka nienormatywna,
D.  metaetyka.



Zadanie 0.
Zarządzanie jakością, to:

A . program  ustalenia  stanu  faktycznego,  identyfikacja
czynników  sprzyjających  i  utrudniających  jakość,  oraz
udoskonalenie badanego wycinka rzeczywistości,

B . pomiar  aktualnego  poziomu  jakości,  zwykle  obejmuje
badanie  stopnia  satysfakcji  pacjenta  z  przebiegu
leczenia, a głównie z opieki i pobytu w szpitalu,

C . zaplanowany  system  działań  rzetelnie  wykonywanych,
zapewniających usługę zgodną z przyjętymi standardami,

D . podejście,  w  którym  jakości  nadaje  s ię  pierwszeństwo
przed  innymi  kwestiami  we  wszystkich  decyzjach
kierowniczych.

Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
W  całościowym  podejściu  do  zarządzania  jakością  (Total  Quality
Management) w podmiocie leczniczym, klientem jest:

A .  pacjent,
B.  pacjent i jego rodzina,
C.  pacjent, jego rodzina oraz lekarze i pielęgniarki,
D . pacjent,  jego  rodzina,  lekarze,  pielęgniarki  i  położne,

inni  fachowi  i  niefachowi  pracownicy,  studenci,
towarzystwa, grupy pomagające pacjentowi po opuszczeniu
podmiotu leczniczego.

Zadanie 0.
Ekonomia to:

A . przekształcenie  zasobów  w  produkty  i  usługi  dla
usługobiorców,

B . każda  instytucja  korzystająca  z  usług  banków,  f irm
ubezpieczeniowych,

C . nauka  badająca  sposób  wykorzystania  zasobów  w  celu
zaspokojenia różnorodnych potrzeb,

D . nauka  określająca  normy  kontroli  f inansowej  w  każdej
instytucji.



Zadanie 0.
Promocja zdrowia według dokumentu "Karta Ottawska" oznacza:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B . proces  mający  na  celu  poprawę  stanu  zdrowia
społeczeństwa,

C . system  kształcenia  jednostek  i  społeczeństwa  w  zakresie
utrzymania  pełnej  sprawności  psychicznej,  f izycznej  i
społecznej,

D . działania podejmowane przez ochronę zdrowia i mające na
celu  poprawę  lub  utrzymanie  pełnej  sprawności
psychicznej, fizycznej i społecznej.

Zadanie 0.
Rada społeczna jest organem:

A . opiniodawczo - doradczym, który musi być powołany przez
organ  założycielski  w  samodzielnych  publicznych
zakładach opieki zdrowotnej,

B . kontrolującym,  powołanym  przez  organ  założycielski
tylko w zakładach niepublicznych,

C . opiniodawczo  -  doradczym,  który  zawsze  musi  być
powołany  przez  organ  założycielski  w  niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej,

D . nadzorującym  pracę  w  publicznych  jak  i  niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Umieralność to iloraz liczby:

A . zgonów z  powodu  danej  choroby  do  l iczby  chorych  na  tę
chorobę w tym samym czasie,

B . zgonów  w  określonym  czasie  do  l iczby  ludności  w  tym
samym czasie,

C . osób  chorych  w  określonym  czasie  do  l iczby  osób
narażonych w tym samym czasie na zgon,

D . osób,  które  zachorowały  w  danym  czasie  do  l iczby
zgonów.

Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.



Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Priorytetowym  działaniem  w  nagłym  zatrzymaniu  krążenia,  w
mechanizmie  migotania  komór,  mającego  miejsce  w  warunkach
pozaszpitalnych, jest:

A .  defibrylacja elektryczna,
B.  podanie adrenaliny,
C.  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.



Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W przypadku choroby Gravesa-Basedowa można zaobserwować:

A.  rzadkie mruganie,
B . nienadążanie  powieki  górnej  za  ruchem  gałki  ocznej  w

dół,
C . nienadążanie  gałki  ocznej  za  powieką,  przy  skierowaniu

spojrzenia w górę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Istotnym  objawem  wady  serca  u  niemowląt  jest  stwierdzenie  w
czasie badania fizykalnego:

A.  palców pałeczkowatych,
B.  hepatomegalii,
C . zmniejszenia  ruchomości  klatki  piersiowej  po  stronie

lewej,
D.  obrzęków kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Jako tachypnoe u noworodków w pierwszych dniach życia określa
się stan, gdy ilość oddechów wynosi powyżej:

A .  20 oddechów/min,
B.  40 oddechów/min,
C.  60 oddechów/min,
D.  80 oddechów/min.



Zadanie 0.
U  pacjentki  wystąpiła  ostra  duszność,  kaszel,  hipotonia,  si lny
ból  w  klatce  piersiowej  i  uczucie  strachu.  Po  podaniu  tlenu
wykonano EKG, które wykazało tachykardię bez innych odchyleń od
stanu prawidłowego. Wymienione objawy wskazują na:

A.  zawał serca,
B.  tamponadę serca,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  pęknięcie tętniaka aorty.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.

Zadanie 0.
Podstawowym lekiem stosowanym w resuscytacji noworodka, jest:

A .  wodorowęglan sodu,
B.  adrenalina,
C.  dobutamina,
D.  atropina.

Zadanie 0.
Pacjentka  l .  25  zgłasza  kłujący,  si lny  ból  w  okolicy  podbrzusza
lewego.  Podczas  badania  pacjentki  per  vaginam  zwracają  naszą
uwagę szarobiałe, wodniste upławy o rybim zapachu. W wywiadzie
pacjentka  nie  podaje  świądu  ani  bolesności  pochwy.  Opisane
objawy dotyczą zapalenia pochwy pochodzenia:

A.  drożdżakowego,
B.  rzęsistkowego,
C.  bakteryjnego,
D.  zanikowego.



Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
Dobowe zapotrzebowanie na płyny, zdrowego niemowlęcia o wadze
do 10 kg, wynosi:

A .  50-100ml/kg masy ciała,
B.  100-150ml/kg masy ciała,
C.  150-200ml/kg masy ciała,
D.  200-250ml/kg masy ciała.

Zadanie 0.
Przeprowadzając  wywiad  z  pacjentem  odczuwającym  lęk,
pielęgniarka/położna, powinna:

A.  zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta,
B.  mówić spokojnie i konkretnie,
C.  uzyskać informacje tylko z dokumentacji,
D.  pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta.

Zadanie 0.
Punkt Erba to:

A . miejsce  rzutu  zastawki  dwudzielnej  na  ścianę  klatki
piersiowej,

B.  miejsce osłuchiwania szmeru tarczycowego,
C.  rzut zastawki aorty na ścianę klatki piersiowej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  wykonująca  test  jakościowy  w  celu  oznaczenia
cukromoczu za pomocą testu paskowego, dokonuje odczytu z paska
po upływie:

A.  3 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.



Zadanie 0.
Objaw Blumberga, polega na:

A . stwierdzaniu  bolesności  przy  opukiwaniu  w  okolicy
lędźwiowej,

B.  braku reakcji źrenic na światło,
C . bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku

powłok brzusznych,
D . bolesności  uciskowej  przy  nagłym  oderwaniu  ręki  silnie

uciskającej powłoki brzuszne.

Zadanie 0.
Głównym założeniem modelu Nancy Roper była koncentracja oparta
na:

A . aktywnościach  życiowych  pacjenta  i  wspólnym
rozpoznawaniu problemów,

B.  stronie psychicznej człowieka,
C.  obserwacji pacjenta,
D.  problemach rodziny chorego.

Zadanie 0.
Znaczenie  zdrowego  środowiska  dla  zdrowia  społeczeństwa  było
przedmiotem wyjaśnień:

A.  V. Henderson,
B.  F. G. Abdellah,
C.  F. Nightingale,
D.  P. Benner.

Zadanie 0.
Badania pilotażowe dotyczą:

A.  uściślenia przyjętych hipotez,
B . skontrolowania  przydatności  samych  metod  i  narzędzi

badawczych,
C.  zdobycia wstępnej wiedzy o badanej zbiorowości,
D . ustalenia  wskaźników  świadczących  o  występowaniu

pewnego zjawiska.

Zadanie 0.
Analiza dokumentacji pielęgniarskiej jest:

A .  metodą badawczą,
B.  specyficzną techniką badawczą,
C.  specyficzną metodą badawczą,
D.  metodą i techniką badawczą.



Zadanie 0.
Która  z  nauk  stanowi  istotną  podstawę  dla  pełnego  rozwoju
osobowościowego pielęgniarki?

A.  antropologia,
B.  medycyna,
C.  nauki społeczne,
D.  nauki biologiczne.

Zadanie 0.
Elementami systemu doskonalenia zawodowego są:

A.  cele i treści kształcenia,
B.  formy organizacyjne, metody i proces doskonalenia,
C.  pomoce dydaktyczne,
D . cele  i  treści  kształcenia,  formy  organizacyjne,  metody

i proces doskonalenia.

Zadanie 0.
Próbę określa się jako reprezentatywną jeżeli:

A . l iczba  elementów  wybranych  do  próby  jest  dostatecznie
mała,

B . elementy  wybrane  do  próby  mają  dostatecznie  wysoki
współczynnik reprezentatywności,

C . elementy  populacji  są  wybierane  w  sposób  losowy,  a
próba jest dostatecznie liczna,

D . elementy  populacji  są  wybierane  w  ściśle  określonym
porządku, a próba jest dostatecznie liczna.

Zadanie 0.
Co to jest UPS?

A . oprogramowanie  pozwalające  na  przesuwanie  ikon  na
pulpicie za pomocą myszki,

B . zapora  systemu  Windows,  chroniąca  komputer  przed
nieautoryzowanym użytkownikiem,

C . program  komputerowy  powodujący  zmniejszenie  zużycia
energii  elektrycznej  przez  jednostkę  centralną
komputera,

D . urządzenie  zewnętrzne,  dostarczające  energii
elektrycznej  do  komputera  podczas  krótkich  przerw  w
zasilaniu sieci energetycznej.



Zadanie 0.
W  szkołach  podstawowych  pewnego  miasta  wykonano  badania
przesiewowe  stanu  uzębienia  wśród  dzieci  10-letnich.  Badaniami
objęto  wszystkich  uczniów  w  tym  wieku.  Jak  nazywa  się  zbiór
dowolnych  elementów,  nie  identycznych  pod  względem  badanej
cechy,  obejmujący  wszystkie  elementy,  co  do  których  mają  być
formułowane wnioski ogólne?

A.  próba reprezentatywna,
B.  próba nieobciążona,
C.  zbiorowość generalna,
D.  zbiorowość wielowymiarowa.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 051512
GRUPA 1
Zadanie 0.
Chory lat 20 w wyniku wypadku samochodowego doznał złamania
kręgosłupa w odcinku piersiowym na poziomie Th-8.  Stwierdzono
całkowite  uszkodzenie  rdzenia  kręgowego.  Leczony  operacyjnie  -
wykonano  stabilizację  kręgosłupa.  W  opiece  nad  pacjentem
pielęgniarka powinna zwrócić szczególną uwagę na:

A.  zaburzenia oddychania,
B.  stan skóry,
C.  obrzęki,
D.  zwolnienie tętna.

Zadanie 0.
Chora  lat  40  od  10  lat  jest  leczona  z  powodu  reumatoidalnego
zapalenia stawów /RZS/. Występują ograniczenia ruchomości stawu
biodrowego lewego. Chora może podjąć pracę:

A.  na dowolnym stanowisku pracy,
B.  jedynie w domu,
C . n a  stanowisku  przystosowanym  i/lub  w  zakładzie  pracy

chronionej,
D.  w warsztatach terapii zajęciowej.

Zadanie 0.
Chora  lat  60  od  miesiąca  jest  leczona  farmakologicznie
preparatami  doustnie  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .  Nie  stosuje
diety.  Zgłasza  duże  pragnienie.  U  chorej  w  pierwszej  kolejności
należy:

A.  skontrolować poziom cukru we krwi,
B.  zapewnić duże ilości płynów,
C.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów,
D.  odstawić preparaty doustne.

Zadanie 0.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  w  stawach  skokowych,  należy
stosować:

A . ćwiczenia  i  podparcie  stóp  pod  kątem  90  stopni  w
stosunku do podudzi,

B.  parafinę na stawy skokowe,
C.  DD i jonizację z Ketonalu stawów skokowych,
D.  ćwiczenia izometryczne.



Zadanie 0.
Pacjent  78-letni  z  niedowładem  połowiczym  prawostronnym  i
afazją  spowodowanymi  zakrzepem  mózgowym  trafił  po  leczeniu
szpitalnym do zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego. Uruchamianie
pacjentów z niedowładem połowiczym powinno być oparte o:

A.  siedzenie i wożenie pacjenta na wózku inwalidzkim,
B.  układanie tułowia z podparciem,
C . aktywne  ćwiczenia  bierno-czynne  szczególnie  kończyn

niedowładnych  z  utrwalaniem  każdego  ruchu  czynnego,
który jest możliwy do wykonania,

D . pozostawienie  pacjenta  w  spokoju  w  oczekiwaniu  na
spontaniczną poprawę siły.

Zadanie 0.
Zespół hiperkinetyczny polega na:

A.  obniżonym napięciu mięśniowym,
B.  rytmicznych skurczach mięśni,
C.  pojawieniu się ruchów mimowolnych,
D.  nadmiernym pobudzeniu chorego.

Zadanie 0.
25-letni  pacjent  po  skoku  do  wody  doznał  urazu  rdzenia
kręgowego  na  poziomie  C6-C7.  Obecnie  przebywa  w  oddziale
neurologicznym. Pacjent w obecnym stanie wymaga stałej opieki i
pielęgnacji. Trening zwieraczy odbytu polega na:

A.  napinaniu mięśni krocza i odbytu,
B.  masażu okolicy krocza i odbytu,
C.  drażnieniu okolicy odbytu rurką doodbytniczą,
D.  uciskaniu okolicy krocza i odbytu.

Zadanie 0.
Chory  lat  40  jest  po  amputacji  urazowej  na  wysokości  ramienia
prawego. Kikut wygojony. W celu wzmocnienia siły, wytrzymałości
i masy mięśniowej kikuta należy stosować ćwiczenia:

A.  oporowe,
B.  redresyjne,
C.  w odciążeniu,
D.  rozluźniające.



Zadanie 0.
U  pacjenta  po  udarze,  u  którego  wystąpiła  perseweracja,
pielęgniarka powinna:

A . delikatnie  przerwać  wypowiedź,  podsuwając  wcześniej
inne  słowo,  zdanie  lub  ruch  zanim  zacznie  s ię
powtarzanie,

B . nie przerywać wypowiedzi i czynności wykonywanych przez
pacjenta,

C.  zachęcać do wykonywania wyuczonych czynności,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 0.
Chory lat 29 ma uszkodzony rdzeń kręgowy. Występuje porażenie
4-kończynowe  spastyczne.  Pęcherz  moczowy  automatyczny,
zaburzenia  oddechowe.  Na  podstawie  opisanych  objawów  można
przypuszczać, że doszło do uszkodzenia kręgosłupa w odcinku:

A.  lędźwiowym,
B.  piersiowym (Th7-Th12),
C.  piersiowo-ledźwiowym,
D.  szyjnym i piersiowym (Th1-Th6).

Zadanie 0.
Porażenie  mięśni  kończyn  i  tułowia,  po  całkowitym  uszkodzeniu
rdzenia kręgowego w odcinku C6, nosi nazwę:

A.  paraplegii,
B .  tetraplegii,
C .  hemiplegii,
D.  monoplegii.

Zadanie 0.
Chory  lat  30  jest  po  urazie  rdzenia  kręgowego  w  odcinku
lędźwiowym.  Występuje  brak  kontroli  zwieraczy,  cewnik  założony
d o  pęcherza  moczowego  na  stałe,  zniesienie  czucia  od  l inii
pępkowej. Niedrożność cewnika moczowego może spowodować:

A.  bóle brzucha,
B.  brak moczu w zbiorniku,
C.  świąd okolicy krocza,
D.  chlustające wymioty.

Zadanie 0.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  po  amputacji  na  wysokości
podudzia  należy  stosować  prawidłowe  układanie  polegające  na
ułożeniu kikuta:

A.  na płaskim równym podłożu,
B.  na poduszce w zgięciu w stawie kolanowym,
C.  w zgięciu w stawie biodrowym,
D.  na specjalnej skrzynce.



Zadanie 0.
Podczas  toalety  wieczornej  u  pacjenta,  u  którego  założono
opatrunek  gipsowy  na  lewą  kończynę  dolną,  zaobserwowałaś
zaczerwienienie,  obrzęk,  stwardnienie,  pęcherz  wypełniony
płynem  surowiczym  w  okolicy  kości  krzyżowej,  co
zakwalifikowałaś jako:

A.  odparzenie,
B.  odleżynę I stopnia,
C.  odleżynę II stopnia,
D.  odleżynę III stopnia.

Zadanie 0.
Chora lat 20 z niedowładem czterokończynowym po urazie szyjnego
odcinka  rdzenia  kręgowego.  Porusza  się  na  wózku  inwalidzkim.
Występuje  obniżony  nastrój.  Pacjentka  wypija  około  500  ml
płynów  dziennie.  W  badaniach  laboratoryjnych  stwierdzono
infekcję  układu  moczowego.  Powikłaniem,  które  może  wystąpić
jest:

A .  cukrzyca,
B.  padaczka,
C.  kamica pęcherzyka żółciowego,
D.  kamica układu moczowego.

Zadanie 0.
"All In One" w hiperalimentacji oznacza podawanie:

A.  żywienia w systemie jednego worka,
B.  żywienia za pomocą pompy infuzyjnej,
C.  preparatów kolejno w oddzielnych butelkach,
D.  preparatów w jednym worku do gastrostomii.

Zadanie 0.
W celu obniżenia spastyczności mięśni można stosować:

A.  ćwiczenia rozluźniające i tonolizę,
B.  elektrostymulację,
C.  laser biostymulujący,
D.  ćwiczenia z dużym oporem.

Zadanie 0.
Pacjenta,  lat  70,  przebywającego  w  zakładzie
opiekuńczo-leczniczym,  przeniesiono  do  oddziału  neurologicznego
z  powodu wystąpienia zaburzeń równowagi,  niezborności  ruchów,
skandowanej mowy. Objawy mogą świadczyć o uszkodzeniu:

A.  lewej półkuli mózgu,
B.  pnia mózgu,
C.  móżdżku,
D.  rdzenia kręgowego.



Zadanie 0.
Prawidłowego  założenia  zgłębnika  do  żołądka  NIE  sprawdza  się
poprzez:

A.  aspirację treści żołądkowej,
B.  wykonanie RTG jamy brzusznej,
C.  osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml wody,
D.  osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml powietrza.

Zadanie 0.
Adiadochokineza (spowolnienie ruchów naprzemiennych) występuje
w :

A.  reumatoidalnym zapaleniu stawów,
B.  chorobie Parkinsona,
C.  nowotworach móżdżku,
D.  chorobie Alzheimera.

Zadanie 0.
Stwardnienie rozsiane charakteryzuje się:

A . drżeniem  zamiarowym,  mową  skandowaną,  niedowładem
spastycznym,

B . brakiem  koordynacji  ruchów,  oczopląsem,  niedowładem
wiotkim,

C . niedowładem wiotkim, zaburzeniami w oddawaniu moczu,
euforią,

D . mową skandowaną, upośledzeniem umysłowym, podwójnym
widzeniem.

Zadanie 0.
Zastosowanie ergoterapii ma na celu:

A.  nauczenie nowego zawodu,
B.  nauczenie posługiwania się ergonometrem,
C . poprawę  samoobsługi  w  zakresie  czynności  życia

codziennego,
D.  zmniejszenie spastyczności.

Zadanie 0.
O porażeniu mówimy, gdy:

A.  zniesione jest czucie powierzchniowe,
B.  zniesione jest czucie głębokie,
C.  występuje deficyt siły mięśniowej,
D.  siła mięśniowa jest całkowicie zniesiona.



Zadanie 0.
Przy nagłym powstaniu hipoglikemii, najczęściej obserwuje się:

A .  płaczliwość, uczucie lęku,
B.  drżenie mięśni, obfite poty,
C.  ból głowy, zamazane widzenie,
D.  zmęczenie, spowolnienie funkcji intelektualnych.

Zadanie 0.
Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:

A.  wymieniać cewnik co 2 tygodnie,
B . rozpocząć  opukiwanie  okolicy  nadłonowej  i  okresowo

powtarzać  cewnikowanie  w  zależności  od  i lości  moczu
zalegającego w pęcherzu,

C.  pozostawić cewnik na stałe,
D.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.

Zadanie 0.
Prawidłowe pozycje ułożeniowe w reumatoidalnym zapaleniu stawów
głównie mają na celu zapobieganie:

A.  zaburzeniom krążenia obwodowego,
B.  przykurczom i deformacjom stawowym,
C.  odleżynom,
D.  osteoporozie.

Zadanie 0.
Jednym  z  wczesnych  powikłań  ogólnych  w  udarze  mózgu,  jest
dysfagia. Jako czynnik rokowniczo niekorzystny zwiększa ryzyko:

A . wystąpienia  zapalenia  płuc,  niedożywienia  i
odwodnienia,

B.  infekcji dróg moczowych,
C.  wystąpienia zakrzepicy żył głębokich,
D.  wystąpienia napadów padaczkowych.

Zadanie 0.
Najczęstszym powikłaniem pionizacji jest:

A .  zaburzenie widzenia,
B.  zaburzenie oddychania,
C . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  omdlenie

ortostatyczne,
D.  oddanie moczu i stolca.

Zadanie 0.
W celu zmniejszenia obrzęków stawów u chorego na RZS należy:

A.  ograniczyć ilość płynów,
B.  stosować intensywne ćwiczenia,
C.  stosować zabiegi parafinowe na obrzęknięte stawy,
D.  stosować farmakoterapię.



Zadanie 0.
Prowadzenie dziennika samokontroli w cukrzycy jest:

A . konieczne,  gdyż  ułatwia  samoocenę  w  zakresie  wyników
leczenia,

B . niekonieczne,  gdyż  dla  lekarza  istotne  są  aktualne
wyniki badań,

C.  niepotrzebne, gdyż zapisywanie wyników jest zbyteczne,
D.  uciążliwe, gdyż niepotrzebnie zabiera czas.

Zadanie 0.
Chory  lat  38  jest  po  amputacji  urazowej  kończyny  dolnej  lewej
n a  wysokości  1/2  uda.  Usprawnianie  rozpoczęto  kilka  dni  po
zabiegu  operacyjnym.  Rana  pooperacyjna  wygojona.  Celem
hartowania kikuta jest:

A .  przygotowanie do noszenia protezy,
B.  przygotowanie do niskich temperatur,
C.  wzmocnienie siły mięśniowej,
D.  poprawę czucia głębokiego.

Zadanie 0.
D o  Zakładu  Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,  celem  dalszego
usprawniania  i  opieki,  został  przyjęty  pacjent  po  udarze  mózgu,
z  afazją  czuciową.  Problemy  pielęgnacyjne  związane  będą  z
trudnością  nawiązania  kontaktu,  ponieważ  afazja  czuciowa  to
trudności:

A .  czytania, liczenia, pisania,
B.  rozumienia mowy,
C.  w doborze słów,
D.  w artykulacji słów.

Zadanie 0.
Chora  lat  40  od  10  lat  jest  leczona  z  powodu  reumatoidalnego
zapalenia stawów /RZS/. Występują ograniczenia ruchomości stawu
biodrowego  lewego.Celem  odciążenia  lewego  stawu  biodrowego
chora powinna:

A.  nie chodzić wcale,
B.  chodzić z kulą łokciową w ręku po stronie lewej,
C.  chodzić z kulą łokciową w ręku po stronie prawej,
D.  chodzić z dwoma kulami lub balkonikiem.



Zadanie 0.
Chora  lat  20  jest  leczona  z  powodu  niedowładu
czterokończynowego  po  urazie  szyjnego  odcinka  rdzenia
kręgowego. Porusza się na wózku inwalidzkim. Występuje obniżony
nastrój.  Pacjentka  wypija  około  500  ml  płynów  dziennie.  W
badaniach  laboratoryjnych  stwierdzono  infekcję  układu
moczowego,  podwyższone  wartości  kreatyniny  i  elektrolitów.
Chorej należy zalecić przyjmowanie płynów w ilości:

A .  3 litrów na dobę,
B.  1,5-2 litrów na dobę,
C.  4 litrów na dobę,
D.  dotychczas przyjmowanej.

Zadanie 0.
U  pacjenta  po  urazie  rdzenia  kręgowego  na  poziomie  L-S  może
wystąpić:

A.  porażenie poprzeczne wiotkie,
B.  porażenie poprzeczne spastyczne,
C.  niedowład połowiczy prawostronny,
D.  niedowład połowiczy lewostronny.

Zadanie 0.
Na pierwszy objaw raka jelita grubego wskazuje:

A.  nie gojące się owrzodzenie,
B.  permanentny kaszel lub chrypka,
C.  zmiana wydalania moczu,
D.  zmiana wydalania stolca.

Zadanie 0.
Chory  lat  62  jest  po  urazie  czaszkowo-mózgowym,  leżący,  z
niedowładem  czterokończynowym,  z  odleżyną  I I I  stopnia  z
martwicą  w  okolicy  krzyżowej.  W  dalszym  postępowaniu
pielęgnacyjnym należy zastosować:

A . opracowanie  chirurgiczne  rany,  właściwe  opatrunki  i
laser biostymulujący,

B.  lampę Sollux na odleżynę,
C.  opatrunek uciskowy na odleżynę,
D.  okłady z Rivanolu na odleżynę.



Zadanie 0.
Zespół stopy cukrzycowej jest, to:

A . zespół  zmian  w  obrębie  naczyń,  nerwów,  skóry,  mięśni  i
kości stopy osoby chorej na cukrzycę,

B . wczesne  powikłanie  występujące  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

C . zmiana  w  obrębie  palców  stopy  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

D . zespół  zmian  występujący  tylko  u  chorych  na  cukrzycę
typu 1.

Zadanie 0.
Pacjentowi z odleżyną należy zalecić dietę:

A .  niskocholesterolową,
B.  niskokaloryczną,
C.  z ograniczeniem podaży białka,
D.  wysokobiałkową.

Zadanie 0.
Chora  lat  57  od  10  lat  choruje  na  reumatoidalne  zapalenie
stawów  /RZS/.  Występują  obrzęki,  przykurcze  wielostawowe  i
podwichnięcia drobnych stawów. W celu zmniejszenia dolegliwości
bólowych i zapobiegania dalszym zniekształceniom stawów należy:

A.  stosować ortezy stabilizujące,
B.  stosować ćwiczenia redresyjne,
C.  stosować duże obciążenie wysiłkiem fizycznym,
D.  unieruchomić chorą w łóżku.

Zadanie 0.
Pęcherz neurogenny odhamowany charakteryzuje się:

A . opróżnianiem  pęcherza  po  wypełnieniu,  niezależnie  od
woli chorego,

B . utratą  zdolności  hamowania  oddawania  moczu  mimo
zachowanej  świadomości  i  zachowanego  czucia  parcia  na
mocz,

C.  wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
D.  zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.

Zadanie 0.
Wkłucie  do  podawania preparatów hiperalimentacyjnych najlepiej
zakładać do żyły:

A.  udowej prawej,
B.  podkolanowej prawej,
C.  podobojczykowej,
D.  strzałkowej prawej.



Zadanie 0.
Chory na stwardnienie rozsiane powinien:

A.  pozostać w domu i unikać wszelkiego wysiłku fizycznego,
B.  przerwać wykonywaną pracę zawodową,
C . uczestniczyć  aktywnie  w  życiu  społecznym  i  dalej

pracować zawodowo,
D.  pracować dorywczo.

Zadanie 0.
W  pielęgnacji  pacjentów  po  udarze  mózgu,  pielęgniarki  stosują
ułożenia funkcjonalne poprawne, które mają na celu:

A . stymulację  organizmu  do  korzystnej  reorganizacji
uszkodzonego mózgu,

B.  zapobieganie przykurczom mięśniowym,
C.  zapobieganie odleżynom,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjent ze stwardnieniem rozsianym, ma zleconą doustną kurację
kortykosterydami, leki powinien przyjąć:

A.  1 godzinę po spożyciu śniadania,
B.  wcześnie rano,
C.  przed spożyciem obiadu,
D.  w dogodnej dla siebie porze.

Zadanie 0.
Dla  osób  z  rozpoznanym stwardnieniem  rozsianym,  zalecana  jest
dieta:

A . lekkostrawna,  bogata  w  białko  i  witaminy  z
ograniczeniem węglowodanów, podaż płynów 2 litry/dobę,

B.  wysokobiałkowa z podażą płynów do 1 litra/dobę,
C.  wysokotłuszczowa z podażą płynów 3 litrów/dobę,
D.  nie ma ograniczeń dietetycznych.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  80,  po  złamaniu  szyjki  kości  udowej,  z  założonym
butem  rotacyjnym,  trafił  do  zakładu  pielęgnacyjno-opiekuńczego
celem  dalszego  usprawniania.  Pacjent  jest  wyniszczony,
apatyczny,  płaczliwy,  niechętnie  zmienia  pozycję.  W  pielęgnacji
przeciwodleżynowej zastosujesz:

A . zmianę  pozycji  co  6  godzin  z  zastosowaniem  4  pozycji
zasadniczych,

B . nakłanianie  pacjenta  do  samodzielnego  przemieszczania
się w łóżku,

C . zmianę pozycji  co 2-4 godziny z  zastosowaniem 4 pozycji
zasadniczych i 4 pozycji pośrednich,

D.  gimnastykę kończyn górnych i dolnych.



Zadanie 0.
Pacjent chory na cukrzycę:

A.  powinien natychmiast przejść na rentę,
B.  może pracować w każdym zawodzie,
C . powinien  wykonywać  pracę  umożliwiającą  regularny  tryb

życia,
D.  może pracować jako zawodowy kierowca.

Zadanie 0.
Objawy stwardnienia rozsianego to:

A . stałe  uczucie  zmęczenia,  mrowienie  i  drętwienie
kończyn, spastyczność mięśni,

B.  podwójne i zamazane widzenie, oczopląs, afazja,
C . wzmożone  napięcie  mięśni,  drżenia  mięśniowe,

spowolnienie ruchowe,
D.  depresja, zaburzenia pamięci i koncentracji, łojotok.

Zadanie 0.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  stawowym  prowadzi  s ię
ćwiczenia:

A.  czynno-bierne,
B.  czynne wolne,
C.  czynne oporowe,
D.  bierne.

Zadanie 0.
Bóle występujące w miejscu amputowanej kończyny nazywają się:

A .  korzeniowe,
B.  kauzalgiczne,
C.  talamiczne,
D.  fantomowe.

Zadanie 0.
Chory  lat  27  jest  po  urazie  rdzenia  kręgowego  w  odcinku
lędźwiowym przed trzema tygodniami. Prawidłowe ułożenie kończyn
dolnych chorego polega na:

A . odciążeniu  kości  piętowych,  podparciu  stóp  do  kąta  90
stopni,  zgięciu  w  stawach  kolanowych  pod  kątem  5
stopni,

B.  zgięciu w stawach kolanowych pod kątem 25 stopni,
C.  przeproście w stawach kolanowych,
D . zgięciu  w  stawach  kolanowych  pod  kątem  15  stopni  i

biodrowych pod kątem 20 stopni.



Zadanie 0.
Pionizacja bierna polega na:

A . stopniowym  zwiększaniu  pochylania  łóżka  lub  stołu
pionizacyjnego,

B.  stawianiu chorego przy łóżku,
C.  stawianiu chorego przy balkoniku pachowym,
D.  stawianiu chorego przy barierkach.

Zadanie 0.
C o to  jest  biegunka rzekoma z  przelania  i  jak  należy  postępować
w przypadku jej wystąpienia?

A . powikłanie  długotrwałego  zaparcia  stolca  -  należy
zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,

B.  zwykła biegunka - należy zastosować środki zapierające,
C . powikłanie  zaparcia  stolca  -  należy  zastosować  środki

zapierające,
D . zwykła  biegunka  -  należy  zastosować  tylko  odpowiednią

dietę.

Zadanie 0.
Chora  lat  61  jest  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  z  powodu
zakrzepu  tętnicy  mózgowej.  Została  przyjęta  do  zakładu
pielęgnacyjno-opiekuńczego  z  niedowładem  połowiczym
prawostronnym  i  afazją  czuciową  w  celu  usprawniania.  Objawy
wskazują na umiejscowienie się zakrzepu w:

A.  prawej półkuli mózgu,
B.  móżdżku,
C.  lewej półkuli mózgu,
D.  pniu mózgu.

Zadanie 0.
Zespół psychoorganiczny charakteryzują:

A.  euforia, zaburzenia funkcji zwieraczy,
B . zaburzenia  pamięci,  sprawności  myślenia  i  orientacji,

brak krytycyzmu,
C.  napady padaczkowe i obniżenie nastroju,
D.  zaburzenia równowagi i spastyczność.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do hiperalimentacji jest/są:

A.  rozległe i głębokie oparzenia,
B.  jadłowstręt psychiczny,
C.  gastrostomia lub jejunostomia,
D.  niewydolność nerek.



Zadanie 0.
Udar mózgu, to:

A . powolnie  narastające,  naczyniopochodne  ogniskowe  lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

B . naczyniopochodne  ogniskowe  lub  uogólnione  zaburzenia
funkcji mózgu utrzymujące się tylko do 24 godzin,

C . nagle rozpoczynające się naczyniopochodne ogniskowe lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zator naczynia polega na:

A.  stopniowym zamknięciu światła naczynia,
B.  gwałtownym zamknięciu światła naczynia,
C.  pęknięciu naczynia i wynaczynieniu się krwi,
D.  zwężeniu naczynia.

Zadanie 0.
74-letnia  pacjentka  od  22  lat  choruje  na  chorobę  Parkinsona.
Występują  mimowolne  bardzo  silne  i  bolesne  skurcze  mięśni.
Chora  jest  leżąca.  W  okolicy  krzyżowo-lędźwiowej  obserwowane
jest  zaczerwienienie,  które  blednie  pod  wpływem  lekkiego  ucisku
palca.  Mieszka  z  synem  i  jego  rodziną.  W  sytuacji  pacjentki
należy dokonać oceny:

A.  stanu pacjentki wg skali Glasgow,
B.  stanu psychofizycznego pacjentki,
C.  nasilenia zmian chorobowych,
D.  ryzyka rozwoju odleżyn.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  78  znalazł  s ię  w  szpitalu  z  powodu  "omdlenia"  na
ulicy.  6  lat  temu  przebył  udar  mózgowy,  obecnie  pozostała
śladowa hemiplegia. Z rozmowy z rodziną wynika, i ż chory często
pobudzony, zgłasza domniemane zarzuty wobec członków rodziny.
Chory z  niechęcią spożywa posiłki,  ma brak apetytu.  Zachowanie
agresywne pacjenta może świadczyć o:

A.  chorobie psychicznej,
B.  zespole psychoorganicznym,
C.  z powodu niedożywienia,
D.  z powodu pogorszenia nastroju.



Zadanie 0.
Chora  lat  70  jest  leczona  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .  Doznała
udaru  niedokrwiennego  mózgu  z  powodu  zakrzepu.  Wystąpił
niedowład połowiczy lewostronny. W związku z udarem należy:

A.  odstawić leki obniżające poziom cukru we krwi,
B.  kontrolować poziom glikemii i podawać leki,
C.  zaprzestać diety cukrzycowej,
D.  włączyć insulinę.

Zadanie 0.
Pacjent  po  amputacji  kończyny  dolnej  prawej  powyżej  stawu
kolanowego z  powodu zmiażdżenia urazowego.  Pacjent  leczony od
wielu lat z powodu nadciśnienia tętniczego. Bandażowanie kikuta
uda należy prowadzić:

A .  od zabiegu do jednego miesiąca po amputacji,
B.  przez okres około 3 miesięcy,
C.  do momentu wyjścia z oddziału,
D.  do momentu zaprotezowania.

Zadanie 0.
Na septyczną odleżynę IV° należy zastosować:

A.  dekstranomery,
B.  opatrunki algininowe,
C.  błony półprzepuszczalne,
D.  hydrokoloidy.

Zadanie 0.
W  placówce  opieki  długoterminowej  przebywa  pacjent,  u  którego
pielęgniarki  zaobserwowały  bierną  postawę,  uległość,
oczekiwanie  pomocy  oraz  podejrzliwość.  Posługując  się  typologią
Bromleya, zachowanie pacjenta można określić jako postawę:

A.  wrogości wobec otoczenia,
B.  konstruktywną,
C.  zależności,
D.  obronną.

Zadanie 0.
W  przypadku  ataku  agresji  słownej  ze  strony  pacjenta  NIE
powinno się:

A .  odpowiadać agresją i poddawać panice,
B.  ignorować pacjenta,
C.  używać humoru i uśmiechu,
D.  obniżać znaczenia konfliktu.



Zadanie 0.
C o  jest  charakterystycznym  początkowym  objawem  choroby
Alzheimera?

A.  trudności w formułowaniu wypowiedzi słownych,
B . specyficzne  zaburzenia  pamięci  związane  z

zapamiętywaniem nowych informacji,
C . nasilające  się  trudności  w  mówieniu  i  zaburzenia

amnestyczne,
D.  specyficzne zaburzenia pamięci starczej.

Zadanie 0.
W  późniejszym  etapie  choroby  nadciśnieniowej  pojawiają  się
powikłania:

A.  bóle wieńcowe oraz objawy niewydolności krążenia,
B.  objawy ze strony układu neurologicznego,
C.  zaburzenia czynności nerek,
D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 0.
Celem  ćwiczeń  oddechowych  jest  poprawa  czynności  układu
oddechowego poprzez:

A . utrzymanie  prawidłowej  wentylacji  płuc  lub  je j
poprawienie,

B.  pobudzenie do efektywnego kaszlu,
C.  zapobieganie powikłaniom (zapalenie płuc, niedodma),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
75-letnia  pacjentka  została  wypisana  z  oddziału  ortopedycznego
d o zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Miesiąc wcześniej upadła
n a  ulicy  i  doznała  złamania  szyjki  kości  udowej  prawej.  W
szpitalu  wszczepiono  endoprotezę  stawu  biodrowego.  Pacjentka
jest  leżąca,  szczupła,  odwodniona.  Z  powodu  unieruchomienia,
pacjentka jest szczególnie narażona na:

A.  podwyższenie ciśnienia tętniczego,
B.  obniżenie ciśnienia tętniczego,
C.  wystąpienie zaburzeń ortostatycznych,
D.  wystąpienie odleżyn i infekcji układu oddechowego.



Zadanie 0.
Chory  lat  65,  cztery  lata  po  operacji  torakochirurgicznej  z
powodu  usunięcia  płata  prawego  płuca  w  wyniku  Ca.  Obecnie
przebywa  w  oddziale  opieki  długoterminowej  z  powodu
pogarszającego  się  stanu  zdrowia,  z  podejrzeniem  choroby
Alzheimera. O czym powinniśmy pomyśleć w pierwszej kolejności,
gdy chory często kaszle i ma "charczący" oddech?

A . o  podaniu  środków  miejscowo  znieczulających,  co
wytłumia kaszel,

B.  o częstym odsysaniu wydzieliny z dróg oddechowych,
C . o  podaniu  środków  zmniejszających  i lość  wydzieliny  w

drzewie oskrzelowym,
D . o  piciu  celem  rozluźnienia  wydzieliny  i  lepszego

odkrztuszania.

Zadanie 0.
Czy  spastyczność  jest  zjawiskiem  pozytywnym  u  chorych  z
uszkodzeniem rdzenia kręgowego?

A . tak,  gdyż  mówi  nam  o  istnieniu  kompensacyjnych  dróg
odruchowych,

B . nie,  gdyż  jest  niekontrolowanym,  patologicznym
wygórowaniem odruchów,

C.  tak, gdyż przyśpiesza pionizację chorego,
D.  nie, gdyż cechuje się całkowitą arefleksją.

Zadanie 0.
Polecaną  do  pracy  z  człowiekiem  starszym  jest  typologia  postaw
według:

A.  Bromleya,
B.  Kubler-Ross,
C.  Barthel,
D.  Webstera.

Zadanie 0.
Hydrokoloidy  to  opatrunki  stosowane  w  leczeniu  odleżyn.
Działanie lecznicze wykazują poprzez swoje właściwości tj.:

A .  aktywność fibrynolityczną,
B.  aktywność naczyniowotwórczą,
C . zwiększenie  aktywności  własnych  enzymów

rozpuszczających uszkodzone tkanki,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Profilaktyka osteoporozy polega na:

A.  zmniejszeniu aktywności fizycznej,
B.  unikaniu słońca,
C . stosowaniu  diety  zawierającej  odpowiednią  i lość  wapnia

łatwoprzyswajalnego przez organizm oraz witaminy D3,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Najważniejszą  metodą  oddziaływania  w  rehabilitacji  osób
starszych jest:

A .  kinezyterapia,
B.  balneoterapia,
C.  fizykoterapia,
D.  hipnoterapia.

Zadanie 0.
Chora  lat  75  jest  po  złamaniu  szyjki  kości  udowej  lewej.  Nie
została  zakwalifikowana  do  leczenia  operacyjnego.  Leczona  z
zastosowaniem  opatrunku  gipsowego.  Pacjentka  jest
unieruchomiona w łóżku. Chora powinna wykonywać ćwiczenia:

A.  oporowe mięśni objętych opatrunkiem gipsowym,
B.  izometryczne mięśni objętych opatrunkiem gipsowym,
C.  redresyjne mięśni objętych opatrunkiem gipsowym,
D.  w odciążeniu mięśni objętych opatrunkiem gipsowym.

Zadanie 0.
Dieta pacjenta z chorobą Parkinsona powinna być:

A.  wysokokaloryczna,
B.  bogatobłonnikowa,
C.  wysokobiałkowa,
D.  ubogobłonnikowa.

Zadanie 0.
Mnogie złamania kompresyjne są wskazaniem do zastosowania:

A.  sznurówki,
B.  kuli łokciowej,
C.  balkonika,
D.  gorsetu Jevetta.



Zadanie 0.
Chory  lat  78  został  przyjęty  do  zakładu
pielęgnacyjno-opiekuńczego  z  powodu  niedowładu  połowiczego
lewostronnego.  W  okolicy  kości  krzyżowej  odleżyna.  Chory  jest
leżący.  Zabiegiem  fizykoterapeutycznym  z  wyboru  przy  leczeniu
odleżyn jest:

A .  lampa Sollux,
B.  elektrostymulacja,
C.  masaż podwodny,
D.  laser biostymulujący.

Zadanie 0.
Celem rehabilitacji w schizofrenii jest:

A .  kontrola przyjmowanych leków,
B.  pełny powrót do życia w społeczeństwie,
C.  podtrzymanie ciągłości leczenia,
D.  możliwość obserwacji.

Zadanie 0.
Pacjent 68-letni jest  mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej od 3
lat .  Pielęgniarka  zauważyła  u  pacjenta  spowolnienie  ruchowe  i
pojawiającą się sztywność ruchów z nieznacznym drżeniem kończyn
górnych w spoczynku. Opisane objawy wskazują na:

A.  zdenerwowanie,
B.  atrofię mięśni kończyn górnych,
C.  guza mózgu,
D.  chorobę Parkinsona.

Zadanie 0.
Wczesna postać autyzmu ujawnia się:

A .  przed 12 miesiącem życia,
B.  do 3 roku życia dziecka,
C.  do 5 roku życia dziecka,
D.  między 2 a 5 rokiem życia dziecka.

Zadanie 0.
Bezpośrednia pomoc w przypadku napadu padaczki polega na:

A.  zabezpieczeniu dziecka przed urazem,
B . skrępowaniu  kończyn  i  zabezpieczeniu  języka  przed

ugryzieniem,
C.  wezwaniu pogotowia,
D . podtrzymaniu dziecka na duchu do przyjazdu pogotowia i

opiekunów.



Zadanie 0.
Z zaburzeniami czytania związany jest termin?

A.  dysartia,
B.  dysleksja,
C.  dyskalkulia,
D.  dysgnozja.

Zadanie 0.
Częste  oddawanie  moczu  w  niewłaściwych  okolicznościach,  gdy
czynność pęcherza moczowego podlega kontroli to:

A .  częstomocz,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  moczenie mimowolne,
D.  moczenie nocne.

Zadanie 0.
W  terapii  zaburzeń  mowy  dziecka  z  mózgowym  porażeniem
dziecięcym szczególnie zwracamy uwagę na:

A.  ćwiczenia mające na celu wywołanie prawidłowych głosek,
B.  naukę dźwięków sylabowych,
C . ćwiczenia oddechowe i naukę prawidłowego toru dźwięków

nosowych,
D.  ćwiczenia ssania, gryzienia, żucia.

Zadanie 0.
Czego dotyczy upośledzenie umysłowe?

A.  zaburzeń osobowości,
B.  zaburzeń psychicznych,
C.  zaburzeń intelektu,
D.  zaburzeń emocjonalnych.

Zadanie 0.
Agorafobia, to lęk przed:

A.  opuszczeniem domu, podróżą autobusem,
B.  korzystaniem z windy,
C.  spożywaniem surowych warzyw i owoców,
D.  otwartą przestrzenią.

Zadanie 0.
Stan padaczkowy u osoby rozpoznaje się, gdy:

A . n ie  odzyskuje  przytomności  między  napadami  lub
częściowy napad ruchowy trwa nieprzerwanie,

B.  ma w ciągu doby około 10 ataków,
C.  ataki przebiegają z objawami agresji,
D . atak  padaczki  przebiega  z  elementami  urojeniowymi  i

omamami słuchowymi.



Zadanie 0.
Stan  ostrego  napadu  jaskry  charakteryzuje  s ię  bólem  gałek
ocznych oraz:

A.  zawrotami głowy, przekrwieniem spojówek,
B.  bólem głowy, nudnościami, wymiotami,
C . bólem  głowy,  rozbiciem,  niepokojem,  upośledzeniem

widzenia,  przekrwieniem  spojówek,  podwyższonym
ciśnieniem śródgałkowym,

D.  wymiotami, obniżonym ciśnieniem śródgałkowym.

Zadanie 0.
Przyczyną zespołu Downa jest/są:

A.  uszkodzenie mózgu,
B.  nieprawidłowości chromosomalne,
C.  zaburzenia metabolizmu,
D.  choroba matki w czasie ciąży.

Zadanie 0.
Które produkty spożywcze mają niską zawartość sodu?

A.  chleb, wędlina, mięso pieczone,
B.  sery twarde, sery twarogowe,
C.  ryż, płatki kukurydziane, winogrona, kurczaki, nerki,
D . ziemniaki,  kukurydza,  ryż,  poziomki,  agrest,  żółtko

jaja, miód, mięso cielęce.

Zadanie 0.
Chłopiec  lat  7  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym  pod  postacią
monoplegii.  Rozwój  intelektualny  na  granicy  normy  rówieśniczej.
U  dziecka stwierdzono niedowidzenie znacznego stopnia. Który ze
specjalistów będzie musiał również objąć opieką dziecko?

A.  surdologopeda,
B.  surdopedagog,
C.  tyflopedagog,
D.  terapeuta środowiskowy.

Zadanie 0.
U dzieci cukrzyca spowodowana jest:

A . niedoborem insuliny z powodu niewydolności komórek Beta
wysepek Langerhansa,

B.  względnym niedoborem insuliny,
C.  niewłaściwą dietą,
D.  niedożywieniem.



Zadanie 0.
Z  jaką  zasadą  postępowania  rehabilitacyjnego  dziecka
upośledzonego ściśle wiąże się zasada kompleksowości?

A.  optymalnej stymulacji,
B.  stopniowania trudności,
C.  wielostronności oddziaływania,
D.  powtarzalności oddziaływania.

Zadanie 0.
Typowym objawem wczesnego stadium choroby Alzheimera są zmiany
osobowości, do charakterystycznych należą:

A . brak  zainteresowań,  wycofanie,  drażliwość,  utrudnione
kontakty interpersonalne, chłód emocjonalny,

B . nadmierne  pobudzenie,  neurotyczność,  hyperaktywność,
wzrost ciekawości życia,

C . wrogość, samokrytycyzm, wrażliwość na estetykę własną i
otoczenia,

D.  wzrost emocji pozytywnych, empatia.

Zadanie 0.
Niepełnosprawność  pojawiającą  się  w  późniejszym  okresie  życia
na wskutek choroby lub wypadku nazywamy niepełnosprawnością:

A.  wrodzoną,
B.  dziedziczną,
C.  nabytą,
D.  wtórną.

Zadanie 0.
Profilaktyka upośledzeń umysłowych powinna polegać na:

A . promowaniu  zdrowego  stylu  życia  kobiet  ciężarnych,
przyjmowaniu  kwasu  foliowego  przez  kobiety  przed
planowaną  ciążą  i  w  czasie  ciąży,  szczepieniu  młodych
dziewcząt przeciwko różyczce,

B . edukacji  młodych  rodziców  w  zakresie  zabiegów
pielęgnacyjnych wykonywanych u noworodka,

C.  poradnictwie psychologicznym dla młodych małżonków,
D . warsztatach  psychologiczno-pedagogicznych

przygotowujących do roli rodziców.

Zadanie 0.
Pacjent z zaburzeniami psychicznymi wymaga bezwzględnej opieki
psychiatrycznej, jeśli stwierdza się:

A .  omamy wzrokowe i słuchowe,
B.  ostrą psychozę i myśli samobójcze,
C.  przewlekły stan schizofrenii,
D.  urojenia ksobne i prześladowcze.



Zadanie 0.
Które z poniższych twierdzeń definiuje upośledzenie umysłowe?

A.  upośledzenie umysłowe ujawnia się po 18 roku życia,
B . upośledzenie  umysłowe  to  niższy  od  przeciętnego  poziom

funkcjonowania  intelektualnego  z  jednocześnie
współwystępującym ograniczeniem w zakresie umiejętności
przystosowawczych,

C . upośledzenie  umysłowe  jest  chorobą  nieuleczalną,
trwającą całe życie,

D . upośledzenie  umysłowe  to  niższy  od  przeciętnego  poziom
funkcjonowania  intelektualnego,  przy  zachowaniu
umiejętności przystosowawczych w normie.

Zadanie 0.
Wskaż,  w  jakim  przypadku  pacjent  skierowany  do  szpitala
psychiatrycznego będzie przyjęty:

A.  gdy są wolne miejsca w szpitalu,
B . gdy  lekarz  w  Izbie  Przyjęć  po  zbadaniu  zakwalifikuje

pacjenta do leczenia szpitalnego,
C.  gdy pacjent wyrazi zgodę na leczenie w szpitalu,
D . p o  zbadaniu  przez  lekarza  i  podpisaniu  zgody  na

leczenie,  a  jeżeli  nie  wyraża  zgody  to  może  być
przyjęty  do  szpitala,  jeżeli  zagraża  bezpośrednio
własnemu życiu lub życiu i zdrowiu innych.

Zadanie 0.
Do pełnych objawów osiowych schizofrenii paranoidalnej należą:

A.  autyzm, stępienie uczuciowe i urojenia,
B.  stępienie uczuciowe i urojenia,
C.  autyzm oraz omamy i urojenia,
D . autyzm,  stępienie  uczuciowe,  rozpad  struktury

osobowości oraz omamy i urojenia.

Zadanie 0.
Chory lat 50 agresywny, zagrażający życiu własnemu oraz zdrowiu
innych,  z  udokumentowaną  chorobą  psychiczną.  Hospitalizowany
bez wyrażenia zgody z użyciem przymusu. W oddziale dostał ataku
agresji,  chorego  unieruchomiono.  Po  zastosowanym  leczeniu
nastąpiła znaczna poprawa stanu zdrowia.  Podczas agresji  szału,
unieruchamiając chorego należy przytrzymać go:

A.  w stawach,
B.  za kości długie,
C.  za tułów,
D.  za kości krótkie.



Zadanie 0.
Dotyk  pielęgniarki  często  zalecany  wobec  przewlekle  chorych
może być stosowany wobec chorych psychicznie:

A.  w panicznym lęku,
B . w  czasie  gdy  nie  ma  ostrych  objawów

psychopatologicznych,
C.  z urojeniami,
D.  z omamami słuchowymi.

Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  objawów  wskazują  na  chorobę
psychiczną?

A.  złudzenia,
B.  urojenia,
C.  fobie,
D.  rozkojarzenie myślenia.

Zadanie 0.
Badanie MMSE jest testem:

A.  oceniającym nasilenie depresji u pacjenta,
B.  dokładnym, neuropsychologicznym,
C . prostym,  przesiewowym,  oceniającym  zaburzenia  funkcji

poznawczych,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  powinna  postąpić  pielęgniarka,  aby  przerwać  u
chorej napad lęku z hiperwentylacją?

A . podać  torebkę  papierową  do  ust  chorej  i  polecić,  aby  do
niej oddychała,

B.  podać środek uspokajający,
C.  być obecną przy chorej i czekać, aż napad ustąpi,
D.  zalecić chorej wstrzymywanie oddechu.

Zadanie 0.
Mechanizm obronny projekcji polega na:

A . nieświadomym rzutowaniu  swoich  wad  i  niepowodzeń  na
innych ludzi,

B.  nieadekwatnym usprawiedliwianiu swojego postępowania,
C . zastępowaniu  celów,  których  nie  można  osiągnąć,  przez

cele osiągalne,
D . wyrażaniu  swoich  nieakceptowanych  przez  otoczenie

popędów w formie akceptowanej.



Zadanie 0.
Najbardziej  niepokojące  objawy  uboczne  działania  leków
stosowanych w psychiatrii, to:

A .  suchość w ustach, przybieranie na wadze,
B . nadmierna  wrażliwość  oczu  na  światło  i  słońce,

zaparcia,
C.  zawroty głowy, zmęczenie,
D.  sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.

Zadanie 0.
Do kryteriów uzależnienia od alkoholu należą:

A.  wzrost tolerancji, występowanie palimpsestów,
B.  zaburzenia snu, zaniechanie aktywności społecznej,
C.  zaburzenia funkcji seksualnych, picie ciągami,
D.  klinowanie, obniżenie nastroju.

Zadanie 0.
Pacjenta  unieruchomionego  należy  obserwować  i  odnotowywać
spostrzeżenia  w  karcie  obserwacji  w  odstępach  czasowych  nie
rzadziej niż, co:

A.  15 minut,
B.  30 minut,
C.  20 minut,
D.  10 minut.

Zadanie 0.
Do podstawowych zaburzeń spostrzegania należą:

A.  złudzenia,
B.  omamy,
C.  złudzenia i omamy,
D.  pseudohalucynacje.

Zadanie 0.
Unieruchomienie  poprzez  zastosowanie  pasów  lub  kaftana  można
zastosować na okres do:

A.  12 godzin,
B.  6 godzin z możliwością przedłużenia,
C.  4 godzin z możliwością przedłużenia,
D.  2 godzin z możliwością przedłużenia.



Zadanie 0.
Urojenia, to:

A . fałszywe  sądy,  których  chory  nie  weryfikuje  mimo
dowodów ich błędności,

B.  zaburzenia toku myślenia,
C . uporczywy  strach  przed  pewnymi  sytuacjami  lub

przedmiotami,
D . niezgodne  z  rzeczywistością  wyobrażenie  wypełniające

lukę pamięciową.

Zadanie 0.
Pacjent  przewlekle  chory  somatycznie  od  wielu  lat  choruje
również  na  schizofrenię.  Po  wypisaniu  ze  szpitala
psychiatrycznego  trafił  do  zakładu  pielęgnacyjnego.
Pielęgniarka  powinna  znać  terapeutyczne  formy  kontaktu  z
pacjentem  chorym  psychicznie  oraz  zasady  leczenia  tych
schorzeń.Pielęgniarka  nawiązuje  kontakt  terapeutyczny  z
pacjentem przez zachowanie postawy:

A.  wyższości,
B.  akceptacji, tolerancji i współpracy,
C.  akceptacji, tolerancji z ocenianiem,
D.  przyjacielskiej.

Zadanie 0.
Uzależnienie jest to:

A .  choroba powstała w wyniku zażywania opiatów i alkoholu,
B . kompleks  zjawisk  fizjologicznych,  behawioralnych  i

poznawczych,  wśród  których  przyjmowanie  substancji
psychoaktywnych dominuje nad innymi zachowaniami, które
miały poprzednio dla pacjenta większą wartość,

C . choroba wywołana przyjmowaniem nielegalnych substancji
psychoaktywnych,

D . kompleks  zjawisk  fizjologicznych,  behawioralnych  i
poznawczych,  wśród  których  przyjmowanie  substancji
psychoaktywnych podlega kontroli pacjenta.

Zadanie 0.
Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego:

A . przez  lekarza  zakładu  opieki  zdrowotnej  -  ocenia,  w
terminie  3  dni,  kierownik  tego  zakładu,  jeżeli  jest
lekarzem lub lekarz przez niego upoważniony,

B . przez  pielęgniarkę  jednostki  organizacyjnej  pomocy
społecznej  lub  innego  lekarza  -  ocenia,  w  terminie  3
dni,  upoważniony  przez  marszałka  województwa  lekarz
specjalista w dziedzinie psychiatrii,

C .  przez pielęgniarkę-ocenia dyrektor zakładu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Najskuteczniejszą metodą leczenia alkoholizmu jest:

A .  wszczepienie podskórnie Esperalu,
B.  leczenie Anticolem,
C.  psychoterapia po odtruciu,
D.  detoksykacja.

Zadanie 0.
"Użytkownik problemowy" to osoba:

A . u  której  zdiagnozowano  uzależnienie  od  substancji
psychoaktywnych,

B.  u której zdiagnozowano depresję,
C.  która jest nałogowym palaczem,
D.  która jest izolowana społecznie.

Zadanie 0.
Głównym celem ośrodka pomocy społecznej jest:

A . umieszczenie  ludzi  niesamodzielnych  w  domach  pomocy
społecznej,

B.  prowadzenie ośrodka wychowawczo-opiekuńczego,
C . dążenie  do  utrzymania  samodzielności  podopiecznych,

aktywizacja do działań zmierzających do poprawy jakości
własnego życia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pomoc społeczna jest:

A .  instytucją polityki społecznej państwa,
B.  instytucją opiekuńczą i zdrowotną polityki państwa,
C.  zadaniem własnym gminy,
D.  zadaniem zleconym przez Wojewodę.

Zadanie 0.
W  zakładzie  opieki  zdrowotnej  świadczenia  pielęgnacyjne
udzielane są wyłącznie przez:

A.  lekarzy,
B.  opiekunów medycznych,
C.  osoby wykonujące zawód medyczny,
D.  pielęgniarki.

Zadanie 0.
Władzę zwierzchnią wobec NFZ pełni:

A .  premier i minister zdrowia,
B.  prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
C.  Sejm RP,
D.  prezydent RP.



Zadanie 0.
Obowiązek  zapewnienia  realizacji  zadań  pomocy  społecznej
spoczywa na:

A . jednostkach  samorządu  terytorialnego  oraz  na  organach
administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą,

B.  gminie i powiecie w zakresie ustalonym przez Wojewodę,
C.  gminie,
D.  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zadanie 0.
Tryb  tworzenia,  przekształcania  i  l ikwidacji  publicznych
zakładów opieki zdrowotnej określa:

A.  ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia,
B.  ustawa o działalności leczniczej,
C.  rozporządzenie Ministra Zdrowia,
D . statut  publicznego  samodzielnego  zakładu  opieki

zdrowotnej.

Zadanie 0.
Statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje:

A.  rada społeczna,
B . podmiot  tworzący,  chyba,  że  przepisy  ustawy  stanowią

inaczej,
C.  dyrektor podmiotu leczniczego,
D.  rada naukowa zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Jednym  z  priorytetów  w  ochronie  zdrowia  jest  rozwój  sektora
opieki długoterminowej, głównie poprzez:

A.  ograniczenie liczby łóżek opieki krótkoterminowej,
B . restrukturyzację  części  niewykorzystanych  łóżek

psychiatrycznych, gruźlicy i chorób płuc,
C . tworzenie  zakładów  pielęgnacyjno-opiekuńczych,

opiekuńczo-leczniczych  oraz  rozwój  opieki  zdrowotnej
nad przewlekle chorym i niepełnosprawnym w domu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Organem  założycielskim  dla  niepublicznego  podmiotu  leczniczego
może być:

A . kościół  lub  związek  wyznaniowy,  związek  zawodowy,
pracodawca,

B.  samorząd terytorialny, samorząd zawodowy,
C.  wojewoda,
D.  gmina.



Zadanie 0.
Świadczenia  służące  zachowaniu,  ratowaniu,  przywracaniu  i
poprawie  zdrowia  oraz  inne  działania  medyczne  wynikające  z
procesu leczenia, mogą być realizowane przez:

A.  zakład opieki zdrowotnej,
B.  osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny,
C.  grupową praktykę pielęgniarek i położnych,
D.  wszystkie prawdziwe.

Zadanie 0.
Podstawą  prawną  odpowiedzialności  karnej  dla  pielęgniarek  i
lekarzy jest:

A .  przysięga Hipokratesa,
B.  kodeks karny,
C.  normy zwyczajowe,
D.  regulamin pracy szpitala.

Zadanie 0.
Jaki przepis określa "każdy obywatel Polski ma prawo do ochrony
zdrowia.  Obywatelom,  niezależnie  od  ich  sytuacji  materialnej,
władze  publiczne  zapewniają  równy  dostęp  do  świadczeń  opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.":

A .  ustawa o działalności leczniczej,
B.  Konstytucja RP,
C.  ustawa o udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
D.  wytyczne NFZ.

Zadanie 0.
Jaka  jednostka  w  systemie  pomocy  społecznej,  realizuje  zadania
z  zakresu  orzekania  o  stopniu  niepełnosprawności  do  celów
pozarentowych?

A.  Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych,
B . Powiatowy  zespół  ds.  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności,
C . Gminny  zespół  ds.  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności w ramach zadań zleconych,
D . Komisja ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy

Pełnomocniku Wojewody ds. osób niepełnosprawnych.

Zadanie 0.
Jednostką  kalkulacyjną  w  rozliczeniu  świadczeń  z  zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia:

A.  są osobodni,
B.  jest stawka kapitacyjna,
C.  jest procedura,
D.  jest porada.



Zadanie 0.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje:

A.  starosta,
B.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
C.  organ gminy,
D.  ośrodek interwencji kryzysowej.

Zadanie 0.
Sformułowanie  "Czy  odczuwa  Pan  ból  po  prawej  stronie?"  jest
pytaniem:

A.  otwartym,
B.  zamkniętym,
C.  naprowadzającym,
D.  medycznym.

Zadanie 0.
Osoby,  które  ź le  znoszą  napięcie  emocjonalne  w  sytuacji
konfliktowej, gdy cel nie jest zbyt ważny, stosują styl:

A .  rywalizacji,
B .  unikania,
C.  kompromisu,
D.  współpracy.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  metod,  uzyskują  najwyższe  notowania  w
przyswajaniu wiedzy?

A.  uczenie innych, także przez działanie (odgrywanie ról),
B .  dyskusje w grupie,
C.  pokaz i metody audiowizualne,
D.  tekst i wykład.

Zadanie 0.
Na efektywność kształcenia podyplomowego decydujący wpływ ma:

A . średnia  ocen  na  świadectwie  maturalnym  z  przedmiotów
kierunkowych  związanych  z  programem  szkoły
pielęgniarskiej,

B . wewnętrzna  motywacja  do  zwiększonego  wysiłku
intelektualnego,  określenie  i  realizowanie  własnych
celów kształcenia,

C . akceptacja  ze  strony  władz  placówki  ochrony  zdrowia
realizowanego przez  uczącego  się  kierunku dokształcenia
i doskonalenia,

D . bogata  kolorystyka  i  skomplikowana  technika
przygotowania pomocy dydaktycznych używanych w procesie
kształcenia.



Zadanie 0.
Celem rehabilitacji społecznej jest:

A . przyswojenie  sobie  przez  osobę  rehabilitowaną  nowych
ról społecznych,

B . nauczenie  s ię  pełnienia  ról  dawniej  wykonywanych  w
odmiennych warunkach zdeterminowanych stanem zdrowia,

C . zapewnienie  chorej  osobie  jak  najlepszego
przystosowania  się  do  warunków  środowiska
społeczno-kulturowego,

D . wbudowanie  nowych  ról  w  zintegrowaną  całość  z  innymi
rolami.

Zadanie 0.
Proces  społeczny,  w  którym  masowe  ruchy  ludności  zmieniają
okresowo  czy  też  na  stałe  dotychczasowe  miejsce  zamieszkania,
to :

A.  industrializacja,
B.  urbanizacja,
C.  migracja,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Pielęgniarki  i  położne  podlegają  odpowiedzialności  zawodowej
przed:

A.  sądami pielęgniarek i położnych,
B.  pielęgniarką przełożoną,
C.  dyrektorem zakładu opieki zdrowotnej,
D.  sądami pielęgniarek i lekarzy.

Zadanie 0.
Która  z  poniżej  wymienionych  działów  Kodeksu  Pielęgniarek  i
Położnych zawiera postanowienia dotyczące obowiązku wzbogacenia
przez pielęgniarki i położne swych kwalifikacji:

A .  pielęgniarka i położna a podopieczny,
B.  pielęgniarka i położna a praktyka zawodowa,
C.  pielęgniarka i położna a współpracownicy,
D.  pielęgniarka i położna a zawód.



Zadanie 0.
Akredytacja, to:

A . wewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

B . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

C . zewnętrzny,  obowiązkowy  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

D . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej nie znanymi standardami.

Zadanie 0.
Marketing w ochronie zdrowia można postrzegać jako:

A.  funkcję wspomagającą zarządzanie,
B.  jedną ze sfer wpływających na jakość usług medycznych,
C.  marketingowe zarządzanie całą placówką,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wśród  klasycznych  funkcji  zarządzania  wymienia  się  taką
funkcję,  która  oznacza  porównywanie  stanu  osiągniętego  z
modelem, wzorcem zamierzonym w działaniu, a także obserwowanie
postępów organizacji w realizacji celów. Jest to:

A .  planowanie,
B.  organizowanie,
C.  kierowanie ludźmi,
D.  kontrolowanie.

Zadanie 0.
Istotą  systemu rozliczania  wg  Jednorodnych Grup  Pacjentów jest
opłacanie świadczeń zdrowotnych na podstawie:

A.  liczby osobodni,
B.  liczby wypisanych pacjentów,
C.  liczby i rodzaju przyjętych pacjentów,
D.  tabeli cenowej w zależności od schorzenia.

Zadanie 0.
Liczba  zgonów  na  daną  jednostkę  chorobową  w  danym  roku  w
stosunku do liczby zachorowań na tę jednostkę to wskaźnik:

A.  śmiertelności,
B.  umieralności,
C.  umieralności proporcjonalnej,
D.  zapadalności.



Zadanie 0.
Najmniejszy wpływ na zdrowie jednostki ma/mają:

A.  ochrona zdrowia,
B.  styl życia,
C.  środowisko fizyczne i społeczne,
D.  czynniki genetyczne.

Zadanie 0.
Rada społeczna jest organem:

A . opiniodawczo - doradczym, który musi być powołany przez
organ  założycielski  w  samodzielnych  publicznych
zakładach opieki zdrowotnej,

B . kontrolującym,  powołanym  przez  organ  założycielski
tylko w zakładach niepublicznych,

C . opiniodawczo  -  doradczym,  który  zawsze  musi  być
powołany  przez  organ  założycielski  w  niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej,

D . nadzorującym  pracę  w  publicznych  jak  i  niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Prawidłowy  cykl  wdechowo-wydechowy  u  dorosłego  człowieka  w
spoczynku wynosi:

A .  5-10 oddechów na minutę,
B.  12-20 oddechów na minutę,
C.  30-60 oddechów na minutę,
D.  50-100 oddechów na minutę.

Zadanie 0.
Obserwując  u  chorego  nagły  spadek  skurczowego  ciśnienia
tętniczego  poniżej  90  mmHg,  szybkie  nitkowate  tętno,
zaczerwienienie  lub  pokrzywkę skórną,  biegunkę,  cechy  obturacji
dróg  oddechowych,  zaburzenia  świadomości  oraz  wcześniej
zgłoszone bóle brzucha, podejrzewamy w pierwszej kolejności:

A .  zatrucie pokarmowe,
B.  zatrucie alkoholem etylowym,
C.  wstrząs anafilaktyczny,
D.  wstrząs septyczny.



Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  chorym  gorączkującym,  pielęgniarka
prowadząca  bilans  płynów  musi  uwzględnić  poniesione  straty
przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1° C, akcja serca przyśpiesza o:

A.  5 uderzeń na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.



Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  jamy  brzusznej,  polegającą  na
głębokim  uciskaniu  brzucha  w  lewym  dolnym  kwadrancie  i
pojawienie  s ię  bólu  w  przeciwległym  prawym  dolnym  kwadrancie
brzucha określa się mianem objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Rowsinga,
D.  Goldflama.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  wykonująca  test  jakościowy  w  celu  oznaczenia
cukromoczu za pomocą testu paskowego, dokonuje odczytu z paska
po upływie:

A.  3 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.

Zadanie 0.
Oddech Biota charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Najpowszechniej  używaną  skalą  do  oceny  dojrzałości  noworodka
jest skala:

A.  Silvermana,
B.  Ballarda,
C.  Gosnella,
D.  Apgar.



Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.

Zadanie 0.
Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcję bólową
wywoła:

A.  ucisk na przeciwskrawek małżowiny,
B.  ucisk za małżowiną,
C.  poruszanie małżowiną,
D.  próba Webera.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.



Zadanie 0.
Przeprowadzając  wywiad  z  pacjentem  odczuwającym  lęk,
pielęgniarka/położna, powinna:

A.  zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta,
B.  mówić spokojnie i konkretnie,
C.  uzyskać informacje tylko z dokumentacji,
D.  pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  dokonująca  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi
upuszcza powietrze z mankietu z prędkością:

A.  2 mmHg/sekundę,
B.  10 mmHg/sekundę,
C.  20 mmHg/sekundę,
D.  30 mmHg/sekundę.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.

Zadanie 0.
Mianem humanizmu określamy taką postawę, która dostrzega:

A.  bytową swoistość człowieka,
B.  powiązanie ze społeczeństwem,
C . najwyższą  wartość  człowieka,  psychofizyczną

integralność jego natury, podmiotowość,
D . podmiotowość, aktywność, powiązanie ze społeczeństwem,

zdolność  tworzenia  kultury,  psychofizyczną  integralność
jego natury.

Zadanie 0.
D o  oddziału  psychiatrii  przyjęto  mężczyznę  w  wieku  21  lat,
który  od  3  tygodni  nie  wychodził  z  domu,  niechętnie  nawiązuje
kontakt  słowny  z  osobami  bliskimi,  natomiast  z  osobami  obcymi
wogóle  nie  nawiązuje  kontaktu.  W wyniku obserwacji  i  pomiarów
prowadzonych  przez  5  dni  u  pacjenta  stwierdzono  również  brak
apetytu  i  temperaturę  ciała  o  wartości  36,3˚C.  Którą  teorię
pielęgniarstwa  należy  zastosować  w  pierwszej  kolejności  w
pielęgnowaniu pacjenta?

A.  F. Nightingale,
B.  V. Henderson,
C.  D. Orem,
D.  H. Peplau.



Zadanie 0.
Celem badań diagnostycznych jest:

A .  gromadzenie wiedzy,
B.  sprawdzenie skutków stosowanych rozwiązań,
C.  wdrażanie teorii do praktyki,
D.  określenie stanu rzeczy lub zdarzeń.

Zadanie 0.
Analiza dokumentacji pielęgniarskiej jest:

A .  metodą badawczą,
B.  specyficzną techniką badawczą,
C.  specyficzną metodą badawczą,
D.  metodą i techniką badawczą.

Zadanie 0.
Wyuczona,  celowa,  planowa  praca  pielęgniarki,  realizowana  na
rzecz człowieka zdrowego lub chorego nosi nazwę pielęgnowania:

A.  tradycyjnego,
B.  zawodowego,
C.  podporządkowanego,
D.  specjalistycznego.

Zadanie 0.
Paternalistyczny model opieki przejawia się w:

A . ograniczeniu autonomii pacjenta dla powodów mających na
celu jego dobro,

B.  szanowaniu autonomii pacjenta w każdej sytuacji,
C.  traktowaniu pacjenta jako partnera relacji,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Którą  z  miar  statystycznych  należy  wyznaczyć,  aby
scharakteryzować  zmienność  miesięcznej  l iczby  wykonywanych
operacji w roku, którego dotyczą dane?

A.  współczynnik asymetrii,
B .  medianę,
C.  modalną,
D.  odchylenie standardowe.

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.



Zadanie 0.
Stan hibernacji komputera to stan:

A.  wyłączenia wszystkich urządzeń komputera oprócz dysku,
B . wyłączenia  komputera,  po  wcześniejszym  zapisaniu  całej

zawartości pamięci RAM na dysku,
C . zamrożenia komputera w temperaturze poniżej -50 stopni

Celsjusza,
D . zatrzymania  pracy  komputera  na  określony  czas,  celem

obniżenia temperatury procesora.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 211512
GRUPA 1
Zadanie 0.
Chory  lat  38  jest  po  amputacji  urazowej  kończyny  dolnej  lewej
n a  wysokości  1/2  uda.  Usprawnianie  rozpoczęto  kilka  dni  po
zabiegu  operacyjnym.  Rana  pooperacyjna  wygojona.  Celem
hartowania kikuta jest:

A .  przygotowanie do noszenia protezy,
B.  przygotowanie do niskich temperatur,
C.  wzmocnienie siły mięśniowej,
D.  poprawę czucia głębokiego.

Zadanie 0.
Pacjent  78-letni  z  niedowładem  połowiczym  prawostronnym  i
afazją  spowodowanymi  zakrzepem  mózgowym  trafił  po  leczeniu
szpitalnym do zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego. Uruchamianie
pacjentów z niedowładem połowiczym powinno być oparte o:

A.  siedzenie i wożenie pacjenta na wózku inwalidzkim,
B.  układanie tułowia z podparciem,
C . aktywne  ćwiczenia  bierno-czynne  szczególnie  kończyn

niedowładnych  z  utrwalaniem  każdego  ruchu  czynnego,
który jest możliwy do wykonania,

D . pozostawienie  pacjenta  w  spokoju  w  oczekiwaniu  na
spontaniczną poprawę siły.

Zadanie 0.
Zespół hiperkinetyczny polega na:

A.  obniżonym napięciu mięśniowym,
B.  rytmicznych skurczach mięśni,
C.  pojawieniu się ruchów mimowolnych,
D.  nadmiernym pobudzeniu chorego.

Zadanie 0.
Chora  lat  64  jest  po  urazie  czaszkowo-mózgowym z  niedowładem
połowiczym,  cewnik  Foleya  do  pęcherza  moczowego  założony  na
stałe.  Stwierdza  się  objawy  zespołu  psychoorganicznego.  Bóle
brzucha, mętny mocz, gorączka świadczą o:

A.  nieprawidłowej diecie,
B.  obecności cukru w moczu,
C.  infekcji układu moczowego,
D.  nieprawidłowym bilansie płynów.



Zadanie 0.
Chora  lat  60  od  miesiąca  jest  leczona  farmakologicznie
preparatami  doustnie  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .  Nie  stosuje
diety.  Zgłasza  duże  pragnienie.  Pierwszoplanowym  działaniem
edukacyjnym jest zalecenie:

A.  wizyt u lekarza co najmniej raz w tygodniu,
B.  prowadzenia dziennika samokontroli,
C .  prowadzenia obserwacji innych chorych,
D.  przyjmowania leków w zależności od samopoczucia.

Zadanie 0.
Ćwiczenia czynne w odciążeniu stosowane są w:

A.  porażeniach spastycznych,
B.  w chorobach gośscowych,
C . opóźnionych  zrostach  kostnych  i  osłabieniu  si ły

mięśniowej,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Metoda  opierająca  się  na  badaniu  poszczególnych  mięśni  w
określonych pozycjach i przy określonym ruchu, to metoda:

A.  Clarka,
B.  Lovetta,
C.  Kabata-Kaisera,
D.  Barthela.

Zadanie 0.
Dla  osób  z  rozpoznanym stwardnieniem  rozsianym,  zalecana  jest
dieta:

A . lekkostrawna,  bogata  w  białko  i  witaminy  z
ograniczeniem węglowodanów, podaż płynów 2 litry/dobę,

B.  wysokobiałkowa z podażą płynów do 1 litra/dobę,
C.  wysokotłuszczowa z podażą płynów 3 litrów/dobę,
D.  nie ma ograniczeń dietetycznych.

Zadanie 0.
U pacjentów po urazie kręgosłupa pionizację bierną zaczynamy od
uniesienia łóżka od strony głowy pod kątem:

A.  40°,
B.  30°,
C.  20°,
D.  15°.



Zadanie 0.
Po udarze niedokrwiennym mózgu na tle zakrzepowym usprawnianie
ruchowe wprowadza się po:

A.  3-4 tygodniach od zaistnienia incydentu,
B.  3-4 dniach od zaistnienia incydentu,
C.  kontrolnym badaniu tomografii komputerowej,
D.  ustąpieniu niedowładu.

Zadanie 0.
D o  Zakładu  Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,  celem  dalszego
usprawniania  i  opieki,  został  przyjęty  pacjent  po  udarze  mózgu,
z  afazją  czuciową.  Problemy  pielęgnacyjne  związane  będą  z
trudnością  nawiązania  kontaktu,  ponieważ  afazja  czuciowa  to
trudności:

A .  czytania, liczenia, pisania,
B.  rozumienia mowy,
C.  w doborze słów,
D.  w artykulacji słów.

Zadanie 0.
Prawidłową  wentylację  płuc,  u  pacjenta  z  całkowitym
uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku C6, zapewni ułożenie w
pozycji:

A .  półsiedzącej,
B.  na lewym boku,
C.  leżącej na wznak,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Chora  lat  30  od  kilku  lat  jest  leczona  z  powodu  stwardnienia
rozsianego  /SM/.  Występują  zaburzenia  równowagi,  mowa
skandowana,  chód  na  szerokiej  podstawie.  Wymienione  objawy
wskazują na stwardnienie rozsiane w postaci:

A .  rdzeniowej,
B.  mózgowo-rdzeniowej,
C.  móżdżkowej,
D.  innej.

Zadanie 0.
Jednym  z  wczesnych  powikłań  ogólnych  w  udarze  mózgu,  jest
dysfagia. Jako czynnik rokowniczo niekorzystny zwiększa ryzyko:

A . wystąpienia  zapalenia  płuc,  niedożywienia  i
odwodnienia,

B.  infekcji dróg moczowych,
C.  wystąpienia zakrzepicy żył głębokich,
D.  wystąpienia napadów padaczkowych.



Zadanie 0.
Na pierwszy objaw raka jelita grubego wskazuje:

A.  nie gojące się owrzodzenie,
B.  permanentny kaszel lub chrypka,
C.  zmiana wydalania moczu,
D.  zmiana wydalania stolca.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do hiperalimentacji jest/są:

A.  rozległe i głębokie oparzenia,
B.  jadłowstręt psychiczny,
C.  gastrostomia lub jejunostomia,
D.  niewydolność nerek.

Zadanie 0.
Insulina  wstrzyknięta  podskórnie,  najszybciej  wchłania  się,  gdy
jest podana w okolice:

A.  brzucha,
B.  ramion,
C.  ud,
D.  pośladków.

Zadanie 0.
Hiperalimentacja polega na:

A . podawaniu preparatów witaminowych we wlewie kroplowym w
ciągu dnia,

B . cyklicznym wlewie dożylnym preparatów odżywczych przez
12-16 godzin,

C . stałym  wlewie  płynów  przez  pompę  infuzyjną  przez  całą
dobę,

D . podawaniu preparatów odżywczych w porze posiłków drogą
doustną.

Zadanie 0.
Zespół stopy cukrzycowej jest, to:

A . zespół  zmian  w  obrębie  naczyń,  nerwów,  skóry,  mięśni  i
kości stopy osoby chorej na cukrzycę,

B . wczesne  powikłanie  występujące  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

C . zmiana  w  obrębie  palców  stopy  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

D . zespół  zmian  występujący  tylko  u  chorych  na  cukrzycę
typu 1.



Zadanie 0.
Wybierz,  uszeregowaną  według  stopnia  trudności,  poprawną
kolejność wybranych ćwiczeń oddechowych:

A . pogłębiony  wdech,  oddychanie  z  pracą  ramion,
nadmuchiwanie gumowych przedmiotów,

B.  kaszel, wydech wspomagany uciskiem na powłoki brzuszne,
C . ćwiczenia  oddechowe  wspomagane  pracą  ramion,  krótkie

urywane wydechy, pogłębione wdechy,
D . nadmuchiwanie gumowych przedmiotów, ćwiczenia kaszlowe,

bezdech.

Zadanie 0.
Wykonywanie  ćwiczeń  ruchowych  przez  pacjenta  chorego  na
reumatoidalne zapalenie stawów jest możliwe:

A.  tylko po wyeliminowaniu dolegliwości bólowych,
B.  mimo występowania dolegliwości bólowych,
C.  tylko u pacjenta z wysoką gorączką,
D.  tylko u pacjenta z obrzękami stawów.

Zadanie 0.
Chory  lat  55  od  wielu  lat  jest  leczony  z  powodu  stwardnienia
rozsianego. Obecnie chodzi przy pomocy balkonika. Ma niewielkie
zaburzenia  równowagi  i  osłabioną  si łę  mięśniową  kończyn
dolnych.  Jest  informatykiem  (praca  siedząca).  U  chorego
wskazane jest:

A .  kontynuowanie pracy zawodowej,
B.  zaprzestanie pracy zawodowej,
C.  wyuczenie innego zawodu,
D.  znaczne ograniczenie wykonywania pracy.

Zadanie 0.
C o to  jest  biegunka rzekoma z  przelania  i  jak  należy  postępować
w przypadku jej wystąpienia?

A . powikłanie  długotrwałego  zaparcia  stolca  -  należy
zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,

B.  zwykła biegunka - należy zastosować środki zapierające,
C . powikłanie  zaparcia  stolca  -  należy  zastosować  środki

zapierające,
D . zwykła  biegunka  -  należy  zastosować  tylko  odpowiednią

dietę.



Zadanie 0.
Chory  lat  30  jest  po  urazie  rdzenia  kręgowego  w  odcinku
lędźwiowym.  Występuje  brak  kontroli  zwieraczy,  cewnik  założony
d o  pęcherza  moczowego  na  stałe,  zniesienie  czucia  od  l inii
pępkowej. Niedrożność cewnika moczowego może spowodować:

A.  bóle brzucha,
B.  brak moczu w zbiorniku,
C.  świąd okolicy krocza,
D.  chlustające wymioty.

Zadanie 0.
O progresji stwardnienia rozsianego świadczy/-ą:

A.  drgawki,
B.  brak apetytu,
C.  zaburzenie ostrości wzroku,
D.  wzmożone pragnienie.

Zadanie 0.
U  pacjenta  po  udarze  krwotocznym  do  lewej  półkuli  mózgu  z
afazją ruchową objawy będą miały charakter porażenia:

A.  lewostronnego i upośledzenia mówienia,
B.  lewostronnego i upośledzenia rozumienia mowy,
C.  prawostronnego i upośledzenia mówienia,
D.  prawostronnego i upośledzenia i artykułowania mowy.

Zadanie 0.
Które czynniki predysponują do powstania odleżyn?

A.  skóra bibułkowata u ludzi starych,
B . płeć,  kobiety  dwa  razy  częściej  są  narażone  na

występowanie odleżyn,
C.  apatia, brak ruchu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Porażenie kończyn dolnych, to:

A .  osłabienie siły mięśniowej kończyn dolnych,
B.  wykonywanie ruchów czynnych w niepełnym zakresie,
C . brak ruchów czynnych kończyn dolnych, siła mięśniowa wg

skali Lovetta 0,
D . brak ruchów czynnych kończyn dolnych, siła mięśniowa wg

skali Lovetta 1.



Zadanie 0.
W celu zmniejszenia obrzęków stawów u chorego na RZS należy:

A.  ograniczyć ilość płynów,
B.  stosować intensywne ćwiczenia,
C.  stosować zabiegi parafinowe na obrzęknięte stawy,
D.  stosować farmakoterapię.

Zadanie 0.
Chora lat 20 z niedowładem czterokończynowym po urazie szyjnego
odcinka  rdzenia  kręgowego.  Porusza  się  na  wózku  inwalidzkim.
Występuje  obniżony  nastrój.  Pacjentka  wypija  około  500  ml
płynów  dziennie.  W  badaniach  laboratoryjnych  stwierdzono
infekcję  układu  moczowego.  Powikłaniem,  które  może  wystąpić
jest:

A .  cukrzyca,
B.  padaczka,
C.  kamica pęcherzyka żółciowego,
D.  kamica układu moczowego.

Zadanie 0.
Masaż  stanowi  istotny  element  działań  profilaktycznych
stosowanych przez pielęgniarkę w opiece nad chorym długotrwale
unieruchomionym. Wskazaniem do wykonania masażu jest/są:

A.  zapalenie żył,
B.  chorzy zagrożeni krwotokiem,
C.  zagrożenie wystąpienia odleżyn,
D.  stany zapalne i alergiczne skóry.

Zadanie 0.
Chory lat 20 w wyniku wypadku samochodowego doznał złamania
kręgosłupa w odcinku piersiowym na poziomie Th-8.  Stwierdzono
całkowite  uszkodzenie  rdzenia  kręgowego.  Leczony  operacyjnie  -
wykonano  stabilizację  kręgosłupa.  W  opiece  nad  pacjentem
pielęgniarka powinna zwrócić szczególną uwagę na:

A.  zaburzenia oddychania,
B.  stan skóry,
C.  obrzęki,
D.  zwolnienie tętna.

Zadanie 0.
"All In One" w hiperalimentacji oznacza podawanie:

A.  żywienia w systemie jednego worka,
B.  żywienia za pomocą pompy infuzyjnej,
C.  preparatów kolejno w oddzielnych butelkach,
D.  preparatów w jednym worku do gastrostomii.



Zadanie 0.
Chory  lat  62  jest  po  urazie  czaszkowo-mózgowym,  leżący,  z
niedowładem  czterokończynowym,  z  odleżyną  I I I  stopnia  z
martwicą  w  okolicy  krzyżowej.  W  dalszym  postępowaniu
pielęgnacyjnym należy zastosować:

A . opracowanie  chirurgiczne  rany,  właściwe  opatrunki  i
laser biostymulujący,

B.  lampę Sollux na odleżynę,
C.  opatrunek uciskowy na odleżynę,
D.  okłady z Rivanolu na odleżynę.

Zadanie 0.
U  pacjenta  po  udarze,  u  którego  wystąpiła  perseweracja,
pielęgniarka powinna:

A . delikatnie  przerwać  wypowiedź,  podsuwając  wcześniej
inne  słowo,  zdanie  lub  ruch  zanim  zacznie  s ię
powtarzanie,

B . nie przerywać wypowiedzi i czynności wykonywanych przez
pacjenta,

C.  zachęcać do wykonywania wyuczonych czynności,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do stosowania opasek uciskowych u pacjenta w
profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, jest:

A .  świeża zakrzepica żylna,
B.  otyłość pacjenta,
C.  długotrwałe unieruchomienie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Skala Norton służy do:

A.  oceny wydolności samoobsługowej,
B.  oceny zagrożenia powstawania odleżyn,
C.  klasyfikacji odleżyn,
D.  oceny adaptacji pacjentów do warunków szpitalnych.

Zadanie 0.
25-letni  pacjent  po  skoku  do  wody  doznał  urazu  rdzenia
kręgowego  na  poziomie  C6-C7.  Obecnie  przebywa  w  oddziale
neurologicznym. Pacjent w obecnym stanie wymaga stałej opieki i
pielęgnacji. Trening zwieraczy odbytu polega na:

A.  napinaniu mięśni krocza i odbytu,
B.  masażu okolicy krocza i odbytu,
C.  drażnieniu okolicy odbytu rurką doodbytniczą,
D.  uciskaniu okolicy krocza i odbytu.



Zadanie 0.
Pacjent  z  chorobą  Parkinsona  leczony  Lewodopą  ma  trudności  w
rozpoczęciu  i  kontynuowaniu  ruchu.  Obserwuje  się  czasami
obszerne ruchy mimowolne kończyn i tułowia (fluktuacje ruchowe
-  dyskinezy).  Występują  trudności  w  połykaniu,  które  związane
są z:

A .  niechęcią pacjenta do jedzenia,
B . spowolnieniem,  sztywnością  mięśni,  objawami

dyspeptycznymi i ślinotokiem,
C.  zmęczeniem pacjenta,
D.  niewłaściwą dietą.

Zadanie 0.
Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:

A.  wymieniać cewnik co 2 tygodnie,
B . rozpocząć  opukiwanie  okolicy  nadłonowej  i  okresowo

powtarzać  cewnikowanie  w  zależności  od  i lości  moczu
zalegającego w pęcherzu,

C.  pozostawić cewnik na stałe,
D.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.

Zadanie 0.
Stopień  efektywnego  wykorzystania  protezy  przez  pacjenta,
zależy od:

A . poziomu  amputacji  i  zachowanych,  sprawnych  ruchowo
stawów,

B.  motywacji i stanu psychicznego pacjenta,
C.  stopnia sprawności ogólnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Chora  lat  57  od  10  lat  choruje  na  reumatoidalne  zapalenie
stawów  /RZS/.  Występują  obrzęki,  przykurcze  wielostawowe  i
podwichnięcia drobnych stawów. W celu zmniejszenia dolegliwości
bólowych i zapobiegania dalszym zniekształceniom stawów należy:

A.  stosować ortezy stabilizujące,
B.  stosować ćwiczenia redresyjne,
C.  stosować duże obciążenie wysiłkiem fizycznym,
D.  unieruchomić chorą w łóżku.



Zadanie 0.
Najpopularniejszym  sposobem  pomiaru  si ły  mięśniowej  jest  test
Lovetta.  Wartość  si ły  określa  się  w  skali  0-5.  Jeżeli  badając
pacjenta ocenimy go na 3, to oznacza:

A . ż e  widoczny  jest  skurcz  mięśni,  ale  nie  ma  możliwości
wykonania ruchu,

B.  ruch w pełnym zakresie przeciwko sile ciążenia,
C.  ruch w pełnym zakresie przeciwko umiarkowanemu oporowi,
D.  ruch w pełnym zakresie wbrew silnemu oporowi.

Zadanie 0.
U  pacjenta  po  urazie  rdzenia  kręgowego  na  poziomie  L-S  może
wystąpić:

A.  porażenie poprzeczne wiotkie,
B.  porażenie poprzeczne spastyczne,
C.  niedowład połowiczy prawostronny,
D.  niedowład połowiczy lewostronny.

Zadanie 0.
Do kinezyterapii NIE zaliczamy:

A.  ćwiczeń oporowych w wodzie,
B.  hydroterapii,
C.  ćwiczeń wolnych,
D.  ćwiczeń samowspomaganych.

Zadanie 0.
Pacjenta,  lat  70,  przebywającego  w  zakładzie
opiekuńczo-leczniczym,  przeniesiono  do  oddziału  neurologicznego
z  powodu wystąpienia zaburzeń równowagi,  niezborności  ruchów,
skandowanej mowy. Objawy mogą świadczyć o uszkodzeniu:

A.  lewej półkuli mózgu,
B.  pnia mózgu,
C.  móżdżku,
D.  rdzenia kręgowego.

Zadanie 0.
Podczas  toalety  wieczornej  u  pacjenta,  u  którego  założono
opatrunek  gipsowy  na  lewą  kończynę  dolną,  zaobserwowałaś
zaczerwienienie,  obrzęk,  stwardnienie,  pęcherz  wypełniony
płynem  surowiczym  w  okolicy  kości  krzyżowej,  co
zakwalifikowałaś jako:

A.  odparzenie,
B.  odleżynę I stopnia,
C.  odleżynę II stopnia,
D.  odleżynę III stopnia.



Zadanie 0.
Za czynniki przyspieszające wystąpienie osteoporozy uważane są:

A . obniżona  podaż  witaminy  D  i  brak  ekspozycji  na
promieniowanie słoneczne, niska podaż wapnia,

B.  unieruchomienie i/lub mało aktywny tryb życia,
C.  alkoholizm, palenie tytoniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Chora  lat  20  jest  leczona  z  powodu  niedowładu
czterokończynowego  po  urazie  szyjnego  odcinka  rdzenia
kręgowego. Porusza się na wózku inwalidzkim. Występuje obniżony
nastrój.  Pacjentka  wypija  około  500  ml  płynów  dziennie.  W
badaniach  laboratoryjnych  stwierdzono  infekcję  układu
moczowego,  podwyższone  wartości  kreatyniny  i  elektrolitów.
Chorej należy zalecić przyjmowanie płynów w ilości:

A .  3 litrów na dobę,
B.  1,5-2 litrów na dobę,
C.  4 litrów na dobę,
D.  dotychczas przyjmowanej.

Zadanie 0.
W okresie remisji stwardnienia rozsianego pacjent powinien:

A.  przejść na dietę wegetariańską,
B.  prowadzić normalny tryb życia,
C.  unikać wysiłku fizycznego,
D.  zwiększyć wysiłek fizyczny.

Zadanie 0.
Na wystąpienie hiperglikemii wskazują:

A . wysoki  poziom  glukozy  we  krwi,  obecność  glukozy  i
acetonu w moczu,

B . niski  poziom  glukozy  we  krwi,  brak  glukozy  i  acetonu  w
moczu,

C . wysoki poziom glukozy we krwi, brak glukozy i acetonu w
moczu,

D . niski  poziom  glukozy  we  krwi,  występowanie  glukozy  i
acetonu w moczu.



Zadanie 0.
Chory lat 29 ma uszkodzony rdzeń kręgowy. Występuje porażenie
4-kończynowe  spastyczne.  Pęcherz  moczowy  automatyczny,
zaburzenia  oddechowe.  Na  podstawie  opisanych  objawów  można
przypuszczać, że doszło do uszkodzenia kręgosłupa w odcinku:

A.  lędźwiowym,
B.  piersiowym (Th7-Th12),
C.  piersiowo-ledźwiowym,
D.  szyjnym i piersiowym (Th1-Th6).

Zadanie 0.
Pacjent  lat  30  trafił  do  izby  przyjęć  szpitala  z  powodu  bardzo
silnego,  nagłego  bólu  głowy,  jakiego  dotąd  nigdy  nie  miał  oraz
wymiotów. Ból i wymioty utrzymują się od kilku godzin. Powyższe
objawy świadczą o:

A.  zatruciu pokarmowym,
B.  zapaleniu zatok obocznych nosa,
C.  chorobach krwi,
D.  krwotoku podpajęczynówkowym.

Zadanie 0.
Najczęstszym powikłaniem pionizacji jest:

A .  zaburzenie widzenia,
B.  zaburzenie oddychania,
C . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  omdlenie

ortostatyczne,
D.  oddanie moczu i stolca.

Zadanie 0.
Pacjent  52-letni  jest  chory  na  nowotwór  przełyku.  Ma  trudności
w  połykaniu.  Został  zakwalifikowany  do  leczenia  radioterapią.
Pacjenta NIE należy odżywiać:

A.  pozajelitowo,
B.  doustnie,
C.  przez zgłębnik,
D.  przez gastrostomię.

Zadanie 0.
Pęcherz neurogenny odhamowany charakteryzuje się:

A . opróżnianiem  pęcherza  po  wypełnieniu,  niezależnie  od
woli chorego,

B . utratą  zdolności  hamowania  oddawania  moczu  mimo
zachowanej  świadomości  i  zachowanego  czucia  parcia  na
mocz,

C.  wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
D.  zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.



Zadanie 0.
Chora  lat  64  jest  po  urazie  czaszkowo-mózgowym z  niedowładem
połowiczym,  cewnik  Foleya  do  pęcherza  moczowego  założony  na
stałe.  Stwierdza  się  objawy  zespołu  psychoorganicznego.  U
chorej gdy nie ma problemu z przepływem moczu, cewnik moczowy
należy wymieniać co:

A.  2 tygodnie,
B.  4 tygodnie,
C.  6 tygodni,
D.  3 dni.

Zadanie 0.
Zaparcia  stolca  występują  u  przeszło  połowy  chorych  ze
stwardnieniem  rozsianym.  Leczenie  zaparć  polega  między  innymi
na stosowaniu:

A.  czynnej rekreacji i gimnastyki leczniczej,
B.  odpowiedniej diety i masażu mięśni brzucha,
C.  tylko diety lub środków farmakologicznych,
D . odpowiedniej  diety,  czynnej  rekreacji  i  gimnastyki

leczniczej,  masażu  mięśni  brzucha,  środków
farmakologicznych.

Zadanie 0.
Dysfagia,  wymagająca specjalnego postępowania pielęgniarskiego,
może wystąpić w przebiegu:

A.  zakażenia układu moczowego,
B.  choroby Parkinsona,
C.  nadciśnienia tętniczego,
D.  przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP).

Zadanie 0.
Przy  podawaniu  leków  do  przestrzeni  zewnątrzoponowej  należy
pamiętać, aby:

A.  cewnik był o jak najmniejszej numeracji,
B.  obserwować miejsce wkłucia,
C.  obserwować temperaturę ciała i RR,
D . obserwować  szczelność  złączy  i  prawidłowości  założenia

cewnika.

Zadanie 0.
Pierwszym  objawem  niewydolności  serca  u  osób  starszych,
niezależnie od przyczyny jest:

A .  powiększenie wątroby w wyniku jej przekrwienia,
B.  sinica dystalnych części ciała,
C.  pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego,
D . zmniejszenie  przepływu  tkankowego  oraz  przesączania

kłębuszkowego.



Zadanie 0.
W  celu  uniknięcia  nadmiernego  natlenienia  podczas  stosowania
tlenoterapii należy robić przerwy w podawaniu tlenu co:

A.  10-15 minut,
B.  15-30 minut,
C.  30-60 minut,
D.  60-90 minut.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  78  znalazł  s ię  w  szpitalu  z  powodu  "omdlenia"  na
ulicy.  6  lat  temu  przebył  udar  mózgowy,  obecnie  pozostała
śladowa hemiplegia. Z rozmowy z rodziną wynika, i ż chory często
pobudzony, zgłasza domniemane zarzuty wobec członków rodziny.
Chory z  niechęcią spożywa posiłki,  ma brak apetytu.  Zachowanie
agresywne pacjenta może świadczyć o:

A.  chorobie psychicznej,
B.  zespole psychoorganicznym,
C.  z powodu niedożywienia,
D.  z powodu pogorszenia nastroju.

Zadanie 0.
D o  bezpośrednich  społecznych  czynników  ryzyka  przedwczesnego
starzenia się organizmu ludzi starych zalicza się:

A . izolację  psychiczną  i  społeczną,  nagłą  zmianę  warunków
środowiskowych, pogorszenie warunków materialnych,

B.  utratę sprawności fizycznej i zdrowia,
C . brak  przygotowania  do  starości,  niewłaściwe  nastawienie

i negatywny stosunek otoczenia do ludzi starych,
D.  wielochorobowość.

Zadanie 0.
W  fizjologicznym  procesie  starzenia  się  dochodzi  do  zaburzeń
pamięci. Dotyczą one pamięci:

A .  natychmiastowej,
B.  świeżej,
C.  odroczonej,
D.  wszystkie prawdziwe.

Zadanie 0.
Drżenia mięśniowe w chorobie Parkinsona nasilają się podczas:

A.  snu,
B.  poruszania się,
C.  spoczynku,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
W  placówce  opieki  długoterminowej  przebywa  pacjent,  u  którego
pielęgniarki  zaobserwowały  bierną  postawę,  uległość,
oczekiwanie  pomocy  oraz  podejrzliwość.  Posługując  się  typologią
Bromleya, zachowanie pacjenta można określić jako postawę:

A.  wrogości wobec otoczenia,
B.  konstruktywną,
C.  zależności,
D.  obronną.

Zadanie 0.
Warunkiem społecznego funkcjonowania osoby starszej jest:

A .  zachowanie niezależności,
B.  decydowanie o własnym życiu,
C.  podejmowanie samodzielnych decyzji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Hemiplegia jest to:

A . porażenie  mięśni  po  urazie  kręgosłupa  w  odcinku
szyjnym,

B.  porażenie połowicze po udarze mózgu,
C.  niedowład mięśni po zatruciu środkami toksycznymi,
D.  niedowład połowiczy po krwotoku do mózgu.

Zadanie 0.
Podczas  leczenia  cukrzycy  u  pacjentów  wymagających  podawania
insuliny,  pielęgniarka  musi  dostosować  czas  podania  leku  do
spożycia posiłku przez pacjenta. Insulinę podajemy na:

A.  40 minut przed posiłkiem,
B.  30 minut przed posiłkiem,
C.  15 minut przed posiłkiem,
D.  w trakcie posiłku.

Zadanie 0.
W  celu  obiektywnej  oceny  nietrzymania  moczu  u  osoby  starszej,
przewlekle chorej wykonasz:

A.  godzinny test podpaskowy,
B.  dobową zbiórkę moczu,
C.  24 - godzinną ocenę nietrzymania moczu,
D.  urografię.



Zadanie 0.
Skala  służąca  do  oceny  stanu  psychicznego  pacjenta  w  wieku
podeszłym to:

A.  skala Barthela,
B.  skala ADL,
C.  skala MMSE,
D.  skala PSMS.

Zadanie 0.
Podstawowe objawy miażdżycy tętnic kończyn dolnych to:

A.  chromanie przestankowe,
B.  zasinienie stóp,
C.  drętwienie ud,
D.  swędzenie skóry stóp.

Zadanie 0.
Objawami  fizycznymi  izolowanej  utraty  wody  u  osoby  starszej,
jest:

A . sucha  skóra  nie  pozbawiona  turgoru,  suchy  i  obłożony
język, ciśnienie tętnicze krwi prawidłowe,

B . sucha  skóra  pozbawiona  turgoru,  ciśnienie  tętnicze  krwi
obniżone, żyły zapadnięte,

C . sucha  skóra,  osłabienie  mięśniowe,  niemiarowa  akcja
serca,

D.  wszystkie prawdziwe.

Zadanie 0.
N a  powstanie  choroby  hemoroidalnej  mają  wpływ  czynniki
mechaniczne i hemodynamiczne. W hemodynamicznym mechanizmie
przyczyną wystąpienia hemoroidów może być:

A . splot  anatomiczny,  który  ulega  dystalnemu
przemieszczeniu z powodu rozpadu podśluzówkowej tkanki
łącznej,

B.  utrudniona defekacja,
C.  biegunka,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  będzie  oddziaływać  pielęgniarka  na  chorego  z
zaawansowanym zespołem otępiennym?

A.  siłą perswazji,
B.  przeciwstawiając się jego woli,
C.  przyjmując postawę nadopiekuńczości,
D.  na płaszczyźnie emocjonalnej.



Zadanie 0.
Osłabienie  pamięci,  związane  z  procesem  starzenia  się
organicznego charakteryzuje się:

A .  wzmocnieniem pamięci krótkotrwałej,
B.  pojawieniem się "luk pamięciowych",
C.  osłabieniem zdolności zapamiętywania nowych informacji,
D.  trudnościami w kojarzeniu faktów.

Zadanie 0.
Zjawisko  zastygnięcia  (freezing),  przy  którym  chory  nie  może
oderwać stopy od ziemi jest charakterystyczne dla:

A.  choroby Alzheimera,
B.  choroby Parkinsona,
C.  miopatii,
D.  choroby zwyrodnieniowej stawów.

Zadanie 0.
Rehabilitację  u  dzieci  z  porażeniem  mózgowym  należy  rozpocząć
w :

A.  3 - 4 roku życia,
B.  1 roku życia,
C.  okresie przedszkolnym,
D.  wieku 5 lat.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  na  wizycie  patronażowej  w  środowisku  ogląda  5
miesięczne niemowlę. Matka skarży się na występujące u dziecka
chlustające  wymioty,  ale  nie  zgłosiła  s ię  do  pediatry  gdyż
dziecko  prawidłowo  przybiera  na  wadze.  Skóra  dziecka  szorstka.
W czasie oględzin dziecka pielęgniarka wyczuwa mysi zapach. Czy
pielęgniarka  powinna  bezwzględnie  polecić  matce  wizytę  u
pediatry?

A . nie,  gdyż  dziecko  prawidłowo  przybiera  na  wadze:  daje
szczegółowe zalecenia pielęgnacji skóry,

B . nie,  umawia  się  z  matką  na  kontrolną  wizytę  za  miesiąc
i  daje  zalecenia  pielęgnacyjne,  co  do  karmienia  i
higieny,

C.  tak, gdyż podejrzewa cukrzycę,
D.  tak, gdyż podejrzewa fenyloketonurię.



Zadanie 0.
Zespół Downa to zaburzenie chromosomowe wywołane:

A . trisomią,  czyli  obecnością  nadliczbowego  chromosomu  z
pary 21,

B.  delecją, czyli utratą części chromosomu,
C . translokacją,  czyli  przemieszczeniem  części  lub  całego

chromosomu do innego chromosomu,
D.  niewłaściwym podziałem chromosomów płciowych.

Zadanie 0.
Empatia w pracy pielęgniarki z osobami upośledzonymi umysłowo
określana jest jako:

A.  umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej moralnie,
B.  podporządkowanie się zleceniom zwierzchnika,
C.  umiejętność wczuwania się w sytuację pacjenta,
D.  wypalenie zawodowe.

Zadanie 0.
W  którym  okresie  ciąży  zachorowanie  na  różyczkę  przez  matkę
najczęściej powoduje uszkodzenia płodu?

A.  ryzyko istnieje przez całą ciążę,
B.  w trzech pierwszych miesiącach ciąży,
C.  w dwóch ostatnich miesiącach ciąży,
D.  przed porodem.

Zadanie 0.
Integracja społeczna oznacza:

A . tendencję  do  izolowania  dzieci  i  młodzieży  z
odchyleniami od normy w porównaniu do ich rówieśników,

B . długotrwałą  działalność  terapeutyczno  -  pedagogiczną
prowadzoną  przez  doświadczonych  pedagogów  i
psychologów,

C . pełne i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym poprzez
równy  dostęp  do  kształcenia,  wykonywania  ról
zawodowo-społecznych,

D . częste kontakty tylko z osobami o podobnych problemach
zdrowotnych.



Zadanie 0.
10-letnia dziewczynka z mózgowym porażeniem dziecięcym, objęta
jest  opieką  poradni  rehabilitacyjnej.  U  dziecka  występuje
wzmożone napięcie mięśniowe, niedowidzenie, mowa cicha, słabym
głosem,  trudności  w  poruszaniu  się.  Jakiego  typu  porażenie
występuje u dziecka?

A.  hipotoniczne,
B.  wiotkie,
C.  spastyczne,
D.  monoplegiczne.

Zadanie 0.
Lecznicze  działanie  jazdy  konnej,  trwające  nie  dłużej  niż  30
minut,  polegające  na  wykorzystaniu ciepła  i  ruchów konia,  które
odpowiadają fazom prawidłowego ruchu człowieka to:

A.  metoda wzorców Domano i Delacato,
B.  hipoterapia,
C.  metoda Bobath,
D.  metoda Vojty.

Zadanie 0.
Upośledzenie rozwoju umysłowego w przebiegu mózgowego porażenia
dziecięcego występuje najczęściej w postaci:

A .  hemiplegicznej,
B.  diplegicznej,
C.  tetraplegicznej,
D.  triplegicznej.

Zadanie 0.
Bezpośrednia pomoc w przypadku napadu padaczki polega na:

A.  zabezpieczeniu dziecka przed urazem,
B . skrępowaniu  kończyn  i  zabezpieczeniu  języka  przed

ugryzieniem,
C.  wezwaniu pogotowia,
D . podtrzymaniu dziecka na duchu do przyjazdu pogotowia i

opiekunów.

Zadanie 0.
Objaw  zaciśniętej  pięści  z  zamkniętym  kciukiem  u  dziecka
powyżej 3 miesiąca życia wskazuje na:

A.  zespół Downa,
B.  oligofrenię,
C.  mózgowe porażenie dziecięce,
D.  zespół niedomogi metabolicznej.



Zadanie 0.
Cechą charakterystyczną osób z zespołem Downa jest:

A .  ślepota,
B.  wodogłowie,
C . pojedyncza  l inia  zgięciowa  na  dłoni,  tzw.  "małpia

bruzda",
D.  duża głowa z płaska twarzą.

Zadanie 0.
Niepełnosprawność  pojawiającą  się  w  późniejszym  okresie  życia
na wskutek choroby lub wypadku nazywamy niepełnosprawnością:

A.  wrodzoną,
B.  dziedziczną,
C.  nabytą,
D.  wtórną.

Zadanie 0.
Szybkie,  skoordynowane  ruchy  ograniczone  do  określonej  okolicy
ciała, to:

A .  t iki ,
B.  mioklonie,
C.  pląsawica,
D.  natręctwo.

Zadanie 0.
Czy dziecko z mózgowym porażeniem i niedosłuchem zaopatrujemy w
aparat słuchowy?

A . nie,  gdyż  dzieci  upośledzonych  nie  zaopatrujemy  w
aparat słuchowy,

B . nie,  gdyż  przy  uszkodzeniu  mózgu  nie  ma  aparat
znaczenia,

C . tak,  gdyż  upośledzenie  i  mózgowe  porażenie  dziecięce
nie jest przeciwwskazaniem,

D.  tak, gdyż może to wpłynąć na zmniejszenie upośledzenia.

Zadanie 0.
W upośledzeniu umysłowym wyróżniamy trzy składniki mające wpływ
na funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej umysłowo:

A.  ekonomiczny, społeczny, duchowy,
B.  organiczny, motoryczny, społeczny,
C.  społeczny, ekonomiczny, psychologiczny,
D.  organiczny, psychologiczny, społeczny.



Zadanie 0.
Jakich  wskazówek  powinna  udzielić  pielęgniarka  rodzicom  w
zakresie pielęgnacji skóry dziecka z zespołem Downa?

A.  skóra dziecka powinna być zmiękczana i masowana,
B . zwrócić  należy  uwagę  na  właściwą  pozycję  ciała  dziecka,

chroniącą przed odleżynami,
C . skóra  dziecka  powinna  być  smarowana  maściami

antybakteryjnymi,
D . skóra  dziecka  powinna  być  wysuszana  przez  stosowanie

odpowiednich kosmetyków.

Zadanie 0.
Najbardziej wskazana w odniesieniu do osób z autyzmem jest:

A .  komunikacja wspomagana,
B.  trening interpersonalny,
C.  trening autogenny Schultza,
D.  trening umiejętności.

Zadanie 0.
Częste  oddawanie  moczu  w  niewłaściwych  okolicznościach,  gdy
czynność pęcherza moczowego podlega kontroli to:

A .  częstomocz,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  moczenie mimowolne,
D.  moczenie nocne.

Zadanie 0.
Czy  mieszkaniec  domu  pomocy  społecznej  może  samodzielnie
opuszczać swoje miejsce zamieszkania?

A.  tak, ale zgodnie z zapisami regulaminu DPS-u,
B . tak,  jest  człowiekiem  wolnym,  ma  prawo  do  pełnego

decydowania o sobie,
C . nie,  a  ograniczenie  wolności  w  tym  zakresie  jest

dopuszczalne i uzasadnione,
D . nie,  a  w  razie  opuszczenia  miejsca  zamieszkania

powinien zostać zgłoszony na policję.

Zadanie 0.
Według Vojty, obserwacje odruchów prymitywnych i automatyzmów
noworodkowych  ma  istotne  znaczenie  w  diagnozowaniu  zaburzeń
ośrodkowego  układu  nerwowego.  Vojta  w  badaniu  uwzględnia
następujące odruchy prymitywne: skórne i wyprostne. Do odruchów
wyprostnych nie należy:

A.  odruch skrzyżowany,
B.  odruch Galanta,
C.  noworodkowy automatyzm chodu,
D.  odruch nadłonowy.



Zadanie 0.
Kształtowanie  się  umiejętności  społecznych  chorych  na
schizofrenię zaburza:

A.  hospitalizacja pacjenta,
B.  opieka nad pacjentem w domu rodzinnym,
C.  opieka nad pacjentem w poradni,
D.  opieka nad pacjentem w oddziale dziennym.

Zadanie 0.
Mężczyzna  lat  35  przed  kilku  laty  przebył  3  miesięczny  okres
depresji.  Był  spokojny,  odpowiedzialny.  Od  ok.  2  tygodni  stał
s ię  bardzo  aktywny,  zaczął  pić  alkohol,  zapraszać  nieznajome
towarzystwo  do  domu,  wydał  dużą  sumę  pieniędzy  na  gry
hazardowe.  Na  uwagi  i  prośby  żony  reaguje  złością,
wulgaryzmami. Żona boi  s ię swojego męża, ponieważ wielokrotnie
próbował  ją  uderzyć.  Nie  przyjmuje  do  wiadomości,  że  to  wynik
choroby  i  nie  chce  się  leczyć.  W  przedstawionej  sytuacji
aktywność może świadczyć o:

A.  urojeniach,
B.  manii,
C.  zaburzeniach osobowości,
D.  depresji.

Zadanie 0.
Najbardziej  niepokojące  objawy  uboczne  działania  leków
stosowanych w psychiatrii, to:

A .  suchość w ustach, przybieranie na wadze,
B . nadmierna  wrażliwość  oczu  na  światło  i  słońce,

zaparcia,
C.  zawroty głowy, zmęczenie,
D.  sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.

Zadanie 0.
Pacjent  przebywający  w  oddziale  psychiatrycznym  nagle  stał  s ię
agresywny  wobec  innych  pacjentów  i  personelu,  zaczął  rzucać
przedmiotami,  które  są  w  zasięgu  ręki.  W  przedstawionej
sytuacji pielęgniarka powinna:

A . zawiadomić  lekarza  i  na  zlecenie  lekarza  zastosować
unieruchomienie,

B . wyjść  z  pokoju  razem  z  innymi  pacjentami  i  wezwać
policję,

C . podjąć  próbę  rozmowy  i  próbować  zastosować
unieruchomienie  pacjenta  przy  pomocy  obecnego
personelu,

D.  próbować uspokoić pacjenta.



Zadanie 0.
Która  z  niżej  wymienionych  form  opieki  psychiatrycznej
zapobiega  zerwaniu  więzi  rodzinnych  i  wyłączeniu  chorego  z  ról
społecznych?

A.  hotel,
B.  środowiskowy dom samopomocy,
C.  mieszkanie chronione,
D.  hospitalizacja domowa.

Zadanie 0.
Urojenia, to:

A . fałszywe  sądy,  których  chory  nie  weryfikuje  mimo
dowodów ich błędności,

B.  zaburzenia toku myślenia,
C . uporczywy  strach  przed  pewnymi  sytuacjami  lub

przedmiotami,
D . niezgodne  z  rzeczywistością  wyobrażenie  wypełniające

lukę pamięciową.

Zadanie 0.
W chorobie alkoholowej po gwałtownym odstawieniu lub znacznym
ograniczeniu  ilości  wypijanego  alkoholu  może  wystąpić  u
chorego:

A.  zespół abstynencyjny,
B.  majaczenie alkoholowe (delirium),
C.  zespół abstynencyjny i majaczenie alkoholowe,
D.  spadek ciśnienia krwi i senność.

Zadanie 0.
Podczas  napadu  lęku  wyjaśnienie  przyczyn  somatycznych  może
uspokoić  pacjenta.  Pielęgniarka  może  zasugerować  pacjentowi
techniki,  które  mogą  przeciwdziałać  napadowi  lęku.  Do  takich
czynności możemy zaliczyć:

A . ćwiczenia  oddechowe,  które  polegają  na  kontrolowaniu
częstości oddechów,

B . oddychanie  do  torebki  papierowej  trzymanej  przy  ustach
w trakcie hiperwentylacji,

C . technika  relaksacyjna  polegająca  na  rozluźnieniu
poszczególnych  grup  mięśni  i  zwolnieniu  rytmiczności
oddechu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
75-letnia pacjentka mieszka z rodziną, od śmierci męża wykazuje
objawy  silnej  depresji.  Chora  ma  obniżony  nastrój,  brak
zainteresowania  światem zewnętrznym, poczucie  niskiej  wartości,
zaburzenia  łaknienia  oraz  snu.  Objawy  te  utrzymują  się  od
miesiąca,  a  od  dwóch  tygodni  chora  zdradza  myśli  i  zamiary
samobójcze.  U  chorej  stwierdzono  duże  ryzyko  samobójstwa.
Pacjentka  nie  chce  poddać  się  leczeniu.Jakiego  rodzaju  depresja
wystąpiła u chorej?

A.  endogenna,
B.  reaktywna (psychogenna),
C.  organiczna,
D.  endogenno - organiczna.

Zadanie 0.
Pacjenta  unieruchomionego  należy  obserwować  i  odnotowywać
spostrzeżenia  w  karcie  obserwacji  w  odstępach  czasowych  nie
rzadziej niż, co:

A.  15 minut,
B.  30 minut,
C.  20 minut,
D.  10 minut.

Zadanie 0.
Zaburzenia  zachowania  (BPSD)  to  pojęcie  stosowane  w  opisie
zespołów:

A.  depresyjnych,
B.  schizofrenicznych,
C.  lękowych,
D.  otępiennych.

Zadanie 0.
Dotyk  pielęgniarki  często  zalecany  wobec  przewlekle  chorych
może być stosowany wobec chorych psychicznie:

A.  w panicznym lęku,
B . w  czasie  gdy  nie  ma  ostrych  objawów

psychopatologicznych,
C.  z urojeniami,
D.  z omamami słuchowymi.



Zadanie 0.
Jakie  jest  kryterium  diagnostyczne  zespołu  zaburzeń  lękowych
uogólnionych?

A.  napady lęku z ostrym doznaniem lęku,
B . unikanie  określonych  sytuacji,  przedmiotów  lub

wyobrażeń,
C.  patologiczna obawa zachorowania na ciężką chorobę,
D.  wyolbrzymione lub patologiczne zamartwianie się.

Zadanie 0.
Mechanizm obronny projekcji polega na:

A . nieświadomym rzutowaniu  swoich  wad  i  niepowodzeń  na
innych ludzi,

B.  nieadekwatnym usprawiedliwianiu swojego postępowania,
C . zastępowaniu  celów,  których  nie  można  osiągnąć,  przez

cele osiągalne,
D . wyrażaniu  swoich  nieakceptowanych  przez  otoczenie

popędów w formie akceptowanej.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  30  zgłosił  s ię  do  poradni  odwykowej  z  powodu
uzależnienia  od  alkoholu.  Z  wywiadu  wynika,  że  podjęcie  decyzji
o  leczeniu  przez  pacjenta  opóźniało  postępowanie  wobec  jego
rodziny.  Choremu  zalecono  przyjmowanie  Disulfiramu  oraz
psychoterapię.  Postępowanie  rodziny  pacjenta  mające
przyspieszyć podjęcie przez niego decyzji to:

A . dominowanie  i  przejmowanie  wszystkich  obowiązków
związanych z domem,

B . zaprzestanie  ochraniania  alkoholika  przed
konsekwencjami  picia,  podawanie  prawdziwych  powodów
jego niedyspozycji,

C . kontrolowanie  postępowania  alkoholika  oraz  odciąganie
go od picia,

D . akceptowanie  obietnic  dotyczących  zaprzestania  lub
ograniczenia picia.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  uważane  są  za  czynniki  ryzyka  w  chorobie
Alzheimera?

A.  wiek,
B.  alkoholizm,
C . uraz  głowy  bezpośrednio  poprzedzający  wystąpienie

objawów otępienia,
D.  wszystkie z powyższych.



Zadanie 0.
Uzależnienie jest to:

A .  choroba powstała w wyniku zażywania opiatów i alkoholu,
B . kompleks  zjawisk  fizjologicznych,  behawioralnych  i

poznawczych,  wśród  których  przyjmowanie  substancji
psychoaktywnych dominuje nad innymi zachowaniami, które
miały poprzednio dla pacjenta większą wartość,

C . choroba wywołana przyjmowaniem nielegalnych substancji
psychoaktywnych,

D . kompleks  zjawisk  fizjologicznych,  behawioralnych  i
poznawczych,  wśród  których  przyjmowanie  substancji
psychoaktywnych podlega kontroli pacjenta.

Zadanie 0.
Zespół otępienny, to:

A . zespół  objawów  wywołanych  chorobą  mózgu,  zawsze
występujący u osób w podeszłym wieku,

B . zespół  zawsze  wiążący  się  ze  zwyrodnieniem  i  zanikiem
kory mózgu,

C . zespół  objawów  wywołany  chorobą  mózgu,  zwykle
przewlekłą  lub  o  postępującym  przebiegu,
charakteryzujący  się  l icznymi  zaburzeniami  wyższych
funkcji korowo-poznawczych,

D.  reakcja na pewność utraty pewnej wartości.

Zadanie 0.
Jakie objawy mogą wystąpić w przebiegu dużego napadu histerii?

A.  toniczne prężenia i kloniczne drgawki,
B.  objaw Babińskiego,
C.  przygryzienie języka i mimowolne zmoczenie się,
D.  senność po napadzie.

Zadanie 0.
48-letni  pacjent  został  dowieziony  przez  rodzinę  do  izby
przyjęć  szpitala  psychiatrycznego  po  próbie  samobójczej.
Wiadomo,  że  od  około  20  lat  występują  u  niego  nawracające
zespoły  depresyjne.  Ostatnio  przyjmował  250mg  imipraminy  na
dzień  oraz  doraźnie  nasennie  estazolam z  powodu  występujących
o d 3 miesięcy nasilonych objawów depresyjnych. Pacjent odmawia
przyjęcia do szpitala:

A.  nie można go w tej sytuacji przyjąć do szpitala,
B.  należy przyjąć go do szpitala bez jego zgody,
C . należy  zawiadomić  niezwłocznie  sąd  i  poczekać  na

postanowienie,
D . nie można przyjąć go do szpitala wobec braku zgody, ale

należy  wydać  rodzinie  zaświadczenie  o  stanie  zdrowia
chorego do dalszego postępowania przed sądem.



Zadanie 0.
Terapia zajęciowa, to:

A . leczenie  farmakologiczne  połączone  ze  zorganizowaniem
choremu zajęć i wykonywaniem czynności manualnych,

B . leczenie  i  usprawnianie  za  pomocą  określonych
czynności, zajęć lub pracy,

C . metoda  komunikowania  werbalnego  i  pozawerbalnego  z
osobami w podeszłym wieku,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Które  z  działań  pielęgniarki,  zgodnie  z  ustawą  z  dn.  15  l ipca
2011r. uważa się za wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej?

A . kierowanie  i  nauczanie  i  zarządzanie  zespołami
pielęgniarek i położnych,

B.  udzielanie świadczeń zdrowotnych,
C.  nauczanie zawodu pielęgniarki,
D.  wszystkie są prawidłowe.

Zadanie 0.
D o zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu ogólnym przyjmowani
są pacjenci głównie ze względu na:

A.  wskazania społeczne np. złe warunki mieszkaniowe,
B.  wskazania społeczne np. brak opieki osób bliskich,
C.  wskazania medyczne,
D.  występowanie terminalnej fazy choroby nowotworowej.

Zadanie 0.
Osobie w rozpaczy w pierwszym okresie niepełnosprawności przede
wszystkim należy udzielić wsparcia:

A.  materialnego,
B.  przez świadczenie usług ortopedycznych,
C.  emocjonalnego,
D.  w rozwoju.

Zadanie 0.
Statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje:

A.  rada społeczna,
B . podmiot  tworzący,  chyba,  że  przepisy  ustawy  stanowią

inaczej,
C.  dyrektor podmiotu leczniczego,
D.  rada naukowa zakładu opieki zdrowotnej.



Zadanie 0.
Skierowanie od lekarza opieki podstawowej NIE jest wymagane do
następujących specjalistów:

A.  onkologa,
B.  laryngologa,
C.  dermatologa,
D.  okulisty.

Zadanie 0.
Tryb  tworzenia,  przekształcania  i  l ikwidacji  publicznych
zakładów opieki zdrowotnej określa:

A.  ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia,
B.  ustawa o działalności leczniczej,
C.  rozporządzenie Ministra Zdrowia,
D . statut  publicznego  samodzielnego  zakładu  opieki

zdrowotnej.

Zadanie 0.
Jaki przepis określa "każdy obywatel Polski ma prawo do ochrony
zdrowia.  Obywatelom,  niezależnie  od  ich  sytuacji  materialnej,
władze  publiczne  zapewniają  równy  dostęp  do  świadczeń  opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.":

A .  ustawa o działalności leczniczej,
B.  Konstytucja RP,
C.  ustawa o udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
D.  wytyczne NFZ.

Zadanie 0.
Organem  założycielskim  dla  niepublicznego  podmiotu  leczniczego
może być:

A . kościół  lub  związek  wyznaniowy,  związek  zawodowy,
pracodawca,

B.  samorząd terytorialny, samorząd zawodowy,
C.  wojewoda,
D.  gmina.



Zadanie 0.
Zasada  "solidaryzmu  społecznego"  oznacza  ponoszenie  kosztów
świadczeń zdrowotnych przez:

A . aktywnych  zawodowo,  równy  dostęp  do  świadczeń  dla
ubezpieczonych, składka ma charakter dystrybucyjny,

B . aktywnych  zawodowo,  równy  dostęp  do  świadczeń  dla
ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny,

C . ogół ubezpieczonych, dostęp do świadczeń uzależniony od
wysokości  ubezpieczenia,  składka  ma  charakter
dystrybucyjny,

D . ogół  ubezpieczonych,  równy  dostęp  do  świadczeń  dla
ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny.

Zadanie 0.
Jednym  z  priorytetów  w  ochronie  zdrowia  jest  rozwój  sektora
opieki długoterminowej, głównie poprzez:

A.  ograniczenie liczby łóżek opieki krótkoterminowej,
B . restrukturyzację  części  niewykorzystanych  łóżek

psychiatrycznych, gruźlicy i chorób płuc,
C . tworzenie  zakładów  pielęgnacyjno-opiekuńczych,

opiekuńczo-leczniczych  oraz  rozwój  opieki  zdrowotnej
nad przewlekle chorym i niepełnosprawnym w domu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  przyjęcia  do  zakładu  opiekuńczo-leczniczego
jest stan chorego:

A.  po przebytym urazie kręgosłupa,
B.  kwalifikujący go do hospitalizacji,
C . w  wieku  podeszłym,  któremu  towarzyszą  choroby  o

charakterze przewlekłym,
D.  po amputacji kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Władzę zwierzchnią wobec NFZ pełni:

A .  premier i minister zdrowia,
B.  prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
C.  Sejm RP,
D.  prezydent RP.



Zadanie 0.
Głównym celem ośrodka pomocy społecznej jest:

A . umieszczenie  ludzi  niesamodzielnych  w  domach  pomocy
społecznej,

B.  prowadzenie ośrodka wychowawczo-opiekuńczego,
C . dążenie  do  utrzymania  samodzielności  podopiecznych,

aktywizacja do działań zmierzających do poprawy jakości
własnego życia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jednostką  kalkulacyjną  w  rozliczeniu  świadczeń  z  zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia:

A.  są osobodni,
B.  jest stawka kapitacyjna,
C.  jest procedura,
D.  jest porada.

Zadanie 0.
Osoba bezdomna w świetle przepisów to:

A . samotnie  gospodarująca,  niepozostająca  w  związku
małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych,

B.  prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe,
C . niezamieszkująca  w  lokalu  mieszkalnym  w  rozumieniu

przepisów  o  ochronie  praw  lokatorów  i  mieszkaniowym
zasobie  gminy  i  niezameldowaną  na  pobyt  stały,  w
rozumieniu  przepisów  o  ewidencji  ludności  i  dowodach
osobistych,  a  także  osoba  niezamieszkująca  w  lokalu
mieszkalnym  i  zameldowana  na  pobyt  stały  w  lokalu,  w
którym nie ma możliwości zamieszkania,

D . pozostająca  w  zatrudnieniu  w  rozumieniu  przepisów  o
zatrudnieniu  i  przeciwdziałaniu  bezrobociu  lub
prowadząca  działalność  gospodarczą  w  rozumieniu
przepisów dotyczących działalności gospodarczej.

Zadanie 0.
Autokratyczny styl charakteryzuje przywódcę, który:

A.  włącza pracowników do podejmowania decyzji,
B .  deleguje uprawnienia,
C.  centralizuje uprawnienia,
D.  pozwala pracownikom decydować o metodach pracy.



Zadanie 0.
Język  (stosowane  słownictwo  i  styl  wypowiedzi)  używany  przez
personel medyczny w rozmowie z pacjentem powinien być:

A . możliwie  najbardziej  naukowy-medyczny,  stosowanie
określeń  naukowych-medycznych,  zapewnia  precyzję
wypowiedzi,

B . potoczny  -  stosowanie  naukowego  słownictwa  nie  jest
sensowne, ponieważ pacjent go nie zrozumie,

C . dostosowany  do  indywidualnych  możliwości  pacjenta  -
tak, aby pacjent dokładnie zrozumiał wypowiedź,

D . naukowy, gdyż posługując się takim językiem zdobędziemy
autorytet u pacjenta.

Zadanie 0.
Celem stosowania te j  metody w nauczaniu jest  wypracowanie jak
największej  i lości  twórczych  i  niekonwencjonalnych  rozwiązań  w
jak najkrótszym czasie. Opis ten charakteryzuje:

A.  pogadankę,
B.  instruktaż,
C.  metodę przypadków,
D.  burzę mózgów.

Zadanie 0.
Samokształcenie, to:

A .  uczenie się tylko według wzorca,
B.  rozwiązywanie problemów przez działanie,
C . rodzaj  kształcenia,  którego  cele,  treści,  warunki  i

środki zależą od innych osób,
D . rodzaj  kształcenia,  którego  cele,  treści,  warunki  i

środki zależą od samego podmiotu.

Zadanie 0.
Zjawisko  izolacji  mechanicznej  jest  jedną  ze  społecznych
konsekwencji choroby i jest powodowane:

A.  piętnem nakładanym na człowieka przez środowisko,
B.  barierami architektonicznymi,
C.  czynnikami psychospołecznymi,
D . świadomym  wycofywaniem  się  człowieka  chorego  z  życia

społecznego.

Zadanie 0.
Ocena  sytuacji  zdrowotnej  rodziny  potrzebna  jest
pielęgniarce/położnej do podejmowania działań w zakresie:

A .  profilaktyki chorób,
B.  planowania opieki,
C.  edukacji zdrowotnej,
D.  objęcia pacjenta całościową, kompetentną opieką.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  art.  42  Ustawy  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej
prawo  wykonywania  zawodu  lub  ograniczone  prawo  wykonywania
zawodu pielęgniarki i położnej wygasa w razie:

A .  utraty obywatelstwa polskiego,
B.  utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
C.  upływu czasu na jaki zostało wydane,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Z a  nieletniego,  w  imieniu,  którego  wyrażenie  zgody  lub  odmowy
n a świadczenia zdrowotne spoczywa na osobach reprezentujących
jego prawa uważa się pacjenta do:

A.  12 roku życia,
B.  14 roku życia,
C.  16 roku życia,
D.  18 roku życia.

Zadanie 0.
Zasada ubezpieczenia zdrowotnego polegająca na tym, że fundusz
powstały  ze  składek  sprawuje  opiekę  zgodnie,  z  którą  publiczny
system  opieki  zdrowotnej  umożliwia  finansowanie  opieki  nad
ludźmi  chorymi  i/lub  uboższymi  przez  ludzi  zdrowych  i/lub
bogatszych, nosi nazwę:

A.  utylitaryzmu społeczego,
B.  solidaryzmu społecznego,
C.  indywidualizmu społeczego,
D.  egalitaryzmu społecznego.

Zadanie 0.
Ważnym  celem  przeprowadzania  oceny  wykonanych  zadań  przez
podległy personel jest/są:

A . popieranie  prawidłowych  zachowań  oraz  skłanianie  do
poprawy przy słabej jakości,

B . zapewnienie,  by  podejmowane  w  przyszłości  działania,
obejmujące awansowanie lub kroki dyscyplinujące, mogły
być uzasadnione,

C . tworzenie podstaw dla podjęcia natychmiastowych działań
szkoleniowych  oraz  dla  przyszłych  szkoleń  i
doskonalenia potencjału pracowniczego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Nawet  dobrze  przygotowany  plan  działania  w  organizacji  NIE
powiedzie się, jeżeli nie jest wykonywany przez:

A.  ludzi zdolnych do jego implementacji,
B.  osoby motywowane,
C.  osoby dobrze przeszkolone,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Rachunek kosztów to:

A . stan  środków  pieniężnych  w  posiadaniu  danej  instytucji
na wydatki,

B . rozliczenie  z  tytułu  świadczeń  wykonanych  na  rzecz
pracowników,

C . ogół  czynności  zmierzających  do  ustalenia  i
zinterpretowania  wyrażonych  w  pieniądzu  wysokości
różnych nakładów dokonanych w jednostce gospodarczej w
określonym czasie i z określonym przeznaczeniem,

D . rachunek strat i zysków ze sprzedaży własnych produktów
po kosztach własnych.

Zadanie 0.
Zdrowie jako dobro publiczne wynika z:

A . konstytucyjnych  uprawnień  obywateli  do  bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

B . budżetowych  uprawnień  obywateli  do  bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

C . ubezpieczeniowych uprawnień obywateli do bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

D . budżetowych i ubezpieczeniowych uprawnień obywateli do
bezpieczeństwa  zdrowotnego  dzięki  zapewnieniu
powszechnej dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 0.
Z a  sporządzenie  i  aktualizację  planu  zabezpieczenia
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej odpowiada:

A.  Minister Zdrowia,
B.  samorząd terytorialny,
C.  NFZ,
D.  lekarz rodzinny.



Zadanie 0.
Promocja zdrowia, to:

A . wczesne  diagnozowanie  i  leczenie  chorób  cywilizacyjnych
u osób czynnych zawodowo,

B.  okresowe szczepienia ochronne dzieci i dorosłych,
C . zapobieganie chorobom zakaźnym w środowisku wychowania

i nauczania, pracy,
D . proces  umożliwiający  ludziom  zwiększenie  kontroli  nad

swoim  zdrowiem  oraz  stwarzający  im  możliwość  jego
umacniania.

Zadanie 0.
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek  jest
elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować:

A.  raka,
B.  torbiel,
C.  gruczolakowłókniaka,
D.  dysplazję włóknistą sutka.

Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Badanie  palpacyjne  jest  to  metoda  diagnostyczna  badania
przedmiotowego pacjenta, która pozwala na ocenę:

A.  temperatury,
B.  wilgotności skóry,
C.  bolesności uciskowej, drżenia i wibracji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  czasie  badania  przedmiotowego  okolicy  szyi  pacjenta,  ocenia
się między innymi:

A.  kształt, symetrię i ruchomość,
B.  poszerzenie żył,
C.  obecność szmerów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  chorym  gorączkującym,  pielęgniarka
prowadząca  bilans  płynów  musi  uwzględnić  poniesione  straty
przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
W przypadku choroby Gravesa-Basedowa można zaobserwować:

A.  rzadkie mruganie,
B . nienadążanie  powieki  górnej  za  ruchem  gałki  ocznej  w

dół,
C . nienadążanie  gałki  ocznej  za  powieką,  przy  skierowaniu

spojrzenia w górę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
Otyłość  u  osób  dorosłych  rozpoznajemy  wówczas,  gdy  wartość
wskaźnika masy ciała - BMI wynosi więcej niż:

A .  17,0 kg/m2,
B.  20,1 kg/m2,
C.  25,5 kg/m2,
D.  29,9 kg/m2.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
W  ocenie  palpacyjnej  obwodowych  węzłów  chłonnych  pacjenta,
ocenia się:

A .  ich wielkość i konsystencję,
B.  stopień przesuwania do podłoża i możliwość izolacji,
C .  reakcję zapalną (ocieplenie, bolesność),
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
W  grupie  zasad  prawidłowo  przeprowadzonego  badania
przedmiotowego pacjenta wymienia się:

A .  higienę rąk badającego,
B.  zapewnienie prywatności,
C . uzyskanie  świadomej  zgody  pacjenta  przed  badaniem  i

dostęp do pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Z a  najwyższą  dopuszczalną  wartość  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
zdrowego dziecka w wieku 9-10 lat można uznać wartość:

A.  90/60 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/90 mmHg,
D.  140/100 mmHg.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga, polega na:

A . stwierdzaniu  bolesności  przy  opukiwaniu  w  okolicy
lędźwiowej,

B.  braku reakcji źrenic na światło,
C . bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku

powłok brzusznych,
D . bolesności  uciskowej  przy  nagłym  oderwaniu  ręki  silnie

uciskającej powłoki brzuszne.



Zadanie 0.
Badając  orientację  allopsychiczną  oceniamy  wiedzę  pacjenta
dotyczącą:

A.  tożsamości własnej osoby,
B.  emocji towarzyszących badaniu,
C.  miejsca, czasu i przestrzeni badania,
D.  zaburzeń spostrzegania.

Zadanie 0.
Osłuchiwanie  jest  to  metoda  diagnostyczna  badania
przedmiotowego pacjenta, która pozwala na ocenę:

A.  skarg w czasie przeprowadzania wywiadu,
B.  szmerów oddechowych,
C.  szmerów naczyń i serca oraz tonów serca,
D.  prawidłowe odp. B i C.

Zadanie 0.
Reakcja konsensualna w czasie badania odruchu źrenic na światło
polega na:

A . równoczesnym  zwężeniu  źrenicy  jednego  oka,  przy
oświetleniu drugiego,

B . równoczesnym  rozszerzeniu  źrenicy  jednego  oka,  przy
oświetleniu drugiego,

C . braku  reakcji  źrenicy  jednego  oka,  przy  oświetleniu
drugiego,

D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  w  okolicy  lędźwiowej  podczas  pochylania  się  do
przodu oraz bóle łydek podczas spacerów. Podczas badania zwraca
uwagę  ochłodzenie  kończyn  dolnych.  W  wywiadzie  istotne  będzie
pytanie o:

A.  sposób odżywiania pacjenta,
B.  palenie tytoniu,
C.  występowanie miażdżycy w rodzinie,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.



Zadanie 0.
Oddech Biota charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Hipotonii wtórnej NIE powoduje/ą:

A.  hipowolemia,
B.  czynniki konstytucjonalne,
C.  niedoczynność kory nadnerczy,
D.  infekcja mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Wzór obliczania BMI, to:

A .  BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m],
B.  BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m]2,
C.  BMI = masa ciała [kg] : wzrost [m]2,
D.  BMI = masa ciała [kg] x wzrost [m]2.

Zadanie 0.
Podstawowym dokumentem wchodzącym w skład dokumentacji procesu
pielęgnowania jest arkusz?

A.  obserwacyjny,
B.  planu opieki pielęgniarskiej,
C.  danych o pacjencie i jego środowisku,
D . danych  o  pacjencie  i  jego  środowisku  oraz  arkusz  planu

opieki pielęgniarskiej.

Zadanie 0.
"Stan  człowieka  poznany  na  podstawie  zgromadzonych  danych,
którymi  pielęgniarka  dysponuje,  który  to  stan  wyznacza
pielęgniarce zadania" definiuje:

A .  pielęgnowanie,
B.  diagnozę pielęgniarską,
C.  wywiad środowiskowy,
D.  rozpoznanie lekarskie.



Zadanie 0.
W  czasie  prezentacji  ustnej  wyników  badań  pilotażowych  NIE
należy koncentrować się na:

A.  własnej osobie,
B.  czasie prezentacji,
C .  sile wypowiedzi,
D.  modulacji głosu.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.

Zadanie 0.
Do celów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego należy:

A . popularyzowanie  zdobyczy  naukowych  w  zakresie
pielęgniarstwa  i  nauk  pokrewnych  oraz  kształtowanie
postaw etycznych członków Towarzystwa,

B . wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek
i położnych,

C . prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do
praktyki  oraz  współpraca  z  instytucjami  i  organizacjami
naukowymi w kraju i za granicą,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wyuczona,  celowa,  planowa  praca  pielęgniarki,  realizowana  na
rzecz człowieka zdrowego lub chorego nosi nazwę pielęgnowania:

A.  tradycyjnego,
B.  zawodowego,
C.  podporządkowanego,
D.  specjalistycznego.

Zadanie 0.
Co oznacza słowo "spam"?

A.  rodzaj oprogramowania komputerowego,
B.  program pocztowy,
C . niepożądany  l ist  elektroniczny  np.  o  charakterze

reklamowym,
D.  nazwa języka programowania.



Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.

Zadanie 0.
Wyjustowanie tekstu w programie MS Word, polega na:

A.  wyrównaniu tekstu do prawego marginesu,
B.  wyśrodkowaniu tekstu pomiędzy marginesami,
C . wyrównaniu  tekstu  zarówno  do  lewego  jak  i  prawego

marginesu,
D.  wyrównaniu tekstu do lewego marginesu.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 241513
GRUPA 1
Zadanie 1.
W  niektórych  postaciach  stwardnienia  rozsianego  występuje  tzw.
drżenie zamiarowe. W ramach usprawniania ruchowego pacjentom
zaleca się:

A .  ćwiczenia metodą Berty Bobath,
B . rytmiczne  ćwiczenia  wahadłowe  stawów  barkowych  i

biodrowych, ćwiczenia pod kontrolą wzroku,
C.  ćwiczenia metodą Lovetta,
D . ćwiczenia wykonywane w pozycji na plecach, z kończynami

górnymi  na  brzuchu,  a  kończyny  dolne  zgięte  w  stawach
biodrowych i kolanowych.

Zadanie 2.
O progresji stwardnienia rozsianego świadczy/-ą:

A.  drgawki,
B.  brak apetytu,
C.  zaburzenie ostrości wzroku,
D.  wzmożone pragnienie.

Zadanie 3.
Integracja społeczna oznacza:

A . tendencję  do  izolowania  dzieci  i  młodzieży  z
odchyleniami od normy w porównaniu do ich rówieśników,

B . długotrwałą  działalność  terapeutyczno  -  pedagogiczną
prowadzoną  przez  doświadczonych  pedagogów  i
psychologów,

C . pełne i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym poprzez
równy  dostęp  do  kształcenia,  wykonywania  ról
zawodowo-społecznych,

D . częste kontakty tylko z osobami o podobnych problemach
zdrowotnych.

Zadanie 4.
Pacjent  z  założoną  przed  kilku  laty  zastawką
komorowo-otrzewnową skarży się na ból głowy, nudności, wymioty,
jest  spowolniały  i  senny.  Bóle  głowy  mogą  świadczyć  o
wystąpieniu  zespołu  wzmożonego  ciśnienia  śródczaszkowego
wskutek:

A.  odwodnienia,
B.  zatrucia pokarmowego,
C.  niedrożności układu zastawkowego,
D . niedostateczności  krążenia  mózgowego

kręgowo-podstawnego.



Zadanie 5.
Przeciwwskazaniem do hiperalimentacji jest/są:

A.  rozległe i głębokie oparzenia,
B.  jadłowstręt psychiczny,
C.  gastrostomia lub jejunostomia,
D.  niewydolność nerek.

Zadanie 6.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje:

A.  starosta,
B.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
C.  organ gminy,
D.  ośrodek interwencji kryzysowej.

Zadanie 7.
Uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie kręgów szyjnych jest
przyczyną wystąpienia:

A.  hemiplegii prawostronnej,
B.  hemiplegii lewostronnej,
C.  paraplegii,
D.  tetraplegii.

Zadanie 8.
Które czynniki predysponują do powstania odleżyn?

A.  skóra bibułkowata u ludzi starych,
B . płeć,  kobiety  dwa  razy  częściej  są  narażone  na

występowanie odleżyn,
C.  apatia, brak ruchu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 9.
Opieka nad człowiekiem umierającym może być sprawowana przez:

A.  rodzinę i osoby najbliższe,
B.  zespół opieki paliatywnej,
C.  pielęgniarkę opieki domowej długoterminowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 10.
Pionizacja bierna polega na:

A . stopniowym  zwiększaniu  pochylania  łóżka  lub  stołu
pionizacyjnego,

B.  stawianiu chorego przy łóżku,
C.  stawianiu chorego przy balkoniku pachowym,
D.  stawianiu chorego przy barierkach.



Zadanie 11.
U  pacjentów  objętych  opieką  paliatywną/długoterminową,  a
leczonych  długotrwale  morfiną  pojawia  się  objaw  uboczny  pod
postacią  zaparć.  Postępowanie  pielęgniarki  w  profilaktyce
polegać będzie na:

A . kontrolowaniu  częstości  oddawania  stolca,  ograniczeniu
przyjmowania pokarmów zawierających błonnik,

B . kontrolowaniu  częstości  oddawania  stolca,  edukowaniu
pacjenta  w  kierunku  zalecanej  diety  i  aktywności
ruchowej,  podawaniu  herbaty  przeczyszczającej  z  l iścia
senesu,

C . edukowaniu  pacjenta  w  kierunku  zalecanej  diety  i
aktywności  ruchowej,  przyjmowaniu  na  dobę  powyżej  2
litrów gazowanych płynów,

D.  podawaniu herbaty przeczyszczającej z liścia pokrzywy.

Zadanie 12.
D o  powstania  nerwicy  mogą  przyczyniać  się  pewne  cechy
osobowości przedchorobowej, a dotyczą one:

A.  obowiązkowość, dokładność, pewność siebie,
B . delikatność,  wrażliwość,  nieufność,  płytkość  uczuciowa,

egocentryzm,
C.  ekspresyjność, uległość, aktywność,
D.  bierność, zależność, ufność.

Zadanie 13.
Zaburzenie mowy powstające na skutek uszkodzenia ośrodka mowy w
korze  mózgowej  to  afazja.  Rozróżniamy  kilka  typów  afazji.
Jeżeli  pacjent  z  afazją  charakteryzuje  s ię  zachowanym
rozumieniem, ale zaburzoną ekspresją mowy to jest to:

A .  afazja Wernickiego (czuciowo-sensoryczna),
B.  afazja globalna,
C.  afazja Brocka (ruchowa),
D.  afazja przewodzeniowa.

Zadanie 14.
Chora lat 60 jest po udarze mózgu niedokrwiennym. Występuje u
niej  niedowład  połowiczy  lewostronny.  Wymaga  codziennego
oklepywania  i  ćwiczeń  oddechowych,  nie  utrzymuje  pozycji
stojącej. U chorej istnieje duże ryzyko wystąpienia:

A.  astmy oskrzelowej,
B.  zawału serca,
C.  choroby wieńcowej,
D.  zapalenia płuc.



Zadanie 15.
Które  z  niżej  wymienionych  objawów  wskazują  na  chorobę
psychiczną?

A.  złudzenia,
B.  urojenia,
C.  fobie,
D.  rozkojarzenie myślenia.

Zadanie 16.
Świadczenia  gwarantowane  z  zakresu  opieki  długoterminowej  są
realizowane:

A.  w warunkach stacjonarnych i domowych,
B . świadczenia  gwarantowane  są  udzielane  zgodnie  ze

wskazaniami  aktualnej  wiedzy  medycznej,  z
wykorzystaniem  metod  diagnostyczno-terapeutycznych
innych  niż  stosowane  w  medycynie  niekonwencjonalnej,
ludowej lub orientalnej,

C.  tylko dla pacjentów poszpitalnych,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 17.
Masaż  stanowi  istotny  element  działań  profilaktycznych
stosowanych przez pielęgniarkę w opiece nad chorym długotrwale
unieruchomionym. Wskazaniem do wykonania masażu jest/są:

A.  zapalenie żył,
B.  chorzy zagrożeni krwotokiem,
C.  zagrożenie wystąpienia odleżyn,
D.  stany zapalne i alergiczne skóry.

Zadanie 18.
Pacjent  78-letni  z  niedowładem  połowiczym  prawostronnym  i
afazją  spowodowanymi  zakrzepem  mózgowym  trafił  po  leczeniu
szpitalnym do zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego. Uruchamianie
pacjentów z niedowładem połowiczym powinno być oparte o:

A.  siedzenie i wożenie pacjenta na wózku inwalidzkim,
B.  układanie tułowia z podparciem,
C . aktywne  ćwiczenia  bierno-czynne  szczególnie  kończyn

niedowładnych  z  utrwalaniem  każdego  ruchu  czynnego,
który jest możliwy do wykonania,

D . pozostawienie  pacjenta  w  spokoju  w  oczekiwaniu  na
spontaniczną poprawę siły.



Zadanie 19.
Co jest najbardziej stałą cechą zespołu Downa?

A.  epilepsja,
B.  wrodzona wada serca,
C.  zaburzenia psychiczne,
D.  niedorozwój umysłowy.

Zadanie 20.
Komunikowanie się z pacjentem umierającym oparte jest o:

A .  komunikację werbalną,
B.  komunikację niewerbalną,
C . gesty,  spojrzenia,  w  rozmowie  szanowania  ciszy,

zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 21.
Prawidłowa  wartość  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  pacjenta  w  76  r .
ż. powinna wynosić:

A .  130/80 mmHg,
B.  145/95 mmHg,
C.  160/95 mmHg,
D.  175/100 mmHg.

Zadanie 22.
Pacjenta  z  cukrzycą,  nałogowo  palącego  papierosy  należy
poinformować o mogących wystąpić powikłaniach, takich jak:

A.  retinopatia, zaćma,
B.  niedokrwienie tętnic kończyn dolnych,
C.  udar mózgu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 23.
Jaki przepis określa "każdy obywatel Polski ma prawo do ochrony
zdrowia.  Obywatelom,  niezależnie  od  ich  sytuacji  materialnej,
władze  publiczne  zapewniają  równy  dostęp  do  świadczeń  opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.":

A .  ustawa o działalności leczniczej,
B.  Konstytucja RP,
C.  ustawa o udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
D.  wytyczne NFZ.



Zadanie 24.
Prawidłową  wentylację  płuc,  u  pacjenta  z  całkowitym
uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku C6, zapewni ułożenie w
pozycji:

A .  półsiedzącej,
B.  na lewym boku,
C.  leżącej na wznak,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 25.
Na septyczną odleżynę IV° należy zastosować:

A.  dekstranomery,
B.  opatrunki algininowe,
C.  błony półprzepuszczalne,
D.  hydrokoloidy.

Zadanie 26.
Co oznacza pojęcie spastyczny?

A . fizjologiczne  napięcie  mięśniowe:  ciągłe,  umiarkowane
skurcze mięśniowe,

B.  obniżone napięcie mięśniowe,
C.  wzmożone napięcie mięśniowe - inaczej sztywność,
D.  napięcie pomocnicze, wspierające pracę mięśniową.

Zadanie 27.
Skierowanie do ZOL/ZPO wydaje:

A.  lekarz z POZ, pielęgniarka,
B.  lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
C.  pielęgniarka środowiskowa,
D.  pracownik medyczny.

Zadanie 28.
Jak wygląda mowa u dziecka z autyzmem?

A . mowa  dziecka  zniekształcona,  bełkotliwa  o  typie
dyslalii ,

B .  echolalia, przekształcanie słów,
C . zacinanie  się,  trudności  ze  zbudowaniem  zdania  i

rozpoczęciem słowa,
D.  dziecko nie odbiega w rozwoju mowy od rówieśników.

Zadanie 29.
Osteoporoza to:

A.  zgromadzenie nadmiaru kostniny,
B.  zrzeszotnienie kości,
C.  zesztywnienie kości,
D.  scieńczenie kości.



Zadanie 30.
U dziecka okresowo występują mimowolne, szybkie kurcze mięśni,
powtarzające się rytmicznie. Wskazują one na:

A.  typowe objawy w mózgowym porażeniem dziecięcym,
B.  mioklonie,
C.  t iki ,
D.  aurę podpadaczkową.

Zadanie 31.
Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego:

A . przez  lekarza  zakładu  opieki  zdrowotnej  -  ocenia,  w
terminie  3  dni,  kierownik  tego  zakładu,  jeżeli  jest
lekarzem lub lekarz przez niego upoważniony,

B . przez  pielęgniarkę  jednostki  organizacyjnej  pomocy
społecznej  lub  innego  lekarza  -  ocenia,  w  terminie  3
dni,  upoważniony  przez  marszałka  województwa  lekarz
specjalista w dziedzinie psychiatrii,

C .  przez pielęgniarkę-ocenia dyrektor zakładu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 32.
Które z poniższych twierdzeń definiuje upośledzenie umysłowe?

A.  upośledzenie umysłowe ujawnia się po 18 roku życia,
B . upośledzenie  umysłowe  to  niższy  od  przeciętnego  poziom

funkcjonowania  intelektualnego  z  jednocześnie
współwystępującym ograniczeniem w zakresie umiejętności
przystosowawczych,

C . upośledzenie  umysłowe  jest  chorobą  nieuleczalną,
trwającą całe życie,

D . upośledzenie  umysłowe  to  niższy  od  przeciętnego  poziom
funkcjonowania  intelektualnego,  przy  zachowaniu
umiejętności przystosowawczych w normie.

Zadanie 33.
Czego dotyczy upośledzenie umysłowe?

A.  zaburzeń osobowości,
B.  zaburzeń psychicznych,
C.  zaburzeń intelektu,
D.  zaburzeń emocjonalnych.

Zadanie 34.
Celem rehabilitacji w schizofrenii jest:

A .  kontrola przyjmowanych leków,
B.  pełny powrót do życia w społeczeństwie,
C.  podtrzymanie ciągłości leczenia,
D.  możliwość obserwacji.



Zadanie 35.
Chory  lat  55  od  wielu  lat  jest  leczony  z  powodu  stwardnienia
rozsianego. Obecnie chodzi przy pomocy balkonika. Ma niewielkie
zaburzenia  równowagi  i  osłabioną  si łę  mięśniową  kończyn
dolnych.  Jest  informatykiem  (praca  siedząca).  U  chorego
wskazane jest:

A .  kontynuowanie pracy zawodowej,
B.  zaprzestanie pracy zawodowej,
C.  wyuczenie innego zawodu,
D.  znaczne ograniczenie wykonywania pracy.

Zadanie 36.
Majaczenia u osób w wieku podeszłym są wynikiem:

A . stanu  przedagonalnego,  zwiastującego  załamanie  się
homeostazy organizmu,

B . odwodnienia  z  powodu  przyjmowania  diuretyków,
przegrzania lub niedostatecznego przyjmowania płynów,

C.  skokowego polepszenia się stanu zdrowia,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 37.
Podczas  dyżuru  pielęgniarka  zaobserwowała  u  pacjentki,
występującą  już  od  dłuższego  czasu,  zmienność  nastroju,
płaczliwość,  wycofanie  się,  małą  aktywność  przy
samopielęgnacji,  nasilające  się  skargi  na  pobolewania,
trudności w zasypianiu. Opisane objawy wskazują na symptomy:

A.  majaczenia,
B.  depresji,
C .  splątania,
D.  zamroczenia.

Zadanie 38.
Częste  oddawanie  moczu  w  niewłaściwych  okolicznościach,  gdy
czynność pęcherza moczowego podlega kontroli to:

A .  częstomocz,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  moczenie mimowolne,
D.  moczenie nocne.

Zadanie 39.
W e  wczesnym  okresie  choroby  Alzheimera  charakterystyczne  jest
występowanie zaburzeń:

A.  pamięci krótkotrwałej,
B.  koordynacji wzrokowo - ruchowej,
C.  myślenia abstrakcyjnego,
D.  artykulacji.



Zadanie 40.
Podstawą  prawną  odpowiedzialności  karnej  dla  pielęgniarek  i
lekarzy jest:

A .  przysięga Hipokratesa,
B.  kodeks karny,
C.  normy zwyczajowe,
D.  regulamin pracy szpitala.

Zadanie 41.
Prawidłowe pozycje ułożeniowe w reumatoidalnym zapaleniu stawów
głównie mają na celu zapobieganie:

A.  zaburzeniom krążenia obwodowego,
B.  przykurczom i deformacjom stawowym,
C.  odleżynom,
D.  osteoporozie.

Zadanie 42.
Specyfika  pracy  z  ludźmi  zaburzonymi  psychicznie  wymaga  od
pielęgniarki:

A .  zdolności wytwarzania leczniczej atmosfery,
B.  umiejętności nawiązywania kontaktu terapeutycznego,
C . wyuczonych  zachowań,  które  mają  na  celu  wykonanie

zleconych przez lekarza zadań,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 43.
Haloperidol to lek zaliczany do grupy:

A.  anksjolityków,
B.  leków przeciwdepresyjnych,
C.  leków przeciwparkinsonowskich,
D.  neuroleptyków.

Zadanie 44.
Zjawisko  wyparcia  śmierci  ze  świadomości  człowieka
(indywidualnej i społecznej) określa się mianem:

A.  śmierci prostej,
B.  śmierci zwykłej,
C.  śmierci zdziczałej,
D.  śmierci zbiorowej.



Zadanie 45.
Cechą  odróżniającą  zakład  opieki  długoterminowej  od
krótkoterminowej jest ograniczenie zaplecza:

A . diagnostycznego  i  zabiegowego  na  korzyść  zaplecza
rehabilitacyjnego i edukacyjnego,

B . diagnostycznego  na  korzyść  zaplecza  zabiegowego  i
edukacyjnego,

C . diagnostycznego  i  rehabilitacyjnego  na  korzyść  zaplecza
zabiegowego i edukacyjnego,

D . rehabilitacyjnego  i  edukacyjnego  na  korzyść  zaplecza
diagnostycznego i zabiegowego.

Zadanie 46.
Afazja czuciowa polega na:

A.  braku rozumienia mowy i braku artykułowania mowy,
B.  braku artykułowania mowy,
C.  zaburzeniach rozumienia mowy,
D.  obniżeniu sprawności intelektualnej.

Zadanie 47.
Najbardziej  korzystną  formą  organizacyjną  opieki
psychiatrycznej dla pacjentów psychicznie chorych jest:

A . usytuowanie oddziałów w odrębnych budynkach daleko od
społeczności lokalnej,

B.  tworzenie oddziałów interdyscyplinarnych medycznie,
C . usytuowanie  oddziałów  psychiatrycznych  w  szpitalach

ogólnych,
D . trzymanie  chorych  pod  ścisłym  nadzorem  i  w

odosobnieniu.

Zadanie 48.
Prowadzenie  rejestru  domów  pomocy  społecznej,  placówek
zapewniających  całodobową  opiekę  osobom  niepełnosprawnym,
przewlekle  chorym  lub  osobom  w  podeszłym  wieku,  placówek
opiekuńczo-wychowawczych  i  ośrodków  adopcyjno-opiekuńczych
należy do zadań:

A.  własnych gminy,
B.  własnych powiatu,
C.  wojewody,
D.  burmistrza.



Zadanie 49.
W  społeczności  terapeutycznej  przestrzegane  są  następujące
zasady:

A.  demokratyzmu, partycypacji i wspólnoty,
B.  permisywności, realizmu,
C.  konsensusu, konfrontacji z rzeczywistością,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 50.
W  celu  obniżenia  spastyczności  mięśni  u  dzieci  z  Mózgowym
Porażeniem Dziecięcym można zastosować:

A.  elektrostymulację,
B.  DKF,
C.  laser,
D.  hipoterapię.

Zadanie 51.
Przeciwwskazaniem do stosowania opasek uciskowych u pacjenta w
profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, jest:

A .  świeża zakrzepica żylna,
B.  otyłość pacjenta,
C.  długotrwałe unieruchomienie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 52.
Zaburzeniem u osób we wszystkich etapach choroby nowotworowej,
począwszy od momentu wdrożenia postępowania diagnostycznego do
stanu terminalnego, jest lęk, który obejmuje płaszczyznę:

A.  psychiczną,
B.  behawioralną,
C.  wegetatywno-somatyczną,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 53.
Planując  pacjentowi  w  starszych  kategoriach  wiekowych,  zakresy
pomocy należy poznać:

A.  tylko jego sytuację zdrowotną,
B.  jego sytuację zdrowotną i społeczną,
C.  jego postrzeganie samego siebie,
D.  jego sytuację zdrowotną, psychiczną i społeczną.



Zadanie 54.
Chory  lat  30  jest  po  amputacji  urazowej  kończyny  dolnej  prawej
n a  wysokości  1/2  kości  udowej.  Zaopatrzony  przez  pracownię
zaopatrzenia  ortopedycznego  w  protezę  udową.W  celu
przyzwyczajenia kikuta do obciążenia protezą należy wykonywać:

A.  bandażowanie,
B.  prawidłowe układanie,
C.  hartowanie,
D.  ćwiczenia w odciążeniu.

Zadanie 55.
Otępienie jest:

A .  zespołem objawów wywołanych chorobą mózgu,
B . chorobą  istoty  szarej  mózgu  i  zaburzeń  je j

funkcjonowania,
C.  zespołem psychoorganicznym,
D.  zespołem zmian psychotycznych.

Zadanie 56.
Lekarz  zaleca  zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  w  formie
unieruchomienia  lub  izolacji  na  czas  nie  dłuższy  niż  4  godziny.
W  razie  potrzeby  lekarz,  po  osobistym  badaniu  pacjenta,  może
przedłużyć unieruchomienie na następne okresy:

A.  6-godzinne,
B.  8-godzinne,
C.  12-godzinne,
D.  24-godzinne.

Zadanie 57.
Pacjent  lat  82  ma  trudności  w  połykaniu  pokarmów.  Został
zakwalifikowany do żywienia gotowymi preparatami przez zgłębnik
d o  żołądka.  Podczas  prowadzenia  żywienia,  pielęgniarka  musi
pamiętać, że zbyt szybkie podanie do żołądka 300-500 ml płynnej
diety może powodować:

A . szybsze  opróżnianie  żołądka,  biegunkę,  nudności  i
wymioty,

B.  zaparcia,
C.  szybsze opróżnianie żołądka,
D.  zaleganie w żołądku.

Zadanie 58.
"All In One" w hiperalimentacji oznacza podawanie:

A.  żywienia w systemie jednego worka,
B.  żywienia za pomocą pompy infuzyjnej,
C.  preparatów kolejno w oddzielnych butelkach,
D.  preparatów w jednym worku do gastrostomii.



Zadanie 59.
Zespół Downa to zaburzenie chromosomowe wywołane:

A . trisomią,  czyli  obecnością  nadliczbowego  chromosomu  z
pary 21,

B.  delecją, czyli utratą części chromosomu,
C . translokacją,  czyli  przemieszczeniem  części  lub  całego

chromosomu do innego chromosomu,
D.  niewłaściwym podziałem chromosomów płciowych.

Zadanie 60.
Która  z  postaw  rodziców  wytwarza  u  dziecka  uzależnienie  od
innych osób, małą samodzielność, nieporadność?

A.  nadmiernie chroniąca,
B.  nadmiernie wymagająca,
C.  odrzucająca,
D.  ambiwalentna.

Zadanie 61.
Otępienie wieku podeszłego spowodowane jest, między innymi:

A . chorobą  OUN,  chorobą  Alzheimera,  chorobą  rozsianych
ciał Lewy'ego,

B.  naczyniopochodnym ogniskowym uszkodzeniem mózgu,
C.  chorobami infekcyjnymi, chorobą Picka, AIDS,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 62.
Pacjent  z  chorobą  Parkinsona  leczony  Lewodopą  ma  trudności  w
rozpoczęciu  i  kontynuowaniu  ruchu.  Obserwuje  się  czasami
obszerne ruchy mimowolne kończyn i tułowia (fluktuacje ruchowe
-  dyskinezy).  Występują  trudności  w  połykaniu,  które  związane
są z:

A .  niechęcią pacjenta do jedzenia,
B . spowolnieniem,  sztywnością  mięśni,  objawami

dyspeptycznymi i ślinotokiem,
C.  zmęczeniem pacjenta,
D.  niewłaściwą dietą.

Zadanie 63.
Pacjent 68-letni jest  mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej od 3
lat .  Pielęgniarka  zauważyła  u  pacjenta  spowolnienie  ruchowe  i
pojawiającą się sztywność ruchów z nieznacznym drżeniem kończyn
górnych w spoczynku. Opisane objawy wskazują na:

A.  zdenerwowanie,
B.  atrofię mięśni kończyn górnych,
C.  guza mózgu,
D.  chorobę Parkinsona.



Zadanie 64.
U  pacjentki  z  postępującą  chorobą  Parkinsona,  która  chudnie  i
cierpi na zaparcia należy stosować dietę:

A .  ubogoresztkową i niskobiałkową,
B.  bogatoresztkową i wysokobiałkową,
C.  bogatoresztkową, niskobiałkową, wysokoenergetyczną,
D.  bogatoresztkową, wysokobiałkową, wysokoenergetyczną.

Zadanie 65.
Dla  osób  z  rozpoznanym stwardnieniem  rozsianym,  zalecana  jest
dieta:

A . lekkostrawna,  bogata  w  białko  i  witaminy  z
ograniczeniem węglowodanów, podaż płynów 2 litry/dobę,

B.  wysokobiałkowa z podażą płynów do 1 litra/dobę,
C.  wysokotłuszczowa z podażą płynów 3 litrów/dobę,
D.  nie ma ograniczeń dietetycznych.

Zadanie 66.
Do podstawowych zaburzeń spostrzegania należą:

A.  złudzenia,
B.  omamy,
C.  złudzenia i omamy,
D.  pseudohalucynacje.

Zadanie 67.
Terapia zajęciowa, to:

A . leczenie  farmakologiczne  połączone  ze  zorganizowaniem
choremu zajęć i wykonywaniem czynności manualnych,

B . leczenie  i  usprawnianie  za  pomocą  określonych
czynności, zajęć lub pracy,

C . metoda  komunikowania  werbalnego  i  pozawerbalnego  z
osobami w podeszłym wieku,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 68.
Wymiennik węglowodanowy to:

A.  12 g węglowodanów znajdujących się w 12 g chleba,
B.  25 g węglowodanów znajdujących się w 12 g chleba,
C.  25 g węglowodanów znajdujących się w 25 g chleba,
D.  12 g węglowodanów znajdujących się w 25 g chleba.

Zadanie 69.
Do późnych powikłań cukrzycy należy/-ą:

A.  śpiączka hipoglikemiczna,
B.  śpiączka hiperglikemiczna,
C.  zaburzenia słuchu,
D.  zmiany w obrębie siatkówki.



Zadanie 70.
Do kinezyterapii NIE zaliczamy:

A.  ćwiczeń oporowych w wodzie,
B.  hydroterapii,
C.  ćwiczeń wolnych,
D.  ćwiczeń samowspomaganych.

Zadanie 71.
Osłabienie  pamięci,  związane  z  procesem  starzenia  się
organicznego charakteryzuje się:

A .  wzmocnieniem pamięci krótkotrwałej,
B.  pojawieniem się "luk pamięciowych",
C.  osłabieniem zdolności zapamiętywania nowych informacji,
D.  trudnościami w kojarzeniu faktów.

Zadanie 72.
N a  powstanie  choroby  hemoroidalnej  mają  wpływ  czynniki
mechaniczne i hemodynamiczne. W hemodynamicznym mechanizmie
przyczyną wystąpienia hemoroidów może być:

A . splot  anatomiczny,  który  ulega  dystalnemu
przemieszczeniu z powodu rozpadu podśluzówkowej tkanki
łącznej,

B.  utrudniona defekacja,
C.  biegunka,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 73.
Objawy stwardnienia rozsianego to:

A . stałe  uczucie  zmęczenia,  mrowienie  i  drętwienie
kończyn, spastyczność mięśni,

B.  podwójne i zamazane widzenie, oczopląs, afazja,
C . wzmożone  napięcie  mięśni,  drżenia  mięśniowe,

spowolnienie ruchowe,
D.  depresja, zaburzenia pamięci i koncentracji, łojotok.



Zadanie 74.
Pacjent  lat  67  po  amputacji  podudzia  lewego  kończyny  dolnej.
Amputacja  z  powodu  odmrożenia  II I ˚  opornego  na  leczenie
zachowawczo  -  farmakologiczne.  U  chorego  stwierdza  się
wydobywanie  się  pienistego  płynu  między  szwami,  szarość  skóry
okolicy  rany  oraz  wyczuwalne  pod  skórą  trzeszczenia.  Na  jakie
ułożenie nieprawidłowe nawykowe narażony jest kikut kończyny?

A . przykurcz  w  stawie  biodrowym  i  przeprost  w  stawie
kolanowym,

B.  przeprost w stawie kolanowym i biodrowym,
C.  przykurcz zgięciowy w stawie kolanowym,
D.  odwiedzenie w stawie kolanowym.

Zadanie 75.
Zespół hiperkinetyczny polega na:

A.  obniżonym napięciu mięśniowym,
B.  rytmicznych skurczach mięśni,
C.  pojawieniu się ruchów mimowolnych,
D.  nadmiernym pobudzeniu chorego.

Zadanie 76.
Dziewczynka  przyszła  na  świat  w  7  miesiącu  ciąży.  Dziecko  z
charakterystycznym płaskim profilem twarzy, skośnie ustawionymi
oczami,  krótką  szyją,  na  dłoni  poprzeczna  bruzda.  Wymienione
cechy dziecka są charakterystyczne dla:

A.  mózgowego porażenia dziecięcego,
B.  zespołu Turnera,
C.  zespołu Downa,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 77.
Wkłucie  do  podawania preparatów hiperalimentacyjnych najlepiej
zakładać do żyły:

A.  udowej prawej,
B.  podkolanowej prawej,
C.  podobojczykowej,
D.  strzałkowej prawej.

Zadanie 78.
U  pacjenta po upadku z  konia stwierdzono uszkodzenie fleksyjne
kręgosłupa na odcinku C5- Th1, co prowadzi do:

A.  tetraplegii,
B .  hemiplegii,
C .  paraplegii,
D.  tetraparezy.



Zadanie 79.
Na pierwszy objaw raka jelita grubego wskazuje:

A.  nie gojące się owrzodzenie,
B.  permanentny kaszel lub chrypka,
C.  zmiana wydalania moczu,
D.  zmiana wydalania stolca.

Zadanie 80.
Za czynniki przyspieszające wystąpienie osteoporozy uważane są:

A . obniżona  podaż  witaminy  D  i  brak  ekspozycji  na
promieniowanie słoneczne, niska podaż wapnia,

B.  unieruchomienie i/lub mało aktywny tryb życia,
C.  alkoholizm, palenie tytoniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 81.
W  pielęgnacji  chorych  z  nietrzymaniem  moczu  niewskazane  jest
stosowanie:

A.  cewników zewnętrznych (uridomów) i wewnętrznych,
B . jednorazowych  chłonnych  materiałów  sanitarnych

chroniących skórę przed maceracją i uszkodzeniem,
C . gumowych  podkładów  chroniących  materac  przed

zamoczeniem,
D.  regularnych treningów pęcherza.

Zadanie 82.
Agresja u osób w wieku podeszłym wynika z:

A . reakcji  na  negatywne  bodźce  wynikające  z  niepowodzeń
podejmowanych działań, pojawiającego się bólu, ubóstwa,

B . reakcji  na  negatywne  bodźce  wynikające  z  dodatkowej
pracy, uczestnictwa w aktywizacji,

C .  reakcji na wdrożone działania usprawniające,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 83.
Zasadą wykonywania wstrzyknięć z insuliny jest:

A . wykonywanie  wstrzyknięć  w  miejsca,  do  których  jest
łatwy dostęp,

B . podawanie  insuliny  w  to  samo  miejsce  do  momentu  aż
wstrzyknięcia staną się bolesne,

C.  podawanie insuliny za każdym razem w inne miejsce,
D.  podawanie insuliny śródskórnie lub domięśniowo.



Zadanie 84.
Postępowaniem doraźnym w ostrym obrzęku płuc jest:

A .  ułożenie - uniesienie tułowia oraz opuszczenie nóg,
B.  tlenoterapia bierna,
C.  podanie nitrogliceryny i środków moczopędnych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 85.
Jaka  jednostka  w  systemie  pomocy  społecznej,  realizuje  zadania
z  zakresu  orzekania  o  stopniu  niepełnosprawności  do  celów
pozarentowych?

A.  Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych,
B . Powiatowy  zespół  ds.  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności,
C . Gminny  zespół  ds.  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności w ramach zadań zleconych,
D . Komisja ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy

Pełnomocniku Wojewody ds. osób niepełnosprawnych.

Zadanie 86.
Udar mózgu, to:

A . powolnie  narastające,  naczyniopochodne  ogniskowe  lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

B . naczyniopochodne  ogniskowe  lub  uogólnione  zaburzenia
funkcji mózgu utrzymujące się tylko do 24 godzin,

C . nagle rozpoczynające się naczyniopochodne ogniskowe lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 87.
Jednostką  kalkulacyjną  w  rozliczeniu  świadczeń  z  zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia:

A.  są osobodni,
B.  jest stawka kapitacyjna,
C.  jest procedura,
D.  jest porada.

Zadanie 88.
Skórę wokół odleżyny należy pielęgnować:

A.  1x dziennie podczas toalety całego ciała,
B.  2x dziennie rano i wieczorem,
C.  podczas każdej zmiany pozycji ciała,
D . podczas  wykonywania  toalety  po  oddaniu  moczu  i

wypróżnieniu.



Zadanie 89.
W  placówce  opieki  długoterminowej  przebywa  pacjent,  u  którego
pielęgniarki  zaobserwowały  bierną  postawę,  uległość,
oczekiwanie  pomocy  oraz  podejrzliwość.  Posługując  się  typologią
Bromleya, zachowanie pacjenta można określić jako postawę:

A.  wrogości wobec otoczenia,
B.  konstruktywną,
C.  zależności,
D.  obronną.

Zadanie 90.
Przy nagłym powstaniu hipoglikemii, najczęściej obserwuje się:

A .  płaczliwość, uczucie lęku,
B.  drżenie mięśni, obfite poty,
C.  ból głowy, zamazane widzenie,
D.  zmęczenie, spowolnienie funkcji intelektualnych.

Zadanie 91.
Chora  lat  20  jest  leczona  z  powodu  niedowładu
czterokończynowego  po  urazie  szyjnego  odcinka  rdzenia
kręgowego. Porusza się na wózku inwalidzkim. Występuje obniżony
nastrój.  Pacjentka  wypija  około  500  ml  płynów  dziennie.  W
badaniach  laboratoryjnych  stwierdzono  infekcję  układu
moczowego,  podwyższone  wartości  kreatyniny  i  elektrolitów.
Chorej należy zalecić przyjmowanie płynów w ilości:

A .  3 litrów na dobę,
B.  1,5-2 litrów na dobę,
C.  4 litrów na dobę,
D.  dotychczas przyjmowanej.

Zadanie 92.
Objawy  jak:  triada  Charcota,  parestezje,  ataksja,  labilność
uczuć,  osłabienie  si ły  mięśniowej,  spastyczność,
charakterystyczne są dla:

A.  choroby Parkinsona,
B.  choroby Alzheimera,
C.  stwardnienia rozsianego,
D.  urazów kręgosłupa szyjnego.



Zadanie 93.
Radioterapia  jest  jedną  z  metod  leczenia  choroby  nowotworowej,
która  polega  na  leczniczym  stosowaniu  promieniowania
jonizującego.  Radioterapię  ze  względu  na  technikę
napromieniowania dzielimy na:

A.  radioterapię i elektroterapię,
B.  teleradioterapię i brachyterapię,
C.  brachyterapię i stymuloterapię,
D.  teleradioterapię i elektroterapię.

Zadanie 94.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A.  starość jest chorobą,
B.  starość nie jest chorobą, ale toruje drogę patologii,
C .  starość to zespół ułomności i niesprawności,
D . starość  to  proces  patologicznych  zmian  w  organizmie

człowieka.

Zadanie 95.
Chora  lat  60  od  miesiąca  jest  leczona  farmakologicznie
preparatami  doustnie  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .  Nie  stosuje
diety.  Zgłasza  duże  pragnienie.  U  chorej  w  pierwszej  kolejności
należy:

A.  skontrolować poziom cukru we krwi,
B.  zapewnić duże ilości płynów,
C.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów,
D.  odstawić preparaty doustne.

Zadanie 96.
C o to  jest  biegunka rzekoma z  przelania  i  jak  należy  postępować
w przypadku jej wystąpienia?

A . powikłanie  długotrwałego  zaparcia  stolca  -  należy
zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,

B.  zwykła biegunka - należy zastosować środki zapierające,
C . powikłanie  zaparcia  stolca  -  należy  zastosować  środki

zapierające,
D . zwykła  biegunka  -  należy  zastosować  tylko  odpowiednią

dietę.



Zadanie 97.
Zaparcia  stolca  występują  u  przeszło  połowy  chorych  ze
stwardnieniem  rozsianym.  Leczenie  zaparć  polega  między  innymi
na stosowaniu:

A.  czynnej rekreacji i gimnastyki leczniczej,
B.  odpowiedniej diety i masażu mięśni brzucha,
C.  tylko diety lub środków farmakologicznych,
D . odpowiedniej  diety,  czynnej  rekreacji  i  gimnastyki

leczniczej,  masażu  mięśni  brzucha,  środków
farmakologicznych.

Zadanie 98.
W celu obniżenia spastyczności mięśni można stosować:

A.  ćwiczenia rozluźniające i tonolizę,
B.  elektrostymulację,
C.  laser biostymulujący,
D.  ćwiczenia z dużym oporem.

Zadanie 99.
Zakres  świadczeń  pomocy  społecznej  osobom  niesamodzielnym,
przewlekle chorym, samotnym, niesamodzielnym dotyczą:

A.  świadczeń pieniężnych,
B . pomocy  rzeczowej,  w  tym  na  ekonomiczne

usamodzielnienie,
C.  szkoleń i poradnictwa rodzinnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 100.
Oparcie społeczne polega w szczególności na:

A . podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do
samodzielnego, aktywnego życia,

B . organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony
rodziny,  innych  osób,  grup,  organizacji  społecznych  i
instytucji,

C . udzielaniu  pomocy  finansowej,  rzeczowej  oraz  innych
świadczeń  na  zasadach  określonych  w  ustawie  o  pomocy
społecznej,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 101.
W  planowaniu  opieki  nad  osobą  chorą  psychicznie  z  rozpoznaną
schizofrenią,  objętą  opieką  długoterminową  głównym  elementem
postępowania są działania rehabilitacyjne, które obejmują:

A . rozwijanie  zainteresowań i  umiejętności  dbania  o  własny
wgląd,

B . przywracanie  lub  kształtowanie  wytrwałości,
poszukiwanie  lub  utrzymanie  możliwości  wykonywania
użytecznego zajęcia,

C.  poprawa relacji społecznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 102.
O porażeniu mówimy, gdy:

A.  zniesione jest czucie powierzchniowe,
B.  zniesione jest czucie głębokie,
C.  występuje deficyt siły mięśniowej,
D.  siła mięśniowa jest całkowicie zniesiona.

Zadanie 103.
Urojenia, to:

A . fałszywe  sądy,  których  chory  nie  weryfikuje  mimo
dowodów ich błędności,

B.  zaburzenia toku myślenia,
C . uporczywy  strach  przed  pewnymi  sytuacjami  lub

przedmiotami,
D . niezgodne  z  rzeczywistością  wyobrażenie  wypełniające

lukę pamięciową.

Zadanie 104.
Choremu  podczas  stosowania  brachyterapii  personel  medyczny
powinien zapewnić odpowiednie warunki, aby pacjent:

A . czuł  s ię  bezpiecznie,  znał  zasady  postępowania  podczas
stosowania terapii i po jej zakończeniu,

B . odczuwał  profesjonalną  opiekę  i  wsparcie  psychiczne  ze
strony personelu medycznego,

C . miał  pozytywne  nastawienie  do  procesu  leczenia  i
stosował się do zaleceń,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 105.
Aktem  prawnym  normującym  sposób  i  tryb  kierowania  osób
wymagających stacjonarnej opieki długoterminowej jest:

A . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012
r .  w  sprawie  kierowania  do  zakładów
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

B . Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z
dnia  30  grudnia  1998  r .  w  sprawie  sposobu  i  trybu
kierowania  osób  do  zakładów  opiekuńczo-leczniczych  i
pielęgnacyjno-opiekuńczych  oraz  szczegółowych  zasad
ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach,

C . Ustawa  z  dnia  15  kwietnia  2011  o  działalności
leczniczej,

D . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009
roku  w  sprawie  świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu
świadczeń  pielęgnacyjnych  i  opiekuńczych  w  ramach
opieki długoterminowej.

Zadanie 106.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  po  amputacji  na  wysokości
podudzia  należy  stosować  prawidłowe  układanie  polegające  na
ułożeniu kikuta:

A.  na płaskim równym podłożu,
B.  na poduszce w zgięciu w stawie kolanowym,
C.  w zgięciu w stawie biodrowym,
D.  na specjalnej skrzynce.

Zadanie 107.
D o  powszechnych  problemów  zdrowotnych  u  ciężko  chorych
umierających, zaliczamy:

A.  ból, apetyt, problem nietrzymania moczu i stolca,
B . odleżyny,  zaparcia,  ból,  zmiany  w  jamie  ustnej,

odwodnienie,
C . zmiany  w  jamie  ustnej,  odparzenia,  stabilność

emocjonalną,
D.  zaburzenia sensomotoryczne, labilność emocjonalną.

Zadanie 108.
Najskuteczniejszą metodą leczenia alkoholizmu jest:

A .  wszczepienie podskórnie Esperalu,
B.  leczenie Anticolem,
C.  psychoterapia po odtruciu,
D.  detoksykacja.



Zadanie 109.
Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej wobec
osób  potrzebujących  pomocy  materialnej  i  niematerialnej  jak  i
wsparcia spoczywa na:

A.  samorządzie miejskim,
B.  gminie,
C . samorządzie  terytorialnym  oraz  na  organach

administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą,
D.  samorządzie powiatowym.

Zadanie 110.
Zespół psychoorganiczny charakteryzują:

A.  euforia, zaburzenia funkcji zwieraczy,
B . zaburzenia  pamięci,  sprawności  myślenia  i  orientacji,

brak krytycyzmu,
C.  napady padaczkowe i obniżenie nastroju,
D.  zaburzenia równowagi i spastyczność.

Zadanie 111.
Skala  służąca  do  oceny  stanu  psychicznego  pacjenta  w  wieku
podeszłym to:

A.  skala Barthela,
B.  skala ADL,
C.  skala MMSE,
D.  skala PSMS.

Zadanie 112.
Zakres  wybranych  problemów  pielęgnacyjnych  u  pacjentów  w
trakcie teleradioterapii obejmuje:

A.  świąd i pieczenie skóry okolicy napromieniowanej,
B . napady drgawkowe u chorych napromieniowanych, obniżony

nastrój,
C . brak  dostatecznej  wiedzy  na  temat  leczenia  promieniami

jonizującymi,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 113.
W  ramach  ergoterapii  pacjentowi  z  porażeniem  połowiczym
zaproponujesz:

A.  relaksowanie się przy dobrej muzyce,
B.  naukę czynności dnia codziennego,
C.  ćwiczenia ruchowe lub taneczne,
D.  rozmowy w grupie.



Zadanie 114.
Bóle występujące w miejscu amputowanej kończyny nazywają się:

A .  korzeniowe,
B.  kauzalgiczne,
C.  talamiczne,
D.  fantomowe.

Zadanie 115.
Przyjęta  postawa  przez  członków  zespołu  społeczności
terapeutycznej  dotyczącej  akceptacji  i  zrozumienia  pacjenta
oraz tolerancji dla jego zaburzonych zachowań dotyczy zasady:

A.  demokratyzmu,
B.  permisywności,
C.  konsensusu,
D.  realizmu.

Zadanie 116.
7-letni  chłopiec  ze  stwierdzonym upośledzeniem umysłowym oraz
niedosłuchem  60  dB  korzysta  z  aparatu  słuchowego.  Rodzice
zastanawiają się nad jego dalszą edukacją. Który z wymienionych
czynników decyduje o kwalifikacji do odpowiedniej szkoły?

A.  przyczyna niedosłuchu,
B.  stopień ubytku słuchu,
C.  moment wystąpienia zaburzenia słuchu,
D.  ogólny rozwój dziecka.

Zadanie 117.
Pacjent  lat  75  po  przebytym  złamaniu  kości  udowej  jest  otyły  i
mało  aktywny  fizycznie.  Do  oddziału  został  przyjęty  w  związku  z
zakrzepowym  zapaleniem  żył  głębokich  uda  lewego.  Chora  noga
jest  bardzo  obrzęknięta.  Pacjent  ma  gorączkę  i  skarży  się  na
silny ból. Właściwy sposob ułożenia chorego to ułożenie:

A.  na szynie Browna i uniesienie całej kończyny,
B . n a zdrowej kończynie w pozycji na boku, kończyna chora

wsparta na specjalnym klinie,
C . w  pozycji  półsiedzącej  z  poduszką  podłożoną  pod  zgięcie

kolanowe,
D . w  pozycji  półsiedzącej  z  poduszką  podłożoną  pod

zgięciem  kolanowym,  nad  chorą  kończyną  szynową
konstrukcja zapobiegająca uciskowi.



Zadanie 118.
Najczęstszym powikłaniem pionizacji jest:

A .  zaburzenie widzenia,
B.  zaburzenie oddychania,
C . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  omdlenie

ortostatyczne,
D.  oddanie moczu i stolca.

Zadanie 119.
Dziecko  lat  2  jest  pod  opieką  poradni  pediatrycznej  z  powodu
fenyloketonurii.  Ma  opóźniony  rozwój  mowy,  jest  pod  opieką
logopedy. Dlaczego u dziecka musi być przestrzegana dieta?

A.  gdyż rozwój fizyczny dziecka będzie nieprawidłowy,
B . gdyż  nieprzestrzeganie  diety  doprowadzi  do

występujących wymiotów, zaburzeń żołądkowych,
C.  gdyż będzie postępowała degradacja umysłowa,
D . gdyż  inne  pokarmy  będą  wywoływały  skazy  skórne  u

dziecka.

Zadanie 120.
Podczas  toalety  wieczornej  u  pacjenta,  u  którego  założono
opatrunek  gipsowy  na  lewą  kończynę  dolną,  zaobserwowałaś
zaczerwienienie,  obrzęk,  stwardnienie,  pęcherz  wypełniony
płynem  surowiczym  w  okolicy  kości  krzyżowej,  co
zakwalifikowałaś jako:

A.  odparzenie,
B.  odleżynę I stopnia,
C.  odleżynę II stopnia,
D.  odleżynę III stopnia.

Zadanie 121.
Mianem nerwicy określa się:

A . zaburzenia  psychotyczne  o  przewlekłym  przebiegu  z
pojawieniem się omamów słuchowych,

B . zaburzenia niepsychotyczne o przewlekłym przebiegu oraz
różnorodnych,  czasami  intensywnych  objawach,
sprawiających  choremu  znaczne  cierpienie  i  poczucie
dyskomfortu,

C.  zaburzenia związane z brakiem zachowanego krytycyzmu,
D . psychozę z zachowanym poziomem postrzegania, myślenia,

przeżywania.



Zadanie 122.
Pomoc  społeczna  realizując  zadania  wobec  osób  przewlekle
chorych, niepełnosprawnych ma na celu:

A . umożliwienie  osobom  starszym  przezwyciężenie  trudnych
sytuacji,

B . umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych
sytuacji  życiowych,  których  nie  są  oni  w  stanie
pokonać,  wykorzystując  własne  uprawnienia,  zasoby  i
możliwości,

C . wsparcie  rzeczowe  i  f inansowe  dla  osób
niepełnosprawnych,

D . pomaganie wszystkim w organizowaniu pomocy z zakresu
wyżywienia dla osób takiej pomocy potrzebującym.

Zadanie 123.
Finansowanie usług opiekuńczych wobec osób przewlekle chorych
niesamodzielnych, niepełnosprawnych pochodzi:

A . z e  środków  społecznych  lokalnych  ośrodków  pomocy
społecznej, a część pokrywa zainteresowany,

B.  całkowite koszty pomocy ponoszą PCPR,
C.  ze współfinansowania pomiędzy pacjentem a NFZ,
D.  ze środków przyznanych przez Starostę i Burmistrza.

Zadanie 124.
Chora  lat  61  jest  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  z  powodu
zakrzepu  tętnicy  mózgowej.  Została  przyjęta  do  zakładu
pielęgnacyjno-opiekuńczego  z  niedowładem  połowiczym
prawostronnym  i  afazją  czuciową  w  celu  usprawniania.  Objawy
wskazują na umiejscowienie się zakrzepu w:

A.  prawej półkuli mózgu,
B.  móżdżku,
C.  lewej półkuli mózgu,
D.  pniu mózgu.

Zadanie 125.
W  pielęgnacji  pacjentów  po  udarze  mózgu,  pielęgniarki  stosują
ułożenia funkcjonalne poprawne, które mają na celu:

A . stymulację  organizmu  do  korzystnej  reorganizacji
uszkodzonego mózgu,

B.  zapobieganie przykurczom mięśniowym,
C.  zapobieganie odleżynom,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 126.
Realizacja  opieki  nad  ciężko  chorym  umierającym  wymaga  od
personelu:

A . empatii,  okazania  szacunku,  zachowania  spokoju,
zapewnienia godnych warunków umierania,

B . zapewnienia  izolacji,  samotności,  podawania  wody  do
picia,

C . wnikliwej  obserwacji,  ciszy  i  spokoju,  zaniechania
kontaktów werbalnych,

D . zapewnienie choremu i rodzinie wsparcia emocjonalnego i
finansowego.

Zadanie 127.
Pęcherz neurogenny odhamowany charakteryzuje się:

A . opróżnianiem  pęcherza  po  wypełnieniu,  niezależnie  od
woli chorego,

B . utratą  zdolności  hamowania  oddawania  moczu  mimo
zachowanej  świadomości  i  zachowanego  czucia  parcia  na
mocz,

C.  wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
D.  zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.

Zadanie 128.
Dla  osób  potrzebujących,  ze  względu  na  stan  zdrowia,  pomocy
medycznej  czasowej  (na  czas  rekonwalescencji,  rehabilitacji),
t j .  opieki  pielęgniarskiej  i  lekarskiej,  a le  niewymagających
hospitalizacji proponowana jest opieka:

A.  w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
B.  w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
C.  w domu chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 129.
U  pacjenta  wykonano  test  podpaskowy  (pieluchowy),  w  celu
określenia:

A.  ilości zalegania moczu w pęcherzu,
B.  stopnia trzymania moczu,
C.  ilości moczu oddawanego mimowolnie w ciągu doby,
D.  profilu ciśnienia cewkowego.



Zadanie 130.
Wskaż,  w  jakim  przypadku  pacjent  skierowany  do  szpitala
psychiatrycznego będzie przyjęty:

A.  gdy są wolne miejsca w szpitalu,
B . gdy  lekarz  w  Izbie  Przyjęć  po  zbadaniu  zakwalifikuje

pacjenta do leczenia szpitalnego,
C.  gdy pacjent wyrazi zgodę na leczenie w szpitalu,
D . p o  zbadaniu  przez  lekarza  i  podpisaniu  zgody  na

leczenie,  a  jeżeli  nie  wyraża  zgody  to  może  być
przyjęty  do  szpitala,  jeżeli  zagraża  bezpośrednio
własnemu życiu lub życiu i zdrowiu innych.

Zadanie 131.
Wskaż  dominujące  formy  leczenia  pacjentów  w  oddziałach
psychiatrycznych:

A.  terapia zajęciowa wspomagana farmakoterapią,
B . farmakoterapia wspomagana psychoterapią indywidualną i

grupową,
C.  terapia zajęciowa,
D . psychoterapia  indywidualna  i  grupowa  oraz  terapia

zajęciowa  wspomagana  farmakoterapią,  różne  formy
terapii wspomagane farmakoterapią.

Zadanie 132.
C o  leży  u  podstaw  najkorzystniejszego  rozwoju  dziecka
upośledzonego?

A.  szkoła życia,
B.  szkoła integracyjna,
C.  rehabilitacja,
D.  rodzina.

Zadanie 133.
Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:

A.  wymieniać cewnik co 2 tygodnie,
B . rozpocząć  opukiwanie  okolicy  nadłonowej  i  okresowo

powtarzać  cewnikowanie  w  zależności  od  i lości  moczu
zalegającego w pęcherzu,

C.  pozostawić cewnik na stałe,
D.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.

Zadanie 134.
Oligofrenopsychologia zajmuje się:

A .  osobami z zaburzeniami słuchu,
B.  dziećmi z zaburzeniami mowy po urazach mózgowych,
C.  osobami upośledzonymi,
D.  osobami z zaburzeniami psychicznymi.



Zadanie 135.
Które z czynników predysponują do powstania osteoporozy?

A.  zaburzenia hormonalne,
B.  zmniejszona aktywność ruchowa,
C.  zawsze występuje w powiązaniu z nadczynnością tarczycy,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 111514
GRUPA 1
Zadanie 1.
Hemiplegia jest to:

A . porażenie  mięśni  po  urazie  kręgosłupa  w  odcinku
szyjnym,

B.  porażenie połowicze po udarze mózgu,
C.  niedowład mięśni po zatruciu środkami toksycznymi,
D.  niedowład połowiczy po krwotoku do mózgu.

Zadanie 2.
Matka  zgłosiła  s ię  do  poradni  wczesnej  diagnostyki  z  dzieckiem
3  miesięcznym.  Dziecko  jest  apatyczne,  senne,  skóra  chłodna,
włosy  suche.  Dziecko  ma  duży  brzuch  i  krótkie  kończyny.
Opóźnione psychomotorycznie. Stan dziecka może sugerować:

A.  mózgowe porażenie dziecięce,
B.  zespół Downa,
C.  niedoczynność tarczycy,
D.  zespół Little'a.

Zadanie 3.
Która  z  postaw  rodziców  wytwarza  u  dziecka  uzależnienie  od
innych osób, małą samodzielność, nieporadność?

A.  nadmiernie chroniąca,
B.  nadmiernie wymagająca,
C.  odrzucająca,
D.  ambiwalentna.

Zadanie 4.
Chory  lat  27  jest  po  urazie  rdzenia  kręgowego  w  odcinku
lędźwiowym przed trzema tygodniami. Prawidłowe ułożenie kończyn
dolnych chorego polega na:

A . odciążeniu  kości  piętowych,  podparciu  stóp  do  kąta  90
stopni,  zgięciu  w  stawach  kolanowych  pod  kątem  5
stopni,

B.  zgięciu w stawach kolanowych pod kątem 25 stopni,
C.  przeproście w stawach kolanowych,
D . zgięciu  w  stawach  kolanowych  pod  kątem  15  stopni  i

biodrowych pod kątem 20 stopni.

Zadanie 5.
Zespół zaniedbywania połowiczego jest charakterystyczny dla:

A.  niedowładu prawostronnego,
B.  niedowładu lewostronnego,
C.  niedowładów wiotkich,
D.  RIND.



Zadanie 6.
W rozpoznawaniu cukrzycy u osób starszych istotne znaczenie ma:

A.  glikemia na czczo,
B.  krzywa cukrzycowa,
C.  poliuria,
D.  badanie poposiłkowe glikemii 1-2 godz. po posiłku.

Zadanie 7.
Opieka paliatywna ma na celu:

A . złagodzenie  dolegliwości  bólowych,  możliwości
przygotowania do śmierci w samotności,

B . złagodzenie  cierpień  ciężko  chorego  i  przygotowanie  go
d o  śmierci,  a  także  zapewnienie  pomocy  rodzinie
dotkniętej żałobą,

C . przygotowanie  rodziny  do  opieki  nad  chorym
przebywającym w ZOL/ZPO,

D.  opiekę nad pacjentem objętym opieką stacjonarną.

Zadanie 8.
Pacjent 68-letni jest  mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej od 3
lat .  Pielęgniarka  zauważyła  u  pacjenta  spowolnienie  ruchowe  i
pojawiającą się sztywność ruchów z nieznacznym drżeniem kończyn
górnych w spoczynku. Opisane objawy wskazują na:

A.  zdenerwowanie,
B.  atrofię mięśni kończyn górnych,
C.  guza mózgu,
D.  chorobę Parkinsona.

Zadanie 9.
D o  szybkiej  oceny  fizycznego,  psychicznego  i  społecznego
dobrostanu  osoby  starszej,  koncentrującej  s ię  na  jakości  życia,
a  nie  na  chorobie  oraz  uwzględniającą  rolę  opiekunów,  jest
system:

A.  EASY- care,
B.  Barthel,
C.  ADL,
D.  Glasgow.



Zadanie 10.
Podczas  toalety  wieczornej  u  pacjenta,  u  którego  założono
opatrunek  gipsowy  na  lewą  kończynę  dolną,  zaobserwowałaś
zaczerwienienie,  obrzęk,  stwardnienie,  pęcherz  wypełniony
płynem  surowiczym  w  okolicy  kości  krzyżowej,  co
zakwalifikowałaś jako:

A.  odparzenie,
B.  odleżynę I stopnia,
C.  odleżynę II stopnia,
D.  odleżynę III stopnia.

Zadanie 11.
Jakie  cechy  charakteryzują  lekki  stopień  upośledzenia
umysłowego?

A . osłabiony  proces  hamowania  wewnętrznego,  utrudniony
proces  analizy  i  syntezy,  myślenia  abstrakcyjnego,
osłabienie  krytycyzmu,  małe  zainteresowanie  nauką,
ubogie słownictwo,

B . osłabiony  proces  hamowania  wewnętrznego,  ale  odruchy
pobudzeniowe prawidłowe, dość dobra koncentracja uwagi
i myślenia abstrakcyjnego,

C . procesy  analizy  i  syntezy  utrudnione,  wyobraźnia  uboga,
a le dość znaczny zasób słownictwa, duże zainteresowanie
nauką,

D . proces  hamowania i  pobudzenia w normie,  natomiast  z ła
koncentracja  uwagi,  niecierpliwość,  szybkie
zniechęcanie się na zajęciach.

Zadanie 12.
Najbardziej  niepokojące  objawy  uboczne  działania  leków
stosowanych w psychiatrii, to:

A .  suchość w ustach, przybieranie na wadze,
B . nadmierna  wrażliwość  oczu  na  światło  i  słońce,

zaparcia,
C.  zawroty głowy, zmęczenie,
D.  sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.

Zadanie 13.
U  pacjenta  z  cukrzycą  leczonego  lekami  hipoglikemizującymi
doustnymi, zwracamy szczególną uwagę na:

A.  ilość wypijanych płynów,
B.  dodatkowe leki, np. NLPZ, sulfonamidy,
C.  wiek chorego,
D.  osteoporozę i poziom wapnia.



Zadanie 14.
W  niektórych  postaciach  stwardnienia  rozsianego  występuje  tzw.
drżenie zamiarowe. W ramach usprawniania ruchowego pacjentom
zaleca się:

A .  ćwiczenia metodą Berty Bobath,
B . rytmiczne  ćwiczenia  wahadłowe  stawów  barkowych  i

biodrowych, ćwiczenia pod kontrolą wzroku,
C.  ćwiczenia metodą Lovetta,
D . ćwiczenia wykonywane w pozycji na plecach, z kończynami

górnymi  na  brzuchu,  a  kończyny  dolne  zgięte  w  stawach
biodrowych i kolanowych.

Zadanie 15.
Chory  lat  38  jest  po  amputacji  urazowej  kończyny  dolnej  lewej
n a  wysokości  1/2  uda.  Usprawnianie  rozpoczęto  kilka  dni  po
zabiegu  operacyjnym.  Rana  pooperacyjna  wygojona.  Celem
hartowania kikuta jest:

A .  przygotowanie do noszenia protezy,
B.  przygotowanie do niskich temperatur,
C.  wzmocnienie siły mięśniowej,
D.  poprawę czucia głębokiego.

Zadanie 16.
Podstawą  prawną  odpowiedzialności  karnej  dla  pielęgniarek  i
lekarzy jest:

A .  przysięga Hipokratesa,
B.  kodeks karny,
C.  normy zwyczajowe,
D.  regulamin pracy szpitala.

Zadanie 17.
Świadczenia  gwarantowane  udzielane  w  warunkach  domowych
realizowane  przez  pielęgniarską  opiekę  długoterminową  domową
obejmują:

A . świadczenia  pielęgniarskie,  przygotowanie
świadczeniobiorcy  i  jego  rodziny  do  samoopieki  i
samopielęgnacji  w  tym  kształtowanie  umiejętności  w
zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością,

B . edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego
rodziny,

C . pomoc  w  pozyskiwaniu  sprzętu  medycznego  i
rehabilitacyjnego  niezbędnego  do  właściwej  pielęgnacji
i rehabilitacji,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 18.
Jaskra jest schorzeniem charakteryzującym się:

A .  podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym,
B.  stanem zapalnym rogówki,
C.  błoniastym zapaleniem spojówek,
D.  opryszczką rogówki.

Zadanie 19.
Majaczenia u osób w wieku podeszłym są wynikiem:

A . stanu  przedagonalnego,  zwiastującego  załamanie  się
homeostazy organizmu,

B . odwodnienia  z  powodu  przyjmowania  diuretyków,
przegrzania lub niedostatecznego przyjmowania płynów,

C.  skokowego polepszenia się stanu zdrowia,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 20.
N a  ograniczanie  skutków przewlekłej  niewydolności  żył  głębokich
ma wpływ:

A . kilkakrotne w ciągu dnia odpoczywanie z uniesioną chorą
nogą,

B.  unikanie stania w bezruchu przez dłuższy czas,
C.  spacery,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 21.
Na pierwszy objaw raka jelita grubego wskazuje:

A.  nie gojące się owrzodzenie,
B.  permanentny kaszel lub chrypka,
C.  zmiana wydalania moczu,
D.  zmiana wydalania stolca.

Zadanie 22.
Skala  służąca  do  oceny  stanu  psychicznego  pacjenta  w  wieku
podeszłym to:

A.  skala Barthela,
B.  skala ADL,
C.  skala MMSE,
D.  skala PSMS.



Zadanie 23.
W  placówce  opieki  długoterminowej  przebywa  pacjent,  u  którego
pielęgniarki  zaobserwowały  bierną  postawę,  uległość,
oczekiwanie  pomocy  oraz  podejrzliwość.  Posługując  się  typologią
Bromleya, zachowanie pacjenta można określić jako postawę:

A.  wrogości wobec otoczenia,
B.  konstruktywną,
C.  zależności,
D.  obronną.

Zadanie 24.
Czego dotyczy upośledzenie umysłowe?

A.  zaburzeń osobowości,
B.  zaburzeń psychicznych,
C.  zaburzeń intelektu,
D.  zaburzeń emocjonalnych.

Zadanie 25.
U  pacjenta  z  nefropatią  cukrzycową  zalecane  wartości  ciśnienia
krwi to:

A .  powyżej 130/80 mgHg,
B.  poniżej 120/70 mgHg,
C.  powyżej 125/80 mgHg,
D.  poniżej 125/ 75 mgHg.

Zadanie 26.
Warunkiem  skutecznej  organizacji  opieki  nad  ludźmi  starszymi
jest:

A . kształtowanie  właściwych  postaw  społeczeństwa  wobec
starości,

B . kształtowanie  właściwych  postaw  osób  starszych  wobec
starości jako takiej i starości własnej,

C . likwidacja  z  otoczenia  osoby  starszej  zjawiska
geriatryzmu,

D.  wszystkie prawdziwe.

Zadanie 27.
Prowadzenie  rejestru  domów  pomocy  społecznej,  placówek
zapewniających  całodobową  opiekę  osobom  niepełnosprawnym,
przewlekle  chorym  lub  osobom  w  podeszłym  wieku,  placówek
opiekuńczo-wychowawczych  i  ośrodków  adopcyjno-opiekuńczych
należy do zadań:

A.  własnych gminy,
B.  własnych powiatu,
C.  wojewody,
D.  burmistrza.



Zadanie 28.
Na wystąpienie hiperglikemii wskazują:

A . wysoki  poziom  glukozy  we  krwi,  obecność  glukozy  i
acetonu w moczu,

B . niski  poziom  glukozy  we  krwi,  brak  glukozy  i  acetonu  w
moczu,

C . wysoki poziom glukozy we krwi, brak glukozy i acetonu w
moczu,

D . niski  poziom  glukozy  we  krwi,  występowanie  glukozy  i
acetonu w moczu.

Zadanie 29.
Masaż  stanowi  istotny  element  działań  profilaktycznych
stosowanych przez pielęgniarkę w opiece nad chorym długotrwale
unieruchomionym. Wskazaniem do wykonania masażu jest/są:

A.  zapalenie żył,
B.  chorzy zagrożeni krwotokiem,
C.  zagrożenie wystąpienia odleżyn,
D.  stany zapalne i alergiczne skóry.

Zadanie 30.
Prowadzony  zakres  postępowania  pielęgnacyjnego  u  pacjentki  po
amputacji piersi sprowadza się do:

A . wytworzenia  u  pacjentek  negatywnego  stosunku  do
zaistniałego, nieodwracalnego faktu utraty piersi,

B . uświadomienia  rehabilitowanym  kobietom,  że  w  nowej
sytuacji  mają  pełną  szansę  przystosowania  społecznego
ale nie zawodowego,

C . niwelowanie  dolegliwości  bólowych  poprzez  wdrożenie
działań  rehabilitacjnych,  niskie  układanie  kończyny  po
stronie operowanej,

D . wytworzenia  u  pacjentek  pozytywnego  stosunku  do
zaistniałego,  nieodwracalnego  faktu  utraty  piersi,
uświadomienia  rehabilitowanym  kobietom,  że  w  nowej
sytuacji  mają  pełną szansę  przystosowania społecznego i
zawodowego,  niwelowanie  dolegliwości  bólowych  oraz
zapobiegania  obrzękowi  limfatycznemu poprzez  ćwiczenia
rehabilitacyjne.



Zadanie 31.
Zakres  wybranych  problemów  pielęgnacyjnych  u  pacjentów  w
trakcie teleradioterapii obejmuje:

A.  świąd i pieczenie skóry okolicy napromieniowanej,
B . napady drgawkowe u chorych napromieniowanych, obniżony

nastrój,
C . brak  dostatecznej  wiedzy  na  temat  leczenia  promieniami

jonizującymi,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 32.
Opiekujesz  s ię  chorym  w  ciężkim  stanie  majaczeniowym.  Twoje
postępowanie NIE jest właściwe, gdy:

A.  uspokajasz chorego,
B.  oświetlasz pokój chorego w nocy,
C.  prosisz koleżanki o zastępstwo przy łóżku chorego,
D.  mówisz do chorego.

Zadanie 33.
"Szok rdzeniowy" związany jest z:

A .  pierwotnym urazem rdzenia kręgowego,
B.  wtórnym urazem rdzenia kręgowego,
C.  zespołem niecałkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego,
D . zespołem  poprzecznego  całkowitego  uszkodzenia  rdzenia

kręgowego.

Zadanie 34.
Dziecko  lat  3  z  rozpoznaniem  mózgowego  porażenia  dziecięcego,
niechodzące, nie mówi, ma wzmożone napięcie mięśniowe. Karmione
łyżeczką pokarmami papkowatymi. W rehabilitacji dziecki możemy
zastosować metodę:

A.  Sherburne,
B.  Bobathów,
C.  Foley,
D.  Gestalt.

Zadanie 35.
Otępienie wieku podeszłego spowodowane jest, między innymi:

A . chorobą  OUN,  chorobą  Alzheimera,  chorobą  rozsianych
ciał Lewy'ego,

B.  naczyniopochodnym ogniskowym uszkodzeniem mózgu,
C.  chorobami infekcyjnymi, chorobą Picka, AIDS,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 36.
Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej wobec
osób  potrzebujących  pomocy  materialnej  i  niematerialnej  jak  i
wsparcia spoczywa na:

A.  samorządzie miejskim,
B.  gminie,
C . samorządzie  terytorialnym  oraz  na  organach

administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą,
D.  samorządzie powiatowym.

Zadanie 37.
Specyfika  pracy  z  ludźmi  zaburzonymi  psychicznie  wymaga  od
pielęgniarki:

A .  zdolności wytwarzania leczniczej atmosfery,
B.  umiejętności nawiązywania kontaktu terapeutycznego,
C . wyuczonych  zachowań,  które  mają  na  celu  wykonanie

zleconych przez lekarza zadań,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 38.
Prawidłową  wentylację  płuc,  u  pacjenta  z  całkowitym
uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku C6, zapewni ułożenie w
pozycji:

A .  półsiedzącej,
B.  na lewym boku,
C.  leżącej na wznak,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 39.
Całościowa ocena geriatryczna obejmuje następujące skale:

A.  ADL (Katza) i IADL (Lawtona),
B.  MMSE (Folsteina) i Yessevage`a,
C.  Tinnettiego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 40.
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego NIE może być:

A . właścicielem  lub  pracownikiem  apteki,  hurtowni
farmaceutycznej  lub  wytwórcą  produktu  leczniczego  lub
wyrobu medycznego,

B . właścicielem  akcji  lub  udziałów  w  spółce  prowadzącej
zakład  opieki  zdrowotnej,  aptekę  lub  hurtownię
farmaceutyczną  albo  wytwarzającej  produkty  lecznicze
lub wyroby medyczne,

C . członkiem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia albo rady
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 41.
Ruchy "rzekomozamiarowe" to:

A.  drżenie,
B.  ruchy pląsawicze,
C.  dystonia,
D.  t iki .

Zadanie 42.
W  celu  pobudzenia  łaknienia  u  pacjentów  w  terminalnej  fazie
choroby nowotworowej czasami stosuje się:

A .  kortykosteroidy,
B.  amitryptylinę,
C.  cyproheptadynę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 43.
Podczas  dyżuru  pielęgniarka  zaobserwowała  u  pacjentki,
występującą  już  od  dłuższego  czasu,  zmienność  nastroju,
płaczliwość,  wycofanie  się,  małą  aktywność  przy
samopielęgnacji,  nasilające  się  skargi  na  pobolewania,
trudności w zasypianiu. Opisane objawy wskazują na symptomy:

A.  majaczenia,
B.  depresji,
C .  splątania,
D.  zamroczenia.

Zadanie 44.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi:

A .  niepieniężne, rzeczowe, opiekuńcze,
B.  opiekuńcze, bytowe, wspomagające, edukacyjne,
C.  wspomagające, edukacyjne, rekreacyjne,
D.  edukacyjne, pieniężne, socjalne.

Zadanie 45.
Dotyk  pielęgniarki  często  zalecany  wobec  przewlekle  chorych
może być stosowany wobec chorych psychicznie:

A.  w panicznym lęku,
B . w  czasie  gdy  nie  ma  ostrych  objawów

psychopatologicznych,
C.  z urojeniami,
D.  z omamami słuchowymi.



Zadanie 46.
Do objęcia opieką długoterminową predysponowane są osoby:

A.  z ostrą niewydolnością krążenia,
B.  z wysoką temperaturą ciała powyżej 38°C,
C . z e  znacznym  ograniczeniem  zdolności  do  samoobsługi  i

samopielęgnacji,
D.  po wczesnych zabiegach okaleczających.

Zadanie 47.
Skala Norton służy do:

A.  oceny wydolności samoobsługowej,
B.  oceny zagrożenia powstawania odleżyn,
C.  klasyfikacji odleżyn,
D.  oceny adaptacji pacjentów do warunków szpitalnych.

Zadanie 48.
I V  stopień  wg  testu  Lovetta  oznacza,  że  pacjent  posiada
zdolność wykonania ruchu czynnego z pokonaniem:

A.  znacznego oporu,
B.  oporu danej części ciała,
C.  pewnego oporu,
D.  w warunkach odciążenia.

Zadanie 49.
Na septyczną odleżynę IV° należy zastosować:

A.  dekstranomery,
B.  opatrunki algininowe,
C.  błony półprzepuszczalne,
D.  hydrokoloidy.

Zadanie 50.
Realizacja  opieki  nad  ciężko  chorym  umierającym  wymaga  od
personelu:

A . empatii,  okazania  szacunku,  zachowania  spokoju,
zapewnienia godnych warunków umierania,

B . zapewnienia  izolacji,  samotności,  podawania  wody  do
picia,

C . wnikliwej  obserwacji,  ciszy  i  spokoju,  zaniechania
kontaktów werbalnych,

D . zapewnienie choremu i rodzinie wsparcia emocjonalnego i
finansowego.



Zadanie 51.
Pacjent  z  założoną  przed  kilku  laty  zastawką
komorowo-otrzewnową skarży się na ból głowy, nudności, wymioty,
jest  spowolniały  i  senny.  Bóle  głowy  mogą  świadczyć  o
wystąpieniu  zespołu  wzmożonego  ciśnienia  śródczaszkowego
wskutek:

A.  odwodnienia,
B.  zatrucia pokarmowego,
C.  niedrożności układu zastawkowego,
D . niedostateczności  krążenia  mózgowego

kręgowo-podstawnego.

Zadanie 52.
Tryb  tworzenia,  przekształcania  i  l ikwidacji  publicznych
zakładów opieki zdrowotnej określa:

A.  ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia,
B.  ustawa o działalności leczniczej,
C.  rozporządzenie Ministra Zdrowia,
D . statut  publicznego  samodzielnego  zakładu  opieki

zdrowotnej.

Zadanie 53.
Wymiennik węglowodanowy to:

A.  12 g węglowodanów znajdujących się w 12 g chleba,
B.  25 g węglowodanów znajdujących się w 12 g chleba,
C.  25 g węglowodanów znajdujących się w 25 g chleba,
D.  12 g węglowodanów znajdujących się w 25 g chleba.

Zadanie 54.
Aktem  prawnym  normującym  sposób  i  tryb  kierowania  osób
wymagających stacjonarnej opieki długoterminowej jest:

A . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012
r .  w  sprawie  kierowania  do  zakładów
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

B . Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z
dnia  30  grudnia  1998  r .  w  sprawie  sposobu  i  trybu
kierowania  osób  do  zakładów  opiekuńczo-leczniczych  i
pielęgnacyjno-opiekuńczych  oraz  szczegółowych  zasad
ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach,

C . Ustawa  z  dnia  15  kwietnia  2011  o  działalności
leczniczej,

D . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009
roku  w  sprawie  świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu
świadczeń  pielęgnacyjnych  i  opiekuńczych  w  ramach
opieki długoterminowej.



Zadanie 55.
3-letnie  dziecko  nic  nie  mówi,  nie  lubi  być  przytulane,  ciągle
jest  w  ruchu,  bardzo  lubi  bawić  się  samochodem,  wołane
zachowuje się jakby nie słyszało. Objawy wskazują na:

A.  zespół Downa,
B.  upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym,
C.  autyzm,
D.  zespół Little'a.

Zadanie 56.
D o  zakładu  opieki  długoterminowej  dla  psychicznie  i  nerwowo
chorych  został  skierowany  pacjent,  z  którym  rodzina  nie  mogła
sobie  poradzić  w  domu  ponieważ  stale  widział  i  słyszał  swoich
rodziców  i  inne  osoby,  którzy  mu  stale  coś  nakazywali.  Jakiego
rodzaju zaburzenia pojawiły się u pacjenta?

A.  zaburzenia spostrzegania,
B.  omamy wzrokowe, słuchowe,
C.  omamy imperatywne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 57.
Wkłucie  do  podawania preparatów hiperalimentacyjnych najlepiej
zakładać do żyły:

A.  udowej prawej,
B.  podkolanowej prawej,
C.  podobojczykowej,
D.  strzałkowej prawej.

Zadanie 58.
Pomoc społeczna jest:

A .  instytucją polityki społecznej państwa,
B.  instytucją opiekuńczą i zdrowotną polityki państwa,
C.  zadaniem własnym gminy,
D.  zadaniem zleconym przez Wojewodę.

Zadanie 59.
Mężczyzna  w  wieku  35  lat  przed  kilku  laty  przebył  3  miesięczny
okres  depresji.  Był  spokojny,  odpowiedzialny.  Od  ok.  2  tygodni
zmienił  s ię  stał  s ię  bardzo  aktywny,  zaczął  pić  alkohol,
zapraszać  nieznajome  towarzystwo  do  domu,  wydał  dużą  sumę
pieniędzy  na  zabawy,  gry  hazardowe.  Na  uwagi  i  prośby  żony
reaguje  złością,  wulgaryzmami.  Żona  boi  s ię  swojego  męża,
ponieważ wielokrotnie próbował ją uderzyć. Cierpi on na:

A.  chorobę afektywną dwubiegunową,
B.  zaburzenia osobowości,
C.  nerwicę,
D.  zaburzenia reaktywne.



Zadanie 60.
Finansowanie usług opiekuńczych wobec osób przewlekle chorych
niesamodzielnych, niepełnosprawnych pochodzi:

A . z e  środków  społecznych  lokalnych  ośrodków  pomocy
społecznej, a część pokrywa zainteresowany,

B.  całkowite koszty pomocy ponoszą PCPR,
C.  ze współfinansowania pomiędzy pacjentem a NFZ,
D.  ze środków przyznanych przez Starostę i Burmistrza.

Zadanie 61.
Insulina  wstrzyknięta  podskórnie,  najszybciej  wchłania  się,  gdy
jest podana w okolice:

A.  brzucha,
B.  ramion,
C.  ud,
D.  pośladków.

Zadanie 62.
Dysfagia,  wymagająca specjalnego postępowania pielęgniarskiego,
może wystąpić w przebiegu:

A.  zakażenia układu moczowego,
B.  choroby Parkinsona,
C.  nadciśnienia tętniczego,
D.  przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP).

Zadanie 63.
Uszkodzenie  rdzeniowych  szlaków  nerwowych  powyżej  odcinka
krzyżowego rdzenia kręgowego powoduje:

A.  nietrzymanie moczu,
B.  pęcherz neurogenny,
C.  zaleganie moczu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 64.
Chora  lat  64  jest  po  urazie  czaszkowo-mózgowym z  niedowładem
połowiczym,  cewnik  Foleya  do  pęcherza  moczowego  założony  na
stałe.  Stwierdza  się  objawy  zespołu  psychoorganicznego.  Bóle
brzucha, mętny mocz, gorączka świadczą o:

A.  nieprawidłowej diecie,
B.  obecności cukru w moczu,
C.  infekcji układu moczowego,
D.  nieprawidłowym bilansie płynów.



Zadanie 65.
Optymalnym  modelem  pracy  z  pacjentem  po  udarze  mózgu,
gwarantującym skuteczną rehabilitację jest model:

A .  zazębiający się,
B.  równoległy,
C.  interdyscyplinarny,
D.  transdyscyplinarny.

Zadanie 66.
Kaszel występujący w obrzęku płuc jest:

A .  suchy i męczący,
B.  wilgotny z ropną wydzieliną,
C.  wilgotny z pienistą różową plwociną,
D.  męczący z krwistą wydzieliną.

Zadanie 67.
Wiek należy do grupy ryzyka udaru mózgu:

A . czynników  biochemicznych  i  hematologicznych
stwierdzanych w badaniach laboratoryjnych,

B . niemodyfikowalnych, znamiennych czynników w populacji
ogólnej,

C . modyfikowalnych  czynników  zależnych  od  stylu  życia  i
wpływów środowiska,

D . modyfikowalnych  czynników  zależnych  od  występowania
chorób i czynników metabolicznych.

Zadanie 68.
Zwrot  gałek  ocznych  w  kierunku  uszkodzenia  charakterystyczny
jest dla:

A.  niedowładu prawostronnego,
B.  niedowładu lewostronnego,
C.  zespołu zaniedbywania połowiczego,
D.  RIND.

Zadanie 69.
Najbardziej  korzystną  formą  organizacyjną  opieki
psychiatrycznej dla pacjentów psychicznie chorych jest:

A . usytuowanie oddziałów w odrębnych budynkach daleko od
społeczności lokalnej,

B.  tworzenie oddziałów interdyscyplinarnych medycznie,
C . usytuowanie  oddziałów  psychiatrycznych  w  szpitalach

ogólnych,
D . trzymanie  chorych  pod  ścisłym  nadzorem  i  w

odosobnieniu.



Zadanie 70.
Trening  umiejętności  społecznych  daje  rezultaty  u  pacjentów,  u
których:

A . wypowiedzi są spójne, brak jest uporczywych halucynacji
i urojeń oraz zaburzeń myślenia,

B.  jest przewaga objawów pozytywnych,
C.  jest przewaga objawów negatywnych,
D . wypowiedzi są niespójne, zaburzone myślenie, ale nie ma

urojeń i halucynacji.

Zadanie 71.
D o  prawidłowego  rozpoznania  nadciśnienia  tętniczego  u  osoby
starszej wymagany jest pomiar ciśnienia:

A . trzykrotny,  w  odstępach  kilkudniowych,  wykonywany  na
tym samym ramieniu i w tej samej pozycji,

B . trzykrotny  w  dniu  badania,  wykonywany  na  tym  samym
ramieniu i w tej samej pozycji,

C . trzykrotny, w odstępach kilkudniowych, wybór ramienia i
pozycji nie odgrywa większej roli,

D . dwukrotny  w  dniu  badania,  wykonywany  na  tym  samym
ramieniu i w tej samej pozycji.

Zadanie 72.
Zespół psychoorganiczny charakteryzują:

A.  euforia, zaburzenia funkcji zwieraczy,
B . zaburzenia  pamięci,  sprawności  myślenia  i  orientacji,

brak krytycyzmu,
C.  napady padaczkowe i obniżenie nastroju,
D.  zaburzenia równowagi i spastyczność.

Zadanie 73.
W  celu  obniżenia  spastyczności  mięśni  u  dzieci  z  Mózgowym
Porażeniem Dziecięcym można zastosować:

A.  elektrostymulację,
B.  DKF,
C.  laser,
D.  hipoterapię.

Zadanie 74.
Planując  zajęcia  wf-u  w  szkole  życia  dla  dzieci  z  zespołem
Downa należy uwzględnić:

A.  często występujące wady serca,
B.  częste występowanie ataków epilepsji,
C.  wykluczenie zajęć nie wymagających wysiłku,
D.  wykluczenie zajęć na basenie.



Zadanie 75.
U pacjenta po udarze mózgu, Body Mass Index (BMI) wynoszący 23,
oznacza:

A.  niedowagę,
B.  normę,
C.  nadwagę,
D.  otyłość.

Zadanie 76.
Chory  lat  65  przebywa  w  oddziale  opieki  długoterminowej,
rozpoznana  choroba  Alzheimera.  Chory  4  lata  po  operacji
torakochirurgicznej,  podczas  której  usunięto  prawy  płat  płucny.
Obecnie  stan  zdrowia  chorego  pogarsza  się,  nasila  s ię  kaszel  i
"charczący"  oddech.  Gdy  nasilają  s ię  objawy  ze  strony  układu
oddechowego, należy:

A . podać  środki  miejscowo  znieczulające,  co  wytłumia
kaszel,

B.  podać tabletki do ssania,
C . podać  środki  zmniejszające  i lość  wydzieliny  w  drzewie

oskrzelowym,
D . podać  dużo  płynów  celem  rozluźnienia  wydzieliny  i

lepszego odksztuszania.

Zadanie 77.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  po  amputacji  na  wysokości
podudzia  należy  stosować  prawidłowe  układanie  polegające  na
ułożeniu kikuta:

A.  na płaskim równym podłożu,
B.  na poduszce w zgięciu w stawie kolanowym,
C.  w zgięciu w stawie biodrowym,
D.  na specjalnej skrzynce.

Zadanie 78.
Zjawisko  polegające  na  niewydolności  jednego  narządu  u  osób  w
podeszłym wieku z postępującym szybko pogarszaniem się funkcji
kolejnych narządów to:

A.  zjawisko tzw. starości fizjologicznej,
B.  efekt domina,
C.  postępujące zniedołężnienie starcze,
D.  zjawisko zespołu zaburzeń procesów poznawczych.

Zadanie 79.
Uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie C3-C4 powoduje:

A.  afazję ruchową,
B.  niewydolność oddechową,
C.  afazję czuciową,
D.  bezdech.



Zadanie 80.
3-letni  chłopiec,  urodzony  w  28  tyg.  ciąży.  z  masą  urodzeniową
900  g  z  nieznacznym  niedowładem  położniczym,  chodzi
samodzielnie,  napięcie  mięśni  jest  wzmożone,  karmiony  łyżeczką,
n ie  trzyma  moczu  i  stolca.  Zabiegi  pielęgnacyjne  w  opiece  nad
dzieckiem stanowią funkcję:

A.  leczniczą,
B.  diagnostyczną,
C.  dydaktyczną,
D.  profilaktyczną.

Zadanie 81.
Uczestnictwo  w  zajęciach  plastycznych  i  muzycznych  jest  formą
terapii zajęciowej zwanej:

A .  ergoterapią,
B.  psychoterapią,
C.  arteterapią,
D.  silvoterapią.

Zadanie 82.
Które czynniki predysponują do powstania odleżyn?

A.  skóra bibułkowata u ludzi starych,
B . płeć,  kobiety  dwa  razy  częściej  są  narażone  na

występowanie odleżyn,
C.  apatia, brak ruchu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 83.
Uzależnienie jest to:

A .  choroba powstała w wyniku zażywania opiatów i alkoholu,
B . kompleks  zjawisk  fizjologicznych,  behawioralnych  i

poznawczych,  wśród  których  przyjmowanie  substancji
psychoaktywnych dominuje nad innymi zachowaniami, które
miały poprzednio dla pacjenta większą wartość,

C . choroba wywołana przyjmowaniem nielegalnych substancji
psychoaktywnych,

D . kompleks  zjawisk  fizjologicznych,  behawioralnych  i
poznawczych,  wśród  których  przyjmowanie  substancji
psychoaktywnych podlega kontroli pacjenta.



Zadanie 84.
Komunikowanie się z pacjentem umierającym oparte jest o:

A .  komunikację werbalną,
B.  komunikację niewerbalną,
C . gesty,  spojrzenia,  w  rozmowie  szanowania  ciszy,

zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 85.
Przy nagłym powstaniu hipoglikemii, najczęściej obserwuje się:

A .  płaczliwość, uczucie lęku,
B.  drżenie mięśni, obfite poty,
C.  ból głowy, zamazane widzenie,
D.  zmęczenie, spowolnienie funkcji intelektualnych.

Zadanie 86.
Urojenia, to:

A . fałszywe  sądy,  których  chory  nie  weryfikuje  mimo
dowodów ich błędności,

B.  zaburzenia toku myślenia,
C . uporczywy  strach  przed  pewnymi  sytuacjami  lub

przedmiotami,
D . niezgodne  z  rzeczywistością  wyobrażenie  wypełniające

lukę pamięciową.

Zadanie 87.
Podmiot leczniczy jest utworzony i utrzymywany w celu:

A.  udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia,
B . prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych

w  powiązaniu  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  i
promocją zdrowia,

C . realizacji  zadań  dydaktycznych  i  badawczych  w
powiązaniu  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  i
promocją zdrowia,

D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 88.
RIND to:

A.  przemijający napad niedokrwienny mózgu,
B.  odwracalny niedokrwienny ubytek neurologiczny,
C.  udar mózgu dokonany,
D.  niedokrwienny postępujący udar mózgu.



Zadanie 89.
"All In One" w hiperalimentacji oznacza podawanie:

A.  żywienia w systemie jednego worka,
B.  żywienia za pomocą pompy infuzyjnej,
C.  preparatów kolejno w oddzielnych butelkach,
D.  preparatów w jednym worku do gastrostomii.

Zadanie 90.
Chłopiec  lat  4  z  upośledzeniem  umysłowym.  Iloraz  inteligencji
50.  W  okresie  niemowlęcym  skaza  skórna,  rozwój  fizyczny
prawidłowy poza utrzymującym się małogłowiem. Dziecko na diecie
bezalaninowej.Na  jakie  schorzenie  wskazują  stan  fizyczny  i
specjalna dieta u dziecka?

A.  cukrzycę,
B.  zespół Pradera-Williego,
C.  fenyloketonurię,
D.  nadczynność tarczycy.

Zadanie 91.
Która  z  metod  jest  szczególnie  zalecana  w  rehabilitacji
niemowlęcia z mózgowym porażeniem?

A.  metoda Domana,
B.  metoda Foley,
C.  metoda Voyty,
D.  metoda Sherburne.

Zadanie 92.
Zjawisko  wyparcia  śmierci  ze  świadomości  człowieka
(indywidualnej i społecznej) określa się mianem:

A.  śmierci prostej,
B.  śmierci zwykłej,
C.  śmierci zdziczałej,
D.  śmierci zbiorowej.

Zadanie 93.
Przeciwwskazaniem  przyjęcia  do  zakładu  opiekuńczo-leczniczego
jest stan chorego:

A.  po przebytym urazie kręgosłupa,
B.  kwalifikujący go do hospitalizacji,
C . w  wieku  podeszłym,  któremu  towarzyszą  choroby  o

charakterze przewlekłym,
D.  po amputacji kończyn dolnych.



Zadanie 94.
W  ramach  ergoterapii  pacjentowi  z  porażeniem  połowiczym
zaproponujesz:

A.  relaksowanie się przy dobrej muzyce,
B.  naukę czynności dnia codziennego,
C.  ćwiczenia ruchowe lub taneczne,
D.  rozmowy w grupie.

Zadanie 95.
Która  z  niżej  wymienionych  form  opieki  psychiatrycznej
zapobiega  zerwaniu  więzi  rodzinnych  i  wyłączeniu  chorego  z  ról
społecznych?

A.  hotel,
B.  środowiskowy dom samopomocy,
C.  mieszkanie chronione,
D.  hospitalizacja domowa.

Zadanie 96.
Pacjent  przebywający  w  oddziale  psychiatrycznym  nagle  stał  s ię
agresywny  wobec  innych  pacjentów  i  personelu,  zaczął  rzucać
przedmiotami,  które  są  w  zasięgu  ręki.  W  przedstawionej
sytuacji pielęgniarka powinna:

A . zawiadomić  lekarza  i  na  zlecenie  lekarza  zastosować
unieruchomienie,

B . wyjść  z  pokoju  razem  z  innymi  pacjentami  i  wezwać
policję,

C . podjąć  próbę  rozmowy  i  próbować  zastosować
unieruchomienie  pacjenta  przy  pomocy  obecnego
personelu,

D.  próbować uspokoić pacjenta.

Zadanie 97.
Pacjenta  unieruchomionego  należy  obserwować  i  odnotowywać
spostrzeżenia  w  karcie  obserwacji  w  odstępach  czasowych  nie
rzadziej niż, co:

A.  15 minut,
B.  30 minut,
C.  20 minut,
D.  10 minut.



Zadanie 98.
Czynności  zabawowe,  w  toku,  których  dziecko  świadomie  i
intencjonalnie  zmierza  do  sporządzania  i  uzyskania  jakiegoś
wytworu oraz dostrzega rezultat swego działania, nazywa się:

A .  zabawami manipulacyjnymi,
B.  zabawami ruchowymi,
C.  zabawami konstrukcyjnymi,
D.  zabawami dydaktycznymi.

Zadanie 99.
Chory  lat  38  jest  po  amputacji  urazowej  kończyny  dolnej  lewej
n a  wysokości  1/2  uda.  Usprawnianie  rozpoczęto  kilka  dni  po
zabiegu  operacyjnym.  Rana  pooperacyjna  wygojona.  Wzmocnienie
siły mięśniowej osiąga się poprzez:

A.  ćwiczenia kontralateralne,
B.  ćwiczenia oporowe,
C.  ćwiczenia w odciążeniu,
D.  hartowanie kikuta.

Zadanie 100.
U  pacjenta  wykonano  test  podpaskowy  (pieluchowy),  w  celu
określenia:

A.  ilości zalegania moczu w pęcherzu,
B.  stopnia trzymania moczu,
C.  ilości moczu oddawanego mimowolnie w ciągu doby,
D.  profilu ciśnienia cewkowego.

Zadanie 101.
W  późniejszym  etapie  choroby  nadciśnieniowej  pojawiają  się
powikłania:

A.  bóle wieńcowe oraz objawy niewydolności krążenia,
B.  objawy ze strony układu neurologicznego,
C.  zaburzenia czynności nerek,
D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 102.
Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:

A.  wymieniać cewnik co 2 tygodnie,
B . rozpocząć  opukiwanie  okolicy  nadłonowej  i  okresowo

powtarzać  cewnikowanie  w  zależności  od  i lości  moczu
zalegającego w pęcherzu,

C.  pozostawić cewnik na stałe,
D.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.



Zadanie 103.
Lekarz  zaleca  zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  w  formie
unieruchomienia  lub  izolacji  na  czas  nie  dłuższy  niż  4  godziny.
W  razie  potrzeby  lekarz,  po  osobistym  badaniu  pacjenta,  może
przedłużyć unieruchomienie na następne okresy:

A.  6-godzinne,
B.  8-godzinne,
C.  12-godzinne,
D.  24-godzinne.

Zadanie 104.
Chora  lat  60  od  miesiąca  jest  leczona  farmakologicznie
preparatami  doustnie  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .  Nie  stosuje
diety.  Zgłasza  duże  pragnienie.  U  chorej  w  pierwszej  kolejności
należy:

A.  skontrolować poziom cukru we krwi,
B.  zapewnić duże ilości płynów,
C.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów,
D.  odstawić preparaty doustne.

Zadanie 105.
Do kryteriów uzależnienia od alkoholu należą:

A.  wzrost tolerancji, występowanie palimpsestów,
B.  zaburzenia snu, zaniechanie aktywności społecznej,
C.  zaburzenia funkcji seksualnych, picie ciągami,
D.  klinowanie, obniżenie nastroju.

Zadanie 106.
Mikroangiopatia w przebiegu cukrzycy, obejmuje:

A.  nefropatię, neuropatię, miażdżycę,
B.  neuropatię, nefropatię, retinopatię,
C.  neuropatię, retinopatię, stopę cukrzycową,
D.  retinopatię, neuropatię, zakażenia bakteryjne.

Zadanie 107.
Zniekształcenia  w  stawach  o  typie  tzw.  "łabędzich  szyjek"  jest
charakterystyczne dla:

A.  ChZS,
B.  RZS,
C.  ZZSK,
D.  POCHP.



Zadanie 108.
U  pacjenta  leczonego  chemioterapią  wystepują  objawy
toksyczności w postaci:

A .  gorączki neurogenicznej, biegunek, zaparć, wyłysienia,
B . nudności,  wymiotów,  toksyczności  hematologicznej,

jelitówki,
C . biegunek,  kamieni  kałowych,  wzmożonego  apetytu,

wyłysienia,
D . polineuropatii,  utraty  apetytu,  wielopłytkowości,

wyłysienia.

Zadanie 109.
Który ze specjalistów prowadzi terapię dzieci głuchych?

A.  pedagodzy-rewalidanci,
B.  tyflopedagodzy,
C.  surdopedagodzy,
D.  neuropedagodzy.

Zadanie 110.
Mężczyzna  lat  35  przed  kilku  laty  przebył  3  miesięczny  okres
depresji.  Był  spokojny,  odpowiedzialny.  Od  ok.  2  tygodni  stał
s ię  bardzo  aktywny,  zaczął  pić  alkohol,  zapraszać  nieznajome
towarzystwo  do  domu,  wydał  dużą  sumę  pieniędzy  na  gry
hazardowe.  Na  uwagi  i  prośby  żony  reaguje  złością,
wulgaryzmami. Żona boi  s ię swojego męża, ponieważ wielokrotnie
próbował  ją  uderzyć.  Nie  przyjmuje  do  wiadomości,  że  to  wynik
choroby  i  nie  chce  się  leczyć.  W  przedstawionej  sytuacji
aktywność może świadczyć o:

A.  urojeniach,
B.  manii,
C.  zaburzeniach osobowości,
D.  depresji.

Zadanie 111.
U pacjentów po udarze mózgu należy unikać pozycji:

A .  leżenia na wznak,
B . leżenia  z  podparciem  strony  niedowładnej  (podkłady,

poduszki, itp.),
C .  leżenia na stronie zdrowej,
D.  leżenia z uniesioną głową na poduszce.



Zadanie 112.
Agresja u osób w wieku podeszłym wynika z:

A . reakcji  na  negatywne  bodźce  wynikające  z  niepowodzeń
podejmowanych działań, pojawiającego się bólu, ubóstwa,

B . reakcji  na  negatywne  bodźce  wynikające  z  dodatkowej
pracy, uczestnictwa w aktywizacji,

C .  reakcji na wdrożone działania usprawniające,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 113.
Jak nazywamy nieregularne, krótkie skurcze pojedynczych pęczków
włókien mięśniowych, bez efektu ruchowego?

A.  mioklonie,
B.  fascykulacje,
C.  t iki ,
D.  drżenie.

Zadanie 114.
W  planowaniu  opieki  nad  osobą  chorą  psychicznie  z  rozpoznaną
schizofrenią,  objętą  opieką  długoterminową  głównym  elementem
postępowania są działania rehabilitacyjne, które obejmują:

A . rozwijanie  zainteresowań i  umiejętności  dbania  o  własny
wgląd,

B . przywracanie  lub  kształtowanie  wytrwałości,
poszukiwanie  lub  utrzymanie  możliwości  wykonywania
użytecznego zajęcia,

C.  poprawa relacji społecznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 115.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A.  starość jest chorobą,
B.  starość nie jest chorobą, ale toruje drogę patologii,
C .  starość to zespół ułomności i niesprawności,
D . starość  to  proces  patologicznych  zmian  w  organizmie

człowieka.

Zadanie 116.
Jaki charakter ma choroba Alzheimera?

A.  nieodwracalny,
B.  z okresami zaostrzenia i remisji,
C . prawidłowo  poprowadzoną  terapią  można  powstrzymać

rozwój choroby,
D.  poddaje się leczeniu i obecnie daje się wyleczyć.



Zadanie 117.
W  którym  z  okresów  życia  dziecka  utrata  słuchu  rokuje
niekorzystnie na rozwój mowy?

A.  nie ma znaczenia, kiedy dziecko utraciło słuch,
B.  przed 2 rokiem życia,
C.  po 2 roku życia,
D.  istotne jest czy dziecko ma aparat.

Zadanie 118.
Do zaburzeń tzw. wyższych czynności nerwowych należą:

A . głuchota  korowa,  zaburzenia  zwieraczy,  akalkulia,
zaburzenia wegetatywne,

B . głuchota  korowa,  akalkulia,  upośledzenie  widzenia,
porażenie połowicze,

C.  głuchota korowa, akalkulia, agrafia, dysprozodia,
D . głuchota  korowa,  zespół  połowiczej  negacji,  zaburzenia

czucia, agrafia.

Zadanie 119.
W  czasie  ostrego  rzutu  stwardnienia  rozsianego  pacjent
powinien:

A.  zwiększyć wysiłek fizyczny,
B.  zwiększyć wysiłek fizyczny do maksimum,
C.  ograniczyć wysiłek fizyczny do minimum,
D.  zmniejszyć wysiłek fizyczny.

Zadanie 120.
Pacjenta  z  cukrzycą,  nałogowo  palącego  papierosy  należy
poinformować o mogących wystąpić powikłaniach, takich jak:

A.  retinopatia, zaćma,
B.  niedokrwienie tętnic kończyn dolnych,
C.  udar mózgu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 121.
U  pacjenta  po  urazie  rdzenia  kręgowego  na  poziomie  L-S  może
wystąpić:

A.  porażenie poprzeczne wiotkie,
B.  porażenie poprzeczne spastyczne,
C.  niedowład połowiczy prawostronny,
D.  niedowład połowiczy lewostronny.



Zadanie 122.
Odtwarzanie  utraconych  funkcji  przez  przyjęcie  ich  przez  inny
zdrowy narząd to:

A.  adaptacja,
B.  regeneracja,
C.  kompensacja,
D.  akceptacja.

Zadanie 123.
Dla  osób  potrzebujących,  ze  względu  na  stan  zdrowia,  pomocy
medycznej  czasowej  (na  czas  rekonwalescencji,  rehabilitacji),
t j .  opieki  pielęgniarskiej  i  lekarskiej,  a le  niewymagających
hospitalizacji proponowana jest opieka:

A.  w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
B.  w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
C.  w domu chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 124.
Pacjenci  chorzy  na  stwardnienie  rozsiane  często  borykają  się  z
zaparciami  stolca.  Należy  zalecić  stosowanie  diety
uwzględniającej produkty żywieniowe, tj.:

A .  otręby żytnie, zsiadłe mleko, błonnik,
B.  smażone mięso, cukier rafinowany,
C.  smalec, słonina, pieczywo jasne,
D.  wędzone i solone ryby, żółte sery.

Zadanie 125.
Zakres  świadczeń  pomocy  społecznej  osobom  niesamodzielnym,
przewlekle chorym, samotnym, niesamodzielnym dotyczą:

A.  świadczeń pieniężnych,
B . pomocy  rzeczowej,  w  tym  na  ekonomiczne

usamodzielnienie,
C.  szkoleń i poradnictwa rodzinnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 126.
Poszpitalne  postępowanie  rehabilitacyjne  u  pacjenta  ze
schizofrenią powinno być prowadzone w:

A.  oddziale szpitalnym,
B.  ośrodku dziennego pobytu,
C.  sanatorium,
D.  przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.



Zadanie 127.
U  pacjentki  z  postępującą  chorobą  Parkinsona,  która  chudnie  i
cierpi na zaparcia należy stosować dietę:

A .  ubogoresztkową i niskobiałkową,
B.  bogatoresztkową i wysokobiałkową,
C.  bogatoresztkową, niskobiałkową, wysokoenergetyczną,
D.  bogatoresztkową, wysokobiałkową, wysokoenergetyczną.

Zadanie 128.
Funkcja  komunikacji  niewerbalnej  zastosowanej  w  pracy
pielęgniarki z pacjentami upośledzonymi umysłowo to:

A . informacyjna,  wspierająca,  wyrażona  poprzez  postawę  i
relacje,

B.  ujawniająca, ukrywająca,
C.  informująca, wskazująca, ukierunkowująca,
D.  edukacyjna, promująca właściwe postawy.

Zadanie 129.
Pacjent ze stwardnieniem rozsianym, ma zleconą doustną kurację
kortykosterydami, leki powinien przyjąć:

A.  1 godzinę po spożyciu śniadania,
B.  wcześnie rano,
C.  przed spożyciem obiadu,
D.  w dogodnej dla siebie porze.

Zadanie 130.
Zespół stopy cukrzycowej jest, to:

A . zespół  zmian  w  obrębie  naczyń,  nerwów,  skóry,  mięśni  i
kości stopy osoby chorej na cukrzycę,

B . wczesne  powikłanie  występujące  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

C . zmiana  w  obrębie  palców  stopy  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

D . zespół  zmian  występujący  tylko  u  chorych  na  cukrzycę
typu 1.

Zadanie 131.
Skierowanie do ZOL/ZPO wydaje:

A.  lekarz z POZ, pielęgniarka,
B.  lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
C.  pielęgniarka środowiskowa,
D.  pracownik medyczny.



Zadanie 132.
Płynne  mówienie,  z  prawidłowym  rytmem,  ale  z  rozwlekłością
wypowiedzi,  w  której  pojawiają  się  "puste"  wyrazy  i
zniekształcenia, charakterystyczne są dla:

A.  dyzartrii,
B .  afazji Broca,
C.  afazji Wernickego,
D.  afazji przewodzeniowej.

Zadanie 133.
Według Vojty, obserwacje odruchów prymitywnych i automatyzmów
noworodkowych  ma  istotne  znaczenie  w  diagnozowaniu  zaburzeń
ośrodkowego  układu  nerwowego.  Vojta  w  badaniu  uwzględnia
następujące odruchy prymitywne: skórne i wyprostne. Do odruchów
wyprostnych nie należy:

A.  odruch skrzyżowany,
B.  odruch Galanta,
C.  noworodkowy automatyzm chodu,
D.  odruch nadłonowy.

Zadanie 134.
Zaburzenia  odżywienia  po  udarze  mózgu,  związane  są  najczęściej
z :

A .  zespołem zaniedbywania połowiczego,
B.  dysfagią,
C.  zwiększonym katabolizmem,
D.  zaburzeniami poznawczymi.

Zadanie 135.
Pęcherz neurogenny odhamowany charakteryzuje się:

A . opróżnianiem  pęcherza  po  wypełnieniu,  niezależnie  od
woli chorego,

B . utratą  zdolności  hamowania  oddawania  moczu  mimo
zachowanej  świadomości  i  zachowanego  czucia  parcia  na
mocz,

C.  wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
D.  zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.
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Zadanie 1.
Reumatoidalne  zapalenie  stawów  w  wieku  podeszłym  należy
różnicować przede wszystkim z:

A.  ZZSK,
B.  Osteoporozą,
C.  Polimialgią,
D.  ChZS.

Zadanie 2.
W  niektórych  postaciach  stwardnienia  rozsianego  występuje  tzw.
drżenie zamiarowe. W ramach usprawniania ruchowego pacjentom
zaleca się:

A .  ćwiczenia metodą Berty Bobath,
B . rytmiczne  ćwiczenia  wahadłowe  stawów  barkowych  i

biodrowych, ćwiczenia pod kontrolą wzroku,
C.  ćwiczenia metodą Lovetta,
D . ćwiczenia wykonywane w pozycji na plecach, z kończynami

górnymi  na  brzuchu,  a  kończyny  dolne  zgięte  w  stawach
biodrowych i kolanowych.

Zadanie 3.
Uzależnienie od substancji psychoaktywnej określamy jako:

A . stan  psychiczny  i  f izyczny,  który  wskazuje  na
konieczność  stałego  przyjmowania  środka  ale  z
możliwością w każdej chwili go odstawienia,

B . stan  psychiczny,  niekiedy  również  fizyczny,  który
wynika  z  interakcji  między  organizmem  człowieka  a
przyjmowanym środkiem lub środkami. Objawia się głównie
kompulsywnym przyjmowaniem środka stale lub okresowo,
p o  to  aby  przeżyć  skutki  jego  działania  lub  uniknąć
złego  samopoczucia,  które  pojawią  się  wtedy,  kiedy
środek nie zostanie przyjęty,

C . stan  fizycznego  uzależnienia  z  przyzwyczajenia  do
przyjmowania danego środka bez obserwacji psychicznego
uzależnienia,

D . przyjmowanie środków dla uzyskania chwilowego dobrego
samopoczucia  które  nie  pozostawia  skutków  ubocznych
fizycznych i psychicznych.



Zadanie 4.
Agresja u osób w wieku podeszłym wynika z:

A . reakcji  na  negatywne  bodźce  wynikające  z  niepowodzeń
podejmowanych działań, pojawiającego się bólu, ubóstwa,

B . reakcji  na  negatywne  bodźce  wynikające  z  dodatkowej
pracy, uczestnictwa w aktywizacji,

C .  reakcji na wdrożone działania usprawniające,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 5.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi:

A .  niepieniężne, rzeczowe, opiekuńcze,
B.  opiekuńcze, bytowe, wspomagające, edukacyjne,
C.  wspomagające, edukacyjne, rekreacyjne,
D.  edukacyjne, pieniężne, socjalne.

Zadanie 6.
Pacjent  lat  67  po  amputacji  podudzia  lewego  kończyny  dolnej.
Amputacja z powodu odmrożenia I I I  stopnia opornego na leczenie
zachowawczo  -  farmakologiczne.  U  chorego  stwierdza  się
wydobywanie  się  pienistego  płynu  między  szwami,  szarość  skóry
okolicy rany oraz wyczuwalne pod skórą trzeszczenia.O czym mogą
świadczyć opisane powyżej objawy?

A.  zatkaniu naczyń krwionośnych i narastającej martwicy,
B.  utworzeniu się ropnia podskórnego,
C.  zakażeniu beztlenowcami,
D.  zapaleniu skóry wokół rany z wysiękiem surowiczym.

Zadanie 7.
U pacjenta po udarze mózgu, Body Mass Index (BMI) wynoszący 23,
oznacza:

A.  niedowagę,
B.  normę,
C.  nadwagę,
D.  otyłość.

Zadanie 8.
Usprawnianie  najmniej  zaburzonych  funkcji  psychofizycznych,
kompensowanie  i  korygowanie  odchyleń  oraz  w  miarę  możliwości
eliminowanie przyczyn lub przejawów zaburzeń uniemożliwiających
prawidłowy rozwój i uczenie się to zadania:

A.  resocjalizacji,
B .  rewalidacji,
C.  psychoprofilaktyki,
D.  rehabilitacji.



Zadanie 9.
Insulina  wstrzyknięta  podskórnie,  najszybciej  wchłania  się,  gdy
jest podana w okolice:

A.  brzucha,
B.  ramion,
C.  ud,
D.  pośladków.

Zadanie 10.
Udar mózgu, to:

A . powolnie  narastające,  naczyniopochodne  ogniskowe  lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

B . naczyniopochodne  ogniskowe  lub  uogólnione  zaburzenia
funkcji mózgu utrzymujące się tylko do 24 godzin,

C . nagle rozpoczynające się naczyniopochodne ogniskowe lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 11.
Zaburzenia  odżywienia  po  udarze  mózgu,  związane  są  najczęściej
z :

A .  zespołem zaniedbywania połowiczego,
B.  dysfagią,
C.  zwiększonym katabolizmem,
D.  zaburzeniami poznawczymi.

Zadanie 12.
Uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie C3-C4 powoduje:

A.  afazję ruchową,
B.  niewydolność oddechową,
C.  afazję czuciową,
D.  bezdech.

Zadanie 13.
U  pacjenta  z  cukrzycą  leczonego  lekami  hipoglikemizującymi
doustnymi, zwracamy szczególną uwagę na:

A.  ilość wypijanych płynów,
B.  dodatkowe leki, np. NLPZ, sulfonamidy,
C.  wiek chorego,
D.  osteoporozę i poziom wapnia.



Zadanie 14.
Otępienie wieku podeszłego spowodowane jest, między innymi:

A . chorobą  OUN,  chorobą  Alzheimera,  chorobą  rozsianych
ciał Lewy'ego,

B.  naczyniopochodnym ogniskowym uszkodzeniem mózgu,
C.  chorobami infekcyjnymi, chorobą Picka, AIDS,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 15.
Wiek należy do grupy ryzyka udaru mózgu:

A . czynników  biochemicznych  i  hematologicznych
stwierdzanych w badaniach laboratoryjnych,

B . niemodyfikowalnych, znamiennych czynników w populacji
ogólnej,

C . modyfikowalnych  czynników  zależnych  od  stylu  życia  i
wpływów środowiska,

D . modyfikowalnych  czynników  zależnych  od  występowania
chorób i czynników metabolicznych.

Zadanie 16.
Lekarz  zaleca  zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  w  formie
unieruchomienia  lub  izolacji  na  czas  nie  dłuższy  niż  4  godziny.
W  razie  potrzeby  lekarz,  po  osobistym  badaniu  pacjenta,  może
przedłużyć unieruchomienie na następne okresy:

A.  6-godzinne,
B.  8-godzinne,
C.  12-godzinne,
D.  24-godzinne.

Zadanie 17.
W  chorobie  Parkinsona  działania  pielęgniarskie  nakierowane  są
na:

A.  edukację chorych i ich opiekunów,
B.  utrzymanie sprawności ogólnej, siły mięśniowej,
C . naukę zachowań tj . :  wstawanie,  chodzenie,  usprawnianie

chodu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 18.
Pacjent  52-letni  jest  chory  na  nowotwór  przełyku.  Ma  trudności
w  połykaniu.  Został  zakwalifikowany  do  leczenia  radioterapią.
Pacjenta NIE należy odżywiać:

A.  pozajelitowo,
B.  doustnie,
C.  przez zgłębnik,
D.  przez gastrostomię.



Zadanie 19.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  w  stawach  skokowych,  należy
stosować:

A . ćwiczenia  i  podparcie  stóp  pod  kątem  90  stopni  w
stosunku do podudzi,

B.  parafinę na stawy skokowe,
C.  DD i jonizację z Ketonalu stawów skokowych,
D.  ćwiczenia izometryczne.

Zadanie 20.
Chory  lat  38  jest  po  amputacji  urazowej  kończyny  dolnej  lewej
n a  wysokości  1/2  uda.  Usprawnianie  rozpoczęto  kilka  dni  po
zabiegu  operacyjnym.  Rana  pooperacyjna  wygojona.  Chory  jest
najbardziej narażony na przykurcz:

A.  wyprostny w stawie biodrowym po stronie amputowanej,
B . przywiedzeniowy  w  stawie  biodrowym  po  stronie

amputowanej,
C . wyprostno-przywiedzeniowy w stawie biodrowym po stronie

amputowanej,
D.  zgięciowy w stawie biodrowym po stronie amputowanej.

Zadanie 21.
Najlepsze  wyniki  leczenia  schizofrenii,  oprócz  leczenia
farmakologicznego można uzyskać w efekcie:

A .  psychoterapii,
B.  terapii indywidualnej,
C.  procesu terapeutycznego w terapii zajęciowej,
D.  balneoterapii.

Zadanie 22.
Które  z  niżej  wymienionych  objawów  wskazują  na  chorobę
psychiczną?

A.  złudzenia,
B.  urojenia,
C.  fobie,
D.  rozkojarzenie myślenia.

Zadanie 23.
Badanie MMSE jest testem:

A.  oceniającym nasilenie depresji u pacjenta,
B.  dokładnym, neuropsychologicznym,
C . prostym,  przesiewowym,  oceniającym  zaburzenia  funkcji

poznawczych,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 24.
Majaczenia u osób w wieku podeszłym są wynikiem:

A . stanu  przedagonalnego,  zwiastującego  załamanie  się
homeostazy organizmu,

B . odwodnienia  z  powodu  przyjmowania  diuretyków,
przegrzania lub niedostatecznego przyjmowania płynów,

C.  skokowego polepszenia się stanu zdrowia,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 25.
Podczas  napadu  lęku  wyjaśnienie  przyczyn  somatycznych  może
uspokoić  pacjenta.  Pielęgniarka  może  zasugerować  pacjentowi
techniki,  które  mogą  przeciwdziałać  napadowi  lęku.  Do  takich
czynności możemy zaliczyć:

A . ćwiczenia  oddechowe,  które  polegają  na  kontrolowaniu
częstości oddechów,

B . oddychanie  do  torebki  papierowej  trzymanej  przy  ustach
w trakcie hiperwentylacji,

C . technika  relaksacyjna  polegająca  na  rozluźnieniu
poszczególnych  grup  mięśni  i  zwolnieniu  rytmiczności
oddechu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 26.
Zasada  "solidaryzmu  społecznego"  oznacza  ponoszenie  kosztów
świadczeń zdrowotnych przez:

A . aktywnych  zawodowo,  równy  dostęp  do  świadczeń  dla
ubezpieczonych, składka ma charakter dystrybucyjny,

B . aktywnych  zawodowo,  równy  dostęp  do  świadczeń  dla
ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny,

C . ogół ubezpieczonych, dostęp do świadczeń uzależniony od
wysokości  ubezpieczenia,  składka  ma  charakter
dystrybucyjny,

D . ogół  ubezpieczonych,  równy  dostęp  do  świadczeń  dla
ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny.

Zadanie 27.
Chora  lat  61  jest  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  z  powodu
zakrzepu  tętnicy  mózgowej.  Została  przyjęta  do  zakładu
pielęgnacyjno-opiekuńczego  z  niedowładem  połowiczym
prawostronnym  i  afazją  czuciową  w  celu  usprawniania.  Objawy
wskazują na umiejscowienie się zakrzepu w:

A.  prawej półkuli mózgu,
B.  móżdżku,
C.  lewej półkuli mózgu,
D.  pniu mózgu.



Zadanie 28.
Pacjent  z  chorobą  Parkinsona  leczony  Lewodopą  ma  trudności  w
rozpoczęciu  i  kontynuowaniu  ruchu.  Obserwuje  się  czasami
obszerne ruchy mimowolne kończyn i tułowia (fluktuacje ruchowe
-  dyskinezy).  W  przypadku  trudności  w  rozpoczynaniu  ruchu
należy:

A.  pozostawić pacjenta w łóżku,
B.  zmniejszyć dawki stosowanych leków,
C . zastosować  techniki  behawioralne  ucząc  stosowania

różnych "tricków",
D.  skontaktować się z lekarzem.

Zadanie 29.
Chora  lat  28  jest  leczona  z  powodu  stwardnienia  rozsianego
/SM/.  Występuje  zespół  móżdżkowy,  chód  samodzielny,  pełna
samoobsługa. Dla chorej najważniejsze są ćwiczenia:

A.  oddechowe,
B.  równoważne,
C.  manipulacyjne,
D.  samoobsługi.

Zadanie 30.
Chory lat 20 w wyniku wypadku samochodowego doznał złamania
kręgosłupa w odcinku piersiowym na poziomie Th-8.  Stwierdzono
całkowite  uszkodzenie  rdzenia  kręgowego.  Leczony  operacyjnie  -
wykonano stabilizację kręgosłupa. U chorego wystąpi:

A .  porażenie kończyn dolnych,
B.  niedowład kończyn dolnych,
C.  porażenie 4-kończynowe,
D.  niedowład 4-kończynowy.

Zadanie 31.
Metoda  terapeutyczna  dla  osób  z  niepełnosprawnością  fizyczną,
która  rozwija  kontakt  społeczny,  ruch,  zabawę,  rozumienie  i
używanie  języka,  zaznajamianie  s ię  z  własnym  ciałem  i  jego
możliwościami,  (nabywanie,  organizowanie  i  wykorzystanie
podstawowych informacji o sobie) jest terapią:

A.  wibracyjno-akustyczną,
B.  mobilnej rekreacji muzycznej,
C.  aktywności Ch. Knilla,
D.  Weroniki Sharborne.



Zadanie 32.
Jakie zadania w opiece nad dzieckiem z uszkodzeniem ośrodkowego
układu nerwowego spełniają zabiegi pielęgnacyjne?

A.  rewalidacyjne,
B.  profilaktyczne,
C.  diagnostyczne,
D.  lecznicze.

Zadanie 33.
Prawidłowe pozycje ułożeniowe w reumatoidalnym zapaleniu stawów
głównie mają na celu zapobieganie:

A.  zaburzeniom krążenia obwodowego,
B.  przykurczom i deformacjom stawowym,
C.  odleżynom,
D.  osteoporozie.

Zadanie 34.
Chora  lat  20  jest  leczona  z  powodu  niedowładu
czterokończynowego  po  urazie  szyjnego  odcinka  rdzenia
kręgowego. Porusza się na wózku inwalidzkim. Występuje obniżony
nastrój.  Pacjentka  wypija  około  500  ml  płynów  dziennie.  W
badaniach  laboratoryjnych  stwierdzono  infekcję  układu
moczowego,  podwyższone  wartości  kreatyniny  i  elektrolitów.
Chorej należy zalecić przyjmowanie płynów w ilości:

A .  3 litrów na dobę,
B.  1,5-2 litrów na dobę,
C.  4 litrów na dobę,
D.  dotychczas przyjmowanej.

Zadanie 35.
Jaki przepis określa "każdy obywatel Polski ma prawo do ochrony
zdrowia.  Obywatelom,  niezależnie  od  ich  sytuacji  materialnej,
władze  publiczne  zapewniają  równy  dostęp  do  świadczeń  opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.":

A .  ustawa o działalności leczniczej,
B.  Konstytucja RP,
C.  ustawa o udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
D.  wytyczne NFZ.

Zadanie 36.
Barierki  przyłóżkowe  powinny  być  stosowane  u  pacjentów  po
udarze mózgu:

A.  po obu stronach,
B.  tylko po stronie zdrowej,
C.  tylko po stronie chorej,
D . u  pacjentów  z  ciężkim  zespołem  zaniedbywania

połowiczego.



Zadanie 37.
Jakich  wskazówek  powinna  udzielić  pielęgniarka  rodzicom  w
zakresie pielęgnacji skóry dziecka z zespołem Downa?

A.  skóra dziecka powinna być zmiękczana i masowana,
B . zwrócić  należy  uwagę  na  właściwą  pozycję  ciała  dziecka,

chroniącą przed odleżynami,
C . skóra  dziecka  powinna  być  smarowana  maściami

antybakteryjnymi,
D . skóra  dziecka  powinna  być  wysuszana  przez  stosowanie

odpowiednich kosmetyków.

Zadanie 38.
Przeciwwskazaniem do stosowania opasek uciskowych u pacjenta w
profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, jest:

A .  świeża zakrzepica żylna,
B.  otyłość pacjenta,
C.  długotrwałe unieruchomienie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 39.
Na wystąpienie hiperglikemii wskazują:

A . wysoki  poziom  glukozy  we  krwi,  obecność  glukozy  i
acetonu w moczu,

B . niski  poziom  glukozy  we  krwi,  brak  glukozy  i  acetonu  w
moczu,

C . wysoki poziom glukozy we krwi, brak glukozy i acetonu w
moczu,

D . niski  poziom  glukozy  we  krwi,  występowanie  glukozy  i
acetonu w moczu.

Zadanie 40.
Objaw  zaciśniętej  pięści  z  zamkniętym  kciukiem  u  dziecka
powyżej 3 miesiąca życia wskazuje na:

A.  zespół Downa,
B.  oligofrenię,
C.  mózgowe porażenie dziecięce,
D.  zespół niedomogi metabolicznej.

Zadanie 41.
Który  z  wymienionych  działów  psychologii  klinicznej  zajmuje  się
osobami z niepełnosprawnością intelektualną?

A.  oligofrenopsychologia,
B.  tyflopsychologia,
C.  surdopsychologia,
D.  psychologia wieku dziecięcego.



Zadanie 42.
Stopień  efektywnego  wykorzystania  protezy  przez  pacjenta,
zależy od:

A . poziomu  amputacji  i  zachowanych,  sprawnych  ruchowo
stawów,

B.  motywacji i stanu psychicznego pacjenta,
C.  stopnia sprawności ogólnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 43.
D o  Zakładu  Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,  celem  dalszego
usprawniania  i  opieki,  został  przyjęty  pacjent  po  udarze  mózgu,
z  afazją  czuciową.  Problemy  pielęgnacyjne  związane  będą  z
trudnością  nawiązania  kontaktu,  ponieważ  afazja  czuciowa  to
trudności:

A .  czytania, liczenia, pisania,
B.  rozumienia mowy,
C.  w doborze słów,
D.  w artykulacji słów.

Zadanie 44.
Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej wobec
osób  potrzebujących  pomocy  materialnej  i  niematerialnej  jak  i
wsparcia spoczywa na:

A.  samorządzie miejskim,
B.  gminie,
C . samorządzie  terytorialnym  oraz  na  organach

administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą,
D.  samorządzie powiatowym.

Zadanie 45.
Halucynoidy, to:

A .  omamy węchowe, do których chory ma stosunek krytyczny,
B.  krótkotrwałe omamy wzrokowe,
C.  omamy smakowe związane z urojeniami,
D.  iluzje, które występują przy zasypianiu.

Zadanie 46.
Stan padaczkowy u osoby rozpoznaje się, gdy:

A . n ie  odzyskuje  przytomności  między  napadami  lub
częściowy napad ruchowy trwa nieprzerwanie,

B.  ma w ciągu doby około 10 ataków,
C.  ataki przebiegają z objawami agresji,
D . atak  padaczki  przebiega  z  elementami  urojeniowymi  i

omamami słuchowymi.



Zadanie 47.
Finansowanie usług opiekuńczych wobec osób przewlekle chorych
niesamodzielnych, niepełnosprawnych pochodzi:

A . z e  środków  społecznych  lokalnych  ośrodków  pomocy
społecznej, a część pokrywa zainteresowany,

B.  całkowite koszty pomocy ponoszą PCPR,
C.  ze współfinansowania pomiędzy pacjentem a NFZ,
D.  ze środków przyznanych przez Starostę i Burmistrza.

Zadanie 48.
U osób starszych dochodzi do zmiany aktywności:

A .  instrumentalnej na ekspresywną,
B.  ekspresywnej na instrumentalną,
C.  tylko ekspresyjnej,
D.  domowo-rodzinnej.

Zadanie 49.
Zespół objawów wywołanych zwykle przewlekłą lub o postepującym
przebiegu  choroba  mózgu,  charakteryzujący  się  zaburzeniami
wyższych  czynności  korowych  t j .  pamięci,  myślenia,  orientacji,
rozumienia,  uczenia  się,  l iczenia,  zdolności  językowych  czy
osądu  z  równolegle  wystapującymi  zaburzeniami  emocji,
zachowania i motywacji nazywamy:

A.  zespołem Downa,
B.  mózgowym porażeniem dziecięcym,
C.  oligofrenią,
D.  otępieniem.

Zadanie 50.
Pacjent  z  założoną  przed  kilku  laty  zastawką
komorowo-otrzewnową skarży się na ból głowy, nudności, wymioty,
jest  spowolniały  i  senny.  Bóle  głowy  mogą  świadczyć  o
wystąpieniu  zespołu  wzmożonego  ciśnienia  śródczaszkowego
wskutek:

A.  odwodnienia,
B.  zatrucia pokarmowego,
C.  niedrożności układu zastawkowego,
D . niedostateczności  krążenia  mózgowego

kręgowo-podstawnego.

Zadanie 51.
W  zakładzie  opieki  zdrowotnej  świadczenia  pielęgnacyjne
udzielane są wyłącznie przez:

A.  lekarzy,
B.  opiekunów medycznych,
C.  osoby wykonujące zawód medyczny,
D.  pielęgniarki.



Zadanie 52.
Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:

A.  wymieniać cewnik co 2 tygodnie,
B . rozpocząć  opukiwanie  okolicy  nadłonowej  i  okresowo

powtarzać  cewnikowanie  w  zależności  od  i lości  moczu
zalegającego w pęcherzu,

C.  pozostawić cewnik na stałe,
D.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.

Zadanie 53.
Jak nazywamy nieregularne, krótkie skurcze pojedynczych pęczków
włókien mięśniowych, bez efektu ruchowego?

A.  mioklonie,
B.  fascykulacje,
C.  t iki ,
D.  drżenie.

Zadanie 54.
Pacjent  po  amputacji  kończyny  dolnej  prawej  powyżej  stawu
kolanowego z  powodu zmiażdżenia urazowego.  Pacjent  leczony od
wielu lat z powodu nadciśnienia tętniczego. Bandażowanie kikuta
uda należy prowadzić:

A .  od zabiegu do jednego miesiąca po amputacji,
B.  przez okres około 3 miesięcy,
C.  do momentu wyjścia z oddziału,
D.  do momentu zaprotezowania.

Zadanie 55.
Pacjentowi z odleżyną należy zalecić dietę:

A .  niskocholesterolową,
B.  niskokaloryczną,
C.  z ograniczeniem podaży białka,
D.  wysokobiałkową.

Zadanie 56.
Kobieta lat 70, zgłasza mimowolne oddawanie moczu przy zmianie
pozycji,  chodzeniu,  niewielkim  (przeciętnym)  wysiłku  fizycznym,
co oznacza w nietrzymaniu moczu, stopień:

A.  I ,
B.  I I ,
C .  I I I ,
D.  mieszany.



Zadanie 57.
Kształtowanie  się  umiejętności  społecznych  chorych  na
schizofrenię zaburza:

A.  hospitalizacja pacjenta,
B.  opieka nad pacjentem w domu rodzinnym,
C.  opieka nad pacjentem w poradni,
D.  opieka nad pacjentem w oddziale dziennym.

Zadanie 58.
Zróżnicowane sytuacje społeczne i  emocjonalne człowieka starego
wpływają na jego funkcjonowanie psychiczne pod postacią:

A.  osamotnienia,
B.  pustki duchowej,
C.  samotności moralnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 59.
Pacjent  z  chorobą  Parkinsona  leczony  Lewodopą  ma  trudności  w
rozpoczęciu  i  kontynuowaniu  ruchu.  Obserwuje  się  czasami
obszerne ruchy mimowolne kończyn i tułowia (fluktuacje ruchowe
-  dyskinezy).  Występują  trudności  w  połykaniu,  które  związane
są z:

A .  niechęcią pacjenta do jedzenia,
B . spowolnieniem,  sztywnością  mięśni,  objawami

dyspeptycznymi i ślinotokiem,
C.  zmęczeniem pacjenta,
D.  niewłaściwą dietą.

Zadanie 60.
"Szok rdzeniowy" związany jest z:

A .  pierwotnym urazem rdzenia kręgowego,
B.  wtórnym urazem rdzenia kręgowego,
C.  zespołem niecałkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego,
D . zespołem  poprzecznego  całkowitego  uszkodzenia  rdzenia

kręgowego.

Zadanie 61.
Chory  lat  30  jest  po  urazie  rdzenia  kręgowego  w  odcinku
lędźwiowym.  Występuje  brak  kontroli  zwieraczy,  cewnik  założony
d o  pęcherza  moczowego  na  stałe,  zniesienie  czucia  od  l inii
pępkowej. Niedrożność cewnika moczowego może spowodować:

A.  bóle brzucha,
B.  brak moczu w zbiorniku,
C.  świąd okolicy krocza,
D.  chlustające wymioty.



Zadanie 62.
Głównym  celem  rehabilitacji  ruchowej  zastosowanej  u  osób  z
upośledzeniem umysłowym jest:

A .  stymulacja wszelkich funkcji psychicznych i fizycznych,
B.  aktywizowanie osób,
C.  urozmaicenie zadań wykonywanych codziennie,
D.  zagospodarowanie wolnego czasu.

Zadanie 63.
"All In One" w hiperalimentacji oznacza podawanie:

A.  żywienia w systemie jednego worka,
B.  żywienia za pomocą pompy infuzyjnej,
C.  preparatów kolejno w oddzielnych butelkach,
D.  preparatów w jednym worku do gastrostomii.

Zadanie 64.
Chora  lat  68,  od  20  lat  leczona  z  powodu  cukrzycy
insulinozależnej.  W  wyniku  rozległych  zmian  troficznych  skóry,
niepoddających  się  leczeniu  zachowawczemu,  8  miesięcy  temu
amputowano  kończynę  dolną  prawą  na  wysokości  goleni.  Chora
zaopatrzona  w  protezę  tymczasową.W  skład  metodyki  nauki
chodzenia będzie wchodzić nauka:

A.  naprzemiennych kroków,
B.  padania,
C.  kroku dostawnego,
D.  chodu kangurowego.

Zadanie 65.
Prawidłowego  założenia  zgłębnika  do  żołądka  NIE  sprawdza  się
poprzez:

A.  aspirację treści żołądkowej,
B.  wykonanie RTG jamy brzusznej,
C.  osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml wody,
D.  osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml powietrza.

Zadanie 66.
Kompulsywne  przyjmowanie  substancji  psychoaktywnej  to  taki
stan, w którym:

A . należy  zwiększyć  dawkę  przyjmowanego  środka
psychoaktywnego  w  celu  utrzymania  jego  pierwotnego
działania,

B . dobre samopoczucie występuje tylko wówczas, gdy środek
uzależniający zostanie przyjęty,

C . dochodzi  do  załamania  się  neuroadaptacji  do  substancji
uzależniającej i wystąpienia objawów abstynencyjnych,

D.  dochodzi do wystąpienia objawów somatycznych.



Zadanie 67.
Czy osoby z zespołem Downa są płodne?

A.  nie, gdyż pokwitanie jest zazwyczaj opóźnione,
B.  tak, mimo opóźnionego pokwitania,
C.  kobiety mogą zajść w ciążę, mężczyźni są bezpłodni,
D.  kobiety nie mogą zajść w ciążę, mężczyźni są płodni.

Zadanie 68.
Który  z  objawów  choroby  niedokrwiennej  serca  występującej  u
pacjentów w wieku podeszłym jest najmniej charakterystyczny?

A.  duszność,
B.  ból ,
C.  zawroty głowy,
D.  omdlenia.

Zadanie 69.
Najbardziej  niepokojące  objawy  uboczne  działania  leków
stosowanych w psychiatrii, to:

A .  suchość w ustach, przybieranie na wadze,
B . nadmierna  wrażliwość  oczu  na  światło  i  słońce,

zaparcia,
C.  zawroty głowy, zmęczenie,
D.  sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.

Zadanie 70.
Zator naczynia polega na:

A.  stopniowym zamknięciu światła naczynia,
B.  gwałtownym zamknięciu światła naczynia,
C.  pęknięciu naczynia i wynaczynieniu się krwi,
D.  zwężeniu naczynia.

Zadanie 71.
Postępowaniem doraźnym w ostrym obrzęku płuc jest:

A .  ułożenie - uniesienie tułowia oraz opuszczenie nóg,
B.  tlenoterapia bierna,
C.  podanie nitrogliceryny i środków moczopędnych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 72.
Albinizm jest wynikiem:

A . bloku  metabolicznego  -  niedobór  tyrozyny  i  powstającej
z niej melaniny,

B.  niedoboru enzymu syntetazy cystationiny,
C.  zaburzeń metabolizmu puryn,
D.  organicznego trwałego uszkodzenia mózgu.



Zadanie 73.
W  celu  obiektywnej  oceny  nietrzymania  moczu  u  osoby  starszej,
przewlekle chorej wykonasz:

A.  godzinny test podpaskowy,
B.  dobową zbiórkę moczu,
C.  24 - godzinną ocenę nietrzymania moczu,
D.  urografię.

Zadanie 74.
Do zaburzeń tzw. wyższych czynności nerwowych należą:

A . głuchota  korowa,  zaburzenia  zwieraczy,  akalkulia,
zaburzenia wegetatywne,

B . głuchota  korowa,  akalkulia,  upośledzenie  widzenia,
porażenie połowicze,

C.  głuchota korowa, akalkulia, agrafia, dysprozodia,
D . głuchota  korowa,  zespół  połowiczej  negacji,  zaburzenia

czucia, agrafia.

Zadanie 75.
Do późnych powikłań cukrzycy należy/-ą:

A.  śpiączka hipoglikemiczna,
B.  śpiączka hiperglikemiczna,
C.  zaburzenia słuchu,
D.  zmiany w obrębie siatkówki.

Zadanie 76.
Pacjent  lat  30  zgłosił  s ię  do  poradni  odwykowej  z  powodu
uzależnienia  od  alkoholu.  Z  wywiadu  wynika,  że  podjęcie  decyzji
o  leczeniu  przez  pacjenta  opóźniało  postępowanie  wobec  jego
rodziny.  Choremu  zalecono  przyjmowanie  Disulfiramu  oraz
psychoterapię.  Postępowanie  rodziny  pacjenta  mające
przyspieszyć podjęcie przez niego decyzji to:

A . dominowanie  i  przejmowanie  wszystkich  obowiązków
związanych z domem,

B . zaprzestanie  ochraniania  alkoholika  przed
konsekwencjami  picia,  podawanie  prawdziwych  powodów
jego niedyspozycji,

C . kontrolowanie  postępowania  alkoholika  oraz  odciąganie
go od picia,

D . akceptowanie  obietnic  dotyczących  zaprzestania  lub
ograniczenia picia.



Zadanie 77.
Pacjent ze stwardnieniem rozsianym, ma zleconą doustną kurację
kortykosterydami, leki powinien przyjąć:

A.  1 godzinę po spożyciu śniadania,
B.  wcześnie rano,
C.  przed spożyciem obiadu,
D.  w dogodnej dla siebie porze.

Zadanie 78.
D o  powstania  nerwicy  mogą  przyczyniać  się  pewne  cechy
osobowości przedchorobowej, a dotyczą one:

A.  obowiązkowość, dokładność, pewność siebie,
B . delikatność,  wrażliwość,  nieufność,  płytkość  uczuciowa,

egocentryzm,
C.  ekspresyjność, uległość, aktywność,
D.  bierność, zależność, ufność.

Zadanie 79.
Za czynniki przyspieszające wystąpienie osteoporozy uważane są:

A . obniżona  podaż  witaminy  D  i  brak  ekspozycji  na
promieniowanie słoneczne, niska podaż wapnia,

B.  unieruchomienie i/lub mało aktywny tryb życia,
C.  alkoholizm, palenie tytoniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 80.
Osoba skierowana do publicznego zakładu opieki długoterminowej
powinna być przyjęta:

A.  natychmiast po otrzymaniu skierowania,
B . nie  później  niż  3  miesiące  od  daty  wystawienia

skierowania,
C . nie  później  niż  12  miesięcy  od  dnia  wydania

skierowania,
D.  zgodnie z prowadzoną listą osób oczekujących.

Zadanie 81.
Pomocy społecznej udziela s ię osobom i rodzinom w szczególności
z powodu:

A.  ubóstwa, sieroctwa,
B.  bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,
C.  długotrwałej ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 82.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  po  amputacji  na  wysokości
podudzia  należy  stosować  prawidłowe  układanie  polegające  na
ułożeniu kikuta:

A.  na płaskim równym podłożu,
B.  na poduszce w zgięciu w stawie kolanowym,
C.  w zgięciu w stawie biodrowym,
D.  na specjalnej skrzynce.

Zadanie 83.
Który z wymienionych niżej podmiotów sprawuje nadzór i dokonuje
kontroli  oraz  oceny  działalności  podmiotu  leczniczego  i  jego
kierownika?

A.  Rada Społeczna przy zakładzie,
B.  Regionalna Izba Obrachunkowa,
C.  konsultant regionalny,
D.  podmiot, który utworzył zakład.

Zadanie 84.
W  okresie  poszpitalnym bardzo  ważne  dla  rehabilitacji  pacjentów
psychicznie chorych jest:

A .  prowadzenie promocji zdrowia psychicznego,
B.  psychoedukacja pacjenta i rodziny,
C.  edukacja rodziny,
D.  postawa akceptacji rodziny wobec chorego.

Zadanie 85.
Do podstawowych zaburzeń spostrzegania należą:

A.  złudzenia,
B.  omamy,
C.  złudzenia i omamy,
D.  pseudohalucynacje.

Zadanie 86.
N a  oddziale  znajduje  s ię  chory  przytomny,  lecz  nie  można
nawiązać  z  nim  kontaktu,  oczy  ma  otwarte,  wzrok  ufiksowany,
oddech własny. Z wywiadu wynika, że chory ma zachowany rytm snu
i  czuwania,  oraz  przebył  zatrzymanie  krążenia  z  długotrwałą
reanimacją. Stan taki nazywamy:

A.  śpiączką,
B.  osłupieniem,
C.  apalicznym,
D.  hypoglikemią.



Zadanie 87.
Zespół zaniedbywania połowiczego jest charakterystyczny dla:

A.  niedowładu prawostronnego,
B.  niedowładu lewostronnego,
C.  niedowładów wiotkich,
D.  RIND.

Zadanie 88.
Zaburzeniem u osób we wszystkich etapach choroby nowotworowej,
począwszy od momentu wdrożenia postępowania diagnostycznego do
stanu terminalnego, jest lęk, który obejmuje płaszczyznę:

A.  psychiczną,
B.  behawioralną,
C.  wegetatywno-somatyczną,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 89.
Zespół psychoorganiczny charakteryzują:

A.  euforia, zaburzenia funkcji zwieraczy,
B . zaburzenia  pamięci,  sprawności  myślenia  i  orientacji,

brak krytycyzmu,
C.  napady padaczkowe i obniżenie nastroju,
D.  zaburzenia równowagi i spastyczność.

Zadanie 90.
Wskaż,  w  jakim  przypadku  pacjent  skierowany  do  szpitala
psychiatrycznego będzie przyjęty:

A.  gdy są wolne miejsca w szpitalu,
B . gdy  lekarz  w  Izbie  Przyjęć  po  zbadaniu  zakwalifikuje

pacjenta do leczenia szpitalnego,
C.  gdy pacjent wyrazi zgodę na leczenie w szpitalu,
D . p o  zbadaniu  przez  lekarza  i  podpisaniu  zgody  na

leczenie,  a  jeżeli  nie  wyraża  zgody  to  może  być
przyjęty  do  szpitala,  jeżeli  zagraża  bezpośrednio
własnemu życiu lub życiu i zdrowiu innych.

Zadanie 91.
Do objawów zespołu móżdżkowego, należą:

A.  mowa afatyczna, chód drobnymi kroczkami,
B . mowa  skandowana,  zaburzenia  równowagi,  chód  na

szerokiej podstawie,
C.  niedowład czterokończynowy, zaburzenia widzenia,
D.  niedowład połowiczy, afazja mieszana.



Zadanie 92.
Świadczenia  gwarantowane  z  zakresu  opieki  długoterminowej  są
realizowane:

A.  w warunkach stacjonarnych i domowych,
B . świadczenia  gwarantowane  są  udzielane  zgodnie  ze

wskazaniami  aktualnej  wiedzy  medycznej,  z
wykorzystaniem  metod  diagnostyczno-terapeutycznych
innych  niż  stosowane  w  medycynie  niekonwencjonalnej,
ludowej lub orientalnej,

C.  tylko dla pacjentów poszpitalnych,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 93.
Mowa chorej na stwardnienie rozsiane ma charakter mowy:

A.  z elementami afazji,
B .  skandowanej,
C.  o typie zacinania,
D.  afonicznej.

Zadanie 94.
Lekiem pierwszego rzutu w drgawkach mózgowych jest:

A .  Relanium w dawce 10 mg iv,
B . Fenytoina  w  dawce  250  mg  iv  a  następnie  we  wlewie

ciągłym,
C.  Fenobarbital w dawce 300 mg iv,
D.  Thiopental 10 mg/kg/godz.

Zadanie 95.
Chora  lat  60  od  miesiąca  jest  leczona  farmakologicznie
preparatami  doustnie  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .  Nie  stosuje
diety.  Zgłasza  duże  pragnienie.  U  chorej  w  pierwszej  kolejności
należy:

A.  skontrolować poziom cukru we krwi,
B.  zapewnić duże ilości płynów,
C.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów,
D.  odstawić preparaty doustne.



Zadanie 96.
Profilaktyka upośledzeń umysłowych powinna polegać na:

A . promowaniu  zdrowego  stylu  życia  kobiet  ciężarnych,
przyjmowaniu  kwasu  foliowego  przez  kobiety  przed
planowaną  ciążą  i  w  czasie  ciąży,  szczepieniu  młodych
dziewcząt przeciwko różyczce,

B . edukacji  młodych  rodziców  w  zakresie  zabiegów
pielęgnacyjnych wykonywanych u noworodka,

C.  poradnictwie psychologicznym dla młodych małżonków,
D . warsztatach  psychologiczno-pedagogicznych

przygotowujących do roli rodziców.

Zadanie 97.
C o to  jest  biegunka rzekoma z  przelania  i  jak  należy  postępować
w przypadku jej wystąpienia?

A . powikłanie  długotrwałego  zaparcia  stolca  -  należy
zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,

B.  zwykła biegunka - należy zastosować środki zapierające,
C . powikłanie  zaparcia  stolca  -  należy  zastosować  środki

zapierające,
D . zwykła  biegunka  -  należy  zastosować  tylko  odpowiednią

dietę.

Zadanie 98.
Celem rehabilitacji w schizofrenii jest:

A .  kontrola przyjmowanych leków,
B.  pełny powrót do życia w społeczeństwie,
C.  podtrzymanie ciągłości leczenia,
D.  możliwość obserwacji.

Zadanie 99.
67-letnia  pacjentka  została  przyjęta  do  oddziału  ortopedycznego
z e złamaną szyjką kości udowej lewej po upadku w domu. Do czasu
zabiegu  operacyjnego  na  lewą  kończynę  założono  wyciąg  kostny.
Pacjentka  zgłasza  ponadto  ból  i  pieczenie  przy  oddawaniu
moczu.Przyczyną  dolegliwości  przy  oddawaniu  moczu
prawdopodobnie będzie:

A .  kamica moczowa,
B.  zakażenie układu moczowego,
C.  stan zapalny pochwy,
D.  leżąca pozycja przy oddawaniu moczu.



Zadanie 100.
Który z poniższych objawów jest charakterystyczny dla autyzmu?

A.  chód atetotyczny,
B.  klaskanie, klepanie, uderzanie o siebie lub przedmioty,
C.  mimowolne skurcze drobnych mięśni,
D.  spowolnienie psychiczno-ruchowe.

Zadanie 101.
Zwrot  gałek  ocznych  w  kierunku  uszkodzenia  charakterystyczny
jest dla:

A.  niedowładu prawostronnego,
B.  niedowładu lewostronnego,
C.  zespołu zaniedbywania połowiczego,
D.  RIND.

Zadanie 102.
Hiperalimentacja polega na:

A . podawaniu preparatów witaminowych we wlewie kroplowym w
ciągu dnia,

B . cyklicznym wlewie dożylnym preparatów odżywczych przez
12-16 godzin,

C . stałym  wlewie  płynów  przez  pompę  infuzyjną  przez  całą
dobę,

D . podawaniu preparatów odżywczych w porze posiłków drogą
doustną.

Zadanie 103.
P o badaniu gastroskopowym chory może założyć protezę zębową w
czasie:

A .  bezpośrednio po badaniu,
B.  po powrocie odruchu połykania,
C.  10 minut po badaniu,
D.  kiedy chce.

Zadanie 104.
Cechą  odróżniającą  zakład  opieki  długoterminowej  od
krótkoterminowej jest ograniczenie zaplecza:

A . diagnostycznego  i  zabiegowego  na  korzyść  zaplecza
rehabilitacyjnego i edukacyjnego,

B . diagnostycznego  na  korzyść  zaplecza  zabiegowego  i
edukacyjnego,

C . diagnostycznego  i  rehabilitacyjnego  na  korzyść  zaplecza
zabiegowego i edukacyjnego,

D . rehabilitacyjnego  i  edukacyjnego  na  korzyść  zaplecza
diagnostycznego i zabiegowego.



Zadanie 105.
Dotyk  pielęgniarki  często  zalecany  wobec  przewlekle  chorych
może być stosowany wobec chorych psychicznie:

A.  w panicznym lęku,
B . w  czasie  gdy  nie  ma  ostrych  objawów

psychopatologicznych,
C.  z urojeniami,
D.  z omamami słuchowymi.

Zadanie 106.
U  pacjentki  z  postępującą  chorobą  Parkinsona,  która  chudnie  i
cierpi na zaparcia należy stosować dietę:

A .  ubogoresztkową i niskobiałkową,
B.  bogatoresztkową i wysokobiałkową,
C.  bogatoresztkową, niskobiałkową, wysokoenergetyczną,
D.  bogatoresztkową, wysokobiałkową, wysokoenergetyczną.

Zadanie 107.
Zjawisko  polegające  na  niewydolności  jednego  narządu  u  osób  w
podeszłym wieku z postępującym szybko pogarszaniem się funkcji
kolejnych narządów to:

A.  zjawisko tzw. starości fizjologicznej,
B.  efekt domina,
C.  postępujące zniedołężnienie starcze,
D.  zjawisko zespołu zaburzeń procesów poznawczych.

Zadanie 108.
Najczęściej  otępienie  typu  Alzheimera  spotykane  jest  wśród
rasy:

A.  negroidalnej,
B.  nordyckiej,
C.  kaukaskiej,
D.  azjatyckiej.

Zadanie 109.
Jaka  jednostka  w  systemie  pomocy  społecznej,  realizuje  zadania
z  zakresu  orzekania  o  stopniu  niepełnosprawności  do  celów
pozarentowych?

A.  Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych,
B . Powiatowy  zespół  ds.  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności,
C . Gminny  zespół  ds.  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności w ramach zadań zleconych,
D . Komisja ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy

Pełnomocniku Wojewody ds. osób niepełnosprawnych.



Zadanie 110.
Głównym celem ośrodka pomocy społecznej jest:

A . umieszczenie  ludzi  niesamodzielnych  w  domach  pomocy
społecznej,

B.  prowadzenie ośrodka wychowawczo-opiekuńczego,
C . dążenie  do  utrzymania  samodzielności  podopiecznych,

aktywizacja do działań zmierzających do poprawy jakości
własnego życia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 111.
Zaburzenia  pamięci  krótkotrwałej,  zaburzenia  orientacji,
trudności w myśleniu, zaburzenia osobowości i mowy są objawami:

A.  choroby Alzheimera,
B.  depresji,
C .  choroby Parkinsona,
D.  udaru niedokrwiennego mózgu.

Zadanie 112.
Przeciwwskazaniem do hiperalimentacji jest/są:

A.  rozległe i głębokie oparzenia,
B.  jadłowstręt psychiczny,
C.  gastrostomia lub jejunostomia,
D.  niewydolność nerek.

Zadanie 113.
W okresie remisji stwardnienia rozsianego pacjent powinien:

A.  przejść na dietę wegetariańską,
B.  prowadzić normalny tryb życia,
C.  unikać wysiłku fizycznego,
D.  zwiększyć wysiłek fizyczny.

Zadanie 114.
Do objęcia opieką długoterminową predysponowane są osoby:

A.  z ostrą niewydolnością krążenia,
B.  z wysoką temperaturą ciała powyżej 38°C,
C . z e  znacznym  ograniczeniem  zdolności  do  samoobsługi  i

samopielęgnacji,
D.  po wczesnych zabiegach okaleczających.

Zadanie 115.
W  którym  okresie  ciąży  zachorowanie  na  różyczkę  przez  matkę
najczęściej powoduje uszkodzenia płodu?

A.  ryzyko istnieje przez całą ciążę,
B.  w trzech pierwszych miesiącach ciąży,
C.  w dwóch ostatnich miesiącach ciąży,
D.  przed porodem.



Zadanie 116.
Podstawą  prawną  odpowiedzialności  karnej  dla  pielęgniarek  i
lekarzy jest:

A .  przysięga Hipokratesa,
B.  kodeks karny,
C.  normy zwyczajowe,
D.  regulamin pracy szpitala.

Zadanie 117.
U  pacjentki  lat  66  zdiagnozowano  cukrzycę  typu  I I .  Została
przyjęta  do  zakładu  pielęgnacyjno-opiekuńczego  na  zasadach
dziennego  pobytu.  Głównym  celem  je j  pobytu  w  zakładzie  jest
edukacja  dotycząca  cukrzycy.  Pacjentka  ma  wadę  wzroku,  więc
powinna badać wzrok:

A.  raz w roku,
B.  raz na pół roku,
C.  co kilka lat,
D.  jeśli zauważymy zaburzenia w widzeniu.

Zadanie 118.
Komunikowanie się z pacjentem umierającym oparte jest o:

A .  komunikację werbalną,
B.  komunikację niewerbalną,
C . gesty,  spojrzenia,  w  rozmowie  szanowania  ciszy,

zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 119.
Pacjent z zaburzeniami psychicznymi wymaga bezwzględnej opieki
psychiatrycznej, jeśli stwierdza się:

A .  omamy wzrokowe i słuchowe,
B.  ostrą psychozę i myśli samobójcze,
C.  przewlekły stan schizofrenii,
D.  urojenia ksobne i prześladowcze.



Zadanie 120.
Chory  lat  65,  cztery  lata  po  operacji  torakochirurgicznej  z
powodu  usunięcia  płata  prawego  płuca  w  wyniku  Ca.  Obecnie
przebywa  w  oddziale  opieki  długoterminowej  z  powodu
pogarszającego  się  stanu  zdrowia,  z  podejrzeniem  choroby
Alzheimera. O czym powinniśmy pomyśleć w pierwszej kolejności,
gdy chory często kaszle i ma "charczący" oddech?

A . o  podaniu  środków  miejscowo  znieczulających,  co
wytłumia kaszel,

B.  o częstym odsysaniu wydzieliny z dróg oddechowych,
C . o  podaniu  środków  zmniejszających  i lość  wydzieliny  w

drzewie oskrzelowym,
D . o  piciu  celem  rozluźnienia  wydzieliny  i  lepszego

odkrztuszania.

Zadanie 121.
Pielęgniarka pracująca w Domu Pomocy Społecznej jest członkiem
zespołu terapeutycznego. Do je j zadań zawodowych należy między
innymi  współtworzenie  procesu  terapeutycznego.  Jakie  metody
działania, powinien uwzględniać proces terapeutyczny?

A.  metody aktywizacji,
B .  biblioterapię bierną,
C.  psychoterapię indywidualną,
D.  kinezyterapię.

Zadanie 122.
Udzielając  pierwszej  pomocy  nieprzytomnemu  poszkodowanego  w
wyniku porażenia prądem elektrycznym należy przede wszystkim:

A.  ułożyć poszkodowanego na boku,
B.  podjąć próby udrożnienia dróg oddechowych,
C.  rozpocząć resuscytację,
D.  odłączyć źródło energii.

Zadanie 123.
Co jest podstawowym warunkiem rozwoju mowy dziecka?

A.  prawidłowy słuch dziecka,
B.  typ osobowości dziecka,
C.  postawa rodziców i kontakt z nimi,
D.  możliwość kontaktu z rówieśnikami.



Zadanie 124.
Pacjenta  unieruchomionego  należy  obserwować  i  odnotowywać
spostrzeżenia  w  karcie  obserwacji  w  odstępach  czasowych  nie
rzadziej niż, co:

A.  15 minut,
B.  30 minut,
C.  20 minut,
D.  10 minut.

Zadanie 125.
Podczas  toalety  wieczornej  u  pacjenta,  u  którego  założono
opatrunek  gipsowy  na  lewą  kończynę  dolną,  zaobserwowałaś
zaczerwienienie,  obrzęk,  stwardnienie,  pęcherz  wypełniony
płynem  surowiczym  w  okolicy  kości  krzyżowej,  co
zakwalifikowałaś jako:

A.  odparzenie,
B.  odleżynę I stopnia,
C.  odleżynę II stopnia,
D.  odleżynę III stopnia.

Zadanie 126.
Częstą przyczyną osteoporozy wtórnej w starości jest:

A .  Choroba Parkinsona,
B.  nadczynność tarczycy,
C.  niedoczynność kory nadnerczy,
D.  marskość wątroby.

Zadanie 127.
W  usprawnianiu  pacjentów  po  udarze  mózgu  stosuje  s ię  metodę
Bobath, która polega na:

A.  pobudzaniu i wspomaganiu postrzegania pozazmysłowego,
B . postrzeganiu  ruchu  przez  czucie  położenia  części  ciała

względem siebie,
C.  masażu stref odruchowych stopy,
D . hamowaniu  odruchów  patologicznych  z  jednoczesną

normalizacją napięcia mięśniowego.

Zadanie 128.
O porażeniu mówimy, gdy:

A.  zniesione jest czucie powierzchniowe,
B.  zniesione jest czucie głębokie,
C.  występuje deficyt siły mięśniowej,
D.  siła mięśniowa jest całkowicie zniesiona.



Zadanie 129.
Bezpośrednia pomoc w przypadku napadu padaczki polega na:

A.  zabezpieczeniu dziecka przed urazem,
B . skrępowaniu  kończyn  i  zabezpieczeniu  języka  przed

ugryzieniem,
C.  wezwaniu pogotowia,
D . podtrzymaniu dziecka na duchu do przyjazdu pogotowia i

opiekunów.

Zadanie 130.
D o  zakładu  opieki  długoterminowej  dla  psychicznie  i  nerwowo
chorych  został  skierowany  pacjent,  z  którym  rodzina  nie  mogła
sobie  poradzić  w  domu  ponieważ  stale  widział  i  słyszał  swoich
rodziców  i  inne  osoby,  którzy  mu  stale  coś  nakazywali.  Jakiego
rodzaju zaburzenia pojawiły się u pacjenta?

A.  zaburzenia spostrzegania,
B.  omamy wzrokowe, słuchowe,
C.  omamy imperatywne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 131.
Mikroangiopatia w przebiegu cukrzycy, obejmuje:

A.  nefropatię, neuropatię, miażdżycę,
B.  neuropatię, nefropatię, retinopatię,
C.  neuropatię, retinopatię, stopę cukrzycową,
D.  retinopatię, neuropatię, zakażenia bakteryjne.

Zadanie 132.
Głównym  czynnikiem  zniechęcającym  chorego  do  przyjmowania
neuroleptyków jest/są:

A.  brak wewnętrznej motywacji,
B.  przeżycia pacjenta,
C.  objawy uboczne działania leków,
D.  brak wiedzy o działaniu leków.

Zadanie 133.
Które czynniki predysponują do powstania odleżyn?

A.  skóra bibułkowata u ludzi starych,
B . płeć,  kobiety  dwa  razy  częściej  są  narażone  na

występowanie odleżyn,
C.  apatia, brak ruchu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 134.
Pęcherz neurogenny odhamowany charakteryzuje się:

A . opróżnianiem  pęcherza  po  wypełnieniu,  niezależnie  od
woli chorego,

B . utratą  zdolności  hamowania  oddawania  moczu  mimo
zachowanej  świadomości  i  zachowanego  czucia  parcia  na
mocz,

C.  wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
D.  zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.

Zadanie 135.
Chora  lat  40  od  10  lat  jest  leczona  z  powodu  reumatoidalnego
zapalenia stawów /RZS/. Występują ograniczenia ruchomości stawu
biodrowego  lewego.Celem  odciążenia  lewego  stawu  biodrowego
chora powinna:

A.  nie chodzić wcale,
B.  chodzić z kulą łokciową w ręku po stronie lewej,
C.  chodzić z kulą łokciową w ręku po stronie prawej,
D.  chodzić z dwoma kulami lub balkonikiem.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 121515
GRUPA 1
Zadanie 1.
Zniekształcenia  w  stawach  o  typie  tzw.  "łabędzich  szyjek"  jest
charakterystyczne dla:

A.  ChZS,
B.  RZS,
C.  ZZSK,
D.  POCHP.

Zadanie 2.
W  placówce  opieki  długoterminowej  przebywa  pacjent,  u  którego
pielęgniarki  zaobserwowały  bierną  postawę,  uległość,
oczekiwanie  pomocy  oraz  podejrzliwość.  Posługując  się  typologią
Bromleya, zachowanie pacjenta można określić jako postawę:

A.  wrogości wobec otoczenia,
B.  konstruktywną,
C.  zależności,
D.  obronną.

Zadanie 3.
Optymalnym  modelem  pracy  z  pacjentem  po  udarze  mózgu,
gwarantującym skuteczną rehabilitację jest model:

A .  zazębiający się,
B.  równoległy,
C.  interdyscyplinarny,
D.  transdyscyplinarny.

Zadanie 4.
Do pełnych objawów osiowych schizofrenii paranoidalnej należą:

A.  autyzm, stępienie uczuciowe i urojenia,
B.  stępienie uczuciowe i urojenia,
C.  autyzm oraz omamy i urojenia,
D . autyzm,  stępienie  uczuciowe,  rozpad  struktury

osobowości oraz omamy i urojenia.

Zadanie 5.
Formy rehabilitacji dzieci upośledzonych:

A . rehabilitacja  ruchowa  z  uwzględnieniem  deficytów
ruchowych,

B.  terapia zabawą, terapia zajęciowa, logopedia,
C.  terapia plastyczna, rytmika, rekreacja, sport,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 6.
Który ze specjalistów prowadzi terapię dzieci głuchych?

A.  pedagodzy-rewalidanci,
B.  tyflopedagodzy,
C.  surdopedagodzy,
D.  neuropedagodzy.

Zadanie 7.
U pacjentów po udarze mózgu należy unikać pozycji:

A .  leżenia na wznak,
B . leżenia  z  podparciem  strony  niedowładnej  (podkłady,

poduszki, itp.),
C .  leżenia na stronie zdrowej,
D.  leżenia z uniesioną głową na poduszce.

Zadanie 8.
Osłabienie  pamięci,  związane  z  procesem  starzenia  się
organicznego charakteryzuje się:

A .  wzmocnieniem pamięci krótkotrwałej,
B.  pojawieniem się "luk pamięciowych",
C.  osłabieniem zdolności zapamiętywania nowych informacji,
D.  trudnościami w kojarzeniu faktów.

Zadanie 9.
Cechą  odróżniającą  zakład  opieki  długoterminowej  od
krótkoterminowej jest ograniczenie zaplecza:

A . diagnostycznego  i  zabiegowego  na  korzyść  zaplecza
rehabilitacyjnego i edukacyjnego,

B . diagnostycznego  na  korzyść  zaplecza  zabiegowego  i
edukacyjnego,

C . diagnostycznego  i  rehabilitacyjnego  na  korzyść  zaplecza
zabiegowego i edukacyjnego,

D . rehabilitacyjnego  i  edukacyjnego  na  korzyść  zaplecza
diagnostycznego i zabiegowego.

Zadanie 10.
Szczególne  znaczenie  na  powstawanie  zaburzeń  psychicznych  u
dzieci w okresie rozwojowym ma wpływ:

A.  wysoka samoocena, alkoholizm w rodzinie,
B . system  rodzinny,  wychowanie,  komunikowanie  się,

patologia rodzinna, utrata rodziców,
C.  nikotynizm, niska samoocena,
D.  nadopiekuńczość.



Zadanie 11.
U pacjenta po udarze mózgu, Body Mass Index (BMI) wynoszący 23,
oznacza:

A.  niedowagę,
B.  normę,
C.  nadwagę,
D.  otyłość.

Zadanie 12.
Chora  lat  30  od  kilku  lat  jest  leczona  z  powodu  stwardnienia
rozsianego  /SM/.  Występują  zaburzenia  równowagi,  mowa
skandowana,  chód  na  szerokiej  podstawie.  Wymienione  objawy
wskazują na stwardnienie rozsiane w postaci:

A .  rdzeniowej,
B.  mózgowo-rdzeniowej,
C.  móżdżkowej,
D.  innej.

Zadanie 13.
N a  podstawie  klasyfikacji  topograficznej  mózgowego  porażenia
dziecięcego wyróżnia się następujące postacie choroby:

A.  kwadriplegia, diplegia,
B.  paraplegia, triplegia,
C.  hemiplegia, monoplegia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 14.
Prowadzenie dziennika samokontroli w cukrzycy jest:

A . konieczne,  gdyż  ułatwia  samoocenę  w  zakresie  wyników
leczenia,

B . niekonieczne,  gdyż  dla  lekarza  istotne  są  aktualne
wyniki badań,

C.  niepotrzebne, gdyż zapisywanie wyników jest zbyteczne,
D.  uciążliwe, gdyż niepotrzebnie zabiera czas.

Zadanie 15.
D o  bezpośrednich  społecznych  czynników  ryzyka  przedwczesnego
starzenia się organizmu ludzi starych zalicza się:

A . izolację  psychiczną  i  społeczną,  nagłą  zmianę  warunków
środowiskowych, pogorszenie warunków materialnych,

B.  utratę sprawności fizycznej i zdrowia,
C . brak  przygotowania  do  starości,  niewłaściwe  nastawienie

i negatywny stosunek otoczenia do ludzi starych,
D.  wielochorobowość.



Zadanie 16.
Opieka nad człowiekiem umierającym może być sprawowana przez:

A.  rodzinę i osoby najbliższe,
B.  zespół opieki paliatywnej,
C.  pielęgniarkę opieki domowej długoterminowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 17.
Dziecko  przestaje  reagować  na  matkę  oraz  innych  ludzi.
Sztywnieje  trzymane  na  rękach.  Nie  daje  s ię  dotykać,  unika
kontaktu wzrokowego. Nie wyraża żadnych potrzeb emocjonalnych.
Nie  chce  uczestniczyć  w  zabawach  grupowych,  nie  naśladuje  też
innych dzieci. Przedstawiony opis dotyczy:

A.  hemofili ,
B .  autyzmu,
C.  separacji,
D.  aktywacji.

Zadanie 18.
Jakie objawy mogą wystąpić w przebiegu dużego napadu histerii?

A.  toniczne prężenia i kloniczne drgawki,
B.  objaw Babińskiego,
C.  przygryzienie języka i mimowolne zmoczenie się,
D.  senność po napadzie.

Zadanie 19.
Objawami  fizycznymi  izolowanej  utraty  wody  u  osoby  starszej,
jest:

A . sucha  skóra  nie  pozbawiona  turgoru,  suchy  i  obłożony
język, ciśnienie tętnicze krwi prawidłowe,

B . sucha  skóra  pozbawiona  turgoru,  ciśnienie  tętnicze  krwi
obniżone, żyły zapadnięte,

C . sucha  skóra,  osłabienie  mięśniowe,  niemiarowa  akcja
serca,

D.  wszystkie prawdziwe.

Zadanie 20.
Prawidłowe pozycje ułożeniowe w reumatoidalnym zapaleniu stawów
głównie mają na celu zapobieganie:

A.  zaburzeniom krążenia obwodowego,
B.  przykurczom i deformacjom stawowym,
C.  odleżynom,
D.  osteoporozie.



Zadanie 21.
Najczęstszym powikłaniem pionizacji jest:

A .  zaburzenie widzenia,
B.  zaburzenie oddychania,
C . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  omdlenie

ortostatyczne,
D.  oddanie moczu i stolca.

Zadanie 22.
Profilaktyka  zaburzeń,  zapobieganie  upośledzeniu  umysłowemu
polega na:

A.  dbałości o nasze zdrowie fizyczne,
B.  poradnictwie genetycznym, diagnostyce prenatalnej,
C.  diagnostyce inwazyjnej i biochemicznej,
D.  rozwoju szkolnictwa i medycyny.

Zadanie 23.
Pacjent  w  wyniku  upadku  na  plecy  z  rusztowania  doznał  urazu
rdzenia  kręgowego  z  powodu  złamania  kręgu  piersiowego  Th8.  W
pierwszym okresie szoku rdzeniowego należy:

A . założyć  na  stałe  cewnik  do  pęcherza  moczowego  i
odprowadzać mocz w sposób ciągły,

B.  cewnikować pęcherz moczowy co 6 godzin,
C.  obserwować spontaniczne oddawanie moczu,
D.  opukiwać pęcherz moczowy.

Zadanie 24.
Przeciwwskazaniem  przyjęcia  do  zakładu  opiekuńczo-leczniczego
jest stan chorego:

A.  po przebytym urazie kręgosłupa,
B.  kwalifikujący go do hospitalizacji,
C . w  wieku  podeszłym,  któremu  towarzyszą  choroby  o

charakterze przewlekłym,
D.  po amputacji kończyn dolnych.

Zadanie 25.
Które czynniki predysponują do powstania odleżyn?

A.  skóra bibułkowata u ludzi starych,
B . płeć,  kobiety  dwa  razy  częściej  są  narażone  na

występowanie odleżyn,
C.  apatia, brak ruchu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 26.
Cechą charakterystyczną osób z zespołem Downa jest:

A .  ślepota,
B.  wodogłowie,
C . pojedyncza  l inia  zgięciowa  na  dłoni,  tzw.  "małpia

bruzda",
D.  duża głowa z płaska twarzą.

Zadanie 27.
U pacjentów po urazie kręgosłupa pionizację bierną zaczynamy od
uniesienia łóżka od strony głowy pod kątem:

A.  40°,
B.  30°,
C.  20°,
D.  15°.

Zadanie 28.
Najskuteczniejszą metodą leczenia alkoholizmu jest:

A .  wszczepienie podskórnie Esperalu,
B.  leczenie Anticolem,
C.  psychoterapia po odtruciu,
D.  detoksykacja.

Zadanie 29.
Pomoc społeczna jest:

A .  instytucją polityki społecznej państwa,
B.  instytucją opiekuńczą i zdrowotną polityki państwa,
C.  zadaniem własnym gminy,
D.  zadaniem zleconym przez Wojewodę.

Zadanie 30.
Skala Norton służy do:

A.  oceny wydolności samoobsługowej,
B.  oceny zagrożenia powstawania odleżyn,
C.  klasyfikacji odleżyn,
D.  oceny adaptacji pacjentów do warunków szpitalnych.



Zadanie 31.
Osoba bezdomna w świetle przepisów to:

A . samotnie  gospodarująca,  niepozostająca  w  związku
małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych,

B.  prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe,
C . niezamieszkująca  w  lokalu  mieszkalnym  w  rozumieniu

przepisów  o  ochronie  praw  lokatorów  i  mieszkaniowym
zasobie  gminy  i  niezameldowaną  na  pobyt  stały,  w
rozumieniu  przepisów  o  ewidencji  ludności  i  dowodach
osobistych,  a  także  osoba  niezamieszkująca  w  lokalu
mieszkalnym  i  zameldowana  na  pobyt  stały  w  lokalu,  w
którym nie ma możliwości zamieszkania,

D . pozostająca  w  zatrudnieniu  w  rozumieniu  przepisów  o
zatrudnieniu  i  przeciwdziałaniu  bezrobociu  lub
prowadząca  działalność  gospodarczą  w  rozumieniu
przepisów dotyczących działalności gospodarczej.

Zadanie 32.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi:

A .  niepieniężne, rzeczowe, opiekuńcze,
B.  opiekuńcze, bytowe, wspomagające, edukacyjne,
C.  wspomagające, edukacyjne, rekreacyjne,
D.  edukacyjne, pieniężne, socjalne.

Zadanie 33.
Niedowład połowiczy prawostronny wskazuje, że uszkodzenie mózgu
nastąpiło w:

A.  lewej półkuli,
B.  prawej półkuli,
C.  obu półkulach mózgowych,
D.  przestrzeni podpajęczynówkowej mózgu.

Zadanie 34.
C o to  jest  biegunka rzekoma z  przelania  i  jak  należy  postępować
w przypadku jej wystąpienia?

A . powikłanie  długotrwałego  zaparcia  stolca  -  należy
zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,

B.  zwykła biegunka - należy zastosować środki zapierające,
C . powikłanie  zaparcia  stolca  -  należy  zastosować  środki

zapierające,
D . zwykła  biegunka  -  należy  zastosować  tylko  odpowiednią

dietę.



Zadanie 35.
Na septyczną odleżynę IV° należy zastosować:

A.  dekstranomery,
B.  opatrunki algininowe,
C.  błony półprzepuszczalne,
D.  hydrokoloidy.

Zadanie 36.
Zjawisko  polegające  na  niewydolności  jednego  narządu  u  osób  w
podeszłym wieku z postępującym szybko pogarszaniem się funkcji
kolejnych narządów to:

A.  zjawisko tzw. starości fizjologicznej,
B.  efekt domina,
C.  postępujące zniedołężnienie starcze,
D.  zjawisko zespołu zaburzeń procesów poznawczych.

Zadanie 37.
O porażeniu mówimy, gdy:

A.  zniesione jest czucie powierzchniowe,
B.  zniesione jest czucie głębokie,
C.  występuje deficyt siły mięśniowej,
D.  siła mięśniowa jest całkowicie zniesiona.

Zadanie 38.
W  celu  obniżenia  spastyczności  mięśni  u  dzieci  z  Mózgowym
Porażeniem Dziecięcym można zastosować:

A.  elektrostymulację,
B.  DKF,
C.  laser,
D.  hipoterapię.

Zadanie 39.
Opieka paliatywna ma na celu:

A . złagodzenie  dolegliwości  bólowych,  możliwości
przygotowania do śmierci w samotności,

B . złagodzenie  cierpień  ciężko  chorego  i  przygotowanie  go
d o  śmierci,  a  także  zapewnienie  pomocy  rodzinie
dotkniętej żałobą,

C . przygotowanie  rodziny  do  opieki  nad  chorym
przebywającym w ZOL/ZPO,

D.  opiekę nad pacjentem objętym opieką stacjonarną.



Zadanie 40.
Pojęcie mikroangiopatii związane jest ze zmianami w:

A.  układzie żylnym mózgu,
B.  naczyniach włosowatych,
C.  aorcie,
D.  dużym układzie naczyniowym.

Zadanie 41.
Które  z  niżej  wymienionych  objawów  wskazują  na  chorobę
psychiczną?

A.  złudzenia,
B.  urojenia,
C.  fobie,
D.  rozkojarzenie myślenia.

Zadanie 42.
W  celu  uniknięcia  nadmiernego  natlenienia  podczas  stosowania
tlenoterapii należy robić przerwy w podawaniu tlenu co:

A.  10-15 minut,
B.  15-30 minut,
C.  30-60 minut,
D.  60-90 minut.

Zadanie 43.
Świadczenia  gwarantowane  udzielane  w  warunkach  domowych
realizowane  przez  pielęgniarską  opiekę  długoterminową  domową
obejmują:

A . świadczenia  pielęgniarskie,  przygotowanie
świadczeniobiorcy  i  jego  rodziny  do  samoopieki  i
samopielęgnacji  w  tym  kształtowanie  umiejętności  w
zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością,

B . edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego
rodziny,

C . pomoc  w  pozyskiwaniu  sprzętu  medycznego  i
rehabilitacyjnego  niezbędnego  do  właściwej  pielęgnacji
i rehabilitacji,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 44.
Pacjent  lat  30  trafił  do  izby  przyjęć  szpitala  z  powodu  bardzo
silnego,  nagłego  bólu  głowy,  jakiego  dotąd  nigdy  nie  miał  oraz
wymiotów.  Ból  i  wymioty  utrzymują  się  od  kilku  godzin.
Postępowaniem diagnostycznym z wyboru jest:

A .  monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi,
B . badanie  głowy  z  użyciem  tomografii  komputerowej,

angiografia tętnic mózgowych,
C.  kontrolowanie czynników krzepliwości krwi,
D.  wykonywanie co kilka godzin badania EKG.

Zadanie 45.
Nadmierna  aktywność  przejawiająca  się  zwłaszcza  w  sytuacjach
wymagających  spokoju:  wykonywanie  nadmiaru  niepotrzebnych
ruchów,  wstawanie,  wiercenie  się,  np.  w  trakcie  lekcji,
nadmierna  gadatliwość,  hałaśliwość,  stałe  przerywanie  innym
dzieciom  i  dorosłym,  trudność  w  oczekiwaniu  na  swoją  kolej  w
grach i zabawach zespołowych wskazuje na zaburzenia:

A.  myślenia,
B.  hiperkinetyczne,
C.  hipokinetyczne,
D.  mowy.

Zadanie 46.
Dotyk  pielęgniarki  często  zalecany  wobec  przewlekle  chorych
może być stosowany wobec chorych psychicznie:

A.  w panicznym lęku,
B . w  czasie  gdy  nie  ma  ostrych  objawów

psychopatologicznych,
C.  z urojeniami,
D.  z omamami słuchowymi.

Zadanie 47.
Pacjent  52-letni  jest  chory  na  nowotwór  przełyku.  Ma  trudności
w  połykaniu.  Został  zakwalifikowany  do  leczenia  radioterapią.
Pacjenta NIE należy odżywiać:

A.  pozajelitowo,
B.  doustnie,
C.  przez zgłębnik,
D.  przez gastrostomię.

Zadanie 48.
W celu zmniejszenia obrzęków stawów u chorego na RZS należy:

A.  ograniczyć ilość płynów,
B.  stosować intensywne ćwiczenia,
C.  stosować zabiegi parafinowe na obrzęknięte stawy,
D.  stosować farmakoterapię.



Zadanie 49.
Matka  zgłosiła  s ię  do  poradni  wczesnej  diagnostyki  z  dzieckiem
3  miesięcznym.  Dziecko  jest  apatyczne,  senne,  skóra  chłodna,
włosy  suche.  Dziecko  ma  duży  brzuch  i  krótkie  kończyny.
Opóźnione psychomotorycznie. Stan dziecka może sugerować:

A.  mózgowe porażenie dziecięce,
B.  zespół Downa,
C.  niedoczynność tarczycy,
D.  zespół Little'a.

Zadanie 50.
W strukturze docelowego modelu podstawowej opieki funkcjonują:

A.  lekarz i pielęgniarka rodzinna, pediatra,
B.  lekarz i pielęgniarka rodzinna, pediatra, stomatolog,
C.  lekarz rodzinny, pediatra, ginekolog,
D . lekarz  i  pielęgniarka  rodzinna,  pediatra,  ginekolog  i

stomatolog.

Zadanie 51.
Częstym powikłaniem u osób starszych leżących jest:

A .  zawał serca,
B.  nieżyt żołądka,
C.  biegunka,
D.  zapalenie płuc.

Zadanie 52.
Głębokość upośledzenia umysłowego ocenia się badaniem:

A.  ilorazu inteligencji,
B.  ilorazu pojemności pamięci,
C.  ilorazu skupienia,
D.  ilorazu interferencji.

Zadanie 53.
Który z poniższych objawów jest charakterystyczny dla autyzmu?

A.  chód atetotyczny,
B.  klaskanie, klepanie, uderzanie o siebie lub przedmioty,
C.  mimowolne skurcze drobnych mięśni,
D.  spowolnienie psychiczno-ruchowe.



Zadanie 54.
N a  oddziale  znajduje  s ię  chory  przytomny,  lecz  nie  można
nawiązać  z  nim  kontaktu,  oczy  ma  otwarte,  wzrok  ufiksowany,
oddech własny. Z wywiadu wynika, że chory ma zachowany rytm snu
i  czuwania,  oraz  przebył  zatrzymanie  krążenia  z  długotrwałą
reanimacją. Stan taki nazywamy:

A.  śpiączką,
B.  osłupieniem,
C.  apalicznym,
D.  hypoglikemią.

Zadanie 55.
Usprawniając pacjenta metodą Bobath ważne jest, aby pacjent był
usprawniany przez:

A.  zespół terapeutyczny,
B.  rehabilitantów,
C.  ergoterapeutów,
D.  fizykoterapeutów.

Zadanie 56.
Chora  lat  60  od  miesiąca  jest  leczona  farmakologicznie
preparatami  doustnie  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .  Nie  stosuje
diety.  Zgłasza  duże  pragnienie.  Pierwszoplanowym  działaniem
edukacyjnym jest zalecenie:

A.  wizyt u lekarza co najmniej raz w tygodniu,
B.  prowadzenia dziennika samokontroli,
C .  prowadzenia obserwacji innych chorych,
D.  przyjmowania leków w zależności od samopoczucia.

Zadanie 57.
Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:

A.  wymieniać cewnik co 2 tygodnie,
B . rozpocząć  opukiwanie  okolicy  nadłonowej  i  okresowo

powtarzać  cewnikowanie  w  zależności  od  i lości  moczu
zalegającego w pęcherzu,

C.  pozostawić cewnik na stałe,
D.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.



Zadanie 58.
Realizacja  opieki  nad  ciężko  chorym  umierającym  wymaga  od
personelu:

A . empatii,  okazania  szacunku,  zachowania  spokoju,
zapewnienia godnych warunków umierania,

B . zapewnienia  izolacji,  samotności,  podawania  wody  do
picia,

C . wnikliwej  obserwacji,  ciszy  i  spokoju,  zaniechania
kontaktów werbalnych,

D . zapewnienie choremu i rodzinie wsparcia emocjonalnego i
finansowego.

Zadanie 59.
Co jest celem ćwiczeń adaptacyjnych u chorych z paraplegią?

A.  przystosowanie psychiczne do kalectwa,
B.  adaptacja kalectwa i zmienionej sytuacji,
C.  nauka czynności dnia codziennego,
D.  wzmocnienie siły mięśniowej porażonych kończyn.

Zadanie 60.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  stawowym  prowadzi  s ię
ćwiczenia:

A.  czynno-bierne,
B.  czynne wolne,
C.  czynne oporowe,
D.  bierne.

Zadanie 61.
Pomoc  społeczna  realizując  zadania  wobec  osób  przewlekle
chorych, niepełnosprawnych ma na celu:

A . umożliwienie  osobom  starszym  przezwyciężenie  trudnych
sytuacji,

B . umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych
sytuacji  życiowych,  których  nie  są  oni  w  stanie
pokonać,  wykorzystując  własne  uprawnienia,  zasoby  i
możliwości,

C . wsparcie  rzeczowe  i  f inansowe  dla  osób
niepełnosprawnych,

D . pomaganie wszystkim w organizowaniu pomocy z zakresu
wyżywienia dla osób takiej pomocy potrzebującym.



Zadanie 62.
Objawy hebefreniczne u dzieci to:

A . bezmyślna  gadatliwość,  bezczelne  i  kpiarskie
traktowanie  otoczenia,  wypowiedzi  rozkojarzone,  często
wulgarne,  spożywanie  rzeczy  niejadalnych,  np.
koprofagia,

B.  małomówność, cichość, lękliwość,
C.  pewność siebie, wypowiedzi zwięzłe i jasne,
D . nadmierna  ruchliwość,  trudności  z  wysławianiem  się,

osłabiona pamięć mechaniczna.

Zadanie 63.
Udar mózgu, to:

A . powolnie  narastające,  naczyniopochodne  ogniskowe  lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

B . naczyniopochodne  ogniskowe  lub  uogólnione  zaburzenia
funkcji mózgu utrzymujące się tylko do 24 godzin,

C . nagle rozpoczynające się naczyniopochodne ogniskowe lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 64.
Stosowanie używek i biologicznie aktywnych środków chemicznych
należą do grupy czynników ryzyka udaru mózgu:

A . modyfikowalnych,  zależnych  od  stylu  życia  i  wpływów
środowiska,

B . modyfikowalnych,  zależnych  od  występowania  chorób  i
czynników metabolicznych,

C.  niemodyfikowalnych, znamiennych w populacji ogólnej,
D . biochemicznych  i  hematologicznych  stwierdzanych  w

badaniach laboratoryjnych.

Zadanie 65.
Jedną  z  burzliwych  dróg  dochodzenia  do  samodzielności  i
dorosłości  oraz  walki  o  własną  niezależność  jest  ta,  którą  w
języku psychopatologii nazywa się zaburzeniami zachowania. Jest
to grupa zaburzeń, którą cechuje:

A . trwały  wzorzec  buntowniczych  i  agresywnych  lub
aspołecznych zachowań,

B . pojawia  się  agresja  fizyczna,  okrucieństwo  wobec
młodszych  lub  zwierząt,  niszczenie  własnej  i  cudzej
własności, kradzieże, kłamstwa,

C.  zachowania autodestrukcyjne,
D.  wszystkie powyżej wymienione.



Zadanie 66.
Zaburzenia  odżywienia  po  udarze  mózgu,  związane  są  najczęściej
z :

A .  zespołem zaniedbywania połowiczego,
B.  dysfagią,
C.  zwiększonym katabolizmem,
D.  zaburzeniami poznawczymi.

Zadanie 67.
"All In One" w hiperalimentacji oznacza podawanie:

A.  żywienia w systemie jednego worka,
B.  żywienia za pomocą pompy infuzyjnej,
C.  preparatów kolejno w oddzielnych butelkach,
D.  preparatów w jednym worku do gastrostomii.

Zadanie 68.
Pacjent  lat  27  przywieziony  do  szpitala.  Senny,  trudności  z
nawiązaniem  kontaktu  słownego.  Z  wywiadu  wynika,  i ż  pacjent
nigdy  wcześniej  poważnie  nie  chorował.  Ostatnio  miał  nasilone
pragnienie  i  oddawał  duże  i lości  moczu.  W  obecnym  stanie
pacjenta należy wykonać badanie poziomu:

A.  bilirubiny we krwi,
B.  mocznika we krwi,
C.  glukozy we krwi,
D.  transaminaz we krwi.

Zadanie 69.
Prowadzony  zakres  postępowania  pielęgnacyjnego  u  pacjentki  po
amputacji piersi sprowadza się do:

A . wytworzenia  u  pacjentek  negatywnego  stosunku  do
zaistniałego, nieodwracalnego faktu utraty piersi,

B . uświadomienia  rehabilitowanym  kobietom,  że  w  nowej
sytuacji  mają  pełną  szansę  przystosowania  społecznego
ale nie zawodowego,

C . niwelowanie  dolegliwości  bólowych  poprzez  wdrożenie
działań  rehabilitacjnych,  niskie  układanie  kończyny  po
stronie operowanej,

D . wytworzenia  u  pacjentek  pozytywnego  stosunku  do
zaistniałego,  nieodwracalnego  faktu  utraty  piersi,
uświadomienia  rehabilitowanym  kobietom,  że  w  nowej
sytuacji  mają  pełną szansę  przystosowania społecznego i
zawodowego,  niwelowanie  dolegliwości  bólowych  oraz
zapobiegania  obrzękowi  limfatycznemu poprzez  ćwiczenia
rehabilitacyjne.



Zadanie 70.
Przyczyną zespołu Downa jest/są:

A.  uszkodzenie mózgu,
B.  nieprawidłowości chromosomalne,
C.  zaburzenia metabolizmu,
D.  choroba matki w czasie ciąży.

Zadanie 71.
Urojenia, to:

A . fałszywe  sądy,  których  chory  nie  weryfikuje  mimo
dowodów ich błędności,

B.  zaburzenia toku myślenia,
C . uporczywy  strach  przed  pewnymi  sytuacjami  lub

przedmiotami,
D . niezgodne  z  rzeczywistością  wyobrażenie  wypełniające

lukę pamięciową.

Zadanie 72.
Częstą przyczyną osteoporozy wtórnej w starości jest:

A .  Choroba Parkinsona,
B.  nadczynność tarczycy,
C.  niedoczynność kory nadnerczy,
D.  marskość wątroby.

Zadanie 73.
Warunkiem  skutecznej  organizacji  opieki  nad  ludźmi  starszymi
jest:

A . kształtowanie  właściwych  postaw  społeczeństwa  wobec
starości,

B . kształtowanie  właściwych  postaw  osób  starszych  wobec
starości jako takiej i starości własnej,

C . likwidacja  z  otoczenia  osoby  starszej  zjawiska
geriatryzmu,

D.  wszystkie prawdziwe.

Zadanie 74.
W rozpoznawaniu cukrzycy u osób starszych istotne znaczenie ma:

A.  glikemia na czczo,
B.  krzywa cukrzycowa,
C.  poliuria,
D.  badanie poposiłkowe glikemii 1-2 godz. po posiłku.



Zadanie 75.
Do objęcia opieką długoterminową predysponowane są osoby:

A.  z ostrą niewydolnością krążenia,
B.  z wysoką temperaturą ciała powyżej 38°C,
C . z e  znacznym  ograniczeniem  zdolności  do  samoobsługi  i

samopielęgnacji,
D.  po wczesnych zabiegach okaleczających.

Zadanie 76.
Zastosowanie  indywidualnej  psychoterapii  polega  na
zastosowaniu:

A.  oddziaływania słowem, klaryfikacji, bagatelizowania,
B.  interpretacji, trywializowania, odgrywania ról,
C.  dialogu, eksplorowania, pobudzania do kojarzenia,
D.  przekonywania, wyjaśniania, sugerowania.

Zadanie 77.
W  zakładzie  opieki  długoterminowej  udzielane  są  świadczenia
zdrowotne w zakresie:

A .  wczesnej diagnostyki i leczenia farmakologicznego,
B.  opieki i rehabilitacji,
C .  opieki i badań profilaktycznych,
D.  długoterminowej obserwacji, opieki i diagnostyki.

Zadanie 78.
Najczęściej  otępienie  typu  Alzheimera  spotykane  jest  wśród
rasy:

A.  negroidalnej,
B.  nordyckiej,
C.  kaukaskiej,
D.  azjatyckiej.

Zadanie 79.
U  pacjenta  leczonego  chemioterapią  wystepują  objawy
toksyczności w postaci:

A .  gorączki neurogenicznej, biegunek, zaparć, wyłysienia,
B . nudności,  wymiotów,  toksyczności  hematologicznej,

jelitówki,
C . biegunek,  kamieni  kałowych,  wzmożonego  apetytu,

wyłysienia,
D . polineuropatii,  utraty  apetytu,  wielopłytkowości,

wyłysienia.



Zadanie 80.
Najbardziej  niepokojące  objawy  uboczne  działania  leków
stosowanych w psychiatrii, to:

A .  suchość w ustach, przybieranie na wadze,
B . nadmierna  wrażliwość  oczu  na  światło  i  słońce,

zaparcia,
C.  zawroty głowy, zmęczenie,
D.  sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.

Zadanie 81.
Pacjent  z  chorobą  Parkinsona  leczony  Lewodopą  ma  trudności  w
rozpoczęciu  i  kontynuowaniu  ruchu.  Obserwuje  się  czasami
obszerne ruchy mimowolne kończyn i tułowia (fluktuacje ruchowe
-  dyskinezy).  W  przypadku  trudności  w  rozpoczynaniu  ruchu
należy:

A.  pozostawić pacjenta w łóżku,
B.  zmniejszyć dawki stosowanych leków,
C . zastosować  techniki  behawioralne  ucząc  stosowania

różnych "tricków",
D.  skontaktować się z lekarzem.

Zadanie 82.
Hiperalimentacja polega na:

A . podawaniu preparatów witaminowych we wlewie kroplowym w
ciągu dnia,

B . cyklicznym wlewie dożylnym preparatów odżywczych przez
12-16 godzin,

C . stałym  wlewie  płynów  przez  pompę  infuzyjną  przez  całą
dobę,

D . podawaniu preparatów odżywczych w porze posiłków drogą
doustną.

Zadanie 83.
W  którym  okresie  ciąży  zachorowanie  na  różyczkę  przez  matkę
najczęściej powoduje uszkodzenia płodu?

A.  ryzyko istnieje przez całą ciążę,
B.  w trzech pierwszych miesiącach ciąży,
C.  w dwóch ostatnich miesiącach ciąży,
D.  przed porodem.

Zadanie 84.
Charakterystycznym objawem choroby Parkinsona jest:

A .  oczopląs,
B.  wesołkowatość,
C.  mowa skandowana,
D.  maskowata twarz.



Zadanie 85.
Pacjent ze stwardnieniem rozsianym, ma zleconą doustną kurację
kortykosterydami, leki powinien przyjąć:

A.  1 godzinę po spożyciu śniadania,
B.  wcześnie rano,
C.  przed spożyciem obiadu,
D.  w dogodnej dla siebie porze.

Zadanie 86.
Metoda  opierająca  się  na  badaniu  poszczególnych  mięśni  w
określonych pozycjach i przy określonym ruchu, to metoda:

A.  Clarka,
B.  Lovetta,
C.  Kabata-Kaisera,
D.  Barthela.

Zadanie 87.
Pęcherz neurogenny odhamowany charakteryzuje się:

A . opróżnianiem  pęcherza  po  wypełnieniu,  niezależnie  od
woli chorego,

B . utratą  zdolności  hamowania  oddawania  moczu  mimo
zachowanej  świadomości  i  zachowanego  czucia  parcia  na
mocz,

C.  wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
D.  zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.

Zadanie 88.
Obowiązek  ubezpieczenia  zdrowotnego  uważa  się  za  społeczny
wówczas, gdy:

A . osoby  podlegające  temu  obowiązkowi  opłacą  składki  do
NFZ w terminie i na zasadach określonych ustawą,

B . osoby podlegające temu obowiązkowi zgłoszone zostaną do
NFZ  i  opłacą  składki  w  terminie  i  na  zasadach
określonych ustawą,

C . osoby podlegające temu obowiązkowi zgłoszone zostaną do
NFZ,

D.  wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.

Zadanie 89.
Do kryteriów uzależnienia od alkoholu należą:

A.  wzrost tolerancji, występowanie palimpsestów,
B.  zaburzenia snu, zaniechanie aktywności społecznej,
C.  zaburzenia funkcji seksualnych, picie ciągami,
D.  klinowanie, obniżenie nastroju.



Zadanie 90.
Tryb  tworzenia,  przekształcania  i  l ikwidacji  publicznych
zakładów opieki zdrowotnej określa:

A.  ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia,
B.  ustawa o działalności leczniczej,
C.  rozporządzenie Ministra Zdrowia,
D . statut  publicznego  samodzielnego  zakładu  opieki

zdrowotnej.

Zadanie 91.
Pacjent z zaburzeniami psychicznymi wymaga bezwzględnej opieki
psychiatrycznej, jeśli stwierdza się:

A .  omamy wzrokowe i słuchowe,
B.  ostrą psychozę i myśli samobójcze,
C.  przewlekły stan schizofrenii,
D.  urojenia ksobne i prześladowcze.

Zadanie 92.
W celu obniżenia spastyczności mięśni można stosować:

A.  ćwiczenia rozluźniające i tonolizę,
B.  elektrostymulację,
C.  laser biostymulujący,
D.  ćwiczenia z dużym oporem.

Zadanie 93.
Chory  lat  30  jest  po  amputacji  urazowej  kończyny  dolnej  prawej
n a  wysokości  1/2  kości  udowej.  Zaopatrzony  przez  pracownię
zaopatrzenia  ortopedycznego  w  protezę  udową.W  celu
przyzwyczajenia kikuta do obciążenia protezą należy wykonywać:

A.  bandażowanie,
B.  prawidłowe układanie,
C.  hartowanie,
D.  ćwiczenia w odciążeniu.

Zadanie 94.
Skierowanie do ZOL/ZPO wydaje:

A.  lekarz z POZ, pielęgniarka,
B.  lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
C.  pielęgniarka środowiskowa,
D.  pracownik medyczny.

Zadanie 95.
Do czego usposabiają uszkodzenia w obrębie układu nerwowego?

A.  udarów,
B.  parkinsonizmu,
C.  stwardnienia rozsianego,
D.  padaczki.



Zadanie 96.
Halucynoidy, to:

A .  omamy węchowe, do których chory ma stosunek krytyczny,
B.  krótkotrwałe omamy wzrokowe,
C.  omamy smakowe związane z urojeniami,
D.  iluzje, które występują przy zasypianiu.

Zadanie 97.
Uczestnictwo  w  zajęciach  plastycznych  i  muzycznych  jest  formą
terapii zajęciowej zwanej:

A .  ergoterapią,
B.  psychoterapią,
C.  arteterapią,
D.  silvoterapią.

Zadanie 98.
Jednym  z  głównych  upośledzeń  motoryki  w  Atetotycznej  postaci
mózgowego porażenia dziecięcego jest atetoza, która oznacza:

A.  ruchy skoordynowane,
B.  ruchy mimowolne,
C.  odruchy wyuczone,
D.  odruchy nawykowe.

Zadanie 99.
Zespół otępienny, to:

A . zespół  objawów  wywołanych  chorobą  mózgu,  zawsze
występujący u osób w podeszłym wieku,

B . zespół  zawsze  wiążący  się  ze  zwyrodnieniem  i  zanikiem
kory mózgu,

C . zespół  objawów  wywołany  chorobą  mózgu,  zwykle
przewlekłą  lub  o  postępującym  przebiegu,
charakteryzujący  się  l icznymi  zaburzeniami  wyższych
funkcji korowo-poznawczych,

D.  reakcja na pewność utraty pewnej wartości.

Zadanie 100.
Zespół stopy cukrzycowej jest, to:

A . zespół  zmian  w  obrębie  naczyń,  nerwów,  skóry,  mięśni  i
kości stopy osoby chorej na cukrzycę,

B . wczesne  powikłanie  występujące  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

C . zmiana  w  obrębie  palców  stopy  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

D . zespół  zmian  występujący  tylko  u  chorych  na  cukrzycę
typu 1.



Zadanie 101.
Chory lat 29 ma uszkodzony rdzeń kręgowy. Występuje porażenie
4-kończynowe  spastyczne.  Pęcherz  moczowy  automatyczny,
zaburzenia  oddechowe.  Na  podstawie  opisanych  objawów  można
przypuszczać, że doszło do uszkodzenia kręgosłupa w odcinku:

A.  lędźwiowym,
B.  piersiowym (Th7-Th12),
C.  piersiowo-ledźwiowym,
D.  szyjnym i piersiowym (Th1-Th6).

Zadanie 102.
Całościowe zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży dotyczą:

A.  autyzmu, choroby Hashimoto,
B.  zespołu Aspergera, Autyzmu, Zespołu Retta,
C.  zespołu Cushinga, Zespołu Aspergera,
D.  pląsawica, Autyzmu atypowego.

Zadanie 103.
Władzę zwierzchnią wobec NFZ pełni:

A .  premier i minister zdrowia,
B.  prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
C.  Sejm RP,
D.  prezydent RP.

Zadanie 104.
Do kinezyterapii NIE zaliczamy:

A.  ćwiczeń oporowych w wodzie,
B.  hydroterapii,
C.  ćwiczeń wolnych,
D.  ćwiczeń samowspomaganych.

Zadanie 105.
Chora  lat  64  jest  po  urazie  czaszkowo-mózgowym z  niedowładem
połowiczym,  cewnik  Foleya  do  pęcherza  moczowego  założony  na
stałe.  Stwierdza  się  objawy  zespołu  psychoorganicznego.  Bóle
brzucha, mętny mocz, gorączka świadczą o:

A.  nieprawidłowej diecie,
B.  obecności cukru w moczu,
C.  infekcji układu moczowego,
D.  nieprawidłowym bilansie płynów.



Zadanie 106.
Za czynniki przyspieszające wystąpienie osteoporozy uważane są:

A . obniżona  podaż  witaminy  D  i  brak  ekspozycji  na
promieniowanie słoneczne, niska podaż wapnia,

B.  unieruchomienie i/lub mało aktywny tryb życia,
C.  alkoholizm, palenie tytoniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 107.
Pacjentka budzi  s ię  prawie  każdej  nocy  po  paru godzinach snu z
uczuciem  braku  tchu,  biciem  serca,  uczuciem  zawrotów  głowy,
drętwieniem  rąk  i  uczuciem  lęku,  że  umiera.  Wezwała  karetkę
pogotowia  lekarz  podał  środek  uspakajający.  Powyższe  objawy  są
charakterystyczne dla:

A.  koszmarnych snów,
B.  nerwicy lękowej,
C.  psychozy reaktywnej,
D.  zaburzeń osobowości.

Zadanie 108.
W  leczeniu  choroby  niedokrwiennej  serca  w  postępowaniu
farmakologicznym najczęściej stosuje się:

A .  kortykosteroidy,
B.  leki przeciwdławicowe,
C.  leki immunosupresyjne,
D.  leki wykrztuśne.

Zadanie 109.
Jedną  z  głównych  cech  wszystkich  postaci  mózgowego  porażenia
dziecięcego jest:

A .  opóźnienie neurologiczne,
B.  upośledzenie czuciowe,
C.  opóźnienie rozwoju motorycznego,
D.  upośledzenie kinetyczne.

Zadanie 110.
Zaburzenia  toku  myślenia  pod  postacią  werbigeracji
charakteryzują się:

A . wielokrotnym  powtarzaniem  słowa  lub  zgłoski,  czasami
połączone podobieństwem dźwięku i rytmu nie powiązanych
ze sobą logicznie,

B . wypowiadaniem  głosek  lub  słów  powiązanych  ze  sobą
logicznie,

C.  wypowiadaniem głosek,
D.  odpowiadaniem tym samym słowem lub zdaniem.



Zadanie 111.
W terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym stosujemy m.
in .  masaż  mięśni  o  obniżonym  napięciu,  który  jest
przeciwwskazaniem w postaci:

A .  spastycznej i atetotycznej,
B.  mioklonicznej,
C.  neurologicznej,
D.  wiotkiej.

Zadanie 112.
Zespół zaniedbywania połowiczego jest charakterystyczny dla:

A.  niedowładu prawostronnego,
B.  niedowładu lewostronnego,
C.  niedowładów wiotkich,
D.  RIND.

Zadanie 113.
Chory lat 50 przebywa w oddziale neurologii z powodu hemiplegii
pochodzenia zakrzepowego. Ciśnienie krwi w normie. Temperatura
ciała  prawidłowa.  W  drugim  tygodniu  pobytu  chorego  w  oddziale
p o  dotychczasowej  stabilizacji  neurologicznej  pojawiły  s ię
zaburzenia mowy. O czym może świadczyć pojawienie s ię zaburzeń
mowy u chorego?

A.  wzroście ciśnienia powyżej 150/190,
B . niedotlenieniu  mózgu  i  nasileniu  deficytów

neurologicznych,
C.  przemęczeniu chorego po ćwiczeniach rehabilitacyjnych,
D.  zaburzeniach emocjonalnych.

Zadanie 114.
N a  ograniczanie  skutków przewlekłej  niewydolności  żył  głębokich
ma wpływ:

A . kilkakrotne w ciągu dnia odpoczywanie z uniesioną chorą
nogą,

B.  unikanie stania w bezruchu przez dłuższy czas,
C.  spacery,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 115.
Adiadochokineza (spowolnienie ruchów naprzemiennych) występuje
w :

A.  reumatoidalnym zapaleniu stawów,
B.  chorobie Parkinsona,
C.  nowotworach móżdżku,
D.  chorobie Alzheimera.



Zadanie 116.
Jaskra jest schorzeniem charakteryzującym się:

A .  podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym,
B.  stanem zapalnym rogówki,
C.  błoniastym zapaleniem spojówek,
D.  opryszczką rogówki.

Zadanie 117.
Wkłucie  do  podawania preparatów hiperalimentacyjnych najlepiej
zakładać do żyły:

A.  udowej prawej,
B.  podkolanowej prawej,
C.  podobojczykowej,
D.  strzałkowej prawej.

Zadanie 118.
Pacjenta,  lat  70,  przebywającego  w  zakładzie
opiekuńczo-leczniczym,  przeniesiono  do  oddziału  neurologicznego
z  powodu wystąpienia zaburzeń równowagi,  niezborności  ruchów,
skandowanej mowy. Objawy mogą świadczyć o uszkodzeniu:

A.  lewej półkuli mózgu,
B.  pnia mózgu,
C.  móżdżku,
D.  rdzenia kręgowego.

Zadanie 119.
Specyfika  pracy  z  ludźmi  zaburzonymi  psychicznie  wymaga  od
pielęgniarki:

A .  zdolności wytwarzania leczniczej atmosfery,
B.  umiejętności nawiązywania kontaktu terapeutycznego,
C . wyuczonych  zachowań,  które  mają  na  celu  wykonanie

zleconych przez lekarza zadań,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 120.
Co oznacza pojęcie spastyczny?

A . fizjologiczne  napięcie  mięśniowe:  ciągłe,  umiarkowane
skurcze mięśniowe,

B.  obniżone napięcie mięśniowe,
C.  wzmożone napięcie mięśniowe - inaczej sztywność,
D.  napięcie pomocnicze, wspierające pracę mięśniową.



Zadanie 121.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje:

A.  starosta,
B.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
C.  organ gminy,
D.  ośrodek interwencji kryzysowej.

Zadanie 122.
Sztywność  mięśniowa  występująca  w  chorobie  Parkinsona  i
odwapnienie kości związane z osteoporozą mogą być przyczyną:

A.  utraty łaknienia,
B.  zaburzeń równowagi,
C.  upadków i złamaniu kości,
D.  zaników mięśni.

Zadanie 123.
Chory  lat  70  po  udarze  niedokrwiennym  mózgu.  U  chorego
stwierdza się hemiplegię prawostronną. Chory świadomy. Kontakt
słowny  utrudniony,  ale  możliwy  do  nawiązania.  U  chorego
rozpoczęto  usprawnianie  i  pionizację.  Ułożenie  kończyny  górnej
na temblaku ma na celu:

A.  zapobiegać obrzękowi naczyniopochodnemu,
B.  zapewnić fizjologiczne ułożenie kończyny,
C . zapobiegać  mechanicznym  uszkodzeniom  torebki  stawu

ramienno-łopatkowego,
D.  zapewnienie wygody chorego.

Zadanie 124.
Mikroangiopatia w przebiegu cukrzycy, obejmuje:

A.  nefropatię, neuropatię, miażdżycę,
B.  neuropatię, nefropatię, retinopatię,
C.  neuropatię, retinopatię, stopę cukrzycową,
D.  retinopatię, neuropatię, zakażenia bakteryjne.

Zadanie 125.
Chory  lat  38  jest  po  amputacji  urazowej  kończyny  dolnej  lewej
n a  wysokości  1/2  uda.  Usprawnianie  rozpoczęto  kilka  dni  po
zabiegu  operacyjnym.  Rana  pooperacyjna  wygojona.  Chory  jest
najbardziej narażony na przykurcz:

A.  wyprostny w stawie biodrowym po stronie amputowanej,
B . przywiedzeniowy  w  stawie  biodrowym  po  stronie

amputowanej,
C . wyprostno-przywiedzeniowy w stawie biodrowym po stronie

amputowanej,
D.  zgięciowy w stawie biodrowym po stronie amputowanej.



Zadanie 126.
Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera w warunkach domowych
powinna polegać na:

A . wyręczaniu  chorego  w  czynnościach  dnia  codziennego  z
uwagi na nieporadną samoopiekę,

B . ograniczaniu  aktywności  życiowej  i  farmakologiczne
uspokajanie ze względu na ryzyko urazów fizycznych,

C . włączaniu  chorego  w  życie  rodzinne  i  ćwiczeniu  jeszcze
istniejących umiejętności,

D . stałym dozorze i dyskretnym ograniczaniu samodzielności
chorego  w  celu  zapewnienia  mu  jak  największego
bezpieczeństwa.

Zadanie 127.
Afazja czuciowa polega na:

A.  braku rozumienia mowy i braku artykułowania mowy,
B.  braku artykułowania mowy,
C.  zaburzeniach rozumienia mowy,
D.  obniżeniu sprawności intelektualnej.

Zadanie 128.
Wskaż,  w  jakim  przypadku  pacjent  skierowany  do  szpitala
psychiatrycznego będzie przyjęty:

A.  gdy są wolne miejsca w szpitalu,
B . gdy  lekarz  w  Izbie  Przyjęć  po  zbadaniu  zakwalifikuje

pacjenta do leczenia szpitalnego,
C.  gdy pacjent wyrazi zgodę na leczenie w szpitalu,
D . p o  zbadaniu  przez  lekarza  i  podpisaniu  zgody  na

leczenie,  a  jeżeli  nie  wyraża  zgody  to  może  być
przyjęty  do  szpitala,  jeżeli  zagraża  bezpośrednio
własnemu życiu lub życiu i zdrowiu innych.

Zadanie 129.
Najbardziej  korzystną  formą  organizacyjną  opieki
psychiatrycznej dla pacjentów psychicznie chorych jest:

A . usytuowanie oddziałów w odrębnych budynkach daleko od
społeczności lokalnej,

B.  tworzenie oddziałów interdyscyplinarnych medycznie,
C . usytuowanie  oddziałów  psychiatrycznych  w  szpitalach

ogólnych,
D . trzymanie  chorych  pod  ścisłym  nadzorem  i  w

odosobnieniu.



Zadanie 130.
Stopień  efektywnego  wykorzystania  protezy  przez  pacjenta,
zależy od:

A . poziomu  amputacji  i  zachowanych,  sprawnych  ruchowo
stawów,

B.  motywacji i stanu psychicznego pacjenta,
C.  stopnia sprawności ogólnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 131.
Dla  osób  z  rozpoznanym stwardnieniem  rozsianym,  zalecana  jest
dieta:

A . lekkostrawna,  bogata  w  białko  i  witaminy  z
ograniczeniem węglowodanów, podaż płynów 2 litry/dobę,

B.  wysokobiałkowa z podażą płynów do 1 litra/dobę,
C.  wysokotłuszczowa z podażą płynów 3 litrów/dobę,
D.  nie ma ograniczeń dietetycznych.

Zadanie 132.
Chory  lat  59  jest  po  amputacji  naczyniowej  kończyny  dolnej
prawej  na  wysokości  1/2  podudzia.  Pacjent  zgłasza  si lne  bóle  w
okolicy  stopy  i  podudzia,  które  zostały  amputowane.  Kikut
będzie miał tendencję do przykurczu:

A.  odwiedzeniowego w stawie biodrowym,
B.  przeprostnego w stawie kolanowym,
C.  zgięciowego w stawie kolanowym,
D.  zgięciowo-odwiedzeniowego w stawie biodrowym.

Zadanie 133.
Wykonywanie  ćwiczeń  ruchowych  przez  pacjenta  chorego  na
reumatoidalne zapalenie stawów jest możliwe:

A.  tylko po wyeliminowaniu dolegliwości bólowych,
B.  mimo występowania dolegliwości bólowych,
C.  tylko u pacjenta z wysoką gorączką,
D.  tylko u pacjenta z obrzękami stawów.

Zadanie 134.
Pacjent  lat  72  po  raz  pierwszy  zgłosił  s ię  do  lekarza  z  powodu
zaburzeń  pamięci  trwających  4  lata.  MMSE  -  21  pkt.  Stan
somatyczny  dobry.  Nigdy  wcześniej  nieleczony  psychiatrycznie.
Które z badań dodatkowych należałoby wykonać u pacjenta?

A.  badanie neuropsychologiczne,
B.  tomografia komputerowa,
C . rutynowe  badania  krwi  i  moczu  łącznie  z  poziomem

hormonów tarczycy we krwi,
D.  wszystkie z powyższych.



Zadanie 135.
Kompleksowe  działania  w  zakresie  rehabilitacji  dzieci
upośledzonych obejmują następujące sfery:

A.  psychiczną, domową, rodzinną,
B.  społeczną, ruchową, psychiczną, zawodową,
C.  szkolną, społeczną, interpersonalną,
D.  zawodową, towarzyską, psychiczną.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 321515
GRUPA 1
Zadanie 1.
Zwrot  gałek  ocznych  w  kierunku  uszkodzenia  charakterystyczny
jest dla:

A.  niedowładu prawostronnego,
B.  niedowładu lewostronnego,
C.  zespołu zaniedbywania połowiczego,
D.  RIND.

Zadanie 2.
Które z poniższych twierdzeń definiuje upośledzenie umysłowe?

A.  upośledzenie umysłowe ujawnia się po 18 roku życia,
B . upośledzenie  umysłowe  to  niższy  od  przeciętnego  poziom

funkcjonowania  intelektualnego  z  jednocześnie
współwystępującym ograniczeniem w zakresie umiejętności
przystosowawczych,

C . upośledzenie  umysłowe  jest  chorobą  nieuleczalną,
trwającą całe życie,

D . upośledzenie  umysłowe  to  niższy  od  przeciętnego  poziom
funkcjonowania  intelektualnego,  przy  zachowaniu
umiejętności przystosowawczych w normie.

Zadanie 3.
Do późnych powikłań cukrzycy należy/-ą:

A.  śpiączka hipoglikemiczna,
B.  śpiączka hiperglikemiczna,
C.  zaburzenia słuchu,
D.  zmiany w obrębie siatkówki.

Zadanie 4.
Drżenia mięśniowe w chorobie Parkinsona nasilają się podczas:

A.  snu,
B.  poruszania się,
C.  spoczynku,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 5.
W celu zmniejszenia obrzęków stawów u chorego na RZS należy:

A.  ograniczyć ilość płynów,
B.  stosować intensywne ćwiczenia,
C.  stosować zabiegi parafinowe na obrzęknięte stawy,
D.  stosować farmakoterapię.



Zadanie 6.
U  pacjentów  objętych  opieką  paliatywną/długoterminową,  a
leczonych  długotrwale  morfiną  pojawia  się  objaw  uboczny  pod
postacią  zaparć.  Postępowanie  pielęgniarki  w  profilaktyce
polegać będzie na:

A . kontrolowaniu  częstości  oddawania  stolca,  ograniczeniu
przyjmowania pokarmów zawierających błonnik,

B . kontrolowaniu  częstości  oddawania  stolca,  edukowaniu
pacjenta  w  kierunku  zalecanej  diety  i  aktywności
ruchowej,  podawaniu  herbaty  przeczyszczającej  z  l iścia
senesu,

C . edukowaniu  pacjenta  w  kierunku  zalecanej  diety  i
aktywności  ruchowej,  przyjmowaniu  na  dobę  powyżej  2
litrów gazowanych płynów,

D.  podawaniu herbaty przeczyszczającej z liścia pokrzywy.

Zadanie 7.
D o  zakładu  opieki  długoterminowej  dla  psychicznie  i  nerwowo
chorych  został  skierowany  pacjent,  z  którym  rodzina  nie  mogła
sobie  poradzić  w  domu  ponieważ  stale  widział  i  słyszał  swoich
rodziców  i  inne  osoby,  którzy  mu  stale  coś  nakazywali.  Jakiego
rodzaju zaburzenia pojawiły się u pacjenta?

A.  zaburzenia spostrzegania,
B.  omamy wzrokowe, słuchowe,
C.  omamy imperatywne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 8.
Podczas  toalety  wieczornej  u  pacjenta,  u  którego  założono
opatrunek  gipsowy  na  lewą  kończynę  dolną,  zaobserwowałaś
zaczerwienienie,  obrzęk,  stwardnienie,  pęcherz  wypełniony
płynem  surowiczym  w  okolicy  kości  krzyżowej,  co
zakwalifikowałaś jako:

A.  odparzenie,
B.  odleżynę I stopnia,
C.  odleżynę II stopnia,
D.  odleżynę III stopnia.

Zadanie 9.
Barierki  przyłóżkowe  powinny  być  stosowane  u  pacjentów  po
udarze mózgu:

A.  po obu stronach,
B.  tylko po stronie zdrowej,
C.  tylko po stronie chorej,
D . u  pacjentów  z  ciężkim  zespołem  zaniedbywania

połowiczego.



Zadanie 10.
Uczestnictwo  w  zajęciach  plastycznych  i  muzycznych  jest  formą
terapii zajęciowej zwanej:

A .  ergoterapią,
B.  psychoterapią,
C.  arteterapią,
D.  silvoterapią.

Zadanie 11.
Bóle występujące w miejscu amputowanej kończyny nazywają się:

A .  korzeniowe,
B.  kauzalgiczne,
C.  talamiczne,
D.  fantomowe.

Zadanie 12.
Stopień  efektywnego  wykorzystania  protezy  przez  pacjenta,
zależy od:

A . poziomu  amputacji  i  zachowanych,  sprawnych  ruchowo
stawów,

B.  motywacji i stanu psychicznego pacjenta,
C.  stopnia sprawności ogólnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 13.
Całościowe zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży dotyczą:

A.  autyzmu, choroby Hashimoto,
B.  zespołu Aspergera, Autyzmu, Zespołu Retta,
C.  zespołu Cushinga, Zespołu Aspergera,
D.  pląsawica, Autyzmu atypowego.

Zadanie 14.
U  pacjenta  po  udarze  krwotocznym  do  lewej  półkuli  mózgu  z
afazją ruchową objawy będą miały charakter porażenia:

A.  lewostronnego i upośledzenia mówienia,
B.  lewostronnego i upośledzenia rozumienia mowy,
C.  prawostronnego i upośledzenia mówienia,
D.  prawostronnego i upośledzenia i artykułowania mowy.

Zadanie 15.
Najbardziej  niepokojące  objawy  uboczne  działania  leków
stosowanych w psychiatrii, to:

A .  suchość w ustach, przybieranie na wadze,
B . nadmierna  wrażliwość  oczu  na  światło  i  słońce,

zaparcia,
C.  zawroty głowy, zmęczenie,
D.  sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.



Zadanie 16.
Zespół zaniedbywania połowiczego jest charakterystyczny dla:

A.  niedowładu prawostronnego,
B.  niedowładu lewostronnego,
C.  niedowładów wiotkich,
D.  RIND.

Zadanie 17.
Wybierz,  uszeregowaną  według  stopnia  trudności,  poprawną
kolejność wybranych ćwiczeń oddechowych:

A . pogłębiony  wdech,  oddychanie  z  pracą  ramion,
nadmuchiwanie gumowych przedmiotów,

B.  kaszel, wydech wspomagany uciskiem na powłoki brzuszne,
C . ćwiczenia  oddechowe  wspomagane  pracą  ramion,  krótkie

urywane wydechy, pogłębione wdechy,
D . nadmuchiwanie gumowych przedmiotów, ćwiczenia kaszlowe,

bezdech.

Zadanie 18.
Prowadzony  zakres  postępowania  pielęgnacyjnego  u  pacjentki  po
amputacji piersi sprowadza się do:

A . wytworzenia  u  pacjentek  negatywnego  stosunku  do
zaistniałego, nieodwracalnego faktu utraty piersi,

B . uświadomienia  rehabilitowanym  kobietom,  że  w  nowej
sytuacji  mają  pełną  szansę  przystosowania  społecznego
ale nie zawodowego,

C . niwelowanie  dolegliwości  bólowych  poprzez  wdrożenie
działań  rehabilitacjnych,  niskie  układanie  kończyny  po
stronie operowanej,

D . wytworzenia  u  pacjentek  pozytywnego  stosunku  do
zaistniałego,  nieodwracalnego  faktu  utraty  piersi,
uświadomienia  rehabilitowanym  kobietom,  że  w  nowej
sytuacji  mają  pełną szansę  przystosowania społecznego i
zawodowego,  niwelowanie  dolegliwości  bólowych  oraz
zapobiegania  obrzękowi  limfatycznemu poprzez  ćwiczenia
rehabilitacyjne.

Zadanie 19.
Zmiany  zwyrodnieniowe  stawów,  jakie  tworzą  się  w  przebiegu
reumatoidalnego zapalenia stawów są wskazaniem do ćwiczeń:

A.  redresyjnych,
B.  z maksymalnym oporem,
C.  w odciążeniu,
D.  redresyjnych i z maksymalnym oporem.



Zadanie 20.
Cechą  odróżniającą  zakład  opieki  długoterminowej  od
krótkoterminowej jest ograniczenie zaplecza:

A . diagnostycznego  i  zabiegowego  na  korzyść  zaplecza
rehabilitacyjnego i edukacyjnego,

B . diagnostycznego  na  korzyść  zaplecza  zabiegowego  i
edukacyjnego,

C . diagnostycznego  i  rehabilitacyjnego  na  korzyść  zaplecza
zabiegowego i edukacyjnego,

D . rehabilitacyjnego  i  edukacyjnego  na  korzyść  zaplecza
diagnostycznego i zabiegowego.

Zadanie 21.
Mianem nerwicy określa się:

A . zaburzenia  psychotyczne  o  przewlekłym  przebiegu  z
pojawieniem się omamów słuchowych,

B . zaburzenia niepsychotyczne o przewlekłym przebiegu oraz
różnorodnych,  czasami  intensywnych  objawach,
sprawiających  choremu  znaczne  cierpienie  i  poczucie
dyskomfortu,

C.  zaburzenia związane z brakiem zachowanego krytycyzmu,
D . psychozę z zachowanym poziomem postrzegania, myślenia,

przeżywania.

Zadanie 22.
Pacjenta  z  cukrzycą,  nałogowo  palącego  papierosy  należy
poinformować o mogących wystąpić powikłaniach, takich jak:

A.  retinopatia, zaćma,
B.  niedokrwienie tętnic kończyn dolnych,
C.  udar mózgu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 23.
Do zaburzenia warunkowanych genetycznie zaliczymy:

A.  zespół Angelmana,
B.  fenyloketonurię,
C.  zespół Retta,
D.  embrionopatię poróżyczkową.

Zadanie 24.
W ostrych psychozach występują zaburzenia:

A.  myślenia, mowy, spostrzegania, nastroju, zahamowania,
B.  rozmowy, nastroju, odhamowania,
C.  mowy, tonu głosu, echolalia,
D.  organizacji, tonu głosu, kpiarstwo.



Zadanie 25.
Ustawa  z  15  kwietnia  2011r.  o  działalności  leczniczej  definiuje
podmiot leczniczy, którym mogą być:

A.  przedsiębiorcy,
B.  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
C.  jednostki budżetowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 26.
Upośledzenie rozwoju umysłowego w przebiegu mózgowego porażenia
dziecięcego występuje najczęściej w postaci:

A .  hemiplegicznej,
B.  diplegicznej,
C.  tetraplegicznej,
D.  triplegicznej.

Zadanie 27.
Władzę zwierzchnią wobec NFZ pełni:

A .  premier i minister zdrowia,
B.  prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
C.  Sejm RP,
D.  prezydent RP.

Zadanie 28.
Które produkty spożywcze mają niską zawartość sodu?

A.  chleb, wędlina, mięso pieczone,
B.  sery twarde, sery twarogowe,
C.  ryż, płatki kukurydziane, winogrona, kurczaki, nerki,
D . ziemniaki,  kukurydza,  ryż,  poziomki,  agrest,  żółtko

jaja, miód, mięso cielęce.

Zadanie 29.
Dysfagia,  wymagająca specjalnego postępowania pielęgniarskiego,
może wystąpić w przebiegu:

A.  zakażenia układu moczowego,
B.  choroby Parkinsona,
C.  nadciśnienia tętniczego,
D.  przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP).

Zadanie 30.
W rozpoznawaniu cukrzycy u osób starszych istotne znaczenie ma:

A.  glikemia na czczo,
B.  krzywa cukrzycowa,
C.  poliuria,
D.  badanie poposiłkowe glikemii 1-2 godz. po posiłku.



Zadanie 31.
Zaparcia  stolca  występują  u  przeszło  połowy  chorych  ze
stwardnieniem  rozsianym.  Leczenie  zaparć  polega  między  innymi
na stosowaniu:

A.  czynnej rekreacji i gimnastyki leczniczej,
B.  odpowiedniej diety i masażu mięśni brzucha,
C.  tylko diety lub środków farmakologicznych,
D . odpowiedniej  diety,  czynnej  rekreacji  i  gimnastyki

leczniczej,  masażu  mięśni  brzucha,  środków
farmakologicznych.

Zadanie 32.
W aktywizowaniu osób z demencją nie zaleca się:

A . wykonywania  dobrze  przyswojonych  prostych  czynności
związanych z samoobsługą,

B . gier  i  zabaw  zręcznościowych  zmuszających  chorego  do
wzmożonej  koncentracji  i  wysiłku  w  celu  ograniczenia
bezsensownej aktywności,

C . wykonywania  czynności  ruchowych  związanych  z
czynnościami porządkującymi w najbliższym otoczeniu,

D . wykonywaniu  czynności  twórczych  i  odtwórczych
adekwatnych do możliwości.

Zadanie 33.
Vasculitis  -  to  ciężkie  powikłanie  reumatoidalnego  zapalenia
stawów i objawia się:

A .  uogólnionym zapaleniem małych naczyń,
B.  suchym zapaleniem rogówki i spojówki,
C.  osłabieniem funkcji mięśni oraz ich zanikiem,
D.  przeprostem stawów międzypaliczkowych.

Zadanie 34.
Jak nazywamy nieregularne, krótkie skurcze pojedynczych pęczków
włókien mięśniowych, bez efektu ruchowego?

A.  mioklonie,
B.  fascykulacje,
C.  t iki ,
D.  drżenie.



Zadanie 35.
Realizacja  opieki  nad  ciężko  chorym  umierającym  wymaga  od
personelu:

A . empatii,  okazania  szacunku,  zachowania  spokoju,
zapewnienia godnych warunków umierania,

B . zapewnienia  izolacji,  samotności,  podawania  wody  do
picia,

C . wnikliwej  obserwacji,  ciszy  i  spokoju,  zaniechania
kontaktów werbalnych,

D . zapewnienie choremu i rodzinie wsparcia emocjonalnego i
finansowego.

Zadanie 36.
Która  z  niżej  wymienionych  dyscyplin  sportowych  polecana  jest
osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym?

A.  badminton,
B.  rzuty piłką,
C.  jazda konna,
D.  rzuty oszczepem do celu.

Zadanie 37.
U  pacjenta po upadku z  konia stwierdzono uszkodzenie fleksyjne
kręgosłupa na odcinku C5- Th1, co prowadzi do:

A.  tetraplegii,
B .  hemiplegii,
C .  paraplegii,
D.  tetraparezy.

Zadanie 38.
Ruchy "rzekomozamiarowe" to:

A.  drżenie,
B.  ruchy pląsawicze,
C.  dystonia,
D.  t iki .

Zadanie 39.
W  pielęgnacji  pacjentów  po  udarze  mózgu,  pielęgniarki  stosują
ułożenia funkcjonalne poprawne, które mają na celu:

A . stymulację  organizmu  do  korzystnej  reorganizacji
uszkodzonego mózgu,

B.  zapobieganie przykurczom mięśniowym,
C.  zapobieganie odleżynom,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 40.
Do pełnych objawów osiowych schizofrenii paranoidalnej należą:

A.  autyzm, stępienie uczuciowe i urojenia,
B.  stępienie uczuciowe i urojenia,
C.  autyzm oraz omamy i urojenia,
D . autyzm,  stępienie  uczuciowe,  rozpad  struktury

osobowości oraz omamy i urojenia.

Zadanie 41.
U  pacjenta  leczonego  chemioterapią  wystepują  objawy
toksyczności w postaci:

A .  gorączki neurogenicznej, biegunek, zaparć, wyłysienia,
B . nudności,  wymiotów,  toksyczności  hematologicznej,

jelitówki,
C . biegunek,  kamieni  kałowych,  wzmożonego  apetytu,

wyłysienia,
D . polineuropatii,  utraty  apetytu,  wielopłytkowości,

wyłysienia.

Zadanie 42.
Pacjentka budzi  s ię  prawie  każdej  nocy  po  paru godzinach snu z
uczuciem  braku  tchu,  biciem  serca,  uczuciem  zawrotów  głowy,
drętwieniem  rąk  i  uczuciem  lęku,  że  umiera.  Wezwała  karetkę
pogotowia  lekarz  podał  środek  uspakajający.  Powyższe  objawy  są
charakterystyczne dla:

A.  koszmarnych snów,
B.  nerwicy lękowej,
C.  psychozy reaktywnej,
D.  zaburzeń osobowości.

Zadanie 43.
Najczęstszym powikłaniem pionizacji jest:

A .  zaburzenie widzenia,
B.  zaburzenie oddychania,
C . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  omdlenie

ortostatyczne,
D.  oddanie moczu i stolca.

Zadanie 44.
Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej wobec
osób  potrzebujących  pomocy  materialnej  i  niematerialnej  jak  i
wsparcia spoczywa na:

A.  samorządzie miejskim,
B.  gminie,
C . samorządzie  terytorialnym  oraz  na  organach

administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą,
D.  samorządzie powiatowym.



Zadanie 45.
Utrata zdolności hamowania oddawania moczu, mimo zachowanej
świadomości  i  zachowanego  czucia  parcia  na  mocz,  występuje  w
pęcherzu:

A.  automatycznym,
B.  atonicznym,
C.  autonomicznym,
D.  odhamowanym.

Zadanie 46.
Adiadochokineza (spowolnienie ruchów naprzemiennych) występuje
w :

A.  reumatoidalnym zapaleniu stawów,
B.  chorobie Parkinsona,
C.  nowotworach móżdżku,
D.  chorobie Alzheimera.

Zadanie 47.
Urojenia, to:

A . fałszywe  sądy,  których  chory  nie  weryfikuje  mimo
dowodów ich błędności,

B.  zaburzenia toku myślenia,
C . uporczywy  strach  przed  pewnymi  sytuacjami  lub

przedmiotami,
D . niezgodne  z  rzeczywistością  wyobrażenie  wypełniające

lukę pamięciową.

Zadanie 48.
Skala Norton służy do:

A.  oceny wydolności samoobsługowej,
B.  oceny zagrożenia powstawania odleżyn,
C.  klasyfikacji odleżyn,
D.  oceny adaptacji pacjentów do warunków szpitalnych.

Zadanie 49.
Chory  lat  38  jest  po  amputacji  urazowej  kończyny  dolnej  lewej
n a  wysokości  1/2  uda.  Usprawnianie  rozpoczęto  kilka  dni  po
zabiegu  operacyjnym.  Rana  pooperacyjna  wygojona.  Celem
hartowania kikuta jest:

A .  przygotowanie do noszenia protezy,
B.  przygotowanie do niskich temperatur,
C.  wzmocnienie siły mięśniowej,
D.  poprawę czucia głębokiego.



Zadanie 50.
Odtwarzanie  utraconych  funkcji  przez  przyjęcie  ich  przez  inny
zdrowy narząd to:

A.  adaptacja,
B.  regeneracja,
C.  kompensacja,
D.  akceptacja.

Zadanie 51.
35-letni  mężczyzna,  uczestnik  turnusu  rehabilitacyjnego,
upośledzenie w stopniu znacznym, dodatkowo dysfunkcje narządów
biorących udział w procesie mówienia. Która z wymienionych form
przekazu ułatwi nawiązanie kontaktu pacjenta z pielęgniarką?

A.  język migowy,
B.  przekaz werbalny,
C.  język gestów i symboli niewerbalnych,
D.  symbol graficzny.

Zadanie 52.
D o  Zakładu  Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,  celem  dalszego
usprawniania  i  opieki,  został  przyjęty  pacjent  po  udarze  mózgu,
z  afazją  czuciową.  Problemy  pielęgnacyjne  związane  będą  z
trudnością  nawiązania  kontaktu,  ponieważ  afazja  czuciowa  to
trudności:

A .  czytania, liczenia, pisania,
B.  rozumienia mowy,
C.  w doborze słów,
D.  w artykulacji słów.

Zadanie 53.
W  rewalidacji  i  pielęgnacji  dziecka  upośledzonego  bardzo
istotnym czynnikiem dla jego dalszego rozwoju będzie:

A .  wzmacnianie motywacji i przeżycia sukcesu,
B.  ochrona przed negatywnym środowiskiem rówieśników,
C.  analiza zachowania dziecka w grupie rówieśniczej,
D.  pomoc w ustaleniu niepełnosprawności i ochrona dziecka.

Zadanie 54.
Do objęcia opieką długoterminową predysponowane są osoby:

A.  z ostrą niewydolnością krążenia,
B.  z wysoką temperaturą ciała powyżej 38°C,
C . z e  znacznym  ograniczeniem  zdolności  do  samoobsługi  i

samopielęgnacji,
D.  po wczesnych zabiegach okaleczających.



Zadanie 55.
Pierwszym  objawem  niewydolności  serca  u  osób  starszych,
niezależnie od przyczyny jest:

A .  powiększenie wątroby w wyniku jej przekrwienia,
B.  sinica dystalnych części ciała,
C.  pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego,
D . zmniejszenie  przepływu  tkankowego  oraz  przesączania

kłębuszkowego.

Zadanie 56.
Przyczyną zespołu Downa jest/są:

A.  uszkodzenie mózgu,
B.  nieprawidłowości chromosomalne,
C.  zaburzenia metabolizmu,
D.  choroba matki w czasie ciąży.

Zadanie 57.
Wiek należy do grupy ryzyka udaru mózgu:

A . czynników  biochemicznych  i  hematologicznych
stwierdzanych w badaniach laboratoryjnych,

B . niemodyfikowalnych, znamiennych czynników w populacji
ogólnej,

C . modyfikowalnych  czynników  zależnych  od  stylu  życia  i
wpływów środowiska,

D . modyfikowalnych  czynników  zależnych  od  występowania
chorób i czynników metabolicznych.

Zadanie 58.
Prawidłowe jest twierdzenie:

A . wskutek  ucisku  żył  powierzchownych  kończyn  dolnych
zwiększa  się  szybkość  przepływu  żylnego  w  żyłach
głębokich,

B . aby  ułatwić  odpływ  żylny  chory  powinien  jak  najdłużej
przebywać w pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami,

C . pończochy przeciwzakrzepowe powinny być zakładane tylko
na czas chodzenia,

D . w czasie zakładania opatrunku uciskowego chory powinien
stać lub siedzieć z opuszczonymi nogami, gdyż opatrunek
taki zakłada się przy zahamowanym przepływie żylnym.

Zadanie 59.
Do podstawowych zaburzeń spostrzegania należą:

A.  złudzenia,
B.  omamy,
C.  złudzenia i omamy,
D.  pseudohalucynacje.



Zadanie 60.
Zastosowanie ergoterapii ma na celu:

A.  nauczenie nowego zawodu,
B.  nauczenie posługiwania się ergonometrem,
C . poprawę  samoobsługi  w  zakresie  czynności  życia

codziennego,
D.  zmniejszenie spastyczności.

Zadanie 61.
Organem  założycielskim  dla  niepublicznego  podmiotu  leczniczego
może być:

A . kościół  lub  związek  wyznaniowy,  związek  zawodowy,
pracodawca,

B.  samorząd terytorialny, samorząd zawodowy,
C.  wojewoda,
D.  gmina.

Zadanie 62.
BMI obliczamy ze stosunku:

A.  obwodu w talii w cm do obwodu w biodrach w cm,
B.  wzrostu w cm - 100 do obwodu w talii w cm,
C.  wagi ciała w kg do wzrostu w m2,
D . wzrostu w cm - 100 - (wzrost w cm - 150/N), gdzie N = 4

do wagi ciała w kg.

Zadanie 63.
W  jakim kierunku pielęgniarka  prowadzi  obserwację,  u  dziecka  z
wodogłowiem po zabiegu założenia systemu odpływowego?

A.  reakcji na bodźce zewnętrzne (światło, ból, dźwięk),
B.  kontaktu werbalnego i niewerbalnego,
C.  wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i obwodu głowy,
D.  ciśnienia żylnego i tętniczego krwi.

Zadanie 64.
Badanie MMSE jest testem:

A.  oceniającym nasilenie depresji u pacjenta,
B.  dokładnym, neuropsychologicznym,
C . prostym,  przesiewowym,  oceniającym  zaburzenia  funkcji

poznawczych,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 65.
N a  powstanie  choroby  hemoroidalnej  mają  wpływ  czynniki
mechaniczne i hemodynamiczne. W hemodynamicznym mechanizmie
przyczyną wystąpienia hemoroidów może być:

A . splot  anatomiczny,  który  ulega  dystalnemu
przemieszczeniu z powodu rozpadu podśluzówkowej tkanki
łącznej,

B.  utrudniona defekacja,
C.  biegunka,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 66.
Hiperalimentacja polega na:

A . podawaniu preparatów witaminowych we wlewie kroplowym w
ciągu dnia,

B . cyklicznym wlewie dożylnym preparatów odżywczych przez
12-16 godzin,

C . stałym  wlewie  płynów  przez  pompę  infuzyjną  przez  całą
dobę,

D . podawaniu preparatów odżywczych w porze posiłków drogą
doustną.

Zadanie 67.
75-letnia pacjentka mieszka z rodziną, od śmierci męża wykazuje
objawy  silnej  depresji.  Chora  ma  obniżony  nastrój,  brak
zainteresowania  światem zewnętrznym, poczucie  niskiej  wartości,
zaburzenia  łaknienia  oraz  snu.  Objawy  te  utrzymują  się  od
miesiąca,  a  od  dwóch  tygodni  chora  zdradza  myśli  i  zamiary
samobójcze.  U  chorej  stwierdzono  duże  ryzyko  samobójstwa.
Pacjentka  nie  chce  poddać  się  leczeniu.Jakiego  rodzaju  depresja
wystąpiła u chorej?

A.  endogenna,
B.  reaktywna (psychogenna),
C.  organiczna,
D.  endogenno - organiczna.

Zadanie 68.
Insulina  wstrzyknięta  podskórnie,  najszybciej  wchłania  się,  gdy
jest podana w okolice:

A.  brzucha,
B.  ramion,
C.  ud,
D.  pośladków.



Zadanie 69.
Chory lat 50 przebywa w oddziale neurologii z powodu hemiplegii
pochodzenia zakrzepowego. Ciśnienie krwi w normie. Temperatura
ciała  prawidłowa.  W  drugim  tygodniu  pobytu  chorego  w  oddziale
p o  dotychczasowej  stabilizacji  neurologicznej  pojawiły  s ię
zaburzenia  mowy.  Wskazaniem  do  zwiększonej  ostrożności  lub
opóźnienia okresu uruchomienia może być:

A.  zaburzenie oddawania moczu i stolca,
B.  afazja,
C.  ostra zakrzepica żył głębokich,
D.  zaburzenie wegetatywne w czasie pionizowania.

Zadanie 70.
Do zaburzeń tzw. wyższych czynności nerwowych należą:

A . głuchota  korowa,  zaburzenia  zwieraczy,  akalkulia,
zaburzenia wegetatywne,

B . głuchota  korowa,  akalkulia,  upośledzenie  widzenia,
porażenie połowicze,

C.  głuchota korowa, akalkulia, agrafia, dysprozodia,
D . głuchota  korowa,  zespół  połowiczej  negacji,  zaburzenia

czucia, agrafia.

Zadanie 71.
W  placówce  opieki  długoterminowej  przebywa  pacjent,  u  którego
pielęgniarki  zaobserwowały  bierną  postawę,  uległość,
oczekiwanie  pomocy  oraz  podejrzliwość.  Posługując  się  typologią
Bromleya, zachowanie pacjenta można określić jako postawę:

A.  wrogości wobec otoczenia,
B.  konstruktywną,
C.  zależności,
D.  obronną.

Zadanie 72.
Psychoza Korsakowa powstaje w następstwie:

A.  narkomanii,
B.  alkoholizmu,
C.  AIDS,
D.  nikotynizmu.

Zadanie 73.
Agresja u osób w wieku podeszłym wynika z:

A . reakcji  na  negatywne  bodźce  wynikające  z  niepowodzeń
podejmowanych działań, pojawiającego się bólu, ubóstwa,

B . reakcji  na  negatywne  bodźce  wynikające  z  dodatkowej
pracy, uczestnictwa w aktywizacji,

C .  reakcji na wdrożone działania usprawniające,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 74.
U dzieci cukrzyca spowodowana jest:

A . niedoborem insuliny z powodu niewydolności komórek Beta
wysepek Langerhansa,

B.  względnym niedoborem insuliny,
C.  niewłaściwą dietą,
D.  niedożywieniem.

Zadanie 75.
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego NIE może być:

A . właścicielem  lub  pracownikiem  apteki,  hurtowni
farmaceutycznej  lub  wytwórcą  produktu  leczniczego  lub
wyrobu medycznego,

B . właścicielem  akcji  lub  udziałów  w  spółce  prowadzącej
zakład  opieki  zdrowotnej,  aptekę  lub  hurtownię
farmaceutyczną  albo  wytwarzającej  produkty  lecznicze
lub wyroby medyczne,

C . członkiem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia albo rady
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 76.
W  celu  pobudzenia  łaknienia  u  pacjentów  w  terminalnej  fazie
choroby nowotworowej czasami stosuje się:

A .  kortykosteroidy,
B.  amitryptylinę,
C.  cyproheptadynę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 77.
W  terapii  zaburzeń  mowy  dziecka  z  mózgowym  porażeniem
dziecięcym szczególnie zwracamy uwagę na:

A.  ćwiczenia mające na celu wywołanie prawidłowych głosek,
B.  naukę dźwięków sylabowych,
C . ćwiczenia oddechowe i naukę prawidłowego toru dźwięków

nosowych,
D.  ćwiczenia ssania, gryzienia, żucia.



Zadanie 78.
C o to  jest  biegunka rzekoma z  przelania  i  jak  należy  postępować
w przypadku jej wystąpienia?

A . powikłanie  długotrwałego  zaparcia  stolca  -  należy
zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,

B.  zwykła biegunka - należy zastosować środki zapierające,
C . powikłanie  zaparcia  stolca  -  należy  zastosować  środki

zapierające,
D . zwykła  biegunka  -  należy  zastosować  tylko  odpowiednią

dietę.

Zadanie 79.
Częstą przyczyną osteoporozy wtórnej w starości jest:

A .  Choroba Parkinsona,
B.  nadczynność tarczycy,
C.  niedoczynność kory nadnerczy,
D.  marskość wątroby.

Zadanie 80.
D o  bezpośrednich  społecznych  czynników  ryzyka  przedwczesnego
starzenia się organizmu ludzi starych zalicza się:

A . izolację  psychiczną  i  społeczną,  nagłą  zmianę  warunków
środowiskowych, pogorszenie warunków materialnych,

B.  utratę sprawności fizycznej i zdrowia,
C . brak  przygotowania  do  starości,  niewłaściwe  nastawienie

i negatywny stosunek otoczenia do ludzi starych,
D.  wielochorobowość.

Zadanie 81.
Objawy  jak:  triada  Charcota,  parestezje,  ataksja,  labilność
uczuć,  osłabienie  si ły  mięśniowej,  spastyczność,
charakterystyczne są dla:

A.  choroby Parkinsona,
B.  choroby Alzheimera,
C.  stwardnienia rozsianego,
D.  urazów kręgosłupa szyjnego.

Zadanie 82.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi:

A .  niepieniężne, rzeczowe, opiekuńcze,
B.  opiekuńcze, bytowe, wspomagające, edukacyjne,
C.  wspomagające, edukacyjne, rekreacyjne,
D.  edukacyjne, pieniężne, socjalne.



Zadanie 83.
Skala  służąca  do  oceny  stanu  psychicznego  pacjenta  w  wieku
podeszłym to:

A.  skala Barthela,
B.  skala ADL,
C.  skala MMSE,
D.  skala PSMS.

Zadanie 84.
W  celu  obiektywnej  oceny  nietrzymania  moczu  u  osób  starszych,
przewlekle chorych, pielęgniarka powinna przeprowadzić:

A .  dobową zbiórkę moczu,
B.  godzinny test podpaskowy,
C.  24 godzinną ocenę nietrzymania moczu,
D.  6 godzinną ocenę nietrzymania moczu.

Zadanie 85.
Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera w warunkach domowych
powinna polegać na:

A . wyręczaniu  chorego  w  czynnościach  dnia  codziennego  z
uwagi na nieporadną samoopiekę,

B . ograniczaniu  aktywności  życiowej  i  farmakologiczne
uspokajanie ze względu na ryzyko urazów fizycznych,

C . włączaniu  chorego  w  życie  rodzinne  i  ćwiczeniu  jeszcze
istniejących umiejętności,

D . stałym dozorze i dyskretnym ograniczaniu samodzielności
chorego  w  celu  zapewnienia  mu  jak  największego
bezpieczeństwa.

Zadanie 86.
Pacjent  lat  67  po  amputacji  podudzia  lewego  kończyny  dolnej.
Amputacja z powodu odmrożenia I I I  stopnia opornego na leczenie
zachowawczo  -  farmakologiczne.  U  chorego  stwierdza  się
wydobywanie  się  pienistego  płynu  między  szwami,  szarość  skóry
okolicy rany oraz wyczuwalne pod skórą trzeszczenia.O czym mogą
świadczyć opisane powyżej objawy?

A.  zatkaniu naczyń krwionośnych i narastającej martwicy,
B.  utworzeniu się ropnia podskórnego,
C.  zakażeniu beztlenowcami,
D.  zapaleniu skóry wokół rany z wysiękiem surowiczym.



Zadanie 87.
Przeciwwskazaniem do stosowania opasek uciskowych u pacjenta w
profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, jest:

A .  świeża zakrzepica żylna,
B.  otyłość pacjenta,
C.  długotrwałe unieruchomienie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 88.
Czy  mieszkaniec  domu  pomocy  społecznej  może  samodzielnie
opuszczać swoje miejsce zamieszkania?

A.  tak, ale zgodnie z zapisami regulaminu DPS-u,
B . tak,  jest  człowiekiem  wolnym,  ma  prawo  do  pełnego

decydowania o sobie,
C . nie,  a  ograniczenie  wolności  w  tym  zakresie  jest

dopuszczalne i uzasadnione,
D . nie,  a  w  razie  opuszczenia  miejsca  zamieszkania

powinien zostać zgłoszony na policję.

Zadanie 89.
Celem  ćwiczeń  oddechowych  jest  poprawa  czynności  układu
oddechowego poprzez:

A . utrzymanie  prawidłowej  wentylacji  płuc  lub  je j
poprawienie,

B.  pobudzenie do efektywnego kaszlu,
C.  zapobieganie powikłaniom (zapalenie płuc, niedodma),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 90.
Dziecko  przestaje  reagować  na  matkę  oraz  innych  ludzi.
Sztywnieje  trzymane  na  rękach.  Nie  daje  s ię  dotykać,  unika
kontaktu wzrokowego. Nie wyraża żadnych potrzeb emocjonalnych.
Nie  chce  uczestniczyć  w  zabawach  grupowych,  nie  naśladuje  też
innych dzieci. Przedstawiony opis dotyczy:

A.  hemofili ,
B .  autyzmu,
C.  separacji,
D.  aktywacji.



Zadanie 91.
Chora  lat  60  od  miesiąca  jest  leczona  farmakologicznie
preparatami  doustnie  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .  Nie  stosuje
diety.  Zgłasza  duże  pragnienie.  U  chorej  w  pierwszej  kolejności
należy:

A.  skontrolować poziom cukru we krwi,
B.  zapewnić duże ilości płynów,
C.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów,
D.  odstawić preparaty doustne.

Zadanie 92.
Majaczenia u osób w wieku podeszłym są wynikiem:

A . stanu  przedagonalnego,  zwiastującego  załamanie  się
homeostazy organizmu,

B . odwodnienia  z  powodu  przyjmowania  diuretyków,
przegrzania lub niedostatecznego przyjmowania płynów,

C.  skokowego polepszenia się stanu zdrowia,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 93.
U pacjenta po udarze mózgu, Body Mass Index (BMI) wynoszący 23,
oznacza:

A.  niedowagę,
B.  normę,
C.  nadwagę,
D.  otyłość.

Zadanie 94.
Jakie objawy mogą wystąpić w przebiegu dużego napadu histerii?

A.  toniczne prężenia i kloniczne drgawki,
B.  objaw Babińskiego,
C.  przygryzienie języka i mimowolne zmoczenie się,
D.  senność po napadzie.

Zadanie 95.
Wskaż,  w  jakim  przypadku  pacjent  skierowany  do  szpitala
psychiatrycznego będzie przyjęty:

A.  gdy są wolne miejsca w szpitalu,
B . gdy  lekarz  w  Izbie  Przyjęć  po  zbadaniu  zakwalifikuje

pacjenta do leczenia szpitalnego,
C.  gdy pacjent wyrazi zgodę na leczenie w szpitalu,
D . p o  zbadaniu  przez  lekarza  i  podpisaniu  zgody  na

leczenie,  a  jeżeli  nie  wyraża  zgody  to  może  być
przyjęty  do  szpitala,  jeżeli  zagraża  bezpośrednio
własnemu życiu lub życiu i zdrowiu innych.



Zadanie 96.
Który ze specjalistów prowadzi terapię dzieci głuchych?

A.  pedagog,
B.  tyflopedagog,
C.  surdopedagog,
D.  logopeda.

Zadanie 97.
Chory  lat  30  jest  po  amputacji  urazowej  kończyny  dolnej  prawej
n a  wysokości  1/2  kości  udowej.  Zaopatrzony  przez  pracownię
zaopatrzenia  ortopedycznego  w  protezę  udową.W  celu
przyzwyczajenia kikuta do obciążenia protezą należy wykonywać:

A.  bandażowanie,
B.  prawidłowe układanie,
C.  hartowanie,
D.  ćwiczenia w odciążeniu.

Zadanie 98.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  stawowym  prowadzi  s ię
ćwiczenia:

A.  czynno-bierne,
B.  czynne wolne,
C.  czynne oporowe,
D.  bierne.

Zadanie 99.
Pacjent  52-letni  jest  chory  na  nowotwór  przełyku.  Ma  trudności
w  połykaniu.  Został  zakwalifikowany  do  leczenia  radioterapią.
Pacjenta NIE należy odżywiać:

A.  pozajelitowo,
B.  doustnie,
C.  przez zgłębnik,
D.  przez gastrostomię.

Zadanie 100.
Statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje:

A.  rada społeczna,
B . podmiot  tworzący,  chyba,  że  przepisy  ustawy  stanowią

inaczej,
C.  dyrektor podmiotu leczniczego,
D.  rada naukowa zakładu opieki zdrowotnej.



Zadanie 101.
Optymalnym  modelem  pracy  z  pacjentem  po  udarze  mózgu,
gwarantującym skuteczną rehabilitację jest model:

A .  zazębiający się,
B.  równoległy,
C.  interdyscyplinarny,
D.  transdyscyplinarny.

Zadanie 102.
Przeciwwskazaniem do hiperalimentacji jest/są:

A.  rozległe i głębokie oparzenia,
B.  jadłowstręt psychiczny,
C.  gastrostomia lub jejunostomia,
D.  niewydolność nerek.

Zadanie 103.
Jednostką  kalkulacyjną  w  rozliczeniu  świadczeń  z  zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia:

A.  są osobodni,
B.  jest stawka kapitacyjna,
C.  jest procedura,
D.  jest porada.

Zadanie 104.
Jednym  z  priorytetów  w  ochronie  zdrowia  jest  rozwój  sektora
opieki długoterminowej, głównie poprzez:

A.  ograniczenie liczby łóżek opieki krótkoterminowej,
B . restrukturyzację  części  niewykorzystanych  łóżek

psychiatrycznych, gruźlicy i chorób płuc,
C . tworzenie  zakładów  pielęgnacyjno-opiekuńczych,

opiekuńczo-leczniczych  oraz  rozwój  opieki  zdrowotnej
nad przewlekle chorym i niepełnosprawnym w domu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 105.
Samodzielny  publiczny  zakład  opieki  zdrowotnej  zyskuje
osobowość prawną po dokonaniu:

A . wpisu  do  Rejestru  Zakładów  Opieki  Zdrowotnych
prowadzonego przez Wojewodę,

B.  wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
C . podjęcia  przez  organ  założycielski  uchwały  w  sprawie

utworzenia  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej,

D . wpisu  do  rejestru  Urzędu  Statystycznego  i  otrzymania
numeru REGON.



Zadanie 106.
Komunikowanie się z pacjentem umierającym oparte jest o:

A .  komunikację werbalną,
B.  komunikację niewerbalną,
C . gesty,  spojrzenia,  w  rozmowie  szanowania  ciszy,

zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 107.
Do całościowej oceny geriatrycznej wykorzystuje się skalę:

A.  COG,
B.  Webstera,
C.  Douglasa,
D.  Benoit.

Zadanie 108.
Ostra  psychoza  to  stan  chorobowy  o  nagłym  początku,
charakteryzujący się poważnym zaburzeniem związków człowieka z
rzeczywistością, do nich zaliczamy:

A.  schizofrenia (powolny początek), tiki, dyskinezy,
B . paranoja,  schizofrenia  (ostry  początek),  zespoły

dysocjacyjne,
C.  choroby afektywne, depresja, mania,
D.  choroby demencyjne, choroby afektywne.

Zadanie 109.
U  pacjenta  z  krótkimi  kikutami,  po  amputacji  obu  kończyn
dolnych środek ciężkości przesuwa się do poziomu:

A.  bioder,
B.  miednicy,
C.  brzucha,
D.  klatki piersiowej.

Zadanie 110.
Co oznacza pojęcie spastyczny?

A . fizjologiczne  napięcie  mięśniowe:  ciągłe,  umiarkowane
skurcze mięśniowe,

B.  obniżone napięcie mięśniowe,
C.  wzmożone napięcie mięśniowe - inaczej sztywność,
D.  napięcie pomocnicze, wspierające pracę mięśniową.



Zadanie 111.
Wspólne  cechy  zaburzeń  rozwoju  psychicznego  u  dzieci  i
młodzieży obejmują:

A.  okres niemowlęctwa lub dzieciństwa,
B.  uszkodzenie lub opóźnienie rozwoju OUN,
C.  brak okresów remisji,
D.  wszystkie powyżej wymienione.

Zadanie 112.
Podczas  leczenia  cukrzycy  u  pacjentów  wymagających  podawania
insuliny,  pielęgniarka  musi  dostosować  czas  podania  leku  do
spożycia posiłku przez pacjenta. Insulinę podajemy na:

A.  40 minut przed posiłkiem,
B.  30 minut przed posiłkiem,
C.  15 minut przed posiłkiem,
D.  w trakcie posiłku.

Zadanie 113.
D o zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu ogólnym przyjmowani
są pacjenci głównie ze względu na:

A.  wskazania społeczne np. złe warunki mieszkaniowe,
B.  wskazania społeczne np. brak opieki osób bliskich,
C.  wskazania medyczne,
D.  występowanie terminalnej fazy choroby nowotworowej.

Zadanie 114.
"Szok rdzeniowy" związany jest z:

A .  pierwotnym urazem rdzenia kręgowego,
B.  wtórnym urazem rdzenia kręgowego,
C.  zespołem niecałkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego,
D . zespołem  poprzecznego  całkowitego  uszkodzenia  rdzenia

kręgowego.

Zadanie 115.
D o  zakładu  opiekuńczo-leczniczego  został  przyjęty  pacjent  z
upośledzoną  zdolnością  do  samodzielnej  zmiany  pozycji.
Pielęgniarki  dokonały  oceny  ryzyka  wystąpienia  odleżyn,
posługując się skalą:

A.  Cambella,
B.  Nortona,
C.  Bradena,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.



Zadanie 116.
Mężczyzna  lat  35  przed  kilku  laty  przebył  3  miesięczny  okres
depresji.  Był  spokojny,  odpowiedzialny.  Od  ok.  2  tygodni  stał
s ię  bardzo  aktywny,  zaczął  pić  alkohol,  zapraszać  nieznajome
towarzystwo  do  domu,  wydał  dużą  sumę  pieniędzy  na  gry
hazardowe.  Na  uwagi  i  prośby  żony  reaguje  złością,
wulgaryzmami. Żona boi  s ię swojego męża, ponieważ wielokrotnie
próbował  ją  uderzyć.  Nie  przyjmuje  do  wiadomości,  że  to  wynik
choroby  i  nie  chce  się  leczyć.  W  przedstawionej  sytuacji
aktywność może świadczyć o:

A.  urojeniach,
B.  manii,
C.  zaburzeniach osobowości,
D.  depresji.

Zadanie 117.
Radioterapia  jest  jedną  z  metod  leczenia  choroby  nowotworowej,
która  polega  na  leczniczym  stosowaniu  promieniowania
jonizującego.  Radioterapię  ze  względu  na  technikę
napromieniowania dzielimy na:

A.  radioterapię i elektroterapię,
B.  teleradioterapię i brachyterapię,
C.  brachyterapię i stymuloterapię,
D.  teleradioterapię i elektroterapię.

Zadanie 118.
Jednym  z  wczesnych  powikłań  ogólnych  w  udarze  mózgu,  jest
dysfagia. Jako czynnik rokowniczo niekorzystny zwiększa ryzyko:

A . wystąpienia  zapalenia  płuc,  niedożywienia  i
odwodnienia,

B.  infekcji dróg moczowych,
C.  wystąpienia zakrzepicy żył głębokich,
D.  wystąpienia napadów padaczkowych.

Zadanie 119.
Chory  lat  62  jest  po  urazie  czaszkowo-mózgowym,  leżący,  z
niedowładem  czterokończynowym,  z  odleżyną  I I I  stopnia  z
martwicą  w  okolicy  krzyżowej.  W  dalszym  postępowaniu
pielęgnacyjnym należy zastosować:

A . opracowanie  chirurgiczne  rany,  właściwe  opatrunki  i
laser biostymulujący,

B.  lampę Sollux na odleżynę,
C.  opatrunek uciskowy na odleżynę,
D.  okłady z Rivanolu na odleżynę.



Zadanie 120.
Unieruchomienie w łóżku pacjenta po ustąpieniu ostrych objawów
zespołu wieńcowego trwa najczęściej:

A .  24-48 godz.,
B.  12-24 godz.,
C.  48-72 godz.,
D.  72-96 godz.

Zadanie 121.
Wkłucie  do  podawania preparatów hiperalimentacyjnych najlepiej
zakładać do żyły:

A.  udowej prawej,
B.  podkolanowej prawej,
C.  podobojczykowej,
D.  strzałkowej prawej.

Zadanie 122.
U pacjentów po udarze mózgu należy unikać pozycji:

A .  leżenia na wznak,
B . leżenia  z  podparciem  strony  niedowładnej  (podkłady,

poduszki, itp.),
C .  leżenia na stronie zdrowej,
D.  leżenia z uniesioną głową na poduszce.

Zadanie 123.
Zjawisko  polegające  na  niewydolności  jednego  narządu  u  osób  w
podeszłym wieku z postępującym szybko pogarszaniem się funkcji
kolejnych narządów to:

A.  zjawisko tzw. starości fizjologicznej,
B.  efekt domina,
C.  postępujące zniedołężnienie starcze,
D.  zjawisko zespołu zaburzeń procesów poznawczych.

Zadanie 124.
Podmiot leczniczy jest utworzony i utrzymywany w celu:

A.  udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia,
B . prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych

w  powiązaniu  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  i
promocją zdrowia,

C . realizacji  zadań  dydaktycznych  i  badawczych  w
powiązaniu  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  i
promocją zdrowia,

D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.



Zadanie 125.
Prowadzenie dziennika samokontroli w cukrzycy jest:

A . konieczne,  gdyż  ułatwia  samoocenę  w  zakresie  wyników
leczenia,

B . niekonieczne,  gdyż  dla  lekarza  istotne  są  aktualne
wyniki badań,

C.  niepotrzebne, gdyż zapisywanie wyników jest zbyteczne,
D.  uciążliwe, gdyż niepotrzebnie zabiera czas.

Zadanie 126.
Najbardziej  korzystną  formą  organizacyjną  opieki
psychiatrycznej dla pacjentów psychicznie chorych jest:

A . usytuowanie oddziałów w odrębnych budynkach daleko od
społeczności lokalnej,

B.  tworzenie oddziałów interdyscyplinarnych medycznie,
C . usytuowanie  oddziałów  psychiatrycznych  w  szpitalach

ogólnych,
D . trzymanie  chorych  pod  ścisłym  nadzorem  i  w

odosobnieniu.

Zadanie 127.
Do objawów zespołu móżdżkowego, należą:

A.  mowa afatyczna, chód drobnymi kroczkami,
B . mowa  skandowana,  zaburzenia  równowagi,  chód  na

szerokiej podstawie,
C.  niedowład czterokończynowy, zaburzenia widzenia,
D.  niedowład połowiczy, afazja mieszana.

Zadanie 128.
Zasada  "solidaryzmu  społecznego"  oznacza  ponoszenie  kosztów
świadczeń zdrowotnych przez:

A . aktywnych  zawodowo,  równy  dostęp  do  świadczeń  dla
ubezpieczonych, składka ma charakter dystrybucyjny,

B . aktywnych  zawodowo,  równy  dostęp  do  świadczeń  dla
ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny,

C . ogół ubezpieczonych, dostęp do świadczeń uzależniony od
wysokości  ubezpieczenia,  składka  ma  charakter
dystrybucyjny,

D . ogół  ubezpieczonych,  równy  dostęp  do  świadczeń  dla
ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny.



Zadanie 129.
Jadłowstręt psychiczny jest to zespół:

A . objawów  somatycznych  związanych  z  przyjmowaniem
nadmiernej ilości pokarmu,

B . rozpoznawany  najczęściej  u  chłopców  w  wieku  13-15  r .
ż . ,

C . chorobowy, którego podstawową cechę stanowi dążenie do
utraty masy ciała,

D.  o nieokreślonej etiologii.

Zadanie 130.
Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego:

A . przez  lekarza  zakładu  opieki  zdrowotnej  -  ocenia,  w
terminie  3  dni,  kierownik  tego  zakładu,  jeżeli  jest
lekarzem lub lekarz przez niego upoważniony,

B . przez  pielęgniarkę  jednostki  organizacyjnej  pomocy
społecznej  lub  innego  lekarza  -  ocenia,  w  terminie  3
dni,  upoważniony  przez  marszałka  województwa  lekarz
specjalista w dziedzinie psychiatrii,

C .  przez pielęgniarkę-ocenia dyrektor zakładu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 131.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje:

A.  starosta,
B.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
C.  organ gminy,
D.  ośrodek interwencji kryzysowej.

Zadanie 132.
D o  zadań  pielęgniarki,  mającej  bezpośredni  kontakt  z  rodzicami
noworodka z zespołem Downa, należy:

A . odizolowanie  dziecka  od  matki  do  czasu  postawienia
pełnej diagnozy,

B . pozostawienie  lekarzowi  rozmowę  na  temat  choroby
dziecka,

C . umożliwienie  współudziału  i  włączenie  rodziców  w  cały
proces  porodu  oraz  zachęcenie  ich  do  wzajemnej
bliskości bezpośrednio po porodzie,

D.  okazanie szczerej litości i współczucia.



Zadanie 133.
Profilaktyka upośledzeń umysłowych powinna polegać na:

A . promowaniu  zdrowego  stylu  życia  kobiet  ciężarnych,
przyjmowaniu  kwasu  foliowego  przez  kobiety  przed
planowaną  ciążą  i  w  czasie  ciąży,  szczepieniu  młodych
dziewcząt przeciwko różyczce,

B . edukacji  młodych  rodziców  w  zakresie  zabiegów
pielęgnacyjnych wykonywanych u noworodka,

C.  poradnictwie psychologicznym dla młodych małżonków,
D . warsztatach  psychologiczno-pedagogicznych

przygotowujących do roli rodziców.

Zadanie 134.
Reumatoidalne  zapalenie  stawów  w  wieku  podeszłym  należy
różnicować przede wszystkim z:

A.  ZZSK,
B.  Osteoporozą,
C.  Polimialgią,
D.  ChZS.

Zadanie 135.
Zjawisko  wyparcia  śmierci  ze  świadomości  człowieka
(indywidualnej i społecznej) określa się mianem:

A.  śmierci prostej,
B.  śmierci zwykłej,
C.  śmierci zdziczałej,
D.  śmierci zbiorowej.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 101516
GRUPA 1
Zadanie 1.
Objawy  jak:  triada  Charcota,  parestezje,  ataksja,  labilność
uczuć,  osłabienie  si ły  mięśniowej,  spastyczność,
charakterystyczne są dla:

A.  choroby Parkinsona,
B.  choroby Alzheimera,
C.  stwardnienia rozsianego,
D.  urazów kręgosłupa szyjnego.

Zadanie 2.
U  pacjenta  po  udarze,  u  którego  wystąpiła  perseweracja,
pielęgniarka powinna:

A . delikatnie  przerwać  wypowiedź,  podsuwając  wcześniej
inne  słowo,  zdanie  lub  ruch  zanim  zacznie  s ię
powtarzanie,

B . nie przerywać wypowiedzi i czynności wykonywanych przez
pacjenta,

C.  zachęcać do wykonywania wyuczonych czynności,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 3.
Terapia zajęciowa, to:

A . leczenie  farmakologiczne  połączone  ze  zorganizowaniem
choremu zajęć i wykonywaniem czynności manualnych,

B . leczenie  i  usprawnianie  za  pomocą  określonych
czynności, zajęć lub pracy,

C . metoda  komunikowania  werbalnego  i  pozawerbalnego  z
osobami w podeszłym wieku,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 4.
Badaniem  służącym  do  rozpoznania  osteoporozy,  gdy  nie  ma
jeszcze patologicznych złamań kości jest:

A .  densytometria,
B.  tomografia komputerowa,
C.  rezonans magnetyczny,
D.  poziom wapnia w surowicy.



Zadanie 5.
Dziecko  lat  2  jest  pod  opieką  poradni  pediatrycznej  z  powodu
fenyloketonurii.  Ma  opóźniony  rozwój  mowy,  jest  pod  opieką
logopedy. Dlaczego u dziecka musi być przestrzegana dieta?

A.  gdyż rozwój fizyczny dziecka będzie nieprawidłowy,
B . gdyż  nieprzestrzeganie  diety  doprowadzi  do

występujących wymiotów, zaburzeń żołądkowych,
C.  gdyż będzie postępowała degradacja umysłowa,
D . gdyż  inne  pokarmy  będą  wywoływały  skazy  skórne  u

dziecka.

Zadanie 6.
Dziecko  7-miesięczne  oglądane  w  czasie  wizyty  patronażowej
przez  pielęgniarkę.  Dziecko  z  charakterystycznym  płaskim
profilem  twarzy,  usta  otwarte,  małżowiny  uszne  małe,  szyja
krótka. Na dłoniach bruzda poprzeczna. Powyższy wygląd dziecka
sugeruje:

A.  mózgowe porażenie dziecięce,
B.  zespół Prada,
C.  zespół Downa,
D.  nadczynność tarczycy.

Zadanie 7.
Pacjent  leżący  po  udarze,  w  celu  przyjęcia  pozycji  siedzącej  w
łóżku może wykorzystać:

A.  lejce,
B.  drabinki sznurkowe,
C.  poręcze przyłóżkowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 8.
Ruchy "rzekomozamiarowe" to:

A.  drżenie,
B.  ruchy pląsawicze,
C.  dystonia,
D.  t iki .



Zadanie 9.
Mianem nerwicy określa się:

A . zaburzenia  psychotyczne  o  przewlekłym  przebiegu  z
pojawieniem się omamów słuchowych,

B . zaburzenia niepsychotyczne o przewlekłym przebiegu oraz
różnorodnych,  czasami  intensywnych  objawach,
sprawiających  choremu  znaczne  cierpienie  i  poczucie
dyskomfortu,

C.  zaburzenia związane z brakiem zachowanego krytycyzmu,
D . psychozę z zachowanym poziomem postrzegania, myślenia,

przeżywania.

Zadanie 10.
Chora  lat  57  od  10  lat  choruje  na  reumatoidalne  zapalenie
stawów  /RZS/.  Występują  obrzęki,  przykurcze  wielostawowe  i
podwichnięcia drobnych stawów. W celu zmniejszenia dolegliwości
bólowych i zapobiegania dalszym zniekształceniom stawów należy:

A.  stosować ortezy stabilizujące,
B.  stosować ćwiczenia redresyjne,
C.  stosować duże obciążenie wysiłkiem fizycznym,
D.  unieruchomić chorą w łóżku.

Zadanie 11.
Reumatoidalne Zapalenie Stawów częściej występuje:

A.  u mężczyzn,
B.  u kobiet,
C.  u obu płci występowanie jest podobne,
D . nie  uzyskano  wiarygodnych  danych  klinicznych

oceniających częstość RZS w zależności od płci.

Zadanie 12.
Opatrunków półprzepuszczalnych poliuretanowych NIE zastosujesz
do:

A.  czystych ran naskórkujących,
B . zabezpieczenia  skóry  narażonej  na  uszkodzenia  i

otarcia,
C.  ran zakażonych,
D.  zabezpieczenia innych rodzajów opatrunków.

Zadanie 13.
Jednym  z  wczesnych  powikłań  ogólnych  w  udarze  mózgu,  jest
dysfagia. Jako czynnik rokowniczo niekorzystny zwiększa ryzyko:

A . wystąpienia  zapalenia  płuc,  niedożywienia  i
odwodnienia,

B.  infekcji dróg moczowych,
C.  wystąpienia zakrzepicy żył głębokich,
D.  wystąpienia napadów padaczkowych.



Zadanie 14.
W jakim odcinku rdzenia kręgowego musi dojść do uszkodzenia aby
doszło do zaburzeń utrzymywania i oddawania moczu?

A.  Th10,
B.  Th12,
C.  S1,
D.  S2-S4.

Zadanie 15.
Optymalnym  modelem  pracy  z  pacjentem  po  udarze  mózgu,
gwarantującym skuteczną rehabilitację jest model:

A .  zazębiający się,
B.  równoległy,
C.  interdyscyplinarny,
D.  transdyscyplinarny.

Zadanie 16.
Jednym  z  głównych  upośledzeń  motoryki  w  Atetotycznej  postaci
mózgowego porażenia dziecięcego jest atetoza, która oznacza:

A.  ruchy skoordynowane,
B.  ruchy mimowolne,
C.  odruchy wyuczone,
D.  odruchy nawykowe.

Zadanie 17.
Przy nagłym powstaniu hipoglikemii, najczęściej obserwuje się:

A .  płaczliwość, uczucie lęku,
B.  drżenie mięśni, obfite poty,
C.  ból głowy, zamazane widzenie,
D.  zmęczenie, spowolnienie funkcji intelektualnych.

Zadanie 18.
Świadczenia  gwarantowane  z  zakresu  opieki  długoterminowej  są
realizowane:

A.  w warunkach stacjonarnych i domowych,
B . świadczenia  gwarantowane  są  udzielane  zgodnie  ze

wskazaniami  aktualnej  wiedzy  medycznej,  z
wykorzystaniem  metod  diagnostyczno-terapeutycznych
innych  niż  stosowane  w  medycynie  niekonwencjonalnej,
ludowej lub orientalnej,

C.  tylko dla pacjentów poszpitalnych,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.



Zadanie 19.
D o podstawowych umiejętności pielęgniarki pracującej w oddziale
psychiatrii dziecięcej należy:

A . łatwość  w  nawiązywaniu  kontaktu  z  dzieckiem,
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,

B . umiejętność  wyciągania  właściwych  wniosków  z
zaobserwowanych faktów,

C . ciepły,  niewymuszony  sposób  bycia  oraz  gotowość  do
natychmiastowego reagowania,

D.  wszystkie powyżej wymienione.

Zadanie 20.
Prawo do ochrony zdrowia oraz do równego dostępu do świadczeń
opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  to
podstawowe prawa zagwarantowane przez:

A.  Ustawę o podmiotach leczniczych,
B.  Ustawę o ubezpieczeniu społecznym,
C.  Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej,
D.  Ustawę o Zdrowiu Publicznym.

Zadanie 21.
Rekombinowany aktywator tkankowy plazminogenu/rt-PA w leczeniu
trombolitycznym udaru mózgu, należy podać do:

A.  1 godziny od wystąpienia udaru,
B.  3 godzin od wystąpienia udaru,
C.  6 godzin od wystąpienia udaru,
D.  12 godzin od wystąpienia udaru.

Zadanie 22.
Jednym  z  priorytetów  w  ochronie  zdrowia  jest  rozwój  sektora
opieki długoterminowej, głównie poprzez:

A.  ograniczenie liczby łóżek opieki krótkoterminowej,
B . restrukturyzację  części  niewykorzystanych  łóżek

psychiatrycznych, gruźlicy i chorób płuc,
C . tworzenie  zakładów  pielęgnacyjno-opiekuńczych,

opiekuńczo-leczniczych  oraz  rozwój  opieki  zdrowotnej
nad przewlekle chorym i niepełnosprawnym w domu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 23.
W  ramach  nocnej  i  świątecznej  opieki  lekarskiej  i
pielęgniarskiej,  pacjent  może  skorzystać  ze  świadczeń
zdrowotnych, z WYJĄTKIEM:

A.  nagłego zachorowania,
B . nagłego  pogorszenia  stanu  zdrowia,  gdy  nie  ma  objawów

sugerujących  bezpośrednie  zagrożenie  życia  lub  istotny
uszczerbek na zdrowiu, a zastosowane środki domowe lub
leki  dostępne  bez  recepty  nie  przyniosły  spodziewanej
poprawy,

C . gdy  zachodzi  obawa,  że  oczekiwanie  na  otwarcie
przychodni może wpłynąć niekorzystnie na stan zdrowia,

D . wizyty  kontrolnej  w  związku  z  wcześniej  rozpoczętym
leczeniem.

Zadanie 24.
W  immunopatogenezie  stwardnienia  rozsianego  istotną  rolę
odgrywa/ją:

A.  czynniki środowiskowe,
B.  czynniki genetyczne,
C.  złożona reakcja autoimmunologiczna,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 25.
Osłabienie siły mięśniowej kończyn dolnych nazywamy:

A.  porażeniem,
B.  paraplegią,
C.  tetraplegią,
D.  niedowładem.

Zadanie 26.
Podstawą  prawną  odpowiedzialności  karnej  dla  pielęgniarek  i
lekarzy jest:

A .  przysięga Hipokratesa,
B.  kodeks karny,
C.  normy zwyczajowe,
D.  regulamin pracy szpitala.

Zadanie 27.
Przemijające  napady  niedokrwienne  (ang.  TIA)  dają  objawy
neurologiczne, które trwają do:

A.  6 godzin,
B.  12 godzin,
C.  24 godzin,
D.  48 godzin.



Zadanie 28.
Jakie  objawy  uboczne  występują  po  spożyciu  alkoholu  w  trakcie
leczenia Disulfiramem?

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  przyspieszenie  akcji
serca, bóle i zawroty głowy, zaburzenia oddychania,

B . podwyższenie  ciśnienia  krwi,  zwolnienie  akcji  serca,
bóle i zawroty głowy, zaburzenia oddychania,

C . lęk,  omamy,  halucynacje,  obniżenie  ciśnienia  krwi,
zawroty głowy, zaburzenia krążenia,

D . zaburzenia  świadomości,  spadek  ciśnienia  tętniczego
krwi,  przyspieszenie  akcji  serca,  zaburzenia
neurologiczne.

Zadanie 29.
W chorobie alkoholowej po gwałtownym odstawieniu lub znacznym
ograniczeniu  ilości  wypijanego  alkoholu  może  wystąpić  u
chorego:

A.  zespół abstynencyjny,
B.  majaczenie alkoholowe (delirium),
C.  zespół abstynencyjny i majaczenie alkoholowe,
D.  spadek ciśnienia krwi i senność.

Zadanie 30.
Chory lat 50 agresywny, zagrażający życiu własnemu oraz zdrowiu
innych,  z  udokumentowaną  chorobą  psychiczną.  Hospitalizowany
bez wyrażenia zgody z użyciem przymusu. W oddziale dostał ataku
agresji,  chorego  unieruchomiono.  Po  zastosowanym  leczeniu
nastąpiła znaczna poprawa stanu zdrowia.  Podczas agresji  szału,
unieruchamiając chorego należy przytrzymać go:

A.  w stawach,
B.  za kości długie,
C.  za tułów,
D.  za kości krótkie.

Zadanie 31.
Ocena poziomu deficytu samoopieki u pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym może odbywać się za pomocą:

A.  Indeksu Barthel,
B.  Skali Bethesda,
C.  Skali Apache,
D.  Skali Forresta.



Zadanie 32.
Chora  lat  61  jest  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  z  powodu
zakrzepu  tętnicy  mózgowej.  Została  przyjęta  do  zakładu
pielęgnacyjno-opiekuńczego  z  niedowładem  połowiczym
prawostronnym  i  afazją  czuciową  w  celu  usprawniania.  Objawy
wskazują na umiejscowienie się zakrzepu w:

A.  prawej półkuli mózgu,
B.  móżdżku,
C.  lewej półkuli mózgu,
D.  pniu mózgu.

Zadanie 33.
40-letnia  pacjentka  chora  na  schizofrenię  katatoniczną  przebywa
w  oddziale,  czas  spędza  w  bezruchu,  mało  mówi,  odmawia
jedzenia,  nie  spełnia  poleceń  oraz  stawia  czynny  opór  przy
podnoszeniu z łóżka lub przeprowadzaniu z miejsca na miejsce. U
chorej występuje:

A.  negatywizm bierny,
B.  paratymia,
C.  negatywizm czynny,
D.  negatywizm bierny i czynny.

Zadanie 34.
D o  specyficznych  problemów  psychologicznych  związanych  z
dysfunkcją  narządu  ruchu  postępującą  w  wyniku  chorób
przewlekłych, należy:

A.  silny lęk,
B.  stany depresyjne,
C.  ”zespół wyuczonej bezradności”,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 35.
Dotyk  pielęgniarki  często  zalecany  wobec  przewlekle  chorych
może być stosowany wobec chorych psychicznie:

A.  w panicznym lęku,
B . w  czasie  gdy  nie  ma  ostrych  objawów

psychopatologicznych,
C.  z urojeniami,
D.  z omamami słuchowymi.



Zadanie 36.
D o  zadań  pielęgniarki,  mającej  bezpośredni  kontakt  z  rodzicami
noworodka z zespołem Downa, należy:

A . odizolowanie  dziecka  od  matki  do  czasu  postawienia
pełnej diagnozy,

B . pozostawienie  lekarzowi  rozmowę  na  temat  choroby
dziecka,

C . umożliwienie  współudziału  i  włączenie  rodziców  w  cały
proces  porodu  oraz  zachęcenie  ich  do  wzajemnej
bliskości bezpośrednio po porodzie,

D.  okazanie szczerej litości i współczucia.

Zadanie 37.
Celem Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych jest:

A .  zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory,
B . osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie

wczesnego wykrywania nowotworów,
C . utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności

zwalczania  nowotworów  w  skali  kraju  i  poszczególnych
regionach kraju,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 38.
U dzieci cukrzyca spowodowana jest:

A . niedoborem insuliny z powodu niewydolności komórek Beta
wysepek Langerhansa,

B.  względnym niedoborem insuliny,
C.  niewłaściwą dietą,
D.  niedożywieniem.

Zadanie 39.
Zjawisko  polegające  na  niewydolności  jednego  narządu  u  osób  w
podeszłym wieku z postępującym szybko pogarszaniem się funkcji
kolejnych narządów to:

A.  zjawisko tzw. starości fizjologicznej,
B.  efekt domina,
C.  postępujące zniedołężnienie starcze,
D.  zjawisko zespołu zaburzeń procesów poznawczych.

Zadanie 40.
Bóle występujące w miejscu amputowanej kończyny nazywają się:

A .  korzeniowe,
B.  kauzalgiczne,
C.  talamiczne,
D.  fantomowe.



Zadanie 41.
Pęcherz neurogenny odhamowany charakteryzuje się:

A . opróżnianiem  pęcherza  po  wypełnieniu,  niezależnie  od
woli chorego,

B . utratą  zdolności  hamowania  oddawania  moczu  mimo
zachowanej  świadomości  i  zachowanego  czucia  parcia  na
mocz,

C.  wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
D.  zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.

Zadanie 42.
Poszpitalne  postępowanie  rehabilitacyjne  u  pacjenta  ze
schizofrenią powinno być prowadzone w:

A.  oddziale szpitalnym,
B.  ośrodku dziennego pobytu,
C.  sanatorium,
D.  przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Zadanie 43.
Władzę zwierzchnią wobec NFZ pełni:

A .  premier i minister zdrowia,
B.  prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
C.  Sejm RP,
D.  prezydent RP.

Zadanie 44.
Postępowanie  rehabilitacyjne  i  usprawnienie  pacjenta  z
zaburzeniami oddawania moczu powinno polegać na:

A.  stosowaniu ćwiczeń Kegla i elektrostymulacji,
B.  zastosowaniu metod behawioralnych,
C.  stosowaniu zabiegu Credego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 45.
W  której  postaci  stwardnienia  rozsianego  występuje
adiadochokineza (spowolnienie ruchów naprzemiennych)?

A.  w postaci rdzeniowej,
B.  w postaci móżdżkowo-pniowej,
C.  w postaci mózgowej,
D.  wszystkie odpowiedzi sa błędne.



Zadanie 46.
Dla  osób  potrzebujących,  ze  względu  na  stan  zdrowia,  pomocy
medycznej  czasowej  (na  czas  rekonwalescencji,  rehabilitacji),
t j .  opieki  pielęgniarskiej  i  lekarskiej,  a le  niewymagających
hospitalizacji proponowana jest opieka:

A.  w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
B.  w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
C.  w domu chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 47.
W  planowaniu  opieki  nad  osobą  chorą  psychicznie  z  rozpoznaną
schizofrenią,  objętą  opieką  długoterminową  głównym  elementem
postępowania są działania rehabilitacyjne, które obejmują:

A . rozwijanie  zainteresowań i  umiejętności  dbania  o  własny
wgląd,

B . przywracanie  lub  kształtowanie  wytrwałości,
poszukiwanie  lub  utrzymanie  możliwości  wykonywania
użytecznego zajęcia,

C.  poprawa relacji społecznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 48.
Zespół Downa to zaburzenie chromosomowe wywołane:

A . trisomią,  czyli  obecnością  nadliczbowego  chromosomu  z
pary 21,

B.  delecją, czyli utratą części chromosomu,
C . translokacją,  czyli  przemieszczeniem  części  lub  całego

chromosomu do innego chromosomu,
D.  niewłaściwym podziałem chromosomów płciowych.

Zadanie 49.
I loraz inteligencji wg Skali Weschlera w upośledzeniu umysłowym
głębokim wynosi:

A .  69-50,
B.  49-30,
C.  20-29,
D.  <20.

Zadanie 50.
Zjawiskiem insulinooporności występującym w cukrzycy określamy:

A . zmniejszone  wydzielanie  insuliny  przez  komórki  beta
wysp trzustkowych,

B.  zmniejszoną wrażliwość tkanek na insulinę,
C.  mutacje genu insuliny GCK,
D . mutacje czynnika promotora insuliny IPF-1 prowadzącą do

agenezji trzustki.



Zadanie 51.
Pacjenta,  lat  70,  przebywającego  w  zakładzie
opiekuńczo-leczniczym,  przeniesiono  do  oddziału  neurologicznego
z  powodu wystąpienia zaburzeń równowagi,  niezborności  ruchów,
skandowanej mowy. Objawy mogą świadczyć o uszkodzeniu:

A.  lewej półkuli mózgu,
B.  pnia mózgu,
C.  móżdżku,
D.  rdzenia kręgowego.

Zadanie 52.
Do układowych chorób tkanki łącznej zaliczamy:

A.  reumatoidalne zapalenie stawów,
B.  choroba zwyrodnieniowa stawów,
C.  toczeń układowy trzewny,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 53.
W  farmakoterapii  geriatrycznej  „kaskada  lekowa”  to  termin
określający:

A.  zjawisko wielolekowości,
B.  niepożądane działania leków,
C.  zjawisko samoleczenia,
D . leczenie  dolegliwości  wynikających  z  niepożądanych

działań przyjmowanych leków poprzez włączenie kolejnego
leku.

Zadanie 54.
Opracowany  przez  Nancy  Roper,  Winfried  Logan  i  Alison  Tierney
model pielęgnowania mający zastosowanie w trakcie sprawowania
opieki nad osobami starszymi to:

A.  model otwartych systemów,
B.  model humanistycznej troskliwości,
C.  model aktywności życiowych,
D.  model adaptacyjny,

Zadanie 55.
Przyjęta  postawa  przez  członków  zespołu  społeczności
terapeutycznej  dotyczącej  akceptacji  i  zrozumienia  pacjenta
oraz tolerancji dla jego zaburzonych zachowań dotyczy zasady:

A.  demokratyzmu,
B.  permisywności,
C.  konsensusu,
D.  realizmu.



Zadanie 56.
W celu obniżenia spastyczności mięśni można stosować:

A.  ćwiczenia rozluźniające i tonolizę,
B.  elektrostymulację,
C.  laser biostymulujący,
D.  ćwiczenia z dużym oporem.

Zadanie 57.
Skierowanie do ZOL/ZPO wydaje:

A.  lekarz z POZ, pielęgniarka,
B.  lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
C.  pielęgniarka środowiskowa,
D.  pracownik medyczny.

Zadanie 58.
Płynne  mówienie,  z  prawidłowym  rytmem,  ale  z  rozwlekłością
wypowiedzi,  w  której  pojawiają  się  "puste"  wyrazy  i
zniekształcenia, charakterystyczne są dla:

A.  dyzartrii,
B .  afazji Broca,
C.  afazji Wernickego,
D.  afazji przewodzeniowej.

Zadanie 59.
U  pacjenta  z  cukrzycą  leczonego  lekami  hipoglikemizującymi
doustnymi, zwracamy szczególną uwagę na:

A.  ilość wypijanych płynów,
B.  dodatkowe leki, np. NLPZ, sulfonamidy,
C.  wiek chorego,
D.  osteoporozę i poziom wapnia.

Zadanie 60.
Marasmus, to nazwa:

A.  reakcji osoby na bodziec,
B.  typu niedożywienia,
C.  postawy osób w wieku podeszłym wobec własnej starości,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 61.
Podczas  toalety  wieczornej  u  pacjenta,  u  którego  założono
opatrunek  gipsowy  na  lewą  kończynę  dolną,  zaobserwowałaś
zaczerwienienie,  obrzęk,  stwardnienie,  pęcherz  wypełniony
płynem  surowiczym  w  okolicy  kości  krzyżowej,  co
zakwalifikowałaś jako:

A.  odparzenie,
B.  odleżynę I stopnia,
C.  odleżynę II stopnia,
D.  odleżynę III stopnia.

Zadanie 62.
Pacjent  lat  30  trafił  do  izby  przyjęć  szpitala  z  powodu  bardzo
silnego,  nagłego  bólu  głowy,  jakiego  dotąd  nigdy  nie  miał  oraz
wymiotów. Ból i wymioty utrzymują się od kilku godzin. Powyższe
objawy świadczą o:

A.  zatruciu pokarmowym,
B.  zapaleniu zatok obocznych nosa,
C.  chorobach krwi,
D.  krwotoku podpajęczynówkowym.

Zadanie 63.
Do „wielkich problemów geriatrycznych” zaliczamy:

A.  zaburzenia równowagi i upadki,
B.  choroby układu krążenia,
C.  choroby metaboliczne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 64.
Jaka  jednostka  w  systemie  pomocy  społecznej,  realizuje  zadania
z  zakresu  orzekania  o  stopniu  niepełnosprawności  do  celów
pozarentowych?

A.  Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych,
B . Powiatowy  zespół  ds.  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności,
C . Gminny  zespół  ds.  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności w ramach zadań zleconych,
D . Komisja ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy

Pełnomocniku Wojewody ds. osób niepełnosprawnych.



Zadanie 65.
Wskaż  dominujące  formy  leczenia  pacjentów  w  oddziałach
psychiatrycznych:

A.  terapia zajęciowa wspomagana farmakoterapią,
B . farmakoterapia wspomagana psychoterapią indywidualną i

grupową,
C.  terapia zajęciowa,
D . psychoterapia  indywidualna  i  grupowa  oraz  terapia

zajęciowa  wspomagana  farmakoterapią,  różne  formy
terapii wspomagane farmakoterapią.

Zadanie 66.
W  leczeniu  pacjentów  z  nerwicą  lękową  istotnym  zadaniem
psychoterapii jest:

A .  obniżenie pewności siebie w działaniach,
B . obniżenie  nadmiernie  wysokiego  poziomu  niepokoju  i

lęku,
C.  wzmocnienie napędu psychoruchowego,
D.  obniżenie napędu psychoruchowego.

Zadanie 67.
"All In One" w hiperalimentacji oznacza podawanie:

A.  żywienia w systemie jednego worka,
B.  żywienia za pomocą pompy infuzyjnej,
C.  preparatów kolejno w oddzielnych butelkach,
D.  preparatów w jednym worku do gastrostomii.

Zadanie 68.
Depresja dziecięca może wystąpić:

A.  najwcześniej w okresie pokwitania,
B.  u młodszych dzieci szkolnych,
C.  po 16 roku życia,
D.  przed 3 rokiem życia.

Zadanie 69.
Jakich  wskazówek  powinna  udzielić  pielęgniarka  rodzicom  w
zakresie pielęgnacji skóry dziecka z zespołem Downa?

A.  skóra dziecka powinna być zmiękczana i masowana,
B . zwrócić  należy  uwagę  na  właściwą  pozycję  ciała  dziecka,

chroniącą przed odleżynami,
C . skóra  dziecka  powinna  być  smarowana  maściami

antybakteryjnymi,
D . skóra  dziecka  powinna  być  wysuszana  przez  stosowanie

odpowiednich kosmetyków.



Zadanie 70.
Czynnikami ryzyka rozwoju depresji wieku podeszłego jest/są:

A.  normalny proces starzenia,
B.  czynniki psychospołeczne,
C . stany  patologiczne:  otępienia,  zaburzenia

neurodegeneracyjne, choroby układu krążenia, zaburzenia
endokrynologiczne, nowotwory,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 71.
Hiperalimentacja polega na:

A . podawaniu preparatów witaminowych we wlewie kroplowym w
ciągu dnia,

B . cyklicznym wlewie dożylnym preparatów odżywczych przez
12-16 godzin,

C . stałym  wlewie  płynów  przez  pompę  infuzyjną  przez  całą
dobę,

D . podawaniu preparatów odżywczych w porze posiłków drogą
doustną.

Zadanie 72.
Mechanizm obronny projekcji polega na:

A . nieświadomym rzutowaniu  swoich  wad  i  niepowodzeń  na
innych ludzi,

B.  nieadekwatnym usprawiedliwianiu swojego postępowania,
C . zastępowaniu  celów,  których  nie  można  osiągnąć,  przez

cele osiągalne,
D . wyrażaniu  swoich  nieakceptowanych  przez  otoczenie

popędów w formie akceptowanej.

Zadanie 73.
Które z podanych uwarunkowań predysponujących do przyjmowania
narkotyków i uzależnienia są uwarunkowaniami psychologicznymi?

A . zaburzone  związki,  układy  rodzinne  i  społeczne,  kryzysy
wieku  młodzieńczego,  manifestacja  niezależności,  chęć
bycia akceptowanym przez grupę, przeciwdziałanie złemu
samopoczuciu,

B . właściwości  osobnicze,  które  wyrażają  się  szybkością
wytwarzania tolerancji,

C . nacisk  grupy,  działania  represyjne  rodziców  i  szkoły,
etykietowanie społeczne,

D.  kwestia pozyskiwania niektórych środków odurzających.



Zadanie 74.
D o często obserwowanych ogniskowych objawów psychicznych NIE
należy:

A.  dysleksja,
B.  anisocoria,
C.  dysgrafia,
D.  akalkulia.

Zadanie 75.
Haloperidol to lek zaliczany do grupy:

A.  anksjolityków,
B.  leków przeciwdepresyjnych,
C.  leków przeciwparkinsonowskich,
D.  neuroleptyków.

Zadanie 76.
Dzieci z upośledzeniem lekkim mogą uczęszczać do szkoły:

A.  zamkniętej z internatem,
B.  integracyjnej,
C.  naukę mają w domu,
D.  nie uczą się wcale.

Zadanie 77.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi:

A .  niepieniężne, rzeczowe, opiekuńcze,
B.  opiekuńcze, bytowe, wspomagające, edukacyjne,
C.  wspomagające, edukacyjne, rekreacyjne,
D.  edukacyjne, pieniężne, socjalne.

Zadanie 78.
Mężczyzna lat 47 w wyniku wypadku komunikacyjnego 5 miesięcy
temu  doznał  urazu  kręgosłupa  piersiowego  na  wyskości  Th7  z
uszkodzeniem  rdzenia  kręgowego.  Obecnie  przebywa  w  oddziale
rehabilitacyjnym  i  ma  założony  cewnik  na  stałe  do  pęcherza
moczowego. Dla chorego wskazane są aparaty:

A.  odciążające,
B.  stabilizujące,
C.  korekcyjne,
D.  redresyjne.



Zadanie 79.
W chorobie Parkinsona objawem „poduszki” określa się:

A . sztywność mięśniową o charakterze plastycznego napięcia
mięśniowego,  opór  podczas  badania  jest  jednakowy  na
początku i pod koniec ruchu,

B . sztywność,  w  której  podczas  zginania  opór  ustępuje  w
sposób skokowy,

C . spowolnienie  ruchowe,  w  którym  pojawią  się  trudności  z
rozpoczęciem ruchu,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 80.
Podczas  dyżuru  pielęgniarka  zaobserwowała  u  pacjentki,
występującą  już  od  dłuższego  czasu,  zmienność  nastroju,
płaczliwość,  wycofanie  się,  małą  aktywność  przy
samopielęgnacji,  nasilające  się  skargi  na  pobolewania,
trudności w zasypianiu. Opisane objawy wskazują na symptomy:

A.  majaczenia,
B.  depresji,
C .  splątania,
D.  zamroczenia.

Zadanie 81.
Która  z  niżej  wymienionych  dyscyplin  sportowych  polecana  jest
osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym?

A.  badminton,
B.  rzuty piłką,
C.  jazda konna,
D.  rzuty oszczepem do celu.

Zadanie 82.
Psychoza Korsakowa powstaje w następstwie:

A.  narkomanii,
B.  alkoholizmu,
C.  AIDS,
D.  nikotynizmu.

Zadanie 83.
Typowym objawem wczesnego stadium choroby Alzheimera są zmiany
osobowości, do charakterystycznych należą:

A . brak  zainteresowań,  wycofanie,  drażliwość,  utrudnione
kontakty interpersonalne, chłód emocjonalny,

B . nadmierne  pobudzenie,  neurotyczność,  hyperaktywność,
wzrost ciekawości życia,

C . wrogość, samokrytycyzm, wrażliwość na estetykę własną i
otoczenia,

D.  wzrost emocji pozytywnych, empatia.



Zadanie 84.
"Użytkownik problemowy" to osoba:

A . u  której  zdiagnozowano  uzależnienie  od  substancji
psychoaktywnych,

B.  u której zdiagnozowano depresję,
C.  która jest nałogowym palaczem,
D.  która jest izolowana społecznie.

Zadanie 85.
W  którym  z  okresów  życia  dziecka  utrata  słuchu  rokuje
niekorzystnie na rozwój mowy?

A.  nie ma znaczenia, kiedy dziecko utraciło słuch,
B.  przed 2 rokiem życia,
C.  po 2 roku życia,
D.  istotne jest czy dziecko ma aparat.

Zadanie 86.
Prowadzenie  rejestru  domów  pomocy  społecznej,  placówek
zapewniających  całodobową  opiekę  osobom  niepełnosprawnym,
przewlekle  chorym  lub  osobom  w  podeszłym  wieku,  placówek
opiekuńczo-wychowawczych  i  ośrodków  adopcyjno-opiekuńczych
należy do zadań:

A.  własnych gminy,
B.  własnych powiatu,
C.  wojewody,
D.  burmistrza.

Zadanie 87.
Chory  lat  30  jest  po  urazie  rdzenia  kręgowego  w  odcinku
lędźwiowym.  Występuje  brak  kontroli  zwieraczy,  cewnik  założony
d o  pęcherza  moczowego  na  stałe,  zniesienie  czucia  od  l inii
pępkowej. Niedrożność cewnika moczowego może spowodować:

A.  bóle brzucha,
B.  brak moczu w zbiorniku,
C.  świąd okolicy krocza,
D.  chlustające wymioty.

Zadanie 88.
Chory  lat  40  jest  po  amputacji  urazowej  na  wysokości  1/2
ramienia prawego. Kikut wygojony. Kikut ramienia może ustawiać
się w:

A.  odwiedzeniu, zgięciu i rotacji wewnętrznej,
B.  przywiedzeniu,
C.  przywiedzeniu i rotacji zewnętrznej,
D.  przeproście.



Zadanie 89.
Głębokość upośledzenia umysłowego ocenia się badaniem:

A.  ilorazu inteligencji,
B.  ilorazu pojemności pamięci,
C.  ilorazu skupienia,
D.  ilorazu interferencji.

Zadanie 90.
Jadłowstręt psychiczny jest to zespół:

A . objawów  somatycznych  związanych  z  przyjmowaniem
nadmiernej ilości pokarmu,

B . rozpoznawany  najczęściej  u  chłopców  w  wieku  13-15  r .
ż . ,

C . chorobowy, którego podstawową cechę stanowi dążenie do
utraty masy ciała,

D.  o nieokreślonej etiologii.

Zadanie 91.
C o  wskazuje  na  istotne  odrębności  w  zakresie  psychiatrii  dzieci
i młodzieży jako samodzielnej dyscypliny?

A.  psychika, uwarunkowania wieloczynnikowe,
B.  metody pracy terapeutycznej,
C.  rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza.
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 92.
3-letnie  dziecko  nic  nie  mówi,  nie  lubi  być  przytulane,  ciągle
jest  w  ruchu,  bardzo  lubi  bawić  się  samochodem,  wołane
zachowuje się jakby nie słyszało. Objawy wskazują na:

A.  zespół Downa,
B.  upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym,
C.  autyzm,
D.  zespół Little'a.

Zadanie 93.
D o podaży diety w karmieniu pacjenta z założonym zgłębnikiem do
żołądka powinno się:

A .  używać każdorazowo nowej strzykawki,
B.  zmienić strzykawkę na nową po upływie 48 godzin,
C.  zmienić strzykawkę na nową po upływie 24 godzin,
D.  nie ma potrzeby zmiany strzykawki.



Zadanie 94.
D o zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu ogólnym przyjmowani
są pacjenci głównie ze względu na:

A.  wskazania społeczne np. złe warunki mieszkaniowe,
B.  wskazania społeczne np. brak opieki osób bliskich,
C.  wskazania medyczne,
D.  występowanie terminalnej fazy choroby nowotworowej.

Zadanie 95.
Nadmierna  aktywność  przejawiająca  się  zwłaszcza  w  sytuacjach
wymagających  spokoju:  wykonywanie  nadmiaru  niepotrzebnych
ruchów,  wstawanie,  wiercenie  się,  np.  w  trakcie  lekcji,
nadmierna  gadatliwość,  hałaśliwość,  stałe  przerywanie  innym
dzieciom  i  dorosłym,  trudność  w  oczekiwaniu  na  swoją  kolej  w
grach i zabawach zespołowych wskazuje na zaburzenia:

A.  myślenia,
B.  hiperkinetyczne,
C.  hipokinetyczne,
D.  mowy.

Zadanie 96.
Stwardnienie rozsiane charakteryzuje się:

A . drżeniem  zamiarowym,  mową  skandowaną,  niedowładem
spastycznym,

B . brakiem  koordynacji  ruchów,  oczopląsem,  niedowładem
wiotkim,

C . niedowładem wiotkim, zaburzeniami w oddawaniu moczu,
euforią,

D . mową skandowaną, upośledzeniem umysłowym, podwójnym
widzeniem.

Zadanie 97.
Chora  lat  64  jest  po  urazie  czaszkowo-mózgowym z  niedowładem
połowiczym,  cewnik  Foleya  do  pęcherza  moczowego  założony  na
stałe.  Stwierdza  się  objawy  zespołu  psychoorganicznego.  Bóle
brzucha, mętny mocz, gorączka świadczą o:

A.  nieprawidłowej diecie,
B.  obecności cukru w moczu,
C.  infekcji układu moczowego,
D.  nieprawidłowym bilansie płynów.



Zadanie 98.
Celem terapii  nadciśnienia  tętniczego  u  osób  w  wieku  podeszłym
jest obniżenie wartości ciśnienia skurczowego poniżej:

A .  130 mm Hg,
B.  135 mm Hg,
C.  140 mm Hg,
D.  149 mm Hg.

Zadanie 99.
Opracowana przez Wagnera lecznicza pięciostopniowa klasyfikacja
zmian  obserwowanych  na  stopnie  kwalifikuje  powierzchowne,
przewlekłe owrzodzenie, bez tendencji do gojenia jako:

A.  stopień 0,
B.  stopień 1,
C.  stopień 2,
D.  stopień 3.

Zadanie 100.
Choremu  podczas  stosowania  brachyterapii  personel  medyczny
powinien zapewnić odpowiednie warunki, aby pacjent:

A . czuł  s ię  bezpiecznie,  znał  zasady  postępowania  podczas
stosowania terapii i po jej zakończeniu,

B . odczuwał  profesjonalną  opiekę  i  wsparcie  psychiczne  ze
strony personelu medycznego,

C . miał  pozytywne  nastawienie  do  procesu  leczenia  i
stosował się do zaleceń,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 101.
Pacjent  lat  82  ma  trudności  w  połykaniu  pokarmów.  Został
zakwalifikowany do żywienia gotowymi preparatami przez zgłębnik
d o  żołądka.  Podczas  prowadzenia  żywienia,  pielęgniarka  musi
pamiętać, że zbyt szybkie podanie do żołądka 300-500 ml płynnej
diety może powodować:

A . szybsze  opróżnianie  żołądka,  biegunkę,  nudności  i
wymioty,

B.  zaparcia,
C.  szybsze opróżnianie żołądka,
D.  zaleganie w żołądku.

Zadanie 102.
Test  rysowania  zegara  jest  testem  przesiewowym  stosowanym  w
celu wychwycenia:

A.  depresji,
B .  prezbiastazji,
C .  otępienia,
D.  zaburzeń snu.



Zadanie 103.
Osoby  po  65.  roku  życia  ze  względu  na  obniżone  wchłanianie  i
przemianę  wit.  D  w  aktywne  metabolity,  powinny  spożywać
dziennie nie mniej niż:

A .  100 j.m. wit. D,
B.  200-300 j.m. wit. D,
C.  400-800 j.m. wit. D,
D.  1000-1200 j.m. wit. D.

Zadanie 104.
Dla  osób  z  rozpoznanym stwardnieniem  rozsianym,  zalecana  jest
dieta:

A . lekkostrawna,  bogata  w  białko  i  witaminy  z
ograniczeniem węglowodanów, podaż płynów 2 litry/dobę,

B.  wysokobiałkowa z podażą płynów do 1 litra/dobę,
C.  wysokotłuszczowa z podażą płynów 3 litrów/dobę,
D.  nie ma ograniczeń dietetycznych.

Zadanie 105.
Charakterystyczną  cechą  RZS  jest  symetryczne  zajęcie  stawów.
Zmiany te dotyczą w pierwszej kolejności stawów:

A.  międzypaliczkowych bliższych,
B.  kolanowych,
C.  skokowych,
D.  międzykręgowych.

Zadanie 106.
C o to  jest  biegunka rzekoma z  przelania  i  jak  należy  postępować
w przypadku jej wystąpienia?

A . powikłanie  długotrwałego  zaparcia  stolca  -  należy
zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,

B.  zwykła biegunka - należy zastosować środki zapierające,
C . powikłanie  zaparcia  stolca  -  należy  zastosować  środki

zapierające,
D . zwykła  biegunka  -  należy  zastosować  tylko  odpowiednią

dietę.

Zadanie 107.
Planowanie i organizację pracy opiekuńczo-wychowawczej dla osób
niepełnosprawnych  intelektualnie  należy  przeprowadzić  na  bazie
informacji:

A .  uzyskanych od tych osób,
B.  zawartych w karcie zdrowia,
C.  pochodzących z własnych obserwacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 108.
W  sytuacji,  gdy  kilku  specjalistów  sprawuje  opiekę  nad  tym
samym chorym, ale w granicach swych własnych kompetencji, jest
to sposób pracy:

A.  zazębiający się,
B.  interdyscyplinarny,
C.  równoległy,
D.  transdyscyplinarny.

Zadanie 109.
Dominującym objawem zapalenia płuc u osób w podeszłym wieku
może być:

A.  gorączka,
B.  dreszcze,
C.  kaszel,
D . pogorszenie  kontaktu  z  otoczeniem  i  zaburzenia

świadomości.

Zadanie 110.
Osoba skierowana do publicznego zakładu opieki długoterminowej
powinna być przyjęta:

A.  natychmiast po otrzymaniu skierowania,
B . nie  później  niż  3  miesiące  od  daty  wystawienia

skierowania,
C . nie  później  niż  12  miesięcy  od  dnia  wydania

skierowania,
D.  zgodnie z prowadzoną listą osób oczekujących.

Zadanie 111.
Przeciwwskazaniem do żywienia dojelitowego jest:

A .  stan po zabiegu operacyjnym na przełyku,
B . zaburzenie  połykania  w  przebiegu  chorób  z  utratą

przytomności,
C . niedrożność  mechaniczna  i  porażenna  przewodu

pokarmowego,
D . stan  prowadzący  do  zaburzeń  koordynacji  połykania  i

oddychania.

Zadanie 112.
Do przyczyn nietrzymania stolca należy/ą:

A.  zaklinowanie mas kałowych,
B . zaburzenie  czynności  intelektualnych  -  otępienie  i

delirium,
C . zmniejszone  czucie  w  odbytnicy  w  przebiegu  neuropatii

cukrzycowej,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 113.
Realizacja  opieki  nad  ciężko  chorym  umierającym  wymaga  od
personelu:

A . empatii,  okazania  szacunku,  zachowania  spokoju,
zapewnienia godnych warunków umierania,

B . zapewnienia  izolacji,  samotności,  podawania  wody  do
picia,

C . wnikliwej  obserwacji,  ciszy  i  spokoju,  zaniechania
kontaktów werbalnych,

D . zapewnienie choremu i rodzinie wsparcia emocjonalnego i
finansowego.

Zadanie 114.
U pacjentów po urazie kręgosłupa pionizację bierną zaczynamy od
uniesienia łóżka od strony głowy pod kątem:

A.  40°,
B.  30°,
C.  20°,
D.  15°.

Zadanie 115.
Prawidłowego  założenia  zgłębnika  do  żołądka  NIE  sprawdza  się
poprzez:

A.  aspirację treści żołądkowej,
B.  wykonanie RTG jamy brzusznej,
C.  osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml wody,
D.  osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml powietrza.

Zadanie 116.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  po  amputacji  na  wysokości
podudzia  należy  stosować  prawidłowe  układanie  polegające  na
ułożeniu kikuta:

A.  na płaskim równym podłożu,
B.  na poduszce w zgięciu w stawie kolanowym,
C.  w zgięciu w stawie biodrowym,
D.  na specjalnej skrzynce.



Zadanie 117.
Świadczeniobiorca  przebywający  w  zakładzie
opiekuńczo-leczniczym,  pielęgnacyjno-opiekuńczym  ponosi  koszt
wyżywienia  i  zakwaterowania.  Miesięczną  opłatę  ustala  się  w
wysokości odpowiadającej:

A . 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być
wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu
świadczeniobiorcy  w  rozumieniu  przepisów  o  pomocy
społecznej,

B.  250% najniższej emerytury,
C.  150% najniższej emerytury,
D . 100% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być

wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu
świadczeniobiorcy  w  rozumieniu  przepisów  o  pomocy
społecznej.

Zadanie 118.
Prowadzenie dziennika samokontroli w cukrzycy jest:

A . konieczne,  gdyż  ułatwia  samoocenę  w  zakresie  wyników
leczenia,

B . niekonieczne,  gdyż  dla  lekarza  istotne  są  aktualne
wyniki badań,

C.  niepotrzebne, gdyż zapisywanie wyników jest zbyteczne,
D.  uciążliwe, gdyż niepotrzebnie zabiera czas.

Zadanie 119.
Najbardziej wskazana w odniesieniu do osób z autyzmem jest:

A .  komunikacja wspomagana,
B.  trening interpersonalny,
C.  trening autogenny Schultza,
D.  trening umiejętności.

Zadanie 120.
Który ze specjalistów prowadzi terapię dzieci głuchych?

A.  pedagog,
B.  tyflopedagog,
C.  surdopedagog,
D.  logopeda.

Zadanie 121.
Zespół zaniedbywania połowiczego jest charakterystyczny dla:

A.  niedowładu prawostronnego,
B.  niedowładu lewostronnego,
C.  niedowładów wiotkich,
D.  RIND.



Zadanie 122.
Pacjentowi z odleżyną należy zalecić dietę:

A .  niskocholesterolową,
B.  niskokaloryczną,
C.  z ograniczeniem podaży białka,
D.  wysokobiałkową.

Zadanie 123.
Zespół stopy cukrzycowej jest, to:

A . zespół  zmian  w  obrębie  naczyń,  nerwów,  skóry,  mięśni  i
kości stopy osoby chorej na cukrzycę,

B . wczesne  powikłanie  występujące  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

C . zmiana  w  obrębie  palców  stopy  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

D . zespół  zmian  występujący  tylko  u  chorych  na  cukrzycę
typu 1.

Zadanie 124.
Wartość  wskaźnika  ryzyka  niedożywienia  NRI  -  nutritional  r isk
index równy 80 interpretuje się jako:

A.  prawidłowe odżywienie,
B.  lekkie niedożywienie,
C.  średnie niedożywienie,
D.  ciężkie niedożywienie.

Zadanie 125.
Pochodną  sulfonylomocznika  stosowaną  powszechnie  w  leczeniu
cukrzycy jest:

A .  Gliklazyd,
B.  Akarboza,
C.  Metformina,
D.  Pentraksyna.

Zadanie 126.
Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:

A.  wymieniać cewnik co 2 tygodnie,
B . rozpocząć  opukiwanie  okolicy  nadłonowej  i  okresowo

powtarzać  cewnikowanie  w  zależności  od  i lości  moczu
zalegającego w pęcherzu,

C.  pozostawić cewnik na stałe,
D.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.



Zadanie 127.
Całościowa ocena geriatryczna obejmuje następujące skale:

A.  ADL (Katza) i IADL (Lawtona),
B.  MMSE (Folsteina) i Yessevage`a,
C.  Tinnettiego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 128.
Choroba Parkinsona związana jest przede wszystkim z pierwotnym
uszkodzeniem neuronów:

A.  cholinergicznych,
B.  dopaminergicznych,
C.  noradrenergicznych,
D.  serotoninergicznych.

Zadanie 129.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje:

A . o d  dnia  wygaśnięcia  obowiązku  ubezpieczenia
zdrowotnego,

B . p o  upływie  10  dni  od  dnia  wygaśnięcia  obowiązku
ubezpieczenia zdrowotnego,

C . p o  upływie  30  dni  od  dnia  wygaśnięcia  obowiązku
ubezpieczenia zdrowotnego,

D . p o  upływie  60  dni  od  dnia  wygaśnięcia  obowiązku
ubezpieczenia zdrowotnego.

Zadanie 130.
O porażeniu mówimy, gdy:

A.  zniesione jest czucie powierzchniowe,
B.  zniesione jest czucie głębokie,
C.  występuje deficyt siły mięśniowej,
D.  siła mięśniowa jest całkowicie zniesiona.

Zadanie 131.
Jedną  z  głównych  cech  wszystkich  postaci  mózgowego  porażenia
dziecięcego jest:

A .  opóźnienie neurologiczne,
B.  upośledzenie czuciowe,
C.  opóźnienie rozwoju motorycznego,
D.  upośledzenie kinetyczne.



Zadanie 132.
Zalecany  model  edukacji  pacjentów  z  cukrzycą  typu  2  obejmuje
cztery  poziomy.  Który  etap  jest  odpowiednim  momentem  do
rozpoczęcia nauczania pacjenta samokontroli w cukrzycy?

A.  „poziom przeżycia”,
B.  edukacja podstawowa,
C.  edukacja zaawansowana,
D.  edukacja kontynuowana.

Zadanie 133.
Za czynniki przyspieszające wystąpienie osteoporozy uważane są:

A . obniżona  podaż  witaminy  D  i  brak  ekspozycji  na
promieniowanie słoneczne, niska podaż wapnia,

B.  unieruchomienie i/lub mało aktywny tryb życia,
C.  alkoholizm, palenie tytoniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 134.
D o  skal  punktowych  oceny  ryzyka  rozwoju  odleżyn,  zaliczamy
skalę:

A.  Becka,
B.  Borga,
C.  Braden,
D.  Brazeltona.

Zadanie 135.
Pacjent  lat  27  przywieziony  do  szpitala.  Senny,  trudności  z
nawiązaniem  kontaktu  słownego.  Z  wywiadu  wynika,  i ż  pacjent
nigdy  wcześniej  poważnie  nie  chorował.  Ostatnio  miał  nasilone
pragnienie  i  oddawał  duże  i lości  moczu.  W  obecnym  stanie
pacjenta należy wykonać badanie poziomu:

A.  bilirubiny we krwi,
B.  mocznika we krwi,
C.  glukozy we krwi,
D.  transaminaz we krwi.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 301516
GRUPA 1
Zadanie 1.
Celem  usprawniania  pacjenta  z  niedowładem  połowiczym  jest
wdrożenie  go  do  samoobsługi.  Pacjent  wydolny  w  zakresie
samoobsługi to pacjent:

A .  używający wszystkich narządów, także mniej sprawnych,
B . używający  narządów sprawnych i  zastępujący  nimi  mniej

sprawne,
C.  korzystający z pomocy innych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 2.
Specjalista zajmujący się osobami niewidomymi, to:

A .  surdopedagog,
B.  tyflopedagog,
C.  oligofrenog,
D.  logopeda.

Zadanie 3.
Jakie  jest  kryterium  diagnostyczne  zespołu  zaburzeń  lękowych
uogólnionych?

A.  napady lęku z ostrym doznaniem lęku,
B . unikanie  określonych  sytuacji,  przedmiotów  lub

wyobrażeń,
C.  patologiczna obawa zachorowania na ciężką chorobę,
D.  wyolbrzymione lub patologiczne zamartwianie się.

Zadanie 4.
Sprawowanie  czynnej  opieki  nad  zdrowymi  niemowlętami  od  6
tygodnia życia należy do kompetencji:

A .  lekarza specjalisty,
B.  pielęgniarki rodzinnej,
C.  położnej środowiskowej,
D.  pielęgniarki szkolnej.

Zadanie 5.
U  pacjenta  po  udarze,  u  którego  wystąpiła  perseweracja,
pielęgniarka powinna:

A . delikatnie  przerwać  wypowiedź,  podsuwając  wcześniej
inne  słowo,  zdanie  lub  ruch  zanim  zacznie  s ię
powtarzanie,

B . nie przerywać wypowiedzi i czynności wykonywanych przez
pacjenta,

C.  zachęcać do wykonywania wyuczonych czynności,
D.  żadne z wymienionych.



Zadanie 6.
Jakich  wskazówek  powinna  udzielić  pielęgniarka  rodzicom  w
zakresie pielęgnacji skóry dziecka z zespołem Downa?

A.  skóra dziecka powinna być zmiękczana i masowana,
B . zwrócić  należy  uwagę  na  właściwą  pozycję  ciała  dziecka,

chroniącą przed odleżynami,
C . skóra  dziecka  powinna  być  smarowana  maściami

antybakteryjnymi,
D . skóra  dziecka  powinna  być  wysuszana  przez  stosowanie

odpowiednich kosmetyków.

Zadanie 7.
Najbardziej  niepokojące  objawy  uboczne  działania  leków
stosowanych w psychiatrii, to:

A .  suchość w ustach, przybieranie na wadze,
B . nadmierna  wrażliwość  oczu  na  światło  i  słońce,

zaparcia,
C.  zawroty głowy, zmęczenie,
D.  sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.

Zadanie 8.
Do „wielkich problemów geriatrycznych” zaliczamy:

A.  zaburzenia równowagi i upadki,
B.  choroby układu krążenia,
C.  choroby metaboliczne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 9.
Zniekształcenia  w  stawach  o  typie  tzw.  "łabędzich  szyjek"  jest
charakterystyczne dla:

A.  ChZS,
B.  RZS,
C.  ZZSK,
D.  POCHP.

Zadanie 10.
Terapia zajęciowa, to:

A . leczenie  farmakologiczne  połączone  ze  zorganizowaniem
choremu zajęć i wykonywaniem czynności manualnych,

B . leczenie  i  usprawnianie  za  pomocą  określonych
czynności, zajęć lub pracy,

C . metoda  komunikowania  werbalnego  i  pozawerbalnego  z
osobami w podeszłym wieku,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 11.
Zdolność wykonywania ruchów naprzemiennych to:

A.  diadochokineza,
B.  koordynacja,
C.  zborność ruchowa,
D.  akatyzja.

Zadanie 12.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  stawowym  prowadzi  s ię
ćwiczenia:

A.  czynno-bierne,
B.  czynne wolne,
C.  czynne oporowe,
D.  bierne.

Zadanie 13.
Pacjent ze stwardnieniem rozsianym, ma zleconą doustną kurację
kortykosterydami, leki powinien przyjąć:

A.  1 godzinę po spożyciu śniadania,
B.  wcześnie rano,
C.  przed spożyciem obiadu,
D.  w dogodnej dla siebie porze.

Zadanie 14.
Zespół stopy cukrzycowej jest, to:

A . zespół  zmian  w  obrębie  naczyń,  nerwów,  skóry,  mięśni  i
kości stopy osoby chorej na cukrzycę,

B . wczesne  powikłanie  występujące  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

C . zmiana  w  obrębie  palców  stopy  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

D . zespół  zmian  występujący  tylko  u  chorych  na  cukrzycę
typu 1.

Zadanie 15.
Ostra  psychoza  to  stan  chorobowy  o  nagłym  początku,
charakteryzujący się poważnym zaburzeniem związków człowieka z
rzeczywistością, do nich zaliczamy:

A.  schizofrenia (powolny początek), tiki, dyskinezy,
B . paranoja,  schizofrenia  (ostry  początek),  zespoły

dysocjacyjne,
C.  choroby afektywne, depresja, mania,
D.  choroby demencyjne, choroby afektywne.



Zadanie 16.
Udar mózgu, to:

A . powolnie  narastające,  naczyniopochodne  ogniskowe  lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

B . naczyniopochodne  ogniskowe  lub  uogólnione  zaburzenia
funkcji mózgu utrzymujące się tylko do 24 godzin,

C . nagle rozpoczynające się naczyniopochodne ogniskowe lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 17.
Pielęgniarka  rodzinna  w  czasie  wizyty  w  środowisku  zostaje
poproszona  o  obejrzenie  niemowlęcia  4  miesięcznego.  Matka
skarży  się,  i ż  dziecko  słabo  ssie,  często  się  zachłystuje.
Zachowania dziecka sugerują znaczne opóźnienie rozwojowe. Który
z  objawów zaobserwowanych u dziecka może nasuwać podejrzenia
mózgowego porażenia dziecięcego?

A.  brak odruchu Landara,
B.  brak odruchu błędnikowego,
C.  zaciśnięta pięść z zamkniętym kciukiem,
D.  przetrwały odruch Moro.

Zadanie 18.
Dotyk  pielęgniarki  często  zalecany  wobec  przewlekle  chorych
może być stosowany wobec chorych psychicznie:

A.  w panicznym lęku,
B . w  czasie  gdy  nie  ma  ostrych  objawów

psychopatologicznych,
C.  z urojeniami,
D.  z omamami słuchowymi.

Zadanie 19.
Typ  przebiegu  klinicznego  stwardnienia  rozsianego
charakteryzujący  się  progresją  choroby  po  okresie
rzutowo-remisyjnym, to postać:

A.  rzutowo-remisyjna,
B.  pierwotnie postępująca,
C.  wtórnie postępująca,
D.  postępująco-rzutowa.



Zadanie 20.
U  pacjentów  objętych  opieką  paliatywną/długoterminową,  a
leczonych  długotrwale  morfiną  pojawia  się  objaw  uboczny  pod
postacią  zaparć.  Postępowanie  pielęgniarki  w  profilaktyce
polegać będzie na:

A . kontrolowaniu  częstości  oddawania  stolca,  ograniczeniu
przyjmowania pokarmów zawierających błonnik,

B . kontrolowaniu  częstości  oddawania  stolca,  edukowaniu
pacjenta  w  kierunku  zalecanej  diety  i  aktywności
ruchowej,  podawaniu  herbaty  przeczyszczającej  z  l iścia
senesu,

C . edukowaniu  pacjenta  w  kierunku  zalecanej  diety  i
aktywności  ruchowej,  przyjmowaniu  na  dobę  powyżej  2
litrów gazowanych płynów,

D.  podawaniu herbaty przeczyszczającej z liścia pokrzywy.

Zadanie 21.
W celu obniżenia spastyczności mięśni można stosować:

A.  ćwiczenia rozluźniające i tonolizę,
B.  elektrostymulację,
C.  laser biostymulujący,
D.  ćwiczenia z dużym oporem.

Zadanie 22.
W rozpoznawaniu cukrzycy u osób starszych istotne znaczenie ma:

A.  glikemia na czczo,
B.  krzywa cukrzycowa,
C.  poliuria,
D.  badanie poposiłkowe glikemii 1-2 godz. po posiłku.

Zadanie 23.
Insulina  wstrzyknięta  podskórnie,  najszybciej  wchłania  się,  gdy
jest podana w okolice:

A.  brzucha,
B.  ramion,
C.  ud,
D.  pośladków.

Zadanie 24.
Zaburzenia  polegające  na  braku  świadomości  i  zaprzeczeniu
obecności  choroby  i  istniejącego  deficytu  neurologicznego  np.
niedowładu nosi nazwę:

A.  anozodiaforii,
B .  agnozji,
C.  apraksji,
D.  anosognozji.



Zadanie 25.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  po  amputacji  na  wysokości
podudzia  należy  stosować  prawidłowe  układanie  polegające  na
ułożeniu kikuta:

A.  na płaskim równym podłożu,
B.  na poduszce w zgięciu w stawie kolanowym,
C.  w zgięciu w stawie biodrowym,
D.  na specjalnej skrzynce.

Zadanie 26.
Reumatoidalne  zapalenie  stawów  w  wieku  podeszłym  należy
różnicować przede wszystkim z:

A.  ZZSK,
B.  Osteoporozą,
C.  Polimialgią,
D.  ChZS.

Zadanie 27.
Chory  lat  65,  cztery  lata  po  operacji  torakochirurgicznej  z
powodu  usunięcia  płata  prawego  płuca  w  wyniku  Ca.  Obecnie
przebywa  w  oddziale  opieki  długoterminowej  z  powodu
pogarszającego  się  stanu  zdrowia,  z  podejrzeniem  choroby
Alzheimera. O czym powinniśmy pomyśleć w pierwszej kolejności,
gdy chory często kaszle i ma "charczący" oddech?

A . o  podaniu  środków  miejscowo  znieczulających,  co
wytłumia kaszel,

B.  o częstym odsysaniu wydzieliny z dróg oddechowych,
C . o  podaniu  środków  zmniejszających  i lość  wydzieliny  w

drzewie oskrzelowym,
D . o  piciu  celem  rozluźnienia  wydzieliny  i  lepszego

odkrztuszania.

Zadanie 28.
Skierowanie do ZOL/ZPO wydaje:

A.  lekarz z POZ, pielęgniarka,
B.  lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
C.  pielęgniarka środowiskowa,
D.  pracownik medyczny.

Zadanie 29.
W  okresie  poszpitalnym bardzo  ważne  dla  rehabilitacji  pacjentów
psychicznie chorych jest:

A .  prowadzenie promocji zdrowia psychicznego,
B.  psychoedukacja pacjenta i rodziny,
C.  edukacja rodziny,
D.  postawa akceptacji rodziny wobec chorego.



Zadanie 30.
D o  Zakładu  Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,  celem  dalszego
usprawniania  i  opieki,  został  przyjęty  pacjent  po  udarze  mózgu,
z  afazją  czuciową.  Problemy  pielęgnacyjne  związane  będą  z
trudnością  nawiązania  kontaktu,  ponieważ  afazja  czuciowa  to
trudności:

A .  czytania, liczenia, pisania,
B.  rozumienia mowy,
C.  w doborze słów,
D.  w artykulacji słów.

Zadanie 31.
Zdolność zastępowania na drodze odtwarzania utraconych funkcji
poprzez  pracę  odpowiedzialnego  za  nią,  a  częściowo  tylko
uszkodzonego  narządu  lub  całkowite  przejęcie  te j  funkcji  przez
symetryczny zdrowy narząd nosi nazwę:

A.  adaptacji,
B.  regeneracji,
C.  kompensacji,
D.  akceptacji.

Zadanie 32.
Przeciwwskazaniem do stosowania opasek uciskowych u pacjenta w
profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, jest:

A .  świeża zakrzepica żylna,
B.  otyłość pacjenta,
C.  długotrwałe unieruchomienie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 33.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A.  starość jest chorobą,
B.  starość nie jest chorobą, ale toruje drogę patologii,
C .  starość to zespół ułomności i niesprawności,
D . starość  to  proces  patologicznych  zmian  w  organizmie

człowieka.



Zadanie 34.
Chory lat  25 z następującymi objawami: wielomówny, nadmiernie
ruchliwy,  dowcipkujący,  miewał  ciągle  nowe  pomysły,  nie
dokończył  żadnej  nowo  podjętej  pracy.  Po  przyjęciu  do  szpitala
u  chorego  wystąpiła  gonitwa  myśli,  wzmożona  aktywność
psychoruchowa. Pacjent miał trudności z zaśnięciem, mało spał w
nocy,  budził  s ię  wcześnie  rano.  Zaobserwowano  urojenia
wielkościowe  oraz  prześladowcze.  Chory  wykazywał  dysforię,
chwilami agresję oraz brak poczucia stanu chorobowego. Świadczy
to o zespole:

A.  depresyjnym,
B.  maniakalnym,
C.  paranoicznym,
D.  otępiennym.

Zadanie 35.
Chora  lat  64  jest  po  urazie  czaszkowo-mózgowym z  niedowładem
połowiczym,  cewnik  Foleya  do  pęcherza  moczowego  założony  na
stałe.  Stwierdza  się  objawy  zespołu  psychoorganicznego.  Bóle
brzucha, mętny mocz, gorączka świadczą o:

A.  nieprawidłowej diecie,
B.  obecności cukru w moczu,
C.  infekcji układu moczowego,
D.  nieprawidłowym bilansie płynów.

Zadanie 36.
Hiperalimentacja polega na:

A . podawaniu preparatów witaminowych we wlewie kroplowym w
ciągu dnia,

B . cyklicznym wlewie dożylnym preparatów odżywczych przez
12-16 godzin,

C . stałym  wlewie  płynów  przez  pompę  infuzyjną  przez  całą
dobę,

D . podawaniu preparatów odżywczych w porze posiłków drogą
doustną.

Zadanie 37.
W  terapii  zaburzeń  mowy  dziecka  z  mózgowym  porażeniem
dziecięcym szczególnie zwracamy uwagę na:

A.  ćwiczenia mające na celu wywołanie prawidłowych głosek,
B.  naukę dźwięków sylabowych,
C . ćwiczenia oddechowe i naukę prawidłowego toru dźwięków

nosowych,
D.  ćwiczenia ssania, gryzienia, żucia.



Zadanie 38.
Urojenia, to:

A . fałszywe  sądy,  których  chory  nie  weryfikuje  mimo
dowodów ich błędności,

B.  zaburzenia toku myślenia,
C . uporczywy  strach  przed  pewnymi  sytuacjami  lub

przedmiotami,
D . niezgodne  z  rzeczywistością  wyobrażenie  wypełniające

lukę pamięciową.

Zadanie 39.
U pacjenta po udarze mózgu, Body Mass Index (BMI) wynoszący 23,
oznacza:

A.  niedowagę,
B.  normę,
C.  nadwagę,
D.  otyłość.

Zadanie 40.
Ułożenie  głowy  pacjenta  niepełnosprawnego  z  podwyższonym
napięciem mięśniowym w łóżku wymaga:

A . ułożenia  głowy  tak,  aby  była  ona  wyraźnie  odchylona  w
kierunku klatki piersiowej,

B.  ułożenia głowy tak, aby była odchylona do tyłu,
C.  ułożenie głowy w podanym przypadku nie ma znaczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 41.
Nieprawidłowa tolerancja glukozy (ang. IGT) to:

A .  glikemia na czczo 100-125 mg/dl,
B . dwukrotne  stężenie  glukozy  w  osoczu  krwi  żylnej  na

czczo równe lub wyższe od 126 mg/dl,
C . stężenie  glukozy  w  osoczu  krwi  żylnej  w  120  minucie

doustnego  testu  tolerancji  glukozy  pomiędzy  140  a  200
mg/dl,

D.  żadne z powyższych.

Zadanie 42.
Kompleksowe  działania  w  zakresie  rehabilitacji  dzieci
upośledzonych obejmują następujące sfery:

A.  psychiczną, domową, rodzinną,
B.  społeczną, ruchową, psychiczną, zawodową,
C.  szkolną, społeczną, interpersonalną,
D.  zawodową, towarzyską, psychiczną.



Zadanie 43.
Przeciwwskazaniem  przyjęcia  do  zakładu  opiekuńczo-leczniczego
jest stan chorego:

A.  po przebytym urazie kręgosłupa,
B.  kwalifikujący go do hospitalizacji,
C . w  wieku  podeszłym,  któremu  towarzyszą  choroby  o

charakterze przewlekłym,
D.  po amputacji kończyn dolnych.

Zadanie 44.
Na zmniejszenie częstości występowania zakażeń układu moczowego
u osób w podeszłym wieku wpływa:

A . stosowanie  środków  łagodnie  zakwaszających  mocz  np.
wit. C,

B.  leczenie przewlekłych zaparć,
C.  regularne przyjmowanie płynów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 45.
Radioterapia  jest  jedną  z  metod  leczenia  choroby  nowotworowej,
która  polega  na  leczniczym  stosowaniu  promieniowania
jonizującego.  Radioterapię  ze  względu  na  technikę
napromieniowania dzielimy na:

A.  radioterapię i elektroterapię,
B.  teleradioterapię i brachyterapię,
C.  brachyterapię i stymuloterapię,
D.  teleradioterapię i elektroterapię.

Zadanie 46.
Jaskra jest schorzeniem charakteryzującym się:

A .  podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym,
B.  stanem zapalnym rogówki,
C.  błoniastym zapaleniem spojówek,
D.  opryszczką rogówki.

Zadanie 47.
Dla  osób  potrzebujących,  ze  względu  na  stan  zdrowia,  pomocy
medycznej  czasowej  (na  czas  rekonwalescencji,  rehabilitacji),
t j .  opieki  pielęgniarskiej  i  lekarskiej,  a le  niewymagających
hospitalizacji proponowana jest opieka:

A.  w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
B.  w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
C.  w domu chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 48.
Świadczeniodawca może dokonać bezpłatnego wyboru lekarza POZ:

A.  jeden raz w roku,
B.  trzy razy w roku,
C.  raz na dwa lata,
D.  co pół roku.

Zadanie 49.
Chory  lat  59  jest  po  amputacji  naczyniowej  kończyny  dolnej
prawej  na  wysokości  1/2  podudzia.  Pacjent  zgłasza  si lne  bóle  w
okolicy  stopy  i  podudzia,  które  zostały  amputowane.  Kikut
będzie miał tendencję do przykurczu:

A.  odwiedzeniowego w stawie biodrowym,
B.  przeprostnego w stawie kolanowym,
C.  zgięciowego w stawie kolanowym,
D.  zgięciowo-odwiedzeniowego w stawie biodrowym.

Zadanie 50.
Pierwszym  objawem  niewydolności  serca  u  osób  starszych,
niezależnie od przyczyny jest:

A .  powiększenie wątroby w wyniku jej przekrwienia,
B.  sinica dystalnych części ciała,
C.  pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego,
D . zmniejszenie  przepływu  tkankowego  oraz  przesączania

kłębuszkowego.

Zadanie 51.
Zaburzenia  odżywienia  po  udarze  mózgu,  związane  są  najczęściej
z :

A .  zespołem zaniedbywania połowiczego,
B.  dysfagią,
C.  zwiększonym katabolizmem,
D.  zaburzeniami poznawczymi.

Zadanie 52.
Jakie objawy mogą wystąpić w przebiegu dużego napadu histerii?

A.  toniczne prężenia i kloniczne drgawki,
B.  objaw Babińskiego,
C.  przygryzienie języka i mimowolne zmoczenie się,
D.  senność po napadzie.



Zadanie 53.
Pacjenta,  lat  70,  przebywającego  w  zakładzie
opiekuńczo-leczniczym,  przeniesiono  do  oddziału  neurologicznego
z  powodu wystąpienia zaburzeń równowagi,  niezborności  ruchów,
skandowanej mowy. Objawy mogą świadczyć o uszkodzeniu:

A.  lewej półkuli mózgu,
B.  pnia mózgu,
C.  móżdżku,
D.  rdzenia kręgowego.

Zadanie 54.
Pielęgniarka  na  wizycie  patronażowej  w  środowisku  ogląda  5
miesięczne niemowlę. Matka skarży się na występujące u dziecka
chlustające  wymioty,  ale  nie  zgłosiła  s ię  do  pediatry  gdyż
dziecko  prawidłowo  przybiera  na  wadze.  Skóra  dziecka  szorstka.
W czasie oględzin dziecka pielęgniarka wyczuwa mysi zapach. Czy
pielęgniarka  powinna  bezwzględnie  polecić  matce  wizytę  u
pediatry?

A . nie,  gdyż  dziecko  prawidłowo  przybiera  na  wadze:  daje
szczegółowe zalecenia pielęgnacji skóry,

B . nie,  umawia  się  z  matką  na  kontrolną  wizytę  za  miesiąc
i  daje  zalecenia  pielęgnacyjne,  co  do  karmienia  i
higieny,

C.  tak, gdyż podejrzewa cukrzycę,
D.  tak, gdyż podejrzewa fenyloketonurię.

Zadanie 55.
Odleżyna III stopnia charakteryzuje się:

A .  martwicą powięzi i mięśni,
B.  zaczerwienieniem i obrzękiem skóry,
C.  obrzękiem tkanek i pęcherzami,
D.  martwicą obejmującą skórę do tkanki podskórnej.

Zadanie 56.
Co jest podstawowym warunkiem rozwoju mowy dziecka?

A.  prawidłowy słuch dziecka,
B.  typ osobowości dziecka,
C.  postawa rodziców i kontakt z nimi,
D.  możliwość kontaktu z rówieśnikami.



Zadanie 57.
Jakie objawy negatywne wyróżnia się w schizofrenii?

A.  urojenia, omamy, zaburzenia myślenia,
B.  obniżenie napędu, zaburzenie treści myślenia,
C . anhedonia,  wycofanie  społeczne,  obniżenie  napędu,

niedomoga woli, zaburzenie treści myślenia,
D . obniżenie  napędu,  niedomoga  woli,  zaburzenia  treści

myślenia, wycofanie społeczne, urojenia, omamy.

Zadanie 58.
Stan padaczkowy u osoby rozpoznaje się, gdy:

A . n ie  odzyskuje  przytomności  między  napadami  lub
częściowy napad ruchowy trwa nieprzerwanie,

B.  ma w ciągu doby około 10 ataków,
C.  ataki przebiegają z objawami agresji,
D . atak  padaczki  przebiega  z  elementami  urojeniowymi  i

omamami słuchowymi.

Zadanie 59.
W  pielęgnacji  pacjentów  po  udarze  mózgu,  pielęgniarki  stosują
ułożenia funkcjonalne poprawne, które mają na celu:

A . stymulację  organizmu  do  korzystnej  reorganizacji
uszkodzonego mózgu,

B.  zapobieganie przykurczom mięśniowym,
C.  zapobieganie odleżynom,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 60.
W  celu  uniknięcia  nadmiernego  natlenienia  podczas  stosowania
tlenoterapii należy robić przerwy w podawaniu tlenu co:

A.  10-15 minut,
B.  15-30 minut,
C.  30-60 minut,
D.  60-90 minut.

Zadanie 61.
Za rodzaj działalności leczniczej uznaje się:

A . stacjonarne  i  całodobowe  świadczenia  zdrowotne  oraz
ambulatoryjne,

B . świadczenia  szpitalne,  POZ,  specjalistyczne  świadczenia
ambulatoryjne,

C . świadczenia  POZ,  szpitalne,  specjalistyczne  świadczenia
ambulatoryjne, świadczenia transportu sanitarnego,

D . świadczenia  POZ,  szpitalne,  specjalistyczne  świadczenia
ambulatoryjne, wysokospecjalistyczne.



Zadanie 62.
"All In One" w hiperalimentacji oznacza podawanie:

A.  żywienia w systemie jednego worka,
B.  żywienia za pomocą pompy infuzyjnej,
C.  preparatów kolejno w oddzielnych butelkach,
D.  preparatów w jednym worku do gastrostomii.

Zadanie 63.
Chora  lat  60  od  miesiąca  jest  leczona  farmakologicznie
preparatami  doustnie  z  powodu  cukrzycy  typu  I I .  Nie  stosuje
diety.  Zgłasza  duże  pragnienie.  U  chorej  w  pierwszej  kolejności
należy:

A.  skontrolować poziom cukru we krwi,
B.  zapewnić duże ilości płynów,
C.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów,
D.  odstawić preparaty doustne.

Zadanie 64.
Wskaż,  w  jakim  przypadku  pacjent  skierowany  do  szpitala
psychiatrycznego będzie przyjęty:

A.  gdy są wolne miejsca w szpitalu,
B . gdy  lekarz  w  Izbie  Przyjęć  po  zbadaniu  zakwalifikuje

pacjenta do leczenia szpitalnego,
C.  gdy pacjent wyrazi zgodę na leczenie w szpitalu,
D . p o  zbadaniu  przez  lekarza  i  podpisaniu  zgody  na

leczenie,  a  jeżeli  nie  wyraża  zgody  to  może  być
przyjęty  do  szpitala,  jeżeli  zagraża  bezpośrednio
własnemu życiu lub życiu i zdrowiu innych.

Zadanie 65.
Osteoporoza jest stanem, w którym:

A . dochodzi  do  upośledzenia  struktury  tkanki  kostnej  i
obniżenia  gęstości  do  takiego  stopnia,  że  kości  tracą
wytrzymałość na działanie sił odkształcających,

B.  zwiększeniu masy i gęstości kostnej,
C.  powstawaniu osteofitów na krawędziach kręgów,
D.  tworzeniu skostnień okołostawowych.



Zadanie 66.
D o  zakładu  opieki  długoterminowej  dla  psychicznie  i  nerwowo
chorych  został  skierowany  pacjent,  z  którym  rodzina  nie  mogła
sobie  poradzić  w  domu  ponieważ  stale  widział  i  słyszał  swoich
rodziców  i  inne  osoby,  którzy  mu  stale  coś  nakazywali.  Jakiego
rodzaju zaburzenia pojawiły się u pacjenta?

A.  zaburzenia spostrzegania,
B.  omamy wzrokowe, słuchowe,
C.  omamy imperatywne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 67.
W  terapii  i  opiece  nad  dzieckiem  upośledzonym  najistotniejszym
elementem jest:

A .  poznanie przyczyny upośledzenia,
B.  czasu, kiedy zadziałał czynnik uszkadzający,
C.  nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem,
D.  poznanie środowiska dziecka.

Zadanie 68.
Pacjent  lat  30  trafił  do  izby  przyjęć  szpitala  z  powodu  bardzo
silnego,  nagłego  bólu  głowy,  jakiego  dotąd  nigdy  nie  miał  oraz
wymiotów.  Ból  i  wymioty  utrzymują  się  od  kilku  godzin.
Postępowaniem diagnostycznym z wyboru jest:

A .  monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi,
B . badanie  głowy  z  użyciem  tomografii  komputerowej,

angiografia tętnic mózgowych,
C.  kontrolowanie czynników krzepliwości krwi,
D.  wykonywanie co kilka godzin badania EKG.

Zadanie 69.
D o zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu ogólnym przyjmowani
są pacjenci głównie ze względu na:

A.  wskazania społeczne np. złe warunki mieszkaniowe,
B.  wskazania społeczne np. brak opieki osób bliskich,
C.  wskazania medyczne,
D.  występowanie terminalnej fazy choroby nowotworowej.

Zadanie 70.
Jedną  z  głównych  cech  wszystkich  postaci  mózgowego  porażenia
dziecięcego jest:

A .  opóźnienie neurologiczne,
B.  upośledzenie czuciowe,
C.  opóźnienie rozwoju motorycznego,
D.  upośledzenie kinetyczne.



Zadanie 71.
Mikroangiopatia w przebiegu cukrzycy, obejmuje:

A.  nefropatię, neuropatię, miażdżycę,
B.  neuropatię, nefropatię, retinopatię,
C.  neuropatię, retinopatię, stopę cukrzycową,
D.  retinopatię, neuropatię, zakażenia bakteryjne.

Zadanie 72.
Za czynniki przyspieszające wystąpienie osteoporozy uważane są:

A . obniżona  podaż  witaminy  D  i  brak  ekspozycji  na
promieniowanie słoneczne, niska podaż wapnia,

B.  unieruchomienie i/lub mało aktywny tryb życia,
C.  alkoholizm, palenie tytoniu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 73.
Świadczenia  gwarantowane  z  zakresu  opieki  długoterminowej  są
realizowane:

A.  w warunkach stacjonarnych i domowych,
B . świadczenia  gwarantowane  są  udzielane  zgodnie  ze

wskazaniami  aktualnej  wiedzy  medycznej,  z
wykorzystaniem  metod  diagnostyczno-terapeutycznych
innych  niż  stosowane  w  medycynie  niekonwencjonalnej,
ludowej lub orientalnej,

C.  tylko dla pacjentów poszpitalnych,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 74.
Zjawisko  polegające  na  niewydolności  jednego  narządu  u  osób  w
podeszłym wieku z postępującym szybko pogarszaniem się funkcji
kolejnych narządów to:

A.  zjawisko tzw. starości fizjologicznej,
B.  efekt domina,
C.  postępujące zniedołężnienie starcze,
D.  zjawisko zespołu zaburzeń procesów poznawczych.

Zadanie 75.
Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:

A.  wymieniać cewnik co 2 tygodnie,
B . rozpocząć  opukiwanie  okolicy  nadłonowej  i  okresowo

powtarzać  cewnikowanie  w  zależności  od  i lości  moczu
zalegającego w pęcherzu,

C.  pozostawić cewnik na stałe,
D.  ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.



Zadanie 76.
Prowadzenie  rejestru  domów  pomocy  społecznej,  placówek
zapewniających  całodobową  opiekę  osobom  niepełnosprawnym,
przewlekle  chorym  lub  osobom  w  podeszłym  wieku,  placówek
opiekuńczo-wychowawczych  i  ośrodków  adopcyjno-opiekuńczych
należy do zadań:

A.  własnych gminy,
B.  własnych powiatu,
C.  wojewody,
D.  burmistrza.

Zadanie 77.
Mechanizm obronny projekcji polega na:

A . nieświadomym rzutowaniu  swoich  wad  i  niepowodzeń  na
innych ludzi,

B.  nieadekwatnym usprawiedliwianiu swojego postępowania,
C . zastępowaniu  celów,  których  nie  można  osiągnąć,  przez

cele osiągalne,
D . wyrażaniu  swoich  nieakceptowanych  przez  otoczenie

popędów w formie akceptowanej.

Zadanie 78.
Jakie substancje oprócz pochodnych opium należą do opiatów?

A.  Cannabis, Marihuana, Haszysz,
B.  LSD, Meskalina, Psylocybina,
C . pochodne  morfiny,  kodeiny,  środki  syntetyczne,  np.

Petydyna, Fentanyl,
D.  Amfetamina, Fenmetrazyna.

Zadanie 79.
Osobie,  która  ze  względu  na  trudną  sytuację  życiową,  wiek,
niepełnosprawność  lub  chorobę  potrzebuje  wsparcia  w
funkcjonowaniu  w  codziennym  życiu,  ale  nie  wymaga  usług  w
zakresie  świadczonym  przez  jednostkę  całodobowej  opieki,  w
szczególności  osobie  z  zaburzeniami  psychicznymi,  osobie
opuszczającej  rodzinę  zastępczą,  całodobową  placówkę
opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy może
być przyznany pobyt w:

A.  mieszkaniu prywatnym,
B.  mieszkaniu chronionym,
C.  DPS,
D.  ZOL.



Zadanie 80.
Jaki  typ  myślenia  jest  charakterystyczny  dla  dzieci  z
upośledzeniem w stopniu umiarkowanym?

A.  konkretno-obrazowy,
B.  logiczny,
C.  kojarzeniowy,
D.  abstrakcyjny.

Zadanie 81.
Pojęciem bólu totalnego określa się ból:

A .  stały umiejscowiony w kilku okolicach ciała,
B.  o podłożu psychogennym,
C . występujący  u  kresu  życia  łączący  cierpienie

somatyczne, psychiczne i duchowe,
D.  przebijający nakładający się na ból podstawowy.

Zadanie 82.
U dzieci cukrzyca spowodowana jest:

A . niedoborem insuliny z powodu niewydolności komórek Beta
wysepek Langerhansa,

B.  względnym niedoborem insuliny,
C.  niewłaściwą dietą,
D.  niedożywieniem.

Zadanie 83.
Zespół psychoorganiczny charakteryzują:

A.  euforia, zaburzenia funkcji zwieraczy,
B . zaburzenia  pamięci,  sprawności  myślenia  i  orientacji,

brak krytycyzmu,
C.  napady padaczkowe i obniżenie nastroju,
D.  zaburzenia równowagi i spastyczność.

Zadanie 84.
C o to  jest  biegunka rzekoma z  przelania  i  jak  należy  postępować
w przypadku jej wystąpienia?

A . powikłanie  długotrwałego  zaparcia  stolca  -  należy
zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,

B.  zwykła biegunka - należy zastosować środki zapierające,
C . powikłanie  zaparcia  stolca  -  należy  zastosować  środki

zapierające,
D . zwykła  biegunka  -  należy  zastosować  tylko  odpowiednią

dietę.



Zadanie 85.
Ustawa  z  15  kwietnia  2011r.  o  działalności  leczniczej  definiuje
podmiot leczniczy, którym mogą być:

A.  przedsiębiorcy,
B.  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
C.  jednostki budżetowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 86.
Pacjent chory na cukrzycę:

A.  powinien natychmiast przejść na rentę,
B.  może pracować w każdym zawodzie,
C . powinien  wykonywać  pracę  umożliwiającą  regularny  tryb

życia,
D.  może pracować jako zawodowy kierowca.

Zadanie 87.
Najczęstszym powikłaniem pionizacji jest:

A .  zaburzenie widzenia,
B.  zaburzenie oddychania,
C . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi  i  omdlenie

ortostatyczne,
D.  oddanie moczu i stolca.

Zadanie 88.
W  celu  obiektywnej  oceny  nietrzymania  moczu  u  osoby  starszej,
przewlekle chorej wykonasz:

A.  godzinny test podpaskowy,
B.  dobową zbiórkę moczu,
C.  24 - godzinną ocenę nietrzymania moczu,
D.  urografię.

Zadanie 89.
Które z wymienionych świadczeń pieniężnych jest świadczeniem z
pomocy społecznej?

A.  zasiłek rodzinny,
B.  pomoc dla rodzin zastępczych,
C.  dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
D.  dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Zadanie 90.
Halucynoidy, to:

A .  omamy węchowe, do których chory ma stosunek krytyczny,
B.  krótkotrwałe omamy wzrokowe,
C.  omamy smakowe związane z urojeniami,
D.  iluzje, które występują przy zasypianiu.



Zadanie 91.
D o  zakładu  opiekuńczo-leczniczego  został  przyjęty  pacjent  z
upośledzoną  zdolnością  do  samodzielnej  zmiany  pozycji.
Pielęgniarki  dokonały  oceny  ryzyka  wystąpienia  odleżyn,
posługując się skalą:

A.  Cambella,
B.  Nortona,
C.  Bradena,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 92.
Pacjent z niedowładem połowiczym może mieć znacznie ograniczoną
orientację  przestrzenną  (zespół  zaniedbywania  połowiczego).  W
takim przypadku podstawą postępowania pielęgnacyjnego powinna
być koncepcja pielęgnowania wg:

A.  D. Orem,
B.  B. Bobath,
C.  B. Neuman,
D.  C. Roy.

Zadanie 93.
Celem Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych jest:

A .  zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory,
B . osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie

wczesnego wykrywania nowotworów,
C . utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności

zwalczania  nowotworów  w  skali  kraju  i  poszczególnych
regionach kraju,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 94.
Dla  osób  z  rozpoznanym stwardnieniem  rozsianym,  zalecana  jest
dieta:

A . lekkostrawna,  bogata  w  białko  i  witaminy  z
ograniczeniem węglowodanów, podaż płynów 2 litry/dobę,

B.  wysokobiałkowa z podażą płynów do 1 litra/dobę,
C.  wysokotłuszczowa z podażą płynów 3 litrów/dobę,
D.  nie ma ograniczeń dietetycznych.

Zadanie 95.
W  rewalidacji  i  pielęgnacji  dziecka  upośledzonego  bardzo
istotnym czynnikiem dla jego dalszego rozwoju będzie:

A .  wzmacnianie motywacji i przeżycia sukcesu,
B.  ochrona przed negatywnym środowiskiem rówieśników,
C.  analiza zachowania dziecka w grupie rówieśniczej,
D.  pomoc w ustaleniu niepełnosprawności i ochrona dziecka.



Zadanie 96.
Zespół zaniedbywania połowiczego jest charakterystyczny dla:

A.  niedowładu prawostronnego,
B.  niedowładu lewostronnego,
C.  niedowładów wiotkich,
D.  RIND.

Zadanie 97.
Chory  lat  38  jest  po  amputacji  urazowej  kończyny  dolnej  lewej
n a  wysokości  1/2  uda.  Usprawnianie  rozpoczęto  kilka  dni  po
zabiegu  operacyjnym.  Rana  pooperacyjna  wygojona.  Chory  jest
najbardziej narażony na przykurcz:

A.  wyprostny w stawie biodrowym po stronie amputowanej,
B . przywiedzeniowy  w  stawie  biodrowym  po  stronie

amputowanej,
C . wyprostno-przywiedzeniowy w stawie biodrowym po stronie

amputowanej,
D.  zgięciowy w stawie biodrowym po stronie amputowanej.

Zadanie 98.
Pacjent  z  chorobą  Parkinsona  leczony  Lewodopą  ma  trudności  w
rozpoczęciu  i  kontynuowaniu  ruchu.  Obserwuje  się  czasami
obszerne ruchy mimowolne kończyn i tułowia (fluktuacje ruchowe
-  dyskinezy).  Występują  trudności  w  połykaniu,  które  związane
są z:

A .  niechęcią pacjenta do jedzenia,
B . spowolnieniem,  sztywnością  mięśni,  objawami

dyspeptycznymi i ślinotokiem,
C.  zmęczeniem pacjenta,
D.  niewłaściwą dietą.

Zadanie 99.
Która  z  zasad  rehabilitacji  dzieci  niepełnosprawnych  mówi  o
wieloaspektowym oddziaływaniu?

A.  dostępności,
B.  kompleksowości,
C.  powszechności,
D.  stopniowania trudności.



Zadanie 100.
Pacjent  lat  30  trafił  do  izby  przyjęć  szpitala  z  powodu  bardzo
silnego,  nagłego  bólu  głowy,  jakiego  dotąd  nigdy  nie  miał  oraz
wymiotów. Ból i wymioty utrzymują się od kilku godzin. Powyższe
objawy świadczą o:

A.  zatruciu pokarmowym,
B.  zapaleniu zatok obocznych nosa,
C.  chorobach krwi,
D.  krwotoku podpajęczynówkowym.

Zadanie 101.
Trening  umiejętności  społecznych  daje  rezultaty  u  pacjentów,  u
których:

A . wypowiedzi są spójne, brak jest uporczywych halucynacji
i urojeń oraz zaburzeń myślenia,

B.  jest przewaga objawów pozytywnych,
C.  jest przewaga objawów negatywnych,
D . wypowiedzi są niespójne, zaburzone myślenie, ale nie ma

urojeń i halucynacji.

Zadanie 102.
W  jaki  sposób  powinna  postąpić  pielęgniarka,  aby  przerwać  u
chorej napad lęku z hiperwentylacją?

A . podać  torebkę  papierową  do  ust  chorej  i  polecić,  aby  do
niej oddychała,

B.  podać środek uspokajający,
C.  być obecną przy chorej i czekać, aż napad ustąpi,
D.  zalecić chorej wstrzymywanie oddechu.

Zadanie 103.
RIND to:

A.  przemijający napad niedokrwienny mózgu,
B.  odwracalny niedokrwienny ubytek neurologiczny,
C.  udar mózgu dokonany,
D.  niedokrwienny postępujący udar mózgu.

Zadanie 104.
Metoda  opierająca  się  na  badaniu  poszczególnych  mięśni  w
określonych pozycjach i przy określonym ruchu, to metoda:

A.  Clarka,
B.  Lovetta,
C.  Kabata-Kaisera,
D.  Barthela.



Zadanie 105.
W  jaki  sposób  będzie  oddziaływać  pielęgniarka  na  chorego  z
zaawansowanym zespołem otępiennym?

A.  siłą perswazji,
B.  przeciwstawiając się jego woli,
C.  przyjmując postawę nadopiekuńczości,
D.  na płaszczyźnie emocjonalnej.

Zadanie 106.
C o  jest  podstawą  wszelkiej  terapii  i  opieki  nad  dzieckiem
upośledzonym umysłowo?

A.  poznanie przyczyny upośledzenia,
B.  czas, w którym zadziałał czynnik uszkadzający,
C.  nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem,
D.  poznanie środowiska dziecka.

Zadanie 107.
Dziecko  lat  8 ,  uczeń  szkoły  specjalnej.  Chłopiec  motorycznie
opóźniony.  Mowa  sepleniąca.  Dziecko  ma  okresowo  nietrzymanie
moczu pod postacią mimowolnego oddawania moczu. Dziecko bardzo
wrażliwe,  nadpobudliwe  ruchowo.  Od  czego  zależy  rodzaj  wady
wymowy?

A.  intelektu dziecka,
B.  funkcji języka i wad zgryzu dziecka,
C.  rozwoju motorycznego dziecka,
D.  środowiska rodzinnego.

Zadanie 108.
Vasculitis  -  to  ciężkie  powikłanie  reumatoidalnego  zapalenia
stawów i objawia się:

A .  uogólnionym zapaleniem małych naczyń,
B.  suchym zapaleniem rogówki i spojówki,
C.  osłabieniem funkcji mięśni oraz ich zanikiem,
D.  przeprostem stawów międzypaliczkowych.

Zadanie 109.
Do całościowej oceny geriatrycznej wykorzystuje się skalę:

A.  COG,
B.  Webstera,
C.  Douglasa,
D.  Benoit.



Zadanie 110.
Test Berg umożliwia ocenę:

A.  sprawności pacjentów po udarach mózgu,
B.  zaburzeń równowagi chorego,
C.  zapotrzebowania pacjenta na sprzęt ortopedyczny,
D . zaburzeń  równowagi,  możliwości  lokomocyjnych  oraz

zapotrzebowania pacjenta na sprzęt ortopedyczny.

Zadanie 111.
N a  oddziale  znajduje  s ię  chory  przytomny,  lecz  nie  można
nawiązać  z  nim  kontaktu,  oczy  ma  otwarte,  wzrok  ufiksowany,
oddech własny. Z wywiadu wynika, że chory ma zachowany rytm snu
i  czuwania,  oraz  przebył  zatrzymanie  krążenia  z  długotrwałą
reanimacją. Stan taki nazywamy:

A.  śpiączką,
B.  osłupieniem,
C.  apalicznym,
D.  hypoglikemią.

Zadanie 112.
Całościowe zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży dotyczą:

A.  autyzmu, choroby Hashimoto,
B.  zespołu Aspergera, Autyzmu, Zespołu Retta,
C.  zespołu Cushinga, Zespołu Aspergera,
D.  pląsawica, Autyzmu atypowego.

Zadanie 113.
Uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie kręgów szyjnych jest
przyczyną wystąpienia:

A.  hemiplegii prawostronnej,
B.  hemiplegii lewostronnej,
C.  paraplegii,
D.  tetraplegii.

Zadanie 114.
U  pacjenta  z  cyklofrenią  tendencje  samobójcze  mogą  wystąpić  w
fazie:

A .  maniakalnej,
B.  depresyjnej,
C.  remisji,
D.  depresji z pobudzeniem ruchowym.



Zadanie 115.
Zwrot  gałek  ocznych  w  kierunku  uszkodzenia  charakterystyczny
jest dla:

A.  niedowładu prawostronnego,
B.  niedowładu lewostronnego,
C.  zespołu zaniedbywania połowiczego,
D.  RIND.

Zadanie 116.
Haloperidol to lek zaliczany do grupy:

A.  anksjolityków,
B.  leków przeciwdepresyjnych,
C.  leków przeciwparkinsonowskich,
D.  neuroleptyków.

Zadanie 117.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje i odwołuje:

A.  Rada Funduszu,
B.  Prezes Rady Ministrów,
C.  Minister Zdrowia po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu,
D.  Minister Zdrowia.

Zadanie 118.
Osoby  po  65.  roku  życia  ze  względu  na  obniżone  wchłanianie  i
przemianę  wit.  D  w  aktywne  metabolity,  powinny  spożywać
dziennie nie mniej niż:

A .  100 j.m. wit. D,
B.  200-300 j.m. wit. D,
C.  400-800 j.m. wit. D,
D.  1000-1200 j.m. wit. D.

Zadanie 119.
Choremu  podczas  stosowania  brachyterapii  personel  medyczny
powinien zapewnić odpowiednie warunki, aby pacjent:

A . czuł  s ię  bezpiecznie,  znał  zasady  postępowania  podczas
stosowania terapii i po jej zakończeniu,

B . odczuwał  profesjonalną  opiekę  i  wsparcie  psychiczne  ze
strony personelu medycznego,

C . miał  pozytywne  nastawienie  do  procesu  leczenia  i
stosował się do zaleceń,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 120.
Chory lat 50 agresywny, zagrażający życiu własnemu oraz zdrowiu
innych,  z  udokumentowaną  chorobą  psychiczną.  Hospitalizowany
bez wyrażenia zgody z użyciem przymusu. W oddziale dostał ataku
agresji,  chorego  unieruchomiono.  Po  zastosowanym  leczeniu
nastąpiła znaczna poprawa stanu zdrowia.  Podczas agresji  szału,
unieruchamiając chorego należy przytrzymać go:

A.  w stawach,
B.  za kości długie,
C.  za tułów,
D.  za kości krótkie.

Zadanie 121.
Jaka  jednostka  w  systemie  pomocy  społecznej,  realizuje  zadania
z  zakresu  orzekania  o  stopniu  niepełnosprawności  do  celów
pozarentowych?

A.  Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych,
B . Powiatowy  zespół  ds.  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności,
C . Gminny  zespół  ds.  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności w ramach zadań zleconych,
D . Komisja ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy

Pełnomocniku Wojewody ds. osób niepełnosprawnych.

Zadanie 122.
Pionizacja bierna polega na:

A . stopniowym  zwiększaniu  pochylania  łóżka  lub  stołu
pionizacyjnego,

B.  stawianiu chorego przy łóżku,
C.  stawianiu chorego przy balkoniku pachowym,
D.  stawianiu chorego przy barierkach.

Zadanie 123.
D o  skal  punktowych  oceny  ryzyka  rozwoju  odleżyn,  zaliczamy
skalę:

A.  Becka,
B.  Borga,
C.  Braden,
D.  Brazeltona.

Zadanie 124.
Jak nazywamy nieregularne, krótkie skurcze pojedynczych pęczków
włókien mięśniowych, bez efektu ruchowego?

A.  mioklonie,
B.  fascykulacje,
C.  t iki ,
D.  drżenie.



Zadanie 125.
W celu zmniejszenia obrzęków stawów u chorego na RZS należy:

A.  ograniczyć ilość płynów,
B.  stosować intensywne ćwiczenia,
C.  stosować zabiegi parafinowe na obrzęknięte stawy,
D.  stosować farmakoterapię.

Zadanie 126.
Który  z  działów  psychologii  klinicznej  zajmuje  się  dziećmi
upośledzonymi?

A.  oligofrenopsychologia,
B.  surdopsychologia,
C.  tyflopsychologia,
D.  neuropsychologia.

Zadanie 127.
Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera w warunkach domowych
powinna polegać na:

A . wyręczaniu  chorego  w  czynnościach  dnia  codziennego  z
uwagi na nieporadną samoopiekę,

B . ograniczaniu  aktywności  życiowej  i  farmakologiczne
uspokajanie ze względu na ryzyko urazów fizycznych,

C . włączaniu  chorego  w  życie  rodzinne  i  ćwiczeniu  jeszcze
istniejących umiejętności,

D . stałym dozorze i dyskretnym ograniczaniu samodzielności
chorego  w  celu  zapewnienia  mu  jak  największego
bezpieczeństwa.

Zadanie 128.
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nadzorowana
jest przez:

A.  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
B.  Prezesa Rady Ministrów,
C.  Ministra Zdrowia,
D . Prezesa  Agencji  Oceny  Technologii  Medycznych  i

Taryfikacji.

Zadanie 129.
Opracowana przez Wagnera lecznicza pięciostopniowa klasyfikacja
zmian  obserwowanych  na  stopnie  kwalifikuje  powierzchowne,
przewlekłe owrzodzenie, bez tendencji do gojenia jako:

A.  stopień 0,
B.  stopień 1,
C.  stopień 2,
D.  stopień 3.



Zadanie 130.
Podczas  toalety  wieczornej  u  pacjenta,  u  którego  założono
opatrunek  gipsowy  na  lewą  kończynę  dolną,  zaobserwowałaś
zaczerwienienie,  obrzęk,  stwardnienie,  pęcherz  wypełniony
płynem  surowiczym  w  okolicy  kości  krzyżowej,  co
zakwalifikowałaś jako:

A.  odparzenie,
B.  odleżynę I stopnia,
C.  odleżynę II stopnia,
D.  odleżynę III stopnia.

Zadanie 131.
Które  z  niżej  wymienionych  objawów  wskazują  na  chorobę
psychiczną?

A.  złudzenia,
B.  urojenia,
C.  fobie,
D.  rozkojarzenie myślenia.

Zadanie 132.
Jak wygląda mowa u dziecka z autyzmem?

A . mowa  dziecka  zniekształcona,  bełkotliwa  o  typie
dyslalii ,

B .  echolalia, przekształcanie słów,
C . zacinanie  się,  trudności  ze  zbudowaniem  zdania  i

rozpoczęciem słowa,
D.  dziecko nie odbiega w rozwoju mowy od rówieśników.

Zadanie 133.
Objawy  jak:  triada  Charcota,  parestezje,  ataksja,  labilność
uczuć,  osłabienie  si ły  mięśniowej,  spastyczność,
charakterystyczne są dla:

A.  choroby Parkinsona,
B.  choroby Alzheimera,
C.  stwardnienia rozsianego,
D.  urazów kręgosłupa szyjnego.

Zadanie 134.
U  pacjenta  z  chorobą  Parkinsona  drżenie,  sztywność  mięśni  oraz
niepewny chód może ustąpić na chwilę, jeżeli pielęgniarka:

A.  będzie zwracać choremu uwagę, aby chodził prawidłowo,
B.  poradzi choremu, aby chodził w takt muzyki,
C.  poradzi choremu, aby chodził z obciążeniem,
D.  poradzi choremu, aby chodził długimi krokami.



Zadanie 135.
Do podstawowych zaburzeń spostrzegania należą:

A.  złudzenia,
B.  omamy,
C.  złudzenia i omamy,
D.  pseudohalucynacje.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 141517
GRUPA 1
Zadanie 1.
Pielęgniarka  podstawowej  opieki  zdrowotnej  może  obejmować
opieką pielęgniarską:

A.  6600 zadeklarowanych pacjentów,
B.  2500 zadeklarowanych pacjentów,
C.  1275 zadeklarowanych pacjentów,
D.  880-1100 zadeklarowanych pacjentów.

Zadanie 2.
Za rodzaj działalności leczniczej uznaje się:

A . stacjonarne  i  całodobowe  świadczenia  zdrowotne  oraz
ambulatoryjne,

B . świadczenia  szpitalne,  POZ,  specjalistyczne  świadczenia
ambulatoryjne,

C . świadczenia  POZ,  szpitalne,  specjalistyczne  świadczenia
ambulatoryjne, świadczenia transportu sanitarnego,

D . świadczenia  POZ,  szpitalne,  specjalistyczne  świadczenia
ambulatoryjne, wysokospecjalistyczne.

Zadanie 3.
Osteoporoza jest stanem, w którym:

A . dochodzi  do  upośledzenia  struktury  tkanki  kostnej  i
obniżenia  gęstości  do  takiego  stopnia,  że  kości  tracą
wytrzymałość na działanie sił odkształcających,

B.  zwiększeniu masy i gęstości kostnej,
C.  powstawaniu osteofitów na krawędziach kręgów,
D.  tworzeniu skostnień okołostawowych.

Zadanie 4.
U  pacjenta  po  udarze  krwotocznym  do  lewej  półkuli  mózgu  z
afazją ruchową objawy będą miały charakter porażenia:

A.  lewostronnego i upośledzenia mówienia,
B.  lewostronnego i upośledzenia rozumienia mowy,
C.  prawostronnego i upośledzenia mówienia,
D.  prawostronnego i upośledzenia i artykułowania mowy.

Zadanie 5.
Porażenie kończyn dolnych, to:

A .  osłabienie siły mięśniowej kończyn dolnych,
B.  wykonywanie ruchów czynnych w niepełnym zakresie,
C . brak ruchów czynnych kończyn dolnych, siła mięśniowa wg

skali Lovetta 0,
D . brak ruchów czynnych kończyn dolnych, siła mięśniowa wg

skali Lovetta 1.



Zadanie 6.
Stopień  efektywnego  wykorzystania  protezy  przez  pacjenta,
zależy od:

A . poziomu  amputacji  i  zachowanych,  sprawnych  ruchowo
stawów,

B.  motywacji i stanu psychicznego pacjenta,
C.  stopnia sprawności ogólnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 7.
Finansowanie usług opiekuńczych wobec osób przewlekle chorych
niesamodzielnych, niepełnosprawnych pochodzi:

A . z e  środków  społecznych  lokalnych  ośrodków  pomocy
społecznej, a część pokrywa zainteresowany,

B.  całkowite koszty pomocy ponoszą PCPR,
C.  ze współfinansowania pomiędzy pacjentem a NFZ,
D.  ze środków przyznanych przez Starostę i Burmistrza.

Zadanie 8.
W  pielęgnacji  pacjentów  po  udarze  mózgu,  pielęgniarki  stosują
ułożenia funkcjonalne poprawne, które mają na celu:

A . stymulację  organizmu  do  korzystnej  reorganizacji
uszkodzonego mózgu,

B.  zapobieganie przykurczom mięśniowym,
C.  zapobieganie odleżynom,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 9.
N a  podstawie  klasyfikacji  topograficznej  mózgowego  porażenia
dziecięcego wyróżnia się następujące postacie choroby:

A.  kwadriplegia, diplegia,
B.  paraplegia, triplegia,
C.  hemiplegia, monoplegia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 10.
Które czynniki predysponują do powstania odleżyn?

A.  skóra bibułkowata u ludzi starych,
B . płeć,  kobiety  dwa  razy  częściej  są  narażone  na

występowanie odleżyn,
C.  apatia, brak ruchu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 11.
Do układowych chorób tkanki łącznej zaliczamy:

A.  reumatoidalne zapalenie stawów,
B.  choroba zwyrodnieniowa stawów,
C.  toczeń układowy trzewny,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 12.
Jakie objawy negatywne wyróżnia się w schizofrenii?

A.  urojenia, omamy, zaburzenia myślenia,
B.  obniżenie napędu, zaburzenie treści myślenia,
C . anhedonia,  wycofanie  społeczne,  obniżenie  napędu,

niedomoga woli, zaburzenie treści myślenia,
D . obniżenie  napędu,  niedomoga  woli,  zaburzenia  treści

myślenia, wycofanie społeczne, urojenia, omamy.

Zadanie 13.
Celem rehabilitacji w schizofrenii jest:

A .  kontrola przyjmowanych leków,
B.  pełny powrót do życia w społeczeństwie,
C.  podtrzymanie ciągłości leczenia,
D.  możliwość obserwacji.

Zadanie 14.
Zaburzenia  pamięci  krótkotrwałej,  zaburzenia  orientacji,
trudności w myśleniu, zaburzenia osobowości i mowy są objawami:

A.  choroby Alzheimera,
B.  depresji,
C .  choroby Parkinsona,
D.  udaru niedokrwiennego mózgu.

Zadanie 15.
Kompleksowe  działania  w  zakresie  rehabilitacji  dzieci
upośledzonych obejmują następujące sfery:

A.  psychiczną, domową, rodzinną,
B.  społeczną, ruchową, psychiczną, zawodową,
C.  szkolną, społeczną, interpersonalną,
D.  zawodową, towarzyską, psychiczną.

Zadanie 16.
Władzę zwierzchnią wobec NFZ pełni:

A .  premier i minister zdrowia,
B.  prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
C.  Sejm RP,
D.  prezydent RP.



Zadanie 17.
Pacjent z niedowładem połowiczym może mieć znacznie ograniczoną
orientację  przestrzenną  (zespół  zaniedbywania  połowiczego).  W
takim przypadku podstawą postępowania pielęgnacyjnego powinna
być koncepcja pielęgnowania wg:

A.  D. Orem,
B.  B. Bobath,
C.  B. Neuman,
D.  C. Roy.

Zadanie 18.
Które  z  niżej  wymienionych  objawów  wskazują  na  chorobę
psychiczną?

A.  złudzenia,
B.  urojenia,
C.  fobie,
D.  rozkojarzenie myślenia.

Zadanie 19.
Szybkie,  skoordynowane  ruchy  ograniczone  do  określonej  okolicy
ciała, to:

A .  t iki ,
B.  mioklonie,
C.  pląsawica,
D.  natręctwo.

Zadanie 20.
Rekombinowany aktywator tkankowy plazminogenu/rt-PA w leczeniu
trombolitycznym udaru mózgu, należy podać do:

A.  1 godziny od wystąpienia udaru,
B.  3 godzin od wystąpienia udaru,
C.  6 godzin od wystąpienia udaru,
D.  12 godzin od wystąpienia udaru.

Zadanie 21.
W  placówce  opieki  długoterminowej  przebywa  pacjent,  u  którego
pielęgniarki  zaobserwowały  bierną  postawę,  uległość,
oczekiwanie  pomocy  oraz  podejrzliwość.  Posługując  się  typologią
Bromleya, zachowanie pacjenta można określić jako postawę:

A.  wrogości wobec otoczenia,
B.  konstruktywną,
C.  zależności,
D.  obronną.



Zadanie 22.
Najważniejszą  metodą  oddziaływania  w  rehabilitacji  osób
starszych jest:

A .  kinezyterapia,
B.  balneoterapia,
C.  fizykoterapia,
D.  hipnoterapia.

Zadanie 23.
Depresja dziecięca może wystąpić:

A.  najwcześniej w okresie pokwitania,
B.  u młodszych dzieci szkolnych,
C.  po 16 roku życia,
D.  przed 3 rokiem życia.

Zadanie 24.
D o  podstawowych  zaleceń  zdrowotnych  dla  chorych  ze
stwardnieniem  rozsianym,  opuszczających  oddział  szpitalny,  NIE
należy:

A.  prozdrowotny styl życia,
B.  wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej,
C.  właściwe, zrównoważone odżywianie,
D.  uregulowany, oszczędny tryb życia.

Zadanie 25.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  stawowym  prowadzi  s ię
ćwiczenia:

A.  czynno-bierne,
B.  czynne wolne,
C.  czynne oporowe,
D.  bierne.

Zadanie 26.
Marasmus, to nazwa:

A.  reakcji osoby na bodziec,
B.  typu niedożywienia,
C.  postawy osób w wieku podeszłym wobec własnej starości,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 27.
Jednostką  kalkulacyjną  w  rozliczeniu  świadczeń  z  zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia:

A.  są osobodni,
B.  jest stawka kapitacyjna,
C.  jest procedura,
D.  jest porada.



Zadanie 28.
Udar mózgu, to:

A . powolnie  narastające,  naczyniopochodne  ogniskowe  lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

B . naczyniopochodne  ogniskowe  lub  uogólnione  zaburzenia
funkcji mózgu utrzymujące się tylko do 24 godzin,

C . nagle rozpoczynające się naczyniopochodne ogniskowe lub
uogólnione  zaburzenia  funkcji  mózgu  utrzymujące  się
dłużej niż przez 24 godziny,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 29.
Jedną  z  głównych  cech  wszystkich  postaci  mózgowego  porażenia
dziecięcego jest:

A .  opóźnienie neurologiczne,
B.  upośledzenie czuciowe,
C.  opóźnienie rozwoju motorycznego,
D.  upośledzenie kinetyczne.

Zadanie 30.
Terapia zajęciowa, to:

A . leczenie  farmakologiczne  połączone  ze  zorganizowaniem
choremu zajęć i wykonywaniem czynności manualnych,

B . leczenie  i  usprawnianie  za  pomocą  określonych
czynności, zajęć lub pracy,

C . metoda  komunikowania  werbalnego  i  pozawerbalnego  z
osobami w podeszłym wieku,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 31.
D o  skal  punktowych  oceny  ryzyka  rozwoju  odleżyn,  zaliczamy
skalę:

A.  Becka,
B.  Borga,
C.  Braden,
D.  Brazeltona.



Zadanie 32.
Pomoc  społeczna  realizując  zadania  wobec  osób  przewlekle
chorych, niepełnosprawnych ma na celu:

A . umożliwienie  osobom  starszym  przezwyciężenie  trudnych
sytuacji,

B . umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych
sytuacji  życiowych,  których  nie  są  oni  w  stanie
pokonać,  wykorzystując  własne  uprawnienia,  zasoby  i
możliwości,

C . wsparcie  rzeczowe  i  f inansowe  dla  osób
niepełnosprawnych,

D . pomaganie wszystkim w organizowaniu pomocy z zakresu
wyżywienia dla osób takiej pomocy potrzebującym.

Zadanie 33.
D o  specyficznych  problemów  psychologicznych  związanych  z
dysfunkcją  narządu  ruchu  postępującą  w  wyniku  chorób
przewlekłych, należy:

A.  silny lęk,
B.  stany depresyjne,
C.  ”zespół wyuczonej bezradności”,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 34.
Prawidłowego  założenia  zgłębnika  do  żołądka  NIE  sprawdza  się
poprzez:

A.  aspirację treści żołądkowej,
B.  wykonanie RTG jamy brzusznej,
C.  osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml wody,
D.  osłuchanie nadbrzusza po podaniu 50 ml powietrza.

Zadanie 35.
W  uszkodzeniach stożka oraz ogona końskiego u osób z objawami
pęcherza autonomicznego, opieka rehabilitacyjna obejmuje:

A.  naukę samocewnikowania,
B.  ćwiczenia mięśni brzucha,
C.  sprawdzanie zalegania po mikcji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 36.
Wczesna postać autyzmu ujawnia się:

A .  przed 12 miesiącem życia,
B.  do 3 roku życia dziecka,
C.  do 5 roku życia dziecka,
D.  między 2 a 5 rokiem życia dziecka.



Zadanie 37.
Afazja ruchowa tzw. Broca jest to zaburzenie mowy polegające na
upośledzeniu:

A.  zdolności przypominania sobie właściwych słów,
B.  nieprawidłowej artykulacji,
C .  zdolności tworzenia mowy,
D.  zdolności rozumienia mowy.

Zadanie 38.
Pacjent  lat  30  trafił  do  izby  przyjęć  szpitala  z  powodu  bardzo
silnego,  nagłego  bólu  głowy,  jakiego  dotąd  nigdy  nie  miał  oraz
wymiotów.  Ból  i  wymioty  utrzymują  się  od  kilku  godzin.
Postępowaniem diagnostycznym z wyboru jest:

A .  monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi,
B . badanie  głowy  z  użyciem  tomografii  komputerowej,

angiografia tętnic mózgowych,
C.  kontrolowanie czynników krzepliwości krwi,
D.  wykonywanie co kilka godzin badania EKG.

Zadanie 39.
Pęcherz neurogenny odhamowany charakteryzuje się:

A . opróżnianiem  pęcherza  po  wypełnieniu,  niezależnie  od
woli chorego,

B . utratą  zdolności  hamowania  oddawania  moczu  mimo
zachowanej  świadomości  i  zachowanego  czucia  parcia  na
mocz,

C.  wydalaniem moczu pod wpływem ręcznego wyciskania moczu,
D.  zatrzymaniem lub nietrzymaniem moczu.

Zadanie 40.
Zniekształcenia  w  stawach  o  typie  tzw.  "łabędzich  szyjek"  jest
charakterystyczne dla:

A.  ChZS,
B.  RZS,
C.  ZZSK,
D.  POCHP.

Zadanie 41.
Ułożenie  głowy  pacjenta  niepełnosprawnego  z  podwyższonym
napięciem mięśniowym w łóżku wymaga:

A . ułożenia  głowy  tak,  aby  była  ona  wyraźnie  odchylona  w
kierunku klatki piersiowej,

B.  ułożenia głowy tak, aby była odchylona do tyłu,
C.  ułożenie głowy w podanym przypadku nie ma znaczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 42.
Jaki przepis określa "każdy obywatel Polski ma prawo do ochrony
zdrowia.  Obywatelom,  niezależnie  od  ich  sytuacji  materialnej,
władze  publiczne  zapewniają  równy  dostęp  do  świadczeń  opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.":

A .  ustawa o działalności leczniczej,
B.  Konstytucja RP,
C.  ustawa o udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
D.  wytyczne NFZ.

Zadanie 43.
Zespół stopy cukrzycowej jest, to:

A . zespół  zmian  w  obrębie  naczyń,  nerwów,  skóry,  mięśni  i
kości stopy osoby chorej na cukrzycę,

B . wczesne  powikłanie  występujące  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

C . zmiana  w  obrębie  palców  stopy  u  osoby  chorej  na
cukrzycę,

D . zespół  zmian  występujący  tylko  u  chorych  na  cukrzycę
typu 1.

Zadanie 44.
Do oceny stanu świadomości służy skala:

A.  NYHA,
B.  Denver,
C.  Glasgow,
D.  Pittsburska.

Zadanie 45.
Chora  lat  75  jest  po  złamaniu  szyjki  kości  udowej  lewej.  Nie
została  zakwalifikowana  do  leczenia  operacyjnego.  Leczona  z
zastosowaniem  opatrunku  gipsowego.  Pacjentka  jest
unieruchomiona w łóżku. Chora powinna wykonywać ćwiczenia:

A.  oporowe mięśni objętych opatrunkiem gipsowym,
B.  izometryczne mięśni objętych opatrunkiem gipsowym,
C.  redresyjne mięśni objętych opatrunkiem gipsowym,
D.  w odciążeniu mięśni objętych opatrunkiem gipsowym.

Zadanie 46.
Planowanie i organizację pracy opiekuńczo-wychowawczej dla osób
niepełnosprawnych  intelektualnie  należy  przeprowadzić  na  bazie
informacji:

A .  uzyskanych od tych osób,
B.  zawartych w karcie zdrowia,
C.  pochodzących z własnych obserwacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 47.
U  pacjenta  z  krótkimi  kikutami,  po  amputacji  obu  kończyn
dolnych środek ciężkości przesuwa się do poziomu:

A.  bioder,
B.  miednicy,
C.  brzucha,
D.  klatki piersiowej.

Zadanie 48.
Jadłowstręt psychiczny jest to zespół:

A . objawów  somatycznych  związanych  z  przyjmowaniem
nadmiernej ilości pokarmu,

B . rozpoznawany  najczęściej  u  chłopców  w  wieku  13-15  r .
ż . ,

C . chorobowy, którego podstawową cechę stanowi dążenie do
utraty masy ciała,

D.  o nieokreślonej etiologii.

Zadanie 49.
W chorobie alkoholowej po gwałtownym odstawieniu lub znacznym
ograniczeniu  ilości  wypijanego  alkoholu  może  wystąpić  u
chorego:

A.  zespół abstynencyjny,
B.  majaczenie alkoholowe (delirium),
C.  zespół abstynencyjny i majaczenie alkoholowe,
D.  spadek ciśnienia krwi i senność.

Zadanie 50.
Metoda  opierająca  się  na  badaniu  poszczególnych  mięśni  w
określonych pozycjach i przy określonym ruchu, to metoda:

A.  Clarka,
B.  Lovetta,
C.  Kabata-Kaisera,
D.  Barthela.

Zadanie 51.
Uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie kręgów szyjnych jest
przyczyną wystąpienia:

A.  hemiplegii prawostronnej,
B.  hemiplegii lewostronnej,
C.  paraplegii,
D.  tetraplegii.



Zadanie 52.
Dla  osób  z  rozpoznanym stwardnieniem  rozsianym,  zalecana  jest
dieta:

A . lekkostrawna,  bogata  w  białko  i  witaminy  z
ograniczeniem węglowodanów, podaż płynów 2 litry/dobę,

B.  wysokobiałkowa z podażą płynów do 1 litra/dobę,
C.  wysokotłuszczowa z podażą płynów 3 litrów/dobę,
D.  nie ma ograniczeń dietetycznych.

Zadanie 53.
Do zadań samorządu powiatu NIE należy:

A . dofinansowanie  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i
ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

B . przyznawane  osobom  niepełnosprawnym  na  podstawie
odrębnych  przepisów,  wystawia  skierowania  do  zakładu
opiekuńczo-leczniczego  i  do  zakładu
pielęgnacyjno-opiekuńczego,

C . finansowanie  działalności  profilaktyczej  wynikającej  z
programów  prozdrowotnych  dotyczących  zapobiegania  i
zwalczania  określonych  chorób  oraz  programów  promocji
zdrowia w zakresie medycyny pracy,

D . zaopatrzenie  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze.

Zadanie 54.
W  jaki  sposób  będzie  oddziaływać  pielęgniarka  na  chorego  z
zaawansowanym zespołem otępiennym?

A.  siłą perswazji,
B.  przeciwstawiając się jego woli,
C.  przyjmując postawę nadopiekuńczości,
D.  na płaszczyźnie emocjonalnej.

Zadanie 55.
W e  wczesnym  okresie  choroby  Alzheimera  charakterystyczne  jest
występowanie zaburzeń:

A.  pamięci krótkotrwałej,
B.  koordynacji wzrokowo - ruchowej,
C.  myślenia abstrakcyjnego,
D.  artykulacji.

Zadanie 56.
Najskuteczniejszą metodą leczenia alkoholizmu jest:

A .  wszczepienie podskórnie Esperalu,
B.  leczenie Anticolem,
C.  psychoterapia po odtruciu,
D.  detoksykacja.



Zadanie 57.
Zwrot  gałek  ocznych  w  kierunku  uszkodzenia  charakterystyczny
jest dla:

A.  niedowładu prawostronnego,
B.  niedowładu lewostronnego,
C.  zespołu zaniedbywania połowiczego,
D.  RIND.

Zadanie 58.
Empatia w pracy pielęgniarki z osobami upośledzonymi umysłowo
określana jest jako:

A.  umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej moralnie,
B.  podporządkowanie się zleceniom zwierzchnika,
C.  umiejętność wczuwania się w sytuację pacjenta,
D.  wypalenie zawodowe.

Zadanie 59.
Zalecany  model  edukacji  pacjentów  z  cukrzycą  typu  2  obejmuje
cztery  poziomy.  Który  etap  jest  odpowiednim  momentem  do
rozpoczęcia nauczania pacjenta samokontroli w cukrzycy?

A.  „poziom przeżycia”,
B.  edukacja podstawowa,
C.  edukacja zaawansowana,
D.  edukacja kontynuowana.

Zadanie 60.
Powstanie zaburzeń psychicznych w okresie rozwojowym najlepiej
pozwala rozpoznać i zrozumieć podejście:

A .  zbiorowe,
B.  ogólne,
C.  systemowe,
D.  indywidualne.

Zadanie 61.
U  mieszkanki  Domu  Pomocy  Społecznej  wystąpiły  niepokojące
objawy: niemożność samodzielnego zrobienia kanapki, nielogiczne
odpowiedzi  na  pytania.  Objawy  te  połączone  były  z  zaburzeniami
świadomości oraz z połowiczym porażeniem. Powyższe objawy mogą
sugerować:

A.  udar mózgu,
B.  padaczkę,
C.  guz mózgu,
D.  zespół Hornera.



Zadanie 62.
U  pacjentów  objętych  opieką  paliatywną/długoterminową,  a
leczonych  długotrwale  morfiną  pojawia  się  objaw  uboczny  pod
postacią  zaparć.  Postępowanie  pielęgniarki  w  profilaktyce
polegać będzie na:

A . kontrolowaniu  częstości  oddawania  stolca,  ograniczeniu
przyjmowania pokarmów zawierających błonnik,

B . kontrolowaniu  częstości  oddawania  stolca,  edukowaniu
pacjenta  w  kierunku  zalecanej  diety  i  aktywności
ruchowej,  podawaniu  herbaty  przeczyszczającej  z  l iścia
senesu,

C . edukowaniu  pacjenta  w  kierunku  zalecanej  diety  i
aktywności  ruchowej,  przyjmowaniu  na  dobę  powyżej  2
litrów gazowanych płynów,

D.  podawaniu herbaty przeczyszczającej z liścia pokrzywy.

Zadanie 63.
Mikroangiopatia w przebiegu cukrzycy, obejmuje:

A.  nefropatię, neuropatię, miażdżycę,
B.  neuropatię, nefropatię, retinopatię,
C.  neuropatię, retinopatię, stopę cukrzycową,
D.  retinopatię, neuropatię, zakażenia bakteryjne.

Zadanie 64.
Porażenie  mięśni  kończyn  i  tułowia,  po  całkowitym  uszkodzeniu
rdzenia kręgowego w odcinku C6, nosi nazwę:

A.  paraplegii,
B .  tetraplegii,
C .  hemiplegii,
D.  monoplegii.

Zadanie 65.
Profilaktyka  zaburzeń,  zapobieganie  upośledzeniu  umysłowemu
polega na:

A.  dbałości o nasze zdrowie fizyczne,
B.  poradnictwie genetycznym, diagnostyce prenatalnej,
C.  diagnostyce inwazyjnej i biochemicznej,
D.  rozwoju szkolnictwa i medycyny.

Zadanie 66.
NIEPRAWDĄ  jest,  że  opiekując  się  pacjentem  ze  stwardnieniem
rozsianym polecisz mu:

A.  racjonowanie aktywności,
B.  kąpiele słoneczne,
C.  prowadzenie regularnego trybu życia,
D.  unikanie przegrzania.



Zadanie 67.
Najpopularniejszym  sposobem  pomiaru  si ły  mięśniowej  jest  test
Lovetta.  Wartość  si ły  określa  się  w  skali  0-5.  Jeżeli  badając
pacjenta ocenimy go na 3, to oznacza:

A . ż e  widoczny  jest  skurcz  mięśni,  ale  nie  ma  możliwości
wykonania ruchu,

B.  ruch w pełnym zakresie przeciwko sile ciążenia,
C.  ruch w pełnym zakresie przeciwko umiarkowanemu oporowi,
D.  ruch w pełnym zakresie wbrew silnemu oporowi.

Zadanie 68.
Do oceny ryzyka rozwoju odleżyn służy m.in. skala:

A.  Douglas,
B.  ADL,
C.  Barthel,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 69.
Hemiplegia jest to:

A . porażenie  mięśni  po  urazie  kręgosłupa  w  odcinku
szyjnym,

B.  porażenie połowicze po udarze mózgu,
C.  niedowład mięśni po zatruciu środkami toksycznymi,
D.  niedowład połowiczy po krwotoku do mózgu.

Zadanie 70.
Lekarz  zaleca  zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  w  formie
unieruchomienia  lub  izolacji  na  czas  nie  dłuższy  niż  4  godziny.
W  razie  potrzeby  lekarz,  po  osobistym  badaniu  pacjenta,  może
przedłużyć unieruchomienie na następne okresy:

A.  6-godzinne,
B.  8-godzinne,
C.  12-godzinne,
D.  24-godzinne.

Zadanie 71.
Bezpośrednia pomoc w przypadku napadu padaczki polega na:

A.  zabezpieczeniu dziecka przed urazem,
B . skrępowaniu  kończyn  i  zabezpieczeniu  języka  przed

ugryzieniem,
C.  wezwaniu pogotowia,
D . podtrzymaniu dziecka na duchu do przyjazdu pogotowia i

opiekunów.



Zadanie 72.
Zespół otępienny, to:

A . zespół  objawów  wywołanych  chorobą  mózgu,  zawsze
występujący u osób w podeszłym wieku,

B . zespół  zawsze  wiążący  się  ze  zwyrodnieniem  i  zanikiem
kory mózgu,

C . zespół  objawów  wywołany  chorobą  mózgu,  zwykle
przewlekłą  lub  o  postępującym  przebiegu,
charakteryzujący  się  l icznymi  zaburzeniami  wyższych
funkcji korowo-poznawczych,

D.  reakcja na pewność utraty pewnej wartości.

Zadanie 73.
O progresji stwardnienia rozsianego świadczy/-ą:

A.  drgawki,
B.  brak apetytu,
C.  zaburzenie ostrości wzroku,
D.  wzmożone pragnienie.

Zadanie 74.
Do objawów zespołu móżdżkowego, należą:

A.  mowa afatyczna, chód drobnymi kroczkami,
B . mowa  skandowana,  zaburzenia  równowagi,  chód  na

szerokiej podstawie,
C.  niedowład czterokończynowy, zaburzenia widzenia,
D.  niedowład połowiczy, afazja mieszana.

Zadanie 75.
Zaparcia  stolca  występują  u  przeszło  połowy  chorych  ze
stwardnieniem  rozsianym.  Leczenie  zaparć  polega  między  innymi
na stosowaniu:

A.  czynnej rekreacji i gimnastyki leczniczej,
B.  odpowiedniej diety i masażu mięśni brzucha,
C.  tylko diety lub środków farmakologicznych,
D . odpowiedniej  diety,  czynnej  rekreacji  i  gimnastyki

leczniczej,  masażu  mięśni  brzucha,  środków
farmakologicznych.

Zadanie 76.
Zgodnie  z  deklaracją  podpisaną  w  Helsingborgu,  do  rehabilitacji
wczesnej po udarze mózgu powinni być zakwalifikowani:

A .  wszyscy pacjenci przytomni,
B.  z niewielkimi deficytami neurologicznymi,
C.  wszyscy pacjenci "bez wstępnej selekcji",
D.  tylko pacjenci po udarze niedokrwiennym.



Zadanie 77.
Zjawisko  zastygnięcia  (freezing),  przy  którym  chory  nie  może
oderwać stopy od ziemi jest charakterystyczne dla:

A.  choroby Alzheimera,
B.  choroby Parkinsona,
C.  miopatii,
D.  choroby zwyrodnieniowej stawów.

Zadanie 78.
Adiadochokineza (spowolnienie ruchów naprzemiennych) występuje
w :

A.  reumatoidalnym zapaleniu stawów,
B.  chorobie Parkinsona,
C.  nowotworach móżdżku,
D.  chorobie Alzheimera.

Zadanie 79.
Pojęciem bólu totalnego określa się ból:

A .  stały umiejscowiony w kilku okolicach ciała,
B.  o podłożu psychogennym,
C . występujący  u  kresu  życia  łączący  cierpienie

somatyczne, psychiczne i duchowe,
D.  przebijający nakładający się na ból podstawowy.

Zadanie 80.
W  farmakoterapii  geriatrycznej  „kaskada  lekowa”  to  termin
określający:

A.  zjawisko wielolekowości,
B.  niepożądane działania leków,
C.  zjawisko samoleczenia,
D . leczenie  dolegliwości  wynikających  z  niepożądanych

działań przyjmowanych leków poprzez włączenie kolejnego
leku.

Zadanie 81.
Płynne  mówienie,  z  prawidłowym  rytmem,  ale  z  rozwlekłością
wypowiedzi,  w  której  pojawiają  się  "puste"  wyrazy  i
zniekształcenia, charakterystyczne są dla:

A.  dyzartrii,
B .  afazji Broca,
C.  afazji Wernickego,
D.  afazji przewodzeniowej.



Zadanie 82.
Czynnikami ryzyka rozwoju depresji wieku podeszłego jest/są:

A.  normalny proces starzenia,
B.  czynniki psychospołeczne,
C . stany  patologiczne:  otępienia,  zaburzenia

neurodegeneracyjne, choroby układu krążenia, zaburzenia
endokrynologiczne, nowotwory,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 83.
Realizacja  opieki  nad  ciężko  chorym  umierającym  wymaga  od
personelu:

A . empatii,  okazania  szacunku,  zachowania  spokoju,
zapewnienia godnych warunków umierania,

B . zapewnienia  izolacji,  samotności,  podawania  wody  do
picia,

C . wnikliwej  obserwacji,  ciszy  i  spokoju,  zaniechania
kontaktów werbalnych,

D . zapewnienie choremu i rodzinie wsparcia emocjonalnego i
finansowego.

Zadanie 84.
Najbardziej  niepokojące  objawy  uboczne  działania  leków
stosowanych w psychiatrii, to:

A .  suchość w ustach, przybieranie na wadze,
B . nadmierna  wrażliwość  oczu  na  światło  i  słońce,

zaparcia,
C.  zawroty głowy, zmęczenie,
D.  sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.

Zadanie 85.
Pacjent 68-letni jest  mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej od 3
lat .  Pielęgniarka  zauważyła  u  pacjenta  spowolnienie  ruchowe  i
pojawiającą się sztywność ruchów z nieznacznym drżeniem kończyn
górnych w spoczynku. Opisane objawy wskazują na:

A.  zdenerwowanie,
B.  atrofię mięśni kończyn górnych,
C.  guza mózgu,
D.  chorobę Parkinsona.



Zadanie 86.
Mechanizm obronny projekcji polega na:

A . nieświadomym rzutowaniu  swoich  wad  i  niepowodzeń  na
innych ludzi,

B.  nieadekwatnym usprawiedliwianiu swojego postępowania,
C . zastępowaniu  celów,  których  nie  można  osiągnąć,  przez

cele osiągalne,
D . wyrażaniu  swoich  nieakceptowanych  przez  otoczenie

popędów w formie akceptowanej.

Zadanie 87.
Do pełnych objawów osiowych schizofrenii paranoidalnej należą:

A.  autyzm, stępienie uczuciowe i urojenia,
B.  stępienie uczuciowe i urojenia,
C.  autyzm oraz omamy i urojenia,
D . autyzm,  stępienie  uczuciowe,  rozpad  struktury

osobowości oraz omamy i urojenia.

Zadanie 88.
Noworodek  z  35  tygodnia  ciąży,  poród  siłami  natury,  niska  waga
urodzeniowa,  4  punkty  w  skali  Apgar,  zaburzenia  oddychania.
Wymaga  rehabilitacji.  Którą  z  metod  rehabilitacji  można
stosować już w wypadku noworodków?

A.  metoda Bobath,
B.  metoda Vojty,
C.  metoda Peto,
D.  Domana-Delakato.

Zadanie 89.
Chory lat 29 ma uszkodzony rdzeń kręgowy. Występuje porażenie
4-kończynowe  spastyczne.  Pęcherz  moczowy  automatyczny,
zaburzenia  oddechowe.  Na  podstawie  opisanych  objawów  można
przypuszczać, że doszło do uszkodzenia kręgosłupa w odcinku:

A.  lędźwiowym,
B.  piersiowym (Th7-Th12),
C.  piersiowo-ledźwiowym,
D.  szyjnym i piersiowym (Th1-Th6).

Zadanie 90.
Świadczeniodawca może dokonać bezpłatnego wyboru lekarza POZ:

A.  jeden raz w roku,
B.  trzy razy w roku,
C.  raz na dwa lata,
D.  co pół roku.



Zadanie 91.
Zaburzeniem u osób we wszystkich etapach choroby nowotworowej,
począwszy od momentu wdrożenia postępowania diagnostycznego do
stanu terminalnego, jest lęk, który obejmuje płaszczyznę:

A.  psychiczną,
B.  behawioralną,
C.  wegetatywno-somatyczną,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 92.
Opracowanie  i  realizacja  powiatowej  strategii  rozwiązywania
problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów
pomocy społecznej,  wspierania osób niepełnosprawnych i  innych,
których  celem  jest  integracja  osób  i  rodzin  z  grup  szczególnego
ryzyka należy do zadań:

A.  własnych powiatu,
B.  złożonych gminy,
C.  dobrowolnych miasta,
D.  własnych województwa.

Zadanie 93.
Charakterystyczną  cechą  RZS  jest  symetryczne  zajęcie  stawów.
Zmiany te dotyczą w pierwszej kolejności stawów:

A.  międzypaliczkowych bliższych,
B.  kolanowych,
C.  skokowych,
D.  międzykręgowych.

Zadanie 94.
Chory lat  25 z następującymi objawami: wielomówny, nadmiernie
ruchliwy,  dowcipkujący,  miewał  ciągle  nowe  pomysły,  nie
dokończył  żadnej  nowo  podjętej  pracy.  Po  przyjęciu  do  szpitala
u  chorego  wystąpiła  gonitwa  myśli,  wzmożona  aktywność
psychoruchowa. Pacjent miał trudności z zaśnięciem, mało spał w
nocy,  budził  s ię  wcześnie  rano.  Zaobserwowano  urojenia
wielkościowe  oraz  prześladowcze.  Chory  wykazywał  dysforię,
chwilami agresję oraz brak poczucia stanu chorobowego. Świadczy
to o zespole:

A.  depresyjnym,
B.  maniakalnym,
C.  paranoicznym,
D.  otępiennym.



Zadanie 95.
Choremu  podczas  stosowania  brachyterapii  personel  medyczny
powinien zapewnić odpowiednie warunki, aby pacjent:

A . czuł  s ię  bezpiecznie,  znał  zasady  postępowania  podczas
stosowania terapii i po jej zakończeniu,

B . odczuwał  profesjonalną  opiekę  i  wsparcie  psychiczne  ze
strony personelu medycznego,

C . miał  pozytywne  nastawienie  do  procesu  leczenia  i
stosował się do zaleceń,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 96.
C o  wskazuje  na  istotne  odrębności  w  zakresie  psychiatrii  dzieci
i młodzieży jako samodzielnej dyscypliny?

A.  psychika, uwarunkowania wieloczynnikowe,
B.  metody pracy terapeutycznej,
C.  rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza.
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 97.
Podstawą  prawną  odpowiedzialności  karnej  dla  pielęgniarek  i
lekarzy jest:

A .  przysięga Hipokratesa,
B.  kodeks karny,
C.  normy zwyczajowe,
D.  regulamin pracy szpitala.

Zadanie 98.
Ocena poziomu deficytu samoopieki u pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym może odbywać się za pomocą:

A.  Indeksu Barthel,
B.  Skali Bethesda,
C.  Skali Apache,
D.  Skali Forresta.

Zadanie 99.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje:

A.  starosta,
B.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
C.  organ gminy,
D.  ośrodek interwencji kryzysowej.



Zadanie 100.
Przyczyną stanu padaczkowego jest/są:

A.  guz mózgu,
B.  uraz czaszkowo - mózgowy,
C.  udar naczyniowo - mózgowy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 101.
O porażeniu mówimy, gdy:

A.  zniesione jest czucie powierzchniowe,
B.  zniesione jest czucie głębokie,
C.  występuje deficyt siły mięśniowej,
D.  siła mięśniowa jest całkowicie zniesiona.

Zadanie 102.
Stosowanie używek i biologicznie aktywnych środków chemicznych
należą do grupy czynników ryzyka udaru mózgu:

A . modyfikowalnych,  zależnych  od  stylu  życia  i  wpływów
środowiska,

B . modyfikowalnych,  zależnych  od  występowania  chorób  i
czynników metabolicznych,

C.  niemodyfikowalnych, znamiennych w populacji ogólnej,
D . biochemicznych  i  hematologicznych  stwierdzanych  w

badaniach laboratoryjnych.

Zadanie 103.
D o podaży diety w karmieniu pacjenta z założonym zgłębnikiem do
żołądka powinno się:

A .  używać każdorazowo nowej strzykawki,
B.  zmienić strzykawkę na nową po upływie 48 godzin,
C.  zmienić strzykawkę na nową po upływie 24 godzin,
D.  nie ma potrzeby zmiany strzykawki.

Zadanie 104.
Uszkodzenie  rdzeniowych  szlaków  nerwowych  powyżej  odcinka
krzyżowego rdzenia kręgowego powoduje:

A.  nietrzymanie moczu,
B.  pęcherz neurogenny,
C.  zaleganie moczu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 105.
Odtwarzanie  utraconych  funkcji  przez  przyjęcie  ich  przez  inny
zdrowy narząd to:

A.  adaptacja,
B.  regeneracja,
C.  kompensacja,
D.  akceptacja.

Zadanie 106.
Test Berg umożliwia ocenę:

A.  sprawności pacjentów po udarach mózgu,
B.  zaburzeń równowagi chorego,
C.  zapotrzebowania pacjenta na sprzęt ortopedyczny,
D . zaburzeń  równowagi,  możliwości  lokomocyjnych  oraz

zapotrzebowania pacjenta na sprzęt ortopedyczny.

Zadanie 107.
Jak nazywamy nieregularne, krótkie skurcze pojedynczych pęczków
włókien mięśniowych, bez efektu ruchowego?

A.  mioklonie,
B.  fascykulacje,
C.  t iki ,
D.  drżenie.

Zadanie 108.
Specjalista zajmujący się osobami niewidomymi, to:

A .  surdopedagog,
B.  tyflopedagog,
C.  oligofrenog,
D.  logopeda.

Zadanie 109.
W  przypadku nietolerancji  laktozy w wieku podeszłym pacjentowi
należy zalecić:

A .  spożywanie jogurtów, serów pleśniowych i tzw. twardych,
B.  całkowite wyeliminowanie z diety węglowodanów prostych,
C.  stosowanie diety bogatej w nabiał,
D.  wyeliminowanie z diety białka zwierzęcego.

Zadanie 110.
Bóle występujące w miejscu amputowanej kończyny nazywają się:

A .  korzeniowe,
B.  kauzalgiczne,
C.  talamiczne,
D.  fantomowe.



Zadanie 111.
Uzależnienie od substancji psychoaktywnej określamy jako:

A . stan  psychiczny  i  f izyczny,  który  wskazuje  na
konieczność  stałego  przyjmowania  środka  ale  z
możliwością w każdej chwili go odstawienia,

B . stan  psychiczny,  niekiedy  również  fizyczny,  który
wynika  z  interakcji  między  organizmem  człowieka  a
przyjmowanym środkiem lub środkami. Objawia się głównie
kompulsywnym przyjmowaniem środka stale lub okresowo,
p o  to  aby  przeżyć  skutki  jego  działania  lub  uniknąć
złego  samopoczucia,  które  pojawią  się  wtedy,  kiedy
środek nie zostanie przyjęty,

C . stan  fizycznego  uzależnienia  z  przyzwyczajenia  do
przyjmowania danego środka bez obserwacji psychicznego
uzależnienia,

D . przyjmowanie środków dla uzyskania chwilowego dobrego
samopoczucia  które  nie  pozostawia  skutków  ubocznych
fizycznych i psychicznych.

Zadanie 112.
Zespół objawów wywołanych zwykle przewlekłą lub o postepującym
przebiegu  choroba  mózgu,  charakteryzujący  się  zaburzeniami
wyższych  czynności  korowych  t j .  pamięci,  myślenia,  orientacji,
rozumienia,  uczenia  się,  l iczenia,  zdolności  językowych  czy
osądu  z  równolegle  wystapującymi  zaburzeniami  emocji,
zachowania i motywacji nazywamy:

A.  zespołem Downa,
B.  mózgowym porażeniem dziecięcym,
C.  oligofrenią,
D.  otępieniem.

Zadanie 113.
U  pacjenta  leczonego  chemioterapią  wystepują  objawy
toksyczności w postaci:

A .  gorączki neurogenicznej, biegunek, zaparć, wyłysienia,
B . nudności,  wymiotów,  toksyczności  hematologicznej,

jelitówki,
C . biegunek,  kamieni  kałowych,  wzmożonego  apetytu,

wyłysienia,
D . polineuropatii,  utraty  apetytu,  wielopłytkowości,

wyłysienia.



Zadanie 114.
Otępienie wieku podeszłego spowodowane jest, między innymi:

A . chorobą  OUN,  chorobą  Alzheimera,  chorobą  rozsianych
ciał Lewy'ego,

B.  naczyniopochodnym ogniskowym uszkodzeniem mózgu,
C.  chorobami infekcyjnymi, chorobą Picka, AIDS,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 115.
Przyjęta  postawa  przez  członków  zespołu  społeczności
terapeutycznej  dotyczącej  akceptacji  i  zrozumienia  pacjenta
oraz tolerancji dla jego zaburzonych zachowań dotyczy zasady:

A.  demokratyzmu,
B.  permisywności,
C.  konsensusu,
D.  realizmu.

Zadanie 116.
Halucynoidy, to:

A .  omamy węchowe, do których chory ma stosunek krytyczny,
B.  krótkotrwałe omamy wzrokowe,
C.  omamy smakowe związane z urojeniami,
D.  iluzje, które występują przy zasypianiu.

Zadanie 117.
"Szok rdzeniowy" związany jest z:

A .  pierwotnym urazem rdzenia kręgowego,
B.  wtórnym urazem rdzenia kręgowego,
C.  zespołem niecałkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego,
D . zespołem  poprzecznego  całkowitego  uszkodzenia  rdzenia

kręgowego.

Zadanie 118.
Badanie MMSE jest testem:

A.  oceniającym nasilenie depresji u pacjenta,
B.  dokładnym, neuropsychologicznym,
C . prostym,  przesiewowym,  oceniającym  zaburzenia  funkcji

poznawczych,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 119.
Formy rehabilitacji dzieci upośledzonych:

A . rehabilitacja  ruchowa  z  uwzględnieniem  deficytów
ruchowych,

B.  terapia zabawą, terapia zajęciowa, logopedia,
C.  terapia plastyczna, rytmika, rekreacja, sport,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 120.
Pacjent  z  chorobą  Parkinsona  leczony  Lewodopą  ma  trudności  w
rozpoczęciu  i  kontynuowaniu  ruchu.  Obserwuje  się  czasami
obszerne ruchy mimowolne kończyn i tułowia (fluktuacje ruchowe
-  dyskinezy).  Występują  trudności  w  połykaniu,  które  związane
są z:

A .  niechęcią pacjenta do jedzenia,
B . spowolnieniem,  sztywnością  mięśni,  objawami

dyspeptycznymi i ślinotokiem,
C.  zmęczeniem pacjenta,
D.  niewłaściwą dietą.

Zadanie 121.
Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego:

A . przez  lekarza  zakładu  opieki  zdrowotnej  -  ocenia,  w
terminie  3  dni,  kierownik  tego  zakładu,  jeżeli  jest
lekarzem lub lekarz przez niego upoważniony,

B . przez  pielęgniarkę  jednostki  organizacyjnej  pomocy
społecznej  lub  innego  lekarza  -  ocenia,  w  terminie  3
dni,  upoważniony  przez  marszałka  województwa  lekarz
specjalista w dziedzinie psychiatrii,

C .  przez pielęgniarkę-ocenia dyrektor zakładu,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 122.
W  celu  zapobiegania  przykurczom  w  stawach  skokowych,  należy
stosować:

A . ćwiczenia  i  podparcie  stóp  pod  kątem  90  stopni  w
stosunku do podudzi,

B.  parafinę na stawy skokowe,
C.  DD i jonizację z Ketonalu stawów skokowych,
D.  ćwiczenia izometryczne.

Zadanie 123.
Przemijające  napady  niedokrwienne  (ang.  TIA)  dają  objawy
neurologiczne, które trwają do:

A.  6 godzin,
B.  12 godzin,
C.  24 godzin,
D.  48 godzin.



Zadanie 124.
Dziecko  lat  7  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym.  Iloraz
inteligencji  65.  Dziecko  ma  powolne,  ciągłe,  "robaczkowe"  ruchy
o  charakterze skręcania i  zginania lub prostowania w dystalnych
częściach  kończyn.  Występuje  niedosłuch.  U  dziecka  można
stwierdzić:

A .  monoplegię,
B.  atetozę,
C.  tetraplegię,
D.  paraplegię.

Zadanie 125.
Opatrunków półprzepuszczalnych poliuretanowych NIE zastosujesz
do:

A.  czystych ran naskórkujących,
B . zabezpieczenia  skóry  narażonej  na  uszkodzenia  i

otarcia,
C.  ran zakażonych,
D.  zabezpieczenia innych rodzajów opatrunków.

Zadanie 126.
Otępienie jest:

A .  zespołem objawów wywołanych chorobą mózgu,
B . chorobą  istoty  szarej  mózgu  i  zaburzeń  je j

funkcjonowania,
C.  zespołem psychoorganicznym,
D.  zespołem zmian psychotycznych.

Zadanie 127.
Przeciwwskazaniem  przyjęcia  do  zakładu  opiekuńczo-leczniczego
jest stan chorego:

A.  po przebytym urazie kręgosłupa,
B.  kwalifikujący go do hospitalizacji,
C . w  wieku  podeszłym,  któremu  towarzyszą  choroby  o

charakterze przewlekłym,
D.  po amputacji kończyn dolnych.

Zadanie 128.
Objaw  zaciśniętej  pięści  z  zamkniętym  kciukiem  u  dziecka
powyżej 3 miesiąca życia wskazuje na:

A.  zespół Downa,
B.  oligofrenię,
C.  mózgowe porażenie dziecięce,
D.  zespół niedomogi metabolicznej.



Zadanie 129.
Objawy hebefreniczne u dzieci to:

A . bezmyślna  gadatliwość,  bezczelne  i  kpiarskie
traktowanie  otoczenia,  wypowiedzi  rozkojarzone,  często
wulgarne,  spożywanie  rzeczy  niejadalnych,  np.
koprofagia,

B.  małomówność, cichość, lękliwość,
C.  pewność siebie, wypowiedzi zwięzłe i jasne,
D . nadmierna  ruchliwość,  trudności  z  wysławianiem  się,

osłabiona pamięć mechaniczna.

Zadanie 130.
Utrata zdolności hamowania oddawania moczu, mimo zachowanej
świadomości  i  zachowanego  czucia  parcia  na  mocz,  występuje  w
pęcherzu:

A.  automatycznym,
B.  atonicznym,
C.  autonomicznym,
D.  odhamowanym.

Zadanie 131.
Powikłaniem  technicznym  żywienia  dojelitowego  dotyczącego
nieprawidłowej techniki podawania diety NIE jest:

A .  rozerwanie zgłębnika,
B.  zachłystywanie się,
C.  uwięźnięcie zgłębnika,
D.  zatkanie światła zgłębnika.

Zadanie 132.
Świadczenia  gwarantowane  udzielane  w  warunkach  domowych
realizowane  przez  pielęgniarską  opiekę  długoterminową  domową
obejmują:

A . świadczenia  pielęgniarskie,  przygotowanie
świadczeniobiorcy  i  jego  rodziny  do  samoopieki  i
samopielęgnacji  w  tym  kształtowanie  umiejętności  w
zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością,

B . edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego
rodziny,

C . pomoc  w  pozyskiwaniu  sprzętu  medycznego  i
rehabilitacyjnego  niezbędnego  do  właściwej  pielęgnacji
i rehabilitacji,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 133.
Masaż  stanowi  istotny  element  działań  profilaktycznych
stosowanych przez pielęgniarkę w opiece nad chorym długotrwale
unieruchomionym. Wskazaniem do wykonania masażu jest/są:

A.  zapalenie żył,
B.  chorzy zagrożeni krwotokiem,
C.  zagrożenie wystąpienia odleżyn,
D.  stany zapalne i alergiczne skóry.

Zadanie 134.
Typ  przebiegu  klinicznego  stwardnienia  rozsianego
charakteryzujący  się  progresją  choroby  po  okresie
rzutowo-remisyjnym, to postać:

A.  rzutowo-remisyjna,
B.  pierwotnie postępująca,
C.  wtórnie postępująca,
D.  postępująco-rzutowa.

Zadanie 135.
Przyczyną zespołu Downa jest/są:

A.  uszkodzenie mózgu,
B.  nieprawidłowości chromosomalne,
C.  zaburzenia metabolizmu,
D.  choroba matki w czasie ciąży.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 131909
GRUPA 1
Zadanie 0.
Okres preterminalny jest to faza choroby:

A . w  której  zaprzestano  już  leczenia  przedłużającego  życie
lecz,  w  której  chory  znajduje  s ię  w  dość  dobrym  stanie
ogólnym,

B.  poprzedzająca bezpośrednio okres agonalny,
C . intensywnie  postępującej  i  powodującej  nieodwracalne

pogorszenie stanu ogólnego,
D.  trwająca zwykle 4-6 tygodni.

Zadanie 0.
Śmierć jest przedmiotem rozważań:

A.  etyki,
B.  taoizmu,
C.  fi lozofii,
D.  tanatologii.

Zadanie 0.
Wśród chorych będących w stanie terminalnym z powodu choroby
układu krążenia, najczęstszym schorzeniem wywołującym ten stan
jest:

A .  przewlekła niewydolność serca,
B.  zastawkowe wady serca,
C.  rozsiane zakrzepy w tętnicach,
D.  choroba niedokrwienna serca.

Zadanie 0.
Wśród  nowotworów  złośliwych  największą  zachorowalność  i
umieralność u mężczyzn wywołuje nowotwór:

A.  żołądka,
B.  jelita grubego,
C.  płuc,
D.  gruczołu krokowego.

Zadanie 0.
Współczesny ruch hospicyjny datuje się na świecie od roku:

A.  1957,
B.  1967,
C.  1978,
D.  1991.



Zadanie 0.
Uważa  się,  że  na  powstanie  ok.  70%  nowotworów  mają  wpływ
czynniki  związane  ze  stylem  życia.  Spośród  tych  czynników
największy wpływ ma:

A.  dieta,
B.  spożywanie alkoholu,
C.  palenie tytoniu,
D.  dzietność i zachowania seksualne.

Zadanie 0.
Objawy  wspólne  dla  schyłkowej  fazy  chorób  nowotworowych  i
innych chorób przewlekłych postępujących, to:

A .  duszność,
B.  ból ,
C.  osłabienie, wyniszczenie,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Zaniechanie działań w kierunku sztucznego podtrzymywania życia,
podejmowania  i  prowadzenia  reanimacji  lub  uporczywej  terapii
nosi nazwę:

A.  eutanazji,
B.  kryptoeutanazji,
C.  ortotanazji,
D.  eutanazji czynnej na żądanie.

Zadanie 0.
Drugą pod względem częstości przyczynę zgonów w grupie chorób
przewlekłych w Polsce stanowią:

A.  choroby układu krążenia,
B.  choroby układu oddechowego,
C.  nowotwory złośliwe,
D.  choroby neurologiczne.

Zadanie 0.
Które  z  podanych  stwierdzeń  najpełniej  odnosi  s ię  do  definicji
opieki paliatywnej?

A . t o aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie
wszystkich  potrzeb  chorego  w  stanie  terminalnym  oraz
jego  rodziny,  zarówno  podczas  jego  choroby,  jak  i  w
okresie żałoby,

B . t o  aktywna  holistyczna  opieka  świadczona  pacjentom
zakażonym wirusem HIV,

C . t o  opieka  świadczona  dla  osób  przewlekle  chorych  przez
zespół wielodyscyplinarny,

D . t o wszechstronna opieka świadczona w celu zaspokojenia
potrzeb biologicznych i społecznych chorego.



Zadanie 0.
W  której  fazie  daleko  zaawansowanej  choroby  nowotworowej,
zasadne  jest  podejmowanie  bardziej  agresywnego  leczenia,
ograniczającego przyczynę dolegliwości?

A.  okresie przedterminalnym,
B.  okresie terminalnym,
C.  okresie agonii,
D.  nie podejmuje się żadnego leczenia w tej fazie.

Zadanie 0.
Czynniki obniżające nadzieję u chorego w stanie terminalnym to:

A.  zbliżająca się śmierć,
B.  brak szacunku dla chorego, opuszczenie i osamotnienie,
C.  kontrola bólu i innych objawów,
D . czynniki  zewnętrzne  nie  mają  wpływu  na  obniżenie

nadziei.

Zadanie 0.
Akceptacja  nieuchronności  cierpienia  jest  jedną  z  zasad
filozofii opieki paliatywnej. Zasada ta polega na tym, że:

A . uznajemy,  że  cierpienie  pojawia  się  w  życiu,  ale
powinniśmy  dążyć  do  niwelowania  go  za  wszelką  cenę,
nawet gdy chory chce cierpieć,

B . uznajemy,  że  cierpienie  jest  naturalne  w  życiu  chorego,
może odegrać pozytywną rolę i nie powinniśmy ingerować,
aby złagodzić dolegliwości,

C . uznajemy,  że  cierpienie,  żal  i  lęk  są  odczuciami
ludzkimi i mogą odegrać pozytywną rolę w życiu, ponadto
nie zawsze możemy je całkowicie zniwelować,

D . filozofia  opieki  paliatywnej  nie  uwzględnia  zasady
nieuchronności  cierpienia,  gdyż  celem  opieki
paliatywnej jest uśmierzanie cierpienia.



Zadanie 0.
Ból  totalny  jest  pojęciem,  które  podkreśla  współistnienie  i
wzajemną  zależność  fizycznych,  psychologicznych,  socjalnych  i
duchowych składników cierpienia chorego. Rozpoczyna się on:

A . o d  bólu  fizycznego  -  przenosi  s ię  on  na  inne  sfery
życia  człowieka  i  dlatego  postępowanie  w  opiece
paliatywnej  rozpoczynamy  od  podania  leków
przeciwbólowych,

B . o d  bólu  duchowego,  gdyż  sfera  duchowa  jest
najważniejsza w życiu człowieka,

C . w  dowolnej  ze  sfer  życia  człowieka  i  może  objąć  je
jednocześnie,

D . bólu  psychologicznego,  gdy  chory  dowiaduje  s ię  o
chorobie nieuleczalnej.

Zadanie 0.
Zrozumienie istoty bólu totalnego ma znaczenie dla:

A . kapelana,  gdyż  najważniejszą  składową  bólu  totalnego
jest ból duchowy,

B . każdego  członka  zespołu  terapeutycznego,  gdyż  bez
złagodzenia  bólu  totalnego  kontrola  objawów  może  być
bardzo trudna,

C . psychologa,  ponieważ  psycholog  najwięcej  rozmawia  z
chorym i może poznać składniki jego cierpienia,

D . chorego,  ponieważ  gdy  on  sam  nie  zrozumie  istoty  bólu
totalnego nie będzie można pacjentowi pomóc.

Zadanie 0.
Stan,  w  którym chory  jest  przytomny,  ale  psychicznie  nieobecny,
n ie  interesują  go  ludzie  i  nie  reaguje  na  bodźce  zewnętrzne,
określany jest mianem śmierci:

A .  psychologicznej,
B.  społecznej,
C.  metabolicznej,
D.  biologicznej.

Zadanie 0.
W  którym  hospicjum  zapoczątkowany  został  nowoczesny  ruch
hospicyjny?

A.  św. Krzysztofa w Londynie,
B.  św. Łazarza w Krakowie,
C.  św. Józefa w Londynie,
D.  Pallotinum w Gdańsku.



Zadanie 0.
Wskaż zdanie prawdziwe:

A . najczęstszymi  nowotworami  będącymi  przyczyną  zgonów
mężczyzn w Polsce są nowotwory płuc,

B . najczęstsze  ze  względu  na  zachorowalność  nowotwory
złośliwe u kobiet w Polsce to nowotwory piersi,

C . bezwzględna  liczba  nowotworów  złośliwych  w  Polsce,
zwłaszcza u mężczyzn stale rośnie,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Pielęgniarki  opiekujące  się  chorymi  terminalnie  mogą  podjąć
pewne  działania,  pozwalające  na  uniknięcie  wyczerpania
fizycznego i psychicznego. Między innymi wskazane/a, jest:

A . pomniejszanie  znaczenia  kontaktu  z  chorym  i
przytłumienie własnych przeżyć,

B . dbanie  o  dobry  humor,  unikanie  fizycznego  kontaktu  z
chorym,  ograniczenie  empatii  w  stosunku  do  pacjenta  i
jego rodziny,

C . właściwa  organizacja  godzin  pracy,  organizacja  pracy  w
zespole  poprzez  dzielenie  odpowiedzialności  za  pewne
decyzje i wspieranie się,

D . właściwa organizacja godzin pracy, rutynowe wykonywanie
zabiegów przy pacjencie.

Zadanie 0.
Znajomość  i  stosowanie,  których  zasad  jest  niezbędne  w
sprawowaniu opieki paliatywnej?

A.  akceptacji nieuchronności i właściwej pory śmierci,
B.  poprawy jakości życia chorych,
C . holistycznej,  zespołowej  opieki  nad  chorym  i  jego

rodziną w czasie trwania choroby oraz w okresie żałoby,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Marskość wątroby to choroba:

A . będąca  skutkiem  przewlekłego  alkoholizmu,  a  także
wirusowego zapalenia wątroby,

B . mająca  charakter  przewlekle  postępujący  i
nieodwracalny,

C . charakteryzująca  się  występowaniem  w  końcowym  jej
okresie  wodobrzusza,  żółtaczki,  encefalopatii
wątrobowej,

D.  wszystkie stwierdzenia są prawdziwe.



Zadanie 0.
Jedna  z  zasad  opieki  paliatywnej  to  zasada  podwójnego  skutku.
Polega ona na:

A . zaniechaniu  działań  w  kierunku  sztucznego
podtrzymywania życia,

B . działaniach  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwego
dla  chorego  objawu,  podejmowanych  pomimo  istnienia
ryzyka skrócenia życia chorego,

C . czynieniu  dobra,  t j .  leczeniu,  udzielaniu  pomocy,
zmniejszając cierpienie chorego,

D.  stosowaniu zasady primum non nocere.

Zadanie 0.
Przy odleżynie IV˚, zasadniczym celem w pielęgnowaniu jest:

A . niedopuszczenie  do  dalszego  powiększania  się
owrzodzenia odleżynowego,

B.  zapobieganie powikłaniom,
C.  niwelowanie nieprzyjemnego zapachu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
W  skład interdyscyplinarnego zespołu współpracującego z rodziną
chorego w opiece paliatywnej wchodzi:

A .  pielęgniarka i lekarz,
B . pielęgniarka,  lekarz,  pracownik  socjalny,  psycholog,

kapłan, wolontariusze,
C.  kapłan i wolontariusze,
D.  psycholog i kapłan.

Zadanie 0.
P o  mastektomii  ochrona  kończyny  górnej  po  stronie  operowanej
polega m. in. na:

A.  wykonywaniu tylko iniekcji dożylnych,
B.  wykonywaniu wyłącznie iniekcji podskórnych,
C.  zaprzestaniu wykonywania wszystkich rodzajów iniekcji,
D.  wykonywaniu iniekcji tylko z antybiotykiem.

Zadanie 0.
Wskaż  NIEWŁAŚCIWE  połączenie  leków  podawanych  w  jednej
strzykawce w czasie 24-godzinnego ciągłego wlewu podskórnego z
użyciem pompy infuzyjnej:

A .  Morfina, Metoclopramid,
B.  Morfina, Buscolizyna,
C.  Tramal, Morfina,
D.  Tramal, Buscolizyna.



Zadanie 0.
Ból przebijający:

A . t o  ból  przemijający,  zaostrzający  się,  który  występuje
podczas  bólu  nowotworowego  kontrolowanego  lekami
przeciwbólowymi,  charakteryzuje  s ię  szybkim  czasem
narastania objawów i krótkim czasem trwania,

B . t o  ból  stały,  głęboko  zlokalizowany,  przeszywający,
oporny na opioidy,

C . może  być  wywołany  przez  ruch,  kaszel,  połykanie  (ból
incydentalny),  lub  występować  samoistnie
(idiopatyczny),

D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. W profilaktyce odleżyn u chorych w
terminalnej fazie choroby nowotworowej:

A . priorytetem  jest  uzupełnienie  niedoborów  białka  i  vit .
C ,

B.  zawsze należy brać pod uwagę komfort chorego,
C . częstotliwość  zmiany  pozycji  ciała  zależy  od

indywidualnej tolerancji na ucisk każdego chorego,
D . skórę  osoby  zagrożonej  odleżynami  kontrolujemy  w

trakcie  każdej  zmiany  pozycji  i  podczas  czynności
pielęgnacyjnych.

Zadanie 0.
Częstość oddechów i uczucie duszności zmniejszają leki z grupy:

A.  broncholityków,
B.  tokolityków,
C.  opioidów,
D.  antybiotyków aminoglikozydowych.

Zadanie 0.
W  obrzęku  limfatycznym  u  chorego  objętego  opieką  paliatywną
stosujemy:

A . wyłącznie  intensywne  leczenie  fizjoterapeutyczne,  aby
jak  najszybciej  zmniejszyć  wielkość  obrzęków co  poprawi
komfort chorego,

B . wyłącznie  dobrze  dobrane  rękawy  uciskowe  aby  nie
obciążać chorego innym postępowaniem,

C.  ćwiczenia bierne obrzękniętej kończyny,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
W  opiece  nad  ludźmi  starszymi  z  chorobą  nowotworową  przy
współistniejącym otępieniu zalecana jest:

A .  częsta zmiana otoczenia chorego,
B.  stały porządek dnia, bez zmian otoczenia,
C.  częsta zmiana porządku dnia,
D.  izolacja chorego.

Zadanie 0.
Ból przewlekły wg kryterium czasu, to ból, który trwa powyżej:

A .  jednego miesiąca,
B.  dwóch miesięcy,
C.  trzech miesięcy,
D.  sześciu miesięcy.

Zadanie 0.
Do pierwszego stopnia drabiny analgetycznej należą:

A.  niesteroidowe leki przeciwzapalne i paracetamol,
B.  słabe opioidy,
C.  silne opioidy,
D.  koanalgetyki.

Zadanie 0.
Odżywianie  chorego  z  zaawansowanym  rakiem  żołądka  powinno
polegać na:

A.  karmieniu chorego "na siłę",
B . podawaniu  posiłków  małych,  atrakcyjnych  oraz

zwiększonej podaży płynów,
C . stosowaniu  diety  bogatoenergetycznej  i  tylko  o

konsystencji płynnej,
D.  stosowaniu diety płynnej, małokalorycznej.

Zadanie 0.
O przedawkowaniu morfiny świadczy zniesienie bólu oraz:

A.  senność, zwolnienie częstości oddechów,
B.  pobudzenie, zwolnienie częstości oddechów,
C.  senność, przyspieszenie częstości oddechów,
D.  senność, wzrost ciśnienia tętniczego krwi.



Zadanie 0.
Prawidłowa komunikacja między personelem a chorymi pacjentami w
nieuleczalnej fazie choroby powinna polegać na:

A . układzie  partnerskim,  obie  strony  są  ważne,  a
komunikacja jest procesem dwukierunkowym,

B . układzie  patriarchalnym,  opartym  na  autorytecie
lekarza, który wie lepiej od pacjenta,

C.  bezosobowym, pozbawionym emocji przekazie,
D.  obojętnym wysłuchaniu chorego.

Zadanie 0.
Leki adjuwantowe (wspomagające) to:

A . niesteroidowe  leki  przeciwzapalne  i  paracetamol
wspomagające działanie opioidów na wyższych szczeblach
drabiny analgetycznej,

B.  leki stosowane doraźnie przy bólach przebijających,
C . leki  nie  działające  bezpośrednio  przeciwbólowo,  ale

pomagające  zwalczać  ból  poprzez  różne  mechanizmy
działania,

D . si lne  opioidy,  które  nie  powinny  być  stosowane  u
chorych z bólem przewlekłym.

Zadanie 0.
Jakie działanie ma laktuloza?

A.  działa poślizgowo, ułatwia przesuwanie mas kałowych,
B.  działa zapierająco,
C.  zwalnia perystaltykę jelit,
D . wywiera  miejscowe  działanie  osmotyczne  zmiękczając

stolec.

Zadanie 0.
Przy długotrwałym leczeniu bólu nowotworowego dużymi dawkami
silnych  opioidów  często  występują  objawy  toksyczności,  jak
zmniejszanie  efektu  analgetycznego,  stany  pobudzenia  i  drgawki.
Postępowanie w takich przypadkach polega na:

A.  włączeniu NLPZ oraz koanalgetyków,
B . zamianie  stosowanego  opioidu  na  inny  (np.  zastąpienie

morfiny fentanylem),
C . dodaniu  innego  silnego  opioidu  oraz  włączeniu  leków

uspakajających i przeciwdrgawkowych,
D . natychmiastowym  odstawieniu  silnego  opioidu  ponieważ

zatrucie organizmu może przyspieszyć śmierć chorego.



Zadanie 0.
Zespół żyły głównej górnej jest wskazaniem do:

A.  natychmiastowej operacji odbarczającej,
B.  chemioterapii,
C.  radioterapii,
D.  podania leków rozszerzających oskrzela.

Zadanie 0.
Ból koincydencyjny to ból:

A .  nowotworowy wyzwalany przez ruch, kaszel, połykanie,
B.  spowodowany rozrastaniem się guza nowotworowego,
C . który  występuje  u  chorych  na  nowotwory  złośliwe,  ale

który  nie  jest  związany  z  nowotworem,  ani  przebytym
leczeniem,

D . powstały  w  wyniku  leczenia  przeciwnowotworowego,  np.
polineuropatia po chemioterapii.

Zadanie 0.
Która  droga  podawania  leków  jest  przeciwwskazana  przy
trombocytopenii?

A.  doustna,
B.  podskórna i doustna,
C.  dożylna,
D.  domięśniowa.

Zadanie 0.
Jakie predyspozycje moralne i psychiczne są pomocne do pracy w
opiece paliatywnej?

A.  naturalna skłonność do czynienia dobra, cierpliwość,
B.  wrażliwość na cierpienie, zdolność empatii,
C . łatwość  nawiązywania  kontaktów  w  grupie

współpracowników,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Wiodącymi objawami chorobowymi w zaawansowanej postaci raka
jajnika są:

A.  zaburzenia funkcji zwieraczy,
B.  niedokrwistość, trombocytopenia,
C.  wysięk do jamy otrzewnowej, niedrożność jelit,
D . wzrost  fosfotazy  alkalicznej,  zmiany  troficzne  w

otrzewnej.



Zadanie 0.
Na chemioterapię szczególnie wrażliwe są komórki:

A .  nowotworowe,
B.  zdrowe komórki organizmu,
C.  naczyń krwionośnych,
D.  nowotworowe oraz zdrowe komórki szybko dzielące się.

Zadanie 0.
Jakie mechanizmy obronne chcemy uruchomić u chorego poprzez
udzielanie wsparcia?

A.  negację choroby,
B . umiejętności  wyzwolenia  wiary  we  własne  siły,

mobilizację sił, zaakceptowanie życia z chorobą,
C.  akceptację choroby i zaprzestania walki,
D.  zobojętnienia chorego na swoją sytuację.

Zadanie 0.
Wskaż zdanie BŁĘDNE dotyczące świądu:

A . w  okresie  terminalnym  świąd  nie  jest  związany  z
suchością  skóry  ale  zawsze  towarzyszy  podawaniu
opioidów,

B . d o czynników nasilających odczucie świądu zaliczamy m.
in. nudę i bezczynność,

C . niektórym  osobom  ulgę  przynosi  delikatne  uciskanie
swędzących miejsc,

D . w  nieswoistym  leczeniu  świądu  wykorzystuje  s ię  m.in.
leki przeciwdepresyjne i benzodiazepiny.

Zadanie 0.
Jaka jest zaleta stosowania Morfiny-MST-Continus?

A.  reguluje doznania bólowe,
B . umożliwia  uzyskanie  długotrwałego  efektu

analgetycznego,
C.  niweluje objawy dodatkowe np.: nudności,
D . jest  wygodna  dla  personelu,  ponieważ  jest  to  bardzo

wysoka dawka leku, w związku z tym chory rzadko odczuwa
ból.

Zadanie 0.
Wystąpienie zespołu żyły głównej górnej sugeruje:

A.  skrócenie oddechu, obrzęk twarzy,
B.  obrzęk tułowia i kończyn górnych,
C.  kaszel, duszność,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Wskazaniem do zastosowania paroksetyny jest/są:

A.  obrzęk kończyn dolnych,
B.  czkawka,
C.  nudności,
D.  świąd skóry.

Zadanie 0.
Radioterapia jest to leczenie przy użyciu:

A.  lampy solux,
B.  promieniowania jonizującego,
C.  cystostatyków,
D.  ciepła.

Zadanie 0.
W  porównaniu  do  morfiny  podawanej  drogą  doustną,  morfina
podawana dożylnie wywiera działanie na organizm:

A.  takie samo,
B.  dwu - trzykrotnie silniejsze,
C.  pięciokrotnie silniejsze,
D.  siedmiokrotnie silniejsze.

Zadanie 0.
Proszę  wskazać,  którą  z  poniższych  skal  należy  zastosować  u
pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, do oceny stopnia
natężenia bólu?

A.  skalę wizualno-analogową VAS,
B.  skalę Norton,
C.  skalę Glasgow,
D.  skalę Douglasa.

Zadanie 0.
Plastry zawierające fentanyl są wymieniane, co:

A.  4 godziny,
B.  12 godzin,
C.  24 godziny,
D.  72 godziny.

Zadanie 0.
Lekami z wyboru w gastroparezie są:

A.  leki antycholinergiczne,
B.  prokinetyki,
C.  diuretyki,
D.  leki przeciwdrgawkowe.



Zadanie 0.
Dlaczego różne leki chemioterapeutyczne są ze sobą łączone?

A.  z powodu niedużego zaawansowania choroby,
B . przy  braku  możliwości  dokładnego  zdiagnozowania

choroby,
C . w  celu  osiągnięcia  maksymalnego  oddziaływania  na

nowotwór przy minimalnej toksyczności,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 0.
Pacjentka  oddziału  opieki  paliatywnej  nie  oddaje  moczu  od
kilkunastu  godzin.  W  badaniu  fizykalnym  wyczuwalny  jest
przepełniony  pęcherz  moczowy.  Prawdopodobna  przyczyna
zatrzymania moczu, to:

A . zwiększenie  napięcia  zwieracza  pęcherza  moczowego  jako
objaw uboczny zażywania morfiny,

B . przeszkoda utrudniająca odpływ moczu np. guz w pęcherzu
moczowym,

C.  chora nie przyjęła w tym dniu leków odwadniających,
D.  prawidłowe odpowiedzi to A i B.

Zadanie 0.
U  pacjenta  skarżącego  się  na  suchość  jamy  ustnej  należy
zastosować:

A.  podawanie płynów w dużych ilościach,
B.  ssanie kostek lodu, sztuczną ślinę,
C.  leczenie preparatami hydrosterydowymi,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Około 35% chorych z nowotworem ma przerzuty do OUN, rozwój guza
w mózgu może objawiać się:

A .  jakościowymi i ilościowymi zaburzeniami świadomości,
B.  ogniskowymi objawami ubytkowymi,
C.  zespołem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
D.  wszystkimi powyższymi.

Zadanie 0.
Wśród  inwazyjnych  metod  leczenia  bólu  nowotworowego  znajdują
się:

A .  blokady i neurolizy obwodowe,
B.  dokanałowe podawanie opioidów,
C.  ciągła doopłucnowa analgezja,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
W  zaawansowanym  stadium  raka  szyjki  macicy,
przyczyną/przyczynami obrzęku limfatycznego jest/są:

A . uszkodzenie naczyń limfatycznych i/lub węzłów chłonnych
przez zabieg operacyjny,

B.  napromienianie węzłów chłonnych,
C.  zajęcie węzłów chłonnych przez przerzuty nowotworowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Przedstaw schemat trójstopniowej drabiny analgetycznej WHO:

A . I ˚  -  si lne  opioidy,  I I ˚  -  słabe  opioidy,  I I I ˚  -  proste
analgetyki,

B . I ˚  -  proste  analgetyki,  I I ˚  -  słabe  opioidy,  I I I ˚  -
silne opioidy,

C.  I˚ - paracetamol, II˚ - morfina, III˚ - kodeina,
D . I ˚  -  leki  podawane,  co  12  godzin,  I I ˚  -  leki

przeciwbólowe  podawane  co  8  godzin,  I I I ˚  -  leki
podawane co 4 godziny.

Zadanie 0.
Jakie są możliwości leczenia kaszlu u pacjenta z rakiem płuc?

A . rozpoznanie  przyczyny  oraz  leczenie  przyczyn
współistniejących,

B.  leczenie choroby zasadniczej,
C . działania  pozafarmakologiczne  oraz  stosowanie  środków

wykrztuśnych upłynniających śluz,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Nasilenie i jakość odczuwanego przez pacjenta bólu zależą od:

A.  stopnia zaawansowania choroby nowotworowej,
B.  wyniszczenia organizmu,
C.  prowadzonego leczenia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Właściwa  ocena  skutecznej  kontroli  bólu  prowadzonej  przez
pielęgniarkę, powinna zawierać:

A.  ocenę charakteru bólu,
B.  wyniki prowadzonego leczenia,
C . uwarunkowania psychospołeczne skutków odczuwania bólu i

działanie mechanizmów obronnych,
D.  wszystkie powyższe elementy.



Zadanie 0.
Zwrócenie uwagi  chorego w stanie  terminalnym na teraźniejszość
jest:

A .  warunkiem osiągnięcia dobrej jakości życia,
B . niepotrzebnym odwracaniem uwagi od istotnych spraw do

"załatwienia",
C.  odebraniem nadziei,
D . możliwe  do  osiągnięcia  tylko  przez  długotrwałą

psychoterapię.

Zadanie 0.
W  sytuacji,  kiedy  chory  ze  względu  na  ograniczenia  sprawności
umysłowej nie jest w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na pytania
zawarte w skali służącej ocenie jakości życia, należy:

A . odstąpić  od  wykonania  pomiaru  kontroli  objawów  i
jakości  życia,  gdyż  tylko  subiektywna  ocena  chorego
może być uznana za odpowiadającą rzeczywistości,

B . przeprowadzić  taką ocenę kilkakrotnie,  za  każdym razem
z  uczestnictwem  innego  członka  zespołu  i  uśrednić
wyniki w celu zobiektywizowania uzyskanych danych,

C . dokonać  oceny  na  podstawie  dokładnej  obserwacji,  w
stałych  odstępach  czasu  przez  tego  samego
przeszkolonego opiekuna,

D.  żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe.

Zadanie 0.
Ocenę jakości życia możemy określić jako ocenę różnicy między:

A . subiektywnymi  spostrzeżeniami  chorego  a  wnioskami
lekarza,

B.  sytuacją upragnioną chorego a realnie istniejącą,
C . oceną dokonywaną przez chorego i oceną dokonywaną przez

rodzinę chorego,
D.  żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe.

Zadanie 0.
W  algorytmie  ewaluacji  efektywności  opieki  paliatywnej,
pierwszy etap ewaluacji dotyczy:

A.  badania skriningowego sprawności umysłowej,
B.  ogólnej oceny jakości życia i kontroli objawów,
C.  szczegółowej oceny dominujących objawów,
D.  oceny bólu.



Zadanie 0.
Poprawę jakości życia, zgodnie z jej definicją, możemy osiągać:

A.  tylko przez poprawę warunków sytuacji realnej,
B.  tylko przez zmianę "treści" sytuacji upragnionej,
C . przez  poprawę  warunków  sytuacji  realnej  i  zmianę

"treści" sytuacji upragnionej,
D . żaden z powyżej przytoczonych sposobów nie prowadzi do

poprawy jakości życia.

Zadanie 0.
Ocena jakości życia to ocena:

A . obiektywna własnego położenia życiowego, dokonana przez
człowieka w określonym czasie,

B . subiektywna  własnego  położenia  życiowego,  dokonana
przez człowieka w określonym czasie,

C . subiektywna,  zgeneralizowana  własnego  położenia
życiowego,  dokonana  przez  człowieka,  bez  względu  na
okres czasu, w którym jest dokonywana,

D . obiektywna położenia życiowego pacjenta, dokonana przez
personel medyczny.

Zadanie 0.
Zmiennymi medycznymi wpływającymi na jakość życia są:

A.  relacje pacjent - zespół terapeutyczny,
B.  osobowość i style radzenia,
C.  wsparcie rodziny/przyjaciół,
D.  osierocenie (żałoba).

Zadanie 0.
U  chorego  w  stanie  terminalnym obniżenie  jego  oczekiwań wobec
sytuacji  życiowej,  w  której  s ię  znalazł  jest  niekorzystne,  gdyż
obniża to jakość życia pacjenta. Wybierz prawidłową odpowiedź:

A.  twierdzenie prawdziwe, przesłanka prawdziwa,
B.  twierdzenie prawdziwe, przesłanka fałszywa,
C.  twierdzenie fałszywe, przesłanka fałszywa,
D.  twierdzenie fałszywe, przesłanka prawdziwa.

Zadanie 0.
Celem badania jakości życia umierających jest między innymi:

A . badanie  skutków  oddziaływań  psychologicznych
stosowanych wobec tych chorych na ich jakość życia,

B . ocena  stopnia  poprawy  jakości  życia  po  zastosowanym
leczeniu paliatywnym,

C.  ocena jakości opieki paliatywnej,
D.  wszystkie wymienione stwierdzenia są prawdziwe.



Zadanie 0.
Ocena  jakości  pracy  pielęgniarskiej,  w  odniesieniu  do  procesu
standaryzacji, opiera się na:

A.  pomocy pacjentom w zaspokajaniu ich wszystkich potrzeb,
B.  komunikowaniu się z pacjentem i jego rodziną,
C.  udziale w diagnozowaniu i leczeniu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
W działaniach mających na celu poprawę jakości życia, za zmianę
sytuacji upragnionej (idealnej) można uznać:

A.  zmianę nawyków żywieniowych,
B.  ograniczenie nałogów,
C.  poprawę warunków bytowych,
D.  zmianę przekonań, systemu wartości, filozofii życiowej.

Zadanie 0.
Który  z  opisanych  elementów  NIE  jest  zgodny  z  zasadami
tworzenia standardów w opiece paliatywnej?

A.  standardy są opracowywane i wdrażane przez praktyków,
B.  standardy skoncentrowane są na pacjencie,
C . w  proces standaryzacji powinna być zaangażowana jedna,

odpowiedzialna osoba,
D.  standardy opracowywane są dla konkretnej sytuacji.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych metod  niefarmakologicznych ma  udowodnione
działanie w opanowywaniu skrajnej duszności u dziecka w okresie
terminalnym?

A.  nacieranie chorego dziecka wonnymi olejkami,
B . zastosowanie  wiatraka  ze  strumieniem  powietrza

skierowanego na twarz,
C.  częste inhalacje z pary wodnej,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Skale liniowe oceny bólu mogą być zastosowane u dzieci:

A . o d  urodzenia,  a  ocena  opiera  się  głównie  na  relacji
rodziców,

B . w  wieku  powyżej  5  -  6  roku  życia  i  wyjątkowo  w  wieku
przedszkolnym  (w  zależności  od  stopnia  rozwoju
dziecka),

C . wyłącznie  u  dzieci  starszych,  które  uzyskały  wysoki
stopień rozwoju intelektualnego,

D.  skale takie nie powinny być stosowane u dzieci.



Zadanie 0.
D o  podstawowych  behawioralnych  objawów  bólu  przewlekłego  u
małego dziecka NIE należą:

A.  płacz,
B.  brak zainteresowania otoczeniem i niechęć do zabawy,
C.  obniżona zdolność koncentracji uwagi,
D.  trudność w zasypianiu.

Zadanie 0.
Warunkiem  dla  pełnienia  domowej  opieki  paliatywnej  nad
dzieckiem przez rodzinę NIE jest/NIE są:

A . czas dojazdu do domu chorego - bez względu na porę nie
powinien przekraczać 2 godzin,

B . dobre  warunki  mieszkaniowe  i  wysoki  standard  życia
rodziny,

C . pragnienie  dziecka  i  wyrażenie  chęci  obecności  dziecka
w domu przez rodzinę,

D.  świadoma zgoda rodziców wyrażona na piśmie.

Zadanie 0.
Wskaż NIEPRAWDZIWĄ odpowiedź, spośród określeń sprawowania
opieki paliatywnej nad dziećmi:

A.  szacunek dla życia, godności i autonomii dziecka,
B . akceptacja  nieuniknionej  śmierci  jako  naturalnego

zakończenia nieuleczalnej choroby,
C . dopuszczenie  w  najlepszym  interesie  dziecka  metod

mających  na  celu  intencjonalne  skrócenie  życia  i  okresu
cierpień dziecka,

D . niestosowanie  uporczywej  terapii  w  celu  przedłużania
życia dziecka.

Zadanie 0.
Metoda  PCA  (analgezja  kontrolowana  przez  pacjenta)  w  leczeniu
bólu przewlekłego u dzieci:

A . może  być  zastosowna  z  powodzeniem  u  dzieci  od  ok.  7
r.ż. ,

B . n ie  jest  zalecana,  ponieważ  stanowi  zagrożenie  dla
dziecka, które łatwo może przedawkować lek opioidowy,

C . nie powinna być wogóle stosowana u dzieci ze względu na
ich małą dojrzałość i odpowiedzialność za swoje czyny,

D . jest  metodą  kontrowersyjną  nawet  u  dorosłych  i  dlatego
nie może być stosowana u dzieci.



Zadanie 0.
Do oceny zaawansowania zapalenia jamy ustnej służy skala:

A.  HADS,
B.  EORTC,
C.  Becka,
D.  Waterlow.

Zadanie 0.
Wskaż, które z poniższych uwarunkowań wpływa/ją na odczuwanie
bólu u dzieci z chorobą nowotworową:

A.  wiek, płeć, osobowość,
B.  ostatnie doznania bólowe,
C.  próg wrażliwości bólowej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Proszę  wskazać  najpełniejszą  definicję  terminu  "opieka
paliatywna nad dzieckiem":

A . aktywne  i  całościowe  podejście  uwzględniające  elementy
fizyczne,  społeczne  i  duchowe,  poprawia  jakość  życia
dziecka  oraz  obejmuje  leczenie  nieprzyjemnych  objawów,
niesienie ulgi i wytchnienia,

B . wspieranie  rodziny  pacjenta,  leczenie  nieprzyjemnych
objawów i opieka w czasie umierania,

C . aktywne  i  całościowe  podejście  uwzględniające  elementy
fizyczne,  społeczne  i  duchowe,  obejmuje  leczenie
niepożądanych  objawów  oraz  poprawę  jakości  życia
dziecka w czasie umierania i w okresie żałoby,

D . wspieranie  rodziny  niesienie  ulgi  i  wytchnienia,  oraz
opieka w czasie umierania.

Zadanie 0.
D o  podstawowych  zasad  postępowania  z  przewlekle  chorym
dzieckiem,  w  schyłkowej  fazie  choroby  należą  wszystkie
poniższe, z WYJĄTKIEM:

A . aktywnego towarzyszenia dziecku i  szczerego wyjaśniania
trudnych sytuacji,

B.  fizycznego kontaktu rodzica z chorym dzieckiem,
C.  dotrzymywania słowa, przyrzeczeń i obietnic,
D . zatajenia  przed  nim  za  wszelką  cenę  faktu  zbliżającej

się śmierci.



Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  leków  najskuteczniej  zmniejszy  odczucie
duszności  u  dziecka  z  restrykcyjną  chorobą  płuc  w  okresie
terminalnym?

A.  siarczan morfiny podawany w inhalacji,
B .  leki mukolityczne,
C . morfina  podawana  doustnie  lub  podskórnie  w  małych

dawkach,
D.  leki rozszerzające oskrzela.

Zadanie 0.
D o  opieki  paliatywnej  wg  Amerykańskiej  Akademii  Pediatrii
kwalifikuje się dziecko:

A . u  którego  terapia  mająca  na  celu  wyleczenie  nie  jest
właściwa,

B . u  którego  zaistniała  konieczność  zaprzestania  leczenia
przedłużającego życie,

C . o d  momentu  postawienia  rozpoznania  schorzenia
zagrażającego  życiu,  przez  cały  okres  choroby,  bez
względu na to, czy kończy się wyleczeniem czy śmiercią,

D . wobec  którego  wyczerpano  możliwości  dalszego  leczenia
przyczynowego.

Zadanie 0.
Pewne predyspozycje osobowości,  jak niska samoocena,  bierność,
duża zależność od opinii, sprzyjają występowaniu:

A.  zespołu znużenia,
B.  zespołu wypalenia,
C.  postawy "świętoszka",
D.  zespołu lękowego.

Zadanie 0.
Proszę  wskazać  sytuację  obarczoną  największym  ryzykiem
patologicznego  przeżywania  żałoby  u  rodziców,  po  śmierci
dziecka:

A.  silny lęk, aż do wybuchów paniki,
B.  smutek, aż do depresyjnego wycofania się,
C.  poczucie utraty sensu życia,
D.  nadmierna aktywność życiowa i zawodowa.



Zadanie 0.
Jakie mogą być powikłania związane z założeniem cewnika do żyły
centralnej?

A . mechaniczne,  takie  jak  zagięcia,  złamania,  przecieki,
uszkodzenia końcowych, zewnętrznych części cewnika,

B.  zakrzepowe,
C.  infekcyjne,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Wskaż charakterystyczne objawy niepożądane stosowania opioidów
u dzieci:

A .  zaparcia stolca, trudności w oddawaniu moczu,
B.  nudności, wymioty, senność,
C.  pocenie, świąd skóry,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
D o  reakcji  ludzi  na  zbliżającą  się  śmierć  E.  Kübler-Ross
zalicza następujące stadia:

A.  odrzucenie, gniew, ból, akceptacja, targowanie się,
B.  złość, projekcja, identyfikacja, depresja, akceptacja,
C . odrzucenie,  gniew,  targowanie  się,  depresja,

akceptacja,
D.  szok, ból, negocjacje, akceptacja, złość.

Zadanie 0.
Gdy chory umiera, należy zachęcać rodzinę do:

A . mówienia  do  chorego,  ponieważ  słuch  jest  najdłużej
odczuwanym zmysłem,

B . stania  w  polu  widzenia  chorego,  ponieważ  wzrok  jest
najdłużej odczuwanym zmysłem,

C . dotykania  chorego,  ponieważ  dotyk  jest  najdłużej
odczuwanym zmysłem,

D . wyjścia  z  pomieszczenia,  ponieważ  chory  potrzebuje
spokoju.

Zadanie 0.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający na
wycofywaniu się, izolacji społecznej, fantazjowaniu, to:

A .  somatyzacja,
B.  identyfikacja,
C.  reakcje upozorowane,
D.  ucieczka.



Zadanie 0.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający na
przypisywaniu innym własnych uczuć i emocji, to:

A .  projekcja,
B.  zaprzeczenie,
C.  somatyzacja,
D.  identyfikacja.

Zadanie 0.
Etapy  reakcji  na  niepomyślne  rokowanie  charakteryzuje  to,  że
wszystkie stadia występują:

A . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  trwają  podobny  okres
czasu u wszystkich pacjentów,

B . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

C . zawsze  w  różnej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

D . nie  zawsze,  mogą  występować  w  różnej  kolejności,  mogą
trwać różny okres czasu u różnych pacjentów.

Zadanie 0.
Czy gniew jest jednym z elementów procesu żałoby?

A.  nie, gniew nie jest przeżywany przez osoby w żałobie,
B . tak,  ale  tylko  w  przypadku  odejścia  osoby  blisko

spokrewnionej,
C . tak,  ale  tylko  w  przypadku  tak  zwanej  żałoby

patologicznej,
D . tak,  gniew  (często  nieuświadamiany)  jest  jednym  z

elementów żałoby.

Zadanie 0.
Często  spotykamy  się  z  sytuacją,  w  której  rodziny  pacjentów  nie
radzą  sobie  z  problemami,  manifestując  to  wprost  w  trakcie
rozmowy.  Będąc  w  takiej  sytuacji  -  podczas  rozmowy  z  rodziną  -
pielęgniarka powinna przede wszystkim:

A.  przerwać dyskusję i skierować rodzinę do psychologa,
B . powiedzieć  "wie  pani,  każdy  kiedyś  przez  to  przejdzie,

musi pani być silna",
C . spokojnie,  uważnie  wysłuchać  pacjenta  i  ewentualnie

zaproponować pomoc psychologa,
D . p o  prostu  przerwać  dyskusję  -  wysłuchiwanie  pacjentów

nie jest zadaniem pielęgniarki.



Zadanie 0.
Na rodzinę rozumianą jako system składają się osoby:

A.  blisko spokrewnione ze sobą,
B . będące  ze  sobą  we  wzajemnych  związkach,  tworzące

jednocześnie pewną całość,
C.  mieszkające razem,
D.  noszące to samo nazwisko.

Zadanie 0.
Największe ryzyko samobójstwa wśród osób osieroconych występuje
po informacji o śmierci w okresie:

A .  24-48 godzin,
B.  tygodnia,
C.  miesiąca,
D.  roku.

Zadanie 0.
Celem  rozmowy  terapeutycznej  w  opiece  paliatywnej
przeprowadzanej z chorym NIE jest:

A . zmiana  osobowości  chorego,  aby  lepiej  funkcjonował  w
sytuacji choroby,

B . pomoc choremu w zrozumieniu jego problemów, sytuacji, w
jakiej się znajduje,

C . pomoc w znalezieniu właściwych sposobów postępowania i
rozwiązania problemów,

D.  podtrzymanie psychiczne i rozładowanie emocjonalne.

Zadanie 0.
W  przypadku  terminalnej  fazy  choroby  matki,  je j  czteroletnie
dziecko:

A . należy izolować od matki - widok osoby umierającej może
mieć negatywne skutki dla dalszego rozwoju dziecka,

B . należy  przygotować  dziecko  do  bycia  przy  chorej  matce,
udzielać  w  dostosowany  do  wieku  dziecka  sposób
informacji  i  wyjaśnień,  jednocześnie  zapewniając
atmosferę bezpieczeństwa,

C . powinno widywać matkę z daleka, w żadnym wypadku nie
pozwalając  na  rozmowę  z  nią  -  dziecko  zapamięta  tylko
obraz  mamy,  ochroni  s ię  je  w  ten  sposób  przed  je j
cierpieniem,

D . powinno tylko z nią rozmawiać - widok chorej matki może
być zbyt ciężkim przeżyciem dla dziecka.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  podejściem  systemowym,  podstawową  cechą  każdego
systemu,  w  tym  również  rodziny  pacjenta  traktowanej  jako
system, jest:

A .  zapewnienie środków finansowych,
B.  izolowanie członków rodziny przed obcymi,
C.  utrzymanie równowagi,
D.  wychowanie potomków.

Zadanie 0.
Które z wymienionych praw są zgodne z kartą praw pacjenta?

A . uzyskania  od  lekarza  przystępnej  informacji  o  swoim
stanie zdrowia, rozpoznaniu, leczeniu i rokowaniu,

B.  zapewnienie opieki duszpasterskiej,
C . zapewnienie  możliwości  cofnięcia  zgody  na  eksperyment

medyczny w każdym stadium eksperymentu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Akceptacja nieuchronności śmierci oznacza powstrzymanie się od:

A.  wszelkich działań w okresie agonii,
B . wszelkich  działań  nadzwyczajnych  u  ludzi  z  chorobą

nowotworową,
C.  wszelkich działań nadzwyczajnych w okresie agonii,
D . prowadzenia  reanimacji  u  pacjentów  z  chorobą

nowotworową.

Zadanie 0.
Etyka pielęgniarska, to:

A . zespół  przepisów  określających  postępowanie
pielęgniarskie,

B . zespół  norm  i  dyrektyw  wynikających  z  tradycji  i
swoistości  zawodu  pielęgniarskiego,  ducha  kultury
narodowej oraz wskazań etyki ogólnej i szczegółowej,

C . zespół norm postępowania pielęgniarskiego ułatwiających
radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

D . ogół  przepisów  obowiązujących  pielęgniarki  w  trakcie
pełnienia funkcji zawodowych.

Zadanie 0.
D o błędów w komunikacji z pacjentem objętym opieką paliatywną
NIE należy:

A.  pochopne udzielanie rad i zdawkowe uspokajanie,
B.  minimalizowanie i "normalizacja" uczuć,
C.  słuchanie i neutralność,
D.  składanie obietnic bez pokrycia.



Zadanie 0.
Zjawisko "śmierci oswojonej" polega na:

A.  poznaniu etapów umierania i objawów śmierci,
B . przywróceniu śmierci należnego je j majestatu i  świadome

w niej uczestnictwo,
C . zastosowaniu  morfiny  dla  zmniejszenia  dolegliwości

bólowych w procesie umierania,
D.  podawaniu leków psychotropowych w okresie schyłkowym.

Zadanie 0.
Z a postępowanie niezgodne z etyką zawodową, pielęgniarka ponosi
odpowiedzialność:

A.  zawodową,
B.  prawną,
C.  cywilną,
D.  karną.

Zadanie 0.
Jakie  działania  medyczne  mają  wpływ  na  osłabienie  lub  ustanie
chęci dokonania eutanazji u pacjentów w stanie terminalnym?

A.  poprawienie warunków leczenia i opieki,
B.  rozmowa dotycząca rokowania stanu zdrowia,
C.  zastosowanie sedacji,
D.  podawanie leków uspokajających.

Zadanie 0.
Zgodnie z polskim prawem, eutanazja możliwa jest:

A .  na życzenie pacjenta,
B.  na życzenie rodziny,
C.  ze wskazań lekarskich,
D.  ustawodawstwo polskie nie dopuszcza eutanazji.

Zadanie 0.
W  sytuacji  konfliktu  decyzji  w  zakresie  wyboru  "mniejszego  zła"
należy:

A.  dostrzec istotę konfliktu,
B.  rozważyć wszystkie "za i przeciw",
C . podjąć  decyzję  (czyli  umotywowane  postanowienie

najbliższe temu, co uważamy za słuszne),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Cztery  podstawowe  zasady,  obowiązujące  w  kodeksie  etyki
medycznej, także w opiece paliatywnej, to:

A . poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  wolnej  woli ;
poszanowanie  zasady  sprawiedliwości;  nakaz  czynienia
dobra,

B . zasada  poszanowania  zdrowia;  nakaz  czynienia  dobra;
poszanowanie wolnej woli; poszanowanie autorytetu,

C . poszanowanie  autonomii;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości;  zakaz  szkodzenia;  nakaz  czynienia
dobra,

D . poszanowanie  autonomii,  zakaz  nieszkodzenia;
poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości.

Zadanie 0.
Postępowanie  niezgodne  z  etyką  zawodową  pielęgniarek  i
położnych podlega rozpatrzeniu przez:

A.  sąd pielęgniarek i położnych,
B.  sąd powiatowy,
C.  sąd najwyższy,
D.  pracodawcę.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  polskim  prawem,  przez  pojęcie  "eutanazja"  rozumie
się:

A .  zabicie człowieka w stanie terminalnym,
B.  zastosowanie leków opioidowych w okresie agonii,
C.  niepodejmowanie reanimacji w okresie agonii,
D . zabicie  człowieka  na  jego  życzenie  i  pod  wpływem

współczucia.

Zadanie 0.
Homeopatia polega na podawaniu leków:

A.  dynamizowanych,
B.  alopatycznych,
C.  w postaci naparów,
D.  w aerozolach.

Zadanie 0.
Na jakich częściach ciała wykonuje się akupunkturę?

A.  wyłącznie na uszach i kończynach,
B.  wyłącznie na tułowiu,
C.  na wszystkich częściach ciała,
D.  wszystkie odpowiedzi są fałszywe.



Zadanie 0.
Opieka holistyczna to:

A.  profesjonalna opieka pielęgniarska,
B . opieka sprawowana nad personelem z "zespołem wypalenia

zawodowego",
C.  całościowa opieka nad chorym i jego rodziną,
D.  nowoczesna metoda leczenia chorych w terminalnej fazie.

Zadanie 0.
Masaż punktów lub powierzchni ciała nazywamy:

A.  akupresurą,
B.  akupunkturą,
C.  moksą,
D.  homeopatią.

Zadanie 0.
Przystępując  do  zorganizowania  opieki  hospicyjnej  zwrócisz
szczególną uwagę na:

A.  dobór pielęgniarek,
B.  dobór wielodyscyplinarnego zespołu,
C.  przeszkolenie personelu pomocniczego,
D.  przeszkolenie wolontariuszy.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  stosowania  technik  akupunktury  NIE
jest/są:

A.  ciąża,
B.  uogólnione choroby zapalne skóry,
C.  choroby psychiczne,
D.  ostre i przewlekłe zespoły bólowe.

Zadanie 0.
Zabiegu  polegającego  na  przystawianiu  baniek  do  skóry,  NIE
stosujemy w:

A.  zaburzeniach krzepnięcia krwi i kruchości naczyń,
B.  ostrym zapaleniu korzonków,
C.  zapaleniu płuc,
D.  ostrym zapalenie oskrzeli.



Zadanie 0.
U  pacjenta  bardzo  osłabionego,  w  terminalnym  okresie  choroby,
któremu  przekazano  informację  o  jego  chorobie  i  dalszym
rokowaniu, w sytuacji wybuchu gniewu, należy:

A . umiejętnie  odeprzeć  gniew  kontratakiem,  dbając  o  dobre
imię zawodu,

B . zawsze  się  wycofywać  z  kontaktu,  a  pacjenta  z  częstymi
atakami gniewu unikać,

C . uznać,  że  gniew jest  normalną reakcją na złą  wiadomość
i  może  być  skierowany  na  pielęgniarkę  (pielęgniarza),
odpieranie zarzutów w tej sytuacji jest niewłaściwe,

D . wspólnie  z  zespołem  terapeutycznym  osądzić  zasadność
gniewu  chorego  i  przeprowadzić  z  pacjentem  rozmowę
edukacyjną.

Zadanie 0.
Leki homeopatyczne NIE są pochodzenia:

A.  mineralnego,
B.  roślinnego,
C.  zwierzęcego,
D.  syntetycznego.

Zadanie 0.
Jean  Watson  w  swojej  teorii  pielęgniarskiej  ukazuje
pielęgniarstwo jako profesję:

A .  zakorzenioną w analizie przeszłości pacjenta,
B.  zakorzenioną w antropologii międzykulturowej,
C . troskliwości,  która  ma  charakter  fizyczny,

proceduralny, obiektywny i oparty na faktach,
D.  układu cyrkularnego w systemie naczyń połączonych.

Zadanie 0.
Która  z  podanych  niżej  skal  nie  służy  do  oceny  jakości  życia
chorych w stanie terminalnym?

A.  ECOG,
B.  Support Team Assessment Schedule,
C.  Hospital Anxiety Depression Scale,
D.  Norton.

Zadanie 0.
Ćwicząc qigong uzyskujemy:

A.  lepsze samopoczucie,
B.  wyciszenie,
C.  lepszą kondycję,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Zespół psychoterminalny:

A . t o  zespół  objawów  będących  reakcją  nerwicową  na  stres
spowodowany stanem terminalnym choroby przybierający
różne formy kliniczne,

B . charakteryzuje  s ię  małym  natężeniem  i  częstym
występowaniem  pozytywnych  uczuć  (powyżej  50  %  czasu
przeznaczonego na dzienną aktywność),

C . n ie  był  nigdy  opisany  i  przedstawiony  w  praktyce
klinicznej z zakresu opieki paliatywnej,

D . charakteryzuje  s ię  jedynie  objawami  zespołu
maniakalnego.

Zadanie 0.
Medytacja jako jedna z form opieki komplementarnej:

A . utrudnia  przystosowanie  się  do  nowych  warunków
społecznych,

B.  doskonali rozważania duchowe,
C.  jest nowoczesną nauką medycyny tradycyjnej,
D . umożliwia samodzielne kierowanie uwagą i  oddziaływanie

na procesy wewnątrzustrojowe.

Zadanie 0.
Podczas przekazywania niepomyślnych informacji pacjentowi:

A .  należy zawsze mówić całą prawdę,
B . l iczbę  informacji  dostosować  do  l iczby  pytań

rozpatrując  czy  chory  chce  więcej  informacji  i  czy  jest
w stanie je przyjąć,

C . czasami można stosować tzw. "kłamstwo nieszkodliwe" aby
chronić pacjenta,

D . należy  po  rozmowie  pozostawić  go  samego  aby  uzyskane
informacje mógł spokojnie przemyśleć.

Zadanie 0.
Autogenny trening relaksacyjny Schultza polega na:

A.  pracy z wyobraźnią i przekonaniami,
B . pracy  ze  zdarzeniami  z  przeszłości  poprzez  stopniowe

ich przypominanie,
C.  wzmocnieniu objawów lęku i doprowadzeniu do paniki,
D . uczeniu  się  koncentracji  na  wrażeniach  płynących  z

mięśni i rozluźnianiu dużych grup mięśniowych.



Zadanie 0.
"Strzał  ostrzegawczy"  podczas  przekazywania  niepomyślnych
informacji pacjentowi polega na:

A . częściowym przekazaniu informacji  i  czekaniu na reakcję
pacjenta,

B . przekazaniu  "całej  prawdy"  o  chorobie  podczas  jednej
rozmowy,

C.  unikaniu rozmowy z pacjentem na temat choroby,
D . zastosowaniu "kłamstwa nieszkodliwego", aby pacjent nie

doznał szoku.

Zadanie 0.
Wizualizacja jest techniką terapeutyczną:

A.  polegającą jedynie na nauce oddechu przeponowego,
B . polegającą  na  uczeniu  się  koncentracji  na  wrażeniach

płynących z narządów,
C . w  której  wykorzystuje  s ię  aktywne  sterowanie

wyobraźnią, przeżywanie wyobrażanych sytuacji i obrazów
wywołujących różne emocje,

D . w  której  wykorzystuje  s ię  pobudzenie  napięcia  mięśni
szkieletowych w skutek przeżywania lęku.

Zadanie 0.
Skuteczne radzenie sobie ze stresem, uwarunkowane jest:

A .  czynnikami osobowościowymi,
B.  stopniem otrzymanego wsparcia społecznego,
C . nabytą  umiejętnością  radzenia  sobie  w  sytuacjach

trudnych,
D.  wszystkimi wymienionymi.

Zadanie 0.
Asertywna odmowa powinna zawierać:

A . słowo  "nie",  jasną  informację,  o  tym  jak  zamierzamy
postąpić oraz uzasadnienie naszej odmowy,

B.  słowo "nie", przeproszenie i usprawiedliwienie się,
C . słowo  "nie",  stwierdzenie,  że  to  partner  jest  nie  w

porządku,
D . słowo  "nie",  przekonanie  rozmówcy,  że  mam  prawo  do

odmowy.



Zadanie 0.
Samokształcenie polega na:

A . udziale  w  zajęciach  o  ściśle  określonym  programie
nauczania,

B . umiejętności  korzystania  ze  źródeł,  wymaga  pewnych
zdolności, pracowitości i motywacji,

C.  kształtowaniu umiejętności praktycznych i postaw,
D . procesie  zmian  prowadzących  do  wykształcenia

zawodowego.

Zadanie 0.
Z a  metodę  nauczania  najmniej  aktywizującą  uczestników szkoleń
uznaje się:

A .  warsztaty dydaktyczne,
B.  seminarium,
C.  konwersatorium,
D.  wykład klasyczny.

Zadanie 0.
Rutynowe  czynności  dnia  codziennego,  upowszechnione  wśród
członków określonego społeczeństwa, to:

A .  prawa,
B.  obyczaje,
C.  zwyczaje,
D.  symbole.

Zadanie 0.
Socjomedyczne  wskaźniki  zdrowia  są  miarami  stanu  zdrowia
jednostki określającymi:

A . stan  zdrowia  jednostki  warunkowany  pełnionymi  rolami
społecznymi,

B . wpływ  choroby  na  funkcjonowanie  społeczne  jednostki  i
pełnienie ról społecznych,

C . ograniczenia w dostępie do ochrony zdrowia wynikające z
sytuacji  społecznej  (wykształcenie,  zawód,  sytuacja
ekonomiczna),

D . choroby  specyficzne  dla  pewnej  kategorii  osób
charakteryzujących  się  podobnym  rodzajem  aktywności
społecznej.

Zadanie 0.
Za twórcę etyki niezależnej uważa się:

A .  św. Vincentego a`Paulo,
B.  Florencję Nightingale,
C.  Tadeusza Kotarbińskiego,
D.  Immanuela Kanta.



Zadanie 0.
D o wycofania zgody na określone postępowanie diagnostyczne lub
leczenie pacjent ma prawo:

A.  w każdej chwili,
B .  jeżeli wyraził zgodę, nie ma prawa do zmiany decyzji,
C .  tylko w przypadku zagrożenia życia,
D . tylko  wtedy,  gdy  zabieg  jest  wykonywany  w  znieczuleniu

ogólnym.

Zadanie 0.
W  całościowym  podejściu  do  zarządzania  jakością  (Total  Quality
Management) w podmiocie leczniczym, klientem jest:

A .  pacjent,
B.  pacjent i jego rodzina,
C.  pacjent, jego rodzina oraz lekarze i pielęgniarki,
D . pacjent,  jego  rodzina,  lekarze,  pielęgniarki  i  położne,

inni  fachowi  i  niefachowi  pracownicy,  studenci,
towarzystwa, grupy pomagające pacjentowi po opuszczeniu
podmiotu leczniczego.

Zadanie 0.
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa
określa, że:

A .  wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
B . wszyscy  ludzie  mają  takie  same  potrzeby  i  takie  same

priorytety,
C . potrzeby  jednostek  są  stałe,  nigdy  nie  zmieniają  s ię

pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
D . spełnianie  potrzeb  zawsze  podąża  od  potrzeb  wyższego

rzędu do potrzeb niższego rzędu.

Zadanie 0.
Akredytacja, to:

A . wewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

B . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

C . zewnętrzny,  obowiązkowy  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

D . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej nie znanymi standardami.



Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.
Karta Ottawska definiuje promocję zdrowia jako:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B.  proces zmierzający do zapobiegania chorobom,
C . proces  prowadzący do  zapobiegania niepełnosprawności  i

kalectwa,
D . działania  zmierzające  do  prowadzenia  prozdrowotnego

stylu życia.

Zadanie 0.
Palenie  tytoniu,  siedzący  tryb  życia,  otyłość,  zbyt  duże
napięcie psychiczne zalicza się do mierników zdrowia:

A.  negatywnych,
B.  pozytywnych,
C.  narażenia (ryzyka),
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe.

Zadanie 0.
Jaka  organizacja  wytycza  główne  kierunki  polityki  zdrowotnej  w
świecie  mające  odzwierciedlenie  w  narodowych  programach
strategicznych?

A . Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i
Kultury (UNESCO),

B.  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),
C.  Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG),
D.  Unia Europejska (UE).

Zadanie 0.
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?

A . w  czwartej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie
prawej,

B.  gdziekolwiek w okolicy serca,
C . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  prawej  stronie

mostka,
D . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  lewej  stronie

mostka.



Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
Podczas badania otoskopowego u osoby dorosłej, małżowinę uszną
należy:

A.  odciągnąć do dołu, do tyłu i trochę na zewnątrz,
B.  odciągnąć do góry, do tyłu i trochę na zewnątrz,
C.  odciągnąć do dołu, do przodu,
D.  pozostawić bez odciągania.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  stosowania  beta-adrenolityków  w  leczeniu
zawału jest:

A .  ciśnienie skurczowe mniejsze niż 90 mmHg,
B.  zaburzenie rytmu serca,
C.  zagrażające migotanie komór,
D . znaczna tachykardia przy ciśnieniu tętniczym skurczowym

większym niż 90 mmHg.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.



Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Zadanie 0.
Zaburzenia  obwodowego  układu  nerwowego,  neuronu  ruchowego,
powodują:

A.  niedowład lub porażenie spastyczne,
B.  niedowład lub porażenie wiotkie,
C.  wzmożenie odruchów ścięgnistych,
D.  drżenia zamiarowe.

Zadanie 0.
Język  pacjenta  pokryty  jest  grubą  warstwą  białego  nalotu,  który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

A.  infekcję drożdżakową,
B.  aftowe zapalenie jamy ustnej,
C.  leukoplakię,
D.  język geograficzny.

Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.

Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.



Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
W  stawie  kolanowym  fizjologicznie  można  wykonać  następujące
ruchy:

A.  zginania i prostowania,
B.  pronacji i supinacji,
C.  odwodzenia i przywodzenia,
D.  rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.



Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjent  przywieziony  przez  karetkę  oddycha  regularnie  ok.  8
razy  na  minutę,  źrenice  są  znacznie  zwężone.  Oddech  pacjenta
jest  prawdopodobnie  wynikiem  depresji  ośrodka  oddechowego
spowodowanego przez:

A.  kokainę,
B.  opioidy,
C.  benzodiazepiny,
D.  cytostatyki.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
Twórcą modelu adaptacyjnego w pielęgniarstwie, jest:

A .  Callista Roy,
B.  Dorothea Orem,
C.  Betty Neuman,
D.  Florencja Nightingale.

Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  przedstawiła  model  pielęgniarstwa  w  oparciu
o :

A.  teorię samoopieki/deficytu samoopieki,
B.  relacje międzyludzkie,
C.  hierarchię potrzeb,
D.  unikatowe funkcje pielęgniarki.



Zadanie 0.
Badania pilotażowe to:

A . badania,  którym  trzeba  się  poddać  przed  przystąpieniem
do szkolenia lotniczego,

B.  przesiewowe badania wśród pilotów zawodowych,
C.  badania decydujące o przyznaniu licencji pilota,
D . badania  przeprowadzone  przy  pomocy  roboczej  wersji

kwestionariusza.

Zadanie 0.
Problem badawczy to:

A.  przypuszczenie dotyczące zachodzących zjawisk,
B . pytanie,  na  które  szukamy  odpowiedzi  na  drodze  badań

naukowych,
C . pewna  kategoria  zjawisk,  których  wielkość  może  ulec

zmianom,
D . pewne  zmienne  wskazujące  na  obecność  faktów,  zjawisk

itp.

Zadanie 0.
Specjalizacja  jest  rodzajem kształcenia podyplomowego,  które  ma
na celu:

A . uzyskanie  przez  pielęgniarkę  specjalistycznych
kwalifikacji  do  udzielania  określonych  świadczeń
zdrowotnych  wchodzących  w  zakres  danej  dziedziny
pielęgniarstwa  lub  dziedziny  mającej  zastosowanie  w
ochronie zdrowia,

B . uzyskanie  przez  pielęgniarkę  kwalifikacji  do
wykonywania  określonych  czynności  zawodowych  przy
udzielaniu  świadczeń  pielęgnacyjnych,  zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych,

C . pogłębienie  i  aktualizację  wiedzy  i  umiejętności
zawodowych pielęgniarki,

D . uzyskanie  przez  pielęgniarkę  specjalistycznych
kwalifikacji  w  określonej  dziedzinie  pielęgniarstwa  lub
dziedzinie  mającej  zastosowanie  w  ochronie  zdrowia  oraz
tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Zadanie 0.
Medal  Florencji  Nightingale  przyznawany  jest  pielęgniarkom
przez:

A.  Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
B.  Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek,
C.  Światową Organizację Zdrowia,
D.  Międzynarodowe Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża.



Zadanie 0.
Dane  badanych  2500  pacjentów  zapisano  w  komputerowej  bazie
danych.  Zestaw  danych  zapisanych  w  takiej  bazie  dotyczących
jednego pacjenta nazywany jest:

A .  polem,
B.  rekordem,
C.  plikiem,
D.  dokumentem.

Zadanie 0.
Modalna jest to:

A .  średnia arytmetyczna,
B.  środkowa w szeregu uporządkowanym,
C.  wartość najczęściej występująca,
D.  średnia geometryczna.

Zadanie 0.
Wyniki  wykonanych  badań  zapisano  w  pamięci  komputera.  Przy
nagłym  wyłączeniu  zasilania  komputera  informacja  zostanie
utracona z:

A .  dysku twardego,
B.  dysku elastycznego,
C.  pamięci ROM,
D.  pamięci RAM.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 201909
GRUPA 1
Zadanie 0.
Drugą pod względem częstości przyczynę zgonów w grupie chorób
przewlekłych w Polsce stanowią:

A.  choroby układu krążenia,
B.  choroby układu oddechowego,
C.  nowotwory złośliwe,
D.  choroby neurologiczne.

Zadanie 0.
Określenie  "dostępność  domowej  opieki  paliatywnej  i
hospicyjnej" oznacza:

A . oddział  opieki  paliatywnej  na  obszarze  obejmującym
opieką osoby zamieszkałe na obszarze w promieniu 30 km,

B . całodobową dostępność lekarza wyszkolonego w medycynie
paliatywnej i kapelana hospicyjnego,

C . interdyscyplinarny  zespół  opieki  paliatywnej  świadczący
usługi  dla  osób  zamieszkałych  na  obszarze  w  promieniu
60 km,

D . całodobową  i  całotygodniową  dostępność  lekarza
wyszkolonego w medycynie paliatywnej i przygotowanej w
opiece  paliatywnej  pielęgniarki,  którzy  są  gotowi  do
odwiedzania chorego w domu.

Zadanie 0.
Główny cel opieki paliatywnej to:

A .  zaspokojenie potrzeb duchowych i psychicznych chorego,
B.  złagodzenie dolegliwości fizycznych,
C . zapewnienie  możliwie  najlepszej  jakości  życia  chorych  i

ich rodzin,
D.  towarzyszenie umierającemu.

Zadanie 0.
Współczesną  koncepcję  opieki  paliatywnej/hospicyjnej,
zainicjowała:

A.  Lydia Hall,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Dorota Orem,
D.  Cicely Saunders.



Zadanie 0.
Głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za powstawanie nowotworów
złośliwych w populacji ludzkiej są czynniki:

A .  wynikające ze stylu życia,
B.  zależne od uwarunkowań genetycznych,
C.  zależne od czynników zakaźnych,
D.  wynikające z zanieczyszczeń środowiska.

Zadanie 0.
Kto  zapewnia  wsparcie  duchowe  jako  jedną  z  form  wsparcia  nad
pacjentem nieuleczalnie chorym?

A.  ksiądz,
B.  rodzina i znajomi,
C.  psycholog,
D.  zespół opieki paliatywnej.

Zadanie 0.
Wśród chorych będących w stanie terminalnym z powodu choroby
układu krążenia, najczęstszym schorzeniem wywołującym ten stan
jest:

A .  przewlekła niewydolność serca,
B.  zastawkowe wady serca,
C.  rozsiane zakrzepy w tętnicach,
D.  choroba niedokrwienna serca.

Zadanie 0.
Zaniechanie działań w kierunku sztucznego podtrzymywania życia,
podejmowania  i  prowadzenia  reanimacji  lub  uporczywej  terapii
nosi nazwę:

A.  eutanazji,
B.  kryptoeutanazji,
C.  ortotanazji,
D.  eutanazji czynnej na żądanie.

Zadanie 0.
Biologicznym aspektem śmierci zajmuje się nauka o nazwie:

A.  tanatologia,
B.  psychotanatologia,
C.  tanatologia medyczna,
D.  tanatologia społeczna.



Zadanie 0.
Zakażenia  o  różnej  etiologii,  występujące  w  przebiegu  zakażenia
HIV, charakterystyczne są dla:

A . ostrej  infekcji  retrowirusowej  -  ze  względu  na  znaczny
przyrost ilości wirusa wzrasta podatność na zakażenia,

B.  okresu utajenia maskując rzeczywistą przyczynę choroby,
C.  obrazu klinicznego okresu pełnoobjawowego AIDS,
D . okresu  przetrwałego  uogólnionego  powiększenia  węzłów

chłonnych, będąc przyczyną tego powiększenia.

Zadanie 0.
Pielęgniarki  opiekujące  się  chorymi  terminalnie  mogą  podjąć
pewne  działania,  pozwalające  na  uniknięcie  wyczerpania
fizycznego i psychicznego. Między innymi wskazane/a, jest:

A . pomniejszanie  znaczenia  kontaktu  z  chorym  i
przytłumienie własnych przeżyć,

B . dbanie  o  dobry  humor,  unikanie  fizycznego  kontaktu  z
chorym,  ograniczenie  empatii  w  stosunku  do  pacjenta  i
jego rodziny,

C . właściwa  organizacja  godzin  pracy,  organizacja  pracy  w
zespole  poprzez  dzielenie  odpowiedzialności  za  pewne
decyzje i wspieranie się,

D . właściwa organizacja godzin pracy, rutynowe wykonywanie
zabiegów przy pacjencie.

Zadanie 0.
Zasada  afirmacji  godności  ludzkiej  jest  urzeczywistniana
poprzez  akty  czynienia  dobra  a  unikania  zła  w  relacjach
interpersonalnych.  W  przypadku  zawodu  pielęgniarskiego  zasada
ta odnosi się do relacji:

A .  pielęgniarka - pacjent i jego rodzina,
B.  pielęgniarka - pacjent,
C . pielęgniarka  -  pacjent  i  jego  rodzina  oraz  inni

pracownicy ochrony zdrowia,
D . pielęgniarka  -  pacjent,  jego  rodzina  i  inni  pracownicy

ochrony zdrowia oraz pielęgniarka wobec samej siebie.

Zadanie 0.
Okres preterminalny jest to faza choroby:

A . w  której  zaprzestano  już  leczenia  przedłużającego  życie
lecz,  w  której  chory  znajduje  s ię  w  dość  dobrym  stanie
ogólnym,

B.  poprzedzająca bezpośrednio okres agonalny,
C . intensywnie  postępującej  i  powodującej  nieodwracalne

pogorszenie stanu ogólnego,
D.  trwająca zwykle 4-6 tygodni.



Zadanie 0.
Czynniki obniżające nadzieję u chorego w stanie terminalnym to:

A.  zbliżająca się śmierć,
B.  brak szacunku dla chorego, opuszczenie i osamotnienie,
C.  kontrola bólu i innych objawów,
D . czynniki  zewnętrzne  nie  mają  wpływu  na  obniżenie

nadziei.

Zadanie 0.
Wśród  nowotworów  złośliwych  największą  zachorowalność  i
umieralność u mężczyzn wywołuje nowotwór:

A.  żołądka,
B.  jelita grubego,
C.  płuc,
D.  gruczołu krokowego.

Zadanie 0.
Ból  totalny  jest  pojęciem,  które  podkreśla  współistnienie  i
wzajemną  zależność  fizycznych,  psychologicznych,  socjalnych  i
duchowych składników cierpienia chorego. Rozpoczyna się on:

A . o d  bólu  fizycznego  -  przenosi  s ię  on  na  inne  sfery
życia  człowieka  i  dlatego  postępowanie  w  opiece
paliatywnej  rozpoczynamy  od  podania  leków
przeciwbólowych,

B . o d  bólu  duchowego,  gdyż  sfera  duchowa  jest
najważniejsza w życiu człowieka,

C . w  dowolnej  ze  sfer  życia  człowieka  i  może  objąć  je
jednocześnie,

D . bólu  psychologicznego,  gdy  chory  dowiaduje  s ię  o
chorobie nieuleczalnej.

Zadanie 0.
Zrozumienie istoty bólu totalnego ma znaczenie dla:

A . kapelana,  gdyż  najważniejszą  składową  bólu  totalnego
jest ból duchowy,

B . każdego  członka  zespołu  terapeutycznego,  gdyż  bez
złagodzenia  bólu  totalnego  kontrola  objawów  może  być
bardzo trudna,

C . psychologa,  ponieważ  psycholog  najwięcej  rozmawia  z
chorym i może poznać składniki jego cierpienia,

D . chorego,  ponieważ  gdy  on  sam  nie  zrozumie  istoty  bólu
totalnego nie będzie można pacjentowi pomóc.



Zadanie 0.
Objawy  wspólne  dla  schyłkowej  fazy  chorób  nowotworowych  i
innych chorób przewlekłych postępujących, to:

A .  duszność,
B.  ból ,
C.  osłabienie, wyniszczenie,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Objawy charakterystyczne dla Lymphangitis carcinomatosa, to:

A .  obrzęk twarzy, bóle i zawroty głowy,
B.  stridor, przekrwienie spojówek,
C . narastająca  duszność,  kaszel,  ból  opłucnowy  i  centralna

sinica,
D . bóle  w  klatce  piersiowej,  obrzęk  twarzy,  centralna

sinica.

Zadanie 0.
Objawami klinicznymi ostrego stanu splątania NIE są:

A . trudności  w  skupieniu  uwagi,  zaburzenia  pamięci
świeżej, dezorientacja, zaburzenia postrzegania,

B.  urojenia, omamy, chaotyczna niespójna mowa,
C.  niepokój ruchowy, głośne agresywne zachowanie,
D . ogólne  spowolnienie,  przygarbiona  postawa,  spuszczone

oczy, cichy głos, smutna mimika.

Zadanie 0.
Przy  stwierdzeniu  ostrych  objawów  przedawkowania  morfiny
(poniżej 8 oddechów na minutę, niemożność wybudzenia chorego,
sinica)  należy  podać  antagonistę  receptorów  opioidowych  -
nalokson. Wybierz prawidłowe stwierdzenie:

A . działa  on  12  godzin,  dlatego  wystarczy  podać  lek
jednorazowo, nawet gdy wiesz, że chory stosował morfinę
o przedłużonym działaniu,

B . można  go  podać  doustnie,  gdyż  wchłania  się  dobrze  z
przewodu pokarmowego,

C . działa  on  krótko  od  1  do  3  godzin,  dlatego  należy
obserwować  pacjenta  i  w  razie  konieczności  powtarzać
podanie leku,

D . w żadnym wypadku nie wolno wtedy zastosować naloksonu,
gdyż  wywoła  zespół  abstynencyjny,  co  może  spowodować
śmierć chorego.



Zadanie 0.
Jakie działanie ma laktuloza?

A.  działa poślizgowo, ułatwia przesuwanie mas kałowych,
B.  działa zapierająco,
C.  zwalnia perystaltykę jelit,
D . wywiera  miejscowe  działanie  osmotyczne  zmiękczając

stolec.

Zadanie 0.
W przypadku infekcji bakteryjnej jamy ustnej należy zastosować:

A . antybiotykoterapię  oraz  płukanie  jamy  ustnej  3%
roztworem wody utlenionej,

B . antybiotykoterapię  oraz  płukanie  jamy  ustnej  1%
roztworem wody utlenionej,

C.  ketokonazol i flukonazol,
D.  pędzlowanie nystatyną.

Zadanie 0.
Główną przyczyną wystąpienia obrzęku limfatycznego jest/są:

A.  choroba nowotworowa,
B.  zapalenie żył,
C.  zaburzenia krążenia,
D.  zatory.

Zadanie 0.
Ból przewlekły wg kryterium czasu, to ból, który trwa powyżej:

A .  jednego miesiąca,
B.  dwóch miesięcy,
C.  trzech miesięcy,
D.  sześciu miesięcy.

Zadanie 0.
Czynnikiem wpływającym na obniżenie progu bólowego jest:

A .  sen, odpoczynek,
B . stosowanie  leków  przeciwbólowych,  leków

przeciwdepresyjnych,
C.  zamknięcie w sobie, nuda,
D.  życzliwość otoczenia, zrozumienie.



Zadanie 0.
Łatwe  męczenie  się,  osłabienie,  senność,  ograniczenie
wydolności  fizycznej  i  codziennej  aktywności,  zaburzenia
koncentracji  uwagi  są  charakterystycznymi  objawami
występującymi w:

A . zmęczeniu  związanym  z  chorobą  nowotworową  (Cancer
related fatique - CRF),

B.  guzach mózgu,
C.  dyspepsji wrzodowej,
D.  dyspepsji czynnościowej.

Zadanie 0.
W prawidłowym komunikowaniu terapeutycznym najważniejszą rolę
odgrywa:

A.  wiek pielęgniarki,
B . umiejętność  słuchania  i  okazywania  swoim  zachowaniem

zainteresowania,
C.  umiejętność szybkiej zmiany tematu rozmowy,
D.  wiek pacjenta.

Zadanie 0.
Morfina powoduje:

A.  zaparcia spastyczne, skurcz odźwiernika,
B.  skurcz zwieraczy pęcherza i moczowodów,
C.  skurcz zwieracza Oddiego,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Bóle przebijające charakteryzują się:

A .  wolnym narastaniem bólu i szybkim zanikaniem,
B . napadowym  charakterem,  szybkim  czasem  nasilenia  i

krótkim czasem trwania (ok. 30 min.),
C.  napadowym charakterem, zwykle są miernie nasilone,
D . znacznym  nasileniem  i  długim  czasem  trwania  (ponad  2

godziny).

Zadanie 0.
U  pacjenta  skarżącego  się  na  suchość  jamy  ustnej  należy
zastosować:

A.  podawanie płynów w dużych ilościach,
B.  ssanie kostek lodu, sztuczną ślinę,
C.  leczenie preparatami hydrosterydowymi,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
C o  może  być  przyczyną  występowania  wymiotów  po  podaniu
cytostatyków?

A.  stan zapalny błon śluzowych,
B.  ilość podanych cytostatyków, sugestia,
C.  pobudzenie ośrodka wymiotnego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Jak często należy dokonywać zmiany opatrunku hydrokoloidowego u
pacjenta z odleżyną?

A.  codziennie,
B . zazwyczaj  co  drugi  dzień,  gdy  pod  opatrunkiem  utworzy

się żółtawy wysięk,
C.  zawsze, gdy pod opatrunkiem utworzy się żółtawy wysięk,
D . zazwyczaj  w  okresie  od  1  do  7  dni,  gdy  wysięk

przekroczy zewnętrzną warstwę opatrunku.

Zadanie 0.
Wśród  inwazyjnych  metod  leczenia  bólu  nowotworowego  znajdują
się:

A .  blokady i neurolizy obwodowe,
B.  dokanałowe podawanie opioidów,
C.  ciągła doopłucnowa analgezja,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Kiedy  należy  rozpocząć  edukację  pacjenta  i  jego  rodziny
odnośnie  skutków  ubocznych  chemioterapii  i  sposobów  radzenia
sobie z nimi?

A.  w początkowej fazie leczenia przed ich wystąpieniem,
B.  w momencie ich pojawienia się,
C.  po pierwszej dawce chemioterapii,
D.  nie ma znaczenia, w którym momencie.

Zadanie 0.
Częstość oddechów i uczucie duszności zmniejszają leki z grupy:

A.  broncholityków,
B.  tokolityków,
C.  opioidów,
D.  antybiotyków aminoglikozydowych.



Zadanie 0.
Która skala służy do oceny stopnia odleżyny?

A.  5-stopniowa skala Torrance'a,
B.  skala odleżynowa ADT,
C.  skala Glasor,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
U  pacjenta  leczonego  lekami  cytostatycznymi  w  sposób
systematyczny należy kontrolować:

A.  morfologię krwi,
B.  parametry czynnościowe nerek i wątroby,
C.  wydolność serca,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Sposobem na przerwanie ataku czkawki jest/są:

A.  zastosowanie leków zmniejszających rozdęcie żołądka,
B.  drażnienie zgłębnikiem tylnej ściany gardła,
C.  wstrzymywanie oddechu,
D.  wszystkie wymienione metody.

Zadanie 0.
Jeśli  podawanie  pacjentowi  w  odstępie  co  4  godziny,  100  mg
Tramalu nie niweluje dolegliwości bólowych, należy:

A.  podwoić dawkę leku,
B.  potroić dawkę leku,
C.  podawać w odstępie co 2 godziny,
D . zastosować  leki  z  wyższego  poziomu  drabiny

analgetycznej.

Zadanie 0.
Leki adjuwantowe (wspomagające) to:

A . niesteroidowe  leki  przeciwzapalne  i  paracetamol
wspomagające działanie opioidów na wyższych szczeblach
drabiny analgetycznej,

B.  leki stosowane doraźnie przy bólach przebijających,
C . leki  nie  działające  bezpośrednio  przeciwbólowo,  ale

pomagające  zwalczać  ból  poprzez  różne  mechanizmy
działania,

D . si lne  opioidy,  które  nie  powinny  być  stosowane  u
chorych z bólem przewlekłym.



Zadanie 0.
Jaką dietę należy zastosować u pacjenta narażonego na powstanie
odleżyn?

A.  wysokobiałkową, bogatowitaminową,
B.  ubogobiałkową, wysokotłuszczową,
C.  bogatowitaminową, wysokotłuszczową,
D.  wysokotłuszczową, ubogowitaminową.

Zadanie 0.
U  pacjenta  z  zaburzeniem  świadomości,  sinicą,  z  płytkim  i
przyspieszonym oddechem w liczbie 30 na minutę, przyspieszeniem
akcji serca, wzrostem ciśnienia do 200/110mmHg podejrzewamy:

A.  niedokrwistość,
B.  wstrząs,
C.  ostrą niewydolność oddechową,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Jakie predyspozycje moralne i psychiczne są pomocne do pracy w
opiece paliatywnej?

A.  naturalna skłonność do czynienia dobra, cierpliwość,
B.  wrażliwość na cierpienie, zdolność empatii,
C . łatwość  nawiązywania  kontaktów  w  grupie

współpracowników,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
P o  jakim  czasie  można  usuwać  punkty  odniesienia  stosowane  w
radioterapii paliatywnej?

A.  po zakończeniu terapii,
B.  po dwóch miesiącach,
C.  po pierwszym naświetlaniu,
D.  po każdym naświetlaniu.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. W profilaktyce odleżyn u chorych w
terminalnej fazie choroby nowotworowej:

A . priorytetem  jest  uzupełnienie  niedoborów  białka  i  vit .
C ,

B.  zawsze należy brać pod uwagę komfort chorego,
C . częstotliwość  zmiany  pozycji  ciała  zależy  od

indywidualnej tolerancji na ucisk każdego chorego,
D . skórę  osoby  zagrożonej  odleżynami  kontrolujemy  w

trakcie  każdej  zmiany  pozycji  i  podczas  czynności
pielęgnacyjnych.



Zadanie 0.
Dominującym objawem grzybiczego zakażenia jamy ustnej jest/są:

A . biały  nalot  lub  intensywne  zaczerwienienie  śluzówek  bez
nalotu,

B.  owrzodzenie w jamie ustnej,
C.  suchość w jamie ustnej,
D.  zajady w kącikach ust.

Zadanie 0.
Jak  należy  komunikować  się  z  pacjentem  w  trakcie  edukacji
zdrowotnej,  aby  mieć  pewność,  że  przekazane  treści  są  dla  niego
zrozumiałe?

A . dostarczyć  fachowej  literatury  aby  w  czasie  rozmowy
wiedział o czym mówimy,

B.  w czasie rozmowy używać fachowych sformułowań,
C . w  czasie  rozmowy  używać  prostych  i  bezpośrednich

sformułowań, powtarzać treść komunikatu,
D . w  czasie  rozmowy  nie  powtarzać  tych  samych  treści

komunikatów.

Zadanie 0.
Pułap tolerancji bólu to:

A.  najmniejsze, zauważalne natężenie bólu,
B.  największe, możliwe do zniesienia natężenie bólu,
C.  nadwrażliwość na bodźce bólowe,
D.  nadmierna reakcja na bodziec bólowy.

Zadanie 0.
W celu przerwania napadu padaczkowego u chorego z guzem mózgu
można  podać  lek  w  łatwej  do  zastosowania  formie  doodbytniczej
wlewki. Który z poniższych leków stosujemy w tej formie?

A.  diazepam,
B.  midazolam,
C.  lorazepam,
D.  fentanyl.

Zadanie 0.
Jak zachowywać się wobec chorego, przekazując mu wiadomość o
nieuleczalności choroby?

A . nie  niszczyć  optymizmu  pacjenta,  umacniać  w  nim
postawę, którą reprezentuje,

B . skonsultować  z  rodziną  sytuację  i  oprzeć  się  na  ich
opinii w tej sprawie,

C . przedstawić  choremu  jego  sytuację,  powiedzieć  że
umiera,

D . stopniowo ujawniać choremu jego sytuację z jednoczesnym
stałym dawaniem wsparcia.



Zadanie 0.
Wiodącymi objawami chorobowymi w zaawansowanej postaci raka
jajnika są:

A.  zaburzenia funkcji zwieraczy,
B.  niedokrwistość, trombocytopenia,
C.  wysięk do jamy otrzewnowej, niedrożność jelit,
D . wzrost  fosfotazy  alkalicznej,  zmiany  troficzne  w

otrzewnej.

Zadanie 0.
Czy  przy  długotrwałym  stosowaniu  morfiny  u  chorego  z  bólem
przewlekłym pojawia się uzależnienie?

A . tak,  zawsze  występuje  uzależnienie  fizyczne  i
psychiczne, dlatego morfinę nazywamy narkotykiem,

B . nie,  nigdy  nie  występuje  uzależnienie  jeżeli  morfina
stosowana jest właściwie,

C . nie,  jeżeli  jednocześnie  zastosujemy  leki  z  pierwszego
stopnia drabiny analgetycznej,

D . tak,  najczęściej  występuje  tylko  uzależnienie  fizyczne,
objawy  zespołu  odstawienia  to  niepokój,  irytacja,
wypieki  na  twarzy,  bóle  stawowe,  nudności,  wymioty,
bóle brzucha.

Zadanie 0.
Skutecznym  lekiem,  stosowanym  w  zapobieganiu  tworzenia  się
nadmiaru  wydzieliny  oskrzelowej  powodującej  charczący  oddech,
jest:

A .  Morfina,
B.  Carbamizepina,
C.  Hioscyna,
D.  Mirtazapina.

Zadanie 0.
Co to jest teleradioterapia?

A.  radioterapia stosowana wewnętrznie,
B . wykorzystanie  do  leczenia  pierwiastków

promieniotwórczych,
C.  radioterapia stosowana zewnętrznie,
D.  stosowanie leczniczo ciepła suchego.



Zadanie 0.
Ból koincydencyjny to ból:

A .  nowotworowy wyzwalany przez ruch, kaszel, połykanie,
B.  spowodowany rozrastaniem się guza nowotworowego,
C . który  występuje  u  chorych  na  nowotwory  złośliwe,  ale

który  nie  jest  związany  z  nowotworem,  ani  przebytym
leczeniem,

D . powstały  w  wyniku  leczenia  przeciwnowotworowego,  np.
polineuropatia po chemioterapii.

Zadanie 0.
Pojęcie jakości życia definiowane jest jako:

A . obraz własnego położenia życiowego, oceniany w wybranym
odcinku czasu,

B . ocena własnego położenia życiowego, dokonana w okresie
choroby  oraz  leczenia  i  uwzględniająca  ich  szczególną
rolę,

C . ocena  położenia  życiowego  osoby,  dokonana  przy  użyciu
obiektywnych narzędzi,

D . ocena  położenia  życiowego  chorego,  w  zaawansowanej
fazie choroby nowotworowej.

Zadanie 0.
Tolerowanie  zwyczajów  i  trybu  życia  chorego  jak  np.  palenia
papierosów czy picia alkoholu u chorego w stanie terminalnym:

A.  nie służy poprawie jakości życia chorego,
B . jest  stosowane  pod  warunkiem  wyrażenia  zgody  przez

lekarza,
C . jest  stosowane pod  warunkiem,  że  nie  pogarsza  doraźnie

dolegliwości chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Narzędzia  do  badania  sprawności  funkcjonalnej  EFAT,  narzędzie
oceny komfortu ECAF, skalę oceny zachowania BRS, wykorzystuje
się do:

A.  kwalifikowania chorych do opieki hospicyjnej,
B.  oceny jakości życia w warunkach ambulatoryjnych,
C.  oceny jakości życia w warunkach stacjonarnych,
D . oceny jakości życia u chorych z zaburzeniami sprawności

umysłowej.



Zadanie 0.
Celem badania jakości życia umierających jest między innymi:

A . badanie  skutków  oddziaływań  psychologicznych
stosowanych wobec tych chorych na ich jakość życia,

B . ocena  stopnia  poprawy  jakości  życia  po  zastosowanym
leczeniu paliatywnym,

C.  ocena jakości opieki paliatywnej,
D.  wszystkie wymienione stwierdzenia są prawdziwe.

Zadanie 0.
Jakość  życia  określana  jako  "funkcjonalny  efekt  choroby  i  je j
leczenia" odnosi się do jakości życia:

A.  postrzeganej jako kategoria nadrzędna,
B.  w wymiarze dobrostanu psychicznego,
C.  uwarunkowanej stanem zdrowia,
D.  w wymiarze społecznym.

Zadanie 0.
Wskaż zdanie prawdziwe:

A . jednym  z  istotnych  czynników  wywierających  wpływ  na
jakość  życia  pacjentów  z  chorobą  nowotworową  jest
rodzaj i lokalizacja nowotworu,

B . nowotwór  krtani  przebiegający  z  niemożnością  lub
utrudnieniami w posługiwaniu się mową ma istotny wpływ
na ocenę jakości życia chorego,

C . czynnikiem,  który  w  sposób  istotny  wpływa  na  ocenę
jakości życia jest poczucie sensu życia,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
W  sytuacji,  kiedy  chory  ze  względu  na  ograniczenia  sprawności
umysłowej nie jest w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na pytania
zawarte w skali służącej ocenie jakości życia, należy:

A . odstąpić  od  wykonania  pomiaru  kontroli  objawów  i
jakości  życia,  gdyż  tylko  subiektywna  ocena  chorego
może być uznana za odpowiadającą rzeczywistości,

B . przeprowadzić  taką ocenę kilkakrotnie,  za  każdym razem
z  uczestnictwem  innego  członka  zespołu  i  uśrednić
wyniki w celu zobiektywizowania uzyskanych danych,

C . dokonać  oceny  na  podstawie  dokładnej  obserwacji,  w
stałych  odstępach  czasu  przez  tego  samego
przeszkolonego opiekuna,

D.  żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe.



Zadanie 0.
Satysfakcja  chorego  i  jego  rodziny  ze  sprawowanej  opieki  jest
istotnym  wskaźnikiem  jakości  opieki  medycznej.  Przy  ocenie
satysfakcji z opieki należy wziąć pod uwagę:

A.  organizację opieki,
B.  skuteczność opieki wyrażoną stopniem kontroli objawów,
C.  komunikację między personelem medycznym a chorym,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Formą  monitorowania  jakości  stosowaną  w  opiece  paliatywnej
jest:

A .  metoda audytu klinicznego,
B.  jednowymiarowa skala jakości życia,
C.  skala stanu wydolności,
D.  linearno - analogowa samoocena.

Zadanie 0.
Ocenę jakości życia możemy określić jako ocenę różnicy między:

A . subiektywnymi  spostrzeżeniami  chorego  a  wnioskami
lekarza,

B.  sytuacją upragnioną chorego a realnie istniejącą,
C . oceną dokonywaną przez chorego i oceną dokonywaną przez

rodzinę chorego,
D.  żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe.

Zadanie 0.
Oddziaływania  personelu  dążące  do  zwrócenia  uwagi  chorego  w
stanie  terminalnym  na  teraźniejszość  służą  poprawie  jakości
życia. Które z poniższych można zaliczyć do takich oddziaływań?

A.  stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych,
B.  stosowanie wizualizacji,
C .  organizacja czasu wolnego chorych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Które  z  podanych  niżej  narzędzi  uwzględniają  ocenę  stanu
somatycznego?

A.  STAS,
B.  kwestionariusz QLQ-C30,
C.  Rotterdamska Lista Objawów,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
W  czasie  trwania  choroby  zmieniają  s ię  potrzeby  chorego  i  jego
rodziny.  Potrzeby  szczególnie  silnie  wyrażone  w  okresie
terminalnym  to  poczucie  bezpieczeństwa  i  własnej  wartości.
Jakie  uwarunkowania  mogą  wpłynąć  na  budowanie  poczucia
bezpieczeństwa?

A . możliwość  przebywanie  w  miejscu  gdzie  chory  czuje  s ię
bezpiecznie,

B.  stale dostępny opiekun,
C . nieograniczona  możliwość  kontaktu  z  zespołem

hospicyjnym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Prawidłowe stosowanie leków przeciwbólowych u dzieci  opiera się
n a czterech podstawowych zasadach. Proszę wskazać, która zasada
do nich NIE należy:

A.  zgodnie z drabiną analgetyczną,
B.  zgodnie z zegarem,
C.  zgodnie z najlepszą drogą podania,
D.  zgodnie z ustaleniami podjętymi z rodzicami.

Zadanie 0.
Proszę  wskazać  najpełniejszą  definicję  terminu  "opieka
paliatywna nad dzieckiem":

A . aktywne  i  całościowe  podejście  uwzględniające  elementy
fizyczne,  społeczne  i  duchowe,  poprawia  jakość  życia
dziecka  oraz  obejmuje  leczenie  nieprzyjemnych  objawów,
niesienie ulgi i wytchnienia,

B . wspieranie  rodziny  pacjenta,  leczenie  nieprzyjemnych
objawów i opieka w czasie umierania,

C . aktywne  i  całościowe  podejście  uwzględniające  elementy
fizyczne,  społeczne  i  duchowe,  obejmuje  leczenie
niepożądanych  objawów  oraz  poprawę  jakości  życia
dziecka w czasie umierania i w okresie żałoby,

D . wspieranie  rodziny  niesienie  ulgi  i  wytchnienia,  oraz
opieka w czasie umierania.

Zadanie 0.
Indywidualna  organizacja  pracy  pielęgniarki  opieki  paliatywnej,
dbałość  o  odpoczynek  oraz  możliwość  relaksu,  wypracowywanie
własnych sposobów rozładowania emocji:

A . n ie  jest  możliwe  do  zastosowania  w  praktyce  ze  względu
na braki personelu,

B.  nie ma znaczenia dla jakości opieki,
C.  sprzyja większej dezorganizacji pracy w zespole,
D.  zapobiega zespołowi wypalenia.



Zadanie 0.
Czternastoletnia  zbuntowana  dziewczynka  z  czerniakiem  i
przerzutami  do  płuc  i  kości  po  ostatnim  cyklu  chemioterapii
kilkakrotnie  ucieka  ze  szpitala.  Na  głowie  i  szyi  ogromny  guz
sączący  i  cuchnący.  Dziewczynka  pragnie  być  w  domu,  chce
świadomie  "pomagać"  rodzinie  wielodzietnej,  być  blisko
młodszego  rodzeństwa.  Jak  powinny  być  traktowane  dzieci  w  tej
rodzinie?

A . chore  dziecko  powinno  być  traktowane  wyjątkowo,  ze
względu na chorobę, bez wymagań i kar,

B . wszystkie  dzieci  powinny  być  traktowane  jednakowo,
wobec wszystkich należy stosować nagrody i kary,

C.  zdrowe dzieci należy karać, a chore nagradzać,
D.  wszystkie należy tylko nagradzać.

Zadanie 0.
Wskaż  stwierdzenie  FAŁSZYWE.  Metody  niefarmakologiczne  w
zwalczaniu bólu u dzieci:

A . mogą  być  zastosowane  zamiast  analgezji
farmakologicznej,

B . obejmują dotyk, jako przykład metod fizycznych mających
zastosowanie w analgezji,

C . stanowią bardzo ważną i  nieodłączną część postępowania
przeciwbólowego,

D . obejmują  techniki  samokontroli  i  tworzenie  wyobrażeń
wzrokowych.

Zadanie 0.
Co to jest mechanizm obronny?

A . emocje,  pojawiające  się  co  jakiś  czas  w  trudnych
sytuacjach,  które  odsuwają  lęk  i  depresję,  nie
pozwalają na adaptację do trudnej sytuacji,

B.  emocje chroniące osobę przed nadmiernymi reakcjami,
C . reakcje  pozwalające  przez  określony  czas  odsunąć  lęk,

depresję,  które  pozwalają  na  oswojenie  i  zaadaptowanie
się do trudnej sytuacji,

D . emocje odsuwające lęk,  przez co utrudniają adaptację do
trudnej i stresującej sytuacji.



Zadanie 0.
Z  jakimi  schorzeniami  kwalifikuje  s ię  dzieci  do  opieki
paliatywnej?

A.  tyko pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi,
B . tylko  pacjentów  ze  schorzeniami  genetycznie

uwarunkowanymi,
C.  tylko pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi i AIDS,
D . dzieci  ze  wszystkimi  postępującymi,  i  ź le  rokującymi

schorzeniami.

Zadanie 0.
O  neuropatycznym  komponencie  bólu  zgłaszanego  przez  dziecko
świadczy/ą:

A.  piekący i przeszywający ból,
B . odczucie  wyzwalanych  raz  na  jakiś  czas  impulsów  w

okolicy ciała objętej bólem,
C.  brak lub słaba reakcja na morfinę,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Jakie mogą być powikłania związane z założeniem cewnika do żyły
centralnej?

A . mechaniczne,  takie  jak  zagięcia,  złamania,  przecieki,
uszkodzenia końcowych, zewnętrznych części cewnika,

B.  zakrzepowe,
C.  infekcyjne,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Pewne predyspozycje osobowości,  jak niska samoocena,  bierność,
duża zależność od opinii, sprzyjają występowaniu:

A.  zespołu znużenia,
B.  zespołu wypalenia,
C.  postawy "świętoszka",
D.  zespołu lękowego.

Zadanie 0.
Przyczyną  zapalenia  jamy  ustnej  u  dzieci  poddawanych
chemioterapii jest:

A . nadmierne  przestrzeganie  zasad  higieny  i  mechaniczne
ścieranie warstw nabłonka,

B.  zawsze zmniejszone wydzielanie śliny przez ślinianki,
C.  nadmierne namnażanie komórek macierzystych,
D . uszkodzenie  śluzówki  na  skutek  nieprawidłowego

różnicowania się nabłonka.



Zadanie 0.
Aby  zapobiec  usztywnieniu  stawów  i  przykurczom  mięśniowym
porażonych kończyn dolnych należy:

A . kontrolować  poziom  osłabienia  si ły  mięśniowej  i  poziom
czucia w obrębie skóry,

B . zachować  szczególną  ostrożność  w  czasie  ubierania
pacjenta,

C . poruszać  porażonymi  kończynami,  zmieniać  ułożenie
chorego, nie dopuszczać do opadania stóp i obrzęków,

D . dbać  o  ogólny  wygląd  i  nastrój  pacjenta,  zapewnić
zabawę i rozrywkę.

Zadanie 0.
Dla  dzieci  lekiem  z  wyboru  na  trzecim  stopniu  drabiny
analgetycznej jest:

A .  Dolargan (Petydyna),
B.  Tramal (Tramadol),
C.  Morfina,
D.  Durogesic (Fentanyl).

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  leków  najskuteczniej  zmniejszy  odczucie
duszności  u  dziecka  z  restrykcyjną  chorobą  płuc  w  okresie
terminalnym?

A.  siarczan morfiny podawany w inhalacji,
B .  leki mukolityczne,
C . morfina  podawana  doustnie  lub  podskórnie  w  małych

dawkach,
D.  leki rozszerzające oskrzela.

Zadanie 0.
Wskaż, które z poniższych uwarunkowań wpływa/ją na odczuwanie
bólu u dzieci z chorobą nowotworową:

A.  wiek, płeć, osobowość,
B.  ostatnie doznania bólowe,
C.  próg wrażliwości bólowej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
O  rozpoznaniu  przewlekłego  bólu  u  noworodka  i  niemowlęcia
decydują następujące objawy:

A . przyspieszenie  akcji  serca,  wzrost  l iczby  oddechów,
wzrost ciśnienia tętniczego krwi,

B.  niechęć do jedzenia, nieprzybywanie na wadze,
C . agresja  i  złość  wobec  opiekunów,  apatia  i  brak

zainteresowania otoczeniem,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Jakie postaci mucowiscydozy u dzieci występują najczęściej?

A.  moczowa,
B.  trzewna i oddechowa,
C.  wyizolowana trzewna,
D.  wyizolowana oddechowa.

Zadanie 0.
Które z poniższych stwierdzeń NIE jest prawdziwe?

A . analgetyki  nieopioidowe  ( I  szczebel  drabiny
analgetycznej  WHO)  posiadają  efekt  pułapowy  i  dlatego
zwiększanie  ich  dawki  nie  powoduje  zwiększenia
skuteczności, a nasila działania uboczne,

B . si lne opioidy nie powinny być stosowane u małych dzieci
z e względu na istniejące zagrożenie zahamowania ośrodka
oddechowego,

C . metadon ma tę przewagę nad innymi opioidami, że wywiera
także  działanie  na  receptory  NMDA  i  jest  skuteczny  w
leczeniu  obu  rodzajów  bólu:  nocyceptywnego  i
neuropatycznego,

D . dawka  morfiny  u  noworodka  i  niemowlęcia  do  6  m.ż.
powinna zostać zmniejszona o 30% w stosunku do należnej
d la  dzieci  starszych,  a  odstęp  pomiędzy  nimi  powinien
zostać wydłużony (np. do 6h).

Zadanie 0.
Dzieci  nie  potrafią  samodzielnie  poszukiwać  ulgi  w  bólu,  co
powoduje,  że  potrzebują  właściwej  pomocy.  Jaki  jest  cel
leczenia przeciwbólowego?

A . spowodowanie ustania bólu uniemożliwiającego chodzenie
i poprawa nastroju,

B . usunięcie  strachu  i  rozdrażnienia  dziecka  oraz  poprawa
ogólnego samopoczucia, wywołanie uśmiechu,

C . doprowadzenie do stanu, w którym dziecko jest wolne od
bólu,  nie  jest  zbyt  senne,  jest  aktywne  fizycznie  i
umysłowo,

D . sprawienie  ulgi,  zmniejszenie  napięcia  fizycznego,
odprężenie psychiczne.

Zadanie 0.
"Próg bólowy" jest to:

A .  okres tolerancji bólu,
B.  moment, w którym człowiek zaczyna odczuwać ból,
C.  okres długotrwałego bólu,
D.  brak tolerancji na ból.



Zadanie 0.
Proszę  wskazać  BŁĘDNE  uzasadnienie  konieczności  wyposażenia
oddziału onkologii dziecięcej w bawialnię i salę lekcyjną:

A . leczenie  immunosupresyjne  wymaga  izolacji  dzieci  od
pacjentów innych oddziałów,

B . jest  to  wymóg  dla  funkcjonowania  wszystkich  oddziałów
pediatrycznych,

C . dziecko  z  chorobą  nowotworową  nie  jest  zwolnione  z
obowiązku szkolnego (należy dostosować formę nauki),

D . zajęcia tu organizowane korzystnie wpływają na psychikę
dziecka chroniąc je przed beznadziejnością.

Zadanie 0.
D o  podstawowych  zasad  postępowania  z  przewlekle  chorym
dzieckiem,  w  schyłkowej  fazie  choroby  należą  wszystkie
poniższe, z WYJĄTKIEM:

A . aktywnego towarzyszenia dziecku i  szczerego wyjaśniania
trudnych sytuacji,

B.  fizycznego kontaktu rodzica z chorym dzieckiem,
C.  dotrzymywania słowa, przyrzeczeń i obietnic,
D . zatajenia  przed  nim  za  wszelką  cenę  faktu  zbliżającej

się śmierci.

Zadanie 0.
Kompetentne,  czyli  potrafiące  ocenić  swoją  sytuację  dziecko  NIE
ma prawa do:

A.  bycia informowanym i wysłuchiwanym,
B.  współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji,
C .  eutanazji,
D . podjęcia  decyzji  o  wycofaniu  się  z  terapii

podtrzymującej życie.

Zadanie 0.
Zaniechanie  aktywnego  leczenia  lub  wycofanie  s ię  z  niego  jest
dopuszczalne  we  wszystkich  przedstawionych  poniżej  sytuacjach,
z WYJĄTKIEM:

A.  śmierci mózgowej dziecka,
B . zagrażającej  życiu  posocznicy  u  dziecka  z  ostrą

białaczką  limfoblastyczną  w  fazie  leczenie
indukcyjnego,

C . skrajnego  stopnia  zaniku  mięśni  w  przebiegu
postępujących chorób nerwowo-mięśniowych,

D.  nieodwracalnego stanu wegetatywnego.



Zadanie 0.
Który  z  poniższych  psychologicznych  mechanizmów  obronnych,
prezentuje  dziecko  7-letnie  z  chorobą  nowotworową  poddawane
hospitalizacji,  gdy  pielęgniarka  obserwuje  moczenie  nocne  i
ssanie palca?

A.  racjonalizację,
B.  projekcję,
C.  regresję,
D.  przemieszczenie.

Zadanie 0.
U dziecka w wieku przedszkolnym do oceny natężenia bólu, należy
użyć:

A.  skali wizualnej (liniowej lub z rycinami),
B.  pediatrycznygo kwestionariusza bólu,
C.  skali MMPQ (Mezacka-Mc Gilla),
D.  skali Dolopus.

Zadanie 0.
Metoda  PCA  (analgezja  kontrolowana  przez  pacjenta)  w  leczeniu
bólu przewlekłego u dzieci:

A . może  być  zastosowna  z  powodzeniem  u  dzieci  od  ok.  7
r.ż. ,

B . n ie  jest  zalecana,  ponieważ  stanowi  zagrożenie  dla
dziecka, które łatwo może przedawkować lek opioidowy,

C . nie powinna być wogóle stosowana u dzieci ze względu na
ich małą dojrzałość i odpowiedzialność za swoje czyny,

D . jest  metodą  kontrowersyjną  nawet  u  dorosłych  i  dlatego
nie może być stosowana u dzieci.

Zadanie 0.
Na rodzinę rozumianą jako system składają się osoby:

A.  blisko spokrewnione ze sobą,
B . będące  ze  sobą  we  wzajemnych  związkach,  tworzące

jednocześnie pewną całość,
C.  mieszkające razem,
D.  noszące to samo nazwisko.

Zadanie 0.
Największe ryzyko samobójstwa wśród osób osieroconych występuje
po informacji o śmierci w okresie:

A .  24-48 godzin,
B.  tygodnia,
C.  miesiąca,
D.  roku.



Zadanie 0.
Pacjentka  lat  55,  z  rakiem  narządów  rodnych,  w  okresie
terminalnym. Mężatka, dorosłe dzieci. Jest świadoma rozpoznania
i  konsekwencji choroby. Pozornie pogodzona z losem. Stara się w
miarę  możliwości  włączyć  w  problemy  rodzinne.  Chciałaby  jak
najdłużej  żyć.  Miewa  okresy  przygnębienia  i  lęku,  czasem
gniewu,  poczucie  małowartościowości  i  winy.Który  ze  środków
pomocy psychologicznej jest formą najwłaściwszą do zastosowania
u chorej w okresie terminalnym?

A.  ćwiczenia relaksacyjne,
B.  rozmowa terapeutyczna,
C.  psychoterapia,
D.  wizualizacja.

Zadanie 0.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający na
przypisywaniu innym własnych uczuć i emocji, to:

A .  projekcja,
B.  zaprzeczenie,
C.  somatyzacja,
D.  identyfikacja.

Zadanie 0.
Etapy  reakcji  na  niepomyślne  rokowanie  charakteryzuje  to,  że
wszystkie stadia występują:

A . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  trwają  podobny  okres
czasu u wszystkich pacjentów,

B . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

C . zawsze  w  różnej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

D . nie  zawsze,  mogą  występować  w  różnej  kolejności,  mogą
trwać różny okres czasu u różnych pacjentów.



Zadanie 0.
Pacjentka  lat  55,  z  rakiem  narządów  rodnych,  w  okresie
terminalnym. Mężatka, dorosłe dzieci. Jest świadoma rozpoznania
i  konsekwencji choroby. Pozornie pogodzona z losem. Stara się w
miarę  możliwości  włączyć  w  problemy  rodzinne.  Chciałaby  jak
najdłużej  żyć.  Miewa  okresy  przygnębienia  i  lęku,  czasem
gniewu,  poczucie  małowartościowości  i  winy.  Jaki  jest  cel
wstępnej rozmowy?

A . ustalenie  stopnia  zaawansowania  choroby  i  aktualnych
dolegliwości,

B.  ocena aktualnego stanu psychicznego,
C . ocena  dotychczasowego  postępowania  terapeutycznego

celem wprowadzenia ewentualnych zmian,
D . ustalenie  co  chora  wie  o  swojej  chorobie,  określenie

je j  problemów  i  potrzeb  w  sferze  somatycznej,
psychicznej, duchowej i socjalnej.

Zadanie 0.
Zachowanie  zespołu  hospicyjnego  w  czasie  pierwszej  wizyty  w
domu pacjenta, w pierwszej kolejności obejmuje:

A . zapoznanie  s ię  z  dokumentacją  medyczną  i  zastosowanie
leczenia według wynikających z niej wskazań,

B . poprzedzenie wglądu w dokumentację wywiadem dotyczącym
obecnej choroby,

C . przedstawienie  s ię  poszczególnych  członków  zespołu  i
udzielenie  wyczerpującej  informacji  o  zasadach
współpracy,

D . w zastępstwie wywiadu z pacjentem, należy przeprowadzić
rozmowę z jego rodziną.

Zadanie 0.
Celem  rozmowy  terapeutycznej  w  opiece  paliatywnej
przeprowadzanej z chorym NIE jest:

A . zmiana  osobowości  chorego,  aby  lepiej  funkcjonował  w
sytuacji choroby,

B . pomoc choremu w zrozumieniu jego problemów, sytuacji, w
jakiej się znajduje,

C . pomoc w znalezieniu właściwych sposobów postępowania i
rozwiązania problemów,

D.  podtrzymanie psychiczne i rozładowanie emocjonalne.



Zadanie 0.
Gdy chory umiera, należy zachęcać rodzinę do:

A . mówienia  do  chorego,  ponieważ  słuch  jest  najdłużej
odczuwanym zmysłem,

B . stania  w  polu  widzenia  chorego,  ponieważ  wzrok  jest
najdłużej odczuwanym zmysłem,

C . dotykania  chorego,  ponieważ  dotyk  jest  najdłużej
odczuwanym zmysłem,

D . wyjścia  z  pomieszczenia,  ponieważ  chory  potrzebuje
spokoju.

Zadanie 0.
Czy gniew jest jednym z elementów procesu żałoby?

A.  nie, gniew nie jest przeżywany przez osoby w żałobie,
B . tak,  ale  tylko  w  przypadku  odejścia  osoby  blisko

spokrewnionej,
C . tak,  ale  tylko  w  przypadku  tak  zwanej  żałoby

patologicznej,
D . tak,  gniew  (często  nieuświadamiany)  jest  jednym  z

elementów żałoby.

Zadanie 0.
Które  z  zachowań  osieroconej  osoby  sugerują  patologiczny
przebieg żałoby?

A.  poczucie nierealności,
B.  poczucie zagrożenia,
C.  gniew, poczucie winy i zaburzenia wegetatywne,
D . szukanie  zapomnienia  w  nadmiernej  aktywności,

przedwczesne zastąpienie zmarłego inną osobą, tworzenie
"izb pamięci".

Zadanie 0.
Często  spotykamy  się  z  sytuacją,  w  której  rodziny  pacjentów  nie
radzą  sobie  z  problemami,  manifestując  to  wprost  w  trakcie
rozmowy.  Będąc  w  takiej  sytuacji  -  podczas  rozmowy  z  rodziną  -
pielęgniarka powinna przede wszystkim:

A.  przerwać dyskusję i skierować rodzinę do psychologa,
B . powiedzieć  "wie  pani,  każdy  kiedyś  przez  to  przejdzie,

musi pani być silna",
C . spokojnie,  uważnie  wysłuchać  pacjenta  i  ewentualnie

zaproponować pomoc psychologa,
D . p o  prostu  przerwać  dyskusję  -  wysłuchiwanie  pacjentów

nie jest zadaniem pielęgniarki.



Zadanie 0.
W  przypadku  terminalnej  fazy  choroby  matki,  je j  czteroletnie
dziecko:

A . należy izolować od matki - widok osoby umierającej może
mieć negatywne skutki dla dalszego rozwoju dziecka,

B . należy  przygotować  dziecko  do  bycia  przy  chorej  matce,
udzielać  w  dostosowany  do  wieku  dziecka  sposób
informacji  i  wyjaśnień,  jednocześnie  zapewniając
atmosferę bezpieczeństwa,

C . powinno widywać matkę z daleka, w żadnym wypadku nie
pozwalając  na  rozmowę  z  nią  -  dziecko  zapamięta  tylko
obraz  mamy,  ochroni  s ię  je  w  ten  sposób  przed  je j
cierpieniem,

D . powinno tylko z nią rozmawiać - widok chorej matki może
być zbyt ciężkim przeżyciem dla dziecka.

Zadanie 0.
Cztery  podstawowe  zasady,  obowiązujące  w  kodeksie  etyki
medycznej, także w opiece paliatywnej, to:

A . poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  wolnej  woli ;
poszanowanie  zasady  sprawiedliwości;  nakaz  czynienia
dobra,

B . zasada  poszanowania  zdrowia;  nakaz  czynienia  dobra;
poszanowanie wolnej woli; poszanowanie autorytetu,

C . poszanowanie  autonomii;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości;  zakaz  szkodzenia;  nakaz  czynienia
dobra,

D . poszanowanie  autonomii,  zakaz  nieszkodzenia;
poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości.

Zadanie 0.
Zjawisko "śmierci oswojonej" polega na:

A.  poznaniu etapów umierania i objawów śmierci,
B . przywróceniu śmierci należnego je j majestatu i  świadome

w niej uczestnictwo,
C . zastosowaniu  morfiny  dla  zmniejszenia  dolegliwości

bólowych w procesie umierania,
D.  podawaniu leków psychotropowych w okresie schyłkowym.



Zadanie 0.
Zasada "podwójnego skutku" polega na zastosowaniu:

A.  dwóch leków opioidowych w terapii bólu,
B . działań  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwych

objawów przy wykorzystaniu medycyny konwencjonalnej i
niekonwencjonalnej,

C . działań  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwego  dla
chorego  objawu pomimo  istnienia  ryzyka  skrócenia  życia
chorego w wyniku takiego postępowania,

D . działań  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwych
objawów  przy  zastosowaniu  chemioterapii  i  radioterapii
paliatywnej.

Zadanie 0.
Postępowanie  niezgodne  z  etyką  zawodową  pielęgniarek  i
położnych podlega rozpatrzeniu przez:

A.  sąd pielęgniarek i położnych,
B.  sąd powiatowy,
C.  sąd najwyższy,
D.  pracodawcę.

Zadanie 0.
Zastosowanie  strategii  "strzału  ostrzegawczego"  w  stosunku  do
pacjenta  w  stanie  schyłkowym,  polega  na  przekazaniu  informacji
o :

A .  niewłaściwym stosowaniu zleconych leków,
B.  niewłaściwym zachowaniu się rodziny pacjenta,
C . konsekwencjach  wynikających  z  niestosowania  się  do

procesu leczenia,
D . niepomyślnym  rokowaniu  jego  stanu  chorobowego  i

oczekiwanie na reakcję emocjonalną pacjenta.

Zadanie 0.
Akceptacja nieuchronności śmierci oznacza powstrzymanie się od:

A.  wszelkich działań w okresie agonii,
B . wszelkich  działań  nadzwyczajnych  u  ludzi  z  chorobą

nowotworową,
C.  wszelkich działań nadzwyczajnych w okresie agonii,
D . prowadzenia  reanimacji  u  pacjentów  z  chorobą

nowotworową.



Zadanie 0.
W  sytuacji  konfliktu  decyzji  w  zakresie  wyboru  "mniejszego  zła"
należy:

A.  dostrzec istotę konfliktu,
B.  rozważyć wszystkie "za i przeciw",
C . podjąć  decyzję  (czyli  umotywowane  postanowienie

najbliższe temu, co uważamy za słuszne),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zgodnie z polskim prawem, eutanazja możliwa jest:

A .  na życzenie pacjenta,
B.  na życzenie rodziny,
C.  ze wskazań lekarskich,
D.  ustawodawstwo polskie nie dopuszcza eutanazji.

Zadanie 0.
D o błędów w komunikacji z pacjentem objętym opieką paliatywną
NIE należy:

A.  pochopne udzielanie rad i zdawkowe uspokajanie,
B.  minimalizowanie i "normalizacja" uczuć,
C.  słuchanie i neutralność,
D.  składanie obietnic bez pokrycia.

Zadanie 0.
Z a postępowanie niezgodne z etyką zawodową, pielęgniarka ponosi
odpowiedzialność:

A.  zawodową,
B.  prawną,
C.  cywilną,
D.  karną.

Zadanie 0.
Które z wymienionych praw są zgodne z kartą praw pacjenta?

A . uzyskania  od  lekarza  przystępnej  informacji  o  swoim
stanie zdrowia, rozpoznaniu, leczeniu i rokowaniu,

B.  zapewnienie opieki duszpasterskiej,
C . zapewnienie  możliwości  cofnięcia  zgody  na  eksperyment

medyczny w każdym stadium eksperymentu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Etyka pielęgniarska, to:

A . zespół  przepisów  określających  postępowanie
pielęgniarskie,

B . zespół  norm  i  dyrektyw  wynikających  z  tradycji  i
swoistości  zawodu  pielęgniarskiego,  ducha  kultury
narodowej oraz wskazań etyki ogólnej i szczegółowej,

C . zespół norm postępowania pielęgniarskiego ułatwiających
radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

D . ogół  przepisów  obowiązujących  pielęgniarki  w  trakcie
pełnienia funkcji zawodowych.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  polskim  prawem,  przez  pojęcie  "eutanazja"  rozumie
się:

A .  zabicie człowieka w stanie terminalnym,
B.  zastosowanie leków opioidowych w okresie agonii,
C.  niepodejmowanie reanimacji w okresie agonii,
D . zabicie  człowieka  na  jego  życzenie  i  pod  wpływem

współczucia.

Zadanie 0.
Akupresura jest to:

A .  nakłuwanie wybranych punktów na powierzchni ciała,
B.  masowanie wybranych punktów,
C.  uciskanie wybranych punktów w obrębie powłok ciała,
D . stosowanie  lasera  na  wybrane  punkty  na  powierzchni

ciała.

Zadanie 0.
Wizualizacja jest techniką terapeutyczną:

A.  polegającą jedynie na nauce oddechu przeponowego,
B . polegającą  na  uczeniu  się  koncentracji  na  wrażeniach

płynących z narządów,
C . w  której  wykorzystuje  s ię  aktywne  sterowanie

wyobraźnią, przeżywanie wyobrażanych sytuacji i obrazów
wywołujących różne emocje,

D . w  której  wykorzystuje  s ię  pobudzenie  napięcia  mięśni
szkieletowych w skutek przeżywania lęku.

Zadanie 0.
Wolontariusz przed podjęciem pracy w hospicjum powinien:

A.  być odpowiednio przeszkolony,
B.  posiadać ukończoną szkołę medyczną,
C . legitymować  się  co  najmniej  rocznym  stażem  pracy  w

opiece paliatywnej,
D.  posiadać doświadczenie w pracy z chorymi.



Zadanie 0.
Medytacja jako jedna z form opieki komplementarnej:

A . utrudnia  przystosowanie  się  do  nowych  warunków
społecznych,

B.  doskonali rozważania duchowe,
C.  jest nowoczesną nauką medycyny tradycyjnej,
D . umożliwia samodzielne kierowanie uwagą i  oddziaływanie

na procesy wewnątrzustrojowe.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  stosowania  technik  akupunktury  NIE
jest/są:

A.  ciąża,
B.  uogólnione choroby zapalne skóry,
C.  choroby psychiczne,
D.  ostre i przewlekłe zespoły bólowe.

Zadanie 0.
Proszę  dokończyć  zdanie.  Oddziały  opieki  paliatywnej/hospicja
stacjonarne  i  oddziały  opieki  długoterminowej/zakłady
opiekuńcze:

A.  są tożsame w realizacji świadczeń zdrowotnych,
B.  różnią się między sobą formą sprawowanej opieki,
C . organizowane  są  wyłącznie  dla  pacjentów w  terminalnym

stanie choroby,
D . organizowane  są  wyłącznie  dla  pacjentów  przewlekle

chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku.

Zadanie 0.
Jean  Watson  w  swojej  teorii  pielęgniarskiej  ukazuje
pielęgniarstwo jako profesję:

A .  zakorzenioną w analizie przeszłości pacjenta,
B.  zakorzenioną w antropologii międzykulturowej,
C . troskliwości,  która  ma  charakter  fizyczny,

proceduralny, obiektywny i oparty na faktach,
D.  układu cyrkularnego w systemie naczyń połączonych.

Zadanie 0.
Przystępując  do  zorganizowania  opieki  hospicyjnej  zwrócisz
szczególną uwagę na:

A.  dobór pielęgniarek,
B.  dobór wielodyscyplinarnego zespołu,
C.  przeszkolenie personelu pomocniczego,
D.  przeszkolenie wolontariuszy.



Zadanie 0.
U  pacjenta  bardzo  osłabionego,  w  terminalnym  okresie  choroby,
któremu  przekazano  informację  o  jego  chorobie  i  dalszym
rokowaniu, w sytuacji wybuchu gniewu, należy:

A . umiejętnie  odeprzeć  gniew  kontratakiem,  dbając  o  dobre
imię zawodu,

B . zawsze  się  wycofywać  z  kontaktu,  a  pacjenta  z  częstymi
atakami gniewu unikać,

C . uznać,  że  gniew jest  normalną reakcją na złą  wiadomość
i  może  być  skierowany  na  pielęgniarkę  (pielęgniarza),
odpieranie zarzutów w tej sytuacji jest niewłaściwe,

D . wspólnie  z  zespołem  terapeutycznym  osądzić  zasadność
gniewu  chorego  i  przeprowadzić  z  pacjentem  rozmowę
edukacyjną.

Zadanie 0.
Przedmiotem  badań  psychoimmunologicznych  zmierzających  do
zwiększenia sił obronnych organizmu jest m.in.:

A .  asertywność,
B.  test psychologiczny,
C.  wizualizacja,
D.  test odpornościowy.

Zadanie 0.
Pacjentowi z zaawansowaną chorobą rozrostową układu oddechowego
i  z  nasiloną  dusznością  można  przede  wszystkim  zaproponować
następujące techniki relaksacyjne:

A.  Jacobsona,
B . wizualizację,  ćwiczenia  wysiłkowe  kończyn  górnych,

napięcie mięśni brzucha,
C.  wizualizację, ćwiczenia bierne kończyn dolnych, regres,
D . wizualizację,  techniki  behawioralne,  regres,  pracę  z

lękiem.

Zadanie 0.
Jaen Watson w teorii humanistycznej troskliwości:

A .  uznaje duchowy wymiar życia,
B.  odrzuca duchowość człowieka,
C . ukazuje  duchowość  człowieka  ale  twierdzi,  że  nie  jest

ona istotna w życiu osoby,
D.  ukazuje 3 dowody na brak doświadczenia duchowego osoby.



Zadanie 0.
Laseroakupunkturę  stosuje  s ię  chętnie  u  osób  z  zaburzeniami
krzepnięcia krwi, ponieważ:

A.  jest bezbolesna,
B.  jest krótkotrwająca,
C.  nie narusza ciągłości powłok ciała,
D.  nie daje objawów ubocznych.

Zadanie 0.
Członek  zespołu  negocjacyjnego,  który  nie  uczestniczy
bezpośrednio  w  przebiegu  negocjacji,  a  do  jego  zadań  należy
obserwowanie przebiegu negocjacji i wyciąganie wniosków, to:

A.  rozjemca,
B.  mediator,
C.  rzecznik,
D.  analityk.

Zadanie 0.
O umiejętności właściwego słuchania rozmówcy NIE świadczy:

A.  postawa pełnej akceptacji drugiej osoby,
B.  postawa szacuneku dla uczuć drugiej osoby,
C.  tolerancja,
D.  zmiana tematu rozmowy.

Zadanie 0.
Celem działań edukacyjnych jest uzyskanie:

A . mobilizacji  pacjenta  do  czytania  przekazywanych  mu
ulotek traktujących o zdrowiu,

B.  wyuczenia samoobserwacji,
C . umacniania  w  pozytywnym  nastawieniu  do  procesu

zdrowienia,
D . pożądanych  zmian  w  zachowaniu  człowieka  chorego  i

zdrowego.

Zadanie 0.
Metody dydaktyczne takie jak: dyskusja panelowa, burza mózgów,
dyskusja wielokrotna, metoda przypadków i  sytuacyjna należą do
grupy metod:

A.  podających,
B.  problemowych,
C.  praktycznych,
D.  eksponujących (waloryzacyjnych).



Zadanie 0.
Kultura zdrowotna, to:

A .  kultura danego społeczeństwa,
B.  pojmowanie zdrowia w określonej grupie społecznej,
C.  postawy i zachowania wobec chorych,
D . system  wartości  przypisywanych  zdrowiu  fizycznemu  i

psychicznemu,  subiektywnemu  i  obiektywnemu,
jednostkowemu i publicznemu.

Zadanie 0.
Co oznacza proces stygmatyzacji?

A . silnie  negatywną  tożsamość,  którą  społeczeństwo
naznacza daną osobę,

B . emocjonalnie pozytywną postawę środowiska wobec osoby
chorej lub niepełnosprawnej,

C.  integrację z osobą chorą lub niepełnosprawną,
D.  pewien rodzaj wsparcia społecznego.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej określają m.in.:

A . przepisy  regulujące  wykonywanie  zawodu  pielęgniarki  i
zawodu położnej,

B.  Kodeks Pracy, Kodeks Karny, Kodeks Cywilny,
C . regulaminy  zakładowe,  zakresy  obowiązków,  uprawnień  i

odpowiedzialności na stanowisku pracy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Dylemat to:

A . kłopotliwa sytuacja wymagająca trudnego wyboru między
dwiema przykrymi możliwościami,

B . wybór,  jakiegokolwiek  rodzaju,  między  dwoma  równie
niezadowalającymi alternatywami,

C.  konflikt dwóch jednakowo ważnych racji,
D.  trudna sytuacja.

Zadanie 0.
Jaki jest pierwszy etap procesu planowania?

A.  przypisywanie odpowiedzialności,
B.  ocena rezultatów,
C.  określenie celów,
D.  ustalenie harmonogramu pracy.



Zadanie 0.
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa
określa, że:

A .  wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
B . wszyscy  ludzie  mają  takie  same  potrzeby  i  takie  same

priorytety,
C . potrzeby  jednostek  są  stałe,  nigdy  nie  zmieniają  s ię

pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
D . spełnianie  potrzeb  zawsze  podąża  od  potrzeb  wyższego

rzędu do potrzeb niższego rzędu.

Zadanie 0.
Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:

A .  planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
B.  planowanie, organizowanie i zatrudnianie,
C.  pobudzanie, motywowanie i koordynowanie,
D.  motywowanie, komunikowanie i przywództwo.

Zadanie 0.
Wśród  klasycznych  funkcji  zarządzania  wymienia  się  taką
funkcję,  która  oznacza  porównywanie  stanu  osiągniętego  z
modelem, wzorcem zamierzonym w działaniu, a także obserwowanie
postępów organizacji w realizacji celów. Jest to:

A .  planowanie,
B.  organizowanie,
C.  kierowanie ludźmi,
D.  kontrolowanie.

Zadanie 0.
Współczesna  strategia  dla  zdrowia  sugeruje  ustalenie  pewnej
chronologii  działań,  która  decyduje  o  ich  efektywności  w
szerokim  aspekcie  społecznym.  Od  którego  działania  należy  tę
strategię rozpocząć?

A.  monitorowania wskaźników stanu zdrowia społeczeństwa,
B . stworzenia  systemu  opieki  zdrowotnej  adekwatnie  do

rozpoznanej sytuacji,
C . analizy czynników determinujących zdrowie i rozpoznanie

potrzeb zdrowotnych populacji,
D.  oceny skuteczności podjętych działań.



Zadanie 0.
Dla  usprawnienia  organizacji  świadczenia  usług  zdrowotnych  w
Polsce  ustalono  ich  wielopoziomowość.  Największy  udział  w
kształtowaniu zdrowia społeczeństwa przypisuje się opiece:

A.  wysokospecjalistycznej,
B.  specjalistycznej,
C.  podstawowej,
D.  przedpodstawowej.

Zadanie 0.
Kto  odprowadza  składkę  na  ubezpieczenie  zdrowotne  za  osobę
pozostającą w stosunku umowy o pracę?

A.  PZU,
B.  pracownik,
C.  ZUS,
D.  pracodawca.

Zadanie 0.
Pierwszy  ton  serca  (T1)  jest  najgłośniejszy  nad  koniuszkiem
serca. Powstaje on w następstwie zamknięcia zastawek:

A.  trójdzielnej i pnia płucnego,
B.  dwudzielnej i aorty,
C.  dwudzielnej i pnia płucnego,
D.  dwudzielnej i trójdzielnej.

Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie. Osłuchowo nad płucami u dziecka mogą dominować:

A.  trzeszczenia drobnobańkowe,
B.  trzeszczenia grubobańkowe,
C.  świsty,
D.  furczenia.

Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.



Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest:

A .  zawsze ujemny,
B.  zawsze dodatni,
C.  dwufazowy,
D.  "ukryty" w odcinku ST.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Zaburzenia  obwodowego  układu  nerwowego,  neuronu  ruchowego,
powodują:

A.  niedowład lub porażenie spastyczne,
B.  niedowład lub porażenie wiotkie,
C.  wzmożenie odruchów ścięgnistych,
D.  drżenia zamiarowe.



Zadanie 0.
Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

A.  zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
B . przyspieszony  oddech,  szary  cień  wokół  ust,  ruch

skrzydełkowy nosa,
C.  przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
D.  zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
Pacjent  przywieziony  przez  karetkę  oddycha  regularnie  ok.  8
razy  na  minutę,  źrenice  są  znacznie  zwężone.  Oddech  pacjenta
jest  prawdopodobnie  wynikiem  depresji  ośrodka  oddechowego
spowodowanego przez:

A.  kokainę,
B.  opioidy,
C.  benzodiazepiny,
D.  cytostatyki.

Zadanie 0.
Objaw Kerniga polega na:

A . występowaniu  bólu  podczas  próby  przygięcia  głowy  do
klatki piersiowej,

B . występowaniu bólu podczas próby wyprostowania w kolanie
nogi zgiętej w stawach biodrowym i kolanowym,

C.  sztywności karku,
D . zgięciu  kończyn  dolnych  w  stawach  biodrowych  i

kolanowych przy przygięciu głowy do klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.



Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Spirometria  jest  badaniam  dodatkowym  wykorzystywanym
najczęściej w diagnostyce:

A.  gruźlicy,
B.  astmy oskrzelowej,
C.  zapalenia płuc,
D.  odmy opłucnowej.

Zadanie 0.
Który  zakres  znaczeniowy  terminu  opieka  jest  najbardziej
wyczerpujący?

A.  szacunek, pielęgnowanie, wspieranie,
B.  ochrona, ostrożność,
C.  niepokój o kogoś, czujność,
D.  leczenie, nadzór, ochrona.

Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  przedstawiła  model  pielęgniarstwa  w  oparciu
o :

A.  teorię samoopieki/deficytu samoopieki,
B.  relacje międzyludzkie,
C.  hierarchię potrzeb,
D.  unikatowe funkcje pielęgniarki.

Zadanie 0.
Problem badawczy to:

A.  przypuszczenie dotyczące zachodzących zjawisk,
B . pytanie,  na  które  szukamy  odpowiedzi  na  drodze  badań

naukowych,
C . pewna  kategoria  zjawisk,  których  wielkość  może  ulec

zmianom,
D . pewne  zmienne  wskazujące  na  obecność  faktów,  zjawisk

itp.



Zadanie 0.
Metoda monograficzna dotyczy:

A.  działalności badawczej poświęconej jednemu zagadnieniu,
B.  działalności badawczej poświęconej kilku zagadnieniom,
C.  opracowania statystycznego,
D.  opisu kilku instytucji.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  7  listopada
2007 r .  w sprawie  rodzaju i  zakresu świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych,  leczniczych  i  rehabilitacyjnych  udzielanych
przez  pielęgniarkę  albo  położną  samodzielnie  bez  zlecenia
lekarskiego  (Dz.  U  Nr  210,  poz.  1540),  pielęgniarka  ma  prawo
bez odbycia kursu specjalistycznego wykonać samodzielnie:

A . badanie  fizykalne,  umożliwiające  wczesne  wykrycie
chorób sutka,

B.  szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień,
C.  defibrylację,
D.  zabiegi doodbytnicze (lewatywa, wlewka, kroplówka).

Zadanie 0.
Którego świadczenia NIE może wykonać pielęgniarka?

A . prowadzenie  rehabilitacji  przyłóżkowej  w  celu
zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia,

B . prowadzenia  usprawniania  ruchowego  (siadanie,
pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi),

C . aktywizacja  podopiecznych  z  wykorzystaniem  elementów
terapii  zajęciowej  pod  warunkiem  odbycia  kursu
specjalistycznego,

D . ustalenia  rozpoznania  rehabilitacyjnego  i  określenia
zakresu podejmowania działań.

Zadanie 0.
Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

A .  zbiór kart informacyjnych,
B.  zestaw cyfrowych nośników informacji,
C.  jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 0.
W  pewnym  oddziale  szpitalnym  podano  lek  przeciwbólowy  80
pacjentom  i  zmierzono  czas,  po  którym  lek  zaczął  działać.
Otrzymane wartości  przedstawiono w postaci  szeregu od wartości
najmniejszej do największej. Czas działania leku jest cechą:

A.  jakościową,
B.  mierzalną ciągłą,
C.  mierzalną dyskretną,
D.  porządkową.

Zadanie 0.
Jakim programem komputerowym należy się posłużyć, by utworzyć
dokument  zawierający  tekst,  zestawienie  danych  w  postaci  tabel
oraz histogramów?

A.  edytorem tekstów,
B.  bazą danych,
C.  systemem operacyjnym,
D.  programem graficznym.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 201910
GRUPA 1
Zadanie 0.
Akceptacja właściwej pory śmierci oznacza:

A . niepodejmowanie  działań  nadzwyczajnych  w  okresie
preterminalnym,

B.  powstrzymywanie się od podawania leków przeciwbólowych,
C . powstrzymanie  się  od  działań  mających  na  celu

przyspieszenie śmierci,
D . powstrzymywanie się od pielęgnowania chorego w okresie

agonii.

Zadanie 0.
Pielęgniarstwo paliatywne jest:

A .  odrębną dyscypliną naukową,
B.  wchodzi w zakres pielęgniarstwa opieki długoterminowej,
C.  wchodzi w zakres pielęgniarstwa onkologicznego,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Zakażenia  o  różnej  etiologii,  występujące  w  przebiegu  zakażenia
HIV, charakterystyczne są dla:

A . ostrej  infekcji  retrowirusowej  -  ze  względu  na  znaczny
przyrost ilości wirusa wzrasta podatność na zakażenia,

B.  okresu utajenia maskując rzeczywistą przyczynę choroby,
C.  obrazu klinicznego okresu pełnoobjawowego AIDS,
D . okresu  przetrwałego  uogólnionego  powiększenia  węzłów

chłonnych, będąc przyczyną tego powiększenia.

Zadanie 0.
Wśród chorych będących w stanie terminalnym z powodu choroby
układu krążenia, najczęstszym schorzeniem wywołującym ten stan
jest:

A .  przewlekła niewydolność serca,
B.  zastawkowe wady serca,
C.  rozsiane zakrzepy w tętnicach,
D.  choroba niedokrwienna serca.

Zadanie 0.
W  którym  hospicjum  zapoczątkowany  został  nowoczesny  ruch
hospicyjny?

A.  św. Krzysztofa w Londynie,
B.  św. Łazarza w Krakowie,
C.  św. Józefa w Londynie,
D.  Pallotinum w Gdańsku.



Zadanie 0.
Jakie  jest  najlepsze  miejsce  dla  chorego  podczas  sprawowania
opieki paliatywnej w zaawansowanej chorobie nowotworowej?

A . w  szpitalu,  bo  zapewnia  całodobową  opiekę
lekarsko-pielęgniarską,

B . to ,  które  łagodzi  wszelkie  dolegliwości  bólowe  według
najnowszych standardów,

C . oddział  stacjonarny  w  hospicjum,  ponieważ  odciąża
całkowicie zmęczoną rodzinę,

D.  to, które zapewnia choremu najlepszą jakość życia.

Zadanie 0.
Hanna Chrzanowska zapoczątkowała w Polsce w XX wieku:

A.  opiekę stacjonarną dla przewlekle chorych,
B.  domową opiekę pielęgniarską,
C.  opiekę nad matką i dzieckiem,
D.  szpitalną opiekę dla osób uzależnionych.

Zadanie 0.
Znajomość  i  stosowanie,  których  zasad  jest  niezbędne  w
sprawowaniu opieki paliatywnej?

A.  akceptacji nieuchronności i właściwej pory śmierci,
B.  poprawy jakości życia chorych,
C . holistycznej,  zespołowej  opieki  nad  chorym  i  jego

rodziną w czasie trwania choroby oraz w okresie żałoby,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Czym zajmuje się psychotanatologia?

A.  biologicznym aspektem śmierci,
B.  umieraniem w sensie społecznym,
C . analizą psychologicznych aspektów umierania, postawami

wobec śmierci, stroną emocjonalną tego zagadnienia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Drugą pod względem częstości przyczynę zgonów w grupie chorób
przewlekłych w Polsce stanowią:

A.  choroby układu krążenia,
B.  choroby układu oddechowego,
C.  nowotwory złośliwe,
D.  choroby neurologiczne.



Zadanie 0.
Pielęgniarki  opiekujące  się  chorymi  terminalnie  mogą  podjąć
pewne  działania,  pozwalające  na  uniknięcie  wyczerpania
fizycznego i psychicznego. Między innymi wskazane/a, jest:

A . pomniejszanie  znaczenia  kontaktu  z  chorym  i
przytłumienie własnych przeżyć,

B . dbanie  o  dobry  humor,  unikanie  fizycznego  kontaktu  z
chorym,  ograniczenie  empatii  w  stosunku  do  pacjenta  i
jego rodziny,

C . właściwa  organizacja  godzin  pracy,  organizacja  pracy  w
zespole  poprzez  dzielenie  odpowiedzialności  za  pewne
decyzje i wspieranie się,

D . właściwa organizacja godzin pracy, rutynowe wykonywanie
zabiegów przy pacjencie.

Zadanie 0.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

A . marskość  wątroby  i  przewlekłe  zapalenie  trzustki  to
częste  choroby  układu  pokarmowego  pochodzenia
nienowotworowego, które w okresie zaawansowanej choroby
nie poddają się leczeniu przyczynowemu,

B . u  chorych  ze  stwardnieniem  zanikowym  bocznym  (SLA),
najważniejsze  jest  leczenie  przyczynowe  a  objęcie
opieką  paliatywną  jest  wskazane  tylko  w  wyjątkowych
przypadkach,

C . choroby  układu  oddechowego  prowadzące  do  przewlekłej
niewydolności  oddechowej  i  śmierci,  to  m.in.
mukowiscydoza,  przewlekła  obturacyjna  choroba  płuc
(POCHP) i pylice,

D.  wszystkie zdania są fałszywe.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  zasadą  "o  podwójnym  skutku  działania"  dopuszczalne
jest:

A .  wspomagane samobójstwo,
B.  stosowanie zasady primum non nocere,
C . stosowanie nadzwyczajnych (nieproporcjonalnych) środków

terapeutycznych,
D . stosowanie  dużych  dawek  opioidów  w  bólu  nie  do

wytrzymania, które mogą ograniczać przytomność, a nawet
skracać życie.



Zadanie 0.
Wśród  nowotworów  złośliwych  największą  zachorowalność  i
umieralność u mężczyzn wywołuje nowotwór:

A.  żołądka,
B.  jelita grubego,
C.  płuc,
D.  gruczołu krokowego.

Zadanie 0.
Zasada  afirmacji  godności  ludzkiej  jest  urzeczywistniana
poprzez  akty  czynienia  dobra  a  unikania  zła  w  relacjach
interpersonalnych.  W  przypadku  zawodu  pielęgniarskiego  zasada
ta odnosi się do relacji:

A .  pielęgniarka - pacjent i jego rodzina,
B.  pielęgniarka - pacjent,
C . pielęgniarka  -  pacjent  i  jego  rodzina  oraz  inni

pracownicy ochrony zdrowia,
D . pielęgniarka  -  pacjent,  jego  rodzina  i  inni  pracownicy

ochrony zdrowia oraz pielęgniarka wobec samej siebie.

Zadanie 0.
Głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za powstawanie nowotworów
złośliwych w populacji ludzkiej są czynniki:

A .  wynikające ze stylu życia,
B.  zależne od uwarunkowań genetycznych,
C.  zależne od czynników zakaźnych,
D.  wynikające z zanieczyszczeń środowiska.

Zadanie 0.
Zapotrzebowanie na opiekę paliatywną jest spowodowane:

A . wzrostem  liczby  osób  umierających  na  skutek  choroby
nowotworowej i AIDS,

B . poszerzeniem  zakresu  świadczeń  opieki  paliatywnej  o
inne choroby somatyczne,

C.  starzeniem się społeczeństwa,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Marskość wątroby to choroba:

A . będąca  skutkiem  przewlekłego  alkoholizmu,  a  także
wirusowego zapalenia wątroby,

B . mająca  charakter  przewlekle  postępujący  i
nieodwracalny,

C . charakteryzująca  się  występowaniem  w  końcowym  jej
okresie  wodobrzusza,  żółtaczki,  encefalopatii
wątrobowej,

D.  wszystkie stwierdzenia są prawdziwe.



Zadanie 0.
Który/e z niżej podanych objawów towarzyszy/ą zespołowi ucisku
na rdzeń kręgowy?

A.  ból ,
B.  zaburzenia ruchowe i czucia,
C.  śpiączka,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Działania uboczne stoswania morfiny, to:

A .  ślinotok, biegunka, podwyższona ciepłota ciała,
B . lęk,  szerokie  źrenice,  wzmożona  perystaltyka  przewodu

pokarmowego,
C . splątanie,  nudności,  wymioty,  senność,  skurcze

kloniczne mięśni,
D . przykurcze  mięśniowe,  bolesność  w  jamie  ustnej,

depresja.

Zadanie 0.
O d 2009 r . w Polsce jednostki chorobowe kwalifikujące dorosłych
chorych  do  objęcia  opieką  paliatywną.  Wskaż  prawidłową
odpowiedź:

A . nowotwór,  owrzodzenie  nowotworowe,  niewydolność
oddechowa,

B . procesy neurodegeneracyjne, choroba Parkinsona, choroba
Alzheimera,

C . choroba  Creutzfeldta-Jakoba,  upośledzenie  odporności
wywołane  przez  wirus  ludzki  (AIDS),  owrzodzenia
odleżynowe, SLA,

D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Proszę wskazać objawy depresji u chorych w opiece paliatywnej:

A .  pobudzenie, drażliwość, lęk, anhedonia,
B.  hipochondria, utrata masy ciała,
C.  bezsenność, utrata energii i siły,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Poniższe  twierdzenia  dotyczą  podawania  podskórnego  leków  w
opiece paliatywnej. Wskaż odpowiedź FAŁSZYWĄ:

A.  leki podaje się przez zestaw do iniekcji podskórnych,
B . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  z  reguły  po

przygotowaniu w jednej strzykawce,
C . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  w  postaci

wlewu  ciągłego  lub  powtarzanych  regularnych
wstrzyknięć,

D.  drogą podskórną podaje się tylko opioidy.

Zadanie 0.
Komunikowanie w pielęgnowaniu to wymiana informacji:

A .  z pacjentem,
B.  w zespole terapeutycznym,
C . z  pacjentem,  jego  rodziną,  grupą  ludzi  objętą  opieką,

własną  grupą  zawodową,  zespołem  terapeutycznym
(komunikowanie sytuacyjne),

D.  w obrębie własnej grupy zawodowej.

Zadanie 0.
Czy  przy  długotrwałym  stosowaniu  morfiny  u  chorego  z  bólem
przewlekłym pojawia się uzależnienie?

A . tak,  zawsze  występuje  uzależnienie  fizyczne  i
psychiczne, dlatego morfinę nazywamy narkotykiem,

B . nie,  nigdy  nie  występuje  uzależnienie  jeżeli  morfina
stosowana jest właściwie,

C . nie,  jeżeli  jednocześnie  zastosujemy  leki  z  pierwszego
stopnia drabiny analgetycznej,

D . tak,  najczęściej  występuje  tylko  uzależnienie  fizyczne,
objawy  zespołu  odstawienia  to  niepokój,  irytacja,
wypieki  na  twarzy,  bóle  stawowe,  nudności,  wymioty,
bóle brzucha.

Zadanie 0.
W przypadku infekcji bakteryjnej jamy ustnej należy zastosować:

A . antybiotykoterapię  oraz  płukanie  jamy  ustnej  3%
roztworem wody utlenionej,

B . antybiotykoterapię  oraz  płukanie  jamy  ustnej  1%
roztworem wody utlenionej,

C.  ketokonazol i flukonazol,
D.  pędzlowanie nystatyną.



Zadanie 0.
Poniżej  przedstawiono  twierdzenia  dotyczące  zasad  stosowania
morfiny  w  leczeniu  bólu  u  chorych  z  zaawansowaną  chorobą
nowotworową. Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE:

A . dawka początkowa morfiny doustnej wynosi 5-10 mg, co 4
godz.,

B . u chorego otrzymującego 120 mg morfiny doustnie na dobę
równoważną dawką przy podaniu leku podskórnie jest 40
mg/dobę,

C . dawkę  morfiny  należy  zwiększać  stopniowo  do  dawki
maksymalnej,

D . podanie morfiny może spowodować utrudnienia w wydalaniu
moczu.

Zadanie 0.
Maksymalna  dawka  morfiny  doustnej  w  leczeniu  bólu
nocyceptywnego u chorych w opiece paliatywnej oscyluje:

A .  między 4000 a 6000 g/dobę,
B.  między 150 a 1000 g/dobę,
C.  między 2,5 mg na dawkę a 300 mg/dobę,
D.  nie można określić maksymalnej dawki morfiny.

Zadanie 0.
Ryzyko wystąpienia powikłań wynikających z powodu kumulowania
się metabolitów morfiny, NIE występuje u chorych:

A.  w śpiączce mózgowej,
B.  z niewydolnością nerek, z cholestazą,
C.  odwodnionych,
D.  niewydolnością wątroby.

Zadanie 0.
Wskaż wskazania do przetaczania krwi u chorych w zaawansowanej
fazie choroby nowotworowej:

A . każdy  przypadek  udokumentowanych  badaniami  niskich
wartości morfotycznych krwi chorego,

B.  po każdym krwotoku,
C . wystąpienie objawów związanych z anemią ograniczających

aktywność  dzienną  chorego  i  sprawiających  mu  duże
dolegliwości,

D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
U  pacjenta  z  rozległym  owrzodzeniem  nowotworowym,  objawy
dominujące  to  odór  i  zakażenie.  Która  z  metod  terapeutycznych
jest prawidłowa?

A.  antybiotykoterapia, opatrunki okluzyjne, antyseptyki,
B.  antyseptyki, metronidazol, antybiotykoterapia,
C . opatrunki  poliuretanowe,  antyseptyki,  gentamycyna  -

miejscowo,
D . że l  z  morfiną  -  miejscowo,  opatrunki  z  parafiną,

antyseptyk.

Zadanie 0.
Leki adjuwantowe (wspomagające) to:

A . niesteroidowe  leki  przeciwzapalne  i  paracetamol
wspomagające działanie opioidów na wyższych szczeblach
drabiny analgetycznej,

B.  leki stosowane doraźnie przy bólach przebijających,
C . leki  nie  działające  bezpośrednio  przeciwbólowo,  ale

pomagające  zwalczać  ból  poprzez  różne  mechanizmy
działania,

D . si lne  opioidy,  które  nie  powinny  być  stosowane  u
chorych z bólem przewlekłym.

Zadanie 0.
Pacjentka poddawana brachyterapii, powinna być poinformowana:

A . o  objawach  ubocznych  napromieniania  i  rozkładzie
zabiegów,

B . o  skuteczności  leczenia  i  sposobach  zapobiegania
powikłaniom,

C . o  metodzie  leczenia,  procesie  planowania  leczenia  i
postępowaniu w przypadku wystąpienia powikłań, a także
sposobach zapobiegania powikłaniom,

D.  o wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Jaką  dietę  stosuje  s ię  w  zapobieganiu  i  zwalczaniu  zaparć  u
pacjentki z rakiem sromu leczonej morfiną?

A.  owocowo-warzywną, potrawy wysokobłonnikowe,
B.  ubogoresztkową, miód, potrawy zbożowe,
C.  wysokoenergetyczną, bogato białkową,
D.  z ograniczeniem podaży płynów.



Zadanie 0.
Zanim  choremu  zostanie  przekazana  informacja  o  niepomyślnym
rokowaniu, w pierwszej kolejności należy ustalić:

A . czy  pacjent  jest  zdolny  do  zrozumienia  i  gotowy  do
przyjęcia informacji,

B.  czy rodzina jest zdolna do zrozumienia informacji,
C.  stan ogólny chorego,
D.  wykształcenie chorego.

Zadanie 0.
Przeszczep allogeniczny polega na przeniesieniu:

A.  szpiku pochodzącego od zupełnie odmiennego osobnika,
B . szpiku  pochodzącego  od  brata/siostry,  który  jest

identyczny,
C.  własnego szpiku,
D . szpiku  pochodzącego  od  rodzeństwa  (identycznego)  lub

własnego.

Zadanie 0.
Co to są bóle przebijające?

A.  wszystkie bóle występujące w chorobie nowotworowej,
B.  podstawowe bóle w chorobie nowotworowej,
C . przemijające,  napadowe  bóle  nakładające  się  na

dotychczas istniejące dolegliwości,
D.  nie reagujące na stosowane leczenie przeciwbólowe.

Zadanie 0.
Ból  trwający  stale  przez  okres  do  około  2  miesięcy,  ze  względu
na kryterium czasu określamy jako:

A.  ostry,
B.  przewlekły,
C.  tępy,
D.  patologiczny.

Zadanie 0.
Główną przyczyną wystąpienia obrzęku limfatycznego jest/są:

A.  choroba nowotworowa,
B.  zapalenie żył,
C.  zaburzenia krążenia,
D.  zatory.



Zadanie 0.
Które  zachowania  są  właściwe  wobec  ludzi  w  starszym  wieku  z
chorobą nowotworową?

A.  brak empatii,
B . siadanie  w  pobliżu  chorego,  podejmowanie  na  życzenie

chorego kontaktu przez dotyk, częste rozmowy, troska,
C.  zapewnienie ciszy i spokoju,
D.  spełnianie wszystkich życzeń chorego.

Zadanie 0.
Wystąpienie zespołu żyły głównej górnej sugeruje:

A.  skrócenie oddechu, obrzęk twarzy,
B.  obrzęk tułowia i kończyn górnych,
C.  kaszel, duszność,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
N a kompleksową fizjoterapię (CPT) w obrzęku limfatycznym składa
się:

A .  drenaż limfatyczny ręczny i pneumatyczny,
B . bandażowanie kończyny za pomocą elastycznych bandaży,

rękawów elastycznych,
C.  unieruchomienie kończyny,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Jaki  rodzaj  radioterapii  stosowany  jest  w  leczeniu  raka  trzonu
macicy?

A.  brachyterapia śródjamowa,
B.  brachyterapia śródtkankowa,
C.  teleterapia,
D.  każda z wyżej wymienionych.

Zadanie 0.
Na którym stopniu drabiny analgetycznej znajduje się morfina?

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

Zadanie 0.
Odruch kaszlowy składa się z fazy:

A.  wdechowej i wydechowej,
B.  wdechowej, fazy kompresyjnej, faza wydechowej,
C.  wdechowej i fazy odkrztuszania na wydechu,
D.  wdechowej i kompresyjnej.



Zadanie 0.
Roztwór  do  płukania  jamy  ustnej  stosowany  u  chorego  leczonego
antymetabolitami powinien mieć odczyn:

A.  kwaśny,
B.  alkaliczny,
C.  obojętny,
D.  nie ma żadnego znaczenia.

Zadanie 0.
Wskaż zdanie prawdziwe:

A . stosowanie opatrunków aktywnych (Aquacel Ag, Kaltostat)
dwukrotnie przyspiesza gojenie owrzodzeń nowotworowych,

B . spośród objawów towarzyszących owrzodzeniu szczególnie
ból i świąd są uciążliwe dla chorego,

C . w celu opanowania bólu i krwawienia owrzodzenia stosuje
s ię  wyłącznie  metody  ogólne  (lignocainę,  morfinę  i  vit .
K ) ,

D.  żadne z powyższych stwierdzeń NIE jest prawdziwe.

Zadanie 0.
U  pacjenta  leczonego  lekami  cytostatycznymi  w  sposób
systematyczny należy kontrolować:

A.  morfologię krwi,
B.  parametry czynnościowe nerek i wątroby,
C.  wydolność serca,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Ból przewlekły wg kryterium czasu, to ból, który trwa powyżej:

A .  jednego miesiąca,
B.  dwóch miesięcy,
C.  trzech miesięcy,
D.  sześciu miesięcy.

Zadanie 0.
W  obrzęku  limfatycznym  u  chorego  objętego  opieką  paliatywną
stosujemy:

A . wyłącznie  intensywne  leczenie  fizjoterapeutyczne,  aby
jak  najszybciej  zmniejszyć  wielkość  obrzęków co  poprawi
komfort chorego,

B . wyłącznie  dobrze  dobrane  rękawy  uciskowe  aby  nie
obciążać chorego innym postępowaniem,

C.  ćwiczenia bierne obrzękniętej kończyny,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
W  schyłkowej  fazie  choroby  nowotworowej  możliwą  przyczyną
występowania u pacjenta suchości błony śluzowej języka jest:

A .  odwodnienie,
B.  farmakoterapia,
C.  choroby nowotworowe ślinianek,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Czy  wskazane  jest  odsysanie  wydzieliny  z  jamy  ustnej  i  drzewa
oskrzelowego u osób w agonii?

A . jest  zalecane,  ponieważ  "podnosi  na  duchu"  rodzinę  i
innych chorych,

B . jest  zalecane,  ponieważ  większość  chorych  dobrze  je
znosi,

C . rzadko  jest  zalecane,  ponieważ  może  przysporzyć
dodatkowych cierpień umierającemu,

D . chorego  należy  odsysać  w  regularnych  odstępach
czasowych.

Zadanie 0.
Jakie działanie ma laktuloza?

A.  działa poślizgowo, ułatwia przesuwanie mas kałowych,
B.  działa zapierająco,
C.  zwalnia perystaltykę jelit,
D . wywiera  miejscowe  działanie  osmotyczne  zmiękczając

stolec.

Zadanie 0.
W  porównaniu  do  morfiny  podawanej  drogą  doustną,  morfina
podawana dożylnie wywiera działanie na organizm:

A.  takie samo,
B.  dwu - trzykrotnie silniejsze,
C.  pięciokrotnie silniejsze,
D.  siedmiokrotnie silniejsze.

Zadanie 0.
Z e  względu  na  kryterium  miejsca  postrzegania,  si lny  ból
występujący  w  wielu  miejscach,  któremu  poza  doznaniami
somatycznymi towarzyszą głębokie zmiany psychiczne i  cierpienie
egzystencjalne (duchowe), określamy jako:

A.  zlokalizowany,
B.  rzutowany,
C.  totalny,
D.  psychogenny.



Zadanie 0.
W  opiece  nad  ludźmi  starszymi  z  chorobą  nowotworową  przy
współistniejącym otępieniu zalecana jest:

A .  częsta zmiana otoczenia chorego,
B.  stały porządek dnia, bez zmian otoczenia,
C.  częsta zmiana porządku dnia,
D.  izolacja chorego.

Zadanie 0.
Najczęściej  występujące  wczesne  efekty  niepożądane  leczenia
morfiną to:

A.  biegunki,
B.  nudności, wymioty, senność, zaparcia stolca,
C.  natychmiastowa lekozależność,
D.  lekozależność, świąd skórny, zaburzenia widzenia.

Zadanie 0.
D o złamań patologicznych, występujących u prawie 25% chorych z
przerzutami do kości, najczęściej dochodzi w przypadku:

A.  raka piersi, płuca,
B.  raka prostaty, nerki, szpiczaka mnogiego,
C.  raka jajnika, wątroby, jelita,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 0.
Ból trzewny:

A . wynika  z  podrażnienia  receptorów  na  skutek  napinania
okostnej przez guz,

B . jest  słabo  zlokalizowany,  często  jest  opisywany  jako
rozlany,  tępy,  gniotący,  głęboki  z  nakładającymi  się
ostrymi  bólami  o  charakterze  kolki,  może  promieniować
do pleców i obojczyka,

C . jest  opisywany  jako  napady  kłucia,  szarpania,  palenia,
rażenia prądem,

D . charakteryzuje  s ię  allodynią  -  tzn.  odczuwaniem  jako
bólu bodźców niebolesnych w innych okolicznościach.



Zadanie 0.
Najczęstszymi przyczynami wywołującymi napad paniki oddechowej
są :

A . złość,  lęk  przed  śmiercią,  nieuregulowane  sprawy
socjalne i rodzinne, zła komunikacja,

B . niewłaściwa  kontrola  objawów,  zbyt  małe  dawki  i
nieregularne stosowanie leków opioidowych,

C . nasilenie  przyczyn  odwracalnych  (np.:  niedokrwistości,
zakażenia,  zespół  żyły  głównej  górnej),  postęp  choroby
nowotworowej,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Leki  przeciwserotoninowe  (anty  5HT3)  stosowane  są  w
zapobieganiu lub leczeniu nudności i wymiotów występujących:

A.  w niedrożności przewodu pokarmowego,
B.  w chemioterapii lub radioterapii,
C.  we wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym,
D.  w zaparciach stolca.

Zadanie 0.
Jeśli  podawanie  pacjentowi  w  odstępie  co  4  godziny,  100  mg
Tramalu nie niweluje dolegliwości bólowych, należy:

A.  podwoić dawkę leku,
B.  potroić dawkę leku,
C.  podawać w odstępie co 2 godziny,
D . zastosować  leki  z  wyższego  poziomu  drabiny

analgetycznej.

Zadanie 0.
Jakość  życia  określana  jako  "funkcjonalny  efekt  choroby  i  je j
leczenia" odnosi się do jakości życia:

A.  postrzeganej jako kategoria nadrzędna,
B.  w wymiarze dobrostanu psychicznego,
C.  uwarunkowanej stanem zdrowia,
D.  w wymiarze społecznym.

Zadanie 0.
Ocena  jakości  życia  pacjentów  w  stanie  terminalnym  dotyczy
czterech podstawowych obszarów, w tym stanu somatycznego. Które
z niżej wymienionych narzędzi, nadaje się do jego oceny?

A.  Indeks Karnofsky'ego, skala ECOG/WHO,
B.  Rotterdamska Lista Objawów, skala STAS,
C.  Skala HAD i MMSE,
D.  QLQ - C30.



Zadanie 0.
Narzędzia  do  badania  sprawności  funkcjonalnej  EFAT,  narzędzie
oceny komfortu ECAF, skalę oceny zachowania BRS, wykorzystuje
się do:

A.  kwalifikowania chorych do opieki hospicyjnej,
B.  oceny jakości życia w warunkach ambulatoryjnych,
C.  oceny jakości życia w warunkach stacjonarnych,
D . oceny jakości życia u chorych z zaburzeniami sprawności

umysłowej.

Zadanie 0.
Ocena  jakości  życia  jest  oceną  różnicy,  jaka  istnieje  pomiędzy
sytuacją:

A . pacjenta  w  Polsce  a  sytuacją  pacjenta  w  Unii
Europejskiej,

B.  pacjenta a sytuacją personelu medycznego,
C . upragnioną  (idealną)  a  rzeczywiście  istniejącą

(realną),
D.  rzeczywiście istniejącą (realną) a prawidłową.

Zadanie 0.
Próby  uściślenia  definicji  jakości  życia  tak,  aby  mogła  znaleźć
zastosowanie  w  medycynie  doprowadziły  do  stworzenia  nowego
pojęcia:  jakość  życia  uwarunkowana  stanem  zdrowia  (HRQL).
Pojęcie to definiowane jest jako:

A . funkcjonalny  efekt  choroby  i  je j  leczenia  odbierany
przez pacjenta,

B . ocena  własnego  położenia  życiowego  dokonana  w  okresie
choroby  oraz  leczenia  i  uwzględniającą  ich  szczególną
rolę,

C.  prawidłowe są stwierdzenia A i B,
D.  wszystkie stwierdzenia są błędne.



Zadanie 0.
Działania  zespołu  terapeutycznego  mające  wpływ  na  poprawę
jakości  życia  chorego  w  stanie  terminalnym  obejmują  między
innymi:

A . odwrócenie  uwagi  chorego  od  aktualnego  stanu  przez
ukazywanie  możliwości  zaistnienia  poprawy  w
przyszłości, dystansowanie się do zwyczajów chorych,

B . kierowanie  uwagi  chorego  na  przeżywanie
teraźniejszości,  okazywanie  akceptacji,  wskazywanie
sfer w których chory mógłby poczuć się "użyteczny",

C . preferowanie  drogi  dożylnej  podawania  leków  ze  względu
n a  szybkość  działania,  organizowanie  dnia  chorego  w
taki sposób, aby miał on dużo wolnego czasu,

D . dążenie  do  zmian  w  dotychczasowej  hierarchii  wartości
chorego  tak  aby  najważniejsze  stało  s ię  zdrowie,
akcentowanie przyszłości.

Zadanie 0.
W  zaawansowanej  i  terminalnej  fazie  choroby  nowotworowej
badanie jakości życia:

A . n ie  jest  zalecane  û  nie  przyczyni  s ię  już  do
polepszenia stanu zdrowia pacjenta,

B . jest  szczególnie  wskazane  przy  ocenie  skuteczności
leczenia i opieki paliatywnej,

C.  jest zalecane, ale uwarunkowane samopoczuciem chorego,
D.  nie jest zasadne.

Zadanie 0.
Tolerowanie  zwyczajów  i  trybu  życia  chorego  jak  np.  palenia
papierosów czy picia alkoholu u chorego w stanie terminalnym:

A.  nie służy poprawie jakości życia chorego,
B . jest  stosowane  pod  warunkiem  wyrażenia  zgody  przez

lekarza,
C . jest  stosowane pod  warunkiem,  że  nie  pogarsza  doraźnie

dolegliwości chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Do badania skriningowego sprawności umysłowej stosuje się:

A . wywiad,  Skalę  Oceny  Poznawczej  CAS  (Cognitive
Assessment  Scale)  lub  Krótką  Skalę  Oceny  Stanu
Psychicznego MMSE (mini-mental State Examination),

B.  tylko wywiad,
C . skalę  kontroli  objawów  ESAS  (Edmonton  Symptom

Assessment Scale),
D . tylko Skalę Oceny Poznawczej CAS (Cognitive Assessment

Scale).



Zadanie 0.
Celem badania jakości życia umierających jest między innymi:

A . badanie  skutków  oddziaływań  psychologicznych
stosowanych wobec tych chorych na ich jakość życia,

B . ocena  stopnia  poprawy  jakości  życia  po  zastosowanym
leczeniu paliatywnym,

C.  ocena jakości opieki paliatywnej,
D.  wszystkie wymienione stwierdzenia są prawdziwe.

Zadanie 0.
Ocena jakości życia dokonywana przez przeszkolonego opiekuna, w
stałych  odstępach  czasu,  na  podstawie  dokładnej  obserwacji  jest
stosowana w przypadku kiedy:

A . u  chorego  występują  znacznie  nasilone,  widoczne
dolegliwości,

B . u wszystkich chorych poddawanych ocenie jakości życia w
celu  konfrontacji  prawdziwości  ich  własnych  ocen  z
opinią zespołu i ewentualnego uśrednienia danych,

C . chory  ze  względu  na  ograniczenia  sprawności  umysłowej
n ie  jest  w  stanie  wiarygodnie  odpowiedzieć  na  pytania
zawarte w skali służącej ocenie jakości życia,

D.  żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe.

Zadanie 0.
Wskaż  stwierdzenie  FAŁSZYWE.  Metody  niefarmakologiczne  w
zwalczaniu bólu u dzieci:

A . mogą  być  zastosowane  zamiast  analgezji
farmakologicznej,

B . obejmują dotyk, jako przykład metod fizycznych mających
zastosowanie w analgezji,

C . stanowią bardzo ważną i  nieodłączną część postępowania
przeciwbólowego,

D . obejmują  techniki  samokontroli  i  tworzenie  wyobrażeń
wzrokowych.



Zadanie 0.
Według Brytyjskiego Towarzystwa Pediatrii opieka paliatywna nad
dziećmi  i  młodzieżą  ze  schorzeniami  ograniczającymi  życie  jest
aktywnym  całościowym  podejściem  obejmującym  fizyczne,
emocjonalne,  społeczne  i  duchowe  elementy.  Obejmuje  leczenie
dotkliwych  objawów,  niesienie  ulgi  i  wytchnienia  rodzinie  oraz
opiekę  w  czasie  umierania  i  w  okresie  żałoby.  Dotyczy  ona
chorób:

A.  nowotworowych,
B.  metabolicznych,
C.  genetycznie uwarunkowanych chorób nerwowo-mięśniowych,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 0.
Komunikacja  interpersonalna  jest  bezpośrednią  wymianą
informacji  pomiędzy  nadawcą  i  odbiorcą.  Najmniejszy  wpływ  na
odbiór komunikatu ma:

A.  skala głosu,
B.  sposób, w jaki wypowiadamy słowa,
C.  mowa ciała,
D.  wypowiedziane słowo.

Zadanie 0.
Rodziców osieroconych najczęściej cechuje:

A.  chęć powrotu do normalności,
B.  staranie, aby zerwać kontakt ze zmarłym dzieckiem,
C.  chęć wyjścia z żałoby,
D . staranie  się,  aby  nigdy  nie  zapomnieć  o  zmarłym

dziecku.

Zadanie 0.
Jakie  czynniki  sytuacyjne  wpływają  na  percepcję  bólu
chronicznego u dzieci?

A.  rozumienie, kontrola, oczekiwania, znaczenie,
B . rozumienie,  sposób  reagowania  przez  rodziców,

oczekiwania rodziców, znaczenie,
C . kontrola,  wcześniejsze  doświadczenia,  rozumienie,

oczekiwania,
D.  kontrola, płeć, rozwój poznawczy, oczekiwania rodziców.



Zadanie 0.
Do negatywnych mechanizmów obronnych spotykanych u personelu
medycznego  opieki  paliatywnej,  wynikających  z  pracy  z
umierającymi, należą:

A.  działania w kierunku podnoszenia kwalifikacji,
B .  ucieczka w instrumentalność, rutynę,
C.  empatyczny ciepły kontakt z pacjentem,
D.  rozładowanie własnych emocji.

Zadanie 0.
Elizabeth Kübler-Ross wyróżnia następujące etapy żałoby:

A.  szok po uzyskaniu informacji,
B.  załamanie i dezorganizacja,
C . odbudowa,  dopełnianie  rozpaczy  po  zmarłym,

przebaczenie,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Do objawów ubocznych stosowania morfiny NIE należy/ą:

A.  zaparcie,
B.  senność,
C.  rozszerzenie źrenic,
D.  depresja ośrodka oddechowego.

Zadanie 0.
Karta  ACT  dla  dzieci  ze  schorzeniami  zagrażającymi  życiu  i  ich
rodzin, określa między innymi, że:

A . każde dziecko będzie traktowane z godnością, szacunkiem
i  zapewnieniem  prywatności  bez  względu  na  jego
możliwości psychologiczne,

B . każde dziecko otrzyma możliwość udziału w podejmowaniu
decyzji dotyczących sprawowanej nad nim opieki, zgodnie
ze swoim wiekiem i pojmowaniem,

C . każde  dziecko będzie  miało  zapewniony dostęp  do  nauki,
dołoży  się  starań  by  zachęcić  dziecko  do  udziału  w
innych zajęciach,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Reakcje  psychiczne  dzieci  na  sytuację  postępującej,
nieuleczalnej choroby, zależą w dużym stopniu od:

A.  specyficznych cech psychiki dziecięcej,
B.  wieku chorego dziecka,
C.  wsparcia rodziny i bliskich,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Który  z  poniższych  psychologicznych  mechanizmów  obronnych,
prezentuje  dziecko  7-letnie  z  chorobą  nowotworową  poddawane
hospitalizacji,  gdy  pielęgniarka  obserwuje  moczenie  nocne  i
ssanie palca?

A.  racjonalizację,
B.  projekcję,
C.  regresję,
D.  przemieszczenie.

Zadanie 0.
Jakie dokumenty dotyczą praw dziecka chorego?

A.  Karta ACT,
B.  Karta praw dziecka śmiertelnie chorego,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B.
D.  żadna z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Dla  dzieci  lekiem  z  wyboru  na  trzecim  stopniu  drabiny
analgetycznej jest:

A .  Dolargan (Petydyna),
B.  Tramal (Tramadol),
C.  Morfina,
D.  Durogesic (Fentanyl).

Zadanie 0.
Dzieci  nie  potrafią  samodzielnie  poszukiwać  ulgi  w  bólu,  co
powoduje,  że  potrzebują  właściwej  pomocy.  Jaki  jest  cel
leczenia przeciwbólowego?

A . spowodowanie ustania bólu uniemożliwiającego chodzenie
i poprawa nastroju,

B . usunięcie  strachu  i  rozdrażnienia  dziecka  oraz  poprawa
ogólnego samopoczucia, wywołanie uśmiechu,

C . doprowadzenie do stanu, w którym dziecko jest wolne od
bólu,  nie  jest  zbyt  senne,  jest  aktywne  fizycznie  i
umysłowo,

D . sprawienie  ulgi,  zmniejszenie  napięcia  fizycznego,
odprężenie psychiczne.



Zadanie 0.
Metoda  PCA  (analgezja  kontrolowana  przez  pacjenta)  w  leczeniu
bólu przewlekłego u dzieci:

A . może  być  zastosowna  z  powodzeniem  u  dzieci  od  ok.  7
r.ż. ,

B . n ie  jest  zalecana,  ponieważ  stanowi  zagrożenie  dla
dziecka, które łatwo może przedawkować lek opioidowy,

C . nie powinna być wogóle stosowana u dzieci ze względu na
ich małą dojrzałość i odpowiedzialność za swoje czyny,

D . jest  metodą  kontrowersyjną  nawet  u  dorosłych  i  dlatego
nie może być stosowana u dzieci.

Zadanie 0.
O  rozpoznaniu  przewlekłego  bólu  u  noworodka  i  niemowlęcia
decydują następujące objawy:

A . przyspieszenie  akcji  serca,  wzrost  l iczby  oddechów,
wzrost ciśnienia tętniczego krwi,

B.  niechęć do jedzenia, nieprzybywanie na wadze,
C . agresja  i  złość  wobec  opiekunów,  apatia  i  brak

zainteresowania otoczeniem,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
O  neuropatycznym  komponencie  bólu  zgłaszanego  przez  dziecko
świadczy/ą:

A.  piekący i przeszywający ból,
B . odczucie  wyzwalanych  raz  na  jakiś  czas  impulsów  w

okolicy ciała objętej bólem,
C.  brak lub słaba reakcja na morfinę,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Które z poniższych stwierdzeń NIE jest prawdziwe?

A . analgetyki  nieopioidowe  ( I  szczebel  drabiny
analgetycznej  WHO)  posiadają  efekt  pułapowy  i  dlatego
zwiększanie  ich  dawki  nie  powoduje  zwiększenia
skuteczności, a nasila działania uboczne,

B . si lne opioidy nie powinny być stosowane u małych dzieci
z e względu na istniejące zagrożenie zahamowania ośrodka
oddechowego,

C . metadon ma tę przewagę nad innymi opioidami, że wywiera
także  działanie  na  receptory  NMDA  i  jest  skuteczny  w
leczeniu  obu  rodzajów  bólu:  nocyceptywnego  i
neuropatycznego,

D . dawka  morfiny  u  noworodka  i  niemowlęcia  do  6  m.ż.
powinna zostać zmniejszona o 30% w stosunku do należnej
d la  dzieci  starszych,  a  odstęp  pomiędzy  nimi  powinien
zostać wydłużony (np. do 6h).

Zadanie 0.
Proszę  wskazać  sytuację  obarczoną  największym  ryzykiem
patologicznego  przeżywania  żałoby  u  rodziców,  po  śmierci
dziecka:

A.  silny lęk, aż do wybuchów paniki,
B.  smutek, aż do depresyjnego wycofania się,
C.  poczucie utraty sensu życia,
D.  nadmierna aktywność życiowa i zawodowa.

Zadanie 0.
W jaki sposób dziecko 9-letnie rozumie swoją chorobę?

A . jako  zburzenie  dotychczasowego sposobu życia,  chce  aby
rodzice byli blisko, jako lęk przed opuszczeniem,

B . jako  lęk  przed  opuszczeniem,  jako  ograniczenie
samodzielności, jako karę za złe czyny,

C . jako  karę  za  złe  czyny,  myśli  i  życzenia,  reaguje
płaczem, buntem, złością, pojawia się silny lęk,

D . si lny  lęk,  lęk  przed  opuszczeniem  przez  rodziców,  jako
izolację.



Zadanie 0.
Jakie są fazy przystosowania rodzin do choroby dziecka?

A . odrzucenie  i  wyparcie  postawionej  diagnozy,  złość  na
personel  medyczny,  otwarcie  s ię  na  informacje  dotyczące
dziecka,

B . nasilenie  negatywnych  emocji,  obwinianie  s ię  o
zachorowanie dziecka, wewnętrzne przeżywanie,

C . szok,  kryzys  emocjonalny,  pozorne  przystosowanie  się,
konstruktywne przystosowanie się do sytuacji,

D . bierne zaakceptowanie diagnozy, unikanie niepomyślnych
informacji,  skoncentrowanie  na  zaistniałej  sytuacji,
traktowanie choroby jako wyzwania.

Zadanie 0.
Do symptomów żałoby o nieprawidłowym przebiegu zaliczamy:

A.  patologiczną identyfikację ze zmarłym,
B.  nadmierny, zbyt długo trwający lub zbyt intensywny żal,
C.  przechodzenie poszczególnych faz,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  55,  z  nowotworem  narządów  rodnych,  w  okresie
schyłkowym.  Świadoma  rozpoznania  i  konsekwencji  choroby.
Pozornie  pogodzona  z  losem.  Stara  się  w  miarę  możliwości
włączyć w problemy rodzinne. Chciałaby jak najdłużej żyć. Miewa
okresy  przygnębienia  i  lęku,  czasem  gniewu,  poczucie
małowartościowości  i  winy.  Jak  powinna  przebiegać  pierwsza
rozmowa?

A.  w obecności chorej i członków rodziny,
B.  w cztery oczy z chorą i osobno z członkami rodziny,
C . wywiad  z  pacjentką  dotyczący  tylko  objawów

somatycznych,
D . uzyskanie  wiedzy  o  chorej  powinno  sie  odbywać  głównie

na podstawie dokumentacji medycznej.

Zadanie 0.
Przekazywanie niepomyślnych informacji choremu:

A.  jest procesem, który ma swoją dynamikę rozwojową,
B.  ma znaczenie tylko dla rodziny pacjenta,
C.  nie jest istotne,
D . nie  przekazuje  s ię  choremu  niepomyślnych  informacji  ze

względu na obciążenie psychiczne.



Zadanie 0.
Targowanie się jako jeden z etapów umierania:

A.  jest próbą zawarcia układu, w celu opóźnienia wydarzeń,
B.  to uzyskanie jak najlepszej ceny za życie,
C.  jest nieistotne,
D.  zmienia spojrzenie na świat pacjenta.

Zadanie 0.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający na
przypisywaniu innym własnych uczuć i emocji, to:

A .  projekcja,
B.  zaprzeczenie,
C.  somatyzacja,
D.  identyfikacja.

Zadanie 0.
Celem  rozmowy  terapeutycznej  w  opiece  paliatywnej
przeprowadzanej z chorym NIE jest:

A . zmiana  osobowości  chorego,  aby  lepiej  funkcjonował  w
sytuacji choroby,

B . pomoc choremu w zrozumieniu jego problemów, sytuacji, w
jakiej się znajduje,

C . pomoc w znalezieniu właściwych sposobów postępowania i
rozwiązania problemów,

D.  podtrzymanie psychiczne i rozładowanie emocjonalne.

Zadanie 0.
W opiece holistycznej opieka duchowa:

A.  brana jest pod uwagę tylko w instytucjach religijnych,
B.  nie ma istotnego znaczenia w procesie leczenia,
C . jest  nieodłączną  częścią  w  praktyce  holistycznej  opieki

paliatywnej,
D.  powinna stać na pierwszym miejscu.

Zadanie 0.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający na
wycofywaniu się, izolacji społecznej, fantazjowaniu, to:

A .  somatyzacja,
B.  identyfikacja,
C.  reakcje upozorowane,
D.  ucieczka.



Zadanie 0.
W  przypadku  terminalnej  fazy  choroby  matki,  je j  czteroletnie
dziecko:

A . należy izolować od matki - widok osoby umierającej może
mieć negatywne skutki dla dalszego rozwoju dziecka,

B . należy  przygotować  dziecko  do  bycia  przy  chorej  matce,
udzielać  w  dostosowany  do  wieku  dziecka  sposób
informacji  i  wyjaśnień,  jednocześnie  zapewniając
atmosferę bezpieczeństwa,

C . powinno widywać matkę z daleka, w żadnym wypadku nie
pozwalając  na  rozmowę  z  nią  -  dziecko  zapamięta  tylko
obraz  mamy,  ochroni  s ię  je  w  ten  sposób  przed  je j
cierpieniem,

D . powinno tylko z nią rozmawiać - widok chorej matki może
być zbyt ciężkim przeżyciem dla dziecka.

Zadanie 0.
Największe ryzyko samobójstwa wśród osób osieroconych występuje
po informacji o śmierci w okresie:

A .  24-48 godzin,
B.  tygodnia,
C.  miesiąca,
D.  roku.

Zadanie 0.
Często  spotykamy  się  z  sytuacją,  w  której  rodziny  pacjentów  nie
radzą  sobie  z  problemami,  manifestując  to  wprost  w  trakcie
rozmowy.  Będąc  w  takiej  sytuacji  -  podczas  rozmowy  z  rodziną  -
pielęgniarka powinna przede wszystkim:

A.  przerwać dyskusję i skierować rodzinę do psychologa,
B . powiedzieć  "wie  pani,  każdy  kiedyś  przez  to  przejdzie,

musi pani być silna",
C . spokojnie,  uważnie  wysłuchać  pacjenta  i  ewentualnie

zaproponować pomoc psychologa,
D . p o  prostu  przerwać  dyskusję  -  wysłuchiwanie  pacjentów

nie jest zadaniem pielęgniarki.

Zadanie 0.
Zadania, jakie stawia proces żałoby, to:

A .  akceptacja realności straty,
B.  doświadczanie żalu - emocjonalne i wegetatywne,
C.  podtrzymywanie sytuacji straty,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Etapy  reakcji  na  niepomyślne  rokowanie  charakteryzuje  to,  że
wszystkie stadia występują:

A . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  trwają  podobny  okres
czasu u wszystkich pacjentów,

B . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

C . zawsze  w  różnej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

D . nie  zawsze,  mogą  występować  w  różnej  kolejności,  mogą
trwać różny okres czasu u różnych pacjentów.

Zadanie 0.
Szczególnie  ważne  dla  przebiegu  żałoby  w  kontekście  rol i
rodziny są:

A . l iczba  osób  w  rodzinie,  l iczba  dzieci  w  rodzinie,
miejsce zamieszkania,

B . pozycja  zmarłego  w  strukturze  rodziny,  etap  rozwoju
rodziny, struktura rodziny,

C . wiek  zmarłego,  płeć  zmarłego,  miejsce  zamieszkania,
struktura rodziny,

D . struktura  rodziny,  osoba  przekazująca  informacje,
obecność osoby duchownej podczas żałoby.

Zadanie 0.
Zjawisko "śmierci oswojonej" polega na:

A.  poznaniu etapów umierania i objawów śmierci,
B . przywróceniu śmierci należnego je j majestatu i  świadome

w niej uczestnictwo,
C . zastosowaniu  morfiny  dla  zmniejszenia  dolegliwości

bólowych w procesie umierania,
D.  podawaniu leków psychotropowych w okresie schyłkowym.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  polskim  prawem,  przez  pojęcie  "eutanazja"  rozumie
się:

A .  zabicie człowieka w stanie terminalnym,
B.  zastosowanie leków opioidowych w okresie agonii,
C.  niepodejmowanie reanimacji w okresie agonii,
D . zabicie  człowieka  na  jego  życzenie  i  pod  wpływem

współczucia.



Zadanie 0.
Zgodnie z polskim prawem, eutanazja możliwa jest:

A .  na życzenie pacjenta,
B.  na życzenie rodziny,
C.  ze wskazań lekarskich,
D.  ustawodawstwo polskie nie dopuszcza eutanazji.

Zadanie 0.
Zasada "podwójnego skutku" polega na zastosowaniu:

A.  dwóch leków opioidowych w terapii bólu,
B . działań  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwych

objawów przy wykorzystaniu medycyny konwencjonalnej i
niekonwencjonalnej,

C . działań  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwego  dla
chorego  objawu pomimo  istnienia  ryzyka  skrócenia  życia
chorego w wyniku takiego postępowania,

D . działań  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwych
objawów  przy  zastosowaniu  chemioterapii  i  radioterapii
paliatywnej.

Zadanie 0.
Etyka pielęgniarska, to:

A . zespół  przepisów  określających  postępowanie
pielęgniarskie,

B . zespół  norm  i  dyrektyw  wynikających  z  tradycji  i
swoistości  zawodu  pielęgniarskiego,  ducha  kultury
narodowej oraz wskazań etyki ogólnej i szczegółowej,

C . zespół norm postępowania pielęgniarskiego ułatwiających
radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

D . ogół  przepisów  obowiązujących  pielęgniarki  w  trakcie
pełnienia funkcji zawodowych.

Zadanie 0.
Akceptacja nieuchronności śmierci oznacza powstrzymanie się od:

A.  wszelkich działań w okresie agonii,
B . wszelkich  działań  nadzwyczajnych  u  ludzi  z  chorobą

nowotworową,
C.  wszelkich działań nadzwyczajnych w okresie agonii,
D . prowadzenia  reanimacji  u  pacjentów  z  chorobą

nowotworową.



Zadanie 0.
Etyka w opiece paliatywnej, powinna dotyczyć:

A . zasady wyższości opieki nad leczeniem w postępowaniu z
pacjentem w stanie terminalnym,

B.  norm postępowania dla pielęgniarek,
C.  zastosowania procedur postępowania pielęgniarskiego,
D . problemu podejmowania decyzji  oraz  jakości  wzajemnych

stosunków,  takich  jak  ciągłość  opieki,  otwartość,
zaufanie i wiarygodność.

Zadanie 0.
Z a postępowanie niezgodne z etyką zawodową, pielęgniarka ponosi
odpowiedzialność:

A.  zawodową,
B.  prawną,
C.  cywilną,
D.  karną.

Zadanie 0.
W  sytuacji  konfliktu  decyzji  w  zakresie  wyboru  "mniejszego  zła"
należy:

A.  dostrzec istotę konfliktu,
B.  rozważyć wszystkie "za i przeciw",
C . podjąć  decyzję  (czyli  umotywowane  postanowienie

najbliższe temu, co uważamy za słuszne),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Które z wymienionych praw są zgodne z kartą praw pacjenta?

A . uzyskania  od  lekarza  przystępnej  informacji  o  swoim
stanie zdrowia, rozpoznaniu, leczeniu i rokowaniu,

B.  zapewnienie opieki duszpasterskiej,
C . zapewnienie  możliwości  cofnięcia  zgody  na  eksperyment

medyczny w każdym stadium eksperymentu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Zastosowanie  strategii  "strzału  ostrzegawczego"  w  stosunku  do
pacjenta  w  stanie  schyłkowym,  polega  na  przekazaniu  informacji
o :

A .  niewłaściwym stosowaniu zleconych leków,
B.  niewłaściwym zachowaniu się rodziny pacjenta,
C . konsekwencjach  wynikających  z  niestosowania  się  do

procesu leczenia,
D . niepomyślnym  rokowaniu  jego  stanu  chorobowego  i

oczekiwanie na reakcję emocjonalną pacjenta.



Zadanie 0.
Postępowanie  niezgodne  z  etyką  zawodową  pielęgniarek  i
położnych podlega rozpatrzeniu przez:

A.  sąd pielęgniarek i położnych,
B.  sąd powiatowy,
C.  sąd najwyższy,
D.  pracodawcę.

Zadanie 0.
Jakie  działania  medyczne  mają  wpływ  na  osłabienie  lub  ustanie
chęci dokonania eutanazji u pacjentów w stanie terminalnym?

A.  poprawienie warunków leczenia i opieki,
B.  rozmowa dotycząca rokowania stanu zdrowia,
C.  zastosowanie sedacji,
D.  podawanie leków uspokajających.

Zadanie 0.
D o błędów w komunikacji z pacjentem objętym opieką paliatywną
NIE należy:

A.  pochopne udzielanie rad i zdawkowe uspokajanie,
B.  minimalizowanie i "normalizacja" uczuć,
C.  słuchanie i neutralność,
D.  składanie obietnic bez pokrycia.

Zadanie 0.
Cztery  podstawowe  zasady,  obowiązujące  w  kodeksie  etyki
medycznej, także w opiece paliatywnej, to:

A . poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  wolnej  woli ;
poszanowanie  zasady  sprawiedliwości;  nakaz  czynienia
dobra,

B . zasada  poszanowania  zdrowia;  nakaz  czynienia  dobra;
poszanowanie wolnej woli; poszanowanie autorytetu,

C . poszanowanie  autonomii;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości;  zakaz  szkodzenia;  nakaz  czynienia
dobra,

D . poszanowanie  autonomii,  zakaz  nieszkodzenia;
poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości.



Zadanie 0.
U  pacjenta  bardzo  osłabionego,  w  terminalnym  okresie  choroby,
któremu  przekazano  informację  o  jego  chorobie  i  dalszym
rokowaniu, w sytuacji wybuchu gniewu, należy:

A . umiejętnie  odeprzeć  gniew  kontratakiem,  dbając  o  dobre
imię zawodu,

B . zawsze  się  wycofywać  z  kontaktu,  a  pacjenta  z  częstymi
atakami gniewu unikać,

C . uznać,  że  gniew jest  normalną reakcją na złą  wiadomość
i  może  być  skierowany  na  pielęgniarkę  (pielęgniarza),
odpieranie zarzutów w tej sytuacji jest niewłaściwe,

D . wspólnie  z  zespołem  terapeutycznym  osądzić  zasadność
gniewu  chorego  i  przeprowadzić  z  pacjentem  rozmowę
edukacyjną.

Zadanie 0.
Medytacja  jest  swoistą  formą  koncentracji,  umożliwiającą
samodzielne kierowanie uwagą i oddziaływaniem na procesy:

A.  psychiczne,
B.  społeczne,
C.  wewnątrzustrojowe,
D.  zewnątrzustrojowe.

Zadanie 0.
Opieka paliatywna:

A.  dotyczy tylko sfery somatycznej człowieka,
B . jest  całościową  opieką  nad  osobą  ludzką  i  dotyczy

czterech  sfer  osobowości  (ciała,  psychiki,  duchowości  i
sfery socjalnej),

C . n ie  zależy  od  holistycznego  modelu  osobowości
człowieka,

D . jest domeną osób duchownych, w związku z tym potrzeby
duchowe  nie  powinny  być  brane  pod  uwagę  w  tej  formie
opieki.

Zadanie 0.
Opieka holistyczna to:

A.  profesjonalna opieka pielęgniarska,
B . opieka sprawowana nad personelem z "zespołem wypalenia

zawodowego",
C.  całościowa opieka nad chorym i jego rodziną,
D.  nowoczesna metoda leczenia chorych w terminalnej fazie.



Zadanie 0.
Autogenny trening relaksacyjny Schultza polega na:

A.  pracy z wyobraźnią i przekonaniami,
B . pracy  ze  zdarzeniami  z  przeszłości  poprzez  stopniowe

ich przypominanie,
C.  wzmocnieniu objawów lęku i doprowadzeniu do paniki,
D . uczeniu  się  koncentracji  na  wrażeniach  płynących  z

mięśni i rozluźnianiu dużych grup mięśniowych.

Zadanie 0.
Jean  Watson  w  swojej  teorii  pielęgniarskiej  ukazuje
pielęgniarstwo jako profesję:

A .  zakorzenioną w analizie przeszłości pacjenta,
B.  zakorzenioną w antropologii międzykulturowej,
C . troskliwości,  która  ma  charakter  fizyczny,

proceduralny, obiektywny i oparty na faktach,
D.  układu cyrkularnego w systemie naczyń połączonych.

Zadanie 0.
Ból wszechogarniający to ból:

A . totalny,  wielorodzajowy,  dotyczący  tylko  obszaru
psychicznego,

B . uogólniony,  totalny,  dotyczący  wszystkich  sfer
osobowości człowieka,

C . uogólniony,  totalny,  dotyczący  tylko  obszaru
fizycznego,

D.  nie opisano takiego rodzaju bólu.

Zadanie 0.
Zabiegu  polegającego  na  przystawianiu  baniek  do  skóry,  NIE
stosujemy w:

A.  zaburzeniach krzepnięcia krwi i kruchości naczyń,
B.  ostrym zapaleniu korzonków,
C.  zapaleniu płuc,
D.  ostrym zapalenie oskrzeli.

Zadanie 0.
Pacjentowi z zaawansowaną chorobą rozrostową układu oddechowego
i  z  nasiloną  dusznością  można  przede  wszystkim  zaproponować
następujące techniki relaksacyjne:

A.  Jacobsona,
B . wizualizację,  ćwiczenia  wysiłkowe  kończyn  górnych,

napięcie mięśni brzucha,
C.  wizualizację, ćwiczenia bierne kończyn dolnych, regres,
D . wizualizację,  techniki  behawioralne,  regres,  pracę  z

lękiem.



Zadanie 0.
Akupresura jest to:

A .  nakłuwanie wybranych punktów na powierzchni ciała,
B.  masowanie wybranych punktów,
C.  uciskanie wybranych punktów w obrębie powłok ciała,
D . stosowanie  lasera  na  wybrane  punkty  na  powierzchni

ciała.

Zadanie 0.
Zespół psychoterminalny:

A . t o  zespół  objawów  będących  reakcją  nerwicową  na  stres
spowodowany stanem terminalnym choroby przybierający
różne formy kliniczne,

B . charakteryzuje  s ię  małym  natężeniem  i  częstym
występowaniem  pozytywnych  uczuć  (powyżej  50  %  czasu
przeznaczonego na dzienną aktywność),

C . n ie  był  nigdy  opisany  i  przedstawiony  w  praktyce
klinicznej z zakresu opieki paliatywnej,

D . charakteryzuje  s ię  jedynie  objawami  zespołu
maniakalnego.

Zadanie 0.
Podczas przekazywania niepomyślnych informacji pacjentowi:

A .  należy zawsze mówić całą prawdę,
B . l iczbę  informacji  dostosować  do  l iczby  pytań

rozpatrując  czy  chory  chce  więcej  informacji  i  czy  jest
w stanie je przyjąć,

C . czasami można stosować tzw. "kłamstwo nieszkodliwe" aby
chronić pacjenta,

D . należy  po  rozmowie  pozostawić  go  samego  aby  uzyskane
informacje mógł spokojnie przemyśleć.

Zadanie 0.
Czynnikami ułatwiającymi słuchanie rozmówcy jest:

A . zadbanie  o  warunki  ułatwiające  koncentrację  na
wypowiedzi,

B.  wiedza na temat oczekiwań, potrzeb słuchaczy,
C . dostosowanie  języka  przekazu  do  wykształcenia,  wieku,

wiedzy odbiorcy,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Odzwierciedlanie polega na dostrojeniu się do:

A . wszystkich  niewerbalnych  elementów  komunikacji  z
pacjentem,

B.  tonu głosu pacjenta,
C.  postawy ciała pacjenta,
D . werbalnych elementów komunikacji z pacjentem (używaniu

podobnego słownictwa).

Zadanie 0.
Edukacja zdrowotna, to:

A . przekazywanie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do
zachowań korzystnych dla zdrowia,

B . proces,  w  którym  ludzie  uczą  się,  jak  dbać  o  własne
zdrowie i zdrowie społeczności, w której żyją,

C . aktywizowanie ludzi do wzmacniania własnego potencjału
zdrowia i podejmowania działań prozdrowotnych,

D.  umożliwienie ludziom decydowania o sprawach zdrowia.

Zadanie 0.
Do aktywizujących metod nauczania należy:

A . odgrywanie  ról ,  dyskusja  panelowa,  burza  mózgów,
studium przypadku,

B . ćwiczenia,  dyskusja  dydaktyczna,  wykład  informacyjny,
opowiadanie,

C.  metoda przypadków, referat, seminarium, opis,
D.  esej, referat, wykład problemowy, odczyt.

Zadanie 0.
Socjomedyczne  wskaźniki  zdrowia  są  miarami  stanu  zdrowia
jednostki określającymi:

A . stan  zdrowia  jednostki  warunkowany  pełnionymi  rolami
społecznymi,

B . wpływ  choroby  na  funkcjonowanie  społeczne  jednostki  i
pełnienie ról społecznych,

C . ograniczenia w dostępie do ochrony zdrowia wynikające z
sytuacji  społecznej  (wykształcenie,  zawód,  sytuacja
ekonomiczna),

D . choroby  specyficzne  dla  pewnej  kategorii  osób
charakteryzujących  się  podobnym  rodzajem  aktywności
społecznej.



Zadanie 0.
Co oznacza proces stygmatyzacji?

A . silnie  negatywną  tożsamość,  którą  społeczeństwo
naznacza daną osobę,

B . emocjonalnie pozytywną postawę środowiska wobec osoby
chorej lub niepełnosprawnej,

C.  integrację z osobą chorą lub niepełnosprawną,
D.  pewien rodzaj wsparcia społecznego.

Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  aktów  prawnych  reguluje  prawa
pacjentów w Polsce?

A.  Kodeks karny,
B.  Konstytucja RP,
C.  Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Ekperyment medyczny to:

A.  zastosowanie nowego leku lub nowej metody leczenia,
B.  zastosowanie nowego leku,
C.  zastosowanie nowej metody leczenia,
D.  praktyczna próba realizacji pomysłu.

Zadanie 0.
Wartościowanie  pracy  jest  metodą  stosowaną  przez  kierowników
odpowiedzialnych za zasoby ludzkie, w celu:

A.  porównywania stawek płacowych,
B.  oceniania stopnia wykonywania zadań,
C.  określania relatywnej wartości pracy,
D . określania  elementów  wchodzących  w  skład  stanowiska

pracy.

Zadanie 0.
Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:

A .  planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
B.  planowanie, organizowanie i zatrudnianie,
C.  pobudzanie, motywowanie i koordynowanie,
D.  motywowanie, komunikowanie i przywództwo.

Zadanie 0.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

A .  więzią służbową,
B.  jednością kierownictwa,
C.  podziałem pracy,
D.  delegowaniem.



Zadanie 0.
Nawet  dobrze  przygotowany  plan  działania  w  organizacji  NIE
powiedzie się, jeżeli nie jest wykonywany przez:

A.  ludzi zdolnych do jego implementacji,
B.  osoby motywowane,
C.  osoby dobrze przeszkolone,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zasiłek  opiekuńczy  przysługuje  tylko  ubezpieczonemu  będącemu
pracownikiem,  zwolnionemu  od  wykonywania  pracy  z  powodu
konieczności  osobistego  sprawowania  opieki  nad  dzieckiem
zdrowym do lat:

A .  6 lub dzieckiem chorym do lat 14,
B.  8 lub dzieckiem chorym do lat 18,
C.  8 lub dzieckiem chorym do lat 14,
D.  6 lub dzieckiem chorym do lat 18.

Zadanie 0.
Likwidacja  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej
następuje w drodze niżej wymienionych odpowiedzi, z wyjatkiem:

A.  rozporządzenia,
B.  regulaminu właściwego organu podmiotu tworzącego,
C.  uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego,
D.  zarządzenia.

Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.

Zadanie 0.
U  pacjentki  wystąpiła  ostra  duszność,  kaszel,  hipotonia,  si lny
ból  w  klatce  piersiowej  i  uczucie  strachu.  Po  podaniu  tlenu
wykonano EKG, które wykazało tachykardię bez innych odchyleń od
stanu prawidłowego. Wymienione objawy wskazują na:

A.  zawał serca,
B.  tamponadę serca,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  pęknięcie tętniaka aorty.



Zadanie 0.
U pacjenta po zatruciu opioidami specyficzną odtrutką, jest:

A .  atropina,
B.  desferal,
C.  nalokson,
D.  dimerkaprol.

Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.

Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Badanie  objawu  Lasseque'a  jest  badaniem  oceniającym
nieprawidłowości:

A .  w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych,
B.  w obrębie nerwów okoruchowych,
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi,
D.  rotacji w stawie biodrowym.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  chorym  gorączkującym,  pielęgniarka
prowadząca  bilans  płynów  musi  uwzględnić  poniesione  straty
przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.



Zadanie 0.
Pacjentka  l .  25  zgłasza  kłujący,  si lny  ból  w  okolicy  podbrzusza
lewego.  Podczas  badania  pacjentki  per  vaginam  zwracają  naszą
uwagę szarobiałe, wodniste upławy o rybim zapachu. W wywiadzie
pacjentka  nie  podaje  świądu  ani  bolesności  pochwy.  Opisane
objawy dotyczą zapalenia pochwy pochodzenia:

A.  drożdżakowego,
B.  rzęsistkowego,
C.  bakteryjnego,
D.  zanikowego.

Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.



Zadanie 0.
U  kobiety wysokość dna macicy pod koniec 24 tygodnia ciąży jest
badana na wysokości:

A .  2 palców nad spojeniem łonowym,
B.  pośrodku pomiędzy pępkiem a spojeniem łonowym,
C.  dokładnie na wysokości pępka,
D.  bezpośrednio pod łukiem żebrowym.

Zadanie 0.
Pacjent  przywieziony  przez  karetkę  oddycha  regularnie  ok.  8
razy  na  minutę,  źrenice  są  znacznie  zwężone.  Oddech  pacjenta
jest  prawdopodobnie  wynikiem  depresji  ośrodka  oddechowego
spowodowanego przez:

A.  kokainę,
B.  opioidy,
C.  benzodiazepiny,
D.  cytostatyki.

Zadanie 0.
N a  izbę  przyjęć  zgłosił  s ię  pacjent,  który  podaje,  że  występuje
u  niego  od  dwóch  dni  ból  w  nadbrzuszu  środkowym,  nie
promieniujący do innych części  ciała.  Podczas pobytu pacjenta w
szpitalu,  ból  w  nadbrzuszu  przemieścił  s ię  do  prawego  dołu
biodrowego. Wystąpiły wymioty, nudności, wysoka temperatura. W
tym przypadku, należy mieć na uwadze następujące schorzenie/a:

A.  perforację wrzodu,
B.  początkową fazę zapalenia wyrostka robaczkowego,
C.  zawał ściany dolnej serca,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Pierwszoplanowym  postępowaniem  u  pacjenta  po  epizodzie
tonięcia, jest:

A .  udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji,
B .  osuszenie pacjenta,
C.  dążenie do przywrócenia normotermii,
D.  wykonanie bezpośredniego masażu serca.

Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.



Zadanie 0.
Pacjent  podaje  w  wywiadzie  przewlekłą  chorobę  płuc.  Zwraca
naszą  uwagę  charakterystyczny  kształt  klatki  piersiowej.  Klatkę
piersiową pacjenta będzie można prawdopodobnie określić jako:

A.  beczkowatą,
B.  kurzą,
C.  lejkowatą,
D.  cepowatą.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.



Zadanie 0.
W  czasie  wstrząsu,  nie  tylko  anafilaktycznego,  ciśnienie
tętnicze krwi jest:

A .  znacznie podwyższone,
B.  znacznie obniżone,
C.  nieznacznie podwyższone,
D.  w normie.

Zadanie 0.
Do modelu adaptacyjnego Calisty Roy NIE należy:

A.  osoba,
B.  pielęgniarka,
C.  środowisko,
D.  system.

Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  stworzyła  teorię,  która  zaliczana  jest  do
kategorii:

A .  środowiska,
B.  potrzeb,
C.  systemów,
D.  interakcji.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.

Zadanie 0.
W  teście  sprawdzającym  wiedzę  z  dziedziny  pielęgniarstwa
zadanie alternatywne polega na:

A . wielokrotnej  możliwości  odpowiedzi  z  wielu
przedstawionych,

B . jednoznacznym  określeniu  odpowiedzi  prawdziwej  lub
fałszywej,

C . przyporządkowaniu  tylko  odpowiedzi  słownej  do
numerycznej,

D . podkreśleniu  odpowiedzi  z  godnie  z  kombinacją
zaszeregowania.



Zadanie 0.
W  Polsce,  podwaliny  do  powstania  pielęgniarstwa  w  opiece
domowej, wprowadziła:

A.  Hanna Chrzanowska,
B.  Maria Epsteinówna,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  7  listopada
2007 r .  w sprawie  rodzaju i  zakresu świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych,  leczniczych  i  rehabilitacyjnych  udzielanych
przez  pielęgniarkę  albo  położną  samodzielnie  bez  zlecenia
lekarskiego  (Dz.  U  Nr  210,  poz.  1540),  pielęgniarka  ma  prawo
bez odbycia kursu specjalistycznego wykonać samodzielnie:

A . badanie  fizykalne,  umożliwiające  wczesne  wykrycie
chorób sutka,

B.  szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień,
C.  defibrylację,
D.  zabiegi doodbytnicze (lewatywa, wlewka, kroplówka).

Zadanie 0.
Arkusz kalkulacyjny jest to:

A . program,  wykonujący  obliczenia  podobne  do  tych,  które
wykonuje kalkulator,

B . program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w
postaci tekstu, liczb,

C . program  do  kalkulowania  kosztów  budowy  budynków
mieszkalnych,  zużycia  materiałów,  np.  i lość  potrzebnych
pustaków, arkusze blachy itp.,

D . arkusz  papieru,  zawierający  tabelę  z  różnorodnymi
danymi liczbowymi.

Zadanie 0.
Jakim programem komputerowym należy się posłużyć, by utworzyć
dokument  zawierający  tekst,  zestawienie  danych  w  postaci  tabel
oraz histogramów?

A.  edytorem tekstów,
B.  bazą danych,
C.  systemem operacyjnym,
D.  programem graficznym.



Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 281911
GRUPA 1
Zadanie 0.
Procedury  edukacyjne  wykonywane  przez  pielęgniarkę  w  opiece
paliatywno-hospicyjnej obejmują:

A . instruowanie  chorego  i  jego  rodziny  w  zakresie  obsługi
materacy przeciwodleżynowych,

B.  edukację chorego i jego rodziny w zakresie odżywiania,
C.  przygotowanie chorego i jego rodziny do wypisu do domu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Hanna Chrzanowska zapoczątkowała w Polsce w XX wieku:

A.  opiekę stacjonarną dla przewlekle chorych,
B.  domową opiekę pielęgniarską,
C.  opiekę nad matką i dzieckiem,
D.  szpitalną opiekę dla osób uzależnionych.

Zadanie 0.
Zaznacz  twierdzenie  FAŁSZYWE  dotyczące  opieki  paliatywno  -
hospicyjnej:

A . w  opiece  paliatywno-hospicyjnej  priorytetem  jest
stosowanie środków nieproporcjonalnych,

B . opieka  paliatywna  ceni  życie,  ale  także  uznaje
umieranie za proces naturalny,

C . celem  opieki  paliatywnej  nie  jest  ani  przyspieszenie
ani opóźnianie momentu śmierci,

D . opieka  paliatywna  ma  na  celu  poprawę  jakości  życia
chorych oraz wspieranie ich rodzin.

Zadanie 0.
Akceptacja  nieuchronności  cierpienia  jest  jedną  z  zasad
filozofii opieki paliatywnej. Zasada ta polega na tym, że:

A . uznajemy,  że  cierpienie  pojawia  się  w  życiu,  ale
powinniśmy  dążyć  do  niwelowania  go  za  wszelką  cenę,
nawet gdy chory chce cierpieć,

B . uznajemy,  że  cierpienie  jest  naturalne  w  życiu  chorego,
może odegrać pozytywną rolę i nie powinniśmy ingerować,
aby złagodzić dolegliwości,

C . uznajemy,  że  cierpienie,  żal  i  lęk  są  odczuciami
ludzkimi i mogą odegrać pozytywną rolę w życiu, ponadto
nie zawsze możemy je całkowicie zniwelować,

D . filozofia  opieki  paliatywnej  nie  uwzględnia  zasady
nieuchronności  cierpienia,  gdyż  celem  opieki
paliatywnej jest uśmierzanie cierpienia.



Zadanie 0.
Jedna  z  zasad  opieki  paliatywnej  to  zasada  podwójnego  skutku.
Polega ona na:

A . zaniechaniu  działań  w  kierunku  sztucznego
podtrzymywania życia,

B . działaniach  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwego
dla  chorego  objawu,  podejmowanych  pomimo  istnienia
ryzyka skrócenia życia chorego,

C . czynieniu  dobra,  t j .  leczeniu,  udzielaniu  pomocy,
zmniejszając cierpienie chorego,

D.  stosowaniu zasady primum non nocere.

Zadanie 0.
Czym zajmuje się psychotanatologia?

A.  biologicznym aspektem śmierci,
B.  umieraniem w sensie społecznym,
C . analizą psychologicznych aspektów umierania, postawami

wobec śmierci, stroną emocjonalną tego zagadnienia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Wśród chorych będących w stanie terminalnym z powodu choroby
układu krążenia, najczęstszym schorzeniem wywołującym ten stan
jest:

A .  przewlekła niewydolność serca,
B.  zastawkowe wady serca,
C.  rozsiane zakrzepy w tętnicach,
D.  choroba niedokrwienna serca.

Zadanie 0.
Pielęgniarki  opiekujące  się  chorymi  terminalnie  mogą  podjąć
pewne  działania,  pozwalające  na  uniknięcie  wyczerpania
fizycznego i psychicznego. Między innymi wskazane/a, jest:

A . pomniejszanie  znaczenia  kontaktu  z  chorym  i
przytłumienie własnych przeżyć,

B . dbanie  o  dobry  humor,  unikanie  fizycznego  kontaktu  z
chorym,  ograniczenie  empatii  w  stosunku  do  pacjenta  i
jego rodziny,

C . właściwa  organizacja  godzin  pracy,  organizacja  pracy  w
zespole  poprzez  dzielenie  odpowiedzialności  za  pewne
decyzje i wspieranie się,

D . właściwa organizacja godzin pracy, rutynowe wykonywanie
zabiegów przy pacjencie.



Zadanie 0.
Zasada  afirmacji  godności  ludzkiej  jest  urzeczywistniana
poprzez  akty  czynienia  dobra  a  unikania  zła  w  relacjach
interpersonalnych.  W  przypadku  zawodu  pielęgniarskiego  zasada
ta odnosi się do relacji:

A .  pielęgniarka - pacjent i jego rodzina,
B.  pielęgniarka - pacjent,
C . pielęgniarka  -  pacjent  i  jego  rodzina  oraz  inni

pracownicy ochrony zdrowia,
D . pielęgniarka  -  pacjent,  jego  rodzina  i  inni  pracownicy

ochrony zdrowia oraz pielęgniarka wobec samej siebie.

Zadanie 0.
Uważa  się,  że  na  powstanie  ok.  70%  nowotworów  mają  wpływ
czynniki  związane  ze  stylem  życia.  Spośród  tych  czynników
największy wpływ ma:

A.  dieta,
B.  spożywanie alkoholu,
C.  palenie tytoniu,
D.  dzietność i zachowania seksualne.

Zadanie 0.
Które  z  podanych  stwierdzeń  najpełniej  odnosi  s ię  do  definicji
opieki paliatywnej?

A . t o aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie
wszystkich  potrzeb  chorego  w  stanie  terminalnym  oraz
jego  rodziny,  zarówno  podczas  jego  choroby,  jak  i  w
okresie żałoby,

B . t o  aktywna  holistyczna  opieka  świadczona  pacjentom
zakażonym wirusem HIV,

C . t o  opieka  świadczona  dla  osób  przewlekle  chorych  przez
zespół wielodyscyplinarny,

D . t o wszechstronna opieka świadczona w celu zaspokojenia
potrzeb biologicznych i społecznych chorego.



Zadanie 0.
Ból  totalny  jest  pojęciem,  które  podkreśla  współistnienie  i
wzajemną  zależność  fizycznych,  psychologicznych,  socjalnych  i
duchowych składników cierpienia chorego. Rozpoczyna się on:

A . o d  bólu  fizycznego  -  przenosi  s ię  on  na  inne  sfery
życia  człowieka  i  dlatego  postępowanie  w  opiece
paliatywnej  rozpoczynamy  od  podania  leków
przeciwbólowych,

B . o d  bólu  duchowego,  gdyż  sfera  duchowa  jest
najważniejsza w życiu człowieka,

C . w  dowolnej  ze  sfer  życia  człowieka  i  może  objąć  je
jednocześnie,

D . bólu  psychologicznego,  gdy  chory  dowiaduje  s ię  o
chorobie nieuleczalnej.

Zadanie 0.
Jakie  jest  najlepsze  miejsce  dla  chorego  podczas  sprawowania
opieki paliatywnej w zaawansowanej chorobie nowotworowej?

A . w  szpitalu,  bo  zapewnia  całodobową  opiekę
lekarsko-pielęgniarską,

B . to ,  które  łagodzi  wszelkie  dolegliwości  bólowe  według
najnowszych standardów,

C . oddział  stacjonarny  w  hospicjum,  ponieważ  odciąża
całkowicie zmęczoną rodzinę,

D.  to, które zapewnia choremu najlepszą jakość życia.

Zadanie 0.
Kryptoeutanazja oznacza:

A . uśmiercenie  człowieka  na  jego  żądanie  i  pod  wpływem
współczucia,

B . pozbawienie  życia  człowieka  bez  jego  woli  i  wiedzy  z
powołaniem się na dobro jego lub jego bliskich,

C.  stosowanie zasady podwójnego skutku,
D . podejmowanie  działań  w  kierunku  sztucznego

podtrzymywania  życia  i  stosowanie  środków
nadzwyczajnych w okresie umierania.

Zadanie 0.
Marskość wątroby to choroba:

A . będąca  skutkiem  przewlekłego  alkoholizmu,  a  także
wirusowego zapalenia wątroby,

B . mająca  charakter  przewlekle  postępujący  i
nieodwracalny,

C . charakteryzująca  się  występowaniem  w  końcowym  jej
okresie  wodobrzusza,  żółtaczki,  encefalopatii
wątrobowej,

D.  wszystkie stwierdzenia są prawdziwe.



Zadanie 0.
Akceptacja właściwej pory śmierci oznacza:

A . niepodejmowanie  działań  nadzwyczajnych  w  okresie
preterminalnym,

B.  powstrzymywanie się od podawania leków przeciwbólowych,
C . powstrzymanie  się  od  działań  mających  na  celu

przyspieszenie śmierci,
D . powstrzymywanie się od pielęgnowania chorego w okresie

agonii.

Zadanie 0.
Zakażenia  o  różnej  etiologii,  występujące  w  przebiegu  zakażenia
HIV, charakterystyczne są dla:

A . ostrej  infekcji  retrowirusowej  -  ze  względu  na  znaczny
przyrost ilości wirusa wzrasta podatność na zakażenia,

B.  okresu utajenia maskując rzeczywistą przyczynę choroby,
C.  obrazu klinicznego okresu pełnoobjawowego AIDS,
D . okresu  przetrwałego  uogólnionego  powiększenia  węzłów

chłonnych, będąc przyczyną tego powiększenia.

Zadanie 0.
Lęk  przed  śmiercią  głęboko  tkwiący  w  istocie  ludzkiej,  nie
dający się całkowicie wyeliminować zwany jest lękiem:

A.  tanatycznym,
B.  oswojonym,
C.  psychologicznym,
D.  społecznym.

Zadanie 0.
Opieka u schyłku życia (end-of-life-care) koncentruje się na:

A.  optymalnym leczeniu przeciwnowotworowym,
B . optymalnym  kontrolowaniu  objawów  fizycznych  i

psychologicznych,  jak  i  na  wsparciu  społecznym,
duchowym, informacyjnym, emocjonalnym chorego oraz jego
rodziny,

C.  radykalnym leczeniu przyczynowym,
D . leczeniu  mającym  na  celu  przedłużenie  przeżycia

chorego.



Zadanie 0.
Biorąc  pod  uwagę  patofizjologię  bólu,  która  z  klasyfikacji  bólu
jest właściwa?

A.  ból totalny i wszechogarniający,
B.  ból nocyceptywny i neuropatyczny,
C.  ból trzewny, kostny i somatyczny,
D . bó l  trzewny,  kostny  i  somatyczny  oraz  ból  spowodowany

przerzutami do kości.

Zadanie 0.
Które  z  poniżej  zamieszczonych  stwierdzeń  dotyczących  zasad
efektywnego leczenia przeciwbólowego NIE jest prawdziwe?

A . lek  należy  podawać  w  stałych  odstępach  czasu,  aby  jego
stężenie  stale  przekraczało  próg  terapeutyczny  -
dawkowanie zgodnie z czasem trwania aktywności leku,

B . wyboru  leku  oraz  jego  dawki  dokonuje  się  na  podstawie
skuteczności  terapeutycznej  leku  i  pierwszeństwo
dotyczy drogi doustnej,

C . podawanie  leków  przeciwbólowych  wymaga  oceny  i
monitorowania  występowania  ewentualnych  objawów
niepożądanych  oraz  podejmowania  działań
zapobiegawczych,

D . kortykosteroidy  jako  koanalgetyki  dołącza  się  wyłącznie
d o  silnych  opioidów  (na  I I I  poziomie  drabiny
analgetycznej).

Zadanie 0.
W ostrej panice oddechowej stosuje się:

A .  leki opioidowe,
B.  phenylobarbital,
C.  kortykosteroidy,
D.  benzodiazepiny.

Zadanie 0.
Antidotum stosowanym w zatruciu benzodiazepinami jest:

A .  kalcytonina,
B.  flumazenin,
C.  naloxon,
D.  fluoxetyna.



Zadanie 0.
Wiodącymi objawami chorobowymi w zaawansowanej postaci raka
jajnika są:

A.  zaburzenia funkcji zwieraczy,
B.  niedokrwistość, trombocytopenia,
C.  wysięk do jamy otrzewnowej, niedrożność jelit,
D . wzrost  fosfotazy  alkalicznej,  zmiany  troficzne  w

otrzewnej.

Zadanie 0.
Co może przynieść ulgę choremu przy suchości jamy ustnej?

A . ssanie cząstek świeżego ananasa, cukierków, kostek lodu
oraz zachęcanie do zwiększenia podaży płynów,

B.  płukanie jamy ustnej spirytusowymi roztworami,
C.  picie często i w dużych ilościach napojów gazowanych,
D . płukanie jamy ustnej płynami o smaku kwaśnym np.: woda

z octem lub cytryną.

Zadanie 0.
Poniżej  przedstawiono  twierdzenia  dotyczące  zasad  stosowania
morfiny  w  leczeniu  bólu  u  chorych  z  zaawansowaną  chorobą
nowotworową. Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE:

A . dawka początkowa morfiny doustnej wynosi 5-10 mg, co 4
godz.,

B . u chorego otrzymującego 120 mg morfiny doustnie na dobę
równoważną dawką przy podaniu leku podskórnie jest 40
mg/dobę,

C . dawkę  morfiny  należy  zwiększać  stopniowo  do  dawki
maksymalnej,

D . podanie morfiny może spowodować utrudnienia w wydalaniu
moczu.

Zadanie 0.
Najczęstszymi przyczynami wywołującymi napad paniki oddechowej
są :

A . złość,  lęk  przed  śmiercią,  nieuregulowane  sprawy
socjalne i rodzinne, zła komunikacja,

B . niewłaściwa  kontrola  objawów,  zbyt  małe  dawki  i
nieregularne stosowanie leków opioidowych,

C . nasilenie  przyczyn  odwracalnych  (np.:  niedokrwistości,
zakażenia,  zespół  żyły  głównej  górnej),  postęp  choroby
nowotworowej,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Jakie  działania  są  najważniejsze  w  pielęgnacji  chorego  z
granulocytopenią?

A.  zapobieganie infekcjom,
B.  zapobieganie urazom,
C.  postępowanie przeciwodleżynowe,
D.  obserwacja w kierunku wystąpienia krwawień z dziąseł.

Zadanie 0.
Proszę  wskazać  prawidłowe  określenie  dotyczące  paniki
oddechowej:

A . n a  panikę  oddechową  pozostają  bez  wpływu  działania
takie,  jak:  wzmocnienie  poczucia  bezpieczeństwa,
opanowanie  hiperwentylacji  przez  wolniejszy  i  głębszy
oddech, stosowanie benzodiazepin,

B . oznacza napad duszności połączony z lękiem, wynikający
również  z  czynników  psychosocjalnych  i  duchowych
nakładających się na istniejącą duszność,

C . związana  jest  głównie  z  wysiłkiem  i  ruchem  chorego
(poruszaniem się i przemieszczaniem),

D . nie  nasila  s ię  przy  nieprawidłowej  kontroli  objawów,
ani  w  związku  z  postępem  choroby,  może  wiązać  się
głównie  z  lękiem  przed  śmiercią,  i  nieuregulowaniem
spraw życiowych.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  wyniszczenia
nowotworowego jest NIEPRAWDZIWE?

A . wyniszczenie w przebiegu choroby nowotworowej występuje
wówczas,  gdy  utrata  masy  ciała  wynosi  ponad  5%  w
porównaniu  do  stanu  sprzed  choroby,  i  została
stwierdzona w ciągu ostatnich 6 miesięcy,

B . w mechanizmie wyniszczenia najważniejszą rolę odgrywają
cytokiny oraz czynniki psychogenne,

C . Octan megestrolu stosowany w wyniszczeniu nowotworowym
t o  lek,  który  pochodzi  z  grupy  progestagenów i  poprawia
apetyt oraz stan odżywienia organizmu chorego,

D . w  terapii  wyniszczenia  nowotworowego  nie  stosuje  s ie
kortykosteroidów.



Zadanie 0.
Aby  prawidłowo  zaplanować  pielęgnację  nieuleczalnie  chorego,  u
którego  występują  odleżyny,  należy  podjąć  następujące
czynności:

A .  sprawdzić jakie chory przyjmuje leki,
B . dokonać  oceny  ryzyka  wystąpienia  odleżyn  za  pomocą

zalecanych narzędzi oceny,
C.  ocenić miejsca narażone na powstanie odleżyn,
D.  stwierdzenia B i C są prawdziwe.

Zadanie 0.
Czy wskazane jest stosowanie odżywek uzupełniających niedobory
pokarmowe  u  chorych  przebywających  na  oddziale  opieki
paliatywnej?

A . w związku z osłabionym łaknieniem należy zawsze podawać
odżywki,

B . jeśl i  chory  przebywa  na  oddziale  opieki  paliatywnej
przeciwwskazane jest stosowanie odżywek,

C . jeśl i  chory  wyraża  chęć  stosowania  odżywek  i  nie  ma
przeciwwskazań lekarskich może je stosować,

D . zdecydowanie  należy  nakłonić  pacjenta  do  ich
stosowania, gdy ma ukończony 60 r .ż.

Zadanie 0.
D o  powstawania  odleżyn  u  chorych  będących  w  schyłkowej  fazie
choroby,  w  istotnym  stopniu  przyczyniają  się  następujące
czynniki wewnętrzne:

A.  nacisk i tarcie,
B . wyniszczenie  organizmu  oraz  niedobór  albumin  i

niedokrwistość,
C.  wilgoć i niewygoda chorego,
D.  zaniedbania pielęgnacyjne.

Zadanie 0.
Ból koincydencyjny to ból:

A .  nowotworowy wyzwalany przez ruch, kaszel, połykanie,
B.  spowodowany rozrastaniem się guza nowotworowego,
C . który  występuje  u  chorych  na  nowotwory  złośliwe,  ale

który  nie  jest  związany  z  nowotworem,  ani  przebytym
leczeniem,

D . powstały  w  wyniku  leczenia  przeciwnowotworowego,  np.
polineuropatia po chemioterapii.



Zadanie 0.
I l e  powinna  wynosić  dawka  podskórna  morfiny,  jeśl i  u  pacjenta
istnieje konieczność zmiany drogi podawania leku?

A.  1/3 dawki doustnej,
B.  1/4 dawki doustnej,
C.  2/3 dawki doustnej,
D.  100% dawki doustnej.

Zadanie 0.
P o  jakim  czasie  chory  powinien  odczuwać  ulgę  po  radioterapii
połowy ciała z powodu mnogich przerzutów do kości?

A.  zaraz po napromienianiu,
B.  zwykle kilka godzin po napromienianiu,
C.  najczęściej w czasie 24 - 48 godzin po radioterapii,
D.  w tydzień po radioterapii.

Zadanie 0.
W  obrzęku  limfatycznym  u  chorego  objętego  opieką  paliatywną
stosujemy:

A . wyłącznie  intensywne  leczenie  fizjoterapeutyczne,  aby
jak  najszybciej  zmniejszyć  wielkość  obrzęków co  poprawi
komfort chorego,

B . wyłącznie  dobrze  dobrane  rękawy  uciskowe  aby  nie
obciążać chorego innym postępowaniem,

C.  ćwiczenia bierne obrzękniętej kończyny,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Pacjentka  oddziału  opieki  paliatywnej  nie  oddaje  moczu  od
kilkunastu  godzin.  W  badaniu  fizykalnym  wyczuwalny  jest
przepełniony  pęcherz  moczowy.  Prawdopodobna  przyczyna
zatrzymania moczu, to:

A . zwiększenie  napięcia  zwieracza  pęcherza  moczowego  jako
objaw uboczny zażywania morfiny,

B . przeszkoda utrudniająca odpływ moczu np. guz w pęcherzu
moczowym,

C.  chora nie przyjęła w tym dniu leków odwadniających,
D.  prawidłowe odpowiedzi to A i B.



Zadanie 0.
Przy  stwierdzeniu  ostrych  objawów  przedawkowania  morfiny
(poniżej 8 oddechów na minutę, niemożność wybudzenia chorego,
sinica)  należy  podać  antagonistę  receptorów  opioidowych  -
nalokson. Wybierz prawidłowe stwierdzenie:

A . działa  on  12  godzin,  dlatego  wystarczy  podać  lek
jednorazowo, nawet gdy wiesz, że chory stosował morfinę
o przedłużonym działaniu,

B . można  go  podać  doustnie,  gdyż  wchłania  się  dobrze  z
przewodu pokarmowego,

C . działa  on  krótko  od  1  do  3  godzin,  dlatego  należy
obserwować  pacjenta  i  w  razie  konieczności  powtarzać
podanie leku,

D . w żadnym wypadku nie wolno wtedy zastosować naloksonu,
gdyż  wywoła  zespół  abstynencyjny,  co  może  spowodować
śmierć chorego.

Zadanie 0.
Leki  przeciwserotoninowe  (anty  5HT3)  stosowane  są  w
zapobieganiu lub leczeniu nudności i wymiotów występujących:

A.  w niedrożności przewodu pokarmowego,
B.  w chemioterapii lub radioterapii,
C.  we wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym,
D.  w zaparciach stolca.

Zadanie 0.
W  leczeniu  bólu  nowotworowego  niektóre  leki  przeciwbólowe
wykazują efekt pułapowy. Który/e to leki?

A.  Morfina,
B.  Tramadol, Kodeina,
C.  Fentanyl,
D.  Morfina i Fentanyl.

Zadanie 0.
Buprenorfina  jest  dostępna  w  postaci  tabletek  podjęzykowych
oraz  w  postaci  przezskórnej.  Wybierz  prawdziwe  zdania:  1 .  "Nie
powinna  być  kojarzona  z  morfiną,  gdyż  podczas  stosowania
większych  dawek  dochodzić  może  do  antagonizmu tych  leków"  2 .
"Może być kojarzona z  morfiną,  a  nawet  zalecane jest  stosowanie
morfiny  krótkodziałającej  w  bólach  przebijających  podczas
działania  buprenorfiny  w  postaci  przezskórnej"  3 .  "Przezskórna
forma  leku  działa  72  godziny"  4 .  "Przezskórna  forma  leku  działa
48 godzin".

A .  1 i  3,
B.  1 i  4,
C.  2 i  3,
D.  2 i  4.



Zadanie 0.
Wskaż,  która  z  poniższych  reakcji  świadczy  o  patologicznym
przebiegu osierocenia:

A.  depresja reaktywna,
B.  płacz,
C.  tęsknota,
D.  żal .

Zadanie 0.
Ból trzewny:

A . wynika  z  podrażnienia  receptorów  na  skutek  napinania
okostnej przez guz,

B . jest  słabo  zlokalizowany,  często  jest  opisywany  jako
rozlany,  tępy,  gniotący,  głęboki  z  nakładającymi  się
ostrymi  bólami  o  charakterze  kolki,  może  promieniować
do pleców i obojczyka,

C . jest  opisywany  jako  napady  kłucia,  szarpania,  palenia,
rażenia prądem,

D . charakteryzuje  s ię  allodynią  -  tzn.  odczuwaniem  jako
bólu bodźców niebolesnych w innych okolicznościach.

Zadanie 0.
Główną  zasadą  stosowania  efektywnego  leczenia  przeciwbólowego
jest:

A . stała  analgezja,  w  regularnych  odstępach  czasu,  a  nie
tylko doraźnie w razie bólu,

B.  podawanie leków przeciwbólowych na żądanie chorego,
C.  podawanie leków 2 x dziennie,
D.  podawanie leków tylko w przypadku wystąpienia bólu.

Zadanie 0.
Co to są bóle przebijające?

A.  wszystkie bóle występujące w chorobie nowotworowej,
B.  podstawowe bóle w chorobie nowotworowej,
C . przemijające,  napadowe  bóle  nakładające  się  na

dotychczas istniejące dolegliwości,
D.  nie reagujące na stosowane leczenie przeciwbólowe.

Zadanie 0.
Który/e z niżej podanych objawów towarzyszy/ą zespołowi ucisku
na rdzeń kręgowy?

A.  ból ,
B.  zaburzenia ruchowe i czucia,
C.  śpiączka,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
W przypadku infekcji bakteryjnej jamy ustnej należy zastosować:

A . antybiotykoterapię  oraz  płukanie  jamy  ustnej  3%
roztworem wody utlenionej,

B . antybiotykoterapię  oraz  płukanie  jamy  ustnej  1%
roztworem wody utlenionej,

C.  ketokonazol i flukonazol,
D.  pędzlowanie nystatyną.

Zadanie 0.
Buprenorfina  û  pochodna  tebainy  stosowana  u  pacjentów  z
zaawansowaną  chorobą  nowotworową  do  opanowywania  bólu  jest
silniejsza od morfiny:

A.  60 û 100 razy,
B.  500 razy,
C.  20 razy,
D.  10 razy.

Zadanie 0.
Przerzuty do OUN dają najczęściej nowotwory:

A.  piersi,
B.  tarczycy,
C.  prostaty,
D.  wszystkie wymienione nowotwory.

Zadanie 0.
Jak zachowywać się wobec chorego, przekazując mu wiadomość o
nieuleczalności choroby?

A . nie  niszczyć  optymizmu  pacjenta,  umacniać  w  nim
postawę, którą reprezentuje,

B . skonsultować  z  rodziną  sytuację  i  oprzeć  się  na  ich
opinii w tej sprawie,

C . przedstawić  choremu  jego  sytuację,  powiedzieć  że
umiera,

D . stopniowo ujawniać choremu jego sytuację z jednoczesnym
stałym dawaniem wsparcia.

Zadanie 0.
W leczeniu totalnego bólu nowotworowego stosuje się:

A .  przerywanie dróg przewodzenia bólu,
B.  farmakoterapię preparatami opioidowymi, psychoterapię,
C.  podwyższanie progu bólowego, farmakoterapię,
D.  wszystkie wymienione metody.



Zadanie 0.
Napromienianie całego mózgowia w przypadku przerzutów do mózgu:

A . może  zmniejszać  bóle  głowy,  objawy  ogniskowe  i  napady
padaczkowe,

B . może  w  pierwszej  fazie  nasilać  objawy  zespołu
wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego,

C.  stosuje się bez względu na stan kliniczny pacjenta,
D.  prawidłowe są odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Sposobem na przerwanie ataku czkawki jest/są:

A.  zastosowanie leków zmniejszających rozdęcie żołądka,
B.  drażnienie zgłębnikiem tylnej ściany gardła,
C.  wstrzymywanie oddechu,
D.  wszystkie wymienione metody.

Zadanie 0.
Leki adjuwantowe (wspomagające) to:

A . niesteroidowe  leki  przeciwzapalne  i  paracetamol
wspomagające działanie opioidów na wyższych szczeblach
drabiny analgetycznej,

B.  leki stosowane doraźnie przy bólach przebijających,
C . leki  nie  działające  bezpośrednio  przeciwbólowo,  ale

pomagające  zwalczać  ból  poprzez  różne  mechanizmy
działania,

D . si lne  opioidy,  które  nie  powinny  być  stosowane  u
chorych z bólem przewlekłym.

Zadanie 0.
W leczeniu objawowym kaszlu suchego u chorych z zaawansowaną
chorobą nowotworową stosuje się:

A .  leki rozrzedzające wydzielinę oskrzelową,
B.  syropy łagodzące podrażnienie dróg oddechowych,
C . leki  hamujące  ośrodek  kaszlu  (opioidy,

dekstrometorfan),
D.  odpowiedź prawidłowa B i C.

Zadanie 0.
Celem  stosowania  opatrunków  aktywnych  w  leczeniu  odleżyn  u
chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej jest:

A .  wygojenie odleżyny,
B . łagodzenie  dolegliwości  chorego  przez  zmniejszenie

wysięku czy nieprzyjemnego zapachu,
C.  niedopuszczenie do pogłębienia zmian,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Próby  uściślenia  definicji  jakości  życia  tak,  aby  mogła  znaleźć
zastosowanie  w  medycynie  doprowadziły  do  stworzenia  nowego
pojęcia:  jakość  życia  uwarunkowana  stanem  zdrowia  (HRQL).
Pojęcie to definiowane jest jako:

A . funkcjonalny  efekt  choroby  i  je j  leczenia  odbierany
przez pacjenta,

B . ocena  własnego  położenia  życiowego  dokonana  w  okresie
choroby  oraz  leczenia  i  uwzględniającą  ich  szczególną
rolę,

C.  prawidłowe są stwierdzenia A i B,
D.  wszystkie stwierdzenia są błędne.

Zadanie 0.
Które  z  podanych  niżej  narzędzi  uwzględniają  ocenę  stanu
somatycznego?

A.  STAS,
B.  kwestionariusz QLQ-C30,
C.  Rotterdamska Lista Objawów,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Zwrócenie uwagi  chorego w stanie  terminalnym na teraźniejszość
jest:

A .  warunkiem osiągnięcia dobrej jakości życia,
B . niepotrzebnym odwracaniem uwagi od istotnych spraw do

"załatwienia",
C.  odebraniem nadziei,
D . możliwe  do  osiągnięcia  tylko  przez  długotrwałą

psychoterapię.

Zadanie 0.
"Ocenę własnego położenia życiowego dokonaną w okresie choroby
oraz  leczenia  i  uwzględniającą  ich  szczególną  rolę"  definiuje
pojęcie:

A .  jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (HRQL),
B.  jakości życia uwarunkowanej chorobą (DRQL),
C.  jakości funkcjonowania w chorobie,
D.  jakości życia uwarunkowanej leczeniem.



Zadanie 0.
Oddziaływania  personelu  dążące  do  zwrócenia  uwagi  chorego  w
stanie  terminalnym  na  teraźniejszość  służą  poprawie  jakości
życia. Które z poniższych można zaliczyć do takich oddziaływań?

A.  stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych,
B.  stosowanie wizualizacji,
C .  organizacja czasu wolnego chorych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Działania  zespołu  terapeutycznego  mające  wpływ  na  poprawę
jakości  życia  chorego  w  stanie  terminalnym  obejmują  między
innymi:

A . odwrócenie  uwagi  chorego  od  aktualnego  stanu  przez
ukazywanie  możliwości  zaistnienia  poprawy  w
przyszłości, dystansowanie się do zwyczajów chorych,

B . kierowanie  uwagi  chorego  na  przeżywanie
teraźniejszości,  okazywanie  akceptacji,  wskazywanie
sfer w których chory mógłby poczuć się "użyteczny",

C . preferowanie  drogi  dożylnej  podawania  leków  ze  względu
n a  szybkość  działania,  organizowanie  dnia  chorego  w
taki sposób, aby miał on dużo wolnego czasu,

D . dążenie  do  zmian  w  dotychczasowej  hierarchii  wartości
chorego  tak  aby  najważniejsze  stało  s ię  zdrowie,
akcentowanie przyszłości.

Zadanie 0.
Pojęcie jakości życia definiowane jest jako:

A . obraz własnego położenia życiowego, oceniany w wybranym
odcinku czasu,

B . ocena własnego położenia życiowego, dokonana w okresie
choroby  oraz  leczenia  i  uwzględniająca  ich  szczególną
rolę,

C . ocena  położenia  życiowego  osoby,  dokonana  przy  użyciu
obiektywnych narzędzi,

D . ocena  położenia  życiowego  chorego,  w  zaawansowanej
fazie choroby nowotworowej.



Zadanie 0.
Ocena jakości życia dokonywana przez przeszkolonego opiekuna, w
stałych  odstępach  czasu,  na  podstawie  dokładnej  obserwacji  jest
stosowana w przypadku kiedy:

A . u  chorego  występują  znacznie  nasilone,  widoczne
dolegliwości,

B . u wszystkich chorych poddawanych ocenie jakości życia w
celu  konfrontacji  prawdziwości  ich  własnych  ocen  z
opinią zespołu i ewentualnego uśrednienia danych,

C . chory  ze  względu  na  ograniczenia  sprawności  umysłowej
n ie  jest  w  stanie  wiarygodnie  odpowiedzieć  na  pytania
zawarte w skali służącej ocenie jakości życia,

D.  żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe.

Zadanie 0.
Celem badania jakości życia umierających jest między innymi:

A . badanie  skutków  oddziaływań  psychologicznych
stosowanych wobec tych chorych na ich jakość życia,

B . ocena  stopnia  poprawy  jakości  życia  po  zastosowanym
leczeniu paliatywnym,

C.  ocena jakości opieki paliatywnej,
D.  wszystkie wymienione stwierdzenia są prawdziwe.

Zadanie 0.
Wskaż zdanie prawdziwe:

A . jednym  z  istotnych  czynników  wywierających  wpływ  na
jakość  życia  pacjentów  z  chorobą  nowotworową  jest
rodzaj i lokalizacja nowotworu,

B . nowotwór  krtani  przebiegający  z  niemożnością  lub
utrudnieniami w posługiwaniu się mową ma istotny wpływ
na ocenę jakości życia chorego,

C . czynnikiem,  który  w  sposób  istotny  wpływa  na  ocenę
jakości życia jest poczucie sensu życia,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Ocenę jakości życia możemy określić jako ocenę różnicy między:

A . subiektywnymi  spostrzeżeniami  chorego  a  wnioskami
lekarza,

B.  sytuacją upragnioną chorego a realnie istniejącą,
C . oceną dokonywaną przez chorego i oceną dokonywaną przez

rodzinę chorego,
D.  żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe.



Zadanie 0.
Ocena  jakości  życia  dokonywana  przez  pacjentów  w  stanie
terminalnym obejmuje:

A.  sprawność ruchową, intelektualną oraz wolicjonalną,
B . sprawność  ruchową,  stan  somatyczny  i  psychiczny  oraz

obszar społeczny,
C . stan  somatyczny,  intelektualny,  psychiczny  i  duchowy

oraz sprawność wolicjonalną i obszar społeczny,
D . obszar  komfortu  fizycznego  i  obszar  psychofizycznego

wsparcia.

Zadanie 0.
W  sytuacji,  kiedy  chory  ze  względu  na  ograniczenia  sprawności
umysłowej nie jest w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na pytania
zawarte w skali służącej ocenie jakości życia, należy:

A . odstąpić  od  wykonania  pomiaru  kontroli  objawów  i
jakości  życia,  gdyż  tylko  subiektywna  ocena  chorego
może być uznana za odpowiadającą rzeczywistości,

B . przeprowadzić  taką ocenę kilkakrotnie,  za  każdym razem
z  uczestnictwem  innego  członka  zespołu  i  uśrednić
wyniki w celu zobiektywizowania uzyskanych danych,

C . dokonać  oceny  na  podstawie  dokładnej  obserwacji,  w
stałych  odstępach  czasu  przez  tego  samego
przeszkolonego opiekuna,

D.  żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do objęcia dziecka domową opieką paliatywną,
są/jest:

A .  trudne warunki mieszkaniowe i ubóstwo,
B.  alkoholizm lub/i choroby psychiczne u obojga opiekunów,
C.  prawidłowa odpowiedź A i B,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Prawidłowe stosowanie leków przeciwbólowych u dzieci  opiera się
n a czterech podstawowych zasadach. Proszę wskazać, która zasada
do nich NIE należy:

A.  zgodnie z drabiną analgetyczną,
B.  zgodnie z zegarem,
C.  zgodnie z najlepszą drogą podania,
D.  zgodnie z ustaleniami podjętymi z rodzicami.



Zadanie 0.
Reakcje  psychiczne  dzieci  na  sytuację  postępującej,
nieuleczalnej choroby, zależą w dużym stopniu od:

A.  specyficznych cech psychiki dziecięcej,
B.  wieku chorego dziecka,
C.  wsparcia rodziny i bliskich,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  reakcji  emocjonalnych  na  chorobę  są
charakterystyczne dla dziecka w wieku szkolnym?

A . ignorowanie  rodziców,  odmowa współpracy  z  personelem,
wściekłość,

B.  zaburzenia mowy, ssanie palca, smutek, milczenie,
C . nadmierny  optymizm,  brak  strachu  przed  zabiegami,

skupianie uwagi nad skutkami ubocznymi choroby,
D . strach  przed  opuszczeniem  przez  rodziców  i  przyjaciół,

poczucie utraty kontroli nad własnym ciałem.

Zadanie 0.
Do oceny zaawansowania zapalenia jamy ustnej służy skala:

A.  HADS,
B.  EORTC,
C.  Becka,
D.  Waterlow.

Zadanie 0.
Wskaż  stwierdzenie  fałszywe.  Opóźnienie  reakcji  żałoby  po
utracie dziecka:

A . związane  jest  z  wytłumieniem  reakcji  emocjonalnych  w
okresie  bezpośrednio  po  zgonie  dziecka,  często  w
mechanizmie obronnym fałszywej racjonalizacji,

B . powoduje  nadmierną  idealizację  zmarłego  dziecka  oraz
wrogość  i  agresję  w  stosunku  do  osób  i  instytucji
leczących  je,  zwłaszcza  w  początkowych  okresach
choroby,

C . może  stanowić  podstawę  rozwoju  schorzeń
psychosomatycznych  oraz  podejmowania  przez  rodzica
nagłych, impulsywnych prób samobójczych,

D . ułatwia  przeżycie  najgorszych  chwil  po  zgonie  dziecka  i
pomaga w przeżywaniu dalszego okresu żałoby.



Zadanie 0.
Kompetentne,  czyli  potrafiące  ocenić  swoją  sytuację  dziecko  NIE
ma prawa do:

A.  bycia informowanym i wysłuchiwanym,
B.  współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji,
C .  eutanazji,
D . podjęcia  decyzji  o  wycofaniu  się  z  terapii

podtrzymującej życie.

Zadanie 0.
O  neuropatycznym  komponencie  bólu  zgłaszanego  przez  dziecko
świadczy/ą:

A.  piekący i przeszywający ból,
B . odczucie  wyzwalanych  raz  na  jakiś  czas  impulsów  w

okolicy ciała objętej bólem,
C.  brak lub słaba reakcja na morfinę,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  leków  najskuteczniej  zmniejszy  odczucie
duszności  u  dziecka  z  restrykcyjną  chorobą  płuc  w  okresie
terminalnym?

A.  siarczan morfiny podawany w inhalacji,
B .  leki mukolityczne,
C . morfina  podawana  doustnie  lub  podskórnie  w  małych

dawkach,
D.  leki rozszerzające oskrzela.

Zadanie 0.
Jakie nowotwory występują u dzieci najczęściej?

A.  guzy mózgu, białaczki, guzy Wilmsa, neuroblastoma,
B . nowotwory  płuc,  nowotwory  jelita  grubego,  nowotwory

nerki,
C . nowotwory tkanek miękkich, nowotwory wątroby, nowotwory

języka,
D.  nowotwory nerek, nowotwory tarczycy, osteosarcoma.

Zadanie 0.
Indywidualna  organizacja  pracy  pielęgniarki  opieki  paliatywnej,
dbałość  o  odpoczynek  oraz  możliwość  relaksu,  wypracowywanie
własnych sposobów rozładowania emocji:

A . n ie  jest  możliwe  do  zastosowania  w  praktyce  ze  względu
na braki personelu,

B.  nie ma znaczenia dla jakości opieki,
C.  sprzyja większej dezorganizacji pracy w zespole,
D.  zapobiega zespołowi wypalenia.



Zadanie 0.
Do objawów ubocznych stosowania morfiny NIE należy/ą:

A.  zaparcie,
B.  senność,
C.  rozszerzenie źrenic,
D.  depresja ośrodka oddechowego.

Zadanie 0.
Elizabeth Kübler-Ross wyróżnia następujące etapy żałoby:

A.  szok po uzyskaniu informacji,
B.  załamanie i dezorganizacja,
C . odbudowa,  dopełnianie  rozpaczy  po  zmarłym,

przebaczenie,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Proszę  wskazać  najpełniejszą  definicję  terminu  "opieka
paliatywna nad dzieckiem":

A . aktywne  i  całościowe  podejście  uwzględniające  elementy
fizyczne,  społeczne  i  duchowe,  poprawia  jakość  życia
dziecka  oraz  obejmuje  leczenie  nieprzyjemnych  objawów,
niesienie ulgi i wytchnienia,

B . wspieranie  rodziny  pacjenta,  leczenie  nieprzyjemnych
objawów i opieka w czasie umierania,

C . aktywne  i  całościowe  podejście  uwzględniające  elementy
fizyczne,  społeczne  i  duchowe,  obejmuje  leczenie
niepożądanych  objawów  oraz  poprawę  jakości  życia
dziecka w czasie umierania i w okresie żałoby,

D . wspieranie  rodziny  niesienie  ulgi  i  wytchnienia,  oraz
opieka w czasie umierania.

Zadanie 0.
Wskaż charakterystyczne objawy niepożądane stosowania opioidów
u dzieci:

A .  zaparcia stolca, trudności w oddawaniu moczu,
B.  nudności, wymioty, senność,
C.  pocenie, świąd skóry,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Przyczyną  zapalenia  jamy  ustnej  u  dzieci  poddawanych
chemioterapii jest:

A . nadmierne  przestrzeganie  zasad  higieny  i  mechaniczne
ścieranie warstw nabłonka,

B.  zawsze zmniejszone wydzielanie śliny przez ślinianki,
C.  nadmierne namnażanie komórek macierzystych,
D . uszkodzenie  śluzówki  na  skutek  nieprawidłowego

różnicowania się nabłonka.

Zadanie 0.
D o  podstawowych  behawioralnych  objawów  bólu  przewlekłego  u
małego dziecka NIE należą:

A.  płacz,
B.  brak zainteresowania otoczeniem i niechęć do zabawy,
C.  obniżona zdolność koncentracji uwagi,
D.  trudność w zasypianiu.

Zadanie 0.
Co to jest mechanizm obronny?

A . emocje,  pojawiające  się  co  jakiś  czas  w  trudnych
sytuacjach,  które  odsuwają  lęk  i  depresję,  nie
pozwalają na adaptację do trudnej sytuacji,

B.  emocje chroniące osobę przed nadmiernymi reakcjami,
C . reakcje  pozwalające  przez  określony  czas  odsunąć  lęk,

depresję,  które  pozwalają  na  oswojenie  i  zaadaptowanie
się do trudnej sytuacji,

D . emocje odsuwające lęk,  przez co utrudniają adaptację do
trudnej i stresującej sytuacji.

Zadanie 0.
Wskaż NIEPRAWIDŁOWĄ informację na temat bólu występującego u
dziecka z chorobą nowotworową:

A . bó l  występuje  przede  wszystkim  w  zaawansowanej  fazie
choroby nowotworowej,

B.  mogą występować tzw. bóle incydentalne,
C . główne  rodzaje  bólu  dotyczą  zajęcia  tkanek  miękkich,

kości, trzewi i układu nerwowego,
D . skuteczna walka z bólem wpływa na jakość życia dzieci z

chorobą nowotworową.

Zadanie 0.
Do symptomów żałoby o nieprawidłowym przebiegu zaliczamy:

A.  patologiczną identyfikację ze zmarłym,
B.  nadmierny, zbyt długo trwający lub zbyt intensywny żal,
C.  przechodzenie poszczególnych faz,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Towarzysząc choremu podczas agonii:

A .  należy zachować spokój i ciszę,
B.  należy do końca podawać środki przeciwbólowe,
C . nie  zwracać  uwagi  na  zachowanie  towarzyszących  osób  -

ważne, aby chory nie był sam,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający na
przypisywaniu innym własnych uczuć i emocji, to:

A .  projekcja,
B.  zaprzeczenie,
C.  somatyzacja,
D.  identyfikacja.

Zadanie 0.
D o  podstawowych  (najczęściej  wymienianych)  potrzeb,  wspólnych
dla większości opiekunów chorego, NIE należy:

A.  bycie przy chorym,
B.  uzyskanie informacji o stanie chorego,
C.  psychiczne wsparcie w bliskich osobach,
D.  akceptacja.

Zadanie 0.
Często  spotykamy  się  z  sytuacją,  w  której  rodziny  pacjentów  nie
radzą  sobie  z  problemami,  manifestując  to  wprost  w  trakcie
rozmowy.  Będąc  w  takiej  sytuacji  -  podczas  rozmowy  z  rodziną  -
pielęgniarka powinna przede wszystkim:

A.  przerwać dyskusję i skierować rodzinę do psychologa,
B . powiedzieć  "wie  pani,  każdy  kiedyś  przez  to  przejdzie,

musi pani być silna",
C . spokojnie,  uważnie  wysłuchać  pacjenta  i  ewentualnie

zaproponować pomoc psychologa,
D . p o  prostu  przerwać  dyskusję  -  wysłuchiwanie  pacjentów

nie jest zadaniem pielęgniarki.

Zadanie 0.
Adaptacja do sytuacji choroby musi uwzględniać cele:

A . poradzenia  sobie  z  samą  chorobą,  je j  problemami,
leczeniem,

B . poradzenia  sobie  ze  zmianami  w  życiu,  jakie  wywołała
choroba,

C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 0.
D o  reakcji  ludzi  na  zbliżającą  się  śmierć  E.  Kübler-Ross
zalicza następujące stadia:

A.  odrzucenie, gniew, ból, akceptacja, targowanie się,
B.  złość, projekcja, identyfikacja, depresja, akceptacja,
C . odrzucenie,  gniew,  targowanie  się,  depresja,

akceptacja,
D.  szok, ból, negocjacje, akceptacja, złość.

Zadanie 0.
Elementem bólu duchowego NIE jest poczucie:

A.  odosobnienia,
B.  braku sensu,
C.  harmonii wewnętrznej,
D.  beznadziejności.

Zadanie 0.
Szczególnie  ważne  dla  przebiegu  żałoby  w  kontekście  rol i
rodziny są:

A . l iczba  osób  w  rodzinie,  l iczba  dzieci  w  rodzinie,
miejsce zamieszkania,

B . pozycja  zmarłego  w  strukturze  rodziny,  etap  rozwoju
rodziny, struktura rodziny,

C . wiek  zmarłego,  płeć  zmarłego,  miejsce  zamieszkania,
struktura rodziny,

D . struktura  rodziny,  osoba  przekazująca  informacje,
obecność osoby duchownej podczas żałoby.

Zadanie 0.
Czy gniew jest jednym z elementów procesu żałoby?

A.  nie, gniew nie jest przeżywany przez osoby w żałobie,
B . tak,  ale  tylko  w  przypadku  odejścia  osoby  blisko

spokrewnionej,
C . tak,  ale  tylko  w  przypadku  tak  zwanej  żałoby

patologicznej,
D . tak,  gniew  (często  nieuświadamiany)  jest  jednym  z

elementów żałoby.



Zadanie 0.
W  przypadku  terminalnej  fazy  choroby  matki,  je j  czteroletnie
dziecko:

A . należy izolować od matki - widok osoby umierającej może
mieć negatywne skutki dla dalszego rozwoju dziecka,

B . należy  przygotować  dziecko  do  bycia  przy  chorej  matce,
udzielać  w  dostosowany  do  wieku  dziecka  sposób
informacji  i  wyjaśnień,  jednocześnie  zapewniając
atmosferę bezpieczeństwa,

C . powinno widywać matkę z daleka, w żadnym wypadku nie
pozwalając  na  rozmowę  z  nią  -  dziecko  zapamięta  tylko
obraz  mamy,  ochroni  s ię  je  w  ten  sposób  przed  je j
cierpieniem,

D . powinno tylko z nią rozmawiać - widok chorej matki może
być zbyt ciężkim przeżyciem dla dziecka.

Zadanie 0.
Zadania, jakie stawia proces żałoby, to:

A .  akceptacja realności straty,
B.  doświadczanie żalu - emocjonalne i wegetatywne,
C.  podtrzymywanie sytuacji straty,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  55,  z  rakiem  narządów  rodnych,  w  okresie
terminalnym. Mężatka, dorosłe dzieci. Jest świadoma rozpoznania
i  konsekwencji choroby. Pozornie pogodzona z losem. Stara się w
miarę  możliwości  włączyć  w  problemy  rodzinne.  Chciałaby  jak
najdłużej  żyć.  Miewa  okresy  przygnębienia  i  lęku,  czasem
gniewu,  poczucie  małowartościowości  i  winy.  Jaki  jest  cel
wstępnej rozmowy?

A . ustalenie  stopnia  zaawansowania  choroby  i  aktualnych
dolegliwości,

B.  ocena aktualnego stanu psychicznego,
C . ocena  dotychczasowego  postępowania  terapeutycznego

celem wprowadzenia ewentualnych zmian,
D . ustalenie  co  chora  wie  o  swojej  chorobie,  określenie

je j  problemów  i  potrzeb  w  sferze  somatycznej,
psychicznej, duchowej i socjalnej.



Zadanie 0.
Etapy  reakcji  na  niepomyślne  rokowanie  charakteryzuje  to,  że
wszystkie stadia występują:

A . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  trwają  podobny  okres
czasu u wszystkich pacjentów,

B . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

C . zawsze  w  różnej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

D . nie  zawsze,  mogą  występować  w  różnej  kolejności,  mogą
trwać różny okres czasu u różnych pacjentów.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  55,  z  rakiem  narządów  rodnych,  w  okresie
terminalnym. Mężatka, dorosłe dzieci. Jest świadoma rozpoznania
i  konsekwencji choroby. Pozornie pogodzona z losem. Stara się w
miarę  możliwości  włączyć  w  problemy  rodzinne.  Chciałaby  jak
najdłużej  żyć.  Miewa  okresy  przygnębienia  i  lęku,  czasem
gniewu,  poczucie  małowartościowości  i  winy.Który  ze  środków
pomocy psychologicznej jest formą najwłaściwszą do zastosowania
u chorej w okresie terminalnym?

A.  ćwiczenia relaksacyjne,
B.  rozmowa terapeutyczna,
C.  psychoterapia,
D.  wizualizacja.

Zadanie 0.
D o  potrzeb  rodziny  podczas  opieki  nad  pacjentem  u  schyłku
życia, zalicza się potrzebę:

A.  kontaktów społecznych i samorealizacji,
B . nadania  znaczenia  te j  sytuacji  i  zadbania  o  własne

potrzeby,
C . nadania  znaczenia  te j  sytuacji  i  nie  koncentrowanie  sie

na własnych potrzebach,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
U  pacjenta,  lat  42,  żonaty,  troje  dzieci,  zdiagnozowano  chorobę
nowotworową  szybko  postępującą,  utrudniającą  uczestniczenie  w
życiu  rodzinnym.  Chory  jest  niecierpliwy,  oczekuje  leczenia,
które  szybko  poprawiłoby  jego  kondycję.  Reaguje  bardzo
emocjonalnie na każdy nowy objaw choroby, występują zaburzenia
snu. Jakie są przyczyny negatywnych reakcji emocjonalnych w tym
przypadku?

A.  stres związany ze świadomością swego stanu zdrowia,
B.  aktualne dolegliwości fizyczne,
C . poczucie  zagrożenia  własnej  osoby  i  wynikające  stąd

skutki dla dalszego funkcjonowania rodziny,
D . cechy  osobowości,  takie  jak  skłonność  do  pesymizmu  i

bierności.

Zadanie 0.
Postępowanie  niezgodne  z  etyką  zawodową  pielęgniarek  i
położnych podlega rozpatrzeniu przez:

A.  sąd pielęgniarek i położnych,
B.  sąd powiatowy,
C.  sąd najwyższy,
D.  pracodawcę.

Zadanie 0.
Zastosowanie  strategii  "strzału  ostrzegawczego"  w  stosunku  do
pacjenta  w  stanie  schyłkowym,  polega  na  przekazaniu  informacji
o :

A .  niewłaściwym stosowaniu zleconych leków,
B.  niewłaściwym zachowaniu się rodziny pacjenta,
C . konsekwencjach  wynikających  z  niestosowania  się  do

procesu leczenia,
D . niepomyślnym  rokowaniu  jego  stanu  chorobowego  i

oczekiwanie na reakcję emocjonalną pacjenta.

Zadanie 0.
D o błędów w komunikacji z pacjentem objętym opieką paliatywną
NIE należy:

A.  pochopne udzielanie rad i zdawkowe uspokajanie,
B.  minimalizowanie i "normalizacja" uczuć,
C.  słuchanie i neutralność,
D.  składanie obietnic bez pokrycia.



Zadanie 0.
Akceptacja nieuchronności śmierci oznacza powstrzymanie się od:

A.  wszelkich działań w okresie agonii,
B . wszelkich  działań  nadzwyczajnych  u  ludzi  z  chorobą

nowotworową,
C.  wszelkich działań nadzwyczajnych w okresie agonii,
D . prowadzenia  reanimacji  u  pacjentów  z  chorobą

nowotworową.

Zadanie 0.
Etyka w opiece paliatywnej, powinna dotyczyć:

A . zasady wyższości opieki nad leczeniem w postępowaniu z
pacjentem w stanie terminalnym,

B.  norm postępowania dla pielęgniarek,
C.  zastosowania procedur postępowania pielęgniarskiego,
D . problemu podejmowania decyzji  oraz  jakości  wzajemnych

stosunków,  takich  jak  ciągłość  opieki,  otwartość,
zaufanie i wiarygodność.

Zadanie 0.
Etyka pielęgniarska, to:

A . zespół  przepisów  określających  postępowanie
pielęgniarskie,

B . zespół  norm  i  dyrektyw  wynikających  z  tradycji  i
swoistości  zawodu  pielęgniarskiego,  ducha  kultury
narodowej oraz wskazań etyki ogólnej i szczegółowej,

C . zespół norm postępowania pielęgniarskiego ułatwiających
radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

D . ogół  przepisów  obowiązujących  pielęgniarki  w  trakcie
pełnienia funkcji zawodowych.

Zadanie 0.
Które z wymienionych praw są zgodne z kartą praw pacjenta?

A . uzyskania  od  lekarza  przystępnej  informacji  o  swoim
stanie zdrowia, rozpoznaniu, leczeniu i rokowaniu,

B.  zapewnienie opieki duszpasterskiej,
C . zapewnienie  możliwości  cofnięcia  zgody  na  eksperyment

medyczny w każdym stadium eksperymentu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
W  sytuacji  konfliktu  decyzji  w  zakresie  wyboru  "mniejszego  zła"
należy:

A.  dostrzec istotę konfliktu,
B.  rozważyć wszystkie "za i przeciw",
C . podjąć  decyzję  (czyli  umotywowane  postanowienie

najbliższe temu, co uważamy za słuszne),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
"Ortotanazja" to:

A . prowadzenie rozmów z chorym na temat radzenia sobie w
okresie terminalnym,

B . zaniechanie  działań  w  kierunku  sztucznego
podtrzymywania życia,

C . pozbawienie człowieka życia na jego żądanie pod wpływem
wpółczucia,

D.  zasady postępowania z chorym umierającym.

Zadanie 0.
Cztery  podstawowe  zasady,  obowiązujące  w  kodeksie  etyki
medycznej, także w opiece paliatywnej, to:

A . poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  wolnej  woli ;
poszanowanie  zasady  sprawiedliwości;  nakaz  czynienia
dobra,

B . zasada  poszanowania  zdrowia;  nakaz  czynienia  dobra;
poszanowanie wolnej woli; poszanowanie autorytetu,

C . poszanowanie  autonomii;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości;  zakaz  szkodzenia;  nakaz  czynienia
dobra,

D . poszanowanie  autonomii,  zakaz  nieszkodzenia;
poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości.

Zadanie 0.
Zjawisko "śmierci oswojonej" polega na:

A.  poznaniu etapów umierania i objawów śmierci,
B . przywróceniu śmierci należnego je j majestatu i  świadome

w niej uczestnictwo,
C . zastosowaniu  morfiny  dla  zmniejszenia  dolegliwości

bólowych w procesie umierania,
D.  podawaniu leków psychotropowych w okresie schyłkowym.



Zadanie 0.
Jakie  działania  medyczne  mają  wpływ  na  osłabienie  lub  ustanie
chęci dokonania eutanazji u pacjentów w stanie terminalnym?

A.  poprawienie warunków leczenia i opieki,
B.  rozmowa dotycząca rokowania stanu zdrowia,
C.  zastosowanie sedacji,
D.  podawanie leków uspokajających.

Zadanie 0.
Celem terapii komplementarnej NIE jest:

A . zmniejszenie  dolegliwości  związanych  z  nowotworem
złośliwym lub przedłużenie okresu przeżycia,

B.  rezygnacja z homeopatii, hipnozy i relaksacji,
C . poprawa  jakości  życia  przez  wprowadzenie  relaksacji,

poprawę  snu,  zmniejszenie  stresu  i  niepokoju,
złagodzenie  bólu  oraz  zredukowanie  działań
niepożądanych terapii konwencjonalnej,

D.  zintegrowane podejście terapeutyczne.

Zadanie 0.
Wizualizacja jest techniką terapeutyczną:

A.  polegającą jedynie na nauce oddechu przeponowego,
B . polegającą  na  uczeniu  się  koncentracji  na  wrażeniach

płynących z narządów,
C . w  której  wykorzystuje  s ię  aktywne  sterowanie

wyobraźnią, przeżywanie wyobrażanych sytuacji i obrazów
wywołujących różne emocje,

D . w  której  wykorzystuje  s ię  pobudzenie  napięcia  mięśni
szkieletowych w skutek przeżywania lęku.

Zadanie 0.
Czynniki  wewnętrzne warunkujące adaptację społeczno-zawodową
pielęgniarek to:

A.  środowisko pracy, wyznaczenie opiekuna,
B.  warunki organizacyjne, ekonomiczne, fizyczne,
C.  kwalifikacje zawodowe i osobowość,
D . stan  fizyczny  danej  osoby  i  warunki  fizyczne  środowiska

pracy.

Zadanie 0.
Skutkiem  wynikającym  z  planowania  rozwoju  zawodowego
pielęgniarki, zwykle nie jest:

A .  łączenie indywidualnych i instytucjonalnych planów,
B.  związek pracownika z organizacją,
C.  wzmocnienie kultury organizacji
D . nasilenie  konfliktów  miedzy  celami  osobistymi  i

zawodowymi a zadaniami organizacji.



Zadanie 0.
NIE jest prawdą, że:

A . wolontariusz  powinien  posiadać  kwalifikacje  i  spełniać
wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych
świadczeń,  jeśli  obowiązek  takich  kwalifikacji  i
wymagań wynika z odrębnych przepisów,

B . należy zapoznać wolontariusza z warunkami bezpiecznego
wykonywania świadczeń, informować jak unikać zagrożeń,
a  jeśli  charakter  świadczeń  tego  wymaga,  zapewnić
środki ochrony indywidualnej,

C . obowiązkiem  wolontariusza  jest  sumienne  wykonywanie
zadań  oraz  dbanie  o  powierzony  mu  przez  organizację
majątek.

D . wolontariuszowi  nie  przysługuje  prawo  złożenia  prośby  o
wydanie  mu  pisemnego  zaświadczenia  lub  opinii  o
wykonywaniu przez niego świadczeń.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  poniżej  stwierdzeń  dotyczących  nowych
wymagań  formalnych,  stworzonych  przez  rozwijające  się  systemy
opieki  zdrowotnej,  mobilizujące  pielęgniarki  do  kształcenia
podyplomowego  jest  nieadekwatnie  określone  (niezgodnie  z
rzeczywistością):

A . umiejętność  rozpoznawania  i  rozwiązywania  problemów
zdrowotnych w otoczeniu (środowisku),

B.  nowe umiejętności instrumentalne i praktyczne,
C.  ekonomizacja opieki zdrowotnej i innowacyjność,
D . wymagania  prawne  Światowej  Organizacji  Zdrowia  (WHO

World Health Organization).

Zadanie 0.
Zalecając terapię komplementarną należy podkreślić:

A .  korzystne doznania terapeutyczne i ich różnorodność,
B . rzadki  oraz  powierzchowny  kontakt  i  relacje

pacjent-terapeuta,
C . towarzyszący  terapii  brak  świadomości  je j  efektywności

i bezpieczeństwa,
D . fakt podejmowania na świecie szeroko rozpowszechnionych

badań  i  ocen  klinicznych  dotyczących  medycyny
niekonwencjonalnej.



Zadanie 0.
U  pacjenta  bardzo  osłabionego,  w  terminalnym  okresie  choroby,
któremu  przekazano  informację  o  jego  chorobie  i  dalszym
rokowaniu, w sytuacji wybuchu gniewu, należy:

A . umiejętnie  odeprzeć  gniew  kontratakiem,  dbając  o  dobre
imię zawodu,

B . zawsze  się  wycofywać  z  kontaktu,  a  pacjenta  z  częstymi
atakami gniewu unikać,

C . uznać,  że  gniew jest  normalną reakcją na złą  wiadomość
i  może  być  skierowany  na  pielęgniarkę  (pielęgniarza),
odpieranie zarzutów w tej sytuacji jest niewłaściwe,

D . wspólnie  z  zespołem  terapeutycznym  osądzić  zasadność
gniewu  chorego  i  przeprowadzić  z  pacjentem  rozmowę
edukacyjną.

Zadanie 0.
Która  z  podanych  niżej  skal  nie  służy  do  oceny  jakości  życia
chorych w stanie terminalnym?

A.  ECOG,
B.  Support Team Assessment Schedule,
C.  Hospital Anxiety Depression Scale,
D.  Norton.

Zadanie 0.
W  okresie  adaptacji  zawodowej  pielęgniarki  samokształcenie
obejmuje:

A . zapoznanie  z  misją  szpitala  i  zakresem  oferowanych
świadczeń,

B . zapoznanie  z  zasadami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
oraz postępowania przeciwpożarowego,

C.  udział w konferencjach,
D.  udział w szkoleniach wewnatrzzakładowych.

Zadanie 0.
D o  sposobów  leczenia  w  Tradycyjnej  Medycynie  Chińskiej
zaliczamy:

A.  akupunkturę i ziołolecznictwo,
B.  zmianę diety,
C.  moksę i ćwiczenia qigong,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Przypalanie powłok ciała zapalonymi i  rozżarzonymi stożkami lub
cygarami  sporządzonymi  z  wysuszonych  listków  z  rodziny
chryzantem nazywamy:

A.  akupresurą,
B.  akupunkturą,
C.  moksą,
D.  homeopatią.

Zadanie 0.
Porozumienie pomiędzy wolontariuszem a organizacją:

A.  powinno zawsze zostać zawarte w formie pisemnej,
B . powinno  zostać  zawarte  w  formie  pisemnej  w  sprawie

współpracy dłuższej niż 30 dni,
C . na żądanie wolontariusza musi mieć formę pisemną, nawet

w  przypadkach  krótszej  współpracy  niż  30  dni,  ale  bez
potrzeby precyzowania zakresu wykonywanych świadczeń,

D . powinno być umową stosunku pracy i konkretyzować także
terminy,  zasady  i  procedury  zwrotu  poniesionych  przez
wolontariusza kosztów.

Zadanie 0.
W doskonaleniu zawodowym nie stosuje się:

A .  wykładów, prelekcji, pokazów, ekspozycji,
B . dyskusji,  rotacji  na  stanowiskach  mistrz-uczeń,  analizy

dokumentacji, przeglądów piśmiennictwa,
C.  metody projektów,
D.  oceny jakości pracy pielęgniarskiej.

Zadanie 0.
Do terapii kreatywnych NIE należą:

A . terapia  sztuką  -  od  wyrażania  w  sztuce  plastycznej
chaosu,  lęku  i  depresji  do  przedstawień symbolizujących
nadzieję,

B . muzykoterapia  -  aktywne  słuchanie  muzyki  i  dźwięków
natury,

C . homeopatia  kompleksowa  i  klasyczna  oraz
ziołolecznictwo,

D.  poezjoterapia.



Zadanie 0.
Zespół psychoterminalny:

A . t o  zespół  objawów  będących  reakcją  nerwicową  na  stres
spowodowany stanem terminalnym choroby przybierający
różne formy kliniczne,

B . charakteryzuje  s ię  małym  natężeniem  i  częstym
występowaniem  pozytywnych  uczuć  (powyżej  50  %  czasu
przeznaczonego na dzienną aktywność),

C . n ie  był  nigdy  opisany  i  przedstawiony  w  praktyce
klinicznej z zakresu opieki paliatywnej,

D . charakteryzuje  s ię  jedynie  objawami  zespołu
maniakalnego.

Zadanie 0.
Jednym z warunków dobrej komunikacji werbalnej jest:

A .  stereotypowość,
B.  doszukiwanie się podtekstów,
C.  używanie profesjonalnych sformułowań,
D.  parafrazowanie.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  współpraca  może  przyczynić  s ię  do  rozwiązywania
konfliktów?

A.  odwraca uwagę od sytuacji konfliktowej,
B.  porządkuje sytuację między stronami,
C.  usuwa przeszkody w rozwiązaniu konfliktu,
D . zwiększa  zaufanie,  wpływa  na  konieczność  słuchania  i

poddawania się wzajemnym wpływom.

Zadanie 0.
Coraz  wyższy  poziom  wiedzy  potencjalnych  odbiorców  świadczeń
pielęgniarskich,  stawia  pielęgniarkom  większe  wymagania
dotyczące:

A.  ogólnego oczytania i rozwoju kulturalnego,
B.  wzmacniania podstawowych procesów psychicznych,
C . systematycznego  doskonalenia  swojej  wiedzy  i

umiejętności,
D.  dbania o swój wygląd i najbliższego otoczenia.



Zadanie 0.
Uczenie problemowe, pozwala na:

A . poznawanie,  odkrywanie,  przeżywanie  i  sprawdzanie  w
praktyce,

B . wysuwanie  problemów  z  przygotowanego  programu
kształcenia,

C . określanie  kierunku  drogi  edukacji:  od  działania  do
poznania,

D.  zainteresowanie się nowością w sensie społecznym.

Zadanie 0.
Przeciążenie  wynikające  z  równoległej  realizacji  kilku
absorbujących  ról  społecznych,  np.  rol i  pracownika  i  matki
dzieci,  prowadzenia  gospodarstwa  rolnego  i  pracy  poza
rolnictwem to;

A.  konflikt ról,
B.  nagła utrata roli,
C .  nadmiar ról,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Socjologiczna koncepcja zdrowia, koncentruje się na:

A.  profilaktyce i walce z chorobą,
B.  promocji zdrowia i walce z chorobą,
C.  zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych populacji,
D . życiu  codziennym  całej  populacji,  a  nie  tylko  na

ludziach  znajdujących  się  w  sytuacji  zagrożenia
chorobą.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej określają m.in.:

A . przepisy  regulujące  wykonywanie  zawodu  pielęgniarki  i
zawodu położnej,

B.  Kodeks Pracy, Kodeks Karny, Kodeks Cywilny,
C . regulaminy  zakładowe,  zakresy  obowiązków,  uprawnień  i

odpowiedzialności na stanowisku pracy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
D o wycofania zgody na określone postępowanie diagnostyczne lub
leczenie pacjent ma prawo:

A.  w każdej chwili,
B .  jeżeli wyraził zgodę, nie ma prawa do zmiany decyzji,
C .  tylko w przypadku zagrożenia życia,
D . tylko  wtedy,  gdy  zabieg  jest  wykonywany  w  znieczuleniu

ogólnym.



Zadanie 0.
Akredytacja, to:

A . wewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

B . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

C . zewnętrzny,  obowiązkowy  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

D . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej nie znanymi standardami.

Zadanie 0.
Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:

A .  planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
B.  planowanie, organizowanie i zatrudnianie,
C.  pobudzanie, motywowanie i koordynowanie,
D.  motywowanie, komunikowanie i przywództwo.

Zadanie 0.
Głównym celem akredytacji jest:

A .  samoedukacja,
B.  ułatwienie uzyskania kontraktu,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . pobudzenie  aktywności  pracowników  zakładu  na  rzecz

jakości.

Zadanie 0.
Wykres Ishikawy:

A.  pozwala na znalezienie przyczyn wad,
B.  jest narzędziem kontroli usług medycznych,
C.  jest narzędziem stosowanym tylko w przemyśle,
D.  jest narzędziem stosowanym w zarządzaniu personelem.



Zadanie 0.
Prewencja chorób to:

A . ograniczenie wpływu czynników ryzyka danej choroby albo
wzmocnienie  oddziaływania  licznych  czynników
redukujących podatność na chorobę,

B . osiągnięcie  przez  wszystkich  obywateli  poziomu  zdrowia
umożliwiającego  im  prowadzenie  życia  twórczego  pod
względem społecznym i ekonomicznym,

C . edukacja  zdrowotna  zorientowana  wyłącznie  na  czynniki
ryzyka,

D.  potrzeby zdrowotne młodych ludzi.

Zadanie 0.
Poprawa stanu zdrowia populacji jest skorelowana ze:

A.  zwiększeniem ilości świadczeń medycznych,
B.  wzrostem gospodarczym, racjonalizacją życia zbiorowego,
C.  postępem technicznym, specjalizacją medycyny,
D . edukacją  zdrowotną  realizowaną  przez  instytucje

publiczne.

Zadanie 0.
Pomoc społeczną na zasadach określonych w ustawie, udziela s ię
osobom i rodzinom, m.in. z powodu:

A . ubóstwa,  wykluczenia  społecznego,  niepełnosprawności,
choroby trwającej powyżej 6 miesięcy lub bezradności,

B . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej  lub  ekologicznej  bez  względu na  stan  zdrowia
lub niepełnosprawności,

C . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej lub ekologicznej,

D . ubóstwa,  bezradności,  zgłoszenia  biedy  przez  sąsiadów,
długotrwałej  choroby  trwającej  maksymalnie  do  6
miesięcy, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zadanie 0.
Oddech Biota charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.



Zadanie 0.
Zaleca  się,  aby  badanie  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dziecka
wykonywać:

A.  na początku badania fizykalnego,
B.  w trakcie badania fizykalnego,
C.  na końcu badania fizykalnego,
D . nie  ma  istotnego  znaczenia  kiedy,  ważne  jest  aby  było

wykonane.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.
Podczas  postępowania  resuscytacyjnego  muszą  być  rozważone
potencjalnie  odwracalne  przyczyny  nagłego  zatrzymania  krążenia
(4H i 4T). Do analizowanych 4T NIE należy/ą:

A.  tamponada serca,
B.  toksyczne substancje,
C.  tromboembolia (masywny zator tętnicy płucnej),
D.  tężyczka.

Zadanie 0.
Uniesiony  odcinek  ST,  może  przemawiać  za  niżej  wymienionymi
stanami, z WYJĄTKIEM:

A.  dusznicy bolesnej Prinzmetala,
B.  świeżego zawału pełnościennego,
C.  zatrucia naparstnicą,
D.  zapalenia osierdzia.

Zadanie 0.
U  pacjentki  wystąpiła  ostra  duszność,  kaszel,  hipotonia,  si lny
ból  w  klatce  piersiowej  i  uczucie  strachu.  Po  podaniu  tlenu
wykonano EKG, które wykazało tachykardię bez innych odchyleń od
stanu prawidłowego. Wymienione objawy wskazują na:

A.  zawał serca,
B.  tamponadę serca,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  pęknięcie tętniaka aorty.



Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Podstawowym lekiem stosowanym w resuscytacji noworodka, jest:

A .  wodorowęglan sodu,
B.  adrenalina,
C.  dobutamina,
D.  atropina.

Zadanie 0.
Objawem klinicznym dysplazji  stawu biodrowego  u  noworodków i
niemowląt NIE jest:

A .  objaw przeskakiwania Ortolaniego,
B.  objaw wyważania Barlowa,
C.  objaw szarfy,
D.  skrócenie kończyny dolnej.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Noworodek  jest  bardzo  wrażliwy  na  obniżenie  temperatury  ciała,
ponieważ:

A . posiada  nadmiar  brązowej  tkanki  tłuszczowej  i
glikogenu,

B . posiada  zdolność  do  uzyskania  ciepła  na  drodze
drżeniowej,

C . istnieje  u  niego  dysproporcja  pomiędzy  powierzchnią  a
masą ciała,

D.  wykazuje małą aktywność fizyczną.



Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  chorym  gorączkującym,  pielęgniarka
prowadząca  bilans  płynów  musi  uwzględnić  poniesione  straty
przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Prowadząc wywiad dotyczący chorób
przebytych  należy  uwzględnić  pytania,  które  pozwolą  pozyskać
informacje dotyczące:

A.  chorób wieku dziecięcego, szczepień,
B.  hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
C.  chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
D.  przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Zaznacz twierdzenie FAŁSZYWE, dotyczące umiejscowienia bólu w
przypadku zapalenia zatok:

A . zatoka  szczękowa  -  ból  w  okolicy  policzka,  zmniejsza
się w pozycji stojącej,

B . zatoka  czołowa  -  ból  w  okolicy  środka  czoła,  nasila  s ię
przy pochyleniu głowy do przodu,

C . zatoka  sitowa  -  ból  u  nasady  nosa  i  oczodołów,  nasila
się przy pochyleniu do przodu,

D . zatoka  klinowa  -  ból  w  głębi  głowy,  bez  względu  na
ułożenie.

Zadanie 0.
Zaburzenia  obwodowego  układu  nerwowego,  neuronu  ruchowego,
powodują:

A.  niedowład lub porażenie spastyczne,
B.  niedowład lub porażenie wiotkie,
C.  wzmożenie odruchów ścięgnistych,
D.  drżenia zamiarowe.



Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie. Osłuchowo nad płucami u dziecka mogą dominować:

A.  trzeszczenia drobnobańkowe,
B.  trzeszczenia grubobańkowe,
C.  świsty,
D.  furczenia.

Zadanie 0.
Zmiana  skórna  wypełniona  treścią  ropną,  jest  określana
potocznie jako:

A.  krosta,
B.  pęcherzyk,
C.  grudka,
D.  plamka.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
W przebiegu bakteryjnego zapalenia pochwy upławy są:

A . szare  lub  białe,  lepkie,  grudkowate,  obfite,  nie
cuchnące,

B.  zielonkawe, bardzo gęste, skąpe, cuchnące,
C.  żółte, bardzo gęste, jednorodne, obfite,nie cuchnące,
D.  szare lub białe, wodniste, jednorodne, skąpe, cuchnące.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.



Zadanie 0.
Zwężenia źrenic NIE obserwuje się w zatruciu:

A.  morfiną,
B.  kokainą,
C.  trichloroetanolem,
D.  związkami fosfoorganicznymi.

Zadanie 0.
Twórcą modelu adaptacyjnego w pielęgniarstwie, jest:

A .  Callista Roy,
B.  Dorothea Orem,
C.  Betty Neuman,
D.  Florencja Nightingale.

Zadanie 0.
D o  hierarchii  potrzeb  według  teorii  Jean  Watson  NIE  należą
potrzeby:

A.  samoopieki,
B.  przeżywania,
C.  funkcjonalne,
D.  integrujące.

Zadanie 0.
Do metod problemowych nauczania NIE należy:

A.  prelekcja techniczna,
B.  uczenie aktywizujące,
C.  wykład problemowy,
D.  dyskusja dydaktyczna.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.

Zadanie 0.
W  powojennej  Polsce,  autorką  koncepcji  podyplomowego
kształcenia dla pielegniarek, była:

A.  Maria Staromiejska,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.



Zadanie 0.
Jedną  z  czterech  głównych  funkcji  pielęgniarstwa  określonych  w
roku 1993 przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia jest:

A .  realizowanie roli członka zespołu opieki zdrowotnej,
B.  ocenianie potrzeb podopiecznych,
C . pomaganie  w  rozwiązywaniu  problemów  natury

biologicznej,
D.  podejmowanie decyzji dotyczących organizowania opieki.

Zadanie 0.
Mediana to:

A.  średnia geometryczna,
B.  średnia harmoniczna,
C.  wartość środkowa,
D.  wartość najbardziej istotna.

Zadanie 0.
Wartość przeciętna, jest to:

A .  wartość stanowiąca 75% wartości maksymalnej rozkładu,
B.  inaczej średnia harmoniczna,
C.  iloraz średniej arytmetycznej i średniej geometrycznej,
D . wartość  wskazująca  punkt  środkowy  rozkładu,  wokół

którego grupują się wartości zmiennej losowej.

Zadanie 0.
Próbę określa się jako reprezentatywną jeżeli:

A . l iczba  elementów  wybranych  do  próby  jest  dostatecznie
mała,

B . elementy  wybrane  do  próby  mają  dostatecznie  wysoki
współczynnik reprezentatywności,

C . elementy  populacji  są  wybierane  w  sposób  losowy,  a
próba jest dostatecznie liczna,

D . elementy  populacji  są  wybierane  w  ściśle  określonym
porządku, a próba jest dostatecznie liczna.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 061912
GRUPA 1
Zadanie 0.
Akceptacja właściwej pory śmierci oznacza:

A . niepodejmowanie  działań  nadzwyczajnych  w  okresie
preterminalnym,

B.  powstrzymywanie się od podawania leków przeciwbólowych,
C . powstrzymanie  się  od  działań  mających  na  celu

przyspieszenie śmierci,
D . powstrzymywanie się od pielęgnowania chorego w okresie

agonii.

Zadanie 0.
Zakażenia  o  różnej  etiologii,  występujące  w  przebiegu  zakażenia
HIV, charakterystyczne są dla:

A . ostrej  infekcji  retrowirusowej  -  ze  względu  na  znaczny
przyrost ilości wirusa wzrasta podatność na zakażenia,

B.  okresu utajenia maskując rzeczywistą przyczynę choroby,
C.  obrazu klinicznego okresu pełnoobjawowego AIDS,
D . okresu  przetrwałego  uogólnionego  powiększenia  węzłów

chłonnych, będąc przyczyną tego powiększenia.

Zadanie 0.
Zasada  afirmacji  godności  ludzkiej  jest  urzeczywistniana
poprzez  akty  czynienia  dobra  a  unikania  zła  w  relacjach
interpersonalnych.  W  przypadku  zawodu  pielęgniarskiego  zasada
ta odnosi się do relacji:

A .  pielęgniarka - pacjent i jego rodzina,
B.  pielęgniarka - pacjent,
C . pielęgniarka  -  pacjent  i  jego  rodzina  oraz  inni

pracownicy ochrony zdrowia,
D . pielęgniarka  -  pacjent,  jego  rodzina  i  inni  pracownicy

ochrony zdrowia oraz pielęgniarka wobec samej siebie.



Zadanie 0.
Akceptacja  nieuchronności  cierpienia  jest  jedną  z  zasad
filozofii opieki paliatywnej. Zasada ta polega na tym, że:

A . uznajemy,  że  cierpienie  pojawia  się  w  życiu,  ale
powinniśmy  dążyć  do  niwelowania  go  za  wszelką  cenę,
nawet gdy chory chce cierpieć,

B . uznajemy,  że  cierpienie  jest  naturalne  w  życiu  chorego,
może odegrać pozytywną rolę i nie powinniśmy ingerować,
aby złagodzić dolegliwości,

C . uznajemy,  że  cierpienie,  żal  i  lęk  są  odczuciami
ludzkimi i mogą odegrać pozytywną rolę w życiu, ponadto
nie zawsze możemy je całkowicie zniwelować,

D . filozofia  opieki  paliatywnej  nie  uwzględnia  zasady
nieuchronności  cierpienia,  gdyż  celem  opieki
paliatywnej jest uśmierzanie cierpienia.

Zadanie 0.
Znajomość  i  stosowanie,  których  zasad  jest  niezbędne  w
sprawowaniu opieki paliatywnej?

A.  akceptacji nieuchronności i właściwej pory śmierci,
B.  poprawy jakości życia chorych,
C . holistycznej,  zespołowej  opieki  nad  chorym  i  jego

rodziną w czasie trwania choroby oraz w okresie żałoby,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Czym zajmuje się psychotanatologia?

A.  biologicznym aspektem śmierci,
B.  umieraniem w sensie społecznym,
C . analizą psychologicznych aspektów umierania, postawami

wobec śmierci, stroną emocjonalną tego zagadnienia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  zasadą  "o  podwójnym  skutku  działania"  dopuszczalne
jest:

A .  wspomagane samobójstwo,
B.  stosowanie zasady primum non nocere,
C . stosowanie nadzwyczajnych (nieproporcjonalnych) środków

terapeutycznych,
D . stosowanie  dużych  dawek  opioidów  w  bólu  nie  do

wytrzymania, które mogą ograniczać przytomność, a nawet
skracać życie.



Zadanie 0.
Czasy  dzisiejsze  charakteryzuje  ucieczka  przed  śmiercią.  O
śmierci mówi się rzadko lub w ogóle. Zjawisko to nosi nazwę:

A.  witalizmu medycznego,
B.  tabuizacji śmierci,
C.  kultu młodości,
D.  kultu śmierci.

Zadanie 0.
Jakie  jest  najlepsze  miejsce  dla  chorego  podczas  sprawowania
opieki paliatywnej w zaawansowanej chorobie nowotworowej?

A . w  szpitalu,  bo  zapewnia  całodobową  opiekę
lekarsko-pielęgniarską,

B . to ,  które  łagodzi  wszelkie  dolegliwości  bólowe  według
najnowszych standardów,

C . oddział  stacjonarny  w  hospicjum,  ponieważ  odciąża
całkowicie zmęczoną rodzinę,

D.  to, które zapewnia choremu najlepszą jakość życia.

Zadanie 0.
Uważa  się,  że  na  powstanie  ok.  70%  nowotworów  mają  wpływ
czynniki  związane  ze  stylem  życia.  Spośród  tych  czynników
największy wpływ ma:

A.  dieta,
B.  spożywanie alkoholu,
C.  palenie tytoniu,
D.  dzietność i zachowania seksualne.

Zadanie 0.
Wspierać osobę w okresie umierania oznacza:

A . pomagać  je j  w  przeżyciu  śmierci  jako  ostatniego
doświadczenia życia

B . troszczyć  się  o  i le  to  możliwe  i  przy  jego  akceptacji
aby mógł umrzećw otoczeniu najbliższej rodziny,

C . stosować  przede  wszystkim  zabiegi  lecznicze,
akceptowane przez rodzinę,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Opieka u schyłku życia (end-of-life-care) koncentruje się na:

A.  optymalnym leczeniu przeciwnowotworowym,
B . optymalnym  kontrolowaniu  objawów  fizycznych  i

psychologicznych,  jak  i  na  wsparciu  społecznym,
duchowym, informacyjnym, emocjonalnym chorego oraz jego
rodziny,

C.  radykalnym leczeniu przyczynowym,
D . leczeniu  mającym  na  celu  przedłużenie  przeżycia

chorego.

Zadanie 0.
Drugą pod względem częstości przyczynę zgonów w grupie chorób
przewlekłych w Polsce stanowią:

A.  choroby układu krążenia,
B.  choroby układu oddechowego,
C.  nowotwory złośliwe,
D.  choroby neurologiczne.

Zadanie 0.
Na ocenę jakości opieki paliatywnej, ma wpływ jakość:

A.  struktury,
B.  organizacji,
C .  wyników,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Wskaż zdanie prawdziwe:

A . najczęstszymi  nowotworami  będącymi  przyczyną  zgonów
mężczyzn w Polsce są nowotwory płuc,

B . najczęstsze  ze  względu  na  zachorowalność  nowotwory
złośliwe u kobiet w Polsce to nowotwory piersi,

C . bezwzględna  liczba  nowotworów  złośliwych  w  Polsce,
zwłaszcza u mężczyzn stale rośnie,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Wśród  nowotworów  złośliwych  największą  zachorowalność  i
umieralność u mężczyzn wywołuje nowotwór:

A.  żołądka,
B.  jelita grubego,
C.  płuc,
D.  gruczołu krokowego.



Zadanie 0.
Czynniki obniżające nadzieję u chorego w stanie terminalnym to:

A.  zbliżająca się śmierć,
B.  brak szacunku dla chorego, opuszczenie i osamotnienie,
C.  kontrola bólu i innych objawów,
D . czynniki  zewnętrzne  nie  mają  wpływu  na  obniżenie

nadziei.

Zadanie 0.
Skoncentrowanie się wyłącznie na somatycznych aspektach choroby
określa się mianem:

A.  witalizacji,
B .  medykalizacji,
C .  juwenizmu,
D.  holizmu.

Zadanie 0.
Objawy  wspólne  dla  schyłkowej  fazy  chorób  nowotworowych  i
innych chorób przewlekłych postępujących, to:

A .  duszność,
B.  ból ,
C.  osłabienie, wyniszczenie,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Stan,  w  którym chory  jest  przytomny,  ale  psychicznie  nieobecny,
n ie  interesują  go  ludzie  i  nie  reaguje  na  bodźce  zewnętrzne,
określany jest mianem śmierci:

A .  psychologicznej,
B.  społecznej,
C.  metabolicznej,
D.  biologicznej.

Zadanie 0.
Które  z  podanych  stwierdzeń  najpełniej  odnosi  s ię  do  definicji
opieki paliatywnej?

A . t o aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie
wszystkich  potrzeb  chorego  w  stanie  terminalnym  oraz
jego  rodziny,  zarówno  podczas  jego  choroby,  jak  i  w
okresie żałoby,

B . t o  aktywna  holistyczna  opieka  świadczona  pacjentom
zakażonym wirusem HIV,

C . t o  opieka  świadczona  dla  osób  przewlekle  chorych  przez
zespół wielodyscyplinarny,

D . t o wszechstronna opieka świadczona w celu zaspokojenia
potrzeb biologicznych i społecznych chorego.



Zadanie 0.
Kryptoeutanazja oznacza:

A . uśmiercenie  człowieka  na  jego  żądanie  i  pod  wpływem
współczucia,

B . pozbawienie  życia  człowieka  bez  jego  woli  i  wiedzy  z
powołaniem się na dobro jego lub jego bliskich,

C.  stosowanie zasady podwójnego skutku,
D . podejmowanie  działań  w  kierunku  sztucznego

podtrzymywania  życia  i  stosowanie  środków
nadzwyczajnych w okresie umierania.

Zadanie 0.
Opieka paliatywna realizowana jest przez:

A.  niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
B.  publiczne zakłady opieki zdrowotnej i stowarzyszenia,
C . publiczne  i  niepubliczne  zakłady  opieki  zdrowotnej,

stowarzyszenia i grupy nieformalne,
D.  tylko szpitale i podstawową opiekę zdrowotną.

Zadanie 0.
Zapotrzebowanie na opiekę paliatywną jest spowodowane:

A . wzrostem  liczby  osób  umierających  na  skutek  choroby
nowotworowej i AIDS,

B . poszerzeniem  zakresu  świadczeń  opieki  paliatywnej  o
inne choroby somatyczne,

C.  starzeniem się społeczeństwa,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Napromienianie całego mózgowia w przypadku przerzutów do mózgu:

A . może  zmniejszać  bóle  głowy,  objawy  ogniskowe  i  napady
padaczkowe,

B . może  w  pierwszej  fazie  nasilać  objawy  zespołu
wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego,

C.  stosuje się bez względu na stan kliniczny pacjenta,
D.  prawidłowe są odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Lęk  jest  objawem,  który  często  występuje  u  chorych  w  stanach
terminalnych, jednocześnie rzadko jest wprost wyrażany słowami.
Które z poniższych objawów mogą świadczyć o występowaniu lęku?

A . przyspieszone  tętno  i  oddech,  wrażenie  duszności  i
ciężaru w piersiach,

B . zaburzenia  snu  pod  postacią  trudności  w  zasypianiu  i
koszmarów sennych,

C . pobudzenie  ruchowe,  unikanie  spojrzeń,  ostrożne
wypowiedzi, podchwytliwe pytania,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Działania uboczne stoswania morfiny, to:

A .  ślinotok, biegunka, podwyższona ciepłota ciała,
B . lęk,  szerokie  źrenice,  wzmożona  perystaltyka  przewodu

pokarmowego,
C . splątanie,  nudności,  wymioty,  senność,  skurcze

kloniczne mięśni,
D . przykurcze  mięśniowe,  bolesność  w  jamie  ustnej,

depresja.

Zadanie 0.
Przerzuty do OUN dają najczęściej nowotwory:

A.  piersi,
B.  tarczycy,
C.  prostaty,
D.  wszystkie wymienione nowotwory.

Zadanie 0.
N a  jak  długo  należy  znieść  ucisk  na  miejsce  objęte
zaczerwienieniem skóry u wychudzonego, leżącego chorego?

A.  na 30 min.,
B.  na 2 godz.,
C.  na 4 godz.,
D.  aż do czasu ustąpienia rumienia.

Zadanie 0.
O obecności wysięku w jamie otrzewnowej w zaawansowanym raku
jajnika świadczy:

A.  duszność, ból promieniujący do lewej ręki,
B.  uczucie nudności,
C . uczucie  "rozpierania",  zgaga,  obrzęk  nóg,  narastająca

duszność,
D.  mrowienie, drętwienie kończyn dolnych.



Zadanie 0.
Wskaż,  która  z  poniższych  reakcji  świadczy  o  patologicznym
przebiegu osierocenia:

A.  depresja reaktywna,
B.  płacz,
C.  tęsknota,
D.  żal .

Zadanie 0.
Częstość oddechów i uczucie duszności zmniejszają leki z grupy:

A.  broncholityków,
B.  tokolityków,
C.  opioidów,
D.  antybiotyków aminoglikozydowych.

Zadanie 0.
Ból przebijający:

A . t o  ból  przemijający,  zaostrzający  się,  który  występuje
podczas  bólu  nowotworowego  kontrolowanego  lekami
przeciwbólowymi,  charakteryzuje  s ię  szybkim  czasem
narastania objawów i krótkim czasem trwania,

B . t o  ból  stały,  głęboko  zlokalizowany,  przeszywający,
oporny na opioidy,

C . może  być  wywołany  przez  ruch,  kaszel,  połykanie  (ból
incydentalny),  lub  występować  samoistnie
(idiopatyczny),

D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
Leki  przeciwserotoninowe  (anty  5HT3)  stosowane  są  w
zapobieganiu lub leczeniu nudności i wymiotów występujących:

A.  w niedrożności przewodu pokarmowego,
B.  w chemioterapii lub radioterapii,
C.  we wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym,
D.  w zaparciach stolca.



Zadanie 0.
Które  z  poniżej  zamieszczonych  stwierdzeń  dotyczących  zasad
efektywnego leczenia przeciwbólowego NIE jest prawdziwe?

A . lek  należy  podawać  w  stałych  odstępach  czasu,  aby  jego
stężenie  stale  przekraczało  próg  terapeutyczny  -
dawkowanie zgodnie z czasem trwania aktywności leku,

B . wyboru  leku  oraz  jego  dawki  dokonuje  się  na  podstawie
skuteczności  terapeutycznej  leku  i  pierwszeństwo
dotyczy drogi doustnej,

C . podawanie  leków  przeciwbólowych  wymaga  oceny  i
monitorowania  występowania  ewentualnych  objawów
niepożądanych  oraz  podejmowania  działań
zapobiegawczych,

D . kortykosteroidy  jako  koanalgetyki  dołącza  się  wyłącznie
d o  silnych  opioidów  (na  I I I  poziomie  drabiny
analgetycznej).

Zadanie 0.
Biorąc  pod  uwagę  patofizjologię  bólu,  która  z  klasyfikacji  bólu
jest właściwa?

A.  ból totalny i wszechogarniający,
B.  ból nocyceptywny i neuropatyczny,
C.  ból trzewny, kostny i somatyczny,
D . bó l  trzewny,  kostny  i  somatyczny  oraz  ból  spowodowany

przerzutami do kości.

Zadanie 0.
W  leczeniu  bólu  nowotworowego  niektóre  leki  przeciwbólowe
wykazują efekt pułapowy. Który/e to leki?

A.  Morfina,
B.  Tramadol, Kodeina,
C.  Fentanyl,
D.  Morfina i Fentanyl.

Zadanie 0.
Według  skali  Enisa  i  Sormiento  o  występowaniu  IV░  odleżyny,
świadczy:

A.  pojawiający się przy ucisku rumień,
B.  powierzchniowe owrzodzenie skóry,
C . owrzodzenie  szerzące  się  w  obrębie  tkanki  podskórnej,

mięśni i kości,
D.  brak rumienia przy ucisku.



Zadanie 0.
Pacjentka poddawana brachyterapii, powinna być poinformowana:

A . o  objawach  ubocznych  napromieniania  i  rozkładzie
zabiegów,

B . o  skuteczności  leczenia  i  sposobach  zapobiegania
powikłaniom,

C . o  metodzie  leczenia,  procesie  planowania  leczenia  i
postępowaniu w przypadku wystąpienia powikłań, a także
sposobach zapobiegania powikłaniom,

D.  o wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Maksymalna  dawka  morfiny  doustnej  w  leczeniu  bólu
nocyceptywnego u chorych w opiece paliatywnej oscyluje:

A .  między 4000 a 6000 g/dobę,
B.  między 150 a 1000 g/dobę,
C.  między 2,5 mg na dawkę a 300 mg/dobę,
D.  nie można określić maksymalnej dawki morfiny.

Zadanie 0.
Celem ingerencji hormonalnej u 50-letniej kobiety z rozpoznanym
nowotworem piersi jest:

A .  zniszczenie komórek nowotworowych,
B.  uniemożliwienie dalszego rozwoju nowotworu,
C.  zmniejszenie wymiarów guza,
D.  profilaktyka nowotworów.

Zadanie 0.
Jakich wskazówek dotyczących pielęgnacji włosów należy udzielić
pacjentce leczonej cytostatykami?

A.  włosy regularnie szczotkować, ale nie suszyć suszarką,
B.  myć delikatnym szamponem i suszyć suszarką,
C.  obciąć na krótko, myć delikatnym szamponem,
D.  nie myć włosów do momentu zakończenia kuracji.

Zadanie 0.
W  obrzęku  limfatycznym  u  chorego  objętego  opieką  paliatywną
stosujemy:

A . wyłącznie  intensywne  leczenie  fizjoterapeutyczne,  aby
jak  najszybciej  zmniejszyć  wielkość  obrzęków co  poprawi
komfort chorego,

B . wyłącznie  dobrze  dobrane  rękawy  uciskowe  aby  nie
obciążać chorego innym postępowaniem,

C.  ćwiczenia bierne obrzękniętej kończyny,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
D o uzyskania jak największej dokładności napromieniowania tego
samego obszaru należy:

A.  dokładnie ułożyć pacjenta przed zabiegiem,
B.  wyznaczyć punkty odniesienia na skórze,
C.  założyć opaski na miejsca napromieniowania,
D . unieruchomić  pacjenta  między  zabiegami  w  specjalnym

aparacie.

Zadanie 0.
Jaka  jest  prawidłowa  kolejność  czynności  w  trakcie  prowadzenia
akcji reanimacyjnej?

A . podajemy leki, prowadzimy masaż serca, udrażniamy drogi
oddechowe,  prowadzimy  sztuczne  oddychanie  metodą
usta-usta,

B . udrażniamy  drogi  oddechowe,  prowadzimy  sztuczne
oddychanie metodą usta- usta,  prowadzimy masaż serca,
podajemy leki,

C . prowadzimy  masaż  serca,  udrażniamy  drogi  oddechowe,
podajemy  leki,  prowadzimy  sztuczne  oddychanie  metoda
usta û usta,

D . prowadzimy  sztuczne  oddychanie  metodą  usta-  usta,
udrażniamy drogi oddechowe, podajemy leki,  prowadzimy
masaż serca.

Zadanie 0.
Pierwszą  czynnością,  jaką  powinna  wykonać  pielęgniarka  przy
wynaczynieniu cytostatyku jest:

A .  zamknięcie dopływu cytostatyków,
B.  wezwanie lekarza,
C.  zmiana ułożenia kończyny na niższe,
D.  usunięcie wenflonu.

Zadanie 0.
Najważniejszym  elementem  w  pielęgnacji  chorego  z
trombocytopenią jest:

A .  zapobieganie infekcjom,
B.  zapobieganie urazom,
C.  postępowanie przeciwodleżynowe,
D . obserwacje w kierunku wystąpienia objawów niedrożności

przewodu pokarmowego.



Zadanie 0.
W  zaawansowanym  stadium  raka  szyjki  macicy,
przyczyną/przyczynami obrzęku limfatycznego jest/są:

A . uszkodzenie naczyń limfatycznych i/lub węzłów chłonnych
przez zabieg operacyjny,

B.  napromienianie węzłów chłonnych,
C.  zajęcie węzłów chłonnych przez przerzuty nowotworowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Główną  zasadą  stosowania  efektywnego  leczenia  przeciwbólowego
jest:

A . stała  analgezja,  w  regularnych  odstępach  czasu,  a  nie
tylko doraźnie w razie bólu,

B.  podawanie leków przeciwbólowych na żądanie chorego,
C.  podawanie leków 2 x dziennie,
D.  podawanie leków tylko w przypadku wystąpienia bólu.

Zadanie 0.
W leczeniu objawowym kaszlu suchego u chorych z zaawansowaną
chorobą nowotworową stosuje się:

A .  leki rozrzedzające wydzielinę oskrzelową,
B.  syropy łagodzące podrażnienie dróg oddechowych,
C . leki  hamujące  ośrodek  kaszlu  (opioidy,

dekstrometorfan),
D.  odpowiedź prawidłowa B i C.

Zadanie 0.
Co to jest wsparcie?

A . zrozumienie  dla  szczególnych  potrzeb  chorego  i  jego
najbliższych oraz niesienie im pomocy,

B.  wyłączenie rodziny i przyjaciół ze sprawowania opieki,
C.  zapewnienie kontaktu z księdzem,
D . poinformowanie chorego o  innych możliwościach leczenia

nowotworów.

Zadanie 0.
Ból przebijający powinien być leczony:

A . zwiększeniem dawki stosowanego opioidu o przedłużonym
działaniu,

B . podawaniem  dawek  "ratunkowych"  opioidów
krótkodziałających,

C . podawaniem  nieopioidowych  leków  przeciwbólowych,  np.
paracetamol w postaci musującej lub metamizol,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
U  pacjenta  leczonego  lekami  cytostatycznymi  w  sposób
systematyczny należy kontrolować:

A.  morfologię krwi,
B.  parametry czynnościowe nerek i wątroby,
C.  wydolność serca,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Wskaż wskazania do przetaczania krwi u chorych w zaawansowanej
fazie choroby nowotworowej:

A . każdy  przypadek  udokumentowanych  badaniami  niskich
wartości morfotycznych krwi chorego,

B.  po każdym krwotoku,
C . wystąpienie objawów związanych z anemią ograniczających

aktywność  dzienną  chorego  i  sprawiających  mu  duże
dolegliwości,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
O d 2009 r . w Polsce jednostki chorobowe kwalifikujące dorosłych
chorych  do  objęcia  opieką  paliatywną.  Wskaż  prawidłową
odpowiedź:

A . nowotwór,  owrzodzenie  nowotworowe,  niewydolność
oddechowa,

B . procesy neurodegeneracyjne, choroba Parkinsona, choroba
Alzheimera,

C . choroba  Creutzfeldta-Jakoba,  upośledzenie  odporności
wywołane  przez  wirus  ludzki  (AIDS),  owrzodzenia
odleżynowe, SLA,

D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 0.
Przy  stwierdzeniu  ostrych  objawów  przedawkowania  morfiny
(poniżej 8 oddechów na minutę, niemożność wybudzenia chorego,
sinica)  należy  podać  antagonistę  receptorów  opioidowych  -
nalokson. Wybierz prawidłowe stwierdzenie:

A . działa  on  12  godzin,  dlatego  wystarczy  podać  lek
jednorazowo, nawet gdy wiesz, że chory stosował morfinę
o przedłużonym działaniu,

B . można  go  podać  doustnie,  gdyż  wchłania  się  dobrze  z
przewodu pokarmowego,

C . działa  on  krótko  od  1  do  3  godzin,  dlatego  należy
obserwować  pacjenta  i  w  razie  konieczności  powtarzać
podanie leku,

D . w żadnym wypadku nie wolno wtedy zastosować naloksonu,
gdyż  wywoła  zespół  abstynencyjny,  co  może  spowodować
śmierć chorego.

Zadanie 0.
Pomoc psychologiczną osobom osieroconym należy rozpocząć:

A.  od uprzedzenia o nadchodzącej śmierci bliskiej osoby,
B.  w chwili śmierci bliskiej osoby,
C.  po śmierci bliskiej osoby,
D.  po ceremonii pogrzebu.

Zadanie 0.
Co może przynieść ulgę choremu przy suchości jamy ustnej?

A . ssanie cząstek świeżego ananasa, cukierków, kostek lodu
oraz zachęcanie do zwiększenia podaży płynów,

B.  płukanie jamy ustnej spirytusowymi roztworami,
C.  picie często i w dużych ilościach napojów gazowanych,
D . płukanie jamy ustnej płynami o smaku kwaśnym np.: woda

z octem lub cytryną.

Zadanie 0.
Pułap tolerancji bólu to:

A.  najmniejsze, zauważalne natężenie bólu,
B.  największe, możliwe do zniesienia natężenie bólu,
C.  nadwrażliwość na bodźce bólowe,
D.  nadmierna reakcja na bodziec bólowy.



Zadanie 0.
Wiodącymi objawami chorobowymi w zaawansowanej postaci raka
jajnika są:

A.  zaburzenia funkcji zwieraczy,
B.  niedokrwistość, trombocytopenia,
C.  wysięk do jamy otrzewnowej, niedrożność jelit,
D . wzrost  fosfotazy  alkalicznej,  zmiany  troficzne  w

otrzewnej.

Zadanie 0.
Jaki  czynnik  w  najistotniejszy  sposób  wpływa  na  ocenę  jakości
życia?

A.  prawidłowe kontakty z rodziną,
B.  poczucie sensu życia,
C.  opanowanie dolegliwości somatycznych,
D.  pełna świadomość postępu choroby.

Zadanie 0.
Poprawę jakości życia, zgodnie z jej definicją, możemy osiągać:

A.  tylko przez poprawę warunków sytuacji realnej,
B.  tylko przez zmianę "treści" sytuacji upragnionej,
C . przez  poprawę  warunków  sytuacji  realnej  i  zmianę

"treści" sytuacji upragnionej,
D . żaden z powyżej przytoczonych sposobów nie prowadzi do

poprawy jakości życia.

Zadanie 0.
Celem  badania  jakości  życia  chorych  w  zawansowanym  stadium
choroby jest:

A . ocena  zasadności  stosowania  danego  leczenia
paliatywnego,

B . porównanie  dwóch  metod  leczenia  np.  chirurgicznego  i
zachowawczego pod względem ich wpływu na QL,

C.  ocena jakości opieki paliatywnej,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Działania  zespołu  terapeutycznego  mające  wpływ  na  poprawę
jakości  życia  chorego  w  stanie  terminalnym  obejmują  między
innymi:

A . odwrócenie  uwagi  chorego  od  aktualnego  stanu  przez
ukazywanie  możliwości  zaistnienia  poprawy  w
przyszłości, dystansowanie się do zwyczajów chorych,

B . kierowanie  uwagi  chorego  na  przeżywanie
teraźniejszości,  okazywanie  akceptacji,  wskazywanie
sfer w których chory mógłby poczuć się "użyteczny",

C . preferowanie  drogi  dożylnej  podawania  leków  ze  względu
n a  szybkość  działania,  organizowanie  dnia  chorego  w
taki sposób, aby miał on dużo wolnego czasu,

D . dążenie  do  zmian  w  dotychczasowej  hierarchii  wartości
chorego  tak  aby  najważniejsze  stało  s ię  zdrowie,
akcentowanie przyszłości.

Zadanie 0.
W  algorytmie  ewaluacji  efektywności  opieki  paliatywnej,
pierwszy etap ewaluacji dotyczy:

A.  badania skriningowego sprawności umysłowej,
B.  ogólnej oceny jakości życia i kontroli objawów,
C.  szczegółowej oceny dominujących objawów,
D.  oceny bólu.

Zadanie 0.
Zmiennymi medycznymi wpływającymi na jakość życia są:

A.  relacje pacjent - zespół terapeutyczny,
B.  osobowość i style radzenia,
C.  wsparcie rodziny/przyjaciół,
D.  osierocenie (żałoba).

Zadanie 0.
Ocena  jakości  życia  jest  oceną  różnicy,  jaka  istnieje  pomiędzy
sytuacją:

A . pacjenta  w  Polsce  a  sytuacją  pacjenta  w  Unii
Europejskiej,

B.  pacjenta a sytuacją personelu medycznego,
C . upragnioną  (idealną)  a  rzeczywiście  istniejącą

(realną),
D.  rzeczywiście istniejącą (realną) a prawidłową.



Zadanie 0.
Celem badania jakości życia umierających jest między innymi:

A . badanie  skutków  oddziaływań  psychologicznych
stosowanych wobec tych chorych na ich jakość życia,

B . ocena  stopnia  poprawy  jakości  życia  po  zastosowanym
leczeniu paliatywnym,

C.  ocena jakości opieki paliatywnej,
D.  wszystkie wymienione stwierdzenia są prawdziwe.

Zadanie 0.
Tolerowanie  zwyczajów  i  trybu  życia  chorego  jak  np.  palenia
papierosów czy picia alkoholu u chorego w stanie terminalnym:

A.  nie służy poprawie jakości życia chorego,
B . jest  stosowane  pod  warunkiem  wyrażenia  zgody  przez

lekarza,
C . jest  stosowane pod  warunkiem,  że  nie  pogarsza  doraźnie

dolegliwości chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Ocena jakości życia to ocena:

A . obiektywna własnego położenia życiowego, dokonana przez
człowieka w określonym czasie,

B . subiektywna  własnego  położenia  życiowego,  dokonana
przez człowieka w określonym czasie,

C . subiektywna,  zgeneralizowana  własnego  położenia
życiowego,  dokonana  przez  człowieka,  bez  względu  na
okres czasu, w którym jest dokonywana,

D . obiektywna położenia życiowego pacjenta, dokonana przez
personel medyczny.

Zadanie 0.
Objawami złej jakości życia pacjenta mogą być:

A.  niepokój, lęk,
B.  odmowa współpracy z personelem,
C.  wyrzuty sumienia, poczucie winy,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Wskaż zdanie prawdziwe:

A . jednym  z  istotnych  czynników  wywierających  wpływ  na
jakość  życia  pacjentów  z  chorobą  nowotworową  jest
rodzaj i lokalizacja nowotworu,

B . nowotwór  krtani  przebiegający  z  niemożnością  lub
utrudnieniami w posługiwaniu się mową ma istotny wpływ
na ocenę jakości życia chorego,

C . czynnikiem,  który  w  sposób  istotny  wpływa  na  ocenę
jakości życia jest poczucie sensu życia,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Kompetentne,  czyli  potrafiące  ocenić  swoją  sytuację  dziecko  NIE
ma prawa do:

A.  bycia informowanym i wysłuchiwanym,
B.  współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji,
C .  eutanazji,
D . podjęcia  decyzji  o  wycofaniu  się  z  terapii

podtrzymującej życie.

Zadanie 0.
Wskaż  stwierdzenie  FAŁSZYWE.  Metody  niefarmakologiczne  w
zwalczaniu bólu u dzieci:

A . mogą  być  zastosowane  zamiast  analgezji
farmakologicznej,

B . obejmują dotyk, jako przykład metod fizycznych mających
zastosowanie w analgezji,

C . stanowią bardzo ważną i  nieodłączną część postępowania
przeciwbólowego,

D . obejmują  techniki  samokontroli  i  tworzenie  wyobrażeń
wzrokowych.



Zadanie 0.
Proszę  wskazać  najpełniejszą  definicję  terminu  "opieka
paliatywna nad dzieckiem":

A . aktywne  i  całościowe  podejście  uwzględniające  elementy
fizyczne,  społeczne  i  duchowe,  poprawia  jakość  życia
dziecka  oraz  obejmuje  leczenie  nieprzyjemnych  objawów,
niesienie ulgi i wytchnienia,

B . wspieranie  rodziny  pacjenta,  leczenie  nieprzyjemnych
objawów i opieka w czasie umierania,

C . aktywne  i  całościowe  podejście  uwzględniające  elementy
fizyczne,  społeczne  i  duchowe,  obejmuje  leczenie
niepożądanych  objawów  oraz  poprawę  jakości  życia
dziecka w czasie umierania i w okresie żałoby,

D . wspieranie  rodziny  niesienie  ulgi  i  wytchnienia,  oraz
opieka w czasie umierania.

Zadanie 0.
Co to jest mechanizm obronny?

A . emocje,  pojawiające  się  co  jakiś  czas  w  trudnych
sytuacjach,  które  odsuwają  lęk  i  depresję,  nie
pozwalają na adaptację do trudnej sytuacji,

B.  emocje chroniące osobę przed nadmiernymi reakcjami,
C . reakcje  pozwalające  przez  określony  czas  odsunąć  lęk,

depresję,  które  pozwalają  na  oswojenie  i  zaadaptowanie
się do trudnej sytuacji,

D . emocje odsuwające lęk,  przez co utrudniają adaptację do
trudnej i stresującej sytuacji.

Zadanie 0.
Jakie dokumenty dotyczą praw dziecka chorego?

A.  Karta ACT,
B.  Karta praw dziecka śmiertelnie chorego,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B.
D.  żadna z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Do negatywnych mechanizmów obronnych spotykanych u personelu
medycznego  opieki  paliatywnej,  wynikających  z  pracy  z
umierającymi, należą:

A.  działania w kierunku podnoszenia kwalifikacji,
B .  ucieczka w instrumentalność, rutynę,
C.  empatyczny ciepły kontakt z pacjentem,
D.  rozładowanie własnych emocji.



Zadanie 0.
D o  podstawowych  behawioralnych  objawów  bólu  przewlekłego  u
małego dziecka NIE należą:

A.  płacz,
B.  brak zainteresowania otoczeniem i niechęć do zabawy,
C.  obniżona zdolność koncentracji uwagi,
D.  trudność w zasypianiu.

Zadanie 0.
4-letni  chłopiec  z  rdzeniowym  zanikiem  mięśni  typu  1a,
niezdolny  do  poruszania  się,  krztuszący  się  przy  połykaniu,
wymagający  stałego  podawania  tlenu  i  stosowania  intensywnej
rehabilitacji  oddechowej.  Obecnie  występuje  u  chłopca  wysoka
gorączka,  a  pediatra  stwierdził  masywne  zapalenie  płuc.  W  tej
sytuacji należy:

A . p o  uzyskaniu  zgody  rodziców  nie  podawać  dziecku
antybiotyku,  podając  jedynie  morfinę  w  celu
zmniejszenia  postępującej  duszności,  a  w  razie  skrajnej
niewydolności oddechowej zastosować terminalną sedację,

B . dziecko  należy  niezwłocznie  zaintubować  i  podłączyć  do
respiratora  oraz  leczyć  dożylnie  podawanymi
antybiotykami i lekami objawowymi,

C . n a  żądanie  rodziców  można  podać  antybiotyk  i  leki
objawowe,  a  w  przypadku  narastania  niewydolności
oddechowej rozpocząć leczenie morfiną podawaną doustnie
lub podskórnie,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
Wskaż NIEPRAWDZIWĄ odpowiedź, spośród określeń sprawowania
opieki paliatywnej nad dziećmi:

A.  szacunek dla życia, godności i autonomii dziecka,
B . akceptacja  nieuniknionej  śmierci  jako  naturalnego

zakończenia nieuleczalnej choroby,
C . dopuszczenie  w  najlepszym  interesie  dziecka  metod

mających  na  celu  intencjonalne  skrócenie  życia  i  okresu
cierpień dziecka,

D . niestosowanie  uporczywej  terapii  w  celu  przedłużania
życia dziecka.



Zadanie 0.
Która  z  poniższych metod  niefarmakologicznych ma  udowodnione
działanie w opanowywaniu skrajnej duszności u dziecka w okresie
terminalnym?

A.  nacieranie chorego dziecka wonnymi olejkami,
B . zastosowanie  wiatraka  ze  strumieniem  powietrza

skierowanego na twarz,
C.  częste inhalacje z pary wodnej,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Wskaż NIEPRAWIDŁOWĄ informację na temat zasad leczenia bólu
nowotworowego u dzieci:

A . podawanie  leków  przeciwbólowych  odbywa  się  zgodnie  z
drabiną analgetyczną,

B . leki  przeciwbólowe  podaje  s ię  w  stałych  odstępach
czasowych,

C . w  odróżnieniu  od  dorosłych  u  dzieci  dobiera  się
najlepszą drogę podania leku,

D.  w leczeniu przeciwbólowym uwzględnia się wiek dziecka.

Zadanie 0.
Jak 10-letnie dziecko postrzega śmierć?

A . m a  ukształtowany  zasób  pojęć  dotyczących  śmierci  i  je j
konsekwencji,

B.  nie wie jeszcze nic o śmierci,
C.  traktuje śmierć jako nieobecność kogoś,
D . nie  uświadamia  sobie  jeszcze,  że  śmierć  jest  procesem

nieodwracalnym.

Zadanie 0.
Prawidłowe stosowanie leków przeciwbólowych u dzieci  opiera się
n a czterech podstawowych zasadach. Proszę wskazać, która zasada
do nich NIE należy:

A.  zgodnie z drabiną analgetyczną,
B.  zgodnie z zegarem,
C.  zgodnie z najlepszą drogą podania,
D.  zgodnie z ustaleniami podjętymi z rodzicami.



Zadanie 0.
Aby  zapobiec  usztywnieniu  stawów  i  przykurczom  mięśniowym
porażonych kończyn dolnych należy:

A . kontrolować  poziom  osłabienia  si ły  mięśniowej  i  poziom
czucia w obrębie skóry,

B . zachować  szczególną  ostrożność  w  czasie  ubierania
pacjenta,

C . poruszać  porażonymi  kończynami,  zmieniać  ułożenie
chorego, nie dopuszczać do opadania stóp i obrzęków,

D . dbać  o  ogólny  wygląd  i  nastrój  pacjenta,  zapewnić
zabawę i rozrywkę.

Zadanie 0.
O  rozpoznaniu  przewlekłego  bólu  u  noworodka  i  niemowlęcia
decydują następujące objawy:

A . przyspieszenie  akcji  serca,  wzrost  l iczby  oddechów,
wzrost ciśnienia tętniczego krwi,

B.  niechęć do jedzenia, nieprzybywanie na wadze,
C . agresja  i  złość  wobec  opiekunów,  apatia  i  brak

zainteresowania otoczeniem,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Zaniechanie  aktywnego  leczenia  lub  wycofanie  s ię  z  niego  jest
dopuszczalne  we  wszystkich  przedstawionych  poniżej  sytuacjach,
z WYJĄTKIEM:

A.  śmierci mózgowej dziecka,
B . zagrażającej  życiu  posocznicy  u  dziecka  z  ostrą

białaczką  limfoblastyczną  w  fazie  leczenie
indukcyjnego,

C . skrajnego  stopnia  zaniku  mięśni  w  przebiegu
postępujących chorób nerwowo-mięśniowych,

D.  nieodwracalnego stanu wegetatywnego.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  leków  najskuteczniej  zmniejszy  odczucie
duszności  u  dziecka  z  restrykcyjną  chorobą  płuc  w  okresie
terminalnym?

A.  siarczan morfiny podawany w inhalacji,
B .  leki mukolityczne,
C . morfina  podawana  doustnie  lub  podskórnie  w  małych

dawkach,
D.  leki rozszerzające oskrzela.



Zadanie 0.
Skale liniowe oceny bólu mogą być zastosowane u dzieci:

A . o d  urodzenia,  a  ocena  opiera  się  głównie  na  relacji
rodziców,

B . w  wieku  powyżej  5  -  6  roku  życia  i  wyjątkowo  w  wieku
przedszkolnym  (w  zależności  od  stopnia  rozwoju
dziecka),

C . wyłącznie  u  dzieci  starszych,  które  uzyskały  wysoki
stopień rozwoju intelektualnego,

D.  skale takie nie powinny być stosowane u dzieci.

Zadanie 0.
Jakie pozytywne cele można osiągnąć przez zabawę z dzieckiem?

A.  wprowadzenie dziecka w świat fantazji,
B .  potęgowanie agresji i chęci zemsty,
C . diagnoza  etapu  rozwojowego  dziecka  oraz  diagnoza

rodzinna, nawiązanie kontaktu, terapia,
D.  wzbudzenie nadpobudliwości.

Zadanie 0.
Proszę  wskazać  sytuację  obarczoną  największym  ryzykiem
patologicznego  przeżywania  żałoby  u  rodziców,  po  śmierci
dziecka:

A.  silny lęk, aż do wybuchów paniki,
B.  smutek, aż do depresyjnego wycofania się,
C.  poczucie utraty sensu życia,
D.  nadmierna aktywność życiowa i zawodowa.

Zadanie 0.
Gdy chory umiera, należy zachęcać rodzinę do:

A . mówienia  do  chorego,  ponieważ  słuch  jest  najdłużej
odczuwanym zmysłem,

B . stania  w  polu  widzenia  chorego,  ponieważ  wzrok  jest
najdłużej odczuwanym zmysłem,

C . dotykania  chorego,  ponieważ  dotyk  jest  najdłużej
odczuwanym zmysłem,

D . wyjścia  z  pomieszczenia,  ponieważ  chory  potrzebuje
spokoju.



Zadanie 0.
Pacjentka  lat  55,  z  nowotworem  narządów  rodnych,  w  okresie
schyłkowym.  Świadoma  rozpoznania  i  konsekwencji  choroby.
Pozornie  pogodzona  z  losem.  Stara  się  w  miarę  możliwości
włączyć w problemy rodzinne. Chciałaby jak najdłużej żyć. Miewa
okresy  przygnębienia  i  lęku,  czasem  gniewu,  poczucie
małowartościowości  i  winy.  Jak  powinna  przebiegać  pierwsza
rozmowa?

A.  w obecności chorej i członków rodziny,
B.  w cztery oczy z chorą i osobno z członkami rodziny,
C . wywiad  z  pacjentką  dotyczący  tylko  objawów

somatycznych,
D . uzyskanie  wiedzy  o  chorej  powinno  sie  odbywać  głównie

na podstawie dokumentacji medycznej.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  55,  z  rakiem  narządów  rodnych,  w  okresie
terminalnym. Mężatka, dorosłe dzieci. Jest świadoma rozpoznania
i  konsekwencji choroby. Pozornie pogodzona z losem. Stara się w
miarę  możliwości  włączyć  w  problemy  rodzinne.  Chciałaby  jak
najdłużej  żyć.  Miewa  okresy  przygnębienia  i  lęku,  czasem
gniewu,  poczucie  małowartościowości  i  winy.  Jaki  jest  cel
wstępnej rozmowy?

A . ustalenie  stopnia  zaawansowania  choroby  i  aktualnych
dolegliwości,

B.  ocena aktualnego stanu psychicznego,
C . ocena  dotychczasowego  postępowania  terapeutycznego

celem wprowadzenia ewentualnych zmian,
D . ustalenie  co  chora  wie  o  swojej  chorobie,  określenie

je j  problemów  i  potrzeb  w  sferze  somatycznej,
psychicznej, duchowej i socjalnej.

Zadanie 0.
D o  potrzeb  rodziny  podczas  opieki  nad  pacjentem  u  schyłku
życia, zalicza się potrzebę:

A.  kontaktów społecznych i samorealizacji,
B . nadania  znaczenia  te j  sytuacji  i  zadbania  o  własne

potrzeby,
C . nadania  znaczenia  te j  sytuacji  i  nie  koncentrowanie  sie

na własnych potrzebach,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  podejściem  systemowym,  podstawową  cechą  każdego
systemu,  w  tym  również  rodziny  pacjenta  traktowanej  jako
system, jest:

A .  zapewnienie środków finansowych,
B.  izolowanie członków rodziny przed obcymi,
C.  utrzymanie równowagi,
D.  wychowanie potomków.

Zadanie 0.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający na
wycofywaniu się, izolacji społecznej, fantazjowaniu, to:

A .  somatyzacja,
B.  identyfikacja,
C.  reakcje upozorowane,
D.  ucieczka.

Zadanie 0.
Jakie  zachowania  pacjenta  w  trakcie  wywiadu  pozwalają  na
uzyskanie dodatkowych informacji?

A . ruchy  i  postawa  chorego,  wypowiedzi  z  ukrytym
podtekstem,

B.  mimika,
C.  brak odpowiedzi,
D.  wielokrotne powtarzanie pewnych informacji.

Zadanie 0.
Targowanie się jako jeden z etapów umierania:

A.  jest próbą zawarcia układu, w celu opóźnienia wydarzeń,
B.  to uzyskanie jak najlepszej ceny za życie,
C.  jest nieistotne,
D.  zmienia spojrzenie na świat pacjenta.

Zadanie 0.
Pacjentka  82-letnia,  z  nowotworem  płuc.  Choruje  również  na
cukrzycę,  ma  niewydolność  krążenia  i  nadciśnienie  tętnicze.
Przebywa w domu pod opieką córek. Boi s ię śmierci, wobec czego
rodzina  nie  chce  żeby  chora  została  poinformowana  o  chorobie
nowotworowej  niekwalifikującej  s ię  do  leczenia.  Jakie
odrębności  wieku  starczego  należy  uwzględnić  w  pierwszej
kolejności obejmując opieką pacjenta w okresie terminalnym?

A.  zaburzenia percepcji zmysłowej i spowolnienie,
B.  wielonarządowe zmiany okresu starczego,
C.  zaburzenia pamięci,
D.  ograniczenie kontaktów ze światem zewnętrznym.



Zadanie 0.
Szczególnie  ważne  dla  przebiegu  żałoby  w  kontekście  rol i
rodziny są:

A . l iczba  osób  w  rodzinie,  l iczba  dzieci  w  rodzinie,
miejsce zamieszkania,

B . pozycja  zmarłego  w  strukturze  rodziny,  etap  rozwoju
rodziny, struktura rodziny,

C . wiek  zmarłego,  płeć  zmarłego,  miejsce  zamieszkania,
struktura rodziny,

D . struktura  rodziny,  osoba  przekazująca  informacje,
obecność osoby duchownej podczas żałoby.

Zadanie 0.
Jakie  powinny  być  relacje  pomiędzy  zespołem  hospicyjnym,  a
chorym  i  jego  rodziną  w  końcowym etapie  choroby,  krótko  przed
śmiercią?

A . systematyczna  opieka,  tzn.  wizyty  w  określone  dni,
podawanie leków koniecznych na tym etapie choroby,

B . stała  dyspozycyjność  zespołu  hospicyjnego,  tzn.  wizyta
n a każdą prośbę pacjenta, poza wymaganymi działaniami
medycznymi  poświęcenie  możliwie  maksymalnej  i lości
czasu  na  podtrzymanie  psychiczne  i  duchowe  chorego  i
rodziny,

C . propozycja  pobytu  w  oddziale  szpitalnym  ze  względu  na
nasilone objawy somatyczne,

D . propozycja  przeniesienia  do  oddziału  opiekuńczego  ze
względu na fizyczne i psychiczne przeciążenie rodziny.

Zadanie 0.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający na
przypisywaniu innym własnych uczuć i emocji, to:

A .  projekcja,
B.  zaprzeczenie,
C.  somatyzacja,
D.  identyfikacja.

Zadanie 0.
Które  z  zachowań  osieroconej  osoby  sugerują  patologiczny
przebieg żałoby?

A.  poczucie nierealności,
B.  poczucie zagrożenia,
C.  gniew, poczucie winy i zaburzenia wegetatywne,
D . szukanie  zapomnienia  w  nadmiernej  aktywności,

przedwczesne zastąpienie zmarłego inną osobą, tworzenie
"izb pamięci".



Zadanie 0.
Zadania, jakie stawia proces żałoby, to:

A .  akceptacja realności straty,
B.  doświadczanie żalu - emocjonalne i wegetatywne,
C.  podtrzymywanie sytuacji straty,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Do symptomów żałoby o nieprawidłowym przebiegu zaliczamy:

A.  patologiczną identyfikację ze zmarłym,
B.  nadmierny, zbyt długo trwający lub zbyt intensywny żal,
C.  przechodzenie poszczególnych faz,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Często  spotykamy  się  z  sytuacją,  w  której  rodziny  pacjentów  nie
radzą  sobie  z  problemami,  manifestując  to  wprost  w  trakcie
rozmowy.  Będąc  w  takiej  sytuacji  -  podczas  rozmowy  z  rodziną  -
pielęgniarka powinna przede wszystkim:

A.  przerwać dyskusję i skierować rodzinę do psychologa,
B . powiedzieć  "wie  pani,  każdy  kiedyś  przez  to  przejdzie,

musi pani być silna",
C . spokojnie,  uważnie  wysłuchać  pacjenta  i  ewentualnie

zaproponować pomoc psychologa,
D . p o  prostu  przerwać  dyskusję  -  wysłuchiwanie  pacjentów

nie jest zadaniem pielęgniarki.

Zadanie 0.
Akceptacja nieuchronności śmierci oznacza powstrzymanie się od:

A.  wszelkich działań w okresie agonii,
B . wszelkich  działań  nadzwyczajnych  u  ludzi  z  chorobą

nowotworową,
C.  wszelkich działań nadzwyczajnych w okresie agonii,
D . prowadzenia  reanimacji  u  pacjentów  z  chorobą

nowotworową.

Zadanie 0.
W  sytuacji  konfliktu  decyzji  w  zakresie  wyboru  "mniejszego  zła"
należy:

A.  dostrzec istotę konfliktu,
B.  rozważyć wszystkie "za i przeciw",
C . podjąć  decyzję  (czyli  umotywowane  postanowienie

najbliższe temu, co uważamy za słuszne),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Cztery  podstawowe  zasady,  obowiązujące  w  kodeksie  etyki
medycznej, także w opiece paliatywnej, to:

A . poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  wolnej  woli ;
poszanowanie  zasady  sprawiedliwości;  nakaz  czynienia
dobra,

B . zasada  poszanowania  zdrowia;  nakaz  czynienia  dobra;
poszanowanie wolnej woli; poszanowanie autorytetu,

C . poszanowanie  autonomii;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości;  zakaz  szkodzenia;  nakaz  czynienia
dobra,

D . poszanowanie  autonomii,  zakaz  nieszkodzenia;
poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości.

Zadanie 0.
Zastosowanie  strategii  "strzału  ostrzegawczego"  w  stosunku  do
pacjenta  w  stanie  schyłkowym,  polega  na  przekazaniu  informacji
o :

A .  niewłaściwym stosowaniu zleconych leków,
B.  niewłaściwym zachowaniu się rodziny pacjenta,
C . konsekwencjach  wynikających  z  niestosowania  się  do

procesu leczenia,
D . niepomyślnym  rokowaniu  jego  stanu  chorobowego  i

oczekiwanie na reakcję emocjonalną pacjenta.

Zadanie 0.
Z a postępowanie niezgodne z etyką zawodową, pielęgniarka ponosi
odpowiedzialność:

A.  zawodową,
B.  prawną,
C.  cywilną,
D.  karną.

Zadanie 0.
Etyka pielęgniarska, to:

A . zespół  przepisów  określających  postępowanie
pielęgniarskie,

B . zespół  norm  i  dyrektyw  wynikających  z  tradycji  i
swoistości  zawodu  pielęgniarskiego,  ducha  kultury
narodowej oraz wskazań etyki ogólnej i szczegółowej,

C . zespół norm postępowania pielęgniarskiego ułatwiających
radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

D . ogół  przepisów  obowiązujących  pielęgniarki  w  trakcie
pełnienia funkcji zawodowych.



Zadanie 0.
D o błędów w komunikacji z pacjentem objętym opieką paliatywną
NIE należy:

A.  pochopne udzielanie rad i zdawkowe uspokajanie,
B.  minimalizowanie i "normalizacja" uczuć,
C.  słuchanie i neutralność,
D.  składanie obietnic bez pokrycia.

Zadanie 0.
Postępowanie  niezgodne  z  etyką  zawodową  pielęgniarek  i
położnych podlega rozpatrzeniu przez:

A.  sąd pielęgniarek i położnych,
B.  sąd powiatowy,
C.  sąd najwyższy,
D.  pracodawcę.

Zadanie 0.
"Ortotanazja" to:

A . prowadzenie rozmów z chorym na temat radzenia sobie w
okresie terminalnym,

B . zaniechanie  działań  w  kierunku  sztucznego
podtrzymywania życia,

C . pozbawienie człowieka życia na jego żądanie pod wpływem
wpółczucia,

D.  zasady postępowania z chorym umierającym.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  polskim  prawem,  przez  pojęcie  "eutanazja"  rozumie
się:

A .  zabicie człowieka w stanie terminalnym,
B.  zastosowanie leków opioidowych w okresie agonii,
C.  niepodejmowanie reanimacji w okresie agonii,
D . zabicie  człowieka  na  jego  życzenie  i  pod  wpływem

współczucia.

Zadanie 0.
Które z wymienionych praw są zgodne z kartą praw pacjenta?

A . uzyskania  od  lekarza  przystępnej  informacji  o  swoim
stanie zdrowia, rozpoznaniu, leczeniu i rokowaniu,

B.  zapewnienie opieki duszpasterskiej,
C . zapewnienie  możliwości  cofnięcia  zgody  na  eksperyment

medyczny w każdym stadium eksperymentu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Jakie  działania  medyczne  mają  wpływ  na  osłabienie  lub  ustanie
chęci dokonania eutanazji u pacjentów w stanie terminalnym?

A.  poprawienie warunków leczenia i opieki,
B.  rozmowa dotycząca rokowania stanu zdrowia,
C.  zastosowanie sedacji,
D.  podawanie leków uspokajających.

Zadanie 0.
Zjawisko "śmierci oswojonej" polega na:

A.  poznaniu etapów umierania i objawów śmierci,
B . przywróceniu śmierci należnego je j majestatu i  świadome

w niej uczestnictwo,
C . zastosowaniu  morfiny  dla  zmniejszenia  dolegliwości

bólowych w procesie umierania,
D.  podawaniu leków psychotropowych w okresie schyłkowym.

Zadanie 0.
Zabiegu  polegającego  na  przystawianiu  baniek  do  skóry,  NIE
stosujemy w:

A.  zaburzeniach krzepnięcia krwi i kruchości naczyń,
B.  ostrym zapaleniu korzonków,
C.  zapaleniu płuc,
D.  ostrym zapalenie oskrzeli.

Zadanie 0.
Jean Watson jest twórcą modelu:

A.  dezintegracji pozytywnej,
B.  pielęgniarstwa transkulturowego,
C.  humanistycznej troskliwości,
D.  pielęgniarstwa systemowego.

Zadanie 0.
D o  sposobów  leczenia  w  Tradycyjnej  Medycynie  Chińskiej
zaliczamy:

A.  akupunkturę i ziołolecznictwo,
B.  zmianę diety,
C.  moksę i ćwiczenia qigong,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Medytacja jako jedna z form opieki komplementarnej:

A . utrudnia  przystosowanie  się  do  nowych  warunków
społecznych,

B.  doskonali rozważania duchowe,
C.  jest nowoczesną nauką medycyny tradycyjnej,
D . umożliwia samodzielne kierowanie uwagą i  oddziaływanie

na procesy wewnątrzustrojowe.

Zadanie 0.
Głównym  celem  teorii  Madelaine  Leininger  jest  podnoszenie
jakości praktyki pielęgniarskiej, dzięki uwzględnieniu:

A.  czynników środowiskowych,
B.  relacji międzyludzkich,
C.  procesów samoregulacji,
D.  troskliwości pielęgniarskiej zgodnej kulturowo.

Zadanie 0.
Do zasad homeopatii NIE należy:

A.  prawo podobieństw,
B.  zasada minimalnej dawki,
C.  prawo przeciwieństw,
D.  zasada pojedynczego leku.

Zadanie 0.
W doskonaleniu zawodowym nie stosuje się:

A .  wykładów, prelekcji, pokazów, ekspozycji,
B . dyskusji,  rotacji  na  stanowiskach  mistrz-uczeń,  analizy

dokumentacji, przeglądów piśmiennictwa,
C.  metody projektów,
D.  oceny jakości pracy pielęgniarskiej.

Zadanie 0.
Czynniki  wewnętrzne warunkujące adaptację społeczno-zawodową
pielęgniarek to:

A.  środowisko pracy, wyznaczenie opiekuna,
B.  warunki organizacyjne, ekonomiczne, fizyczne,
C.  kwalifikacje zawodowe i osobowość,
D . stan  fizyczny  danej  osoby  i  warunki  fizyczne  środowiska

pracy.

Zadanie 0.
Na jakich częściach ciała wykonuje się akupunkturę?

A.  wyłącznie na uszach i kończynach,
B.  wyłącznie na tułowiu,
C.  na wszystkich częściach ciała,
D.  wszystkie odpowiedzi są fałszywe.



Zadanie 0.
Celem terapii komplementarnej NIE jest:

A . zmniejszenie  dolegliwości  związanych  z  nowotworem
złośliwym lub przedłużenie okresu przeżycia,

B.  rezygnacja z homeopatii, hipnozy i relaksacji,
C . poprawa  jakości  życia  przez  wprowadzenie  relaksacji,

poprawę  snu,  zmniejszenie  stresu  i  niepokoju,
złagodzenie  bólu  oraz  zredukowanie  działań
niepożądanych terapii konwencjonalnej,

D.  zintegrowane podejście terapeutyczne.

Zadanie 0.
Wizualizacja jest techniką terapeutyczną:

A.  polegającą jedynie na nauce oddechu przeponowego,
B . polegającą  na  uczeniu  się  koncentracji  na  wrażeniach

płynących z narządów,
C . w  której  wykorzystuje  s ię  aktywne  sterowanie

wyobraźnią, przeżywanie wyobrażanych sytuacji i obrazów
wywołujących różne emocje,

D . w  której  wykorzystuje  s ię  pobudzenie  napięcia  mięśni
szkieletowych w skutek przeżywania lęku.

Zadanie 0.
Zespół psychoterminalny:

A . t o  zespół  objawów  będących  reakcją  nerwicową  na  stres
spowodowany stanem terminalnym choroby przybierający
różne formy kliniczne,

B . charakteryzuje  s ię  małym  natężeniem  i  częstym
występowaniem  pozytywnych  uczuć  (powyżej  50  %  czasu
przeznaczonego na dzienną aktywność),

C . n ie  był  nigdy  opisany  i  przedstawiony  w  praktyce
klinicznej z zakresu opieki paliatywnej,

D . charakteryzuje  s ię  jedynie  objawami  zespołu
maniakalnego.

Zadanie 0.
Proszę  dokończyć  zdanie.  Oddziały  opieki  paliatywnej/hospicja
stacjonarne  i  oddziały  opieki  długoterminowej/zakłady
opiekuńcze:

A.  są tożsame w realizacji świadczeń zdrowotnych,
B.  różnią się między sobą formą sprawowanej opieki,
C . organizowane  są  wyłącznie  dla  pacjentów w  terminalnym

stanie choroby,
D . organizowane  są  wyłącznie  dla  pacjentów  przewlekle

chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku.



Zadanie 0.
W  hierarchii  potrzeb  określonych  przez  Jean  Watson  w  modelu
pielęgniarstwa  humanistycznej  troskliwości  wyższymi  potrzebami
są potrzeby:

A.  przeżycia (biofizyczne),
B.  integrujące (psychosocjalne),
C.  funkcjonalne (psychofizyczne),
D.  egzystencjalne.

Zadanie 0.
Parafrazowanie polega na:

A . powtarzaniu  własnymi  słowami  kluczowych  sformułowań
partnera  w  celu  jednoczesnego  sprawdzenia  czy  dobrze
zrozumieliśmy intencje i treść jego wypowiedzi,

B . dokładnym powtórzeniu słów partnera w celu sprawdzenia
czy  dobrze  zrozumieliśmy  jego  intencje  i  treść  jego
wypowiedzi,

C . zadawaniu pytań otwartych partnerowi, gdy nie rozumiemy
jego wypowiedzi,

D . powtarzaniu  "tak,  rozumiem"  podczas  rozmowy  w  celu
pokazania, że słuchamy partnera.

Zadanie 0.
Język  (stosowane  słownictwo  i  styl  wypowiedzi)  używany  przez
personel medyczny w rozmowie z pacjentem powinien być:

A . możliwie  najbardziej  naukowy-medyczny,  stosowanie
określeń  naukowych-medycznych,  zapewnia  precyzję
wypowiedzi,

B . potoczny  -  stosowanie  naukowego  słownictwa  nie  jest
sensowne, ponieważ pacjent go nie zrozumie,

C . dostosowany  do  indywidualnych  możliwości  pacjenta  -
tak, aby pacjent dokładnie zrozumiał wypowiedź,

D . naukowy, gdyż posługując się takim językiem zdobędziemy
autorytet u pacjenta.

Zadanie 0.
Do aktywizujących metod nauczania należy:

A . odgrywanie  ról ,  dyskusja  panelowa,  burza  mózgów,
studium przypadku,

B . ćwiczenia,  dyskusja  dydaktyczna,  wykład  informacyjny,
opowiadanie,

C.  metoda przypadków, referat, seminarium, opis,
D.  esej, referat, wykład problemowy, odczyt.



Zadanie 0.
Samokształcenie, to:

A . samodzielne  zdobywanie  sprawności  praktycznych  z
określonej dziedziny wiedzy,

B . samodzielne  zdobywanie  wiadomości  z  określonej
dziedziny wiedzy,

C . zdobywanie  umiejętności,  wiadomości  i  sprawności
praktycznych z określonej dziedziny wiedzy,

D . samodzielne  zdobywanie  umiejętności,  wiadomości  i
sprawności praktycznych z określonej dziedziny wiedzy.

Zadanie 0.
Socjomedyczne  wskaźniki  zdrowia  są  miarami  stanu  zdrowia
jednostki określającymi:

A . stan  zdrowia  jednostki  warunkowany  pełnionymi  rolami
społecznymi,

B . wpływ  choroby  na  funkcjonowanie  społeczne  jednostki  i
pełnienie ról społecznych,

C . ograniczenia w dostępie do ochrony zdrowia wynikające z
sytuacji  społecznej  (wykształcenie,  zawód,  sytuacja
ekonomiczna),

D . choroby  specyficzne  dla  pewnej  kategorii  osób
charakteryzujących  się  podobnym  rodzajem  aktywności
społecznej.

Zadanie 0.
Zjawisko  izolacji  mechanicznej  jest  jedną  ze  społecznych
konsekwencji choroby i jest powodowane:

A.  piętnem nakładanym na człowieka przez środowisko,
B.  barierami architektonicznymi,
C.  czynnikami psychospołecznymi,
D . świadomym  wycofywaniem  się  człowieka  chorego  z  życia

społecznego.

Zadanie 0.
Pielęgniarka,  położna  jest  zwolniona  z  obowiązku  zachowania  w
tajemnicy informacji związanych z pacjentem, w przypadku:

A.  śmierci pacjenta,
B.  zgody rodziny,
C . gdy  zachowanie  tajemnicy  może  stanowić

niebezpieczeństwo  dla  życia  lub  zdrowia  pacjenta  lub
innych osób,

D.  we wszystkich wymienionych przypadkach.



Zadanie 0.
Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma:

A.  osoba upoważniona przez pacjenta za życia,
B.  przedstawiciel ustawowy pacjenta,
C.  opiekun faktyczny pacjenta,
D.  wszyscy wymienieni.

Zadanie 0.
Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności  leczniczej,
jako indywidualną praktykę, NIE jest zobowiązana do:

A . posiadania  specjalizacji  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
lub  położnictwa  lub  innej  dziedzinie  mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia,

B.  posiadania prawa wykonywania zawodu,
C.  uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
D . zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

obejmującej  szkody  będące  następstwem  udzielania
świadczeń  zdrowotnych  albo  niezgodnego  z  prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 0.
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

A . licencja  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej,  posiadanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  uzyskiwana  po  spełnieniu  określonych
wymagań,

B . zewnętrzny  proces  oceny  zakładów  opieki  zdrowotnej,
dobrowolnie  poddających  się  takiej  ocenie,  który  polega
n a  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami,

C . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej,

D . podejmowanie  działań w przypadkach ocen  negatywnych,
otrzymanych od ankietowanych pacjentów.



Zadanie 0.
Analizę kosztów i efektów przeprowadza się w dwóch przypadkach:

A . kiedy nowa metoda postępowania jest skuteczniejsza, ale
zarazem  mniej  skuteczna  od  innej  metody,  kiedy  nowa
metoda  postępowania  jest  w  niewielkim  stopniu  mniej
skuteczna, ale tańsza (efektywna zdrowotnie),

B . kiedy  stara  metoda  postępowania  jest  droższa,  ale
skuteczniejsza  od  innej  metody,  kiedy  jednocześnie
stara  metoda  postępowania  jest  mniej  skuteczna,  ale
tańsza (efektywna kosztowo),

C . kiedy  nowa  metoda  postępowania  jest  droższa,  ale
skuteczniejsza  od  innej  metody,  kiedy  nowa  metoda
postępowania  jest  mniej  skuteczna,  ale  tańsza
(efektywna  kosztowo).  Koszty  wyrażone  są  w  nakładach
pieniężnych,

D . kiedy  nowa  metoda  postępowania  jest  tańsza,  ale
skuteczniejsza  od  innej  metody,  kiedy  nowa  metoda
postępowania  jest  więcej  skuteczna,  ale  tańsza
(efektywna kosztowo).

Zadanie 0.
Przystępując  do  działań  na  rzecz  jakości  (w  tym  rozumianych
jako  spełnienie  wymagań,  zaleceń,  standardów  postępowania
medycznego itp.), powinno się przeprowadzić analizę:

A .  kosztów oraz efektów,
B.  kosztów oraz korzyści,
C.  kosztów oraz użyteczności,
D.  kosztów oraz wydatków.

Zadanie 0.
Zdrowie jako dobro publiczne wynika z:

A . konstytucyjnych  uprawnień  obywateli  do  bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

B . budżetowych  uprawnień  obywateli  do  bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

C . ubezpieczeniowych uprawnień obywateli do bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

D . budżetowych i ubezpieczeniowych uprawnień obywateli do
bezpieczeństwa  zdrowotnego  dzięki  zapewnieniu
powszechnej dostępności do świadczeń zdrowotnych.



Zadanie 0.
Wyróżnia się dwa typy działalności społecznej. Jest to pomoc:

A.  pieniężna i rzeczowa,
B.  środowiskowa i instytucjonalna,
C.  środowiskowa i rzeczowa,
D.  pieniężna i instytucjonalna.

Zadanie 0.
Palenie  tytoniu,  siedzący  tryb  życia,  otyłość,  zbyt  duże
napięcie psychiczne zalicza się do mierników zdrowia:

A.  negatywnych,
B.  pozytywnych,
C.  narażenia (ryzyka),
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe.

Zadanie 0.
Podczas badania otoskopowego u osoby dorosłej, małżowinę uszną
należy:

A.  odciągnąć do dołu, do tyłu i trochę na zewnątrz,
B.  odciągnąć do góry, do tyłu i trochę na zewnątrz,
C.  odciągnąć do dołu, do przodu,
D.  pozostawić bez odciągania.

Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Priorytetowym  działaniem  w  nagłym  zatrzymaniu  krążenia,  w
mechanizmie  migotania  komór,  mającego  miejsce  w  warunkach
pozaszpitalnych, jest:

A .  defibrylacja elektryczna,
B.  podanie adrenaliny,
C.  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.



Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Oddech Biota charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Jaka jest średnia wielkość ciemienia przedniego u noworodka?

A.  1-2 cm,
B.  1-3 cm,
C.  2-3 cm,
D.  2-4 cm.



Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku:

A.  nacieku zapalnego płuc,
B.  guza płuc,
C.  marskości płuca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące osłuchiwania płuc:

A.  pacjent oddycha przez otwarte usta,
B . w  jednym  położeniu  słuchawki  osłuchujemy  wdech  i

wydech,
C . osłuchujemy  najpierw  lewą,  potem  prawą  stronę  klatki

piersiowej,
D.  pacjent wykonuje pogłębione oddechy.

Zadanie 0.
W czasie badania nerwów czaszkowych bierze się pod uwagę m. in.
płynność  mowy  pacjenta,  wygląd  jego  języka  pod  kątem  zaników
mięśni,  ewentualnych  drżeń  drobnopęczkowych  oraz  symetrii  w
trakcie  jego  wysuwania.  Jaki  nerw  czaszkowy  podlega  takiej
ocenie?

A.  trójdzielny (n. V),
B.  twarzowy (n. VII),
C .  dodatkowy (n. XI),
D.  podjęzykowy (n. XII).



Zadanie 0.
W  przypadku  podejrzenia  nagłego  zatrzymania  krążenia,  ocenę
oddechu należy prowadzić przez czas NIE dłuższy niż:

A .  5 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.

Zadanie 0.
Obserwując  u  chorego  nagły  spadek  skurczowego  ciśnienia
tętniczego  poniżej  90  mmHg,  szybkie  nitkowate  tętno,
zaczerwienienie  lub  pokrzywkę skórną,  biegunkę,  cechy  obturacji
dróg  oddechowych,  zaburzenia  świadomości  oraz  wcześniej
zgłoszone bóle brzucha, podejrzewamy w pierwszej kolejności:

A .  zatrucie pokarmowe,
B.  zatrucie alkoholem etylowym,
C.  wstrząs anafilaktyczny,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  wykonująca  test  jakościowy  w  celu  oznaczenia
cukromoczu za pomocą testu paskowego, dokonuje odczytu z paska
po upływie:

A.  3 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.

Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.
Podstawowym lekiem stosowanym w resuscytacji noworodka, jest:

A .  wodorowęglan sodu,
B.  adrenalina,
C.  dobutamina,
D.  atropina.



Zadanie 0.
W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest:

A .  zawsze ujemny,
B.  zawsze dodatni,
C.  dwufazowy,
D.  "ukryty" w odcinku ST.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.

Zadanie 0.
Z a  najbardziej  specyficzną  i  klasyczną  definicję  dla
pielęgniarstwa Międzynarodowa Rada Pielęgniarek przyjęła:

A . definicję  unikatowych  funkcji  pielęgniarki  V .
Henderson,

B.  definicję pielęgniarstwa F. Nightingale,
C.  definicję trzech systemów pielęgniarstwa D. Orem,
D . definicję  procesu  pielęgnowania  przyjętą  przez  NANDA

(North American Nursing Diagnosis Association).



Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  stworzyła  teorię,  która  zaliczana  jest  do
kategorii:

A .  środowiska,
B.  potrzeb,
C.  systemów,
D.  interakcji.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.

Zadanie 0.
Metodologia badań naukowych w szerszym znaczeniu to:

A.  to samo co metodyka,
B.  nauka o metodach działalności naukowej,
C . nauka  o  rodzajach  i  strukturze  czynności

naukowotwórczych,
D . nauka o poprawnych sposobach postępowania w toku całego

procesu badawczego.

Zadanie 0.
W  Polsce,  podwaliny  do  powstania  pielęgniarstwa  w  opiece
domowej, wprowadziła:

A.  Hanna Chrzanowska,
B.  Maria Epsteinówna,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.

Zadanie 0.
Zadania  realizowane  na  rzecz  podmiotu  opieki  przypisywane  są
następującym funkcjom pielęgniarki:

A . zarządzania,  promowania  zdrowia,  wychowawczej,
opiekuńczej, profilaktycznej, terapeutycznej,

B . promowania  zdrowia,  wychowawczej,  opiekuńczej,
profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej,

C . kształcenia,  wychowawczej,  opiekuńczej,
profilaktycznej, terapeutycznej, zarządzania,

D . promowania  zdrowia,  wychowawczej,  opiekuńczej,
profilaktycznej, terapeutycznej, naukowo - badawczej.



Zadanie 0.
Śledzenie zmian w dokumencie Word polega na:

A . ręcznym  przepisywaniu  zmienionych  akapitów  do  innego
dokumentu,

B . rejestrowaniu  poprawek  nanoszonych  w  tekście  poprzez
odpowiednie ich oznaczanie,

C.  automatycznym kopiowaniu zmian do innego pliku Word,
D . rejestrowaniu  poprawek  nanoszonych  w  tekście  poprzez

wysyłanie ich mailem do autora oryginalnego dokumentu.

Zadanie 0.
Stan hibernacji komputera to stan:

A.  wyłączenia wszystkich urządzeń komputera oprócz dysku,
B . wyłączenia  komputera,  po  wcześniejszym  zapisaniu  całej

zawartości pamięci RAM na dysku,
C . zamrożenia komputera w temperaturze poniżej -50 stopni

Celsjusza,
D . zatrzymania  pracy  komputera  na  określony  czas,  celem

obniżenia temperatury procesora.

Zadanie 0.
Wyjustowanie tekstu w programie MS Word, polega na:

A.  wyrównaniu tekstu do prawego marginesu,
B.  wyśrodkowaniu tekstu pomiędzy marginesami,
C . wyrównaniu  tekstu  zarówno  do  lewego  jak  i  prawego

marginesu,
D.  wyrównaniu tekstu do lewego marginesu.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 221912
GRUPA 1
Zadanie 0.
Czynniki obniżające nadzieję u chorego w stanie terminalnym to:

A.  zbliżająca się śmierć,
B.  brak szacunku dla chorego, opuszczenie i osamotnienie,
C.  kontrola bólu i innych objawów,
D . czynniki  zewnętrzne  nie  mają  wpływu  na  obniżenie

nadziei.

Zadanie 0.
Akceptacja  nieuchronności  cierpienia  jest  jedną  z  zasad
filozofii opieki paliatywnej. Zasada ta polega na tym, że:

A . uznajemy,  że  cierpienie  pojawia  się  w  życiu,  ale
powinniśmy  dążyć  do  niwelowania  go  za  wszelką  cenę,
nawet gdy chory chce cierpieć,

B . uznajemy,  że  cierpienie  jest  naturalne  w  życiu  chorego,
może odegrać pozytywną rolę i nie powinniśmy ingerować,
aby złagodzić dolegliwości,

C . uznajemy,  że  cierpienie,  żal  i  lęk  są  odczuciami
ludzkimi i mogą odegrać pozytywną rolę w życiu, ponadto
nie zawsze możemy je całkowicie zniwelować,

D . filozofia  opieki  paliatywnej  nie  uwzględnia  zasady
nieuchronności  cierpienia,  gdyż  celem  opieki
paliatywnej jest uśmierzanie cierpienia.

Zadanie 0.
Wskaż zdanie prawdziwe:

A . najczęstszymi  nowotworami  będącymi  przyczyną  zgonów
mężczyzn w Polsce są nowotwory płuc,

B . najczęstsze  ze  względu  na  zachorowalność  nowotwory
złośliwe u kobiet w Polsce to nowotwory piersi,

C . bezwzględna  liczba  nowotworów  złośliwych  w  Polsce,
zwłaszcza u mężczyzn stale rośnie,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Lęk  przed  śmiercią  głęboko  tkwiący  w  istocie  ludzkiej,  nie
dający się całkowicie wyeliminować zwany jest lękiem:

A.  tanatycznym,
B.  oswojonym,
C.  psychologicznym,
D.  społecznym.



Zadanie 0.
Ból  totalny  jest  pojęciem,  które  podkreśla  współistnienie  i
wzajemną  zależność  fizycznych,  psychologicznych,  socjalnych  i
duchowych składników cierpienia chorego. Rozpoczyna się on:

A . o d  bólu  fizycznego  -  przenosi  s ię  on  na  inne  sfery
życia  człowieka  i  dlatego  postępowanie  w  opiece
paliatywnej  rozpoczynamy  od  podania  leków
przeciwbólowych,

B . o d  bólu  duchowego,  gdyż  sfera  duchowa  jest
najważniejsza w życiu człowieka,

C . w  dowolnej  ze  sfer  życia  człowieka  i  może  objąć  je
jednocześnie,

D . bólu  psychologicznego,  gdy  chory  dowiaduje  s ię  o
chorobie nieuleczalnej.

Zadanie 0.
Marskość wątroby to choroba:

A . będąca  skutkiem  przewlekłego  alkoholizmu,  a  także
wirusowego zapalenia wątroby,

B . mająca  charakter  przewlekle  postępujący  i
nieodwracalny,

C . charakteryzująca  się  występowaniem  w  końcowym  jej
okresie  wodobrzusza,  żółtaczki,  encefalopatii
wątrobowej,

D.  wszystkie stwierdzenia są prawdziwe.

Zadanie 0.
Wśród chorych będących w stanie terminalnym z powodu choroby
układu krążenia, najczęstszym schorzeniem wywołującym ten stan
jest:

A .  przewlekła niewydolność serca,
B.  zastawkowe wady serca,
C.  rozsiane zakrzepy w tętnicach,
D.  choroba niedokrwienna serca.

Zadanie 0.
Jedna  z  zasad  opieki  paliatywnej  to  zasada  podwójnego  skutku.
Polega ona na:

A . zaniechaniu  działań  w  kierunku  sztucznego
podtrzymywania życia,

B . działaniach  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwego
dla  chorego  objawu,  podejmowanych  pomimo  istnienia
ryzyka skrócenia życia chorego,

C . czynieniu  dobra,  t j .  leczeniu,  udzielaniu  pomocy,
zmniejszając cierpienie chorego,

D.  stosowaniu zasady primum non nocere.



Zadanie 0.
Na ocenę jakości opieki paliatywnej, ma wpływ jakość:

A.  struktury,
B.  organizacji,
C .  wyników,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Które  z  podanych  stwierdzeń  najpełniej  odnosi  s ię  do  definicji
opieki paliatywnej?

A . t o aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie
wszystkich  potrzeb  chorego  w  stanie  terminalnym  oraz
jego  rodziny,  zarówno  podczas  jego  choroby,  jak  i  w
okresie żałoby,

B . t o  aktywna  holistyczna  opieka  świadczona  pacjentom
zakażonym wirusem HIV,

C . t o  opieka  świadczona  dla  osób  przewlekle  chorych  przez
zespół wielodyscyplinarny,

D . t o wszechstronna opieka świadczona w celu zaspokojenia
potrzeb biologicznych i społecznych chorego.

Zadanie 0.
Czym zajmuje się psychotanatologia?

A.  biologicznym aspektem śmierci,
B.  umieraniem w sensie społecznym,
C . analizą psychologicznych aspektów umierania, postawami

wobec śmierci, stroną emocjonalną tego zagadnienia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Hanna Chrzanowska zapoczątkowała w Polsce w XX wieku:

A.  opiekę stacjonarną dla przewlekle chorych,
B.  domową opiekę pielęgniarską,
C.  opiekę nad matką i dzieckiem,
D.  szpitalną opiekę dla osób uzależnionych.



Zadanie 0.
Określenie  "dostępność  domowej  opieki  paliatywnej  i
hospicyjnej" oznacza:

A . oddział  opieki  paliatywnej  na  obszarze  obejmującym
opieką osoby zamieszkałe na obszarze w promieniu 30 km,

B . całodobową dostępność lekarza wyszkolonego w medycynie
paliatywnej i kapelana hospicyjnego,

C . interdyscyplinarny  zespół  opieki  paliatywnej  świadczący
usługi  dla  osób  zamieszkałych  na  obszarze  w  promieniu
60 km,

D . całodobową  i  całotygodniową  dostępność  lekarza
wyszkolonego w medycynie paliatywnej i przygotowanej w
opiece  paliatywnej  pielęgniarki,  którzy  są  gotowi  do
odwiedzania chorego w domu.

Zadanie 0.
Czasy  dzisiejsze  charakteryzuje  ucieczka  przed  śmiercią.  O
śmierci mówi się rzadko lub w ogóle. Zjawisko to nosi nazwę:

A.  witalizmu medycznego,
B.  tabuizacji śmierci,
C.  kultu młodości,
D.  kultu śmierci.

Zadanie 0.
Zaniechanie działań w kierunku sztucznego podtrzymywania życia,
podejmowania  i  prowadzenia  reanimacji  lub  uporczywej  terapii
nosi nazwę:

A.  eutanazji,
B.  kryptoeutanazji,
C.  ortotanazji,
D.  eutanazji czynnej na żądanie.

Zadanie 0.
Zakażenia  o  różnej  etiologii,  występujące  w  przebiegu  zakażenia
HIV, charakterystyczne są dla:

A . ostrej  infekcji  retrowirusowej  -  ze  względu  na  znaczny
przyrost ilości wirusa wzrasta podatność na zakażenia,

B.  okresu utajenia maskując rzeczywistą przyczynę choroby,
C.  obrazu klinicznego okresu pełnoobjawowego AIDS,
D . okresu  przetrwałego  uogólnionego  powiększenia  węzłów

chłonnych, będąc przyczyną tego powiększenia.



Zadanie 0.
Skoncentrowanie się wyłącznie na somatycznych aspektach choroby
określa się mianem:

A.  witalizacji,
B .  medykalizacji,
C .  juwenizmu,
D.  holizmu.

Zadanie 0.
Stan,  w  którym chory  jest  przytomny,  ale  psychicznie  nieobecny,
n ie  interesują  go  ludzie  i  nie  reaguje  na  bodźce  zewnętrzne,
określany jest mianem śmierci:

A .  psychologicznej,
B.  społecznej,
C.  metabolicznej,
D.  biologicznej.

Zadanie 0.
Biorąc  pod  uwagę  patofizjologię  bólu,  która  z  klasyfikacji  bólu
jest właściwa?

A.  ból totalny i wszechogarniający,
B.  ból nocyceptywny i neuropatyczny,
C.  ból trzewny, kostny i somatyczny,
D . bó l  trzewny,  kostny  i  somatyczny  oraz  ból  spowodowany

przerzutami do kości.

Zadanie 0.
Jakich  rad  należy  udzielić  rodzinie,  aby  zminimalizować  wrogość
i złość okazywaną przez chorą z rozpoznanym nowotworem gruczołu
piersiowego?

A.  wymuszenie na chorej zmiany zachowania,
B . nie  poruszać  tego  tematu  przy  chorej,  z  czasem  minie

wrogość,
C . uświadomienie  chorej,  że  je j  zachowanie  jest  adekwatne

do sytuacji w jakiej się znalazła,
D . ułatwienie  chorej  wyrażenia  gniewu  oraz  cierpliwe

wysłuchanie jej i włączenie do opieki.



Zadanie 0.
Które z poniżej wymienionych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . Fentanyl  może  być  stosowany  przezśluzówkowo w  bólach
przebijających,

B.  Fentanyl może być stosowany transdermalnie,
C . Morfina  stosowana  podskórnie,  jest  zalecana  w  bólach

przebijających,
D . Fentanyl  nie  jest  wolny  od  efektów  ubocznych,  do

których  należą  m.in.  suchość  w  jamie  ustnej,  senność,
zaparcia.

Zadanie 0.
Bóle deaferencyjne charakteryzują się odczuciem:

A.  kłucia i skurczu,
B.  mrowienia, drętwienia, przeczulicy,
C.  bólu podczas poruszania się,
D.  bólu podczas snu.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  działania  morfiny  w
leczeniu  duszności  u  chorych  w  opiece  paliatywnej  jest/są
prawdziwe?

A . morfina  stabilizuje  niewłaściwy  tor  oddechowy  i
nadmierną  wentylację  u  chorych  z  dusznością,  zwalnia
oddech,  czyni  go  bardziej  wydajnym  i  zmniejsza  uczucie
duszności,

B . morfina  może  wywoływać  depresję  oddechową  -  na  którą
jednak  nie  mają  wpływu  odwodnienie,  pogorszenie
czynności  wątroby,  utrata  masy  ciała,  a  także
stosowanie  amitryptyliny  zwiększającej  biodostępność
morfiny,

C . skuteczniejsza  niż  morfina  jest  kodeina  i  można  ją
stosować co 12 godzin w depresji oddechowej,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
Proszę wskazać objawy depresji u chorych w opiece paliatywnej:

A .  pobudzenie, drażliwość, lęk, anhedonia,
B.  hipochondria, utrata masy ciała,
C.  bezsenność, utrata energii i siły,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Proszę  wskazać,  którą  z  poniższych  skal  należy  zastosować  u
pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, do oceny stopnia
natężenia bólu?

A.  skalę wizualno-analogową VAS,
B.  skalę Norton,
C.  skalę Glasgow,
D.  skalę Douglasa.

Zadanie 0.
W duszności spowodowanej lymphangitis carcinomatosa wskazane
jest stosowanie:

A.  kortykosterydów,
B.  radioterapii,
C.  brachyterapii,
D.  t lenu.

Zadanie 0.
C o  może  być  przyczyną  występowania  wymiotów  po  podaniu
cytostatyków?

A.  stan zapalny błon śluzowych,
B.  ilość podanych cytostatyków, sugestia,
C.  pobudzenie ośrodka wymiotnego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
W  schyłkowej  fazie  choroby  nowotworowej  możliwą  przyczyną
występowania u pacjenta suchości błony śluzowej języka jest:

A .  odwodnienie,
B.  farmakoterapia,
C.  choroby nowotworowe ślinianek,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Maksymalna  dawka  morfiny  doustnej  w  leczeniu  bólu
nocyceptywnego u chorych w opiece paliatywnej oscyluje:

A .  między 4000 a 6000 g/dobę,
B.  między 150 a 1000 g/dobę,
C.  między 2,5 mg na dawkę a 300 mg/dobę,
D.  nie można określić maksymalnej dawki morfiny.



Zadanie 0.
W  leczeniu  bólu  nowotworowego  niektóre  leki  przeciwbólowe
wykazują efekt pułapowy. Który/e to leki?

A.  Morfina,
B.  Tramadol, Kodeina,
C.  Fentanyl,
D.  Morfina i Fentanyl.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  techniki  behawioralne  mogą  być  wykorzystane  do
złagodzenia bólu?

A.  zamiast innych metod leczenia bólu,
B.  w połączeniu z innymi metodami leczenia bólu,
C.  na zmianę z innymi metodami leczenia bólu,
D . mogą  być  stosowane,  ale  tylko  w  I I ˚  drabiny

analgetycznej.

Zadanie 0.
Jak pomóc pacjentowi z zaawansowanym procesem nowotworowym
płuca w przypadku ataków paniki oddechowej?

A . skupić  jego  uwagę  na  kontroli  oddechów;  zapewnić  stałą
obecność przy pacjencie, podać leki uspakajające,

B . podać  leki  rozszerzające  oskrzela  i  rozrzedzające
wydzielinę,

C . zastosować  gimnastykę  oddechową  i  podać  leki
wykrztuśne,

D.  zastosować inhalacje i drenaż ułożeniowy.

Zadanie 0.
Ból kostny to ból:

A . głęboki,  rwący,  miejscowy,  zwiększający  się  podczas
ruchu,

B . rozlany,  trudny  do  zlokalizowania,  nasilający  się  przy
zmianie pozycji,

C .  piekący, rozlany,
D.  tępy, gniotący, promieniujący.

Zadanie 0.
Czy "narkotykiö, to pojęcie medyczne?

A.  tak,
B.  jest to pojęcie prawne,
C . tak  i  nie  û  w  zależności,  w  jakim  celu  stosowane  są

środki tej grupy,
D . nie  û  jest  to  pojęcie  używane  w  żargonie  osób

uzależnionych.



Zadanie 0.
Zanim  choremu  zostanie  przekazana  informacja  o  niepomyślnym
rokowaniu, w pierwszej kolejności należy ustalić:

A . czy  pacjent  jest  zdolny  do  zrozumienia  i  gotowy  do
przyjęcia informacji,

B.  czy rodzina jest zdolna do zrozumienia informacji,
C.  stan ogólny chorego,
D.  wykształcenie chorego.

Zadanie 0.
Objawami klinicznymi ostrego stanu splątania NIE są:

A . trudności  w  skupieniu  uwagi,  zaburzenia  pamięci
świeżej, dezorientacja, zaburzenia postrzegania,

B.  urojenia, omamy, chaotyczna niespójna mowa,
C.  niepokój ruchowy, głośne agresywne zachowanie,
D . ogólne  spowolnienie,  przygarbiona  postawa,  spuszczone

oczy, cichy głos, smutna mimika.

Zadanie 0.
Lekiem z wyboru w leczeniu wyniszczenia nowotworowego jest:

A .  testosteron,
B.  octan megestrolu,
C.  deksametazon,
D.  preparaty żelaza.

Zadanie 0.
Które  z  poniżej  zamieszczonych  stwierdzeń  dotyczących  zasad
efektywnego leczenia przeciwbólowego NIE jest prawdziwe?

A . lek  należy  podawać  w  stałych  odstępach  czasu,  aby  jego
stężenie  stale  przekraczało  próg  terapeutyczny  -
dawkowanie zgodnie z czasem trwania aktywności leku,

B . wyboru  leku  oraz  jego  dawki  dokonuje  się  na  podstawie
skuteczności  terapeutycznej  leku  i  pierwszeństwo
dotyczy drogi doustnej,

C . podawanie  leków  przeciwbólowych  wymaga  oceny  i
monitorowania  występowania  ewentualnych  objawów
niepożądanych  oraz  podejmowania  działań
zapobiegawczych,

D . kortykosteroidy  jako  koanalgetyki  dołącza  się  wyłącznie
d o  silnych  opioidów  (na  I I I  poziomie  drabiny
analgetycznej).



Zadanie 0.
Ogólną zasadą postępowania w medycynie paliatywnej jest:

A .  ciągła walka o przedłużenie życia,
B.  akceptacja nieuchronnej śmierci,
C.  przywracanie zdrowia, jak tylko to możliwe,
D.  podejmowanie leczenia przyczynowego do końca choroby.

Zadanie 0.
Jaki  jest  najważniejszy  element  w  pielęgnacji  chorego  z
zespołem żyły głównej górnej?

A.  postępowanie przeciwodleżynowe,
B.  uzupełnienie niedoborów białkowych,
C.  utrzymanie drożności dróg oddechowych,
D.  zapobieganie zaparciom.

Zadanie 0.
Radioterapia jest to leczenie przy użyciu:

A.  lampy solux,
B.  promieniowania jonizującego,
C.  cystostatyków,
D.  ciepła.

Zadanie 0.
Zastosowanie inwazyjnych metod leczenia bólu, polega na:

A . trwałym lub czasowym przerwaniu przewodnictwa bodźców
bólowych na różnych poziomach układu nerwowego,

B.  neuroleptoanalgezji pełnej,
C.  neurotokolizie bloku pnia mózgu,
D.  neurotokolizie rdzenia kręgowego.

Zadanie 0.
P o  jakim  czasie  chory  powinien  odczuwać  ulgę  po  radioterapii
połowy ciała z powodu mnogich przerzutów do kości?

A.  zaraz po napromienianiu,
B.  zwykle kilka godzin po napromienianiu,
C.  najczęściej w czasie 24 - 48 godzin po radioterapii,
D.  w tydzień po radioterapii.

Zadanie 0.
Kiedy  należy  rozpocząć  edukację  pacjenta  i  jego  rodziny
odnośnie  skutków  ubocznych  chemioterapii  i  sposobów  radzenia
sobie z nimi?

A.  w początkowej fazie leczenia przed ich wystąpieniem,
B.  w momencie ich pojawienia się,
C.  po pierwszej dawce chemioterapii,
D.  nie ma znaczenia, w którym momencie.



Zadanie 0.
W leczeniu totalnego bólu nowotworowego stosuje się:

A .  przerywanie dróg przewodzenia bólu,
B.  farmakoterapię preparatami opioidowymi, psychoterapię,
C.  podwyższanie progu bólowego, farmakoterapię,
D.  wszystkie wymienione metody.

Zadanie 0.
Który/e z niżej podanych objawów towarzyszy/ą zespołowi ucisku
na rdzeń kręgowy?

A.  ból ,
B.  zaburzenia ruchowe i czucia,
C.  śpiączka,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Celem  stosowania  opatrunków  aktywnych  w  leczeniu  odleżyn  u
chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej jest:

A .  wygojenie odleżyny,
B . łagodzenie  dolegliwości  chorego  przez  zmniejszenie

wysięku czy nieprzyjemnego zapachu,
C.  niedopuszczenie do pogłębienia zmian,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Która  droga  podawania  leków  jest  przeciwwskazana  przy
trombocytopenii?

A.  doustna,
B.  podskórna i doustna,
C.  dożylna,
D.  domięśniowa.

Zadanie 0.
Główną przyczyną wystąpienia obrzęku limfatycznego jest/są:

A.  choroba nowotworowa,
B.  zapalenie żył,
C.  zaburzenia krążenia,
D.  zatory.

Zadanie 0.
D o złamań patologicznych, występujących u prawie 25% chorych z
przerzutami do kości, najczęściej dochodzi w przypadku:

A.  raka piersi, płuca,
B.  raka prostaty, nerki, szpiczaka mnogiego,
C.  raka jajnika, wątroby, jelita,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.



Zadanie 0.
Zaznacz  twierdzenie  FAŁSZYWE.  Chory  wyniszczony  w  okresie
terminalnym:

A . powinien  otrzymywać  posiłki  często,  w  małych  ilościach,
te na które ma ochotę,

B.  powinien mieć codziennie kontrolowaną wagę ciała,
C.  nie powinien być zmuszany do jedzenia,
D.  powinien przyjmować posiłki w towarzystwie innych osób.

Zadanie 0.
U dzieci leki możemy podawać do:

A.  żyły pępowinowej,
B.  jamy szpikowej kości piszczelowej,
C.  tchawicy,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Jakie działanie ma laktuloza?

A.  działa poślizgowo, ułatwia przesuwanie mas kałowych,
B.  działa zapierająco,
C.  zwalnia perystaltykę jelit,
D . wywiera  miejscowe  działanie  osmotyczne  zmiękczając

stolec.

Zadanie 0.
N a  jak  długo  należy  znieść  ucisk  na  miejsce  objęte
zaczerwienieniem skóry u wychudzonego, leżącego chorego?

A.  na 30 min.,
B.  na 2 godz.,
C.  na 4 godz.,
D.  aż do czasu ustąpienia rumienia.

Zadanie 0.
Zespół  żyły  głównej  górnej  u  pacjenta  z  nowotworem śródpiersia,
spowodowany jest przez:

A . zmniejszenie  światła  żyły  głównej  górnej  w  górnej
części klatki piersiowej,

B.  zmniejszenie światła w aorcie piersiowej,
C.  ból zlokalizowany w klatce piersiowej,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Jakie  objawy  uboczne  najczęściej  pojawiają  się  u  pacjentów  w
trakcie chemioterapii?

A.  nudności i wymioty,
B.  świąd skóry,
C.  zmęczenie,
D.  zaburzenia perystaltyki jelit.

Zadanie 0.
Napromienianie całego mózgowia w przypadku przerzutów do mózgu:

A . może  zmniejszać  bóle  głowy,  objawy  ogniskowe  i  napady
padaczkowe,

B . może  w  pierwszej  fazie  nasilać  objawy  zespołu
wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego,

C.  stosuje się bez względu na stan kliniczny pacjenta,
D.  prawidłowe są odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Działania uboczne stoswania morfiny, to:

A .  ślinotok, biegunka, podwyższona ciepłota ciała,
B . lęk,  szerokie  źrenice,  wzmożona  perystaltyka  przewodu

pokarmowego,
C . splątanie,  nudności,  wymioty,  senność,  skurcze

kloniczne mięśni,
D . przykurcze  mięśniowe,  bolesność  w  jamie  ustnej,

depresja.

Zadanie 0.
U  wyniszczonego,  cierpiącego  na  nudności  i  wymioty  pacjenta
zastosowano  schemat  systematycznego  i  regularnego  podawania
leków  p/bólowych.  Jaka  będzie  najwłaściwsza  droga  podawania
leków p/bólowych u chorego?

A.  doustna, dożylna,
B.  podskórna, przezskórna,
C.  doustna i dożylna w postaci stałego wlewu,
D.  dożylna.

Zadanie 0.
Łatwe  męczenie  się,  osłabienie,  senność,  ograniczenie
wydolności  fizycznej  i  codziennej  aktywności,  zaburzenia
koncentracji  uwagi  są  charakterystycznymi  objawami
występującymi w:

A . zmęczeniu  związanym  z  chorobą  nowotworową  (Cancer
related fatique - CRF),

B.  guzach mózgu,
C.  dyspepsji wrzodowej,
D.  dyspepsji czynnościowej.



Zadanie 0.
Ocena  jakości  życia  dokonywana  przez  pacjentów  w  stanie
terminalnym  zawiera,  m.  in.  stan  psychiczny,  który  określany
jest przez:

A.  stopień przystosowania do choroby,
B.  występowanie uczuć negatywnych,
C.  występowanie uczuć pozytywnych,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
U  chorego  w  stanie  terminalnym obniżenie  jego  oczekiwań wobec
sytuacji  życiowej,  w  której  s ię  znalazł  jest  niekorzystne,  gdyż
obniża to jakość życia pacjenta. Wybierz prawidłową odpowiedź:

A.  twierdzenie prawdziwe, przesłanka prawdziwa,
B.  twierdzenie prawdziwe, przesłanka fałszywa,
C.  twierdzenie fałszywe, przesłanka fałszywa,
D.  twierdzenie fałszywe, przesłanka prawdziwa.

Zadanie 0.
Działania  zespołu  terapeutycznego  mające  wpływ  na  poprawę
jakości  życia  chorego  w  stanie  terminalnym  obejmują  między
innymi:

A . odwrócenie  uwagi  chorego  od  aktualnego  stanu  przez
ukazywanie  możliwości  zaistnienia  poprawy  w
przyszłości, dystansowanie się do zwyczajów chorych,

B . kierowanie  uwagi  chorego  na  przeżywanie
teraźniejszości,  okazywanie  akceptacji,  wskazywanie
sfer w których chory mógłby poczuć się "użyteczny",

C . preferowanie  drogi  dożylnej  podawania  leków  ze  względu
n a  szybkość  działania,  organizowanie  dnia  chorego  w
taki sposób, aby miał on dużo wolnego czasu,

D . dążenie  do  zmian  w  dotychczasowej  hierarchii  wartości
chorego  tak  aby  najważniejsze  stało  s ię  zdrowie,
akcentowanie przyszłości.

Zadanie 0.
Ocena jakości życia to ocena:

A . obiektywna własnego położenia życiowego, dokonana przez
człowieka w określonym czasie,

B . subiektywna  własnego  położenia  życiowego,  dokonana
przez człowieka w określonym czasie,

C . subiektywna,  zgeneralizowana  własnego  położenia
życiowego,  dokonana  przez  człowieka,  bez  względu  na
okres czasu, w którym jest dokonywana,

D . obiektywna położenia życiowego pacjenta, dokonana przez
personel medyczny.



Zadanie 0.
Ocena  jakości  życia  pacjentów  w  stanie  terminalnym  dotyczy
czterech podstawowych obszarów, w tym stanu somatycznego. Które
z niżej wymienionych narzędzi, nadaje się do jego oceny?

A.  Indeks Karnofsky'ego, skala ECOG/WHO,
B.  Rotterdamska Lista Objawów, skala STAS,
C.  Skala HAD i MMSE,
D.  QLQ - C30.

Zadanie 0.
Zmiennymi medycznymi wpływającymi na jakość życia są:

A.  relacje pacjent - zespół terapeutyczny,
B.  osobowość i style radzenia,
C.  wsparcie rodziny/przyjaciół,
D.  osierocenie (żałoba).

Zadanie 0.
Czynniki  wpływające  na  gorszą  jakość  życia  zaliczające  się  do
grupy przyczyn osobistych to:

A.  osobowość lękowa,
B.  utrata niezależności,
C.  złe warunki ekonomiczne,
D.  brak zaufania pacjenta do opieki personelu.

Zadanie 0.
Ocena  jakości  opieki  medycznej,  w  tym  również  paliatywnej,
składa się z sumy ocen cząstkowych:

A . jakości  struktury,  jakości  organizacji,  jakości
wyników,

B.  jakości struktury, jakości pracy, jakości pożywienia,
C . jakości  organizacji,  jakości  pożywienia,  jakości

personelu,
D . jakości  organizacji,  jakości  wyników,  jakości

personelu.

Zadanie 0.
Poprawę jakości życia, zgodnie z jej definicją, możemy osiągać:

A.  tylko przez poprawę warunków sytuacji realnej,
B.  tylko przez zmianę "treści" sytuacji upragnionej,
C . przez  poprawę  warunków  sytuacji  realnej  i  zmianę

"treści" sytuacji upragnionej,
D . żaden z powyżej przytoczonych sposobów nie prowadzi do

poprawy jakości życia.



Zadanie 0.
W  algorytmie  ewaluacji  efektywności  opieki  paliatywnej,
pierwszy etap ewaluacji dotyczy:

A.  badania skriningowego sprawności umysłowej,
B.  ogólnej oceny jakości życia i kontroli objawów,
C.  szczegółowej oceny dominujących objawów,
D.  oceny bólu.

Zadanie 0.
Opieka  psychopaliatywna  jest  częścią  opieki  paliatywnej
nastawioną na usuwanie lub zmniejszanie objawów choroby lub je j
następstw za pomocą środków psychologicznych. Obejmuje ona:

A.  pacjenta,
B.  rodzinę chorego,
C.  zespól leczący,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Jakie  czynniki  sytuacyjne  wpływają  na  percepcję  bólu
chronicznego u dzieci?

A.  rozumienie, kontrola, oczekiwania, znaczenie,
B . rozumienie,  sposób  reagowania  przez  rodziców,

oczekiwania rodziców, znaczenie,
C . kontrola,  wcześniejsze  doświadczenia,  rozumienie,

oczekiwania,
D.  kontrola, płeć, rozwój poznawczy, oczekiwania rodziców.

Zadanie 0.
Wskaż  stwierdzenie  FAŁSZYWE.  Metody  niefarmakologiczne  w
zwalczaniu bólu u dzieci:

A . mogą  być  zastosowane  zamiast  analgezji
farmakologicznej,

B . obejmują dotyk, jako przykład metod fizycznych mających
zastosowanie w analgezji,

C . stanowią bardzo ważną i  nieodłączną część postępowania
przeciwbólowego,

D . obejmują  techniki  samokontroli  i  tworzenie  wyobrażeń
wzrokowych.



Zadanie 0.
Każda  osoba  i  każda  rodzina  postawiona  w  nieoczekiwanej
sytuacji,  jaką  jest  rozpoznanie  ciężkiej  choroby,  na  poziomie
psychologicznym  musi  przejść  przez  kilka  faz  adaptacji  (wg
Elizabeth Kübler-Ross):

A . zaprzeczenie,  złość,  targowanie  się,  depresja,
akceptacja,

B.  akceptacja, smutek, zaprzeczenie,
C.  targowanie się, złość, akceptacja, zaprzeczenie,
D.  złość, akceptacja, zaprzeczenie, bunt, agresja.

Zadanie 0.
Do zadań opieki paliatywnej nad dziećmi NIE należy:

A.  leczenie dotkliwych objawów choroby,
B.  wsparcie psychologiczne, socjalne i duchowe,
C . stosowanie  uporczywej  terapii  w  celu  przedłużenia

życia,
D.  wsparcie w żałobie.

Zadanie 0.
Komunikacja  interpersonalna  jest  bezpośrednią  wymianą
informacji  pomiędzy  nadawcą  i  odbiorcą.  Najmniejszy  wpływ  na
odbiór komunikatu ma:

A.  skala głosu,
B.  sposób, w jaki wypowiadamy słowa,
C.  mowa ciała,
D.  wypowiedziane słowo.

Zadanie 0.
O d  którego  roku  życia  dziecka,  lekarz  ma  prawny  obowiązek
udzielenia  dziecku  przystępnej  informacji  o  jego  stanie
zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych i
leczniczych, wynikach leczenia i rokowaniu?

A.  od 12 roku życia,
B.  od 14 roku życia,
C.  od 16 roku życia,
D.  od 18 roku życia.

Zadanie 0.
Do objawów ubocznych stosowania morfiny NIE należy/ą:

A.  zaparcie,
B.  senność,
C.  rozszerzenie źrenic,
D.  depresja ośrodka oddechowego.



Zadanie 0.
Reakcje  psychiczne  dzieci  na  sytuację  postępującej,
nieuleczalnej choroby, zależą w dużym stopniu od:

A.  specyficznych cech psychiki dziecięcej,
B.  wieku chorego dziecka,
C.  wsparcia rodziny i bliskich,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Proszę  wskazać  najpełniejszą  definicję  terminu  "opieka
paliatywna nad dzieckiem":

A . aktywne  i  całościowe  podejście  uwzględniające  elementy
fizyczne,  społeczne  i  duchowe,  poprawia  jakość  życia
dziecka  oraz  obejmuje  leczenie  nieprzyjemnych  objawów,
niesienie ulgi i wytchnienia,

B . wspieranie  rodziny  pacjenta,  leczenie  nieprzyjemnych
objawów i opieka w czasie umierania,

C . aktywne  i  całościowe  podejście  uwzględniające  elementy
fizyczne,  społeczne  i  duchowe,  obejmuje  leczenie
niepożądanych  objawów  oraz  poprawę  jakości  życia
dziecka w czasie umierania i w okresie żałoby,

D . wspieranie  rodziny  niesienie  ulgi  i  wytchnienia,  oraz
opieka w czasie umierania.

Zadanie 0.
"Próg bólowy" jest to:

A .  okres tolerancji bólu,
B.  moment, w którym człowiek zaczyna odczuwać ból,
C.  okres długotrwałego bólu,
D.  brak tolerancji na ból.

Zadanie 0.
O  neuropatycznym  komponencie  bólu  zgłaszanego  przez  dziecko
świadczy/ą:

A.  piekący i przeszywający ból,
B . odczucie  wyzwalanych  raz  na  jakiś  czas  impulsów  w

okolicy ciała objętej bólem,
C.  brak lub słaba reakcja na morfinę,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do objęcia dziecka domową opieką paliatywną,
są/jest:

A .  trudne warunki mieszkaniowe i ubóstwo,
B.  alkoholizm lub/i choroby psychiczne u obojga opiekunów,
C.  prawidłowa odpowiedź A i B,
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 0.
O  rozpoznaniu  przewlekłego  bólu  u  noworodka  i  niemowlęcia
decydują następujące objawy:

A . przyspieszenie  akcji  serca,  wzrost  l iczby  oddechów,
wzrost ciśnienia tętniczego krwi,

B.  niechęć do jedzenia, nieprzybywanie na wadze,
C . agresja  i  złość  wobec  opiekunów,  apatia  i  brak

zainteresowania otoczeniem,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
D o  podstawowych  zasad  postępowania  z  przewlekle  chorym
dzieckiem,  w  schyłkowej  fazie  choroby  należą  wszystkie
poniższe, z WYJĄTKIEM:

A . aktywnego towarzyszenia dziecku i  szczerego wyjaśniania
trudnych sytuacji,

B.  fizycznego kontaktu rodzica z chorym dzieckiem,
C.  dotrzymywania słowa, przyrzeczeń i obietnic,
D . zatajenia  przed  nim  za  wszelką  cenę  faktu  zbliżającej

się śmierci.

Zadanie 0.
W jaki sposób dziecko 9-letnie rozumie swoją chorobę?

A . jako  zburzenie  dotychczasowego sposobu życia,  chce  aby
rodzice byli blisko, jako lęk przed opuszczeniem,

B . jako  lęk  przed  opuszczeniem,  jako  ograniczenie
samodzielności, jako karę za złe czyny,

C . jako  karę  za  złe  czyny,  myśli  i  życzenia,  reaguje
płaczem, buntem, złością, pojawia się silny lęk,

D . si lny  lęk,  lęk  przed  opuszczeniem  przez  rodziców,  jako
izolację.

Zadanie 0.
Jeżeli  rodziców  dziecka  z  białaczką,  krótko  po  postawieniu
diagnozy  cechuje  pracoholizm,  to  ich  reakcja  na  zachorowanie
dziecka określana jest jako:

A.  porządkowanie poznawcze,
B.  deformacja percepcji,
C.  zagłuszanie,
D.  uprzedmiotowienie dziecka.



Zadanie 0.
Rodziców osieroconych najczęściej cechuje:

A.  chęć powrotu do normalności,
B.  staranie, aby zerwać kontakt ze zmarłym dzieckiem,
C.  chęć wyjścia z żałoby,
D . staranie  się,  aby  nigdy  nie  zapomnieć  o  zmarłym

dziecku.

Zadanie 0.
Przyczyną  zapalenia  jamy  ustnej  u  dzieci  poddawanych
chemioterapii jest:

A . nadmierne  przestrzeganie  zasad  higieny  i  mechaniczne
ścieranie warstw nabłonka,

B.  zawsze zmniejszone wydzielanie śliny przez ślinianki,
C.  nadmierne namnażanie komórek macierzystych,
D . uszkodzenie  śluzówki  na  skutek  nieprawidłowego

różnicowania się nabłonka.

Zadanie 0.
Pewne predyspozycje osobowości,  jak niska samoocena,  bierność,
duża zależność od opinii, sprzyjają występowaniu:

A.  zespołu znużenia,
B.  zespołu wypalenia,
C.  postawy "świętoszka",
D.  zespołu lękowego.

Zadanie 0.
Prawidłowe stosowanie leków przeciwbólowych u dzieci  opiera się
n a czterech podstawowych zasadach. Proszę wskazać, która zasada
do nich NIE należy:

A.  zgodnie z drabiną analgetyczną,
B.  zgodnie z zegarem,
C.  zgodnie z najlepszą drogą podania,
D.  zgodnie z ustaleniami podjętymi z rodzicami.

Zadanie 0.
Czy gniew jest jednym z elementów procesu żałoby?

A.  nie, gniew nie jest przeżywany przez osoby w żałobie,
B . tak,  ale  tylko  w  przypadku  odejścia  osoby  blisko

spokrewnionej,
C . tak,  ale  tylko  w  przypadku  tak  zwanej  żałoby

patologicznej,
D . tak,  gniew  (często  nieuświadamiany)  jest  jednym  z

elementów żałoby.



Zadanie 0.
W  którym  z  kolejnych  etapów  żałoby  najbardziej  są  pomocne
spotkania grupowe?

A.  szoku i odrętwienia,
B.  wybuchu emocji,
C.  dezorganizacji,
D.  reorganizacji.

Zadanie 0.
Do symptomów żałoby o nieprawidłowym przebiegu zaliczamy:

A.  patologiczną identyfikację ze zmarłym,
B.  nadmierny, zbyt długo trwający lub zbyt intensywny żal,
C.  przechodzenie poszczególnych faz,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Targowanie się jako jeden z etapów umierania:

A.  jest próbą zawarcia układu, w celu opóźnienia wydarzeń,
B.  to uzyskanie jak najlepszej ceny za życie,
C.  jest nieistotne,
D.  zmienia spojrzenie na świat pacjenta.

Zadanie 0.
Etapy  reakcji  na  niepomyślne  rokowanie  charakteryzuje  to,  że
wszystkie stadia występują:

A . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  trwają  podobny  okres
czasu u wszystkich pacjentów,

B . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

C . zawsze  w  różnej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

D . nie  zawsze,  mogą  występować  w  różnej  kolejności,  mogą
trwać różny okres czasu u różnych pacjentów.

Zadanie 0.
Przekazywanie niepomyślnych informacji choremu:

A.  jest procesem, który ma swoją dynamikę rozwojową,
B.  ma znaczenie tylko dla rodziny pacjenta,
C.  nie jest istotne,
D . nie  przekazuje  s ię  choremu  niepomyślnych  informacji  ze

względu na obciążenie psychiczne.



Zadanie 0.
D o  potrzeb  rodziny  podczas  opieki  nad  pacjentem  u  schyłku
życia, zalicza się potrzebę:

A.  kontaktów społecznych i samorealizacji,
B . nadania  znaczenia  te j  sytuacji  i  zadbania  o  własne

potrzeby,
C . nadania  znaczenia  te j  sytuacji  i  nie  koncentrowanie  sie

na własnych potrzebach,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający na
wycofywaniu się, izolacji społecznej, fantazjowaniu, to:

A .  somatyzacja,
B.  identyfikacja,
C.  reakcje upozorowane,
D.  ucieczka.

Zadanie 0.
Jakie  zachowania  pacjenta  w  trakcie  wywiadu  pozwalają  na
uzyskanie dodatkowych informacji?

A . ruchy  i  postawa  chorego,  wypowiedzi  z  ukrytym
podtekstem,

B.  mimika,
C.  brak odpowiedzi,
D.  wielokrotne powtarzanie pewnych informacji.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  podejściem  systemowym,  podstawową  cechą  każdego
systemu,  w  tym  również  rodziny  pacjenta  traktowanej  jako
system, jest:

A .  zapewnienie środków finansowych,
B.  izolowanie członków rodziny przed obcymi,
C.  utrzymanie równowagi,
D.  wychowanie potomków.

Zadanie 0.
Towarzysząc choremu podczas agonii:

A .  należy zachować spokój i ciszę,
B.  należy do końca podawać środki przeciwbólowe,
C . nie  zwracać  uwagi  na  zachowanie  towarzyszących  osób  -

ważne, aby chory nie był sam,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Elementy "dobrej komunikacji", to:

A . nadawca  jest  wiarygodny,  wzbudza  zaufanie
profesjonalnością i życzliwością,

B.  informacja przekazywana jest w sposób zrozumiały,
C . otrzymujemy  informację  zwrotną  od  odbiorcy  -  na  i le

zrozumiał,  oraz  jaka  jest  jego  reakcja  na  otrzymaną
informację,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający na
przypisywaniu innym własnych uczuć i emocji, to:

A .  projekcja,
B.  zaprzeczenie,
C.  somatyzacja,
D.  identyfikacja.

Zadanie 0.
Gdy chory umiera, należy zachęcać rodzinę do:

A . mówienia  do  chorego,  ponieważ  słuch  jest  najdłużej
odczuwanym zmysłem,

B . stania  w  polu  widzenia  chorego,  ponieważ  wzrok  jest
najdłużej odczuwanym zmysłem,

C . dotykania  chorego,  ponieważ  dotyk  jest  najdłużej
odczuwanym zmysłem,

D . wyjścia  z  pomieszczenia,  ponieważ  chory  potrzebuje
spokoju.

Zadanie 0.
Które  z  zachowań  osieroconej  osoby  sugerują  patologiczny
przebieg żałoby?

A.  poczucie nierealności,
B.  poczucie zagrożenia,
C.  gniew, poczucie winy i zaburzenia wegetatywne,
D . szukanie  zapomnienia  w  nadmiernej  aktywności,

przedwczesne zastąpienie zmarłego inną osobą, tworzenie
"izb pamięci".

Zadanie 0.
W opiece holistycznej opieka duchowa:

A.  brana jest pod uwagę tylko w instytucjach religijnych,
B.  nie ma istotnego znaczenia w procesie leczenia,
C . jest  nieodłączną  częścią  w  praktyce  holistycznej  opieki

paliatywnej,
D.  powinna stać na pierwszym miejscu.



Zadanie 0.
Jaką  postawę  należy  zachować,  gdy  pacjent,  mimo  świadomości
rozpoznania,  utrzymuje  postawę  "zaprzeczenia"  -  nie  przyjmuje
do wiadomości nieuchronności śmierci?

A . zdecydowanie  poinformować,  że  nie  ma  możliwości
poprawy, przedstawić prawdopodobny "scenariusz" postępu
choroby i śmierci,

B.  nie interweniować, pozwolić choremu utrzymać złudzenia,
C . spokojnie  poinformować  rodzinę  i  chorego  o  braku

możliwości  wyzdrowienia,  jednocześnie  zapewnić  o
dalszej opiece, starać się złagodzić lęk,

D . poinformować,  ale  tylko  rodzinę,  pozostawiając  chorego
w stanie zaprzeczenia.

Zadanie 0.
W  postępowaniu  z  pacjentem  w  terminalnym  okresie  choroby,
personelowi medycznemu w rozwiązywaniu dylematów etycznych może
pomóc:

A.  znajomość procesu umierania,
B.  znajomość etyki zawodowej,
C.  refleksja na temat własnej śmiertelności,
D.  profesjonalizm.

Zadanie 0.
"Ortotanazja" to:

A . prowadzenie rozmów z chorym na temat radzenia sobie w
okresie terminalnym,

B . zaniechanie  działań  w  kierunku  sztucznego
podtrzymywania życia,

C . pozbawienie człowieka życia na jego żądanie pod wpływem
wpółczucia,

D.  zasady postępowania z chorym umierającym.

Zadanie 0.
Etyka pielęgniarska, to:

A . zespół  przepisów  określających  postępowanie
pielęgniarskie,

B . zespół  norm  i  dyrektyw  wynikających  z  tradycji  i
swoistości  zawodu  pielęgniarskiego,  ducha  kultury
narodowej oraz wskazań etyki ogólnej i szczegółowej,

C . zespół norm postępowania pielęgniarskiego ułatwiających
radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

D . ogół  przepisów  obowiązujących  pielęgniarki  w  trakcie
pełnienia funkcji zawodowych.



Zadanie 0.
W  sytuacji  konfliktu  decyzji  w  zakresie  wyboru  "mniejszego  zła"
należy:

A.  dostrzec istotę konfliktu,
B.  rozważyć wszystkie "za i przeciw",
C . podjąć  decyzję  (czyli  umotywowane  postanowienie

najbliższe temu, co uważamy za słuszne),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Cztery  podstawowe  zasady,  obowiązujące  w  kodeksie  etyki
medycznej, także w opiece paliatywnej, to:

A . poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  wolnej  woli ;
poszanowanie  zasady  sprawiedliwości;  nakaz  czynienia
dobra,

B . zasada  poszanowania  zdrowia;  nakaz  czynienia  dobra;
poszanowanie wolnej woli; poszanowanie autorytetu,

C . poszanowanie  autonomii;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości;  zakaz  szkodzenia;  nakaz  czynienia
dobra,

D . poszanowanie  autonomii,  zakaz  nieszkodzenia;
poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości.

Zadanie 0.
Postępowanie  niezgodne  z  etyką  zawodową  pielęgniarek  i
położnych podlega rozpatrzeniu przez:

A.  sąd pielęgniarek i położnych,
B.  sąd powiatowy,
C.  sąd najwyższy,
D.  pracodawcę.

Zadanie 0.
Zjawisko "śmierci oswojonej" polega na:

A.  poznaniu etapów umierania i objawów śmierci,
B . przywróceniu śmierci należnego je j majestatu i  świadome

w niej uczestnictwo,
C . zastosowaniu  morfiny  dla  zmniejszenia  dolegliwości

bólowych w procesie umierania,
D.  podawaniu leków psychotropowych w okresie schyłkowym.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  polskim  prawem,  przez  pojęcie  "eutanazja"  rozumie
się:

A .  zabicie człowieka w stanie terminalnym,
B.  zastosowanie leków opioidowych w okresie agonii,
C.  niepodejmowanie reanimacji w okresie agonii,
D . zabicie  człowieka  na  jego  życzenie  i  pod  wpływem

współczucia.

Zadanie 0.
Etyka w opiece paliatywnej, powinna dotyczyć:

A . zasady wyższości opieki nad leczeniem w postępowaniu z
pacjentem w stanie terminalnym,

B.  norm postępowania dla pielęgniarek,
C.  zastosowania procedur postępowania pielęgniarskiego,
D . problemu podejmowania decyzji  oraz  jakości  wzajemnych

stosunków,  takich  jak  ciągłość  opieki,  otwartość,
zaufanie i wiarygodność.

Zadanie 0.
Które z wymienionych praw są zgodne z kartą praw pacjenta?

A . uzyskania  od  lekarza  przystępnej  informacji  o  swoim
stanie zdrowia, rozpoznaniu, leczeniu i rokowaniu,

B.  zapewnienie opieki duszpasterskiej,
C . zapewnienie  możliwości  cofnięcia  zgody  na  eksperyment

medyczny w każdym stadium eksperymentu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
D o błędów w komunikacji z pacjentem objętym opieką paliatywną
NIE należy:

A.  pochopne udzielanie rad i zdawkowe uspokajanie,
B.  minimalizowanie i "normalizacja" uczuć,
C.  słuchanie i neutralność,
D.  składanie obietnic bez pokrycia.

Zadanie 0.
Teoria  pielęgniarskiej  troskliwości  Jean  Watson  pozostaje  w
ścisłym powiązaniu z:

A .  duchowością człowieka,
B.  środowiskiem człowieka,
C.  komunikowaniem się z pacjentem,
D.  aktywnością pacjenta.



Zadanie 0.
W  hierarchii  potrzeb  określonych  przez  Jean  Watson  w  modelu
pielęgniarstwa  humanistycznej  troskliwości  wyższymi  potrzebami
są potrzeby:

A.  przeżycia (biofizyczne),
B.  integrujące (psychosocjalne),
C.  funkcjonalne (psychofizyczne),
D.  egzystencjalne.

Zadanie 0.
W  okresie  adaptacji  zawodowej  pielęgniarki  samokształcenie
obejmuje:

A . zapoznanie  z  misją  szpitala  i  zakresem  oferowanych
świadczeń,

B . zapoznanie  z  zasadami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
oraz postępowania przeciwpożarowego,

C.  udział w konferencjach,
D.  udział w szkoleniach wewnatrzzakładowych.

Zadanie 0.
Czynniki  wewnętrzne warunkujące adaptację społeczno-zawodową
pielęgniarek to:

A.  środowisko pracy, wyznaczenie opiekuna,
B.  warunki organizacyjne, ekonomiczne, fizyczne,
C.  kwalifikacje zawodowe i osobowość,
D . stan  fizyczny  danej  osoby  i  warunki  fizyczne  środowiska

pracy.

Zadanie 0.
Masaż punktów lub powierzchni ciała nazywamy:

A.  akupresurą,
B.  akupunkturą,
C.  moksą,
D.  homeopatią.

Zadanie 0.
U chorych objętych opieką paliatywną, nadzieja leży u podstaw:

A.  uczuć pozytywnych,
B.  uczuć negatywnych,
C.  pesymistycznego podejścia do życia,
D.  negatywnego wpływu na przebieg choroby.



Zadanie 0.
Która  z  podanych  niżej  skal  nie  służy  do  oceny  jakości  życia
chorych w stanie terminalnym?

A.  ECOG,
B.  Support Team Assessment Schedule,
C.  Hospital Anxiety Depression Scale,
D.  Norton.

Zadanie 0.
Podczas przekazywania niepomyślnych informacji pacjentowi:

A .  należy zawsze mówić całą prawdę,
B . l iczbę  informacji  dostosować  do  l iczby  pytań

rozpatrując  czy  chory  chce  więcej  informacji  i  czy  jest
w stanie je przyjąć,

C . czasami można stosować tzw. "kłamstwo nieszkodliwe" aby
chronić pacjenta,

D . należy  po  rozmowie  pozostawić  go  samego  aby  uzyskane
informacje mógł spokojnie przemyśleć.

Zadanie 0.
Skutkiem  wynikającym  z  planowania  rozwoju  zawodowego
pielęgniarki, zwykle nie jest:

A .  łączenie indywidualnych i instytucjonalnych planów,
B.  związek pracownika z organizacją,
C.  wzmocnienie kultury organizacji
D . nasilenie  konfliktów  miedzy  celami  osobistymi  i

zawodowymi a zadaniami organizacji.

Zadanie 0.
NIE jest prawdą, że:

A . wolontariusz  powinien  posiadać  kwalifikacje  i  spełniać
wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych
świadczeń,  jeśli  obowiązek  takich  kwalifikacji  i
wymagań wynika z odrębnych przepisów,

B . należy zapoznać wolontariusza z warunkami bezpiecznego
wykonywania świadczeń, informować jak unikać zagrożeń,
a  jeśli  charakter  świadczeń  tego  wymaga,  zapewnić
środki ochrony indywidualnej,

C . obowiązkiem  wolontariusza  jest  sumienne  wykonywanie
zadań  oraz  dbanie  o  powierzony  mu  przez  organizację
majątek.

D . wolontariuszowi  nie  przysługuje  prawo  złożenia  prośby  o
wydanie  mu  pisemnego  zaświadczenia  lub  opinii  o
wykonywaniu przez niego świadczeń.



Zadanie 0.
Które  z  opisanych  poniżej  pojęć,  działań  lub  koncepcji  NIE  jest
zgodne z teorią Madalaine M. Leininger - modelem pielęgniarstwa
transkulturowego?

A . troskliwość  kulturowa  -  to  określenie  tych  poznanych
wartości,  wierzeń  i  wzorców  ekspresji,  które  asystują
wspierają  i  ułatwiają  innemu  człowiekowi  lub  grupie
zachowanie  dobrostanu,  poprawianie  ludzkiej  kondycji
bądź sposobów życia a także radzenie sobie z ułomnością
i ze śmiercią,

B . różnorodność  kulturowa  troskliwości  jest  określeniem
dla  te j  zmienności  znaczeń,  wzorców  ,  wartości,  symboli
troskliwości,  które  zostały  wytworzone  w  ludzkiej
kulturze dla celów określonych powyżej,

C . braki  w  zapewnieniu  troskliwej  opiekuńczości  zgodnej  z
kulturą,  wywołują  stres,  kulturowe  konflikty  i  /albo
trudności etyczne zaburzające współdziałanie,

D . uniwersalizm  powinien  zostać  wyparty  przez  czynniki
związane z etapem rozwojowym oraz procesami poznawczymi
i zmianami środowiska zewnętrznego.

Zadanie 0.
Laseroakupunkturę  stosuje  s ię  chętnie  u  osób  z  zaburzeniami
krzepnięcia krwi, ponieważ:

A.  jest bezbolesna,
B.  jest krótkotrwająca,
C.  nie narusza ciągłości powłok ciała,
D.  nie daje objawów ubocznych.

Zadanie 0.
Działalność jednostek opieki paliatywnej, ma na celu:

A . łagodzenie  objawów  somatycznych  wsparcie  psychiczne
wsparcie  socjalne  i  duchowe,  opiekę  nad  rodziną  lub
opiekunami  chorego  podczas  choroby,  jednak  już  nie  po
śmierci chorego,

B . opiekę  całościową,  holistyczną  w  sferze  somatycznej,
psychologicznej  i  duchowej  oraz  zaspokojenie  wszystkich
indywidualnych  przez  chorego  postrzeganych  potrzeb  w
tych  sferach  życia.  Oznacza  to  również  troskę  o  jakość
życia  i  temu  celowi  należy  podporządkować  wszystkie
formy leczenia i opieki,

C . akceptację  nieuchronności  śmierci  ale  nie
powstrzymywanie  się  od  działań  mających  na  celu
przyspieszenie śmierci, gdy to jest możliwe,

D . dążenie  do  tego  aby  śmierć  była  łatwa  i  bezbolesna  a
nie piękna i wzorcowa (kalos-thanatos).



Zadanie 0.
Wolontariusz przed podjęciem pracy w hospicjum powinien:

A.  być odpowiednio przeszkolony,
B.  posiadać ukończoną szkołę medyczną,
C . legitymować  się  co  najmniej  rocznym  stażem  pracy  w

opiece paliatywnej,
D.  posiadać doświadczenie w pracy z chorymi.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  poniżej  stwierdzeń  dotyczących  nowych
wymagań  formalnych,  stworzonych  przez  rozwijające  się  systemy
opieki  zdrowotnej,  mobilizujące  pielęgniarki  do  kształcenia
podyplomowego  jest  nieadekwatnie  określone  (niezgodnie  z
rzeczywistością):

A . umiejętność  rozpoznawania  i  rozwiązywania  problemów
zdrowotnych w otoczeniu (środowisku),

B.  nowe umiejętności instrumentalne i praktyczne,
C.  ekonomizacja opieki zdrowotnej i innowacyjność,
D . wymagania  prawne  Światowej  Organizacji  Zdrowia  (WHO

World Health Organization).

Zadanie 0.
Porozumienie pomiędzy wolontariuszem a organizacją:

A.  powinno zawsze zostać zawarte w formie pisemnej,
B . powinno  zostać  zawarte  w  formie  pisemnej  w  sprawie

współpracy dłuższej niż 30 dni,
C . na żądanie wolontariusza musi mieć formę pisemną, nawet

w  przypadkach  krótszej  współpracy  niż  30  dni,  ale  bez
potrzeby precyzowania zakresu wykonywanych świadczeń,

D . powinno być umową stosunku pracy i konkretyzować także
terminy,  zasady  i  procedury  zwrotu  poniesionych  przez
wolontariusza kosztów.

Zadanie 0.
Wypaleniem zawodowym nazywamy:

A.  objaw rozpoczynającej się choroby psychicznej,
B.  psychologiczne następstwo stresu,
C.  brak umiejętności wyrażania uczuć,
D.  brak zaufania do innych.



Zadanie 0.
Asertywna odmowa powinna zawierać:

A . słowo  "nie",  jasną  informację,  o  tym  jak  zamierzamy
postąpić oraz uzasadnienie naszej odmowy,

B.  słowo "nie", przeproszenie i usprawiedliwienie się,
C . słowo  "nie",  stwierdzenie,  że  to  partner  jest  nie  w

porządku,
D . słowo  "nie",  przekonanie  rozmówcy,  że  mam  prawo  do

odmowy.

Zadanie 0.
Celem stosowania te j  metody w nauczaniu jest  wypracowanie jak
największej  i lości  twórczych  i  niekonwencjonalnych  rozwiązań  w
jak najkrótszym czasie. Opis ten charakteryzuje:

A.  pogadankę,
B.  instruktaż,
C.  metodę przypadków,
D.  burzę mózgów.

Zadanie 0.
Celem działań edukacyjnych jest uzyskanie:

A . mobilizacji  pacjenta  do  czytania  przekazywanych  mu
ulotek traktujących o zdrowiu,

B.  wyuczenia samoobserwacji,
C . umacniania  w  pozytywnym  nastawieniu  do  procesu

zdrowienia,
D . pożądanych  zmian  w  zachowaniu  człowieka  chorego  i

zdrowego.

Zadanie 0.
Wsparcie społeczne jest to:

A . wszelkiego  rodzaju  dostępna  pomoc  płynąca  z  powiązań
człowieka z innymi ludźmi, grupami bądź instytucjami,

B . pomoc  udzielana  ludziom  ze  strony  instytucji
społecznych,

C . pomoc  w  przystosowaniu  do  życia  społecznego  i
wywiązywania  się  z  ról  społecznych  osób
niepełnosprawnych oraz po ciężkiej chorobie,

D . wspieranie  rozwoju  stowarzyszeń  oraz  grup
samopomocowych  oraz  ich  uczestnictwa  w  życiu
społecznym.



Zadanie 0.
Postawy  wobec  osób  niepełnosprawnych,  które  są  wyrazem
akceptacji  i  skłaniają  ich  otoczenie  do  różnego  rodzaju  działań
ułatwiających im życie, to postawy:

A.  antyintegracyjne,
B.  asertywne,
C.  prointegracyjne,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydaje:

A.  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B.  Minister Zdrowia,
C.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
D.  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Zadanie 0.
Czy pacjent o złym rokowaniu ma prawo do zapoznania się z pełną
informacją o swoim stanie zdrowia?

A.  ma takie prawo,
B.  decyduje o tym lekarz,
C.  ma prawo wyłącznie do ograniczonej informacji,
D.  informacji udziela się na życzenie rodziny.

Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

A .  więzią służbową,
B.  jednością kierownictwa,
C.  podziałem pracy,
D.  delegowaniem.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.



Zadanie 0.
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa
określa, że:

A .  wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
B . wszyscy  ludzie  mają  takie  same  potrzeby  i  takie  same

priorytety,
C . potrzeby  jednostek  są  stałe,  nigdy  nie  zmieniają  s ię

pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
D . spełnianie  potrzeb  zawsze  podąża  od  potrzeb  wyższego

rzędu do potrzeb niższego rzędu.

Zadanie 0.
Do pozytywnych mierników zdrowia zalicza się wskaźnik:

A.  zapadalności na choroby,
B.  długości życia,
C.  chorobowości,
D.  śmiertelności.

Zadanie 0.
Zadaniem  władzy  publicznej  jest  dostarczanie  świadczeń
medycznych obywatelom na zasadzie:

A . zapewnienia  równego  dostępu  do  świadczeń  opieki
zdrowotnej,

B . zapewnienia  wyłącznie  sprawiedliwego  dostępu  do
świadczeń zdrowotnych,

C . zapewnienia  usług  na  najwyższym  poziomie  zgodnie  z
aktualną wiedzą medyczną,

D . proporcjonalności pomiędzy opłacaną składką a zakresem
udzielanych świadczeń.

Zadanie 0.
Palenie  tytoniu,  siedzący  tryb  życia,  otyłość,  zbyt  duże
napięcie psychiczne zalicza się do mierników zdrowia:

A.  negatywnych,
B.  pozytywnych,
C.  narażenia (ryzyka),
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe.

Zadanie 0.
Badanie  objawu  Lasseque'a  jest  badaniem  oceniającym
nieprawidłowości:

A .  w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych,
B.  w obrębie nerwów okoruchowych,
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi,
D.  rotacji w stawie biodrowym.



Zadanie 0.
Punkt Erba to:

A . miejsce  rzutu  zastawki  dwudzielnej  na  ścianę  klatki
piersiowej,

B.  miejsce osłuchiwania szmeru tarczycowego,
C.  rzut zastawki aorty na ścianę klatki piersiowej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.



Zadanie 0.
Prawidłowy  cykl  wdechowo-wydechowy  u  dorosłego  człowieka  w
spoczynku wynosi:

A .  5-10 oddechów na minutę,
B.  12-20 oddechów na minutę,
C.  30-60 oddechów na minutę,
D.  50-100 oddechów na minutę.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Odruch,  który  należy  rozwijać  od  pierwszych  chwil  życia
noworodka, to odruch:

A.  pełzania,
B.  Moro,
C.  ssania i połykania,
D.  chodu automatycznego.

Zadanie 0.
Badając  orientację  allopsychiczną  oceniamy  wiedzę  pacjenta
dotyczącą:

A.  tożsamości własnej osoby,
B.  emocji towarzyszących badaniu,
C.  miejsca, czasu i przestrzeni badania,
D.  zaburzeń spostrzegania.

Zadanie 0.
W  badaniu  fizykalnym  stwierdzasz  zażółcone  powłoki  skórne  u
badanego  pacjenta.  Podejrzewasz  żółtaczkę  lub  karotenemię.
Objawem decydującym o rozpoznaniu karotenemii są wszystkie, z
WYJĄTKIEM:

A.  brak żółtego zabarwienia twardówki,
B.  żółte zabarwienie twardówki,
C.  zażółcenie powłok skórnych,
D.  nadmiar karotenu w organizmie.



Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.
Żółtaki  płaskie  na  powiekach,  świadczyć  mogą  o  zaburzeniu
gospodarki:

A .  kwasowo-zasadowej,
B.  białkowej,
C.  lipidowej,
D.  węglowodanowej.

Zadanie 0.
Wole endemiczne tarczycy spowodowane jest:

A .  nadczynnością tarczycy,
B.  chorobą Gravesa-Basedowa,
C.  zapaleniem tarczycy typu Hashimoto,
D.  niedoborem jodu.

Zadanie 0.
Przewlekła  niewydolność  naczyń  tętniczych  charakteryzuje  s ię
m.in. następującymi objawami, z WYJĄTKIEM:

A.  osłabienie lub brak tętna,
B.  temperatura kończyn obniżona,
C.  pobolewanie wyłącznie przy opuszczeniu kończyny,
D.  zanik owłosienia na kończynach dolnych.

Zadanie 0.
Deficyt tętna, jest to różnica między:

A . częstością  akcji  serca  a  tętnem  na  obwodzie,  przy  czym
tętno na obwodzie jest znacznie szybsze,

B . częstością  akcji  serca  a  tętnem  na  obwodzie,  przy  czym
tętno na obwodzie jest znacznie wolniejsze,

C . tętnem mierzonym na  tętnicy  promieniowej,  a  tętnem na
tętnicy łokciowej,

D . tętnem mierzonym na  tętnicy  promieniowej,  a  tętnem na
tętnicy udowej po tej samej stronie ciała.



Zadanie 0.
Anisocoria, jest to:

A .  wielkość źrenic,
B.  nierówność źrenic,
C.  oczopląs wzrokowo-ruchowy,
D.  brak reakcji źrenic na światło.

Zadanie 0.
Tamponadę  worka  osierdziowego  można  podejrzewać,  jeśli  w
badaniu EKG obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
Dokonując  oceny  zaburzeń  mowy  u  pacjenta  zwrócono  uwagę  na
nieprawidłowe  wymawianie  głosek  wargowych  (p,  b )  i  językowych
(d ,  t ) .  Polecono,  aby  pacjent  napisał  wyrazy  zawierające  ww.
głoski. Nie stwierdzono żadnych błędów. Opisany obraz przemawia
za:

A.  dysfonią,
B.  palilalią,
C.  dyzartrią,
D.  dysprosodią.

Zadanie 0.
Płacz  małego  dziecka  nie  zawsze  jest  stanem  negatywnym.  W
badaniu fizykalnym jest to dobry moment do zbadania u dziecka:

A.  głosu (mowy),
B.  szmerów oddechowych,
C.  gardła i migdałków,
D.  sinicy.



Zadanie 0.
Do modelu adaptacyjnego Calisty Roy NIE należy:

A.  osoba,
B.  pielęgniarka,
C.  środowisko,
D.  system.

Zadanie 0.
Ogólna teoria samoopieki/deficytu samoopieki D. Orem składa się
z powiązanych ze sobą teorii:

A . samoopieki,  deficytu  samoopieki,  systemów
pielęgniarstwa,

B . agendy  samoopieki,  domagania  się  samoopieki
terapeutycznej,

C . samoopieki,  deficytu  samoopieki,  domagania  się
samoopieki, terapeutycznej,

D . agendy  samoopieki,  deficytu  samoopieki,  systemów
pielęgniarstwa.

Zadanie 0.
Narzędziem badawczym, jest:

A .  obserwacja,
B.  wywiad,
C.  kwestionariusz ankiety,
D.  eksperyment.

Zadanie 0.
Testy wystandaryzowane wykorzystywane w badaniach naukowych nie
powinny być:

A.  trafne,
B.  rzetelne,
C.  czułe,
D.  nieznormalizowane.

Zadanie 0.
Pierwszymi ustaleniami podstaw prawnych zawodu pielęgniarki w
Polsce był/a:

A . Standard programowy szkół pielęgniarskich w Warszawie i
Wrocławiu z roku 1921,

B . Statut Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych
z roku 1925,

C.  Ustawa o pielęgniarstwie z roku 1935,
D.  Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z roku 1996.



Zadanie 0.
Zadania  i  czynności  zawodowe  wynikające  z  rol i  zawodowej
pielęgniarki po raz pierwszy w Polsce określiła:

A .  Teresa Kulczyńska,
B.  Jadwiga Suwczyńska,
C.  Zofia Szklenkierówna,
D.  Rachela Hutner.

Zadanie 0.
Próbę określa się jako reprezentatywną jeżeli:

A . l iczba  elementów  wybranych  do  próby  jest  dostatecznie
mała,

B . elementy  wybrane  do  próby  mają  dostatecznie  wysoki
współczynnik reprezentatywności,

C . elementy  populacji  są  wybierane  w  sposób  losowy,  a
próba jest dostatecznie liczna,

D . elementy  populacji  są  wybierane  w  ściśle  określonym
porządku, a próba jest dostatecznie liczna.

Zadanie 0.
Rozkład normalny, zwany rozkładem Gaussa-Laplace'a, ma kształt:

A .  funkcji wykładniczej,
B.  krzywej dzwonowej,
C.  kielicha,
D.  odwróconej sinusoidy.

Zadanie 0.
Narzędzie,  które  ułatwia  dobieranie  właściwych  wyrazów  i
unikanie powtórzeń to:

A.  Tezaurus,
B.  Autotekst,
C.  Tłumacz,
D.  Sekcja.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 251913
GRUPA 1
Zadanie 1.
Zgodnie  z  zasadą  "o  podwójnym  skutku  działania"  dopuszczalne
jest:

A .  wspomagane samobójstwo,
B.  stosowanie zasady primum non nocere,
C . stosowanie nadzwyczajnych (nieproporcjonalnych) środków

terapeutycznych,
D . stosowanie  dużych  dawek  opioidów  w  bólu  nie  do

wytrzymania, które mogą ograniczać przytomność, a nawet
skracać życie.

Zadanie 2.
Reakcja  uczuciowa  występująca  szczególnie  często  u  chorych
terminalnie,  odpowiedź  na  zagrożenie,  na  możliwość  utraty
ważnej wartości lub na brak stabilności to:

A .  stres,
B.  gniew,
C.  apatia,
D.  lęk.

Zadanie 3.
Próby  uściślenia  definicji  jakości  życia  tak,  aby  mogła  znaleźć
zastosowanie  w  medycynie  doprowadziły  do  stworzenia  nowego
pojęcia:  jakość  życia  uwarunkowana  stanem  zdrowia  (HRQL).
Pojęcie to definiowane jest jako:

A . funkcjonalny  efekt  choroby  i  je j  leczenia  odbierany
przez pacjenta,

B . ocena  własnego  położenia  życiowego  dokonana  w  okresie
choroby  oraz  leczenia  i  uwzględniającą  ich  szczególną
rolę,

C.  prawidłowe są stwierdzenia A i B,
D.  wszystkie stwierdzenia są błędne.

Zadanie 4.
D o  zadań  własnych  z  zakresu  pomocy  społecznej  o  charakterze
obowiązkowym realizowanym przez gminy należą:

A.  sprawienie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
B . organizowanie  i  prowadzenie  gminnych  ognisk

wychowawczych,
C.  udzielanie schronienia i posiłków osobom bezdomnym,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 5.
Ból  trwający  stale  przez  okres  do  około  2  miesięcy,  ze  względu
na kryterium czasu określamy jako:

A.  ostry,
B.  przewlekły,
C.  tępy,
D.  patologiczny.

Zadanie 6.
Szczególnie  ważne  dla  przebiegu  żałoby  w  kontekście  rol i
rodziny są:

A . l iczba  osób  w  rodzinie,  l iczba  dzieci  w  rodzinie,
miejsce zamieszkania,

B . pozycja  zmarłego  w  strukturze  rodziny,  etap  rozwoju
rodziny, struktura rodziny,

C . wiek  zmarłego,  płeć  zmarłego,  miejsce  zamieszkania,
struktura rodziny,

D . struktura  rodziny,  osoba  przekazująca  informacje,
obecność osoby duchownej podczas żałoby.

Zadanie 7.
W  hierarchii  potrzeb  określonych  przez  Jean  Watson  w  modelu
pielęgniarstwa  humanistycznej  troskliwości  wyższymi  potrzebami
są potrzeby:

A.  przeżycia (biofizyczne),
B.  integrujące (psychosocjalne),
C.  funkcjonalne (psychofizyczne),
D.  egzystencjalne.

Zadanie 8.
Cechy  bólu  nocyceptywnego  -  trzewnego  to  rzutowanie  w  innych
miejscach niż jego lokalizacja oraz ból, który:

A . jest dobrze zlokalizowany, często towarzyszą mu odruchy
motoryczne i autonomiczne,

B . jest  rozlany,  słabo  zlokalizowany,  często  towarzyszą  mu
odruchy motoryczne i autonomiczne,

C.  jest dobrze zlokalizowany,
D . jest  rozlany  słabo  zlokalizowany,  nie  towarzyszą  mu

odruchy motoryczne i autonomiczne.



Zadanie 9.
Które  z  podanych  stwierdzeń  najpełniej  odnosi  s ię  do  definicji
opieki paliatywnej?

A . t o aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie
wszystkich  potrzeb  chorego  w  stanie  terminalnym  oraz
jego  rodziny,  zarówno  podczas  jego  choroby,  jak  i  w
okresie żałoby,

B . t o  aktywna  holistyczna  opieka  świadczona  pacjentom
zakażonym wirusem HIV,

C . t o  opieka  świadczona  dla  osób  przewlekle  chorych  przez
zespół wielodyscyplinarny,

D . t o wszechstronna opieka świadczona w celu zaspokojenia
potrzeb biologicznych i społecznych chorego.

Zadanie 10.
Współczesną  koncepcję  opieki  paliatywnej/hospicyjnej,
zainicjowała:

A.  Lydia Hall,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Dorota Orem,
D.  Cicely Saunders.

Zadanie 11.
Karta  ACT  dla  dzieci  ze  schorzeniami  zagrażającymi  życiu  i  ich
rodzin, określa między innymi, że:

A . każde dziecko będzie traktowane z godnością, szacunkiem
i  zapewnieniem  prywatności  bez  względu  na  jego
możliwości psychologiczne,

B . każde dziecko otrzyma możliwość udziału w podejmowaniu
decyzji dotyczących sprawowanej nad nim opieki, zgodnie
ze swoim wiekiem i pojmowaniem,

C . każde  dziecko będzie  miało  zapewniony dostęp  do  nauki,
dołoży  się  starań  by  zachęcić  dziecko  do  udziału  w
innych zajęciach,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 12.
Zjawisko "śmierci oswojonej" polega na:

A.  poznaniu etapów umierania i objawów śmierci,
B . przywróceniu śmierci należnego je j majestatu i  świadome

w niej uczestnictwo,
C . zastosowaniu  morfiny  dla  zmniejszenia  dolegliwości

bólowych w procesie umierania,
D.  podawaniu leków psychotropowych w okresie schyłkowym.



Zadanie 13.
Przy odleżynie IV˚, zasadniczym celem w pielęgnowaniu jest:

A . niedopuszczenie  do  dalszego  powiększania  się
owrzodzenia odleżynowego,

B.  zapobieganie powikłaniom,
C.  niwelowanie nieprzyjemnego zapachu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 14.
Hanna Chrzanowska zapoczątkowała w Polsce w XX wieku:

A.  opiekę stacjonarną dla przewlekle chorych,
B.  domową opiekę pielęgniarską,
C.  opiekę nad matką i dzieckiem,
D.  szpitalną opiekę dla osób uzależnionych.

Zadanie 15.
Objawy  wspólne  dla  schyłkowej  fazy  chorób  nowotworowych  i
innych chorób przewlekłych postępujących, to:

A .  duszność,
B.  ból ,
C.  osłabienie, wyniszczenie,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 16.
Które z poniżej wymienionych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . Fentanyl  może  być  stosowany  przezśluzówkowo w  bólach
przebijających,

B.  Fentanyl może być stosowany transdermalnie,
C . Morfina  stosowana  podskórnie,  jest  zalecana  w  bólach

przebijających,
D . Fentanyl  nie  jest  wolny  od  efektów  ubocznych,  do

których  należą  m.in.  suchość  w  jamie  ustnej,  senność,
zaparcia.

Zadanie 17.
Wskaż NIEPRAWIDŁOWĄ informację na temat zasad leczenia bólu
nowotworowego u dzieci:

A . podawanie  leków  przeciwbólowych  odbywa  się  zgodnie  z
drabiną analgetyczną,

B . leki  przeciwbólowe  podaje  s ię  w  stałych  odstępach
czasowych,

C . w  odróżnieniu  od  dorosłych  u  dzieci  dobiera  się
najlepszą drogę podania leku,

D.  w leczeniu przeciwbólowym uwzględnia się wiek dziecka.



Zadanie 18.
D o  schorzeń  z  powodu  których  dziecko  może  być  objęte  opieką
paliatywną zaliczamy:

A.  mukowiscydozę i mukopoloisacharydozę,
B.  dystrofie mięśniowe i białaczki,
C.  zespół Downa i wady cewy nerwowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 19.
Działania  zespołu  terapeutycznego  mające  wpływ  na  poprawę
jakości  życia  chorego  w  stanie  terminalnym  obejmują  między
innymi:

A . odwrócenie  uwagi  chorego  od  aktualnego  stanu  przez
ukazywanie  możliwości  zaistnienia  poprawy  w
przyszłości, dystansowanie się do zwyczajów chorych,

B . kierowanie  uwagi  chorego  na  przeżywanie
teraźniejszości,  okazywanie  akceptacji,  wskazywanie
sfer w których chory mógłby poczuć się "użyteczny",

C . preferowanie  drogi  dożylnej  podawania  leków  ze  względu
n a  szybkość  działania,  organizowanie  dnia  chorego  w
taki sposób, aby miał on dużo wolnego czasu,

D . dążenie  do  zmian  w  dotychczasowej  hierarchii  wartości
chorego  tak  aby  najważniejsze  stało  s ię  zdrowie,
akcentowanie przyszłości.

Zadanie 20.
Podczas przekazywania niepomyślnych informacji pacjentowi:

A .  należy zawsze mówić całą prawdę,
B . l iczbę  informacji  dostosować  do  l iczby  pytań

rozpatrując  czy  chory  chce  więcej  informacji  i  czy  jest
w stanie je przyjąć,

C . czasami można stosować tzw. "kłamstwo nieszkodliwe" aby
chronić pacjenta,

D . należy  po  rozmowie  pozostawić  go  samego  aby  uzyskane
informacje mógł spokojnie przemyśleć.

Zadanie 21.
Zasadę  "start  low  -  go  slow"  (zaczynamy od  małej  dawki  i  powoli
ją podnosimy), stosujemy u chorych:

A.  w okresie agonii, w starszym wieku, wyniszczonych,
B.  z uszkodzoną wątrobą, w okresie agonii, wyniszczonych,
C.  z uszkodzoną wątrobą, w starszym wieku, wyniszczonych,
D . w  starszym  wieku,  z  uszkodzoną  wątrobą,  w  okresie

agonii.



Zadanie 22.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  działania  morfiny  w
leczeniu  duszności  u  chorych  w  opiece  paliatywnej  jest/są
prawdziwe?

A . morfina  stabilizuje  niewłaściwy  tor  oddechowy  i
nadmierną  wentylację  u  chorych  z  dusznością,  zwalnia
oddech,  czyni  go  bardziej  wydajnym  i  zmniejsza  uczucie
duszności,

B . morfina  może  wywoływać  depresję  oddechową  -  na  którą
jednak  nie  mają  wpływu  odwodnienie,  pogorszenie
czynności  wątroby,  utrata  masy  ciała,  a  także
stosowanie  amitryptyliny  zwiększającej  biodostępność
morfiny,

C . skuteczniejsza  niż  morfina  jest  kodeina  i  można  ją
stosować co 12 godzin w depresji oddechowej,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 23.
Przy  stwierdzeniu  ostrych  objawów  przedawkowania  morfiny
(poniżej 8 oddechów na minutę, niemożność wybudzenia chorego,
sinica)  należy  podać  antagonistę  receptorów  opioidowych  -
nalokson. Wybierz prawidłowe stwierdzenie:

A . działa  on  12  godzin,  dlatego  wystarczy  podać  lek
jednorazowo, nawet gdy wiesz, że chory stosował morfinę
o przedłużonym działaniu,

B . można  go  podać  doustnie,  gdyż  wchłania  się  dobrze  z
przewodu pokarmowego,

C . działa  on  krótko  od  1  do  3  godzin,  dlatego  należy
obserwować  pacjenta  i  w  razie  konieczności  powtarzać
podanie leku,

D . w żadnym wypadku nie wolno wtedy zastosować naloksonu,
gdyż  wywoła  zespół  abstynencyjny,  co  może  spowodować
śmierć chorego.

Zadanie 24.
Proszę wskazać objawy depresji u chorych w opiece paliatywnej:

A .  pobudzenie, drażliwość, lęk, anhedonia,
B.  hipochondria, utrata masy ciała,
C.  bezsenność, utrata energii i siły,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 25.
Pacjentka  72-letnia,  z  nowotworem  płuc.  Poza  tym  choruje  na
cukrzycę,  ma  niewydolność  krążenia  i  nadciśnienie  tętnicze.
Przebywa w domu pod opieką córek. Boi s ię śmierci, wobec czego
rodzina  nie  chce  żeby  chora  została  poinformowana  o  chorobie
nowotworowej  niekwalifikującej  s ię  do  leczenia.  Od  czego  należy
uzależnić  sposób  i  zakres  informacji  o  nieuchronności  śmierci  u
chorego w podeszłym wieku?

A.  typu reakcji pacjenta na problem śmierci,
B.  stopnia zaawansowania choroby,
C.  zaawansowania zmian w sferze poznawczej chorego,
D.  relacji rodzinnych.

Zadanie 26.
Powodzenie  w  stosowaniu  radioterapii  jako  metody  leczenia
zależy od:

A.  promienioczułości nowotworu,
B.  utlenowania komórek,
C . objętości  tkanki,  która  ma  być  poddana

napromieniowaniu,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 27.
Elementy "dobrej komunikacji", to:

A . nadawca  jest  wiarygodny,  wzbudza  zaufanie
profesjonalnością i życzliwością,

B.  informacja przekazywana jest w sposób zrozumiały,
C . otrzymujemy  informację  zwrotną  od  odbiorcy  -  na  i le

zrozumiał,  oraz  jaka  jest  jego  reakcja  na  otrzymaną
informację,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 28.
Wskazaniem do zastosowania pompy strzykawkowej u dzieci jest:

A .  biegunka,
B.  nadmierny apetyt,
C . niemożność  wchłaniania  lub  odmawianie  przyjmowania

leków doustnych,
D.  nadmierne pobudzenie dziecka.

Zadanie 29.
W doskonaleniu zawodowym nie stosuje się:

A .  wykładów, prelekcji, pokazów, ekspozycji,
B . dyskusji,  rotacji  na  stanowiskach  mistrz-uczeń,  analizy

dokumentacji, przeglądów piśmiennictwa,
C.  metody projektów,
D.  oceny jakości pracy pielęgniarskiej.



Zadanie 30.
Jakie nowotwory występują u dzieci najczęściej?

A.  guzy mózgu, białaczki, guzy Wilmsa, neuroblastoma,
B . nowotwory  płuc,  nowotwory  jelita  grubego,  nowotwory

nerki,
C . nowotwory tkanek miękkich, nowotwory wątroby, nowotwory

języka,
D.  nowotwory nerek, nowotwory tarczycy, osteosarcoma.

Zadanie 31.
Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia dobrej jakości życia
przez chorych w stanie terminalnym jest:

A .  zwrot ku przeszłości (skupianie się na przeszłości),
B .  zwrot ku przyszłości (skupianie się na przyszłości),
C . zwrot  ku  teraźniejszości  (skupianie  s ię  na

teraźniejszości),
D.  oderwanie od poczucia czasu.

Zadanie 32.
D o błędów w komunikacji z pacjentem objętym opieką paliatywną
NIE należy:

A.  pochopne udzielanie rad i zdawkowe uspokajanie,
B.  minimalizowanie i "normalizacja" uczuć,
C.  słuchanie i neutralność,
D.  składanie obietnic bez pokrycia.

Zadanie 33.
Kryptoeutanazja oznacza:

A . uśmiercenie  człowieka  na  jego  żądanie  i  pod  wpływem
współczucia,

B . pozbawienie  życia  człowieka  bez  jego  woli  i  wiedzy  z
powołaniem się na dobro jego lub jego bliskich,

C.  stosowanie zasady podwójnego skutku,
D . podejmowanie  działań  w  kierunku  sztucznego

podtrzymywania  życia  i  stosowanie  środków
nadzwyczajnych w okresie umierania.

Zadanie 34.
Płyn  odbarczany  przy  wodobrzuszu,  występującym  w  przebiegu
choroby nowotworowej, ma zabarwienie:

A.  słomkowe,
B.  mętne,
C.  krwiste,
D.  krwiste lub mleczne.



Zadanie 35.
Wartość  określająca  różnicę  między  oczekiwaniami  pacjenta  a
stopniem ich zaspokojenia to:

A.  skuteczność organizacji opieki,
B.  skuteczność leczenia,
C.  satysfakcję z opieki,
D.  wskaźnik jakości życia.

Zadanie 36.
Które  z  zachowań  osieroconej  osoby  sugerują  patologiczny
przebieg żałoby?

A.  poczucie nierealności,
B.  poczucie zagrożenia,
C.  gniew, poczucie winy i zaburzenia wegetatywne,
D . szukanie  zapomnienia  w  nadmiernej  aktywności,

przedwczesne zastąpienie zmarłego inną osobą, tworzenie
"izb pamięci".

Zadanie 37.
Jakie  powikłanie  grozi  choremu  z  rakiem  przełyku  i  miejscowym
rozrostem guza?

A.  hiperkalcemia,
B.  zespół żyły głównej górnej,
C.  trombocytopenia,
D.  granulocytopenia.

Zadanie 38.
Dominującym objawem grzybiczego zakażenia jamy ustnej jest/są:

A . biały  nalot  lub  intensywne  zaczerwienienie  śluzówek  bez
nalotu,

B.  owrzodzenie w jamie ustnej,
C.  suchość w jamie ustnej,
D.  zajady w kącikach ust.

Zadanie 39.
Sposób  postrzegania  przez  rodziców  choroby  dziecka  to
najczęściej:

A .  krzywda, ulga, zagrożenie,
B.  krzywda, wyzwanie, zagrożenie,
C.  uzależnienie, krzywda, zagrożenie,
D.  zakłócenie codzienności, wyzwanie, zagrożenie.



Zadanie 40.
Zastosowanie  strategii  "strzału  ostrzegawczego"  w  stosunku  do
pacjenta  w  stanie  schyłkowym,  polega  na  przekazaniu  informacji
o :

A .  niewłaściwym stosowaniu zleconych leków,
B.  niewłaściwym zachowaniu się rodziny pacjenta,
C . konsekwencjach  wynikających  z  niestosowania  się  do

procesu leczenia,
D . niepomyślnym  rokowaniu  jego  stanu  chorobowego  i

oczekiwanie na reakcję emocjonalną pacjenta.

Zadanie 41.
Co to jest mechanizm obronny?

A . emocje,  pojawiające  się  co  jakiś  czas  w  trudnych
sytuacjach,  które  odsuwają  lęk  i  depresję,  nie
pozwalają na adaptację do trudnej sytuacji,

B.  emocje chroniące osobę przed nadmiernymi reakcjami,
C . reakcje  pozwalające  przez  określony  czas  odsunąć  lęk,

depresję,  które  pozwalają  na  oswojenie  i  zaadaptowanie
się do trudnej sytuacji,

D . emocje odsuwające lęk,  przez co utrudniają adaptację do
trudnej i stresującej sytuacji.

Zadanie 42.
O d  którego  roku  życia  dziecka,  lekarz  ma  prawny  obowiązek
udzielenia  dziecku  przystępnej  informacji  o  jego  stanie
zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych i
leczniczych, wynikach leczenia i rokowaniu?

A.  od 12 roku życia,
B.  od 14 roku życia,
C.  od 16 roku życia,
D.  od 18 roku życia.

Zadanie 43.
W  zaawansowanej  i  terminalnej  fazie  choroby  nowotworowej
badanie jakości życia:

A . n ie  jest  zalecane  û  nie  przyczyni  s ię  już  do
polepszenia stanu zdrowia pacjenta,

B . jest  szczególnie  wskazane  przy  ocenie  skuteczności
leczenia i opieki paliatywnej,

C.  jest zalecane, ale uwarunkowane samopoczuciem chorego,
D.  nie jest zasadne.



Zadanie 44.
Pomiar jakości życia powinien uwzględniać:

A.  holistyczne traktowanie pacjenta,
B.  podmiotowe traktowanie pacjenta,
C.  holistyczne i podmiotowe traktowanie pacjenta,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 45.
Która  z  podanych  niżej  skal  nie  służy  do  oceny  jakości  życia
chorych w stanie terminalnym?

A.  ECOG,
B.  Support Team Assessment Schedule,
C.  Hospital Anxiety Depression Scale,
D.  Norton.

Zadanie 46.
Ocenę  opieki  dzieli  s ię  na  ewaluację  formatywną  i  ewaluację
sumatywną. Ewaluacja formatywna nastawiona jest na:

A.  poprawę lub rozwój określonego programu usług,
B . ocenę  efektywności  opieki,  czyli  stopień  realizowania

zamierzonych celów,
C.  ocenę kosztów wykonywanych działań,
D.  zmniejszenie czasu wykonywanych działań.

Zadanie 47.
Hipoalgezja to:

A . bó l  spowodowany  bodźcem,  który  zwykle  nie  powoduje
doznań bólowych,

B . osłabione  odczuwanie  doznań  bólowych  w  odpowiedzi  na
zwykły bodziec bólowy,

C . nieprawidłowa  silna  reakcja  na  bodźce  powtarzalne  w
obszarze niedoczulicy,

D . brak  bólu  w  odpowiedzi  na  stymulację,  która  w
normalnych warunkach powoduje doznania bólowe.



Zadanie 48.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  wyniszczenia
nowotworowego jest NIEPRAWDZIWE?

A . wyniszczenie w przebiegu choroby nowotworowej występuje
wówczas,  gdy  utrata  masy  ciała  wynosi  ponad  5%  w
porównaniu  do  stanu  sprzed  choroby,  i  została
stwierdzona w ciągu ostatnich 6 miesięcy,

B . w mechanizmie wyniszczenia najważniejszą rolę odgrywają
cytokiny oraz czynniki psychogenne,

C . Octan megestrolu stosowany w wyniszczeniu nowotworowym
t o  lek,  który  pochodzi  z  grupy  progestagenów i  poprawia
apetyt oraz stan odżywienia organizmu chorego,

D . w  terapii  wyniszczenia  nowotworowego  nie  stosuje  s ie
kortykosteroidów.

Zadanie 49.
Towarzysząc choremu podczas agonii:

A .  należy zachować spokój i ciszę,
B.  należy do końca podawać środki przeciwbólowe,
C . nie  zwracać  uwagi  na  zachowanie  towarzyszących  osób  -

ważne, aby chory nie był sam,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 50.
Zielone  światło  do  rozpoczęcia  badań  naukowych  w  opiece
paliatywnej dała Deklaracja:

A.  Helsińska,
B.  Poznańska,
C.  Brytyjska,
D.  Norymberska.

Zadanie 51.
Dotychczas  chora  przyjmowała  doustnie  15  mg  morfiny  co  4
godziny.  Obecnie  istnieje  potrzeba  na  podawanie  tego  leku  drogą
podskórną. Jaką dawkę na dobę powinna chora otrzymywać?

A.  10 mg,
B.  30 mg,
C.  60 mg,
D.  90 mg.

Zadanie 52.
Podczas  punkcji  jamy  otrzewnej  przeprowadzanej  w  celu  upustu
płynu, bezwzględnie należy monitorować:

A.  oddech,
B.  temperaturę,
C.  tętno,
D.  ciśnienie tętnicze krwi.



Zadanie 53.
Przeciwwskazaniem do objęcia dziecka domową opieką paliatywną,
są/jest:

A .  trudne warunki mieszkaniowe i ubóstwo,
B.  alkoholizm lub/i choroby psychiczne u obojga opiekunów,
C.  prawidłowa odpowiedź A i B,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 54.
Brachyterapia jest to:

A . odmiana  radioterapii,  w  której  stosuje  s ię  urządzenia
generujące promieniowanie,

B . terapia  paliatywna,  która  ma  na  celu  zmniejszenie
rozmiarów guza,

C . odmiana  radioterapii,  w  której  źródło  promieniowania
znajduje  s ię  w  bezpośrednim  lub  bliskim  kontakcie  z
napromienianą tkanką,

D . terapia,  w  której  wykorzystuje  s ię  promieniowanie
jonizujące,  służące  do  niszczenia  komórek
nowotworowych.

Zadanie 55.
Metoda  PCA  (analgezja  kontrolowana  przez  pacjenta)  w  leczeniu
bólu przewlekłego u dzieci:

A . może  być  zastosowna  z  powodzeniem  u  dzieci  od  ok.  7
r.ż. ,

B . n ie  jest  zalecana,  ponieważ  stanowi  zagrożenie  dla
dziecka, które łatwo może przedawkować lek opioidowy,

C . nie powinna być wogóle stosowana u dzieci ze względu na
ich małą dojrzałość i odpowiedzialność za swoje czyny,

D . jest  metodą  kontrowersyjną  nawet  u  dorosłych  i  dlatego
nie może być stosowana u dzieci.

Zadanie 56.
Najważniejszymi potrzebami opiekunów osoby nieuleczalnie chorej
w rodzinie jest/są:

A.  potrzeba bycia przy chorym,
B.  potrzeba informacji,
C.  potrzeba oparcia w kimś bliskim,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 57.
Pułap tolerancji bólu to:

A.  najmniejsze, zauważalne natężenie bólu,
B.  największe, możliwe do zniesienia natężenie bólu,
C.  nadwrażliwość na bodźce bólowe,
D.  nadmierna reakcja na bodziec bólowy.

Zadanie 58.
Skale liniowe oceny bólu mogą być zastosowane u dzieci:

A . o d  urodzenia,  a  ocena  opiera  się  głównie  na  relacji
rodziców,

B . w  wieku  powyżej  5  -  6  roku  życia  i  wyjątkowo  w  wieku
przedszkolnym  (w  zależności  od  stopnia  rozwoju
dziecka),

C . wyłącznie  u  dzieci  starszych,  które  uzyskały  wysoki
stopień rozwoju intelektualnego,

D.  skale takie nie powinny być stosowane u dzieci.

Zadanie 59.
O  rozpoznaniu  przewlekłego  bólu  u  noworodka  i  niemowlęcia
decydują następujące objawy:

A . przyspieszenie  akcji  serca,  wzrost  l iczby  oddechów,
wzrost ciśnienia tętniczego krwi,

B.  niechęć do jedzenia, nieprzybywanie na wadze,
C . agresja  i  złość  wobec  opiekunów,  apatia  i  brak

zainteresowania otoczeniem,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 60.
Rodziców osieroconych najczęściej cechuje:

A.  chęć powrotu do normalności,
B.  staranie, aby zerwać kontakt ze zmarłym dzieckiem,
C.  chęć wyjścia z żałoby,
D . staranie  się,  aby  nigdy  nie  zapomnieć  o  zmarłym

dziecku.

Zadanie 61.
D o  powstawania  odleżyn  u  chorych  będących  w  schyłkowej  fazie
choroby,  w  istotnym  stopniu  przyczyniają  się  następujące
czynniki wewnętrzne:

A.  nacisk i tarcie,
B . wyniszczenie  organizmu  oraz  niedobór  albumin  i

niedokrwistość,
C.  wilgoć i niewygoda chorego,
D.  zaniedbania pielęgnacyjne.



Zadanie 62.
Aby  prawidłowo  zaplanować  pielęgnację  nieuleczalnie  chorego,  u
którego  występują  odleżyny,  należy  podjąć  następujące
czynności:

A .  sprawdzić jakie chory przyjmuje leki,
B . dokonać  oceny  ryzyka  wystąpienia  odleżyn  za  pomocą

zalecanych narzędzi oceny,
C.  ocenić miejsca narażone na powstanie odleżyn,
D.  stwierdzenia B i C są prawdziwe.

Zadanie 63.
Etyka pielęgniarska, to:

A . zespół  przepisów  określających  postępowanie
pielęgniarskie,

B . zespół  norm  i  dyrektyw  wynikających  z  tradycji  i
swoistości  zawodu  pielęgniarskiego,  ducha  kultury
narodowej oraz wskazań etyki ogólnej i szczegółowej,

C . zespół norm postępowania pielęgniarskiego ułatwiających
radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

D . ogół  przepisów  obowiązujących  pielęgniarki  w  trakcie
pełnienia funkcji zawodowych.

Zadanie 64.
U  pacjenta  bardzo  osłabionego,  w  terminalnym  okresie  choroby,
któremu  przekazano  informację  o  jego  chorobie  i  dalszym
rokowaniu, w sytuacji wybuchu gniewu, należy:

A . umiejętnie  odeprzeć  gniew  kontratakiem,  dbając  o  dobre
imię zawodu,

B . zawsze  się  wycofywać  z  kontaktu,  a  pacjenta  z  częstymi
atakami gniewu unikać,

C . uznać,  że  gniew jest  normalną reakcją na złą  wiadomość
i  może  być  skierowany  na  pielęgniarkę  (pielęgniarza),
odpieranie zarzutów w tej sytuacji jest niewłaściwe,

D . wspólnie  z  zespołem  terapeutycznym  osądzić  zasadność
gniewu  chorego  i  przeprowadzić  z  pacjentem  rozmowę
edukacyjną.

Zadanie 65.
Wybierz  prawidłowe  stwierdzenie.  Pielęgniarka  podejmująca
decyzję o podjęciu pracy w opiece paliatywnej powinna:

A.  zweryfikować swój system wartości,
B . pogodzić  s ię  z  faktem,  że  nie  może  zapewnić  choremu

powrotu do zdrowia,
C . dopomóc  w  rozwiązywaniu  problemów  występujących  w

rodzinie chorego,
D.  wszystkie stwierdzenia są prawidłowe.



Zadanie 66.
Do symptomów żałoby o nieprawidłowym przebiegu zaliczamy:

A.  patologiczną identyfikację ze zmarłym,
B.  nadmierny, zbyt długo trwający lub zbyt intensywny żal,
C.  przechodzenie poszczególnych faz,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 67.
NIE jest prawdą, że:

A . wolontariusz  powinien  posiadać  kwalifikacje  i  spełniać
wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych
świadczeń,  jeśli  obowiązek  takich  kwalifikacji  i
wymagań wynika z odrębnych przepisów,

B . należy zapoznać wolontariusza z warunkami bezpiecznego
wykonywania świadczeń, informować jak unikać zagrożeń,
a  jeśli  charakter  świadczeń  tego  wymaga,  zapewnić
środki ochrony indywidualnej,

C . obowiązkiem  wolontariusza  jest  sumienne  wykonywanie
zadań  oraz  dbanie  o  powierzony  mu  przez  organizację
majątek.

D . wolontariuszowi  nie  przysługuje  prawo  złożenia  prośby  o
wydanie  mu  pisemnego  zaświadczenia  lub  opinii  o
wykonywaniu przez niego świadczeń.

Zadanie 68.
Czasy  dzisiejsze  charakteryzuje  ucieczka  przed  śmiercią.  O
śmierci mówi się rzadko lub w ogóle. Zjawisko to nosi nazwę:

A.  witalizmu medycznego,
B.  tabuizacji śmierci,
C.  kultu młodości,
D.  kultu śmierci.

Zadanie 69.
W  sytuacji  konfliktu  decyzji  w  zakresie  wyboru  "mniejszego  zła"
należy:

A.  dostrzec istotę konfliktu,
B.  rozważyć wszystkie "za i przeciw",
C . podjąć  decyzję  (czyli  umotywowane  postanowienie

najbliższe temu, co uważamy za słuszne),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 70.
Leki  przeciwserotoninowe  (anty  5HT3)  stosowane  są  w
zapobieganiu lub leczeniu nudności i wymiotów występujących:

A.  w niedrożności przewodu pokarmowego,
B.  w chemioterapii lub radioterapii,
C.  we wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym,
D.  w zaparciach stolca.

Zadanie 71.
U  noworodków  i  niemowląt  poniżej  3  rż.  zalecaną,  co  6  godzin,
podskórną dawką morfiny jest:

A .  0,1 mg/kg mc.,
B.  0,15 mg/kg mc.,
C.  0,2 mg/kg mc.,
D.  0,3 mg/kg mc.

Zadanie 72.
W działaniach mających na celu poprawę jakości życia, za zmianę
sytuacji upragnionej (idealnej) można uznać:

A.  zmianę nawyków żywieniowych,
B.  ograniczenie nałogów,
C.  poprawę warunków bytowych,
D.  zmianę przekonań, systemu wartości, filozofii życiowej.

Zadanie 73.
Czynnikiem wpływającym na obniżenie progu bólowego jest:

A .  sen, odpoczynek,
B . stosowanie  leków  przeciwbólowych,  leków

przeciwdepresyjnych,
C.  zamknięcie w sobie, nuda,
D.  życzliwość otoczenia, zrozumienie.

Zadanie 74.
Proces  adaptacji  do  choroby  nowotworowej  może  przebiegać  na
płaszczyźnie:

A . analitycznej,  korzystającej  z  doświadczeń  z
dzieciństwa,

B.  represywnej, skupiającej uwagę na chorym,
C . sensytywnej,  skłaniającej  do  koncentrowania  się  na

chorobie,
D.  poznawczej i emocjonalnej.



Zadanie 75.
Poniżej  przedstawiono  twierdzenia  dotyczące  zasad  stosowania
morfiny  w  leczeniu  bólu  u  chorych  z  zaawansowaną  chorobą
nowotworową. Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE:

A . dawka początkowa morfiny doustnej wynosi 5-10 mg, co 4
godz.,

B . u chorego otrzymującego 120 mg morfiny doustnie na dobę
równoważną dawką przy podaniu leku podskórnie jest 40
mg/dobę,

C . dawkę  morfiny  należy  zwiększać  stopniowo  do  dawki
maksymalnej,

D . podanie morfiny może spowodować utrudnienia w wydalaniu
moczu.

Zadanie 76.
O przedawkowaniu morfiny świadczy zniesienie bólu oraz:

A.  senność, zwolnienie częstości oddechów,
B.  pobudzenie, zwolnienie częstości oddechów,
C.  senność, przyspieszenie częstości oddechów,
D.  senność, wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 77.
D o  podstawowych  zasad  postępowania  z  przewlekle  chorym
dzieckiem,  w  schyłkowej  fazie  choroby  należą  wszystkie
poniższe, z WYJĄTKIEM:

A . aktywnego towarzyszenia dziecku i  szczerego wyjaśniania
trudnych sytuacji,

B.  fizycznego kontaktu rodzica z chorym dzieckiem,
C.  dotrzymywania słowa, przyrzeczeń i obietnic,
D . zatajenia  przed  nim  za  wszelką  cenę  faktu  zbliżającej

się śmierci.

Zadanie 78.
Częstość oddechów i uczucie duszności zmniejszają leki z grupy:

A.  broncholityków,
B.  tokolityków,
C.  opioidów,
D.  antybiotyków aminoglikozydowych.

Zadanie 79.
Filozofię  postępowania  w  opiece  paliatywnej  można  określić
przede wszystkim, jako:

A.  zrozumienie,
B.  akceptację,
C.  uprzejmość,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 80.
Pacjentka poddawana brachyterapii, powinna być poinformowana:

A . o  objawach  ubocznych  napromieniania  i  rozkładzie
zabiegów,

B . o  skuteczności  leczenia  i  sposobach  zapobiegania
powikłaniom,

C . o  metodzie  leczenia,  procesie  planowania  leczenia  i
postępowaniu w przypadku wystąpienia powikłań, a także
sposobach zapobiegania powikłaniom,

D.  o wszystkich wymienionych.

Zadanie 81.
O obecności wysięku w jamie otrzewnowej w zaawansowanym raku
jajnika świadczy:

A.  duszność, ból promieniujący do lewej ręki,
B.  uczucie nudności,
C . uczucie  "rozpierania",  zgaga,  obrzęk  nóg,  narastająca

duszność,
D.  mrowienie, drętwienie kończyn dolnych.

Zadanie 82.
W jaki sposób może przejawiać się agresja u dzieci leczonych?

A . wzmożona  irytacja,  złość,  występujące  szybko  zmiany
nastroju,

B.  lęk, wzmożona irytacja, labilność emocjonalna,
C.  lęk, depresja, brak komunikacji, izolacja,
D.  złość, lęk, zmiany nastroju, izolacja.

Zadanie 83.
Kompetentne,  czyli  potrafiące  ocenić  swoją  sytuację  dziecko  NIE
ma prawa do:

A.  bycia informowanym i wysłuchiwanym,
B.  współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji,
C .  eutanazji,
D . podjęcia  decyzji  o  wycofaniu  się  z  terapii

podtrzymującej życie.

Zadanie 84.
Opieka holistyczna to:

A.  profesjonalna opieka pielęgniarska,
B . opieka sprawowana nad personelem z "zespołem wypalenia

zawodowego",
C.  całościowa opieka nad chorym i jego rodziną,
D.  nowoczesna metoda leczenia chorych w terminalnej fazie.



Zadanie 85.
Według badania przeprowadzonego przez Wordwide Palliative Care
Alliance w 2011 roku,  Polska znajduje s ię  w grupie państw IV b .
Jest to grupa, którą cechuje:

A.  najwyższy poziom rozwoju opieki paliatywnej na świecie,
B . zadawalający  poziom  rozwoju  opieki  paliatywnej  na

świecie,
C . pozostawiający  wiele  do  życzenia/zrobienia  poziom

rozwoju opieki paliatywnej,
D.  Polska nie należy do grypy państw IVb.

Zadanie 86.
N a  jakość  życia  pacjentów  leczonych  radioterapią  lub
chemioterapią duży wpływ ma:

A.  rodzaj stosowanego leczenia,
B . rodzaj  stosowanego  leczenia  i  przygotowanie  się  na

następstwa odległe,
C . rodzaj  stosowanego  leczenia,  przygotowanie  się  na

następstwa  odległe,  umiejętność  radzenia  sobie  z
doraźnymi objawami ubocznym,

D . rodzaj  stosowanego  leczenia,  przygotowanie  się  na
następstwa  odległe,  umiejętność  radzenia  sobie  z
doraźnymi  objawami  ubocznym,  zdolność  do  szybkiego
przystosowania się psychicznego do sytuacji.

Zadanie 87.
Proszę  wskazać  prawidłowe  określenie  dotyczące  paniki
oddechowej:

A . n a  panikę  oddechową  pozostają  bez  wpływu  działania
takie,  jak:  wzmocnienie  poczucia  bezpieczeństwa,
opanowanie  hiperwentylacji  przez  wolniejszy  i  głębszy
oddech, stosowanie benzodiazepin,

B . oznacza napad duszności połączony z lękiem, wynikający
również  z  czynników  psychosocjalnych  i  duchowych
nakładających się na istniejącą duszność,

C . związana  jest  głównie  z  wysiłkiem  i  ruchem  chorego
(poruszaniem się i przemieszczaniem),

D . nie  nasila  s ię  przy  nieprawidłowej  kontroli  objawów,
ani  w  związku  z  postępem  choroby,  może  wiązać  się
głównie  z  lękiem  przed  śmiercią,  i  nieuregulowaniem
spraw życiowych.



Zadanie 88.
Na ocenę jakości opieki paliatywnej, ma wpływ jakość:

A.  struktury,
B.  organizacji,
C .  wyników,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 89.
"Próg bólowy" jest to:

A .  okres tolerancji bólu,
B.  moment, w którym człowiek zaczyna odczuwać ból,
C.  okres długotrwałego bólu,
D.  brak tolerancji na ból.

Zadanie 90.
Biorąc  pod  uwagę  patofizjologię  bólu,  która  z  klasyfikacji  bólu
jest właściwa?

A.  ból totalny i wszechogarniający,
B.  ból nocyceptywny i neuropatyczny,
C.  ból trzewny, kostny i somatyczny,
D . bó l  trzewny,  kostny  i  somatyczny  oraz  ból  spowodowany

przerzutami do kości.

Zadanie 91.
Zapotrzebowanie na opiekę paliatywną jest spowodowane:

A . wzrostem  liczby  osób  umierających  na  skutek  choroby
nowotworowej i AIDS,

B . poszerzeniem  zakresu  świadczeń  opieki  paliatywnej  o
inne choroby somatyczne,

C.  starzeniem się społeczeństwa,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 92.
W  opiece  paliatywnej  deksametazon  jest  lekiem  z  wyboru  w
sytuacjach:

A . bólu  spowodowanego  obrzękiem  wywołanym  przez  guz
nowotworowy,  jadłowstrętu  i  wyniszczenia  a  także  dla
poprawy ogólnego samopoczucia chorego,

B . przede wszystkim bólów trzewnych, za wyjątkiem bólów z
rozciągania torebki wątroby,

C . głównie  bólów  wynikających  ze  zwiększonego  ciśnienia
śródczaszkowego, ale tylko w dawkach dobowych do 2-4mg,

D . jest  koanalgetykiem  ale  ze  względu  na  jego  uboczne
działanie  takie  jak:  zwiększona  podatność  na  zakażenia,
zatrzymanie płynów w organizmie, możliwość uszkodzenia
błony  śluzowej  przewodu  pokarmowego  stosuje  s ię  go
rzadko,  podobnie  jak  w  przypadku  pozostałych
kortykosteroidów.

Zadanie 93.
Akceptacja  nieuchronności  cierpienia  jest  jedną  z  zasad
filozofii opieki paliatywnej. Zasada ta polega na tym, że:

A . uznajemy,  że  cierpienie  pojawia  się  w  życiu,  ale
powinniśmy  dążyć  do  niwelowania  go  za  wszelką  cenę,
nawet gdy chory chce cierpieć,

B . uznajemy,  że  cierpienie  jest  naturalne  w  życiu  chorego,
może odegrać pozytywną rolę i nie powinniśmy ingerować,
aby złagodzić dolegliwości,

C . uznajemy,  że  cierpienie,  żal  i  lęk  są  odczuciami
ludzkimi i mogą odegrać pozytywną rolę w życiu, ponadto
nie zawsze możemy je całkowicie zniwelować,

D . filozofia  opieki  paliatywnej  nie  uwzględnia  zasady
nieuchronności  cierpienia,  gdyż  celem  opieki
paliatywnej jest uśmierzanie cierpienia.

Zadanie 94.
"Ocenę własnego położenia życiowego dokonaną w okresie choroby
oraz  leczenia  i  uwzględniającą  ich  szczególną  rolę"  definiuje
pojęcie:

A .  jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (HRQL),
B.  jakości życia uwarunkowanej chorobą (DRQL),
C.  jakości funkcjonowania w chorobie,
D.  jakości życia uwarunkowanej leczeniem.



Zadanie 95.
Przy podawaniu morfiny ważne jest zapobieganie:

A.  wymiotom,
B.  zaparciom,
C.  biegunkom,
D.  odleżynom.

Zadanie 96.
Lęk  przed  śmiercią  głęboko  tkwiący  w  istocie  ludzkiej,  nie
dający się całkowicie wyeliminować zwany jest lękiem:

A.  tanatycznym,
B.  oswojonym,
C.  psychologicznym,
D.  społecznym.

Zadanie 97.
Wskaż, które z poniższych uwarunkowań wpływa/ją na odczuwanie
bólu u dzieci z chorobą nowotworową:

A.  wiek, płeć, osobowość,
B.  ostatnie doznania bólowe,
C.  próg wrażliwości bólowej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 98.
U  pacjenta  z  rozległym  owrzodzeniem  nowotworowym,  objawy
dominujące  to  odór  i  zakażenie.  Która  z  metod  terapeutycznych
jest prawidłowa?

A.  antybiotykoterapia, opatrunki okluzyjne, antyseptyki,
B.  antyseptyki, metronidazol, antybiotykoterapia,
C . opatrunki  poliuretanowe,  antyseptyki,  gentamycyna  -

miejscowo,
D . że l  z  morfiną  -  miejscowo,  opatrunki  z  parafiną,

antyseptyk.

Zadanie 99.
Wizualizacja jest techniką terapeutyczną:

A.  polegającą jedynie na nauce oddechu przeponowego,
B . polegającą  na  uczeniu  się  koncentracji  na  wrażeniach

płynących z narządów,
C . w  której  wykorzystuje  s ię  aktywne  sterowanie

wyobraźnią, przeżywanie wyobrażanych sytuacji i obrazów
wywołujących różne emocje,

D . w  której  wykorzystuje  s ię  pobudzenie  napięcia  mięśni
szkieletowych w skutek przeżywania lęku.



Zadanie 100.
Celem  rozmowy  terapeutycznej  w  opiece  paliatywnej
przeprowadzanej z chorym NIE jest:

A . zmiana  osobowości  chorego,  aby  lepiej  funkcjonował  w
sytuacji choroby,

B . pomoc choremu w zrozumieniu jego problemów, sytuacji, w
jakiej się znajduje,

C . pomoc w znalezieniu właściwych sposobów postępowania i
rozwiązania problemów,

D.  podtrzymanie psychiczne i rozładowanie emocjonalne.

Zadanie 101.
Marskość wątroby to choroba:

A . będąca  skutkiem  przewlekłego  alkoholizmu,  a  także
wirusowego zapalenia wątroby,

B . mająca  charakter  przewlekle  postępujący  i
nieodwracalny,

C . charakteryzująca  się  występowaniem  w  końcowym  jej
okresie  wodobrzusza,  żółtaczki,  encefalopatii
wątrobowej,

D.  wszystkie stwierdzenia są prawdziwe.

Zadanie 102.
Ból przebijający powinien być leczony:

A . zwiększeniem dawki stosowanego opioidu o przedłużonym
działaniu,

B . podawaniem  dawek  "ratunkowych"  opioidów
krótkodziałających,

C . podawaniem  nieopioidowych  leków  przeciwbólowych,  np.
paracetamol w postaci musującej lub metamizol,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 103.
Jakie są możliwości leczenia kaszlu u pacjenta z rakiem płuc?

A . rozpoznanie  przyczyny  oraz  leczenie  przyczyn
współistniejących,

B.  leczenie choroby zasadniczej,
C . działania  pozafarmakologiczne  oraz  stosowanie  środków

wykrztuśnych upłynniających śluz,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 104.
Która  z  poniżej  wymienionych  zasad  wsparcia  leczenia
farmakologicznego duszności nie jest prawdziwa?

A . analiza  zdarzeń,  które  ujawniają  lub  nasilają  duszność
oraz  wpływu  duszności  na  życie  codzienne,  w  tym
utrzymanie wydolnego efektywnego oddychania,

B . zapewnienie  kontroli  duszności  przez  pacjenta,
opanowanie lęku i napadów paniki,

C . stosowanie również niefarmakologicznyh metod łagodzenia
duszności np. techniki relaksacji i rozpraszania,

D . tlenoterapia  przez  cewnik  nosowy,  gdyż  zapewnia  ona
wskaźnik przepływu 2 l/min i 35% dostarczonego tlenu co
jest  wystarczające  przy  przewlekłym  niedotlenieniu,
także u osób z równoległą PoChP.

Zadanie 105.
Aby  zapobiec  usztywnieniu  stawów  i  przykurczom  mięśniowym
porażonych kończyn dolnych należy:

A . kontrolować  poziom  osłabienia  si ły  mięśniowej  i  poziom
czucia w obrębie skóry,

B . zachować  szczególną  ostrożność  w  czasie  ubierania
pacjenta,

C . poruszać  porażonymi  kończynami,  zmieniać  ułożenie
chorego, nie dopuszczać do opadania stóp i obrzęków,

D . dbać  o  ogólny  wygląd  i  nastrój  pacjenta,  zapewnić
zabawę i rozrywkę.

Zadanie 106.
Elementem bólu duchowego NIE jest poczucie:

A.  odosobnienia,
B.  braku sensu,
C.  harmonii wewnętrznej,
D.  beznadziejności.

Zadanie 107.
Z a postępowanie niezgodne z etyką zawodową, pielęgniarka ponosi
odpowiedzialność:

A.  zawodową,
B.  prawną,
C.  cywilną,
D.  karną.



Zadanie 108.
Duszność  nasilająca  się  przy  pochyleniu  ciała  do  przodu,  bóle
głowy,  bóle  w  klatce  piersiowej,  obrzęk,  zaczerwienienie  lub
sinica twarzy to objaw:

A.  wysięku opłucnego,
B.  zespołu ucisku na rdzeń kręgowy w odcinku szyjnym,
C.  zespół żyły głównej górnej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 109.
Które  z  poniżej  zamieszczonych  stwierdzeń  dotyczących  zasad
efektywnego leczenia przeciwbólowego NIE jest prawdziwe?

A . lek  należy  podawać  w  stałych  odstępach  czasu,  aby  jego
stężenie  stale  przekraczało  próg  terapeutyczny  -
dawkowanie zgodnie z czasem trwania aktywności leku,

B . wyboru  leku  oraz  jego  dawki  dokonuje  się  na  podstawie
skuteczności  terapeutycznej  leku  i  pierwszeństwo
dotyczy drogi doustnej,

C . podawanie  leków  przeciwbólowych  wymaga  oceny  i
monitorowania  występowania  ewentualnych  objawów
niepożądanych  oraz  podejmowania  działań
zapobiegawczych,

D . kortykosteroidy  jako  koanalgetyki  dołącza  się  wyłącznie
d o  silnych  opioidów  (na  I I I  poziomie  drabiny
analgetycznej).

Zadanie 110.
Cztery  podstawowe  zasady,  obowiązujące  w  kodeksie  etyki
medycznej, także w opiece paliatywnej, to:

A . poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  wolnej  woli ;
poszanowanie  zasady  sprawiedliwości;  nakaz  czynienia
dobra,

B . zasada  poszanowania  zdrowia;  nakaz  czynienia  dobra;
poszanowanie wolnej woli; poszanowanie autorytetu,

C . poszanowanie  autonomii;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości;  zakaz  szkodzenia;  nakaz  czynienia
dobra,

D . poszanowanie  autonomii,  zakaz  nieszkodzenia;
poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości.



Zadanie 111.
Wskaż wskazania do przetaczania krwi u chorych w zaawansowanej
fazie choroby nowotworowej:

A . każdy  przypadek  udokumentowanych  badaniami  niskich
wartości morfotycznych krwi chorego,

B.  po każdym krwotoku,
C . wystąpienie objawów związanych z anemią ograniczających

aktywność  dzienną  chorego  i  sprawiających  mu  duże
dolegliwości,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 112.
W ostrej panice oddechowej stosuje się:

A .  leki opioidowe,
B.  phenylobarbital,
C.  kortykosteroidy,
D.  benzodiazepiny.

Zadanie 113.
W  ocenie  jakości  opieki  paliatywnej  stosowane  są  kryteria
miękkie, do których należą:

A.  śmiertelność i częstość pogorszeń,
B.  częstość pogorszeń i wyniki badań laboratoryjnych,
C.  wyniki badań laboratoryjnych i jakość życia chorego,
D.  jakość życia chorego i stopień kontroli objawów.

Zadanie 114.
Do terapii kreatywnych NIE należą:

A . terapia  sztuką  -  od  wyrażania  w  sztuce  plastycznej
chaosu,  lęku  i  depresji  do  przedstawień symbolizujących
nadzieję,

B . muzykoterapia  -  aktywne  słuchanie  muzyki  i  dźwięków
natury,

C . homeopatia  kompleksowa  i  klasyczna  oraz
ziołolecznictwo,

D.  poezjoterapia.

Zadanie 115.
Skoncentrowanie się wyłącznie na somatycznych aspektach choroby
określa się mianem:

A.  witalizacji,
B .  medykalizacji,
C .  juwenizmu,
D.  holizmu.



Zadanie 116.
Targowanie się jako jeden z etapów umierania:

A.  jest próbą zawarcia układu, w celu opóźnienia wydarzeń,
B.  to uzyskanie jak najlepszej ceny za życie,
C.  jest nieistotne,
D.  zmienia spojrzenie na świat pacjenta.

Zadanie 117.
Zgodnie  z  polskim  prawem,  przez  pojęcie  "eutanazja"  rozumie
się:

A .  zabicie człowieka w stanie terminalnym,
B.  zastosowanie leków opioidowych w okresie agonii,
C.  niepodejmowanie reanimacji w okresie agonii,
D . zabicie  człowieka  na  jego  życzenie  i  pod  wpływem

współczucia.

Zadanie 118.
Akceptacja nieuchronności śmierci oznacza powstrzymanie się od:

A.  wszelkich działań w okresie agonii,
B . wszelkich  działań  nadzwyczajnych  u  ludzi  z  chorobą

nowotworową,
C.  wszelkich działań nadzwyczajnych w okresie agonii,
D . prowadzenia  reanimacji  u  pacjentów  z  chorobą

nowotworową.

Zadanie 119.
Z e  względu  na  kryterium  miejsca  postrzegania,  si lny  ból
występujący  w  wielu  miejscach,  któremu  poza  doznaniami
somatycznymi towarzyszą głębokie zmiany psychiczne i  cierpienie
egzystencjalne (duchowe), określamy jako:

A.  zlokalizowany,
B.  rzutowany,
C.  totalny,
D.  psychogenny.

Zadanie 120.
Wskaż charakterystyczne objawy niepożądane stosowania opioidów
u dzieci:

A .  zaparcia stolca, trudności w oddawaniu moczu,
B.  nudności, wymioty, senność,
C.  pocenie, świąd skóry,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 121.
Każda  osoba  i  każda  rodzina  postawiona  w  nieoczekiwanej
sytuacji,  jaką  jest  rozpoznanie  ciężkiej  choroby,  na  poziomie
psychologicznym  musi  przejść  przez  kilka  faz  adaptacji  (wg
Elizabeth Kübler-Ross):

A . zaprzeczenie,  złość,  targowanie  się,  depresja,
akceptacja,

B.  akceptacja, smutek, zaprzeczenie,
C.  targowanie się, złość, akceptacja, zaprzeczenie,
D.  złość, akceptacja, zaprzeczenie, bunt, agresja.

Zadanie 122.
Czynniki  wewnętrzne warunkujące adaptację społeczno-zawodową
pielęgniarek to:

A.  środowisko pracy, wyznaczenie opiekuna,
B.  warunki organizacyjne, ekonomiczne, fizyczne,
C.  kwalifikacje zawodowe i osobowość,
D . stan  fizyczny  danej  osoby  i  warunki  fizyczne  środowiska

pracy.

Zadanie 123.
N a  jakie  objawy  pielęgniarka  powinna  zwrócić  szczególną  uwagę
opiekując się dzieckiem, u którego występuje trombocytopenia?

A.  gorączka, trudności w oddychaniu,
B.  zawroty głowy lub omdlenia,
C.  krwawienie z dziąseł, wybroczyny krwawe, siniaki,
D.  objawy stanu zapalnego.

Zadanie 124.
Dzieci  nie  potrafią  samodzielnie  poszukiwać  ulgi  w  bólu,  co
powoduje,  że  potrzebują  właściwej  pomocy.  Jaki  jest  cel
leczenia przeciwbólowego?

A . spowodowanie ustania bólu uniemożliwiającego chodzenie
i poprawa nastroju,

B . usunięcie  strachu  i  rozdrażnienia  dziecka  oraz  poprawa
ogólnego samopoczucia, wywołanie uśmiechu,

C . doprowadzenie do stanu, w którym dziecko jest wolne od
bólu,  nie  jest  zbyt  senne,  jest  aktywne  fizycznie  i
umysłowo,

D . sprawienie  ulgi,  zmniejszenie  napięcia  fizycznego,
odprężenie psychiczne.



Zadanie 125.
Jakie są fazy przeżywania żałoby przez rodziców?

A . odrętwienia  i  szoku,  szlochu  i  protestu,
dezorganizacji, reorganizacji,

B . szlochu  i  protestu,  dezorganizacji,  odrętwienia  i
szoku, reorganizacji,

C . odrętwienia  i  szoku,  zablokowanie  ekspresji
emocjonalnej, dezorganizacji, przerwanie żałoby,

D . zablokowanie  ekspresji  emocji,  dezorganizacja,  szlochu
i protestu, reorganizacji.

Zadanie 126.
D o  najczęściej  występujących  zespołów  bólu  neuropatycznego,
należy/ą:

A.  ból fantomowy,
B.  ból ośrodkowy,
C.  neuropatia cukrzycowa,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 127.
D o  czynników  zewnętrznych  składających  się  na  własną  ocenę
jakości życia człowieka zdrowego lub chorego należą:

A . osobowość,  predyspozycje  psycho-fizyczne,  praca
zawodowa,

B.  postępy medycyny, praca zawodowa, osobowość,
C . sytuacja  ekonomiczna,  wykształcenie,  miejsce

zamieszkania,
D . sytuacja ekonomiczna, uwarunkowania genetyczne, miejsce

zamieszkania.

Zadanie 128.
Zgodnie z polskim prawem, eutanazja możliwa jest:

A .  na życzenie pacjenta,
B.  na życzenie rodziny,
C.  ze wskazań lekarskich,
D.  ustawodawstwo polskie nie dopuszcza eutanazji.

Zadanie 129.
Przekazywanie niepomyślnych informacji choremu:

A.  jest procesem, który ma swoją dynamikę rozwojową,
B.  ma znaczenie tylko dla rodziny pacjenta,
C.  nie jest istotne,
D . nie  przekazuje  s ię  choremu  niepomyślnych  informacji  ze

względu na obciążenie psychiczne.



Zadanie 130.
Określenie "ból nowotworowy" odnosi się do bólu spowodowanego:

A.  uciskiem guza,
B.  procesem nowotworowym i leczeniem nowotworowym,
C.  silnym stresem związanym z chorobą nowotworową,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 131.
Jakie  powinny  być  relacje  pomiędzy  zespołem  hospicyjnym,  a
chorym  i  jego  rodziną  w  końcowym etapie  choroby,  krótko  przed
śmiercią?

A . systematyczna  opieka,  tzn.  wizyty  w  określone  dni,
podawanie leków koniecznych na tym etapie choroby,

B . stała  dyspozycyjność  zespołu  hospicyjnego,  tzn.  wizyta
n a każdą prośbę pacjenta, poza wymaganymi działaniami
medycznymi  poświęcenie  możliwie  maksymalnej  i lości
czasu  na  podtrzymanie  psychiczne  i  duchowe  chorego  i
rodziny,

C . propozycja  pobytu  w  oddziale  szpitalnym  ze  względu  na
nasilone objawy somatyczne,

D . propozycja  przeniesienia  do  oddziału  opiekuńczego  ze
względu na fizyczne i psychiczne przeciążenie rodziny.

Zadanie 132.
D o  leków  wspomagających  leczenie  ostrych  i  obfitych  krwawień
zalicza się:

A .  Midanium,
B.  Dormicum,
C.  Fulsed,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 133.
Jakie  działania  medyczne  mają  wpływ  na  osłabienie  lub  ustanie
chęci dokonania eutanazji u pacjentów w stanie terminalnym?

A.  poprawienie warunków leczenia i opieki,
B.  rozmowa dotycząca rokowania stanu zdrowia,
C.  zastosowanie sedacji,
D.  podawanie leków uspokajających.

Zadanie 134.
Lęk wywołują:

A . niedotlenienie,  hipoglikemia,  ból,  ustanie  czynności
fizjologicznych,

B.  niesprawiedliwość losu i pretensje do Boga,
C.  negatywizm, odmowa współpracy,
D.  przygnębienie, hipokalcemia.



Zadanie 135.
Główny cel opieki paliatywnej to:

A .  zaspokojenie potrzeb duchowych i psychicznych chorego,
B.  złagodzenie dolegliwości fizycznych,
C . zapewnienie  możliwie  najlepszej  jakości  życia  chorych  i

ich rodzin,
D.  towarzyszenie umierającemu.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 121914
GRUPA 1
Zadanie 1.
Wskazaniem do  podawania  leków  p/bólowych  drogą  podskórną  u
pacjenta  leczonego  paliatywnie  z  powodu  uogólnionej  choroby
nowotworowej są/jest:

A .  trudne do opanowania bóle,
B.  trudne do opanowania nudności i wymioty,
C.  nasilona duszność,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 2.
W  okresie  adaptacji  zawodowej  pielęgniarki  samokształcenie
obejmuje:

A . zapoznanie  z  misją  szpitala  i  zakresem  oferowanych
świadczeń,

B . zapoznanie  z  zasadami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
oraz postępowania przeciwpożarowego,

C.  udział w konferencjach,
D.  udział w szkoleniach wewnatrzzakładowych.

Zadanie 3.
W  czasie  trwania  choroby  zmieniają  s ię  potrzeby  chorego  i  jego
rodziny.  Potrzeby  szczególnie  silnie  wyrażone  w  okresie
terminalnym  to  poczucie  bezpieczeństwa  i  własnej  wartości.
Jakie  uwarunkowania  mogą  wpłynąć  na  budowanie  poczucia
bezpieczeństwa?

A . możliwość  przebywanie  w  miejscu  gdzie  chory  czuje  s ię
bezpiecznie,

B.  stale dostępny opiekun,
C . nieograniczona  możliwość  kontaktu  z  zespołem

hospicyjnym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 4.
D o błędów w komunikacji z pacjentem objętym opieką paliatywną
NIE należy:

A.  pochopne udzielanie rad i zdawkowe uspokajanie,
B.  minimalizowanie i "normalizacja" uczuć,
C.  słuchanie i neutralność,
D.  składanie obietnic bez pokrycia.



Zadanie 5.
Do typowych objawów niedrożności jelit należy/ą:

A . uwypuklenie  brzucha,  bóle  kolkowe,  wymioty,  atonia
jel it ,

B.  objaw Chełmońskiego,
C.  ból ciągły kłujący, zaburzenia świadomości,
D.  zaburzenia widzenia, senność, apatia.

Zadanie 6.
N a  jakie  objawy  uboczne  u  pacjenta  powinna  zwrócić  uwagę
pielęgniarka podczas podawania morfiny?

A.  pobudzenie psychoruchowe, splątanie,
B.  nudności, wymioty, biegunka,
C.  wybroczyny krwawe, siniaki,
D . wymioty,  zaparcia,  senność,  zaburzenia  równowagi,

splątanie.

Zadanie 7.
Aby  prawidłowo  zaplanować  pielęgnację  nieuleczalnie  chorego,  u
którego  występują  odleżyny,  należy  podjąć  następujące
czynności:

A .  sprawdzić jakie chory przyjmuje leki,
B . dokonać  oceny  ryzyka  wystąpienia  odleżyn  za  pomocą

zalecanych narzędzi oceny,
C.  ocenić miejsca narażone na powstanie odleżyn,
D.  stwierdzenia B i C są prawdziwe.

Zadanie 8.
U  wyniszczonego,  cierpiącego  na  nudności  i  wymioty  pacjenta
zastosowano  schemat  systematycznego  i  regularnego  podawania
leków  p/bólowych.  Jaka  będzie  najwłaściwsza  droga  podawania
leków p/bólowych u chorego?

A.  doustna, dożylna,
B.  podskórna, przezskórna,
C.  doustna i dożylna w postaci stałego wlewu,
D.  dożylna.

Zadanie 9.
Nasilenie i jakość odczuwanego przez pacjenta bólu zależą od:

A.  stopnia zaawansowania choroby nowotworowej,
B.  wyniszczenia organizmu,
C.  prowadzonego leczenia,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 10.
Prawidłowe stosowanie leków przeciwbólowych u dzieci  opiera się
n a czterech podstawowych zasadach. Proszę wskazać, która zasada
do nich NIE należy:

A.  zgodnie z drabiną analgetyczną,
B.  zgodnie z zegarem,
C.  zgodnie z najlepszą drogą podania,
D.  zgodnie z ustaleniami podjętymi z rodzicami.

Zadanie 11.
Etyka pielęgniarska, to:

A . zespół  przepisów  określających  postępowanie
pielęgniarskie,

B . zespół  norm  i  dyrektyw  wynikających  z  tradycji  i
swoistości  zawodu  pielęgniarskiego,  ducha  kultury
narodowej oraz wskazań etyki ogólnej i szczegółowej,

C . zespół norm postępowania pielęgniarskiego ułatwiających
radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

D . ogół  przepisów  obowiązujących  pielęgniarki  w  trakcie
pełnienia funkcji zawodowych.

Zadanie 12.
Określenie  "dostępność  domowej  opieki  paliatywnej  i
hospicyjnej" oznacza:

A . oddział  opieki  paliatywnej  na  obszarze  obejmującym
opieką osoby zamieszkałe na obszarze w promieniu 30 km,

B . całodobową dostępność lekarza wyszkolonego w medycynie
paliatywnej i kapelana hospicyjnego,

C . interdyscyplinarny  zespół  opieki  paliatywnej  świadczący
usługi  dla  osób  zamieszkałych  na  obszarze  w  promieniu
60 km,

D . całodobową  i  całotygodniową  dostępność  lekarza
wyszkolonego w medycynie paliatywnej i przygotowanej w
opiece  paliatywnej  pielęgniarki,  którzy  są  gotowi  do
odwiedzania chorego w domu.

Zadanie 13.
Przeciwwskazaniem  do  paliatywnej  radioterapii  w  obrębie  klatki
piersiowej jest:

A .  zespół ucisku rdzenia,
B.  zespół żyły głównej górnej,
C.  dysfagia wywołana zwężeniem przełyku,
D.  duszność spowodowana zamknięciem dróg oddechowych.



Zadanie 14.
D o złamań patologicznych, występujących u prawie 25% chorych z
przerzutami do kości, najczęściej dochodzi w przypadku:

A.  raka piersi, płuca,
B.  raka prostaty, nerki, szpiczaka mnogiego,
C.  raka jajnika, wątroby, jelita,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 15.
Zespół żyły głównej górnej jest wskazaniem do:

A.  natychmiastowej operacji odbarczającej,
B.  chemioterapii,
C.  radioterapii,
D.  podania leków rozszerzających oskrzela.

Zadanie 16.
Ocena jakości wyników określa:

A.  efektywność działań podejmowanych w procesie opieki,
B . l iczbę  i  stopień  przygotowania  fachowego  personelu

medycznego,
C . zasób środków finansowych niezbędnych do sprawowania

opieki,
D.  efektywność sprawowanej opieki.

Zadanie 17.
Przekazywanie niepomyślnych informacji choremu:

A.  jest procesem, który ma swoją dynamikę rozwojową,
B.  ma znaczenie tylko dla rodziny pacjenta,
C.  nie jest istotne,
D . nie  przekazuje  s ię  choremu  niepomyślnych  informacji  ze

względu na obciążenie psychiczne.

Zadanie 18.
Ocena  jakości  życia  jest  oceną  różnicy,  jaka  istnieje  pomiędzy
sytuacją:

A . pacjenta  w  Polsce  a  sytuacją  pacjenta  w  Unii
Europejskiej,

B.  pacjenta a sytuacją personelu medycznego,
C . upragnioną  (idealną)  a  rzeczywiście  istniejącą

(realną),
D.  rzeczywiście istniejącą (realną) a prawidłową.



Zadanie 19.
Ból  trwający  stale  przez  okres  do  około  2  miesięcy,  ze  względu
na kryterium czasu określamy jako:

A.  ostry,
B.  przewlekły,
C.  tępy,
D.  patologiczny.

Zadanie 20.
Jakie  działania  medyczne  mają  wpływ  na  osłabienie  lub  ustanie
chęci dokonania eutanazji u pacjentów w stanie terminalnym?

A.  poprawienie warunków leczenia i opieki,
B.  rozmowa dotycząca rokowania stanu zdrowia,
C.  zastosowanie sedacji,
D.  podawanie leków uspokajających.

Zadanie 21.
Dysomnia jest to:

A .  podwyższenie temperatury w ciągu dnia,
B.  wystąpienie zaparć,
C.  ogólne pobudzenie i brak łaknienia,
D.  zespół pierwotnych zaburzeń snu.

Zadanie 22.
D o  reakcji  ludzi  na  zbliżającą  się  śmierć  E.  Kübler-Ross
zalicza następujące stadia:

A.  odrzucenie, gniew, ból, akceptacja, targowanie się,
B.  złość, projekcja, identyfikacja, depresja, akceptacja,
C . odrzucenie,  gniew,  targowanie  się,  depresja,

akceptacja,
D.  szok, ból, negocjacje, akceptacja, złość.

Zadanie 23.
Lęk  jest  objawem,  który  często  występuje  u  chorych  w  stanach
terminalnych, jednocześnie rzadko jest wprost wyrażany słowami.
Które z poniższych objawów mogą świadczyć o występowaniu lęku?

A . przyspieszone  tętno  i  oddech,  wrażenie  duszności  i
ciężaru w piersiach,

B . zaburzenia  snu  pod  postacią  trudności  w  zasypianiu  i
koszmarów sennych,

C . pobudzenie  ruchowe,  unikanie  spojrzeń,  ostrożne
wypowiedzi, podchwytliwe pytania,

D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 24.
Zaznacz  twierdzenie  FAŁSZYWE  dotyczące  opieki  paliatywno  -
hospicyjnej:

A . w  opiece  paliatywno-hospicyjnej  priorytetem  jest
stosowanie środków nieproporcjonalnych,

B . opieka  paliatywna  ceni  życie,  ale  także  uznaje
umieranie za proces naturalny,

C . celem  opieki  paliatywnej  nie  jest  ani  przyspieszenie
ani opóźnianie momentu śmierci,

D . opieka  paliatywna  ma  na  celu  poprawę  jakości  życia
chorych oraz wspieranie ich rodzin.

Zadanie 25.
Wskaż  NIEWŁAŚCIWE  połączenie  leków  podawanych  w  jednej
strzykawce w czasie 24-godzinnego ciągłego wlewu podskórnego z
użyciem pompy infuzyjnej:

A .  Morfina, Metoclopramid,
B.  Morfina, Buscolizyna,
C.  Tramal, Morfina,
D.  Tramal, Buscolizyna.

Zadanie 26.
Jakie pozytywne cele można osiągnąć przez zabawę z dzieckiem?

A.  wprowadzenie dziecka w świat fantazji,
B .  potęgowanie agresji i chęci zemsty,
C . diagnoza  etapu  rozwojowego  dziecka  oraz  diagnoza

rodzinna, nawiązanie kontaktu, terapia,
D.  wzbudzenie nadpobudliwości.

Zadanie 27.
Przy  określaniu  satysfakcji  jako  wskaźnika  jakości  opieki
medycznej wyróżnia się:

A . warunki  organizacyjne,  zaopatrzenie  w  sprzęt,  dostęp  do
personelu,

B . warunki  bytowe,  organizacja  opieki,  komunikacja,
skuteczność leczenia,

C . warunki  bytowe,  poziom  wsparcia  ze  strony
profesjonalistów, dostęp do leków,

D . skuteczność  diagnostyki,  leczenia,  rehabilitacji,
opieki pielęgniarskiej.

Zadanie 28.
Okazywanie złości przez rodziców chorych dzieci często jest:

A .  nietaktem,
B.  buntem przeciwko zaistniałej sytuacji,
C.  wewnętrznym oporem,
D.  strachem i dezorientacją.



Zadanie 29.
Na którym stopniu drabiny analgetycznej znajduje się morfina?

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

Zadanie 30.
Który/e z niżej podanych objawów towarzyszy/ą zespołowi ucisku
na rdzeń kręgowy?

A.  ból ,
B.  zaburzenia ruchowe i czucia,
C.  śpiączka,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 31.
Radioterapia jest to leczenie przy użyciu:

A.  lampy solux,
B.  promieniowania jonizującego,
C.  cystostatyków,
D.  ciepła.

Zadanie 32.
O  rozpoznaniu  przewlekłego  bólu  u  noworodka  i  niemowlęcia
decydują następujące objawy:

A . przyspieszenie  akcji  serca,  wzrost  l iczby  oddechów,
wzrost ciśnienia tętniczego krwi,

B.  niechęć do jedzenia, nieprzybywanie na wadze,
C . agresja  i  złość  wobec  opiekunów,  apatia  i  brak

zainteresowania otoczeniem,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 33.
W  hierarchii  potrzeb  określonych  przez  Jean  Watson  w  modelu
pielęgniarstwa  humanistycznej  troskliwości  wyższymi  potrzebami
są potrzeby:

A.  przeżycia (biofizyczne),
B.  integrujące (psychosocjalne),
C.  funkcjonalne (psychofizyczne),
D.  egzystencjalne.



Zadanie 34.
Proszę  wskazać  prawidłowe  określenie  dotyczące  paniki
oddechowej:

A . n a  panikę  oddechową  pozostają  bez  wpływu  działania
takie,  jak:  wzmocnienie  poczucia  bezpieczeństwa,
opanowanie  hiperwentylacji  przez  wolniejszy  i  głębszy
oddech, stosowanie benzodiazepin,

B . oznacza napad duszności połączony z lękiem, wynikający
również  z  czynników  psychosocjalnych  i  duchowych
nakładających się na istniejącą duszność,

C . związana  jest  głównie  z  wysiłkiem  i  ruchem  chorego
(poruszaniem się i przemieszczaniem),

D . nie  nasila  s ię  przy  nieprawidłowej  kontroli  objawów,
ani  w  związku  z  postępem  choroby,  może  wiązać  się
głównie  z  lękiem  przed  śmiercią,  i  nieuregulowaniem
spraw życiowych.

Zadanie 35.
Jakie mogą być powikłania związane z założeniem cewnika do żyły
centralnej?

A . mechaniczne,  takie  jak  zagięcia,  złamania,  przecieki,
uszkodzenia końcowych, zewnętrznych części cewnika,

B.  zakrzepowe,
C.  infekcyjne,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 36.
Warunkiem  dla  pełnienia  domowej  opieki  paliatywnej  nad
dzieckiem przez rodzinę NIE jest/NIE są:

A . czas dojazdu do domu chorego - bez względu na porę nie
powinien przekraczać 2 godzin,

B . dobre  warunki  mieszkaniowe  i  wysoki  standard  życia
rodziny,

C . pragnienie  dziecka  i  wyrażenie  chęci  obecności  dziecka
w domu przez rodzinę,

D.  świadoma zgoda rodziców wyrażona na piśmie.

Zadanie 37.
Ból totalny, według Cicely Saunders oznacza ból:

A .  fizyczno - psychiczny,
B.  kłująco - piekący,
C . obejmujący  cierpienia  w  sensie  fizycznym,  psychicznym,

społecznym, duchowym,
D.  receptorowy i nie receptorowy.



Zadanie 38.
Wskaż charakterystyczne objawy niepożądane stosowania opioidów
u dzieci:

A .  zaparcia stolca, trudności w oddawaniu moczu,
B.  nudności, wymioty, senność,
C.  pocenie, świąd skóry,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 39.
Opieka  psychopaliatywna  jest  częścią  opieki  paliatywnej
nastawioną na usuwanie lub zmniejszanie objawów choroby lub je j
następstw za pomocą środków psychologicznych. Obejmuje ona:

A.  pacjenta,
B.  rodzinę chorego,
C.  zespól leczący,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 40.
Wizualizacja jest techniką terapeutyczną:

A.  polegającą jedynie na nauce oddechu przeponowego,
B . polegającą  na  uczeniu  się  koncentracji  na  wrażeniach

płynących z narządów,
C . w  której  wykorzystuje  s ię  aktywne  sterowanie

wyobraźnią, przeżywanie wyobrażanych sytuacji i obrazów
wywołujących różne emocje,

D . w  której  wykorzystuje  s ię  pobudzenie  napięcia  mięśni
szkieletowych w skutek przeżywania lęku.

Zadanie 41.
Wskaż  stwierdzenie  FAŁSZYWE.  Metody  niefarmakologiczne  w
zwalczaniu bólu u dzieci:

A . mogą  być  zastosowane  zamiast  analgezji
farmakologicznej,

B . obejmują dotyk, jako przykład metod fizycznych mających
zastosowanie w analgezji,

C . stanowią bardzo ważną i  nieodłączną część postępowania
przeciwbólowego,

D . obejmują  techniki  samokontroli  i  tworzenie  wyobrażeń
wzrokowych.



Zadanie 42.
Proces  adaptacji  do  choroby  nowotworowej  może  przebiegać  na
płaszczyźnie:

A . analitycznej,  korzystającej  z  doświadczeń  z
dzieciństwa,

B.  represywnej, skupiającej uwagę na chorym,
C . sensytywnej,  skłaniającej  do  koncentrowania  się  na

chorobie,
D.  poznawczej i emocjonalnej.

Zadanie 43.
Wskaż wskazania do przetaczania krwi u chorych w zaawansowanej
fazie choroby nowotworowej:

A . każdy  przypadek  udokumentowanych  badaniami  niskich
wartości morfotycznych krwi chorego,

B.  po każdym krwotoku,
C . wystąpienie objawów związanych z anemią ograniczających

aktywność  dzienną  chorego  i  sprawiających  mu  duże
dolegliwości,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 44.
D o  podstawowych  zasad  postępowania  z  przewlekle  chorym
dzieckiem,  w  schyłkowej  fazie  choroby  należą  wszystkie
poniższe, z WYJĄTKIEM:

A . aktywnego towarzyszenia dziecku i  szczerego wyjaśniania
trudnych sytuacji,

B.  fizycznego kontaktu rodzica z chorym dzieckiem,
C.  dotrzymywania słowa, przyrzeczeń i obietnic,
D . zatajenia  przed  nim  za  wszelką  cenę  faktu  zbliżającej

się śmierci.



Zadanie 45.
Które  z  opisanych  poniżej  pojęć,  działań  lub  koncepcji  NIE  jest
zgodne z teorią Madalaine M. Leininger - modelem pielęgniarstwa
transkulturowego?

A . troskliwość  kulturowa  -  to  określenie  tych  poznanych
wartości,  wierzeń  i  wzorców  ekspresji,  które  asystują
wspierają  i  ułatwiają  innemu  człowiekowi  lub  grupie
zachowanie  dobrostanu,  poprawianie  ludzkiej  kondycji
bądź sposobów życia a także radzenie sobie z ułomnością
i ze śmiercią,

B . różnorodność  kulturowa  troskliwości  jest  określeniem
dla  te j  zmienności  znaczeń,  wzorców  ,  wartości,  symboli
troskliwości,  które  zostały  wytworzone  w  ludzkiej
kulturze dla celów określonych powyżej,

C . braki  w  zapewnieniu  troskliwej  opiekuńczości  zgodnej  z
kulturą,  wywołują  stres,  kulturowe  konflikty  i  /albo
trudności etyczne zaburzające współdziałanie,

D . uniwersalizm  powinien  zostać  wyparty  przez  czynniki
związane z etapem rozwojowym oraz procesami poznawczymi
i zmianami środowiska zewnętrznego.

Zadanie 46.
Zanim  choremu  zostanie  przekazana  informacja  o  niepomyślnym
rokowaniu, w pierwszej kolejności należy ustalić:

A . czy  pacjent  jest  zdolny  do  zrozumienia  i  gotowy  do
przyjęcia informacji,

B.  czy rodzina jest zdolna do zrozumienia informacji,
C.  stan ogólny chorego,
D.  wykształcenie chorego.

Zadanie 47.
NIE jest prawdą, że:

A . wolontariusz  powinien  posiadać  kwalifikacje  i  spełniać
wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych
świadczeń,  jeśli  obowiązek  takich  kwalifikacji  i
wymagań wynika z odrębnych przepisów,

B . należy zapoznać wolontariusza z warunkami bezpiecznego
wykonywania świadczeń, informować jak unikać zagrożeń,
a  jeśli  charakter  świadczeń  tego  wymaga,  zapewnić
środki ochrony indywidualnej,

C . obowiązkiem  wolontariusza  jest  sumienne  wykonywanie
zadań  oraz  dbanie  o  powierzony  mu  przez  organizację
majątek.

D . wolontariuszowi  nie  przysługuje  prawo  złożenia  prośby  o
wydanie  mu  pisemnego  zaświadczenia  lub  opinii  o
wykonywaniu przez niego świadczeń.



Zadanie 48.
Do pierwszego stopnia drabiny analgetycznej należą:

A.  niesteroidowe leki przeciwzapalne i paracetamol,
B.  słabe opioidy,
C.  silne opioidy,
D.  koanalgetyki.

Zadanie 49.
D o  zakresu  umiejętności  wymaganych  od  pielęgniarki  w  zakresie
leczenia  objawowego  w  hospicjum  dziecięcym,  między  innymi
należy/ą:

A.  umiejętność rozpoznania objawów, ocena ich nasilenia,
B . umiejętność  przekazywania  informacji  i  szkolenia

rodziców,
C . znajomość  podstaw  farmakologii,  rehabilitacji  i

psychologii,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 50.
Do symptomów żałoby o nieprawidłowym przebiegu zaliczamy:

A.  patologiczną identyfikację ze zmarłym,
B.  nadmierny, zbyt długo trwający lub zbyt intensywny żal,
C.  przechodzenie poszczególnych faz,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 51.
W celu przerwania napadu padaczkowego u chorego z guzem mózgu
można  podać  lek  w  łatwej  do  zastosowania  formie  doodbytniczej
wlewki. Który z poniższych leków stosujemy w tej formie?

A.  diazepam,
B.  midazolam,
C.  lorazepam,
D.  fentanyl.

Zadanie 52.
Reakcja emocjonalna człowieka na trudną sytuację zależy od:

A.  samej świadomości choroby,
B . nie  tyle  od  faktów,  i le  od  jego  wyobrażeń  o  tych

faktach,
C.  życiowej postawy rodziny,
D.  woli osoby chorej.



Zadanie 53.
Około 35% chorych z nowotworem ma przerzuty do OUN, rozwój guza
w mózgu może objawiać się:

A .  jakościowymi i ilościowymi zaburzeniami świadomości,
B.  ogniskowymi objawami ubytkowymi,
C.  zespołem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
D.  wszystkimi powyższymi.

Zadanie 54.
Z a postępowanie niezgodne z etyką zawodową, pielęgniarka ponosi
odpowiedzialność:

A.  zawodową,
B.  prawną,
C.  cywilną,
D.  karną.

Zadanie 55.
W  przewodzeniu  bodźców  uszkadzających  (bólowych)  istotne
znaczenie odgrywa:

A . substancja  galaretowata  w  rogach  tylnych  rdzenia
kręgowego, włókna C, substancja P,

B . substancja  galaretowata  w  rogach  tylnych  rdzenia
kręgowego, blaszka IV, włókna C,

C.  blaszka IV, włókna C, insulina,
D.  włókna C, insulina, substancja P.

Zadanie 56.
C o  może  być  przyczyną  występowania  wymiotów  po  podaniu
cytostatyków?

A.  stan zapalny błon śluzowych,
B.  ilość podanych cytostatyków, sugestia,
C.  pobudzenie ośrodka wymiotnego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 57.
Ewaluacja formatywna, to:

A .  rodzaj ewaluacji sumatywnej,
B.  ewaluacja typu "koszt-efektywność",
C.  strategia eksperymentalna,
D . działanie  nastawione  na  poprawę  lub  rozwój  określonego

programu lub usług.



Zadanie 58.
Akceptacja nieuchronności śmierci oznacza powstrzymanie się od:

A.  wszelkich działań w okresie agonii,
B . wszelkich  działań  nadzwyczajnych  u  ludzi  z  chorobą

nowotworową,
C.  wszelkich działań nadzwyczajnych w okresie agonii,
D . prowadzenia  reanimacji  u  pacjentów  z  chorobą

nowotworową.

Zadanie 59.
Kryptoeutanazja oznacza:

A . uśmiercenie  człowieka  na  jego  żądanie  i  pod  wpływem
współczucia,

B . pozbawienie  życia  człowieka  bez  jego  woli  i  wiedzy  z
powołaniem się na dobro jego lub jego bliskich,

C.  stosowanie zasady podwójnego skutku,
D . podejmowanie  działań  w  kierunku  sztucznego

podtrzymywania  życia  i  stosowanie  środków
nadzwyczajnych w okresie umierania.

Zadanie 60.
O d  kiedy  dziecko  właściwie  ustosunkowuje  się  do  śmierci,  która
może mieć już wymiar rozwojowy?

A.  nigdy w wieku dziecięcym,
B.  od początku istnienia,
C.  w okresie dorastania,
D.  w wieku 4-6 lat.

Zadanie 61.
Skuteczność rehabilitacji paliatywnej zależy od:

A.  szybkości reagowania zespołu na potrzeby pacjenta,
B.  ewaluacji typu "koszt-efektywność",
C . stosowania stałych, dobrze znanych i opanowanych przez

pacjenta technik,
D.  zadomowienia się pacjenta w placówce.

Zadanie 62.
Procedury  edukacyjne  wykonywane  przez  pielęgniarkę  w  opiece
paliatywno-hospicyjnej obejmują:

A . instruowanie  chorego  i  jego  rodziny  w  zakresie  obsługi
materacy przeciwodleżynowych,

B.  edukację chorego i jego rodziny w zakresie odżywiania,
C.  przygotowanie chorego i jego rodziny do wypisu do domu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 63.
W  którym  z  kolejnych  etapów  żałoby  najbardziej  są  pomocne
spotkania grupowe?

A.  szoku i odrętwienia,
B.  wybuchu emocji,
C.  dezorganizacji,
D.  reorganizacji.

Zadanie 64.
Które z wymienionych praw są zgodne z kartą praw pacjenta?

A . uzyskania  od  lekarza  przystępnej  informacji  o  swoim
stanie zdrowia, rozpoznaniu, leczeniu i rokowaniu,

B.  zapewnienie opieki duszpasterskiej,
C . zapewnienie  możliwości  cofnięcia  zgody  na  eksperyment

medyczny w każdym stadium eksperymentu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 65.
Która  z  poniższych metod  niefarmakologicznych ma  udowodnione
działanie w opanowywaniu skrajnej duszności u dziecka w okresie
terminalnym?

A.  nacieranie chorego dziecka wonnymi olejkami,
B . zastosowanie  wiatraka  ze  strumieniem  powietrza

skierowanego na twarz,
C.  częste inhalacje z pary wodnej,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 66.
D o  podstawowych  (najczęściej  wymienianych)  potrzeb,  wspólnych
dla większości opiekunów chorego, NIE należy:

A.  bycie przy chorym,
B.  uzyskanie informacji o stanie chorego,
C.  psychiczne wsparcie w bliskich osobach,
D.  akceptacja.

Zadanie 67.
Hanna Chrzanowska zapoczątkowała w Polsce w XX wieku:

A.  opiekę stacjonarną dla przewlekle chorych,
B.  domową opiekę pielęgniarską,
C.  opiekę nad matką i dzieckiem,
D.  szpitalną opiekę dla osób uzależnionych.



Zadanie 68.
Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia dobrej jakości życia
przez chorych w stanie terminalnym jest:

A .  zwrot ku przeszłości (skupianie się na przeszłości),
B .  zwrot ku przyszłości (skupianie się na przyszłości),
C . zwrot  ku  teraźniejszości  (skupianie  s ię  na

teraźniejszości),
D.  oderwanie od poczucia czasu.

Zadanie 69.
Aby  ocenić  skuteczność  opieki  nad  chorymi  w  okresie
terminalnym,  prowadzone  są  badania  jakości  życia  (QL).Celem
tych badań, między innymi jest:

A .  ocena oddziaływań psychologicznych na QL,
B.  ocena stopnia poprawy QL po leczeniu paliatywnym,
C.  ocena wpływu dwóch leków o podobnej skuteczności na QL,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 70.
"Ortotanazja" to:

A . prowadzenie rozmów z chorym na temat radzenia sobie w
okresie terminalnym,

B . zaniechanie  działań  w  kierunku  sztucznego
podtrzymywania życia,

C . pozbawienie człowieka życia na jego żądanie pod wpływem
wpółczucia,

D.  zasady postępowania z chorym umierającym.

Zadanie 71.
Do negatywnych mechanizmów obronnych spotykanych u personelu
medycznego  opieki  paliatywnej,  wynikających  z  pracy  z
umierającymi, należą:

A.  działania w kierunku podnoszenia kwalifikacji,
B .  ucieczka w instrumentalność, rutynę,
C.  empatyczny ciepły kontakt z pacjentem,
D.  rozładowanie własnych emocji.

Zadanie 72.
Zjawisko "śmierci oswojonej" polega na:

A.  poznaniu etapów umierania i objawów śmierci,
B . przywróceniu śmierci należnego je j majestatu i  świadome

w niej uczestnictwo,
C . zastosowaniu  morfiny  dla  zmniejszenia  dolegliwości

bólowych w procesie umierania,
D.  podawaniu leków psychotropowych w okresie schyłkowym.



Zadanie 73.
Przeciwwskazaniem  do  stosowania  technik  akupunktury  NIE
jest/są:

A.  ciąża,
B.  uogólnione choroby zapalne skóry,
C.  choroby psychiczne,
D.  ostre i przewlekłe zespoły bólowe.

Zadanie 74.
D o  zadań  własnych  z  zakresu  pomocy  społecznej  o  charakterze
obowiązkowym realizowanym przez gminy należą:

A.  sprawienie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
B . organizowanie  i  prowadzenie  gminnych  ognisk

wychowawczych,
C.  udzielanie schronienia i posiłków osobom bezdomnym,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 75.
Głównym celem opieki paliatywnej jest:

A .  poprawa jakości życia chorych,
B.  przygotowanie chorego do spokojnej śmierci,
C.  walka z bólem nowotworowym,
D.  zapewnienie opieki osieroconej rodzinie.

Zadanie 76.
Proszę  wskazać,  którą  z  poniższych  skal  należy  zastosować  u
pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, do oceny stopnia
natężenia bólu?

A.  skalę wizualno-analogową VAS,
B.  skalę Norton,
C.  skalę Glasgow,
D.  skalę Douglasa.

Zadanie 77.
Opieka paliatywna:

A.  dotyczy tylko sfery somatycznej człowieka,
B . jest  całościową  opieką  nad  osobą  ludzką  i  dotyczy

czterech  sfer  osobowości  (ciała,  psychiki,  duchowości  i
sfery socjalnej),

C . n ie  zależy  od  holistycznego  modelu  osobowości
człowieka,

D . jest domeną osób duchownych, w związku z tym potrzeby
duchowe  nie  powinny  być  brane  pod  uwagę  w  tej  formie
opieki.



Zadanie 78.
Jakie nowotwory występują u dzieci najczęściej?

A.  guzy mózgu, białaczki, guzy Wilmsa, neuroblastoma,
B . nowotwory  płuc,  nowotwory  jelita  grubego,  nowotwory

nerki,
C . nowotwory tkanek miękkich, nowotwory wątroby, nowotwory

języka,
D.  nowotwory nerek, nowotwory tarczycy, osteosarcoma.

Zadanie 79.
Ból  neuropatyczny  (nie  receptorowy)  występujący  u  pacjentów  w
zaawansowanej  chorobie  nowotworowej  ze  względu  na  lokalizację
dzielimy na:

A.  obwodowy,
B.  ośrodkowy,
C.  współczulny,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 80.
Ból trzewny:

A . wynika  z  podrażnienia  receptorów  na  skutek  napinania
okostnej przez guz,

B . jest  słabo  zlokalizowany,  często  jest  opisywany  jako
rozlany,  tępy,  gniotący,  głęboki  z  nakładającymi  się
ostrymi  bólami  o  charakterze  kolki,  może  promieniować
do pleców i obojczyka,

C . jest  opisywany  jako  napady  kłucia,  szarpania,  palenia,
rażenia prądem,

D . charakteryzuje  s ię  allodynią  -  tzn.  odczuwaniem  jako
bólu bodźców niebolesnych w innych okolicznościach.

Zadanie 81.
W  sytuacji,  kiedy  chory  ze  względu  na  ograniczenia  sprawności
umysłowej nie jest w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na pytania
zawarte w skali służącej ocenie jakości życia, należy:

A . odstąpić  od  wykonania  pomiaru  kontroli  objawów  i
jakości  życia,  gdyż  tylko  subiektywna  ocena  chorego
może być uznana za odpowiadającą rzeczywistości,

B . przeprowadzić  taką ocenę kilkakrotnie,  za  każdym razem
z  uczestnictwem  innego  członka  zespołu  i  uśrednić
wyniki w celu zobiektywizowania uzyskanych danych,

C . dokonać  oceny  na  podstawie  dokładnej  obserwacji,  w
stałych  odstępach  czasu  przez  tego  samego
przeszkolonego opiekuna,

D.  żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe.



Zadanie 82.
Poniżej  przedstawiono  twierdzenia  dotyczące  zasad  stosowania
morfiny  w  leczeniu  bólu  u  chorych  z  zaawansowaną  chorobą
nowotworową. Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE:

A . dawka początkowa morfiny doustnej wynosi 5-10 mg, co 4
godz.,

B . u chorego otrzymującego 120 mg morfiny doustnie na dobę
równoważną dawką przy podaniu leku podskórnie jest 40
mg/dobę,

C . dawkę  morfiny  należy  zwiększać  stopniowo  do  dawki
maksymalnej,

D . podanie morfiny może spowodować utrudnienia w wydalaniu
moczu.

Zadanie 83.
D o  potrzeb  rodziny  podczas  opieki  nad  pacjentem  u  schyłku
życia, zalicza się potrzebę:

A.  kontaktów społecznych i samorealizacji,
B . nadania  znaczenia  te j  sytuacji  i  zadbania  o  własne

potrzeby,
C . nadania  znaczenia  te j  sytuacji  i  nie  koncentrowanie  sie

na własnych potrzebach,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 84.
Pielęgniarstwo paliatywne jest:

A .  odrębną dyscypliną naukową,
B.  wchodzi w zakres pielęgniarstwa opieki długoterminowej,
C.  wchodzi w zakres pielęgniarstwa onkologicznego,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 85.
Postępowanie  niezgodne  z  etyką  zawodową  pielęgniarek  i
położnych podlega rozpatrzeniu przez:

A.  sąd pielęgniarek i położnych,
B.  sąd powiatowy,
C.  sąd najwyższy,
D.  pracodawcę.

Zadanie 86.
Preferowanym  miejscem  sprawowania  opieki  paliatywnej  i
hospicyjnej jest:

A .  szpitalny oddział opieki paliatywnej,
B.  hospicjum stacjonarne,
C.  zakład opiekuńczo-leczniczy,
D.  dom chorego.



Zadanie 87.
Do terapii kreatywnych NIE należą:

A . terapia  sztuką  -  od  wyrażania  w  sztuce  plastycznej
chaosu,  lęku  i  depresji  do  przedstawień symbolizujących
nadzieję,

B . muzykoterapia  -  aktywne  słuchanie  muzyki  i  dźwięków
natury,

C . homeopatia  kompleksowa  i  klasyczna  oraz
ziołolecznictwo,

D.  poezjoterapia.

Zadanie 88.
U  pacjenta  skarżącego  się  na  suchość  jamy  ustnej  należy
zastosować:

A.  podawanie płynów w dużych ilościach,
B.  ssanie kostek lodu, sztuczną ślinę,
C.  leczenie preparatami hydrosterydowymi,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 89.
Działalność jednostek opieki paliatywnej, ma na celu:

A . łagodzenie  objawów  somatycznych  wsparcie  psychiczne
wsparcie  socjalne  i  duchowe,  opiekę  nad  rodziną  lub
opiekunami  chorego  podczas  choroby,  jednak  już  nie  po
śmierci chorego,

B . opiekę  całościową,  holistyczną  w  sferze  somatycznej,
psychologicznej  i  duchowej  oraz  zaspokojenie  wszystkich
indywidualnych  przez  chorego  postrzeganych  potrzeb  w
tych  sferach  życia.  Oznacza  to  również  troskę  o  jakość
życia  i  temu  celowi  należy  podporządkować  wszystkie
formy leczenia i opieki,

C . akceptację  nieuchronności  śmierci  ale  nie
powstrzymywanie  się  od  działań  mających  na  celu
przyspieszenie śmierci, gdy to jest możliwe,

D . dążenie  do  tego  aby  śmierć  była  łatwa  i  bezbolesna  a
nie piękna i wzorcowa (kalos-thanatos).

Zadanie 90.
Niepubliczne  zakłady  opieki  zdrowotnej  mogą  być  zakładane
przez:

A.  osoby prywatne i fundacje,
B.  fundacje i związki wyznaniowe,
C.  związki wyznaniowe i stowarzyszenia ,
D.  przez wszystkie w/w podmioty.



Zadanie 91.
Sposobem na przerwanie ataku czkawki jest/są:

A.  zastosowanie leków zmniejszających rozdęcie żołądka,
B.  drażnienie zgłębnikiem tylnej ściany gardła,
C.  wstrzymywanie oddechu,
D.  wszystkie wymienione metody.

Zadanie 92.
Komunikowanie  się  personelu  hospicjum  z  chorym  umierającym
można usprawnić poprzez redukowanie:

A.  nadmiaru bodźców docierających z zewnątrz,
B.  ilości podawanych leków,
C.  ćwiczeń usprawniających,
D.  lęku.

Zadanie 93.
Formą  monitorowania  jakości  stosowaną  w  opiece  paliatywnej
jest:

A .  metoda audytu klinicznego,
B.  jednowymiarowa skala jakości życia,
C.  skala stanu wydolności,
D.  linearno - analogowa samoocena.

Zadanie 94.
Akceptacja  nieuchronności  cierpienia  jest  jedną  z  zasad
filozofii opieki paliatywnej. Zasada ta polega na tym, że:

A . uznajemy,  że  cierpienie  pojawia  się  w  życiu,  ale
powinniśmy  dążyć  do  niwelowania  go  za  wszelką  cenę,
nawet gdy chory chce cierpieć,

B . uznajemy,  że  cierpienie  jest  naturalne  w  życiu  chorego,
może odegrać pozytywną rolę i nie powinniśmy ingerować,
aby złagodzić dolegliwości,

C . uznajemy,  że  cierpienie,  żal  i  lęk  są  odczuciami
ludzkimi i mogą odegrać pozytywną rolę w życiu, ponadto
nie zawsze możemy je całkowicie zniwelować,

D . filozofia  opieki  paliatywnej  nie  uwzględnia  zasady
nieuchronności  cierpienia,  gdyż  celem  opieki
paliatywnej jest uśmierzanie cierpienia.

Zadanie 95.
Zgodnie  z  polskim  prawem,  przez  pojęcie  "eutanazja"  rozumie
się:

A .  zabicie człowieka w stanie terminalnym,
B.  zastosowanie leków opioidowych w okresie agonii,
C.  niepodejmowanie reanimacji w okresie agonii,
D . zabicie  człowieka  na  jego  życzenie  i  pod  wpływem

współczucia.



Zadanie 96.
Duchowość stwarza kontekst, w którym:

A.  poszukujemy odpowiedzi w teologii,
B . wierzenia w sferze duchowej wpływają na sposób radzenia

sobie z własną chorobą,
C . możemy  odrzucić  wiarę  jako  nieprzydatną  w  sytuacji

odchodzenia,
D.  mamy możliwość wyboru postawy.

Zadanie 97.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający na
wycofywaniu się, izolacji społecznej, fantazjowaniu, to:

A .  somatyzacja,
B.  identyfikacja,
C.  reakcje upozorowane,
D.  ucieczka.

Zadanie 98.
Dotychczas  chora  przyjmowała  doustnie  15  mg  morfiny  co  4
godziny.  Obecnie  istnieje  potrzeba  na  podawanie  tego  leku  drogą
podskórną. Jaką dawkę na dobę powinna chora otrzymywać?

A.  10 mg,
B.  30 mg,
C.  60 mg,
D.  90 mg.

Zadanie 99.
Proszę  wskazać  sytuację  obarczoną  największym  ryzykiem
patologicznego  przeżywania  żałoby  u  rodziców,  po  śmierci
dziecka:

A.  silny lęk, aż do wybuchów paniki,
B.  smutek, aż do depresyjnego wycofania się,
C.  poczucie utraty sensu życia,
D.  nadmierna aktywność życiowa i zawodowa.

Zadanie 100.
Lekami podawanymi do końca życia (w okresie umierania), są:

A . analgetyki,  leki  uspakajające,  leki  przeciwdrgawkowe,
hioscyna,

B . analgetyki,  leki  uspakajające,  leki  przeciwdrgawkowe,
leki przeciwcukrzycowe,

C . analgetyki,  leki  uspakajające,  leki  hipotensyjne,  leki
przeciwcukrzycowe,

D . analgetyki,  leki  przeciwcukrzycowe,  leki
przeciwdrgawkowe, hioscyna.



Zadanie 101.
Zastosowanie  strategii  "strzału  ostrzegawczego"  w  stosunku  do
pacjenta  w  stanie  schyłkowym,  polega  na  przekazaniu  informacji
o :

A .  niewłaściwym stosowaniu zleconych leków,
B.  niewłaściwym zachowaniu się rodziny pacjenta,
C . konsekwencjach  wynikających  z  niestosowania  się  do

procesu leczenia,
D . niepomyślnym  rokowaniu  jego  stanu  chorobowego  i

oczekiwanie na reakcję emocjonalną pacjenta.

Zadanie 102.
Akupresura jest to:

A .  nakłuwanie wybranych punktów na powierzchni ciała,
B.  masowanie wybranych punktów,
C.  uciskanie wybranych punktów w obrębie powłok ciała,
D . stosowanie  lasera  na  wybrane  punkty  na  powierzchni

ciała.

Zadanie 103.
W  przypadku  terminalnej  fazy  choroby  matki,  je j  czteroletnie
dziecko:

A . należy izolować od matki - widok osoby umierającej może
mieć negatywne skutki dla dalszego rozwoju dziecka,

B . należy  przygotować  dziecko  do  bycia  przy  chorej  matce,
udzielać  w  dostosowany  do  wieku  dziecka  sposób
informacji  i  wyjaśnień,  jednocześnie  zapewniając
atmosferę bezpieczeństwa,

C . powinno widywać matkę z daleka, w żadnym wypadku nie
pozwalając  na  rozmowę  z  nią  -  dziecko  zapamięta  tylko
obraz  mamy,  ochroni  s ię  je  w  ten  sposób  przed  je j
cierpieniem,

D . powinno tylko z nią rozmawiać - widok chorej matki może
być zbyt ciężkim przeżyciem dla dziecka.

Zadanie 104.
Proszę  dokończyć  zdanie.  Oddziały  opieki  paliatywnej/hospicja
stacjonarne  i  oddziały  opieki  długoterminowej/zakłady
opiekuńcze:

A.  są tożsame w realizacji świadczeń zdrowotnych,
B.  różnią się między sobą formą sprawowanej opieki,
C . organizowane  są  wyłącznie  dla  pacjentów w  terminalnym

stanie choroby,
D . organizowane  są  wyłącznie  dla  pacjentów  przewlekle

chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku.



Zadanie 105.
Zalecając terapię komplementarną należy podkreślić:

A .  korzystne doznania terapeutyczne i ich różnorodność,
B . rzadki  oraz  powierzchowny  kontakt  i  relacje

pacjent-terapeuta,
C . towarzyszący  terapii  brak  świadomości  je j  efektywności

i bezpieczeństwa,
D . fakt podejmowania na świecie szeroko rozpowszechnionych

badań  i  ocen  klinicznych  dotyczących  medycyny
niekonwencjonalnej.

Zadanie 106.
Według badania przeprowadzonego przez Wordwide Palliative Care
Alliance w 2011 roku,  Polska znajduje s ię  w grupie państw IV b .
Jest to grupa, którą cechuje:

A.  najwyższy poziom rozwoju opieki paliatywnej na świecie,
B . zadawalający  poziom  rozwoju  opieki  paliatywnej  na

świecie,
C . pozostawiający  wiele  do  życzenia/zrobienia  poziom

rozwoju opieki paliatywnej,
D.  Polska nie należy do grypy państw IVb.

Zadanie 107.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający na
przypisywaniu innym własnych uczuć i emocji, to:

A .  projekcja,
B.  zaprzeczenie,
C.  somatyzacja,
D.  identyfikacja.

Zadanie 108.
W  schyłkowej  fazie  choroby  nowotworowej  możliwą  przyczyną
występowania u pacjenta suchości błony śluzowej języka jest:

A .  odwodnienie,
B.  farmakoterapia,
C.  choroby nowotworowe ślinianek,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 109.
Przygotowując  lek  do  podania  podskórnego,  stosując  stałe
wkłucie typu motylek, nie należy:

A . przed  wkłuciem  motylka  wypełniać  jego  drenu  i  igły  2%
lidokainą  lub  mieszanką  leków  przygotowanych  do
podania,

B . podawać maksymalnej jednorazowej objętości roztworu do
motylka przekraczającej 3-6 ml,

C . wyznaczać konkretnych godzin podawania lub stosowania
wstrzyknięcia  podskórnego  do  motylka  lub  stosować
ciągłego wlewu podskórnego używając strzkawki10-20 ml
przez pompę strzykawkową,

D . podawać  więcej  niż  2  ml  w  jednorazowej  objętości,
pamiętając  przy  tym  aby  przed  każdorazowym  podaniem
leku wypełniać dren motylka 2% lidokainą.

Zadanie 110.
Akceptacja właściwej pory śmierci oznacza:

A . niepodejmowanie  działań  nadzwyczajnych  w  okresie
preterminalnym,

B.  powstrzymywanie się od podawania leków przeciwbólowych,
C . powstrzymanie  się  od  działań  mających  na  celu

przyspieszenie śmierci,
D . powstrzymywanie się od pielęgnowania chorego w okresie

agonii.

Zadanie 111.
O obecności wysięku w jamie otrzewnowej w zaawansowanym raku
jajnika świadczy:

A.  duszność, ból promieniujący do lewej ręki,
B.  uczucie nudności,
C . uczucie  "rozpierania",  zgaga,  obrzęk  nóg,  narastająca

duszność,
D.  mrowienie, drętwienie kończyn dolnych.

Zadanie 112.
Reakcja  uczuciowa  występująca  szczególnie  często  u  chorych
terminalnie,  odpowiedź  na  zagrożenie,  na  możliwość  utraty
ważnej wartości lub na brak stabilności to:

A .  stres,
B.  gniew,
C.  apatia,
D.  lęk.



Zadanie 113.
U dziecka w wieku przedszkolnym do oceny natężenia bólu, należy
użyć:

A.  skali wizualnej (liniowej lub z rycinami),
B.  pediatrycznygo kwestionariusza bólu,
C.  skali MMPQ (Mezacka-Mc Gilla),
D.  skali Dolopus.

Zadanie 114.
Do badania skriningowego sprawności umysłowej stosuje się:

A . wywiad,  Skalę  Oceny  Poznawczej  CAS  (Cognitive
Assessment  Scale)  lub  Krótką  Skalę  Oceny  Stanu
Psychicznego MMSE (mini-mental State Examination),

B.  tylko wywiad,
C . skalę  kontroli  objawów  ESAS  (Edmonton  Symptom

Assessment Scale),
D . tylko Skalę Oceny Poznawczej CAS (Cognitive Assessment

Scale).

Zadanie 115.
Wskaż NIEPRAWIDŁOWĄ informację na temat bólu występującego u
dziecka z chorobą nowotworową:

A . bó l  występuje  przede  wszystkim  w  zaawansowanej  fazie
choroby nowotworowej,

B.  mogą występować tzw. bóle incydentalne,
C . główne  rodzaje  bólu  dotyczą  zajęcia  tkanek  miękkich,

kości, trzewi i układu nerwowego,
D . skuteczna walka z bólem wpływa na jakość życia dzieci z

chorobą nowotworową.

Zadanie 116.
Zadania, jakie stawia proces żałoby, to:

A .  akceptacja realności straty,
B.  doświadczanie żalu - emocjonalne i wegetatywne,
C.  podtrzymywanie sytuacji straty,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 117.
Do zadań opieki paliatywnej nad dziećmi NIE należy:

A.  leczenie dotkliwych objawów choroby,
B.  wsparcie psychologiczne, socjalne i duchowe,
C . stosowanie  uporczywej  terapii  w  celu  przedłużenia

życia,
D.  wsparcie w żałobie.



Zadanie 118.
Częstość oddechów i uczucie duszności zmniejszają leki z grupy:

A.  broncholityków,
B.  tokolityków,
C.  opioidów,
D.  antybiotyków aminoglikozydowych.

Zadanie 119.
Czynnikiem wpływającym na obniżenie progu bólowego jest:

A .  sen, odpoczynek,
B . stosowanie  leków  przeciwbólowych,  leków

przeciwdepresyjnych,
C.  zamknięcie w sobie, nuda,
D.  życzliwość otoczenia, zrozumienie.

Zadanie 120.
Ból przebijający powinien być leczony:

A . zwiększeniem dawki stosowanego opioidu o przedłużonym
działaniu,

B . podawaniem  dawek  "ratunkowych"  opioidów
krótkodziałających,

C . podawaniem  nieopioidowych  leków  przeciwbólowych,  np.
paracetamol w postaci musującej lub metamizol,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 121.
Główną przyczyną wystąpienia obrzęku limfatycznego jest/są:

A.  choroba nowotworowa,
B.  zapalenie żył,
C.  zaburzenia krążenia,
D.  zatory.

Zadanie 122.
Czy "narkotykiö, to pojęcie medyczne?

A.  tak,
B.  jest to pojęcie prawne,
C . tak  i  nie  û  w  zależności,  w  jakim  celu  stosowane  są

środki tej grupy,
D . nie  û  jest  to  pojęcie  używane  w  żargonie  osób

uzależnionych.



Zadanie 123.
Powodzenie  w  stosowaniu  radioterapii  jako  metody  leczenia
zależy od:

A.  promienioczułości nowotworu,
B.  utlenowania komórek,
C . objętości  tkanki,  która  ma  być  poddana

napromieniowaniu,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 124.
Hipoalgezja to:

A . bó l  spowodowany  bodźcem,  który  zwykle  nie  powoduje
doznań bólowych,

B . osłabione  odczuwanie  doznań  bólowych  w  odpowiedzi  na
zwykły bodziec bólowy,

C . nieprawidłowa  silna  reakcja  na  bodźce  powtarzalne  w
obszarze niedoczulicy,

D . brak  bólu  w  odpowiedzi  na  stymulację,  która  w
normalnych warunkach powoduje doznania bólowe.

Zadanie 125.
Znajomość  i  stosowanie,  których  zasad  jest  niezbędne  w
sprawowaniu opieki paliatywnej?

A.  akceptacji nieuchronności i właściwej pory śmierci,
B.  poprawy jakości życia chorych,
C . holistycznej,  zespołowej  opieki  nad  chorym  i  jego

rodziną w czasie trwania choroby oraz w okresie żałoby,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 126.
Ogólną zasadą postępowania w medycynie paliatywnej jest:

A .  ciągła walka o przedłużenie życia,
B.  akceptacja nieuchronnej śmierci,
C.  przywracanie zdrowia, jak tylko to możliwe,
D.  podejmowanie leczenia przyczynowego do końca choroby.

Zadanie 127.
Które z poniżej wymienionych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . Fentanyl  może  być  stosowany  przezśluzówkowo w  bólach
przebijających,

B.  Fentanyl może być stosowany transdermalnie,
C . Morfina  stosowana  podskórnie,  jest  zalecana  w  bólach

przebijających,
D . Fentanyl  nie  jest  wolny  od  efektów  ubocznych,  do

których  należą  m.in.  suchość  w  jamie  ustnej,  senność,
zaparcia.



Zadanie 128.
Zasada "podwójnego skutku" polega na zastosowaniu:

A.  dwóch leków opioidowych w terapii bólu,
B . działań  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwych

objawów przy wykorzystaniu medycyny konwencjonalnej i
niekonwencjonalnej,

C . działań  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwego  dla
chorego  objawu pomimo  istnienia  ryzyka  skrócenia  życia
chorego w wyniku takiego postępowania,

D . działań  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwych
objawów  przy  zastosowaniu  chemioterapii  i  radioterapii
paliatywnej.

Zadanie 129.
Najważniejszymi potrzebami opiekunów osoby nieuleczalnie chorej
w rodzinie jest/są:

A.  potrzeba bycia przy chorym,
B.  potrzeba informacji,
C.  potrzeba oparcia w kimś bliskim,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 130.
Kompetentne,  czyli  potrafiące  ocenić  swoją  sytuację  dziecko  NIE
ma prawa do:

A.  bycia informowanym i wysłuchiwanym,
B.  współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji,
C .  eutanazji,
D . podjęcia  decyzji  o  wycofaniu  się  z  terapii

podtrzymującej życie.

Zadanie 131.
Czynnikiem,  który  w  istotny  sposób  wpływa  na  ogólną  ocenę
jakości życia chorych w stanie terminalnym jest:

A .  występowanie trudności finansowych,
B.  depresja,
C.  poczucie sensu życia,
D.  nadzieja na wyzdrowienie.



Zadanie 132.
Które z poniższych stwierdzeń NIE jest prawdziwe?

A . analgetyki  nieopioidowe  ( I  szczebel  drabiny
analgetycznej  WHO)  posiadają  efekt  pułapowy  i  dlatego
zwiększanie  ich  dawki  nie  powoduje  zwiększenia
skuteczności, a nasila działania uboczne,

B . si lne opioidy nie powinny być stosowane u małych dzieci
z e względu na istniejące zagrożenie zahamowania ośrodka
oddechowego,

C . metadon ma tę przewagę nad innymi opioidami, że wywiera
także  działanie  na  receptory  NMDA  i  jest  skuteczny  w
leczeniu  obu  rodzajów  bólu:  nocyceptywnego  i
neuropatycznego,

D . dawka  morfiny  u  noworodka  i  niemowlęcia  do  6  m.ż.
powinna zostać zmniejszona o 30% w stosunku do należnej
d la  dzieci  starszych,  a  odstęp  pomiędzy  nimi  powinien
zostać wydłużony (np. do 6h).

Zadanie 133.
Zmiennymi medycznymi wpływającymi na jakość życia są:

A.  relacje pacjent - zespół terapeutyczny,
B.  osobowość i style radzenia,
C.  wsparcie rodziny/przyjaciół,
D.  osierocenie (żałoba).

Zadanie 134.
U  pacjenta,  lat  42,  żonaty,  troje  dzieci,  zdiagnozowano  chorobę
nowotworową  szybko  postępującą,  utrudniającą  uczestniczenie  w
życiu  rodzinnym.  Chory  jest  niecierpliwy,  oczekuje  leczenia,
które  szybko  poprawiłoby  jego  kondycję.  Reaguje  bardzo
emocjonalnie na każdy nowy objaw choroby, występują zaburzenia
snu. Jakie są przyczyny negatywnych reakcji emocjonalnych w tym
przypadku?

A.  stres związany ze świadomością swego stanu zdrowia,
B.  aktualne dolegliwości fizyczne,
C . poczucie  zagrożenia  własnej  osoby  i  wynikające  stąd

skutki dla dalszego funkcjonowania rodziny,
D . cechy  osobowości,  takie  jak  skłonność  do  pesymizmu  i

bierności.



Zadanie 135.
Autogenny trening relaksacyjny Schultza polega na:

A.  pracy z wyobraźnią i przekonaniami,
B . pracy  ze  zdarzeniami  z  przeszłości  poprzez  stopniowe

ich przypominanie,
C.  wzmocnieniu objawów lęku i doprowadzeniu do paniki,
D . uczeniu  się  koncentracji  na  wrażeniach  płynących  z

mięśni i rozluźnianiu dużych grup mięśniowych.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 361914
GRUPA 1
Zadanie 1.
Czy gniew jest jednym z elementów procesu żałoby?

A.  nie, gniew nie jest przeżywany przez osoby w żałobie,
B . tak,  ale  tylko  w  przypadku  odejścia  osoby  blisko

spokrewnionej,
C . tak,  ale  tylko  w  przypadku  tak  zwanej  żałoby

patologicznej,
D . tak,  gniew  (często  nieuświadamiany)  jest  jednym  z

elementów żałoby.

Zadanie 2.
Czynnikiem,  który  w  istotny  sposób  wpływa  na  ogólną  ocenę
jakości życia chorych w stanie terminalnym jest:

A .  występowanie trudności finansowych,
B.  depresja,
C.  poczucie sensu życia,
D.  nadzieja na wyzdrowienie.

Zadanie 3.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. W profilaktyce odleżyn u chorych w
terminalnej fazie choroby nowotworowej:

A . priorytetem  jest  uzupełnienie  niedoborów  białka  i  vit .
C ,

B.  zawsze należy brać pod uwagę komfort chorego,
C . częstotliwość  zmiany  pozycji  ciała  zależy  od

indywidualnej tolerancji na ucisk każdego chorego,
D . skórę  osoby  zagrożonej  odleżynami  kontrolujemy  w

trakcie  każdej  zmiany  pozycji  i  podczas  czynności
pielęgnacyjnych.

Zadanie 4.
Reakcję lękową u chorych terminalnie rozpoznajemy na podstawie
przekazów:

A.  werbalnych i zaburzń snu,
B.  niewerbalnych i zaburzeń wegetatywnych,
C.  niewerbalnych i zaburzeń snu,
D.  werbalnych i zaburzeń wegetatywnych.

Zadanie 5.
Ból to:

A.  doznanie subiektywne,
B . przykre  czuciowe  i  emocjonalne  doznanie,  występujące

pod wpływem bodźców uszkadzających tkanki,
C.  jest zjawiskiem fizycznym i psychicznym,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 6.
Które  z  poniżej  zamieszczonych  stwierdzeń  dotyczących  zasad
efektywnego leczenia przeciwbólowego NIE jest prawdziwe?

A . lek  należy  podawać  w  stałych  odstępach  czasu,  aby  jego
stężenie  stale  przekraczało  próg  terapeutyczny  -
dawkowanie zgodnie z czasem trwania aktywności leku,

B . wyboru  leku  oraz  jego  dawki  dokonuje  się  na  podstawie
skuteczności  terapeutycznej  leku  i  pierwszeństwo
dotyczy drogi doustnej,

C . podawanie  leków  przeciwbólowych  wymaga  oceny  i
monitorowania  występowania  ewentualnych  objawów
niepożądanych  oraz  podejmowania  działań
zapobiegawczych,

D . kortykosteroidy  jako  koanalgetyki  dołącza  się  wyłącznie
d o  silnych  opioidów  (na  I I I  poziomie  drabiny
analgetycznej).

Zadanie 7.
Przekazywanie niepomyślnych informacji choremu:

A.  jest procesem, który ma swoją dynamikę rozwojową,
B.  ma znaczenie tylko dla rodziny pacjenta,
C.  nie jest istotne,
D . nie  przekazuje  s ię  choremu  niepomyślnych  informacji  ze

względu na obciążenie psychiczne.

Zadanie 8.
Wskaż, które z poniższych uwarunkowań wpływa/ją na odczuwanie
bólu u dzieci z chorobą nowotworową:

A.  wiek, płeć, osobowość,
B.  ostatnie doznania bólowe,
C.  próg wrażliwości bólowej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 9.
U  osób  z  ograniczoną  sprawnością  umysłową,  do  oceny  jakości
życia i kontroli objawów możemy wykorzystać:

A . skalę  ESAS,  rotterdamską  l istę  objawów  (RSCL),  ocenę
kontroli objawów metodą STAS,

B . narzędzie  do  badania  sprawności  funkcjonalnej  EFAT,
narzędzie oceny komfortu ECAF, Skale oceny zachowania
BRS,

C . skalę  VAS,  skalę  oceny  poznawczej  CAS  i  krótką  skalę
oceny stanu psychicznego MMSE,

D.  żadne z powyższych.



Zadanie 10.
Do objawów ubocznych stosowania morfiny NIE należy/ą:

A.  zaparcie,
B.  senność,
C.  rozszerzenie źrenic,
D.  depresja ośrodka oddechowego.

Zadanie 11.
Pewne predyspozycje osobowości,  jak niska samoocena,  bierność,
duża zależność od opinii, sprzyjają występowaniu:

A.  zespołu znużenia,
B.  zespołu wypalenia,
C.  postawy "świętoszka",
D.  zespołu lękowego.

Zadanie 12.
Jakie mogą być powikłania związane z założeniem cewnika do żyły
centralnej?

A . mechaniczne,  takie  jak  zagięcia,  złamania,  przecieki,
uszkodzenia końcowych, zewnętrznych części cewnika,

B.  zakrzepowe,
C.  infekcyjne,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 13.
D o  sposobów  leczenia  w  Tradycyjnej  Medycynie  Chińskiej
zaliczamy:

A.  akupunkturę i ziołolecznictwo,
B.  zmianę diety,
C.  moksę i ćwiczenia qigong,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 14.
Do zadań opieki paliatywnej nad dziećmi NIE należy:

A.  leczenie dotkliwych objawów choroby,
B.  wsparcie psychologiczne, socjalne i duchowe,
C . stosowanie  uporczywej  terapii  w  celu  przedłużenia

życia,
D.  wsparcie w żałobie.



Zadanie 15.
Każda  osoba  i  każda  rodzina  postawiona  w  nieoczekiwanej
sytuacji,  jaką  jest  rozpoznanie  ciężkiej  choroby,  na  poziomie
psychologicznym  musi  przejść  przez  kilka  faz  adaptacji  (wg
Elizabeth Kübler-Ross):

A . zaprzeczenie,  złość,  targowanie  się,  depresja,
akceptacja,

B.  akceptacja, smutek, zaprzeczenie,
C.  targowanie się, złość, akceptacja, zaprzeczenie,
D.  złość, akceptacja, zaprzeczenie, bunt, agresja.

Zadanie 16.
Elementem bólu duchowego NIE jest poczucie:

A.  odosobnienia,
B.  braku sensu,
C.  harmonii wewnętrznej,
D.  beznadziejności.

Zadanie 17.
Postępowanie  niezgodne  z  etyką  zawodową  pielęgniarek  i
położnych podlega rozpatrzeniu przez:

A.  sąd pielęgniarek i położnych,
B.  sąd powiatowy,
C.  sąd najwyższy,
D.  pracodawcę.

Zadanie 18.
Ocena jakości życia dokonywana przez przeszkolonego opiekuna, w
stałych  odstępach  czasu,  na  podstawie  dokładnej  obserwacji  jest
stosowana w przypadku kiedy:

A . u  chorego  występują  znacznie  nasilone,  widoczne
dolegliwości,

B . u wszystkich chorych poddawanych ocenie jakości życia w
celu  konfrontacji  prawdziwości  ich  własnych  ocen  z
opinią zespołu i ewentualnego uśrednienia danych,

C . chory  ze  względu  na  ograniczenia  sprawności  umysłowej
n ie  jest  w  stanie  wiarygodnie  odpowiedzieć  na  pytania
zawarte w skali służącej ocenie jakości życia,

D.  żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe.



Zadanie 19.
Ocenę jakości życia możemy określić jako ocenę różnicy między:

A . subiektywnymi  spostrzeżeniami  chorego  a  wnioskami
lekarza,

B.  sytuacją upragnioną chorego a realnie istniejącą,
C . oceną dokonywaną przez chorego i oceną dokonywaną przez

rodzinę chorego,
D.  żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe.

Zadanie 20.
Wskazaniem do zastosowania paroksetyny jest/są:

A.  obrzęk kończyn dolnych,
B.  czkawka,
C.  nudności,
D.  świąd skóry.

Zadanie 21.
Pułap tolerancji bólu to:

A.  najmniejsze, zauważalne natężenie bólu,
B.  największe, możliwe do zniesienia natężenie bólu,
C.  nadwrażliwość na bodźce bólowe,
D.  nadmierna reakcja na bodziec bólowy.

Zadanie 22.
Wskaż  stwierdzenie  FAŁSZYWE.  Metody  niefarmakologiczne  w
zwalczaniu bólu u dzieci:

A . mogą  być  zastosowane  zamiast  analgezji
farmakologicznej,

B . obejmują dotyk, jako przykład metod fizycznych mających
zastosowanie w analgezji,

C . stanowią bardzo ważną i  nieodłączną część postępowania
przeciwbólowego,

D . obejmują  techniki  samokontroli  i  tworzenie  wyobrażeń
wzrokowych.

Zadanie 23.
U dziecka w wieku przedszkolnym do oceny natężenia bólu, należy
użyć:

A.  skali wizualnej (liniowej lub z rycinami),
B.  pediatrycznygo kwestionariusza bólu,
C.  skali MMPQ (Mezacka-Mc Gilla),
D.  skali Dolopus.



Zadanie 24.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający na
przypisywaniu innym własnych uczuć i emocji, to:

A .  projekcja,
B.  zaprzeczenie,
C.  somatyzacja,
D.  identyfikacja.

Zadanie 25.
Czasy  dzisiejsze  charakteryzuje  ucieczka  przed  śmiercią.  O
śmierci mówi się rzadko lub w ogóle. Zjawisko to nosi nazwę:

A.  witalizmu medycznego,
B.  tabuizacji śmierci,
C.  kultu młodości,
D.  kultu śmierci.

Zadanie 26.
W doskonaleniu zawodowym nie stosuje się:

A .  wykładów, prelekcji, pokazów, ekspozycji,
B . dyskusji,  rotacji  na  stanowiskach  mistrz-uczeń,  analizy

dokumentacji, przeglądów piśmiennictwa,
C.  metody projektów,
D.  oceny jakości pracy pielęgniarskiej.

Zadanie 27.
O przedawkowaniu morfiny świadczy zniesienie bólu oraz:

A.  senność, zwolnienie częstości oddechów,
B.  pobudzenie, zwolnienie częstości oddechów,
C.  senność, przyspieszenie częstości oddechów,
D.  senność, wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 28.
Główną  zasadą  stosowania  efektywnego  leczenia  przeciwbólowego
jest:

A . stała  analgezja,  w  regularnych  odstępach  czasu,  a  nie
tylko doraźnie w razie bólu,

B.  podawanie leków przeciwbólowych na żądanie chorego,
C.  podawanie leków 2 x dziennie,
D.  podawanie leków tylko w przypadku wystąpienia bólu.



Zadanie 29.
Aby  zapobiec  usztywnieniu  stawów  i  przykurczom  mięśniowym
porażonych kończyn dolnych należy:

A . kontrolować  poziom  osłabienia  si ły  mięśniowej  i  poziom
czucia w obrębie skóry,

B . zachować  szczególną  ostrożność  w  czasie  ubierania
pacjenta,

C . poruszać  porażonymi  kończynami,  zmieniać  ułożenie
chorego, nie dopuszczać do opadania stóp i obrzęków,

D . dbać  o  ogólny  wygląd  i  nastrój  pacjenta,  zapewnić
zabawę i rozrywkę.

Zadanie 30.
Proszę  wskazać  najwłaściwsze  uzupełnienie  zdania:  Anoreksja
wtórna charakteryzuje się:

A .  niechęcią do przyjmowania pokarmów,
B . szybkim  uczuciem  nasycenia  po  przyjęciu  niewielkich

porcji pokarmów,
C . niechęcią do przyjmowania pokarmów i szybkim uczuciem

nasycenia po przyjęciu niewielkich porcji pokarmów,
D.  wystąpieniem zespołu "Kacheksja".

Zadanie 31.
Jakie działanie ma laktuloza?

A.  działa poślizgowo, ułatwia przesuwanie mas kałowych,
B.  działa zapierająco,
C.  zwalnia perystaltykę jelit,
D . wywiera  miejscowe  działanie  osmotyczne  zmiękczając

stolec.

Zadanie 32.
Leki homeopatyczne NIE są pochodzenia:

A.  mineralnego,
B.  roślinnego,
C.  zwierzęcego,
D.  syntetycznego.

Zadanie 33.
W  którym  z  kolejnych  etapów  żałoby  najbardziej  są  pomocne
spotkania grupowe?

A.  szoku i odrętwienia,
B.  wybuchu emocji,
C.  dezorganizacji,
D.  reorganizacji.



Zadanie 34.
Od osoby umierającej można nauczyć się:

A .  w jaki sposób unikać rozmów o chorobie i umieraniu,
B.  jak trudne emocjonalne reakcje mogą się pojawić,
C . n ie  tylko procesów związanych z  umieraniem, ale  też  jak

żyć,  aby  "nie  mieć  nie  załatwionych  spraw"  i  nie
rozwiązanych problemów,

D.  niczego nie można się nauczyć.

Zadanie 35.
Zastosowanie  strategii  "strzału  ostrzegawczego"  w  stosunku  do
pacjenta  w  stanie  schyłkowym,  polega  na  przekazaniu  informacji
o :

A .  niewłaściwym stosowaniu zleconych leków,
B.  niewłaściwym zachowaniu się rodziny pacjenta,
C . konsekwencjach  wynikających  z  niestosowania  się  do

procesu leczenia,
D . niepomyślnym  rokowaniu  jego  stanu  chorobowego  i

oczekiwanie na reakcję emocjonalną pacjenta.

Zadanie 36.
Zadania, jakie stawia proces żałoby, to:

A .  akceptacja realności straty,
B.  doświadczanie żalu - emocjonalne i wegetatywne,
C.  podtrzymywanie sytuacji straty,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 37.
Zjawisko "śmierci oswojonej" polega na:

A.  poznaniu etapów umierania i objawów śmierci,
B . przywróceniu śmierci należnego je j majestatu i  świadome

w niej uczestnictwo,
C . zastosowaniu  morfiny  dla  zmniejszenia  dolegliwości

bólowych w procesie umierania,
D.  podawaniu leków psychotropowych w okresie schyłkowym.

Zadanie 38.
Jakie postaci mucowiscydozy u dzieci występują najczęściej?

A.  moczowa,
B.  trzewna i oddechowa,
C.  wyizolowana trzewna,
D.  wyizolowana oddechowa.



Zadanie 39.
Kierowanie  uwagi  chorego  na  przeżywanie  teraźniejszości,
okazywanie akceptacji, wskazywanie sfer, w których chory mógłby
poczuć  się  "użyteczny",  unikanie  agresywnych  metod  leczenia  u
chorych  w  zaawansowanym  stadium  choroby,  są  to  działania,
które:

A . n ie  pozwalają  zmierzyć  się  choremu  z  rzeczywistą
sytuacją,

B . może podjąć zespół opiekujący się chorym w celu poprawy
jakości życia pacjenta,

C.  utrudniają dokonanie bilansu życiowego,
D.  mają na celu głównie odciążenie rodziny pacjenta.

Zadanie 40.
Tolerowanie  przyzwyczajeń  (np.  używek),  u  chorego  w  stanie
terminalnym  służy  poprawie  jego  jakości  życia.  W  którym  z
poniższych przypadków należy jednak odstąpić od tej zasady?

A . chory  z  rakiem  płuca,  z  dusznością  opanowaną  lekami
wypala około 30 papierosów dziennie,

B . chory  z  nieuregulowaną  cukrzycą  posterydową  leczoną
insuliną  spożywa  o  różnych  porach  dnia  znaczne  i lości
słodyczy,

C . chory  z  przerzutami  do  wątroby,  aktualnie  bez
dolegliwości preferuje tłuste smażone potrawy,

D.  w żadnym z powyższych.

Zadanie 41.
W  porównaniu  do  morfiny  podawanej  drogą  doustną,  morfina
podawana dożylnie wywiera działanie na organizm:

A.  takie samo,
B.  dwu - trzykrotnie silniejsze,
C.  pięciokrotnie silniejsze,
D.  siedmiokrotnie silniejsze.

Zadanie 42.
Do zasad homeopatii NIE należy:

A.  prawo podobieństw,
B.  zasada minimalnej dawki,
C.  prawo przeciwieństw,
D.  zasada pojedynczego leku.



Zadanie 43.
W  zaawansowanym  stadium  raka  szyjki  macicy,
przyczyną/przyczynami obrzęku limfatycznego jest/są:

A . uszkodzenie naczyń limfatycznych i/lub węzłów chłonnych
przez zabieg operacyjny,

B.  napromienianie węzłów chłonnych,
C.  zajęcie węzłów chłonnych przez przerzuty nowotworowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 44.
Czynniki  wewnętrzne warunkujące adaptację społeczno-zawodową
pielęgniarek to:

A.  środowisko pracy, wyznaczenie opiekuna,
B.  warunki organizacyjne, ekonomiczne, fizyczne,
C.  kwalifikacje zawodowe i osobowość,
D . stan  fizyczny  danej  osoby  i  warunki  fizyczne  środowiska

pracy.

Zadanie 45.
Wskaż charakterystyczne objawy niepożądane stosowania opioidów
u dzieci:

A .  zaparcia stolca, trudności w oddawaniu moczu,
B.  nudności, wymioty, senność,
C.  pocenie, świąd skóry,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 46.
D o  schorzeń  z  powodu  których  dziecko  może  być  objęte  opieką
paliatywną zaliczamy:

A.  mukowiscydozę i mukopoloisacharydozę,
B.  dystrofie mięśniowe i białaczki,
C.  zespół Downa i wady cewy nerwowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 47.
W opiece holistycznej opieka duchowa:

A.  brana jest pod uwagę tylko w instytucjach religijnych,
B.  nie ma istotnego znaczenia w procesie leczenia,
C . jest  nieodłączną  częścią  w  praktyce  holistycznej  opieki

paliatywnej,
D.  powinna stać na pierwszym miejscu.



Zadanie 48.
Który  z  wymienionych  leków  najskuteczniej  zmniejszy  odczucie
duszności  u  dziecka  z  restrykcyjną  chorobą  płuc  w  okresie
terminalnym?

A.  siarczan morfiny podawany w inhalacji,
B .  leki mukolityczne,
C . morfina  podawana  doustnie  lub  podskórnie  w  małych

dawkach,
D.  leki rozszerzające oskrzela.

Zadanie 49.
Porażone kończyny dolne należy ułożyć w pozycji:

A .  naturalnej,
B.  zgięciowej,
C.  przymusowej,
D.  wyprostnej.

Zadanie 50.
Zgodnie  z  zasadą  "o  podwójnym  skutku  działania"  dopuszczalne
jest:

A .  wspomagane samobójstwo,
B.  stosowanie zasady primum non nocere,
C . stosowanie nadzwyczajnych (nieproporcjonalnych) środków

terapeutycznych,
D . stosowanie  dużych  dawek  opioidów  w  bólu  nie  do

wytrzymania, które mogą ograniczać przytomność, a nawet
skracać życie.

Zadanie 51.
Aby  prawidłowo  zaplanować  pielęgnację  nieuleczalnie  chorego,  u
którego  występują  odleżyny,  należy  podjąć  następujące
czynności:

A .  sprawdzić jakie chory przyjmuje leki,
B . dokonać  oceny  ryzyka  wystąpienia  odleżyn  za  pomocą

zalecanych narzędzi oceny,
C.  ocenić miejsca narażone na powstanie odleżyn,
D.  stwierdzenia B i C są prawdziwe.

Zadanie 52.
Przedmiotem  badań  psychoimmunologicznych  zmierzających  do
zwiększenia sił obronnych organizmu jest m.in.:

A .  asertywność,
B.  test psychologiczny,
C.  wizualizacja,
D.  test odpornościowy.



Zadanie 53.
Ogólną zasadą postępowania w medycynie paliatywnej jest:

A .  ciągła walka o przedłużenie życia,
B.  akceptacja nieuchronnej śmierci,
C.  przywracanie zdrowia, jak tylko to możliwe,
D.  podejmowanie leczenia przyczynowego do końca choroby.

Zadanie 54.
Który  z  wymienionych  etapów  NIE  jest  elementem  cyklu
zapewniania jakości opieki w zakładzie opieki zdrowotnej?

A.  ustalenie celu i pożądanego poziomu jakości opieki,
B.  wybór obszaru opieki,
C.  zakup sprzętu koniecznego do realizacji założeń,
D.  opracowanie standardu.

Zadanie 55.
U  pacjenta  bardzo  osłabionego,  w  terminalnym  okresie  choroby,
któremu  przekazano  informację  o  jego  chorobie  i  dalszym
rokowaniu, w sytuacji wybuchu gniewu, należy:

A . umiejętnie  odeprzeć  gniew  kontratakiem,  dbając  o  dobre
imię zawodu,

B . zawsze  się  wycofywać  z  kontaktu,  a  pacjenta  z  częstymi
atakami gniewu unikać,

C . uznać,  że  gniew jest  normalną reakcją na złą  wiadomość
i  może  być  skierowany  na  pielęgniarkę  (pielęgniarza),
odpieranie zarzutów w tej sytuacji jest niewłaściwe,

D . wspólnie  z  zespołem  terapeutycznym  osądzić  zasadność
gniewu  chorego  i  przeprowadzić  z  pacjentem  rozmowę
edukacyjną.

Zadanie 56.
Proszę  wskazać  najpełniejszą  definicję  terminu  "opieka
paliatywna nad dzieckiem":

A . aktywne  i  całościowe  podejście  uwzględniające  elementy
fizyczne,  społeczne  i  duchowe,  poprawia  jakość  życia
dziecka  oraz  obejmuje  leczenie  nieprzyjemnych  objawów,
niesienie ulgi i wytchnienia,

B . wspieranie  rodziny  pacjenta,  leczenie  nieprzyjemnych
objawów i opieka w czasie umierania,

C . aktywne  i  całościowe  podejście  uwzględniające  elementy
fizyczne,  społeczne  i  duchowe,  obejmuje  leczenie
niepożądanych  objawów  oraz  poprawę  jakości  życia
dziecka w czasie umierania i w okresie żałoby,

D . wspieranie  rodziny  niesienie  ulgi  i  wytchnienia,  oraz
opieka w czasie umierania.



Zadanie 57.
Zgodnie  z  polskim  prawem,  przez  pojęcie  "eutanazja"  rozumie
się:

A .  zabicie człowieka w stanie terminalnym,
B.  zastosowanie leków opioidowych w okresie agonii,
C.  niepodejmowanie reanimacji w okresie agonii,
D . zabicie  człowieka  na  jego  życzenie  i  pod  wpływem

współczucia.

Zadanie 58.
Co to są bóle przebijające?

A.  wszystkie bóle występujące w chorobie nowotworowej,
B.  podstawowe bóle w chorobie nowotworowej,
C . przemijające,  napadowe  bóle  nakładające  się  na

dotychczas istniejące dolegliwości,
D.  nie reagujące na stosowane leczenie przeciwbólowe.

Zadanie 59.
Lęk  przed  śmiercią  głęboko  tkwiący  w  istocie  ludzkiej,  nie
dający się całkowicie wyeliminować zwany jest lękiem:

A.  tanatycznym,
B.  oswojonym,
C.  psychologicznym,
D.  społecznym.

Zadanie 60.
Obraz własnego położenia życiowego oceniany w wybranym odcinku
czasu, to pojęcie:

A .  jakości życia,
B.  samooceny,
C.  wyobrażeń adekwatnych,
D.  koherencji.

Zadanie 61.
Które  z  wymienionych  poniżej  stwierdzeń  dotyczących  nowych
wymagań  formalnych,  stworzonych  przez  rozwijające  się  systemy
opieki  zdrowotnej,  mobilizujące  pielęgniarki  do  kształcenia
podyplomowego  jest  nieadekwatnie  określone  (niezgodnie  z
rzeczywistością):

A . umiejętność  rozpoznawania  i  rozwiązywania  problemów
zdrowotnych w otoczeniu (środowisku),

B.  nowe umiejętności instrumentalne i praktyczne,
C.  ekonomizacja opieki zdrowotnej i innowacyjność,
D . wymagania  prawne  Światowej  Organizacji  Zdrowia  (WHO

World Health Organization).



Zadanie 62.
"Ocenę własnego położenia życiowego dokonaną w okresie choroby
oraz  leczenia  i  uwzględniającą  ich  szczególną  rolę"  definiuje
pojęcie:

A .  jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (HRQL),
B.  jakości życia uwarunkowanej chorobą (DRQL),
C.  jakości funkcjonowania w chorobie,
D.  jakości życia uwarunkowanej leczeniem.

Zadanie 63.
Współczesną  koncepcję  opieki  paliatywnej/hospicyjnej,
zainicjowała:

A.  Lydia Hall,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Dorota Orem,
D.  Cicely Saunders.

Zadanie 64.
Objawami klinicznymi ostrego stanu splątania NIE są:

A . trudności  w  skupieniu  uwagi,  zaburzenia  pamięci
świeżej, dezorientacja, zaburzenia postrzegania,

B.  urojenia, omamy, chaotyczna niespójna mowa,
C.  niepokój ruchowy, głośne agresywne zachowanie,
D . ogólne  spowolnienie,  przygarbiona  postawa,  spuszczone

oczy, cichy głos, smutna mimika.

Zadanie 65.
Wystąpienie zespołu żyły głównej górnej sugeruje:

A.  skrócenie oddechu, obrzęk twarzy,
B.  obrzęk tułowia i kończyn górnych,
C.  kaszel, duszność,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 66.
Które  z  zachowań  osieroconej  osoby  sugerują  patologiczny
przebieg żałoby?

A.  poczucie nierealności,
B.  poczucie zagrożenia,
C.  gniew, poczucie winy i zaburzenia wegetatywne,
D . szukanie  zapomnienia  w  nadmiernej  aktywności,

przedwczesne zastąpienie zmarłego inną osobą, tworzenie
"izb pamięci".



Zadanie 67.
NIE jest prawdą, że:

A . wolontariusz  powinien  posiadać  kwalifikacje  i  spełniać
wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych
świadczeń,  jeśli  obowiązek  takich  kwalifikacji  i
wymagań wynika z odrębnych przepisów,

B . należy zapoznać wolontariusza z warunkami bezpiecznego
wykonywania świadczeń, informować jak unikać zagrożeń,
a  jeśli  charakter  świadczeń  tego  wymaga,  zapewnić
środki ochrony indywidualnej,

C . obowiązkiem  wolontariusza  jest  sumienne  wykonywanie
zadań  oraz  dbanie  o  powierzony  mu  przez  organizację
majątek.

D . wolontariuszowi  nie  przysługuje  prawo  złożenia  prośby  o
wydanie  mu  pisemnego  zaświadczenia  lub  opinii  o
wykonywaniu przez niego świadczeń.

Zadanie 68.
Ból  neuropatyczny  (nie  receptorowy)  występujący  u  pacjentów  w
zaawansowanej  chorobie  nowotworowej  ze  względu  na  lokalizację
dzielimy na:

A.  obwodowy,
B.  ośrodkowy,
C.  współczulny,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 69.
Etapy  reakcji  na  niepomyślne  rokowanie  charakteryzuje  to,  że
wszystkie stadia występują:

A . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  trwają  podobny  okres
czasu u wszystkich pacjentów,

B . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

C . zawsze  w  różnej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

D . nie  zawsze,  mogą  występować  w  różnej  kolejności,  mogą
trwać różny okres czasu u różnych pacjentów.

Zadanie 70.
Ewaluacja formatywna, to:

A .  rodzaj ewaluacji sumatywnej,
B.  ewaluacja typu "koszt-efektywność",
C.  strategia eksperymentalna,
D . działanie  nastawione  na  poprawę  lub  rozwój  określonego

programu lub usług.



Zadanie 71.
Proszę  wskazać  prawidłowe  określenie  dotyczące  paniki
oddechowej:

A . n a  panikę  oddechową  pozostają  bez  wpływu  działania
takie,  jak:  wzmocnienie  poczucia  bezpieczeństwa,
opanowanie  hiperwentylacji  przez  wolniejszy  i  głębszy
oddech, stosowanie benzodiazepin,

B . oznacza napad duszności połączony z lękiem, wynikający
również  z  czynników  psychosocjalnych  i  duchowych
nakładających się na istniejącą duszność,

C . związana  jest  głównie  z  wysiłkiem  i  ruchem  chorego
(poruszaniem się i przemieszczaniem),

D . nie  nasila  s ię  przy  nieprawidłowej  kontroli  objawów,
ani  w  związku  z  postępem  choroby,  może  wiązać  się
głównie  z  lękiem  przed  śmiercią,  i  nieuregulowaniem
spraw życiowych.

Zadanie 72.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

A . marskość  wątroby  i  przewlekłe  zapalenie  trzustki  to
częste  choroby  układu  pokarmowego  pochodzenia
nienowotworowego, które w okresie zaawansowanej choroby
nie poddają się leczeniu przyczynowemu,

B . u  chorych  ze  stwardnieniem  zanikowym  bocznym  (SLA),
najważniejsze  jest  leczenie  przyczynowe  a  objęcie
opieką  paliatywną  jest  wskazane  tylko  w  wyjątkowych
przypadkach,

C . choroby  układu  oddechowego  prowadzące  do  przewlekłej
niewydolności  oddechowej  i  śmierci,  to  m.in.
mukowiscydoza,  przewlekła  obturacyjna  choroba  płuc
(POCHP) i pylice,

D.  wszystkie zdania są fałszywe.

Zadanie 73.
O d 2009 r . w Polsce jednostki chorobowe kwalifikujące dorosłych
chorych  do  objęcia  opieką  paliatywną.  Wskaż  prawidłową
odpowiedź:

A . nowotwór,  owrzodzenie  nowotworowe,  niewydolność
oddechowa,

B . procesy neurodegeneracyjne, choroba Parkinsona, choroba
Alzheimera,

C . choroba  Creutzfeldta-Jakoba,  upośledzenie  odporności
wywołane  przez  wirus  ludzki  (AIDS),  owrzodzenia
odleżynowe, SLA,

D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 74.
Który  z  opisanych  elementów  NIE  jest  zgodny  z  zasadami
tworzenia standardów w opiece paliatywnej?

A.  standardy są opracowywane i wdrażane przez praktyków,
B.  standardy skoncentrowane są na pacjencie,
C . w  proces standaryzacji powinna być zaangażowana jedna,

odpowiedzialna osoba,
D.  standardy opracowywane są dla konkretnej sytuacji.

Zadanie 75.
Jean Watson jest twórcą modelu:

A.  dezintegracji pozytywnej,
B.  pielęgniarstwa transkulturowego,
C.  humanistycznej troskliwości,
D.  pielęgniarstwa systemowego.

Zadanie 76.
Skutecznym  lekiem,  stosowanym  w  zapobieganiu  tworzenia  się
nadmiaru  wydzieliny  oskrzelowej  powodującej  charczący  oddech,
jest:

A .  Morfina,
B.  Carbamizepina,
C.  Hioscyna,
D.  Mirtazapina.

Zadanie 77.
Czynniki  wpływające  na  pogorszenie  jakości  życia,  zaliczające
się do grupy przyczyn społecznych to:

A.  osobowość lękowa,
B.  poczucie utraty kontroli,
C .  oczekiwania dotyczące pełnienia roli chorego,
D.  brak zainteresowania ze strony personelu.

Zadanie 78.
Medytacja jako jedna z form opieki komplementarnej:

A . utrudnia  przystosowanie  się  do  nowych  warunków
społecznych,

B.  doskonali rozważania duchowe,
C.  jest nowoczesną nauką medycyny tradycyjnej,
D . umożliwia samodzielne kierowanie uwagą i  oddziaływanie

na procesy wewnątrzustrojowe.



Zadanie 79.
Karta  ACT  dla  dzieci  ze  schorzeniami  zagrażającymi  życiu  i  ich
rodzin, określa między innymi, że:

A . każde dziecko będzie traktowane z godnością, szacunkiem
i  zapewnieniem  prywatności  bez  względu  na  jego
możliwości psychologiczne,

B . każde dziecko otrzyma możliwość udziału w podejmowaniu
decyzji dotyczących sprawowanej nad nim opieki, zgodnie
ze swoim wiekiem i pojmowaniem,

C . każde  dziecko będzie  miało  zapewniony dostęp  do  nauki,
dołoży  się  starań  by  zachęcić  dziecko  do  udziału  w
innych zajęciach,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 80.
Który  z  wymienionych  niżej  objawów  niepożądanych  jest  typowy
dla octanu megestrolu?

A.  zaparcia,
B.  biegunka,
C.  zwiększone ryzyko zakrzepów żylnych,
D.  nudności i wymioty.

Zadanie 81.
Najczęstszą  przyczyną  przewlekłej,  prowadzącej  do  śmierci
niewydolności krążenia jest:

A .  kardiomiopatia,
B.  choroba wieńcowa i zawał serca,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  zwężenie zastawek lub niedomykalność zastawek.

Zadanie 82.
Wskaż zdanie prawdziwe:

A . stosowanie opatrunków aktywnych (Aquacel Ag, Kaltostat)
dwukrotnie przyspiesza gojenie owrzodzeń nowotworowych,

B . spośród objawów towarzyszących owrzodzeniu szczególnie
ból i świąd są uciążliwe dla chorego,

C . w celu opanowania bólu i krwawienia owrzodzenia stosuje
s ię  wyłącznie  metody  ogólne  (lignocainę,  morfinę  i  vit .
K ) ,

D.  żadne z powyższych stwierdzeń NIE jest prawdziwe.



Zadanie 83.
D o  podstawowych  behawioralnych  objawów  bólu  przewlekłego  u
małego dziecka NIE należą:

A.  płacz,
B.  brak zainteresowania otoczeniem i niechęć do zabawy,
C.  obniżona zdolność koncentracji uwagi,
D.  trudność w zasypianiu.

Zadanie 84.
Cztery  podstawowe  zasady,  obowiązujące  w  kodeksie  etyki
medycznej, także w opiece paliatywnej, to:

A . poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  wolnej  woli ;
poszanowanie  zasady  sprawiedliwości;  nakaz  czynienia
dobra,

B . zasada  poszanowania  zdrowia;  nakaz  czynienia  dobra;
poszanowanie wolnej woli; poszanowanie autorytetu,

C . poszanowanie  autonomii;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości;  zakaz  szkodzenia;  nakaz  czynienia
dobra,

D . poszanowanie  autonomii,  zakaz  nieszkodzenia;
poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości.

Zadanie 85.
Która  z  poniższych metod  niefarmakologicznych ma  udowodnione
działanie w opanowywaniu skrajnej duszności u dziecka w okresie
terminalnym?

A.  nacieranie chorego dziecka wonnymi olejkami,
B . zastosowanie  wiatraka  ze  strumieniem  powietrza

skierowanego na twarz,
C.  częste inhalacje z pary wodnej,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 86.
Czynnikiem wpływającym na obniżenie progu bólowego jest:

A .  sen, odpoczynek,
B . stosowanie  leków  przeciwbólowych,  leków

przeciwdepresyjnych,
C.  zamknięcie w sobie, nuda,
D.  życzliwość otoczenia, zrozumienie.



Zadanie 87.
D o  zakresu  umiejętności  wymaganych  od  pielęgniarki  w  zakresie
leczenia  objawowego  w  hospicjum  dziecięcym,  między  innymi
należy/ą:

A.  umiejętność rozpoznania objawów, ocena ich nasilenia,
B . umiejętność  przekazywania  informacji  i  szkolenia

rodziców,
C . znajomość  podstaw  farmakologii,  rehabilitacji  i

psychologii,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 88.
Zalecając terapię komplementarną należy podkreślić:

A .  korzystne doznania terapeutyczne i ich różnorodność,
B . rzadki  oraz  powierzchowny  kontakt  i  relacje

pacjent-terapeuta,
C . towarzyszący  terapii  brak  świadomości  je j  efektywności

i bezpieczeństwa,
D . fakt podejmowania na świecie szeroko rozpowszechnionych

badań  i  ocen  klinicznych  dotyczących  medycyny
niekonwencjonalnej.

Zadanie 89.
Targowanie się jako jeden z etapów umierania:

A.  jest próbą zawarcia układu, w celu opóźnienia wydarzeń,
B.  to uzyskanie jak najlepszej ceny za życie,
C.  jest nieistotne,
D.  zmienia spojrzenie na świat pacjenta.

Zadanie 90.
P o  mastektomii  ochrona  kończyny  górnej  po  stronie  operowanej
polega m. in. na:

A.  wykonywaniu tylko iniekcji dożylnych,
B.  wykonywaniu wyłącznie iniekcji podskórnych,
C.  zaprzestaniu wykonywania wszystkich rodzajów iniekcji,
D.  wykonywaniu iniekcji tylko z antybiotykiem.

Zadanie 91.
W celu przerwania napadu padaczkowego u chorego z guzem mózgu
można  podać  lek  w  łatwej  do  zastosowania  formie  doodbytniczej
wlewki. Który z poniższych leków stosujemy w tej formie?

A.  diazepam,
B.  midazolam,
C.  lorazepam,
D.  fentanyl.



Zadanie 92.
Podczas  punkcji  jamy  otrzewnej  przeprowadzanej  w  celu  upustu
płynu, bezwzględnie należy monitorować:

A.  oddech,
B.  temperaturę,
C.  tętno,
D.  ciśnienie tętnicze krwi.

Zadanie 93.
Które  z  podanych  niżej  narzędzi  uwzględniają  ocenę  stanu
somatycznego?

A.  STAS,
B.  kwestionariusz QLQ-C30,
C.  Rotterdamska Lista Objawów,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 94.
Opieka u schyłku życia (end-of-life-care) koncentruje się na:

A.  optymalnym leczeniu przeciwnowotworowym,
B . optymalnym  kontrolowaniu  objawów  fizycznych  i

psychologicznych,  jak  i  na  wsparciu  społecznym,
duchowym, informacyjnym, emocjonalnym chorego oraz jego
rodziny,

C.  radykalnym leczeniu przyczynowym,
D . leczeniu  mającym  na  celu  przedłużenie  przeżycia

chorego.

Zadanie 95.
Śmierć jest przedmiotem rozważań:

A.  etyki,
B.  taoizmu,
C.  fi lozofii,
D.  tanatologii.

Zadanie 96.
W  opiece  nad  ludźmi  starszymi  z  chorobą  nowotworową  przy
współistniejącym otępieniu zalecana jest:

A .  częsta zmiana otoczenia chorego,
B.  stały porządek dnia, bez zmian otoczenia,
C.  częsta zmiana porządku dnia,
D.  izolacja chorego.



Zadanie 97.
Działania  zespołu  terapeutycznego  mające  wpływ  na  poprawę
jakości  życia  chorego  w  stanie  terminalnym  obejmują  między
innymi:

A . odwrócenie  uwagi  chorego  od  aktualnego  stanu  przez
ukazywanie  możliwości  zaistnienia  poprawy  w
przyszłości, dystansowanie się do zwyczajów chorych,

B . kierowanie  uwagi  chorego  na  przeżywanie
teraźniejszości,  okazywanie  akceptacji,  wskazywanie
sfer w których chory mógłby poczuć się "użyteczny",

C . preferowanie  drogi  dożylnej  podawania  leków  ze  względu
n a  szybkość  działania,  organizowanie  dnia  chorego  w
taki sposób, aby miał on dużo wolnego czasu,

D . dążenie  do  zmian  w  dotychczasowej  hierarchii  wartości
chorego  tak  aby  najważniejsze  stało  s ię  zdrowie,
akcentowanie przyszłości.

Zadanie 98.
Proszę  dokończyć  zdanie.  Oddziały  opieki  paliatywnej/hospicja
stacjonarne  i  oddziały  opieki  długoterminowej/zakłady
opiekuńcze:

A.  są tożsame w realizacji świadczeń zdrowotnych,
B.  różnią się między sobą formą sprawowanej opieki,
C . organizowane  są  wyłącznie  dla  pacjentów w  terminalnym

stanie choroby,
D . organizowane  są  wyłącznie  dla  pacjentów  przewlekle

chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku.

Zadanie 99.
W jaki sposób można podwyższyć próg bólowy u pacjentów?

A . stosować  właściwy  schemat  podawania  leków
przeciwbólowych,

B.  wzmacniać wiarę w skuteczność leczenia,
C.  kumulować zabiegi pielęgnacyjne,
D . zapewnić  komfort  psychiczny  i  f izyczny,  warunki  do

odpoczynku,  odpowiedną  i lośc  snu  oraz  wypełnić  czas
wolny.

Zadanie 100.
Zaniechanie działań w kierunku sztucznego podtrzymywania życia,
podejmowania  i  prowadzenia  reanimacji  lub  uporczywej  terapii
nosi nazwę:

A.  eutanazji,
B.  kryptoeutanazji,
C.  ortotanazji,
D.  eutanazji czynnej na żądanie.



Zadanie 101.
Najczęstszą  tematyką  prac  badawczych  prowadzonych  przez
pielęgniarki,  a  dotyczącą  chorych  u  kresu  życia  są  badania
związane z:

A .  problemami egzystencjalnymi i duchowymi,
B.  oceną jakości życia pacjentów,
C.  komunikacją i wsparciem,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 102.
Jakie  jest  najlepsze  miejsce  dla  chorego  podczas  sprawowania
opieki paliatywnej w zaawansowanej chorobie nowotworowej?

A . w  szpitalu,  bo  zapewnia  całodobową  opiekę
lekarsko-pielęgniarską,

B . to ,  które  łagodzi  wszelkie  dolegliwości  bólowe  według
najnowszych standardów,

C . oddział  stacjonarny  w  hospicjum,  ponieważ  odciąża
całkowicie zmęczoną rodzinę,

D.  to, które zapewnia choremu najlepszą jakość życia.

Zadanie 103.
Reakcja emocjonalna człowieka na trudną sytuację zależy od:

A.  samej świadomości choroby,
B . nie  tyle  od  faktów,  i le  od  jego  wyobrażeń  o  tych

faktach,
C.  życiowej postawy rodziny,
D.  woli osoby chorej.

Zadanie 104.
Zaznacz  twierdzenie  FAŁSZYWE  dotyczące  opieki  paliatywno  -
hospicyjnej:

A . w  opiece  paliatywno-hospicyjnej  priorytetem  jest
stosowanie środków nieproporcjonalnych,

B . opieka  paliatywna  ceni  życie,  ale  także  uznaje
umieranie za proces naturalny,

C . celem  opieki  paliatywnej  nie  jest  ani  przyspieszenie
ani opóźnianie momentu śmierci,

D . opieka  paliatywna  ma  na  celu  poprawę  jakości  życia
chorych oraz wspieranie ich rodzin.

Zadanie 105.
Drugą pod względem częstości przyczynę zgonów w grupie chorób
przewlekłych w Polsce stanowią:

A.  choroby układu krążenia,
B.  choroby układu oddechowego,
C.  nowotwory złośliwe,
D.  choroby neurologiczne.



Zadanie 106.
Zakażenia  o  różnej  etiologii,  występujące  w  przebiegu  zakażenia
HIV, charakterystyczne są dla:

A . ostrej  infekcji  retrowirusowej  -  ze  względu  na  znaczny
przyrost ilości wirusa wzrasta podatność na zakażenia,

B.  okresu utajenia maskując rzeczywistą przyczynę choroby,
C.  obrazu klinicznego okresu pełnoobjawowego AIDS,
D . okresu  przetrwałego  uogólnionego  powiększenia  węzłów

chłonnych, będąc przyczyną tego powiększenia.

Zadanie 107.
W  sytuacji  konfliktu  decyzji  w  zakresie  wyboru  "mniejszego  zła"
należy:

A.  dostrzec istotę konfliktu,
B.  rozważyć wszystkie "za i przeciw",
C . podjąć  decyzję  (czyli  umotywowane  postanowienie

najbliższe temu, co uważamy za słuszne),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 108.
D o błędów w komunikacji z pacjentem objętym opieką paliatywną
NIE należy:

A.  pochopne udzielanie rad i zdawkowe uspokajanie,
B.  minimalizowanie i "normalizacja" uczuć,
C.  słuchanie i neutralność,
D.  składanie obietnic bez pokrycia.

Zadanie 109.
Jakie dokumenty dotyczą praw dziecka chorego?

A.  Karta ACT,
B.  Karta praw dziecka śmiertelnie chorego,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B.
D.  żadna z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 110.
Wartość  określająca  różnicę  między  oczekiwaniami  pacjenta  a
stopniem ich zaspokojenia to:

A.  skuteczność organizacji opieki,
B.  skuteczność leczenia,
C.  satysfakcję z opieki,
D.  wskaźnik jakości życia.



Zadanie 111.
W leczeniu totalnego bólu nowotworowego stosuje się:

A .  przerywanie dróg przewodzenia bólu,
B.  farmakoterapię preparatami opioidowymi, psychoterapię,
C.  podwyższanie progu bólowego, farmakoterapię,
D.  wszystkie wymienione metody.

Zadanie 112.
Poniższe  twierdzenia  dotyczą  podawania  podskórnego  leków  w
opiece paliatywnej. Wskaż odpowiedź FAŁSZYWĄ:

A.  leki podaje się przez zestaw do iniekcji podskórnych,
B . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  z  reguły  po

przygotowaniu w jednej strzykawce,
C . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  w  postaci

wlewu  ciągłego  lub  powtarzanych  regularnych
wstrzyknięć,

D.  drogą podskórną podaje się tylko opioidy.

Zadanie 113.
Objawy  wspólne  dla  schyłkowej  fazy  chorób  nowotworowych  i
innych chorób przewlekłych postępujących, to:

A .  duszność,
B.  ból ,
C.  osłabienie, wyniszczenie,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 114.
Leki adjuwantowe (wspomagające) to:

A . niesteroidowe  leki  przeciwzapalne  i  paracetamol
wspomagające działanie opioidów na wyższych szczeblach
drabiny analgetycznej,

B.  leki stosowane doraźnie przy bólach przebijających,
C . leki  nie  działające  bezpośrednio  przeciwbólowo,  ale

pomagające  zwalczać  ból  poprzez  różne  mechanizmy
działania,

D . si lne  opioidy,  które  nie  powinny  być  stosowane  u
chorych z bólem przewlekłym.

Zadanie 115.
Który  z  wymienionych  poniżej  objawów  odwodnienia  u  chorego  u
kresu  życia  można  z  powodzeniem  leczyć  bez  użycia  metod
inwazyjnych?

A.  zmniejszenie elastyczności skóry,
B.  zmniejszenie ilości oddawanego moczu,
C.  suchość błony śluzowej jamy ustnej,
D.  zaburzenia poznawcze.



Zadanie 116.
U  pacjenta  z  zaawansowaną  chorobą  nowotworową,  środki
przeciwbólowe powinny być stosowane:

A.  na żądanie,
B.  w razie bólu,
C.  w zależności od natężenia bólu i efektu analgetycznego,
D.  zawsze w odstępach co 6 godzin.

Zadanie 117.
Według  WHO  leczenie  bólu  w  opiece  paliatywnej  dzieci  jest
stosowane  według  zasad  ich  podawania.  NIE  należy  do  nich
podawanie:

A.  zgodnie z najlepszą drogą podania,
B.  zgodnie z drabiną analgetyczną,
C.  zgodnie z zegarem,
D.  zgodnie z rodzicami/opiekunami.

Zadanie 118.
Warunkiem  dla  pełnienia  domowej  opieki  paliatywnej  nad
dzieckiem przez rodzinę NIE jest/NIE są:

A . czas dojazdu do domu chorego - bez względu na porę nie
powinien przekraczać 2 godzin,

B . dobre  warunki  mieszkaniowe  i  wysoki  standard  życia
rodziny,

C . pragnienie  dziecka  i  wyrażenie  chęci  obecności  dziecka
w domu przez rodzinę,

D.  świadoma zgoda rodziców wyrażona na piśmie.

Zadanie 119.
D o  zadań  własnych  z  zakresu  pomocy  społecznej  o  charakterze
obowiązkowym realizowanym przez gminy należą:

A.  sprawienie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
B . organizowanie  i  prowadzenie  gminnych  ognisk

wychowawczych,
C.  udzielanie schronienia i posiłków osobom bezdomnym,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 120.
Hanna Chrzanowska zapoczątkowała w Polsce w XX wieku:

A.  opiekę stacjonarną dla przewlekle chorych,
B.  domową opiekę pielęgniarską,
C.  opiekę nad matką i dzieckiem,
D.  szpitalną opiekę dla osób uzależnionych.



Zadanie 121.
Które z wymienionych praw są zgodne z kartą praw pacjenta?

A . uzyskania  od  lekarza  przystępnej  informacji  o  swoim
stanie zdrowia, rozpoznaniu, leczeniu i rokowaniu,

B.  zapewnienie opieki duszpasterskiej,
C . zapewnienie  możliwości  cofnięcia  zgody  na  eksperyment

medyczny w każdym stadium eksperymentu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 122.
Metoda  PCA  (analgezja  kontrolowana  przez  pacjenta)  w  leczeniu
bólu przewlekłego u dzieci:

A . może  być  zastosowna  z  powodzeniem  u  dzieci  od  ok.  7
r.ż. ,

B . n ie  jest  zalecana,  ponieważ  stanowi  zagrożenie  dla
dziecka, które łatwo może przedawkować lek opioidowy,

C . nie powinna być wogóle stosowana u dzieci ze względu na
ich małą dojrzałość i odpowiedzialność za swoje czyny,

D . jest  metodą  kontrowersyjną  nawet  u  dorosłych  i  dlatego
nie może być stosowana u dzieci.

Zadanie 123.
O d  którego  roku  życia  dziecka,  lekarz  ma  prawny  obowiązek
udzielenia  dziecku  przystępnej  informacji  o  jego  stanie
zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych i
leczniczych, wynikach leczenia i rokowaniu?

A.  od 12 roku życia,
B.  od 14 roku życia,
C.  od 16 roku życia,
D.  od 18 roku życia.

Zadanie 124.
O  neuropatycznym  komponencie  bólu  zgłaszanego  przez  dziecko
świadczy/ą:

A.  piekący i przeszywający ból,
B . odczucie  wyzwalanych  raz  na  jakiś  czas  impulsów  w

okolicy ciała objętej bólem,
C.  brak lub słaba reakcja na morfinę,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 125.
O obecności wysięku w jamie otrzewnowej w zaawansowanym raku
jajnika świadczy:

A.  duszność, ból promieniujący do lewej ręki,
B.  uczucie nudności,
C . uczucie  "rozpierania",  zgaga,  obrzęk  nóg,  narastająca

duszność,
D.  mrowienie, drętwienie kończyn dolnych.

Zadanie 126.
Które z poniżej wymienionych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . Fentanyl  może  być  stosowany  przezśluzówkowo w  bólach
przebijających,

B.  Fentanyl może być stosowany transdermalnie,
C . Morfina  stosowana  podskórnie,  jest  zalecana  w  bólach

przebijających,
D . Fentanyl  nie  jest  wolny  od  efektów  ubocznych,  do

których  należą  m.in.  suchość  w  jamie  ustnej,  senność,
zaparcia.

Zadanie 127.
P o  jakim  czasie  można  usuwać  punkty  odniesienia  stosowane  w
radioterapii paliatywnej?

A.  po zakończeniu terapii,
B.  po dwóch miesiącach,
C.  po pierwszym naświetlaniu,
D.  po każdym naświetlaniu.

Zadanie 128.
Najważniejszym  elementem  w  pielęgnacji  chorego  z
trombocytopenią jest:

A .  zapobieganie infekcjom,
B.  zapobieganie urazom,
C.  postępowanie przeciwodleżynowe,
D . obserwacje w kierunku wystąpienia objawów niedrożności

przewodu pokarmowego.



Zadanie 129.
Czy wskazane jest stosowanie odżywek uzupełniających niedobory
pokarmowe  u  chorych  przebywających  na  oddziale  opieki
paliatywnej?

A . w związku z osłabionym łaknieniem należy zawsze podawać
odżywki,

B . jeśl i  chory  przebywa  na  oddziale  opieki  paliatywnej
przeciwwskazane jest stosowanie odżywek,

C . jeśl i  chory  wyraża  chęć  stosowania  odżywek  i  nie  ma
przeciwwskazań lekarskich może je stosować,

D . zdecydowanie  należy  nakłonić  pacjenta  do  ich
stosowania, gdy ma ukończony 60 r .ż.

Zadanie 130.
Intensywność odczuwanego przez pacjenta bólu jest zależna od:

A.  nastroju pacjenta,
B.  woli walki z chorobą,
C.  znaczenia jakie pacjent nada bólowi,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 131.
Stan,  w  którym chory  jest  przytomny,  ale  psychicznie  nieobecny,
n ie  interesują  go  ludzie  i  nie  reaguje  na  bodźce  zewnętrzne,
określany jest mianem śmierci:

A .  psychologicznej,
B.  społecznej,
C.  metabolicznej,
D.  biologicznej.

Zadanie 132.
Akupresura jest to:

A .  nakłuwanie wybranych punktów na powierzchni ciała,
B.  masowanie wybranych punktów,
C.  uciskanie wybranych punktów w obrębie powłok ciała,
D . stosowanie  lasera  na  wybrane  punkty  na  powierzchni

ciała.

Zadanie 133.
Celem  rozmowy  terapeutycznej  w  opiece  paliatywnej
przeprowadzanej z chorym NIE jest:

A . zmiana  osobowości  chorego,  aby  lepiej  funkcjonował  w
sytuacji choroby,

B . pomoc choremu w zrozumieniu jego problemów, sytuacji, w
jakiej się znajduje,

C . pomoc w znalezieniu właściwych sposobów postępowania i
rozwiązania problemów,

D.  podtrzymanie psychiczne i rozładowanie emocjonalne.



Zadanie 134.
Na ocenę jakości opieki paliatywnej, ma wpływ jakość:

A.  struktury,
B.  organizacji,
C .  wyników,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 135.
Akceptacja nieuchronności śmierci oznacza powstrzymanie się od:

A.  wszelkich działań w okresie agonii,
B . wszelkich  działań  nadzwyczajnych  u  ludzi  z  chorobą

nowotworową,
C.  wszelkich działań nadzwyczajnych w okresie agonii,
D . prowadzenia  reanimacji  u  pacjentów  z  chorobą

nowotworową.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 131915
GRUPA 1
Zadanie 1.
Zalecając terapię komplementarną należy podkreślić:

A .  korzystne doznania terapeutyczne i ich różnorodność,
B . rzadki  oraz  powierzchowny  kontakt  i  relacje

pacjent-terapeuta,
C . towarzyszący  terapii  brak  świadomości  je j  efektywności

i bezpieczeństwa,
D . fakt podejmowania na świecie szeroko rozpowszechnionych

badań  i  ocen  klinicznych  dotyczących  medycyny
niekonwencjonalnej.

Zadanie 2.
Ból  totalny  jest  pojęciem,  które  podkreśla  współistnienie  i
wzajemną  zależność  fizycznych,  psychologicznych,  socjalnych  i
duchowych składników cierpienia chorego. Rozpoczyna się on:

A . o d  bólu  fizycznego  -  przenosi  s ię  on  na  inne  sfery
życia  człowieka  i  dlatego  postępowanie  w  opiece
paliatywnej  rozpoczynamy  od  podania  leków
przeciwbólowych,

B . o d  bólu  duchowego,  gdyż  sfera  duchowa  jest
najważniejsza w życiu człowieka,

C . w  dowolnej  ze  sfer  życia  człowieka  i  może  objąć  je
jednocześnie,

D . bólu  psychologicznego,  gdy  chory  dowiaduje  s ię  o
chorobie nieuleczalnej.

Zadanie 3.
Przystępując  do  zorganizowania  opieki  hospicyjnej  zwrócisz
szczególną uwagę na:

A.  dobór pielęgniarek,
B.  dobór wielodyscyplinarnego zespołu,
C.  przeszkolenie personelu pomocniczego,
D.  przeszkolenie wolontariuszy.

Zadanie 4.
Jakie nowotwory występują u dzieci najczęściej?

A.  guzy mózgu, białaczki, guzy Wilmsa, neuroblastoma,
B . nowotwory  płuc,  nowotwory  jelita  grubego,  nowotwory

nerki,
C . nowotwory tkanek miękkich, nowotwory wątroby, nowotwory

języka,
D.  nowotwory nerek, nowotwory tarczycy, osteosarcoma.



Zadanie 5.
Objawy  wspólne  dla  schyłkowej  fazy  chorób  nowotworowych  i
innych chorób przewlekłych postępujących, to:

A .  duszność,
B.  ból ,
C.  osłabienie, wyniszczenie,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 6.
D o błędów w komunikacji z pacjentem objętym opieką paliatywną
NIE należy:

A.  pochopne udzielanie rad i zdawkowe uspokajanie,
B.  minimalizowanie i "normalizacja" uczuć,
C.  słuchanie i neutralność,
D.  składanie obietnic bez pokrycia.

Zadanie 7.
Opieka u schyłku życia (end-of-life-care) koncentruje się na:

A.  optymalnym leczeniu przeciwnowotworowym,
B . optymalnym  kontrolowaniu  objawów  fizycznych  i

psychologicznych,  jak  i  na  wsparciu  społecznym,
duchowym, informacyjnym, emocjonalnym chorego oraz jego
rodziny,

C.  radykalnym leczeniu przyczynowym,
D . leczeniu  mającym  na  celu  przedłużenie  przeżycia

chorego.

Zadanie 8.
Zgodnie  z  zasadą  "o  podwójnym  skutku  działania"  dopuszczalne
jest:

A .  wspomagane samobójstwo,
B.  stosowanie zasady primum non nocere,
C . stosowanie nadzwyczajnych (nieproporcjonalnych) środków

terapeutycznych,
D . stosowanie  dużych  dawek  opioidów  w  bólu  nie  do

wytrzymania, które mogą ograniczać przytomność, a nawet
skracać życie.



Zadanie 9.
Według Brytyjskiego Towarzystwa Pediatrii opieka paliatywna nad
dziećmi  i  młodzieżą  ze  schorzeniami  ograniczającymi  życie  jest
aktywnym  całościowym  podejściem  obejmującym  fizyczne,
emocjonalne,  społeczne  i  duchowe  elementy.  Obejmuje  leczenie
dotkliwych  objawów,  niesienie  ulgi  i  wytchnienia  rodzinie  oraz
opiekę  w  czasie  umierania  i  w  okresie  żałoby.  Dotyczy  ona
chorób:

A.  nowotworowych,
B.  metabolicznych,
C.  genetycznie uwarunkowanych chorób nerwowo-mięśniowych,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 10.
Gdy chory umiera, należy zachęcać rodzinę do:

A . mówienia  do  chorego,  ponieważ  słuch  jest  najdłużej
odczuwanym zmysłem,

B . stania  w  polu  widzenia  chorego,  ponieważ  wzrok  jest
najdłużej odczuwanym zmysłem,

C . dotykania  chorego,  ponieważ  dotyk  jest  najdłużej
odczuwanym zmysłem,

D . wyjścia  z  pomieszczenia,  ponieważ  chory  potrzebuje
spokoju.

Zadanie 11.
Akceptacja właściwej pory śmierci oznacza:

A . niepodejmowanie  działań  nadzwyczajnych  w  okresie
preterminalnym,

B.  powstrzymywanie się od podawania leków przeciwbólowych,
C . powstrzymanie  się  od  działań  mających  na  celu

przyspieszenie śmierci,
D . powstrzymywanie się od pielęgnowania chorego w okresie

agonii.



Zadanie 12.
Pielęgniarki  opiekujące  się  chorymi  terminalnie  mogą  podjąć
pewne  działania,  pozwalające  na  uniknięcie  wyczerpania
fizycznego i psychicznego. Między innymi wskazane/a, jest:

A . pomniejszanie  znaczenia  kontaktu  z  chorym  i
przytłumienie własnych przeżyć,

B . dbanie  o  dobry  humor,  unikanie  fizycznego  kontaktu  z
chorym,  ograniczenie  empatii  w  stosunku  do  pacjenta  i
jego rodziny,

C . właściwa  organizacja  godzin  pracy,  organizacja  pracy  w
zespole  poprzez  dzielenie  odpowiedzialności  za  pewne
decyzje i wspieranie się,

D . właściwa organizacja godzin pracy, rutynowe wykonywanie
zabiegów przy pacjencie.

Zadanie 13.
W  jaki  sposób  techniki  behawioralne  mogą  być  wykorzystane  do
złagodzenia bólu?

A.  zamiast innych metod leczenia bólu,
B.  w połączeniu z innymi metodami leczenia bólu,
C.  na zmianę z innymi metodami leczenia bólu,
D . mogą  być  stosowane,  ale  tylko  w  I I ˚  drabiny

analgetycznej.

Zadanie 14.
Porozumienie pomiędzy wolontariuszem a organizacją:

A.  powinno zawsze zostać zawarte w formie pisemnej,
B . powinno  zostać  zawarte  w  formie  pisemnej  w  sprawie

współpracy dłuższej niż 30 dni,
C . na żądanie wolontariusza musi mieć formę pisemną, nawet

w  przypadkach  krótszej  współpracy  niż  30  dni,  ale  bez
potrzeby precyzowania zakresu wykonywanych świadczeń,

D . powinno być umową stosunku pracy i konkretyzować także
terminy,  zasady  i  procedury  zwrotu  poniesionych  przez
wolontariusza kosztów.

Zadanie 15.
Zastosowanie  strategii  "strzału  ostrzegawczego"  w  stosunku  do
pacjenta  w  stanie  schyłkowym,  polega  na  przekazaniu  informacji
o :

A .  niewłaściwym stosowaniu zleconych leków,
B.  niewłaściwym zachowaniu się rodziny pacjenta,
C . konsekwencjach  wynikających  z  niestosowania  się  do

procesu leczenia,
D . niepomyślnym  rokowaniu  jego  stanu  chorobowego  i

oczekiwanie na reakcję emocjonalną pacjenta.



Zadanie 16.
Targowanie się jako jeden z etapów umierania:

A.  jest próbą zawarcia układu, w celu opóźnienia wydarzeń,
B.  to uzyskanie jak najlepszej ceny za życie,
C.  jest nieistotne,
D.  zmienia spojrzenie na świat pacjenta.

Zadanie 17.
Akceptacja  nieuchronności  cierpienia  jest  jedną  z  zasad
filozofii opieki paliatywnej. Zasada ta polega na tym, że:

A . uznajemy,  że  cierpienie  pojawia  się  w  życiu,  ale
powinniśmy  dążyć  do  niwelowania  go  za  wszelką  cenę,
nawet gdy chory chce cierpieć,

B . uznajemy,  że  cierpienie  jest  naturalne  w  życiu  chorego,
może odegrać pozytywną rolę i nie powinniśmy ingerować,
aby złagodzić dolegliwości,

C . uznajemy,  że  cierpienie,  żal  i  lęk  są  odczuciami
ludzkimi i mogą odegrać pozytywną rolę w życiu, ponadto
nie zawsze możemy je całkowicie zniwelować,

D . filozofia  opieki  paliatywnej  nie  uwzględnia  zasady
nieuchronności  cierpienia,  gdyż  celem  opieki
paliatywnej jest uśmierzanie cierpienia.

Zadanie 18.
U chorych objętych opieką paliatywną, nadzieja leży u podstaw:

A.  uczuć pozytywnych,
B.  uczuć negatywnych,
C.  pesymistycznego podejścia do życia,
D.  negatywnego wpływu na przebieg choroby.

Zadanie 19.
Bóle przebijające charakteryzują się:

A .  wolnym narastaniem bólu i szybkim zanikaniem,
B . napadowym  charakterem,  szybkim  czasem  nasilenia  i

krótkim czasem trwania (ok. 30 min.),
C.  napadowym charakterem, zwykle są miernie nasilone,
D . znacznym  nasileniem  i  długim  czasem  trwania  (ponad  2

godziny).



Zadanie 20.
Ocena  jakości  życia  jest  oceną  różnicy,  jaka  istnieje  pomiędzy
sytuacją:

A . pacjenta  w  Polsce  a  sytuacją  pacjenta  w  Unii
Europejskiej,

B.  pacjenta a sytuacją personelu medycznego,
C . upragnioną  (idealną)  a  rzeczywiście  istniejącą

(realną),
D.  rzeczywiście istniejącą (realną) a prawidłową.

Zadanie 21.
Duchowość stwarza kontekst, w którym:

A.  poszukujemy odpowiedzi w teologii,
B . wierzenia w sferze duchowej wpływają na sposób radzenia

sobie z własną chorobą,
C . możemy  odrzucić  wiarę  jako  nieprzydatną  w  sytuacji

odchodzenia,
D.  mamy możliwość wyboru postawy.

Zadanie 22.
Zjawisko "śmierci oswojonej" polega na:

A.  poznaniu etapów umierania i objawów śmierci,
B . przywróceniu śmierci należnego je j majestatu i  świadome

w niej uczestnictwo,
C . zastosowaniu  morfiny  dla  zmniejszenia  dolegliwości

bólowych w procesie umierania,
D.  podawaniu leków psychotropowych w okresie schyłkowym.

Zadanie 23.
Jeśli  podawanie  pacjentowi  w  odstępie  co  4  godziny,  100  mg
Tramalu nie niweluje dolegliwości bólowych, należy:

A.  podwoić dawkę leku,
B.  potroić dawkę leku,
C.  podawać w odstępie co 2 godziny,
D . zastosować  leki  z  wyższego  poziomu  drabiny

analgetycznej.

Zadanie 24.
Co to jest duchowość?

A.  synonim religijności,
B . pojęcie  szersze  niż  religijność,  mieszczące  w  sobie

przejawy życia religijnego,
C.  przejaw życia religijnego,
D.  oznaka fizycznej słabości.



Zadanie 25.
W  czasie  trwania  choroby  zmieniają  s ię  potrzeby  chorego  i  jego
rodziny.  Potrzeby  szczególnie  silnie  wyrażone  w  okresie
terminalnym  to  poczucie  bezpieczeństwa  i  własnej  wartości.
Jakie  uwarunkowania  mogą  wpłynąć  na  budowanie  poczucia
bezpieczeństwa?

A . możliwość  przebywanie  w  miejscu  gdzie  chory  czuje  s ię
bezpiecznie,

B.  stale dostępny opiekun,
C . nieograniczona  możliwość  kontaktu  z  zespołem

hospicyjnym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 26.
Jaką dietę należy zastosować u pacjenta narażonego na powstanie
odleżyn?

A.  wysokobiałkową, bogatowitaminową,
B.  ubogobiałkową, wysokotłuszczową,
C.  bogatowitaminową, wysokotłuszczową,
D.  wysokotłuszczową, ubogowitaminową.

Zadanie 27.
D o  zadań  własnych  z  zakresu  pomocy  społecznej  o  charakterze
obowiązkowym realizowanym przez gminy należą:

A.  sprawienie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
B . organizowanie  i  prowadzenie  gminnych  ognisk

wychowawczych,
C.  udzielanie schronienia i posiłków osobom bezdomnym,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 28.
Zasada  afirmacji  godności  ludzkiej  jest  urzeczywistniana
poprzez  akty  czynienia  dobra  a  unikania  zła  w  relacjach
interpersonalnych.  W  przypadku  zawodu  pielęgniarskiego  zasada
ta odnosi się do relacji:

A .  pielęgniarka - pacjent i jego rodzina,
B.  pielęgniarka - pacjent,
C . pielęgniarka  -  pacjent  i  jego  rodzina  oraz  inni

pracownicy ochrony zdrowia,
D . pielęgniarka  -  pacjent,  jego  rodzina  i  inni  pracownicy

ochrony zdrowia oraz pielęgniarka wobec samej siebie.



Zadanie 29.
Zadania, jakie stawia proces żałoby, to:

A .  akceptacja realności straty,
B.  doświadczanie żalu - emocjonalne i wegetatywne,
C.  podtrzymywanie sytuacji straty,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 30.
Lekami podawanymi do końca życia (w okresie umierania), są:

A . analgetyki,  leki  uspakajające,  leki  przeciwdrgawkowe,
hioscyna,

B . analgetyki,  leki  uspakajające,  leki  przeciwdrgawkowe,
leki przeciwcukrzycowe,

C . analgetyki,  leki  uspakajające,  leki  hipotensyjne,  leki
przeciwcukrzycowe,

D . analgetyki,  leki  przeciwcukrzycowe,  leki
przeciwdrgawkowe, hioscyna.

Zadanie 31.
Pielęgniarka  świadcząca  wsparcie  osobie  w  okresie  żałoby,
powinna być:

A.  empatyczna, naturalna, cierpliwa,
B.  umiejąca słuchać i komunikować się z innymi,
C.  znajdująca czas na rozmowę,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 32.
Traktowanie chorego podmiotowo w pojęciu ogólnym, to:

A.  brak tolerancji wobec chorego,
B . uświadomienie  choremu,  że  nie  tylko  on  ma  prawo  do

leczenia,
C.  brak szacunku dla chorego,
D.  okazanie choremu, że jest najważniejszy.

Zadanie 33.
W doskonaleniu zawodowym nie stosuje się:

A .  wykładów, prelekcji, pokazów, ekspozycji,
B . dyskusji,  rotacji  na  stanowiskach  mistrz-uczeń,  analizy

dokumentacji, przeglądów piśmiennictwa,
C.  metody projektów,
D.  oceny jakości pracy pielęgniarskiej.



Zadanie 34.
W  przypadku  terminalnej  fazy  choroby  matki,  je j  czteroletnie
dziecko:

A . należy izolować od matki - widok osoby umierającej może
mieć negatywne skutki dla dalszego rozwoju dziecka,

B . należy  przygotować  dziecko  do  bycia  przy  chorej  matce,
udzielać  w  dostosowany  do  wieku  dziecka  sposób
informacji  i  wyjaśnień,  jednocześnie  zapewniając
atmosferę bezpieczeństwa,

C . powinno widywać matkę z daleka, w żadnym wypadku nie
pozwalając  na  rozmowę  z  nią  -  dziecko  zapamięta  tylko
obraz  mamy,  ochroni  s ię  je  w  ten  sposób  przed  je j
cierpieniem,

D . powinno tylko z nią rozmawiać - widok chorej matki może
być zbyt ciężkim przeżyciem dla dziecka.

Zadanie 35.
NIE jest prawdą, że:

A . wolontariusz  powinien  posiadać  kwalifikacje  i  spełniać
wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych
świadczeń,  jeśli  obowiązek  takich  kwalifikacji  i
wymagań wynika z odrębnych przepisów,

B . należy zapoznać wolontariusza z warunkami bezpiecznego
wykonywania świadczeń, informować jak unikać zagrożeń,
a  jeśli  charakter  świadczeń  tego  wymaga,  zapewnić
środki ochrony indywidualnej,

C . obowiązkiem  wolontariusza  jest  sumienne  wykonywanie
zadań  oraz  dbanie  o  powierzony  mu  przez  organizację
majątek.

D . wolontariuszowi  nie  przysługuje  prawo  złożenia  prośby  o
wydanie  mu  pisemnego  zaświadczenia  lub  opinii  o
wykonywaniu przez niego świadczeń.

Zadanie 36.
W leczeniu totalnego bólu nowotworowego stosuje się:

A .  przerywanie dróg przewodzenia bólu,
B.  farmakoterapię preparatami opioidowymi, psychoterapię,
C.  podwyższanie progu bólowego, farmakoterapię,
D.  wszystkie wymienione metody.



Zadanie 37.
Działalność jednostek opieki paliatywnej, ma na celu:

A . łagodzenie  objawów  somatycznych  wsparcie  psychiczne
wsparcie  socjalne  i  duchowe,  opiekę  nad  rodziną  lub
opiekunami  chorego  podczas  choroby,  jednak  już  nie  po
śmierci chorego,

B . opiekę  całościową,  holistyczną  w  sferze  somatycznej,
psychologicznej  i  duchowej  oraz  zaspokojenie  wszystkich
indywidualnych  przez  chorego  postrzeganych  potrzeb  w
tych  sferach  życia.  Oznacza  to  również  troskę  o  jakość
życia  i  temu  celowi  należy  podporządkować  wszystkie
formy leczenia i opieki,

C . akceptację  nieuchronności  śmierci  ale  nie
powstrzymywanie  się  od  działań  mających  na  celu
przyspieszenie śmierci, gdy to jest możliwe,

D . dążenie  do  tego  aby  śmierć  była  łatwa  i  bezbolesna  a
nie piękna i wzorcowa (kalos-thanatos).

Zadanie 38.
Karta  ACT  dla  dzieci  ze  schorzeniami  zagrażającymi  życiu  i  ich
rodzin, określa między innymi, że:

A . każde dziecko będzie traktowane z godnością, szacunkiem
i  zapewnieniem  prywatności  bez  względu  na  jego
możliwości psychologiczne,

B . każde dziecko otrzyma możliwość udziału w podejmowaniu
decyzji dotyczących sprawowanej nad nim opieki, zgodnie
ze swoim wiekiem i pojmowaniem,

C . każde  dziecko będzie  miało  zapewniony dostęp  do  nauki,
dołoży  się  starań  by  zachęcić  dziecko  do  udziału  w
innych zajęciach,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 39.
U  pacjenta  odczuwającego  silne  uczucie  duszności  należy
zastosować:

A.  ćwiczenia oddechowe i relaksujące,
B.  cichy wentylator z chłodnym powietrzem w sali chorego,
C.  rozmowę z chorym w celu zmniejszenie lęku i pobudzenia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 40.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający na
przypisywaniu innym własnych uczuć i emocji, to:

A .  projekcja,
B.  zaprzeczenie,
C.  somatyzacja,
D.  identyfikacja.



Zadanie 41.
Istotą kacheksji nowotworowej jest nieprawidłowy metabolizm:

A.  węglowodanów, białek, witamin,
B.  węglowodanów, tłuszczów, pierwiastków mineralnych,
C.  białek, węglowodanów, pierwiastków śladowych,
D.  węglowodanów, białek i tłuszczów.

Zadanie 42.
Lęk  przed  śmiercią  głęboko  tkwiący  w  istocie  ludzkiej,  nie
dający się całkowicie wyeliminować zwany jest lękiem:

A.  tanatycznym,
B.  oswojonym,
C.  psychologicznym,
D.  społecznym.

Zadanie 43.
Jean  Watson  w  swojej  teorii  pielęgniarskiej  ukazuje
pielęgniarstwo jako profesję:

A .  zakorzenioną w analizie przeszłości pacjenta,
B.  zakorzenioną w antropologii międzykulturowej,
C . troskliwości,  która  ma  charakter  fizyczny,

proceduralny, obiektywny i oparty na faktach,
D.  układu cyrkularnego w systemie naczyń połączonych.

Zadanie 44.
Jakie mogą być powikłania związane z założeniem cewnika do żyły
centralnej?

A . mechaniczne,  takie  jak  zagięcia,  złamania,  przecieki,
uszkodzenia końcowych, zewnętrznych części cewnika,

B.  zakrzepowe,
C.  infekcyjne,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 45.
Która  z  wymienionych  niżej  międzynarodowych  organizacji
pielęgniarskich powstała jako pierwsza?

A.  Komitet Etyczny Pielęgniarek,
B.  Międzynarodowa Rada Pielęgniarek,
C.  Światowe Towarzystwo Medyczne,
D.  Światowa Organizacja Zdrowia.



Zadanie 46.
Żywienie  pozajelitowe  u  chorych  w  terminalnej  fazie  choroby
nowotworowej, jest:

A . często  stosowane  jako  jedyna  droga  odżywiania
organizmu,

B.  czynnikiem zapewniającym choremu komfort życia,
C . zawsze  stosowane  w  objawach  ciężkiej  niedrożności

jel it ,
D . niewskazane,  ponieważ  nie  wpływa  w  sposób  istotny  na

czas przeżycia, a może być źródłem dyskomfortu.

Zadanie 47.
Występujące po sobie kolejne etapy osierocenia, to:

A . akceptacja  realności  straty,  przystosowanie  do
zmienionego  otoczenia,  doświadczenie  żalu,  odnowienie
sił i ukierunkowanie ich na nowe cele,

B . doświadczenie  żalu,  przystosowanie  do  zmienionego
otoczenia,  odnowienie  s i ł  i  ukierunkowanie  ich  na  nowe
cele, akceptacja realności straty,

C . akceptacja  realności  straty,  doświadczenie  żalu,
przystosowanie  do  zmienionego  otoczenia,  odnowienie  s i ł
i ukierunkowanie ich na nowe cele,

D . doświadczenie  żalu,  odnowienie  s i ł  i  ukierunkowanie  ich
n a  nowe  cele,  akceptacja  realności  straty,
przystosowanie do zmienionego otoczenia.

Zadanie 48.
Satysfakcja  chorego  i  jego  rodziny  ze  sprawowanej  opieki  jest
istotnym  wskaźnikiem  jakości  opieki  medycznej.  Przy  ocenie
satysfakcji z opieki należy wziąć pod uwagę:

A.  organizację opieki,
B.  skuteczność opieki wyrażoną stopniem kontroli objawów,
C.  komunikację między personelem medycznym a chorym,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 49.
Postępowanie  niezgodne  z  etyką  zawodową  pielęgniarek  i
położnych podlega rozpatrzeniu przez:

A.  sąd pielęgniarek i położnych,
B.  sąd powiatowy,
C.  sąd najwyższy,
D.  pracodawcę.



Zadanie 50.
Które z poniżej wymienionych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . Fentanyl  może  być  stosowany  przezśluzówkowo w  bólach
przebijających,

B.  Fentanyl może być stosowany transdermalnie,
C . Morfina  stosowana  podskórnie,  jest  zalecana  w  bólach

przebijających,
D . Fentanyl  nie  jest  wolny  od  efektów  ubocznych,  do

których  należą  m.in.  suchość  w  jamie  ustnej,  senność,
zaparcia.

Zadanie 51.
Który  z  poniższych  psychologicznych  mechanizmów  obronnych,
prezentuje  dziecko  7-letnie  z  chorobą  nowotworową  poddawane
hospitalizacji,  gdy  pielęgniarka  obserwuje  moczenie  nocne  i
ssanie palca?

A.  racjonalizację,
B.  projekcję,
C.  regresję,
D.  przemieszczenie.

Zadanie 52.
W  obrzęku  limfatycznym  u  chorego  objętego  opieką  paliatywną
stosujemy:

A . wyłącznie  intensywne  leczenie  fizjoterapeutyczne,  aby
jak  najszybciej  zmniejszyć  wielkość  obrzęków co  poprawi
komfort chorego,

B . wyłącznie  dobrze  dobrane  rękawy  uciskowe  aby  nie
obciążać chorego innym postępowaniem,

C.  ćwiczenia bierne obrzękniętej kończyny,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 53.
Jak pięcioletnie dziecko wyobraża sobie śmierć?

A.  uważa śmierć za proces naturalny,
B.  ma dojrzałą wizję śmierci,
C.  nie zna pojęcia śmierci,
D.  personifikuje śmierć.

Zadanie 54.
Wskaż charakterystyczne objawy niepożądane stosowania opioidów
u dzieci:

A .  zaparcia stolca, trudności w oddawaniu moczu,
B.  nudności, wymioty, senność,
C.  pocenie, świąd skóry,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 55.
Zasadę  "start  low  -  go  slow"  (zaczynamy od  małej  dawki  i  powoli
ją podnosimy), stosujemy u chorych:

A.  w okresie agonii, w starszym wieku, wyniszczonych,
B.  z uszkodzoną wątrobą, w okresie agonii, wyniszczonych,
C.  z uszkodzoną wątrobą, w starszym wieku, wyniszczonych,
D . w  starszym  wieku,  z  uszkodzoną  wątrobą,  w  okresie

agonii.

Zadanie 56.
Proszę  wskazać  prawidłowe  określenie  dotyczące  paniki
oddechowej:

A . n a  panikę  oddechową  pozostają  bez  wpływu  działania
takie,  jak:  wzmocnienie  poczucia  bezpieczeństwa,
opanowanie  hiperwentylacji  przez  wolniejszy  i  głębszy
oddech, stosowanie benzodiazepin,

B . oznacza napad duszności połączony z lękiem, wynikający
również  z  czynników  psychosocjalnych  i  duchowych
nakładających się na istniejącą duszność,

C . związana  jest  głównie  z  wysiłkiem  i  ruchem  chorego
(poruszaniem się i przemieszczaniem),

D . nie  nasila  s ię  przy  nieprawidłowej  kontroli  objawów,
ani  w  związku  z  postępem  choroby,  może  wiązać  się
głównie  z  lękiem  przed  śmiercią,  i  nieuregulowaniem
spraw życiowych.

Zadanie 57.
Próby  uściślenia  definicji  jakości  życia  tak,  aby  mogła  znaleźć
zastosowanie  w  medycynie  doprowadziły  do  stworzenia  nowego
pojęcia:  jakość  życia  uwarunkowana  stanem  zdrowia  (HRQL).
Pojęcie to definiowane jest jako:

A . funkcjonalny  efekt  choroby  i  je j  leczenia  odbierany
przez pacjenta,

B . ocena  własnego  położenia  życiowego  dokonana  w  okresie
choroby  oraz  leczenia  i  uwzględniającą  ich  szczególną
rolę,

C.  prawidłowe są stwierdzenia A i B,
D.  wszystkie stwierdzenia są błędne.

Zadanie 58.
Z a postępowanie niezgodne z etyką zawodową, pielęgniarka ponosi
odpowiedzialność:

A.  zawodową,
B.  prawną,
C.  cywilną,
D.  karną.



Zadanie 59.
Opieka holistyczna to:

A.  profesjonalna opieka pielęgniarska,
B . opieka sprawowana nad personelem z "zespołem wypalenia

zawodowego",
C.  całościowa opieka nad chorym i jego rodziną,
D.  nowoczesna metoda leczenia chorych w terminalnej fazie.

Zadanie 60.
Celem  rozmowy  terapeutycznej  w  opiece  paliatywnej
przeprowadzanej z chorym NIE jest:

A . zmiana  osobowości  chorego,  aby  lepiej  funkcjonował  w
sytuacji choroby,

B . pomoc choremu w zrozumieniu jego problemów, sytuacji, w
jakiej się znajduje,

C . pomoc w znalezieniu właściwych sposobów postępowania i
rozwiązania problemów,

D.  podtrzymanie psychiczne i rozładowanie emocjonalne.

Zadanie 61.
Indywidualna  organizacja  pracy  pielęgniarki  opieki  paliatywnej,
dbałość  o  odpoczynek  oraz  możliwość  relaksu,  wypracowywanie
własnych sposobów rozładowania emocji:

A . n ie  jest  możliwe  do  zastosowania  w  praktyce  ze  względu
na braki personelu,

B.  nie ma znaczenia dla jakości opieki,
C.  sprzyja większej dezorganizacji pracy w zespole,
D.  zapobiega zespołowi wypalenia.

Zadanie 62.
Wystąpienie zespołu żyły głównej górnej sugeruje:

A.  skrócenie oddechu, obrzęk twarzy,
B.  obrzęk tułowia i kończyn górnych,
C.  kaszel, duszność,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 63.
O d  którego  roku  życia  dziecka,  lekarz  ma  prawny  obowiązek
udzielenia  dziecku  przystępnej  informacji  o  jego  stanie
zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych i
leczniczych, wynikach leczenia i rokowaniu?

A.  od 12 roku życia,
B.  od 14 roku życia,
C.  od 16 roku życia,
D.  od 18 roku życia.



Zadanie 64.
Przeciwwskazaniem  do  paliatywnej  radioterapii  w  obrębie  klatki
piersiowej jest:

A .  zespół ucisku rdzenia,
B.  zespół żyły głównej górnej,
C.  dysfagia wywołana zwężeniem przełyku,
D.  duszność spowodowana zamknięciem dróg oddechowych.

Zadanie 65.
Obraz własnego położenia życiowego oceniany w wybranym odcinku
czasu, to pojęcie:

A .  jakości życia,
B.  samooceny,
C.  wyobrażeń adekwatnych,
D.  koherencji.

Zadanie 66.
Który  z  wymienionych  etapów  NIE  jest  elementem  cyklu
zapewniania jakości opieki w zakładzie opieki zdrowotnej?

A.  ustalenie celu i pożądanego poziomu jakości opieki,
B.  wybór obszaru opieki,
C.  zakup sprzętu koniecznego do realizacji założeń,
D.  opracowanie standardu.

Zadanie 67.
Najczęstszymi przyczynami wywołującymi napad paniki oddechowej
są :

A . złość,  lęk  przed  śmiercią,  nieuregulowane  sprawy
socjalne i rodzinne, zła komunikacja,

B . niewłaściwa  kontrola  objawów,  zbyt  małe  dawki  i
nieregularne stosowanie leków opioidowych,

C . nasilenie  przyczyn  odwracalnych  (np.:  niedokrwistości,
zakażenia,  zespół  żyły  głównej  górnej),  postęp  choroby
nowotworowej,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 68.
Wskaż  stwierdzenie  FAŁSZYWE.  Metody  niefarmakologiczne  w
zwalczaniu bólu u dzieci:

A . mogą  być  zastosowane  zamiast  analgezji
farmakologicznej,

B . obejmują dotyk, jako przykład metod fizycznych mających
zastosowanie w analgezji,

C . stanowią bardzo ważną i  nieodłączną część postępowania
przeciwbólowego,

D . obejmują  techniki  samokontroli  i  tworzenie  wyobrażeń
wzrokowych.



Zadanie 69.
Etyka pielęgniarska, to:

A . zespół  przepisów  określających  postępowanie
pielęgniarskie,

B . zespół  norm  i  dyrektyw  wynikających  z  tradycji  i
swoistości  zawodu  pielęgniarskiego,  ducha  kultury
narodowej oraz wskazań etyki ogólnej i szczegółowej,

C . zespół norm postępowania pielęgniarskiego ułatwiających
radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

D . ogół  przepisów  obowiązujących  pielęgniarki  w  trakcie
pełnienia funkcji zawodowych.

Zadanie 70.
Etyka w opiece paliatywnej, powinna dotyczyć:

A . zasady wyższości opieki nad leczeniem w postępowaniu z
pacjentem w stanie terminalnym,

B.  norm postępowania dla pielęgniarek,
C.  zastosowania procedur postępowania pielęgniarskiego,
D . problemu podejmowania decyzji  oraz  jakości  wzajemnych

stosunków,  takich  jak  ciągłość  opieki,  otwartość,
zaufanie i wiarygodność.

Zadanie 71.
Właściwa  ocena  skutecznej  kontroli  bólu  prowadzonej  przez
pielęgniarkę, powinna zawierać:

A.  ocenę charakteru bólu,
B.  wyniki prowadzonego leczenia,
C . uwarunkowania psychospołeczne skutków odczuwania bólu i

działanie mechanizmów obronnych,
D.  wszystkie powyższe elementy.

Zadanie 72.
U  pacjenta  skarżącego  się  na  suchość  jamy  ustnej  należy
zastosować:

A.  podawanie płynów w dużych ilościach,
B.  ssanie kostek lodu, sztuczną ślinę,
C.  leczenie preparatami hydrosterydowymi,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 73.
Wizualizacja jest techniką terapeutyczną:

A.  polegającą jedynie na nauce oddechu przeponowego,
B . polegającą  na  uczeniu  się  koncentracji  na  wrażeniach

płynących z narządów,
C . w  której  wykorzystuje  s ię  aktywne  sterowanie

wyobraźnią, przeżywanie wyobrażanych sytuacji i obrazów
wywołujących różne emocje,

D . w  której  wykorzystuje  s ię  pobudzenie  napięcia  mięśni
szkieletowych w skutek przeżywania lęku.

Zadanie 74.
Do negatywnych mechanizmów obronnych spotykanych u personelu
medycznego  opieki  paliatywnej,  wynikających  z  pracy  z
umierającymi, należą:

A.  działania w kierunku podnoszenia kwalifikacji,
B .  ucieczka w instrumentalność, rutynę,
C.  empatyczny ciepły kontakt z pacjentem,
D.  rozładowanie własnych emocji.

Zadanie 75.
Ocena  jakości  opieki  medycznej,  w  tym  również  paliatywnej,
składa się z sumy ocen cząstkowych, które dotyczą:

A.  analizy materiałów ankietowych,
B.  jakości struktury, organizacji i wyników,
C.  analizy ocen pokontrolnych np. NFZ i/ lub Sanepidu,
D . przygotowania  fachowego  poszczególnych  pracowników

medycznych.

Zadanie 76.
Wskaż zdanie prawdziwe:

A . stosowanie opatrunków aktywnych (Aquacel Ag, Kaltostat)
dwukrotnie przyspiesza gojenie owrzodzeń nowotworowych,

B . spośród objawów towarzyszących owrzodzeniu szczególnie
ból i świąd są uciążliwe dla chorego,

C . w celu opanowania bólu i krwawienia owrzodzenia stosuje
s ię  wyłącznie  metody  ogólne  (lignocainę,  morfinę  i  vit .
K ) ,

D.  żadne z powyższych stwierdzeń NIE jest prawdziwe.



Zadanie 77.
Znajomość  i  stosowanie,  których  zasad  jest  niezbędne  w
sprawowaniu opieki paliatywnej?

A.  akceptacji nieuchronności i właściwej pory śmierci,
B.  poprawy jakości życia chorych,
C . holistycznej,  zespołowej  opieki  nad  chorym  i  jego

rodziną w czasie trwania choroby oraz w okresie żałoby,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 78.
Działania uboczne stoswania morfiny, to:

A .  ślinotok, biegunka, podwyższona ciepłota ciała,
B . lęk,  szerokie  źrenice,  wzmożona  perystaltyka  przewodu

pokarmowego,
C . splątanie,  nudności,  wymioty,  senność,  skurcze

kloniczne mięśni,
D . przykurcze  mięśniowe,  bolesność  w  jamie  ustnej,

depresja.

Zadanie 79.
Skutecznym  lekiem,  stosowanym  w  zapobieganiu  tworzenia  się
nadmiaru  wydzieliny  oskrzelowej  powodującej  charczący  oddech,
jest:

A .  Morfina,
B.  Carbamizepina,
C.  Hioscyna,
D.  Mirtazapina.

Zadanie 80.
Najczęstszą  przyczyną  przewlekłej,  prowadzącej  do  śmierci
niewydolności krążenia jest:

A .  kardiomiopatia,
B.  choroba wieńcowa i zawał serca,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  zwężenie zastawek lub niedomykalność zastawek.

Zadanie 81.
Hanna Chrzanowska zapoczątkowała w Polsce w XX wieku:

A.  opiekę stacjonarną dla przewlekle chorych,
B.  domową opiekę pielęgniarską,
C.  opiekę nad matką i dzieckiem,
D.  szpitalną opiekę dla osób uzależnionych.



Zadanie 82.
Do symptomów żałoby o nieprawidłowym przebiegu zaliczamy:

A.  patologiczną identyfikację ze zmarłym,
B.  nadmierny, zbyt długo trwający lub zbyt intensywny żal,
C.  przechodzenie poszczególnych faz,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 83.
D o  reakcji  ludzi  na  zbliżającą  się  śmierć  E.  Kübler-Ross
zalicza następujące stadia:

A.  odrzucenie, gniew, ból, akceptacja, targowanie się,
B.  złość, projekcja, identyfikacja, depresja, akceptacja,
C . odrzucenie,  gniew,  targowanie  się,  depresja,

akceptacja,
D.  szok, ból, negocjacje, akceptacja, złość.

Zadanie 84.
"Ortotanazja" to:

A . prowadzenie rozmów z chorym na temat radzenia sobie w
okresie terminalnym,

B . zaniechanie  działań  w  kierunku  sztucznego
podtrzymywania życia,

C . pozbawienie człowieka życia na jego żądanie pod wpływem
wpółczucia,

D.  zasady postępowania z chorym umierającym.

Zadanie 85.
Objawami złej jakości życia pacjenta mogą być:

A.  niepokój, lęk,
B.  odmowa współpracy z personelem,
C.  wyrzuty sumienia, poczucie winy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 86.
Która  droga  podawania  leków  jest  przeciwwskazana  przy
trombocytopenii?

A.  doustna,
B.  podskórna i doustna,
C.  dożylna,
D.  domięśniowa.



Zadanie 87.
Warunkiem  dla  pełnienia  domowej  opieki  paliatywnej  nad
dzieckiem przez rodzinę NIE jest/NIE są:

A . czas dojazdu do domu chorego - bez względu na porę nie
powinien przekraczać 2 godzin,

B . dobre  warunki  mieszkaniowe  i  wysoki  standard  życia
rodziny,

C . pragnienie  dziecka  i  wyrażenie  chęci  obecności  dziecka
w domu przez rodzinę,

D.  świadoma zgoda rodziców wyrażona na piśmie.

Zadanie 88.
Pacjentka  oddziału  opieki  paliatywnej  nie  oddaje  moczu  od
kilkunastu  godzin.  W  badaniu  fizykalnym  wyczuwalny  jest
przepełniony  pęcherz  moczowy.  Prawdopodobna  przyczyna
zatrzymania moczu, to:

A . zwiększenie  napięcia  zwieracza  pęcherza  moczowego  jako
objaw uboczny zażywania morfiny,

B . przeszkoda utrudniająca odpływ moczu np. guz w pęcherzu
moczowym,

C.  chora nie przyjęła w tym dniu leków odwadniających,
D.  prawidłowe odpowiedzi to A i B.

Zadanie 89.
Zielone  światło  do  rozpoczęcia  badań  naukowych  w  opiece
paliatywnej dała Deklaracja:

A.  Helsińska,
B.  Poznańska,
C.  Brytyjska,
D.  Norymberska.

Zadanie 90.
Czy gniew jest jednym z elementów procesu żałoby?

A.  nie, gniew nie jest przeżywany przez osoby w żałobie,
B . tak,  ale  tylko  w  przypadku  odejścia  osoby  blisko

spokrewnionej,
C . tak,  ale  tylko  w  przypadku  tak  zwanej  żałoby

patologicznej,
D . tak,  gniew  (często  nieuświadamiany)  jest  jednym  z

elementów żałoby.

Zadanie 91.
Sposobem na przerwanie ataku czkawki jest/są:

A.  zastosowanie leków zmniejszających rozdęcie żołądka,
B.  drażnienie zgłębnikiem tylnej ściany gardła,
C.  wstrzymywanie oddechu,
D.  wszystkie wymienione metody.



Zadanie 92.
Proszę  wskazać,  którą  z  poniższych  skal  należy  zastosować  u
pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, do oceny stopnia
natężenia bólu?

A.  skalę wizualno-analogową VAS,
B.  skalę Norton,
C.  skalę Glasgow,
D.  skalę Douglasa.

Zadanie 93.
Zgodnie z polskim prawem, eutanazja możliwa jest:

A .  na życzenie pacjenta,
B.  na życzenie rodziny,
C.  ze wskazań lekarskich,
D.  ustawodawstwo polskie nie dopuszcza eutanazji.

Zadanie 94.
Przy braku poprawy w leczeniu bólu po podaniu określonej dawki
morfiny lub innego opioidu, dawkę należy podnieść średnio o:

A.  100 %,
B.  30-50 %,
C.  75 %,
D.  10-20 %.

Zadanie 95.
Które z wymienionych praw są zgodne z kartą praw pacjenta?

A . uzyskania  od  lekarza  przystępnej  informacji  o  swoim
stanie zdrowia, rozpoznaniu, leczeniu i rokowaniu,

B.  zapewnienie opieki duszpasterskiej,
C . zapewnienie  możliwości  cofnięcia  zgody  na  eksperyment

medyczny w każdym stadium eksperymentu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 96.
Elementy "dobrej komunikacji", to:

A . nadawca  jest  wiarygodny,  wzbudza  zaufanie
profesjonalnością i życzliwością,

B.  informacja przekazywana jest w sposób zrozumiały,
C . otrzymujemy  informację  zwrotną  od  odbiorcy  -  na  i le

zrozumiał,  oraz  jaka  jest  jego  reakcja  na  otrzymaną
informację,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 97.
Pierwsze  zespoły  opieki  paliatywnej  nad  dziećmi  powstały  pod
koniec lat 70-tych XX wieku:

A.  Wielkiej Brytanii,
B.  Francji,
C.  USA,
D.  Niemczech.

Zadanie 98.
Warunkiem zastosowania inwazyjnych metod leczenia bólu jest:

A .  właściwy poziom składników morfologicznych krwi,
B.  dobry ogólny stan zdrowia,
C.  świadoma, pisemna zgoda pacjenta na zabieg,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 99.
Która  z  poniższych metod  niefarmakologicznych ma  udowodnione
działanie w opanowywaniu skrajnej duszności u dziecka w okresie
terminalnym?

A.  nacieranie chorego dziecka wonnymi olejkami,
B . zastosowanie  wiatraka  ze  strumieniem  powietrza

skierowanego na twarz,
C.  częste inhalacje z pary wodnej,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 100.
Akceptacja nieuchronności śmierci oznacza powstrzymanie się od:

A.  wszelkich działań w okresie agonii,
B . wszelkich  działań  nadzwyczajnych  u  ludzi  z  chorobą

nowotworową,
C.  wszelkich działań nadzwyczajnych w okresie agonii,
D . prowadzenia  reanimacji  u  pacjentów  z  chorobą

nowotworową.

Zadanie 101.
Wartość  określająca  różnicę  między  oczekiwaniami  pacjenta  a
stopniem ich zaspokojenia to:

A.  skuteczność organizacji opieki,
B.  skuteczność leczenia,
C.  satysfakcję z opieki,
D.  wskaźnik jakości życia.



Zadanie 102.
Międzynarodowa  Konferencja  Naukowo-Szkoleniowa  Życiodajna
śmierć, pamięci Elizabeth Kubler -Ross, odbywa się w:

A.  Warszawie,
B.  Gdańsku,
C.  Białymstoku,
D.  Krakowie.

Zadanie 103.
Rodzina  żąda  od  personelu  podawania  choremu  u  schyłku  życia
dodatkowych płynów.  Która z  podanych zasad etycznych NIE jest
rozpatrywana w tym przypadku?

A.  autonomii,
B.  sprawiedliwości,
C.  dobroczynności,
D.  nieszkodzenia.

Zadanie 104.
U  pacjenta  z  zaawansowaną  chorobą  nowotworową,  środki
przeciwbólowe powinny być stosowane:

A.  na żądanie,
B.  w razie bólu,
C.  w zależności od natężenia bólu i efektu analgetycznego,
D.  zawsze w odstępach co 6 godzin.

Zadanie 105.
N a  jakie  objawy  uboczne  u  pacjenta  powinna  zwrócić  uwagę
pielęgniarka podczas podawania morfiny?

A.  pobudzenie psychoruchowe, splątanie,
B.  nudności, wymioty, biegunka,
C.  wybroczyny krwawe, siniaki,
D . wymioty,  zaparcia,  senność,  zaburzenia  równowagi,

splątanie.

Zadanie 106.
W  którym  z  kolejnych  etapów  żałoby  najbardziej  są  pomocne
spotkania grupowe?

A.  szoku i odrętwienia,
B.  wybuchu emocji,
C.  dezorganizacji,
D.  reorganizacji.



Zadanie 107.
Przy  stwierdzeniu  ostrych  objawów  przedawkowania  morfiny
(poniżej 8 oddechów na minutę, niemożność wybudzenia chorego,
sinica)  należy  podać  antagonistę  receptorów  opioidowych  -
nalokson. Wybierz prawidłowe stwierdzenie:

A . działa  on  12  godzin,  dlatego  wystarczy  podać  lek
jednorazowo, nawet gdy wiesz, że chory stosował morfinę
o przedłużonym działaniu,

B . można  go  podać  doustnie,  gdyż  wchłania  się  dobrze  z
przewodu pokarmowego,

C . działa  on  krótko  od  1  do  3  godzin,  dlatego  należy
obserwować  pacjenta  i  w  razie  konieczności  powtarzać
podanie leku,

D . w żadnym wypadku nie wolno wtedy zastosować naloksonu,
gdyż  wywoła  zespół  abstynencyjny,  co  może  spowodować
śmierć chorego.

Zadanie 108.
Reakcja  uczuciowa  występująca  szczególnie  często  u  chorych
terminalnie,  odpowiedź  na  zagrożenie,  na  możliwość  utraty
ważnej wartości lub na brak stabilności to:

A .  stres,
B.  gniew,
C.  apatia,
D.  lęk.

Zadanie 109.
Aby  prawidłowo  zaplanować  pielęgnację  nieuleczalnie  chorego,  u
którego  występują  odleżyny,  należy  podjąć  następujące
czynności:

A .  sprawdzić jakie chory przyjmuje leki,
B . dokonać  oceny  ryzyka  wystąpienia  odleżyn  za  pomocą

zalecanych narzędzi oceny,
C.  ocenić miejsca narażone na powstanie odleżyn,
D.  stwierdzenia B i C są prawdziwe.

Zadanie 110.
D o  zakresu  umiejętności  wymaganych  od  pielęgniarki  w  zakresie
leczenia  objawowego  w  hospicjum  dziecięcym,  między  innymi
należy/ą:

A.  umiejętność rozpoznania objawów, ocena ich nasilenia,
B . umiejętność  przekazywania  informacji  i  szkolenia

rodziców,
C . znajomość  podstaw  farmakologii,  rehabilitacji  i

psychologii,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 111.
Metoda  PCA  (analgezja  kontrolowana  przez  pacjenta)  w  leczeniu
bólu przewlekłego u dzieci:

A . może  być  zastosowna  z  powodzeniem  u  dzieci  od  ok.  7
r.ż. ,

B . n ie  jest  zalecana,  ponieważ  stanowi  zagrożenie  dla
dziecka, które łatwo może przedawkować lek opioidowy,

C . nie powinna być wogóle stosowana u dzieci ze względu na
ich małą dojrzałość i odpowiedzialność za swoje czyny,

D . jest  metodą  kontrowersyjną  nawet  u  dorosłych  i  dlatego
nie może być stosowana u dzieci.

Zadanie 112.
U  noworodków  i  niemowląt  poniżej  3  rż.  zalecaną,  co  6  godzin,
podskórną dawką morfiny jest:

A .  0,1 mg/kg mc.,
B.  0,15 mg/kg mc.,
C.  0,2 mg/kg mc.,
D.  0,3 mg/kg mc.

Zadanie 113.
Towarzysząc choremu podczas agonii:

A .  należy zachować spokój i ciszę,
B.  należy do końca podawać środki przeciwbólowe,
C . nie  zwracać  uwagi  na  zachowanie  towarzyszących  osób  -

ważne, aby chory nie był sam,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 114.
Zapotrzebowanie na opiekę paliatywną jest spowodowane:

A . wzrostem  liczby  osób  umierających  na  skutek  choroby
nowotworowej i AIDS,

B . poszerzeniem  zakresu  świadczeń  opieki  paliatywnej  o
inne choroby somatyczne,

C.  starzeniem się społeczeństwa,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 115.
Okazywanie złości przez rodziców chorych dzieci często jest:

A .  nietaktem,
B.  buntem przeciwko zaistniałej sytuacji,
C.  wewnętrznym oporem,
D.  strachem i dezorientacją.



Zadanie 116.
Najczęstszą  tematyką  prac  badawczych  prowadzonych  przez
pielęgniarki,  a  dotyczącą  chorych  u  kresu  życia  są  badania
związane z:

A .  problemami egzystencjalnymi i duchowymi,
B.  oceną jakości życia pacjentów,
C.  komunikacją i wsparciem,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 117.
Skutkiem  wynikającym  z  planowania  rozwoju  zawodowego
pielęgniarki, zwykle nie jest:

A .  łączenie indywidualnych i instytucjonalnych planów,
B.  związek pracownika z organizacją,
C.  wzmocnienie kultury organizacji
D . nasilenie  konfliktów  miedzy  celami  osobistymi  i

zawodowymi a zadaniami organizacji.

Zadanie 118.
Ból to:

A.  doznanie subiektywne,
B . przykre  czuciowe  i  emocjonalne  doznanie,  występujące

pod wpływem bodźców uszkadzających tkanki,
C.  jest zjawiskiem fizycznym i psychicznym,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 119.
Około 35% chorych z nowotworem ma przerzuty do OUN, rozwój guza
w mózgu może objawiać się:

A .  jakościowymi i ilościowymi zaburzeniami świadomości,
B.  ogniskowymi objawami ubytkowymi,
C.  zespołem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
D.  wszystkimi powyższymi.

Zadanie 120.
Jedna  z  zasad  opieki  paliatywnej  to  zasada  podwójnego  skutku.
Polega ona na:

A . zaniechaniu  działań  w  kierunku  sztucznego
podtrzymywania życia,

B . działaniach  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwego
dla  chorego  objawu,  podejmowanych  pomimo  istnienia
ryzyka skrócenia życia chorego,

C . czynieniu  dobra,  t j .  leczeniu,  udzielaniu  pomocy,
zmniejszając cierpienie chorego,

D.  stosowaniu zasady primum non nocere.



Zadanie 121.
Cztery  podstawowe  zasady,  obowiązujące  w  kodeksie  etyki
medycznej, także w opiece paliatywnej, to:

A . poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  wolnej  woli ;
poszanowanie  zasady  sprawiedliwości;  nakaz  czynienia
dobra,

B . zasada  poszanowania  zdrowia;  nakaz  czynienia  dobra;
poszanowanie wolnej woli; poszanowanie autorytetu,

C . poszanowanie  autonomii;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości;  zakaz  szkodzenia;  nakaz  czynienia
dobra,

D . poszanowanie  autonomii,  zakaz  nieszkodzenia;
poszanowanie  autorytetu;  poszanowanie  zasady
sprawiedliwości.

Zadanie 122.
Wskaż  stwierdzenie  fałszywe.  Opóźnienie  reakcji  żałoby  po
utracie dziecka:

A . związane  jest  z  wytłumieniem  reakcji  emocjonalnych  w
okresie  bezpośrednio  po  zgonie  dziecka,  często  w
mechanizmie obronnym fałszywej racjonalizacji,

B . powoduje  nadmierną  idealizację  zmarłego  dziecka  oraz
wrogość  i  agresję  w  stosunku  do  osób  i  instytucji
leczących  je,  zwłaszcza  w  początkowych  okresach
choroby,

C . może  stanowić  podstawę  rozwoju  schorzeń
psychosomatycznych  oraz  podejmowania  przez  rodzica
nagłych, impulsywnych prób samobójczych,

D . ułatwia  przeżycie  najgorszych  chwil  po  zgonie  dziecka  i
pomaga w przeżywaniu dalszego okresu żałoby.

Zadanie 123.
W celu złagodzenia uciążliwego świądu skóry należy stosować:

A . preparaty  bez  zawartości  detergentów,  kremy
nawilżające,

B . codzienną  dokładną  toaletę  ciała  z  użyciem
bezzapachowego mydła,

C.  zimną kąpiel oraz wyeliminować drapanie się,
D.  gorącą kąpiel oraz wyeliminować drapanie się.



Zadanie 124.
Jak pomóc pacjentowi z zaawansowanym procesem nowotworowym
płuca w przypadku ataków paniki oddechowej?

A . skupić  jego  uwagę  na  kontroli  oddechów;  zapewnić  stałą
obecność przy pacjencie, podać leki uspakajające,

B . podać  leki  rozszerzające  oskrzela  i  rozrzedzające
wydzielinę,

C . zastosować  gimnastykę  oddechową  i  podać  leki
wykrztuśne,

D.  zastosować inhalacje i drenaż ułożeniowy.

Zadanie 125.
Bóle deaferencyjne charakteryzują się odczuciem:

A.  kłucia i skurczu,
B.  mrowienia, drętwienia, przeczulicy,
C.  bólu podczas poruszania się,
D.  bólu podczas snu.

Zadanie 126.
Która postawa jest najbardziej pożądana u chorego w terminalnej
fazie choroby nowotworowej?

A.  "akceptacja i zaufanie",
B.  "pełna ambiwalencja",
C.  "całkowite poddanie",
D.  "odrzucenie i gniew".

Zadanie 127.
Lekiem z wyboru w leczeniu wyniszczenia nowotworowego jest:

A .  testosteron,
B.  octan megestrolu,
C.  deksametazon,
D.  preparaty żelaza.

Zadanie 128.
W  sytuacji,  kiedy  chory  ze  względu  na  ograniczenia  sprawności
umysłowej nie jest w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na pytania
zawarte w skali służącej ocenie jakości życia, należy:

A . odstąpić  od  wykonania  pomiaru  kontroli  objawów  i
jakości  życia,  gdyż  tylko  subiektywna  ocena  chorego
może być uznana za odpowiadającą rzeczywistości,

B . przeprowadzić  taką ocenę kilkakrotnie,  za  każdym razem
z  uczestnictwem  innego  członka  zespołu  i  uśrednić
wyniki w celu zobiektywizowania uzyskanych danych,

C . dokonać  oceny  na  podstawie  dokładnej  obserwacji,  w
stałych  odstępach  czasu  przez  tego  samego
przeszkolonego opiekuna,

D.  żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe.



Zadanie 129.
Poprawę jakości życia, zgodnie z jej definicją, możemy osiągać:

A.  tylko przez poprawę warunków sytuacji realnej,
B.  tylko przez zmianę "treści" sytuacji upragnionej,
C . przez  poprawę  warunków  sytuacji  realnej  i  zmianę

"treści" sytuacji upragnionej,
D . żaden z powyżej przytoczonych sposobów nie prowadzi do

poprawy jakości życia.

Zadanie 130.
Ból przewlekły wg kryterium czasu, to ból, który trwa powyżej:

A .  jednego miesiąca,
B.  dwóch miesięcy,
C.  trzech miesięcy,
D.  sześciu miesięcy.

Zadanie 131.
Działania  zespołu  terapeutycznego  mające  wpływ  na  poprawę
jakości  życia  chorego  w  stanie  terminalnym  obejmują  między
innymi:

A . odwrócenie  uwagi  chorego  od  aktualnego  stanu  przez
ukazywanie  możliwości  zaistnienia  poprawy  w
przyszłości, dystansowanie się do zwyczajów chorych,

B . kierowanie  uwagi  chorego  na  przeżywanie
teraźniejszości,  okazywanie  akceptacji,  wskazywanie
sfer w których chory mógłby poczuć się "użyteczny",

C . preferowanie  drogi  dożylnej  podawania  leków  ze  względu
n a  szybkość  działania,  organizowanie  dnia  chorego  w
taki sposób, aby miał on dużo wolnego czasu,

D . dążenie  do  zmian  w  dotychczasowej  hierarchii  wartości
chorego  tak  aby  najważniejsze  stało  s ię  zdrowie,
akcentowanie przyszłości.

Zadanie 132.
W  ocenie  jakości  opieki  paliatywnej  stosowane  są  kryteria
miękkie, do których należą:

A.  śmiertelność i częstość pogorszeń,
B.  częstość pogorszeń i wyniki badań laboratoryjnych,
C.  wyniki badań laboratoryjnych i jakość życia chorego,
D.  jakość życia chorego i stopień kontroli objawów.



Zadanie 133.
Wśród  nowotworów  złośliwych  największą  zachorowalność  i
umieralność u mężczyzn wywołuje nowotwór:

A.  żołądka,
B.  jelita grubego,
C.  płuc,
D.  gruczołu krokowego.

Zadanie 134.
Głównym  celem  teorii  Madelaine  Leininger  jest  podnoszenie
jakości praktyki pielęgniarskiej, dzięki uwzględnieniu:

A.  czynników środowiskowych,
B.  relacji międzyludzkich,
C.  procesów samoregulacji,
D.  troskliwości pielęgniarskiej zgodnej kulturowo.

Zadanie 135.
D o  podstawowych  zasad  postępowania  z  przewlekle  chorym
dzieckiem,  w  schyłkowej  fazie  choroby  należą  wszystkie
poniższe, z WYJĄTKIEM:

A . aktywnego towarzyszenia dziecku i  szczerego wyjaśniania
trudnych sytuacji,

B.  fizycznego kontaktu rodzica z chorym dzieckiem,
C.  dotrzymywania słowa, przyrzeczeń i obietnic,
D . zatajenia  przed  nim  za  wszelką  cenę  faktu  zbliżającej

się śmierci.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 331915
GRUPA 1
Zadanie 1.
Do terapii kreatywnych NIE należą:

A . terapia  sztuką  -  od  wyrażania  w  sztuce  plastycznej
chaosu,  lęku  i  depresji  do  przedstawień symbolizujących
nadzieję,

B . muzykoterapia  -  aktywne  słuchanie  muzyki  i  dźwięków
natury,

C . homeopatia  kompleksowa  i  klasyczna  oraz
ziołolecznictwo,

D.  poezjoterapia.

Zadanie 2.
W  algorytmie  ewaluacji  efektywności  opieki  paliatywnej,
pierwszy etap ewaluacji dotyczy:

A.  badania skriningowego sprawności umysłowej,
B.  ogólnej oceny jakości życia i kontroli objawów,
C.  szczegółowej oceny dominujących objawów,
D.  oceny bólu.

Zadanie 3.
Interdyscyplinarny  zespół  opieki  paliatywnej  lub  hospicyjnej
świadczy usługi dla osób zamieszkałych na obszarze w promieniu
do:

A.  25 kilometrów,
B.  20 kilometrów,
C.  30 kilometrów,
D.  15 kilometrów.

Zadanie 4.
Aktualnie  w  Polsce  do  opieki  paliatywnej  i  hospicyjnej  mogą  być
kwalifikowane osoby dorosłe, chorujące na:

A.  choroby nowotworowe,
B.  owrzodzenia odleżynowe,
C . układowe  zaniki  pierwotne  zajmujące  ośrodkowy  układ

nerwowy,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 5.
W doskonaleniu zawodowym nie stosuje się:

A .  wykładów, prelekcji, pokazów, ekspozycji,
B . dyskusji,  rotacji  na  stanowiskach  mistrz-uczeń,  analizy

dokumentacji, przeglądów piśmiennictwa,
C.  metody projektów,
D.  oceny jakości pracy pielęgniarskiej.



Zadanie 6.
D o błędów w komunikacji z pacjentem objętym opieką paliatywną
NIE należy:

A.  pochopne udzielanie rad i zdawkowe uspokajanie,
B.  minimalizowanie i "normalizacja" uczuć,
C.  słuchanie i neutralność,
D.  składanie obietnic bez pokrycia.

Zadanie 7.
Do objawów ubocznych stosowania morfiny NIE należy/ą:

A.  zaparcie,
B.  senność,
C.  rozszerzenie źrenic,
D.  depresja ośrodka oddechowego.

Zadanie 8.
Celem  stosowania  opatrunków  aktywnych  w  leczeniu  odleżyn  u
chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej jest:

A .  wygojenie odleżyny,
B . łagodzenie  dolegliwości  chorego  przez  zmniejszenie

wysięku czy nieprzyjemnego zapachu,
C.  niedopuszczenie do pogłębienia zmian,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 9.
Celem  rozmowy  terapeutycznej  w  opiece  paliatywnej
przeprowadzanej z chorym NIE jest:

A . zmiana  osobowości  chorego,  aby  lepiej  funkcjonował  w
sytuacji choroby,

B . pomoc choremu w zrozumieniu jego problemów, sytuacji, w
jakiej się znajduje,

C . pomoc w znalezieniu właściwych sposobów postępowania i
rozwiązania problemów,

D.  podtrzymanie psychiczne i rozładowanie emocjonalne.

Zadanie 10.
W  sytuacji  konfliktu  decyzji  w  zakresie  wyboru  "mniejszego  zła"
należy:

A.  dostrzec istotę konfliktu,
B.  rozważyć wszystkie "za i przeciw",
C . podjąć  decyzję  (czyli  umotywowane  postanowienie

najbliższe temu, co uważamy za słuszne),
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 11.
W  leczeniu  bólu  nowotworowego  niektóre  leki  przeciwbólowe
wykazują efekt pułapowy. Który/e to leki?

A.  Morfina,
B.  Tramadol, Kodeina,
C.  Fentanyl,
D.  Morfina i Fentanyl.

Zadanie 12.
Wskaż NIEPRAWDZIWĄ odpowiedź, spośród określeń sprawowania
opieki paliatywnej nad dziećmi:

A.  szacunek dla życia, godności i autonomii dziecka,
B . akceptacja  nieuniknionej  śmierci  jako  naturalnego

zakończenia nieuleczalnej choroby,
C . dopuszczenie  w  najlepszym  interesie  dziecka  metod

mających  na  celu  intencjonalne  skrócenie  życia  i  okresu
cierpień dziecka,

D . niestosowanie  uporczywej  terapii  w  celu  przedłużania
życia dziecka.

Zadanie 13.
Do symptomów żałoby o nieprawidłowym przebiegu zaliczamy:

A.  patologiczną identyfikację ze zmarłym,
B.  nadmierny, zbyt długo trwający lub zbyt intensywny żal,
C.  przechodzenie poszczególnych faz,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 14.
Ból koincydencyjny to ból:

A .  nowotworowy wyzwalany przez ruch, kaszel, połykanie,
B.  spowodowany rozrastaniem się guza nowotworowego,
C . który  występuje  u  chorych  na  nowotwory  złośliwe,  ale

który  nie  jest  związany  z  nowotworem,  ani  przebytym
leczeniem,

D . powstały  w  wyniku  leczenia  przeciwnowotworowego,  np.
polineuropatia po chemioterapii.

Zadanie 15.
Zastosowanie  strategii  "strzału  ostrzegawczego"  w  stosunku  do
pacjenta  w  stanie  schyłkowym,  polega  na  przekazaniu  informacji
o :

A .  niewłaściwym stosowaniu zleconych leków,
B.  niewłaściwym zachowaniu się rodziny pacjenta,
C . konsekwencjach  wynikających  z  niestosowania  się  do

procesu leczenia,
D . niepomyślnym  rokowaniu  jego  stanu  chorobowego  i

oczekiwanie na reakcję emocjonalną pacjenta.



Zadanie 16.
Co to jest mechanizm obronny?

A . emocje,  pojawiające  się  co  jakiś  czas  w  trudnych
sytuacjach,  które  odsuwają  lęk  i  depresję,  nie
pozwalają na adaptację do trudnej sytuacji,

B.  emocje chroniące osobę przed nadmiernymi reakcjami,
C . reakcje  pozwalające  przez  określony  czas  odsunąć  lęk,

depresję,  które  pozwalają  na  oswojenie  i  zaadaptowanie
się do trudnej sytuacji,

D . emocje odsuwające lęk,  przez co utrudniają adaptację do
trudnej i stresującej sytuacji.

Zadanie 17.
Proces  adaptacji  do  choroby  nowotworowej  może  przebiegać  na
płaszczyźnie:

A . analitycznej,  korzystającej  z  doświadczeń  z
dzieciństwa,

B.  represywnej, skupiającej uwagę na chorym,
C . sensytywnej,  skłaniającej  do  koncentrowania  się  na

chorobie,
D.  poznawczej i emocjonalnej.

Zadanie 18.
Prawidłowe stosowanie leków przeciwbólowych u dzieci  opiera się
n a czterech podstawowych zasadach. Proszę wskazać, która zasada
do nich NIE należy:

A.  zgodnie z drabiną analgetyczną,
B.  zgodnie z zegarem,
C.  zgodnie z najlepszą drogą podania,
D.  zgodnie z ustaleniami podjętymi z rodzicami.

Zadanie 19.
Tolerowanie  zwyczajów  i  trybu  życia  chorego  jak  np.  palenia
papierosów czy picia alkoholu u chorego w stanie terminalnym:

A.  nie służy poprawie jakości życia chorego,
B . jest  stosowane  pod  warunkiem  wyrażenia  zgody  przez

lekarza,
C . jest  stosowane pod  warunkiem,  że  nie  pogarsza  doraźnie

dolegliwości chorego,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 20.
Autogenny trening relaksacyjny Schultza polega na:

A.  pracy z wyobraźnią i przekonaniami,
B . pracy  ze  zdarzeniami  z  przeszłości  poprzez  stopniowe

ich przypominanie,
C.  wzmocnieniu objawów lęku i doprowadzeniu do paniki,
D . uczeniu  się  koncentracji  na  wrażeniach  płynących  z

mięśni i rozluźnianiu dużych grup mięśniowych.

Zadanie 21.
Z e  względu  na  kryterium  miejsca  postrzegania,  si lny  ból
występujący  w  wielu  miejscach,  któremu  poza  doznaniami
somatycznymi towarzyszą głębokie zmiany psychiczne i  cierpienie
egzystencjalne (duchowe), określamy jako:

A.  zlokalizowany,
B.  rzutowany,
C.  totalny,
D.  psychogenny.

Zadanie 22.
Zaproponowany  model  Jean  Watson  zajmuje  się  następującymi
pojęciami:

A . osoba,  życie,  zdrowie,  choroba,  opieka  częściowo
kompensująca,  opieka  całościowa,  rola  zawodowa
pielęgniarki,

B . osoba,  życie,  zdrowie,  choroba  opieka  edukacyjno  -
wspierającą,  opieka  częściowo  kompensująca,  całkowita
opieka,

C . osoba,  życie,  zdrowie,  choroba,  opieka  pielęgniarska  i
j e j  cele,  relacja  pielęgniarka-pacjent,  rola  zawodowa
pielęgniarki,

D . osoba,  życie,  zdrowie,  choroba,  relacja
pielęgniarka-pacjent, rola zawodowa pielęgniarki.

Zadanie 23.
Ocena  jakości  opieki  medycznej,  w  tym  również  paliatywnej,
składa się z sumy ocen cząstkowych, które dotyczą:

A.  analizy materiałów ankietowych,
B.  jakości struktury, organizacji i wyników,
C.  analizy ocen pokontrolnych np. NFZ i/ lub Sanepidu,
D . przygotowania  fachowego  poszczególnych  pracowników

medycznych.



Zadanie 24.
Bóle przebijające charakteryzują się:

A .  wolnym narastaniem bólu i szybkim zanikaniem,
B . napadowym  charakterem,  szybkim  czasem  nasilenia  i

krótkim czasem trwania (ok. 30 min.),
C.  napadowym charakterem, zwykle są miernie nasilone,
D . znacznym  nasileniem  i  długim  czasem  trwania  (ponad  2

godziny).

Zadanie 25.
Ból  neuropatyczny  (nie  receptorowy)  występujący  u  pacjentów  w
zaawansowanej  chorobie  nowotworowej  ze  względu  na  lokalizację
dzielimy na:

A.  obwodowy,
B.  ośrodkowy,
C.  współczulny,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 26.
Jakie  objawy  uboczne  najczęściej  pojawiają  się  u  pacjentów  w
trakcie chemioterapii?

A.  nudności i wymioty,
B.  świąd skóry,
C.  zmęczenie,
D.  zaburzenia perystaltyki jelit.

Zadanie 27.
Morfina powoduje:

A.  zaparcia spastyczne, skurcz odźwiernika,
B.  skurcz zwieraczy pęcherza i moczowodów,
C.  skurcz zwieracza Oddiego,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 28.
Interdyscyplinarność  (międzydyscyplinarność)  zespołu  opieki
paliatywnej opiera się na:

A . wykorzystaniu wiedzy innych osób reprezentujących kilka
dziedzin w proces pewnego "świadczenia usług",

B . współpracy  członków  zespołu,  którzy  przy  pomocy
charakterystycznych  dla  reprezentowanej  dziedziny  ujęć
tematu, starają się ustalić nowe podejście,

C . dążeniu  każdego  z  członków  zespołu  do  wyznaczonego
przez siebie celu,

D . współpracy  wybranych  członków  zespołu,  którzy  przy
pomocy  charakterystycznych  dla  reprezentowanej
dziedziny  ujęć  tematu,  wybierają  standardowy  sposób
postępowania.



Zadanie 29.
Postępowanie  niezgodne  z  etyką  zawodową  pielęgniarek  i
położnych podlega rozpatrzeniu przez:

A.  sąd pielęgniarek i położnych,
B.  sąd powiatowy,
C.  sąd najwyższy,
D.  pracodawcę.

Zadanie 30.
Leki adjuwantowe (wspomagające) to:

A . niesteroidowe  leki  przeciwzapalne  i  paracetamol
wspomagające działanie opioidów na wyższych szczeblach
drabiny analgetycznej,

B.  leki stosowane doraźnie przy bólach przebijających,
C . leki  nie  działające  bezpośrednio  przeciwbólowo,  ale

pomagające  zwalczać  ból  poprzez  różne  mechanizmy
działania,

D . si lne  opioidy,  które  nie  powinny  być  stosowane  u
chorych z bólem przewlekłym.

Zadanie 31.
Jaką  postawę  należy  zachować,  gdy  pacjent,  mimo  świadomości
rozpoznania,  utrzymuje  postawę  "zaprzeczenia"  -  nie  przyjmuje
do wiadomości nieuchronności śmierci?

A . zdecydowanie  poinformować,  że  nie  ma  możliwości
poprawy, przedstawić prawdopodobny "scenariusz" postępu
choroby i śmierci,

B.  nie interweniować, pozwolić choremu utrzymać złudzenia,
C . spokojnie  poinformować  rodzinę  i  chorego  o  braku

możliwości  wyzdrowienia,  jednocześnie  zapewnić  o
dalszej opiece, starać się złagodzić lęk,

D . poinformować,  ale  tylko  rodzinę,  pozostawiając  chorego
w stanie zaprzeczenia.

Zadanie 32.
Jakie  jest  najlepsze  miejsce  dla  chorego  podczas  sprawowania
opieki paliatywnej w zaawansowanej chorobie nowotworowej?

A . w  szpitalu,  bo  zapewnia  całodobową  opiekę
lekarsko-pielęgniarską,

B . to ,  które  łagodzi  wszelkie  dolegliwości  bólowe  według
najnowszych standardów,

C . oddział  stacjonarny  w  hospicjum,  ponieważ  odciąża
całkowicie zmęczoną rodzinę,

D.  to, które zapewnia choremu najlepszą jakość życia.



Zadanie 33.
Reakcje  psychiczne  dzieci  na  sytuację  postępującej,
nieuleczalnej choroby, zależą w dużym stopniu od:

A.  specyficznych cech psychiki dziecięcej,
B.  wieku chorego dziecka,
C.  wsparcia rodziny i bliskich,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 34.
Na czym polega pomoc w żałobie?

A . pomoc  w  przeżyciu  osamotnienia  i  utraty  oraz
odnalezienia nowych perspektyw,

B.  neurotyczne kontemplowanie przeżytej śmierci,
C.  podtrzymywanie więzi łączącej ze zmarłym,
D.  wyjaśnianie i dociekanie przyczyn śmierci.

Zadanie 35.
Działania  zespołu  terapeutycznego  mające  wpływ  na  poprawę
jakości  życia  chorego  w  stanie  terminalnym  obejmują  między
innymi:

A . odwrócenie  uwagi  chorego  od  aktualnego  stanu  przez
ukazywanie  możliwości  zaistnienia  poprawy  w
przyszłości, dystansowanie się do zwyczajów chorych,

B . kierowanie  uwagi  chorego  na  przeżywanie
teraźniejszości,  okazywanie  akceptacji,  wskazywanie
sfer w których chory mógłby poczuć się "użyteczny",

C . preferowanie  drogi  dożylnej  podawania  leków  ze  względu
n a  szybkość  działania,  organizowanie  dnia  chorego  w
taki sposób, aby miał on dużo wolnego czasu,

D . dążenie  do  zmian  w  dotychczasowej  hierarchii  wartości
chorego  tak  aby  najważniejsze  stało  s ię  zdrowie,
akcentowanie przyszłości.

Zadanie 36.
Jakie  czynniki  sytuacyjne  wpływają  na  percepcję  bólu
chronicznego u dzieci?

A.  rozumienie, kontrola, oczekiwania, znaczenie,
B . rozumienie,  sposób  reagowania  przez  rodziców,

oczekiwania rodziców, znaczenie,
C . kontrola,  wcześniejsze  doświadczenia,  rozumienie,

oczekiwania,
D.  kontrola, płeć, rozwój poznawczy, oczekiwania rodziców.



Zadanie 37.
Czternastoletnia  zbuntowana  dziewczynka  z  czerniakiem  i
przerzutami  do  płuc  i  kości  po  ostatnim  cyklu  chemioterapii
kilkakrotnie  ucieka  ze  szpitala.  Na  głowie  i  szyi  ogromny  guz
sączący  i  cuchnący.  Dziewczynka  pragnie  być  w  domu,  chce
świadomie  "pomagać"  rodzinie  wielodzietnej,  być  blisko
młodszego  rodzeństwa.  Jak  powinny  być  traktowane  dzieci  w  tej
rodzinie?

A . chore  dziecko  powinno  być  traktowane  wyjątkowo,  ze
względu na chorobę, bez wymagań i kar,

B . wszystkie  dzieci  powinny  być  traktowane  jednakowo,
wobec wszystkich należy stosować nagrody i kary,

C.  zdrowe dzieci należy karać, a chore nagradzać,
D.  wszystkie należy tylko nagradzać.

Zadanie 38.
Elementem  leczenia  odleżyn  realizowanym  przez  pielęgniarkę
jest:

A . oczyszczanie  odleżyn  z  tkanki  martwiczej  metodami
chirurgicznymi,

B.  leczenie chorób wywołujących czynniki ryzyka,
C.  stosowanie opatrunków specjalistycznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 39.
Czynniki  wewnętrzne warunkujące adaptację społeczno-zawodową
pielęgniarek to:

A.  środowisko pracy, wyznaczenie opiekuna,
B.  warunki organizacyjne, ekonomiczne, fizyczne,
C.  kwalifikacje zawodowe i osobowość,
D . stan  fizyczny  danej  osoby  i  warunki  fizyczne  środowiska

pracy.

Zadanie 40.
Jakie  działania  należy  podjąć  w  celu  zmniejszenia  obrzęku
limfatycznego  kończyny  dolnej  u  pacjentki  po  histerektomii
totalnej?

A.  unieruchomić na temblaku,
B.  siadać ze spuszczonymi nogami,
C.  założyć opatrunek gipsowy,
D.  unieść kończynę dolną do poziomu serca.



Zadanie 41.
Przewlekłe  bóle  nowotworowe  ze  względu  na  patomechanizm
dzielimy na:

A.  ogólne,
B.  miejscowe,
C.  receptorowe i nie receptorowe,
D.  uciskowe.

Zadanie 42.
Wskaż NIEPRAWIDŁOWĄ informację na temat bólu występującego u
dziecka z chorobą nowotworową:

A . bó l  występuje  przede  wszystkim  w  zaawansowanej  fazie
choroby nowotworowej,

B.  mogą występować tzw. bóle incydentalne,
C . główne  rodzaje  bólu  dotyczą  zajęcia  tkanek  miękkich,

kości, trzewi i układu nerwowego,
D . skuteczna walka z bólem wpływa na jakość życia dzieci z

chorobą nowotworową.

Zadanie 43.
Akceptacja nieuchronności śmierci oznacza powstrzymanie się od:

A.  wszelkich działań w okresie agonii,
B . wszelkich  działań  nadzwyczajnych  u  ludzi  z  chorobą

nowotworową,
C.  wszelkich działań nadzwyczajnych w okresie agonii,
D . prowadzenia  reanimacji  u  pacjentów  z  chorobą

nowotworową.

Zadanie 44.
W opiece holistycznej opieka duchowa:

A.  brana jest pod uwagę tylko w instytucjach religijnych,
B.  nie ma istotnego znaczenia w procesie leczenia,
C . jest  nieodłączną  częścią  w  praktyce  holistycznej  opieki

paliatywnej,
D.  powinna stać na pierwszym miejscu.

Zadanie 45.
Etyka pielęgniarska, to:

A . zespół  przepisów  określających  postępowanie
pielęgniarskie,

B . zespół  norm  i  dyrektyw  wynikających  z  tradycji  i
swoistości  zawodu  pielęgniarskiego,  ducha  kultury
narodowej oraz wskazań etyki ogólnej i szczegółowej,

C . zespół norm postępowania pielęgniarskiego ułatwiających
radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

D . ogół  przepisów  obowiązujących  pielęgniarki  w  trakcie
pełnienia funkcji zawodowych.



Zadanie 46.
Procedury  edukacyjne  wykonywane  przez  pielęgniarkę  w  opiece
paliatywno-hospicyjnej obejmują:

A . instruowanie  chorego  i  jego  rodziny  w  zakresie  obsługi
materacy przeciwodleżynowych,

B.  edukację chorego i jego rodziny w zakresie odżywiania,
C.  przygotowanie chorego i jego rodziny do wypisu do domu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 47.
Przekazywanie niepomyślnych informacji choremu:

A.  jest procesem, który ma swoją dynamikę rozwojową,
B.  ma znaczenie tylko dla rodziny pacjenta,
C.  nie jest istotne,
D . nie  przekazuje  s ię  choremu  niepomyślnych  informacji  ze

względu na obciążenie psychiczne.

Zadanie 48.
Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia dobrej jakości życia
przez chorych w stanie terminalnym jest:

A .  zwrot ku przeszłości (skupianie się na przeszłości),
B .  zwrot ku przyszłości (skupianie się na przyszłości),
C . zwrot  ku  teraźniejszości  (skupianie  s ię  na

teraźniejszości),
D.  oderwanie od poczucia czasu.

Zadanie 49.
Akupresura jest to:

A .  nakłuwanie wybranych punktów na powierzchni ciała,
B.  masowanie wybranych punktów,
C.  uciskanie wybranych punktów w obrębie powłok ciała,
D . stosowanie  lasera  na  wybrane  punkty  na  powierzchni

ciała.



Zadanie 50.
Proszę  wskazać  prawidłowe  określenie  dotyczące  paniki
oddechowej:

A . n a  panikę  oddechową  pozostają  bez  wpływu  działania
takie,  jak:  wzmocnienie  poczucia  bezpieczeństwa,
opanowanie  hiperwentylacji  przez  wolniejszy  i  głębszy
oddech, stosowanie benzodiazepin,

B . oznacza napad duszności połączony z lękiem, wynikający
również  z  czynników  psychosocjalnych  i  duchowych
nakładających się na istniejącą duszność,

C . związana  jest  głównie  z  wysiłkiem  i  ruchem  chorego
(poruszaniem się i przemieszczaniem),

D . nie  nasila  s ię  przy  nieprawidłowej  kontroli  objawów,
ani  w  związku  z  postępem  choroby,  może  wiązać  się
głównie  z  lękiem  przed  śmiercią,  i  nieuregulowaniem
spraw życiowych.

Zadanie 51.
W  sytuacji,  kiedy  chory  ze  względu  na  ograniczenia  sprawności
umysłowej nie jest w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na pytania
zawarte w skali służącej ocenie jakości życia, należy:

A . odstąpić  od  wykonania  pomiaru  kontroli  objawów  i
jakości  życia,  gdyż  tylko  subiektywna  ocena  chorego
może być uznana za odpowiadającą rzeczywistości,

B . przeprowadzić  taką ocenę kilkakrotnie,  za  każdym razem
z  uczestnictwem  innego  członka  zespołu  i  uśrednić
wyniki w celu zobiektywizowania uzyskanych danych,

C . dokonać  oceny  na  podstawie  dokładnej  obserwacji,  w
stałych  odstępach  czasu  przez  tego  samego
przeszkolonego opiekuna,

D.  żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe.

Zadanie 52.
D o  zadań  własnych  z  zakresu  pomocy  społecznej  o  charakterze
obowiązkowym realizowanym przez gminy należą:

A.  sprawienie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
B . organizowanie  i  prowadzenie  gminnych  ognisk

wychowawczych,
C.  udzielanie schronienia i posiłków osobom bezdomnym,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 53.
Pomiar jakości życia powinien uwzględniać:

A.  holistyczne traktowanie pacjenta,
B.  podmiotowe traktowanie pacjenta,
C.  holistyczne i podmiotowe traktowanie pacjenta,
D.  żadne z wymienionych.



Zadanie 54.
W  ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych ze  środków
publicznych,  wizyty  pielęgniarskie  z  zakresu  opieki  paliatywnej
i hospicyjnej w hospicjum domowym powinny być realizowane:

A.  w zależności od potrzeb,
B.  w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu,
C.  w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu,
D.  w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 4 w tygodniu.

Zadanie 55.
W  obrzęku  limfatycznym  u  chorego  objętego  opieką  paliatywną
stosujemy:

A . wyłącznie  intensywne  leczenie  fizjoterapeutyczne,  aby
jak  najszybciej  zmniejszyć  wielkość  obrzęków co  poprawi
komfort chorego,

B . wyłącznie  dobrze  dobrane  rękawy  uciskowe  aby  nie
obciążać chorego innym postępowaniem,

C.  ćwiczenia bierne obrzękniętej kończyny,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 56.
Adaptacja do sytuacji choroby musi uwzględniać cele:

A . poradzenia  sobie  z  samą  chorobą,  je j  problemami,
leczeniem,

B . poradzenia  sobie  ze  zmianami  w  życiu,  jakie  wywołała
choroba,

C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 57.
Rawhnson  opracował  typologię  przyczyn  cierpienia,  wyróżniając
zakresy:

A.  cierpienie spójności, połączenia zgody ze sobą,
B . cierpienie  ciała  i  woli ,  cierpienie  związane  z

międzyosobowymi związkami,
C.  cierpienie duszy,
D.  prawidłowe A i B.

Zadanie 58.
Przetoka  pęcherzowa  polegająca  na  nadłonowym  odprowadzeniu
moczu z pęcherza moczowego, to:

A .  nefrotomia,
B.  kolostomia,
C.  cystostomia,
D.  ileostomia.



Zadanie 59.
Przypalanie powłok ciała zapalonymi i  rozżarzonymi stożkami lub
cygarami  sporządzonymi  z  wysuszonych  listków  z  rodziny
chryzantem nazywamy:

A.  akupresurą,
B.  akupunkturą,
C.  moksą,
D.  homeopatią.

Zadanie 60.
Elementy "dobrej komunikacji", to:

A . nadawca  jest  wiarygodny,  wzbudza  zaufanie
profesjonalnością i życzliwością,

B.  informacja przekazywana jest w sposób zrozumiały,
C . otrzymujemy  informację  zwrotną  od  odbiorcy  -  na  i le

zrozumiał,  oraz  jaka  jest  jego  reakcja  na  otrzymaną
informację,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 61.
Ocena jakości życia to ocena:

A . obiektywna własnego położenia życiowego, dokonana przez
człowieka w określonym czasie,

B . subiektywna  własnego  położenia  życiowego,  dokonana
przez człowieka w określonym czasie,

C . subiektywna,  zgeneralizowana  własnego  położenia
życiowego,  dokonana  przez  człowieka,  bez  względu  na
okres czasu, w którym jest dokonywana,

D . obiektywna położenia życiowego pacjenta, dokonana przez
personel medyczny.

Zadanie 62.
Wskaż  zdanie  FAŁSZYWE.  Jaką  rolę  pełni  rzetelnie  prowadzona
dokumentacja medyczna w opiece paliatywnej?

A . dokumentacja  jest  narzędziem  w  rękach  menedżerów
pierwszej  l inii ,  którzy  mogą  sprawniej  kontrolować
proces pracy podległego personelu,

B . jest  ważnym  elementem  wizyty  interwencyjnej,  ponieważ
pielęgniarka  dyżurna,  nie  znając  wcześniej  pacjenta,
może uzyskać potrzebne jej informacje,

C . jest  mniej  potrzebna  członkom  zespołu
interdyscyplinarnego,

D . t o  ważne  źródło  kontroli  i  oceny  zewnętrznej,  której
podlegają  jednostki  organizacyjne  opieki
paliatywnej/hospicyjnej.



Zadanie 63.
Proszę  wskazać  najwłaściwsze  uzupełnienie  zdania:  Anoreksja
wtórna charakteryzuje się:

A .  niechęcią do przyjmowania pokarmów,
B . szybkim  uczuciem  nasycenia  po  przyjęciu  niewielkich

porcji pokarmów,
C . niechęcią do przyjmowania pokarmów i szybkim uczuciem

nasycenia po przyjęciu niewielkich porcji pokarmów,
D.  wystąpieniem zespołu "Kacheksja".

Zadanie 64.
Odrębność  świadczeń  opieki  paliatywnej  i  hospicyjnej  od
świadczeń  pielęgnacyjnych  i  opiekuńczych  w  ramach  opieki
długoterminowej w polskim prawodawstwie reguluje:

A . ustawa  z  dnia  15  kwietnia  2011  r .  o  działalności
leczniczej z późn. zm.,

B . ustawa  z  dnia  27  sierpnia  2004  r .  o  świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z późn. zm.,

C . rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  października
2013  r .  w  sprawie  świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu
opieki paliatywnej i hospicyjnej,

D . rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  22  listopada
2013  r .  w  sprawie  świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu
świadczeń  pielęgnacyjnych  i  opiekuńczych  w  ramach
opieki długoterminowej.

Zadanie 65.
Z a postępowanie niezgodne z etyką zawodową, pielęgniarka ponosi
odpowiedzialność:

A.  zawodową,
B.  prawną,
C.  cywilną,
D.  karną.

Zadanie 66.
Zasada "podwójnego skutku" polega na zastosowaniu:

A.  dwóch leków opioidowych w terapii bólu,
B . działań  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwych

objawów przy wykorzystaniu medycyny konwencjonalnej i
niekonwencjonalnej,

C . działań  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwego  dla
chorego  objawu pomimo  istnienia  ryzyka  skrócenia  życia
chorego w wyniku takiego postępowania,

D . działań  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwych
objawów  przy  zastosowaniu  chemioterapii  i  radioterapii
paliatywnej.



Zadanie 67.
Zasadę  "start  low  -  go  slow"  (zaczynamy od  małej  dawki  i  powoli
ją podnosimy), stosujemy u chorych:

A.  w okresie agonii, w starszym wieku, wyniszczonych,
B.  z uszkodzoną wątrobą, w okresie agonii, wyniszczonych,
C.  z uszkodzoną wątrobą, w starszym wieku, wyniszczonych,
D . w  starszym  wieku,  z  uszkodzoną  wątrobą,  w  okresie

agonii.

Zadanie 68.
Skutkiem  wynikającym  z  planowania  rozwoju  zawodowego
pielęgniarki, zwykle nie jest:

A .  łączenie indywidualnych i instytucjonalnych planów,
B.  związek pracownika z organizacją,
C.  wzmocnienie kultury organizacji
D . nasilenie  konfliktów  miedzy  celami  osobistymi  i

zawodowymi a zadaniami organizacji.

Zadanie 69.
D o  schorzeń  z  powodu  których  dziecko  może  być  objęte  opieką
paliatywną zaliczamy:

A.  mukowiscydozę i mukopoloisacharydozę,
B.  dystrofie mięśniowe i białaczki,
C.  zespół Downa i wady cewy nerwowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 70.
D o  zakresu  umiejętności  wymaganych  od  pielęgniarki  w  zakresie
leczenia  objawowego  w  hospicjum  dziecięcym,  między  innymi
należy/ą:

A.  umiejętność rozpoznania objawów, ocena ich nasilenia,
B . umiejętność  przekazywania  informacji  i  szkolenia

rodziców,
C . znajomość  podstaw  farmakologii,  rehabilitacji  i

psychologii,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 71.
Wskaż prawidłowe stwierdzenie:

A . badanie  satysfakcji  z  opieki  członków  rodziny  chorego,
może  odbywać  się  w  czasie  trwania  opieki  nad  nim  lub
tuż po jej zakończeniu,

B . leki  przeciw  bólowe  w  bólu  przewlekłym  podajemy  na
każde życzenie chorego,

C . n a  poziom  satysfakcji  chorego  z  powodu  poinformowania
go o stanie zdrowia, nie ma wpływu jego wiek,

D . pojawienie  s ię  charczącego  oddechu  u  chorego
umierającego  wymaga  szybkiego  odessania  dróg
oddechowych za pomocą ssaka.

Zadanie 72.
Na jakich częściach ciała wykonuje się akupunkturę?

A.  wyłącznie na uszach i kończynach,
B.  wyłącznie na tułowiu,
C.  na wszystkich częściach ciała,
D.  wszystkie odpowiedzi są fałszywe.

Zadanie 73.
Porażone kończyny dolne należy ułożyć w pozycji:

A .  naturalnej,
B.  zgięciowej,
C.  przymusowej,
D.  wyprostnej.

Zadanie 74.
U  wyniszczonego,  cierpiącego  na  nudności  i  wymioty  pacjenta
zastosowano  schemat  systematycznego  i  regularnego  podawania
leków  p/bólowych.  Jaka  będzie  najwłaściwsza  droga  podawania
leków p/bólowych u chorego?

A.  doustna, dożylna,
B.  podskórna, przezskórna,
C.  doustna i dożylna w postaci stałego wlewu,
D.  dożylna.

Zadanie 75.
D o  potrzeb  rodziny  podczas  opieki  nad  pacjentem  u  schyłku
życia, zalicza się potrzebę:

A.  kontaktów społecznych i samorealizacji,
B . nadania  znaczenia  te j  sytuacji  i  zadbania  o  własne

potrzeby,
C . nadania  znaczenia  te j  sytuacji  i  nie  koncentrowanie  sie

na własnych potrzebach,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 76.
W  zakresie  działania  Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarstwa
Opieki  Paliatywnej  zrzeszającego  pielęgniarki  działające  w
opiece paliatywnej NIE jest:

A . inicjowanie  i  podejmowanie  działań  zmierzających  do
opracowania  i  stałego  doskonalenia  przepisów  prawnych
regulujących  działalność  pielęgniarek  opieki
paliatywnej,

B . wspieranie  prac  badawczych  z  zakresu  teorii  i  praktyki
pielęgniarstwa opieki paliatywnej,

C.  prowadzenie działalności pożytku publicznego,
D . propagowanie  wśród  społeczeństwa  idei  opieki

paliatywnej i hospicyjnej.

Zadanie 77.
Objawy hiperkalcemii, to:

A .  oddawanie dużej ilości moczu, wzmożone pragnienie,
B.  odwodnienie, niewydolność nerek,
C.  nudności, wymioty, zaparcie stolca, osłabienie mięśni,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 78.
U  chorego  w  stanie  terminalnym obniżenie  jego  oczekiwań wobec
sytuacji  życiowej,  w  której  s ię  znalazł  jest  niekorzystne,  gdyż
obniża to jakość życia pacjenta. Wybierz prawidłową odpowiedź:

A.  twierdzenie prawdziwe, przesłanka prawdziwa,
B.  twierdzenie prawdziwe, przesłanka fałszywa,
C.  twierdzenie fałszywe, przesłanka fałszywa,
D.  twierdzenie fałszywe, przesłanka prawdziwa.

Zadanie 79.
Zgodnie  z  ustawą  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie  z  dnia  24  kwietnia  2003  r .  z  późn.  zm.
organizując pracę wolontariusza należy pamiętać, że:

A . członek stowarzyszenia nie może wykonywać świadczenia,
jako  wolontariusz,  na  rzecz  stowarzyszenia,  którego
jest członkiem,

B . n a  żądanie  wolontariusza  należy  potwierdzić  na  piśmie
treść  zawartego  porozumienia  i  wydać  pisemne
zaświadczenie  o  wykonaniu  świadczeń  i  zakresie
świadczeń wykonywanych przez wolontariusza,

C . jeżeli  świadczenie  wolontariusza  wykonywane  będzie  jest
przez  okres  od  90  dni  porozumienie  należy  sporządzone
na piśmie,

D . wolontariusz  nie  musi  posiadać  kwalifikacji
odpowiednich  do  rodzaju  i  zakresu  wykonywanych
świadczeń.



Zadanie 80.
D o  uszkodzenia  mikrokrążenia  w  obrębie  skóry  dochodzi,  gdy
wartość ucisku przekracza:

A.  20 mmHg/cm?,
B.  25 mmHg/ cm?,
C.  35 mmHg/cm?,
D.  50 mmHg/cm?.

Zadanie 81.
Mechanizmy obronne represywne to:

A . zaprzeczanie,  tłumienie,  wypieranie,  projekcja,
racjonalizacja,

B . zaprzeczanie,  zachowania  magiczne,  tłumienie,
wypieranie,

C . tłumienie,  racjonalizacja,  zabezpieczanie  się,
zachowania magiczne,

D.  tłumienie, zabezpieczanie się, wypieranie, projekcja.

Zadanie 82.
W jaki sposób można podwyższyć próg bólowy u pacjentów?

A . stosować  właściwy  schemat  podawania  leków
przeciwbólowych,

B.  wzmacniać wiarę w skuteczność leczenia,
C.  kumulować zabiegi pielęgnacyjne,
D . zapewnić  komfort  psychiczny  i  f izyczny,  warunki  do

odpoczynku,  odpowiedną  i lośc  snu  oraz  wypełnić  czas
wolny.

Zadanie 83.
W  ocenie  jakości  opieki  paliatywnej  stosowane  są  kryteria
miękkie, do których należą:

A.  śmiertelność i częstość pogorszeń,
B.  częstość pogorszeń i wyniki badań laboratoryjnych,
C.  wyniki badań laboratoryjnych i jakość życia chorego,
D.  jakość życia chorego i stopień kontroli objawów.

Zadanie 84.
U dziecka w wieku przedszkolnym do oceny natężenia bólu, należy
użyć:

A.  skali wizualnej (liniowej lub z rycinami),
B.  pediatrycznygo kwestionariusza bólu,
C.  skali MMPQ (Mezacka-Mc Gilla),
D.  skali Dolopus.



Zadanie 85.
Przerzuty do OUN dają najczęściej nowotwory:

A.  piersi,
B.  tarczycy,
C.  prostaty,
D.  wszystkie wymienione nowotwory.

Zadanie 86.
N a  czyj  wniosek  udzielane  są  świadczenia  pomocy  społecznej?
Wskaż odpowiedź FAŁSZYWĄ:

A.  opiekuna lub innej osoby bez zgody zainteresowanego,
B.  osoby zainteresowanej,
C.  jej przedstawiciela lub innej osoby, za jej zgodą,
D.  przedstawiciela ustawowego.

Zadanie 87.
Jakie dokumenty dotyczą praw dziecka chorego?

A.  Karta ACT,
B.  Karta praw dziecka śmiertelnie chorego,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B.
D.  żadna z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 88.
Rana czerwona według skali kolorowej klasyfikacji odleżyn, to:

A . sucha  martwica,  mocno  przylegająca,  najczęściej  jest  to
głęboka  odleżyna,  wewnątrz  rany  może  znajdować  się
wysięk, kieszenie,

B . martwica rozpływna, powstała w wyniku gromadzenia się
martwych  komórek,  głównie  tkanki  tłuszczowej,  jest
zazwyczaj  luźno  powiązana  z  podłożem,  często  tym
odleżynom towarzyszy infekcja,

C . rana  ziarninująca,  dochodzi  do  rozrostu  w  ranie  naczyń
włosowatych,  ziarnina  jest  delikatna  i  podatna  na
uszkodzenia,

D . rana  w  fazie  naskórkowania,  komórki  nabłonkowe  z
brzegów  rany  przemieszczają  się  do  głębiej  położonych
warstw.

Zadanie 89.
Zdrowie  w  modelu  pielęgniarstwa  transkulturowego  Madelaine
Leiniger ujmowane jest jako:

A.  wyłącznie brak choroby (ułomności),
B . zdefiniowany w danej kulturze poziom dobrostanu, wysoko

praktykowany i wartościowany,
C.  poziom wyrażanej troski o siebie i innych,
D.  równowaga pomiędzy brakiem a dobrostanem.



Zadanie 90.
Modele  relacji  między  chorym  a  otoczeniem,  w  zależności  od
kontekstu świadomości śmierci według Glasser i Straussa to:

A . otwarta świadomość, podejrzewanie,  wzajemne udawanie,
zamknięty rozdział,

B . otwarta świadomość, pogodzenie się, wzajemne udawanie,
zamknięty rozdział,

C . zamknięta  świadomość,  pogodzenie  się,  wzajemne
udawanie, otwarta świadomość,

D . zamknięta świadomość, podejrzewanie, wzajemne udawanie,
otwarta świadomość.

Zadanie 91.
Dyspepsja jest to:

A . zaburzenie  motoryczne  polegające  na  opóźnieniu  pasażu
treści  żołądkowej  do  dwunastnicy  bez  istnienia
mechanicznej przeszkody,

B.  zaburzenia połykania,
C . poczucie  dyskomfortu lub  ból  w  nadbrzuszu występujące

po posiłku,
D.  nieżyt żołądka.

Zadanie 92.
Zwolnienie  z  obowiązku  zachowania  tajemnicy  informacji  o
pacjencie  przez  osobę  wykonującą  zawód  medyczny  występuje  w
sytuacji, gdy:

A.  informacja dotyczy życia prywatnego pacjenta,
B . rodzina  prosi  o  informacje  dotyczące  stanu  zdrowia

pacjenta,
C . tajemnica  może  stanowić  niebezpieczeństwo  dla  życia  i

zdrowia pacjenta,
D.  nastąpiła śmierć pacjenta.

Zadanie 93.
Zgodnie z polskim prawem, eutanazja możliwa jest:

A .  na życzenie pacjenta,
B.  na życzenie rodziny,
C.  ze wskazań lekarskich,
D.  ustawodawstwo polskie nie dopuszcza eutanazji.



Zadanie 94.
W  zaawansowanym  stadium  raka  szyjki  macicy,
przyczyną/przyczynami obrzęku limfatycznego jest/są:

A . uszkodzenie naczyń limfatycznych i/lub węzłów chłonnych
przez zabieg operacyjny,

B.  napromienianie węzłów chłonnych,
C.  zajęcie węzłów chłonnych przez przerzuty nowotworowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 95.
I l e  powinna  wynosić  dawka  podskórna  morfiny,  jeśl i  u  pacjenta
istnieje konieczność zmiany drogi podawania leku?

A.  1/3 dawki doustnej,
B.  1/4 dawki doustnej,
C.  2/3 dawki doustnej,
D.  100% dawki doustnej.

Zadanie 96.
Przedmiotem  badań  psychoimmunologicznych  zmierzających  do
zwiększenia sił obronnych organizmu jest m.in.:

A .  asertywność,
B.  test psychologiczny,
C.  wizualizacja,
D.  test odpornościowy.

Zadanie 97.
Czy wskazane jest stosowanie odżywek uzupełniających niedobory
pokarmowe  u  chorych  przebywających  na  oddziale  opieki
paliatywnej?

A . w związku z osłabionym łaknieniem należy zawsze podawać
odżywki,

B . jeśl i  chory  przebywa  na  oddziale  opieki  paliatywnej
przeciwwskazane jest stosowanie odżywek,

C . jeśl i  chory  wyraża  chęć  stosowania  odżywek  i  nie  ma
przeciwwskazań lekarskich może je stosować,

D . zdecydowanie  należy  nakłonić  pacjenta  do  ich
stosowania, gdy ma ukończony 60 r .ż.

Zadanie 98.
Zgodnie  z  polskim  prawem,  przez  pojęcie  "eutanazja"  rozumie
się:

A .  zabicie człowieka w stanie terminalnym,
B.  zastosowanie leków opioidowych w okresie agonii,
C.  niepodejmowanie reanimacji w okresie agonii,
D . zabicie  człowieka  na  jego  życzenie  i  pod  wpływem

współczucia.



Zadanie 99.
Opieka u schyłku życia (end-of-life-care) koncentruje się na:

A.  optymalnym leczeniu przeciwnowotworowym,
B . optymalnym  kontrolowaniu  objawów  fizycznych  i

psychologicznych,  jak  i  na  wsparciu  społecznym,
duchowym, informacyjnym, emocjonalnym chorego oraz jego
rodziny,

C.  radykalnym leczeniu przyczynowym,
D . leczeniu  mającym  na  celu  przedłużenie  przeżycia

chorego.

Zadanie 100.
Często  spotykamy  się  z  sytuacją,  w  której  rodziny  pacjentów  nie
radzą  sobie  z  problemami,  manifestując  to  wprost  w  trakcie
rozmowy.  Będąc  w  takiej  sytuacji  -  podczas  rozmowy  z  rodziną  -
pielęgniarka powinna przede wszystkim:

A.  przerwać dyskusję i skierować rodzinę do psychologa,
B . powiedzieć  "wie  pani,  każdy  kiedyś  przez  to  przejdzie,

musi pani być silna",
C . spokojnie,  uważnie  wysłuchać  pacjenta  i  ewentualnie

zaproponować pomoc psychologa,
D . p o  prostu  przerwać  dyskusję  -  wysłuchiwanie  pacjentów

nie jest zadaniem pielęgniarki.

Zadanie 101.
Jakie są wskazania do podawania leków podskórnie?

A.  nudności i wymioty oraz problemy z połykaniem,
B . ciężki stan chorego uniemożliwiający przyjmowanie leków

doustnie  oraz  złe  wchłanianie  leków  z  przewodu
pokarmowego,

C.  niechęć chorego do połykania leków,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 102.
Jakie  powikłanie  grozi  choremu  z  rakiem  przełyku  i  miejscowym
rozrostem guza?

A.  hiperkalcemia,
B.  zespół żyły głównej górnej,
C.  trombocytopenia,
D.  granulocytopenia.

Zadanie 103.
Na chemioterapię szczególnie wrażliwe są komórki:

A .  nowotworowe,
B.  zdrowe komórki organizmu,
C.  naczyń krwionośnych,
D.  nowotworowe oraz zdrowe komórki szybko dzielące się.



Zadanie 104.
Wskaż  poprawne  stwierdzenie  dotyczące  aktualnego  określenia
opieki paliatywnej i hospicyjnej:

A . podtrzymująca  i  wspierająca  opieka  nad  pacjentem,
której  celem  jest  zapobieganie  i  leczenie  chorób
nowotworowych,

B . wszechstronna  i  całościowa  opieka  nad  pacjentem
chorującym  na  nieuleczalną,  niepoddającą  się  leczeniu
przyczynowemu  postępującą  chorobę,  której  celem  jest
poprawa jakości życia, podejmowana już we wcześniejszym
stadium choroby,

C . wszechstronna opieka u schyłku życia  (End o f  Li fe  Care)
sprawowana nad przewlekle chorym przez wykwalifikowany
zespół,

D . wszechstronna  i  całościowa  opieka  nad  pacjentem  w
starszym  wieku  u  schyłku  życia,  sprawowana  przez
interdyscyplinarny zespół.

Zadanie 105.
Które  z  podanych  niżej  narzędzi  uwzględniają  ocenę  stanu
somatycznego?

A.  STAS,
B.  kwestionariusz QLQ-C30,
C.  Rotterdamska Lista Objawów,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 106.
Jadłowstręt psychiczny to:

A.  bulimia,
B.  kacheksja,
C.  anoreksja,
D.  wyniszczenie.

Zadanie 107.
O  rozpoznaniu  przewlekłego  bólu  u  noworodka  i  niemowlęcia
decydują następujące objawy:

A . przyspieszenie  akcji  serca,  wzrost  l iczby  oddechów,
wzrost ciśnienia tętniczego krwi,

B.  niechęć do jedzenia, nieprzybywanie na wadze,
C . agresja  i  złość  wobec  opiekunów,  apatia  i  brak

zainteresowania otoczeniem,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 108.
Jakie są systemy wsparcia dla rodziców?

A.  mobilizowanie rodziców do opieki,
B.  wymogi stawiane rodzicom,
C.  jedynie wsparcie instrumentalne,
D . poradnictwo  psychologiczne,  wolontariat,  wsparcie

socjalne.

Zadanie 109.
Ból  związany  z  chorobą  nowotworową  może  być  ostry  lub
przewlekły i jest uwarunkowany przez:

A . lokalizację,  stadium  choroby  i  umiejscowienie
przerzutów,

B.  zachowanie i wiek pacjenta,
C.  stan odżywienia chorego,
D.  nie ma związku z wyżej wymienionymi uwarunkowaniami.

Zadanie 110.
Elementem bólu duchowego NIE jest poczucie:

A.  odosobnienia,
B.  braku sensu,
C.  harmonii wewnętrznej,
D.  beznadziejności.

Zadanie 111.
U pacjenta z wodobrzuszem należy:

A.  ograniczać ilość pokarmów,
B.  dokonywać regularnych pomiarów obwodu brzucha,
C.  podawać pokarmy zawierające sól,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 112.
Jak rodzina może poznać, że chory umarł?

A . nie  ma  oddechu  ani  bicia  serca,  utrata  kontroli
pęcherza moczowego i jelit,

B . oczy  lekko  otwarte,  usta  lekko  otwarte,  utrata
łaknienia,

C . oczy  lekko  otwarte,  ufiksowane  na  jeden  punkt,  żuchwa
opadnięta, usta lekko otwarte,

D.  prawidłowe A i C.



Zadanie 113.
Która  droga  podawania  leków  jest  przeciwwskazana  przy
trombocytopenii?

A.  doustna,
B.  podskórna i doustna,
C.  dożylna,
D.  domięśniowa.

Zadanie 114.
W  ramach  świadczeń  gwarantowanych,  ostateczną  decyzję  o
zakwalifikowaniu  chorego  do  objęcia  specjalistyczną  opieką
paliatywną i hospicyjną podejmuje:

A.  pielęgniarka POZ,
B.  lekarz POZ,
C.  pielęgniarka opieki paliatywnej,
D.  lekarz opieki paliatywnej.

Zadanie 115.
Mechanizmy obronne sensytywne, to:

A . selektywne  przetwarzanie  informacji,  wypieranie,
racjonalizacja, projekcja,

B . projekcja,  selektywne  przetwarzanie  informacji,
zachowania magiczne, racjonalizacja,

C . zachowania  magiczne,  selektywne  przetwarzanie
informacji,  rozszczepienie  obrazu  choroby,
zabezpieczanie się, ucieczka w marzenia,

D . ucieczka  w  marzenia,  zabezpieczanie  się,
racjonalizacja,  selektywne  przetwarzanie  informacji,
wypieranie, zachowania magiczne.

Zadanie 116.
Skala  WHO/ECOG  służy  do  oceny  jakości  życia  pacjenta  w
wymiarze:

A.  stanu psychicznego,
B.  stanu somatycznego,
C.  sytuacji społecznej,
D.  sprawności ruchowej.



Zadanie 117.
Zachowanie  zespołu  hospicyjnego  w  czasie  pierwszej  wizyty  w
domu pacjenta, w pierwszej kolejności obejmuje:

A . zapoznanie  s ię  z  dokumentacją  medyczną  i  zastosowanie
leczenia według wynikających z niej wskazań,

B . poprzedzenie wglądu w dokumentację wywiadem dotyczącym
obecnej choroby,

C . przedstawienie  s ię  poszczególnych  członków  zespołu  i
udzielenie  wyczerpującej  informacji  o  zasadach
współpracy,

D . w zastępstwie wywiadu z pacjentem, należy przeprowadzić
rozmowę z jego rodziną.

Zadanie 118.
Astenia jest to:

A . postępująca  utrata  wagi  ciała  i  zmiany  w  wyglądzie
zewnętrznym spowodowane zanikiem tkanki tłuszczowej i
mięśni,

B . niechęć  do  przyjmowania  pokarmów  i  szybkie  uczucie
nasycenia po przyjęciu niewielkich porcji pokarmów,

C . utrata  si ł ,  osłabienie,  uczucie  znużenia,  zmniejszenie
aktywności,

D.  dysfunkcja narządów.

Zadanie 119.
Przykra  reakcja  uczuciowa,  która  jest  odpowiedzią  na  pewność
utraty jakiejś ważnej wartości, to:

A .  przygnębienie,
B.  lęk,
C.  gniew,
D.  depresja.

Zadanie 120.
Przyczyną zespołu wgłobienia może być:

A.  guz mózgu,
B.  zawał mięśnia sercowego,
C.  zapalenie płuc,
D.  zator tętnicy płucnej.



Zadanie 121.
"Ortotanazja" to:

A . prowadzenie rozmów z chorym na temat radzenia sobie w
okresie terminalnym,

B . zaniechanie  działań  w  kierunku  sztucznego
podtrzymywania życia,

C . pozbawienie człowieka życia na jego żądanie pod wpływem
wpółczucia,

D.  zasady postępowania z chorym umierającym.

Zadanie 122.
Do oceny zaawansowania zapalenia jamy ustnej służy skala:

A.  HADS,
B.  EORTC,
C.  Becka,
D.  Waterlow.

Zadanie 123.
Wskaż twierdzenie prawdziwe:

A . u chorego w stanie terminalnym obniżenie jego oczekiwań
wobec  sytuacji  życiowej,  w  której  s ię  znalazł  jest
niekorzystne gdyż obniża to jakość życia pacjenta,

B . u chorego w stanie terminalnym nie możemy poprawić jego
realnej  sytuacji  ze  względu  na  zaawansowany  proces
chorobowy,

C . pozytywną zmianą dla chorych w stanie terminalnym jest
zmniejszenie  znaczenia  zdrowia  i  życia  w  ich  hierarchii
wartości  na  rzecz  pogłębienia  więzi  z  rodziną  czy
przekazania innym własnych doświadczeń,

D.  wszystkie wymienione są prawdziwe.

Zadanie 124.
Maksymalna  dawka  morfiny  doustnej  w  leczeniu  bólu
nocyceptywnego u chorych w opiece paliatywnej oscyluje:

A .  między 4000 a 6000 g/dobę,
B.  między 150 a 1000 g/dobę,
C.  między 2,5 mg na dawkę a 300 mg/dobę,
D.  nie można określić maksymalnej dawki morfiny.

Zadanie 125.
Proszę  wskazać  sytuację  obarczoną  największym  ryzykiem
patologicznego  przeżywania  żałoby  u  rodziców,  po  śmierci
dziecka:

A.  silny lęk, aż do wybuchów paniki,
B.  smutek, aż do depresyjnego wycofania się,
C.  poczucie utraty sensu życia,
D.  nadmierna aktywność życiowa i zawodowa.



Zadanie 126.
Jakie  działania  są  najważniejsze  w  pielęgnacji  chorego  z
granulocytopenią?

A.  zapobieganie infekcjom,
B.  zapobieganie urazom,
C.  postępowanie przeciwodleżynowe,
D.  obserwacja w kierunku wystąpienia krwawień z dziąseł.

Zadanie 127.
Sfera  żałoby,  w  której  mogą  wystąpić  zaburzenia  polegające  na
niewierzeniu w to, co się wydarzyło to sfera:

A.  psychiczna,
B.  poznawcza,
C.  duchowa,
D.  emocjonalna.

Zadanie 128.
Wskaż zdanie PRAWIDŁOWE dotyczące prowadzenia badań naukowych w
opiece paliatywnej:

A . osoba umierająca powinna być uważana za "szczególną" i
chronioną przed uczestnictwem w badaniach klinicznych,

B . badania  naukowe  w  opiece  paliatywnej  nie  przynoszą
korzyści,

C . brak  jest  jakichkolwiek  kryteriów  etycznych  dotyczących
udziału pacjentów w badaniach naukowych,

D . pacjent  w  opiece  paliatywnej  powinien  mieć  możliwość
uczestnictwa w badaniach naukowych.

Zadanie 129.
Które z wymienionych praw są zgodne z kartą praw pacjenta?

A . uzyskania  od  lekarza  przystępnej  informacji  o  swoim
stanie zdrowia, rozpoznaniu, leczeniu i rokowaniu,

B.  zapewnienie opieki duszpasterskiej,
C . zapewnienie  możliwości  cofnięcia  zgody  na  eksperyment

medyczny w każdym stadium eksperymentu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 130.
Która  z  wymienionych  niżej  międzynarodowych  organizacji
pielęgniarskich powstała jako pierwsza?

A.  Komitet Etyczny Pielęgniarek,
B.  Międzynarodowa Rada Pielęgniarek,
C.  Światowe Towarzystwo Medyczne,
D.  Światowa Organizacja Zdrowia.



Zadanie 131.
Podstawowe  wymagania  dla  zapewnienia  opieki  paliatywnej
określone  w  Raporcie  dotyczącym  standardów  i  norm  dla  opieki
hospicyjnej  i  paliatywnej  w  Europie  EAPC  (Europejskiego
Towarzystwa Opieki Paliatywnej) to:

A .  "Planowanie naprzód",
B.  Dostępność i ciągłość opieki paliatywnej,
C.  Preferowane miejsce opieki,
D.  Wszystkie powyższe.

Zadanie 132.
W działaniach mających na celu poprawę jakości życia, za zmianę
sytuacji upragnionej (idealnej) można uznać:

A.  zmianę nawyków żywieniowych,
B.  ograniczenie nałogów,
C.  poprawę warunków bytowych,
D.  zmianę przekonań, systemu wartości, filozofii życiowej.

Zadanie 133.
W  porównaniu  do  morfiny  podawanej  drogą  doustną,  morfina
podawana dożylnie wywiera działanie na organizm:

A.  takie samo,
B.  dwu - trzykrotnie silniejsze,
C.  pięciokrotnie silniejsze,
D.  siedmiokrotnie silniejsze.

Zadanie 134.
Pacjent  niepogodzony,  umierający  świadomie,  zwalcza  napięcie,
uruchamiając mechanizmy obronne, które Verwoetdt dzieli na trzy
grupy.  W  której  grupie  występują:  zaprzeczanie,  represja,
supresja, racjonalizacja, depersonalizacja?

A.  odsuwanie groźby śmierci,
B.  wypieranie groźby śmierci,
C.  podejmowanie prób kontrolowania groźby śmierci,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 135.
W  opiece  nad  ludźmi  starszymi  z  chorobą  nowotworową  przy
współistniejącym otępieniu zalecana jest:

A .  częsta zmiana otoczenia chorego,
B.  stały porządek dnia, bez zmian otoczenia,
C.  częsta zmiana porządku dnia,
D.  izolacja chorego.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 111916
GRUPA 1
Zadanie 1.
Supresja  to  jeden  z  mechanizmów  obronnych  utrudniających
adaptację  dziecka  do  choroby  przewlekłej.  Mechanizm ten  polega
na:

A . udawaniu,  że  wszystko  jest  w  porządku,  a  jednocześnie
wewnętrznym przygnębieniu,

B . nieokazywaniu  tego,  co  się  czuje,  ujawnianiu  w  sposób
świadomy lub półświadomy jedynie bezpiecznych emocji,

C.  wypieraniu bolesnych myśli,
D . obwinianiu  otoczenia  za  swoje  cierpienia,  brak  wiary  we

własne możliwości w pokonywaniu przeciwieństw.

Zadanie 2.
Rodzina  żąda  od  personelu  podawania  choremu  u  schyłku  życia
dodatkowych płynów.  Która z  podanych zasad etycznych NIE jest
rozpatrywana w tym przypadku?

A.  autonomii,
B.  sprawiedliwości,
C.  dobroczynności,
D.  nieszkodzenia.

Zadanie 3.
Masaż punktów lub powierzchni ciała nazywamy:

A.  akupresurą,
B.  akupunkturą,
C.  moksą,
D.  homeopatią.

Zadanie 4.
Aktywne  spowodowanie  lub  przyspieszenie  przez  lekarza  śmierci
pacjenta to:

A.  eutanazja czynna,
B.  eutanazja bierna,
C.  dystanazja,
D.  ortotanazja.



Zadanie 5.
W  sytuacji,  kiedy  chory  ze  względu  na  ograniczenia  sprawności
umysłowej nie jest w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na pytania
zawarte w skali służącej ocenie jakości życia, należy:

A . odstąpić  od  wykonania  pomiaru  kontroli  objawów  i
jakości  życia,  gdyż  tylko  subiektywna  ocena  chorego
może być uznana za odpowiadającą rzeczywistości,

B . przeprowadzić  taką ocenę kilkakrotnie,  za  każdym razem
z  uczestnictwem  innego  członka  zespołu  i  uśrednić
wyniki w celu zobiektywizowania uzyskanych danych,

C . dokonać  oceny  na  podstawie  dokładnej  obserwacji,  w
stałych  odstępach  czasu  przez  tego  samego
przeszkolonego opiekuna,

D.  żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe.

Zadanie 6.
Proszę  wskazać  najwłaściwsze  uzupełnienie  zdania:  Anoreksja
wtórna charakteryzuje się:

A .  niechęcią do przyjmowania pokarmów,
B . szybkim  uczuciem  nasycenia  po  przyjęciu  niewielkich

porcji pokarmów,
C . niechęcią do przyjmowania pokarmów i szybkim uczuciem

nasycenia po przyjęciu niewielkich porcji pokarmów,
D.  wystąpieniem zespołu "Kacheksja".

Zadanie 7.
Karta  ACT  dla  dzieci  ze  schorzeniami  zagrażającymi  życiu  i  ich
rodzin, określa między innymi, że:

A . każde dziecko będzie traktowane z godnością, szacunkiem
i  zapewnieniem  prywatności  bez  względu  na  jego
możliwości psychologiczne,

B . każde dziecko otrzyma możliwość udziału w podejmowaniu
decyzji dotyczących sprawowanej nad nim opieki, zgodnie
ze swoim wiekiem i pojmowaniem,

C . każde  dziecko będzie  miało  zapewniony dostęp  do  nauki,
dołoży  się  starań  by  zachęcić  dziecko  do  udziału  w
innych zajęciach,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 8.
Wskaż NIEPRAWIDŁOWĄ informację na temat bólu występującego u
dziecka z chorobą nowotworową:

A . bó l  występuje  przede  wszystkim  w  zaawansowanej  fazie
choroby nowotworowej,

B.  mogą występować tzw. bóle incydentalne,
C . główne  rodzaje  bólu  dotyczą  zajęcia  tkanek  miękkich,

kości, trzewi i układu nerwowego,
D . skuteczna walka z bólem wpływa na jakość życia dzieci z

chorobą nowotworową.

Zadanie 9.
Celem  badania  jakości  życia  chorych  w  zawansowanym  stadium
choroby jest:

A . ocena  zasadności  stosowania  danego  leczenia
paliatywnego,

B . porównanie  dwóch  metod  leczenia  np.  chirurgicznego  i
zachowawczego pod względem ich wpływu na QL,

C.  ocena jakości opieki paliatywnej,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 10.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

A . rozmowa  z  pacjentem  zawsze  powinna  pozostawiać  mu
nadzieję  i  poczucie,  że  może  on  liczyć  na  wsparcie  z
naszej strony,

B . pacjent  nie  ma  prawa  do  decydowania  o  sposobie
leczenia,

C . w  trakcie  opieki  nad  nieuleczalnie  chorymi  należy
pamiętać  o  zachowaniu  modelu  partnerskiego,
polegającego  na  współdecydowaniu  o  przebiegu  relacji
personel medyczny - pacjent,

D . w prawidłowo kształtującym się modelu personel medyczny
jest  ekspertem  a  pacjent  właścicielem  swojej  psyche  i
somy.

Zadanie 11.
D o złamań patologicznych, występujących u prawie 25% chorych z
przerzutami do kości, najczęściej dochodzi w przypadku:

A.  raka piersi, płuca,
B.  raka prostaty, nerki, szpiczaka mnogiego,
C.  raka jajnika, wątroby, jelita,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.



Zadanie 12.
Wskaż zdanie prawdziwe:

A . oksykodon  jest  syntetycznym  agonistą  receptorów
opioidowych  i  daje  mniejszą  l iczbę  objawów
niepożądanych,

B . fentanyl  jest  półsyntetycznym  opioidem,  stosuje  s ię  go
w  leczeniu  bólów  zarówno  receptorowych,  jak  i
neuropatycznych,

C . początkowa  dawka  doustna  morfiny  zależy  od  nasilenia
bólu  oraz  od  tego,  czy  chory  był  wcześniej  leczony
lekami z grupy "słabych" opioidów,

D . buprenorfina nie może być stosowana łącznie z morfiną i
fentanylem

Zadanie 13.
Zalecając terapię komplementarną należy podkreślić:

A .  korzystne doznania terapeutyczne i ich różnorodność,
B . rzadki  oraz  powierzchowny  kontakt  i  relacje

pacjent-terapeuta,
C . towarzyszący  terapii  brak  świadomości  je j  efektywności

i bezpieczeństwa,
D . fakt podejmowania na świecie szeroko rozpowszechnionych

badań  i  ocen  klinicznych  dotyczących  medycyny
niekonwencjonalnej.

Zadanie 14.
Ewaluacja formatywna, to:

A .  rodzaj ewaluacji sumatywnej,
B.  ewaluacja typu "koszt-efektywność",
C.  strategia eksperymentalna,
D . działanie  nastawione  na  poprawę  lub  rozwój  określonego

programu lub usług.

Zadanie 15.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający na
wycofywaniu się, izolacji społecznej, fantazjowaniu, to:

A .  somatyzacja,
B.  identyfikacja,
C.  reakcje upozorowane,
D.  ucieczka.



Zadanie 16.
Zasada "podwójnego skutku" polega na zastosowaniu:

A.  dwóch leków opioidowych w terapii bólu,
B . działań  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwych

objawów przy wykorzystaniu medycyny konwencjonalnej i
niekonwencjonalnej,

C . działań  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwego  dla
chorego  objawu pomimo  istnienia  ryzyka  skrócenia  życia
chorego w wyniku takiego postępowania,

D . działań  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwych
objawów  przy  zastosowaniu  chemioterapii  i  radioterapii
paliatywnej.

Zadanie 17.
Poniżej  przedstawiono  twierdzenia  dotyczące  zasad  stosowania
morfiny  w  leczeniu  bólu  u  chorych  z  zaawansowaną  chorobą
nowotworową. Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE:

A . dawka początkowa morfiny doustnej wynosi 5-10 mg, co 4
godz.,

B . u chorego otrzymującego 120 mg morfiny doustnie na dobę
równoważną dawką przy podaniu leku podskórnie jest 40
mg/dobę,

C . dawkę  morfiny  należy  zwiększać  stopniowo  do  dawki
maksymalnej,

D . podanie morfiny może spowodować utrudnienia w wydalaniu
moczu.

Zadanie 18.
Skutkiem  wynikającym  z  planowania  rozwoju  zawodowego
pielęgniarki, zwykle nie jest:

A .  łączenie indywidualnych i instytucjonalnych planów,
B.  związek pracownika z organizacją,
C.  wzmocnienie kultury organizacji
D . nasilenie  konfliktów  miedzy  celami  osobistymi  i

zawodowymi a zadaniami organizacji.

Zadanie 19.
W  leczeniu  bólu  nowotworowego  niektóre  leki  przeciwbólowe
wykazują efekt pułapowy. Który/e to leki?

A.  Morfina,
B.  Tramadol, Kodeina,
C.  Fentanyl,
D.  Morfina i Fentanyl.



Zadanie 20.
Sztuczne  utrzymanie  serca  i  płuc  u  pacjenta  z  nieodwracalnymi
zmianami i ciężkimi uszkodzeniami mózgu nosi nazwę:

A.  eutanazja,
B.  autotanazja,
C.  dystanazja,
D.  ortotanazja.

Zadanie 21.
Przetoka odżywcza Kadera lub Witzla może być powodem:

A.  wycieku treści żołądkowej,
B.  owrzodzenia skóry,
C.  kruszenia się i wypadania drenu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 22.
Wskaż charakterystyczne objawy niepożądane stosowania opioidów
u dzieci:

A .  zaparcia stolca, trudności w oddawaniu moczu,
B.  nudności, wymioty, senność,
C.  pocenie, świąd skóry,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 23.
Podstawowe  zasady  zawarte  w  kodeksie  etyki  medycznej,  w
praktyce oznaczają:

A.  powszechną dostępność usług medycznych,
B.  szacunek dla autonomii chorego,
C.  nakaz czynienia dobra,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 24.
Diagnostyka prenatalna w Polsce obejmuje:

A . metody  nieinwazyjne  obejmujące  ultrasonografię  i  testy
krwi,

B . badanie płynu owodniowego, badanie ultrasonograficznym
i fetoskopię,

C . przesiewowe  i  specjalistyczne  badania  USG,  badania
echokardiograficzne, przesiewowe badania biochemiczne w
I  trymestrze,  w  wybranych  przypadkach  badania
cytogenetyczne/genetyczne,

D . metody  inwazyjne  wymagające  pobrania  np.  płynu
owodniowego.



Zadanie 25.
Opieka  paliatywna  nad  dziećmi  i  młodzieżą  z  przewlekłymi
schorzeniami ograniczającymi życie:

A . rozpoczyna się od momentu rozpoznania schorzenia i trwa
niezależnie  od  tego,  czy  dziecko  otrzymuje,  czy  nie,
leczenie ukierunkowane na chorobę,

B.  ma na celu wspieranie rodziny,
C . jest  aktywną,  całościową  opieką,  obejmującą  elementy

fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 26.
Wskaż prawidłowe stwierdzenie:

A . badanie  satysfakcji  z  opieki  członków  rodziny  chorego,
może  odbywać  się  w  czasie  trwania  opieki  nad  nim  lub
tuż po jej zakończeniu,

B . leki  przeciw  bólowe  w  bólu  przewlekłym  podajemy  na
każde życzenie chorego,

C . n a  poziom  satysfakcji  chorego  z  powodu  poinformowania
go o stanie zdrowia, nie ma wpływu jego wiek,

D . pojawienie  s ię  charczącego  oddechu  u  chorego
umierającego  wymaga  szybkiego  odessania  dróg
oddechowych za pomocą ssaka.

Zadanie 27.
Zaproponowany  model  Jean  Watson  zajmuje  się  następującymi
pojęciami:

A . osoba,  życie,  zdrowie,  choroba,  opieka  częściowo
kompensująca,  opieka  całościowa,  rola  zawodowa
pielęgniarki,

B . osoba,  życie,  zdrowie,  choroba  opieka  edukacyjno  -
wspierającą,  opieka  częściowo  kompensująca,  całkowita
opieka,

C . osoba,  życie,  zdrowie,  choroba,  opieka  pielęgniarska  i
j e j  cele,  relacja  pielęgniarka-pacjent,  rola  zawodowa
pielęgniarki,

D . osoba,  życie,  zdrowie,  choroba,  relacja
pielęgniarka-pacjent, rola zawodowa pielęgniarki.

Zadanie 28.
Adaptacja do sytuacji choroby musi uwzględniać cele:

A . poradzenia  sobie  z  samą  chorobą,  je j  problemami,
leczeniem,

B . poradzenia  sobie  ze  zmianami  w  życiu,  jakie  wywołała
choroba,

C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 29.
Pacjent  niepogodzony,  umierający  świadomie,  zwalcza  napięcie,
uruchamiając mechanizmy obronne, które Verwoetdt dzieli na trzy
grupy.  W  której  grupie  występują:  zaprzeczanie,  represja,
supresja, racjonalizacja, depersonalizacja?

A.  odsuwanie groźby śmierci,
B.  wypieranie groźby śmierci,
C.  podejmowanie prób kontrolowania groźby śmierci,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 30.
Formą  monitorowania  jakości  stosowaną  w  opiece  paliatywnej
jest:

A .  metoda audytu klinicznego,
B.  jednowymiarowa skala jakości życia,
C.  skala stanu wydolności,
D.  linearno - analogowa samoocena.

Zadanie 31.
Elementy "dobrej komunikacji", to:

A . nadawca  jest  wiarygodny,  wzbudza  zaufanie
profesjonalnością i życzliwością,

B.  informacja przekazywana jest w sposób zrozumiały,
C . otrzymujemy  informację  zwrotną  od  odbiorcy  -  na  i le

zrozumiał,  oraz  jaka  jest  jego  reakcja  na  otrzymaną
informację,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 32.
Elementem  leczenia  odleżyn  realizowanym  przez  pielęgniarkę
jest:

A . oczyszczanie  odleżyn  z  tkanki  martwiczej  metodami
chirurgicznymi,

B.  leczenie chorób wywołujących czynniki ryzyka,
C.  stosowanie opatrunków specjalistycznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 33.
Ryzyko wystąpienia powikłań wynikających z powodu kumulowania
się metabolitów morfiny, NIE występuje u chorych:

A.  w śpiączce mózgowej,
B.  z niewydolnością nerek, z cholestazą,
C.  odwodnionych,
D.  niewydolnością wątroby.



Zadanie 34.
W  ocenie  jakości  opieki  paliatywnej  stosowane  są  kryteria
miękkie, do których należą:

A.  śmiertelność i częstość pogorszeń,
B.  częstość pogorszeń i wyniki badań laboratoryjnych,
C.  wyniki badań laboratoryjnych i jakość życia chorego,
D.  jakość życia chorego i stopień kontroli objawów.

Zadanie 35.
Zespołowa całościowa opieka paliatywna NIE obejmuje:

A . szpitalnego  zespołu  wspierającego  i  opieki  nad
osieroconymi,

B.  opieki ambulatoryjnej i sanatoryjnej,
C.  podstawowej opieki zdrowotnej,
D . profesjonalnej  edukacji  a  także  informacji,  porad  i

konsultacji.

Zadanie 36.
Wskaż  stwierdzenie  FAŁSZYWE.  Metody  niefarmakologiczne  w
zwalczaniu bólu u dzieci:

A . mogą  być  zastosowane  zamiast  analgezji
farmakologicznej,

B . obejmują dotyk, jako przykład metod fizycznych mających
zastosowanie w analgezji,

C . stanowią bardzo ważną i  nieodłączną część postępowania
przeciwbólowego,

D . obejmują  techniki  samokontroli  i  tworzenie  wyobrażeń
wzrokowych.

Zadanie 37.
D o  oceny  bólu  u  noworodków,  wcześniaków  i  niemowląt
wykorzystuje się skalę:

A.  QUESTT,
B.  VAS,
C.  CCPOT,
D.  FLACC.

Zadanie 38.
Do terapii kreatywnych NIE należą:

A . terapia  sztuką  -  od  wyrażania  w  sztuce  plastycznej
chaosu,  lęku  i  depresji  do  przedstawień symbolizujących
nadzieję,

B . muzykoterapia  -  aktywne  słuchanie  muzyki  i  dźwięków
natury,

C . homeopatia  kompleksowa  i  klasyczna  oraz
ziołolecznictwo,

D.  poezjoterapia.



Zadanie 39.
Do najczęściej występujących nowotworów u dzieci zaliczamy:

A.  mięsaki tkanek miękkich, nowotwory tarczycy,
B . guzy  gonad  i  zarodkowe,  nowotwory  nabłonkowe,

siatkówczak,
C.  guzy wątroby, mięsak Ewinga, mięsak kościopochodny,
D.  białaczki, chłoniaki, guzy OUN, guzy lite.

Zadanie 40.
Współczesną  koncepcję  opieki  paliatywnej/hospicyjnej,
zainicjowała:

A.  Lydia Hall,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Dorota Orem,
D.  Cicely Saunders.

Zadanie 41.
Które  z  wymienionych  poniżej  stwierdzeń  dotyczących  nowych
wymagań  formalnych,  stworzonych  przez  rozwijające  się  systemy
opieki  zdrowotnej,  mobilizujące  pielęgniarki  do  kształcenia
podyplomowego  jest  nieadekwatnie  określone  (niezgodnie  z
rzeczywistością):

A . umiejętność  rozpoznawania  i  rozwiązywania  problemów
zdrowotnych w otoczeniu (środowisku),

B.  nowe umiejętności instrumentalne i praktyczne,
C.  ekonomizacja opieki zdrowotnej i innowacyjność,
D . wymagania  prawne  Światowej  Organizacji  Zdrowia  (WHO

World Health Organization).

Zadanie 42.
Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia dobrej jakości życia
przez chorych w stanie terminalnym jest:

A .  zwrot ku przeszłości (skupianie się na przeszłości),
B .  zwrot ku przyszłości (skupianie się na przyszłości),
C . zwrot  ku  teraźniejszości  (skupianie  s ię  na

teraźniejszości),
D.  oderwanie od poczucia czasu.



Zadanie 43.
Odrębność  świadczeń  opieki  paliatywnej  i  hospicyjnej  od
świadczeń  pielęgnacyjnych  i  opiekuńczych  w  ramach  opieki
długoterminowej w polskim prawodawstwie reguluje:

A . ustawa  z  dnia  15  kwietnia  2011  r .  o  działalności
leczniczej z późn. zm.,

B . ustawa  z  dnia  27  sierpnia  2004  r .  o  świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z późn. zm.,

C . rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  października
2013  r .  w  sprawie  świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu
opieki paliatywnej i hospicyjnej,

D . rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  22  listopada
2013  r .  w  sprawie  świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu
świadczeń  pielęgnacyjnych  i  opiekuńczych  w  ramach
opieki długoterminowej.

Zadanie 44.
Przetoka  pęcherzowa  polegająca  na  nadłonowym  odprowadzeniu
moczu z pęcherza moczowego, to:

A .  nefrotomia,
B.  kolostomia,
C.  cystostomia,
D.  ileostomia.

Zadanie 45.
Dyspepsja jest to:

A . zaburzenie  motoryczne  polegające  na  opóźnieniu  pasażu
treści  żołądkowej  do  dwunastnicy  bez  istnienia
mechanicznej przeszkody,

B.  zaburzenia połykania,
C . poczucie  dyskomfortu lub  ból  w  nadbrzuszu występujące

po posiłku,
D.  nieżyt żołądka.

Zadanie 46.
D o  podstawowych  zasad  postępowania  z  przewlekle  chorym
dzieckiem,  w  schyłkowej  fazie  choroby  należą  wszystkie
poniższe, z WYJĄTKIEM:

A . aktywnego towarzyszenia dziecku i  szczerego wyjaśniania
trudnych sytuacji,

B.  fizycznego kontaktu rodzica z chorym dzieckiem,
C.  dotrzymywania słowa, przyrzeczeń i obietnic,
D . zatajenia  przed  nim  za  wszelką  cenę  faktu  zbliżającej

się śmierci.



Zadanie 47.
Z a  nadzwyczajny  środek  leczniczy  w  opiece  paliatywnej  uważa
się:

A . środek,  którego  koszty  przerastają  możliwości  finansowe
chorego,

B . środek,  którego zastosowanie może pozostawić poważne i
niekorzystne skutki organiczne lub psychiczne,

C.  środek, który daje małą szansą na wyleczenie,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 48.
Jakie cierpienie określa się jako "ból egzystencjalny"?

A.  umierający bez przebaczenia umiera z "otwartą raną",
B.  ból wykluczenia,
C.  ból związany z przemijaniem człowieka,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 49.
Jaen Watson w teorii humanistycznej troskliwości:

A .  uznaje duchowy wymiar życia,
B.  odrzuca duchowość człowieka,
C . ukazuje  duchowość  człowieka  ale  twierdzi,  że  nie  jest

ona istotna w życiu osoby,
D.  ukazuje 3 dowody na brak doświadczenia duchowego osoby.

Zadanie 50.
Poniższe  twierdzenia  dotyczą  podawania  podskórnego  leków  w
opiece paliatywnej. Wskaż odpowiedź FAŁSZYWĄ:

A.  leki podaje się przez zestaw do iniekcji podskórnych,
B . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  z  reguły  po

przygotowaniu w jednej strzykawce,
C . leki  do  podawania  podskórnego  stosuje  s ię  w  postaci

wlewu  ciągłego  lub  powtarzanych  regularnych
wstrzyknięć,

D.  drogą podskórną podaje się tylko opioidy.

Zadanie 51.
Radioterapia  paliatywna  często  stosowana  jest  w  leczeniu
przeciwbólowym  przerzutów  do  kości.  Efektem  jest  zmniejszenie
dolegliwości bólowych już po kilku dniach. Dodatkowym skutkiem
jest:

A . zmniejszenie  uwapnienia  w  obrębie  leczonych  ognisk,  co
powoduje zwiększenie ryzyka patologicznych złamań,

B . zwiększenie  uwapnienia  w  obrębie  leczonych  ognisk,  co
powoduje zmniejszenie ryzyka patologicznych złamań,

C.  zwiększenie duszności u chorych z rakiem płuca,
D.  pojawienie się znacznego świądu u chorego.



Zadanie 52.
Interdyscyplinarność  (międzydyscyplinarność)  zespołu  opieki
paliatywnej opiera się na:

A . wykorzystaniu wiedzy innych osób reprezentujących kilka
dziedzin w proces pewnego "świadczenia usług",

B . współpracy  członków  zespołu,  którzy  przy  pomocy
charakterystycznych  dla  reprezentowanej  dziedziny  ujęć
tematu, starają się ustalić nowe podejście,

C . dążeniu  każdego  z  członków  zespołu  do  wyznaczonego
przez siebie celu,

D . współpracy  wybranych  członków  zespołu,  którzy  przy
pomocy  charakterystycznych  dla  reprezentowanej
dziedziny  ujęć  tematu,  wybierają  standardowy  sposób
postępowania.

Zadanie 53.
Zielone  światło  do  rozpoczęcia  badań  naukowych  w  opiece
paliatywnej dała Deklaracja:

A.  Helsińska,
B.  Poznańska,
C.  Brytyjska,
D.  Norymberska.

Zadanie 54.
Pomiar jakości życia powinien uwzględniać:

A.  holistyczne traktowanie pacjenta,
B.  podmiotowe traktowanie pacjenta,
C.  holistyczne i podmiotowe traktowanie pacjenta,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 55.
Które  z  wymienionych  form  opieki  paliatywnej  są  dostępne  w
Polsce?

A.  stacjonarna,
B.  domowa,
C.  ambulatoryjna i niestacjonarna,
D.  opieka stacjonarna, ambulatoryjna i domowa.

Zadanie 56.
Aktualnie  w  Polsce  do  opieki  paliatywnej  i  hospicyjnej  mogą  być
kwalifikowane osoby dorosłe, chorujące na:

A.  choroby nowotworowe,
B.  owrzodzenia odleżynowe,
C . układowe  zaniki  pierwotne  zajmujące  ośrodkowy  układ

nerwowy,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 57.
Łatwe  męczenie  się,  osłabienie,  senność,  ograniczenie
wydolności  fizycznej  i  codziennej  aktywności,  zaburzenia
koncentracji  uwagi  są  charakterystycznymi  objawami
występującymi w:

A . zmęczeniu  związanym  z  chorobą  nowotworową  (Cancer
related fatique - CRF),

B.  guzach mózgu,
C.  dyspepsji wrzodowej,
D.  dyspepsji czynnościowej.

Zadanie 58.
Eutanazja bierna to:

A . bezpośrednie  działanie  lekarza,  który  przez  podanie
określonego środka ma doprowadzić do zgonu,

B . czyn  lub  zaniedbanie,  które  ze  swej  istoty  lub  w
intencji działającego powoduje śmierć,

C . zaprzestanie  działania  wobec  człowieka,  w  wyniku  czego
następuje śmierć,

D . skrócenie  cierpienia  na  wyraźne  i  wielokrotnie
powtarzane życzenie pacjenta.

Zadanie 59.
Astenia jest to:

A . postępująca  utrata  wagi  ciała  i  zmiany  w  wyglądzie
zewnętrznym spowodowane zanikiem tkanki tłuszczowej i
mięśni,

B . niechęć  do  przyjmowania  pokarmów  i  szybkie  uczucie
nasycenia po przyjęciu niewielkich porcji pokarmów,

C . utrata  si ł ,  osłabienie,  uczucie  znużenia,  zmniejszenie
aktywności,

D.  dysfunkcja narządów.

Zadanie 60.
Wskaż twierdzenie prawdziwe:

A . u chorego w stanie terminalnym obniżenie jego oczekiwań
wobec  sytuacji  życiowej,  w  której  s ię  znalazł  jest
niekorzystne gdyż obniża to jakość życia pacjenta,

B . u chorego w stanie terminalnym nie możemy poprawić jego
realnej  sytuacji  ze  względu  na  zaawansowany  proces
chorobowy,

C . pozytywną zmianą dla chorych w stanie terminalnym jest
zmniejszenie  znaczenia  zdrowia  i  życia  w  ich  hierarchii
wartości  na  rzecz  pogłębienia  więzi  z  rodziną  czy
przekazania innym własnych doświadczeń,

D.  wszystkie wymienione są prawdziwe.



Zadanie 61.
Wartość  określająca  różnicę  między  oczekiwaniami  pacjenta  a
stopniem ich zaspokojenia to:

A.  skuteczność organizacji opieki,
B.  skuteczność leczenia,
C.  satysfakcję z opieki,
D.  wskaźnik jakości życia.

Zadanie 62.
Reakcja emocjonalna człowieka na trudną sytuację zależy od:

A.  samej świadomości choroby,
B . nie  tyle  od  faktów,  i le  od  jego  wyobrażeń  o  tych

faktach,
C.  życiowej postawy rodziny,
D.  woli osoby chorej.

Zadanie 63.
U chorych objętych opieką paliatywną, nadzieja leży u podstaw:

A.  uczuć pozytywnych,
B.  uczuć negatywnych,
C.  pesymistycznego podejścia do życia,
D.  negatywnego wpływu na przebieg choroby.

Zadanie 64.
Cierpienie,  osamotnienie,  niepokój  oraz  udręka  egzystencjonalna
to ból:

A .  duchowy,
B.  fizyczny,
C.  psychiczny,
D.  społeczny.

Zadanie 65.
W  zakresie  działania  Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarstwa
Opieki  Paliatywnej  zrzeszającego  pielęgniarki  działające  w
opiece paliatywnej NIE jest:

A . inicjowanie  i  podejmowanie  działań  zmierzających  do
opracowania  i  stałego  doskonalenia  przepisów  prawnych
regulujących  działalność  pielęgniarek  opieki
paliatywnej,

B . wspieranie  prac  badawczych  z  zakresu  teorii  i  praktyki
pielęgniarstwa opieki paliatywnej,

C.  prowadzenie działalności pożytku publicznego,
D . propagowanie  wśród  społeczeństwa  idei  opieki

paliatywnej i hospicyjnej.



Zadanie 66.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  działania  morfiny  w
leczeniu  duszności  u  chorych  w  opiece  paliatywnej  jest/są
prawdziwe?

A . morfina  stabilizuje  niewłaściwy  tor  oddechowy  i
nadmierną  wentylację  u  chorych  z  dusznością,  zwalnia
oddech,  czyni  go  bardziej  wydajnym  i  zmniejsza  uczucie
duszności,

B . morfina  może  wywoływać  depresję  oddechową  -  na  którą
jednak  nie  mają  wpływu  odwodnienie,  pogorszenie
czynności  wątroby,  utrata  masy  ciała,  a  także
stosowanie  amitryptyliny  zwiększającej  biodostępność
morfiny,

C . skuteczniejsza  niż  morfina  jest  kodeina  i  można  ją
stosować co 12 godzin w depresji oddechowej,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 67.
Ból trzewny:

A . wynika  z  podrażnienia  receptorów  na  skutek  napinania
okostnej przez guz,

B . jest  słabo  zlokalizowany,  często  jest  opisywany  jako
rozlany,  tępy,  gniotący,  głęboki  z  nakładającymi  się
ostrymi  bólami  o  charakterze  kolki,  może  promieniować
do pleców i obojczyka,

C . jest  opisywany  jako  napady  kłucia,  szarpania,  palenia,
rażenia prądem,

D . charakteryzuje  s ię  allodynią  -  tzn.  odczuwaniem  jako
bólu bodźców niebolesnych w innych okolicznościach.

Zadanie 68.
Gastropareza jest to:

A .  przetoka odżywcza,
B . zaburzenie  motoryczne  polegające  na  opóźnieniu  pasażu

treści żołądkowej do dwunastnicy,
C.  zespół uciśniętego żołądka,
D.  nawrotowe bóle brzucha.



Zadanie 69.
Lekami podawanymi do końca życia (w okresie umierania), są:

A . analgetyki,  leki  uspakajające,  leki  przeciwdrgawkowe,
hioscyna,

B . analgetyki,  leki  uspakajające,  leki  przeciwdrgawkowe,
leki przeciwcukrzycowe,

C . analgetyki,  leki  uspakajające,  leki  hipotensyjne,  leki
przeciwcukrzycowe,

D . analgetyki,  leki  przeciwcukrzycowe,  leki
przeciwdrgawkowe, hioscyna.

Zadanie 70.
Wśród chorób nienowotworowych, które mogą kwalifikować dziecko
do pediatrycznej opieki paliatywnej, wymienia się najczęściej:

A . abberacje chromosomowe, choroby metaboliczne, mózgowe
porażenie dziecięce,

B . genetycznie  uwarunkowane  zespoły  chorobowe,  wrodzone
wady serca, choroby nerwowo – mięśniowe,

C . anemię aplastyczną, abberacje chromosomowe, nieswoiste
choroby zapalne jelit, mukopolisacharydozy, wodogłowie,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 71.
Działania uboczne stoswania morfiny, to:

A .  ślinotok, biegunka, podwyższona ciepłota ciała,
B . lęk,  szerokie  źrenice,  wzmożona  perystaltyka  przewodu

pokarmowego,
C . splątanie,  nudności,  wymioty,  senność,  skurcze

kloniczne mięśni,
D . przykurcze  mięśniowe,  bolesność  w  jamie  ustnej,

depresja.

Zadanie 72.
N a  czyj  wniosek  udzielane  są  świadczenia  pomocy  społecznej?
Wskaż odpowiedź FAŁSZYWĄ:

A.  opiekuna lub innej osoby bez zgody zainteresowanego,
B.  osoby zainteresowanej,
C.  jej przedstawiciela lub innej osoby, za jej zgodą,
D.  przedstawiciela ustawowego.



Zadanie 73.
W  ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych ze  środków
publicznych,  wizyty  pielęgniarskie  z  zakresu  opieki  paliatywnej
i hospicyjnej w hospicjum domowym powinny być realizowane:

A.  w zależności od potrzeb,
B.  w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu,
C.  w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu,
D.  w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 4 w tygodniu.

Zadanie 74.
Mechanizmy obronne sensytywne, to:

A . selektywne  przetwarzanie  informacji,  wypieranie,
racjonalizacja, projekcja,

B . projekcja,  selektywne  przetwarzanie  informacji,
zachowania magiczne, racjonalizacja,

C . zachowania  magiczne,  selektywne  przetwarzanie
informacji,  rozszczepienie  obrazu  choroby,
zabezpieczanie się, ucieczka w marzenia,

D . ucieczka  w  marzenia,  zabezpieczanie  się,
racjonalizacja,  selektywne  przetwarzanie  informacji,
wypieranie, zachowania magiczne.

Zadanie 75.
Warunkiem zastosowania inwazyjnych metod leczenia bólu jest:

A .  właściwy poziom składników morfologicznych krwi,
B.  dobry ogólny stan zdrowia,
C.  świadoma, pisemna zgoda pacjenta na zabieg,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 76.
Podstawowe  wymagania  dla  zapewnienia  opieki  paliatywnej
określone  w  Raporcie  dotyczącym  standardów  i  norm  dla  opieki
hospicyjnej  i  paliatywnej  w  Europie  EAPC  (Europejskiego
Towarzystwa Opieki Paliatywnej) to:

A .  "Planowanie naprzód",
B.  Dostępność i ciągłość opieki paliatywnej,
C.  Preferowane miejsce opieki,
D.  Wszystkie powyższe.



Zadanie 77.
Które  z  poniżej  zamieszczonych  stwierdzeń  dotyczących  zasad
efektywnego leczenia przeciwbólowego NIE jest prawdziwe?

A . lek  należy  podawać  w  stałych  odstępach  czasu,  aby  jego
stężenie  stale  przekraczało  próg  terapeutyczny  -
dawkowanie zgodnie z czasem trwania aktywności leku,

B . wyboru  leku  oraz  jego  dawki  dokonuje  się  na  podstawie
skuteczności  terapeutycznej  leku  i  pierwszeństwo
dotyczy drogi doustnej,

C . podawanie  leków  przeciwbólowych  wymaga  oceny  i
monitorowania  występowania  ewentualnych  objawów
niepożądanych  oraz  podejmowania  działań
zapobiegawczych,

D . kortykosteroidy  jako  koanalgetyki  dołącza  się  wyłącznie
d o  silnych  opioidów  (na  I I I  poziomie  drabiny
analgetycznej).

Zadanie 78.
Przekazywanie niepomyślnych informacji choremu:

A.  jest procesem, który ma swoją dynamikę rozwojową,
B.  ma znaczenie tylko dla rodziny pacjenta,
C.  nie jest istotne,
D . nie  przekazuje  s ię  choremu  niepomyślnych  informacji  ze

względu na obciążenie psychiczne.

Zadanie 79.
Mechanizmy obronne represywne to:

A . zaprzeczanie,  tłumienie,  wypieranie,  projekcja,
racjonalizacja,

B . zaprzeczanie,  zachowania  magiczne,  tłumienie,
wypieranie,

C . tłumienie,  racjonalizacja,  zabezpieczanie  się,
zachowania magiczne,

D.  tłumienie, zabezpieczanie się, wypieranie, projekcja.

Zadanie 80.
Objawy hiperkalcemii, to:

A .  oddawanie dużej ilości moczu, wzmożone pragnienie,
B.  odwodnienie, niewydolność nerek,
C.  nudności, wymioty, zaparcie stolca, osłabienie mięśni,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 81.
Do leczenia ran zainfekowanych należy zastosować:

A.  dekstranomery,
B.  opatrunki hydrofiber (hydrowłókienne),
C.  opatrunki hydrokoloidowe,
D.  odpowiedź A i B jest prawidłowa.

Zadanie 82.
Które  ze  stwierdzeń  opisujących  rodzaje  oporności  organizmu  na
działanie opioidów nie jest prawdziwe?

A . oporność  rzekoma  organizmu  na  działanie  opioidów
oznacza  pojawienie  s ię  oporności  wskutek  podania  zbyt
małych  dawek  opioidów,  złego  wchłaniania  leku  albo
pomijania aspektów psychologicznych bólu,

B . oporność  częściowa  organizmu  na  działanie  opioidów
występuje  przy  bólach  kostnych,  zwiększeniu  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego, ucisku na nerw, bólach związanych
z aktywnością i bólach neuropatycznych,

C . oporność  faktyczna  organizmu  na  działanie  opioidów
obejmuje  skurcz  mieśni,  kurcze  brzuszne  albo  ból
duchowy  związany  z  cierpieniem  wewnętrznym  a  także
zmniejszeniem sił psychicznych,

D . oporność  urojona to  taka gdy  faktycznie  nie  ma podstaw
d o  pojawienia  się  oporności  organizmu  na  działanie
opioidów,  a  jednak  taka  oporność  występuje  w  umyśle
chorego.

Zadanie 83.
W  objawowym  leczeniu  duszności,  której  towarzyszy  lęk  stosuje
się:

A .  morfinę,
B.  antybiotyki,
C.  benzodiazepiny,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 84.
Filozofię  postępowania  w  opiece  paliatywnej  można  określić
przede wszystkim, jako:

A.  zrozumienie,
B.  akceptację,
C.  uprzejmość,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 85.
Na rodzinę rozumianą jako system składają się osoby:

A.  blisko spokrewnione ze sobą,
B . będące  ze  sobą  we  wzajemnych  związkach,  tworzące

jednocześnie pewną całość,
C.  mieszkające razem,
D.  noszące to samo nazwisko.

Zadanie 86.
Hanna Chrzanowska zapoczątkowała w Polsce w XX wieku:

A.  opiekę stacjonarną dla przewlekle chorych,
B.  domową opiekę pielęgniarską,
C.  opiekę nad matką i dzieckiem,
D.  szpitalną opiekę dla osób uzależnionych.

Zadanie 87.
Ręczny drenaż limfatyczny polega na:

A . masowaniu  obrzękniętego  miejsca  przy  pomocy  środków
poślizgowych  dla  zwiększenia  kontaktu  dłoni  osoby
masującej ze skórą,

B . lekkim ugniataniu,  głaskaniu  ciała  w  kierunku  od  głowy
do stóp,

C . intensywnym  masowaniu  mięśni  podczas  skurczu
izometrycznego,

D . delikatnym  uciskaniu  skóry,  aby  nie  dopuścić  do
zaczerwienienia w miejscu uciskanym.

Zadanie 88.
Wśród  zasad  etycznych  wymienia  się  m.in.  zasadę
sprawiedliwości, rozpatrywaną jako:

A . świadczenie usług korzystnych z punktu widzenia zdrowia
i życia podopiecznych,

B . równoważenie  pożytków  i  szkód,  wynikających  z  opieki
nad pacjentem,

C . nakaz  równego  traktowania  całej  populacji,  niezależnie
od pozycji społecznej i ekonomicznej, rasy i płci,

D . okazywanie  troski  o  całego  pacjenta,  dostrzeganie  i
uwzględnianie jego potrzeb.

Zadanie 89.
W  ramach  świadczeń  gwarantowanych,  ostateczną  decyzję  o
zakwalifikowaniu  chorego  do  objęcia  specjalistyczną  opieką
paliatywną i hospicyjną podejmuje:

A.  pielęgniarka POZ,
B.  lekarz POZ,
C.  pielęgniarka opieki paliatywnej,
D.  lekarz opieki paliatywnej.



Zadanie 90.
Masywne  krwioplucie,  definiuje  s ię  jako  odkrztuszanie  w  ciągu
doby:

A.  ponad 200 ml krwi,
B.  150 ml krwi,
C.  100 ml krwi,
D.  80 ml krwi.

Zadanie 91.
Ocena  jakości  życia  jest  oceną  różnicy,  jaka  istnieje  pomiędzy
sytuacją:

A . pacjenta  w  Polsce  a  sytuacją  pacjenta  w  Unii
Europejskiej,

B.  pacjenta a sytuacją personelu medycznego,
C . upragnioną  (idealną)  a  rzeczywiście  istniejącą

(realną),
D.  rzeczywiście istniejącą (realną) a prawidłową.

Zadanie 92.
W  algorytmie  ewaluacji  efektywności  opieki  paliatywnej,
pierwszy etap ewaluacji dotyczy:

A.  badania skriningowego sprawności umysłowej,
B.  ogólnej oceny jakości życia i kontroli objawów,
C.  szczegółowej oceny dominujących objawów,
D.  oceny bólu.

Zadanie 93.
Wśród  najczęściej  obserwowanych  problemów
gastroenterologicznych  u  dzieci  z  ciężkim  uszkodzeniem  OUN
wymienia się:

A .  przerost dziąseł,
B.  refluks żołądkowo – przełykowy,
C.  zaparcia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 94.
Akceptacja nieuchronności śmierci oznacza powstrzymanie się od:

A.  wszelkich działań w okresie agonii,
B . wszelkich  działań  nadzwyczajnych  u  ludzi  z  chorobą

nowotworową,
C.  wszelkich działań nadzwyczajnych w okresie agonii,
D . prowadzenia  reanimacji  u  pacjentów  z  chorobą

nowotworową.



Zadanie 95.
Podczas przekazywania niepomyślnych informacji pacjentowi:

A .  należy zawsze mówić całą prawdę,
B . l iczbę  informacji  dostosować  do  l iczby  pytań

rozpatrując  czy  chory  chce  więcej  informacji  i  czy  jest
w stanie je przyjąć,

C . czasami można stosować tzw. "kłamstwo nieszkodliwe" aby
chronić pacjenta,

D . należy  po  rozmowie  pozostawić  go  samego  aby  uzyskane
informacje mógł spokojnie przemyśleć.

Zadanie 96.
Występujące po sobie kolejne etapy osierocenia, to:

A . akceptacja  realności  straty,  przystosowanie  do
zmienionego  otoczenia,  doświadczenie  żalu,  odnowienie
sił i ukierunkowanie ich na nowe cele,

B . doświadczenie  żalu,  przystosowanie  do  zmienionego
otoczenia,  odnowienie  s i ł  i  ukierunkowanie  ich  na  nowe
cele, akceptacja realności straty,

C . akceptacja  realności  straty,  doświadczenie  żalu,
przystosowanie  do  zmienionego  otoczenia,  odnowienie  s i ł
i ukierunkowanie ich na nowe cele,

D . doświadczenie  żalu,  odnowienie  s i ł  i  ukierunkowanie  ich
n a  nowe  cele,  akceptacja  realności  straty,
przystosowanie do zmienionego otoczenia.

Zadanie 97.
Który  z  wymienionych  leków  najskuteczniej  zmniejszy  odczucie
duszności  u  dziecka  z  restrykcyjną  chorobą  płuc  w  okresie
terminalnym?

A.  siarczan morfiny podawany w inhalacji,
B .  leki mukolityczne,
C . morfina  podawana  doustnie  lub  podskórnie  w  małych

dawkach,
D.  leki rozszerzające oskrzela.



Zadanie 98.
Wyniszczenie i zmęczenie należą do częstych objawów dotyczących
pacjentów  z  zawansowaną,  postępującą  chorobą.  Wskaż  zdanie
prawdziwe dotyczące zmęczenia:

A . pacjent  może  opisywać  zmęczenie  subiektywnie  w  trzech
wymiarach:  wrażenia  fizyczne,  afektywne  i  poznawcze
oraz  obiektywnie  jako  ilościowy  ubytek  osiągnięć  w
sferze  fizycznej  i  umysłowej.  Oba  rodzaje  odczuć
dotyczących  zmęczenia  nie  muszą  pozostawać  ze  sobą  w
związku,

B . pacjent  może  opisywać  zmęczenie  subiektywnie  w  trzech
wymiarach:  wrażenia  fizyczne,  afektywne  i  poznawcze
oraz  obiektywnie  jako  ilościowy  ubytek  osiągnięć  w
sferze  fizycznej  i  umysłowej.  Oba  rodzaje  odczuć
dotyczących  zmęczenia  muszą  pozostawać  ze  sobą  w
związku,

C . pacjent  może  opisywać  zmęczenie  tylko  subiektywnie  w
trzech  wymiarach:  wrażenia  fizyczne,  afektywne  i
poznawcze,

D . pacjent  może  opisywać  zmęczenie  tylko  obiektywnie  jako
ilościowy  ubytek  osiągnięć  w  sferze  fizycznej  i
umysłowej.

Zadanie 99.
Procedury  edukacyjne  wykonywane  przez  pielęgniarkę  w  opiece
paliatywno-hospicyjnej obejmują:

A . instruowanie  chorego  i  jego  rodziny  w  zakresie  obsługi
materacy przeciwodleżynowych,

B.  edukację chorego i jego rodziny w zakresie odżywiania,
C.  przygotowanie chorego i jego rodziny do wypisu do domu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 100.
D o  reakcji  ludzi  na  zbliżającą  się  śmierć  E.  Kübler-Ross
zalicza następujące stadia:

A.  odrzucenie, gniew, ból, akceptacja, targowanie się,
B.  złość, projekcja, identyfikacja, depresja, akceptacja,
C . odrzucenie,  gniew,  targowanie  się,  depresja,

akceptacja,
D.  szok, ból, negocjacje, akceptacja, złość.

Zadanie 101.
Targowanie się jako jeden z etapów umierania:

A.  jest próbą zawarcia układu, w celu opóźnienia wydarzeń,
B.  to uzyskanie jak najlepszej ceny za życie,
C.  jest nieistotne,
D.  zmienia spojrzenie na świat pacjenta.



Zadanie 102.
Wskaż  poprawne  stwierdzenie  dotyczące  aktualnego  określenia
opieki paliatywnej i hospicyjnej:

A . podtrzymująca  i  wspierająca  opieka  nad  pacjentem,
której  celem  jest  zapobieganie  i  leczenie  chorób
nowotworowych,

B . wszechstronna  i  całościowa  opieka  nad  pacjentem
chorującym  na  nieuleczalną,  niepoddającą  się  leczeniu
przyczynowemu  postępującą  chorobę,  której  celem  jest
poprawa jakości życia, podejmowana już we wcześniejszym
stadium choroby,

C . wszechstronna opieka u schyłku życia  (End o f  Li fe  Care)
sprawowana nad przewlekle chorym przez wykwalifikowany
zespół,

D . wszechstronna  i  całościowa  opieka  nad  pacjentem  w
starszym  wieku  u  schyłku  życia,  sprawowana  przez
interdyscyplinarny zespół.

Zadanie 103.
Proszę  wskazać  prawidłowe  określenie  dotyczące  paniki
oddechowej:

A . n a  panikę  oddechową  pozostają  bez  wpływu  działania
takie,  jak:  wzmocnienie  poczucia  bezpieczeństwa,
opanowanie  hiperwentylacji  przez  wolniejszy  i  głębszy
oddech, stosowanie benzodiazepin,

B . oznacza napad duszności połączony z lękiem, wynikający
również  z  czynników  psychosocjalnych  i  duchowych
nakładających się na istniejącą duszność,

C . związana  jest  głównie  z  wysiłkiem  i  ruchem  chorego
(poruszaniem się i przemieszczaniem),

D . nie  nasila  s ię  przy  nieprawidłowej  kontroli  objawów,
ani  w  związku  z  postępem  choroby,  może  wiązać  się
głównie  z  lękiem  przed  śmiercią,  i  nieuregulowaniem
spraw życiowych.

Zadanie 104.
W leczeniu objawowym kaszlu suchego u chorych z zaawansowaną
chorobą nowotworową stosuje się:

A .  leki rozrzedzające wydzielinę oskrzelową,
B.  syropy łagodzące podrażnienie dróg oddechowych,
C . leki  hamujące  ośrodek  kaszlu  (opioidy,

dekstrometorfan),
D.  odpowiedź prawidłowa B i C.



Zadanie 105.
Które z poniżej wymienionych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . Fentanyl  może  być  stosowany  przezśluzówkowo w  bólach
przebijających,

B.  Fentanyl może być stosowany transdermalnie,
C . Morfina  stosowana  podskórnie,  jest  zalecana  w  bólach

przebijających,
D . Fentanyl  nie  jest  wolny  od  efektów  ubocznych,  do

których  należą  m.in.  suchość  w  jamie  ustnej,  senność,
zaparcia.

Zadanie 106.
O d  którego  roku  życia  dziecka,  lekarz  ma  prawny  obowiązek
udzielenia  dziecku  przystępnej  informacji  o  jego  stanie
zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych i
leczniczych, wynikach leczenia i rokowaniu?

A.  od 12 roku życia,
B.  od 14 roku życia,
C.  od 16 roku życia,
D.  od 18 roku życia.

Zadanie 107.
Wskaż zdanie PRAWIDŁOWE dotyczące prowadzenia badań naukowych w
opiece paliatywnej:

A . osoba umierająca powinna być uważana za "szczególną" i
chronioną przed uczestnictwem w badaniach klinicznych,

B . badania  naukowe  w  opiece  paliatywnej  nie  przynoszą
korzyści,

C . brak  jest  jakichkolwiek  kryteriów  etycznych  dotyczących
udziału pacjentów w badaniach naukowych,

D . pacjent  w  opiece  paliatywnej  powinien  mieć  możliwość
uczestnictwa w badaniach naukowych.

Zadanie 108.
Zdrowie  w  modelu  pielęgniarstwa  transkulturowego  Madelaine
Leiniger ujmowane jest jako:

A.  wyłącznie brak choroby (ułomności),
B . zdefiniowany w danej kulturze poziom dobrostanu, wysoko

praktykowany i wartościowany,
C.  poziom wyrażanej troski o siebie i innych,
D.  równowaga pomiędzy brakiem a dobrostanem.



Zadanie 109.
Skale liniowe oceny bólu mogą być zastosowane u dzieci:

A . o d  urodzenia,  a  ocena  opiera  się  głównie  na  relacji
rodziców,

B . w  wieku  powyżej  5  -  6  roku  życia  i  wyjątkowo  w  wieku
przedszkolnym  (w  zależności  od  stopnia  rozwoju
dziecka),

C . wyłącznie  u  dzieci  starszych,  które  uzyskały  wysoki
stopień rozwoju intelektualnego,

D.  skale takie nie powinny być stosowane u dzieci.

Zadanie 110.
Po śmierci chorego prawo wglądu do dokumentacji medycznej ma:

A.  rodzeństwo zmarłego,
B.  osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
C.  współmałżonek,
D.  osoba upoważniona przez pacjenta za jego życia.

Zadanie 111.
Do symptomów żałoby o nieprawidłowym przebiegu zaliczamy:

A.  patologiczną identyfikację ze zmarłym,
B.  nadmierny, zbyt długo trwający lub zbyt intensywny żal,
C.  przechodzenie poszczególnych faz,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 112.
W  opiece  paliatywnej  deksametazon  jest  lekiem  z  wyboru  w
sytuacjach:

A . bólu  spowodowanego  obrzękiem  wywołanym  przez  guz
nowotworowy,  jadłowstrętu  i  wyniszczenia  a  także  dla
poprawy ogólnego samopoczucia chorego,

B . przede wszystkim bólów trzewnych, za wyjątkiem bólów z
rozciągania torebki wątroby,

C . głównie  bólów  wynikających  ze  zwiększonego  ciśnienia
śródczaszkowego, ale tylko w dawkach dobowych do 2-4mg,

D . jest  koanalgetykiem  ale  ze  względu  na  jego  uboczne
działanie  takie  jak:  zwiększona  podatność  na  zakażenia,
zatrzymanie płynów w organizmie, możliwość uszkodzenia
błony  śluzowej  przewodu  pokarmowego  stosuje  s ię  go
rzadko,  podobnie  jak  w  przypadku  pozostałych
kortykosteroidów.



Zadanie 113.
Próby  uściślenia  definicji  jakości  życia  tak,  aby  mogła  znaleźć
zastosowanie  w  medycynie  doprowadziły  do  stworzenia  nowego
pojęcia:  jakość  życia  uwarunkowana  stanem  zdrowia  (HRQL).
Pojęcie to definiowane jest jako:

A . funkcjonalny  efekt  choroby  i  je j  leczenia  odbierany
przez pacjenta,

B . ocena  własnego  położenia  życiowego  dokonana  w  okresie
choroby  oraz  leczenia  i  uwzględniającą  ich  szczególną
rolę,

C.  prawidłowe są stwierdzenia A i B,
D.  wszystkie stwierdzenia są błędne.

Zadanie 114.
W opiece holistycznej opieka duchowa:

A.  brana jest pod uwagę tylko w instytucjach religijnych,
B.  nie ma istotnego znaczenia w procesie leczenia,
C . jest  nieodłączną  częścią  w  praktyce  holistycznej  opieki

paliatywnej,
D.  powinna stać na pierwszym miejscu.

Zadanie 115.
Chory  z  zaawansowaną  chorobą  nowotworową  objęty  opieką
hospicjum,  odmawia  jedzenia  i  picia.  Nie  stwierdza  się
problemów z połykaniem, ani zmian patologicznych jamy ustnej. W
tym przypadku należy:

A . zmobilizować  rodzinę  chorego,  aby  karmiła  chorego  na
zasadzie ,,aby nie umarł z głodu",

B.  założyć sondę do żołądka w celu karmienia,
C . ostrożnie  rozważyć  możliwość  nawodnienia

parenteralnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 116.
Która  z  podanych  niżej  skal  nie  służy  do  oceny  jakości  życia
chorych w stanie terminalnym?

A.  ECOG,
B.  Support Team Assessment Schedule,
C.  Hospital Anxiety Depression Scale,
D.  Norton.



Zadanie 117.
Skutecznym  lekiem,  stosowanym  w  zapobieganiu  tworzenia  się
nadmiaru  wydzieliny  oskrzelowej  powodującej  charczący  oddech,
jest:

A .  Morfina,
B.  Carbamizepina,
C.  Hioscyna,
D.  Mirtazapina.

Zadanie 118.
Dotychczas  chora  przyjmowała  doustnie  15  mg  morfiny  co  4
godziny.  Obecnie  istnieje  potrzeba  na  podawanie  tego  leku  drogą
podskórną. Jaką dawkę na dobę powinna chora otrzymywać?

A.  10 mg,
B.  30 mg,
C.  60 mg,
D.  90 mg.

Zadanie 119.
Wskaż wskazania do przetaczania krwi u chorych w zaawansowanej
fazie choroby nowotworowej:

A . każdy  przypadek  udokumentowanych  badaniami  niskich
wartości morfotycznych krwi chorego,

B.  po każdym krwotoku,
C . wystąpienie objawów związanych z anemią ograniczających

aktywność  dzienną  chorego  i  sprawiających  mu  duże
dolegliwości,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 120.
Termin dotyczący odczuwania bólu - dyzestezja oznacza:

A . brak  bólu  w  odpowiedzi  na  stymulację,  która  w
normalnych warunkach powoduje doznanie bólu,

B . osłabione  odczuwanie  doznań  bólowych  w  odpowiedzi  na
zwykły bolesny bodziec,

C . nieprawidłowe  odczucie,  powstałe  samoistnie  lub
wywołane,  które  jest  odbierane  przez  pacjenta  jako
nieprzyjemne,

D.  nadwrażliwość na każdą formę stymulacji czuciowej.



Zadanie 121.
O  rozpoznaniu  przewlekłego  bólu  u  noworodka  i  niemowlęcia
decydują następujące objawy:

A . przyspieszenie  akcji  serca,  wzrost  l iczby  oddechów,
wzrost ciśnienia tętniczego krwi,

B.  niechęć do jedzenia, nieprzybywanie na wadze,
C . agresja  i  złość  wobec  opiekunów,  apatia  i  brak

zainteresowania otoczeniem,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 122.
Która  z  poniżej  wymienionych  zasad  wsparcia  leczenia
farmakologicznego duszności nie jest prawdziwa?

A . analiza  zdarzeń,  które  ujawniają  lub  nasilają  duszność
oraz  wpływu  duszności  na  życie  codzienne,  w  tym
utrzymanie wydolnego efektywnego oddychania,

B . zapewnienie  kontroli  duszności  przez  pacjenta,
opanowanie lęku i napadów paniki,

C . stosowanie również niefarmakologicznyh metod łagodzenia
duszności np. techniki relaksacji i rozpraszania,

D . tlenoterapia  przez  cewnik  nosowy,  gdyż  zapewnia  ona
wskaźnik przepływu 2 l/min i 35% dostarczonego tlenu co
jest  wystarczające  przy  przewlekłym  niedotlenieniu,
także u osób z równoległą PoChP.

Zadanie 123.
Porozumienie pomiędzy wolontariuszem a organizacją:

A.  powinno zawsze zostać zawarte w formie pisemnej,
B . powinno  zostać  zawarte  w  formie  pisemnej  w  sprawie

współpracy dłuższej niż 30 dni,
C . na żądanie wolontariusza musi mieć formę pisemną, nawet

w  przypadkach  krótszej  współpracy  niż  30  dni,  ale  bez
potrzeby precyzowania zakresu wykonywanych świadczeń,

D . powinno być umową stosunku pracy i konkretyzować także
terminy,  zasady  i  procedury  zwrotu  poniesionych  przez
wolontariusza kosztów.



Zadanie 124.
Jakie  powinny  być  relacje  pomiędzy  zespołem  hospicyjnym,  a
chorym  i  jego  rodziną  w  końcowym etapie  choroby,  krótko  przed
śmiercią?

A . systematyczna  opieka,  tzn.  wizyty  w  określone  dni,
podawanie leków koniecznych na tym etapie choroby,

B . stała  dyspozycyjność  zespołu  hospicyjnego,  tzn.  wizyta
n a każdą prośbę pacjenta, poza wymaganymi działaniami
medycznymi  poświęcenie  możliwie  maksymalnej  i lości
czasu  na  podtrzymanie  psychiczne  i  duchowe  chorego  i
rodziny,

C . propozycja  pobytu  w  oddziale  szpitalnym  ze  względu  na
nasilone objawy somatyczne,

D . propozycja  przeniesienia  do  oddziału  opiekuńczego  ze
względu na fizyczne i psychiczne przeciążenie rodziny.

Zadanie 125.
Celem masażu NIE jest:

A .  przekazanie dotyku, który jest też formą komunikacji,
B . precyzyjnie  ograniczone  oddziaływanie,  wyłacznie  na

układ mieśniowo-szkieletowy,
C . stosowanie  techniki  manualnej,  która  obejmuje

zastosowanie przemieszczającego się ucisku,
D . koncentracja  na  miejscach  zwiększonego  napięcia

mięśniowego,

Zadanie 126.
"Strzał  ostrzegawczy"  podczas  przekazywania  niepomyślnych
informacji pacjentowi polega na:

A . częściowym przekazaniu informacji  i  czekaniu na reakcję
pacjenta,

B . przekazaniu  "całej  prawdy"  o  chorobie  podczas  jednej
rozmowy,

C.  unikaniu rozmowy z pacjentem na temat choroby,
D . zastosowaniu "kłamstwa nieszkodliwego", aby pacjent nie

doznał szoku.

Zadanie 127.
Hipoalgezja to:

A . bó l  spowodowany  bodźcem,  który  zwykle  nie  powoduje
doznań bólowych,

B . osłabione  odczuwanie  doznań  bólowych  w  odpowiedzi  na
zwykły bodziec bólowy,

C . nieprawidłowa  silna  reakcja  na  bodźce  powtarzalne  w
obszarze niedoczulicy,

D . brak  bólu  w  odpowiedzi  na  stymulację,  która  w
normalnych warunkach powoduje doznania bólowe.



Zadanie 128.
Efektywność  opieki  określana  bywa  najczęściej  przez  ocenę
jakości  życia  chorych  oraz  satysfakcję  z  opieki.  Którego
narzędzia użyjesz do jej badania w warunkach stacjonarnych?

A.  Rotterdamska Lista Objawów,
B.  skala ESAS,
C.  skala Bartela,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 129.
Zwolnienie  z  obowiązku  zachowania  tajemnicy  informacji  o
pacjencie  przez  osobę  wykonującą  zawód  medyczny  występuje  w
sytuacji, gdy:

A.  informacja dotyczy życia prywatnego pacjenta,
B . rodzina  prosi  o  informacje  dotyczące  stanu  zdrowia

pacjenta,
C . tajemnica  może  stanowić  niebezpieczeństwo  dla  życia  i

zdrowia pacjenta,
D.  nastąpiła śmierć pacjenta.

Zadanie 130.
Zastosowanie  strategii  "strzału  ostrzegawczego"  w  stosunku  do
pacjenta  w  stanie  schyłkowym,  polega  na  przekazaniu  informacji
o :

A .  niewłaściwym stosowaniu zleconych leków,
B.  niewłaściwym zachowaniu się rodziny pacjenta,
C . konsekwencjach  wynikających  z  niestosowania  się  do

procesu leczenia,
D . niepomyślnym  rokowaniu  jego  stanu  chorobowego  i

oczekiwanie na reakcję emocjonalną pacjenta.

Zadanie 131.
Duszność  nasilająca  się  przy  pochyleniu  ciała  do  przodu,  bóle
głowy,  bóle  w  klatce  piersiowej,  obrzęk,  zaczerwienienie  lub
sinica twarzy to objaw:

A.  wysięku opłucnego,
B.  zespołu ucisku na rdzeń kręgowy w odcinku szyjnym,
C.  zespół żyły głównej górnej,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 132.
Duchowość stwarza kontekst, w którym:

A.  poszukujemy odpowiedzi w teologii,
B . wierzenia w sferze duchowej wpływają na sposób radzenia

sobie z własną chorobą,
C . możemy  odrzucić  wiarę  jako  nieprzydatną  w  sytuacji

odchodzenia,
D.  mamy możliwość wyboru postawy.

Zadanie 133.
Reakcje  psychiczne  dzieci  na  sytuację  postępującej,
nieuleczalnej choroby, zależą w dużym stopniu od:

A.  specyficznych cech psychiki dziecięcej,
B.  wieku chorego dziecka,
C.  wsparcia rodziny i bliskich,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 134.
Modele  relacji  między  chorym  a  otoczeniem,  w  zależności  od
kontekstu świadomości śmierci według Glasser i Straussa to:

A . otwarta świadomość, podejrzewanie,  wzajemne udawanie,
zamknięty rozdział,

B . otwarta świadomość, pogodzenie się, wzajemne udawanie,
zamknięty rozdział,

C . zamknięta  świadomość,  pogodzenie  się,  wzajemne
udawanie, otwarta świadomość,

D . zamknięta świadomość, podejrzewanie, wzajemne udawanie,
otwarta świadomość.

Zadanie 135.
Perinatalna opieka paliatywna jest:

A . opieką  nad  noworodkami  i  niemowlętami  urodzonymi  ze
schorzeniami ograniczającymi życie,

B . opieką ciągłą nad noworodkami i  niemowlętami do końca
pierwszego roku życia,

C . całościową opieką medyczną nad kobietą przed i w czasie
trwania ciąży,

D . kompleksową,  systematyczną  kontrolą  lekarską  nad
kobietą ciężarną.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 311916
GRUPA 1
Zadanie 1.
Strategie  radzenia  sobie  z  chorobą  i  je j  leczeniem,  jakie
stosują dzieci to:

A .  zewnętrzne przeżywanie, wymiana informacji, aktywność,
B.  zewnętrzne przeżywanie, wymiana informacji, bierność,
C.  wewnętrzne przeżywanie, wymiana informacji, bierność,
D . wewnętrzne  przeżywanie,  wymiana  informacji,  bierność

lub aktywność.

Zadanie 2.
Przedmiotem  badań  psychoimmunologicznych  zmierzających  do
zwiększenia sił obronnych organizmu jest m.in.:

A .  asertywność,
B.  test psychologiczny,
C.  wizualizacja,
D.  test odpornościowy.

Zadanie 3.
N a kompleksową fizjoterapię (CPT) w obrzęku limfatycznym składa
się:

A .  drenaż limfatyczny ręczny i pneumatyczny,
B . bandażowanie kończyny za pomocą elastycznych bandaży,

rękawów elastycznych,
C.  unieruchomienie kończyny,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 4.
O przedawkowaniu morfiny świadczy zniesienie bólu oraz:

A.  senność, zwolnienie częstości oddechów,
B.  pobudzenie, zwolnienie częstości oddechów,
C.  senność, przyspieszenie częstości oddechów,
D.  senność, wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 5.
Stworzenie  pojęcia  bólu  wszechogarniającego,  które  stanowiło
podstawę  do  wprowadzenia  holistycznej  opieki  nad  umierającym
dzieckiem, zawdzięczamy:

A.  Tomaszowi Dangelowi,
B.  Jackowi Łuczakowi,
C.  Cicely Saunders,
D.  Eugeniuszowi Dutkiewiczowi.



Zadanie 6.
D o  potrzeb  rodziny  podczas  opieki  nad  pacjentem  u  schyłku
życia, zalicza się potrzebę:

A.  kontaktów społecznych i samorealizacji,
B . nadania  znaczenia  te j  sytuacji  i  zadbania  o  własne

potrzeby,
C . nadania  znaczenia  te j  sytuacji  i  nie  koncentrowanie  sie

na własnych potrzebach,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 7.
Zgodnie  z  polskim  prawem,  przez  pojęcie  "eutanazja"  rozumie
się:

A .  zabicie człowieka w stanie terminalnym,
B.  zastosowanie leków opioidowych w okresie agonii,
C.  niepodejmowanie reanimacji w okresie agonii,
D . zabicie  człowieka  na  jego  życzenie  i  pod  wpływem

współczucia.

Zadanie 8.
Czy  wskazane  jest  odsysanie  wydzieliny  z  jamy  ustnej  i  drzewa
oskrzelowego u osób w agonii?

A . jest  zalecane,  ponieważ  "podnosi  na  duchu"  rodzinę  i
innych chorych,

B . jest  zalecane,  ponieważ  większość  chorych  dobrze  je
znosi,

C . rzadko  jest  zalecane,  ponieważ  może  przysporzyć
dodatkowych cierpień umierającemu,

D . chorego  należy  odsysać  w  regularnych  odstępach
czasowych.

Zadanie 9.
O d 2009 r . w Polsce jednostki chorobowe kwalifikujące dorosłych
chorych  do  objęcia  opieką  paliatywną.  Wskaż  prawidłową
odpowiedź:

A . nowotwór,  owrzodzenie  nowotworowe,  niewydolność
oddechowa,

B . procesy neurodegeneracyjne, choroba Parkinsona, choroba
Alzheimera,

C . choroba  Creutzfeldta-Jakoba,  upośledzenie  odporności
wywołane  przez  wirus  ludzki  (AIDS),  owrzodzenia
odleżynowe, SLA,

D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 10.
Która  droga  podawania  leków  jest  przeciwwskazana  przy
trombocytopenii?

A.  doustna,
B.  podskórna i doustna,
C.  dożylna,
D.  domięśniowa.

Zadanie 11.
Często  spotykamy  się  z  sytuacją,  w  której  rodziny  pacjentów  nie
radzą  sobie  z  problemami,  manifestując  to  wprost  w  trakcie
rozmowy.  Będąc  w  takiej  sytuacji  -  podczas  rozmowy  z  rodziną  -
pielęgniarka powinna przede wszystkim:

A.  przerwać dyskusję i skierować rodzinę do psychologa,
B . powiedzieć  "wie  pani,  każdy  kiedyś  przez  to  przejdzie,

musi pani być silna",
C . spokojnie,  uważnie  wysłuchać  pacjenta  i  ewentualnie

zaproponować pomoc psychologa,
D . p o  prostu  przerwać  dyskusję  -  wysłuchiwanie  pacjentów

nie jest zadaniem pielęgniarki.

Zadanie 12.
O d  którego  roku  życia  dziecka,  lekarz  ma  prawny  obowiązek
udzielenia  dziecku  przystępnej  informacji  o  jego  stanie
zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych i
leczniczych, wynikach leczenia i rokowaniu?

A.  od 12 roku życia,
B.  od 14 roku życia,
C.  od 16 roku życia,
D.  od 18 roku życia.

Zadanie 13.
"Próg bólowy" jest to:

A .  okres tolerancji bólu,
B.  moment, w którym człowiek zaczyna odczuwać ból,
C.  okres długotrwałego bólu,
D.  brak tolerancji na ból.



Zadanie 14.
W  zakresie  działania  Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarstwa
Opieki  Paliatywnej  zrzeszającego  pielęgniarki  działające  w
opiece paliatywnej NIE jest:

A . inicjowanie  i  podejmowanie  działań  zmierzających  do
opracowania  i  stałego  doskonalenia  przepisów  prawnych
regulujących  działalność  pielęgniarek  opieki
paliatywnej,

B . wspieranie  prac  badawczych  z  zakresu  teorii  i  praktyki
pielęgniarstwa opieki paliatywnej,

C.  prowadzenie działalności pożytku publicznego,
D . propagowanie  wśród  społeczeństwa  idei  opieki

paliatywnej i hospicyjnej.

Zadanie 15.
Co to są bóle przebijające?

A.  wszystkie bóle występujące w chorobie nowotworowej,
B.  podstawowe bóle w chorobie nowotworowej,
C . przemijające,  napadowe  bóle  nakładające  się  na

dotychczas istniejące dolegliwości,
D.  nie reagujące na stosowane leczenie przeciwbólowe.

Zadanie 16.
Odrębność  świadczeń  opieki  paliatywnej  i  hospicyjnej  od
świadczeń  pielęgnacyjnych  i  opiekuńczych  w  ramach  opieki
długoterminowej w polskim prawodawstwie reguluje:

A . ustawa  z  dnia  15  kwietnia  2011  r .  o  działalności
leczniczej z późn. zm.,

B . ustawa  z  dnia  27  sierpnia  2004  r .  o  świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z późn. zm.,

C . rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  października
2013  r .  w  sprawie  świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu
opieki paliatywnej i hospicyjnej,

D . rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  22  listopada
2013  r .  w  sprawie  świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu
świadczeń  pielęgnacyjnych  i  opiekuńczych  w  ramach
opieki długoterminowej.

Zadanie 17.
Przeciwwskazaniem do objęcia dziecka domową opieką paliatywną,
są/jest:

A .  trudne warunki mieszkaniowe i ubóstwo,
B.  alkoholizm lub/i choroby psychiczne u obojga opiekunów,
C.  prawidłowa odpowiedź A i B,
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 18.
N a  jakie  objawy  uboczne  u  pacjenta  powinna  zwrócić  uwagę
pielęgniarka podczas podawania morfiny?

A.  pobudzenie psychoruchowe, splątanie,
B.  nudności, wymioty, biegunka,
C.  wybroczyny krwawe, siniaki,
D . wymioty,  zaparcia,  senność,  zaburzenia  równowagi,

splątanie.

Zadanie 19.
U pacjenta będącego w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej,
w pielęgnacji owrzodzenia odleżynowego, głównym celem usuwania
martwiczych tkanek jest:

A .  doprowadzenie do całkowitego wygojenia rany,
B.  zapobieganie powikłaniom,
C.  przyspieszenie gojenia,
D.  eliminacja bólu.

Zadanie 20.
Który  z  wymienionych  niżej  objawów  niepożądanych  jest  typowy
dla octanu megestrolu?

A.  zaparcia,
B.  biegunka,
C.  zwiększone ryzyko zakrzepów żylnych,
D.  nudności i wymioty.

Zadanie 21.
NIE jest złamaniem tajemnicy zawodowej:

A . przekazanie  niezbędnych  informacji  o  pacjencie
lekarzowi sądowemu,

B . gdy  je j  zachowanie  zagraża  zdrowiu  lub  życiu  pacjenta
oraz innym osobom,

C . podanie  do  publicznej  wiadomości  informacji
umożliwiających identyfikacje chorego,

D.  prawidłowa jest odpowiedź A i B.

Zadanie 22.
W  jaki  sposób  morfina  jako  lek  przeciwbólowy  działa  na  ośrodek
oddechowy?

A.  zwiększa poczucie duszności, nasila lęk i niepokój,
B . zwiększa wrażliwość ośrodka oddechowego na podwyższenie

lub obniżenie dwutlenku węgla lub tlenu we krwi,
C.  zmniejsza poczucie duszności, łagodzi lęk i niepokój,
D.  zwiększa ilość oddechów.



Zadanie 23.
Wśród  zasad  etycznych  wymienia  się  m.in.  zasadę
sprawiedliwości, rozpatrywaną jako:

A . świadczenie usług korzystnych z punktu widzenia zdrowia
i życia podopiecznych,

B . równoważenie  pożytków  i  szkód,  wynikających  z  opieki
nad pacjentem,

C . nakaz  równego  traktowania  całej  populacji,  niezależnie
od pozycji społecznej i ekonomicznej, rasy i płci,

D . okazywanie  troski  o  całego  pacjenta,  dostrzeganie  i
uwzględnianie jego potrzeb.

Zadanie 24.
Wskaż wskazania do przetaczania krwi u chorych w zaawansowanej
fazie choroby nowotworowej:

A . każdy  przypadek  udokumentowanych  badaniami  niskich
wartości morfotycznych krwi chorego,

B.  po każdym krwotoku,
C . wystąpienie objawów związanych z anemią ograniczających

aktywność  dzienną  chorego  i  sprawiających  mu  duże
dolegliwości,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 25.
Maskami  chroniącymi  opiekuna  osoby  umierającej  przed
zaangażowaniem  i  cierpieniem  z  powodu  straty  osoby  bliskiej  są
maski:

A .  chłodnego profesjonalisty,
B.  mistyka i chłodnego profesjonalisty,
C . chłodnego  profesjonalisty  i  osoby  wplątanej  w  cudze

tragedie,
D . mistyka,  chłodnego  profesjonalisty  i  osoby  wplątanej  w

cudze tragedie.

Zadanie 26.
Postępowanie  niezgodne  z  etyką  zawodową  pielęgniarek  i
położnych podlega rozpatrzeniu przez:

A.  sąd pielęgniarek i położnych,
B.  sąd powiatowy,
C.  sąd najwyższy,
D.  pracodawcę.



Zadanie 27.
Jakie dokumenty dotyczą praw dziecka chorego?

A.  Karta ACT,
B.  Karta praw dziecka śmiertelnie chorego,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B.
D.  żadna z powyższych odpowiedzi.

Zadanie 28.
Metoda  PCA  (analgezja  kontrolowana  przez  pacjenta)  w  leczeniu
bólu przewlekłego u dzieci:

A . może  być  zastosowna  z  powodzeniem  u  dzieci  od  ok.  7
r.ż. ,

B . n ie  jest  zalecana,  ponieważ  stanowi  zagrożenie  dla
dziecka, które łatwo może przedawkować lek opioidowy,

C . nie powinna być wogóle stosowana u dzieci ze względu na
ich małą dojrzałość i odpowiedzialność za swoje czyny,

D . jest  metodą  kontrowersyjną  nawet  u  dorosłych  i  dlatego
nie może być stosowana u dzieci.

Zadanie 29.
Roztwór  do  płukania  jamy  ustnej  stosowany  u  chorego  leczonego
antymetabolitami powinien mieć odczyn:

A.  kwaśny,
B.  alkaliczny,
C.  obojętny,
D.  nie ma żadnego znaczenia.

Zadanie 30.
Drgawki  polegające  na  bezpośrednio  po  sobie  występujących
skurczach  i  rozkurczach  całych  grup  mięśniowych  na  skutek
pobudzenia kory mózgowej to:

A .  drgawki toniczne,
B.  drgawki kloniczne,
C.  parestezje,
D.  drżenia patologiczne.

Zadanie 31.
Zdrowie  w  modelu  pielęgniarstwa  transkulturowego  Madelaine
Leiniger ujmowane jest jako:

A.  wyłącznie brak choroby (ułomności),
B . zdefiniowany w danej kulturze poziom dobrostanu, wysoko

praktykowany i wartościowany,
C.  poziom wyrażanej troski o siebie i innych,
D.  równowaga pomiędzy brakiem a dobrostanem.



Zadanie 32.
Tolerowanie  przyzwyczajeń  (np.  używek),  u  chorego  w  stanie
terminalnym  służy  poprawie  jego  jakości  życia.  W  którym  z
poniższych przypadków należy jednak odstąpić od tej zasady?

A . chory  z  rakiem  płuca,  z  dusznością  opanowaną  lekami
wypala około 30 papierosów dziennie,

B . chory  z  nieuregulowaną  cukrzycą  posterydową  leczoną
insuliną  spożywa  o  różnych  porach  dnia  znaczne  i lości
słodyczy,

C . chory  z  przerzutami  do  wątroby,  aktualnie  bez
dolegliwości preferuje tłuste smażone potrawy,

D.  w żadnym z powyższych.

Zadanie 33.
Autogenny trening relaksacyjny Schultza polega na:

A.  pracy z wyobraźnią i przekonaniami,
B . pracy  ze  zdarzeniami  z  przeszłości  poprzez  stopniowe

ich przypominanie,
C.  wzmocnieniu objawów lęku i doprowadzeniu do paniki,
D . uczeniu  się  koncentracji  na  wrażeniach  płynących  z

mięśni i rozluźnianiu dużych grup mięśniowych.

Zadanie 34.
Co to jest teleradioterapia?

A.  radioterapia stosowana wewnętrznie,
B . wykorzystanie  do  leczenia  pierwiastków

promieniotwórczych,
C.  radioterapia stosowana zewnętrznie,
D.  stosowanie leczniczo ciepła suchego.

Zadanie 35.
Ból trzewny jest:

A . ostry,  paraliżujący,  przeszywający  ból,  ściśle
zlokalizowany,  często  stymulowany  ruchami,  może
utrzymywać się dłużej,

B . samoistny  lub  sprowokowany  ból,  palący,  piekący,
przeszywający,  kłujący,  któremu  może  towarzyszyć
alodynia, hiperpatia, hiperalgezja,

C . bólem  o  charakterze  ucisku,  głęboki,  słabo
zlokalizowany, również ból kolkowy,

D . bólem,  w  którym  występują  nagły  początek,  natężenie
umiarkowane  do  zazwyczaj  silnego  i  krótki  czas  trwania
(może być samoistny lub aktywowany ruchem).



Zadanie 36.
Lekami podawanymi do końca życia (w okresie umierania), są:

A . analgetyki,  leki  uspakajające,  leki  przeciwdrgawkowe,
hioscyna,

B . analgetyki,  leki  uspakajające,  leki  przeciwdrgawkowe,
leki przeciwcukrzycowe,

C . analgetyki,  leki  uspakajające,  leki  hipotensyjne,  leki
przeciwcukrzycowe,

D . analgetyki,  leki  przeciwcukrzycowe,  leki
przeciwdrgawkowe, hioscyna.

Zadanie 37.
Hanna Chrzanowska zapoczątkowała w Polsce w XX wieku:

A.  opiekę stacjonarną dla przewlekle chorych,
B.  domową opiekę pielęgniarską,
C.  opiekę nad matką i dzieckiem,
D.  szpitalną opiekę dla osób uzależnionych.

Zadanie 38.
Zaparcia NIE są spowodowane:

A.  spożywaniem pokarmów małoresztkowych,
B . substancjami  osmotycznie  czynnymi,  niewchłanianymi

przez nabłonek jelitowy,
C.  zmniejszoną perystaltykę jelita grubego,
D . obecnością  przeszkody  mechanicznej  w  obrębie  jel ita

grubego.

Zadanie 39.
D o  podstawowych  (najczęściej  wymienianych)  potrzeb,  wspólnych
dla większości opiekunów chorego, NIE należy:

A.  bycie przy chorym,
B.  uzyskanie informacji o stanie chorego,
C.  psychiczne wsparcie w bliskich osobach,
D.  akceptacja.

Zadanie 40.
Czy gniew jest jednym z elementów procesu żałoby?

A.  nie, gniew nie jest przeżywany przez osoby w żałobie,
B . tak,  ale  tylko  w  przypadku  odejścia  osoby  blisko

spokrewnionej,
C . tak,  ale  tylko  w  przypadku  tak  zwanej  żałoby

patologicznej,
D . tak,  gniew  (często  nieuświadamiany)  jest  jednym  z

elementów żałoby.



Zadanie 41.
Czynniki  wewnętrzne warunkujące adaptację społeczno-zawodową
pielęgniarek to:

A.  środowisko pracy, wyznaczenie opiekuna,
B.  warunki organizacyjne, ekonomiczne, fizyczne,
C.  kwalifikacje zawodowe i osobowość,
D . stan  fizyczny  danej  osoby  i  warunki  fizyczne  środowiska

pracy.

Zadanie 42.
Do objawów ubocznych stosowania morfiny NIE należy/ą:

A.  zaparcie,
B.  senność,
C.  rozszerzenie źrenic,
D.  depresja ośrodka oddechowego.

Zadanie 43.
NIE jest prawdą, że:

A . wolontariusz  powinien  posiadać  kwalifikacje  i  spełniać
wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych
świadczeń,  jeśli  obowiązek  takich  kwalifikacji  i
wymagań wynika z odrębnych przepisów,

B . należy zapoznać wolontariusza z warunkami bezpiecznego
wykonywania świadczeń, informować jak unikać zagrożeń,
a  jeśli  charakter  świadczeń  tego  wymaga,  zapewnić
środki ochrony indywidualnej,

C . obowiązkiem  wolontariusza  jest  sumienne  wykonywanie
zadań  oraz  dbanie  o  powierzony  mu  przez  organizację
majątek.

D . wolontariuszowi  nie  przysługuje  prawo  złożenia  prośby  o
wydanie  mu  pisemnego  zaświadczenia  lub  opinii  o
wykonywaniu przez niego świadczeń.

Zadanie 44.
Duszność  nasilająca  się  przy  pochyleniu  ciała  do  przodu,  bóle
głowy,  bóle  w  klatce  piersiowej,  obrzęk,  zaczerwienienie  lub
sinica twarzy to objaw:

A.  wysięku opłucnego,
B.  zespołu ucisku na rdzeń kręgowy w odcinku szyjnym,
C.  zespół żyły głównej górnej,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 45.
O  neuropatycznym  komponencie  bólu  zgłaszanego  przez  dziecko
świadczy/ą:

A.  piekący i przeszywający ból,
B . odczucie  wyzwalanych  raz  na  jakiś  czas  impulsów  w

okolicy ciała objętej bólem,
C.  brak lub słaba reakcja na morfinę,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 46.
Jakie pozytywne cele można osiągnąć przez zabawę z dzieckiem?

A.  wprowadzenie dziecka w świat fantazji,
B .  potęgowanie agresji i chęci zemsty,
C . diagnoza  etapu  rozwojowego  dziecka  oraz  diagnoza

rodzinna, nawiązanie kontaktu, terapia,
D.  wzbudzenie nadpobudliwości.

Zadanie 47.
Opieka paliatywna realizowana jest przez:

A.  niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
B.  publiczne zakłady opieki zdrowotnej i stowarzyszenia,
C . publiczne  i  niepubliczne  zakłady  opieki  zdrowotnej,

stowarzyszenia i grupy nieformalne,
D.  tylko szpitale i podstawową opiekę zdrowotną.

Zadanie 48.
Głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za powstawanie nowotworów
złośliwych w populacji ludzkiej są czynniki:

A .  wynikające ze stylu życia,
B.  zależne od uwarunkowań genetycznych,
C.  zależne od czynników zakaźnych,
D.  wynikające z zanieczyszczeń środowiska.

Zadanie 49.
Gdy chory umiera, należy zachęcać rodzinę do:

A . mówienia  do  chorego,  ponieważ  słuch  jest  najdłużej
odczuwanym zmysłem,

B . stania  w  polu  widzenia  chorego,  ponieważ  wzrok  jest
najdłużej odczuwanym zmysłem,

C . dotykania  chorego,  ponieważ  dotyk  jest  najdłużej
odczuwanym zmysłem,

D . wyjścia  z  pomieszczenia,  ponieważ  chory  potrzebuje
spokoju.



Zadanie 50.
Wskaż NIEPRAWIDŁOWĄ informację na temat bólu występującego u
dziecka z chorobą nowotworową:

A . bó l  występuje  przede  wszystkim  w  zaawansowanej  fazie
choroby nowotworowej,

B.  mogą występować tzw. bóle incydentalne,
C . główne  rodzaje  bólu  dotyczą  zajęcia  tkanek  miękkich,

kości, trzewi i układu nerwowego,
D . skuteczna walka z bólem wpływa na jakość życia dzieci z

chorobą nowotworową.

Zadanie 51.
Biologicznym aspektem śmierci zajmuje się nauka o nazwie:

A.  tanatologia,
B.  psychotanatologia,
C.  tanatologia medyczna,
D.  tanatologia społeczna.

Zadanie 52.
Podczas przekazywania niepomyślnych informacji pacjentowi:

A .  należy zawsze mówić całą prawdę,
B . l iczbę  informacji  dostosować  do  l iczby  pytań

rozpatrując  czy  chory  chce  więcej  informacji  i  czy  jest
w stanie je przyjąć,

C . czasami można stosować tzw. "kłamstwo nieszkodliwe" aby
chronić pacjenta,

D . należy  po  rozmowie  pozostawić  go  samego  aby  uzyskane
informacje mógł spokojnie przemyśleć.

Zadanie 53.
Wskaż  zdanie  fałszywe.  Przetoki  spowodowane  są  najczęściej
naciekaniem narządów w przebiegu:

A . nowotworów  jamy  brzusznej  -  naciekanie  jel it  i  powłok
brzusznych,

B . nowotworów  szyjki  macicy  -  przetoki
pochwowo-pęcherzowo-odbytnicze,

C . nowotworów  sromu,  odbytnicy,  krtani,  jamy  ustnej,
węzłów chłonnych,

D.  zespołu Guillaina - Barre'go.

Zadanie 54.
Zielone  światło  do  rozpoczęcia  badań  naukowych  w  opiece
paliatywnej dała Deklaracja:

A.  Helsińska,
B.  Poznańska,
C.  Brytyjska,
D.  Norymberska.



Zadanie 55.
Proces  adaptacji  do  choroby  nowotworowej  może  przebiegać  na
płaszczyźnie:

A . analitycznej,  korzystającej  z  doświadczeń  z
dzieciństwa,

B.  represywnej, skupiającej uwagę na chorym,
C . sensytywnej,  skłaniającej  do  koncentrowania  się  na

chorobie,
D.  poznawczej i emocjonalnej.

Zadanie 56.
Skrót DNR oznacza:

A . stosowanie urządzeń technicznych w celu podtrzymywania
funkcji życiowych nieuleczalnie chorego,

B . polecenie  niewdrażania  resuscytacji  w  stosunku  do
pacjenta  u  którego  nastąpiło  zatrzymanie  krążenia  lub
oddychania,

C . stosowanie procedur medycznych w celu podtrzymywania
funkcji życiowych nieuleczalnie chorego,

D . odstąpienie  od  leczenia  przedłużającego  życie  na  rzecz
opieki paliatywnej.

Zadanie 57.
W  porównaniu  do  morfiny  podawanej  drogą  doustną,  morfina
podawana dożylnie wywiera działanie na organizm:

A.  takie samo,
B.  dwu - trzykrotnie silniejsze,
C.  pięciokrotnie silniejsze,
D.  siedmiokrotnie silniejsze.

Zadanie 58.
D o  podstawowych  zasad  postępowania  z  przewlekle  chorym
dzieckiem,  w  schyłkowej  fazie  choroby  należą  wszystkie
poniższe, z WYJĄTKIEM:

A . aktywnego towarzyszenia dziecku i  szczerego wyjaśniania
trudnych sytuacji,

B.  fizycznego kontaktu rodzica z chorym dzieckiem,
C.  dotrzymywania słowa, przyrzeczeń i obietnic,
D . zatajenia  przed  nim  za  wszelką  cenę  faktu  zbliżającej

się śmierci.



Zadanie 59.
Polskie  Towarzystwo  Pielęgniarstwa  Opieki  Paliatywnej  ma  swoją
siedzibę w:

A.  Warszawie,
B.  Poznaniu,
C.  Gdańsku,
D.  Częstochowie.

Zadanie 60.
Opieka holistyczna to:

A.  profesjonalna opieka pielęgniarska,
B . opieka sprawowana nad personelem z "zespołem wypalenia

zawodowego",
C.  całościowa opieka nad chorym i jego rodziną,
D.  nowoczesna metoda leczenia chorych w terminalnej fazie.

Zadanie 61.
Szczególnie  ważne  dla  przebiegu  żałoby  w  kontekście  rol i
rodziny są:

A . l iczba  osób  w  rodzinie,  l iczba  dzieci  w  rodzinie,
miejsce zamieszkania,

B . pozycja  zmarłego  w  strukturze  rodziny,  etap  rozwoju
rodziny, struktura rodziny,

C . wiek  zmarłego,  płeć  zmarłego,  miejsce  zamieszkania,
struktura rodziny,

D . struktura  rodziny,  osoba  przekazująca  informacje,
obecność osoby duchownej podczas żałoby.

Zadanie 62.
Zmiennymi medycznymi wpływającymi na jakość życia są:

A.  relacje pacjent - zespół terapeutyczny,
B.  osobowość i style radzenia,
C.  wsparcie rodziny/przyjaciół,
D.  osierocenie (żałoba).

Zadanie 63.
Wskaż NIEPRAWDZIWĄ odpowiedź, spośród określeń sprawowania
opieki paliatywnej nad dziećmi:

A.  szacunek dla życia, godności i autonomii dziecka,
B . akceptacja  nieuniknionej  śmierci  jako  naturalnego

zakończenia nieuleczalnej choroby,
C . dopuszczenie  w  najlepszym  interesie  dziecka  metod

mających  na  celu  intencjonalne  skrócenie  życia  i  okresu
cierpień dziecka,

D . niestosowanie  uporczywej  terapii  w  celu  przedłużania
życia dziecka.



Zadanie 64.
W  hierarchii  potrzeb  określonych  przez  Jean  Watson  w  modelu
pielęgniarstwa  humanistycznej  troskliwości  wyższymi  potrzebami
są potrzeby:

A.  przeżycia (biofizyczne),
B.  integrujące (psychosocjalne),
C.  funkcjonalne (psychofizyczne),
D.  egzystencjalne.

Zadanie 65.
Lęk  przed  śmiercią  głęboko  tkwiący  w  istocie  ludzkiej,  nie
dający się całkowicie wyeliminować zwany jest lękiem:

A.  tanatycznym,
B.  oswojonym,
C.  psychologicznym,
D.  społecznym.

Zadanie 66.
Przekazywanie niepomyślnych informacji choremu:

A.  jest procesem, który ma swoją dynamikę rozwojową,
B.  ma znaczenie tylko dla rodziny pacjenta,
C.  nie jest istotne,
D . nie  przekazuje  s ię  choremu  niepomyślnych  informacji  ze

względu na obciążenie psychiczne.

Zadanie 67.
Wskaż  zdanie  FAŁSZYWE.  Najczęstszymi  przyczynami  świądu  w
chorobie nowotworowej są:

A.  wysuszenie, zmacerowanie naskórka,
B . choroby  skóry  (nacieki  nowotworowe,  grzybice,  alergie

kontaktowe, świerzb),
C . choroby wewnętrzne (hipoglikemia, choroba niedokrwienna

serca, odwodnienie),
D.  czynniki psychogenne.

Zadanie 68.
Towarzysząc choremu podczas agonii:

A .  należy zachować spokój i ciszę,
B.  należy do końca podawać środki przeciwbólowe,
C . nie  zwracać  uwagi  na  zachowanie  towarzyszących  osób  -

ważne, aby chory nie był sam,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 69.
Zalecając terapię komplementarną należy podkreślić:

A .  korzystne doznania terapeutyczne i ich różnorodność,
B . rzadki  oraz  powierzchowny  kontakt  i  relacje

pacjent-terapeuta,
C . towarzyszący  terapii  brak  świadomości  je j  efektywności

i bezpieczeństwa,
D . fakt podejmowania na świecie szeroko rozpowszechnionych

badań  i  ocen  klinicznych  dotyczących  medycyny
niekonwencjonalnej.

Zadanie 70.
Opieka  psychopaliatywna  jest  częścią  opieki  paliatywnej
nastawioną na usuwanie lub zmniejszanie objawów choroby lub je j
następstw za pomocą środków psychologicznych. Obejmuje ona:

A.  pacjenta,
B.  rodzinę chorego,
C.  zespól leczący,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 71.
Zaznacz  twierdzenie  FAŁSZYWE.  Chory  wyniszczony  w  okresie
terminalnym:

A . powinien  otrzymywać  posiłki  często,  w  małych  ilościach,
te na które ma ochotę,

B.  powinien mieć codziennie kontrolowaną wagę ciała,
C.  nie powinien być zmuszany do jedzenia,
D.  powinien przyjmować posiłki w towarzystwie innych osób.

Zadanie 72.
Celem ingerencji hormonalnej u 50-letniej kobiety z rozpoznanym
nowotworem piersi jest:

A .  zniszczenie komórek nowotworowych,
B.  uniemożliwienie dalszego rozwoju nowotworu,
C.  zmniejszenie wymiarów guza,
D.  profilaktyka nowotworów.

Zadanie 73.
Czynniki obniżające nadzieję u chorego w stanie terminalnym to:

A.  zbliżająca się śmierć,
B.  brak szacunku dla chorego, opuszczenie i osamotnienie,
C.  kontrola bólu i innych objawów,
D . czynniki  zewnętrzne  nie  mają  wpływu  na  obniżenie

nadziei.



Zadanie 74.
Wizualizacja jest techniką terapeutyczną:

A.  polegającą jedynie na nauce oddechu przeponowego,
B . polegającą  na  uczeniu  się  koncentracji  na  wrażeniach

płynących z narządów,
C . w  której  wykorzystuje  s ię  aktywne  sterowanie

wyobraźnią, przeżywanie wyobrażanych sytuacji i obrazów
wywołujących różne emocje,

D . w  której  wykorzystuje  s ię  pobudzenie  napięcia  mięśni
szkieletowych w skutek przeżywania lęku.

Zadanie 75.
Pacjentka  lat  55,  z  rakiem  narządów  rodnych,  w  okresie
terminalnym. Mężatka, dorosłe dzieci. Jest świadoma rozpoznania
i  konsekwencji choroby. Pozornie pogodzona z losem. Stara się w
miarę  możliwości  włączyć  w  problemy  rodzinne.  Chciałaby  jak
najdłużej  żyć.  Miewa  okresy  przygnębienia  i  lęku,  czasem
gniewu,  poczucie  małowartościowości  i  winy.  Jaki  jest  cel
wstępnej rozmowy?

A . ustalenie  stopnia  zaawansowania  choroby  i  aktualnych
dolegliwości,

B.  ocena aktualnego stanu psychicznego,
C . ocena  dotychczasowego  postępowania  terapeutycznego

celem wprowadzenia ewentualnych zmian,
D . ustalenie  co  chora  wie  o  swojej  chorobie,  określenie

je j  problemów  i  potrzeb  w  sferze  somatycznej,
psychicznej, duchowej i socjalnej.

Zadanie 76.
Ocena jakości życia dokonywana przez przeszkolonego opiekuna, w
stałych  odstępach  czasu,  na  podstawie  dokładnej  obserwacji  jest
stosowana w przypadku kiedy:

A . u  chorego  występują  znacznie  nasilone,  widoczne
dolegliwości,

B . u wszystkich chorych poddawanych ocenie jakości życia w
celu  konfrontacji  prawdziwości  ich  własnych  ocen  z
opinią zespołu i ewentualnego uśrednienia danych,

C . chory  ze  względu  na  ograniczenia  sprawności  umysłowej
n ie  jest  w  stanie  wiarygodnie  odpowiedzieć  na  pytania
zawarte w skali służącej ocenie jakości życia,

D.  żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe.



Zadanie 77.
Prawidłowa komunikacja między personelem a chorymi pacjentami w
nieuleczalnej fazie choroby powinna polegać na:

A . układzie  partnerskim,  obie  strony  są  ważne,  a
komunikacja jest procesem dwukierunkowym,

B . układzie  patriarchalnym,  opartym  na  autorytecie
lekarza, który wie lepiej od pacjenta,

C.  bezosobowym, pozbawionym emocji przekazie,
D.  obojętnym wysłuchaniu chorego.

Zadanie 78.
Pacjent w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, z napadami
paniki  oddechowej,  osłabiony,  nie  pozwala,  aby  ułożyć  go  w
łóżku. Prawidłowe postępowanie w tej sytuacji to:

A . zadbanie  o  bezpieczeństwo,  uspokajanie  werbalne
pacjenta i układanie go w łóżku,

B . tłumaczenie  pacjentowi  o  konieczności  położenia  się  do
łóżka,

C . podanie  morfiny  i  benzodwuazepiny  na  zlecenie  lekarza,
czuwanie  przy  chorym,  które  pozwoli  mu  przebywać  w
pozycji dla niego dogodnej,

D . podanie  leków  uspokajających  na  zlecenie  lekarza,
ułożenie pacjenta w łóżku.

Zadanie 79.
Leki adjuwantowe (wspomagające) to:

A . niesteroidowe  leki  przeciwzapalne  i  paracetamol
wspomagające działanie opioidów na wyższych szczeblach
drabiny analgetycznej,

B.  leki stosowane doraźnie przy bólach przebijających,
C . leki  nie  działające  bezpośrednio  przeciwbólowo,  ale

pomagające  zwalczać  ból  poprzez  różne  mechanizmy
działania,

D . si lne  opioidy,  które  nie  powinny  być  stosowane  u
chorych z bólem przewlekłym.

Zadanie 80.
Jaki  jest  najważniejszy  element  w  pielęgnacji  chorego  z
zespołem żyły głównej górnej?

A.  postępowanie przeciwodleżynowe,
B.  uzupełnienie niedoborów białkowych,
C.  utrzymanie drożności dróg oddechowych,
D.  zapobieganie zaparciom.



Zadanie 81.
Który/e z niżej podanych objawów towarzyszy/ą zespołowi ucisku
na rdzeń kręgowy?

A.  ból ,
B.  zaburzenia ruchowe i czucia,
C.  śpiączka,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 82.
Adaptacja do sytuacji choroby musi uwzględniać cele:

A . poradzenia  sobie  z  samą  chorobą,  je j  problemami,
leczeniem,

B . poradzenia  sobie  ze  zmianami  w  życiu,  jakie  wywołała
choroba,

C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 83.
Które  z  poniżej  zamieszczonych  stwierdzeń  dotyczących  zasad
efektywnego leczenia przeciwbólowego NIE jest prawdziwe?

A . lek  należy  podawać  w  stałych  odstępach  czasu,  aby  jego
stężenie  stale  przekraczało  próg  terapeutyczny  -
dawkowanie zgodnie z czasem trwania aktywności leku,

B . wyboru  leku  oraz  jego  dawki  dokonuje  się  na  podstawie
skuteczności  terapeutycznej  leku  i  pierwszeństwo
dotyczy drogi doustnej,

C . podawanie  leków  przeciwbólowych  wymaga  oceny  i
monitorowania  występowania  ewentualnych  objawów
niepożądanych  oraz  podejmowania  działań
zapobiegawczych,

D . kortykosteroidy  jako  koanalgetyki  dołącza  się  wyłącznie
d o  silnych  opioidów  (na  I I I  poziomie  drabiny
analgetycznej).



Zadanie 84.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  działania  morfiny  w
leczeniu  duszności  u  chorych  w  opiece  paliatywnej  jest/są
prawdziwe?

A . morfina  stabilizuje  niewłaściwy  tor  oddechowy  i
nadmierną  wentylację  u  chorych  z  dusznością,  zwalnia
oddech,  czyni  go  bardziej  wydajnym  i  zmniejsza  uczucie
duszności,

B . morfina  może  wywoływać  depresję  oddechową  -  na  którą
jednak  nie  mają  wpływu  odwodnienie,  pogorszenie
czynności  wątroby,  utrata  masy  ciała,  a  także
stosowanie  amitryptyliny  zwiększającej  biodostępność
morfiny,

C . skuteczniejsza  niż  morfina  jest  kodeina  i  można  ją
stosować co 12 godzin w depresji oddechowej,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 85.
Które  z  podanych  niżej  narzędzi  uwzględniają  ocenę  stanu
somatycznego?

A.  STAS,
B.  kwestionariusz QLQ-C30,
C.  Rotterdamska Lista Objawów,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 86.
Podstawą  leczenia  bólu  nowotworowego,  według  WHO  jest
stosowanie:

A.  metod medycyny niekonwencjonalnej,
B.  leków przeciwbólowych,
C.  masaży, okładów, akupunktury,
D.  oddziaływania psychicznego np. hipnozy, medytacji.

Zadanie 87.
Pielęgniarki  opiekujące  się  chorymi  terminalnie  mogą  podjąć
pewne  działania,  pozwalające  na  uniknięcie  wyczerpania
fizycznego i psychicznego. Między innymi wskazane/a, jest:

A . pomniejszanie  znaczenia  kontaktu  z  chorym  i
przytłumienie własnych przeżyć,

B . dbanie  o  dobry  humor,  unikanie  fizycznego  kontaktu  z
chorym,  ograniczenie  empatii  w  stosunku  do  pacjenta  i
jego rodziny,

C . właściwa  organizacja  godzin  pracy,  organizacja  pracy  w
zespole  poprzez  dzielenie  odpowiedzialności  za  pewne
decyzje i wspieranie się,

D . właściwa organizacja godzin pracy, rutynowe wykonywanie
zabiegów przy pacjencie.



Zadanie 88.
Przyczyną  zapalenia  jamy  ustnej  u  dzieci  poddawanych
chemioterapii jest:

A . nadmierne  przestrzeganie  zasad  higieny  i  mechaniczne
ścieranie warstw nabłonka,

B.  zawsze zmniejszone wydzielanie śliny przez ślinianki,
C.  nadmierne namnażanie komórek macierzystych,
D . uszkodzenie  śluzówki  na  skutek  nieprawidłowego

różnicowania się nabłonka.

Zadanie 89.
U pacjenta z wodobrzuszem należy:

A.  ograniczać ilość pokarmów,
B.  dokonywać regularnych pomiarów obwodu brzucha,
C.  podawać pokarmy zawierające sól,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 90.
Zaznacz  twierdzenie  FAŁSZYWE  dotyczące  opieki  paliatywno  -
hospicyjnej:

A . w  opiece  paliatywno-hospicyjnej  priorytetem  jest
stosowanie środków nieproporcjonalnych,

B . opieka  paliatywna  ceni  życie,  ale  także  uznaje
umieranie za proces naturalny,

C . celem  opieki  paliatywnej  nie  jest  ani  przyspieszenie
ani opóźnianie momentu śmierci,

D . opieka  paliatywna  ma  na  celu  poprawę  jakości  życia
chorych oraz wspieranie ich rodzin.

Zadanie 91.
Objawy  wspólne  dla  schyłkowej  fazy  chorób  nowotworowych  i
innych chorób przewlekłych postępujących, to:

A .  duszność,
B.  ból ,
C.  osłabienie, wyniszczenie,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 92.
Z a postępowanie niezgodne z etyką zawodową, pielęgniarka ponosi
odpowiedzialność:

A.  zawodową,
B.  prawną,
C.  cywilną,
D.  karną.



Zadanie 93.
U chorych objętych opieką paliatywną, nadzieja leży u podstaw:

A.  uczuć pozytywnych,
B.  uczuć negatywnych,
C.  pesymistycznego podejścia do życia,
D.  negatywnego wpływu na przebieg choroby.

Zadanie 94.
Zachowanie  zespołu  hospicyjnego  w  czasie  pierwszej  wizyty  w
domu pacjenta, w pierwszej kolejności obejmuje:

A . zapoznanie  s ię  z  dokumentacją  medyczną  i  zastosowanie
leczenia według wynikających z niej wskazań,

B . poprzedzenie wglądu w dokumentację wywiadem dotyczącym
obecnej choroby,

C . przedstawienie  s ię  poszczególnych  członków  zespołu  i
udzielenie  wyczerpującej  informacji  o  zasadach
współpracy,

D . w zastępstwie wywiadu z pacjentem, należy przeprowadzić
rozmowę z jego rodziną.

Zadanie 95.
Termin kryptoeutanazja oznacza:

A . przyspieszenie  śmierci  z  powołaniem  się  na  dobro
chorego lub jego bliskich,

B.  niepodejmowanie kroków mających zapobiegać śmierci,
C . zabicie  człowieka  bez  jego  wiedzy  i  woli ,  z  powołaniem

się na dobro chorego lub jego bliskich,
D . zabicie  człowieka  na  jego  żądanie  i  pod  wpływem

współczucia.

Zadanie 96.
Które  z  podanych  stwierdzeń  najpełniej  odnosi  s ię  do  definicji
opieki paliatywnej?

A . t o aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie
wszystkich  potrzeb  chorego  w  stanie  terminalnym  oraz
jego  rodziny,  zarówno  podczas  jego  choroby,  jak  i  w
okresie żałoby,

B . t o  aktywna  holistyczna  opieka  świadczona  pacjentom
zakażonym wirusem HIV,

C . t o  opieka  świadczona  dla  osób  przewlekle  chorych  przez
zespół wielodyscyplinarny,

D . t o wszechstronna opieka świadczona w celu zaspokojenia
potrzeb biologicznych i społecznych chorego.



Zadanie 97.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający na
wycofywaniu się, izolacji społecznej, fantazjowaniu, to:

A .  somatyzacja,
B.  identyfikacja,
C.  reakcje upozorowane,
D.  ucieczka.

Zadanie 98.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. W profilaktyce odleżyn u chorych w
terminalnej fazie choroby nowotworowej:

A . priorytetem  jest  uzupełnienie  niedoborów  białka  i  vit .
C ,

B.  zawsze należy brać pod uwagę komfort chorego,
C . częstotliwość  zmiany  pozycji  ciała  zależy  od

indywidualnej tolerancji na ucisk każdego chorego,
D . skórę  osoby  zagrożonej  odleżynami  kontrolujemy  w

trakcie  każdej  zmiany  pozycji  i  podczas  czynności
pielęgnacyjnych.

Zadanie 99.
W  ramach  świadczeń  gwarantowanych,  ostateczną  decyzję  o
zakwalifikowaniu  chorego  do  objęcia  specjalistyczną  opieką
paliatywną i hospicyjną podejmuje:

A.  pielęgniarka POZ,
B.  lekarz POZ,
C.  pielęgniarka opieki paliatywnej,
D.  lekarz opieki paliatywnej.

Zadanie 100.
Celem  rozmowy  terapeutycznej  w  opiece  paliatywnej
przeprowadzanej z chorym NIE jest:

A . zmiana  osobowości  chorego,  aby  lepiej  funkcjonował  w
sytuacji choroby,

B . pomoc choremu w zrozumieniu jego problemów, sytuacji, w
jakiej się znajduje,

C . pomoc w znalezieniu właściwych sposobów postępowania i
rozwiązania problemów,

D.  podtrzymanie psychiczne i rozładowanie emocjonalne.



Zadanie 101.
Co to jest mechanizm obronny?

A . emocje,  pojawiające  się  co  jakiś  czas  w  trudnych
sytuacjach,  które  odsuwają  lęk  i  depresję,  nie
pozwalają na adaptację do trudnej sytuacji,

B.  emocje chroniące osobę przed nadmiernymi reakcjami,
C . reakcje  pozwalające  przez  określony  czas  odsunąć  lęk,

depresję,  które  pozwalają  na  oswojenie  i  zaadaptowanie
się do trudnej sytuacji,

D . emocje odsuwające lęk,  przez co utrudniają adaptację do
trudnej i stresującej sytuacji.

Zadanie 102.
Jakie są wskazania do podawania leków podskórnie?

A.  nudności i wymioty oraz problemy z połykaniem,
B . ciężki stan chorego uniemożliwiający przyjmowanie leków

doustnie  oraz  złe  wchłanianie  leków  z  przewodu
pokarmowego,

C.  niechęć chorego do połykania leków,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 103.
Przy odleżynie IV˚, zasadniczym celem w pielęgnowaniu jest:

A . niedopuszczenie  do  dalszego  powiększania  się
owrzodzenia odleżynowego,

B.  zapobieganie powikłaniom,
C.  niwelowanie nieprzyjemnego zapachu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 104.
Opieka u schyłku życia (end-of-life-care) koncentruje się na:

A.  optymalnym leczeniu przeciwnowotworowym,
B . optymalnym  kontrolowaniu  objawów  fizycznych  i

psychologicznych,  jak  i  na  wsparciu  społecznym,
duchowym, informacyjnym, emocjonalnym chorego oraz jego
rodziny,

C.  radykalnym leczeniu przyczynowym,
D . leczeniu  mającym  na  celu  przedłużenie  przeżycia

chorego.

Zadanie 105.
Targowanie się jako jeden z etapów umierania:

A.  jest próbą zawarcia układu, w celu opóźnienia wydarzeń,
B.  to uzyskanie jak najlepszej ceny za życie,
C.  jest nieistotne,
D.  zmienia spojrzenie na świat pacjenta.



Zadanie 106.
U  osób  z  ograniczoną  sprawnością  umysłową,  do  oceny  jakości
życia i kontroli objawów możemy wykorzystać:

A . skalę  ESAS,  rotterdamską  l istę  objawów  (RSCL),  ocenę
kontroli objawów metodą STAS,

B . narzędzie  do  badania  sprawności  funkcjonalnej  EFAT,
narzędzie oceny komfortu ECAF, Skale oceny zachowania
BRS,

C . skalę  VAS,  skalę  oceny  poznawczej  CAS  i  krótką  skalę
oceny stanu psychicznego MMSE,

D.  żadne z powyższych.

Zadanie 107.
Pierwotnie słowo euthanatos oznaczało śmierć:

A.  przychodzącą zbyt wcześnie,
B.  szybką i bezbolesną,
C.  we właściwym czasie,
D.  po osiągnięciu wysokiego wieku.

Zadanie 108.
Wskaż zdanie prawdziwe:

A . najczęstszymi  nowotworami  będącymi  przyczyną  zgonów
mężczyzn w Polsce są nowotwory płuc,

B . najczęstsze  ze  względu  na  zachorowalność  nowotwory
złośliwe u kobiet w Polsce to nowotwory piersi,

C . bezwzględna  liczba  nowotworów  złośliwych  w  Polsce,
zwłaszcza u mężczyzn stale rośnie,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 109.
Preferowanym  miejscem  sprawowania  opieki  paliatywnej  i
hospicyjnej jest:

A .  szpitalny oddział opieki paliatywnej,
B.  hospicjum stacjonarne,
C.  zakład opiekuńczo-leczniczy,
D.  dom chorego.



Zadanie 110.
Jakie  powinny  być  relacje  pomiędzy  zespołem  hospicyjnym,  a
chorym  i  jego  rodziną  w  końcowym etapie  choroby,  krótko  przed
śmiercią?

A . systematyczna  opieka,  tzn.  wizyty  w  określone  dni,
podawanie leków koniecznych na tym etapie choroby,

B . stała  dyspozycyjność  zespołu  hospicyjnego,  tzn.  wizyta
n a każdą prośbę pacjenta, poza wymaganymi działaniami
medycznymi  poświęcenie  możliwie  maksymalnej  i lości
czasu  na  podtrzymanie  psychiczne  i  duchowe  chorego  i
rodziny,

C . propozycja  pobytu  w  oddziale  szpitalnym  ze  względu  na
nasilone objawy somatyczne,

D . propozycja  przeniesienia  do  oddziału  opiekuńczego  ze
względu na fizyczne i psychiczne przeciążenie rodziny.

Zadanie 111.
Dominującym objawem grzybiczego zakażenia jamy ustnej jest/są:

A . biały  nalot  lub  intensywne  zaczerwienienie  śluzówek  bez
nalotu,

B.  owrzodzenie w jamie ustnej,
C.  suchość w jamie ustnej,
D.  zajady w kącikach ust.

Zadanie 112.
Satysfakcja  chorego  i  jego  rodziny  ze  sprawowanej  opieki  jest
istotnym  wskaźnikiem  jakości  opieki  medycznej.  Przy  ocenie
satysfakcji z opieki należy wziąć pod uwagę:

A.  organizację opieki,
B.  skuteczność opieki wyrażoną stopniem kontroli objawów,
C.  komunikację między personelem medycznym a chorym,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 113.
Interdyscyplinarność  (międzydyscyplinarność)  zespołu  opieki
paliatywnej opiera się na:

A . wykorzystaniu wiedzy innych osób reprezentujących kilka
dziedzin w proces pewnego "świadczenia usług",

B . współpracy  członków  zespołu,  którzy  przy  pomocy
charakterystycznych  dla  reprezentowanej  dziedziny  ujęć
tematu, starają się ustalić nowe podejście,

C . dążeniu  każdego  z  członków  zespołu  do  wyznaczonego
przez siebie celu,

D . współpracy  wybranych  członków  zespołu,  którzy  przy
pomocy  charakterystycznych  dla  reprezentowanej
dziedziny  ujęć  tematu,  wybierają  standardowy  sposób
postępowania.



Zadanie 114.
Ból przebijający powinien być leczony:

A . zwiększeniem dawki stosowanego opioidu o przedłużonym
działaniu,

B . podawaniem  dawek  "ratunkowych"  opioidów
krótkodziałających,

C . podawaniem  nieopioidowych  leków  przeciwbólowych,  np.
paracetamol w postaci musującej lub metamizol,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 115.
Jedna  z  zasad  opieki  paliatywnej  to  zasada  podwójnego  skutku.
Polega ona na:

A . zaniechaniu  działań  w  kierunku  sztucznego
podtrzymywania życia,

B . działaniach  zmierzających  do  złagodzenia  uciążliwego
dla  chorego  objawu,  podejmowanych  pomimo  istnienia
ryzyka skrócenia życia chorego,

C . czynieniu  dobra,  t j .  leczeniu,  udzielaniu  pomocy,
zmniejszając cierpienie chorego,

D.  stosowaniu zasady primum non nocere.

Zadanie 116.
Etapy  reakcji  na  niepomyślne  rokowanie  charakteryzuje  to,  że
wszystkie stadia występują:

A . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  trwają  podobny  okres
czasu u wszystkich pacjentów,

B . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

C . zawsze  w  różnej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

D . nie  zawsze,  mogą  występować  w  różnej  kolejności,  mogą
trwać różny okres czasu u różnych pacjentów.

Zadanie 117.
W  czasie  badania  pacjenta  lat  45,  chory  otwiera  oczy  na  silny
ucisk  w  okolicy  mostka  odpychając  rękę  badającego.  Na  zadane
pytania  używa  nieprawidłowych  słów,  nieprawidłowych  określeń
swego stanu. Świadomość pacjenta według skali Glasgow wynosi:

A .  14 punktów,
B.  12 punktów,
C.  11 punktów,
D.  10 punktów.



Zadanie 118.
Próby  uściślenia  definicji  jakości  życia  tak,  aby  mogła  znaleźć
zastosowanie  w  medycynie  doprowadziły  do  stworzenia  nowego
pojęcia:  jakość  życia  uwarunkowana  stanem  zdrowia  (HRQL).
Pojęcie to definiowane jest jako:

A . funkcjonalny  efekt  choroby  i  je j  leczenia  odbierany
przez pacjenta,

B . ocena  własnego  położenia  życiowego  dokonana  w  okresie
choroby  oraz  leczenia  i  uwzględniającą  ich  szczególną
rolę,

C.  prawidłowe są stwierdzenia A i B,
D.  wszystkie stwierdzenia są błędne.

Zadanie 119.
Zapotrzebowanie na opiekę paliatywną jest spowodowane:

A . wzrostem  liczby  osób  umierających  na  skutek  choroby
nowotworowej i AIDS,

B . poszerzeniem  zakresu  świadczeń  opieki  paliatywnej  o
inne choroby somatyczne,

C.  starzeniem się społeczeństwa,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 120.
Istotą kacheksji nowotworowej jest nieprawidłowy metabolizm:

A.  węglowodanów, białek, witamin,
B.  węglowodanów, tłuszczów, pierwiastków mineralnych,
C.  białek, węglowodanów, pierwiastków śladowych,
D.  węglowodanów, białek i tłuszczów.

Zadanie 121.
Do najczęściej występujących nowotworów u dzieci zaliczamy:

A.  mięsaki tkanek miękkich, nowotwory tarczycy,
B . guzy  gonad  i  zarodkowe,  nowotwory  nabłonkowe,

siatkówczak,
C.  guzy wątroby, mięsak Ewinga, mięsak kościopochodny,
D.  białaczki, chłoniaki, guzy OUN, guzy lite.

Zadanie 122.
Na jakich częściach ciała wykonuje się akupunkturę?

A.  wyłącznie na uszach i kończynach,
B.  wyłącznie na tułowiu,
C.  na wszystkich częściach ciała,
D.  wszystkie odpowiedzi są fałszywe.



Zadanie 123.
D o błędów w komunikacji z pacjentem objętym opieką paliatywną
NIE należy:

A.  pochopne udzielanie rad i zdawkowe uspokajanie,
B.  minimalizowanie i "normalizacja" uczuć,
C.  słuchanie i neutralność,
D.  składanie obietnic bez pokrycia.

Zadanie 124.
"Ocenę własnego położenia życiowego dokonaną w okresie choroby
oraz  leczenia  i  uwzględniającą  ich  szczególną  rolę"  definiuje
pojęcie:

A .  jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (HRQL),
B.  jakości życia uwarunkowanej chorobą (DRQL),
C.  jakości funkcjonowania w chorobie,
D.  jakości życia uwarunkowanej leczeniem.

Zadanie 125.
Które  z  opisanych  poniżej  pojęć,  działań  lub  koncepcji  NIE  jest
zgodne z teorią Madalaine M. Leininger - modelem pielęgniarstwa
transkulturowego?

A . troskliwość  kulturowa  -  to  określenie  tych  poznanych
wartości,  wierzeń  i  wzorców  ekspresji,  które  asystują
wspierają  i  ułatwiają  innemu  człowiekowi  lub  grupie
zachowanie  dobrostanu,  poprawianie  ludzkiej  kondycji
bądź sposobów życia a także radzenie sobie z ułomnością
i ze śmiercią,

B . różnorodność  kulturowa  troskliwości  jest  określeniem
dla  te j  zmienności  znaczeń,  wzorców  ,  wartości,  symboli
troskliwości,  które  zostały  wytworzone  w  ludzkiej
kulturze dla celów określonych powyżej,

C . braki  w  zapewnieniu  troskliwej  opiekuńczości  zgodnej  z
kulturą,  wywołują  stres,  kulturowe  konflikty  i  /albo
trudności etyczne zaburzające współdziałanie,

D . uniwersalizm  powinien  zostać  wyparty  przez  czynniki
związane z etapem rozwojowym oraz procesami poznawczymi
i zmianami środowiska zewnętrznego.



Zadanie 126.
Opieka  paliatywna  nad  dziećmi  i  młodzieżą  z  przewlekłymi
schorzeniami ograniczającymi życie:

A . rozpoczyna się od momentu rozpoznania schorzenia i trwa
niezależnie  od  tego,  czy  dziecko  otrzymuje,  czy  nie,
leczenie ukierunkowane na chorobę,

B.  ma na celu wspieranie rodziny,
C . jest  aktywną,  całościową  opieką,  obejmującą  elementy

fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 127.
Do negatywnych mechanizmów obronnych spotykanych u personelu
medycznego  opieki  paliatywnej,  wynikających  z  pracy  z
umierającymi, należą:

A.  działania w kierunku podnoszenia kwalifikacji,
B .  ucieczka w instrumentalność, rutynę,
C.  empatyczny ciepły kontakt z pacjentem,
D.  rozładowanie własnych emocji.

Zadanie 128.
Która  z  poniższych metod  niefarmakologicznych ma  udowodnione
działanie w opanowywaniu skrajnej duszności u dziecka w okresie
terminalnym?

A.  nacieranie chorego dziecka wonnymi olejkami,
B . zastosowanie  wiatraka  ze  strumieniem  powietrza

skierowanego na twarz,
C.  częste inhalacje z pary wodnej,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 129.
Wskazaniem  do  sedacji  u  nieuleczalnie  chorych  dzieci  jest,
m.in.:

A . prośba  świadomego,  umierającego  pacjenta,  motywowana
cierpieniem nie do zniesienia,

B.  trudny do opanowania ból,
C.  krzyk mózgowy (po wykluczeniu bólu jako przyczyny),
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 130.
W  algorytmie  ewaluacji  efektywności  opieki  paliatywnej,
pierwszy etap ewaluacji dotyczy:

A.  badania skriningowego sprawności umysłowej,
B.  ogólnej oceny jakości życia i kontroli objawów,
C.  szczegółowej oceny dominujących objawów,
D.  oceny bólu.



Zadanie 131.
Pewne predyspozycje osobowości,  jak niska samoocena,  bierność,
duża zależność od opinii, sprzyjają występowaniu:

A.  zespołu znużenia,
B.  zespołu wypalenia,
C.  postawy "świętoszka",
D.  zespołu lękowego.

Zadanie 132.
Warunkiem zastosowania inwazyjnych metod leczenia bólu jest:

A .  właściwy poziom składników morfologicznych krwi,
B.  dobry ogólny stan zdrowia,
C.  świadoma, pisemna zgoda pacjenta na zabieg,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 133.
Ból kostny to ból:

A . głęboki,  rwący,  miejscowy,  zwiększający  się  podczas
ruchu,

B . rozlany,  trudny  do  zlokalizowania,  nasilający  się  przy
zmianie pozycji,

C .  piekący, rozlany,
D.  tępy, gniotący, promieniujący.

Zadanie 134.
Wskaż NIEPRAWIDŁOWĄ informację na temat zasad leczenia bólu
nowotworowego u dzieci:

A . podawanie  leków  przeciwbólowych  odbywa  się  zgodnie  z
drabiną analgetyczną,

B . leki  przeciwbólowe  podaje  s ię  w  stałych  odstępach
czasowych,

C . w  odróżnieniu  od  dorosłych  u  dzieci  dobiera  się
najlepszą drogę podania leku,

D.  w leczeniu przeciwbólowym uwzględnia się wiek dziecka.

Zadanie 135.
Zwrócenie uwagi  chorego w stanie  terminalnym na teraźniejszość
jest:

A .  warunkiem osiągnięcia dobrej jakości życia,
B . niepotrzebnym odwracaniem uwagi od istotnych spraw do

"załatwienia",
C.  odebraniem nadziei,
D . możliwe  do  osiągnięcia  tylko  przez  długotrwałą

psychoterapię.



PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 151917
GRUPA 1
Zadanie 1.
W przypadku bólu lekkiego u dzieci, WHO rekomenduje:

A . buprenorfinę  i/lub  niesteroidowy  lek  przeciwzapalny  w
odpowiednich dawkach,

B . tramadol  i/lub  niesteroidowy  lek  przeciwzapalny  w
odpowiednich dawkach,

C.  kwas acetylosalicylowy i/lub leki wspomagające,
D.  paracetamol i ibuprofen.

Zadanie 2.
Zdrowie  w  modelu  pielęgniarstwa  transkulturowego  Madelaine
Leiniger ujmowane jest jako:

A.  wyłącznie brak choroby (ułomności),
B . zdefiniowany w danej kulturze poziom dobrostanu, wysoko

praktykowany i wartościowany,
C.  poziom wyrażanej troski o siebie i innych,
D.  równowaga pomiędzy brakiem a dobrostanem.

Zadanie 3.
"Rzężenie przedśmiertne" można złagodzić poprzez:

A.  odessanie wydzieliny za pomocą ssaka,
B.  ułożenie chorego w pozycji drenażowej,
C . podanie  hioscyny  w  celu  zmniejszenia  wydzielania

wydzieliny,
D . nie  ma  środków,  które  złagodziłyby  "rzężenie

przedśmiertne".

Zadanie 4.
Szacunek dla autonomii chorego w opiece paliatywnej oznacza:

A . tolerancję  wobec  przekonań chorego  i  prawo  pacjenta  do
prawdy,

B.  poszanowanie prywatności chorego,
C.  postępowanie zgodne z wolą chorego,
D.  poszanowanie zasady sprawiedliwości.

Zadanie 5.
Zaniechanie działań w kierunku sztucznego podtrzymywania życia,
podejmowania  i  prowadzenia  reanimacji  lub  uporczywej  terapii
nosi nazwę:

A.  eutanazji,
B.  kryptoeutanazji,
C.  ortotanazji,
D.  eutanazji czynnej na żądanie.



Zadanie 6.
Indywidualna  organizacja  pracy  pielęgniarki  opieki  paliatywnej,
dbałość  o  odpoczynek  oraz  możliwość  relaksu,  wypracowywanie
własnych sposobów rozładowania emocji:

A . n ie  jest  możliwe  do  zastosowania  w  praktyce  ze  względu
na braki personelu,

B.  nie ma znaczenia dla jakości opieki,
C.  sprzyja większej dezorganizacji pracy w zespole,
D.  zapobiega zespołowi wypalenia.

Zadanie 7.
Obraz własnego położenia życiowego oceniany w wybranym odcinku
czasu, to pojęcie:

A .  jakości życia,
B.  samooceny,
C.  wyobrażeń adekwatnych,
D.  koherencji.

Zadanie 8.
Supresja  to  jeden  z  mechanizmów  obronnych  utrudniających
adaptację  dziecka  do  choroby  przewlekłej.  Mechanizm ten  polega
na:

A . udawaniu,  że  wszystko  jest  w  porządku,  a  jednocześnie
wewnętrznym przygnębieniu,

B . nieokazywaniu  tego,  co  się  czuje,  ujawnianiu  w  sposób
świadomy lub półświadomy jedynie bezpiecznych emocji,

C.  wypieraniu bolesnych myśli,
D . obwinianiu  otoczenia  za  swoje  cierpienia,  brak  wiary  we

własne możliwości w pokonywaniu przeciwieństw.

Zadanie 9.
Wolontariusze odgrywają bardzo ważną rolę w opiece paliatywnej.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

A . współuczestniczą  w  opiece  nad  pacjentami  w  chorobie
nowotworowej  i  innych  przewlekłych,  postępujących
chorobach,

B . zapewniają  pomoc  i  opiekę  w  zakresie  świadczeń
medycznych,  psychologicznych,  fizjoterapeutycznych  i
duchowych,

C . samodzielnie wykonują czynności, które wchodzą w zakres
czynności pielęgniarki,

D . prowadzą  w  ramach  terapii  komplementarnej  różnego
rodzaju zajęcia.



Zadanie 10.
Rodzina  żąda  od  personelu  podawania  choremu  u  schyłku  życia
dodatkowych płynów.  Która z  podanych zasad etycznych NIE jest
rozpatrywana w tym przypadku?

A.  autonomii,
B.  sprawiedliwości,
C.  dobroczynności,
D.  nieszkodzenia.

Zadanie 11.
Akupresura jest to:

A .  nakłuwanie wybranych punktów na powierzchni ciała,
B.  masowanie wybranych punktów,
C.  uciskanie wybranych punktów w obrębie powłok ciała,
D . stosowanie  lasera  na  wybrane  punkty  na  powierzchni

ciała.

Zadanie 12.
Adaptacja do sytuacji choroby musi uwzględniać cele:

A . poradzenia  sobie  z  samą  chorobą,  je j  problemami,
leczeniem,

B . poradzenia  sobie  ze  zmianami  w  życiu,  jakie  wywołała
choroba,

C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 13.
Do najczęściej występujących nowotworów u dzieci zaliczamy:

A.  mięsaki tkanek miękkich, nowotwory tarczycy,
B . guzy  gonad  i  zarodkowe,  nowotwory  nabłonkowe,

siatkówczak,
C.  guzy wątroby, mięsak Ewinga, mięsak kościopochodny,
D.  białaczki, chłoniaki, guzy OUN, guzy lite.

Zadanie 14.
W  ramach  świadczeń  gwarantowanych,  ostateczną  decyzję  o
zakwalifikowaniu  chorego  do  objęcia  specjalistyczną  opieką
paliatywną i hospicyjną podejmuje:

A.  pielęgniarka POZ,
B.  lekarz POZ,
C.  pielęgniarka opieki paliatywnej,
D.  lekarz opieki paliatywnej.



Zadanie 15.
Wskaż  stwierdzenie  FAŁSZYWE.  Metody  niefarmakologiczne  w
zwalczaniu bólu u dzieci:

A . mogą  być  zastosowane  zamiast  analgezji
farmakologicznej,

B . obejmują dotyk, jako przykład metod fizycznych mających
zastosowanie w analgezji,

C . stanowią bardzo ważną i  nieodłączną część postępowania
przeciwbólowego,

D . obejmują  techniki  samokontroli  i  tworzenie  wyobrażeń
wzrokowych.

Zadanie 16.
Etyka pielęgniarska, to:

A . zespół  przepisów  określających  postępowanie
pielęgniarskie,

B . zespół  norm  i  dyrektyw  wynikających  z  tradycji  i
swoistości  zawodu  pielęgniarskiego,  ducha  kultury
narodowej oraz wskazań etyki ogólnej i szczegółowej,

C . zespół norm postępowania pielęgniarskiego ułatwiających
radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

D . ogół  przepisów  obowiązujących  pielęgniarki  w  trakcie
pełnienia funkcji zawodowych.

Zadanie 17.
W  sytuacji,  kiedy  chory  ze  względu  na  ograniczenia  sprawności
umysłowej nie jest w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na pytania
zawarte w skali służącej ocenie jakości życia, należy:

A . odstąpić  od  wykonania  pomiaru  kontroli  objawów  i
jakości  życia,  gdyż  tylko  subiektywna  ocena  chorego
może być uznana za odpowiadającą rzeczywistości,

B . przeprowadzić  taką ocenę kilkakrotnie,  za  każdym razem
z  uczestnictwem  innego  członka  zespołu  i  uśrednić
wyniki w celu zobiektywizowania uzyskanych danych,

C . dokonać  oceny  na  podstawie  dokładnej  obserwacji,  w
stałych  odstępach  czasu  przez  tego  samego
przeszkolonego opiekuna,

D.  żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe.



Zadanie 18.
Z e  względu  na  kryterium  miejsca  postrzegania,  si lny  ból
występujący  w  wielu  miejscach,  któremu  poza  doznaniami
somatycznymi towarzyszą głębokie zmiany psychiczne i  cierpienie
egzystencjalne (duchowe), określamy jako:

A.  zlokalizowany,
B.  rzutowany,
C.  totalny,
D.  psychogenny.

Zadanie 19.
Które  z  tkanek  są  najbardziej  wrażliwe  na  toksyczne  działanie
leków cytostatycznych?

A . mieszki  włosowe,  komórki  rozrodcze,  tkanka  swoiście
prążkowana, tkanka mózgowa,

B . szpik  kostny,  mieszki  włosowe,  nabłonek  przewodu
pokarmowego, komórki rozrodcze,

C . nabłonek przewodu pokarmowego, mieszki włosowe, tkanka
kostna,

D . szpik  kostny,  mięśnie  gładkie,  nabłonek  przewodu
pokarmowego.

Zadanie 20.
NIE jest prawdą, że:

A . wolontariusz  powinien  posiadać  kwalifikacje  i  spełniać
wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych
świadczeń,  jeśli  obowiązek  takich  kwalifikacji  i
wymagań wynika z odrębnych przepisów,

B . należy zapoznać wolontariusza z warunkami bezpiecznego
wykonywania świadczeń, informować jak unikać zagrożeń,
a  jeśli  charakter  świadczeń  tego  wymaga,  zapewnić
środki ochrony indywidualnej,

C . obowiązkiem  wolontariusza  jest  sumienne  wykonywanie
zadań  oraz  dbanie  o  powierzony  mu  przez  organizację
majątek.

D . wolontariuszowi  nie  przysługuje  prawo  złożenia  prośby  o
wydanie  mu  pisemnego  zaświadczenia  lub  opinii  o
wykonywaniu przez niego świadczeń.



Zadanie 21.
Kierowanie  uwagi  chorego  na  przeżywanie  teraźniejszości,
okazywanie akceptacji, wskazywanie sfer, w których chory mógłby
poczuć  się  "użyteczny",  unikanie  agresywnych  metod  leczenia  u
chorych  w  zaawansowanym  stadium  choroby,  są  to  działania,
które:

A . n ie  pozwalają  zmierzyć  się  choremu  z  rzeczywistą
sytuacją,

B . może podjąć zespół opiekujący się chorym w celu poprawy
jakości życia pacjenta,

C.  utrudniają dokonanie bilansu życiowego,
D.  mają na celu głównie odciążenie rodziny pacjenta.

Zadanie 22.
Morfina powoduje:

A.  zaparcia spastyczne, skurcz odźwiernika,
B.  skurcz zwieraczy pęcherza i moczowodów,
C.  skurcz zwieracza Oddiego,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 23.
W  objawowym  leczeniu  duszności,  której  towarzyszy  lęk  stosuje
się:

A .  morfinę,
B.  antybiotyki,
C.  benzodiazepiny,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 24.
Masywne  krwioplucie,  definiuje  s ię  jako  odkrztuszanie  w  ciągu
doby:

A.  ponad 200 ml krwi,
B.  150 ml krwi,
C.  100 ml krwi,
D.  80 ml krwi.

Zadanie 25.
Reakcja emocjonalna człowieka na trudną sytuację zależy od:

A.  samej świadomości choroby,
B . nie  tyle  od  faktów,  i le  od  jego  wyobrażeń  o  tych

faktach,
C.  życiowej postawy rodziny,
D.  woli osoby chorej.



Zadanie 26.
Przy  określaniu  satysfakcji  jako  wskaźnika  jakości  opieki
medycznej wyróżnia się:

A . warunki  organizacyjne,  zaopatrzenie  w  sprzęt,  dostęp  do
personelu,

B . warunki  bytowe,  organizacja  opieki,  komunikacja,
skuteczność leczenia,

C . warunki  bytowe,  poziom  wsparcia  ze  strony
profesjonalistów, dostęp do leków,

D . skuteczność  diagnostyki,  leczenia,  rehabilitacji,
opieki pielęgniarskiej.

Zadanie 27.
Działania uboczne stoswania morfiny, to:

A .  ślinotok, biegunka, podwyższona ciepłota ciała,
B . lęk,  szerokie  źrenice,  wzmożona  perystaltyka  przewodu

pokarmowego,
C . splątanie,  nudności,  wymioty,  senność,  skurcze

kloniczne mięśni,
D . przykurcze  mięśniowe,  bolesność  w  jamie  ustnej,

depresja.

Zadanie 28.
Komunikacja  interpersonalna  jest  bezpośrednią  wymianą
informacji  pomiędzy  nadawcą  i  odbiorcą.  Najmniejszy  wpływ  na
odbiór komunikatu ma:

A.  skala głosu,
B.  sposób, w jaki wypowiadamy słowa,
C.  mowa ciała,
D.  wypowiedziane słowo.

Zadanie 29.
Jaką  postawę  należy  zachować,  gdy  pacjent,  mimo  świadomości
rozpoznania,  utrzymuje  postawę  "zaprzeczenia"  -  nie  przyjmuje
do wiadomości nieuchronności śmierci?

A . zdecydowanie  poinformować,  że  nie  ma  możliwości
poprawy, przedstawić prawdopodobny "scenariusz" postępu
choroby i śmierci,

B.  nie interweniować, pozwolić choremu utrzymać złudzenia,
C . spokojnie  poinformować  rodzinę  i  chorego  o  braku

możliwości  wyzdrowienia,  jednocześnie  zapewnić  o
dalszej opiece, starać się złagodzić lęk,

D . poinformować,  ale  tylko  rodzinę,  pozostawiając  chorego
w stanie zaprzeczenia.



Zadanie 30.
Ryzyko wystąpienia powikłań wynikających z powodu kumulowania
się metabolitów morfiny, NIE występuje u chorych:

A.  w śpiączce mózgowej,
B.  z niewydolnością nerek, z cholestazą,
C.  odwodnionych,
D.  niewydolnością wątroby.

Zadanie 31.
Żałoba, to:

A . proces,  który  wpływa  na  wszystkie  sfery  ludzkiego
funkcjonowania,

B.  stan wymagający interwencji psychoterapeuty,
C . stan,  w  którym  pojawiają  się  reakcje  wymagające  ciągłej

interwencji farmakologicznej,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 32.
Zastosowanie  strategii  "strzału  ostrzegawczego"  w  stosunku  do
pacjenta  w  stanie  schyłkowym,  polega  na  przekazaniu  informacji
o :

A .  niewłaściwym stosowaniu zleconych leków,
B.  niewłaściwym zachowaniu się rodziny pacjenta,
C . konsekwencjach  wynikających  z  niestosowania  się  do

procesu leczenia,
D . niepomyślnym  rokowaniu  jego  stanu  chorobowego  i

oczekiwanie na reakcję emocjonalną pacjenta.

Zadanie 33.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  wyniszczenia
nowotworowego jest NIEPRAWDZIWE?

A . wyniszczenie w przebiegu choroby nowotworowej występuje
wówczas,  gdy  utrata  masy  ciała  wynosi  ponad  5%  w
porównaniu  do  stanu  sprzed  choroby,  i  została
stwierdzona w ciągu ostatnich 6 miesięcy,

B . w mechanizmie wyniszczenia najważniejszą rolę odgrywają
cytokiny oraz czynniki psychogenne,

C . Octan megestrolu stosowany w wyniszczeniu nowotworowym
t o  lek,  który  pochodzi  z  grupy  progestagenów i  poprawia
apetyt oraz stan odżywienia organizmu chorego,

D . w  terapii  wyniszczenia  nowotworowego  nie  stosuje  s ie
kortykosteroidów.



Zadanie 34.
D o  powstawania  odleżyn  u  chorych  będących  w  schyłkowej  fazie
choroby,  w  istotnym  stopniu  przyczyniają  się  następujące
czynniki wewnętrzne:

A.  nacisk i tarcie,
B . wyniszczenie  organizmu  oraz  niedobór  albumin  i

niedokrwistość,
C.  wilgoć i niewygoda chorego,
D.  zaniedbania pielęgnacyjne.

Zadanie 35.
Wskaż  zdanie  FAŁSZYWE.  Jaką  rolę  pełni  rzetelnie  prowadzona
dokumentacja medyczna w opiece paliatywnej?

A . dokumentacja  jest  narzędziem  w  rękach  menedżerów
pierwszej  l inii ,  którzy  mogą  sprawniej  kontrolować
proces pracy podległego personelu,

B . jest  ważnym  elementem  wizyty  interwencyjnej,  ponieważ
pielęgniarka  dyżurna,  nie  znając  wcześniej  pacjenta,
może uzyskać potrzebne jej informacje,

C . jest  mniej  potrzebna  członkom  zespołu
interdyscyplinarnego,

D . t o  ważne  źródło  kontroli  i  oceny  zewnętrznej,  której
podlegają  jednostki  organizacyjne  opieki
paliatywnej/hospicyjnej.

Zadanie 36.
Który  z  opisanych  elementów  NIE  jest  zgodny  z  zasadami
tworzenia standardów w opiece paliatywnej?

A.  standardy są opracowywane i wdrażane przez praktyków,
B.  standardy skoncentrowane są na pacjencie,
C . w  proces standaryzacji powinna być zaangażowana jedna,

odpowiedzialna osoba,
D.  standardy opracowywane są dla konkretnej sytuacji.

Zadanie 37.
W  krajach europejskich jednym z najbardziej rozpowszechnionych
dokumentów  zawierającym  wytyczne  w  zakresie  opieki  nad
umierającymi jest:

A .  CRIES,
B.  LCP,
C.  CCPOT,
D.  FLACC.



Zadanie 38.
Pacjentowi z zaawansowaną chorobą rozrostową układu oddechowego
i  z  nasiloną  dusznością  można  przede  wszystkim  zaproponować
następujące techniki relaksacyjne:

A.  Jacobsona,
B . wizualizację,  ćwiczenia  wysiłkowe  kończyn  górnych,

napięcie mięśni brzucha,
C.  wizualizację, ćwiczenia bierne kończyn dolnych, regres,
D . wizualizację,  techniki  behawioralne,  regres,  pracę  z

lękiem.

Zadanie 39.
Ból to:

A.  doznanie subiektywne,
B . przykre  czuciowe  i  emocjonalne  doznanie,  występujące

pod wpływem bodźców uszkadzających tkanki,
C.  jest zjawiskiem fizycznym i psychicznym,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 40.
Jakie predyspozycje moralne i psychiczne są pomocne do pracy w
opiece paliatywnej?

A.  naturalna skłonność do czynienia dobra, cierpliwość,
B.  wrażliwość na cierpienie, zdolność empatii,
C . łatwość  nawiązywania  kontaktów  w  grupie

współpracowników,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 41.
Plastry zawierające fentanyl są wymieniane, co:

A.  4 godziny,
B.  12 godzin,
C.  24 godziny,
D.  72 godziny.

Zadanie 42.
Medytacja jako jedna z form opieki komplementarnej:

A . utrudnia  przystosowanie  się  do  nowych  warunków
społecznych,

B.  doskonali rozważania duchowe,
C.  jest nowoczesną nauką medycyny tradycyjnej,
D . umożliwia samodzielne kierowanie uwagą i  oddziaływanie

na procesy wewnątrzustrojowe.



Zadanie 43.
Zgodnie  z  zasadą  "o  podwójnym  skutku  działania"  dopuszczalne
jest:

A .  wspomagane samobójstwo,
B.  stosowanie zasady primum non nocere,
C . stosowanie nadzwyczajnych (nieproporcjonalnych) środków

terapeutycznych,
D . stosowanie  dużych  dawek  opioidów  w  bólu  nie  do

wytrzymania, które mogą ograniczać przytomność, a nawet
skracać życie.

Zadanie 44.
Ręczny drenaż limfatyczny polega na:

A . masowaniu  obrzękniętego  miejsca  przy  pomocy  środków
poślizgowych  dla  zwiększenia  kontaktu  dłoni  osoby
masującej ze skórą,

B . lekkim ugniataniu,  głaskaniu  ciała  w  kierunku  od  głowy
do stóp,

C . intensywnym  masowaniu  mięśni  podczas  skurczu
izometrycznego,

D . delikatnym  uciskaniu  skóry,  aby  nie  dopuścić  do
zaczerwienienia w miejscu uciskanym.

Zadanie 45.
Czynniki  wewnętrzne warunkujące adaptację społeczno-zawodową
pielęgniarek to:

A.  środowisko pracy, wyznaczenie opiekuna,
B.  warunki organizacyjne, ekonomiczne, fizyczne,
C.  kwalifikacje zawodowe i osobowość,
D . stan  fizyczny  danej  osoby  i  warunki  fizyczne  środowiska

pracy.

Zadanie 46.
Jakie  powinny  być  relacje  pomiędzy  zespołem  hospicyjnym,  a
chorym  i  jego  rodziną  w  końcowym etapie  choroby,  krótko  przed
śmiercią?

A . systematyczna  opieka,  tzn.  wizyty  w  określone  dni,
podawanie leków koniecznych na tym etapie choroby,

B . stała  dyspozycyjność  zespołu  hospicyjnego,  tzn.  wizyta
n a każdą prośbę pacjenta, poza wymaganymi działaniami
medycznymi  poświęcenie  możliwie  maksymalnej  i lości
czasu  na  podtrzymanie  psychiczne  i  duchowe  chorego  i
rodziny,

C . propozycja  pobytu  w  oddziale  szpitalnym  ze  względu  na
nasilone objawy somatyczne,

D . propozycja  przeniesienia  do  oddziału  opiekuńczego  ze
względu na fizyczne i psychiczne przeciążenie rodziny.



Zadanie 47.
Na czym polega pomoc w żałobie?

A . pomoc  w  przeżyciu  osamotnienia  i  utraty  oraz
odnalezienia nowych perspektyw,

B.  neurotyczne kontemplowanie przeżytej śmierci,
C.  podtrzymywanie więzi łączącej ze zmarłym,
D.  wyjaśnianie i dociekanie przyczyn śmierci.

Zadanie 48.
Zgoda  na  leczenie  wyrażona  przez  przedstawiciela  ustawowego
pacjenta  oraz  przez  pacjenta  małoletniego,  który  ma  ukończone
16 lat, nosi nazwę zgody:

A.  poinformowanej, objaśnionej,
B.  zwykłej i pisemnej,
C.  zastępczej,
D.  równoległej.

Zadanie 49.
Elementem bólu duchowego NIE jest poczucie:

A.  odosobnienia,
B.  braku sensu,
C.  harmonii wewnętrznej,
D.  beznadziejności.

Zadanie 50.
Żeby  osiągnąć  jak  najlepszy  efekt  antyemetyczny,  leki
przeciwwymiotne należy podać:

A.  przed podaniem leków chemioterapeutycznych,
B.  doraźnie w razie wystąpienia wymiotów,
C . przed  podaniem  leków  chemioterapeutycznych  i  przez

okres 24-72 godzin od ostatniego podania leków,
D . u  pacjentów  leczonych  chemioterapią  przeciwwskazane

jest stosowanie leków przeciwwymiotnych.

Zadanie 51.
Termin kryptoeutanazja oznacza:

A . przyspieszenie  śmierci  z  powołaniem  się  na  dobro
chorego lub jego bliskich,

B.  niepodejmowanie kroków mających zapobiegać śmierci,
C . zabicie  człowieka  bez  jego  wiedzy  i  woli ,  z  powołaniem

się na dobro chorego lub jego bliskich,
D . zabicie  człowieka  na  jego  żądanie  i  pod  wpływem

współczucia.



Zadanie 52.
Wskazaniem  do  sedacji  u  nieuleczalnie  chorych  dzieci  jest,
m.in.:

A . prośba  świadomego,  umierającego  pacjenta,  motywowana
cierpieniem nie do zniesienia,

B.  trudny do opanowania ból,
C.  krzyk mózgowy (po wykluczeniu bólu jako przyczyny),
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 53.
Istotą kacheksji nowotworowej jest nieprawidłowy metabolizm:

A.  węglowodanów, białek, witamin,
B.  węglowodanów, tłuszczów, pierwiastków mineralnych,
C.  białek, węglowodanów, pierwiastków śladowych,
D.  węglowodanów, białek i tłuszczów.

Zadanie 54.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

A . rozmowa  z  pacjentem  zawsze  powinna  pozostawiać  mu
nadzieję  i  poczucie,  że  może  on  liczyć  na  wsparcie  z
naszej strony,

B . pacjent  nie  ma  prawa  do  decydowania  o  sposobie
leczenia,

C . w  trakcie  opieki  nad  nieuleczalnie  chorymi  należy
pamiętać  o  zachowaniu  modelu  partnerskiego,
polegającego  na  współdecydowaniu  o  przebiegu  relacji
personel medyczny - pacjent,

D . w prawidłowo kształtującym się modelu personel medyczny
jest  ekspertem  a  pacjent  właścicielem  swojej  psyche  i
somy.

Zadanie 55.
Znajomość  i  stosowanie,  których  zasad  jest  niezbędne  w
sprawowaniu opieki paliatywnej?

A.  akceptacji nieuchronności i właściwej pory śmierci,
B.  poprawy jakości życia chorych,
C . holistycznej,  zespołowej  opieki  nad  chorym  i  jego

rodziną w czasie trwania choroby oraz w okresie żałoby,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 56.
Jaki objaw niepożądany występuje u chorego leczonego kodeiną?

A.  uporczywe wymioty,
B.  biegunka,
C.  zaparcia, nudności, wymioty,
D.  wzmożony apetyt.



Zadanie 57.
Rzężenie przedśmiertne pojawiające się u chorego nieprzytomnego
w okresie agonii jest:

A .  szczególnie uciążliwe dla chorego,
B . szczególnie  uciążliwe  dla  chorego  i  jednocześnie  trudne

do zniesienia dla rodziny,
C . bardzo  przeszkadza  choremu i  niepokoi  osoby  otaczające

umierającą osobę,
D . niepokojące  dla  osób  otaczających  umierającego  i

zazwyczaj nie jest uciążliwe dla chorego.

Zadanie 58.
Etapy  reakcji  na  niepomyślne  rokowanie  charakteryzuje  to,  że
wszystkie stadia występują:

A . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  trwają  podobny  okres
czasu u wszystkich pacjentów,

B . zawsze  w  tej  samej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

C . zawsze  w  różnej  kolejności,  mogą  trwać  różny  okres
czasu u różnych pacjentów,

D . nie  zawsze,  mogą  występować  w  różnej  kolejności,  mogą
trwać różny okres czasu u różnych pacjentów.

Zadanie 59.
D o  potrzeb  rodziny  podczas  opieki  nad  pacjentem  u  schyłku
życia, zalicza się potrzebę:

A.  kontaktów społecznych i samorealizacji,
B . nadania  znaczenia  te j  sytuacji  i  zadbania  o  własne

potrzeby,
C . nadania  znaczenia  te j  sytuacji  i  nie  koncentrowanie  sie

na własnych potrzebach,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 60.
D o  czynników  zewnętrznych  składających  się  na  własną  ocenę
jakości życia człowieka zdrowego lub chorego należą:

A . osobowość,  predyspozycje  psycho-fizyczne,  praca
zawodowa,

B.  postępy medycyny, praca zawodowa, osobowość,
C . sytuacja  ekonomiczna,  wykształcenie,  miejsce

zamieszkania,
D . sytuacja ekonomiczna, uwarunkowania genetyczne, miejsce

zamieszkania.



Zadanie 61.
Które  z  wymienionych  form  opieki  paliatywnej  są  dostępne  w
Polsce?

A.  stacjonarna,
B.  domowa,
C.  ambulatoryjna i niestacjonarna,
D.  opieka stacjonarna, ambulatoryjna i domowa.

Zadanie 62.
Warunkiem  dla  pełnienia  domowej  opieki  paliatywnej  nad
dzieckiem przez rodzinę NIE jest/NIE są:

A . czas dojazdu do domu chorego - bez względu na porę nie
powinien przekraczać 2 godzin,

B . dobre  warunki  mieszkaniowe  i  wysoki  standard  życia
rodziny,

C . pragnienie  dziecka  i  wyrażenie  chęci  obecności  dziecka
w domu przez rodzinę,

D.  świadoma zgoda rodziców wyrażona na piśmie.

Zadanie 63.
Zgodnie  z  RCPCh  (Brytyjskie  Towarzystwo  Pediatrii  i  Zdrowia
Dziecka)  zaniechanie  postępowania  podtrzymującego  życie  u
dziecka jest dopuszczalne gdy:

A.  występuje nieodwracalny stan wegetatywny,
B.  brak jest zgody samego dziecka,
C.  rodzina wycofuje się ze zgody na leczenie,
D.  nie stwierdzono śmierci mózgowej dziecka.

Zadanie 64.
Udostępnienie oryginału dokumentacji medycznej, oznacza wydanie
go:

A.  w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
B.  na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów,
C . najbliższym  członkom  rodziny  i  innym  osobom

zainteresowanym,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 65.
Wśród chorych będących w stanie terminalnym z powodu choroby
układu krążenia, najczęstszym schorzeniem wywołującym ten stan
jest:

A .  przewlekła niewydolność serca,
B.  zastawkowe wady serca,
C.  rozsiane zakrzepy w tętnicach,
D.  choroba niedokrwienna serca.



Zadanie 66.
Czynniki  wpływające  na  pogorszenie  jakości  życia,  zaliczające
się do grupy przyczyn społecznych to:

A.  osobowość lękowa,
B.  poczucie utraty kontroli,
C .  oczekiwania dotyczące pełnienia roli chorego,
D.  brak zainteresowania ze strony personelu.

Zadanie 67.
Ocena  jakości  pracy  pielęgniarskiej,  w  odniesieniu  do  procesu
standaryzacji, opiera się na:

A.  pomocy pacjentom w zaspokajaniu ich wszystkich potrzeb,
B.  komunikowaniu się z pacjentem i jego rodziną,
C.  udziale w diagnozowaniu i leczeniu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 68.
Czym zajmuje się psychotanatologia?

A.  biologicznym aspektem śmierci,
B.  umieraniem w sensie społecznym,
C . analizą psychologicznych aspektów umierania, postawami

wobec śmierci, stroną emocjonalną tego zagadnienia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 69.
Główną  zasadą  stosowania  efektywnego  leczenia  przeciwbólowego
jest:

A . stała  analgezja,  w  regularnych  odstępach  czasu,  a  nie
tylko doraźnie w razie bólu,

B.  podawanie leków przeciwbólowych na żądanie chorego,
C.  podawanie leków 2 x dziennie,
D.  podawanie leków tylko w przypadku wystąpienia bólu.

Zadanie 70.
Etyka w opiece paliatywnej, powinna dotyczyć:

A . zasady wyższości opieki nad leczeniem w postępowaniu z
pacjentem w stanie terminalnym,

B.  norm postępowania dla pielęgniarek,
C.  zastosowania procedur postępowania pielęgniarskiego,
D . problemu podejmowania decyzji  oraz  jakości  wzajemnych

stosunków,  takich  jak  ciągłość  opieki,  otwartość,
zaufanie i wiarygodność.



Zadanie 71.
Skuteczność rehabilitacji paliatywnej zależy od:

A.  szybkości reagowania zespołu na potrzeby pacjenta,
B.  ewaluacji typu "koszt-efektywność",
C . stosowania stałych, dobrze znanych i opanowanych przez

pacjenta technik,
D.  zadomowienia się pacjenta w placówce.

Zadanie 72.
W  ocenie  jakości  opieki  paliatywnej  stosowane  są  kryteria
miękkie, do których należą:

A.  śmiertelność i częstość pogorszeń,
B.  częstość pogorszeń i wyniki badań laboratoryjnych,
C.  wyniki badań laboratoryjnych i jakość życia chorego,
D.  jakość życia chorego i stopień kontroli objawów.

Zadanie 73.
Modele  relacji  między  chorym  a  otoczeniem,  w  zależności  od
kontekstu świadomości śmierci według Glasser i Straussa to:

A . otwarta świadomość, podejrzewanie,  wzajemne udawanie,
zamknięty rozdział,

B . otwarta świadomość, pogodzenie się, wzajemne udawanie,
zamknięty rozdział,

C . zamknięta  świadomość,  pogodzenie  się,  wzajemne
udawanie, otwarta świadomość,

D . zamknięta świadomość, podejrzewanie, wzajemne udawanie,
otwarta świadomość.

Zadanie 74.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

A . marskość  wątroby  i  przewlekłe  zapalenie  trzustki  to
częste  choroby  układu  pokarmowego  pochodzenia
nienowotworowego, które w okresie zaawansowanej choroby
nie poddają się leczeniu przyczynowemu,

B . u  chorych  ze  stwardnieniem  zanikowym  bocznym  (SLA),
najważniejsze  jest  leczenie  przyczynowe  a  objęcie
opieką  paliatywną  jest  wskazane  tylko  w  wyjątkowych
przypadkach,

C . choroby  układu  oddechowego  prowadzące  do  przewlekłej
niewydolności  oddechowej  i  śmierci,  to  m.in.
mukowiscydoza,  przewlekła  obturacyjna  choroba  płuc
(POCHP) i pylice,

D.  wszystkie zdania są fałszywe.



Zadanie 75.
Najważniejszym  elementem  w  pielęgnacji  chorego  z
trombocytopenią jest:

A .  zapobieganie infekcjom,
B.  zapobieganie urazom,
C.  postępowanie przeciwodleżynowe,
D . obserwacje w kierunku wystąpienia objawów niedrożności

przewodu pokarmowego.

Zadanie 76.
Interdyscyplinarność  (międzydyscyplinarność)  zespołu  opieki
paliatywnej opiera się na:

A . wykorzystaniu wiedzy innych osób reprezentujących kilka
dziedzin w proces pewnego "świadczenia usług",

B . współpracy  członków  zespołu,  którzy  przy  pomocy
charakterystycznych  dla  reprezentowanej  dziedziny  ujęć
tematu, starają się ustalić nowe podejście,

C . dążeniu  każdego  z  członków  zespołu  do  wyznaczonego
przez siebie celu,

D . współpracy  wybranych  członków  zespołu,  którzy  przy
pomocy  charakterystycznych  dla  reprezentowanej
dziedziny  ujęć  tematu,  wybierają  standardowy  sposób
postępowania.

Zadanie 77.
Wizualizacja jest techniką terapeutyczną:

A.  polegającą jedynie na nauce oddechu przeponowego,
B . polegającą  na  uczeniu  się  koncentracji  na  wrażeniach

płynących z narządów,
C . w  której  wykorzystuje  s ię  aktywne  sterowanie

wyobraźnią, przeżywanie wyobrażanych sytuacji i obrazów
wywołujących różne emocje,

D . w  której  wykorzystuje  s ię  pobudzenie  napięcia  mięśni
szkieletowych w skutek przeżywania lęku.

Zadanie 78.
Objawami klinicznymi ostrego stanu splątania NIE są:

A . trudności  w  skupieniu  uwagi,  zaburzenia  pamięci
świeżej, dezorientacja, zaburzenia postrzegania,

B.  urojenia, omamy, chaotyczna niespójna mowa,
C.  niepokój ruchowy, głośne agresywne zachowanie,
D . ogólne  spowolnienie,  przygarbiona  postawa,  spuszczone

oczy, cichy głos, smutna mimika.



Zadanie 79.
Zespół żyły głównej górnej jest wskazaniem do:

A.  natychmiastowej operacji odbarczającej,
B.  chemioterapii,
C.  radioterapii,
D.  podania leków rozszerzających oskrzela.

Zadanie 80.
Wśród  inwazyjnych  metod  leczenia  bólu  nowotworowego  znajdują
się:

A .  blokady i neurolizy obwodowe,
B.  dokanałowe podawanie opioidów,
C.  ciągła doopłucnowa analgezja,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 81.
Jaki  jest  najważniejszy  element  w  pielęgnacji  chorego  z
zespołem żyły głównej górnej?

A.  postępowanie przeciwodleżynowe,
B.  uzupełnienie niedoborów białkowych,
C.  utrzymanie drożności dróg oddechowych,
D.  zapobieganie zaparciom.

Zadanie 82.
Aktywne  spowodowanie  lub  przyspieszenie  przez  lekarza  śmierci
pacjenta to:

A.  eutanazja czynna,
B.  eutanazja bierna,
C.  dystanazja,
D.  ortotanazja.

Zadanie 83.
Szczególnie  ważne  dla  przebiegu  żałoby  w  kontekście  rol i
rodziny są:

A . l iczba  osób  w  rodzinie,  l iczba  dzieci  w  rodzinie,
miejsce zamieszkania,

B . pozycja  zmarłego  w  strukturze  rodziny,  etap  rozwoju
rodziny, struktura rodziny,

C . wiek  zmarłego,  płeć  zmarłego,  miejsce  zamieszkania,
struktura rodziny,

D . struktura  rodziny,  osoba  przekazująca  informacje,
obecność osoby duchownej podczas żałoby.



Zadanie 84.
Zakażenia  o  różnej  etiologii,  występujące  w  przebiegu  zakażenia
HIV, charakterystyczne są dla:

A . ostrej  infekcji  retrowirusowej  -  ze  względu  na  znaczny
przyrost ilości wirusa wzrasta podatność na zakażenia,

B.  okresu utajenia maskując rzeczywistą przyczynę choroby,
C.  obrazu klinicznego okresu pełnoobjawowego AIDS,
D . okresu  przetrwałego  uogólnionego  powiększenia  węzłów

chłonnych, będąc przyczyną tego powiększenia.

Zadanie 85.
Na rodzinę rozumianą jako system składają się osoby:

A.  blisko spokrewnione ze sobą,
B . będące  ze  sobą  we  wzajemnych  związkach,  tworzące

jednocześnie pewną całość,
C.  mieszkające razem,
D.  noszące to samo nazwisko.

Zadanie 86.
Określenie "ból nowotworowy" odnosi się do bólu spowodowanego:

A.  uciskiem guza,
B.  procesem nowotworowym i leczeniem nowotworowym,
C.  silnym stresem związanym z chorobą nowotworową,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 87.
4-letni  chłopiec  z  rdzeniowym  zanikiem  mięśni  typu  1a,
niezdolny  do  poruszania  się,  krztuszący  się  przy  połykaniu,
wymagający  stałego  podawania  tlenu  i  stosowania  intensywnej
rehabilitacji  oddechowej.  Obecnie  występuje  u  chłopca  wysoka
gorączka,  a  pediatra  stwierdził  masywne  zapalenie  płuc.  W  tej
sytuacji należy:

A . p o  uzyskaniu  zgody  rodziców  nie  podawać  dziecku
antybiotyku,  podając  jedynie  morfinę  w  celu
zmniejszenia  postępującej  duszności,  a  w  razie  skrajnej
niewydolności oddechowej zastosować terminalną sedację,

B . dziecko  należy  niezwłocznie  zaintubować  i  podłączyć  do
respiratora  oraz  leczyć  dożylnie  podawanymi
antybiotykami i lekami objawowymi,

C . n a  żądanie  rodziców  można  podać  antybiotyk  i  leki
objawowe,  a  w  przypadku  narastania  niewydolności
oddechowej rozpocząć leczenie morfiną podawaną doustnie
lub podskórnie,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.



Zadanie 88.
Głównym  celem  teorii  Madelaine  Leininger  jest  podnoszenie
jakości praktyki pielęgniarskiej, dzięki uwzględnieniu:

A.  czynników środowiskowych,
B.  relacji międzyludzkich,
C.  procesów samoregulacji,
D.  troskliwości pielęgniarskiej zgodnej kulturowo.

Zadanie 89.
Celem masażu NIE jest:

A .  przekazanie dotyku, który jest też formą komunikacji,
B . precyzyjnie  ograniczone  oddziaływanie,  wyłacznie  na

układ mieśniowo-szkieletowy,
C . stosowanie  techniki  manualnej,  która  obejmuje

zastosowanie przemieszczającego się ucisku,
D . koncentracja  na  miejscach  zwiększonego  napięcia

mięśniowego,

Zadanie 90.
Wśród chorób nienowotworowych, które mogą kwalifikować dziecko
do pediatrycznej opieki paliatywnej, wymienia się najczęściej:

A . abberacje chromosomowe, choroby metaboliczne, mózgowe
porażenie dziecięce,

B . genetycznie  uwarunkowane  zespoły  chorobowe,  wrodzone
wady serca, choroby nerwowo – mięśniowe,

C . anemię aplastyczną, abberacje chromosomowe, nieswoiste
choroby zapalne jelit, mukopolisacharydozy, wodogłowie,

D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 91.
Lekiem z wyboru w leczeniu wyniszczenia nowotworowego jest:

A .  testosteron,
B.  octan megestrolu,
C.  deksametazon,
D.  preparaty żelaza.

Zadanie 92.
Który  z  wymienionych  leków  najskuteczniej  zmniejszy  odczucie
duszności  u  dziecka  z  restrykcyjną  chorobą  płuc  w  okresie
terminalnym?

A.  siarczan morfiny podawany w inhalacji,
B .  leki mukolityczne,
C . morfina  podawana  doustnie  lub  podskórnie  w  małych

dawkach,
D.  leki rozszerzające oskrzela.



Zadanie 93.
U dziecka w wieku przedszkolnym do oceny natężenia bólu, należy
użyć:

A.  skali wizualnej (liniowej lub z rycinami),
B.  pediatrycznygo kwestionariusza bólu,
C.  skali MMPQ (Mezacka-Mc Gilla),
D.  skali Dolopus.

Zadanie 94.
Wśród  zasad  etycznych  wymienia  się  m.in.  zasadę
sprawiedliwości, rozpatrywaną jako:

A . świadczenie usług korzystnych z punktu widzenia zdrowia
i życia podopiecznych,

B . równoważenie  pożytków  i  szkód,  wynikających  z  opieki
nad pacjentem,

C . nakaz  równego  traktowania  całej  populacji,  niezależnie
od pozycji społecznej i ekonomicznej, rasy i płci,

D . okazywanie  troski  o  całego  pacjenta,  dostrzeganie  i
uwzględnianie jego potrzeb.

Zadanie 95.
Ocenę  opieki  dzieli  s ię  na  ewaluację  formatywną  i  ewaluację
sumatywną. Ewaluacja formatywna nastawiona jest na:

A.  poprawę lub rozwój określonego programu usług,
B . ocenę  efektywności  opieki,  czyli  stopień  realizowania

zamierzonych celów,
C.  ocenę kosztów wykonywanych działań,
D.  zmniejszenie czasu wykonywanych działań.

Zadanie 96.
Do symptomów żałoby o nieprawidłowym przebiegu zaliczamy:

A.  patologiczną identyfikację ze zmarłym,
B.  nadmierny, zbyt długo trwający lub zbyt intensywny żal,
C.  przechodzenie poszczególnych faz,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 97.
Intensywność odczuwanego przez pacjenta bólu jest zależna od:

A.  nastroju pacjenta,
B.  woli walki z chorobą,
C.  znaczenia jakie pacjent nada bólowi,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 98.
Etapy prawidłowego przebiegu osierocenia,  według K.  de  Walden-
Gałuszko to:

A . akceptacja,  realność  straty  -  doświadczenie  żalu  -
przystosowanie  do  zmienionego  otoczenia  -  odnowienie
sił na nowe cele,

B.  ból - depresja - smutek - działanie,
C.  ból - zaburzone emocje - działanie,
D.  akceptacja straty - lęk - ból - żal - osierocenie.

Zadanie 99.
Zachowanie  zespołu  hospicyjnego  w  czasie  pierwszej  wizyty  w
domu pacjenta, w pierwszej kolejności obejmuje:

A . zapoznanie  s ię  z  dokumentacją  medyczną  i  zastosowanie
leczenia według wynikających z niej wskazań,

B . poprzedzenie wglądu w dokumentację wywiadem dotyczącym
obecnej choroby,

C . przedstawienie  s ię  poszczególnych  członków  zespołu  i
udzielenie  wyczerpującej  informacji  o  zasadach
współpracy,

D . w zastępstwie wywiadu z pacjentem, należy przeprowadzić
rozmowę z jego rodziną.

Zadanie 100.
Kiedy  należy  rozpocząć  edukację  pacjenta  i  jego  rodziny
odnośnie  skutków  ubocznych  chemioterapii  i  sposobów  radzenia
sobie z nimi?

A.  w początkowej fazie leczenia przed ich wystąpieniem,
B.  w momencie ich pojawienia się,
C.  po pierwszej dawce chemioterapii,
D.  nie ma znaczenia, w którym momencie.

Zadanie 101.
Do objawów ubocznych stosowania morfiny NIE należy/ą:

A.  zaparcie,
B.  senność,
C.  rozszerzenie źrenic,
D.  depresja ośrodka oddechowego.



Zadanie 102.
Brachyterapia jest to:

A . odmiana  radioterapii,  w  której  stosuje  s ię  urządzenia
generujące promieniowanie,

B . terapia  paliatywna,  która  ma  na  celu  zmniejszenie
rozmiarów guza,

C . odmiana  radioterapii,  w  której  źródło  promieniowania
znajduje  s ię  w  bezpośrednim  lub  bliskim  kontakcie  z
napromienianą tkanką,

D . terapia,  w  której  wykorzystuje  s ię  promieniowanie
jonizujące,  służące  do  niszczenia  komórek
nowotworowych.

Zadanie 103.
Aurikuloterapię możemy przeprowadzić stosując:

A.  nakłuwanie ucha,
B.  masowanie punktów znajdujących się na uchu,
C.  przyklejaniu ziaren chińskiego zioła,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 104.
D o błędów w komunikacji z pacjentem objętym opieką paliatywną
NIE należy:

A.  pochopne udzielanie rad i zdawkowe uspokajanie,
B.  minimalizowanie i "normalizacja" uczuć,
C.  słuchanie i neutralność,
D.  składanie obietnic bez pokrycia.

Zadanie 105.
Kto w świetle obowiązującego prawa może być beneficjentem pracy
wolontariusza?

A.  organizacje pozarządowe i organy administracji,
B .  podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
C.  osoby fizyczne,
D . każdy podmiot wymieniony wśród świadczeniadawców opieki

zdrowotnej  w  ustawie  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



Zadanie 106.
Zaproponowany  model  Jean  Watson  zajmuje  się  następującymi
pojęciami:

A . osoba,  życie,  zdrowie,  choroba,  opieka  częściowo
kompensująca,  opieka  całościowa,  rola  zawodowa
pielęgniarki,

B . osoba,  życie,  zdrowie,  choroba  opieka  edukacyjno  -
wspierającą,  opieka  częściowo  kompensująca,  całkowita
opieka,

C . osoba,  życie,  zdrowie,  choroba,  opieka  pielęgniarska  i
j e j  cele,  relacja  pielęgniarka-pacjent,  rola  zawodowa
pielęgniarki,

D . osoba,  życie,  zdrowie,  choroba,  relacja
pielęgniarka-pacjent, rola zawodowa pielęgniarki.

Zadanie 107.
Jakie  objawy  uboczne  najczęściej  pojawiają  się  u  pacjentów  w
trakcie chemioterapii?

A.  nudności i wymioty,
B.  świąd skóry,
C.  zmęczenie,
D.  zaburzenia perystaltyki jelit.

Zadanie 108.
Jak często należy dokonywać zmiany opatrunku hydrokoloidowego u
pacjenta z odleżyną?

A.  codziennie,
B . zazwyczaj  co  drugi  dzień,  gdy  pod  opatrunkiem  utworzy

się żółtawy wysięk,
C.  zawsze, gdy pod opatrunkiem utworzy się żółtawy wysięk,
D . zazwyczaj  w  okresie  od  1  do  7  dni,  gdy  wysięk

przekroczy zewnętrzną warstwę opatrunku.

Zadanie 109.
Komunikowanie  się  personelu  hospicjum  z  chorym  umierającym
można usprawnić poprzez redukowanie:

A.  nadmiaru bodźców docierających z zewnątrz,
B.  ilości podawanych leków,
C.  ćwiczeń usprawniających,
D.  lęku.



Zadanie 110.
D o  najczęściej  występujących  zespołów  bólu  neuropatycznego,
należy/ą:

A.  ból fantomowy,
B.  ból ośrodkowy,
C.  neuropatia cukrzycowa,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 111.
Zaznacz  twierdzenie  FAŁSZYWE  dotyczące  opieki  paliatywno  -
hospicyjnej:

A . w  opiece  paliatywno-hospicyjnej  priorytetem  jest
stosowanie środków nieproporcjonalnych,

B . opieka  paliatywna  ceni  życie,  ale  także  uznaje
umieranie za proces naturalny,

C . celem  opieki  paliatywnej  nie  jest  ani  przyspieszenie
ani opóźnianie momentu śmierci,

D . opieka  paliatywna  ma  na  celu  poprawę  jakości  życia
chorych oraz wspieranie ich rodzin.

Zadanie 112.
Bóle deaferencyjne charakteryzują się odczuciem:

A.  kłucia i skurczu,
B.  mrowienia, drętwienia, przeczulicy,
C.  bólu podczas poruszania się,
D.  bólu podczas snu.

Zadanie 113.
"Próg bólowy" jest to:

A .  okres tolerancji bólu,
B.  moment, w którym człowiek zaczyna odczuwać ból,
C.  okres długotrwałego bólu,
D.  brak tolerancji na ból.

Zadanie 114.
W  algorytmie  ewaluacji  efektywności  opieki  paliatywnej,
pierwszy etap ewaluacji dotyczy:

A.  badania skriningowego sprawności umysłowej,
B.  ogólnej oceny jakości życia i kontroli objawów,
C.  szczegółowej oceny dominujących objawów,
D.  oceny bólu.



Zadanie 115.
W  jakich miejscach należy  dokonywać pomiaru obwodu kończyny
dolnej,  aby  właściwie  ocenić  dynamikę  obrzęku  limfatycznego  u
chorej po histerektomii totalnej:

A .  kostka, kolano, pachwina,
B.  kostka, kolano udo,
C.  śródstopie, kostka, podudzie, udo,
D.  w miejscu najbardziej obrzękniętym.

Zadanie 116.
Jakie mechanizmy obronne chcemy uruchomić u chorego poprzez
udzielanie wsparcia?

A.  negację choroby,
B . umiejętności  wyzwolenia  wiary  we  własne  siły,

mobilizację sił, zaakceptowanie życia z chorobą,
C.  akceptację choroby i zaprzestania walki,
D.  zobojętnienia chorego na swoją sytuację.

Zadanie 117.
Ocenę jakości życia możemy określić jako ocenę różnicy między:

A . subiektywnymi  spostrzeżeniami  chorego  a  wnioskami
lekarza,

B.  sytuacją upragnioną chorego a realnie istniejącą,
C . oceną dokonywaną przez chorego i oceną dokonywaną przez

rodzinę chorego,
D.  żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe.

Zadanie 118.
Duchowość stwarza kontekst, w którym:

A.  poszukujemy odpowiedzi w teologii,
B . wierzenia w sferze duchowej wpływają na sposób radzenia

sobie z własną chorobą,
C . możemy  odrzucić  wiarę  jako  nieprzydatną  w  sytuacji

odchodzenia,
D.  mamy możliwość wyboru postawy.

Zadanie 119.
Współczesną  koncepcję  opieki  paliatywnej/hospicyjnej,
zainicjowała:

A.  Lydia Hall,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Dorota Orem,
D.  Cicely Saunders.



Zadanie 120.
Drugą pod względem częstości przyczynę zgonów w grupie chorób
przewlekłych w Polsce stanowią:

A.  choroby układu krążenia,
B.  choroby układu oddechowego,
C.  nowotwory złośliwe,
D.  choroby neurologiczne.

Zadanie 121.
Proszę  dokończyć  zdanie.  Oddziały  opieki  paliatywnej/hospicja
stacjonarne  i  oddziały  opieki  długoterminowej/zakłady
opiekuńcze:

A.  są tożsame w realizacji świadczeń zdrowotnych,
B.  różnią się między sobą formą sprawowanej opieki,
C . organizowane  są  wyłącznie  dla  pacjentów w  terminalnym

stanie choroby,
D . organizowane  są  wyłącznie  dla  pacjentów  przewlekle

chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku.

Zadanie 122.
Występujące po sobie kolejne etapy osierocenia, to:

A . akceptacja  realności  straty,  przystosowanie  do
zmienionego  otoczenia,  doświadczenie  żalu,  odnowienie
sił i ukierunkowanie ich na nowe cele,

B . doświadczenie  żalu,  przystosowanie  do  zmienionego
otoczenia,  odnowienie  s i ł  i  ukierunkowanie  ich  na  nowe
cele, akceptacja realności straty,

C . akceptacja  realności  straty,  doświadczenie  żalu,
przystosowanie  do  zmienionego  otoczenia,  odnowienie  s i ł
i ukierunkowanie ich na nowe cele,

D . doświadczenie  żalu,  odnowienie  s i ł  i  ukierunkowanie  ich
n a  nowe  cele,  akceptacja  realności  straty,
przystosowanie do zmienionego otoczenia.

Zadanie 123.
Działanie ośrodkowe morfiny polega na:

A.  działaniu przeciwbólowym,
B.  zwiększeniu duszności,
C.  rozszerzaniu naczyń obwodowych,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 124.
Co to jest mechanizm obronny?

A . emocje,  pojawiające  się  co  jakiś  czas  w  trudnych
sytuacjach,  które  odsuwają  lęk  i  depresję,  nie
pozwalają na adaptację do trudnej sytuacji,

B.  emocje chroniące osobę przed nadmiernymi reakcjami,
C . reakcje  pozwalające  przez  określony  czas  odsunąć  lęk,

depresję,  które  pozwalają  na  oswojenie  i  zaadaptowanie
się do trudnej sytuacji,

D . emocje odsuwające lęk,  przez co utrudniają adaptację do
trudnej i stresującej sytuacji.

Zadanie 125.
Ból koincydencyjny to ból:

A .  nowotworowy wyzwalany przez ruch, kaszel, połykanie,
B.  spowodowany rozrastaniem się guza nowotworowego,
C . który  występuje  u  chorych  na  nowotwory  złośliwe,  ale

który  nie  jest  związany  z  nowotworem,  ani  przebytym
leczeniem,

D . powstały  w  wyniku  leczenia  przeciwnowotworowego,  np.
polineuropatia po chemioterapii.

Zadanie 126.
Celem  stosowania  opatrunków  aktywnych  w  leczeniu  odleżyn  u
chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej jest:

A .  wygojenie odleżyny,
B . łagodzenie  dolegliwości  chorego  przez  zmniejszenie

wysięku czy nieprzyjemnego zapachu,
C.  niedopuszczenie do pogłębienia zmian,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 127.
N a kompleksową fizjoterapię (CPT) w obrzęku limfatycznym składa
się:

A .  drenaż limfatyczny ręczny i pneumatyczny,
B . bandażowanie kończyny za pomocą elastycznych bandaży,

rękawów elastycznych,
C.  unieruchomienie kończyny,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 128.
Wskaż odpowiedź FAŁSZYWĄ: Niepokój i rozdrażnienie spowodowane
faktem  długiej  hospitalizacji  oraz  zmianą  wyglądu  u  dziecka  w
okresie chemioterapii, możemy zmniejszyć poprzez:

A.  stały kontakt z rodziną,
B.  stały kontakt z psychologiem,
C.  współpracę z zespołem terapeutycznym,
D.  stworzenie możliwości bycia samemu, wyciszenie się.

Zadanie 129.
Dotychczas  chora  przyjmowała  doustnie  15  mg  morfiny  co  4
godziny.  Obecnie  istnieje  potrzeba  na  podawanie  tego  leku  drogą
podskórną. Jaką dawkę na dobę powinna chora otrzymywać?

A.  10 mg,
B.  30 mg,
C.  60 mg,
D.  90 mg.

Zadanie 130.
Wskaż NIEPRAWDZIWĄ odpowiedź, spośród określeń sprawowania
opieki paliatywnej nad dziećmi:

A.  szacunek dla życia, godności i autonomii dziecka,
B . akceptacja  nieuniknionej  śmierci  jako  naturalnego

zakończenia nieuleczalnej choroby,
C . dopuszczenie  w  najlepszym  interesie  dziecka  metod

mających  na  celu  intencjonalne  skrócenie  życia  i  okresu
cierpień dziecka,

D . niestosowanie  uporczywej  terapii  w  celu  przedłużania
życia dziecka.

Zadanie 131.
Porozumienie pomiędzy wolontariuszem a organizacją:

A.  powinno zawsze zostać zawarte w formie pisemnej,
B . powinno  zostać  zawarte  w  formie  pisemnej  w  sprawie

współpracy dłuższej niż 30 dni,
C . na żądanie wolontariusza musi mieć formę pisemną, nawet

w  przypadkach  krótszej  współpracy  niż  30  dni,  ale  bez
potrzeby precyzowania zakresu wykonywanych świadczeń,

D . powinno być umową stosunku pracy i konkretyzować także
terminy,  zasady  i  procedury  zwrotu  poniesionych  przez
wolontariusza kosztów.



Zadanie 132.
Czy  do  prób  poprawy  realnej  sytuacji  chorego  możemy  zaliczyć
tolerowanie zwyczajów pacjenta, trybu życia, nałogów?

A.  zdecydowanie nie, to nie ma związku z sytuacją realną,
B . nie,  ponieważ  jest  to  zmiana  sytuacji  upragnionej  a  nie

realnej,
C . warunkowo  tak,  jeżeli  odbywa  się  to  za  zgodą  rodziny  i

lekarza prowadzącego,
D.  tak, jest to poprawa warunków sytuacji realnej.

Zadanie 133.
Elizabeth Kübler-Ross wyróżnia następujące etapy żałoby:

A.  szok po uzyskaniu informacji,
B.  załamanie i dezorganizacja,
C . odbudowa,  dopełnianie  rozpaczy  po  zmarłym,

przebaczenie,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 134.
W  łagodzeniu  bólu  u  niemowląt,  istotną  rolę  odgrywają  metody
niefarmakologiczne. Do najczęściej stosowanych zaliczamy:

A.  ułożenie dziecka w łóżeczku,
B.  łagodne szeptanie,
C.  stymulację czuciowo – dotykową,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 135.
Pułap tolerancji bólu to:

A.  najmniejsze, zauważalne natężenie bólu,
B.  największe, możliwe do zniesienia natężenie bólu,
C.  nadwrażliwość na bodźce bólowe,
D.  nadmierna reakcja na bodziec bólowy.



PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 210909
GRUPA 1
Zadanie 0.
Do powstawania pleśniawek w jamie ustnej w okresie noworodkowym
i niemowlęcym predysponuje:

A.  zasadowy odczyn w jamie ustnej,
B.  kwaśny odczyn w jamie ustnej,
C.  karmienie naturalne,
D.  flora bakteryjna w jamie ustnej.

Zadanie 0.
Odruch chwytny:

A.  pojawia się ok. 3 m-ca życia,
B.  zanika w 1 m-cu życia,
C.  zanika ok. 3 m-ca życia,
D.  zanika ok. 6 m-ca życia.

Zadanie 0.
Zachowanie  rodzicielskie  zwane  autonomią  wewnętrzną
charakteryzuje się:

A .  liberalnym kierowaniem wobec dziecka,
B.  powierzchownością kontaktów z dzieckiem,
C . dążeniem  do  nierozłączności,  wszystko  obraca  się  wokół

dziecka,
D . kierowaniem  dzieckiem  bez  okazywania  mu  przewagi  lub

uległości.

Zadanie 0.
Nowoprzyjęty do oddziału pacjent, będący nosicielem wirusa HIV,
powinien poinformować o swoim nosicielstwie:

A.  ordynatora,
B.  lekarza leczącego,
C.  pielęgniarkę,
D.  nie ma takiego obowiązku.

Zadanie 0.
W wieku przedszkolnym występuje zwiększona podatność na:

A.  urazy ciała,
B.  zaburzenia mowy,
C.  wady wzroku,
D.  wady słuchu.



Zadanie 0.
U  kobiety  w  ciąży  stwierdzono  aktywną  infekcję  wirusem
cytomegalii.  Kobieta  trafiła  na  oddział  położniczo-noworodkowy.
Jakie  zalecenia  dotyczące  opieki  nad  dzieckiem  należy  przekazać
matce,  jeśl i  u  noworodka  nie  stwierdzono  wirusa  ani  objawów
choroby?

A.  karmienie piersią,
B.  karmienie sztuczne,
C . profilaktyczne  podawanie  leków  p/wirusowych  dla

noworodka, na zlecenie lekarza,
D.  obserwacja przyrostu wagi ciała.

Zadanie 0.
U  3-miesięcznego  niemowlęcia  teoretycznie  najlepszym  miejscem
założenia kaniuli jest żyła:

A.  czołowa lub skroniowa powierzchniowa,
B.  w okolicy ciemiączka,
C.  promieniowa,
D.  szyjna powierzchniowa.

Zadanie 0.
U wcześniaka występuje utrudnione oddychanie z powodu:

A.  osłabionej fagocytozy,
B.  niedojrzałości transferazy glukuronowej,
C.  nadmiaru potasu w surowicy krwi,
D.  niedoboru surfaktantu.

Zadanie 0.
U  10-letniego,  nieprzytomnego  chłopca  z  nowotworowymi
przerzutami  do  mózgu  i  kości  orzeczono  przerwanie  stosowanego
leczenia  cytostatykami,  gdyż  rezultaty  tego  leczenia  zawodzą
pokładane  w  nim  nadzieje.  Postanowiono  kontynuować  leczenie
objawowe,  łagodzenie  bólu  itp.  Postępowanie  takie  można
określić jako:

A.  eutanazję,
B . odbieranie  szansy,  powinno  się  do  końca  stosować

leczenie,
C.  działanie prawidłowe, które pozwala godnie umrzeć,
D . prawidłowe pod warunkiem, że chłopiec wcześniej wyraził

zgodę.



Zadanie 0.
Rozpoczynając bilans płynów u dziecka o godz. 7.00 należy:

A . zalecić,  aby  dziecko  oddało  mocz  o  godz.  7.00,  który
zostanie usunięty i nie wliczany do bilansu,

B . zalecić,  aby  dziecko  oddało  mocz  o  godz.  7.00,  który
jako pierwszy jest wliczony do bilansu,

C . pobrać mocz o godz. 7.00 z tzw. strumienia środkowego i
wliczyć do bilansu,

D . zalecić,  aby  dziecko  opróżniło  pęcherz  przed  godz.
7.00.

Zadanie 0.
W celu oceny nasilenia duszności u dziecka należy:

A.  rozpoznać rodzaj duszności,
B.  kontrolować stan świadomości dziecka,
C.  monitorować oddech, tętno, RR, saturację,
D.  sprawdzić szczytową pojemność wydechową dziecka.

Zadanie 0.
Pod  koniec  okresu  wczesnego  dzieciństwa  poziom  rozwoju
społecznego charakteryzuje się:

A .  chęcią nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
B.  niechęcią do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
C.  zabawami indywidualnymi,
D.  chęcią do przebywania z dorosłymi.

Zadanie 0.
C o  jest  najlepszą  metodą  eliminacji  niepokoju  u
hospitalizowanego dziecka?

A.  obecnośc matki przy dziecku,
B.  wprowadzenie farmakoterapii,
C.  stała obecność pielęgniarki przy dziecku,
D.  zalecenie konsultacji psychologa.

Zadanie 0.
Która z wymienionych immunoglobulin stanowi barierę ochronną w
przewodzie pokarmowym?

A.  IgA,
B.  IgG,
C.  IgE,
D.  IgM.



Zadanie 0.
Celem drenażu ułożeniowego przede wszystkim jest:

A .  ewakuowanie wydzieliny z górnych dróg oddechowych,
B . odprowadzenie wydzieliny z określonych segmentów płuc i

oskrzeli (w zależności od zmian chorobowych),
C.  ułatwienie oddychania,
D.  odkażenie górnych dróg oddechowych.

Zadanie 0.
Roztwór hipotoniczny płynu, to taki, w którym ciśnienie:

A.  osmotyczne jest niższe niż w roztworze hipertonicznym,
B.  osmotycznym jest niższe niż w roztworze izotonicznym,
C.  osmotyczne jest równoważne ciśnieniu krwi,
D.  krwi wzrasta wraz z podawaniem płynu.

Zadanie 0.
Leczenie kwasicy oddechowej polega na:

A.  podaniu aminophiliny,
B.  usprawnieniu wymiany gazowej,
C.  wyrównaniu zaburzeń wodno-elektrolitowych,
D.  wyrównaniu zaburzeń metabolicznych.

Zadanie 0.
Tak  zwane  stolce  "przejściowe"  u  noworodka  są  wywołane  małą
aktywnością:

A.  laktazy,
B.  glukazy,
C.  sacharazy,
D.  fruktazy.

Zadanie 0.
7-miesięczne  niemowlę  zostało  przyjęte  do  szpitala  z  objawami
ostrej  biegunki  i  wymiotami.  W  ciągu  doby  dziecko  straciło
około  7%  masy  ciała.  Na  co  zwrócisz  szczególną  uwagę  planując
opiekę pielęgniarską?

A.  stan nawodnienia dziecka,
B.  zapewnienie spokoju dziecku,
C.  wprowadzenie diety,
D.  izolację dziecka.

Zadanie 0.
Dziecku urodzonemu przedwcześnie zapewnimy podaż tlenu:

A.  na stałe,
B.  w czasie snu,
C.  jeżeli saturacja hemoglobiny wynosi < 90%,
D.  jeżeli masa urodzeniowa ciała wynosi poniżej 1500g.



Zadanie 0.
Metodą oceny wieku kostnego jest:

A .  rentgenogram dłoni i nadgarstka,
B.  pomiar długości kości długich,
C.  rentgenogram kręgosłupa,
D.  badanie densytometryczne.

Zadanie 0.
Żółtaczka fizjologiczna występuje:

A.  w 1 dobie życia,
B.  dziecko rodzi się z żółtaczką fizjologiczną,
C.  w 3 dobie życia,
D.  po 10 dobie życia.

Zadanie 0.
Która  z  poniżej  wskazanych  sytuacji  zwiększa  ryzyko  rozwoju
zakażenia u dziecka?

A.  leczenie immunosupresyjne,
B.  podawanie insuliny,
C.  antybiotykoterapia,
D.  stosowanie kremu EMLA.

Zadanie 0.
Sinica ośrodkowa spowodowana jest:

A .  zwiększonym poborem tlenu w tkankach,
B.  niedostatecznym utlenowaniem krwi tętniczej,
C.  zmniejszeniem objętości minutowej,
D.  utrudnieniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe.

Zadanie 0.
Dziecko 7,5 miesięczne korzysta głównie z chwytu:

A.  dłoniowo-prostego,
B.  nożycowego,
C.  pęsetkowego,
D.  nakrywkowego.

Zadanie 0.
W którym roku zatwierdzono Konwencję Praw Dziecka?

A.  1936,
B.  1960,
C.  1990,
D.  1993.



Zadanie 0.
W antybiotykoterapii należy uwzględnić:

A.  podawanie probiotyków,
B.  podawanie witaminy C,
C.  uzupełnianie chlorku potasu,
D.  zwiększenie podaży węglowodanów.

Zadanie 0.
U  zdrowego  3-tygodniowego  noworodka,  urodzonego  o  czasie,
przyczyną okresowych ulewań i wymiotów najprawdopodobniej jest:

A .  przerostowe wrodzone zwężenie odżwiernika,
B.  obniżenie napięcia dolnego zwieracza przełyku,
C.  brak enzymów trzustkowych,
D.  niskie pH soku żołądkowego.

Zadanie 0.
Konwencja Praw Dziecka została uchwalona przez:

A.  Unię Europejską,
B.  Zgromadzenie ONZ,
C.  UNESCO,
D.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Zadanie 0.
Objawami typowymi dla działania amfetaminy jest:

A . wytrzeszcz  gałek  ocznych,  spowolnienie  ruchowe,  spadek
ciśnienia,

B . przyspieszenie  toku  myślenia,  mowy  i  ruchów,
rozszerzenie źrenic, bezsenność,

C . mowa  skandowana,  bezsenność,  wzmożone  napięcie
mięśniowe,

D . drżenie  zamiarowe,  bradykardia,  przyspieszenie  toku
mowy, zwężenie źrenic.

Zadanie 0.
Brak  wiary  we  własne  siły,  niepewność,  lękliwość,
przewrażliwienie,  uległość,  pobudliwość,  podatność  na
frustrację  to  cechy  zachowania  i  osobowościowe  ukształtowane  u
dziecka w wyniku postawy rodzicielskiej:

A .  odtrącającej,
B.  nadmiernie chroniącej,
C.  nadmiernego wymagania,
D.  unikającej.



Zadanie 0.
Zespół Mⁿnchhausena to:

A.  forma maltretowania dziecka,
B.  zespół zaburzeń zachowania dziecka,
C.  krzywdzenie seksualne z różnymi etapami przemocy,
D . program  zajęć  terapeutycznych  dla  rodziców  samotnie

wychowujących dziecko.

Zadanie 0.
W zakresie aktywności dziecko autystyczne charakteryzują:

A.  stereotypowe zabawy, manieryzmy ruchowe,
B.  negatywizm czynny i bierny,
C.  chaotyczność i nieskoordynowanie ruchów,
D.  hiperstenia i syntonia.

Zadanie 0.
Rozpoznawaniem spraw małoletnich zajmuje się:

A .  sąd opiekuńczy,
B.  sąd rodzinny,
C.  prokurator ds. małoletnich,
D.  sąd rejonowy ds. cywilnych.

Zadanie 0.
Głównym źródłem energii mleka kobiecego jest:

A .  białko,
B.  cukier,
C.  tłuszcze,
D.  witaminy.

Zadanie 0.
Metody problemowe stosowane w wychowaniu zdrowotnym:

A . rozwijają  umiejętność  analizowania  współzależności
między faktami a zjawiskami,

B . nie  sprzyjają  rozwojowi  samodzielnego  myślenia  i
działania,

C.  nie ćwiczą umiejętności dostrzegania problemów,
D.  nie rozwijają zdolności twórczych.

Zadanie 0.
W  Polsce  najczęściej  występującymi  wadami  wrodzonymi  u  dzieci
są wady:

A.  układu nerwowego,
B.  narządu ruchu,
C.  serca,
D.  układu moczowego i nerek.



Zadanie 0.
Zapobieganie krzywicy to przykład profilaktyki:

A .  nieswoistej,
B.  swoistej,
C.  drugorzędowej, wtórnej,
D.  trzeciorzędowej.

Zadanie 0.
Szczepienie przeciw wściekliźnie prowadzi się wśród:

A.  osób wykazujących objawy wścieklizny,
B.  u dzieci w wieku 2, 4 i 6 lat życia,
C.  osób podejrzanych o zakażenie wirusem wścieklizny,
D . wszystkich  osób,  które  szczepimy  przeciwko

poliomyelitis.

Zadanie 0.
Noworodek  urodzony  w  38  tygodniu  ciąży  z  masą  ciała  2250g,  o
zaostrzonych  rysach  twarzy,  mający  cienką,  żywoczerwoną  i
łuszczącą  się  skórę,  która  w  okolicach  pośladków  i  dużych
stawów  marszczy  się.  Powyższy  opis  dziecka  może  wskazywać  na
objawy:

A.  mukowiscydozy,
B.  galaktozemii,
C.  artrogrypozy,
D.  dystrofii wewnątrzmacicznej.

Zadanie 0.
Kiedy pojawia się u dziecka pierwszy społeczny uśmiech?

A.  w 1 roku życia,
B.  w 2 miesiącu życia,
C.  w 6 miesiąca życia,
D.  w okresie noworodkowym.

Zadanie 0.
Profilaktyka pierwotna w zakresie wad cewy nerwowej to:

A . wzbogacanie  diety  kobiety  w  ciąży  w  produkty
zawierające laktoferrynę,

B . propagowanie wśród kobiet w wieku rozrodczym spożywania
zwiększonych ilości produktów bogatych w polisacharydy,

C . zachęcanie  kobiet  w  wieku  rozrodczym  do  przyjmowania
0.4  mg kwasu foliowego raz  dziennie i  wzbogacenie  diety
w foliany,

D.  ograniczenie spożywania owoców cytrusowych.



Zadanie 0.
Ciemiączko przednie ulega zamknięciu między:

A.  4 a 5 miesiącem życia,
B.  5 a 6 miesiącem życia,
C.  7 a 8 miesiącem życia,
D.  9 a 18 miesiącem życia.

Zadanie 0.
Szczepionka  przeciwtężcowa,  biorąc  pod  uwagę  formę  antygenu,
zawiera:

A.  zabite drobnoustroje,
B.  zabite fragmenty drobnoustrojów,
C.  żywe drobnoustroje,
D.  produkty metabolizmu komórek.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  może  stwierdzić,  że  dziecko  karmione  piersią
otrzymuje wystarczającą ilość pokarmu na podstawie:

A.  spokojnego zachowania dziecka,
B.  czasu przez jaki dziecko ssie pierś,
C.  wyglądu piersi i mleka,
D.  zachowania dziecka i przyrostu masy ciała.

Zadanie 0.
Położna  odbiera  po  raz  pierwszy  samodzielnie  poród  po  zdanym
dyplomie. Urodziła s ię dziewczynka z ciąży prawidłowej.W którym
momencie porodu należy przeciąć pępowinę?

A.  natychmiast po urodzeniu dziecka,
B.  po ustaniu tętnienia pępowiny,
C.  po pokazaniu dziecka matce,
D.  po jednej minucie.

Zadanie 0.
W  oddziale  noworodkowym  dzieci  powinny  być  zaszczepione
przeciwko:

A.  WZW typu B i gruźlicy,
B.  poliomyelitis i WZW typu B,
C.  błonicy, krztuścowi i tężcowi, WZW typu B,
D.  gruźlicy i poliomyelitis, WZW typu B.



Zadanie 0.
Test przesiewowy według definicji WHO jest to:

A . wstępna identyfikacja nie rozpoznanych chorób, zaburzeń
lub wad,

B.  szybka metoda diagnostyczna fenyloketonurii,
C.  szybka metoda diagnostyczna hipotyreozy,
D . działanie  lecznicze  w  stosunku do  osób  z  potwierdzonym

rozpoznaniem zaburzeń.

Zadanie 0.
Siatki centylowe służą do porównania z normami podczas badania:

A.  ostrości wzroku,
B.  słuchu,
C.  Cover testem,
D.  wysokości i masy ciała.

Zadanie 0.
Głównym objawem biochemicznym krzywicy z niedoboru witaminy D3
u niemowląt jest:

A .  prawidłowe stężenie wapnia w surowicy,
B.  niskie stężenie fosforanów w surowicy,
C.  niska aktywność fosfatazy zasadowej,
D.  wysokie stężenie wapnia w surowicy.

Zadanie 0.
Gdy  dziecko  po  karmieniu  jest  niespokojne  i  szuka  piersi  należy
podjąć następujące działania:

A.  podać matce leki wspomagające laktację,
B.  wprowadzić jedno karmienie sztuczne,
C.  przejść na karmienie sztuczne,
D.  częściej przystawiać dziecko do piersi.

Zadanie 0.
Wymień  metodę  profilaktyki  swoistej  w  zapobieganiu  zakażeniom
wewnątrzszpitalnym:

A.  stosowanie sprzętu jednorazowego użytku,
B . przestrzeganie  zasad  postępowania  z  materiałem

biologicznym,
C.  traktowanie pacjentów jako potencjalnie zakaźnych,
D.  szczepienie personelu i chorych grup ryzyka.

Zadanie 0.
Diagnostykę w stanie drgawkowym rozpoczynamy od:

A.  oceny czynności oddechowych i krążenia dziecka,
B.  wykonania elektroencefalografii,
C .  oceny napadów padaczkowych,
D.  wykonania tomografii komputerowej głowy.



Zadanie 0.
W wyniku rozległego oparzenia dochodzi do masywnej utraty:

A.  jonów wapnia,
B.  leukocytów,
C.  wody,
D.  osocza, elektrolitów.

Zadanie 0.
Dziecko z zespołem Pierre Robin układamy:

A.  na wznak,
B.  na brzuchu,
C.  w pozycji Trendelenburga,
D.  w pozycji anty-Trendelenburga.

Zadanie 0.
Stosowanie  tlenoterapii  u  wcześniaków,  wiąże  się  z  ryzykiem
powstania u nich:

A.  odwarstwienia siatkówki,
B.  zwyrodnienia plamki żółtej,
C.  retinopatii,
D.  uszkodzenia rogówki.

Zadanie 0.
W  zespole  krótkiego  jelita  najbardziej  upośledzone  jest
wchłanianie:

A.  witaminy B1,
B.  witaminy B6,
C.  witaminy B12,
D.  witaminy PP.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  złamań  jako  urazów  okołoporodowych  należą
następujące złamania z WYJĄTKIEM:

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

Zadanie 0.
Badaniem decydującym o rozpoznaniu zarośnięcia przełyku jest:

A . napotykanie oporu przy próbach wprowadzenia zgłębnika
do żołądka,

B.  zdjęcie rentgenowskie przewodu pokarmowego,
C.  badanie przełyku z użyciem kontrastu,
D.  założenie sondy Sengstakena.



Zadanie 0.
U noworodka rozpoznano fokomelię. Pojęcie to oznacza:

A.  całkowity brak kończyn,
B.  dłonie i/lub stopy wyrastające bezpośrednio z tułowia,
C.  brak palca u jednej dłoni,
D.  zrośnięcie palców dłoni i/lub stóp.

Zadanie 0.
Najprostszą oceną deficytu płynów jest:

A .  diureza godzinowa,
B.  diureza dobowa, ocena tętna, hematokrytu,
C.  wygląd dziecka,
D.  barwa moczu.

Zadanie 0.
U  noworodka  w  3  dobie  życia,  urodzonego  siłami  natury,  bez
powikłań,  utrzymuje  się  twardy,  dobrze  napięty  guz  w  okolicy
ciemieniowej  prawej,  nieprzekraczający  l inii  szwów.  Skóra
miejscowo  jest  niezmieniona.  Dziecko  jest  w  stanie  ogólnym
dobrym. Opisywana zmiana jest najprawdopodobniej:

A .  przedgłowiem,
B.  krwiakiem podokostnowym,
C.  ropniem,
D.  krwiakiem pod czepcem ścięgnistym.

Zadanie 0.
Istotę choroby Hirschsprunga stanowi:

A.  wygładzenie kosmków jelitowych jelita cienkiego,
B.  niedorozwój mięśnia zwieracza odbytu,
C.  brak zwojów włókien przywspółczulnych w jelicie grubym,
D . obecność  przeszkody  w  jelicie  grubym,  która  zwęża  jego

światło.

Zadanie 0.
U  noworodka  zapadnięty  brzuch  przy  rozszerzonej  klatce
piersiowej  oraz  trudności  w  oddychaniu  są  charakterystycznymi
objawami:

A.  odmy opłucnowej,
B.  przepukliny przeponowej,
C.  obecności płynu w opłucnej,
D.  zapalenia płuc.



Zadanie 0.
Badanie,  dzięki  któremu  możemy  ocenić  stopień  refluksu
pęcherzowo-moczowodowego, to:

A .  ultrasonografia,
B.  urografia,
C.  cystouretrografia mikcyjna,
D.  nakłucie nadłonowe.

Zadanie 0.
Jakie badania diagnostyczne będą pomocne w rozpoznaniu krwotoku
do jamy brzusznej?

A.  RTG klatki piersiowej,
B.  RTG jamy brzusznej,
C.  USG jamy brzusznej,
D.  scyntygrafia wątroby.

Zadanie 0.
O odwodnieniu organizmu dziecka w stopniu umiarkowanym świadczy
utrata masy ciała w granicy:

A.  7%,
B.  11%,
C.  3%,
D.  13%.

Zadanie 0.
Mimo  prowadzonych  czynności  reanimacyjnych  u  dziecka
stwierdzono zespół odkorowania manifestujący się tym, że:

A.  nie przywrócono żadnej funkcji życiowej,
B . przywrócono  samodzielne  krążenie,  pacjent  wymaga

sztucznej wentylacji płuc,
C . przywrócono  spontaniczne  krążenie  i  oddychanie  nie

przywracając żadnych funkcji OUN,
D . przywrócono  spontaniczne  krążenie  i  oddychanie  nie

przywracając świadomości.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  pozaszpitalnego  zapalenia  płuc  u  dzieci
poniżej 5 roku życia są:

A.  wirusy,
B.  bakterie,
C.  pierwotniaki,
D.  grzyby.



Zadanie 0.
Dla  potwierdzenia  kwasicy  ketonowej  niezbędne  jest  wykonanie
badań  laboratoryjnych.  Które  z  wymienionych  wyników  będą
najbardziej pomocne w ustaleniu rozpoznania?

A.  podwyższony poziom enzymów wątroby i trzustki,
B.  hiperglikemia, aceton w moczu, kwasica metaboliczna,
C.  hiponatremia i hiperkalcemia,
D.  hiperproteinemia z hipomagnezemią.

Zadanie 0.
Pierwszą czynnością w przypadku oparzenia dziecka jest:

A .  zdjęcie z dziecka ubrania,
B.  polewanie dziecka lub zanurzenie go w zimnej wodzie,
C.  podanie środka przeciwbólowego,
D.  wezwanie fachowej pomocy.

Zadanie 0.
D o  Oddziału  Intensywnej  Terapii  skierowano  noworodka  płci
męskiej  z  Oddziału  Neonatologii  o  wadze  urodzeniowej  3200  g ,
obwodzie głowy 43 cm, długość ciała 50 cm. U dziecka występuje:
porażenie  kończyn  dolnych,  rozstępy  szwów  czaszkowych,
uwypuklające  się  ciemię.  Na  podstawie  w/w  objawów  można
podejrzewać wystąpienie:

A.  małogłowia,
B.  wodogłowia,
C.  craniostenozy,
D.  zespołu Aperta.

Zadanie 0.
U  3-tygodniowego  noworodka  rozpoznano  martwicze  wrzodziejące
zapalenie  jel it  (Enterocolitis  necroticans,  NEC).  Dziecko
wymagało  interwencji  chirurgicznej,  resekowano  rozległy  odcinek
jelita  cienkiego.  Założono  przetokę  dwulufową.  Zabieg  i
znieczulenie  przebiegło  bez  powikłań.  W  sytuacji  jak  powyżej,
dziecko powinno mieć zapewniony następujący dostęp do naczynia
żylnego:

A.  jedno do żyły obwodowej,
B.  co najmniej dwa do żył obwodowych,
C.  do żyły centralnej,
D.  do jamy szpikowej.

Zadanie 0.
Wynicowanie pęcherza moczowego to wada polegająca na:

A.  występowaniu szczątkowego pęcherza,
B.  braku przedniej ściany pęcherza i powłok nad nim,
C.  niedorozwoju błony śluzowej pęcherza,
D.  braku powłok brzusznych nad pęcherzem.



Zadanie 0.
Badaniem decydującym o rozpoznaniu celiakii jest:

A .  badanie kału na resztki pokarmowe głównie tłuszcze,
B.  badanie kontrastowe przewodu pokarmowego,
C.  biopsja ssąca jelita cienkiego, przeciwciała,
D.  gastrofiberoskopia.

Zadanie 0.
Głównym  problemem  pielęgnacyjnym  u  dziecka  z  refluksem
pęcherzowo-moczowodowym jest:

A .  moczenie nocne,
B.  nawracające zakażenia układu moczowego,
C.  obrzęki pochodzenia nerkowego,
D.  krwinkomocz, a czasem krwiomocz.

Zadanie 0.
Jakiego narządu dotyczy guz Wilmsa?

A.  śledziony,
B.  trzustki,
C.  nerki,
D.  wątroby.

Zadanie 0.
Najczęściej występujące nowotwory u dzieci to:

A .  nowotwory ośrodkowego układu nerwowego,
B.  ziarnica złośliwa,
C.  nowotwory kości,
D.  białaczki.

Zadanie 0.
Rhabdomyosarcoma to guz pochodzący z:

A .  okostnej,
B.  mięśni poprzecznie prążkowanych,
C.  włókien nerwowych,
D.  komórek wątrobowych.

Zadanie 0.
Podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe charakteryzuje się:

A .  bólami głowy i wymiotami,
B.  podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi,
C.  obniżonym ciśnieniem tętniczem krwi,
D.  tachycardią.



Zadanie 0.
I l e  stopni  według  WHO  zawiera  przeciwbólowa  drabina
analgetyczna?

A.  2 ,
B.  3 ,
C.  4 ,
D.  5 .

Zadanie 0.
Które z niżej wymienionych badań ustala stadium zaawansowania
siatkówczaka (Retinoblastoma)?

A.  ultrasonografia gałki ocznej,
B.  tomografia komputerowa,
C.  badanie okulistyczne w znieczuleniu ogólnym,
D.  wszystkie w/w badania są wykonywane.

Zadanie 0.
W  czasie napromieniania nowotworu z lokalizacją w obrębie jamy
ustnej NIE zaleca się pokarmów:

A.  twardych, ostrych, kwaśnych,
B.  rozdrobnionych, papkowatych,
C.  półpłynnych, kisieli, galaretek,
D.  płynnych.

Zadanie 0.
Celem opieki hospicyjnej jest:

A .  opieka nad rodziną chorego w fazie terminalnej,
B.  ograniczenie i opanowanie bólu fizycznego,
C.  przygotowanie do bliskiej śmierci,
D.  całościowa opieka nad dzieckiem i jego rodziną.

Zadanie 0.
Najważniejszym objawem w chorobie Hodgkina jest/są:

A.  powiększenie wątroby,
B.  wybroczyny na skórze,
C.  bóle kostne,
D.  powiększenie węzłów chłonnych (najczęściej szyjnych).

Zadanie 0.
Do objawów toksycznych związanych ze stosowaniem cytostatyków w
trakcie chemioterapii NIE zaliczamy:

A.  aplazji szpiku,
B.  zapalenia błon śluzowych,
C.  wymiotów, łysienia,
D.  otyłości.



Zadanie 0.
Światowa  Organizacja  Zdrowia  (WHO)  określiła  zasady  leczenia
p/bólowego  w  okresie  terminalnym  choroby  nowotworowej  w
postaci:

A .  stopni analgetycznych,
B.  konsolidacji,
C.  indukcji,
D.  premedykacji.

Zadanie 0.
U  dziecka  po  chemioterapii  krwawienie  z  nosa,  pojawienie  s ię
nowych krwiaków, krwawienie z dziąseł, świadczą o:

A.  granulocytopenii,
B.  trombocytopenii,
C.  leukemii,
D.  erytroleukemii.

Zadanie 0.
Mózgowe porażenie dziecięce jest wywołane:

A.  brakiem wzrastania kości,
B.  uszkodzeniem mózgu,
C.  zanikiem mięśniowym,
D.  zanikiem kory mózgowej.

Zadanie 0.
Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wymagają:

A.  ograniczeń dietetycznych,
B.  ograniczonej aktywności,
C.  intensywnej farmakoterapii,
D.  wieloprofilowego leczenia.

Zadanie 0.
W  podejściu  holistycznym  do  leczenia  zaburzeń  psychicznych
bardzo ważna jest:

A .  aktywność,
B.  farmakoterapia,
C.  terapia rodziny,
D.  fizykoterapia.

Zadanie 0.
Z a  dystrofią  mięśniową  występującą  w  chorobie  Duchenn'a
przemawia objaw:

A.  drżenia mięśni w okolicy łydek,
B.  wspinania się po sobie,
C.  przyjmowania pozycji żaby,
D.  przyjmowania pozycji scyzorykowej.



Zadanie 0.
Achondroplazja jest to najczęstsza postać:

A.  asymetrycznego skrócenia kończyn,
B.  zaburzenia segmentacji kręgów,
C.  dysplazji letalnej,
D.  karłowatości krótkokończynowej.

Zadanie 0.
Jedną  z  zasad  rehabilitacji  dzieci  z  mózgowym  porażeniem
dziecięcym jest:

A .  utrwalanie automatyzmów,
B.  opanowanie statycznych pozycji,
C .  normalizacja napięcia mięśniowego,
D.  szybkie tempo ćwiczeń.

Zadanie 0.
O ciężkim niedosłuchu mówimy przy progu słyszenia tonów:

A.  25-40 decybeli,
B.  40-55 decybeli,
C.  70-90 decybeli,
D.  powyżej 90 decybeli.

Zadanie 0.
Który  czynnik  jest  najistotniejszy  przy  planowaniu  opieki  w
przypadku choroby Perthesa?

A.  zapewnienie odciążenia chorej kończyny,
B.  zapewnienie sprawnego krążenia,
C.  zapobieganie ograniczeniom zakresu ruchów kończyny,
D.  minimalizacja bólu.

Zadanie 0.
Podstawowym  celem  rehabilitacji  dzieci  niepełnosprawnych  jest
dążenie do:

A.  maksymalnego usprawnienia zaburzonych funkcji,
B.  zniwelowania przyczyn niesprawności,
C.  wykształcenia automatyzmów ruchowych,
D.  rozwinięcie masy i siły mięśniowej.

Zadanie 0.
Najbardziej  charakterystyczne  objawy  choroby  Werdniga  -
Hoffmana to:

A.  opóźnienie rozwoju, zniekształcenia kostne,
B.  zanik mięśni ksobnych, fascykulacje,
C.  przykurcze stawowe, dystrofia,
D.  wiotkość, zanik mięśni, drżenia palców.



Zadanie 0.
Pourazowe późne zaburzenia rozwoju umysłowego manifestują się:

A .  obrzękiem mózgu,
B.  nadciśnieniem śródczaszkowym,
C.  obniżeniem funkcji poznawczych,
D.  wylewem podpajęczynówkowym.

Zadanie 0.
Najlepszą  formą  bezpośredniego  poznawania  świata  u  dzieci
niewidomych jest zmysł:

A .  dotyku,
B.  smaku,
C.  słuchu,
D.  mowy.

Zadanie 0.
Ostateczny efekt wszczepienia implantu ślimakowego zależy od:

A.  czasu trwania zabiegu,
B.  rehabilitacji pooperacyjnej,
C.  stopnia niedosłuchu,
D.  korzystania z aparatu słuchowego przed zabiegiem.

Zadanie 0.
Krioterapia jest to leczenie:

A.  ciepłem,
B.  zimnem,
C.  falami krótkimi,
D.  ultradźwiękami.

Zadanie 0.
4-letni  chłopiec  z  rozpoznaniem  osteosarcoma.  Po
przeprowadzeniu  badań  diagnostycznych  podjęto  decyzję  o
amputacji  lewej  kończyny  dolnej  powyżej  kolana.  W  przypadku
odczuwania kończyny fantomowej należy:

A.  odstąpić od protezowania i rehabilitacji,
B .  odstąpić od rehabilitacji ale protezować,
C.  odstąpić od protezowania ale rehabilitować,
D.  podjąć protezowanie i rehabilitację.

Zadanie 0.
Afazja czuciowa polega na:

A.  automatycznym powtarzaniu sylab,
B.  zaburzeniu napędu mowy,
C.  zaburzeniu artykulacji,
D.  zaburzeniu rozumienia mowy.



Zadanie 0.
Optymalnym okresem założenia aparatu słuchowego jest wiek:

A.  do 1 roku życia,
B.  2-3 rok życia,
C.  3-4 rok życia,
D.  powyżej 4 roku życia.

Zadanie 0.
Sinawe zabarwienie skóry w zespole Downa świadczy o:

A.  niskim ciśnieniu tętniczym krwi,
B.  zaburzonym przepływie mózgowym,
C.  współistniejącej wadzie wrodzonej serca,
D.  schorzeniu wątroby.

Zadanie 0.
Najczęstszym odległym następstwem urazu mózgu u dzieci jest:

A .  wtórna głuchota,
B.  wylew podpajęczynówkowy,
C.  ślepota wtórna,
D.  zahamowanie rozwoju psychoruchowego.

Zadanie 0.
Audiogram jest to:

A .  badanie słuchu przy użyciu aparatury,
B . wykres  przedstawiający  próg  słyszenia  poszczególnych

tonów,
C.  wykres zarejestrowanych bodźców na dźwięki,
D.  krzywa akustycznych elementów dźwięków mowy.

Zadanie 0.
Utrudniony dopływ informacji wpływa:

A.  pozytywnie na rozwój kontaktów z najbliższymi,
B.  destrukcyjnie na rozwój reakcji społecznych,
C.  korzystnie na rozwój pamięci obrazowej,
D.  destrukcyjnie na rozwój narządów zmysłów.

Zadanie 0.
10-letnia  dziewczynka  została  przyjęta  do  szpitala  z
podejrzeniem  nadciśnienia  tętniczego.  U  dziecka  występują
poranne  krwotoki  z  nosa,  bóle  głowy,  ciśnienie  tętnicze  wynosi
135/90 mmHg. Podstawowym badaniem diagnostycznym wykonywanym u
pacjentki będzie:

A .  badanie ostrości wzroku,
B.  badanie dna oka,
C.  badanie pola widzenia,
D.  USG głowy.



Zadanie 0.
W ostrym napadzie astmy oskrzelowej dziecko przyjmuje pozycję:

A .  siedzącą z lekkim pochyleniem do przodu,
B.  półwysoką, z podparciem pleców,
C.  płaską na plecach,
D.  płaską na brzuchu z głową poniżej klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Podstawowym badaniem potwierdzającym mukowiscydozę jest:

A .  badanie chlorków w pocie,
B.  badanie bakteriologiczne wydzieliny z oskrzeli,
C .  bronchografia,
D.  zdjęcie klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Co jest przyczyną fenyloketonurii?

A.  uwarunkowania genetyczne,
B.  zaburzenia endokrynologiczne u matki,
C.  nieprawidłowo prowadzona ciąża,
D . nieprawidłowa  dieta  dziecka  w  pierwszych  tygodniach

życia.

Zadanie 0.
U  10-letniej  dziewczynki  z  rozpoznaną  cukrzycą  występują:
uczucie  głodu,  wzmożona  potliwość,  bladość  powłok  skórnych,
osłabienie, rozdrażnienie. Dziecku należy podać:

A.  1 mg glukagonu domięśniowo,
B.  dożylnie 20% glukozę w dawce 200 mg /kg m.c.,
C.  1-2 WW węglowodanów prostych,
D.  insulinę krótkodziałającą.

Zadanie 0.
Nierozpoznana hipoglikemia u noworodka może doprowadzić do:

A.  zaburzeń układu krążenia,
B.  powstania mukowiscydozy,
C.  uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
D.  powstania cukrzycy.

Zadanie 0.
Dziecko chore na galaktozemię może spożywać:

A.  mleko i wszystkie jego produkty,
B.  masło, kremy, lody,
C.  warzywa strączkowe, biszkopty,
D.  mięso, ryby, drób, oleje.



Zadanie 0.
Choroba Graves-Basedowa jest wywołana przez:

A.  wirusy,
B.  autoimmunizację o podłożu genetycznym,
C.  niedobór jodu,
D.  niedobór parathormonu.

Zadanie 0.
Charakterystycznym objawem mukowiscydozy u noworodka jest:

A .  bladość skóry i błon śluzowych,
B.  niedrożność smółkowa,
C.  niska waga urodzeniowa,
D.  luźne stolce.

Zadanie 0.
Głównym  zadaniem  pielęgniarki  w  opiece  nad  dzieckiem  z
przewlekłą niewydolnością nerek jest:

A .  ocena stanu świadomości,
B.  prowadzenie bilansu płynów,
C.  obserwacja zachowania dziecka,
D.  pomiar ciepłoty ciała.

Zadanie 0.
W przewlekłej niewydolności nerek obserwuje się:

A . upośledzone wydalanie szkodliwych produktów przemiany
materii  t j .  mocznika,  kreatyniny,  kwasu  moczowego,
reszty azotowej,

B . zaczopowanie przewodów moczowych i utrudniony odpływ
moczu,

C.  nadmierne wydalanie wapnia i związków fosforowych,
D.  nadmierne wydalanie sodu.

Zadanie 0.
Osiowym objawem miastenii jest:

A .  występowanie okresów bezsenności,
B.  duża męczliwość mięśni,
C.  zwiększona ruchliwość,
D.  wiotkość mięśni.



Zadanie 0.
Jakie  postępowanie  z  dzieckiem  jest  najbardziej  wskazane  w
leczeniu padaczki?

A . podjęcie  leczenia  farmakologicznego  i  prowadzenie
normalnego trybu życia,

B.  prowadzenie psychoterapii i nauczanie indywidualne,
C . podjęcie  leczenia  i  ograniczenie  kontaktów  z

rówieśnikami,
D.  psychoterapia.

Zadanie 0.
Dieta  stosowana  w  leczeniu  wrzodziejącego  zapalenia  jelita
grubego powinna uwzględniać:

A . preparaty  bezresztkowe,  bogatobiałkowe  i
pełnowartościowe,

B.  preparaty zawierające żelazo,
C.  produkty zawierające małą ilość kalorii,
D . wszelkie  produkty  niskotłuszczowe,  z  bezwzględnym

wyeliminowaniem tłuszczy zwierzęcych.

Zadanie 0.
Jednym  z  problemów  pielęgnacyjnych  u  dziecka  z  kłębuszkowym
zapaleniem  nerek  jest  obniżona  odporność.  Pielęgniarka
zapobiega ewentualnym zakażeniom poprzez:

A.  izolację dziecka od potencjalnych źródeł zakażenia,
B.  dbanie o higienę osobistą dziecka,
C . przestrzeganie  zasad  aseptyki  i  antyseptyki  w  czasie

zabiegów,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Leczenie niedoczynności tarczycy polega na:

A.  stałym podawaniu jodu,
B.  stałym podawaniu Lewotyroksyny,
C.  podawaniu Lewotyroksyny aż do wyrównania hypotyreozy,
D.  podawaniu jodu aż do wyrównania hypotyreozy.

Zadanie 0.
Dieta w przewlekłej niewydolności nerek polega na:

A.  ograniczeniu tłuszczów zwierzęcych,
B.  zwiększonej podaży białka roślinnego,
C.  ograniczeniu podaży białka,
D.  ograniczeniu podaży węglowodanów.



Zadanie 0.
W schyłkowej niewydolności nerek leczeniem z wyboru jest:

A .  podawanie sterydów nadnerczy,
B.  dializa otrzewnowa,
C.  podawanie dużych ilości leków moczopędnych,
D.  dieta i ściśle określone ilości płynów.

Zadanie 0.
Jaka dieta jest zalecana w chorobie wrzodowej?

A.  bogatoresztkowa, z dużą ilością produktów surowych,
B . bogatobiałkowa,  z  dużą  ilością  produktów  gotowanych,

pełnoenergetyczna,
C.  bezglutenowa,
D.  niskotłuszczowa i niskobiałkowa.

Zadanie 0.
Skolioza jest to:

A .  skrzywienie kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej,
B.  boczne skrzywienie kręgosłupa,
C.  nadmierne zaznaczenie krzywizny lędźwiowej,
D.  nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi.

Zadanie 0.
Moczówka prosta jest spowodowana:

A.  niedoborem somatotropiny,
B.  niedoborem kortyzolu,
C.  brakiem parathormonu,
D.  brakiem wazopresyny.

Zadanie 0.
Do objawów zwichnięcia stawu biodrowego u noworodka należy/ą:

A.  ograniczenie odwodzenia w stawach biodrowych,
B.  nierówność fałdów udowych,
C.  objaw przeskakiwania Ortolaniego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Badanie przesiewowe u noworodka karmionego od pierwszej doby w
kierunku fenyloketonurii wykonuje się najwcześniej w:

A.  bezpośrednio po urodzeniu,
B.  pierwszej dobie życia,
C.  drugiej dobie życia,
D.  trzeciej dobie życia.



Zadanie 0.
W procesie przemiany cukrów istotną rolę odgrywa:

A.  insulina,
B.  amylaza,
C.  laktaza,
D.  glukagon.

Zadanie 0.
Leczenie hemofilii polega na podawaniu:

A.  masy płytkowej,
B.  brakującego czynnika krzepnięcia,
C.  krwi pełnej,
D.  płynu wieloelektrolitowego.

Zadanie 0.
Najczęstszym zakażeniem oportunistycznym w przebiegu AIDS jest:

A .  salmonelloza,
B.  Rota-Virus,
C.  pneumocystoza,
D.  toksoplazmoza.

Zadanie 0.
Konflikt interpersonalny między pacjentami ma miejsce gdy:

A.  jeden pacjent spotyka się z drugim,
B.  kilku pacjentów próbuje się porozumieć,
C.  pacjent działa wbrew swym własnym interesom,
D . pacjent  utrudnia  postępowanie  i  działanie  drugiemu

pacjentowi.

Zadanie 0.
Metoda rozwiązywania konfliktów, która nie wymaga uczestnictwa
osób trzecich to metoda:

A.  mediacji,
B .  negocjacji,
C .  arbitrażu,
D.  koncyliacji.



Zadanie 0.
Cel ogólny:

A . jest  głównym  zadaniem  prowadzącego  zajęcia  i  ma
pobudzić  zaangażowanie  emocjonalne  u  wszystkich
uczestników kursu,

B . jest  określeniem  ostatecznego  efektu  kształcenia,  a
jego  realizacja  uzależniona  jest  od  zrealizowania  celów
szczegółowych,

C . jest  sformułowany  przez  grupę  uczestników  kursu
mających  najdłuższy  staż  pracy  zgodny  z  kierunkiem
specjalizacji,

D . dotyczy  zakresu  informacji  związanych  z  realizowanym
programem kształcenia na poziomie minimum programowego.

Zadanie 0.
Samokształcenie polega na:

A . udziale  w  zajęciach  o  ściśle  określonym  programie
nauczania,

B . umiejętności  korzystania  ze  źródeł,  wymaga  pewnych
zdolności, pracowitości i motywacji,

C.  kształtowaniu umiejętności praktycznych i postaw,
D . procesie  zmian  prowadzących  do  wykształcenia

zawodowego.

Zadanie 0.
Do wskaźników socjomedycznych zdrowia zalicza się:

A .  długość życia kobiet i mężczyzn,
B.  zachorowalność, umieralność, chorobowość,
C . ocenę  jakości  życia,  ocenę  ograniczonej  sprawności

fizycznej, ocenę pozytywnego zdrowia psychicznego,
D.  liczbę zgonów noworodków i dzieci.

Zadanie 0.
Rodzaj  motywacji  prowadzący  do  samoakceptacji  osób
niepełnosprawnych polegający na aktywnym działaniu osób chorych
na rzecz innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji to:

A .  uznanie choroby, ograniczonej sprawności jako wartości,
B.  poczucie użyteczności,
C.  poczucie przynależności,
D.  akceptacja.

Zadanie 0.
Etyka posługuje się następującymi pojęciami:

A.  wartość materialna,
B.  wartość moralna,
C.  norma moralna,
D.  odpowiedź B i C prawidłowa.



Zadanie 0.
Przedmiotem zainteresowania deontologii pielęgniarstwa są:

A.  kwestie związane z wykonywaniem zawodu,
B.  prawa, obowiązki i powinności moralne pielęgniarki,
C . czynniki  decydujące  o  moralnej  wartości  działań  grupy

zawodowej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Wartościowanie  pracy  jest  metodą  stosowaną  przez  kierowników
odpowiedzialnych za zasoby ludzkie, w celu:

A.  porównywania stawek płacowych,
B.  oceniania stopnia wykonywania zadań,
C.  określania relatywnej wartości pracy,
D . określania  elementów  wchodzących  w  skład  stanowiska

pracy.

Zadanie 0.
Którą  z  funkcji  zarządzania  wykonuje  pielęgniarka/położna
oddziałowa,  przygotowując  grafiki  pracy  dla  pielęgniarek
zatrudnionych w oddziale?

A.  planowania,
B.  organizowania,
C.  kierowania,
D.  kontrolowania.

Zadanie 0.
Budżet jest jednym z elementów:

A.  planu operacyjnego,
B.  planu strategicznego,
C.  polityki organizacji,
D.  przepisów prawnych.



Zadanie 0.
Prewencja chorób to:

A . ograniczenie wpływu czynników ryzyka danej choroby albo
wzmocnienie  oddziaływania  licznych  czynników
redukujących podatność na chorobę,

B . osiągnięcie  przez  wszystkich  obywateli  poziomu  zdrowia
umożliwiającego  im  prowadzenie  życia  twórczego  pod
względem społecznym i ekonomicznym,

C . edukacja  zdrowotna  zorientowana  wyłącznie  na  czynniki
ryzyka,

D.  potrzeby zdrowotne młodych ludzi.

Zadanie 0.
Kto  odprowadza  składkę  na  ubezpieczenie  zdrowotne  za  osobę
pozostającą w stosunku umowy o pracę?

A.  PZU,
B.  pracownik,
C.  ZUS,
D.  pracodawca.

Zadanie 0.
Profilaktyka zdrowia, to:

A . proces  umożliwiający  ludziom  zwiększenie  kontroli  nad
swoim  zdrowiem  oraz  stwarzający  im  możliwość  jego
umacniania  poprzez  korzystanie  ze  świadczeń
rehabilitacyjnych,

B . kompleksowa działalność ukierunkowana na zapobieganie,
wczesne  diagnozowanie  i  leczenie  chorób,  obejmująca
badania przeglądowe, okresowe i szczepienia ochronne,

C . zapewnienie  opieki  zdrowotnej  w  miejscu  zamieszkania,
pracy i nauki poprzez stosowanie szczepień ochronnych,

D . świadczenia  zdrowotne,  obejmujące  swoim  zakresem
pielęgnację,  opiekę  i  rehabilitację  osób  nie
wymagających hospitalizacji.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.



Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Podejrzewając  tamponadę  worka  osierdziowego  w  badaniu  EKG
obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
Obserwując  u  chorego  nagły  spadek  skurczowego  ciśnienia
tętniczego  poniżej  90  mmHg,  szybkie  nitkowate  tętno,
zaczerwienienie  lub  pokrzywkę skórną,  biegunkę,  cechy  obturacji
dróg  oddechowych,  zaburzenia  świadomości  oraz  wcześniej
zgłoszone bóle brzucha, podejrzewamy w pierwszej kolejności:

A .  zatrucie pokarmowe,
B.  zatrucie alkoholem etylowym,
C.  wstrząs anafilaktyczny,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.



Zadanie 0.
Płytkie  oddychanie,  u  osoby  dorosłej,  z  częstością  powyżej  20
oddechów na minutę to:

A.  hyperpnoe,
B.  tachypnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Prawidłowy  cykl  wdechowo-wydechowy  u  dorosłego  człowieka  w
spoczynku wynosi:

A .  5-10 oddechów na minutę,
B.  12-20 oddechów na minutę,
C.  30-60 oddechów na minutę,
D.  50-100 oddechów na minutę.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  jamy  brzusznej,  polegającą  na
głębokim  uciskaniu  brzucha  w  lewym  dolnym  kwadrancie  i
pojawienie  s ię  bólu  w  przeciwległym  prawym  dolnym  kwadrancie
brzucha określa się mianem objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Rowsinga,
D.  Goldflama.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  wykonująca  test  jakościowy  w  celu  oznaczenia
cukromoczu za pomocą testu paskowego, dokonuje odczytu z paska
po upływie:

A.  3 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.

Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące osłuchiwania płuc:

A.  pacjent oddycha przez otwarte usta,
B . w  jednym  położeniu  słuchawki  osłuchujemy  wdech  i

wydech,
C . osłuchujemy  najpierw  lewą,  potem  prawą  stronę  klatki

piersiowej,
D.  pacjent wykonuje pogłębione oddechy.



Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Istotny  element,  zdobywanych  w  trakcie  wywiadu,  informacji  na
temat dolegliwości pacjenta stanowi system OLD CART. Elementem
"R" tego systemu jest/są:

A.  początek dolegliwości,
B.  ich lokalizacja,
C.  czas trwania,
D.  czynniki łagodzące.

Zadanie 0.
Ostrość  wzroku  bada  się  przy  pomocy  tablicy  oddalonej  od
pacjenta na odległość:

A.  7 m,
B.  5 m,
C.  4 m,
D.  6 m.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1° C, akcja serca przyśpiesza o:

A.  5 uderzeń na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.



Zadanie 0.
Z a  najbardziej  specyficzną  i  klasyczną  definicję  dla
pielęgniarstwa Międzynarodowa Rada Pielęgniarek przyjęła:

A . definicję  unikatowych  funkcji  pielęgniarki  V .
Henderson,

B.  definicję pielęgniarstwa F. Nightingale,
C.  definicję trzech systemów pielęgniarstwa D. Orem,
D . definicję  procesu  pielęgnowania  przyjętą  przez  NANDA

(North American Nursing Diagnosis Association).

Zadanie 0.
Jean Watson opracowała model pielęgnowania nazwany modelem:

A.  relacji międzyludzkich,
B.  adaptacyjnym,
C.  pielęgniarstwa transkulturowego,
D.  humanistycznej troskliwości.

Zadanie 0.
Najczęściej stosowanym typem badań pielęgniarskich jest typ:

A . diagnostyczny,  celem  którego  jest  rozpoznanie
określonych zjawisk,

B.  wyjaśniający określone zjawisko, przyczyny i skutki,
C.  diagnostyczny i porównawczy,
D.  porównawczy i ewaluacyjny.

Zadanie 0.
Etapy postępowania badawczego to:

A.  określenie tematu, celów pracy i metod,
B.  sformułowanie problemu badań, hipotez i technik,
C.  dobór zmiennych i wskaźników, narzędzi badań,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Czynniki wpływające na politykę doskonalenia położnych to:

A . naciski  konkurencyjne  ze  strony  rynku  pracy  i  innych
zawodów medycznych,

B.  rozwój stowarzyszeń zawodowych i naukowych,
C . dążenie  położnych  do  rozszerzenia  i  umocnienia  pozycji

w systemie ochrony zdrowia,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Medal  Florencji  Nightingale  przyznawany  jest  pielęgniarkom
przez:

A.  Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
B.  Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek,
C.  Światową Organizację Zdrowia,
D.  Międzynarodowe Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża.

Zadanie 0.
Miara położenia określana mianem modalnej, to:

A .  wartość średnia,
B.  wartość najczęstsza,
C.  synonim wariancji,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  określeń  opisuje  metodę  ankietową,  jako
metodę badawczą stosowaną w statystyce?

A . uogólnianie  wyników  szczegółowego  badania  pojedynczej
jednostki na całą zbiorowość,

B . wnioskowanie  na  podstawie  dobrowolnie  udzielonych
wypowiedzi na badany temat,

C . losowe  wybieranie  ze  zbiorowości  jednostek
reprezentujących tę zbiorowość,

D . ustalanie nieznanych cech zbiorowości na podstawie cech
znanych tej zbiorowości.

Zadanie 0.
Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

A .  zbiór kart informacyjnych,
B.  zestaw cyfrowych nośników informacji,
C.  jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze,
D.  żadne z powyższych.



PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 080910
GRUPA 1
Zadanie 0.
Która z wymienionych immunoglobulin stanowi barierę ochronną w
przewodzie pokarmowym?

A.  IgA,
B.  IgG,
C.  IgE,
D.  IgM.

Zadanie 0.
D o zamknięcia czynnościowego zastawki otworu owalnego dochodzi
w :

A.  1 tygodniu życia,
B.  1 miesiącu życia,
C.  kilka minut po urodzeniu,
D.  kilka godzin po urodzeniu.

Zadanie 0.
Odruch Moro zanika:

A.  w 1 m-cu życia,
B.  w 3 m-cu życia,
C.  do 6 m-ca życia,
D.  do 12 m-ca życia.

Zadanie 0.
Obrzęki uogólnione występują przy:

A.  obniżonym stężeniu albumin,
B.  podwyższonym stężeniu gamma-globulin,
C.  podwyższonym stężeniu albumin,
D.  podwyższonym stężeniu IgA.

Zadanie 0.
Najważniejszą  przyczyną  występowania  żółtaczki  fizjologicznej
jest:

A .  skrócony okres przeżycia erytrocytów z życia płodowego,
B.  niedojrzałość układu krwiotwórczego,
C.  niedojrzałość dróg żółciowych,
D.  niedobór erytropoetyny.



Zadanie 0.
Jaki  jest  cel  działania  instytucji  sprawujących  opiekę  nad
matką i dzieckiem?

A.  ocena problemów zdrowotnych matki i dziecka,
B . kształtowanie  prawidłowych  wzorców  zachowań

zdrowotnych,
C . sprawowanie  opieki  nad  matką  i  dzieckiem  w  zdrowiu  i

chorobie,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
U  10-letniego,  nieprzytomnego  chłopca  z  nowotworowymi
przerzutami  do  mózgu  i  kości  orzeczono  przerwanie  stosowanego
leczenia  cytostatykami,  gdyż  rezultaty  tego  leczenia  zawodzą
pokładane  w  nim  nadzieje.  Postanowiono  kontynuować  leczenie
objawowe,  łagodzenie  bólu  itp.  Postępowanie  takie  można
określić jako:

A.  eutanazję,
B . odbieranie  szansy,  powinno  się  do  końca  stosować

leczenie,
C.  działanie prawidłowe, które pozwala godnie umrzeć,
D . prawidłowe pod warunkiem, że chłopiec wcześniej wyraził

zgodę.

Zadanie 0.
Oceniając stan nawodnienia należy uwzględnić:

A.  napięcie mięśniowe,
B.  elastyczność skóry,
C.  wielkość wątroby,
D.  odruch Moro.

Zadanie 0.
Zwiększony odsetek granulocytów kwasochłonnych może wskazywać
na:

A.  niedobory witaminowe,
B.  stany niedożywienia,
C.  stany alergiczne,
D.  niedobór żelaza.

Zadanie 0.
Zwiększone ryzyko zakażenia u wcześniaków występuje z powodu:

A.  niedojrzałości anatomicznej skóry i śluzówek,
B.  niedojrzałości anatomicznej układu krążenia,
C.  obniżonej czynności enzymatycznej wątroby,
D.  wysokiego stężenia immunoglobuliny G.



Zadanie 0.
Hormon wzrostowy lub somatotropowy (STH) wywiera działanie na
chrząstki wzrostowe w okresie od około:

A.  1 m-ca życia dziecka,
B.  6 m-ca życia dziecka,
C.  1 roku życia dziecka,
D.  ok. 2 roku życia dziecka.

Zadanie 0.
Gorączka hektyczna jest to przedłużająca się wysoka gorączka:

A . z  wysokimi  wartościami  po  południu  i  spadkami  w
godzinach rannych,

B.  trwająca całą dobę,
C.  ze spadkiem w godzinach popołudniowych,
D.  ze skokami w ciągu dnia.

Zadanie 0.
Czas  przebywania  kaniuli  w  żyle  obwodowej  NIE  powinien  być
dłuższy niż:

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

Zadanie 0.
Niemowlę podwaja urodzeniową masą ciała w wieku:

A.  ok. 10 miesiąca życia,
B.  6 miesięca życia,
C.  4-5 miesięca życia,
D.  3 miesiąca życia.

Zadanie 0.
Zachowanie  rodzicielskie  zwane  autonomią  wewnętrzną
charakteryzuje się:

A .  liberalnym kierowaniem wobec dziecka,
B.  powierzchownością kontaktów z dzieckiem,
C . dążeniem  do  nierozłączności,  wszystko  obraca  się  wokół

dziecka,
D . kierowaniem  dzieckiem  bez  okazywania  mu  przewagi  lub

uległości.



Zadanie 0.
Niedostateczne  wydzielanie  wazopresyny  (ADH)  w  okresie
noworodkowym przyczynia się m.in. do:

A.  niskiej zdolności zagęszczania moczu,
B.  wysokiej zdolności zagęszczania moczu,
C.  skąpomoczu,
D.  niedorozwoju nerek.

Zadanie 0.
Późne następstwa pobytu dziecka w Domu Małego Dziecka to:

A.  zaburzenia w życiu uczuciowym i społecznym,
B.  niechęć do kontaktów z rówieśnikami,
C.  łatwe nawiązywanie przyjaźni,
D.  prawidłowe przystosowanie społeczne.

Zadanie 0.
Skalą do sprawdzania stanu świadomości pacjenta jest tzw. skala
Glasgow.  Stan  świadomości  dziecka,  u  którego  stwierdza  się:
właściwe  odpowiedzi  na  pytania,  polecenia  natychmiast
wykonywane,  odczuwanie  lekkiego  dotknięcia  czubkami  palców,
ruchy spontaniczne, obustronne określisz jako:

A.  pełny kontakt,
B.  oszołomienie,
C.  senność,
D.  kontakt częściowy.

Zadanie 0.
Z  powodu  biegunki  i  wymiotów  niemowlę  jest  nawadniane
pozajelitowo.  W  celu  określenia  i  wyrównania  zaburzeń
elektrolitowych należy oznaczyć stężenie:

A.  glukozy i acetonu w moczu,
B.  Na i K w surowicy,
C.  mocznika i kreatyniny,
D.  białka całkowitego i albumin.

Zadanie 0.
Do częstych zapaleń ucha środkowego u niemowląt usposabia:

A.  brak błony bębenkowej,
B.  krótka i szeroka trąbka słuchowa,
C.  szeroki przewód słuchowy zewnętrzny,
D.  szeroka jama bębenkowa.



Zadanie 0.
W  okresie  niemowlęcym  zmieniają  się  proporcje  ciała  i  do
najbardziej charakterystycznych należy:

A.  przyrost długości kończyn górnych i dolnych,
B.  przyrost długości kończyn górnych,
C.  przyrost długości kończyn dolnych,
D.  wzrost wielkości czaszki.

Zadanie 0.
Akceleracja rozwoju to:

A.  szybszy rozwój dzieci i młodzieży,
B.  nieharmonijny rozwój dzieci i młodzieży,
C.  powolniejszy rozwój dzieci i młodzieży,
D . przyspieszony  rozwój  psychiczny  i  emocjonalny  dzieci  i

młodzieży.

Zadanie 0.
W antybiotykoterapii należy uwzględnić:

A.  podawanie probiotyków,
B.  podawanie witaminy C,
C.  uzupełnianie chlorku potasu,
D.  zwiększenie podaży węglowodanów.

Zadanie 0.
Który  z  jonów  powinien  być  suplementowany  przy  podawaniu
glikokortykosteroidów?

A.  potas,
B.  sód,
C.  magnez,
D.  cynk.

Zadanie 0.
Który z poniższych objawów wskazywałby na wrodzone przerostowe
zwężenie odźwiernika?

A.  wymioty fusowate,
B.  wymioty chlustające,
C.  częste ulewania,
D.  występowanie czkawki.

Zadanie 0.
Rozpoznawaniem spraw małoletnich zajmuje się:

A .  sąd opiekuńczy,
B.  sąd rodzinny,
C.  prokurator ds. małoletnich,
D.  sąd rejonowy ds. cywilnych.



Zadanie 0.
Które z poniższych objawów świadczą o kwasicy ketonowej?

A.  pragnienie, częstomocz, zaburzenia łaknienia,
B . osłabienie,  bladość,  drżenie  rąk,  zimne  poty,  bóle

głowy,
C.  wysokie ciśnienie krwi, skąpomocz, apetyt,
D . wymioty,  ciała  ketonowe  w  moczu,  przyspieszone  tętno,

obniżone  RR,  pragnienie,  częstomocz,  zaburzone
łaknienie.

Zadanie 0.
Przy  odczytywaniu  testu  tuberkulinowego  dokonujemy  pomiaru
średnicy:

A.  nacieku,
B.  rumienia,
C.  obrzęku,
D.  nacieku i rumienia.

Zadanie 0.
Upośledzenie  umysłowe  u  dziecka  zaznacza  się  najwyraźniej  w
okresie rozwojowym:

A.  niemowlęcym,
B.  późnoniemowlęcym,
C.  przedszkolnym,
D.  szkolnym.

Zadanie 0.
Co NIE wchodzi w zakres władzy rodzicielskiej?

A.  opieka nad dzieckiem,
B.  piecza nad majątkiem dziecka,
C.  przedstawicielstwo ustawowe dziecka,
D.  stosowanie kar cielesnych.

Zadanie 0.
Jak określisz zaburzenie, w którym dziecko ma sprawniejszą lewą
rękę  i  prawą  nogę,  ma  zaburzenia  procesów  poznawczych,
zaburzenia  koordynacji  ruchowo  -  wzrokowej,  trudności  w
czytaniu, pisaniu?

A.  lateralizacja skrzyżowana,
B.  lateralizacja lewostronna,
C.  lateralizacja obustronna,
D.  nadpobudliwość psychoruchowa.



Zadanie 0.
W  wypadku bezpośredniego zagrożenia  życia  i  zdrowia  2ûletniego
chłopca policja może umieścić dziecko:

A.  na wniosek oficera dyżurnego u sąsiada,
B.  w pogotowiu opiekuńczym,
C.  u dziadków,
D.  w domu małego dziecka.

Zadanie 0.
Zjawisko wiktymizacji osoby maltretowanej, polega na:

A . wycofaniu  się  z  normalnego  życia,  izolacji,  utraty
bezpieczeństwa i zaufania do siebie,

B.  nasileniu agresji wobec osoby maltretującej,
C . ucieczce przed osobą maltretującą, próbie wyswobodzenia

się z przemocy,
D.  poszukiwaniu pomocy wśród innych.

Zadanie 0.
Podawanie  leków  immunosupresyjnych  (cytostatyków,
kortykosteroidów) jest:

A . okresowym  przeciwwskazaniem  do  szczepień  żywymi
atenuowanymi szczepionkami,

B . stałym  przeciwwskazaniem  do  użycia  szczepionek
inaktywowanych,

C . okresowym  przeciwwskazaniem  do  użycia  szczepionek
inaktywowanych,

D . nie  stanowi  przeciwwskazania  do  szczepień  bez  względu
na rodzaj szczepionki.

Zadanie 0.
Jaka  jest  zasadnicza  różnica  pomiędzy  szczepionkami,  a
surowicami i immunoglobulinami?

A . szczepionki służą do uodpornienia czynnego a surowice i
immunoglobuliny do biernego,

B . szczepionki  służą  do  uodpornienia  biernego  a  surowice  i
immunoglobuliny do czynnego,

C . wszystkie  wymienione  służą  do  uodpornienia  czynnego,
różny  jest  jednak  czas  działania  (dla  szczepionek
dłuższy),

D.  nie ma różnicy.



Zadanie 0.
Dawkowanie  i  cykl  szczepień  przeciwko  grypie  oparte  jest  na
wskazaniach:

A.  lekarza rodzinnego,
B.  producenta szczepionki,
C.  immunologa,
D.  epidemiologa.

Zadanie 0.
Co to jest szczepienie podstawowe?

A.  pierwsze szczepienie,
B.  szczepienie pierwotne,
C.  szczepienie po pierwszej dawce szczepionki,
D.  szczepienie pierwotne + dawka uzupełniająca.

Zadanie 0.
Głównym  źródłem  kalorii  dla  niemowlęcia  karmionego  piersią
jest:

A .  tłuszcz,
B.  laktoza,
C.  laktoferyna,
D.  l izozym.

Zadanie 0.
Szczepionka  BCG  (przeciw  gruźlicy),  biorąc  pod  uwagę  formę
antygenu zawiera:

A.  zabite drobnoustroje,
B.  zabite fragmenty drobnoustrojów,
C.  żywe drobnoustroje,
D.  produkty metabolizmu komórek.

Zadanie 0.
Dodatni  wynik  testu  wymagający  skierowania  do  lekarza  oraz
podejrzenie zaburzeń rozwoju somatycznego występuje gdy:

A . wysokość  ciała  dziecka  usytuowana  jest  poniżej  10
centyla,

B . wysokość  ciała  dziecka  usytuowana  jest  powyżej  90
centyla,

C . wysokość ciała  jest  na poziomie 25 centyla,  zaś  waga 50
centyl,

D.  waga jest na poziomie 90 centyla, a wysokość 97 centyl.



Zadanie 0.
U  dzieci,  których  matki  są  nosicielkami  wirusa  HIV,  występują
przeciwciała anty-HIV przez okres:

A.  2-3 dób po porodzie,
B.  do 3 miesięcy po porodzie,
C.  do 6 miesięcy po porodzie,
D.  do 1 roku po porodzie.

Zadanie 0.
Wady wrodzone powstają pod wpływem czynników teratogennych. Ich
działanie może polegać na uszkodzeniu:

A . struktury genów i chromosomów, ale nigdy nie uszkadzają
bezpośrednio całego zarodka lub zawiązków narządów,

B . zawiązków  narządów  lub  całego  płodu,  ale  nigdy  nie
uszkadzają struktury genów i chromosomów,

C . struktury genów i chromosomów oraz uszkodzeniu całego
zarodka lub zawiązków narządów,

D . zawiązków narządów płodu oraz jednoczesnym uszkodzeniu
tych samych narządów w organizmie matki.

Zadanie 0.
Jakie  kryteria  mają  podstawowe  znaczenie  w  doborze  właściwej
siatki centylowej?

A.  płeć dziecka,
B.  wiek,
C.  miejsce zamieszkania,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Celem testu do wykrywania zaburzeń w rozwoju somatycznym jest
identyfikacja dzieci z:

A .  nadmiarem i niedoborem wysokości oraz wadami postawy,
B.  wadami postawy,
C . niedoborem wysokości lub nadmiarem i niedoborem masy

ciała,
D.  nadmiarem wysokości oraz niedoborem masy ciała.

Zadanie 0.
Który  parametr  mierzony  przez  pielęgniarkę  ma  największe
znaczenie w ocenie rozwoju fizycznego dziecka?

A.  masa ciała,
B.  wysokość ciała,
C.  wskaźnik wagowo-wzrostowy,
D.  samopoczucie dziecka.



Zadanie 0.
Szczepienie  przeciw  gruźlicy  u  zdrowego  noworodka  donoszonego
powinno być wykonane:

A . jednoczasowo  lub  nie  później  niż  przed  wypisaniem
noworodka z oddziału noworodkowego,

B.  nie później niż w 48 godz. po szczepieniu WZW typ B,
C.  podskórnie szczepionką BCG,
D.  domięśniowo szczepionką BCG.

Zadanie 0.
Ciemię tylne (małe) zarasta u niemowlęcia:

A.  około 7 dnia życia,
B.  około 2 tygodnia życia,
C.  do końca 4 tygodnia życia,
D.  do 6 tygodnia życia.

Zadanie 0.
Odruch toniczny szyjny polega na:

A . rozłożeniu  kończyn  górnych,  a  następnie  ich  zgięciu
połączonym z krzykiem,

B . silnym  uchwycie  palcami  dłoni  lub  stóp  wokół  palca
drażniącego,

C . przy  skręcie  główki  w  jedną  stronę  następuje
wyprostowanie  kończyny  górnej  i  dolnej  po  te j  samej
stronie,

D.  zamykanie oczu pod wpływem dotyku lub światła.

Zadanie 0.
Żółtaczka fizjologiczna u noworodka występuje:

A.  w 1 dobie życia,
B.  w 2-3 dniu życia,
C.  ok. 1 tyg. życia,
D.  do 2 tyg. życia.

Zadanie 0.
Badanie  odbicia  światła  na  rogówkach  (test  Hirschberga)  służy
do wykrywania:

A.  zeza,
B.  ostrości wzroku,
C.  zaćmy,
D.  stanu wskazującego na użycie narkotyku.



Zadanie 0.
Urodziła  s ię  dziewczynka  z  ciąży  prawidłowej.  Założone
oznakowania dziecka na sali porodowej:

A .  powinny być zdejmowane do kąpieli dziecka,
B.  mogą być zdjęte na życzenie matki,
C . n ie  mogą  być  zdejmowane  w  czasie  pobytu  dziecka  w

oddziale,
D.  mogą być zdjęte jeśli dziecko i matka czują się dobrze.

Zadanie 0.
U  3-tygodniowego  noworodka  rozpoznano  martwicze  wrzodziejące
zapalenie  jel it  (Enterocolitis  necroticans,  NEC).  Dziecko
wymagało  interwencji  chirurgicznej,  resekowano  rozległy  odcinek
jelita  cienkiego.  Założono  przetokę  dwulufową.  Zabieg  i
znieczulenie  przebiegło  bez  powikłań.  W  sytuacji  jak  powyżej,
dziecko powinno mieć zapewniony następujący dostęp do naczynia
żylnego:

A.  jedno do żyły obwodowej,
B.  co najmniej dwa do żył obwodowych,
C.  do żyły centralnej,
D.  do jamy szpikowej.

Zadanie 0.
Który  z  wywołanych  czynników  NIE  ma  wpływu  na  występowanie
napadów anoksemicznych?

A.  wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
B.  płacz,
C.  wysiłek fizyczny,
D.  karmienie dziecka.

Zadanie 0.
Chłopiec  lat  7  przywieziony  do  szpitala  z  zaburzeniami
świadomości,  nie  reaguje  na  żadne  bodźce,  źrenice  leniwie
reagują  na  światło,  wszystkie  odruchy  zniesione.  Postępowanie
diagnostyczne rozpoczynamy od:

A.  oceny czynności oddechowych i krążenia,
B.  wykonania tomografii komputerowej głowy,
C.  wykonania EKG i EEG,
D.  wykonania punkcji lędźwiowej.

Zadanie 0.
Wynicowanie pęcherza moczowego to wada polegająca na:

A.  występowaniu szczątkowego pęcherza,
B.  braku przedniej ściany pęcherza i powłok nad nim,
C.  niedorozwoju błony śluzowej pęcherza,
D.  braku powłok brzusznych nad pęcherzem.



Zadanie 0.
U  2-miesięcznego  dziecka  z  zespołem  krótkiego  jelita  będącego
wynikiem  wytrzewienia  wrodzonego  prowadzone  jest  całkowite
żywienie  pozajelitowe  (TPN)  poprzez  założone  wkłucie  centralne
przy  użyciu  cewnika  Broviaca.  Dotychczasowy  przebieg  leczenia
jest  niepowikłany.  Obecnie  dziecko  zagorączkowało,  stwierdzono
cukromocz,  leukocyturię,  spadek  poziomu  liczby  krwi.  W
zaistniałej sytuacji należy podejrzewać:

A.  posocznicę,
B.  alergię,
C.  infekcję wirusową,
D.  błąd pracowni i należy powtórzyć badania.

Zadanie 0.
Na złamania w okresie okołoporodowym narażone są szczególnie:

A .  noworodki duże, donoszone,
B.  wcześniaki,
C.  noworodki płci męskiej,
D.  noworodki płci żeńskiej.

Zadanie 0.
W  zespole  krótkiego  jelita  najbardziej  upośledzone  jest
wchłanianie:

A.  witaminy B1,
B.  witaminy B6,
C.  witaminy B12,
D.  witaminy PP.

Zadanie 0.
U noworodka rozpoznano fokomelię. Pojęcie to oznacza:

A.  całkowity brak kończyn,
B.  dłonie i/lub stopy wyrastające bezpośrednio z tułowia,
C.  brak palca u jednej dłoni,
D.  zrośnięcie palców dłoni i/lub stóp.

Zadanie 0.
Wrodzona dysplazja stawów biodrowych występuje:

A.  częściej u chłopców,
B.  częściej u dziewczynek,
C.  tak samo często u chłopców jak i u dziewczynek,
D.  częściej u dzieci z ciąży bliźniaczej.



Zadanie 0.
D o  wad  wrodzonych  serca  przebiegających  z  sinicą  NIE  zalicza
się:

A .  zespół Fallota,
B.  atrezja zastawki trójdzielnej,
C.  przetrwały przewód tętniczy,
D.  przełożenie wielkich pni tętniczych.

Zadanie 0.
12-letni  chłopiec  został  przywieziony  przez  rodziców  do  Izby
Przyjęć  z  powodu  urazów,  których  doznał  w  wyniku  upadku  na
rowerze.  Dziecko  jest  przytomne,  w  stanie  ogólnym  dobrym.
Okoliczności  zdarzenia  dokładnie  nie  pamięta.  W  pierwszym
badaniu  fizykalnym zwraca  uwagę  krwiak  w  okolicy  ciemieniowej
lewej,  bolesność  w  okolicy  10  i  11  żebra  po  stronie  prawej.  W
omawianej  sytuacji  pomocnymi  badaniami  obrazowymi  są
następujące z WYJĄTKIEM:

A.  rtg czaszki,
B.  rtg klatki piersiowej,
C.  USG jamy brzusznej,
D.  urografii.

Zadanie 0.
Jakie  badania  laboratoryjne  wskazują  na  toczący  się  proces
zapalny?

A.  niski poziom hemoglobiny,
B.  wysoki wskaźnik hematokrytu,
C.  wzrost liczby płytek krwi,
D.  wysoka liczba leukocytów.

Zadanie 0.
Jakich  informacji  należy  udzielić  rodzicom  w  sytuacji
stwierdzenia wrodzonej wiotkości krtani?

A.  wada ustępuje samoistnie,
B.  wada wymaga leczenia sanatoryjnego,
C.  dieta dziecka powinna być płynna i papkowata,
D.  nocą mogą występować stany niewydolności oddechowej.

Zadanie 0.
W wyniku rozległego oparzenia dochodzi do masywnej utraty:

A.  jonów wapnia,
B.  leukocytów,
C.  wody,
D.  osocza, elektrolitów.



Zadanie 0.
Pomocne  badania  w  ustaleniu  rozpoznania  wrodzonego  przerostu
nadnerczy to poziom:

A . kortyzolu,  aldosteronu,  17-hydroprogesteronu,
elektrolitów,

B.  kreatyniny, azotu pozabiałkowego, potasu,
C.  potasu, enzymów trzustki oraz wątroby,
D.  sodu, mocznika i kreatyniny.

Zadanie 0.
U  dziecka  z  chorobą  "rybiej  łuski"  po  codziennej  kąpieli  ciało
dziecka osuszamy:

A . ręcznikiem,  przesuwając  go  po  ciele  wzdłuż
zrogowaciałych łusek,

B . ręcznikiem,  przesuwając  go  po  ciele  w  celu  zcierania
zrogowaciałych łusek,

C.  ręcznikiem, przykładając go delikatnie do ciała,
D.  pozostawiamy skorę do samoistnego wyschnięcia.

Zadanie 0.
Jakie  czynności  będą  najważniejsze  w  przypadku  pojawienia  się
duszności u dziecka 4-letniego z zapaleniem płuc?

A.  ułożenie na wznak,
B.  zapewnienie dużej ilości płynów do picia,
C . ułożenie  w  pozycji  półsiedzącej  i  podanie  nawilżonego

tlenu,
D.  wykonanie fizykoterapii.

Zadanie 0.
Zasadniczym następstwem nieleczenia lub późnego zdiagnozowania
wrodzonej niedrożności dróg żółciowych jest:

A .  posocznica,
B.  marskość wątroby,
C.  niewydolność nerek,
D.  anemia.

Zadanie 0.
D o  ambulatorium  zgłosiła  s ię  matka  z  14-letnią  dziewczynką  z
bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Powyższy stan nazywamy:

A.  skoliozą,
B.  lordozą,
C.  kifozą,
D.  kręgozmykiem.



Zadanie 0.
Przyczyną  wad  wrodzonych  serca  jest  działanie  czynników
teratogennych:

A.  przed poczęciem,
B.  w 4 - 6 tygodniu ciąży,
C.  w 6 - 8 tygodniu ciąży,
D.  w 8 - 12 tygodniu ciąży.

Zadanie 0.
U  noworodka  w  3  dobie  życia,  urodzonego  siłami  natury,  bez
powikłań,  utrzymuje  się  twardy,  dobrze  napięty  guz  w  okolicy
ciemieniowej  prawej,  nieprzekraczający  l inii  szwów.  Skóra
miejscowo  jest  niezmieniona.  Dziecko  jest  w  stanie  ogólnym
dobrym. Opisywana zmiana jest najprawdopodobniej:

A .  przedgłowiem,
B.  krwiakiem podokostnowym,
C.  ropniem,
D.  krwiakiem pod czepcem ścięgnistym.

Zadanie 0.
Leczenie karłowatości przysadkowej:

A . praktycznie  nie  istnieje  -  brak  jest  skutecznych
preparatów,

B.  jest skuteczne, chociaż kosztowne i kłopotliwe,
C . jest  nieskuteczne  -  bo  szybko  rozwija  s ię  oporność

organizmu,
D.  niesie ze sobą ryzyko dużych powikłań.

Zadanie 0.
Wstępną ocenę głębokości oparzenia oceniamy na podstawie:

A . koloru  skóry,  obecności  pęcherzy  oparzeniowych,
martwicy skóry,

B.  tylko zaczerwienienia skóry,
C.  tylko obecności pęcherzy oparzeniowych,
D.  obrzęku i zaczerwienienia skóry.

Zadanie 0.
Przyczyną karłowatości przysadkowej jest:

A .  nadmiar somatotropiny,
B.  niedobór somatotropiny,
C.  nadczynność tylnego płata przysadki,
D.  niedoczynność tylnego płata przysadki.



Zadanie 0.
W przypadku zatrucia dziecka z zachowaną świadomością, wymioty
można prowokować, gdy przyczyną były:

A.  grzyby,
B.  detergenty,
C.  środki żrące,
D.  ropa naftowa i jej pochodne.

Zadanie 0.
Na czym polega enukleacja w leczeniu Retinoblastoma?

A.  oczyszczeniu oczodołu,
B.  usunięciu nerwu wzrokowego,
C . wycięciu  w  całości  gałki  ocznej  wraz  z  najdłuższym

odcinkiem nerwu wzrokowego,
D.  usunięciu ognisk chorobowych z gałki ocznej.

Zadanie 0.
W diagnostyce neuroblastoma niezbędnym badaniem będzie dobowa
zbiórka moczu na:

A.  liczbę Adissa,
B.  klirens kreatyniny,
C.  aminy katecholowe,
D.  kortyzol.

Zadanie 0.
Leczenie objawowe anemii aplastycznej polega na:

A.  radioterapii,
B.  zwiększonej podaży witamin,
C.  podawaniu preparatów żelaza,
D.  przetaczaniu preparatów krwi.

Zadanie 0.
O ostatecznym rozpoznaniu białaczki limfoblastycznej decyduje:

A.  obraz krwi obwodowej,
B.  powiększenie węzłów chłonnych,
C.  obraz szpiku kostnego,
D.  powiększenie wątroby i śledziony.

Zadanie 0.
Rhabdomyosarcoma to guz pochodzący z:

A .  okostnej,
B.  mięśni poprzecznie prążkowanych,
C.  włókien nerwowych,
D.  komórek wątrobowych.



Zadanie 0.
Stosowanie opioidów niesie za sobą występowanie:

A.  bezsenności,
B.  biegunki,
C.  wymiotów,
D.  zaparć.

Zadanie 0.
W  pierwszym  roku  życia  dziecka  wśród  chorób  nowotworowych
najczęściej występuje:

A.  neuroblastoma,
B.  osteosarcoma,
C.  choroba Hodgkina,
D.  białaczka.

Zadanie 0.
Które z niżej wymienionych badań ustala stadium zaawansowania
siatkówczaka (Retinoblastoma)?

A.  ultrasonografia gałki ocznej,
B.  tomografia komputerowa,
C.  badanie okulistyczne w znieczuleniu ogólnym,
D.  wszystkie w/w badania są wykonywane.

Zadanie 0.
Najlepszą metodą diagnostyki guzów mózgu jest:

A .  rentgenogram czaszki,
B.  encefalogram,
C.  tomografia komputerowa głowy,
D.  rezonans magnetyczny głowy.

Zadanie 0.
Działanie cytostatyków polega na:

A . zmniejszaniu  frakcji  wzrostu  komórek  i  zmniejszaniu  się
masy nowotworu,

B . zabijaniu  komórek  nowotworowych  w  każdej  fazie  cyklu
komórkowego,

C . zabijaniu  komórek  nowotworowych  w  określonej  fazie
cyklu komórkowego,

D.  odpowiedzi A, B, C są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jakiego narządu dotyczy guz Wilmsa?

A.  śledziony,
B.  trzustki,
C.  nerki,
D.  wątroby.



Zadanie 0.
15-letnia  dziewczyna  po  amputacji  kończyny  dolnej  lewej  z
powodu  osteosarcoma  przy  współpracy  pielęgniarek  i
fizykoterapeutów  nauczyła  poruszać  się  o  kulach.  Pielęgnując
kikut po zagojeniu, pacjentka powinna:

A.  codziennie obmywać go i delikatnie masować,
B.  myć kikut 4 razy dziennie,
C.  moczyć kikut w płynie odkażającym,
D.  obmywać kikut raz w tygodniu.

Zadanie 0.
Badanie  słuchu  u  niemowlęcia  opierające  się  na  obserwacji
odruchu orientacyjnego polega na:

A.  śledzeniu wzrokiem źródła dźwięku,
B.  odwróceniu głowy w kierunku dźwięku,
C.  zakryciu ucha na silny bodziec dźwiękowy,
D.  wystąpieniu płaczu dziecka po silnym bodźcu dźwiękowym.

Zadanie 0.
Który  z  objawów  jest  charakterystyczny  dla  choroby
WerdnigaûHoffmana?

A.  zaparcia,
B.  biegunki,
C.  drżenie języka,
D.  obrzęki.

Zadanie 0.
Inteligencja dzieci z achondroplazją jest zwykle:

A.  nieznacznie obniżona,
B.  w granicach normy,
C.  głęboko upośledzona,
D.  powyżej przeciętnej.

Zadanie 0.
Dziecko głuche powinno uczyć się:

A .  w szkole ogólnej,
B.  w szkole integracyjnej,
C.  indywidualnie,
D.  w szkole specjalnej.

Zadanie 0.
W celu pełnego rozpoznania wodogłowia należy wykonać:

A.  tomografię komputerową,
B.  badanie płynu mózgowo-rdzeniowego,
C.  punkcję przezciemiączkową,
D.  EEG.



Zadanie 0.
Charakterystycznym objawem artrogrypozy jest:

A .  osteoporoza,
B.  wiotkość mięśni,
C.  hipoplazja mięśni,
D.  akromegalia.

Zadanie 0.
W czytaniu i pisaniu dzieci niewidome korzystają z:

A .  alfabetu obrazkowego,
B.  alfabetu Morsa,
C.  pisma klinowego,
D.  alfabetu Braille'a.

Zadanie 0.
W  pierwszym  okresie  leczenia  choroby  Perthesa  przestrzega  się
bezwzględnego zakazu chodzenia, ponieważ:

A.  może dojść do złamania kości chorej kończyny,
B.  może dojść do zwichnięcia stawu biodrowego,
C.  można uszkodzić opatrunek gipsowy,
D . ucisk na głowę kości udowej może spowodować większe je j

zniekształcenie.

Zadanie 0.
W  diagnostyce  mózgowego  porażenia  dziecięcego  w  pierwszych
miesiącach życia dziecka pomocne jest:

A .  wykonanie badań genetycznych,
B.  zebranie wywiadu ciążowo-porodowego,
C.  dokonania oceny rozwoju psychicznego,
D.  wykonanie punkcji lędźwiowej.

Zadanie 0.
7-letnia  dziewczynka  z  rozpoznaniem  reumatoidalnego  zapalenie
stawów  została  przyjęta  do  oddziału  z  powodu  kolejnego
zaostrzenia choroby. Jedną z metod leczenia choroby jest:

A .  przewlekłe podawanie sulfonamidów,
B.  przewlekłe podawanie salicylanów,
C.  przewlekłe podawanie antybiotyków,
D.  cykliczne podawanie antybiotyków.

Zadanie 0.
Dziecko  niewidome  powinno  być  jak  najwcześniej  objęte  opieką
specjalistyczną, aby zapobiec:

A.  wystąpieniu innych wad,
B.  opóźnieniu w rozwoju,
C.  deformacjom twarzy,
D.  odciążyć rodziców.



Zadanie 0.
Sinawe zabarwienie skóry w zespole Downa świadczy o:

A.  niskim ciśnieniu tętniczym krwi,
B.  zaburzonym przepływie mózgowym,
C.  współistniejącej wadzie wrodzonej serca,
D.  schorzeniu wątroby.

Zadanie 0.
Dziecko  ze  stwierdzonym  ubytkiem  słuchu  powinno  zostać
zaopatrzone w indywidualny aparat słuchowy najpoźniej:

A .  do końca pierwszego roku życia,
B.  w wieku szkolnym,
C.  w wieku przedszkolnym,
D.  w młodszym wieku szkolnym.

Zadanie 0.
Najlepszą  formą  bezpośredniego  poznawania  świata  u  dzieci
niewidomych jest zmysł:

A .  dotyku,
B.  smaku,
C.  słuchu,
D.  mowy.

Zadanie 0.
7-letnia  dziewczynka  z  rozpoznaniem  reumatoidalnego  zapalenia
stawów  została  przyjęta  do  oddziału  z  powodu  kolejnego
zaostrzenia choroby. W czasie aktywnej fazy choroby w badaniach
laboratoryjnych występuje:

A.  wzrost stężenia albumin,
B.  obniżona liczba leukocytów,
C.  wzrost stężenia białka C-reaktywnego,
D.  zmniejszone stężenie gamma-globulin.

Zadanie 0.
Zaburzenia zachowania u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
wynikają z:

A .  ociężałości psychoruchowej,
B.  nadpobudliwości psychoruchowej,
C.  głębokiego niedorozwoju umysłowego,
D.  ubocznego działania leków.



Zadanie 0.
Audiogram jest to:

A .  badanie słuchu przy użyciu aparatury,
B . wykres  przedstawiający  próg  słyszenia  poszczególnych

tonów,
C.  wykres zarejestrowanych bodźców na dźwięki,
D.  krzywa akustycznych elementów dźwięków mowy.

Zadanie 0.
U  dziecka  z  napięciem  spastycznym  z  tendencją  do  krzyżowania
kończyn dolnych należy:

A.  ustawiać kończyny dolne w wyproście,
B.  nie stosować butów ortopedycznych,
C.  ustawiać kończyny dolne w odwiedzeniu,
D.  zapobiegać ustawianiu kończyn dolnych w odwiedzeniu.

Zadanie 0.
W przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów może dojść do:

A.  zapalenia ucha,
B.  zapalenia tęczówki,
C.  zapalenia zatok przynosowych,
D.  przewlekłych bólów głowy.

Zadanie 0.
Niedosłuch jest to:

A .  ograniczenie funkcji słuchowej,
B.  całkowity brak słuchu,
C.  niesłyszenie wysokich tonów,
D.  występowanie szumów dźwiękowych.

Zadanie 0.
Leczenie wodogłowia polega na:

A.  długotrwałym stosowaniu leków moczopędnych,
B . założeniu  zewnątrzczaszkowej  zastawki  odprowadzającej

płyn,
C.  przewlekłym stosowaniu kortykosteroidów,
D.  ograniczaniu podaży płynów.

Zadanie 0.
Zespół Downa spowodowany jest:

A .  nadliczbowym chromosomem pary 21,
B.  trisomią chromosomów pary 18,
C.  przesunięciem chromosomu X z pary 21 do 20,
D.  trisomią chromosomów pary 13.



Zadanie 0.
Testy  przesiewowe  przeprowadzane  w  celu  wykrycia  wrodzonej
niedoczynności tarczycy polegają na:

A.  przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z matką dziecka,
B.  badaniu antropometrycznym,
C.  oznaczeniu wolnej tyroksyny w surowicy we krwi,
D . oznaczeniu stężenia hormonu tyreotropowego w wysuszonej

kropli krwi.

Zadanie 0.
U dziecka chorego na hemofilię wskazane są ćwiczenia typu:

A.  bieganie,
B.  pływanie i gimnastyka w wodzie,
C.  jazda na rowerze,
D.  aerobik pod kontrolą.

Zadanie 0.
Największy odsetek alergii pokarmowych występuje u dzieci:

A .  w okresie szkolnym,
B.  ze środowisk miejskich,
C.  do 2 roku życia,
D.  ze środowisk wiejskich.

Zadanie 0.
Pomiar  szczytowego  przepływu  wydechowego  najlepiej  wykonać  w
pozycji:

A .  siedzącej,
B.  leżącej,
C.  stojącej,
D.  dowolnej.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci
jest:

A .  długotrwały stres,
B.  znaczna otyłość,
C.  choroba nerek i naczyń nerkowych,
D.  hypotyreoza.

Zadanie 0.
Przy  planowaniu  opieki  pielęgniarskiej  nad  dzieckiem  z
encefalopatią krztuścową najważniejsze jest:

A .  utrzymywanie drożności dróg oddechowych,
B.  utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała,
C.  obserwacja w kierunku występowania wybroczyn,
D.  zapobieganie obrzękom nóg.



Zadanie 0.
Hemofilia typu A jest spowodowana niedoborem we krwi czynnika:

A.  IX,
B.  VIII ,
C.  VIII i IX,
D.  X .

Zadanie 0.
U dziecka chorego na AIDS zmniejsza się selektywnie liczba:

A.  monocytów,
B.  granulocytów,
C.  limfocytów CD4,
D.  makrofagów.

Zadanie 0.
Hydrolizatem  kazeiny  stosowanym  w  leczeniu  alergii  na  białko
mleka krowiego jest:

A .  Bebilon Pepti,
B.  Bebilon Amino,
C.  Nutramigen,
D.  Isomil.

Zadanie 0.
Mukowiscydoza  jest  chorobą  dziedziczoną  autosomalnie
recesywnie, oznacza to, że:

A . jeżeli  oboje  rodziców  są  nosicielami  nieprawidłowego
genu wszystkie dzieci będą chore,

B . jeżeli  oboje  rodziców  są  nosicielami  nieprawidłowego
genu  część  dzieci  będzie  zdrowa,  ale  przynajmniej  jedno
będzie chore,

C . jeżeli  oboje  rodziców  są  nosicielami  nieprawidłowego
genu mogą mieć zarówno dzieci chore, jak i zdrowe,

D . wystarczy,  że  jedno  z  rodziców  jest  nosicielem
nieprawidłowego genu, żeby dziecko było chore.

Zadanie 0.
Jakie objawy są typowe dla kardiomiopatii rozstrzeniowej?

A.  przewlekle i nawracające infekcje dróg oddechowych,
B.  ciągle utrzymująca się temperatura ciała powyżej 38 ░C,
C.  omdlenia z dusznością, zawroty głowy, kołatanie serca,
D.  sinica z towarzyszącą dusznością.



Zadanie 0.
Retinopatia,  nefropatia,  neuropatia  należą  do  powikłań
cukrzycy:

A.  wczesnych,
B.  pierwotnych,
C.  późnych,
D.  przejściowych.

Zadanie 0.
Stężenia  sodu  i  chloru  w  pocie  dziecka  chorego  na
mukowiscydozę, wynoszą:

A.  30 mmol/l,
B.  40 mmol/l,
C.  50 mmol/l,
D.  powyżej 60 mmol/l.

Zadanie 0.
Jakie objawy świadczą o wystąpieniu nadczynności tarczycy?

A . nadpobudliwość,  bezsenność,  tachykardia,  spadek  masy
ciała, wole, wytrzeszcz gałek ocznych,

B . senność,  bradykardia,  wole,  wzrost  apetytu  i  masy
ciała, wytrzeszcz gałek ocznych,

C . nadpobudliwość,  nadwaga,  wole,  wytrzeszcz  gałek
ocznych, senność i apatia,

D . wzmożona  potliwość,  wole,  rozdrażnienie,  wysokie
ciśnienie tętnicze krwi, bradykardia.

Zadanie 0.
Dziecko chore na hemofilię powinno zawsze nosić przy sobie:

A.  opaskę uciskową,
B.  Spongostan,
C.  legitymację chorego na hemofilię,
D.  leki zwiększające krzepliwość krwi.

Zadanie 0.
Hemodializa polega na:

A.  wielokrotnej transfuzji krwi przy użyciu aparatu,
B . usunięciu  z  organizmu toksyn  mocznicowych  i  nadmiaru

wody,
C.  założeniu przetoki tętniczo żylnej,
D.  napełnieniu jamy otrzewnej płynem dializacyjnym.



Zadanie 0.
Jaki jest obraz kliniczny towarzyszący Tetralogii Fallota?

A . d o  sinicy  postępującej  z  wiekiem  dołączają  się
wybroczyny  krwawe  pod  skórą  i  płytką  paznokci,  palce
przyjmują  kształt  "pałeczek  dobosza",  występują  częste
nawroty infekcji górnych dróg oddechowych,

B . rozwija s ię sinica obwodowa z przyśpieszonym oddechem,
a  podczas karmienia pojawia się duszność, skóra dziecka
m a  zabarwienie  różowe,  z  wiekiem  dziecko  staje  s ię
coraz bardziej niewydolne oddechowo,

C . dziecko  ma  uogólnioną  sinicę,  brak  jest  duszności,  a le
głównym objawem jest apatia, senność,

D . sinica  zaczyna  towarzyszyć  duszności  narastającej  z
wiekiem,  po  wysiłku  dziecko  kuca  co  łagodzi  duszność,
palce  mają  kształt  pałeczek  z  płytką  paznokcia  w
kształcie  szkiełka  od  zegarka,  sprawność  fizyczna  z
wiekiem maleje.

Zadanie 0.
10-letnia  dziewczynka  została  przyjęta  do  szpitala  z
podejrzeniem  nadciśnienia  tętniczego.  U  dziecka  występują
poranne  krwotoki  z  nosa,  bóle  głowy,  ciśnienie  tętnicze  wynosi
135/90 mmHg. Podstawowym badaniem diagnostycznym wykonywanym u
pacjentki będzie:

A .  badanie ostrości wzroku,
B.  badanie dna oka,
C.  badanie pola widzenia,
D.  USG głowy.

Zadanie 0.
Jakie  badanie  należy  wykonać  by  potwierdzić  rozpoznanie
refluksu pęcherzowo-moczowodowego?

A.  cystografię mikcyjną,
B.  ultrasonografię nerek,
C.  punkcję nerki,
D.  dobową zbiórkę moczu na poziom białka.

Zadanie 0.
Cukrzyca typu I powstaje w następstwie:

A.  nadmiernego wydzielania insuliny,
B.  nadmiernej podaży cukrów prostych,
C.  niedoboru lub braku insuliny endogennej,
D.  nadmiernej podaży cukrów złożonych.



Zadanie 0.
Do objawów zwichnięcia stawu biodrowego u noworodka należy/ą:

A.  ograniczenie odwodzenia w stawach biodrowych,
B.  nierówność fałdów udowych,
C.  objaw przeskakiwania Ortolaniego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
W galaktozemii rozwój uszkodzeń narządowych rozpoczyna się w:

A.  życiu płodowym,
B.  okresie noworodkowym,
C.  pierwszym półroczu życia,
D.  okresie poniemowlęcym.

Zadanie 0.
Jakie  zmiany  w  moczu  potwierdzają  rozpoznanie  kłębkuszkowego
zapalenia nerek?

A.  cukromocz, białkomocz, obecność ciał ketonowych,
B.  cukromocz, białkomocz, wzmożony urobilinogen,
C.  krwinkomocz, białkomocz,
D.  cukromocz, obecność ciał ketonowych.

Zadanie 0.
Podczas  opieki  nad  dzieckiem  z  miastenią  należy  zwracać
szczególną uwagę na:

A . oszczędzający  tryb  życia,  wkładanie  przez  dziecko
minimum  wysiłku  w  samopielęgnację  i  samoobsługę,
unikanie nadmiernych wysiłków i zmęczenia,

B . wykonywanie  ćwiczeń  czynnych,  leżenie  w  czasie
spoczynku  na  twardym  materacu  bez  podpierania  ciała
poduszkami,

C . unikanie  przegrzania  czy  przeziębienia,  przeplatanie
okresów ćwiczeń okresami odpoczynku,

D . sprawdzanie  kilka  razy  dziennie  czucia  w  kończynach
oraz  zakresu  ruchów,  wykształcenie  automatyzacji
pęcherza.

Zadanie 0.
Choroba Hirschsprunga jest to:

A .  wrodzony brak unerwienia odcinka jelita grubego,
B.  nabyty brak unerwienia jelita grubego,
C.  wrodzone zarośnięcie odcinka jelita grubego,
D.  wrodzone zarośnięcie odbytu.



Zadanie 0.
Osoba  niezależna,  bezstronna,  której  zadaniem  jest  pomóc
stronom  w  znalezieniu  rozwiązania  konfliktu,  chroni  przed  jego
eskalacją,  pomaga  stronom znaleźć  rozwiązanie,  które  byłoby  dla
nich  do  przyjęcia,  kontroluje  proces  rozwiązywania  konfliktów,
pomaga  zrozumieć,  dokonać  analizy  konsekwencji  różnych
rozwiązań to:

A.  arbiter,
B.  sędzia,
C.  mediator,
D.  fecylitator.

Zadanie 0.
Odzwierciedlanie polega na dostrojeniu się do:

A . wszystkich  niewerbalnych  elementów  komunikacji  z
pacjentem,

B.  tonu głosu pacjenta,
C.  postawy ciała pacjenta,
D . werbalnych elementów komunikacji z pacjentem (używaniu

podobnego słownictwa).

Zadanie 0.
Do metod kontroli i oceny zaliczamy:

A.  pogadankę, test dydaktyczny, sprawdzian ustny,
B . sprawdzian  ustny,  sprawdzian  praktyczny,  pracę  w

grupach,
C . test dydaktyczny, sprawdzian ustny, sprawdzian pisemny,

sprawdzian praktyczny,
D . algorytm,  sprawdzian  pisemny,  sprawdzian  testowy,

inscenizację.

Zadanie 0.
"Promocja zdrowia" to termin rozumiany najczęściej jako:

A.  leczenie chorych, ratowanie ich życia, zdrowia,
B.  ochrona zdrowia przez regulacje prawne,
C.  zapobieganie chorobom,
D . tworzenie,  doskonalenie,  podnoszenie  na  wyższy  poziom

zdrowia.



Zadanie 0.
W  modelu  rehabilitacyjnym  opieki  szpitalnej  działania
pracowników medycznych skupiają się na:

A.  diagnozowaniu, leczeniu i pielęgnowaniu pacjentów,
B.  edukowaniu rodziny,
C.  edukowaniu pacjentów,
D . zachęcaniu chorego do aktywności i współpracy z osobami

sprawującymi  opiekę,  w  celu  umożliwienia  maksymalnej
dla pacjenta sprawności i samodzielności.

Zadanie 0.
Do subiektywnych komponentów jakości życia NIE zaliczymy:

A.  poczucia własnej godności,
B.  odczuwanej satysfakcji z pracy,
C.  odczuwanych dolegliwości fizycznych,
D.  uzyskiwanych dochodów.

Zadanie 0.
Z a  nieletniego,  w  imieniu,  którego  wyrażenie  zgody  lub  odmowy
n a świadczenia zdrowotne spoczywa na osobach reprezentujących
jego prawa uważa się pacjenta do:

A.  12 roku życia,
B.  14 roku życia,
C.  16 roku życia,
D.  18 roku życia.

Zadanie 0.
Pacjent  ma  prawo  do  osobistego  kontaktu  z  osobami  z  zewnątrz,
jednak może być ono ograniczone:

A . z  powodu  innych  przepisów  obowiązujących  w  danym
szpitalu,

B.  tylko ze względów epidemicznych,
C.  przez personel medyczny, bez podania przyczyny,
D.  tylko ze względu na stan zdrowia pacjenta.

Zadanie 0.
Podstawą  gospodarki  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez:

A.  ministra zdrowia,
B.  ministra finansów,
C.  kierownika podmiotu leczniczego,
D . dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia,



Zadanie 0.
Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności  leczniczej,
jako indywidualną praktykę, NIE jest zobowiązana do:

A . posiadania  specjalizacji  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
lub  położnictwa  lub  innej  dziedzinie  mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia,

B.  posiadania prawa wykonywania zawodu,
C.  uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
D . zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

obejmującej  szkody  będące  następstwem  udzielania
świadczeń  zdrowotnych  albo  niezgodnego  z  prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 0.
Planowanie  zatrudnienia  pielęgniarek/położnych  w  zakładach
opieki zdrowotnej powinno opierać się na:

A.  spełnieniu norm europejskich,
B . dostosowaniu  rozmiarów  zatrudnienia  do  wskaźników

krajowych,
C.  oszacowaniu możliwości płacowych firmy,
D . ocenie  jakościowego  i  i lościowego  zapotrzebowania

zakładu.

Zadanie 0.
Głównymi instrumentami umożliwiającymi ocenę jakości świadczeń
są kryteria i standardy. Kryteriami może/mogą być:

A.  liczba skarg pacjentów,
B.  procent zakażeń szpitalnych,
C.  rodzaj i ilość badań laboratoryjnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Celem  działalności  Światowej  Organizacji  Zdrowia  (WHO)  jest
zagwarantowanie przez państwo:

A.  prawa jednostki do jak najlepszego zdrowia,
B.  prawa do jak najlepszej opieki zdrowotnej,
C . dostępu  do  świadczeń  zdrowotnych,  a  realizowane

świadczenia powinny być odpowiedniej jakości,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Ubezpieczenie  zdrowotne  jest  oparte  między  innymi  na  zasadzie
solidarności społecznej co oznacza, że:

A . młodzi,  zdrowi  i  dobrze  zarabiający  opłacają  koszty
opieki  zdrowotnej  osób  starszych,  chorych  i
niepełnosprawnych  oraz  osób  biednych  a  oferowana
dostępność świadczeń w systemie ubezpieczeń zdrowotnych
jest jednakowa,

B . młodzi,  zdrowi  i  dobrze  zarabiający  opłacają  koszty
opieki  zdrowotnej  osób  starszych,  chorych  i
niepełnosprawnych  oraz  osób  biednych  ale  oferowana
dostępność świadczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń
zdrowotnych nie jest jednakowa,

C . młodzi,  zdrowi  i  dobrze  zarabiający  opłacają  koszty
własnej  opieki  zdrowotnej  w  systemie  ubezpieczeń
zdrowotnych,

D . młodzi  i  zdrowi  nie  opłacają  kosztów  opieki  zdrowotnej
osób  starszych,  chorych  i  niepełnosprawnych  oraz  osób
biednych  a  oferowana  dostępność  świadczeń  w  systemie
ubezpieczeń zdrowotnych jest jednakowa.

Zadanie 0.
Profilaktyka zdrowia, to:

A . proces  umożliwiający  ludziom  zwiększenie  kontroli  nad
swoim  zdrowiem  oraz  stwarzający  im  możliwość  jego
umacniania  poprzez  korzystanie  ze  świadczeń
rehabilitacyjnych,

B . kompleksowa działalność ukierunkowana na zapobieganie,
wczesne  diagnozowanie  i  leczenie  chorób,  obejmująca
badania przeglądowe, okresowe i szczepienia ochronne,

C . zapewnienie  opieki  zdrowotnej  w  miejscu  zamieszkania,
pracy i nauki poprzez stosowanie szczepień ochronnych,

D . świadczenia  zdrowotne,  obejmujące  swoim  zakresem
pielęgnację,  opiekę  i  rehabilitację  osób  nie
wymagających hospitalizacji.

Zadanie 0.
Tamponadę  worka  osierdziowego  można  podejrzewać,  jeśli  w
badaniu EKG obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.



Zadanie 0.
Zmiana  skórna  wypełniona  treścią  ropną,  jest  określana
potocznie jako:

A.  krosta,
B.  pęcherzyk,
C.  grudka,
D.  plamka.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Priorytetowym  działaniem  w  nagłym  zatrzymaniu  krążenia,  w
mechanizmie  migotania  komór,  mającego  miejsce  w  warunkach
pozaszpitalnych, jest:

A .  defibrylacja elektryczna,
B.  podanie adrenaliny,
C.  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zadanie 0.
Zaburzenia  obwodowego  układu  nerwowego,  neuronu  ruchowego,
powodują:

A.  niedowład lub porażenie spastyczne,
B.  niedowład lub porażenie wiotkie,
C.  wzmożenie odruchów ścięgnistych,
D.  drżenia zamiarowe.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest:

A .  zawsze ujemny,
B.  zawsze dodatni,
C.  dwufazowy,
D.  "ukryty" w odcinku ST.

Zadanie 0.
W czasie badania nerwów czaszkowych bierze się pod uwagę m. in.
płynność  mowy  pacjenta,  wygląd  jego  języka  pod  kątem  zaników
mięśni,  ewentualnych  drżeń  drobnopęczkowych  oraz  symetrii  w
trakcie  jego  wysuwania.  Jaki  nerw  czaszkowy  podlega  takiej
ocenie?

A.  trójdzielny (n. V),
B.  twarzowy (n. VII),
C .  dodatkowy (n. XI),
D.  podjęzykowy (n. XII).

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.



Zadanie 0.
Określenia  "dziecko  eutroficzne",  oznacza,  że  masa  ciała
dziecka mieści się:

A .  między 10 a 90 centylem,
B.  między 5 a 50 centylem,
C.  poniżej 50-go centyla,
D.  powyżej 50-go centyla.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  jest to pozyskiwanie informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D . służy  do  wyłonienia  i  ewentualnego  leczenia  nosicieli

nieprawidłowych genów.

Zadanie 0.
Pierwszoplanowym  postępowaniem  u  pacjenta  po  epizodzie
tonięcia, jest:

A .  udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji,
B .  osuszenie pacjenta,
C.  dążenie do przywrócenia normotermii,
D.  wykonanie bezpośredniego masażu serca.

Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.



Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Obserwując  u  chorego  nagły  spadek  skurczowego  ciśnienia
tętniczego  poniżej  90  mmHg,  szybkie  nitkowate  tętno,
zaczerwienienie  lub  pokrzywkę skórną,  biegunkę,  cechy  obturacji
dróg  oddechowych,  zaburzenia  świadomości  oraz  wcześniej
zgłoszone bóle brzucha, podejrzewamy w pierwszej kolejności:

A .  zatrucie pokarmowe,
B.  zatrucie alkoholem etylowym,
C.  wstrząs anafilaktyczny,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 0.
U pacjenta z rozedmą płuc, NIE stwierdza się:

A .  wdechowo ustawionej klatki piersiowej,
B.  odgłosu bębenkowego nad polami płucnymi,
C.  w spirometrii zwiększenia pojemności życiowej i FEV1,
D.  w spirometrii zmniejszenia pojemności życiowej i FEV1.

Zadanie 0.
Test odwracalności obturacji oskrzeli jest wykonywany za pomocą
pomiaru  spirometrycznego  przed  i  po  podaniu  leku
rozszerzającego oskrzela. Jest dodatni w przypadku:

A.  odmy,
B.  sarkoidozy,
C.  astmy oskrzelowej,
D.  gruźlicy.



Zadanie 0.
Betty  Neuman  w  stworzonym  przez  siebie  modelu  wyróżnia,
przeciwnie  do  tradycyjnie  wyróżnianych  czterech  etapów,  trzy
następujące etapy procesu pielęgnowania:

A . diagnoza  pielęgniarska,  wyznaczenie  celów,  wyniki
pielęgnowania,

B . gromadzenie  danych,  planowanie  pracy,  ocena  wyników
pielęgnowania,

C . interwencje  pielęgniarskie,  ocena  pożądanych  zmian,
określenie celów długoterminowych,

D . diagnoza  pielęgniarska,  gromadzenie  danych,  ocena
wyników pielęgnowania.

Zadanie 0.
Kto  jest  autorem  następującej  definicji  "pielęgnowanie  jest
procesem wymagającym od pielęgniarki uczestnictwa w działaniach
interpersonalnych,  społecznych  oraz
technologiczno-profesjonalnych"?

A.  D. Orem,
B.  V. Henderson,
C.  M. Rogers,
D.  I. King.

Zadanie 0.
Streszczenie z przeprowadzonych badań powinno uwzględniać:

A.  cele,
B.  opis metod stosowanych w przebiegu badań, bibliografię,
C.  uzyskane rezultaty z badań i interpretację autora,
D . cele,  opis  metod  stosowanych,  rezultaty  z  badań,

interpretacje  autora,  konkluzje  i  implikacje,
bibliografię.

Zadanie 0.
Rozmowa i wywiad mogą dostarczyć na dany temat dużo informacji
jedynie  pod  warunkiem,  że  pytania  będą  obejmowały  swym
zasięgiem wszystkie  podstawowe  zagadnienia,  uznane  za  ważne  z
punktu widzenia:

A.  możliwości badacza,
B.  literatury przedmiotu i literatury problemu,
C.  celu badań,
D.  organizacji badań.



Zadanie 0.
Zaspokajanie,  jakich  potrzeb  jest  świadectwem  bogatego  rozwoju
osobowościowego?

A.  potrzeby uznania wykonywanej pracy,
B . afil iacyjne  (potrzeba  bliskich  kontaktów  społecznych  i

miłości),
C .  samourzeczywistnienia,
D.  fizjologiczne.

Zadanie 0.
Profesjonalizm  to  szczególny  przejaw  rozwoju  zawodu
charakteryzujący się:

A .  pełną samodzielnością w spełnianiu zadań zawodowych,
B.  istnieniem specjalistycznego szkolnictwa zawodowego,
C.  prawem do kontroli własnej pracy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jaką  średnią  należałoby  zastosować,  gdy  wartości  cechy  podane
s ą  w  przeliczeniu  na  stałą  jednostkę  innej  zmiennej,  czyli  w
postaci wskaźników natężenia (km/h, min/szt itp.)?

A.  średnią arytmetyczną,
B.  średnią geometryczną,
C.  średnią harmoniczną,
D.  żadną z powyższych.

Zadanie 0.
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności  obliczania  średnich,  odchyleń  od  średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  arkusze kalkulacyjne.

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.



PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 210910
GRUPA 1
Zadanie 0.
Wysoka liczba leukocytów w moczu występuje w:

A.  moczówce prostej,
B.  zespole nerczycowym,
C.  zakażeniu układu moczowego,
D.  skąpomoczu.

Zadanie 0.
O  hipocalcemii  mówimy,  jeżeli  stężenie  wapnia  całkowitego  w
surowicy wynosi poniżej:

A .  3 mmol/l,
B.  2,5 mmol/l,
C.  2 mmol/l,
D.  1,8 mmol/l.

Zadanie 0.
Jeżeli  zaobserwuje  się  opór  w  trakcie  podawania  płynów  drogą
portu naczyniowego, to należy:

A . skorygować  położenie  igły,  0,9%  roztworem  NaCl
sprawdzić czy przepływ jest swobodny,

B.  zmienić miejsce portu naczyniowego,
C . zaaspirować  strzykawką  zawartość  portu,  aby  usunąć

skrzep,
D . odpowietrzyć  opakowanie  z  płynem  infuzyjnym  (w

przypadku butelki).

Zadanie 0.
Ból nocyceptywny:

A . powstaje  w  wyniku  drażnienia  i  aktywacji  zakończeń
czuciowych,

B.  wiąże się z dysfunkcją układu nerwowego,
C.  pochodzi z receptorów bólowych w skórze,
D.  występuje bez przyczyn somatycznych.

Zadanie 0.
Zdrowy, donoszony 8-dniowy noworodek karmiony jest naturalnie.
W  ciągu  pierwszego  tygodnia  życia  stracił  prawie  10%
urodzeniowej masy ciała. Jak określamy taki stan:

A.  odwodnienie średniego stopnia,
B.  odwodnienie ciężkiego stopnia,
C.  odwodnienie,
D.  fizjologiczny ubytek masy ciała.



Zadanie 0.
Tężyczka jest zespołem objawów:

A.  nadpobudliwości nerwowej,
B . nadpobudliwości  układu  nerwowego  ośrodkowego  i

obwodowego,
C.  nadpobudliwości mięśniowej,
D.  apatii i senności.

Zadanie 0.
Co to są retikulocyty?

A.  niedojrzałe trombocyty,
B.  jądrzaste krwinki czerwone,
C.  niedojrzałe leukocyty,
D.  młode erytrocyty.

Zadanie 0.
4-letni  chłopiec  został  przyjęty  do  oddziału  z  obturacyjnym
zapaleniem  oskrzeli.  Dziecko  ma  zleconą  Teophilinę.  Ze  względu
na jakie działanie farmakologiczne leku zlecono jego podawanie?

A.  mukolityczne,
B.  rozszerzające oskrzela,
C.  rozszerzające naczynia wieńcowe,
D.  rozszerzające naczynia mózgowe.

Zadanie 0.
Roztwór izotoniczny płynu to taki, w którym ciśnienie:

A.  osmotyczne jest równoważne ciśnieniu krwi,
B.  osmotyczne jest wyższe od ciśnienia krwi,
C.  osmotyczne jest niższe od ciśnienia krwi,
D.  ciśnienie krwi wzrasta wraz z podawaniem płynu.

Zadanie 0.
Zakażenia  szpitalne  to  takie  zakażenia,  które  rozwijają  s ię  u
dziecka w okresie:

A .  1 - szej doby od przyjęcia do szpitala,
B.  2 - giej doby od przyjęcia do szpitala,
C.  48 - 72 godz. od przyjęcia do szpitala,
D.  7 dni od przyjęcia do szpitala.

Zadanie 0.
Który  z  jonów  powinien  być  suplementowany  przy  podawaniu
glikokortykosteroidów?

A.  potas,
B.  sód,
C.  magnez,
D.  cynk.



Zadanie 0.
Dziecko 7,5 miesięczne korzysta głównie z chwytu:

A.  dłoniowo-prostego,
B.  nożycowego,
C.  pęsetkowego,
D.  nakrywkowego.

Zadanie 0.
Dodatni bilans płynów jest wówczas, gdy:

A . przeważa  objętość  płynów  dostarczonych  dojelitowo  i
pozajelitowo,

B.  przeważa objętość płynów dostarczonych dojelitowo,
C.  przeważa objętość płynów wydalanych,
D . objętość  płynów  wydalanych  w  ciągu  kolejnych  dni

badania narasta.

Zadanie 0.
W którym roku zatwierdzono Konwencję Praw Dziecka?

A.  1936,
B.  1960,
C.  1990,
D.  1993.

Zadanie 0.
Obrzęki uogólnione występują przy:

A.  obniżonym stężeniu albumin,
B.  podwyższonym stężeniu gamma-globulin,
C.  podwyższonym stężeniu albumin,
D.  podwyższonym stężeniu IgA.

Zadanie 0.
Żółtaczka  fizjologiczna  w  okresie  noworodkowym  jest
spowodowana:

A . obniżoną  sprawnością  wątroby  w  zakresie  przemiany
hemoglobiny w bilirubinę,

B.  przerostem przewodu wątrobowego,
C.  niedorozwojem przewodu wątrobowego,
D.  niedorozwojem funkcji pęcherzyka żółciowego.

Zadanie 0.
Fizjologiczny  nadmierny  ubytek  masy  ciała  u  noworodka  można
ograniczyć przez:

A.  nawadnianie dożylne,
B.  włączenie karmienia sztucznego,
C.  unikanie przegrzewania,
D.  prowadzenie bilansu płynów.



Zadanie 0.
Gorączka hektyczna jest to przedłużająca się wysoka gorączka:

A . z  wysokimi  wartościami  po  południu  i  spadkami  w
godzinach rannych,

B.  trwająca całą dobę,
C.  ze spadkiem w godzinach popołudniowych,
D.  ze skokami w ciągu dnia.

Zadanie 0.
W chorobach układu oddechowego u dzieci, uzupełnieniem leczenia
farmakologicznego,  a  czasami  jedynym  postępowaniem
terapeutycznym jest:

A .  tlenoterapia,
B.  rehabilitacja oddechowa,
C.  wysokie ułożenie i odpowiedni mikroklimat,
D.  usuwanie wydzieliny.

Zadanie 0.
Zwiększony odsetek granulocytów kwasochłonnych może wskazywać
na:

A.  niedobory witaminowe,
B.  stany niedożywienia,
C.  stany alergiczne,
D.  niedobór żelaza.

Zadanie 0.
Krem Emla zakłada się na 0,5 godz. przed planowanym zabiegiem
założenia kaniuli, w celu:

A.  dezynfekcji miejsca wkłucia,
B.  zmycia i zdezynfekowania miejsca wkłucia,
C.  zmiękczenia tkanki skórnej,
D.  znieczulenia miejsca wkłucia.

Zadanie 0.
Leczenie kwasicy oddechowej polega na:

A.  podaniu aminophiliny,
B.  usprawnieniu wymiany gazowej,
C.  wyrównaniu zaburzeń wodno-elektrolitowych,
D.  wyrównaniu zaburzeń metabolicznych.

Zadanie 0.
Późne następstwa pobytu dziecka w Domu Małego Dziecka to:

A.  zaburzenia w życiu uczuciowym i społecznym,
B.  niechęć do kontaktów z rówieśnikami,
C.  łatwe nawiązywanie przyjaźni,
D.  prawidłowe przystosowanie społeczne.



Zadanie 0.
Akceleracja rozwoju to:

A.  szybszy rozwój dzieci i młodzieży,
B.  nieharmonijny rozwój dzieci i młodzieży,
C.  powolniejszy rozwój dzieci i młodzieży,
D . przyspieszony  rozwój  psychiczny  i  emocjonalny  dzieci  i

młodzieży.

Zadanie 0.
Wskaźnik umieralności niemowląt na danym terenie wynosi 12, co
oznacza:

A.  12 zgonów niemowląt na 1000 żywo urodzonych,
B.  12 zgonów niemowląt na 100 żywo urodzonych,
C.  12 zgonów niemowląt na 1000 urodzonych,
D.  12 zgonów niemowląt na 100 urodzonych.

Zadanie 0.
Samobójstwom u dzieci sprzyjają sytuacje wychowawcze, w których
rodzice:

A . aktywnie  uczestniczą  w  działaniach pozaszkolnych dzieci
wspierając  ich  dążenia  do  osiągania  zadowolenia  z
siebie,

B . kształtują  u  dzieci  system  wartości  uniwersalnych  i
stopniowo wdrażają do odpowiedzialności za życie,

C . rozliczają  dziecko  z  jego  obowiązków,  oczekują
respektowania  wcześniejszych  zobowiązań  i  wzrostu
odpowiedzialności,

D . rozbudzają  wysokie  aspiracje  i  jednocześnie  przekonują
dziecko o niemożliwości zaspokojenia pragnień i celów.

Zadanie 0.
Niedostatki  aktywności  fizycznej  u  dzieci  i  młodzieży
przyczyniają się głównie do:

A.  nadciśnienia,
B.  wad postawy, otyłości,
C.  zmniejszenia odporności organizmu,
D.  zwiększonego apetytu.

Zadanie 0.
Badanie bilansowe 4-latków wykonuje się w celu:

A.  określenia gotowości szkolnej,
B.  oceny rozwoju fizycznego i psychicznego,
C.  oceny adaptacji przedszkolnej,
D.  oceny przebiegu dojrzewania płciowego.



Zadanie 0.
Fizjologiczne płaskostopie może istnieć do:

A.  2 roku życia,
B.  4 roku życia,
C.  6 roku życia,
D.  10 roku życia.

Zadanie 0.
Małżonkowie (rodzice dziecka) sprawują władzę rodzicielską od:

A.  urodzenia się dziecka do pełnoletności,
B.  urodzenia się dziecka do 16 roku życia,
C . zarejestrowania  dziecka  w  Urzędzie  Stanu  Cywilnego  do

pełnoletności,
D.  orzeczenia sądu rodzinnego do pełnoletności.

Zadanie 0.
Badanie  ostrości  słuchu  przeprowadza  się  w  następujących
grupach wiekowych z WYJĄTKIEM:

A.  dzieci 4-letnich,
B.  dzieci 6-letnich,
C.  młodzieży 14-letniej,
D.  młodzieży 16-letniej.

Zadanie 0.
W karmieniu sztucznym niemowląt posiłki uzupełniające wprowadza
się:

A .  nie wcześniej niż w 5 miesiącu życia,
B.  nie wcześniej niż w 6 miesiącu życia,
C.  nie później niż w 8 miesiącu życia
D.  nie później niż w 10 miesiącu życia.

Zadanie 0.
Szczepionka  przeciwtężcowa,  biorąc  pod  uwagę  formę  antygenu,
zawiera:

A.  zabite drobnoustroje,
B.  zabite fragmenty drobnoustrojów,
C.  żywe drobnoustroje,
D.  produkty metabolizmu komórek.

Zadanie 0.
Kiedy pojawia się u dziecka pierwszy społeczny uśmiech?

A.  w 1 roku życia,
B.  w 2 miesiącu życia,
C.  w 6 miesiąca życia,
D.  w okresie noworodkowym.



Zadanie 0.
Mleko następne jest przeznaczone dla niemowląt od:

A.  2 miesiąca życia,
B.  3 miesiąca życia,
C.  4 miesiąca życia,
D.  7 miesiąca życia.

Zadanie 0.
W  Polsce  najczęściej  występującymi  wadami  wrodzonymi  u  dzieci
są wady:

A.  układu nerwowego,
B.  narządu ruchu,
C.  serca,
D.  układu moczowego i nerek.

Zadanie 0.
Oddawanie  stolca  raz  na  3-4  dni  u  zdrowego  niemowlęcia
karmionego wyłącznie piersią, bez dopajania może świadczyć o:

A.  zaparciu,
B.  braku pokarmu i głodzeniu dziecka,
C.  dysfunkcji przewodu pokarmowego,
D.  fizjologii.

Zadanie 0.
"Pokaż, co słyszysz" jest testem do badania słuchu u dzieci w:

A.  14 miesiącu życia,
B.  17 miesiącu życia,
C.  24 miesiącu życia,
D.  4 roku życia.

Zadanie 0.
D o  wykrywania  zaburzeń  widzenia  barw  pielęgniarka  powinna
zastosować:

A.  test Hirschberga,
B.  badania za pomocą tablic widełkowych,
C.  badanie za pomocą tablic Ishihary,
D.  Cover test.

Zadanie 0.
Reakcję ruchową dziecka na hałas nazywamy odruchem:

A.  Pawłowa,
B.  Moro,
C.  chwytnym,
D.  tonicznym.



Zadanie 0.
W ciągu pierwszego roku życia obwód głowy niemowlęcia powiększa
się o około:

A.  5 cm,
B.  6 cm,
C.  7 cm,
D.  12 cm.

Zadanie 0.
Podaj następstwo nierozpoznanej hypotyreozy:

A.  niedożywienie,
B.  upośledzenie umysłowe,
C.  zaburzenia krzepnięcia,
D.  zaburzenia trawienia i wchłaniania.

Zadanie 0.
Ciemię tylne (małe) zarasta u niemowlęcia:

A.  około 7 dnia życia,
B.  około 2 tygodnia życia,
C.  do końca 4 tygodnia życia,
D.  do 6 tygodnia życia.

Zadanie 0.
Głównym  źródłem  kalorii  dla  dzieci  w  wieku  przedszkolnym
powinny być:

A.  produkty zbożowe,
B.  mleko,
C.  masło i oleje roślinne,
D.  mięso i przetwory.

Zadanie 0.
Jaka  jest  zasadnicza  różnica  pomiędzy  szczepionkami,  a
surowicami i immunoglobulinami?

A . szczepionki służą do uodpornienia czynnego a surowice i
immunoglobuliny do biernego,

B . szczepionki  służą  do  uodpornienia  biernego  a  surowice  i
immunoglobuliny do czynnego,

C . wszystkie  wymienione  służą  do  uodpornienia  czynnego,
różny  jest  jednak  czas  działania  (dla  szczepionek
dłuższy),

D.  nie ma różnicy.



Zadanie 0.
W jakim wieku dziecko reaguje na bodziec akustyczny?

A.  w 3 tygodniu życia,
B.  w 4 tygodniu życia,
C.  w 4 miesiącu życia,
D.  od urodzenia.

Zadanie 0.
Badanie  symetrii  klatki  piersiowej  i  okolicy  lędźwiowej  podczas
skłonu w przód pozwala na wykrycie:

A .  nadmiernej lordozy,
B.  nadmiernej kifozy,
C.  odstających łopatek,
D.  bocznego skrzywienia kręgosłupa.

Zadanie 0.
Zapobieganie krzywicy to przykład profilaktyki:

A .  nieswoistej,
B.  swoistej,
C.  drugorzędowej, wtórnej,
D.  trzeciorzędowej.

Zadanie 0.
W Polsce program obowiązujących szczepień ochronnych (Kalendarz
Szczepień) ustalany jest przez:

A.  Ministerstwo Zdrowia,
B.  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
C.  Instytut Matki i Dziecka,
D.  Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zadanie 0.
Wstrząs anafilaktyczny spowodowany jest:

A .  ciężką ogólnoustrojową reakcją antygen-przeciwciało,
B.  zakażeniem bakteryjnym,
C . ostrą  niewydolnością  krążenia  wskutek  niedostatecznej

sprawności serca jako pompy,
D . ostrą  niewydolnością  krążenia  w  następstwie  utraty  krwi

i osocza lub odwodnienia.

Zadanie 0.
Przy poparzeniu przełyku i żołądka należy zastosować:

A.  żywienie pozajelitowe lub enteralne przez sondę,
B.  dietę półpłynną, pokarmy chłodne,
C.  żywienie przez jejunostomię,
D.  żywienie doodbytnicze.



Zadanie 0.
W  postępowaniu  z  dzieckiem,  które  poddano  przeszczepowi  nerki
należy zachować szczególną troskę i  warunki aseptyki ze względu
na:

A.  sam fakt, iż pacjentem jest dziecko,
B.  rodzaj wykonanego zabiegu,
C . zwiększone  ryzyko  infekcji,  będące  wynikiem

uzupełniającego leczenia farmakologicznego,
D.  rodzaj przeszczepianego narządu.

Zadanie 0.
Jakie powinny być prawidłowe stężenia białka w surowicy krwi u
dziecka w wieku 18 miesięcy?

A.  20 û 30 g/l,
B.  30 û 60 g/l,
C.  60 û 80 g/l,
D.  powyżej 80 g/l.

Zadanie 0.
Dziewczynka  10-letnia  przyjęta  na  ostrym  dyżurze  z  utratą
przytomności.  U  dziecka  występuje  odwodnionie,  tachykardia,
ciśnienie skurczowe krwi poniżej 80 mmHg, zapach acetonu z ust,
oddech Kussmaula. Powyższy zespół objawów nasuwa podejrzenie:

A.  hipoglikemii i hiperkaliemii,
B.  kwasicy ketonowej,
C.  śpiączki nieznanego pochodzenia,
D.  wstrząsu kardiogennego.

Zadanie 0.
W  celu  stwierdzenia  niedrożności  jel it  u  noworodka  należy
wykonać:

A . badanie  rentgenowskie  klatki  piersiowej  i  brzucha  w
pozycji wiszącej,

B . badanie  rentgenowskie  przewodu  pokarmowego  w  pozycji
leżącej,

C.  biopsję ssącą jelita,
D.  fiberoendoskopię.

Zadanie 0.
Zasadniczym następstwem nieleczenia lub późnego zdiagnozowania
wrodzonej niedrożności dróg żółciowych jest:

A .  posocznica,
B.  marskość wątroby,
C.  niewydolność nerek,
D.  anemia.



Zadanie 0.
Głównym wyznacznikiem ostrej niewydolności nerek jest:

A .  hiperalbuminemia,
B.  wysokie stężenie mocznika i kreatyniny,
C.  hiperkalcemia i hipernatremia,
D.  hypokaliemia i hypofosfatemia.

Zadanie 0.
W sercowym mechanizmie powstawania sinicy centralnej przyczyną
jest przeciek:

A.  prawo-lewy, wzrost poziomu methemoglobiny,
B.  prawo-lewy, wzrost poziomu hemoglobiny,
C.  lewo-prawy, wzrost poziomu hemoglobiny,
D.  lewo-prawy, zwiększenie liczby erytrocytów.

Zadanie 0.
U  3 tyg.  noworodka rozpoznano martwicze wrzodziejące zapalenie
jel it  (Enterocolitis  necroticans,  NEC).  Dziecko  wymagało
interwencji  chirurgicznej;  resekowano  rozległy  odcinek  jelita
cienkiego.  Założono  przetokę  dwulufową.  Zabieg  i  znieczulenie
przebiegło bez powikłań. Bezpośrednio po zabiegu w postępowaniu
żywieniowym zalecamy:

A.  karmienie piersią,
B.  pojenie 5% glukozą,
C.  całkowite odżywianie pozajelitowe (TPN),
D . wlew  dożylny  roztworu  10%  glukozy  i  sol i  fizjologicznej

w stosunku 2:1.

Zadanie 0.
W  jakim  czasie  (maksymalnie)  po  porodzie  powinno  nastąpić
oddanie smółki?

A.  12 godzin,
B.  24 godziny,
C.  36 godzin,
D.  48 godzin.

Zadanie 0.
U  6-letniego  chłopca  wystąpił  si lny  ból,  obrzęk  jądra,  nudności
i wymioty. Objawy te sugerują:

A.  zapalenie wyrostka robaczkowego,
B.  zapalenie jądra,
C.  skręt jądra,
D.  zapalenie otrzewnej.



Zadanie 0.
U  noworodka  w  3  dobie  życia,  urodzonego  siłami  natury,  bez
powikłań,  utrzymuje  się  twardy,  dobrze  napięty  guz  w  okolicy
ciemieniowej  prawej,  nieprzekraczający  l inii  szwów.  Skóra
miejscowo  jest  niezmieniona.  Dziecko  jest  w  stanie  ogólnym
dobrym. Opisywana zmiana jest najprawdopodobniej:

A .  przedgłowiem,
B.  krwiakiem podokostnowym,
C.  ropniem,
D.  krwiakiem pod czepcem ścięgnistym.

Zadanie 0.
Jednym z podstawowych objawów występujących podczas zapalenia
krtani  u  dziecka  jest  tzw.  duszność  krtaniowa  charakteryzująca
się:

A .  wdechowym świstem krtaniowym i wydłużeniem fazy wdechu,
B . wydechowym  świstem  krtaniowym  i  wydłużeniem  fazy

wdechu,
C . wdechowym  świstem  krtaniowym  i  wydłużeniem  fazy

wydechu,
D . wydechowym  świstem  krtaniowym  i  wydłużeniem  fazy

wydechu.

Zadanie 0.
Dziecko, u którego występują napady MAS w pierwszej kolejności
jest kwalifikowane do:

A.  założenia elektrody zewnętrznej,
B.  wszczepienia stymulatora serca,
C.  wszczepienia zastawki serca,
D.  przeszczepu serca.

Zadanie 0.
D o  wad  wrodzonych  serca  przebiegających  z  sinicą  NIE  zalicza
się:

A .  zespół Fallota,
B.  atrezja zastawki trójdzielnej,
C.  przetrwały przewód tętniczy,
D.  przełożenie wielkich pni tętniczych.

Zadanie 0.
Chlustające  wymioty,  występujące  zwłaszcza  rano  na  czczo,  bóle
głowy  i  tarcza  zastoinowa  na  dnie  oczu  u  dziecka,  to  główne
objawy:

A.  wstrząsu mózgu,
B.  ostrego zatrucia pokarmowego,
C.  wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
D.  refluksu żołądkowo - przełykowego.



Zadanie 0.
Chorobę Kawasaki charakteryzuje:

A.  martwicze zapalenie małych tętniczek,
B.  przewlekłe zapalenie dużych tętnic,
C.  wysypka krwotoczna pod postacią punkcików,
D.  guzkowe zapalenie tętnic.

Zadanie 0.
5-letnia  dziewczynka  została  przyjęta  na  ostrym  dyżurze  z
objawami - tachycardią powyżej 150 ud/min, ciśnienie skurczowe
krwi  60  mmHg,  zamroczona,  powłoki  skórne  blade,  obwodowo
kończyny  zimne.  Oddech  przyśpieszony,  występuje  anuria.  Na
podstawie  objawów  oceń,  z  jakim  wstrząsem  przywieziono
dziewczynkę do szpitala:

A.  septycznym,
B.  kardiogennym,
C.  anafilaktycznym,
D.  hipowolemicznym.

Zadanie 0.
W  celu  zapewnienia  drożności  dróg  oddechowych  u  dziecka
nieprzytomnego najistotniejsze jest:

A .  przeprowadzanie drenażu ułożeniowego co 15 minut,
B.  ułożenie dziecka w pozycji płaskiej,
C . ułożenie  dziecka  na  boku,  odsysanie  wydzieliny  górnych

dróg oddechowych,
D . ułożenie  dziecka  na  brzuchu  lub  boku  z  głową

przechyloną do przodu, co 2 godziny zmiana pozycji.

Zadanie 0.
Obturacja  oskrzeli  prowadzi  do  wzrostu  oporu  dla  przepływu
powietrza podczas:

A . wdechu  i  zmniejszenia  pęcherzykowej  przestrzeni
martwej,

B.  wydechu i wzrostu pęcherzykowej przestrzeni martwej,
C.  wdechu i wzrostu pęcherzykowej przestrzeni martwej,
D . wydechu  i  zmniejszenia  pęcherzykowej  przestrzeni

martwej.

Zadanie 0.
Badaniem decydującym o rozpoznaniu celiakii jest:

A .  badanie kału na resztki pokarmowe głównie tłuszcze,
B.  badanie kontrastowe przewodu pokarmowego,
C.  biopsja ssąca jelita cienkiego, przeciwciała,
D.  gastrofiberoskopia.



Zadanie 0.
Stosowanie  tlenoterapii  u  wcześniaków,  wiąże  się  z  ryzykiem
powstania u nich:

A.  odwarstwienia siatkówki,
B.  zwyrodnienia plamki żółtej,
C.  retinopatii,
D.  uszkodzenia rogówki.

Zadanie 0.
Wskazaniem u dzieci do transplantacji nerki jest:

A .  zespół nerczycowy wtórny,
B.  ostra niewydolność nerek,
C.  przewlekła niewydolność nerek,
D.  niedorozwój lub brak jednej nerki.

Zadanie 0.
Najważniejszym objawem w chorobie Hodgkina jest/są:

A.  powiększenie wątroby,
B.  wybroczyny na skórze,
C.  bóle kostne,
D.  powiększenie węzłów chłonnych (najczęściej szyjnych).

Zadanie 0.
Neuroblastoma to guz:

A.  części współczulnej układu autonomicznego,
B.  zewnątrzoponowy,
C.  wewnątrzrdzeniowy,
D.  wywodzący się z nerwów obwodowych.

Zadanie 0.
Najbardziej  bezpiecznym  sposobem  dożylnego  stosowania
cytostatyków jest podanie leku przez wkłucie:

A .  centralne,
B.  w żyle obwodowej,
C.  w żyle udowej,
D.  w tętnicy promieniowej.

Zadanie 0.
Najczęstszym  i  najistotniejszym  niepożądanym  działaniem
cytostatyków jest:

A .  ototoksyczność,
B.  hepatoksyczność,
C.  mielosupresyjność,
D.  nefrotoksyczność.



Zadanie 0.
Której  z  wymienionych  kości  NIE  zaleca  się  jako  miejsca  do
pobierania szpiku u niemowląt i małych dzieci?

A.  piszczelowej,
B.  mostka,
C.  tylnego grzbietu kości biodrowej,
D.  kolca przedniego grzebienia biodrowego.

Zadanie 0.
Pierwszym objawem klinicznym u pacjentów z guzem Wilmsa jest:

A .  krwiomocz,
B.  zakażenie układu moczowego,
C.  gorączka,
D.  wyczuwalny guz w jamie brzusznej.

Zadanie 0.
Neupogen jest lekiem:

A.  immunosupresyjnym,
B.  bakteriostatycznym,
C.  stymulującym wzrost leukocytów,
D.  zawierającym gotowe przeciwciała.

Zadanie 0.
Ból  w  chorobie  nowotworowej  może  mieć  charakter  ostry  lub
przewlekły i jest zależny od:

A . lokalizacji,  stadium  zaawansowania  choroby  i
umiejscowienia przerzutów,

B.  zachowania i wieku pacjenta,
C . umiejscowienia  przerzutów  i  rodzaju  stosowanych

cytostatyków,
D.  stanu odżywienia chorego.

Zadanie 0.
Jak należy postępować przy dzieleniu cytostatyków doustnych?

A . nie  wymagają  stosowania  szczególnych  środków
ostrożności,

B . n ie  dotykać  ręką  bez  rękawiczki  i  nie  dopuszczać  do
rozprzestrzeniania pyłu lub drobin,

C . pacjent  sam  będzie  dzielił  leki  w  oddzielnym
pomieszczeniu,

D . należy  dostosować  dawkę  cytostatyku  tak,  aby  uniknąć
dzielenia leku.



Zadanie 0.
Podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe charakteryzuje się:

A .  bólami głowy i wymiotami,
B.  podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi,
C.  obniżonym ciśnieniem tętniczem krwi,
D.  tachycardią.

Zadanie 0.
Lekiem  z  wyboru  spośród  analgetyków  w  leczeniu  bólu  u  dzieci
jest:

A .  Polopiryna,
B.  Paracetamol,
C.  Pabialgina,
D.  Aspiryna.

Zadanie 0.
Retinoblastoma rozwija się w:

A.  twardówce oka,
B.  rogówce oka,
C.  siatkówce oka,
D.  białkówce oka.

Zadanie 0.
Postać  pozapiramidowa  mózgowego  porażenia  dziecięcego
charakteryzuje się:

A .  występowaniem ruchów mimowolnych,
B.  zaburzeniami koordynacji ruchów,
C.  nasileniem zmian w kończynach dolnych,
D.  dominacją zmian w kończynach górnych.

Zadanie 0.
7-letnia  dziewczynka  z  rozpoznaniem  reumatoidalnego  zapalenia
stawów  została  przyjęta  do  oddziału  z  powodu  kolejnego
zaostrzenia choroby. W czasie aktywnej fazy choroby w badaniach
laboratoryjnych występuje:

A.  wzrost stężenia albumin,
B.  obniżona liczba leukocytów,
C.  wzrost stężenia białka C-reaktywnego,
D.  zmniejszone stężenie gamma-globulin.

Zadanie 0.
U dziecka choroba Werdniga-Hoffmana manifestuje się:

A .  drżeniem pęczkowym,
B.  pogłębieniem odruchów głębokich,
C.  znacznym upośledzeniem rozwoju umysłowego,
D.  obniżeniem poziomu karnityny w mięśniach.



Zadanie 0.
Który  czynnik  jest  najistotniejszy  przy  planowaniu  opieki  w
przypadku choroby Perthesa?

A.  zapewnienie odciążenia chorej kończyny,
B.  zapewnienie sprawnego krążenia,
C.  zapobieganie ograniczeniom zakresu ruchów kończyny,
D.  minimalizacja bólu.

Zadanie 0.
Artrogrypoza to:

A.  miopatia endokrynna,
B.  miopatia steroidowa,
C.  wrodzone skrzywienie kręgosłupa,
D.  wrodzona dystrofia mięśniowa.

Zadanie 0.
Noworodka  z  przepukliną  oponowo-rdzeniową  w  okolicy
lędźwiowo-krzyżowej należy ułożyć:

A.  na boku,
B.  na brzuszku,
C.  na brzuszku z podpórką,
D.  w specjalnym nosidełku.

Zadanie 0.
Aby  zachować  odpowiedni  kształt  i  objętość  kikuta  po  amputacji
kończyny górnej należy:

A.  bandażować ciasno kikut opaską elastyczną,
B.  włożyć kikut w opatrunek gipsowy,
C.  bandażować kikut opaską dzianą,
D . bandażować  kikut  wraz  z  najbliższym  stawem  opaską

elastyczną.

Zadanie 0.
W  jakim  kierunku  należy  obserwować  dziecko,  jeżeli  jest  leczone
preparatami złota?

A.  wstrząsu polekowego,
B.  objawów uszkodzenia nerek,
C.  objawów zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego,
D.  zaburzeń funkcjonowania pracy serca.

Zadanie 0.
U  większości  dzieci  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym  rozwój
umysłowy jest:

A .  zależny od upośledzenia ruchowego,
B.  zależny od przyczyny choroby,
C.  głęboko upośledzony,
D.  prawidłowy lub nieznacznie upośledzony.



Zadanie 0.
Najlepszą  formą  bezpośredniego  poznawania  świata  u  dzieci
niewidomych jest zmysł:

A .  dotyku,
B.  smaku,
C.  słuchu,
D.  mowy.

Zadanie 0.
2-miesięczna  dziewczynka  przebywa  na  oddziale  neurochirurgii
dziecięcej  z  powodu  wodogłowia.  Dziewczynka  jest  bardzo
niespokojna,  drażliwa,  niechętnie  przyjmuje  pokarm  oraz
wymiotuje. Takie objawy świadczą o:

A.  prawidłowym ciśnieniu śródczaszkowym,
B.  braku obecności matki,
C.  wzroście ciśnienia śródczaszkowego,
D.  reakcji na niewłaściwe leki.

Zadanie 0.
Do przyczyn okołoporodowych mózgowego porażenia dziecięcego NIE
należą:

A.  niedotlenienie,
B.  zatrucie,
C.  uraz okołoporodowy,
D.  krwawienie do mózgu.

Zadanie 0.
Dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a charakteryzuje się:

A .  postępującym niedowładem mięśni,
B.  postępującym złuszczaniem nasad kości,
C.  stabilnym niedowładem mięśni,
D.  postępującym sztywnieniem mięśni.

Zadanie 0.
Optymalnym okresem założenia aparatu słuchowego jest wiek:

A.  do 1 roku życia,
B.  2-3 rok życia,
C.  3-4 rok życia,
D.  powyżej 4 roku życia.

Zadanie 0.
Zespół Downa spowodowany jest:

A .  nadliczbowym chromosomem pary 21,
B.  trisomią chromosomów pary 18,
C.  przesunięciem chromosomu X z pary 21 do 20,
D.  trisomią chromosomów pary 13.



Zadanie 0.
Jakich  dodatkowych  reakcji  ze  strony  dziecka  można  się
spodziewać podczas stymulacji metodą Vojty:

A .  krzyku, bezwiednego oddawania kału i moczu,
B.  wzmożonego napięcia mięśniowego,
C.  wystąpienia gorączki,
D.  bezsenności.

Zadanie 0.
W  I  dobie  po  implantacji  zastawki  komorowo-otrzewnowej
obserwując  dziecko  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  objawy
związane z:

A .  obserwacją źrenic,
B.  wzrastaniem ciśnienia śródczaszkowego,
C.  diurezą,
D.  odżywianiem.

Zadanie 0.
Dziecko głuche powinno uczyć się:

A .  w szkole ogólnej,
B.  w szkole integracyjnej,
C.  indywidualnie,
D.  w szkole specjalnej.

Zadanie 0.
Napięcie spastyczne zmniejsza się przez:

A.  kąpiel w chłodnej wodzie,
B.  układanie kończyn w wyproście,
C.  krioterapię,
D.  kąpiel w ciepłej wodzie.

Zadanie 0.
Pęcherz neurogenny to:

A.  zaburzenia czynności pęcherza moczowego,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  okresowe nietrzymanie moczu,
D.  wiotki pęcherz moczowy.

Zadanie 0.
Napadowo  występująca  duszność  wydechowa  z  kaszlem,
odkrztuszaniem  wydzieliny  oskrzelowej  jest  podstawą
rozpoznania:

A.  zapalenia oskrzeli,
B .  roztrzeni oskrzeli,
C .  astmy oskrzelowej,
D.  zapalenia płuc.



Zadanie 0.
Badanie przesiewowe u noworodka karmionego od pierwszej doby w
kierunku fenyloketonurii wykonuje się najwcześniej w:

A.  bezpośrednio po urodzeniu,
B.  pierwszej dobie życia,
C.  drugiej dobie życia,
D.  trzeciej dobie życia.

Zadanie 0.
W przewlekłej niewydolności nerek, dochodzi do zmian kostnych z
powodu braku witaminy:

A.  B i multiwitaminy,
B.  A i  E,
C.  H i PP,
D.  D3.

Zadanie 0.
Jak długo dziecko z galaktozemią wymaga leczenia dietetycznego?

A.  przez pierwszy rok życia,
B.  do siódmego roku życia,
C.  przez całe życie,
D.  do okresu pokwitania.

Zadanie 0.
Pierwotna dyskineza rzęsek, to:

A .  wrodzone upośledzenie ruchomości rzęsek,
B.  nabyte upośledzenie ruchomości rzęsek,
C . upośledzenie  czynności  błony  śluzowej  układu

oddechowego,
D . całkowity  brak  rzęsek  błony  śluzowej  układu

oddechowego.

Zadanie 0.
Charakterystycznymi  objawami  wrzodziejącego  zapalenia  jelita
grubego są:

A.  nudności,
B.  wymioty,
C.  zaparcia,
D.  biegunki z domieszką krwi lub śluzu.



Zadanie 0.
Występowanie  u  dziecka  nadmiernego  pragnienia,  częstego
oddawania  moczu  i  moczenia  nocnego  oraz  ogólnego  osłabienia
sugeruje wystąpienie:

A.  kamicy nerkowej,
B.  zakażenia układu moczowego,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  cukrzycy.

Zadanie 0.
Do objawów zwichnięcia stawu biodrowego u noworodka należy/ą:

A.  ograniczenie odwodzenia w stawach biodrowych,
B.  nierówność fałdów udowych,
C.  objaw przeskakiwania Ortolaniego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
W  leczeniu  przewlekłych chorób  oskrzeli  i  płuc  do  podstawowych
metod leczniczych ułatwiających ewakuację wydzieliny zaliczamy:

A.  tylko drenaż oskrzeli,
B .  tylko gimnastykę oddechową,
C.  drenaż oskrzeli i gimnastykę oddechową,
D . gimnastykę oddechową i podawanie małej i lości płynów do

picia.

Zadanie 0.
Wrodzony przerost nadnerczy u dziewcząt często współistnieje z:

A .  chorobą Addisona,
B.  chorobą Cushinga,
C.  zespołem Conna,
D.  rzekomym obojnactwem.

Zadanie 0.
Dieta dziecka z mukowiscydozą powinna być:

A.  wysokoenergetyczna,
B.  bogatobiałkowa,
C.  uzupełniona witaminami A, D, E i K,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Badaniem decydującym o rozpoznaniu rozstrzeni oskrzeli jest:

A .  RTG klatki piersiowej,
B.  bronchoskopia,
C.  bronchografia,
D.  RTG klatki piersiowej z kontrastem.



Zadanie 0.
U  dzieci  chorych  na  hemofilię,  częściej  niż  u  osób  dorosłych
dochodzi do wylewów. Powodem jest:

A .  kruchość naczyń krwionośnych,
B.  intensywne wzrastanie,
C.  brak systematyczności w zażywaniu leków,
D.  większa aktywność.

Zadanie 0.
W rozpoznaniu miastenii pomocne jest wykonanie badania:

A.  elektromiograficznego,
B.  elektroencefalograficznego,
C.  scyntygraficznego mięśni,
D.  antropometrycznego.

Zadanie 0.
8-letni  chłopiec  z  hemofilią  typu  A  jest  rehabilitowany  z
powodu przykurczu w stawie kolanowym, spowodowanego rozległym
wylewem. Dużym wylewom i ich następstwom najskuteczniej można
zapobiegać przez:

A . samodzielną  podaż  przez  dziecko  lub  rodzica  czynnika
VIII, zgodnie ze zleceniem lekarskim,

B.  ograniczenie aktywności ruchowej dziecka,
C . systematyczne  podawanie  leków  zwiększających

krzepliwość krwi,
D.  ograniczenie kontaktów z rówieśnikami.

Zadanie 0.
W badaniach laboratoryjnych dziecka z zespołem Reye'a stwierdza
się:

A .  podwyższone stężenie cukru,
B.  obniżone stężenie amoniaku,
C.  podwyższone stężenie transaminaz,
D.  obniżone stężenie wapnia.

Zadanie 0.
U dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna obserwuje się:

A .  znaczne niedożywienie,
B.  zaparcia,
C.  podwyższony poziom amylazy w moczu,
D.  podwyższony poziom amylazy w surowicy.



Zadanie 0.
Dziecku w trakcie napadu padaczki NIE wolno:

A.  zmieniać pozycji ułożeniowej i układać na boku,
B.  stosować tlenoterapii,
C.  podawać środków leczniczych doustnie,
D.  podawać środków leczniczych dożylnie.

Zadanie 0.
U  10-letniej  dziewczynki  z  rozpoznaną  cukrzycą  występują:
uczucie  głodu,  wzmożona  potliwość,  bladość  powłok  skórnych,
osłabienie, rozdrażnienie. Dziecku należy podać:

A.  1 mg glukagonu domięśniowo,
B.  dożylnie 20% glukozę w dawce 200 mg /kg m.c.,
C.  1-2 WW węglowodanów prostych,
D.  insulinę krótkodziałającą.

Zadanie 0.
Testy  przesiewowe  przeprowadzane  w  celu  wykrycia  wrodzonej
niedoczynności tarczycy polegają na:

A.  przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z matką dziecka,
B.  badaniu antropometrycznym,
C.  oznaczeniu wolnej tyroksyny w surowicy we krwi,
D . oznaczeniu stężenia hormonu tyreotropowego w wysuszonej

kropli krwi.

Zadanie 0.
Leczenie niedoczynności tarczycy polega na:

A.  stałym podawaniu jodu,
B.  stałym podawaniu Lewotyroksyny,
C.  podawaniu Lewotyroksyny aż do wyrównania hypotyreozy,
D.  podawaniu jodu aż do wyrównania hypotyreozy.

Zadanie 0.
Osiowym objawem miastenii jest:

A .  występowanie okresów bezsenności,
B.  duża męczliwość mięśni,
C.  zwiększona ruchliwość,
D.  wiotkość mięśni.

Zadanie 0.
Dieta w przewlekłej niewydolności nerek polega na:

A.  ograniczeniu tłuszczów zwierzęcych,
B.  zwiększonej podaży białka roślinnego,
C.  ograniczeniu podaży białka,
D.  ograniczeniu podaży węglowodanów.



Zadanie 0.
Biegunka przewlekła to  stan chorobowy, który charakteryzuje s ię
występowaniem luźnych stolców:

A.  przez okres tygodnia u noworodków i niemowląt,
B . przez  okres  co  najmniej  miesiąca  niezależnie  od  wieku

dziecka,
C . z  domieszką  śluzu  lub  krwi,  powyżej  14  dni,

prowadzących do zaburzeń odżywienia,
D.  z krwią lub śluzem niezależnie od długości trwania.

Zadanie 0.
Test chlorkowy jest zasadniczym badaniem w diagnostyce:

A.  mukowiscydozy,
B.  mukopolisacharydozy,
C.  choroby spichrzeniowej,
D.  dysplazji oskrzelowo-płucnej.

Zadanie 0.
Fenyloketonuria matczyna oznacza:

A . odziedziczenie  choroby  przez  dziecko  od  matki,  ponieważ
dziedziczenie fenyloketonurii jest związane z płcią,

B.  objawienie się fenyloketonurii dopiero w czasie ciąży,
C . uszkodzenie  płodu  przez  utrzymujące  się  w  czasie  ciąży

wysokie  wartości  fenyloalaniny  we  krwi  matki,  która
choruje na fenyloketonurię,

D . wystąpienie  fenyloketonurii  spowodowane  karmieniem
dziecka  piersią  przez  matkę,  która  sama  choruje  na
fenyloketonurię.

Zadanie 0.
U  dziecka  z  cholestazą  okresu  niemowlęcego  objawiającą  się
świądem  skóry  i  zażółceniem  powłok,  w  pielęgnowaniu  należy
przede wszystkim uwzględnić:

A . dwa  razy  dziennie  przeprowadzać  toaletę  całego  ciała
dziecka,

B . główną  uwagę  poświęcić  higienie  paznokci  dziecka  aby
nie  doszło  do  uszkodzenia  skóry  w  wyniku  drapania
skóry,

C . główną uwagę skupić na czynnościach łagodzących objawy
świądu skóry u dziecka,

D.  regularnie analizować wskaźnik cholestazy.



Zadanie 0.
Dziecko chore na hemofilię powinno zawsze nosić przy sobie:

A.  opaskę uciskową,
B.  Spongostan,
C.  legitymację chorego na hemofilię,
D.  leki zwiększające krzepliwość krwi.

Zadanie 0.
Podstawową  cechą  zespołu  nerczycowego,  niezależnie  od  jego
przyczyny jest:

A .  hipolipidemia, występowanie białkomoczu,
B.  wysokie stężenie mocznika i kreatyniny,
C . białkomocz  przekraczający  u  dziecka  50  mg/kg  mc.  na

24h,
D.  zmniejszone wchłanianie zwrotne sodu w cewce dalszej.

Zadanie 0.
Charakterystycznym objawem mukowiscydozy u noworodka jest:

A .  bladość skóry i błon śluzowych,
B.  niedrożność smółkowa,
C.  niska waga urodzeniowa,
D.  luźne stolce.

Zadanie 0.
Konflikt  zachodzący  między  osobami  (stronami)  to  sytuacja,  w
której:

A . realizacja  celów  jednej  ze  stron  utrudnia  lub
uniemożliwia realizację celów strony przeciwnej,

B . realizacja  celów  jednej  ze  stron  ułatwia  realizację
celów strony przeciwnej,

C . jedna  ze  stron  jest  wrogo  i  agresywnie  nastawiona  do
drugiej strony,

D . jedna  ze  stron  jest  przyjaźnie  i  pozytywnie  nastawiona
do drugiej strony.

Zadanie 0.
Czynnikami ułatwiającymi słuchanie rozmówcy jest:

A . zadbanie  o  warunki  ułatwiające  koncentrację  na
wypowiedzi,

B.  wiedza na temat oczekiwań, potrzeb słuchaczy,
C . dostosowanie  języka  przekazu  do  wykształcenia,  wieku,

wiedzy odbiorcy,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Metoa dydaktyczna to:

A . systematycznie  stosowany  sposób  pracy  nauczającego  z
uczącymi  się  zapewniający  osiągnięcie  celów
kształcenia,

B . metody  diagnozowania  zainteresowań,  potrzeb  i
możliwości  edukacyjnych  osób  biorących  udział  w
doskonaleniu,

C . systematyczne  stosowanie  różnorodnych  środków
dydaktycznych dostosowanych do tematów zajęć,

D . strukturę  organizacyjną  zajęć  teoretycznych  i
praktycznych  służących  opanowaniu  wiadomości  z
dziedziny poznawczej.

Zadanie 0.
Konspekt  jako  wyraz  przygotowania  się  nauczyciela  do  zajęć
teoretycznych, praktycznych zawiera:

A.  metody, formy nauczania, środki dydaktyczne,
B.  plan, układ materiału, metody, środki dydaktyczne,
C.  plan, przygotowanie merytoryczne materiału,
D.  hierarchię celów kształcenia, przygotowanie metodyczne.

Zadanie 0.
Wskaźniki socjomedyczne zdrowia, to wskaźniki:

A .  umieralności,
B.  chorobowości,
C.  pomiaru uczestnictwa w życiu społecznym,
D.  dostępu do lekarza.

Zadanie 0.
Przywódca  grupy,  który  samodzielnie  podejmuje  decyzje,  narzuca
zdanie, wymusza podporządkowanie, to:

A .  autokrata,
B.  demokrata,
C.  l iberał,
D.  współpracujący.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność ciążąca na pielęgniarce to:

A . konieczność  odpowiadania  za  cały  zakres  działalności
zawodowej,

B . obowiązek  moralny  odpowiadania  za  swoje  czyny  i
ponoszenia za nie konsekwencji,

C . obowiązek  prawny  odpowiadania  za  swoje  czyny  i
ponoszenia za nie konsekwencji,

D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 0.
Stwierdzenie:  "godność  osobowa  źródłem  moralnej  powinności"
jest aksjomatem zawartym w podstawach:

A.  egzystencjalizmu,
B.  eudajmonizmu,
C.  personalizmu,
D.  deotomizmu.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  powodów  przekonuje  o  rosnącej  potrzebie
elastyczności w zarządzaniu zasobami ludzkimi?

A.  zwiększona podaż pracowników na rynku pracy,
B.  zmniejszona podaż pracowników na rynku pracy,
C.  narastające wyspecjalizowanie instytucji,
D.  konkurencyjność.

Zadanie 0.
Cztery podstawowe fazy cyklu życia produktu/usługi to:

A .  wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, spadek,
B.  wprowadzenie, sprzedaż, czas, zysk,
C.  wprowadzenie, koszt, zysk, spadek,
D.  wprowadzenie, wzrost, zysk, koszt.

Zadanie 0.
Jakie grupy powstają w firmie spontanicznie?

A.  nieuporządkowane,
B.  heterogeniczne,
C.  nieformalne,
D.  stabilne.

Zadanie 0.
Podstawą  gospodarki  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez:

A.  ministra zdrowia,
B.  ministra finansów,
C.  kierownika podmiotu leczniczego,
D . dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia,

Zadanie 0.
Decentralizacja  zarządzania  ochroną  zdrowia  w  Polsce  oznacza
przekazanie  odpowiedzialności  i  kompetencji  do  działania  na
rzecz zdrowia:

A.  rządowi,
B.  lekarzowi rodzinnemu,
C.  samorządom terytorialnym,
D.  obywatelowi.



Zadanie 0.
Który z poniższych zapisów jest prawidłowy?

A . miesięczny  zasiłek  macierzyński  wynosi  100%
wynagrodzenia i jest finansowany z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych,

B . miesięczny  zasiłek  macierzyński  wynosi  100%
wynagrodzenia i jest finansowany z Funduszu Ubezpieczeń
Zdrowotnych,

C . miesięczny  zasiłek  macierzyński  wynosi  80%
wynagrodzenia i jest finansowany z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych,

D . miesięczny  zasiłek  macierzyński  wynosi  100%
wynagrodzenia i  jest finansowany z Funduszu Socjalnego
Pracodawcy.

Zadanie 0.
Świadczenia  pieniężne  na  podstawie  przeprowadzonego  wywiadu
środowiskowego przyznają i wypłacają:

A.  regionalne ośrodki polityki społecznej,
B.  powiatowe centra pomocy rodzinie,
C.  ośrodki pomocy społecznej,
D.  organizacje pozarządowe.

Zadanie 0.
Dobowe zapotrzebowanie na płyny, zdrowego niemowlęcia o wadze
do 10 kg, wynosi:

A .  50-100ml/kg masy ciała,
B.  100-150ml/kg masy ciała,
C.  150-200ml/kg masy ciała,
D.  200-250ml/kg masy ciała.

Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.



Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
U pacjenta z podejrzeniem odmy prężnej, drżenie głosowe:

A.  jest prawidłowe,
B.  jest wzmożone,
C.  jest zmniejszone,
D.  zanika.

Zadanie 0.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:

A.  drżenie języka,
B.  gładka i ciepła skóra,
C.  bradykardia,
D.  tachykardia.

Zadanie 0.
Język  pacjenta  pokryty  jest  grubą  warstwą  białego  nalotu,  który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

A.  infekcję drożdżakową,
B.  aftowe zapalenie jamy ustnej,
C.  leukoplakię,
D.  język geograficzny.

Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  jamy  brzusznej,  polegającą  na
głębokim  uciskaniu  brzucha  w  lewym  dolnym  kwadrancie  i
pojawienie  s ię  bólu  w  przeciwległym  prawym  dolnym  kwadrancie
brzucha określa się mianem objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Rowsinga,
D.  Goldflama.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.



Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  wykonująca  test  jakościowy  w  celu  oznaczenia
cukromoczu za pomocą testu paskowego, dokonuje odczytu z paska
po upływie:

A.  3 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Craniotabes  oznacza  ognisko  rozmiękania  potylicy.  Jako  objaw
występujący fizjologicznie może utrzymywać się u niemowlęcia do
końca:

A.  3 miesiąca życia,
B.  6 miesiąca życia,
C.  9 miesiąca życia,
D.  12 miesiąca życia.



Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.

Zadanie 0.
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?

A . w  czwartej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie
prawej,

B.  gdziekolwiek w okolicy serca,
C . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  prawej  stronie

mostka,
D . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  lewej  stronie

mostka.

Zadanie 0.
Tiki, to niezależne od woli pacjenta:

A.  groteskowe, wykręcone pozycje, często korpusu ciała,
B . wolne,  wykręcające,  wijące  ruchy  w  obrębie  twarzy,

dalszych części kończyn,
C . krótkie,  nieregularne,  powtarzające  się,  skoordynowane

ruchy,
D . rytmiczne,  powtarzające  się,  dziwaczne  ruchy  twarzy  i

jamy ustnej.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.



Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  rozpoznaniu  zapalenia  żył  głębokich  należy
zastosować:

A . uniesienie  i  unieruchomienie  kończyny,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

B . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

C.  uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę,
D . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki

przeciwbólowe, kortykosteroidy.

Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.

Zadanie 0.
Pacjocentryczny model pielęgnowania w Polsce wprowadziła:

A.  Teresa Kulczyńska,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Rachela Hutner,
D.  Wiesława Ciechaniewicz.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie tradycyjne to:

A.  ograniczone pielęgnowanie,
B.  podporządkowane decyzji lekarza,
C . podporządkowane  specjalizacji  czynnościowej

pielęgniarki,
D . podporządkowane  decyzji  lekarza  i  specjalizacji

czynnościowej pielęgniarki.

Zadanie 0.
Do metod badania naukowego zaliczamy:

A.  ankietę,
B.  wywiad,
C.  analizę dokumentów,
D.  sondaż diagnostyczny.

Zadanie 0.
Etapy postępowania badawczego to:

A.  określenie tematu, celów pracy i metod,
B.  sformułowanie problemu badań, hipotez i technik,
C.  dobór zmiennych i wskaźników, narzędzi badań,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
W  Polsce,  podwaliny  do  powstania  pielęgniarstwa  w  opiece
domowej, wprowadziła:

A.  Hanna Chrzanowska,
B.  Maria Epsteinówna,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.

Zadanie 0.
Za początek pielęgniarstwa zawodowego przyjmuje się:

A .  utworzenie pierwszej szkoły pielęgniarstwa w Londynie,
B.  opracowanie kodeksu etyki zawodowej,
C.  powstanie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek,
D.  przyjęcie definicji pielęgnowania V. Henderson.

Zadanie 0.
Jakim programem komputerowym należy się posłużyć, by utworzyć
dokument  zawierający  tekst,  zestawienie  danych  w  postaci  tabel
oraz histogramów?

A.  edytorem tekstów,
B.  bazą danych,
C.  systemem operacyjnym,
D.  programem graficznym.

Zadanie 0.
Dane  badanych  2500  pacjentów  zapisano  w  komputerowej  bazie
danych.  Zestaw  danych  zapisanych  w  takiej  bazie  dotyczących
jednego pacjenta nazywany jest:

A .  polem,
B.  rekordem,
C.  plikiem,
D.  dokumentem.

Zadanie 0.
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności  obliczania  średnich,  odchyleń  od  średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  arkusze kalkulacyjne.



PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 290911
GRUPA 1
Zadanie 0.
Która  krzywizna  kręgosłupa  u  niemowląt  kształtuje  s ię  jako
pierwsza?

A.  lordoza szyjna,
B.  kifoza piersiowa,
C.  lordoza lędźwiowa,
D.  skolioza piersiowa.

Zadanie 0.
Fizjologiczny  nadmierny  ubytek  masy  ciała  u  noworodka  można
ograniczyć przez:

A.  nawadnianie dożylne,
B.  włączenie karmienia sztucznego,
C.  unikanie przegrzewania,
D.  prowadzenie bilansu płynów.

Zadanie 0.
Podczas podawania aminoglikozydów zwrócisz uwagę na działanie
uboczne leku, takie jak:

A.  ototoksyczność i nefrotoksyczność,
B.  zaburzenia krzepliwości krwi,
C.  senność i apatię,
D.  hepatotoksyczość i pancreatotoksyczność.

Zadanie 0.
U wcześniaka występuje utrudnione oddychanie z powodu:

A.  osłabionej fagocytozy,
B.  niedojrzałości transferazy glukuronowej,
C.  nadmiaru potasu w surowicy krwi,
D.  niedoboru surfaktantu.

Zadanie 0.
Zapotrzebowanie  na  składniki  pokarmowe  u  niemowlęcia  do  6
miesiąca jest optymalnie pokrywane, jeżeli dziecko:

A.  jest karmione naturalnie,
B.  ma zapewnioną podaż witamin,
C.  jest karmione regularnie,
D.  ma podawane dosładzane posiłki.



Zadanie 0.
Wiek zębowy określamy na podstawie:

A.  liczby zębów stałych,
B . l iczby  wyrżniętych  zębów  oraz  stadium  ich  formowania

się,
C.  oceny wzrostu szczęk na długość,
D.  kolejności wyrzynania się zębów.

Zadanie 0.
Postawy nadmiernego wymagania, korygowania wywołują u dziecka:

A.  pewność siebie, pomysłowość,
B.  agresję, nieposłuszeństwo,
C.  brak wiary we własne siły, niepewność, lękliwość,
D.  ufność wobec rodziców i posłuszeństwo.

Zadanie 0.
Ontogeneza rozpoczyna się od:

A.  chwili poczęcia dziecka,
B.  trzeciego tygodnia życia płodowego,
C.  chwili urodzenia dziecka,
D.  trzeciego miesiąca życia dziecka.

Zadanie 0.
Leczenie kwasicy oddechowej polega na:

A.  podaniu aminophiliny,
B.  usprawnieniu wymiany gazowej,
C.  wyrównaniu zaburzeń wodno-elektrolitowych,
D.  wyrównaniu zaburzeń metabolicznych.

Zadanie 0.
Odruch chwytny:

A.  pojawia się ok. 3 m-ca życia,
B.  zanika w 1 m-cu życia,
C.  zanika ok. 3 m-ca życia,
D.  zanika ok. 6 m-ca życia.

Zadanie 0.
Zapobieganie  krzywicy  u  niemowlęcia  karmionego  naturalnie
polega na:

A.  codziennej podaży witaminy D w dawce 200 j.m.,
B.  codziennej podaży witaminy D w dawce 400 j.m.,
C.  jednorazowym podaniem witaminy D w dawce 10000 j.m.,
D.  jednorazowym podaniu witaminy D w dawce 15000 j.m.,



Zadanie 0.
Jakie  powinno  być  postępowanie  pielęgniarki  dotyczące
założonego  dostępu  żylnego  do  podawania  żywienia
pozajelitowego?

A . wykorzystuje  dostęp,  po  podaniu żywienia  pozajelitowego
podaje preparat krwiopochodny,

B.  zakłada dodatkowe dojście do żyły obwodowej,
C . założony  dostęp  żylny  do  żywienia  pozajelitowego

wykorzystuje podając najpierw preparat krwiopochodny, a
następnie żywienie,

D.  zakłada dojście do tętnicy.

Zadanie 0.
Co to jest niemiarowość oddechowa?

A.  nierównomierny oddech w czasie snu dziecka,
B.  rytmiczne przyspieszenie akcji serca przy wdechu,
C.  rytmiczne przyspieszenie akcji serca przy wydechu,
D.  okresowe bezdechy w czasie snu.

Zadanie 0.
Aktywność gonadotropin zaczyna się ujawniać od około:

A.  6 m-ca życia dziecka,
B.  1 roku życia dziecka,
C.  4 roku życia dziecka,
D.  8 - 9 roku życia dziecka.

Zadanie 0.
Żółtaczka  fizjologiczna  w  okresie  noworodkowym  jest
spowodowana:

A . obniżoną  sprawnością  wątroby  w  zakresie  przemiany
hemoglobiny w bilirubinę,

B.  przerostem przewodu wątrobowego,
C.  niedorozwojem przewodu wątrobowego,
D.  niedorozwojem funkcji pęcherzyka żółciowego.

Zadanie 0.
Zwiększony odsetek granulocytów kwasochłonnych może wskazywać
na:

A.  niedobory witaminowe,
B.  stany niedożywienia,
C.  stany alergiczne,
D.  niedobór żelaza.



Zadanie 0.
W celu oceny nasilenia duszności u dziecka należy:

A.  rozpoznać rodzaj duszności,
B.  kontrolować stan świadomości dziecka,
C.  monitorować oddech, tętno, RR, saturację,
D.  sprawdzić szczytową pojemność wydechową dziecka.

Zadanie 0.
Metodą oceny wieku kostnego jest:

A .  rentgenogram dłoni i nadgarstka,
B.  pomiar długości kości długich,
C.  rentgenogram kręgosłupa,
D.  badanie densytometryczne.

Zadanie 0.
Obrzęki uogólnione występują przy:

A.  obniżonym stężeniu albumin,
B.  podwyższonym stężeniu gamma-globulin,
C.  podwyższonym stężeniu albumin,
D.  podwyższonym stężeniu IgA.

Zadanie 0.
Pod  koniec  okresu  wczesnego  dzieciństwa  poziom  rozwoju
społecznego charakteryzuje się:

A .  chęcią nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
B.  niechęcią do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
C.  zabawami indywidualnymi,
D.  chęcią do przebywania z dorosłymi.

Zadanie 0.
Najczęstszym  źródłem  zakażenia  dzieci  prątkami  gruźlicy  w
Polsce jest:

A .  drugie dziecko chorujące na gruźlicę,
B.  mleko pochodzące od krowy chorej na gruźlicę,
C.  osoba dorosła z najbliższego otoczenia,
D.  mięso pochodzące od chorej krowy.

Zadanie 0.
Dominującymi  przyczynami  samobójstw  wśród  dzieci  i  młodzieży
są:

A.  konflikty rodzinne i niepowodzenia w nauce,
B.  brak sukcesów sportowych i wielodzietność w rodzinie,
C.  zmiany wyglądu w okresie dojrzewania i niski wzrost,
D.  niepowodzenia w sporcie i konflikty z rówieśnikami.



Zadanie 0.
W  jaki  sposób  rodzice  dziecka  hospitalizowanego  powinni
zapoznać się z prawami?

A.  przeczytać w broszurkach szpitalnych,
B . powinni  być  świadomi  swoich  praw  oddając  dziecko  do

szpitala,
C.  powinni być poinformowani przez pielęgniarkę,
D.  od innych rodziców.

Zadanie 0.
Styl liberalny, to taki, w którym:

A.  rodzice narzucają dzieciom swój pogląd,
B.  rodzice konsultują z dziećmi decyzje rodzinne,
C . dzieci  posiadają  własny  pogląd  i  same  podejmują

decyzje,
D.  rodzice między sobą konsultują sposób postępowania.

Zadanie 0.
Hospitalizowane  dziecko  traktuje  brak  matki  jako  opuszczenie,
porzucenie, nasilają się lęki separacyjne w wieku:

A.  do 3 m-ca życia,
B.  od 3-6 m-ca życia,
C.  od 6-18 m-ca życia,
D.  od 18 m-ca - 4 roku życia.

Zadanie 0.
Miejscem,  w  którym  dzieci  najczęściej  doświadczają  przemocy
jest:

A .  środowisko rówieśnicze,
B.  środowisko szkolne,
C.  dom rodzinny,
D.  zakład opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Jaka  relacja  zachodzi  pomiędzy  rodzicami  a  hospitalizowanym
dzieckiem w zakresie praw rodzicielskich?

A . n a  czas  pobytu  w  szpitalu  władzę  rodzicielską  pełni
szpital,

B . rodzice  są  zobowiązani  do  sprawowania  opieki  nad
dzieckiem również w szpitalu,

C . umieszczenie  dziecka  w  szpitalu  pozbawia  rodziców
stałych obowiązków wobec dziecka,

D.  rodzice zwolnieni są z zaspokajania potrzeb dziecka.



Zadanie 0.
"Głód narkotykowy":

A . jest  to  uczucie  pustki  i  ssania  w  żołądku  występujące  u
osób, które wcześniej otrzymały narkotyk drogą doustną,

B . t o  objawy  psychiczne  i  f izyczne  występujące  w  okresie
długiej przerwy w przyjmowaniu narkotyku,

C . jest  zarazem emocjonalne  i  poznawcze  uczucie  niedosytu
-  głodu,  które  jak  narkotyk  pobudzają  do  poszukiwania
wrażeń,

D . jest  to  uczucie  powstające  u  pacjentów  po  zabiegu
operacyjnym, którzy przez co najmniej  2 dni  otrzymywali
narkotyki.

Zadanie 0.
Podaj następstwo nierozpoznanej hypotyreozy:

A.  niedożywienie,
B.  upośledzenie umysłowe,
C.  zaburzenia krzepnięcia,
D.  zaburzenia trawienia i wchłaniania.

Zadanie 0.
Skierowania do lekarza wymaga dziecko z dodatnim wynikiem testu
przesiewowego,  u  którego  stwierdzono  podwyższone  ciśnienie
krwi, w co najmniej:

A .  trzech badaniach do wartości powyżej 75 centyla,
B.  dwóch badaniach usytuowane pomiędzy 90 - 95 centylem,
C.  1 badaniu powyżej 90 centyla,
D.  trzech badaniach poniżej 90 centyla.

Zadanie 0.
Dawkowanie  i  cykl  szczepień  przeciwko  grypie  oparte  jest  na
wskazaniach:

A.  lekarza rodzinnego,
B.  producenta szczepionki,
C.  immunologa,
D.  epidemiologa.

Zadanie 0.
Jakie  było  zabarwienie  skóry,  jeżeli  tuż  po  porodzie  akcję
serca oceniono na 1 pkt. wg skali Apgar?

A.  głowa i tułów różowe, kończyny sine,
B.  skóra blada, kończyny sine,
C.  kończyny różowe, tułów siny,
D.  skóra całego ciała różowa.



Zadanie 0.
Szczepionki skojarzone to szczepionki, które:

A.  uodporniają przeciwko dwóm lub więcej chorobom,
B.  mają identyczne warunki przechowywania,
C.  podawane są tą samą drogą,
D . podawane w formie iniekcji mogą być zmieszane w jednej

strzykawce.

Zadanie 0.
Głównym alergenem mleka krowiego jest:

A .  beta - laktoglobulina,
B.  laktoferyna,
C.  albumina,
D.  laktoza.

Zadanie 0.
Profilaktyka pierwotna w zakresie wad cewy nerwowej to:

A . wzbogacanie  diety  kobiety  w  ciąży  w  produkty
zawierające laktoferrynę,

B . propagowanie wśród kobiet w wieku rozrodczym spożywania
zwiększonych ilości produktów bogatych w polisacharydy,

C . zachęcanie  kobiet  w  wieku  rozrodczym  do  przyjmowania
0.4  mg kwasu foliowego raz  dziennie i  wzbogacenie  diety
w foliany,

D.  ograniczenie spożywania owoców cytrusowych.

Zadanie 0.
Badanie  symetrii  osi  długiej  kręgosłupa  w  płaszczyźnie  czołowej
pozwala na wykrycie:

A .  nadmiernej lordozy,
B.  nadmiernej kifozy,
C.  bocznego skrzywienia kręgosłupa,
D.  odstających łopatek.

Zadanie 0.
W  pierwszych  dniach  po  urodzeniu  u  noworodka  donoszonego  w
fazie adaptacji układu moczowego NIE występuje:

A.  białkomocz,
B.  obecność moczanów w moczu,
C.  małe przesączanie kłębkowe,
D.  zwiększona osmolarność moczu.



Zadanie 0.
Szczepionka  przeciwtężcowa,  biorąc  pod  uwagę  formę  antygenu,
zawiera:

A.  zabite drobnoustroje,
B.  zabite fragmenty drobnoustrojów,
C.  żywe drobnoustroje,
D.  produkty metabolizmu komórek.

Zadanie 0.
Głównym celem badań wykonywanych przez pielęgniarkę szkolną u
dzieci w V klasie szkoły podstawowej jest:

A .  pomiar masy i wysokości ciała,
B.  powszechne, profilaktyczne badanie lekarskie,
C.  przeprowadzenie bilansu zdrowia,
D . przeprowadzenie  testów  przesiewowych:  oceny  rozwoju

somatycznego oraz postawy ciała.

Zadanie 0.
Objaw Ortolaniego to objaw:

A.  wyważania,
B.  przeskakiwania,
C.  odwodzenia,
D.  utykania.

Zadanie 0.
Badanie widzenia barwnego przeprowadza się u:

A.  4-latków,
B.  6-latków,
C.  10-latków,
D.  14-latków.

Zadanie 0.
O d  chwili  urodzenia  się  zdrowe  dziecko  powinno  mieć  wykonane
obowiązujące szczepienia?

A.  natychmiast po urodzeniu,
B.  w ciągu 1-ej godziny od urodzenia,
C.  w ciągu 12-tu godzin od urodzenia,
D.  w ciągu 24-ech godzin od urodzenia.

Zadanie 0.
Dziecko  z  objawami  zastoinowej  niewydolności  serca  układamy w
pozycji półwysokiej, ponieważ takie ułożenie ciała zmniejsza:

A.  obrzęki i straty ciepła do otoczenia,
B.  zastój płucny i duszność,
C.  metabolizm i zapotrzebowanie na tlen,
D.  ryzyko ulewań i poprawia przepływ krwi przez nerki.



Zadanie 0.
Refluks żołądkowo-przełykowy najczęściej towarzyszy:

A.  przepuklinie rozworu przełykowego,
B.  żylakom przełyku,
C.  zapaleniu wyrostka robaczkowego,
D.  przepuklinie pępkowej.

Zadanie 0.
Niepowikłane postępowanie pozabiegowe u dziecka po przeszczepie
serca obejmuje umieszczenie go w:

A.  sali wybudzeniowej,
B.  wydzielonej sali oddziału chirurgicznego,
C.  sali intensywnego nadzoru medycznego,
D.  izolatce.

Zadanie 0.
Najprostszą oceną deficytu płynów jest:

A .  diureza godzinowa,
B.  diureza dobowa, ocena tętna, hematokrytu,
C.  wygląd dziecka,
D.  barwa moczu.

Zadanie 0.
5-letni  chłopiec  został  przywieziony  na  oddział  Intensywnej
Terapii  w  stanie  ciężkim,  nieprzytomny,  okresowo  pobudzony
ruchowo,  źrenice  poszerzone,  z  zaburzeniami  oddychania.  Matka
znalazła  puste  opakowanie  po  lekach  przeciwdepresyjnych.Jakie
działanie należy podjąć w chwili przyjęcia dziecka?

A.  ustalić dlaczego podano leki dziecku,
B . ocenić  stan  pacjenta,  ustalić  dawkę  i  czas  przyjęcia

trucizny,
C.  ustalić kto podał truciznę dziecku,
D.  skontaktować się z Kliniką Toksykologiczną.

Zadanie 0.
U  noworodka  z  podejrzeniem  ostrej  niewydolności  oddechowej
objawiającej się sinicą należy:

A.  podwyższyć temperaturę powietrza w inkubatorze,
B.  opukiwać klatkę piersiową,
C.  podać tlen,
D.  zapewnić odpowiednie nawodnienia.



Zadanie 0.
Zróżnicowanie  wrażliwości  poszczególnych  struktur  ośrodkowego
układu  nerwowego  na  niedotlenienie  powoduje,  że  ulegają  one
nieodwracalnemu  uszkodzeniu  w  różnym  czasie.  W  warunkach
normotermii  trwałe  zniesienie  funkcji  kory  mózgowej  następuje
po okresie:

A .  1 - 3 minut,
B.  3 - 4 minut,
C.  10 minut,
D.  15 minut.

Zadanie 0.
Do oceny stopnia uszkodzenia wątroby służy skala:

A.  Childa,
B.  Glasgow,
C.  Brunet-LΘzina,
D.  Diamonda.

Zadanie 0.
Następstwem  groźnym  dla  życia  dziecka  z  przetoką
przełykowo-tchawiczą może być:

A.  bakteryjne zapalenie płuc,
B.  chemiczne zapalenie płuc,
C.  niedodma płuc,
D.  wysiękowe zapalenie opłucnej.

Zadanie 0.
Duszność wdechowo - wydechowa charakterystyczna jest dla:

A.  obturacyjnego zapalenia oskrzeli, astmy oskrzelowej,
B.  zapalenia płuc, chorób opłucnej,
C.  zwężenia krtani i tchawicy,
D.  wrodzonej wiotkości nagłośni i krtani.

Zadanie 0.
Istotą  zespołu  hemolityczno-uremicznego  jest  zaburzenie
polegające na:

A . uszkodzeniu śródbłonka naczyń włosowatych i tętniczek w
nerce i tworzeniu się zakrzepów,

B.  upośledzeniu filtracji kłębuszkowej nerki,
C.  tworzeniu się ognisk zapalnych w korze i rdzeniu nerki,
D . zwiększonej  przepuszczalności  błony  podstawowej

kłębuszka.



Zadanie 0.
W przypadku ostrego podgłośniowego zapalenia krtani NIE należy:

A.  nosić dziecka na rękach,
B.  monitorować stan nawodnienia,
C.  podawać leków uspokajających,
D.  nawilżać powietrza wdychanego.

Zadanie 0.
Który  z  podanych  objawów  świadczy  o  zagrożeniu  życia  dziecka
użądlonego przez pszczoły?

A.  obrzęk naczynioruchowy,
B.  świąd skóry,
C.  pokrzywka,
D.  dreszcze.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  pozaszpitalnego  zapalenia  płuc  u  dzieci
poniżej 5 roku życia są:

A.  wirusy,
B.  bakterie,
C.  pierwotniaki,
D.  grzyby.

Zadanie 0.
15-letnie  dziecko  po  urazie  kręgosłupa  z  niedowładami  kończyn
dolnych  leczone  było  operacyjnie.  Zabieg  zniosło  dobrze.  Po
urazie  kręgosłupa  z  niedowładami  kończyn  dolnych  rehabilitacja
jest wskazana:

A.  tylko w zakresie kończyn górnych,
B.  tylko w zakresie kończyn dolnych,
C.  obejmuje pełny zakres gimnastyki leczniczej,
D.  nie jest zalecana.

Zadanie 0.
U  6-letniego  chłopca  stwierdzono  zaczerwienienie  moszny,
bolesność  i  powiększenie  jednego  jądra.  Istnieje  podejrzenie
skrętu jądra. Ryzyko zmian martwiczych gonady zależy od:

A.  wieku pacjenta,
B.  czasu trwania skrętu,
C.  wielkości gonady,
D.  strony gonady.



Zadanie 0.
Zabiegi  fizjoterapeutyczne  u  dzieci  z  mukowiscydozą  wykonuje
się w następującej kolejności:

A .  oklepywanie, nebulizacja, drenaż ułożeniowy,
B.  oklepywanie, drenaż ułożeniowy, nebulizacja,
C.  nebulizacja, drenaż ułożeniowy, oklepywanie,
D.  nebulizacja, oklepywanie, drenaż ułożeniowy.

Zadanie 0.
Przyczyną ostrych biegunek u niemowląt najczęściej jest:

A .  przegrzanie,
B.  błąd dietetyczny,
C.  zakażenie wirusowe,
D.  występowanie wady anatomicznej układu pokarmowego.

Zadanie 0.
Najbardziej  dokładną  techniką  obrazowania  mózgowych  skutków
niedotlenienia jest:

A .  ultrasonografia przezciemiączkowa,
B.  rezonans magnetyczny,
C.  tomografia komputerowa,
D.  elektroencefalografia.

Zadanie 0.
W  przypadku  wystąpienia  drgawek  uogólnionych  u  dziecka
hospitalizowanego, postępowaniem pierwszoplanowym jest:

A .  podanie dożylnie barbituranów,
B.  jak najszybszy transport do OIT,
C.  wykonanie intubacji dotchawiczej,
D.  ustalenie przyczyny drgawek.

Zadanie 0.
W nagłym zatrzymaniu krążenia wykonuje się kolejno czynności:

A . masaż  serca,  udrożnienie  dróg  oddechowych,  sztuczne
oddychanie,

B . sztuczne oddychanie, uderzenie przedsercowe oraz masaż
serca,

C . udrożnienie  dróg  oddechowych,  sztuczne  oddychanie,
masaż serca,

D.  sztuczne oddychanie, rękoczyn Heimlicha, masaż serca.



Zadanie 0.
W wyniku rozwijającego się wstrząsu oparzeniowego dochodzi do:

A . zmniejszenia  objętości  osocza,  zmniejszenia  systemowego
oporu naczyniowego, zmniejszenia przepływu obwodowego
krwi,

B . zwiększenia  objętości  osocza,  zmniejszenia  rzutu  serca,
zmniejszenia przepływu obwodowego krwi,

C . zwiększenia  objętości  osocza,  zmniejszenia  systemowego
oporu naczyniowego, zmniejszenia diurezy,

D . zmniejszenia  objętości  osocza,  zmniejszenia  rzutu
serca, zmniejszenia diurezy.

Zadanie 0.
Noworodka  w  2-giej  dobie  życia  przyjęto  do  szpitala  w  stanie
ogólnym ciężkim. Obserwowano znaczną duszność, przyspieszenie
oddechów  i  tętna,  dużą  męczliwość  podczas  karmienia  i  płaczu.
Występowała  dużego  stopnia  sinica  i  kwasica  metaboliczna.  W
badaniu  echokardiograficznym  potwierdzono  rozpoznanie  û
przełożenie  wielkich  pni  tętniczych  (TGA).W  postępowaniu
przedoperacyjnym  stosuje  s ię  ciągły  wlew  prostaglandyny  PGE-1
(Prostin), której działanie polega na utrzymaniu drożności:

A .  otworu owalnego i obniżeniu oporu krążenia płucnego,
B.  otworu owalnego i zwiększeniu oporu krążenia płucnego,
C . przewodu  tętniczego  i  obniżeniu  oporu  krążenia

płucnego,
D . przewodu  tętniczego  i  zwiększeniu  oporu  krążenia

płucnego.

Zadanie 0.
Chłopiec  urodził  s ię  o  czasie,  jego  masa  ciała  wynosiła  3650g,
obwód  głowy  33  cm.  Dziecko  rozwijało  s ię  prawidłowo,  chociaż
obwód  główki  szybko  się  zwiększał  i  zaczęto  podejrzewać
wodogłowie.  Lekarz  zalecił  mierzenie  obwodu  głowy
dziecka.Leczenie  chirurgiczne  wady  polega  na  odprowadzeniu
płynu mózgowo-rdzeniowego do:

A.  jelita cienkiego,
B.  lewego serca,
C.  prawego serca,
D.  jamy opłucnej.

Zadanie 0.
Do oceny stopnia zaburzeń świadomości używamy skali:

A .  Biota,
B.  Glasgow,
C.  Ballard,
D.  Lileya.



Zadanie 0.
Korzyścią zastosowania leków drogą wziewną jest to, że:

A .  nie istnieje ryzyko przedawkowania leków,
B.  można dokładnie dozować lek,
C.  można drogą wziewną podawać wszystkie leki,
D . leki  działają  bezpośrednio  na  śluzówkę  układu

oddechowego.

Zadanie 0.
Niemowlę  w  wieku  11  miesięcy,  dotychczas  zdrowe,  prawidłowo
rozwijające  się,  zostało  przyjęte  na  ostry  dyżur  z  powodu:
wymiotów, braku apetytu, niepokoju, napadowych bólów brzucha,
nóżki  w  pozycji  przygięciowej.  Dziecko  oddaje  stolce  śluzowe  z
domieszką  krwi  (tzw.  ägalaretka  malinowaö).  Brzuszek  jest
wzdęty, tkliwy.Powyższe objawy wskazują na:

A.  zatrucie,
B.  zapalenie wyrostka robaczkowego,
C.  robaczycę,
D.  wgłobienie jelitowe.

Zadanie 0.
Jakie  badania  laboratoryjne  wskazują  na  toczący  się  proces
zapalny?

A.  niski poziom hemoglobiny,
B.  wysoki wskaźnik hematokrytu,
C.  wzrost liczby płytek krwi,
D.  wysoka liczba leukocytów.

Zadanie 0.
U  noworodka  zapadnięty  brzuch  przy  rozszerzonej  klatce
piersiowej  oraz  trudności  w  oddychaniu  są  charakterystycznymi
objawami:

A.  odmy opłucnowej,
B.  przepukliny przeponowej,
C.  obecności płynu w opłucnej,
D.  zapalenia płuc.

Zadanie 0.
Czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu pneumocystozy jest:

A .  długotrwałe leżenie w łóżku,
B.  długotrwała hospitalizacja,
C.  stosowanie antybiotyków,
D.  predyspozycja genetyczna.



Zadanie 0.
Jak należy postępować przy dzieleniu cytostatyków doustnych?

A . nie  wymagają  stosowania  szczególnych  środków
ostrożności,

B . n ie  dotykać  ręką  bez  rękawiczki  i  nie  dopuszczać  do
rozprzestrzeniania pyłu lub drobin,

C . pacjent  sam  będzie  dzielił  leki  w  oddzielnym
pomieszczeniu,

D . należy  dostosować  dawkę  cytostatyku  tak,  aby  uniknąć
dzielenia leku.

Zadanie 0.
15-letnia  dziewczyna  po  amputacji  kończyny  dolnej  lewej  z
powodu  osteosarcoma  przy  współpracy  pielęgniarek  i
fizykoterapeutów  nauczyła  poruszać  się  o  kulach.  Pielęgnując
kikut po zagojeniu, pacjentka powinna:

A.  codziennie obmywać go i delikatnie masować,
B.  myć kikut 4 razy dziennie,
C.  moczyć kikut w płynie odkażającym,
D.  obmywać kikut raz w tygodniu.

Zadanie 0.
W  pierwszym  roku  życia  dziecka  wśród  chorób  nowotworowych
najczęściej występuje:

A.  neuroblastoma,
B.  osteosarcoma,
C.  choroba Hodgkina,
D.  białaczka.

Zadanie 0.
Guzy łagodne od guzów nowotworowych różnią się:

A .  szybszą dynamiką wzrastania,
B.  mniejszą dynamiką wzrastania,
C.  występowaniem odczynów zapalnych w okolicy guza,
D.  występowaniem bolesności przy ucisku.

Zadanie 0.
Podstawą do rozpoznania ostrej białaczki limfoblastycznej jest:

A .  morfologia krwi,
B.  odczyn Biernackiego,
C.  badanie szpiku,
D.  zdjęcia radiologiczne kości długich.



Zadanie 0.
Do objawów toksycznych związanych ze stosowaniem cytostatyków w
trakcie chemioterapii NIE zaliczamy:

A.  aplazji szpiku,
B.  zapalenia błon śluzowych,
C.  wymiotów, łysienia,
D.  otyłości.

Zadanie 0.
Jaki jest cel leczenia przeciwbólowego?

A . doprowadzenie  do  stanu,  w  którym  chory  jest  wolny  od
bólu,  nie  jest  zbyt  senny,  jest  aktywny  fizycznie  i
umysłowo,

B . zniwelowanie  bólu  uniemożliwiającego  chodzenie  i
poprawę nastroju,

C . usunięcie  strachu  i  rozdrażnienia  chorego  oraz  poprawa
ogólnego samopoczucia pacjenta,

D . eliminacja  częściowa  bólu,  zmniejszenie  napięcia
fizycznego, odprężenie psychiczne.

Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  objawów,  są  najbardziej
charakterystyczne dla rhabdomyosarcoma oczodołu?

A.  drżenie powieki, łzawienie,
B.  oczopląs, drżenie powieki,
C.  oczopląs, drżenie i opadanie powieki,
D.  wytrzeszcz gałki ocznej i opadanie powieki.

Zadanie 0.
Zapobieganie  niewydolności  nerek  spowodowanej  toksycznym
działaniem cytostatyków polega na:

A.  zakwaszaniu moczu,
B.  obfitym nawadnianiu dożylnym,
C.  wprowadzeniu diety bezsolnej,
D.  obfitym nawadnianiu doustnym.

Zadanie 0.
15-letni  chłopiec  leczony  z  powodu  mięsaka  Ewinga  odczuwa
dotkliwy, przewlekły ból pleców i kończyn.Podstawowym kryterium
w ocenie efektów leczenia bólu jest:

A .  relacja dziecka,
B.  relacja rodziców,
C.  obserwacja dziecka,
D.  dawka podanego leku.



Zadanie 0.
Ból neuropatyczny ma charakter:

A .  tępy i przewlekły,
B.  piekący i przeszywający,
C.  kłujący napadowy,
D.  przeszywający napadowy.

Zadanie 0.
D o  Oddziału  Onkologii  została  przyjęta  11-letnia  dziewczynka  po
operacji  guza  przysadki.  Zabieg  operacyjny  wykonany  był  przez
zatokę  klinową  z  dostępu  przez  nos.  Dziewczynka  ma  założony
drenaż  płynu  mózgowo-rdzeniowego  i  tampon  w  nosie.W
bezpośrednim okresie pooperacyjnym u dziewczynki może dojść do
zaburzeń czynności przysadki, które objawiają się:

A .  moczówką prostą,
B.  skąpomoczem,
C.  zniesieniem czucia oddawania moczu,
D.  zagęszczeniem moczu.

Zadanie 0.
U 18-miesięcznej dziewczynki z powodu podejrzenia neuroblastoma
jamy brzusznej, należy przeprowadzić dobową zbiórkę moczu na:

A.  poziom wapnia w moczu,
B.  klirans kreatyniny,
C.  straty białka w moczu,
D.  katecholaminy w moczu.

Zadanie 0.
9-letni  chłopiec  z  guzem  mózgu  (Medulloblastoma)  zniósł  dobrze
kilka  kuracji  chemioterapii.  W  badaniu  kontrolnym  tomografii
komputerowej  guz  mózgu uległ  niemal  całkowitej  remisji.  Podjęto
decyzję  o  rezygnacji  z  zabiegu  operacyjnego  i  zastosowaniu
radioterapii.Czasowym  względnym  przeciwskazaniem  do
radioterapii jest stan zapalny:

A.  powłok czaszki,
B.  opon,
C.  mózgu,
D.  wszystkie wymienione stany są przeciwskazaniem.

Zadanie 0.
Jakie  badanie  powinno  być  systematycznie  wykonywane  podczas
kuracji antracyklinami?

A.  elektroencefalografia,
B.  rentgenogram klatki piersiowej,
C.  elektrokardiogram,
D.  echokardiografia.



Zadanie 0.
Jaka  metoda  leczenia  w  Retinoblastoma  (siatkówczaku)  jest
preferowana?

A.  chemioterapia,
B.  krioterapia,
C.  enukleacja gałki ocznej,
D.  fototerapia.

Zadanie 0.
Najlepszą  formą  bezpośredniego  poznawania  świata  u  dzieci
niewidomych jest zmysł:

A .  dotyku,
B.  smaku,
C.  słuchu,
D.  mowy.

Zadanie 0.
Z a  dystrofią  mięśniową  występującą  w  chorobie  Duchenn'a
przemawia objaw:

A.  drżenia mięśni w okolicy łydek,
B.  wspinania się po sobie,
C.  przyjmowania pozycji żaby,
D.  przyjmowania pozycji scyzorykowej.

Zadanie 0.
Metoda  usprawniania  leczniczego  dzieci  nawiązująca  do
automatyzmu pełzania to metoda:

A.  Peto,
B.  Karola i Berthy Bobath,
C.  Vojty,
D.  Domana-Delacato.

Zadanie 0.
Odległym następstwem stosowania kortykosteroidów u dzieci jest:

A .  zaburzenie wzrastania,
B.  zaburzenie miesiączkowania,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  martwica kanalików nerkowych.

Zadanie 0.
W  pierwszym  okresie  leczenia  choroby  Perthesa  przestrzega  się
bezwzględnego zakazu chodzenia, ponieważ:

A.  może dojść do złamania kości chorej kończyny,
B.  może dojść do zwichnięcia stawu biodrowego,
C.  można uszkodzić opatrunek gipsowy,
D . ucisk na głowę kości udowej może spowodować większe je j

zniekształcenie.



Zadanie 0.
U  większości  dzieci  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym  rozwój
umysłowy jest:

A .  zależny od upośledzenia ruchowego,
B.  zależny od przyczyny choroby,
C.  głęboko upośledzony,
D.  prawidłowy lub nieznacznie upośledzony.

Zadanie 0.
Zaburzenia zamykania dolnego odcinka cewy nerwowej prowadzą do
powstania:

A.  przepukliny okolicy głowy,
B.  przepuklin rdzenia kręgowego,
C.  bezmózgowia,
D.  przepukliny mózgowej.

Zadanie 0.
Leczenie artrogrypozy polega na:

A.  sterydoterapii "pulsami",
B.  ograniczeniu aktywności fizycznej,
C.  intensywnej farmakoterapii,
D.  intensywnej rehabilitacji.

Zadanie 0.
Najczęstszym,  podstawowym  sposobem  leczenia  wodogłowia
narastającego jest:

A .  założenie zastawki Pudenza,
B.  farmakoterapia,
C.  rehabilitacja,
D.  nakłucie dokomorowe.

Zadanie 0.
4-letni  chłopiec  z  rozpoznaniem  osteosarcoma.  Po
przeprowadzeniu  badań  diagnostycznych  podjęto  decyzję  o
amputacji  lewej  kończyny  dolnej  powyżej  kolana.  W  przypadku
odczuwania kończyny fantomowej należy:

A.  odstąpić od protezowania i rehabilitacji,
B .  odstąpić od rehabilitacji ale protezować,
C.  odstąpić od protezowania ale rehabilitować,
D.  podjąć protezowanie i rehabilitację.



Zadanie 0.
W przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów może dojść do:

A.  zapalenia ucha,
B.  zapalenia tęczówki,
C.  zapalenia zatok przynosowych,
D.  przewlekłych bólów głowy.

Zadanie 0.
Afazja czuciowa polega na:

A.  automatycznym powtarzaniu sylab,
B.  zaburzeniu napędu mowy,
C.  zaburzeniu artykulacji,
D.  zaburzeniu rozumienia mowy.

Zadanie 0.
Głuchota występująca od urodzenia, lub w pierwszych miesiącach
życia prowadzi przede wszystkim do:

A.  upośledzenia umysłowego,
B.  braku rozwoju mowy,
C.  zaburzeń w kontaktach emocjonalnych,
D.  opóźnienia w rozwoju motorycznym.

Zadanie 0.
Obok  zmian  stawowych  w  reumatoidalnym  zapaleniu  stawów
występują:

A.  zwapnienia naczyń krwionośnych,
B.  guzki w narządach wewnętrznych,
C.  zaburzenia układu pokarmowego,
D.  kamienie nerkowe.

Zadanie 0.
Postać  pozapiramidowa  mózgowego  porażenia  dziecięcego
charakteryzuje się:

A .  występowaniem ruchów mimowolnych,
B.  zaburzeniami koordynacji ruchów,
C.  nasileniem zmian w kończynach dolnych,
D.  dominacją zmian w kończynach górnych.

Zadanie 0.
Noworodka  z  przepukliną  oponowo-rdzeniową  w  okolicy
lędźwiowo-krzyżowej należy ułożyć:

A.  na boku,
B.  na brzuszku,
C.  na brzuszku z podpórką,
D.  w specjalnym nosidełku.



Zadanie 0.
Achondroplazja charakteryzuje się:

A .  małogłowiem,
B.  zaburzeniami równowagi,
C.  zaburzeniem proporcji ciała,
D.  łamliwością kości.

Zadanie 0.
Z a  najlżejsze,  odległe  następstwa  przebytego  urazu  czaszki  i
mózgu uważa się:

A .  objawy nerwicopodobne,
B.  charakteropatie,
C.  psychopatie,
D.  stany maniakalne.

Zadanie 0.
Ciężki, złożony zespół niedoboru odporności to:

A .  upośledzenie odporności komórkowej i humoralnej,
B.  upośledzenie odporności komórkowej,
C.  upośledzenie odporności humoralnej,
D.  niedobór immunoglobulin.

Zadanie 0.
D o  Kliniki  Kardiologii  Dziecięcej  przyjęto  12-miesięczną
dziewczynkę  z  rozpoznaniem  tetralogii  Fallota.  Dziewczynka  jest
z e  znacznym  opóźnieniem  w  rozwoju  fizycznym  (siedzi  z
podparciem,  nie  chodzi,  waży  około  7500  g.).Hipoksję  organizm
kompensuje między innymi przez:

A.  spadek poziomu erytrocytów,
B.  wzrost poziomu erytrocytów,
C.  spadek poziomu leukocytów,
D.  wzrost poziomu granulocytów.

Zadanie 0.
Dieta dziecka z mukowiscydozą powinna być:

A.  wysokoenergetyczna,
B.  bogatobiałkowa,
C.  uzupełniona witaminami A, D, E i K,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Dziecko chore na hemofilię powinno zawsze nosić przy sobie:

A.  opaskę uciskową,
B.  Spongostan,
C.  legitymację chorego na hemofilię,
D.  leki zwiększające krzepliwość krwi.



Zadanie 0.
Ostra niewydolność wątroby występuje w związku z zażywaniem:

A.  antybiotyków,
B.  salicylanów,
C.  steroidów,
D.  sulfonamidów.

Zadanie 0.
W  celu  rozpoznania  wrzodziejącego  zapalenia  jelita  grubego
należy wykonać:

A.  gastroskopię,
B.  bronchoskopię,
C.  kolonoskopię,
D.  artroskopię.

Zadanie 0.
13-letni  chłopiec  jest  chory  na  cukrzycę.  Chłopiec  od  3  tygodni
przebywa  w  szpitalu  w  celu  przygotowania  go  do  samoopieki  i
samokontroli.Dawka insuliny powinna być zmienna i zależeć od:

A.  samopoczucia,
B.  masy ciała,
C.  poziomu kreatyniny w surowicy,
D.  poziomu glukozy w surowicy.

Zadanie 0.
Dieta  stosowana  w  leczeniu  wrzodziejącego  zapalenia  jelita
grubego powinna uwzględniać:

A . preparaty  bezresztkowe,  bogatobiałkowe  i
pełnowartościowe,

B.  preparaty zawierające żelazo,
C.  produkty zawierające małą ilość kalorii,
D . wszelkie  produkty  niskotłuszczowe,  z  bezwzględnym

wyeliminowaniem tłuszczy zwierzęcych.

Zadanie 0.
W ostrym napadzie astmy oskrzelowej dziecko przyjmuje pozycję:

A .  siedzącą z lekkim pochyleniem do przodu,
B.  półwysoką, z podparciem pleców,
C.  płaską na plecach,
D.  płaską na brzuchu z głową poniżej klatki piersiowej.



Zadanie 0.
U  10-letniej  dziewczynki  z  rozpoznaną  cukrzycą  występują:
uczucie  głodu,  wzmożona  potliwość,  bladość  powłok  skórnych,
osłabienie, rozdrażnienie. Dziecku należy podać:

A.  1 mg glukagonu domięśniowo,
B.  dożylnie 20% glukozę w dawce 200 mg /kg m.c.,
C.  1-2 WW węglowodanów prostych,
D.  insulinę krótkodziałającą.

Zadanie 0.
8-letni  chłopiec  z  hemofilią  typu  A  jest  rehabilitowany  z
powodu przykurczu w stawie kolanowym, spowodowanego rozległym
wylewem. Dużym wylewom i ich następstwom najskuteczniej można
zapobiegać przez:

A . samodzielną  podaż  przez  dziecko  lub  rodzica  czynnika
VIII, zgodnie ze zleceniem lekarskim,

B.  ograniczenie aktywności ruchowej dziecka,
C . systematyczne  podawanie  leków  zwiększających

krzepliwość krwi,
D.  ograniczenie kontaktów z rówieśnikami.

Zadanie 0.
U dziecka chorego na AIDS zmniejsza się selektywnie liczba:

A.  monocytów,
B.  granulocytów,
C.  limfocytów CD4,
D.  makrofagów.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci
jest:

A .  długotrwały stres,
B.  znaczna otyłość,
C.  choroba nerek i naczyń nerkowych,
D.  hypotyreoza.

Zadanie 0.
W celu wykrycia nietolerancji glutenu NIE wykonuje się:

A .  testów skórnych z glutenem,
B.  oznaczenia przeciwciał przeciwgliadynowych (AGA),
C.  oznaczenia przeciwciał przeciw endomysium (EmA),
D.  biopsji jelita cienkiego.



Zadanie 0.
Jakie działania lecznicze są wskazane w leczeniu miopatii?

A.  ćwiczenia usprawniające ale niezbyt forsowne,
B.  ćwiczenia fizyczne z dużym obciążeniem,
C.  leczenie dużymi dawkami witaminy B1,
D.  leczenie dietetyczne - dieta bogatowapniowa.

Zadanie 0.
Choroba Hirschsprunga jest to:

A .  wrodzony brak unerwienia odcinka jelita grubego,
B.  nabyty brak unerwienia jelita grubego,
C.  wrodzone zarośnięcie odcinka jelita grubego,
D.  wrodzone zarośnięcie odbytu.

Zadanie 0.
Podstawową  cechą  zespołu  nerczycowego,  niezależnie  od  jego
przyczyny jest:

A .  hipolipidemia, występowanie białkomoczu,
B.  wysokie stężenie mocznika i kreatyniny,
C . białkomocz  przekraczający  u  dziecka  50  mg/kg  mc.  na

24h,
D.  zmniejszone wchłanianie zwrotne sodu w cewce dalszej.

Zadanie 0.
Dziecko chore na galaktozemię może spożywać:

A.  mleko i wszystkie jego produkty,
B.  masło, kremy, lody,
C.  warzywa strączkowe, biszkopty,
D.  mięso, ryby, drób, oleje.

Zadanie 0.
Dzieci chore na jadłowstręt psychiczny w okresie leczenia:

A.  wymagają bardzo ścisłego nadzoru podczas posiłków,
B.  nie powinny być kontrolowane podczas posiłku,
C.  nie powinny leżeć po posiłkach,
D.  zawsze wymagają żywienia przez zgłębnik żołądkowy.

Zadanie 0.
W  przypadku  stwierdzenia  wrodzonej  niedoczynności  tarczycy  u
noworodka konieczne jest rozpoczęcie leczenia, które polega na:

A.  operacji tarczycy w okresie niemowlęcym,
B . stosowaniu  odpowiedniej  diety  u  matki,  a  w  przypadku

karmienia sztucznego stosowaniu odpowiednich mieszanek,
C.  podawaniu dziecku syntetycznej L-tyroksyny,
D.  podawaniu leków hamujących syntezę tyroksyny.



Zadanie 0.
Fenyloketonuria matczyna oznacza:

A . odziedziczenie  choroby  przez  dziecko  od  matki,  ponieważ
dziedziczenie fenyloketonurii jest związane z płcią,

B.  objawienie się fenyloketonurii dopiero w czasie ciąży,
C . uszkodzenie  płodu  przez  utrzymujące  się  w  czasie  ciąży

wysokie  wartości  fenyloalaniny  we  krwi  matki,  która
choruje na fenyloketonurię,

D . wystąpienie  fenyloketonurii  spowodowane  karmieniem
dziecka  piersią  przez  matkę,  która  sama  choruje  na
fenyloketonurię.

Zadanie 0.
U  dziecka  z  cholestazą  okresu  niemowlęcego  objawiającą  się
świądem  skóry  i  zażółceniem  powłok,  w  pielęgnowaniu  należy
przede wszystkim uwzględnić:

A . dwa  razy  dziennie  przeprowadzać  toaletę  całego  ciała
dziecka,

B . główną  uwagę  poświęcić  higienie  paznokci  dziecka  aby
nie  doszło  do  uszkodzenia  skóry  w  wyniku  drapania
skóry,

C . główną uwagę skupić na czynnościach łagodzących objawy
świądu skóry u dziecka,

D.  regularnie analizować wskaźnik cholestazy.

Zadanie 0.
Napadowo  występująca  duszność  wydechowa  z  kaszlem,
odkrztuszaniem  wydzieliny  oskrzelowej  jest  podstawą
rozpoznania:

A.  zapalenia oskrzeli,
B .  roztrzeni oskrzeli,
C .  astmy oskrzelowej,
D.  zapalenia płuc.

Zadanie 0.
Dokuczliwe  kichanie,  upośledzenie  drożności  nosa  wskutek
znacznego  obrzęku  błony  śluzowej,  obfita  wodnista  wydzielina  z
nosa,  towarzyszący  świąd  w  obrębie  nosa,  podniebienia  i  gardła
oraz światłowstręt świadczy o:

A.  astmie oskrzelowej,
B.  katarze siennym,
C.  zapaleniu oskrzeli,
D.  wyprysku dziecięcym.



Zadanie 0.
Biegunka przewlekła to  stan chorobowy, który charakteryzuje s ię
występowaniem luźnych stolców:

A.  przez okres tygodnia u noworodków i niemowląt,
B . przez  okres  co  najmniej  miesiąca  niezależnie  od  wieku

dziecka,
C . z  domieszką  śluzu  lub  krwi,  powyżej  14  dni,

prowadzących do zaburzeń odżywienia,
D.  z krwią lub śluzem niezależnie od długości trwania.

Zadanie 0.
Objawem roztrzeni oskrzeli NIE jest/są:

A.  duszność wysiłkowa,
B.  duszność spoczynkowa,
C.  zniekształcenia klatki piersiowej,
D.  palce pałeczkowate.

Zadanie 0.
Co jest przyczyną fenyloketonurii?

A.  uwarunkowania genetyczne,
B.  zaburzenia endokrynologiczne u matki,
C.  nieprawidłowo prowadzona ciąża,
D . nieprawidłowa  dieta  dziecka  w  pierwszych  tygodniach

życia.

Zadanie 0.
Prawidłowe stężenie glukozy w surowicy krwi  u dziecka zdrowego
na czczo wynosi:

A .  60-80 mg%,
B.  80-120 mg%,
C.  100-140 mg%,
D.  120-160 mg%.

Zadanie 0.
Przy  podawaniu  insuliny  o  przedłużonym  działaniu
najistotniejsze jest:

A . dokładne  przetarcie  miejsca  iniekcji  wacikiem  z
alkoholem,

B . dokładne  wymieszanie  insuliny  w  celu  uzyskania
jednolitego stężenia leku w roztworze,

C.  sprawdzenie, czy insulina jest roztworem przejrzystym,
D . podanie  leku  tylko  w  tkankę  podskórną  powłok

brzusznych.



Zadanie 0.
W procesie komunikowania najważniejszą rolę odgrywa:

A.  nadawca i jego intencje,
B.  odbiorca i intencje, jakie przypisuje nadawcy,
C.  kod językowy oraz kanał komunikacyjny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Idealnym typem kierownika jest:

A .  dyktator,
B.  autokrata,
C.  l iberał,
D.  demokrata.

Zadanie 0.
Ergonomiczne oświetlenie podczas nauki to:

A .  tylko światło dzienne,
B.  dzienne i sztuczne oświetlenie o silnym natężeniu,
C . światło  dzienne  lub  sztuczne  pozbawione  kontrastów,

cieni, odblasków,
D.  tylko światło sztuczne bez kontrastów.

Zadanie 0.
Do aktywizujących metod nauczania należy:

A . odgrywanie  ról ,  dyskusja  panelowa,  burza  mózgów,
studium przypadku,

B . ćwiczenia,  dyskusja  dydaktyczna,  wykład  informacyjny,
opowiadanie,

C.  metoda przypadków, referat, seminarium, opis,
D.  esej, referat, wykład problemowy, odczyt.

Zadanie 0.
Siedliskowa  koncepcja  promocji  zdrowia  dotyczy  następujących
obszarów:

A.  szkoła,
B.  rodzina,
C.  zakład pracy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Proces,  który  wprowadza  jednostkę  w  życie  społeczne,  uczy  ją
zachowania i porozumiewania się według ustalonych wzorów, to:

A.  socjalizacja,
B.  edukacja,
C.  wychowanie,
D.  działalność opiekuńczo-wychowawcza.



Zadanie 0.
Pobrania komórek, tkanek i narządów od żywego człowieka w celu
przeszczepienia  osobie  bliskiej  dawcy,  nie  będącej  krewnym  w
lini i prostej, osobą przysposobioną, rodzeństwem lub małżonkiem
NIE można dokonać, jeśli:

A .  dawca jest osobą małoletnią,
B.  dawca jest obcokrajowcem,
C . nie ma orzeczenia sądu rejonowego właściwego ze względu

na zamieszkanie biorcy,
D . nie ma orzeczenia sądu rejonowego właściwego ze względu

na zamieszkanie dawcy.

Zadanie 0.
Postanowienia  kodeksu  öpielęgniarka  i  położna  swym  życiem
osobistym,  rodzinnym,  zawodowym  i  społecznym  powinna
kształtować  godność  zawodu  i  podnosić  jego  znaczenieö  dotyczą
następującej dziedziny pielęgniarstwa:

A.  praktyki pielęgniarstwa,
B.  działalności naukowo û badawczej,
C.  działalności pedagogicznej,
D.  wszystkich trzech powyższych.

Zadanie 0.
Zarządzanie jakością, to:

A . program  ustalenia  stanu  faktycznego,  identyfikacja
czynników  sprzyjających  i  utrudniających  jakość,  oraz
udoskonalenie badanego wycinka rzeczywistości,

B . pomiar  aktualnego  poziomu  jakości,  zwykle  obejmuje
badanie  stopnia  satysfakcji  pacjenta  z  przebiegu
leczenia, a głównie z opieki i pobytu w szpitalu,

C . zaplanowany  system  działań  rzetelnie  wykonywanych,
zapewniających usługę zgodną z przyjętymi standardami,

D . podejście,  w  którym  jakości  nadaje  s ię  pierwszeństwo
przed  innymi  kwestiami  we  wszystkich  decyzjach
kierowniczych.

Zadanie 0.
Formalna  struktura  organizacyjna  opisuje  porządek  instytucji
oraz  całokształt  je j  wewnętrznych  relacji.  Które  z
przedstawionych wyznaczników nie powinny determinować doboru
struktury?

A.  europejskie wytyczne,
B.  strategia organizacji,
C .  technologia procesów,
D.  ludzie (kadra, klienci).



Zadanie 0.
Dysponentem środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych w
podstawowej opiece zdrowotnej jest:

A .  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Śmiertelność to iloraz liczby:

A . zgonów z  powodu  danej  choroby  do  l iczby  chorych  na  tę
chorobę w tym samym czasie,

B.  zgonów do liczby osób zdrowych na danym terenie,
C.  zdrowych do liczby zgonów,
D . chorych  na  daną  chorobę  do  l iczby  zgonów z  powodu  tej

choroby.

Zadanie 0.
Celem  działalności  Światowej  Organizacji  Zdrowia  (WHO)  jest
zagwarantowanie przez państwo:

A.  prawa jednostki do jak najlepszego zdrowia,
B.  prawa do jak najlepszej opieki zdrowotnej,
C . dostępu  do  świadczeń  zdrowotnych,  a  realizowane

świadczenia powinny być odpowiedniej jakości,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Względnie  długotrwałe,  systematyczne  i  niesprawiedliwe
działania  bezpośrednio  lub  pośrednio  ograniczające  możliwość
zaspokajania  potrzeb  i  osiągania  cenionych  w  danej  kulturze
celów przez określone osoby, grupy czy zbiorowości ludzi to:

A .  dyskryminacja,
B.  marginalizacja społeczna,
C.  wykluczenie społeczne,
D.  nękanie.



Zadanie 0.
W czasie badania nerwów czaszkowych bierze się pod uwagę m. in.
płynność  mowy  pacjenta,  wygląd  jego  języka  pod  kątem  zaników
mięśni,  ewentualnych  drżeń  drobnopęczkowych  oraz  symetrii  w
trakcie  jego  wysuwania.  Jaki  nerw  czaszkowy  podlega  takiej
ocenie?

A.  trójdzielny (n. V),
B.  twarzowy (n. VII),
C .  dodatkowy (n. XI),
D.  podjęzykowy (n. XII).

Zadanie 0.
W  stawie  kolanowym  fizjologicznie  można  wykonać  następujące
ruchy:

A.  zginania i prostowania,
B.  pronacji i supinacji,
C.  odwodzenia i przywodzenia,
D.  rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Prawidłowa czynność serca noworodka donoszonego wynosi:

A .  100-140 uderzeń/minutę,
B.  110-160 uderzeń/minutę,
C.  120-160 uderzeń/minutę,
D.  140-180 uderzeń/minutę.

Zadanie 0.
Donoszony zdrowy noworodek w badaniu fizykalnym, w ułożeniu na
plecach:

A.  utrzymuje zgięciowe ułożenie kończyn górnych i dolnych,
B . unosi głowę, utrzymuje ją kilkanaście sekund, obraca na

boki,
C.  przekłada głowę z położenia z boku na drugi bok,
D . m a wyprostowane kończyny dolne  i  górne,  głowę odchyla

ku tyłowi.



Zadanie 0.
Z a  najwyższą  dopuszczalną  wartość  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
zdrowego dziecka w wieku 9-10 lat można uznać wartość:

A.  90/60 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/90 mmHg,
D.  140/100 mmHg.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.

Zadanie 0.
Przeprowadzając  wywiad  z  pacjentem  odczuwającym  lęk,
pielęgniarka/położna, powinna:

A.  zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta,
B.  mówić spokojnie i konkretnie,
C.  uzyskać informacje tylko z dokumentacji,
D.  pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.



Zadanie 0.
W  badaniu  fizykalnym  skóry  zwrócono  uwagę  na  zmianę  skórną
zlokalizowaną  w  obrębie  powieki  górnej,  o  płaskiej  powierzchni,
uniesioną  ponad  powierzchnię  skóry,  o  średnicy  powyżej  0,5  cm.
Wyżej opisana zmiana to:

A.  grudka,
B.  płytka,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
Istotny  element,  zdobywanych  w  trakcie  wywiadu,  informacji  na
temat dolegliwości pacjenta stanowi system OLD CART. Elementem
"R" tego systemu jest/są:

A.  początek dolegliwości,
B.  ich lokalizacja,
C.  czas trwania,
D.  czynniki łagodzące.

Zadanie 0.
Objaw polegający na rzadkim mruganiu (około 1 ruch powiekami na
minutę) nazywa się objawem:

A.  Dalrymple'a,
B.  Kochera,
C.  Graefego,
D.  Stellwaga.

Zadanie 0.
Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku:

A.  nacieku zapalnego płuc,
B.  guza płuc,
C.  marskości płuca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Płacz  małego  dziecka  nie  zawsze  jest  stanem  negatywnym.  W
badaniu fizykalnym jest to dobry moment do zbadania u dziecka:

A.  głosu (mowy),
B.  szmerów oddechowych,
C.  gardła i migdałków,
D.  sinicy.



Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Deficyt opieki, to:

A . relacje  zachodzące  między  możliwościami  samoopieki  a
zapotrzebowaniem na samoopiekę terapeutyczną,

B.  relacje zachodzące między pacjentem a rodziną,
C . relacje  zachodzące  między  potrzebującymi  opieki,  a

oczekiwaniami na opiekę,
D.  zapewnienie opieki potrzebującym.

Zadanie 0.
"Stan  człowieka  poznany  na  podstawie  zgromadzonych  danych,
którymi  pielęgniarka  dysponuje,  który  to  stan  wyznacza
pielęgniarce zadania" definiuje:

A .  pielęgnowanie,
B.  diagnozę pielęgniarską,
C.  wywiad środowiskowy,
D.  rozpoznanie lekarskie.

Zadanie 0.
Kwerenda polega na:

A . przetwarzaniu  różnorodnych  danych  o  instytucjach  i
obiektach badań naukowych,

B . zestawieniu  możliwych  do  wyboru  odpowiedzi  w
kwestionariuszu ankiety,

C . zapoznaniu  z  istniejącym  piśmiennictwem  w  określonej
dziedzinie,

D.  porównywaniu wyników i wyciąganiu wniosków.

Zadanie 0.
Badania pilotażowe dotyczą:

A.  uściślenia przyjętych hipotez,
B . skontrolowania  przydatności  samych  metod  i  narzędzi

badawczych,
C.  zdobycia wstępnej wiedzy o badanej zbiorowości,
D . ustalenia  wskaźników  świadczących  o  występowaniu

pewnego zjawiska.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  7  listopada
2007 r .  w sprawie  rodzaju i  zakresu świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych,  leczniczych  i  rehabilitacyjnych  udzielanych
przez  pielęgniarkę  albo  położną  samodzielnie  bez  zlecenia
lekarskiego  (Dz.  U  Nr  210,  poz.  1540),  pielęgniarka  ma  prawo
bez odbycia kursu specjalistycznego wykonać samodzielnie:

A . badanie  fizykalne,  umożliwiające  wczesne  wykrycie
chorób sutka,

B.  szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień,
C.  defibrylację,
D.  zabiegi doodbytnicze (lewatywa, wlewka, kroplówka).

Zadanie 0.
Algorytm postępowania to:

A.  unormowany sposób postępowania,
B.  wzór i norma proponowanych usług,
C.  przepis wykonania zadania,
D.  norma praktyki zawodowej.

Zadanie 0.
Współczynnik korelacji rang Spearmana liczymy dla cech:

A.  tylko jakościowych,
B.  tylko ilościowych,
C.  jakościowych o możliwości uporządkowania i ilościowych,
D.  wszystkich jakościowych i ilościowych.

Zadanie 0.
Najpopularniejszy  obecnie  na  Polskim  rynku  pakiet  programów,
przeznaczonych głównie do pracy biurowej, to:

A .  Microsoft Windows,
B.  Microsoft Office,
C.  Outlook Express,
D.  Internet Explorer.

Zadanie 0.
Wyjustowanie tekstu w programie MS Word, polega na:

A.  wyrównaniu tekstu do prawego marginesu,
B.  wyśrodkowaniu tekstu pomiędzy marginesami,
C . wyrównaniu  tekstu  zarówno  do  lewego  jak  i  prawego

marginesu,
D.  wyrównaniu tekstu do lewego marginesu.



PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 230912
GRUPA 1
Zadanie 0.
Grasica jest gruczołem, który całkowicie zanika w okresie:

A .  niemowlęcym późnym,
B.  przedszkolnym,
C.  pokwitania,
D.  dorosłym.

Zadanie 0.
U  zdrowego  3-tygodniowego  noworodka,  urodzonego  o  czasie,
przyczyną okresowych ulewań i wymiotów najprawdopodobniej jest:

A .  przerostowe wrodzone zwężenie odżwiernika,
B.  obniżenie napięcia dolnego zwieracza przełyku,
C.  brak enzymów trzustkowych,
D.  niskie pH soku żołądkowego.

Zadanie 0.
Określenie wieku kostnego polega na:

A . określeniu  długości  kończyn  dolnych  na  siatkach
centylowych,

B . określeniu  długości  kończyn  na  podstawie  atlasu
kostnego,

C . porównaniu  zdjęcia  radiologicznego  np.  nadgarstka  z
atlasem kostnym,

D . określeniu  długości  kości  nadgarstka  na  siatkach
centylowych.

Zadanie 0.
Stopniowa utrata zębów mlecznych i wyrzynanie s ię zębów stałych
następuje u dziecka pod koniec:

A.  4 roku życia,
B.  6 roku życia,
C.  8 roku życia,
D.  9 roku życia.

Zadanie 0.
Zachowanie  matki  wg  Scheefera,  zwane  monarchicznym,
charakteryzuje się tym, że:

A . władza skupiona w rękach matki, władza życzliwa, uznana
przez dziecko,

B . władza  jest  w  rękach  matki,  dziecko  musi  postępować
zgodnie z życzeniami matki,

C.  matka góruje nad dzieckiem, jest nastawiona wrogo,
D . matka  zapatrzona  jest  we  własne  dziecko,  wychowuje

poprzez obdarowywanie prezentami.



Zadanie 0.
W celu oceny nasilenia duszności u dziecka należy:

A.  rozpoznać rodzaj duszności,
B.  kontrolować stan świadomości dziecka,
C.  monitorować oddech, tętno, RR, saturację,
D.  sprawdzić szczytową pojemność wydechową dziecka.

Zadanie 0.
Jakie  drobnoustroje  mają  istotny wpływ na powstawanie zakażeń
we wczesnym okresie noworodkowym?

A.  bakterie gram - dodatnie,
B.  wirusy,
C.  flora bakteryjna oddziału,
D.  drobnoustroje kolonizujące kanał rodny matki.

Zadanie 0.
W którym roku zatwierdzono Konwencję Praw Dziecka?

A.  1936,
B.  1960,
C.  1990,
D.  1993.

Zadanie 0.
4-miesięczna dziewczynka, dotychczas zdrowa, masa ciała 7200g.
O d tygodnia matka wprowadziła w żywieniu dziecka mleko krowie.
Zmierzona  temperatura  ciała  dziecka  w  izbie  przyjęć  wynosiła
39,2░C.  Matka  poinformowała  lekarza,  że  w  ciągu  ostatnich  12
godzin  dziecko  oddało  5  płynnych  stolców.  Co  twoim  zdaniem
wyklucza  podanie  środka  przeciwgorączkowego  doodbytniczo  u
dziecka?

A.  płynne stolce,
B.  wiek dziecka,
C.  wysypka na skórze,
D.  czas zadziałania środka.

Zadanie 0.
D o zamknięcia czynnościowego zastawki otworu owalnego dochodzi
w :

A.  1 tygodniu życia,
B.  1 miesiącu życia,
C.  kilka minut po urodzeniu,
D.  kilka godzin po urodzeniu.



Zadanie 0.
Przeciwko  jakiemu  typowi  WZW  stosuje  s ię  szczepienie  u
noworodków,  dzieci  przewlekle  chorych  i  przed  zabiegiem
operacyjnym?

A.  typ A,
B.  typ B,
C.  typ C,
D.  typ E.

Zadanie 0.
Odruch chwytny:

A.  pojawia się ok. 3 m-ca życia,
B.  zanika w 1 m-cu życia,
C.  zanika ok. 3 m-ca życia,
D.  zanika ok. 6 m-ca życia.

Zadanie 0.
7-miesięczne  niemowlę  zostało  przyjęte  do  szpitala  z  objawami
ostrej  biegunki  i  wymiotami.  W  ciągu  doby  dziecko  straciło
około  7%  masy  ciała.  Jaki  stopień  odwodnienia  występuje  u
dziecka?

A.  niewielki,
B.  średni,
C.  ciężki,
D.  bardzo ciężki.

Zadanie 0.
6-miesięczne niemowle potrafi:

A .  stać przy poręczy,
B.  raczkować,
C . przewracać  się  swobodnie  z  pleców  na  brzuch  i

odwrotnie,
D.  siadać samodzielnie.

Zadanie 0.
Wzrastanie to proces, który charakteryzuje się:

A . zmianami wielkości organizmu, powiększaniem się wzrostu
i masy ciała,

B . zmianami  wzrostu  i  masy  ciała,  porównywanych  do
średnich wielkości w populacji,

C .  tylko powiększaniem wzrostu,
D.  tylko powiększaniem masy ciała.



Zadanie 0.
Zwiększony odsetek granulocytów kwasochłonnych może wskazywać
na:

A.  niedobory witaminowe,
B.  stany niedożywienia,
C.  stany alergiczne,
D.  niedobór żelaza.

Zadanie 0.
Do częstych zapaleń ucha środkowego u niemowląt usposabia:

A.  brak błony bębenkowej,
B.  krótka i szeroka trąbka słuchowa,
C.  szeroki przewód słuchowy zewnętrzny,
D.  szeroka jama bębenkowa.

Zadanie 0.
4-miesięczne  dziecko  zostało  przyjęte  do  szpitala  z  powodu
wymiotów  trwających  od  sześciu  godzin.  W  pierwszym  etapie
ustalania przyczyny wymiotów konieczne będzie:

A .  wykonanie badań diagnostycznych,
B.  konsultacja chirurgiczna,
C.  obserwacja dziecka,
D.  zebranie dokładnego wywiadu.

Zadanie 0.
Późne następstwa pobytu dziecka w Domu Małego Dziecka to:

A.  zaburzenia w życiu uczuciowym i społecznym,
B.  niechęć do kontaktów z rówieśnikami,
C.  łatwe nawiązywanie przyjaźni,
D.  prawidłowe przystosowanie społeczne.

Zadanie 0.
8-letni chłopiec przebywa w oddziale endokrynologicznym. Wzrost
dziecka  wynosi  130  cm,  masa  ciała  45  kg.  Na  brzuchu  i  udach
dziecka  widoczne  są  rozstępy.  U  dzieci  najczęściej  występuje
otyłość:

A.  poliwalentna,
B.  złożona,
C.  prosta,
D.  skojarzona.



Zadanie 0.
Który  z  jonów  powinien  być  suplementowany  przy  podawaniu
glikokortykosteroidów?

A.  potas,
B.  sód,
C.  magnez,
D.  cynk.

Zadanie 0.
Najczęstsza przyczyna występowania drgawek u niemowląt to:

A .  gwałtowne narastanie gorączki,
B.  zaburzenia wodno-elektrolitowe,
C.  stany alergiczne,
D.  czynniki zakaźno-toksyczne.

Zadanie 0.
U  4-letniej  dziewczynki  z  rozpoznaniem  zespołu  nerczycowego
masa  ciała  zwiększyła  się  o  600  g  w  stosunku  do  dnia
poprzedniego. Zaistniały stan może świadczyć o:

A.  wystąpieniu obrzęków,
B.  prawidłowym przyroście masy ciała,
C.  wystąpieniu zaparć,
D.  ostrej infekcji.

Zadanie 0.
Ontogeneza rozpoczyna się od:

A.  chwili poczęcia dziecka,
B.  trzeciego tygodnia życia płodowego,
C.  chwili urodzenia dziecka,
D.  trzeciego miesiąca życia dziecka.

Zadanie 0.
Osobami  będącymi  najczęściej  sprawcami  przemocy  wobec  dzieci
są :

A.  rówieśnicy, dzieci znające się ze szkoły,
B.  dzieci w zbliżonym wieku znające się z podwórka,
C.  członkowie rodziny dziecka,
D.  nieletni lub dorośli przestępcy.

Zadanie 0.
Podstawowe zasady prawodawstwa funkcjonowania rodziny regulują
przepisy zawarte w Kodeksie:

A .  wychowawczym,
B.  opiekuńczym,
C.  opiekuńczym i rodzinnym,
D.  rodzinno û wychowawczym.



Zadanie 0.
Nadpobudliwość psychoruchowa występuje u dzieci, u których:

A.  procesy hamowania przeważają nad procesami pobudzania,
B.  procesy pobudzania przeważają nad procesami hamowania,
C.  procesy pobudzania równoważne są procesom hamowania,
D . występuje  zaburzenie  analizatora  wzroku,  słuchu  i

dotyku.

Zadanie 0.
Która  faza  choroby  sierocej  objawia  się  u  dziecka  protestem
przeciw  rozstaniu  z  matką,  krzykiem,  płaczem,  agresją  słowną  i
fizyczną?

A.  rozpaczy,
B.  protestu,
C.  zobojętnienia,
D.  brak kontaktu społecznego.

Zadanie 0.
Jeśli  u  dziewczynki  w  okresie  dojrzewania  występuje  zanik
łaknienia,  ograniczenie  jedzenia,  agresja  przy  próbach  namowy,
zanik miesiączki, duży spadek masy ciała to cierpi ona na:

A.  nerwicę lękową,
B.  nerwicę natręctw,
C.  anoreksje,
D.  nerwicę narządową.

Zadanie 0.
W zakresie aktywności dziecko autystyczne charakteryzują:

A.  stereotypowe zabawy, manieryzmy ruchowe,
B.  negatywizm czynny i bierny,
C.  chaotyczność i nieskoordynowanie ruchów,
D.  hiperstenia i syntonia.

Zadanie 0.
Żółtaczka fizjologiczna jest wynikiem:

A . przejściowego  niedostatku  glukogenu  magazynowanego  w
wątrobie,

B.  braku tlenu,
C . dostosowywnia się szpiku kostnego do produkcji krwinek

czerwonych,
D . zwiększonego  rozpadu krwinek  czerwonych i  przejściowej

niewydolności enzymatycznej wątroby.



Zadanie 0.
Szczepionka  BCG  (przeciw  gruźlicy),  biorąc  pod  uwagę  formę
antygenu zawiera:

A.  zabite drobnoustroje,
B.  zabite fragmenty drobnoustrojów,
C.  żywe drobnoustroje,
D.  produkty metabolizmu komórek.

Zadanie 0.
Merytoryczny  nadzór  nad  prawidłowym  wykonawstwem  szczepień
sprawuje:

A.  pielęgniarka naczelna rejonu,
B.  lekarz danej przychodni,
C . lekarz  epidemiolog  Terenowej  Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej,
D.  Ministerstwo Zdrowia.

Zadanie 0.
N a jakie kryterium wydolności organizmu należy zwrócić uwagę w
czasie treningu?

A.  tętno,
B.  oddech,
C.  pocenie się,
D.  zmęczenie.

Zadanie 0.
Karmienie  naturalne  noworodka  przez  matkę,  która  jest
nosicielem HIV:

A.  stwarza niewielkie ryzyko zakażenia,
B.  grozi zakażeniem noworodka û ryzyko ok. 25%,
C.  zwiększa odporność noworodka,
D.  daje 100% ryzyko zakażenia noworodka.

Zadanie 0.
Lizozym zawarty w mleku kobiecym to:

A.  enzym trawienny,
B.  tłuszcz mleka kobiecego,
C.  składnik działający litycznie na otoczkę bakteryjną,
D.  składnik ułatwiający wchłanianie żelaza.



Zadanie 0.
Noworodek  urodzony  w  38  tygodniu  ciąży  z  masą  ciała  2250g,  o
zaostrzonych  rysach  twarzy,  mający  cienką,  żywoczerwoną  i
łuszczącą  się  skórę,  która  w  okolicach  pośladków  i  dużych
stawów  marszczy  się.  Powyższy  opis  dziecka  może  wskazywać  na
objawy:

A.  mukowiscydozy,
B.  galaktozemii,
C.  artrogrypozy,
D.  dystrofii wewnątrzmacicznej.

Zadanie 0.
Jakie  działania  muszą  być  podjęte  po  stwierdzeniu  otyłości
prostej:

A .  codzienne pomiary masy ciała i gimnastyka,
B . odchudzanie  z  zastosowaniem  głodówki  i  większa

aktywność fizyczna,
C . odżywianie  z  zachowaniem  kaloryczności  posiłków  i

większa aktywność fizyczna,
D.  wykonanie badań diagnostycznych.

Zadanie 0.
Głównym  zadaniem  pielęgniarki  szkolnej  w  obecnym  systemie
opieki zdrowotnej nad uczniami jest:

A .  powszechne badanie medyczne,
B.  profilaktyka i edukacja zdrowotna,
C.  przeprowadzenie testów przesiewowych,
D.  profilaktyka swoista.

Zadanie 0.
Ciemiączko przednie ulega zamknięciu między:

A.  4 a 5 miesiącem życia,
B.  5 a 6 miesiącem życia,
C.  7 a 8 miesiącem życia,
D.  9 a 18 miesiącem życia.

Zadanie 0.
Badanie  symetrii  klatki  piersiowej  i  okolicy  lędźwiowej  podczas
skłonu w przód pozwala na wykrycie:

A .  nadmiernej lordozy,
B.  nadmiernej kifozy,
C.  odstających łopatek,
D.  bocznego skrzywienia kręgosłupa.



Zadanie 0.
Z  punktu  widzenia  osoby  prowadzącej  zajęcia,  metody  podające
posiadają następujące zalety:

A . aktywizuje  słuchaczy,  którzy  dyskutując  wykorzystują
czas,

B.  wzbudzają u słuchaczy zainteresowanie,
C . stwarzają  możliwość  przekazania  w  krótkim  czasie  dużej

porcji informacji dużej grupie słuchaczy,
D.  umożliwiają przekazywanie wiedzy praktycznej.

Zadanie 0.
Głównym objawem niedoboru żelaza w organizmie jest:

A .  osłabienie odporności,
B.  kruchość kości,
C.  niedokrwistość,
D.  niedowidzenie o zmierzchu.

Zadanie 0.
Co to jest kanał centylowy?

A.  punkt przecięcia się pozycji wieku i mierzonej cechy,
B.  obszar między liniami centylowymi,
C . miejsce  gdzie  wpisuje  s ię  wyniki  pomiarów  mierzonej

cechy,
D.  linia wyznaczająca centyle.

Zadanie 0.
Który  parametr  mierzony  przez  pielęgniarkę  ma  największe
znaczenie w ocenie rozwoju fizycznego dziecka?

A.  masa ciała,
B.  wysokość ciała,
C.  wskaźnik wagowo-wzrostowy,
D.  samopoczucie dziecka.

Zadanie 0.
Test Guthriego służy do:

A.  oceny wieku płodowego,
B.  oceny wydolności oddechowej,
C.  wykrycia hypotyreozy,
D.  wykrycia fenyloketonurii.

Zadanie 0.
Jaki  produkt  jest  przeciwwskazany  w  diecie
ubogofenyloalaninowej?

A.  dżem truskawkowy,
B.  jabłko,
C.  mięso z indyka,
D.  olej sojowy.



Zadanie 0.
Oddawanie  stolca  raz  na  3-4  dni  u  zdrowego  niemowlęcia
karmionego wyłącznie piersią, bez dopajania może świadczyć o:

A.  zaparciu,
B.  braku pokarmu i głodzeniu dziecka,
C.  dysfunkcji przewodu pokarmowego,
D.  fizjologii.

Zadanie 0.
Objaw Kussmaula polega na:

A . wzroście  wartości  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego  i
poszerzeniu żył szyjnych podczas wydechu,

B . wzroście  wartości  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego  i
poszerzeniu żył szyjnych podczas wdechu,

C . spadku  wartości  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego  i
poszerzeniu żył szyjnych podczas wdechu,

D . spadku  wartości  ośrodkowego  ciśnienia  żylnego  i
poszerzeniu żył szyjnych podczas wydechu.

Zadanie 0.
Pielęgnując  dziecko  po  zabiegu  walwuloplastyki  balonowej  należy
zwrócić szczególną uwagę na:

A . parametry  życiowe,  diurezę,  miejsce  nakłucia  tętnicy,
ucieplenie kończyny,

B.  parametry życiowe, diurezę, stolec,
C.  na ułożenie się dziecka, parametry życiowe, diurezę,
D . skrupulatne  prowadzenie  podaży  płynów,  parametry

życiowe.

Zadanie 0.
Badanie przydatne we wstępnym rozpoznaniu kamicy nerkowej to:

A .  ultrasonografia,
B.  cystouretrografia,
C.  arteriografia nerkowa,
D.  zdjęcie radiologiczne.

Zadanie 0.
Dla  potwierdzenia  kwasicy  ketonowej  niezbędne  jest  wykonanie
badań  laboratoryjnych.  Które  z  wymienionych  wyników  będą
najbardziej pomocne w ustaleniu rozpoznania?

A.  podwyższony poziom enzymów wątroby i trzustki,
B.  hiperglikemia, aceton w moczu, kwasica metaboliczna,
C.  hiponatremia i hiperkalcemia,
D.  hiperproteinemia z hipomagnezemią.



Zadanie 0.
W czasie gimnastyki oddechowej dziecko powinno:

A . powoli  wdychać  powietrze  nosem  i  szybko  wydychać
ustami,

B . wdychać powietrze  nosem a  wydychać ustami,  przy  czym
wydech powinien trwać trzykrotnie dłużej od wdechu,

C.  oddychać własnym rytmem,
D.  powoli wdychać powietrze i powoli wydychać.

Zadanie 0.
Objawy,  takie  jak  parestezje  palców  oraz  skóry  twarzy,  bóle  i
kurcze  mięśniowe,  drgawki,  utrata  przytomności,  dodatni  objaw
Chvostka, świadczą o:

A.  tężyczce jawnej,
B.  przełomie tarczycowym,
C.  hiperkaliemii,
D.  hipernatremii.

Zadanie 0.
Głównym  problemem  pielęgnacyjnym  u  dziecka  z  refluksem
pęcherzowo-moczowodowym jest:

A .  moczenie nocne,
B.  nawracające zakażenia układu moczowego,
C.  obrzęki pochodzenia nerkowego,
D.  krwinkomocz, a czasem krwiomocz.

Zadanie 0.
Dziecko z zespołem Pierre Robin układamy:

A.  na wznak,
B.  na brzuchu,
C.  w pozycji Trendelenburga,
D.  w pozycji anty-Trendelenburga.

Zadanie 0.
Wrodzona wiotkość krtani objawia się występowaniem:

A.  świstu wdechowego,
B.  świstu wydechowego,
C.  oddechu Biota,
D.  oddechu Kusmaula.

Zadanie 0.
Dziecko  z  rozszczepem  podniebienia,  u  którego  zastosowano
płytkę podniebienną karmimy:

A.  z założoną płytką podniebienną,
B.  bez płytki podniebiennej,
C.  w pozycji leżącej,
D.  w pozycji na boku.



Zadanie 0.
Koarktacja aorty to wada polegająca na:

A.  zwężeniu cieśni aorty,
B.  zwężeniu ujścia aorty,
C.  aorta äjeździecö,
D.  repozycja aorty.

Zadanie 0.
Przyczyną wodogłowia jest:

A .  ubytek opony twardej,
B.  ubytek opony miękkiej lub jej niedorozwój,
C . zaburzenia  produkcji  i  cyrkulacji  płynu

mózgowo-rdzeniowego,
D.  niewydolność splotów podpajęczynówkowych.

Zadanie 0.
U dziecka będącego w stanie astmatycznym, NIE stosuje się:

A .  leków uspokajających,
B.  leków steroidowych,
C.  tlenoterapii,
D.  leków alfa-adrenergicznych.

Zadanie 0.
Pomiar OCŻ ma na celu ocenę:

A.  gospodarki kwasowo-zasadowej,
B.  utraty elektrolitów,
C.  stanu nawodnienia,
D.  wydolności serca.

Zadanie 0.
W warunkach prawidłowych aorta odchodzi od:

A.  lewego przedsionka,
B.  lewej komory,
C.  prawego przedsionka,
D.  prawej komory.

Zadanie 0.
W  jakim  czasie  (maksymalnie)  po  porodzie  powinno  nastąpić
oddanie smółki?

A.  12 godzin,
B.  24 godziny,
C.  36 godzin,
D.  48 godzin.



Zadanie 0.
15-letnie  dziecko  po  urazie  kręgosłupa  z  niedowładami  kończyn
dolnych  leczone  było  operacyjnie.  Zabieg  zniosło  dobrze.
Postępowanie rehabilitacyjne wdrażamy:

A.  po ustąpieniu ciężkiego stanu dziecka,
B.  w pierwszym tygodniu hospitalizacji,
C .  w drugim tygodniu hospitalizacji,
D.  w czwartym tygodniu hospitalizacji.

Zadanie 0.
Planując opiekę nad noworodkiem z zarośnięciem przełyku należy
bezwzględnie uwzględnić:

A.  zapobieganie zachłyśnięciu wydzieliną,
B.  zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju,
C.  zapewnienie stałego kontaktu z rodziną,
D.  zapobieganie odleżynom i otarciu naskórka.

Zadanie 0.
Pierwsza  pomoc  wobec  dziecka,  które  spożyło  środek  żrący  do
mycia sanitariatów polega na:

A.  sprowokowaniu wymiotów,
B.  podaniu wody do picia,
C.  podaniu kropli żołądkowych,
D.  pobraniu krwi na badania.

Zadanie 0.
Powikłaniem  intubacji  dziecka  w  krótkim  czasie  po  spożyciu
posiłku jest/są:

A.  nudności i zawroty głowy,
B.  chemiczne zapalenie płuc,
C.  bóle brzucha,
D.  zapalenie oskrzeli.

Zadanie 0.
Najgroźniejszym powikłaniem w hipoglikemii jest:

A .  trwałe uszkodzenie centralnego układu nerwowego,
B.  niewydolność oddechowa,
C.  hypotrepsja,
D.  stan zapalny trzustki.

Zadanie 0.
Objawy charakterystyczne dla zakażenia Pneumocystis carinii to:

A .  ostra biegunka,
B.  wybroczyny na skórze,
C.  zapalenie płuc,
D.  dodatnie objawy oponowe.



Zadanie 0.
Przyczyną karłowatości przysadkowej jest:

A .  nadmiar somatotropiny,
B.  niedobór somatotropiny,
C.  nadczynność tylnego płata przysadki,
D.  niedoczynność tylnego płata przysadki.

Zadanie 0.
W  pokoju,  w  którym  przebywa  dziecko  z  zapaleniem  opon
mózgowo-rdzeniowych należy:

A.  włączyć dodatkowe światło,
B.  ograniczyć dostęp ostrego światła,
C.  włączyć telewizor,
D.  włączyć radio.

Zadanie 0.
Jaką drogą podaje się Neupogen?

A.  domięśniowo,
B.  podskórnie,
C.  dożylnie,
D.  śródskórnie.

Zadanie 0.
Najważniejszym  zadaniem  leczenia  paliatywnego  w  okresie
terminalnym choroby nowotworowej u dziecka jest:

A .  wspomaganie psychologiczne dziecka, rodziny,
B.  opieka duszpasterska,
C.  zwalczanie bólu,
D.  kontynuacja leczenia.

Zadanie 0.
Ból nocyceptywny powstaje:

A .  bez przyczyn somatycznych,
B.  w wyniku drażnienia receptorów na skórze,
C.  w wyniku drażnienia i aktywacji nocyceptorów,
D.  w wyniku zimna lub ciepła.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  obserwując  chłopca  z  guzem  mózgu,  zwróci
szczególną uwagę na:

A.  ciśnienie tętnicze krwi,
B.  regularne oddechy,
C.  zmiany stanu świadomości,
D.  temperaturę ciała.



Zadanie 0.
16-letni  chłopiec,  u  którego  rozpoznano  nieziarniczy  chłoniak
złośliwy,  rozpoczyna  leczenie.  Samopoczucie  chłopca  jest  dobre
(chłopiec  gra  w  szkolnej  drużynie  koszykówki).Wprowadzenie
chemioterapii  łączy  się  z  wieloma  dolegliwościami,  dlatego
chłopca należy:

A.  poinformować o niszczącym działaniu leku na nowotwór,
B.  poinformować o skutkach ubocznych leczenia,
C . poinformować  o  działaniu  leczniczym  i  skutkach

ubocznych leczenia,
D.  nie informować o skutkach ubocznych leczenia.

Zadanie 0.
Jak należy postępować przy dzieleniu cytostatyków doustnych?

A . nie  wymagają  stosowania  szczególnych  środków
ostrożności,

B . n ie  dotykać  ręką  bez  rękawiczki  i  nie  dopuszczać  do
rozprzestrzeniania pyłu lub drobin,

C . pacjent  sam  będzie  dzielił  leki  w  oddzielnym
pomieszczeniu,

D . należy  dostosować  dawkę  cytostatyku  tak,  aby  uniknąć
dzielenia leku.

Zadanie 0.
Najlepszą metodą diagnostyki guzów mózgu jest:

A .  rentgenogram czaszki,
B.  encefalogram,
C.  tomografia komputerowa głowy,
D.  rezonans magnetyczny głowy.

Zadanie 0.
W trakcie stosowania Morfiny mogą pojawić się objawy uboczne:

A.  nudności, wymioty, senność,
B.  zaparcia stolca,
C.  pocenie, trudności w oddawaniu moczu, świąd skóry,
D.  wszystkie w/w objawy mogą wystąpić.

Zadanie 0.
Neutropenia jest to niski poziom:

A.  granulocytów,
B.  limfocytów,
C.  płytek krwi,
D.  erytrocytów.



Zadanie 0.
Podstawowymi objawami ubocznymi towarzyszącymi chemioterapii
są :

A.  nudności i wymioty,
B.  wysypka i świąd skóry,
C.  spadek ciśnienia i tachycardia,
D.  senność i apatia.

Zadanie 0.
Niezależnie  od  wieku  dziecka  jednym  z  pierwszych  objawów
nadciśnienia śródczaszkowego są:

A.  wymioty po posiłkach,
B.  mdłości bez związku z posiłkiem,
C.  wymioty, często na czczo,
D.  brak łaknienia.

Zadanie 0.
Najczęściej występujące nowotwory u dzieci to:

A .  nowotwory ośrodkowego układu nerwowego,
B.  ziarnica złośliwa,
C.  nowotwory kości,
D.  białaczki.

Zadanie 0.
Dominującym objawem w zespole Downa jest:

A .  wysokie osadzenie małżowin usznych,
B.  opóźnienie rozwoju umysłowego dziecka,
C.  wydłużenie kończyn w częściach dystalnych,
D.  wada wzroku w postaci zeza.

Zadanie 0.
Hartowanie kikuta kończyny dolnej należy rozpocząć:

A.  po całkowitym wygojeniu się rany,
B.  w pierwszej dobie po zabiegu,
C.  na 2 - 3 dzień po operacji,
D.  bezpośrednio przed protezowaniem.

Zadanie 0.
U  większości  dzieci  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym  rozwój
umysłowy jest:

A .  zależny od upośledzenia ruchowego,
B.  zależny od przyczyny choroby,
C.  głęboko upośledzony,
D.  prawidłowy lub nieznacznie upośledzony.



Zadanie 0.
3-letnia  dziewczynka  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym  typu
spastycznego  przyjęta  po  raz  trzeci  do  oddziału
rehabilitacyjnego  w  celu  usprawnienia  ruchowego.  Rodzice
dziecka  wykazują  duże  zaangażowanie,  posiadają  wiedzę  i
umiejętności  w  zakresie  metod  usprawniania  dziecka.  W
postępowaniu pielęgnacyjnym u dziewczynki istotne jest:

A .  zmniejszenie spastyczności mięśni,
B.  unieruchomienie stawów,
C.  zwiększenie napięcia mięśni,
D.  ułożenie w pozycji półwysokiej.

Zadanie 0.
U dziecka z zespołem Downa występuje duża skłonność do:

A.  krwawień,
B.  infekcji,
C.  wymiotów,
D.  urazów.

Zadanie 0.
Sinawe zabarwienie skóry w zespole Downa świadczy o:

A.  niskim ciśnieniu tętniczym krwi,
B.  zaburzonym przepływie mózgowym,
C.  współistniejącej wadzie wrodzonej serca,
D.  schorzeniu wątroby.

Zadanie 0.
Nie  wykryta  i  nie  zwalczana  w  porę  głuchota  u  małych  dzieci
powoduje:

A.  zaburzenia w rozwoju ucha wewnętrznego,
B.  zaburzenia w rozwoju ucha środkowego,
C.  pojawienie się zaburzeń snu,
D.  niemożność nauczenia się mowy.

Zadanie 0.
Objawem nieprzystosowania  emocjonalno  -  społecznego  dziecka  z
mózgowym porażeniem dziecięcym może być:

A.  reakcja lękowa w sytuacjach zadaniowych,
B.  nadmierna chęć kontaktów z rówieśnikami,
C.  nadmierna chęć kontaktów z dorosłymi,
D.  chęć dominowania w grupie rówieśniczym.



Zadanie 0.
Najlepszą  formą  bezpośredniego  poznawania  świata  u  dzieci
niewidomych jest zmysł:

A .  dotyku,
B.  smaku,
C.  słuchu,
D.  mowy.

Zadanie 0.
U  noworodka  z  przepukliną  oponowo  -  rdzeniową  w  okolicy
lędźwiowo  -  krzyżowej,  w  celu  wykrycia  sprzężonych  z  wadą
powikłań zwracamy uwagę na zaburzenia:

A.  krążenia i oddychania,
B.  odruchów noworodkowych,
C.  czynności wydalniczych,
D.  przyjmowania pokarmu.

Zadanie 0.
Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wymagają:

A.  ograniczeń dietetycznych,
B.  ograniczonej aktywności,
C.  intensywnej farmakoterapii,
D.  wieloprofilowego leczenia.

Zadanie 0.
W  napadzie  padaczki  po  ustąpieniu  drgawek  obserwujemy  u
dziecka:

A.  rozszerzenie źrenic, brak reakcji na światło,
B.  zamroczenie, senność,
C.  zniesienie odruchów głębokich,
D.  sinicę skóry, twarzy i dłoni.

Zadanie 0.
W  podejściu  holistycznym  do  leczenia  zaburzeń  psychicznych
bardzo ważna jest:

A .  aktywność,
B.  farmakoterapia,
C.  terapia rodziny,
D.  fizykoterapia.

Zadanie 0.
Najprostszą metodą oceny rozwoju niemowlęcia jest:

A .  porównanie jego osiągnięć z rówieśnikami,
B.  porównanie jego osiągnięć do przyjętych norm rozwoju,
C . porównanie  jego  osiągnięć  do  możliwości  dziecka  w  tym

wieku,
D.  badanie odruchów i ich ocena neurologiczna.



Zadanie 0.
Krioterapia jest to leczenie:

A.  ciepłem,
B.  zimnem,
C.  falami krótkimi,
D.  ultradźwiękami.

Zadanie 0.
Istotą  reumatoidalnego  zapalenia  stawów  jest  to,  że  proces
chorobowy toczy się w:

A.  układzie limfatycznym,
B.  kościach,
C.  układzie tkanki łącznej,
D.  mięśniach.

Zadanie 0.
Stymulacja wg Vojty najbardziej jest przydatna dla dzieci:

A .  w okresie niemowlęcym,
B.  w okresie noworodkowym i niemowlęcym,
C.  wszystkich, wiek nie ma znaczenia,
D.  starszych.

Zadanie 0.
Podstawowe znaczenie w obserwacji dystrofii Duchenn'a ma ocena:

A.  uwapnienia kości,
B.  siły mięśniowej,
C.  wydolności mięśnia sercowego,
D.  wydolności układu moczowego.

Zadanie 0.
Mianem zeza określa się:

A .  nieprawidłowe rozstawienie oczu,
B.  nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych,
C.  niemożność jednoocznego poruszania gałkami ocznymi,
D.  brak koordynacji ruchowej gałek ocznych.

Zadanie 0.
Drgawki gorączkowe proste mają charakter:

A .  ogniskowy,
B.  grupowy,
C.  połowiczy,
D.  uogólniony.



Zadanie 0.
W okresie zaostrzenia Reumatoidalnego Zapalenia Stawów:

A.  nie należy wykonywać ćwiczeń,
B.  należy stosować ćwiczenia bierne i izometryczne,
C.  należy stosiować ćwiczenia rozluźniające i czynne,
D . należy  stosować  jedynie  ćwiczenia  rozluźniające  i

oddechowe.

Zadanie 0.
Które z niżej wymienionych objawów charakteryzują miastenię:

A . zaburzenia  wzrokowe,  słuchowe,  zawroty  głowy,
niedowłady  lub  porażenia  spastyczne  kończyn,  oczopląs,
drżenia zamiarowe,

B . wzmożone  napięcie  mięśniowe,  zaburzenia  ruchowe,
rytmiczne drżenie spoczynkowe, chód małymi kroczkami,

C . szybkie  męczenie  s ię  mięśni,  osłabienie  mięśniowe,
opadanie  powiek,  podwójne  widzenie,  zez,  zaburzenia
żucia i połykania nasilające się objawy w ciągu dnia,

D . porażenie  wiotkie,  brak  odruchów,  suchość  skóry,
porażenie zwieraczy.

Zadanie 0.
U dziecka chorego na AIDS zmniejsza się selektywnie liczba:

A.  monocytów,
B.  granulocytów,
C.  limfocytów CD4,
D.  makrofagów.

Zadanie 0.
Nieleczona wrodzona niedoczynność tarczycy doprowadza do:

A.  niedorozwoju umysłowego,
B.  wiotkości mięśniowej,
C.  nadmiernego wzrastania,
D.  zaburzeń wchłaniania.

Zadanie 0.
Mukowiscydoza  jest  chorobą  dziedziczoną  autosomalnie
recesywnie, oznacza to, że:

A . jeżeli  oboje  rodziców  są  nosicielami  nieprawidłowego
genu wszystkie dzieci będą chore,

B . jeżeli  oboje  rodziców  są  nosicielami  nieprawidłowego
genu  część  dzieci  będzie  zdrowa,  ale  przynajmniej  jedno
będzie chore,

C . jeżeli  oboje  rodziców  są  nosicielami  nieprawidłowego
genu mogą mieć zarówno dzieci chore, jak i zdrowe,

D . wystarczy,  że  jedno  z  rodziców  jest  nosicielem
nieprawidłowego genu, żeby dziecko było chore.



Zadanie 0.
Dokuczliwe  kichanie,  upośledzenie  drożności  nosa  wskutek
znacznego  obrzęku  błony  śluzowej,  obfita  wodnista  wydzielina  z
nosa,  towarzyszący  świąd  w  obrębie  nosa,  podniebienia  i  gardła
oraz światłowstręt świadczy o:

A.  astmie oskrzelowej,
B.  katarze siennym,
C.  zapaleniu oskrzeli,
D.  wyprysku dziecięcym.

Zadanie 0.
Charakterystycznymi  objawami  wrzodziejącego  zapalenia  jelita
grubego są:

A.  nudności,
B.  wymioty,
C.  zaparcia,
D.  biegunki z domieszką krwi lub śluzu.

Zadanie 0.
Wystąpienie anoreksji najczęściej spowodowane jest przez:

A.  problemy w nauce,
B.  zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby,
C.  zaburzenia hormonalne w okresie dojrzewania,
D.  czynniki kulturowe i zaburzenia w rodzinie.

Zadanie 0.
Jaki  jest  główny  cel  terapii  zajęciowej  dzieci  z  upośledzeniem
umysłowym?

A.  nauka kontaktów z rodzicami,
B.  wykształcenie sprawności manualnych,
C . kształtowanie  samodzielności  w  życiu  codziennym  i

doskonalenie czynności niezbędnych do życia,
D.  doskonalenie mowy i komunikowania z otoczeniem.

Zadanie 0.
Skolioza jest to:

A .  skrzywienie kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej,
B.  boczne skrzywienie kręgosłupa,
C.  nadmierne zaznaczenie krzywizny lędźwiowej,
D.  nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi.



Zadanie 0.
Objawy chorobowe klasycznej galaktozemii ujawniają się:

A .  po rozpoczęciu karmienia piersią,
B.  w 2 miesiącu życia,
C.  po wprowadzeniu soków owocowych,
D.  po zakończeniu karmienia piersią.

Zadanie 0.
Biegunka przewlekła to  stan chorobowy, który charakteryzuje s ię
występowaniem luźnych stolców:

A.  przez okres tygodnia u noworodków i niemowląt,
B . przez  okres  co  najmniej  miesiąca  niezależnie  od  wieku

dziecka,
C . z  domieszką  śluzu  lub  krwi,  powyżej  14  dni,

prowadzących do zaburzeń odżywienia,
D.  z krwią lub śluzem niezależnie od długości trwania.

Zadanie 0.
Dziecko  w  czasie  lekcji  staje  s ię  "nieobecne",  ale  nie  traci
przytomności,  nie  odpowiada  na  pytanie  nie  wykonuje  poleceń.
Zachowanie takie może być spowodowane:

A.  napadami nieświadomości,
B.  zaburzeniami rytmu serca,
C.  migreną,
D.  stanami hipoglikemii.

Zadanie 0.
Jakie  badania  należy  wykonać  w  celu  rozpoznania  cukrzycy  u
dziecka?

A.  jednorazowe oznaczanie cukru we krwi,
B.  dobowy profil glikemii i test obciążenia glukozą,
C.  badanie ogólne moczu,
D.  oznaczenie gazometrii i elektrolitów we krwi.

Zadanie 0.
Cukrzyca typu I powstaje w następstwie:

A.  nadmiernego wydzielania insuliny,
B.  nadmiernej podaży cukrów prostych,
C.  niedoboru lub braku insuliny endogennej,
D.  nadmiernej podaży cukrów złożonych.



Zadanie 0.
Podstawową metodą leczniczą celiakii jest stosowanie:

A.  przewlekłej sterydoterapii,
B . diety  ubogotłuszczowej  i  leków  obniżających  zawartość

cholesterolu we krwi,
C.  diety bezglutenowej,
D.  diety bezmlecznej i podawanie enzymów trzustkowych.

Zadanie 0.
Charakterystycznym objawem w fenyloketonurii jest:

A .  ubytek masy ciała,
B.  wysypka na całym ciele,
C.  mysi zapach potu,
D.  brak zabarwienia źrenic.

Zadanie 0.
Prawidłowe stężenie glukozy w surowicy krwi  u dziecka zdrowego
na czczo wynosi:

A .  60-80 mg%,
B.  80-120 mg%,
C.  100-140 mg%,
D.  120-160 mg%.

Zadanie 0.
Postępowanie wobec dziecka chorego na kłębkowe zapalenie nerek
obejmuje?

A.  obserwację wyglądu powłok skórnych, bilans płynów,
B . kontrolę  ciśnienia  tętniczego  krwi,  bilans  płynów,

kontrolę masy ciała i obrzęki,
C . pomiary  obrzęków,  działania  zapobiegające  wzrostom

temperatury,
D . kontrolę  ciśnienia  tętniczego  krwi,  obserwację  skóry  w

kierunku odleżyn.

Zadanie 0.
Leczenie hemofilii polega na podawaniu:

A.  masy płytkowej,
B.  brakującego czynnika krzepnięcia,
C.  krwi pełnej,
D.  płynu wieloelektrolitowego.



Zadanie 0.
Podczas  nasilania  się  duszności  w  napadzie  astmy  oskrzelowej
należy:

A . ułożyć  dziecko  w  pozycji  płaskiej  i  podać  leki
zmniejszające  kurczliwość  oskrzeli,  kontrolować
zabarwienie skóry i błon śluzowych, tętno, oddechy,

B . ułożyć dziecko w pozycji dowolnej na puchowej poduszce,
przykryć wełnianym kocem,

C . posadzić  dziecko  na  krześle  lub  łóżku  w  pozycji
pochylonej  do  przodu  z  podpariem  o  poduszki  z  gąbki,
kontrolować  wygląd  skóry,  błon  śluzowych,  tętno  i
oddechy, podać leki rozszerzające oskrzela,

D . ułożyć  dziecko  w  pozycji  dowolnej  w  łóżku,  dać
pluszowego  misia  do  przytulania,  kontrolować  tętno  i
oddechy, podać leki rozszerzające oskrzela.

Zadanie 0.
Podstawowym objawem w moczówce prostej jest:

A .  nadmierne pragnienie,
B.  niepohamowany apetyt,
C.  zaburzenia równowagi,
D.  jadłowstręt.

Zadanie 0.
11-miesięczny  chłopiec  urodzony  w  27  tygodniu  ciąży  z  masą
urodzeniową 720 g . U dziecka rozpoznano chorobę Hirschprunga,
c o  było  powodem  wyłonienia  kolostomii.Podczas  opieki  nad
dzieckiem szczególną uwagę zwrócisz na:

A.  bilans płynów,
B.  wypróżnienia,
C.  moczenie,
D.  dietę niskoresztkową.

Zadanie 0.
W wyniku rozwoju choroby Perthesa dochodzi do:

A.  złamania kości udowej,
B.  przebarwienia kończyny dolnej,
C.  odwapnienia, rozpadu głowy kości udowej,
D.  obrzęku kończyny.



Zadanie 0.
P o  czwartym  miesiącu  życia  u  dziecka  pojawiła  s ię  wysypka,
początkowo  na  policzkach  i  szyi,  po  kilkunastu  dniach  objęła
zgięcia  rąk  i  nóg,  pachwiny  i  pośladki.  Przy  zaostrzeniu  skóra
była  zarumieniona,  sączył  s ię  z  niej  płyn.  W  okresie
przejściowym  skóra  pogrubiała,  była  sucha  i  popękana.Powyższe
objawy mogą sugerować:

A.  łuszczycę,
B.  grzybicę,
C.  alergiczne zapalenie skóry,
D.  pieluszkowe zapalenie skóry.

Zadanie 0.
Pierwotna dyskineza rzęsek, to:

A .  wrodzone upośledzenie ruchomości rzęsek,
B.  nabyte upośledzenie ruchomości rzęsek,
C . upośledzenie  czynności  błony  śluzowej  układu

oddechowego,
D . całkowity  brak  rzęsek  błony  śluzowej  układu

oddechowego.

Zadanie 0.
Częstymi i dominującymi objawami w zespole Schonleina-Henocha
są:

A . bóle  brzucha,  wymioty  i  krwawienie  z  przewodu
pokarmowego,

B.  bóle głowy, senność, apatia,
C.  brak koncentracji, nadpobudliwość, ból brzucha,
D.  spadek ciśnienia tętniczego, tachycardia, wymioty.

Zadanie 0.
Dieta dziecka z mukowiscydozą powinna być:

A.  wysokoenergetyczna,
B.  bogatobiałkowa,
C.  uzupełniona witaminami A, D, E i K,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Występowanie  u  dziecka  nadmiernego  pragnienia,  częstego
oddawania  moczu  i  moczenia  nocnego  oraz  ogólnego  osłabienia
sugeruje wystąpienie:

A.  kamicy nerkowej,
B.  zakażenia układu moczowego,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  cukrzycy.



Zadanie 0.
Wirus HIV jest przenoszony:

A.  przez krew,
B.  przez pocałunek,
C.  drogą kropelkową,
D.  przez używanie wspólnych naczyń.

Zadanie 0.
W przewlekłej niewydolności nerek, dochodzi do zmian kostnych z
powodu braku witaminy:

A.  B i multiwitaminy,
B.  A i  E,
C.  H i PP,
D.  D3.

Zadanie 0.
Podstawowa zasada skutecznej parafrazy to:

A . powtarzanie własnymi słowami kluczowego sformułowania
partnera,  sprawdzając  czy  dobrze  zrozumieliśmy  intencje
i treść jego wypowiedzi,

B.  powtarzanie słów nadawcy dokładnie z tą samą intonacją,
C . wysłuchanie  partnera  i  zaznaczenie  czy  się  z  nim

zgadzasz,
D . pominięcie  wszelkich  oznak  aprobaty  czy  dezaprobaty

wobec wypowiedzi partnera.

Zadanie 0.
Empatia to zdolność do:

A.  postawienia siebie na miejscu drugiej osoby,
B.  odbierania w podobny sposób zachodzących wydarzeń,
C.  odczuwania podobnych emocji (np. radości i smutku),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Procesy poznawcze człowieka to:

A.  cechy indywidualne, abstrahowanie, uwaga,
B.  genotyp, uogólnianie, myślenie,
C.  uwaga, myślenie, procesy pamięci,
D.  postawy, motywacja, myślenie.



Zadanie 0.
Dobór  metod  nauczania  w  procesie  kształcenia  uzależniony  jest
od:

A . środków  dydaktycznych,  treści  kształcenia,  wieku
uczniów,

B.  struktury programu, poziomu kształconej grupy,
C . celów,  treści  kształcenia,  zadań  dydaktycznych,  poziomu

kształconej grupy, czasu,
D . celów,  zadań  dydaktycznych,  środków  dydaktycznych,

czasu na realizację zagadnienia.

Zadanie 0.
Według  współczesnych  koncepcji  zdrowia  istotną  rolę  w
kształtowaniu  stanu  zdrowia  odgrywają  cztery  podstawowe
wyznaczniki.  Czynnikami  (zmiennymi)  najsilniej  determinującymi
stan zdrowia człowieka są:

A.  organizm jako żywy ustrój,
B.  styl życia i szeroko rozumiane środowisko człowieka,
C.  środowisko życia człowieka,
D.  ochrona zdrowia.

Zadanie 0.
Do pierwotnego źródła wsparcia NIE należy/ą:

A.  rodzina,
B.  przyjaciele,
C.  sąsiedzi,
D.  dom opieki społecznej.

Zadanie 0.
Zespół zasad i norm, określających poprawny z moralnego punktu
widzenia  sposób  zachowania  się  i  postępowania  przedstawicieli
określonej grupy zawodowej, określamy jako:

A.  etyka zawodowa,
B.  etyka normatywna,
C.  etyka nienormatywna,
D.  metaetyka.

Zadanie 0.
Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania
lub  udzielenie  innych  świadczeń  zdrowotnych  przez  lekarza,
jeżeli ukończył, co najmniej:

A .  15 lat,
B.  16 lat,
C.  17 lat,
D.  18 lat.



Zadanie 0.
Dla firmy nastawionej na jakość, NIE jest/są charakterystyczne:

A.  zarządzanie procesem jakości,
B.  wysokie wydatki na szkolenie,
C.  niskie wydatki na szkolenie,
D . traktowanie  jakości,  produktywności  i  obniżania  kosztów

jako  elementów  nierozłącznych  i  stałe  dążenie  do  ich
optymalizacji.

Zadanie 0.
W  zakresie  zarządzania  zasobami  ludzkimi  proces  zatrudniania
pracownika  może  być  podzielony  na  trzy  połączone  ze  sobą
działania:

A.  rekrutacji, testowania i selekcji,
B . analizy  stanowiska  pracy,  opisu  miejsca  pracy  i

określenia wymagań związanych ze stanowiskiem pracy,
C.  oceny, szkolenia i doskonalenia,
D.  pozyskiwania, utrzymywania i doskonalenia.

Zadanie 0.
Budżet jest jednym z elementów:

A.  planu operacyjnego,
B.  planu strategicznego,
C.  polityki organizacji,
D.  przepisów prawnych.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
System ubezpieczeń zdrowotnych jest finansowany:

A.  wyłącznie ze składek pochodzących od ubezpieczonych,
B.  wyłącznie z dotacji budżetu państwa,
C . z e  środków  pochodzących  ze  składek  ubezpieczonych,

budżetu państwa,
D . z  części  opłaconego  podatku  dochodowego  od  osób

fizycznych.



Zadanie 0.
Zadaniem  władzy  publicznej  jest  dostarczanie  świadczeń
medycznych obywatelom na zasadzie:

A . zapewnienia  równego  dostępu  do  świadczeń  opieki
zdrowotnej,

B . zapewnienia  wyłącznie  sprawiedliwego  dostępu  do
świadczeń zdrowotnych,

C . zapewnienia  usług  na  najwyższym  poziomie  zgodnie  z
aktualną wiedzą medyczną,

D . proporcjonalności pomiędzy opłacaną składką a zakresem
udzielanych świadczeń.

Zadanie 0.
Prognoza  demograficzna  dla  Polski  przewiduje  na  najbliższe
lata:

A.  wzrost ogólnej liczby urodzeń,
B . wzrost  ogólnej  l iczby  ludności,  w  tym  przyrost  l iczby

ludności w wieku produkcyjnym,
C.  brak zmian w ogólnej liczbie ludności,
D . spadek  ogólnej  l iczby  urodzeń,  wahania  w  przyroście

l iczby ludności  w wieku produkcyjnym oraz starzenie s ię
społeczeństwa.

Zadanie 0.
U pacjenta z podejrzeniem odmy prężnej, drżenie głosowe:

A.  jest prawidłowe,
B.  jest wzmożone,
C.  jest zmniejszone,
D.  zanika.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.



Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  w  okolicy  lędźwiowej  podczas  pochylania  się  do
przodu oraz bóle łydek podczas spacerów. Podczas badania zwraca
uwagę  ochłodzenie  kończyn  dolnych.  W  wywiadzie  istotne  będzie
pytanie o:

A.  sposób odżywiania pacjenta,
B.  palenie tytoniu,
C.  występowanie miażdżycy w rodzinie,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
W  badaniu  fizykalnym  skóry  zwrócono  uwagę  na  zmianę  skórną
zlokalizowaną  w  obrębie  powieki  górnej,  o  płaskiej  powierzchni,
uniesioną  ponad  powierzchnię  skóry,  o  średnicy  powyżej  0,5  cm.
Wyżej opisana zmiana to:

A.  grudka,
B.  płytka,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
W  ocenie  palpacyjnej  obwodowych  węzłów  chłonnych  pacjenta,
ocenia się:

A .  ich wielkość i konsystencję,
B.  stopień przesuwania do podłoża i możliwość izolacji,
C .  reakcję zapalną (ocieplenie, bolesność),
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Żółtaki  płaskie  na  powiekach,  świadczyć  mogą  o  zaburzeniu
gospodarki:

A .  kwasowo-zasadowej,
B.  białkowej,
C.  lipidowej,
D.  węglowodanowej.



Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjent  przywieziony  przez  karetkę  oddycha  regularnie  ok.  8
razy  na  minutę,  źrenice  są  znacznie  zwężone.  Oddech  pacjenta
jest  prawdopodobnie  wynikiem  depresji  ośrodka  oddechowego
spowodowanego przez:

A.  kokainę,
B.  opioidy,
C.  benzodiazepiny,
D.  cytostatyki.

Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.



Zadanie 0.
W  grupie  zasad  prawidłowo  przeprowadzonego  badania
przedmiotowego pacjenta wymienia się:

A .  higienę rąk badającego,
B.  zapewnienie prywatności,
C . uzyskanie  świadomej  zgody  pacjenta  przed  badaniem  i

dostęp do pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
Badając  orientację  allopsychiczną  oceniamy  wiedzę  pacjenta
dotyczącą:

A.  tożsamości własnej osoby,
B.  emocji towarzyszących badaniu,
C.  miejsca, czasu i przestrzeni badania,
D.  zaburzeń spostrzegania.

Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  rozpoznaniu  zapalenia  żył  głębokich  należy
zastosować:

A . uniesienie  i  unieruchomienie  kończyny,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

B . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

C.  uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę,
D . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki

przeciwbólowe, kortykosteroidy.

Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.



Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
W  badaniu  fizykalnym  stwierdzasz  zażółcone  powłoki  skórne  u
badanego  pacjenta.  Podejrzewasz  żółtaczkę  lub  karotenemię.
Objawem decydującym o rozpoznaniu karotenemii są wszystkie, z
WYJĄTKIEM:

A.  brak żółtego zabarwienia twardówki,
B.  żółte zabarwienie twardówki,
C.  zażółcenie powłok skórnych,
D.  nadmiar karotenu w organizmie.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Płacz  małego  dziecka  nie  zawsze  jest  stanem  negatywnym.  W
badaniu fizykalnym jest to dobry moment do zbadania u dziecka:

A.  głosu (mowy),
B.  szmerów oddechowych,
C.  gardła i migdałków,
D.  sinicy.

Zadanie 0.
Arkusz planu opieki pielęgniarskiej zawiera:

A.  cele opieki, zrealizowane działania, ocenę wyników,
B.  zaplanowane działania, cele opieki, ocenę wyników,
C.  rozpoznany stan i cele opieki, zrealizowane działania,
D . rozpoznany  stan,  cele  opieki,  zaplanowane  działania,

zrealizowane działania, ocenę wyników.



Zadanie 0.
Warunkiem podstawowym i jednocześnie niezbędnym do wprowadzenia
założeń Primary Nursing do praktyki jest/są:

A.  pozytywne relacje międzyludzkie,
B.  teoretyczne przygotowania zawodowe pielęgniarki,
C . samodzielność  i  odpowiedzialność  pielęgniarki  w

pielęgnowaniu,
D . zależność  i  pełna  odpowiedzialność  pielęgniarki  w

pielęgnowaniu.

Zadanie 0.
Metoda  badawcza  jakim  jest  eksperyment  ma  najczęściej
zastosowanie w:

A.  szkolnictwie pielęgniarskim,
B.  zespołach pielęgniarskich,
C.  zespołach kierowniczych,
D.  codziennej pracy pielęgniarek.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.

Zadanie 0.
Pierwsze polskie pielęgniarskie czasopismo zawodowe to:

A.  Pielęgniarstwo Polskie,
B.  Polska Pielęgniarka,
C.  Przegląd Pielęgniarski,
D.  Pielęgniarka Polska.

Zadanie 0.
W  powojennej  Polsce,  autorką  koncepcji  podyplomowego
kształcenia dla pielegniarek, była:

A.  Maria Staromiejska,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.

Zadanie 0.
Rozkład normalny, zwany rozkładem Gaussa-Laplace'a, ma kształt:

A .  funkcji wykładniczej,
B.  krzywej dzwonowej,
C.  kielicha,
D.  odwróconej sinusoidy.



Zadanie 0.
Modem to:

A.  urządzenie do archiwizacji danych,
B.  program blokujący zawirusowane programy,
C . urządzenie  służące  do  połączenia  się  z  siecią

internetową,
D . specjalna  płyta  CD  z  wkodowanymi  informacjami

sieciowymi.

Zadanie 0.
Program komputerowy to:

A . realizacja  algorytmu  spełniająca  wymogi  komunikacji  z
komputerem,

B.  język programowania,
C.  urządzenie wejścia-wyjścia,
D.  procesor.



PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 070913
GRUPA 1
Zadanie 1.
Po operacyjnym leczeniu skrętu jądra, wskazane jest:

A .  aby moszna była w uniesieniu,
B.  aby moszna była jak najniżej,
C.  założenie na mosznę zimnego okładu,
D.  założenie na mosznę ciepłego okładu.

Zadanie 2.
Niedostateczne  wydzielanie  wazopresyny  (ADH)  w  okresie
noworodkowym przyczynia się m.in. do:

A.  niskiej zdolności zagęszczania moczu,
B.  wysokiej zdolności zagęszczania moczu,
C.  skąpomoczu,
D.  niedorozwoju nerek.

Zadanie 3.
Badanie pH-metryczne przełyku pozwala na rozpoznanie:

A.  refluksu żołądkowo-przełykowego,
B.  nadreaktywności oskrzeli,
C .  zwężenia odźwiernika,
D.  zaburzeń czynnościowych połykania.

Zadanie 4.
Ostateczny efekt wszczepienia implantu ślimakowego zależy od:

A.  czasu trwania zabiegu,
B.  rehabilitacji pooperacyjnej,
C.  stopnia niedosłuchu,
D.  korzystania z aparatu słuchowego przed zabiegiem.

Zadanie 5.
Bardzo  ważne  jest,  aby  u  dziecka  z  moczówką  prostą
systematycznie kontrolować:

A.  pH moczu,
B.  ciężar właściwy moczu,
C.  aceton w moczu,
D.  cukier w moczu.



Zadanie 6.
Gdy  w  przebiegu  niewyrównanej  cukrzycy  typu  I ,  u  dziecka
przytomnego  wystąpi  nagle  niepokój,  bladość,  obfite  pocenie
się, wzmożone napięcie mięśniowe, uczucie głodu, należy:

A.  wykonać iniekcję z insuliny,
B.  podać słodką herbatę do picia,
C.  podać do picia duże ilości płynów obojętnych,
D . ułożyć  chorego  w  pozycji  wysokiej  i  podać  t len  do

oddychania.

Zadanie 7.
Przyczyną hipoglikemii u dziecka z cukrzycą typu I NIE jest:

A .  przedawkowanie insuliny,
B.  opuszczenie posiłku,
C.  za mała dawka insuliny,
D.  większy wysiłek fizyczny.

Zadanie 8.
Badanie  słuchu  u  niemowlęcia  opierające  się  na  obserwacji
odruchu orientacyjnego polega na:

A.  śledzeniu wzrokiem źródła dźwięku,
B.  odwróceniu głowy w kierunku dźwięku,
C.  zakryciu ucha na silny bodziec dźwiękowy,
D.  wystąpieniu płaczu dziecka po silnym bodźcu dźwiękowym.

Zadanie 9.
U  4-miesięcznego  dziecka  rozpoznano  mózgowe  porażenie
dziecięce.  Podstawowym  warunkiem  kształtowania  właściwych
postaw u rodziców dziecka jest:

A .  pomoc w uzyskaniu sprzętu ortopedycznego,
B.  umieszczenie dziecka w ośrodku specjalnym,
C.  pomniejszanie wagi problemu,
D . pomoc  w  społecznym  przystosowaniu  się  do  nowej

sytuacji.

Zadanie 10.
Niedosłuch jest to:

A .  ograniczenie funkcji słuchowej,
B.  całkowity brak słuchu,
C.  niesłyszenie wysokich tonów,
D.  występowanie szumów dźwiękowych.



Zadanie 11.
Badanie  odbicia  światła  na  rogówkach  (test  Hirschberga)  służy
do wykrywania:

A.  zeza,
B.  ostrości wzroku,
C.  zaćmy,
D.  stanu wskazującego na użycie narkotyku.

Zadanie 12.
Istotą  zespołu  hemolityczno-uremicznego  jest  zaburzenie
polegające na:

A . uszkodzeniu śródbłonka naczyń włosowatych i tętniczek w
nerce i tworzeniu się zakrzepów,

B.  upośledzeniu filtracji kłębuszkowej nerki,
C.  tworzeniu się ognisk zapalnych w korze i rdzeniu nerki,
D . zwiększonej  przepuszczalności  błony  podstawowej

kłębuszka.

Zadanie 13.
Wskazaniem  do  bezwzględnej  hospitalizacji  dziecka  jest
oparzenie obejmujące co najmniej:

A .  mniej niż 5% powierzchni ciała,
B.  5 - 10 % powierzchni ciała,
C.  powyżej 10% powierzchni ciała,
D.  powyżej 15% powierzchni ciała.

Zadanie 14.
Zakażenie  wirusem  cytomegalii  kobiety  ciężarnej,  powoduje  u
dziecka:

A . wrodzone  zakażenie  cytomegalią  o  różnym  obrazie
klinicznym,

B.  niedorozwój fizyczny,
C.  zwiększoną podatność na infekcje układu nerwowego,
D.  zwiększoną podatność na infekcje układu oddechowego.

Zadanie 15.
Głównym powodem, dla którego dziecko głuche nie umie samo sobie
radzić w życiu codziennym jest:

A .  brak koncentracji uwagi,
B.  niewykształcenie mowy,
C.  utrudniony dopływ informacji,
D.  zaburzenia uwagi i myślenia.



Zadanie 16.
U  dziecka  z  napięciem  spastycznym  z  tendencją  do  krzyżowania
kończyn dolnych należy:

A.  ustawiać kończyny dolne w wyproście,
B.  nie stosować butów ortopedycznych,
C.  ustawiać kończyny dolne w odwiedzeniu,
D.  zapobiegać ustawianiu kończyn dolnych w odwiedzeniu.

Zadanie 17.
Wrodzona dysplazja stawów biodrowych występuje:

A.  częściej u chłopców,
B.  częściej u dziewczynek,
C.  tak samo często u chłopców jak i u dziewczynek,
D.  częściej u dzieci z ciąży bliźniaczej.

Zadanie 18.
Nierozpoznana hipoglikemia u noworodka może doprowadzić do:

A.  zaburzeń układu krążenia,
B.  powstania mukowiscydozy,
C.  uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
D.  powstania cukrzycy.

Zadanie 19.
Wskaż, które pokarmy są zabronione w okresie neutropenii:

A .  warzywa gotowane, owoce bez skóry, jaja na twardo,
B.  jaja na miękko, warzywa surowe, lody,
C.  napoje w kartonach, sery hermetycznie pakowane,
D.  mięso i drób gotowane, świeże zupy.

Zadanie 20.
Do objawów klinicznych astmy oskrzelowej należy:

A.  skurcz pęcherzyków płucnych i obrzęk błony śluzowej,
B.  skurcz oskrzeli i stan zapalny błony śluzowej,
C.  skurcz pęcherzyków płucnych i produkcja gęstego śluzu,
D.  skurcz oskrzeli i podkrwawienia błony śluzowej.

Zadanie 21.
P o  amputacji  w  obrębie  przedramienia,  usprawnianie  przed
protezowaniem ukierunkowane jest na:

A.  wzmocnienie siły mięśni w obrębie pasa barkowego,
B.  utrzymanie ogólnej kondycji fizycznej,
C.  utrzymanie pełnego zakresu ruchów w stawie barkowym,
D.  utrzymanie zakresu ruchów w stawie łokciowym.



Zadanie 22.
Odporność poszczepienna jest wytworzona i utrzymana po:

A.  podaniu pierwszej dawki szczepionki,
B.  wykonaniu szczepień podstawowych,
C . wykonaniu  szczepień  podstawowych  i  podawaniu  dawek

przypominających,
D.  miesiącu od wykonania szczepień podstawowych.

Zadanie 23.
O  ciężkiej  postaci  hemofili i  typu  A  mówimy,  jeżeli  poziom
czynnika krzepnięcia wynosi:

A .  poniżej 1%,
B.  1% - 5%,
C.  5% - 8%,
D.  10% - 12%.

Zadanie 24.
Przerzuty nowotworowe do kości podstawy czaszki powodują:

A.  ataksję móżdżkową,
B.  krwiak okularowy,
C.  chaotyczne ruchy gałek,
D.  bladość powłok.

Zadanie 25.
W  pierwszej  dobie  od  założenia  gipsu  należy  zwracać  szczególną
uwagę na:

A . obrzęk,  ocieplenie,  ruchomość,  koloryt  palców  kończyny
zagipsowanej,

B.  gips, czy nie został złamany,
C.  gips, czy jest dobrze domodelowany,
D . sposób poruszania się dziecka z opatrunkiem gipsowym w

łóżeczku.

Zadanie 26.
Pierwotna dyskineza rzęsek, to:

A .  wrodzone upośledzenie ruchomości rzęsek,
B.  nabyte upośledzenie ruchomości rzęsek,
C . upośledzenie  czynności  błony  śluzowej  układu

oddechowego,
D . całkowity  brak  rzęsek  błony  śluzowej  układu

oddechowego.



Zadanie 27.
Opiekując  się  dzieckiem  z  niedrożnością  przełyku  (przed
zabiegiem operacyjnym) układamy go w pozycji:

A .  leżącej na wznak,
B.  z niżej ułożoną głową,
C.  z wyżej uniesioną głową,
D.  bocznej ustalonej.

Zadanie 28.
Który  z  niżej  wymienionych  objawów  nie  jest  charakterystyczny
dla Zespołu Downa?

A.  wiotkość mięśniowa,
B.  płaska, okrągła twarz,
C.  język duży, usta otwarte,
D.  wodogłowie.

Zadanie 29.
Objawami typowymi dla działania amfetaminy jest:

A . wytrzeszcz  gałek  ocznych,  spowolnienie  ruchowe,  spadek
ciśnienia,

B . przyspieszenie  toku  myślenia,  mowy  i  ruchów,
rozszerzenie źrenic, bezsenność,

C . mowa  skandowana,  bezsenność,  wzmożone  napięcie
mięśniowe,

D . drżenie  zamiarowe,  bradykardia,  przyspieszenie  toku
mowy, zwężenie źrenic.

Zadanie 30.
U  3 tyg.  noworodka rozpoznano martwicze wrzodziejące zapalenie
jel it  (Enterocolitis  necroticans,  NEC).  Dziecko  wymagało
interwencji  chirurgicznej;  resekowano  rozległy  odcinek  jelita
cienkiego.  Założono  przetokę  dwulufową.  Zabieg  i  znieczulenie
przebiegło bez powikłań. Bezpośrednio po zabiegu w postępowaniu
żywieniowym zalecamy:

A.  karmienie piersią,
B.  pojenie 5% glukozą,
C.  całkowite odżywianie pozajelitowe (TPN),
D . wlew  dożylny  roztworu  10%  glukozy  i  sol i  fizjologicznej

w stosunku 2:1.

Zadanie 31.
Najbardziej  charakterystycznym,  znanym  objawem  siatkówczaka
jest:

A .  objaw "białej źrenicy",
B.  objaw "kociego błysku",
C.  zez,
D.  wszystkie objawy w/wymienione są charakterystyczne.



Zadanie 32.
Jakie  badanie  powinno  być  systematycznie  wykonywane  podczas
kuracji antracyklinami?

A.  elektroencefalografia,
B.  rentgenogram klatki piersiowej,
C.  elektrokardiogram,
D.  echokardiografia.

Zadanie 33.
Konwencja Praw Dziecka została uchwalona przez:

A.  Unię Europejską,
B.  Zgromadzenie ONZ,
C.  UNESCO,
D.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Zadanie 34.
Jeśli dziecko mimo braku wady słuchu w postaci niedosłuchu, nie
umie  pisać  ze  słuchu,  ani  też  nie  potrafi  odczytać  znanych
liter  w  nowych  w  bardziej  skomplikowanych  układach,  to  jest  to
zaburzenie charakterystyczne dla:

A.  nadpobudliwości psychoruchowej,
B.  zahamowania psychoruchowego,
C.  zaburzenia analizatora wzrokowego,
D.  zaburzenia analizatora słuchowego.

Zadanie 35.
Poród przedwczesny,  to  poród następujący  w wyniku ciąży,  która
trwała:

A.  poniżej 22 tygodni,
B.  22 tyg. - 37 tygodni,
C.  37 tyg. - 40 tygodni,
D.  przed czasem wyliczonym wg. kalendarza ciąży.

Zadanie 36.
W  zespole  krótkiego  jelita  najbardziej  upośledzone  jest
wchłanianie:

A.  witaminy B1,
B.  witaminy B6,
C.  witaminy B12,
D.  witaminy PP.



Zadanie 37.
U dziecka chorego na AIDS zmniejsza się selektywnie liczba:

A.  monocytów,
B.  granulocytów,
C.  limfocytów CD4,
D.  makrofagów.

Zadanie 38.
Pielęgniarka  obserwując  chłopca  z  guzem  mózgu,  zwróci
szczególną uwagę na:

A.  ciśnienie tętnicze krwi,
B.  regularne oddechy,
C.  zmiany stanu świadomości,
D.  temperaturę ciała.

Zadanie 39.
Wysoka liczba leukocytów w moczu występuje w:

A.  moczówce prostej,
B.  zespole nerczycowym,
C.  zakażeniu układu moczowego,
D.  skąpomoczu.

Zadanie 40.
Anatomiczno-czynnościową przyczyną zaburzeń krążenia w okresie
noworodkowym może być:

A.  niedorozwój mięśnia sercowego,
B . niecałkowite  zarośnięcie  otworu  owalnego  i  przewodu

Botalla,
C.  krótkość tętnic,
D.  niedorozwój krążenia płucnego.

Zadanie 41.
U dziecka z urazem trzustki dominującym objawem jest ból:

A .  brzucha promieniujący do lewego podżebrza i pleców,
B.  brzucha promieniujący do prawego podżebrza i pleców,
C.  wokół pępka,
D.  w podbrzuszu.

Zadanie 42.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  karmienia  naturalnego  u  2
miesięcznego dziecka jest wystąpienie:

A.  choroby atopowej u matki,
B.  alergii pokarmowej dziecka,
C.  galaktozemii dziecka,
D.  leczenie matki heparyną.



Zadanie 43.
Jednym  z  problemów  pielęgnacyjnych  u  dziecka  z  kłębuszkowym
zapaleniem  nerek  jest  obniżona  odporność.  Pielęgniarka
zapobiega ewentualnym zakażeniom poprzez:

A.  izolację dziecka od potencjalnych źródeł zakażenia,
B.  dbanie o higienę osobistą dziecka,
C . przestrzeganie  zasad  aseptyki  i  antyseptyki  w  czasie

zabiegów,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 44.
Aby dziecko upośledzone mogło prawidłowo się rozwijać powinno:

A.  być zmuszane do działania,
B.  wykazywać własną aktywność,
C.  być stymulowane do działania,
D.  dostosować się do wymagań otoczenia.

Zadanie 45.
Walwuloplastyka balonowa polega na:

A.  poszerzeniu zwężonego odcinka aorty,
B.  wycięciu zwężonego odcinka aorty,
C.  założeniu parasolki na zwężony odcinek,
D.  zmierzeniu gradientu ciśnienia metodą Dopplera.

Zadanie 46.
W przypadku urazu jamy brzusznej, dziecko należy ułożyć:

A.  w pozycji bezpiecznej,
B.  w pozycji Fowlera,
C . płasko,  z  nogami  wyprostowanymi  w  stawach  i  lekko

uniesionymi,
D . płasko,  z  nogami  ugiętymi  w  stawach  i  lekko

uniesionymi.

Zadanie 47.
Jakiej  rady  należy  udzielić  matce  wcześniaka  w  celu  utrzymania
laktacji, u której obecnie występuje zaleganie pokarmu?

A.  należy robić zimne okłady na piersi,
B.  należy odciągnąć pokarm,
C . nie  należy  odciągnąć  pokarmu,  wkrótce  dziecko  zacznie

jeść efektywniej,
D.  należy zasięgnąć porady lekarskiej.



Zadanie 48.
Achondroplazja jest to najczęstsza postać:

A.  asymetrycznego skrócenia kończyn,
B.  zaburzenia segmentacji kręgów,
C.  dysplazji letalnej,
D.  karłowatości krótkokończynowej.

Zadanie 49.
U dziecka z rozpoznanym zespołem krótkiego jelita (SBS) typowym
objawem zaburzeń trawienia jest:

A .  refluks żołądkowo przełykowy,
B.  biegunka tłuszczowa,
C.  kamienie kałowe,
D.  nadkwasota.

Zadanie 50.
Przyspieszona  akcja  serca  w  okresie  niemowlęcym  spowodowana
jest:

A .  zwężonym światłem naczyń,
B.  niedorozwojem mięśnia sercowego,
C . zmniejszoną objętością wyrzutową serca oraz wydolnością

wysiłkową,
D.  niedorozwojem krążenia płucnego.

Zadanie 51.
W przypadku ostrego podgłośniowego zapalenia krtani NIE należy:

A.  nosić dziecka na rękach,
B.  monitorować stan nawodnienia,
C.  podawać leków uspokajających,
D.  nawilżać powietrza wdychanego.

Zadanie 52.
Nauka szkolna powinna być kontynuowana w szpitalu, jeżeli:

A .  w oddziale jest sala przeznaczona do nauki,
B.  dziecko wyraża zgodę na naukę,
C.  pobyt dziecka w szpitalu przekracza 1 miesiąc,
D.  stan zdrowia dziecka na to pozwala.

Zadanie 53.
Jaki  okres  przeżycia  od  chwili  zachorowania  w  onkologii
dziecięcej  przyjmuje  się  jako  graniczny  do  oceny  wyników
leczenia?

A.  3-letni,
B.  5-letni,
C.  7-letni,
D.  10-letni.



Zadanie 54.
Istotnym czynnikiem w przygotowaniu dziecka do urografii jest:

A .  usunięcie z jelit mas kałowych i gazów,
B.  dokładne podmycie dziecka,
C.  założenie cewnika do pęcherza moczowego,
D.  badanie to nie wymaga przygotowania.

Zadanie 55.
Zakładanie portu naczyniowego polega na:

A . wprowadzeniu specjalnej kaniuli do naczyń obwodowych w
warunkach gabinetu zabiegowego,

B . operacyjnym wprowadzeniu drenu do naczynia żylnego tzw.
wenesekcja,

C . operacyjnym  wszczepieniu  komory  do  tkanki  podskórnej
oraz cewnika do wybranego naczynia krwionośnego,

D.  wprowadzeniu kaniuli do tętnicy.

Zadanie 56.
Dziecko chorujące na cukrzycę zaczęło bardzo dużo pić i oddawać
duże ilości moczu. Objawy te zwiastują:

A.  śpiączkę hipoglikemiczną,
B.  hipoglikemię,
C.  kwasicę ketonową,
D.  śpiączkę wątrobową.

Zadanie 57.
U noworodka rozpoznano fokomelię. Pojęcie to oznacza:

A.  całkowity brak kończyn,
B.  dłonie i/lub stopy wyrastające bezpośrednio z tułowia,
C.  brak palca u jednej dłoni,
D.  zrośnięcie palców dłoni i/lub stóp.

Zadanie 58.
W procesie przemiany cukrów istotną rolę odgrywa:

A.  insulina,
B.  amylaza,
C.  laktaza,
D.  glukagon.

Zadanie 59.
Sinica ośrodkowa spowodowana jest:

A .  zwiększonym poborem tlenu w tkankach,
B.  niedostatecznym utlenowaniem krwi tętniczej,
C.  zmniejszeniem objętości minutowej,
D.  utrudnieniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe.



Zadanie 60.
Częstym powikłaniem somatycznym w przebiegu anorexia nervosa
są:

A.  biegunki,
B.  zaparcia,
C.  wymioty,
D.  nadciśnienie.

Zadanie 61.
Zapobieganie  niewydolności  nerek  spowodowanej  toksycznym
działaniem cytostatyków polega na:

A.  zakwaszaniu moczu,
B.  obfitym nawadnianiu dożylnym,
C.  wprowadzeniu diety bezsolnej,
D.  obfitym nawadnianiu doustnym.

Zadanie 62.
Audiogram jest to:

A .  badanie słuchu przy użyciu aparatury,
B . wykres  przedstawiający  próg  słyszenia  poszczególnych

tonów,
C.  wykres zarejestrowanych bodźców na dźwięki,
D.  krzywa akustycznych elementów dźwięków mowy.

Zadanie 63.
Odruch toniczny szyjny polega na:

A . rozłożeniu  kończyn  górnych,  a  następnie  ich  zgięciu
połączonym z krzykiem,

B . silnym  uchwycie  palcami  dłoni  lub  stóp  wokół  palca
drażniącego,

C . przy  skręcie  główki  w  jedną  stronę  następuje
wyprostowanie  kończyny  górnej  i  dolnej  po  te j  samej
stronie,

D.  zamykanie oczu pod wpływem dotyku lub światła.

Zadanie 64.
Afazja czuciowa polega na:

A.  automatycznym powtarzaniu sylab,
B.  zaburzeniu napędu mowy,
C.  zaburzeniu artykulacji,
D.  zaburzeniu rozumienia mowy.



Zadanie 65.
Umieralność  jest  to  wskaźnik  zdrowia  oznaczający  l iczbę  zgonów
w ciągu:

A . roku  w  odniesieniu  do  100  osobników  w  tym  samym
przedziale wieku,

B . roku  w  odniesieniu  do  1000  osobników  w  tym  samym
przedziale wieku,

C . miesiąca w odniesieniu do 1000 osobników w tym samym
przedziale wieku,

D . miesiąca  w  odniesieniu  do  100  osobników  w  tym  samym
przedziale wieku.

Zadanie 66.
U  4-letniego  dziecka hospitalizowanego z  powodu zapalenia  płuc,
występuje  duszność,  kaszel,  podwyższona temperatura  ciała.  Jak
należy  postąpić,  jeżeli  w  trakcie  inhalacji  dróg  oddechowych  u
dziecka wystąpił kaszel?

A . przerwać  zabieg  na  krótko  celem  odkrztuszenia
wydzieliny,

B . kontynuować  inhalację  (ułatwi  odkrztuszanie
wydzieliny),

C.  kontynuować inhalację i oklepywać plecy,
D.  przerwać zabieg i podać Hydrokortizon.

Zadanie 67.
Odruch Moro zanika:

A.  w 1 m-cu życia,
B.  w 3 m-cu życia,
C.  do 6 m-ca życia,
D.  do 12 m-ca życia.

Zadanie 68.
W  przypadku  podejrzenia  zarośnięcia  przełyku  bezpośrednio  po
porodzie należy:

A . wprowadzić  cienki,  miękki  cewnik  do  przełyku  i  odsysać
treść co 0,5 - 1 godz.,

B . wprowadzić  cienki,  miękki  cewnik  do  przełyku  i  ułożyć
dziecko w pozycji Trendelenburga,

C . wprowadzić  cienki,  miękki  zgłębnik  do  przełyku  i
odsysać  treść  co  kilka,  kilkanaście  minut  i  ułożyć
dziecko w pozycji wysokiej,

D.  wykonać intubację dotchawiczą dziecka.



Zadanie 69.
Szczepienie  przeciw  gruźlicy  u  zdrowego  noworodka  donoszonego
powinno być wykonane:

A . jednoczasowo  lub  nie  później  niż  przed  wypisaniem
noworodka z oddziału noworodkowego,

B.  nie później niż w 48 godz. po szczepieniu WZW typ B,
C.  podskórnie szczepionką BCG,
D.  domięśniowo szczepionką BCG.

Zadanie 70.
U  8-letniego  chłopca  leczonego  z  powodu  ostrej  białaczki
limfoblastycznej  zaobserwowano  wybroczyny  na  całym  ciele,
krwawienie  z  nosa  i  błon  śluzowych  jamy  ustnej.O  czym  może
świadczyć wystąpienie powyższych objawów?

A.  leukopenii,
B.  granulocytopenii,
C.  neutropenii,
D.  trombocytopenii.

Zadanie 71.
U  4-letniego  chłopca  z  rozpoznaniem  mózgowego  porażenia
dziecięcego,  występuje  znaczne  opóźnienie  w  rozwoju  ruchowym.
Który  element  jest  szczególnie  istotny  w  sprawowaniu opieki  nad
dzieckiem?

A.  nadmiar opieki ze strony rodziców,
B.  maskowanie obniżonej sprawności dziecka,
C.  aktywny udział rodziców w usprawnianiu dziecka,
D.  udział pedagoga szkolnego w opiece.

Zadanie 72.
Hormon wzrostowy lub somatotropowy (STH) wywiera działanie na
chrząstki wzrostowe w okresie od około:

A.  1 m-ca życia dziecka,
B.  6 m-ca życia dziecka,
C.  1 roku życia dziecka,
D.  ok. 2 roku życia dziecka.

Zadanie 73.
Aktywność gonadotropin zaczyna się ujawniać od około:

A.  6 m-ca życia dziecka,
B.  1 roku życia dziecka,
C.  4 roku życia dziecka,
D.  8 - 9 roku życia dziecka.



Zadanie 74.
W  pierwszym  roku  życia  dziecka  wśród  chorób  nowotworowych
najczęściej występuje:

A.  neuroblastoma,
B.  osteosarcoma,
C.  choroba Hodgkina,
D.  białaczka.

Zadanie 75.
Testy  przesiewowe  przeprowadzane  w  celu  wykrycia  wrodzonej
niedoczynności tarczycy polegają na:

A.  przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z matką dziecka,
B.  badaniu antropometrycznym,
C.  oznaczeniu wolnej tyroksyny w surowicy we krwi,
D . oznaczeniu stężenia hormonu tyreotropowego w wysuszonej

kropli krwi.

Zadanie 76.
Ból nocyceptywny:

A . powstaje  w  wyniku  drażnienia  i  aktywacji  zakończeń
czuciowych,

B.  wiąże się z dysfunkcją układu nerwowego,
C.  pochodzi z receptorów bólowych w skórze,
D.  występuje bez przyczyn somatycznych.

Zadanie 77.
7-letnia  dziewczynka  z  rozpoznaniem  reumatoidalnego  zapalenia
stawów  została  przyjęta  do  oddziału  z  powodu  kolejnego
zaostrzenia choroby. W czasie aktywnej fazy choroby w badaniach
laboratoryjnych występuje:

A.  wzrost stężenia albumin,
B.  obniżona liczba leukocytów,
C.  wzrost stężenia białka C-reaktywnego,
D.  zmniejszone stężenie gamma-globulin.

Zadanie 78.
Które  z  poniższych  stanów  powodują  opóźnienie  lub  zakłócenie
rozpoczęcia laktacji?

A.  nie ma takich przyczyn,
B . podanie  matce  narkozy  lub  silnych  środków

uspokajających,
C.  niechęć noworodka do ssania,
D.  niska temperatura otoczenia.



Zadanie 79.
W przypadku zatrucia dziecka z zachowaną świadomością, wymioty
można prowokować, gdy przyczyną były:

A.  grzyby,
B.  detergenty,
C.  środki żrące,
D.  ropa naftowa i jej pochodne.

Zadanie 80.
Charakterystycznym objawem artrogrypozy jest:

A .  osteoporoza,
B.  wiotkość mięśni,
C.  hipoplazja mięśni,
D.  akromegalia.

Zadanie 81.
W  obrazie  RTG  kości  długich  osteogenesis  imperfecta  stwierdza
się:

A .  niedobór wytwarzania kostniny,
B.  pogrubienie nasad kości,
C.  pogrubienie całych kości,
D.  znaczną osteoporozę.

Zadanie 82.
W badaniach laboratoryjnych dziecka z zespołem Reye'a stwierdza
się:

A .  podwyższone stężenie cukru,
B.  obniżone stężenie amoniaku,
C.  podwyższone stężenie transaminaz,
D.  obniżone stężenie wapnia.

Zadanie 83.
U dziecka z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego
należy pierwszoplanowo:

A.  założyć sondę do żołądka, zapewnić dostęp do żyły,
B.  założyć cewnik do pęcherza moczowego,
C.  podać leki uspokajające,
D.  wykonać gastroskopię.

Zadanie 84.
Najważniejszym objawem w chorobie Hodgkina jest/są:

A.  powiększenie wątroby,
B.  wybroczyny na skórze,
C.  bóle kostne,
D.  powiększenie węzłów chłonnych (najczęściej szyjnych).



Zadanie 85.
Mukowiscydoza  jest  chorobą  dziedziczoną  autosomalnie
recesywnie, oznacza to, że:

A . jeżeli  oboje  rodziców  są  nosicielami  nieprawidłowego
genu wszystkie dzieci będą chore,

B . jeżeli  oboje  rodziców  są  nosicielami  nieprawidłowego
genu  część  dzieci  będzie  zdrowa,  ale  przynajmniej  jedno
będzie chore,

C . jeżeli  oboje  rodziców  są  nosicielami  nieprawidłowego
genu mogą mieć zarówno dzieci chore, jak i zdrowe,

D . wystarczy,  że  jedno  z  rodziców  jest  nosicielem
nieprawidłowego genu, żeby dziecko było chore.

Zadanie 86.
Zespół Schönleina-Henocha uwarunkowany jest:

A .  odczynami zapalnymi w obrębie stawów,
B.  przewlekłym zażywaniem salicylanów,
C . odczynami  immunologicznymi  w  obrębie  naczyń

włosowatych,
D.  niedoborem czynnika VIII i IX.

Zadanie 87.
Przyczynami akceleracji rozwoju są:

A.  predyspozycje psychiczne dziecka,
B.  zaburzenia hormonalne matki w czasie ciąży,
C.  zaburzenia hormonalne dziecka,
D.  uwarunkowania genetyczne i środowiskowe.

Zadanie 88.
D o  czynników  paragenetycznych  NIE  wpływających  na  rozwój
dziecka należy:

A.  wiek matki,
B.  choroby matki,
C.  miejsce zamieszkania,
D.  kolejność i liczba ciąż.

Zadanie 89.
Jakie  postępowanie  z  dzieckiem  jest  najbardziej  wskazane  w
leczeniu padaczki?

A . podjęcie  leczenia  farmakologicznego  i  prowadzenie
normalnego trybu życia,

B.  prowadzenie psychoterapii i nauczanie indywidualne,
C . podjęcie  leczenia  i  ograniczenie  kontaktów  z

rówieśnikami,
D.  psychoterapia.



Zadanie 90.
Podczas  nasilania  się  duszności  w  napadzie  astmy  oskrzelowej
należy:

A . ułożyć  dziecko  w  pozycji  płaskiej  i  podać  leki
zmniejszające  kurczliwość  oskrzeli,  kontrolować
zabarwienie skóry i błon śluzowych, tętno, oddechy,

B . ułożyć dziecko w pozycji dowolnej na puchowej poduszce,
przykryć wełnianym kocem,

C . posadzić  dziecko  na  krześle  lub  łóżku  w  pozycji
pochylonej  do  przodu  z  podpariem  o  poduszki  z  gąbki,
kontrolować  wygląd  skóry,  błon  śluzowych,  tętno  i
oddechy, podać leki rozszerzające oskrzela,

D . ułożyć  dziecko  w  pozycji  dowolnej  w  łóżku,  dać
pluszowego  misia  do  przytulania,  kontrolować  tętno  i
oddechy, podać leki rozszerzające oskrzela.

Zadanie 91.
Zdrowy, donoszony 8-dniowy noworodek karmiony jest naturalnie.
W  ciągu pierwszego tygodnia życia  stracił  około  8% urodzeniowej
masy ciała. Jakie jest niezbędne postępowanie w tym przypadku?

A . uzupełnienie  niedoboru  masy  ciała  kroplowym  wlewem
dożylnym,

B.  założenie bilansu płynów,
C.  nie wymaga to żadnych działań leczniczych,
D.  znaczne zwiększenie doustnej podaży płynów.

Zadanie 92.
Podstawowej oceny rozwoju fizycznego dokonujemy:

A.  obserwując proporcje ciała,
B.  oceniając stan skóry,
C.  dokonując pomiaru powierzchni ciała,
D . n a  podstawie  pomiarów  cech  somatycznych,  masy  i

długości ciała.

Zadanie 93.
W  przebiegu  zespołu  nerczycowego  dochodzi  do  powstawania
obrzęków z powodu:

A.  leczenia kortkosteroidami,
B . zmniejszenia  stężenia  albumin  w  surowicy  poniżej

2,5g/dl,
C.  wzrostu ciśnienia onkotycznego krwi,
D.  znacznego wydalania z moczem katecholamin.



Zadanie 94.
Która z wymienionych immunoglobulin stanowi barierę ochronną w
przewodzie pokarmowym?

A.  IgA,
B.  IgG,
C.  IgE,
D.  IgM.

Zadanie 95.
Pielęgniarka  w  celu  minimalizacji  zaburzeń  snu  u  dzieci  z
kłębuszkowym zapaleniem nerek, spowodowanych nocnymi pomiarami
ciśnienia tętniczego krwi:

A . zakłada  mankiet  do  pomiaru  ciśnienia  na  stałe  w
godzinach nocnych,

B.  umożliwia dziecku sen w godzinach popołudniowych,
C . rozmawia z dzieckiem na temat konieczności wykonywania

pomiarów ciśnienia tętniczego krwi w godzinach nocnych,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 96.
Wskaż  jakie  są  pierwsze  charakterystyczne  objawy  dla
osteosarcoma:

A.  sztywniejące zapalenie stawów,
B.  wysięk do stawu,
C.  silne bóle nocne i obrzęk tkanek,
D.  patologiczne złamanie kości.

Zadanie 97.
Najistotniejszy wpływ na szybkość wchłaniania insuliny ma:

A.  miejsce wykonania iniekcji,
B.  temperatura przechowywania insuliny,
C.  kaloryczność podanego posiłku,
D.  samopoczucie dziecka.

Zadanie 98.
Dzieci z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami odporności mogą
być szczepione:

A . wszystkimi  rodzajami  szczepionek  tak  jak  dzieci  bez
tych zaburzeń,

B . wszystkimi  rodzajami  szczepionek  i  otrzymać
gamma-globulinę,

C . tylko  szczepionkami  doustrojowymi  zawierający  żywe
bakterie,

D . szczepionkami  inaktywowanymi,  a  szczepionki  żywe  są
przeciwwskazane.



Zadanie 99.
3-letni  chłopiec  po  zastosowaniu  chemioterapii  wstępnej,
zostaje  przyjęty  do  oddziału  Urologii  w  celu  usunięcia  guza
Wilmsa.  W  bezpośrednim  okresie  pooperacyjnym  monitorujesz  u
chłopca:

A.  tętno, RR krwi, ilość oddechów, stan świadomości,
B . opatrunek  w  kierunku  czy  nie  pojawia  się  krwawienie  z

rany,
C.  pierwsze po zabiegu oddanie moczu i diurezę,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 100.
Ząbkowanie w czasie przypada:

A.  w 2 miesiącu życia,
B.  od 2-4 miesiąca życia,
C.  od 5-7 miesiąca życia,
D.  od 10-12 miesiąca życia.

Zadanie 101.
Fizjologiczny  spadek  masy  ciała  noworodka  spowodowany  jest
głównie:

A.  przejściową niewydolnością przemiany materii,
B .  oziębieniem organizmu,
C.  utratą wody,
D.  zmianą odżywiania.

Zadanie 102.
Zwiększony odsetek granulocytów kwasochłonnych może wskazywać
na:

A.  niedobory witaminowe,
B.  stany niedożywienia,
C.  stany alergiczne,
D.  niedobór żelaza.

Zadanie 103.
W  przypadku zaobserwowania objawów wstrząsu anafilaktycznego
podczas podawania leku należy przede wszystkim:

A.  przerwać podawanie leku,
B.  przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
C.  wezwać pomoc,
D.  rozpocząć podawanie leków wg obowiązującego schematu.



Zadanie 104.
Napięcie mięśni określa się:

A .  pokonując opór stawiany przez mięsień w ruchu czynnym,
B.  wywołując drżenia włókien mięśniowych za pomocą EMG,
C.  określając opór stawiany przez mięsień w ruchu biernym,
D . polecając  podnieść  niewielki  ciężar  na  określoną

wysokość.

Zadanie 105.
U  niemowląt  z  zespołem  wzmożonego  ciśnienia  śródczaszkowego
najbardziej charakterystyczne są:

A . napięte  lub  uwypuklające  się  ciemię,  objaw
"zachodzącego słońca",

B.  rozstępy szwów czaszkowych, rozdrażnienie, senność,
C.  wymioty lub brak łaknienia, napięte ciemię,
D.  zaburzenia rozwoju, przenikliwy krzyk dziecka.

Zadanie 106.
Test Guthriego służy do:

A.  oceny wieku płodowego,
B.  oceny wydolności oddechowej,
C.  wykrycia hypotyreozy,
D.  wykrycia fenyloketonurii.

Zadanie 107.
Badanie  szpiku  kostnego,  pozwala  na  różnicowanie
małopłytkowości z:

A .  ostrą białaczką,
B.  zespołem hemolityczno-mocznicowym,
C.  niedokrwistością z niedoboru żelaza,
D.  hemofilią A.

Zadanie 108.
Do częstych zapaleń ucha środkowego u niemowląt usposabia:

A.  brak błony bębenkowej,
B.  krótka i szeroka trąbka słuchowa,
C.  szeroki przewód słuchowy zewnętrzny,
D.  szeroka jama bębenkowa.



Zadanie 109.
Dieta  stosowana  w  leczeniu  wrzodziejącego  zapalenia  jelita
grubego powinna uwzględniać:

A . preparaty  bezresztkowe,  bogatobiałkowe  i
pełnowartościowe,

B.  preparaty zawierające żelazo,
C.  produkty zawierające małą ilość kalorii,
D . wszelkie  produkty  niskotłuszczowe,  z  bezwzględnym

wyeliminowaniem tłuszczy zwierzęcych.

Zadanie 110.
Podstawowym badaniem potwierdzającym mukowiscydozę jest:

A .  badanie chlorków w pocie,
B.  badanie bakteriologiczne wydzieliny z oskrzeli,
C .  bronchografia,
D.  zdjęcie klatki piersiowej.

Zadanie 111.
Choroba trzewna polega na trwałej nietolerancji:

A .  tłuszczów,
B.  fenyloalaniny,
C.  glutenu,
D.  fruktozy.

Zadanie 112.
O biegunce hiperosmotycznej mówimy, jeżeli:

A .  utrata wody jest równa utracie sodu,
B.  utrata wody jest mniejsza od utraty sodu,
C.  występuje tylko utrata wody,
D.  utrata wody jest większa od utraty sodu.

Zadanie 113.
Głównym  źródłem  kalorii  dla  dzieci  w  wieku  przedszkolnym
powinny być:

A.  produkty zbożowe,
B.  mleko,
C.  masło i oleje roślinne,
D.  mięso i przetwory.

Zadanie 114.
D o  adopcji  potrzebna  jest  zgoda  adoptowanego,  jeżeli  w  chwili
przeprowadzenia procedury sądowej ukończył:

A .  18 lat,
B.  16 lat,
C.  14 lat,
D.  13 lat.



Zadanie 115.
Choroba Graves-Basedowa jest wywołana przez:

A.  wirusy,
B.  autoimmunizację o podłożu genetycznym,
C.  niedobór jodu,
D.  niedobór parathormonu.

Zadanie 116.
Leczenie objawowe anemii aplastycznej polega na:

A.  radioterapii,
B.  zwiększonej podaży witamin,
C.  podawaniu preparatów żelaza,
D.  przetaczaniu preparatów krwi.

Zadanie 117.
Lizozym zawarty w mleku kobiecym to:

A.  enzym trawienny,
B.  tłuszcz mleka kobiecego,
C.  składnik działający litycznie na otoczkę bakteryjną,
D.  składnik ułatwiający wchłanianie żelaza.

Zadanie 118.
Która  krzywizna  kręgosłupa  u  niemowląt  kształtuje  s ię  jako
pierwsza?

A.  lordoza szyjna,
B.  kifoza piersiowa,
C.  lordoza lędźwiowa,
D.  skolioza piersiowa.

Zadanie 119.
Moczówka prosta jest spowodowana:

A.  niedoborem somatotropiny,
B.  niedoborem kortyzolu,
C.  brakiem parathormonu,
D.  brakiem wazopresyny.

Zadanie 120.
W  której  z  poniższych  sytuacji  może  zarazić  s ię  wirusem  HBV,
noworodek urodzony przez kobietę będącą nosicielem tego wirusa?

A.  w trakcie akcji porodowej,
B.  przy pielęgnacji skóry noworodka,
C.  przy pielęgnacji błon śluzowych noworodka,
D.  przy dotyku dziecka przez matkę.



Zadanie 121.
Badanie,  dzięki  któremu  możemy  ocenić  stopień  refluksu
pęcherzowo-moczowodowego, to:

A .  ultrasonografia,
B.  urografia,
C.  cystouretrografia mikcyjna,
D.  nakłucie nadłonowe.

Zadanie 122.
7-letni  chłopiec  po  dwutygodniowej  hospitalizacji  z
rozpoznaniem  choroby  Perthesa  pozostaje  w  domu  pod  opieką
rodziców.  Udzielając  informacji  na  temat  aktywności  fizycznej
dziecka należy powiedzieć, że dziecko:

A.  może chodzić bez ograniczeń,
B.  może chodzić z pomocą kul łokciowych,
C.  może chodzić ale z ograniczeniem,
D.  ma bezwzględny zakaz chodzenia.

Zadanie 123.
Objawy charakterystyczne dla zakażenia Pneumocystis carinii to:

A .  ostra biegunka,
B.  wybroczyny na skórze,
C.  zapalenie płuc,
D.  dodatnie objawy oponowe.

Zadanie 124.
O rozpoznaniu choroby Werdniga-Hoffmana decyduje:

A.  wynik punkcji lędźwiowej,
B.  wysoki poziom katecholamin w moczu,
C.  zapis elektroencefalografii,
D.  zapis elektromiografii.

Zadanie 125.
8-letni  chłopiec  z  hemofilią  typu  A  jest  rehabilitowany  z
powodu przykurczu w stawie kolanowym, spowodowanego rozległym
wylewem. Dużym wylewom i ich następstwom najskuteczniej można
zapobiegać przez:

A . samodzielną  podaż  przez  dziecko  lub  rodzica  czynnika
VIII, zgodnie ze zleceniem lekarskim,

B.  ograniczenie aktywności ruchowej dziecka,
C . systematyczne  podawanie  leków  zwiększających

krzepliwość krwi,
D.  ograniczenie kontaktów z rówieśnikami.



Zadanie 126.
Zasadą  kinezyterapii  psychomotorycznej  prowadzonej  u  dziecka
jest:

A .  koncentracja ćwiczeń na małej motoryce,
B.  prowadzenie ćwiczeń systematycznie 2x w tygodniu,
C.  nawiązanie maksymalnej współpracy z dzieckiem,
D.  podanie leków zmniejszających napięcie mięśniowe.

Zadanie 127.
Rodzice mają obowiązek alimentacyjny wobec dzieci naturalnych i
przysposobionych w okresie od:

A.  1 roku życia dziecka,
B.  urodzenia dziecka do 18 roku życia,
C . urodzenia  dziecka  do  czasu  rozpoczęcia  samodzielnego

życia,
D . urodzenia  dziecka  do  czasu  uzyskania  przez  dziecko

możliwości samodzielnego utrzymania się.

Zadanie 128.
Jaki  przyrost  masy  ciała  u  2-miesięcznego  niemowlęcia  będzie
uważany za optymalny?

A.  od 120 do 240g na tydzień,
B.  < 100g na tydzień,
C.  400g na miesiąc,
D.  2000g na miesiąc.

Zadanie 129.
Ucisk  rdzenia  kręgowego  prowadzi  do  niedowładu  lub  porażenia
kończyn dolnych. Porażone kończyny należy ułożyć:

A.  w pozycji naturalnej, stopy podparte,
B.  z podpórką pod stan kolanowy,
C . w  odwiedzeniu  -  zgięte  w  stawach  biodrowych  i

kolanowych,
D.  lekko uniesione do góry.

Zadanie 130.
D o  wykrywania  zaburzeń  widzenia  barw  pielęgniarka  powinna
zastosować:

A.  test Hirschberga,
B.  badania za pomocą tablic widełkowych,
C.  badanie za pomocą tablic Ishihary,
D.  Cover test.



Zadanie 131.
Najczęstszym  odległym  powikłaniem  po  całkowitej  korekcji
zespołu Fallota jest niedomykalność zastawki:

A .  tętnicy płucnej,
B.  dwudzielnej,
C.  aortalnej,
D.  trójdzielnej.

Zadanie 132.
Podstawowe znaczenie w obserwacji dystrofii Duchenn'a ma ocena:

A.  uwapnienia kości,
B.  siły mięśniowej,
C.  wydolności mięśnia sercowego,
D.  wydolności układu moczowego.

Zadanie 133.
O  hipocalcemii  mówimy,  jeżeli  stężenie  wapnia  całkowitego  w
surowicy wynosi poniżej:

A .  3 mmol/l,
B.  2,5 mmol/l,
C.  2 mmol/l,
D.  1,8 mmol/l.

Zadanie 134.
Metoda  usprawniania  leczniczego  dzieci  nawiązująca  do
automatyzmu pełzania to metoda:

A.  Peto,
B.  Karola i Berthy Bobath,
C.  Vojty,
D.  Domana-Delacato.

Zadanie 135.
Odciągnięty  pokarm  z  piersi  matki  należy  przechowywać  w
temperaturze:

A.  4˚C,
B.  -4˚C,
C.  -10˚C,
D.  -18˚C.



PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 260913
GRUPA 1
Zadanie 1.
Badanie pH-metryczne przełyku pozwala na rozpoznanie:

A.  refluksu żołądkowo-przełykowego,
B.  nadreaktywności oskrzeli,
C .  zwężenia odźwiernika,
D.  zaburzeń czynnościowych połykania.

Zadanie 2.
Oświetlona tablica Snellena powinna być umieszczona od dziecka
w odległości:

A .  3 m,
B.  4 m,
C.  5 m,
D.  10 m.

Zadanie 3.
Najcięższym następstwem wad wrodzonych serca jest:

A .  niewydolność krążeniowo-oddechowa,
B.  niedotlenienie organizmu,
C.  niewydolność nerek,
D.  zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 4.
U chorych z jadłowstrętem psychicznym NIE występują:

A.  zaburzenia koncentracji,
B .  przykro odbierane odczucia pełności w żołądku,
C.  stałe rozmyślanie i sny o jedzeniu,
D.  stany podgorączkowe.

Zadanie 5.
Charakterystycznym objawem mukowiscydozy u noworodka jest:

A .  bladość skóry i błon śluzowych,
B.  niedrożność smółkowa,
C.  niska waga urodzeniowa,
D.  luźne stolce.

Zadanie 6.
Test przesiewowy według definicji WHO jest to:

A . wstępna identyfikacja nie rozpoznanych chorób, zaburzeń
lub wad,

B.  szybka metoda diagnostyczna fenyloketonurii,
C.  szybka metoda diagnostyczna hipotyreozy,
D . działanie  lecznicze  w  stosunku do  osób  z  potwierdzonym

rozpoznaniem zaburzeń.



Zadanie 7.
Pierwotna dyskineza rzęsek, to:

A .  wrodzone upośledzenie ruchomości rzęsek,
B.  nabyte upośledzenie ruchomości rzęsek,
C . upośledzenie  czynności  błony  śluzowej  układu

oddechowego,
D . całkowity  brak  rzęsek  błony  śluzowej  układu

oddechowego.

Zadanie 8.
Najczęstszym powikłaniem założenia zewnątrzczaszkowej zastawki
odprowadzającej płyn mózgowo-rdzeniowy jest:

A .  zakażenie wirusowe,
B.  nadmierne odkształcenie zastawki,
C.  spadek ciśnienia śródczaszkowego,
D.  zakażenie bakteryjne.

Zadanie 9.
P o  wszczepieniu  stymulatora  serca  należy  wykonać  Rtg  klatki
piersiowej w celu:

A.  oceny układu stymulującego,
B.  wykluczenia zapalenia płuc,
C.  oceny ukrwienia mięśnia sercowego,
D.  oceny położenia elektrody i stymulatora.

Zadanie 10.
8-letni  chłopiec przebywa w szpitalu z  powodu zapalenia dolnych
dróg  oddechowych.  U  chłopca  występuje  obturacja  i  wilgotny
kaszel. Dziecko ma zlecony Amikin, Enkorton w dawce 2mg/kg masy
ciała,  a  także  Ambrosol  w  trzech  dawkach  p.o.  na  dobę.Jak
rozłożysz w ciągu doby podawanie Ambrosolu?

A.  w równych odstępach czasu,
B.  podasz lek zawsze po posiłku,
C . ostatnią  dawkę  podasz  przynajmniej  2  godziny  przed

snem,
D.  podasz lek zawsze przed posiłkiem.

Zadanie 11.
Które z poniższych objawów świadczą o kwasicy ketonowej?

A.  pragnienie, częstomocz, zaburzenia łaknienia,
B . osłabienie,  bladość,  drżenie  rąk,  zimne  poty,  bóle

głowy,
C.  wysokie ciśnienie krwi, skąpomocz, apetyt,
D . wymioty,  ciała  ketonowe  w  moczu,  przyspieszone  tętno,

obniżone  RR,  pragnienie,  częstomocz,  zaburzone
łaknienie.



Zadanie 12.
Jakiego narządu dotyczy guz Wilmsa?

A.  śledziony,
B.  trzustki,
C.  nerki,
D.  wątroby.

Zadanie 13.
Narastanie  napięcia  w  rodzinie,  agresywność,  awantury  domowe,
prowokowane kłótnie û charakterystyczne jest dla fazy przemocy:

A.  1-szej,
B.  2-giej,
C.  3-ciej,
D.  4-tej.

Zadanie 14.
Noworodka  z  przepukliną  oponowo-rdzeniową  w  okolicy
lędźwiowo-krzyżowej należy ułożyć:

A.  na boku,
B.  na brzuszku,
C.  na brzuszku z podpórką,
D.  w specjalnym nosidełku.

Zadanie 15.
U  3-tygodniowego  noworodka  rozpoznano  martwicze  wrzodziejące
zapalenie  jel it  (Enterocolitis  necroticans,  NEC).  Dziecko
wymagało  interwencji  chirurgicznej,  resekowano  rozległy  odcinek
jelita  cienkiego.  Założono  przetokę  dwulufową.  Zabieg  i
znieczulenie  przebiegło  bez  powikłań.  W  sytuacji  jak  powyżej,
dziecko powinno mieć zapewniony następujący dostęp do naczynia
żylnego:

A.  jedno do żyły obwodowej,
B.  co najmniej dwa do żył obwodowych,
C.  do żyły centralnej,
D.  do jamy szpikowej.

Zadanie 16.
Charakterystyczne objawy wrodzonego przerostu nadnerczy to:

A . nieprawidłowy  wygląd  narządów  płciowych,  wirylizacja  u
dziewczynek, hirsutyzm,

B.  otyłość, karłowatość,
C.  zahamowanie wzrostu, obrzęki kończyn dolnych,
D.  nadciśnienie, obrzęki uogólnione.



Zadanie 17.
Celem opieki hospicyjnej jest:

A .  opieka nad rodziną chorego w fazie terminalnej,
B.  ograniczenie i opanowanie bólu fizycznego,
C.  przygotowanie do bliskiej śmierci,
D.  całościowa opieka nad dzieckiem i jego rodziną.

Zadanie 18.
Występujące  u  noworodka:  przedłużająca  się  żółtaczka,  sucha,
chłodna skóra, senność, trudności w karmieniu, duży język, mogą
świadczyć o:

A.  chorobie Graves-Basedowa,
B.  wrodzonej niedoczynności tarczycy,
C.  chorobie Reya,
D.  Zespole Nabytego Upośledzenia Odporności.

Zadanie 19.
Zespół  środków  i  metod,  których  celem  jest  poprawa  wszystkich
zaburzonych funkcji to:

A .  rewalidacja,
B.  rehabilitacja,
C.  stymulacja,
D.  adaptacja,

Zadanie 20.
N a  oddziale  przebywa  dziesięcioletnie  dziecko  po  urazie
kręgosłupa  z  rozpoznaną  tetraplegią.Rozmawiając  z  dzieckiem  o
jego chorobie:

A.  staramy się wytłumaczyć nieodwracalność zmian,
B.  tłumaczymy mechanizm urazu,
C.  informujemy o skuteczności rehabilitacji,
D.  informujemy o możliwych powikłaniach.

Zadanie 21.
C o  należy  zalecić  2-letniemu  dziecku,  u  którego  wystąpiła
biegunka?

A.  dietę bogatobiałkową, higienę, izolację,
B.  głodówkę, higienę, izolację,
C.  higienę, podawanie produktów stałych,
D . obserwację  częstotliwości  stolca,nawadnianie,  higienę  i

izolację.



Zadanie 22.
Podstawową zasadą pracy pielęgniarki pediatrycznej jest:

A .  znajomość techniki wykonywanych czynności zabiegowych,
B.  poszanowanie godności i respektowanie praw dziecka,
C.  systematyczne doskonalenie zawodowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 23.
Leczenie niedoczynności tarczycy polega na:

A.  stałym podawaniu jodu,
B.  stałym podawaniu Lewotyroksyny,
C.  podawaniu Lewotyroksyny aż do wyrównania hypotyreozy,
D.  podawaniu jodu aż do wyrównania hypotyreozy.

Zadanie 24.
W  celu  rozpoznania  wrzodziejącego  zapalenia  jelita  grubego
należy wykonać:

A.  gastroskopię,
B.  bronchoskopię,
C.  kolonoskopię,
D.  artroskopię.

Zadanie 25.
Dieta w przewlekłej niewydolności nerek polega na:

A.  ograniczeniu tłuszczów zwierzęcych,
B.  zwiększonej podaży białka roślinnego,
C.  ograniczeniu podaży białka,
D.  ograniczeniu podaży węglowodanów.

Zadanie 26.
Podczas chemioterapii u dzieci może dojść do:

A.  uszkodzenia szkliwa zębów,
B.  owrzodzenia spojówek oka,
C.  owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej,
D.  światłowstrętu.

Zadanie 27.
Dziecko pobudliwe, impulsywne, energiczne to typ:

A.  choleryka,
B.  sangwinika,
C.  flegmatyka,
D.  melancholika.



Zadanie 28.
Hemofilia typu A jest spowodowana niedoborem we krwi czynnika:

A.  IX,
B.  VIII ,
C.  VIII i IX,
D.  X .

Zadanie 29.
Jakie badania diagnostyczne będą pomocne w rozpoznaniu krwotoku
do jamy brzusznej?

A.  RTG klatki piersiowej,
B.  RTG jamy brzusznej,
C.  USG jamy brzusznej,
D.  scyntygrafia wątroby.

Zadanie 30.
Pomiar  szczytowego  przepływu  wydechowego  najlepiej  wykonać  w
pozycji:

A .  siedzącej,
B.  leżącej,
C.  stojącej,
D.  dowolnej.

Zadanie 31.
Które badanie jest konieczne do rozpoznania padaczki?

A.  encefalografia,
B.  elektrokardiografia,
C.  tomografia komputerowa głowy,
D.  zdjęcie rentgenowskie czaszki.

Zadanie 32.
Stosowane formy porozumiewania się z niesłyszącym dzieckiem są
właściwe oprócz jednej:

A .  dbanie o to, by twoja twarz była widoczna,
B.  posługiwanie się gestami,
C.  lekkie szarpnięcie celem zwrócenia jego uwagi,
D.  pisanie lub rysowanie, jeśli to skutkuje.

Zadanie 33.
Osiowym objawem miastenii jest:

A .  występowanie okresów bezsenności,
B.  duża męczliwość mięśni,
C.  zwiększona ruchliwość,
D.  wiotkość mięśni.



Zadanie 34.
Gdy  dziecko  po  karmieniu  jest  niespokojne  i  szuka  piersi  należy
podjąć następujące działania:

A.  podać matce leki wspomagające laktację,
B.  wprowadzić jedno karmienie sztuczne,
C.  przejść na karmienie sztuczne,
D.  częściej przystawiać dziecko do piersi.

Zadanie 35.
Nowoprzyjęty do oddziału pacjent, będący nosicielem wirusa HIV,
powinien poinformować o swoim nosicielstwie:

A.  ordynatora,
B.  lekarza leczącego,
C.  pielęgniarkę,
D.  nie ma takiego obowiązku.

Zadanie 36.
U  noworodków  zapalenie  płuc  wywołane  przez  Chlamydia
Trachomatis rozpoczyna się:

A .  zapaleniem spojówek i wodnistym wyciekiem z nosa,
B.  męczącym kaszlem i wymiotami,
C.  gwałtownym wzrostem temperatury ciała,
D.  postępującym spadkiem masy ciała.

Zadanie 37.
Inteligencja dzieci z achondroplazją jest zwykle:

A.  nieznacznie obniżona,
B.  w granicach normy,
C.  głęboko upośledzona,
D.  powyżej przeciętnej.

Zadanie 38.
Hipoplazja to wada rozwojowa płuc polegająca na:

A . obecności  niedorozwiniętego  oskrzela,  nierozwiniętej
tkanki płucnej i naczyń płucnych,

B.  obecności szczątkowych oskrzeli,
C .  całkowitym braku oskrzeli,
D.  całkowitym braku tkanki płucnej i naczyń płucnych.

Zadanie 39.
Nadmierna kifoza piersiowa to:

A . nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym do
tyłu,

B.  nadmierne wysunięcie klatki piersiowej do przodu,
C.  szewska klatka piersiowa,
D.  boczne skrzywienie kręgosłupa w odcinku piersiowym.



Zadanie 40.
Mianem zeza określa się:

A .  nieprawidłowe rozstawienie oczu,
B.  nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych,
C.  niemożność jednoocznego poruszania gałkami ocznymi,
D.  brak koordynacji ruchowej gałek ocznych.

Zadanie 41.
Jakie  było  zabarwienie  skóry,  jeżeli  tuż  po  porodzie  akcję
serca oceniono na 1 pkt. wg skali Apgar?

A.  głowa i tułów różowe, kończyny sine,
B.  skóra blada, kończyny sine,
C.  kończyny różowe, tułów siny,
D.  skóra całego ciała różowa.

Zadanie 42.
W  jakiej  pozycji  należy  ułożyć  dziecko  po  wykonanej  punkcji
lędźwiowej?

A.  półwysokiej,
B.  płaskiej,
C.  na plecach z nogami uniesionymi,
D.  półwysokiej z nogami opuszczonymi.

Zadanie 43.
W przypadku narastającej niewydolności oddechowej u noworodka z
przepukliną  przeponową,  w  celu  poprawy  wentylacji  należy
zastosować:

A.  tlenową maskę twarzową,
B.  rurkę intubacyjną,
C.  tlenowy cewnik donosowy,
D.  namiot tlenowy.

Zadanie 44.
Unieruchomienie  dziecka  podczas  leczenia  reumatoidalnego
zapalenia stawów wynika z:

A .  ogromnego osłabienia,
B.  współistnienia zakażeń układu oddechowego,
C.  dolegliwości bólowych,
D.  zmniejszenia wydolności układu krążenia.

Zadanie 45.
Jaki  przyrost  masy  ciała  u  2-miesięcznego  niemowlęcia  będzie
uważany za optymalny?

A.  od 120 do 240g na tydzień,
B.  < 100g na tydzień,
C.  400g na miesiąc,
D.  2000g na miesiąc.



Zadanie 46.
Urodzenie  dziecka  z  wadą  cewy  nerwowej  powoduje  zaliczenie
matki do grupy zwiększonego ryzyka. Kobietom z te j grupy zaleca
się:

A . przyjmowanie  kwasu  foliowego  przed  kolejną  ciążą  w
dawce  4  mg  dziennie,  spożywanie  produktów  mącznych
wzbogaconych w kwas foliowy,

B.  w dawce 0.001 mg /100 g mąki,
C.  modyfikację diety i dobór produktów spożywczych,
D . podawanie leków zmniejszających wchłanianie metioniny 4

tygodnie przed zajściem w ciążę.

Zadanie 47.
Dziecko chore na hemofilię powinno zawsze nosić przy sobie:

A.  opaskę uciskową,
B.  Spongostan,
C.  legitymację chorego na hemofilię,
D.  leki zwiększające krzepliwość krwi.

Zadanie 48.
W  kilkanaście  godzin  po  operacji  implantacji  zastawki
komorowo-otrzewnowej  pielęgniarka  wykonując  czynności
pielęgnacyjne  zauważyła  u  dziewczynki  napięte  i  wypełnione
ciemiączko i świadczy to o:

A.  zmniejszonej ilości płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  prawidłowym ciśnieniu śródczaszkowym,
C.  wzroście ciśnienia śródczaszkowego,
D.  niekorzystnym działaniu opaski uciskowej.

Zadanie 49.
Jaki  okres  przeżycia  od  chwili  zachorowania  w  onkologii
dziecięcej  przyjmuje  się  jako  graniczny  do  oceny  wyników
leczenia?

A.  3-letni,
B.  5-letni,
C.  7-letni,
D.  10-letni.

Zadanie 50.
Badaniem,  które  pomaga  w  rozpoznaniu  odpływu
pęcherzowo-moczowodowego jest:

A .  badanie bakteriologiczne moczu,
B.  próba zagęszczania moczu,
C.  cystouretrografia mikcyjna,
D.  pomiar wielkości przesączania kłębkowego.



Zadanie 51.
Dziecko 7,5 miesięczne korzysta głównie z chwytu:

A.  dłoniowo-prostego,
B.  nożycowego,
C.  pęsetkowego,
D.  nakrywkowego.

Zadanie 52.
Najbardziej pomocnym badaniem obrazowym w diagnostyce wrodzonej
dysplazji stawów biodrowych jest:

A .  USG stawów biodrowych,
B.  RTG stawów biodrowych,
C.  scyntygrafia układu kostnego miednicy,
D.  tomografia komputerowa miednicy.

Zadanie 53.
W  jakim  czasie  (maksymalnie)  po  porodzie  powinno  nastąpić
oddanie smółki?

A.  12 godzin,
B.  24 godziny,
C.  36 godzin,
D.  48 godzin.

Zadanie 54.
W  przypadku  stwierdzenia  fenyloketonurii  należy  wdrożyć
leczenie dietą:

A.  niskolaktozową,
B.  bezglutenową,
C.  ubogofenyloalaninową,
D.  bezskrobiową.

Zadanie 55.
Odruch ryjkowy lub szukania sutka zanika w okresie:

A .  noworodkowym,
B.  ok. 3 m-ca życia,
C.  ok. 6 m-ca życia,
D.  ok. 8 m-ca życia,

Zadanie 56.
Dziecko z niewydolnością krążenia należy ułożyć:

A.  płasko na wznak, lub na boku,
B.  w pozycji półsiedzącej,
C.  z nogami uniesionymi, co ułatwia odpływ krwi,
D.  w pozycji siedzącej pod kątem prostym.



Zadanie 57.
Bierną odporność uzyskuje się przez:

A.  przebycie choroby,
B.  szczepienia ochronne,
C.  podawanie surowicy,
D.  podawanie szczepionek skojarzonych.

Zadanie 58.
W celu ostatecznego zdiagnozawania choroby Hirschpruhga należy
wykonać:

A.  biopsję odbytu,
B.  gastroskopię,
C.  morfologię krwi,
D.  cystoskopię.

Zadanie 59.
Postawy nadmiernego wymagania, korygowania wywołują u dziecka:

A.  pewność siebie, pomysłowość,
B.  agresję, nieposłuszeństwo,
C.  brak wiary we własne siły, niepewność, lękliwość,
D.  ufność wobec rodziców i posłuszeństwo.

Zadanie 60.
U wcześniaka występuje utrudnione oddychanie z powodu:

A.  osłabionej fagocytozy,
B.  niedojrzałości transferazy glukuronowej,
C.  nadmiaru potasu w surowicy krwi,
D.  niedoboru surfaktantu.

Zadanie 61.
Z a  najlżejsze,  odległe  następstwa  przebytego  urazu  czaszki  i
mózgu uważa się:

A .  objawy nerwicopodobne,
B.  charakteropatie,
C.  psychopatie,
D.  stany maniakalne.

Zadanie 62.
W postaci wiotkiej pęcherza neurogennego, gdy nie ma przeszkody
w swobodnym wypływie moczu, opróżnianie pęcherza odbywa się:

A .  samoistnie,
B.  poprzez założony na stałe cewnik,
C.  poprzez ręczne wyciskanie moczu,
D.  poprzez zakładany co 3 - 4 godziny cewnik.



Zadanie 63.
W  pierwszej  dobie  od  założenia  gipsu  należy  zwracać  szczególną
uwagę na:

A . obrzęk,  ocieplenie,  ruchomość,  koloryt  palców  kończyny
zagipsowanej,

B.  gips, czy nie został złamany,
C.  gips, czy jest dobrze domodelowany,
D . sposób poruszania się dziecka z opatrunkiem gipsowym w

łóżeczku.

Zadanie 64.
Choroba Werdniga-Hoffmana to:

A.  rdzeniowy zanik mięśni- młodzieńczy,
B.  mięśniowa choroba glikogenowa,
C.  rdzeniowy zanik mięśni-dziecięcy,
D.  strzałkowy zanik mięśni.

Zadanie 65.
Postępowanie wobec dziecka chorego na kłębkowe zapalenie nerek
obejmuje?

A.  obserwację wyglądu powłok skórnych, bilans płynów,
B . kontrolę  ciśnienia  tętniczego  krwi,  bilans  płynów,

kontrolę masy ciała i obrzęki,
C . pomiary  obrzęków,  działania  zapobiegające  wzrostom

temperatury,
D . kontrolę  ciśnienia  tętniczego  krwi,  obserwację  skóry  w

kierunku odleżyn.

Zadanie 66.
Tkanki szczególnie wrażliwe na działanie cytostatyków to:

A.  skóra i tkanka podskórna,
B.  szpik kostny i błona śluzowa,
C.  tkanka kostna i mięśniowa,
D.  rogówka i siatkówka oka.

Zadanie 67.
Celem  prowadzania  profilaktycznych  badań  lekarskich  u  dzieci
jest wczesne wykrycie:

A .  wad postawy,
B.  wad serca,
C.  zaburzeń rozwoju i zdrowia,
D.  dysfunkcji psychicznych.



Zadanie 68.
Około 4 roku życia u dziecka można zaobserwować:

A.  niechęć do zabawek,
B.  chęć do rysowania, kolorowania obrazków,
C.  chęć do pisania,
D.  dbałość o zabawki,

Zadanie 69.
Najczęstszą przyczyną występowania krzywicy u niemowląt jest:

A .  nadmierne wzrastanie,
B.  niedobór witamin z grupy B,
C.  niedobór wapnia,
D.  niedobór witaminy D.

Zadanie 70.
Anatomiczno-czynnościową przyczyną zaburzeń krążenia w okresie
noworodkowym może być:

A.  niedorozwój mięśnia sercowego,
B . niecałkowite  zarośnięcie  otworu  owalnego  i  przewodu

Botalla,
C.  krótkość tętnic,
D.  niedorozwój krążenia płucnego.

Zadanie 71.
P o  zabiegu  operacyjnym ortopedycznym,  mogą  rozwijać  się  późne
objawy zakażenia kości, które manifestują się po upływie:

A.  2 tygodni,
B.  6 tygodni,
C.  3 miesięcy,
D.  6 miesięcy.

Zadanie 72.
Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu nerek to przede wszystkim:

A.  oszczędzanie nerki - odpowiednia dieta,
B.  stosowanie leków immunosupresyjnych,
C.  sterydoterapia,
D.  hemodializa prowadzona przez pierwsze dni po zabiegu.

Zadanie 73.
Neutropenia jest to niski poziom:

A.  granulocytów,
B.  limfocytów,
C.  płytek krwi,
D.  erytrocytów.



Zadanie 74.
Biegunka przewlekła to  stan chorobowy, który charakteryzuje s ię
występowaniem luźnych stolców:

A.  przez okres tygodnia u noworodków i niemowląt,
B . przez  okres  co  najmniej  miesiąca  niezależnie  od  wieku

dziecka,
C . z  domieszką  śluzu  lub  krwi,  powyżej  14  dni,

prowadzących do zaburzeń odżywienia,
D.  z krwią lub śluzem niezależnie od długości trwania.

Zadanie 75.
Zapobieganie  krzywicy  u  niemowlęcia  karmionego  naturalnie
polega na:

A.  codziennej podaży witaminy D w dawce 200 j.m.,
B.  codziennej podaży witaminy D w dawce 400 j.m.,
C.  jednorazowym podaniem witaminy D w dawce 10000 j.m.,
D.  jednorazowym podaniu witaminy D w dawce 15000 j.m.,

Zadanie 76.
4-letni  chłopiec  z  rozpoznaniem  osteosarcoma.  Po
przeprowadzeniu  badań  diagnostycznych  podjęto  decyzję  o
amputacji  lewej  kończyny  dolnej  powyżej  kolana.  W  przypadku
odczuwania kończyny fantomowej należy:

A.  odstąpić od protezowania i rehabilitacji,
B .  odstąpić od rehabilitacji ale protezować,
C.  odstąpić od protezowania ale rehabilitować,
D.  podjąć protezowanie i rehabilitację.

Zadanie 77.
Dziecko chore na galaktozemię może spożywać:

A.  mleko i wszystkie jego produkty,
B.  masło, kremy, lody,
C.  warzywa strączkowe, biszkopty,
D.  mięso, ryby, drób, oleje.

Zadanie 78.
U  4-letniej  dziewczynki  z  rozpoznaniem  zespołu  nerczycowego
masa  ciała  zwiększyła  się  o  600  g  w  stosunku  do  dnia
poprzedniego. Zaistniały stan może świadczyć o:

A.  wystąpieniu obrzęków,
B.  prawidłowym przyroście masy ciała,
C.  wystąpieniu zaparć,
D.  ostrej infekcji.



Zadanie 79.
Co warunkuje przyjęcie przeszczepu nerki przez dziecko?

A.  duży stopień pokrewieństwa dawcy i biorcy,
B.  zgodność tkankowa HLA,
C.  starszy wiek dziecka,
D.  pozytywne nastawienie dziecka i rodziców.

Zadanie 80.
Zapobieganie wadom postawy należy rozpocząć w wieku:

A.  niemowlęcym,
B.  przedszkolnym,
C.  wczesnoszkolnym,
D.  szkolnym.

Zadanie 81.
Najczęściej  występującym  nowotworem  złośliwym  nerek  u  dzieci
jest:

A .  sarcoma embryonale,
B.  neoplasma malignum,
C.  nephroblastoma,
D.  mesenchymale.

Zadanie 82.
3-letnie  dziecko  zostało  użądlone  przez  pszczoły.  Wystąpiły
dreszcze,  wyprysk  skórny,  obrzęk  błon  śluzowych.  Wymienione
objawy wskazują na wystąpienie wstrząsu:

A.  septycznego,
B.  kardiogennego,
C.  hypowolemicznego,
D.  anafilaktycznego.

Zadanie 83.
Zachowanie  matki,  zwane  anarchicznym,  charakteryzuje  s ię  tym,
że :

A . kontakty  z  dzieckiem  są  powierzchowne,  występuje
odtrącenie, złość, wrogość,

B.  matka ma władzę nad dzieckiem,
C . matka  zezwala  na  niezależność  dziecka,  ale  nie  z

miłości lecz z powodu braku z nim kontaktu,
D.  dziecko ma własną inicjatywę i matka z nim współdziała.

Zadanie 84.
O biegunce hiperosmotycznej mówimy, jeżeli:

A .  utrata wody jest równa utracie sodu,
B.  utrata wody jest mniejsza od utraty sodu,
C.  występuje tylko utrata wody,
D.  utrata wody jest większa od utraty sodu.



Zadanie 85.
U  6-letniego  chłopca  wystąpił  si lny  ból,  obrzęk  jądra,  nudności
i wymioty. Objawy te sugerują:

A.  zapalenie wyrostka robaczkowego,
B.  zapalenie jądra,
C.  skręt jądra,
D.  zapalenie otrzewnej.

Zadanie 86.
U  10-letniej  dziewczynki  z  rozpoznaną  cukrzycą  występują:
uczucie  głodu,  wzmożona  potliwość,  bladość  powłok  skórnych,
osłabienie, rozdrażnienie. Dziecku należy podać:

A.  1 mg glukagonu domięśniowo,
B.  dożylnie 20% glukozę w dawce 200 mg /kg m.c.,
C.  1-2 WW węglowodanów prostych,
D.  insulinę krótkodziałającą.

Zadanie 87.
Przyczyną wodogłowia jest:

A .  ubytek opony twardej,
B.  ubytek opony miękkiej lub jej niedorozwój,
C . zaburzenia  produkcji  i  cyrkulacji  płynu

mózgowo-rdzeniowego,
D.  niewydolność splotów podpajęczynówkowych.

Zadanie 88.
Najczęstsza przyczyna występowania drgawek u niemowląt to:

A .  gwałtowne narastanie gorączki,
B.  zaburzenia wodno-elektrolitowe,
C.  stany alergiczne,
D.  czynniki zakaźno-toksyczne.

Zadanie 89.
Klasycznym objawem ostrej białaczki limfoblastycznej jest:

A .  niedokrwistość,
B.  obniżona liczba krwinek białych,
C.  podwyższona liczba krwinek białych,
D.  wyniszczenie organizmu.

Zadanie 90.
Badanie  objawu  Barlowa  służy  do  wykrywania  dysplazji  stawu
biodrowego u:

A.  dzieci do 18 miesiąca życia,
B.  noworodków i niemowląt do 3 miesiąca życia,
C.  noworodków i niemowląt do 8 miesiąca życia,
D.  niemowląt w 9 miesiącu życia.



Zadanie 91.
Niedosłuch jest to:

A .  ograniczenie funkcji słuchowej,
B.  całkowity brak słuchu,
C.  niesłyszenie wysokich tonów,
D.  występowanie szumów dźwiękowych.

Zadanie 92.
C o  jest  bezpośrednią  przyczyną  duszności  występującej  w  czasie
napadu astmy oskrzelowej?

A.  skurcz oskrzeli i obrzęk błony śluzowej oskrzeli,
B .  obrzęk błony śluzowej nosa,
C.  hyperwentylacja,
D.  obrzęk krtani.

Zadanie 93.
Metodą oceny wieku kostnego jest:

A .  rentgenogram dłoni i nadgarstka,
B.  pomiar długości kości długich,
C.  rentgenogram kręgosłupa,
D.  badanie densytometryczne.

Zadanie 94.
Przyczynami akceleracji rozwoju są:

A.  predyspozycje psychiczne dziecka,
B.  zaburzenia hormonalne matki w czasie ciąży,
C.  zaburzenia hormonalne dziecka,
D.  uwarunkowania genetyczne i środowiskowe.

Zadanie 95.
Nie  wykryta  i  nie  zwalczana  w  porę  głuchota  u  małych  dzieci
powoduje:

A.  zaburzenia w rozwoju ucha wewnętrznego,
B.  zaburzenia w rozwoju ucha środkowego,
C.  pojawienie się zaburzeń snu,
D.  niemożność nauczenia się mowy.



Zadanie 96.
Obserwowane  u  dziecka  z  zespołem  Fallota,  ataki  anoksemiczne
charakteryzują się:

A . przyspieszeniem  oddechu,  narastającą  sinicą,
zaburzeniami  świadomości.  Objawy  pojawiają  się  po
wysiłku, najczęściej wieczorem,

B . przyspieszeniem  oddechu,  narastającą  sinicą,
zaburzeniami  świadomości.  Objawy  pojawiają  się  po
wysiłku najczęściej rano,

C . zwolnieniem  oddechu,  narastającą  sinicą,  zaburzeniami
świadomości.  Objawy  pojawiają  się  po  wysiłku
najczęściej wieczorem,

D . zwolnieniem  oddechu,  narastającą  sinicą,  zaburzeniami
świadomości.  Objawy  pojawiają  się  po  wysiłku
najczęściej rano.

Zadanie 97.
Sinawe zabarwienie skóry w zespole Downa świadczy o:

A.  niskim ciśnieniu tętniczym krwi,
B.  zaburzonym przepływie mózgowym,
C.  współistniejącej wadzie wrodzonej serca,
D.  schorzeniu wątroby.

Zadanie 98.
U  dzieci  występować  mogą  zaburzenia  mowy  polegające  na
niemożności  wymówienia  poszczególnych  dźwięków,  zwane
dyslalią.Reranie,  to  rodzaj  dyslalii  polegającej  na
nieprawidłowym wymawianiu głoski:

A .  ôkö,
B.  ôsö,
C.  ôrö,
D.  ôszö.

Zadanie 99.
Które  badanie  pozwala  ocenić  stopień  duszności  u  3-letniego
dziecka?

A.  morfologia krwi,
B.  równowaga kwasowo-zasadowa,
C.  poziom Na, K w surowicy,
D.  badanie spirometryczne.



Zadanie 100.
Jeżeli w wyniku urazu dziecko chore na hemofilię ma krwawienia
do stawu, należy:

A.  unieruchomić staw i zastosować okład z lodu,
B.  podjąć niezwłoczną rehabilitację,
C . podać  leki  p/bólowe,  pozostawiając  staw  w  dowolnej

pozycji,
D.  wezwać karetkę, nie podejmując żadnej czynności.

Zadanie 101.
U  4-letniego  chłopca  z  rozpoznaniem  mózgowego  porażenia
dziecięcego,  występuje  znaczne  opóźnienie  w  rozwoju  ruchowym.
Który  element  jest  szczególnie  istotny  w  sprawowaniu opieki  nad
dzieckiem?

A.  nadmiar opieki ze strony rodziców,
B.  maskowanie obniżonej sprawności dziecka,
C.  aktywny udział rodziców w usprawnianiu dziecka,
D.  udział pedagoga szkolnego w opiece.

Zadanie 102.
Szczepionki powinno przechowywać się:

A .  najlepiej w zamrażarce,
B.  zawsze wg zasad określonych przez producenta,
C.  w temperaturze od + 2 do + 8 stopni C,
D.  w lodówce.

Zadanie 103.
Jakie objawy są typowe dla kardiomiopatii rozstrzeniowej?

A.  przewlekle i nawracające infekcje dróg oddechowych,
B.  ciągle utrzymująca się temperatura ciała powyżej 38 ░C,
C.  omdlenia z dusznością, zawroty głowy, kołatanie serca,
D.  sinica z towarzyszącą dusznością.

Zadanie 104.
U donoszonego noworodka przewód tętniczy ulega czynnościowemu
zamknięciu (na skutek obkurczania):

A .  bezpośrednio po urodzeniu,
B.  w kilkanaście minut po urodzeniu,
C.  w ciągu 10-15 godzin po urodzeniu,
D.  w ciągu 2-3 tygodni po urodzeniu.



Zadanie 105.
4-miesięczna dziewczynka, dotychczas zdrowa, masa ciała 7200g.
O d tygodnia matka wprowadziła w żywieniu dziecka mleko krowie.
Zmierzona  temperatura  ciała  dziecka  w  izbie  przyjęć  wynosiła
39,2░C.  Matka  poinformowała  lekarza,  że  w  ciągu  ostatnich  12
godzin  dziecko  oddało  5  płynnych  stolców.  Co  twoim  zdaniem
wyklucza  podanie  środka  przeciwgorączkowego  doodbytniczo  u
dziecka?

A.  płynne stolce,
B.  wiek dziecka,
C.  wysypka na skórze,
D.  czas zadziałania środka.

Zadanie 106.
Refluks żołądkowo-przełykowy najczęściej towarzyszy:

A.  przepuklinie rozworu przełykowego,
B.  żylakom przełyku,
C.  zapaleniu wyrostka robaczkowego,
D.  przepuklinie pępkowej.

Zadanie 107.
U  8-letniego  dziecka  po  urazie  kręgosłupa  stwierdzamy
następujące zmiany dotyczące mikcji: zanika czynność wypieracza
moczu, a skurcz zwieracza zewnętrznego uniemożliwia opróżnienie
pęcherza. W zaistniałej sytuacji należy:

A.  założyć cewnik do pęcherza moczowego,
B.  dokonać jednorazowo punkcji nadłonowej,
C.  dokonać kilkukrotnej punkcji nadłonowej,
D.  oczekiwać samoopróżnienia pęcherza moczowego.

Zadanie 108.
W badaniu przedmiotowym u dziecka stwierdzono charakterystyczny
"wheezing" czyli:

A .  duszność wdechową,
B.  duszność wydechową,
C.  duszność wdechowo- wydechową,
D.  stridor.

Zadanie 109.
Zdrowy, donoszony 8-dniowy noworodek karmiony jest naturalnie.
W  ciągu  pierwszego  tygodnia  życia  stracił  prawie  10%
urodzeniowej masy ciała. Jak określamy taki stan:

A.  odwodnienie średniego stopnia,
B.  odwodnienie ciężkiego stopnia,
C.  odwodnienie,
D.  fizjologiczny ubytek masy ciała.



Zadanie 110.
Pielęgniarka  powinna  pamiętać,  aby  w  czasie  radioterapii  u
dziecka:

A.  nie moczyć miejsc naświetlania,
B.  nie natłuszczać miejsc napromieniowania,
C.  nie stosować kosmetyków zapachowych,
D.  miejsca napromieniane trzymać pod opatrunkiem.

Zadanie 111.
W  diagnostyce  mózgowego  porażenia  dziecięcego  w  pierwszych
miesiącach życia dziecka pomocne jest:

A .  wykonanie badań genetycznych,
B.  zebranie wywiadu ciążowo-porodowego,
C.  dokonania oceny rozwoju psychicznego,
D.  wykonanie punkcji lędźwiowej.

Zadanie 112.
U dziecka chorego na hemofilię wskazane są ćwiczenia typu:

A.  bieganie,
B.  pływanie i gimnastyka w wodzie,
C.  jazda na rowerze,
D.  aerobik pod kontrolą.

Zadanie 113.
Podstawową metodą leczniczą celiakii jest stosowanie:

A.  przewlekłej sterydoterapii,
B . diety  ubogotłuszczowej  i  leków  obniżających  zawartość

cholesterolu we krwi,
C.  diety bezglutenowej,
D.  diety bezmlecznej i podawanie enzymów trzustkowych.

Zadanie 114.
Roztwór izotoniczny płynu to taki, w którym ciśnienie:

A.  osmotyczne jest równoważne ciśnieniu krwi,
B.  osmotyczne jest wyższe od ciśnienia krwi,
C.  osmotyczne jest niższe od ciśnienia krwi,
D.  ciśnienie krwi wzrasta wraz z podawaniem płynu.



Zadanie 115.
Moczenie nocne wtórne to:

A . bezwiedne  oddawanie  moczu  w  czasie  snu  przez  dzieci
powyżej 2 lat,

B . oddawanie  moczu  w  czasie  snu  powyżej  3  roku  życia  po
okresie  gdy  przez  2  miesiące  dziecko  kontrolowało
czynność pęcherza w czasie snu,

C . bezwiedne oddawanie moczu w czasie snu po okresie, gdy
przez 3 miesiące dziecko kontrolowało czynność pęcherza
w czasie snu,

D . bezwiedne oddawanie moczu w czasie snu powyżej 5 lat po
okresie,  gdy  przez  co  najmniej  6  miesięcy  dziecko
kontrolowało czynność pęcherza we śnie.

Zadanie 116.
Selekcja  dzieci  do  szkolnictwa  specjalnego  dokonywana  jest  po
długiej obserwacji na podstawie:

A.  decyzji szkoły,
B.  orzeczenia poradni psychologiczno û pedagogicznej,
C.  decyzji rodziców,
D.  orzeczenia lekarza POZ.

Zadanie 117.
Wykrywanie wrodzonej niedoczynności tarczycy jest:

A .  powszechnym, profilaktycznym badaniem medycznym,
B.  obowiązującym testem przesiewowym u noworodków,
C.  badaniem wykonywanym u dzieci i młodzieży,
D.  podstawowym badaniem lekarskim niemowląt.

Zadanie 118.
Który  czynnik  jest  najistotniejszy  przy  planowaniu  opieki  w
przypadku choroby Perthesa?

A.  zapewnienie odciążenia chorej kończyny,
B.  zapewnienie sprawnego krążenia,
C.  zapobieganie ograniczeniom zakresu ruchów kończyny,
D.  minimalizacja bólu.

Zadanie 119.
Głównym wyznacznikiem ostrej niewydolności nerek jest:

A .  hiperalbuminemia,
B.  wysokie stężenie mocznika i kreatyniny,
C.  hiperkalcemia i hipernatremia,
D.  hypokaliemia i hypofosfatemia.



Zadanie 120.
Zapotrzebowanie  na  białko  w  przeliczeniu  na  kg  masy  ciała  jest
największe w okresie:

A .  płodowym,
B.  niemowlęcym i dojrzewania,
C.  intensywnej pracy fizycznej,
D.  intensywnej pracy umysłowej.

Zadanie 121.
Osoby  uzależnione,  które  nie  ukończyły  18  lat  mogą  zostać
skierowane  na  przymusowe  leczenie  i  rehabilitację  przez  sąd
rodzinny na wniosek:

A.  krewnych lub opiekunów,
B.  psychiatry,
C.  rodziców złożony do MONARu,
D.  lekarza rodzinnego złożony do MONARu.

Zadanie 122.
Podstawą  do  przeprowadzenia  ukierunkowanych  badań
diagnostycznych przy podejrzeniu choroby nowotworowej jest:

A .  właściwie zebrany wywiad,
B.  ocena wielkości guza,
C.  wykonanie USG jamy brzusznej,
D.  wykonanie punkcji cienkoigłowej.

Zadanie 123.
Występowanie  u  6-miesięcznego  dziecka,  odbarwionych  stolców,
ciemnożółtego zabarwienia moczu, powiększonej wątroby świadczy
o :

A.  zatruciu pokarmowym,
B . zakażeniu  wirusowym,  mogącym  uszkodzić  strukturę

wątroby,
C.  rozwijającej się cholestazie okresu niemowlęcego,
D.  niedrożności jelit.

Zadanie 124.
Rozstrzygające  znaczenie  w  rozpoznaniu  choroby  Duchenn'a  ma
badanie:

A.  kariotypu dziecka,
B.  płynu mózgowo - rdzeniowego,
C.  elektromiograficzne,
D.  potencjałów wywołanych.



Zadanie 125.
Moczówka prosta jest spowodowana:

A.  niedoborem somatotropiny,
B.  niedoborem kortyzolu,
C.  brakiem parathormonu,
D.  brakiem wazopresyny.

Zadanie 126.
Który  z  jonów  powinien  być  suplementowany  przy  podawaniu
glikokortykosteroidów?

A.  potas,
B.  sód,
C.  magnez,
D.  cynk.

Zadanie 127.
Rhabdomyosarcoma to guz pochodzący z:

A .  okostnej,
B.  mięśni poprzecznie prążkowanych,
C.  włókien nerwowych,
D.  komórek wątrobowych.

Zadanie 128.
Ząbkowanie w czasie przypada:

A.  w 2 miesiącu życia,
B.  od 2-4 miesiąca życia,
C.  od 5-7 miesiąca życia,
D.  od 10-12 miesiąca życia.

Zadanie 129.
Według teorii hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa, w piramidzie
potrzeb najistotniejsze jest zaspokojenie potrzeby:

A.  samorealizacji,
B .  miłości,
C.  bezpieczeństwa,
D.  fizjologicznej.

Zadanie 130.
W badaniach laboratoryjnych dziecka z zespołem Reye'a stwierdza
się:

A .  podwyższone stężenie cukru,
B.  obniżone stężenie amoniaku,
C.  podwyższone stężenie transaminaz,
D.  obniżone stężenie wapnia.



Zadanie 131.
Urodzenie  s ię  dziecka  z  przepukliną  oponowo-rdzeniową  jest
powodem do wykonania:

A.  punkcji mózgowo-rdzeniowej,
B.  badań w kierunku toxoplazmozy,
C.  badań genetycznych,
D.  tomografii komputerowej rdzenia kręgowego.

Zadanie 132.
Podstawowym  celem  rehabilitacji  dzieci  niepełnosprawnych  jest
dążenie do:

A.  maksymalnego usprawnienia zaburzonych funkcji,
B.  zniwelowania przyczyn niesprawności,
C.  wykształcenia automatyzmów ruchowych,
D.  rozwinięcie masy i siły mięśniowej.

Zadanie 133.
Odległym następstwem stosowania kortykosteroidów u dzieci jest:

A .  zaburzenie wzrastania,
B.  zaburzenie miesiączkowania,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  martwica kanalików nerkowych.

Zadanie 134.
Retinoblastoma rozwija się w:

A.  twardówce oka,
B.  rogówce oka,
C.  siatkówce oka,
D.  białkówce oka.

Zadanie 135.
W zespole Schönleina-Henocha występuje:

A.  przyśpieszone opadanie krwinek,
B.  obniżona liczba krwinek białych,
C.  obniżony poziom żelaza w surowicy,
D.  podwyższony poziom wiązania żelaza.



PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 130914
GRUPA 1
Zadanie 1.
Dziecko z  nadciśnieniem tętniczym otrzymało zalecenia dotyczące
trybu życia, do których należą:

A . unikanie  stresów,  przestrzeganie  diety,  wstrzymanie  się
od używek i odpowiednio dozowany wysiłek fizyczny,

B . wstrzymanie się od używek, wzmożona aktywność fizyczna
i przestrzeganie diety

C.  unikanie stresów i przestrzeganie diety,
D . odpowiednio  dozowany  wysiłek  fizyczny  i  przestrzeganie

diety.

Zadanie 2.
Odciągnięty  pokarm,  przygotowany  na  dłuższy  czas  należy
przechowywać w:

A.  temperaturze pokojowej,
B.  lodówce,
C.  chłodnym pomieszczeniu,
D.  zamrażarce.

Zadanie 3.
Najlepszą  metodą  diagnostyki  alergii  na  białka  mleka  krowiego
jest:

A .  wykonanie testów skórnych,
B.  oznaczenie poziomu IgE swoistych,
C.  oznaczenie poziomu IgE całkowitych,
D.  wykonanie podwójnej ślepej próby.

Zadanie 4.
Siara to mleko wytwarzane przez:

A.  pierwsze 3 godziny po porodzie,
B.  pierwsze 3 dni po porodzie,
C.  pierwsze 3 tygodnie po porodzie,
D.  pierwszy miesiąc po porodzie.

Zadanie 5.
Nasilenie się objawów kataru siennego powodują?

A.  kwitnące trawy wiosną,
B.  kontakt z chorą osobą,
C.  kontakt z drażniącymi zapachami,
D.  pora deszczowa.



Zadanie 6.
Roztwór odżywczy stosowany do żywienia pozajelitowego powinien
być przygotowany w:

A.  aptece szpitalnej w warunkach aseptycznych,
B . hurtowni  farmaceutycznej  (gotowy  roztwór  zakupiony  w

ramach okresowych dostaw),
C.  oddziale szpitalnym, w gabinecie zabiegowym,
D.  bezpośrednio przed podaniem.

Zadanie 7.
Ból neuropatyczny ma charakter:

A .  tępy i przewlekły,
B.  piekący i przeszywający,
C.  kłujący napadowy,
D.  przeszywający napadowy.

Zadanie 8.
Jaki objaw może świadczyć o zarośnięciu przełyku u noworodka?

A.  zwolnione tętno,
B.  brak smółki,
C.  pienista wydzielina z jamy ustnej i nosa,
D.  zwolniona perystaltyka jelit.

Zadanie 9.
N a co  należy  szczególnie uwrażliwić  rodziców dziecka z  wrodzoną
wiotkością krtani?

A.  systematyczne podawanie leków rozkurczowych,
B.  częste noszenie w pozycji wysokiej,
C.  zapobieganie zakażeniom układu oddechowego,
D.  okresowe powstrzymanie się od szczepień ochronnych.

Zadanie 10.
Badaniem decydującym o rozpoznaniu choroby Leśniowskiego-Crohna
jest:

A .  tomografia komputerowa jamy brzusznej,
B.  kolonoskopia,
C.  gastroskopia,
D.  USG jamy brzusznej.

Zadanie 11.
Mierząc  ciśnienie  tętnicze  krwi  u  dziecka  należy  pamiętać,  aby
mankiet obejmował:

A.  całe ramię,
B.  1/2 długości ramienia,
C.  1/3 długości ramienia,
D.  2/3 długości ramienia.



Zadanie 12.
Jakie  objawy  świadczą  o  rozwoju  zaawansowanej  postaci
kłębkowego zapalenia nerek?

A.  bóle w okolicy lędźwiowej, gorączka,
B.  40˚C temperatury, nudności, wymioty, splątanie,
C.  obrzęki, nadciśnienie tętnicze, wyraźny skąpomocz,
D.  bezmocz, zaburzenia świadomości, bóle lędźwiowe.

Zadanie 13.
W  przebiegu  wstrząsu  hipowolemicznego  u  dziecka  należy
natychmiastowo podać dożylnie wlew w objętości:

A .  20 ml/kg masy ciała w ciągu 20-30 minut,
B.  40 ml/kg masy ciała w ciągu 20-30 minut,
C.  60 ml/kg masy ciała w ciągu 20-30 minut,
D.  80 ml/kg masy ciała w ciągu 20-30 minut,

Zadanie 14.
Podstawową zasadą pracy pielęgniarki pediatrycznej jest:

A .  znajomość techniki wykonywanych czynności zabiegowych,
B.  poszanowanie godności i respektowanie praw dziecka,
C.  systematyczne doskonalenie zawodowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 15.
Najlepszą  metodą  kontroli  obrzęków  u  4-letniej  dziewczynki  z
rozpoznaniem zespołu nerczycowego jest:

A .  pomiar obwodu brzucha,
B.  kontrola podanych płynów,
C.  kontrola wydalonych płynów,
D.  codzienny pomiar masy ciała.

Zadanie 16.
5-letni  chłopiec  został  przywieziony  do  Izby  Przyjęć  przez
rodziców  z  powodu  urazu  głowy  z  utratą  przytomności.  Chłopiec
wymiotuje,  jest  senny,  kontakt  logiczny  zachowany.Przyjmując
dziecko do oddziału należy ułożyć je w pozycji:

A .  na wznak,
B.  na bok,
C.  w pozycji półsiedzącej,
D.  na wznak z głową ułożoną poniżej klatki piersiowej.



Zadanie 17.
Który  wynik  badania  laboratoryjnego  świadczy  o  zagrożeniu
rozwoju miażdżycy?

A.  zwiększone stężenie cholesterolu i frakcji HDL,
B.  zwiększenie poziomu cholesterolu i frakcji LDL,
C.  obniżony poziom frakcji HDL,
D . zwiększenie  poziomu  cholesterolu  i  frakcji  LDL  oraz

obniżony poziom frakcji HDL.

Zadanie 18.
U  dziecka  z  guzem  noworodkowym,  objawem  ucisku  rdzenia
kręgowego zlokalizowanego w odcinku lędźwiowym jest:

A .  obrzęk w okolicy lędźwiowo û krzyżowej,
B.  wtórne wodogłowie,
C.  zaburzenie czucia i ruchów poniżej zmiany,
D.  zaburzeń zborności ruchów.

Zadanie 19.
Zabiegi  fizjoterapeutyczne  u  dzieci  z  mukowiscydozą  wykonuje
się w następującej kolejności:

A .  oklepywanie, nebulizacja, drenaż ułożeniowy,
B.  oklepywanie, drenaż ułożeniowy, nebulizacja,
C.  nebulizacja, drenaż ułożeniowy, oklepywanie,
D.  nebulizacja, oklepywanie, drenaż ułożeniowy.

Zadanie 20.
O czym może świadczyć wynik badania bakteriologicznego moczu, w
którym stwierdzono mieszaną florę bateryjną?

A.  zakażeniu dróg moczowych,
B.  zanieczyszczeniu próbki moczu,
C.  ogólnoustrojowym zakażeniu,
D.  zakażeniu szpitalnym krzyżowym.

Zadanie 21.
W  kształtowaniu  zachowań  prozdrowotnych  u  dzieci  w  wieku
przedszkolnym najważniejsze jest/są:

A.  atrakcyjne środki dydaktyczne,
B.  własny przykład (nauczyciela, rodziców),
C.  mocna argumentacja,
D.  ekspresja.



Zadanie 22.
D o  czynników,  które  w  największym  zakresie  wpływających  na
zdrowie dzieci i młodzieży, należą:

A.  ochrona zdrowia,
B.  styl życia,
C.  uwarunkowania genetyczne,
D.  środowisko fizyczne oraz społeczne.

Zadanie 23.
Odruch Moro zanika:

A.  w 1 m-cu życia,
B.  w 3 m-cu życia,
C.  do 6 m-ca życia,
D.  do 12 m-ca życia.

Zadanie 24.
W obrazie RTG kości długich w Osteogenesis imperfecta stwierdza
się:

A .  niedobór wytwarzania kostniny,
B.  pogrubienie nasad kości,
C.  pogrubienie całych kości,
D.  znaczną osteoporozę.

Zadanie 25.
Serokonwersja jest to:

A .  zespół ostrej infekcji,
B.  pojawienie się przeciwciał,
C.  bezobjawowa faza AIDS,
D.  wystąpienie objawów grypowych.

Zadanie 26.
Niedosłuch jest to:

A .  ograniczenie funkcji słuchowej,
B.  całkowity brak słuchu,
C.  niesłyszenie wysokich tonów,
D.  występowanie szumów dźwiękowych.

Zadanie 27.
U  dziecka  z  podejrzeniem  zapalenia  opon  mózgowo-rdzeniowych
pierwszoplanowo należy wykonać następujące badanie:

A.  punkcję lędźwiową i pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  pobranie krwi na posiew,
C . pobranie  materiału  z  gardła  i  odbytu  do  badań

bakteriologicznych,
D.  rezonans magnetyczny.



Zadanie 28.
Który  z  wymienionych  leków  należy  do  grupy  leków
zapobiegających odrzuceniu przeszczepu?

A.  cyklonamina,
B.  cyklosporyna A,
C.  cykloseryna,
D.  cymetydyna.

Zadanie 29.
Podstawową zasadą funkcjonowania rodziny jest:

A .  dobro dziecka,
B.  nierozerwalność związku małżeństwa,
C.  obowiązek alimentacji,
D.  wspólnota majątkowa.

Zadanie 30.
Leczenie wodogłowia polega na:

A.  długotrwałym stosowaniu leków moczopędnych,
B . założeniu  zewnątrzczaszkowej  zastawki  odprowadzającej

płyn,
C.  przewlekłym stosowaniu kortykosteroidów,
D.  ograniczaniu podaży płynów.

Zadanie 31.
13-letni  chłopiec  jest  chory  na  cukrzycę.  Chłopiec  od  3  tygodni
przebywa  w  szpitalu  w  celu  przygotowania  go  do  samoopieki  i
samokontroli.W trakcie edukacji, chłopca należy nauczyć:

A.  życia z drastycznymi ograniczeniami,
B.  samodzielnego podawania insuliny według zlecenia,
C.  oznaczania hemoglobiny glikolizowanej w surowicy,
D.  samodzielnego dawkowania i podawania insuliny.

Zadanie 32.
Stan  świadomości  dziecka,  u  którego  stwierdza  się  brak  reakcji
i czucia, zachowanie niektórych odruchów, określamy jako:

A.  głęboki sen,
B.  śpiączkę,
C.  oszołomienie,
D.  senność.

Zadanie 33.
Polekowa małopłytkowość objawia się:

A .  skazą krwotoczną na skórze,
B.  krwawieniem z błon śluzowych,
C.  gwałtownym krwotokiem,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.



Zadanie 34.
D o  najczęstszych  złamań  jako  urazów  okołoporodowych  należą
następujące złamania z WYJĄTKIEM:

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

Zadanie 35.
Pomiar  szczytowego  przepływu  wydechowego  najlepiej  wykonać  w
pozycji:

A .  siedzącej,
B.  leżącej,
C.  stojącej,
D.  dowolnej.

Zadanie 36.
Dzieci z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami odporności mogą
być szczepione:

A . wszystkimi  rodzajami  szczepionek  tak  jak  dzieci  bez
tych zaburzeń,

B . wszystkimi  rodzajami  szczepionek  i  otrzymać
gamma-globulinę,

C . tylko  szczepionkami  doustrojowymi  zawierający  żywe
bakterie,

D . szczepionkami  inaktywowanymi,  a  szczepionki  żywe  są
przeciwwskazane.

Zadanie 37.
Który  z  niżej  wymienionych  objawów  nie  jest  charakterystyczny
dla Zespołu Downa?

A.  wiotkość mięśniowa,
B.  płaska, okrągła twarz,
C.  język duży, usta otwarte,
D.  wodogłowie.

Zadanie 38.
Żywienie  pozajelitowe  stosowane  u  wyniszczonych  dzieci  polega
na podawaniu:

A.  preparatów żywieniowych przez sondę,
B . 2 0  %  intralipidu  i  20%  glukozy  przez  obwodowe  dojście

żylne,
C.  zmiksowanych posiłków przez gastrostomię,
D . składników  budulcowych,  odżywczych  i  energetycznych

przez centralne naczynie żylne.



Zadanie 39.
Podstawowym wskaźnikiem zagrożenia rozwoju niemowlęcia jest/są:

A.  brak objawów ząbkowania,
B.  brak stadium raczkowania,
C.  sposób reagowania na bodźce zewnętrzne,
D.  zaburzenia przyrostu masy i długości ciała.

Zadanie 40.
Chłopiec 6-miesięczny urodzony w 39 tygodniu ciąży, skala Apgar
równa  10,  masa  urodzeniowa  3400g.  Rozwój  chłopca  przebiega
prawidłowo.Masa ciała chłopca powinna wynosić około:

A.  około 10000g,
B.  około 7500g,
C.  około 6000g,
D.  około 5100g.

Zadanie 41.
Wstępną ocenę głębokości oparzenia oceniamy na podstawie:

A . koloru  skóry,  obecności  pęcherzy  oparzeniowych,
martwicy skóry,

B.  tylko zaczerwienienia skóry,
C.  tylko obecności pęcherzy oparzeniowych,
D.  obrzęku i zaczerwienienia skóry.

Zadanie 42.
Pomiaru masy urodzeniowej dokonuje się:

A .  tuż po wystąpieniu pourodzeniowego ubytku masy ciała,
B.  2 godziny po urodzeniu,
C.  w ciągu pierwszych 30 minut życia noworodka,
D.  tuż po porodzie w pierwszych minutach.

Zadanie 43.
Jakie  było  zabarwienie  skóry,  jeżeli  tuż  po  porodzie  akcję
serca oceniono na 1 pkt. wg skali Apgar?

A.  głowa i tułów różowe, kończyny sine,
B.  skóra blada, kończyny sine,
C.  kończyny różowe, tułów siny,
D.  skóra całego ciała różowa.

Zadanie 44.
Stosowane formy porozumiewania się z niesłyszącym dzieckiem są
właściwe oprócz jednej:

A .  dbanie o to, by twoja twarz była widoczna,
B.  posługiwanie się gestami,
C.  lekkie szarpnięcie celem zwrócenia jego uwagi,
D.  pisanie lub rysowanie, jeśli to skutkuje.



Zadanie 45.
Wymiotów nie wolno wywoływać w przypadku zatrucia:

A.  lekami,
B.  środkami żrącymi,
C.  grzybami trującymi,
D.  glikolem.

Zadanie 46.
Fizjologiczna koślawość kolan może istnieć do:

A.  3 roku życia,
B.  6 roku życia,
C.  8 roku życia,
D.  10 roku życia.

Zadanie 47.
W  czasie  badań  stwierdzono,  że  dzieci  i  młodzież  szkolna,  za
mało pije płynów w czasie pobytu w szkole, co może skutkować:

A.  nadciśnieniem,
B.  zmęczeniem, zaburzeniem koncentracji uwagi,
C.  otyłością,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 48.
U  dziecka  z  wrodzoną  wadą  rdzenia  kręgowego  objawiającą  się
pęcherzem neurogennym należy wykonać:

A.  cystografię,
B.  urografię,
C.  cytologię,
D.  cystometrię.

Zadanie 49.
W  której  z  poniższych  sytuacji  może  zarazić  s ię  wirusem  HBV,
noworodek urodzony przez kobietę będącą nosicielem tego wirusa?

A.  w trakcie akcji porodowej,
B.  przy pielęgnacji skóry noworodka,
C.  przy pielęgnacji błon śluzowych noworodka,
D.  przy dotyku dziecka przez matkę.

Zadanie 50.
Oceniając stan nawodnienia należy uwzględnić:

A.  napięcie mięśniowe,
B.  elastyczność skóry,
C.  wielkość wątroby,
D.  odruch Moro.



Zadanie 51.
Karmiąc naturalnie należy przystawiać dziecko do piersi:

A .  co 3 godziny,
B.  co 3 godziny z zachowaniem przerwy nocnej,
C.  co 3 godziny i dopajać między karmieniami,
D.  według potrzeb matki i dziecka.

Zadanie 52.
W ostrej niewydolności nerek najczęściej występuje:

A.  polyuria,
B.  anuria,
C.  pollakisuria,
D.  oliguria.

Zadanie 53.
W  przypadku  wystąpienia  drgawek  uogólnionych  u  dziecka
hospitalizowanego, postępowaniem pierwszoplanowym jest:

A .  podanie dożylnie barbituranów,
B.  jak najszybszy transport do OIT,
C.  wykonanie intubacji dotchawiczej,
D.  ustalenie przyczyny drgawek.

Zadanie 54.
Noworodek  urodził  s ię  z  ciąży  trwającej  30  tygodni,  z  masą
urodzeniową 1500 g . W opiece nad tym noworodkiem podstawowe
znaczenie ma:

A.  obserwacja przyrostów masy ciała,
B . utrzymanie  prawidłowego  utlenowania  krwi  i  ciepłoty

ciała,
C.  karmienie naturalne,
D.  karmienie przez sondę.

Zadanie 55.
U  12-letniego  chłopca  rozpoznano  astmę  oskrzelową.  Chłopiec
jest  od  4  lat  leczony  z  powodu  nawracających  obturacji
oskrzeli.Stan astmatyczny u dziecka może wystąpić z powodu:

A.  aspiracji ciała obcego,
B.  zbyt późno rozpoznanego zaostrzenia choroby,
C.  funkcjonalnego zaburzenia połykania,
D.  nadreaktywności rzęsek.

Zadanie 56.
Leczenie niedoczynności tarczycy polega na:

A.  stałym podawaniu jodu,
B.  stałym podawaniu Lewotyroksyny,
C.  podawaniu Lewotyroksyny aż do wyrównania hypotyreozy,
D.  podawaniu jodu aż do wyrównania hypotyreozy.



Zadanie 57.
Próg frustracji u pacjenta jest uzależniony od:

A.  stanu systemu nerwowego,
B . subiektywnej  wartości  dobra,  którego  dany  człowiek

został pozbawiony,
C.  treningu sytuacji frustracyjnych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 58.
Szczepionki skojarzone to szczepionki, które:

A.  uodporniają przeciwko dwóm lub więcej chorobom,
B.  mają identyczne warunki przechowywania,
C.  podawane są tą samą drogą,
D . podawane w formie iniekcji mogą być zmieszane w jednej

strzykawce.

Zadanie 59.
12-letnia  dziewczynka  przebywa  w  oddziale  z  rozpoznaniem:
nieziarniczy  chłoniak  złośliwy.  Ważnym  aspektem  w  pielęgnacji
dziecka z chorobą nowotworową jest:

A .  ograniczenie aktywności dziecka,
B.  ograniczenie kontaktu z rówieśnikami,
C.  przejęcie przez personel czynności dnia codziennego,
D.  przygotowanie podopiecznego do samoopieki.

Zadanie 60.
Skierowania  do  lekarza  wymaga  dziecko  z  dodatnim  wynikiem
testu, z podejrzeniem koślawości kolan, u którego stwierdzono:

A.  odległość między kolanami powyżej 1 cm,
B.  odległość między kolanami powyżej 5 cm,
C . odchylenie pionu w stronę przyśrodkową od osi podudzia

i pięty powyżej 1 cm,
D . odległość  między  kostkami  przyśrodkowymi  kończyn

dolnych powyżej 5 cm.



Zadanie 61.
Działanie terapeutyczne glikozydów nasercowych polega na:

A . zwolnieniu  czynności  serca,  zmniejszeniu  przepływu
nerkowego, zwiększeniu pobudliwości mięśnia sercowego,

B . zwiększeniu si ły skurczu mięśnia sercowego, zwiększeniu
przepływu nerkowego, zmniejszeniu pobudliwości mięśnia
sercowego,

C . zwolnieniu  czynności  serca  i  zwiększeniu  si ły  jego
skurczu,  zwiększeniu  przepływu  nerkowego,  zwiększeniu
pobudliwości mięśnia sercowego,

D . zwolnieniu  czynności  serca  i  oddechów,  zmniejszeniu
przepływu nerkowego, zmniejszeniu pobudliwości mięśnia
sercowego.

Zadanie 62.
Dziecko należy chronić przed negatywnymi skutkami długotrwałej
hospitalizacji poprzez:

A.  zapewnienie dziecku osobnej sali,
B .  ograniczenie dziecku ilości bolesnych zabiegów,
C.  zachęcanie rodziców do pobytu z dzieckiem,
D.  zachowanie stałego rozkładu dnia.

Zadanie 63.
U  dziecka  z  napięciem  spastycznym  z  tendencją  do  krzyżowania
kończyn dolnych należy:

A.  ustawiać kończyny dolne w wyproście,
B.  nie stosować butów ortopedycznych,
C.  ustawiać kończyny dolne w odwiedzeniu,
D.  zapobiegać ustawianiu kończyn dolnych w odwiedzeniu.

Zadanie 64.
Zezowi najczęściej towarzyszy:

A.  objaw äzachodzącego słońcaö,
B.  niedomykalność powiek,
C.  zaburzenie widzenia,
D.  zaburzenia funkcjonowania gruczołów łzowych.

Zadanie 65.
Który  z  jonów  powinien  być  suplementowany  przy  podawaniu
glikokortykosteroidów?

A.  potas,
B.  sód,
C.  magnez,
D.  cynk.



Zadanie 66.
U  3-letniej  dziewczynki  z  ostrą  białaczką  limfoblastyczną  po
pierwszym cyklu chemioterapii utrzymują się objawy neutropenii:
podwyższona  temperatura,  pojawiły  s ię  na  skórze  nowe  sińce,
wybroczyny,  zmiany  na  śluzówkach  jamy  ustnej.  Wystąpiło  także
krwawienie  z  nosa.  Jaki  sposób postępowania z  dzieckiem będzie
odpowiedni,  jeżeli  dziecko  nie  wyraża  zgody  na  toaletę  jamy
ustnej, gdyż się boi bólu?

A.  mycie zębów miękką szczoteczką,
B.  mycie zębów elektryczną szczoteczką z melodyjką,
C . płukanie  lub  rozpylanie  płynów  zawierających  środki

bakteriobójcze i leki p/bólowe,
D.  oczyszczać zęby i dziąsła miękkimi gąbkami.

Zadanie 67.
O  ciężkiej  postaci  hemofili i  typu  A  mówimy,  jeżeli  poziom
czynnika krzepnięcia wynosi:

A .  poniżej 1%,
B.  1% - 5%,
C.  5% - 8%,
D.  10% - 12%.

Zadanie 68.
W  oddziaływaniach  usprawniających  koordynację  wzrokowo  -
ruchową podstawowe zadanie spełniają zabawy:

A.  manipulacyjne,
B.  ruchowe,
C.  tematyczne,
D.  dydaktyczne.

Zadanie 69.
Charakterystycznym objawem mukowiscydozy u noworodka jest:

A .  bladość skóry i błon śluzowych,
B.  niedrożność smółkowa,
C.  niska waga urodzeniowa,
D.  luźne stolce.

Zadanie 70.
Najważniejszą  przyczyną  występowania  żółtaczki  fizjologicznej
jest:

A .  skrócony okres przeżycia erytrocytów z życia płodowego,
B.  niedojrzałość układu krwiotwórczego,
C.  niedojrzałość dróg żółciowych,
D.  niedobór erytropoetyny.



Zadanie 71.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do podawania witaminy D3 jest:

A .  nadczynność tarczycy,
B.  hipocalciuria,
C.  idiopatyczna hiperkalcemia,
D.  hypokalcemia.

Zadanie 72.
Nieleczona wrodzona niedoczynność tarczycy doprowadza do:

A.  niedorozwoju umysłowego,
B.  wiotkości mięśniowej,
C.  nadmiernego wzrastania,
D.  zaburzeń wchłaniania.

Zadanie 73.
C o  jest  najlepszą  metodą  eliminacji  niepokoju  u
hospitalizowanego dziecka?

A.  obecnośc matki przy dziecku,
B.  wprowadzenie farmakoterapii,
C.  stała obecność pielęgniarki przy dziecku,
D.  zalecenie konsultacji psychologa.

Zadanie 74.
W opiece hospicyjnej duży nacisk kładzie się na:

A . przygotowanie rodziny do  sprawowania opieki  nad ciężko
chorym dzieckiem,

B . zaabsorbowanie  dziecka  zajęciami,  które  odwrócą  uwagę
od choroby,

C . żywienie  pozajelitowe  i  podawanie  preparatów
wzmacniających,

D . możliwość  szybkiego  skierowania  do  szpitala  jeżeli  stan
zdrowia ulega pogorszeniu.

Zadanie 75.
Przyczyną wirylizacji jest:

A .  niedobór żeńskich hormonów,
B.  nadmiar androgenów,
C.  nadmiar kortyzolu,
D.  niedobór aldosteronu.



Zadanie 76.
Najskuteczniejszą metodą ograniczenia powikłań ze strony układu
moczowego podczas kuracji cyclofosfamidem jest:

A .  wymuszenie diurezy przez podawanie 20% Mannitolu,
B.  alkalizacja moczu przez podawanie wodorowęglanu sodu,
C . intensywne  nawadnianie  przed,  w  trakcie  i  po  podaniu

leku,
D.  wymuszanie diurezy przez podanie furosemidu.

Zadanie 77.
Zmodyfikowaną  regułę  dziewiątek  służącą  do  oceny  powierzchni
oparzenia stosujemy u:

A.  noworodków,
B.  niemowląt,
C.  dzieci do 5 r.ż.,
D.  dzieci do 9 r.ż.

Zadanie 78.
Ginekomastia  pokwitaniowa  chłopców  jest  zaburzeniem,  które
wymaga:

A.  leczenia hormonalnego,
B.  obserwacji i samoistnie mija po 1-2 latach,
C.  zabiegu operacyjnego,
D.  długotrwałej psychoterapii.

Zadanie 79.
Jednym z podstawowych celów edukacji zdrowotnej jest:

A . przekazanie wiedzy na temat  zachowań prozdrowotnych i
ocena tych działań,

B . przekazanie  wiedzy  na  temat  prawidłowego  stylu  życia
oraz ewaluacja efektów,

C.  przekazanie wiedzy na temat zachowań zdrowotnych,
D . stymulowanie  rozwoju  zachowań  prozdrowotnych  i

modyfikacja zachowań stanowiących ryzyko dla zdrowia.

Zadanie 80.
Jakie objawy świadczą o mózgowym porażeniu dziecięcym?

A.  porażenie wiotkie, afazja, ataksja,
B.  wzmożone napięcie mięśniowe, atetoza, ataksja,
C.  porażenie spastyczne, atetoza, astenia,
D.  zmniejszone napięcie mięśniowe, ataksja, astenia.



Zadanie 81.
Kontrolując wewnętrzną temperaturę ciała noworodka stwierdzono,
i ż  waha się  ona w granicach 36,5º -  37,5º C.  Wyniki  te  świadczą
o :

A.  obniżeniu ciepłoty ciała poniżej normy,
B.  utrzymywaniu się temperatury w granicach normy,
C.  występowaniu stanu podgorączkowego,
D.  występowaniu gorączki u noworodka.

Zadanie 82.
Dziewczynka  5,5  lat,  przyjęta  w  oddział  z  rozpoznaniem
otyłości.  Masa  ciała  dziecka  wynosi  53.900  g ,  wzrost  121cm.  U
dziewczynki  występuje  owłosienie  łonowe.Wystąpienie  owłosienia
łonowego u dziewczynki jest objawem:

A.  skoku pokwitaniowego,
B.  przedwczesnego pokwitania,
C.  pokwitania o czasie,
D.  stanem fizjologicznym.

Zadanie 83.
U  zdrowego  3-tygodniowego  noworodka,  urodzonego  o  czasie,
przyczyną okresowych ulewań i wymiotów najprawdopodobniej jest:

A .  przerostowe wrodzone zwężenie odżwiernika,
B.  obniżenie napięcia dolnego zwieracza przełyku,
C.  brak enzymów trzustkowych,
D.  niskie pH soku żołądkowego.

Zadanie 84.
D o  czynników  ryzyka  zakażeń  u  dzieci,  związanych  z
odrębnościami wieku rozwojowego należy:

A . duża  liczba  zakażeń  wirusowych  w  środowisku
pozaszpitalnym,

B . różnorodność  źródeł  zakażenia  (matka,  osoby
odwiedzające itp.),

C . antybiotykoterapia  sprzyjająca  rozwojowi  wieloopornych
szczepów,

D.  złożona niedojrzałość układu odpornościowego.

Zadanie 85.
Jakie jest leczenie w chorobie Werdniga û Hoffmana?

A.  operacyjne,
B.  zachowawcze,
C.  objawowe,
D.  przyczynowe.



Zadanie 86.
Odruch toniczny szyjny polega na:

A . rozłożeniu  kończyn  górnych,  a  następnie  ich  zgięciu
połączonym z krzykiem,

B . silnym  uchwycie  palcami  dłoni  lub  stóp  wokół  palca
drażniącego,

C . przy  skręcie  główki  w  jedną  stronę  następuje
wyprostowanie  kończyny  górnej  i  dolnej  po  te j  samej
stronie,

D.  zamykanie oczu pod wpływem dotyku lub światła.

Zadanie 87.
Przed rozpoczęciem usprawniania dziecka z mózgowym porażeniem
dziecięcym należy:

A.  ocenić stopień odżywienia,
B.  ocenić stopień zaburzeń ruchowych,
C.  wprowadzić farmakoterapię,
D.  odwrócić uwagę dziecka od ćwiczeń.

Zadanie 88.
12-letni  chłopiec  jest  leczony  z  powodu  neuroblastoma.  Dziecko
jest  w stanie  terminalnym.Jak powinno się  informować dziecko o
jego stanie?

A.  mówić wprost o wszystkim,
B.  starać się pocieszać dziecko,
C.  nie poruszać tego problemu,
D.  informować stopniowo i umiejętnie.

Zadanie 89.
W schyłkowej niewydolności nerek leczeniem z wyboru jest:

A .  podawanie sterydów nadnerczy,
B.  dializa otrzewnowa,
C.  podawanie dużych ilości leków moczopędnych,
D.  dieta i ściśle określone ilości płynów.

Zadanie 90.
U dziecka chorego na AIDS zmniejsza się selektywnie liczba:

A.  monocytów,
B.  granulocytów,
C.  limfocytów CD4,
D.  makrofagów.



Zadanie 91.
Pielęgnując  dziecko  po  wszczepieniu  stymulatora  serca  trzeba
zwrócić szczególną uwagę na:

A . skuteczną  stymulację  serca,  zaburzenia  rytmu  serca,
ciśnienie tętnicze krwi, saturację,

B.  podaż płynów, diurezę,
C . zaburzenia rytmu serca spowodowane wprowadzeniem ciała

obcego do organizmu,
D.  ścisłe monitorowanie parametrów życiowych.

Zadanie 92.
Dziecko z upośledzeniem umysłowym, które wymaga stałej opieki,
porozumiewa  się  za  pomocą  kilku  słów  oraz  pod  wpływem
długotrwałych  ćwiczeń  sygnalizuje  potrzeby  fizjologiczne,
charakteryzuje upośledzenie?

A.  głębokie,
B.  znaczne,
C.  umiarkowane,
D.  lekkie.

Zadanie 93.
Zbyt głębokie podskórne podanie szczepionki BCG, może prowadzić
m.in. do:

A.  długotrwałej gorączki,
B.  obrzęku, zaczerwienienia i bólu ramienia,
C . długo  utrzymującego  się  nacieku,  ropnia  lub

owrzodzenia,
D.  martwicy mięśniowej.

Zadanie 94.
Na co zwrócisz szczególną uwagę podczas podawania cytostatyków?

A.  działanie uboczne leków,
B.  czas podawania leków,
C.  zachowanie ciągłości w podaży płynów,
D.  zwiększoną podaż witamin.

Zadanie 95.
Sinica ośrodkowa spowodowana jest:

A .  zwiększonym poborem tlenu w tkankach,
B.  niedostatecznym utlenowaniem krwi tętniczej,
C.  zmniejszeniem objętości minutowej,
D.  utrudnieniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe.



Zadanie 96.
Najczęstszym powikłaniem założenia zewnątrzczaszkowej zastawki
odprowadzającej płyn mózgowo-rdzeniowy jest:

A .  zakażenie wirusowe,
B.  nadmierne odkształcenie zastawki,
C.  spadek ciśnienia śródczaszkowego,
D.  zakażenie bakteryjne.

Zadanie 97.
Dziecko chore na galaktozemię może spożywać:

A.  mleko i wszystkie jego produkty,
B.  masło, kremy, lody,
C.  warzywa strączkowe, biszkopty,
D.  mięso, ryby, drób, oleje.

Zadanie 98.
Niepowikłane postępowanie pozabiegowe u dziecka po przeszczepie
serca obejmuje umieszczenie go w:

A.  sali wybudzeniowej,
B.  wydzielonej sali oddziału chirurgicznego,
C.  sali intensywnego nadzoru medycznego,
D.  izolatce.

Zadanie 99.
N a  oddział  rehabilitacji  pediatrycznej  przyjęto  4-letniego
chłopca z rozpoznaniem dystrofii mięśniowej typu Duchenne'a. Co
można powiedzieć o matce chłopca?

A.  jest chorą nosicielką,
B.  jest zdrową nosicielką,
C.  przyjmowała leki w ciąży,
D.  przechorowała różyczkę w czasie ciąży.

Zadanie 100.
Pielęgniarka  przystępując  do  szczepienia  dziecka  przeciw  grypie
powinna zapytać, czy dziecko:

A.  dziecko nie jest uczulone na białko kurze,
B.  dziecko nie jest uczulone na salicylany,
C.  dziecko w ostatnim miesiącu nie chorowało na grypę,
D.  w ostatnim okresie 3 miesięcy nie chorowało na grypę.

Zadanie 101.
Dziecko z niewydolnością krążenia należy ułożyć:

A.  płasko na wznak, lub na boku,
B.  w pozycji półsiedzącej,
C.  z nogami uniesionymi, co ułatwia odpływ krwi,
D.  w pozycji siedzącej pod kątem prostym.



Zadanie 102.
Jednym  z  istotnych  elementów  obserwacji  dziecka  po  operacji
zamknięcia  przepukliny  oponowo  -  rdzeniowej  jest  uchwycenie
symptomów  mogących  świadczyć  o  powikłaniach.Należy  zwracać
uwagę czy:

A.  dziecko reaguje na światło,
B.  skóra jest wilgotna,
C.  nie ma obrzęków kończyn,
D.  obwód głowy się nie powiększa.

Zadanie 103.
Leczenie tężyczki u noworodka karmionego sztucznie polega na:

A.  dożylnym podawaniu wapnia,
B.  doustnym podawaniu wapnia,
C.  stosowaniu fototerapii,
D.  włączeniu witaminy D.

Zadanie 104.
Stały, przewlekły ból wymaga stosowania leku:

A.  na żądanie,
B.  w razie nasilonego bólu,
C . w  stałych  odstępach  czasu,  uwzględniając  czas  trwania

efektu p/bólowego,
D . w  arbitralnie  ustalonych  odstępach  czasu  nie

uwzględniających farmakokinetyki leku.

Zadanie 105.
Szczepionka przeciwko grypie zakwalifikowana jest do szczepień:

A.  obowiązkowych bezpłatnych,
B.  obowiązkowych płatnych,
C.  zalecanych płatnych,
D.  zalecanych bezpłatnych.

Zadanie 106.
Pourazowe późne zaburzenia rozwoju umysłowego manifestują się:

A .  obrzękiem mózgu,
B.  nadciśnieniem śródczaszkowym,
C.  obniżeniem funkcji poznawczych,
D.  wylewem podpajęczynówkowym.

Zadanie 107.
U  dziecka  po  chemioterapii  krwawienie  z  nosa,  pojawienie  s ię
nowych krwiaków, krwawienie z dziąseł, świadczą o:

A.  granulocytopenii,
B.  trombocytopenii,
C.  leukemii,
D.  erytroleukemii.



Zadanie 108.
Za chorego przytomnego uważa się pacjenta:

A.  zdolnego do otwierania oczu,
B.  zdolnego do otwierania oczu i odpowiadania na pytania,
C . zdolnego  do  otwierania  oczu,  odpowiadania  na  pytania  i

spełniania poleceń,
D.  tylko bez cech urazu powłok czaszki.

Zadanie 109.
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego charakteryzuje:

A . początkowo  śluzowoûkrwiste  stolce  prowadzące  do
odwodnienia,  apatia,  niedokrwistość  oraz  utrata  białka
prowadząca do obrzęków,

B . częste  bóle  podbrzusza,  ospałość,  stolce  podbarwione
świeżą  krwią,  towarzyszące  infekcje  górnych  dróg
oddechowych jako efekt obniżenia odporności,

C . senność,  czarne  stolce  oddawane  w  dużych  ilościach,
przewlekłe  bóle  w  nadbrzuszu,  nasilające  się  po
posiłkach,

D . apatia,  biegunki  z  charakterystycznymi  zielonkawymi
stolcami,  ostre  bóle  brzucha,  oraz  narastające  obrzęki
dolnych partii ciała.

Zadanie 110.
Jaki  jest  główny  cel  terapii  zajęciowej  dzieci  z  upośledzeniem
umysłowym?

A.  nauka kontaktów z rodzicami,
B.  wykształcenie sprawności manualnych,
C . kształtowanie  samodzielności  w  życiu  codziennym  i

doskonalenie czynności niezbędnych do życia,
D.  doskonalenie mowy i komunikowania z otoczeniem.

Zadanie 111.
W chorobie Perthesa wyciąg pośredni jest zakładany w celu:

A.  odciągnięcia chorej głowy kości udowej od panewki,
B.  rozciągnięcia mięśnia udowego,
C.  całkowitego unieruchomienia dziecka,
D.  usztywnienia nogi dziecka.



Zadanie 112.
6-miesięczna  dziewczynka  została  przyjęta  na  oddział  z  powodu
znacznego powiększenia obwodu brzucha, gorączki bez uchwytnej
przyczyny,  obrzęków.  Wykonano  badanie  USG  jamy  brzusznej  i
stwierdzono  duży  guz  przekraczający  l inię  środkową  ciała  z
zajętymi  węzłami  chłonnymi  po  obydwu stronach.Przeprowadzone
badanie może sugerować, że jest to:

A .  retinoblastoma,
B.  neuroblastoma,
C.  ostra białaczka limfoblastyczna,
D.  osteosarcoma.

Zadanie 113.
Silne bóle głowy, wymioty, dodatnie objawy oponowe oraz krwisty
płyn  mózgowo-rdzeniowy  pobrany  drogą  nakłucia  lędźwiowego
obecne u dziecka wskazują na:

A.  krwiaka podtwardówkowego,
B.  krwiaka nadtwardówkowego,
C.  krwawienie śródmózgowe,
D.  krwawienie podpajęczynówkowe.

Zadanie 114.
Jakie  badania  należy  wykonać  w  celu  rozpoznania  cukrzycy  u
dziecka?

A.  jednorazowe oznaczanie cukru we krwi,
B.  dobowy profil glikemii i test obciążenia glukozą,
C.  badanie ogólne moczu,
D.  oznaczenie gazometrii i elektrolitów we krwi.

Zadanie 115.
Celem drenażu ułożeniowego przede wszystkim jest:

A .  ewakuowanie wydzieliny z górnych dróg oddechowych,
B . odprowadzenie wydzieliny z określonych segmentów płuc i

oskrzeli (w zależności od zmian chorobowych),
C.  ułatwienie oddychania,
D.  odkażenie górnych dróg oddechowych.

Zadanie 116.
Jaką  postawę  powinna  przyjąć  pielęgniarka  wobec  dzieci
obserwujących napad padaczkowy występujący u innego dziecka?

A.  najlepiej nie zwracać uwagi,
B.  zorganizować zabawę, aby zapomniały,
C.  wyjaśnić istotę zaobserwowanego napadu,
D.  odesłać do sal, aby nie obserwowały napadu.



Zadanie 117.
Hemodializa polega na:

A.  wielokrotnej transfuzji krwi przy użyciu aparatu,
B . usunięciu  z  organizmu toksyn  mocznicowych  i  nadmiaru

wody,
C.  założeniu przetoki tętniczo żylnej,
D.  napełnieniu jamy otrzewnej płynem dializacyjnym.

Zadanie 118.
W leczeniu zachowawczym refluksu żołądkowo-przełykowego stosuje
się:

A .  wyciąg enzymów trawiennych trzustki,
B.  wyciąg enzymów jelitowych,
C.  leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego,
D.  leki uspokajające.

Zadanie 119.
Zapobieganie  krzywicy  u  niemowlęcia  karmionego  naturalnie
polega na:

A.  codziennej podaży witaminy D w dawce 200 j.m.,
B.  codziennej podaży witaminy D w dawce 400 j.m.,
C.  jednorazowym podaniem witaminy D w dawce 10000 j.m.,
D.  jednorazowym podaniu witaminy D w dawce 15000 j.m.,

Zadanie 120.
Aby  zapobiec  nadmiernej  utracie  ciepła  bezpośrednio  po
urodzeniu wytrzewione jelita należy:

A . pokryć warstwą jałowej gazy zwilżonej ciepłym roztworem
sol i  fizjologicznej,  całość  zabezpieczyć  sterylną
folią,

B . pokryć warstwą jałowej gazy zwilżonej zimnym roztworem
sol i  fizjologicznej,  całość  zabezpieczyć  sterylną
folią,

C . pokryć  warstwą  suchej,  jałowej  gazy,  całość
zabezpieczyć sterylną folią,

D . nie  przykrywać  jałowym  opatrunkiem,  jedynie
zabezpieczyć sterylną folią.

Zadanie 121.
Dziecko  w  czasie  lekcji  staje  s ię  "nieobecne",  ale  nie  traci
przytomności,  nie  odpowiada  na  pytanie  nie  wykonuje  poleceń.
Zachowanie takie może być spowodowane:

A.  napadami nieświadomości,
B.  zaburzeniami rytmu serca,
C.  migreną,
D.  stanami hipoglikemii.



Zadanie 122.
W większości przypadków autyzmowi dziecięcemu towarzyszy:

A.  depresja endogenna,
B.  moczenie mimowolne,
C.  niedorozwój umysłowy,
D.  zaburzenia łaknienia.

Zadanie 123.
Przy  obsłudze  cewnika  centralnego  typu  Broviac  należy  zwrócić
szczególną uwagę na:

A.  drożność cewnika i stan skóry wokół cewnika,
B . drożność,  stan  skóry  wokół  cewnika  i  czy  aspiruje  s ię

krew,
C.  sposób zabezpieczenia cewnika,
D.  reakcję dziecka podczas czynności przy cewniku.

Zadanie 124.
D o  ambulatorium  zgłosiła  s ię  matka  z  14-letnią  dziewczynką  z
bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Powyższy stan nazywamy:

A.  skoliozą,
B.  lordozą,
C.  kifozą,
D.  kręgozmykiem.

Zadanie 125.
Jakie  dodatkowe  badania  pozwolą  ustalić  właściwą  dawkę
insuliny?

A.  dobowa zbiórka moczu na zawartość cukru i acetonu,
B.  pomiary parametrów życiowych,
C.  prowadzenie bilansu płynów,
D.  kontrola elektrolitów dwa razy w ciągu dnia.

Zadanie 126.
Szczepionki powinno przechowywać się:

A .  najlepiej w zamrażarce,
B.  zawsze wg zasad określonych przez producenta,
C.  w temperaturze od + 2 do + 8 stopni C,
D.  w lodówce.

Zadanie 127.
Choroba Hirschsprunga jest to:

A .  wrodzony brak unerwienia odcinka jelita grubego,
B.  nabyty brak unerwienia jelita grubego,
C.  wrodzone zarośnięcie odcinka jelita grubego,
D.  wrodzone zarośnięcie odbytu.



Zadanie 128.
U  5-miesięcznego  niemowlęcia  rozpoznano  wrodzoną  dysplazję
stawów  biodrowych.  Który  z  wymienionych  objawów  NIE  dotyczy
wspomnianego schorzenia?

A.  Barlowa,
B.  Ortolaniego,
C.  ograniczonego odwodzenia,
D.  Chvostka.

Zadanie 129.
Akceleracja rozwoju to:

A.  szybszy rozwój dzieci i młodzieży,
B.  nieharmonijny rozwój dzieci i młodzieży,
C.  powolniejszy rozwój dzieci i młodzieży,
D . przyspieszony  rozwój  psychiczny  i  emocjonalny  dzieci  i

młodzieży.

Zadanie 130.
Do głównych objawów nadczynności tarczycy należą:

A.  ospałość, bradykardia, otyłość,
B.  wole, niepokój, tachykardia,
C.  wole, brak łaknienia, obniżone ciśnienie tętnicze,
D.  wole, zaburzenia rytmu serca, krótkowzroczność.

Zadanie 131.
3-letnia dziewczynka z rozpoznanym zespołem Kartagenera kolejny
raz  przebywa  w  szpitalu  z  powodu  zaostrzenia  choroby.O
rozpoznaniu choroby decyduje:

A.  tomografia komputerowa płuc,
B.  rezonans magnetyczny płuc,
C.  bronchoskopia,
D.  bronchografia.

Zadanie 132.
Niemowlę  w  wieku  11  miesięcy,  dotychczas  zdrowe,  prawidłowo
rozwijające  się,  zostało  przyjęte  na  ostry  dyżur  z  powodu:
wymiotów, braku apetytu, niepokoju, napadowych bólów brzucha,
nóżki  w  pozycji  przygięciowej.  Dziecko  oddaje  stolce  śluzowe  z
domieszką  krwi  (tzw.  ägalaretka  malinowaö).  Brzuszek  jest
wzdęty, tkliwy.Powyższe objawy wskazują na:

A.  zatrucie,
B.  zapalenie wyrostka robaczkowego,
C.  robaczycę,
D.  wgłobienie jelitowe.



Zadanie 133.
D o objawów muskarynopodobnych w przełomie cholinergicznym w
miastenii należą:

A . zlewne  poty,  biegunka,  mdłości,  wymioty,  bóle  brzucha,
zaburzenia oddechowe,

B.  nużliwość, drżenie mięśni, zaburzenia oddechowe,
C . niepokój lub senność, zaburzenia przytomności, zwężenie

źrenic,
D.  stany majaczenia, dyskinezy, zaburzenia świadomości.

Zadanie 134.
15-letnia  dziewczynka  z  osteosarcoma  kości  udowej  w  okolicy
kolana,  dobrze  zniosła  kurację  przedoperacyjną  i  aktualnie  jest
p o  zabiegu  amputacji  kończyny  dolnej.  Pacjentka  wróciła  na
oddział  po  amputacji  kończyny.  W  ciągu  pierwszych  12-24  godz.
kikut  kończyny  układamy  w  pozycji  uniesionej  na  poduszce
zabezpieczonej podkładem gumowanym.W jakim celu układamy kikut
w wyżej opisanej pozycji?

A.  aby zapewnić kikutowi odpowiednią ciepłotę,
B.  aby uniknąć obrzęku i nadmiernego wycieku z rany,
C.  jest to najwygodniejsza pozycja dla pacjenta,
D.  w takim ułożeniu pacjent nie czuje bólu.

Zadanie 135.
N a jakie objawy powinna zwrócić uwagę pielęgniarka, obserwując
wcześniaka i znając najpoważniejsze powikłania?

A.  ciśnienie krwi w przedziale 35 - 45 mm Hg,
B.  bladość powłok skórnych,
C . zwiększoną  liczbę  oddechów  pow.  60/min.,  wciąganie

przestrzeni międzyżebrowych i przepony,
D.  zwolniony oddech poniżej 50/min., niepokój.



PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 370914
GRUPA 1
Zadanie 1.
Rozwinięcie  s ię  pełnych  objawów  anoreksji  najczęściej
poprzedzają:

A.  apatia i senność,
B.  uporczywe wymioty i biegunki,
C.  duża aktywność fizyczna i perfekcyjność w działaniu,
D.  napady zachowań agresywnych.

Zadanie 2.
Prawidłowy rozwój mowy związany jest z:

A .  korygowaniem błędów w mowie dziecka,
B.  częstym mówieniem do dziecka językiem prostym,
C . posługiwaniem  się  językiem  zdrobniałym  lub  żargonem

dziecka,
D.  dostarczaniem dziecku zabawek stosownym do wieku.

Zadanie 3.
Przerzuty nowotworowe do kości podstawy czaszki powodują:

A.  ataksję móżdżkową,
B.  krwiak okularowy,
C.  chaotyczne ruchy gałek,
D.  bladość powłok.

Zadanie 4.
W którym roku zatwierdzono Konwencję Praw Dziecka?

A.  1936,
B.  1960,
C.  1990,
D.  1993.

Zadanie 5.
2-letni  chłopiec  został  przyjęty  do  oddziału  w  celu
przeprowadzenia  badań  diagnostycznych.  Jak  ułatwić  dziecku
adaptację do warunków szpitalnych?

A.  zająć dziecko zabawą,
B.  wprowadzić farmakoterapię na zlecenie,
C.  wyjaśnić dziecku konieczność pozostania w szpitalu,
D.  umożliwić matce pobyt z dzieckiem.

Zadanie 6.
Głównym celem w leczeniu padaczki jest:

A .  wydłużenie czasów między napadami,
B.  doprowadzenie do stanu beznapadowego,
C.  ograniczenie ilości napadów,
D.  łagodzenie skutków napadów.



Zadanie 7.
"Próg bólowy" jest to:

A .  okres tolerancji bólu,
B.  moment w którym człowiek zaczyna odczuwać ból,
C.  okres długotrwałego bólu,
D.  brak tolerancji na ból.

Zadanie 8.
Pierwotny  niedobór  odporności  można  podejrzewać  w  przypadku,
kiedy stwierdzono u dziecka w ciągu roku:

A.  osiem razy zapalenie uszu,
B.  co najmniej dwa razy zapalenie płuc,
C.  zapalenie szpiku kostnego i kości lub posocznicę,
D.  we wszystkich wymienionych.

Zadanie 9.
Bardzo  ważne  jest,  aby  u  dziecka  z  moczówką  prostą
systematycznie kontrolować:

A.  pH moczu,
B.  ciężar właściwy moczu,
C.  aceton w moczu,
D.  cukier w moczu.

Zadanie 10.
Obowiązek  pomocy  społecznej  w  zakresie  opieki  nad  dzieckiem
spoczywa między innymi na:

A.  pracodawcach,
B.  fundacjach i stowarzyszeniach,
C.  osobach fizycznych i prawnych,
D . organach administracji rządowej i jednostkach samorządu

terytorialnego.

Zadanie 11.
U dziecka z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego
należy pierwszoplanowo:

A.  założyć sondę do żołądka, zapewnić dostęp do żyły,
B.  założyć cewnik do pęcherza moczowego,
C.  podać leki uspokajające,
D.  wykonać gastroskopię.



Zadanie 12.
W przewlekłej niewydolności nerek obserwuje się:

A . upośledzone wydalanie szkodliwych produktów przemiany
materii  t j .  mocznika,  kreatyniny,  kwasu  moczowego,
reszty azotowej,

B . zaczopowanie przewodów moczowych i utrudniony odpływ
moczu,

C.  nadmierne wydalanie wapnia i związków fosforowych,
D.  nadmierne wydalanie sodu.

Zadanie 13.
Zachowawczy sposób leczenia refluksu pęcherzowo-moczowodowego
polega na:

A.  ograniczeniu w diecie sodu,
B.  leczeniu i zapobieganiu zakażeniom układu moczowego,
C.  wzmocnieniu poprzez ćwiczenia mięśni brzucha,
D . wzmocnieniu  poprzez  środki  farmakologiczne  układu

immunologicznego.

Zadanie 14.
W przypadku skrętu jądra zwlekanie z zabiegiem może doprowadzić
do:

A.  zawału krwotocznego i martwicy,
B.  wodniaka powrózka nasiennego,
C.  stulejki,
D.  wnętrostwa.

Zadanie 15.
Testy  przesiewowe  w  zakresie  oceny  rozwoju  fizycznego
niemowlęcia obejmują:

A . pomiary  długości,  masy  ciała,  obwodu  głowy  i  klatki
piersiowej,

B.  pomiary masy ciała, obwodu głowy i ocenę lokomocji,
C.  pomiar obwodu głowy, masy ciała i ocenę mowy,
D.  ocenę postawy, lokomocji i ocenę wieku zębowego.

Zadanie 16.
12-letnia  dziewczynka  przebywa  w  oddziale  z  rozpoznaniem:
nieziarniczy  chłoniak  złośliwy.W  edukacji  dzieci  z  chorobą
nowotworową powinno się uwzględnić:

A.  naukę samoobserwacji i samoopieki,
B.  naukę wykonywania iniekcji,
C.  naukę zabawy bez udziału rówieśników,
D . umiejętność  radzenia  sobie  z  ograniczeniami

dietetycznymi.



Zadanie 17.
W zespole Schönleina-Henocha występuje:

A.  przyśpieszone opadanie krwinek,
B.  obniżona liczba krwinek białych,
C.  obniżony poziom żelaza w surowicy,
D.  podwyższony poziom wiązania żelaza.

Zadanie 18.
Niemowlę podwaja urodzeniową masą ciała w wieku:

A.  ok. 10 miesiąca życia,
B.  6 miesięca życia,
C.  4-5 miesięca życia,
D.  3 miesiąca życia.

Zadanie 19.
Dziecko chore na galaktozemię może spożywać:

A.  mleko i wszystkie jego produkty,
B.  masło, kremy, lody,
C.  warzywa strączkowe, biszkopty,
D.  mięso, ryby, drób, oleje.

Zadanie 20.
W wieku przedszkolnym występuje zwiększona podatność na:

A.  urazy ciała,
B.  zaburzenia mowy,
C.  wady wzroku,
D.  wady słuchu.

Zadanie 21.
Które  z  podanych  objawów NIE  należą  do  objawów niewydolności
oddechowej występujących u małego dziecka?

A.  duszność, tachykardia,
B.  tchnienie wydechowe, sinica,
C.  suchy kaszel, zwężenie źrenic,
D.  bradypnoe, tętno paradoksalne.

Zadanie 22.
Indywidualny kalendarz szczepień musi uwzględniać:

A.  wiek dziecka,
B . środowisko  w  którym  mieszka  dziecko  analizowane  pod

względem epidemiologicznym,
C . stan  uodpornienia  dziecka,  możliwości  i  wymogi

obowiązującego kalendarza,
D . potrzeby  rodziców,  dotychczasowe  choroby  na  które

chorowało dziecko.



Zadanie 23.
Najgroźniejszym  powikłaniem  po  wprowadzeniu  zbyt  dużej  dawki
szczepionki jest:

A .  martwica w miejscu wstrzyknięcia,
B.  obrzęk, ból, zaczerwienienia miejscowego,
C.  gorączka,
D.  obrzęk ramienia.

Zadanie 24.
W  celu  poprawy  wydolności  oddechowej  dziecka  z  przepukliną
przeponową,  aby  zapobiec  wypełnianiu  się  jel it  powietrzem
należy założyć:

A.  sondę żołądkową,
B.  sondę dwunastniczą,
C.  sondę dojelitową,
D.  gastrostomię.

Zadanie 25.
Głównym powodem, dla którego dziecko głuche nie umie samo sobie
radzić w życiu codziennym jest:

A .  brak koncentracji uwagi,
B.  niewykształcenie mowy,
C.  utrudniony dopływ informacji,
D.  zaburzenia uwagi i myślenia.

Zadanie 26.
Najczęstszą przyczyną jadłowstrętu psychicznego jest:

A .  długotrwały stres,
B.  zaburzenie trawienia,
C.  nieprawidłowa sytuacja rodzinna,
D.  zaburzenie wchłaniania.

Zadanie 27.
Prawidłowo  funkcjonująca  rodzina  dziecka  niepełnosprawnego  to
rodzina, która wykazuje następujące zachowanie:

A.  utrzymuje swoją integrację, nadmiernie chroni dziecko,
B . podtrzymuje  pozytywne  spojrzenie  na  życie,  izoluje

dziecko,
C . poszukuje  społecznego  wsparcia,  podnosi  samoocenę

dziecka,
D.  poszukuje społecznego wsparcia, łatwo ustępuje dziecku.



Zadanie 28.
Mianem zeza określa się:

A .  nieprawidłowe rozstawienie oczu,
B.  nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych,
C.  niemożność jednoocznego poruszania gałkami ocznymi,
D.  brak koordynacji ruchowej gałek ocznych.

Zadanie 29.
Które  z  niżej  wymienionych  badań  diagnostycznych  będzie
najbardziej  pomocne  w  ustaleniu  rozpoznania  krwiaka
nadtwardówkowego?

A.  punkcja lędźwiowa,
B.  rentgen czaszki w trzech projekcjach,
C.  tomografia komputerowa głowy,
D.  ultrasonografia głowy.

Zadanie 30.
Duszność wdechowo - wydechowa charakterystyczna jest dla:

A.  obturacyjnego zapalenia oskrzeli, astmy oskrzelowej,
B.  zapalenia płuc, chorób opłucnej,
C.  zwężenia krtani i tchawicy,
D.  wrodzonej wiotkości nagłośni i krtani.

Zadanie 31.
Która z wymienionych immunoglobulin stanowi barierę ochronną w
przewodzie pokarmowym?

A.  IgA,
B.  IgG,
C.  IgE,
D.  IgM.

Zadanie 32.
8-letni chłopiec przebywa w oddziale endokrynologicznym. Wzrost
dziecka  wynosi  130  cm,  masa  ciała  45  kg.  Na  brzuchu  i  udach
dziecka  widoczne  są  rozstępy.  U  dzieci  najczęściej  występuje
otyłość:

A.  poliwalentna,
B.  złożona,
C.  prosta,
D.  skojarzona.

Zadanie 33.
Zapobieganie krzywicy to przykład profilaktyki:

A .  nieswoistej,
B.  swoistej,
C.  drugorzędowej, wtórnej,
D.  trzeciorzędowej.



Zadanie 34.
Dla  potwierdzenia  kwasicy  ketonowej  niezbędne  jest  wykonanie
badań  laboratoryjnych.  Które  z  wymienionych  wyników  będą
najbardziej pomocne w ustaleniu rozpoznania?

A.  podwyższony poziom enzymów wątroby i trzustki,
B.  hiperglikemia, aceton w moczu, kwasica metaboliczna,
C.  hiponatremia i hiperkalcemia,
D.  hiperproteinemia z hipomagnezemią.

Zadanie 35.
W schyłkowej niewydolności nerek leczeniem z wyboru jest:

A .  podawanie sterydów nadnerczy,
B.  dializa otrzewnowa,
C.  podawanie dużych ilości leków moczopędnych,
D.  dieta i ściśle określone ilości płynów.

Zadanie 36.
Głównym zadaniem usprawnienia dziecka z dystrofią Duchenn`a nie
jest:

A .  ograniczenie postępującego osłabienia mięśniowego,
B.  zapobieganie niewydolności oddechowej,
C.  zapobieganie bocznemu skrzywieniu kręgosłupa,
D.  obniżenie odruchów ścięgnistych.

Zadanie 37.
Objawy charakterystyczne dla zakażenia Pneumocystis carinii to:

A .  ostra biegunka,
B.  wybroczyny na skórze,
C.  zapalenie płuc,
D.  dodatnie objawy oponowe.

Zadanie 38.
U dziecka chorego na hemofilię wskazane są ćwiczenia typu:

A.  bieganie,
B.  pływanie i gimnastyka w wodzie,
C.  jazda na rowerze,
D.  aerobik pod kontrolą.



Zadanie 39.
Moczenie nocne wtórne to:

A . bezwiedne  oddawanie  moczu  w  czasie  snu  przez  dzieci
powyżej 2 lat,

B . oddawanie  moczu  w  czasie  snu  powyżej  3  roku  życia  po
okresie  gdy  przez  2  miesiące  dziecko  kontrolowało
czynność pęcherza w czasie snu,

C . bezwiedne oddawanie moczu w czasie snu po okresie, gdy
przez 3 miesiące dziecko kontrolowało czynność pęcherza
w czasie snu,

D . bezwiedne oddawanie moczu w czasie snu powyżej 5 lat po
okresie,  gdy  przez  co  najmniej  6  miesięcy  dziecko
kontrolowało czynność pęcherza we śnie.

Zadanie 40.
W  pierwszych  dniach  po  urodzeniu  u  noworodka  donoszonego  w
fazie adaptacji układu moczowego NIE występuje:

A.  białkomocz,
B.  obecność moczanów w moczu,
C.  małe przesączanie kłębkowe,
D.  zwiększona osmolarność moczu.

Zadanie 41.
Napadowo  występująca  duszność  wydechowa  z  kaszlem,
odkrztuszaniem  wydzieliny  oskrzelowej  jest  podstawą
rozpoznania:

A.  zapalenia oskrzeli,
B .  roztrzeni oskrzeli,
C .  astmy oskrzelowej,
D.  zapalenia płuc.

Zadanie 42.
Test chlorkowy jest zasadniczym badaniem w diagnostyce:

A.  mukowiscydozy,
B.  mukopolisacharydozy,
C.  choroby spichrzeniowej,
D.  dysplazji oskrzelowo-płucnej.

Zadanie 43.
Stopniowa utrata zębów mlecznych i wyrzynanie s ię zębów stałych
następuje u dziecka pod koniec:

A.  4 roku życia,
B.  6 roku życia,
C.  8 roku życia,
D.  9 roku życia.



Zadanie 44.
O biegunce hiperosmotycznej mówimy, jeżeli:

A .  utrata wody jest równa utracie sodu,
B.  utrata wody jest mniejsza od utraty sodu,
C.  występuje tylko utrata wody,
D.  utrata wody jest większa od utraty sodu.

Zadanie 45.
Według teorii hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa, w piramidzie
potrzeb najistotniejsze jest zaspokojenie potrzeby:

A.  samorealizacji,
B .  miłości,
C.  bezpieczeństwa,
D.  fizjologicznej.

Zadanie 46.
Pielęgnując protezę oka należy:

A.  stale stosować krople antybiotykowe do oczodołu,
B.  zakładać jałowy opatrunek na noc,
C.  przepłukiwać protezę i oczodół 0,9 % NaCL,
D.  wyjmować protezę z oczodołu na noc.

Zadanie 47.
Przy  odczytywaniu  testu  tuberkulinowego  dokonujemy  pomiaru
średnicy:

A.  nacieku,
B.  rumienia,
C.  obrzęku,
D.  nacieku i rumienia.

Zadanie 48.
U dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna obserwuje się:

A .  znaczne niedożywienie,
B.  zaparcia,
C.  podwyższony poziom amylazy w moczu,
D.  podwyższony poziom amylazy w surowicy.

Zadanie 49.
Charakterystycznym objawem artrogrypozy jest:

A .  osteoporoza,
B.  wiotkość mięśni,
C.  hipoplazja mięśni,
D.  akromegalia.



Zadanie 50.
Odruch ryjkowy lub szukania sutka zanika w okresie:

A .  noworodkowym,
B.  ok. 3 m-ca życia,
C.  ok. 6 m-ca życia,
D.  ok. 8 m-ca życia,

Zadanie 51.
Które  badanie  pozwala  ocenić  stopień  duszności  u  3-letniego
dziecka?

A.  morfologia krwi,
B.  równowaga kwasowo-zasadowa,
C.  poziom Na, K w surowicy,
D.  badanie spirometryczne.

Zadanie 52.
U donoszonego noworodka przewód tętniczy ulega czynnościowemu
zamknięciu (na skutek obkurczania):

A .  bezpośrednio po urodzeniu,
B.  w kilkanaście minut po urodzeniu,
C.  w ciągu 10-15 godzin po urodzeniu,
D.  w ciągu 2-3 tygodni po urodzeniu.

Zadanie 53.
Podstawowym wskaźnikiem zagrożenia rozwoju niemowlęcia jest/są:

A.  brak objawów ząbkowania,
B.  brak stadium raczkowania,
C.  sposób reagowania na bodźce zewnętrzne,
D.  zaburzenia przyrostu masy i długości ciała.

Zadanie 54.
Jakie  było  tętno  noworodka,  jeżeli  tuż  po  porodzie  akcję  serca
oceniono na 1 pkt. wg. skali Apgar?

A.  słabo wyczuwalne,
B.  poniżej 50/min,
C.  poniżej 100/min,
D.  ponad 100/min.

Zadanie 55.
Badanie pH-metryczne przełyku pozwala na rozpoznanie:

A.  refluksu żołądkowo-przełykowego,
B.  nadreaktywności oskrzeli,
C .  zwężenia odźwiernika,
D.  zaburzeń czynnościowych połykania.



Zadanie 56.
U  10-letniego,  nieprzytomnego  chłopca  z  nowotworowymi
przerzutami  do  mózgu  i  kości  orzeczono  przerwanie  stosowanego
leczenia  cytostatykami,  gdyż  rezultaty  tego  leczenia  zawodzą
pokładane  w  nim  nadzieje.  Postanowiono  kontynuować  leczenie
objawowe,  łagodzenie  bólu  itp.  Postępowanie  takie  można
określić jako:

A.  eutanazję,
B . odbieranie  szansy,  powinno  się  do  końca  stosować

leczenie,
C.  działanie prawidłowe, które pozwala godnie umrzeć,
D . prawidłowe pod warunkiem, że chłopiec wcześniej wyraził

zgodę.

Zadanie 57.
Noworodek  urodził  s ię  z  ciąży  trwającej  30  tygodni,  z  masą
urodzeniową 1500 g . W opiece nad tym noworodkiem podstawowe
znaczenie ma:

A.  obserwacja przyrostów masy ciała,
B . utrzymanie  prawidłowego  utlenowania  krwi  i  ciepłoty

ciała,
C.  karmienie naturalne,
D.  karmienie przez sondę.

Zadanie 58.
Podczas  leczenia  mineraloû  i  glikokortykosterydami  u  dziecka
należy kontrolować:

A.  morfologię,
B.  układ krzepnięcia,
C.  gazometrię,
D.  jonogram.

Zadanie 59.
7-letnia  dziewczynka  z  rozpoznaniem  reumatoidalnego  zapalenia
stawów  została  przyjęta  do  oddziału  z  powodu  kolejnego
zaostrzenia choroby. W czasie aktywnej fazy choroby w badaniach
laboratoryjnych występuje:

A.  wzrost stężenia albumin,
B.  obniżona liczba leukocytów,
C.  wzrost stężenia białka C-reaktywnego,
D.  zmniejszone stężenie gamma-globulin.



Zadanie 60.
Zapobieganie  niewydolności  nerek  spowodowanej  toksycznym
działaniem cytostatyków polega na:

A.  zakwaszaniu moczu,
B.  obfitym nawadnianiu dożylnym,
C.  wprowadzeniu diety bezsolnej,
D.  obfitym nawadnianiu doustnym.

Zadanie 61.
Odruch toniczny szyjny polega na:

A . rozłożeniu  kończyn  górnych,  a  następnie  ich  zgięciu
połączonym z krzykiem,

B . silnym  uchwycie  palcami  dłoni  lub  stóp  wokół  palca
drażniącego,

C . przy  skręcie  główki  w  jedną  stronę  następuje
wyprostowanie  kończyny  górnej  i  dolnej  po  te j  samej
stronie,

D.  zamykanie oczu pod wpływem dotyku lub światła.

Zadanie 62.
13-letni  chłopiec  jest  chory  na  cukrzycę.  Chłopiec  od  3  tygodni
przebywa  w  szpitalu  w  celu  przygotowania  go  do  samoopieki  i
samokontroli.Dawka insuliny powinna być zmienna i zależeć od:

A.  samopoczucia,
B.  masy ciała,
C.  poziomu kreatyniny w surowicy,
D.  poziomu glukozy w surowicy.

Zadanie 63.
Podstawowym czynnikiem środowiskowym mającym wpływ na rozwój
emocjonalny dziecka jest:

A .  szkoła,
B.  kontakt z rówieśnikami,
C.  zanieczyszczenie środowiska,
D.  rodzina.

Zadanie 64.
I l e  procent  dobowego  zapotrzebowania  energetycznego  powinna
pokrywać podaż węglowodanów u dzieci chorych na cukrzycę?

A.  20%,
B.  30%,
C.  55%,
D.  powyżej 65%.



Zadanie 65.
P o  czwartym  miesiącu  życia  u  dziecka  pojawiła  s ię  wysypka,
początkowo  na  policzkach  i  szyi,  po  kilkunastu  dniach  objęła
zgięcia  rąk  i  nóg,  pachwiny  i  pośladki.  Przy  zaostrzeniu  skóra
była  zarumieniona,  sączył  s ię  z  niej  płyn.  W  okresie
przejściowym  skóra  pogrubiała,  była  sucha  i  popękana.Powyższe
objawy mogą sugerować:

A.  łuszczycę,
B.  grzybicę,
C.  alergiczne zapalenie skóry,
D.  pieluszkowe zapalenie skóry.

Zadanie 66.
Mózgowe porażenie dziecięce jest wywołane:

A.  brakiem wzrastania kości,
B.  uszkodzeniem mózgu,
C.  zanikiem mięśniowym,
D.  zanikiem kory mózgowej.

Zadanie 67.
W  oddziale  noworodkowym  dzieci  powinny  być  zaszczepione
przeciwko:

A.  WZW typu B i gruźlicy,
B.  poliomyelitis i WZW typu B,
C.  błonicy, krztuścowi i tężcowi, WZW typu B,
D.  gruźlicy i poliomyelitis, WZW typu B.

Zadanie 68.
Retinopatia,  nefropatia,  neuropatia  należą  do  powikłań
cukrzycy:

A.  wczesnych,
B.  pierwotnych,
C.  późnych,
D.  przejściowych.

Zadanie 69.
Niedobór surfaktantu w okresie noworodkowym jest przyczyną:

A.  niedodmy lub zespołu zaburzeń oddychania,
B.  zapalenia płuc,
C.  zapalenia oskrzeli,
D.  zapalenia ucha środkowego.



Zadanie 70.
Stan  świadomości  dziecka,  u  którego  stwierdza  się  brak  reakcji
i czucia, zachowanie niektórych odruchów, określamy jako:

A.  głęboki sen,
B.  śpiączkę,
C.  oszołomienie,
D.  senność.

Zadanie 71.
Które  z  niżej  wymienionych  objawów,  są  najbardziej
charakterystyczne dla rhabdomyosarcoma oczodołu?

A.  drżenie powieki, łzawienie,
B.  oczopląs, drżenie powieki,
C.  oczopląs, drżenie i opadanie powieki,
D.  wytrzeszcz gałki ocznej i opadanie powieki.

Zadanie 72.
Biorąc  pod  uwagę  optymalizację  potrzeb  bio-psycho-społecznych
dziecka  chorego  i  osiągnięcie  efektu  terapeutycznego,
hospitalizacja dziecka powinna mieć miejsce:

A.  tylko w szpitalach pediatrycznych,
B.  tylko w oddziałach pediatrycznych,
C . w  oddziałach  dla  dzieci  i  dla  dorosłych  (wspólny

oddział, odrębne sale),
D.  w zakładach leczniczo - opiekuńczych dla dzieci.

Zadanie 73.
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego charakteryzuje:

A . początkowo  śluzowoûkrwiste  stolce  prowadzące  do
odwodnienia,  apatia,  niedokrwistość  oraz  utrata  białka
prowadząca do obrzęków,

B . częste  bóle  podbrzusza,  ospałość,  stolce  podbarwione
świeżą  krwią,  towarzyszące  infekcje  górnych  dróg
oddechowych jako efekt obniżenia odporności,

C . senność,  czarne  stolce  oddawane  w  dużych  ilościach,
przewlekłe  bóle  w  nadbrzuszu,  nasilające  się  po
posiłkach,

D . apatia,  biegunki  z  charakterystycznymi  zielonkawymi
stolcami,  ostre  bóle  brzucha,  oraz  narastające  obrzęki
dolnych partii ciała.

Zadanie 74.
W jaki sposób dziedziczy się hemofilię?

A.  dominujący,
B.  recesywny,
C.  recesywny związany z płcią,
D.  wieloczynnikowy.



Zadanie 75.
Wcześniak jest bardzo podatny na zakażenia, gdyż:

A.  jest niedotleniony,
B.  posiada zmniejszoną odporność,
C.  pępowina stanowi wrota zakażenia,
D . przebywa  w  inkubatorze,  który  zwiększa  ryzyko

zakażenia.

Zadanie 76.
Po operacyjnym leczeniu skrętu jądra, wskazane jest:

A .  aby moszna była w uniesieniu,
B.  aby moszna była jak najniżej,
C.  założenie na mosznę zimnego okładu,
D.  założenie na mosznę ciepłego okładu.

Zadanie 77.
Rozwój  fizyczny  dziecka  w  okresie  wczesnego  dzieciństwa
charakteryzuje się głównie:

A.  zwiększeniem tempa przyrostu masy ciała,
B.  zwiększeniem grubości tkanki tłuszczowej podskórnej,
C.  rosnącym tempem wzrastania,
D.  malejącym tempem wzrastania.

Zadanie 78.
Jakie  mogą  być  efekty  próby  przestawienia  dziecka  6-letniego
leworęcznego  nieodbiegającego  w  rozwoju  od  dzieci
praworęcznych, na posługiwanie się prawą ręką?

A . obniżenie  wydolności  motorycznej  dziecka  i  opóźnienie  w
rozwoju ruchowym, trudności w nauce czytania i pisania,

B.  zwiększenie się wydolności motorycznej,
C.  przyspieszenie rozwoju ruchowego dziecka,
D.  nie ma znaczenia w rozwoju dziecka.

Zadanie 79.
Do przyczyn okołoporodowych mózgowego porażenia dziecięcego NIE
należą:

A.  niedotlenienie,
B.  zatrucie,
C.  uraz okołoporodowy,
D.  krwawienie do mózgu.



Zadanie 80.
Podstawowym  celem  rehabilitacji  dzieci  niepełnosprawnych  jest
dążenie do:

A.  maksymalnego usprawnienia zaburzonych funkcji,
B.  zniwelowania przyczyn niesprawności,
C.  wykształcenia automatyzmów ruchowych,
D.  rozwinięcie masy i siły mięśniowej.

Zadanie 81.
Istotą  reumatoidalnego  zapalenia  stawów  jest  to,  że  proces
chorobowy toczy się w:

A.  układzie limfatycznym,
B.  kościach,
C.  układzie tkanki łącznej,
D.  mięśniach.

Zadanie 82.
Hipoplazja to wada rozwojowa płuc polegająca na:

A . obecności  niedorozwiniętego  oskrzela,  nierozwiniętej
tkanki płucnej i naczyń płucnych,

B.  obecności szczątkowych oskrzeli,
C .  całkowitym braku oskrzeli,
D.  całkowitym braku tkanki płucnej i naczyń płucnych.

Zadanie 83.
Afazja czuciowa polega na:

A.  automatycznym powtarzaniu sylab,
B.  zaburzeniu napędu mowy,
C.  zaburzeniu artykulacji,
D.  zaburzeniu rozumienia mowy.

Zadanie 84.
4-miesięczna dziewczynka, dotychczas zdrowa, masa ciała 7200g.
O d tygodnia matka wprowadziła w żywieniu dziecka mleko krowie.
Zmierzona  temperatura  ciała  dziecka  w  izbie  przyjęć  wynosiła
39,2░C.  Matka  poinformowała  lekarza,  że  w  ciągu  ostatnich  12
godzin  dziecko  oddało  5  płynnych  stolców.  Co  twoim  zdaniem
wyklucza  podanie  środka  przeciwgorączkowego  doodbytniczo  u
dziecka?

A.  płynne stolce,
B.  wiek dziecka,
C.  wysypka na skórze,
D.  czas zadziałania środka.



Zadanie 85.
6-miesięczna  dziewczynka  została  przyjęta  na  oddział  z  powodu
znacznego powiększenia obwodu brzucha, gorączki bez uchwytnej
przyczyny,  obrzęków.  Wykonano  badanie  USG  jamy  brzusznej  i
stwierdzono  duży  guz  przekraczający  l inię  środkową  ciała  z
zajętymi  węzłami  chłonnymi  po  obydwu stronach.Przeprowadzone
badanie może sugerować, że jest to:

A .  retinoblastoma,
B.  neuroblastoma,
C.  ostra białaczka limfoblastyczna,
D.  osteosarcoma.

Zadanie 86.
W przypadku ostrego podgłośniowego zapalenia krtani NIE należy:

A.  nosić dziecka na rękach,
B.  monitorować stan nawodnienia,
C.  podawać leków uspokajających,
D.  nawilżać powietrza wdychanego.

Zadanie 87.
Aby  uniknąć  powikłań  związanych  z  protezowaniem  kończyny
dolnej, należy:

A.  zastosować protezę bezpośrednio po amputacji,
B.  zastosować rehabilitację bierną kikuta,
C.  stosować opatrunek miękki na kikut,
D.  przyzwyczajać kikut do ucisku.

Zadanie 88.
Przy podawaniu prostaglandyn noworodkowi, u którego stwierdzono
przełożenie wielkich pni tętniczych należy obserwować:

A . rytm  serca,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  częstość  oddechów,
temperaturę  ciała,  saturację,  jonogram,  układ
krzepnięcia,

B . morfologię,  leukocytozę,  rytm  serca,  ciśnienie
tętnicze, ilość wydalonego moczu,

C . rytm  serca,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  gazometrię,
stolec, obrzęki,

D.  ciśnienie tętnicze krwi, tętno, rytm serca, morfologię.

Zadanie 89.
Oceny wtórnych cech płciowych u dziewcząt i chłopców dokonujemy
posługując się skalą:

A.  Piageta,
B.  Tannera,
C.  Dubowitza,
D.  Kramera.



Zadanie 90.
W  celu  rozpoznania  kłębkowego  zapalenia  nerek,  wywołanego
paciorkowcem hemolizującym typu A należy wykonać:

A.  morfologię z rozmazem, OB,
B.  badanie ogólne moczu, OB, leukocytozę, ASO,
C.  badanie ogólne moczu, poziom transaminaz,
D.  poziom cukru we krwi, badanie ogólne moczu.

Zadanie 91.
Oddawanie  stolca  raz  na  3-4  dni  u  zdrowego  niemowlęcia
karmionego wyłącznie piersią, bez dopajania może świadczyć o:

A.  zaparciu,
B.  braku pokarmu i głodzeniu dziecka,
C.  dysfunkcji przewodu pokarmowego,
D.  fizjologii.

Zadanie 92.
Polekowa małopłytkowość objawia się:

A .  skazą krwotoczną na skórze,
B.  krwawieniem z błon śluzowych,
C.  gwałtownym krwotokiem,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 93.
D o  podstawowych  badań  diagnostycznych  potwierdzających
występowanie odpływu pęcherzowo-moczowodowego należą:

A.  RTG przeglądowe jamy brzusznej, urografia ,
B.  USG jamy brzusznej,
C.  USG jamy brzusznej, cystografia mikcyjna,
D.  tomografia komputerowa.

Zadanie 94.
Lęk  u  dziecka  8-miesięcznego,  którego  przedmiotem  jest  rozłąka
demonstrowany jest poprzez:

A.  agresję,
B.  moczenie nocne,
C.  wzmożoną duszność,
D.  płacz i kurczowe trzymanie się matki.

Zadanie 95.
Głównym  źródłem  kalorii  dla  niemowlęcia  karmionego  piersią
jest:

A .  tłuszcz,
B.  laktoza,
C.  laktoferyna,
D.  l izozym.



Zadanie 96.
Zespół brzucha śliwkowatego rozpoznajemy:

A.  zaraz po urodzeniu,
B.  pod koniec pierwszego roku życia,
C.  pod koniec pierwszej dekady życia,
D.  w każdym możliwym okresie życia.

Zadanie 97.
Zespół wad wrodzonych polegających na nieprawidłowym zamknięciu
cewy nerwowej nazywamy:

A.  encefalopatią,
B.  dysartią,
C.  dysplazją,
D.  dystrafią.

Zadanie 98.
Styl życia dzieci i młodzieży zależy od:

A . wiedzy  dzieci  młodzieży  i  ich  rodziców  oraz
wychowawców,

B . środowiska, norm społecznych i kulturowych, przekonań,
wartości i umiejętności,

C.  chęci osobistych dzieci oraz ich rodziców,
D.  otwartości na środowisko zewnętrzne.

Zadanie 99.
Dziecko w 3 dobie po zabiegu operacyjnym choroby Hirschsprunga
m a  wzdęty,  twardy  brzuch,  z  sondy  spływa  ciemnozielona  treść.
Pacjent  nie  oddaje  stolca,  ani  gazów.  Stan  ogólny  dziecka  jest
ciężki. U dziecka rozpoznano:

A.  kamicę nerkową,
B.  zapalenie otrzewnej,
C.  niedrożność jelit,
D.  zarośnięty przełyk.

Zadanie 100.
W Polsce program obowiązujących szczepień ochronnych (Kalendarz
Szczepień) ustalany jest przez:

A.  Ministerstwo Zdrowia,
B.  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
C.  Instytut Matki i Dziecka,
D.  Głównego Inspektora Sanitarnego.



Zadanie 101.
Podczas napadu hipoksemicznego dziecko należy ułożyć:

A.  płasko, na wznak,
B.  w pozycji bocznej ustalonej,
C.  z kolanami przygiętymi do klatki piersiowej,
D.  na brzuchu.

Zadanie 102.
N a  oddziale  przebywa  dziesięcioletnie  dziecko  po  urazie
kręgosłupa  z  rozpoznaną  tetraplegią.  Dziecko  takie  wymaga
szczególnej troski z uwagi na:

A.  upośledzenie umysłowe,
B.  niedobór odporności,
C.  większe ryzyko złamań patologicznych,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 103.
Leczenie hemofilii polega na podawaniu:

A.  masy płytkowej,
B.  brakującego czynnika krzepnięcia,
C.  krwi pełnej,
D.  płynu wieloelektrolitowego.

Zadanie 104.
Objawy ogólne w chorobie Hodgkina to:

A.  poty nocne, świąd skóry,
B.  wybroczynki w okolicach pachowych,
C.  wymioty, bóle głowy,
D.  zaburzenia widzenia.

Zadanie 105.
W  I  dobie  po  implantacji  zastawki  komorowo-otrzewnowej
obserwując  dziecko  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  objawy
związane z:

A .  obserwacją źrenic,
B.  wzrastaniem ciśnienia śródczaszkowego,
C.  diurezą,
D.  odżywianiem.

Zadanie 106.
Choroba Werdniga-Hoffmana to:

A.  rdzeniowy zanik mięśni- młodzieńczy,
B.  mięśniowa choroba glikogenowa,
C.  rdzeniowy zanik mięśni-dziecięcy,
D.  strzałkowy zanik mięśni.



Zadanie 107.
Choroba Perthesa dotyczy:

A.  kości udowej,
B.  piszczeli,
C .  kości ramieniowej,
D.  kręgosłupa.

Zadanie 108.
Postępowanie lecznicze w osteogenesis imperfekta opiera się na:

A.  rehabilitacji
B.  substytucji wapnia,
C.  substytucji calcitoniny,
D.  leczeniu glikokortykosteroidami.

Zadanie 109.
Objawy związane z zatruciem glikozydami naparstnicy to:

A . dodatkowe  skurcze  komorowe,  wymioty  i  biegunka,
widzenie w barwie żółtej,

B . dodatkowe  skurcze  komorowe,  jadłowstręt  i  zaparcia,
nieostre widzenie,

C . blok  przedsionkowo-komorowy,  wymioty  i  biegunkę,
widzenie w barwie czerwonej,

D . blok  przedsionkowo-komorowy,  jadłowstręt  i  zaparcia,
oczopląs.

Zadanie 110.
Podstawą do rozpoznania ostrej białaczki limfoblastycznej jest:

A .  morfologia krwi,
B.  odczyn Biernackiego,
C.  badanie szpiku,
D.  zdjęcia radiologiczne kości długich.

Zadanie 111.
Leczenie fenyloketonurii polega na stosowaniu diety:

A.  ubogofenyloalaninowej,
B.  wysokobiałkowej z ograniczeniem tłuszczy,
C.  bezmlecznej i niskokalorycznej,
D.  wzbogaconej w fenyloalaninę.

Zadanie 112.
Średnia prawidłowa ilość oddechów na minutę, u noworodka wynosi
około:

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



Zadanie 113.
N a  ostry  dyżur  trafia  dziecko  z  zaburzeniami  świadomości,
drgawkami,  znacznie  podwyższoną  temperaturą  ciała  oraz
niedowładami.  Z  wywiadu  dowiadujemy  się,  że  dziecko  przebyło
zakażenie pałeczką krztuśca. U dziewczynki stwierdzono:

A.  ostrą ataksję móżdżkową,
B.  zapalenie mózgu,
C.  encefalopatię krztuścową,
D.  zapalenie wielonerwowe.

Zadanie 114.
7-letnia  dziewczynka  z  rozpoznaniem  reumatoidalne  zapalenie
stawów  została  przyjęta  do  oddziału  z  powodu  kolejnego
zaostrzenia choroby.Przy przewlekłym podawaniu aspiryny należy
systematycznie kontrolować poziom:

A.  reticulocytów,
B.  mocznika w surowicy,
C.  leukocytozy,
D.  płytek krwi.

Zadanie 115.
U  4-letniej  dziewczynki  z  rozpoznaniem  zespołu  nerczycowego
masa  ciała  zwiększyła  się  o  600  g  w  stosunku  do  dnia
poprzedniego. Zaistniały stan może świadczyć o:

A.  wystąpieniu obrzęków,
B.  prawidłowym przyroście masy ciała,
C.  wystąpieniu zaparć,
D.  ostrej infekcji.

Zadanie 116.
W przypadku zatrucia dziecka z zachowaną świadomością, wymioty
można prowokować, gdy przyczyną były:

A.  grzyby,
B.  detergenty,
C.  środki żrące,
D.  ropa naftowa i jej pochodne.

Zadanie 117.
Wrodzony przerost nadnerczy u dziewcząt często współistnieje z:

A .  chorobą Addisona,
B.  chorobą Cushinga,
C.  zespołem Conna,
D.  rzekomym obojnactwem.



Zadanie 118.
Audiogram jest to:

A .  badanie słuchu przy użyciu aparatury,
B . wykres  przedstawiający  próg  słyszenia  poszczególnych

tonów,
C.  wykres zarejestrowanych bodźców na dźwięki,
D.  krzywa akustycznych elementów dźwięków mowy.

Zadanie 119.
Odruch samoistnego wypływu pokarmu wyzwalany jest przez:

A.  prolaktynę,
B.  oxytocynę,
C.  progesteron,
D.  estrogeny.

Zadanie 120.
Najczęstsza przyczyna występowania drgawek u niemowląt to:

A .  gwałtowne narastanie gorączki,
B.  zaburzenia wodno-elektrolitowe,
C.  stany alergiczne,
D.  czynniki zakaźno-toksyczne.

Zadanie 121.
Leczenie wodogłowia polega na:

A.  długotrwałym stosowaniu leków moczopędnych,
B . założeniu  zewnątrzczaszkowej  zastawki  odprowadzającej

płyn,
C.  przewlekłym stosowaniu kortykosteroidów,
D.  ograniczaniu podaży płynów.

Zadanie 122.
Neurogenne  zaburzenia  czynności  pęcherza  moczowego  w
przypadkach wad wrodzonych:

A.  mają zawsze taki sam przebieg,
B.  zależą od płci,
C.  zależą od poziomu, na którym występuje wada kręgosłupa,
D.  zależą od wieku pacjenta.

Zadanie 123.
Najważniejszym  problemem  w  kontroli  dzieci  z  wrodzonym
przerostem nadnerczy w pierwszym półroczu życia jest:

A .  zapobieganie infekcjom,
B.  monitorowanie przebiegu wzrastania,
C.  monitorowanie wieku kostnego,
D.  wyrównanie niedoboru glikokortykosteroidów.



Zadanie 124.
Tetralogia Fallota jest to:

A . przerost  mięśnia  prawej  komory,  ubytek  przegrody
międzykomorowej, zwężenie drogi odpływu prawej komory
dekstropozycja aorty,

B . zwężenie  zastawki  aorty,  ubytek  przegrody
międzyprzedsionkowej,  zwężenie  tętnicy  płucnej,
przerost prawej komory serca,

C . przerost  lewej  komory,  zwężenie  aorty,  ubytek
międzykomorowy, aorta jeździec,

D . zwężenie  pnia  aorty,  ubytek  międzykomorowy,
dekstropozycja, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej.

Zadanie 125.
U noworodka rozpoznano fokomelię. Pojęcie to oznacza:

A.  całkowity brak kończyn,
B.  dłonie i/lub stopy wyrastające bezpośrednio z tułowia,
C.  brak palca u jednej dłoni,
D.  zrośnięcie palców dłoni i/lub stóp.

Zadanie 126.
Najbardziej  optymalnym  miejscem  założenia  kaniuli  dożylnej  u
praworęcznej 10-letniej pacjentki jest żyła:

A.  grzbietu ręki prawej,
B.  grzbietu ręki lewej,
C.  udowa,
D.  okolicy dołu łokciowego.

Zadanie 127.
Jednym  z  najczęstszych  objawów  u  dzieci  w  terminalnej  fazie
choroby  jest  ból,  który  często  występuje  równocześnie  w  różnych
narządach ciała.  Badanie przedmiotowe w przypadku wystąpienia
bólu winno obejmować w pierwszej kolejności:

A .  zmiany na skórze,
B.  ustalenie lokalizacji bólu,
C.  zmiany na błonach śluzowych,
D . ustalenie  masy  ciała  dziecka,  celem  ustalenia  dawki

leku p/bólowego.

Zadanie 128.
Zaznacz,  która  z  niżej  wymienionych  NIE  jest  postacią  nerwiaka
zarodkowego współczulnego.

A.  ganglioneuroma,
B.  neuroblastoma,
C.  nephroblastoma,
D.  ganglioneuroblastoma.



Zadanie 129.
Najlepszą metodą wczesnego rozpoznania niedoczynności tarczycy
jest przesiewowe oznaczanie:

A.  PTH,
B.  TRH,
C.  TSH,
D.  jodu.

Zadanie 130.
Jakie  badanie  powinno  być  systematycznie  wykonywane  podczas
kuracji antracyklinami?

A.  elektroencefalografia,
B.  rentgenogram klatki piersiowej,
C.  elektrokardiogram,
D.  echokardiografia.

Zadanie 131.
Który z wymienionych elementów stanowi władzę rodzicielską?

A.  piecza nad dzieckiem,
B.  przedstawicielstwo,
C.  zarząd majątkiem dziecka,
D.  wszystkie trzy elementy.

Zadanie 132.
Optymalnym okresem założenia aparatu słuchowego jest wiek:

A.  do 1 roku życia,
B.  2-3 rok życia,
C.  3-4 rok życia,
D.  powyżej 4 roku życia.

Zadanie 133.
Badanie  symetrii  klatki  piersiowej  i  okolicy  lędźwiowej  podczas
skłonu w przód pozwala na wykrycie:

A .  nadmiernej lordozy,
B.  nadmiernej kifozy,
C.  odstających łopatek,
D.  bocznego skrzywienia kręgosłupa.

Zadanie 134.
Odporność poszczepienna jest wytworzona i utrzymana po:

A.  podaniu pierwszej dawki szczepionki,
B.  wykonaniu szczepień podstawowych,
C . wykonaniu  szczepień  podstawowych  i  podawaniu  dawek

przypominających,
D.  miesiącu od wykonania szczepień podstawowych.



Zadanie 135.
W celu rozpoznania miopatii należy:

A.  wykonać punkcję lędźwiową, encefalografię,
B.  sprawdzić gospodarkę wapniowo û fosforanową,
C.  wykonać biopsję mięśnia i elektromiografię,
D.  przeprowadzić badania genetyczne u rodziców.



PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 140915
GRUPA 1
Zadanie 1.
Wrodzona  nietolerancja  galaktozy  (dziedziczona  w  sposób
autosomalny recesywny) spowodowana deficytem urydylotransferazy
galaktozo-1-fosforanu świadczy o:

A.  galaktozemii klasycznej,
B.  cukrzycy,
C.  atrezji przełyku,
D.  cytomegalii.

Zadanie 2.
Do objawów choroby Hirschsprunga u noworodka NIE należy:

A.  opóźniane wydalanie smółki,
B.  obecność stolca w bańce odbytnicy,
C.  narastające wzdęcie brzucha,
D.  występowanie wymiotów w pierwszej dobie życia.

Zadanie 3.
Odruch toniczny szyjny polega na:

A . rozłożeniu  kończyn  górnych,  a  następnie  ich  zgięciu
połączonym z krzykiem,

B . silnym  uchwycie  palcami  dłoni  lub  stóp  wokół  palca
drażniącego,

C . przy  skręcie  główki  w  jedną  stronę  następuje
wyprostowanie  kończyny  górnej  i  dolnej  po  te j  samej
stronie,

D.  zamykanie oczu pod wpływem dotyku lub światła.

Zadanie 4.
U  jednego  z  noworodków  opisano  brak  całej  kończyny.  Stan  ten
określamy mianem:

A.  Mikromelii,
B .  Amelii ,
C .  Peromelii,
D.  Adaktylii.

Zadanie 5.
Pod  pojęciem  całkowitej  remisji  białaczki  rozumiemy  stan,  w
którym występuje:

A.  brak objawów niedokrwistości niedobarwliwej,
B . brak objawów choroby, prawidłowy obraz krwi obwodowej i

szpiku,
C . prawidłowa  liczba  granulocytów,  trombocytów  i

erytrocytów we krwi,
D.  brak blastów we krwi obwodowej.



Zadanie 6.
Najlepszą  metodą  leczenia  choroby  Graves-Basedowa  jest
zastosowanie:

A.  tyreoidectomii,
B.  radioaktywnego jodu,
C.  glikokortykosteroidów,
D.  propranololu.

Zadanie 7.
Pomiar OCŻ ma na celu ocenę:

A.  gospodarki kwasowo-zasadowej,
B.  utraty elektrolitów,
C.  stanu nawodnienia,
D.  wydolności serca.

Zadanie 8.
Dzieci  z  upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym powinny
uczyć się w:

A.  szkołach integracyjnych,
B.  szkołach życia,
C.  rodzinie,
D.  zakładach specjalnych.

Zadanie 9.
Przy nasilonych wymiotach u dziecka z przewlekłą niewydolnością
nerek, bezwzględnie należy:

A.  zapobiegać odwodnieniu,
B.  zmniejszyć dolegliwość bólową,
C.  pomóc w zmianie pozycji,
D.  zapewnić spokój.

Zadanie 10.
Wirylizacja to:

A.  niecałkowite zróżnicowanie narządów płciowych,
B.  niezstąpienie jednego lub obu jąder,
C.  niedorozwój jajników,
D.  wystąpienie cech męskich u osobnika płci żeńskiej.



Zadanie 11.
Określenie wieku kostnego polega na:

A . określeniu  długości  kończyn  dolnych  na  siatkach
centylowych,

B . określeniu  długości  kończyn  na  podstawie  atlasu
kostnego,

C . porównaniu  zdjęcia  radiologicznego  np.  nadgarstka  z
atlasem kostnym,

D . określeniu  długości  kości  nadgarstka  na  siatkach
centylowych.

Zadanie 12.
Kikut  poamputacyjny  ma  tendencje  do  ustawiania  się  w
nieprawidłowych pozycjach ze względu na:

A.  zbyt wczesne założenie protezy,
B.  zaburzenia równowagi poszczególnych grup mięśniowych,
C.  zbyt wczesne podjęcie rehabilitacji,
D.  długo utrzymujący się obrzęk po amputacji.

Zadanie 13.
Która  z  poniżej  wskazanych  sytuacji  zwiększa  ryzyko  rozwoju
zakażenia u dziecka?

A.  leczenie immunosupresyjne,
B.  podawanie insuliny,
C.  antybiotykoterapia,
D.  stosowanie kremu EMLA.

Zadanie 14.
Podczas napadu anoksemicznego u starszego dziecka postępowanie
polega na:

A.  wykonaniu intubacji,
B . umożliwieniu  przyjęcia  pozycji  kucznej,  uspokojeniu  go,

oraz na podaniu płynów dożylnych i tlenoterapii,
C.  wykonaniu kardiowersji,
D.  rozpoczęciu farmakoterapii przeciwnadciśnieniowej.

Zadanie 15.
U  dziecka  po  przebytym  urazie  kręgosłupa  zapobiegamy
powstawaniu odleżyn. Powstawanie odleżyn wynika z:

A .  zaburzeń czucia,
B.  zaburzeń trofiki,
C.  zaburzeń czucia i trofiki,
D.  nieodpowiedniego ułożenia chorego.



Zadanie 16.
Odruch stąpania:

A.  pojawia się w 3 m-cu życia,
B.  pojawia się najpóźniej w 6 m-cu życia,
C.  zanika do 5 m-ca życia,
D.  zanika ok. 8 m-ca życia.

Zadanie 17.
Neurogenne  zaburzenia  czynności  pęcherza  moczowego  w
przypadkach urazowych:

A.  mają zawsze taki sam przebieg,
B.  zależą od rodzaju urazu kręgosłupa,
C.  zależą od poziomu urazu kręgosłupa,
D.  zależą od wieku pacjenta.

Zadanie 18.
Badaniem,  które  pomaga  w  rozpoznaniu  odpływu
pęcherzowo-moczowodowego jest:

A .  badanie bakteriologiczne moczu,
B.  próba zagęszczania moczu,
C.  cystouretrografia mikcyjna,
D.  pomiar wielkości przesączania kłębkowego.

Zadanie 19.
Podstawową metodą leczniczą celiakii jest stosowanie:

A.  przewlekłej sterydoterapii,
B . diety  ubogotłuszczowej  i  leków  obniżających  zawartość

cholesterolu we krwi,
C.  diety bezglutenowej,
D.  diety bezmlecznej i podawanie enzymów trzustkowych.

Zadanie 20.
Objaw Ortolaniego to objaw:

A.  wyważania,
B.  przeskakiwania,
C.  odwodzenia,
D.  utykania.

Zadanie 21.
Jako pierwsze zęby mleczne pojawiają się:

A .  boczne siekacze,
B.  dolne środkowe siekacze,
C.  górne środkowe siekacze,
D.  pierwsze przedtrzonowce.



Zadanie 22.
W  kilkanaście  godzin  po  operacji  implantacji  zastawki
komorowo-otrzewnowej  pielęgniarka  wykonując  czynności
pielęgnacyjne  zauważyła  u  dziewczynki  napięte  i  wypełnione
ciemiączko i świadczy to o:

A.  zmniejszonej ilości płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  prawidłowym ciśnieniu śródczaszkowym,
C.  wzroście ciśnienia śródczaszkowego,
D.  niekorzystnym działaniu opaski uciskowej.

Zadanie 23.
Która  z  wymienionych  postaw  rodzicielskich  jest  postawą
właściwą?

A.  akceptacji,
B .  nadmiernie wymagająca,
C.  uległości,
D.  dominacji.

Zadanie 24.
Lizozym zawarty w mleku kobiecym to:

A.  enzym trawienny,
B.  tłuszcz mleka kobiecego,
C.  składnik działający litycznie na otoczkę bakteryjną,
D.  składnik ułatwiający wchłanianie żelaza.

Zadanie 25.
Podstawowym objawem w moczówce prostej jest:

A .  nadmierne pragnienie,
B.  niepohamowany apetyt,
C.  zaburzenia równowagi,
D.  jadłowstręt.

Zadanie 26.
W badaniach laboratoryjnych dziecka z zespołem Reye'a stwierdza
się:

A .  podwyższone stężenie cukru,
B.  obniżone stężenie amoniaku,
C.  podwyższone stężenie transaminaz,
D.  obniżone stężenie wapnia.

Zadanie 27.
Objawem roztrzeni oskrzeli NIE jest/są:

A.  duszność wysiłkowa,
B.  duszność spoczynkowa,
C.  zniekształcenia klatki piersiowej,
D.  palce pałeczkowate.



Zadanie 28.
Prawidłowy rozwój mowy związany jest z:

A .  korygowaniem błędów w mowie dziecka,
B.  częstym mówieniem do dziecka językiem prostym,
C . posługiwaniem  się  językiem  zdrobniałym  lub  żargonem

dziecka,
D.  dostarczaniem dziecku zabawek stosownym do wieku.

Zadanie 29.
D o  problemów  pielęgnacyjnych  dziecka  z  jadłowstrętem
psychicznym NIE należy/ą:

A.  lęk przed otyłością,
B.  akceptacja własnej osoby,
C.  brak poczucia własnej wartości,
D.  zaburzenia snu.

Zadanie 30.
Częstemu występowaniu drgawek u dzieci sprzyja:

A.  niewrażliwość zakończeń nerwowych,
B.  niedojrzałość rozwijającego się organizmu dziecka,
C.  brak mechanizmów obronnych CUN,
D.  brak równowagi enzymatycznej.

Zadanie 31.
Krótkowzroczność charakteryzuje:

A.  utrudnione widzenie do dali i do bliży,
B.  utrudnione widzenie do bliży,
C . prawidłowy  test  na  tablicach  Snellena,  z łe  widzenie,

zamazywanie liter bóle głowy i oczu,
D . utrudnione  widzenie  do  dali ,  nieprawidłowy  test  na

tablicach Snellena.

Zadanie 32.
W  napadzie  padaczki  po  ustąpieniu  drgawek  obserwujemy  u
dziecka:

A.  rozszerzenie źrenic, brak reakcji na światło,
B.  zamroczenie, senność,
C.  zniesienie odruchów głębokich,
D.  sinicę skóry, twarzy i dłoni.

Zadanie 33.
Obrzęki uogólnione występują przy:

A.  obniżonym stężeniu albumin,
B.  podwyższonym stężeniu gamma-globulin,
C.  podwyższonym stężeniu albumin,
D.  podwyższonym stężeniu IgA.



Zadanie 34.
Postawy nadmiernego wymagania, korygowania wywołują u dziecka:

A.  pewność siebie, pomysłowość,
B.  agresję, nieposłuszeństwo,
C.  brak wiary we własne siły, niepewność, lękliwość,
D.  ufność wobec rodziców i posłuszeństwo.

Zadanie 35.
Pierwszym objawem klinicznym u pacjentów z guzem Wilmsa jest:

A .  krwiomocz,
B.  zakażenie układu moczowego,
C.  gorączka,
D.  wyczuwalny guz w jamie brzusznej.

Zadanie 36.
Choroba trzewna jest chorobą na tle:

A .  autoagresji,
B .  wirusowym,
C.  bakteryjnym,
D.  zaburzenia enzymów trawiennych.

Zadanie 37.
Dziecko, które chorowało na ospę uzyskało odporność:

A.  naturalną, czynną, swoistą,
B.  sztuczną, czynną, nieswoistą,
C.  naturalną, bierną, nieswoistą,
D.  sztuczną, bierną, swoistą.

Zadanie 38.
Ocena odruchu Moro pozwala ocenić funkcjonowanie układu:

A.  krążenia,
B.  nerwowego,
C.  endokrynologicznego,
D.  kostnego.

Zadanie 39.
Najlepszą metodą diagnostyki guzów mózgu jest:

A .  rentgenogram czaszki,
B.  encefalogram,
C.  tomografia komputerowa głowy,
D.  rezonans magnetyczny głowy.



Zadanie 40.
Do przyczyn okołoporodowych mózgowego porażenia dziecięcego NIE
należą:

A.  niedotlenienie,
B.  zatrucie,
C.  uraz okołoporodowy,
D.  krwawienie do mózgu.

Zadanie 41.
Główną  przyczyną  wczesnej  utraty  uzębienia  wśród  młodzieży
jest:

A .  palenie tytoniu,
B.  niewłaściwe odżywianie,
C.  brak higieny jamy ustnej,
D.  próchnica i jej następstwa.

Zadanie 42.
Dziecko  niewidome  powinno  być  jak  najwcześniej  objęte  opieką
specjalistyczną, aby zapobiec:

A.  wystąpieniu innych wad,
B.  opóźnieniu w rozwoju,
C.  deformacjom twarzy,
D.  odciążyć rodziców.

Zadanie 43.
Nierozpoznana hipoglikemia u noworodka może doprowadzić do:

A.  zaburzeń układu krążenia,
B.  powstania mukowiscydozy,
C.  uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
D.  powstania cukrzycy.

Zadanie 44.
Dzieci z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami odporności mogą
być szczepione:

A . wszystkimi  rodzajami  szczepionek  tak  jak  dzieci  bez
tych zaburzeń,

B . wszystkimi  rodzajami  szczepionek  i  otrzymać
gamma-globulinę,

C . tylko  szczepionkami  doustrojowymi  zawierający  żywe
bakterie,

D . szczepionkami  inaktywowanymi,  a  szczepionki  żywe  są
przeciwwskazane.



Zadanie 45.
W  wyrobieniu  nawyku  regularnego  wypróżniania  konieczne  jest
prowadzenie ćwiczeń:

A.  wzmacniających pas biodrowy,
B.  biernych kończyn dolnych,
C.  wzmacniających mięśnie brzucha,
D.  zwieracza odbytu.

Zadanie 46.
Metoda  usprawniania  leczniczego  dzieci  nawiązująca  do
automatyzmu pełzania to metoda:

A.  Peto,
B.  Karola i Berthy Bobath,
C.  Vojty,
D.  Domana-Delacato.

Zadanie 47.
W  pierwszych  dniach  po  urodzeniu  u  noworodka  donoszonego  w
fazie adaptacji układu moczowego NIE występuje:

A.  białkomocz,
B.  obecność moczanów w moczu,
C.  małe przesączanie kłębkowe,
D.  zwiększona osmolarność moczu.

Zadanie 48.
Mykoplazmatyczne  zapalenie  płuc  jest  najczęstszą  ostrą  chorobą
układu oddechowego:

A.  u noworodków w pierwszych 10 dniach życia,
B.  u dzieci w pierwszym roku życia,
C.  u dzieci w wieku przedszkolnym,
D.  u dzieci i młodzieży (szczyt zachorowań 10-19 r. ż.).

Zadanie 49.
D o  czynników  paragenetycznych  NIE  wpływających  na  rozwój
dziecka należy:

A.  wiek matki,
B.  choroby matki,
C.  miejsce zamieszkania,
D.  kolejność i liczba ciąż.

Zadanie 50.
Zasadniczym następstwem nieleczenia lub późnego zdiagnozowania
wrodzonej niedrożności dróg żółciowych jest:

A .  posocznica,
B.  marskość wątroby,
C.  niewydolność nerek,
D.  anemia.



Zadanie 51.
Akceleracja rozwoju to inaczej:

A .  tendencja przemian,
B.  skok pokwitaniowy,
C.  wcześniejsze dojrzewanie,
D.  zjawisko przyspieszenia w rozwoju.

Zadanie 52.
I l e  stopni  według  WHO  zawiera  przeciwbólowa  drabina
analgetyczna?

A.  2 ,
B.  3 ,
C.  4 ,
D.  5 .

Zadanie 53.
Przyczyną hipoglikemii u dziecka z cukrzycą typu I NIE jest:

A .  przedawkowanie insuliny,
B.  opuszczenie posiłku,
C.  za mała dawka insuliny,
D.  większy wysiłek fizyczny.

Zadanie 54.
Zasadniczą cechą autyzmu jest między innymi:

A.  występowanie głuchoty u dziecka, zaburzenia snu,
B.  długotrwały stan bezsenności, apatia rozdrażnienie,
C . niezdolność  dziecka  do  spontanicznych,  emocjonalnych

kontaktów wzrokowych, werbalnych,
D.  opóźniony rozwój psychomotoryczny dziecka.

Zadanie 55.
Ontogeneza rozpoczyna się od:

A.  chwili poczęcia dziecka,
B.  trzeciego tygodnia życia płodowego,
C.  chwili urodzenia dziecka,
D.  trzeciego miesiąca życia dziecka.

Zadanie 56.
Integralną częścią opieki terminalnej jest:

A .  opieka nad rodziną umierającego dziecka,
B.  przejęcie przez personel czynności życia codziennego,
C.  szkolenie dziecka w kierunku samopielęgnacji,
D.  niedopuszczenie do pogodzenia się ze śmiercią.



Zadanie 57.
Przewlekły  proces  zapalny  obejmujący  całą  grubość  ściany
zajętego  odcinka  przewodu  pokarmowego  a  odcinkowe  zmiany
zapalne,  mogą  występować  od  jamy  ustnej  do  prostnicy  -
charakteryzują:

A.  wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
B.  chorobę Leśniowskiego-Crohna,
C.  zapalenie błony śluzowej żoładka,
D.  refluks żołądkowo-przełykowy.

Zadanie 58.
Napięcie spastyczne zmniejsza się przez:

A.  kąpiel w chłodnej wodzie,
B.  układanie kończyn w wyproście,
C.  krioterapię,
D.  kąpiel w ciepłej wodzie.

Zadanie 59.
Do głównych objawów nadczynności tarczycy należą:

A.  ospałość, bradykardia, otyłość,
B.  wole, niepokój, tachykardia,
C.  wole, brak łaknienia, obniżone ciśnienie tętnicze,
D.  wole, zaburzenia rytmu serca, krótkowzroczność.

Zadanie 60.
Sinica ośrodkowa:

A.  świadczy o przełożeniu wielkich pni tętniczych,
B.  jest cechą wszystkich wad serca,
C.  świadczy o ubytku w przegrodzie międzykomorowej,
D.  wskazuje na obturacyjne zapalenie oskrzeli.

Zadanie 61.
Wstępną ocenę głębokości oparzenia oceniamy na podstawie:

A . koloru  skóry,  obecności  pęcherzy  oparzeniowych,
martwicy skóry,

B.  tylko zaczerwienienia skóry,
C.  tylko obecności pęcherzy oparzeniowych,
D.  obrzęku i zaczerwienienia skóry.

Zadanie 62.
Udzielając pierwszej pomocy dziecku pokąsanemu przez pszczoły w
pierwszej kolejności należy:

A . usunąć  żądło,  nałożyć  opaskę  uciskową  na  miejsce
użądlenia,

B.  posmarować miejsce użądlenia maścią hydrokortysonową,
C.  usunąć żądło, posmarować wyciągiem z cebuli,
D.  usunąć żądło, posmarować wyciągiem z aloesu.



Zadanie 63.
Profilaktyka pierwotna w zakresie wad cewy nerwowej to:

A . wzbogacanie  diety  kobiety  w  ciąży  w  produkty
zawierające laktoferrynę,

B . propagowanie wśród kobiet w wieku rozrodczym spożywania
zwiększonych ilości produktów bogatych w polisacharydy,

C . zachęcanie  kobiet  w  wieku  rozrodczym  do  przyjmowania
0.4  mg kwasu foliowego raz  dziennie i  wzbogacenie  diety
w foliany,

D.  ograniczenie spożywania owoców cytrusowych.

Zadanie 64.
W  oddziale  położniczym  poprzez  cesarskie  cięcie  urodził  s ię
chłopiec  z  przepukliną  oponowo-rdzeniową.Pielęgnując  dziecko
szczególną uwagę należy zwrócić na:

A.  ochronę przepukliny przed zakażeniem,
B.  pępowinę,
C.  występujące objawy neurologiczne,
D.  zmiany skórne wokół przepukliny.

Zadanie 65.
Karmiąc naturalnie należy przystawiać dziecko do piersi:

A .  co 3 godziny,
B.  co 3 godziny z zachowaniem przerwy nocnej,
C.  co 3 godziny i dopajać między karmieniami,
D.  według potrzeb matki i dziecka.

Zadanie 66.
Objawem  wskazującym na  spożycie  środka  żrącego  przez  dziecko
jest:

A .  poparzenie jamy ustnej,
B.  senność, apatyczność,
C.  wysoka temperatura ciała,
D.  biegunka.

Zadanie 67.
Leczenie zachowawcze w nadczynności tarczycy polega na podaniu:

A.  preparatów tarczycy,
B.  preparatów blokujących syntezę hormonów tarczycy,
C.  hormonu nadnerczy,
D . leków  "wyciszających"  nadpobudliwość  i  łagodzących

bezsenność.



Zadanie 68.
Audiogram jest to:

A .  badanie słuchu przy użyciu aparatury,
B . wykres  przedstawiający  próg  słyszenia  poszczególnych

tonów,
C.  wykres zarejestrowanych bodźców na dźwięki,
D.  krzywa akustycznych elementów dźwięków mowy.

Zadanie 69.
Adoptowane może być dziecko, którego rodzice:

A.  mają ograniczoną władzę rodzicielską,
B.  mają pełną władzę rodzicielską,
C.  są pozbawieni władzy rodzicielskiej,
D.  mają zawieszoną władzę rodzicielską.

Zadanie 70.
Głównym  problemem  pielęgnacyjnym  u  dziecka  z  refluksem
pęcherzowo-moczowodowym jest:

A .  moczenie nocne,
B.  nawracające zakażenia układu moczowego,
C.  obrzęki pochodzenia nerkowego,
D.  krwinkomocz, a czasem krwiomocz.

Zadanie 71.
Charakteropatie to:

A . zmiany osobowości bez zmian organicznych w ośrodkowym
układzie nerwowym,

B.  wyolbrzymianie objawów choroby,
C.  dysymulowanie objawów chorobowych,
D . zmiany osobowości wywołane organicznym uszkodzeniem w

ośrodkowym układzie nerwowym.

Zadanie 72.
Najprostszą oceną deficytu płynów jest:

A .  diureza godzinowa,
B.  diureza dobowa, ocena tętna, hematokrytu,
C.  wygląd dziecka,
D.  barwa moczu.

Zadanie 73.
Fizjologiczny  nadmierny  ubytek  masy  ciała  u  noworodka  można
ograniczyć przez:

A.  nawadnianie dożylne,
B.  włączenie karmienia sztucznego,
C.  unikanie przegrzewania,
D.  prowadzenie bilansu płynów.



Zadanie 74.
Późnym  objawem  ubocznym  radioterapii  w  obrębie  czaszki  mogą
być:

A.  zaburzenia połykania,
B.  zaburzenia wzrastania,
C.  zaniki mięśni szkieletowych,
D.  zaburzenia słuchu i całkowita głuchota.

Zadanie 75.
Zespół wad wrodzonych polegających na nieprawidłowym zamknięciu
cewy nerwowej nazywamy:

A.  encefalopatią,
B.  dysartią,
C.  dysplazją,
D.  dystrafią.

Zadanie 76.
Najlepszą  formą  bezpośredniego  poznawania  świata  u  dzieci
niewidomych jest zmysł:

A .  dotyku,
B.  smaku,
C.  słuchu,
D.  mowy.

Zadanie 77.
Dieta  stosowana  w  leczeniu  wrzodziejącego  zapalenia  jelita
grubego powinna uwzględniać:

A . preparaty  bezresztkowe,  bogatobiałkowe  i
pełnowartościowe,

B.  preparaty zawierające żelazo,
C.  produkty zawierające małą ilość kalorii,
D . wszelkie  produkty  niskotłuszczowe,  z  bezwzględnym

wyeliminowaniem tłuszczy zwierzęcych.

Zadanie 78.
Głównym celem w leczeniu padaczki jest:

A .  wydłużenie czasów między napadami,
B.  doprowadzenie do stanu beznapadowego,
C.  ograniczenie ilości napadów,
D.  łagodzenie skutków napadów.

Zadanie 79.
Szczepionki powinno przechowywać się:

A .  najlepiej w zamrażarce,
B.  zawsze wg zasad określonych przez producenta,
C.  w temperaturze od + 2 do + 8 stopni C,
D.  w lodówce.



Zadanie 80.
Dziewczynka  10-letnia  przyjęta  na  ostrym  dyżurze  z  utratą
przytomności.  U  dziecka  występuje  odwodnionie,  tachykardia,
ciśnienie skurczowe krwi poniżej 80 mmHg, zapach acetonu z ust,
oddech Kussmaula. Powyższy zespół objawów nasuwa podejrzenie:

A.  hipoglikemii i hiperkaliemii,
B.  kwasicy ketonowej,
C.  śpiączki nieznanego pochodzenia,
D.  wstrząsu kardiogennego.

Zadanie 81.
Który z poniższych objawów wskazywałby na wrodzone przerostowe
zwężenie odźwiernika?

A.  wymioty fusowate,
B.  wymioty chlustające,
C.  częste ulewania,
D.  występowanie czkawki.

Zadanie 82.
1 3  -  letnia  dziewczynka  trafiła  do  szpitala  w  celu  diagnostyki
ostrych  bólów  brzucha.  Pielęgniarka  przydzieliła  dziewczynce
łóżko  w  4-osobowej  sal i  chorych,  w  której  przebywały  dzieci  w
różnym wieku. Przedmiotem lęku u dziewczynki może być:

A.  zmiana w zwyczajach i dotychczasowych czynnościach,
B.  niepewność wobec personelu, obce środowisko,
C.  choroba i brak intymności,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 83.
Oddzielenie krążenia małego od dużego ma miejsce w wadzie:

A .  tetralogii Fallota,
B.  przełożeniu dużych pni tętniczych,
C.  koarktacji aorty,
D.  przetrwałym przewodzie tętniczym.

Zadanie 84.
Dieta bogatoresztkowa może u małych dzieci powodować:

A.  zaparcia i wymioty,
B.  wzdęcia i bóle brzucha,
C.  obniżenie ciśnienia w świetle jelita,
D.  zatrzymanie wody w świetle jelita.



Zadanie 85.
Właściwy  rozwój  dziecka  z  wrodzonym  brakiem  obu  kończyn  w
największym stopniu zależy od:

A.  kontaktu z rówieśnikami,
B.  zastosowania przeszczepów,
C.  indywidualnego nauczania,
D.  postawy rodziców.

Zadanie 86.
Której  z  wymienionych  kości  NIE  zaleca  się  jako  miejsca  do
pobierania szpiku u niemowląt i małych dzieci?

A.  piszczelowej,
B.  mostka,
C.  tylnego grzbietu kości biodrowej,
D.  kolca przedniego grzebienia biodrowego.

Zadanie 87.
Które  badanie  diagnostyczne  jest  najbardziej  wskazane  przy
diagnozowaniu choroby wrzodowej żołądka?

A.  gastroskopia,
B.  sonda żołądkowa,
C.  badanie telemetryczne,
D.  badanie rentgenowskie.

Zadanie 88.
W  oddziale  noworodkowym  dzieci  powinny  być  zaszczepione
przeciwko:

A.  WZW typu B i gruźlicy,
B.  poliomyelitis i WZW typu B,
C.  błonicy, krztuścowi i tężcowi, WZW typu B,
D.  gruźlicy i poliomyelitis, WZW typu B.

Zadanie 89.
U  dziecka  z  podejrzeniem  zapalenia  opon  mózgowo-rdzeniowych
pierwszoplanowo należy wykonać następujące badanie:

A.  punkcję lędźwiową i pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego,
B.  pobranie krwi na posiew,
C . pobranie  materiału  z  gardła  i  odbytu  do  badań

bakteriologicznych,
D.  rezonans magnetyczny.



Zadanie 90.
Fenyloketonuria  jest  chorobą,  w  której  dochodzi  do  zaburzeń
przemiany:

A.  fenyloalaniny,
B.  alaniny,
C.  leucyny,
D.  izoleucyny.

Zadanie 91.
Typową reakcją na chorobę w wieku przedszkolnym jest:

A . pojawienie  s ię  zachowań  charakterystycznych  dla
wcześniejszych okresów rozwojowych,

B.  poczucie utraty kontroli nad własnym ciałem,
C.  wzrost poczucia inności, pogorszenie obrazu siebie,
D.  lęk dotyczący choroby i śmierci.

Zadanie 92.
Tkanki szczególnie wrażliwe na działanie cytostatyków to:

A.  skóra i tkanka podskórna,
B.  szpik kostny i błona śluzowa,
C.  tkanka kostna i mięśniowa,
D.  rogówka i siatkówka oka.

Zadanie 93.
Jaka  postawa  pielęgniarki  wobec  chorego  na  anoreksję  jest
najbardziej wskazana?

A.  serdeczna, ale stanowcza,
B.  wymagająca i kontrolująca,
C.  emocjonalnie obojętna,
D.  opiekuńcza i bardzo życzliwa.

Zadanie 94.
Późne następstwa pobytu dziecka w Domu Małego Dziecka to:

A.  zaburzenia w życiu uczuciowym i społecznym,
B.  niechęć do kontaktów z rówieśnikami,
C.  łatwe nawiązywanie przyjaźni,
D.  prawidłowe przystosowanie społeczne.

Zadanie 95.
Zastosowane  leczenie  immunosupresyjne  ma  wpływ  na  kondycję
układu odpornościowego organizmu w następujący sposób:

A.  powoduje jego pobudzenie,
B.  powoduje jego osłabienie,
C.  ma nieprzewidywalny wpływ,
D.  nie ma wpływu na układ odpornościowy.



Zadanie 96.
Przyczyną rozwoju kwasicy ketonowej może być:

A.  zbyt mała dawka insuliny,
B.  przedawkowanie insuliny,
C.  nadmierne zużycie glukozy,
D.  przedawkowanie Digoxyny.

Zadanie 97.
U  dziecka  z  chorobą  "rybiej  łuski"  po  codziennej  kąpieli  ciało
dziecka osuszamy:

A . ręcznikiem,  przesuwając  go  po  ciele  wzdłuż
zrogowaciałych łusek,

B . ręcznikiem,  przesuwając  go  po  ciele  w  celu  zcierania
zrogowaciałych łusek,

C.  ręcznikiem, przykładając go delikatnie do ciała,
D.  pozostawiamy skorę do samoistnego wyschnięcia.

Zadanie 98.
Achondroplazja jest to najczęstsza postać:

A.  asymetrycznego skrócenia kończyn,
B.  zaburzenia segmentacji kręgów,
C.  dysplazji letalnej,
D.  karłowatości krótkokończynowej.

Zadanie 99.
W  zakażeniu  dziecka  owsicą  charakterystyczny  jest  ból  brzucha
oraz:

A.  ubytek masy ciała, bladość skóry, apatia, senność,
B.  niepokój, rozdrażnienie, świąd w okolicy odbytu,
C.  świąd w okolicy odbytu, niepokój, wysypka krwotoczna,
D.  świąd w okolicy odbytu, zażółcenie skóry, wymioty.

Zadanie 100.
U dziecka chorego na hemofilię wskazane są ćwiczenia typu:

A.  bieganie,
B.  pływanie i gimnastyka w wodzie,
C.  jazda na rowerze,
D.  aerobik pod kontrolą.

Zadanie 101.
Zespół brzucha śliwkowatego jest chorobą:

A.  wirusową,
B.  wrodzoną,
C.  bakteryjną,
D.  pierwotniakową.



Zadanie 102.
Niezależnie  od  wieku  dziecka  jednym  z  pierwszych  objawów
nadciśnienia śródczaszkowego są:

A.  wymioty po posiłkach,
B.  mdłości bez związku z posiłkiem,
C.  wymioty, często na czczo,
D.  brak łaknienia.

Zadanie 103.
Retinopatia,  nefropatia,  neuropatia  należą  do  powikłań
cukrzycy:

A.  wczesnych,
B.  pierwotnych,
C.  późnych,
D.  przejściowych.

Zadanie 104.
Sinawe zabarwienie skóry w zespole Downa świadczy o:

A.  niskim ciśnieniu tętniczym krwi,
B.  zaburzonym przepływie mózgowym,
C.  współistniejącej wadzie wrodzonej serca,
D.  schorzeniu wątroby.

Zadanie 105.
Zakładanie portu naczyniowego polega na:

A . wprowadzeniu specjalnej kaniuli do naczyń obwodowych w
warunkach gabinetu zabiegowego,

B . operacyjnym wprowadzeniu drenu do naczynia żylnego tzw.
wenesekcja,

C . operacyjnym  wszczepieniu  komory  do  tkanki  podskórnej
oraz cewnika do wybranego naczynia krwionośnego,

D.  wprowadzeniu kaniuli do tętnicy.

Zadanie 106.
Bardzo  ważnym  elementem  w  procesie  leczenia  reumatoidalnego
zapalenia stawów jest:

A .  rehabilitacja i psychoterapia,
B.  ograniczenie aktywności,
C.  usztywnianie stawów,
D.  zrównoważona dieta i wypoczynek.



Zadanie 107.
Zabiegi  fizjoterapeutyczne  u  dzieci  z  mukowiscydozą  wykonuje
się w następującej kolejności:

A .  oklepywanie, nebulizacja, drenaż ułożeniowy,
B.  oklepywanie, drenaż ułożeniowy, nebulizacja,
C.  nebulizacja, drenaż ułożeniowy, oklepywanie,
D.  nebulizacja, oklepywanie, drenaż ułożeniowy.

Zadanie 108.
Poród przedwczesny,  to  poród następujący  w wyniku ciąży,  która
trwała:

A.  poniżej 22 tygodni,
B.  22 tyg. - 37 tygodni,
C.  37 tyg. - 40 tygodni,
D.  przed czasem wyliczonym wg. kalendarza ciąży.

Zadanie 109.
W którym roku zatwierdzono Konwencję Praw Dziecka?

A.  1936,
B.  1960,
C.  1990,
D.  1993.

Zadanie 110.
Stany podgorączkowe są charakterystyczne dla:

A.  zapalenia opon mózgowych,
B.  stanu wyniszczenia organizmu,
C.  przewlekłych zakażeń układu moczowego,
D.  płonicy.

Zadanie 111.
Dziecko pobudliwe, impulsywne, energiczne to typ:

A.  choleryka,
B.  sangwinika,
C.  flegmatyka,
D.  melancholika.

Zadanie 112.
Wczesnym objawem niedoboru witaminy A jest:

A .  wysypka,
B.  osłabienie odporności,
C.  niedowidzenie o zmierzchu, "kurza ślepota",
D.  kruchość kości.



Zadanie 113.
Dziecko  w  czasie  lekcji  staje  s ię  "nieobecne",  ale  nie  traci
przytomności,  nie  odpowiada  na  pytanie  nie  wykonuje  poleceń.
Zachowanie takie może być spowodowane:

A.  napadami nieświadomości,
B.  zaburzeniami rytmu serca,
C.  migreną,
D.  stanami hipoglikemii.

Zadanie 114.
Jakie  powinno  być  postępowanie  pielęgniarki  po  sformułowaniu
diagnozy pielęgniarskiej:

A .  planowanie postępowania pielęgnacyjnego,
B.  weryfikacja diagnozy z zespołem terapeutycznym,
C . zapoznanie  dziecka  i  rodziców  z  diagnozą  oraz  włączanie

ich do aktywnego udziału w procesie pielęgnacji,
D . n ie  zapoznaje  z  diagnozą  pacjenta,  gdyż  stanowi

tajemnicę.

Zadanie 115.
P o  zaspokojeniu  potrzeb  fizjologicznych,  która  potrzeba  wyłania
się jako najistotniejsza (wg Maslowa)?

A.  bezpieczeństwa,
B.  poważania,
C.  miłości,
D.  samorealizacji.

Zadanie 116.
Głównym zadaniem usprawnienia dziecka z dystrofią Duchenn`a nie
jest:

A .  ograniczenie postępującego osłabienia mięśniowego,
B.  zapobieganie niewydolności oddechowej,
C.  zapobieganie bocznemu skrzywieniu kręgosłupa,
D.  obniżenie odruchów ścięgnistych.

Zadanie 117.
Rozwój społeczny dziecka w okresie przedszkolnym charakteryzuje
się głównie chęcią do:

A.  rozmów i zabaw wspólnie z innymi dziećmi,
B.  zabaw indywidualnych,
C.  przebywania z dorosłymi,
D.  przebywania z dziećmi tej samej płci.



Zadanie 118.
Co jest podstawą rozpoznania astmy oskrzelowej?

A.  wywiad rodzinny,
B.  bronchoskopia i bronchografia,
C.  rtg klatki piersiowej, wymaz z gardła,
D.  testy skórne i badanie czynnościowe układu oddechowego.

Zadanie 119.
Najważniejszą  przyczyną  występowania  żółtaczki  fizjologicznej
jest:

A .  skrócony okres przeżycia erytrocytów z życia płodowego,
B.  niedojrzałość układu krwiotwórczego,
C.  niedojrzałość dróg żółciowych,
D.  niedobór erytropoetyny.

Zadanie 120.
Jakie  występują  objawy,  gdy  ziarnica  jest  umiejscowiona  w
śródpiersiu?

A . uporczywy  suchy  kaszel,  chrypka,  duszność,  zaburzenia
połykania, zespół żyły głównej górnej,

B . powiększenie  śledziony,  wątroby,  nudności,  wymioty,
osłabienie,

C.  ucisk na oskrzela, ból, zmęczenie,
D . nerwoból  wzdłuż  pleców,  zmniejszenie  masy  ciała,

kaszel.

Zadanie 121.
Jednym  z  głównych  objawów  klasycznej  postaci  wrodzonego
przerostu nadnerczy jest:

A .  hiponatremia,
B.  hipokaliemia,
C.  hipernatremia,
D.  hiperwolemia.

Zadanie 122.
Najistotniejszy wpływ na szybkość wchłaniania insuliny ma:

A.  miejsce wykonania iniekcji,
B.  temperatura przechowywania insuliny,
C.  kaloryczność podanego posiłku,
D.  samopoczucie dziecka.

Zadanie 123.
Hemofilia typu A jest spowodowana niedoborem we krwi czynnika:

A.  IX,
B.  VIII ,
C.  VIII i IX,
D.  X .



Zadanie 124.
Dobór metody psychoterapeutycznej zależy od:

A.  rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń,
B.  wieku i cech osobowości przedchorobowej,
C.  możliwości intelektualnych i emocjonalnych,
D.  istotne są wszystkie powyższe elementy.

Zadanie 125.
Szczepienie przeciw wściekliźnie prowadzi się wśród:

A.  osób wykazujących objawy wścieklizny,
B.  u dzieci w wieku 2, 4 i 6 lat życia,
C.  osób podejrzanych o zakażenie wirusem wścieklizny,
D . wszystkich  osób,  które  szczepimy  przeciwko

poliomyelitis.

Zadanie 126.
Podstawowym czynnikiem wywołującym zmiany skórne pod postacią
atopowego zapalenia skóry jest:

A .  alergia,
B.  infekcja bakteryjna,
C.  infekcja wirusowa,
D.  robaczyca.

Zadanie 127.
Skolioza jest to:

A .  skrzywienie kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej,
B.  boczne skrzywienie kręgosłupa,
C.  nadmierne zaznaczenie krzywizny lędźwiowej,
D.  nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi.

Zadanie 128.
Jak długo zamyka się anatomicznie przewód tętniczy Botalla?

A.  do 6 miesiąca życia,
B.  do 24 godzin po urodzeniu,
C.  nie zamyka się wcale,
D.  do 8 tygodnia życia.

Zadanie 129.
Jakie  badania  możliwie  jednoznacznie  rozpoznają  rozstrzenie
oskrzeli?

A.  RTG klatki piersiowej i bronchoskopia,
B.  bronchoskopia, bronchografia, spirometria,
C . RTG  klatki  piersiowej,  badanie  bakteriologiczne

plwociny,
D.  RTG klatki piersiowej, OB, morfologia z rozmazem.



Zadanie 130.
Przy  odczytywaniu  testu  tuberkulinowego  dokonujemy  pomiaru
średnicy:

A.  nacieku,
B.  rumienia,
C.  obrzęku,
D.  nacieku i rumienia.

Zadanie 131.
8-letni chłopiec przebywa w oddziale endokrynologicznym. Wzrost
dziecka  wynosi  130  cm,  masa  ciała  45  kg.  Na  brzuchu  i  udach
dziecka  widoczne  są  rozstępy.  U  dzieci  najczęściej  występuje
otyłość:

A.  poliwalentna,
B.  złożona,
C.  prosta,
D.  skojarzona.

Zadanie 132.
"Głód narkotykowy":

A . jest  to  uczucie  pustki  i  ssania  w  żołądku  występujące  u
osób, które wcześniej otrzymały narkotyk drogą doustną,

B . t o  objawy  psychiczne  i  f izyczne  występujące  w  okresie
długiej przerwy w przyjmowaniu narkotyku,

C . jest  zarazem emocjonalne  i  poznawcze  uczucie  niedosytu
-  głodu,  które  jak  narkotyk  pobudzają  do  poszukiwania
wrażeń,

D . jest  to  uczucie  powstające  u  pacjentów  po  zabiegu
operacyjnym, którzy przez co najmniej  2 dni  otrzymywali
narkotyki.

Zadanie 133.
W  podejściu  holistycznym  do  leczenia  zaburzeń  psychicznych
bardzo ważna jest:

A .  aktywność,
B.  farmakoterapia,
C.  terapia rodziny,
D.  fizykoterapia.

Zadanie 134.
Neuroblastoma wywodzi się:

A .  ze zwojów współczulnych,
B.  z bieguna nerki,
C.  z komórek wątrobowych,
D.  ze zwojów przywspółczulnych.



Zadanie 135.
Jakie  działanie  pielęgnacyjne  wobec  dziecka  powinno  być
natychmiast wdrożone na sal i porodowej tuż po urodzeniu dziecka
w przypadku, gdy matka jest zakażona wirusem HIV?

A.  izolacja dziecka od matki,
B.  karmienie dziecka,
C.  kąpiel noworodka wodą z mydłem,
D.  podanie immunoglobuliny.
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Zadanie 1.
Dziecko wrażliwe, powolne o trwałych emocjach to typ:

A.  choleryka,
B.  sangwinika,
C.  flegmatyka,
D.  melancholika.

Zadanie 2.
Etiologia ostrej niewydolności nerek polega na:

A.  zaburzeniu ukrwienia zdrowej nerki,
B.  uszkodzeniu miąższu nerki,
C.  zaburzeniu odpływu moczu z obu nerek,
D.  zmianach zapalnych i wysiękowych w kłębuszkach nerek.

Zadanie 3.
U dziecka autystycznego występuje:

A.  zachowanie antycypujące,
B.  zachowanie stereotypowe tzw. fiksacje lub izmy,
C.  zwiększona aktywność ruchowa,
D.  ożywiona reakcja na widok zabawek.

Zadanie 4.
Jednym  z  najważniejszych  elementów  programu  kontroli  zakażeń
szpitalnych jest:

A .  używanie tylko jednego środka dezynfekcyjnego,
B.  ograniczenie ilości odwiedzin,
C . opracowanie  standardów  i  procedur  postępowania  dla

czynności wykonywanych w szpitalu,
D.  stosowanie odzieży ochronnej.

Zadanie 5.
Zakażenie wertykalne wirusem HIV to zakażenie:

A . noworodka od matki w czasie ciąży, porodu lub karmienia
piersią,

B.  drogą przetoczenia krwi,
C.  drogą płciową,
D.  przez sprzęt medyczny.



Zadanie 6.
Występowanie  u  6-miesięcznego  dziecka,  odbarwionych  stolców,
ciemnożółtego zabarwienia moczu, powiększonej wątroby świadczy
o :

A.  zatruciu pokarmowym,
B . zakażeniu  wirusowym,  mogącym  uszkodzić  strukturę

wątroby,
C.  rozwijającej się cholestazie okresu niemowlęcego,
D.  niedrożności jelit.

Zadanie 7.
Karmiąc naturalnie należy przystawiać dziecko do piersi:

A .  co 3 godziny,
B.  co 3 godziny z zachowaniem przerwy nocnej,
C.  co 3 godziny i dopajać między karmieniami,
D.  według potrzeb matki i dziecka.

Zadanie 8.
U  niemowląt  częściej  dochodzi  do  infekcji  dróg  oddechowych,
ponieważ:

A.  tkanka płucna jest przerośnięta,
B.  bariery obronne są niedojrzałe,
C.  brak jest prawidłowej wymiany gazowej,
D.  jest to niewytłumaczalne z punktu widzenia klinicznego.

Zadanie 9.
Retinopatia,  nefropatia,  neuropatia  należą  do  powikłań
cukrzycy:

A.  wczesnych,
B.  pierwotnych,
C.  późnych,
D.  przejściowych.

Zadanie 10.
Choroba trzewna polega na trwałej nietolerancji:

A .  tłuszczów,
B.  fenyloalaniny,
C.  glutenu,
D.  fruktozy.

Zadanie 11.
Przyczyną hipoglikemii u dziecka z cukrzycą typu I NIE jest:

A .  przedawkowanie insuliny,
B.  opuszczenie posiłku,
C.  za mała dawka insuliny,
D.  większy wysiłek fizyczny.



Zadanie 12.
Stymulacja wg Vojty najbardziej jest przydatna dla dzieci:

A .  w okresie niemowlęcym,
B.  w okresie noworodkowym i niemowlęcym,
C.  wszystkich, wiek nie ma znaczenia,
D.  starszych.

Zadanie 13.
Fizjologiczny  spadek  masy  ciała  noworodka  spowodowany  jest
głównie:

A.  przejściową niewydolnością przemiany materii,
B .  oziębieniem organizmu,
C.  utratą wody,
D.  zmianą odżywiania.

Zadanie 14.
Przyczyną ostrych biegunek u niemowląt najczęściej jest:

A .  przegrzanie,
B.  błąd dietetyczny,
C.  zakażenie wirusowe,
D.  występowanie wady anatomicznej układu pokarmowego.

Zadanie 15.
Postawy nadmiernego wymagania, korygowania wywołują u dziecka:

A.  pewność siebie, pomysłowość,
B.  agresję, nieposłuszeństwo,
C.  brak wiary we własne siły, niepewność, lękliwość,
D.  ufność wobec rodziców i posłuszeństwo.

Zadanie 16.
Istotę choroby Hirschsprunga stanowi:

A.  wygładzenie kosmków jelitowych jelita cienkiego,
B.  niedorozwój mięśnia zwieracza odbytu,
C.  brak zwojów włókien przywspółczulnych w jelicie grubym,
D . obecność  przeszkody  w  jelicie  grubym,  która  zwęża  jego

światło.

Zadanie 17.
Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu nerek to przede wszystkim:

A.  oszczędzanie nerki - odpowiednia dieta,
B.  stosowanie leków immunosupresyjnych,
C.  sterydoterapia,
D.  hemodializa prowadzona przez pierwsze dni po zabiegu.



Zadanie 18.
Audiogram jest to:

A .  badanie słuchu przy użyciu aparatury,
B . wykres  przedstawiający  próg  słyszenia  poszczególnych

tonów,
C.  wykres zarejestrowanych bodźców na dźwięki,
D.  krzywa akustycznych elementów dźwięków mowy.

Zadanie 19.
U noworodka z wrodzonym przerostem nadnerczy należy uzupełnić
podaż:

A.  hormonu wzrostu,
B.  adrenaliny i noradrenaliny,
C.  mineralo- i glikokortykosterydów,
D.  hormonu folikulotropowego.

Zadanie 20.
Chlustające  wymioty,  występujące  zwłaszcza  rano  na  czczo,  bóle
głowy  i  tarcza  zastoinowa  na  dnie  oczu  u  dziecka,  to  główne
objawy:

A.  wstrząsu mózgu,
B.  ostrego zatrucia pokarmowego,
C.  wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
D.  refluksu żołądkowo - przełykowego.

Zadanie 21.
Odruch chwytny:

A.  pojawia się ok. 3 m-ca życia,
B.  zanika w 1 m-cu życia,
C.  zanika ok. 3 m-ca życia,
D.  zanika ok. 6 m-ca życia.

Zadanie 22.
Charakterystycznymi  objawami  wrzodziejącego  zapalenia  jelita
grubego są:

A.  nudności,
B.  wymioty,
C.  zaparcia,
D.  biegunki z domieszką krwi lub śluzu.

Zadanie 23.
Wskazaniem  do  bezwzględnej  hospitalizacji  dziecka  jest
oparzenie obejmujące co najmniej:

A .  mniej niż 5% powierzchni ciała,
B.  5 - 10 % powierzchni ciała,
C.  powyżej 10% powierzchni ciała,
D.  powyżej 15% powierzchni ciała.



Zadanie 24.
W warunkach prawidłowych aorta odchodzi od:

A.  lewego przedsionka,
B.  lewej komory,
C.  prawego przedsionka,
D.  prawej komory.

Zadanie 25.
Podstawową  cechą  zespołu  nerczycowego,  niezależnie  od  jego
przyczyny jest:

A .  hipolipidemia, występowanie białkomoczu,
B.  wysokie stężenie mocznika i kreatyniny,
C . białkomocz  przekraczający  u  dziecka  50  mg/kg  mc.  na

24h,
D.  zmniejszone wchłanianie zwrotne sodu w cewce dalszej.

Zadanie 26.
Ból neuropatyczny ma charakter:

A .  tępy i przewlekły,
B.  piekący i przeszywający,
C.  kłujący napadowy,
D.  przeszywający napadowy.

Zadanie 27.
Najważniejszym  zadaniem  leczenia  paliatywnego  w  okresie
terminalnym choroby nowotworowej u dziecka jest:

A .  wspomaganie psychologiczne dziecka, rodziny,
B.  opieka duszpasterska,
C.  zwalczanie bólu,
D.  kontynuacja leczenia.

Zadanie 28.
O krwawieniu wewnętrznym mogą świadczyć wymioty:

A.  brunatne,
B.  białawe, jasne,
C.  czarne z osadem przypominającym fusy od kawy,
D.  zielone.

Zadanie 29.
Palenie  tytoniu  przez  dzieci  i  młodzież,  przyczynia  się  głównie
do:

A.  obniżenia sprawności psychofizycznej,
B.  otyłości,
C.  chorób układu krążenia, nowotworów,
D.  zmniejszenia odporności organizmu.



Zadanie 30.
Podstawową metodą leczniczą celiakii jest stosowanie:

A.  przewlekłej sterydoterapii,
B . diety  ubogotłuszczowej  i  leków  obniżających  zawartość

cholesterolu we krwi,
C.  diety bezglutenowej,
D.  diety bezmlecznej i podawanie enzymów trzustkowych.

Zadanie 31.
Pierwsza  pomoc  wobec  dziecka,  które  spożyło  środek  żrący  do
mycia sanitariatów polega na:

A.  sprowokowaniu wymiotów,
B.  podaniu wody do picia,
C.  podaniu kropli żołądkowych,
D.  pobraniu krwi na badania.

Zadanie 32.
Podstawą do rozpoznania ostrej białaczki limfoblastycznej jest:

A .  morfologia krwi,
B.  odczyn Biernackiego,
C.  badanie szpiku,
D.  zdjęcia radiologiczne kości długich.

Zadanie 33.
Następstwem odpływu pęcherzowo-moczowodowego jest:

A .  zatrzymanie moczu,
B.  obniżone ciśnienie tętnicze krwi,
C.  nefropatia,
D.  krwotoczne zapalenie pęcherz moczowego.

Zadanie 34.
Najczęstszą  przyczyną  hipercalcemii  u  niemowlęcia  jest
przedawkowanie:

A.  wapnia,
B.  witaminy D,
C.  calcitoniny,
D.  magnezu.

Zadanie 35.
Zespół Downa spowodowany jest:

A .  nadliczbowym chromosomem pary 21,
B.  trisomią chromosomów pary 18,
C.  przesunięciem chromosomu X z pary 21 do 20,
D.  trisomią chromosomów pary 13.



Zadanie 36.
Pobyt  w  szpitalu  jest  dla  dziecka  sytuacją  trudną.  W  jaki
sposób zapewnisz dziecku poczucie bezpieczeństwa?

A.  umożliwisz rodzicom przebywanie z dzieckiem,
B.  ograniczysz wykonywanie bolesnych zabiegów,
C.  zapewnisz indywidualną opiekę dziecku,
D.  aby zniwelować stres podasz środki farmakologiczne.

Zadanie 37.
Zespół maltretowanego dziecka podejrzewamy, gdy:

A.  są widoczne ślady pobicia,
B.  zmienia się zachowanie dziecka i wygląd,
C . powtarzają  się  obrażenia  ciała,  nagle  zmienia  się

zachowanie dziecka, zaniedbany wygląd,
D.  u dziecka występuje moczenie nocne.

Zadanie 38.
Zaburzenia  emocjonalne  występujące  u  dzieci  z  mózgowym
porażeniem dziecięcym zdecydowanie nasilają się w okresie:

A .  niemowlęcym,
B.  poniemowlęcym,
C.  przedszkolnym,
D.  dorastania.

Zadanie 39.
7-miesięczne  niemowlę  zostało  przyjęte  do  szpitala  z  objawami
ostrej  biegunki  i  wymiotami.  W  ciągu  doby  dziecko  straciło
około  7%  masy  ciała.  Na  co  zwrócisz  szczególną  uwagę  planując
opiekę pielęgniarską?

A.  stan nawodnienia dziecka,
B.  zapewnienie spokoju dziecku,
C.  wprowadzenie diety,
D.  izolację dziecka.

Zadanie 40.
"Pokaż, co słyszysz" jest testem do badania słuchu u dzieci w:

A.  14 miesiącu życia,
B.  17 miesiącu życia,
C.  24 miesiącu życia,
D.  4 roku życia.



Zadanie 41.
3-letnie  dziecko  zostało  użądlone  przez  pszczoły.  Wystąpiły
dreszcze,  wyprysk  skórny,  obrzęk  błon  śluzowych.  Wymienione
objawy wskazują na wystąpienie wstrząsu:

A.  septycznego,
B.  kardiogennego,
C.  hypowolemicznego,
D.  anafilaktycznego.

Zadanie 42.
Najgroźniejszym  powikłaniem  po  wprowadzeniu  zbyt  dużej  dawki
szczepionki jest:

A .  martwica w miejscu wstrzyknięcia,
B.  obrzęk, ból, zaczerwienienia miejscowego,
C.  gorączka,
D.  obrzęk ramienia.

Zadanie 43.
Zasada  konkretyzacji  wykorzystywana  podczas  nauczania  dzieci
niewidomych polega na:

A.  dotykowej obserwacji rzeczywistości,
B.  opisowych informacjach,
C.  odwoływaniu się do doświadczeń,
D.  stosowaniu modeli do sformułowania pojęć.

Zadanie 44.
Polekowa małopłytkowość objawia się:

A .  skazą krwotoczną na skórze,
B.  krwawieniem z błon śluzowych,
C.  gwałtownym krwotokiem,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 45.
Czy  przed  rozpoczęciem  chemioterapii  należy  powiedzieć
pacjentowi  jak  będzie  wyglądało  podawanie  leku  od  strony
praktycznej?

A.  tak, pacjent nie będzie zaskoczony,
B.  nie, żeby nie wzbudzać niepotrzebnych emocji,
C.  tak, jeżeli zleci to lekarz,
D.  nie ma to znaczenia.



Zadanie 46.
Jak  powinna  postąpić  pielęgniarka  oddziałowa,  jeśli  pacjent,
nosiciel wirusa HIV poinformował ją o swoim nosicielstwie?

A.  przenieść pacjenta do sali 1-osobowej,
B.  zachować w tajemnicy tę informację,
C.  poinformować ordynatora,
D . zwrócić  uwagę  na  zasady  bezpieczeństwa  pracy

pielęgniarek i całego zespołu pracowników.

Zadanie 47.
Co to jest kanał centylowy?

A.  punkt przecięcia się pozycji wieku i mierzonej cechy,
B.  obszar między liniami centylowymi,
C . miejsce  gdzie  wpisuje  s ię  wyniki  pomiarów  mierzonej

cechy,
D.  linia wyznaczająca centyle.

Zadanie 48.
Który  z  poniżej  opisanych  przykładów  jest  efektem  akceleracji
rozwoju?

A.  skrócenie przeciętnego okresu życia ludzkiego,
B.  przyspieszenie procesów starzenia się,
C.  redukowanie procesu rozrodczego u kobiet,
D . przyspieszone  ząbkowanie  i  wcześniejszy  rozwój

psychomotoryczny niemowląt.

Zadanie 49.
Standardy  opieki  pielęgniarskiej,  aby  spełniały  swoją  funkcję
powinny być tworzone przez:

A.  teoretyków pielęgniarstwa,
B.  zespoły ekspertów,
C . zespół  interdyscyplinarny  złożony  z  autorytetów  w

różnych dziedzinach,
D.  praktyków na podstawie oceny własnych usług.

Zadanie 50.
W przypadku urazu jamy brzusznej, dziecko należy ułożyć:

A.  w pozycji bezpiecznej,
B.  w pozycji Fowlera,
C . płasko,  z  nogami  wyprostowanymi  w  stawach  i  lekko

uniesionymi,
D . płasko,  z  nogami  ugiętymi  w  stawach  i  lekko

uniesionymi.



Zadanie 51.
Charakterystycznym objawem choroby Graves-Basedowa jest:

A .  spadek łaknienia, obrzęki,
B.  spadek łaknienia, spadek masy ciała,
C.  wzrost łaknienia, przybór masy ciała,
D.  wzrost łaknienia, spadek masy ciała.

Zadanie 52.
Zakażenia  szpitalne  to  takie  zakażenia,  które  rozwijają  s ię  u
dziecka w okresie:

A .  1 - szej doby od przyjęcia do szpitala,
B.  2 - giej doby od przyjęcia do szpitala,
C.  48 - 72 godz. od przyjęcia do szpitala,
D.  7 dni od przyjęcia do szpitala.

Zadanie 53.
W  oddziale  położniczym  poprzez  cesarskie  cięcie  urodził  s ię
chłopiec  z  przepukliną  oponowo-rdzeniową.Pielęgnując  dziecko
szczególną uwagę należy zwrócić na:

A.  ochronę przepukliny przed zakażeniem,
B.  pępowinę,
C.  występujące objawy neurologiczne,
D.  zmiany skórne wokół przepukliny.

Zadanie 54.
Odległym następstwem stosowania kortykosteroidów u dzieci jest:

A .  zaburzenie wzrastania,
B.  zaburzenie miesiączkowania,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  martwica kanalików nerkowych.

Zadanie 55.
Późne następstwa pobytu dziecka w Domu Małego Dziecka to:

A.  zaburzenia w życiu uczuciowym i społecznym,
B.  niechęć do kontaktów z rówieśnikami,
C.  łatwe nawiązywanie przyjaźni,
D.  prawidłowe przystosowanie społeczne.

Zadanie 56.
Wystąpienie anoreksji najczęściej spowodowane jest przez:

A.  problemy w nauce,
B.  zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby,
C.  zaburzenia hormonalne w okresie dojrzewania,
D.  czynniki kulturowe i zaburzenia w rodzinie.



Zadanie 57.
Stosowanie opioidów niesie za sobą występowanie:

A.  bezsenności,
B.  biegunki,
C.  wymiotów,
D.  zaparć.

Zadanie 58.
Inteligencja dzieci z achondroplazją jest zwykle:

A.  nieznacznie obniżona,
B.  w granicach normy,
C.  głęboko upośledzona,
D.  powyżej przeciętnej.

Zadanie 59.
D o  przyczyn  duszności  ostrej  w  chorobach  układu  oddechowego
należą:

A.  mukowiscydoza, nadciśnienie płucne,
B.  ciało obce, zaostrzenie astmy oskrzelowej,
C.  choroby nowotworowe, choroby śródmiąższowe płuc,
D.  wrodzone wady serca, nadciśnienie płucne.

Zadanie 60.
Osobami  będącymi  najczęściej  sprawcami  przemocy  wobec  dzieci
są :

A.  rówieśnicy, dzieci znające się ze szkoły,
B.  dzieci w zbliżonym wieku znające się z podwórka,
C.  członkowie rodziny dziecka,
D.  nieletni lub dorośli przestępcy.

Zadanie 61.
Pierwotna dyskineza rzęsek, to:

A .  wrodzone upośledzenie ruchomości rzęsek,
B.  nabyte upośledzenie ruchomości rzęsek,
C . upośledzenie  czynności  błony  śluzowej  układu

oddechowego,
D . całkowity  brak  rzęsek  błony  śluzowej  układu

oddechowego.

Zadanie 62.
Nagły  niepokój,  pobudzenie,  skóra  marmurkowata,  czoło  zlane
zimnym, lepkim potem, zaburzenia świadomości, znaczna duszność
i tachykardia świadczą o wystąpieniu:

A.  stanu ciężkiej hipoglikemii,
B.  aury przed napadem padaczki,
C.  wstrząsu kardiogennego,
D.  bradykardii.



Zadanie 63.
Urodziła  s ię  dziewczynka  z  ciąży  prawidłowej.  Założone
oznakowania dziecka na sali porodowej:

A .  powinny być zdejmowane do kąpieli dziecka,
B.  mogą być zdjęte na życzenie matki,
C . n ie  mogą  być  zdejmowane  w  czasie  pobytu  dziecka  w

oddziale,
D.  mogą być zdjęte jeśli dziecko i matka czują się dobrze.

Zadanie 64.
W czasie gimnastyki oddechowej dziecko powinno:

A . powoli  wdychać  powietrze  nosem  i  szybko  wydychać
ustami,

B . wdychać powietrze  nosem a  wydychać ustami,  przy  czym
wydech powinien trwać trzykrotnie dłużej od wdechu,

C.  oddychać własnym rytmem,
D.  powoli wdychać powietrze i powoli wydychać.

Zadanie 65.
Wymień  metodę  profilaktyki  swoistej  w  zapobieganiu  zakażeniom
wewnątrzszpitalnym:

A.  stosowanie sprzętu jednorazowego użytku,
B . przestrzeganie  zasad  postępowania  z  materiałem

biologicznym,
C.  traktowanie pacjentów jako potencjalnie zakaźnych,
D.  szczepienie personelu i chorych grup ryzyka.

Zadanie 66.
Badanie  symetrii  klatki  piersiowej  i  okolicy  lędźwiowej  podczas
skłonu w przód pozwala na wykrycie:

A .  nadmiernej lordozy,
B.  nadmiernej kifozy,
C.  odstających łopatek,
D.  bocznego skrzywienia kręgosłupa.

Zadanie 67.
Najcięższym następstwem wad wrodzonych serca jest:

A .  niewydolność krążeniowo-oddechowa,
B.  niedotlenienie organizmu,
C.  niewydolność nerek,
D.  zaburzenia rytmu serca.



Zadanie 68.
Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mogą traktować
chorobę jako:

A.  korzyść,
B.  ulgę,
C.  usprawiedliwienie,
D.  konieczność.

Zadanie 69.
Do przyczyn okołoporodowych mózgowego porażenia dziecięcego NIE
należą:

A.  niedotlenienie,
B.  zatrucie,
C.  uraz okołoporodowy,
D.  krwawienie do mózgu.

Zadanie 70.
Gruczoł  tarczycowy  może  ulegać  okresowemu  przerostowi  w
okresie:

A .  niemowlęcym,
B.  przedszkolnym,
C.  wczesnoszkolnym,
D.  pokwitania.

Zadanie 71.
C o  jest  najlepszą  metodą  eliminacji  niepokoju  u
hospitalizowanego dziecka?

A.  obecnośc matki przy dziecku,
B.  wprowadzenie farmakoterapii,
C.  stała obecność pielęgniarki przy dziecku,
D.  zalecenie konsultacji psychologa.

Zadanie 72.
Leczenie kwasicy oddechowej polega na:

A.  podaniu aminophiliny,
B.  usprawnieniu wymiany gazowej,
C.  wyrównaniu zaburzeń wodno-elektrolitowych,
D.  wyrównaniu zaburzeń metabolicznych.

Zadanie 73.
Guzy łagodne od guzów nowotworowych różnią się:

A .  szybszą dynamiką wzrastania,
B.  mniejszą dynamiką wzrastania,
C.  występowaniem odczynów zapalnych w okolicy guza,
D.  występowaniem bolesności przy ucisku.



Zadanie 74.
Częstość podawania analgetyku powinna zależeć od:

A.  częstości występowania bólu,
B.  nasilenia bólu,
C.  właściwości farmakologicznych,
D.  tego, czy dziecko zażąda leku.

Zadanie 75.
Optymalnym okresem założenia aparatu słuchowego jest wiek:

A.  do 1 roku życia,
B.  2-3 rok życia,
C.  3-4 rok życia,
D.  powyżej 4 roku życia.

Zadanie 76.
D o  problemów  pielęgnacyjnych  dziecka  z  jadłowstrętem
psychicznym NIE należy/ą:

A.  lęk przed otyłością,
B.  akceptacja własnej osoby,
C.  brak poczucia własnej wartości,
D.  zaburzenia snu.

Zadanie 77.
Rozstrzenie oskrzeli to:

A .  morfologiczne uszkodzenia ściany oskrzeli,
B .  zwłóknienia torbielowate oskrzeli,
C .  zwapnienia wewnątrz pęcherzyków płucnych,
D.  ostre stany zapalne oskrzeli.

Zadanie 78.
W  jakiej  pozycji  należy  ułożyć  dziecko  po  wykonanej  punkcji
lędźwiowej?

A.  półwysokiej,
B.  płaskiej,
C.  na plecach z nogami uniesionymi,
D.  półwysokiej z nogami opuszczonymi.

Zadanie 79.
U noworodków rutynowo nie jest wykonywany test wykrywania:

A.  fenyloketonurii,
B.  hypotyreozy,
C.  wrodzonej dysplazji stawów biodrowych,
D.  zaburzeń układu ruchu.



Zadanie 80.
Mierząc  ciśnienie  tętnicze  krwi  u  dziecka  należy  pamiętać,  aby
mankiet obejmował:

A.  całe ramię,
B.  1/2 długości ramienia,
C.  1/3 długości ramienia,
D.  2/3 długości ramienia.

Zadanie 81.
Dziecko  w  czasie  lekcji  staje  s ię  "nieobecne",  ale  nie  traci
przytomności,  nie  odpowiada  na  pytanie  nie  wykonuje  poleceń.
Zachowanie takie może być spowodowane:

A.  napadami nieświadomości,
B.  zaburzeniami rytmu serca,
C.  migreną,
D.  stanami hipoglikemii.

Zadanie 82.
Wirylizacja to:

A.  niecałkowite zróżnicowanie narządów płciowych,
B.  niezstąpienie jednego lub obu jąder,
C.  niedorozwój jajników,
D.  wystąpienie cech męskich u osobnika płci żeńskiej.

Zadanie 83.
U  dzieci  chorych  na  hemofilię,  częściej  niż  u  osób  dorosłych
dochodzi do wylewów. Powodem jest:

A .  kruchość naczyń krwionośnych,
B.  intensywne wzrastanie,
C.  brak systematyczności w zażywaniu leków,
D.  większa aktywność.

Zadanie 84.
Podstawowe znaczenie w obserwacji dystrofii Duchenn'a ma ocena:

A.  uwapnienia kości,
B.  siły mięśniowej,
C.  wydolności mięśnia sercowego,
D.  wydolności układu moczowego.

Zadanie 85.
Odległość  osoby  badającej  ostrość  słuchu  od  osoby  badanej
powinna wynosić:

A .  3 m,
B.  4 m,
C.  5 m,
D.  6 m.



Zadanie 86.
Głównym objawem niedoboru żelaza w organizmie jest:

A .  osłabienie odporności,
B.  kruchość kości,
C.  niedokrwistość,
D.  niedowidzenie o zmierzchu.

Zadanie 87.
7-letni  chłopiec  po  dwutygodniowej  hospitalizacji  z
rozpoznaniem  choroby  Perthesa  pozostaje  w  domu  pod  opieką
rodziców.  Udzielając  informacji  na  temat  aktywności  fizycznej
dziecka należy powiedzieć, że dziecko:

A.  może chodzić bez ograniczeń,
B.  może chodzić z pomocą kul łokciowych,
C.  może chodzić ale z ograniczeniem,
D.  ma bezwzględny zakaz chodzenia.

Zadanie 88.
Dziecku w trakcie napadu padaczki NIE wolno:

A.  zmieniać pozycji ułożeniowej i układać na boku,
B.  stosować tlenoterapii,
C.  podawać środków leczniczych doustnie,
D.  podawać środków leczniczych dożylnie.

Zadanie 89.
Nierozpoznana hipoglikemia u noworodka może doprowadzić do:

A.  zaburzeń układu krążenia,
B.  powstania mukowiscydozy,
C.  uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
D.  powstania cukrzycy.

Zadanie 90.
Aby  uniknąć  powikłań  związanych  z  protezowaniem  kończyny
dolnej, należy:

A.  zastosować protezę bezpośrednio po amputacji,
B.  zastosować rehabilitację bierną kikuta,
C.  stosować opatrunek miękki na kikut,
D.  przyzwyczajać kikut do ucisku.



Zadanie 91.
8-letni chłopiec przebywa w oddziale endokrynologicznym. Wzrost
dziecka  wynosi  130  cm,  masa  ciała  45  kg.  Na  brzuchu  i  udach
dziecka  widoczne  są  rozstępy.  U  dzieci  najczęściej  występuje
otyłość:

A.  poliwalentna,
B.  złożona,
C.  prosta,
D.  skojarzona.

Zadanie 92.
Niższa  sprawność  filtracji  kłębkowej  i  funkcji  cewek  nerkowych
objawia się u noworodka:

A.  hipoglikemią i hipoelektrolitemią,
B.  większą zdolnością zagęszczania moczu,
C.  zmniejszoną częstotliwością mikcji,
D.  mniejszą zdolnością zagęszczania moczu.

Zadanie 93.
Fenyloketonuria  jest  chorobą,  w  której  dochodzi  do  zaburzeń
przemiany:

A.  fenyloalaniny,
B.  alaniny,
C.  leucyny,
D.  izoleucyny.

Zadanie 94.
Prawidłowy rozwój dziecka z wadą słuchu zależy m.in. od:

A.  wczesnego rozpoznania niedosłuchu,
B.  częstych wizyt u pediatry,
C.  uczęszczania dziecka do przedszkola,
D.  rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Zadanie 95.
Jednym  z  najczęstszych  objawów  u  dzieci  w  terminalnej  fazie
choroby  jest  ból,  który  często  występuje  równocześnie  w  różnych
narządach ciała.  Badanie przedmiotowe w przypadku wystąpienia
bólu winno obejmować w pierwszej kolejności:

A .  zmiany na skórze,
B.  ustalenie lokalizacji bólu,
C.  zmiany na błonach śluzowych,
D . ustalenie  masy  ciała  dziecka,  celem  ustalenia  dawki

leku p/bólowego.



Zadanie 96.
Co to jest szczepienie podstawowe?

A.  pierwsze szczepienie,
B.  szczepienie pierwotne,
C.  szczepienie po pierwszej dawce szczepionki,
D.  szczepienie pierwotne + dawka uzupełniająca.

Zadanie 97.
Program wychowania zdrowotnego w szkole powinien być opracowany
przez:

A.  pielęgniarkę szkolną,
B.  lekarza POZ,
C.  dyrektora szkoły,
D . nauczycieli  wyznaczonych  przez  dyrektora  i  pielęgniarkę

szkolną.

Zadanie 98.
Unieruchomienie  dziecka  podczas  leczenia  reumatoidalnego
zapalenia stawów wynika z:

A .  ogromnego osłabienia,
B.  współistnienia zakażeń układu oddechowego,
C.  dolegliwości bólowych,
D.  zmniejszenia wydolności układu krążenia.

Zadanie 99.
Leczenie hemofilii polega na podawaniu:

A.  masy płytkowej,
B.  brakującego czynnika krzepnięcia,
C.  krwi pełnej,
D.  płynu wieloelektrolitowego.

Zadanie 100.
W antybiotykoterapii należy uwzględnić:

A.  podawanie probiotyków,
B.  podawanie witaminy C,
C.  uzupełnianie chlorku potasu,
D.  zwiększenie podaży węglowodanów.



Zadanie 101.
Czynnikami  mającymi  istotny  wpływ  na  przeżycia  emocjonalne
dziecka i jego rodziców w sytuacji choroby są:

A . etap  rozwoju  dziecka,  w  którym  pojawiła  s ię  choroba
przewlekła lub niepełnosprawność,

B . sposób  przekazywania  informacji  o  chorobie  lub
niepełnosprawności,

C . rodzaj  i  stopień  zaawansowania  choroby  przewlekłej
i/lub niepełnosprawności,

D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 102.
Wskaż, którą lokalizację guza sugeruje objaw Hornera:

A.  głowy i szyi,
B.  brzucha,
C.  miednicy,
D.  węzłów chłonnych.

Zadanie 103.
U  6-letniego  chłopca  stwierdzono  zaczerwienienie  moszny,
bolesność  i  powiększenie  jednego  jądra.  Istnieje  podejrzenie
skrętu jądra. Ryzyko zmian martwiczych gonady zależy od:

A.  wieku pacjenta,
B.  czasu trwania skrętu,
C.  wielkości gonady,
D.  strony gonady.

Zadanie 104.
Rozwijającą  się  niedrożność  w  przebiegu  wgłobienia  jelita  u
niemowlaka rozpoznasz po:

A.  wzdęciu brzucha i obronie mięśniowej,
B.  braku stolca i braku wymiotów,
C.  niewyczuwalnym tętnie na tętnicach obwodowych,
D.  spadku diurezy poniżej 1 ml/kg mc/godz.

Zadanie 105.
Lizozym zawarty w mleku kobiecym to:

A.  enzym trawienny,
B.  tłuszcz mleka kobiecego,
C.  składnik działający litycznie na otoczkę bakteryjną,
D.  składnik ułatwiający wchłanianie żelaza.



Zadanie 106.
Mianem zeza określa się:

A .  nieprawidłowe rozstawienie oczu,
B.  nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych,
C.  niemożność jednoocznego poruszania gałkami ocznymi,
D.  brak koordynacji ruchowej gałek ocznych.

Zadanie 107.
Podczas chemioterapii u dzieci może dojść do:

A.  uszkodzenia szkliwa zębów,
B.  owrzodzenia spojówek oka,
C.  owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej,
D.  światłowstrętu.

Zadanie 108.
W  celu  rozpoznania  wrzodziejącego  zapalenia  jelita  grubego
należy wykonać:

A.  gastroskopię,
B.  bronchoskopię,
C.  kolonoskopię,
D.  artroskopię.

Zadanie 109.
Wykrywanie wrodzonej niedoczynności tarczycy jest:

A .  powszechnym, profilaktycznym badaniem medycznym,
B.  obowiązującym testem przesiewowym u noworodków,
C.  badaniem wykonywanym u dzieci i młodzieży,
D.  podstawowym badaniem lekarskim niemowląt.

Zadanie 110.
U dziecka chorego na AIDS zmniejsza się selektywnie liczba:

A.  monocytów,
B.  granulocytów,
C.  limfocytów CD4,
D.  makrofagów.

Zadanie 111.
Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu kamicy nerkowej są:

A.  zespół nerczycowy,
B.  dieta bogato solna,
C.  podawanie wapnia jako profilaktyka krzywicy,
D.  zastój moczu.



Zadanie 112.
Podstawowym badaniem potwierdzającym mukowiscydozę jest:

A .  badanie chlorków w pocie,
B.  badanie bakteriologiczne wydzieliny z oskrzeli,
C .  bronchografia,
D.  zdjęcie klatki piersiowej.

Zadanie 113.
Podstawowym objawem w moczówce prostej jest:

A .  nadmierne pragnienie,
B.  niepohamowany apetyt,
C.  zaburzenia równowagi,
D.  jadłowstręt.

Zadanie 114.
Wśród  współistniejących  wad  rozwojowych  u  dziecka  z  zespołem
Downa do najczęstszych należą wady:

A.  przewodu pokarmowego,
B.  wrodzone serca,
C.  układu kostnego,
D.  narządu słuchu.

Zadanie 115.
Polska podpisała Konwencję Praw Dziecka w:

A.  1975r.,
B.  1988r.,
C.  1991r.,
D.  1999r.

Zadanie 116.
W postaci wiotkiej pęcherza neurogennego, gdy nie ma przeszkody
w swobodnym wypływie moczu, opróżnianie pęcherza odbywa się:

A .  samoistnie,
B.  poprzez założony na stałe cewnik,
C.  poprzez ręczne wyciskanie moczu,
D.  poprzez zakładany co 3 - 4 godziny cewnik.

Zadanie 117.
Pielęgnując protezę oka należy:

A.  stale stosować krople antybiotykowe do oczodołu,
B.  zakładać jałowy opatrunek na noc,
C.  przepłukiwać protezę i oczodół 0,9 % NaCL,
D.  wyjmować protezę z oczodołu na noc.



Zadanie 118.
Pomiaru masy urodzeniowej dokonuje się:

A .  tuż po wystąpieniu pourodzeniowego ubytku masy ciała,
B.  2 godziny po urodzeniu,
C.  w ciągu pierwszych 30 minut życia noworodka,
D.  tuż po porodzie w pierwszych minutach.

Zadanie 119.
Zespół  środków  i  metod,  których  celem  jest  poprawa  wszystkich
zaburzonych funkcji to:

A .  rewalidacja,
B.  rehabilitacja,
C.  stymulacja,
D.  adaptacja,

Zadanie 120.
W początkowym okresie występowania wodogłowia zwraca się przede
wszystkim uwagę na:

A.  uwapnienie kości czaszki,
B.  upośledzenie zborności kończyn,
C.  przyrost obwodu głowy,
D.  występowanie napadów drgawkowych.

Zadanie 121.
Jaka  jest  zasadnicza  różnica  pomiędzy  szczepionkami,  a
surowicami i immunoglobulinami?

A . szczepionki służą do uodpornienia czynnego a surowice i
immunoglobuliny do biernego,

B . szczepionki  służą  do  uodpornienia  biernego  a  surowice  i
immunoglobuliny do czynnego,

C . wszystkie  wymienione  służą  do  uodpornienia  czynnego,
różny  jest  jednak  czas  działania  (dla  szczepionek
dłuższy),

D.  nie ma różnicy.

Zadanie 122.
Choroba Werdniga-Hoffmana to:

A.  rdzeniowy zanik mięśni- młodzieńczy,
B.  mięśniowa choroba glikogenowa,
C.  rdzeniowy zanik mięśni-dziecięcy,
D.  strzałkowy zanik mięśni.



Zadanie 123.
W  pokoju,  w  którym  przebywa  dziecko  z  zapaleniem  opon
mózgowo-rdzeniowych należy:

A.  włączyć dodatkowe światło,
B.  ograniczyć dostęp ostrego światła,
C.  włączyć telewizor,
D.  włączyć radio.

Zadanie 124.
Hormon wzrostowy lub somatotropowy (STH) wywiera działanie na
chrząstki wzrostowe w okresie od około:

A.  1 m-ca życia dziecka,
B.  6 m-ca życia dziecka,
C.  1 roku życia dziecka,
D.  ok. 2 roku życia dziecka.

Zadanie 125.
Do wskaźników negatywnych stanu zdrowia, zaliczamy:

A.  chorobowość,
B.  bilanse zdrowia,
C.  pomiary antropometryczne,
D.  wskaźniki rozwoju psychomotorycznego.

Zadanie 126.
Samobójstwa są najczęściej:

A . impulsywnym działaniem, bez wcześniejszych poszukiwań
rozwiązania problemu,

B . poprzedzone  długą  drogą  rozważań  dotyczących
rozwiązania problemów i złym doświadczeniem w relacjach
interpersonalnych,

C . poprzedzone  chwilowo  i  nagle  odczuwanym  brakiem
akceptacji  dziecka  przez  rówieśników  i  mniejszym  niż
dotychczas uznaniem jego sukcesów,

D . radykalną  odpowiedzią  dziecka  na  dysonans  między
wkładem  pracy  w  realizację  zadań  życiowych  a
nagradzaniem przez rodziców.

Zadanie 127.
W badaniu przedmiotowym u dziecka stwierdzono charakterystyczny
"wheezing" czyli:

A .  duszność wdechową,
B.  duszność wydechową,
C.  duszność wdechowo- wydechową,
D.  stridor.



Zadanie 128.
Wstępną ocenę głębokości oparzenia oceniamy na podstawie:

A . koloru  skóry,  obecności  pęcherzy  oparzeniowych,
martwicy skóry,

B.  tylko zaczerwienienia skóry,
C.  tylko obecności pęcherzy oparzeniowych,
D.  obrzęku i zaczerwienienia skóry.

Zadanie 129.
Ostatecznym celem leczenia wynicowania pęcherza moczowego jest:

A . odprowadzenie moczu z moczowodów bezpośrednio do cewki
moczowej,

B.  rekonstrukcja zwieracza pęcherza,
C.  likwidacja spodziectwa,
D . uzyskanie  trzymania  moczu  bez  powstania  wstecznego

ciśnienia.

Zadanie 130.
Leczenie wodogłowia polega na:

A.  długotrwałym stosowaniu leków moczopędnych,
B . założeniu  zewnątrzczaszkowej  zastawki  odprowadzającej

płyn,
C.  przewlekłym stosowaniu kortykosteroidów,
D.  ograniczaniu podaży płynów.

Zadanie 131.
O biegunce hiperosmotycznej mówimy, jeżeli:

A .  utrata wody jest równa utracie sodu,
B.  utrata wody jest mniejsza od utraty sodu,
C.  występuje tylko utrata wody,
D.  utrata wody jest większa od utraty sodu.

Zadanie 132.
W  kształtowaniu  zachowań  prozdrowotnych  u  dzieci  w  wieku
przedszkolnym najważniejsze jest/są:

A.  atrakcyjne środki dydaktyczne,
B.  własny przykład (nauczyciela, rodziców),
C.  mocna argumentacja,
D.  ekspresja.

Zadanie 133.
Serokonwersja jest to:

A .  zespół ostrej infekcji,
B.  pojawienie się przeciwciał,
C.  bezobjawowa faza AIDS,
D.  wystąpienie objawów grypowych.



Zadanie 134.
Którego  z  niżej  wymienionych  narządów  NIE  dotyczy  ognisko
pierwotne nowotworu Neuroblastoma?

A.  nadnercza,
B.  śródpiersia tylnego,
C.  wątroby,
D.  zwojów współczulnych miednicy.

Zadanie 135.
Wrodzona  nietolerancja  galaktozy  (dziedziczona  w  sposób
autosomalny recesywny) spowodowana deficytem urydylotransferazy
galaktozo-1-fosforanu świadczy o:

A.  galaktozemii klasycznej,
B.  cukrzycy,
C.  atrezji przełyku,
D.  cytomegalii.



PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 120916
GRUPA 1
Zadanie 1.
U dziecka choroba Werdniga-Hoffmana manifestuje się:

A .  drżeniem pęczkowym,
B.  pogłębieniem odruchów głębokich,
C.  znacznym upośledzeniem rozwoju umysłowego,
D.  obniżeniem poziomu karnityny w mięśniach.

Zadanie 2.
Biegunka ostra cechuje się:

A . oddaniem 3 lub więcej płynnych lub półpłynnych stolców
n a dobę,  względnie stolców zawierających krew,  ropę lub
śluz, utrzymuje się do 2 tygodni,

B.  oddaniem 2 płynnych lub półpłynnych stolców na dobę,
C . oddaniem  większej  l iczby  stolców,  niekiedy  o

nieprawidłowym składzie (krew, ropę)  trwająca powyżej  3
tygodni,

D . zaburzeniem  trawienia  jelitowego  wynikającym  z
pierwotnego wrodzonego defektu enzymatycznego jelit.

Zadanie 3.
Odległym następstwem stosowania kortykosteroidów u dzieci jest:

A .  zaburzenie wzrastania,
B.  zaburzenie miesiączkowania,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  martwica kanalików nerkowych.

Zadanie 4.
W Polsce program obowiązujących szczepień ochronnych (Kalendarz
Szczepień) ustalany jest przez:

A.  Ministerstwo Zdrowia,
B.  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
C.  Instytut Matki i Dziecka,
D.  Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zadanie 5.
Które badanie jest konieczne do rozpoznania padaczki?

A.  encefalografia,
B.  elektrokardiografia,
C.  tomografia komputerowa głowy,
D.  zdjęcie rentgenowskie czaszki.



Zadanie 6.
Zasadniczym następstwem nieleczenia lub późnego zdiagnozowania
wrodzonej niedrożności dróg żółciowych jest:

A .  posocznica,
B.  marskość wątroby,
C.  niewydolność nerek,
D.  anemia.

Zadanie 7.
N a  oddział  rehabilitacji  pediatrycznej  przyjęto  4-letniego
chłopca  z  rozpoznaniem  dystrofii  mięśniowej  typu  Duchenn`a.
Kogo dotyka ten typ choroby?

A.  chłopców,
B.  dziewczynki,
C.  chłopców i dziewczynki,
D.  wcześniaków.

Zadanie 8.
Odporność uzyskana przez szczepienie jest odpornością:

A.  czynną wywołaną w sposób sztuczny,
B.  czynną wytworzoną w sposób naturalny,
C.  sztuczną wytworzoną w sposób bierny,
D.  bierną wywołaną w sposób naturalny.

Zadanie 9.
Istotę choroby Hirschsprunga stanowi:

A.  wygładzenie kosmków jelitowych jelita cienkiego,
B.  niedorozwój mięśnia zwieracza odbytu,
C.  brak zwojów włókien przywspółczulnych w jelicie grubym,
D . obecność  przeszkody  w  jelicie  grubym,  która  zwęża  jego

światło.

Zadanie 10.
Rehabilitacja lecznicza w chorobach reumatycznych obejmuje:

A.  kinezyterapię, fizykoterapię, hydroterapię,
B.  jonoforezę, ćwiczenia czynne i bierne,
C.  terapię zajęciową,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 11.
Test chlorkowy jest zasadniczym badaniem w diagnostyce:

A.  mukowiscydozy,
B.  mukopolisacharydozy,
C.  choroby spichrzeniowej,
D.  dysplazji oskrzelowo-płucnej.



Zadanie 12.
Żółtaczka fizjologiczna występuje:

A.  w 1 dobie życia,
B.  dziecko rodzi się z żółtaczką fizjologiczną,
C.  w 3 dobie życia,
D.  po 10 dobie życia.

Zadanie 13.
Podaj następstwo nierozpoznanej hypotyreozy:

A.  niedożywienie,
B.  upośledzenie umysłowe,
C.  zaburzenia krzepnięcia,
D.  zaburzenia trawienia i wchłaniania.

Zadanie 14.
Przyczyną wodogłowia jest:

A .  ubytek opony twardej,
B.  ubytek opony miękkiej lub jej niedorozwój,
C . zaburzenia  produkcji  i  cyrkulacji  płynu

mózgowo-rdzeniowego,
D.  niewydolność splotów podpajęczynówkowych.

Zadanie 15.
Dla dzieci z karłowatością charakterystyczna jest:

A .  agresja i autoagresja,
B.  nadpobudliwość psychoruchowa,
C.  obojętność, zaburzenia uczuciowości wyższej,
D.  depresja, wyobcowanie ze środowiska.

Zadanie 16.
Wystąpienie anoreksji najczęściej spowodowane jest przez:

A.  problemy w nauce,
B.  zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby,
C.  zaburzenia hormonalne w okresie dojrzewania,
D.  czynniki kulturowe i zaburzenia w rodzinie.

Zadanie 17.
16-letni  chłopiec  jest  od  2  lat  leczony  z  powodu  osteosarkoma.
Dziecko ma trzecią wznowę choroby, jest w stanie terminalnym.W
chorobie terminalnej głównym celem opieki jest:

A .  przedłużenie życia nieuleczalnie chorym,
B.  zmniejszenie dolegliwości bólowych,
C . godne  i  możliwe  bez  dolegliwości  przeżycie  pozostałego

czasu,
D.  zmniejszenie dolegliwości lękowych.



Zadanie 18.
Neupogen jest lekiem:

A.  immunosupresyjnym,
B.  bakteriostatycznym,
C.  stymulującym wzrost leukocytów,
D.  zawierającym gotowe przeciwciała.

Zadanie 19.
Grasica jest gruczołem, który całkowicie zanika w okresie:

A .  niemowlęcym późnym,
B.  przedszkolnym,
C.  pokwitania,
D.  dorosłym.

Zadanie 20.
Chlustające  wymioty,  występujące  zwłaszcza  rano  na  czczo,  bóle
głowy  i  tarcza  zastoinowa  na  dnie  oczu  u  dziecka,  to  główne
objawy:

A.  wstrząsu mózgu,
B.  ostrego zatrucia pokarmowego,
C.  wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
D.  refluksu żołądkowo - przełykowego.

Zadanie 21.
Które  z  poniższych  objawów  charakterystyczne  są  dla
hiperglikemii?

A.  pragnienie, częstomocz, zaburzenia łaknienia,
B . osłabienie,  bladość,  drżenie  rąk,  zimne  poty,  bóle

głowy,
C.  wysokie ciśnienie krwi, skąpomocz, apetyt,
D . wymioty,  ciała  ketonowe  w  moczu,  przyspieszone  tętno,

obniżone  RR,  pragnienie,  częstomocz,  zaburzone
łaknienie.

Zadanie 22.
Leczenie artrogrypozy polega na:

A.  sterydoterapii "pulsami",
B.  ograniczeniu aktywności fizycznej,
C.  intensywnej farmakoterapii,
D.  intensywnej rehabilitacji.



Zadanie 23.
Rozwój  fizyczny  w  okresie  przedszkolnym  charakteryzuje  s ię
głównie:

A.  zwiększeniem kifozy piersiowej,
B.  zmniejszeniem kifozy piersiowej,
C.  zmniejszeniem lordozy lędźwiowej,
D.  szybkim wzrostem kończyn,

Zadanie 24.
Ontogeneza rozpoczyna się od:

A.  chwili poczęcia dziecka,
B.  trzeciego tygodnia życia płodowego,
C.  chwili urodzenia dziecka,
D.  trzeciego miesiąca życia dziecka.

Zadanie 25.
Wcześniactwo  i  wewnątrzmaciczne  zaburzenia  wzrastania,  ciąże
bliźniacze,  cukrzyca  matki,  zagrożenie  w  utrzymaniu  ciąży,
niewydolność  krążeniowo-oddechowa  matki,  urazy,  anafilaksja,
zatrucie CO, kokainizm matki predysponują do wystąpienia:

A.  schizofrenii,
B.  miopatii,
C .  pierwotnych bólów głowy,
D.  mózgowego porażenia dziecięcego.

Zadanie 26.
Mukowiscydoza to choroba, której istotę stanowi:

A.  dysfunkcja gruczołów wydzielania wewnętrznego,
B.  dysfunkcja gruczołów wydzielania zewnętrznego,
C.  anomalia śluzówki układu oddechowego,
D.  zwiększona reaktywność gruczołów śluzowych.

Zadanie 27.
Jaki jest cel leczenia przeciwbólowego?

A . doprowadzenie  do  stanu,  w  którym  chory  jest  wolny  od
bólu,  nie  jest  zbyt  senny,  jest  aktywny  fizycznie  i
umysłowo,

B . zniwelowanie  bólu  uniemożliwiającego  chodzenie  i
poprawę nastroju,

C . usunięcie  strachu  i  rozdrażnienia  chorego  oraz  poprawa
ogólnego samopoczucia pacjenta,

D . eliminacja  częściowa  bólu,  zmniejszenie  napięcia
fizycznego, odprężenie psychiczne.



Zadanie 28.
Co warunkuje przyjęcie przeszczepu nerki przez dziecko?

A.  duży stopień pokrewieństwa dawcy i biorcy,
B.  zgodność tkankowa HLA,
C.  starszy wiek dziecka,
D.  pozytywne nastawienie dziecka i rodziców.

Zadanie 29.
P o  amputacji  kończyny  wyższe  ułożenie  lub  podwieszenie  kikuta
ma na celu przede wszystkim:

A.  przygotowanie do protezowania,
B.  zapobieganie bólowi,
C.  zmniejszenie obrzęku,
D.  zapobieganie zakażeniom.

Zadanie 30.
Bardzo  ważne  jest,  aby  u  dziecka  z  moczówką  prostą
systematycznie kontrolować:

A.  pH moczu,
B.  ciężar właściwy moczu,
C.  aceton w moczu,
D.  cukier w moczu.

Zadanie 31.
Okres wylęgania choroby to:

A.  inkubacja,
B.  intubacja,
C.  infekcja,
D.  inwazja.

Zadanie 32.
Leczenie zachowawcze w nadczynności tarczycy polega na podaniu:

A.  preparatów tarczycy,
B.  preparatów blokujących syntezę hormonów tarczycy,
C.  hormonu nadnerczy,
D . leków  "wyciszających"  nadpobudliwość  i  łagodzących

bezsenność.

Zadanie 33.
Leczenie hemofilii polega na podawaniu:

A.  masy płytkowej,
B.  brakującego czynnika krzepnięcia,
C.  krwi pełnej,
D.  płynu wieloelektrolitowego.



Zadanie 34.
W którym roku zatwierdzono Konwencję Praw Dziecka?

A.  1936,
B.  1960,
C.  1990,
D.  1993.

Zadanie 35.
Podczas drenażu drzewa oskrzelowego dziecko należy układać:

A . w  pozycjach  drenażowych  zależnie  od  umiejscowienia
zmian chorobowych,

B.  pozycja w jakiej układa się dziecko nie ma znaczenia,
C.  w pozycji półwysokiej z nogami opuszczonymi do dołu,
D.  w pozycji siedzącej z pochyleniem głowy do dołu.

Zadanie 36.
Oceniając stan nawodnienia należy uwzględnić:

A.  napięcie mięśniowe,
B.  elastyczność skóry,
C.  wielkość wątroby,
D.  odruch Moro.

Zadanie 37.
Dominującym objawem w zespole Downa jest:

A .  wysokie osadzenie małżowin usznych,
B.  opóźnienie rozwoju umysłowego dziecka,
C.  wydłużenie kończyn w częściach dystalnych,
D.  wada wzroku w postaci zeza.

Zadanie 38.
Podstawowym czynnikiem umacniania zdrowia jest:

A .  prozdrowotny tryb życia,
B.  wyposażenie genetyczne,
C.  profilaktyka swoista,
D.  wykształcenie rodziców.

Zadanie 39.
U  2-letniego  chłopca  doszło  do  wystąpienia  drgawek.
Prawdopodobnie  ich  przyczyną  była  gorączka  spowodowana
rozpoczynającym się stanem zapalnym dróg oddechowych. Przyczyną
drgawek gorączkowych jest temperatura:

A.  38°C-39°C,
B.  39°C-40°C,
C.  ponad 40°C,
D.  jest to zależne od indywidualnych cech dziecka.



Zadanie 40.
Objawem choroby Perthesa NIE jest:

A .  objaw Trendelenburga dodatni,
B.  chód kaczkowaty,
C.  ból w stawie biodrowym,
D.  utykanie w czasie chodzenia.

Zadanie 41.
Udział  pielęgniarki  pediatrycznej  w  przygotowaniu  dziecka  do
wypisu z oddziału powinien dotyczyć:

A.  przygotowania karty wypisowej,
B.  przygotowania leków do domu,
C . przygotowania  dziecka  i  rodziny  do  samoopieki  i

samopielęgnacji,
D.  poinformowania o wizycie kontrolnej w poradni.

Zadanie 42.
Które  badanie  pozwala  ocenić  stopień  duszności  u  3-letniego
dziecka?

A.  morfologia krwi,
B.  równowaga kwasowo-zasadowa,
C.  poziom Na, K w surowicy,
D.  badanie spirometryczne.

Zadanie 43.
Najczęstszym  odległym  powikłaniem  po  całkowitej  korekcji
zespołu Fallota jest niedomykalność zastawki:

A .  tętnicy płucnej,
B.  dwudzielnej,
C.  aortalnej,
D.  trójdzielnej.

Zadanie 44.
Stymulacja wg Vojty najbardziej jest przydatna dla dzieci:

A .  w okresie niemowlęcym,
B.  w okresie noworodkowym i niemowlęcym,
C.  wszystkich, wiek nie ma znaczenia,
D.  starszych.

Zadanie 45.
Pierwsza  pomoc  wobec  dziecka,  które  spożyło  środek  żrący  do
mycia sanitariatów polega na:

A.  sprowokowaniu wymiotów,
B.  podaniu wody do picia,
C.  podaniu kropli żołądkowych,
D.  pobraniu krwi na badania.



Zadanie 46.
Ból  głowy,  nudności,  zwolnienie  tętna,  oddechu,  pobudzenie
psychoruchowe,  które  wystąpiły  u  dziecka  w  trakcie  podawania
płynów drogą kroplowych wlewów dożylnych, mogą świadczyć o:

A.  nietolerancji na płyny,
B.  zbyt szybkim podawaniu dużych ilości płynów,
C.  zbyt powolnym podawaniu płynów,
D.  zakażeniu miejsca wkłucia.

Zadanie 47.
Retinopatia,  nefropatia,  neuropatia  należą  do  powikłań
cukrzycy:

A.  wczesnych,
B.  pierwotnych,
C.  późnych,
D.  przejściowych.

Zadanie 48.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do podawania witaminy D3 jest:

A .  nadczynność tarczycy,
B.  hipocalciuria,
C.  idiopatyczna hiperkalcemia,
D.  hypokalcemia.

Zadanie 49.
"Metoda  kangura"  wdrażana  na  oddziałach  wcześniaków  lub
noworodków, polega na:

A . wykonywaniu  u  dzieci  zabiegów  fizykoterapeutycznych,
które  aktywizują  układ  mięśniowy,  kostny  i  stawowy,  w
przyszłości umożliwią im dużą sprawność fizyczną,

B . działaniach  psychoterapeutycznych  zogniskowanych  na
dziecku  przez  okres  I  kwartału  życia,  które  zapewnią  w
przyszłości  rozwój  umiejętności  intelektualnych  i
emocjonalnych,

C . trzymaniu  rozebranego  dziecka  przez  matkę  lub  ojca  na
swojej  klatce  piersiowej,  nawiązywaniu  i  utrzymywaniu
kontaktu  fizycznego,  emocjonalnego,  słownego,  celem
zmniejszenia  szoku  spowodowanego  rozłąką  dziecka  z
matką po porodzie,

D . Cwiczeniach  umieszczania  dziecka  w  zagłębieniu  "torby"
przygotowanej  z  koca  lub  prześcieradła  zawieszonego  na
brzuchu  lub  plecach  matki,  co  nauczy  ją  zachować
swobodę  ruchów  z  jednoczesnym  bliskim  kontaktem  z
dzieckiem po wyjściu ze szpitala.



Zadanie 50.
Najważniejszym objawem w chorobie Hodgkina jest/są:

A.  powiększenie wątroby,
B.  wybroczyny na skórze,
C.  bóle kostne,
D.  powiększenie węzłów chłonnych (najczęściej szyjnych).

Zadanie 51.
Charakterystyczne cechy alergii pokarmowej:

A . niepożądana, niepowtarzalna reakcja organizmu na pokarm
bez udziału mechanizmów immunologicznych,

B . niepożądana,  powtarzalna  i  odtwarzalna  reakcja
organizmu  na  pokarm  z  udziałem  mechanizmów
immunologicznych,

C . zespół  objawów  wywołanych  reakcją  jelita  cienkiego  na
alergen,

D . niepożądana  reakcja  organizmu  na  pokarm  bez  udziału
mechanizmów immunologicznych.

Zadanie 52.
Przyspieszona  akcja  serca  w  okresie  niemowlęcym  spowodowana
jest:

A .  zwężonym światłem naczyń,
B.  niedorozwojem mięśnia sercowego,
C . zmniejszoną objętością wyrzutową serca oraz wydolnością

wysiłkową,
D.  niedorozwojem krążenia płucnego.

Zadanie 53.
Dziecko chore na galaktozemię może spożywać:

A.  mleko i wszystkie jego produkty,
B.  masło, kremy, lody,
C.  warzywa strączkowe, biszkopty,
D.  mięso, ryby, drób, oleje.

Zadanie 54.
Autyzm dziecięcy charakteryzują następujące objawy:

A . problemy z utrzymaniem uwagi, kontrolą impulsywności i
nadmierną ruchliwością.

B . stopniowe  izoluje  s ię  od  otoczenia  i  zamyka  się  w
sobie, omamy i urojenia.

C . brak  kontroli  nad  jedzeniem,  prowokowanie  wymiotów,
używanie środków przeczyszczających.

D . nie  fiksuje  wzroku  na  twarzy  matki,  "nie  przywiera"  do
matki  po  wzięciu  na  ręce,  do  2 .  rż .  nie  przekracza
pierwszych  faz  rozwoju  mowy,  manieryzmy  i  stereotypie
palców i dłoni.



Zadanie 55.
Mianem zeza określa się:

A .  nieprawidłowe rozstawienie oczu,
B.  nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych,
C.  niemożność jednoocznego poruszania gałkami ocznymi,
D.  brak koordynacji ruchowej gałek ocznych.

Zadanie 56.
Noworodka  z  przepukliną  oponowo-rdzeniową  w  okolicy
lędźwiowo-krzyżowej należy ułożyć:

A.  na boku,
B.  na brzuszku,
C.  na brzuszku z podpórką,
D.  w specjalnym nosidełku.

Zadanie 57.
Choroba Kawasakiego najczęściej występuje u:

A.  osób dorosłych,
B.  młodzieży,
C.  dzieci w wieku 7-14 lat,
D.  < 5. rż.

Zadanie 58.
Najczęstsze  przyczyny  krwawienia  z  górnego  odcinka  przewodu
pokarmowego u noworodków to:

A . zakażenie  bakteryjne  przewodu  pokarmowego,  alergia
pokarmowa,

B.  wrzód trawienny, żylaki przełyku, nowotwory,
C.  wrzód stresowy, choroba krwotoczna, krwawienie pozorne,
D . nieswoiste  zapalenia  jelit,  zapalenie  guzków

krwawniczych.

Zadanie 59.
Przy  odczytywaniu  testu  tuberkulinowego  dokonujemy  pomiaru
średnicy:

A.  nacieku,
B.  rumienia,
C.  obrzęku,
D.  nacieku i rumienia.

Zadanie 60.
Cukrzyca typu I powstaje w następstwie:

A.  nadmiernego wydzielania insuliny,
B.  nadmiernej podaży cukrów prostych,
C.  niedoboru lub braku insuliny endogennej,
D.  nadmiernej podaży cukrów złożonych.



Zadanie 61.
Dziecko  niewidome  powinno  być  jak  najwcześniej  objęte  opieką
specjalistyczną, aby zapobiec:

A.  wystąpieniu innych wad,
B.  opóźnieniu w rozwoju,
C.  deformacjom twarzy,
D.  odciążyć rodziców.

Zadanie 62.
Wczesnym objawem niedoboru witaminy A jest:

A .  wysypka,
B.  osłabienie odporności,
C.  niedowidzenie o zmierzchu, "kurza ślepota",
D.  kruchość kości.

Zadanie 63.
Wskaż  jakie  są  pierwsze  charakterystyczne  objawy  dla
osteosarcoma:

A.  sztywniejące zapalenie stawów,
B.  wysięk do stawu,
C.  silne bóle nocne i obrzęk tkanek,
D.  patologiczne złamanie kości.

Zadanie 64.
Najczęstszą  przyczyną  nadciśnienia  tętniczego  krwi  u  dzieci
jest:

A .  długotrwały stres,
B.  znaczna otyłość,
C.  choroba nerek i naczyń nerkowych,
D.  hypotyreoza.

Zadanie 65.
Dzieci  z  upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym powinny
uczyć się w:

A.  szkołach integracyjnych,
B.  szkołach życia,
C.  rodzinie,
D.  zakładach specjalnych.

Zadanie 66.
Odruch stąpania:

A.  pojawia się w 3 m-cu życia,
B.  pojawia się najpóźniej w 6 m-cu życia,
C.  zanika do 5 m-ca życia,
D.  zanika ok. 8 m-ca życia.



Zadanie 67.
Do objawów zwichnięcia stawu biodrowego u noworodka należy/ą:

A.  ograniczenie odwodzenia w stawach biodrowych,
B.  nierówność fałdów udowych,
C.  objaw przeskakiwania Ortolaniego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 68.
Według  Deklaracji  z  Innocenti  "Szpital  Przyjazny  Dziecku"  to
szpital, w którym:

A.  realizowane jest naturalne karmienie,
B . dzieci  mogą  być  odwiedzane  bez  ograniczeń  czasowych

przez ich przyjaciół i kolegów,
C . personel  placówki  zapewnia  dziecku  hospitalizowanemu

realizację jego potrzeb i zachcianek,
D . atmosfera  przyjacielskich  kontaktów  w  grupie

pracowników obejmuje też hospitalizowane dzieci.

Zadanie 69.
I l e  stopni  według  WHO  zawiera  przeciwbólowa  drabina
analgetyczna?

A.  2 ,
B.  3 ,
C.  4 ,
D.  5 .

Zadanie 70.
Dziecko, które chorowało na ospę uzyskało odporność:

A.  naturalną, czynną, swoistą,
B.  sztuczną, czynną, nieswoistą,
C.  naturalną, bierną, nieswoistą,
D.  sztuczną, bierną, swoistą.

Zadanie 71.
Metody problemowe stosowane w wychowaniu zdrowotnym:

A . rozwijają  umiejętność  analizowania  współzależności
między faktami a zjawiskami,

B . nie  sprzyjają  rozwojowi  samodzielnego  myślenia  i
działania,

C.  nie ćwiczą umiejętności dostrzegania problemów,
D.  nie rozwijają zdolności twórczych.



Zadanie 72.
Według Europejskiej Karty Praw Dziecka w Szpitalu:

A.  dzieci powinny przebywać razem z dorosłymi,
B . dziecko  powinno  być  przyjmowane  do  szpitala  zawsze

kiedy  występują  u  niego  objawy  choroby  nawet  wówczas
kiedy leczenie może być prowadzone w domu, pod opieką
poradni lub na oddziale dziennym,

C . rodzicom  należy  stwarzać  warunki  pobytu  w  szpitalu
razem  z  dzieckiem,  należy  ich  zachęcać  i  pomagać  im  w
pozostawaniu przy dziecku,

D . dzieci  nie  muszą  mieć  możliwości  zabawy,  odpoczynku  i
nauki odpowiedniej do ich wieku i samopoczucia.

Zadanie 73.
W  realizacji  procesu pielęgnowania nad noworodkiem po porodzie
fizjologicznym  jest  zapobieganie  rzeżączkowemu  zapaleniu
spojówek. W tym celu do 30 min po porodzie należy wykonać:

A . odśluzowanie  noworodka  przez  delikatne  odessanie
wydzieliny z gardła i nosa,

B.  ocenę zachowań noworodka,
C.  zabieg Credégo,
D.  szczepienie BCG.

Zadanie 74.
U  noworodka  z  przepukliną  oponowo  -  rdzeniową  w  okolicy
lędźwiowo  -  krzyżowej,  w  celu  wykrycia  sprzężonych  z  wadą
powikłań zwracamy uwagę na zaburzenia:

A.  krążenia i oddychania,
B.  odruchów noworodkowych,
C.  czynności wydalniczych,
D.  przyjmowania pokarmu.

Zadanie 75.
Przy poparzeniu przełyku i żołądka należy zastosować:

A.  żywienie pozajelitowe lub enteralne przez sondę,
B.  dietę półpłynną, pokarmy chłodne,
C.  żywienie przez jejunostomię,
D.  żywienie doodbytnicze.

Zadanie 76.
Dla tężyczki charakterystyczny jest objaw:

A.  Brudzińskiego,
B.  Chvostka,
C.  Moro,
D.  Kerniga.



Zadanie 77.
Dziecko  w  czasie  lekcji  staje  s ię  "nieobecne",  ale  nie  traci
przytomności,  nie  odpowiada  na  pytanie  nie  wykonuje  poleceń.
Zachowanie takie może być spowodowane:

A.  napadami nieświadomości,
B.  zaburzeniami rytmu serca,
C.  migreną,
D.  stanami hipoglikemii.

Zadanie 78.
U wcześniaka występuje utrudnione oddychanie z powodu:

A.  osłabionej fagocytozy,
B.  niedojrzałości transferazy glukuronowej,
C.  nadmiaru potasu w surowicy krwi,
D.  niedoboru surfaktantu.

Zadanie 79.
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z kłębkowym zapaleniem nerek
obejmuje:

A . rygorystyczne  ograniczenie  wysiłku  fizycznego  u
dziecka,

B.  kontrolę masy ciała dziecka,
C.  układanie dziecka w wysokiej pozycji,
D.  codzienną kontrolę hematokrytu.

Zadanie 80.
Jeżeli akcja serca noworodka wynosi 120-130 uderzeń na minutę,
świadczy to o:

A.  bradykardii,
B.  tachykardii,
C.  wartości prawidłowej,
D.  zaburzeniach hemodynamicznych.

Zadanie 81.
Nie  wykryta  i  nie  zwalczana  w  porę  głuchota  u  małych  dzieci
powoduje:

A.  zaburzenia w rozwoju ucha wewnętrznego,
B.  zaburzenia w rozwoju ucha środkowego,
C.  pojawienie się zaburzeń snu,
D.  niemożność nauczenia się mowy.

Zadanie 82.
O ostatecznym rozpoznaniu białaczki limfoblastycznej decyduje:

A.  obraz krwi obwodowej,
B.  powiększenie węzłów chłonnych,
C.  obraz szpiku kostnego,
D.  powiększenie wątroby i śledziony.



Zadanie 83.
Podstawowym  celem  rehabilitacji  dzieci  niepełnosprawnych  jest
dążenie do:

A.  maksymalnego usprawnienia zaburzonych funkcji,
B.  zniwelowania przyczyn niesprawności,
C.  wykształcenia automatyzmów ruchowych,
D.  rozwinięcie masy i siły mięśniowej.

Zadanie 84.
Zakażenie wertykalne wirusem HIV to zakażenie:

A . noworodka od matki w czasie ciąży, porodu lub karmienia
piersią,

B.  drogą przetoczenia krwi,
C.  drogą płciową,
D.  przez sprzęt medyczny.

Zadanie 85.
Jakie  badania  należy  wykonać  w  celu  rozpoznania  cukrzycy  u
dziecka?

A.  jednorazowe oznaczanie cukru we krwi,
B.  dobowy profil glikemii i test obciążenia glukozą,
C.  badanie ogólne moczu,
D.  oznaczenie gazometrii i elektrolitów we krwi.

Zadanie 86.
U  jednego  z  noworodków  opisano  brak  całej  kończyny.  Stan  ten
określamy mianem:

A.  Mikromelii,
B .  Amelii ,
C .  Peromelii,
D.  Adaktylii.

Zadanie 87.
Urodzenie s ię dziecka z wadą cewy nerwowej jest równoznaczne z
rozpoznaniem:

A.  upośledzenia umysłowego dziecka,
B.  rodziny zwiększonego ryzyka genetycznego,
C.  zaburzenia w procesie widzenia,
D.  zaburzenia w procesie słyszenia.

Zadanie 88.
Pomiaru masy urodzeniowej dokonuje się:

A .  tuż po wystąpieniu pourodzeniowego ubytku masy ciała,
B.  2 godziny po urodzeniu,
C.  w ciągu pierwszych 30 minut życia noworodka,
D.  tuż po porodzie w pierwszych minutach.



Zadanie 89.
Objaw Ortolaniego to objaw:

A.  wyważania,
B.  przeskakiwania,
C.  odwodzenia,
D.  utykania.

Zadanie 90.
Karmiąc naturalnie należy przystawiać dziecko do piersi:

A .  co 3 godziny,
B.  co 3 godziny z zachowaniem przerwy nocnej,
C.  co 3 godziny i dopajać między karmieniami,
D.  według potrzeb matki i dziecka.

Zadanie 91.
Wiek zębowy określamy na podstawie:

A.  liczby zębów stałych,
B . l iczby  wyrżniętych  zębów  oraz  stadium  ich  formowania

się,
C.  oceny wzrostu szczęk na długość,
D.  kolejności wyrzynania się zębów.

Zadanie 92.
Która z wymienionych immunoglobulin stanowi barierę ochronną w
przewodzie pokarmowym?

A.  IgA,
B.  IgG,
C.  IgE,
D.  IgM.

Zadanie 93.
Dokończ zdanie. Głowa noworodka:

A.  jest mała, stanowi 1/2 długości ciała,
B.  stanowi 3/4 długości ciała,
C.  jest proporcjonalna,
D . jest  nieproporcjonalnie  duża,  stanowi  1/4  długości

ciała.

Zadanie 94.
Najczęstszą  przyczyną  pozaszpitalnego  zapalenia  płuc  u  dzieci
poniżej 5 roku życia są:

A.  wirusy,
B.  bakterie,
C.  pierwotniaki,
D.  grzyby.



Zadanie 95.
U dziecka chorego na hemofilię wskazane są ćwiczenia typu:

A.  bieganie,
B.  pływanie i gimnastyka w wodzie,
C.  jazda na rowerze,
D.  aerobik pod kontrolą.

Zadanie 96.
Najprostszą oceną deficytu płynów jest:

A .  diureza godzinowa,
B.  diureza dobowa, ocena tętna, hematokrytu,
C.  wygląd dziecka,
D.  barwa moczu.

Zadanie 97.
Achondroplazja charakteryzuje się:

A .  małogłowiem,
B.  zaburzeniami równowagi,
C.  zaburzeniem proporcji ciała,
D.  łamliwością kości.

Zadanie 98.
Małopłytkowość  powstaje  w  wyniku  działania  następujacych
mechanizmów:

A . upośledzonego  wytwarzania  płytek  krwi,  prawidłowego
rozmieszczenia płytek krwi w ustroju,

B . obniżonego  niszczenia  płytek  krwi,  nieprawidłowego
rozmieszczenia płytek krwi w ustroju,

C . prawidłowego  wytwarzania  płytek  krwi,  wzmożonego
niszczenia  płytek  krwi,  nieprawidłowego  rozmieszczenia
płytek krwi w ustroju,

D . upośledzonego  wytwarzania  płytek  krwi,  wzmożonego
niszczenia  płytek  krwi,  nieprawidłowego  rozmieszczenia
płytek krwi w ustroju.

Zadanie 99.
By przerwać napad astmy oskrzelowej należy:

A.  ułożyć dziecko w pozycji wysokiej i podać tlen,
B.  podać tlen i leki rozszerzające oskrzela,
C.  podać tlen i leki uspokajające,
D.  podać tlen i leki przeciwkaszlowe.



Zadanie 100.
O hospitalizacji dziecka oparzonego decyduje:

A . wiek  dziecka,  powierzchnia,  głębokość,  lokalizacja
oparzenia,

B.  miejsce i głębokość oparzenia,
C.  wiek dziecka i powierzchnia oparzenia,
D.  tylko powierzchnia oparzenia.

Zadanie 101.
U  kobiety  w  ciąży  stwierdzono  aktywną  infekcję  wirusem
cytomegalii.  Kobieta  trafiła  na  oddział  położniczo-noworodkowy.
Jakie  zalecenia  dotyczące  opieki  nad  dzieckiem  należy  przekazać
matce,  jeśl i  u  noworodka  nie  stwierdzono  wirusa  ani  objawów
choroby?

A.  karmienie piersią,
B.  karmienie sztuczne,
C . profilaktyczne  podawanie  leków  p/wirusowych  dla

noworodka, na zlecenie lekarza,
D.  obserwacja przyrostu wagi ciała.

Zadanie 102.
Osoby  uzależnione,  które  nie  ukończyły  18  lat  mogą  zostać
skierowane  na  przymusowe  leczenie  i  rehabilitację  przez  sąd
rodzinny na wniosek:

A.  krewnych lub opiekunów,
B.  psychiatry,
C.  rodziców złożony do MONARu,
D.  lekarza rodzinnego złożony do MONARu.

Zadanie 103.
W leczeniu zachowawczym refluksu żołądkowo-przełykowego stosuje
się:

A .  wyciąg enzymów trawiennych trzustki,
B.  wyciąg enzymów jelitowych,
C.  leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego,
D.  leki uspokajające.

Zadanie 104.
W  pokoju,  w  którym  przebywa  dziecko  z  zapaleniem  opon
mózgowo-rdzeniowych należy:

A.  włączyć dodatkowe światło,
B.  ograniczyć dostęp ostrego światła,
C.  włączyć telewizor,
D.  włączyć radio.



Zadanie 105.
Do elementów struktury rodziny należą:

A.  liczba członków rodziny,
B.  kompletność rodziny,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 106.
Prawidłowo  funkcjonująca  rodzina  dziecka  niepełnosprawnego  to
rodzina, która wykazuje następujące zachowanie:

A.  utrzymuje swoją integrację, nadmiernie chroni dziecko,
B . podtrzymuje  pozytywne  spojrzenie  na  życie,  izoluje

dziecko,
C . poszukuje  społecznego  wsparcia,  podnosi  samoocenę

dziecka,
D.  poszukuje społecznego wsparcia, łatwo ustępuje dziecku.

Zadanie 107.
Odruch samoistnego wypływu pokarmu wyzwalany jest przez:

A.  prolaktynę,
B.  oxytocynę,
C.  progesteron,
D.  estrogeny.

Zadanie 108.
Pęcherz neurogenny to:

A.  zaburzenia czynności pęcherza moczowego,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  okresowe nietrzymanie moczu,
D.  wiotki pęcherz moczowy.

Zadanie 109.
Jeśli  dziecko  nie  jest  systematyczne,  jest  chaotyczne,  ma
nieporządek,  obniżoną  sprawność  czytania  i  pisania,  pisze
niestarannie,  nieporządnie  czyta,  przeskakuje  sylaby,  męczy
się, to może świadczyć o:

A.  nadpobudliwości psychoruchowej,
B.  zahamowaniu psychoruchowym,
C.  zaburzeniu analizatora wzrokowego,
D.  zaburzeniu analizatora słuchowego.

Zadanie 110.
Rhabdomyosarcoma to guz pochodzący z:

A .  okostnej,
B.  mięśni poprzecznie prążkowanych,
C.  włókien nerwowych,
D.  komórek wątrobowych.



Zadanie 111.
Szczepionka  BCG  (przeciw  gruźlicy),  biorąc  pod  uwagę  formę
antygenu zawiera:

A.  zabite drobnoustroje,
B.  zabite fragmenty drobnoustrojów,
C.  żywe drobnoustroje,
D.  produkty metabolizmu komórek.

Zadanie 112.
Guz typu fibrosarcoma pochodzi z tkanki:

A .  limfatycznej,
B.  tłuszczowej,
C.  łącznej włóknistej,
D.  mięśni gładkich.

Zadanie 113.
7-miesięczne  niemowlę  zostało  przyjęte  do  szpitala  z  objawami
ostrej  biegunki  i  wymiotami.  W  ciągu  doby  dziecko  straciło
około  7%  masy  ciała.  Na  co  zwrócisz  szczególną  uwagę  planując
opiekę pielęgniarską?

A.  stan nawodnienia dziecka,
B.  zapewnienie spokoju dziecku,
C.  wprowadzenie diety,
D.  izolację dziecka.

Zadanie 114.
Insulina  krótko  działająca  lub  mieszanka  insulin  krótko  i  długo
działających powinna być optymalnie podawana:

A.  bezpośrednio przed posiłkiem,
B.  na około 30 minut przed posiłkiem,
C.  15 minut przed posiłkiem,
D.  5 minut przed posiłkiem.

Zadanie 115.
Następstwem stanu padaczkowego może być:

A.  hipotermia,
B.  hiperpotasemia,
C.  zachłystowe zapalenie płuc,
D.  nadciśnienie tętnicze.

Zadanie 116.
Przyczyną ostrych biegunek u niemowląt najczęściej jest:

A .  przegrzanie,
B.  błąd dietetyczny,
C.  zakażenie wirusowe,
D.  występowanie wady anatomicznej układu pokarmowego.



Zadanie 117.
Które  zabiegi  pielęgnacyjne  są  najważniejsze  w  opiece  nad
dzieckiem z rozstrzeniem oskrzeli?

A.  toaleta jamy ustnej,
B.  inhalacje i drenaż ułożeniowy,
C.  tlenoterapia i nawilżanie sali,
D.  nawadnianie doustne i prowadzenie bilansów płynu.

Zadanie 118.
Skolioza jest to:

A .  skrzywienie kregosłupa na boki oraz skręcenie jego osi,
B . tylne  wygięcie  osi  kręgosłupa  w  płaszczyźnie

strzałkowej ciała,
C . przodowygięcie  kręgosłupa  lędźwiowego  w  płaszczyźnie

strzałkowej,
D . fizjologiczny  stan  kręgosłupa  w  okresie  dojrzewania  u

dzieci.

Zadanie 119.
Celem leczenia cytostatykami jest:

A .  ograniczenie podziału komórek,
B.  przyśpieszenie podziału komórek,
C.  ograniczenie ukrwienia nowotworzących się komórek,
D.  niszczenie komórek szybko namnażających się.

Zadanie 120.
Za pomocą metod antropometrycznych dokonuje się:

A . porównania  cech  morfologicznych,  gdy  relacje  między
cechami  badanego  dziecka  ustala  się  przy  pomocy
wskaźników,

B . analizy cech badanego dziecka i  porównania z  tabelami i
normami,

C.  oznaczenia wysokości, masy ciała i obwodów,
D . wyznaczenia  wartości  cech  badanego  dziecka  tzw.

profili, które porównuje się z profilami typowymi.

Zadanie 121.
W przypadku zatrucia dziecka z zachowaną świadomością, wymioty
można prowokować, gdy przyczyną były:

A.  grzyby,
B.  detergenty,
C.  środki żrące,
D.  ropa naftowa i jej pochodne.



Zadanie 122.
Występujące  u  noworodka:  przedłużająca  się  żółtaczka,  sucha,
chłodna skóra, senność, trudności w karmieniu, duży język, mogą
świadczyć o:

A.  chorobie Graves-Basedowa,
B.  wrodzonej niedoczynności tarczycy,
C.  chorobie Reya,
D.  Zespole Nabytego Upośledzenia Odporności.

Zadanie 123.
U  dzieci  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym  najczęściej
występuje:

A.  głęboki niedorozwój umysłowy,
B.  ubogość odruchów tonicznych,
C.  osłabienie napięcia mięśniowego,
D.  spastyczne wzmożenie napięcia mięśniowego.

Zadanie 124.
Dziecku w trakcie napadu padaczki NIE wolno:

A.  zmieniać pozycji ułożeniowej i układać na boku,
B.  stosować tlenoterapii,
C.  podawać środków leczniczych doustnie,
D.  podawać środków leczniczych dożylnie.

Zadanie 125.
Najlepszą metodą wczesnego rozpoznania niedoczynności tarczycy
jest przesiewowe oznaczanie:

A.  PTH,
B.  TRH,
C.  TSH,
D.  jodu.

Zadanie 126.
Proszę wskazać zdanie prawdziwe.

A . czas  opróżniania  żołądka  zależy  od  wieku  i  rodzaju
pokarmu,

B . u  noworodków,  a  zwłaszcza  u  wcześniaków,  opróżnianie
żołądka  jest  wolniejsze  niż  w  wieku  późniejszym
(opóźnia  je  np.  mleko  krowie,  przyśpiesza  pokarm
matki),

C.  zdanie A i B jest prawdziwe,
D.  zdanie A i B jest fałszywe.



Zadanie 127.
Ból  w  chorobie  nowotworowej  może  mieć  charakter  ostry  lub
przewlekły i jest zależny od:

A . lokalizacji,  stadium  zaawansowania  choroby  i
umiejscowienia przerzutów,

B.  zachowania i wieku pacjenta,
C . umiejscowienia  przerzutów  i  rodzaju  stosowanych

cytostatyków,
D.  stanu odżywienia chorego.

Zadanie 128.
Nowoprzyjęty do oddziału pacjent, będący nosicielem wirusa HIV,
powinien poinformować o swoim nosicielstwie:

A.  ordynatora,
B.  lekarza leczącego,
C.  pielęgniarkę,
D.  nie ma takiego obowiązku.

Zadanie 129.
O rodzinie zastępczej można powiedzieć, że:

A .  nie narusza praw rodziny biologicznej,
B.  jest prawnie odpowiedzialna za dziecko do końca życia,
C.  jest zobowiązana do alimentacji dziecka,
D.  jest najbliższą rodziną dla dziecka.

Zadanie 130.
Jakiego narządu dotyczy guz Wilmsa?

A.  śledziony,
B.  trzustki,
C.  nerki,
D.  wątroby.

Zadanie 131.
Pierwszym zadaniem terapeutycznym w afazji czuciowej jest:

A .  powstrzymanie słowotoku,
B.  nauka wymawiania sylab,
C.  nauka rozdzielania wyrazów,
D.  przełamanie milczenia.

Zadanie 132.
Charakterystycznymi  objawami  wrzodziejącego  zapalenia  jelita
grubego są:

A.  nudności,
B.  wymioty,
C.  zaparcia,
D.  biegunki z domieszką krwi lub śluzu.



Zadanie 133.
Dziewczynka  5,5  lat,  przyjęta  w  oddział  z  rozpoznaniem
otyłości.  Masa  ciała  dziecka  wynosi  53.900  g ,  wzrost  121cm.  U
dziewczynki  występuje  owłosienie  łonowe.Wystąpienie  owłosienia
łonowego u dziewczynki jest objawem:

A.  skoku pokwitaniowego,
B.  przedwczesnego pokwitania,
C.  pokwitania o czasie,
D.  stanem fizjologicznym.

Zadanie 134.
Anatomiczno-czynnościową przyczyną zaburzeń krążenia w okresie
noworodkowym może być:

A.  niedorozwój mięśnia sercowego,
B . niecałkowite  zarośnięcie  otworu  owalnego  i  przewodu

Botalla,
C.  krótkość tętnic,
D.  niedorozwój krążenia płucnego.

Zadanie 135.
Choroba  Gravesa-Basedowa  jest  zależna  od  procesu
autoimmunologicznego i jest przyczyną:

A.  nadczynności tarczycy,
B.  niedoczynności kory nadnerczy,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  nadczynności kory nadnerczy.



PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 320916
GRUPA 1
Zadanie 1.
Poprzez chemioterapię przedoperacyjną można osiągnąć:

A.  znaczne zmniejszenie guza,
B.  całkowitą remisję guza,
C.  chcemy zapobiec pęknięciu guza w czasie operacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 2.
W  monitorowaniu  terapii  wodno-elektrolitowej  u  dziecka  w
ciężkim stanie odwodnienia NIE uwzględnia się:

A .  szczegółowego bilansu podaży i strat,
B.  oceny diurezy i osmolarności moczu,
C.  oceny stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy,
D.  systematycznej oceny stężenia enzymów wątrobowych.

Zadanie 3.
U dziecka z rozpoznanym zespołem krótkiego jelita (SBS) typowym
objawem zaburzeń trawienia jest:

A .  refluks żołądkowo przełykowy,
B.  biegunka tłuszczowa,
C.  kamienie kałowe,
D.  nadkwasota.

Zadanie 4.
D o objawów muskarynopodobnych w przełomie cholinergicznym w
miastenii należą:

A . zlewne  poty,  biegunka,  mdłości,  wymioty,  bóle  brzucha,
zaburzenia oddechowe,

B.  nużliwość, drżenie mięśni, zaburzenia oddechowe,
C . niepokój lub senność, zaburzenia przytomności, zwężenie

źrenic,
D.  stany majaczenia, dyskinezy, zaburzenia świadomości.

Zadanie 5.
Neuroblastoma to guz:

A.  części współczulnej układu autonomicznego,
B.  zewnątrzoponowy,
C.  wewnątrzrdzeniowy,
D.  wywodzący się z nerwów obwodowych.



Zadanie 6.
Które  z  niżej  wymienionych  badań  diagnostycznych  będzie
najbardziej  pomocne  w  ustaleniu  rozpoznania  krwiaka
nadtwardówkowego?

A.  punkcja lędźwiowa,
B.  rentgen czaszki w trzech projekcjach,
C.  tomografia komputerowa głowy,
D.  ultrasonografia głowy.

Zadanie 7.
Przyczyną wirylizacji jest:

A .  niedobór żeńskich hormonów,
B.  nadmiar androgenów,
C.  nadmiar kortyzolu,
D.  niedobór aldosteronu.

Zadanie 8.
Nowoprzyjęty do oddziału pacjent, będący nosicielem wirusa HIV,
powinien poinformować o swoim nosicielstwie:

A.  ordynatora,
B.  lekarza leczącego,
C.  pielęgniarkę,
D.  nie ma takiego obowiązku.

Zadanie 9.
Przyspieszona  akcja  serca  w  okresie  niemowlęcym  spowodowana
jest:

A .  zwężonym światłem naczyń,
B.  niedorozwojem mięśnia sercowego,
C . zmniejszoną objętością wyrzutową serca oraz wydolnością

wysiłkową,
D.  niedorozwojem krążenia płucnego.

Zadanie 10.
C o  decyduje  o  fizjologicznym  czy  patologicznym  charakterze
żółtaczki?

A.  stopień zażółcenia powłok skórnych,
B.  stopień zażółcenia białkówek oczu,
C.  poziom bilirubiny we krwi,
D.  poziom hemoglobiny.

Zadanie 11.
W celu wykrycia nietolerancji glutenu NIE wykonuje się:

A .  testów skórnych z glutenem,
B.  oznaczenia przeciwciał przeciwgliadynowych (AGA),
C.  oznaczenia przeciwciał przeciw endomysium (EmA),
D.  biopsji jelita cienkiego.



Zadanie 12.
D o mierników pozytywnych stanu zdrowia populacji  dzieci  należy
między innymi:

A.  wskaźnik skuteczności leczenia,
B.  ocena rozwoju dziecka,
C.  wskaźnik zaburzeń odżywienia,
D . współczynnik  urodzeń  noworodków  powyżej  34  tygodnia

ciąży.

Zadanie 13.
O czym może świadczyć wynik badania bakteriologicznego moczu, w
którym stwierdzono mieszaną florę bateryjną?

A.  zakażeniu dróg moczowych,
B.  zanieczyszczeniu próbki moczu,
C.  ogólnoustrojowym zakażeniu,
D.  zakażeniu szpitalnym krzyżowym.

Zadanie 14.
Pod  koniec  okresu  wczesnego  dzieciństwa  poziom  rozwoju
społecznego charakteryzuje się:

A .  chęcią nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
B.  niechęcią do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
C.  zabawami indywidualnymi,
D.  chęcią do przebywania z dorosłymi.

Zadanie 15.
W  leczeniu  przewlekłych chorób  oskrzeli  i  płuc  do  podstawowych
metod leczniczych ułatwiających ewakuację wydzieliny zaliczamy:

A.  tylko drenaż oskrzeli,
B .  tylko gimnastykę oddechową,
C.  drenaż oskrzeli i gimnastykę oddechową,
D . gimnastykę oddechową i podawanie małej i lości płynów do

picia.

Zadanie 16.
Który z poniższych objawów wskazywałby na wrodzone przerostowe
zwężenie odźwiernika?

A.  wymioty fusowate,
B.  wymioty chlustające,
C.  częste ulewania,
D.  występowanie czkawki.



Zadanie 17.
Proces  adaptacji  rodziców  do  choroby  przewlekłej  dziecka
przebiega  w  czterech  fazach.  Faza  konstruktywnego
przystosowania się do sytuacji choroby dziecka polega na:

A . odrzuceniu  trafności  ustalonej  diagnozy,  pojawieniu  się
złości,  lęku,  napięcia,  strachu,  występują  problemy  z
koncentracją,

B . reorganizacji  życia  w  rodzinie  -  towarzyszy  temu
nadzieja  i  poczucie  wpływu  na  wydarzenia;  intensywnym
kontakcie rodziców z dzieckiem, który pozytywnie wpływa
na jego stan psychiczny i efekty leczenia,

C . poczuciu  niesprawiedliwości,  beznadziejności,
bezradności, zagubieniu i winie

D . trudności  w  myśleniu  o  przyszłości  swojej  i  dziecka,
skoncentrowaniu na chwili obecnej, zagubieniu.

Zadanie 18.
Stanowisko  Światowej  Organizacji  Zdrowia  (WHO)  w  sprawie
żywienia niemowląt to:

A .  karmienie naturalne jest najlepsze dla dziecka,
B . niemowlęta  należy  karmić  piersią  i  dokarmiać  mlekiem

modyfikowanym gdy jest to potrzebne,
C . niemowlęta  należy  wyłącznie  karmić  piersią  do  4-6

miesiąca  życia,a  następnie  podawać  żywność
uzupełniającą mleko matki, przy utrzymywaniu karmienia
piersią do końca 1, a najlepiej 2 roku życia,

D . karmienie  piersią  jest  zjawiskiem  fizjologicznym  i  u
każdej kobiety po porodzie jest uruchomiona laktacja.

Zadanie 19.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  najpełniej  definiuje  zespół
Münchhausena?

A . zespół  zaburzeń  posttraumatycznych  z  objawami
dysocjacyjnymi u dziecka,

B . doświadczenie  zespołu  negatywnych  emocji  i  przeżyć  w
związku z sytuacją kryzysową w rodzinie,

C . wywołanie  objawów  chorobowych  u  drugiej  osoby  w  celu
osiągnięcia własnych korzyści,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 20.
Z a  dystrofią  mięśniową  występującą  w  chorobie  Duchenn'a
przemawia objaw:

A.  drżenia mięśni w okolicy łydek,
B.  wspinania się po sobie,
C.  przyjmowania pozycji żaby,
D.  przyjmowania pozycji scyzorykowej.



Zadanie 21.
Jakie  czynności  będą  najważniejsze  w  przypadku  pojawienia  się
duszności u dziecka 4-letniego z zapaleniem płuc?

A.  ułożenie na wznak,
B.  zapewnienie dużej ilości płynów do picia,
C . ułożenie  w  pozycji  półsiedzącej  i  podanie  nawilżonego

tlenu,
D.  wykonanie fizykoterapii.

Zadanie 22.
Zespół dyskinezy rzęsek to zbiór objawów wynikających z:

A .  hipersekrecji śluzu,
B.  nieprawidłowej ruchomości rzęsek,
C.  hipoplazji płuc,
D.  nieprawidłowego funkcjonowania kanału chlorkowego.

Zadanie 23.
Wymień  metodę  profilaktyki  swoistej  w  zapobieganiu  zakażeniom
wewnątrzszpitalnym:

A.  stosowanie sprzętu jednorazowego użytku,
B . przestrzeganie  zasad  postępowania  z  materiałem

biologicznym,
C.  traktowanie pacjentów jako potencjalnie zakaźnych,
D.  szczepienie personelu i chorych grup ryzyka.

Zadanie 24.
Anatomiczno-czynnościową przyczyną zaburzeń krążenia w okresie
noworodkowym może być:

A.  niedorozwój mięśnia sercowego,
B . niecałkowite  zarośnięcie  otworu  owalnego  i  przewodu

Botalla,
C.  krótkość tętnic,
D.  niedorozwój krążenia płucnego.

Zadanie 25.
Najważniejsza  funkcją  rodziny  w  której  rodzice  uzyskują
informację o niepełnosprawności ich dziecka jest:

A .  skupienie uwagi i poświęcenie czasu choremu dziecku,
B.  pomoc matce w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem,
C . otoczyć  dziecko  niepełnosprawne  „parasolem”

nadopiekuńczości,
D . nauczyć  dziecko  niepełnosprawne  samoakceptacji  i

pozytywnego stosunku do ludzi.



Zadanie 26.
Który  z  poniższych  czynników  ma  wpływ  na  układ  kalendarza
szczepień w danym roku?

A.  wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia,
B . kształtowanie  się  sytuacji  epidemiologicznej  danych

chorób zakaźnych,
C . budżet  przeznaczany  na  bezpłatne  szczepienia

obowiązkowe,
D.  wykonawstwo szczepień z lat poprzednich.

Zadanie 27.
Za wyborem dostępu do żył centralnych przemawia:

A.  konieczność przetoczenia płynów z dużą szybkością,
B.  różnorodność płynów do przetoczenia w jednym okresie,
C.  konieczność długotrwałego leczenia płynami,
D . wskazanie  do  jak  najmniejszego  rozcieńczania  płynu  w

szybkim strumieniu krwi.

Zadanie 28.
Zespół  środków  i  metod,  których  celem  jest  poprawa  wszystkich
zaburzonych funkcji to:

A .  rewalidacja,
B.  rehabilitacja,
C.  stymulacja,
D.  adaptacja,

Zadanie 29.
Rozpoczynając intensywne leczenie cytostatykami i Encortonem w
ostrej białaczce limfoblastycznej, dziecku należy zapewnić:

A.  dietę bogatotłuszczową,
B.  możliwość odwiedzin,
C.  zminimalizowanie ryzyka wystąpienia infekcji,
D.  używanie mydła w płynie i łagodnych kosmetyków.

Zadanie 30.
Do najczęstszych powikłań cytomegalii wrodzonej należą:

A.  wodogłowie, opóźnienie umysłowe,
B.  owrzodzenia skóry, łuszczyca,
C.  niedorozwój przedniego odcinka oka, głuchota,
D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Zadanie 31.
U dziecka będącego w stanie astmatycznym, NIE stosuje się:

A .  leków uspokajających,
B.  leków steroidowych,
C.  tlenoterapii,
D.  leków alfa-adrenergicznych.



Zadanie 32.
Napięcie spastyczne zmniejsza się przez:

A.  kąpiel w chłodnej wodzie,
B.  układanie kończyn w wyproście,
C.  krioterapię,
D.  kąpiel w ciepłej wodzie.

Zadanie 33.
Typowymi  objawami  zapalenia  płuc  wywołanego  przez  bakterie
typowe są:

A.  spadek masy ciała,
B.  gorączka, dreszcze,
C.  duszność, tachypnoe, kaszel początkowo suchy,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Zadanie 34.
Uporczywe  dążenie  do  obniżenia  masy  ciała  poprzez  jedzenie
coraz  mniejszych  porcji  aż  do  zupełnego  głodzenia  się,  prowadzi
d o  znacznego  spadku  masy  ciała,  a  organizm  do  skrajnego
wyniszczenia,  nawet  śmierci,  towarzyszy  temu  także  utrata
miesiączki.
Przedstawiony opis charakterystyczny jest dla:

A.  żarłoczności psychicznej,
B.  jadłowstrętu psychicznego,
C.  uzależnień od opioidów,
D.  zaburzeń zachowania.

Zadanie 35.
U  chłopca  ciśnienie  przekraczało  poziom  95  centyla  i  ciśnienie
skurczowe wynosiło 128 mmHg. Jakie zalecenia powinni otrzymać
rodzice chłopca?

A.  zgłosić się do poradni leczenia nadciśnienia,
B . rozpocząć  leczenie  farmakologiczne  natychmiast  według

zleceń,
C . powtórzyć  pomiar  za  1-2  tygodnie  wykonując  3  badania

ciśnienia tętniczego,
D . wykonać  badania  laboratoryjne:  morfologię,  OB,

jonogram.



Zadanie 36.
8  -  miesięczne  dziecko  trafiło  do  szpitala  z  powodu  zapalenia
płuc.  Wiek  dziecka  wpływa  na  rozwój  negatywnych  stanów
emocjonalnych spowodowanych hospitalizacją. Najskuteczniejszym
działaniem pielęgniarki mającym na celu łagodzenie negatywnych
stanów emocjonalnych dziecka jest:

A .  zachęcanie matki do pozostania i opieki nad dzieckiem,
B.  zapoznanie dziecka z innymi pacjentami w oddziale,
C.  zagospodarowanie czasu wolnego dziecka poprzez zabawę,
D . zapoznanie dziecka ze sprzętem medycznym do wykonywania

zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych.

Zadanie 37.
Największy odsetek alergii pokarmowych występuje u dzieci:

A .  w okresie szkolnym,
B.  ze środowisk miejskich,
C.  do 2 roku życia,
D.  ze środowisk wiejskich.

Zadanie 38.
Najczęstszym,  podstawowym  sposobem  leczenia  wodogłowia
narastającego jest:

A .  założenie zastawki Pudenza,
B.  farmakoterapia,
C.  rehabilitacja,
D.  nakłucie dokomorowe.

Zadanie 39.
Choroba  Gravesa-Basedowa  jest  zależna  od  procesu
autoimmunologicznego i jest przyczyną:

A.  nadczynności tarczycy,
B.  niedoczynności kory nadnerczy,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  nadczynności kory nadnerczy.

Zadanie 40.
Rodzice  dziecka  chorego  na  padaczkę  powinni  być  pouczeni  o
konieczności:

A .  wykonywania kontrolnego EEG co 2 miesiące,
B.  zgłaszania się do kontroli 1 raz w miesiącu,
C.  notowania spostrzeżeń co do liczby i rodzaju napadów,
D.  stosowania diety eliminacyjnej.



Zadanie 41.
Jakie  badanie  należy  wykonać  by  potwierdzić  rozpoznanie
refluksu pęcherzowo-moczowodowego?

A.  cystografię mikcyjną,
B.  ultrasonografię nerek,
C.  punkcję nerki,
D.  dobową zbiórkę moczu na poziom białka.

Zadanie 42.
Lęk  u  dziecka  8-miesięcznego,  którego  przedmiotem  jest  rozłąka
demonstrowany jest poprzez:

A.  agresję,
B.  moczenie nocne,
C.  wzmożoną duszność,
D.  płacz i kurczowe trzymanie się matki.

Zadanie 43.
Zespół nabytego niedoboru odporności oznacza się skrótem:

A.  ADHD,
B.  HIV,
C.  AIDS,
D.  HBV.

Zadanie 44.
Dziewczynka  5-letnia  została  przyjęta  na  oddział  ze  złamaniem
lewego  podudzia  z  dużym  obrzękiem  i  krwiakiem  w  miejscu
złamania. W znieczuleniu ogólnym wykonano repozycję złamania i
założono opatrunek gipsowy udowy okrężny.  Układając dziecko w
łóżeczku zwracamy uwagę na ułożenie chorej kończyny, w pozycji:

A .  dowolnej tak jak wygodnie jest dziecku,
B.  poniżej tułowia,
C.  uniesionej do góry z podpartym kolanem, podudziem,
D . uniesionej  do  góry  z  podpartym  kolanem,  podudziem  i

piętą.

Zadanie 45.
Zjawisko lateralizacji dotyczy:

A.  właściwego odczytywania liter,
B.  właściwego słyszenia głosek,
C.  właściwego powtarzania głosek,
D.  przewagi jednej strony ciała nad drugą.



Zadanie 46.
Obraz  kliniczny  kłębkowego  zapalenia  nerek  charakteryzuje
występowanie:

A.  obrzęków i nadciśnienia,
B.  bladości powłok skórnych,
C.  bólu stawów i stanów podgorączkowych,
D.  skąpomoczu i bolesności przy oddawaniu moczu.

Zadanie 47.
Dziecko z zespołem Pierre Robin układamy:

A.  na wznak,
B.  na brzuchu,
C.  w pozycji Trendelenburga,
D.  w pozycji anty-Trendelenburga.

Zadanie 48.
Integralną częścią opieki terminalnej jest:

A .  opieka nad rodziną umierającego dziecka,
B.  przejęcie przez personel czynności życia codziennego,
C.  szkolenie dziecka w kierunku samopielęgnacji,
D.  niedopuszczenie do pogodzenia się ze śmiercią.

Zadanie 49.
Objawy przełomu miastenicznego to:

A.  nagłe pocenie się łzawienia, ślinotoku, utraty apetytu,
B . nagłe  wystąpienie  niewydolności  mięśni  oddechowych,

zaburzeń w połykaniu,
C.  nagłe wystąpienie zaburzeń widzenia, łzawienie,
D.  wystąpienie apokamnozy.

Zadanie 50.
Dieta dziecka z mukowiscydozą powinna być:

A.  wysokoenergetyczna,
B.  bogatobiałkowa,
C.  uzupełniona witaminami A, D, E i K,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 51.
Jakie  zmiany  dysmorficzne  może  stwierdzić  pielęgniarka  podczas
badania dziecka z zespołem Downa?

A.  dysgenezje gonad,
B.  nisko osadzone uszy, małą żuchwę, wady serca,
C . skośne szpary powiekowe, mały nos, wysoko wysklepione

podniebienie,
D . płacz  przypominający  koci,  małogłowie,  szeroko

rozstawione oczy.



Zadanie 52.
Wymiotów nie wolno wywoływać w przypadku zatrucia:

A.  lekami,
B.  środkami żrącymi,
C.  grzybami trującymi,
D.  glikolem.

Zadanie 53.
D o  oddziału  przyjęto  dwumiesięczne  niemowlę  z  biegunką,
wymiotami  i  zmianami  skórnymi  nasilonymi  szczególnie  na
policzkach.  Niemowlę  jest  karmione  sztucznie.U  dziecka
rozpoznano:

A.  celiakię,
B.  zespół złego wchłaniania,
C.  alergiczną nietolerancję mleka krowiego,
D.  zakażenie pasożytnicze przewodu pokarmowego.

Zadanie 54.
O d  około  2  miesiąca  życia,  dziecko  bada  cechy  przedmiotów
poprzez wkładanie ich do ust. Jest to efektem:

A.  zachowanego odruchu ssania,
B.  wrażliwości błony śluzowej jamy ustnej,
C.  swędzenia dziąseł,
D.  zwiększonej wrażliwości dotykowej warg niemowlęcych.

Zadanie 55.
Niekorzystną  sytuacją  dla  rozwoju  osobowości  dziecka
niepełnosprawnego jest:

A .  brak indywidualnego nauczania,
B.  brak rodzeństwa,
C.  stosowanie wymagań dziecku,
D.  stawianie dziecka w pozycji osoby uprzywilejowanej.

Zadanie 56.
Przyczynami akceleracji rozwoju są:

A.  predyspozycje psychiczne dziecka,
B.  zaburzenia hormonalne matki w czasie ciąży,
C.  zaburzenia hormonalne dziecka,
D.  uwarunkowania genetyczne i środowiskowe.

Zadanie 57.
Który objaw świadczy o przedawkowaniu witaminy D3?

A.  biegunka,
B.  pocenie się główki,
C.  utrata apetytu,
D.  różaniec krzywiczy.



Zadanie 58.
3-letnia  dziewczynka  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym  typu
spastycznego  przyjęta  po  raz  trzeci  do  oddziału
rehabilitacyjnego  w  celu  usprawnienia  ruchowego.  Rodzice
dziecka  wykazują  duże  zaangażowanie,  posiadają  wiedzę  i
umiejętności  w  zakresie  metod  usprawniania  dziecka.  W
postępowaniu pielęgnacyjnym u dziewczynki istotne jest:

A .  zmniejszenie spastyczności mięśni,
B.  unieruchomienie stawów,
C.  zwiększenie napięcia mięśni,
D.  ułożenie w pozycji półwysokiej.

Zadanie 59.
W  szkole  rozpoznano,  że  kilku  uczniów  przyjmuje  środki
uzależniające.  Do  objawów świadczących o  wąchaniu przez  dzieci
kleju, należy:

A . krwawienie  z  nosa,  katar,  kaszel,  nudności,  wymioty,
zapalenie spojówek,

B . zaparcia,  wysypka  plamista,  wzrost  temperatury  ciała,
przyspieszenie toku myślenia,

C . łamliwość  włosów  i  paznokci,  wymioty,  zaparcia,  katar,
wzrost ciśnienia,

D . podwyższenie  temperatury  ciała,  rozszerzenie  źrenic,
leukocytoza, bezsenność.

Zadanie 60.
W obrazie klinicznym ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
dominuje triada objawów:

A . stany  podgorączkowe,  drgawki,  zmiany  zapalne  w  płynie
mózgowo-rdzeniowym,

B . prawidłowa ciepłota, objawy oponowe pod postacią objawu
Brudzińskiego,  zmiany  zapalne  w  płynie
mózgowo-rdzeniowym,

C . obniżona  temperatura,  niedowłady  połowicze,  zmiany
zapalne w płynie mózgowo-rdzeniowym,

D . gorączka, objawy oponowe pod postacią sztywności karku,
zmiany zapalne w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Zadanie 61.
Przerzuty nowotworowe do kości podstawy czaszki powodują:

A.  ataksję móżdżkową,
B.  krwiak okularowy,
C.  chaotyczne ruchy gałek,
D.  bladość powłok.



Zadanie 62.
Jaki jest cel leczenia przeciwbólowego?

A . doprowadzenie  do  stanu,  w  którym  chory  jest  wolny  od
bólu,  nie  jest  zbyt  senny,  jest  aktywny  fizycznie  i
umysłowo,

B . zniwelowanie  bólu  uniemożliwiającego  chodzenie  i
poprawę nastroju,

C . usunięcie  strachu  i  rozdrażnienia  chorego  oraz  poprawa
ogólnego samopoczucia pacjenta,

D . eliminacja  częściowa  bólu,  zmniejszenie  napięcia
fizycznego, odprężenie psychiczne.

Zadanie 63.
Pierwotne zaburzenia odporności należy podejrzewać u dzieci:

A .  z przewlekłą białaczką limfatyczną,
B.  z zaburzeniami metabolicznymi,
C . które  chorują  na  ciężkie  i  uporczywe  zakażenia

bakteryjne,  wirusowe  i  grzybicze,  najczęściej  górnych  i
dolnych  dróg  oddechowych,  przewodu  pokarmowego  czy
skóry,

D.  niedożywionych.

Zadanie 64.
Gruczoł  tarczycowy  może  ulegać  okresowemu  przerostowi  w
okresie:

A .  niemowlęcym,
B.  przedszkolnym,
C.  wczesnoszkolnym,
D.  pokwitania.

Zadanie 65.
Której  z  wymienionych  kości  NIE  zaleca  się  jako  miejsca  do
pobierania szpiku u niemowląt i małych dzieci?

A.  piszczelowej,
B.  mostka,
C.  tylnego grzbietu kości biodrowej,
D.  kolca przedniego grzebienia biodrowego.

Zadanie 66.
Leczenie żywieniowe w biegunce ostrej polega na:

A.  karmieniu wyłącznie mieszankami przemysłowymi,
B . wprowadzeniu  diety  bezglutenowej  stosowanej  przez  całe

życie,
C.  wprowadzeniu żywienia pozajelitowego,
D . rozpoczęciu  po  3-4  godzinach  nawodnienia,  karmienia

naturalnego a u dzieci starszych diety lekkostrawnej.



Zadanie 67.
Drenaż  oskrzeli  wykonuje  się  zależnie  od  rozległości  i
charakteru zmian oskrzelowych:

A . 1-3  razy  dziennie,  przed  posiłkami  i  30  minut  po
podaniu leków mukolitycznych,

B . 2-5  razy  dziennie,  przed  posiłkami  i  30  minut  bez
podania leków mukolitycznych,

C . 1-3  razy  dziennie,  po  posiłku  i  30  minut  po  podaniu
leków mukolitycznych,

D.  1 raz dziennie zaraz po podaniu leków mukolitycznych.

Zadanie 68.
Tężyczka jest zespołem objawów:

A.  nadpobudliwości nerwowej,
B . nadpobudliwości  układu  nerwowego  ośrodkowego  i

obwodowego,
C.  nadpobudliwości mięśniowej,
D.  apatii i senności.

Zadanie 69.
W  realizacji  procesu pielęgnowania nad noworodkiem po porodzie
fizjologicznym  jest  zapobieganie  rzeżączkowemu  zapaleniu
spojówek. W tym celu do 30 min po porodzie należy wykonać:

A . odśluzowanie  noworodka  przez  delikatne  odessanie
wydzieliny z gardła i nosa,

B.  ocenę zachowań noworodka,
C.  zabieg Credégo,
D.  szczepienie BCG.

Zadanie 70.
Podstawą leczenia celiakii jest:

A . stosowanie  przez  całe  życie  diety  z  wykluczeniem
produktów zawierających: pszenicę, żyto, jęczmień,

B . stosowanie  przez  całe  życie  diety  z  wykluczeniem
produktów zawierających: kukurydzę, ryż, grykę,

C . d o  6  rż.  wykluczenie  z  diety  produktów  zawierających:
pszenicę, żyto, jęczmień,

D . stosowanie przez całe życie diety z wykluczeniem warzyw
i owoców.

Zadanie 71.
Wskaż, którą lokalizację guza sugeruje objaw Hornera:

A.  głowy i szyi,
B.  brzucha,
C.  miednicy,
D.  węzłów chłonnych.



Zadanie 72.
Używanie  substancji  psychoaktywnych  przez  dzieci  i  młodzież,
przyczynia się głównie do:

A.  zaburzeń psychicznych, chorób zakaźnych,
B.  nadciśnienia,
C.  otyłości,
D.  chorób układu krążenia.

Zadanie 73.
3-miesięczne  niemowlę  ułożono  na  plecach  na  pieluszce,
następnie gwałtownym ruchem pociągnięto za pieluchę. U dziecka
nastąpiło  rozrzucenie  rąk  i  ich  wyprostowanie  wraz  z
wyprostowaniem palców oraz kończyn dolnych. Po czym nastąpiło
zgięcie  i  przywiedzenie  rąk,  oraz  zgięcie  kończyn  dolnych.  Jaki
odruch wystąpił u dziecka w opisie pytania?

A.  chwytny "małpi",
B.  Babińskiego,
C.  Moro,
D.  cofania.

Zadanie 74.
Jednym  z  problemów  pielęgnacyjnych  u  dziecka  z  kłębuszkowym
zapaleniem  nerek  jest  obniżona  odporność.  Pielęgniarka
zapobiega ewentualnym zakażeniom poprzez:

A.  izolację dziecka od potencjalnych źródeł zakażenia,
B.  dbanie o higienę osobistą dziecka,
C . przestrzeganie  zasad  aseptyki  i  antyseptyki  w  czasie

zabiegów,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 75.
Do przyczyn okołoporodowych mózgowego porażenia dziecięcego NIE
należą:

A.  niedotlenienie,
B.  zatrucie,
C.  uraz okołoporodowy,
D.  krwawienie do mózgu.

Zadanie 76.
Które  z  poniższych objawów charakterystyczne są  dla  przewlekłej
niewydolności nerek?

A . zmniejszenie  wydalania  wody  w  nocy  (nykturia),
upośledzenie zagęszczania moczu,

B . podwyższone  stężenie  kreatyniny,  mocznika,  fosforu  i
jonu wodorowego,

C.  podwyższenie aktywności LDH,
D.  Odpowiedzi A i B są prawidłowe.



Zadanie 77.
Badanie widzenia barwnego przeprowadza się u:

A.  4-latków,
B.  6-latków,
C.  10-latków,
D.  14-latków.

Zadanie 78.
Metody  diagnostyczne  stosowane  w  diagnostyce  rozstrzeni
oskrzeli:

A . morfologa  z  rozmazem,  zdjęcie  przeglądowe  klatki
piersiowej,

B.  bronchoskopia, badanie gazometrii krwi tętniczej,
C . badanie  czynnościowe  układu  oddechowego,  odczyn

tubrkulinowy,
D . zdjęcie  przeglądowe  klatki  piersiowej,  tomografia

komputerowa wysokiej rozdzielczości, bronchoskopia.

Zadanie 79.
Zakażenie jatrogenne u dziecka wywołują:

A.  stosowane inwazyjne metody diagnostyki i leczenia,
B.  wady wrodzone,
C.  choroby przewlekłe,
D . odrębności  wieku  dziecięcego  polegające  na  tym,  że

dzieci  najmniej  poddają  się  rygorom,  zasadom
postępowania.

Zadanie 80.
Dokończ zdanie. Głowa noworodka:

A.  jest mała, stanowi 1/2 długości ciała,
B.  stanowi 3/4 długości ciała,
C.  jest proporcjonalna,
D . jest  nieproporcjonalnie  duża,  stanowi  1/4  długości

ciała.

Zadanie 81.
Dziecko w 3 dobie po zabiegu operacyjnym choroby Hirschsprunga
m a  wzdęty,  twardy  brzuch,  z  sondy  spływa  ciemnozielona  treść.
Pacjent  nie  oddaje  stolca,  ani  gazów.  Stan  ogólny  dziecka  jest
ciężki. U dziecka rozpoznano:

A.  kamicę nerkową,
B.  zapalenie otrzewnej,
C.  niedrożność jelit,
D.  zarośnięty przełyk.



Zadanie 82.
Wiek kostny oceniamy na podstawie:

A.  pomiaru długości i wysokości ciała,
B.  BMI,
C.  zdjęcia radiologicznego,
D.  skali Tannera.

Zadanie 83.
C o  jest  bezpośrednią  przyczyną  duszności  występującej  w  czasie
napadu astmy oskrzelowej?

A.  skurcz oskrzeli i obrzęk błony śluzowej oskrzeli,
B .  obrzęk błony śluzowej nosa,
C.  hyperwentylacja,
D.  obrzęk krtani.

Zadanie 84.
Pomocne  badania  w  ustaleniu  rozpoznania  wrodzonego  przerostu
nadnerczy to poziom:

A . kortyzolu,  aldosteronu,  17-hydroprogesteronu,
elektrolitów,

B.  kreatyniny, azotu pozabiałkowego, potasu,
C.  potasu, enzymów trzustki oraz wątroby,
D.  sodu, mocznika i kreatyniny.

Zadanie 85.
Najczęstsza przyczyna występowania drgawek u niemowląt to:

A .  gwałtowne narastanie gorączki,
B.  zaburzenia wodno-elektrolitowe,
C.  stany alergiczne,
D.  czynniki zakaźno-toksyczne.

Zadanie 86.
Stymulacja  metodą  Vojty  nie  przyniesie  efektu  lub  będzie
szkodliwa, jeśli:

A .  dziecko będzie nie wyspane,
B.  dziecko nie chce ćwiczyć,
C.  podczas ćwiczeń dziecko jest ubrane,
D.  ćwiczenia odbywają się na miękkim podłożu.



Zadanie 87.
Zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie
Programu Szczepień Ochronnych na rok 2015, w ciągu 24 godzin po
urodzeniu  lub  w  innym  możliwym  terminie  przed  wypisaniem
dziecka  z  oddziału  noworodkowego,  powinny  być  wykonane
szczepienia noworodka jednocześnie przeciw:

A . Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B (pierwsza dawka),
Błonicy,

B.  Gruźlicy, Krztuścowi,
C . Gruźlicy  i  Wirusowemu  Zapaleniu  Wątroby  typu  B

(pierwsza dawka),
D.  Błonicy, Tężcowi i Krztuścowi.

Zadanie 88.
O ostatecznym rozpoznaniu białaczki limfoblastycznej decyduje:

A.  obraz krwi obwodowej,
B.  powiększenie węzłów chłonnych,
C.  obraz szpiku kostnego,
D.  powiększenie wątroby i śledziony.

Zadanie 89.
Najczęstszym powikłaniem założenia zewnątrzczaszkowej zastawki
odprowadzającej płyn mózgowo-rdzeniowy jest:

A .  zakażenie wirusowe,
B.  nadmierne odkształcenie zastawki,
C.  spadek ciśnienia śródczaszkowego,
D.  zakażenie bakteryjne.

Zadanie 90.
Test Hirschberga jest to:

A .  badanie ustawienia gałek ocznych,
B.  badanie odbicia światła na rogówkach,
C.  ocena ruchów gałek ocznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 91.
Roztwór hipertoniczny płynu, to taki, w którym ciśnienie:

A.  osmotyczne jest równoważne ciśnieniu krwi,
B.  krwi wzrasta wraz z podawaniem płynu,
C.  osmotyczne jest większe niż w roztworze izotonicznym,
D.  osmotyczne jest niższe niż w roztworze izotonicznym.



Zadanie 92.
15-miesięczna  dziewczynka  przebywa  w  oddziale.  U  dziecka
występuje  brak  łaknienia,  wymioty,  zaparcia,  poliuria,  wzmożone
pragnienie,  ciśnienie  tętnicze  krwi  wynosi  120  /85  mmHg.
Występowanie powyższych objawów może świadczyć o:

A.  hipercalcemii,
B.  hipocalcemii,
C.  hipercaliemii,
D.  hipocaliemii.

Zadanie 93.
Najczęstszym  i  najistotniejszym  niepożądanym  działaniem
cytostatyków jest:

A .  ototoksyczność,
B.  hepatoksyczność,
C.  mielosupresyjność,
D.  nefrotoksyczność.

Zadanie 94.
Achondroplazja jest to najczęstsza postać:

A.  asymetrycznego skrócenia kończyn,
B.  zaburzenia segmentacji kręgów,
C.  dysplazji letalnej,
D.  karłowatości krótkokończynowej.

Zadanie 95.
Do oceny stopnia zaburzeń świadomości używamy skali:

A .  Biota,
B.  Glasgow,
C.  Ballard,
D.  Lileya.

Zadanie 96.
Unieruchomienie  dziecka  podczas  leczenia  reumatoidalnego
zapalenia stawów wynika z:

A .  ogromnego osłabienia,
B.  współistnienia zakażeń układu oddechowego,
C.  dolegliwości bólowych,
D.  zmniejszenia wydolności układu krążenia.

Zadanie 97.
Dzieci  po  zabiegu  operacyjnym  przepukliny  oponowo-rdzeniowej
wymagają zazwyczaj opieki:

A .  neurologa,
B.  neurochirurga,
C.  ortopedy,
D.  kompleksowej.



Zadanie 98.
3-letnia  dziewczynka  urodzona  o  czasie,  z  wrodzonym  brakiem
kończyn górnych na wysokości stawów łokciowych. W tym przypadku
należy dbać żeby:

A . zachować  pełny  zakres  ruchów  w  stawach  biodrowych  i
kolanowych,

B.  minimalizować bóle fantomowe,
C.  nie występowało uczucie kończyn fantomowych,
D.  zmniejszyć obrzęk kikutów.

Zadanie 99.
Biegunka ostra cechuje się:

A . oddaniem 3 lub więcej płynnych lub półpłynnych stolców
n a dobę,  względnie stolców zawierających krew,  ropę lub
śluz, utrzymuje się do 2 tygodni,

B.  oddaniem 2 płynnych lub półpłynnych stolców na dobę,
C . oddaniem  większej  l iczby  stolców,  niekiedy  o

nieprawidłowym składzie (krew, ropę)  trwająca powyżej  3
tygodni,

D . zaburzeniem  trawienia  jelitowego  wynikającym  z
pierwotnego wrodzonego defektu enzymatycznego jelit.

Zadanie 100.
Powiększenie  i  rozdęcie  brzucha,  utrudnione  łaknienie  z
postępującą  dystrofizacją,  pusta  bańka  odbytnicy  w  badaniu  per
rectum (po badaniu często wytryskuje duża i lość mas kałowych i
gazów), występujące w okresie niemowlęcym świadczą o:

A.  chorobie Leśniowskiego-Crohna,
B.  chorobie wrzodowej,
C.  chorobie Hirschsprunga,
D.  refluksie żołądkowo-przełykowym.

Zadanie 101.
W  I  dobie  po  implantacji  zastawki  komorowo-otrzewnowej
obserwując  dziecko  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  objawy
związane z:

A .  obserwacją źrenic,
B.  wzrastaniem ciśnienia śródczaszkowego,
C.  diurezą,
D.  odżywianiem.



Zadanie 102.
Wysoka liczba leukocytów w moczu występuje w:

A.  moczówce prostej,
B.  zespole nerczycowym,
C.  zakażeniu układu moczowego,
D.  skąpomoczu.

Zadanie 103.
Błędy w realizacji żywienia u młodzieży szkolnej:

A . nieregularne  spożywanie  posiłków  i  zbyt  długie  przerwy
między posiłkami, nadmierne spożywanie produktów typu
fast food oraz słodzonych napojów gazowanych,

B.  ograniczenie spożycia soli i produktów solonych,
C.  ograniczenie spożycia cukru i słodyczy,
D . codzienne spożywanie 2 porcji produktów z grupy: mięso,

ryby, jaja, rośliny strączkowe.

Zadanie 104.
Jakość opieki nad dzieckiem hospitalizowanym gwarantuje m. in.:

A . zindywidualizowana  opieka  dostosowana  do  potrzeb
odbiorcy,

B.  zindywidualizowana opieka bez oceny potrzeb odbiorcy,
C . zindywidualizowana  opieka  oparta  o  ocenę  tylko  potrzeb

dokonanych przez pielęgniarkę,
D.  opieka zadaniowa dostosowana do potrzeb odbiorcy.

Zadanie 105.
Urodzenie  dziecka  z  wadą  cewy  nerwowej  powoduje  zaliczenie
matki do grupy zwiększonego ryzyka. Kobietom z te j grupy zaleca
się:

A . przyjmowanie  kwasu  foliowego  przed  kolejną  ciążą  w
dawce  4  mg  dziennie,  spożywanie  produktów  mącznych
wzbogaconych w kwas foliowy,

B.  w dawce 0.001 mg /100 g mąki,
C.  modyfikację diety i dobór produktów spożywczych,
D . podawanie leków zmniejszających wchłanianie metioniny 4

tygodnie przed zajściem w ciążę.



Zadanie 106.
Które  z  wymienionych  poniżej  objawów  świadczą  z  największym
prawdopodobieństwem o występowaniu astmy u dziecka?

A . ciągły  kaszel  z  odkrztuszaniem  dużych  ilości  ropnej
wydzieliny, brak przyrostu masy ciała,

B . brak  apetytu,  bóle  brzucha,  częste  kichanie  i  wodnisty
katar,

C . duszność wdechowa, szczekający kaszel, częste zapalenia
krtani,

D . częste  występowanie  świszczącego  oddechu,  napadowy
suchy kaszel, duszność wydechowa.

Zadanie 107.
Do głównych objawów nadczynności tarczycy należą:

A.  ospałość, bradykardia, otyłość,
B.  wole, niepokój, tachykardia,
C.  wole, brak łaknienia, obniżone ciśnienie tętnicze,
D.  wole, zaburzenia rytmu serca, krótkowzroczność.

Zadanie 108.
W sferocytozie dochodzi do:

A.  szybszego niszczenia erytrocytów przez śledzionę,
B.  szybszego niszczenia erytrocytów przez wątrobę,
C.  upośledzonego wytwarzania erytrocytów przez szpik,
D.  nadmiernego wytwarzania erytrocytów przez szpik.

Zadanie 109.
Jakich  wskazówek  udzielisz  matce  odnośnie  ułożenia  dziecka  w
trakcie dializy otrzewnowej?

A . dziecko  może  się  poruszać  i  przyjąć  pozycję  dla  niego
wygodną,

B.  dziecko powinno leżeć w pozycji płaskiej,
C.  dziecko może leżeć w pozycji półwysokiej,
D . powinno  leżeć  na  boku,  co  ułatwia  odpływ  płynu

dializacyjnego.

Zadanie 110.
Pielęgniarka obserwując dziecko z urazem głowy powinna zwracać
uwagę  na  ciśnienie  tętnicze  i  tętno.  Wysokie  RR,  bradykardia  w
urazach  czaszki  nasuwają  podejrzenie  wzmożonego  ciśnienia
śródczaszkowego. Objawy te wskazują na:

A.  wstrząs hipowolemiczny,
B.  wgłobienie,
C.  uszkodzenie odcinka szyjnego kręgosłupa,
D.  wstrząs neurogenny.



Zadanie 111.
Badanie  symetrii  klatki  piersiowej  i  okolicy  lędźwiowej  podczas
skłonu w przód pozwala na wykrycie:

A .  nadmiernej lordozy,
B.  nadmiernej kifozy,
C.  odstających łopatek,
D.  bocznego skrzywienia kręgosłupa.

Zadanie 112.
Aby  złagodzić  ból  i  niemiłe  odczucie  związane  z  podawaniem
leków drogą dożylną, należy:

A.  spryskać miejsce wkłucia preparatem odkażającym,
B.  przed wkłuciem zastosować ciepłą, relaksacyjną kąpiel,
C.  1/2 godz. przed wkłuciem podać doustny lek p/bólowy,
D.  zastosować krem EMLA na okolice wkłucia.

Zadanie 113.
W  przypadku  zdiagnozowania  fenyloketonurii  rozpoczyna  się
leczenie:

A.  dietą z ograniczeniem fenyloalaniny,
B . dietą  z  ograniczeniem  fenyloalaniny,  ale  wprowadzane

stopniowo w przeciągu 1 miesiąca,
C.  dietą niskobiałkową i niskosodową,
D.  od podawania dużych dawek witaminy B6 oraz witaminy C.

Zadanie 114.
Dziecko  wymaga  dodatkowej,  wnikliwej  kontroli  przebiegu
rozwoju, gdy:

A . pozycja centylowa mierzonego parametru usytuowana jest
na 50 centylu,

B . pozycja  centylowa  usytowana  jest  między  25  a  75
centylem,

C . pozycja  centylowa  usytuowana  jest  między  10  a  90
centylem,

D . występują  nagłe  zmiany  pozycji  centylowej  lub
"wędrowanie"  z  kanału  centylowego  do  kanału
centylowego.

Zadanie 115.
Test Guthriego służy do:

A.  oceny wieku płodowego,
B.  oceny wydolności oddechowej,
C.  wykrycia hypotyreozy,
D.  wykrycia fenyloketonurii.



Zadanie 116.
Celem ćwiczeń relaksacyjnych jest:

A .  wytłumienie pobudzenia motorycznego oun,
B.  wzmożenie napięcia mięśniowego,
C.  wzmożenie odruchów podstawy,
D.  umożliwienie wykonania samodzielnego ruchu.

Zadanie 117.
Pierwszym objawem klinicznym u pacjentów z guzem Wilmsa jest:

A .  krwiomocz,
B.  zakażenie układu moczowego,
C.  gorączka,
D.  wyczuwalny guz w jamie brzusznej.

Zadanie 118.
Podczas napadu anoksemicznego u starszego dziecka postępowanie
polega na:

A.  wykonaniu intubacji,
B . umożliwieniu  przyjęcia  pozycji  kucznej,  uspokojeniu  go,

oraz na podaniu płynów dożylnych i tlenoterapii,
C.  wykonaniu kardiowersji,
D.  rozpoczęciu farmakoterapii przeciwnadciśnieniowej.

Zadanie 119.
D o  wad  wrodzonych  serca  przebiegających  z  sinicą  NIE  zalicza
się:

A .  zespół Fallota,
B.  atrezja zastawki trójdzielnej,
C.  przetrwały przewód tętniczy,
D.  przełożenie wielkich pni tętniczych.

Zadanie 120.
Dziecko  niewidome  powinno  być  jak  najwcześniej  objęte  opieką
specjalistyczną, aby zapobiec:

A.  wystąpieniu innych wad,
B.  opóźnieniu w rozwoju,
C.  deformacjom twarzy,
D.  odciążyć rodziców.

Zadanie 121.
Dzieci chore na jadłowstręt psychiczny w okresie leczenia:

A.  wymagają bardzo ścisłego nadzoru podczas posiłków,
B.  nie powinny być kontrolowane podczas posiłku,
C.  nie powinny leżeć po posiłkach,
D.  zawsze wymagają żywienia przez zgłębnik żołądkowy.



Zadanie 122.
Zasada  konkretyzacji  wykorzystywana  podczas  nauczania  dzieci
niewidomych polega na:

A.  dotykowej obserwacji rzeczywistości,
B.  opisowych informacjach,
C.  odwoływaniu się do doświadczeń,
D.  stosowaniu modeli do sformułowania pojęć.

Zadanie 123.
Głównym  zadaniem  pielęgniarki  w  opiece  nad  dzieckiem  z
przewlekłą niewydolnością nerek jest:

A .  ocena stanu świadomości,
B.  prowadzenie bilansu płynów,
C.  obserwacja zachowania dziecka,
D.  pomiar ciepłoty ciała.

Zadanie 124.
Bardzo charakterystycznym objawem osteogenesis imperfekta jest:

A .  ciemno zielony odcień twardówek,
B.  głęboko niebieski odcień twardówek,
C.  niski poziom wapnia całkowitego w surowicy,
D.  niski poziom wapnia zjonizowanego w surowicy.

Zadanie 125.
Choroba Kawasakiego najczęściej występuje u:

A.  osób dorosłych,
B.  młodzieży,
C.  dzieci w wieku 7-14 lat,
D.  < 5. rż.

Zadanie 126.
Objawy chorobowe klasycznej galaktozemii ujawniają się:

A .  po rozpoczęciu karmienia piersią,
B.  w 2 miesiącu życia,
C.  po wprowadzeniu soków owocowych,
D.  po zakończeniu karmienia piersią.

Zadanie 127.
Zapobieganie krzywicy to przykład profilaktyki:

A .  nieswoistej,
B.  swoistej,
C.  drugorzędowej, wtórnej,
D.  trzeciorzędowej.



Zadanie 128.
Występujące  u  noworodka:  przedłużająca  się  żółtaczka,  sucha,
chłodna skóra, senność, trudności w karmieniu, duży język, mogą
świadczyć o:

A.  chorobie Graves-Basedowa,
B.  wrodzonej niedoczynności tarczycy,
C.  chorobie Reya,
D.  Zespole Nabytego Upośledzenia Odporności.

Zadanie 129.
Najczęstszym zakażeniem oportunistycznym w przebiegu AIDS jest:

A .  salmonelloza,
B.  Rota-Virus,
C.  pneumocystoza,
D.  toksoplazmoza.

Zadanie 130.
U  7-tygodniowego  niemowlęcia  stwierdza  się  żółte  zabarwienie
powłok  skórnych,  odbarwione  gliniaste  stolce,  ciemno  brunatne
zabarwienie  moczu.Rozpoznanie  choroby  należy  postawić
najpóźniej do:

A.  2 miesiąca życia,
B.  6 miesiąca życia,
C.  12 miesiąca życia,
D.  2 roku życia.

Zadanie 131.
Jakie zwiastuny mogą zapowiadać napad padaczki?

A.  senność, duszność, wymioty,
B.  silne krótkotrwałe bóle głowy,
C.  lekkie drażnienie i mrowienie kończyn,
D . chwilowy  bezruch  z  zaburzeniami  węchu  (odczuwanie

przykrych zapachów).

Zadanie 132.
Celem  prowadzania  profilaktycznych  badań  lekarskich  u  dzieci
jest wczesne wykrycie:

A .  wad postawy,
B.  wad serca,
C.  zaburzeń rozwoju i zdrowia,
D.  dysfunkcji psychicznych.



Zadanie 133.
Przeciwskazaniem  do  karmienia  piersią  ze  strony  dziecka  może
być:

A . niezdolność  do  skutecznego  ssania  (rozległa  wady
anatomiczna w postaci rozszczepu wargi i podniebienia),

B . ciężki  stan,  wcześniactwo,  wady  wrodzone  serca,  w
których odruch ssania jest zbyt dużym wysiłkiem i wiąże
się z dużym ryzykiem zachłyśnięcia,

C.  galaktozemia, wrodzony niedobór laktazy,
D.  wszystkie powyżej.

Zadanie 134.
Kikut  poamputacyjny  ma  tendencje  do  ustawiania  się  w
nieprawidłowych pozycjach ze względu na:

A.  zbyt wczesne założenie protezy,
B.  zaburzenia równowagi poszczególnych grup mięśniowych,
C.  zbyt wczesne podjęcie rehabilitacji,
D.  długo utrzymujący się obrzęk po amputacji.

Zadanie 135.
Czynniki,  które  decydują  już  w  momencie  zapłodnienia  w  sposób
nieodwracalny  o  wielu  właściwościach  człowieka,  np.  jego  płci,
budowie, funkcji, tempie rozwoju należą do:

A.  czynników egzogennych,
B.  czynników endogennych,
C.  czynników środowiskowych,
D.  czynników hormonalnych.



PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 160917
GRUPA 1
Zadanie 1.
Dzieci  po  zabiegu  operacyjnym  przepukliny  oponowo-rdzeniowej
wymagają zazwyczaj opieki:

A .  neurologa,
B.  neurochirurga,
C.  ortopedy,
D.  kompleksowej.

Zadanie 2.
Sinawe zabarwienie skóry w zespole Downa świadczy o:

A.  niskim ciśnieniu tętniczym krwi,
B.  zaburzonym przepływie mózgowym,
C.  współistniejącej wadzie wrodzonej serca,
D.  schorzeniu wątroby.

Zadanie 3.
Objawy charakterystyczne dla zakażenia Pneumocystis carinii to:

A .  ostra biegunka,
B.  wybroczyny na skórze,
C.  zapalenie płuc,
D.  dodatnie objawy oponowe.

Zadanie 4.
Który  z  jonów  powinien  być  suplementowany  przy  podawaniu
glikokortykosteroidów?

A.  potas,
B.  sód,
C.  magnez,
D.  cynk.

Zadanie 5.
D o zamknięcia czynnościowego zastawki otworu owalnego dochodzi
w :

A.  1 tygodniu życia,
B.  1 miesiącu życia,
C.  kilka minut po urodzeniu,
D.  kilka godzin po urodzeniu.



Zadanie 6.
U  dziecka  z  chorobą  "rybiej  łuski"  po  codziennej  kąpieli  ciało
dziecka osuszamy:

A . ręcznikiem,  przesuwając  go  po  ciele  wzdłuż
zrogowaciałych łusek,

B . ręcznikiem,  przesuwając  go  po  ciele  w  celu  zcierania
zrogowaciałych łusek,

C.  ręcznikiem, przykładając go delikatnie do ciała,
D.  pozostawiamy skorę do samoistnego wyschnięcia.

Zadanie 7.
Noworodek z fenyloketonurią rodzi się:

A .  z zaburzeniami wchłaniania białka,
B.  z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym,
C.  klinicznie zdrowy,
D.  z uszkodzeniem CUN.

Zadanie 8.
Badanie widzenia barwnego przeprowadza się u:

A.  4-latków,
B.  6-latków,
C.  10-latków,
D.  14-latków.

Zadanie 9.
Najbardziej miarodajny wynik gazometrii jest wówczas, gdy krew:

A.  pobierana jest metodą Astrupa,
B.  pochodzi z tętnicy,
C.  pochodzi z żyły,
D.  pobiera się z opuszki palca lub pięty.

Zadanie 10.
Ból nocyceptywny:

A . powstaje  w  wyniku  drażnienia  i  aktywacji  zakończeń
czuciowych,

B.  wiąże się z dysfunkcją układu nerwowego,
C.  pochodzi z receptorów bólowych w skórze,
D.  występuje bez przyczyn somatycznych.

Zadanie 11.
Po wypadku samochodowym u poszkodowanego zawsze:

A.  rozpoznajemy złamanie kręgosłupa,
B.  podejrzewamy złamanie kręgosłupa,
C.  wykluczamy złamanie kręgosłupa,
D.  rozpoznajemy przerwanie rdzenia kręgowego.



Zadanie 12.
10-letni  chłopiec  doznał  w  wyniku  upadku  izolowanego  urazu
kończyny  górnej.  Kończyna  pozostaje  w  ułożeniu  wyprostnym,  ze
znacznym  obrzękiem  i  krwiakiem  w  okolicy  stawu  łokciowego,
palce są chłodne i blade. Udzielając pierwszej pomocy należy:

A.  nie zakładać żadnego unieruchomienia,
B . założyć  szynę  Cramera  w  pozycji  takiej,  w  jakiej

ułożona jest kończyna,
C.  założyć szynę Cramera na kończynę zgietą pod kątem 90°,
D.  zgiąć kończynę i założyć temblak.

Zadanie 13.
Zakładanie portu naczyniowego polega na:

A . wprowadzeniu specjalnej kaniuli do naczyń obwodowych w
warunkach gabinetu zabiegowego,

B . operacyjnym wprowadzeniu drenu do naczynia żylnego tzw.
wenesekcja,

C . operacyjnym  wszczepieniu  komory  do  tkanki  podskórnej
oraz cewnika do wybranego naczynia krwionośnego,

D.  wprowadzeniu kaniuli do tętnicy.

Zadanie 14.
Ból  głowy,  nudności,  zwolnienie  tętna,  oddechu,  pobudzenie
psychoruchowe,  które  wystąpiły  u  dziecka  w  trakcie  podawania
płynów drogą kroplowych wlewów dożylnych, mogą świadczyć o:

A.  nietolerancji na płyny,
B.  zbyt szybkim podawaniu dużych ilości płynów,
C.  zbyt powolnym podawaniu płynów,
D.  zakażeniu miejsca wkłucia.

Zadanie 15.
Pierwotna dyskineza rzęsek, to:

A .  wrodzone upośledzenie ruchomości rzęsek,
B.  nabyte upośledzenie ruchomości rzęsek,
C . upośledzenie  czynności  błony  śluzowej  układu

oddechowego,
D . całkowity  brak  rzęsek  błony  śluzowej  układu

oddechowego.

Zadanie 16.
Objawy przełomu miastenicznego to:

A.  nagłe pocenie się łzawienia, ślinotoku, utraty apetytu,
B . nagłe  wystąpienie  niewydolności  mięśni  oddechowych,

zaburzeń w połykaniu,
C.  nagłe wystąpienie zaburzeń widzenia, łzawienie,
D.  wystąpienie apokamnozy.



Zadanie 17.
Rozwinięcie  s ię  pełnych  objawów  anoreksji  najczęściej
poprzedzają:

A.  apatia i senność,
B.  uporczywe wymioty i biegunki,
C.  duża aktywność fizyczna i perfekcyjność w działaniu,
D.  napady zachowań agresywnych.

Zadanie 18.
Obowiązek  pomocy  społecznej  w  zakresie  opieki  nad  dzieckiem
spoczywa między innymi na:

A.  pracodawcach,
B.  fundacjach i stowarzyszeniach,
C.  osobach fizycznych i prawnych,
D . organach administracji rządowej i jednostkach samorządu

terytorialnego.

Zadanie 19.
W zespole Schönleina-Henocha występuje:

A.  przyśpieszone opadanie krwinek,
B.  obniżona liczba krwinek białych,
C.  obniżony poziom żelaza w surowicy,
D.  podwyższony poziom wiązania żelaza.

Zadanie 20.
Mierząc  ciśnienie  tętnicze  krwi  u  dziecka  należy  pamiętać,  aby
mankiet obejmował:

A.  całe ramię,
B.  1/2 długości ramienia,
C.  1/3 długości ramienia,
D.  2/3 długości ramienia.

Zadanie 21.
Dziecko  ze  stwierdzonym  ubytkiem  słuchu  powinno  zostać
zaopatrzone w indywidualny aparat słuchowy najpoźniej:

A .  do końca pierwszego roku życia,
B.  w wieku szkolnym,
C.  w wieku przedszkolnym,
D.  w młodszym wieku szkolnym.

Zadanie 22.
Najlepszą  metodą  leczenia  choroby  Graves-Basedowa  jest
zastosowanie:

A.  tyreoidectomii,
B.  radioaktywnego jodu,
C.  glikokortykosteroidów,
D.  propranololu.



Zadanie 23.
Jakie  zmiany  dysmorficzne  może  stwierdzić  pielęgniarka  podczas
badania dziecka z zespołem Downa?

A.  dysgenezje gonad,
B.  nisko osadzone uszy, małą żuchwę, wady serca,
C . skośne szpary powiekowe, mały nos, wysoko wysklepione

podniebienie,
D . płacz  przypominający  koci,  małogłowie,  szeroko

rozstawione oczy.

Zadanie 24.
Dziecko  przed  rozpoczęciem  leczenia  odczuwa  strach,  jest
agresywne,  dużo  mówi.  Jakie  działania  powinna  podjąć
pielęgniarka, żeby złagodzić tą sytuację?

A . zwrócić  s ię  w  przyjazny  sposób  do  dziecka  i  wysłuchać
jego wypowiedzi,

B . odpowiedzieć  na  pytania  dziecka  w  sposób  budzący  jego
zaufanie,

C . zorganizować dziecku możliwość zabawy,  aby  nie  nudziło
się,

D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 25.
Najskuteczniejsze  efekty  postępowania  odwykowego  w  przypadku
narkomanii występują wtedy, gdy:

A . motywacja  o  podjęciu  abstynencji  i  terapii  pochodzi  od
dziecka uzależnionego,

B . n a  leczenie  odwykowe  kieruje  s ię  dziecko  na  podstawie
wyroku sądowego,

C . postępowanie  odwykowe  podejmuje  się  na  życzenie  i  za
zgodą rodziców,

D . n a  terapię  odwykową  kieruje  lekarz  pierwszego  kontaktu
i pedagog szkolny.

Zadanie 26.
Do objawów wrodzonej niedoczynności tarczycy NIE należy:

A.  tachykardia,
B.  hipotonia,
C.  senność,
D.  przepuklina pępkowa.



Zadanie 27.
Głównym  zadaniem  pielęgniarki  w  opiece  nad  dzieckiem  z
przewlekłą niewydolnością nerek jest:

A .  ocena stanu świadomości,
B.  prowadzenie bilansu płynów,
C.  obserwacja zachowania dziecka,
D.  pomiar ciepłoty ciała.

Zadanie 28.
Najczęstszym zakażeniem oportunistycznym w przebiegu AIDS jest:

A .  salmonelloza,
B.  Rota-Virus,
C.  pneumocystoza,
D.  toksoplazmoza.

Zadanie 29.
N a ocenę laboratoryjną zespołu hemolityczno-uremicznego składa
się:

A . morfologia,  stężenie  mocznika,  kreatyniny  i
elektrolitów,

B.  poziom przeciwciał przeciwjądrowych, poziom IgA i IgM,
C.  poziom reniny i erytropoetyny, liczba retikulocytów,
D.  poziom reniny, fosforu i fosfatazy alkalicznej.

Zadanie 30.
Charakterystyczne cechy alergii pokarmowej:

A . niepożądana, niepowtarzalna reakcja organizmu na pokarm
bez udziału mechanizmów immunologicznych,

B . niepożądana,  powtarzalna  i  odtwarzalna  reakcja
organizmu  na  pokarm  z  udziałem  mechanizmów
immunologicznych,

C . zespół  objawów  wywołanych  reakcją  jelita  cienkiego  na
alergen,

D . niepożądana  reakcja  organizmu  na  pokarm  bez  udziału
mechanizmów immunologicznych.

Zadanie 31.
Przy nasilonych wymiotach u dziecka z przewlekłą niewydolnością
nerek, bezwzględnie należy:

A.  zapobiegać odwodnieniu,
B.  zmniejszyć dolegliwość bólową,
C.  pomóc w zmianie pozycji,
D.  zapewnić spokój.



Zadanie 32.
Dziecko wrażliwe, powolne o trwałych emocjach to typ:

A.  choleryka,
B.  sangwinika,
C.  flegmatyka,
D.  melancholika.

Zadanie 33.
Aby  zachować  odpowiedni  kształt  i  objętość  kikuta  po  amputacji
kończyny górnej należy:

A.  bandażować ciasno kikut opaską elastyczną,
B.  włożyć kikut w opatrunek gipsowy,
C.  bandażować kikut opaską dzianą,
D . bandażować  kikut  wraz  z  najbliższym  stawem  opaską

elastyczną.

Zadanie 34.
Dziecko głuchoniewidome poznaje świat w wyniku:

A.  samodzielnej aktywności orientacyjnej,
B.  ukierunkowanych działań opiekunów,
C.  rozwijającej się wyobraźni dziecka,
D.  świadomej dążności do poznania świata.

Zadanie 35.
Co NIE wchodzi w zakres władzy rodzicielskiej?

A.  opieka nad dzieckiem,
B.  piecza nad majątkiem dziecka,
C.  przedstawicielstwo ustawowe dziecka,
D.  stosowanie kar cielesnych.

Zadanie 36.
Najbardziej  dokładną  techniką  obrazowania  mózgowych  skutków
niedotlenienia jest:

A .  ultrasonografia przezciemiączkowa,
B.  rezonans magnetyczny,
C.  tomografia komputerowa,
D.  elektroencefalografia.

Zadanie 37.
Badaniem,  które  pomaga  w  rozpoznaniu  odpływu
pęcherzowo-moczowodowego jest:

A .  badanie bakteriologiczne moczu,
B.  próba zagęszczania moczu,
C.  cystouretrografia mikcyjna,
D.  pomiar wielkości przesączania kłębkowego.



Zadanie 38.
Badanie  szpiku  kostnego,  pozwala  na  różnicowanie
małopłytkowości z:

A .  ostrą białaczką,
B.  zespołem hemolityczno-mocznicowym,
C.  niedokrwistością z niedoboru żelaza,
D.  hemofilią A.

Zadanie 39.
Jak  długo  u  dziecka  powinien  trwać  zabieg  odśluzowania  rurki
tracheostomijnej za pomocą cewnika?

A.  do 5 sekund,
B.  10 - 15 sekund,
C.  1 minutę,
D.  3 minuty.

Zadanie 40.
Wskaż  twierdzenie  FAŁSZYWE dotyczące  rozszczepu  kręgosłupa  z
przepukliną oponową:

A.  może powodować zaburzenia urologiczne,
B . jest  śmiertelny,  jeżeli  nie  podjęto  leczenia  w  ciągu  24

godz.,
C.  jest często skojarzony z wodogłowiem,
D . może  być  zdiagnozowany  wewnątrzmacicznie  za  pomocą

ultrasonografii.

Zadanie 41.
Triada  objawów:  obrócenie  trzewi,  zapalenie  zatok  przynosowych
oraz rozstrzenie oskrzeli nosi nazwę zespołu:

A.  Westa,
B.  Muira-Torre’a,
C.  Kartagenera,
D.  Hermana.

Zadanie 42.
Do najczęstszych powikłań poszczepiennych należą:

A . podwyższenie  ciepłoty  ciała,  z łe  samopoczucie,  słabe
odczyny miejscowe,

B . znaczne  powiększenie  węzłów  chłonnych,  wysypka,
podwyższenie ciepłoty ciała powyżej 39°C,

C . odczyn oponowy i z węzłów chłonnych, wzrost temperatury
powyżej 38,5°C, wysypka plamista,

D . z łe  samopoczucie,  wstrząs  uczuleniowy,  wzrost
temperatury powyżej 39°C, powiększenie ślinianek.



Zadanie 43.
U  dzieci,  których  matki  są  nosicielkami  wirusa  HIV,  występują
przeciwciała anty-HIV przez okres:

A.  2-3 dób po porodzie,
B.  do 3 miesięcy po porodzie,
C.  do 6 miesięcy po porodzie,
D.  do 1 roku po porodzie.

Zadanie 44.
O  czym  należy  pamiętać  przede  wszystkim  przy  pielęgnowaniu
wkłucia centralnego?

A.  przestrzeganiu zasad aseptyki i antyseptyki,
B.  zmianie opatrunku 1 raz na dobę,
C.  żeby nie wysunąć cewnika,
D.  sprawdzaniu miejsca wokół cewnika 1 raz na dobę.

Zadanie 45.
Leczenie tężyczki u noworodka karmionego sztucznie polega na:

A.  dożylnym podawaniu wapnia,
B.  doustnym podawaniu wapnia,
C.  stosowaniu fototerapii,
D.  włączeniu witaminy D.

Zadanie 46.
Astygmatyzm charakteryzuje:

A.  utrudnione widzenie dali i bliży,
B.  utrudnione widzenie bliży,
C . prawidłowy  test  na  tablicach  Snellena,  z łe  widzenie,

zamazywanie liter, bóle głowy i oczu,
D . utrudnione  widzenie  dali ,  nieprawidłowy  test  na

tablicach Snellena.

Zadanie 47.
Choroba Perthesa dotyczy:

A.  kości udowej,
B.  piszczeli,
C .  kości ramieniowej,
D.  kręgosłupa.

Zadanie 48.
Głównym  źródłem  kalorii  dla  dzieci  w  wieku  przedszkolnym
powinny być:

A.  produkty zbożowe,
B.  mleko,
C.  masło i oleje roślinne,
D.  mięso i przetwory.



Zadanie 49.
Podstawowym czynnikiem wywołującym zmiany skórne pod postacią
atopowego zapalenia skóry jest:

A .  alergia,
B.  infekcja bakteryjna,
C.  infekcja wirusowa,
D.  robaczyca.

Zadanie 50.
U noworodków po porodach zabiegowych, obserwacja pielęgniarska
powinna być ukierunkowana przede wszystkim na objawy:

A.  ciężkiej żółtaczki i niedokrwistości noworodków,
B.  niedotlenienia i urazów okołoporodowych,
C.  świadczące o obniżeniu poziomu glukozy we krwi,
D.  świadczące o podwyższonym poziomie płytek krwi.

Zadanie 51.
Postać  pozapiramidowa  mózgowego  porażenia  dziecięcego
charakteryzuje się:

A .  występowaniem ruchów mimowolnych,
B.  zaburzeniami koordynacji ruchów,
C.  nasileniem zmian w kończynach dolnych,
D.  dominacją zmian w kończynach górnych.

Zadanie 52.
W nadciśnieniu tętniczym pochodzenia nerkowego objawy złagodzi:

A . podaż  produktów  bogatobiałkowych  z  ograniczeniem
spożycia płynów,

B.  dieta niskokaloryczna, w celu obniżenia masy ciała,
C.  dieta bogata w elektrolity,
D.  dieta eliminująca sól i ograniczająca spożycie płynów.

Zadanie 53.
Najskuteczniejszą metodą ograniczenia powikłań ze strony układu
moczowego podczas kuracji cyclofosfamidem jest:

A .  wymuszenie diurezy przez podawanie 20% Mannitolu,
B.  alkalizacja moczu przez podawanie wodorowęglanu sodu,
C . intensywne  nawadnianie  przed,  w  trakcie  i  po  podaniu

leku,
D.  wymuszanie diurezy przez podanie furosemidu.



Zadanie 54.
U  dziecka  z  wrodzoną  wadą  rdzenia  kręgowego  objawiającą  się
pęcherzem neurogennym należy wykonać:

A.  cystografię,
B.  urografię,
C.  cytologię,
D.  cystometrię.

Zadanie 55.
W  pierwszych  dniach  po  urodzeniu  u  noworodka  donoszonego  w
fazie adaptacji układu moczowego NIE występuje:

A.  białkomocz,
B.  obecność moczanów w moczu,
C.  małe przesączanie kłębkowe,
D.  zwiększona osmolarność moczu.

Zadanie 56.
Retinopatia,  nefropatia,  neuropatia  należą  do  powikłań
cukrzycy:

A.  wczesnych,
B.  pierwotnych,
C.  późnych,
D.  przejściowych.

Zadanie 57.
Za wyborem dostępu do żył centralnych przemawia:

A.  konieczność przetoczenia płynów z dużą szybkością,
B.  różnorodność płynów do przetoczenia w jednym okresie,
C.  konieczność długotrwałego leczenia płynami,
D . wskazanie  do  jak  najmniejszego  rozcieńczania  płynu  w

szybkim strumieniu krwi.

Zadanie 58.
Jednym z odległych następstw urazu mózgu jest:

A .  astygmatyzm,
B.  dalekowzroczność,
C.  zaburzenia połykania,
D.  padaczka pourazowa.



Zadanie 59.
Biegunka przewlekła to  stan chorobowy, który charakteryzuje s ię
występowaniem luźnych stolców:

A.  przez okres tygodnia u noworodków i niemowląt,
B . przez  okres  co  najmniej  miesiąca  niezależnie  od  wieku

dziecka,
C . z  domieszką  śluzu  lub  krwi,  powyżej  14  dni,

prowadzących do zaburzeń odżywienia,
D.  z krwią lub śluzem niezależnie od długości trwania.

Zadanie 60.
Wzrastanie to proces, który charakteryzuje się:

A . zmianami wielkości organizmu, powiększaniem się wzrostu
i masy ciała,

B . zmianami  wzrostu  i  masy  ciała,  porównywanych  do
średnich wielkości w populacji,

C .  tylko powiększaniem wzrostu,
D.  tylko powiększaniem masy ciała.

Zadanie 61.
Sinica ośrodkowa:

A.  świadczy o przełożeniu wielkich pni tętniczych,
B.  jest cechą wszystkich wad serca,
C.  świadczy o ubytku w przegrodzie międzykomorowej,
D.  wskazuje na obturacyjne zapalenie oskrzeli.

Zadanie 62.
Najczęstszą  przyczyną  szpitalnych  zakażeń  krzyżowych  w
oddziałach pediatrycznych jest:

A .  nieprawidłowa pielęgnacja wkłuć do naczyń żylnych,
B.  niedokładne mycie rąk,
C . nieprawidłowe  postępowanie  w  trakcie  cewnikowania

pęcherza moczowego,
D.  niewłaściwa polityka antybiotykoterapii.

Zadanie 63.
W celu oceny nasilenia duszności u dziecka należy:

A.  rozpoznać rodzaj duszności,
B.  kontrolować stan świadomości dziecka,
C.  monitorować oddech, tętno, RR, saturację,
D.  sprawdzić szczytową pojemność wydechową dziecka.



Zadanie 64.
W  okresie  niemowlęcym  zmieniają  się  proporcje  ciała  i  do
najbardziej charakterystycznych należy:

A.  przyrost długości kończyn górnych i dolnych,
B.  przyrost długości kończyn górnych,
C.  przyrost długości kończyn dolnych,
D.  wzrost wielkości czaszki.

Zadanie 65.
Zachowanie  rodzicielskie  zwane  autonomią  wewnętrzną
charakteryzuje się:

A .  liberalnym kierowaniem wobec dziecka,
B.  powierzchownością kontaktów z dzieckiem,
C . dążeniem  do  nierozłączności,  wszystko  obraca  się  wokół

dziecka,
D . kierowaniem  dzieckiem  bez  okazywania  mu  przewagi  lub

uległości.

Zadanie 66.
W ostrym napadzie astmy oskrzelowej dziecko przyjmuje pozycję:

A .  siedzącą z lekkim pochyleniem do przodu,
B.  półwysoką, z podparciem pleców,
C.  płaską na plecach,
D.  płaską na brzuchu z głową poniżej klatki piersiowej.

Zadanie 67.
Bezpośrednią  przyczyną  zespołu  nagłej  śmierci  niemowląt  SIDS
jest:

A .  uduszenie się dziecka,
B.  zachłyśnięcie w trakcie snu,
C.  infekcja wirusowa,
D.  brak jest jednoznacznej przyczyny.

Zadanie 68.
W przygotowaniu bezpośrednim do operacji wyrostka robaczkowego
dziecko otrzymuje leki, które mają na celu:

A . wprowadzenie  dziecka  w  stan  snu  oraz  zniesienie
odruchów obronnych,

B . uspokojenie  dziecka  oraz  zmniejszenie  wydzielania
gruczołów wydzielania zewnętrznego,

C . uspokojenie  dziecka,  zwolnienie  pracy  serca,  a  także
przemiany materii,

D . uspokojenie  dziecka,  zmniejszenie  bólu,  zmniejszenie
wydzielania  w  drzewie  oskrzelowym  i  przewodzie
pokarmowym.



Zadanie 69.
Jakich  informacji  należy  udzielić  rodzicom  w  sytuacji
stwierdzenia wrodzonej wiotkości krtani?

A.  wada ustępuje samoistnie,
B.  wada wymaga leczenia sanatoryjnego,
C.  dieta dziecka powinna być płynna i papkowata,
D.  nocą mogą występować stany niewydolności oddechowej.

Zadanie 70.
U  niemowląt  z  zespołem  wzmożonego  ciśnienia  śródczaszkowego
najbardziej charakterystyczne są:

A . napięte  lub  uwypuklające  się  ciemię,  objaw
"zachodzącego słońca",

B.  rozstępy szwów czaszkowych, rozdrażnienie, senność,
C.  wymioty lub brak łaknienia, napięte ciemię,
D.  zaburzenia rozwoju, przenikliwy krzyk dziecka.

Zadanie 71.
Tkanki szczególnie wrażliwe na działanie cytostatyków to:

A.  skóra i tkanka podskórna,
B.  szpik kostny i błona śluzowa,
C.  tkanka kostna i mięśniowa,
D.  rogówka i siatkówka oka.

Zadanie 72.
Nabyta anemia aplastyczna najczęściej spowodowana jest:

A .  niedożywieniem dziecka,
B.  przewlekłym stosowaniem antybiotyków,
C.  kontaktem ze środkami chemicznymi,
D.  niedoborem witaminy C.

Zadanie 73.
Ryzyko  rozwoju  zakażeń  szpitalnych,  w  oddziałach  gdzie
noworodek przebywa razem z matką jest:

A .  zwiększone, ze względu na florę bakteryjną matki,
B.  zwiększone, ze względu na obniżoną czujność personelu,
C.  zmniejszone, ze względu na florę bakteryjną matki,
D.  takie samo, jak w środowisku oddziału noworodkowego.

Zadanie 74.
Nierozpoznana hipoglikemia u noworodka może doprowadzić do:

A.  zaburzeń układu krążenia,
B.  powstania mukowiscydozy,
C.  uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
D.  powstania cukrzycy.



Zadanie 75.
Mianem zeza określa się:

A .  nieprawidłowe rozstawienie oczu,
B.  nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych,
C.  niemożność jednoocznego poruszania gałkami ocznymi,
D.  brak koordynacji ruchowej gałek ocznych.

Zadanie 76.
Przyczyną karłowatości przysadkowej jest:

A .  nadmiar somatotropiny,
B.  niedobór somatotropiny,
C.  nadczynność tylnego płata przysadki,
D.  niedoczynność tylnego płata przysadki.

Zadanie 77.
Jeżeli  14-letnie  dziecko,  którego  rodzice  są  pozbawieni  praw
rodzicielskich, ma zostać przysposobione, wymaga się:

A .  zgody rodziców biologicznych,
B.  zgody dziecka,
C.  tylko zgody i orzeczenia sądu,
D.  ustalenia notarialnie praw dziecka.

Zadanie 78.
W  przebiegu  zespołu  nerczycowego  dochodzi  do  powstawania
obrzęków z powodu:

A.  leczenia kortkosteroidami,
B . zmniejszenia  stężenia  albumin  w  surowicy  poniżej

2,5g/dl,
C.  wzrostu ciśnienia onkotycznego krwi,
D.  znacznego wydalania z moczem katecholamin.

Zadanie 79.
Jaką  postawę  powinna  przyjąć  pielęgniarka  wobec  dzieci
obserwujących napad padaczkowy występujący u innego dziecka?

A.  najlepiej nie zwracać uwagi,
B.  zorganizować zabawę, aby zapomniały,
C.  wyjaśnić istotę zaobserwowanego napadu,
D.  odesłać do sal, aby nie obserwowały napadu.

Zadanie 80.
Celem badań przesiewowych jest:

A .  ustalenie rozpoznania,
B.  wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń,
C.  określenie leczenia,
D.  bilansowanie zdrowia.



Zadanie 81.
Wiek,  w  którym  dziecko  potrafi  precyzyjnie  włożyć  do
wyciągniętej  ręki  lub  do  pojemnika  przedmiot,  który  trzyma  w
ręce to:

A.  7 miesięcy,
B.  8 miesięcy,
C.  9 miesięcy,
D.  12 miesięcy.

Zadanie 82.
Najlepsze  wyniki  leczenia  złożonego  zespołu  upośledzenia
odporności osiąga się po:

A.  podaniu immunoglobulin,
B.  przeszczepie szpiku kostnego,
C.  wielolekowej antybiotykoterapii,
D.  leczeniu cytostatykami.

Zadanie 83.
W  przypadku  zdiagnozowania  fenyloketonurii  rozpoczyna  się
leczenie:

A.  dietą z ograniczeniem fenyloalaniny,
B . dietą  z  ograniczeniem  fenyloalaniny,  ale  wprowadzane

stopniowo w przeciągu 1 miesiąca,
C.  dietą niskobiałkową i niskosodową,
D.  od podawania dużych dawek witaminy B6 oraz witaminy C.

Zadanie 84.
Serokonwersja jest to:

A .  zespół ostrej infekcji,
B.  pojawienie się przeciwciał,
C.  bezobjawowa faza AIDS,
D.  wystąpienie objawów grypowych.

Zadanie 85.
Podanie surowicy przeciwtężcowej może spowodować:

A.  wstrząs anafilaktyczny,
B.  nie daje żadnych powikłań,
C.  odczyn w miejscu podania,
D.  zapalenie mięśni w miejscu podania.

Zadanie 86.
Chorobę Kawasaki charakteryzuje:

A.  martwicze zapalenie małych tętniczek,
B.  przewlekłe zapalenie dużych tętnic,
C.  wysypka krwotoczna pod postacią punkcików,
D.  guzkowe zapalenie tętnic.



Zadanie 87.
Odruch Moro jest reakcją na:

A.  oziębienie dziecka,
B.  zadziałanie nagłego bodźca,
C.  przegrzanie dziecka,
D.  drażnienie skóry dłoni.

Zadanie 88.
Istotą  reumatoidalnego  zapalenia  stawów  jest  to,  że  proces
chorobowy toczy się w:

A.  układzie limfatycznym,
B.  kościach,
C.  układzie tkanki łącznej,
D.  mięśniach.

Zadanie 89.
Najczęstsze  przyczyny  krwawienia  z  górnego  odcinka  przewodu
pokarmowego u noworodków to:

A . zakażenie  bakteryjne  przewodu  pokarmowego,  alergia
pokarmowa,

B.  wrzód trawienny, żylaki przełyku, nowotwory,
C.  wrzód stresowy, choroba krwotoczna, krwawienie pozorne,
D . nieswoiste  zapalenia  jelit,  zapalenie  guzków

krwawniczych.

Zadanie 90.
U dziecka chorego na hemofilię wskazane są ćwiczenia typu:

A.  bieganie,
B.  pływanie i gimnastyka w wodzie,
C.  jazda na rowerze,
D.  aerobik pod kontrolą.

Zadanie 91.
D o  przyczyn  duszności  ostrej  w  chorobach  układu  oddechowego
należą:

A.  mukowiscydoza, nadciśnienie płucne,
B.  ciało obce, zaostrzenie astmy oskrzelowej,
C.  choroby nowotworowe, choroby śródmiąższowe płuc,
D.  wrodzone wady serca, nadciśnienie płucne.

Zadanie 92.
Siatki centylowe służą do porównania z normami podczas badania:

A.  ostrości wzroku,
B.  słuchu,
C.  Cover testem,
D.  wysokości i masy ciała.



Zadanie 93.
Rozstrzygające  znaczenie  w  rozpoznaniu  choroby  Duchenn'a  ma
badanie:

A.  kariotypu dziecka,
B.  płynu mózgowo - rdzeniowego,
C.  elektromiograficzne,
D.  potencjałów wywołanych.

Zadanie 94.
W  badaniu  przedmiotowym  dziecka  we  wczesnym  niemowlectwie,
najmniejszą uwagę skupia się na:

A.  budowie klatki piersiowej,
B.  ruchomości stawów biodrowych,
C.  skrzywieniach kręgosłupa,
D.  wyglądzie skóry.

Zadanie 95.
Charakterystycznym  objawem  autyzmu  wtórnego,  czyli  "późnego"
jest:

A .  pojawienie się oznak autyzmu w 7 miesiącu życia,
B . unikanie  i  wycofywanie  się  z  kontaktów  społecznych

zarówno z matką jak i innymi osobami,
C . wzmożona  sygnalizacja  dyskomfortu  związanego  z

moczeniem,
D.  przyśpieszony rozwój psychomotoryczny dziecka.

Zadanie 96.
Guz typu fibrosarcoma pochodzi z tkanki:

A .  limfatycznej,
B.  tłuszczowej,
C.  łącznej włóknistej,
D.  mięśni gładkich.

Zadanie 97.
Zespół  środków  i  metod,  których  celem  jest  poprawa  wszystkich
zaburzonych funkcji to:

A .  rewalidacja,
B.  rehabilitacja,
C.  stymulacja,
D.  adaptacja,



Zadanie 98.
Właściwy  rozwój  dziecka  z  wrodzonym  brakiem  obu  kończyn  w
największym stopniu zależy od:

A.  kontaktu z rówieśnikami,
B.  zastosowania przeszczepów,
C.  indywidualnego nauczania,
D.  postawy rodziców.

Zadanie 99.
Preparaty krwiopochodne należy przetaczać NIE dłużej niż:

A .  8 godzin,
B.  6 godzin,
C.  4 godziny,
D.  2 godziny,

Zadanie 100.
Biopsję stereotaktyczną wykonuje się w celu:

A.  wycięcia masy guza,
B.  pobrania materiału histopatologicznego,
C . zmniejszenia  objawów  wzmożonego  ciśnienia

śródczaszkowego,
D.  udrożnienia przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego.

Zadanie 101.
Badając słuch u rocznego dziecka zadbasz o to, aby:

A.  ocenić odruchy noworodkowe,
B.  odwrócić uwagę dziecka od badania,
C.  obudzić śpiące dziecko,
D.  dziecko było skupione na badaniu.

Zadanie 102.
Najważniejszą  przyczyną  występowania  żółtaczki  fizjologicznej
jest:

A .  skrócony okres przeżycia erytrocytów z życia płodowego,
B.  niedojrzałość układu krwiotwórczego,
C.  niedojrzałość dróg żółciowych,
D.  niedobór erytropoetyny.

Zadanie 103.
Dzieci  z  upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym powinny
uczyć się w:

A.  szkołach integracyjnych,
B.  szkołach życia,
C.  rodzinie,
D.  zakładach specjalnych.



Zadanie 104.
Pomiar  szczytowego  przepływu  wydechowego  najlepiej  wykonać  w
pozycji:

A .  siedzącej,
B.  leżącej,
C.  stojącej,
D.  dowolnej.

Zadanie 105.
Jeżeli akcja serca noworodka wynosi 120-130 uderzeń na minutę,
świadczy to o:

A.  bradykardii,
B.  tachykardii,
C.  wartości prawidłowej,
D.  zaburzeniach hemodynamicznych.

Zadanie 106.
W mleku następnym modyfikacja nie dotyczy:

A.  ilości węglowodanów,
B.  ilości składników mineralnych,
C.  jakości białka,
D.  jakości tłuszczu.

Zadanie 107.
Objaw Ortolaniego to objaw:

A.  wyważania,
B.  przeskakiwania,
C.  odwodzenia,
D.  utykania.

Zadanie 108.
Jedną z przyczyn występowania bezdechu u dzieci jest:

A .  założona rurka intubacyjna,
B.  odpływ żołądkowo-przełykowy,
C.  wzrost transaminaz,
D.  zła wentylacja płucna.

Zadanie 109.
Wady cewy nerwowej powstają:

A.  w pierwszym tygodniu rozwoju zarodka ludzkiego,
B.  w drugim tygodniu rozwoju zarodka ludzkiego,
C . n a  przełomie  trzeciego  i  czwartego  tygodnia  rozwoju

zarodka ludzkiego,
D . n a  przełomie  piątego  i  szóstego  tygodnia  rozwoju

zarodka ludzkiego.



Zadanie 110.
Wprowadzenie u dziecka kaniuli do tętnicy umożliwia:

A.  skuteczne prowadzenie ewentualnej reanimacji,
B . zagwarantowanie  dostępu  do  naczyń  u  dzieci

nieprzytomnych,
C . szybkie  podanie  leków  u  dzieci  wymagających

wspomaganego oddechu,
D . prowadzenie  ciągłego  krwawego  pomiaru  ciśnienia

tętniczego krwi.

Zadanie 111.
U  dzieci  ze  schorzeniami  nowotworowymi,  najpoważniejszą
przyczyną zwiększenia zapadalności na zakażenia jest:

A .  gorsze wchłanianie witamin,
B.  kontakt z chorymi dziećmi,
C.  neutropenia,
D.  brak szczepień ochronnych.

Zadanie 112.
O  ciężkiej  postaci  hemofili i  typu  A  mówimy,  jeżeli  poziom
czynnika krzepnięcia wynosi:

A .  poniżej 1%,
B.  1% - 5%,
C.  5% - 8%,
D.  10% - 12%.

Zadanie 113.
Po operacyjnym leczeniu skrętu jądra, wskazane jest:

A .  aby moszna była w uniesieniu,
B.  aby moszna była jak najniżej,
C.  założenie na mosznę zimnego okładu,
D.  założenie na mosznę ciepłego okładu.

Zadanie 114.
12-letni  chłopiec  jest  chory  na  mukowiscydozę.  U  chłopca
stwierdzono  rozstrzeniowe  zmiany  oskrzeli.  Dziecko  przebywa  na
leczeniu  klimatycznym.  W  planowaniu  opieki  nad  dzieckiem
szczególną uwagę zwrócisz na:

A.  minimalizację wysiłku fizycznego,
B.  rehabilitację ogólnorozwojową,
C.  rehabilitację oddechową,
D.  unikanie ekspozycji na czynniki szkodliwe.



Zadanie 115.
Objawy ogólne w chorobie Hodgkina to:

A.  poty nocne, świąd skóry,
B.  wybroczynki w okolicach pachowych,
C.  wymioty, bóle głowy,
D.  zaburzenia widzenia.

Zadanie 116.
Pielęgniarka  prowadząc  ocenę  pacjenta  pod  kątem  wczesnych
objawów  podwyższonego  ciśnienia  wewnątrzczaszkowego  powinna
zwrócić uwagę na:

A . zakres  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi,  tętna,
oddechu i występowania sinicy obwodowej,

B . stan  świadomości,  czynność  oddechową,  aktywność
ruchową,  zakres  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  oraz
średnicę i reaktywność źrenic,

C . zachowanie  pacjenta,  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi
i tętna, czynność oddechową,

D . ułożenie  pacjenta,  stan  odwodnienia,  prawidłowy  pasaż
jelitowy, reaktywność źrenic.

Zadanie 117.
Najczęstsza przyczyna występowania drgawek u niemowląt to:

A .  gwałtowne narastanie gorączki,
B.  zaburzenia wodno-elektrolitowe,
C.  stany alergiczne,
D.  czynniki zakaźno-toksyczne.

Zadanie 118.
Zespół MAS u noworodków spowodowany jest:

A .  wrodzonym zapaleniem płuc,
B.  aspiracją płynu owodniowego zawierającego smółkę,
C.  dysplazją oskrzelowo-płucną,
D.  małą ilościa surfaktantu w pęcherzykach płucnych.

Zadanie 119.
Jakie  działania  należy  podjąć,  żeby  zapobiegać  ulewaniom
pokarmu przez niemowlę?

A . przerwać  karmienie,  gdy  matka  uważa,  że  dziecko  jest
najedzone,

B.  okresowo przerywać karmienie,
C . układać  dziecko  w  odpowiedniej  pozycji  w  czasie  i  po

karmieniu,
D.  po karmieniu układac na brzuchu.



Zadanie 120.
U dziecka będącego w stanie astmatycznym, NIE stosuje się:

A .  leków uspokajających,
B.  leków steroidowych,
C.  tlenoterapii,
D.  leków alfa-adrenergicznych.

Zadanie 121.
16-letni  chłopiec  jest  od  2  lat  leczony  z  powodu  osteosarkoma.
Dziecko ma trzecią wznowę choroby, jest w stanie terminalnym.W
chorobie terminalnej głównym celem opieki jest:

A .  przedłużenie życia nieuleczalnie chorym,
B.  zmniejszenie dolegliwości bólowych,
C . godne  i  możliwe  bez  dolegliwości  przeżycie  pozostałego

czasu,
D.  zmniejszenie dolegliwości lękowych.

Zadanie 122.
W początkowym okresie występowania wodogłowia zwraca się przede
wszystkim uwagę na:

A.  uwapnienie kości czaszki,
B.  upośledzenie zborności kończyn,
C.  przyrost obwodu głowy,
D.  występowanie napadów drgawkowych.

Zadanie 123.
Ząbkowanie w czasie przypada:

A.  w 2 miesiącu życia,
B.  od 2-4 miesiąca życia,
C.  od 5-7 miesiąca życia,
D.  od 10-12 miesiąca życia.

Zadanie 124.
Które  z  badań  nieinwazyjnych  serca  jest  stosowane  w  celu
rozpoznania kardiomiopatii zastoinowej?

A.  fonokardiograficzne,
B.  polikardiograficzne,
C.  echokardigraficzne M-mode,
D.  osłuchowe.

Zadanie 125.
Badaniem decydującym o rozpoznaniu choroby Leśniowskiego-Crohna
jest:

A .  tomografia komputerowa jamy brzusznej,
B.  kolonoskopia,
C.  gastroskopia,
D.  USG jamy brzusznej.



Zadanie 126.
U  8  letniego  dziecka  matka  zauważyła  sporadyczne  poranne
wymioty,  gorsze  radzenie  sobie  z  obowiązkami  szkolnymi,
niezdolność  do  spełniania  prostych  poleceń.  Ponadto  chłopiec
skarżył  s ię  na  ból  głowy  oraz  podwójne  widzenie.  Najbardziej
prawdopodobnym jest rozpoznanie:

A.  podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe,
B.  wodogłowie,
C.  infekcja wirusowa,
D.  zaburzenia zachowania.

Zadanie 127.
Dekontaminacja to:

A.  oczyszczanie, dezynfekcja i sterylizacja,
B.  dezynfekcja i sterylizacja,
C.  oczyszczanie i sterylizacja,
D.  oczyszczanie i dezynfekcja.

Zadanie 128.
O d  około  2  miesiąca  życia,  dziecko  bada  cechy  przedmiotów
poprzez wkładanie ich do ust. Jest to efektem:

A.  zachowanego odruchu ssania,
B.  wrażliwości błony śluzowej jamy ustnej,
C.  swędzenia dziąseł,
D.  zwiększonej wrażliwości dotykowej warg niemowlęcych.

Zadanie 129.
U  pacjenta z  podejrzeniem guza Wilmsa należy  zwrócić  uwagę na
występowanie:

A.  wad układu krążenia i kostno- stawowego,
B.  wad układu moczowo-płciowego,
C.  wrodzonego braku tęczówki- aniridii,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 130.
Średnia prawidłowa ilość oddechów na minutę, u noworodka wynosi
około:

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



Zadanie 131.
D o  poradni  "D"  zgłasza  się  matka  z  6-miesięcznym  dzieckiem.
Które  z  wymienionych  działań  pielęgniarki  będzie
pierwszoplanowe?

A.  ocena rozwoju dziecka,
B.  wykonanie podstawowych badań biochemicznych,
C.  ocena stopnia odżywienia,
D . zwrócenie  uwagi  na  związek  emocjonalny  matki  z

dzieckiem.

Zadanie 132.
Największym problemem w leczeniu dzieci z wrodzonym przerostem
nadnerczy w pierwszym półroczu życia jest:

A .  obniżona odporność, krwawienie z przewodu pokarmowego,
B.  niechęć przyjmowania leków,
C.  nietolerancja leków,
D . konieczność  częstego  oznaczania  poziomu  leków  w

surowicy krwi.

Zadanie 133.
W  ocenie  rozwoju  cech  płciowych  wykorzystuje  s ię
pięciostopniową  skalę  Reynolda-Winesa.  Brak  rozwoju  danej
cechy, typowy dla fazy dziecięcej, określa się jako stadium:

A.  1 ,
B.  2 ,
C.  3 ,
D.  5 .

Zadanie 134.
Aby  złagodzić  bolesność  jamy  ustnej  u  dziecka  leczonego
cytostatykami należy:

A . podać  leki  przeciwbólowe,  aby  nie  doprowadzić  do
nasilenia bólu, wprowadzić dietę wysokobiałkową,

B . płukać  jamę  ustną  szałwią,  pędzlować  jamę  ustną,
wprowadzić dietę niedrażniącą śluzówki,

C . zrobić  zimny  okład  na  okolicę  jamy  ustnej,  wprowadzić
dietę niskokaloryczną,

D . pędzlować  jamę  ustną  preparatem  dezynfekcyjnym  i
przeprowadzać inhalacje z lekiem przeciwbólowym.

Zadanie 135.
Zahamowanie psychoruchowe występuje u dzieci, u których:

A.  procesy hamowania przeważają nad procesami pobudzania,
B.  procesy pobudzania przeważają nad procesami hamowania,
C.  procesy pobudzania równoważne są procesom hamowania,
D . następuje  zaburzenie  analizatora  wzroku,  słuchu  i

dotyku.
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Zadanie 0.
Pracodawca  ma  obowiązek  zmienić  stanowisko  pracy  kobiecie  w
ciąży,  jeżeli  wykonuje  ona  pracę  wzbronioną  kobietom ciężarnym
lub, jeśli:

A .  przedstawi pisemną prośbę o zmianę stanowiska,
B . przedstawi  zaświadczenie  lekarskie,  że  nie  może

wykonywać dotychczasowej pracy,
C . przedstawi  zaświadczenia  lekarskie,  że  może  być

przeniesiona do innej pracy,
D . zgłosi  inne  niedogodności  wynikające  dla  niej  z

dotychczas wykonywanej pracy.

Zadanie 0.
Promocja zdrowia zgodnie z Kartą Ottawską, to:

A . umożliwianie  jednostkom  i  grupom  zwiększania  kontroli
zdrowia i jego poprawianie,

B . umożliwianie  jednostkom i  grupom dostępu do  jednostek
zorganizowanej ochrony zdrowia,

C.  obowiązki urzędów w podnoszeniu zdrowotności narodów,
D . współodpowiedzialność urzędów krajów wysokorozwiniętych

za zdrowie narodów rozwijających się.

Zadanie 0.
Kobieta przebywająca na urlopie wychowawczym NIE ma prawa do
zasiłku:

A.  wychowawczego,
B.  porodowego,
C.  macierzyńskiego,
D.  chorobowego.

Zadanie 0.
Główna przyczyna zgonów okołoporodowych wśród noworodków w
Polsce to:

A.  choroba hemolityczna,
B.  wcześniactwo,
C.  uraz okołoporodowy,
D.  wady wrodzone.

Zadanie 0.
W  Polsce  początkiem  inicjatywy  Szpital  Przyjazny  Dziecku  był
rok:

A.  1989 r.,
B.  1990 r.,
C.  1992 r.,
D.  1996 r.



Zadanie 0.
Długofalowym, strategicznym celem Narodowego Programu Zdrowia w
Polsce na lata 2006 - 2015, jest:

A .  zmiana w stylu życia ludności,
B . kształtowanie  środowiska  życia  i  pracy  sprzyjającego

zdrowiu,
C . zmniejszenie  różnic  w  zdrowiu  i  dostępie  do  świadczeń

zdrowotnych,
D . poprawa  zdrowia  i  związanej  z  nim  jakości  życia

ludności.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  założeniami  promocji  zdrowia  "zdrowie"  określane  jest
jako:

A.  zasób,
B.  cel ,
C.  dążenie,
D.  zasób i cel.

Zadanie 0.
Przychylny rozgłos o firmie osiąga się przez:

A.  kreowanie i rozpowszechnianie informacji o firmie,
B . drukowanie materiałów informujących w postaci broszur,

gazet firmowych,
C . materiały  identyfikujące  firmę,  logo,  ubrania

personelu, artykuły piśmienne,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 0.
Światowa Organizacja Zdrowia koncentruje się głównie na:

A.  zdrowiu jednostki,
B.  zdrowiu rodziny,
C.  zdrowiu publicznym i kwestiach środowiskowych,
D.  kwestiach środowiskowych.

Zadanie 0.
Wybierając metodę sterowania płodnością, młodzi rodzice powinni
kierować się jako najważniejszą, zasadą:

A.  dostępności,
B.  łatwości stosowania,
C.  bezpieczeństwa dla matki i dziecka,
D.  niskich kosztów.



Zadanie 0.
Mechanizm  powstawania  bólu  patologicznego  i  przedłużania  się
porodu to inaczej:

A .  zespół Fijałkowskiego,
B.  triada Reada,
C.  triada Leopolda,
D.  zespół Kassil.

Zadanie 0.
Optymalną  formą  pracy  w  szkole  dla  rodziców  ze  względu  na
realizację  celów  i  efektywność  procesu  nauczania  -  uczenia  się
jest kształcenie:

A.  indywidualne,
B.  w niewielkich grupach,
C.  w dużych grupach,
D.  brak takiej formy.

Zadanie 0.
Prowadząc edukację w szkole rodzenia należy pamiętać o:

A.  uogólnianiu treści kształcenia,
B . dopasowaniu  treści  kształcenia  do  wykształcenia

rodziców,
C . dopasowaniu  treści  kształcenia  do  potrzeb  i  oczekiwań

odbiorców,
D.  uszczegóławianiu treści kształcenia.

Zadanie 0.
Informacje dotyczące karmienia niemowląt powinny dotyczyć:

A.  zalet karmienia naturalnego,
B.  technik karmienia naturalnego,
C.  zaburzeń i wspomagania laktacji,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Całkowicie  bezpieczną,  naturalną  i  skuteczną  metodą  wpływania
na odczucia bólowe związane z przeżywaniem porodu jest:

A .  wdychanie podtlenku azotu,
B.  znieczulenie zewnątrzoponowe,
C.  psychoprofilaktyka przedporodowa,
D.  podawanie środków przeciwbólowych.



Zadanie 0.
Który  sposób  spędzania  czasu  wolnego  NIE  jest  przeciwwskazany
dla kobiet, aż do końca ciąży?

A.  tenis,
B.  pływanie,
C.  jogging,
D.  siatkówka.

Zadanie 0.
W  ocenie kobiet przygotowanych do porodu w szkole dla rodziców
poród jest:

A .  cięższy niż w wyobrażeniach,
B.  przygotowanie nie miało wpływu na wyobrażenia,
C.  lżejszy niż w wyobrażeniach,
D.  taki sam jak w wyobrażeniach.

Zadanie 0.
Zmniejszenie  masy  ciała  płodu,  u  kobiet  palących  papierosy  w
okresie ciąży, zależy od:

A.  wieku matki,
B.  masy ciała matki,
C.  wcześniejszej rodności,
D.  liczby codziennie wypalanych papierosów.

Zadanie 0.
Który  system  organizacyjny  oddziału  najbardziej  sprzyja
rozwojowi więzi matki z dzieckiem?

A.  kohorty,
B.  oddzielnych oddziałów położniczych i noworodkowych,
C.  rooming-in,
D.  każdy w jednakowym stopniu.

Zadanie 0.
Uczestnicy  kursów  szkoły  dla  rodziców  często  zadają  pytania
dotyczące  patologii  porodu.  Postępowanie  osoby  prowadzącej,
która udziela wyjaśnień jest prawidłowe, jeśli:

A .  bardzo dokładnie i szczegółowo odpowiada na pytania,
B.  ignoruje te pytania,
C . odpowiada  na  te  pytania  stosownie  do  potrzeb  osób

pytających,
D . stara  się  zniechęcić  do  zadawania  takich  pytań,

ponieważ  szkolenie  przewiduje  przygotowanie  do  sytuacji
typowych.



Zadanie 0.
Który  okres  ciąży  jest  optymalny  pod  względem  przygotowywania
się do rodzicielstwa w szkole rodzenia?

A.  I trymestr,
B.  II trymestr,
C.  III trymestr,
D.  Nie ma znaczenia.

Zadanie 0.
Dla  organizatora  szkoły  dla  rodziców  najważniejsza  powinna  być
ocena:

A.  wykładowców,
B.  własna,
C.  uczestników szkolenia,
D.  jest niepotrzebna.

Zadanie 0.
Stosowanie metod aktywizujących w procesie kształcenia:

A . wymaga  przeznaczenia  większej  i lości  czasu  niż  przy
stosowaniu  innych  metod  oraz  mniejszej  aktywności
uczestników szkolenia,

B . wymaga większej i lości czasu niż przy stosowaniu innych
metod oraz większej aktywności uczestników szkolenia,

C . sprzyja  zwiększaniu  efektów  kształcenia,  ale  wymaga
poświęcenia mniejszej ilości czasu,

D.  zmniejsza efekty kształcenia.

Zadanie 0.
Proces diagnostyczno-oceniający, który powinien być stosowany w
szkole  rodzenia,  zawierający  w  sobie  elementy  pomiaru,  osądu  i
decyzji, to:

A .  ewaluacja,
B.  kontrola,
C.  ocena,
D.  sprawdzian.

Zadanie 0.
Podczas  rodzenia  się  główki  dziecka,  kobieta  powinna  oddychać
dość:

A.  szybko i powierzchownie,
B.  szybko i głęboko,
C.  wolno i powierzchownie,
D.  wolno i głęboko.



Zadanie 0.
W  jaki  sposób  należy  mobilizować  dziecko  do  szukania  brodawki
sutkowej?

A.  delikatnie gładzić okolicę ust dziecka,
B.  wstrzyknąć do buzi odrobinę mleka z piersi,
C.  posmarować brodawkę mlekiem matki,
D.  przycisnąć brodawkę do buzi dziecka.

Zadanie 0.
Który  z  niżej  podanych  czynników  wpływa  hamująco  na
wewnątrzmaciczne wzrastanie płodu?

A.  cukrzyca ciążowa,
B.  wysoki wzrost matki,
C.  wysoki przyrost masy ciała matki w okresie ciąży,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 0.
Kordocenteza to:

A.  badanie przepływu krwi w sercu płodu,
B.  pobranie krwi tętniczej płodu,
C.  pobranie krwi pępowinowej płodu,
D.  pobranie wycinka kosmówki do badań.

Zadanie 0.
Czego  NIE  może  określić  kobieta  podczas  samobadania  szyjki
macicy?

A.  konsystencji,
B.  położenia,
C.  rozwarcia,
D.  długości.

Zadanie 0.
Objawy  kliniczne  infekcji  HPV  (wirus  brodawczaka  ludzkiego)
osiągają największe rozmiary i są bardziej rozprzestrzenione u:

A.  kobiet nieciężarnych,
B.  ciężarnych,
C.  położnic,
D.  kobiet po 40 roku życia.

Zadanie 0.
Jakie  powikłania  przebiegu  obumarłej  ciąży  są  najgroźniejsze
dla życia i zdrowia matki?

A.  uogólnione zatrucie organizmu,
B.  zaburzenia akcji serca,
C.  zaburzenia ze strony układu moczowego,
D.  zaburzenia krzepnięcia.



Zadanie 0.
W  badaniu  ultrasonograficznym  pęcherzyk  ciążowy  jest  widoczny
około:

A.  2 tygodni po zatrzymaniu miesiączki,
B.  3-4 tygodni po zatrzymaniu miesiączki,
C.  4-5 tygodni po zatrzymaniu miesiączki,
D.  5-6 tygodni po zatrzymaniu miesiączki.

Zadanie 0.
Około  50%  ciężkich  postaci  przedwczesnego  oddzielenia  się
łożyska wiąże się z występowaniem:

A.  cukrzycy,
B.  ciężkiej choroby nerek,
C.  nadciśnienia tętniczego matki,
D.  otyłości.

Zadanie 0.
Antykoncepcyjna tabletka jednoskładnikowa zawiera:

A.  prolaktynę,
B.  tyreotropinę,
C.  progesteron,
D.  estrogen.

Zadanie 0.
Jaki  hormon  jest  odpowiedzialny  za  wzrost  podstawowej  ciepłoty
ciała w cyklu miesiączkowym?

A.  progesteron,
B.  estrogeny,
C.  androgeny,
D.  gonadotropina kosmówkowa.

Zadanie 0.
Łożysko  przodujące  jest  przeciwwskazaniem  do  badania
wewnętrznego, ponieważ można:

A.  przebić pęcherz płodowy,
B.  zwiększyć krwawienie,
C.  uszkodzić płód,
D.  zakazić płód.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  implantacji  zygoty  w  nietypowym  miejscu
są/jest:

A .  zrosty w obrębie jajowodów,
B.  stan zapalny śluzówki jamy macicy,
C.  zrosty w obrębie miednicy małej,
D.  zaburzenia hormonalne.



Zadanie 0.
Rzęsistkowica wywoływana jest przez:

A.  bakterie,
B.  wirusy,
C.  pierwotniaki,
D.  drożdże.

Zadanie 0.
Jaki  hormon  jest  odpowiedzialny  za  zmniejszenie  kurczliwości
pęcherzyka  żółciowego  w  ciąży,  a  przez  to  za  nasilenie  s ię
objawów kamicy?

A.  estrogeny,
B.  laktogen łożyskowy,
C.  progesteron,
D.  gonadotropina kosmówkowa.

Zadanie 0.
Wynikiem  przedwczesnego  pęknięcia  pęcherza  płodowego  jest
zwiększone ryzyko wystąpienia:

A.  arytmii serca u płodu,
B.  skurczów niekontrolowanych macicy,
C.  zakażenia wewnątrzmacicznego płodu,
D.  zaburzeń krążenia u ciężarnej.

Zadanie 0.
Do nieinwazyjnych przesiewowych badań prenatalnych należą:

A.  USG, kordocenteza, uE3 (niskokoniugowany estriol),
B .  USG, fetoskopia, AFP (alfa-fetoproteina),
C.  USG, amniopunkcja, HCG (gonadotropina kosmówkowa),
D.  USG, AFP, HCG.

Zadanie 0.
Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe zawierają:

A.  estrogen i tyreotropinę,
B.  progesteron i prolaktynę,
C.  estrogen i prolaktynę,
D.  gestagen i estrogen.

Zadanie 0.
Który z wymienionych typów wirusów może być przenoszony drogą
płciową?

A.  wirus zapalenia wątroby typu B (HBV),
B.  wirus zapalenia wątroby typu C (HCV),
C.  wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV),
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
U ciężarnych z rozpoznaniem raka gruczołu piersiowego stwierdza
się przerzuty do węzłów chłonnych:

A.  tak samo często jak poza ciążą,
B.  rzadziej niż poza ciążą, ale tylko u pierwiastek,
C . rzadziej  niż  poza  ciążą,  ale  tylko  u  kobiet  przed  30

r.ż. ,
D.  częściej niż poza ciążą.

Zadanie 0.
Kobieta  w  10  tygodniu  ciąży.  Podczas  wizyty  profilaktycznej  w
poradni  "K"  zauważono  u  niej  znaczne  powiększenie  szyjnych
węzłów  chłonnych.  Jej  samopoczucie  jest  dobre.  Na  podstawie
zaobserwowanych objawów można przypuszczać, że jest ona chora
na:

A.  anginę,
B.  toksoplazmozę,
C.  świnkę,
D.  zapalenie ślinianek.

Zadanie 0.
Jednym  z  objawów  ostrej  fazy  rzęsistkowicy  występującej  u
kobiet są:

A.  obfite, szarożółte, pieniste upławy,
B.  obfite serowate upławy,
C.  kłykciny płaskie,
D.  obfite ropne upławy.

Zadanie 0.
W  jakiej  fazie  rozwoju  rak  szyjki  macicy  może  współistnieć  z
ciążą?

A.  w każdej fazie rozwoju,
B.  tylko w niektórych fazach rozwoju,
C.  tylko w 1 fazie rozwoju,
D.  tylko w 2 fazie rozwoju.

Zadanie 0.
Materiał do badań cytogenetycznych płodu można pobrać w wyniku:

A.  amniopunkcji,
B.  biopsji kosmówki,
C.  kordocentezy,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Wzrost  podstawowej  ciepłoty  ciała  w  cyklu  miesiączkowym  u
zdrowej kobiety świadczy o:

A.  zbliżającym się jajeczkowaniu,
B.  dokonującym się jajeczkowaniu,
C.  dokonanym jajeczkowaniu,
D.  braku jajeczkowania.

Zadanie 0.
Zużycie tlenu w okresie ciąży:

A.  wzrasta o ok. 5%,
B.  wzrasta o ok. 10%,
C.  wzrasta o ok. 15%,
D.  jest takie same jak przed ciążą.

Zadanie 0.
Stosowanie  diety  wysokobiałkowej  w  poronieniu  zagrażającym
podyktowane jest:

A .  utratą białka podczas krwawienia,
B.  potrzebami rozwijającego się płodu,
C.  potrzebami matki,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Ostatecznym gospodarzem pierwotniaka Toxoplasma gondi, jest:

A .  kot,
B.  pies,
C.  świnia,
D.  krowa.

Zadanie 0.
W  okresie  przedowulacyjnym -  na  skutek  działania  estrogenów w
przedsionku pochwy pojawia się śluz, który jest:

A .  podbarwiony krwią i śliski,
B.  podbarwiony na żółto i jest ciągliwy,
C.  przezroczysty, śliski i ciągliwy,
D.  przezroczysty i nieciągliwy.

Zadanie 0.
Jakie jest położenie szyjki macicy w okresie płodności?

A.  unosi się ku górze,
B.  obniża się,
C.  przemieszcza się bardziej na prawo,
D.  przemieszcza się bardziej na lewo.



Zadanie 0.
Najczęściej występującą ciążą ektopową jest ciąża:

A.  brzuszna,
B.  szyjkowa,
C.  śródścienna,
D.  bańkowa.

Zadanie 0.
P o  owulacji  na  skutek  wzrostu  stężenia  progesteronu  śluz  staje
się:

A .  gęsty, lepki i kleisty,
B.  rzadki, lepki i kleisty,
C.  gęsty, śliski i ciągliwy,
D.  rzadki, śliski i nieciągliwy.

Zadanie 0.
W  ciągu  każdego  21-dniowego  okresu  zażywania  tabletki
hormonalnej  dwufazowej  proporcje  estrogenów  do  progesteronów
zmieniają się:

A .  dwukrotnie,
B.  trzykrotnie,
C.  czterokrotnie,
D.  sześciokrotnie.

Zadanie 0.
Charakterystycznym  objawem  niewydolności  cieśniowo-szyjkowej
jest:

A .  skracanie się części pochwowej szyjki macicy,
B.  twardnienie brzucha,
C.  sączenie płynu owodniowego,
D.  bóle w okolicy krzyżowej.

Zadanie 0.
W  żywieniu  ciężarnej  z  wirusowym  zapaleniem  wątroby  należy
ograniczyć spożycie:

A .  białka,
B.  wody,
C.  tłuszczów,
D.  witamin i soli mineralnych.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  rozwiązujemy  ciążę  w  przypadku  wypadnięcia
pępowiny?

A.  porodem drogami natury,
B.  zawsze cięciem cesarskim,
C.  porodem drogami natury z użyciem kleszczy,
D.  porodem drogami natury z użyciem próżnociągu.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  badań  diagnostycznych  należy  wykonywać
codziennie  u  ciężarnej  (poza  ciśnieniem  tętniczym  krwi  i  akcją
serca płodu) w ciężkim przebiegu nadciśnienia tętniczego?

A.  pomiar masy ciała ciężarnej i pomiar białkomoczu,
B . klirens  kreatyniny  i  kontrolę  dobowej  utraty  białka  z

moczem,
C.  poziom białka i elektrolitów w surowicy krwi,
D.  poziom fibrynogenu i płytek krwi.

Zadanie 0.
Na podstawie zapisu kardiotokograficznego można określić:

A . podstawową  częstotliwość  serca  płodu,  zmienność
częstotliwości serca płodu, deceleracje, akceleracje,

B.  podstawową częstotliwość serca płodu,
C.  deceleracje i akceleracje,
D . zmienność  częstotliwości  serca  płodu,  deceleracje,

akceleracje.

Zadanie 0.
Jakie  jest  zabarwienie  moczu  i  stolca,  w  wirusowym  zapaleniu
wątroby, po pojawieniu się żółtaczki?

A.  mocz ciemny, stolec ciemny,
B.  mocz jasny, stolec jasny,
C.  mocz ciemny, stolec jasny,
D.  mocz jasny, stolec ciemny.

Zadanie 0.
Zespół  Couvelair'a  (udar  maciczno  -  łożyskowy)  jest
następstwem:

A.  poronienia,
B.  ciąży obumarłej,
C.  łożyska przodującego,
D.  łożyska przedwcześnie odklejającego się.

Zadanie 0.
W  której  z  poniżej  przedstawionych  sytuacji  najczęściej
dochodzi do porodu przedwczesnego?

A.  w konflikcie serologicznym w układzie Rh,
B.  w cukrzycy,
C.  w niewydolności cieśniowo-szyjkowej,
D.  w niedokrwistości ciążowej.



Zadanie 0.
W  diagnostyce  laboratoryjnej  zakażeń  wirusem  HIV  wykorzystuje
się testy:

A.  Manninga,
B.  Amiesa,
C.  Kramera,
D.  ELISA.

Zadanie 0.
Przez jaki okres czasu dana metoda antykoncepcyjna powinna być
stosowana, aby umożliwiła obliczenie wskaźnika Pearla?

A.  przez 10 miesięcy,
B.  przez 12 miesięcy,
C.  przez 18 miesięcy,
D.  przez 2 lata.

Zadanie 0.
Co może być przyczyną tężcowego skurczu macicy?

A.  małowodzie,
B.  nieprawidłowe zachowanie rodzącej,
C.  wady trzonu macicy,
D.  niewspółmierność porodowa.

Zadanie 0.
W miednicy płasko-krzywiczej promontorium przemieszczone jest:

A .  do światła miednicy,
B.  do tyłu,
C.  w prawo,
D.  w lewo.

Zadanie 0.
Najważniejszym  działaniem  podczas  przyjęcia  do  szpitala
rodzącej z krwawieniem z dróg rodnych jest:

A .  stwierdzenie życia płodu,
B.  ocena czynności serca płodu,
C.  ocena czynności skurczowej macicy,
D.  ocena czasu trwania ciąży.

Zadanie 0.
Dystocję szyjki macicy u wieloródek spotyka się:

A .  po przebytej elektrokonizacji,
B .  po licznych i częstych porodach,
C.  po pęknięciu mięśnia macicy,
D.  u uzależnionych od alkoholu.



Zadanie 0.
Który  element  NIE  musi  znaleźć  się  wśród  kryteriów  pierwszej
oceny noworodka?

A.  czynność serca,
B.  zabarwienie powłok skórnych,
C.  temperatura powłok skórnych,
D.  napięcie mięśni.

Zadanie 0.
Która faza I-szego okresu porodu trwa najdłużej?

A.  utajona,
B.  przyspieszenia,
C.  maksymalnego wzrostu,
D.  zwolnienia.

Zadanie 0.
W  prowadzeniu  I I  okresu  porodu  u  kobiety  chorej  na  serce
najważniejsze jest:

A .  zminimalizowanie wysiłku,
B.  stosowanie leków wspomagających pracę serca,
C.  podawanie tlenu,
D.  uzupełnianie płynów.

Zadanie 0.
Odpływanie płynu owodniowego jest oznaką początku porodu, gdy:

A.  towarzyszą temu regularne skurcze macicy co 10 minut,
B.  kobieta jest w terminie porodu,
C.  występuje krwawienie,
D.  płyn owodniowy jest zielony.

Zadanie 0.
Którą  czynność  należy  wykonać  po  urodzeniu  pierwszego
bliźniaka?

A . poczekać,  aż  urodzi  s ię  drugi  bliźniak  i  wtedy  zacisnąć
pępowinę,

B.  zacisnąć pępowinę po stronie matczynej,
C.  zacisnąć pępowinę po stronie dziecka,
D.  zacisnąć pępowinę po stronie matki i dziecka.

Zadanie 0.
Obserwowany  podczas  wstawiania  się  główki  płodu  tzw.  objaw
Gaussa jest wskazaniem do:

A.  szybkiego zakończenia porodu,
B.  przebicia pęcherza płodowego,
C.  podłączenia kroplówki z Oksytocyną,
D.  wnikliwej obserwacji czynności serca płodu.



Zadanie 0.
U  noworodków  matek  chorych  na  cukrzycę  najczęściej  występują
wady:

A.  ośrodkowego układu nerwowego,
B.  sercowo-naczyniowe,
C.  nerek,
D . układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, nerek, przewodu

pokarmowego.

Zadanie 0.
Płyn owodniowy w przypadku maceracji martwego płodu:

A.  jest zabarwiony na zielono,
B.  nie zmienia koloru, lecz jest go mniej,
C.  ma charakter popłuczyn mięsnych,
D.  jest mleczny, opalizujący.

Zadanie 0.
Metodą zmniejszania bólu porodowego rozpowszechnioną w Europie
Zachodniej,  polegającą  na  wykorzystywaniu  fal i  prądu
elektrycznego, jest:

A .  joga,
B.  hipnoza,
C.  akupunktura,
D.  przezskórna stymulacja elektryczna (TENS).

Zadanie 0.
W  której  fazie  rozwierania  w  I  okresie  porodu  najczęściej
występują wymioty?

A.  wolnej,
B.  przyspieszonej,
C.  szybkiej,
D.  zwolnionej.

Zadanie 0.
Podczas  pielęgnacji  gojącego  się  naciętego  krocza  należy
unikać:

A.  zimnych okładów,
B.  naparu z arniki do podmywania,
C.  płukania rany 10% NaCl,
D.  nasiadówek.



Zadanie 0.
O  oddzieleniu  się  łożyska  podczas  uciskania  dłonią  nad
spojeniem łonowym świadczy objaw, gdy pępowina:

A.  cofa się do szpary sromowej,
B.  nie cofa się do szpary sromowej,
C.  przestaje tętnić,
D.  blednie.

Zadanie 0.
Test oksytocynowy wykonuje się w celu:

A.  oceny dojrzałości dziecka do porodu,
B.  oceny wydolności łożyska,
C.  oceny gotowości macicy do porodu,
D.  określenia przybliżonego terminu porodu.

Zadanie 0.
Jakie jest niebezpieczeństwo pośrodkowego nacięcia krocza?

A.  krwotok,
B.  silny ból,
C.  gorsze gojenie,
D.  dalsze pęknięcie.

Zadanie 0.
Nadmierna czynność skurczowa macicy z podwyższonym napięciem
podstawowym jest niebezpieczna dla matki, ponieważ:

A.  przedłuża poród,
B.  grozi pęknięciem macicy,
C.  grozi wzrostem ciśnienia tętniczego krwi,
D.  grozi odklejeniem siatkówki oka.

Zadanie 0.
Dotyk w czasie porodu jest skuteczny wtedy, gdy:

A . rodząca  w  czasie  porodu  jest  sama,  nie  ma  przy  niej
osoby bliskiej,

B . skurcze  porodowe  są  mało  efektywne,  a  poród  przedłuża
się,

C.  jest pożądany przez rodzącą,
D . rodząca  jest  nieufna,  a  położna  chce  nawiązać  z  nią

kontakt.

Zadanie 0.
W  związku  ze  znacznym  zużyciem  energii  w  czasie  porodu  u
położnicy wyraźnie zaznacza się tendencja do:

A.  kwasicy oddechowej,
B.  kwasicy głodowej,
C.  hiperwentylacji,
D.  zasadowicy.



Zadanie 0.
Jaki  jest  charakter  bólu  odczuwanego  przez  pacjentkę  z
podejrzeniem przedwczesnego oddzielenia prawidłowo usadowionego
łożyska?

A.  ciągły,
B.  tylko w czasie skurczu,
C.  ból tylko w przerwie międzyskurczowej,
D.  krótkotrwały ból bez związku z czynnością skurczową.

Zadanie 0.
Schorzenia  reumatologiczne  i  stosowane  w  ich  leczeniu  leki
przeciwzapalne mogą spowodować:

A.  przyśpieszenie wzrostu płodu,
B.  trwałą niewydolność oddechową u płodu,
C.  zmniejszenie ryzyka krwotoku podczas porodu u matki,
D.  opóźnienie i przedłużenie porodu.

Zadanie 0.
D o  pęknięcia  szyjki  macicy  podczas  porodu  najczęściej  dochodzi
w sytuacji gdy:

A . skurcze  są  si lne  a  kobieta  prze  przed  całkowitym
rozwarciem szyjki,

B . skurcze  są  słabe  i  kobieta  prze  przed  całkowitym
rozwarciem szyjki,

C.  jest stan zapalny szyjki macicy,
D.  jest stan zapalny pochwy.

Zadanie 0.
W  schorzeniach  onkologicznych  poród  drogami  natury  NIE  jest
wskazany w przypadku:

A.  guza płuc,
B.  raka szyjki macicy i dużych guzów jamy brzusznej,
C.  guza oka,
D . mięsniaka  podsurowicówkowego  o  średnicy  2  cm

umiejscowionego w trzonie macicy.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  powikłań  w  przebiegu  porodu  NIE  objawi  s ię
bradykardią u płodu?

A.  nadciśnienie tętnicze,
B.  wstrząs,
C.  zespół żyły głównej dolnej,
D.  krwotok.



Zadanie 0.
Krwawienie  krwią  jasną,  o  charakterze  ciągłym,  macica  twarda,
obkurczona.  Analizując  taki  rodzaj  krwawienia  w  I I I  okresie
porodu podejrzewamy:

A.  pozostawienie resztek łożyska,
B.  krwawienie z miejsca łożyskowego,
C.  uszkodzenie tkanek miękkich,
D.  atonię macicy.

Zadanie 0.
W  przypadku  wystąpienia  deceleracji  zmiennych  w  pierwszej
kolejności należy:

A.  podać rodzącej tlen,
B.  zmienić pozycję rodzącej,
C.  przygotować do cięcia cesarskiego,
D.  przebić pęcherz płodowy.

Zadanie 0.
Wysokie  proste  stanie  główki  oznacza,  że  szew  strzałkowy  jest  w
wymiarze prostym, a główka:

A.  jest nad wchodem,
B.  jest ustalona we wchodzie,
C.  osiągnęła dno miednicy,
D.  jest na wychodzie.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  schorzeń  stanowi  przeciwwskazanie  do
tokolizy?

A.  niewydolność nerek,
B.  niedoczynność tarczycy,
C.  niedokrwistość,
D.  cholestaza wewnątrzwątrobowa.

Zadanie 0.
W preindukcji porodu stosowane jest podawanie:

A.  nienarkotycznych leków przeciwbólowych,
B.  prostaglandyny PGE2,
C.  kortykosterydów,
D.  leków tokolitycznych.



Zadanie 0.
Badanie KTG u rodzącej wykazało prawidłową amplitudę oscylacji.
Rodząca  odczuwa  w  czasie  skurczu  mocny  ból  brzucha  i
kręgosłupa,  ale  w  przerwie  międzyskurczowej  nie  odczuwa  bólu,
jest  pobudzona,  ale  nie  krzyczy.  W  badaniu  wewnętrznym
stwierdzono  rozwarcie  ujścia  szyjki  macicy  9  cm.  Jak  można
zmniejszyć dolegliwości bólowe u tej rodzącej:

A . zastosować  masaż  okolicy  lędźwiowo-krzyżowej,
wizualizację,

B.  podać Dolargan,
C . zaproponować rodzącej  wejście do wanny z  wodą o temp.

39˚C,
D.  podać Tolargin per rectum.

Zadanie 0.
Obecny przy narodzinach dziecka partner może:

A.  tylko obejrzeć noworodka,
B.  wziąć je na ręce, bez zakładania jałowych rękawiczek,
C.  dotykać dziecko gołą ręką,
D.  dotykać dziecko w jałowych rękawiczkach.

Zadanie 0.
Najczęstszym objawem ze strony układu krążenia u noworodków po
tokolizie betamimetykami jest:

A .  arytmia,
B.  bradykardia,
C.  tachykardia,
D.  normokardia.

Zadanie 0.
Poród uliczny jest konsekwencją:

A . nadmiernej  aktywności  skurczowej  z  prawidłowym
napięciem,

B . nadmiernej  aktywności  skurczowej  z  podwyższonym
napięciem,

C.  dyskoordynacji I˚,
D.  dyskoordynacji II˚.

Zadanie 0.
Który  składnik  mleka  kobiecego  NIE  występuje  w  mieszankach  i
pokarmach sztucznych?

A.  białko łatwo przyswajalne,
B.  węglowodany,
C.  immunoglobulina sekrecyjna,
D.  tłuszcze.



Zadanie 0.
W  profilaktyce  konfliktu  serologicznego  po  porodzie  przez
cięcie cesarskie należy podać:

A.  50 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
B.  150 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
C.  250 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
D.  300 mikrogramów immunoglobuliny anty-D.

Zadanie 0.
Jak w dobie  wykonania cięcia  cesarskiego zachowuje  się  ciepłota
ciała położnicy?

A.  obniża się do 36˚C,
B.  nie przekracza 37˚C,
C.  może wystąpić stan podgorączkowy,
D.  może występować gorączka.

Zadanie 0.
Czym się  charakteryzuje  i  kiedy  występuje  odczyn  poszczepienny
po szczepieniu BCG?

A . p o 4 godzinach złe samopoczucie, ból i  obrzęk w miejscu
wkłucia,

B.  po 2-3 tygodniach naciek, owrzodzenie, strup, blizna,
C . w  drugiej  dobie  podwyższona  temperatura,

zaczerwienienie w miejscu szczepienia,
D . w  miejscu  wkłucia  w  pierwszej  dobie  po  szczepieniu

pęcherzyk białawy z ropną krostą na powierzchni.

Zadanie 0.
Szczepionkę przeciw WZW typu B podaje się noworodkowi:

A.  śródskórnie w ramię,
B.  domięśniowo w udo,
C.  podskórnie w bark,
D.  podskórnie w udo.

Zadanie 0.
Odchody krwiste to:

A.  lochia rubra,
B.  lochia fusca,
C.  lochia flava,
D.  lochia alba.

Zadanie 0.
Odchody krwiste są niepokojące, gdy utrzymują się:

A .  dłużej niż 2 tygodnie,
B.  dłużej niż 1 tydzień,
C.  w 6 dniu połogu,
D.  w 5 dniu połogu.



Zadanie 0.
W okresie płodności temperatura ciała kobiety:

A.  obniża się o 1˚C,
B.  podnosi się o 1˚C,
C.  obniża się o kilka dziesiętnych stopnia (˚C),
D.  podnosi się o kilka dziesiętnych stopnia (˚C).

Zadanie 0.
Wczesne uruchomienie położnicy po porodzie powoduje:

A . przyspieszenie  prawidłowego  napięcia  mięśni  i  powięzi
brzucha,

B.  zwiększenie łaknienia,
C.  zabezpieczenie przed zakażeniem układu moczowego,
D.  zaburzenie ukrwienia macicy.

Zadanie 0.
W  którym  dniu  połogu  fizjologicznego  położna  NIE  powinna  już
wybadać dna macicy u położnicy?

A.  w 5 dniu połogu,
B.  w 10 dniu połogu,
C.  po 2 tygodniach,
D.  po 3 tygodniach.

Zadanie 0.
Pokarm  matki  jest  dla  noworodka  fizjologicznym  sposobem
żywienia, ponieważ:

A . skład  pokarmu  zmienia  się  zgodnie  z  wiekiem  i
zapotrzebowaniem dziecka,

B.  jest zawsze wysoko kaloryczny,
C.  ma zawsze taki sam skład,
D.  zawiera dużo witamin D i K.

Zadanie 0.
Objawy  u  położnicy,  w  postaci  szybko  narastającej  temperatury
powyżej  40˚C,  spadku  ciśnienia  skurczowego  poniżej  60  mmHg  z
jednoczesną tachykardią  powyżej  160  ud/min,  biegunką i  bólami
mięśni nasuwają u kobiety rozpoznanie:

A.  zespół wstrząsu toksycznego w posocznicy połogowej,
B.  połogowe odmiedniczkowe zapalenie nerek,
C.  zakrzepowe zapalenie żył głębokich,
D.  połogowe zapalenie sutka.



Zadanie 0.
Obniżenie  nastroju  w  pierwszym  tygodniu  po  porodzie  objawia
się:

A .  nadmiernym pobudzeniem, zaburzeniem snu,
B.  bezsennością, labilnością, poczuciem zagubienia,
C.  utratą apetytu, zaburzeniami afektywnymi,
D . brakiem  zainteresowania  dzieckiem  i  brakiem  chęci  do

życia.

Zadanie 0.
Wczesnemu oddaniu moczu po porodzie sprzyja:

A.  wczesne uruchamianie położnicy,
B.  karmienie piersią,
C.  ograniczenie spożycia płynów,
D.  ograniczenie spożycia soli.

Zadanie 0.
Najlepiej  jeśl i  przez  pierwsze  tygodnie  życia  dziecka  opiekuje
się nim:

A.  wyłącznie matka, gdyż będzie to robiła najlepiej,
B . ojciec  i  matka,  gdyż  dzieląc  obowiązki  kobieta  będzie

mogła odpocząć,
C.  babcia dziecka, bo ma doświadczenie i odciąży matkę,
D . tylko  ojciec  bo  będzie  miał  okazję  nauczyć  się

pielęgnowania dziecka.

Zadanie 0.
Fizykalną metodą hamowania laktacji są/jest?

A.  ciepłe okłady,
B.  zimne okłady,
C.  naświetlanie lampą sollux,
D.  masaż piersi.

Zadanie 0.
Gdy matka nie może pozostać w oddziale, najlepiej aby noworodek
był karmiony:

A.  pokarmem z banku mleka,
B.  odciągniętym pokarmem matki,
C.  mieszanką,
D.  przegotowanym pokarmem kobiecym.



Zadanie 0.
Wręczając  matce  Książeczkę  Zdrowia  Dziecka  należy  podkreślić,
że jest to dokument, który należy przechowywać do:

A.  końca 1 roku życia dziecka,
B.  7 roku życia dziecka,
C.  14 roku życia dziecka,
D.  18 roku życia dziecka.

Zadanie 0.
Który  objaw  kliniczny  jest  nieodwracalny  w  sytuacji  późnego
rozpoznania galaktozemii?

A.  powiększenie wątroby,
B.  zaćma soczewkowa,
C.  zmniejszone napięcie mięśni,
D.  uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Zadanie 0.
Jaka jest najczęstsza przyczyna trudności występujących podczas
karmienia noworodka?

A.  mała ilość pokarmu,
B.  niechęć dziecka do ssania,
C.  brak motywacji do karmienia piersią,
D.  nieprawidłowa technika karmienia.

Zadanie 0.
Jakie  badanie  należy  wykonać  u  kobiety,  która  w  8  tyg.  ciąży
miała kontakt z chorym na różyczkę?

A.  badanie poziomu przeciwciał IgM,
B.  oznaczenie HBs Ag,
C.  morfologia krwi z rozmazem,
D.  badanie fosfokinazy kreatyninowej.

Zadanie 0.
O czym może świadczyć brak odchodów u położnicy w dobie cięcia
cesarskiego?

A.  stanie zapalnym w macicy,
B.  nadmiernym obkurczeniu ujścia wewnętrznego szyjki,
C.  nieprawidłowej pozycji ciała w łóżku,
D.  zmniejszonym napięciu mięśnia macicy.

Zadanie 0.
Badanie stawów biodrowych wykonuje się:

A .  rutynowo u wszystkich noworodków,
B.  tylko po porodach miednicowych,
C.  tylko po porodach zabiegowych,
D.  z wyjątkiem dzieci urodzonych drogą cięcia cesarskiego.



Zadanie 0.
Fizjologiczny spadek masy ciała noworodka, to ubytek:

A.  do 5 % masy urodzeniowej,
B.  6-10 % masy urodzeniowej,
C.  11-15 % masy urodzeniowej,
D.  powyżej 15 %.

Zadanie 0.
Odchody połogowe zanikają:

A.  w 4-6 tygodniu połogu,
B.  w 3-4 tygodniu połogu,
C.  w 2-3 tygodniu połogu,
D.  w 10 dniu połogu.

Zadanie 0.
Kobiety,  które  nie  podjęły  karmienia  piersią  lub  od  początku
stosują  dokarmianie  dziecka,  należy  uznawać  za  niepłodne
(zgodnie z zaleceniami WHO) tylko przez pierwsze:

A.  2 tygodnie po porodzie,
B.  3 tygodnie po porodzie,
C.  4 tygodnie po porodzie,
D.  6 tygodni po porodzie.

Zadanie 0.
Szyjka macicy w czasie owulacji jest:

A .  miękka z zamkniętym ujściem,
B.  twarda z ujściem stopniowo rozwierającym się,
C.  miękka z ujściem stopniowo rozwierającym się,
D.  twarda z zamkniętym ujściem.

Zadanie 0.
Matka,  która  przejściowo  nie  może  karmić  swojego  dziecka
piersią,  a  chce  zachować  pokarm,  powinna  opróżniać  piersi
minimum:

A.  3 razy dziennie,
B.  4 razy dziennie,
C.  5 razy dziennie,
D.  6 razy dziennie.

Zadanie 0.
Celem tzw. minimalnego żywienia troficznego noworodka jest:

A .  odżywianie komórek błony śluzowej żołądka i jelit,
B .  zachowanie odruchu połykania,
C.  dostarczenie organizmowi dziecka składników odżywczych,
D.  nauczenie wcześniaka odruchu ssania.



Zadanie 0.
Macica bezpośrednio po porodzie waży około:

A.  500 gramów,
B.  1000 gramów,
C.  1500 gramów,
D.  2000 gramów.

Zadanie 0.
Fenyloketonuria  jest  jedną  z  najczęstszych  wad  metabolicznych
związanych z przemianą:

A.  aminokwasów,
B.  węglowodanów,
C.  l ipidów,
D.  tryptofanu.

Zadanie 0.
Konflikt  serologiczny  w  zakresie  czynnika  Rh  może  wystąpić,
jeżeli :

A .  ojciec Rh (-), matka Rh (+),
B.  ojciec Rh (+), matka Rh(+),
C.  ojciec Rh (-), matka Rh (-),
D.  ojciec Rh(+), matka Rh(-).

Zadanie 0.
Zawarta jedynie w mleku kobiecym laktoferyna powoduje:

A.  łatwiejsze wchłanianie magnezu,
B.  lepsze wchłanianie żelaza,
C.  łatwiejsze trawienie tłuszczy,
D.  bakteriostatyczne działanie na bakterie gram+.

Zadanie 0.
Do niepowodzenia w komunikacji dochodzi wtedy, gdy:

A.  człowiek nie wie, co powiedzieć,
B.  odbiorca rozumie informację inaczej, niż miała znaczyć,
C.  człowiek zadaje pytania,
D.  człowiek streszcza wypowiedź.

Zadanie 0.
Które  z  zachowań  rozmówcy  -  pacjenta  można  przyjąć  za
przyjazne?

A.  aprobujące kiwanie głową i uśmiechanie się,
B.  unikanie wymiany spojrzeń,
C.  pocieranie głowy, nosa w czasie rozmowy,
D.  pochylanie się, zaciskanie dłoni.



Zadanie 0.
Z a  metodę  nauczania  najmniej  aktywizującą  uczestników szkoleń
uznaje się:

A .  warsztaty dydaktyczne,
B.  seminarium,
C.  konwersatorium,
D.  wykład klasyczny.

Zadanie 0.
Przygotowując  indywidualny  program  edukacji  zdrowotnej  uwagę
koncentrujemy na:

A . wieku  biologicznym  odbiorców  programu  i  dostępności
magnetowidu,

B . potrzebach  i  możliwościach  edukacyjnych  odbiorców
programu,

C . wyposażeniu  placówki  w  sprzęt  audiowizualny  i
pozyskaniu sponsorów,

D . zaangażowaniu  w  realizację  programu  ordynatorów  i
estetyce pomocy dydaktycznych.

Zadanie 0.
Według  współczesnych  koncepcji  zdrowia  istotną  rolę  w
kształtowaniu  stanu  zdrowia  odgrywają  cztery  podstawowe
wyznaczniki.  Czynnikami  (zmiennymi)  najsilniej  determinującymi
stan zdrowia człowieka są:

A.  organizm jako żywy ustrój,
B.  styl życia i szeroko rozumiane środowisko człowieka,
C.  środowisko życia człowieka,
D.  ochrona zdrowia.

Zadanie 0.
Makrospołeczne  ujęcie  zdrowia  i  choroby,  przyczyn  powstawania
chorób upatruje w:

A.  genetycznych uwarunkowaniach,
B.  stylu życia,
C.  rodzaju wykonywanej pracy,
D . procesach społecznych zachodzących w dużych populacjach

w e współczesnym świecie i towarzyszącemu tym zjawiskom
stresie psychospołecznym.



Zadanie 0.
Postępowanie  w  przedmiocie  odpowiedzialności  zawodowej
pielęgniarki, położnej toczy się przed:

A.  zwierzchnikami pielęgniarki/położnej,
B . zespołem  specjalistów  placówki  ochrony  zdrowia,  w

której pielęgniarka/położna pracuje,
C.  sądem grodzkim,
D.  sądem pielęgniarek i położnych.

Zadanie 0.
Najważniejsza  w  pracy  pielęgniarki/położnej  jest
odpwiedzialność:

A.  państwowa, rodzinna,
B.  indywidualna i zbiorowa,
C.  administracyjna, finansowa,
D.  karna, finansowa.

Zadanie 0.
Głównym celem akredytacji jest:

A .  samoedukacja,
B.  ułatwienie uzyskania kontraktu,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . pobudzenie  aktywności  pracowników  zakładu  na  rzecz

jakości.

Zadanie 0.
Nawet  dobrze  przygotowany  plan  działania  w  organizacji  NIE
powiedzie się, jeżeli nie jest wykonywany przez:

A.  ludzi zdolnych do jego implementacji,
B.  osoby motywowane,
C.  osoby dobrze przeszkolone,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jakie grupy powstają w firmie spontanicznie?

A.  nieuporządkowane,
B.  heterogeniczne,
C.  nieformalne,
D.  stabilne.

Zadanie 0.
Który  z  etapów  racjonalnego  procesu  rozwiązywania  problemów
wymaga podjęcia decyzji?

A.  zbadanie sytuacji,
B.  opracowanie wariantów,
C.  ocena wariantów i wybór najlepszego,
D.  wdrożenie działań i ich ocena.



Zadanie 0.
Karta Ottawska definiuje promocję zdrowia jako:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B.  proces zmierzający do zapobiegania chorobom,
C . proces  prowadzący do  zapobiegania niepełnosprawności  i

kalectwa,
D . działania  zmierzające  do  prowadzenia  prozdrowotnego

stylu życia.

Zadanie 0.
Wskaźnik zapadalności to:

A . zakres  występowania  chorób,  obrażeń  lub  inwalidztwa  w
określonej społeczności (populacji),

B . l iczba  przypadków  choroby,  które  pojawiły  s ię  w  danym
czasie  w  stosunku  do  liczby  członków  populacji,  z
której pochodzą,

C . miara  częstości  występowania  choroby  w  określonej
chwili ,

D . częstość  wypadków  śmiertelnych  spowodowanych  daną
chorobą w obrębie całej populacji.

Zadanie 0.
Jedną z ważniejszych cech nowoczesnego systemu ochrony zdrowia
powinno być:

A.  scentralizowane zarządzanie finansami,
B.  finansowanie podmiotowe zakładów opieki zdrowotnej,
C.  równy dostęp do świadczeń,
D.  zunifikowany charakter wobec dyrektyw UE.

Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.

Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.



Zadanie 0.
W przebiegu bakteryjnego zapalenia pochwy upławy są:

A . szare  lub  białe,  lepkie,  grudkowate,  obfite,  nie
cuchnące,

B.  zielonkawe, bardzo gęste, skąpe, cuchnące,
C.  żółte, bardzo gęste, jednorodne, obfite,nie cuchnące,
D.  szare lub białe, wodniste, jednorodne, skąpe, cuchnące.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek  jest
elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować:

A.  raka,
B.  torbiel,
C.  gruczolakowłókniaka,
D.  dysplazję włóknistą sutka.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
Podczas  całościowego badania  dziecka nie  można wyczuć jąder  w
mosznie, należy więc przeprowadzić badanie dziecka w pozycji:

A .  stojącej,
B.  leżącej na brzuchu,
C.  siedzącej ze skrzyżowanymi nogami,
D.  siedzącej z rozłożonymi nogami.



Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1° C, akcja serca przyśpiesza o:

A.  5 uderzeń na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

A .  5-6 m,
B.  8 m,
C.  9 m,
D.  10 m.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.



Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A . charakteryzuje  ostry  początek,  nasilenie  dolegliwości  w
pozycji leżącej na lewym boku,

B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C.  łagodnieje w pozycji siedzącej z pochyleniem do przodu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  20,  w  wywiadzie  podaje:  chudnięcie  przy  dużym
apetycie,  pocenie  się,  nerwowość,  zaburzenia  miesiączkowania,
trudności  w zasypianiu i  koncentracji.  Zwraca uwagę obustronny
wytrzeszcz  gałek  ocznych.  Wstępnie  rozpoznajemy  chorobę
Gravesa-Basedowa. Podczas zbierania wywiadu od pacjentki ważne
będzie uzyskanie informacji o:

A .  urazie psychicznym lub fizycznym,
B.  paleniu tytoniu,
C.  warunkach bytowych,
D.  chorobach zakaźnych przebytych w dzieciństwie.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  jest to pozyskiwanie informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D . służy  do  wyłonienia  i  ewentualnego  leczenia  nosicieli

nieprawidłowych genów.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Tiki, to niezależne od woli pacjenta:

A.  groteskowe, wykręcone pozycje, często korpusu ciała,
B . wolne,  wykręcające,  wijące  ruchy  w  obrębie  twarzy,

dalszych części kończyn,
C . krótkie,  nieregularne,  powtarzające  się,  skoordynowane

ruchy,
D . rytmiczne,  powtarzające  się,  dziwaczne  ruchy  twarzy  i

jamy ustnej.



Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
U  kobiety wysokość dna macicy pod koniec 24 tygodnia ciąży jest
badana na wysokości:

A .  2 palców nad spojeniem łonowym,
B.  pośrodku pomiędzy pępkiem a spojeniem łonowym,
C.  dokładnie na wysokości pępka,
D.  bezpośrednio pod łukiem żebrowym.

Zadanie 0.
Drugi etap procesu pielęgnowania obejmuje:

A . ustalanie  celu  opieki,  dobieranie  działań,  formułowanie
planu opieki nad pacjentem i jego środowiskiem,

B.  ustalanie celu opieki, planowanie opieki,
C.  formułowanie planu opieki, dobieranie działań,
D.  planowanie opieki nad pacjentem.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie tradycyjne to:

A.  ograniczone pielęgnowanie,
B.  podporządkowane decyzji lekarza,
C . podporządkowane  specjalizacji  czynnościowej

pielęgniarki,
D . podporządkowane  decyzji  lekarza  i  specjalizacji

czynnościowej pielęgniarki.

Zadanie 0.
Metoda monograficzna dotyczy:

A.  działalności badawczej poświęconej jednemu zagadnieniu,
B.  działalności badawczej poświęconej kilku zagadnieniom,
C.  opracowania statystycznego,
D.  opisu kilku instytucji.



Zadanie 0.
Dokumentacja  obrazowo  -  dźwiękowa  jako  specyficzna  technika
badawcza jest rejestrowana w Polsce najczęściej za pomocą:

A.  fotografii,
B .  f i lmu,
C.  magnetofonu,
D.  fotografii, filmu, magnetofonu.

Zadanie 0.
Rozwój  zawodowy  pielęgniarstwa/położnictwa  uwarunkowany  jest
głównie poprzez:

A.  coraz wyższy poziom wykształcenia,
B.  coraz większy zakres samodzielności,
C.  rozwój nauki o pielęgniarstwie/położnictwie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jaka  spółka  obejmuje  udział  pracowników medycznych,  lekarzy  i
pielęgniarek/położnych?

A.  z o.o.,
B.  prawa handlowego,
C.  akcyjna,
D.  partnerska.

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.

Zadanie 0.
LAN, to:

A.  jeden z protokołów połączeniowych,
B.  arkusz kalkulacyjny,
C.  język programowania,
D.  rodzaj sieci komputerowej.



PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE
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GRUPA 1
Zadanie 0.
Zgodnie  z  założeniami  promocji  zdrowia  "zdrowie"  określane  jest
jako:

A.  zasób,
B.  cel ,
C.  dążenie,
D.  zasób i cel.

Zadanie 0.
Skuteczność  poszczególnych  metod  antykoncepcyjnych  ocenia  się
na podstawie:

A.  oceny kobiet stosujących daną metodę,
B.  liczby urodzeń w roku,
C.  indeksu HCG,
D.  indeksu Pearla.

Zadanie 0.
Kryterium standardu to inaczej:

A .  miernik,
B.  zmienna,
C.  cecha,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 0.
Corocznie najwięcej zgonów matek notuje się w:

A.  Europie Środkowej,
B.  Azj i ,
C .  Afryce,
D.  Ameryce Łacińskiej.

Zadanie 0.
Właściwe  diagnozowanie  wymagań  klientów,  odbiorców  usług
medycznych będzie zależało od:

A . identyfikacji  klientów,  rozmów  bezpośrednich,
rozumienia potrzeb klientów,

B . otwartości,  życzliwości,  autokratycznego  stylu
kierowania,

C.  otwartości, ugodowości, "twardych negocjacji",
D.  życzliwości, zaufania interpersonalnego.



Zadanie 0.
W  przypadku  zastosowania  eksperymentów  i  nowych  środków
farmakologicznych należy:

A.  otrzymać dobrowolną zgodę od lekarza,
B.  otrzymać dobrowolną zgodę od pacjenta,
C . w określonych przypadkach otrzymać dobrowolną zgodę od

pacjenta,
D.  nie zawsze otrzymać dobrowolną zgodę od pacjenta.

Zadanie 0.
Pracodawcy  zatrudniającego  kobietę  w  ciąży  lub  wychowującą
dziecko do 4 lat, NIE obowiązuje zakaz:

A.  zatrudniania w godzinach ponadwymiarowych,
B.  zatrudniania w godzinach nocnych,
C.  przeniesienia na inne stanowisko pracy,
D.  oddelegowania poza stałe miejsce pracy.

Zadanie 0.
Troska rodziców o dziecko powinna rozpocząć się:

A .  przed okresem ciąży,
B.  od początku ciąży,
C.  w drugiej połowie ciąży,
D.  po urodzeniu dziecka.

Zadanie 0.
Diagnoza prognostyczna polega na:

A . znalezieniu  danych,  na  podstawie  których  można
przewidzieć, w jakim kierunku rozwinie się dany stan,

B.  określeniu układu cech badanego przedmiotu,
C.  analizie znaczenia czynników środowiskowych,
D.  rozpoznaniu i określeniu danego stanu.

Zadanie 0.
Częstość wystąpienia zespołu Downa:

A.  maleje wraz z wiekiem matki,
B . wzrasta  wraz  z  wiekiem  matki,  ale  tylko  do  40  roku

życia,
C.  wzrasta wraz z wiekiem matki,
D.  nie zależy od wieku matki.

Zadanie 0.
Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:

A.  niepłodność,
B.  oziębłość płciowa,
C.  zaburzenie statyki macicy,
D.  ciąża mnoga.



Zadanie 0.
Zwolennicy  psychoprofilaktyki  położniczej  podczas  przygotowania
małżonków do porodu:

A.  negują występowanie bólu w porodzie,
B.  starają się pomijać problem bólu w porodzie,
C.  wyjaśniają mechanizm powstawania bólu w porodzie,
D.  twierdzą, że ból jest konieczny w porodzie.

Zadanie 0.
Całkowicie  bezpieczną,  naturalną  i  skuteczną  metodą  wpływania
na odczucia bólowe związane z przeżywaniem porodu jest:

A .  wdychanie podtlenku azotu,
B.  znieczulenie zewnątrzoponowe,
C.  psychoprofilaktyka przedporodowa,
D.  podawanie środków przeciwbólowych.

Zadanie 0.
Kobiety,  które  mają  płaskie  lub  wklęsłe  brodawki  powinny
otrzymać informacje dotyczące:

A.  ćwiczeń metodą Hoffmana,
B.  hartowania brodawek,
C.  karmienia mieszanego,
D.  mleka początkowego.

Zadanie 0.
Planując  program  szkoły  dla  rodziców  należy  przede  wszystkim
brać pod uwagę:

A.  wykształcenie uczestników kursu,
B.  wiek uczestników kursu,
C.  doświadczenia uczestników kursu,
D.  potrzeby uczestników kursu.

Zadanie 0.
Które  metody  kształcenia  charakteryzują  się  największą
efektywnością?

A.  podające,
B.  wykładające,
C.  aktywizujące,
D.  eksponujące.

Zadanie 0.
Karmić noworodka zdrowego należy:

A.  tak często jak tego chce,
B.  nie więcej niż 10 razy dziennie,
C.  nie więcej niż 8 razy dziennie,
D.  więcej niż 10 razy dziennie.



Zadanie 0.
W  przygotowaniu  do  porodu  przedstawiany  jest  mechanizm
powstawania  bólu  patologicznego  i  przedłużania  się  porodu.  Jak
nazywa się ten mechanizm?

A.  Zespół Fijałkowskiego,
B.  Triada Reada,
C.  Triada Leopolda,
D.  Zespół Kassil.

Zadanie 0.
W  czasie  życia  wewnątrzmacicznego  u  dziecka  najwcześniej
wykształca się zmysł:

A .  smaku,
B.  dotyku,
C.  słuchu,
D.  wzroku.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  należy  mobilizować  dziecko  do  szukania  brodawki
sutkowej?

A.  delikatnie gładzić okolicę ust dziecka,
B.  wstrzyknąć do buzi odrobinę mleka z piersi,
C.  posmarować brodawkę mlekiem matki,
D.  przycisnąć brodawkę do buzi dziecka.

Zadanie 0.
W czasie ciąży przeciwwskazane są ćwiczenia:

A.  angażujące mięśnie brzucha,
B.  angażujące tłocznię brzuszną,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 0.
Czy istnieje związek pomiędzy przygotowaniem do rodzicielstwa w
szkole dla rodziców a stosowaniem leków w czasie porodu?

A.  nie istnieje,
B.  tak, jest mniejsze niż u kobiet nieprzygotowanych,
C.  tak, jest większe niż u kobiet nieprzygotowanych,
D . rzadziej  stosowane  są  leki  narkotyczne,  ale  częściej

leki rozkurczowe.



Zadanie 0.
Osoba  prowadząca  zajęcia  w  szkole  rodzenia  często  przytacza
przykłady z życia codziennego. Korzysta wtedy z zasady:

A.  indywidualizacji i zespołowości,
B.  kształtowania umiejętności uczenia się,
C.  wykorzystywania doświadczeń osób dorosłych,
D.  ustawiczności kształcenia.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  można  zmniejszyć  prawdopodobieństwo  pęknięcia
krocza w czasie porodu?

A.  unikając krzyku,
B.  stosując środki dezynfekcyjne na krocze,
C.  wstrzymując oddech i silne parcie,
D.  rodząc w pozycji kucznej lub klęczącej.

Zadanie 0.
Który  z  niżej  podanych  czynników  wpływa  hamująco  na
wewnątrzmaciczne wzrastanie płodu?

A.  cukrzyca ciążowa,
B.  wysoki wzrost matki,
C.  wysoki przyrost masy ciała matki w okresie ciąży,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 0.
Dziecko do końca I-go miesiąca życia ma potrzeby:

A.  wyłącznie fizyczne,
B.  fizyczne i psychiczne,
C.  fizyczne, psychiczne i społeczne,
D.  psycho - społeczne.

Zadanie 0.
Informacje  o  żywieniu  niemowląt  przekazywane  w  szkole  dla
rodziców powinny być zgodne z:

A .  zaleceniami lekarza wojewódzkiego,
B.  preferencjami wykładowców,
C.  zaleceniami WHO,
D.  preferencjami pediatrów.

Zadanie 0.
Kobieta rodząca w czasie masażu powinna:

A.  biernie poddawać się masażowi,
B.  napinać aktualnie masowane mięśnie,
C.  rozluźniać aktualnie masowane mięśnie,
D.  napinać i rozluźniać aktualnie masowane mięśnie.



Zadanie 0.
Proces diagnostyczno-oceniający, który powinien być stosowany w
szkole  rodzenia,  zawierający  w  sobie  elementy  pomiaru,  osądu  i
decyzji, to:

A .  ewaluacja,
B.  kontrola,
C.  ocena,
D.  sprawdzian.

Zadanie 0.
Pierwsze  krwawienie  z  dróg  rodnych  w  przypadku  łożyska
przodującego zazwyczaj:

A .  występuje bez uchwytnej przyczyny,
B.  poprzedzone jest skurczami macicy,
C.  poprzedzone jest pęknięciem pęcherza płodowego,
D.  związane jest z wysiłkiem fizycznym.

Zadanie 0.
Oznaczenie  β-hCG  (gonadotropiny  kosmówkowej)  u  ciężarnej  jest
możliwe już w:

A.  5 dniu od zapłodnienia,
B.  8 dniu od zapłodnienia,
C.  10 dniu od zapłodnienia,
D.  16 dniu od zapłodnienia.

Zadanie 0.
Rzeżączka wywoływana jest przez:

A.  dwoinkę gram-ujemną,
B.  grzyby drożdżopodobne,
C.  wirusy,
D.  rzęsistka pochwowego.

Zadanie 0.
Zespół HELLP może pojawiać się w przebiegu:

A.  stanu przedrzucawkowego,
B.  zawału serca,
C.  ostrej niewydolności serca,
D.  zatoru tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Założenie szwu okrężnego na szyjkę macicy powinno być powodem:

A.  hospitalizacji kobiety do końca ciąży,
B.  zwiększenia liczby wizyt profilaktycznych,
C.  zmniejszenia liczby wizyt profilaktycznych,
D.  ukończenia ciąży przez cięcie cesarskie.



Zadanie 0.
Czy kobieta chora na padaczkę powinna karmić piersią?

A.  tak, bez żadnych ograniczeń,
B.  tak, ale w obecności osób trzecich,
C.  tak, pod warunkiem, że w ciąży nie było ataku,
D.  nie powinna karmić piersią.

Zadanie 0.
W metodzie termicznej regulacji poczęć istotne jest:

A . codzienne mierzenie  temperatury przed wstaniem z  łóżka
i po przespanej nocy,

B.  codzienne mierzenie temperatury po spożyciu posiłku,
C.  wieczorne mierzenie temperatury ciała,
D . mierzenie  temperatury  w  porach  najbardziej  dogodnych

dla kobiety.

Zadanie 0.
U kobiet zarażonych wirusem HIV obserwuje się:

A .  zmniejszony odsetek porodów przedwczesnych,
B.  nadmierny wzrost wewnątrzmaciczny płodu,
C.  zwiększony odsetek porodów przedwczesnych,
D.  prawidłowy rozwój płodu.

Zadanie 0.
Antykoncepcyjna tabletka jednoskładnikowa zawiera:

A.  prolaktynę,
B.  tyreotropinę,
C.  progesteron,
D.  estrogen.

Zadanie 0.
Około  50%  ciężkich  postaci  przedwczesnego  oddzielenia  się
łożyska wiąże się z występowaniem:

A.  cukrzycy,
B.  ciężkiej choroby nerek,
C.  nadciśnienia tętniczego matki,
D.  otyłości.

Zadanie 0.
Objawy  kliniczne  infekcji  HPV  (wirus  brodawczaka  ludzkiego)
osiągają największe rozmiary i są bardziej rozprzestrzenione u:

A.  kobiet nieciężarnych,
B.  ciężarnych,
C.  położnic,
D.  kobiet po 40 roku życia.



Zadanie 0.
Jakie jest niebezpieczeństwo wypadnięcia pępowiny?

A.  niedotlenienie płodu,
B.  niedożywienie płodu,
C.  zaburzenia czynności skurczowej macicy,
D.  wypadnięcie nóżki lub rączki.

Zadanie 0.
Z a  prawidłowy  przyrost  masy  ciała  w  okresie  całej  ciąży  należy
uznać, gdy w porównaniu z wcześniejszą wzrośnie maksymalnie o:

A.  10%,
B.  15%,
C.  20%,
D.  25%.

Zadanie 0.
Najczęstszym powikłaniem rzeżączkowym u kobiet jest:

A .  zapalenie sromu,
B.  zapalenie jajników i jajowodów,
C.  zapalenie cewki moczowej,
D.  uogólnione zapalenie układu moczowo-płciowego.

Zadanie 0.
Wirus HIV ginie po 30 minutach w temperaturze:

A.  42˚C,
B.  48˚C,
C.  52˚C,
D.  56˚C.

Zadanie 0.
Mechanizm dojrzewania dziewcząt uwarunkowany jest przez:

A.  wydzielanie hormonów,
B.  zmniejszenie wydzielania LH,
C . dodatnie  sprzężenie  zwrotne  układu  podwzgórze  -

przysadka mózgowa - gonady,
D.  wzrost aktywności wegetatywnego układu nerwowego.

Zadanie 0.
W  myśl  obowiązujących  przepisów  prawnych  w  Polsce  położna,
która  asystuje  lekarzowi  podczas  legalnego  zabiegu  przerywania
ciąży czyni to:

A .  z obowiązku,
B.  dobrowolnie,
C.  z przymusu,
D.  z obawy przed zwolnieniem z pracy.



Zadanie 0.
Fizjologiczna niedokrwistość u ciężarnych, spowodowana jest:

A .  zmniejszaniem się liczby krwinek czerwonych,
B.  rozpadem krwinek czerwonych,
C.  zwiększeniem się objętości osocza,
D.  utrudnionym wchłanianiem żelaza w tym okresie.

Zadanie 0.
Co to jest oligospermia?

A.  zmniejszona liczba plemników w nasieniu,
B.  zwiększona liczba plemników w nasieniu,
C.  brak plemników w ejakulacie,
D.  brak ruchów plemników w ejakulacie.

Zadanie 0.
Jaki  procent  poronień  samoistnych  w  I  trymestrze  ciąży  jest
spowodowanych abberacjami chromosomalnymi?

A.  20-30%,
B.  25-38%,
C.  36-42%,
D.  50-60%.

Zadanie 0.
W  przypadku  całkowitego  odpłynięcia  płynu  owodniowego
korzystnie jest zakończyć ciążę do:

A.  12 godzin,
B.  24 godzin,
C.  36 godzin,
D.  48 godzin.

Zadanie 0.
Głównym celem postępowania z ciężarną lub rodzącą, w przypadku
przedwczesnego odklejenia łożyska jest:

A .  przeciwdziałanie krwotokowi,
B.  zapobieżenie gwałtownemu obniżeniu RR,
C.  zapobieganie gwałtownemu odpłynięciu płynu owodniowego,
D.  szybkie zakończenie ciąży.

Zadanie 0.
Codzienny  pomiar  temperatury  ciała  przy  stosowaniu  termicznej
metody regulacji poczęć pozwoli na określenie:

A.  początku fazy folikularnej,
B.  końca fazy folikularnej,
C.  początku fazy lutealnej,
D.  końca fazy lutealnej.



Zadanie 0.
Wybór  sposobu  leczenia  inwazyjnego  raka  szyjki  macicy,  w
okresie ciąży, uzależniony jest przede wszystkim od:

A.  wieku ciężarnej,
B.  zdolności dziecka do życia pozamacicznego,
C.  stopnia zaawansowania nowotworu,
D.  stanu ogólnego ciężarnej.

Zadanie 0.
Jedną z najczęstszych statystycznie przyczyn wielowodzia jest:

A .  hormonalna terapia ojca,
B.  choroba nerek matki,
C.  cukrzyca u matki,
D.  zaburzenia układu krążenia u matki.

Zadanie 0.
W  ciąży,  porodzie  i  połogu  wyróżnia  się  3  najbardziej
niekorzystne,  dla  układu  krążenia,  okresy:  32-34  tydzień  ciąży,
drugi okres porodu oraz:

A.  pierwszy okres porodu,
B.  I trymestr ciąży,
C.  trzeci okres porodu,
D.  pierwsze 2 dni połogu.

Zadanie 0.
Czy  po  rozpoznaniu  ciąży  kobieta  może  kontynuować  uprawianie
sportu?

A.  tak,
B.  tak, ale nie wyczynowo,
C.  tak, ale po konsultacji z lekarzem i nie wyczynowo,
D.  nie powinna.

Zadanie 0.
U ciężarnych z rozpoznaniem raka gruczołu piersiowego stwierdza
się przerzuty do węzłów chłonnych:

A.  tak samo często jak poza ciążą,
B.  rzadziej niż poza ciążą, ale tylko u pierwiastek,
C . rzadziej  niż  poza  ciążą,  ale  tylko  u  kobiet  przed  30

r.ż. ,
D.  częściej niż poza ciążą.



Zadanie 0.
Jakie  stężenie  glukozy  w  surowicy,  po  wykonaniu  testu
obciążeniowego  50g  glukozy,  powinno  być  powodem  skierowania
ciężarnej do poradni diabetologicznej?

A.  140 mg %,
B.  160 mg %,
C.  180 mg %,
D.  200 mg %.

Zadanie 0.
Ustalenie  rzeczywistego  czasu  trwania  ciąży  powinno  być
dokonane najpóźniej do:

A.  16 tygodnia ciąży,
B.  20 tygodnia ciąży,
C.  24 tygodnia ciąży,
D.  28 tygodnia ciąży.

Zadanie 0.
Materiał do badań cytogenetycznych płodu można pobrać w wyniku:

A.  amniopunkcji,
B.  biopsji kosmówki,
C.  kordocentezy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Podwyższony  poziom  a-fetoproteiny  w  płynie  owodniowym  może
świadczyć o wadzie rozwojowej układu:

A.  nerwowego,
B.  krążenia,
C.  moczowo-płciowego,
D.  oddechowego.

Zadanie 0.
Jednym z pierwszych objawów okresu pokwitania jest:

A .  pojawienie się białej śluzowatej wydzieliny w pochwie,
B.  pojawienie się drobnych wycieków z sutków,
C.  gwałtowny wzrost owłosienia głowy,
D.  zahamowanie wzrostu.

Zadanie 0.
Jaka ilość wydalanego białka jest już określana białkomoczem?

A.  0,3 g białka na dobę,
B.  0,4 g białka na dobę,
C.  0,5 g białka na dobę,
D.  0,6 g białka na dobę.



Zadanie 0.
W  I  trymestrze  ciąży  najczęstszą  konsekwencją  zakażenia  płodu
pierwotniakiem Toksoplazma gondi, jest:

A .  poronienie ciąży,
B.  opóźniony rozwój płodu,
C.  małowodzie,
D.  zaśniad groniasty.

Zadanie 0.
W  przypadku powtarzających się poronień najbardziej polecanymi
badaniami diagnostycznymi są:

A.  stężenie ▀ - HCG, USG, poziom progesteronu,
B . USG,  histeroskopia,  poziom  przeciwciał

antyfosfolipidowych,
C.  USG, poziom progesteronu, histeroskopia,
D . USG,  poziom  przeciwciał  antyfosfolipidowych,  stężenie  ▀

- HCG.

Zadanie 0.
Wybór  postępowania  klinicznego  w  przypadku  wystąpienia
przedwczesnego pęknięcia błon płodowych zależy głównie od:

A.  wyposażenia oddziału,
B.  sprawności personelu medycznego,
C.  oceny dojrzałości płodu,
D.  stanu psychicznego kobiety.

Zadanie 0.
P o  owulacji  na  skutek  wzrostu  stężenia  progesteronu  śluz  staje
się:

A .  gęsty, lepki i kleisty,
B.  rzadki, lepki i kleisty,
C.  gęsty, śliski i ciągliwy,
D.  rzadki, śliski i nieciągliwy.

Zadanie 0.
W  celu  dokonania  prawidłowego  zwrotu  główki  płodu  w  ułożeniu
potylicowym  tylnym  korzystnie  jest  w  I-szym  okresie  porodu
zaproponować rodzącej:

A .  leżenie na plecach,
B.  chodzenie po sali,
C.  leżenie na boku,
D.  korzystanie z worka sako.



Zadanie 0.
Wysokie  proste  stanie  główki  oznacza,  że  szew  strzałkowy  jest  w
wymiarze prostym, a główka:

A.  jest nad wchodem,
B.  jest ustalona we wchodzie,
C.  osiągnęła dno miednicy,
D.  jest na wychodzie.

Zadanie 0.
Poród uliczny jest konsekwencją:

A . nadmiernej  aktywności  skurczowej  z  prawidłowym
napięciem,

B . nadmiernej  aktywności  skurczowej  z  podwyższonym
napięciem,

C.  dyskoordynacji I˚,
D.  dyskoordynacji II˚.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  schorzeń  stanowi  przeciwwskazanie  do
tokolizy?

A.  niewydolność nerek,
B.  niedoczynność tarczycy,
C.  niedokrwistość,
D.  cholestaza wewnątrzwątrobowa.

Zadanie 0.
W  prowadzeniu  I I  okresu  porodu  u  kobiety  chorej  na  serce
najważniejsze jest:

A .  zminimalizowanie wysiłku,
B.  stosowanie leków wspomagających pracę serca,
C.  podawanie tlenu,
D.  uzupełnianie płynów.

Zadanie 0.
U  których  kobiet  najczęściej  występuje  rozkojarzona  czynność
skurczowa macicy I stopnia?

A.  u bardzo niespokojnych,
B.  z wadą rozwojową macicy,
C.  po leczonej niepłodności,
D.  u kobiet uzależnionych od alkoholu.



Zadanie 0.
Która  z  poniższych  czynności  NIE  będzie  wskazana  w  leczeniu
atonii macicy?

A.  podanie leków naskurczowych,
B.  podanie leków uspokajających,
C.  kontrola jamy macicy,
D.  masaż macicy.

Zadanie 0.
Którą  czynność  należy  wykonać  po  urodzeniu  pierwszego
bliźniaka?

A . poczekać,  aż  urodzi  s ię  drugi  bliźniak  i  wtedy  zacisnąć
pępowinę,

B.  zacisnąć pępowinę po stronie matczynej,
C.  zacisnąć pępowinę po stronie dziecka,
D.  zacisnąć pępowinę po stronie matki i dziecka.

Zadanie 0.
W  którym  miejscu  najlepiej  słyszalna  jest  czynność  serca  płodu
ułożonego poprzecznie, gdy występują skurcze macicy?

A.  nad pępkiem,
B.  w bezpośredniej okolicy pępka,
C.  tuż nad spojeniem łonowym,
D.  pod pępkiem.

Zadanie 0.
I l e  krwi  traci  kobieta  podczas  fizjologicznego  oddzielania  się
łożyska?

A.  do 100 ml,
B.  100-200 ml,
C.  200-300 ml,
D.  więcej niż 300 ml.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  powikłań  w  przebiegu  porodu  NIE  objawi  s ię
bradykardią u płodu?

A.  nadciśnienie tętnicze,
B.  wstrząs,
C.  zespół żyły głównej dolnej,
D.  krwotok.



Zadanie 0.
Mechanizm  wstawiania  się  główki  do  płaszczyzny  wchodu  jest
uwarunkowany:

A.  wielkością główki,
B.  kształtem wchodu miednicy mniejszej,
C.  długością sprzężnej przekątnej,
D.  właściwym rozstawieniem talerzy kości biodrowych.

Zadanie 0.
Która faza I-szego okresu porodu trwa najdłużej?

A.  utajona,
B.  przyspieszenia,
C.  maksymalnego wzrostu,
D.  zwolnienia.

Zadanie 0.
Czynność  skurczowa  w  czasie  porodu  ciąży  przenoszonej  ma
najczęściej tendencję do:

A.  hyperdynamii,
B.  hypodynamii,
C.  dyskoordynacji,
D.  odwróconej zasady potrójnego zstępowania.

Zadanie 0.
Czynność  serca  płodu  jest  najlepiej  słyszalna  po  stronie
grzbietu płodu, ponieważ:

A.  bliżej jest serce płodu,
B.  kości dobrze przewodzą dźwięki,
C.  ta część płodu jest nieruchoma,
D.  gdyż w tym miejscu jest mało płynu owodniowego.

Zadanie 0.
W  którym  odcinku  macicy  jest  najmniej  receptorów
oksytocynowych?

A.  trzonie macicy,
B.  dnie macicy,
C.  górnej części dolnego odcinka macicy,
D.  dystalnej części dolnego odcinka macicy.

Zadanie 0.
Jakie  zaburzenia  występują  najczęściej  podczas  porodu  u  kobiet
będących pod wpływem działania narkotyków?

A.  osłabiona czynność skurczowa macicy,
B.  nadmierna czynność skurczowa macicy,
C.  podwyższone napięcie mięśnia macicy,
D.  rozkojarzona czynność skurczowa macicy.



Zadanie 0.
Miednica  płasko-krzywicza  charakteryzuje  s ię  znacznym
zwiększeniem wymiaru:

A.  międzykolcowego,
B.  międzygrzebieniowego,
C.  międzykrętarzowego,
D.  sprzężnej zewnętrznej.

Zadanie 0.
Optymalnym terminem porodu u rodzącej z cukrzycą klasy A jest:

A .  34 tydzień ciąży,
B.  36 tydzień ciąży,
C.  38 tydzień ciąży,
D.  40 tydzień ciąży.

Zadanie 0.
Która  z  niżej  wymienionych sprzężnych ma  rzeczywisty  wpływ na
pomyślny przebieg porodu drogami natury?

A.  sprzężna przekątna,
B.  sprzężna zewnętrzna,
C.  sprzężna anatomiczna,
D.  sprzężna położnicza.

Zadanie 0.
Jakie  jest  niebezpieczeństwo  rozkojarzenia  czynności  skurczowej
mięśnia macicy II stopnia?

A.  pęknięcie macicy,
B.  oddzielenie łożyska,
C.  pęknięcie szyjki macicy,
D.  zahamowanie postępu porodu.

Zadanie 0.
Jak  często  należy  osłuchiwać  czynność  serca  płodu  w  I  okresie
porodu?

A.  co 10-15 minut,
B.  co 30-40 minut,
C.  co godzinę,
D.  rzadziej, niż co godzinę.

Zadanie 0.
O  oddzieleniu  się  łożyska  podczas  uciskania  dłonią  nad
spojeniem łonowym świadczy objaw, gdy pępowina:

A.  cofa się do szpary sromowej,
B.  nie cofa się do szpary sromowej,
C.  przestaje tętnić,
D.  blednie.



Zadanie 0.
Największe uszkodzenie szyjki macicy spotyka się po:

A.  porodach samoistnych,
B.  porodach zabiegowych,
C.  pomocy ręcznej przy miednicowym położeniu płodu,
D.  ręcznym wydobyciu łożyska.

Zadanie 0.
Metodą zmniejszania bólu porodowego rozpowszechnioną w Europie
Zachodniej,  polegającą  na  wykorzystywaniu  fal i  prądu
elektrycznego, jest:

A .  joga,
B.  hipnoza,
C.  akupunktura,
D.  przezskórna stymulacja elektryczna (TENS).

Zadanie 0.
Parcie jest najbardziej efektywne, gdy kobieta zaczyna przeć:

A.  zaraz, gdy tylko rozpoczyna się skurcz,
B.  nie wcześniej, niż na szczycie skurczu,
C.  kiedy skurcz słabnie,
D.  w przerwie międzyskurczowej.

Zadanie 0.
Jaki  kolor  przybiera  papierek  lakmusowy  po  zetknięciu  się  z
płynem owodniowym?

A.  czerwony,
B.  zielony,
C.  pomarańczowy,
D.  niebieski.

Zadanie 0.
Który  element  NIE  musi  znaleźć  się  wśród  kryteriów  pierwszej
oceny noworodka?

A.  czynność serca,
B.  zabarwienie powłok skórnych,
C.  temperatura powłok skórnych,
D.  napięcie mięśni.

Zadanie 0.
Ocena  którego  z  poniższych  elementów  pozwoli  wybrać  najlepiej
rokujący dla przebiegu porodu moment indukcji?

A.  budowa miednicy,
B.  masa płodu,
C.  stan części pochwowej,
D.  położenie płodu.



Zadanie 0.
Kim jest doula?

A . jest  osobą,  która  niesie  wsparcie  emocjonalne  kobiecie
i  je j  partnerowi  oraz  zapewnia  im  komfort  psychiczny  i
f izyczny,

B . pozostaje  w  dyspozycji  jednej  rodzącej  aż  do  momentu
urodzenia  się  dziecka,  pomaga  i  doradza  jak  oddychać,
jakie  przyjąć  pozycje,  jak  się  rozluźnić,  wykonuje
masaż,

C . pomaga w uzyskaniu informacji od personelu medycznego i
przekazuje je rodzącej i jej partnerowi,

D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 0.
W przypadku przenoszenia zwiększona urazowość płodów i tkanek
miękkich  kanału  rodnego  w  II-gim  okresie  porodu  jest  związana
z :

A.  zmniejszoną elastycznością tkanek pochwy i krocza,
B.  przedłużającym się I-szym okresem porodu,
C.  zwiększonym kostnieniem kości czaszki,
D.  zmniejszonym kostnieniem kości czaszki.

Zadanie 0.
Niskie  poprzeczne  stanie  główki  oznacza,  że  szew  strzałkowy
przebiega poprzecznie, a główka jest:

A .  nad wchodem,
B.  we wchodzie,
C.  w dnie miednicy,
D.  jest na wychodzie.

Zadanie 0.
Czym grozi nadmierna czynność skurczowa macicy z podwyższonym
jej napięciem?

A.  przedłużeniem porodu,
B.  zagrażającym pęknięciem macicy,
C.  uszkodzeniem tkanki krocza,
D.  pęknięciem szyjki macicy.

Zadanie 0.
W badaniu amnioskopowym zaobserwowano mleczny płyn owodniowy co
świadczy o tym, że:

A.  do terminu porodu pozostaje kilka dni,
B.  pacjentka jest w terminie porodu,
C.  ciąża jest przeterminowana,
D.  dziecko jest w stanie zagrożenia.



Zadanie 0.
Pielęgnacja  pacjentki  w  czasie  transfuzji  krwi  ma  na  celu
przede wszystkim:

A.  wnikliwą obserwację stanu emocjonalnego pacjentki,
B.  wczesne wykrycie objawów powikłań poprzetoczeniowych,
C.  szczegółową analizę parametrów życiowych pacjentki,
D.  obserwację pracy układu krążenia i diurezy.

Zadanie 0.
Dziecko  karmione  piersią  z  prawidłowym  odruchem  ssania  i
połykania może być dokarmiane:

A.  pipetką,
B.  smoczkiem,
C.  łyżeczką,
D.  sondą.

Zadanie 0.
Położnica  w  pierwszej  dobie  połogu  po  porodzie  zabiegowym
(Vacuum  extractor)  zgłasza  położnej  uczucie  rozpierania  i
ucisku na odbytnicę. Sygnalizowane objawy mogą świadczyć o:

A.  rozejściu się szwów,
B.  przetoce pochwowo-odbytniczej,
C.  krwiaku pochwy,
D.  pozostawieniu resztek popłodu.

Zadanie 0.
Drożdżakowate zapalenie sutka sprawia, że u dziecka:

A.  są zaczerwienione błony śluzowe jamy ustnej,
B.  występuje ulewanie pokarmu,
C.  występują wolne stolce,
D.  występują pleśniawki.

Zadanie 0.
Wręczając  matce  Książeczkę  Zdrowia  Dziecka  należy  podkreślić,
że jest to dokument, który należy przechowywać do:

A.  końca 1 roku życia dziecka,
B.  7 roku życia dziecka,
C.  14 roku życia dziecka,
D.  18 roku życia dziecka.



Zadanie 0.
W  mleku  kobiecym  znajduje  s ię  wiele  substancji
przyspieszających  rozwój  mózgu  dziecka.  Do  takich  substancji
NIE należy:

A.  cholesterol,
B.  tłuszcze,
C.  cysteina i tauryna,
D.  czynnik bifidogenny.

Zadanie 0.
Celem resuscytacji wykonywanej u noworodka jest:

A . poprawa  napięcia  mięśniowego,  lepsze  utlenienie
ustroju,

B . przywrócenie  prawidłowych  funkcji  narządów,
zmniejszenie nieprawidłowych odruchów neurologicznych,

C . oczyszczenie  górnych  dróg  oddechowych,  zmniejszenie
napięcia mięśniowego,

D . zapewnienie  prawidłowego  utlenienia  ustroju,
przywrócenie prawidłowych funkcji narządów i układów.

Zadanie 0.
Krew  na  badanie  w  kierunku  fenyloketonurii,  hypotyreozy  i
mukowiscydozy powinna być pobrana:

A.  między 24 a 72 godziną życia noworodka,
B.  między 48 a 72 godziną życia noworodka,
C.  do czterech dni od momentu urodzenia noworodka,
D.  między trzecim a piątym dniem życia.

Zadanie 0.
Odchody krwiste są niepokojące, gdy utrzymują się:

A .  dłużej niż 2 tygodnie,
B.  dłużej niż 1 tydzień,
C.  w 6 dniu połogu,
D.  w 5 dniu połogu.

Zadanie 0.
Macica bezpośrednio po porodzie waży około:

A.  500 gramów,
B.  1000 gramów,
C.  1500 gramów,
D.  2000 gramów.



Zadanie 0.
Wczesnemu oddaniu moczu po porodzie sprzyja:

A.  wczesne uruchamianie położnicy,
B.  karmienie piersią,
C.  ograniczenie spożycia płynów,
D.  ograniczenie spożycia soli.

Zadanie 0.
Jak w dobie  wykonania cięcia  cesarskiego zachowuje  się  ciepłota
ciała położnicy?

A.  obniża się do 36˚C,
B.  nie przekracza 37˚C,
C.  może wystąpić stan podgorączkowy,
D.  może występować gorączka.

Zadanie 0.
Obrzęk sutków zaobserwowany u noworodka zaliczany jest do grupy
stanów:

A.  patologicznych,
B.  zaburzeń wodno-elektrolitowych,
C.  przejściowych,
D.  zaburzeń metabolicznych.

Zadanie 0.
Powrót cyklu miesiączkowego po porodzie uzależniony jest od:

A.  działania progesteronu,
B.  intensywności działania estrogenów,
C . uruchomienia się sprzężenia zwrotnego między przysadką

i podwzgórzem a jajnikami,
D.  intensywności działania oksytocyny.

Zadanie 0.
Jeżeli  noworodek  na  skutek  zmiany  położenia  ciała  gwałtownie
prostuje  rączki,  zaciska  dłonie,  a  następnie  przyciska  rączki  i
nóżki do tułowia, to jest to odruch:

A.  Babińskiego,
B.  Galanta,
C.  Moro,
D.  Odruch chwytania.



Zadanie 0.
Wsparcie psychiczne położnicy w tzw. smutku poporodowym ("baby
blues") powinno m.in. polegać na:

A . maksymalnym  włączeniu  się  w  czynności  pielęgnacyjne
przy dziecku,

B.  uświadomieniu położnicy zadań stojących przed matką,
C . zachęceniu  do  skrupulatnej  obserwacji  swojego  stanu

emocjonalnego,
D . uświadomieniu  położnicy  reakcji  na  zmiany  hormonalne

zachodzące w organizmie.

Zadanie 0.
Dolegliwości  zgłaszane  przez  położnicę  w  postaci:  trudności  w
poruszaniu  się,  bólu  towarzyszącemu odwodzeniu i  przywodzeniu
kończyn a także zauważalnym "chodem kaczkowatym" mogą wskazywać
na:

A.  rozejście spojenia łonowego,
B.  dysplazję stawu biodrowego,
C.  złamanie kości guzicznej,
D.  zmiany zwyrodnieniowe stawów krzyżowo-biodrowych.

Zadanie 0.
Gdy matka nie może pozostać w oddziale, najlepiej aby noworodek
był karmiony:

A.  pokarmem z banku mleka,
B.  odciągniętym pokarmem matki,
C.  mieszanką,
D.  przegotowanym pokarmem kobiecym.

Zadanie 0.
Dlaczego NIE należy przepełnionych piersi intensywnie masować?

A.  sprzyja to powstawaniu stanów zapalnych,
B.  powoduje to późniejsze wyciekanie mleka z piersi,
C.  za bardzo pobudza produkcję mleka,
D.  powoduje macerację skóry.

Zadanie 0.
C o  jest  najczęstszą  przyczyną  podwyższenia  u  położnicy
temperatury do 38˚C pomiędzy 3 a 5 dniem połogu?

A.  przełom tarczycowy,
B.  nawał pokarmu,
C.  krwiak sromu,
D.  zakażenie rany krocza.



Zadanie 0.
W  którym  okresie  ciąży  zakażenie  wirusem  różyczki  kobiety
ciężarnej jest przyczyną wad rozwojowych płodu?

A.  w trzecim trymestrze ciąży,
B.  w drugim trymestrze ciąży,
C.  w pierwszym trymestrze ciąży,
D.  przez cały okres ciąży różyczka stwarza zagrożenie.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  odmiedniczkowego  zapalenia  nerek  w
okresie ciąży jest zakażenie:

A.  wirusem opryszczki,
B.  bakterią gronkowcową,
C.  pałeczką okrężnicy,
D.  pałeczką jadu kiełbasianego.

Zadanie 0.
Niedoczynność tarczycy u ciężarnej może być przyczyną:

A.  zespołu zaburzeń oddechowych płodu,
B.  poronień i wewnątrzmacicznego obumarcia płodu,
C.  wystąpienia nadciśnienia indukowanego ciążą,
D.  urodzenia się dziecka z rozszczepem kręgosłupa.

Zadanie 0.
Szczepionkę przeciw WZW typu B podaje się noworodkowi:

A.  śródskórnie w ramię,
B.  domięśniowo w udo,
C.  podskórnie w bark,
D.  podskórnie w udo.

Zadanie 0.
Jak długo trwa proces inwolucji sutka po całkowitym odstawieniu
dziecka od piersi?

A.  2 tygodnie,
B.  1 miesiąc,
C.  2-3 miesiące,
D.  6 miesięcy.

Zadanie 0.
Wczesne uruchomienie położnicy po porodzie powoduje:

A . przyspieszenie  prawidłowego  napięcia  mięśni  i  powięzi
brzucha,

B.  zwiększenie łaknienia,
C.  zabezpieczenie przed zakażeniem układu moczowego,
D.  zaburzenie ukrwienia macicy.



Zadanie 0.
Badanie stawów biodrowych wykonuje się:

A .  rutynowo u wszystkich noworodków,
B.  tylko po porodach miednicowych,
C.  tylko po porodach zabiegowych,
D.  z wyjątkiem dzieci urodzonych drogą cięcia cesarskiego.

Zadanie 0.
W  czasie  połogu  szyjka  macicy  jest  uformowana,  a  je j  ujście
wewnętrzne zamyka się w:

A.  2 - 3 dniu połogu,
B.  8 -10 dniu połogu,
C.  14 - 20 dniu połogu,
D.  4 - 6 tygodniu połogu.

Zadanie 0.
U rodzącej stwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem opryszczki
płciowej. W celu ochrony noworodka należy:

A . przeprowadzić  poród  drogami  natury  przy  zachowanym
pęcherzu płodowym,

B . wykonać  cięcie  cesarskie  przed  upływem  4  -  6  godz.  od
pęknięcia pęcherza płodowego,

C . przeprowadzić  poród  drogami  natury  przy  zastosowaniu
leczenia farmakologicznego,

D . przeprowadzić  poród  drogami  natury  ze  skróceniem II-go
okresu porodu.

Zadanie 0.
Który czynnik sprzyja wystąpieniu RDS?

A.  wrodzone wady serca,
B.  porażenie nerwu przeponowego,
C.  niedojrzałość noworodka,
D.  zarośnięcie nozdrzy tylnych.

Zadanie 0.
Odchody połogowe zanikają:

A.  w 4-6 tygodniu połogu,
B.  w 3-4 tygodniu połogu,
C.  w 2-3 tygodniu połogu,
D.  w 10 dniu połogu.



Zadanie 0.
Składniki mleka kobiecego mające wpływ na rozwój CUN, to:

A.  witaminy i sole mineralne,
B.  laktoza i galaktoza,
C.  tauryna i kwas arachidonowy,
D . cholesterol,  kwas  arachidonowy,  tauryna,  laktoza  i

galaktoza.

Zadanie 0.
Który  z  niżej  wymienionych  objawów  jest  charakterystyczny  dla
zwichnięcia stawu biodrowego?

A.  trudności z wyprostowaniem kończyn dolnych,
B.  objaw przeskakiwania w stawie,
C.  łatwość odwiedzenia w stawie,
D.  zasinienie skóry w okolicy zwichnięcia.

Zadanie 0.
Ile parametrów klinicznych jest ocenianych wg skali Apgar?

A.  trzy,
B.  pięć,
C.  osiem,
D.  dziesięć.

Zadanie 0.
Którą z definicji uznasz za definicję stresu?

A.  reakcja organizmu na stawiane wymagania,
B.  sytuacja trudna,
C . relacja  między  naciskami  otoczenia  a  możliwościami  i

umiejętnościami radzenia sobie w sytuacji trudnej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Dobry zespół pielęgniarek to taki, w którym konflikty:

A.  nie występują,
B.  pojawiają się okresowo,
C.  wykorzystuje się do podejmowania innych działań,
D.  rozwiązywane są konstruktywnie.

Zadanie 0.
Jedną z metod aktywizujących, jest:

A .  pogadanka,
B.  pokaz,
C.  "burza mózgów",
D.  wykład klasyczny.



Zadanie 0.
Wadą testu wielokrotnego wyboru, jest:

A .  mała obiektywność, wymóg zaplecza technicznego,
B . mała  obiektywność,  czasochłonność  w  fazie

przygotowywania,
C.  trudność w porównywaniu wyników,
D.  stwarzanie zdającemu okazji do zgadywania.

Zadanie 0.
Funkcja rodziny, która obejmuje wykonanie wszystkich czynności
usługowych,  niezbędnych  dla  realizacji  podstawowych  czynności
codziennego życia m.in.  pomoc higieniczną osobom z ograniczoną
sprawnością to funkcja:

A.  prokreacyjna,
B.  ekonomiczna,
C.  usługowo-konsumpcyjna,
D.  rekreacyjno-towarzyska.

Zadanie 0.
W związku z długotrwałym pobytem pacjentów w zakładach opieki
zdrowotnej zachodzą procesy:

A.  socjalizacji i internalizacji,
B .  internalizacji i interakcji,
C.  depersonalizacji i instytucjonalizacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej określają m.in.:

A . przepisy  regulujące  wykonywanie  zawodu  pielęgniarki  i
zawodu położnej,

B.  Kodeks Pracy, Kodeks Karny, Kodeks Cywilny,
C . regulaminy  zakładowe,  zakresy  obowiązków,  uprawnień  i

odpowiedzialności na stanowisku pracy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  obowiązującą  Ustawą  o  zawodach  pielęgniarki  i
położnej  oraz  Kodeksem  etyki  zawodowej  pielęgniarki  i  położnej
RP,  położna/pielęgniarka  informuje  pacjenta  o  jego  stanie
zdrowia w zakresie:

A .  diagnozy choroby i rokowaniach,
B.  wszystkich elementów procesu leczniczo-pielęgnacyjnego,
C.  koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej,
D.  nie może w ogóle informować pacjenta.



Zadanie 0.
Pierwszym etapem w trakcie szkolenia na stanowisku pracy jest:

A .  szkolenie doskonalące,
B.  wyjaśnienie sposobu wykonywania pracy,
C.  doradzanie szkolonemu w kluczowych zadaniach,
D.  przygotowanie pracownika do rozpoczęcia nauki.

Zadanie 0.
Budżet jest jednym z elementów:

A.  planu operacyjnego,
B.  planu strategicznego,
C.  polityki organizacji,
D.  przepisów prawnych.

Zadanie 0.
Planowanie strategiczne jest domeną kierowników szczebla:

A.  operacyjnego,
B.  wyższego,
C.  średniego,
D.  niższego.

Zadanie 0.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

A .  więzią służbową,
B.  jednością kierownictwa,
C.  podziałem pracy,
D.  delegowaniem.

Zadanie 0.
Jaka  organizacja  wytycza  główne  kierunki  polityki  zdrowotnej  w
świecie  mające  odzwierciedlenie  w  narodowych  programach
strategicznych?

A . Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i
Kultury (UNESCO),

B.  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),
C.  Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG),
D.  Unia Europejska (UE).



Zadanie 0.
Najistotniejsze  problemy  zdrowotne  ludności  w  Polsce  i  na
świecie to:

A . choroby  układu  krążenia,  nowotwory,  choroby  układu
moczowego,

B . umieralność niemowląt, choroby układu krążenia, choroby
układu kostno - stawowego,

C . choroby  układu  krążenia,  nowotwory,  choroby  układu
oddechowego i trawiennego,

D.  choroby układu krążenia, nowotwory, urazy i zatrucia.

Zadanie 0.
Do pozytywnych mierników zdrowia zalicza się wskaźnik:

A.  zapadalności na choroby,
B.  długości życia,
C.  chorobowości,
D.  śmiertelności.

Zadanie 0.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
W 24 tygodniu ciąży dno macicy powinno się znajdować:

A . w  połowie  odległości  między  spojeniem  łonowym  a
pępkiem,

B.  w 1/3 odległości od pępka,
C.  na wysokości pępka,
D . w  połowie  odległości  między  pępkiem  a  wyrostkiem

mieczykowatym.



Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Poniżej więzadła pachwinowego przechodzi przepuklina:

A.  pachwinowa skośna,
B.  pachwinowa prosta,
C.  kresy białej,
D.  udowa.

Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.
Podczas  diafanoskopii  wyczuwalnego  tworu  w  obrębie  moszny,
uzyskany efekt rozświetlenia może sugerować:

A.  obecność guza nowotworowego,
B.  obecność krwi,
C.  obecność wodniaka jądra,
D.  stan fizjologiczny.



Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.

Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A . charakteryzuje  ostry  początek,  nasilenie  dolegliwości  w
pozycji leżącej na lewym boku,

B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C.  łagodnieje w pozycji siedzącej z pochyleniem do przodu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.



Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  służy do pozyskiwania informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D.  służy do wyłonienia nosicieli nieprawidłowych genów.

Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek  jest
elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować:

A.  raka,
B.  torbiel,
C.  gruczolakowłókniaka,
D.  dysplazję włóknistą sutka.

Zadanie 0.
Ostrość  wzroku  bada  się  przy  pomocy  tablicy  oddalonej  od
pacjenta na odległość:

A.  7 m,
B.  5 m,
C.  4 m,
D.  6 m.

Zadanie 0.
Określenia  "dziecko  eutroficzne",  oznacza,  że  masa  ciała
dziecka mieści się:

A .  między 10 a 90 centylem,
B.  między 5 a 50 centylem,
C.  poniżej 50-go centyla,
D.  powyżej 50-go centyla.



Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.

Zadanie 0.
W etapie czwartym procesu pielęgnowania wyróżniamy następujące
fazy:

A.  analizowanie wyników opieki,
B . porównywanie  stanu  pacjenta  z  uprzednio  realizowanym

planem,
C . porównywanie  stanu  środowiska  z  uprzednio  założonymi

celami,
D . analizowanie  wyników  opieki  pielęgniarskiej  i

formułowanie oceny.

Zadanie 0.
Proces pielęgnowania obejmuje kolejno następujące etapy:

A.  wieloetapowość, realizowanie, ocenianie, planowanie,
B.  dynamikę, rozpoznanie, planowanie, ocenianie,
C.  planowanie, ocenianie, realizowanie, rozpoznanie,
D.  rozpoznanie, planowanie, realizowanie, ocenianie.

Zadanie 0.
Zaletą  badań  ankietowych  i  kwestionariuszowych,  jest  m.in.  to,
że :

A . upoważniają do formułowania jednoznacznych stwierdzeń o
przedmiocie badań,

B . umożliwiają przeprowadzenie badań w stosunkowo krótkim
czasie wśród licznej grupy badanych,

C.  umożliwiają swobodne wypowiadanie się osób badanych,
D.  mogą zawierać pytania drażliwe.

Zadanie 0.
Metoda  naukowego  badania  określonego  wycinka  rzeczywistości
polegająca  na  wywołaniu,  lub  tylko  zmienianiu  przebiegu
procesów przez wprowadzanie do nich jakiegoś nowego czynnika i
obserwowania zmian pod jego wpływem, to:

A.  metoda indywidualnych przypadków,
B.  monografia,
C.  eksperyment,
D.  sondaż diagnostyczny.



Zadanie 0.
Doskonalenie zawodowe pielęgniarek jest to:

A . system  kształcenia  pielęgniarek,  w  trakcie  i  na
potrzeby działalności zawodowej,

B.  uzyskiwanie stopni naukowych przez położne,
C.  działalność na rzecz jakości opieki medycznej,
D . uzyskiwanie  przez  położne  prawa  wykonywania

samodzielnie określonych prawem zadań.

Zadanie 0.
Paternalistyczny model opieki przejawia się w:

A . ograniczeniu autonomii pacjenta dla powodów mających na
celu jego dobro,

B.  szanowaniu autonomii pacjenta w każdej sytuacji,
C.  traktowaniu pacjenta jako partnera relacji,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Arkusz kalkulacyjny jest to:

A . program,  wykonujący  obliczenia  podobne  do  tych,  które
wykonuje kalkulator,

B . program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w
postaci tekstu, liczb,

C . program  do  kalkulowania  kosztów  budowy  budynków
mieszkalnych,  zużycia  materiałów,  np.  i lość  potrzebnych
pustaków, arkusze blachy itp.,

D . arkusz  papieru,  zawierający  tabelę  z  różnorodnymi
danymi liczbowymi.

Zadanie 0.
Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

A .  zbiór kart informacyjnych,
B.  zestaw cyfrowych nośników informacji,
C.  jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.
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Zadanie 0.
Corocznie najwięcej zgonów matek notuje się w:

A.  Europie Środkowej,
B.  Azj i ,
C .  Afryce,
D.  Ameryce Łacińskiej.

Zadanie 0.
Raz sformułowany standard położniczy:

A.  nie może podlegać rewizji,
B .  może podlegać jednorazowej rewizji,
C .  może podlegać ciągłym rewizjom,
D.  może podlegać dwukrotnej rewizji.

Zadanie 0.
Podstawowymi wymiarami budowania jakości opieki zdrowotnej wg
WHO są:

A . dostępność,  równość,  adekwatność,  akceptacja,
efektywność, skuteczność,

B.  przyjaźń, partnerstwo, zaufanie,
C.  wolność słowa, partnerstwo, negocjowanie praw,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 0.
Kryterium standardu to inaczej:

A .  miernik,
B.  zmienna,
C.  cecha,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 0.
P o i lu latach przerwy w wykonywaniu zawodu położnej, powrót do
pracy musi być poprzedzony odbyciem dodatkowego przeszkolenia?

A.  dwóch,
B.  pięciu,
C.  siedmiu,
D.  dziesięciu.

Zadanie 0.
Która  z  poniżej  wskazanych  organizacji,  wydała  Międzynarodowy
Kodeks dla Położnych?

A.  Światowa Organizacja Zdrowia,
B.  Międzynarodowa Rada Pielęgniarek,
C.  Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych,
D.  Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.



Zadanie 0.
Promocja zdrowia to:

A.  rozpoznawanie wyznaczające rodzaj i zakres opieki,
B . działania  na  rzecz  poprawy  samopoczucia  i  wsparcia  w

trudnych sytuacjach,
C . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie

oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

D . działania  zmierzające  do  usunięcia  lub  przynajmniej
ograniczenia następstw choroby.

Zadanie 0.
Czy  w  krajach  Unii  Europejskiej  istnieją  wspólne,  szczegółowe
przepisy  dotyczące  zapłodnienia  in  vitro  określające  warunki
postępowania medycznego i wiek matki?

A.  nie,
B.  istnieje jedynie zakaz klonowania ludzi,
C.  tak,
D.  jest zastrzeżony wiek matki.

Zadanie 0.
Po raz pierwszy zdefiniowano promocję zdrowia w:

A.  Deklaracji WHO,
B.  Deklaracji Barcelońskiej,
C.  Karcie Ottawskiej,
D.  Karcie Praw Człowieka.

Zadanie 0.
Najczulszym wskaźnikiem zdrowia kobiet jest:

A .  wskaźnik długości życia kobiet,
B.  wskaźnik chorobowości kobiet,
C.  wskaźnik śmiertelności kobiet z powodu macierzyństwa,
D.  wskaźnik śmiertelności kobiet.

Zadanie 0.
Kobietę w ciąży:

A.  można zatrudniać w godzinach nadliczbowych,
B.  nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych,
C . można  zatrudniać  w  godzinach  nadliczbowych  za  je j

zgodą,
D . można  zatrudniać  w  godzinach  nadliczbowych  po

przedstawieniu stosownego zaświadczenia lekarskiego.



Zadanie 0.
Dziecko do końca I-go miesiąca życia ma potrzeby:

A.  wyłącznie fizyczne,
B.  fizyczne i psychiczne,
C.  fizyczne, psychiczne i społeczne,
D.  psycho - społeczne.

Zadanie 0.
Zagadnienia  dotyczące  techniki  karmienia  najlepiej  można
przekazać stosując metody:

A.  praktyczne,
B.  podające,
C.  wykładające,
D.  problemowe.

Zadanie 0.
Który  system  organizacyjny  oddziału  najbardziej  sprzyja
rozwojowi więzi matki z dzieckiem?

A.  kohorty,
B.  oddzielnych oddziałów położniczych i noworodkowych,
C.  rooming-in,
D.  każdy w jednakowym stopniu.

Zadanie 0.
Próchnicę,  u  kobiet  w  okresie  ciąży,  powodują  zaburzenia
gospodarki:

A .  wapniowo-potasowej,
B.  wapniowo-fosforowej,
C.  sodowo-potasowej,
D.  sodowo-wapniowej.

Zadanie 0.
Informacje  o  żywieniu  niemowląt  przekazywane  w  szkole  dla
rodziców powinny być zgodne z:

A .  zaleceniami lekarza wojewódzkiego,
B.  preferencjami wykładowców,
C.  zaleceniami WHO,
D.  preferencjami pediatrów.

Zadanie 0.
Który  okres  ciąży  jest  optymalny  pod  względem  przygotowywania
się do rodzicielstwa w szkole rodzenia?

A.  I trymestr,
B.  II trymestr,
C.  III trymestr,
D.  Nie ma znaczenia.



Zadanie 0.
W  jaki  sposób  można  zmniejszyć  prawdopodobieństwo  pęknięcia
krocza w czasie porodu?

A.  unikając krzyku,
B.  stosując środki dezynfekcyjne na krocze,
C.  wstrzymując oddech i silne parcie,
D.  rodząc w pozycji kucznej lub klęczącej.

Zadanie 0.
Kobiety,  które  mają  płaskie  lub  wklęsłe  brodawki  powinny
otrzymać informacje dotyczące:

A.  ćwiczeń metodą Hoffmana,
B.  hartowania brodawek,
C.  karmienia mieszanego,
D.  mleka początkowego.

Zadanie 0.
Psychoprofilaktyka porodu to:

A . przygotowanie  ciężarnej  do  odbycia  porodu  naturalnego,
wyeliminowanie  strachu  i  napięcia,  a  nie  całkowita
likwidacja bólu w czasie porodu,

B . likwidacja  bólu  porodowego  za  pomocą  środków
farmakologicznych i niefarmakologicznych,

C.  proces nauczania w szkole rodzenia,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 0.
Pourodzeniowy spadek masy ciała noworodka może być minimalny,
jeśli matka:

A.  karmi piersią dziecko na życzenie,
B.  dodatkowo odciąga pokarm,
C.  poi dziecko wodą przegotowaną przez 3-4 dni,
D . zastosuje  odpowiednią  dietę  dla  siebie  (duża  i lość

płynów mlecznych).

Zadanie 0.
Podczas skurczów wydalających, ulgę kobiecie przynosi:

A .  stałe przyspieszenie oddechu,
B.  dostosowanie oddechu do fali skurczowej,
C.  zdecydowane i silne parcie,
D.  powstrzymywanie się od parcia na 1-2 skurcze.



Zadanie 0.
Przygotowanie  do  sprawowania  opieki  rodzicielskiej  nad
noworodkiem powinno obejmować między innymi:

A.  podstawowe informacje o niemowlęciu,
B.  naukę pielęgnacji w warunkach domowych,
C.  edukację w zakresie stymulacji rozwoju niemowlęcia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W czasie ciąży przeciwwskazane są ćwiczenia:

A.  angażujące mięśnie brzucha,
B.  angażujące tłocznię brzuszną,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 0.
Proces diagnostyczno-oceniający, który powinien być stosowany w
szkole  rodzenia,  zawierający  w  sobie  elementy  pomiaru,  osądu  i
decyzji, to:

A .  ewaluacja,
B.  kontrola,
C.  ocena,
D.  sprawdzian.

Zadanie 0.
Prowadząc edukację w szkole rodzenia należy pamiętać o:

A.  uogólnianiu treści kształcenia,
B . dopasowaniu  treści  kształcenia  do  wykształcenia

rodziców,
C . dopasowaniu  treści  kształcenia  do  potrzeb  i  oczekiwań

odbiorców,
D.  uszczegóławianiu treści kształcenia.

Zadanie 0.
Jeżeli w czasie porodu pojawią się kurcze mięśni, należy:

A.  przyspieszyć oddychanie,
B.  pogłębić oddechy,
C.  przyspieszyć i pogłębić oddechy,
D.  spłycić i spowolnić oddechy.



Zadanie 0.
Instytucja  wydająca  zezwolenie  na  prowadzenie  szkoły  dla
rodziców ma prawo kontrolować:

A.  rodzaj zgłoszonej działalności i dokumentację,
B . budżet,  w  tym  opłaty  wnoszone  przez  uczestników

szkolenia,
C.  dobór wykładowców,
D.  założenia programowe.

Zadanie 0.
Triada Reada to następujący ciąg zjawisk:

A.  lęk - napięcie - ból,
B.  napięcie - lęk - ból,
C.  ból - napięcie - lęk,
D.  ból - lęk - napięcie.

Zadanie 0.
Charakterystycznym  objawem  niewydolności  cieśniowo-szyjkowej
jest:

A .  skracanie się części pochwowej szyjki macicy,
B.  twardnienie brzucha,
C.  sączenie płynu owodniowego,
D.  bóle w okolicy krzyżowej.

Zadanie 0.
Najczęściej występującą ciążą ektopową jest ciąża:

A.  brzuszna,
B.  szyjkowa,
C.  śródścienna,
D.  bańkowa.

Zadanie 0.
Jaka ilość wydalanego białka jest już określana białkomoczem?

A.  0,3 g białka na dobę,
B.  0,4 g białka na dobę,
C.  0,5 g białka na dobę,
D.  0,6 g białka na dobę.

Zadanie 0.
Co to jest oligospermia?

A.  zmniejszona liczba plemników w nasieniu,
B.  zwiększona liczba plemników w nasieniu,
C.  brak plemników w ejakulacie,
D.  brak ruchów plemników w ejakulacie.



Zadanie 0.
Jedną z pierwszych czynności wykonywanych u noworodka zdrowego
bezpośrednio po urodzeniu jest:

A .  ułożenie noworodka "skóra do skóry",
B.  odpępnienie noworodka,
C.  odśluzowanie,
D.  założenie identyfikatora na rączki noworodka.

Zadanie 0.
Między  28  a  34  tygodniem  ciąży  u  kobiety  z  wadą  serca
najczęściej dochodzi do niewydolności krążenia, ponieważ:

A.  jest to okres największego wzrostu objętości krwi,
B.  dziecko jest w tym okresie najbardziej aktywne,
C.  nerki są w tym okresie najmniej wydolne,
D.  utrudniony jest odpływ krwi z płuc.

Zadanie 0.
W  diagnostyce  laboratoryjnej  zakażeń  wirusem  HIV  wykorzystuje
się testy:

A.  Manninga,
B.  Amiesa,
C.  Kramera,
D.  ELISA.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  rozwiązujemy  ciążę  w  przypadku  wypadnięcia
pępowiny?

A.  porodem drogami natury,
B.  zawsze cięciem cesarskim,
C.  porodem drogami natury z użyciem kleszczy,
D.  porodem drogami natury z użyciem próżnociągu.

Zadanie 0.
U kobiet zarażonych wirusem HIV obserwuje się:

A .  zmniejszony odsetek porodów przedwczesnych,
B.  nadmierny wzrost wewnątrzmaciczny płodu,
C.  zwiększony odsetek porodów przedwczesnych,
D.  prawidłowy rozwój płodu.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  implantacji  zygoty  w  nietypowym  miejscu
są/jest:

A .  zrosty w obrębie jajowodów,
B.  stan zapalny śluzówki jamy macicy,
C.  zrosty w obrębie miednicy małej,
D.  zaburzenia hormonalne.



Zadanie 0.
Jaki  jest  prawidłowy  przyrost  masy  ciała  u  kobiety  w  I I I
trymestrze ciąży?

A.  poniżej 300 g na tydzień,
B.  300-400 g na tydzień,
C.  450-500 g na tydzień,
D.  powyżej 500 g na tydzień.

Zadanie 0.
Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe zawierają:

A.  estrogen i tyreotropinę,
B.  progesteron i prolaktynę,
C.  estrogen i prolaktynę,
D.  gestagen i estrogen.

Zadanie 0.
Pogrubienie fałdu karkowego (>3mm) u płodu widoczne w badaniu
USG może sugerować:

A.  obrzęk płodu,
B.  makrosomię płodu,
C.  zespół Downa u płodu,
D.  deformację kręgów szyjnych płodu.

Zadanie 0.
Przez  jak  długi  okres  po  ewakuacji  zaśniadu  groniastego
konieczne jest stosowanie antykoncepcji?

A.  przez 3 miesiące,
B.  przez 6 miesięcy,
C.  przez 1 rok,
D.  przez 2 lata.

Zadanie 0.
Podanie  immunoglobuliny  anty-D  chroni  przed  chorobą
hemolityczną:

A.  tylko w następnej ciąży,
B.  tylko przez określony czas,
C.  we wszystkich następnych ciążach,
D.  w następnych 2 ciążach.

Zadanie 0.
Jaki wiek matki stanowi wskazanie medyczne do diagnostyki wad
genetycznych?

A.  powyżej 25 lat,
B.  powyżej 30 lat,
C.  powyżej 35 lat,
D.  powyżej 40 lat.



Zadanie 0.
Które ze wskazanych badań diagnostycznych jest "bezpieczne" dla
ciężarnej z łożyskiem przodującym?

A.  per vaginam,
B.  amnioskopia,
C.  fetoskopia,
D.  USG.

Zadanie 0.
Najważniejszą  zaletą  naturalnego  sposobu  regulacji  poczęć  w
rodzinie jest:

A .  wysoka skuteczność stosowanych metod,
B.  brak objawów ubocznych,
C.  względy finansowe,
D.  łatwość stosowania.

Zadanie 0.
Rzadkie  nieregularne  krwawienia  w  odstępach  dłuższych  niż  32
dni, to:

A .  hypomenorrhoea,
B.  hypermenorrhoea,
C.  algomenorrhoea,
D.  oligomenorrhoea.

Zadanie 0.
W metodzie termicznej regulacji poczęć istotne jest:

A . codzienne mierzenie  temperatury przed wstaniem z  łóżka
i po przespanej nocy,

B.  codzienne mierzenie temperatury po spożyciu posiłku,
C.  wieczorne mierzenie temperatury ciała,
D . mierzenie  temperatury  w  porach  najbardziej  dogodnych

dla kobiety.

Zadanie 0.
Jakie  stężenie  glukozy  w  surowicy,  po  wykonaniu  testu
obciążeniowego  50g  glukozy,  powinno  być  powodem  skierowania
ciężarnej do poradni diabetologicznej?

A.  140 mg %,
B.  160 mg %,
C.  180 mg %,
D.  200 mg %.



Zadanie 0.
Który hormon odpowiada za uwolnienie komórki jajowej?

A.  progesteron,
B.  prolaktyna,
C.  luteotropina,
D.  folitropina.

Zadanie 0.
Podwyższony  poziom  a-fetoproteiny  w  płynie  owodniowym  może
świadczyć o wadzie rozwojowej układu:

A.  nerwowego,
B.  krążenia,
C.  moczowo-płciowego,
D.  oddechowego.

Zadanie 0.
Łożysko  przodujące  jest  przeciwwskazaniem  do  badania
wewnętrznego, ponieważ można:

A.  przebić pęcherz płodowy,
B.  zwiększyć krwawienie,
C.  uszkodzić płód,
D.  zakazić płód.

Zadanie 0.
W  której  z  poniżej  przedstawionych  sytuacji  najczęściej
dochodzi do porodu przedwczesnego?

A.  w konflikcie serologicznym w układzie Rh,
B.  w cukrzycy,
C.  w niewydolności cieśniowo-szyjkowej,
D.  w niedokrwistości ciążowej.

Zadanie 0.
Nagły  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  w  okresie  ciąży,
powyżej 160/100 mm Hg, może być przyczyną:

A.  porodu przedwczesnego,
B.  przedwczesnego oddzielenia się łożyska,
C.  pęknięcia macicy,
D.  zwiększenia się obrzęków.

Zadanie 0.
Objaw Spaldinga, jest charakterystyczny dla:

A.  poronienia zagrażającego,
B.  poronienia w toku,
C.  ciąży obumarłej,
D.  porodu przedwczesnego.



Zadanie 0.
Konflikt serologiczny w układzie Rh jest niebezpieczny:

A.  tylko dla płodu,
B.  tylko dla noworodka,
C.  dla płodu i noworodka,
D.  tylko dla matki.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  wytycznymi  WHO  poród  przedwczesny  to  zakończenie
ciąży między tygodniem:

A.  16 a 37,
B.  22 a 37,
C.  28 a 37,
D.  30 a 37.

Zadanie 0.
Czego  NIE  może  określić  kobieta  podczas  samobadania  szyjki
macicy?

A.  konsystencji,
B.  położenia,
C.  rozwarcia,
D.  długości.

Zadanie 0.
Do przyczyn zakrzepicy żylnej wg Virchowa zalicza się:

A .  nieprawidłową dietę ciężarnej,
B.  zwiększoną krzepliwość krwi oraz skłonności genetyczne,
C.  obciążony wywiad położniczy (powyżej trzech ciąż),
D . zastój  żylny,  zwiększoną  krzepliwość  krwi  i  uszkodzenie

ściany naczynia.

Zadanie 0.
Owulację można określić na podstawie podwyższonej temperatury
ciała kobiety oraz:

A.  zwiększonej ilości wydzieliny pochwowej,
B.  nawilżenia narządów płciowych,
C.  charakteru śluzu szyjkowego,
D.  tkliwości gruczołów piersiowych.

Zadanie 0.
Przez jaki okres czasu dana metoda antykoncepcyjna powinna być
stosowana, aby umożliwiła obliczenie wskaźnika Pearla?

A.  przez 10 miesięcy,
B.  przez 12 miesięcy,
C.  przez 18 miesięcy,
D.  przez 2 lata.



Zadanie 0.
Konflikt  serologiczny  w  układzie  grup  głównych  występuje
najczęściej, gdy układ krwi jest:

A .  matka 0, noworodek A,
B.  matka A, noworodek 0,
C.  matka AB, noworodek A,
D.  matka 0, noworodek AB.

Zadanie 0.
Jakie jest położenie szyjki macicy w okresie płodności?

A.  unosi się ku górze,
B.  obniża się,
C.  przemieszcza się bardziej na prawo,
D.  przemieszcza się bardziej na lewo.

Zadanie 0.
Kordocenteza to:

A.  badanie przepływu krwi w sercu płodu,
B.  pobranie krwi tętniczej płodu,
C.  pobranie krwi pępowinowej płodu,
D.  pobranie wycinka kosmówki do badań.

Zadanie 0.
Zespół HELLP może pojawiać się w przebiegu:

A.  stanu przedrzucawkowego,
B.  zawału serca,
C.  ostrej niewydolności serca,
D.  zatoru tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Ocena  którego  z  poniższych  elementów  pozwoli  wybrać  najlepiej
rokujący dla przebiegu porodu moment indukcji?

A.  budowa miednicy,
B.  masa płodu,
C.  stan części pochwowej,
D.  położenie płodu.

Zadanie 0.
Cechami charakterystycznymi skurczów przepowiadających są:

A.  krótki czas ich trwania,
B.  niebolesność,
C.  nieregularność,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Dlaczego  drugi  bliźniak  podczas  porodu  jest  szczególnie
narażony na niedotlenienie?

A.  ponieważ wzrasta ciśnienie wewnątrz macicy,
B.  ponieważ nie ma skurczów macicy,
C.  wiąże się to z adaptacją skurczową macicy,
D.  ponieważ odkleja się łożysko pierwszego bliźniaka.

Zadanie 0.
W przypadku niedowładu macicy jest ona:

A.  duża i miękka,
B.  duża i twarda,
C.  mała i miękka,
D.  mała i twarda.

Zadanie 0.
Parcie jest najbardziej efektywne, gdy kobieta zaczyna przeć:

A.  zaraz, gdy tylko rozpoczyna się skurcz,
B.  nie wcześniej, niż na szczycie skurczu,
C.  kiedy skurcz słabnie,
D.  w przerwie międzyskurczowej.

Zadanie 0.
W przypadku przenoszenia zwiększona urazowość płodów i tkanek
miękkich  kanału  rodnego  w  II-gim  okresie  porodu  jest  związana
z :

A.  zmniejszoną elastycznością tkanek pochwy i krocza,
B.  przedłużającym się I-szym okresem porodu,
C.  zwiększonym kostnieniem kości czaszki,
D.  zmniejszonym kostnieniem kości czaszki.

Zadanie 0.
Najczęstszym objawem ze strony układu krążenia u noworodków po
tokolizie betamimetykami jest:

A .  arytmia,
B.  bradykardia,
C.  tachykardia,
D.  normokardia.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  powikłań  w  przebiegu  porodu  NIE  objawi  s ię
bradykardią u płodu?

A.  nadciśnienie tętnicze,
B.  wstrząs,
C.  zespół żyły głównej dolnej,
D.  krwotok.



Zadanie 0.
Poród uliczny jest konsekwencją:

A . nadmiernej  aktywności  skurczowej  z  prawidłowym
napięciem,

B . nadmiernej  aktywności  skurczowej  z  podwyższonym
napięciem,

C.  dyskoordynacji I˚,
D.  dyskoordynacji II˚.

Zadanie 0.
Jakie  zagrożenia  mogą  wystąpić  w  czasie  porodu  przy  dystocji
szyjki?

A.  pęknięcie pochwy,
B.  oddzielenie łożyska,
C.  pęknięcie mięśnia macicy,
D.  osłabienie czynności skurczowej macicy.

Zadanie 0.
W  celu  dokonania  prawidłowego  zwrotu  główki  płodu  w  ułożeniu
potylicowym  tylnym  korzystnie  jest  w  I-szym  okresie  porodu
zaproponować rodzącej:

A .  leżenie na plecach,
B.  chodzenie po sali,
C.  leżenie na boku,
D.  korzystanie z worka sako.

Zadanie 0.
W miednicy płasko-krzywiczej promontorium przemieszczone jest:

A .  do światła miednicy,
B.  do tyłu,
C.  w prawo,
D.  w lewo.

Zadanie 0.
W  celu  uwolnienia  barków  płodu  najmniejszy  stopień  ingerencji
ma miejsce podczas:

A.  stosowania pomocy ręcznej sposobem Brachta,
B.  stosowania obrotów Lowseta,
C.  chwytu Wieganda-Martina-Winckela,
D.  stosowania chwytu Veita-Smelliego.



Zadanie 0.
Które  z  poniższych  schorzeń  stanowi  przeciwwskazanie  do
tokolizy?

A.  niewydolność nerek,
B.  niedoczynność tarczycy,
C.  niedokrwistość,
D.  cholestaza wewnątrzwątrobowa.

Zadanie 0.
W  związku  ze  znacznym  zużyciem  energii  w  czasie  porodu  u
położnicy wyraźnie zaznacza się tendencja do:

A.  kwasicy oddechowej,
B.  kwasicy głodowej,
C.  hiperwentylacji,
D.  zasadowicy.

Zadanie 0.
Gdy  pęknie  pęcherz  płodowy,  a  ułożenie  płodu  jest  poprzeczne,
należy natychmiast:

A .  zbadać kobietę wewnętrznie,
B.  podłączyć kroplówkę z Oksytocyną,
C.  zbadać czynność serca płodu,
D.  rozpocząć przygotowanie do cięcia cesarskiego.

Zadanie 0.
Metodą zmniejszania bólu porodowego rozpowszechnioną w Europie
Zachodniej,  polegającą  na  wykorzystywaniu  fal i  prądu
elektrycznego, jest:

A .  joga,
B.  hipnoza,
C.  akupunktura,
D.  przezskórna stymulacja elektryczna (TENS).

Zadanie 0.
W  którym  odcinku  macicy  jest  najmniej  receptorów
oksytocynowych?

A.  trzonie macicy,
B.  dnie macicy,
C.  górnej części dolnego odcinka macicy,
D.  dystalnej części dolnego odcinka macicy.



Zadanie 0.
Którą  czynność  należy  wykonać  po  urodzeniu  pierwszego
bliźniaka?

A . poczekać,  aż  urodzi  s ię  drugi  bliźniak  i  wtedy  zacisnąć
pępowinę,

B.  zacisnąć pępowinę po stronie matczynej,
C.  zacisnąć pępowinę po stronie dziecka,
D.  zacisnąć pępowinę po stronie matki i dziecka.

Zadanie 0.
Łożysko przyrośnięte to takie, którego kosmki:

A.  nie przekraczają doczesnej,
B . s ą  w  kontakcie  z  mięśniem  macicy,  lecz  nie  wnikają  w

niego,
C.  wrastają w mięsień macicy,
D.  przerastają przez całą grubość mięśnia macicy.

Zadanie 0.
Która faza I-szego okresu porodu trwa najdłużej?

A.  utajona,
B.  przyspieszenia,
C.  maksymalnego wzrostu,
D.  zwolnienia.

Zadanie 0.
W  ramach  profilaktyki  wystąpienia  zespołu  aortalno-żylnego
podczas porodu operacyjnego należy?

A.  podłożyć klin pod prawe biodro,
B.  podłożyć klin pod lewe biodro,
C.  podłożyć klin pod pośladki,
D.  podtrzymywać brzuch.

Zadanie 0.
W  którym  miejscu  najlepiej  słyszalna  jest  czynność  serca  płodu
ułożonego poprzecznie, gdy występują skurcze macicy?

A.  nad pępkiem,
B.  w bezpośredniej okolicy pępka,
C.  tuż nad spojeniem łonowym,
D.  pod pępkiem.

Zadanie 0.
Co może być przyczyną tężcowego skurczu macicy?

A.  małowodzie,
B.  nieprawidłowe zachowanie rodzącej,
C.  wady trzonu macicy,
D.  niewspółmierność porodowa.



Zadanie 0.
Mechanizm  wstawiania  się  główki  do  płaszczyzny  wchodu  jest
uwarunkowany:

A.  wielkością główki,
B.  kształtem wchodu miednicy mniejszej,
C.  długością sprzężnej przekątnej,
D.  właściwym rozstawieniem talerzy kości biodrowych.

Zadanie 0.
Wysokie  proste  stanie  główki  oznacza,  że  szew  strzałkowy  jest  w
wymiarze prostym, a główka:

A.  jest nad wchodem,
B.  jest ustalona we wchodzie,
C.  osiągnęła dno miednicy,
D.  jest na wychodzie.

Zadanie 0.
Obserwowany  podczas  wstawiania  się  główki  płodu  tzw.  objaw
Gaussa jest wskazaniem do:

A.  szybkiego zakończenia porodu,
B.  przebicia pęcherza płodowego,
C.  podłączenia kroplówki z Oksytocyną,
D.  wnikliwej obserwacji czynności serca płodu.

Zadanie 0.
Największe uszkodzenie szyjki macicy spotyka się po:

A.  porodach samoistnych,
B.  porodach zabiegowych,
C.  pomocy ręcznej przy miednicowym położeniu płodu,
D.  ręcznym wydobyciu łożyska.

Zadanie 0.
Badając  rodzącą  rozpoznano  ułożenie  czołowe  płodu.  W
wykonywanym właśnie badaniu KTG pojawiła się deceleracja późna.
Przedstawiona sytuacja położnicza skłania do:

A.  zakończenia porodu drogą cięcia cesarskiego,
B . zakończenia  porodu  poprzez  założenie  kleszczy  lub

próżniociągu położniczego,
C.  próby porodu,
D . intensywnej  obserwacji  czynności  serca  płodu  i  stanu

rodzącej.



Zadanie 0.
Jak  często  należy  osłuchiwać  czynność  serca  płodu  w  II-gim
okresie porodu?

A.  co 10 minut,
B.  co 15 minut,
C.  co 2 skurcze,
D.  po każdym skurczu.

Zadanie 0.
Podczas  pielęgnacji  gojącego  się  naciętego  krocza  należy
unikać:

A.  zimnych okładów,
B.  naparu z arniki do podmywania,
C.  płukania rany 10% NaCl,
D.  nasiadówek.

Zadanie 0.
Rodzącą  z  I I ˚  niewydolności  krążenia  wg  NYHA,  w  II-gim  okresie
porodu należy ułożyć w pozycji:

A .  leżącej na wznak,
B.  leżącej na lewym boku,
C.  półsiedzącej na wznak,
D.  półsiedzącej na lewym boku.

Zadanie 0.
I l e  krwi  traci  kobieta  podczas  fizjologicznego  oddzielania  się
łożyska?

A.  do 100 ml,
B.  100-200 ml,
C.  200-300 ml,
D.  więcej niż 300 ml.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  czynności  NIE  będzie  wskazana  w  leczeniu
atonii macicy?

A.  podanie leków naskurczowych,
B.  podanie leków uspokajających,
C.  kontrola jamy macicy,
D.  masaż macicy.



Zadanie 0.
W II-gim okresie porodu wzrasta u matki zapotrzebowanie na t len
i następuje:

A . przyspieszenie  oddechów,  tachykardia,  wzrost  ciśnienia
tętniczego,

B . przyspieszenie  oddechów,  normokardia,  wzrost  ciśnienia
tętniczego,

C . zwolnienie  oddechów,  bradykardia,  ciśnienie  tętnicze  w
normie,

D . zwolnienie  oddechów,  bradykardia,  spadek  ciśnienia
tętniczego.

Zadanie 0.
Czynność  serca  płodu  jest  najlepiej  słyszalna  po  stronie
grzbietu płodu, ponieważ:

A.  bliżej jest serce płodu,
B.  kości dobrze przewodzą dźwięki,
C.  ta część płodu jest nieruchoma,
D.  gdyż w tym miejscu jest mało płynu owodniowego.

Zadanie 0.
Bezwzględnym  wskazaniem  do  cięcia  cesarskiego  w  położeniu
miednicowym jest:

A .  cukrzyca u matki,
B.  zwężona miednica,
C.  hipotrofia,
D.  położenie pośladkowe.

Zadanie 0.
W  przypadku  wystąpienia  deceleracji  zmiennych  w  pierwszej
kolejności należy:

A.  podać rodzącej tlen,
B.  zmienić pozycję rodzącej,
C.  przygotować do cięcia cesarskiego,
D.  przebić pęcherz płodowy.

Zadanie 0.
Jaka jest najczęstsza przyczyna późnego krwotoku w połogu?

A.  uszkodzenie kanału rodnego,
B.  zator spowodowany płynem owodniowym,
C.  nieprawidłowa inwolucja mięśnia macicy,
D.  krwiak pochwy.



Zadanie 0.
U  noworodka,  u  którego  rozpoznano  fetopatię  cukrzycową,
najczęściej występuje:

A.  zaburzony odruch ssania,
B.  zaburzona krzepliwość krwi,
C.  nietolerancja glukozy,
D.  zespół zaburzeń oddychania.

Zadanie 0.
U  kobiet  rodzących  w  pozycji  pionowej  bardzo  rzadko  nacinane
jest krocze, ponieważ:

A.  mięśnie krocza samoistnie rozciągają się,
B.  zwiększa się napięcie mięśni krocza,
C.  zwiększa się czynność skurczowa macicy,
D.  zmniejsza się ukrwienie tkanek krocza.

Zadanie 0.
Fenyloketonuria  jest  jedną  z  najczęstszych  wad  metabolicznych
związanych z przemianą:

A.  aminokwasów,
B.  węglowodanów,
C.  l ipidów,
D.  tryptofanu.

Zadanie 0.
Zakażenie połogowe endogenne spowodowane jest przez:

A.  duże krwawienie,
B.  znaczne osłabienie organizmu,
C . bakterie  saprofityczne  znajdujące  się  w  przedsionku

pochwy,
D . drobnoustroje  znajdujące  się  na  rękawiczkach  lub

narzędziach.

Zadanie 0.
Podczas karmienia naturalnego matka powinna podtrzymywać pierś,
układając dłoń w kształcie:

A .  literki "o",
B.  literki "u",
C.  chwytem papierosowym ">",
D.  nie ma to znaczenia.

Zadanie 0.
Ile parametrów klinicznych jest ocenianych wg skali Apgar?

A.  trzy,
B.  pięć,
C.  osiem,
D.  dziesięć.



Zadanie 0.
Jaki rodzaj drgawek występuje podczas napadu rzucawki?

A.  drgawki kloniczne,
B.  drgawki kloniczno-toniczne,
C.  drgawki toniczne,
D.  drgawki toniczno-kloniczne.

Zadanie 0.
Występujące  w  pierwszych  12  godzinach  po  porodzie  si lne  i
skoordynowane skurcze macicy mają na celu:

A.  zamknięcie naczyń miejsca łożyskowego,
B.  wydalenie resztek łożyska,
C.  wydalenie resztek błon płodowych,
D.  złuszczenie doczesnej.

Zadanie 0.
D o  zaburzeń  występujących  u  noworodków  płci  żeńskiej
spowodowanych działaniem hormonów matki, zalicza się:

A .  krwawienie z pochwy,
B.  wzrost temperatury,
C.  żółtaczkę fizjologiczną,
D.  fizjologiczny spadek masy ciała.

Zadanie 0.
Wskaż cechę nieprawidłowego przystawienia dziecka do piersi:

A .  czubek nosa i broda dotykają piersi,
B.  otoczka nie marszczy się,
C.  usta dziecka wywinięte na zewnątrz,
D.  kąt między górną a dolną wargą jest kątem ostrym.

Zadanie 0.
Który  składnik  mleka  kobiecego  NIE  występuje  w  mieszankach  i
pokarmach sztucznych?

A.  białko łatwo przyswajalne,
B.  węglowodany,
C.  immunoglobulina sekrecyjna,
D.  tłuszcze.

Zadanie 0.
Kobieta chora na cukrzycę:

A.  nie powinna karmić piersią,
B.  powinna karmić, ale dopiero 2-3 dni po porodzie,
C.  powinna karmić, ale dopiero 2 tygodnie po porodzie,
D.  może karmić bez żadnych ograniczeń.



Zadanie 0.
Karmienie noworodka "na żądanie" powoduje:

A.  wzrost laktacji proporcjonalny do potrzeb noworodka,
B.  zwiększenie kaloryczności pokarmu,
C.  zmniejszoną produkcję pokarmu,
D.  nadmierny przyrost masy ciała noworodka.

Zadanie 0.
W  diagnostyce  fenyloketonurii  po  nakłuciu  pięty  noworodka
kropla krwi jest pobierana na:

A.  pasek testowy,
B.  szkiełko podstawowe do rozmazu,
C.  kawałek zwykłej bibułki,
D.  sześć oznaczonych punktów bibułki z kodem paskowym.

Zadanie 0.
Odchody połogowe mają odczyn:

A.  zasadowy,
B.  kwaśny,
C.  obojętny,
D.  zasadowy lub kwasowy w zależności od diety położnicy.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  odmiedniczkowego  zapalenia  nerek  w
okresie ciąży jest zakażenie:

A.  wirusem opryszczki,
B.  bakterią gronkowcową,
C.  pałeczką okrężnicy,
D.  pałeczką jadu kiełbasianego.

Zadanie 0.
Odchody połogowe zanikają:

A.  w 4-6 tygodniu połogu,
B.  w 3-4 tygodniu połogu,
C.  w 2-3 tygodniu połogu,
D.  w 10 dniu połogu.

Zadanie 0.
W  jakim  terminie  podaje  s ię  kobiecie  immunoglobulinę,  jeśl i  po
porodzie u noworodka stwierdzono Rh(+), a matka ma Rh(-)?

A.  do 72 godzin po porodzie,
B.  do 86 godzin po porodzie,
C.  do 92 godzin po porodzie,
D.  do 7 dób po porodzie.



Zadanie 0.
Jaki jest zasadniczy cel propagowania gimnastyki mięśni krocza?

A.  utrzymanie prawidłowej postawy ciała,
B . zapobieganie  wysiłkowemu  nietrzymaniu  moczu  i

zaburzeniom statyki narządu rodnego,
C . zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym w obrębie

miednicy małej,
D.  przyspieszenie gojenia się rany po nacięciu krocza.

Zadanie 0.
Które  badanie  diagnostyczne  potwierdza  cholestazę
wewnątrzwątrobową?

A.  morfologia krwi z rozmazem,
B.  poziom methemoglobiny i czasu krzepnięcia,
C.  poziom cholesterolu i lipazy,
D . poziom  fosfatazy  alkalicznej  i  aminotransferazy

alaninowej.

Zadanie 0.
Które  z  ułożeń  dziecka  jest  NIEPRAWIDŁOWE  podczas  karmienia
piersią:

A.  całe ciało zwrócone do matki (brzuch do brzucha),
B . kręgosłup  dziecka  jest  wyprostowany,  głowa  nie  zgina

się ani do przodu ani do tyłu,
C.  główka dziecka odwraca się na bok do piersi matki,
D . głowa  dziecka  znajduje  s ię  na  wysokości  piersi,  usta

naprzeciwko brodawki.

Zadanie 0.
Mając  na  uwadze  profilaktykę  zniekształceń  stawów  biodrowych
dobrze jest u noworodka:

A.  prostować nóżki w stawach biodrowych i kolanowych,
B.  stosować ciasne zawijanie w pieluchy,
C.  stosować szerokie pieluszkowanie,
D.  często zmieniać pozycję ciała dziecka.

Zadanie 0.
Fizykalną metodą hamowania laktacji są/jest?

A.  ciepłe okłady,
B.  zimne okłady,
C.  naświetlanie lampą sollux,
D.  masaż piersi.



Zadanie 0.
Pokarm  matki  jest  dla  noworodka  fizjologicznym  sposobem
żywienia, ponieważ:

A . skład  pokarmu  zmienia  się  zgodnie  z  wiekiem  i
zapotrzebowaniem dziecka,

B.  jest zawsze wysoko kaloryczny,
C.  ma zawsze taki sam skład,
D.  zawiera dużo witamin D i K.

Zadanie 0.
Profilaktyka  zakrzepowego  zapalenia  żył  polega  między  innymi
na:

A.  terapii ruchowej,
B.  ograniczeniu aktywności pacjentki,
C.  podawaniu antybiotyków,
D.  ograniczeniu ilości spożywanych płynów.

Zadanie 0.
U rodzącej stwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem opryszczki
płciowej. W celu ochrony noworodka należy:

A . przeprowadzić  poród  drogami  natury  przy  zachowanym
pęcherzu płodowym,

B . wykonać  cięcie  cesarskie  przed  upływem  4  -  6  godz.  od
pęknięcia pęcherza płodowego,

C . przeprowadzić  poród  drogami  natury  przy  zastosowaniu
leczenia farmakologicznego,

D . przeprowadzić  poród  drogami  natury  ze  skróceniem II-go
okresu porodu.

Zadanie 0.
Który  objaw  kliniczny  jest  nieodwracalny  w  sytuacji  późnego
rozpoznania galaktozemii?

A.  powiększenie wątroby,
B.  zaćma soczewkowa,
C.  zmniejszone napięcie mięśni,
D.  uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Zadanie 0.
Którą  z  niżej  podanych  witamin  trzeba  podawać  niemowlęciu
karmionemu wyłącznie piersią?

A.  Witaminę E,
B.  Witaminę B,
C.  Witaminę C,
D.  Witaminę D.



Zadanie 0.
Co powinna robić kobieta, gdy ma przepełnione piersi?

A.  często przystawiać dziecko do piersi,
B.  odciągać pokarm,
C.  ograniczyć spożycie płynów,
D.  masować piersi.

Zadanie 0.
W celu zmniejszenia żółtaczki fizjologicznej wskazane jest:

A .  jak najwcześniejsze przystawienie dziecka do piersi,
B.  pojenie noworodka 10% glukozą,
C.  zbadanie poziomu bilirubiny we krwi,
D.  obserwowanie dziecka w kierunku zaburzeń CUN.

Zadanie 0.
Które z wymienionych zachowań są najskuteczniejszą obroną przed
presją i manipulacją?

A.  zachowania uległe,
B.  zachowania agresywne,
C.  zachowania asertywne,
D.  stosowanie presji i manipulacji.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  odpowiedzi  na  podjęte  przez  pacjenta  ryzyko
- ujawnienia przez niego uczuć buduje zaufanie?

A.  mówisz - "to bardzo interesujące" i odchodzisz,
B.  żartujesz z jego wypowiedzi,
C . upewniasz  się,  czy  dobrze  zrozumiałaś  pacjenta,

wyrażając zainteresowanie i ciepło,
D . oceniasz,  czy  jego  uczucia  są  dobre  i  adekwatne  do

zaistniałej sytuacji, czy złe.

Zadanie 0.
Taksonomia celów kształcenia zawiera dziedzinę:

A.  poznawczą, psychomotoryczną,
B.  afektywną, poznawczą, psychomotoryczną,
C.  afektywną, poznawczą,
D.  psychomotoryczną, afektywną.

Zadanie 0.
Faza uzupełniania informacji występuje w metodzie:

A .  inscenizacji,
B .  sytuacyjnej,
C.  przypadków,
D.  burzy mózgów.



Zadanie 0.
Zjawisko  izolacji  mechanicznej  jest  jedną  ze  społecznych
konsekwencji choroby i jest powodowane:

A.  piętnem nakładanym na człowieka przez środowisko,
B.  barierami architektonicznymi,
C.  czynnikami psychospołecznymi,
D . świadomym  wycofywaniem  się  człowieka  chorego  z  życia

społecznego.

Zadanie 0.
Jakość życia człowieka obejmuje:

A.  zaspokojenie wszystkich potrzeb materialnych,
B.  zaspokojenie wszystkich potrzeb niematerialnych,
C . zaspokojenie  potrzeb  materialnych  i  niematerialnych

oraz poczucie zadowolenia z życia,
D.  poczucie przynależności do grupy społecznej.

Zadanie 0.
Jakie  przepisy  prawne,  czyli  akta  normatywne  odnoszą  się  tylko
do zawodu pielęgniarki i położnej?

A . ustawa  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnych,  ustawa  o
odpowiedzialności  zawodowej  fachowych  pracowników
służby zdrowia,

B.  kodeks administracyjny,
C.  kodeks wykroczeń,
D.  kodeks cywilny.

Zadanie 0.
Eksperyment leczniczy, polega na:

A . wprowadzeniu  przez  lekarza  nowych  lub  tylko  częściowo
wypróbowanych  metod  diagnostycznych,  leczniczych  lub
profilaktycznych  w  celu  osiągnięcia  bezpośredniej
korzyści dla zdrowia osoby leczonej,

B . wprowadzeniu  przez  lekarza  nowych  lub  tylko  częściowo
wypróbowanych  metod  diagnostycznych,  leczniczych  lub
profilaktycznych  w  celu  uzyskania  przewidywanych
rezultatów tego eksperymentu,

C . wprowadzeniu  przez  lekarza  nowych  lub  tylko  częściowo
wypróbowanych  metod  diagnostycznych,  leczniczych  lub
profilaktycznych w celu rozszerzenia wiedzy medycznej,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Dla firmy nastawionej na jakość, NIE jest/są charakterystyczne:

A.  zarządzanie procesem jakości,
B.  wysokie wydatki na szkolenie,
C.  niskie wydatki na szkolenie,
D . traktowanie  jakości,  produktywności  i  obniżania  kosztów

jako  elementów  nierozłącznych  i  stałe  dążenie  do  ich
optymalizacji.

Zadanie 0.
Plany  strategiczne  różnią  się  od  planów  operacyjnych  tym,  że
plany strategiczne są:

A.  sekwencyjne,
B.  chronologiczne,
C.  długoterminowe,
D.  krótkoterminowe.

Zadanie 0.
Jaki jest pierwszy etap procesu planowania?

A.  przypisywanie odpowiedzialności,
B.  ocena rezultatów,
C.  określenie celów,
D.  ustalenie harmonogramu pracy.

Zadanie 0.
Głównymi instrumentami umożliwiającymi ocenę jakości świadczeń
są kryteria i standardy. Kryteriami może/mogą być:

A.  liczba skarg pacjentów,
B.  procent zakażeń szpitalnych,
C.  rodzaj i ilość badań laboratoryjnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Karta Ottawska definiuje promocję zdrowia jako:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B.  proces zmierzający do zapobiegania chorobom,
C . proces  prowadzący do  zapobiegania niepełnosprawności  i

kalectwa,
D . działania  zmierzające  do  prowadzenia  prozdrowotnego

stylu życia.



Zadanie 0.
Drugą  w  kolejności  po  chorobach  układu  krążenia  przyczyną
zgonów mieszkańców Polski są:

A.  choroby układu trawiennego,
B.  urazy i zatrucia,
C.  choroby nowotworowe,
D.  choroby układu oddechowego.

Zadanie 0.
Dla  usprawnienia  organizacji  świadczenia  usług  zdrowotnych  w
Polsce  ustalono  ich  wielopoziomowość.  Największy  udział  w
kształtowaniu zdrowia społeczeństwa przypisuje się opiece:

A.  wysokospecjalistycznej,
B.  specjalistycznej,
C.  podstawowej,
D.  przedpodstawowej.

Zadanie 0.
Prawidłowo  wykonany  pomiar  obwodu  głowy  dziecka  powinien
obejmować obwód głowy zmierzony na wysokości:

A .  ciemienia przedniego i guzowatości potylicznej,
B.  łuków brwiowych i guzowatości potylicznej,
C.  małżowin usznych i guzowatości potylicznej,
D.  guzów czołowych i guzowatości potylicznej.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.

Zadanie 0.
U pacjenta po zatruciu opioidami specyficzną odtrutką, jest:

A .  atropina,
B.  desferal,
C.  nalokson,
D.  dimerkaprol.



Zadanie 0.
Płytkie  oddychanie,  u  osoby  dorosłej,  z  częstością  powyżej  20
oddechów na minutę to:

A.  hyperpnoe,
B.  tachypnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek  jest
elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować:

A.  raka,
B.  torbiel,
C.  gruczolakowłókniaka,
D.  dysplazję włóknistą sutka.

Zadanie 0.
W przypadku choroby Gravesa-Basedowa można zaobserwować:

A.  rzadkie mruganie,
B . nienadążanie  powieki  górnej  za  ruchem  gałki  ocznej  w

dół,
C . nienadążanie  gałki  ocznej  za  powieką,  przy  skierowaniu

spojrzenia w górę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  badaniu  fizykalnym  skóry  zwrócono  uwagę  na  zmianę  skórną
zlokalizowaną  w  obrębie  powieki  górnej,  o  płaskiej  powierzchni,
uniesioną  ponad  powierzchnię  skóry,  o  średnicy  powyżej  0,5  cm.
Wyżej opisana zmiana to:

A.  grudka,
B.  płytka,
C.  guzek,
D.  bąbel.



Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.

Zadanie 0.
Poniżej więzadła pachwinowego przechodzi przepuklina:

A.  pachwinowa skośna,
B.  pachwinowa prosta,
C.  kresy białej,
D.  udowa.

Zadanie 0.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:

A.  drżenie języka,
B.  gładka i ciepła skóra,
C.  bradykardia,
D.  tachykardia.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.



Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.



Zadanie 0.
Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

A.  zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
B . przyspieszony  oddech,  szary  cień  wokół  ust,  ruch

skrzydełkowy nosa,
C.  przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
D.  zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

Zadanie 0.
Kto jest autorem teorii "deficytu samoopieki"?

A.  M. Leininger,
B.  D. Orem,
C.  F. Nightingale,
D.  P. Benner.

Zadanie 0.
Filozofia pielęgniarstwa to system:

A . twierdzeń  dotyczących  wartości  wyprowadzonych  z
filozofii,

B .  określonych sądów wyprowadzonych z doświadczeń,
C . określonych  przekonań  wyprowadzonych  w  drodze

rozumowania,
D . sądów  i  przekonań  o  istocie  pielęgniarstwa,

wyprowadzonych  w  drodze  rozumowania  z  kierunkowych
dyscyplin filozoficznych i ich teorii.

Zadanie 0.
Badania naukowe NIE mają na celu:

A . badania  ośrodków  naukowych  i  pracujących  w  nich
uczonych,

B.  znajdowania odpowiedzi na pytania,
C.  rozwiązywania problemów,
D . opracowywania  bardziej  skutecznych  sposobów  szukania

wyżej wymienionych odpowiedzi i rozwiązań.

Zadanie 0.
Kafeteria jest to:

A . zestaw możliwych do wyboru odpowiedzi w kwestionariuszu
ankiety,

B.  narzędzie badawcze stosowane w technice ankiety,
C . ocena częstości występowania zjawiska w danym punkcie

czasu,
D . część  kwestionariusza  ankiety  zawierająca  pytania

dotyczące respondenta.



Zadanie 0.
Która  z  funkcji  jest  szczególnie  ważna ze  względu na całodobową
opiekę nad pacjentami?

A.  rehabilitacyjna,
B.  opiekuńcza,
C.  terapeutyczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie całościowe oznacza:

A . opiekę  nad  człowiekiem  chorym  z  uwzględnieniem  jego
wszystkich potrzeb zdrowotnych,

B . postrzeganie  człowieka  jako  całości  funkcjonującej  w
powiązanych  ze  sobą  sferach  (biologicznej,  psychicznej,
społecznej)  i  kompleksowe  pielęgnowanie  oraz
rozwiązywanie jego problemów zdrowotnych,

C.  postrzeganie człowieka jako członka grupy społecznej,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  urządzeń  umożliwia  wysyłanie  poczty
elektronicznej poprzez sieć telefoniczną?

A.  klawiatura,
B.  skaner,
C.  drukarka,
D.  modem.

Zadanie 0.
Najpopularniejszy  obecnie  na  Polskim  rynku  pakiet  programów,
przeznaczonych głównie do pracy biurowej, to:

A .  Microsoft Windows,
B.  Microsoft Office,
C.  Outlook Express,
D.  Internet Explorer.

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.



PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE
TEST NR 222410
GRUPA 1
Zadanie 0.
Prowadzenie  arkusza  oceny  świadczonej  opieki  pielęgniarskiej
pozwala na:

A.  dokładną wycenę kosztów usługi,
B . rejestrowanie  różnicy  pomiędzy  tym  czego  pacjentka

potrzebuje  i  oczekuje  od  zespołu  zapewniającego  opiekę
w danej sytuacji, a opieką jaką rzeczywiście otrzymała,

C . prowadzenie  dokładnej  kalkulacji  kosztów  i  zasobów
określenie poziomu opieki,

D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 0.
Momentem przełomowym w rozwoju opieki onkologicznej w Polsce
było:

A . powstanie  w  Gliwicach  Państwowego  Instytutu
Przeciwrakowego,

B . stworzenie  Instytutu Radowego w Warszawie  z  inicjatywy
Marii Skłodowskiej û Curie,

C.  wydanie Dekretu Państwowego na temat walki z rakiem,
D.  powołanie trzech szpitali onkologicznych w Polsce.

Zadanie 0.
Podstawowymi wymiarami budowania jakości opieki zdrowotnej wg
WHO są:

A . dostępność,  równość,  adekwatność,  akceptacja,
efektywność, skuteczność,

B.  przyjaźń, partnerstwo, zaufanie,
C.  wolność słowa, partnerstwo, negocjowanie praw,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 0.
Wskaż, która odpowiedź charakteryzuje standard:

A.  profesjonalny, podlegający zmianie,
B.  dynamiczny, podlegający zmianie,
C.  mierzalny, obiektywny, profesjonalny,
D . profesjonalny,  podlegający  zmianie,  dynamiczny,

mierzalny, obiektywny.

Zadanie 0.
Corocznie najwięcej zgonów matek notuje się w:

A.  Europie Środkowej,
B.  Azj i ,
C .  Afryce,
D.  Ameryce Łacińskiej.



Zadanie 0.
Głównym celem prowadzenia akredytacji placówek służby zdrowia
jest:

A .  ewaluacja kosztów,
B . analiza  wydatków  związanych  z  realizacją  opieki

zdrowotnej,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . uzyskanie  wysokich  kredytów  w  systemie  "akonto"  na

realizację świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 0.
Przyczyną niewłaściwego sformułowania diagnozy jest:

A .  błędna obserwacja,
B.  błędne rozumowanie,
C.  błędny zapis techniczny,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 0.
Dzień położnej, od 1994 roku, obchodzony jest w Polsce:

A.  8 stycznia,
B.  8 marca,
C.  8 maja,
D.  8 lipca.

Zadanie 0.
Jaki jest cel poradnictwa genetycznego?

A . zmniejszanie  występowania  chorób  genetycznych  w
populacji,

B . zmniejszanie  występowania  chorób  genetycznych
dziedziczonych w linii żeńskiej,

C . zmniejszanie  urodzeń  płodów  żeńskich  obciążonych
chorobą genetyczną dziedziczoną w linii żeńskiej,

D . leczenie  kobiet  u  których  wykryto  uszkodzenia
genetyczne.

Zadanie 0.
Jaka  jest  dopuszczalna,  dla  pracującej  kobiety  ciężarnej,  masa
ciężaru przy stałym, ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu go?

A.  do 3 kg,
B.  do 5 kg,
C.  do 7 kg,
D.  do 9 kg.



Zadanie 0.
Które  metody  kształcenia  charakteryzują  się  największą
efektywnością?

A.  podające,
B.  wykładające,
C.  aktywizujące,
D.  eksponujące.

Zadanie 0.
Poród naturalny w interpretacji W. Fijałkowskiego polega na:

A.  nauce relaksu autogennego,
B . nauce  koncentracji,  odprężenia  czynnego  i

fizjologicznej odczuwalności bólu,
C.  prawidłowym oddychaniu podczas porodu,
D.  przyjmowaniu pozycji wertykalnych podczas porodu.

Zadanie 0.
Kobiety,  które  mają  płaskie  lub  wklęsłe  brodawki  powinny
otrzymać informacje dotyczące:

A.  ćwiczeń metodą Hoffmana,
B.  hartowania brodawek,
C.  karmienia mieszanego,
D.  mleka początkowego.

Zadanie 0.
Który  z  niżej  podanych  czynników  wpływa  hamująco  na
wewnątrzmaciczne wzrastanie płodu?

A.  cukrzyca ciążowa,
B.  wysoki wzrost matki,
C.  wysoki przyrost masy ciała matki w okresie ciąży,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 0.
Aktywizując  uczestników  kursu  szkoły  dla  rodziców  poprzez
skłanianie  ich  do  zadawania  pytań  i  innych  wypowiedzi,
poszczególne zajęcia należy prowadzić stosując metodę:

A.  problemową,
B.  podającą,
C.  eksponującą,
D.  ekspresyjną.

Zadanie 0.
Informacje dotyczące karmienia niemowląt powinny dotyczyć:

A.  zalet karmienia naturalnego,
B.  technik karmienia naturalnego,
C.  zaburzeń i wspomagania laktacji,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 0.
W  jaki  sposób  można  zmniejszyć  prawdopodobieństwo  pęknięcia
krocza w czasie porodu?

A.  unikając krzyku,
B.  stosując środki dezynfekcyjne na krocze,
C.  wstrzymując oddech i silne parcie,
D.  rodząc w pozycji kucznej lub klęczącej.

Zadanie 0.
Osoba  prowadząca  zajęcia  w  szkole  rodzenia  często  przytacza
przykłady z życia codziennego. Korzysta wtedy z zasady:

A.  indywidualizacji i zespołowości,
B.  kształtowania umiejętności uczenia się,
C.  wykorzystywania doświadczeń osób dorosłych,
D.  ustawiczności kształcenia.

Zadanie 0.
Bezpieczną  i  skuteczną  metodą  wpływania  na  odczucia  bólowe
związane z przeżywaniem porodu jest:

A .  wdychanie podtlenku azotu,
B.  znieczulenie zewnątrzoponowe,
C.  psychoprofilaktyka przedporodowa,
D.  podawanie środków przeciwbólowych.

Zadanie 0.
Czy  w  szkole  dla  rodziców  należy  omawiać  tematy  związane  z
potencjalnymi problemami rodzicielstwa?

A . tak,  ale  tylko  wtedy,  gdy  uczestnicy  szkolenia  sami  je
poruszą,

B.  nie, gdyż wtedy mogą się one pojawić,
C.  tak, są one naturalnym zjawiskiem w rodzicielstwie,
D . nie,  gdyż  te  zagadnienia  mogą  być  dla  uczestników

szkolenia nieprzyjemne.

Zadanie 0.
Metody kształcenia stosowane w szkole dla rodziców powinny być
zawsze:

A.  podające,
B.  adekwatne do warstwy treści i celów kształcenia,
C.  wyłącznie aktywizujące,
D.  eksponujące.



Zadanie 0.
Proces  dydaktyczny  w  szkole  dla  rodziców  jest  najmniej
efektywny, jeśli jedyną metodą kształcenia jest/są:

A . wymiana  doświadczeń  z  rodzicami,  którzy  są  już  po
porodzie,

B.  ćwiczenia praktyczne,
C.  wykłady,
D.  dyskusje.

Zadanie 0.
Kurcze mięśni mogą wystąpić w czasie porodu, gdy kobieta:

A.  oddycha zbyt szybko i głęboko,
B.  jest zbyt rozluźniona,
C.  zasypia w przerwie międzyskurczowej,
D.  przyjmuje bierną postawę wobec porodu.

Zadanie 0.
Przygotowanie  do  sprawowania  opieki  rodzicielskiej  nad
noworodkiem powinno obejmować między innymi:

A.  podstawowe informacje o niemowlęciu,
B.  naukę pielęgnacji w warunkach domowych,
C.  edukację w zakresie stymulacji rozwoju niemowlęcia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Pedagogika prenatalna:

A.  ma na celu przygotowanie rodzącej do porodu,
B.  jest jedną z metod prowadzenia zajęć w szkole rodzenia,
C.  przygotowuje rodziców do opieki nad noworodkiem,
D . obejmuje  oddziaływania  wychowawcze  wobec  dziecka  w

okresie jego wewnątrzmacicznego rozwoju.

Zadanie 0.
Jeżeli w czasie porodu pojawią się kurcze mięśni, należy:

A.  przyspieszyć oddychanie,
B.  pogłębić oddechy,
C.  przyspieszyć i pogłębić oddechy,
D.  spłycić i spowolnić oddechy.

Zadanie 0.
Za ojca polskiej psychoprofilaktyki położniczej uznano:

A.  Jana Lesińskiego,
B.  Witolda Michałowicza,
C.  Adama Cekańskiego,
D.  Włodzimierza Fijałkowskiego.



Zadanie 0.
Informacje  o  żywieniu  niemowląt  przekazywane  w  szkole  dla
rodziców powinny być zgodne z:

A .  zaleceniami lekarza wojewódzkiego,
B.  preferencjami wykładowców,
C.  zaleceniami WHO,
D.  preferencjami pediatrów.

Zadanie 0.
Podczas  rodzenia  się  główki  dziecka,  kobieta  powinna  oddychać
dość:

A.  szybko i powierzchownie,
B.  szybko i głęboko,
C.  wolno i powierzchownie,
D.  wolno i głęboko.

Zadanie 0.
Podwyższenie  temperatury  ciała  przy  stosowaniu  termicznej
metody regulacji poczęć świadczy o:

A.  braku czynnego ciałka żółtego,
B.  przygotowaniu do jajeczkowania,
C.  przygotowaniu do fazy folikularnej,
D.  przebytym jajeczkowaniu.

Zadanie 0.
W  której  z  wymienionych  sytuacji  dopuszczalne  jest  wykonanie
zabiegu przerwania ciąży?

A.  gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa (gwałtu),
B.  gdy kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
C.  gdy ciąża jest u bardzo młodej kobiety,
D.  gdy ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.

Zadanie 0.
U  ciężarnej  z  cukrzycą  częściej  niż  w  fizjologicznym  przebiegu
ciąży należy wykonywać badanie:

A.  ogólne moczu, OB, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
B.  morfologii krwi, pomiaru masy ciała, odczyn Coombsa,
C . pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  ogólne  moczu,

pomiaru masy ciała,
D.  morfologii krwi, OB, odczynu Coombsa.



Zadanie 0.
Niepłodnością immunologiczną nazywamy:

A . obecność  przeciwciał  przeciwplemnikowych  w  śluzie
szyjkowym,

B.  niezdolność do zapłodnienia np.: w okresie połogu,
C.  niepłodność spowodowaną wadami wrodzonymi,
D.  niepłodność spowodowaną brakiem owulacji.

Zadanie 0.
Jednym z pierwszych objawów okresu pokwitania jest:

A .  pojawienie się białej śluzowatej wydzieliny w pochwie,
B.  pojawienie się drobnych wycieków z sutków,
C.  gwałtowny wzrost owłosienia głowy,
D.  zahamowanie wzrostu.

Zadanie 0.
P o  szczepieniu  przeciw  różyczce  kobieta  może  zajść  w  ciążę
dopiero po upływie?

A.  1 miesiąca,
B.  3 miesiący,
C.  6 miesięcy,
D.  9 miesięcy.

Zadanie 0.
Czym  się  charakteryzują  obrzęki  w  przebiegu  nadciśnienia
indukowanego ciążą?

A.  mijają po 6 godzinach wypoczynku,
B.  nie mijają po odpoczynku nocnym,
C.  mijają po 18 godzinach wypoczynku,
D.  nie mijają po 24 godzinach wypoczynku.

Zadanie 0.
Materiał do badań cytogenetycznych płodu można pobrać w wyniku:

A.  amniopunkcji,
B.  biopsji kosmówki,
C.  kordocentezy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Najczęściej występującą ciążą ektopową jest ciąża:

A.  brzuszna,
B.  szyjkowa,
C.  śródścienna,
D.  bańkowa.



Zadanie 0.
Między  28  a  34  tygodniem  ciąży  u  kobiety  z  wadą  serca
najczęściej dochodzi do niewydolności krążenia, ponieważ:

A.  jest to okres największego wzrostu objętości krwi,
B.  dziecko jest w tym okresie najbardziej aktywne,
C.  nerki są w tym okresie najmniej wydolne,
D.  utrudniony jest odpływ krwi z płuc.

Zadanie 0.
Rozwiązanie  ciąży  kobiety  zarażonej  wirusem  HIV  poprzez  cięcie
cesarskie:

A.  nie zmniejsza ryzyka zakażenia dziecka,
B.  zmniejsza nieco ryzyko zakażenia dziecka,
C.  zmniejsza ryzyko zakażenia dziecka o 50%,
D.  zmniejsza ryzyko zakażenia dziecka o 75 - 85%.

Zadanie 0.
Co jest najważniejsze w ocenie płodności mężczyzny?

A.  wywiad dotyczący przebytych chorób,
B.  badanie przedmiotowe,
C.  badanie andrologiczne,
D.  badanie nasienia.

Zadanie 0.
W  myśl  obowiązujących  przepisów  prawnych  w  Polsce  położna,
która  asystuje  lekarzowi  podczas  legalnego  zabiegu  przerywania
ciąży czyni to:

A .  z obowiązku,
B.  dobrowolnie,
C.  z przymusu,
D.  z obawy przed zwolnieniem z pracy.

Zadanie 0.
Podwyższony  poziom  AFP  (alfa-fetoproteiny)  w  surowicy  krwi
ciężarnej współistnieje głównie z:

A .  H-gestozą,
B.  wadami cewy nerwowej u płodu,
C.  wadami rozwojowymi wątroby u płodu,
D.  cholestazą ciężarnych.

Zadanie 0.
W  jakim  czasie  normalizuje  s ię  nadciśnienie  tętnicze
przemijające?

A.  5-10 dni od momentu ukończenia ciąży,
B.  10-14 dni od momentu ukończenia ciąży,
C.  10-19 dni od momentu ukończenia ciąży,
D.  14-20 dni od momentu ukończenia ciąży.



Zadanie 0.
Pogrubienie fałdu karkowego (>3mm) u płodu widoczne w badaniu
USG może sugerować:

A.  obrzęk płodu,
B.  makrosomię płodu,
C.  zespół Downa u płodu,
D.  deformację kręgów szyjnych płodu.

Zadanie 0.
Z a  prawidłowy  przyrost  masy  ciała  w  okresie  całej  ciąży  należy
uznać, gdy w porównaniu z wcześniejszą wzrośnie maksymalnie o:

A.  10%,
B.  15%,
C.  20%,
D.  25%.

Zadanie 0.
Najważniejszą  zaletą  naturalnego  sposobu  regulacji  poczęć  w
rodzinie jest:

A .  wysoka skuteczność stosowanych metod,
B.  brak objawów ubocznych,
C.  względy finansowe,
D.  łatwość stosowania.

Zadanie 0.
Pierwszy  etap  zagnieżdżenia  zapłodnionej  komórki  jajowej  polega
na:

A . zetknięciu  się  blastocysty  z  endometrium  węzłem
zarodkowym,

B.  adhezji zarodka do tkanek macicy,
C.  penetrowaniu podścieliska i intensywnym rozmnażaniu,
D.  przechodzeniu przez jajowód.

Zadanie 0.
Około  50%  ciężkich  postaci  przedwczesnego  oddzielenia  się
łożyska wiąże się z występowaniem:

A.  cukrzycy,
B.  ciężkiej choroby nerek,
C.  nadciśnienia tętniczego matki,
D.  otyłości.



Zadanie 0.
W  jakim  okresie  ciąży  występuje  nadciśnienie  tętnicze
indukowane ciążą?

A.  po 1 tygodniu ciąży,
B.  po 4 tygodniu ciąży,
C.  po 10 tygodniu ciąży,
D.  po 20 tygodniu ciąży.

Zadanie 0.
Test obciążenia glukozą u ciężarnej należy wykonać między:

A.  16-20 tygodniem,
B.  20-24 tygodniem,
C.  24-28 tygodniem,
D.  28-32 tygodniem.

Zadanie 0.
Jakie  najczęściej  występują  powikłania  spowodowane  obecnością
mięśniaków w okresie ciąży?

A.  zaburzenia III okresu porodu,
B.  zaburzenia laktacji,
C .  nieprawidłowe gojenie się naciętego krocza,
D.  powstanie krwiaka w okolicy krocza.

Zadanie 0.
Lekami  z  wyboru  u  ciężarnych  z  dodatnim  mianem  przeciwciał
antyfosfolipidowych, z nawracającymi poronieniami są:

A.  kwas acetylosalicylowy i heparyna,
B.  kwas foliowy i żelazo,
C.  zwiększone dawki progesteronu,
D.  kwas foliowy i witamina E.

Zadanie 0.
Jakie  powikłania  przebiegu  obumarłej  ciąży  są  najgroźniejsze
dla życia i zdrowia matki?

A.  uogólnione zatrucie organizmu,
B.  zaburzenia akcji serca,
C.  zaburzenia ze strony układu moczowego,
D.  zaburzenia krzepnięcia.

Zadanie 0.
Kordocenteza to:

A.  badanie przepływu krwi w sercu płodu,
B.  pobranie krwi tętniczej płodu,
C.  pobranie krwi pępowinowej płodu,
D.  pobranie wycinka kosmówki do badań.



Zadanie 0.
Na podstawie zapisu kardiotokograficznego można określić:

A . podstawową  częstotliwość  serca  płodu,  zmienność
częstotliwości serca płodu, deceleracje, akceleracje,

B.  podstawową częstotliwość serca płodu,
C.  deceleracje i akceleracje,
D . zmienność  częstotliwości  serca  płodu,  deceleracje,

akceleracje.

Zadanie 0.
Konflikt serologiczny w układzie Rh jest niebezpieczny:

A.  tylko dla płodu,
B.  tylko dla noworodka,
C.  dla płodu i noworodka,
D.  tylko dla matki.

Zadanie 0.
Co to jest oligospermia?

A.  zmniejszona liczba plemników w nasieniu,
B.  zwiększona liczba plemników w nasieniu,
C.  brak plemników w ejakulacie,
D.  brak ruchów plemników w ejakulacie.

Zadanie 0.
Porody przedwczesne częściej występują u kobiet:

A .  poniżej 20 roku życia,
B.  powyżej 20 roku życia,
C.  powyżej 25 roku życia,
D.  powyżej 30 roku życia.

Zadanie 0.
Codzienny  pomiar  temperatury  ciała  przy  stosowaniu  termicznej
metody regulacji poczęć pozwoli na określenie:

A.  początku fazy folikularnej,
B.  końca fazy folikularnej,
C.  początku fazy lutealnej,
D.  końca fazy lutealnej.

Zadanie 0.
C o  stanowi  bezwzględne  przeciwwskazanie  do  stosowania
hormonalnej antykoncepcji?

A.  cukrzyca,
B.  niedokrwistość,
C.  padaczka,
D.  ciąża.



Zadanie 0.
Wielowodzie ostre występuje zwykle między:

A.  3-5 miesiącem ciąży,
B.  4-6 miesiącem ciąży,
C.  5-8 miesiącem ciąży,
D.  7-9 miesiącem ciąży.

Zadanie 0.
Efektem  zaburzeń  występujących  w  przewlekłym  zespole
przetoczenia jest:

A .  hyperwolemia dawcy,
B.  nadciśnienie tętnicze dawcy,
C.  hyperwolemia biorcy,
D.  upośledzenie funkcji nerek biorcy.

Zadanie 0.
Konflikt  serologiczny  w  układzie  grup  głównych  występuje
najczęściej, gdy układ krwi jest:

A .  matka 0, noworodek A,
B.  matka A, noworodek 0,
C.  matka AB, noworodek A,
D.  matka 0, noworodek AB.

Zadanie 0.
C o  należy  przyjąć  jako  początek  okresu  płodności  w  metodzie
Billingsów?

A.  zwiększenie się ilości wydzielanego śluzu,
B.  pojawienie się śluzu,
C.  zmianę zabarwienia śluzu,
D.  zmianę konsystencji śluzu.

Zadanie 0.
Przez jaki okres czasu dana metoda antykoncepcyjna powinna być
stosowana, aby umożliwiła obliczenie wskaźnika Pearla?

A.  przez 10 miesięcy,
B.  przez 12 miesięcy,
C.  przez 18 miesięcy,
D.  przez 2 lata.

Zadanie 0.
Jakie  zaburzenia  występują  najczęściej  podczas  porodu  u  kobiet
będących pod wpływem działania narkotyków?

A.  osłabiona czynność skurczowa macicy,
B.  nadmierna czynność skurczowa macicy,
C.  podwyższone napięcie mięśnia macicy,
D.  rozkojarzona czynność skurczowa macicy.



Zadanie 0.
Metodą zmniejszania bólu porodowego rozpowszechnioną w Europie
Zachodniej,  polegającą  na  wykorzystywaniu  fal i  prądu
elektrycznego, jest:

A .  joga,
B.  hipnoza,
C.  akupunktura,
D.  przezskórna stymulacja elektryczna (TENS).

Zadanie 0.
O  oddzieleniu  się  łożyska  podczas  uciskania  dłonią  nad
spojeniem łonowym świadczy objaw, gdy pępowina:

A.  cofa się do szpary sromowej,
B.  nie cofa się do szpary sromowej,
C.  przestaje tętnić,
D.  blednie.

Zadanie 0.
Który  element  NIE  musi  znaleźć  się  wśród  kryteriów  pierwszej
oceny noworodka?

A.  czynność serca,
B.  zabarwienie powłok skórnych,
C.  temperatura powłok skórnych,
D.  napięcie mięśni.

Zadanie 0.
Parcie jest najbardziej efektywne, gdy kobieta zaczyna przeć:

A.  zaraz, gdy tylko rozpoczyna się skurcz,
B.  nie wcześniej, niż na szczycie skurczu,
C.  kiedy skurcz słabnie,
D.  w przerwie międzyskurczowej.

Zadanie 0.
Mechanizm  wstawiania  się  główki  do  płaszczyzny  wchodu  jest
uwarunkowany:

A.  wielkością główki,
B.  kształtem wchodu miednicy mniejszej,
C.  długością sprzężnej przekątnej,
D.  właściwym rozstawieniem talerzy kości biodrowych.

Zadanie 0.
Dystocję szyjki macicy u wieloródek spotyka się:

A .  po przebytej elektrokonizacji,
B .  po licznych i częstych porodach,
C.  po pęknięciu mięśnia macicy,
D.  u uzależnionych od alkoholu.



Zadanie 0.
Która faza I-szego okresu porodu trwa najdłużej?

A.  utajona,
B.  przyspieszenia,
C.  maksymalnego wzrostu,
D.  zwolnienia.

Zadanie 0.
W  związku  ze  znacznym  zużyciem  energii  w  czasie  porodu  u
położnicy wyraźnie zaznacza się tendencja do:

A.  kwasicy oddechowej,
B.  kwasicy głodowej,
C.  hiperwentylacji,
D.  zasadowicy.

Zadanie 0.
Jakie  jest  niebezpieczeństwo  rozkojarzenia  czynności  skurczowej
mięśnia macicy II stopnia?

A.  pęknięcie macicy,
B.  oddzielenie łożyska,
C.  pęknięcie szyjki macicy,
D.  zahamowanie postępu porodu.

Zadanie 0.
Krwawienie  krwią  jasną,  o  charakterze  ciągłym,  macica  twarda,
obkurczona.  Analizując  taki  rodzaj  krwawienia  w  I I I  okresie
porodu podejrzewamy:

A.  pozostawienie resztek łożyska,
B.  krwawienie z miejsca łożyskowego,
C.  uszkodzenie tkanek miękkich,
D.  atonię macicy.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  powikłań  w  przebiegu  porodu  NIE  objawi  s ię
bradykardią u płodu?

A.  nadciśnienie tętnicze,
B.  wstrząs,
C.  zespół żyły głównej dolnej,
D.  krwotok.

Zadanie 0.
W  ramach  profilaktyki  wystąpienia  zespołu  aortalno-żylnego
podczas porodu operacyjnego należy?

A.  podłożyć klin pod prawe biodro,
B.  podłożyć klin pod lewe biodro,
C.  podłożyć klin pod pośladki,
D.  podtrzymywać brzuch.



Zadanie 0.
Miednica  płasko-krzywicza  charakteryzuje  s ię  znacznym
zwiększeniem wymiaru:

A.  międzykolcowego,
B.  międzygrzebieniowego,
C.  międzykrętarzowego,
D.  sprzężnej zewnętrznej.

Zadanie 0.
U  których  kobiet  najczęściej  występuje  rozkojarzona  czynność
skurczowa macicy I stopnia?

A.  u bardzo niespokojnych,
B.  z wadą rozwojową macicy,
C.  po leczonej niepłodności,
D.  u kobiet uzależnionych od alkoholu.

Zadanie 0.
Badając  rodzącą  rozpoznano  ułożenie  czołowe  płodu.  W
wykonywanym właśnie badaniu KTG pojawiła się deceleracja późna.
Przedstawiona sytuacja położnicza skłania do:

A.  zakończenia porodu drogą cięcia cesarskiego,
B . zakończenia  porodu  poprzez  założenie  kleszczy  lub

próżniociągu położniczego,
C.  próby porodu,
D . intensywnej  obserwacji  czynności  serca  płodu  i  stanu

rodzącej.

Zadanie 0.
Test oksytocynowy wykonuje się w celu:

A.  oceny dojrzałości dziecka do porodu,
B.  oceny wydolności łożyska,
C.  oceny gotowości macicy do porodu,
D.  określenia przybliżonego terminu porodu.

Zadanie 0.
W preindukcji porodu stosowane jest podawanie:

A.  nienarkotycznych leków przeciwbólowych,
B.  prostaglandyny PGE2,
C.  kortykosterydów,
D.  leków tokolitycznych.



Zadanie 0.
Jaki  kolor  przybiera  papierek  lakmusowy  po  zetknięciu  się  z
płynem owodniowym?

A.  czerwony,
B.  zielony,
C.  pomarańczowy,
D.  niebieski.

Zadanie 0.
W wyniku zrośnięcia i zwłóknienia tętnic pępowinowych powstaje:

A .  więzadło obłe wątroby,
B.  więzadło pęcherzowo-pępkowe,
C.  więzadło tętnicze,
D.  więzadło obłe jajnika.

Zadanie 0.
Które  chwyty  Leopolda  oceniają  stosunek  części  przodującej
płodu do wchodu miednicy?

A.  pierwszy i drugi,
B.  drugi i trzeci,
C.  trzeci i czwarty,
D.  drugi i czwarty.

Zadanie 0.
Poród uliczny jest konsekwencją:

A . nadmiernej  aktywności  skurczowej  z  prawidłowym
napięciem,

B . nadmiernej  aktywności  skurczowej  z  podwyższonym
napięciem,

C.  dyskoordynacji I˚,
D.  dyskoordynacji II˚.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  schorzeń  stanowi  przeciwwskazanie  do
tokolizy?

A.  niewydolność nerek,
B.  niedoczynność tarczycy,
C.  niedokrwistość,
D.  cholestaza wewnątrzwątrobowa.

Zadanie 0.
Jakie  zagrożenia  mogą  wystąpić  w  czasie  porodu  przy  dystocji
szyjki?

A.  pęknięcie pochwy,
B.  oddzielenie łożyska,
C.  pęknięcie mięśnia macicy,
D.  osłabienie czynności skurczowej macicy.



Zadanie 0.
Wielowodzie NIE może być przyczyną:

A . pierwotnego  osłabienia  czynności  skurczowej,
przodowania pępowiny lub części drobnych,

B.  atrezji przełyku i dwunastnicy płodu, wodogłowia,
C.  krwotoku poporodowego, porodu przedłużonego,
D . nieprawidłowego  wstawiania  się  części  przodującej  do

wchodu miednicy, zaburzeń w oddzielaniu się łożyska.

Zadanie 0.
Która  z  niżej  wymienionych sprzężnych ma  rzeczywisty  wpływ na
pomyślny przebieg porodu drogami natury?

A.  sprzężna przekątna,
B.  sprzężna zewnętrzna,
C.  sprzężna anatomiczna,
D.  sprzężna położnicza.

Zadanie 0.
Podczas  pielęgnacji  gojącego  się  naciętego  krocza  należy
unikać:

A.  zimnych okładów,
B.  naparu z arniki do podmywania,
C.  płukania rany 10% NaCl,
D.  nasiadówek.

Zadanie 0.
Rodzącą  z  I I ˚  niewydolności  krążenia  wg  NYHA,  w  II-gim  okresie
porodu należy ułożyć w pozycji:

A .  leżącej na wznak,
B.  leżącej na lewym boku,
C.  półsiedzącej na wznak,
D.  półsiedzącej na lewym boku.

Zadanie 0.
I l e  krwi  traci  kobieta  podczas  fizjologicznego  oddzielania  się
łożyska?

A.  do 100 ml,
B.  100-200 ml,
C.  200-300 ml,
D.  więcej niż 300 ml.



Zadanie 0.
U  noworodków  matek  chorych  na  cukrzycę  najczęściej  występują
wady:

A.  ośrodkowego układu nerwowego,
B.  sercowo-naczyniowe,
C.  nerek,
D . układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, nerek, przewodu

pokarmowego.

Zadanie 0.
Żółto-pomarańczowe zabarwienie płynu owodniowego, ma miejsce w
sytuacji:

A .  niedotlenienia płodu,
B.  hemolizy krwinek u płodu,
C.  wewnątrzmacicznej śmierci płodu,
D.  rozpoczynającego się porodu przedwczesnego.

Zadanie 0.
Nadmierna czynność skurczowa macicy z podwyższonym napięciem
podstawowym jest niebezpieczna dla matki, ponieważ:

A.  przedłuża poród,
B.  grozi pęknięciem macicy,
C.  grozi wzrostem ciśnienia tętniczego krwi,
D.  grozi odklejeniem siatkówki oka.

Zadanie 0.
Jak  często  należy  osłuchiwać  czynność  serca  płodu  w  II-gim
okresie porodu?

A.  co 10 minut,
B.  co 15 minut,
C.  co 2 skurcze,
D.  po każdym skurczu.

Zadanie 0.
W przypadku niedowładu macicy jest ona:

A.  duża i miękka,
B.  duża i twarda,
C.  mała i miękka,
D.  mała i twarda.

Zadanie 0.
Akceleracje  niezależne  od  skurczów  macicy,  podczas  porodu,
najczęściej występują w związku z:

A.  krwawieniem z dróg rodnych,
B.  odpływaniem płynu owodniowego,
C.  owinięciem się pępowiny wokół płodu,
D.  ruchami płodu.



Zadanie 0.
W porodzie miednicowym najkorzystniej jest:

A .  przebić pęcherz płodowy zaraz na początku porodu,
B.  przebić pęcherz płodowy przy rozwarciu ujścia na 5 cm,
C.  przebić pęcherz płodowy przy rozwarciu ujścia na 8 cm,
D.  utrzymać pęcherz płodowy do pełnego rozwarcia.

Zadanie 0.
W  którym  dniu  połogu  fizjologicznego  położna  NIE  powinna  już
wybadać dna macicy u położnicy?

A.  w 5 dniu połogu,
B.  w 10 dniu połogu,
C.  po 2 tygodniach,
D.  po 3 tygodniach.

Zadanie 0.
Relaktacja jest to:

A .  wzniecenie procesu wydzielania mleka,
B.  przywrócenie funkcji gruczołów piersiowych,
C.  zaprzestanie funkcji gruczołów piersiowych,
D.  proces produkcji mleka.

Zadanie 0.
Podstawowe  leczenie  nasilającej  s ię  żółtaczki  fizjologicznej,
polega na:

A.  przetoczeniu 5% glukozy,
B.  podaniu leków wiążących bilirubinę,
C.  zastosowaniu fototerapii,
D.  wymiennej transfuzji krwi.

Zadanie 0.
U  kobiety  z  Rh  (- )  podczas  kolejnej  ciąży  przeciwciała  anty-D
przechodząc przez łożysko do układu krążenia płodu powodują:

A.  powstanie typowych postaci krwinek czerwonych,
B.  uszkodzenie układu białokrwinkowego,
C.  uszkodzenie błon komórkowych erytrocytów,
D.  zaburzenia procesu krzepnięcia.

Zadanie 0.
Gdy matka nie może pozostać w oddziale, najlepiej aby noworodek
był karmiony:

A.  pokarmem z banku mleka,
B.  odciągniętym pokarmem matki,
C.  mieszanką,
D.  przegotowanym pokarmem kobiecym.



Zadanie 0.
Które  z  ułożeń  dziecka  jest  NIEPRAWIDŁOWE  podczas  karmienia
piersią:

A.  całe ciało zwrócone do matki (brzuch do brzucha),
B . kręgosłup  dziecka  jest  wyprostowany,  głowa  nie  zgina

się ani do przodu ani do tyłu,
C.  główka dziecka odwraca się na bok do piersi matki,
D . głowa  dziecka  znajduje  s ię  na  wysokości  piersi,  usta

naprzeciwko brodawki.

Zadanie 0.
Fizjologiczny spadek masy ciała noworodka, to ubytek:

A.  do 5 % masy urodzeniowej,
B.  6-10 % masy urodzeniowej,
C.  11-15 % masy urodzeniowej,
D.  powyżej 15 %.

Zadanie 0.
Szyjka macicy w czasie owulacji jest:

A .  miękka z zamkniętym ujściem,
B.  twarda z ujściem stopniowo rozwierającym się,
C.  miękka z ujściem stopniowo rozwierającym się,
D.  twarda z zamkniętym ujściem.

Zadanie 0.
Zakażenie połogowe endogenne spowodowane jest przez:

A.  duże krwawienie,
B.  znaczne osłabienie organizmu,
C . bakterie  saprofityczne  znajdujące  się  w  przedsionku

pochwy,
D . drobnoustroje  znajdujące  się  na  rękawiczkach  lub

narzędziach.

Zadanie 0.
D o  zaburzeń  występujących  u  noworodków  płci  żeńskiej
spowodowanych działaniem hormonów matki, zalicza się:

A .  krwawienie z pochwy,
B.  wzrost temperatury,
C.  żółtaczkę fizjologiczną,
D.  fizjologiczny spadek masy ciała.



Zadanie 0.
Obserwowane w pierwszym tygodniu połogu zmniejszenie masy ciała
kobiety spowodowane jest przede wszystkim:

A.  wzmożoną potliwością skóry,
B.  karmieniem piersią,
C.  zwiększoną diurezą,
D.  niedostatkiem wody w pożywieniu.

Zadanie 0.
Wręczając  matce  Książeczkę  Zdrowia  Dziecka  należy  podkreślić,
że jest to dokument, który należy przechowywać do:

A.  końca 1 roku życia dziecka,
B.  7 roku życia dziecka,
C.  14 roku życia dziecka,
D.  18 roku życia dziecka.

Zadanie 0.
W oddziałach położniczych obowiązuje sprzątanie:

A.  z użyciem odkurzacza cicho działającego,
B.  z użyciem cicho działającej froterki,
C.  tzw. na sucho, tj. zamiatanie szczotką,
D.  tzw. na mokro, tj. z użyciem płynów dezynfekcyjnych.

Zadanie 0.
Celem tzw. minimalnego żywienia troficznego noworodka jest:

A .  odżywianie komórek błony śluzowej żołądka i jelit,
B .  zachowanie odruchu połykania,
C.  dostarczenie organizmowi dziecka składników odżywczych,
D.  nauczenie wcześniaka odruchu ssania.

Zadanie 0.
Mówiąc o mieszankach należy podkreślić, że jest to pokarm:

A.  taki sam dobry, jak pokarm matki,
B.  lepszy od pokarmu matki,
C.  gorszy od pokarmu matki,
D.  najlepszy z możliwych.

Zadanie 0.
W okresie płodności temperatura ciała kobiety:

A.  obniża się o 1˚C,
B.  podnosi się o 1˚C,
C.  obniża się o kilka dziesiętnych stopnia (˚C),
D.  podnosi się o kilka dziesiętnych stopnia (˚C).



Zadanie 0.
Wsparcie psychiczne położnicy w tzw. smutku poporodowym ("baby
blues") powinno m.in. polegać na:

A . maksymalnym  włączeniu  się  w  czynności  pielęgnacyjne
przy dziecku,

B.  uświadomieniu położnicy zadań stojących przed matką,
C . zachęceniu  do  skrupulatnej  obserwacji  swojego  stanu

emocjonalnego,
D . uświadomieniu  położnicy  reakcji  na  zmiany  hormonalne

zachodzące w organizmie.

Zadanie 0.
Fazę poowulacyjną charakteryzuje:

A . niskie  stężenie  progesteronu  a  estrogeny  na  poziomie
fazy estrogenowej,

B.  wysokie stężenie progesteronu i estrogenów,
C.  niskie steżenie progesteronu i estrogenów,
D . wysokie  stężenie  progesteronu  a  estrogeny  na  poziomie

niższym, niż przed jajeczkowaniem.

Zadanie 0.
Jaki rodzaj drgawek występuje podczas napadu rzucawki?

A.  drgawki kloniczne,
B.  drgawki kloniczno-toniczne,
C.  drgawki toniczne,
D.  drgawki toniczno-kloniczne.

Zadanie 0.
W  diagnostyce  fenyloketonurii  po  nakłuciu  pięty  noworodka
kropla krwi jest pobierana na:

A.  pasek testowy,
B.  szkiełko podstawowe do rozmazu,
C.  kawałek zwykłej bibułki,
D.  sześć oznaczonych punktów bibułki z kodem paskowym.

Zadanie 0.
Ocena na 8 punktów wg skali Apgar oznacza noworodka:

A.  w bardzo dobrym stanie bez żadnych nieprawidłowości,
B.  dobrze rokującego, wymagającego obserwacji,
C.  wymagającego leczenia i wnikliwej obserwacji,
D.  źle rokującego wymagającego pobytu na oddziale IOM.



Zadanie 0.
U  kobiet  rodzących  w  pozycji  pionowej  bardzo  rzadko  nacinane
jest krocze, ponieważ:

A.  mięśnie krocza samoistnie rozciągają się,
B.  zwiększa się napięcie mięśni krocza,
C.  zwiększa się czynność skurczowa macicy,
D.  zmniejsza się ukrwienie tkanek krocza.

Zadanie 0.
Którą  z  niżej  podanych  witamin  trzeba  podawać  niemowlęciu
karmionemu wyłącznie piersią?

A.  Witaminę E,
B.  Witaminę B,
C.  Witaminę C,
D.  Witaminę D.

Zadanie 0.
Kiedy położnica NIE może wykonywać ćwiczeń mięśni krocza?

A.  po cięciu cesarskim,
B.  po rozległym nacięciu krocza,
C.  po porodzie bliźniaczym,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Żółtaczka  występująca  w  2-3  dobie  życia  noworodka  jest
najczęściej spowodowana:

A.  okołoporodowym urazem narządów miąższowych,
B.  fizjologicznym rozpadem nadmiaru bilirubiny,
C.  chorobą wątroby i trzustki,
D.  niedrożnością przewodów żółciowych.

Zadanie 0.
Bezwzględny zakaz karmienia piersią ma miejsce w sytuacji:

A .  rozszczepu podniebienia,
B.  ospy wietrznej,
C.  galaktozemii,
D.  zapalenia oskrzeli.

Zadanie 0.
Podczas karmienia naturalnego matka powinna podtrzymywać pierś,
układając dłoń w kształcie:

A .  literki "o",
B.  literki "u",
C.  chwytem papierosowym ">",
D.  nie ma to znaczenia.



Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  odmiedniczkowego  zapalenia  nerek  w
okresie ciąży jest zakażenie:

A.  wirusem opryszczki,
B.  bakterią gronkowcową,
C.  pałeczką okrężnicy,
D.  pałeczką jadu kiełbasianego.

Zadanie 0.
Kiedy najczęściej następuje nawał mleczny?

A.  w drugiej dobie połogu,
B.  w 3-5 dobie połogu,
C.  w 8-10 dobie połogu,
D.  pod koniec 2 tygodnia połogu.

Zadanie 0.
Czym się  charakteryzuje  i  kiedy  występuje  odczyn  poszczepienny
po szczepieniu BCG?

A . p o 4 godzinach złe samopoczucie, ból i  obrzęk w miejscu
wkłucia,

B.  po 2-3 tygodniach naciek, owrzodzenie, strup, blizna,
C . w  drugiej  dobie  podwyższona  temperatura,

zaczerwienienie w miejscu szczepienia,
D . w  miejscu  wkłucia  w  pierwszej  dobie  po  szczepieniu

pęcherzyk białawy z ropną krostą na powierzchni.

Zadanie 0.
W  jakim  terminie  podaje  s ię  kobiecie  immunoglobulinę,  jeśl i  po
porodzie u noworodka stwierdzono Rh(+), a matka ma Rh(-)?

A.  do 72 godzin po porodzie,
B.  do 86 godzin po porodzie,
C.  do 92 godzin po porodzie,
D.  do 7 dób po porodzie.

Zadanie 0.
Występujące  w  pierwszych  12  godzinach  po  porodzie  si lne  i
skoordynowane skurcze macicy mają na celu:

A.  zamknięcie naczyń miejsca łożyskowego,
B.  wydalenie resztek łożyska,
C.  wydalenie resztek błon płodowych,
D.  złuszczenie doczesnej.



Zadanie 0.
Fizykalną metodą hamowania laktacji są/jest?

A.  ciepłe okłady,
B.  zimne okłady,
C.  naświetlanie lampą sollux,
D.  masaż piersi.

Zadanie 0.
Barierą w komunikacji interpersonalnej NIE jest:

A .  doradzanie,
B.  argumentowanie,
C.  zadawanie pytań otwartych i zamkniętych,
D.  orzekanie.

Zadanie 0.
Konflikt interpersonalny między pacjentami ma miejsce gdy:

A.  jeden pacjent spotyka się z drugim,
B.  kilku pacjentów próbuje się porozumieć,
C.  pacjent działa wbrew swym własnym interesom,
D . pacjent  utrudnia  postępowanie  i  działanie  drugiemu

pacjentowi.

Zadanie 0.
Zadaniem kształcenia jako procesu zamierzonego, przebiegającego
w sposób planowy i systematyczny, jest:

A .  tworzenie różnorodnych systemów wychowania,
B . zmienianie,  przekształcanie  człowieka,  tworzenie  jego

osobowości i charakteru,
C . ustalanie  systemów  motywujących  człowieka  do  uczenia

się,
D . utrzymanie  sztywnego,  programu  wymagającego

"wyczerpania" zaplanowanych tematów.

Zadanie 0.
Taksonomia celów kształcenia zawiera dziedzinę:

A.  poznawczą, psychomotoryczną,
B.  afektywną, poznawczą, psychomotoryczną,
C.  afektywną, poznawczą,
D.  psychomotoryczną, afektywną.



Zadanie 0.
Proces  społeczny,  w  którym  masowe  ruchy  ludności  zmieniają
okresowo  czy  też  na  stałe  dotychczasowe  miejsce  zamieszkania,
to :

A.  industrializacja,
B.  urbanizacja,
C.  migracja,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Zjawisko  izolacji  mechanicznej  jest  jedną  ze  społecznych
konsekwencji choroby i jest powodowane:

A.  piętnem nakładanym na człowieka przez środowisko,
B.  barierami architektonicznymi,
C.  czynnikami psychospołecznymi,
D . świadomym  wycofywaniem  się  człowieka  chorego  z  życia

społecznego.

Zadanie 0.
Czy  substancje  pochodzące  z  ciała  ludzkiego,  stwarzające
możliwość identyfikacji danych, powinny być chronione?

A.  nie ma takich przepisów,
B.  tak, podlegają ścisłej ochronie,
C.  decyzję podejmuje personel medyczny,
D.  zależy od regulaminu wewnętrznego placówki.

Zadanie 0.
Pacjent  poprosił  pielęgniarkę  o  podanie  tabletki  Paracetamolum.
Pielęgniarka poda lek, ponieważ:

A.  powinna uwolnić pacjenta od bólu,
B.  powinna spełnić prośbę pacjenta,
C.  może samodzielnie podać ten lek,
D.  lekarz na prośbę pacjenta wielokrotnie zlecał ten lek.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  powodów  przekonuje  o  rosnącej  potrzebie
elastyczności w zarządzaniu zasobami ludzkimi?

A.  zwiększona podaż pracowników na rynku pracy,
B.  zmniejszona podaż pracowników na rynku pracy,
C.  narastające wyspecjalizowanie instytucji,
D.  konkurencyjność.



Zadanie 0.
Dla firmy nastawionej na jakość, NIE jest/są charakterystyczne:

A.  zarządzanie procesem jakości,
B.  wysokie wydatki na szkolenie,
C.  niskie wydatki na szkolenie,
D . traktowanie  jakości,  produktywności  i  obniżania  kosztów

jako  elementów  nierozłącznych  i  stałe  dążenie  do  ich
optymalizacji.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Nawet  dobrze  przygotowany  plan  działania  w  organizacji  NIE
powiedzie się, jeżeli nie jest wykonywany przez:

A.  ludzi zdolnych do jego implementacji,
B.  osoby motywowane,
C.  osoby dobrze przeszkolone,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Który z poniższych zapisów jest prawidłowy?

A . miesięczny  zasiłek  macierzyński  wynosi  100%
wynagrodzenia i jest finansowany z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych,

B . miesięczny  zasiłek  macierzyński  wynosi  100%
wynagrodzenia i jest finansowany z Funduszu Ubezpieczeń
Zdrowotnych,

C . miesięczny  zasiłek  macierzyński  wynosi  80%
wynagrodzenia i jest finansowany z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych,

D . miesięczny  zasiłek  macierzyński  wynosi  100%
wynagrodzenia i  jest finansowany z Funduszu Socjalnego
Pracodawcy.

Zadanie 0.
Palenie  tytoniu,  siedzący  tryb  życia,  otyłość,  zbyt  duże
napięcie psychiczne zalicza się do mierników zdrowia:

A.  negatywnych,
B.  pozytywnych,
C.  narażenia (ryzyka),
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe.



Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.

Zadanie 0.
W przebiegu bakteryjnego zapalenia pochwy upławy są:

A . szare  lub  białe,  lepkie,  grudkowate,  obfite,  nie
cuchnące,

B.  zielonkawe, bardzo gęste, skąpe, cuchnące,
C.  żółte, bardzo gęste, jednorodne, obfite,nie cuchnące,
D.  szare lub białe, wodniste, jednorodne, skąpe, cuchnące.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcję bólową
wywoła:

A.  ucisk na przeciwskrawek małżowiny,
B.  ucisk za małżowiną,
C.  poruszanie małżowiną,
D.  próba Webera.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
W przypadku choroby Gravesa-Basedowa można zaobserwować:

A.  rzadkie mruganie,
B . nienadążanie  powieki  górnej  za  ruchem  gałki  ocznej  w

dół,
C . nienadążanie  gałki  ocznej  za  powieką,  przy  skierowaniu

spojrzenia w górę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Prawidłowo  wykonany  pomiar  obwodu  głowy  dziecka  powinien
obejmować obwód głowy zmierzony na wysokości:

A .  ciemienia przedniego i guzowatości potylicznej,
B.  łuków brwiowych i guzowatości potylicznej,
C.  małżowin usznych i guzowatości potylicznej,
D.  guzów czołowych i guzowatości potylicznej.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  służy do pozyskiwania informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D.  służy do wyłonienia nosicieli nieprawidłowych genów.

Zadanie 0.
Wskaż  prawidłowe  stężenie  cholesterolu  całkowitego  w  surowicy
krwi:

A .  ok. 90 mg%,
B.  ok. 190 mg%,
C.  ok. 290 mg%,
D.  ok. 390 mg%.



Zadanie 0.
D o  przychodni  zgłosiła  s ię  matka  z  niemowlęciem.  W  wywiadzie
informuje,  że  dziecko  regularnie  wymiotuje  po  jedzeniu,
chudnie,  nie  rozwija  s ię  prawidłowo.  Przez  powłoki  widoczny
jest  uwypuklony  żołądek.  Prawdopodobną  przyczyną  dolegliwości
jest:

A .  zapalenie śluzówki żołądka,
B.  zarzucanie żółci z dwunastnicy do żołądka,
C.  niewydolność wpustu,
D.  zwężenie odźwiernika.

Zadanie 0.
Spirometria  jest  badaniam  dodatkowym  wykorzystywanym
najczęściej w diagnostyce:

A.  gruźlicy,
B.  astmy oskrzelowej,
C.  zapalenia płuc,
D.  odmy opłucnowej.

Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.



Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Płytkie  oddychanie,  u  osoby  dorosłej,  z  częstością  powyżej  20
oddechów na minutę to:

A.  hyperpnoe,
B.  tachypnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.

Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.



Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.

Zadanie 0.
Warunkiem podstawowym i jednocześnie niezbędnym do wprowadzenia
założeń Primary Nursing do praktyki jest/są:

A.  pozytywne relacje międzyludzkie,
B.  teoretyczne przygotowania zawodowe pielęgniarki,
C . samodzielność  i  odpowiedzialność  pielęgniarki  w

pielęgnowaniu,
D . zależność  i  pełna  odpowiedzialność  pielęgniarki  w

pielęgnowaniu.

Zadanie 0.
Proces pielęgnowania charakteryzuje się:

A . całościowym podejściem do pielęgnowania i spontanicznym
działaniem,

B . celowością  i  planowością  postępowania  oraz  ciągłością  i
dynamiką podejmowanych działań,

C . planowością  postępowania  skierowanego  na  grupę
pacjentów,

D . ciągłością  podejmowanych  działań  wcześniej
skonsultowanych z prowadzącym lekarzem.

Zadanie 0.
Problem badawczy to:

A.  przypuszczenie dotyczące zachodzących zjawisk,
B . pytanie,  na  które  szukamy  odpowiedzi  na  drodze  badań

naukowych,
C . pewna  kategoria  zjawisk,  których  wielkość  może  ulec

zmianom,
D . pewne  zmienne  wskazujące  na  obecność  faktów,  zjawisk

itp.



Zadanie 0.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A . metoda jest pojęciem podrzędnym w stosunku do techniki
i nadrzędnym w stosunku do narzędzia badawczego,

B . technika jest pojęciem podrzędnym w stosunku do metody
i narzędzia badawczego,

C . metoda jest pojęciem nadrzędnym w stosunku to techniki
i narzędzia badawczego,

D . technika  jest  pojęciem  nadrzędnym  wobec  metody  i
podrzędnym wobec narzędzia badawczego.

Zadanie 0.
Analiza dokumentacji jako metoda badawcza polega na:

A.  sprawdzeniu danych osobowych poprzez rozmowę,
B . sprawdzeniu danych osobowych poprzez spisanie danych z

dowodu osobistego,
C.  sprawdzeniu danych osobowych z książeczki zdrowia,
D . uporządkowaniu  i  interpretacji  zawartych  w  niej  treści

pod  kątem  problemu  (celu)  badawczego  lub  hipotezy
roboczej.

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.

Zadanie 0.
Folderem w systemie Windows nazywamy:

A.  obrazek zapisany na dysku twardym,
B . miejsce  na  dysku  do  zapisywania  plików  lub  innych

folderów,
C.  część systemu operacyjnego,
D.  urządzenie wejściowe komputera.

Zadanie 0.
Modalna jest to:

A .  średnia arytmetyczna,
B.  środkowa w szeregu uporządkowanym,
C.  wartość najczęściej występująca,
D.  średnia geometryczna.



Zadanie 0.
LAN, to:

A.  jeden z protokołów połączeniowych,
B.  arkusz kalkulacyjny,
C.  język programowania,
D.  rodzaj sieci komputerowej.
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Zadanie 0.
Podstawowy składnik formułowania misji to:

A .  cel ,
B.  strategia,
C.  zachowania i wartości,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Do oceny natężenia bólu służy skala:

A.  neuroleptoanalgetyczna,
B.  wizualno-analogowa (VAS),
C.  ASO,
D.  wszystkie powyższe skale.

Zadanie 0.
Promocja zdrowia zgodnie z Kartą Ottawską, to:

A . umożliwianie  jednostkom  i  grupom  zwiększania  kontroli
zdrowia i jego poprawianie,

B . umożliwianie  jednostkom i  grupom dostępu do  jednostek
zorganizowanej ochrony zdrowia,

C.  obowiązki urzędów w podnoszeniu zdrowotności narodów,
D . współodpowiedzialność urzędów krajów wysokorozwiniętych

za zdrowie narodów rozwijających się.

Zadanie 0.
Poronienie, to ukończenie ciąży:

A.  do końca 9 tygodnia,
B.  do końca 16 tygodnia,
C.  przed 22 tygodniem,
D.  przed 28 tygodniem.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczynę  zgonów  matek  w  okresie  okołoporodowym
stanowią:

A.  krwotoki,
B.  zakażenia,
C.  nadciśnienie,
D.  urazy.



Zadanie 0.
Działania  prozdrowotne  w  perinatologii  należy  rozpatrywać  w
odniesieniu do okresu:

A.  przedporodowego,
B.  przedporodowego i pourodzeniowego,
C.  przedkoncepcyjnego i przedporodowego,
D.  przedkoncepcyjnego, przedporodowego i pourodzeniowego.

Zadanie 0.
Podstawowy sposób niwelowania bólów nowotworowych to:

A . farmakoterapia  zgodnie  z  trójstopniową  drabiną
analgetyczną,

B.  immunoterapia,
C.  neuroterapia,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Dokument  wydany  przez  WHO  i  UNICEF  w  zakresie  inicjatywy
Szpitala Przyjaznego Dziecku dotyczy:

A.  egzekwowania prawa dziecka,
B.  egzekwowania prawa matki,
C . egzekwowania  prawa  pracowników  ochrony  zdrowia  do

ustalenia zasad prawidłowej pielęgnacji i opieki,
D . zmiany  praktyk  szpitalnych,  aby  nie  zaburzały  kontaktu

matki z dzieckiem.

Zadanie 0.
Maksymalny czas trwania urlopu wychowawczego na jedno dziecko,
wynosi:

A .  2 lata,
B.  3 lata,
C.  4 lata,
D.  5 lat.

Zadanie 0.
Kobieta rodząca w czasie masażu powinna:

A.  biernie poddawać się masażowi,
B.  napinać aktualnie masowane mięśnie,
C.  rozluźniać aktualnie masowane mięśnie,
D.  napinać i rozluźniać aktualnie masowane mięśnie.



Zadanie 0.
W  czasie  życia  wewnątrzmacicznego  u  dziecka  najwcześniej
wykształca się zmysł:

A .  smaku,
B.  dotyku,
C.  słuchu,
D.  wzroku.

Zadanie 0.
Który  sposób  spędzania  czasu  wolnego  NIE  jest  przeciwwskazany
dla kobiet, aż do końca ciąży?

A.  tenis,
B.  pływanie,
C.  jogging,
D.  siatkówka.

Zadanie 0.
Proszę  wskazać  prawidłowy  ciąg  zjawisk  (ze  względu  na  jego
źródło):

A .  lęk - napięcie - ból,
B.  napięcie - lęk - ból,
C.  ból - napięcie - lęk,
D.  ból - lęk - napięcie.

Zadanie 0.
Czy istnieje związek pomiędzy przygotowaniem do rodzicielstwa w
szkole dla rodziców a stosowaniem leków w czasie porodu?

A.  nie istnieje,
B.  tak, jest mniejsze niż u kobiet nieprzygotowanych,
C.  tak, jest większe niż u kobiet nieprzygotowanych,
D . rzadziej  stosowane  są  leki  narkotyczne,  ale  częściej

leki rozkurczowe.

Zadanie 0.
Które  metody  kształcenia  charakteryzują  się  największą
efektywnością?

A.  podające,
B.  wykładające,
C.  aktywizujące,
D.  eksponujące.

Zadanie 0.
Informacje dotyczące karmienia niemowląt powinny dotyczyć:

A.  zalet karmienia naturalnego,
B.  technik karmienia naturalnego,
C.  zaburzeń i wspomagania laktacji,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 0.
Jednym  z  zadań  szkoły  dla  rodziców  jest  uwrażliwienie
uczestników  szkolenia  na  potrzeby  nienarodzonego  dziecka.
Realizując to zadanie należy nauczyć uczestników szkolenia:

A.  naturalnych metod rozpoznawania płodności,
B.  różnych form kontaktu z dzieckiem,
C.  oddychania torem przeponowym,
D.  masażu noworodka.

Zadanie 0.
Położnicy  uskarżającej  s ię  na  bolesność  krocza,  w  trakcie
karmienia piersią należy zalecić pozycję:

A .  siedzącą na kółku,
B . leżącą  na  boku  przeciwnym  do  strony,  po  której  jest

nacięcie krocza,
C.  leżącą na tym boku, po której jest nacięcie krocza,
D.  półsiedzącą, a dziecko ułożone na brzuchu.

Zadanie 0.
Ćwiczenia  izometryczne  proponowane  w  szkole  dla  rodziców  są
wskazane dla:

A.  kobiet ciężarnych o prawidłowym przebiegu ciąży,
B.  wszystkich kobiet ciężarnych,
C . kobiet  ciężarnych  o  prawidłowym  przebiegu  ciąży,  a

także  dla  kobiet  o  powikłanym  przebiegu  ciąży,  ale
tylko w niewielkim stopniu,

D.  rodzin oczekujących narodzin dzieci.

Zadanie 0.
Jakich zmian w obrębie lędźwi i ud wymaga utrzymanie równowagi
ciała kobiety w okresie ciąży?

A . zwiększenia  napięcia  mięśni  i  obniżenia  napięcia
więzadeł,

B . obniżenia  napięcia  mięśni  i  zwiększenia  napięcia
więzadeł,

C.  obniżenia napięcia mięśni i więzadeł,
D.  zwiększenia napięcia mięśni i więzadeł.

Zadanie 0.
Informacje  o  żywieniu  niemowląt  przekazywane  w  szkole  dla
rodziców powinny być zgodne z:

A .  zaleceniami lekarza wojewódzkiego,
B.  preferencjami wykładowców,
C.  zaleceniami WHO,
D.  preferencjami pediatrów.



Zadanie 0.
Dziecko do końca I-go miesiąca życia ma potrzeby:

A.  wyłącznie fizyczne,
B.  fizyczne i psychiczne,
C.  fizyczne, psychiczne i społeczne,
D.  psycho - społeczne.

Zadanie 0.
Który z objawów występujący u noworodka na pewno będzie wymagał
porozumienia z lekarzem pediatrą?

A.  niewielkie krwawienie z pochwy u dziewczynek,
B.  obrzęk i zaczerwienienie prącia u chłopców,
C.  jednostronny obrzęk sutka,
D.  obrzęk sutków z okresowo obserwowanym wypływem mleka.

Zadanie 0.
Optymalną  formą  pracy  w  szkole  dla  rodziców  ze  względu  na
realizację  celów  i  efektywność  procesu  nauczania  -  uczenia  się
jest kształcenie:

A.  indywidualne,
B.  w niewielkich grupach,
C.  w dużych grupach,
D.  brak takiej formy.

Zadanie 0.
Kurcze mięśni mogą wystąpić w czasie porodu, gdy kobieta:

A.  oddycha zbyt szybko i głęboko,
B.  jest zbyt rozluźniona,
C.  zasypia w przerwie międzyskurczowej,
D.  przyjmuje bierną postawę wobec porodu.

Zadanie 0.
Osoba  prowadząca  zajęcia  w  szkole  rodzenia  często  przytacza
przykłady z życia codziennego. Korzysta wtedy z zasady:

A.  indywidualizacji i zespołowości,
B.  kształtowania umiejętności uczenia się,
C.  wykorzystywania doświadczeń osób dorosłych,
D.  ustawiczności kształcenia.

Zadanie 0.
O  zbyt  małej  i lości  pokarmu  spożywanego  przez  niemowlę
świadczy/ą:

A.  zapadnięte ciemiączko,
B.  wzdęty brzuszek,
C.  sucha łuszcząca się płatami skóra,
D.  stolce oddawane raz na trzy dni.



Zadanie 0.
Zwolennicy  psychoprofilaktyki  położniczej  podczas  przygotowania
małżonków do porodu:

A.  negują występowanie bólu w porodzie,
B.  starają się pomijać problem bólu w porodzie,
C.  wyjaśniają mechanizm powstawania bólu w porodzie,
D.  twierdzą, że ból jest konieczny w porodzie.

Zadanie 0.
Który  okres  ciąży  jest  optymalny  pod  względem  przygotowywania
się do rodzicielstwa w szkole rodzenia?

A.  I trymestr,
B.  II trymestr,
C.  III trymestr,
D.  Nie ma znaczenia.

Zadanie 0.
Podczas  rodzenia  się  główki  dziecka,  kobieta  powinna  oddychać
dość:

A.  szybko i powierzchownie,
B.  szybko i głęboko,
C.  wolno i powierzchownie,
D.  wolno i głęboko.

Zadanie 0.
Wirus HIV ginie po 30 minutach w temperaturze:

A.  42˚C,
B.  48˚C,
C.  52˚C,
D.  56˚C.

Zadanie 0.
Przez  jak  długi  okres  po  ewakuacji  zaśniadu  groniastego
konieczne jest stosowanie antykoncepcji?

A.  przez 3 miesiące,
B.  przez 6 miesięcy,
C.  przez 1 rok,
D.  przez 2 lata.

Zadanie 0.
Jaki  procent  wszystkich  przypadków  konfliktu  serologicznego
dotyczy antygenu układu Rh?

A.  45%,
B.  55%,
C.  75%,
D.  90%.



Zadanie 0.
Konflikt  serologiczny  w  układzie  grup  głównych  występuje
najczęściej, gdy układ krwi jest:

A .  matka 0, noworodek A,
B.  matka A, noworodek 0,
C.  matka AB, noworodek A,
D.  matka 0, noworodek AB.

Zadanie 0.
Czym  się  charakteryzują  obrzęki  w  przebiegu  nadciśnienia
indukowanego ciążą?

A.  mijają po 6 godzinach wypoczynku,
B.  nie mijają po odpoczynku nocnym,
C.  mijają po 18 godzinach wypoczynku,
D.  nie mijają po 24 godzinach wypoczynku.

Zadanie 0.
Niepłodnością immunologiczną nazywamy:

A . obecność  przeciwciał  przeciwplemnikowych  w  śluzie
szyjkowym,

B.  niezdolność do zapłodnienia np.: w okresie połogu,
C.  niepłodność spowodowaną wadami wrodzonymi,
D.  niepłodność spowodowaną brakiem owulacji.

Zadanie 0.
Poród przedwczesny, między 26 a 32 tygodniem ciąży powinno się
przeprowadzać:

A.  drogami natury przy rozległym nacięciu krocza,
B.  drogami natury przy zastosowaniu wzierników,
C.  drogami natury z nacięciem krocza i wziernikami,
D.  operacyjnie przez cięcie cesarskie.

Zadanie 0.
W  myśl  obowiązujących  przepisów  prawnych  w  Polsce  położna,
która  asystuje  lekarzowi  podczas  legalnego  zabiegu  przerywania
ciąży czyni to:

A .  z obowiązku,
B.  dobrowolnie,
C.  z przymusu,
D.  z obawy przed zwolnieniem z pracy.



Zadanie 0.
Kobieta  po  odbytym  szczepieniu  przeciwko  różyczce  powinna  się
wystrzegać zajścia w ciążę przez okres:

A.  3 tygodni,
B.  1 miesiąca,
C.  2 miesięcy,
D.  3 miesięcy.

Zadanie 0.
Między  28  a  34  tygodniem  ciąży  u  kobiety  z  wadą  serca
najczęściej dochodzi do niewydolności krążenia, ponieważ:

A.  jest to okres największego wzrostu objętości krwi,
B.  dziecko jest w tym okresie najbardziej aktywne,
C.  nerki są w tym okresie najmniej wydolne,
D.  utrudniony jest odpływ krwi z płuc.

Zadanie 0.
Rzadkim  powikłaniem  przedwcześnie  oddzielającego  się  łożyska
może być:

A.  zator płynem owodniowym,
B.  hyperwolemia,
C.  zespół rozsianego krzepnięcia zewnątrznaczyniowego,
D.  udar mózgu.

Zadanie 0.
Kordocenteza to:

A.  badanie przepływu krwi w sercu płodu,
B.  pobranie krwi tętniczej płodu,
C.  pobranie krwi pępowinowej płodu,
D.  pobranie wycinka kosmówki do badań.

Zadanie 0.
Najważniejszą  zaletą  naturalnego  sposobu  regulacji  poczęć  w
rodzinie jest:

A .  wysoka skuteczność stosowanych metod,
B.  brak objawów ubocznych,
C.  względy finansowe,
D.  łatwość stosowania.

Zadanie 0.
Codzienny  pomiar  temperatury  ciała  przy  stosowaniu  termicznej
metody regulacji poczęć pozwoli na określenie:

A.  początku fazy folikularnej,
B.  końca fazy folikularnej,
C.  początku fazy lutealnej,
D.  końca fazy lutealnej.



Zadanie 0.
Rzęsistkowica wywoływana jest przez:

A.  bakterie,
B.  wirusy,
C.  pierwotniaki,
D.  drożdże.

Zadanie 0.
C o  wpływa  niekorzystnie  na  układ  krążenia  ciężarnej  między
32-34 tygodniem ciąży?

A.  największe uwodnienie krwi,
B.  gwałtowny przyrost hemoglobiny,
C.  gwałtowny spadek płytek krwi,
D.  zaburzenia krzepnięcia.

Zadanie 0.
Przy nawracającym bakteriomoczu bezobjawowym, leczenie powinno
się rozpocząć najlepiej po:

A.  12 tygodniu ciąży,
B.  16 tygodniu ciąży,
C.  20 tygodniu ciąży,
D.  24 tygodniu ciąży.

Zadanie 0.
Do nieinwazyjnych przesiewowych badań prenatalnych należą:

A.  USG, kordocenteza, uE3 (niskokoniugowany estriol),
B .  USG, fetoskopia, AFP (alfa-fetoproteina),
C.  USG, amniopunkcja, HCG (gonadotropina kosmówkowa),
D.  USG, AFP, HCG.

Zadanie 0.
Czy  po  rozpoznaniu  ciąży  kobieta  może  kontynuować  uprawianie
sportu?

A.  tak,
B.  tak, ale nie wyczynowo,
C.  tak, ale po konsultacji z lekarzem i nie wyczynowo,
D.  nie powinna.

Zadanie 0.
Owulację można określić na podstawie podwyższonej temperatury
ciała kobiety oraz:

A.  zwiększonej ilości wydzieliny pochwowej,
B.  nawilżenia narządów płciowych,
C.  charakteru śluzu szyjkowego,
D.  tkliwości gruczołów piersiowych.



Zadanie 0.
Jakie  powikłanie  grozi  ciężarnej  w  przypadku  zbyt  długiego
zatrzymania martwego płodu w macicy?

A.  pęknięcie macicy,
B.  krwotok,
C.  zaburzenia krzepliwości krwi,
D.  mięśniaki macicy.

Zadanie 0.
Decydując się na hormonalną antykoncepcję należy zawsze:

A . korzystać  z  doświadczeń  kobiet  stosujących  dany
preparat,

B.  przeczytać ulotkę,
C.  zasięgnąć porady lekarskiej i wykonać badania,
D.  poszukać w piśmiennictwie czy nie jest przeciwwskazana.

Zadanie 0.
Jakie jest niebezpieczeństwo wypadnięcia pępowiny?

A.  niedotlenienie płodu,
B.  niedożywienie płodu,
C.  zaburzenia czynności skurczowej macicy,
D.  wypadnięcie nóżki lub rączki.

Zadanie 0.
"Objaw  szczytowy"  w  metodzie  Billingsów  wiąże  się  ze  szczytem
wydzielania estrogenów i działaniem:

A.  progesteronu,
B.  folitropiny,
C.  lutropiny,
D.  prolaktyny.

Zadanie 0.
Pod  względem  psychologicznym  I  trymestr  ciąży  charakteryzuje
się:

A .  zmiennością nastroju,
B.  obniżonym nastrojem,
C.  podwyższonym nastrojem,
D.  stabilnym nastrojem.

Zadanie 0.
Choroba  hemolityczna  w  konflikcie  serologicznym  AB0  może  być
powodem:

A.  wewnątrzmacicznego obumarcia płodu,
B.  uogólnionego obrzęku płodu,
C.  powiększenia wątroby,
D . nasilającej  s ię  żółtaczki  od  pierwszego  dnia  życia

dziecka.



Zadanie 0.
Jaka ilość wydalanego białka jest już określana białkomoczem?

A.  0,3 g białka na dobę,
B.  0,4 g białka na dobę,
C.  0,5 g białka na dobę,
D.  0,6 g białka na dobę.

Zadanie 0.
Około  50%  ciężkich  postaci  przedwczesnego  oddzielenia  się
łożyska wiąże się z występowaniem:

A.  cukrzycy,
B.  ciężkiej choroby nerek,
C.  nadciśnienia tętniczego matki,
D.  otyłości.

Zadanie 0.
Porody przedwczesne częściej występują u kobiet:

A .  poniżej 20 roku życia,
B.  powyżej 20 roku życia,
C.  powyżej 25 roku życia,
D.  powyżej 30 roku życia.

Zadanie 0.
Zmniejszona  objętość  płynu  owodniowego  może  być  jednym  z
kryteriów rozpoznania u płodu:

A.  hypertrofii,
B .  hypotrofii,
C .  cukrzycy,
D.  zaburzeń metabolicznych.

Zadanie 0.
Podanie  immunoglobuliny  anty-D  chroni  przed  chorobą
hemolityczną:

A.  tylko w następnej ciąży,
B.  tylko przez określony czas,
C.  we wszystkich następnych ciążach,
D.  w następnych 2 ciążach.

Zadanie 0.
Jaki  hormon  jest  odpowiedzialny  za  zmniejszenie  kurczliwości
pęcherzyka  żółciowego  w  ciąży,  a  przez  to  za  nasilenie  s ię
objawów kamicy?

A.  estrogeny,
B.  laktogen łożyskowy,
C.  progesteron,
D.  gonadotropina kosmówkowa.



Zadanie 0.
Objaw Spaldinga, jest charakterystyczny dla:

A.  poronienia zagrażającego,
B.  poronienia w toku,
C.  ciąży obumarłej,
D.  porodu przedwczesnego.

Zadanie 0.
Wielowodzie  stwierdza  się,  gdy  objętość  płynu  owodniowego  w  I I I
trymestrze ciąży przekracza:

A.  4000 ml,
B.  3000 ml,
C.  2000 ml,
D.  1000 ml.

Zadanie 0.
Lekami  z  wyboru  u  ciężarnych  z  dodatnim  mianem  przeciwciał
antyfosfolipidowych, z nawracającymi poronieniami są:

A.  kwas acetylosalicylowy i heparyna,
B.  kwas foliowy i żelazo,
C.  zwiększone dawki progesteronu,
D.  kwas foliowy i witamina E.

Zadanie 0.
Wizyty kontrolne między 32-36 tygodniem ciąży powinny odbywać
się:

A .  co 3 tygodnie,
B.  co 2 tygodnie,
C.  co 1 tydzień,
D.  1 raz w miesiącu.

Zadanie 0.
W  której  z  wymienionych  sytuacji  dopuszczalne  jest  wykonanie
zabiegu przerwania ciąży?

A.  gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa (gwałtu),
B.  gdy kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
C.  gdy ciąża jest u bardzo młodej kobiety,
D.  gdy ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.

Zadanie 0.
Jedną z pierwszych czynności wykonywanych u noworodka zdrowego
bezpośrednio po urodzeniu jest:

A .  ułożenie noworodka "skóra do skóry",
B.  odpępnienie noworodka,
C.  odśluzowanie,
D.  założenie identyfikatora na rączki noworodka.



Zadanie 0.
Stosunek osi długiej płodu do długiej osi macicy to definicja:

A.  położenia płodu,
B.  ustawienia płodu,
C.  ułożenia płodu,
D.  wstawiania się.

Zadanie 0.
Krwawienie  krwią  jasną,  o  charakterze  ciągłym,  macica  twarda,
obkurczona.  Analizując  taki  rodzaj  krwawienia  w  I I I  okresie
porodu podejrzewamy:

A.  pozostawienie resztek łożyska,
B.  krwawienie z miejsca łożyskowego,
C.  uszkodzenie tkanek miękkich,
D.  atonię macicy.

Zadanie 0.
Akceleracje  niezależne  od  skurczów  macicy,  podczas  porodu,
najczęściej występują w związku z:

A.  krwawieniem z dróg rodnych,
B.  odpływaniem płynu owodniowego,
C.  owinięciem się pępowiny wokół płodu,
D.  ruchami płodu.

Zadanie 0.
Efektem  centralnego  pobudzenia  nerwu  błędnego  w  reakcji  na
ucisk  główki  płodu  w  kanale  rodnym  (objaw  Gausa)  są
deceleracje:

A .  wczesne,
B.  późne,
C.  zmienne,
D.  mieszane.

Zadanie 0.
U  rodzącej  stwierdzono  łożysko  przyrośnięte  (placenta  accreta)
co oznacza, że kosmki łożyska:

A.  wnikają do warstwy gąbczastej doczesnej,
B.  wnikają w mięsień macicy,
C.  wnikają do warstwy zbitej doczesnej,
D . s ą  w  kontakcie  z  warstwą  mięśniową  macicy,  ale  nie

wnikają w nią.



Zadanie 0.
Wynik badania wewnętrznego: punkt prowadzący na wysokości linii
międzykolcowej,  promontorium  i  kresa  graniczna  niebadalne  -
pozwala stwierdzić:

A .  główkę nieustaloną,
B.  główkę ustaloną we wchodzie,
C.  główkę w próżni,
D.  główkę w cieśni.

Zadanie 0.
Poród uliczny jest konsekwencją:

A . nadmiernej  aktywności  skurczowej  z  prawidłowym
napięciem,

B . nadmiernej  aktywności  skurczowej  z  podwyższonym
napięciem,

C.  dyskoordynacji I˚,
D.  dyskoordynacji II˚.

Zadanie 0.
Żółto-pomarańczowe zabarwienie płynu owodniowego, ma miejsce w
sytuacji:

A .  niedotlenienia płodu,
B.  hemolizy krwinek u płodu,
C.  wewnątrzmacicznej śmierci płodu,
D.  rozpoczynającego się porodu przedwczesnego.

Zadanie 0.
W porodzie miednicowym najkorzystniej jest:

A .  przebić pęcherz płodowy zaraz na początku porodu,
B.  przebić pęcherz płodowy przy rozwarciu ujścia na 5 cm,
C.  przebić pęcherz płodowy przy rozwarciu ujścia na 8 cm,
D.  utrzymać pęcherz płodowy do pełnego rozwarcia.

Zadanie 0.
Cechami charakterystycznymi skurczów przepowiadających są:

A.  krótki czas ich trwania,
B.  niebolesność,
C.  nieregularność,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Dotyk w czasie porodu jest skuteczny wtedy, gdy:

A . rodząca  w  czasie  porodu  jest  sama,  nie  ma  przy  niej
osoby bliskiej,

B . skurcze  porodowe  są  mało  efektywne,  a  poród  przedłuża
się,

C.  jest pożądany przez rodzącą,
D . rodząca  jest  nieufna,  a  położna  chce  nawiązać  z  nią

kontakt.

Zadanie 0.
W  celu  uwolnienia  barków  płodu  najmniejszy  stopień  ingerencji
ma miejsce podczas:

A.  stosowania pomocy ręcznej sposobem Brachta,
B.  stosowania obrotów Lowseta,
C.  chwytu Wieganda-Martina-Winckela,
D.  stosowania chwytu Veita-Smelliego.

Zadanie 0.
Jak  często  należy  osłuchiwać  czynność  serca  płodu  w  II-gim
okresie porodu?

A.  co 10 minut,
B.  co 15 minut,
C.  co 2 skurcze,
D.  po każdym skurczu.

Zadanie 0.
O  co należy w pierwszej kolejności zapytać rodzącą w przypadku,
gdy  zgłosiła  s ię  do  porodu  i  stwierdzamy  poprzeczne  położenie
płodu?

A.  częstość występowania skurczów macicy,
B.  czas rozpoczęcia czynności skurczowej,
C.  czy odpłynął płyn owodniowy,
D.  czy wystąpiło krwawienie z dróg rodnych.

Zadanie 0.
Kiedy następuje anatomiczne zamknięcie otworu owalnego?

A.  zaraz po urodzeniu dziecka,
B.  w pierwszym tygodniu życia dziecka,
C.  pod koniec okresu noworodkowego,
D.  w dalszych miesiącach życia dziecka.



Zadanie 0.
Obserwowany  podczas  wstawiania  się  główki  płodu  tzw.  objaw
Gaussa jest wskazaniem do:

A.  szybkiego zakończenia porodu,
B.  przebicia pęcherza płodowego,
C.  podłączenia kroplówki z Oksytocyną,
D.  wnikliwej obserwacji czynności serca płodu.

Zadanie 0.
Poród  przedłużający  się  u  pierwiastki  to  taki,  który  trwa
powyżej:

A .  30 godzin,
B.  20 godzin,
C.  15 godzin,
D.  10 godzin.

Zadanie 0.
Co może być przyczyną tężcowego skurczu macicy?

A.  małowodzie,
B.  nieprawidłowe zachowanie rodzącej,
C.  wady trzonu macicy,
D.  niewspółmierność porodowa.

Zadanie 0.
Schorzenia  reumatologiczne  i  stosowane  w  ich  leczeniu  leki
przeciwzapalne mogą spowodować:

A.  przyśpieszenie wzrostu płodu,
B.  trwałą niewydolność oddechową u płodu,
C.  zmniejszenie ryzyka krwotoku podczas porodu u matki,
D.  opóźnienie i przedłużenie porodu.

Zadanie 0.
Jakie jest niebezpieczeństwo pośrodkowego nacięcia krocza?

A.  krwotok,
B.  silny ból,
C.  gorsze gojenie,
D.  dalsze pęknięcie.

Zadanie 0.
Wskazaniem do preindukcji porodu jest:

A .  łożysko centralnie przodujące,
B.  ciąża fizjologiczna w 32 tygodniu ciąży,
C.  położenie poprzeczne płodu,
D.  ciąża po terminie porodu.



Zadanie 0.
W II-gim okresie porodu wzrasta u matki zapotrzebowanie na t len
i następuje:

A . przyspieszenie  oddechów,  tachykardia,  wzrost  ciśnienia
tętniczego,

B . przyspieszenie  oddechów,  normokardia,  wzrost  ciśnienia
tętniczego,

C . zwolnienie  oddechów,  bradykardia,  ciśnienie  tętnicze  w
normie,

D . zwolnienie  oddechów,  bradykardia,  spadek  ciśnienia
tętniczego.

Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do śródporodowego znieczulenia
zewnątrzoponowego jest/są:

A.  wiek rodzącej poniżej 18 lat,
B.  zaburzenia krzepnięcia krwi,
C.  nadciśnienie,
D.  infekcja dróg moczowych.

Zadanie 0.
Barki wstawiają się do wchodu miednicy:

A . wymiarem międzybarkowym w wymiar poprzeczny wchodu
miednicy, gdy główka znajduje się na dnie miednicy,

B . wymiarem międzybarkowym w wymiar poprzeczny wchodu, gdy
główka dokonuje zwrotu wewnętrznego,

C . wymiarem międzybarkowym w wymiar poprzeczny wchodu, gdy
główka dokonuje zwrotu zewnętrznego,

D . wymiarem międzybarkowym w wymiar prosty wchodu, gdy
główka dokonuje zwrotu zewnętrznego.

Zadanie 0.
Na ocenę wysokości dna macicy pozwala:

A.  I chwyt Leopolda,
B.  II chwyt Leopolda,
C.  III chwyt Leopolda,
D.  IV chwyt Leopolda.

Zadanie 0.
Czynniki  predysponujące  do  wystąpienia  zatoru  płynem
owodniowym, to:

A.  nadmierna czynność skurczowa macicy,
B.  indukcja porodu/ stymulacja czynności skurczowej,
C.  inwazyjne zabiegi podczas porodu,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Czym grozi nadmierna czynność skurczowa macicy z podwyższonym
jej napięciem?

A.  przedłużeniem porodu,
B.  zagrażającym pęknięciem macicy,
C.  uszkodzeniem tkanki krocza,
D.  pęknięciem szyjki macicy.

Zadanie 0.
Mięsień macicy pobudzany jest jednocześnie z dwóch ośrodków, a
krzywa  tokograficzna  ma  charakter  dwugarbny.  Jest  to  obraz
charakterystyczny dla:

A.  hipotonicznej czynności skurczowej,
B.  hipertonicznej czynności skurczowej,
C.  rozkojarzenia czynności skurczowej I stopnia,
D.  rozkojarzenia czynności skurczowej II stopnia,

Zadanie 0.
Który z podanych czynników NIE ma znaczącego wpływu na proces
wzrostu i dojrzewanie płodu?

A.  aktywność matki,
B.  czas trwania ciąży,
C.  czynniki genetyczne,
D.  czynność łożyska.

Zadanie 0.
Dystocję szyjki macicy u wieloródek spotyka się:

A .  po przebytej elektrokonizacji,
B .  po licznych i częstych porodach,
C.  po pęknięciu mięśnia macicy,
D.  u uzależnionych od alkoholu.

Zadanie 0.
Jaki  kolor  przybiera  papierek  lakmusowy  po  zetknięciu  się  z
płynem owodniowym?

A.  czerwony,
B.  zielony,
C.  pomarańczowy,
D.  niebieski.

Zadanie 0.
Parcie jest najbardziej efektywne, gdy kobieta zaczyna przeć:

A.  zaraz, gdy tylko rozpoczyna się skurcz,
B.  nie wcześniej, niż na szczycie skurczu,
C.  kiedy skurcz słabnie,
D.  w przerwie międzyskurczowej.



Zadanie 0.
Termin "medykalizacja porodu" oznacza:

A . zastosowanie  podczas  porodu  nowoczesnych  metod  i
technik porodowych,

B.  pozbawienie rodzącej możliwości decydowania o sobie,
C . duży  odsetek  interwencji  medycznych,  podkreślenie  rol i

lekarza, marginalizacja roli położnej,
D.  odpowiedź B i C.

Zadanie 0.
Test oksytocynowy wykonuje się w celu:

A.  oceny dojrzałości dziecka do porodu,
B.  oceny wydolności łożyska,
C.  oceny gotowości macicy do porodu,
D.  określenia przybliżonego terminu porodu.

Zadanie 0.
W  celu  dokonania  prawidłowego  zwrotu  główki  płodu  w  ułożeniu
potylicowym  tylnym  korzystnie  jest  w  I-szym  okresie  porodu
zaproponować rodzącej:

A .  leżenie na plecach,
B.  chodzenie po sali,
C.  leżenie na boku,
D.  korzystanie z worka sako.

Zadanie 0.
W badaniu amnioskopowym zaobserwowano mleczny płyn owodniowy co
świadczy o tym, że:

A.  do terminu porodu pozostaje kilka dni,
B.  pacjentka jest w terminie porodu,
C.  ciąża jest przeterminowana,
D.  dziecko jest w stanie zagrożenia.

Zadanie 0.
Dolegliwości  zgłaszane  przez  położnicę  w  postaci:  trudności  w
poruszaniu  się,  bólu  towarzyszącemu odwodzeniu i  przywodzeniu
kończyn a także zauważalnym "chodem kaczkowatym" mogą wskazywać
na:

A.  rozejście spojenia łonowego,
B.  dysplazję stawu biodrowego,
C.  złamanie kości guzicznej,
D.  zmiany zwyrodnieniowe stawów krzyżowo-biodrowych.



Zadanie 0.
Badanie stawów biodrowych wykonuje się:

A .  rutynowo u wszystkich noworodków,
B.  tylko po porodach miednicowych,
C.  tylko po porodach zabiegowych,
D.  z wyjątkiem dzieci urodzonych drogą cięcia cesarskiego.

Zadanie 0.
Mając  na  uwadze  profilaktykę  zniekształceń  stawów  biodrowych
dobrze jest u noworodka:

A.  prostować nóżki w stawach biodrowych i kolanowych,
B.  stosować ciasne zawijanie w pieluchy,
C.  stosować szerokie pieluszkowanie,
D.  często zmieniać pozycję ciała dziecka.

Zadanie 0.
W  którym  dniu  połogu  fizjologicznego  położna  NIE  powinna  już
wybadać dna macicy u położnicy?

A.  w 5 dniu połogu,
B.  w 10 dniu połogu,
C.  po 2 tygodniach,
D.  po 3 tygodniach.

Zadanie 0.
Wczesnemu oddaniu moczu po porodzie sprzyja:

A.  wczesne uruchamianie położnicy,
B.  karmienie piersią,
C.  ograniczenie spożycia płynów,
D.  ograniczenie spożycia soli.

Zadanie 0.
Czym się  charakteryzuje  i  kiedy  występuje  odczyn  poszczepienny
po szczepieniu BCG?

A . p o 4 godzinach złe samopoczucie, ból i  obrzęk w miejscu
wkłucia,

B.  po 2-3 tygodniach naciek, owrzodzenie, strup, blizna,
C . w  drugiej  dobie  podwyższona  temperatura,

zaczerwienienie w miejscu szczepienia,
D . w  miejscu  wkłucia  w  pierwszej  dobie  po  szczepieniu

pęcherzyk białawy z ropną krostą na powierzchni.

Zadanie 0.
Który wskaźnik obrazuje NIEPRAWIDŁOWY mechanizm ssania?

A.  rąbek języka widoczny jest w kąciku ust,
B.  noworodek cmoka i wciąga policzki,
C.  język dziecka obejmuje brodawkę i otoczkę,
D.  brodawka po karmieniu jest niebolesna i nieporaniona.



Zadanie 0.
Szczepionkę przeciw WZW typu B podaje się noworodkowi:

A.  śródskórnie w ramię,
B.  domięśniowo w udo,
C.  podskórnie w bark,
D.  podskórnie w udo.

Zadanie 0.
Ile parametrów klinicznych jest ocenianych wg skali Apgar?

A.  trzy,
B.  pięć,
C.  osiem,
D.  dziesięć.

Zadanie 0.
Składniki mleka kobiecego mające wpływ na rozwój CUN, to:

A.  witaminy i sole mineralne,
B.  laktoza i galaktoza,
C.  tauryna i kwas arachidonowy,
D . cholesterol,  kwas  arachidonowy,  tauryna,  laktoza  i

galaktoza.

Zadanie 0.
Jaki jest zasadniczy cel propagowania gimnastyki mięśni krocza?

A.  utrzymanie prawidłowej postawy ciała,
B . zapobieganie  wysiłkowemu  nietrzymaniu  moczu  i

zaburzeniom statyki narządu rodnego,
C . zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym w obrębie

miednicy małej,
D.  przyspieszenie gojenia się rany po nacięciu krocza.

Zadanie 0.
Śluz w okresie płodnym staje się:

A .  obfity, przejrzysty, rozciągliwy,
B.  skąpy, mętny, rozciągliwy,
C.  obfity, mętny, twardy-nierozciągliwy,
D.  skąpy, przejrzysty, twardy-nierozciągliwy.

Zadanie 0.
W połogowym zakrzepowym zapaleniu żył miednicy skuteczną metodą
diagnostyczną jest:

A .  badanie palpacyjne,
B.  Rtg i podanie środka kontrastowego,
C.  Usg metodą Dopplera,
D.  badanie laboratoryjne np. czas krzepnięcia.



Zadanie 0.
Jaka jest najczęstsza przyczyna trudności występujących podczas
karmienia noworodka?

A.  mała ilość pokarmu,
B.  niechęć dziecka do ssania,
C.  brak motywacji do karmienia piersią,
D.  nieprawidłowa technika karmienia.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  odmiedniczkowego  zapalenia  nerek  w
okresie ciąży jest zakażenie:

A.  wirusem opryszczki,
B.  bakterią gronkowcową,
C.  pałeczką okrężnicy,
D.  pałeczką jadu kiełbasianego.

Zadanie 0.
Wyłączne  karmienie  piersią  wpływa  na  zahamowanie  owulacji
poprzez:

A.  obniżone stężenie prolaktyny,
B.  podwyższone stężenie prolaktyny,
C.  podwyższony poziom progesteronu,
D.  obniżony poziom progesteronu.

Zadanie 0.
Fizykalną metodą hamowania laktacji są/jest?

A.  ciepłe okłady,
B.  zimne okłady,
C.  naświetlanie lampą sollux,
D.  masaż piersi.

Zadanie 0.
Konflikt  serologiczny  w  zakresie  czynnika  Rh  może  wystąpić,
jeżeli :

A .  ojciec Rh (-), matka Rh (+),
B.  ojciec Rh (+), matka Rh(+),
C.  ojciec Rh (-), matka Rh (-),
D.  ojciec Rh(+), matka Rh(-).

Zadanie 0.
U  kobiety  wystąpiło  w  czasie  porodu  pęknięcie  krocza  II I ˚  i  w
związku z tym:

A.  nie powinna ona wykonywać ćwiczeń gimnastycznych,
B.  może ćwiczyć z wyjątkiem robienia przysiadów,
C.  może ćwiczyć mięśnie brzucha i górnej połowy ciała,
D . może  wykonywać  wszystkie  ćwiczenia,  ale  nie  powinna

biegać.



Zadanie 0.
Który z poniższych objawów NIE towarzyszy połogowemu zapaleniu
piersi?

A.  zaczerwienienie piersi,
B.  obrzęk piersi,
C.  wychłodzenie piersi,
D.  bolesność piersi.

Zadanie 0.
Jaka jest najczęstsza przyczyna późnego krwotoku w połogu?

A.  uszkodzenie kanału rodnego,
B.  zator spowodowany płynem owodniowym,
C.  nieprawidłowa inwolucja mięśnia macicy,
D.  krwiak pochwy.

Zadanie 0.
Rolę  przeciwinfekcyjną  i  przeciwalergiczną  w  pokarmie  kobiecym
pełni:

A .  Ig A,
B.  Ig D,
C.  kobaltofilina,
D.  laktoza.

Zadanie 0.
Kiedy położnica NIE może wykonywać ćwiczeń mięśni krocza?

A.  po cięciu cesarskim,
B.  po rozległym nacięciu krocza,
C.  po porodzie bliźniaczym,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Odchody krwiste są niepokojące, gdy utrzymują się:

A .  dłużej niż 2 tygodnie,
B.  dłużej niż 1 tydzień,
C.  w 6 dniu połogu,
D.  w 5 dniu połogu.

Zadanie 0.
Jakie  jest  niebezpieczeństwo  zakrzepowego  zapalenia  żył
głębokich w połogu?

A.  miejscowa martwica tkanek,
B.  zator tętnicy płucnej,
C.  niedowład kończyny,
D.  podskórne wylewy krwawe.



Zadanie 0.
Cechą  charakterystyczną  występującą  u  noworodka  z  żółtaczką
fizjologiczną jest:

A .  aktywne ssanie,
B.  ruchliwość,
C.  senność,
D.  znaczny przyrost masy ciała.

Zadanie 0.
Pokarm  matki  jest  dla  noworodka  fizjologicznym  sposobem
żywienia, ponieważ:

A . skład  pokarmu  zmienia  się  zgodnie  z  wiekiem  i
zapotrzebowaniem dziecka,

B.  jest zawsze wysoko kaloryczny,
C.  ma zawsze taki sam skład,
D.  zawiera dużo witamin D i K.

Zadanie 0.
Wskaż cechę nieprawidłowego przystawienia dziecka do piersi:

A .  czubek nosa i broda dotykają piersi,
B.  otoczka nie marszczy się,
C.  usta dziecka wywinięte na zewnątrz,
D.  kąt między górną a dolną wargą jest kątem ostrym.

Zadanie 0.
Częste  karmienie  piersią  sprzyja  zmniejszonej  intensywności
żółtaczki fizjologicznej, ponieważ:

A . przyspiesza  wydalanie  bilirubiny  przez  przewód
pokarmowy,

B.  ułatwia wchłanianie bilirubiny,
C.  wiąże nadmiar krążącej we krwi bilirubiny,
D.  nie ma to znaczenia.

Zadanie 0.
Bezpieczne  stężenie  bilirubiny  dla  noworodka  zdrowego
donoszonego NIE powinno przekraczać:

A.  15 mg%,
B.  20 mg%,
C.  25 mg%,
D.  30 mg%.



Zadanie 0.
Fazę poowulacyjną charakteryzuje:

A . niskie  stężenie  progesteronu  a  estrogeny  na  poziomie
fazy estrogenowej,

B.  wysokie stężenie progesteronu i estrogenów,
C.  niskie steżenie progesteronu i estrogenów,
D . wysokie  stężenie  progesteronu  a  estrogeny  na  poziomie

niższym, niż przed jajeczkowaniem.

Zadanie 0.
Który  z  podanych  stylów  radzenia  sobie  ze  stresem  jest
najbardziej efektywny?

A.  styl skoncentrowany na zadaniu,
B.  styl skoncentrowany na emocjach,
C.  styl skoncentrowany na unikaniu,
D.  aktywne dążenie do rozwiązania problemu.

Zadanie 0.
Podstawowym następstwem chronicznego stresu zawodowego jest:

A .  wystąpienie zaburzeń nerwicowych,
B.  "zespół wypalenia zawodowego",
C.  podejmowanie prób samobójczych i depresja,
D.  "ucieczka" w alkoholizm czy toksykomanię.

Zadanie 0.
Które z podanych niżej odpowiedzi mówią o błędnym podejściu do
procesu uczenia się?

A.  uczenie się powierzchowne,
B.  uczenie się niesystematyczne,
C.  uczenie się bez zrozumienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Taksonomia celów kształcenia zawiera dziedzinę:

A.  poznawczą, psychomotoryczną,
B.  afektywną, poznawczą, psychomotoryczną,
C.  afektywną, poznawczą,
D.  psychomotoryczną, afektywną.

Zadanie 0.
Co oznacza proces stygmatyzacji?

A . silnie  negatywną  tożsamość,  którą  społeczeństwo
naznacza daną osobę,

B . emocjonalnie pozytywną postawę środowiska wobec osoby
chorej lub niepełnosprawnej,

C.  integrację z osobą chorą lub niepełnosprawną,
D.  pewien rodzaj wsparcia społecznego.



Zadanie 0.
Twórcą koncepcji stresu jest:

A .  Merton,
B.  Selye,
C.  Thomas,
D.  Cooley.

Zadanie 0.
Naczelną wartością w aksjologii pielęgniarstwa jest:

A .  wolność,
B.  zdrowie,
C.  człowiek,
D.  życie.

Zadanie 0.
Deontologia, to:

A .  nauka o obowiązkach (powinnościach),
B . zespół  reguł,  zasad  i  norm  moralnych  określających

prawidłowe postępowanie jakiejś grupy lub zawodu,
C.  to samo co etyka normatywna,
D . dział  etyki  zajmujący  się  obowiązkami  moralnymi  jakiejś

grupy zawodowej.

Zadanie 0.
Pierwszym etapem w trakcie szkolenia na stanowisku pracy jest:

A .  szkolenie doskonalące,
B.  wyjaśnienie sposobu wykonywania pracy,
C.  doradzanie szkolonemu w kluczowych zadaniach,
D.  przygotowanie pracownika do rozpoczęcia nauki.

Zadanie 0.
Ekonomia to:

A . przekształcenie  zasobów  w  produkty  i  usługi  dla
usługobiorców,

B . każda  instytucja  korzystająca  z  usług  banków,  f irm
ubezpieczeniowych,

C . nauka  badająca  sposób  wykorzystania  zasobów  w  celu
zaspokojenia różnorodnych potrzeb,

D . nauka  określająca  normy  kontroli  f inansowej  w  każdej
instytucji.



Zadanie 0.
Którą  z  funkcji  zarządzania  wykonuje  pielęgniarka/położna
oddziałowa,  przygotowując  grafiki  pracy  dla  pielęgniarek
zatrudnionych w oddziale?

A.  planowania,
B.  organizowania,
C.  kierowania,
D.  kontrolowania.

Zadanie 0.
Środki finansowe na ochronę zdrowia od 1 stycznia 1999r.:

A .  są wydzielone z budżetu państwa,
B . pochodzą  ze  składek  obywateli  na  ubezpieczenie

zdrowotne,
C.  są w dyspozycji ministerstwa finansów,
D.  są w dyspozycji ministerstwa zdrowia.

Zadanie 0.
Ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenia:

A.  emerytalne i rentowe,
B.  w razie choroby i macierzyństwa,
C.  wypadkowe.
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Czy osoba ubezpieczona ma prawo wyboru szpitala, w którym chce
się leczyć i nie ponosić kosztów leczenia?

A . tak, każdy może sobie wybrać szpital, w którym chce być
leczony,

B.  nie ma prawa wyboru szpitala,
C . m a  prawo  wyboru,  ale  ograniczone  tylko  do  takiego

szpitala, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia,

D . może  korzystać  tylko  z  usług  szpitala,  do  którego
kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zadanie 0.
Kto  odprowadza  składkę  na  ubezpieczenie  zdrowotne  za  osobę
pozostającą w stosunku umowy o pracę?

A.  PZU,
B.  pracownik,
C.  ZUS,
D.  pracodawca.



Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga, polega na:

A . stwierdzaniu  bolesności  przy  opukiwaniu  w  okolicy
lędźwiowej,

B.  braku reakcji źrenic na światło,
C . bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku

powłok brzusznych,
D . bolesności  uciskowej  przy  nagłym  oderwaniu  ręki  silnie

uciskającej powłoki brzuszne.



Zadanie 0.
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek  jest
elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować:

A.  raka,
B.  torbiel,
C.  gruczolakowłókniaka,
D.  dysplazję włóknistą sutka.

Zadanie 0.
W 24 tygodniu ciąży dno macicy powinno się znajdować:

A . w  połowie  odległości  między  spojeniem  łonowym  a
pępkiem,

B.  w 1/3 odległości od pępka,
C.  na wysokości pępka,
D . w  połowie  odległości  między  pępkiem  a  wyrostkiem

mieczykowatym.

Zadanie 0.
Dojrzałość  noworodka  oraz  czynnościową  ocenę  dojrzałości
neurologicznej określa się za pomocą skali:

A .  Amiel-Tison,
B.  Dubowitza, Ballarda,
C.  Brazeltona,
D.  Prechtla.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE: Prowadząc wywiad dotyczący chorób
przebytych  należy  uwzględnić  pytania,  które  pozwolą  pozyskać
informacje dotyczące:

A.  chorób wieku dziecięcego, szczepień,
B.  hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
C.  chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
D.  przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
W badaniu EKG, cecha jest to:

A .  najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B.  wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C.  amplituda zespołu RS,
D.  szybkość przesuwu papieru.

Zadanie 0.
W przypadku choroby Gravesa-Basedowa można zaobserwować:

A.  rzadkie mruganie,
B . nienadążanie  powieki  górnej  za  ruchem  gałki  ocznej  w

dół,
C . nienadążanie  gałki  ocznej  za  powieką,  przy  skierowaniu

spojrzenia w górę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  stawie  kolanowym  fizjologicznie  można  wykonać  następujące
ruchy:

A.  zginania i prostowania,
B.  pronacji i supinacji,
C.  odwodzenia i przywodzenia,
D.  rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Zadanie 0.
Jako tachypnoe u noworodków w pierwszych dniach życia określa
się stan, gdy ilość oddechów wynosi powyżej:

A .  20 oddechów/min,
B.  40 oddechów/min,
C.  60 oddechów/min,
D.  80 oddechów/min.

Zadanie 0.
Podczas  całościowego badania  dziecka nie  można wyczuć jąder  w
mosznie, należy więc przeprowadzić badanie dziecka w pozycji:

A .  stojącej,
B.  leżącej na brzuchu,
C.  siedzącej ze skrzyżowanymi nogami,
D.  siedzącej z rozłożonymi nogami.



Zadanie 0.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.

Zadanie 0.
W badaniu fizykalnym kości pokrywy czaszki u noworodków, obrzęk
spowodowany krwotokiem podokostnowym charakteryzuje się:

A .  przekroczeniem linii szwów kości czaszki,
B.  nie przekroczeniem linii szwów kości czaszki,
C.  wodogłowiem,
D . wypełnieniem  i  napięciem  ciemiączka,  złamaniem  kości

czaszki.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.

Zadanie 0.
Pierwszoplanowym  postępowaniem  u  pacjenta  po  epizodzie
tonięcia, jest:

A .  udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji,
B .  osuszenie pacjenta,
C.  dążenie do przywrócenia normotermii,
D.  wykonanie bezpośredniego masażu serca.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  jest to pozyskiwanie informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D . służy  do  wyłonienia  i  ewentualnego  leczenia  nosicieli

nieprawidłowych genów.



Zadanie 0.
W etapie czwartym procesu pielęgnowania wyróżniamy następujące
fazy:

A.  analizowanie wyników opieki,
B . porównywanie  stanu  pacjenta  z  uprzednio  realizowanym

planem,
C . porównywanie  stanu  środowiska  z  uprzednio  założonymi

celami,
D . analizowanie  wyników  opieki  pielęgniarskiej  i

formułowanie oceny.

Zadanie 0.
Proces  pielęgnowania  w  Polsce,  jest  wieloetapowy  i  składa  się
z :

A . czterech  etapów  -  rozpoznawanie,  planowanie,
realizowanie, ocenianie,

B . czterech  etapów  -  planowanie,  diagnozowanie,
realizowanie, ocenianie,

C . pięciu  etapów  -  rozpoznawanie,  diagnozowanie,
planowanie, realizowanie, ocenianie,

D.  trzech etapów - planowanie, realizowanie, ocenianie.

Zadanie 0.
Analiza dokumentacji jako metoda badawcza polega na:

A.  sprawdzeniu danych osobowych poprzez rozmowę,
B . sprawdzeniu danych osobowych poprzez spisanie danych z

dowodu osobistego,
C.  sprawdzeniu danych osobowych z książeczki zdrowia,
D . uporządkowaniu  i  interpretacji  zawartych  w  niej  treści

pod  kątem  problemu  (celu)  badawczego  lub  hipotezy
roboczej.

Zadanie 0.
Praca naukowa poświęcona jednemu działowi jakiejś nauki, jednej
osobie, miejscowości, epoce to:

A.  rozprawa,
B.  opracowanie,
C.  monografia,
D.  esej.



Zadanie 0.
Pielęgnowanie całościowe oznacza:

A . opiekę  nad  człowiekiem  chorym  z  uwzględnieniem  jego
wszystkich potrzeb zdrowotnych,

B . postrzeganie  człowieka  jako  całości  funkcjonującej  w
powiązanych  ze  sobą  sferach  (biologicznej,  psychicznej,
społecznej)  i  kompleksowe  pielęgnowanie  oraz
rozwiązywanie jego problemów zdrowotnych,

C.  postrzeganie człowieka jako członka grupy społecznej,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Podstawowe zasady etyczne pracy pielęgniarki/położnej, to:

A .  szacunku dla osoby, dobroczynności i niekrzywdzenia,
B.  sprawiedliwości i odpowiedzialności,
C.  wszystkie powyższe,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.

Zadanie 0.
Dane  badanych  2500  pacjentów  zapisano  w  komputerowej  bazie
danych.  Zestaw  danych  zapisanych  w  takiej  bazie  dotyczących
jednego pacjenta nazywany jest:

A .  polem,
B.  rekordem,
C.  plikiem,
D.  dokumentem.

Zadanie 0.
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności  obliczania  średnich,  odchyleń  od  średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  arkusze kalkulacyjne.



PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE
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GRUPA 1
Zadanie 0.
W  przypadku  zastosowania  eksperymentów  i  nowych  środków
farmakologicznych należy:

A.  otrzymać dobrowolną zgodę od lekarza,
B.  otrzymać dobrowolną zgodę od pacjenta,
C . w określonych przypadkach otrzymać dobrowolną zgodę od

pacjenta,
D.  nie zawsze otrzymać dobrowolną zgodę od pacjenta.

Zadanie 0.
Monitorowanie  rozwoju  ciąży  fizjologicznej  i  wykonywanie
badania  położniczego  zaliczamy  do  świadczeń  (w  zakresie  zadań
położnej POZ):

A .  pielęgnacyjnych,
B.  leczniczych,
C.  diagnostycznych,
D.  rehabilitacyjnych.

Zadanie 0.
Podstawowe elementy misji to:

A .  cele, strategia, zachowania, wartości,
B.  wizja, strategia, ocena,
C.  wiedza naukowa, doświadczenie, wartości i przekonania,
D . wyselekcjonowanie  elementów  misji,  przepisy  prawa,

wartości.

Zadanie 0.
Poronienie, to ukończenie ciąży:

A.  do końca 9 tygodnia,
B.  do końca 16 tygodnia,
C.  przed 22 tygodniem,
D.  przed 28 tygodniem.

Zadanie 0.
Diagnoza prognostyczna polega na:

A . znalezieniu  danych,  na  podstawie  których  można
przewidzieć, w jakim kierunku rozwinie się dany stan,

B.  określeniu układu cech badanego przedmiotu,
C.  analizie znaczenia czynników środowiskowych,
D.  rozpoznaniu i określeniu danego stanu.



Zadanie 0.
W  ocenie  stopnia  ryzyka  wystąpienia  odleżyny  NIE  ma
zastosowania skala:

A.  Norton,
B.  Douglas,
C.  Glasgow,
D.  Waterlow.

Zadanie 0.
Przyczyną niewłaściwego sformułowania diagnozy jest:

A .  błędna obserwacja,
B.  błędne rozumowanie,
C.  błędny zapis techniczny,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 0.
Technika rozrodu wspomaganego IVF to:

A.  inseminacja domaciczna,
B.  zapłodnienie pozaustrojoowe,
C.  docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników,
D.  pobieranie plemników z najądrzy.

Zadanie 0.
Światowa Organizacja Zdrowia koncentruje się głównie na:

A.  zdrowiu jednostki,
B.  zdrowiu rodziny,
C.  zdrowiu publicznym i kwestiach środowiskowych,
D.  kwestiach środowiskowych.

Zadanie 0.
Azoospermia to stan, w którym obserwuje się:

A .  prawidłową liczbę plemników w ejakulacie,
B.  zmniejszoną liczbę plemników w ejakulacie,
C.  brak plemników w ejakulacie,
D.  brak ejakulatu.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczynę  zgonów  matek  w  okresie  okołoporodowym
stanowią:

A.  krwotoki,
B.  zakażenia,
C.  nadciśnienie,
D.  urazy.



Zadanie 0.
Skuteczność  poszczególnych  metod  antykoncepcyjnych  ocenia  się
na podstawie:

A.  oceny kobiet stosujących daną metodę,
B.  liczby urodzeń w roku,
C.  indeksu HCG,
D.  indeksu Pearla.

Zadanie 0.
Przyczyną  swędzenia  skóry  (zwłaszcza  na  brzuchu)  w  trzecim
trymestrze ciąży, może być:

A.  nadmiar estrogenów,
B.  nadmiar progesteronu,
C.  spadek gonadotropin,
D.  nadmiar tkanki tłuszczowej.

Zadanie 0.
Ćwiczenia  izometryczne  proponowane  w  szkole  rodzenia  są
wskazane dla:

A.  kobiet ciężarnych o prawidłowym przebiegu ciąży,
B.  wszystkich kobiet ciężarnych,
C . kobiet  ciężarnych,  u  których  wywiad  położniczy  jest

obciążony,
D.  nie są wskazane.

Zadanie 0.
Optymalną  formą  pracy  w  szkole  dla  rodziców  ze  względu  na
realizację  celów  i  efektywność  procesu  nauczania  -  uczenia  się
jest kształcenie:

A.  indywidualne,
B.  w niewielkich grupach,
C.  w dużych grupach,
D.  brak takiej formy.

Zadanie 0.
Uwrażliwiając  młodych  rodziców  na  potrzeby  nienarodzonego
dziecka, uczestników szkolenia należy nauczyć:

A.  naturalnych metod rozpoznawania płodności,
B.  różnych form kontaktu z dzieckiem,
C.  oddychania torem przeponowym,
D.  masażu noworodka.



Zadanie 0.
Dziecko po urodzeniu rozpoznaje własną matkę na podstawie:

A.  smaku jej pokarmu,
B.  jej zapachu,
C.  jej głosu,
D.  wyglądu jej twarzy.

Zadanie 0.
Dobór metod nauczania w szkole rodzenia zależny jest od:

A.  celów i treści nauczania,
B.  poziomu wiedzy i liczby uczestników,
C.  kompetencji wykładowcy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Terminem "szkoła dla rodziców" określa się:

A .  profesjonalną formę przygotowania do macierzyństwa,
B . okresowe  szkolenia  dla  pracowników  fundacji  "Rodzić  po

ludzku",
C . propozycję  opieki  przedporodowej,  przygotowanie  kobiety

d o  porodu,  ojca  dziecka  do  uczestnictwa  we  wspólnym
porodzie,

D.  kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.

Zadanie 0.
Skurcze Braxton-Hicksa:

A . s ą  przeciwwskazaniem  do  uczestniczenia  w  ćwiczeniach
fizycznych w szkole dla rodziców,

B . nie  są  przeciwwskazaniem  do  uczestniczenia  w
ćwiczeniach fizycznych w szkole dla rodziców,

C . s ą  przeciwwskazaniem do uczestniczenia w kursie  szkoły
dla rodziców,

D.  są wskazaniem do ograniczenia aktywności ciężarnej.

Zadanie 0.
Środek ciężkości ciała u kobiety w okresie ciąży przesuwa się:

A .  ku przodowi i ku dołowi,
B.  ku przodowi i ku górze,
C.  ku tyłowi i ku górze,
D.  ku tyłowi i ku dołowi.



Zadanie 0.
Jaka,  najczęściej,  jest  reakcja  wcześniaka  na  dotykanie  i
głaskanie jego skóry?

A.  uśmiech,
B.  ziewanie,
C.  płacz,
D.  przeciąganie się.

Zadanie 0.
Niepłodność laktacyjna spowodowana jest:

A .  wysokim stężeniem prolaktyny,
B.  niskim stężeniem prolaktyny,
C.  wahaniem stężenia prolaktyny,
D.  nie ma związku ze stężeniem prolaktyny.

Zadanie 0.
Pionierem idei porodu naturalnego był:

A .  G. D. Read,
B.  F. Lamaze,
C.  M. Odent,
D.  S. Kitzinger.

Zadanie 0.
Baby blues spowodowany jest:

A .  nową sytuacją życiową,
B.  dyskomfortem bólowym,
C . brakiem  równowagi  hormonalnej  (spadkiem  estrogenów),

dyskomfortem bólowym, nową sytuacją życiową,
D.  wzrostem estrogenów.

Zadanie 0.
Osoba  prowadząca  zajęcia  w  szkole  rodzenia  często  przytacza
przykłady z życia codziennego. Korzysta wtedy z zasady:

A.  indywidualizacji i zespołowości,
B.  kształtowania umiejętności uczenia się,
C.  wykorzystywania doświadczeń osób dorosłych,
D.  ustawiczności kształcenia.

Zadanie 0.
Który  sposób  spędzania  czasu  wolnego  NIE  jest  przeciwwskazany
dla kobiet, aż do końca ciąży?

A.  tenis,
B.  pływanie,
C.  jogging,
D.  siatkówka.



Zadanie 0.
Proszę  wskazać  prawidłowy  ciąg  zjawisk  (ze  względu  na  jego
źródło):

A .  lęk - napięcie - ból,
B.  napięcie - lęk - ból,
C.  ból - napięcie - lęk,
D.  ból - lęk - napięcie.

Zadanie 0.
Które  metody  kształcenia  charakteryzują  się  największą
efektywnością?

A.  podające,
B.  wykładające,
C.  aktywizujące,
D.  eksponujące.

Zadanie 0.
Przygotowanie  do  sprawowania  opieki  rodzicielskiej  nad
noworodkiem powinno obejmować między innymi:

A.  podstawowe informacje o niemowlęciu,
B.  naukę pielęgnacji w warunkach domowych,
C.  edukację w zakresie stymulacji rozwoju niemowlęcia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Podstawową zasadą higieny otoczenia dziecka jest:

A . temperatura  otoczenia  18-22˚C,  wietrzenie  pokoju,
przestrzeganie  zasad  higieny  w  kontakcie  i  pielęgnacji
dziecka,

B.  temperatura otoczenia powyżej 26˚C,
C.  ograniczenie kontaktu z dzieckiem,
D.  ustawienie łóżeczka w pobliżu okna.

Zadanie 0.
Najbardziej wrażliwa na niedobór tlenu jest tkanka:

A.  płucna,
B.  nerwowa,
C.  mięśniowa,
D.  łączna.

Zadanie 0.
Postępowanie w okresie nawału pokarmu polega na:

A.  zaprzestaniu karmienia piersią,
B.  odciąganiu pokarmu,
C . skorygowaniu  techniki  ssania,  częstszym  karmieniu,

odciąganiu niewielkiej ilości pokarmu,
D.  przystawianiu dziecka w tej samej pozycji.



Zadanie 0.
KTG-kardiotokografia jest to monitorowanie:

A.  czynności serca płodu w okresie ciąży,
B.  czynności skurczowej mięśnia macicy w czasie porodu,
C.  położenia płodu i usadowienia łożyska,
D . czynności  serca  płodu  z  jednoczesną  rejestracją

czynności skurczowej mięśnia macicy.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do wykonania amnioskopii jest:

A .  rozwarcie szyjki macicy,
B.  zachowany pęcherz płodowy,
C.  stan zapalny w pochwie,
D.  zgładzanie i skracanie szyjki macicy.

Zadanie 0.
Zaostrzenie  s ię  tocznia  nerkowego  w  przebiegu  ciąży  jest
wskazaniem do:

A.  leczenia antybiotykowego,
B.  leczenia steroidami kory nadnerczy,
C.  przerwania ciąży,
D.  leczenia operacyjnego.

Zadanie 0.
U ciężarnych z rozpoznaniem raka gruczołu piersiowego stwierdza
się przerzuty do węzłów chłonnych:

A.  tak samo często jak poza ciążą,
B.  rzadziej niż poza ciążą, ale tylko u pierwiastek,
C . rzadziej  niż  poza  ciążą,  ale  tylko  u  kobiet  przed  30

r.ż. ,
D.  częściej niż poza ciążą.

Zadanie 0.
Decydując się na hormonalną antykoncepcję należy zawsze:

A . korzystać  z  doświadczeń  kobiet  stosujących  dany
preparat,

B.  przeczytać ulotkę,
C.  zasięgnąć porady lekarskiej i wykonać badania,
D.  poszukać w piśmiennictwie czy nie jest przeciwwskazana.

Zadanie 0.
Tzw. "objaw szczytowy" w metodzie Billingsów występuje:

A.  tuż przed owulacją,
B.  w dniu owulacji,
C .  po owulacji,
D.  kilka dni po owulacji.



Zadanie 0.
Cholestaza  wewnątrzwątrobowa  ciężarnych,  najczęściej  występuje
w :

A.  9 tygodniu ciąży,
B.  12 tygodniu ciąży,
C.  pierwszej połowie ciąży,
D.  drugiej połowie ciąży,

Zadanie 0.
Przez jaki okres czasu dana metoda antykoncepcyjna powinna być
stosowana, aby umożliwiła obliczenie wskaźnika Pearla?

A.  przez 10 miesięcy,
B.  przez 12 miesięcy,
C.  przez 18 miesięcy,
D.  przez 2 lata.

Zadanie 0.
W  której  z  poniżej  przedstawionych  sytuacji  najczęściej
dochodzi do porodu przedwczesnego?

A.  w konflikcie serologicznym w układzie Rh,
B.  w cukrzycy,
C.  w niewydolności cieśniowo-szyjkowej,
D.  w niedokrwistości ciążowej.

Zadanie 0.
Ciąża ektopowa umiejscawia się najczęściej w:

A.  bańce jajowodu,
B.  cieśni jajowodu,
C.  strzępkach jajowodu,
D.  w jajniku.

Zadanie 0.
W  przypadku  podejrzenia  o  wystąpienie  przedwczesnego
dojrzewania, dziecko powinno być skonsultowane przez lekarza:

A.  psychiatrę,
B.  ginekologa dziecięcego,
C.  pediatrę,
D.  endokrynologa.



Zadanie 0.
W  przypadku  spożycia  alkoholu,  przez  kobietę  stosującą
termiczną metodę regulacji poczęć, należy:

A . zrezygnować z pomiaru podstawowej ciepłoty ciała w dniu
następnym,

B.  zapamiętać datę spożycia alkoholu,
C.  odnotować ten fakt w karcie temperaturowej,
D.  zapisać ten fakt w kalendarzyku.

Zadanie 0.
Choroba  hemolityczna  w  konflikcie  serologicznym  AB0  może  być
powodem:

A.  wewnątrzmacicznego obumarcia płodu,
B.  uogólnionego obrzęku płodu,
C.  powiększenia wątroby,
D . nasilającej  s ię  żółtaczki  od  pierwszego  dnia  życia

dziecka.

Zadanie 0.
Na ile okresów dzieli się przebieg kliniczny kiły?

A.  na pięć,
B.  na cztery,
C.  na trzy,
D.  na dwa.

Zadanie 0.
Jakie zakażenia wirusowe mają istotny wpływ na rozwój ciąży?

A.  różyczka, opryszczka i cytomegalia,
B.  grypa i różyczka,
C.  zapalenie opon mózgowych,
D.  wirusowe zapalenie wątroby.

Zadanie 0.
Zmiany obserwowane w przebiegu zespołu DIC są rezultatem:

A.  aktywacji układu fibrynolizy,
B.  uwalniania cytokin,
C.  uszkodzenia narządów,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Zespół Turnera polega na:

A.  braku jednego chromosomu płciowego X-45,X,
B.  obecności dodatkowego chromosomu X,
C.  obecności dodatkowego chromosomu Y,
D.  obecności kariotypu 47XXY.



Zadanie 0.
Ostatecznym gospodarzem pierwotniaka Toxoplasma gondi, jest:

A .  kot,
B.  pies,
C.  świnia,
D.  krowa.

Zadanie 0.
W  okresie  dojrzewania  dziewczynek  charakterystyczny  jest  skok
pokwitaniowy, który w dużej mierze zależy od działania:

A.  somatotropiny,
B.  tyreotropiny,
C.  melanostymuliny,
D.  androgenów.

Zadanie 0.
Łożysko  przodujące  jest  przeciwwskazaniem  do  badania
wewnętrznego, ponieważ można:

A.  przebić pęcherz płodowy,
B.  zwiększyć krwawienie,
C.  uszkodzić płód,
D.  zakazić płód.

Zadanie 0.
Objaw Spaldinga, jest charakterystyczny dla:

A.  poronienia zagrażającego,
B.  poronienia w toku,
C.  ciąży obumarłej,
D.  porodu przedwczesnego.

Zadanie 0.
Podwyższenie  temperatury  ciała  przy  stosowaniu  termicznej
metody regulacji poczęć świadczy o:

A.  braku czynnego ciałka żółtego,
B.  przygotowaniu do jajeczkowania,
C.  przygotowaniu do fazy folikularnej,
D.  przebytym jajeczkowaniu.

Zadanie 0.
W  ciągu  każdego  21-dniowego  okresu  zażywania  tabletki
hormonalnej  dwufazowej  proporcje  estrogenów  do  progesteronów
zmieniają się:

A .  dwukrotnie,
B.  trzykrotnie,
C.  czterokrotnie,
D.  sześciokrotnie.



Zadanie 0.
Czy  po  rozpoznaniu  ciąży  kobieta  może  kontynuować  uprawianie
sportu?

A.  tak,
B.  tak, ale nie wyczynowo,
C.  tak, ale po konsultacji z lekarzem i nie wyczynowo,
D.  nie powinna.

Zadanie 0.
Rzęsistkowica wywoływana jest przez:

A.  bakterie,
B.  wirusy,
C.  pierwotniaki,
D.  drożdże.

Zadanie 0.
Konflikt serologiczny w układzie Rh jest niebezpieczny:

A.  tylko dla płodu,
B.  tylko dla noworodka,
C.  dla płodu i noworodka,
D.  tylko dla matki.

Zadanie 0.
Łożysko  przodujące  jest  uważane  za  jedno  z  najpoważniejszych
powikłań położniczych, ponieważ może zagrażać:

A.  życiu matki,
B.  życiu dziecka,
C.  życiu matki i dziecka,
D.  zdrowiu matki.

Zadanie 0.
Najczęstszym powikłaniem rzeżączkowym u kobiet jest:

A .  zapalenie sromu,
B.  zapalenie jajników i jajowodów,
C.  zapalenie cewki moczowej,
D.  uogólnione zapalenie układu moczowo-płciowego.

Zadanie 0.
Materiał do badań cytogenetycznych płodu można pobrać w wyniku:

A.  amniopunkcji,
B.  biopsji kosmówki,
C.  kordocentezy,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  czynników  składają  się  na  płodność
człowieka?

A.  zdolność do wytworzenia gamet,
B.  odbycie stosunku seksualnego i połączenie gamet,
C.  rozwój zarodka i jego implantacja w endometrium,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  rozwiązujemy  ciążę  w  przypadku  wypadnięcia
pępowiny?

A.  porodem drogami natury,
B.  zawsze cięciem cesarskim,
C.  porodem drogami natury z użyciem kleszczy,
D.  porodem drogami natury z użyciem próżnociągu.

Zadanie 0.
W  żywieniu  ciężarnej  z  wirusowym  zapaleniem  wątroby  należy
ograniczyć spożycie:

A .  białka,
B.  wody,
C.  tłuszczów,
D.  witamin i soli mineralnych.

Zadanie 0.
Co jest najważniejsze w ocenie płodności mężczyzny?

A.  wywiad dotyczący przebytych chorób,
B.  badanie przedmiotowe,
C.  badanie andrologiczne,
D.  badanie nasienia.

Zadanie 0.
Pierwsze  krwawienie  z  dróg  rodnych  w  przypadku  łożyska
przodującego zazwyczaj:

A .  występuje bez uchwytnej przyczyny,
B.  poprzedzone jest skurczami macicy,
C.  poprzedzone jest pęknięciem pęcherza płodowego,
D.  związane jest z wysiłkiem fizycznym.

Zadanie 0.
Założenie szwu okrężnego na szyjkę macicy powinno być powodem:

A.  hospitalizacji kobiety do końca ciąży,
B.  zwiększenia liczby wizyt profilaktycznych,
C.  zmniejszenia liczby wizyt profilaktycznych,
D.  ukończenia ciąży przez cięcie cesarskie.



Zadanie 0.
Wynikiem  przedwczesnego  pęknięcia  pęcherza  płodowego  jest
zwiększone ryzyko wystąpienia:

A.  arytmii serca u płodu,
B.  skurczów niekontrolowanych macicy,
C.  zakażenia wewnątrzmacicznego płodu,
D.  zaburzeń krążenia u ciężarnej.

Zadanie 0.
Białkomocz  fizjologiczny  u  kobiety  ciężarnej  przyjmuje
maksymalnie wartość:

A.  10-50 mg na dobę,
B.  100 mg na dobę,
C.  200-300 mg na dobę,
D.  500 mg na dobę.

Zadanie 0.
Stałą  proporcję  estrogenów  i  progesteronu  zawierają  tzw.
tabletki:

A .  jednofazowe,
B.  dwufazowe,
C.  wielofazowe,
D.  o zmiennej fazowości.

Zadanie 0.
Który hormon odpowiada za uwolnienie komórki jajowej?

A.  progesteron,
B.  prolaktyna,
C.  luteotropina,
D.  folitropina.

Zadanie 0.
W  ramach  profilaktyki  wystąpienia  zespołu  aortalno-żylnego
podczas porodu operacyjnego należy?

A.  podłożyć klin pod prawe biodro,
B.  podłożyć klin pod lewe biodro,
C.  podłożyć klin pod pośladki,
D.  podtrzymywać brzuch.

Zadanie 0.
IV okres porodu to czas szczególnej obserwacji:

A .  wysokości dna i obkurczenia macicy,
B.  krwawienia z dróg rodnych,
C.  stanu ogólnego rodzącej,
D.  wszystkich powyższych.



Zadanie 0.
Zastosowanie  znieczulenia  zewnątrzoponowego  w  czasie  porodu
pozwala na:

A . poruszanie  s ię  rodzącej  podczas  porodu  włącznie  z
chodzeniem,

B.  100% zniesienie bólu porodowego,
C . samodzielne  dawkowanie  leku  znieczulającego  przez

rodzącą,
D.  poprawę przepływu łożyskowego w pozycji na wznak.

Zadanie 0.
Faza utajona porodu dotyczy:

A.  skracania szyjki,
B.  skracania szyjki i rozwierania do 4 cm,
C.  rozwierania szyjki od 5 cm do 7 cm,
D.  rozwierania szyjki od 8 cm do 10 cm.

Zadanie 0.
Na ocenę wysokości dna macicy pozwala:

A.  I chwyt Leopolda,
B.  II chwyt Leopolda,
C.  III chwyt Leopolda,
D.  IV chwyt Leopolda.

Zadanie 0.
Najczęstszym objawem ze strony układu krążenia u noworodków po
tokolizie betamimetykami jest:

A .  arytmia,
B.  bradykardia,
C.  tachykardia,
D.  normokardia.

Zadanie 0.
Odpłynięcie zielonego płynu owodniowego jest wskazaniem do:

A.  wykonania cięcia cesarskiego,
B.  dokładnej obserwacji czynności serca płodu,
C.  przyspieszenia porodu,
D.  podania tlenu matce.

Zadanie 0.
Odpływanie płynu owodniowego jest oznaką początku porodu, gdy:

A.  towarzyszą temu regularne skurcze macicy co 10 minut,
B.  kobieta jest w terminie porodu,
C.  występuje krwawienie,
D.  płyn owodniowy jest zielony.



Zadanie 0.
O czym może świadczyć deceleracja późna?

A.  o dobrostanie płodu,
B.  o czynniku pępowinowym,
C.  o śmierci wewnątrzmacicznej płodu,
D.  o czynniku maciczno - łożyskowym.

Zadanie 0.
W  związku  ze  znacznym  zużyciem  energii  w  czasie  porodu  u
położnicy wyraźnie zaznacza się tendencja do:

A.  kwasicy oddechowej,
B.  kwasicy głodowej,
C.  hiperwentylacji,
D.  zasadowicy.

Zadanie 0.
Jakie  zagrożenia  mogą  wystąpić  w  czasie  porodu  przy  dystocji
szyjki?

A.  pęknięcie pochwy,
B.  oddzielenie łożyska,
C.  pęknięcie mięśnia macicy,
D.  osłabienie czynności skurczowej macicy.

Zadanie 0.
Dystocję szyjki macicy u wieloródek spotyka się:

A .  po przebytej elektrokonizacji,
B .  po licznych i częstych porodach,
C.  po pęknięciu mięśnia macicy,
D.  u uzależnionych od alkoholu.

Zadanie 0.
Powikłaniem parcia kierowanego (manewr Valsalvy) może/mogą być:

A.  zaburzenia rytmu serca płodu,
B.  niższa punktacja w skali Apgar,
C.  nietrzymanie moczu,
D.  wszystkie wymienione,

Zadanie 0.
Wysokie  proste  stanie  główki  oznacza,  że  szew  strzałkowy  jest  w
wymiarze prostym, a główka:

A.  jest nad wchodem,
B.  jest ustalona we wchodzie,
C.  osiągnęła dno miednicy,
D.  jest na wychodzie.



Zadanie 0.
Krótkotrwałe,  przemijające  przyspieszenie  czynności  serca
płodu,  o  co  najmniej  15  uderzeń  na  minutę  w  stosunku  do
czynności podstawowej, trwające 15 sekund lub dłużej, to:

A .  oscylacja zawężona,
B.  deceleracja wczesna,
C.  tachykardia,
D.  akceleracja.

Zadanie 0.
Uszkodzenie  splotu  ramiennego,  nerwu  przeponowego,  pęknięcie
obojczyka i kości ramiennej to najczęstsze urazy w przebiegu:

A.  porodu przedwczesnego,
B.  porodu miednicowego,
C.  dystocji barkowej,
D.  porodu przedłużajacego się.

Zadanie 0.
Kiedy następuje anatomiczne zamknięcie otworu owalnego?

A.  zaraz po urodzeniu dziecka,
B.  w pierwszym tygodniu życia dziecka,
C.  pod koniec okresu noworodkowego,
D.  w dalszych miesiącach życia dziecka.

Zadanie 0.
Czym grozi nadmierna czynność skurczowa macicy z podwyższonym
jej napięciem?

A.  przedłużeniem porodu,
B.  zagrażającym pęknięciem macicy,
C.  uszkodzeniem tkanki krocza,
D.  pęknięciem szyjki macicy.

Zadanie 0.
W  przypadku  wystąpienia  deceleracji  zmiennych  w  pierwszej
kolejności należy:

A.  podać rodzącej tlen,
B.  zmienić pozycję rodzącej,
C.  przygotować do cięcia cesarskiego,
D.  przebić pęcherz płodowy.

Zadanie 0.
Jak  często  należy  osłuchiwać  czynność  serca  płodu  w  I  okresie
porodu?

A.  co 10-15 minut,
B.  co 30-40 minut,
C.  co godzinę,
D.  rzadziej, niż co godzinę.



Zadanie 0.
Cechami charakterystycznymi skurczów przepowiadających są:

A.  krótki czas ich trwania,
B.  niebolesność,
C.  nieregularność,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Łożysko przyrośnięte to takie, którego kosmki:

A.  nie przekraczają doczesnej,
B . s ą  w  kontakcie  z  mięśniem  macicy,  lecz  nie  wnikają  w

niego,
C.  wrastają w mięsień macicy,
D.  przerastają przez całą grubość mięśnia macicy.

Zadanie 0.
Która z podanych zmian w sferze uczuć NIE pasuje do zachowań w
schizofrenii?

A.  chłód uczuciowy, obojętność,
B.  nawiązywanie licznych związków uczuciowych,
C.  sztywna mimika,
D.  sztuczność, nieszczerość.

Zadanie 0.
O  oddzieleniu  się  łożyska  podczas  uciskania  dłonią  nad
spojeniem łonowym świadczy objaw, gdy pępowina:

A.  cofa się do szpary sromowej,
B.  nie cofa się do szpary sromowej,
C.  przestaje tętnić,
D.  blednie.

Zadanie 0.
Jaki  jest  charakter  bólu  odczuwanego  przez  pacjentkę  z
podejrzeniem przedwczesnego oddzielenia prawidłowo usadowionego
łożyska?

A.  ciągły,
B.  tylko w czasie skurczu,
C.  ból tylko w przerwie międzyskurczowej,
D.  krótkotrwały ból bez związku z czynnością skurczową.

Zadanie 0.
Do czynników ryzyka dystocji barkowej NIE należy:

A.  cukrzyca matki,
B.  otyłość matki,
C.  nadciśnienie tętnicze u matki,
D.  ciąża po terminie porodu.



Zadanie 0.
W  celu  dokonania  prawidłowego  zwrotu  główki  płodu  w  ułożeniu
potylicowym  tylnym  korzystnie  jest  w  I-szym  okresie  porodu
zaproponować rodzącej:

A .  leżenie na plecach,
B.  chodzenie po sali,
C.  leżenie na boku,
D.  korzystanie z worka sako.

Zadanie 0.
Najważniejszym  działaniem  podczas  przyjęcia  do  szpitala
rodzącej z krwawieniem z dróg rodnych jest:

A .  stwierdzenie życia płodu,
B.  ocena czynności serca płodu,
C.  ocena czynności skurczowej macicy,
D.  ocena czasu trwania ciąży.

Zadanie 0.
Wysoka  gorączka,  znaczna  tachykardia,  zastoinowa  niewydolność
serca, nadciśnienie, to zespół objawów charakterystycznych dla:

A.  wstrząsu hypowolemicznego,
B.  przełomu tarczycowego,
C.  stanu przedrzucawkowego,
D.  hypoglikemii.

Zadanie 0.
Czynność  skurczowa  w  czasie  porodu  ciąży  przenoszonej  ma
najczęściej tendencję do:

A.  hyperdynamii,
B.  hypodynamii,
C.  dyskoordynacji,
D.  odwróconej zasady potrójnego zstępowania.

Zadanie 0.
Metodą zmniejszania bólu porodowego rozpowszechnioną w Europie
Zachodniej,  polegającą  na  wykorzystywaniu  fal i  prądu
elektrycznego, jest:

A .  joga,
B.  hipnoza,
C.  akupunktura,
D.  przezskórna stymulacja elektryczna (TENS).



Zadanie 0.
Krwawienie  krwią  jasną,  o  charakterze  ciągłym,  macica  twarda,
obkurczona.  Analizując  taki  rodzaj  krwawienia  w  I I I  okresie
porodu podejrzewamy:

A.  pozostawienie resztek łożyska,
B.  krwawienie z miejsca łożyskowego,
C.  uszkodzenie tkanek miękkich,
D.  atonię macicy.

Zadanie 0.
Ocena  którego  z  poniższych  elementów  pozwoli  wybrać  najlepiej
rokujący dla przebiegu porodu moment indukcji?

A.  budowa miednicy,
B.  masa płodu,
C.  stan części pochwowej,
D.  położenie płodu.

Zadanie 0.
O  co należy w pierwszej kolejności zapytać rodzącą w przypadku,
gdy  zgłosiła  s ię  do  porodu  i  stwierdzamy  poprzeczne  położenie
płodu?

A.  częstość występowania skurczów macicy,
B.  czas rozpoczęcia czynności skurczowej,
C.  czy odpłynął płyn owodniowy,
D.  czy wystąpiło krwawienie z dróg rodnych.

Zadanie 0.
Który z podanych czynników NIE ma znaczącego wpływu na proces
wzrostu i dojrzewanie płodu?

A.  aktywność matki,
B.  czas trwania ciąży,
C.  czynniki genetyczne,
D.  czynność łożyska.

Zadanie 0.
Kardiotokogram,  na  którym  stwierdzamy  linię  podstawową  w
granicach  170-180  uderzeń  na  minutę,  rytm  sinusoidalny,  brak
akceleracji oraz późne deceleracje, określamy jako:

A.  prawidłowy,
B.  podejrzany,
C.  patologiczny,
D.  trudny do oceny.



Zadanie 0.
Płyn owodniowy w przypadku maceracji martwego płodu:

A.  jest zabarwiony na zielono,
B.  nie zmienia koloru, lecz jest go mniej,
C.  ma charakter popłuczyn mięsnych,
D.  jest mleczny, opalizujący.

Zadanie 0.
Mięsień macicy pobudzany jest jednocześnie z dwóch ośrodków, a
krzywa  tokograficzna  ma  charakter  dwugarbny.  Jest  to  obraz
charakterystyczny dla:

A.  hipotonicznej czynności skurczowej,
B.  hipertonicznej czynności skurczowej,
C.  rozkojarzenia czynności skurczowej I stopnia,
D.  rozkojarzenia czynności skurczowej II stopnia,

Zadanie 0.
Czynniki  predysponujące  do  wystąpienia  zatoru  płynem
owodniowym, to:

A.  nadmierna czynność skurczowa macicy,
B.  indukcja porodu/ stymulacja czynności skurczowej,
C.  inwazyjne zabiegi podczas porodu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Prawidłowy skurcz porodowy rozpoczyna się w okolicy:

A.  ujścia macicznego jajowodów,
B.  dolnego odcinka,
C.  dna macicy,
D.  cieśni szyjki.

Zadanie 0.
Kobieta chora na cukrzycę:

A.  nie powinna karmić piersią,
B.  powinna karmić, ale dopiero 2-3 dni po porodzie,
C.  powinna karmić, ale dopiero 2 tygodnie po porodzie,
D.  może karmić bez żadnych ograniczeń.

Zadanie 0.
Obrzęk sutków zaobserwowany u noworodka zaliczany jest do grupy
stanów:

A.  patologicznych,
B.  zaburzeń wodno-elektrolitowych,
C.  przejściowych,
D.  zaburzeń metabolicznych.



Zadanie 0.
Z a  produkcję  pokarmu  kobiecego  w  pęcherzykach  mlecznych
odpowiada:

A.  prolaktyna,
B.  oksytocyna,
C.  progesteron,
D.  estrogeny.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do karmienia piersią jest:

A .  rak piersi,
B.  czynna gruźlica płuc,
C.  ostra niewydolność krążenia i nerek,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Obniżenie  nastroju  w  pierwszym  tygodniu  po  porodzie  objawia
się:

A .  nadmiernym pobudzeniem, zaburzeniem snu,
B.  bezsennością, labilnością, poczuciem zagubienia,
C.  utratą apetytu, zaburzeniami afektywnymi,
D . brakiem  zainteresowania  dzieckiem  i  brakiem  chęci  do

życia.

Zadanie 0.
Występujące  w  pierwszych  12  godzinach  po  porodzie  si lne  i
skoordynowane skurcze macicy mają na celu:

A.  zamknięcie naczyń miejsca łożyskowego,
B.  wydalenie resztek łożyska,
C.  wydalenie resztek błon płodowych,
D.  złuszczenie doczesnej.

Zadanie 0.
Rolę  przeciwinfekcyjną  i  przeciwalergiczną  w  pokarmie  kobiecym
pełni:

A .  Ig A,
B.  Ig D,
C.  kobaltofilina,
D.  laktoza.

Zadanie 0.
Inwolucja mięśnia macicy będzie przebiegała najszybciej u:

A.  pierwiastek nie karmiących piersią,
B.  wieloródek nie karmiących piersią,
C.  pierwiastek karmiących piersią,
D.  wieloródek karmiących piersią.



Zadanie 0.
W  którym  okresie  ciąży  zakażenie  wirusem  różyczki  kobiety
ciężarnej jest przyczyną wad rozwojowych płodu?

A.  w trzecim trymestrze ciąży,
B.  w drugim trymestrze ciąży,
C.  w pierwszym trymestrze ciąży,
D.  przez cały okres ciąży różyczka stwarza zagrożenie.

Zadanie 0.
Szczepionkę BCG wykonuje się w okolicy mięśnia:

A.  ramiennego prawego,
B.  udowego lewego,
C.  ramiennego lewego,
D.  pośladkowego prawego.

Zadanie 0.
O czym może świadczyć brak odchodów u położnicy w dobie cięcia
cesarskiego?

A.  stanie zapalnym w macicy,
B.  nadmiernym obkurczeniu ujścia wewnętrznego szyjki,
C.  nieprawidłowej pozycji ciała w łóżku,
D.  zmniejszonym napięciu mięśnia macicy.

Zadanie 0.
Jakie  drobnoustroje  chorobotwórcze  najczęściej  wywołują
połogowe zapalenie sutka?

A.  paciorkowce,
B.  gronkowce,
C.  wirusy,
D.  grzyby.

Zadanie 0.
2  punkty  w  skali  Apgar  przy  ocenie  zabarwienia  skóry  otrzyma
noworodek, u którego obserwujemy:

A.  sinicę,
B.  bladość,
C.  tułów różowy, kończyny sine,
D.  całe ciało różowe.

Zadanie 0.
Niedoczynność tarczycy u ciężarnej może być przyczyną:

A.  zespołu zaburzeń oddechowych płodu,
B.  poronień i wewnątrzmacicznego obumarcia płodu,
C.  wystąpienia nadciśnienia indukowanego ciążą,
D.  urodzenia się dziecka z rozszczepem kręgosłupa.



Zadanie 0.
Akronim TORCH oznacza:

A.  zespół najczęstszych czynników zakażeń prenatalnych,
B.  rodzaj zakażeń przewlekłych u noworodka,
C.  metodę rozpoznawania zakażeń u noworodka,
D.  zespół wad wrodzonych.

Zadanie 0.
Śluz w okresie płodnym staje się:

A .  obfity, przejrzysty, rozciągliwy,
B.  skąpy, mętny, rozciągliwy,
C.  obfity, mętny, twardy-nierozciągliwy,
D.  skąpy, przejrzysty, twardy-nierozciągliwy.

Zadanie 0.
Fizykalną metodą hamowania laktacji są/jest?

A.  ciepłe okłady,
B.  zimne okłady,
C.  naświetlanie lampą sollux,
D.  masaż piersi.

Zadanie 0.
Spowolnienie  krążenia  krwi,  zmniejszenie  aktywności  ruchowej,
zwiększona  krzepliwość  krwi,  zmiany  w  obrębie  ścian  naczyń
krwionośnych to czynniki ryzyka:

A.  infekcji wewnątrzmacicznej,
B.  choroby zakrzepowo û zatorowej,
C.  zespołu żyły głównej dolnej,
D.  późnych krwawień poporodowych.

Zadanie 0.
Wręczając  matce  Książeczkę  Zdrowia  Dziecka  należy  podkreślić,
że jest to dokument, który należy przechowywać do:

A.  końca 1 roku życia dziecka,
B.  7 roku życia dziecka,
C.  14 roku życia dziecka,
D.  18 roku życia dziecka.

Zadanie 0.
Fenyloketonuria  jest  chorobą  wrodzoną,  powstałą  w  wyniku
zaburzeń metabolizmu:

A.  węglowodanów,
B.  białek,
C.  tłuszczy,
D.  elektrolitów.



Zadanie 0.
Którą  z  niżej  podanych  witamin  trzeba  podawać  niemowlęciu
karmionemu wyłącznie piersią?

A.  Witaminę E,
B.  Witaminę B,
C.  Witaminę C,
D.  Witaminę D.

Zadanie 0.
Kiedy najczęściej następuje nawał mleczny?

A.  w drugiej dobie połogu,
B.  w 3-5 dobie połogu,
C.  w 8-10 dobie połogu,
D.  pod koniec 2 tygodnia połogu.

Zadanie 0.
Krew  na  badanie  w  kierunku  fenyloketonurii,  hypotyreozy  i
mukowiscydozy powinna być pobrana:

A.  między 24 a 72 godziną życia noworodka,
B.  między 48 a 72 godziną życia noworodka,
C.  do czterech dni od momentu urodzenia noworodka,
D.  między trzecim a piątym dniem życia.

Zadanie 0.
Ton głosu zaliczamy do komunikatów:

A.  werbalnych,
B.  niewerbalnych,
C.  otwartych,
D.  zamkniętych.

Zadanie 0.
Które z zachowań świadczy o wysokim poziomie stresu?

A.  niemożność skoncentrowania się i normalnego myślenia,
B.  szybki refleks,
C.  wyostrzona uwaga,
D.  przekonanie, że wszystko jest bez sensu.

Zadanie 0.
W przebiegu każdej dyskusji dydaktycznej wyróżniamy fazy:

A . zagajenie  dyskusji,  sformułowanie  problemu,  dyskusję
właściwą, podsumowanie,

B . planowanie  dyskusji,  realizacja  planu,  zakończenie,
podsumowanie dyskusji,

C . zebranie  dyskutantów,  podział  na  grupy  "za"  i
"przeciw",

D . opracowanie argumentów przez grupy, ocena prowadzącego,
rozwiązanie problemów.



Zadanie 0.
Metody dydaktyczne takie jak: dyskusja panelowa, burza mózgów,
dyskusja wielokrotna, metoda przypadków i  sytuacyjna należą do
grupy metod:

A.  podających,
B.  problemowych,
C.  praktycznych,
D.  eksponujących (waloryzacyjnych).

Zadanie 0.
Do wskaźników socjomedycznych zdrowia zalicza się:

A .  długość życia kobiet i mężczyzn,
B.  zachorowalność, umieralność, chorobowość,
C . ocenę  jakości  życia,  ocenę  ograniczonej  sprawności

fizycznej, ocenę pozytywnego zdrowia psychicznego,
D.  liczbę zgonów noworodków i dzieci.

Zadanie 0.
Techniki  badań  socjologicznych  stosowanych  w  pielęgniarstwie
to :

A.  ankieta,
B.  wywiad,
C.  obserwacja,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej określają m.in.:

A . przepisy  regulujące  wykonywanie  zawodu  pielęgniarki  i
zawodu położnej,

B.  Kodeks Pracy, Kodeks Karny, Kodeks Cywilny,
C . regulaminy  zakładowe,  zakresy  obowiązków,  uprawnień  i

odpowiedzialności na stanowisku pracy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Czy  w  przypadku wyraźnego  życzenia,  pacjent  ma prawo NIE  być
informowanym o swoim stanie zdrowia?

A.  tak, ma takie prawo,
B . o  przekazaniu  informacji  pacjentowi  o  jego  stanie

zdrowia decyduje lekarz,
C . n ie ma takiego prawa, pacjent zobowiązany jest zapoznać

się z informacją o swoim stanie zdrowia,
D.  fakt ten zależy od stanu zdrowia pacjenta.



Zadanie 0.
Jakie grupy powstają w firmie spontanicznie?

A.  nieuporządkowane,
B.  heterogeniczne,
C.  nieformalne,
D.  stabilne.

Zadanie 0.
W  całościowym  podejściu  do  zarządzania  jakością  (Total  Quality
Management) w podmiocie leczniczym, klientem jest:

A .  pacjent,
B.  pacjent i jego rodzina,
C.  pacjent, jego rodzina oraz lekarze i pielęgniarki,
D . pacjent,  jego  rodzina,  lekarze,  pielęgniarki  i  położne,

inni  fachowi  i  niefachowi  pracownicy,  studenci,
towarzystwa, grupy pomagające pacjentowi po opuszczeniu
podmiotu leczniczego.

Zadanie 0.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

A .  więzią służbową,
B.  jednością kierownictwa,
C.  podziałem pracy,
D.  delegowaniem.

Zadanie 0.
Cztery podstawowe fazy cyklu życia produktu/usługi to:

A .  wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, spadek,
B.  wprowadzenie, sprzedaż, czas, zysk,
C.  wprowadzenie, koszt, zysk, spadek,
D.  wprowadzenie, wzrost, zysk, koszt.

Zadanie 0.
Wpis  niepublicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  do  rejestru
zakładów opieki zdrowotnej wojewody jest:

A .  nabyciem osobowości prawnej,
B . stwierdzeniem,  że  zakład  opieki  zdrowotnej  spełnia

stawiane wymagania,
C.  zawarciem umowy o pracę,
D.  nabyciem prawa własności.



Zadanie 0.
Jaki  procent  (%)  zmian  w  stanie  zdrowia  populacji  został
spowodowany interwencjami medycznymi?

A.  50%,
B.  5%,
C.  75%,
D.  10%.

Zadanie 0.
Zdrowie  społeczeństwa  uwarunkowane  jest  zgodnie  z  raportem
Lalonde'a  wieloma  czynnikami,  wśród  których  najważniejszym,
decydującym o zdrowiu, jest:

A .  środowisko,
B.  biologia,
C.  styl życia,
D.  opieka zdrowotna.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Objawem klinicznym dysplazji  stawu biodrowego  u  noworodków i
niemowląt NIE jest:

A .  objaw przeskakiwania Ortolaniego,
B.  objaw wyważania Barlowa,
C.  objaw szarfy,
D.  skrócenie kończyny dolnej.



Zadanie 0.
W przebiegu bakteryjnego zapalenia pochwy upławy są:

A . szare  lub  białe,  lepkie,  grudkowate,  obfite,  nie
cuchnące,

B.  zielonkawe, bardzo gęste, skąpe, cuchnące,
C.  żółte, bardzo gęste, jednorodne, obfite,nie cuchnące,
D.  szare lub białe, wodniste, jednorodne, skąpe, cuchnące.

Zadanie 0.
Pierwszy  ton  serca  (T1)  jest  najgłośniejszy  nad  koniuszkiem
serca. Powstaje on w następstwie zamknięcia zastawek:

A.  trójdzielnej i pnia płucnego,
B.  dwudzielnej i aorty,
C.  dwudzielnej i pnia płucnego,
D.  dwudzielnej i trójdzielnej.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  jamy  brzusznej,  polegającą  na
głębokim  uciskaniu  brzucha  w  lewym  dolnym  kwadrancie  i
pojawienie  s ię  bólu  w  przeciwległym  prawym  dolnym  kwadrancie
brzucha określa się mianem objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Rowsinga,
D.  Goldflama.

Zadanie 0.
Spirometria  jest  badaniam  dodatkowym  wykorzystywanym
najczęściej w diagnostyce:

A.  gruźlicy,
B.  astmy oskrzelowej,
C.  zapalenia płuc,
D.  odmy opłucnowej.



Zadanie 0.
Donoszony zdrowy noworodek w badaniu fizykalnym, w ułożeniu na
plecach:

A.  utrzymuje zgięciowe ułożenie kończyn górnych i dolnych,
B . unosi głowę, utrzymuje ją kilkanaście sekund, obraca na

boki,
C.  przekłada głowę z położenia z boku na drugi bok,
D . m a wyprostowane kończyny dolne  i  górne,  głowę odchyla

ku tyłowi.

Zadanie 0.
Podczas  diafanoskopii  wyczuwalnego  tworu  w  obrębie  moszny,
uzyskany efekt rozświetlenia może sugerować:

A.  obecność guza nowotworowego,
B.  obecność krwi,
C.  obecność wodniaka jądra,
D.  stan fizjologiczny.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
U  około  50-60% noworodków płci  męskiej  stwierdza się  obecność
wodniaka jądra. Różnicowania z przepukliną pachwinową dokonuje
się wykonując próbę:

A.  transluminacji,
B.  uciskową,
C.  marszu w miejscu,
D.  zborności.

Zadanie 0.
Asfiksja u noworodka, to:

A . centralizacja  krwi  w  życiowo  najważniejszych  narządach
noworodka,

B.  zamartwica niedotlenieniowo-niedokrwienna,
C.  narastanie kwasicy metabolicznej,
D.  obniżona żywotność noworodka po urodzeniu.



Zadanie 0.
W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest:

A .  zawsze ujemny,
B.  zawsze dodatni,
C.  dwufazowy,
D.  "ukryty" w odcinku ST.

Zadanie 0.
Objaw podparcia (stąpania) u noworodka jest najwyraźniejszy po:

A.  4 dniu życia,
B.  7 dniu życia,
C.  14 dniu życia,
D.  21 dniu życia.

Zadanie 0.
W  czasie  wstrząsu,  nie  tylko  anafilaktycznego,  ciśnienie
tętnicze krwi jest:

A .  znacznie podwyższone,
B.  znacznie obniżone,
C.  nieznacznie podwyższone,
D.  w normie.

Zadanie 0.
Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku:

A.  nacieku zapalnego płuc,
B.  guza płuc,
C.  marskości płuca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Podstawowym lekiem stosowanym w resuscytacji noworodka, jest:

A .  wodorowęglan sodu,
B.  adrenalina,
C.  dobutamina,
D.  atropina.



Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  jest to pozyskiwanie informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D . służy  do  wyłonienia  i  ewentualnego  leczenia  nosicieli

nieprawidłowych genów.

Zadanie 0.
Odruch  wyzwalany  przez  stymulację  zakończeń  nerwowych  na
brodawce piersiowej przez ssące dziecko, to odruch:

A.  prolaktynowy,
B.  oksytocynowy,
C.  szukania,
D.  ssania.

Zadanie 0.
Znaczenie  zdrowego  środowiska  dla  zdrowia  społeczeństwa  było
przedmiotem wyjaśnień:

A.  V. Henderson,
B.  F. G. Abdellah,
C.  F. Nightingale,
D.  P. Benner.

Zadanie 0.
Kto jest autorem teorii "deficytu samoopieki"?

A.  M. Leininger,
B.  D. Orem,
C.  F. Nightingale,
D.  P. Benner.

Zadanie 0.
Do metod badania naukowego zaliczamy:

A.  ankietę,
B.  wywiad,
C.  analizę dokumentów,
D.  sondaż diagnostyczny.

Zadanie 0.
Cel badania powinien być określony:

A.  w sposób ogólny,
B.  w sposób zwięzły i precyzyjny,
C.  w sposób częściowo ograniczony,
D.  po przeprowadzeniu badania.



Zadanie 0.
Nieprzerwana  opieka  pielęgniarska  świadczona  człowiekowi
zdrowemu lub choremu dostosowana do jego problemów i potrzeb
zdrowotnych, uwzględniająca warunki środowiskowe określana jest
jako:

A.  pielęgnowanie ciągłe i dynamiczne,
B.  proces pielęgnowania,
C.  pielęgnowanie kompleksowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Profesjonalizm  to  szczególny  przejaw  rozwoju  zawodu
charakteryzujący się:

A .  pełną samodzielnością w spełnianiu zadań zawodowych,
B.  istnieniem specjalistycznego szkolnictwa zawodowego,
C.  prawem do kontroli własnej pracy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

A .  zbiór kart informacyjnych,
B.  zestaw cyfrowych nośników informacji,
C.  jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Następujące  rozszerzenia  plików  JPG,  BMP,  GIF  wskazują,  że  są
to pliki:

A .  systemowe,
B.  ukryte,
C.  muzyczne,
D.  graficzne.

Zadanie 0.
Spamowanie, to:

A . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do jednego adresata,

B . czytanie  różnego  rodzaju  pism  i  reklam  z  elektronicznej
skrzynki odbiorczej,

C . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do wielu adresatów,

D . próba  doręczenia  wiadomości  elektronicznej  do  osoby,
która  nie  chciała  je j  otrzymać  i  nie  prosiła  o  je j
dostarczenie.



PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE
TEST NR 082412
GRUPA 1
Zadanie 0.
Główna przyczyna zgonów okołoporodowych wśród noworodków w
Polsce to:

A.  choroba hemolityczna,
B.  wcześniactwo,
C.  uraz okołoporodowy,
D.  wady wrodzone.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  wskaźników  NIE  odnosi  s ię  do  oceny
częstości występowania niepomyślnych wyników ciąży i porodu?

A.  umieralność okołoporodowa,
B.  umieralność noworodków,
C.  wskaźnik dużej urodzeniowej masy ciała noworodka,
D.  wskaźnik małej urodzeniowej masy ciała noworodka.

Zadanie 0.
W  dokumencie  "Dziesięć  kroków  do  udanego  karmienia  piersią"
zaleca się:

A .  nie podawanie smoczków w celu uspokojenia dziecka,
B.  podawanie smoczków w celu uspokojenia dziecka,
C.  wprowadzenie smoczków od 3-go miesiąca życia dziecka,
D.  brak w tym dokumencie wzmianki o podawaniu smoczków.

Zadanie 0.
Promocja zdrowia to:

A.  rozpoznawanie wyznaczające rodzaj i zakres opieki,
B . działania  na  rzecz  poprawy  samopoczucia  i  wsparcia  w

trudnych sytuacjach,
C . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie

oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

D . działania  zmierzające  do  usunięcia  lub  przynajmniej
ograniczenia następstw choroby.

Zadanie 0.
Jaki charakter powinna mieć porada genetyczna?

A.  dyrektywny,
B.  informacyjny,
C.  obligatoryjny,
D.  nakazowy.



Zadanie 0.
Z  i lu  poziomów  organizacyjnie  składa  się  krajowy  system  opieki
perinatalnej?

A.  2 ,
B.  3 ,
C.  4 ,
D.  5 .

Zadanie 0.
Oddziały  intensywnej  terapii  noworodków  i  poradnie  medycyny
matczyno - płodowej to ośrodki należące do:

A.  I poziomu opieki okołoporodowej,
B.  II poziomu opieki okołoporodowej,
C.  III poziomu opieki okołoporodowej,
D.  wszystkich poziomów opieki okołoporodowej.

Zadanie 0.
Działania  zmierzające  do  wyodrębniania  i  łączenia  nabywców  o
takich samych potrzebach i preferencjach określane są jako:

A.  demografia ludności,
B.  segmentacja rynku,
C.  siła popytu,
D.  skuteczność działania rynku.

Zadanie 0.
Azoospermia to stan, w którym obserwuje się:

A .  prawidłową liczbę plemników w ejakulacie,
B.  zmniejszoną liczbę plemników w ejakulacie,
C.  brak plemników w ejakulacie,
D.  brak ejakulatu.

Zadanie 0.
Diagnoza prognostyczna polega na:

A . znalezieniu  danych,  na  podstawie  których  można
przewidzieć, w jakim kierunku rozwinie się dany stan,

B.  określeniu układu cech badanego przedmiotu,
C.  analizie znaczenia czynników środowiskowych,
D.  rozpoznaniu i określeniu danego stanu.



Zadanie 0.
Aktywna rola ojca dziecka w porodzie polega na:

A . obecności  bez  kontaktu  fizycznego,  emocjonalnego  z
rodzącą,

B . pomocy  rodzącej,  wspieraniu  psychicznym,  wykonywaniu
czynności opiekuńczo - pielęgnacyjnych,

C . ogranicza  się  tylko  do  stosowania  technik
relaksacyjnych w przerwach między skurczami,

D.  wyłącznie na wspieraniu psychicznym rodzącej.

Zadanie 0.
Najbardziej wrażliwa na niedobór tlenu jest tkanka:

A.  płucna,
B.  nerwowa,
C.  mięśniowa,
D.  łączna.

Zadanie 0.
Które  metody  kształcenia  charakteryzują  się  największą
efektywnością?

A.  podające,
B.  wykładające,
C.  aktywizujące,
D.  eksponujące.

Zadanie 0.
W  czasie  życia  wewnątrzmacicznego  u  dziecka  najwcześniej
wykształca się zmysł:

A .  smaku,
B.  dotyku,
C.  słuchu,
D.  wzroku.

Zadanie 0.
O  zbyt  małej  i lości  pokarmu  spożywanego  przez  niemowlę
świadczy/ą:

A.  zapadnięte ciemiączko,
B.  wzdęty brzuszek,
C.  sucha łuszcząca się płatami skóra,
D.  stolce oddawane raz na trzy dni.

Zadanie 0.
Dziecko po urodzeniu rozpoznaje własną matkę na podstawie:

A.  smaku jej pokarmu,
B.  jej zapachu,
C.  jej głosu,
D.  wyglądu jej twarzy.



Zadanie 0.
Wskaż błędną odpowiedź:

A.  psychoprofilaktyka znieczula w czasie porodu,
B . psychoprofilaktyka  uwrażliwia  rodzącą  na  doznania

bólowe podczas porodu,
C.  psychoprofilaktyka mobilizuje rodzącą parę,
D . psychoprofilaktyka  przeciwdziała  lękowi,  niedotlenieniu

i napięciu.

Zadanie 0.
Który  okres  ciąży  jest  optymalny  pod  względem  przygotowywania
się do rodzicielstwa w szkole rodzenia?

A.  I trymestr,
B.  II trymestr,
C.  III trymestr,
D.  Nie ma znaczenia.

Zadanie 0.
Osoba  prowadząca  zajęcia  w  szkole  rodzenia  często  przytacza
przykłady z życia codziennego. Korzysta wtedy z zasady:

A.  indywidualizacji i zespołowości,
B.  kształtowania umiejętności uczenia się,
C.  wykorzystywania doświadczeń osób dorosłych,
D.  ustawiczności kształcenia.

Zadanie 0.
Postępowanie w okresie nawału pokarmu polega na:

A.  zaprzestaniu karmienia piersią,
B.  odciąganiu pokarmu,
C . skorygowaniu  techniki  ssania,  częstszym  karmieniu,

odciąganiu niewielkiej ilości pokarmu,
D.  przystawianiu dziecka w tej samej pozycji.

Zadanie 0.
Objawy zwiastujące poród to:

A . obniżenie  s ię  dna  macicy,  odejście  czopa  śluzowego,
pojawienie się skurczów przepowiadających,

B.  regularna czynność skurczowa mięśnia macicy,
C.  bóle w okolicy krzyżowej kręgosłupa,
D.  krwotok.



Zadanie 0.
Pod koniec okresu rozwierania skurcze macicy stają się nieco:

A.  rzadsze, lecz o większym nasileniu,
B.  rzadsze i o mniejszym nasileniu,
C.  częstsze, lecz o mniejszym nasileniu,
D.  częstsze i o większym nasileniu.

Zadanie 0.
Czy  w  szkole  dla  rodziców  należy  omawiać  tematy  związane  z
potencjalnymi problemami rodzicielstwa?

A . tak,  ale  tylko  wtedy,  gdy  uczestnicy  szkolenia  sami  je
poruszą,

B.  nie, gdyż wtedy mogą się one pojawić,
C.  tak, są one naturalnym zjawiskiem w rodzicielstwie,
D . nie,  gdyż  te  zagadnienia  mogą  być  dla  uczestników

szkolenia nieprzyjemne.

Zadanie 0.
Jaki  sposób  można  zaproponować  rodzącej,  by  pomóc  w  sytuacji
małego  rozwarcia  szyjki  macicy  przy  dobrej  czynności
skurczowej?

A.  kąpiel w wannie lub pod prysznicem,
B.  masaż pleców,
C.  siedzenie na stołeczku,
D.  kołysanie biodrami na stojąco.

Zadanie 0.
W diecie kobiety ciężarnej NIE należy ograniczać:

A.  wody,
B.  soli kuchennej,
C.  cukru,
D.  tłuszczu.

Zadanie 0.
Zwolennicy  psychoprofilaktyki  położniczej  podczas  przygotowania
małżonków do porodu:

A.  negują występowanie bólu w porodzie,
B.  starają się pomijać problem bólu w porodzie,
C.  wyjaśniają mechanizm powstawania bólu w porodzie,
D.  twierdzą, że ból jest konieczny w porodzie.



Zadanie 0.
Który  pokarm  matki  zwany  jest  pierwszą  naturalną  szczepionką
dla dziecka?

A.  siara, inaczej młodziwo,
B.  mleko przejściowe,
C.  mleko dojrzałe,
D.  mleko wydzielane w porze nocnej.

Zadanie 0.
Który z objawów występujący u noworodka na pewno będzie wymagał
porozumienia z lekarzem pediatrą?

A.  niewielkie krwawienie z pochwy u dziewczynek,
B.  obrzęk i zaczerwienienie prącia u chłopców,
C.  jednostronny obrzęk sutka,
D.  obrzęk sutków z okresowo obserwowanym wypływem mleka.

Zadanie 0.
Który  z  niżej  podanych  czynników  wpływa  hamująco  na
wewnątrzmaciczne wzrastanie płodu?

A.  cukrzyca ciążowa,
B.  wysoki wzrost matki,
C.  wysoki przyrost masy ciała matki w okresie ciąży,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 0.
Proces diagnostyczno-oceniający, który powinien być stosowany w
szkole  rodzenia,  zawierający  w  sobie  elementy  pomiaru,  osądu  i
decyzji, to:

A .  ewaluacja,
B.  kontrola,
C.  ocena,
D.  sprawdzian.

Zadanie 0.
Co jest najważniejsze w ocenie płodności mężczyzny?

A.  wywiad dotyczący przebytych chorób,
B.  badanie przedmiotowe,
C.  badanie andrologiczne,
D.  badanie nasienia.

Zadanie 0.
Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe zawierają:

A.  estrogen i tyreotropinę,
B.  progesteron i prolaktynę,
C.  estrogen i prolaktynę,
D.  gestagen i estrogen.



Zadanie 0.
Rzeżączka wywoływana jest przez:

A.  dwoinkę gram-ujemną,
B.  grzyby drożdżopodobne,
C.  wirusy,
D.  rzęsistka pochwowego.

Zadanie 0.
Zmniejszona  objętość  płynu  owodniowego  może  być  jednym  z
kryteriów rozpoznania u płodu:

A.  hypertrofii,
B .  hypotrofii,
C .  cukrzycy,
D.  zaburzeń metabolicznych.

Zadanie 0.
Najczęstszym powikłaniem rzeżączkowym u kobiet jest:

A .  zapalenie sromu,
B.  zapalenie jajników i jajowodów,
C.  zapalenie cewki moczowej,
D.  uogólnione zapalenie układu moczowo-płciowego.

Zadanie 0.
Długotrwałe stosowanie marihuany przez mężczyznę powoduje:

A.  zwiększenie objętości ejakulatu,
B.  wzrost liczby plemników,
C . redukcję  l iczby  plemników  i  zmniejszenie  objętości

ejakulatu,
D.  nie obserwuje się zmian w nasieniu.

Zadanie 0.
W  przypadku  spożycia  alkoholu,  przez  kobietę  stosującą
termiczną metodę regulacji poczęć, należy:

A . zrezygnować z pomiaru podstawowej ciepłoty ciała w dniu
następnym,

B.  zapamiętać datę spożycia alkoholu,
C.  odnotować ten fakt w karcie temperaturowej,
D.  zapisać ten fakt w kalendarzyku.

Zadanie 0.
Jednym z pierwszych objawów okresu pokwitania jest:

A .  pojawienie się białej śluzowatej wydzieliny w pochwie,
B.  pojawienie się drobnych wycieków z sutków,
C.  gwałtowny wzrost owłosienia głowy,
D.  zahamowanie wzrostu.



Zadanie 0.
Stałą  proporcję  estrogenów  i  progesteronu  zawierają  tzw.
tabletki:

A .  jednofazowe,
B.  dwufazowe,
C.  wielofazowe,
D.  o zmiennej fazowości.

Zadanie 0.
Spiralę domaciczną zakłada się:

A .  tuż przed miesiączką,
B.  w pierwszym dniu miesiączki,
C.  w ostatnim dniu miesiączki,
D.  zaraz po miesiączce.

Zadanie 0.
Aby  płód  otrzymywał  odpowiednią  i lość  wapnia,  w  diecie  kobiety
ciężarnej musi być dostateczna ilość:

A.  witaminy B,
B.  witaminy D,
C.  witaminy C,
D.  witaminy A.

Zadanie 0.
Czynnikiem wywołującym kiłę jest:

A .  gonadal,
B.  krętek blady,
C.  condylomata,
D.  pierwotniak z rodziny wiciowców.

Zadanie 0.
Jaki  hormon  jest  odpowiedzialny  za  wzrost  podstawowej  ciepłoty
ciała w cyklu miesiączkowym?

A.  progesteron,
B.  estrogeny,
C.  androgeny,
D.  gonadotropina kosmówkowa.

Zadanie 0.
Ciąża ektopowa umiejscawia się najczęściej w:

A.  bańce jajowodu,
B.  cieśni jajowodu,
C.  strzępkach jajowodu,
D.  w jajniku.



Zadanie 0.
Kardiotokografia to:

A.  monitorowanie czynności serca płodu,
B.  monitorowanie czynności skurczowej mięśnia macicy,
C . monitorowanie  czynności  serca  płodu  wraz  z

monitorowaniem czynności skurczowej mięśnia macicy,
D . monitorowanie krążenia płodowego wraz z monitorowaniem

przepływów  oraz  monitorowanie  czynności  skurczowej
mięśnia macicy.

Zadanie 0.
Około  50%  ciężkich  postaci  przedwczesnego  oddzielenia  się
łożyska wiąże się z występowaniem:

A.  cukrzycy,
B.  ciężkiej choroby nerek,
C.  nadciśnienia tętniczego matki,
D.  otyłości.

Zadanie 0.
Jakie  jest  zabarwienie  moczu  i  stolca,  w  wirusowym  zapaleniu
wątroby, po pojawieniu się żółtaczki?

A.  mocz ciemny, stolec ciemny,
B.  mocz jasny, stolec jasny,
C.  mocz ciemny, stolec jasny,
D.  mocz jasny, stolec ciemny.

Zadanie 0.
Czym  się  charakteryzują  obrzęki  w  przebiegu  nadciśnienia
indukowanego ciążą?

A.  mijają po 6 godzinach wypoczynku,
B.  nie mijają po odpoczynku nocnym,
C.  mijają po 18 godzinach wypoczynku,
D.  nie mijają po 24 godzinach wypoczynku.

Zadanie 0.
Obfita  nadmierna  utrata  krwi  w  czasie  miesiączki  trwającej  5-7
dni to:

A .  algomenorrhoea,
B.  hypermonorrhoea,
C.  dysmenorrhoea,
D.  menometrorrhagia.



Zadanie 0.
Który z wymienionych typów wirusów może być przenoszony drogą
płciową?

A.  wirus zapalenia wątroby typu B (HBV),
B.  wirus zapalenia wątroby typu C (HCV),
C.  wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  rozwiązujemy  ciążę  w  przypadku  wypadnięcia
pępowiny?

A.  porodem drogami natury,
B.  zawsze cięciem cesarskim,
C.  porodem drogami natury z użyciem kleszczy,
D.  porodem drogami natury z użyciem próżnociągu.

Zadanie 0.
Czy  po  rozpoznaniu  ciąży  kobieta  może  kontynuować  uprawianie
sportu?

A.  tak,
B.  tak, ale nie wyczynowo,
C.  tak, ale po konsultacji z lekarzem i nie wyczynowo,
D.  nie powinna.

Zadanie 0.
Przez  jak  długi  okres  po  ewakuacji  zaśniadu  groniastego
konieczne jest stosowanie antykoncepcji?

A.  przez 3 miesiące,
B.  przez 6 miesięcy,
C.  przez 1 rok,
D.  przez 2 lata.

Zadanie 0.
Nagły  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  w  okresie  ciąży,
powyżej 160/100 mm Hg, może być przyczyną:

A.  porodu przedwczesnego,
B.  przedwczesnego oddzielenia się łożyska,
C.  pęknięcia macicy,
D.  zwiększenia się obrzęków.

Zadanie 0.
W  okresie  dojrzewania  dziewczynek  charakterystyczny  jest  skok
pokwitaniowy, który w dużej mierze zależy od działania:

A.  somatotropiny,
B.  tyreotropiny,
C.  melanostymuliny,
D.  androgenów.



Zadanie 0.
Jaki  hormon  jest  odpowiedzialny  za  zmniejszenie  kurczliwości
pęcherzyka  żółciowego  w  ciąży,  a  przez  to  za  nasilenie  s ię
objawów kamicy?

A.  estrogeny,
B.  laktogen łożyskowy,
C.  progesteron,
D.  gonadotropina kosmówkowa.

Zadanie 0.
Do nowoczesnych metod rozpoznania wczesnej ciąży, należą:

A.  USG sondą dopochwową,
B.  określenie wysokości dna macicy,
C.  stwierdzenie ruchów płodu,
D.  monitorowanie KTG.

Zadanie 0.
Wśród objawów klinicznych cholestazy wewnątrzwątrobowej, oprócz
umiarkowanej lub ciężkiej żółtaczki występuje głównie:

A.  ból głowy,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  świąd skóry,
D.  wzmożone pragnienie.

Zadanie 0.
Objaw Spaldinga, jest charakterystyczny dla:

A.  poronienia zagrażającego,
B.  poronienia w toku,
C.  ciąży obumarłej,
D.  porodu przedwczesnego.

Zadanie 0.
P o  owulacji  na  skutek  wzrostu  stężenia  progesteronu  śluz  staje
się:

A .  gęsty, lepki i kleisty,
B.  rzadki, lepki i kleisty,
C.  gęsty, śliski i ciągliwy,
D.  rzadki, śliski i nieciągliwy.

Zadanie 0.
W  której  z  poniżej  przedstawionych  sytuacji  najczęściej
dochodzi do porodu przedwczesnego?

A.  w konflikcie serologicznym w układzie Rh,
B.  w cukrzycy,
C.  w niewydolności cieśniowo-szyjkowej,
D.  w niedokrwistości ciążowej.



Zadanie 0.
Codzienny  pomiar  temperatury  ciała  przy  stosowaniu  termicznej
metody regulacji poczęć pozwoli na określenie:

A.  początku fazy folikularnej,
B.  końca fazy folikularnej,
C.  początku fazy lutealnej,
D.  końca fazy lutealnej.

Zadanie 0.
Zespół  Couvelair'a  (udar  maciczno  -  łożyskowy)  jest
następstwem:

A.  poronienia,
B.  ciąży obumarłej,
C.  łożyska przodującego,
D.  łożyska przedwcześnie odklejającego się.

Zadanie 0.
Wirus HIV ginie po 30 minutach w temperaturze:

A.  42˚C,
B.  48˚C,
C.  52˚C,
D.  56˚C.

Zadanie 0.
Jedną z pierwszych czynności wykonywanych u noworodka zdrowego
bezpośrednio po urodzeniu jest:

A .  ułożenie noworodka "skóra do skóry",
B.  odpępnienie noworodka,
C.  odśluzowanie,
D.  założenie identyfikatora na rączki noworodka.

Zadanie 0.
Lekami  z  wyboru  u  ciężarnych  z  dodatnim  mianem  przeciwciał
antyfosfolipidowych, z nawracającymi poronieniami są:

A.  kwas acetylosalicylowy i heparyna,
B.  kwas foliowy i żelazo,
C.  zwiększone dawki progesteronu,
D.  kwas foliowy i witamina E.

Zadanie 0.
Materiał do badań cytogenetycznych płodu można pobrać w wyniku:

A.  amniopunkcji,
B.  biopsji kosmówki,
C.  kordocentezy,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Podanie  immunoglobuliny  anty-D  chroni  przed  chorobą
hemolityczną:

A.  tylko w następnej ciąży,
B.  tylko przez określony czas,
C.  we wszystkich następnych ciążach,
D.  w następnych 2 ciążach.

Zadanie 0.
Zastosowanie  znieczulenia  zewnątrzoponowego  w  czasie  porodu
pozwala na:

A . poruszanie  s ię  rodzącej  podczas  porodu  włącznie  z
chodzeniem,

B.  100% zniesienie bólu porodowego,
C . samodzielne  dawkowanie  leku  znieczulającego  przez

rodzącą,
D.  poprawę przepływu łożyskowego w pozycji na wznak.

Zadanie 0.
W porodzie miednicowym najkorzystniej jest:

A .  przebić pęcherz płodowy zaraz na początku porodu,
B.  przebić pęcherz płodowy przy rozwarciu ujścia na 5 cm,
C.  przebić pęcherz płodowy przy rozwarciu ujścia na 8 cm,
D.  utrzymać pęcherz płodowy do pełnego rozwarcia.

Zadanie 0.
W przypadku niedowładu macicy jest ona:

A.  duża i miękka,
B.  duża i twarda,
C.  mała i miękka,
D.  mała i twarda.

Zadanie 0.
U  których  kobiet  najczęściej  występuje  rozkojarzona  czynność
skurczowa macicy I stopnia?

A.  u bardzo niespokojnych,
B.  z wadą rozwojową macicy,
C.  po leczonej niepłodności,
D.  u kobiet uzależnionych od alkoholu.

Zadanie 0.
Żółto-pomarańczowe zabarwienie płynu owodniowego, ma miejsce w
sytuacji:

A .  niedotlenienia płodu,
B.  hemolizy krwinek u płodu,
C.  wewnątrzmacicznej śmierci płodu,
D.  rozpoczynającego się porodu przedwczesnego.



Zadanie 0.
Wynik badania wewnętrznego: punkt prowadzący na wysokości linii
międzykolcowej,  promontorium  i  kresa  graniczna  niebadalne  -
pozwala stwierdzić:

A .  główkę nieustaloną,
B.  główkę ustaloną we wchodzie,
C.  główkę w próżni,
D.  główkę w cieśni.

Zadanie 0.
W II-gim okresie porodu wzrasta u matki zapotrzebowanie na t len
i następuje:

A . przyspieszenie  oddechów,  tachykardia,  wzrost  ciśnienia
tętniczego,

B . przyspieszenie  oddechów,  normokardia,  wzrost  ciśnienia
tętniczego,

C . zwolnienie  oddechów,  bradykardia,  ciśnienie  tętnicze  w
normie,

D . zwolnienie  oddechów,  bradykardia,  spadek  ciśnienia
tętniczego.

Zadanie 0.
Który z wymienionych czynników NIE predysponuje do wystąpienia
atonii macicy?

A.  pozycja wertykalna w czasie porodu,
B.  wielowodzie lub ciąża mnoga,
C.  poród przyspieszony,
D.  nieprawidłowe prowadzenie III okresu porodu.

Zadanie 0.
Wskazaniem do preindukcji porodu jest:

A .  łożysko centralnie przodujące,
B.  ciąża fizjologiczna w 32 tygodniu ciąży,
C.  położenie poprzeczne płodu,
D.  ciąża po terminie porodu.

Zadanie 0.
Podczas  pielęgnacji  gojącego  się  naciętego  krocza  należy
unikać:

A.  zimnych okładów,
B.  naparu z arniki do podmywania,
C.  płukania rany 10% NaCl,
D.  nasiadówek.



Zadanie 0.
Wysokie  proste  stanie  główki  oznacza,  że  szew  strzałkowy  jest  w
wymiarze prostym, a główka:

A.  jest nad wchodem,
B.  jest ustalona we wchodzie,
C.  osiągnęła dno miednicy,
D.  jest na wychodzie.

Zadanie 0.
Proces retrakcji, to:

A .  wydłużanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
B.  skracanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
C . wydłużanie włókien mięśniowych dolnego odcinka mięśnia

macicy,
D . skracanie  włókien  mięśniowych  dolnego  odcinka  mięśnia

macicy.

Zadanie 0.
Badając  rodzącą  rozpoznano  ułożenie  czołowe  płodu.  W
wykonywanym właśnie badaniu KTG pojawiła się deceleracja późna.
Przedstawiona sytuacja położnicza skłania do:

A.  zakończenia porodu drogą cięcia cesarskiego,
B . zakończenia  porodu  poprzez  założenie  kleszczy  lub

próżniociągu położniczego,
C.  próby porodu,
D . intensywnej  obserwacji  czynności  serca  płodu  i  stanu

rodzącej.

Zadanie 0.
Który  rodzaj  znieczulenia  jest  najkorzystniejszy  podczas  porodu
przedwczesnego?

A.  znieczulenie podpajęcznówkowe,
B.  znieczulenie nasiękowe,
C.  znieczulenie ogólne,
D.  znieczulenie nadoponowe.

Zadanie 0.
Poród uliczny jest konsekwencją:

A . nadmiernej  aktywności  skurczowej  z  prawidłowym
napięciem,

B . nadmiernej  aktywności  skurczowej  z  podwyższonym
napięciem,

C.  dyskoordynacji I˚,
D.  dyskoordynacji II˚.



Zadanie 0.
Który  z  poniższych  czynników  NIE  jest  brany  pod  uwagę  w
systemie oceny ryzyka wystąpienia dystocji barkowej.

A .  nikotynizm matki,
B.  szacowana masa płodu,
C.  masa matki,
D.  nietolerancja glukozy.

Zadanie 0.
Prawidłowy skurcz porodowy rozpoczyna się w okolicy:

A.  ujścia macicznego jajowodów,
B.  dolnego odcinka,
C.  dna macicy,
D.  cieśni szyjki.

Zadanie 0.
Obserwowany  podczas  wstawiania  się  główki  płodu  tzw.  objaw
Gaussa jest wskazaniem do:

A.  szybkiego zakończenia porodu,
B.  przebicia pęcherza płodowego,
C.  podłączenia kroplówki z Oksytocyną,
D.  wnikliwej obserwacji czynności serca płodu.

Zadanie 0.
W przypadku pęknięcia szyjki macicy z dróg rodnych wydobywa się
krew:

A.  ciemnoczerwona,
B.  zhemolizowana,
C.  jasnoczerwona,
D.  rozwodniona.

Zadanie 0.
Jak  często  należy  osłuchiwać  czynność  serca  płodu  w  I  okresie
porodu?

A.  co 10-15 minut,
B.  co 30-40 minut,
C.  co godzinę,
D.  rzadziej, niż co godzinę.

Zadanie 0.
Na czynność skurczową mięśnia macicy działanie hamujące ma:

A.  prolaktyna,
B.  katecholaminy,
C.  oksytocynaza,
D.  estrogeny.



Zadanie 0.
W miednicy płasko-krzywiczej promontorium przemieszczone jest:

A .  do światła miednicy,
B.  do tyłu,
C.  w prawo,
D.  w lewo.

Zadanie 0.
Największy obwód główki płodu (35 cm) to:

A.  obwód podpotyliczno - ciemieniowy,
B.  obwód czołowo - potyliczny,
C.  obwód bródkowo - potyliczny,
D.  żaden z powyższych.

Zadanie 0.
Który z podanych czynników NIE ma znaczącego wpływu na proces
wzrostu i dojrzewanie płodu?

A.  aktywność matki,
B.  czas trwania ciąży,
C.  czynniki genetyczne,
D.  czynność łożyska.

Zadanie 0.
W  celu  dokonania  prawidłowego  zwrotu  główki  płodu  w  ułożeniu
potylicowym  tylnym  korzystnie  jest  w  I-szym  okresie  porodu
zaproponować rodzącej:

A .  leżenie na plecach,
B.  chodzenie po sali,
C.  leżenie na boku,
D.  korzystanie z worka sako.

Zadanie 0.
Czynność  serca  płodu  jest  najlepiej  słyszalna  po  stronie
grzbietu płodu, ponieważ:

A.  bliżej jest serce płodu,
B.  kości dobrze przewodzą dźwięki,
C.  ta część płodu jest nieruchoma,
D.  gdyż w tym miejscu jest mało płynu owodniowego.

Zadanie 0.
I l e  krwi  traci  kobieta  podczas  fizjologicznego  oddzielania  się
łożyska?

A.  do 100 ml,
B.  100-200 ml,
C.  200-300 ml,
D.  więcej niż 300 ml.



Zadanie 0.
O  oddzieleniu  się  łożyska  podczas  uciskania  dłonią  nad
spojeniem łonowym świadczy objaw, gdy pępowina:

A.  cofa się do szpary sromowej,
B.  nie cofa się do szpary sromowej,
C.  przestaje tętnić,
D.  blednie.

Zadanie 0.
Które  chwyty  Leopolda  oceniają  stosunek  części  przodującej
płodu do wchodu miednicy?

A.  pierwszy i drugi,
B.  drugi i trzeci,
C.  trzeci i czwarty,
D.  drugi i czwarty.

Zadanie 0.
Metodą zmniejszania bólu porodowego rozpowszechnioną w Europie
Zachodniej,  polegającą  na  wykorzystywaniu  fal i  prądu
elektrycznego, jest:

A .  joga,
B.  hipnoza,
C.  akupunktura,
D.  przezskórna stymulacja elektryczna (TENS).

Zadanie 0.
Wysoka  gorączka,  znaczna  tachykardia,  zastoinowa  niewydolność
serca, nadciśnienie, to zespół objawów charakterystycznych dla:

A.  wstrząsu hypowolemicznego,
B.  przełomu tarczycowego,
C.  stanu przedrzucawkowego,
D.  hypoglikemii.

Zadanie 0.
Dlaczego  drugi  bliźniak  podczas  porodu  jest  szczególnie
narażony na niedotlenienie?

A.  ponieważ wzrasta ciśnienie wewnątrz macicy,
B.  ponieważ nie ma skurczów macicy,
C.  wiąże się to z adaptacją skurczową macicy,
D.  ponieważ odkleja się łożysko pierwszego bliźniaka.



Zadanie 0.
Którą  czynność  należy  wykonać  po  urodzeniu  pierwszego
bliźniaka?

A . poczekać,  aż  urodzi  s ię  drugi  bliźniak  i  wtedy  zacisnąć
pępowinę,

B.  zacisnąć pępowinę po stronie matczynej,
C.  zacisnąć pępowinę po stronie dziecka,
D.  zacisnąć pępowinę po stronie matki i dziecka.

Zadanie 0.
Powikłaniem parcia kierowanego (manewr Valsalvy) może/mogą być:

A.  zaburzenia rytmu serca płodu,
B.  niższa punktacja w skali Apgar,
C.  nietrzymanie moczu,
D.  wszystkie wymienione,

Zadanie 0.
Jakie  zaburzenia  występują  najczęściej  podczas  porodu  u  kobiet
będących pod wpływem działania narkotyków?

A.  osłabiona czynność skurczowa macicy,
B.  nadmierna czynność skurczowa macicy,
C.  podwyższone napięcie mięśnia macicy,
D.  rozkojarzona czynność skurczowa macicy.

Zadanie 0.
W  związku  ze  znacznym  zużyciem  energii  w  czasie  porodu  u
położnicy wyraźnie zaznacza się tendencja do:

A.  kwasicy oddechowej,
B.  kwasicy głodowej,
C.  hiperwentylacji,
D.  zasadowicy.

Zadanie 0.
Akceleracje  niezależne  od  skurczów  macicy,  podczas  porodu,
najczęściej występują w związku z:

A.  krwawieniem z dróg rodnych,
B.  odpływaniem płynu owodniowego,
C.  owinięciem się pępowiny wokół płodu,
D.  ruchami płodu.

Zadanie 0.
Bezpieczne  stężenie  bilirubiny  dla  noworodka  zdrowego
donoszonego NIE powinno przekraczać:

A.  15 mg%,
B.  20 mg%,
C.  25 mg%,
D.  30 mg%.



Zadanie 0.
Depresja  poporodowa  jest  najbardziej  rozpowszechnionym  i
najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym, pojawiającym
się w ciągu pierwszych:

A.  19 miesięcy po porodzie,
B.  10 miesięcy po porodzie,
C.  8 miesięcy po porodzie,
D.  6 miesięcy po porodzie.

Zadanie 0.
Bezwzględny zakaz karmienia piersią ma miejsce w sytuacji:

A .  rozszczepu podniebienia,
B.  ospy wietrznej,
C.  galaktozemii,
D.  zapalenia oskrzeli.

Zadanie 0.
Jakie są pierwsze objawy zakażenia rany krocza?

A.  rozejście się rany krocza,
B.  wzrost temperatury ciała do 38░C,
C.  szaro-zielonkawy nalot na powierzchni szwów,
D.  obrzęk i zaczerwienienie brzegów rany krocza.

Zadanie 0.
W celu wczesnego wykrycia fenyloketonurii wykonuje się test:

A .  Bentlera,
B.  radioimmunologiczny,
C.  smółkowy,
D.  Guthriego.

Zadanie 0.
Podstawowe  leczenie  nasilającej  s ię  żółtaczki  fizjologicznej,
polega na:

A.  przetoczeniu 5% glukozy,
B.  podaniu leków wiążących bilirubinę,
C.  zastosowaniu fototerapii,
D.  wymiennej transfuzji krwi.

Zadanie 0.
Położnica  w  pierwszej  dobie  połogu  po  porodzie  zabiegowym
(Vacuum  extractor)  zgłasza  położnej  uczucie  rozpierania  i
ucisku na odbytnicę. Sygnalizowane objawy mogą świadczyć o:

A.  rozejściu się szwów,
B.  przetoce pochwowo-odbytniczej,
C.  krwiaku pochwy,
D.  pozostawieniu resztek popłodu.



Zadanie 0.
Akronim TORCH oznacza:

A.  zespół najczęstszych czynników zakażeń prenatalnych,
B.  rodzaj zakażeń przewlekłych u noworodka,
C.  metodę rozpoznawania zakażeń u noworodka,
D.  zespół wad wrodzonych.

Zadanie 0.
Występujące  w  pierwszych  12  godzinach  po  porodzie  si lne  i
skoordynowane skurcze macicy mają na celu:

A.  zamknięcie naczyń miejsca łożyskowego,
B.  wydalenie resztek łożyska,
C.  wydalenie resztek błon płodowych,
D.  złuszczenie doczesnej.

Zadanie 0.
Mleko początkowe - siara NIE powoduje:

A.  zwiększenia perystaltyki jelit dziecka,
B.  zwiększenia odporności organizmu dziecka,
C . zmniejszenia  nasilenia  żółtaczki  fizjologicznej  u

dzieci,
D.  zwiększenia odporności organizmu matki.

Zadanie 0.
Do odczynów ogólnych po szczepieniu BCG zaliczamy:

A.  zaczerwienienie,
B.  bolesność,
C.  naciek,
D.  wzrost temperatury.

Zadanie 0.
Bezwzględnym wskazaniem do ukończenia ciąży jest:

A .  wirusowe zapalenie wątroby,
B.  ostre ciążowe stłuszczenie wątroby,
C.  kamica dróg żółciowych,
D.  cholestaza wewnątrzwątrobowa.

Zadanie 0.
Składnik  mleka  kobiecego,  który  ułatwia  mielinizację
ośrodkowego układu nerwowego, to:

A .  laktoza,
B.  kazeina
C.  cholesterol,
D.  żelazo.



Zadanie 0.
Odruch wypływu pokarmu może być zahamowany przez:

A.  silny ból,
B.  zdenerwowanie, niepewność,
C.  nikotynę i alkohol,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Który  system  organizacyjny  oddziału  najbardziej  utrudnia
karmienie dziecka "według potrzeb"?

A.  rooming in,
B.  oddzielnych oddziałów,
C.  kohorty,
D.  każdy w jednakowym stopniu.

Zadanie 0.
W  profilaktyce  konfliktu  serologicznego  po  porodzie  przez
cięcie cesarskie należy podać:

A.  50 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
B.  150 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
C.  250 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
D.  300 mikrogramów immunoglobuliny anty-D.

Zadanie 0.
I faza cyklu charakteryzuje się:

A .  niskim stężeniem estrogenów a wysokim progesteronu,
B.  wysokim stężeniem estrogenów i progesteronu,
C.  niskim stężeniem estrogenów i progesteronu,
D.  wysokim stężeniem estrogenów a niskim progesteronu.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  bolesności  i  uszkodzeń  brodawek  u
karmiącej matki jest:

A .  gwałtowny wypływ pokarmu,
B.  nawał mleczny,
C.  zbyt duże piersi,
D.  nieprawidłowy mechanizm ssania dziecka.

Zadanie 0.
Stosowanie  antykoncepcji  dwuskładnikowej  należy  przerwać  w
przypadku wystąpienia:

A.  nagłego bólu w klatce piersiowej lub kończynach,
B.  zbyt skąpych miesiączek,
C.  wystąpienia nudności,
D.  stwierdzenia osteoporozy.



Zadanie 0.
P o  czym  poznać,  że  jednomiesięczne  dziecko  karmione  wyłącznie
piersią otrzymuje odpowiednią ilość pokarmu?

A.  karmień jest co najmniej 6 w ciągu doby,
B . najpóźniej  w  trzecim  tygodniu  po  porodzie  dziecko

wyrównuje urodzeniową masę ciała,
C.  dziecko moczy co najmniej 6 pieluch w ciągu dnia,
D . dziecko  oddaje  codziennie  jeden  stolec  w  kolorze

ciemnozielonym.

Zadanie 0.
O wydajności laktacji najlepiej świadczy:

A.  zabarwienie i konsystencja oddawanych stolców,
B.  długość czasu snu i czuwania,
C.  przyrost masy ciała dziecka,
D.  zabarwienie skóry dziecka.

Zadanie 0.
Powrót cyklu miesiączkowego po porodzie uzależniony jest od:

A.  działania progesteronu,
B.  intensywności działania estrogenów,
C . uruchomienia się sprzężenia zwrotnego między przysadką

i podwzgórzem a jajnikami,
D.  intensywności działania oksytocyny.

Zadanie 0.
Organizacją o zasięgu międzynarodowym - stanowiącą wsparcie dla
matek karmiących jest:

A .  WHO,
B.  ICM,
C.  La Leche League International,
D.  Amerykańska Akademia Pediatrii.

Zadanie 0.
Inwolucja mięśnia macicy będzie przebiegała najszybciej u:

A.  pierwiastek nie karmiących piersią,
B.  wieloródek nie karmiących piersią,
C.  pierwiastek karmiących piersią,
D.  wieloródek karmiących piersią.

Zadanie 0.
Ocena na 8 punktów wg skali Apgar oznacza noworodka:

A.  w bardzo dobrym stanie bez żadnych nieprawidłowości,
B.  dobrze rokującego, wymagającego obserwacji,
C.  wymagającego leczenia i wnikliwej obserwacji,
D.  źle rokującego wymagającego pobytu na oddziale IOM.



Zadanie 0.
Konflikt  serologiczny  w  zakresie  czynnika  Rh  może  wystąpić,
jeżeli :

A .  ojciec Rh (-), matka Rh (+),
B.  ojciec Rh (+), matka Rh(+),
C.  ojciec Rh (-), matka Rh (-),
D.  ojciec Rh(+), matka Rh(-).

Zadanie 0.
Kobiecie  chorej  na  padaczkę  w  celu  zmniejszenia  zagrożeń  dla
płodu,  wskazane  jest  w  okresie  przedkoncepcyjnym  i  w  czasie
ciąży profilaktyczne zażywanie:

A.  vit A i C,
B.  vit E i kwasu askorbinowego,
C.  vit B i kwasu foliowego,
D.  vit. D i K oraz soli mineralnych.

Zadanie 0.
Niedoczynność tarczycy u ciężarnej może być przyczyną:

A.  zespołu zaburzeń oddechowych płodu,
B.  poronień i wewnątrzmacicznego obumarcia płodu,
C.  wystąpienia nadciśnienia indukowanego ciążą,
D.  urodzenia się dziecka z rozszczepem kręgosłupa.

Zadanie 0.
Fenyloketonurii  oprócz  innych  objawów  towarzyszy
charakterystyczny zapach moczu, porównywany do zapachu:

A.  moczu kota,
B.  syropu klonowego,
C.  palonego cukru,
D.  myszy.

Zadanie 0.
W celu zmniejszenia żółtaczki fizjologicznej wskazane jest:

A .  jak najwcześniejsze przystawienie dziecka do piersi,
B.  pojenie noworodka 10% glukozą,
C.  zbadanie poziomu bilirubiny we krwi,
D.  obserwowanie dziecka w kierunku zaburzeń CUN.



Zadanie 0.
Funkcją parafrazy jest:

A . upewnienie  partnera,  że  interesujesz  s ię  tym,  co  on  ma
do powiedzenia,

B . lepsze  zrozumienie  i  rozstrzygnięcie  wątpliwości
podczas rozmowy,

C . umożliwienie  lepszej  koncentracji  uwagi  na  temacie
rozmowy,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Wypaleniem zawodowym nazywamy:

A.  objaw rozpoczynającej się choroby psychicznej,
B.  psychologiczne następstwo stresu,
C.  brak umiejętności wyrażania uczuć,
D.  brak zaufania do innych.

Zadanie 0.
Zajęcia praktyczne pozwalają uczącym się na:

A . weryfikację  zdobytej  wiedzy  i  stosowanie  je j  w
praktyce,

B.  nabywanie nowych wiadomości i umiejętności,
C.  nabywanie i weryfikację zdobytej wiedzy,
D.  weryfikację umiejętności intelektualnych.

Zadanie 0.
Taksonomia celów kształcenia zawiera dziedzinę:

A.  poznawczą, psychomotoryczną,
B.  afektywną, poznawczą, psychomotoryczną,
C.  afektywną, poznawczą,
D.  psychomotoryczną, afektywną.

Zadanie 0.
Jednym  z  systemów  społecznego  wsparcia  są  różne  laickie
organizacje  pomocy.  Który  z  niżej  wymienionych  systemów  do
niego nie należy?

A.  Klub Anonimowych Alkoholików,
B.  Klub Amazonek,
C.  Centrum Pomocy Rodzinie,
D.  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Celiakię.



Zadanie 0.
Działania  pielęgniarki/położnej  w  zakresie  kształtowania  postaw
zdrowotnych obejmują:

A.  promocję zdrowia i edukację zdrowotną,
B.  realizację ustalonego programu diagnostycznego,
C . realizację  ustalonego  dla  pacjenta  programu  leczniczego

i rehabilitacyjnego,
D.  planowanie i realizację procesu pielęgnowania.

Zadanie 0.
Deontologia pielęgniarska jest nauką o:

A . wartościach  moralnych,  istotnych  w  zawodzie
pielęgniarki,

B.  obowiązkach moralnych pielęgniarki,
C.  autorytetach moralnych pielęgniarki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Czy w przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka/położna
może odmówić uczestniczenia w eksperymencie medycznym?

A . nie,  gdyż  musi  podporządkować  się  poleceniom
przełożonych,

B.  tak, może zignorować polecenie przełożonego,
C . tak,  może  odmówić,  wystarczy,  że  uzasadni  odmowę

ustnie,
D.  tak, może odmówić, uzasadniając odmowę pisemnie.

Zadanie 0.
Dysponentem środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych w
podstawowej opiece zdrowotnej jest:

A .  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 0.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

A .  więzią służbową,
B.  jednością kierownictwa,
C.  podziałem pracy,
D.  delegowaniem.



Zadanie 0.
Istotą  systemu rozliczania  wg  Jednorodnych Grup  Pacjentów jest
opłacanie świadczeń zdrowotnych na podstawie:

A.  liczby osobodni,
B.  liczby wypisanych pacjentów,
C.  liczby i rodzaju przyjętych pacjentów,
D.  tabeli cenowej w zależności od schorzenia.

Zadanie 0.
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa
określa, że:

A .  wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
B . wszyscy  ludzie  mają  takie  same  potrzeby  i  takie  same

priorytety,
C . potrzeby  jednostek  są  stałe,  nigdy  nie  zmieniają  s ię

pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
D . spełnianie  potrzeb  zawsze  podąża  od  potrzeb  wyższego

rzędu do potrzeb niższego rzędu.

Zadanie 0.
Przyjęta  przez  państwo  koncepcja  ochrony  zdrowia  obywateli,
której  wyrazem  jest  system  zorganizowanych  działań,  urządzeń,
instytucji i norm prawnych służących zdrowiu społeczeństwa to:

A.  promocja zdrowia,
B.  polityka ochrony zdrowia,
C.  służba zdrowia,
D.  polityka społeczna.

Zadanie 0.
Szczepienia  ochronne  społeczeństwa,  to  działania  związane  z
profilaktyką:

A.  III fazy,
B.  II fazy,
C.  I fazy - działaniami nieswoistymi,
D.  I fazy - działaniami swoistymi.

Zadanie 0.
Jedną z ważniejszych cech nowoczesnego systemu ochrony zdrowia
powinno być:

A.  scentralizowane zarządzanie finansami,
B.  finansowanie podmiotowe zakładów opieki zdrowotnej,
C.  równy dostęp do świadczeń,
D.  zunifikowany charakter wobec dyrektyw UE.



Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  służy do pozyskiwania informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D.  służy do wyłonienia nosicieli nieprawidłowych genów.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
W przebiegu bakteryjnego zapalenia pochwy upławy są:

A . szare  lub  białe,  lepkie,  grudkowate,  obfite,  nie
cuchnące,

B.  zielonkawe, bardzo gęste, skąpe, cuchnące,
C.  żółte, bardzo gęste, jednorodne, obfite,nie cuchnące,
D.  szare lub białe, wodniste, jednorodne, skąpe, cuchnące.

Zadanie 0.
Podczas  badania  palpacyjnego  przepukliny  pachwinowej,  pacjent
powinien przyjąć pozycję:

A .  stojącą,
B.  siedzącą,
C.  leżącą płaską,
D.  leżącą półwysoką.



Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.



Zadanie 0.
Przeprowadzając  wywiad  z  pacjentem  odczuwającym  lęk,
pielęgniarka/położna, powinna:

A.  zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta,
B.  mówić spokojnie i konkretnie,
C.  uzyskać informacje tylko z dokumentacji,
D.  pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.

Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie. Osłuchowo nad płucami u dziecka mogą dominować:

A.  trzeszczenia drobnobańkowe,
B.  trzeszczenia grubobańkowe,
C.  świsty,
D.  furczenia.

Zadanie 0.
Najbardziej  charakterystycznym,  patologicznym  objawem
neurologicznym w okresie noworodkowym jest/są:

A.  mała ruchliwość,
B.  wiotkość mięśni,
C.  brak odruchu ssania,
D.  drgawki.



Zadanie 0.
Młody  mężczyzna  zgłosił  s ię  na  wizytę,  ponieważ  zauważył  u
siebie  guzek  w  obrębie  moszny.  Podświetlenie  tworu
diafanoskopem powoduje jego rozświetlenie na czerwono, sugeruje
to :

A.  raka jądra,
B.  wodniaka jądra,
C.  żylaki powrózka nasiennego,
D.  stan zapalny w obrębie jądra.

Zadanie 0.
Pacjent  przywieziony  przez  karetkę  oddycha  regularnie  ok.  8
razy  na  minutę,  źrenice  są  znacznie  zwężone.  Oddech  pacjenta
jest  prawdopodobnie  wynikiem  depresji  ośrodka  oddechowego
spowodowanego przez:

A.  kokainę,
B.  opioidy,
C.  benzodiazepiny,
D.  cytostatyki.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do pobrania krwi  włośniczkowej u noworodka
NIE jest/są:

A.  sinica obwodowa,
B.  ocena parametrów gazometrii krwi,
C.  wstrząs,
D.  zaburzenia ukrwienia kończyny.

Zadanie 0.
Prawidłowy  cykl  wdechowo-wydechowy  u  dorosłego  człowieka  w
spoczynku wynosi:

A .  5-10 oddechów na minutę,
B.  12-20 oddechów na minutę,
C.  30-60 oddechów na minutę,
D.  50-100 oddechów na minutę.

Zadanie 0.
W  stawie  kolanowym  fizjologicznie  można  wykonać  następujące
ruchy:

A.  zginania i prostowania,
B.  pronacji i supinacji,
C.  odwodzenia i przywodzenia,
D.  rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.



Zadanie 0.
Proces pielęgnowania to:

A.  teoria opieki pielęgniarskiej,
B . model  poznawczy  sprawnego  działania

pielęgniarki/położnej,
C.  reguła postępowania,
D.  zdrowo rozsądkowa koncepcja działania.

Zadanie 0.
Deficyt opieki, to:

A . relacje  zachodzące  między  możliwościami  samoopieki  a
zapotrzebowaniem na samoopiekę terapeutyczną,

B.  relacje zachodzące między pacjentem a rodziną,
C . relacje  zachodzące  między  potrzebującymi  opieki,  a

oczekiwaniami na opiekę,
D.  zapewnienie opieki potrzebującym.

Zadanie 0.
Do metod problemowych nauczania NIE należy:

A.  prelekcja techniczna,
B.  uczenie aktywizujące,
C.  wykład problemowy,
D.  dyskusja dydaktyczna.

Zadanie 0.
Do metod badawczych w pielęgniarstwie zaliczamy:

A . obserwację,  sondaż  diagnostyczny,  eksperyment,  analizę
przypadków, testy socjometryczne,

B.  analizę piśmiennictwa, obserwację,
C.  ankietę, wywiad,
D.  wywiad, analizę piśmiennictwa.

Zadanie 0.
Czynniki wpływające na politykę doskonalenia położnych to:

A . naciski  konkurencyjne  ze  strony  rynku  pracy  i  innych
zawodów medycznych,

B.  rozwój stowarzyszeń zawodowych i naukowych,
C . dążenie  położnych  do  rozszerzenia  i  umocnienia  pozycji

w systemie ochrony zdrowia,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Medal  Florencji  Nightingale  przyznawany  jest  pielęgniarkom
przez:

A.  Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
B.  Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek,
C.  Światową Organizację Zdrowia,
D.  Międzynarodowe Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża.

Zadanie 0.
Jakim programem komputerowym należy się posłużyć, by utworzyć
dokument  zawierający  tekst,  zestawienie  danych  w  postaci  tabel
oraz histogramów?

A.  edytorem tekstów,
B.  bazą danych,
C.  systemem operacyjnym,
D.  programem graficznym.

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.

Zadanie 0.
Najpopularniejszy  obecnie  na  Polskim  rynku  pakiet  programów,
przeznaczonych głównie do pracy biurowej, to:

A .  Microsoft Windows,
B.  Microsoft Office,
C.  Outlook Express,
D.  Internet Explorer.



PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE
TEST NR 242412
GRUPA 1
Zadanie 0.
Monitorowanie  rozwoju  ciąży  fizjologicznej  i  wykonywanie
badania  położniczego  zaliczamy  do  świadczeń  (w  zakresie  zadań
położnej POZ):

A .  pielęgnacyjnych,
B.  leczniczych,
C.  diagnostycznych,
D.  rehabilitacyjnych.

Zadanie 0.
Akredytacja to proces polegający na:

A . dokładnej  analizie  kosztów  związanych  z  realizacją
opieki zdrowotnej,

B.  realizacji zadań adaptacji zawodowej,
C.  oszacowaniu kosztów usług,
D . dobrowolnej,  zewnętrznej  ocenie  ustalającej  zgodność  z

wcześniej znanymi standardami.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  założeniami  promocji  zdrowia  "zdrowie"  określane  jest
jako:

A.  zasób,
B.  cel ,
C.  dążenie,
D.  zasób i cel.

Zadanie 0.
Redukcja częstości występowania wad cewy nerwowej jest możliwa
poprzez:

A . wykonanie  badania  USG  o  dużej  rozdzielczości  pomiędzy
15 a 18 tygodniem ciąży,

B . przyjmowanie  kwasu  foliowego  przez  kobietę  przed
zajściem w ciążę,

C . przyjmowanie  witaminy  B6  w  okresie  pierwszych  12
tygodni ciąży,

D.  fachowe przyjęcie porodu.



Zadanie 0.
äEdukacja zdrowotnaö definiowana jest jako:

A . całokształt  działań  zmierzających  do  kontrolowania
zachowań  zdrowotnych  ludzi,  by  mogli  prowadzić  zdrowy
styl życia i przyczyniać się do umacniania zdrowia,

B . praktyczne stosowanie posiadanej przez człowieka wiedzy
dotyczącej zdrowia i choroby,

C.  wszystkie formy celowej aktywności zdrowotnej,
D.  zachowania dydaktyczne sprzyjające zdrowiu.

Zadanie 0.
Skuteczność  poszczególnych  metod  antykoncepcyjnych  ocenia  się
na podstawie:

A.  oceny kobiet stosujących daną metodę,
B.  liczby urodzeń w roku,
C.  indeksu HCG,
D.  indeksu Pearla.

Zadanie 0.
W jakim wieku człowiek osiąga dojrzałość biologiczną?

A.  pod koniec 1 miesiąca życia,
B.  w wieku 14-16 lat,
C.  w wieku 18-21 lat,
D.  około 25 roku życia.

Zadanie 0.
Inicjatywa  "Szpital  Przyjazny  Dziecku"  była  efektem  wydawanego
przez Światową Organizację Zdrowia i UNICEF dokumentu:

A.  Ochrona matek i dzieci",
B.  "Propagowanie naturalnego żywienia",
C . "Ochrona,  propagowanie i  wspieranie  karmienia  piersią  -

szczególna rola placówek służby zdrowia",
D.  "Wspieranie karmienia piersią".

Zadanie 0.
Troska rodziców o dziecko powinna rozpocząć się:

A .  przed okresem ciąży,
B.  od początku ciąży,
C.  w drugiej połowie ciąży,
D.  po urodzeniu dziecka.

Zadanie 0.
Szyjkowy czynnik niepłodności jest klasycznym wskazaniem do:

A.  inseminacji domacicznej,
B.  leczenia farmakologicznego,
C.  leczenia chirurgicznego,
D.  żadnego z wymienionych.



Zadanie 0.
Wskaż, która odpowiedź charakteryzuje standard:

A.  profesjonalny, podlegający zmianie,
B.  dynamiczny, podlegający zmianie,
C.  mierzalny, obiektywny, profesjonalny,
D . profesjonalny,  podlegający  zmianie,  dynamiczny,

mierzalny, obiektywny.

Zadanie 0.
W  jakiej  pozycji  powinna  spać  ciężarna,  u  której  w  nocy  pojawia
się duszność?

A.  na plecach w pozycji płaskiej,
B.  na plecach w pozycji półwysokiej,
C.  na boku w pozycji półwysokiej,
D.  w pozycji siedzącej.

Zadanie 0.
Proces  kształcenia  w  szkole  dla  rodziców  jest  efektywny
szczególnie ze względu na:

A.  duży udział aktywizujących metod kształcenia,
B.  bogaty zakres treści kształcenia,
C.  wysoką motywację uczestników szkolenia,
D.  dobór wykładowców.

Zadanie 0.
Wybierając metodę sterowania płodnością, młodzi rodzice powinni
kierować się jako najważniejszą, zasadą:

A.  dostępności,
B.  łatwości stosowania,
C.  bezpieczeństwa dla matki i dziecka,
D.  niskich kosztów.

Zadanie 0.
Za ojca polskiej psychoprofilaktyki położniczej uznano:

A.  Jana Lesińskiego,
B.  Witolda Michałowicza,
C.  Adama Cekańskiego,
D.  Włodzimierza Fijałkowskiego.

Zadanie 0.
Jaką  pozycję  zaleci  położna  rodzącej  z  bardzo  dobrą  czynnością
skurczową i małym rozwarciem szyjki macicy?

A.  w klęku podpartym,
B.  siedzenie i poruszanie się na piłce,
C.  półsiedzącą na worku sacco,
D.  podtrzymywane zwisanie na drabinkach.



Zadanie 0.
Dobór metod nauczania w szkole rodzenia zależny jest od:

A.  celów i treści nauczania,
B.  poziomu wiedzy i liczby uczestników,
C.  kompetencji wykładowcy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Jeżeli w czasie porodu pojawią się kurcze mięśni, należy:

A.  przyspieszyć oddychanie,
B.  pogłębić oddechy,
C.  przyspieszyć i pogłębić oddechy,
D.  spłycić i spowolnić oddechy.

Zadanie 0.
Przygotowanie  do  sprawowania  opieki  rodzicielskiej  nad
noworodkiem powinno obejmować między innymi:

A.  podstawowe informacje o niemowlęciu,
B.  naukę pielęgnacji w warunkach domowych,
C.  edukację w zakresie stymulacji rozwoju niemowlęcia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Kto może być organizatorem szkoły rodzenia?

A.  wyłącznie szpital przyjazny dziecku,
B . placówka  służby  zdrowia  np.  szpital  położniczo  -

ginekologiczny,
C.  wyłącznie osoba prawna,
D.  każda osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna.

Zadanie 0.
Poród naturalny w interpretacji W. Fijałkowskiego polega na:

A.  nauce relaksu autogennego,
B . nauce  koncentracji,  odprężenia  czynnego  i

fizjologicznej odczuwalności bólu,
C.  prawidłowym oddychaniu podczas porodu,
D.  przyjmowaniu pozycji wertykalnych podczas porodu.

Zadanie 0.
Niewskazane formy aktywności fizycznej w czasie ciąży to:

A . sporty  wyczynowe,  aktywność  z  dużym  ryzykiem
wystąpienia  urazów,  ekstremalny  wysiłek  fizyczny,
przebywanie w saunie,

B.  pływanie,
C.  ruch na świeżym powietrzu,
D.  spacer i hipertemia.



Zadanie 0.
Ćwiczenia  izometryczne  proponowane  w  szkole  rodzenia  są
wskazane dla:

A.  kobiet ciężarnych o prawidłowym przebiegu ciąży,
B.  wszystkich kobiet ciężarnych,
C . kobiet  ciężarnych,  u  których  wywiad  położniczy  jest

obciążony,
D.  nie są wskazane.

Zadanie 0.
D o  wielkości  jakiego  wysiłku  fizycznego  przyrównywany  bywa
wysiłek porodowy (wg prof. Fijałkowskiego)?

A.  20 km marszu,
B.  40 km marszu,
C.  60 km marszu,
D.  80 km marszu.

Zadanie 0.
Środek ciężkości ciała u kobiety w okresie ciąży przesuwa się:

A .  ku przodowi i ku dołowi,
B.  ku przodowi i ku górze,
C.  ku tyłowi i ku górze,
D.  ku tyłowi i ku dołowi.

Zadanie 0.
Informacje dotyczące karmienia niemowląt powinny dotyczyć:

A.  zalet karmienia naturalnego,
B.  technik karmienia naturalnego,
C.  zaburzeń i wspomagania laktacji,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
Między karmieniami można poić noworodka, który:

A.  ma niską masą urodzeniową,
B.  słabo ssie pierś,
C.  jest karmiony sztucznie,
D.  rzadko oddaje mocz.

Zadanie 0.
Który  okres  ciąży  jest  optymalny  pod  względem  przygotowywania
się do rodzicielstwa w szkole rodzenia?

A.  I trymestr,
B.  II trymestr,
C.  III trymestr,
D.  Nie ma znaczenia.



Zadanie 0.
Do dodatkowych objawów płodności zaliczamy:

A.  wzrost temperatury,
B.  ból owulacyjny,
C.  zmiany w szyjce,
D.  zmiany w śluzie szyjkowym.

Zadanie 0.
Podwyższony  poziom  a-fetoproteiny  w  płynie  owodniowym  może
świadczyć o wadzie rozwojowej układu:

A.  nerwowego,
B.  krążenia,
C.  moczowo-płciowego,
D.  oddechowego.

Zadanie 0.
Które ze wskazanych badań diagnostycznych jest "bezpieczne" dla
ciężarnej z łożyskiem przodującym?

A.  per vaginam,
B.  amnioskopia,
C.  fetoskopia,
D.  USG.

Zadanie 0.
P o  szczepieniu  przeciw  różyczce  kobieta  może  zajść  w  ciążę
dopiero po upływie?

A.  1 miesiąca,
B.  3 miesiący,
C.  6 miesięcy,
D.  9 miesięcy.

Zadanie 0.
Obumarły  płód  najczęściej  ulega  maceracji,  a  objętość  płynu
owodniowego:

A.  gwałtownie się zwiększa,
B.  powoli, ale systematycznie się zwiększa,
C.  zmniejsza się,
D.  nie ulega zmianie.

Zadanie 0.
Profilaktykę zakażeń układu moczowego w ciąży stanowi:

A.  zażywanie leków łagodnie moczopędnych,
B.  regularne opróżnianie pęcherza moczowego,
C.  unikanie długotrwałej pozycji siedzącej,
D.  unikanie kąpieli w wannie.



Zadanie 0.
Jaki  procent  poronień  samoistnych  w  I  trymestrze  ciąży  jest
spowodowanych abberacjami chromosomalnymi?

A.  20-30%,
B.  25-38%,
C.  36-42%,
D.  50-60%.

Zadanie 0.
W  której  z  wymienionych  sytuacji  dopuszczalne  jest  wykonanie
zabiegu przerwania ciąży?

A.  gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa (gwałtu),
B.  gdy kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
C.  gdy ciąża jest u bardzo młodej kobiety,
D.  gdy ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  wytycznymi  WHO  poród  przedwczesny  to  zakończenie
ciąży między tygodniem:

A.  16 a 37,
B.  22 a 37,
C.  28 a 37,
D.  30 a 37.

Zadanie 0.
Faza  cyklu,  która  zaczyna  się  pierwszego  dnia  cyklu,  a  kończy
się w przeddzień pojawienia się objawów płodności, to:

A .  faza przedowulacyjnej niepłodności względnej,
B.  faza płodności,
C.  faza poowulacyjnej niepłodności bezwzględnej,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 0.
Jakie  powikłania  przebiegu  obumarłej  ciąży  są  najgroźniejsze
dla życia i zdrowia matki?

A.  uogólnione zatrucie organizmu,
B.  zaburzenia akcji serca,
C.  zaburzenia ze strony układu moczowego,
D.  zaburzenia krzepnięcia.

Zadanie 0.
Kordocenteza to:

A.  badanie przepływu krwi w sercu płodu,
B.  pobranie krwi tętniczej płodu,
C.  pobranie krwi pępowinowej płodu,
D.  pobranie wycinka kosmówki do badań.



Zadanie 0.
Efektem  zaburzeń  występujących  w  przewlekłym  zespole
przetoczenia jest:

A .  hyperwolemia dawcy,
B.  nadciśnienie tętnicze dawcy,
C.  hyperwolemia biorcy,
D.  upośledzenie funkcji nerek biorcy.

Zadanie 0.
Na podstawie zapisu kardiotokograficznego można określić:

A . podstawową  częstotliwość  serca  płodu,  zmienność
częstotliwości serca płodu, deceleracje, akceleracje,

B.  podstawową częstotliwość serca płodu,
C.  deceleracje i akceleracje,
D . zmienność  częstotliwości  serca  płodu,  deceleracje,

akceleracje.

Zadanie 0.
Pubarche praecox jest to:

A . przedwczesny rozwój gruczołów sutkowych u dziewczynek
bez innych objawów przedwczesnego dojrzewania,

B.  wystąpienie menarche,
C . przedwczesne wystąpienie owłosienia na wzgórku łonowym

bez  innych  objawów  przedwczesnego  dojrzewania
płciowego,

D . pojawienie  s ię  owłosienia  płciowego  oraz  przerostu  warg
sromowych i łechtaczki.

Zadanie 0.
Rzadkie  nieregularne  krwawienia  w  odstępach  dłuższych  niż  32
dni, to:

A .  hypomenorrhoea,
B.  hypermenorrhoea,
C.  algomenorrhoea,
D.  oligomenorrhoea.

Zadanie 0.
Konflikt serologiczny w układzie Rh jest niebezpieczny:

A.  tylko dla płodu,
B.  tylko dla noworodka,
C.  dla płodu i noworodka,
D.  tylko dla matki.



Zadanie 0.
Ostatecznym gospodarzem pierwotniaka Toxoplasma gondi, jest:

A .  kot,
B.  pies,
C.  świnia,
D.  krowa.

Zadanie 0.
U  kobiet  z  przewlekłymi  chorobami  nerek  częściej  występują
takie  powikłania  jak  opóźnienie  wewnątrzmacicznego  rozwoju
płodu, obumarcie płodu oraz:

A.  wady cewy nerwowej u płodu,
B.  wady układu krążenia u płodu,
C.  zespół błon szklistych u noworodka,
D.  zgon noworodka.

Zadanie 0.
Jaki  jest  wpływ  progesteronu  na  perystaltykę  jel it  w  okresie
ciąży?

A.  przyspiesza perystaltykę na początku ciąży,
B.  zwalnia perystaltykę w I połowie ciąży,
C.  zwalnia perystaltykę w czasie całej ciąży,
D.  nie ma żadnego wpływu.

Zadanie 0.
W  niebezpiecznym  dla  płodu  zakażeniu  różyczką  swoiste  IgM  są
obecne:

A . 3-6 tygodni od początku choroby w przypadku pierwszego
zakażenia,  a  nie  pojawiają  się  wcale  w  przypadku
ponownego zakażania,

B.  są obecne tylko przy wtórnym zakażeniu,
C.  nie występują w ogóle,
D.  występują w okresie 15 dni od momentu zakażenia.

Zadanie 0.
Poród przedwczesny, między 26 a 32 tygodniem ciąży powinno się
przeprowadzać:

A.  drogami natury przy rozległym nacięciu krocza,
B.  drogami natury przy zastosowaniu wzierników,
C.  drogami natury z nacięciem krocza i wziernikami,
D.  operacyjnie przez cięcie cesarskie.



Zadanie 0.
Jakie  jest  dopuszczalne  w  metodzie  termicznej  odchylenie  czasu
pomiaru podstawowej ciepłoty ciała?

A.  15 minut,
B.  30 minut,
C.  45 minut,
D.  90 minut.

Zadanie 0.
Który hormon odpowiada za uwolnienie komórki jajowej?

A.  progesteron,
B.  prolaktyna,
C.  luteotropina,
D.  folitropina.

Zadanie 0.
Częstym powikłaniem nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi u
ciężarnej  jest  rzucawka.  Który  z  objawów  NIE  świadczy  o
zagrażającej rzucawce:

A.  mroczki przed oczami,
B.  nudności,
C.  bóle w podbrzuszu,
D.  skąpomocz.

Zadanie 0.
Przedwczesnym  oddzielaniem  się  łożyska  określa  się  sytuację,  w
której dochodzi do odklejania się łożyska:

A.  nisko usadowionego,
B.  centralnie przodującego,
C.  częściowo przodującego,
D.  prawidłowo usadowionego.

Zadanie 0.
W  I  trymestrze  ciąży  najczęstszą  konsekwencją  zakażenia  płodu
pierwotniakiem Toksoplazma gondi, jest:

A .  poronienie ciąży,
B.  opóźniony rozwój płodu,
C.  małowodzie,
D.  zaśniad groniasty.

Zadanie 0.
Powikłaniem przedwczesnego pęknięcia błon płodowych może być:

A.  zakażenie, niedotlenienie , hipoplazja płuc płodu,
B.  zakażenie, deformacje płodu, hipotermia,
C . niedotlenienie,  hipotermia,  nieprawidłowe  ułożenie

płodu,
D.  hipotermia, hipoplazja płuc i deformacje płodu.



Zadanie 0.
C o  stanowi  bezwzględne  przeciwwskazanie  do  stosowania
hormonalnej antykoncepcji?

A.  cukrzyca,
B.  niedokrwistość,
C.  padaczka,
D.  ciąża.

Zadanie 0.
Optymalnym okresem do planowego operacyjnego leczenia kamicy
żółciowej u ciężarnej jest:

A .  pierwszy trymestr ciąży,
B.  drugi trymestr ciąży,
C.  trzeci trymestr ciąży,
D.  tuż przed porodem.

Zadanie 0.
Natychmiastowy  powrót  płodności  po  odstawieniu  antykoncepcji
hormonalnej obserwuje się w przypadku:

A.  tabletek doustnych dwuskładnikowych,
B.  tabletek doustnych jednoskładnikowych progesteronowych,
C.  iniekcji podawanych w rytmie 12-tygodniowym,
D.  żadnej z powyższych.

Zadanie 0.
U ciężarnych z rozpoznaniem raka gruczołu piersiowego stwierdza
się przerzuty do węzłów chłonnych:

A.  tak samo często jak poza ciążą,
B.  rzadziej niż poza ciążą, ale tylko u pierwiastek,
C . rzadziej  niż  poza  ciążą,  ale  tylko  u  kobiet  przed  30

r.ż. ,
D.  częściej niż poza ciążą.

Zadanie 0.
W  diagnostyce  laboratoryjnej  zakażeń  wirusem  HIV  wykorzystuje
się testy:

A.  Manninga,
B.  Amiesa,
C.  Kramera,
D.  ELISA.



Zadanie 0.
Hiperglikemia u płodu w warunkach niewielkiego nawet niedoboru
tlenu  powoduje  przerost  komórek  B  wysp  trzustkowych,  kwasicę
mleczanową oraz:

A.  uszkodzenie podstawy jąder mózgu,
B.  makrosomię,
C.  uszkodzenie trzustki,
D.  uszkodzenie wątroby.

Zadanie 0.
U mężczyzn rzęsistkowica objawia się:

A .  wyciekiem ropnym z cewki moczowej,
B.  wyciekiem krwistym z cewki moczowej,
C.  łagodnym zapaleniem cewki moczowej,
D.  nigdy nie występują żadne objawy.

Zadanie 0.
Jakim badaniem można w sposób najbardziej obiektywny i szybki
potwierdzić wewnątrzmaciczną śmierć płodu?

A.  palpacyjnym,
B.  ultrasonograficznym,
C.  hormonalnym,
D.  osłuchiwaniem.

Zadanie 0.
Jaki  jest  charakter  bólu  odczuwanego  przez  pacjentkę  z
podejrzeniem przedwczesnego oddzielenia prawidłowo usadowionego
łożyska?

A.  ciągły,
B.  tylko w czasie skurczu,
C.  ból tylko w przerwie międzyskurczowej,
D.  krótkotrwały ból bez związku z czynnością skurczową.

Zadanie 0.
Co może być przyczyną tężcowego skurczu macicy?

A.  małowodzie,
B.  nieprawidłowe zachowanie rodzącej,
C.  wady trzonu macicy,
D.  niewspółmierność porodowa.

Zadanie 0.
Bezwzględnym  wskazaniem  do  cięcia  cesarskiego  w  położeniu
miednicowym jest:

A .  cukrzyca u matki,
B.  zwężona miednica,
C.  hipotrofia,
D.  położenie pośladkowe.



Zadanie 0.
Nadmierna czynność skurczowa macicy z podwyższonym napięciem
podstawowym jest niebezpieczna dla matki, ponieważ:

A.  przedłuża poród,
B.  grozi pęknięciem macicy,
C.  grozi wzrostem ciśnienia tętniczego krwi,
D.  grozi odklejeniem siatkówki oka.

Zadanie 0.
Dystocję szyjki macicy u wieloródek spotyka się:

A .  po przebytej elektrokonizacji,
B .  po licznych i częstych porodach,
C.  po pęknięciu mięśnia macicy,
D.  u uzależnionych od alkoholu.

Zadanie 0.
Czynność  skurczowa  w  czasie  porodu  ciąży  przenoszonej  ma
najczęściej tendencję do:

A.  hyperdynamii,
B.  hypodynamii,
C.  dyskoordynacji,
D.  odwróconej zasady potrójnego zstępowania.

Zadanie 0.
Jak  często  należy  osłuchiwać  czynność  serca  płodu  w  II-gim
okresie porodu?

A.  co 10 minut,
B.  co 15 minut,
C.  co 2 skurcze,
D.  po każdym skurczu.

Zadanie 0.
Najczęstszym objawem ze strony układu krążenia u noworodków po
tokolizie betamimetykami jest:

A .  arytmia,
B.  bradykardia,
C.  tachykardia,
D.  normokardia.

Zadanie 0.
Kształt okrągły jest charakterystyczny dla płaszczyzny:

A.  wchodu,
B.  próżni,
C.  cieśni,
D.  wychodu.



Zadanie 0.
O  co należy w pierwszej kolejności zapytać rodzącą w przypadku,
gdy  zgłosiła  s ię  do  porodu  i  stwierdzamy  poprzeczne  położenie
płodu?

A.  częstość występowania skurczów macicy,
B.  czas rozpoczęcia czynności skurczowej,
C.  czy odpłynął płyn owodniowy,
D.  czy wystąpiło krwawienie z dróg rodnych.

Zadanie 0.
Poród  przedłużający  się  u  pierwiastki  to  taki,  który  trwa
powyżej:

A .  30 godzin,
B.  20 godzin,
C.  15 godzin,
D.  10 godzin.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  schorzeń  stanowi  przeciwwskazanie  do
tokolizy?

A.  niewydolność nerek,
B.  niedoczynność tarczycy,
C.  niedokrwistość,
D.  cholestaza wewnątrzwątrobowa.

Zadanie 0.
Który chwyt Leopolda pozwala na określenie ustawienia płodu?

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

Zadanie 0.
Najważniejszym  działaniem  podczas  przyjęcia  do  szpitala
rodzącej z krwawieniem z dróg rodnych jest:

A .  stwierdzenie życia płodu,
B.  ocena czynności serca płodu,
C.  ocena czynności skurczowej macicy,
D.  ocena czasu trwania ciąży.

Zadanie 0.
W  prowadzeniu  I I  okresu  porodu  u  kobiety  chorej  na  serce
najważniejsze jest:

A .  zminimalizowanie wysiłku,
B.  stosowanie leków wspomagających pracę serca,
C.  podawanie tlenu,
D.  uzupełnianie płynów.



Zadanie 0.
Na ocenę wysokości dna macicy pozwala:

A.  I chwyt Leopolda,
B.  II chwyt Leopolda,
C.  III chwyt Leopolda,
D.  IV chwyt Leopolda.

Zadanie 0.
W  którym  miejscu  najlepiej  słyszalna  jest  czynność  serca  płodu
ułożonego poprzecznie, gdy występują skurcze macicy?

A.  nad pępkiem,
B.  w bezpośredniej okolicy pępka,
C.  tuż nad spojeniem łonowym,
D.  pod pępkiem.

Zadanie 0.
Wynik  badania  wewnętrznego:  główka  znajduje  s ię  we  wchodzie
miednicy,  szew  strzałkowy  w  wymiarze  prostym,  ciemię  tylne
bliżej spojenia łonowego, sugeruje:

A.  niskie poprzeczne ustawienie główki,
B.  wysokie proste ustawienie główki,
C.  asynklityzm przedni,
D.  asynklityzm tylny.

Zadanie 0.
Mechanizm  wstawiania  się  główki  do  płaszczyzny  wchodu  jest
uwarunkowany:

A.  wielkością główki,
B.  kształtem wchodu miednicy mniejszej,
C.  długością sprzężnej przekątnej,
D.  właściwym rozstawieniem talerzy kości biodrowych.

Zadanie 0.
W  przypadku  wystąpienia  deceleracji  zmiennych  w  pierwszej
kolejności należy:

A.  podać rodzącej tlen,
B.  zmienić pozycję rodzącej,
C.  przygotować do cięcia cesarskiego,
D.  przebić pęcherz płodowy.

Zadanie 0.
Kiedy następuje anatomiczne zamknięcie otworu owalnego?

A.  zaraz po urodzeniu dziecka,
B.  w pierwszym tygodniu życia dziecka,
C.  pod koniec okresu noworodkowego,
D.  w dalszych miesiącach życia dziecka.



Zadanie 0.
Czynniki  predysponujące  do  wystąpienia  zatoru  płynem
owodniowym, to:

A.  nadmierna czynność skurczowa macicy,
B.  indukcja porodu/ stymulacja czynności skurczowej,
C.  inwazyjne zabiegi podczas porodu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Krótkotrwałe,  przemijające  przyspieszenie  czynności  serca
płodu,  o  co  najmniej  15  uderzeń  na  minutę  w  stosunku  do
czynności podstawowej, trwające 15 sekund lub dłużej, to:

A .  oscylacja zawężona,
B.  deceleracja wczesna,
C.  tachykardia,
D.  akceleracja.

Zadanie 0.
Łożysko przyrośnięte to takie, którego kosmki:

A.  nie przekraczają doczesnej,
B . s ą  w  kontakcie  z  mięśniem  macicy,  lecz  nie  wnikają  w

niego,
C.  wrastają w mięsień macicy,
D.  przerastają przez całą grubość mięśnia macicy.

Zadanie 0.
Cechami charakterystycznymi skurczów przepowiadających są:

A.  krótki czas ich trwania,
B.  niebolesność,
C.  nieregularność,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Jakie jest niebezpieczeństwo pośrodkowego nacięcia krocza?

A.  krwotok,
B.  silny ból,
C.  gorsze gojenie,
D.  dalsze pęknięcie.

Zadanie 0.
Gdy  pęknie  pęcherz  płodowy,  a  ułożenie  płodu  jest  poprzeczne,
należy natychmiast:

A .  zbadać kobietę wewnętrznie,
B.  podłączyć kroplówkę z Oksytocyną,
C.  zbadać czynność serca płodu,
D.  rozpocząć przygotowanie do cięcia cesarskiego.



Zadanie 0.
Z  jakim  ułożeniem  płodu  położna  może  najczęściej  różnicować
tylną odmianę ułożenia potylicowego?

A.  czołowym,
B.  ciemieniowym,
C.  wierzchołkowym,
D.  niskim poprzecznym.

Zadanie 0.
Największy  wymiar  poprzeczny  miednicy  mniejszej  dotyczy
płaszczyzny:

A.  wchodu,
B.  próżni,
C.  cieśni,
D.  wychodu.

Zadanie 0.
W  ramach  profilaktyki  wystąpienia  zespołu  aortalno-żylnego
podczas porodu operacyjnego należy?

A.  podłożyć klin pod prawe biodro,
B.  podłożyć klin pod lewe biodro,
C.  podłożyć klin pod pośladki,
D.  podtrzymywać brzuch.

Zadanie 0.
W  którym  odcinku  macicy  jest  najmniej  receptorów
oksytocynowych?

A.  trzonie macicy,
B.  dnie macicy,
C.  górnej części dolnego odcinka macicy,
D.  dystalnej części dolnego odcinka macicy.

Zadanie 0.
O  oddzieleniu  się  łożyska  podczas  uciskania  dłonią  nad
spojeniem łonowym świadczy objaw, gdy pępowina:

A.  cofa się do szpary sromowej,
B.  nie cofa się do szpary sromowej,
C.  przestaje tętnić,
D.  blednie.



Zadanie 0.
Stan psychiczny matki następujący bezpośrednio po doświadczeniu
zgonu wewnatrzmacicznego dziecka, określamy jako:

A.  fazę wycofywania się,
B.  fazę uświadomienia sobie straty,
C.  fazę szoku,
D.  fazę odnowy.

Zadanie 0.
Odpłynięcie zielonego płynu owodniowego jest wskazaniem do:

A.  wykonania cięcia cesarskiego,
B.  dokładnej obserwacji czynności serca płodu,
C.  przyspieszenia porodu,
D.  podania tlenu matce.

Zadanie 0.
Stosunek części płodu względem siebie, to definicja:

A.  położenia,
B.  ustawienia,
C.  ułożenia,
D.  wstawiania.

Zadanie 0.
Która faza I-szego okresu porodu trwa najdłużej?

A.  utajona,
B.  przyspieszenia,
C.  maksymalnego wzrostu,
D.  zwolnienia.

Zadanie 0.
Zakrzepowe  zapalenie  żył  głębokich  w  połogu  charakteryzuje  s ię
następującymi objawami:

A . zaczerwienieniem  żylaków,  bolesnym  ich  zgrubieniem,
wzrostem temperatury ciała,

B . obrzękiem  i  bólem  kończyny,  zwolnionym  tętnem  ,
wzrostem RR,

C . uciepleniem skóry kończyny, obniżeniem RR, marmurkowym
zabarwieniem skóry,

D . bólem  kończyny,  powiększeniem  jej  obwodu,
przyspieszeniem tętna.



Zadanie 0.
W  żółtaczce  fizjologicznej  stężenie  bilirubiny  we  krwi
noworodka donoszonego nie powinno przekraczać:

A.  16,0 mg%,
B.  12,5 mg%,
C.  6,5 mg%/,
D.  1,2 mg%/.

Zadanie 0.
Fenyloketonuria  jest  jedną  z  najczęstszych  wad  metabolicznych
związanych z przemianą:

A.  aminokwasów,
B.  węglowodanów,
C.  l ipidów,
D.  tryptofanu.

Zadanie 0.
U rodzącej stwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem opryszczki
płciowej. W celu ochrony noworodka należy:

A . przeprowadzić  poród  drogami  natury  przy  zachowanym
pęcherzu płodowym,

B . wykonać  cięcie  cesarskie  przed  upływem  4  -  6  godz.  od
pęknięcia pęcherza płodowego,

C . przeprowadzić  poród  drogami  natury  przy  zastosowaniu
leczenia farmakologicznego,

D . przeprowadzić  poród  drogami  natury  ze  skróceniem II-go
okresu porodu.

Zadanie 0.
Do odczynów ogólnych po szczepieniu BCG zaliczamy:

A.  zaczerwienienie,
B.  bolesność,
C.  naciek,
D.  wzrost temperatury.

Zadanie 0.
Przyczyną  galaktozemii  jest  defekt  enzymatyczny  powodujący
zaburzenie metabolizmu w zakresie gospodarki:

A .  kwasowo-zasadowej,
B.  wodno-elektrolitowej,
C.  węglowodanowej,
D.  tłuszczowej.



Zadanie 0.
W  jakim  terminie  podaje  s ię  kobiecie  immunoglobulinę,  jeśl i  po
porodzie u noworodka stwierdzono Rh(+), a matka ma Rh(-)?

A.  do 72 godzin po porodzie,
B.  do 86 godzin po porodzie,
C.  do 92 godzin po porodzie,
D.  do 7 dób po porodzie.

Zadanie 0.
Jakie  jest  niebezpieczeństwo  zakrzepowego  zapalenia  żył
głębokich w połogu?

A.  miejscowa martwica tkanek,
B.  zator tętnicy płucnej,
C.  niedowład kończyny,
D.  podskórne wylewy krwawe.

Zadanie 0.
Który  składnik  mleka  kobiecego  NIE  występuje  w  mieszankach  i
pokarmach sztucznych?

A.  białko łatwo przyswajalne,
B.  węglowodany,
C.  immunoglobulina sekrecyjna,
D.  tłuszcze.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do karmienia piersią jest:

A .  rak piersi,
B.  czynna gruźlica płuc,
C.  ostra niewydolność krążenia i nerek,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Rolę  przeciwinfekcyjną  i  przeciwalergiczną  w  pokarmie  kobiecym
pełni:

A .  Ig A,
B.  Ig D,
C.  kobaltofilina,
D.  laktoza.

Zadanie 0.
Fizykalną metodą hamowania laktacji są/jest?

A.  ciepłe okłady,
B.  zimne okłady,
C.  naświetlanie lampą sollux,
D.  masaż piersi.



Zadanie 0.
Macica bezpośrednio po porodzie waży około:

A.  500 gramów,
B.  1000 gramów,
C.  1500 gramów,
D.  2000 gramów.

Zadanie 0.
Wrotami  zakażenia  w  przypadku  posocznicy  połogowej  może  być
każda rana porodowa, lecz najczęściej jest to:

A .  rana krocza,
B.  rana szyjki macicy,
C.  miejsce łożyskowe,
D.  rana pochwy.

Zadanie 0.
Żółtaczka  występująca  w  2-3  dobie  życia  noworodka  jest
najczęściej spowodowana:

A.  okołoporodowym urazem narządów miąższowych,
B.  fizjologicznym rozpadem nadmiaru bilirubiny,
C.  chorobą wątroby i trzustki,
D.  niedrożnością przewodów żółciowych.

Zadanie 0.
Jakie  drobnoustroje  chorobotwórcze  najczęściej  wywołują
połogowe zapalenie sutka?

A.  paciorkowce,
B.  gronkowce,
C.  wirusy,
D.  grzyby.

Zadanie 0.
Odchody krwiste są niepokojące, gdy utrzymują się:

A .  dłużej niż 2 tygodnie,
B.  dłużej niż 1 tydzień,
C.  w 6 dniu połogu,
D.  w 5 dniu połogu.

Zadanie 0.
Jaki jest zasadniczy cel propagowania gimnastyki mięśni krocza?

A.  utrzymanie prawidłowej postawy ciała,
B . zapobieganie  wysiłkowemu  nietrzymaniu  moczu  i

zaburzeniom statyki narządu rodnego,
C . zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym w obrębie

miednicy małej,
D.  przyspieszenie gojenia się rany po nacięciu krocza.



Zadanie 0.
Jaka jest najczęstsza przyczyna trudności występujących podczas
karmienia noworodka?

A.  mała ilość pokarmu,
B.  niechęć dziecka do ssania,
C.  brak motywacji do karmienia piersią,
D.  nieprawidłowa technika karmienia.

Zadanie 0.
Składniki mleka kobiecego mające wpływ na rozwój CUN, to:

A.  witaminy i sole mineralne,
B.  laktoza i galaktoza,
C.  tauryna i kwas arachidonowy,
D . cholesterol,  kwas  arachidonowy,  tauryna,  laktoza  i

galaktoza.

Zadanie 0.
Który czynnik sprzyja wystąpieniu RDS?

A.  wrodzone wady serca,
B.  porażenie nerwu przeponowego,
C.  niedojrzałość noworodka,
D.  zarośnięcie nozdrzy tylnych.

Zadanie 0.
Wczesnemu oddaniu moczu po porodzie sprzyja:

A.  wczesne uruchamianie położnicy,
B.  karmienie piersią,
C.  ograniczenie spożycia płynów,
D.  ograniczenie spożycia soli.

Zadanie 0.
Podczas karmienia naturalnego matka powinna podtrzymywać pierś,
układając dłoń w kształcie:

A .  literki "o",
B.  literki "u",
C.  chwytem papierosowym ">",
D.  nie ma to znaczenia.

Zadanie 0.
Ile parametrów klinicznych jest ocenianych wg skali Apgar?

A.  trzy,
B.  pięć,
C.  osiem,
D.  dziesięć.



Zadanie 0.
Białkiem  alergizującym  noworodka,  a  występującym  jedynie
śladowo w mleku kobiecym jest:

A .  betalaktoalbumina,
B.  alfalaktoglobulina,
C.  betalaktoglobulina,
D.  laktoferyna.

Zadanie 0.
Odchody połogowe mają odczyn:

A.  zasadowy,
B.  kwaśny,
C.  obojętny,
D.  zasadowy lub kwasowy w zależności od diety położnicy.

Zadanie 0.
Odruch wypływu pokarmu może być zahamowany przez:

A.  silny ból,
B.  zdenerwowanie, niepewność,
C.  nikotynę i alkohol,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Z a  produkcję  pokarmu  kobiecego  w  pęcherzykach  mlecznych
odpowiada:

A.  prolaktyna,
B.  oksytocyna,
C.  progesteron,
D.  estrogeny.

Zadanie 0.
Jaki rodzaj drgawek występuje podczas napadu rzucawki?

A.  drgawki kloniczne,
B.  drgawki kloniczno-toniczne,
C.  drgawki toniczne,
D.  drgawki toniczno-kloniczne.

Zadanie 0.
Pacjentka  będąca  w  pierwszej  dobie  po  porodzie  skarży  się,  że
nie  może  obracać  się  w  łóżku  z  powodu  bólu  w  okolicy  spojenia
łonowego. Może to nasuwać podejrzenie:

A.  powstania krwiaka w okolicy rany krocza,
B.  rozejścia się spojenia łonowego,
C.  zatoru żyły miednicy mniejszej,
D.  rozpoczynającego się ropnia jajnika.



Zadanie 0.
Który  z  niżej  wymienionych  objawów  jest  charakterystyczny  dla
zwichnięcia stawu biodrowego?

A.  trudności z wyprostowaniem kończyn dolnych,
B.  objaw przeskakiwania w stawie,
C.  łatwość odwiedzenia w stawie,
D.  zasinienie skóry w okolicy zwichnięcia.

Zadanie 0.
Cechą  charakterystyczną  występującą  u  noworodka  z  żółtaczką
fizjologiczną jest:

A .  aktywne ssanie,
B.  ruchliwość,
C.  senność,
D.  znaczny przyrost masy ciała.

Zadanie 0.
Kobieta chora na cukrzycę:

A.  nie powinna karmić piersią,
B.  powinna karmić, ale dopiero 2-3 dni po porodzie,
C.  powinna karmić, ale dopiero 2 tygodnie po porodzie,
D.  może karmić bez żadnych ograniczeń.

Zadanie 0.
W  którym  okresie  ciąży  zakażenie  wirusem  różyczki  kobiety
ciężarnej jest przyczyną wad rozwojowych płodu?

A.  w trzecim trymestrze ciąży,
B.  w drugim trymestrze ciąży,
C.  w pierwszym trymestrze ciąży,
D.  przez cały okres ciąży różyczka stwarza zagrożenie.

Zadanie 0.
Jaka jest najczęstsza przyczyna późnego krwotoku w połogu?

A.  uszkodzenie kanału rodnego,
B.  zator spowodowany płynem owodniowym,
C.  nieprawidłowa inwolucja mięśnia macicy,
D.  krwiak pochwy.

Zadanie 0.
Asertywność reguluje relacje między ludźmi i polega na:

A.  respektowaniu praw innych i lekceważeniu praw własnych,
B.  respektowaniu praw własnych i lekceważeniu praw innych,
C.  lekceważeniu praw własnych i lekceważeniu praw innych,
D . respektowaniu  praw  własnych  i  respektowaniu  praw

innych.



Zadanie 0.
Proszę uszeregować dystans między rozmówcami od najmniejszego
do największego:

A . strefa  publiczna,  strefa  społeczna,  strefa  osobista,
strefa intymna,

B . strefa  intymna,  strefa  osobista,  strefa  społeczna,
strefa publiczna,

C . strefa  publiczna,  strefa  intymna,  strefa  osobista,
strefa społeczna,

D . strefa  osobista,  strefa  intymna,  strefa  społeczna,
strefa publiczna.

Zadanie 0.
Do aktywizujących metod nauczania należy:

A . odgrywanie  ról ,  dyskusja  panelowa,  burza  mózgów,
studium przypadku,

B . ćwiczenia,  dyskusja  dydaktyczna,  wykład  informacyjny,
opowiadanie,

C.  metoda przypadków, referat, seminarium, opis,
D.  esej, referat, wykład problemowy, odczyt.

Zadanie 0.
Cel ogólny:

A . jest  głównym  zadaniem  prowadzącego  zajęcia  i  ma
pobudzić  zaangażowanie  emocjonalne  u  wszystkich
uczestników kursu,

B . jest  określeniem  ostatecznego  efektu  kształcenia,  a
jego  realizacja  uzależniona  jest  od  zrealizowania  celów
szczegółowych,

C . jest  sformułowany  przez  grupę  uczestników  kursu
mających  najdłuższy  staż  pracy  zgodny  z  kierunkiem
specjalizacji,

D . dotyczy  zakresu  informacji  związanych  z  realizowanym
programem kształcenia na poziomie minimum programowego.

Zadanie 0.
Wsparcie społeczne jest to:

A . wszelkiego  rodzaju  dostępna  pomoc  płynąca  z  powiązań
człowieka z innymi ludźmi, grupami bądź instytucjami,

B . pomoc  udzielana  ludziom  ze  strony  instytucji
społecznych,

C . pomoc  w  przystosowaniu  do  życia  społecznego  i
wywiązywania  się  z  ról  społecznych  osób
niepełnosprawnych oraz po ciężkiej chorobie,

D . wspieranie  rozwoju  stowarzyszeń  oraz  grup
samopomocowych  oraz  ich  uczestnictwa  w  życiu
społecznym.



Zadanie 0.
Proces,  który  wprowadza  jednostkę  w  życie  społeczne,  uczy  ją
zachowania i porozumiewania się według ustalonych wzorów, to:

A.  socjalizacja,
B.  edukacja,
C.  wychowanie,
D.  działalność opiekuńczo-wychowawcza.

Zadanie 0.
Które z zachowań (postaw) zasługuje na dodatnią ocenę moralną?

A.  wykonanie poprawne zleconych przez lekarza czynności,
B . prace  z  narażeniem  życia  w  szpitalu  na  terenach

objętych walkami zbrojnymi,
C . prowadzenie  dokumentacji  pielęgniarskiej  zgodnie  z

przepisami,
D.  bezinteresowne czuwanie nad umierającą, samotną osobą.

Zadanie 0.
Pacjent  ma  prawo  do  osobistego  kontaktu  z  osobami  z  zewnątrz,
jednak może być ono ograniczone:

A . z  powodu  innych  przepisów  obowiązujących  w  danym
szpitalu,

B.  tylko ze względów epidemicznych,
C.  przez personel medyczny, bez podania przyczyny,
D.  tylko ze względu na stan zdrowia pacjenta.

Zadanie 0.
Który  z  etapów  racjonalnego  procesu  rozwiązywania  problemów
wymaga podjęcia decyzji?

A.  zbadanie sytuacji,
B.  opracowanie wariantów,
C.  ocena wariantów i wybór najlepszego,
D.  wdrożenie działań i ich ocena.

Zadanie 0.
W  dwa  dni  po  zabiegu  operacyjnym pacjent  leży  nadal  w  łóżku  i
jest  niezdolny  do  poruszania  się.  W  nocy  pragnie  przywołać
pielęgniarkę  lecz  dzwonek  jest  dla  pacjenta  nieosiągalny,  toteż
jest  zmuszony  zbudzić  sąsiada,  by  ten  nacisnął  dzwonek.  W
szpitalu występuje niedociągnięcie jakościowe w zakresie:

A .  struktury,
B.  procesu,
C.  wyniku,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.



Zadanie 0.
Marketing w ochronie zdrowia można postrzegać jako:

A.  funkcję wspomagającą zarządzanie,
B.  jedną ze sfer wpływających na jakość usług medycznych,
C.  marketingowe zarządzanie całą placówką,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Planowanie strategiczne jest domeną kierowników szczebla:

A.  operacyjnego,
B.  wyższego,
C.  średniego,
D.  niższego.

Zadanie 0.
N a  izolację  społeczną,  która  zwiększa  ryzyko  zachorowalności  i
śmiertelności szczególnie narażone są osoby:

A.  powyżej 80 lat,
B.  ostatnio owdowiałe,
C.  mieszkające samotnie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Obowiązującym aktem prawnym regulującym status prawny zakładów
leczniczych jest:

A .  wojewódzka strategia zdrowia,
B.  ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
C . rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  o  zakładach  opieki

zdrowotnej,
D.  ustawa o działalności leczniczej.

Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.

Zadanie 0.
O  hiperglikemii  u  noworodka przedwcześnie  urodzonego świadczy
stężenie glukozy we krwi wynoszące:

A.  >120 mg/dl,
B.  >130 mg/dl,
C.  >150 mg/dl,
D.  >180 mg/dl.



Zadanie 0.
Otyłość  u  osób  dorosłych  rozpoznajemy  wówczas,  gdy  wartość
wskaźnika masy ciała - BMI wynosi więcej niż:

A .  17,0 kg/m2,
B.  20,1 kg/m2,
C.  25,5 kg/m2,
D.  29,9 kg/m2.

Zadanie 0.
Zmiana  skórna  wypełniona  treścią  ropną,  jest  określana
potocznie jako:

A.  krosta,
B.  pęcherzyk,
C.  grudka,
D.  plamka.

Zadanie 0.
Asfiksja u noworodka, to:

A . centralizacja  krwi  w  życiowo  najważniejszych  narządach
noworodka,

B.  zamartwica niedotlenieniowo-niedokrwienna,
C.  narastanie kwasicy metabolicznej,
D.  obniżona żywotność noworodka po urodzeniu.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.



Zadanie 0.
Określenia  "dziecko  eutroficzne",  oznacza,  że  masa  ciała
dziecka mieści się:

A .  między 10 a 90 centylem,
B.  między 5 a 50 centylem,
C.  poniżej 50-go centyla,
D.  powyżej 50-go centyla.

Zadanie 0.
U pacjenta po zatruciu opioidami specyficzną odtrutką, jest:

A .  atropina,
B.  desferal,
C.  nalokson,
D.  dimerkaprol.

Zadanie 0.
Anisocoria, jest to:

A .  wielkość źrenic,
B.  nierówność źrenic,
C.  oczopląs wzrokowo-ruchowy,
D.  brak reakcji źrenic na światło.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
W  przypadku  podejrzenia  nagłego  zatrzymania  krążenia,  ocenę
oddechu należy prowadzić przez czas NIE dłuższy niż:

A .  5 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.



Zadanie 0.
Znajdź  twierdzenie  FAŁSZYWE.  Badając  u  pacjenta  orientację
allopsychiczną, zadajemy pytania dotyczące:

A.  wydarzeń otaczających pacjenta,
B.  nazwiska i zawodu pacjenta,
C.  otaczających ludzi i przedmiotów,
D.  miejsca i czasu.

Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
U  kobiety wysokość dna macicy pod koniec 24 tygodnia ciąży jest
badana na wysokości:

A .  2 palców nad spojeniem łonowym,
B.  pośrodku pomiędzy pępkiem a spojeniem łonowym,
C.  dokładnie na wysokości pępka,
D.  bezpośrednio pod łukiem żebrowym.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.

Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Zadanie 0.
Pierwszoplanowym  postępowaniem  u  pacjenta  po  epizodzie
tonięcia, jest:

A .  udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji,
B .  osuszenie pacjenta,
C.  dążenie do przywrócenia normotermii,
D.  wykonanie bezpośredniego masażu serca.



Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Prowadząc wywiad dotyczący chorób
przebytych  należy  uwzględnić  pytania,  które  pozwolą  pozyskać
informacje dotyczące:

A.  chorób wieku dziecięcego, szczepień,
B.  hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
C.  chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
D.  przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.

Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  rozpoznaniu  zapalenia  żył  głębokich  należy
zastosować:

A . uniesienie  i  unieruchomienie  kończyny,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

B . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

C.  uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę,
D . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki

przeciwbólowe, kortykosteroidy.

Zadanie 0.
Odruch,  który  należy  rozwijać  od  pierwszych  chwil  życia
noworodka, to odruch:

A.  pełzania,
B.  Moro,
C.  ssania i połykania,
D.  chodu automatycznego.

Zadanie 0.
Twórcą kulturowej opieki pielęgniarskiej była:

A.  M. Leininger,
B.  A. Marriner-Tomey,
C.  J. Riehl-Sisca,
D.  J. Wrubel.

Zadanie 0.
Jean Watson opracowała model pielęgnowania nazwany modelem:

A.  relacji międzyludzkich,
B.  adaptacyjnym,
C.  pielęgniarstwa transkulturowego,
D.  humanistycznej troskliwości.



Zadanie 0.
Hipoteza postawiona w badaniach, to:

A . zdanie,  wypowiedziane  w  zamiarze  dowiedzenia  się
czegoś, uzyskania zezwolenia na coś,

B . poważne  zagadnienie,  zadanie  wymagające  rozwiązania,
kwestia do rozstrzygnięcia,

C . twierdzenie,  co  do  którego  istnieje  pewne
prawdopodobieństwo, że będzie to rozwiązanie,

D . system  założeń  i  reguł,  pozwalający  na  uporządkowanie
teoretycznej działalności.

Zadanie 0.
Celem badań diagnostycznych jest:

A .  gromadzenie wiedzy,
B.  sprawdzenie skutków stosowanych rozwiązań,
C.  wdrażanie teorii do praktyki,
D.  określenie stanu rzeczy lub zdarzeń.

Zadanie 0.
Najwyższym  organem  Naczelnej  Izby  Pielęgniarek  i  Położnych
jest:

A .  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B.  Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
C.  Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Którego świadczenia NIE może wykonać pielęgniarka?

A . prowadzenie  rehabilitacji  przyłóżkowej  w  celu
zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia,

B . prowadzenia  usprawniania  ruchowego  (siadanie,
pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi),

C . aktywizacja  podopiecznych  z  wykorzystaniem  elementów
terapii  zajęciowej  pod  warunkiem  odbycia  kursu
specjalistycznego,

D . ustalenia  rozpoznania  rehabilitacyjnego  i  określenia
zakresu podejmowania działań.

Zadanie 0.
Zapisanie tego samego pliku w innym formacie to:

A.  kondensacja,
B.  transpozycja,
C.  konwersacja,
D.  konwersja.



Zadanie 0.
Najmniejszą jednostką informacji w informatyce jest:

A .  bajt,
B.  bit ,
C.  piksel,
D.  znak.

Zadanie 0.
Modalna jest to:

A .  średnia arytmetyczna,
B.  środkowa w szeregu uporządkowanym,
C.  wartość najczęściej występująca,
D.  średnia geometryczna.



PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE
TEST NR 082413
GRUPA 1
Zadanie 1.
Do nieinwazyjnych przesiewowych badań prenatalnych należą:

A.  USG, kordocenteza, uE3 (niskokoniugowany estriol),
B .  USG, fetoskopia, AFP (alfa-fetoproteina),
C.  USG, amniopunkcja, HCG (gonadotropina kosmówkowa),
D.  USG, AFP, HCG.

Zadanie 2.
Zakażenie  wewnątrzmaciczne  płodu  wirusem  HIV  może  nastąpić
przez:

A.  zakażone plemniki ojca,
B.  zakażone komórki jajowe matki,
C.  łożysko w macicy,
D.  płyn owodniowy.

Zadanie 3.
O  zbyt  małej  i lości  pokarmu  spożywanego  przez  niemowlę
świadczy/ą:

A.  zapadnięte ciemiączko,
B.  wzdęty brzuszek,
C.  sucha łuszcząca się płatami skóra,
D.  stolce oddawane raz na trzy dni.

Zadanie 4.
Rzęsistkowica wywoływana jest przez:

A.  bakterie,
B.  wirusy,
C.  pierwotniaki,
D.  drożdże.

Zadanie 5.
W badaniu amnioskopowym zaobserwowano mleczny płyn owodniowy co
świadczy o tym, że:

A.  do terminu porodu pozostaje kilka dni,
B.  pacjentka jest w terminie porodu,
C.  ciąża jest przeterminowana,
D.  dziecko jest w stanie zagrożenia.

Zadanie 6.
Jakie są objawy przełomu tarczycowego w trakcie porodu?

A.  obfity krwotok w III okresie porodu i tachykardia,
B.  bradykardia i spadek ciśnienia tętniczego krwi,
C . temperatura  ciała  poniżej  36,6˚C  i  obniżone  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  wysoka temperatura ciała i zaburzenia elektrolitowe.



Zadanie 7.
Test oksytocynowy wykonuje się w celu:

A.  oceny dojrzałości dziecka do porodu,
B.  oceny wydolności łożyska,
C.  oceny gotowości macicy do porodu,
D.  określenia przybliżonego terminu porodu.

Zadanie 8.
Niepłodnością immunologiczną nazywamy:

A . obecność  przeciwciał  przeciwplemnikowych  w  śluzie
szyjkowym,

B.  niezdolność do zapłodnienia np.: w okresie połogu,
C.  niepłodność spowodowaną wadami wrodzonymi,
D.  niepłodność spowodowaną brakiem owulacji.

Zadanie 9.
W metodzie termicznej regulacji poczęć istotne jest:

A . codzienne mierzenie  temperatury przed wstaniem z  łóżka
i po przespanej nocy,

B.  codzienne mierzenie temperatury po spożyciu posiłku,
C.  wieczorne mierzenie temperatury ciała,
D . mierzenie  temperatury  w  porach  najbardziej  dogodnych

dla kobiety.

Zadanie 10.
Postępowanie pielęgnacyjne u noworodka z zarośniętym przełykiem
polega m.in. na ułożeniu dziecka:

A.  płasko z główką odchyloną na bok,
B.  z główką wyżej (pod kątem 60˚) na plecach,
C.  w dowolnej pozycji,
D.  z główką poniżej całego poziomu ciała.

Zadanie 11.
Materiał  do  badania  cytologicznego  należy  pobrać  u  każdej
kobiety ciężarnej:

A .  przy pierwszej wizycie profilaktycznej,
B.  w drugim trymestrze ciąży,
C.  w trzecim trymestrze ciąży,
D.  obojętnie kiedy.



Zadanie 12.
Kobiecie  chorej  na  padaczkę  w  celu  zmniejszenia  zagrożeń  dla
płodu,  wskazane  jest  w  okresie  przedkoncepcyjnym  i  w  czasie
ciąży profilaktyczne zażywanie:

A.  vit A i C,
B.  vit E i kwasu askorbinowego,
C.  vit B i kwasu foliowego,
D.  vit. D i K oraz soli mineralnych.

Zadanie 13.
Konflikt  serologiczny  w  zakresie  czynnika  Rh  może  wystąpić,
jeżeli :

A .  ojciec Rh (-), matka Rh (+),
B.  ojciec Rh (+), matka Rh(+),
C.  ojciec Rh (-), matka Rh (-),
D.  ojciec Rh(+), matka Rh(-).

Zadanie 14.
Technika rozrodu wspomaganego IVF to:

A.  inseminacja domaciczna,
B.  zapłodnienie pozaustrojoowe,
C.  docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników,
D.  pobieranie plemników z najądrzy.

Zadanie 15.
Poród uliczny jest konsekwencją:

A . nadmiernej  aktywności  skurczowej  z  prawidłowym
napięciem,

B . nadmiernej  aktywności  skurczowej  z  podwyższonym
napięciem,

C.  dyskoordynacji I˚,
D.  dyskoordynacji II˚.

Zadanie 16.
Kardiotokogram,  na  którym  stwierdzamy  linię  podstawową  w
granicach  170-180  uderzeń  na  minutę,  rytm  sinusoidalny,  brak
akceleracji oraz późne deceleracje, określamy jako:

A.  prawidłowy,
B.  podejrzany,
C.  patologiczny,
D.  trudny do oceny.



Zadanie 17.
Skurcze Braxton-Hicksa:

A . s ą  przeciwwskazaniem  do  uczestniczenia  w  ćwiczeniach
fizycznych w szkole dla rodziców,

B . nie  są  przeciwwskazaniem  do  uczestniczenia  w
ćwiczeniach fizycznych w szkole dla rodziców,

C . s ą  przeciwwskazaniem do uczestniczenia w kursie  szkoły
dla rodziców,

D.  są wskazaniem do ograniczenia aktywności ciężarnej.

Zadanie 18.
Jeśli  kobieta  karmiąca  piersią  pracuje  więcej  niż  6  godzin
dziennie, to ma prawo do:

A.  nieobecności w pracy na karmienie dziecka,
B.  1 przerwy w pracy na karmienie dziecka,
C.  2 przerw w pracy na karmienie dziecka,
D.  późniejszego przyjścia do pracy.

Zadanie 19.
N a  i le  minut  przed  stosunkiem  należy  założyć  globulkę
antykoncepcyjną?

A.  5 minut,
B.  10 minut,
C.  15 minut,
D.  20 minut.

Zadanie 20.
Jeżeli w czasie porodu pojawią się kurcze mięśni, należy:

A.  przyspieszyć oddychanie,
B.  pogłębić oddechy,
C.  przyspieszyć i pogłębić oddechy,
D.  spłycić i spowolnić oddechy.

Zadanie 21.
Akceleracje  niezależne  od  skurczów  macicy,  podczas  porodu,
najczęściej występują w związku z:

A.  krwawieniem z dróg rodnych,
B.  odpływaniem płynu owodniowego,
C.  owinięciem się pępowiny wokół płodu,
D.  ruchami płodu.

Zadanie 22.
W miednicy płasko-krzywiczej promontorium przemieszczone jest:

A .  do światła miednicy,
B.  do tyłu,
C.  w prawo,
D.  w lewo.



Zadanie 23.
Wskaż cechę nieprawidłowego przystawienia dziecka do piersi:

A .  czubek nosa i broda dotykają piersi,
B.  otoczka nie marszczy się,
C.  usta dziecka wywinięte na zewnątrz,
D.  kąt między górną a dolną wargą jest kątem ostrym.

Zadanie 24.
Jaki  procent  poronień  samoistnych  w  I  trymestrze  ciąży  jest
spowodowanych abberacjami chromosomalnymi?

A.  20-30%,
B.  25-38%,
C.  36-42%,
D.  50-60%.

Zadanie 25.
C o  jest  najczęstszą  przyczyną  podwyższenia  u  położnicy
temperatury do 38˚C pomiędzy 3 a 5 dniem połogu?

A.  przełom tarczycowy,
B.  nawał pokarmu,
C.  krwiak sromu,
D.  zakażenie rany krocza.

Zadanie 26.
IV okres porodu to czas szczególnej obserwacji:

A .  wysokości dna i obkurczenia macicy,
B.  krwawienia z dróg rodnych,
C.  stanu ogólnego rodzącej,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 27.
Skala  Apgar  jest  podstawową  formą  testu  przesiewowego,
oceniającą ogólny kliniczny stan noworodka w:

A.  2, 6, 15 minucie życia dziecka,
B.  5, 10, 20 minucie życia dziecka,
C.  5, 10, 15 minucie życia dziecka,
D.  1, 5,10 minucie życia dziecka.

Zadanie 28.
U kobiet zarażonych wirusem HIV obserwuje się:

A .  zmniejszony odsetek porodów przedwczesnych,
B.  nadmierny wzrost wewnątrzmaciczny płodu,
C.  zwiększony odsetek porodów przedwczesnych,
D.  prawidłowy rozwój płodu.



Zadanie 29.
Jakie są pierwsze objawy zakażenia rany krocza?

A.  rozejście się rany krocza,
B.  wzrost temperatury ciała do 38░C,
C.  szaro-zielonkawy nalot na powierzchni szwów,
D.  obrzęk i zaczerwienienie brzegów rany krocza.

Zadanie 30.
Płyn owodniowy w przypadku maceracji martwego płodu:

A.  jest zabarwiony na zielono,
B.  nie zmienia koloru, lecz jest go mniej,
C.  ma charakter popłuczyn mięsnych,
D.  jest mleczny, opalizujący.

Zadanie 31.
Obserwowany  podczas  wstawiania  się  główki  płodu  tzw.  objaw
Gaussa jest wskazaniem do:

A.  szybkiego zakończenia porodu,
B.  przebicia pęcherza płodowego,
C.  podłączenia kroplówki z Oksytocyną,
D.  wnikliwej obserwacji czynności serca płodu.

Zadanie 32.
W przypadku przenoszenia zwiększona urazowość płodów i tkanek
miękkich  kanału  rodnego  w  II-gim  okresie  porodu  jest  związana
z :

A.  zmniejszoną elastycznością tkanek pochwy i krocza,
B.  przedłużającym się I-szym okresem porodu,
C.  zwiększonym kostnieniem kości czaszki,
D.  zmniejszonym kostnieniem kości czaszki.

Zadanie 33.
Jaki  hormon  jest  odpowiedzialny  za  zmniejszenie  kurczliwości
pęcherzyka  żółciowego  w  ciąży,  a  przez  to  za  nasilenie  s ię
objawów kamicy?

A.  estrogeny,
B.  laktogen łożyskowy,
C.  progesteron,
D.  gonadotropina kosmówkowa.



Zadanie 34.
Wykonanie przesiewowego testu obciążenia glukozą 75g u kobiet w
okresie ciąży, ma na celu:

A.  sprawdzenie możliwości wchłaniania jej,
B.  wykrycie nieprawidłowości w metabolizmie węglowodanów,
C.  ocenę ciężkości cukrzycy,
D . wykrycie  nieprawidłowości  w  transporcie  glukozy  przez

łożysko.

Zadanie 35.
Zaostrzenie  s ię  tocznia  nerkowego  w  przebiegu  ciąży  jest
wskazaniem do:

A.  leczenia antybiotykowego,
B.  leczenia steroidami kory nadnerczy,
C.  przerwania ciąży,
D.  leczenia operacyjnego.

Zadanie 36.
C o  wpływa  niekorzystnie  na  układ  krążenia  ciężarnej  między
32-34 tygodniem ciąży?

A.  największe uwodnienie krwi,
B.  gwałtowny przyrost hemoglobiny,
C.  gwałtowny spadek płytek krwi,
D.  zaburzenia krzepnięcia.

Zadanie 37.
Czy  ciężarna  będąca  w  34-  tygodniu  ciąży,  która  w  ciągu
ostatnich  kilku  dni  zaobserwowała  zmniejszoną  liczbę  ruchów
dziecka  tzn.  ok.  7  epizodów  w  ciągu  dnia  może  brać  udział  w
zajęciach szkoły rodzenia?

A.  tak, ruchy dziecka są prawidłowe,
B . nie, powinna udać się do szpitala celem dokonania oceny

stanu płodu,
C . tak,  z  ograniczeniem  wykonywania  ćwiczeń

rozciągających,
D.  nie, powinna odpocząć w domu.

Zadanie 38.
W  jakiej  fazie  rozwoju  rak  szyjki  macicy  może  współistnieć  z
ciążą?

A.  w każdej fazie rozwoju,
B.  tylko w niektórych fazach rozwoju,
C.  tylko w 1 fazie rozwoju,
D.  tylko w 2 fazie rozwoju.



Zadanie 39.
W celu wczesnego wykrycia fenyloketonurii wykonuje się test:

A .  Bentlera,
B.  radioimmunologiczny,
C.  smółkowy,
D.  Guthriego.

Zadanie 40.
Schorzenia  reumatologiczne  i  stosowane  w  ich  leczeniu  leki
przeciwzapalne mogą spowodować:

A.  przyśpieszenie wzrostu płodu,
B.  trwałą niewydolność oddechową u płodu,
C.  zmniejszenie ryzyka krwotoku podczas porodu u matki,
D.  opóźnienie i przedłużenie porodu.

Zadanie 41.
Z a  produkcję  pokarmu  kobiecego  w  pęcherzykach  mlecznych
odpowiada:

A.  prolaktyna,
B.  oksytocyna,
C.  progesteron,
D.  estrogeny.

Zadanie 42.
Spowolnienie  krążenia  krwi,  zmniejszenie  aktywności  ruchowej,
zwiększona  krzepliwość  krwi,  zmiany  w  obrębie  ścian  naczyń
krwionośnych to czynniki ryzyka:

A.  infekcji wewnątrzmacicznej,
B.  choroby zakrzepowo û zatorowej,
C.  zespołu żyły głównej dolnej,
D.  późnych krwawień poporodowych.

Zadanie 43.
Dokument  wydany  przez  WHO  i  UNICEF  w  zakresie  inicjatywy
Szpitala Przyjaznego Dziecku dotyczy:

A.  egzekwowania prawa dziecka,
B.  egzekwowania prawa matki,
C . egzekwowania  prawa  pracowników  ochrony  zdrowia  do

ustalenia zasad prawidłowej pielęgnacji i opieki,
D . zmiany  praktyk  szpitalnych,  aby  nie  zaburzały  kontaktu

matki z dzieckiem.



Zadanie 44.
Która  czynność  przyspieszy  w  sposób  naturalny  oddzielenie  s ię
łożyska od macicy?

A.  podłączenie kroplówki z Oksytocyną,
B.  dożylne podanie Meterginy,
C.  wykonanie zabiegu Credego,
D.  przystawienie noworodka do piersi.

Zadanie 45.
Jakie  najczęściej  występują  powikłania  spowodowane  obecnością
mięśniaków w okresie ciąży?

A.  zaburzenia III okresu porodu,
B.  zaburzenia laktacji,
C .  nieprawidłowe gojenie się naciętego krocza,
D.  powstanie krwiaka w okolicy krocza.

Zadanie 46.
W  jakim okresie pojawia się tachykardia matczyna i płodowa jako
powikłanie przedwczesnego pęknięcia błon płodowych?

A.  po 4-9 godzin,
B.  po 6-12 godzin,
C.  po 10-15 godzin,
D.  po 12-24 godzin.

Zadanie 47.
Ciała  siarowe,  czyli  granulocyty  i  l imfocyty,  to  elementy
charakterystyczne dla:

A.  młodziwa (colostrum),
B.  mleka przejściowego,
C.  mleka dojrzałego,
D.  mleka fazy nocnej.

Zadanie 48.
Raz sformułowany standard położniczy:

A.  nie może podlegać rewizji,
B .  może podlegać jednorazowej rewizji,
C .  może podlegać ciągłym rewizjom,
D.  może podlegać dwukrotnej rewizji.

Zadanie 49.
Kapacytacja jest to:

A .  proces produkcji plemników,
B.  proces uzdatniania plemników,
C.  proces połączenia się plemnika z komórką jajową,
D.  czas przeżycia plemników.



Zadanie 50.
O czym może świadczyć deceleracja późna?

A.  o dobrostanie płodu,
B.  o czynniku pępowinowym,
C.  o śmierci wewnątrzmacicznej płodu,
D.  o czynniku maciczno - łożyskowym.

Zadanie 51.
W II-gim okresie porodu wzrasta u matki zapotrzebowanie na t len
i następuje:

A . przyspieszenie  oddechów,  tachykardia,  wzrost  ciśnienia
tętniczego,

B . przyspieszenie  oddechów,  normokardia,  wzrost  ciśnienia
tętniczego,

C . zwolnienie  oddechów,  bradykardia,  ciśnienie  tętnicze  w
normie,

D . zwolnienie  oddechów,  bradykardia,  spadek  ciśnienia
tętniczego.

Zadanie 52.
W wyniku zrośnięcia i zwłóknienia tętnic pępowinowych powstaje:

A .  więzadło obłe wątroby,
B.  więzadło pęcherzowo-pępkowe,
C.  więzadło tętnicze,
D.  więzadło obłe jajnika.

Zadanie 53.
I l e  urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży
przed przewidywaną datą porodu?

A.  1 tydzień,
B.  co najmniej 3 tygodnie,
C.  nie więcej niż 6 tygodni,
D.  cały przysługujący urlop.

Zadanie 54.
Białkomocz  fizjologiczny  u  kobiety  ciężarnej  przyjmuje
maksymalnie wartość:

A.  10-50 mg na dobę,
B.  100 mg na dobę,
C.  200-300 mg na dobę,
D.  500 mg na dobę.



Zadanie 55.
Co jest najważniejsze w ocenie płodności mężczyzny?

A.  wywiad dotyczący przebytych chorób,
B.  badanie przedmiotowe,
C.  badanie andrologiczne,
D.  badanie nasienia.

Zadanie 56.
Aby  płód  otrzymywał  odpowiednią  i lość  wapnia,  w  diecie  kobiety
ciężarnej musi być dostateczna ilość:

A.  witaminy B,
B.  witaminy D,
C.  witaminy C,
D.  witaminy A.

Zadanie 57.
W  żywieniu  ciężarnej  z  wirusowym  zapaleniem  wątroby  należy
ograniczyć spożycie:

A .  białka,
B.  wody,
C.  tłuszczów,
D.  witamin i soli mineralnych.

Zadanie 58.
Które z wymienionych badań jest zbędne (niepotrzebne) w okresie
kontroli chorej po leczeniu zaśniadu inwazyjnego?

A.  oznaczenie stężenia HCG,
B.  badanie ginekologiczne,
C.  Rtg klatki piersiowej,
D.  biocenoza pochwy.

Zadanie 59.
Powrót cyklu miesiączkowego po porodzie uzależniony jest od:

A.  działania progesteronu,
B.  intensywności działania estrogenów,
C . uruchomienia się sprzężenia zwrotnego między przysadką

i podwzgórzem a jajnikami,
D.  intensywności działania oksytocyny.

Zadanie 60.
I l e  zasad  (kroków)  promocji  karmienia  piersią,  w  1989  roku,
sformułowała i zaleciła upowszechnić WHO i UNICEF?

A.  6 ,
B.  8 ,
C.  10,
D.  12.



Zadanie 61.
Triada Reada to następujący ciąg zjawisk:

A.  lęk - napięcie - ból,
B.  napięcie - lęk - ból,
C.  ból - napięcie - lęk,
D.  ból - lęk - napięcie.

Zadanie 62.
Która  z  niżej  wymienionych sprzężnych ma  rzeczywisty  wpływ na
pomyślny przebieg porodu drogami natury?

A.  sprzężna przekątna,
B.  sprzężna zewnętrzna,
C.  sprzężna anatomiczna,
D.  sprzężna położnicza.

Zadanie 63.
Ćwiczenia  usprawniające  w  okresie  ciąży  i  połogu,  prowadzenie
gimnastyki oddechowej i  relaksacyjnej zaliczamy do świadczeń (w
zakresie zadań położnej POZ):

A .  diagnostycznych,
B.  pielęgnacyjnych,
C.  leczniczych,
D.  rehabilitacyjnych.

Zadanie 64.
Czy  czynna,  prątkująca  gruźlica  u  matki  stanowi
przeciwwskazanie do karmienia piersią?

A.  tak, bezwzględne,
B.  tak, ale tylko w pierwszym tygodniu życia dziecka,
C.  tak, ale tylko w okresie noworodkowym,
D.  nie stanowi.

Zadanie 65.
Indeks płynu owodniowego (AFI) w badaniu USG oznacza sumę:

A.  najgłębszych kieszeni płynu owodniowego w jamie macicy,
B . najgłębszych kieszeni płynu owodniowego w 4 kwadrantach

macicy,
C . najgłębszych  kieszeni  płynu  owodniowego  w  dolnej  i

górnej części macicy,
D.  płynu owodniowego w całej jamie macicy.



Zadanie 66.
Podstawowy  cel  działań  na  rzecz  "bezpiecznego  macierzyństwa"
(rekomendacje PTG i Funduszu Narodów Zjednoczonych z 2004 r. )
to :

A .  ograniczenie zachorowalności i umieralności matek,
B . redukcja  zachorowalności  i  umieralności  płodów  i

noworodków,
C . podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat ciąży

i macierzyństwa,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 67.
Częstym powikłaniem nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi u
ciężarnej  jest  rzucawka.  Który  z  objawów  NIE  świadczy  o
zagrażającej rzucawce:

A.  mroczki przed oczami,
B.  nudności,
C.  bóle w podbrzuszu,
D.  skąpomocz.

Zadanie 68.
Najczęściej występującą ciążą ektopową jest ciąża:

A.  brzuszna,
B.  szyjkowa,
C.  śródścienna,
D.  bańkowa.

Zadanie 69.
Hiperglikemia u płodu w warunkach niewielkiego nawet niedoboru
tlenu  powoduje  przerost  komórek  B  wysp  trzustkowych,  kwasicę
mleczanową oraz:

A.  uszkodzenie podstawy jąder mózgu,
B.  makrosomię,
C.  uszkodzenie trzustki,
D.  uszkodzenie wątroby.

Zadanie 70.
Zmiany obserwowane w przebiegu zespołu DIC są rezultatem:

A.  aktywacji układu fibrynolizy,
B.  uwalniania cytokin,
C.  uszkodzenia narządów,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 71.
Promocja zdrowia to:

A.  rozpoznawanie wyznaczające rodzaj i zakres opieki,
B . działania  na  rzecz  poprawy  samopoczucia  i  wsparcia  w

trudnych sytuacjach,
C . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie

oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

D . działania  zmierzające  do  usunięcia  lub  przynajmniej
ograniczenia następstw choroby.

Zadanie 72.
Postępowanie w okresie nawału pokarmu polega na:

A.  zaprzestaniu karmienia piersią,
B.  odciąganiu pokarmu,
C . skorygowaniu  techniki  ssania,  częstszym  karmieniu,

odciąganiu niewielkiej ilości pokarmu,
D.  przystawianiu dziecka w tej samej pozycji.

Zadanie 73.
Który z wymienionych czynników NIE predysponuje do wystąpienia
atonii macicy?

A.  pozycja wertykalna w czasie porodu,
B.  wielowodzie lub ciąża mnoga,
C.  poród przyspieszony,
D.  nieprawidłowe prowadzenie III okresu porodu.

Zadanie 74.
Zagadnienia  dotyczące  techniki  karmienia  najlepiej  można
przekazać stosując metody:

A.  praktyczne,
B.  podające,
C.  wykładające,
D.  problemowe.

Zadanie 75.
P o  czym  poznać,  że  jednomiesięczne  dziecko  karmione  wyłącznie
piersią otrzymuje odpowiednią ilość pokarmu?

A.  karmień jest co najmniej 6 w ciągu doby,
B . najpóźniej  w  trzecim  tygodniu  po  porodzie  dziecko

wyrównuje urodzeniową masę ciała,
C.  dziecko moczy co najmniej 6 pieluch w ciągu dnia,
D . dziecko  oddaje  codziennie  jeden  stolec  w  kolorze

ciemnozielonym.



Zadanie 76.
Owulację można określić na podstawie podwyższonej temperatury
ciała kobiety oraz:

A.  zwiększonej ilości wydzieliny pochwowej,
B.  nawilżenia narządów płciowych,
C.  charakteru śluzu szyjkowego,
D.  tkliwości gruczołów piersiowych.

Zadanie 77.
Narkotyczne  leki  przeciwbólowe  zaburzają  przebieg  porodu,
ponieważ:

A.  całkowicie znoszą odczuwalność skurczów macicy,
B.  przyspieszają czynność skurczową macicy,
C.  utrudniają koncentrację kobiety na skurczach,
D.  zwiększają napięcie szyjki macicy.

Zadanie 78.
Ważnym elementem decydującym o wyborze metody antykoncepcyjnej
jest jej:

A .  zgodność z naturą,
B.  dostępność,
C.  łatwość w użyciu,
D.  skuteczność.

Zadanie 79.
W okresie płodności temperatura ciała kobiety:

A.  obniża się o 1˚C,
B.  podnosi się o 1˚C,
C.  obniża się o kilka dziesiętnych stopnia (˚C),
D.  podnosi się o kilka dziesiętnych stopnia (˚C).

Zadanie 80.
Czym grozi nadmierna czynność skurczowa macicy z podwyższonym
jej napięciem?

A.  przedłużeniem porodu,
B.  zagrażającym pęknięciem macicy,
C.  uszkodzeniem tkanki krocza,
D.  pęknięciem szyjki macicy.

Zadanie 81.
Który  sposób  spędzania  czasu  wolnego  NIE  jest  przeciwwskazany
dla kobiet, aż do końca ciąży?

A.  tenis,
B.  pływanie,
C.  jogging,
D.  siatkówka.



Zadanie 82.
Miednica  płasko-krzywicza  charakteryzuje  s ię  znacznym
zwiększeniem wymiaru:

A.  międzykolcowego,
B.  międzygrzebieniowego,
C.  międzykrętarzowego,
D.  sprzężnej zewnętrznej.

Zadanie 83.
Planując  program  szkoły  dla  rodziców  należy  przede  wszystkim
brać pod uwagę:

A.  wykształcenie uczestników kursu,
B.  wiek uczestników kursu,
C.  doświadczenia uczestników kursu,
D.  potrzeby uczestników kursu.

Zadanie 84.
Wybór  postępowania  klinicznego  w  przypadku  wystąpienia
przedwczesnego pęknięcia błon płodowych zależy głównie od:

A.  wyposażenia oddziału,
B.  sprawności personelu medycznego,
C.  oceny dojrzałości płodu,
D.  stanu psychicznego kobiety.

Zadanie 85.
Podczas  pielęgnacji  gojącego  się  naciętego  krocza  należy
unikać:

A.  zimnych okładów,
B.  naparu z arniki do podmywania,
C.  płukania rany 10% NaCl,
D.  nasiadówek.

Zadanie 86.
Jakie zakażenia wirusowe mają istotny wpływ na rozwój ciąży?

A.  różyczka, opryszczka i cytomegalia,
B.  grypa i różyczka,
C.  zapalenie opon mózgowych,
D.  wirusowe zapalenie wątroby.

Zadanie 87.
Najczęstszą  przyczyną  przedwczesnego  odklejenia  się  łożyska
jest:

A .  nadciśnienie tętnicze,
B.  niedokrwistość,
C.  młody wiek ciężarnej,
D.  hipotrofia płodu.



Zadanie 88.
Stanem bezpośrednio poprzedzającym tachykardię u płodu jest:

A . zwiększone  pobudzenie  części  współczulnej  układu
autonomicznego,

B . zwiększone  pobudzenie  części  przywspółczulnej  układu
autonomicznego,

C . zmniejszone  pobudzenie  części  współczulnej  układu
autonomicznego,

D . zmniejszone  pobudzenie  części  przywspółczulnej  układu
autonomicznego.

Zadanie 89.
Pierwszym i głównym symptomem cholestazy wewnątrzwątrobowej
ciężarnych jest:

A .  żółtaczka,
B.  świąd skóry,
C.  senność,
D.  bóle głowy.

Zadanie 90.
Mięsień macicy pobudzany jest jednocześnie z dwóch ośrodków, a
krzywa  tokograficzna  ma  charakter  dwugarbny.  Jest  to  obraz
charakterystyczny dla:

A.  hipotonicznej czynności skurczowej,
B.  hipertonicznej czynności skurczowej,
C.  rozkojarzenia czynności skurczowej I stopnia,
D.  rozkojarzenia czynności skurczowej II stopnia,

Zadanie 91.
Jakie  jest  niebezpieczeństwo  rozkojarzenia  czynności  skurczowej
mięśnia macicy II stopnia?

A.  pęknięcie macicy,
B.  oddzielenie łożyska,
C.  pęknięcie szyjki macicy,
D.  zahamowanie postępu porodu.

Zadanie 92.
Który z podanych czynników NIE ma znaczącego wpływu na proces
wzrostu i dojrzewanie płodu?

A.  aktywność matki,
B.  czas trwania ciąży,
C.  czynniki genetyczne,
D.  czynność łożyska.



Zadanie 93.
Jednym  z  objawów  niedokrwistości  z  niedoboru  żelaza  u
ciężarnych jest:

A .  przebarwienie na skórze,
B.  pieczenie języka,
C.  świąd skóry,
D.  zwolnienie akcji serca.

Zadanie 94.
Karmienie noworodka "na żądanie" powoduje:

A.  wzrost laktacji proporcjonalny do potrzeb noworodka,
B.  zwiększenie kaloryczności pokarmu,
C.  zmniejszoną produkcję pokarmu,
D.  nadmierny przyrost masy ciała noworodka.

Zadanie 95.
Pierwszy  etap  działań  w  formułowaniu  strategii  marketingowej
to :

A.  podział kosztów,
B.  analiza zysków,
C.  analiza otoczenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 96.
"Objaw  szczytowy"  w  metodzie  Billingsów  wiąże  się  ze  szczytem
wydzielania estrogenów i działaniem:

A.  progesteronu,
B.  folitropiny,
C.  lutropiny,
D.  prolaktyny.

Zadanie 97.
Tyreotoksykoza ciężarnych jest to:

A .  efekt przedawkowania jodu,
B.  nadczynność tarczycy wymagająca leczenia operacyjnego,
C.  przemijająca nadczynność tarczycy zależna od HCG i TSH,
D.  wole naczyniowe u ciężarnych.

Zadanie 98.
Które  badanie  diagnostyczne  potwierdza  cholestazę
wewnątrzwątrobową?

A.  morfologia krwi z rozmazem,
B.  poziom methemoglobiny i czasu krzepnięcia,
C.  poziom cholesterolu i lipazy,
D . poziom  fosfatazy  alkalicznej  i  aminotransferazy

alaninowej.



Zadanie 99.
Najczęstszą  przyczyną  implantacji  zygoty  w  nietypowym  miejscu
są/jest:

A .  zrosty w obrębie jajowodów,
B.  stan zapalny śluzówki jamy macicy,
C.  zrosty w obrębie miednicy małej,
D.  zaburzenia hormonalne.

Zadanie 100.
Odchody krwiste to:

A.  lochia rubra,
B.  lochia fusca,
C.  lochia flava,
D.  lochia alba.

Zadanie 101.
Przeciwwskazaniem do wykonania amnioskopii jest:

A .  rozwarcie szyjki macicy,
B.  zachowany pęcherz płodowy,
C.  stan zapalny w pochwie,
D.  zgładzanie i skracanie szyjki macicy.

Zadanie 102.
Organizacją o zasięgu międzynarodowym - stanowiącą wsparcie dla
matek karmiących jest:

A .  WHO,
B.  ICM,
C.  La Leche League International,
D.  Amerykańska Akademia Pediatrii.

Zadanie 103.
W  celu  dokonania  prawidłowego  zwrotu  główki  płodu  w  ułożeniu
potylicowym  tylnym  korzystnie  jest  w  I-szym  okresie  porodu
zaproponować rodzącej:

A .  leżenie na plecach,
B.  chodzenie po sali,
C.  leżenie na boku,
D.  korzystanie z worka sako.

Zadanie 104.
Fizjologiczna niedokrwistość u ciężarnych, spowodowana jest:

A .  zmniejszaniem się liczby krwinek czerwonych,
B.  rozpadem krwinek czerwonych,
C.  zwiększeniem się objętości osocza,
D.  utrudnionym wchłanianiem żelaza w tym okresie.



Zadanie 105.
W  prowadzeniu  I I  okresu  porodu  u  kobiety  chorej  na  serce
najważniejsze jest:

A .  zminimalizowanie wysiłku,
B.  stosowanie leków wspomagających pracę serca,
C.  podawanie tlenu,
D.  uzupełnianie płynów.

Zadanie 106.
W  okresie  dojrzewania  płciowego  pogłębia  się  dymorfizm  płciowy
w zakresie proporcji ciała i dotyczy głównie:

A.  długości kończyn, budowy miednicy i szerokości barków,
B.  długości kończyn dolnych,
C.  budowy miednicy,
D.  wysubtelnienia rysów twarzy.

Zadanie 107.
Którą  z  niżej  podanych  witamin  trzeba  podawać  niemowlęciu
karmionemu wyłącznie piersią?

A.  Witaminę E,
B.  Witaminę B,
C.  Witaminę C,
D.  Witaminę D.

Zadanie 108.
Psychoprofilaktyka porodu to:

A . przygotowanie  ciężarnej  do  odbycia  porodu  naturalnego,
wyeliminowanie  strachu  i  napięcia,  a  nie  całkowita
likwidacja bólu w czasie porodu,

B . likwidacja  bólu  porodowego  za  pomocą  środków
farmakologicznych i niefarmakologicznych,

C.  proces nauczania w szkole rodzenia,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 109.
Stany przejściowe noworodka to:

A.  spadek masy ciała,
B.  wzrost ciepłoty ciała,
C . żółtaczka  fizjologiczna,  fizjologiczny  spadek  masy

ciała,  odczyny  ciążowe,  rumień  noworodkowy,
fizjologiczny wzrost ciepłoty ciała,

D.  spadek ciepłoty ciała.



Zadanie 110.
U  których  kobiet  najczęściej  występuje  rozkojarzona  czynność
skurczowa macicy I stopnia?

A.  u bardzo niespokojnych,
B.  z wadą rozwojową macicy,
C.  po leczonej niepłodności,
D.  u kobiet uzależnionych od alkoholu.

Zadanie 111.
Codzienny  pomiar  temperatury  ciała  przy  stosowaniu  termicznej
metody regulacji poczęć pozwoli na określenie:

A.  początku fazy folikularnej,
B.  końca fazy folikularnej,
C.  początku fazy lutealnej,
D.  końca fazy lutealnej.

Zadanie 112.
Jednym  z  objawów  ostrej  fazy  rzęsistkowicy  występującej  u
kobiet są:

A.  obfite, szarożółte, pieniste upławy,
B.  obfite serowate upławy,
C.  kłykciny płaskie,
D.  obfite ropne upławy.

Zadanie 113.
Który z objawów występujący u noworodka na pewno będzie wymagał
porozumienia z lekarzem pediatrą?

A.  niewielkie krwawienie z pochwy u dziewczynek,
B.  obrzęk i zaczerwienienie prącia u chłopców,
C.  jednostronny obrzęk sutka,
D.  obrzęk sutków z okresowo obserwowanym wypływem mleka.

Zadanie 114.
Stosowanie zimnych okładów na piersi:

A .  nie wpływa na laktację,
B.  ma na celu pobudzenie laktacji,
C .  hamuje laktację,
D.  ułatwia przystawienie dziecka do piersi.

Zadanie 115.
W połogowym zakrzepowym zapaleniu żył miednicy skuteczną metodą
diagnostyczną jest:

A .  badanie palpacyjne,
B.  Rtg i podanie środka kontrastowego,
C.  Usg metodą Dopplera,
D.  badanie laboratoryjne np. czas krzepnięcia.



Zadanie 116.
Mechanizm dojrzewania dziewcząt uwarunkowany jest przez:

A.  wydzielanie hormonów,
B.  zmniejszenie wydzielania LH,
C . dodatnie  sprzężenie  zwrotne  układu  podwzgórze  -

przysadka mózgowa - gonady,
D.  wzrost aktywności wegetatywnego układu nerwowego.

Zadanie 117.
Podstawową  przyczyną  niedokrwistości  z  niedoboru  żelaza  u
kobiety ciężarnej jest:

A .  nieprawidłowa synteza nukleoprotein,
B.  retykulocytoza,
C.  zmniejszony metabolizm żelaza,
D.  nieprawidłowa budowa granulocytów.

Zadanie 118.
Najczęstszą  przyczyną  odmiedniczkowego  zapalenia  nerek  w
okresie ciąży jest zakażenie:

A.  wirusem opryszczki,
B.  bakterią gronkowcową,
C.  pałeczką okrężnicy,
D.  pałeczką jadu kiełbasianego.

Zadanie 119.
Zaśniad groniasty jest to:

A .  rak kosmówki,
B.  zwyrodnienie kosmówki,
C.  rak płodu,
D.  zwyrodnienie płodu.

Zadanie 120.
Zespół HELLP może pojawiać się w przebiegu:

A.  stanu przedrzucawkowego,
B.  zawału serca,
C.  ostrej niewydolności serca,
D.  zatoru tętnicy płucnej.

Zadanie 121.
Zmiany w przepływie krwi płodu oceniane metodą Dopplera:

A.  wyprzedzają zmiany w zapisie KTG,
B.  stanowią potwierdzenie zmian w zapisie KTG,
C.  są wtórne do zmian w zapisie KTG,
D.  nie mają związku z zapisem KTG.



Zadanie 122.
Proces  dydaktyczny  w  szkole  dla  rodziców  jest  najmniej
efektywny, jeśli jedyną metodą kształcenia jest/są:

A . wymiana  doświadczeń  z  rodzicami,  którzy  są  już  po
porodzie,

B.  ćwiczenia praktyczne,
C.  wykłady,
D.  dyskusje.

Zadanie 123.
Pielęgnacja  pacjentki  w  czasie  transfuzji  krwi  ma  na  celu
przede wszystkim:

A.  wnikliwą obserwację stanu emocjonalnego pacjentki,
B.  wczesne wykrycie objawów powikłań poprzetoczeniowych,
C.  szczegółową analizę parametrów życiowych pacjentki,
D.  obserwację pracy układu krążenia i diurezy.

Zadanie 124.
Skala Bishopa służy do oceny:

A.  stopnia dojrzałości płodu,
B.  jakości płynu owodniowego,
C.  zagrożenia życia płodu,
D.  stopnia dojrzałości szyjki macicy.

Zadanie 125.
Jakie  ułożenie  w  łóżku  zmniejszy  odczuwanie  bólu  po  cięciu
cesarskim?

A.  płaskie na lewym boku,
B.  płaskie na prawym boku,
C.  wysokie na plecach z odwiedzionymi kończynami dolnymi,
D.  wysokie na plecach ze zgiętymi kończynami w stawach.

Zadanie 126.
Uwrażliwiając  młodych  rodziców  na  potrzeby  nienarodzonego
dziecka, uczestników szkolenia należy nauczyć:

A.  naturalnych metod rozpoznawania płodności,
B.  różnych form kontaktu z dzieckiem,
C.  oddychania torem przeponowym,
D.  masażu noworodka.



Zadanie 127.
Proces diagnostyczno-oceniający, który powinien być stosowany w
szkole  rodzenia,  zawierający  w  sobie  elementy  pomiaru,  osądu  i
decyzji, to:

A .  ewaluacja,
B.  kontrola,
C.  ocena,
D.  sprawdzian.

Zadanie 128.
Punkcja naczynia pępowinowego i  pobranie próbki krwi płodowej,
to :

A .  amniopunkcja,
B.  biopsja kosmówki,
C.  kordocenteza,
D.  fetoskopia.

Zadanie 129.
Pogrubienie fałdu karkowego (>3mm) u płodu widoczne w badaniu
USG może sugerować:

A.  obrzęk płodu,
B.  makrosomię płodu,
C.  zespół Downa u płodu,
D.  deformację kręgów szyjnych płodu.

Zadanie 130.
Optymalną  formą  pracy  w  szkole  dla  rodziców  ze  względu  na
realizację  celów  i  efektywność  procesu  nauczania  -  uczenia  się
jest kształcenie:

A.  indywidualne,
B.  w niewielkich grupach,
C.  w dużych grupach,
D.  brak takiej formy.

Zadanie 131.
Klasyczna  technika  operacyjnego  leczenia  niewydolności
cieśniowo-szyjkowej została wprowadzona przez:

A.  Shirodkara,
B.  McDonalda,
C.  Herreta,
D.  Frenego.



Zadanie 132.
Największy obwód główki płodu (35 cm) to:

A.  obwód podpotyliczno - ciemieniowy,
B.  obwód czołowo - potyliczny,
C.  obwód bródkowo - potyliczny,
D.  żaden z powyższych.

Zadanie 133.
Próchnicę,  u  kobiet  w  okresie  ciąży,  powodują  zaburzenia
gospodarki:

A .  wapniowo-potasowej,
B.  wapniowo-fosforowej,
C.  sodowo-potasowej,
D.  sodowo-wapniowej.

Zadanie 134.
W  jakim  okresie  ciąży  występuje  nadciśnienie  tętnicze
indukowane ciążą?

A.  po 1 tygodniu ciąży,
B.  po 4 tygodniu ciąży,
C.  po 10 tygodniu ciąży,
D.  po 20 tygodniu ciąży.

Zadanie 135.
Obraz  tzw.  zamieci  śnieżnej  w  badaniu  USG,  jest
charakterystyczny dla:

A.  poronienia w toku,
B.  zaśniadu groniastego,
C.  ciąży obumarłej,
D.  raka kosmówki.



PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE
TEST NR 272413
GRUPA 1
Zadanie 1.
Prowadzenie  arkusza  oceny  świadczonej  opieki  pielęgniarskiej
pozwala na:

A.  dokładną wycenę kosztów usługi,
B . rejestrowanie  różnicy  pomiędzy  tym  czego  pacjentka

potrzebuje  i  oczekuje  od  zespołu  zapewniającego  opiekę
w danej sytuacji, a opieką jaką rzeczywiście otrzymała,

C . prowadzenie  dokładnej  kalkulacji  kosztów  i  zasobów
określenie poziomu opieki,

D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 2.
W  przypadku  wystąpienia  deceleracji  zmiennych  w  pierwszej
kolejności należy:

A.  podać rodzącej tlen,
B.  zmienić pozycję rodzącej,
C.  przygotować do cięcia cesarskiego,
D.  przebić pęcherz płodowy.

Zadanie 3.
Kiedy następuje anatomiczne zamknięcie otworu owalnego?

A.  zaraz po urodzeniu dziecka,
B.  w pierwszym tygodniu życia dziecka,
C.  pod koniec okresu noworodkowego,
D.  w dalszych miesiącach życia dziecka.

Zadanie 4.
Wirus HIV ginie po 30 minutach w temperaturze:

A.  42˚C,
B.  48˚C,
C.  52˚C,
D.  56˚C.

Zadanie 5.
W  czasie  połogu  szyjka  macicy  jest  uformowana,  a  je j  ujście
wewnętrzne zamyka się w:

A.  2 - 3 dniu połogu,
B.  8 -10 dniu połogu,
C.  14 - 20 dniu połogu,
D.  4 - 6 tygodniu połogu.



Zadanie 6.
Dlaczego NIE należy przepełnionych piersi intensywnie masować?

A.  sprzyja to powstawaniu stanów zapalnych,
B.  powoduje to późniejsze wyciekanie mleka z piersi,
C.  za bardzo pobudza produkcję mleka,
D.  powoduje macerację skóry.

Zadanie 7.
Prawidłowy skurcz porodowy rozpoczyna się w okolicy:

A.  ujścia macicznego jajowodów,
B.  dolnego odcinka,
C.  dna macicy,
D.  cieśni szyjki.

Zadanie 8.
Materiałem najbardziej zakaźnym w posocznicy połogowej jest:

A .  krew,
B.  mocz,
C.  śl ina,
D.  kał .

Zadanie 9.
Położna  przygotowuje  noworodka  do  wypisu  ze  szpitala.
Przebierając  dziecko,  sprawdza  raz  jeszcze  jego  tożsamość.  Co
położna  powinna  zrobić  z  metryczką  dziecka,  którą  ma  ono  na
rączce?

A.  sprawdzić z dokumentacją i zdjąć z rączki,
B.  poprosić, żeby matka ją przeczytała i zdjęła,
C.  poprosić, żeby matka ją przeczytała i nie zdejmowała,
D.  poprosić kogoś z rodziny, aby przeczytał i zdjął.

Zadanie 10.
Po usunięciu spirali domacicznej płodność kobiety powraca:

A.  już w pierwszym cyklu miesiączkowym,
B.  po 2 miesiącach,
C.  po 4 miesiącach,
D.  po 6 miesiącach.

Zadanie 11.
Pourodzeniowy spadek masy ciała noworodka może być minimalny,
jeśli matka:

A.  karmi piersią dziecko na życzenie,
B.  dodatkowo odciąga pokarm,
C.  poi dziecko wodą przegotowaną przez 3-4 dni,
D . zastosuje  odpowiednią  dietę  dla  siebie  (duża  i lość

płynów mlecznych).



Zadanie 12.
Zastosowanie  znieczulenia  zewnątrzoponowego  w  czasie  porodu
pozwala na:

A . poruszanie  s ię  rodzącej  podczas  porodu  włącznie  z
chodzeniem,

B.  100% zniesienie bólu porodowego,
C . samodzielne  dawkowanie  leku  znieczulającego  przez

rodzącą,
D.  poprawę przepływu łożyskowego w pozycji na wznak.

Zadanie 13.
Wykonywanie ćwiczeń ruchowych u pacjentek po cięciu cesarskim
należy rozpocząć:

A.  w pierwszej dobie po operacji,
B.  w drugiej dobie po operacji,
C.  w trzeciej dobie po operacji,
D.  w czwartej dobie po operacji.

Zadanie 14.
Około  50%  ciężkich  postaci  przedwczesnego  oddzielenia  się
łożyska wiąże się z występowaniem:

A.  cukrzycy,
B.  ciężkiej choroby nerek,
C.  nadciśnienia tętniczego matki,
D.  otyłości.

Zadanie 15.
Akredytacja to proces polegający na:

A . dokładnej  analizie  kosztów  związanych  z  realizacją
opieki zdrowotnej,

B.  realizacji zadań adaptacji zawodowej,
C.  oszacowaniu kosztów usług,
D . dobrowolnej,  zewnętrznej  ocenie  ustalającej  zgodność  z

wcześniej znanymi standardami.

Zadanie 16.
Barki wstawiają się do wchodu miednicy:

A . wymiarem międzybarkowym w wymiar poprzeczny wchodu
miednicy, gdy główka znajduje się na dnie miednicy,

B . wymiarem międzybarkowym w wymiar poprzeczny wchodu, gdy
główka dokonuje zwrotu wewnętrznego,

C . wymiarem międzybarkowym w wymiar poprzeczny wchodu, gdy
główka dokonuje zwrotu zewnętrznego,

D . wymiarem międzybarkowym w wymiar prosty wchodu, gdy
główka dokonuje zwrotu zewnętrznego.



Zadanie 17.
I l e  godzin  po  ostatnim  zwykłym  posiłku  najkorzystniej  jest
wykonać planowe cięcie cesarskie w znieczuleniu ogólnym?

A.  po min. 4-8 godz.,
B.  po min. 8-12 godz.,
C.  po min.12-16 godz.,
D.  po min.16-24 godz.

Zadanie 18.
Czym się  charakteryzuje  i  kiedy  występuje  odczyn  poszczepienny
po szczepieniu BCG?

A . p o 4 godzinach złe samopoczucie, ból i  obrzęk w miejscu
wkłucia,

B.  po 2-3 tygodniach naciek, owrzodzenie, strup, blizna,
C . w  drugiej  dobie  podwyższona  temperatura,

zaczerwienienie w miejscu szczepienia,
D . w  miejscu  wkłucia  w  pierwszej  dobie  po  szczepieniu

pęcherzyk białawy z ropną krostą na powierzchni.

Zadanie 19.
Gdy  pęknie  pęcherz  płodowy,  a  ułożenie  płodu  jest  poprzeczne,
należy natychmiast:

A .  zbadać kobietę wewnętrznie,
B.  podłączyć kroplówkę z Oksytocyną,
C.  zbadać czynność serca płodu,
D.  rozpocząć przygotowanie do cięcia cesarskiego.

Zadanie 20.
Który z poniższych objawów NIE zwiastuje porodu?

A.  obniżenie dna macicy,
B.  centralizacja szyjki macicy,
C.  obkurczenie szyjki macicy,
D.  dojrzewanie szyjki macicy.

Zadanie 21.
Wizyty kontrolne między 32-36 tygodniem ciąży powinny odbywać
się:

A .  co 3 tygodnie,
B.  co 2 tygodnie,
C.  co 1 tydzień,
D.  1 raz w miesiącu.



Zadanie 22.
D o  zaburzeń  występujących  u  noworodków  płci  żeńskiej
spowodowanych działaniem hormonów matki, zalicza się:

A .  krwawienie z pochwy,
B.  wzrost temperatury,
C.  żółtaczkę fizjologiczną,
D.  fizjologiczny spadek masy ciała.

Zadanie 23.
Kobieta ciężarna:

A.  może być delegowana poza miejsce zamieszkania,
B . może być delegowana poza miejsce zamieszkania za zgodą

lekarza ginekologa,
C . nie  może  być  delegowana  poza  miejsce  zamieszkania  w

ogóle,
D . nie  może  być  delegowana  poza  miejsce  zamieszkania  bez

swojej zgody.

Zadanie 24.
Odchody połogowe zanikają:

A.  w 4-6 tygodniu połogu,
B.  w 3-4 tygodniu połogu,
C.  w 2-3 tygodniu połogu,
D.  w 10 dniu połogu.

Zadanie 25.
W  którym  odcinku  macicy  jest  najmniej  receptorów
oksytocynowych?

A.  trzonie macicy,
B.  dnie macicy,
C.  górnej części dolnego odcinka macicy,
D.  dystalnej części dolnego odcinka macicy.

Zadanie 26.
Pierwszy  etap  zagnieżdżenia  zapłodnionej  komórki  jajowej  polega
na:

A . zetknięciu  się  blastocysty  z  endometrium  węzłem
zarodkowym,

B.  adhezji zarodka do tkanek macicy,
C.  penetrowaniu podścieliska i intensywnym rozmnażaniu,
D.  przechodzeniu przez jajowód.



Zadanie 27.
Wystąpienie niedowładu macicy prowadzi do:

A.  niedokrwistości,
B.  zaburzeń krzepliwości krwi,
C.  zagrożenia życia kobiety,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 28.
Główna przyczyna zgonów okołoporodowych wśród noworodków w
Polsce to:

A.  choroba hemolityczna,
B.  wcześniactwo,
C.  uraz okołoporodowy,
D.  wady wrodzone.

Zadanie 29.
O czym może świadczyć brak odchodów u położnicy w dobie cięcia
cesarskiego?

A.  stanie zapalnym w macicy,
B.  nadmiernym obkurczeniu ujścia wewnętrznego szyjki,
C.  nieprawidłowej pozycji ciała w łóżku,
D.  zmniejszonym napięciu mięśnia macicy.

Zadanie 30.
Który wskaźnik obrazuje NIEPRAWIDŁOWY mechanizm ssania?

A.  rąbek języka widoczny jest w kąciku ust,
B.  noworodek cmoka i wciąga policzki,
C.  język dziecka obejmuje brodawkę i otoczkę,
D.  brodawka po karmieniu jest niebolesna i nieporaniona.

Zadanie 31.
Czynność  skurczowa  w  czasie  porodu  ciąży  przenoszonej  ma
najczęściej tendencję do:

A.  hyperdynamii,
B.  hypodynamii,
C.  dyskoordynacji,
D.  odwróconej zasady potrójnego zstępowania.

Zadanie 32.
Niepłodność laktacyjna spowodowana jest:

A .  wysokim stężeniem prolaktyny,
B.  niskim stężeniem prolaktyny,
C.  wahaniem stężenia prolaktyny,
D.  nie ma związku ze stężeniem prolaktyny.



Zadanie 33.
Niekorzystny  wpływ  na  stan  płodu  może  mieć  małowodzie  w
przypadku:

A.  ciąży niedonoszonej,
B.  ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym,
C.  każdej ciąży,
D.  pierwszej ciąży.

Zadanie 34.
U  których  kobiet  najczęściej  występuje  rozkojarzona  czynność
skurczowa macicy I stopnia?

A.  u bardzo niespokojnych,
B.  z wadą rozwojową macicy,
C.  po leczonej niepłodności,
D.  u kobiet uzależnionych od alkoholu.

Zadanie 35.
Porody przedwczesne częściej występują u kobiet:

A .  poniżej 20 roku życia,
B.  powyżej 20 roku życia,
C.  powyżej 25 roku życia,
D.  powyżej 30 roku życia.

Zadanie 36.
D o  pęknięcia  szyjki  macicy  podczas  porodu  najczęściej  dochodzi
w sytuacji gdy:

A . skurcze  są  si lne  a  kobieta  prze  przed  całkowitym
rozwarciem szyjki,

B . skurcze  są  słabe  i  kobieta  prze  przed  całkowitym
rozwarciem szyjki,

C.  jest stan zapalny szyjki macicy,
D.  jest stan zapalny pochwy.

Zadanie 37.
Podczas skurczów wydalających, ulgę kobiecie przynosi:

A .  stałe przyspieszenie oddechu,
B.  dostosowanie oddechu do fali skurczowej,
C.  zdecydowane i silne parcie,
D.  powstrzymywanie się od parcia na 1-2 skurcze.

Zadanie 38.
W jakim wieku człowiek osiąga dojrzałość biologiczną?

A.  pod koniec 1 miesiąca życia,
B.  w wieku 14-16 lat,
C.  w wieku 18-21 lat,
D.  około 25 roku życia.



Zadanie 39.
U ciężarnych z rozpoznaniem raka gruczołu piersiowego stwierdza
się przerzuty do węzłów chłonnych:

A.  tak samo często jak poza ciążą,
B.  rzadziej niż poza ciążą, ale tylko u pierwiastek,
C . rzadziej  niż  poza  ciążą,  ale  tylko  u  kobiet  przed  30

r.ż. ,
D.  częściej niż poza ciążą.

Zadanie 40.
Który  składnik  mleka  kobiecego  NIE  występuje  w  mieszankach  i
pokarmach sztucznych?

A.  białko łatwo przyswajalne,
B.  węglowodany,
C.  immunoglobulina sekrecyjna,
D.  tłuszcze.

Zadanie 41.
Odgięcie główki w mechanizmie porodu prawidłowego to:

A.  I zwrot,
B.  II zwrot,
C.  III zwrot,
D.  IV zwrot.

Zadanie 42.
Który  objaw  kliniczny  jest  nieodwracalny  w  sytuacji  późnego
rozpoznania galaktozemii?

A.  powiększenie wątroby,
B.  zaćma soczewkowa,
C.  zmniejszone napięcie mięśni,
D.  uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Zadanie 43.
Pierwsze  krwawienie  z  dróg  rodnych  w  przypadku  łożyska
przodującego zazwyczaj:

A .  występuje bez uchwytnej przyczyny,
B.  poprzedzone jest skurczami macicy,
C.  poprzedzone jest pęknięciem pęcherza płodowego,
D.  związane jest z wysiłkiem fizycznym.

Zadanie 44.
Mechanizm  powstawania  bólu  patologicznego  i  przedłużania  się
porodu to inaczej:

A .  zespół Fijałkowskiego,
B.  triada Reada,
C.  triada Leopolda,
D.  zespół Kassil.



Zadanie 45.
Jednym  z  objawów  niedokrwistości  z  niedoboru  żelaza  u
ciężarnych jest:

A .  przebarwienie na skórze,
B.  pieczenie języka,
C.  świąd skóry,
D.  zwolnienie akcji serca.

Zadanie 46.
W czasie połogu niezmienione martwicą mięśniaki macicy mogą być
przyczyną:

A.  zniekształcenia kanału rodnego,
B.  powstania tyłozgięcia,
C.  zakażeń uogólnionych,
D.  intensywnych krwawień.

Zadanie 47.
W  żywieniu  ciężarnej  z  wirusowym  zapaleniem  wątroby  należy
ograniczyć spożycie:

A .  białka,
B.  wody,
C.  tłuszczów,
D.  witamin i soli mineralnych.

Zadanie 48.
Karmienie noworodka "na żądanie" powoduje:

A.  wzrost laktacji proporcjonalny do potrzeb noworodka,
B.  zwiększenie kaloryczności pokarmu,
C.  zmniejszoną produkcję pokarmu,
D.  nadmierny przyrost masy ciała noworodka.

Zadanie 49.
W  związku  ze  znacznym  zużyciem  energii  w  czasie  porodu  u
położnicy wyraźnie zaznacza się tendencja do:

A.  kwasicy oddechowej,
B.  kwasicy głodowej,
C.  hiperwentylacji,
D.  zasadowicy.



Zadanie 50.
O  co należy w pierwszej kolejności zapytać rodzącą w przypadku,
gdy  zgłosiła  s ię  do  porodu  i  stwierdzamy  poprzeczne  położenie
płodu?

A.  częstość występowania skurczów macicy,
B.  czas rozpoczęcia czynności skurczowej,
C.  czy odpłynął płyn owodniowy,
D.  czy wystąpiło krwawienie z dróg rodnych.

Zadanie 51.
Optymalnym okresem do planowego operacyjnego leczenia kamicy
żółciowej u ciężarnej jest:

A .  pierwszy trymestr ciąży,
B.  drugi trymestr ciąży,
C.  trzeci trymestr ciąży,
D.  tuż przed porodem.

Zadanie 52.
W etiologii GDM najważniejszą rolę odgrywają:

A.  zmiany hormonalne związane z ciążą,
B.  zahamowanie produkcji insuliny przez trzustkę,
C.  nadmierna produkcja insuliny,
D.  choroby gruczołów wewnętrznego wydzielania.

Zadanie 53.
Okres dojrzewania u dziewczynek może trwać około:

A.  10-12 miesięcy,
B.  15-26 miesięcy,
C.  3 lat,
D.  5 lat.

Zadanie 54.
Cechą  charakterystyczną  występującą  u  noworodka  z  żółtaczką
fizjologiczną jest:

A .  aktywne ssanie,
B.  ruchliwość,
C.  senność,
D.  znaczny przyrost masy ciała.

Zadanie 55.
Wielowodzie  stwierdza  się,  gdy  objętość  płynu  owodniowego  w  I I I
trymestrze ciąży przekracza:

A.  4000 ml,
B.  3000 ml,
C.  2000 ml,
D.  1000 ml.



Zadanie 56.
Badanie stawów biodrowych wykonuje się:

A .  rutynowo u wszystkich noworodków,
B.  tylko po porodach miednicowych,
C.  tylko po porodach zabiegowych,
D.  z wyjątkiem dzieci urodzonych drogą cięcia cesarskiego.

Zadanie 57.
Wysokie  proste  stanie  główki  oznacza,  że  szew  strzałkowy  jest  w
wymiarze prostym, a główka:

A.  jest nad wchodem,
B.  jest ustalona we wchodzie,
C.  osiągnęła dno miednicy,
D.  jest na wychodzie.

Zadanie 58.
Jakim badaniem można w sposób najbardziej obiektywny i szybki
potwierdzić wewnątrzmaciczną śmierć płodu?

A.  palpacyjnym,
B.  ultrasonograficznym,
C.  hormonalnym,
D.  osłuchiwaniem.

Zadanie 59.
Proces diagnostyczno-oceniający, który powinien być stosowany w
szkole  rodzenia,  zawierający  w  sobie  elementy  pomiaru,  osądu  i
decyzji, to:

A .  ewaluacja,
B.  kontrola,
C.  ocena,
D.  sprawdzian.

Zadanie 60.
Pedagogika prenatalna:

A.  ma na celu przygotowanie rodzącej do porodu,
B.  jest jedną z metod prowadzenia zajęć w szkole rodzenia,
C.  przygotowuje rodziców do opieki nad noworodkiem,
D . obejmuje  oddziaływania  wychowawcze  wobec  dziecka  w

okresie jego wewnątrzmacicznego rozwoju.

Zadanie 61.
Lekami  z  wyboru  u  ciężarnych  z  dodatnim  mianem  przeciwciał
antyfosfolipidowych, z nawracającymi poronieniami są:

A.  kwas acetylosalicylowy i heparyna,
B.  kwas foliowy i żelazo,
C.  zwiększone dawki progesteronu,
D.  kwas foliowy i witamina E.



Zadanie 62.
Kto może być organizatorem szkoły rodzenia?

A.  wyłącznie szpital przyjazny dziecku,
B . placówka  służby  zdrowia  np.  szpital  położniczo  -

ginekologiczny,
C.  wyłącznie osoba prawna,
D.  każda osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna.

Zadanie 63.
Zgodnie  z  wytycznymi  WHO  poród  przedwczesny  to  zakończenie
ciąży między tygodniem:

A.  16 a 37,
B.  22 a 37,
C.  28 a 37,
D.  30 a 37.

Zadanie 64.
Gdy matka nie może pozostać w oddziale, najlepiej aby noworodek
był karmiony:

A.  pokarmem z banku mleka,
B.  odciągniętym pokarmem matki,
C.  mieszanką,
D.  przegotowanym pokarmem kobiecym.

Zadanie 65.
Ćwiczenia  izometryczne  proponowane  w  szkole  rodzenia  są
wskazane dla:

A.  kobiet ciężarnych o prawidłowym przebiegu ciąży,
B.  wszystkich kobiet ciężarnych,
C . kobiet  ciężarnych,  u  których  wywiad  położniczy  jest

obciążony,
D.  nie są wskazane.

Zadanie 66.
Choroba nerek u matki może prowadzić do:

A.  obrzęku płodu,
B.  hipotrofii płodu,
C.  wad rozwojowych,
D.  wielowodzia.

Zadanie 67.
Rzęsistkowica wywoływana jest przez:

A.  bakterie,
B.  wirusy,
C.  pierwotniaki,
D.  drożdże.



Zadanie 68.
W preindukcji porodu stosowane jest podawanie:

A.  nienarkotycznych leków przeciwbólowych,
B.  prostaglandyny PGE2,
C.  kortykosterydów,
D.  leków tokolitycznych.

Zadanie 69.
2  punkty  w  skali  Apgar  przy  ocenie  zabarwienia  skóry  otrzyma
noworodek, u którego obserwujemy:

A.  sinicę,
B.  bladość,
C.  tułów różowy, kończyny sine,
D.  całe ciało różowe.

Zadanie 70.
Wręczając  matce  Książeczkę  Zdrowia  Dziecka  należy  podkreślić,
że jest to dokument, który należy przechowywać do:

A.  końca 1 roku życia dziecka,
B.  7 roku życia dziecka,
C.  14 roku życia dziecka,
D.  18 roku życia dziecka.

Zadanie 71.
Do dodatkowych objawów płodności zaliczamy:

A.  wzrost temperatury,
B.  ból owulacyjny,
C.  zmiany w szyjce,
D.  zmiany w śluzie szyjkowym.

Zadanie 72.
Do czynników ryzyka dystocji barkowej NIE należy:

A.  cukrzyca matki,
B.  otyłość matki,
C.  nadciśnienie tętnicze u matki,
D.  ciąża po terminie porodu.

Zadanie 73.
W  przypadku  podejrzenia  o  wystąpienie  przedwczesnego
dojrzewania, dziecko powinno być skonsultowane przez lekarza:

A.  psychiatrę,
B.  ginekologa dziecięcego,
C.  pediatrę,
D.  endokrynologa.



Zadanie 74.
Który  element  NIE  musi  znaleźć  się  wśród  kryteriów  pierwszej
oceny noworodka?

A.  czynność serca,
B.  zabarwienie powłok skórnych,
C.  temperatura powłok skórnych,
D.  napięcie mięśni.

Zadanie 75.
Który  sposób  spędzania  czasu  wolnego  NIE  jest  przeciwwskazany
dla kobiet, aż do końca ciąży?

A.  tenis,
B.  pływanie,
C.  jogging,
D.  siatkówka.

Zadanie 76.
Choroba  hemolityczna  w  konflikcie  serologicznym  AB0  może  być
powodem:

A.  wewnątrzmacicznego obumarcia płodu,
B.  uogólnionego obrzęku płodu,
C.  powiększenia wątroby,
D . nasilającej  s ię  żółtaczki  od  pierwszego  dnia  życia

dziecka.

Zadanie 77.
Skala Bishopa służy do oceny:

A.  stopnia dojrzałości płodu,
B.  jakości płynu owodniowego,
C.  zagrożenia życia płodu,
D.  stopnia dojrzałości szyjki macicy.

Zadanie 78.
Stany zapalne narządów płciowych:

A.  ułatwiają zakażenie wirusem HIV,
B . utrudniają  zakażenie,  gdyż  znajduje  s ię  tam  wtedy

większa ilość ciał odpornościowych,
C.  nie mają znaczenia dla procesu zakażenia wirusem HIV,
D.  czasami mogą ułatwić zakażenie.

Zadanie 79.
Żółtaczka fizjologiczna najczęściej występuje:

A.  w 1-ej dobie po porodzie,
B.  w 2-3-ej dobie po porodzie,
C.  w 5-6-tej dobie po porodzie,
D.  10-14 dni po porodzie.



Zadanie 80.
W celu wykrycia wad cewy nerwowej u płodu wykonuje się:

A .  rezonans magnetyczny,
B.  biopsję trofoblastu,
C.  ocenę alfa-fetoproteiny w surowicy krwi ciężarnej,
D.  aubrioskopię.

Zadanie 81.
Czym grozi nadmierna czynność skurczowa macicy z podwyższonym
jej napięciem?

A.  przedłużeniem porodu,
B.  zagrażającym pęknięciem macicy,
C.  uszkodzeniem tkanki krocza,
D.  pęknięciem szyjki macicy.

Zadanie 82.
Który  system  organizacyjny  oddziału  najbardziej  sprzyja
rozwojowi więzi matki z dzieckiem?

A.  kohorty,
B.  oddzielnych oddziałów położniczych i noworodkowych,
C.  rooming-in,
D.  każdy w jednakowym stopniu.

Zadanie 83.
W  której  fazie  rozwierania  w  I  okresie  porodu  najczęściej
występują wymioty?

A.  wolnej,
B.  przyspieszonej,
C.  szybkiej,
D.  zwolnionej.

Zadanie 84.
Powikłaniem przedwczesnego pęknięcia błon płodowych może być:

A.  zakażenie, niedotlenienie , hipoplazja płuc płodu,
B.  zakażenie, deformacje płodu, hipotermia,
C . niedotlenienie,  hipotermia,  nieprawidłowe  ułożenie

płodu,
D.  hipotermia, hipoplazja płuc i deformacje płodu.

Zadanie 85.
Która  czynność  przyspieszy  w  sposób  naturalny  oddzielenie  s ię
łożyska od macicy?

A.  podłączenie kroplówki z Oksytocyną,
B.  dożylne podanie Meterginy,
C.  wykonanie zabiegu Credego,
D.  przystawienie noworodka do piersi.



Zadanie 86.
Szyjka macicy w czasie owulacji jest:

A .  miękka z zamkniętym ujściem,
B.  twarda z ujściem stopniowo rozwierającym się,
C.  miękka z ujściem stopniowo rozwierającym się,
D.  twarda z zamkniętym ujściem.

Zadanie 87.
Co może być przyczyną tężcowego skurczu macicy?

A.  małowodzie,
B.  nieprawidłowe zachowanie rodzącej,
C.  wady trzonu macicy,
D.  niewspółmierność porodowa.

Zadanie 88.
Długotrwałe stosowanie marihuany przez mężczyznę powoduje:

A.  zwiększenie objętości ejakulatu,
B.  wzrost liczby plemników,
C . redukcję  l iczby  plemników  i  zmniejszenie  objętości

ejakulatu,
D.  nie obserwuje się zmian w nasieniu.

Zadanie 89.
O  zbyt  małej  i lości  pokarmu  spożywanego  przez  niemowlę
świadczy/ą:

A.  zapadnięte ciemiączko,
B.  wzdęty brzuszek,
C.  sucha łuszcząca się płatami skóra,
D.  stolce oddawane raz na trzy dni.

Zadanie 90.
Wskaż błędną odpowiedź:

A.  psychoprofilaktyka znieczula w czasie porodu,
B . psychoprofilaktyka  uwrażliwia  rodzącą  na  doznania

bólowe podczas porodu,
C.  psychoprofilaktyka mobilizuje rodzącą parę,
D . psychoprofilaktyka  przeciwdziała  lękowi,  niedotlenieniu

i napięciu.

Zadanie 91.
Konflikt serologiczny w układzie Rh jest niebezpieczny:

A.  tylko dla płodu,
B.  tylko dla noworodka,
C.  dla płodu i noworodka,
D.  tylko dla matki.



Zadanie 92.
Która z wymienionych sytuacji NIE jest wskazaniem do przerwania
ciąży  zgodnie  z  "Ustawą  o  planowaniu  rodziny,  ochronie  płodu
ludzkiego i  warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z  1993
r .?

A.  ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety,
B . ciąża  stanowi  problem  socjalny  dla  kobiety  i  je j

rodziny,
C . istnieje  duże  prawdopodobieństwo  ciężkiego  i

nieodwracalnego upośledzenia płodu,
D.  ciąża jest wynikiem czynu zabronionego.

Zadanie 93.
Który chwyt Leopolda pozwala na określenie ustawienia płodu?

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

Zadanie 94.
Mechanizm dojrzewania dziewcząt uwarunkowany jest przez:

A.  wydzielanie hormonów,
B.  zmniejszenie wydzielania LH,
C . dodatnie  sprzężenie  zwrotne  układu  podwzgórze  -

przysadka mózgowa - gonady,
D.  wzrost aktywności wegetatywnego układu nerwowego.

Zadanie 95.
Charakterystycznym objawem rozejścia s ię spojenia łonowego jest
ból :

A .  w okolicy spojenia łonowego (ograniczony),
B . w  okolicy  spojenia  łonowego  promieniujący  do  uda  i

okolicy krzyżowej,
C.  w okolicy krzyżowej (ograniczony),
D . w  okolicy  krzyżowej  promieniujący  do  talerza

biodrowego.

Zadanie 96.
Wysoka  gorączka,  znaczna  tachykardia,  zastoinowa  niewydolność
serca, nadciśnienie, to zespół objawów charakterystycznych dla:

A.  wstrząsu hypowolemicznego,
B.  przełomu tarczycowego,
C.  stanu przedrzucawkowego,
D.  hypoglikemii.



Zadanie 97.
Postępowanie pielęgnacyjne u noworodka z zarośniętym przełykiem
polega m.in. na ułożeniu dziecka:

A.  płasko z główką odchyloną na bok,
B.  z główką wyżej (pod kątem 60˚) na plecach,
C.  w dowolnej pozycji,
D.  z główką poniżej całego poziomu ciała.

Zadanie 98.
Wzrost  podstawowej  ciepłoty  ciała  w  cyklu  miesiączkowym  u
zdrowej kobiety świadczy o:

A.  zbliżającym się jajeczkowaniu,
B.  dokonującym się jajeczkowaniu,
C.  dokonanym jajeczkowaniu,
D.  braku jajeczkowania.

Zadanie 99.
Krwawienie  krwią  jasną,  o  charakterze  ciągłym,  macica  twarda,
obkurczona.  Analizując  taki  rodzaj  krwawienia  w  I I I  okresie
porodu podejrzewamy:

A.  pozostawienie resztek łożyska,
B.  krwawienie z miejsca łożyskowego,
C.  uszkodzenie tkanek miękkich,
D.  atonię macicy.

Zadanie 100.
Objawy  kliniczne  infekcji  HPV  (wirus  brodawczaka  ludzkiego)
osiągają największe rozmiary i są bardziej rozprzestrzenione u:

A.  kobiet nieciężarnych,
B.  ciężarnych,
C.  położnic,
D.  kobiet po 40 roku życia.

Zadanie 101.
Przeciwwskazaniem  bezwzględnym  do  stosowania  doustnej
antykoncepcji hormonalnej dwuskładnikowej jest:

A .  otyłość,
B.  choroby wątroby i naczyń krwionośnych,
C.  młody wiek,
D.  stany zapalne pochwy i szyjki macicy.



Zadanie 102.
Jakie  jest  niebezpieczeństwo  rozkojarzenia  czynności  skurczowej
mięśnia macicy II stopnia?

A.  pęknięcie macicy,
B.  oddzielenie łożyska,
C.  pęknięcie szyjki macicy,
D.  zahamowanie postępu porodu.

Zadanie 103.
U  kobiet  rodzących  w  pozycji  pionowej  bardzo  rzadko  nacinane
jest krocze, ponieważ:

A.  mięśnie krocza samoistnie rozciągają się,
B.  zwiększa się napięcie mięśni krocza,
C.  zwiększa się czynność skurczowa macicy,
D.  zmniejsza się ukrwienie tkanek krocza.

Zadanie 104.
Przepełniony  pęcherz  moczowy  w  pierwszych  godzinach  po
porodzie:

A .  może spowodować rozkurczenie mięśnia macicy,
B.  sprzyja obkurczeniu mięśnia macicy,
C.  nie wpływa na stan obkurczenia mięśnia macicy,
D.  zmniejsza krwawienie z dróg rodnych.

Zadanie 105.
Co to jest oligospermia?

A.  zmniejszona liczba plemników w nasieniu,
B.  zwiększona liczba plemników w nasieniu,
C.  brak plemników w ejakulacie,
D.  brak ruchów plemników w ejakulacie.

Zadanie 106.
W czasie ciąży przeciwwskazane są ćwiczenia:

A.  angażujące mięśnie brzucha,
B.  angażujące tłocznię brzuszną,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 107.
Stan psychiczny matki następujący bezpośrednio po doświadczeniu
zgonu wewnatrzmacicznego dziecka, określamy jako:

A.  fazę wycofywania się,
B.  fazę uświadomienia sobie straty,
C.  fazę szoku,
D.  fazę odnowy.



Zadanie 108.
Właściwie  sformułowana,  zaakceptowana  i  realizowana  misja
organizacji zapewnia:

A.  pozytywną kulturę organizacyjną,
B.  tworzenie wyjątkowego dorobku,
C.  skuteczność i rozwój organizacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 109.
"Poród aktywny" jest to:

A .  aktywne kontrolowanie przebiegu porodu,
B . czynne  stosowanie  się  rodzącej  do  wszystkich  zaleceń

personelu,
C . przyjęcie  przez  rodzącą  pozycji  grzbietowej  i

pozostawanie w niej przez II i III okres porodu,
D . instynktowne  indywidualne  zachowanie  się  kobiety

podczas całego porodu.

Zadanie 110.
Podczas  wykonywania  ćwiczeń  gimnastycznych,  korzystnie  jest
ograniczyć ciężarnej do minimum pozycję ciała:

A.  stojącą,
B.  siedzącą,
C.  leżącą,
D.  klęczącą.

Zadanie 111.
Jakie jest niebezpieczeństwo wypadnięcia pępowiny?

A.  niedotlenienie płodu,
B.  niedożywienie płodu,
C.  zaburzenia czynności skurczowej macicy,
D.  wypadnięcie nóżki lub rączki.

Zadanie 112.
Wykrywane w trakcie samobadania piersi zmiany zwane "sygnałami
ostrzegawczymi" to:

A .  drobne zgrubienia,
B.  odczucie bólu piersi podczas badania,
C . wciągnięta  brodawka  piersiowa,  którą  można

"odprowadzić",
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.



Zadanie 113.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do śródporodowego znieczulenia
zewnątrzoponowego jest/są:

A.  wiek rodzącej poniżej 18 lat,
B.  zaburzenia krzepnięcia krwi,
C.  nadciśnienie,
D.  infekcja dróg moczowych.

Zadanie 114.
Jaki  jest  charakterystyczny  obraz,  podczas  badania  USG,
stosowanego w diagnostyce zaśniadu groniastego?

A.  liścia paproci,
B.  plastra miodu,
C.  zamieci śnieżnej,
D.  rozrzuconych korali.

Zadanie 115.
Jak  często  należy  osłuchiwać  czynność  serca  płodu  w  II-gim
okresie porodu?

A.  co 10 minut,
B.  co 15 minut,
C.  co 2 skurcze,
D.  po każdym skurczu.

Zadanie 116.
Niskie  poprzeczne  stanie  główki  oznacza,  że  szew  strzałkowy
przebiega poprzecznie, a główka jest:

A .  nad wchodem,
B.  we wchodzie,
C.  w dnie miednicy,
D.  jest na wychodzie.

Zadanie 117.
Optymalną  formą  pracy  w  szkole  dla  rodziców  ze  względu  na
realizację  celów  i  efektywność  procesu  nauczania  -  uczenia  się
jest kształcenie:

A.  indywidualne,
B.  w niewielkich grupach,
C.  w dużych grupach,
D.  brak takiej formy.



Zadanie 118.
Rozszerzenie  naczyń  krwionośnych  u  kobiet  ciężarnych  to  efekt
działania:

A.  estrogenów,
B.  progesteronu,
C.  oksytocyny,
D.  testosteronu.

Zadanie 119.
Najczęstszą  przyczyną  nieskuteczności  doustnej  antykoncepcji
hormonalnej jest:

A .  rozregulowanie cyklu miesiączkowego,
B.  zaburzenie wchłaniania leku,
C.  brak systematyczności w przyjmowaniu leku,
D.  częsta zmiana partnerów seksualnych.

Zadanie 120.
Które  z  ułożeń  dziecka  jest  NIEPRAWIDŁOWE  podczas  karmienia
piersią:

A.  całe ciało zwrócone do matki (brzuch do brzucha),
B . kręgosłup  dziecka  jest  wyprostowany,  głowa  nie  zgina

się ani do przodu ani do tyłu,
C.  główka dziecka odwraca się na bok do piersi matki,
D . głowa  dziecka  znajduje  s ię  na  wysokości  piersi,  usta

naprzeciwko brodawki.

Zadanie 121.
Proces retrakcji, to:

A .  wydłużanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
B.  skracanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
C . wydłużanie włókien mięśniowych dolnego odcinka mięśnia

macicy,
D . skracanie  włókien  mięśniowych  dolnego  odcinka  mięśnia

macicy.

Zadanie 122.
Między  28  a  34  tygodniem  ciąży  u  kobiety  z  wadą  serca
najczęściej dochodzi do niewydolności krążenia, ponieważ:

A.  jest to okres największego wzrostu objętości krwi,
B.  dziecko jest w tym okresie najbardziej aktywne,
C.  nerki są w tym okresie najmniej wydolne,
D.  utrudniony jest odpływ krwi z płuc.



Zadanie 123.
Materiał do badań cytogenetycznych płodu można pobrać w wyniku:

A.  amniopunkcji,
B.  biopsji kosmówki,
C.  kordocentezy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 124.
Efektem  zaburzeń  występujących  w  przewlekłym  zespole
przetoczenia jest:

A .  hyperwolemia dawcy,
B.  nadciśnienie tętnicze dawcy,
C.  hyperwolemia biorcy,
D.  upośledzenie funkcji nerek biorcy.

Zadanie 125.
Który z wymienionych objawów NIE wystąpi w zespole HELLP?

A.  hemoliza,
B.  wzrost aktywności enzymów wątrobowych,
C.  nadkrwistość,
D.  zmniejszenie liczby płytek krwi.

Zadanie 126.
Wskaż, która z metod diagnostyczno - leczniczych w nadciśnieniu
indukowanym ciążą jest wykonywana w czasie porodu?

A.  amniopunkcja,
B.  kordocenteza,
C.  badanie dna oka,
D.  kardiotokografia, badanie krwi włośniczkowej płodu.

Zadanie 127.
Który  z  niżej  podanych  czynników  wpływa  hamująco  na
wewnątrzmaciczne wzrastanie płodu?

A.  cukrzyca ciążowa,
B.  wysoki wzrost matki,
C.  wysoki przyrost masy ciała matki w okresie ciąży,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 128.
Cholestaza  wewnątrzwątrobowa  ciężarnych,  najczęściej  występuje
w :

A.  9 tygodniu ciąży,
B.  12 tygodniu ciąży,
C.  pierwszej połowie ciąży,
D.  drugiej połowie ciąży,



Zadanie 129.
Jaki  procent  wszystkich  przypadków  konfliktu  serologicznego
dotyczy antygenu układu Rh?

A.  45%,
B.  55%,
C.  75%,
D.  90%.

Zadanie 130.
Obrzęk sutków zaobserwowany u noworodka zaliczany jest do grupy
stanów:

A.  patologicznych,
B.  zaburzeń wodno-elektrolitowych,
C.  przejściowych,
D.  zaburzeń metabolicznych.

Zadanie 131.
Ocena  którego  z  poniższych  elementów  pozwoli  wybrać  najlepiej
rokujący dla przebiegu porodu moment indukcji?

A.  budowa miednicy,
B.  masa płodu,
C.  stan części pochwowej,
D.  położenie płodu.

Zadanie 132.
Pod koniec okresu rozwierania skurcze macicy stają się nieco:

A.  rzadsze, lecz o większym nasileniu,
B.  rzadsze i o mniejszym nasileniu,
C.  częstsze, lecz o mniejszym nasileniu,
D.  częstsze i o większym nasileniu.

Zadanie 133.
W  którym  dniu  połogu  fizjologicznego  położna  NIE  powinna  już
wybadać dna macicy u położnicy?

A.  w 5 dniu połogu,
B.  w 10 dniu połogu,
C.  po 2 tygodniach,
D.  po 3 tygodniach.

Zadanie 134.
Jaka jest najczęstsza przyczyna późnego krwotoku w połogu?

A.  uszkodzenie kanału rodnego,
B.  zator spowodowany płynem owodniowym,
C.  nieprawidłowa inwolucja mięśnia macicy,
D.  krwiak pochwy.



Zadanie 135.
Uszkodzenie  splotu  ramiennego,  nerwu  przeponowego,  pęknięcie
obojczyka i kości ramiennej to najczęstsze urazy w przebiegu:

A.  porodu przedwczesnego,
B.  porodu miednicowego,
C.  dystocji barkowej,
D.  porodu przedłużajacego się.
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Zadanie 1.
W przypadku przenoszenia zwiększona urazowość płodów i tkanek
miękkich  kanału  rodnego  w  II-gim  okresie  porodu  jest  związana
z :

A.  zmniejszoną elastycznością tkanek pochwy i krocza,
B.  przedłużającym się I-szym okresem porodu,
C.  zwiększonym kostnieniem kości czaszki,
D.  zmniejszonym kostnieniem kości czaszki.

Zadanie 2.
Zawarta jedynie w mleku kobiecym laktoferyna powoduje:

A.  łatwiejsze wchłanianie magnezu,
B.  lepsze wchłanianie żelaza,
C.  łatwiejsze trawienie tłuszczy,
D.  bakteriostatyczne działanie na bakterie gram+.

Zadanie 3.
Cholestaza  wewnątrzwątrobowa  ciężarnych,  najczęściej  występuje
w :

A.  9 tygodniu ciąży,
B.  12 tygodniu ciąży,
C.  pierwszej połowie ciąży,
D.  drugiej połowie ciąży,

Zadanie 4.
Objawy zwiastujące poród to:

A . obniżenie  s ię  dna  macicy,  odejście  czopa  śluzowego,
pojawienie się skurczów przepowiadających,

B.  regularna czynność skurczowa mięśnia macicy,
C.  bóle w okolicy krzyżowej kręgosłupa,
D.  krwotok.

Zadanie 5.
Akceleracje  niezależne  od  skurczów  macicy,  podczas  porodu,
najczęściej występują w związku z:

A.  krwawieniem z dróg rodnych,
B.  odpływaniem płynu owodniowego,
C.  owinięciem się pępowiny wokół płodu,
D.  ruchami płodu.



Zadanie 6.
Ocena  którego  z  poniższych  elementów  pozwoli  wybrać  najlepiej
rokujący dla przebiegu porodu moment indukcji?

A.  budowa miednicy,
B.  masa płodu,
C.  stan części pochwowej,
D.  położenie płodu.

Zadanie 7.
Najczęściej występującą ciążą ektopową jest ciąża:

A.  brzuszna,
B.  szyjkowa,
C.  śródścienna,
D.  bańkowa.

Zadanie 8.
Rzadkie  nieregularne  krwawienia  w  odstępach  dłuższych  niż  32
dni, to:

A .  hypomenorrhoea,
B.  hypermenorrhoea,
C.  algomenorrhoea,
D.  oligomenorrhoea.

Zadanie 9.
Przedwczesnym  oddzielaniem  się  łożyska  określa  się  sytuację,  w
której dochodzi do odklejania się łożyska:

A.  nisko usadowionego,
B.  centralnie przodującego,
C.  częściowo przodującego,
D.  prawidłowo usadowionego.

Zadanie 10.
Stosunek części płodu względem siebie, to definicja:

A.  położenia,
B.  ustawienia,
C.  ułożenia,
D.  wstawiania.

Zadanie 11.
Stan psychiczny matki następujący bezpośrednio po doświadczeniu
zgonu wewnatrzmacicznego dziecka, określamy jako:

A.  fazę wycofywania się,
B.  fazę uświadomienia sobie straty,
C.  fazę szoku,
D.  fazę odnowy.



Zadanie 12.
O  oddzieleniu  się  łożyska  podczas  uciskania  dłonią  nad
spojeniem łonowym świadczy objaw, gdy pępowina:

A.  cofa się do szpary sromowej,
B.  nie cofa się do szpary sromowej,
C.  przestaje tętnić,
D.  blednie.

Zadanie 13.
Do objawów klinicznych galaktozemii należą:

A.  zaparcia,
B.  biegunka,
C.  wzmożenie napięcia mięśniowego,
D.  oddawanie stolców co 2,3 dni.

Zadanie 14.
Jak długo trwa proces inwolucji sutka po całkowitym odstawieniu
dziecka od piersi?

A.  2 tygodnie,
B.  1 miesiąc,
C.  2-3 miesiące,
D.  6 miesięcy.

Zadanie 15.
Prawidłowy skurcz porodowy rozpoczyna się w okolicy:

A.  ujścia macicznego jajowodów,
B.  dolnego odcinka,
C.  dna macicy,
D.  cieśni szyjki.

Zadanie 16.
W wyniku zrośnięcia i zwłóknienia tętnic pępowinowych powstaje:

A .  więzadło obłe wątroby,
B.  więzadło pęcherzowo-pępkowe,
C.  więzadło tętnicze,
D.  więzadło obłe jajnika.

Zadanie 17.
Wysoka  gorączka,  znaczna  tachykardia,  zastoinowa  niewydolność
serca, nadciśnienie, to zespół objawów charakterystycznych dla:

A.  wstrząsu hypowolemicznego,
B.  przełomu tarczycowego,
C.  stanu przedrzucawkowego,
D.  hypoglikemii.



Zadanie 18.
P o  szczepieniu  przeciw  różyczce  kobieta  może  zajść  w  ciążę
dopiero po upływie?

A.  1 miesiąca,
B.  3 miesiący,
C.  6 miesięcy,
D.  9 miesięcy.

Zadanie 19.
Żółto-pomarańczowe zabarwienie płynu owodniowego, ma miejsce w
sytuacji:

A .  niedotlenienia płodu,
B.  hemolizy krwinek u płodu,
C.  wewnątrzmacicznej śmierci płodu,
D.  rozpoczynającego się porodu przedwczesnego.

Zadanie 20.
Za pomocą testu Papp-a wykrywamy:

A.  cukrzycę ciężarnych,
B.  aberracje chromosomowe,
C.  łożysko przodujące,
D.  posocznicę okresu perinatalnego.

Zadanie 21.
Przeciwwskazaniem do karmienia piersią jest:

A .  rak piersi,
B.  czynna gruźlica płuc,
C.  ostra niewydolność krążenia i nerek,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 22.
Ostatecznym gospodarzem pierwotniaka Toxoplasma gondi, jest:

A .  kot,
B.  pies,
C.  świnia,
D.  krowa.

Zadanie 23.
Postępowanie w okresie nawału pokarmu polega na:

A.  zaprzestaniu karmienia piersią,
B.  odciąganiu pokarmu,
C . skorygowaniu  techniki  ssania,  częstszym  karmieniu,

odciąganiu niewielkiej ilości pokarmu,
D.  przystawianiu dziecka w tej samej pozycji.



Zadanie 24.
Która faza I-szego okresu porodu trwa najdłużej?

A.  utajona,
B.  przyspieszenia,
C.  maksymalnego wzrostu,
D.  zwolnienia.

Zadanie 25.
W miednicy płasko-krzywiczej promontorium przemieszczone jest:

A .  do światła miednicy,
B.  do tyłu,
C.  w prawo,
D.  w lewo.

Zadanie 26.
Profilaktykę zakażeń układu moczowego w ciąży stanowi:

A.  zażywanie leków łagodnie moczopędnych,
B.  regularne opróżnianie pęcherza moczowego,
C.  unikanie długotrwałej pozycji siedzącej,
D.  unikanie kąpieli w wannie.

Zadanie 27.
Proces retrakcji, to:

A .  wydłużanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
B.  skracanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
C . wydłużanie włókien mięśniowych dolnego odcinka mięśnia

macicy,
D . skracanie  włókien  mięśniowych  dolnego  odcinka  mięśnia

macicy.

Zadanie 28.
Zespół  Couvelair'a  (udar  maciczno  -  łożyskowy)  jest
następstwem:

A.  poronienia,
B.  ciąży obumarłej,
C.  łożyska przodującego,
D.  łożyska przedwcześnie odklejającego się.

Zadanie 29.
Postępowanie pielęgnacyjne u noworodka z zarośniętym przełykiem
polega m.in. na ułożeniu dziecka:

A.  płasko z główką odchyloną na bok,
B.  z główką wyżej (pod kątem 60˚) na plecach,
C.  w dowolnej pozycji,
D.  z główką poniżej całego poziomu ciała.



Zadanie 30.
Przyczyną  swędzenia  skóry  (zwłaszcza  na  brzuchu)  w  trzecim
trymestrze ciąży, może być:

A.  nadmiar estrogenów,
B.  nadmiar progesteronu,
C.  spadek gonadotropin,
D.  nadmiar tkanki tłuszczowej.

Zadanie 31.
Z a  prawidłowy  przyrost  masy  ciała  w  okresie  całej  ciąży  należy
uznać, gdy w porównaniu z wcześniejszą wzrośnie maksymalnie o:

A.  10%,
B.  15%,
C.  20%,
D.  25%.

Zadanie 32.
Podstawowe  leczenie  nasilającej  s ię  żółtaczki  fizjologicznej,
polega na:

A.  przetoczeniu 5% glukozy,
B.  podaniu leków wiążących bilirubinę,
C.  zastosowaniu fototerapii,
D.  wymiennej transfuzji krwi.

Zadanie 33.
Efektem  centralnego  pobudzenia  nerwu  błędnego  w  reakcji  na
ucisk  główki  płodu  w  kanale  rodnym  (objaw  Gausa)  są
deceleracje:

A .  wczesne,
B.  późne,
C.  zmienne,
D.  mieszane.

Zadanie 34.
Czynniki  predysponujące  do  wystąpienia  zatoru  płynem
owodniowym, to:

A.  nadmierna czynność skurczowa macicy,
B.  indukcja porodu/ stymulacja czynności skurczowej,
C.  inwazyjne zabiegi podczas porodu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 35.
Jaka jest najczęstsza przyczyna późnego krwotoku w połogu?

A.  uszkodzenie kanału rodnego,
B.  zator spowodowany płynem owodniowym,
C.  nieprawidłowa inwolucja mięśnia macicy,
D.  krwiak pochwy.



Zadanie 36.
Mechanizm  wstawiania  się  główki  do  płaszczyzny  wchodu  jest
uwarunkowany:

A.  wielkością główki,
B.  kształtem wchodu miednicy mniejszej,
C.  długością sprzężnej przekątnej,
D.  właściwym rozstawieniem talerzy kości biodrowych.

Zadanie 37.
Krew  na  badanie  w  kierunku  fenyloketonurii,  hypotyreozy  i
mukowiscydozy powinna być pobrana:

A.  między 24 a 72 godziną życia noworodka,
B.  między 48 a 72 godziną życia noworodka,
C.  do czterech dni od momentu urodzenia noworodka,
D.  między trzecim a piątym dniem życia.

Zadanie 38.
Dystocję szyjki macicy u wieloródek spotyka się:

A .  po przebytej elektrokonizacji,
B .  po licznych i częstych porodach,
C.  po pęknięciu mięśnia macicy,
D.  u uzależnionych od alkoholu.

Zadanie 39.
Organizowanie badań skriningowych oznacza:

A.  profilaktykę w zakresie koszt - efekt,
B . działania  wśród  osób  bez  objawów  choroby  w  celu

wykrycia  choroby  w  okresie  bezobjawowym  lub
przedklinicznym,

C.  profilaktykę trzeciej fazy,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 40.
Punkcja naczynia pępowinowego i  pobranie próbki krwi płodowej,
to :

A .  amniopunkcja,
B.  biopsja kosmówki,
C.  kordocenteza,
D.  fetoskopia.

Zadanie 41.
Odchody połogowe zanikają:

A.  w 4-6 tygodniu połogu,
B.  w 3-4 tygodniu połogu,
C.  w 2-3 tygodniu połogu,
D.  w 10 dniu połogu.



Zadanie 42.
Pewny objaw ciąży to:

A.  powiększenie brzucha,
B.  zmiany w obrębie szyjki macicy,
C.  dodatni wynik próby ciążowej,
D.  wyczucie ruchów płodu.

Zadanie 43.
Materiał  do  badania  cytologicznego  należy  pobrać  u  każdej
kobiety ciężarnej:

A .  przy pierwszej wizycie profilaktycznej,
B.  w drugim trymestrze ciąży,
C.  w trzecim trymestrze ciąży,
D.  obojętnie kiedy.

Zadanie 44.
Zespół HELLP może pojawiać się w przebiegu:

A.  stanu przedrzucawkowego,
B.  zawału serca,
C.  ostrej niewydolności serca,
D.  zatoru tętnicy płucnej.

Zadanie 45.
Odbiór własnego dziecka matka powinna potwierdzić:

A .  ustnym potwierdzeniem, że jest to jej dziecko,
B.  czytelnym podpisem wraz z datą w książce porodowej,
C . czytelnym  podpisem  wraz  z  datą  w  historii  rozwoju

noworodka,
D.  czytelnym podpisem wraz z datą w karcie położniczej.

Zadanie 46.
Niepłodność laktacyjna spowodowana jest:

A .  wysokim stężeniem prolaktyny,
B.  niskim stężeniem prolaktyny,
C.  wahaniem stężenia prolaktyny,
D.  nie ma związku ze stężeniem prolaktyny.

Zadanie 47.
Planując  program  szkoły  dla  rodziców  należy  przede  wszystkim
brać pod uwagę:

A.  wykształcenie uczestników kursu,
B.  wiek uczestników kursu,
C.  doświadczenia uczestników kursu,
D.  potrzeby uczestników kursu.



Zadanie 48.
Które  z  ułożeń  dziecka  jest  NIEPRAWIDŁOWE  podczas  karmienia
piersią:

A.  całe ciało zwrócone do matki (brzuch do brzucha),
B . kręgosłup  dziecka  jest  wyprostowany,  głowa  nie  zgina

się ani do przodu ani do tyłu,
C.  główka dziecka odwraca się na bok do piersi matki,
D . głowa  dziecka  znajduje  s ię  na  wysokości  piersi,  usta

naprzeciwko brodawki.

Zadanie 49.
Który z wymienionych objawów NIE wystąpi w zespole HELLP?

A.  hemoliza,
B.  wzrost aktywności enzymów wątrobowych,
C.  nadkrwistość,
D.  zmniejszenie liczby płytek krwi.

Zadanie 50.
Podstawowa funkcja standardu jest:

A .  regulacyjna, informująca, motywująca,
B.  opiekuńczo-pielęgnacyjna, lecznicza,
C.  edukacyjno-dydaktyczna,
D.  wartościująca.

Zadanie 51.
Wykonywanie ćwiczeń ruchowych u pacjentek po cięciu cesarskim
należy rozpocząć:

A.  w pierwszej dobie po operacji,
B.  w drugiej dobie po operacji,
C.  w trzeciej dobie po operacji,
D.  w czwartej dobie po operacji.

Zadanie 52.
Nagły  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  w  okresie  ciąży,
powyżej 160/100 mm Hg, może być przyczyną:

A.  porodu przedwczesnego,
B.  przedwczesnego oddzielenia się łożyska,
C.  pęknięcia macicy,
D.  zwiększenia się obrzęków.

Zadanie 53.
Za ojca polskiej psychoprofilaktyki położniczej uznano:

A.  Jana Lesińskiego,
B.  Witolda Michałowicza,
C.  Adama Cekańskiego,
D.  Włodzimierza Fijałkowskiego.



Zadanie 54.
Karmić noworodka zdrowego należy:

A.  tak często jak tego chce,
B.  nie więcej niż 10 razy dziennie,
C.  nie więcej niż 8 razy dziennie,
D.  więcej niż 10 razy dziennie.

Zadanie 55.
W przypadku pęknięcia szyjki macicy z dróg rodnych wydobywa się
krew:

A.  ciemnoczerwona,
B.  zhemolizowana,
C.  jasnoczerwona,
D.  rozwodniona.

Zadanie 56.
Który z podanych czynników NIE ma znaczącego wpływu na proces
wzrostu i dojrzewanie płodu?

A.  aktywność matki,
B.  czas trwania ciąży,
C.  czynniki genetyczne,
D.  czynność łożyska.

Zadanie 57.
Co to jest oligospermia?

A.  zmniejszona liczba plemników w nasieniu,
B.  zwiększona liczba plemników w nasieniu,
C.  brak plemników w ejakulacie,
D.  brak ruchów plemników w ejakulacie.

Zadanie 58.
Jakie jest niebezpieczeństwo pośrodkowego nacięcia krocza?

A.  krwotok,
B.  silny ból,
C.  gorsze gojenie,
D.  dalsze pęknięcie.

Zadanie 59.
Metodą zmniejszania bólu porodowego rozpowszechnioną w Europie
Zachodniej,  polegającą  na  wykorzystywaniu  fal i  prądu
elektrycznego, jest:

A .  joga,
B.  hipnoza,
C.  akupunktura,
D.  przezskórna stymulacja elektryczna (TENS).



Zadanie 60.
Szczepionkę przeciw WZW typu B podaje się noworodkowi:

A.  śródskórnie w ramię,
B.  domięśniowo w udo,
C.  podskórnie w bark,
D.  podskórnie w udo.

Zadanie 61.
Którą  czynność  należy  wykonać  po  urodzeniu  pierwszego
bliźniaka?

A . poczekać,  aż  urodzi  s ię  drugi  bliźniak  i  wtedy  zacisnąć
pępowinę,

B.  zacisnąć pępowinę po stronie matczynej,
C.  zacisnąć pępowinę po stronie dziecka,
D.  zacisnąć pępowinę po stronie matki i dziecka.

Zadanie 62.
Która  czynność  przyspieszy  w  sposób  naturalny  oddzielenie  s ię
łożyska od macicy?

A.  podłączenie kroplówki z Oksytocyną,
B.  dożylne podanie Meterginy,
C.  wykonanie zabiegu Credego,
D.  przystawienie noworodka do piersi.

Zadanie 63.
U  kobiety  z  Rh  (- )  podczas  kolejnej  ciąży  przeciwciała  anty-D
przechodząc przez łożysko do układu krążenia płodu powodują:

A.  powstanie typowych postaci krwinek czerwonych,
B.  uszkodzenie układu białokrwinkowego,
C.  uszkodzenie błon komórkowych erytrocytów,
D.  zaburzenia procesu krzepnięcia.

Zadanie 64.
Jaki  kraj  zabrania  prowadzenia  badań  naukowych  na  zarodkach
ludzkich?

A.  Polska,
B.  Niemcy,
C.  Francja,
D.  Anglia.

Zadanie 65.
Całkowicie  bezpieczną,  naturalną  i  skuteczną  metodą  wpływania
na odczucia bólowe związane z przeżywaniem porodu jest:

A .  wdychanie podtlenku azotu,
B.  znieczulenie zewnątrzoponowe,
C.  psychoprofilaktyka przedporodowa,
D.  podawanie środków przeciwbólowych.



Zadanie 66.
Wśród objawów klinicznych cholestazy wewnątrzwątrobowej, oprócz
umiarkowanej lub ciężkiej żółtaczki występuje głównie:

A.  ból głowy,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  świąd skóry,
D.  wzmożone pragnienie.

Zadanie 67.
Który  pokarm  matki  zwany  jest  pierwszą  naturalną  szczepionką
dla dziecka?

A.  siara, inaczej młodziwo,
B.  mleko przejściowe,
C.  mleko dojrzałe,
D.  mleko wydzielane w porze nocnej.

Zadanie 68.
Według WHO krwotok poporodowy to utrata krwi rzędu:

A.  >1000 ml/24 h w przypadku cięcia cesarskiego,
B.  500-1000 ml/24 h w przypadku cięcia cesarskiego,
C.  <1000 ml w przypadku cięcia cesarskiego,
D.  <500 ml/24 h w przypadku porodu drogami natury.

Zadanie 69.
Który z poniższych objawów NIE towarzyszy połogowemu zapaleniu
piersi?

A.  zaczerwienienie piersi,
B.  obrzęk piersi,
C.  wychłodzenie piersi,
D.  bolesność piersi.

Zadanie 70.
Stany przejściowe noworodka to:

A.  spadek masy ciała,
B.  wzrost ciepłoty ciała,
C . żółtaczka  fizjologiczna,  fizjologiczny  spadek  masy

ciała,  odczyny  ciążowe,  rumień  noworodkowy,
fizjologiczny wzrost ciepłoty ciała,

D.  spadek ciepłoty ciała.



Zadanie 71.
Główny  kierunek  działań  Międzynarodowego  Stowarzyszenia
Położnych dotyczy:

A.  poprawy kształcenia położnych,
B.  upowszechniania najnowszej wiedzy położniczej,
C.  promocji zawodu położnej,
D.  upowszechniania współczesnej sztuki położniczej.

Zadanie 72.
Mięsień macicy pobudzany jest jednocześnie z dwóch ośrodków, a
krzywa  tokograficzna  ma  charakter  dwugarbny.  Jest  to  obraz
charakterystyczny dla:

A.  hipotonicznej czynności skurczowej,
B.  hipertonicznej czynności skurczowej,
C.  rozkojarzenia czynności skurczowej I stopnia,
D.  rozkojarzenia czynności skurczowej II stopnia,

Zadanie 73.
W diagnostyce prenatalnej badania inwazyjne, to:

A . badanie  surowicy  krwi  ciężarnej,  amniopunkcja
genetyczna, biopsja kosmówki, kordocenteza,

B.  kordocenteza, biopsja kosmówki, amniopunkcja i usg,
C . usg,  badanie  surowicy  krwi  ciężarnej,  kordocenteza  i

fetoskopia,
D . amniopunkcja genetyczna, biopsja kosmówki, kordocenteza

i fetoskopia.

Zadanie 74.
W  celu  przyspieszenia  gojenia  się  rany  po  nacięciu  krocza
położnica powinna unikać:

A.  ciepłych kąpieli w wannie,
B.  wietrzenia krocza,
C.  częstego podmywania,
D.  aktywności fizycznej.

Zadanie 75.
Wynikiem  przedwczesnego  pęknięcia  pęcherza  płodowego  jest
zwiększone ryzyko wystąpienia:

A.  arytmii serca u płodu,
B.  skurczów niekontrolowanych macicy,
C.  zakażenia wewnątrzmacicznego płodu,
D.  zaburzeń krążenia u ciężarnej.



Zadanie 76.
W połogowym zakrzepowym zapaleniu żył miednicy skuteczną metodą
diagnostyczną jest:

A .  badanie palpacyjne,
B.  Rtg i podanie środka kontrastowego,
C.  Usg metodą Dopplera,
D.  badanie laboratoryjne np. czas krzepnięcia.

Zadanie 77.
Charakterystycznym objawem rozejścia s ię spojenia łonowego jest
ból :

A .  w okolicy spojenia łonowego (ograniczony),
B . w  okolicy  spojenia  łonowego  promieniujący  do  uda  i

okolicy krzyżowej,
C.  w okolicy krzyżowej (ograniczony),
D . w  okolicy  krzyżowej  promieniujący  do  talerza

biodrowego.

Zadanie 78.
Odchody krwiste są niepokojące, gdy utrzymują się:

A .  dłużej niż 2 tygodnie,
B.  dłużej niż 1 tydzień,
C.  w 6 dniu połogu,
D.  w 5 dniu połogu.

Zadanie 79.
W  I  trymestrze  ciąży  najczęstszą  konsekwencją  zakażenia  płodu
pierwotniakiem Toksoplazma gondi, jest:

A .  poronienie ciąży,
B.  opóźniony rozwój płodu,
C.  małowodzie,
D.  zaśniad groniasty.

Zadanie 80.
Na czynność skurczową mięśnia macicy działanie hamujące ma:

A.  prolaktyna,
B.  katecholaminy,
C.  oksytocynaza,
D.  estrogeny.



Zadanie 81.
D o  sali  porodowej  przyjęto  rodzącą  pierwiastkę  w  I  okresie
porodu.  Pacjentkę  w  czasie  ciąży  zakwalifikowano  do  I I  grupy
czynnościowej stanu krążenia wg NYHA. Charakterystyczne dla I I
grupy objawy niewydolności krążenia wg NYHA:

A.  ujawniają się podczas codziennej aktywności życiowej,
B.  nie wywołuje ich aktywność fizyczna,
C.  występują podczas znacznego wysiłku,
D.  są obecne w stanie spoczynku.

Zadanie 82.
Podstawową i pewną metodą pozwalającą na potwierdzenie śmierci
płodu, jest:

A .  badanie ultrasonograficzne,
B.  stwierdzenie braku ruchów płodu,
C.  brak czynności serca płodu (osłuchowo),
D.  stwierdzenie zmniejszenia się obwodu brzucha.

Zadanie 83.
Odgięcie główki w mechanizmie porodu prawidłowego to:

A.  I zwrot,
B.  II zwrot,
C.  III zwrot,
D.  IV zwrot.

Zadanie 84.
Zastosowanie  znieczulenia  zewnątrzoponowego  w  czasie  porodu
pozwala na:

A . poruszanie  s ię  rodzącej  podczas  porodu  włącznie  z
chodzeniem,

B.  100% zniesienie bólu porodowego,
C . samodzielne  dawkowanie  leku  znieczulającego  przez

rodzącą,
D.  poprawę przepływu łożyskowego w pozycji na wznak.

Zadanie 85.
Jaki  jest  charakterystyczny  obraz,  podczas  badania  USG,
stosowanego w diagnostyce zaśniadu groniastego?

A.  liścia paproci,
B.  plastra miodu,
C.  zamieci śnieżnej,
D.  rozrzuconych korali.



Zadanie 86.
Drożdżakowate zapalenie sutka sprawia, że u dziecka:

A.  są zaczerwienione błony śluzowe jamy ustnej,
B.  występuje ulewanie pokarmu,
C.  występują wolne stolce,
D.  występują pleśniawki.

Zadanie 87.
W  celu  dokonania  prawidłowego  zwrotu  główki  płodu  w  ułożeniu
potylicowym  tylnym  korzystnie  jest  w  I-szym  okresie  porodu
zaproponować rodzącej:

A .  leżenie na plecach,
B.  chodzenie po sali,
C.  leżenie na boku,
D.  korzystanie z worka sako.

Zadanie 88.
W  jakim  terminie  podaje  s ię  kobiecie  immunoglobulinę,  jeśl i  po
porodzie u noworodka stwierdzono Rh(+), a matka ma Rh(-)?

A.  do 72 godzin po porodzie,
B.  do 86 godzin po porodzie,
C.  do 92 godzin po porodzie,
D.  do 7 dób po porodzie.

Zadanie 89.
Cechami charakterystycznymi skurczów przepowiadających są:

A.  krótki czas ich trwania,
B.  niebolesność,
C.  nieregularność,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 90.
Parcie jest najbardziej efektywne, gdy kobieta zaczyna przeć:

A.  zaraz, gdy tylko rozpoczyna się skurcz,
B.  nie wcześniej, niż na szczycie skurczu,
C.  kiedy skurcz słabnie,
D.  w przerwie międzyskurczowej.

Zadanie 91.
Gdy matka nie może pozostać w oddziale, najlepiej aby noworodek
był karmiony:

A.  pokarmem z banku mleka,
B.  odciągniętym pokarmem matki,
C.  mieszanką,
D.  przegotowanym pokarmem kobiecym.



Zadanie 92.
Objaw Chadwicka widoczny jest w:

A.  2-4 tygodniu ciąży,
B.  6-8 tygodniu ciąży,
C.  9-10 tygodniu ciąży,
D.  po 12 tygodniu ciąży.

Zadanie 93.
W przygotowaniu programu profilaktyki odleżyn istotne jest:

A . powołanie  komisji  ds.  odleżyn  na  poziomie  danego
szpitala,

B.  powołanie koordynatora ds. profilaktyki odleżynowej,
C.  opracowanie standardu profilaktyki odleżyn,
D.  wszystkie powyższe elementy są równie istotne.

Zadanie 94.
Białkiem  alergizującym  noworodka,  a  występującym  jedynie
śladowo w mleku kobiecym jest:

A .  betalaktoalbumina,
B.  alfalaktoglobulina,
C.  betalaktoglobulina,
D.  laktoferyna.

Zadanie 95.
U  noworodków  matek  chorych  na  cukrzycę  najczęściej  występują
wady:

A.  ośrodkowego układu nerwowego,
B.  sercowo-naczyniowe,
C.  nerek,
D . układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, nerek, przewodu

pokarmowego.

Zadanie 96.
Które  metody  kształcenia  charakteryzują  się  największą
efektywnością?

A.  podające,
B.  wykładające,
C.  aktywizujące,
D.  eksponujące.

Zadanie 97.
Wystąpienie niedowładu macicy prowadzi do:

A.  niedokrwistości,
B.  zaburzeń krzepliwości krwi,
C.  zagrożenia życia kobiety,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 98.
Test obciążenia glukozą u ciężarnej należy wykonać między:

A.  16-20 tygodniem,
B.  20-24 tygodniem,
C.  24-28 tygodniem,
D.  28-32 tygodniem.

Zadanie 99.
Depresja  poporodowa  jest  najbardziej  rozpowszechnionym  i
najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym, pojawiającym
się w ciągu pierwszych:

A.  19 miesięcy po porodzie,
B.  10 miesięcy po porodzie,
C.  8 miesięcy po porodzie,
D.  6 miesięcy po porodzie.

Zadanie 100.
W  okresie  przedowulacyjnym -  na  skutek  działania  estrogenów w
przedsionku pochwy pojawia się śluz, który jest:

A .  podbarwiony krwią i śliski,
B.  podbarwiony na żółto i jest ciągliwy,
C.  przezroczysty, śliski i ciągliwy,
D.  przezroczysty i nieciągliwy.

Zadanie 101.
I l e  krwi  traci  kobieta  podczas  fizjologicznego  oddzielania  się
łożyska?

A.  do 100 ml,
B.  100-200 ml,
C.  200-300 ml,
D.  więcej niż 300 ml.

Zadanie 102.
Z  jakim  ułożeniem  płodu  położna  może  najczęściej  różnicować
tylną odmianę ułożenia potylicowego?

A.  czołowym,
B.  ciemieniowym,
C.  wierzchołkowym,
D.  niskim poprzecznym.

Zadanie 103.
Lustracja terenowa pozwala na:

A.  analizę kosztów,
B.  ustalenie diagnozy społeczności lokalnej,
C.  pomiar środowiska,
D.  określenie ruchu naturalnego ludności.



Zadanie 104.
D o  podstawowych  badań  diagnostycznych  obrazowych  w  stanach
nagłych w położnictwie zaliczamy:

A.  rezonans magnetyczny,
B.  tomografię komputerową,
C.  ultrasonografię,
D.  scyntygrafię.

Zadanie 105.
Bezpieczne  stężenie  bilirubiny  dla  noworodka  zdrowego
donoszonego NIE powinno przekraczać:

A.  15 mg%,
B.  20 mg%,
C.  25 mg%,
D.  30 mg%.

Zadanie 106.
Wczesne uruchomienie położnicy po porodzie powoduje:

A . przyspieszenie  prawidłowego  napięcia  mięśni  i  powięzi
brzucha,

B.  zwiększenie łaknienia,
C.  zabezpieczenie przed zakażeniem układu moczowego,
D.  zaburzenie ukrwienia macicy.

Zadanie 107.
Białkomocz  fizjologiczny  u  kobiety  ciężarnej  przyjmuje
maksymalnie wartość:

A.  10-50 mg na dobę,
B.  100 mg na dobę,
C.  200-300 mg na dobę,
D.  500 mg na dobę.

Zadanie 108.
Częstość  i  intensywność  ruchów przeponą,  w  I I  fazie  rozwierania
szyjki macicy, powinna zależeć od:

A.  częstości występowania skurczów macicy,
B.  stopnia nasilenia skurczów macicy,
C.  częstości i nasilenia skurczów macicy,
D.  czasu trwania tej fazy.

Zadanie 109.
Triada Reada to następujący ciąg zjawisk:

A.  lęk - napięcie - ból,
B.  napięcie - lęk - ból,
C.  ból - napięcie - lęk,
D.  ból - lęk - napięcie.



Zadanie 110.
D o  zaburzeń  występujących  u  noworodków  płci  żeńskiej
spowodowanych działaniem hormonów matki, zalicza się:

A .  krwawienie z pochwy,
B.  wzrost temperatury,
C.  żółtaczkę fizjologiczną,
D.  fizjologiczny spadek masy ciała.

Zadanie 111.
Jaki charakter powinna mieć porada genetyczna?

A.  dyrektywny,
B.  informacyjny,
C.  obligatoryjny,
D.  nakazowy.

Zadanie 112.
Występujące  w  pierwszych  12  godzinach  po  porodzie  si lne  i
skoordynowane skurcze macicy mają na celu:

A.  zamknięcie naczyń miejsca łożyskowego,
B.  wydalenie resztek łożyska,
C.  wydalenie resztek błon płodowych,
D.  złuszczenie doczesnej.

Zadanie 113.
Najczęstszą  przyczyną  bolesności  i  uszkodzeń  brodawek  u
karmiącej matki jest:

A .  gwałtowny wypływ pokarmu,
B.  nawał mleczny,
C.  zbyt duże piersi,
D.  nieprawidłowy mechanizm ssania dziecka.

Zadanie 114.
Czynnikami  ryzyka  rozwoju  choroby  zakrzepowej  w  połogu  NIE
jest:

A .  unieruchomienie, uraz porodowy,
B.  zakażenie,
C.  narastająca aktywacja czynników krzepnięcia,
D.  ból rany pooperacyjnej.

Zadanie 115.
Nadciśnienie przemijające związane z ciążą rozwija się w:

A.  I i II trymestrze ciąży,
B.  II i III trymestrze ciąży,
C.  III trymestrze ciąży lub podczas porodu,
D.  III trymestrze ciąży lub 24 godziny po porodzie.



Zadanie 116.
Która  z  niżej  wymienionych sprzężnych ma  rzeczywisty  wpływ na
pomyślny przebieg porodu drogami natury?

A.  sprzężna przekątna,
B.  sprzężna zewnętrzna,
C.  sprzężna anatomiczna,
D.  sprzężna położnicza.

Zadanie 117.
Skala Bishopa służy do oceny:

A.  stopnia dojrzałości płodu,
B.  jakości płynu owodniowego,
C.  zagrożenia życia płodu,
D.  stopnia dojrzałości szyjki macicy.

Zadanie 118.
Kobieta chora na cukrzycę:

A.  nie powinna karmić piersią,
B.  powinna karmić, ale dopiero 2-3 dni po porodzie,
C.  powinna karmić, ale dopiero 2 tygodnie po porodzie,
D.  może karmić bez żadnych ograniczeń.

Zadanie 119.
Indeks płynu owodniowego (AFI) w badaniu USG oznacza sumę:

A.  najgłębszych kieszeni płynu owodniowego w jamie macicy,
B . najgłębszych kieszeni płynu owodniowego w 4 kwadrantach

macicy,
C . najgłębszych  kieszeni  płynu  owodniowego  w  dolnej  i

górnej części macicy,
D.  płynu owodniowego w całej jamie macicy.

Zadanie 120.
Między  28  a  34  tygodniem  ciąży  u  kobiety  z  wadą  serca
najczęściej dochodzi do niewydolności krążenia, ponieważ:

A.  jest to okres największego wzrostu objętości krwi,
B.  dziecko jest w tym okresie najbardziej aktywne,
C.  nerki są w tym okresie najmniej wydolne,
D.  utrudniony jest odpływ krwi z płuc.

Zadanie 121.
W  jakiej  fazie  rozwoju  rak  szyjki  macicy  może  współistnieć  z
ciążą?

A.  w każdej fazie rozwoju,
B.  tylko w niektórych fazach rozwoju,
C.  tylko w 1 fazie rozwoju,
D.  tylko w 2 fazie rozwoju.



Zadanie 122.
Powikłaniem przedwczesnego pęknięcia błon płodowych może być:

A.  zakażenie, niedotlenienie , hipoplazja płuc płodu,
B.  zakażenie, deformacje płodu, hipotermia,
C . niedotlenienie,  hipotermia,  nieprawidłowe  ułożenie

płodu,
D.  hipotermia, hipoplazja płuc i deformacje płodu.

Zadanie 123.
Wrotami  zakażenia  w  przypadku  posocznicy  połogowej  może  być
każda rana porodowa, lecz najczęściej jest to:

A .  rana krocza,
B.  rana szyjki macicy,
C.  miejsce łożyskowe,
D.  rana pochwy.

Zadanie 124.
P o  czym  poznać,  że  jednomiesięczne  dziecko  karmione  wyłącznie
piersią otrzymuje odpowiednią ilość pokarmu?

A.  karmień jest co najmniej 6 w ciągu doby,
B . najpóźniej  w  trzecim  tygodniu  po  porodzie  dziecko

wyrównuje urodzeniową masę ciała,
C.  dziecko moczy co najmniej 6 pieluch w ciągu dnia,
D . dziecko  oddaje  codziennie  jeden  stolec  w  kolorze

ciemnozielonym.

Zadanie 125.
Drugi chwyt Leopolda pozwala ocenić:

A . wysokość  dna  macicy  i  części  płodu,  która  znajduje  s ię
w dnie,

B . c o  jest  częścią  przodującą  i  jak  jest  położone  w
stosunku do wchodu miednicy,

C.  ustawienie płodu,
D.  zaangażowanie części przodującej we wchodzie miednicy.

Zadanie 126.
Poronienie, to ukończenie ciąży:

A.  do końca 9 tygodnia,
B.  do końca 16 tygodnia,
C.  przed 22 tygodniem,
D.  przed 28 tygodniem.



Zadanie 127.
Jedną z pierwszych czynności wykonywanych u noworodka zdrowego
bezpośrednio po urodzeniu jest:

A .  ułożenie noworodka "skóra do skóry",
B.  odpępnienie noworodka,
C.  odśluzowanie,
D.  założenie identyfikatora na rączki noworodka.

Zadanie 128.
Stosowanie metod aktywizujących w procesie kształcenia:

A . wymaga  przeznaczenia  większej  i lości  czasu  niż  przy
stosowaniu  innych  metod  oraz  mniejszej  aktywności
uczestników szkolenia,

B . wymaga większej i lości czasu niż przy stosowaniu innych
metod oraz większej aktywności uczestników szkolenia,

C . sprzyja  zwiększaniu  efektów  kształcenia,  ale  wymaga
poświęcenia mniejszej ilości czasu,

D.  zmniejsza efekty kształcenia.

Zadanie 129.
Baby blues spowodowany jest:

A .  nową sytuacją życiową,
B.  dyskomfortem bólowym,
C . brakiem  równowagi  hormonalnej  (spadkiem  estrogenów),

dyskomfortem bólowym, nową sytuacją życiową,
D.  wzrostem estrogenów.

Zadanie 130.
Rzęsistkowica wywoływana jest przez:

A.  bakterie,
B.  wirusy,
C.  pierwotniaki,
D.  drożdże.

Zadanie 131.
Do dodatkowych objawów płodności zaliczamy:

A.  wzrost temperatury,
B.  ból owulacyjny,
C.  zmiany w szyjce,
D.  zmiany w śluzie szyjkowym.



Zadanie 132.
Które  badanie  diagnostyczne  potwierdza  cholestazę
wewnątrzwątrobową?

A.  morfologia krwi z rozmazem,
B.  poziom methemoglobiny i czasu krzepnięcia,
C.  poziom cholesterolu i lipazy,
D . poziom  fosfatazy  alkalicznej  i  aminotransferazy

alaninowej.

Zadanie 133.
Podstawowymi wymiarami budowania jakości opieki zdrowotnej wg
WHO są:

A . dostępność,  równość,  adekwatność,  akceptacja,
efektywność, skuteczność,

B.  przyjaźń, partnerstwo, zaufanie,
C.  wolność słowa, partnerstwo, negocjowanie praw,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 134.
2  punkty  w  skali  Apgar  przy  ocenie  zabarwienia  skóry  otrzyma
noworodek, u którego obserwujemy:

A.  sinicę,
B.  bladość,
C.  tułów różowy, kończyny sine,
D.  całe ciało różowe.

Zadanie 135.
Obfita  nadmierna  utrata  krwi  w  czasie  miesiączki  trwającej  5-7
dni to:

A .  algomenorrhoea,
B.  hypermonorrhoea,
C.  dysmenorrhoea,
D.  menometrorrhagia.



PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE
TEST NR 382414
GRUPA 1
Zadanie 1.
Kiedy następuje anatomiczne zamknięcie otworu owalnego?

A.  zaraz po urodzeniu dziecka,
B.  w pierwszym tygodniu życia dziecka,
C.  pod koniec okresu noworodkowego,
D.  w dalszych miesiącach życia dziecka.

Zadanie 2.
Jeżeli w czasie porodu pojawią się kurcze mięśni, należy:

A.  przyspieszyć oddychanie,
B.  pogłębić oddechy,
C.  przyspieszyć i pogłębić oddechy,
D.  spłycić i spowolnić oddechy.

Zadanie 3.
Macica bezpośrednio po porodzie waży około:

A.  500 gramów,
B.  1000 gramów,
C.  1500 gramów,
D.  2000 gramów.

Zadanie 4.
Proszę  wskazać  prawidłowy  ciąg  zjawisk  (ze  względu  na  jego
źródło):

A .  lęk - napięcie - ból,
B.  napięcie - lęk - ból,
C.  ból - napięcie - lęk,
D.  ból - lęk - napięcie.

Zadanie 5.
Który czynnik sprzyja wystąpieniu RDS?

A.  wrodzone wady serca,
B.  porażenie nerwu przeponowego,
C.  niedojrzałość noworodka,
D.  zarośnięcie nozdrzy tylnych.

Zadanie 6.
W  ramach  profilaktyki  wystąpienia  zespołu  aortalno-żylnego
podczas porodu operacyjnego należy?

A.  podłożyć klin pod prawe biodro,
B.  podłożyć klin pod lewe biodro,
C.  podłożyć klin pod pośladki,
D.  podtrzymywać brzuch.



Zadanie 7.
Materiałem najbardziej zakaźnym w posocznicy połogowej jest:

A .  krew,
B.  mocz,
C.  śl ina,
D.  kał .

Zadanie 8.
Jakie  zagrożenia  mogą  wystąpić  w  czasie  porodu  przy  dystocji
szyjki?

A.  pęknięcie pochwy,
B.  oddzielenie łożyska,
C.  pęknięcie mięśnia macicy,
D.  osłabienie czynności skurczowej macicy.

Zadanie 9.
Czym się  charakteryzuje  i  kiedy  występuje  odczyn  poszczepienny
po szczepieniu BCG?

A . p o 4 godzinach złe samopoczucie, ból i  obrzęk w miejscu
wkłucia,

B.  po 2-3 tygodniach naciek, owrzodzenie, strup, blizna,
C . w  drugiej  dobie  podwyższona  temperatura,

zaczerwienienie w miejscu szczepienia,
D . w  miejscu  wkłucia  w  pierwszej  dobie  po  szczepieniu

pęcherzyk białawy z ropną krostą na powierzchni.

Zadanie 10.
Choroba  hemolityczna  w  konflikcie  serologicznym  AB0  może  być
powodem:

A.  wewnątrzmacicznego obumarcia płodu,
B.  uogólnionego obrzęku płodu,
C.  powiększenia wątroby,
D . nasilającej  s ię  żółtaczki  od  pierwszego  dnia  życia

dziecka.

Zadanie 11.
Cechami charakterystycznymi skurczów przepowiadających są:

A.  krótki czas ich trwania,
B.  niebolesność,
C.  nieregularność,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 12.
Stosunek osi długiej płodu do długiej osi macicy to definicja:

A.  położenia płodu,
B.  ustawienia płodu,
C.  ułożenia płodu,
D.  wstawiania się.

Zadanie 13.
P o i lu latach przerwy w wykonywaniu zawodu położnej, powrót do
pracy musi być poprzedzony odbyciem dodatkowego przeszkolenia?

A.  dwóch,
B.  pięciu,
C.  siedmiu,
D.  dziesięciu.

Zadanie 14.
Jaki  jest  wpływ  progesteronu  na  perystaltykę  jel it  w  okresie
ciąży?

A.  przyspiesza perystaltykę na początku ciąży,
B.  zwalnia perystaltykę w I połowie ciąży,
C.  zwalnia perystaltykę w czasie całej ciąży,
D.  nie ma żadnego wpływu.

Zadanie 15.
P o  owulacji  na  skutek  wzrostu  stężenia  progesteronu  śluz  staje
się:

A .  gęsty, lepki i kleisty,
B.  rzadki, lepki i kleisty,
C.  gęsty, śliski i ciągliwy,
D.  rzadki, śliski i nieciągliwy.

Zadanie 16.
Celem resuscytacji wykonywanej u noworodka jest:

A . poprawa  napięcia  mięśniowego,  lepsze  utlenienie
ustroju,

B . przywrócenie  prawidłowych  funkcji  narządów,
zmniejszenie nieprawidłowych odruchów neurologicznych,

C . oczyszczenie  górnych  dróg  oddechowych,  zmniejszenie
napięcia mięśniowego,

D . zapewnienie  prawidłowego  utlenienia  ustroju,
przywrócenie prawidłowych funkcji narządów i układów.



Zadanie 17.
Niepłodność laktacyjna spowodowana jest:

A .  wysokim stężeniem prolaktyny,
B.  niskim stężeniem prolaktyny,
C.  wahaniem stężenia prolaktyny,
D.  nie ma związku ze stężeniem prolaktyny.

Zadanie 18.
W  przypadku  zastosowania  eksperymentów  i  nowych  środków
farmakologicznych należy:

A.  otrzymać dobrowolną zgodę od lekarza,
B.  otrzymać dobrowolną zgodę od pacjenta,
C . w określonych przypadkach otrzymać dobrowolną zgodę od

pacjenta,
D.  nie zawsze otrzymać dobrowolną zgodę od pacjenta.

Zadanie 19.
Najbardziej wrażliwa na niedobór tlenu jest tkanka:

A.  płucna,
B.  nerwowa,
C.  mięśniowa,
D.  łączna.

Zadanie 20.
Skala Bishopa służy do oceny:

A.  stopnia dojrzałości płodu,
B.  jakości płynu owodniowego,
C.  zagrożenia życia płodu,
D.  stopnia dojrzałości szyjki macicy.

Zadanie 21.
Czynność serca i czynność oddechu noworodka normalizuje s ię po
porodzie i wynosi:

A .  ok. 140 uderzeń/min. i 40-60/min.,
B.  80 uderzeń/min. i 16-20/min.,
C.  80-100 uderzeń/min. i 20-30/min,
D.  >80 uderzeń/min., >60/min.

Zadanie 22.
Lekami  z  wyboru  u  ciężarnych  z  dodatnim  mianem  przeciwciał
antyfosfolipidowych, z nawracającymi poronieniami są:

A.  kwas acetylosalicylowy i heparyna,
B.  kwas foliowy i żelazo,
C.  zwiększone dawki progesteronu,
D.  kwas foliowy i witamina E.



Zadanie 23.
Zbyt  intensywne odsysanie  dróg  oddechowych u  noworodka może
powodować:

A.  przyśpieszenie akcji serca poprzez drażnienie,
B.  podwyższenie ciśnienia tętniczego,
C.  zaburzeń termoregulacji,
D . odruchową  bradykardię  poprzez  stymulację  nerwu

błędnego.

Zadanie 24.
Szew okrężny z szyjki macicy należy planowo zdjąć:

A.  w 36 tygodniu ciąży,
B.  w 38 tygodniu ciąży,
C.  w 40 tygodniu ciąży,
D.  gdy rozpocznie się poród.

Zadanie 25.
Jaka jest najczęstsza przyczyna późnego krwotoku w połogu?

A.  uszkodzenie kanału rodnego,
B.  zator spowodowany płynem owodniowym,
C.  nieprawidłowa inwolucja mięśnia macicy,
D.  krwiak pochwy.

Zadanie 26.
Ćwiczenia  izometryczne  proponowane  w  szkole  rodzenia  są
wskazane dla:

A.  kobiet ciężarnych o prawidłowym przebiegu ciąży,
B.  wszystkich kobiet ciężarnych,
C . kobiet  ciężarnych,  u  których  wywiad  położniczy  jest

obciążony,
D.  nie są wskazane.

Zadanie 27.
Kobiety,  które  nie  podjęły  karmienia  piersią  lub  od  początku
stosują  dokarmianie  dziecka,  należy  uznawać  za  niepłodne
(zgodnie z zaleceniami WHO) tylko przez pierwsze:

A.  2 tygodnie po porodzie,
B.  3 tygodnie po porodzie,
C.  4 tygodnie po porodzie,
D.  6 tygodni po porodzie.



Zadanie 28.
Infekcja  dziecka  wirusem  różyczki  " in  utero"  we  wczesnym
okresie ciąży najczęściej prowadzi do:

A.  głuchoty,
B.  małogłowia,
C.  wady serca,
D.  małopłytkowości.

Zadanie 29.
Mechanizm  wstawiania  się  główki  do  płaszczyzny  wchodu  jest
uwarunkowany:

A.  wielkością główki,
B.  kształtem wchodu miednicy mniejszej,
C.  długością sprzężnej przekątnej,
D.  właściwym rozstawieniem talerzy kości biodrowych.

Zadanie 30.
Niekorzystny  wpływ  na  stan  płodu  może  mieć  małowodzie  w
przypadku:

A.  ciąży niedonoszonej,
B.  ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym,
C.  każdej ciąży,
D.  pierwszej ciąży.

Zadanie 31.
W  którym  dniu  połogu  fizjologicznego  położna  NIE  powinna  już
wybadać dna macicy u położnicy?

A.  w 5 dniu połogu,
B.  w 10 dniu połogu,
C.  po 2 tygodniach,
D.  po 3 tygodniach.

Zadanie 32.
Która  z  poniższych  czynności  NIE  będzie  wskazana  w  leczeniu
atonii macicy?

A.  podanie leków naskurczowych,
B.  podanie leków uspokajających,
C.  kontrola jamy macicy,
D.  masaż macicy.

Zadanie 33.
Stosunek części płodu względem siebie, to definicja:

A.  położenia,
B.  ustawienia,
C.  ułożenia,
D.  wstawiania.



Zadanie 34.
Wrotami  zakażenia  w  przypadku  posocznicy  połogowej  może  być
każda rana porodowa, lecz najczęściej jest to:

A .  rana krocza,
B.  rana szyjki macicy,
C.  miejsce łożyskowe,
D.  rana pochwy.

Zadanie 35.
Przyczyną  swędzenia  skóry  (zwłaszcza  na  brzuchu)  w  trzecim
trymestrze ciąży, może być:

A.  nadmiar estrogenów,
B.  nadmiar progesteronu,
C.  spadek gonadotropin,
D.  nadmiar tkanki tłuszczowej.

Zadanie 36.
Po raz pierwszy zdefiniowano promocję zdrowia w:

A.  Deklaracji WHO,
B.  Deklaracji Barcelońskiej,
C.  Karcie Ottawskiej,
D.  Karcie Praw Człowieka.

Zadanie 37.
Jeżeli  noworodek  na  skutek  zmiany  położenia  ciała  gwałtownie
prostuje  rączki,  zaciska  dłonie,  a  następnie  przyciska  rączki  i
nóżki do tułowia, to jest to odruch:

A.  Babińskiego,
B.  Galanta,
C.  Moro,
D.  Odruch chwytania.

Zadanie 38.
W okresie płodności temperatura ciała kobiety:

A.  obniża się o 1˚C,
B.  podnosi się o 1˚C,
C.  obniża się o kilka dziesiętnych stopnia (˚C),
D.  podnosi się o kilka dziesiętnych stopnia (˚C).

Zadanie 39.
W  I  trymestrze  ciąży  najczęstszą  konsekwencją  zakażenia  płodu
pierwotniakiem Toksoplazma gondi, jest:

A .  poronienie ciąży,
B.  opóźniony rozwój płodu,
C.  małowodzie,
D.  zaśniad groniasty.



Zadanie 40.
Wysokość  dna  macicy  w  24-tym  tygodniu  ciąży  znajduje  s ię  na
poziomie:

A.  2-3 palce poniżej pępka,
B.  na wysokości pępka,
C.  2-3 palce powyżej pępka
D.  wszystkie fałszywe.

Zadanie 41.
Wynik  badania  wewnętrznego:  przy  całkowitym  rozwarciu  ujścia
główka  osiągnęła  dno  miednicy,  lecz  nie  dokonała  drugiego
zwrotu, szew strzałkowy w wymiarze poprzecznym wychodu miednicy
- obrazuje:

A.  ułożenie odgięciowe,
B.  asynklityzm,
C.  wysokie proste ustawienie główki,
D.  niskie poprzeczne ustawienie główki.

Zadanie 42.
Kordocenteza to:

A.  badanie przepływu krwi w sercu płodu,
B.  pobranie krwi tętniczej płodu,
C.  pobranie krwi pępowinowej płodu,
D.  pobranie wycinka kosmówki do badań.

Zadanie 43.
Materiał do badań cytogenetycznych płodu można pobrać w wyniku:

A.  amniopunkcji,
B.  biopsji kosmówki,
C.  kordocentezy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 44.
Rozszerzenie  naczyń  krwionośnych  u  kobiet  ciężarnych  to  efekt
działania:

A.  estrogenów,
B.  progesteronu,
C.  oksytocyny,
D.  testosteronu.

Zadanie 45.
Jedną z pierwszych czynności wykonywanych u noworodka zdrowego
bezpośrednio po urodzeniu jest:

A .  ułożenie noworodka "skóra do skóry",
B.  odpępnienie noworodka,
C.  odśluzowanie,
D.  założenie identyfikatora na rączki noworodka.



Zadanie 46.
W  jakim  okresie  ciąży  występuje  nadciśnienie  tętnicze
indukowane ciążą?

A.  po 1 tygodniu ciąży,
B.  po 4 tygodniu ciąży,
C.  po 10 tygodniu ciąży,
D.  po 20 tygodniu ciąży.

Zadanie 47.
Ocena na 8 punktów wg skali Apgar oznacza noworodka:

A.  w bardzo dobrym stanie bez żadnych nieprawidłowości,
B.  dobrze rokującego, wymagającego obserwacji,
C.  wymagającego leczenia i wnikliwej obserwacji,
D.  źle rokującego wymagającego pobytu na oddziale IOM.

Zadanie 48.
Obfita  nadmierna  utrata  krwi  w  czasie  miesiączki  trwającej  5-7
dni to:

A .  algomenorrhoea,
B.  hypermonorrhoea,
C.  dysmenorrhoea,
D.  menometrorrhagia.

Zadanie 49.
Optymalnym  okresem  objęcia  opieką  kobiety  chorej  na  cukrzycę
planującej ciążę jest:

A .  1 miesiąc przed planowanym zajściem w ciążę,
B.  3 miesiące przed planowanym zajściem w ciążę,
C.  6 miesięcy przed planowanym zajściem w ciążę,
D.  nie ma określonego optymalnego okresu.

Zadanie 50.
Jednym  z  objawów  ostrej  fazy  rzęsistkowicy  występującej  u
kobiet są:

A.  obfite, szarożółte, pieniste upławy,
B.  obfite serowate upławy,
C.  kłykciny płaskie,
D.  obfite ropne upławy.

Zadanie 51.
Dziecko do końca I-go miesiąca życia ma potrzeby:

A.  wyłącznie fizyczne,
B.  fizyczne i psychiczne,
C.  fizyczne, psychiczne i społeczne,
D.  psycho - społeczne.



Zadanie 52.
Jaki  hormon  jest  odpowiedzialny  za  wzrost  podstawowej  ciepłoty
ciała w cyklu miesiączkowym?

A.  progesteron,
B.  estrogeny,
C.  androgeny,
D.  gonadotropina kosmówkowa.

Zadanie 53.
Środek ciężkości ciała u kobiety w okresie ciąży przesuwa się:

A .  ku przodowi i ku dołowi,
B.  ku przodowi i ku górze,
C.  ku tyłowi i ku górze,
D.  ku tyłowi i ku dołowi.

Zadanie 54.
Dolegliwości  zgłaszane  przez  położnicę  w  postaci:  trudności  w
poruszaniu  się,  bólu  towarzyszącemu odwodzeniu i  przywodzeniu
kończyn a także zauważalnym "chodem kaczkowatym" mogą wskazywać
na:

A.  rozejście spojenia łonowego,
B.  dysplazję stawu biodrowego,
C.  złamanie kości guzicznej,
D.  zmiany zwyrodnieniowe stawów krzyżowo-biodrowych.

Zadanie 55.
Ciała  siarowe,  czyli  granulocyty  i  l imfocyty,  to  elementy
charakterystyczne dla:

A.  młodziwa (colostrum),
B.  mleka przejściowego,
C.  mleka dojrzałego,
D.  mleka fazy nocnej.

Zadanie 56.
Wysoka  gorączka,  znaczna  tachykardia,  zastoinowa  niewydolność
serca, nadciśnienie, to zespół objawów charakterystycznych dla:

A.  wstrząsu hypowolemicznego,
B.  przełomu tarczycowego,
C.  stanu przedrzucawkowego,
D.  hypoglikemii.



Zadanie 57.
Jakie  powikłanie  grozi  ciężarnej  w  przypadku  zbyt  długiego
zatrzymania martwego płodu w macicy?

A.  pęknięcie macicy,
B.  krwotok,
C.  zaburzenia krzepliwości krwi,
D.  mięśniaki macicy.

Zadanie 58.
W  której  z  poniżej  przedstawionych  sytuacji  najczęściej
dochodzi do porodu przedwczesnego?

A.  w konflikcie serologicznym w układzie Rh,
B.  w cukrzycy,
C.  w niewydolności cieśniowo-szyjkowej,
D.  w niedokrwistości ciążowej.

Zadanie 59.
Miednica  płasko-krzywicza  charakteryzuje  s ię  znacznym
zwiększeniem wymiaru:

A.  międzykolcowego,
B.  międzygrzebieniowego,
C.  międzykrętarzowego,
D.  sprzężnej zewnętrznej.

Zadanie 60.
Strukturę edukacji zdrowotnej tworzą:

A.  kultura zdrowotna,
B.  aktywność jednostek (edukatora i edukowanego),
C.  nauczanie o zdrowiu i do zdrowia,
D.  wszystkie powyższe czynniki.

Zadanie 61.
Wyłączne  karmienie  piersią  wpływa  na  zahamowanie  owulacji
poprzez:

A.  obniżone stężenie prolaktyny,
B.  podwyższone stężenie prolaktyny,
C.  podwyższony poziom progesteronu,
D.  obniżony poziom progesteronu.

Zadanie 62.
W przypadku przenoszenia zwiększona urazowość płodów i tkanek
miękkich  kanału  rodnego  w  II-gim  okresie  porodu  jest  związana
z :

A.  zmniejszoną elastycznością tkanek pochwy i krocza,
B.  przedłużającym się I-szym okresem porodu,
C.  zwiększonym kostnieniem kości czaszki,
D.  zmniejszonym kostnieniem kości czaszki.



Zadanie 63.
Białkomocz  fizjologiczny  u  kobiety  ciężarnej  przyjmuje
maksymalnie wartość:

A.  10-50 mg na dobę,
B.  100 mg na dobę,
C.  200-300 mg na dobę,
D.  500 mg na dobę.

Zadanie 64.
Dobór metod nauczania w szkole rodzenia zależny jest od:

A.  celów i treści nauczania,
B.  poziomu wiedzy i liczby uczestników,
C.  kompetencji wykładowcy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 65.
Głównym celem postępowania z ciężarną lub rodzącą, w przypadku
przedwczesnego odklejenia łożyska jest:

A .  przeciwdziałanie krwotokowi,
B.  zapobieżenie gwałtownemu obniżeniu RR,
C.  zapobieganie gwałtownemu odpłynięciu płynu owodniowego,
D.  szybkie zakończenie ciąży.

Zadanie 66.
Najczęstszym powikłaniem rzeżączkowym u kobiet jest:

A .  zapalenie sromu,
B.  zapalenie jajników i jajowodów,
C.  zapalenie cewki moczowej,
D.  uogólnione zapalenie układu moczowo-płciowego.

Zadanie 67.
Która  z  niżej  wymienionych sprzężnych ma  rzeczywisty  wpływ na
pomyślny przebieg porodu drogami natury?

A.  sprzężna przekątna,
B.  sprzężna zewnętrzna,
C.  sprzężna anatomiczna,
D.  sprzężna położnicza.



Zadanie 68.
Jakich zmian w obrębie lędźwi i ud wymaga utrzymanie równowagi
ciała kobiety w okresie ciąży?

A . zwiększenia  napięcia  mięśni  i  obniżenia  napięcia
więzadeł,

B . obniżenia  napięcia  mięśni  i  zwiększenia  napięcia
więzadeł,

C.  obniżenia napięcia mięśni i więzadeł,
D.  zwiększenia napięcia mięśni i więzadeł.

Zadanie 69.
C o jest następstwem niedoczynności gruczołów przytarczycznych u
ciężarnej?

A.  napad rzucawki,
B.  tężyczka,
C.  często pojawiające się kurcze rąk,
D.  żółtaczka.

Zadanie 70.
Objawy zwiastujące poród to:

A . obniżenie  s ię  dna  macicy,  odejście  czopa  śluzowego,
pojawienie się skurczów przepowiadających,

B.  regularna czynność skurczowa mięśnia macicy,
C.  bóle w okolicy krzyżowej kręgosłupa,
D.  krwotok.

Zadanie 71.
Bezdech  jest  częstym  zaburzeniem  oddychania  obserwowanym  w
okresie noworodkowym, określany jest jako:

A . przerwa  w  oddychaniu  poniżej  10  s ,  wiąże  się  ze
wzmożeniem napięcia mięśniowego,

B . przerwa  w  oddychaniu,  która  prowadzi  do  zwolnienia
akcji  serca  poniżej  100  uderzeń/  min.,  trwa  poniżej  10
sekund,

C . przerwa  w  oddychaniu  powyżej  20  s ,  która  prowadzi  do
zwolnienia akcji serca poniżej 80/min.,

D . przerwa  w  oddychaniu,  która  nie  prowadzi  do  obniżenia
ciśnienia krwi.

Zadanie 72.
Składniki mleka kobiecego mające wpływ na rozwój CUN, to:

A.  witaminy i sole mineralne,
B.  laktoza i galaktoza,
C.  tauryna i kwas arachidonowy,
D . cholesterol,  kwas  arachidonowy,  tauryna,  laktoza  i

galaktoza.



Zadanie 73.
Pierwszym  objawem  świadczącym  o  chorobie  nerek  u  położnicy
jest:

A .  duża ilość moczu,
B.  mała ilość moczu lub bezmocz,
C.  pojawienie się białka w moczu,
D.  niski ciężar gatunkowy moczu.

Zadanie 74.
Podstawowe  leczenie  nasilającej  s ię  żółtaczki  fizjologicznej,
polega na:

A.  przetoczeniu 5% glukozy,
B.  podaniu leków wiążących bilirubinę,
C.  zastosowaniu fototerapii,
D.  wymiennej transfuzji krwi.

Zadanie 75.
W okresie niemowlęcym najszybciej rozwija się zmysł:

A .  wzroku,
B.  powonienia,
C.  słuchu,
D.  równowagi.

Zadanie 76.
Jakie jest niebezpieczeństwo pośrodkowego nacięcia krocza?

A.  krwotok,
B.  silny ból,
C.  gorsze gojenie,
D.  dalsze pęknięcie.

Zadanie 77.
Wielowodzie  stwierdza  się,  gdy  objętość  płynu  owodniowego  w  I I I
trymestrze ciąży przekracza:

A.  4000 ml,
B.  3000 ml,
C.  2000 ml,
D.  1000 ml.

Zadanie 78.
W  jaki  sposób  rozwiązujemy  ciążę  w  przypadku  wypadnięcia
pępowiny?

A.  porodem drogami natury,
B.  zawsze cięciem cesarskim,
C.  porodem drogami natury z użyciem kleszczy,
D.  porodem drogami natury z użyciem próżnociągu.



Zadanie 79.
C o  wpływa  niekorzystnie  na  układ  krążenia  ciężarnej  między
32-34 tygodniem ciąży?

A.  największe uwodnienie krwi,
B.  gwałtowny przyrost hemoglobiny,
C.  gwałtowny spadek płytek krwi,
D.  zaburzenia krzepnięcia.

Zadanie 80.
Jakie  jest  niebezpieczeństwo  rozkojarzenia  czynności  skurczowej
mięśnia macicy II stopnia?

A.  pęknięcie macicy,
B.  oddzielenie łożyska,
C.  pęknięcie szyjki macicy,
D.  zahamowanie postępu porodu.

Zadanie 81.
Podstawowe współczynniki używane w epidemiologii onkologicznej,
to :

A .  inicjacja, progresja, promocja,
B.  zachorowalność, śmiertelność, chorobowość, umieralność,
C.  ekspresja nowotworu, charakter histopatologiczny,
D.  "case-control" test, oszacowanie statystyczne.

Zadanie 82.
Czynniki  predysponujące  do  wystąpienia  zatoru  płynem
owodniowym, to:

A.  nadmierna czynność skurczowa macicy,
B.  indukcja porodu/ stymulacja czynności skurczowej,
C.  inwazyjne zabiegi podczas porodu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 83.
Pokarm  matki  jest  dla  noworodka  fizjologicznym  sposobem
żywienia, ponieważ:

A . skład  pokarmu  zmienia  się  zgodnie  z  wiekiem  i
zapotrzebowaniem dziecka,

B.  jest zawsze wysoko kaloryczny,
C.  ma zawsze taki sam skład,
D.  zawiera dużo witamin D i K.

Zadanie 84.
Informacje dotyczące karmienia niemowląt powinny dotyczyć:

A.  zalet karmienia naturalnego,
B.  technik karmienia naturalnego,
C.  zaburzeń i wspomagania laktacji,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 85.
Kobieta  po  odbytym  szczepieniu  przeciwko  różyczce  powinna  się
wystrzegać zajścia w ciążę przez okres:

A.  3 tygodni,
B.  1 miesiąca,
C.  2 miesięcy,
D.  3 miesięcy.

Zadanie 86.
Pierwszym i głównym symptomem cholestazy wewnątrzwątrobowej
ciężarnych jest:

A .  żółtaczka,
B.  świąd skóry,
C.  senność,
D.  bóle głowy.

Zadanie 87.
Wręczając  matce  Książeczkę  Zdrowia  Dziecka  należy  podkreślić,
że jest to dokument, który należy przechowywać do:

A.  końca 1 roku życia dziecka,
B.  7 roku życia dziecka,
C.  14 roku życia dziecka,
D.  18 roku życia dziecka.

Zadanie 88.
Pojęcie "reklama usługi" oznacza:

A.  sprzedaż uzupełniającą usługi,
B.  formę płatnej pośredniej prezentacji i promocji usługi,
C.  podejmowanie decyzji sprzedaży usługi,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 89.
Do przyczyn zakrzepicy żylnej wg Virchowa zalicza się:

A .  nieprawidłową dietę ciężarnej,
B.  zwiększoną krzepliwość krwi oraz skłonności genetyczne,
C.  obciążony wywiad położniczy (powyżej trzech ciąż),
D . zastój  żylny,  zwiększoną  krzepliwość  krwi  i  uszkodzenie

ściany naczynia.

Zadanie 90.
O  oddzieleniu  się  łożyska  podczas  uciskania  dłonią  nad
spojeniem łonowym świadczy objaw, gdy pępowina:

A.  cofa się do szpary sromowej,
B.  nie cofa się do szpary sromowej,
C.  przestaje tętnić,
D.  blednie.



Zadanie 91.
Która  czynność  przyspieszy  w  sposób  naturalny  oddzielenie  s ię
łożyska od macicy?

A.  podłączenie kroplówki z Oksytocyną,
B.  dożylne podanie Meterginy,
C.  wykonanie zabiegu Credego,
D.  przystawienie noworodka do piersi.

Zadanie 92.
Jak  często  należy  osłuchiwać  czynność  serca  płodu  w  I  okresie
porodu?

A.  co 10-15 minut,
B.  co 30-40 minut,
C.  co godzinę,
D.  rzadziej, niż co godzinę.

Zadanie 93.
C o  należy  przyjąć  jako  początek  okresu  płodności  w  metodzie
Billingsów?

A.  zwiększenie się ilości wydzielanego śluzu,
B.  pojawienie się śluzu,
C.  zmianę zabarwienia śluzu,
D.  zmianę konsystencji śluzu.

Zadanie 94.
Z punktu widzenia efektu skriningu najkorzystniejsze jest:

A .  wykrycie nowotworu przed powstaniem przerzutów,
B.  poznanie historii naturalnej danego nowotworu,
C . zastosowanie  skutecznych  metod  przy  stałym  obniżaniu

kosztów,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 95.
Badając  rodzącą  rozpoznano  ułożenie  czołowe  płodu.  W
wykonywanym właśnie badaniu KTG pojawiła się deceleracja późna.
Przedstawiona sytuacja położnicza skłania do:

A.  zakończenia porodu drogą cięcia cesarskiego,
B . zakończenia  porodu  poprzez  założenie  kleszczy  lub

próżniociągu położniczego,
C.  próby porodu,
D . intensywnej  obserwacji  czynności  serca  płodu  i  stanu

rodzącej.



Zadanie 96.
Które  z  poniższych  powikłań  w  przebiegu  porodu  NIE  objawi  s ię
bradykardią u płodu?

A.  nadciśnienie tętnicze,
B.  wstrząs,
C.  zespół żyły głównej dolnej,
D.  krwotok.

Zadanie 97.
Kształt okrągły jest charakterystyczny dla płaszczyzny:

A.  wchodu,
B.  próżni,
C.  cieśni,
D.  wychodu.

Zadanie 98.
Którą  z  niżej  podanych  witamin  trzeba  podawać  niemowlęciu
karmionemu wyłącznie piersią?

A.  Witaminę E,
B.  Witaminę B,
C.  Witaminę C,
D.  Witaminę D.

Zadanie 99.
Jak długo trwa proces inwolucji sutka po całkowitym odstawieniu
dziecka od piersi?

A.  2 tygodnie,
B.  1 miesiąc,
C.  2-3 miesiące,
D.  6 miesięcy.

Zadanie 100.
Odbiór własnego dziecka matka powinna potwierdzić:

A .  ustnym potwierdzeniem, że jest to jej dziecko,
B.  czytelnym podpisem wraz z datą w książce porodowej,
C . czytelnym  podpisem  wraz  z  datą  w  historii  rozwoju

noworodka,
D.  czytelnym podpisem wraz z datą w karcie położniczej.

Zadanie 101.
Postępowanie w okresie nawału pokarmu polega na:

A.  zaprzestaniu karmienia piersią,
B.  odciąganiu pokarmu,
C . skorygowaniu  techniki  ssania,  częstszym  karmieniu,

odciąganiu niewielkiej ilości pokarmu,
D.  przystawianiu dziecka w tej samej pozycji.



Zadanie 102.
Płyn owodniowy w przypadku maceracji martwego płodu:

A.  jest zabarwiony na zielono,
B.  nie zmienia koloru, lecz jest go mniej,
C.  ma charakter popłuczyn mięsnych,
D.  jest mleczny, opalizujący.

Zadanie 103.
W  celu  przyspieszenia  gojenia  się  rany  po  nacięciu  krocza
położnica powinna unikać:

A.  ciepłych kąpieli w wannie,
B.  wietrzenia krocza,
C.  częstego podmywania,
D.  aktywności fizycznej.

Zadanie 104.
W miednicy płasko-krzywiczej promontorium przemieszczone jest:

A .  do światła miednicy,
B.  do tyłu,
C.  w prawo,
D.  w lewo.

Zadanie 105.
Najczęstszą  przyczyną  bolesności  i  uszkodzeń  brodawek  u
karmiącej matki jest:

A .  gwałtowny wypływ pokarmu,
B.  nawał mleczny,
C.  zbyt duże piersi,
D.  nieprawidłowy mechanizm ssania dziecka.

Zadanie 106.
Najczęstszą  przyczyną  nieskuteczności  doustnej  antykoncepcji
hormonalnej jest:

A .  rozregulowanie cyklu miesiączkowego,
B.  zaburzenie wchłaniania leku,
C.  brak systematyczności w przyjmowaniu leku,
D.  częsta zmiana partnerów seksualnych.

Zadanie 107.
W wyniku zrośnięcia i zwłóknienia tętnic pępowinowych powstaje:

A .  więzadło obłe wątroby,
B.  więzadło pęcherzowo-pępkowe,
C.  więzadło tętnicze,
D.  więzadło obłe jajnika.



Zadanie 108.
Najczęstszym objawem ze strony układu krążenia u noworodków po
tokolizie betamimetykami jest:

A .  arytmia,
B.  bradykardia,
C.  tachykardia,
D.  normokardia.

Zadanie 109.
Wskaż błędną odpowiedź:

A.  psychoprofilaktyka znieczula w czasie porodu,
B . psychoprofilaktyka  uwrażliwia  rodzącą  na  doznania

bólowe podczas porodu,
C.  psychoprofilaktyka mobilizuje rodzącą parę,
D . psychoprofilaktyka  przeciwdziała  lękowi,  niedotlenieniu

i napięciu.

Zadanie 110.
Pierwszym objawem w przypadku łożyska centralnie oddzielającego
się jest:

A .  krwawienie z dróg rodnych,
B.  skurcze macicy,
C.  ostry ból,
D.  odpłynięcie płynu owodniowego.

Zadanie 111.
Najczęstszą  przyczyną  przedwczesnego  odklejenia  się  łożyska
jest:

A .  nadciśnienie tętnicze,
B.  niedokrwistość,
C.  młody wiek ciężarnej,
D.  hipotrofia płodu.

Zadanie 112.
Podstawowa funkcja standardu jest:

A .  regulacyjna, informująca, motywująca,
B.  opiekuńczo-pielęgnacyjna, lecznicza,
C.  edukacyjno-dydaktyczna,
D.  wartościująca.

Zadanie 113.
Raz sformułowany standard położniczy:

A.  nie może podlegać rewizji,
B .  może podlegać jednorazowej rewizji,
C .  może podlegać ciągłym rewizjom,
D.  może podlegać dwukrotnej rewizji.



Zadanie 114.
IV okres porodu to czas szczególnej obserwacji:

A .  wysokości dna i obkurczenia macicy,
B.  krwawienia z dróg rodnych,
C.  stanu ogólnego rodzącej,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 115.
Na czynność skurczową mięśnia macicy działanie hamujące ma:

A.  prolaktyna,
B.  katecholaminy,
C.  oksytocynaza,
D.  estrogeny.

Zadanie 116.
Żółto-pomarańczowe zabarwienie płynu owodniowego, ma miejsce w
sytuacji:

A .  niedotlenienia płodu,
B.  hemolizy krwinek u płodu,
C.  wewnątrzmacicznej śmierci płodu,
D.  rozpoczynającego się porodu przedwczesnego.

Zadanie 117.
Hormon LH ( lutotropina) wydzielany jest przez:

A.  jajnik,
B.  przysadkę mózgową,
C.  podwzgórze,
D.  korę nadnerczy.

Zadanie 118.
Który chwyt Leopolda pozwala na określenie ustawienia płodu?

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

Zadanie 119.
P o  czym  poznać,  że  jednomiesięczne  dziecko  karmione  wyłącznie
piersią otrzymuje odpowiednią ilość pokarmu?

A.  karmień jest co najmniej 6 w ciągu doby,
B . najpóźniej  w  trzecim  tygodniu  po  porodzie  dziecko

wyrównuje urodzeniową masę ciała,
C.  dziecko moczy co najmniej 6 pieluch w ciągu dnia,
D . dziecko  oddaje  codziennie  jeden  stolec  w  kolorze

ciemnozielonym.



Zadanie 120.
Odgięcie główki w mechanizmie porodu prawidłowego to:

A.  I zwrot,
B.  II zwrot,
C.  III zwrot,
D.  IV zwrot.

Zadanie 121.
Pogrubienie fałdu karkowego (>3mm) u płodu widoczne w badaniu
USG może sugerować:

A.  obrzęk płodu,
B.  makrosomię płodu,
C.  zespół Downa u płodu,
D.  deformację kręgów szyjnych płodu.

Zadanie 122.
Oznaczenie  β-hCG  (gonadotropiny  kosmówkowej)  u  ciężarnej  jest
możliwe już w:

A.  5 dniu od zapłodnienia,
B.  8 dniu od zapłodnienia,
C.  10 dniu od zapłodnienia,
D.  16 dniu od zapłodnienia.

Zadanie 123.
Proces  dydaktyczny  w  szkole  dla  rodziców  jest  najmniej
efektywny, jeśli jedyną metodą kształcenia jest/są:

A . wymiana  doświadczeń  z  rodzicami,  którzy  są  już  po
porodzie,

B.  ćwiczenia praktyczne,
C.  wykłady,
D.  dyskusje.

Zadanie 124.
W  okresie  dojrzewania  dziewczynek  charakterystyczny  jest  skok
pokwitaniowy, który w dużej mierze zależy od działania:

A.  somatotropiny,
B.  tyreotropiny,
C.  melanostymuliny,
D.  androgenów.

Zadanie 125.
Do podstawowych działów bioetyki zaliczamy:

A.  biogenezę,
B.  bioterapię,
C.  tanatologię,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 126.
U  noworodków  matek  chorych  na  cukrzycę  najczęściej  występują
wady:

A.  ośrodkowego układu nerwowego,
B.  sercowo-naczyniowe,
C.  nerek,
D . układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, nerek, przewodu

pokarmowego.

Zadanie 127.
W  celu  uwolnienia  barków  płodu  najmniejszy  stopień  ingerencji
ma miejsce podczas:

A.  stosowania pomocy ręcznej sposobem Brachta,
B.  stosowania obrotów Lowseta,
C.  chwytu Wieganda-Martina-Winckela,
D.  stosowania chwytu Veita-Smelliego.

Zadanie 128.
Wzrost  podstawowej  ciepłoty  ciała  w  cyklu  miesiączkowym  u
zdrowej kobiety świadczy o:

A.  zbliżającym się jajeczkowaniu,
B.  dokonującym się jajeczkowaniu,
C.  dokonanym jajeczkowaniu,
D.  braku jajeczkowania.

Zadanie 129.
Czynność  serca  płodu  jest  najlepiej  słyszalna  po  stronie
grzbietu płodu, ponieważ:

A.  bliżej jest serce płodu,
B.  kości dobrze przewodzą dźwięki,
C.  ta część płodu jest nieruchoma,
D.  gdyż w tym miejscu jest mało płynu owodniowego.

Zadanie 130.
KTG-kardiotokografia jest to monitorowanie:

A.  czynności serca płodu w okresie ciąży,
B.  czynności skurczowej mięśnia macicy w czasie porodu,
C.  położenia płodu i usadowienia łożyska,
D . czynności  serca  płodu  z  jednoczesną  rejestracją

czynności skurczowej mięśnia macicy.



Zadanie 131.
Czynniki osłabiające laktację to:

A . stres,  przewlekłe  zmęczenie,  nieprawidłowe
przystawianie  dziecka  do  piersi,  dopajanie  i
dokarmianie  dziecka,  przyjmowanie  leków  hamujących
laktację,

B.  przystawianie dziecka w jednej pozycji,
C .  zmęczenie,
D.  częste karmienie piersią.

Zadanie 132.
Bezwzględnym wskazaniem do ukończenia ciąży jest:

A .  wirusowe zapalenie wątroby,
B.  ostre ciążowe stłuszczenie wątroby,
C.  kamica dróg żółciowych,
D.  cholestaza wewnątrzwątrobowa.

Zadanie 133.
Podstawową i pewną metodą pozwalającą na potwierdzenie śmierci
płodu, jest:

A .  badanie ultrasonograficzne,
B.  stwierdzenie braku ruchów płodu,
C.  brak czynności serca płodu (osłuchowo),
D.  stwierdzenie zmniejszenia się obwodu brzucha.

Zadanie 134.
Kardiotokogram,  na  którym  stwierdzamy  linię  podstawową  w
granicach  170-180  uderzeń  na  minutę,  rytm  sinusoidalny,  brak
akceleracji oraz późne deceleracje, określamy jako:

A.  prawidłowy,
B.  podejrzany,
C.  patologiczny,
D.  trudny do oceny.

Zadanie 135.
Czym grozi nadmierna czynność skurczowa macicy z podwyższonym
jej napięciem?

A.  przedłużeniem porodu,
B.  zagrażającym pęknięciem macicy,
C.  uszkodzeniem tkanki krocza,
D.  pęknięciem szyjki macicy.
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Zadanie 1.
Uszkodzenie  splotu  ramiennego,  nerwu  przeponowego,  pęknięcie
obojczyka i kości ramiennej to najczęstsze urazy w przebiegu:

A.  porodu przedwczesnego,
B.  porodu miednicowego,
C.  dystocji barkowej,
D.  porodu przedłużajacego się.

Zadanie 2.
Fenyloketonuria  jest  chorobą  wrodzoną,  powstałą  w  wyniku
zaburzeń metabolizmu:

A.  węglowodanów,
B.  białek,
C.  tłuszczy,
D.  elektrolitów.

Zadanie 3.
Który  z  niżej  podanych  czynników  wpływa  hamująco  na
wewnątrzmaciczne wzrastanie płodu?

A.  cukrzyca ciążowa,
B.  wysoki wzrost matki,
C.  wysoki przyrost masy ciała matki w okresie ciąży,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 4.
Przedwczesne oddzielenie się łożyska:

A.  zagraża życiu dziecka,
B.  zagraża życiu matki,
C.  zagraża życiu matki i dziecka,
D.  nie zagraża życiu nikogo.

Zadanie 5.
Płyn owodniowy w przypadku maceracji martwego płodu:

A.  jest zabarwiony na zielono,
B.  nie zmienia koloru, lecz jest go mniej,
C.  ma charakter popłuczyn mięsnych,
D.  jest mleczny, opalizujący.

Zadanie 6.
Oznaczenie  β-hCG  (gonadotropiny  kosmówkowej)  u  ciężarnej  jest
możliwe już w:

A.  5 dniu od zapłodnienia,
B.  8 dniu od zapłodnienia,
C.  10 dniu od zapłodnienia,
D.  16 dniu od zapłodnienia.



Zadanie 7.
Badanie stawów biodrowych wykonuje się:

A .  rutynowo u wszystkich noworodków,
B.  tylko po porodach miednicowych,
C.  tylko po porodach zabiegowych,
D.  z wyjątkiem dzieci urodzonych drogą cięcia cesarskiego.

Zadanie 8.
Wybierając metodę sterowania płodnością, młodzi rodzice powinni
kierować się jako najważniejszą, zasadą:

A.  dostępności,
B.  łatwości stosowania,
C.  bezpieczeństwa dla matki i dziecka,
D.  niskich kosztów.

Zadanie 9.
Ocena  którego  z  poniższych  elementów  pozwoli  wybrać  najlepiej
rokujący dla przebiegu porodu moment indukcji?

A.  budowa miednicy,
B.  masa płodu,
C.  stan części pochwowej,
D.  położenie płodu.

Zadanie 10.
W diecie kobiety ciężarnej NIE należy ograniczać:

A.  wody,
B.  soli kuchennej,
C.  cukru,
D.  tłuszczu.

Zadanie 11.
Zagadnienia  dotyczące  techniki  karmienia  najlepiej  można
przekazać stosując metody:

A.  praktyczne,
B.  podające,
C.  wykładające,
D.  problemowe.

Zadanie 12.
Amnioskopia, to:

A .  oglądanie dolnego bieguna jaja płodowego,
B . zabieg  polegający  na  przerwaniu  ciągłości  błon

płodowych,
C.  oglądanie stopnia rozwierania się szyjki macicy,
D.  zabieg nałożenia szwu okrężnego na szyjkę macicy.



Zadanie 13.
W  której  dobie  po  porodzie  dokonuje  się  badania  przesiewowego
słuchu u noworodków:

A.  2 dobie,
B.  3 dobie,
C.  4 dobie,
D.  5 dobie.

Zadanie 14.
Około  50%  ciężkich  postaci  przedwczesnego  oddzielenia  się
łożyska wiąże się z występowaniem:

A.  cukrzycy,
B.  ciężkiej choroby nerek,
C.  nadciśnienia tętniczego matki,
D.  otyłości.

Zadanie 15.
O  oddzieleniu  się  łożyska  podczas  uciskania  dłonią  nad
spojeniem łonowym świadczy objaw, gdy pępowina:

A.  cofa się do szpary sromowej,
B.  nie cofa się do szpary sromowej,
C.  przestaje tętnić,
D.  blednie.

Zadanie 16.
Mięsień macicy pobudzany jest jednocześnie z dwóch ośrodków, a
krzywa  tokograficzna  ma  charakter  dwugarbny.  Jest  to  obraz
charakterystyczny dla:

A.  hipotonicznej czynności skurczowej,
B.  hipertonicznej czynności skurczowej,
C.  rozkojarzenia czynności skurczowej I stopnia,
D.  rozkojarzenia czynności skurczowej II stopnia,

Zadanie 17.
Skala Bishopa służy do oceny:

A.  stopnia dojrzałości płodu,
B.  jakości płynu owodniowego,
C.  zagrożenia życia płodu,
D.  stopnia dojrzałości szyjki macicy.

Zadanie 18.
Przez jaki okres czasu dana metoda antykoncepcyjna powinna być
stosowana, aby umożliwiła obliczenie wskaźnika Pearla?

A.  przez 10 miesięcy,
B.  przez 12 miesięcy,
C.  przez 18 miesięcy,
D.  przez 2 lata.



Zadanie 19.
Podanie  immunoglobuliny  anty-D  chroni  przed  chorobą
hemolityczną:

A.  tylko w następnej ciąży,
B.  tylko przez określony czas,
C.  we wszystkich następnych ciążach,
D.  w następnych 2 ciążach.

Zadanie 20.
Żółtaczka fizjologiczna najczęściej występuje:

A.  w 1-ej dobie po porodzie,
B.  w 2-3-ej dobie po porodzie,
C.  w 5-6-tej dobie po porodzie,
D.  10-14 dni po porodzie.

Zadanie 21.
Stosowanie zimnych okładów na piersi:

A .  nie wpływa na laktację,
B.  ma na celu pobudzenie laktacji,
C .  hamuje laktację,
D.  ułatwia przystawienie dziecka do piersi.

Zadanie 22.
U  rodzącej  stwierdzono  łożysko  przyrośnięte  (placenta  accreta)
co oznacza, że kosmki łożyska:

A.  wnikają do warstwy gąbczastej doczesnej,
B.  wnikają w mięsień macicy,
C.  wnikają do warstwy zbitej doczesnej,
D . s ą  w  kontakcie  z  warstwą  mięśniową  macicy,  ale  nie

wnikają w nią.

Zadanie 23.
Odruch wypływu pokarmu może być zahamowany przez:

A.  silny ból,
B.  zdenerwowanie, niepewność,
C.  nikotynę i alkohol,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 24.
Jeżeli w czasie porodu pojawią się kurcze mięśni, należy:

A.  przyspieszyć oddychanie,
B.  pogłębić oddechy,
C.  przyspieszyć i pogłębić oddechy,
D.  spłycić i spowolnić oddechy.



Zadanie 25.
Najczęstszą  przyczyną  przedwczesnego  odklejenia  się  łożyska
jest:

A .  nadciśnienie tętnicze,
B.  niedokrwistość,
C.  młody wiek ciężarnej,
D.  hipotrofia płodu.

Zadanie 26.
Niskie  poprzeczne  stanie  główki  oznacza,  że  szew  strzałkowy
przebiega poprzecznie, a główka jest:

A .  nad wchodem,
B.  we wchodzie,
C.  w dnie miednicy,
D.  jest na wychodzie.

Zadanie 27.
Podstawowa funkcja standardu jest:

A .  regulacyjna, informująca, motywująca,
B.  opiekuńczo-pielęgnacyjna, lecznicza,
C.  edukacyjno-dydaktyczna,
D.  wartościująca.

Zadanie 28.
W porodzie miednicowym najkorzystniej jest:

A .  przebić pęcherz płodowy zaraz na początku porodu,
B.  przebić pęcherz płodowy przy rozwarciu ujścia na 5 cm,
C.  przebić pęcherz płodowy przy rozwarciu ujścia na 8 cm,
D.  utrzymać pęcherz płodowy do pełnego rozwarcia.

Zadanie 29.
Rozszerzenie  naczyń  krwionośnych  u  kobiet  ciężarnych  to  efekt
działania:

A.  estrogenów,
B.  progesteronu,
C.  oksytocyny,
D.  testosteronu.

Zadanie 30.
Metodą zmniejszania bólu porodowego rozpowszechnioną w Europie
Zachodniej,  polegającą  na  wykorzystywaniu  fal i  prądu
elektrycznego, jest:

A .  joga,
B.  hipnoza,
C.  akupunktura,
D.  przezskórna stymulacja elektryczna (TENS).



Zadanie 31.
Punkcja naczynia pępowinowego i  pobranie próbki krwi płodowej,
to :

A .  amniopunkcja,
B.  biopsja kosmówki,
C.  kordocenteza,
D.  fetoskopia.

Zadanie 32.
Która faza I-szego okresu porodu trwa najdłużej?

A.  utajona,
B.  przyspieszenia,
C.  maksymalnego wzrostu,
D.  zwolnienia.

Zadanie 33.
Charakterystycznym  objawem  niewydolności  cieśniowo-szyjkowej
jest:

A .  skracanie się części pochwowej szyjki macicy,
B.  twardnienie brzucha,
C.  sączenie płynu owodniowego,
D.  bóle w okolicy krzyżowej.

Zadanie 34.
Całkowicie  bezpieczną,  naturalną  i  skuteczną  metodą  wpływania
na odczucia bólowe związane z przeżywaniem porodu jest:

A .  wdychanie podtlenku azotu,
B.  znieczulenie zewnątrzoponowe,
C.  psychoprofilaktyka przedporodowa,
D.  podawanie środków przeciwbólowych.

Zadanie 35.
Lekami  z  wyboru  u  ciężarnych  z  dodatnim  mianem  przeciwciał
antyfosfolipidowych, z nawracającymi poronieniami są:

A.  kwas acetylosalicylowy i heparyna,
B.  kwas foliowy i żelazo,
C.  zwiększone dawki progesteronu,
D.  kwas foliowy i witamina E.

Zadanie 36.
Przy formułowaniu diagnozy indywidualnego przypadku nieistotne
jest:

A .  funkcjonowanie społeczne, aktywność fizyczna,
B.  aktywność psychiczna, subiektywna ocena zdrowia,
C.  poglądowość, typologia zdrowotności,
D.  funkcjonowanie narządów i układów.



Zadanie 37.
Zespół Turnera polega na:

A.  braku jednego chromosomu płciowego X-45,X,
B.  obecności dodatkowego chromosomu X,
C.  obecności dodatkowego chromosomu Y,
D.  obecności kariotypu 47XXY.

Zadanie 38.
Wynikiem  przedwczesnego  pęknięcia  pęcherza  płodowego  jest
zwiększone ryzyko wystąpienia:

A.  arytmii serca u płodu,
B.  skurczów niekontrolowanych macicy,
C.  zakażenia wewnątrzmacicznego płodu,
D.  zaburzeń krążenia u ciężarnej.

Zadanie 39.
Podczas  wykonywania  ćwiczeń  gimnastycznych,  korzystnie  jest
ograniczyć ciężarnej do minimum pozycję ciała:

A.  stojącą,
B.  siedzącą,
C.  leżącą,
D.  klęczącą.

Zadanie 40.
Najczęstszym objawem ze strony układu krążenia u noworodków po
tokolizie betamimetykami jest:

A .  arytmia,
B.  bradykardia,
C.  tachykardia,
D.  normokardia.

Zadanie 41.
Charakterystycznym objawem dystocji barkowej, jest:

A . opóźniony  do  kolejnego  skurczu  macicy  czwarty  zwrot
główki,

B.  objaw Küstnera,
C.  objaw "żółwia",
D.  objaw Ahlfelda.

Zadanie 42.
Które ze wskazanych badań diagnostycznych jest "bezpieczne" dla
ciężarnej z łożyskiem przodującym?

A.  per vaginam,
B.  amnioskopia,
C.  fetoskopia,
D.  USG.



Zadanie 43.
Wczesne zaciśnięcie pępowiny zalecane jest u noworodków:

A.  matek z niedokrwistością,
B.  matek zakażonych wirusem HIV,
C.  z porodu bliźniaczego,
D.  wszystkie powyższe są prawdziwe.

Zadanie 44.
Który  objaw  kliniczny  jest  nieodwracalny  w  sytuacji  późnego
rozpoznania galaktozemii?

A.  powiększenie wątroby,
B.  zaćma soczewkowa,
C.  zmniejszone napięcie mięśni,
D.  uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Zadanie 45.
W  celu  dokonania  prawidłowego  zwrotu  główki  płodu  w  ułożeniu
potylicowym  tylnym  korzystnie  jest  w  I-szym  okresie  porodu
zaproponować rodzącej:

A .  leżenie na plecach,
B.  chodzenie po sali,
C.  leżenie na boku,
D.  korzystanie z worka sako.

Zadanie 46.
Jaki  lek  stosujemy  przy  farmakologicznym  leczeniu  ciąży
ekotopowej:

A .  Pirazynamid,
B.  Metotreksat,
C.  Trimetoprim,
D.  Dopamina.

Zadanie 47.
W  prowadzeniu  I I  okresu  porodu  u  kobiety  chorej  na  serce
najważniejsze jest:

A .  zminimalizowanie wysiłku,
B.  stosowanie leków wspomagających pracę serca,
C.  podawanie tlenu,
D.  uzupełnianie płynów.

Zadanie 48.
Rolę  przeciwinfekcyjną  i  przeciwalergiczną  w  pokarmie  kobiecym
pełni:

A .  Ig A,
B.  Ig D,
C.  kobaltofilina,
D.  laktoza.



Zadanie 49.
Który z podanych czynników NIE ma znaczącego wpływu na proces
wzrostu i dojrzewanie płodu?

A.  aktywność matki,
B.  czas trwania ciąży,
C.  czynniki genetyczne,
D.  czynność łożyska.

Zadanie 50.
Do klinicznych kryteriów zespołu antyfosfolipidowego należy:

A . obumarcie płodu po 10 tygodniu ciąży po udokumentowaniu
prawidłowej morfologii płodu,

B . c o  najmniej  jeden  epizod  zakrzepicy  potwierdzony
diagnostyką obrazową,

C . obumarcie  płodu  po  20  tygodniu  ciąży  powiązane  ze
stanem przedrzucowkowym,

D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 51.
Niepłodność laktacyjna spowodowana jest:

A .  wysokim stężeniem prolaktyny,
B.  niskim stężeniem prolaktyny,
C.  wahaniem stężenia prolaktyny,
D.  nie ma związku ze stężeniem prolaktyny.

Zadanie 52.
Podstawowe  leczenie  nasilającej  s ię  żółtaczki  fizjologicznej,
polega na:

A.  przetoczeniu 5% glukozy,
B.  podaniu leków wiążących bilirubinę,
C.  zastosowaniu fototerapii,
D.  wymiennej transfuzji krwi.

Zadanie 53.
W  jakiej  fazie  rozwoju  rak  szyjki  macicy  może  współistnieć  z
ciążą?

A.  w każdej fazie rozwoju,
B.  tylko w niektórych fazach rozwoju,
C.  tylko w 1 fazie rozwoju,
D.  tylko w 2 fazie rozwoju.



Zadanie 54.
Konflikt serologiczny w układzie Rh jest niebezpieczny:

A.  tylko dla płodu,
B.  tylko dla noworodka,
C.  dla płodu i noworodka,
D.  tylko dla matki.

Zadanie 55.
Odporność  krótkotrwała,  nabyta  od  matki  drogą  przepływu
przezłożyskowego,  a  po  urodzeniu  z  pokarmem  matki,  to
odporność:

A.  bierna,
B.  czynna,
C.  zmienna,
D.  sztuczna.

Zadanie 56.
Wysoka  gorączka,  znaczna  tachykardia,  zastoinowa  niewydolność
serca, nadciśnienie, to zespół objawów charakterystycznych dla:

A.  wstrząsu hypowolemicznego,
B.  przełomu tarczycowego,
C.  stanu przedrzucawkowego,
D.  hypoglikemii.

Zadanie 57.
Poronienie, to ukończenie ciąży:

A.  do końca 9 tygodnia,
B.  do końca 16 tygodnia,
C.  przed 22 tygodniem,
D.  przed 28 tygodniem.

Zadanie 58.
Optymalną  formą  pracy  w  szkole  dla  rodziców  ze  względu  na
realizację  celów  i  efektywność  procesu  nauczania  -  uczenia  się
jest kształcenie:

A.  indywidualne,
B.  w niewielkich grupach,
C.  w dużych grupach,
D.  brak takiej formy.

Zadanie 59.
Przez  jak  długi  okres  po  ewakuacji  zaśniadu  groniastego
konieczne jest stosowanie antykoncepcji?

A.  przez 3 miesiące,
B.  przez 6 miesięcy,
C.  przez 1 rok,
D.  przez 2 lata.



Zadanie 60.
Wzrost  podstawowej  ciepłoty  ciała  w  cyklu  miesiączkowym  u
zdrowej kobiety świadczy o:

A.  zbliżającym się jajeczkowaniu,
B.  dokonującym się jajeczkowaniu,
C.  dokonanym jajeczkowaniu,
D.  braku jajeczkowania.

Zadanie 61.
W celu zmniejszenia żółtaczki fizjologicznej wskazane jest:

A .  jak najwcześniejsze przystawienie dziecka do piersi,
B.  pojenie noworodka 10% glukozą,
C.  zbadanie poziomu bilirubiny we krwi,
D.  obserwowanie dziecka w kierunku zaburzeń CUN.

Zadanie 62.
Popunkcyjne  bóle  głowy  po  znieczuleniu  podpajęczynówkowym
pojawiają się w:

A.  0-6 godzinie,
B.  6-12 godzin,
C.  12-36 godzin,
D.  36-48 godzin.

Zadanie 63.
Wszystkim noworodkom urodzonym o czasie według polskich zaleceń
dotyczących  profilaktyki  niedoboru  witaminy  D  rekomenduje  się
jej podaż w dawce:

A.  300 jm./dobę,
B.  400 jm./dobę,
C.  500 jm./dobę,
D.  600 jm./dobę.

Zadanie 64.
Wśród  skurczów  połogowych  w  obrębie  mięśnia  macicy  NIE
występują:

A.  samoistne rytmiczne skurcze macicy,
B.  skurcze Alvareza,
C.  skurcze odruchowe,
D.  stałe napięcie mięśnia macicy.

Zadanie 65.
Szczepionkę BCG wykonuje się w okolicy mięśnia:

A.  ramiennego prawego,
B.  udowego lewego,
C.  ramiennego lewego,
D.  pośladkowego prawego.



Zadanie 66.
Proces diagnostyczno-oceniający, który powinien być stosowany w
szkole  rodzenia,  zawierający  w  sobie  elementy  pomiaru,  osądu  i
decyzji, to:

A .  ewaluacja,
B.  kontrola,
C.  ocena,
D.  sprawdzian.

Zadanie 67.
Rzęsistkowica wywoływana jest przez:

A.  bakterie,
B.  wirusy,
C.  pierwotniaki,
D.  drożdże.

Zadanie 68.
Wysokie  proste  stanie  główki  oznacza,  że  szew  strzałkowy  jest  w
wymiarze prostym, a główka:

A.  jest nad wchodem,
B.  jest ustalona we wchodzie,
C.  osiągnęła dno miednicy,
D.  jest na wychodzie.

Zadanie 69.
Co jest najważniejsze w ocenie płodności mężczyzny?

A.  wywiad dotyczący przebytych chorób,
B.  badanie przedmiotowe,
C.  badanie andrologiczne,
D.  badanie nasienia.

Zadanie 70.
Które z wymienionych badań jest zbędne (niepotrzebne) w okresie
kontroli chorej po leczeniu zaśniadu inwazyjnego?

A.  oznaczenie stężenia HCG,
B.  badanie ginekologiczne,
C.  Rtg klatki piersiowej,
D.  biocenoza pochwy.



Zadanie 71.
Wykonanie przesiewowego testu obciążenia glukozą 75g u kobiet w
okresie ciąży, ma na celu:

A.  sprawdzenie możliwości wchłaniania jej,
B.  wykrycie nieprawidłowości w metabolizmie węglowodanów,
C.  ocenę ciężkości cukrzycy,
D . wykrycie  nieprawidłowości  w  transporcie  glukozy  przez

łożysko.

Zadanie 72.
Który  z  poniższych  czynników  NIE  jest  brany  pod  uwagę  w
systemie oceny ryzyka wystąpienia dystocji barkowej.

A .  nikotynizm matki,
B.  szacowana masa płodu,
C.  masa matki,
D.  nietolerancja glukozy.

Zadanie 73.
U  kobiety  z  Rh  (- )  podczas  kolejnej  ciąży  przeciwciała  anty-D
przechodząc przez łożysko do układu krążenia płodu powodują:

A.  powstanie typowych postaci krwinek czerwonych,
B.  uszkodzenie układu białokrwinkowego,
C.  uszkodzenie błon komórkowych erytrocytów,
D.  zaburzenia procesu krzepnięcia.

Zadanie 74.
Które  badanie  diagnostyczne  potwierdza  cholestazę
wewnątrzwątrobową?

A.  morfologia krwi z rozmazem,
B.  poziom methemoglobiny i czasu krzepnięcia,
C.  poziom cholesterolu i lipazy,
D . poziom  fosfatazy  alkalicznej  i  aminotransferazy

alaninowej.

Zadanie 75.
Inwolucja mięśnia macicy będzie przebiegała najszybciej u:

A.  pierwiastek nie karmiących piersią,
B.  wieloródek nie karmiących piersią,
C.  pierwiastek karmiących piersią,
D.  wieloródek karmiących piersią.



Zadanie 76.
P o  czym  poznać,  że  jednomiesięczne  dziecko  karmione  wyłącznie
piersią otrzymuje odpowiednią ilość pokarmu?

A.  karmień jest co najmniej 6 w ciągu doby,
B . najpóźniej  w  trzecim  tygodniu  po  porodzie  dziecko

wyrównuje urodzeniową masę ciała,
C.  dziecko moczy co najmniej 6 pieluch w ciągu dnia,
D . dziecko  oddaje  codziennie  jeden  stolec  w  kolorze

ciemnozielonym.

Zadanie 77.
Strukturę edukacji zdrowotnej tworzą:

A.  kultura zdrowotna,
B.  aktywność jednostek (edukatora i edukowanego),
C.  nauczanie o zdrowiu i do zdrowia,
D.  wszystkie powyższe czynniki.

Zadanie 78.
Położnica  w  pierwszej  dobie  połogu  po  porodzie  zabiegowym
(Vacuum  extractor)  zgłasza  położnej  uczucie  rozpierania  i
ucisku na odbytnicę. Sygnalizowane objawy mogą świadczyć o:

A.  rozejściu się szwów,
B.  przetoce pochwowo-odbytniczej,
C.  krwiaku pochwy,
D.  pozostawieniu resztek popłodu.

Zadanie 79.
Przepełniony  pęcherz  moczowy  w  pierwszych  godzinach  po
porodzie:

A .  może spowodować rozkurczenie mięśnia macicy,
B.  sprzyja obkurczeniu mięśnia macicy,
C.  nie wpływa na stan obkurczenia mięśnia macicy,
D.  zmniejsza krwawienie z dróg rodnych.

Zadanie 80.
Między  28  a  34  tygodniem  ciąży  u  kobiety  z  wadą  serca
najczęściej dochodzi do niewydolności krążenia, ponieważ:

A.  jest to okres największego wzrostu objętości krwi,
B.  dziecko jest w tym okresie najbardziej aktywne,
C.  nerki są w tym okresie najmniej wydolne,
D.  utrudniony jest odpływ krwi z płuc.



Zadanie 81.
Potencjał środowiska lokalnego oznacza:

A.  wszystkie cechy środowiska lokalnego,
B . aktualne możliwości środowiska, które można wykorzystać

w działaniach na rzecz zdrowia,
C.  zbiór diagnoz lokalnych,
D . zagrożenia  w  środowisku  lokalnym  wymagające  podjęcia

działań.

Zadanie 82.
Skurcze Braxton-Hicksa:

A . s ą  przeciwwskazaniem  do  uczestniczenia  w  ćwiczeniach
fizycznych w szkole dla rodziców,

B . nie  są  przeciwwskazaniem  do  uczestniczenia  w
ćwiczeniach fizycznych w szkole dla rodziców,

C . s ą  przeciwwskazaniem do uczestniczenia w kursie  szkoły
dla rodziców,

D.  są wskazaniem do ograniczenia aktywności ciężarnej.

Zadanie 83.
Obfita  nadmierna  utrata  krwi  w  czasie  miesiączki  trwającej  5-7
dni to:

A .  algomenorrhoea,
B.  hypermonorrhoea,
C.  dysmenorrhoea,
D.  menometrorrhagia.

Zadanie 84.
Deceleracje  późne  bez  następczych  akceleracji  w  zapisie  KTG  są
objawem:

A.  ucisku główki w kanale rodnym,
B.  poważnego zagrożenia płodu,
C.  ucisku części przodującej na pępowinę,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 85.
Wymiar prosty płaszczyzny cieśni wynosi:

A .  10,5 cm,
B.  11 cm,
C.  11,5 cm,
D.  12 cm.



Zadanie 86.
Dlaczego  drugi  bliźniak  podczas  porodu  jest  szczególnie
narażony na niedotlenienie?

A.  ponieważ wzrasta ciśnienie wewnątrz macicy,
B.  ponieważ nie ma skurczów macicy,
C.  wiąże się to z adaptacją skurczową macicy,
D.  ponieważ odkleja się łożysko pierwszego bliźniaka.

Zadanie 87.
Mała urodzeniowa masa ciała noworodków to:

A.  <2500 g,
B.  <2000 g,
C.  <1500 g,
D.  <1000 g.

Zadanie 88.
Do odczynów ogólnych po szczepieniu BCG zaliczamy:

A.  zaczerwienienie,
B.  bolesność,
C.  naciek,
D.  wzrost temperatury.

Zadanie 89.
C o jest następstwem niedoczynności gruczołów przytarczycznych u
ciężarnej?

A.  napad rzucawki,
B.  tężyczka,
C.  często pojawiające się kurcze rąk,
D.  żółtaczka.

Zadanie 90.
Informacje  o  żywieniu  niemowląt  przekazywane  w  szkole  dla
rodziców powinny być zgodne z:

A .  zaleceniami lekarza wojewódzkiego,
B.  preferencjami wykładowców,
C.  zaleceniami WHO,
D.  preferencjami pediatrów.

Zadanie 91.
Jaka ilość wydalanego białka jest już określana białkomoczem?

A.  0,3 g białka na dobę,
B.  0,4 g białka na dobę,
C.  0,5 g białka na dobę,
D.  0,6 g białka na dobę.



Zadanie 92.
W  zapobieganiu  i  leczeniu  żylnej  choroby  zakrzepowo-zatorowej
zwłaszcza w okresie okołooperacyjnym stosuje się:

A .  Heparyny o małej masie cząsteczkowej,
B.  Clexane,
C.  Fraxiparynę, Fragmin,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 93.
Najczęstszą  przyczynę  zgonów  matek  w  okresie  okołoporodowym
stanowią:

A.  krwotoki,
B.  zakażenia,
C.  nadciśnienie,
D.  urazy.

Zadanie 94.
Postępowanie w okresie nawału pokarmu polega na:

A.  zaprzestaniu karmienia piersią,
B.  odciąganiu pokarmu,
C . skorygowaniu  techniki  ssania,  częstszym  karmieniu,

odciąganiu niewielkiej ilości pokarmu,
D.  przystawianiu dziecka w tej samej pozycji.

Zadanie 95.
Które  z  wymienionych  czynników  składają  się  na  płodność
człowieka?

A.  zdolność do wytworzenia gamet,
B.  odbycie stosunku seksualnego i połączenie gamet,
C.  rozwój zarodka i jego implantacja w endometrium,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 96.
Macica w 5 dobie połogu znajduje się:

A .  na wysokości pępka,
B . w  połowie  odległości  między  pępkiem  a  spojeniem

łonowym,
C.  tuż nad spojeniem łonowym,
D.  dwa palce poniżej pępka.

Zadanie 97.
Pod koniec okresu rozwierania skurcze macicy stają się nieco:

A.  rzadsze, lecz o większym nasileniu,
B.  rzadsze i o mniejszym nasileniu,
C.  częstsze, lecz o mniejszym nasileniu,
D.  częstsze i o większym nasileniu.



Zadanie 98.
Jaki  kolor  przybiera  papierek  lakmusowy  po  zetknięciu  się  z
płynem owodniowym?

A.  czerwony,
B.  zielony,
C.  pomarańczowy,
D.  niebieski.

Zadanie 99.
KTG-kardiotokografia jest to monitorowanie:

A.  czynności serca płodu w okresie ciąży,
B.  czynności skurczowej mięśnia macicy w czasie porodu,
C.  położenia płodu i usadowienia łożyska,
D . czynności  serca  płodu  z  jednoczesną  rejestracją

czynności skurczowej mięśnia macicy.

Zadanie 100.
Cechą  charakterystyczną  występującą  u  noworodka  z  żółtaczką
fizjologiczną jest:

A .  aktywne ssanie,
B.  ruchliwość,
C.  senność,
D.  znaczny przyrost masy ciała.

Zadanie 101.
Oligohydramnion to:

A.  małowodzie,
B.  wielowodzie,
C.  bezwodzie,
D.  A i C są prawidłowe.

Zadanie 102.
Która  z  niżej  wymienionych sprzężnych ma  rzeczywisty  wpływ na
pomyślny przebieg porodu drogami natury?

A.  sprzężna przekątna,
B.  sprzężna zewnętrzna,
C.  sprzężna anatomiczna,
D.  sprzężna położnicza.

Zadanie 103.
Jakie jest niebezpieczeństwo pośrodkowego nacięcia krocza?

A.  krwotok,
B.  silny ból,
C.  gorsze gojenie,
D.  dalsze pęknięcie.



Zadanie 104.
Powrót cyklu miesiączkowego po porodzie uzależniony jest od:

A.  działania progesteronu,
B.  intensywności działania estrogenów,
C . uruchomienia się sprzężenia zwrotnego między przysadką

i podwzgórzem a jajnikami,
D.  intensywności działania oksytocyny.

Zadanie 105.
Powikłaniem parcia kierowanego (manewr Valsalvy) może/mogą być:

A.  zaburzenia rytmu serca płodu,
B.  niższa punktacja w skali Apgar,
C.  nietrzymanie moczu,
D.  wszystkie wymienione,

Zadanie 106.
Najczęstszą  przyczyną  implantacji  zygoty  w  nietypowym  miejscu
są/jest:

A .  zrosty w obrębie jajowodów,
B.  stan zapalny śluzówki jamy macicy,
C.  zrosty w obrębie miednicy małej,
D.  zaburzenia hormonalne.

Zadanie 107.
Który z wymienionych objawów NIE wystąpi w zespole HELLP?

A.  hemoliza,
B.  wzrost aktywności enzymów wątrobowych,
C.  nadkrwistość,
D.  zmniejszenie liczby płytek krwi.

Zadanie 108.
Trzeci zwrot główki w mechanizmie porodowym nazywa się:

A .  odgięciowy,
B.  rotacyjno-postępowy,
C.  przygięciowo- odgięciowy,
D.  rotacyjny.

Zadanie 109.
Jak  często  należy  osłuchiwać  czynność  serca  płodu  w  II-gim
okresie porodu?

A.  co 10 minut,
B.  co 15 minut,
C.  co 2 skurcze,
D.  po każdym skurczu.



Zadanie 110.
Który chwyt Leopolda pozwala na określenie ustawienia płodu?

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

Zadanie 111.
Czy  heparyna  frakcjonowana  przenika  przez  łożysko  do
krwioobiegu dziecka?

A.  tak,
B.  tak ale tylko przy długotrwałym stosowaniu,
C.  nie,
D.  nie ale pod warunkiem, że nie są podawane inne leki.

Zadanie 112.
Który hormon odpowiada za uwolnienie komórki jajowej?

A.  progesteron,
B.  prolaktyna,
C.  luteotropina,
D.  folitropina.

Zadanie 113.
Wynik badania wewnętrznego: punkt prowadzący na wysokości linii
międzykolcowej,  promontorium  i  kresa  graniczna  niebadalne  -
pozwala stwierdzić:

A .  główkę nieustaloną,
B.  główkę ustaloną we wchodzie,
C.  główkę w próżni,
D.  główkę w cieśni.

Zadanie 114.
C o  stanowi  bezwzględne  przeciwwskazanie  do  stosowania
hormonalnej antykoncepcji?

A.  cukrzyca,
B.  niedokrwistość,
C.  padaczka,
D.  ciąża.

Zadanie 115.
Zgodnie  z  wytycznymi  WHO  poród  przedwczesny  to  zakończenie
ciąży między tygodniem:

A.  16 a 37,
B.  22 a 37,
C.  28 a 37,
D.  30 a 37.



Zadanie 116.
P o  owulacji  na  skutek  wzrostu  stężenia  progesteronu  śluz  staje
się:

A .  gęsty, lepki i kleisty,
B.  rzadki, lepki i kleisty,
C.  gęsty, śliski i ciągliwy,
D.  rzadki, śliski i nieciągliwy.

Zadanie 117.
Krwawienie  krwią  jasną,  o  charakterze  ciągłym,  macica  twarda,
obkurczona.  Analizując  taki  rodzaj  krwawienia  w  I I I  okresie
porodu podejrzewamy:

A.  pozostawienie resztek łożyska,
B.  krwawienie z miejsca łożyskowego,
C.  uszkodzenie tkanek miękkich,
D.  atonię macicy.

Zadanie 118.
W  związku  ze  znacznym  zużyciem  energii  w  czasie  porodu  u
położnicy wyraźnie zaznacza się tendencja do:

A.  kwasicy oddechowej,
B.  kwasicy głodowej,
C.  hiperwentylacji,
D.  zasadowicy.

Zadanie 119.
Obrzęk sutków zaobserwowany u noworodka zaliczany jest do grupy
stanów:

A.  patologicznych,
B.  zaburzeń wodno-elektrolitowych,
C.  przejściowych,
D.  zaburzeń metabolicznych.

Zadanie 120.
Wystąpienie niedowładu macicy prowadzi do:

A.  niedokrwistości,
B.  zaburzeń krzepliwości krwi,
C.  zagrożenia życia kobiety,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 121.
Z a  produkcję  pokarmu  kobiecego  w  pęcherzykach  mlecznych
odpowiada:

A.  prolaktyna,
B.  oksytocyna,
C.  progesteron,
D.  estrogeny.



Zadanie 122.
Jednym z manewrów stosowanych w dystocji barkowej i polegającym
n a  rotacji  tylnego  barku  o  180˚  na  skutek  jego  ucisku  przez
operatora od strony klatki piersiowej jest:

A .  manewr Rubina,
B.  manewr Woodsa,
C.  manewr Lowseta,
D.  manewr McRobertsa.

Zadanie 123.
Do przeciwwskazań okresowych do szczepienia BCG należy:

A.  masa ciała poniżej 2500 g.,
B . kliniczne objawy zakażenia potwierdzone wynikami badań

dodatkowych,
C.  wiek ciążowy poniżej 38 tyg.,
D.  szczepienie noworodka przeciwko WZW.

Zadanie 124.
Który  system  organizacyjny  oddziału  najbardziej  sprzyja
rozwojowi więzi matki z dzieckiem?

A.  kohorty,
B.  oddzielnych oddziałów położniczych i noworodkowych,
C.  rooming-in,
D.  każdy w jednakowym stopniu.

Zadanie 125.
Standard  opieki  okołoporodowej  MZ  zaleca  w  opiece  nad
noworodkiem dokonanie oceny Apgar u dziecka urodzonego w stanie
dobrym ( 8-10 pkt w skali Apgar):

A .  ocenę w 1 i 5 minucie życia,
B.  ocenę w 1 i 3 minucie życia,
C.  ocenę w 1, 3 i 5 minucie życia,
D.  ocenę w 1, 3, 5 i 10 minucie życia.

Zadanie 126.
Z  i lu  poziomów  organizacyjnie  składa  się  krajowy  system  opieki
perinatalnej?

A.  2 ,
B.  3 ,
C.  4 ,
D.  5 .



Zadanie 127.
Faza  cyklu,  która  zaczyna  się  pierwszego  dnia  cyklu,  a  kończy
się w przeddzień pojawienia się objawów płodności, to:

A .  faza przedowulacyjnej niepłodności względnej,
B.  faza płodności,
C.  faza poowulacyjnej niepłodności bezwzględnej,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 128.
Wynik  badania  wewnętrznego:  przy  całkowitym  rozwarciu  ujścia
główka  osiągnęła  dno  miednicy,  lecz  nie  dokonała  drugiego
zwrotu, szew strzałkowy w wymiarze poprzecznym wychodu miednicy
- obrazuje:

A.  ułożenie odgięciowe,
B.  asynklityzm,
C.  wysokie proste ustawienie główki,
D.  niskie poprzeczne ustawienie główki.

Zadanie 129.
Największy obwód główki płodu (35 cm) to:

A.  obwód podpotyliczno - ciemieniowy,
B.  obwód czołowo - potyliczny,
C.  obwód bródkowo - potyliczny,
D.  żaden z powyższych.

Zadanie 130.
Pierwsze  krwawienie  z  dróg  rodnych  w  przypadku  łożyska
przodującego zazwyczaj:

A .  występuje bez uchwytnej przyczyny,
B.  poprzedzone jest skurczami macicy,
C.  poprzedzone jest pęknięciem pęcherza płodowego,
D.  związane jest z wysiłkiem fizycznym.

Zadanie 131.
Podczas  pielęgnacji  gojącego  się  naciętego  krocza  należy
unikać:

A.  zimnych okładów,
B.  naparu z arniki do podmywania,
C.  płukania rany 10% NaCl,
D.  nasiadówek.



Zadanie 132.
W  przypadku  wystąpienia  deceleracji  zmiennych  w  pierwszej
kolejności należy:

A.  podać rodzącej tlen,
B.  zmienić pozycję rodzącej,
C.  przygotować do cięcia cesarskiego,
D.  przebić pęcherz płodowy.

Zadanie 133.
Azoospermia to stan, w którym obserwuje się:

A .  prawidłową liczbę plemników w ejakulacie,
B.  zmniejszoną liczbę plemników w ejakulacie,
C.  brak plemników w ejakulacie,
D.  brak ejakulatu.

Zadanie 134.
Do oceny funkcji ciałka żółtego NIE służy:

A.  pomiar podstawowej ciepłoty ciała,
B.  biopsja endometrium z oceną histopatologiczną,
C.  oznaczenie stężenia estrogenów we krwi,
D.  oznaczenie stężenia progesteronu we krwi.

Zadanie 135.
I l e  urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży
przed przewidywaną datą porodu?

A.  1 tydzień,
B.  co najmniej 3 tygodnie,
C.  nie więcej niż 6 tygodni,
D.  cały przysługujący urlop.



PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE
TEST NR 352415
GRUPA 1
Zadanie 1.
Jaki  hormon  jest  odpowiedzialny  za  zmniejszenie  kurczliwości
pęcherzyka  żółciowego  w  ciąży,  a  przez  to  za  nasilenie  s ię
objawów kamicy?

A.  estrogeny,
B.  laktogen łożyskowy,
C.  progesteron,
D.  gonadotropina kosmówkowa.

Zadanie 2.
Podczas  wykonywania  ćwiczeń  gimnastycznych,  korzystnie  jest
ograniczyć ciężarnej do minimum pozycję ciała:

A.  stojącą,
B.  siedzącą,
C.  leżącą,
D.  klęczącą.

Zadanie 3.
Ciała  siarowe,  czyli  granulocyty  i  l imfocyty,  to  elementy
charakterystyczne dla:

A.  młodziwa (colostrum),
B.  mleka przejściowego,
C.  mleka dojrzałego,
D.  mleka fazy nocnej.

Zadanie 4.
Materiał do badań cytogenetycznych płodu można pobrać w wyniku:

A.  amniopunkcji,
B.  biopsji kosmówki,
C.  kordocentezy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 5.
Do objawów klinicznych galaktozemii należą:

A.  zaparcia,
B.  biegunka,
C.  wzmożenie napięcia mięśniowego,
D.  oddawanie stolców co 2,3 dni.

Zadanie 6.
Czynnikiem wywołującym kiłę jest:

A .  gonadal,
B.  krętek blady,
C.  condylomata,
D.  pierwotniak z rodziny wiciowców.



Zadanie 7.
Obumarły  płód  najczęściej  ulega  maceracji,  a  objętość  płynu
owodniowego:

A.  gwałtownie się zwiększa,
B.  powoli, ale systematycznie się zwiększa,
C.  zmniejsza się,
D.  nie ulega zmianie.

Zadanie 8.
Do nieinwazyjnych przesiewowych badań prenatalnych należą:

A.  USG, kordocenteza, uE3 (niskokoniugowany estriol),
B .  USG, fetoskopia, AFP (alfa-fetoproteina),
C.  USG, amniopunkcja, HCG (gonadotropina kosmówkowa),
D.  USG, AFP, HCG.

Zadanie 9.
Najbardziej wrażliwa na niedobór tlenu jest tkanka:

A.  płucna,
B.  nerwowa,
C.  mięśniowa,
D.  łączna.

Zadanie 10.
N a  jakiej  wysokości  znajduje  s ię  mięsień  macicy  w  5  dniu
połogu:

A.  2 palce pod pępkiem,
B.  3 palce pod pępkiem,
C.  w połowie odległości między pępkiem a spojeniem,
D.  2 palce nad spojeniem.

Zadanie 11.
Wielowodzie NIE może być przyczyną:

A . pierwotnego  osłabienia  czynności  skurczowej,
przodowania pępowiny lub części drobnych,

B.  atrezji przełyku i dwunastnicy płodu, wodogłowia,
C.  krwotoku poporodowego, porodu przedłużonego,
D . nieprawidłowego  wstawiania  się  części  przodującej  do

wchodu miednicy, zaburzeń w oddzielaniu się łożyska.

Zadanie 12.
Azoospermia to stan, w którym obserwuje się:

A .  prawidłową liczbę plemników w ejakulacie,
B.  zmniejszoną liczbę plemników w ejakulacie,
C.  brak plemników w ejakulacie,
D.  brak ejakulatu.



Zadanie 13.
Kobieta  po  odbytym  szczepieniu  przeciwko  różyczce  powinna  się
wystrzegać zajścia w ciążę przez okres:

A.  3 tygodni,
B.  1 miesiąca,
C.  2 miesięcy,
D.  3 miesięcy.

Zadanie 14.
Optymalnym okresem do planowego operacyjnego leczenia kamicy
żółciowej u ciężarnej jest:

A .  pierwszy trymestr ciąży,
B.  drugi trymestr ciąży,
C.  trzeci trymestr ciąży,
D.  tuż przed porodem.

Zadanie 15.
Podwyższony  poziom  a-fetoproteiny  w  płynie  owodniowym  może
świadczyć o wadzie rozwojowej układu:

A.  nerwowego,
B.  krążenia,
C.  moczowo-płciowego,
D.  oddechowego.

Zadanie 16.
W  której  z  poniżej  przedstawionych  sytuacji  najczęściej
dochodzi do porodu przedwczesnego?

A.  w konflikcie serologicznym w układzie Rh,
B.  w cukrzycy,
C.  w niewydolności cieśniowo-szyjkowej,
D.  w niedokrwistości ciążowej.

Zadanie 17.
Obserwowany  podczas  wstawiania  się  główki  płodu  tzw.  objaw
Gaussa jest wskazaniem do:

A.  szybkiego zakończenia porodu,
B.  przebicia pęcherza płodowego,
C.  podłączenia kroplówki z Oksytocyną,
D.  wnikliwej obserwacji czynności serca płodu.

Zadanie 18.
Wystąpienie niedowładu macicy prowadzi do:

A.  niedokrwistości,
B.  zaburzeń krzepliwości krwi,
C.  zagrożenia życia kobiety,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 19.
W  profilaktyce  konfliktu  serologicznego  po  porodzie  przez
cięcie cesarskie należy podać:

A.  50 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
B.  150 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
C.  250 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
D.  300 mikrogramów immunoglobuliny anty-D.

Zadanie 20.
Czynnikami  ryzyka  rozwoju  choroby  zakrzepowej  w  połogu  NIE
jest:

A .  unieruchomienie, uraz porodowy,
B.  zakażenie,
C.  narastająca aktywacja czynników krzepnięcia,
D.  ból rany pooperacyjnej.

Zadanie 21.
W  skali  Bishopa  ocena  stanu  szyjki  macicy  oznaczająca  je j
dojrzałość to:

A.  9 punktów,
B.  11 punktów,
C.  13 punktów,
D.  15 punktów.

Zadanie 22.
Poród uliczny jest konsekwencją:

A . nadmiernej  aktywności  skurczowej  z  prawidłowym
napięciem,

B . nadmiernej  aktywności  skurczowej  z  podwyższonym
napięciem,

C.  dyskoordynacji I˚,
D.  dyskoordynacji II˚.

Zadanie 23.
W wyniku zrośnięcia i zwłóknienia tętnic pępowinowych powstaje:

A .  więzadło obłe wątroby,
B.  więzadło pęcherzowo-pępkowe,
C.  więzadło tętnicze,
D.  więzadło obłe jajnika.

Zadanie 24.
Wysokość  dna  macicy  w  24-tym  tygodniu  ciąży  znajduje  s ię  na
poziomie:

A.  2-3 palce poniżej pępka,
B.  na wysokości pępka,
C.  2-3 palce powyżej pępka
D.  wszystkie fałszywe.



Zadanie 25.
Szyjkowy czynnik niepłodności jest klasycznym wskazaniem do:

A.  inseminacji domacicznej,
B.  leczenia farmakologicznego,
C.  leczenia chirurgicznego,
D.  żadnego z wymienionych.

Zadanie 26.
Kiedy najczęściej następuje nawał mleczny?

A.  w drugiej dobie połogu,
B.  w 3-5 dobie połogu,
C.  w 8-10 dobie połogu,
D.  pod koniec 2 tygodnia połogu.

Zadanie 27.
Jaka jest najczęstsza przyczyna późnego krwotoku w połogu?

A.  uszkodzenie kanału rodnego,
B.  zator spowodowany płynem owodniowym,
C.  nieprawidłowa inwolucja mięśnia macicy,
D.  krwiak pochwy.

Zadanie 28.
Składniki mleka kobiecego mające wpływ na rozwój CUN, to:

A.  witaminy i sole mineralne,
B.  laktoza i galaktoza,
C.  tauryna i kwas arachidonowy,
D . cholesterol,  kwas  arachidonowy,  tauryna,  laktoza  i

galaktoza.

Zadanie 29.
Kto może być organizatorem szkoły rodzenia?

A.  wyłącznie szpital przyjazny dziecku,
B . placówka  służby  zdrowia  np.  szpital  położniczo  -

ginekologiczny,
C.  wyłącznie osoba prawna,
D.  każda osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna.

Zadanie 30.
Baby blues spowodowany jest:

A .  nową sytuacją życiową,
B.  dyskomfortem bólowym,
C . brakiem  równowagi  hormonalnej  (spadkiem  estrogenów),

dyskomfortem bólowym, nową sytuacją życiową,
D.  wzrostem estrogenów.



Zadanie 31.
Jaka jest najczęstsza przyczyna trudności występujących podczas
karmienia noworodka?

A.  mała ilość pokarmu,
B.  niechęć dziecka do ssania,
C.  brak motywacji do karmienia piersią,
D.  nieprawidłowa technika karmienia.

Zadanie 32.
Który z podanych czynników NIE ma znaczącego wpływu na proces
wzrostu i dojrzewanie płodu?

A.  aktywność matki,
B.  czas trwania ciąży,
C.  czynniki genetyczne,
D.  czynność łożyska.

Zadanie 33.
Który  element  NIE  musi  znaleźć  się  wśród  kryteriów  pierwszej
oceny noworodka?

A.  czynność serca,
B.  zabarwienie powłok skórnych,
C.  temperatura powłok skórnych,
D.  napięcie mięśni.

Zadanie 34.
U dzieci matek z padaczką zwiększa się ryzyko wystąpienia:

A.  opóźnienia umysłowego,
B.  głuchoty,
C.  zaburzeń mowy,
D.  zaburzeń widzenia.

Zadanie 35.
Pubarche praecox jest to:

A . przedwczesny rozwój gruczołów sutkowych u dziewczynek
bez innych objawów przedwczesnego dojrzewania,

B.  wystąpienie menarche,
C . przedwczesne wystąpienie owłosienia na wzgórku łonowym

bez  innych  objawów  przedwczesnego  dojrzewania
płciowego,

D . pojawienie  s ię  owłosienia  płciowego  oraz  przerostu  warg
sromowych i łechtaczki.



Zadanie 36.
Cholestaza  wewnątrzwątrobowa  ciężarnych,  najczęściej  występuje
w :

A.  9 tygodniu ciąży,
B.  12 tygodniu ciąży,
C.  pierwszej połowie ciąży,
D.  drugiej połowie ciąży,

Zadanie 37.
Który  pokarm  matki  zwany  jest  pierwszą  naturalną  szczepionką
dla dziecka?

A.  siara, inaczej młodziwo,
B.  mleko przejściowe,
C.  mleko dojrzałe,
D.  mleko wydzielane w porze nocnej.

Zadanie 38.
Do przeciwwskazań okresowych do szczepienia BCG należy:

A.  masa ciała poniżej 2500 g.,
B . kliniczne objawy zakażenia potwierdzone wynikami badań

dodatkowych,
C.  wiek ciążowy poniżej 38 tyg.,
D.  szczepienie noworodka przeciwko WZW.

Zadanie 39.
W okresie niemowlęcym najszybciej rozwija się zmysł:

A .  wzroku,
B.  powonienia,
C.  słuchu,
D.  równowagi.

Zadanie 40.
Jakich zmian w obrębie lędźwi i ud wymaga utrzymanie równowagi
ciała kobiety w okresie ciąży?

A . zwiększenia  napięcia  mięśni  i  obniżenia  napięcia
więzadeł,

B . obniżenia  napięcia  mięśni  i  zwiększenia  napięcia
więzadeł,

C.  obniżenia napięcia mięśni i więzadeł,
D.  zwiększenia napięcia mięśni i więzadeł.

Zadanie 41.
Odchody połogowe mają odczyn:

A.  zasadowy,
B.  kwaśny,
C.  obojętny,
D.  zasadowy lub kwasowy w zależności od diety położnicy.



Zadanie 42.
Stwierdzenie  tego  objawu  potwierdza  rozpoznanie  zakrzepicy  żył
głębokich kończyn dolnych:

A.  objaw Homansa,
B.  objaw Goldflama,
C.  objaw Hubnera,
D.  objaw Hamiltona.

Zadanie 43.
W trzecim dniu połogu część pochwowa szyjki macicy jest:

A . w znacznym stopniu uformowana, a kanał szyjki znacznie
zwężony,

B.  część pochwowa zaczyna się formować,
C.  ujście wewnętrzne jest zamknięte,
D.  ujście zewnętrzne jest zamknięta.

Zadanie 44.
W przypadku przenoszenia zwiększona urazowość płodów i tkanek
miękkich  kanału  rodnego  w  II-gim  okresie  porodu  jest  związana
z :

A.  zmniejszoną elastycznością tkanek pochwy i krocza,
B.  przedłużającym się I-szym okresem porodu,
C.  zwiększonym kostnieniem kości czaszki,
D.  zmniejszonym kostnieniem kości czaszki.

Zadanie 45.
Wskaż, która z metod diagnostyczno - leczniczych w nadciśnieniu
indukowanym ciążą jest wykonywana w czasie porodu?

A.  amniopunkcja,
B.  kordocenteza,
C.  badanie dna oka,
D.  kardiotokografia, badanie krwi włośniczkowej płodu.

Zadanie 46.
Za ojca polskiej psychoprofilaktyki położniczej uznano:

A.  Jana Lesińskiego,
B.  Witolda Michałowicza,
C.  Adama Cekańskiego,
D.  Włodzimierza Fijałkowskiego.

Zadanie 47.
Prawidłowe ułożenie dziecka do snu to:

A.  na plecach bez poduszki,
B.  na boku z poduszką,
C.  na brzuchu,
D.  na plecach z poduszką.



Zadanie 48.
Najczęstszą przyczyną zgonów kobiet w Polsce, są:

A.  nowotwory złośliwe,
B.  choroby układu krążenia,
C.  choroby przewodu pokarmowego,
D.  choroby układu oddechowego.

Zadanie 49.
Dodatni wynik próby ciążowej z moczu należy do:

A.  prawdopodobnych objawów ciąży,
B.  pewnych objawów ciąży,
C.  przypuszczalnych objawów ciąży,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 50.
Zespół HELLP może pojawiać się w przebiegu:

A.  stanu przedrzucawkowego,
B.  zawału serca,
C.  ostrej niewydolności serca,
D.  zatoru tętnicy płucnej.

Zadanie 51.
Efektem  centralnego  pobudzenia  nerwu  błędnego  w  reakcji  na
ucisk  główki  płodu  w  kanale  rodnym  (objaw  Gausa)  są
deceleracje:

A .  wczesne,
B.  późne,
C.  zmienne,
D.  mieszane.

Zadanie 52.
Wynikiem  przedwczesnego  pęknięcia  pęcherza  płodowego  jest
zwiększone ryzyko wystąpienia:

A.  arytmii serca u płodu,
B.  skurczów niekontrolowanych macicy,
C.  zakażenia wewnątrzmacicznego płodu,
D.  zaburzeń krążenia u ciężarnej.

Zadanie 53.
Prawidłowy skurcz porodowy rozpoczyna się w okolicy:

A.  ujścia macicznego jajowodów,
B.  dolnego odcinka,
C.  dna macicy,
D.  cieśni szyjki.



Zadanie 54.
Obraz  tzw.  zamieci  śnieżnej  w  badaniu  USG,  jest
charakterystyczny dla:

A.  poronienia w toku,
B.  zaśniadu groniastego,
C.  ciąży obumarłej,
D.  raka kosmówki.

Zadanie 55.
Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe zawierają:

A.  estrogen i tyreotropinę,
B.  progesteron i prolaktynę,
C.  estrogen i prolaktynę,
D.  gestagen i estrogen.

Zadanie 56.
Cechami charakterystycznymi skurczów przepowiadających są:

A.  krótki czas ich trwania,
B.  niebolesność,
C.  nieregularność,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 57.
Wskaż cechę nieprawidłowego przystawienia dziecka do piersi:

A .  czubek nosa i broda dotykają piersi,
B.  otoczka nie marszczy się,
C.  usta dziecka wywinięte na zewnątrz,
D.  kąt między górną a dolną wargą jest kątem ostrym.

Zadanie 58.
IV okres porodu to czas szczególnej obserwacji:

A .  wysokości dna i obkurczenia macicy,
B.  krwawienia z dróg rodnych,
C.  stanu ogólnego rodzącej,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 59.
Krótkotrwałe,  przemijające  przyspieszenie  czynności  serca
płodu,  o  co  najmniej  15  uderzeń  na  minutę  w  stosunku  do
czynności podstawowej, trwające 15 sekund lub dłużej, to:

A .  oscylacja zawężona,
B.  deceleracja wczesna,
C.  tachykardia,
D.  akceleracja.



Zadanie 60.
Próchnicę,  u  kobiet  w  okresie  ciąży,  powodują  zaburzenia
gospodarki:

A .  wapniowo-potasowej,
B.  wapniowo-fosforowej,
C.  sodowo-potasowej,
D.  sodowo-wapniowej.

Zadanie 61.
Jaki jest cel poradnictwa genetycznego?

A . zmniejszanie  występowania  chorób  genetycznych  w
populacji,

B . zmniejszanie  występowania  chorób  genetycznych
dziedziczonych w linii żeńskiej,

C . zmniejszanie  urodzeń  płodów  żeńskich  obciążonych
chorobą genetyczną dziedziczoną w linii żeńskiej,

D . leczenie  kobiet  u  których  wykryto  uszkodzenia
genetyczne.

Zadanie 62.
Pourodzeniowy spadek masy ciała noworodka może być minimalny,
jeśli matka:

A.  karmi piersią dziecko na życzenie,
B.  dodatkowo odciąga pokarm,
C.  poi dziecko wodą przegotowaną przez 3-4 dni,
D . zastosuje  odpowiednią  dietę  dla  siebie  (duża  i lość

płynów mlecznych).

Zadanie 63.
Czynnikiem ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego, związanym
z ciążą jest/są:

A.  przebyta ciąża obumarła,
B.  infekcje dróg moczowych,
C.  wiek matki poniżej 18 lub powyżej 35 lat,
D.  wielorództwo.

Zadanie 64.
Hipoksemia, to:

A .  mała zawartość tlenu we krwi tętniczej,
B.  mała zawartość tlenu we krwi żylnej,
C.  duża zawartość tlenu we krwi tętniczej,
D.  duża zawartość tlenu we krwi żylnej.



Zadanie 65.
W  którym  odcinku  macicy  jest  najmniej  receptorów
oksytocynowych?

A.  trzonie macicy,
B.  dnie macicy,
C.  górnej części dolnego odcinka macicy,
D.  dystalnej części dolnego odcinka macicy.

Zadanie 66.
Sekcja  Położnych  PTG  została  przyjęta  do  Międzynarodowego
Stowarzyszenia Położnych w roku:

A.  1993,
B.  1995,
C.  1997,
D.  1999.

Zadanie 67.
Informacje dotyczące karmienia niemowląt powinny dotyczyć:

A.  zalet karmienia naturalnego,
B.  technik karmienia naturalnego,
C.  zaburzeń i wspomagania laktacji,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 68.
Jakie zakażenia wirusowe mają istotny wpływ na rozwój ciąży?

A.  różyczka, opryszczka i cytomegalia,
B.  grypa i różyczka,
C.  zapalenie opon mózgowych,
D.  wirusowe zapalenie wątroby.

Zadanie 69.
W przypadku pęknięcia szyjki macicy z dróg rodnych wydobywa się
krew:

A.  ciemnoczerwona,
B.  zhemolizowana,
C.  jasnoczerwona,
D.  rozwodniona.

Zadanie 70.
Kiedy następuje anatomiczne zamknięcie otworu owalnego?

A.  zaraz po urodzeniu dziecka,
B.  w pierwszym tygodniu życia dziecka,
C.  pod koniec okresu noworodkowego,
D.  w dalszych miesiącach życia dziecka.



Zadanie 71.
Który  system  organizacyjny  oddziału  najbardziej  sprzyja
rozwojowi więzi matki z dzieckiem?

A.  kohorty,
B.  oddzielnych oddziałów położniczych i noworodkowych,
C.  rooming-in,
D.  każdy w jednakowym stopniu.

Zadanie 72.
Czynniki  predysponujące  do  wystąpienia  zatoru  płynem
owodniowym, to:

A.  nadmierna czynność skurczowa macicy,
B.  indukcja porodu/ stymulacja czynności skurczowej,
C.  inwazyjne zabiegi podczas porodu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 73.
Założenie szwu okrężnego na szyjkę macicy powinno być powodem:

A.  hospitalizacji kobiety do końca ciąży,
B.  zwiększenia liczby wizyt profilaktycznych,
C.  zmniejszenia liczby wizyt profilaktycznych,
D.  ukończenia ciąży przez cięcie cesarskie.

Zadanie 74.
Który z wymienionych typów wirusów może być przenoszony drogą
płciową?

A.  wirus zapalenia wątroby typu B (HBV),
B.  wirus zapalenia wątroby typu C (HCV),
C.  wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 75.
U  noworodków  matek  chorych  na  cukrzycę  najczęściej  występują
wady:

A.  ośrodkowego układu nerwowego,
B.  sercowo-naczyniowe,
C.  nerek,
D . układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, nerek, przewodu

pokarmowego.



Zadanie 76.
Wynik  badania  wewnętrznego:  główka  znajduje  s ię  we  wchodzie
miednicy,  szew  strzałkowy  w  wymiarze  prostym,  ciemię  tylne
bliżej spojenia łonowego, sugeruje:

A.  niskie poprzeczne ustawienie główki,
B.  wysokie proste ustawienie główki,
C.  asynklityzm przedni,
D.  asynklityzm tylny.

Zadanie 77.
Jaki warunek musi być spełniony by można było wykonać badania
prenatalne?

A.  pisemne wyrażenie zgody przez kobietę,
B.  pisemne wyrażenia zgody przez ojca dziecka,
C.  wniosek krewnych II˚,
D.  upośledzenie umysłowe kobiety.

Zadanie 78.
Kardiotokografia to:

A.  monitorowanie czynności serca płodu,
B.  monitorowanie czynności skurczowej mięśnia macicy,
C . monitorowanie  czynności  serca  płodu  wraz  z

monitorowaniem czynności skurczowej mięśnia macicy,
D . monitorowanie krążenia płodowego wraz z monitorowaniem

przepływów  oraz  monitorowanie  czynności  skurczowej
mięśnia macicy.

Zadanie 79.
Zapłodnienie  " in  vitro"  -  FIVET  to  sztuczne  zapłodnienie
dokonywane  poza  organizmem  kobiety.  Pobrane  komórki  jajowe
umieszcza  się  w  szklanej  retorcie,  w  środowisku  o  temperaturze
37˚C,  a  następnie  wprowadza  się  plemniki.  Przeniesienie  do
organizmu kobiety następuje:

A.  w 4 dobie po zaplemnieniu,
B.  w 3 dobie po zaplemnieniu,
C.  w 2 dobie po zaplemnieniu,
D . w  momencie  stwierdzenia  pierwszych  podziałów

zapłodnionych w ten sposób komórek jajowych.

Zadanie 80.
Który z poniższych objawów NIE towarzyszy połogowemu zapaleniu
piersi?

A.  zaczerwienienie piersi,
B.  obrzęk piersi,
C.  wychłodzenie piersi,
D.  bolesność piersi.



Zadanie 81.
W przypadku niedowładu macicy jest ona:

A.  duża i miękka,
B.  duża i twarda,
C.  mała i miękka,
D.  mała i twarda.

Zadanie 82.
Hormon LH ( lutotropina) wydzielany jest przez:

A.  jajnik,
B.  przysadkę mózgową,
C.  podwzgórze,
D.  korę nadnerczy.

Zadanie 83.
Na ocenę wysokości dna macicy pozwala:

A.  I chwyt Leopolda,
B.  II chwyt Leopolda,
C.  III chwyt Leopolda,
D.  IV chwyt Leopolda.

Zadanie 84.
Występujące  w  pierwszych  12  godzinach  po  porodzie  si lne  i
skoordynowane skurcze macicy mają na celu:

A.  zamknięcie naczyń miejsca łożyskowego,
B.  wydalenie resztek łożyska,
C.  wydalenie resztek błon płodowych,
D.  złuszczenie doczesnej.

Zadanie 85.
Mechanizm  wstawiania  się  główki  do  płaszczyzny  wchodu  jest
uwarunkowany:

A.  wielkością główki,
B.  kształtem wchodu miednicy mniejszej,
C.  długością sprzężnej przekątnej,
D.  właściwym rozstawieniem talerzy kości biodrowych.



Zadanie 86.
W II-gim okresie porodu wzrasta u matki zapotrzebowanie na t len
i następuje:

A . przyspieszenie  oddechów,  tachykardia,  wzrost  ciśnienia
tętniczego,

B . przyspieszenie  oddechów,  normokardia,  wzrost  ciśnienia
tętniczego,

C . zwolnienie  oddechów,  bradykardia,  ciśnienie  tętnicze  w
normie,

D . zwolnienie  oddechów,  bradykardia,  spadek  ciśnienia
tętniczego.

Zadanie 87.
W okresie płodności temperatura ciała kobiety:

A.  obniża się o 1˚C,
B.  podnosi się o 1˚C,
C.  obniża się o kilka dziesiętnych stopnia (˚C),
D.  podnosi się o kilka dziesiętnych stopnia (˚C).

Zadanie 88.
Pedagogika prenatalna:

A.  ma na celu przygotowanie rodzącej do porodu,
B.  jest jedną z metod prowadzenia zajęć w szkole rodzenia,
C.  przygotowuje rodziców do opieki nad noworodkiem,
D . obejmuje  oddziaływania  wychowawcze  wobec  dziecka  w

okresie jego wewnątrzmacicznego rozwoju.

Zadanie 89.
Częstość wystąpienia zespołu Downa:

A.  maleje wraz z wiekiem matki,
B . wzrasta  wraz  z  wiekiem  matki,  ale  tylko  do  40  roku

życia,
C.  wzrasta wraz z wiekiem matki,
D.  nie zależy od wieku matki.

Zadanie 90.
Typ asymetryczny IUGR rozpoznaje się gdy:

A.  obwód brzucha jest mniejszy od obwodu głowy,
B.  obwód brzucha jest większy od obwodu głowy,
C.  obwód brzucha i głowy jest taki sam,
D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.



Zadanie 91.
Który z wymienionych czynników NIE predysponuje do wystąpienia
atonii macicy?

A.  pozycja wertykalna w czasie porodu,
B.  wielowodzie lub ciąża mnoga,
C.  poród przyspieszony,
D.  nieprawidłowe prowadzenie III okresu porodu.

Zadanie 92.
Podwyższenie  temperatury  ciała  przy  stosowaniu  termicznej
metody regulacji poczęć świadczy o:

A.  braku czynnego ciałka żółtego,
B.  przygotowaniu do jajeczkowania,
C.  przygotowaniu do fazy folikularnej,
D.  przebytym jajeczkowaniu.

Zadanie 93.
Późne krwawienia poporodowe występują:

A.  od drugiej doby do 6 tygodnia po porodzie,
B.  do 24 h po porodzie,
C.  do 48 h po porodzie,
D.  do 4 tygodni po porodzie.

Zadanie 94.
Zmniejszenie  masy  ciała  płodu,  u  kobiet  palących  papierosy  w
okresie ciąży, zależy od:

A.  wieku matki,
B.  masy ciała matki,
C.  wcześniejszej rodności,
D.  liczby codziennie wypalanych papierosów.

Zadanie 95.
W  I  trymestrze  ciąży  najczęstszą  konsekwencją  zakażenia  płodu
pierwotniakiem Toksoplazma gondi, jest:

A .  poronienie ciąży,
B.  opóźniony rozwój płodu,
C.  małowodzie,
D.  zaśniad groniasty.

Zadanie 96.
Bezpieczne  stężenie  bilirubiny  dla  noworodka  zdrowego
donoszonego NIE powinno przekraczać:

A.  15 mg%,
B.  20 mg%,
C.  25 mg%,
D.  30 mg%.



Zadanie 97.
"Objaw  szczytowy"  w  metodzie  Billingsów  wiąże  się  ze  szczytem
wydzielania estrogenów i działaniem:

A.  progesteronu,
B.  folitropiny,
C.  lutropiny,
D.  prolaktyny.

Zadanie 98.
Optymalnym  okresem  objęcia  opieką  kobiety  chorej  na  cukrzycę
planującej ciążę jest:

A .  1 miesiąc przed planowanym zajściem w ciążę,
B.  3 miesiące przed planowanym zajściem w ciążę,
C.  6 miesięcy przed planowanym zajściem w ciążę,
D.  nie ma określonego optymalnego okresu.

Zadanie 99.
Jaki  jest  charakter  bólu  odczuwanego  przez  pacjentkę  z
podejrzeniem przedwczesnego oddzielenia prawidłowo usadowionego
łożyska?

A.  ciągły,
B.  tylko w czasie skurczu,
C.  ból tylko w przerwie międzyskurczowej,
D.  krótkotrwały ból bez związku z czynnością skurczową.

Zadanie 100.
Jak  często  w  przebiegu  fizjologicznie  przebiegającej  ciąży
należy wykonywać badanie ogólne moczu?

A.  co miesiąc,
B.  co 2 miesiące,
C.  przed każdą wizytą u lekarza,
D.  jeden raz w każdym trymestrze.

Zadanie 101.
Która  z  poniższych  czynności  NIE  będzie  wskazana  w  leczeniu
atonii macicy?

A.  podanie leków naskurczowych,
B.  podanie leków uspokajających,
C.  kontrola jamy macicy,
D.  masaż macicy.



Zadanie 102.
Najczęstszą  przyczyną  nieskuteczności  doustnej  antykoncepcji
hormonalnej jest:

A .  rozregulowanie cyklu miesiączkowego,
B.  zaburzenie wchłaniania leku,
C.  brak systematyczności w przyjmowaniu leku,
D.  częsta zmiana partnerów seksualnych.

Zadanie 103.
I l e  godzin  po  ostatnim  zwykłym  posiłku  najkorzystniej  jest
wykonać planowe cięcie cesarskie w znieczuleniu ogólnym?

A.  po min. 4-8 godz.,
B.  po min. 8-12 godz.,
C.  po min.12-16 godz.,
D.  po min.16-24 godz.

Zadanie 104.
W  przypadku  wystąpienia  deceleracji  zmiennych  w  pierwszej
kolejności należy:

A.  podać rodzącej tlen,
B.  zmienić pozycję rodzącej,
C.  przygotować do cięcia cesarskiego,
D.  przebić pęcherz płodowy.

Zadanie 105.
U  rodzącej  stwierdzono  łożysko  przyrośnięte  (placenta  accreta)
co oznacza, że kosmki łożyska:

A.  wnikają do warstwy gąbczastej doczesnej,
B.  wnikają w mięsień macicy,
C.  wnikają do warstwy zbitej doczesnej,
D . s ą  w  kontakcie  z  warstwą  mięśniową  macicy,  ale  nie

wnikają w nią.

Zadanie 106.
Proces retrakcji, to:

A .  wydłużanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
B.  skracanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
C . wydłużanie włókien mięśniowych dolnego odcinka mięśnia

macicy,
D . skracanie  włókien  mięśniowych  dolnego  odcinka  mięśnia

macicy.



Zadanie 107.
Jeśli  kobieta  karmiąca  piersią  pracuje  więcej  niż  6  godzin
dziennie, to ma prawo do:

A.  nieobecności w pracy na karmienie dziecka,
B.  1 przerwy w pracy na karmienie dziecka,
C.  2 przerw w pracy na karmienie dziecka,
D.  późniejszego przyjścia do pracy.

Zadanie 108.
Jakie  jest  niebezpieczeństwo  zakrzepowego  zapalenia  żył
głębokich w połogu?

A.  miejscowa martwica tkanek,
B.  zator tętnicy płucnej,
C.  niedowład kończyny,
D.  podskórne wylewy krwawe.

Zadanie 109.
Jaka,  najczęściej,  jest  reakcja  wcześniaka  na  dotykanie  i
głaskanie jego skóry?

A.  uśmiech,
B.  ziewanie,
C.  płacz,
D.  przeciąganie się.

Zadanie 110.
Żółtaczka fizjologiczna najczęściej występuje:

A.  w 1-ej dobie po porodzie,
B.  w 2-3-ej dobie po porodzie,
C.  w 5-6-tej dobie po porodzie,
D.  10-14 dni po porodzie.

Zadanie 111.
Efektem  zaburzeń  występujących  w  przewlekłym  zespole
przetoczenia jest:

A .  hyperwolemia dawcy,
B.  nadciśnienie tętnicze dawcy,
C.  hyperwolemia biorcy,
D.  upośledzenie funkcji nerek biorcy.



Zadanie 112.
Promocja zdrowia to:

A.  rozpoznawanie wyznaczające rodzaj i zakres opieki,
B . działania  na  rzecz  poprawy  samopoczucia  i  wsparcia  w

trudnych sytuacjach,
C . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie

oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

D . działania  zmierzające  do  usunięcia  lub  przynajmniej
ograniczenia następstw choroby.

Zadanie 113.
Co jest najważniejsze w ocenie płodności mężczyzny?

A.  wywiad dotyczący przebytych chorób,
B.  badanie przedmiotowe,
C.  badanie andrologiczne,
D.  badanie nasienia.

Zadanie 114.
Przyczyną niewłaściwego sformułowania diagnozy jest:

A .  błędna obserwacja,
B.  błędne rozumowanie,
C.  błędny zapis techniczny,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 115.
Triada Reada to następujący ciąg zjawisk:

A.  lęk - napięcie - ból,
B.  napięcie - lęk - ból,
C.  ból - napięcie - lęk,
D.  ból - lęk - napięcie.

Zadanie 116.
Technika rozrodu wspomaganego IVF to:

A.  inseminacja domaciczna,
B.  zapłodnienie pozaustrojoowe,
C.  docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników,
D.  pobieranie plemników z najądrzy.

Zadanie 117.
Zagadnienia  dotyczące  techniki  karmienia  najlepiej  można
przekazać stosując metody:

A.  praktyczne,
B.  podające,
C.  wykładające,
D.  problemowe.



Zadanie 118.
W metodzie termicznej regulacji poczęć istotne jest:

A . codzienne mierzenie  temperatury przed wstaniem z  łóżka
i po przespanej nocy,

B.  codzienne mierzenie temperatury po spożyciu posiłku,
C.  wieczorne mierzenie temperatury ciała,
D . mierzenie  temperatury  w  porach  najbardziej  dogodnych

dla kobiety.

Zadanie 119.
Która  z  niżej  wymienionych sprzężnych ma  rzeczywisty  wpływ na
pomyślny przebieg porodu drogami natury?

A.  sprzężna przekątna,
B.  sprzężna zewnętrzna,
C.  sprzężna anatomiczna,
D.  sprzężna położnicza.

Zadanie 120.
Najczęstszą  przyczynę  zgonów  matek  w  okresie  okołoporodowym
stanowią:

A.  krwotoki,
B.  zakażenia,
C.  nadciśnienie,
D.  urazy.

Zadanie 121.
Karmić noworodka zdrowego należy:

A.  tak często jak tego chce,
B.  nie więcej niż 10 razy dziennie,
C.  nie więcej niż 8 razy dziennie,
D.  więcej niż 10 razy dziennie.

Zadanie 122.
Który z objawów występujący u noworodka na pewno będzie wymagał
porozumienia z lekarzem pediatrą?

A.  niewielkie krwawienie z pochwy u dziewczynek,
B.  obrzęk i zaczerwienienie prącia u chłopców,
C.  jednostronny obrzęk sutka,
D.  obrzęk sutków z okresowo obserwowanym wypływem mleka.

Zadanie 123.
D o  podstawowych  badań  diagnostycznych  obrazowych  w  stanach
nagłych w położnictwie zaliczamy:

A.  rezonans magnetyczny,
B.  tomografię komputerową,
C.  ultrasonografię,
D.  scyntygrafię.



Zadanie 124.
Profilaktyka  zakrzepowego  zapalenia  żył  polega  między  innymi
na:

A.  terapii ruchowej,
B.  ograniczeniu aktywności pacjentki,
C.  podawaniu antybiotyków,
D.  ograniczeniu ilości spożywanych płynów.

Zadanie 125.
Monitorowanie  rozwoju  ciąży  fizjologicznej  i  wykonywanie
badania  położniczego  zaliczamy  do  świadczeń  (w  zakresie  zadań
położnej POZ):

A .  pielęgnacyjnych,
B.  leczniczych,
C.  diagnostycznych,
D.  rehabilitacyjnych.

Zadanie 126.
Który z wymienionych objawów NIE wystąpi w zespole HELLP?

A.  hemoliza,
B.  wzrost aktywności enzymów wątrobowych,
C.  nadkrwistość,
D.  zmniejszenie liczby płytek krwi.

Zadanie 127.
W  niebezpiecznym  dla  płodu  zakażeniu  różyczką  swoiste  IgM  są
obecne:

A . 3-6 tygodni od początku choroby w przypadku pierwszego
zakażenia,  a  nie  pojawiają  się  wcale  w  przypadku
ponownego zakażania,

B.  są obecne tylko przy wtórnym zakażeniu,
C.  nie występują w ogóle,
D.  występują w okresie 15 dni od momentu zakażenia.

Zadanie 128.
Jakie są objawy przełomu tarczycowego w trakcie porodu?

A.  obfity krwotok w III okresie porodu i tachykardia,
B.  bradykardia i spadek ciśnienia tętniczego krwi,
C . temperatura  ciała  poniżej  36,6˚C  i  obniżone  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  wysoka temperatura ciała i zaburzenia elektrolitowe.



Zadanie 129.
Najczęstszą  przyczyną  implantacji  zygoty  w  nietypowym  miejscu
są/jest:

A .  zrosty w obrębie jajowodów,
B.  stan zapalny śluzówki jamy macicy,
C.  zrosty w obrębie miednicy małej,
D.  zaburzenia hormonalne.

Zadanie 130.
Rozszerzenie  naczyń  krwionośnych  u  kobiet  ciężarnych  to  efekt
działania:

A.  estrogenów,
B.  progesteronu,
C.  oksytocyny,
D.  testosteronu.

Zadanie 131.
Wielowodzie  stwierdza  się,  gdy  objętość  płynu  owodniowego  w  I I I
trymestrze ciąży przekracza:

A.  4000 ml,
B.  3000 ml,
C.  2000 ml,
D.  1000 ml.

Zadanie 132.
U  ciężarnej  z  cukrzycą  częściej  niż  w  fizjologicznym  przebiegu
ciąży należy wykonywać badanie:

A.  ogólne moczu, OB, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
B.  morfologii krwi, pomiaru masy ciała, odczyn Coombsa,
C . pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  ogólne  moczu,

pomiaru masy ciała,
D.  morfologii krwi, OB, odczynu Coombsa.

Zadanie 133.
Owulację można określić na podstawie podwyższonej temperatury
ciała kobiety oraz:

A.  zwiększonej ilości wydzieliny pochwowej,
B.  nawilżenia narządów płciowych,
C.  charakteru śluzu szyjkowego,
D.  tkliwości gruczołów piersiowych.



Zadanie 134.
I l e  krwi  traci  kobieta  podczas  fizjologicznego  oddzielania  się
łożyska?

A.  do 100 ml,
B.  100-200 ml,
C.  200-300 ml,
D.  więcej niż 300 ml.

Zadanie 135.
Jaki  lek  należy  zastosować  u  położnicy  w  przypadku
przedawkowania siarczanu magnezu (MgSO4):

A.  dihydrolazinę,
B.  kwas foliowy,
C.  witaminę D,
D.  glukonian wapnia.



PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE
TEST NR 132416
GRUPA 1
Zadanie 1.
Hipoksemia, to:

A .  mała zawartość tlenu we krwi tętniczej,
B.  mała zawartość tlenu we krwi żylnej,
C.  duża zawartość tlenu we krwi tętniczej,
D.  duża zawartość tlenu we krwi żylnej.

Zadanie 2.
Wskazaniem do zabiegu ręcznego wydobycia łożyska, jest:

A . brak  efektu  po  wykonaniu  zabiegu  Credego  bez
znieczulenia,

B . sytuacja  gdy  nie  dochodzi  do  samoistnego  urodzenia
łożyska,

C . brak  efektu  po  wykonaniu  zabiegu  Credego  w
znieczuleniu,

D.  po stwierdzeniu braku dodatkowego płata łożyska.

Zadanie 3.
Kryteria ciężkiego stanu przedrzucawkowego:

A . ciśnienie tętnicze krwi > lub = 160/110mmHg, białkomocz
>2g/24 h oraz małopłytkowość < 100000/mm3,

B . podwyższone poziomy enzymów wątrobowych, oliguria oraz
obrzęk płuc,

C . objawy  neurologiczne  (zaburzenie  świadomości),  bóle
głowy  (głównie  okolicy  potylicznej)  oraz  ból  w
nadbrzuszu,

D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 4.
Cele główne szkoły rodzenia to:

A . przygotowanie  rodziców,  dziadków  do  podjęcia  ról
rodzicielskich,

B . funkcja  przygotowania  rodziców  do  porodu  i  podjęcia  ról
rodzicielskich,

C.  nauka dla rodziców i rodzeństwa,
D.  przyswajanie wiedzy na temat rodzicielstwa.

Zadanie 5.
Czynność  oddechową  należy  oceniać  u  noworodka  spokojnego,  a
prawidłowa częstość oddechów wynosi:

A .  powyżej 16/min,
B.  od 20-25/min,
C.  poniżej 32/min,
D.  40-60/min.



Zadanie 6.
Masywny krwotok poporodowy to utrata krwi:

A .  30% objętości całkowitej w ciągu 20 min,
B.  1500 ml,
C.  ponad 150 ml/min,
D.  A i C są prawdziwe.

Zadanie 7.
Przyczynami niepłodności jajowodowej są:

A.  brak owulacji, niewydolność ciałka żółtego
B . zaburzenia  rozwojowe,  stany  zapalne,  zaburzenia  funkcji

jajowodów
C . mięśniaki,  zakażenie  endometrium,  zrosty

wewnątrzmaciczne
D.  przeciwciała przeciwplemnikowe, hipogonadotropizm

Zadanie 8.
Kiedy następuje anatomiczne zamknięcie otworu owalnego?

A.  zaraz po urodzeniu dziecka,
B.  w pierwszym tygodniu życia dziecka,
C.  pod koniec okresu noworodkowego,
D.  w dalszych miesiącach życia dziecka.

Zadanie 9.
W  której  z  poniżej  przedstawionych  sytuacji  najczęściej
dochodzi do porodu przedwczesnego?

A.  w konflikcie serologicznym w układzie Rh,
B.  w cukrzycy,
C.  w niewydolności cieśniowo-szyjkowej,
D.  w niedokrwistości ciążowej.

Zadanie 10.
Psychoprofilaktyka porodu to:

A . przygotowanie  ciężarnej  do  odbycia  porodu  naturalnego,
wyeliminowanie  strachu  i  napięcia,  a  nie  całkowita
likwidacja bólu w czasie porodu,

B . likwidacja  bólu  porodowego  za  pomocą  środków
farmakologicznych i niefarmakologicznych,

C.  proces nauczania w szkole rodzenia,
D.  żadna z wymienionych.



Zadanie 11.
Miednica  płasko-krzywicza  charakteryzuje  s ię  znacznym
zwiększeniem wymiaru:

A.  międzykolcowego,
B.  międzygrzebieniowego,
C.  międzykrętarzowego,
D.  sprzężnej zewnętrznej.

Zadanie 12.
Determinantą  doskonalenia  jakości  jest  kultura  organizacji,
charakteryzująca się:

A . kulturą  osobistą  głównych  przedstawicieli  danej
organizacji,

B . zbiorem  dominujących  wartości,  przekonań,  norm
postępowania charakterystycznych dla danej organizacji,

C .  zasadami kodeksu etycznego danej grupy,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 13.
Proces retrakcji to:

A .  wydłużanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
B.  skracanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
C.  wydłużanie włókien mięśniowych dolnego odcinka,
D.  skracanie włókien mięśniowych dolnego odcinka.

Zadanie 14.
Podstawowe  leczenie  nasilającej  s ię  żółtaczki  fizjologicznej,
polega na:

A.  przetoczeniu 5% glukozy,
B.  podaniu leków wiążących bilirubinę,
C.  zastosowaniu fototerapii,
D.  wymiennej transfuzji krwi.

Zadanie 15.
Utrata ciepła u noworodka następuje poprzez:

A.  konwekcję,
B.  przewodzenie,
C.  parowanie,
D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 16.
Do odczynów ogólnych po szczepieniu BCG zaliczamy:

A.  zaczerwienienie,
B.  bolesność,
C.  naciek,
D.  wzrost temperatury.



Zadanie 17.
Tyreotoksykoza ciężarnych jest to:

A .  efekt przedawkowania jodu,
B.  nadczynność tarczycy wymagająca leczenia operacyjnego,
C.  przemijająca nadczynność tarczycy zależna od HCG i TSH,
D.  wole naczyniowe u ciężarnych.

Zadanie 18.
Zmiany obserwowane w przebiegu zespołu DIC są rezultatem:

A.  aktywacji układu fibrynolizy,
B.  uwalniania cytokin,
C.  uszkodzenia narządów,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 19.
Typ asymetryczny IUGR rozpoznaje się gdy:

A.  obwód brzucha jest mniejszy od obwodu głowy,
B.  obwód brzucha jest większy od obwodu głowy,
C.  obwód brzucha i głowy jest taki sam,
D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Zadanie 20.
Wynik badania wewnętrznego: punkt prowadzący na wysokości linii
międzykolcowej,  promontorium  i  kresa  graniczna  niebadalne  -
pozwala stwierdzić:

A .  główkę nieustaloną,
B.  główkę ustaloną we wchodzie,
C.  główkę w próżni,
D.  główkę w cieśni.

Zadanie 21.
Prawidłowy skurcz porodowy rozpoczyna się w okolicy:

A.  ujścia macicznego jajowodów,
B.  dolnego odcinka,
C.  dna macicy,
D.  cieśni szyjki.

Zadanie 22.
Profilaktyka  zakrzepowego  zapalenia  żył  polega  między  innymi
na:

A.  terapii ruchowej,
B.  ograniczeniu aktywności pacjentki,
C.  podawaniu antybiotyków,
D.  ograniczeniu ilości spożywanych płynów.



Zadanie 23.
W  diagnostyce  konfliktu  serologicznego  stosuje  s ię  pośredni
test antyglobulinowy zwany także:

A.  testem potrójnym,
B.  testem z klonifenem,
C.  odczynem Coombsa,
D.  odczynem Kveima- Siltzbacha.

Zadanie 24.
Białkomocz  fizjologiczny  u  kobiety  ciężarnej  przyjmuje
maksymalnie wartość:

A.  10-50 mg na dobę,
B.  100 mg na dobę,
C.  200-300 mg na dobę,
D.  500 mg na dobę.

Zadanie 25.
Trzeci chwyt Leopolda pozwala na ocenę:

A.  jaka część płodu znajduje się w dnie macicy,
B.  jaka część płodu znajduje się po obu stronach macicy,
C.  zstępowanie części przodującej do miednicy,
D . jaka  część  płodu  przoduje  i  jaki  jest  je j  stosunek  do

wchodu miednicy.

Zadanie 26.
Zalety masażu dziecka to:

A . stymulacja  układu  krążenia  dziecka,  usprawnienie
procesu  oddychania  oraz  układu  odpornościowego,
przynosi ulgę w kolkach jelitowych,

B.  spowalnia usuwanie produktów przemiany materii,
C .  zmniejsza stężenie serotoniny,
D.  osłabia napięcie mięśni.

Zadanie 27.
Całkowicie  bezpieczną,  naturalną  i  skuteczną  metodą  wpływania
na odczucia bólowe związane z przeżywaniem porodu jest:

A .  wdychanie podtlenku azotu,
B.  znieczulenie zewnątrzoponowe,
C.  psychoprofilaktyka przedporodowa,
D.  podawanie środków przeciwbólowych.



Zadanie 28.
P o  owulacji  na  skutek  wzrostu  stężenia  progesteronu  śluz  staje
się:

A .  gęsty, lepki i kleisty,
B.  rzadki, lepki i kleisty,
C.  gęsty, śliski i ciągliwy,
D.  rzadki, śliski i nieciągliwy.

Zadanie 29.
Hiperglikemia u płodu w warunkach niewielkiego nawet niedoboru
tlenu  powoduje  przerost  komórek  B  wysp  trzustkowych,  kwasicę
mleczanową oraz:

A.  uszkodzenie podstawy jąder mózgu,
B.  makrosomię,
C.  uszkodzenie trzustki,
D.  uszkodzenie wątroby.

Zadanie 30.
Głównym celem prowadzenia akredytacji placówek służby zdrowia
jest:

A .  ewaluacja kosztów,
B . analiza  wydatków  związanych  z  realizacją  opieki

zdrowotnej,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . uzyskanie  wysokich  kredytów  w  systemie  "akonto"  na

realizację świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 31.
Kobiety,  które  nie  podjęły  karmienia  piersią  lub  od  początku
stosują  dokarmianie  dziecka,  należy  uznawać  za  niepłodne
(zgodnie z zaleceniami WHO) tylko przez pierwsze:

A.  2 tygodnie po porodzie,
B.  3 tygodnie po porodzie,
C.  4 tygodnie po porodzie,
D.  6 tygodni po porodzie.

Zadanie 32.
W  czasie  połogu  szyjka  macicy  jest  uformowana,  a  je j  ujście
wewnętrzne zamyka się w:

A.  2 - 3 dniu połogu,
B.  8 -10 dniu połogu,
C.  14 - 20 dniu połogu,
D.  4 - 6 tygodniu połogu.



Zadanie 33.
Celem tzw. minimalnego żywienia troficznego noworodka jest:

A .  odżywianie komórek błony śluzowej żołądka i jelit,
B .  zachowanie odruchu połykania,
C.  dostarczenie organizmowi dziecka składników odżywczych,
D.  nauczenie wcześniaka odruchu ssania.

Zadanie 34.
Platforma  pekińska  uznaje,  i ż  łamane  jest  prawo  kobiet  do
wolności  i  bezpieczeństwa  osobistego  w  przypadku
obowiązującego:

A . przepisu  restrykcyjnie  uznającego  aborcję  za
przestępstwo,

B.  prawa do kontroli urodzeń,
C.  prawa planowania rodziny,
D . prawa  do  wykonywania  aborcji  w  ośrodkach  państwowej

służby zdrowia.

Zadanie 35.
Według klasyfikacji ICD-10 depresja poporodowa rozwija się:

A .  w ciągu 48 godzin po porodzie,
B.  do 4 tygodni po porodzie,
C.  do 6 tygodni po porodzie,
D.  do roku, a nawet 2 lat po porodzie.

Zadanie 36.
Krew  na  badanie  w  kierunku  fenyloketonurii,  hypotyreozy  i
mukowiscydozy powinna być pobrana:

A.  między 24 a 72 godziną życia noworodka,
B.  między 48 a 72 godziną życia noworodka,
C.  do czterech dni od momentu urodzenia noworodka,
D.  między trzecim a piątym dniem życia.

Zadanie 37.
Infekcja  dziecka  wirusem  różyczki  " in  utero"  we  wczesnym
okresie ciąży najczęściej prowadzi do:

A.  głuchoty,
B.  małogłowia,
C.  wady serca,
D.  małopłytkowości.

Zadanie 38.
Informacje dotyczące karmienia niemowląt powinny dotyczyć:

A.  zalet karmienia naturalnego,
B.  technik karmienia naturalnego,
C.  zaburzeń i wspomagania laktacji,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 39.
Szczepionkę przeciw WZW typu B podaje się noworodkowi:

A.  śródskórnie w ramię,
B.  domięśniowo w udo,
C.  podskórnie w bark,
D.  podskórnie w udo.

Zadanie 40.
W  okresie  dojrzewania  płciowego  pogłębia  się  dymorfizm  płciowy
w zakresie proporcji ciała i dotyczy głównie:

A.  długości kończyn, budowy miednicy i szerokości barków,
B.  długości kończyn dolnych,
C.  budowy miednicy,
D.  wysubtelnienia rysów twarzy.

Zadanie 41.
Jaki  lek  należy  zastosować  u  położnicy  w  przypadku
przedawkowania siarczanu magnezu (MgSO4):

A.  dihydrolazinę,
B.  kwas foliowy,
C.  witaminę D,
D.  glukonian wapnia.

Zadanie 42.
Materiał do badań cytogenetycznych płodu można pobrać w wyniku:

A.  amniopunkcji,
B.  biopsji kosmówki,
C.  kordocentezy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 43.
Dobór metod nauczania w szkole rodzenia zależny jest od:

A.  celów i treści nauczania,
B.  poziomu wiedzy i liczby uczestników,
C.  kompetencji wykładowcy,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 44.
U  noworodków  matek  chorych  na  cukrzycę  najczęściej  występują
wady:

A.  ośrodkowego układu nerwowego,
B.  sercowo-naczyniowe,
C.  nerek,
D . układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, nerek, przewodu

pokarmowego.



Zadanie 45.
W przypadku pęknięcia szyjki macicy z dróg rodnych wydobywa się
krew:

A.  ciemnoczerwona,
B.  zhemolizowana,
C.  jasnoczerwona,
D.  rozwodniona.

Zadanie 46.
Jaki  hormon  jest  odpowiedzialny  za  wzrost  podstawowej  ciepłoty
ciała w cyklu miesiączkowym?

A.  progesteron,
B.  estrogeny,
C.  androgeny,
D.  gonadotropina kosmówkowa.

Zadanie 47.
Głównym  celem  Programu  Poprawy  Opieki  Perinatalnej  w  Polsce,
opracowanego w 1995 roku, było obniżenie:

A.  umieralności okołoporodowej matek, płodów i noworodków,
B.  zachorowalności okołoporodowej noworodków,
C . zachorowalności  i  umieralności  okołoporodowej  płodów  i

noworodków,
D . zachorowalności  i  umieralności  okołoporodowej  matek,

płodów i noworodków.

Zadanie 48.
W  okresie  przedowulacyjnym -  na  skutek  działania  estrogenów w
przedsionku pochwy pojawia się śluz, który jest:

A .  podbarwiony krwią i śliski,
B.  podbarwiony na żółto i jest ciągliwy,
C.  przezroczysty, śliski i ciągliwy,
D.  przezroczysty i nieciągliwy.

Zadanie 49.
Żółtaczka fizjologiczna najczęściej występuje:

A.  w 1-ej dobie po porodzie,
B.  w 2-3-ej dobie po porodzie,
C.  w 5-6-tej dobie po porodzie,
D.  10-14 dni po porodzie.



Zadanie 50.
Która  z  niżej  wymienionych sprzężnych ma  rzeczywisty  wpływ na
pomyślny przebieg porodu drogami natury?

A.  sprzężna przekątna,
B.  sprzężna zewnętrzna,
C.  sprzężna anatomiczna,
D.  sprzężna położnicza.

Zadanie 51.
Z  jakim  ułożeniem  płodu  położna  może  najczęściej  różnicować
tylną odmianę ułożenia potylicowego?

A.  czołowym,
B.  ciemieniowym,
C.  wierzchołkowym,
D.  niskim poprzecznym.

Zadanie 52.
Próchnicę,  u  kobiet  w  okresie  ciąży,  powodują  zaburzenia
gospodarki:

A .  wapniowo-potasowej,
B.  wapniowo-fosforowej,
C.  sodowo-potasowej,
D.  sodowo-wapniowej.

Zadanie 53.
W  przypadku  wystąpienia  deceleracji  zmiennych  w  pierwszej
kolejności należy:

A.  podać rodzącej tlen,
B.  zmienić pozycję rodzącej,
C.  przygotować do cięcia cesarskiego,
D.  przebić pęcherz płodowy.

Zadanie 54.
Krótkotrwałe,  przemijające  przyspieszenie  czynności  serca
płodu,  o  co  najmniej  15  uderzeń  na  minutę  w  stosunku  do
czynności podstawowej, trwające 15 sekund lub dłużej, to:

A .  oscylacja zawężona,
B.  deceleracja wczesna,
C.  tachykardia,
D.  akceleracja.



Zadanie 55.
Rzadkimi  i  jednymi  z  bardziej  kontrowersyjnych  wskazań
pozapołożniczych do cięcia cesarskiego są:

A.  wskazania okulistyczne,
B.  wskazania ortopedyczne,
C.  wskazania psychiatryczne,
D.  wskazania pulmonologiczne.

Zadanie 56.
Kto może być organizatorem szkoły rodzenia?

A.  wyłącznie szpital przyjazny dziecku,
B . placówka  służby  zdrowia  np.  szpital  położniczo  -

ginekologiczny,
C.  wyłącznie osoba prawna,
D.  każda osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna.

Zadanie 57.
Przy nawracającym bakteriomoczu bezobjawowym, leczenie powinno
się rozpocząć najlepiej po:

A.  12 tygodniu ciąży,
B.  16 tygodniu ciąży,
C.  20 tygodniu ciąży,
D.  24 tygodniu ciąży.

Zadanie 58.
2  punkty  w  skali  Apgar  przy  ocenie  zabarwienia  skóry  otrzyma
noworodek, u którego obserwujemy:

A.  sinicę,
B.  bladość,
C.  tułów różowy, kończyny sine,
D.  całe ciało różowe.

Zadanie 59.
Mianem bradykardii, określa się:

A . wartość  podstawowej  czynności  serca  płodu  110-150
u/min,

B.  poniżej 100 u/min,
C.  powyżej 150 u/min,
D.  wszystkie nieprawidłowe.



Zadanie 60.
Najczęstsze powikłania u matki związane z cukrzycą ciążową, to:

A . wielowodzie,  nadciśnienie  tętnicze,  nawracające
zakażenia  dróg  moczowo-  płciowych,  porody  operacyjne,
rozwój cukrzycy po porodzie

B.  nadciśnienie tętnicze, niska masa urodzeniowa płodu
C.  cholestaza wewnątrzwątrobowa
D.  choroba trofoblastyczna

Zadanie 61.
Obrzęk sutków zaobserwowany u noworodka zaliczany jest do grupy
stanów:

A.  patologicznych,
B.  zaburzeń wodno-elektrolitowych,
C.  przejściowych,
D.  zaburzeń metabolicznych.

Zadanie 62.
Jakie  zagrożenia  mogą  wystąpić  w  czasie  porodu  przy  dystocji
szyjki?

A.  pęknięcie pochwy,
B.  oddzielenie łożyska,
C.  pęknięcie mięśnia macicy,
D.  osłabienie czynności skurczowej macicy.

Zadanie 63.
Wynik  badania  wewnętrznego:  główka  znajduje  s ię  we  wchodzie
miednicy,  szew  strzałkowy  w  wymiarze  prostym,  ciemię  tylne
bliżej spojenia łonowego, sugeruje:

A.  niskie poprzeczne ustawienie główki,
B.  wysokie proste ustawienie główki,
C.  asynklityzm przedni,
D.  asynklityzm tylny.

Zadanie 64.
W porodzie miednicowym najkorzystniej jest:

A .  przebić pęcherz płodowy zaraz na początku porodu,
B.  przebić pęcherz płodowy przy rozwarciu ujścia na 5 cm,
C.  przebić pęcherz płodowy przy rozwarciu ujścia na 8 cm,
D.  utrzymać pęcherz płodowy do pełnego rozwarcia.



Zadanie 65.
I l e  krwi  traci  kobieta  podczas  fizjologicznego  oddzielania  się
łożyska?

A.  do 100 ml,
B.  100-200 ml,
C.  200-300 ml,
D.  więcej niż 300 ml.

Zadanie 66.
Który  system  organizacyjny  oddziału  najbardziej  sprzyja
rozwojowi więzi matki z dzieckiem?

A.  kohorty,
B.  oddzielnych oddziałów położniczych i noworodkowych,
C.  rooming-in,
D.  każdy w jednakowym stopniu.

Zadanie 67.
Przeciwwskazaniem do karmienia piersią jest:

A .  rak piersi,
B.  czynna gruźlica płuc,
C.  ostra niewydolność krążenia i nerek,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 68.
Które  kobiety  częściej  i  bardziej  boleśnie  odczuwają  skurcze
okresu połogowego?

A.  pierwiastki,
B.  wieloródki,
C.  te, które urodziły bliźniaki,
D.  te, które urodziły duże dziecko.

Zadanie 69.
Terminem deceleracji określa się:

A . przejściowe  zwiększenie  częstości  serca  płodu  (wzrost
częstości  serca  płodu  o  co  najmniej  15  uderzeń  na
minutę trwające powyżej 15 sekund),

B . okresowe  obniżenie  częstości  serca  płodu  o  15  uderzeń
na minutę lub więcej trwające powyżej 15 sekund,

C.  średnią wartość zarejestrowaną w okresie 10 minut,
D . okresowe obniżenia częstości serca płodu o 5-10 uderzeń

na minutę w okresie krótszym niż 15 sekund.



Zadanie 70.
W  jakim  okresie  ciąży  występuje  nadciśnienie  tętnicze
indukowane ciążą?

A.  po 1 tygodniu ciąży,
B.  po 4 tygodniu ciąży,
C.  po 10 tygodniu ciąży,
D.  po 20 tygodniu ciąży.

Zadanie 71.
Gonadotropina kosmówkowa jest produktem

A.  łożyska
B.  jajników
C.  przysadki
D.  trofoblastu

Zadanie 72.
Najczęściej występującą wadą serca u kobiet w ciąży jest:

A . ubytek  w  przegrodzie  międzyprzedsionkowej  albo
międzykomorowej,

B.  niedomykalność zastawki aorty,
C.  koarktacja aorty,
D.  atrezja zastawki trójdzielnej.

Zadanie 73.
Jaką rolę w rozwoju dziecka odgrywa laktoza zawarta w pokarmie
matki?

A.  działa bakteriostatycznie,
B.  zwiększa odporność organizmu,
C.  ułatwia wchłanianie żelaza,
D.  wpływa na prawidłowy rozwój tkanki nerwowej i mózgu.

Zadanie 74.
Jaką  dawkę  Heparyny  podajemy  rodzącej  w  chorobie
zakrzepowo-zatorowej  podskórnie  lub  we  wlewie  ciągłym  podczas
porodu.

A.  10000 jm.,
B.  7500 jm.,
C.  5000 jm.,
D.  3500 jm.



Zadanie 75.
Krwawienie  krwią  jasną,  o  charakterze  ciągłym,  macica  twarda,
obkurczona.  Analizując  taki  rodzaj  krwawienia  w  I I I  okresie
porodu podejrzewamy:

A.  pozostawienie resztek łożyska,
B.  krwawienie z miejsca łożyskowego,
C.  uszkodzenie tkanek miękkich,
D.  atonię macicy.

Zadanie 76.
Pogrubienie fałdu karkowego (>3mm) u płodu widoczne w badaniu
USG może sugerować:

A.  obrzęk płodu,
B.  makrosomię płodu,
C.  zespół Downa u płodu,
D.  deformację kręgów szyjnych płodu.

Zadanie 77.
Fizjologiczny spadek masy ciała noworodka, to ubytek:

A.  do 5 % masy urodzeniowej,
B.  6-10 % masy urodzeniowej,
C.  11-15 % masy urodzeniowej,
D.  powyżej 15 %.

Zadanie 78.
Codzienny  pomiar  temperatury  ciała  przy  stosowaniu  termicznej
metody regulacji poczęć pozwoli na określenie:

A.  początku fazy folikularnej,
B.  końca fazy folikularnej,
C.  początku fazy lutealnej,
D.  końca fazy lutealnej.

Zadanie 79.
Podanie  immunoglobuliny  anty-D  chroni  przed  chorobą
hemolityczną:

A.  tylko w następnej ciąży,
B.  tylko przez określony czas,
C.  we wszystkich następnych ciążach,
D.  w następnych 2 ciążach.

Zadanie 80.
Ocena  którego  z  poniższych  elementów  pozwoli  wybrać  najlepiej
rokujący dla przebiegu porodu moment indukcji?

A.  budowa miednicy,
B.  masa płodu,
C.  stan części pochwowej,
D.  położenie płodu.



Zadanie 81.
Najczęstszą  przyczyną  implantacji  zygoty  w  nietypowym  miejscu
są/jest:

A .  zrosty w obrębie jajowodów,
B.  stan zapalny śluzówki jamy macicy,
C.  zrosty w obrębie miednicy małej,
D.  zaburzenia hormonalne.

Zadanie 82.
Pewny objaw ciąży to:

A.  powiększenie brzucha,
B.  zmiany w obrębie szyjki macicy,
C.  dodatni wynik próby ciążowej,
D.  wyczucie ruchów płodu.

Zadanie 83.
Częstym powikłaniem nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi u
ciężarnej  jest  rzucawka.  Który  z  objawów  NIE  świadczy  o
zagrażającej rzucawce:

A.  mroczki przed oczami,
B.  nudności,
C.  bóle w podbrzuszu,
D.  skąpomocz.

Zadanie 84.
Wskaż czynniki predysponujące do wystąpienia choroby zakrzepowo
zatorowej w czasie ciąży.

A.  nadkrzepliwość,
B.  uszkodzenie śródbłonka naczyń żylnych,
C.  zastój żylny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 85.
D o  zaburzeń  występujących  u  noworodków  płci  żeńskiej
spowodowanych działaniem hormonów matki, zalicza się:

A .  krwawienie z pochwy,
B.  wzrost temperatury,
C.  żółtaczkę fizjologiczną,
D.  fizjologiczny spadek masy ciała.



Zadanie 86.
Akceleracje  niezależne  od  skurczów  macicy,  podczas  porodu,
najczęściej występują w związku z:

A.  krwawieniem z dróg rodnych,
B.  odpływaniem płynu owodniowego,
C.  owinięciem się pępowiny wokół płodu,
D.  ruchami płodu.

Zadanie 87.
I l e  tygodni  urlopu  macierzyńskiego  przysługuje  kobiecie  (w  myśl
najnowszej  ustawy  z  1999  roku),  która  urodziła  martwe  dziecko
lub, gdy dziecko zmarło w pierwszych 6 tygodniach po porodzie?

A.  10,
B.  12,
C.  14,
D.  16.

Zadanie 88.
W przypadku niedowładu macicy jest ona:

A.  duża i miękka,
B.  duża i twarda,
C.  mała i miękka,
D.  mała i twarda.

Zadanie 89.
W  skali  Bishopa  ocena  stanu  szyjki  macicy  oznaczająca  je j
dojrzałość to:

A.  9 punktów,
B.  11 punktów,
C.  13 punktów,
D.  15 punktów.

Zadanie 90.
W  diagnostyce  laboratoryjnej  zakażeń  wirusem  HIV  wykorzystuje
się testy:

A.  Manninga,
B.  Amiesa,
C.  Kramera,
D.  ELISA.



Zadanie 91.
Metodą zmniejszania bólu porodowego rozpowszechnioną w Europie
Zachodniej,  polegającą  na  wykorzystywaniu  fal i  prądu
elektrycznego, jest:

A .  joga,
B.  hipnoza,
C.  akupunktura,
D.  przezskórna stymulacja elektryczna (TENS).

Zadanie 92.
Położnica  w  I I I  dobie  połogu  po  cięciu  cesarskim.  W  godzinach
popołudniowych  zgłasza  złe  samopoczucie,  dreszcze,  gorączkuje
39,2°C,  tachykardia,  tachypnoe.  Podczas  oceny  stanu
położniczego  stwierdzasz  odchody  o  przykrej  woni,  bolesność
mięśnia macicy. Podejrzewasz:

A.  grypę,
B.  infekcję górnych dróg oddechowych,
C.  infekcję dróg moczowych,
D.  endometritis.

Zadanie 93.
Podwyższenie  temperatury  ciała  przy  stosowaniu  termicznej
metody regulacji poczęć świadczy o:

A.  braku czynnego ciałka żółtego,
B.  przygotowaniu do jajeczkowania,
C.  przygotowaniu do fazy folikularnej,
D.  przebytym jajeczkowaniu.

Zadanie 94.
Decydując się na hormonalną antykoncepcję należy zawsze:

A . korzystać  z  doświadczeń  kobiet  stosujących  dany
preparat,

B.  przeczytać ulotkę,
C.  zasięgnąć porady lekarskiej i wykonać badania,
D.  poszukać w piśmiennictwie czy nie jest przeciwwskazana.

Zadanie 95.
IV okres porodu to czas szczególnej obserwacji:

A .  wysokości dna i obkurczenia macicy,
B.  krwawienia z dróg rodnych,
C.  stanu ogólnego rodzącej,
D.  wszystkich powyższych.



Zadanie 96.
Fazę poowulacyjną charakteryzuje:

A . niskie  stężenie  progesteronu  a  estrogeny  na  poziomie
fazy estrogenowej,

B.  wysokie stężenie progesteronu i estrogenów,
C.  niskie steżenie progesteronu i estrogenów,
D . wysokie  stężenie  progesteronu  a  estrogeny  na  poziomie

niższym, niż przed jajeczkowaniem.

Zadanie 97.
Wskaż  prawidłową  wartość  wytworzonego  ujemnego  ciśnienia
podczas porodu z zastosowaniem próżniociągu położniczego:

A.  30-40 kPa,
B.  40-60 kPa,
C.  60-80 kPa,
D.  80-90 kPa.

Zadanie 98.
W przypadku przenoszenia zwiększona urazowość płodów i tkanek
miękkich  kanału  rodnego  w  II-gim  okresie  porodu  jest  związana
z :

A.  zmniejszoną elastycznością tkanek pochwy i krocza,
B.  przedłużającym się I-szym okresem porodu,
C.  zwiększonym kostnieniem kości czaszki,
D.  zmniejszonym kostnieniem kości czaszki.

Zadanie 99.
U  rodzącej  stwierdzono  łożysko  przyrośnięte  (placenta  accreta)
co oznacza, że kosmki łożyska:

A.  wnikają do warstwy gąbczastej doczesnej,
B.  wnikają w mięsień macicy,
C.  wnikają do warstwy zbitej doczesnej,
D . s ą  w  kontakcie  z  warstwą  mięśniową  macicy,  ale  nie

wnikają w nią.

Zadanie 100.
Deceleracje  późne  bez  następczych  akceleracji  w  zapisie  KTG  są
objawem:

A.  ucisku główki w kanale rodnym,
B.  poważnego zagrożenia płodu,
C.  ucisku części przodującej na pępowinę,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 101.
Odpłynięcie zielonego płynu owodniowego jest wskazaniem do:

A.  wykonania cięcia cesarskiego,
B.  dokładnej obserwacji czynności serca płodu,
C.  przyspieszenia porodu,
D.  podania tlenu matce.

Zadanie 102.
Stosowanie  antykoncepcji  dwuskładnikowej  należy  przerwać  w
przypadku wystąpienia:

A.  nagłego bólu w klatce piersiowej lub kończynach,
B.  zbyt skąpych miesiączek,
C.  wystąpienia nudności,
D.  stwierdzenia osteoporozy.

Zadanie 103.
Prawidłowe pozycje podczas karmienia piersią to:

A.  pozycja klasyczna, pozycja krzyżowa,
B.  pozycja spod pachy-futbolowa,
C.  pozycja na boku, pozycja na plecach,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 104.
Jednym z  groźnych powikłań przedwczesnego oddzielania  łożyska
prawidłowo usadowionego, jest:

A .  wstrząs oligowolemiczny i zaburzenia krzepnięcia,
B.  rozwój cukrzycy,
C.  przełom tarczycowy,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 105.
Jednym  z  objawów  ostrej  fazy  rzęsistkowicy  występującej  u
kobiet są:

A.  obfite, szarożółte, pieniste upławy,
B.  obfite serowate upławy,
C.  kłykciny płaskie,
D.  obfite ropne upławy.

Zadanie 106.
Odchody krwiste to:

A.  lochia rubra,
B.  lochia fusca,
C.  lochia flava,
D.  lochia alba.



Zadanie 107.
Bezpośrednimi  czynnikami  przemawiającymi  na  korzyść  immersji
wodnej, są:

A.  łagodzący i relaksujący wpływ ciepłej wody na organizm,
B.  przeciwbólowe działanie ciepłej wody,
C . środowisko  podobne  do  tego,  w  jakim  płód  przebywa  9

miesięcy  swego  życia,  powoduje,  że  noworodek  znajduje
s ię  w  przyjaznym i  znanym otoczeniu  likwidującym stres
okołoporodowy,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 108.
Pierwszym i głównym symptomem cholestazy wewnątrzwątrobowej
ciężarnych jest:

A .  żółtaczka,
B.  świąd skóry,
C.  senność,
D.  bóle głowy.

Zadanie 109.
W  I  trymestrze  ciąży  najczęstszą  konsekwencją  zakażenia  płodu
pierwotniakiem Toksoplazma gondi, jest:

A .  poronienie ciąży,
B.  opóźniony rozwój płodu,
C.  małowodzie,
D.  zaśniad groniasty.

Zadanie 110.
Zespół  Couvelair'a  (udar  maciczno  -  łożyskowy)  jest
następstwem:

A.  poronienia,
B.  ciąży obumarłej,
C.  łożyska przodującego,
D.  łożyska przedwcześnie odklejającego się.

Zadanie 111.
W  przygotowaniu  do  porodu  przedstawiany  jest  mechanizm
powstawania  bólu  patologicznego  i  przedłużania  się  porodu.  Jak
nazywa się ten mechanizm?

A.  Zespół Fijałkowskiego,
B.  Triada Reada,
C.  Triada Leopolda,
D.  Zespół Kassil.



Zadanie 112.
Zakrzepowe  zapalenie  żył  głębokich  w  połogu  charakteryzuje  s ię
następującymi objawami:

A . zaczerwienieniem  żylaków,  bolesnym  ich  zgrubieniem,
wzrostem temperatury ciała,

B . obrzękiem  i  bólem  kończyny,  zwolnionym  tętnem  ,
wzrostem RR,

C . uciepleniem skóry kończyny, obniżeniem RR, marmurkowym
zabarwieniem skóry,

D . bólem  kończyny,  powiększeniem  jej  obwodu,
przyspieszeniem tętna.

Zadanie 113.
Największy  wymiar  poprzeczny  miednicy  mniejszej  dotyczy
płaszczyzny:

A.  wchodu,
B.  próżni,
C.  cieśni,
D.  wychodu.

Zadanie 114.
Stosunek osi długiej płodu do długiej osi macicy to definicja:

A.  położenia płodu,
B.  ustawienia płodu,
C.  ułożenia płodu,
D.  wstawiania się.

Zadanie 115.
Wzrost  podstawowej  ciepłoty  ciała  w  cyklu  miesiączkowym  u
zdrowej kobiety świadczy o:

A.  zbliżającym się jajeczkowaniu,
B.  dokonującym się jajeczkowaniu,
C.  dokonanym jajeczkowaniu,
D.  braku jajeczkowania.

Zadanie 116.
Podstawowy  cel  działań  na  rzecz  "bezpiecznego  macierzyństwa"
(rekomendacje PTG i Funduszu Narodów Zjednoczonych z 2004 r. )
to :

A .  ograniczenie zachorowalności i umieralności matek,
B . redukcja  zachorowalności  i  umieralności  płodów  i

noworodków,
C . podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat ciąży

i macierzyństwa,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 117.
Karmienie piersią:

A.  zwiększa ryzyko zachorowania na osteoporozę,
B.  zwiększa ryzko zachorowania na stwradnienie rozsiane,
C.  zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jajnika,
D.  zmniejsza ryzyko zachorowania na kamicę nerkową.

Zadanie 118.
Deceleracje późne są objawem:

A.  ostrej niewydolności maciczno- łożyskowej,
B.  snu płodu,
C.  zespołu żyły głównej dolnej,
D.  zespołu Gaussa.

Zadanie 119.
Model  opieki  sprawowanej  przez  położne  w  kontekście
nowoczesnego położnictwa zgodnie z Deklaracją z Aachen powinien
obejmować:

A.  wydawanie skierowań do badań,
B.  przepisywanie leków,
C . wydawanie  zaświadczeń  o  niezdolności  do  pracy  podczas

ciąży i porodu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 120.
U  noworodka  z  wrodzoną  infekcją  CMV (wirus  cytomegalii),  może
dojść do:

A . zapalenia  siatkówki  i  naczyniówki,  głuchoty,  zaburzenia
rozwoju psychoruchowego,

B.  zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
C.  małoocza,
D.  żółtaczki fizjologicznej.

Zadanie 121.
Mianem  wielowodzia  określa  się  i lość  płynu  owodniowego,
przekraczającą w III trymestrze ciąży:

A.  1800 ml,
B.  2000 ml,
C.  2300 ml,
D.  2500 ml.



Zadanie 122.
Objawy zwiastujące poród to:

A . obniżenie  s ię  dna  macicy,  odejście  czopa  śluzowego,
pojawienie się skurczów przepowiadających,

B.  regularna czynność skurczowa mięśnia macicy,
C.  bóle w okolicy krzyżowej kręgosłupa,
D.  krwotok.

Zadanie 123.
Standard to:

A . norma  zawodowa,  której  celem  jest  zapewnienie  dobrej
jakości wykonywanych usług,

B.  maksymalna jakość usługi,
C.  sposób wykonania czynności na maksymalnym poziomie,
D.  wszystkie powyższe definicje są właściwe.

Zadanie 124.
Metody kształcenia stosowane w szkole dla rodziców powinny być
zawsze:

A.  podające,
B.  adekwatne do warstwy treści i celów kształcenia,
C.  wyłącznie aktywizujące,
D.  eksponujące.

Zadanie 125.
Około  50%  ciężkich  postaci  przedwczesnego  oddzielenia  się
łożyska wiąże się z występowaniem:

A.  cukrzycy,
B.  ciężkiej choroby nerek,
C.  nadciśnienia tętniczego matki,
D.  otyłości.

Zadanie 126.
Najczęstszym objawem ze strony układu krążenia u noworodków po
tokolizie betamimetykami jest:

A .  arytmia,
B.  bradykardia,
C.  tachykardia,
D.  normokardia.

Zadanie 127.
Na podstawie skali Dubowitza można ocenić u noworodka:

A.  funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego,
B.  stan ogólny,
C.  wiek płodowy,
D.  przebieg zjawisk adaptacyjnych.



Zadanie 128.
Stwierdzenie  tego  objawu  potwierdza  rozpoznanie  zakrzepicy  żył
głębokich kończyn dolnych:

A.  objaw Homansa,
B.  objaw Goldflama,
C.  objaw Hubnera,
D.  objaw Hamiltona.

Zadanie 129.
Postępowanie w okresie nawału pokarmu polega na:

A.  zaprzestaniu karmienia piersią,
B.  odciąganiu pokarmu,
C . skorygowaniu  techniki  ssania,  częstszym  karmieniu,

odciąganiu niewielkiej ilości pokarmu,
D.  przystawianiu dziecka w tej samej pozycji.

Zadanie 130.
Relaktacja jest to:

A .  wzniecenie procesu wydzielania mleka,
B.  przywrócenie funkcji gruczołów piersiowych,
C.  zaprzestanie funkcji gruczołów piersiowych,
D.  proces produkcji mleka.

Zadanie 131.
Jaki  hormon  jest  odpowiedzialny  za  zmniejszenie  kurczliwości
pęcherzyka  żółciowego  w  ciąży,  a  przez  to  za  nasilenie  s ię
objawów kamicy?

A.  estrogeny,
B.  laktogen łożyskowy,
C.  progesteron,
D.  gonadotropina kosmówkowa.

Zadanie 132.
W  leczeniu  zaśniadu  groniastego  stosuje  s ię  Methotrexat  w  4-ch
dawkach i po każdej dawce należy podać:

A.  witaminę C,
B.  witaminę B,
C.  kwas foliowy,
D.  beta-karoten.



Zadanie 133.
Stany przejściowe noworodka to:

A.  spadek masy ciała,
B.  wzrost ciepłoty ciała,
C . żółtaczka  fizjologiczna,  fizjologiczny  spadek  masy

ciała,  odczyny  ciążowe,  rumień  noworodkowy,
fizjologiczny wzrost ciepłoty ciała,

D.  spadek ciepłoty ciała.

Zadanie 134.
Na czynność skurczową mięśnia macicy działanie hamujące ma:

A.  prolaktyna,
B.  katecholaminy,
C.  oksytocynaza,
D.  estrogeny.

Zadanie 135.
Gdy  pęknie  pęcherz  płodowy,  a  ułożenie  płodu  jest  poprzeczne,
należy natychmiast:

A .  zbadać kobietę wewnętrznie,
B.  podłączyć kroplówkę z Oksytocyną,
C.  zbadać czynność serca płodu,
D.  rozpocząć przygotowanie do cięcia cesarskiego.



PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE
TEST NR 332416
GRUPA 1
Zadanie 1.
Główna przyczyna zgonów okołoporodowych wśród noworodków w
Polsce to:

A.  choroba hemolityczna,
B.  wcześniactwo,
C.  uraz okołoporodowy,
D.  wady wrodzone.

Zadanie 2.
Charakterystycznym  objawem  niewydolności  cieśniowo-szyjkowej
jest:

A .  skracanie się części pochwowej szyjki macicy,
B.  twardnienie brzucha,
C.  sączenie płynu owodniowego,
D.  bóle w okolicy krzyżowej.

Zadanie 3.
Wskazaniem do preindukcji porodu jest:

A .  łożysko centralnie przodujące,
B.  ciąża fizjologiczna w 32 tygodniu ciąży,
C.  położenie poprzeczne płodu,
D.  ciąża po terminie porodu.

Zadanie 4.
Ocena na 8 punktów wg skali Apgar oznacza noworodka:

A.  w bardzo dobrym stanie bez żadnych nieprawidłowości,
B.  dobrze rokującego, wymagającego obserwacji,
C.  wymagającego leczenia i wnikliwej obserwacji,
D.  źle rokującego wymagającego pobytu na oddziale IOM.

Zadanie 5.
Pojawienie  s ię  krwi  w  odchodach  pod  koniec  trzeciego  tygodnia
połogu pozwala przypuszczać, że u kobiety:

A.  zaczyna się miesiączka,
B.  występuje zaburzenie w inwolucji miejsca łożyskowego,
C.  występuje niedokrwistość poporodowa,
D.  występują niedobory witaminowe.

Zadanie 6.
Wśród objawów klinicznych cholestazy wewnątrzwątrobowej, oprócz
umiarkowanej lub ciężkiej żółtaczki występuje głównie:

A.  ból głowy,
B.  zaburzenia widzenia,
C.  świąd skóry,
D.  wzmożone pragnienie.



Zadanie 7.
Jedną z pierwszych czynności wykonywanych u noworodka zdrowego
bezpośrednio po urodzeniu jest:

A .  ułożenie noworodka "skóra do skóry",
B.  odpępnienie noworodka,
C.  odśluzowanie,
D.  założenie identyfikatora na rączki noworodka.

Zadanie 8.
Mianem bradykardii, określa się:

A . wartość  podstawowej  czynności  serca  płodu  110-150
u/min,

B.  poniżej 100 u/min,
C.  powyżej 150 u/min,
D.  wszystkie nieprawidłowe.

Zadanie 9.
Która faza I-szego okresu porodu trwa najdłużej?

A.  utajona,
B.  przyspieszenia,
C.  maksymalnego wzrostu,
D.  zwolnienia.

Zadanie 10.
Jakie  jest  niebezpieczeństwo  rozkojarzenia  czynności  skurczowej
mięśnia macicy II stopnia?

A.  pęknięcie macicy,
B.  oddzielenie łożyska,
C.  pęknięcie szyjki macicy,
D.  zahamowanie postępu porodu.

Zadanie 11.
Relaktacja jest to:

A .  wzniecenie procesu wydzielania mleka,
B.  przywrócenie funkcji gruczołów piersiowych,
C.  zaprzestanie funkcji gruczołów piersiowych,
D.  proces produkcji mleka.

Zadanie 12.
W  jakim  terminie  podaje  s ię  kobiecie  immunoglobulinę,  jeśl i  po
porodzie u noworodka stwierdzono Rh(+), a matka ma Rh(-)?

A.  do 72 godzin po porodzie,
B.  do 86 godzin po porodzie,
C.  do 92 godzin po porodzie,
D.  do 7 dób po porodzie.



Zadanie 13.
Które z deceleracji NIE świadczą o niedotlenieniu płodu?

A.  wczesne,
B.  późne,
C.  złożone,
D.  zmienne.

Zadanie 14.
Cechami charakterystycznymi skurczów przepowiadających są:

A.  krótki czas ich trwania,
B.  niebolesność,
C.  nieregularność,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 15.
Stany przejściowe noworodka to:

A.  spadek masy ciała,
B.  wzrost ciepłoty ciała,
C . żółtaczka  fizjologiczna,  fizjologiczny  spadek  masy

ciała,  odczyny  ciążowe,  rumień  noworodkowy,
fizjologiczny wzrost ciepłoty ciała,

D.  spadek ciepłoty ciała.

Zadanie 16.
Jednym z pierwszych objawów okresu pokwitania jest:

A .  pojawienie się białej śluzowatej wydzieliny w pochwie,
B.  pojawienie się drobnych wycieków z sutków,
C.  gwałtowny wzrost owłosienia głowy,
D.  zahamowanie wzrostu.

Zadanie 17.
I l e  krwi  traci  kobieta  podczas  fizjologicznego  oddzielania  się
łożyska?

A.  do 100 ml,
B.  100-200 ml,
C.  200-300 ml,
D.  więcej niż 300 ml.

Zadanie 18.
Polskie Towarzstwo Położnych jest członkiem:

A.  ICN,
B.  ICM,
C.  PTG,
D.  PTD.



Zadanie 19.
Przepełniony  pęcherz  moczowy  w  pierwszych  godzinach  po
porodzie:

A .  może spowodować rozkurczenie mięśnia macicy,
B.  sprzyja obkurczeniu mięśnia macicy,
C.  nie wpływa na stan obkurczenia mięśnia macicy,
D.  zmniejsza krwawienie z dróg rodnych.

Zadanie 20.
Hipoksemia, to:

A .  mała zawartość tlenu we krwi tętniczej,
B.  mała zawartość tlenu we krwi żylnej,
C.  duża zawartość tlenu we krwi tętniczej,
D.  duża zawartość tlenu we krwi żylnej.

Zadanie 21.
Zakrzepowe  zapalenie  żył  głębokich  w  połogu  charakteryzuje  s ię
następującymi objawami:

A . zaczerwienieniem  żylaków,  bolesnym  ich  zgrubieniem,
wzrostem temperatury ciała,

B . obrzękiem  i  bólem  kończyny,  zwolnionym  tętnem  ,
wzrostem RR,

C . uciepleniem skóry kończyny, obniżeniem RR, marmurkowym
zabarwieniem skóry,

D . bólem  kończyny,  powiększeniem  jej  obwodu,
przyspieszeniem tętna.

Zadanie 22.
Przyczyną  swędzenia  skóry  (zwłaszcza  na  brzuchu)  w  trzecim
trymestrze ciąży, może być:

A.  nadmiar estrogenów,
B.  nadmiar progesteronu,
C.  spadek gonadotropin,
D.  nadmiar tkanki tłuszczowej.

Zadanie 23.
Prawidłowy skurcz porodowy rozpoczyna się w okolicy:

A.  ujścia macicznego jajowodów,
B.  dolnego odcinka,
C.  dna macicy,
D.  cieśni szyjki.



Zadanie 24.
Objawy  kliniczne  infekcji  HPV  (wirus  brodawczaka  ludzkiego)
osiągają największe rozmiary i są bardziej rozprzestrzenione u:

A.  kobiet nieciężarnych,
B.  ciężarnych,
C.  położnic,
D.  kobiet po 40 roku życia.

Zadanie 25.
Zespół  Couvelair'a  (udar  maciczno  -  łożyskowy)  jest
następstwem:

A.  poronienia,
B.  ciąży obumarłej,
C.  łożyska przodującego,
D.  łożyska przedwcześnie odklejającego się.

Zadanie 26.
Zaśniad groniasty jest to:

A .  rak kosmówki,
B.  zwyrodnienie kosmówki,
C.  rak płodu,
D.  zwyrodnienie płodu.

Zadanie 27.
Proces retrakcji to:

A .  wydłużanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
B.  skracanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
C.  wydłużanie włókien mięśniowych dolnego odcinka,
D.  skracanie włókien mięśniowych dolnego odcinka.

Zadanie 28.
Fizjologiczny spadek masy ciała noworodka, to ubytek:

A.  do 5 % masy urodzeniowej,
B.  6-10 % masy urodzeniowej,
C.  11-15 % masy urodzeniowej,
D.  powyżej 15 %.

Zadanie 29.
Śluz w okresie płodnym staje się:

A .  obfity, przejrzysty, rozciągliwy,
B.  skąpy, mętny, rozciągliwy,
C.  obfity, mętny, twardy-nierozciągliwy,
D.  skąpy, przejrzysty, twardy-nierozciągliwy.



Zadanie 30.
Według klasyfikacji ICD-10 depresja poporodowa rozwija się:

A .  w ciągu 48 godzin po porodzie,
B.  do 4 tygodni po porodzie,
C.  do 6 tygodni po porodzie,
D.  do roku, a nawet 2 lat po porodzie.

Zadanie 31.
N a  jakiej  wysokości  znajduje  s ię  mięsień  macicy  w  5  dniu
połogu:

A.  2 palce pod pępkiem,
B.  3 palce pod pępkiem,
C.  w połowie odległości między pępkiem a spojeniem,
D.  2 palce nad spojeniem.

Zadanie 32.
Decydując się na hormonalną antykoncepcję należy zawsze:

A . korzystać  z  doświadczeń  kobiet  stosujących  dany
preparat,

B.  przeczytać ulotkę,
C.  zasięgnąć porady lekarskiej i wykonać badania,
D.  poszukać w piśmiennictwie czy nie jest przeciwwskazana.

Zadanie 33.
Nadmierna czynność skurczowa macicy z podwyższonym napięciem
podstawowym jest niebezpieczna dla matki, ponieważ:

A.  przedłuża poród,
B.  grozi pęknięciem macicy,
C.  grozi wzrostem ciśnienia tętniczego krwi,
D.  grozi odklejeniem siatkówki oka.

Zadanie 34.
Mechanizm  wstawiania  się  główki  do  płaszczyzny  wchodu  jest
uwarunkowany:

A.  wielkością główki,
B.  kształtem wchodu miednicy mniejszej,
C.  długością sprzężnej przekątnej,
D.  właściwym rozstawieniem talerzy kości biodrowych.

Zadanie 35.
Krótkotrwałe,  przemijające  przyspieszenie  czynności  serca
płodu,  o  co  najmniej  15  uderzeń  na  minutę  w  stosunku  do
czynności podstawowej, trwające 15 sekund lub dłużej, to:

A .  oscylacja zawężona,
B.  deceleracja wczesna,
C.  tachykardia,
D.  akceleracja.



Zadanie 36.
Faza  cyklu,  która  zaczyna  się  pierwszego  dnia  cyklu,  a  kończy
się w przeddzień pojawienia się objawów płodności, to:

A .  faza przedowulacyjnej niepłodności względnej,
B.  faza płodności,
C.  faza poowulacyjnej niepłodności bezwzględnej,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 37.
Który czynnik sprzyja wystąpieniu RDS?

A.  wrodzone wady serca,
B.  porażenie nerwu przeponowego,
C.  niedojrzałość noworodka,
D.  zarośnięcie nozdrzy tylnych.

Zadanie 38.
Charakterystycznym objawem dystocji barkowej, jest:

A . opóźniony  do  kolejnego  skurczu  macicy  czwarty  zwrot
główki,

B.  objaw Küstnera,
C.  objaw "żółwia",
D.  objaw Ahlfelda.

Zadanie 39.
Prawidłowe pozycje podczas karmienia piersią to:

A.  pozycja klasyczna, pozycja krzyżowa,
B.  pozycja spod pachy-futbolowa,
C.  pozycja na boku, pozycja na plecach,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 40.
Nazwa "sprzężna prawdziwa" odnosi się do:

A.  sprzężnej anatomicznej,
B.  sprzężnej położniczej,
C.  sprzężnej zewnętrznej,
D.  sprzężnej przekątnej.

Zadanie 41.
Pionierem idei porodu naturalnego był:

A .  G. D. Read,
B.  F. Lamaze,
C.  M. Odent,
D.  S. Kitzinger.



Zadanie 42.
Co to jest oligospermia?

A.  zmniejszona liczba plemników w nasieniu,
B.  zwiększona liczba plemników w nasieniu,
C.  brak plemników w ejakulacie,
D.  brak ruchów plemników w ejakulacie.

Zadanie 43.
U  noworodka  podejrzanego  o  żółtaczkę  fizjologiczną  można
zaobserwować:

A.  pobudliwość,
B.  senność,
C.  częste ssanie,
D.  większy przyrost masy ciała.

Zadanie 44.
Deceleracje  późne  bez  następczych  akceleracji  w  zapisie  KTG  są
objawem:

A.  ucisku główki w kanale rodnym,
B.  poważnego zagrożenia płodu,
C.  ucisku części przodującej na pępowinę,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 45.
Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:

A.  niepłodność,
B.  oziębłość płciowa,
C.  zaburzenie statyki macicy,
D.  ciąża mnoga.

Zadanie 46.
Jakie  powikłania  przebiegu  obumarłej  ciąży  są  najgroźniejsze
dla życia i zdrowia matki?

A.  uogólnione zatrucie organizmu,
B.  zaburzenia akcji serca,
C.  zaburzenia ze strony układu moczowego,
D.  zaburzenia krzepnięcia.

Zadanie 47.
W przypadku niedowładu macicy jest ona:

A.  duża i miękka,
B.  duża i twarda,
C.  mała i miękka,
D.  mała i twarda.



Zadanie 48.
Jaki jest zasadniczy cel propagowania gimnastyki mięśni krocza?

A.  utrzymanie prawidłowej postawy ciała,
B . zapobieganie  wysiłkowemu  nietrzymaniu  moczu  i

zaburzeniom statyki narządu rodnego,
C . zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym w obrębie

miednicy małej,
D.  przyspieszenie gojenia się rany po nacięciu krocza.

Zadanie 49.
Według  klasyfikacji  obrażeń  krocza  w  czasie  porodu  wg
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, boczne nacięcie krocza to:

A.  I stopień,
B.  II stopień,
C.  III stopień,
D.  IV stopień.

Zadanie 50.
Co może być przyczyną tężcowego skurczu macicy?

A.  małowodzie,
B.  nieprawidłowe zachowanie rodzącej,
C.  wady trzonu macicy,
D.  niewspółmierność porodowa.

Zadanie 51.
Kobiecie  chorej  na  padaczkę  w  celu  zmniejszenia  zagrożeń  dla
płodu,  wskazane  jest  w  okresie  przedkoncepcyjnym  i  w  czasie
ciąży profilaktyczne zażywanie:

A.  vit A i C,
B.  vit E i kwasu askorbinowego,
C.  vit B i kwasu foliowego,
D.  vit. D i K oraz soli mineralnych.

Zadanie 52.
Hormon LH ( lutotropina) wydzielany jest przez:

A.  jajnik,
B.  przysadkę mózgową,
C.  podwzgórze,
D.  korę nadnerczy.

Zadanie 53.
Jaki  jest  wpływ  progesteronu  na  perystaltykę  jel it  w  okresie
ciąży?

A.  przyspiesza perystaltykę na początku ciąży,
B.  zwalnia perystaltykę w I połowie ciąży,
C.  zwalnia perystaltykę w czasie całej ciąży,
D.  nie ma żadnego wpływu.



Zadanie 54.
Kobieta chora na cukrzycę:

A.  nie powinna karmić piersią,
B.  powinna karmić, ale dopiero 2-3 dni po porodzie,
C.  powinna karmić, ale dopiero 2 tygodnie po porodzie,
D.  może karmić bez żadnych ograniczeń.

Zadanie 55.
Obserwowany  podczas  wstawiania  się  główki  płodu  tzw.  objaw
Gaussa jest wskazaniem do:

A.  szybkiego zakończenia porodu,
B.  przebicia pęcherza płodowego,
C.  podłączenia kroplówki z Oksytocyną,
D.  wnikliwej obserwacji czynności serca płodu.

Zadanie 56.
Jakie są objawy przełomu tarczycowego w trakcie porodu?

A.  obfity krwotok w III okresie porodu i tachykardia,
B.  bradykardia i spadek ciśnienia tętniczego krwi,
C . temperatura  ciała  poniżej  36,6˚C  i  obniżone  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  wysoka temperatura ciała i zaburzenia elektrolitowe.

Zadanie 57.
Jak  często  należy  osłuchiwać  czynność  serca  płodu  w  II-gim
okresie porodu?

A.  co 10 minut,
B.  co 15 minut,
C.  co 2 skurcze,
D.  po każdym skurczu.

Zadanie 58.
Zgodnie  z  założeniami  promocji  zdrowia  "zdrowie"  określane  jest
jako:

A.  zasób,
B.  cel ,
C.  dążenie,
D.  zasób i cel.

Zadanie 59.
KTG-kardiotokografia jest to monitorowanie:

A.  czynności serca płodu w okresie ciąży,
B.  czynności skurczowej mięśnia macicy w czasie porodu,
C.  położenia płodu i usadowienia łożyska,
D . czynności  serca  płodu  z  jednoczesną  rejestracją

czynności skurczowej mięśnia macicy.



Zadanie 60.
Niepłodność laktacyjna spowodowana jest:

A .  wysokim stężeniem prolaktyny,
B.  niskim stężeniem prolaktyny,
C.  wahaniem stężenia prolaktyny,
D.  nie ma związku ze stężeniem prolaktyny.

Zadanie 61.
Trzeci chwyt Leopolda pozwala na ocenę:

A.  jaka część płodu znajduje się w dnie macicy,
B.  jaka część płodu znajduje się po obu stronach macicy,
C.  zstępowanie części przodującej do miednicy,
D . jaka  część  płodu  przoduje  i  jaki  jest  je j  stosunek  do

wchodu miednicy.

Zadanie 62.
Odgięcie główki w mechanizmie porodu prawidłowego to:

A.  I zwrot,
B.  II zwrot,
C.  III zwrot,
D.  IV zwrot.

Zadanie 63.
Składnik  mleka  kobiecego,  który  ułatwia  mielinizację
ośrodkowego układu nerwowego, to:

A .  laktoza,
B.  kazeina
C.  cholesterol,
D.  żelazo.

Zadanie 64.
Ciąża ektopowa umiejscawia się najczęściej w:

A.  bańce jajowodu,
B.  cieśni jajowodu,
C.  strzępkach jajowodu,
D.  w jajniku.

Zadanie 65.
O atonii macicy w III okresie porodu mówimy gdy:

A.  macica reaguje na zabiegi skurczem, ale rozkurcza się,
B.  macica nie reaguje skurczem mimo podjętych działań,
C.  macica naprzemiennie się kurczy i rozkurcza,
D.  grozi pęknięcie macicy na skutek hiperstymulacji.



Zadanie 66.
W  profilaktyce  konfliktu  serologicznego  po  porodzie  przez
cięcie cesarskie należy podać:

A.  50 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
B.  150 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
C.  250 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
D.  300 mikrogramów immunoglobuliny anty-D.

Zadanie 67.
Wskaż cechę nieprawidłowego przystawienia dziecka do piersi:

A .  czubek nosa i broda dotykają piersi,
B.  otoczka nie marszczy się,
C.  usta dziecka wywinięte na zewnątrz,
D.  kąt między górną a dolną wargą jest kątem ostrym.

Zadanie 68.
Pod koniec 1 tygodnia po porodzie odchody połogowe są:

A.  żółtawe,
B.  krwiste,
C.  brunatne,
D.  białoszare.

Zadanie 69.
Które  badanie  diagnostyczne  potwierdza  cholestazę
wewnątrzwątrobową?

A.  morfologia krwi z rozmazem,
B.  poziom methemoglobiny i czasu krzepnięcia,
C.  poziom cholesterolu i lipazy,
D . poziom  fosfatazy  alkalicznej  i  aminotransferazy

alaninowej.

Zadanie 70.
Do oceny natężenia bólu służy skala:

A.  neuroleptoanalgetyczna,
B.  wizualno-analogowa (VAS),
C.  ASO,
D.  wszystkie powyższe skale.



Zadanie 71.
Proszę wskazać definicję dystocji barkowej:

A . poród  odbywa  się  samoistnie  z  opóźnieniem  zwrotu
zewnętrznego główki,

B.  dochodzi do zahamowania porodu,
C . dochodzi do zhamowania porodu na skutek dyskoordynacji

czynności skurczowej,
D . dochodzi  do  zahamowania  porodu  w  końcowej  fazie

drugiego okresu porodu na skutek niemożności urodzenia
się barków płodu.

Zadanie 72.
Zalety masażu dziecka to:

A . stymulacja  układu  krążenia  dziecka,  usprawnienie
procesu  oddychania  oraz  układu  odpornościowego,
przynosi ulgę w kolkach jelitowych,

B.  spowalnia usuwanie produktów przemiany materii,
C .  zmniejsza stężenie serotoniny,
D.  osłabia napięcie mięśni.

Zadanie 73.
Pedagogika prenatalna:

A.  ma na celu przygotowanie rodzącej do porodu,
B.  jest jedną z metod prowadzenia zajęć w szkole rodzenia,
C.  przygotowuje rodziców do opieki nad noworodkiem,
D . obejmuje  oddziaływania  wychowawcze  wobec  dziecka  w

okresie jego wewnątrzmacicznego rozwoju.

Zadanie 74.
Który  okres  ciąży  jest  optymalny  pod  względem  przygotowywania
się do rodzicielstwa w szkole rodzenia?

A.  I trymestr,
B.  II trymestr,
C.  III trymestr,
D.  Nie ma znaczenia.

Zadanie 75.
W przypadku pęknięcia szyjki macicy z dróg rodnych wydobywa się
krew:

A.  ciemnoczerwona,
B.  zhemolizowana,
C.  jasnoczerwona,
D.  rozwodniona.



Zadanie 76.
Za ojca polskiej psychoprofilaktyki położniczej uznano:

A.  Jana Lesińskiego,
B.  Witolda Michałowicza,
C.  Adama Cekańskiego,
D.  Włodzimierza Fijałkowskiego.

Zadanie 77.
Stosowanie zimnych okładów na piersi:

A .  nie wpływa na laktację,
B.  ma na celu pobudzenie laktacji,
C .  hamuje laktację,
D.  ułatwia przystawienie dziecka do piersi.

Zadanie 78.
Czy  czynna,  prątkująca  gruźlica  u  matki  stanowi
przeciwwskazanie do karmienia piersią?

A.  tak, bezwzględne,
B.  tak, ale tylko w pierwszym tygodniu życia dziecka,
C.  tak, ale tylko w okresie noworodkowym,
D.  nie stanowi.

Zadanie 79.
Deceleracje późne są objawem:

A.  ostrej niewydolności maciczno- łożyskowej,
B.  snu płodu,
C.  zespołu żyły głównej dolnej,
D.  zespołu Gaussa.

Zadanie 80.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do śródporodowego znieczulenia
zewnątrzoponowego jest:

A .  cholestaza,
B.  zaburzenie krzepnięcia krwi,
C.  nadciśnienie,
D.  odklejenie siatkówki u matki.

Zadanie 81.
Który  z  niżej  wymienionych  objawów  jest  charakterystyczny  dla
zwichnięcia stawu biodrowego?

A.  trudności z wyprostowaniem kończyn dolnych,
B.  objaw przeskakiwania w stawie,
C.  łatwość odwiedzenia w stawie,
D.  zasinienie skóry w okolicy zwichnięcia.



Zadanie 82.
Przygotowanie  do  sprawowania  opieki  rodzicielskiej  nad
noworodkiem powinno obejmować między innymi:

A.  podstawowe informacje o niemowlęciu,
B.  naukę pielęgnacji w warunkach domowych,
C.  edukację w zakresie stymulacji rozwoju niemowlęcia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 83.
W  mleku  kobiecym  znajduje  s ię  wiele  substancji
przyspieszających  rozwój  mózgu  dziecka.  Do  takich  substancji
NIE należy:

A.  cholesterol,
B.  tłuszcze,
C.  cysteina i tauryna,
D.  czynnik bifidogenny.

Zadanie 84.
Wczesne zaciśnięcie pępowiny zalecane jest u noworodków:

A.  matek z niedokrwistością,
B.  matek zakażonych wirusem HIV,
C.  z porodu bliźniaczego,
D.  wszystkie powyższe są prawdziwe.

Zadanie 85.
Powrót cyklu miesiączkowego po porodzie uzależniony jest od:

A.  działania progesteronu,
B.  intensywności działania estrogenów,
C . uruchomienia się sprzężenia zwrotnego między przysadką

i podwzgórzem a jajnikami,
D.  intensywności działania oksytocyny.

Zadanie 86.
Dzień położnej, od 1994 roku, obchodzony jest w Polsce:

A.  8 stycznia,
B.  8 marca,
C.  8 maja,
D.  8 lipca.

Zadanie 87.
Jaki  jest  główny  objaw  kliniczny  łożyska  przodującego
ujawniający się w pierwszym okresie porodu?

A.  gwałtowny wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
B.  gwałtowny wzrost tętna,
C.  obfite krwawienie,
D . gwałtowne odpłynięcie płynu owodniowego po wystąpieniu

gwałtownych skurczów porodowych.



Zadanie 88.
Amnioskopia, to:

A .  oglądanie dolnego bieguna jaja płodowego,
B . zabieg  polegający  na  przerwaniu  ciągłości  błon

płodowych,
C.  oglądanie stopnia rozwierania się szyjki macicy,
D.  zabieg nałożenia szwu okrężnego na szyjkę macicy.

Zadanie 89.
W  jakim  okresie  ciąży  występuje  nadciśnienie  tętnicze
indukowane ciążą?

A.  po 1 tygodniu ciąży,
B.  po 4 tygodniu ciąży,
C.  po 10 tygodniu ciąży,
D.  po 20 tygodniu ciąży.

Zadanie 90.
Pewny objaw ciąży to:

A.  powiększenie brzucha,
B.  zmiany w obrębie szyjki macicy,
C.  dodatni wynik próby ciążowej,
D.  wyczucie ruchów płodu.

Zadanie 91.
Który z wymienionych czynników NIE predysponuje do wystąpienia
atonii macicy?

A.  pozycja wertykalna w czasie porodu,
B.  wielowodzie lub ciąża mnoga,
C.  poród przyspieszony,
D.  nieprawidłowe prowadzenie III okresu porodu.

Zadanie 92.
Czynniki  predysponujące  do  wystąpienia  zatoru  płynem
owodniowym, to:

A.  nadmierna czynność skurczowa macicy,
B.  indukcja porodu/ stymulacja czynności skurczowej,
C.  inwazyjne zabiegi podczas porodu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 93.
Jakie  najczęściej  występują  powikłania  spowodowane  obecnością
mięśniaków w okresie ciąży?

A.  zaburzenia III okresu porodu,
B.  zaburzenia laktacji,
C .  nieprawidłowe gojenie się naciętego krocza,
D.  powstanie krwiaka w okolicy krocza.



Zadanie 94.
Szew okrężny z szyjki macicy należy planowo zdjąć:

A.  w 36 tygodniu ciąży,
B.  w 38 tygodniu ciąży,
C.  w 40 tygodniu ciąży,
D.  gdy rozpocznie się poród.

Zadanie 95.
U dzieci karmionych piersią:

A.  częściej występują zaparcia,
B.  rzadziej występuje zapalenie ucha środkowego,
C.  częściej występuje martwicze zapalenie jelit,
D.  rzadziej występuje prawidłowy zgryz.

Zadanie 96.
Typ asymetryczny IUGR rozpoznaje się gdy:

A.  obwód brzucha jest mniejszy od obwodu głowy,
B.  obwód brzucha jest większy od obwodu głowy,
C.  obwód brzucha i głowy jest taki sam,
D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Zadanie 97.
Pacjentka  będąca  w  pierwszej  dobie  po  porodzie  skarży  się,  że
nie  może  obracać  się  w  łóżku  z  powodu  bólu  w  okolicy  spojenia
łonowego. Może to nasuwać podejrzenie:

A.  powstania krwiaka w okolicy rany krocza,
B.  rozejścia się spojenia łonowego,
C.  zatoru żyły miednicy mniejszej,
D.  rozpoczynającego się ropnia jajnika.

Zadanie 98.
Rzęsistkowica wywoływana jest przez:

A.  bakterie,
B.  wirusy,
C.  pierwotniaki,
D.  drożdże.

Zadanie 99.
Do czynników ryzyka dystocji barkowej NIE należy:

A.  cukrzyca matki,
B.  otyłość matki,
C.  nadciśnienie tętnicze u matki,
D.  ciąża po terminie porodu.



Zadanie 100.
Wysokość  dna  macicy  w  24-tym  tygodniu  ciąży  znajduje  s ię  na
poziomie:

A.  2-3 palce poniżej pępka,
B.  na wysokości pępka,
C.  2-3 palce powyżej pępka
D.  wszystkie fałszywe.

Zadanie 101.
Stosunek osi długiej płodu do długiej osi macicy to definicja:

A.  położenia płodu,
B.  ustawienia płodu,
C.  ułożenia płodu,
D.  wstawiania się.

Zadanie 102.
Obrzęk sutków zaobserwowany u noworodka zaliczany jest do grupy
stanów:

A.  patologicznych,
B.  zaburzeń wodno-elektrolitowych,
C.  przejściowych,
D.  zaburzeń metabolicznych.

Zadanie 103.
Łożysko  przodujące  jest  uważane  za  jedno  z  najpoważniejszych
powikłań położniczych, ponieważ może zagrażać:

A.  życiu matki,
B.  życiu dziecka,
C.  życiu matki i dziecka,
D.  zdrowiu matki.

Zadanie 104.
Objawy zwiastujące poród to:

A . obniżenie  s ię  dna  macicy,  odejście  czopa  śluzowego,
pojawienie się skurczów przepowiadających,

B.  regularna czynność skurczowa mięśnia macicy,
C.  bóle w okolicy krzyżowej kręgosłupa,
D.  krwotok.

Zadanie 105.
Trzeci zwrot główki w mechanizmie porodowym nazywa się:

A .  odgięciowy,
B.  rotacyjno-postępowy,
C.  przygięciowo- odgięciowy,
D.  rotacyjny.



Zadanie 106.
Powikłaniem przedwczesnego pęknięcia błon płodowych może być:

A.  zakażenie, niedotlenienie , hipoplazja płuc płodu,
B.  zakażenie, deformacje płodu, hipotermia,
C . niedotlenienie,  hipotermia,  nieprawidłowe  ułożenie

płodu,
D.  hipotermia, hipoplazja płuc i deformacje płodu.

Zadanie 107.
Jednym  z  objawów  ostrej  fazy  rzęsistkowicy  występującej  u
kobiet są:

A.  obfite, szarożółte, pieniste upławy,
B.  obfite serowate upławy,
C.  kłykciny płaskie,
D.  obfite ropne upławy.

Zadanie 108.
W  której  z  poniżej  przedstawionych  sytuacji  najczęściej
dochodzi do porodu przedwczesnego?

A.  w konflikcie serologicznym w układzie Rh,
B.  w cukrzycy,
C.  w niewydolności cieśniowo-szyjkowej,
D.  w niedokrwistości ciążowej.

Zadanie 109.
Środek ciężkości ciała u kobiety w okresie ciąży przesuwa się:

A .  ku przodowi i ku dołowi,
B.  ku przodowi i ku górze,
C.  ku tyłowi i ku górze,
D.  ku tyłowi i ku dołowi.

Zadanie 110.
Jaki charakter powinna mieć porada genetyczna?

A.  dyrektywny,
B.  informacyjny,
C.  obligatoryjny,
D.  nakazowy.

Zadanie 111.
Żółtaczka fizjologiczna najczęściej występuje:

A.  w 1-ej dobie po porodzie,
B.  w 2-3-ej dobie po porodzie,
C.  w 5-6-tej dobie po porodzie,
D.  10-14 dni po porodzie.



Zadanie 112.
Informacje dotyczące karmienia niemowląt powinny dotyczyć:

A.  zalet karmienia naturalnego,
B.  technik karmienia naturalnego,
C.  zaburzeń i wspomagania laktacji,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 113.
Pogrubienie fałdu karkowego (>3mm) u płodu widoczne w badaniu
USG może sugerować:

A.  obrzęk płodu,
B.  makrosomię płodu,
C.  zespół Downa u płodu,
D.  deformację kręgów szyjnych płodu.

Zadanie 114.
Odchody krwiste to:

A.  lochia rubra,
B.  lochia fusca,
C.  lochia flava,
D.  lochia alba.

Zadanie 115.
Średnia  dobowa  i lość  energii,  która  powinna  być  uzyskiwana  z
pożywienia przez kobietę karmiącą jedno dziecko to:

A.  ok. 1500 kcal,
B.  ok. 1800 kcal,
C.  ok. 2400 kcal,
D.  ok. 2900 kcal.

Zadanie 116.
Szczepionkę BCG wykonuje się w okolicy mięśnia:

A.  ramiennego prawego,
B.  udowego lewego,
C.  ramiennego lewego,
D.  pośladkowego prawego.

Zadanie 117.
Który hormon odpowiada za uwolnienie komórki jajowej?

A.  progesteron,
B.  prolaktyna,
C.  luteotropina,
D.  folitropina.



Zadanie 118.
Ostatecznym gospodarzem pierwotniaka Toxoplasma gondi, jest:

A .  kot,
B.  pies,
C.  świnia,
D.  krowa.

Zadanie 119.
W  której  z  wymienionych  sytuacji  dopuszczalne  jest  wykonanie
zabiegu przerwania ciąży?

A.  gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa (gwałtu),
B.  gdy kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
C.  gdy ciąża jest u bardzo młodej kobiety,
D.  gdy ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.

Zadanie 120.
Na czynność skurczową mięśnia macicy działanie hamujące ma:

A.  prolaktyna,
B.  katecholaminy,
C.  oksytocynaza,
D.  estrogeny.

Zadanie 121.
Jaki  hormon  jest  odpowiedzialny  za  wzrost  podstawowej  ciepłoty
ciała w cyklu miesiączkowym?

A.  progesteron,
B.  estrogeny,
C.  androgeny,
D.  gonadotropina kosmówkowa.

Zadanie 122.
Które ze wskazanych badań diagnostycznych jest "bezpieczne" dla
ciężarnej z łożyskiem przodującym?

A.  per vaginam,
B.  amnioskopia,
C.  fetoskopia,
D.  USG.

Zadanie 123.
Wczesne  zaciśnięcie  pępowiny  powinno  nastąpić  po  urodzeniu
dziecka do:

A.  15 sekund,
B.  30 sekund,
C.  45 sekund,
D.  1 minuty.



Zadanie 124.
Częste  karmienie  piersią  sprzyja  zmniejszonej  intensywności
żółtaczki fizjologicznej, ponieważ:

A . przyspiesza  wydalanie  bilirubiny  przez  przewód
pokarmowy,

B.  ułatwia wchłanianie bilirubiny,
C.  wiąże nadmiar krążącej we krwi bilirubiny,
D.  nie ma to znaczenia.

Zadanie 125.
Fizjologiczna niedokrwistość u ciężarnych, spowodowana jest:

A .  zmniejszaniem się liczby krwinek czerwonych,
B.  rozpadem krwinek czerwonych,
C.  zwiększeniem się objętości osocza,
D.  utrudnionym wchłanianiem żelaza w tym okresie.

Zadanie 126.
Jakim badaniem można w sposób najbardziej obiektywny i szybki
potwierdzić wewnątrzmaciczną śmierć płodu?

A.  palpacyjnym,
B.  ultrasonograficznym,
C.  hormonalnym,
D.  osłuchiwaniem.

Zadanie 127.
Kiedy następuje anatomiczne zamknięcie otworu owalnego?

A.  zaraz po urodzeniu dziecka,
B.  w pierwszym tygodniu życia dziecka,
C.  pod koniec okresu noworodkowego,
D.  w dalszych miesiącach życia dziecka.

Zadanie 128.
Czynność  oddechową  należy  oceniać  u  noworodka  spokojnego,  a
prawidłowa częstość oddechów wynosi:

A .  powyżej 16/min,
B.  od 20-25/min,
C.  poniżej 32/min,
D.  40-60/min.

Zadanie 129.
U ciężarnych z rozpoznaniem raka gruczołu piersiowego stwierdza
się przerzuty do węzłów chłonnych:

A.  tak samo często jak poza ciążą,
B.  rzadziej niż poza ciążą, ale tylko u pierwiastek,
C . rzadziej  niż  poza  ciążą,  ale  tylko  u  kobiet  przed  30

r.ż. ,
D.  częściej niż poza ciążą.



Zadanie 130.
Wynik  badania  wewnętrznego:  główka  znajduje  s ię  we  wchodzie
miednicy,  szew  strzałkowy  w  wymiarze  prostym,  ciemię  tylne
bliżej spojenia łonowego, sugeruje:

A.  niskie poprzeczne ustawienie główki,
B.  wysokie proste ustawienie główki,
C.  asynklityzm przedni,
D.  asynklityzm tylny.

Zadanie 131.
W  przypadku  spożycia  alkoholu,  przez  kobietę  stosującą
termiczną metodę regulacji poczęć, należy:

A . zrezygnować z pomiaru podstawowej ciepłoty ciała w dniu
następnym,

B.  zapamiętać datę spożycia alkoholu,
C.  odnotować ten fakt w karcie temperaturowej,
D.  zapisać ten fakt w kalendarzyku.

Zadanie 132.
Promocja zdrowia zgodnie z Kartą Ottawską, to:

A . umożliwianie  jednostkom  i  grupom  zwiększania  kontroli
zdrowia i jego poprawianie,

B . umożliwianie  jednostkom i  grupom dostępu do  jednostek
zorganizowanej ochrony zdrowia,

C.  obowiązki urzędów w podnoszeniu zdrowotności narodów,
D . współodpowiedzialność urzędów krajów wysokorozwiniętych

za zdrowie narodów rozwijających się.

Zadanie 133.
Jaki  jest  charakter  bólu  odczuwanego  przez  pacjentkę  z
podejrzeniem przedwczesnego oddzielenia prawidłowo usadowionego
łożyska?

A.  ciągły,
B.  tylko w czasie skurczu,
C.  ból tylko w przerwie międzyskurczowej,
D.  krótkotrwały ból bez związku z czynnością skurczową.

Zadanie 134.
Mięsień macicy pobudzany jest jednocześnie z dwóch ośrodków, a
krzywa  tokograficzna  ma  charakter  dwugarbny.  Jest  to  obraz
charakterystyczny dla:

A.  hipotonicznej czynności skurczowej,
B.  hipertonicznej czynności skurczowej,
C.  rozkojarzenia czynności skurczowej I stopnia,
D.  rozkojarzenia czynności skurczowej II stopnia,



Zadanie 135.
Mleko początkowe - siara NIE powoduje:

A.  zwiększenia perystaltyki jelit dziecka,
B.  zwiększenia odporności organizmu dziecka,
C . zmniejszenia  nasilenia  żółtaczki  fizjologicznej  u

dzieci,
D.  zwiększenia odporności organizmu matki.



PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE
TEST NR 172417
GRUPA 1
Zadanie 1.
U  noworodka,  u  którego  rozpoznano  fetopatię  cukrzycową,
najczęściej występuje:

A.  zaburzony odruch ssania,
B.  zaburzona krzepliwość krwi,
C.  nietolerancja glukozy,
D.  zespół zaburzeń oddychania.

Zadanie 2.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do śródporodowego znieczulenia
zewnątrzoponowego jest/są:

A.  wiek rodzącej poniżej 18 lat,
B.  zaburzenia krzepnięcia krwi,
C.  nadciśnienie,
D.  infekcja dróg moczowych.

Zadanie 3.
Najczęstszą  przyczyną  nieskuteczności  doustnej  antykoncepcji
hormonalnej jest:

A .  rozregulowanie cyklu miesiączkowego,
B.  zaburzenie wchłaniania leku,
C.  brak systematyczności w przyjmowaniu leku,
D.  częsta zmiana partnerów seksualnych.

Zadanie 4.
Za ojca polskiej psychoprofilaktyki położniczej uznano:

A.  Jana Lesińskiego,
B.  Witolda Michałowicza,
C.  Adama Cekańskiego,
D.  Włodzimierza Fijałkowskiego.

Zadanie 5.
Fizjologiczny spadek masy ciała noworodka, to ubytek:

A.  do 5 % masy urodzeniowej,
B.  6-10 % masy urodzeniowej,
C.  11-15 % masy urodzeniowej,
D.  powyżej 15 %.

Zadanie 6.
Endogennym źródłem zakażenia połogowego NIE jest/są:

A.  powłoki brzuszne,
B.  pochwa,
C.  przewód pokarmowy,
D.  cewnikowanie pęcherza moczowego.



Zadanie 7.
Postępowanie w okresie nawału pokarmu polega na:

A.  zaprzestaniu karmienia piersią,
B.  odciąganiu pokarmu,
C . skorygowaniu  techniki  ssania,  częstszym  karmieniu,

odciąganiu niewielkiej ilości pokarmu,
D.  przystawianiu dziecka w tej samej pozycji.

Zadanie 8.
Przy  głębokim  bocznym  nacięciu  krocza  uszkodzeniu  ulegają
następujące mięśnie:

A . mięsień  opuszkowo-gąbczasty,  mięsień  poprzeczy  głęboki
krocza,

B . mięsień  opuszkowo  gąbczasty,  mięsień  kulszowo-jamisty,
mięsień poprzeczny powierzchowny krocza,

C . mięsień  opuszkowo-gąbczasty,  mięsień  poprzeczny
powierzchowny krocza, dźwigacz odbytu,

D . mięsień  kulszowo-jamisty,  mięsień  poprzeczny
powierzchowny krocza, dźwigacz odbytu.

Zadanie 9.
Przepełniony  pęcherz  moczowy  w  pierwszych  godzinach  po
porodzie:

A .  może spowodować rozkurczenie mięśnia macicy,
B.  sprzyja obkurczeniu mięśnia macicy,
C.  nie wpływa na stan obkurczenia mięśnia macicy,
D.  zmniejsza krwawienie z dróg rodnych.

Zadanie 10.
U rodzącej stwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem opryszczki
płciowej. W celu ochrony noworodka należy:

A . przeprowadzić  poród  drogami  natury  przy  zachowanym
pęcherzu płodowym,

B . wykonać  cięcie  cesarskie  przed  upływem  4  -  6  godz.  od
pęknięcia pęcherza płodowego,

C . przeprowadzić  poród  drogami  natury  przy  zastosowaniu
leczenia farmakologicznego,

D . przeprowadzić  poród  drogami  natury  ze  skróceniem II-go
okresu porodu.

Zadanie 11.
Skala Bishopa służy do oceny:

A.  stopnia dojrzałości płodu,
B.  jakości płynu owodniowego,
C.  zagrożenia życia płodu,
D.  stopnia dojrzałości szyjki macicy.



Zadanie 12.
Test obciążenia glukozą u ciężarnej należy wykonać między:

A.  16-20 tygodniem,
B.  20-24 tygodniem,
C.  24-28 tygodniem,
D.  28-32 tygodniem.

Zadanie 13.
Jakim badaniem można w sposób najbardziej obiektywny i szybki
potwierdzić wewnątrzmaciczną śmierć płodu?

A.  palpacyjnym,
B.  ultrasonograficznym,
C.  hormonalnym,
D.  osłuchiwaniem.

Zadanie 14.
Promocja zdrowia zgodnie z Kartą Ottawską, to:

A . umożliwianie  jednostkom  i  grupom  zwiększania  kontroli
zdrowia i jego poprawianie,

B . umożliwianie  jednostkom i  grupom dostępu do  jednostek
zorganizowanej ochrony zdrowia,

C.  obowiązki urzędów w podnoszeniu zdrowotności narodów,
D . współodpowiedzialność urzędów krajów wysokorozwiniętych

za zdrowie narodów rozwijających się.

Zadanie 15.
Pracownica  karmiąca  dziecko  piersią,  zatrudniona  na  pełnym
etacie ma prawo do?

A.  jednej półgodzinnej przerwy na karmienie dziecka,
B . dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu

pracy,
C.  dwóch przerw po 45 min. każda,
D.  nie ma takiego prawa.

Zadanie 16.
Przyczyną niewłaściwego sformułowania diagnozy jest:

A .  błędna obserwacja,
B.  błędne rozumowanie,
C.  błędny zapis techniczny,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 17.
Zmiany w przepływie krwi płodu oceniane metodą Dopplera:

A.  wyprzedzają zmiany w zapisie KTG,
B.  stanowią potwierdzenie zmian w zapisie KTG,
C.  są wtórne do zmian w zapisie KTG,
D.  nie mają związku z zapisem KTG.



Zadanie 18.
W przygotowaniu programu profilaktyki odleżyn istotne jest:

A . powołanie  komisji  ds.  odleżyn  na  poziomie  danego
szpitala,

B.  powołanie koordynatora ds. profilaktyki odleżynowej,
C.  opracowanie standardu profilaktyki odleżyn,
D.  wszystkie powyższe elementy są równie istotne.

Zadanie 19.
Kobieta  po  odbytym  szczepieniu  przeciwko  różyczce  powinna  się
wystrzegać zajścia w ciążę przez okres:

A.  3 tygodni,
B.  1 miesiąca,
C.  2 miesięcy,
D.  3 miesięcy.

Zadanie 20.
Organizowanie badań skriningowych oznacza:

A.  profilaktykę w zakresie koszt - efekt,
B . działania  wśród  osób  bez  objawów  choroby  w  celu

wykrycia  choroby  w  okresie  bezobjawowym  lub
przedklinicznym,

C.  profilaktykę trzeciej fazy,
D.  wszystkie odpowiedzi są właściwe.

Zadanie 21.
Który  system  organizacyjny  oddziału  najbardziej  sprzyja
rozwojowi więzi matki z dzieckiem?

A.  kohorty,
B.  oddzielnych oddziałów położniczych i noworodkowych,
C.  rooming-in,
D.  każdy w jednakowym stopniu.

Zadanie 22.
Jednym z manewrów stosowanych w dystocji barkowej i polegającym
n a  rotacji  tylnego  barku  o  180˚  na  skutek  jego  ucisku  przez
operatora od strony klatki piersiowej jest:

A .  manewr Rubina,
B.  manewr Woodsa,
C.  manewr Lowseta,
D.  manewr McRobertsa.



Zadanie 23.
N a  i le  minut  przed  stosunkiem  należy  założyć  globulkę
antykoncepcyjną?

A.  5 minut,
B.  10 minut,
C.  15 minut,
D.  20 minut.

Zadanie 24.
Podczas  prowadzenia  porodu  u  ciężarnej  z  wadą  serca  poza
ograniczaniem  wysiłku  fizycznego  eliminowane  jest  podawanie
Oksytocyny i Metherginy, ponieważ powodują:

A.  przedłużenie II i III okresu porodu,
B.  obniżenie napięcia mięśnia macicy,
C.  zmiany napięcia naczyń,
D.  przyspieszenie akcji porodowej.

Zadanie 25.
Żółtaczka fizjologiczna najczęściej występuje:

A.  w 1-ej dobie po porodzie,
B.  w 2-3-ej dobie po porodzie,
C.  w 5-6-tej dobie po porodzie,
D.  10-14 dni po porodzie.

Zadanie 26.
Jedną z pierwszych czynności wykonywanych u noworodka zdrowego
bezpośrednio po urodzeniu jest:

A .  ułożenie noworodka "skóra do skóry",
B.  odpępnienie noworodka,
C.  odśluzowanie,
D.  założenie identyfikatora na rączki noworodka.

Zadanie 27.
Najczęstszym objawem ze strony układu krążenia u noworodków po
tokolizie betamimetykami jest:

A .  arytmia,
B.  bradykardia,
C.  tachykardia,
D.  normokardia.

Zadanie 28.
Niskie  poprzeczne  stanie  główki  oznacza,  że  szew  strzałkowy
przebiega poprzecznie, a główka jest:

A .  nad wchodem,
B.  we wchodzie,
C.  w dnie miednicy,
D.  jest na wychodzie.



Zadanie 29.
Która faza I-szego okresu porodu trwa najdłużej?

A.  utajona,
B.  przyspieszenia,
C.  maksymalnego wzrostu,
D.  zwolnienia.

Zadanie 30.
Przyczyną  swędzenia  skóry  (zwłaszcza  na  brzuchu)  w  trzecim
trymestrze ciąży, może być:

A.  nadmiar estrogenów,
B.  nadmiar progesteronu,
C.  spadek gonadotropin,
D.  nadmiar tkanki tłuszczowej.

Zadanie 31.
Wynik badania wewnętrznego: punkt prowadzący na wysokości linii
międzykolcowej,  promontorium  i  kresa  graniczna  niebadalne  -
pozwala stwierdzić:

A .  główkę nieustaloną,
B.  główkę ustaloną we wchodzie,
C.  główkę w próżni,
D.  główkę w cieśni.

Zadanie 32.
Obfita  nadmierna  utrata  krwi  w  czasie  miesiączki  trwającej  5-7
dni to:

A .  algomenorrhoea,
B.  hypermonorrhoea,
C.  dysmenorrhoea,
D.  menometrorrhagia.

Zadanie 33.
Akceleracje  niezależne  od  skurczów  macicy,  podczas  porodu,
najczęściej występują w związku z:

A.  krwawieniem z dróg rodnych,
B.  odpływaniem płynu owodniowego,
C.  owinięciem się pępowiny wokół płodu,
D.  ruchami płodu.



Zadanie 34.
Jakie  powikłanie  grozi  ciężarnej  w  przypadku  zbyt  długiego
zatrzymania martwego płodu w macicy?

A.  pęknięcie macicy,
B.  krwotok,
C.  zaburzenia krzepliwości krwi,
D.  mięśniaki macicy.

Zadanie 35.
W miednicy płasko-krzywiczej promontorium przemieszczone jest:

A .  do światła miednicy,
B.  do tyłu,
C.  w prawo,
D.  w lewo.

Zadanie 36.
Cholestaza  wewnątrzwątrobowa  ciężarnych,  najczęściej  występuje
w :

A.  9 tygodniu ciąży,
B.  12 tygodniu ciąży,
C.  pierwszej połowie ciąży,
D.  drugiej połowie ciąży,

Zadanie 37.
Wielowodzie NIE może być przyczyną:

A . pierwotnego  osłabienia  czynności  skurczowej,
przodowania pępowiny lub części drobnych,

B.  atrezji przełyku i dwunastnicy płodu, wodogłowia,
C.  krwotoku poporodowego, porodu przedłużonego,
D . nieprawidłowego  wstawiania  się  części  przodującej  do

wchodu miednicy, zaburzeń w oddzielaniu się łożyska.

Zadanie 38.
Proces  dydaktyczny  w  szkole  dla  rodziców  jest  najmniej
efektywny, jeśli jedyną metodą kształcenia jest/są:

A . wymiana  doświadczeń  z  rodzicami,  którzy  są  już  po
porodzie,

B.  ćwiczenia praktyczne,
C.  wykłady,
D.  dyskusje.



Zadanie 39.
Przebicie  pęcherza  płodowego  przy  niedojrzałej  szyjce  jest
związane z:

A .  podwyższonym ryzykiem zakażenia wewnątrzmacicznego,
B.  podwyższonym ryzykiem dystocji barkowej,
C.  skróceniem I okresu porodu,
D.  skróceniem II okresu porodu.

Zadanie 40.
Trzeci zwrot główki w mechanizmie porodowym nazywa się:

A .  odgięciowy,
B.  rotacyjno-postępowy,
C.  przygięciowo- odgięciowy,
D.  rotacyjny.

Zadanie 41.
Metoda  termiczna  określa  czas  jajeczkowania  i  wyznacza
niepłodność, która rozpoczyna się:

A .  drugiego dnia podwyższonej temperatury,
B.  trzeciego dnia podwyższonej temperatury,
C.  czwartego dnia podwyższonej temperatury,
D.  piątego dnia podwyższonej temperatury.

Zadanie 42.
Bogatym  źródłem  wiedzy  i  zdobycia  wielu  umiejętności
praktycznych  dla  przyszłych  rodziców  są  spotkania  w  szkole
rodzenia, które mają na celu:

A . poszerzenie  posiadanej  już  przez  uczestników  wiedzy  o
fizjologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu,

B . zapobieganie  mogącym  wystąpić  w  ciąży
nieprawidłowością,  pogłębianie  jedności  rodzinnej  i
nauczenia  sposobu  wczesnego  nawiązania  dialogu  z
dzieckiem,

C . promowanie  karmienia  naturalnego  piersią,  podniesienie
ogólnej  kondycji  f izycznej,  kształtowanie  świadomego  i
odpowiedzialnego rodzicielstwa,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 43.
Objawy zwiastujące poród to:

A . obniżenie  s ię  dna  macicy,  odejście  czopa  śluzowego,
pojawienie się skurczów przepowiadających,

B.  regularna czynność skurczowa mięśnia macicy,
C.  bóle w okolicy krzyżowej kręgosłupa,
D.  krwotok.



Zadanie 44.
Pierwsze  krwawienie  z  dróg  rodnych  w  przypadku  łożyska
przodującego zazwyczaj:

A .  występuje bez uchwytnej przyczyny,
B.  poprzedzone jest skurczami macicy,
C.  poprzedzone jest pęknięciem pęcherza płodowego,
D.  związane jest z wysiłkiem fizycznym.

Zadanie 45.
Charakterystycznym objawem dystocji barkowej, jest:

A . opóźniony  do  kolejnego  skurczu  macicy  czwarty  zwrot
główki,

B.  objaw Küstnera,
C.  objaw "żółwia",
D.  objaw Ahlfelda.

Zadanie 46.
Stany zapalne narządów płciowych:

A.  ułatwiają zakażenie wirusem HIV,
B . utrudniają  zakażenie,  gdyż  znajduje  s ię  tam  wtedy

większa ilość ciał odpornościowych,
C.  nie mają znaczenia dla procesu zakażenia wirusem HIV,
D.  czasami mogą ułatwić zakażenie.

Zadanie 47.
Wyłączne  karmienie  piersią  wpływa  na  zahamowanie  owulacji
poprzez:

A.  obniżone stężenie prolaktyny,
B.  podwyższone stężenie prolaktyny,
C.  podwyższony poziom progesteronu,
D.  obniżony poziom progesteronu.

Zadanie 48.
Które ze wskazanych badań diagnostycznych jest "bezpieczne" dla
ciężarnej z łożyskiem przodującym?

A.  per vaginam,
B.  amnioskopia,
C.  fetoskopia,
D.  USG.

Zadanie 49.
Jakie  jest  niebezpieczeństwo  zakrzepowego  zapalenia  żył
głębokich w połogu?

A.  miejscowa martwica tkanek,
B.  zator tętnicy płucnej,
C.  niedowład kończyny,
D.  podskórne wylewy krwawe.



Zadanie 50.
Przy  porodzie  z  położenia  podłużnego  miednicowego  warunkiem
przystąpienia  do  udzielenia  pomocy  ręcznej  sposobem  Brachta,
jest:

A .  urodzenie się płodu do pępka,
B . rotacja  barków  płodu  do  wymiaru  prostego  płaszczyzny

wchodu,
C.  wprowadzenie palca do ust płodu aż do nasady języka,
D.  ściągniecie płodu za stópki.

Zadanie 51.
Zmniejszona  objętość  płynu  owodniowego  może  być  jednym  z
kryteriów rozpoznania u płodu:

A.  hypertrofii,
B .  hypotrofii,
C .  cukrzycy,
D.  zaburzeń metabolicznych.

Zadanie 52.
U  rodzącej  stwierdzono  łożysko  przyrośnięte  (placenta  accreta)
co oznacza, że kosmki łożyska:

A.  wnikają do warstwy gąbczastej doczesnej,
B.  wnikają w mięsień macicy,
C.  wnikają do warstwy zbitej doczesnej,
D . s ą  w  kontakcie  z  warstwą  mięśniową  macicy,  ale  nie

wnikają w nią.

Zadanie 53.
Efektem  centralnego  pobudzenia  nerwu  błędnego  w  reakcji  na
ucisk  główki  płodu  w  kanale  rodnym  (objaw  Gausa)  są
deceleracje:

A .  wczesne,
B.  późne,
C.  zmienne,
D.  mieszane.

Zadanie 54.
Obumarły  płód  najczęściej  ulega  maceracji,  a  objętość  płynu
owodniowego:

A.  gwałtownie się zwiększa,
B.  powoli, ale systematycznie się zwiększa,
C.  zmniejsza się,
D.  nie ulega zmianie.



Zadanie 55.
Śluz w okresie płodnym staje się:

A .  obfity, przejrzysty, rozciągliwy,
B.  skąpy, mętny, rozciągliwy,
C.  obfity, mętny, twardy-nierozciągliwy,
D.  skąpy, przejrzysty, twardy-nierozciągliwy.

Zadanie 56.
C o  należy  przyjąć  jako  początek  okresu  płodności  w  metodzie
Billingsów?

A.  zwiększenie się ilości wydzielanego śluzu,
B.  pojawienie się śluzu,
C.  zmianę zabarwienia śluzu,
D.  zmianę konsystencji śluzu.

Zadanie 57.
Objętość  osocza  wzrasta  od  6  tygodnia  ciąży,  ale  gwałtowny,
bardzo zauważalny wzrost następuje w:

A.  II trymestrze ciąży,
B.  10 tygodniu ciąży,
C.  I trymestrze ciąży,
D.  38 tygodniu ciąży.

Zadanie 58.
Proces retrakcji to:

A .  wydłużanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
B.  skracanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
C.  wydłużanie włókien mięśniowych dolnego odcinka,
D.  skracanie włókien mięśniowych dolnego odcinka.

Zadanie 59.
Definicja masywnego (ciężkiego) krwotoku to:

A.  nagła utrata ponad 1500 - 2000 ml krwi,
B.  utrata krwi ponad 500 ml,
C.  utrata krwi ok. 500 ml,
D.  utrata krwi ok. 1000 ml.

Zadanie 60.
Pogrubienie fałdu karkowego (>3mm) u płodu widoczne w badaniu
USG może sugerować:

A.  obrzęk płodu,
B.  makrosomię płodu,
C.  zespół Downa u płodu,
D.  deformację kręgów szyjnych płodu.



Zadanie 61.
Jednym  z  objawów  ostrej  fazy  rzęsistkowicy  występującej  u
kobiet są:

A.  obfite, szarożółte, pieniste upławy,
B.  obfite serowate upławy,
C.  kłykciny płaskie,
D.  obfite ropne upławy.

Zadanie 62.
Jaki  lek  należy  zastosować  u  położnicy  w  przypadku
przedawkowania siarczanu magnezu (MgSO4):

A.  dihydrolazinę,
B.  kwas foliowy,
C.  witaminę D,
D.  glukonian wapnia.

Zadanie 63.
U kobiet zarażonych wirusem HIV obserwuje się:

A .  zmniejszony odsetek porodów przedwczesnych,
B.  nadmierny wzrost wewnątrzmaciczny płodu,
C.  zwiększony odsetek porodów przedwczesnych,
D.  prawidłowy rozwój płodu.

Zadanie 64.
Zakrzepowe  zapalenie  żył  głębokich  w  połogu  charakteryzuje  s ię
następującymi objawami:

A . zaczerwienieniem  żylaków,  bolesnym  ich  zgrubieniem,
wzrostem temperatury ciała,

B . obrzękiem  i  bólem  kończyny,  zwolnionym  tętnem  ,
wzrostem RR,

C . uciepleniem skóry kończyny, obniżeniem RR, marmurkowym
zabarwieniem skóry,

D . bólem  kończyny,  powiększeniem  jej  obwodu,
przyspieszeniem tętna.

Zadanie 65.
Obserwowany  podczas  wstawiania  się  główki  płodu  tzw.  objaw
Gaussa jest wskazaniem do:

A.  szybkiego zakończenia porodu,
B.  przebicia pęcherza płodowego,
C.  podłączenia kroplówki z Oksytocyną,
D.  wnikliwej obserwacji czynności serca płodu.



Zadanie 66.
Czy  heparyna  frakcjonowana  przenika  przez  łożysko  do
krwioobiegu dziecka?

A.  tak,
B.  tak ale tylko przy długotrwałym stosowaniu,
C.  nie,
D.  nie ale pod warunkiem, że nie są podawane inne leki.

Zadanie 67.
Hormon LH ( lutotropina) wydzielany jest przez:

A.  jajnik,
B.  przysadkę mózgową,
C.  podwzgórze,
D.  korę nadnerczy.

Zadanie 68.
Cechą  charakterystyczną  występującą  u  noworodka  z  żółtaczką
fizjologiczną jest:

A .  aktywne ssanie,
B.  ruchliwość,
C.  senność,
D.  znaczny przyrost masy ciała.

Zadanie 69.
Mechanizm  powstawania  bólu  patologicznego  i  przedłużania  się
porodu to inaczej:

A .  zespół Fijałkowskiego,
B.  triada Reada,
C.  triada Leopolda,
D.  zespół Kassil.

Zadanie 70.
Wskaż  element,  którego  nie  zaliczymy  do  pojęcia  "Ekologia
prokreacji":

A .  ekologiczne karmienie,
B.  antykoncepcja,
C.  progeneza,
D.  zharmonizowane dwurodzicielstwo.

Zadanie 71.
Który  sposób  spędzania  czasu  wolnego  NIE  jest  przeciwwskazany
dla kobiet, aż do końca ciąży?

A.  tenis,
B.  pływanie,
C.  jogging,
D.  siatkówka.



Zadanie 72.
Wzrost  podstawowej  ciepłoty  ciała  w  cyklu  miesiączkowym  u
zdrowej kobiety świadczy o:

A.  zbliżającym się jajeczkowaniu,
B.  dokonującym się jajeczkowaniu,
C.  dokonanym jajeczkowaniu,
D.  braku jajeczkowania.

Zadanie 73.
Szczepionkę BCG wykonuje się w okolicy mięśnia:

A.  ramiennego prawego,
B.  udowego lewego,
C.  ramiennego lewego,
D.  pośladkowego prawego.

Zadanie 74.
Zespół Turnera polega na:

A.  braku jednego chromosomu płciowego X-45,X,
B.  obecności dodatkowego chromosomu X,
C.  obecności dodatkowego chromosomu Y,
D.  obecności kariotypu 47XXY.

Zadanie 75.
Wskaźnik  Pearla  dla  hormonalnych  tabletek  antykoncepcyjnych
wynosi:

A .  0,3-4,
B.  1-2,
C.  2-4,
D.  3-6.

Zadanie 76.
Dzień położnej, od 1994 roku, obchodzony jest w Polsce:

A.  8 stycznia,
B.  8 marca,
C.  8 maja,
D.  8 lipca.

Zadanie 77.
Jaki  jest  główny  objaw  kliniczny  łożyska  przodującego
ujawniający się w pierwszym okresie porodu?

A.  gwałtowny wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
B.  gwałtowny wzrost tętna,
C.  obfite krwawienie,
D . gwałtowne odpłynięcie płynu owodniowego po wystąpieniu

gwałtownych skurczów porodowych.



Zadanie 78.
Płyn owodniowy w przypadku maceracji martwego płodu:

A.  jest zabarwiony na zielono,
B.  nie zmienia koloru, lecz jest go mniej,
C.  ma charakter popłuczyn mięsnych,
D.  jest mleczny, opalizujący.

Zadanie 79.
Stany przejściowe noworodka to:

A.  spadek masy ciała,
B.  wzrost ciepłoty ciała,
C . żółtaczka  fizjologiczna,  fizjologiczny  spadek  masy

ciała,  odczyny  ciążowe,  rumień  noworodkowy,
fizjologiczny wzrost ciepłoty ciała,

D.  spadek ciepłoty ciała.

Zadanie 80.
Rzadkimi  i  jednymi  z  bardziej  kontrowersyjnych  wskazań
pozapołożniczych do cięcia cesarskiego są:

A.  wskazania okulistyczne,
B.  wskazania ortopedyczne,
C.  wskazania psychiatryczne,
D.  wskazania pulmonologiczne.

Zadanie 81.
W  celu  uwolnienia  barków  płodu  najmniejszy  stopień  ingerencji
ma miejsce podczas:

A.  stosowania pomocy ręcznej sposobem Brachta,
B.  stosowania obrotów Lowseta,
C.  chwytu Wieganda-Martina-Winckela,
D.  stosowania chwytu Veita-Smelliego.

Zadanie 82.
Jaki  hormon  jest  odpowiedzialny  za  wzrost  podstawowej  ciepłoty
ciała w cyklu miesiączkowym?

A.  progesteron,
B.  estrogeny,
C.  androgeny,
D.  gonadotropina kosmówkowa.

Zadanie 83.
Najczęstszą  przyczyną  odmiedniczkowego  zapalenia  nerek  w
okresie ciąży jest zakażenie:

A.  wirusem opryszczki,
B.  bakterią gronkowcową,
C.  pałeczką okrężnicy,
D.  pałeczką jadu kiełbasianego.



Zadanie 84.
"Miedzynarodowy kodeks marketingu produktów zastępujących mleko
kobiece" zostal opracowany przez:

A.  ICN i ICM,
B.  PTP i PTG,
C.  WHO i UNICEF,
D.  WHO i FIGO.

Zadanie 85.
W  przypadku  podejrzenia  o  wystąpienie  przedwczesnego
dojrzewania, dziecko powinno być skonsultowane przez lekarza:

A.  psychiatrę,
B.  ginekologa dziecięcego,
C.  pediatrę,
D.  endokrynologa.

Zadanie 86.
Barwa odchodów połogowych jest obrazem stanu macicy i w końcu
pierwszego tygodnia wygląda następująco:

A.  brudnożółte,
B.  brunatnokrwiste,
C.  krwiste,
D.  szarobiałe.

Zadanie 87.
Ograniczenie  aktywności  fizycznej  i  przerwanie  pracy  zawodowej
przez ciężarną z ciążą mnogą powinno nastąpić około:

A.  18 tygodnia ciąży,
B.  20 tygodnia ciąży,
C.  22 tygodnia ciąży,
D.  24 tygodnia ciąży.

Zadanie 88.
Najbardziej wrażliwa na niedobór tlenu jest tkanka:

A.  płucna,
B.  nerwowa,
C.  mięśniowa,
D.  łączna.

Zadanie 89.
Badania inwazyjne wykonywane w diagnostyce prenatalnej to:

A . amniopunkcja  genetyczna,  biopsja  kosmówki,
kordocenteza, fetoskopia,

B.  USG,
C.  badanie surowicy krwi ciężarnej,
D.  kordocenteza, USG.



Zadanie 90.
Faza  cyklu,  która  zaczyna  się  pierwszego  dnia  cyklu,  a  kończy
się w przeddzień pojawienia się objawów płodności, to:

A .  faza przedowulacyjnej niepłodności względnej,
B.  faza płodności,
C.  faza poowulacyjnej niepłodności bezwzględnej,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 91.
C o  stanowi  bezwzględne  przeciwwskazanie  do  stosowania
hormonalnej antykoncepcji?

A.  cukrzyca,
B.  niedokrwistość,
C.  padaczka,
D.  ciąża.

Zadanie 92.
Drugi chwyt Leopolda pozwala ocenić:

A . wysokość  dna  macicy  i  części  płodu,  która  znajduje  s ię
w dnie,

B . c o  jest  częścią  przodującą  i  jak  jest  położone  w
stosunku do wchodu miednicy,

C.  ustawienie płodu,
D.  zaangażowanie części przodującej we wchodzie miednicy.

Zadanie 93.
Wsparcie psychiczne położnicy w tzw. smutku poporodowym ("baby
blues") powinno m.in. polegać na:

A . maksymalnym  włączeniu  się  w  czynności  pielęgnacyjne
przy dziecku,

B.  uświadomieniu położnicy zadań stojących przed matką,
C . zachęceniu  do  skrupulatnej  obserwacji  swojego  stanu

emocjonalnego,
D . uświadomieniu  położnicy  reakcji  na  zmiany  hormonalne

zachodzące w organizmie.

Zadanie 94.
Wysokie  proste  stanie  główki  oznacza,  że  szew  strzałkowy  jest  w
wymiarze prostym, a główka:

A.  jest nad wchodem,
B.  jest ustalona we wchodzie,
C.  osiągnęła dno miednicy,
D.  jest na wychodzie.



Zadanie 95.
Czynniki osłabiające laktację to:

A . stres,  przewlekłe  zmęczenie,  nieprawidłowe
przystawianie  dziecka  do  piersi,  dopajanie  i
dokarmianie  dziecka,  przyjmowanie  leków  hamujących
laktację,

B.  przystawianie dziecka w jednej pozycji,
C .  zmęczenie,
D.  częste karmienie piersią.

Zadanie 96.
Według definicji wyłączne karmienie piersią to:

A.  karmienie wyłącznie z piersi,
B.  karmienie piersią z dopajaniem dziecka w miarę potrzeb,
C . karmienie  piersią  i  stopniowe  wprowadzanie  innych

produktów,
D . karmienie  wyłącznie  pokarmem  kobiecym  z  włączeniem

koniecznych witamin lub leków.

Zadanie 97.
Mechanizm  wstawiania  się  główki  do  płaszczyzny  wchodu  jest
uwarunkowany:

A.  wielkością główki,
B.  kształtem wchodu miednicy mniejszej,
C.  długością sprzężnej przekątnej,
D.  właściwym rozstawieniem talerzy kości biodrowych.

Zadanie 98.
Ćwiczenia oddechowe proponowane w szkole dla rodziców wskazane
są dla:

A.  kobiet ciężarnych o prawidłowym przebiegu ciąży,
B.  wszystkich kobiet ciężarnych,
C . kobiet  ciężarnych,  u  których  wywiad  położniczy  jest

obciążony,
D.  rodzin oczekujących narodzin dzieci.

Zadanie 99.
W  jaki  sposób  rozwiązujemy  ciążę  w  przypadku  wypadnięcia
pępowiny?

A.  porodem drogami natury,
B.  zawsze cięciem cesarskim,
C.  porodem drogami natury z użyciem kleszczy,
D.  porodem drogami natury z użyciem próżnociągu.



Zadanie 100.
W celu wczesnego wykrycia fenyloketonurii wykonuje się test:

A .  Bentlera,
B.  radioimmunologiczny,
C.  smółkowy,
D.  Guthriego.

Zadanie 101.
Odgięcie główki w mechanizmie porodu prawidłowego to:

A.  I zwrot,
B.  II zwrot,
C.  III zwrot,
D.  IV zwrot.

Zadanie 102.
Jakie  jest  niebezpieczeństwo  rozkojarzenia  czynności  skurczowej
mięśnia macicy II stopnia?

A.  pęknięcie macicy,
B.  oddzielenie łożyska,
C.  pęknięcie szyjki macicy,
D.  zahamowanie postępu porodu.

Zadanie 103.
Czym grozi nadmierna czynność skurczowa macicy z podwyższonym
jej napięciem?

A.  przedłużeniem porodu,
B.  zagrażającym pęknięciem macicy,
C.  uszkodzeniem tkanki krocza,
D.  pęknięciem szyjki macicy.

Zadanie 104.
Najczęstsze wrota zakażenia dla posocznicy połogowej, to:

A .  rana krocza,
B.  rana po cięciu cesarskim,
C.  ropień gruczołu piersiowego,
D.  miejsce przyczepu łożyska.

Zadanie 105.
Która  czynność  przyspieszy  w  sposób  naturalny  oddzielenie  s ię
łożyska od macicy?

A.  podłączenie kroplówki z Oksytocyną,
B.  dożylne podanie Meterginy,
C.  wykonanie zabiegu Credego,
D.  przystawienie noworodka do piersi.



Zadanie 106.
Zaśniad groniasty jest to:

A .  rak kosmówki,
B.  zwyrodnienie kosmówki,
C.  rak płodu,
D.  zwyrodnienie płodu.

Zadanie 107.
Jak  często  należy  osłuchiwać  czynność  serca  płodu  w  II-gim
okresie porodu?

A.  co 10 minut,
B.  co 15 minut,
C.  co 2 skurcze,
D.  po każdym skurczu.

Zadanie 108.
Co może być przyczyną tężcowego skurczu macicy?

A.  małowodzie,
B.  nieprawidłowe zachowanie rodzącej,
C.  wady trzonu macicy,
D.  niewspółmierność porodowa.

Zadanie 109.
Kiedy najczęściej następuje nawał mleczny?

A.  w drugiej dobie połogu,
B.  w 3-5 dobie połogu,
C.  w 8-10 dobie połogu,
D.  pod koniec 2 tygodnia połogu.

Zadanie 110.
Wystąpienie niedowładu macicy prowadzi do:

A.  niedokrwistości,
B.  zaburzeń krzepliwości krwi,
C.  zagrożenia życia kobiety,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 111.
Wynikiem  przedwczesnego  pęknięcia  pęcherza  płodowego  jest
zwiększone ryzyko wystąpienia:

A.  arytmii serca u płodu,
B.  skurczów niekontrolowanych macicy,
C.  zakażenia wewnątrzmacicznego płodu,
D.  zaburzeń krążenia u ciężarnej.



Zadanie 112.
Postępowanie pielęgnacyjne u noworodka z zarośniętym przełykiem
polega m.in. na ułożeniu dziecka:

A.  płasko z główką odchyloną na bok,
B.  z główką wyżej (pod kątem 60˚) na plecach,
C.  w dowolnej pozycji,
D.  z główką poniżej całego poziomu ciała.

Zadanie 113.
W  którym  dniu  połogu  fizjologicznego  położna  NIE  powinna  już
wybadać dna macicy u położnicy?

A.  w 5 dniu połogu,
B.  w 10 dniu połogu,
C.  po 2 tygodniach,
D.  po 3 tygodniach.

Zadanie 114.
Efektem  zaburzeń  występujących  w  przewlekłym  zespole
przetoczenia jest:

A .  hyperwolemia dawcy,
B.  nadciśnienie tętnicze dawcy,
C.  hyperwolemia biorcy,
D.  upośledzenie funkcji nerek biorcy.

Zadanie 115.
Tzw. "objaw szczytowy" w metodzie Billingsów występuje:

A.  tuż przed owulacją,
B.  w dniu owulacji,
C .  po owulacji,
D.  kilka dni po owulacji.

Zadanie 116.
Krótkotrwałe,  przemijające  przyspieszenie  czynności  serca
płodu,  o  co  najmniej  15  uderzeń  na  minutę  w  stosunku  do
czynności podstawowej, trwające 15 sekund lub dłużej, to:

A .  oscylacja zawężona,
B.  deceleracja wczesna,
C.  tachykardia,
D.  akceleracja.

Zadanie 117.
Jeżeli w czasie porodu pojawią się kurcze mięśni, należy:

A.  przyspieszyć oddychanie,
B.  pogłębić oddechy,
C.  przyspieszyć i pogłębić oddechy,
D.  spłycić i spowolnić oddechy.



Zadanie 118.
Późne krwawienia poporodowe występują:

A.  od drugiej doby do 6 tygodnia po porodzie,
B.  do 24 h po porodzie,
C.  do 48 h po porodzie,
D.  do 4 tygodni po porodzie.

Zadanie 119.
Optymalnym  okresem  objęcia  opieką  kobiety  chorej  na  cukrzycę
planującej ciążę jest:

A .  1 miesiąc przed planowanym zajściem w ciążę,
B.  3 miesiące przed planowanym zajściem w ciążę,
C.  6 miesięcy przed planowanym zajściem w ciążę,
D.  nie ma określonego optymalnego okresu.

Zadanie 120.
Które z wymienionych badań jest zbędne (niepotrzebne) w okresie
kontroli chorej po leczeniu zaśniadu inwazyjnego?

A.  oznaczenie stężenia HCG,
B.  badanie ginekologiczne,
C.  Rtg klatki piersiowej,
D.  biocenoza pochwy.

Zadanie 121.
Wypadek przy pracy to zdarzenie, które:

A.  powoduje niezdolność pracownika do wykonywania pracy,
B . jest  nagłe,  wywołane  przyczyną  zewnętrzną  powodujące

uraz i nastąpiło w związku z pracą,
C.  wystarczy, aby miało związek z pracą,
D . zostało  uznane  za  wypadek  przy  pracy  przez  lekarza

zakładowego.

Zadanie 122.
Profilaktyka  zakrzepowego  zapalenia  żył  polega  między  innymi
na:

A.  terapii ruchowej,
B.  ograniczeniu aktywności pacjentki,
C.  podawaniu antybiotyków,
D.  ograniczeniu ilości spożywanych płynów.

Zadanie 123.
Wczesne zaciśnięcie pępowiny zalecane jest u noworodków:

A.  matek z niedokrwistością,
B.  matek zakażonych wirusem HIV,
C.  z porodu bliźniaczego,
D.  wszystkie powyższe są prawdziwe.



Zadanie 124.
Na ocenę wysokości dna macicy pozwala:

A.  I chwyt Leopolda,
B.  II chwyt Leopolda,
C.  III chwyt Leopolda,
D.  IV chwyt Leopolda.

Zadanie 125.
Zespół  HELLP  jest  jednym  z  kilku  możliwych  stanów  zagrożenia
życia, w jego przebiegu występuje:

A . hemoliza,  podwyższone  stężenie  enzymów  wątrobowych,
małopłytkowość,

B.  hiperurykemia, białkomocz, małopłytkowość,
C.  ból w nadbrzuszu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 126.
O  co należy w pierwszej kolejności zapytać rodzącą w przypadku,
gdy  zgłosiła  s ię  do  porodu  i  stwierdzamy  poprzeczne  położenie
płodu?

A.  częstość występowania skurczów macicy,
B.  czas rozpoczęcia czynności skurczowej,
C.  czy odpłynął płyn owodniowy,
D.  czy wystąpiło krwawienie z dróg rodnych.

Zadanie 127.
Odporność  krótkotrwała,  nabyta  od  matki  drogą  przepływu
przezłożyskowego,  a  po  urodzeniu  z  pokarmem  matki,  to
odporność:

A.  bierna,
B.  czynna,
C.  zmienna,
D.  sztuczna.

Zadanie 128.
U  kobiety  z  Rh  (- )  podczas  kolejnej  ciąży  przeciwciała  anty-D
przechodząc przez łożysko do układu krążenia płodu powodują:

A.  powstanie typowych postaci krwinek czerwonych,
B.  uszkodzenie układu białokrwinkowego,
C.  uszkodzenie błon komórkowych erytrocytów,
D.  zaburzenia procesu krzepnięcia.



Zadanie 129.
Niedoczynność tarczycy u ciężarnej może być przyczyną:

A.  zespołu zaburzeń oddechowych płodu,
B.  poronień i wewnątrzmacicznego obumarcia płodu,
C.  wystąpienia nadciśnienia indukowanego ciążą,
D.  urodzenia się dziecka z rozszczepem kręgosłupa.

Zadanie 130.
Wskaż, które z poniżej podanych obszarów wpływają niekorzystnie
n a funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością dotyczącą narządu
wzroku:

A.  orientacja przestrzenna,
B.  poziom samoobsługi,
C.  aktywność ruchowa,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 131.
W przypadku pęknięcia szyjki macicy z dróg rodnych wydobywa się
krew:

A.  ciemnoczerwona,
B.  zhemolizowana,
C.  jasnoczerwona,
D.  rozwodniona.

Zadanie 132.
Czynność skurczowa mięśnia macicy określana mianem skurczów
Braxtona-Hicksa charakteryzuje się:

A .  mniejszą częstotliwością lecz wyższą amplitudą,
B.  mniejszą częstotliwością i niską amplitudą,
C.  dużą częstotliwością lecz niższą amplitudą,
D.  dużą częstotliwością i dużą amplitudą.

Zadanie 133.
Zalety masażu dziecka to:

A . stymulacja  układu  krążenia  dziecka,  usprawnienie
procesu  oddychania  oraz  układu  odpornościowego,
przynosi ulgę w kolkach jelitowych,

B.  spowalnia usuwanie produktów przemiany materii,
C .  zmniejsza stężenie serotoniny,
D.  osłabia napięcie mięśni.



Zadanie 134.
Do klinicznych kryteriów zespołu antyfosfolipidowego należy:

A . obumarcie płodu po 10 tygodniu ciąży po udokumentowaniu
prawidłowej morfologii płodu,

B . c o  najmniej  jeden  epizod  zakrzepicy  potwierdzony
diagnostyką obrazową,

C . obumarcie  płodu  po  20  tygodniu  ciąży  powiązane  ze
stanem przedrzucowkowym,

D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 135.
Poród  przedłużający  się  u  pierwiastki  to  taki,  który  trwa
powyżej:

A .  30 godzin,
B.  20 godzin,
C.  15 godzin,
D.  10 godzin.



PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 081409
GRUPA 1
Zadanie 0.
Wśród  zalecanych  technik  komunikowania  się  z  pacjentem  z
zaburzeniami depresyjnymi jest:

A .  aktywne słuchanie,
B.  terapeutyczne milczenie,
C.  redukcja nierealistycznych obaw,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Jedna  z  poniższych  zasad  utrudnia  wyrażenie  przez  chorego  z
zaburzeniami psychicznymi problemów emocjonalnych:

A . dawanie pacjentowi czasu na znalezienie właściwych słów
do wyrażenia uczuć,

B.  bycie empatycznym,
C.  stawianie pytań zamkniętych,
D.  pytanie o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne.

Zadanie 0.
Do czynników utrudniających proces komunikowania o charakterze
emocjonalnym, u pacjentów w starszym wieku należy:

A.  nastawienie euforyczne,
B.  nadmierne zaufanie,
C.  zaburzenia pamięci,
D.  zaburzenia narządów zmysłu.

Zadanie 0.
Który sposób komunikowania z pacjentem jest NIETERAPEUTYCZNY?

A.  przekazywanie obserwacji,
B.  ocenianie postawy,
C.  kierowanie zwrotne pytań,
D.  udzielanie informacji.

Zadanie 0.
Zapewnieniu kontaktu terapeutycznego z pacjentem z zaburzeniami
lękowymi  sprzyjają  następujące  postawy  pielęgniarki,  z
WYJĄTKIEM:

A.  chęć zrozumienia chorego,
B.  wysłuchanie i uwzględnienie tego, czego pacjent chce,
C.  bagatelizowanie odczuć chorego,
D.  cierpliwość i opanowanie.



Zadanie 0.
Terapeutyczny  sposób  komunikowania  się  z  osobą  z  chorobą
Alzheimera, to między innymi:

A . n ie  przyspieszanie  wypowiedzi  pacjenta,  wielokrotne
powtarzanie pytań, przekazywanie krótkich komunikatów,

B . rozmawianie z chorym krótko, sugerowanie trudnych słów,
powtarzanie pytań,

C . poprawianie błędnych wypowiedzi, przekazywanie krótkich
komunikatów, gdy chory milczy - zakończenie kontaktu,

D . bazowanie  na  komunikatach  werbalnych,  wielokrotne
powtarzanie pytań, zachęcanie do długich wypowiedzi.

Zadanie 0.
Jakie  zachowanie  pielęgniarki  przyczynią  się  do  zmniejszenia
agresji słownej chorego psychicznie?

A . podniesiony  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego
zachowania  bez  okazywania  niechęci,  niekomentowanie
zachowania pacjenta,

B . spokojny  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania,
okazywana niechęć, niekomentowanie zachowania pacjenta,

C . spokojny  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania
bez  okazywania  niechęci,  niekomentowanie  zachowania
pacjenta,

D . niski  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania  bez
okazywania niechęci, komentowanie zachowania pacjenta.

Zadanie 0.
Efektywne komunikowanie się pielęgniarki z pacjentem w depresji
polega między innymi na:

A.  analizie przyczyn smutku i lęku,
B.  przedstawianiu pozytywnej, barwnej przyszłości,
C.  bagatelizowaniu przyczyn smutku,
D.  rozładowaniu negatywnych uczuć.

Zadanie 0.
W  ocenie czynników psychologicznych i socjologicznych w ramach
kontaktu z pacjentem należy:

A.  trzymać się teoretycznego schematu wywiadu,
B . nie zadawać pytań dotyczących wydarzeń poprzedzających

kryzys,
C . koncentrować się na informacjach uzyskanych od rodziny

pacjenta,
D.  nie unikać "trudnych pytań".



Zadanie 0.
Zachowaniem NIETERAPEPEUTYCZNYM w kontakcie z chorym z depresją
jest:

A . dążenie  do  zrozumienia  bezradności  ogarniającej
pacjenta,

B . rozweselanie,  pocieszanie  chorego  i  rozsnuwanie  przed
nim wizji szybkiej poprawy,

C.  wykazanie zainteresowania, towarzyszenie w milczeniu,
D.  okazanie chęci do udzielenia pomocy.

Zadanie 0.
Wyjaśnianie to technika komunikowania polegająca na:

A . eliminowaniu  nieścisłości  czy  niejasności  pojawiających
się podczas rozmowy,

B . powtarzaniu  za  pacjentem  istotnych  elementów  jego
wypowiedzi,

C.  poznawaniu mocnych stron chorego,
D.  dodawaniu otuchy pacjentowi.

Zadanie 0.
Podczas komunikowania się pielęgniarki z pacjentem agresywnym
NIE należy:

A.  przyjmować postawy osądzającej,
B . okazywać pacjentowi przewagi wynikającej z dysponowania

środkami przymusu w początkowym etapie kontaktu,
C.  traktować dosłownie obraźliwe zachowania pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zachowania terapeutyczne pielęgniarki wobec psychicznie chorego
polegają na:

A . uspokajaniu chorego, dawaniu do zrozumienia, że nie ma
powodu do niepokoju,

B.  doradzaniu pacjentowi, co może być dobre dla niego,
C . dostrzeganiu  chorego  oraz  zmian,  które  zachodzą  w  nim

samym i jego otoczeniu,
D . wyrażaniu  aprobaty  lub  dezaprobaty  myśli  lub  zachowań

pacjenta wyrażonej w formie oceny.



Zadanie 0.
Według  Kępińskiego  "błąd  sędziego"  to  jeden  z  błędów
utrudniających  nawiązanie  kontaktu  terapeutycznego  z  chorym.
Polega on na:

A . lekceważeniu  świata  subiektywnych  doznań  pacjenta  i
poleganiu  wyłącznie  na  wynikach  obiektywnych  badań
lekarskich oraz badań dodatkowych,

B . przyjmowaniu  nadmiernie  współczującej  postawy  wobec
pacjenta,

C . przyjmowaniu  nadmiernie  oceniającej  i  krytycznej
postawy wobec chorego,

D . skrywaniu własnych uczuć i  reakcji  za maską zawodowej
rutyny i obojętności.

Zadanie 0.
Do grupy zachowań pogłębiających komunikowanie należy:

A.  porządkowanie zachowań w czasie lub według skutków,
B.  eksploracja,
C.  podsumowanie,
D.  klaryfikowanie.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  okazując  zdolność  przyjęcia  chorego  takim,  jakim
jest przejawia postawę:

A.  partnerstwa,
B.  empatii,
C .  akceptacji,
D.  sympatii.

Zadanie 0.
W  przypadku, kiedy pacjent ma urojenia lub omamy pielęgniarka
powinna:

A.  podjąć próbę ich wyperswadowania,
B.  kategorycznie im zaprzeczać,
C.  zachęcić pacjenta do opisu przeżyć,
D.  zmienić temat rozmowy.

Zadanie 0.
Do błędów jatrogennych w komunikacji należy:

A.  urealnianie i słowne wyrażanie wątpliwości,
B.  oferowanie siebie,
C.  używanie słów czy określeń typowo medycznych,
D.  wyjaśnianie i uzgadnianie znaczeń.



Zadanie 0.
Jakie  zachowanie  pielęgniarki  jest  pożądane  w  kontakcie  z
chorym z objawami lęku?

A . wykazanie  empatii  i  tolerancji,  kontakt  indywidualny,
nie wyperswadowanie lęku,

B . nie  bagatelizowanie  odczuć  chorego,  kontakt
indywidualny, wyperswadowanie lęku,

C . pozostawienie  pacjenta  w  samotności  i  ciszy  po  próbie,
wyperswadowanie lęku,

D . okazanie  tolerancji  i  życzliwości  oraz  zaproponowanie
spaceru z grupą pacjentów.

Zadanie 0.
Technika  komunikowania  terapeutycznego,  która  pozwala  na
podtrzymanie  rozmowy  i  sprawdzenie  przez  pacjenta,  jak
wypowiadane  przez  niego  treści  zostały  przez  personel
zrozumiane to:

A.  oferowanie siebie,
B.  poświadczenie,
C.  budowanie nadziei i pocieszanie,
D.  modelowanie.

Zadanie 0.
Realizowany w  Polsce  program "Otwórzcie  drzwi"  jest  przykładem
promowania zdrowia psychicznego:

A.  w miejscu pracy, nauki,
B.  w społeczności wiejskiej,
C.  w mediach,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  NIE  jest  uzasadnione  w
przypadku, gdy:

A . pacjent  dopuszcza  się  zamachu  na  własne  zdrowie  lub
życie,

B . pacjent  błądzi  po  salach  szpitalnych  i  przeszkadza  spać
innym chorym,

C . pacjent  dopuszcza  się  zamachu  na  zdrowie  lub  życie
innych osób,

D . pacjent  przejawia  takie  zachowania,  jak  demolowanie
urządzeń szpitalnych.



Zadanie 0.
Dobro  pacjenta  wymaga  ubezwłasnowolnienia.  Kto  kieruję  tę
sprawę do prokuratora?

A.  kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
B.  pielęgniarka opiekująca się bezpośrednio chorym,
C.  lekarz leczący chorego,
D.  pielęgniarka oddziałowa.

Zadanie 0.
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób jest opracowywana przez:

A.  Organizację Narodów Zjednoczonych,
B.  Światową Organizację Zdrowia,
C.  Światową Federację Zdrowia Psychicznego,
D.  Międzynarodową Komisję Statystyki Zdrowotnej.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  art.  10  ust.  1  ustawy  z  dnia  19  sierpnia  1994r.  o
ochronie  zdrowia  psychicznego  (Dz.  U.  z  1994r.  Nr  111  poz.  535
z  późn.  zm.)  za  świadczenia  zdrowotne  udzielane  osobom chorym
psychicznie  lub  upośledzonym umysłowo przez  publiczne  zakłady
opieki zdrowotnej:

A .  nie pobiera się od tych osób opłat,
B . pobiera  się  od  tych  osób  opłatę  w  wysokości  10% opłaty

należnej,
C . pobiera  się  od  tych  osób  opłatę  w  wysokości  25% opłaty

należnej,
D . pobiera  się  od  tych  osób  opłatę  w  wysokości  50% opłaty

należnej.

Zadanie 0.
Specjalistyczna pomoc osobom potrzebującym w radzeniu sobie  z
reakcjami  psychicznymi  pojawiającymi  się  w  sytuacjach
traumatycznych to:

A.  rozmowa terapeutyczna,
B.  tzw. interwencje kryzysowe,
C.  psychoedukacja,
D.  profilaktyka zaburzeń psychicznych.

Zadanie 0.
Przyjęcie  w  trybie  nagłym  osoby  psychicznie  chorej  do  szpitala
psychiatrycznego  bez  zgody  wymaga  zatwierdzenia  przez
ordynatora w ciągu:

A.  12 godzin od chwili przyjęcia,
B.  24 godzin od chwili przyjęcia,
C.  36 godzin od chwili przyjęcia,
D.  48 godzin od chwili przyjęcia.



Zadanie 0.
Kiedy  pacjent  przyzna  się  lekarzowi  lub  pielęgniarce  do  czynu
karalnego, należy:

A.  nie umieszczać tego w dokumentacji,
B.  opisać to w dokumentacji chorego,
C.  sporządzić krótki protokół,
D.  zawiadomić ordynatora oddziału.

Zadanie 0.
Wysokiej  rangi  dokument  zaczyna  się  zdaniem:  "Uznając,  że
zdrowie  psychiczne  jest  fundamentalnym  dobrem  osobistym
człowieka,  a  ochrona  praw  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi
należy  do  obowiązków państwa .. ." .  Powyższe  zdanie  zawarte  jest
w :

A.  Ustawie o działalności leczniczej,
B.  Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego,
C.  Projekcie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego",
D.  Karcie Ottawskiej.

Zadanie 0.
Lekarz  rodzinny  leczący  pacjentkę  otrzymał  nieprawdziwą
informację  od  je j  kuzynki,  że  pacjentka  jest  chora  psychicznie.
Czy dobra osobiste pacjentki zostały naruszone?

A.  tak i są chronione przez prawo,
B.  nie, ponieważ nie są prawdziwe,
C.  nie, ponieważ wie o tym tylko lekarz,
D.  tak, ale sądy tym się nie zajmują.

Zadanie 0.
Ustawowo dopuszczalne środki przymusu to:

A . chłodny  prysznic,  pozbawienie  prawa  do  odwiedzin  lub
spacerów, podanie leków mimo sprzeciwu chorego,

B . przytrzymanie,  przymusowe  zastosowanie  leków,
unieruchomienie, izolacja,

C . przeniesienie  na  inny  oddział  z  powiadomieniem
społeczności szpitalnej,

D . założenie  "kaftana  bezpieczeństwa",  pozbawienie  prawa
do oglądania telewizji, zastosowanie izolatki.

Zadanie 0.
D o prawidłowo ukształtowanych potrzeb człowieka warunkujących
utrzymanie zdrowia psychicznego NIE należą:

A.  potrzeby narcystyczne,
B.  potrzeba osiągnięć,
C.  potrzeba wpływania na swoje życie,
D.  potrzeba akceptacji siebie i innych.



Zadanie 0.
W g Światowej Federacji Ochrony Zdrowia Psychicznego rozwijanie
takich  zdolności  człowieka,  które  umożliwią  mu  optymalne
funkcjonowanie  w  życiu  osobistym,  zawodowym,  w  relacjach  z
ludźmi to:

A.  zdrowie psychiczne,
B.  promocja zdrowia psychicznego,
C.  wczesna pomoc psychologiczna,
D.  prewencja II stopnia.

Zadanie 0.
Zdanie  "zdrowie  psychiczne  jest  fundamentalnym  dobrem
osobistym" sugeruje, że lecząc chorego psychicznie należy:

A.  dążyć do poprawy zdrowia za wszelką cenę,
B . uznać,  że  wszystkie  środki  i  metody  lecznicze  są

uprawnione,
C . mieć  wzgląd  na  inne  dobra  osobiste,  a  nie  tylko  na  cele

zdrowotne,
D . pominąć  niechęć,  opór  i  wyobrażenia  pacjenta  o

leczeniu.

Zadanie 0.
W Polsce ruch higieny psychicznej:

A .  rozwijał się podobnie jak w innych krajach,
B.  nie przyjął się z przyczyn ideologiczno-politycznych,
C . rozwinął  s ię  dopiero  po  zmianach  ustrojowo-społecznych

w latach 90-tych,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Zdrowie psychiczne jest terminem:

A.  określonym w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób,
B . ustanawianym  w  ustawach  o  ochronie  zdrowia

psychicznego,
C . definiowanym  w  sposób  obowiązujący  przez  Światową

Organizację Zdrowia,
D.  teoretycznym i nie znajdującym powszechnej akceptacji.



Zadanie 0.
Pacjentka,  osoba  samotna,  z  rozpoznaniem  schizofrenii,  na
skutek  chronizacji  choroby  i  podeszłego  wieku  nie  jest  zdolna
d o  zaspokojenia  swoich  podstawowych  potrzeb  życiowych.
Pacjentka  nie  wymaga  leczenia  szpitalnego.  Pielęgniarka,  która
s ię  nią  opiekuje,  uznała,  że  w  tej  sytuacji  najlepszym  wyjściem
będzie  umieszczenie  podopiecznej  w  domu  pomocy  społecznej.
Pacjentka  nie  wyraża  zgody  na  umieszczenie  je j  w  domu  pomocy
społecznej. W tej sytuacji należy:

A . n ie  zwracać  uwagi  na  protest  chorej,  która  nie  w  pełni
jest świadoma swojej sytuacji,

B . zwrócić  s ię  do  lekarza  leczącego,  aby  ten  wyraził  zgodę
na przymusowe umieszczenie chorej w domu opieki,

C . zwrócić  s ię  do  przedstawiciela  ustawowego  lub  sądu
opiekuńczego,  aby  wyraził  zgodę  na  skierowanie
pacjentki do domu opieki bez jej zgody,

D . zwrócić  s ię  do  sądu  okręgowego,  aby  ten  podczas
rozprawy niejawnej  wyraził  zgodę na umieszczenie chorej
w domu opieki.

Zadanie 0.
Grupowe badania przesiewowe są przykładem strategii stosowanych
w szkole w prewencyjnym podejściu określanym jako:

A.  zapobieganie wystąpieniu zaburzeń,
B . rozwijanie  kompetencji  dzieci  po  to,  by  mogły  lepiej

uporać  się  z  trudnościami  życiowymi  mogącymi  być
źródłem stresu,

C . pomaganie  dzieciom  w  radzeniu  sobie  ze  zmianami
związanymi  z  przechodzeniem  do  kolejnych  faz  cyklu
rozwojowego,

D.  nabywanie wiedzy i umiejętności.

Zadanie 0.
Kompleks zjawisk fizjologicznych,  behawioralnych i  poznawczych,
wśród których przyjmowanie substancji psychoaktywnych dominuje
nad  innymi  zachowaniami,  które  miały  poprzednio  dla  pacjenta
większą wartość to:

A.  ostre zatrucie substancjami psychoaktywnymi,
B.  zespół uzależnienia,
C.  zespół abstynencyjny,
D.  zespół Korsakowa.



Zadanie 0.
Do częstych "masek" depresji endogennej należą:

A.  zaburzenia snu (bezsenność),
B.  zespoły lękowe i bólowe,
C.  zaburzenia wegetatywne i psychosomatyczne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wytwarzanie  fałszywych  informacji  wypełniających  luki
pamięciowe to:

A.  hipermnezja,
B.  konfabulacje,
C.  omamy pamięciowe,
D.  kryptomnezja.

Zadanie 0.
Pojawienie  s ię  utraty  kontroli  nad  piciem  pomimo  poważnych
negatywnych skutków zdrowotnych i życiowych określa następującą
fazę rozwoju alkoholizmu:

A.  fazę przewlekłą,
B.  fazę krytyczną,
C.  fazę ostrzegawczą,
D.  picie towarzyskie.

Zadanie 0.
Do wczesnych objawów autyzmu dziecięcego zaliczamy:

A.  zaburzenia słuchu i mowy,
B.  tiki i moczenie wtórne,
C.  upośledzenie umysłowe,
D . zaburzenia  w  stosunkach  społecznych  dziecka  i

zaburzenia rozwoju mowy.

Zadanie 0.
Zniekształcenie  oceny  rzeczywistości  w  schizofrenii  dorosłych
wynika z:

A .  urojeń i omamów,
B.  obniżonego nastroju,
C.  stresu,
D.  dużego ubóstwa mowy.

Zadanie 0.
Działanie śmiertelne benzodiazepin wynika z:

A .  ich działania na ośrodek oddechowy,
B . bezpośredniego ich działania na układ bodźcoprzewodzący

serca,
C.  działania ich na wydzielanie neuroprzekaźników,
D.  uszkodzenia nerwów obwodowych.



Zadanie 0.
D o  objawów  fizycznych  zaburzeń  lękowych  uogólnionych  NIE
należą/y:

A.  zaburzenia gastryczne,
B.  niepokój ruchowy,
C.  pocenie się,
D.  obniżone napięcie mięśniowe.

Zadanie 0.
Objawy  zaburzeń  adaptacyjnych  (przystosowawczych)  powinny
pojawić się w odpowiedzi na zidentyfikowane stresory:

A.  do dwóch dni od zadziałania stresora lub stresorów,
B . w  ciągu  1-3  miesięcy  od  zadziałania  stresora  lub

stresorów,
C.  do 6 miesięcy od zadziałania stresora lub stresorów,
D.  nie ma określonych ograniczeń czasowych.

Zadanie 0.
Objaw  "poduszki  powietrznej"  (uniesienia  głowy  nad  poziom
podłoża leżącego pacjenta) można obserwować w schizofrenii:

A .  paranoidalnej,
B.  hebefrenicznej,
C.  katatonicznej,
D.  rezydualnej.

Zadanie 0.
Napady  objadania  się  z  towarzyszącym  lękiem  przed  przytyciem,
wymiotami to:

A.  abulia,
B.  bulimia,
C.  anoreksja,
D.  objawy stresu.

Zadanie 0.
Charakterystyczną  cechą  dla  lęku  społecznego  w  dzieciństwie
jest/są:

A.  zakłócenie relacji w rodzinie,
B.  dobre relacje z członkami swej rodziny,
C.  zadawalające relacje z ludźmi spoza rodziny,
D.  łatwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.



Zadanie 0.
Które  z  poniższych  zaleceń  w  pracy  i  kontakcie  z  dzieckiem
autystycznym jest FAŁSZYWE?

A.  nazywać stany emocjonalne dziecka, np. strach, gniew,
B.  nie stosować nakazów i zakazów,
C.  nagradzać dziecko za każdą wykonaną czynność,
D.  próbować brać dziecko na kolana twarzą w twarz.

Zadanie 0.
Obniżonemu nastrojowi w depresji często towarzyszą stany lękowe
o charakterze:

A.  akrofobii,
B.  mykofobii,
C.  dromofobii,
D.  lęku wolno płynącego o falującym nasileniu.

Zadanie 0.
Lęk przed brudem określa się terminem:

A.  agorafobia,
B.  klaustrofobia,
C.  mizofobia,
D.  tanatofobia.

Zadanie 0.
Do objawów osiowych depresji typu endogennego NIE należą:

A.  obniżenie podstawowego nastroju,
B.  osłabienie tempa procesów psychicznych i ruchowych,
C.  lęki i urojenia dotyczące własnej osoby,
D.  objawy somatyczne i zaburzenia rytmów biologicznych.

Zadanie 0.
Anhedonia oznacza:

A.  występowanie wzajemnych sprzecznych dążeń,
B.  lukę pamięciową,
C.  niemożność odczuwania przyjemności,
D.  spowolnienie myślowe.

Zadanie 0.
W leczeniu zespołu nadpobudliwości NIE jest wskazane:

A.  ograniczenie się do samej farmakoterapii,
B.  stałe kontaktowanie się ze szkołą dziecka,
C . sprawdzanie  przez  rodziców  i  nauczyciela  postępów

dziecka,
D.  umieszczenie dziecka w klasie z małą liczbą uczniów.



Zadanie 0.
Grupę  zaburzeń  afektywnych,  w  przebiegu  których  pojawiają  się
oddzielone  różnie  długimi  okresami  remisji  epizody
sub-/depresyjne i hipo-/maniakalne określa się nazwą:

A.  zaburzenia schizoafektywne,
B.  choroba afektywna dwubiegunowa,
C.  choroba afektywna jednobiegunowa,
D.  choroba afektywna sezonowa.

Zadanie 0.
W ramach klasyfikacji ICD-10 schizofrenia diagnozowana jest:

A .  tylko u osób dorosłych,
B.  tylko u dzieci i młodzieży,
C.  tylko u młodzieży,
D.  u osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Zadanie 0.
Zespół Otella to:

A .  przewlekła halucynoza alkoholowa,
B.  ostra halucynoza alkoholowa,
C.  zespół amnestyczny,
D.  paranoja alkoholowa.

Zadanie 0.
Choroba  pierwotna,  która  uszkadza  tkankę  mózgową  powodując
nieodwracalną utratę funkcji poznawczych oraz zaburzenia afektu
i zachowania to:

A.  choroba Parkinsona,
B.  choroba afektywna dwubiegunowa,
C.  psychozy wieku podeszłego,
D.  choroba Alzheimera.

Zadanie 0.
Bez zgody można przyjąć pacjenta, który:

A.  zdradza zaburzenia psychiczne,
B . zagraża  swojemu  życiu  i  zdrowiu  lub  życiu  i  zdrowiu

otoczenia,
C.  otoczenie zgłasza skargi na pacjenta,
D.  prawidłowe są wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  może  zadecydować  o  zastosowaniu  przymusu
bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi jeżeli:

A . n ie  jest  możliwe  uzyskanie  natychmiastowej  decyzji
lekarza  lecz  jest  zobowiązana  niezwłocznie  lekarza
powiadomić,

B . nie  jest  możliwe  uzyskanie  natychmiastowej  decyzji
lekarza  lecz  jest  zobowiązana  powiadomić  lekarza  w
przeciągu 24 godzin,

C . nie  jest  możliwe  uzyskanie  natychmiastowej  decyzji
lekarza i nie ma obowiązku go powiadamiać,

D . pielęgniarka  w  żadnym  wypadku  nie  może  decydować  o
zastosowaniu przymusu bezpośredniego.

Zadanie 0.
W  celu  unieruchomienia  chorego  psychicznie,  jeżeli  jest  to
możliwe należy podejść do pacjenta:

A.  z przodu,
B.  z boku,
C.  z tyłu,
D.  z boku lub z tyłu.

Zadanie 0.
Która z podanych zasad kontaktu z pacjentem agresywnym NIE jest
prawidłowa?

A . przedstaw  się  choremu  i  przywitaj  z  nim  w  sposób
formalny,

B.  w obecności pacjenta nie rób notatek,
C . zwracając  się  do  chorego,  stój  w  odległości  nie

mniejszej niż 2 metry,
D.  do pacjenta podchodź wolno trzymając ręce za plecami.

Zadanie 0.
Głównym celem spotkań grupy Balinta jest:

A . refleksja  nad  celowością  kierunku  dotychczasowych
oddziaływań  psychoterapeutycznych  w  odniesieniu  do
wybranych pacjentów,

B . analiza trudności w pracy mniej doświadczonych członków
zespołu terapeutycznego,

C . analiza uczuć osoby pomagającej i sposobu doświadczania
chorego (podopiecznego) przez osobę pomagającą,

D . psychologiczne postępowanie opiekunów do przekazywania
choremu (podopiecznemu) lub jego rodzinie niepomyślnych
informacji.



Zadanie 0.
Interwencja kryzysowa jest:

A .  udzieleniem wsparcia fizycznego i emocjonalnego,
B.  rodzajem terapii elementarnej,
C.  techniką psychoterapii psychodynamicznej,
D.  terapią behawioralną.

Zadanie 0.
Które z poniższych twierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . czas  trwania  unieruchomienia  chorego  powinien  być  jak
najkrótszy,

B . częstotliwość  incydentów  agresji  w  oddziałach
psychiatrycznych  nie  ma  istotnego  związku  z
zagęszczeniem oddziału,

C . d o  udzielenia  lekarzowi  pomocy  w  stosowaniu  przymusu
bezpośredniego  na  jego  żądanie  są  zobowiązane  -
pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna,

D.  osobowość lękowa predysponuje do zachowań agresywnych.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  w  kontakcie  z  osobą  będącą  w  stanie  kryzysu
psychicznego powinna przede wszystkim:

A.  udzielić porad,
B.  zaproponować posiłek,
C.  zapewnić poczucie bezpieczeństwa,
D.  zapewnić kontakt z rodziną.

Zadanie 0.
Optymalna liczba osób do unieruchomienia osoby za pomocą pasów
to:

A.  2 osoby,
B.  2-3 osoby,
C.  3-4 osoby,
D.  5 osób.



Zadanie 0.
Jedno  ze  stwierdzeń  na  temat  zachowań  agresywnych  jest
NIEPRAWDZIWE:

A . każde  zachowanie  agresywne  jest  przejawem  zaburzeń
psychicznych,

B . niekiedy  zachowanie  agresywne  może  stanowić  sposób
obrony,

C . zachowanie  agresywne  w  pewnych  przypadkach  jest
elementem  społecznie  uzasadnionego  postępowania  (np.
działania wojenne),

D . zachowanie agresywne może być aspołecznym środkiem do
osiągnięcia  celów  osób  świadomie  decydujących  się  na
działania przestępcze.

Zadanie 0.
N a  zwiększanie  stanu  świadomości  człowieka  w  odniesieniu  do
chwili  obecnej  t j .  tego,  co  się  dzieje  " tu  i  teraz"
ukierunkowana jest:

A .  terapia poznawcza Becka,
B.  psychoterapia Gestalt,
C.  logoterapia Franka,
D.  neopsychoanaliza.

Zadanie 0.
D o  rozwoju  zespołu  wypalenia  zawodowego  u  pielęgniarek
szczególnie przyczynia się następująca cecha pracy:

A.  wymagana długotrwała czujność,
B.  konieczność udzielania pomocy,
C.  presja czasu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Jedna z opinii na temat motywów dokonywania samouszkodzeń jest
BŁĘDNA:

A.  samouszkodzenie rozładowuje emocje,
B.  samouszkodzenie zwraca uwagę otoczenia,
C.  samouszkodzenie nie jest formą samoukarania,
D . samouszkodzenie  jest  sposobem  przekształcenia  nie

akceptowanych uczuć w określone fizyczne doznania.

Zadanie 0.
Doraźne,  krótkotrwałe  unieruchomienie  osoby  z  użyciem  siły
fizycznej to:

A .  przytrzymanie,
B.  zastosowanie kaftana bezpieczeństwa,
C.  izolacja chorego,
D.  unieruchomienie przy użyciu pasów insulinowych.



Zadanie 0.
Przymus bezpośredni polega na:

A.  ograniczeniu ruchów osoby,
B.  unieruchomieniu przy użyciu siły fizycznej,
C.  unieruchomieniu przy użyciu środków mechanicznych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Głównym  źródłem  trudności  rodziny  dziecka  upośledzonego
umysłowo jest:

A .  poznanie przyczyny upośledzenia,
B . brak  zgodności  między  oczekiwaniami  rodziców  a

możliwościami dziecka,
C.  wykonanie badań genetycznych,
D.  zaburzenia emocjonalne dziecka.

Zadanie 0.
Teoria  oparta  na  potrzebach  Maslowa,  reprezentująca  14
podstawowych potrzeb, które mogą podlegać deficytom w związku z
chorobą to teoria pielęgnowania wg:

A.  V. Henderson,
B.  D. Orem,
C.  S.C. Roy,
D.  F. Nightingale.

Zadanie 0.
Częstość samobójstw u chorego z depresją jest wyraźnie większa:

A.  na początku depresji,
B .  w czasie jej ustępowania,
C.  w okresie pomiędzy nawrotami choroby,
D . n a  początku  choroby,  w  czasie  je j  ustępowania  oraz  w

okresie pomiędzy nawrotami choroby.

Zadanie 0.
Pacjent  przyjęty  do  szpitala  w  celu  detoksykacji  od  alkoholu,  w
piątej  dobie  pobytu,  nie  mający  objawów  abstynencyjnych  i
psychotycznych  pragnie  s ię  wypisać  z  oddziału  twierdząc,  że  już
pozbył  s ię  problemu  i  dalej  sam  sobie  poradzi.  Najwłaściwsze
postępowanie pielęgniarki wobec tego pacjenta to:

A.  poinformowanie o procedurze wypisu ze szpitala,
B.  odesłanie do lekarza prowadzącego,
C . zachęcenie  do  kontynuacji  leczenia  w  placówkach

odwykowych,
D.  zachęcenie do stosowania disulfiramu (Esperal).



Zadanie 0.
Do osiowych objawów schizofrenii zalicza się:

A .  katatonię,
B.  obniżenie nastroju,
C.  autyzm,
D.  lęk.

Zadanie 0.
Stan  fizyczny  osoby  unieruchomionej  przez  cały  czas  trwania
unieruchomienia, również podczas snu pacjenta jest kontrolowany
przez pielęgniarkę nie rzadziej, niż co:

A.  10 minut,
B.  30 minut,
C.  15 minut,
D.  20 minut.

Zadanie 0.
Według  Jellinka,  palimpsesty  alkoholowe  to  charakterystyczny
objaw fazy alkoholizmu:

A.  wstępnej,
B.  ostrzegawczej (zwiastunowej),
C.  krytycznej,
D.  przewlekłej.

Zadanie 0.
W  opiece  pielęgniarskiej  nad  pacjentem  z  zachowaniami
samobójczymi pielęgniarka współpracuje z rodziną poprzez:

A.  izolowanie chorego,
B.  zapobieganie gromadzeniu i przedawkowaniu leków,
C . niedopuszczanie  do  wypowiadania  myśli  samobójczych  i

ich potępianie,
D.  wydzielanie leków przyjmowanych przez chorego.

Zadanie 0.
Diagnoza pielęgniarska powinna być:

A.  całościowa,
B.  oparta wyłącznie na naukowym dorobku pielęgniarstwa,
C.  zawsze oparta na diagnozie lekarskiej,
D.  oparta głównie o doświadczenie zawodowe pielęgniarki.



Zadanie 0.
Cel  opieki  pielęgniarskiej  u  pacjentów  z  zaburzeniami
odżywiania polegający na wzmocnieniu przez osobę chorą własnego
obrazu  siebie  i  uzyskanie  przez  nią  samoakceptacji  wynika  z
następującego problemu:

A . braku  poczucia  bezpieczeństwa  w  pierwszych  dniach
leczenia,

B.  lęku przed hospitalizacją,
C.  braku poczucia własnej wartości,
D.  braku poczucia choroby i odrzucenie pomocy.

Zadanie 0.
Cele pielęgnowania pacjenta chorego na schizofrenię wynikają z:

A .  objawów psychopatologicznych schizofrenii,
B.  historii choroby pacjenta,
C.  rozpoznania pielęgniarskiego,
D.  raportów pielęgniarskich.

Zadanie 0.
Kategorią wprowadzoną przez Dorothy Orem było pojęcie:

A .  samoopieki oraz jej deficytu,
B.  podstawowych potrzeb pacjenta,
C.  kryzysu oraz systemów społecznego wsparcia,
D.  teorii stresu.

Zadanie 0.
Chorzy z zaburzeniami osobowości:

A . często  usiłują  wykorzystać  innych  pacjentów  do
świadczenia sobie różnych drobnych przysług,

B.  mogą próbować podporządkować sobie personel,
C . s ą  nastawieni  egocentrycznie,  mogą  być  skłonni  do

fantazjowania,
D.  wszystkie powyższe prawidłowe.

Zadanie 0.
Która  wskazówka  powinna  się  znaleźć  w  planie  psychoedukacji
rodziców dziecka z tikami przejściowymi?

A . gdy  przez  dłuższy  czas  nie  wystąpią  tiki,  nagrodzić
dziecko,

B . eliminować  napięcia  w  rodzinie,  zapewnić  uregulowany
tryb życia,

C . spokojnie  rozmawiać  z  dzieckiem,  szukając  przyczyn
objawów,

D.  prawidłowa odpowiedź A i B.



Zadanie 0.
Nadmierna przerzutność uwagi występuje w:

A.  stanie maniakalnym,
B.  depresji,
C .  alkoholiźmie,
D.  nerwicy natręctw.

Zadanie 0.
Fundamentem teorii pielęgnowania wg H. Peplau jest:

A .  koncepcja stresu,
B.  koncepcja procesów międzyludzkich,
C.  koncepcja deficytu samoopieki,
D.  teoria systemów.

Zadanie 0.
Typ impulsywny osobowości chwiejnej emocjonalnie przejawia się:

A . zachowaniami  gwałtownymi  lub  zagrażającymi  otoczeniu
przy jednoczesnym braku przewidywania ich konsekwencji,

B . brakiem  tolerancji  na  frustrację  i  krytykę  objawiającym
się zachowaniem neurotycznym,

C.  zamiłowaniem do porządku, ładu i czystości,
D.  biernym podporządkowaniem otoczeniu.

Zadanie 0.
Do wskaźników oceny jakości opieki pielęgniarskiej NIE należą:

A.  satysfakcja pacjenta,
B.  satysfakcja zawodowa,
C.  zasoby materialne,
D.  dowody w dokumentacji.

Zadanie 0.
Która  grupa  objawów  jest  charakterystyczna  dla  pacjenta  z
depresją?

A . przygnębienie,  negatywna  ocena  siebie  i  przyszłości,
uczucie zmęczenia,

B . brak  łaknienia,  poczucie  winy,  przekonanie  o
zniekształceniu twarzy,

C . przeżywanie  lęku,  izolowanie  się  od  innych,  nadmierna
aktywność w nocy,

D . nastawienie  hipochondryczne,  poczucie  gonitwy  myśli,
bezkrytycyzm.



Zadanie 0.
Akatyzję  polekową  u  pacjenta  przyjmującego  leki  psychotropowe
będziesz podejrzewać w przypadku wystąpienia:

A.  suchości jamy ustnej,
B.  zaparć,
C.  niepokoju ruchowego,
D.  trudności w oddawaniu moczu.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  zachowań  pielęgniarki  jest  NIEWSKAZANE  w
opiece nad chorym z zespołem maniakalnym?

A.  prowadzenie długich dyskusji z chorym,
B . cierpliwe  i  długie  dyskusje  z  chorym,  nakłanianie

pacjenta do zgody na proponowany zabieg/czynność,
C . odosabnianie pacjentów w znacznym stopniu pobudzonych w

czasie spożywania posiłków,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
D o  kontaktu  psychoterapeutycznego  pielęgniarka  -  pacjent  NIE
należy faza:

A.  orientacji,
B .  inicjacji,
C .  zgłębiania problemów pacjenta,
D.  zakończenia interakcji.

Zadanie 0.
Pierwszoplanowym problemem pacjenta z zaburzeniami odżywiania
jest:

A .  brak poczucia choroby i odrzucanie pomocy,
B.  lęk przed przytyciem,
C.  lęk przed hospitalizacją,
D.  odmowa przyjmowania posiłków.

Zadanie 0.
Psychoedukacja  rodziny  pacjenta  chorego  na  schizofrenię  polega
m. in. na:

A.  rozpoznaniu potrzeb społecznych rodziny,
B . udzielaniu  rodzinie  częstych  informacji  o  stanie

zdrowia pacjenta,
C . uczeniu dostrzegania wczesnych sygnałów ostrzegawczych

przed nawrotem choroby,
D . uczeniu sposobów wyręczania  pacjenta  w obowiązkach,  z

którymi sobie nie radzi.



Zadanie 0.
Teoria  pielęgnowania  wymagająca  przygotowania  pacjenta  do
"radzenia  sobie"  z  problemami  i  adaptacji  do  sytuacji
zmienionej w wyniku choroby to teoria pielęgnowania wg:

A.  V. Henderson,
B.  D. Orem,
C.  S.C. Roy,
D.  F. Nightingale.

Zadanie 0.
Trening budżetowy należy do grupy treningów:

A.  samoobsługi,
B.  umiejętności społecznych,
C.  edukacyjnych,
D.  nie należy do żadnej z wymienionych grup treningów.

Zadanie 0.
Ważnym  elementem  w  terapii  i  opiece  nad  osobami  z  otępieniem
jest:

A .  udzielanie wsparcia rodzinie,
B.  częsty kontakt z lekarzem psychiatrą,
C.  systematyczna kontrola stanu somatycznego,
D.  całodzienne organizowanie czasu.

Zadanie 0.
Trening umiejętności społecznych jest:

A .  metodą niedyrektywną,
B.  metodą dyrektywną,
C.  metodą psychodynamiczną,
D.  elementem terapii Gestalt.

Zadanie 0.
Umiejętności  ćwiczone  podczas  treningu  "program  powrotu  do
społeczeństwa"  powinien  nabyć  każdy  pacjent  wypisywany  ze
szpitala do środowiska, a szczególnie:

A .  pacjent po pierwszym epizodzie depresyjnym,
B.  przewlekle chory po długim odizolowaniu szpitalnym,
C.  chory po leczeniu na oddziale detoksykacyjnym,
D . pacjent  przyjęty  bez  zgody  z  powodu  zachowań

agresywnych.



Zadanie 0.
Generalizacja  umiejętności  nabywanych  w  czasie  treningu  polega
na:

A . zastosowaniu  ćwiczonych  umiejętności  w  praktycznym
działaniu,

B . sukcesywnym powtarzaniu tych umiejętności w warunkach
pozorowanych,

C.  prezentacji ćwiczonej umiejętności na kasecie video,
D . szczegółowym  omawianiu  kolejnych  etapów  ćwiczonej

umiejętności.

Zadanie 0.
Treningi umiejętności należy rozpoczynać:

A.  po ustąpieniu ostrych objawów psychotycznych,
B.  na każdym etapie choroby,
C.  przy nadmiernym rozproszeniu uwagi,
D.  tylko na etapie remisji.

Zadanie 0.
Chory  z  deficytem  umiejętności  społecznych,  włączony  w  proces
rehabilitacji  psychiatrycznej  powinien  jednocześnie
uczestniczyć:

A.  tylko w jednym treningu,
B.  w 2 lub 3 treningach,
C.  w 4 lub 5 treningach,
D.  ilość treningów zależna jest od rodzaju deficytu.

Zadanie 0.
Trening  umiejętności  społecznych  stosowany  wobec  osób
chorujących  na  schizofrenię  jest  skuteczną  metodą  terapii  w
następujących przypadkach:

A.  trudności w porozumiewaniu się z innymi ludźmi,
B . trudności  w  samoobsłudze  np.  w  ubieraniu  się,

przyrządzaniu posiłków,
C . nieumiejętności  w  radzeniu  sobie  w  ważnych  i  trudnych

życiowo  sytuacjach  np.  w  załatwieniu  pracy,  pobraniu  z
banku pieniędzy,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Głównym celem terapii rodzinnej jest:

A . określenie  rol i  społecznej  osób  uczestniczących  w
terapii,

B . pobudzenie  refleksji  pacjenta  i  poszerzenie  zakresu
świadomości,

C . określenie  przeżywanych emocji  i  ich  wpływu na  procesy
poznawcze i postępowanie,

D.  zmiana wzajemnych relacji członków rodziny.

Zadanie 0.
Spotkania w ramach treningów umiejętności społecznych powinny
się odbywać:

A.  codziennie przez 30 minut,
B.  raz w tygodniu przez 2-2,5 godziny,
C.  1-2 razy w tygodniu przez 1-1,5 godziny,
D.  trzy razy w tygodniu przez 2 godziny.

Zadanie 0.
Trudności  w  przestrzeganiu  zaleceń  leczniczych  przez  chorych
psychicznie sprzyjają następujące czynniki choroby psychicznej:

A .  przewlekły charakter schorzenia,
B.  płeć,
C.  aktywność zawodowa,
D.  pozostawanie lub nie w związku małżeńskim.

Zadanie 0.
Zorganizowaną  formą  aktywnej  rehabilitacji  połączonej  z
wypoczynkiem,  której  celem  jest  poprawa  sprawności
psychofizycznej  oraz  rozwijanie  i  utrwalanie  umiejętności
społecznych jest:

A .  klub pacjenta,
B.  hostel,
C.  zakład aktywizacji zawodowej,
D.  turnus rehabilitacyjny.

Zadanie 0.
Nauczenie  pacjenta  umiejętności  nawiązywania  i  podtrzymywania
kontaktów społecznych jest głównym celem treningu:

A.  umiejętności praktycznych,
B.  umiejętności prowadzenia rozmowy,
C.  rozpoznawania wczesnych objawów,
D.  rozwiązywania problemów.



Zadanie 0.
Trening  umiejętności  aktywnego  udziału  we  własnym  leczeniu
farmakologicznym mogą prowadzić:

A .  psycholog lub psychiatra,
B.  pielęgniarka, pracownik socjalny,
C.  terapeuta zajęciowy,
D.  wszystkie osoby wyżej wymienione.

Zadanie 0.
W  treningu  umiejętności  społecznych  polegającym  na
przygotowaniu do podjęcia pracy, pierwszym etapem jest:

A . wskazanie  pacjentom  jakie  umiejętności  i  nawyki  należy
posiadać, aby podjąć pracę zawodową,

B.  umiejętne szukanie ogłoszeń o pracy,
C.  kompletowanie dokumentów,
D.  pisanie CV.

Zadanie 0.
Środowisko  społeczne  świadomie  zorganizowane,  kierowane  i
zaplanowane w celu wywierania intensywnego wpływu leczniczego w
oddziale psychiatrycznym określa się pojęciem:

A.  interwencja systemowa,
B.  trening umiejętności społecznych,
C.  społeczność terapeutyczna,
D.  leczenie kompleksowe.

Zadanie 0.
Obecnie  głównym  wskazaniem  do  neurochirurgicznego  leczenia
zaburzeń psychicznych (psychochirurgii) są:

A.  zaburzenia osobowości,
B.  zespół serotoninowy, złośliwy zespół neuroleptyczny,
C . ciężkie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne prowadzące do

ciężkiego  inwalidztwa  lub  silnych  tendencji
samobójczych,

D.  ostra śmiertelna katatonia.

Zadanie 0.
D o najczęstszych objawów niepożądanych związanych z leczeniem
zabiegami elektrycznymi (EW) należą:

A.  zaburzenia rytmu serca,
B.  uporczywe wymioty,
C.  zawroty głowy,
D.  zaburzenia pamięci.



Zadanie 0.
W kontakcie psychoterapeutycznym z pacjentem mającym problemy
alkoholowe należy przestrzegać poniższych zasad, z WYJĄTKIEM:

A . prezentowania  nieoceniającej  postawy  wobec  chorego  i
jego problemu,

B.  przyjmowanie informacji chorego za w pełni wiarygodne,
C . traktowania zachowania pacjenta jako przejawów zaburzeń

psychicznych,
D . wystrzegania  się  zachowań  mogących  wywołać  u  chorego

poczucie zagrożenia.

Zadanie 0.
D o  selektywnych  inhibitorów  wychwytu  zwrotnego  serotoniny
(SSRI) NIE należy:

A.  promazyna,
B.  citalopram,
C.  sertralina,
D.  fluoksetyna.

Zadanie 0.
Wysoka skuteczność stosowania fluoksetyny została potwierdzona
w leczeniu:

A.  bulimii,
B.  schizofrenii,
C.  zespołu paranoidalnego,
D.  nerwicy lękowej.

Zadanie 0.
Profilaktyka  farmakologiczna  zaburzeń  afektywnych  obejmuje
podawanie:

A . sol i  l i tu  (np.  węglanu  litu),  karbamazepiny  (np.
Tegretol,  Amizepin),  kwasu  walproinowego  (np.  Depakine
Chrono),

B . amizepiny,  tranxeny,  piracetamu  (np.  Nootropil),
karbamazepiny (np. Tegretol, Amizepin),

C . sol i  l i tu  (np.  węglan  litu),  nicergolina  (np.
Nicergolin), winpocetyna (Vinpoton),

D . kwasu walproinowego (np. Depakine Chrono), klorazepatu
(np. Tranxena), piracetanu (np. Nootropil).



Zadanie 0.
Która  z  metod  terapii  chorych  na  schizofrenię  uznaje  za
zasadnicze  kierunki  działania  wzmacnianie  kompetencji  i
rozszerzanie oparcia społecznego?

A.  psychoterapia,
B.  socjoterapia,
C.  sejsmoterapia,
D.  farmakoterapia.

Zadanie 0.
D o  udziału  w  muzykoterapii  grupowej  NIE  należy  zachęcać
pacjenta:

A.  z zaburzeniami pamięci,
B.  głęboko depresyjnego,
C.  z zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi,
D.  autystycznego.

Zadanie 0.
Złośliwy  zespół  poneuroleptyczny  (ZZPN)  charakteryzuje  s ię
zaburzeniami:

A . świadomości,  tachykardią,  hipertermią,  drgawkami,
sztywnością mięśni,

B.  pamięci, bradykardią, hipotermią, wiotkością mięśni,
C . świadomości,  zaburzeniami  połykania,  hipotermią,

sztywnością mięśni,
D . pamięci,  porażeniem mięśni,  świądem i  zaczerwienieniem

skóry.

Zadanie 0.
W  której  z  poniżej  wymienionych  form  terapii  uczestnictwo
chorego z psychozą ułatwi pacjentowi poznanie przyczyn choroby,
mechanizmów objawów i wynikające z nich problemy?

A.  trening rozwiązywania trudnych sytuacji międzyludzkich,
B.  psychoterapia elementarna,
C.  trening asertywności,
D.  psychoterapia wglądowa.

Zadanie 0.
Ostre zatrucie litem charakteryzuje się:

A .  drżeniem, ataksją, wzmożonym napięciem mięśni,
B.  bólami i zawrotami głowy, sennością,
C.  przyrostem masy ciała, obrzękami,
D.  spadkiem siły mięśniowej i zaparciami.



Zadanie 0.
Do leków przeciwdepresyjnych należy:

A.  fenytoina,
B.  amantadyna,
C.  haloperidol,
D.  mianseryna.

Zadanie 0.
Ryzyko powstania wad płodu jest największe, gdy neuroleptyki są
stosowane w:

A . okresie  trzech  miesięcy  poprzedzających  zajście  w
ciążę,

B.  I trymestrze ciąży,
C.  II trymestrze ciąży,
D.  III trymestrze ciąży.

Zadanie 0.
Poczucie  wewnętrznego  niepokoju  (uniemożliwiającego  usiedzenie
w  miejscu,  spokojne  stanie,  leżenie)  połączone  z  przeżywaniem
lęku i drażliwością to:

A.  dystonia,
B.  akatyzja,
C.  dyskineza,
D.  parkinsonizm polekowy.

Zadanie 0.
Wskazaniami do psychoterapii są zaburzenia:

A.  nerwicowe,
B.  rozwojowe,
C.  osobowości,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Leczenie elektrowstrząsami (EW) jest stosowane:

A.  w zespole katatonicznym,
B.  w depresji endogennej z dużym ryzykiem samobójstwa,
C.  w ciężkiej depresji w II trymestrze ciąży,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Neuroleptyki stosowane w schizofrenii i zaburzeniach pokrewnych
schizofrenii  mogą  wywoływać  działanie  niepożądane  ze  strony
układu pozapiramidowego manifestujące się między innymi jako:

A . uczucie  wewnętrznego  niepokoju,  mimowolne  skurcze
mięśni,  drżenie  i  spowolnienie  ruchowe,  sztywność
mięśniowa,

B . pobudzenie  ruchowe,  chwiejność  emocjonalna,
konfabulacje,

C . zaburzenia  orientacji  auto-  i  allopsychicznej,
obniżenie nastroju,

D.  drgawki, mutyzm, obfite pocenie się.

Zadanie 0.
Deprywacja snu nocnego, to metoda stosowana w celu podwyższenia
efektu terapeutycznego leków:

A.  przeciwpsychotycznych,
B.  przeciwdepresyjnych,
C.  przeciwlękowych,
D.  psychostymulujących.

Zadanie 0.
Neuroleptyki  znajdują  przede  wszystkim  zastosowanie  w  leczeniu
zaburzeń:

A.  dyssocjacyjnych,
B.  lękowych w postaci fobii,
C.  urojeniowych,
D.  adaptacyjnych.

Zadanie 0.
W  celu  zachęcenia  pacjenta  do  opisania  swojego  problemu,
korzystniej jest zadać pytanie:

A.  zamknięte,
B.  naprowadzające,
C.  ogólne,
D.  otwarte.

Zadanie 0.
Błędy  jatrogenne  w  komunikowaniu  z  pacjentami  popełniane  są
podczas:

A.  udzielania informacji niewystarczających,
B.  zaniechaniu udzielania informacji,
C . udzielania  informacji  wywołujących  silne  negatywne

emocje,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Konspekt  jako  wyraz  przygotowania  się  nauczyciela  do  zajęć
teoretycznych, praktycznych zawiera:

A.  metody, formy nauczania, środki dydaktyczne,
B.  plan, układ materiału, metody, środki dydaktyczne,
C.  plan, przygotowanie merytoryczne materiału,
D.  hierarchię celów kształcenia, przygotowanie metodyczne.

Zadanie 0.
Samokształcenie to:

A . czas  poświęcony  na  samodzielne  poszukiwanie  nowej
literatury tematycznie związanej z kształceniem,

B . zorganizowany sposób utrwalania wiedzy i umiejętności z
zakresu programu nauczania szkoły pielęgniarskiej,

C . inspirowany,  zaplanowany,  realizowany  i  oceniany  przez
uczącego  się  proces  opanowania  wiedzy,  umiejętności  i
postaw,

D . forma  realizowania  procesu  kształcenia  w  oparciu  o
indywidualny program studiów magisterskich.

Zadanie 0.
Do subiektywnych komponentów jakości życia NIE zaliczymy:

A.  poczucia własnej godności,
B.  odczuwanej satysfakcji z pracy,
C.  odczuwanych dolegliwości fizycznych,
D.  uzyskiwanych dochodów.

Zadanie 0.
Problem społeczny, to:

A .  kłopoty osobiste wynikające ze statusu społecznego,
B . przedmiot  publicznej  debaty  poruszanej  przez  szeroki

krąg ludzi,
C . zjawiska  społeczne  o  szerokim  zasięgu,  które  wymagają

wspólnego wysiłku na rzecz jego usunięcia,
D.  problem, z którymi borykają się instytucje społeczne.

Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  aktów  prawnych  reguluje  prawa
pacjentów w Polsce?

A.  Kodeks karny,
B.  Konstytucja RP,
C.  Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Etyka  rozpatruje  czyny  ludzkie  (przedmiot  materialny)  oraz  ich
odniesienia  do  norm  moralności  (przedmiot  formalny).  Które  z
poniższych  zachowań  NIE  ma  bezpośrednio  ani  dodatniej  ani
ujemnej wartości dla opieki:

A .  bezinteresowne czuwanie nad umierającym, samotną osobą,
B . sporządzanie  dokumentacji  pielęgniarskiej  zgodnie  z

przepisami,
C.  wyniesienie dziecka ze zbombardowanego szpitala,
D.  opieka nad pacjentami z chorobą AIDS.

Zadanie 0.
Jaki jest pierwszy etap procesu planowania?

A.  przypisywanie odpowiedzialności,
B.  ocena rezultatów,
C.  określenie celów,
D.  ustalenie harmonogramu pracy.

Zadanie 0.
Marketing w ochronie zdrowia można postrzegać jako:

A.  funkcję wspomagającą zarządzanie,
B.  jedną ze sfer wpływających na jakość usług medycznych,
C.  marketingowe zarządzanie całą placówką,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.
W e współczesnych poglądach na zarządzanie zasobami ludzkimi w
instytucji, kadra pracownicza uznawana jest jako:

A.  wyłącznie wykonawcy zadań,
B.  podsystem społeczny,
C.  przedmiot zarządzania,
D.  podmiot zarządzający.

Zadanie 0.
N a  izolację  społeczną,  która  zwiększa  ryzyko  zachorowalności  i
śmiertelności szczególnie narażone są osoby:

A.  powyżej 80 lat,
B.  ostatnio owdowiałe,
C.  mieszkające samotnie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Współczesna  strategia  dla  zdrowia  sugeruje  ustalenie  pewnej
chronologii  działań,  która  decyduje  o  ich  efektywności  w
szerokim  aspekcie  społecznym.  Od  którego  działania  należy  tę
strategię rozpocząć?

A.  monitorowania wskaźników stanu zdrowia społeczeństwa,
B . stworzenia  systemu  opieki  zdrowotnej  adekwatnie  do

rozpoznanej sytuacji,
C . analizy czynników determinujących zdrowie i rozpoznanie

potrzeb zdrowotnych populacji,
D.  oceny skuteczności podjętych działań.

Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.

Zadanie 0.
Poniżej więzadła pachwinowego przechodzi przepuklina:

A.  pachwinowa skośna,
B.  pachwinowa prosta,
C.  kresy białej,
D.  udowa.

Zadanie 0.
W badaniu EKG, cecha jest to:

A .  najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B.  wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C.  amplituda zespołu RS,
D.  szybkość przesuwu papieru.



Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A . charakteryzuje  ostry  początek,  nasilenie  dolegliwości  w
pozycji leżącej na lewym boku,

B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C.  łagodnieje w pozycji siedzącej z pochyleniem do przodu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  55 podaje  w wywiadzie,  że  od pewnego czasu podczas
pochylania  tułowia  odczuwa  ból  w  okolicy  krzyżowej.  W  trakcie
dłuższych  spacerów  występują  bóle  łydek.  Podczas  unoszenia
wyprostowanej  kończyny  dolnej  w  pozycji  leżącej,  pacjent  podaje
ostry ból wzdłuż unoszonej kończyny, co sugeruje:

A.  rwę kulszową,
B.  ucisk na korzeń nerwowy,
C.  zwyrodnienie stawu biodrowego,
D.  zwyrodnienie stawu kolanowego.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.
Tiki, to niezależne od woli pacjenta:

A.  groteskowe, wykręcone pozycje, często korpusu ciała,
B . wolne,  wykręcające,  wijące  ruchy  w  obrębie  twarzy,

dalszych części kończyn,
C . krótkie,  nieregularne,  powtarzające  się,  skoordynowane

ruchy,
D . rytmiczne,  powtarzające  się,  dziwaczne  ruchy  twarzy  i

jamy ustnej.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.



Zadanie 0.
Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

A.  zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
B . przyspieszony  oddech,  szary  cień  wokół  ust,  ruch

skrzydełkowy nosa,
C.  przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
D.  zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

Zadanie 0.
Tamponadę  worka  osierdziowego  można  podejrzewać,  jeśli  w
badaniu EKG obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  jamy  brzusznej,  polegającą  na
głębokim  uciskaniu  brzucha  w  lewym  dolnym  kwadrancie  i
pojawienie  s ię  bólu  w  przeciwległym  prawym  dolnym  kwadrancie
brzucha określa się mianem objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Rowsinga,
D.  Goldflama.



Zadanie 0.
Pacjent  podaje  w  wywiadzie  przewlekłą  chorobę  płuc.  Zwraca
naszą  uwagę  charakterystyczny  kształt  klatki  piersiowej.  Klatkę
piersiową pacjenta będzie można prawdopodobnie określić jako:

A.  beczkowatą,
B.  kurzą,
C.  lejkowatą,
D.  cepowatą.

Zadanie 0.
Objaw Kerniga polega na:

A . występowaniu  bólu  podczas  próby  przygięcia  głowy  do
klatki piersiowej,

B . występowaniu bólu podczas próby wyprostowania w kolanie
nogi zgiętej w stawach biodrowym i kolanowym,

C.  sztywności karku,
D . zgięciu  kończyn  dolnych  w  stawach  biodrowych  i

kolanowych przy przygięciu głowy do klatki piersiowej.

Zadanie 0.
W  czasie  wstrząsu,  nie  tylko  anafilaktycznego,  ciśnienie
tętnicze krwi jest:

A .  znacznie podwyższone,
B.  znacznie obniżone,
C.  nieznacznie podwyższone,
D.  w normie.

Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
U  kobiety wysokość dna macicy pod koniec 24 tygodnia ciąży jest
badana na wysokości:

A .  2 palców nad spojeniem łonowym,
B.  pośrodku pomiędzy pępkiem a spojeniem łonowym,
C.  dokładnie na wysokości pępka,
D.  bezpośrednio pod łukiem żebrowym.



Zadanie 0.
W  przypadku  podejrzenia  nagłego  zatrzymania  krążenia,  ocenę
oddechu należy prowadzić przez czas NIE dłuższy niż:

A .  5 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.

Zadanie 0.
Prawidłowa  sekwencja  działań  w  trakcie  udzielania  pierwszej
pomocy osobie dorosłej  z  oznakami nagłego zatrzymania krążenia
w ramach "łańcucha przeżycia", obejmuje:

A.  dostęp do CPR, BLS, wczesną defibrylację, ALS,
B.  BLS, dostęp do CPR, wczesną defibrylację, ALS,
C.  BLS, dostęp do CPR, ALS, wczesną defibrylację,
D.  dostęp do CPR, BLS, ALS, wczesną defibrylację.

Zadanie 0.
W przypadku choroby Gravesa-Basedowa można zaobserwować:

A.  rzadkie mruganie,
B . nienadążanie  powieki  górnej  za  ruchem  gałki  ocznej  w

dół,
C . nienadążanie  gałki  ocznej  za  powieką,  przy  skierowaniu

spojrzenia w górę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jean Watson opracowała model pielęgnowania nazwany modelem:

A.  relacji międzyludzkich,
B.  adaptacyjnym,
C.  pielęgniarstwa transkulturowego,
D.  humanistycznej troskliwości.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie zindywidualizowane to:

A.  proces pielęgnowania,
B.  teoria pielęgnowania,
C.  komunikacja interpersonalna,
D.  diagnoza pielęgniarska.



Zadanie 0.
Streszczenie z przeprowadzonych badań powinno uwzględniać:

A.  cele,
B.  opis metod stosowanych w przebiegu badań, bibliografię,
C.  uzyskane rezultaty z badań i interpretację autora,
D . cele,  opis  metod  stosowanych,  rezultaty  z  badań,

interpretacje  autora,  konkluzje  i  implikacje,
bibliografię.

Zadanie 0.
Metoda  badawcza  pojedynczej  ślepej  próby  polega  na  tym,  że
osoby:

A.  tylko prowadzące zabieg wiedzą co otrzymują,
B . otrzymujące  i  oceniające  zabieg  nie  wiedzą  co

otrzymują,
C.  tylko otrzymujące zabieg nie wiedzą co otrzymują,
D.  otrzymujące i oceniające zabieg wiedzą co otrzymują.

Zadanie 0.
W  nowoczesnym  podejściu  do  pielęgniarstwa  od
pielęgniarki/położnej oczekuje się:

A .  wysokiego poziomu wiedzy,
B.  doświadczenia,
C.  podnoszenia kwalifikacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Z a  początek  rozwoju  profesjonalnego  pielęgniarstwa  traktuje
się:

A .  powstanie pierwszej szkoły pielęgniarstwa w 1860 roku,
B . powstanie  Międzynarodowej  Rady  Pielęgniarek  w  1899

roku,
C . powstanie  Zgromadzenia  Sióstr  Miłosierdzia  św.

Vincentego a`Paulo w XVI wieku,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Jakim programem komputerowym należy się posłużyć, by utworzyć
dokument  zawierający  tekst,  zestawienie  danych  w  postaci  tabel
oraz histogramów?

A.  edytorem tekstów,
B.  bazą danych,
C.  systemem operacyjnym,
D.  programem graficznym.



Zadanie 0.
Modalna jest to:

A .  średnia arytmetyczna,
B.  środkowa w szeregu uporządkowanym,
C.  wartość najczęściej występująca,
D.  średnia geometryczna.

Zadanie 0.
W  pewnym oddziale szpitalnym, w czasie trzech miesięcy (90 dni)
hospitalizowano  łącznie  300  pacjentów.  W  oddziale  znajduje  s ię
6 0  łóżek.  Jaki  jest  średni  czas  hospitalizacji  pacjenta  na  tym
oddziale?

A.  27 dni,
B.  18 dni,
C.  15 dni,
D.  5 dni.



PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 231409
GRUPA 1
Zadanie 0.
Technika,  która  eliminuje  wrażenie  pośpiechu,  zwraca  uwagę  na
kontakt  pozawerbalny,  wpływając  przez  to  pozytywnie  na  emocje
pacjenta to:

A.  odzwierciedlenie,
B.  milczenie terapeutyczne,
C.  poświadczenie,
D.  klaryfikacja.

Zadanie 0.
Wyjaśnianie to technika komunikowania polegająca na:

A . eliminowaniu  nieścisłości  czy  niejasności  pojawiających
się podczas rozmowy,

B . powtarzaniu  za  pacjentem  istotnych  elementów  jego
wypowiedzi,

C.  poznawaniu mocnych stron chorego,
D.  dodawaniu otuchy pacjentowi.

Zadanie 0.
Najistotniejszymi  w  kontakcie  terapeutycznym  z  chorym  są
postawy:

A.  akceptacji, współczucia, autentyczności,
B.  akceptacji, empatii, sympatii,
C .  akceptacji, empatii, autentyczności,
D.  akceptacji, autentyczności, opiekuńczości.

Zadanie 0.
Terapeutyczny  sposób  komunikowania  się  z  osobą  z  chorobą
Alzheimera, to między innymi:

A . n ie  przyspieszanie  wypowiedzi  pacjenta,  wielokrotne
powtarzanie pytań, przekazywanie krótkich komunikatów,

B . rozmawianie z chorym krótko, sugerowanie trudnych słów,
powtarzanie pytań,

C . poprawianie błędnych wypowiedzi, przekazywanie krótkich
komunikatów, gdy chory milczy - zakończenie kontaktu,

D . bazowanie  na  komunikatach  werbalnych,  wielokrotne
powtarzanie pytań, zachęcanie do długich wypowiedzi.

Zadanie 0.
Który sposób komunikowania z pacjentem jest NIETERAPEUTYCZNY?

A.  przekazywanie obserwacji,
B.  ocenianie postawy,
C.  kierowanie zwrotne pytań,
D.  udzielanie informacji.



Zadanie 0.
W komunikowaniu się z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi
BŁĘDEM jest:

A . podejmowanie rozmowy rozpoczętej przez pacjenta bez je j
zaplanowania,

B . krytykowanie  wypowiedzi  chorego  i  dyskutowanie  z
pacjentem przejawiającym myślenie psychotyczne,

C.  pozwolenie choremu na ustalenie tematu rozmowy,
D.  aktywne słuchanie.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  poniżej  zachowań  pielęgniarki  należą  do
zachowań porządkujących kontakt i komunikację?

A . klaryfikowanie,  poszukiwanie  zgodnej  oceny,
porządkowanie zdarzeń w czasie,

B . klaryfikowanie,  poszukiwanie  zgodnej  oceny,
modelowanie,

C . poszukiwanie  zgodnej  oceny,  porządkowanie  zdarzeń  w
czasie, eksploracja,

D . klaryfikowanie,  porządkowanie  zdarzeń  w  czasie,
modelowanie.

Zadanie 0.
Podstawą podjęcia terapii przez osobę uzależnioną jest:

A .  uzyskanie wglądu przez pacjenta w istotę problemu,
B.  przekazanie wiedzy na temat uzależnień,
C.  ukazanie negatywnych skutków picia alkoholu,
D.  budowa poczucia własnej wartości.

Zadanie 0.
W czasie kontaktu terapeutycznego, pielęgniarka przyjmuje wobec
pacjenta rolę przewodnika w fazie:

A .  orientacji,
B .  identyfikacji,
C.  zgłębiania problemów pacjenta,
D.  zakończenia interakcji.

Zadanie 0.
Podczas komunikowania się pielęgniarki z pacjentem agresywnym
NIE należy:

A.  przyjmować postawy osądzającej,
B . okazywać pacjentowi przewagi wynikającej z dysponowania

środkami przymusu w początkowym etapie kontaktu,
C.  traktować dosłownie obraźliwe zachowania pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Klaryfikowanie polega na:

A . powiedzeniu własnymi słowami, wypowiedzi rozmówcy, tak
aby wydobyć z niej to co najważniejsze,

B . powtarzaniu tych samych sformułowań, co pacjent, w celu
podtrzymania rozmowy,

C . powtarzaniu  własnymi  słowami  niektórych,  istotnych
elementów wypowiedzi chorego,

D.  podzielaniu poglądów rozmówcy i akceptowaniu ich.

Zadanie 0.
Wśród  zalecanych  technik  komunikowania  się  z  pacjentem  z
zaburzeniami depresyjnymi jest:

A .  aktywne słuchanie,
B.  terapeutyczne milczenie,
C.  redukcja nierealistycznych obaw,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Zachowaniem NIETERAPEPEUTYCZNYM w kontakcie z chorym z depresją
jest:

A . dążenie  do  zrozumienia  bezradności  ogarniającej
pacjenta,

B . rozweselanie,  pocieszanie  chorego  i  rozsnuwanie  przed
nim wizji szybkiej poprawy,

C.  wykazanie zainteresowania, towarzyszenie w milczeniu,
D.  okazanie chęci do udzielenia pomocy.

Zadanie 0.
W  przypadku, kiedy pacjent ma urojenia lub omamy pielęgniarka
powinna:

A.  podjąć próbę ich wyperswadowania,
B.  kategorycznie im zaprzeczać,
C.  zachęcić pacjenta do opisu przeżyć,
D.  zmienić temat rozmowy.

Zadanie 0.
Empatię charakteryzuje zdolność do:

A.  wczuwania się w sytuację emocjonalną chorego,
B . wczuwania  się  w  sytuację  emocjonalną  chorego  i

umiejętność jej oceny także z jego perspektywy,
C . okazanie  współczucia  choremu  i  umiejetność  oceny  jego

sytuacji z własnej perspektywy,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  okazując  zdolność  przyjęcia  chorego  takim,  jakim
jest przejawia postawę:

A.  partnerstwa,
B.  empatii,
C .  akceptacji,
D.  sympatii.

Zadanie 0.
Sugerowanie  odpowiedzi  na  temat  samopoczucia  pacjenta  przez
pielęgniarkę  w  trakcie  rozmowy,  jest  niekorzystne  dla  pacjenta
z zaburzeniami:

A.  psychotycznymi,
B.  hipochondrycznymi,
C.  depresyjnymi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jakie  zachowanie  pielęgniarki  jest  pożądane  w  kontakcie  z
chorym z objawami lęku?

A . wykazanie  empatii  i  tolerancji,  kontakt  indywidualny,
nie wyperswadowanie lęku,

B . nie  bagatelizowanie  odczuć  chorego,  kontakt
indywidualny, wyperswadowanie lęku,

C . pozostawienie  pacjenta  w  samotności  i  ciszy  po  próbie,
wyperswadowanie lęku,

D . okazanie  tolerancji  i  życzliwości  oraz  zaproponowanie
spaceru z grupą pacjentów.

Zadanie 0.
Do czynników utrudniających proces komunikowania o charakterze
emocjonalnym, u pacjentów w starszym wieku należy:

A.  nastawienie euforyczne,
B.  nadmierne zaufanie,
C.  zaburzenia pamięci,
D.  zaburzenia narządów zmysłu.

Zadanie 0.
Technika  komunikowania  terapeutycznego,  która  pozwala  na
podtrzymanie  rozmowy  i  sprawdzenie  przez  pacjenta,  jak
wypowiadane  przez  niego  treści  zostały  przez  personel
zrozumiane to:

A.  oferowanie siebie,
B.  poświadczenie,
C.  budowanie nadziei i pocieszanie,
D.  modelowanie.



Zadanie 0.
Specjalistyczna pomoc osobom potrzebującym w radzeniu sobie  z
reakcjami  psychicznymi  pojawiającymi  się  w  sytuacjach
traumatycznych to:

A.  rozmowa terapeutyczna,
B.  tzw. interwencje kryzysowe,
C.  psychoedukacja,
D.  profilaktyka zaburzeń psychicznych.

Zadanie 0.
Polska ustawa o ochronie zdrowia psychicznego:

A.  nie określa terminu zdrowie psychiczne,
B . nie  określa  znaczenia  terminu  zdrowie  psychiczne,  ale

uznaje je za fundamentalne prawo człowieka,
C . odwołuje  s ię  do  znaczenia  tego  terminu  podanego  przez

Światową Organizację Zdrowia,
D . odwołuje  s ię  do  definicji  zdrowia  psychicznego  w

Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

Zadanie 0.
Przyjęcie  w  trybie  nagłym  osoby  psychicznie  chorej  do  szpitala
psychiatrycznego  bez  zgody  wymaga  zatwierdzenia  przez
ordynatora w ciągu:

A.  12 godzin od chwili przyjęcia,
B.  24 godzin od chwili przyjęcia,
C.  36 godzin od chwili przyjęcia,
D.  48 godzin od chwili przyjęcia.

Zadanie 0.
Ustawa dzieli osoby z zaburzeniami psychicznymi na:

A . ujawniające:  psychozy,  nerwice  i  odchylenia  od  normy
psychicznej,

B . chore  psychicznie,  upośledzone  umysłowo  i  wykazujące
inną niż wymienione zakłócenia czynności psychicznych,

C . wykazujące  choroby:  psychiczne,  psychosomatyczne  i
psychoorganiczne,

D.  zaburzone umysłowo, psychotyczne i psychicznie.



Zadanie 0.
Pacjentka  została  przyjęta  do  szpitala  psychiatrycznego  wbrew
woli .  Lekarz  psychiatra  przed  przystąpieniem  do  badania
pacjentki powinien:

A . zabezpieczyć  w  swoim  gabinecie  wszystko  to,  co  może
wykorzystać pacjentka w celu targnięcia się na życie,

B . poprosić  pielęgniarkę,  która  aktualnie  ma  dyżur,  aby
była obecna podczas badania pacjentki,

C . uprzedzić  pacjentkę  o  przyczynach  przeprowadzenia
badania,

D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Czy prawo pozwala stosować przymus bezpośredni wówczas, kiedy
pacjent  w  sposób  gwałtowny  niszczy  lub  uszkadza  przedmioty
znajdujące się w jego otoczeniu?

A . prawo  nie  pozwala  w  takiej  sytuacji  stosować  przymusu
bezpośredniego,

B.  takie sytuacje nie są objęte prawem,
C . tak,  zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  jest  wtedy

zgodne z prawem,
D . prawo pozwala stosować przymus bezpośredni wówczas, gdy

straty materialne są znaczne.

Zadanie 0.
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób jest opracowywana przez:

A.  Organizację Narodów Zjednoczonych,
B.  Światową Organizację Zdrowia,
C.  Światową Federację Zdrowia Psychicznego,
D.  Międzynarodową Komisję Statystyki Zdrowotnej.

Zadanie 0.
Zajęcia  rehabilitacyjne  prowadzone  w  szpitalach
psychiatrycznych NIE mogą być:

A.  podporządkowane celom gospodarczym,
B.  opłacane w postaci wynagrodzenia dla chorego,
C.  zalecane przez personel jako pożądane,
D.  organizowane w grupie.

Zadanie 0.
Świadczenia  zdrowotne  udzielane  osobom  psychicznie  chorym  i
upośledzonym umysłowo są:

A.  bezpłatne dla ubezpieczonych,
B.  bezpłatne dla wszystkich wymienionych chorych,
C.  częściowo refundowane,
D.  bezpłatne dla otrzymujących rentę.



Zadanie 0.
Dobro  pacjenta  wymaga  ubezwłasnowolnienia.  Kto  kieruję  tę
sprawę do prokuratora?

A.  kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
B.  pielęgniarka opiekująca się bezpośrednio chorym,
C.  lekarz leczący chorego,
D.  pielęgniarka oddziałowa.

Zadanie 0.
Ustawowo dopuszczalne środki przymusu to:

A . chłodny  prysznic,  pozbawienie  prawa  do  odwiedzin  lub
spacerów, podanie leków mimo sprzeciwu chorego,

B . przytrzymanie,  przymusowe  zastosowanie  leków,
unieruchomienie, izolacja,

C . przeniesienie  na  inny  oddział  z  powiadomieniem
społeczności szpitalnej,

D . założenie  "kaftana  bezpieczeństwa",  pozbawienie  prawa
do oglądania telewizji, zastosowanie izolatki.

Zadanie 0.
Wysokiej  rangi  dokument  zaczyna  się  zdaniem:  "Uznając,  że
zdrowie  psychiczne  jest  fundamentalnym  dobrem  osobistym
człowieka,  a  ochrona  praw  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi
należy  do  obowiązków państwa .. ." .  Powyższe  zdanie  zawarte  jest
w :

A.  Ustawie o działalności leczniczej,
B.  Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego,
C.  Projekcie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego",
D.  Karcie Ottawskiej.

Zadanie 0.
Teoria dezintegracji pozytywnej zakłada:

A . korzystny wpływ niektórych kryzysów psychologicznych na
zdrowie psychiczne,

B . pozytywny  wpływ  umieszczania  dzieci  zagrożonych
demoralizacją w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

C . wyodrębnienie  osobnej  grupy  zaburzeń  psychicznych
prowadzących do dezintegracji osobowości,

D . stosowanie specjalnych programów psychoprofilaktycznych
wobec małych dzieci.



Zadanie 0.
W Polsce ruch higieny psychicznej:

A .  rozwijał się podobnie jak w innych krajach,
B.  nie przyjął się z przyczyn ideologiczno-politycznych,
C . rozwinął  s ię  dopiero  po  zmianach  ustrojowo-społecznych

w latach 90-tych,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Tradycyjnie do zaburzeń psychicznych zalicza się:

A .  tylko psychozy,
B.  psychozy i choroby psychiczne,
C . psychozy,  choroby  psychiczne  i  inne  zaburzenia

czynności psychicznych,
D . psychozy,  nerwice,  upośledzenie  umysłowe,  większość

zespołów  psychoorganicznych,  niektóre  zaburzenia
psychosomatyczne,  niektóre  dewiacje  seksualne,
zaburzenia  osobowości  oraz  uzależnienie  od  alkoholu  i
innych substancji psychoaktywnych.

Zadanie 0.
D o prawidłowo ukształtowanych potrzeb człowieka warunkujących
utrzymanie zdrowia psychicznego NIE należą:

A.  potrzeby narcystyczne,
B.  potrzeba osiągnięć,
C.  potrzeba wpływania na swoje życie,
D.  potrzeba akceptacji siebie i innych.

Zadanie 0.
Zdanie  "zdrowie  psychiczne  jest  fundamentalnym  dobrem
osobistym" sugeruje, że lecząc chorego psychicznie należy:

A.  dążyć do poprawy zdrowia za wszelką cenę,
B . uznać,  że  wszystkie  środki  i  metody  lecznicze  są

uprawnione,
C . mieć  wzgląd  na  inne  dobra  osobiste,  a  nie  tylko  na  cele

zdrowotne,
D . pominąć  niechęć,  opór  i  wyobrażenia  pacjenta  o

leczeniu.

Zadanie 0.
Wśród  użytecznych  dla  promocji  zdrowia  psychicznego,  w
zapobieganiu  i  terapii  zaburzeń  psychicznych  NIE  wymienia  się
badań społecznych nad:

A.  stresowymi zdarzeniami życiowymi,
B.  systemami oparcia społecznego,
C.  koncepcją salutogenezy,
D.  zaburzeniami czynności emocjonalnych.



Zadanie 0.
Zdrowie człowieka w najkrótszym ujęciu zależy od:

A.  aktywności własnej i determinacji,
B.  poziomu opieki medycznej,
C.  priorytetów danego kraju,
D . konkretnych  warunków  życiowych,  czyli  poziomu  i

standardu życia.

Zadanie 0.
Realizowany w  Polsce  program "Otwórzcie  drzwi"  jest  przykładem
promowania zdrowia psychicznego:

A.  w miejscu pracy, nauki,
B.  w społeczności wiejskiej,
C.  w mediach,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Objaw  "poduszki  powietrznej"  (uniesienia  głowy  nad  poziom
podłoża leżącego pacjenta) można obserwować w schizofrenii:

A .  paranoidalnej,
B.  hebefrenicznej,
C.  katatonicznej,
D.  rezydualnej.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  zachowań  NIE  jest  charakterystyczne  dla
osoby z osobowością z pogranicza ("bordeline")?

A.  niezdolność do kontrolowania zachowań emocjonalnych,
B.  powtarzające się samouszkodzenia lub próby samobójcze,
C . przesadne  poczucie  odpowiedzialności  i  obowiązku,

dążenie do perfekcjonizmu,
D.  intensywne, ale nietrwałe związki z innymi ludźmi.

Zadanie 0.
Fobia jest to:

A . si lna,  niepohamowana  reakcja  lękowa  niepodlegająca
kontroli,  niedająca  się  uzasadnić,  często  powstaje
podczas nagłego zetknięcia się z obiektem,

B . reakcja  obronna  na  zetknięcie  s ię  z  obiektywnie
istniejącym źródłem zagrożenia,

C.  myśl i wyobrażenie nasuwające się wbrew woli,
D.  zmiana w odbieraniu siebie i otoczenia.



Zadanie 0.
Pojawienie  s ię  utraty  kontroli  nad  piciem  pomimo  poważnych
negatywnych skutków zdrowotnych i życiowych określa następującą
fazę rozwoju alkoholizmu:

A.  fazę przewlekłą,
B.  fazę krytyczną,
C.  fazę ostrzegawczą,
D.  picie towarzyskie.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  czynników  można  przyjąć  za  kryterium
zaliczenia osoby do grupy ryzyka wystąpienia schizofrenii?

A.  obciążenie rodzinne schizofrenią,
B.  komplikacje okołoporodowe,
C.  zaburzony rozwój w okresie dziecięcym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Zespół abstynencyjny NIE występuje po odstawieniu:

A.  opiatów,
B.  alkoholu,
C.  substancji halucynogennych,
D.  kanabinoli.

Zadanie 0.
Wytwarzanie  fałszywych  informacji  wypełniających  luki
pamięciowe to:

A.  hipermnezja,
B.  konfabulacje,
C.  omamy pamięciowe,
D.  kryptomnezja.

Zadanie 0.
Stałe  wzmożenie  samopoczucia  przejawiające  się  zadowoleniem,
uczuciem  radości,  szczęścia,  beztroski,  skłonnością  do  żartów
charakteryzuje:

A.  nastrój lękowy,
B.  nastrój maniakalny,
C.  osobowość dyssocjalną,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Z a kryterium diagnostyczne jadłowstrętu psychicznego uznaje s ię
wartość masy ciała co najmniej:

A . 10% poniżej masy odpowiedniej dla wieku i wzrostu, BMI
poniżej 19 kg/m2,

B . 15% poniżej masy odpowiedniej dla wieku i wzrostu, BMI
poniżej 17,5 kg/m2,

C . 20% poniżej masy odpowiedniej dla wieku i wzrostu, BMI
poniżej 16,5 kg/m2,

D . 25% poniżej masy odpowiedniej dla wieku i wzrostu, BMI
poniżej 15,5 kg/m2.

Zadanie 0.
Dezadaptacja społeczna w schizofrenii cechuje się:

A .  nadmiarem kontaktów społecznych,
B . ograniczeniem  lub  brakiem  możliwości  pełnienia  ról

społecznych,
C.  próbami samobójczymi,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 0.
Zespół stresu pourazowego rozpoznajemy, gdy:

A.  objawy trwają przynajmniej miesiąc,
B.  w objawach wyróżniamy depresję i lęk,
C.  dochodzi do spadku inicjatywy,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Usystematyzowane  urojenia  niewiary  małżeńskiej  należą  do  typu
urojeń:

A.  depresyjnych,
B.  maniakalnych,
C.  paranoicznych,
D.  paranoidalnych.

Zadanie 0.
Charakterystyczną  cechą  dla  lęku  społecznego  w  dzieciństwie
jest/są:

A.  zakłócenie relacji w rodzinie,
B.  dobre relacje z członkami swej rodziny,
C.  zadawalające relacje z ludźmi spoza rodziny,
D.  łatwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.



Zadanie 0.
W ramach klasyfikacji ICD-10 schizofrenia diagnozowana jest:

A .  tylko u osób dorosłych,
B.  tylko u dzieci i młodzieży,
C.  tylko u młodzieży,
D.  u osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Zadanie 0.
Zniekształcenie  oceny  rzeczywistości  w  schizofrenii  dorosłych
wynika z:

A .  urojeń i omamów,
B.  obniżonego nastroju,
C.  stresu,
D.  dużego ubóstwa mowy.

Zadanie 0.
Leczenie  szpitalne  zaburzeń  depresyjnych  jest  wskazane  w
przypadku:

A . obecności  przykrych  omamów  lub  urojeń,  bądź  innych
objawów psychotycznych,

B.  przewlekłych lęków,
C.  dystymii,
D.  na prośbę rodziny lub samego pacjenta.

Zadanie 0.
We wczesnym okresie choroby Alzheimera NIE występuje:

A.  osłabienie pamięci dawnej,
B.  zmienność nastroju,
C . trudność  w  zapamiętywaniu  i  odtwarzaniu  nowych

informacji,
D.  zaburzenie koncentracji.

Zadanie 0.
Pozytronowa  tomografia  emisyjna  (PET)  u  chorych  z  chorobą
Alzheimera umożliwia ocenę:

A.  stopnia uszkodzenia tkanki mózgowej,
B.  zmian strukturalnych w obrębie układu kostnego czaszki,
C.  czynności bioelektrycznej mózgu,
D . mechanicznej  przyczyny  otępienia  jak:  guz,  ropień,

krwiak, wodogłowie.

Zadanie 0.
Ekspresja uczuciowa niedostosowana do zaistniałej sytuacji to:

A .  katatymia,
B.  parestezja,
C.  paratymia,
D.  aleksytymia.



Zadanie 0.
Agorafobia to:

A.  lęk przed pająkami,
B.  lęk przed przebywaniem w tłumie,
C.  lęk przed brudem,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Lekarz  zaleca  zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  w  formie
unieruchomienia lub izolacji na czas NIE dłuższy niż:

A .  2 godziny,
B.  4 godziny,
C.  6 godzin,
D.  8 godzin.

Zadanie 0.
W  ocenie  stopnia  zaburzeń świadomości  (skala  Glasgow)  NIE  jest
brana pod uwagę:

A.  reakcja otwierania oczu,
B.  funkcja móżdżkowa - chód, koordynacja,
C.  reakcja ruchowa,
D.  reakcja słowna.

Zadanie 0.
D o  najczęściej  występujących  stanów  nagłych  w  psychiatrii  NIE
należą:

A.  tendencje i próby samobójcze,
B.  zachowania agresywne i i autoagresywne,
C.  anoreksja i bulimia,
D.  nagłe stany lękowe.

Zadanie 0.
Agresja realizowana przez różnego rodzaju zaniechania, to;

A .  agresja czynna,
B.  agresja z przeniesieniem,
C.  agresja bierna,
D.  nie jest agresja.

Zadanie 0.
W  celu  unieruchomienia  chorego  psychicznie,  jeżeli  jest  to
możliwe należy podejść do pacjenta:

A.  z przodu,
B.  z boku,
C.  z tyłu,
D.  z boku lub z tyłu.



Zadanie 0.
Podczas  kontaktu  i  opieki  nad  pacjentem  z  aktywnością
samobójczą konieczna jest:

A .  możliwość zastosowania przymusu bezpośredniego,
B.  intensywna farmakoterapia,
C.  ocena "ryzyka samobójstwa",
D.  psychoterapia rodzinna.

Zadanie 0.
Doraźne,  krótkotrwałe  unieruchomienie  osoby  z  użyciem  siły
fizycznej to:

A .  przytrzymanie,
B.  zastosowanie kaftana bezpieczeństwa,
C.  izolacja chorego,
D.  unieruchomienie przy użyciu pasów insulinowych.

Zadanie 0.
Polecenie,  aby  skrzywdzić  inną  osobę  wydawane  przez  "głosy"
stanowi  czynnik  ryzyka  zachowań  z  użyciem  przemocy  o
charakterze:

A.  psychologicznym,
B.  organicznym,
C.  psychotycznym,
D.  socjalnym.

Zadanie 0.
W ostrych psychozach NIE występują zaburzenia:

A.  myślenia,
B.  spostrzegania,
C.  świadomości,
D.  nastroju.

Zadanie 0.
Optymalna liczba osób do unieruchomienia osoby za pomocą pasów
to:

A.  2 osoby,
B.  2-3 osoby,
C.  3-4 osoby,
D.  5 osób.

Zadanie 0.
Prawdopodobieństwo  urzeczywistnienia  zamiarów  samobójczych
zwiększa nadużywanie alkoholu, ponieważ:

A.  wywołuje depresję,
B.  upośledza krytycyzm,
C.  prowadzi do odhamowania,
D.  wszystkie odpowiedzi poprawne.



Zadanie 0.
Która z poniższych odpowiedzi jest istotnym środkiem zaradczym,
zapobiegającym wystąpieniu zespołu wypalenia zawodowego?

A . uświadomienie  sobie  możliwości  istnienia  zespołu
wypalenia,

B.  przeprowadzanie superwizji wśród personelu medycznego,
C.  zmiany przebiegu czynności zawodowych,
D.  wszystkie powyższe właściwe.

Zadanie 0.
Bez zgody można przyjąć pacjenta, który:

A.  zdradza zaburzenia psychiczne,
B . zagraża  swojemu  życiu  i  zdrowiu  lub  życiu  i  zdrowiu

otoczenia,
C.  otoczenie zgłasza skargi na pacjenta,
D.  prawidłowe są wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Które z poniższych twierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . czas  trwania  unieruchomienia  chorego  powinien  być  jak
najkrótszy,

B . częstotliwość  incydentów  agresji  w  oddziałach
psychiatrycznych  nie  ma  istotnego  związku  z
zagęszczeniem oddziału,

C . d o  udzielenia  lekarzowi  pomocy  w  stosowaniu  przymusu
bezpośredniego  na  jego  żądanie  są  zobowiązane  -
pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna,

D.  osobowość lękowa predysponuje do zachowań agresywnych.

Zadanie 0.
Pierwszym  elementem  postępowania  w  stanach  wymagających
natychmiastowej interwencji psychiatrycznej jest:

A .  próba nawiązania kontaktu i zebrania wywiadu,
B.  stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
C.  diagnozowanie w kierunku somatycznego podłoża zaburzeń,
D . badanie  stanu  psychicznego  pacjenta  w  kierunku

psychiatrycznego podłoża zaburzeń i ustalenie wstępnego
rozpoznania.



Zadanie 0.
Świadoma,  wyuczona  aktywność  ukierunkowana  na  zaspokojenie
określonych  własnych  potrzeb,  która  w  sposób  celowy  reguluje
integralność,  funkcjonowanie  i  rozwój  jednostki  określana  jest
jako:

A.  samoopieka,
B.  wiedza zdrowotna,
C.  edukacja zdrowotna,
D.  wsparcie społeczne.

Zadanie 0.
Do wskaźników oceny jakości opieki pielęgniarskiej NIE należą:

A.  satysfakcja pacjenta,
B.  satysfakcja zawodowa,
C.  zasoby materialne,
D.  dowody w dokumentacji.

Zadanie 0.
Pierwszym etapem struktury procesu pielęgnowania jest:

A .  rozpoznanie stanu podmiotu opieki i jego środowiska,
B.  planowanie pielęgnowania,
C.  ocena wyników pielęgnowania,
D.  realizowanie planu pielęgnowania.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych zachowań pielęgniarki  opiekującej  s ię  chorym
z zaburzeniami lękowymi jest NIETERAPEUTYCZNE?

A . obecność  przy  chorym,  okazywanie  serdeczności,
życzliwości,

B.  zaspokajanie potrzeb pacjenta w pierwszej kolejności,
C.  podjęcie próby perswazji o braku zasadności lęku,
D . zachęcanie chorego do udziału w zajęciach wymagających

skupienia, w sytuacji gdy lęk nie jest bardzo nasilony.

Zadanie 0.
Podczas  zbierania  danych  o  pacjencie  z  zespołem  otępiennym
pielęgniarka powinna korzystać ze skali:

A .  Barthel,
B.  Eysencka,
C.  PANSS,
D.  Wechslera.



Zadanie 0.
Desensytyzacja  -  to  jedna  z  technik  stosowanych  w  terapii
zespołu nerwicowego:

A.  hipochondrycznego,
B.  histerycznego,
C.  depresyjnego,
D.  fobijnego.

Zadanie 0.
Kto  jest  autorem  teorii  pielęgnowania,  uwzględniającej
mechanizm  adaptacji,  a  więc  radzenia  sobie  w  sytuacji
zmienionej przez chorobę?

A.  Hildegarda Peplau,
B.  Calista Roy,
C.  Betty Newman,
D.  Dorothy Orem.

Zadanie 0.
Do zaburzeń afektywnych zaliczamy:

A.  zespół zależności alkoholowej,
B.  zespoły paranoiczne,
C.  zaburzenia dysocjacyjne,
D.  zaburzenia depresyjne nawracające.

Zadanie 0.
Głównym warunkiem, jaki musi spełniać chory psychicznie by mógł
być leczony w domu jest brak:

A.  zgody chorego na leczenie szpitalne,
B.  zagrożenia dla chorego lub otoczenia,
C.  zgody rodziny na leczenie szpitalne,
D.  oddziału stacjonarnego w miejscu zamieszkania pacjenta.

Zadanie 0.
W  momencie przyjęcia pacjenta z  zachowaniami samobójczymi na
oddział przede wszystkim należy:

A . poinformować  rodzinę  o  zagrożeniach  wynikających  z
choroby,

B . zapewnić bezpieczeństwo samemu choremu a także innym
pacjentom,

C . przejrzeć  rzeczy  pacjenta  zwracając  uwagę  na  ukryte
leki oraz niebezpieczne przedmioty,

D.  zapoznać pacjenta i jego rodzinę z kartą praw pacjenta.



Zadanie 0.
Niezbędnym  warunkiem  poprawy  jakości  opieki  pielęgniarskiej
jest:

A . posiadanie  specjalizacji  przez  wszystkich  członków
zespołu pielęgniarskiego,

B.  opracowanie i wdrożenie standardów postępowania,
C.  znajomość wszystkich teorii pielęgnowania,
D . przyjęcie  przez  pielęgniarki  dodatkowych  funkcji

terapeutycznych.

Zadanie 0.
Według  Jellinka,  palimpsesty  alkoholowe  to  charakterystyczny
objaw fazy alkoholizmu:

A.  wstępnej,
B.  ostrzegawczej (zwiastunowej),
C.  krytycznej,
D.  przewlekłej.

Zadanie 0.
Na podstawie standardu opieki pielęgniarskiej budowane są:

A.  rekomendacje,
B.  certyfikaty jakości,
C.  procedury,
D.  akredytacje.

Zadanie 0.
Głównym elementem teorii pielęgnowania wg D. Orem jest:

A .  sytuacja stresowa,
B.  mechanizmy obronne,
C.  deficyt samoopieki,
D.  proces adaptacyjny.

Zadanie 0.
Teoria  oparta  na  potrzebach  Maslowa,  reprezentująca  14
podstawowych potrzeb, które mogą podlegać deficytom w związku z
chorobą to teoria pielęgnowania wg:

A.  V. Henderson,
B.  D. Orem,
C.  S.C. Roy,
D.  F. Nightingale.



Zadanie 0.
Omamy  są  zaburzeniami  myślenia,  chory  jest  przekonany  o  ich
realności.

A .  oba zdania są prawdziwe,
B.  pierwsze prawdziwe, drugie fałszywe,
C.  pierwsze fałszywe, drugie prawdziwe,
D.  oba zdania są fałszywe.

Zadanie 0.
Które  z  niżej  prezentowanych  zachowań  pielęgniarki  wobec
chorego z jakościowymi zaburzeniami świadomości jest właściwe?

A.  wielokrotne przedstawianie się choremu,
B.  uprzedzanie o wykonywanych zabiegach,
C . korygowanie  jego  błędnej  orientacji  w  przestrzeni  i

czasie,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Która  grupa  objawów  jest  charakterystyczna  dla  pacjenta  z
depresją?

A . przygnębienie,  negatywna  ocena  siebie  i  przyszłości,
uczucie zmęczenia,

B . brak  łaknienia,  poczucie  winy,  przekonanie  o
zniekształceniu twarzy,

C . przeżywanie  lęku,  izolowanie  się  od  innych,  nadmierna
aktywność w nocy,

D . nastawienie  hipochondryczne,  poczucie  gonitwy  myśli,
bezkrytycyzm.

Zadanie 0.
Zachowanie  przejawiające  się  nadmiernym  poczuciem
odpowiedzialności,  sztywnością  zasad  moralnych  i
perfekcjonizmem  w  postępowaniu  jest  charakterystyczne  dla
pacjenta z zaburzeniami osobowości o typie:

A .  anankastycznym,
B.  zależnym,
C.  schizotypowym,
D.  schizoidalnym.



Zadanie 0.
Które z poniższych zachowań pielęgniarki jest NIETERAPEUTYCZNE
wobec chorego z urojeniami?

A . nierozmawianie  o  urojeniach  z  chorym,  niepotwierdzanie
ich, niezaprzeczenie im,

B . podtrzymywanie  uwagi  chorego  na  przeżyciach
urojeniowych,  dyskutowanie  o  nich  z  pacjentem  lub
zaprzeczanie im,

C . obserwowanie  zachowań  chorego,  jego  wypowiedzi,
łagodzenie  faktu  przeżywania  ich  poprzez  stworzenie
przyjaznej  atmosfery,  życzliwy  stosunek,  nawiązanie
kontaktu,

D . kierowanie  uwagi  chorego  na  inne  sprawy  poprzez
odpowiednio prowadzoną rozmowę, interesujące zajęcia.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  niżej  struktur  psychicznych,  według  Z .
Freuda  jest  odpowiedzialna  za  rozwój  moralny,  łącznie  z
sumieniem?

A.  id ,
B.  ego,
C.  superego,
D.  id i ego.

Zadanie 0.
Postępowanie  pielęgniarskie  wobec  pacjenta  z  objawami  zespołu
lękowego zmierza do:

A.  obniżenia poziomu lęku,
B.  zmniejszenia częstości napadów lęku,
C . nauczenie  pacjenta  jak  ma  sobie  radzić  z  niektórymi

objawami choroby,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Która  grupa  urojeń  jest  charakterystyczna  dla  pacjentów  z
manią?

A.  owładnięcia i ksobne,
B.  prześladowcze i dysmorfofobiczne,
C.  nihilistyczne i zazdrości,
D.  genealogiczne i wynalazcze.

Zadanie 0.
Skala Hamiltona służy do oceny stanu pacjenta:

A.  z otępieniem,
B.  ze schizofrenią,
C.  z depresją,
D.  uzależnionego od alkoholu.



Zadanie 0.
Stan  fizyczny  osoby  unieruchomionej  przez  cały  czas  trwania
unieruchomienia, również podczas snu pacjenta jest kontrolowany
przez pielęgniarkę nie rzadziej, niż co:

A.  10 minut,
B.  30 minut,
C.  15 minut,
D.  20 minut.

Zadanie 0.
Podczas  zapewniania  optymalnych  warunków  do  utrzymania
aktywności pacjenta z chorobą Alzheimera NIE należy:

A . opracować stale powtarzający się program dnia dotyczący
posiłków,  odpoczynku,  rozrywki  i  przestrzegać  tego
harmonogramu,

B . często  wyręczać  pacjenta  w  wykonywaniu  prostych
czynności, delikatnie ponaglać,

C.  obserwować gdzie chory chowa różne rzeczy,
D . wybierać  pacjentowi  programy  telewizyjne  i  ciekawe  dla

niego zajęcia.

Zadanie 0.
Arteterapia to w wąskim znaczeniu:

A . wykorzystanie  technik  plastycznych  i  ich  wytworów  w
terapii i diagnozowaniu,

B.  wykorzystanie tańca w terapii pacjentów,
C.  stosowanie treningów umiejętności społecznych,
D.  oglądanie telewizji.

Zadanie 0.
Treningi umiejętności należy rozpoczynać:

A.  po ustąpieniu ostrych objawów psychotycznych,
B.  na każdym etapie choroby,
C.  przy nadmiernym rozproszeniu uwagi,
D.  tylko na etapie remisji.

Zadanie 0.
W  treningu  umiejętności  społecznych  polegającym  na
przygotowaniu do podjęcia pracy, pierwszym etapem jest:

A . wskazanie  pacjentom  jakie  umiejętności  i  nawyki  należy
posiadać, aby podjąć pracę zawodową,

B.  umiejętne szukanie ogłoszeń o pracy,
C.  kompletowanie dokumentów,
D.  pisanie CV.



Zadanie 0.
Psychodrama jest:

A .  metodą terapii indywidualnej,
B.  metodą terapii przy zastosowaniu hipnozy,
C.  formą treningu autogennego,
D.  metodą terapii grupowej.

Zadanie 0.
Nauczenie  pacjenta  umiejętności  nawiązywania  i  podtrzymywania
kontaktów społecznych jest głównym celem treningu:

A.  umiejętności praktycznych,
B.  umiejętności prowadzenia rozmowy,
C.  rozpoznawania wczesnych objawów,
D.  rozwiązywania problemów.

Zadanie 0.
Treningi umiejętności społecznych rozpoczynamy dopiero, gdy:

A.  ustąpią przewlekłe objawy psychotyczne,
B.  zostanie nawiązany kontakt terapeutyczny z pacjentem,
C.  zostanie nawiązany kontakt terapeutyczny z rodziną,
D.  pacjent przebywa w oddziale ponad 3 miesiące.

Zadanie 0.
Spotkania w ramach treningów umiejętności społecznych powinny
się odbywać:

A.  codziennie przez 30 minut,
B.  raz w tygodniu przez 2-2,5 godziny,
C.  1-2 razy w tygodniu przez 1-1,5 godziny,
D.  trzy razy w tygodniu przez 2 godziny.

Zadanie 0.
Kolorystyka  prac  analizowana  podczas  zajęć  z  psychorysunku
wskazuje nam na:

A.  obecny nastrój pacjenta,
B.  diagnozę społeczną pacjenta,
C.  jego miejsce w społeczności terapeutycznej,
D.  jednostkę chorobową rozpoznaną u pacjenta.

Zadanie 0.
Trening  umiejętności  rozpoznawania  u  siebie  wczesnych  objawów
choroby obejmuje:

A . umiejętności  rozpoznawania  u  siebie  wczesnych  objawów
choroby,

B.  radzenie sobie z objawami nowopojawiającymi się,
C.  zażywanie niewielkich ilości alkoholu i narkotyków,
D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.



Zadanie 0.
Trening budżetowy należy do grupy treningów:

A.  samoobsługi,
B.  umiejętności społecznych,
C.  edukacyjnych,
D.  nie należy do żadnej z wymienionych grup treningów.

Zadanie 0.
W spotkaniach grup Balinta uczestniczą głównie:

A.  rodziny pacjentów ze schizofrenią,
B.  terapeuci i zawody medyczne różnej specjalności,
C.  dzieci i ich rodzice,
D.  pacjenci z depresją.

Zadanie 0.
Trudności  w  przestrzeganiu  zaleceń  leczniczych  przez  chorych
psychicznie sprzyjają następujące czynniki choroby psychicznej:

A .  przewlekły charakter schorzenia,
B.  płeć,
C.  aktywność zawodowa,
D.  pozostawanie lub nie w związku małżeńskim.

Zadanie 0.
W terapii rodzin istotnymi etapami w cyklu życia rodziny są:

A.  opuszczanie domu,
B.  przeprowadzki,
C . włączanie  do  rodziny  nowych  członków  po  zawarciu

małżeństwa,
D.  zezwalanie nastolatkom na wzrastającą autonomię.

Zadanie 0.
Podstawą pracy podczas treningu behawioralnego jest:

A .  powtórzenie tego samego ćwiczenia,
B.  zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi,
C.  stosowanie wzmocnień pozytywnych,
D.  prezentacja uczonej czynności na wideo.

Zadanie 0.
Poczucie  wewnętrznego  niepokoju  (uniemożliwiającego  usiedzenie
w  miejscu,  spokojne  stanie,  leżenie)  połączone  z  przeżywaniem
lęku i drażliwością to:

A.  dystonia,
B.  akatyzja,
C.  dyskineza,
D.  parkinsonizm polekowy.



Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania elektrowstrząsów
są/jest:

A .  odklejenie siatkówki,
B . choroby  przebiegające  ze  wzmożonym  ciśnieniem

śródczaszkowym,
C.  zakrzepowe zapalenie żył,
D . choroby  krtani  i  jamy  ustnej  zmniejszające  drożność

dróg oddechowych.

Zadanie 0.
Środowisko  społeczne  świadomie  zorganizowane,  kierowane  i
zaplanowane w celu wywierania intensywnego wpływu leczniczego w
oddziale psychiatrycznym określa się pojęciem:

A.  interwencja systemowa,
B.  trening umiejętności społecznych,
C.  społeczność terapeutyczna,
D.  leczenie kompleksowe.

Zadanie 0.
Które z poniższych twierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . p o  odstawieniu  leków  z  grupy  benzodiazepin  może
wystąpić zespół abstynencyjny,

B . beta-blokery  nie  znajdują  zastosowania  w  leczeniu
chorych z rozpoznaniem schizofrenii,

C . fluoksetyna  stosowana  jest  m.  in.  w  leczeniu  zespołów
obsesyjno- kompulsyjnych,

D . fluoksetyna ma zastosowanie również w leczeniu zaburzeń
odżywiania.

Zadanie 0.
Przedstawicielem tzw. neuroleptyków klasycznych NIE jest:

A .  haloperidol,
B.  promazyna,
C.  olanzapina,
D.  pernazyna.



Zadanie 0.
Profilaktyka  farmakologiczna  zaburzeń  afektywnych  obejmuje
podawanie:

A . sol i  l i tu  (np.  węglanu  litu),  karbamazepiny  (np.
Tegretol,  Amizepin),  kwasu  walproinowego  (np.  Depakine
Chrono),

B . amizepiny,  tranxeny,  piracetamu  (np.  Nootropil),
karbamazepiny (np. Tegretol, Amizepin),

C . sol i  l i tu  (np.  węglan  litu),  nicergolina  (np.
Nicergolin), winpocetyna (Vinpoton),

D . kwasu walproinowego (np. Depakine Chrono), klorazepatu
(np. Tranxena), piracetanu (np. Nootropil).

Zadanie 0.
Lekiem  stosowanym  w  terapii  osób  uzależnionych  od  alkoholu,
który  umożliwia  dłuższe  utrzymanie  abstynencji  i  zmniejszenie
nawrotów picia jest:

A .  metadon,
B.  akamprosat,
C.  l i t ,
D.  piracetam.

Zadanie 0.
Zastosowanie  terapii  elektrowstrząsowej  w  leczeniu  schizofrenii
ogranicza się do:

A.  ostrych, zagrażających życiu stanów katatonicznych,
B.  stanów lękowych,
C.  schizofrenii rezydualnej,
D.  pierwszego zachorowania na schizofrenię.

Zadanie 0.
Optymalna  liczba  uczestników  grupy  terapeutycznej  mieści  s ię  w
granicach:

A.  3-6 osób,
B.  4-8 osób,
C.  8-14 osób,
D.  6-12 osób.

Zadanie 0.
D o  obrazu  klinicznego  złośliwego  zespołu  neuroleptycznego  (ZZN)
NIE należy objaw:

A.  zwiększenia poziomu CPK we krwi,
B.  zlewnych potów,
C.  znacznej hipotermii,
D.  wzmożonego napięcia mięśniowego.



Zadanie 0.
Różne  formy  wpływania  na  środowisko  społeczne  w  celu
doprowadzenia  do  zmiany  funkcjonowania  jednostki  określa  się
pojęciem:

A.  socjoterapia,
B.  psychoterapia,
C.  pomoc i wsparcie psychiczne,
D.  psychorehabilitacja.

Zadanie 0.
W trakcie przyjmowania węglanu l itu wymagane jest kontrolowanie
jego  poziomu  w  surowicy  krwi  pacjenta.  Poziom  terapeutyczny
tego leku zawiera się w granicach:

A.  0,5-0,8 mEq/l,
B.  0,6-1,2 mEq/l,
C.  1,8-2,5 mEq/l,
D.  2.0-3,5 mEq/l.

Zadanie 0.
W  psychoterapii  w  nurcie  psychoanalitycznym  zjawiskiem  acting
out określa się:

A . przeciwdziałanie  oporowi  pacjenta  w  trakcie
psychoterapii,

B . impulsywne  działanie  pacjenta  w  celu  uniknięcia
uświadomienia sobie własnych emocji,

C . zjawisko  występowania  u  terapeuty  negatywnych  emocji
wobec pacjenta,

D.  wielokrotne interpretowanie tego samego oporu pacjenta.

Zadanie 0.
W  racjonalnej terapii zaburzeń związanych ze stresem obowiązuje
zasada łączenia farmakoterapii z:

A .  terapią zajęciową,
B.  ergoterapią,
C.  psychoterapią skoncentrowaną na urazie,
D.  psychoterapią rodzinną (systemową).



Zadanie 0.
FAŁSZYWE jest twierdzenie dotyczące fototerapii:

A . fototerapią  nazywa  się  leczenie  światłem  o  natężeniu
2,5 - 10 tys. luksów,

B . fototerapia  jest  metodą  leczenia  z  wyboru  u  pacjentów  z
depresją  zimową  w  przebiegu  choroby  afektywnej
sezonowej,

C . kuracja  solami  l i tu  istotnie  zwiększa  skuteczność
fototerapii,

D . leczenie  światłem często  jest  łączone  z  innymi  metodami
leczenia depresji.

Zadanie 0.
Neuroleptyki  znajdują  przede  wszystkim  zastosowanie  w  leczeniu
zaburzeń:

A.  dyssocjacyjnych,
B.  lękowych w postaci fobii,
C.  urojeniowych,
D.  adaptacyjnych.

Zadanie 0.
D o najczęstszych objawów niepożądanych związanych z leczeniem
zabiegami elektrycznymi (EW) należą:

A.  zaburzenia rytmu serca,
B.  uporczywe wymioty,
C.  zawroty głowy,
D.  zaburzenia pamięci.

Zadanie 0.
Do leków przeciwdepresyjnych należy:

A.  fenytoina,
B.  amantadyna,
C.  haloperidol,
D.  mianseryna.

Zadanie 0.
Ostre zatrucie litem charakteryzuje się:

A .  drżeniem, ataksją, wzmożonym napięciem mięśni,
B.  bólami i zawrotami głowy, sennością,
C.  przyrostem masy ciała, obrzękami,
D.  spadkiem siły mięśniowej i zaparciami.



Zadanie 0.
Obecnie  głównym  wskazaniem  do  neurochirurgicznego  leczenia
zaburzeń psychicznych (psychochirurgii) są:

A.  zaburzenia osobowości,
B.  zespół serotoninowy, złośliwy zespół neuroleptyczny,
C . ciężkie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne prowadzące do

ciężkiego  inwalidztwa  lub  silnych  tendencji
samobójczych,

D.  ostra śmiertelna katatonia.

Zadanie 0.
Rodzaj  konfliktu,  który  wyraża  się  negatywnym  stosunkiem  do
ludzi,  z  którymi  znaleźliśmy  się  w  sytuacji  konfliktu  i
towarzyszą  mu  silne  negatywne  emocje,  niezrozumiałe
stereotypowe  spostrzeganie  ludzi,  z  którymi  się  zgadzamy  to
konflikt:

A .  relacji,
B .  danych,
C.  wartości,
D.  interesów.

Zadanie 0.
Do negocjacji dochodzi wtedy, gdy:

A.  nie występuje konflikt interesów pomiędzy stronami,
B.  strony nie preferują poszukiwania porozumienia,
C . istnieją  odpowiednie  procedury  rozwiązania  konfliktu

np. przepis lub nakaz postępowania,
D . występuje  konflikt  interesów  pomiędzy  stronami  i  strony

preferują poszukiwanie porozumienia.

Zadanie 0.
Metoda kształcenia to:

A . systematycznie  stosowany  sposób  postępowania
pozwalający osiągnąć cel,

B . postępowanie  zmierzające  do  uzyskania  informacji,  czy
cele zostały osiągnięte,

C.  sposób postępowania z uczniem, wychowankiem,
D.  sposób realizacji zajęć teoretycznych.



Zadanie 0.
W  procesie  kształcenia  zdecydowanie  najczęściej  stosuje  s ię
wzrokowe środki dydaktyczne co uzasadnione jest tym, że:

A . środki  te  są  najtańsze  w  przygotowaniu  i  nie  potrzebny
jest  specjalny  sprzęt  ani  warunki  do  ich
wyeksponowania,

B . około  75-85%  osób  to  tzw.  "wzrokowcy",  którzy
najefektywniej  uczą  się  gdy  widzą  teksty,  obrazy,
modele i przedmioty autentyczne,

C . ich  przygotowanie  nie  jest  czasochłonne,  nie  wymagają
specjalnego przygotowania uczących się do ich odbioru,

D . środki  te  nie  są  drogie  do  przygotowania,  nie  wymagane
jest przestrzeganie żadnych zasad w ich prezentowaniu.

Zadanie 0.
Twórcą koncepcji stresu jest:

A .  Merton,
B.  Selye,
C.  Thomas,
D.  Cooley.

Zadanie 0.
Choroba  w  rodzinie  powoduje  zmiany  w  je j  funkcjonowaniu,  co
objawia się:

A .  przejęciem obowiązków za chorego członka rodziny,
B.  wzrostem wydatków na leczenie,
C.  zmianą jakości więzi łączących członków rodziny,
D.  zamianą statutu społecznego chorego członka rodziny,

Zadanie 0.
Zgodnie  z  obowiązującymi w Polsce  przepisami pacjent  ma prawo
do:

A.  rzetelnego leczenia i pielęgnowania,
B . prywatności  oraz  poszanowania  godności  i  wolności

osobistej,
C.  informacji i samostanowienia o sobie,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Pielęgniarka/położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po:

A.  ukończeniu szkoły pielęgniarskiej/położnych,
B.  odbyciu 12-miesięcznego stażu,
C.  odbyciu 6-miesięcznego stażu,
D.  po uzyskaniu tytułu specjalisty.



Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.
Plany  strategiczne  różnią  się  od  planów  operacyjnych  tym,  że
plany strategiczne są:

A.  sekwencyjne,
B.  chronologiczne,
C.  długoterminowe,
D.  krótkoterminowe.

Zadanie 0.
Stanowisko pracy opisują trzy ważne elementy:

A.  zadania, odpowiedzialność i dostęp do zasobów,
B.  zadania, odpowiedzialność i sposób wynagradzania,
C.  obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia,
D . odpowiedzialność,  uprawnienia  i  ponoszenie

odpowiedzialności.

Zadanie 0.
Wśród  klasycznych  funkcji  zarządzania  wymienia  się  taką
funkcję,  która  oznacza  porównywanie  stanu  osiągniętego  z
modelem, wzorcem zamierzonym w działaniu, a także obserwowanie
postępów organizacji w realizacji celów. Jest to:

A .  planowanie,
B.  organizowanie,
C.  kierowanie ludźmi,
D.  kontrolowanie.

Zadanie 0.
Z a  sporządzenie  i  aktualizację  planu  zabezpieczenia
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej odpowiada:

A.  Minister Zdrowia,
B.  samorząd terytorialny,
C.  NFZ,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 0.
Badaniem przyczyn szerzenia się chorób zakaźnych zajmuje się:

A .  socjologia medycyny,
B.  epidemiologia,
C.  promocja zdrowia,
D.  socjologia ludności.



Zadanie 0.
Palenie  tytoniu,  siedzący  tryb  życia,  otyłość,  zbyt  duże
napięcie psychiczne zalicza się do mierników zdrowia:

A.  negatywnych,
B.  pozytywnych,
C.  narażenia (ryzyka),
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe.

Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie.  W  leczeniu  ww.  stanu  należy  zastosować  przede
wszystkim tlen oraz następujące leki:

A .  Aminofilinę, Hydrokortyzon,
B.  Hydrokortyzon, Diazepam,
C.  Nitroglicerynę, Aminofilinę,
D.  Salbutamol, Aminofilinę.

Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  rozpoznaniu  zapalenia  żył  głębokich  należy
zastosować:

A . uniesienie  i  unieruchomienie  kończyny,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

B . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

C.  uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę,
D . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki

przeciwbólowe, kortykosteroidy.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Craniotabes  oznacza  ognisko  rozmiękania  potylicy.  Jako  objaw
występujący fizjologicznie może utrzymywać się u niemowlęcia do
końca:

A.  3 miesiąca życia,
B.  6 miesiąca życia,
C.  9 miesiąca życia,
D.  12 miesiąca życia.



Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
W  przypadku  podejrzenia  nagłego  zatrzymania  krążenia,  ocenę
oddechu należy prowadzić przez czas NIE dłuższy niż:

A .  5 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.



Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  chorym  gorączkującym,  pielęgniarka
prowadząca  bilans  płynów  musi  uwzględnić  poniesione  straty
przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?

A . w  czwartej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie
prawej,

B.  gdziekolwiek w okolicy serca,
C . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  prawej  stronie

mostka,
D . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  lewej  stronie

mostka.

Zadanie 0.
Język  pacjenta  pokryty  jest  grubą  warstwą  białego  nalotu,  który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

A.  infekcję drożdżakową,
B.  aftowe zapalenie jamy ustnej,
C.  leukoplakię,
D.  język geograficzny.



Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Pacjent  przywieziony  przez  karetkę  oddycha  regularnie  ok.  8
razy  na  minutę,  źrenice  są  znacznie  zwężone.  Oddech  pacjenta
jest  prawdopodobnie  wynikiem  depresji  ośrodka  oddechowego
spowodowanego przez:

A.  kokainę,
B.  opioidy,
C.  benzodiazepiny,
D.  cytostatyki.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.



Zadanie 0.
Betty  Neuman  w  stworzonym  przez  siebie  modelu  wyróżnia,
przeciwnie  do  tradycyjnie  wyróżnianych  czterech  etapów,  trzy
następujące etapy procesu pielęgnowania:

A . diagnoza  pielęgniarska,  wyznaczenie  celów,  wyniki
pielęgnowania,

B . gromadzenie  danych,  planowanie  pracy,  ocena  wyników
pielęgnowania,

C . interwencje  pielęgniarskie,  ocena  pożądanych  zmian,
określenie celów długoterminowych,

D . diagnoza  pielęgniarska,  gromadzenie  danych,  ocena
wyników pielęgnowania.

Zadanie 0.
Możliwość  działania  pielęgniarskiego  urzeczywistnia  się  w
procesie interakcji między pielęgniarką a:

A.  pacjentem,
B.  rodziną,
C.  lekarzem,
D.  pielęgniarką.

Zadanie 0.
Analiza dokumentacji pielęgniarskiej jest:

A .  metodą badawczą,
B.  specyficzną techniką badawczą,
C.  specyficzną metodą badawczą,
D.  metodą i techniką badawczą.

Zadanie 0.
Badania pilotażowe dotyczą:

A.  uściślenia przyjętych hipotez,
B . skontrolowania  przydatności  samych  metod  i  narzędzi

badawczych,
C.  zdobycia wstępnej wiedzy o badanej zbiorowości,
D . ustalenia  wskaźników  świadczących  o  występowaniu

pewnego zjawiska.

Zadanie 0.
Szczególny  wpływ  na  rozwój  osobowości  zawodowej  pielęgniarki
ma:

A.  zespół koleżeński zakładu pracy,
B.  szkoła pielęgniarska,
C.  kontakty z pacjentami,
D.  współpraca z lekarzami.



Zadanie 0.
Pierwsza Ustawa o pielęgniarstwie została uchwalona w Polsce w:

A.  1918 r.,
B.  1926 r.,
C.  1935 r.,
D.  1948 r.

Zadanie 0.
Do jakiej grupy programów zalicza się Windows?

A.  bazy danych,
B.  systemu operacyjnego,
C.  edytoru tekstu,
D.  programu graficznego.

Zadanie 0.
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności  obliczania  średnich,  odchyleń  od  średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  arkusze kalkulacyjne.

Zadanie 0.
Miarą  zmienności  charakteryzującą  stopień  zróżnicowania
jednostek zbiorowości pod względem badanej cechy jest, m.in.:

A .  średnia harmoniczna,
B.  odchylenie standardowe,
C.  modalna,
D.  średnia arytmetyczna.



PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 231410
GRUPA 1
Zadanie 0.
Do grupy zachowań pogłębiających komunikowanie należy:

A.  porządkowanie zachowań w czasie lub według skutków,
B.  eksploracja,
C.  podsumowanie,
D.  klaryfikowanie.

Zadanie 0.
Które  z  działań  pracowników  ochrony  zdrowia  należy  do
jatropatogennych?

A.  nieuzasadnione stosowanie leków,
B.  zastosowanie błędnej metody leczenia,
C.  wyższościowa postawa wobec chorego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Technika,  która  eliminuje  wrażenie  pośpiechu,  zwraca  uwagę  na
kontakt  pozawerbalny,  wpływając  przez  to  pozytywnie  na  emocje
pacjenta to:

A.  odzwierciedlenie,
B.  milczenie terapeutyczne,
C.  poświadczenie,
D.  klaryfikacja.

Zadanie 0.
W czasie kontaktu terapeutycznego, pielęgniarka przyjmuje wobec
pacjenta rolę przewodnika w fazie:

A .  orientacji,
B .  identyfikacji,
C.  zgłębiania problemów pacjenta,
D.  zakończenia interakcji.

Zadanie 0.
Pielęgniarka komunikująca się z pacjentem agresywnym powinna:

A . okazywać  swoją  przewagę  wynikającą  z  dysponowania
środkami przymusu,

B.  wykonywać groźne gesty,
C . n ie  ujawniać  symbolicznych  przyjaznych  gestów  np.

poczęstowanie napojem,
D . powstrzymywać się od przyjmowania postawy osądzającej i

nie traktować dosłownie obraźliwych zachowań pacjenta.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  poniżej  zachowań  pielęgniarki  należą  do
zachowań porządkujących kontakt i komunikację?

A . klaryfikowanie,  poszukiwanie  zgodnej  oceny,
porządkowanie zdarzeń w czasie,

B . klaryfikowanie,  poszukiwanie  zgodnej  oceny,
modelowanie,

C . poszukiwanie  zgodnej  oceny,  porządkowanie  zdarzeń  w
czasie, eksploracja,

D . klaryfikowanie,  porządkowanie  zdarzeń  w  czasie,
modelowanie.

Zadanie 0.
Empatię charakteryzuje zdolność do:

A.  wczuwania się w sytuację emocjonalną chorego,
B . wczuwania  się  w  sytuację  emocjonalną  chorego  i

umiejętność jej oceny także z jego perspektywy,
C . okazanie  współczucia  choremu  i  umiejetność  oceny  jego

sytuacji z własnej perspektywy,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
W  przypadku, kiedy pacjent ma urojenia lub omamy pielęgniarka
powinna:

A.  podjąć próbę ich wyperswadowania,
B.  kategorycznie im zaprzeczać,
C.  zachęcić pacjenta do opisu przeżyć,
D.  zmienić temat rozmowy.

Zadanie 0.
Technika  komunikowania  terapeutycznego,  która  pozwala  na
podtrzymanie  rozmowy  i  sprawdzenie  przez  pacjenta,  jak
wypowiadane  przez  niego  treści  zostały  przez  personel
zrozumiane to:

A.  oferowanie siebie,
B.  poświadczenie,
C.  budowanie nadziei i pocieszanie,
D.  modelowanie.



Zadanie 0.
Jakie  zachowanie  pielęgniarki  przyczynią  się  do  zmniejszenia
agresji słownej chorego psychicznie?

A . podniesiony  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego
zachowania  bez  okazywania  niechęci,  niekomentowanie
zachowania pacjenta,

B . spokojny  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania,
okazywana niechęć, niekomentowanie zachowania pacjenta,

C . spokojny  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania
bez  okazywania  niechęci,  niekomentowanie  zachowania
pacjenta,

D . niski  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania  bez
okazywania niechęci, komentowanie zachowania pacjenta.

Zadanie 0.
Podstawą podjęcia terapii przez osobę uzależnioną jest:

A .  uzyskanie wglądu przez pacjenta w istotę problemu,
B.  przekazanie wiedzy na temat uzależnień,
C.  ukazanie negatywnych skutków picia alkoholu,
D.  budowa poczucia własnej wartości.

Zadanie 0.
Jedna  z  poniższych  zasad  utrudnia  wyrażenie  przez  chorego  z
zaburzeniami psychicznymi problemów emocjonalnych:

A . dawanie pacjentowi czasu na znalezienie właściwych słów
do wyrażenia uczuć,

B.  bycie empatycznym,
C.  stawianie pytań zamkniętych,
D.  pytanie o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne.

Zadanie 0.
Zasada  neutralności  w  komunikowaniu  się  z  rodziną  pacjenta
oznacza postawę terapeuty, która:

A.  zapobiega wciągnięciu w grę rodzinną,
B.  ustala relacje w płaszczyźnie równoległej,
C . gwarantuje  akceptację,  uzyskanie  określonej  pozycji  w

rodzinie,
D.  nie zagraża tożsamości rodziny.



Zadanie 0.
Według  Kępińskiego  "błąd  sędziego"  to  jeden  z  błędów
utrudniających  nawiązanie  kontaktu  terapeutycznego  z  chorym.
Polega on na:

A . lekceważeniu  świata  subiektywnych  doznań  pacjenta  i
poleganiu  wyłącznie  na  wynikach  obiektywnych  badań
lekarskich oraz badań dodatkowych,

B . przyjmowaniu  nadmiernie  współczującej  postawy  wobec
pacjenta,

C . przyjmowaniu  nadmiernie  oceniającej  i  krytycznej
postawy wobec chorego,

D . skrywaniu własnych uczuć i  reakcji  za maską zawodowej
rutyny i obojętności.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  okazując  zdolność  przyjęcia  chorego  takim,  jakim
jest przejawia postawę:

A.  partnerstwa,
B.  empatii,
C .  akceptacji,
D.  sympatii.

Zadanie 0.
Zachowaniem NIETERAPEPEUTYCZNYM w kontakcie z chorym z depresją
jest:

A . dążenie  do  zrozumienia  bezradności  ogarniającej
pacjenta,

B . rozweselanie,  pocieszanie  chorego  i  rozsnuwanie  przed
nim wizji szybkiej poprawy,

C.  wykazanie zainteresowania, towarzyszenie w milczeniu,
D.  okazanie chęci do udzielenia pomocy.

Zadanie 0.
Sugerowanie  odpowiedzi  na  temat  samopoczucia  pacjenta  przez
pielęgniarkę  w  trakcie  rozmowy,  jest  niekorzystne  dla  pacjenta
z zaburzeniami:

A.  psychotycznymi,
B.  hipochondrycznymi,
C.  depresyjnymi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Efektywne komunikowanie się pielęgniarki z pacjentem w depresji
polega między innymi na:

A.  analizie przyczyn smutku i lęku,
B.  przedstawianiu pozytywnej, barwnej przyszłości,
C.  bagatelizowaniu przyczyn smutku,
D.  rozładowaniu negatywnych uczuć.

Zadanie 0.
Najistotniejszymi  w  kontakcie  terapeutycznym  z  chorym  są
postawy:

A.  akceptacji, współczucia, autentyczności,
B.  akceptacji, empatii, sympatii,
C .  akceptacji, empatii, autentyczności,
D.  akceptacji, autentyczności, opiekuńczości.

Zadanie 0.
W komunikowaniu się z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi
BŁĘDEM jest:

A . podejmowanie rozmowy rozpoczętej przez pacjenta bez je j
zaplanowania,

B . krytykowanie  wypowiedzi  chorego  i  dyskutowanie  z
pacjentem przejawiającym myślenie psychotyczne,

C.  pozwolenie choremu na ustalenie tematu rozmowy,
D.  aktywne słuchanie.

Zadanie 0.
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób jest opracowywana przez:

A.  Organizację Narodów Zjednoczonych,
B.  Światową Organizację Zdrowia,
C.  Światową Federację Zdrowia Psychicznego,
D.  Międzynarodową Komisję Statystyki Zdrowotnej.

Zadanie 0.
Ustawowo dopuszczalne środki przymusu to:

A . chłodny  prysznic,  pozbawienie  prawa  do  odwiedzin  lub
spacerów, podanie leków mimo sprzeciwu chorego,

B . przytrzymanie,  przymusowe  zastosowanie  leków,
unieruchomienie, izolacja,

C . przeniesienie  na  inny  oddział  z  powiadomieniem
społeczności szpitalnej,

D . założenie  "kaftana  bezpieczeństwa",  pozbawienie  prawa
do oglądania telewizji, zastosowanie izolatki.



Zadanie 0.
Lekarz  rodzinny  leczący  pacjentkę  otrzymał  nieprawdziwą
informację  od  je j  kuzynki,  że  pacjentka  jest  chora  psychicznie.
Czy dobra osobiste pacjentki zostały naruszone?

A.  tak i są chronione przez prawo,
B.  nie, ponieważ nie są prawdziwe,
C.  nie, ponieważ wie o tym tylko lekarz,
D.  tak, ale sądy tym się nie zajmują.

Zadanie 0.
Polska ustawa o ochronie zdrowia psychicznego:

A.  nie określa terminu zdrowie psychiczne,
B . nie  określa  znaczenia  terminu  zdrowie  psychiczne,  ale

uznaje je za fundamentalne prawo człowieka,
C . odwołuje  s ię  do  znaczenia  tego  terminu  podanego  przez

Światową Organizację Zdrowia,
D . odwołuje  s ię  do  definicji  zdrowia  psychicznego  w

Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  opiekuje  s ię  pacjentem,  pracownikiem  banku,
przyjętym  do  szpitala  z  powodu  depresji.  Podczas  rozmowy  z
pielęgniarką  pacjent  powiedział,  że  gnębi  go  świadomość
poważnej  defraudacji,  do  której  nie  może  się  przyznać,  ponieważ
grozi  mu  proces  sądowy  oraz  być  może  kara  więzienia.  Jeżeli
sprawa zostanie wykryta i rozpocznie się śledztwo, to:

A .  pielęgniarka będzie przesłuchiwana jako świadek,
B.  nie wolno przesłuchiwać pielęgniarki,
C.  decyzja o udziale w sprawie należy do pielęgniarki,
D . lekarz  leczący  chorego  może  zwolnić  pielęgniarkę  z

tajemnicy zawodowej.

Zadanie 0.
Kiedy  pacjent  przyzna  się  lekarzowi  lub  pielęgniarce  do  czynu
karalnego, należy:

A.  nie umieszczać tego w dokumentacji,
B.  opisać to w dokumentacji chorego,
C.  sporządzić krótki protokół,
D.  zawiadomić ordynatora oddziału.



Zadanie 0.
Teoria dezintegracji pozytywnej zakłada:

A . korzystny wpływ niektórych kryzysów psychologicznych na
zdrowie psychiczne,

B . pozytywny  wpływ  umieszczania  dzieci  zagrożonych
demoralizacją w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

C . wyodrębnienie  osobnej  grupy  zaburzeń  psychicznych
prowadzących do dezintegracji osobowości,

D . stosowanie specjalnych programów psychoprofilaktycznych
wobec małych dzieci.

Zadanie 0.
Dobro  pacjenta  wymaga  ubezwłasnowolnienia.  Kto  kieruję  tę
sprawę do prokuratora?

A.  kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
B.  pielęgniarka opiekująca się bezpośrednio chorym,
C.  lekarz leczący chorego,
D.  pielęgniarka oddziałowa.

Zadanie 0.
Świadczenia  zdrowotne  udzielane  osobom  psychicznie  chorym  i
upośledzonym umysłowo są:

A.  bezpłatne dla ubezpieczonych,
B.  bezpłatne dla wszystkich wymienionych chorych,
C.  częściowo refundowane,
D.  bezpłatne dla otrzymujących rentę.

Zadanie 0.
Czy prawo pozwala stosować przymus bezpośredni wówczas, kiedy
pacjent  w  sposób  gwałtowny  niszczy  lub  uszkadza  przedmioty
znajdujące się w jego otoczeniu?

A . prawo  nie  pozwala  w  takiej  sytuacji  stosować  przymusu
bezpośredniego,

B.  takie sytuacje nie są objęte prawem,
C . tak,  zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  jest  wtedy

zgodne z prawem,
D . prawo pozwala stosować przymus bezpośredni wówczas, gdy

straty materialne są znaczne.



Zadanie 0.
Mężczyzna  z  rozpoznaniem  psychozy  alkoholowej  często  bywa
uciążliwy  dla  otoczenia,  używa  słów  wulgarnych  i  obraźliwych
wobec  personelu.  Czy  można  wobec  niego  zastosować  przymus
bezpośredni?

A.  nie, ponieważ byłoby to bezprawne,
B.  tak, gdyż zapobiega to eskalacji zachowań,
C.  nie, ponieważ daje to jeszcze gorsze efekty,
D.  tak, ale tylko wówczas, gdy jest wulgarny.

Zadanie 0.
Pacjentka,  osoba  samotna,  z  rozpoznaniem  schizofrenii,  na
skutek  chronizacji  choroby  i  podeszłego  wieku  nie  jest  zdolna
d o  zaspokojenia  swoich  podstawowych  potrzeb  życiowych.
Pacjentka  nie  wymaga  leczenia  szpitalnego.  Pielęgniarka,  która
s ię  nią  opiekuje,  uznała,  że  w  tej  sytuacji  najlepszym  wyjściem
będzie  umieszczenie  podopiecznej  w  domu  pomocy  społecznej.
Pacjentka  nie  wyraża  zgody  na  umieszczenie  je j  w  domu  pomocy
społecznej. W tej sytuacji należy:

A . n ie  zwracać  uwagi  na  protest  chorej,  która  nie  w  pełni
jest świadoma swojej sytuacji,

B . zwrócić  s ię  do  lekarza  leczącego,  aby  ten  wyraził  zgodę
na przymusowe umieszczenie chorej w domu opieki,

C . zwrócić  s ię  do  przedstawiciela  ustawowego  lub  sądu
opiekuńczego,  aby  wyraził  zgodę  na  skierowanie
pacjentki do domu opieki bez jej zgody,

D . zwrócić  s ię  do  sądu  okręgowego,  aby  ten  podczas
rozprawy niejawnej  wyraził  zgodę na umieszczenie chorej
w domu opieki.

Zadanie 0.
Grupowe badania przesiewowe są przykładem strategii stosowanych
w szkole w prewencyjnym podejściu określanym jako:

A.  zapobieganie wystąpieniu zaburzeń,
B . rozwijanie  kompetencji  dzieci  po  to,  by  mogły  lepiej

uporać  się  z  trudnościami  życiowymi  mogącymi  być
źródłem stresu,

C . pomaganie  dzieciom  w  radzeniu  sobie  ze  zmianami
związanymi  z  przechodzeniem  do  kolejnych  faz  cyklu
rozwojowego,

D.  nabywanie wiedzy i umiejętności.



Zadanie 0.
Tradycyjnie do zaburzeń psychicznych zalicza się:

A .  tylko psychozy,
B.  psychozy i choroby psychiczne,
C . psychozy,  choroby  psychiczne  i  inne  zaburzenia

czynności psychicznych,
D . psychozy,  nerwice,  upośledzenie  umysłowe,  większość

zespołów  psychoorganicznych,  niektóre  zaburzenia
psychosomatyczne,  niektóre  dewiacje  seksualne,
zaburzenia  osobowości  oraz  uzależnienie  od  alkoholu  i
innych substancji psychoaktywnych.

Zadanie 0.
Zasadniczym  czynnikiem  uruchamiającym  uogólnione  zasoby
odporności  człowieka,  który  przeciwdziała  stresom  i  czynnikom
patogennym oraz zapewnia utrzymanie dobrego stanu zdrowia jest:

A .  silne poczucie koherencji,
B.  konstruktywizm społeczny,
C.  diagnostyka etiologiczna,
D.  ekmnezja.

Zadanie 0.
Pacjentka  została  przyjęta  do  szpitala  psychiatrycznego  wbrew
woli .  Lekarz  psychiatra  przed  przystąpieniem  do  badania
pacjentki powinien:

A . zabezpieczyć  w  swoim  gabinecie  wszystko  to,  co  może
wykorzystać pacjentka w celu targnięcia się na życie,

B . poprosić  pielęgniarkę,  która  aktualnie  ma  dyżur,  aby
była obecna podczas badania pacjentki,

C . uprzedzić  pacjentkę  o  przyczynach  przeprowadzenia
badania,

D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Przyjęcie  w  trybie  nagłym  osoby  psychicznie  chorej  do  szpitala
psychiatrycznego  bez  zgody  wymaga  zatwierdzenia  przez
ordynatora w ciągu:

A.  12 godzin od chwili przyjęcia,
B.  24 godzin od chwili przyjęcia,
C.  36 godzin od chwili przyjęcia,
D.  48 godzin od chwili przyjęcia.



Zadanie 0.
Realizowany w  Polsce  program "Otwórzcie  drzwi"  jest  przykładem
promowania zdrowia psychicznego:

A.  w miejscu pracy, nauki,
B.  w społeczności wiejskiej,
C.  w mediach,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Ustawa dzieli osoby z zaburzeniami psychicznymi na:

A . ujawniające:  psychozy,  nerwice  i  odchylenia  od  normy
psychicznej,

B . chore  psychicznie,  upośledzone  umysłowo  i  wykazujące
inną niż wymienione zakłócenia czynności psychicznych,

C . wykazujące  choroby:  psychiczne,  psychosomatyczne  i
psychoorganiczne,

D.  zaburzone umysłowo, psychotyczne i psychicznie.

Zadanie 0.
D o prawidłowo ukształtowanych potrzeb człowieka warunkujących
utrzymanie zdrowia psychicznego NIE należą:

A.  potrzeby narcystyczne,
B.  potrzeba osiągnięć,
C.  potrzeba wpływania na swoje życie,
D.  potrzeba akceptacji siebie i innych.

Zadanie 0.
Objaw  "poduszki  powietrznej"  (uniesienia  głowy  nad  poziom
podłoża leżącego pacjenta) można obserwować w schizofrenii:

A .  paranoidalnej,
B.  hebefrenicznej,
C.  katatonicznej,
D.  rezydualnej.

Zadanie 0.
D o  objawów  fizycznych  zaburzeń  lękowych  uogólnionych  NIE
należą/y:

A.  zaburzenia gastryczne,
B.  niepokój ruchowy,
C.  pocenie się,
D.  obniżone napięcie mięśniowe.



Zadanie 0.
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe typu III (ChAD III) to:

A . zaburzenia,  w  których  występują  epizody  manii  i
depresji  osiągające  pełne  (typowe)  ich  nasilenie
psychopatologiczne,

B . zaburzenia,  w  których  obserwuje  się  stany  depresyjne  i
hipomaniakalne,  które  najczęściej  nie  wymagają
hospitalizacji,

C . szczególna  odmiana  ChAD  typu  I  lub  I I ,  w  której  l iczba
nawrotów chorobowych wynosi co najmniej 4 w ciągu roku,

D . atypowa postać zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, w
których mania wyzwolona jest lekami przeciwdepresyjnymi
w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej (ChAJ).

Zadanie 0.
Obniżonemu nastrojowi w depresji często towarzyszą stany lękowe
o charakterze:

A.  akrofobii,
B.  mykofobii,
C.  dromofobii,
D.  lęku wolno płynącego o falującym nasileniu.

Zadanie 0.
Upośledzenie  kontroli  nad  impulsami,  drażliwość,  gniewliwość,
zaleganie  i  spiętrzanie  afektu  i  rozładowywanie  go  w  sposób
gwałtowny charakteryzuje:

A.  zespół Korsakowa,
B.  uzależnienie od opioidów,
C.  uzależnienie od benzodiazepin,
D.  encefalopatię alkoholową.

Zadanie 0.
Podstawowym, wczesnym objawem autyzmu dziecięcego jest/są:

A . zaburzenia  w  kształtowaniu  relacji  emocjonalnej  z
opiekunami, zwłaszcza z matką,

B . dobre  relacje  z  najbliższymi,  problem  w  kontaktach  w
nowym środowisku,

C . nagłe  wystąpienie  objawów  choroby  w  okresie
wczesnoszkolnym,

D . towarzyszące  mowie  duże  reakcje  emocjonalne  ze  strony
dziecka.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  objawów  NIE  są  charakterystyczne  dla
zespołu uzależnienia od alkoholu:

A.  zwiększona tolerancja na alkohol,
B . preferowanie  alkoholi  wysokoprocentowych  zamiast  piwa

lub wina,
C.  objawy abstynencyjne,
D.  przedkładanie picia nad rodzinę i pracę zawodową.

Zadanie 0.
Do typowych objawów zespołu Downa zalicza się:

A .  wysoko osadzone, mało pofałdowane małżowiny uszne,
B.  liczne drobne bruzdy na dłoni,
C.  wzmożone napięcie mięśniowe,
D.  zmarszczkę nakątną.

Zadanie 0.
Używanie  substancji  psychoaktywnych,  które  prowadzi  lub
znacząco  przyczynia  się  do  powstawania  szkód  zdrowotnych  oraz
zaburzenia  funkcjonowania  w  rolach  społecznych  u  osób
nieuzależnionych definiuje się jako:

A.  ostre zatrucie,
B.  picie towarzyskie,
C.  używanie szkodliwe,
D.  zespół uzależnienia.

Zadanie 0.
U  dzieci  z  zespołem nadpobudliwości ruchowej  z  deficytem uwagi
występują:

A.  deficyt uwagi, moczenie nocne,
B . problemy z utrzymaniem uwagi, z kontrolą impulsywności

i nadmierna ruchliwość,
C . moczenie  nocne,  problem  z  zasypianiem,  duży  niepokój

psychoruchowy,
D . trudności  szkolne,  moczenie  wtórne,  skłonność  do

agresji.

Zadanie 0.
Przeciwwskazanie  do  detoksykacji  w  warunkach  ambulatoryjnych
NIE stanowi:

A.  ciężkie uzależnienie,
B . zespół  abstynencyjny  bez  powikłań  takich  jak  drgawki,

majaczenie, drżenie,
C.  brak wsparcia środowiskowego,
D . niepowodzenie poprzednich prób zachowania abstynencji w

warunkach ambulatoryjnych.



Zadanie 0.
Agorafobia to lęk przed:

A.  otwartą przestrzenią,
B.  zachorowaniem na chorobę zakaźną,
C.  pająkami,
D.  ostrymi przedmiotami.

Zadanie 0.
Leczenie jąkania się wymaga:

A.  terapii logopedycznej,
B.  poradnictwa rodzinnego lub terapii rodziny,
C.  psychoterapii indywidualnej dziecka,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Ekspresja uczuciowa niedostosowana do zaistniałej sytuacji to:

A .  katatymia,
B.  parestezja,
C.  paratymia,
D.  aleksytymia.

Zadanie 0.
Zespół Gilles'a de la Tourette'a cechuje obecność tików:

A.  ruchowych,
B.  głosowych,
C.  głosowych i ruchowych,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Zespół Otella polega na:

A . zupełnym braku zapamiętywania i brakiem krytycyzmu w
stosunku do siebie,

B.  usystematyzowanych urojeniach niewierności małżeńskiej,
C.  przyspieszeniu procesów starzenia się mózgu,
D . nadmiernej  euforii  i  następującej  po  niej  si lnej

depresji.

Zadanie 0.
Pojawienie  s ię  utraty  kontroli  nad  piciem  pomimo  poważnych
negatywnych skutków zdrowotnych i życiowych określa następującą
fazę rozwoju alkoholizmu:

A.  fazę przewlekłą,
B.  fazę krytyczną,
C.  fazę ostrzegawczą,
D.  picie towarzyskie.



Zadanie 0.
Z a kryterium diagnostyczne jadłowstrętu psychicznego uznaje s ię
wartość masy ciała co najmniej:

A . 10% poniżej masy odpowiedniej dla wieku i wzrostu, BMI
poniżej 19 kg/m2,

B . 15% poniżej masy odpowiedniej dla wieku i wzrostu, BMI
poniżej 17,5 kg/m2,

C . 20% poniżej masy odpowiedniej dla wieku i wzrostu, BMI
poniżej 16,5 kg/m2,

D . 25% poniżej masy odpowiedniej dla wieku i wzrostu, BMI
poniżej 15,5 kg/m2.

Zadanie 0.
Działanie śmiertelne benzodiazepin wynika z:

A .  ich działania na ośrodek oddechowy,
B . bezpośredniego ich działania na układ bodźcoprzewodzący

serca,
C.  działania ich na wydzielanie neuroprzekaźników,
D.  uszkodzenia nerwów obwodowych.

Zadanie 0.
Zespół abstynencyjny NIE występuje po odstawieniu:

A.  opiatów,
B.  alkoholu,
C.  substancji halucynogennych,
D.  kanabinoli.

Zadanie 0.
W  celu  unieruchomienia  chorego  psychicznie,  jeżeli  jest  to
możliwe należy podejść do pacjenta:

A.  z przodu,
B.  z boku,
C.  z tyłu,
D.  z boku lub z tyłu.

Zadanie 0.
Które z poniższych twierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . czas  trwania  unieruchomienia  chorego  powinien  być  jak
najkrótszy,

B . częstotliwość  incydentów  agresji  w  oddziałach
psychiatrycznych  nie  ma  istotnego  związku  z
zagęszczeniem oddziału,

C . d o  udzielenia  lekarzowi  pomocy  w  stosowaniu  przymusu
bezpośredniego  na  jego  żądanie  są  zobowiązane  -
pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna,

D.  osobowość lękowa predysponuje do zachowań agresywnych.



Zadanie 0.
Które  z  podanych  objawów  psychopatologicznych  najczęściej
stanowią  potencjalne  podłoże  zachowań  agresywnych  u  chorych
psychicznie?

A.  urojenia zazdrości i omamy imperatywne,
B.  urojenia ksobne i mantyzm,
C.  dysmorfofobia i kompulsje,
D.  pseudohalucynacje i urojenia nihilistyczne.

Zadanie 0.
Lekarz  zaleca  zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  w  formie
unieruchomienia lub izolacji na czas NIE dłuższy niż:

A .  2 godziny,
B.  4 godziny,
C.  6 godzin,
D.  8 godzin.

Zadanie 0.
U  pacjenta  z  zaburzeniem lękowym w  utrzymywaniu  się  objawów
paniki istotną rolę odgrywa:

A.  hiperwentylacja,
B.  depresja,
C.  obecność innych pacjentów,
D.  stosowanie przymusu bezpośredniego.

Zadanie 0.
Pierwszym  elementem  postępowania  w  stanach  wymagających
natychmiastowej interwencji psychiatrycznej jest:

A .  próba nawiązania kontaktu i zebrania wywiadu,
B.  stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
C.  diagnozowanie w kierunku somatycznego podłoża zaburzeń,
D . badanie  stanu  psychicznego  pacjenta  w  kierunku

psychiatrycznego podłoża zaburzeń i ustalenie wstępnego
rozpoznania.

Zadanie 0.
D o  najczęściej  występujących  stanów  nagłych  w  psychiatrii  NIE
należą:

A.  tendencje i próby samobójcze,
B.  zachowania agresywne i i autoagresywne,
C.  anoreksja i bulimia,
D.  nagłe stany lękowe.



Zadanie 0.
Skala SOAS to skala:

A.  oceny stopnia otępienia,
B.  obserwowania przez personel agresji,
C .  pozytywnych i negatywnych objawów schizofrenii,
D.  depresji.

Zadanie 0.
Ważną zasadą bezpieczeństwa w kontakcie z chorym przejawiającym
zachowania agresywne, gwałtowne jest:

A . utrzymanie  wobec  chorego  odległości  mniejszej  niż  2
metry,

B . podchodzenie  do  chorego  z  przodu,  utrzymanie  wobec
chorego odległości nie mniejszej niż 2 metry,

C . podchodzenie  do  chorego  z  kierunku,  który  wywoła  u
chorego  zaskoczenie,  utrzymanie  wobec  chorego
odległości nie mniejszej niż 1 metr,

D . podchodzenie  do  chorego  od  tyłu,  utrzymanie  wobec
chorego odległości większej niż 2 metry.

Zadanie 0.
Pacjentowi z utrzymującymi się myślami samobójczymi:

A . można  pomóc  w  jego  środowisku,  bez  konieczności
hospitalizacji,  jeżeli  zapewni  s ię  odpowiednie  wsparcie
społeczne,

B.  nie można pomóc bez hospitalizacji,
C . można  pomóc  bez  hospitalizacji,  a le  konieczna  może  być

opieka zespołu środowiskowej opieki psychiatrycznej,
D.  odpowiedzi A i C poprawne.

Zadanie 0.
Prawdopodobieństwo  urzeczywistnienia  zamiarów  samobójczych
zwiększa nadużywanie alkoholu, ponieważ:

A.  wywołuje depresję,
B.  upośledza krytycyzm,
C.  prowadzi do odhamowania,
D.  wszystkie odpowiedzi poprawne.

Zadanie 0.
Przymus bezpośredni może trwać:

A.  4 godziny,
B.  6 godzin,
C.  12 godzin,
D.  do czasu ustąpienia przyczyny zastosowania.



Zadanie 0.
N a  zwiększanie  stanu  świadomości  człowieka  w  odniesieniu  do
chwili  obecnej  t j .  tego,  co  się  dzieje  " tu  i  teraz"
ukierunkowana jest:

A .  terapia poznawcza Becka,
B.  psychoterapia Gestalt,
C.  logoterapia Franka,
D.  neopsychoanaliza.

Zadanie 0.
Które z wymienionych zaleceń NIE stanowi zasady bezpieczeństwa
w  kontakcie  z  chorym  przejawiającym  zachowania  agresywne  i
gwałtowne:

A . zapewnij warunki bezpieczeństwa w pomieszczeniu (wolny
dostęp  do  drzwi,  drzwi  otwierane  na  zewnątrz,  usunięcie
niebezpiecznych przedmiotów),

B.  rozmawiaj z pacjentem sam na sam,
C . zwracając  się  do  pacjenta  stój  w  odległości  nie

mniejszej niż 2 metry, tj. bądź poza zasięgiem ręki,
D.  mów wolno, jasno i śmiało.

Zadanie 0.
Depersonalizacja w  zespole  wypalenia  zawodowego u  pielęgniarek
przejawia się:

A .  poczuciem zmiany swojej osobowości i zmęczeniem,
B . przedmiotowym  traktowaniem  pacjentów  i  zanikiem

identyfikacji z zawodem,
C.  niską oceną własnej osoby i zmniejszoną odpornością,
D.  rozdrażnieniem i nastawieniem hipochondrycznym.

Zadanie 0.
W  opiece  pielęgniarskiej  nad  pacjentem  z  zachowaniami
samobójczymi pielęgniarka współpracuje z rodziną poprzez:

A.  izolowanie chorego,
B.  zapobieganie gromadzeniu i przedawkowaniu leków,
C . niedopuszczanie  do  wypowiadania  myśli  samobójczych  i

ich potępianie,
D.  wydzielanie leków przyjmowanych przez chorego.



Zadanie 0.
Które  z  poniższych  zdań  charakteryzujących  teorie  rozwojowe
jest prawdziwe?

A . Z .  Freud  w  swojej  teorii  koncentruje  s ię  na
umiejętnościach poznawczych,

B . J .  Piaget  w  swojej  teorii  koncentruje  s ię  na  rozwoju
emocjonalnym i interpersonalnym,

C . E .  Erikson  w  swojej  teorii  koncentruje  s ię  na  rozwoju
emocjonalnym,

D . H .  S .  Sullivan  w  swojej  teorii  koncentruje  s ię  na
rozwoju emocjonalnym i interpersonalnym.

Zadanie 0.
Neuroleptyki  o  przedłużonym  działaniu  (typu  depot)  drogą
iniekcji domięśniowej należy podawać:

A.  głęboko domięśniowo,
B.  płytko domięśniowo,
C . bez  wcześniejszej  dezynfekcji  skóry  -  neuroleptyki

wchodzą  w  reakcję  z  alkoholem  w  następstwie  czego
dochodzi do inaktywizacji leku,

D . zawsze  wraz  z  lekiem  znieczulającym,  gdyż  iniekcje  te
są bardzo bolesne.

Zadanie 0.
Według  Jellinka,  palimpsesty  alkoholowe  to  charakterystyczny
objaw fazy alkoholizmu:

A.  wstępnej,
B.  ostrzegawczej (zwiastunowej),
C.  krytycznej,
D.  przewlekłej.

Zadanie 0.
Która  wskazówka  powinna  się  znaleźć  w  planie  psychoedukacji
rodziców dziecka z tikami przejściowymi?

A . gdy  przez  dłuższy  czas  nie  wystąpią  tiki,  nagrodzić
dziecko,

B . eliminować  napięcia  w  rodzinie,  zapewnić  uregulowany
tryb życia,

C . spokojnie  rozmawiać  z  dzieckiem,  szukając  przyczyn
objawów,

D.  prawidłowa odpowiedź A i B.



Zadanie 0.
Pacjent  w  manii  jest  wielomówny,  w  związku z  tym opiekując  się
nim:

A.  unikasz sytuacji konfliktowych,
B.  prowadzisz z nim długie rozmowy,
C.  dostarczasz mu skomplikowanych zajęć,
D . przekazujesz pozawerbalne sygnały braku akceptacji jego

zachowania.

Zadanie 0.
Skala Winga dotyczy chorego:

A.  na schizofrenię,
B.  na padaczkę,
C.  na depresję,
D.  z zaburzeniami reaktywnymi.

Zadanie 0.
Obserwacja efektywna jest:

A .  oceniająca, ukierunkowana na cel, spontaniczna,
B.  nie oceniająca, ukierunkowana na cel, zaplanowana,
C.  nie oceniająca, ukierunkowana na cel, spontaniczna,
D.  oceniająca, ukierunkowana na cel, zaplanowana.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  NIE  należy  postępować  z  pacjentem  z  chorobą
Alzheimera, u którego występują zaburzenia pamięci?

A.  kilkakrotnie przedstawiać się pacjentowi,
B . przedmioty osobiste chorego kłaść w tym samym miejscu,

aby chory nie musiał ich szukać,
C . angażować  w  opiekę  nad  pacjentem  możliwie  jak

największą  l iczbę  personelu,  aby  zapewnić  jak  najlepszą
opiekę,

D . z  otoczenia  chorego  usunąć  nadmiar  rzeczy,  aby  chory
nie gubił się przy ich poszukiwaniu.

Zadanie 0.
Do osiowych objawów schizofrenii zalicza się:

A .  katatonię,
B.  obniżenie nastroju,
C.  autyzm,
D.  lęk.



Zadanie 0.
Desensytyzacja  -  to  jedna  z  technik  stosowanych  w  terapii
zespołu nerwicowego:

A.  hipochondrycznego,
B.  histerycznego,
C.  depresyjnego,
D.  fobijnego.

Zadanie 0.
I l e  kategorii  zachowania  ocenia  Pielęgniarska  skala  obserwacji
zachowania pacjenta według G. Hoenigfelda i C. Kletta?

A.  20,
B.  30,
C.  15,
D.  25.

Zadanie 0.
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
powinna być zorientowana na:

A.  chorobę i jej przebieg,
B.  pacjenta i jego rodzinę,
C.  najważniejsze objawy chorobowe,
D.  sumienne wykonywanie zleceń.

Zadanie 0.
Które z poniższych zachowań pielęgniarki jest NIETERAPEUTYCZNE
wobec chorego z urojeniami?

A . nierozmawianie  o  urojeniach  z  chorym,  niepotwierdzanie
ich, niezaprzeczenie im,

B . podtrzymywanie  uwagi  chorego  na  przeżyciach
urojeniowych,  dyskutowanie  o  nich  z  pacjentem  lub
zaprzeczanie im,

C . obserwowanie  zachowań  chorego,  jego  wypowiedzi,
łagodzenie  faktu  przeżywania  ich  poprzez  stworzenie
przyjaznej  atmosfery,  życzliwy  stosunek,  nawiązanie
kontaktu,

D . kierowanie  uwagi  chorego  na  inne  sprawy  poprzez
odpowiednio prowadzoną rozmowę, interesujące zajęcia.

Zadanie 0.
W aktywizacji pacjenta chorego na depresję wskazane są zajęcia:

A.  proste, które chory może wykonać do końca,
B.  atrakcyjne,
C.  trwające krótko,
D.  atrakcyjne, trwające krótko i proste.



Zadanie 0.
Unikanie  bliższych  kontaktów  emocjonalnych  i  społecznych,
tendencja  do  samotnictwa  i  izolacji,  brak  empatii,  ograniczone
zdolności  do  wyrażania  uczuć  i  odczuwania  przyjemności,
skłonność  do  fantazjowania,  introspekcji  i  ucieczki  we  własny
świat  przeżyć  wewnętrznych,  reakcje  lękowe  lub  ksobne  w
relacjach międzyosobowych, to podstawowe cechy osobowości:

A .  dyssocjalnej,
B.  schizoidalnej,
C.  pogranicznej (borderline personality),
D.  histrionicznej.

Zadanie 0.
Kategorią wprowadzoną przez Dorothy Orem było pojęcie:

A .  samoopieki oraz jej deficytu,
B.  podstawowych potrzeb pacjenta,
C.  kryzysu oraz systemów społecznego wsparcia,
D.  teorii stresu.

Zadanie 0.
Podczas  zbierania  danych  o  pacjencie  z  zespołem  otępiennym
pielęgniarka powinna korzystać ze skali:

A .  Barthel,
B.  Eysencka,
C.  PANSS,
D.  Wechslera.

Zadanie 0.
Teoria  pielęgnowania  wymagająca  przygotowania  pacjenta  do
"radzenia  sobie"  z  problemami  i  adaptacji  do  sytuacji
zmienionej w wyniku choroby to teoria pielęgnowania wg:

A.  V. Henderson,
B.  D. Orem,
C.  S.C. Roy,
D.  F. Nightingale.

Zadanie 0.
Która  grupa  objawów  jest  charakterystyczna  dla  pacjenta  z
depresją?

A . przygnębienie,  negatywna  ocena  siebie  i  przyszłości,
uczucie zmęczenia,

B . brak  łaknienia,  poczucie  winy,  przekonanie  o
zniekształceniu twarzy,

C . przeżywanie  lęku,  izolowanie  się  od  innych,  nadmierna
aktywność w nocy,

D . nastawienie  hipochondryczne,  poczucie  gonitwy  myśli,
bezkrytycyzm.



Zadanie 0.
Zachowanie  przejawiające  się  nadmiernym  poczuciem
odpowiedzialności,  sztywnością  zasad  moralnych  i
perfekcjonizmem  w  postępowaniu  jest  charakterystyczne  dla
pacjenta z zaburzeniami osobowości o typie:

A .  anankastycznym,
B.  zależnym,
C.  schizotypowym,
D.  schizoidalnym.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych zachowań pielęgniarki  opiekującej  s ię  chorym
z zaburzeniami lękowymi jest NIETERAPEUTYCZNE?

A . obecność  przy  chorym,  okazywanie  serdeczności,
życzliwości,

B.  zaspokajanie potrzeb pacjenta w pierwszej kolejności,
C.  podjęcie próby perswazji o braku zasadności lęku,
D . zachęcanie chorego do udziału w zajęciach wymagających

skupienia, w sytuacji gdy lęk nie jest bardzo nasilony.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  niżej  struktur  psychicznych,  według  Z .
Freuda  jest  odpowiedzialna  za  rozwój  moralny,  łącznie  z
sumieniem?

A.  id ,
B.  ego,
C.  superego,
D.  id i ego.

Zadanie 0.
Która  grupa  urojeń  jest  charakterystyczna  dla  pacjentów  z
manią?

A.  owładnięcia i ksobne,
B.  prześladowcze i dysmorfofobiczne,
C.  nihilistyczne i zazdrości,
D.  genealogiczne i wynalazcze.

Zadanie 0.
Częstość samobójstw u chorego z depresją jest wyraźnie większa:

A.  na początku depresji,
B .  w czasie jej ustępowania,
C.  w okresie pomiędzy nawrotami choroby,
D . n a  początku  choroby,  w  czasie  je j  ustępowania  oraz  w

okresie pomiędzy nawrotami choroby.



Zadanie 0.
W  stosunku  do  osób  chorych  psychicznie  niezbędne  jest
stosowanie  specyficznych  zasad  rehabilitacji  psychiatrycznej,
do których należą:

A . zasada  ograniczenia  trudności  i  zasada  obniżonej
stymulacji,

B . zasada  partnerstwa  i  zasada  wielostronności
oddziaływań,

C . zasada  ograniczonego  zaufania  i  zasada  jednostronności
oddziaływań,

D . zasada  ograniczonego  zaufania  i  zasada  wieloetapowości
działań.

Zadanie 0.
Umiejętności  ćwiczone  podczas  treningu  "program  powrotu  do
społeczeństwa"  powinien  nabyć  każdy  pacjent  wypisywany  ze
szpitala do środowiska, a szczególnie:

A .  pacjent po pierwszym epizodzie depresyjnym,
B.  przewlekle chory po długim odizolowaniu szpitalnym,
C.  chory po leczeniu na oddziale detoksykacyjnym,
D . pacjent  przyjęty  bez  zgody  z  powodu  zachowań

agresywnych.

Zadanie 0.
Podczas  doboru  pacjentów  do  grupy  treningu  umiejętności
aktywnego udziału we własnym leczeniu farmakologicznym należy
dbać o to, aby:

A . n ie było wśród nich osób z objawami psychotycznymi lub
innymi zaburzeniami funkcji poznawczych,

B.  była to grupa z tą samą jednostką chorobową,
C.  nie było w grupie zbyt dużej różnicy wieku,
D.  osoby w grupie były z małym stopniem samodzielności.

Zadanie 0.
Kolorystyka  prac  analizowana  podczas  zajęć  z  psychorysunku
wskazuje nam na:

A.  obecny nastrój pacjenta,
B.  diagnozę społeczną pacjenta,
C.  jego miejsce w społeczności terapeutycznej,
D.  jednostkę chorobową rozpoznaną u pacjenta.



Zadanie 0.
Zorganizowaną  formą  aktywnej  rehabilitacji  połączonej  z
wypoczynkiem,  której  celem  jest  poprawa  sprawności
psychofizycznej  oraz  rozwijanie  i  utrwalanie  umiejętności
społecznych jest:

A .  klub pacjenta,
B.  hostel,
C.  zakład aktywizacji zawodowej,
D.  turnus rehabilitacyjny.

Zadanie 0.
Trening budżetowy należy do grupy treningów:

A.  samoobsługi,
B.  umiejętności społecznych,
C.  edukacyjnych,
D.  nie należy do żadnej z wymienionych grup treningów.

Zadanie 0.
Spotkania w ramach treningów umiejętności społecznych powinny
się odbywać:

A.  codziennie przez 30 minut,
B.  raz w tygodniu przez 2-2,5 godziny,
C.  1-2 razy w tygodniu przez 1-1,5 godziny,
D.  trzy razy w tygodniu przez 2 godziny.

Zadanie 0.
Ważnym  elementem  rehabilitacji  chorego  z  zaburzeniami
psychicznymi jest:

A . przeniesienie  na  chorego  głównego  ciężaru
odpowiedzialności za leczenie,

B . nauczenie pacjenta kontroli nad objawami nawracających
zaburzeń,

C . wyedukowanie  chorego  w  zakresie  stosowania  leków  i
współpracy z lekarzem,

D.  wszystkie odpowiedzi poprawne.

Zadanie 0.
W spotkaniach grup Balinta uczestniczą głównie:

A.  rodziny pacjentów ze schizofrenią,
B.  terapeuci i zawody medyczne różnej specjalności,
C.  dzieci i ich rodzice,
D.  pacjenci z depresją.



Zadanie 0.
Arteterapia to w wąskim znaczeniu:

A . wykorzystanie  technik  plastycznych  i  ich  wytworów  w
terapii i diagnozowaniu,

B.  wykorzystanie tańca w terapii pacjentów,
C.  stosowanie treningów umiejętności społecznych,
D.  oglądanie telewizji.

Zadanie 0.
Jednym z najistotniejszych elementów w terapii bulimii jest:

A .  uzyskanie prozdrowotnych zachowań osoby chorej,
B.  weryfikacja zaburzeń nastroju,
C . identyfikowanie  sytuacji  związanych  z  napadami

objadania się,
D.  indukowanie pozytywnego nastroju i emocji.

Zadanie 0.
W  zakresie  życia  społecznego,  chorym  psychicznie  często
towarzyszy:

A.  wyizolowanie się od najbliższej rodziny,
B.  zachowanie agresywne wobec rodziny,
C . upośledzenie  umiejętności  oceny  i  rozwiązywania

trudności w życiu społecznym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Podstawowym zadaniem terapii zajęciowej jest:

A .  eliminowanie objawów psychotycznych,
B.  zajęcie czasu wolnego pacjentowi,
C.  organizowanie wycieczek,
D.  nawiązywanie związków interpersonalnych.

Zadanie 0.
Poczuciu  bezpieczeństwa,  umacnianiu  więzi  grupowych  czy
podejmowaniu własnej aktywności w szczególny sposób sprzyja:

A.  psychoterapia grupowa,
B.  czynna muzykoterapia,
C.  obóz terapeutyczny,
D.  terapia zajęciowa.

Zadanie 0.
Kluczowym  elementem  programów  terapeutycznych  dzieci  z
zaburzeniami zachowania jest:

A .  trening rodzicielski,
B.  nauka relacji społecznych,
C.  monitorowanie własnych emocji,
D.  psychorysunek.



Zadanie 0.
D o  objawów  niepożądanych  możliwych  w  trakcie  leczenia
neuroleptykami należy objaw akatyzji, polegający na:

A . nagłych,  mimowolnych  skurczach  określonych  grup
mięśniowych,

B.  nadmiernym pogorszeniu ostrości widzenia,
C . uczuciu  wewnętrznego  niepokoju,  dyskomfortu  w  obrębie

mięśni i konieczności poruszania się,
D.  wzmożonym wydzielaniu śliny.

Zadanie 0.
Ryzyko powstania wad płodu jest największe, gdy neuroleptyki są
stosowane w:

A . okresie  trzech  miesięcy  poprzedzających  zajście  w
ciążę,

B.  I trymestrze ciąży,
C.  II trymestrze ciąży,
D.  III trymestrze ciąży.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  form  jest  podstawową  w  leczeniu  psychoz
schizofrenicznych?

A.  arteterapia,
B.  farmakoterapia neuroleptykami,
C.  psychoterapia indywidualna,
D.  terapia kreatywna.

Zadanie 0.
Przedstawicielem tzw. neuroleptyków klasycznych NIE jest:

A .  haloperidol,
B.  promazyna,
C.  olanzapina,
D.  pernazyna.

Zadanie 0.
W  psychoterapii  w  nurcie  psychoanalitycznym  zjawiskiem  acting
out określa się:

A . przeciwdziałanie  oporowi  pacjenta  w  trakcie
psychoterapii,

B . impulsywne  działanie  pacjenta  w  celu  uniknięcia
uświadomienia sobie własnych emocji,

C . zjawisko  występowania  u  terapeuty  negatywnych  emocji
wobec pacjenta,

D.  wielokrotne interpretowanie tego samego oporu pacjenta.



Zadanie 0.
W kontakcie psychoterapeutycznym z pacjentem mającym problemy
alkoholowe należy przestrzegać poniższych zasad, z WYJĄTKIEM:

A . prezentowania  nieoceniającej  postawy  wobec  chorego  i
jego problemu,

B.  przyjmowanie informacji chorego za w pełni wiarygodne,
C . traktowania zachowania pacjenta jako przejawów zaburzeń

psychicznych,
D . wystrzegania  się  zachowań  mogących  wywołać  u  chorego

poczucie zagrożenia.

Zadanie 0.
Optymalna  liczba  uczestników  grupy  terapeutycznej  mieści  s ię  w
granicach:

A.  3-6 osób,
B.  4-8 osób,
C.  8-14 osób,
D.  6-12 osób.

Zadanie 0.
D o  selektywnych  inhibitorów  wychwytu  zwrotnego  serotoniny
(SSRI) NIE należy:

A.  promazyna,
B.  citalopram,
C.  sertralina,
D.  fluoksetyna.

Zadanie 0.
Środowisko  społeczne  świadomie  zorganizowane,  kierowane  i
zaplanowane w celu wywierania intensywnego wpływu leczniczego w
oddziale psychiatrycznym określa się pojęciem:

A.  interwencja systemowa,
B.  trening umiejętności społecznych,
C.  społeczność terapeutyczna,
D.  leczenie kompleksowe.

Zadanie 0.
Ostre zatrucie litem charakteryzuje się:

A .  drżeniem, ataksją, wzmożonym napięciem mięśni,
B.  bólami i zawrotami głowy, sennością,
C.  przyrostem masy ciała, obrzękami,
D.  spadkiem siły mięśniowej i zaparciami.



Zadanie 0.
Złośliwy  zespół  poneuroleptyczny  (ZZPN)  charakteryzuje  s ię
zaburzeniami:

A . świadomości,  tachykardią,  hipertermią,  drgawkami,
sztywnością mięśni,

B.  pamięci, bradykardią, hipotermią, wiotkością mięśni,
C . świadomości,  zaburzeniami  połykania,  hipotermią,

sztywnością mięśni,
D . pamięci,  porażeniem mięśni,  świądem i  zaczerwienieniem

skóry.

Zadanie 0.
Obecnie  głównym  wskazaniem  do  neurochirurgicznego  leczenia
zaburzeń psychicznych (psychochirurgii) są:

A.  zaburzenia osobowości,
B.  zespół serotoninowy, złośliwy zespół neuroleptyczny,
C . ciężkie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne prowadzące do

ciężkiego  inwalidztwa  lub  silnych  tendencji
samobójczych,

D.  ostra śmiertelna katatonia.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  technik  jest  stosowana  w  psychoterapii
psychoanalitycznej?

A.  odzwierciedlenie,
B.  desensytyzacja,
C.  swobodne skojarzenia,
D.  trening asertywności.

Zadanie 0.
D o  udziału  w  muzykoterapii  grupowej  NIE  należy  zachęcać
pacjenta:

A.  z zaburzeniami pamięci,
B.  głęboko depresyjnego,
C.  z zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi,
D.  autystycznego.



Zadanie 0.
FAŁSZYWE jest twierdzenie dotyczące fototerapii:

A . fototerapią  nazywa  się  leczenie  światłem  o  natężeniu
2,5 - 10 tys. luksów,

B . fototerapia  jest  metodą  leczenia  z  wyboru  u  pacjentów  z
depresją  zimową  w  przebiegu  choroby  afektywnej
sezonowej,

C . kuracja  solami  l i tu  istotnie  zwiększa  skuteczność
fototerapii,

D . leczenie  światłem często  jest  łączone  z  innymi  metodami
leczenia depresji.

Zadanie 0.
Lekiem  stosowanym  w  terapii  osób  uzależnionych  od  alkoholu,
który  umożliwia  dłuższe  utrzymanie  abstynencji  i  zmniejszenie
nawrotów picia jest:

A .  metadon,
B.  akamprosat,
C.  l i t ,
D.  piracetam.

Zadanie 0.
Deprywacja snu nocnego, to metoda stosowana w celu podwyższenia
efektu terapeutycznego leków:

A.  przeciwpsychotycznych,
B.  przeciwdepresyjnych,
C.  przeciwlękowych,
D.  psychostymulujących.

Zadanie 0.
Systematyczna desensytyzacja jest  techniką stosowaną w ramach
terapii:

A .  Gestalt,
B.  kognitywnej,
C.  behawioralnej,
D.  psychoanalitycznej.

Zadanie 0.
Neuroleptyki  znajdują  przede  wszystkim  zastosowanie  w  leczeniu
zaburzeń:

A.  dyssocjacyjnych,
B.  lękowych w postaci fobii,
C.  urojeniowych,
D.  adaptacyjnych.



Zadanie 0.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  stosowania  wstrząsów
elektrycznych (EW) NIE jest:

A . choroba  przebiegająca  z  wzmożonym  ciśnieniem
śródczaszkowym,

B.  świeży zawał mięśnia sercowego,
C.  świeży krwotok wewnątrzczaszkowy,
D.  złośliwy zespół neuroleptyczny.

Zadanie 0.
Rodzaj  konfliktu,  który  wyraża  się  negatywnym  stosunkiem  do
ludzi,  z  którymi  znaleźliśmy  się  w  sytuacji  konfliktu  i
towarzyszą  mu  silne  negatywne  emocje,  niezrozumiałe
stereotypowe  spostrzeganie  ludzi,  z  którymi  się  zgadzamy  to
konflikt:

A .  relacji,
B .  danych,
C.  wartości,
D.  interesów.

Zadanie 0.
W  celu  zachęcenia  pacjenta  do  opisania  swojego  problemu,
korzystniej jest zadać pytanie:

A.  zamknięte,
B.  naprowadzające,
C.  ogólne,
D.  otwarte.

Zadanie 0.
Która z podanych niżej definicji określa seminarium?

A . metoda  tradycyjna,  której  istotą  jest  dyskusja
obserwowana,

B . metoda  aktywizująca,  której  istotą  jest  dyskusja
grupowa,

C . metoda  aktywizująca,  której  istotą  jest  wykład
problemowy,

D . metoda  tradycyjna,  której  istotą  jest  rozwiązywanie
problemu.

Zadanie 0.
Podające metody nauczania, to:

A .  referat, wykład problemowy, ćwiczenia,
B.  wykład informacyjny, odczyt, instruktaż,
C.  seminarium, metoda przypadków, referat,
D.  opis, seminarium, referat, dyskusja dydaktyczna.



Zadanie 0.
Celem rehabilitacji społecznej jest:

A . przyswojenie  sobie  przez  osobę  rehabilitowaną  nowych
ról społecznych,

B . nauczenie  s ię  pełnienia  ról  dawniej  wykonywanych  w
odmiennych warunkach zdeterminowanych stanem zdrowia,

C . zapewnienie  chorej  osobie  jak  najlepszego
przystosowania  się  do  warunków  środowiska
społeczno-kulturowego,

D . wbudowanie  nowych  ról  w  zintegrowaną  całość  z  innymi
rolami.

Zadanie 0.
Podstawowym kryterium zdrowia w ujęciu socjologicznym jest:

A .  brak choroby,
B.  brak niepełnosprawności,
C.  funkcjonowanie społeczne jednostki,
D.  stosowanie profilaktyki w działaniach ochrony zdrowia.

Zadanie 0.
Zezwolenie  na  wykonywanie  indywidualnej  praktyki  wydaje  s ię
pielęgniarce jeżeli:

A .  posiada prawo wykonywania zawodu,
B.  posiada specjalizację zawodową,
C . jest  członkiem  Związku  Zawodowego  Pielęgniarek  i

Położnych,
D.  dysponuje dużymi zasobami finansowymi.

Zadanie 0.
Pacjent  poprosił  pielęgniarkę  o  podanie  tabletki  Paracetamolum.
Pielęgniarka poda lek, ponieważ:

A.  powinna uwolnić pacjenta od bólu,
B.  powinna spełnić prośbę pacjenta,
C.  może samodzielnie podać ten lek,
D.  lekarz na prośbę pacjenta wielokrotnie zlecał ten lek.

Zadanie 0.
Środki finansowe na ochronę zdrowia od 1 stycznia 1999r.:

A .  są wydzielone z budżetu państwa,
B . pochodzą  ze  składek  obywateli  na  ubezpieczenie

zdrowotne,
C.  są w dyspozycji ministerstwa finansów,
D.  są w dyspozycji ministerstwa zdrowia.



Zadanie 0.
Plany  strategiczne  różnią  się  od  planów  operacyjnych  tym,  że
plany strategiczne są:

A.  sekwencyjne,
B.  chronologiczne,
C.  długoterminowe,
D.  krótkoterminowe.

Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.
Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:

A .  planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
B.  planowanie, organizowanie i zatrudnianie,
C.  pobudzanie, motywowanie i koordynowanie,
D.  motywowanie, komunikowanie i przywództwo.

Zadanie 0.
Poprawa stanu zdrowia populacji jest skorelowana ze:

A.  zwiększeniem ilości świadczeń medycznych,
B.  wzrostem gospodarczym, racjonalizacją życia zbiorowego,
C.  postępem technicznym, specjalizacją medycyny,
D . edukacją  zdrowotną  realizowaną  przez  instytucje

publiczne.

Zadanie 0.
Drugą  w  kolejności  po  chorobach  układu  krążenia  przyczyną
zgonów mieszkańców Polski są:

A.  choroby układu trawiennego,
B.  urazy i zatrucia,
C.  choroby nowotworowe,
D.  choroby układu oddechowego.

Zadanie 0.
Który z wymienionych poniżej czynników ma największy wpływ na
stan zdrowia człowieka?

A.  ochrona zdrowia,
B.  czynniki genetyczne,
C.  styl życia,
D.  środowisko fizyczne, społeczne, życia i pracy.



Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  "w  krzyżu"  przy  pochylaniu  się  oraz  bóle  łydek
podczas  dłuższych  spacerów.  Uwagę  zwraca  także  ochłodzenie
kończyn dolnych. U pacjenta należy zbadać tętno na tętnicach:

A.  udowych i grzbietowych stóp,
B.  podkolanowych i piszczelowych tylnych,
C.  podkolanowych i piszczelowych przednich,
D.  Prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  chorym  gorączkującym,  pielęgniarka
prowadząca  bilans  płynów  musi  uwzględnić  poniesione  straty
przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.



Zadanie 0.
Miejscem  fizjologicznego  odgłosu  opukowego  stłumionego,  w
trakcie badania opukiwaniem klatki piersiowej jest okolica:

A.  lewego łuku żebrowego i żołądka,
B.  prawego łuku żebrowego i serca,
C.  lewego i prawego łuku żebrowego,
D.  prawego łuku żebrowego i żołądka.

Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.

Zadanie 0.
Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcję bólową
wywoła:

A.  ucisk na przeciwskrawek małżowiny,
B.  ucisk za małżowiną,
C.  poruszanie małżowiną,
D.  próba Webera.

Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga, polega na:

A . stwierdzaniu  bolesności  przy  opukiwaniu  w  okolicy
lędźwiowej,

B.  braku reakcji źrenic na światło,
C . bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku

powłok brzusznych,
D . bolesności  uciskowej  przy  nagłym  oderwaniu  ręki  silnie

uciskającej powłoki brzuszne.



Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Oddech Biota charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Objaw Kerniga polega na:

A . występowaniu  bólu  podczas  próby  przygięcia  głowy  do
klatki piersiowej,

B . występowaniu bólu podczas próby wyprostowania w kolanie
nogi zgiętej w stawach biodrowym i kolanowym,

C.  sztywności karku,
D . zgięciu  kończyn  dolnych  w  stawach  biodrowych  i

kolanowych przy przygięciu głowy do klatki piersiowej.



Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.

Zadanie 0.
Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

A.  zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
B . przyspieszony  oddech,  szary  cień  wokół  ust,  ruch

skrzydełkowy nosa,
C.  przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
D.  zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
D o typowych powikłań podczas leczenia zawału serca NIE zalicza
się:

A .  gorączki,
B.  obrzęku płuc,
C.  migotania przedsionków,
D.  podciśnienia tętniczego.

Zadanie 0.
Który element jest znaczący w modelu Nancy Roper?

A.  indywidualność życiowa osoby,
B.  czynniki środowiskowe,
C.  czynniki socjologiczne,
D.  czynniki psychologiczne.



Zadanie 0.
D o  hierarchii  potrzeb  według  teorii  Jean  Watson  NIE  należą
potrzeby:

A.  samoopieki,
B.  przeżywania,
C.  funkcjonalne,
D.  integrujące.

Zadanie 0.
Badania naukowe w szerokim znaczeniu to:

A . ciąg  czynności  od  postawienia  pewnego  problemu  aż  do
jego rozwiązania,

B . posługiwanie  s ię  metodami  badawczymi,  stosowanymi  do
rozwiązania problemu,

C . prace dokonywane za pomocą metod nauki zmierzające do
rozwiązania  jakiegoś  zadania  teoretycznego  lub
praktycznego,  którego  realizacja  ma  na  celu
zaspokojenie  określonych  potrzeb  poznawczych  lub
praktycznych,

D . działania  polegające  na  odkrywaniu  faktów,  na
opisywaniu i wyjaśnianiu zjawisk.

Zadanie 0.
Prowadzenie badań naukowych w pielęgniarstwie ma na celu:

A.  poprawę jakości pielęgnowania i jej oceny,
B . uzyskać racjonalną, naukową podstawę do profesjonalnej

praktyki,
C.  odpowiedź A i B,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Jakim Stowarzyszeniem jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie?

A.  charytatywnym,
B.  kulturalno-oświatowym,
C.  naukowym,
D.  zawodowym.

Zadanie 0.
Algorytm postępowania to:

A.  unormowany sposób postępowania,
B.  wzór i norma proponowanych usług,
C.  przepis wykonania zadania,
D.  norma praktyki zawodowej.



Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.

Zadanie 0.
Do jakiej grupy programów zalicza się Windows?

A.  bazy danych,
B.  systemu operacyjnego,
C.  edytoru tekstu,
D.  programu graficznego.

Zadanie 0.
Szereg  przedstawiony  w  postaci:

0,0,1,2,2,2,2,2,3,3,6,7,8,10,10,10,12,12,20,20,20,  to  przykład
szeregu:

A.  szczegółowego,
B.  rozdzielczego punktowego,
C.  rozdzielczego z przedziałami klasowymi,
D.  nie jest to żadna postać szeregu.



PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 111411
GRUPA 1
Zadanie 0.
Najistotniejszymi  w  kontakcie  terapeutycznym  z  chorym  są
postawy:

A.  akceptacji, współczucia, autentyczności,
B.  akceptacji, empatii, sympatii,
C .  akceptacji, empatii, autentyczności,
D.  akceptacji, autentyczności, opiekuńczości.

Zadanie 0.
Jakie  zachowanie  pielęgniarki  jest  pożądane  w  kontakcie  z
chorym z objawami lęku?

A . wykazanie  empatii  i  tolerancji,  kontakt  indywidualny,
nie wyperswadowanie lęku,

B . nie  bagatelizowanie  odczuć  chorego,  kontakt
indywidualny, wyperswadowanie lęku,

C . pozostawienie  pacjenta  w  samotności  i  ciszy  po  próbie,
wyperswadowanie lęku,

D . okazanie  tolerancji  i  życzliwości  oraz  zaproponowanie
spaceru z grupą pacjentów.

Zadanie 0.
Terapeutyczny  sposób  komunikowania  się  z  osobą  z  chorobą
Alzheimera, to między innymi:

A . n ie  przyspieszanie  wypowiedzi  pacjenta,  wielokrotne
powtarzanie pytań, przekazywanie krótkich komunikatów,

B . rozmawianie z chorym krótko, sugerowanie trudnych słów,
powtarzanie pytań,

C . poprawianie błędnych wypowiedzi, przekazywanie krótkich
komunikatów, gdy chory milczy - zakończenie kontaktu,

D . bazowanie  na  komunikatach  werbalnych,  wielokrotne
powtarzanie pytań, zachęcanie do długich wypowiedzi.

Zadanie 0.
Sugerowanie  odpowiedzi  na  temat  samopoczucia  pacjenta  przez
pielęgniarkę  w  trakcie  rozmowy,  jest  niekorzystne  dla  pacjenta
z zaburzeniami:

A.  psychotycznymi,
B.  hipochondrycznymi,
C.  depresyjnymi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  okazując  zdolność  przyjęcia  chorego  takim,  jakim
jest przejawia postawę:

A.  partnerstwa,
B.  empatii,
C .  akceptacji,
D.  sympatii.

Zadanie 0.
W komunikowaniu się z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi
BŁĘDEM jest:

A . podejmowanie rozmowy rozpoczętej przez pacjenta bez je j
zaplanowania,

B . krytykowanie  wypowiedzi  chorego  i  dyskutowanie  z
pacjentem przejawiającym myślenie psychotyczne,

C.  pozwolenie choremu na ustalenie tematu rozmowy,
D.  aktywne słuchanie.

Zadanie 0.
W  komunikowaniu  się  z  pacjentem  z  rozpoznanym  zespołem
maniakalnym należy uwzględnić informacje:

A . poparte  argumentacją  zmierzającą  do  przekonania
chorego,

B.  krótkie, rzeczowe i prawdziwe,
C . ogólnikowe,  niezbędne  do  przeprowadzenia  procedur

medycznych,
D . stanowiące  przewagę  słowną  i  ustalające  relację  w

układzie nadrzędny - podrzędny.

Zadanie 0.
Prawidłowe  komunikowanie  się  z  pacjentem  wypowiadającym
urojenia polega na:

A . wyrażaniu zdziwienia  sądami  chorego  i  próbie  wykazania
ich błędności,

B . wyrażaniu  własnej  opinii  i  prośbie  o  je j  zaakceptowanie
przez chorego,

C . przedstawieniu  własnego  obrazu  świata  po  wysłuchaniu
chorego,

D . zachęcaniu  chorego  do  ujawniania  przeżyć  i  podjęcia
próby odwrócenia od nich uwagi chorego.

Zadanie 0.
Do grupy zachowań pogłębiających komunikowanie należy:

A.  porządkowanie zachowań w czasie lub według skutków,
B.  eksploracja,
C.  podsumowanie,
D.  klaryfikowanie.



Zadanie 0.
Pielęgniarka komunikująca się z pacjentem agresywnym powinna:

A . okazywać  swoją  przewagę  wynikającą  z  dysponowania
środkami przymusu,

B.  wykonywać groźne gesty,
C . n ie  ujawniać  symbolicznych  przyjaznych  gestów  np.

poczęstowanie napojem,
D . powstrzymywać się od przyjmowania postawy osądzającej i

nie traktować dosłownie obraźliwych zachowań pacjenta.

Zadanie 0.
Empatię charakteryzuje zdolność do:

A.  wczuwania się w sytuację emocjonalną chorego,
B . wczuwania  się  w  sytuację  emocjonalną  chorego  i

umiejętność jej oceny także z jego perspektywy,
C . okazanie  współczucia  choremu  i  umiejetność  oceny  jego

sytuacji z własnej perspektywy,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Do zachowań podtrzymujących kontakt i komunikację należy:

A . poszukiwanie  zgodnej  oceny,  klasyfikowanie,  zachęcanie
do powtórzeń,

B . akceptacja,  poświadczanie,  odzwierciedlenie,
informowanie, milczenie,

C . zachęcanie  do  porównań,  eksploracja,  urealnianie,
porządkowanie zdarzeń,

D.  poszukiwanie źródeł emocji, planowanie, werbalizacja.

Zadanie 0.
Według  Kępińskiego  "błąd  sędziego"  to  jeden  z  błędów
utrudniających  nawiązanie  kontaktu  terapeutycznego  z  chorym.
Polega on na:

A . lekceważeniu  świata  subiektywnych  doznań  pacjenta  i
poleganiu  wyłącznie  na  wynikach  obiektywnych  badań
lekarskich oraz badań dodatkowych,

B . przyjmowaniu  nadmiernie  współczującej  postawy  wobec
pacjenta,

C . przyjmowaniu  nadmiernie  oceniającej  i  krytycznej
postawy wobec chorego,

D . skrywaniu własnych uczuć i  reakcji  za maską zawodowej
rutyny i obojętności.



Zadanie 0.
Zasada  neutralności  w  komunikowaniu  się  z  rodziną  pacjenta
oznacza postawę terapeuty, która:

A.  zapobiega wciągnięciu w grę rodzinną,
B.  ustala relacje w płaszczyźnie równoległej,
C . gwarantuje  akceptację,  uzyskanie  określonej  pozycji  w

rodzinie,
D.  nie zagraża tożsamości rodziny.

Zadanie 0.
Podstawą podjęcia terapii przez osobę uzależnioną jest:

A .  uzyskanie wglądu przez pacjenta w istotę problemu,
B.  przekazanie wiedzy na temat uzależnień,
C.  ukazanie negatywnych skutków picia alkoholu,
D.  budowa poczucia własnej wartości.

Zadanie 0.
Jakie  zachowanie  pielęgniarki  przyczynią  się  do  zmniejszenia
agresji słownej chorego psychicznie?

A . podniesiony  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego
zachowania  bez  okazywania  niechęci,  niekomentowanie
zachowania pacjenta,

B . spokojny  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania,
okazywana niechęć, niekomentowanie zachowania pacjenta,

C . spokojny  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania
bez  okazywania  niechęci,  niekomentowanie  zachowania
pacjenta,

D . niski  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania  bez
okazywania niechęci, komentowanie zachowania pacjenta.

Zadanie 0.
Wśród  zalecanych  technik  komunikowania  się  z  pacjentem  z
zaburzeniami depresyjnymi jest:

A .  aktywne słuchanie,
B.  terapeutyczne milczenie,
C.  redukcja nierealistycznych obaw,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Zachowaniem NIETERAPEPEUTYCZNYM w kontakcie z chorym z depresją
jest:

A . dążenie  do  zrozumienia  bezradności  ogarniającej
pacjenta,

B . rozweselanie,  pocieszanie  chorego  i  rozsnuwanie  przed
nim wizji szybkiej poprawy,

C.  wykazanie zainteresowania, towarzyszenie w milczeniu,
D.  okazanie chęci do udzielenia pomocy.



Zadanie 0.
Wyjaśnianie to technika komunikowania polegająca na:

A . eliminowaniu  nieścisłości  czy  niejasności  pojawiających
się podczas rozmowy,

B . powtarzaniu  za  pacjentem  istotnych  elementów  jego
wypowiedzi,

C.  poznawaniu mocnych stron chorego,
D.  dodawaniu otuchy pacjentowi.

Zadanie 0.
Które  z  działań  pracowników  ochrony  zdrowia  należy  do
jatropatogennych?

A.  nieuzasadnione stosowanie leków,
B.  zastosowanie błędnej metody leczenia,
C.  wyższościowa postawa wobec chorego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Klaryfikowanie polega na:

A . powiedzeniu własnymi słowami, wypowiedzi rozmówcy, tak
aby wydobyć z niej to co najważniejsze,

B . powtarzaniu tych samych sformułowań, co pacjent, w celu
podtrzymania rozmowy,

C . powtarzaniu  własnymi  słowami  niektórych,  istotnych
elementów wypowiedzi chorego,

D.  podzielaniu poglądów rozmówcy i akceptowaniu ich.

Zadanie 0.
Ustawowo dopuszczalne środki przymusu to:

A . chłodny  prysznic,  pozbawienie  prawa  do  odwiedzin  lub
spacerów, podanie leków mimo sprzeciwu chorego,

B . przytrzymanie,  przymusowe  zastosowanie  leków,
unieruchomienie, izolacja,

C . przeniesienie  na  inny  oddział  z  powiadomieniem
społeczności szpitalnej,

D . założenie  "kaftana  bezpieczeństwa",  pozbawienie  prawa
do oglądania telewizji, zastosowanie izolatki.

Zadanie 0.
Przyjęcie  w  trybie  nagłym  osoby  psychicznie  chorej  do  szpitala
psychiatrycznego  bez  zgody  wymaga  zatwierdzenia  przez
ordynatora w ciągu:

A.  12 godzin od chwili przyjęcia,
B.  24 godzin od chwili przyjęcia,
C.  36 godzin od chwili przyjęcia,
D.  48 godzin od chwili przyjęcia.



Zadanie 0.
D o prawidłowo ukształtowanych potrzeb człowieka warunkujących
utrzymanie zdrowia psychicznego NIE należą:

A.  potrzeby narcystyczne,
B.  potrzeba osiągnięć,
C.  potrzeba wpływania na swoje życie,
D.  potrzeba akceptacji siebie i innych.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  opiekuje  s ię  pacjentem,  pracownikiem  banku,
przyjętym  do  szpitala  z  powodu  depresji.  Podczas  rozmowy  z
pielęgniarką  pacjent  powiedział,  że  gnębi  go  świadomość
poważnej  defraudacji,  do  której  nie  może  się  przyznać,  ponieważ
grozi  mu  proces  sądowy  oraz  być  może  kara  więzienia.  Jeżeli
zdarzenie  opowiedziane  pielęgniarce  przez  pacjenta  miało
miejsce, pielęgniarka:

A.  jest zobowiązana do zawiadomienia o tym prokuratury,
B . zapisuje  to  oświadczenie  w  pielęgniarskiej  historii

choroby pacjenta,
C . zachowuje  wiadomość  dla  siebie,  ponieważ  nie  wolno  je j

o tym rozmawiać nawet z lekarzem chorego,
D.  może o tym powiedzieć lekarzowi leczącemu.

Zadanie 0.
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób jest opracowywana przez:

A.  Organizację Narodów Zjednoczonych,
B.  Światową Organizację Zdrowia,
C.  Światową Federację Zdrowia Psychicznego,
D.  Międzynarodową Komisję Statystyki Zdrowotnej.

Zadanie 0.
W g Światowej Federacji Ochrony Zdrowia Psychicznego rozwijanie
takich  zdolności  człowieka,  które  umożliwią  mu  optymalne
funkcjonowanie  w  życiu  osobistym,  zawodowym,  w  relacjach  z
ludźmi to:

A.  zdrowie psychiczne,
B.  promocja zdrowia psychicznego,
C.  wczesna pomoc psychologiczna,
D.  prewencja II stopnia.



Zadanie 0.
Kiedy  pacjent  przyzna  się  lekarzowi  lub  pielęgniarce  do  czynu
karalnego, należy:

A.  nie umieszczać tego w dokumentacji,
B.  opisać to w dokumentacji chorego,
C.  sporządzić krótki protokół,
D.  zawiadomić ordynatora oddziału.

Zadanie 0.
Udzielanie  wczesnej  pomocy  specjalistycznej  ludziom  zagrożonym
utratą  zdrowia  psychicznego  szczególnie  dotyczy  wymienionych
grup z WYJĄTKIEM:

A.  dzieci ze środowisk patologicznych,
B.  osób przewlekle i nieuleczalnie chorych,
C.  rodzin, w których nadużywa się alkoholu,
D.  młodzieży uprawiającej sport wyczynowy.

Zadanie 0.
Specjalistyczna pomoc osobom potrzebującym w radzeniu sobie  z
reakcjami  psychicznymi  pojawiającymi  się  w  sytuacjach
traumatycznych to:

A.  rozmowa terapeutyczna,
B.  tzw. interwencje kryzysowe,
C.  psychoedukacja,
D.  profilaktyka zaburzeń psychicznych.

Zadanie 0.
Zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  NIE  jest  uzasadnione  w
przypadku, gdy:

A . pacjent  dopuszcza  się  zamachu  na  własne  zdrowie  lub
życie,

B . pacjent  błądzi  po  salach  szpitalnych  i  przeszkadza  spać
innym chorym,

C . pacjent  dopuszcza  się  zamachu  na  zdrowie  lub  życie
innych osób,

D . pacjent  przejawia  takie  zachowania,  jak  demolowanie
urządzeń szpitalnych.

Zadanie 0.
Mężczyzna  z  rozpoznaniem  psychozy  alkoholowej  często  bywa
uciążliwy  dla  otoczenia,  używa  słów  wulgarnych  i  obraźliwych
wobec  personelu.  Czy  można  wobec  niego  zastosować  przymus
bezpośredni?

A.  nie, ponieważ byłoby to bezprawne,
B.  tak, gdyż zapobiega to eskalacji zachowań,
C.  nie, ponieważ daje to jeszcze gorsze efekty,
D.  tak, ale tylko wówczas, gdy jest wulgarny.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  art.  10  ust.  1  ustawy  z  dnia  19  sierpnia  1994r.  o
ochronie  zdrowia  psychicznego  (Dz.  U.  z  1994r.  Nr  111  poz.  535
z  późn.  zm.)  za  świadczenia  zdrowotne  udzielane  osobom chorym
psychicznie  lub  upośledzonym umysłowo przez  publiczne  zakłady
opieki zdrowotnej:

A .  nie pobiera się od tych osób opłat,
B . pobiera  się  od  tych  osób  opłatę  w  wysokości  10% opłaty

należnej,
C . pobiera  się  od  tych  osób  opłatę  w  wysokości  25% opłaty

należnej,
D . pobiera  się  od  tych  osób  opłatę  w  wysokości  50% opłaty

należnej.

Zadanie 0.
Pacjentka,  osoba  samotna,  z  rozpoznaniem  schizofrenii,  na
skutek  chronizacji  choroby  i  podeszłego  wieku  nie  jest  zdolna
d o  zaspokojenia  swoich  podstawowych  potrzeb  życiowych.
Pacjentka  nie  wymaga  leczenia  szpitalnego.  Pielęgniarka,  która
s ię  nią  opiekuje,  uznała,  że  w  tej  sytuacji  najlepszym  wyjściem
będzie  umieszczenie  podopiecznej  w  domu  pomocy  społecznej.
Pacjentka  nie  wyraża  zgody  na  umieszczenie  je j  w  domu  pomocy
społecznej. W tej sytuacji należy:

A . n ie  zwracać  uwagi  na  protest  chorej,  która  nie  w  pełni
jest świadoma swojej sytuacji,

B . zwrócić  s ię  do  lekarza  leczącego,  aby  ten  wyraził  zgodę
na przymusowe umieszczenie chorej w domu opieki,

C . zwrócić  s ię  do  przedstawiciela  ustawowego  lub  sądu
opiekuńczego,  aby  wyraził  zgodę  na  skierowanie
pacjentki do domu opieki bez jej zgody,

D . zwrócić  s ię  do  sądu  okręgowego,  aby  ten  podczas
rozprawy niejawnej  wyraził  zgodę na umieszczenie chorej
w domu opieki.

Zadanie 0.
Dobro  pacjenta  wymaga  ubezwłasnowolnienia.  Kto  kieruję  tę
sprawę do prokuratora?

A.  kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
B.  pielęgniarka opiekująca się bezpośrednio chorym,
C.  lekarz leczący chorego,
D.  pielęgniarka oddziałowa.



Zadanie 0.
Czy prawo pozwala stosować przymus bezpośredni wówczas, kiedy
pacjent  w  sposób  gwałtowny  niszczy  lub  uszkadza  przedmioty
znajdujące się w jego otoczeniu?

A . prawo  nie  pozwala  w  takiej  sytuacji  stosować  przymusu
bezpośredniego,

B.  takie sytuacje nie są objęte prawem,
C . tak,  zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  jest  wtedy

zgodne z prawem,
D . prawo pozwala stosować przymus bezpośredni wówczas, gdy

straty materialne są znaczne.

Zadanie 0.
Pacjentka  została  przyjęta  do  szpitala  psychiatrycznego  wbrew
woli .  Lekarz  psychiatra  przed  przystąpieniem  do  badania
pacjentki powinien:

A . zabezpieczyć  w  swoim  gabinecie  wszystko  to,  co  może
wykorzystać pacjentka w celu targnięcia się na życie,

B . poprosić  pielęgniarkę,  która  aktualnie  ma  dyżur,  aby
była obecna podczas badania pacjentki,

C . uprzedzić  pacjentkę  o  przyczynach  przeprowadzenia
badania,

D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Świadczenia  zdrowotne  udzielane  osobom  psychicznie  chorym  i
upośledzonym umysłowo są:

A.  bezpłatne dla ubezpieczonych,
B.  bezpłatne dla wszystkich wymienionych chorych,
C.  częściowo refundowane,
D.  bezpłatne dla otrzymujących rentę.

Zadanie 0.
Tradycyjnie do zaburzeń psychicznych zalicza się:

A .  tylko psychozy,
B.  psychozy i choroby psychiczne,
C . psychozy,  choroby  psychiczne  i  inne  zaburzenia

czynności psychicznych,
D . psychozy,  nerwice,  upośledzenie  umysłowe,  większość

zespołów  psychoorganicznych,  niektóre  zaburzenia
psychosomatyczne,  niektóre  dewiacje  seksualne,
zaburzenia  osobowości  oraz  uzależnienie  od  alkoholu  i
innych substancji psychoaktywnych.



Zadanie 0.
Realizowany w  Polsce  program "Otwórzcie  drzwi"  jest  przykładem
promowania zdrowia psychicznego:

A.  w miejscu pracy, nauki,
B.  w społeczności wiejskiej,
C.  w mediach,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną otępienia jest:

A .  choroba Alzheimera,
B.  miażdżyca naczyń mózgowych,
C.  choroba Picka,
D.  choroba Creutzfeldta-Jakoba.

Zadanie 0.
Zaburzenia  somatyczne  najczęściej  występujące  przy  anoreksji
to :

A .  suchość skóry ze znaczną karotemią powłok skórnych,
B . zwolnienie  czynności  serca,  spadek  ciśnienia  tętniczego

krwi  i  temperatury  ciała,  zmiany  w  zapisie  EKG  z
cechami  utrudnienia  przewodnictwa
przedsionkowo-komorowego,

C.  zanik lub nieregularne miesiączki,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Powtarzanie  czynności  i  zachowania  związane  z  dążeniem  do
zapobiegania lub zmniejszenia lęku i napięcia to:

A.  obsesje,
B.  kompulsje,
C.  konfabulacje,
D.  konwersje.

Zadanie 0.
Używanie  substancji  psychoaktywnych,  które  prowadzi  lub
znacząco  przyczynia  się  do  powstawania  szkód  zdrowotnych  oraz
zaburzenia  funkcjonowania  w  rolach  społecznych  u  osób
nieuzależnionych definiuje się jako:

A.  ostre zatrucie,
B.  picie towarzyskie,
C.  używanie szkodliwe,
D.  zespół uzależnienia.



Zadanie 0.
Kompleks zjawisk fizjologicznych,  behawioralnych i  poznawczych,
wśród których przyjmowanie substancji psychoaktywnych dominuje
nad  innymi  zachowaniami,  które  miały  poprzednio  dla  pacjenta
większą wartość to:

A.  ostre zatrucie substancjami psychoaktywnymi,
B.  zespół uzależnienia,
C.  zespół abstynencyjny,
D.  zespół Korsakowa.

Zadanie 0.
Usystematyzowane  urojenia  niewiary  małżeńskiej  należą  do  typu
urojeń:

A.  depresyjnych,
B.  maniakalnych,
C.  paranoicznych,
D.  paranoidalnych.

Zadanie 0.
Napady  objadania  się  z  towarzyszącym  lękiem  przed  przytyciem,
wymiotami to:

A.  abulia,
B.  bulimia,
C.  anoreksja,
D.  objawy stresu.

Zadanie 0.
Nagłe  przerwanie  zintegrowanych  funkcji  świadomości,  pamięci,
tożsamości lub percepcji środowiska jest charakterystyczne dla:

A.  zaburzeń zachowania,
B.  zaburzeń dyssocjacyjnych,
C.  upośledzenia umysłowego,
D.  zaburzeń lękowych.

Zadanie 0.
Do częstych "masek" depresji endogennej należą:

A.  zaburzenia snu (bezsenność),
B.  zespoły lękowe i bólowe,
C.  zaburzenia wegetatywne i psychosomatyczne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Obawy przed oceną innych ludzi prowadzące do unikania sytuacji
społecznych  np.  unikanie  spożywania  posiłków  w  towarzystwie
innych osób charakteryzuje:

A.  klaustrofobię,
B.  fobię społeczną,
C.  agorafobię,
D.  konwersję.

Zadanie 0.
W  obrazie  klinicznym  depresji  dzieci  i  młodzieży  można
wyróżnić:

A.  specyficzne obniżenie nastroju,
B.  spadek zainteresowań,
C.  zmianę apetytu,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Ciężka  encefalopatia,  której  początkowe  objawy  kliniczne
sprowadzają się do upośledzenia zapamiętywania aż do całkowitej
jego  utraty,  przy  relatywnie  dobrej  pamięci  wydarzeń  dawnych
to :

A.  zespół Korsakowa,
B.  przewlekła halucynoza alkoholowa,
C.  charakteropatia alkoholowa,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 0.
Dezadaptacja społeczna w schizofrenii cechuje się:

A .  nadmiarem kontaktów społecznych,
B . ograniczeniem  lub  brakiem  możliwości  pełnienia  ról

społecznych,
C.  próbami samobójczymi,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 0.
Choroba  pierwotna,  która  uszkadza  tkankę  mózgową  powodując
nieodwracalną utratę funkcji poznawczych oraz zaburzenia afektu
i zachowania to:

A.  choroba Parkinsona,
B.  choroba afektywna dwubiegunowa,
C.  psychozy wieku podeszłego,
D.  choroba Alzheimera.



Zadanie 0.
Zespół  objawów  pojawiających  się  po  odstawieniu  lub
zmniejszeniu  dawki  danej  substancji,  występujących  przeważnie
po jej długotrwałym zażywaniu w dużych dawkach to:

A.  zaburzenia psychotyczne,
B.  zespół amnestyczny,
C.  zespół abstynencyjny,
D.  zespół Korsakowa.

Zadanie 0.
D o  czynników,  które  sprzyjają  występowaniu  zaburzeń
depresyjnych  w  wieku  podeszłym,  niezależnie  od  ich  pierwotnej
przyczyny, powszechnie zalicza się m.in.:

A .  pojawienie się zaburzeń otępiennych,
B . osamotnienie,  brak  wsparcia  (nie  tylko  materialnego)

osób bliskich,
C.  przewlekłe choroby somatyczne,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Leczenie  szpitalne  zaburzeń  depresyjnych  jest  wskazane  w
przypadku:

A . obecności  przykrych  omamów  lub  urojeń,  bądź  innych
objawów psychotycznych,

B.  przewlekłych lęków,
C.  dystymii,
D.  na prośbę rodziny lub samego pacjenta.

Zadanie 0.
D o  najczęściej  występujących  zaburzeń  psychicznych  wieku
podeszłego należą:

A.  lęki nocne,
B.  depresja,
C.  zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne,
D.  zaburzenia nerwicowe.

Zadanie 0.
Wskazaniem do detoksykacji w warunkach ambulatoryjnych jest:

A .  ciężkie uzależnienie,
B.  zespół abstynencyjny z drgawkami i/lub majaczeniem,
C . niepowodzenie poprzednich prób zachowania abstynencji w

warunkach ambulatoryjnych,
D.  pisemne wyrażenie woli przez pacjenta.



Zadanie 0.
Anhedonia oznacza:

A.  występowanie wzajemnych sprzecznych dążeń,
B.  lukę pamięciową,
C.  niemożność odczuwania przyjemności,
D.  spowolnienie myślowe.

Zadanie 0.
W leczeniu zespołu nadpobudliwości NIE jest wskazane:

A.  ograniczenie się do samej farmakoterapii,
B.  stałe kontaktowanie się ze szkołą dziecka,
C . sprawdzanie  przez  rodziców  i  nauczyciela  postępów

dziecka,
D.  umieszczenie dziecka w klasie z małą liczbą uczniów.

Zadanie 0.
D o  rozwoju  zespołu  wypalenia  zawodowego  u  pielęgniarek
szczególnie przyczynia się następująca cecha pracy:

A.  wymagana długotrwała czujność,
B.  konieczność udzielania pomocy,
C.  presja czasu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Bez zgody można przyjąć pacjenta, który:

A.  zdradza zaburzenia psychiczne,
B . zagraża  swojemu  życiu  i  zdrowiu  lub  życiu  i  zdrowiu

otoczenia,
C.  otoczenie zgłasza skargi na pacjenta,
D.  prawidłowe są wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Psychoterapia  wglądowa  znajduje  szczególnie  zastosowanie  w
pomocy osobom z:

A.  zaburzeniami nerwicowymi,
B.  depresją reaktywną,
C.  przewlekłą schizofrenią,
D.  zaburzeniami przystosowania.

Zadanie 0.
Celem  opieki  pielęgniarskiej  nad  pacjentem  przejawiającym
zachowania agresywne i gwałtowne jest:

A .  zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi i otoczeniu,
B . zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym u agresywnego

pacjenta,
C.  kształtowanie zachowań samokontroli u pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Spośród  wymienionych  zasad  kontaktu  z  pacjentem  agresywnym
NIEWŁAŚCIWA jest:

A .  powstrzymać się od przyjmowania postawy osądzającej,
B . obraźliwe  zachowanie  pacjenta  traktować  jako  wyraz

rzeczywistego stosunku do lekarza/pielęgniarki,
C . jeśl i  pacjent  zachowuje  się  hałaśliwie,  unikać

wzajemnego przekrzykiwania się,
D . wyrażać  pragnienie  niesienia  pomocy  choremu  w

odzyskaniu przez niego samokontroli.

Zadanie 0.
Przymus bezpośredni polega na:

A.  ograniczeniu ruchów osoby,
B.  unieruchomieniu przy użyciu siły fizycznej,
C.  unieruchomieniu przy użyciu środków mechanicznych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Doraźne,  krótkotrwałe  unieruchomienie  osoby  z  użyciem  siły
fizycznej to:

A .  przytrzymanie,
B.  zastosowanie kaftana bezpieczeństwa,
C.  izolacja chorego,
D.  unieruchomienie przy użyciu pasów insulinowych.

Zadanie 0.
Pacjent unieruchomiony powinien być pod szczególnym nadzorem
pielęgniarskim  i  jego  stan  psychofizyczny  powinien  być
kontrolowany:

A.  nie rzadziej niż co 15 minut,
B.  nie rzadziej niż co 1 godzinę,
C.  nie rzadziej niż co 2 godziny,
D.  w razie potrzeby.

Zadanie 0.
Przymus bezpośredni może trwać:

A.  4 godziny,
B.  6 godzin,
C.  12 godzin,
D.  do czasu ustąpienia przyczyny zastosowania.



Zadanie 0.
Prawdopodobieństwo  zrealizowania  tendencji  samobójczych  jest
większe jeżeli:

A .  w rodzinie chorego nie było przypadków samobójstwa,
B.  pacjent jest w stanie psychotycznym,
C . otoczenie  nie  akceptuje  tego  sposobu  rozwiązania

problemów,
D.  chory nie nadużywa alkoholu.

Zadanie 0.
P o  dokonaniu  samouszkodzenia  przez  pacjenta  w  postępowaniu
pielęgniarskim NIEODPOWIEDNIE jest:

A .  dokonanie krytycznej oceny takiego zachowania,
B.  okazywanie zrozumienia,
C.  wyrażanie współczucia,
D . dążenie  do  wytworzenia  więzi  terapeutycznej  z

pacjentem.

Zadanie 0.
W  ocenie  stopnia  zaburzeń świadomości  (skala  Glasgow)  NIE  jest
brana pod uwagę:

A.  reakcja otwierania oczu,
B.  funkcja móżdżkowa - chód, koordynacja,
C.  reakcja ruchowa,
D.  reakcja słowna.

Zadanie 0.
D o  najczęściej  występujących  stanów  nagłych  w  psychiatrii  NIE
należą:

A.  tendencje i próby samobójcze,
B.  zachowania agresywne i i autoagresywne,
C.  anoreksja i bulimia,
D.  nagłe stany lękowe.

Zadanie 0.
W  przypadku  groźby  przemocy,  gdy  pacjent  grozi  podpaleniem,
należy:

A.  dyskutować z pacjentem,
B.  zawsze poważnie traktować groźby,
C.  traktować groźby jako "manipulacyjne",
D.  traktować groźby jako chęć zwrócenia na siebie uwagi.



Zadanie 0.
Kluczowym elementem w powstawaniu kryzysu jest:

A .  frustracja,
B.  stres i napięcie,
C.  panika,
D.  depresja.

Zadanie 0.
Neuroleptyki  o  przedłużonym  działaniu  (typu  depot)  drogą
iniekcji domięśniowej należy podawać:

A.  głęboko domięśniowo,
B.  płytko domięśniowo,
C . bez  wcześniejszej  dezynfekcji  skóry  -  neuroleptyki

wchodzą  w  reakcję  z  alkoholem  w  następstwie  czego
dochodzi do inaktywizacji leku,

D . zawsze  wraz  z  lekiem  znieczulającym,  gdyż  iniekcje  te
są bardzo bolesne.

Zadanie 0.
Który  z  podanych  poniżej  objawów  NIE  należy,  wg  ICD-10,  do
objawów depresji?

A.  brak wiary w wyleczenie,
B.  myśli samobójcze,
C.  sztywność mięśni,
D.  zaburzenia snu.

Zadanie 0.
Cele  pielęgnowania  pacjenta  z  zaburzeniami  psychicznymi
wynikają przede wszystkim z:

A.  historii choroby pacjenta,
B.  rozpoznania pielęgniarskiego,
C.  objawów psychopatologicznych depresji,
D.  ze zleceń lekarskich.

Zadanie 0.
Przygotowując  pacjenta  do  zabiegu  elektrowstrząsów,  w  dniu
zabiegu należy sprawdzić czy:

A . pacjent  jest  na  czczo  lub  przynajmniej  3  godziny  po
posiłku,

B . chory  ma  usunięte  protezy  zębowe,  spinki  z  włosów,
biżuterię, okulary, aparat słuchowy,

C.  chory oddał przed zabiegiem mocz.
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Psychoedukacja  rodziny  pacjenta  chorego  na  schizofrenię  polega
m. in. na:

A.  rozpoznaniu potrzeb społecznych rodziny,
B . udzielaniu  rodzinie  częstych  informacji  o  stanie

zdrowia pacjenta,
C . uczeniu dostrzegania wczesnych sygnałów ostrzegawczych

przed nawrotem choroby,
D . uczeniu sposobów wyręczania  pacjenta  w obowiązkach,  z

którymi sobie nie radzi.

Zadanie 0.
Na podstawie standardu opieki pielęgniarskiej budowane są:

A.  rekomendacje,
B.  certyfikaty jakości,
C.  procedury,
D.  akredytacje.

Zadanie 0.
W  rozmowie  terapeutycznej  z  pacjentem  z  zachowaniami
samobójczymi pielęgniarka przede wszystkim:

A . nie  zgadza  się  na  utrzymywanie  tych  zamiarów  w
tajemnicy,

B.  nie unika negatywnych ocen i krytyki wobec pacjenta,
C . stara  się  bagatelizować  samobójcze  zamiary  przy

rodzinie,
D.  nie każdą wypowiedź pacjenta traktuje poważnie.

Zadanie 0.
Skala Winga dotyczy chorego:

A.  na schizofrenię,
B.  na padaczkę,
C.  na depresję,
D.  z zaburzeniami reaktywnymi.

Zadanie 0.
W  jaki  sposób  NIE  należy  postępować  z  pacjentem  z  chorobą
Alzheimera, u którego występują zaburzenia pamięci?

A.  kilkakrotnie przedstawiać się pacjentowi,
B . przedmioty osobiste chorego kłaść w tym samym miejscu,

aby chory nie musiał ich szukać,
C . angażować  w  opiekę  nad  pacjentem  możliwie  jak

największą  l iczbę  personelu,  aby  zapewnić  jak  najlepszą
opiekę,

D . z  otoczenia  chorego  usunąć  nadmiar  rzeczy,  aby  chory
nie gubił się przy ich poszukiwaniu.



Zadanie 0.
Fundamentem teorii pielęgnowania wg H. Peplau jest:

A .  koncepcja stresu,
B.  koncepcja procesów międzyludzkich,
C.  koncepcja deficytu samoopieki,
D.  teoria systemów.

Zadanie 0.
Niezbędnym  warunkiem  poprawy  jakości  opieki  pielęgniarskiej
jest:

A . posiadanie  specjalizacji  przez  wszystkich  członków
zespołu pielęgniarskiego,

B.  opracowanie i wdrożenie standardów postępowania,
C.  znajomość wszystkich teorii pielęgnowania,
D . przyjęcie  przez  pielęgniarki  dodatkowych  funkcji

terapeutycznych.

Zadanie 0.
Pierwszym etapem struktury procesu pielęgnowania jest:

A .  rozpoznanie stanu podmiotu opieki i jego środowiska,
B.  planowanie pielęgnowania,
C.  ocena wyników pielęgnowania,
D.  realizowanie planu pielęgnowania.

Zadanie 0.
Akatyzję  polekową  u  pacjenta  przyjmującego  leki  psychotropowe
będziesz podejrzewać w przypadku wystąpienia:

A.  suchości jamy ustnej,
B.  zaparć,
C.  niepokoju ruchowego,
D.  trudności w oddawaniu moczu.

Zadanie 0.
Głównym warunkiem, jaki musi spełniać chory psychicznie by mógł
być leczony w domu jest brak:

A.  zgody chorego na leczenie szpitalne,
B.  zagrożenia dla chorego lub otoczenia,
C.  zgody rodziny na leczenie szpitalne,
D.  oddziału stacjonarnego w miejscu zamieszkania pacjenta.

Zadanie 0.
Dla osób z objawami zespołu otępiennego najwłaściwszym miejscem
do przewlekłej opieki i rehabilitacji jest:

A .  szpital geriatryczny,
B.  specjalistyczny dom opieki,
C.  dom rodzinny,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 0.
Cel  opieki  pielęgniarskiej  u  pacjentów  z  zaburzeniami
odżywiania polegający na wzmocnieniu przez osobę chorą własnego
obrazu  siebie  i  uzyskanie  przez  nią  samoakceptacji  wynika  z
następującego problemu:

A . braku  poczucia  bezpieczeństwa  w  pierwszych  dniach
leczenia,

B.  lęku przed hospitalizacją,
C.  braku poczucia własnej wartości,
D.  braku poczucia choroby i odrzucenie pomocy.

Zadanie 0.
Świadoma,  wyuczona  aktywność  ukierunkowana  na  zaspokojenie
określonych  własnych  potrzeb,  która  w  sposób  celowy  reguluje
integralność,  funkcjonowanie  i  rozwój  jednostki  określana  jest
jako:

A.  samoopieka,
B.  wiedza zdrowotna,
C.  edukacja zdrowotna,
D.  wsparcie społeczne.

Zadanie 0.
Freud był twórcą:

A.  psychologii indywidualnej,
B.  teorii psychoanalitycznej,
C.  teorii behawioryzmu,
D.  psychologii analitycznej.

Zadanie 0.
Częstość samobójstw u chorego z depresją jest wyraźnie większa:

A.  na początku depresji,
B .  w czasie jej ustępowania,
C.  w okresie pomiędzy nawrotami choroby,
D . n a  początku  choroby,  w  czasie  je j  ustępowania  oraz  w

okresie pomiędzy nawrotami choroby.

Zadanie 0.
Głównym  źródłem  trudności  rodziny  dziecka  upośledzonego
umysłowo jest:

A .  poznanie przyczyny upośledzenia,
B . brak  zgodności  między  oczekiwaniami  rodziców  a

możliwościami dziecka,
C.  wykonanie badań genetycznych,
D.  zaburzenia emocjonalne dziecka.



Zadanie 0.
Pacjent  uskarża  się  na  zaburzenia  snu  i  czuwania,  w  związku  z
tym:

A.  zorganizujesz choremu zajęcia w nocy,
B . zachęcasz  go  do  drzemki,  gdy  jest  zmęczony  w  ciągu

dnia,
C.  umieścisz chorego w sali wieloosobowej,
D.  zapewnisz choremu aktywne spędzenie czasu w ciągu dnia.

Zadanie 0.
Do osiowych objawów schizofrenii zalicza się:

A .  katatonię,
B.  obniżenie nastroju,
C.  autyzm,
D.  lęk.

Zadanie 0.
Głównym  celem  opieki  nad  pacjentem  uzależnionym  od  alkoholu
jest:

A .  uzyskanie przez chorego wglądu i uznanie choroby,
B.  zadbanie o dobrostan fizyczny pacjenta,
C . uzyskanie  od  chorego  zapewnienia  o  poddaniu  się

leczeniu,
D.  uzyskanie współpracy z rodziną.

Zadanie 0.
Habituacja, to inaczej:

A .  uzależnienie psychiczne,
B.  uzależnienie fizyczne,
C.  detoksykacja,
D.  objawy abstynencyjne.

Zadanie 0.
Skala Hamiltona służy do oceny stanu pacjenta:

A.  z otępieniem,
B.  ze schizofrenią,
C.  z depresją,
D.  uzależnionego od alkoholu.



Zadanie 0.
Ważnym  elementem  rehabilitacji  chorego  z  zaburzeniami
psychicznymi jest:

A . przeniesienie  na  chorego  głównego  ciężaru
odpowiedzialności za leczenie,

B . nauczenie pacjenta kontroli nad objawami nawracających
zaburzeń,

C . wyedukowanie  chorego  w  zakresie  stosowania  leków  i
współpracy z lekarzem,

D.  wszystkie odpowiedzi poprawne.

Zadanie 0.
Dobierając  pacjentów  do  uczestnictwa  w  treningu  umiejętności
aktywnego udziału we własnym treningu farmakologicznym należy:

A . wykluczyć  pacjentów  z  objawami  psychotycznymi  ze
szczególnym uwzględnieniem zaburzeń myślenia,

B.  uwzględnić wyłącznie chorych na schizofrenię,
C.  kierować się wiekiem pacjenta,
D . nie  brać  pod  uwagę  zdolności  koncentracji  pacjenta,

ponieważ i tak jest niewielka.

Zadanie 0.
Treningi umiejętności należy rozpoczynać:

A.  po ustąpieniu ostrych objawów psychotycznych,
B.  na każdym etapie choroby,
C.  przy nadmiernym rozproszeniu uwagi,
D.  tylko na etapie remisji.

Zadanie 0.
Podstawowym zadaniem terapii zajęciowej jest:

A .  eliminowanie objawów psychotycznych,
B.  zajęcie czasu wolnego pacjentowi,
C.  organizowanie wycieczek,
D.  nawiązywanie związków interpersonalnych.

Zadanie 0.
W spotkaniach grup Balinta uczestniczą głównie:

A.  rodziny pacjentów ze schizofrenią,
B.  terapeuci i zawody medyczne różnej specjalności,
C.  dzieci i ich rodzice,
D.  pacjenci z depresją.



Zadanie 0.
Najskuteczniejszą  metodą  zwiększenia  skrupulatności  chorych  w
stosowaniu się do zaleceń lekarskich jest:

A .  przymusowe podawanie leków,
B . przekonywanie  przez  personel  i  rodzinę,  aby  chory

przyjął leki,
C . rozmowa z lekarzem wyjaśniająca konieczność stosowania

leków,
D . uczenie  pacjentów  współudziału  we  własnej

farmakoterapii.

Zadanie 0.
Treningu umiejętności społecznych NIE należy prowadzić u osób:

A . z e  schizofrenią  w  czasie  trwania  przewlekłych  objawów
psychotycznych,

B.  z obniżonym poziomem funkcjonowania społecznego,
C.  z zespołem depresyjnym,
D.  w czasie trwania ostrych objawów psychotycznych.

Zadanie 0.
W  terapii  zajęciowej  u  pacjentów  we  wczesnym  okresie  choroby
Alzheimera należy uwzględnić:

A . wykonywanie  wszystkich  czynności  samopielęgnacyjnych
przez pacjenta samodzielnie,

B . edukację  pacjenta  i  rodziny  co  do  przebiegu  i  postępu
choroby,

C . proste  prace  domowe  -  ścieranie  kurzu,  podlewanie
kwiatów,

D.  żadne z wyżej wymienionych.

Zadanie 0.
Treningi umiejętności społecznych rozpoczynamy dopiero, gdy:

A.  ustąpią przewlekłe objawy psychotyczne,
B.  zostanie nawiązany kontakt terapeutyczny z pacjentem,
C.  zostanie nawiązany kontakt terapeutyczny z rodziną,
D.  pacjent przebywa w oddziale ponad 3 miesiące.

Zadanie 0.
Trening budżetowy należy do grupy treningów:

A.  samoobsługi,
B.  umiejętności społecznych,
C.  edukacyjnych,
D.  nie należy do żadnej z wymienionych grup treningów.



Zadanie 0.
Psychodrama jest:

A .  metodą terapii indywidualnej,
B.  metodą terapii przy zastosowaniu hipnozy,
C.  formą treningu autogennego,
D.  metodą terapii grupowej.

Zadanie 0.
Kluczowym  elementem  programów  terapeutycznych  dzieci  z
zaburzeniami zachowania jest:

A .  trening rodzicielski,
B.  nauka relacji społecznych,
C.  monitorowanie własnych emocji,
D.  psychorysunek.

Zadanie 0.
Zasadniczym  elementem  w  treningu  wszystkich  umiejętności
społecznych jest:

A .  dbanie o dokładność wykonywanych czynności,
B.  wielokrotne powtarzanie czynności,
C.  poznanie kolejności wykonywanej czynności,
D.  wykorzystanie materiałów wizualnych w treningu.

Zadanie 0.
Kolorystyka  prac  analizowana  podczas  zajęć  z  psychorysunku
wskazuje nam na:

A.  obecny nastrój pacjenta,
B.  diagnozę społeczną pacjenta,
C.  jego miejsce w społeczności terapeutycznej,
D.  jednostkę chorobową rozpoznaną u pacjenta.

Zadanie 0.
Formy  aktywności  zawodowej  w  środowisku,  które  zapewniają
osobom chorym pewną ochronę przed zbyt  dużymi obciążeniami i
stanowią ogniwo w aktywizacji zawodowej pacjentów to:

A.  zakłady pracy chronionej,
B.  zespoły leczenia domowego,
C.  warsztaty terapii zajęciowej,
D.  środowiskowe domy samopomocy.

Zadanie 0.
Leczenie elektrowstrząsami (EW) jest stosowane:

A.  w zespole katatonicznym,
B.  w depresji endogennej z dużym ryzykiem samobójstwa,
C.  w ciężkiej depresji w II trymestrze ciąży,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Często  pojawiające  się  problemy  pielęgnacyjne  u  chorych
leczonych elektrowstrząsami to:

A.  zaburzenia widzenia i zaparcia,
B.  bóle głowy i pogorszenie pamięci,
C.  kołatanie serca i brak łaknienia,
D.  zatrzymanie moczu i suchość śluzówek.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  objawów  niepożądanych,  występują
najczęściej u chorych leczonych elektrowstrząsami?

A.  spadek ciśnienia tętniczego krwi i wymioty,
B.  zaburzenia pamięci,
C.  stan padaczkowy i bóle mięśni,
D.  napady drgawkowe i uszkodzenia zębów.

Zadanie 0.
Optymalna  liczba  uczestników  grupy  terapeutycznej  mieści  s ię  w
granicach:

A.  3-6 osób,
B.  4-8 osób,
C.  8-14 osób,
D.  6-12 osób.

Zadanie 0.
D o  udziału  w  muzykoterapii  grupowej  NIE  należy  zachęcać
pacjenta:

A.  z zaburzeniami pamięci,
B.  głęboko depresyjnego,
C.  z zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi,
D.  autystycznego.

Zadanie 0.
D o  objawów  niepożądanych  możliwych  w  trakcie  leczenia
neuroleptykami należy objaw akatyzji, polegający na:

A . nagłych,  mimowolnych  skurczach  określonych  grup
mięśniowych,

B.  nadmiernym pogorszeniu ostrości widzenia,
C . uczuciu  wewnętrznego  niepokoju,  dyskomfortu  w  obrębie

mięśni i konieczności poruszania się,
D.  wzmożonym wydzielaniu śliny.



Zadanie 0.
Złośliwy  zespół  poneuroleptyczny  (ZZPN)  charakteryzuje  s ię
zaburzeniami:

A . świadomości,  tachykardią,  hipertermią,  drgawkami,
sztywnością mięśni,

B.  pamięci, bradykardią, hipotermią, wiotkością mięśni,
C . świadomości,  zaburzeniami  połykania,  hipotermią,

sztywnością mięśni,
D . pamięci,  porażeniem mięśni,  świądem i  zaczerwienieniem

skóry.

Zadanie 0.
W kontakcie psychoterapeutycznym z pacjentem mającym problemy
alkoholowe należy przestrzegać poniższych zasad, z WYJĄTKIEM:

A . prezentowania  nieoceniającej  postawy  wobec  chorego  i
jego problemu,

B.  przyjmowanie informacji chorego za w pełni wiarygodne,
C . traktowania zachowania pacjenta jako przejawów zaburzeń

psychicznych,
D . wystrzegania  się  zachowań  mogących  wywołać  u  chorego

poczucie zagrożenia.

Zadanie 0.
Ostre zatrucie litem charakteryzuje się:

A .  drżeniem, ataksją, wzmożonym napięciem mięśni,
B.  bólami i zawrotami głowy, sennością,
C.  przyrostem masy ciała, obrzękami,
D.  spadkiem siły mięśniowej i zaparciami.

Zadanie 0.
Podstawowym wskazaniem do stosowania soli litu jest:

A . profilaktyka  farmakologiczna  choroby  afektywnej
dwubiegunowej,

B.  zlikwidowanie objawów wytwórczych,
C.  opanowanie objawów pobudzenia psychoruchowego,
D.  potencjalizacja działania leków nootropowych.

Zadanie 0.
Desensytyzacja to:

A.  metoda behawioralnego oduczania reakcji lękowych,
B.  trening asertywności,
C.  metoda aktywnego słuchania,
D.  metoda psychoterapii elementarnej.



Zadanie 0.
Wykorzystanie  procesu  twórczego  i  sztuki  do  celów
terapeutycznych określa się nazwą:

A.  arteterapia,
B.  psychoterapia,
C.  socjoterapia,
D.  psychoedukacja.

Zadanie 0.
Lekiem  stosowanym  w  terapii  osób  uzależnionych  od  alkoholu,
który  umożliwia  dłuższe  utrzymanie  abstynencji  i  zmniejszenie
nawrotów picia jest:

A .  metadon,
B.  akamprosat,
C.  l i t ,
D.  piracetam.

Zadanie 0.
Przedstawicielem tzw. neuroleptyków klasycznych NIE jest:

A .  haloperidol,
B.  promazyna,
C.  olanzapina,
D.  pernazyna.

Zadanie 0.
Fototerapia jest metodą leczenia z wyboru u pacjentów z:

A.  chorobą afektywną dwubiegunową,
B.  chorobą afektywną jednobiegunową,
C . depresją  zimową  w  przebiegu  choroby  afektywnej

sezonowej,
D.  zaburzeniami snu.

Zadanie 0.
W  racjonalnej terapii zaburzeń związanych ze stresem obowiązuje
zasada łączenia farmakoterapii z:

A .  terapią zajęciową,
B.  ergoterapią,
C.  psychoterapią skoncentrowaną na urazie,
D.  psychoterapią rodzinną (systemową).

Zadanie 0.
Wskazaniami do psychoterapii są zaburzenia:

A.  nerwicowe,
B.  rozwojowe,
C.  osobowości,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Różne  formy  wpływania  na  środowisko  społeczne  w  celu
doprowadzenia  do  zmiany  funkcjonowania  jednostki  określa  się
pojęciem:

A.  socjoterapia,
B.  psychoterapia,
C.  pomoc i wsparcie psychiczne,
D.  psychorehabilitacja.

Zadanie 0.
Późna dyskineza w przebiegu leczenia neuroleptykami objawia się
jako:

A.  znaczny niepokój ruchowy i wewnętrzna potrzeba ruchu,
B . powtarzające  się,  mimowolne,  rytmiczne  ruchy  mięśni

twarzy, warg, języka,
C . sztywność  mięśni,  zwłaszcza  kończyn  i  znaczne

spowolnienie psycho - ruchowe,
D . drżenia  kończyn  górnych,  żuchwy,  języka  zamiarowe  i

spoczynkowe.

Zadanie 0.
Psychologiczne  reakcje  zmierzające  do  opanowania  stresu
polegają na:

A.  przygotowaniu się do obrony, ataku,
B.  ucieczce (także w chorobę),
C.  syndromie wyuczonej bezradności,
D.  prezentowaniu zachowań wyżej wymienionych.

Zadanie 0.
Skuteczne radzenie sobie ze stresem, uwarunkowane jest:

A .  czynnikami osobowościowymi,
B.  stopniem otrzymanego wsparcia społecznego,
C . nabytą  umiejętnością  radzenia  sobie  w  sytuacjach

trudnych,
D.  wszystkimi wymienionymi.

Zadanie 0.
Taksonomia celów kształcenia zawiera dziedzinę:

A.  poznawczą, psychomotoryczną,
B.  afektywną, poznawczą, psychomotoryczną,
C.  afektywną, poznawczą,
D.  psychomotoryczną, afektywną.



Zadanie 0.
Najbardziej niekorzystną motywacją uczenia się jest:

A .  lęk przed karą nauczyciela, przełożonego,
B.  bezinteresowna potrzeba wiedzy,
C . podnoszenie kwalifikacji zawodowych, społecznych w celu

awansu,
D.  ambitne i długotrwałe cele życiowe.

Zadanie 0.
Do wskaźników socjomedycznych zdrowia zalicza się:

A .  długość życia kobiet i mężczyzn,
B.  zachorowalność, umieralność, chorobowość,
C . ocenę  jakości  życia,  ocenę  ograniczonej  sprawności

fizycznej, ocenę pozytywnego zdrowia psychicznego,
D.  liczbę zgonów noworodków i dzieci.

Zadanie 0.
Obraz  samego  siebie  osób  chorych  kształtuje  s ię  m.in.  pod
wpływem:

A.  sytuacji materialnej,
B.  sytuacji społecznej,
C.  posiadanego wykształcenia,
D . choroby  i  rodzaju  wywołanych  przez  nią  ograniczeń  w

życiu codziennym.

Zadanie 0.
O d  pielęgniarki/położnej  wymagane  jest  przeszkolenie,  jeżeli
przerwa w wykonywaniu zawodu była dłuższa niż:

A .  2 lata w ciagu ostatnich 5 lat,
B.  4 lata w ciagu ostatnich 5 lat,
C.  5 lat w ciagu ostatnich 6 lat,
D.  7 lat w ciagu ostatnich 6 lat.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność ciążąca na pielęgniarce to:

A . konieczność  odpowiadania  za  cały  zakres  działalności
zawodowej,

B . obowiązek  moralny  odpowiadania  za  swoje  czyny  i
ponoszenia za nie konsekwencji,

C . obowiązek  prawny  odpowiadania  za  swoje  czyny  i
ponoszenia za nie konsekwencji,

D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 0.
Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:

A .  planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
B.  planowanie, organizowanie i zatrudnianie,
C.  pobudzanie, motywowanie i koordynowanie,
D.  motywowanie, komunikowanie i przywództwo.

Zadanie 0.
Dysponentem środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych w
podstawowej opiece zdrowotnej jest:

A .  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  powodów  przekonuje  o  rosnącej  potrzebie
elastyczności w zarządzaniu zasobami ludzkimi?

A.  zwiększona podaż pracowników na rynku pracy,
B.  zmniejszona podaż pracowników na rynku pracy,
C.  narastające wyspecjalizowanie instytucji,
D.  konkurencyjność.

Zadanie 0.
Jaki jest pierwszy etap procesu planowania?

A.  przypisywanie odpowiedzialności,
B.  ocena rezultatów,
C.  określenie celów,
D.  ustalenie harmonogramu pracy.

Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.



Zadanie 0.
Wskaźnik zapadalności to:

A . zakres  występowania  chorób,  obrażeń  lub  inwalidztwa  w
określonej społeczności (populacji),

B . l iczba  przypadków  choroby,  które  pojawiły  s ię  w  danym
czasie  w  stosunku  do  liczby  członków  populacji,  z
której pochodzą,

C . miara  częstości  występowania  choroby  w  określonej
chwili ,

D . częstość  wypadków  śmiertelnych  spowodowanych  daną
chorobą w obrębie całej populacji.

Zadanie 0.
Świadczenia  pieniężne  na  podstawie  przeprowadzonego  wywiadu
środowiskowego przyznają i wypłacają:

A.  regionalne ośrodki polityki społecznej,
B.  powiatowe centra pomocy rodzinie,
C.  ośrodki pomocy społecznej,
D.  organizacje pozarządowe.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  jest to pozyskiwanie informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D . służy  do  wyłonienia  i  ewentualnego  leczenia  nosicieli

nieprawidłowych genów.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Zwężenia źrenic NIE obserwuje się w zatruciu:

A.  morfiną,
B.  kokainą,
C.  trichloroetanolem,
D.  związkami fosfoorganicznymi.

Zadanie 0.
Odruch,  który  należy  rozwijać  od  pierwszych  chwil  życia
noworodka, to odruch:

A.  pełzania,
B.  Moro,
C.  ssania i połykania,
D.  chodu automatycznego.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Objaw Kerniga polega na:

A . występowaniu  bólu  podczas  próby  przygięcia  głowy  do
klatki piersiowej,

B . występowaniu bólu podczas próby wyprostowania w kolanie
nogi zgiętej w stawach biodrowym i kolanowym,

C.  sztywności karku,
D . zgięciu  kończyn  dolnych  w  stawach  biodrowych  i

kolanowych przy przygięciu głowy do klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.



Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Z a  najwyższą  dopuszczalną  wartość  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
zdrowego dziecka w wieku 9-10 lat można uznać wartość:

A.  90/60 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/90 mmHg,
D.  140/100 mmHg.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1° C, akcja serca przyśpiesza o:

A.  5 uderzeń na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.



Zadanie 0.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:

A.  drżenie języka,
B.  gładka i ciepła skóra,
C.  bradykardia,
D.  tachykardia.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  20,  w  wywiadzie  podaje:  chudnięcie  przy  dużym
apetycie,  pocenie  się,  nerwowość,  zaburzenia  miesiączkowania,
trudności  w zasypianiu i  koncentracji.  Zwraca uwagę obustronny
wytrzeszcz  gałek  ocznych.  Wstępnie  rozpoznajemy  chorobę
Gravesa-Basedowa. Podczas zbierania wywiadu od pacjentki ważne
będzie uzyskanie informacji o:

A .  urazie psychicznym lub fizycznym,
B.  paleniu tytoniu,
C.  warunkach bytowych,
D.  chorobach zakaźnych przebytych w dzieciństwie.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
Prawidłowe dźwięki przy badaniu układu oddechowego, to:

A .  szmer pęcherzykowy nad polami płuc,
B.  szmer oskrzelowy nad polami płuc,
C.  odgłos opukowy stłumiony,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
D o  objawów  pewnych  świadczących  o  niedosłuchu  wrodzonym  u
niemowlęcia NIE zalicza się:

A .  braku reakcji na dźwięki,
B.  braku rozwoju gaworzenia w 3 miesiącu życia,
C.  braku odruchu uszno-powiekowego,
D . braku  odwracania  główki  przez  niemowlę  w  kierunku

mówiącej matki.



Zadanie 0.
U  pacjentki  wystąpiła  ostra  duszność,  kaszel,  hipotonia,  si lny
ból  w  klatce  piersiowej  i  uczucie  strachu.  Po  podaniu  tlenu
wykonano EKG, które wykazało tachykardię bez innych odchyleń od
stanu prawidłowego. Wymienione objawy wskazują na:

A.  zawał serca,
B.  tamponadę serca,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  pęknięcie tętniaka aorty.

Zadanie 0.
W etapie czwartym procesu pielęgnowania wyróżniamy następujące
fazy:

A.  analizowanie wyników opieki,
B . porównywanie  stanu  pacjenta  z  uprzednio  realizowanym

planem,
C . porównywanie  stanu  środowiska  z  uprzednio  założonymi

celami,
D . analizowanie  wyników  opieki  pielęgniarskiej  i

formułowanie oceny.

Zadanie 0.
Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej przyczynia się do:

A.  podnoszenia jakości opieki pielęgniarskiej,
B.  rozwoju pielęgniarek,
C.  odpowiedzialności pielęgniarek,
D.  samodzielności pielęgniarek.

Zadanie 0.
Wywiad jest:

A .  metodą badawczą,
B.  techniką badawczą,
C.  narzędziem badawczym,
D.  sondażem diagnostycznym.

Zadanie 0.
Narzędziem badawczym, jest:

A .  obserwacja,
B.  wywiad,
C.  kwestionariusz ankiety,
D.  eksperyment.



Zadanie 0.
Najwyższym  organem  Naczelnej  Izby  Pielęgniarek  i  Położnych
jest:

A .  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B.  Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
C.  Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Którego świadczenia NIE może wykonać pielęgniarka?

A . prowadzenie  rehabilitacji  przyłóżkowej  w  celu
zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia,

B . prowadzenia  usprawniania  ruchowego  (siadanie,
pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi),

C . aktywizacja  podopiecznych  z  wykorzystaniem  elementów
terapii  zajęciowej  pod  warunkiem  odbycia  kursu
specjalistycznego,

D . ustalenia  rozpoznania  rehabilitacyjnego  i  określenia
zakresu podejmowania działań.

Zadanie 0.
Jaką  średnią  należałoby  zastosować,  gdy  wartości  cechy  podane
s ą  w  przeliczeniu  na  stałą  jednostkę  innej  zmiennej,  czyli  w
postaci wskaźników natężenia (km/h, min/szt itp.)?

A.  średnią arytmetyczną,
B.  średnią geometryczną,
C.  średnią harmoniczną,
D.  żadną z powyższych.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  pojęć  należałoby  wstawić  w  miejsce
kropek?................................  jest  podstawowym
oprogramowaniem komputera. Zarządza on funkcjonowaniem systemu
komputerowego  jako  całości,  zabezpiecza  współpracę  pomiędzy
różnymi urządzeniami oraz komunikuje się z użytkownikiem.

A.  Edytor tekstu,
B.  Arkusz kalkulacyjny,
C.  System operacyjny,
D.  Kreator baz danych.

Zadanie 0.
Miarą  zmienności  charakteryzującą  stopień  zróżnicowania
jednostek zbiorowości pod względem badanej cechy jest, m.in.:

A .  średnia harmoniczna,
B.  odchylenie standardowe,
C.  modalna,
D.  średnia arytmetyczna.





PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 311411
GRUPA 1
Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  poniżej  zachowań  pielęgniarki  należą  do
zachowań porządkujących kontakt i komunikację?

A . klaryfikowanie,  poszukiwanie  zgodnej  oceny,
porządkowanie zdarzeń w czasie,

B . klaryfikowanie,  poszukiwanie  zgodnej  oceny,
modelowanie,

C . poszukiwanie  zgodnej  oceny,  porządkowanie  zdarzeń  w
czasie, eksploracja,

D . klaryfikowanie,  porządkowanie  zdarzeń  w  czasie,
modelowanie.

Zadanie 0.
Zachowaniem NIETERAPEPEUTYCZNYM w kontakcie z chorym z depresją
jest:

A . dążenie  do  zrozumienia  bezradności  ogarniającej
pacjenta,

B . rozweselanie,  pocieszanie  chorego  i  rozsnuwanie  przed
nim wizji szybkiej poprawy,

C.  wykazanie zainteresowania, towarzyszenie w milczeniu,
D.  okazanie chęci do udzielenia pomocy.

Zadanie 0.
W celu uzyskania dobrej komunikacji międzyludzkiej należy:

A.  nauczyć się słuchać ludzi lub pacjenta,
B.  nie zwracać uwagi na gesty pozawerbalne,
C.  nie negocjować,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
W komunikowaniu terapeutycznym z rodziną osoby z zaburzeniami
psychicznymi NIE powinno się:

A . formułować rzeczowych twierdzeń o dotychczasowym stanie
wiedzy na temat choroby,

B . oddzielać  i  odróżniać  sytuacji  pacjenta  i  jego  rodziny
od własnej,

C . przyjmować  postawę  autorytarną  i  wygłaszać  oficjalne
poglądy na temat choroby psychicznej,

D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 0.
Błędem w komunikacji z pacjentem z zaburzeniami spostrzegania i
myślenia jest:

A .  przedstawienie swojego punktu widzenia na dany temat,
B.  dyskutowanie z pacjentem na temat jego urojeń,
C.  słowne wyrażanie wątpliwości,
D.  aktywne słuchanie.

Zadanie 0.
Do mechanizmów obronnych stosowanych w zniekształcaniu według
Sieka należą:

A.  wypieranie, sublimacja, racjonalizacja,
B.  zaprzeczanie, idealizacja, intelektualizacja,
C.  introjekcja, tłumienie, konwersja,
D.  projekcja, kompensacja, regresja.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych,  negatywnych  postaw  rodziny  wywołujących
nawrót choroby należy:

A.  nadmierne uwikłanie i krytycyzm,
B.  reakcja obawy,
C.  tendencja do izolacji,
D.  przekazywanie pacjentowi informacji o leczeniu.

Zadanie 0.
Który z mechanizmów obronnych występujących u pacjenta może być
szczególnie  utrwalony  poprzez  postawę  nadopiekuńczości
pielęgniarki?

A.  projekcja,
B.  racjonalizacja,
C.  regresja,
D.  konwersja.

Zadanie 0.
Do czynników utrudniających proces komunikowania o charakterze
emocjonalnym, u pacjentów w starszym wieku należy:

A.  nastawienie euforyczne,
B.  nadmierne zaufanie,
C.  zaburzenia pamięci,
D.  zaburzenia narządów zmysłu.



Zadanie 0.
Eksploracja  to  technika  komunikowania  terapeutycznego
polegająca na:

A.  modelowaniu zachowań poprzez komentarz słowny,
B.  głębszym rozważaniu nad problemami pacjenta,
C.  prowadzeniu rozmowy spontanicznie,
D.  wspieraniu i zrozumieniu.

Zadanie 0.
Jakie  zachowanie  pielęgniarki  przyczynią  się  do  zmniejszenia
agresji słownej chorego psychicznie?

A . podniesiony  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego
zachowania  bez  okazywania  niechęci,  niekomentowanie
zachowania pacjenta,

B . spokojny  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania,
okazywana niechęć, niekomentowanie zachowania pacjenta,

C . spokojny  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania
bez  okazywania  niechęci,  niekomentowanie  zachowania
pacjenta,

D . niski  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania  bez
okazywania niechęci, komentowanie zachowania pacjenta.

Zadanie 0.
Do błędów jatrogennych w komunikacji należy:

A.  urealnianie i słowne wyrażanie wątpliwości,
B.  oferowanie siebie,
C.  używanie słów czy określeń typowo medycznych,
D.  wyjaśnianie i uzgadnianie znaczeń.

Zadanie 0.
Do metod podtrzymujących kontakt i komunikację NIE zalicza się:

A .  poświadczenia,
B.  odzwierciedlenia,
C.  informowania,
D.  klaryfikowania.

Zadanie 0.
Błędy w komunikowaniu z chorym psychicznie NIE wynikają z:

A .  zadawania zbyt wielu pytań zamkniętych,
B.  zadawania wielu pytań naraz,
C.  dopytywania się o to, o czym pacjent nie chce mówić,
D.  zadawania pytań otwartych.



Zadanie 0.
Jakie  zachowanie  pielęgniarki  jest  pożądane  w  kontakcie  z
chorym z objawami lęku?

A . wykazanie  empatii  i  tolerancji,  kontakt  indywidualny,
nie wyperswadowanie lęku,

B . nie  bagatelizowanie  odczuć  chorego,  kontakt
indywidualny, wyperswadowanie lęku,

C . pozostawienie  pacjenta  w  samotności  i  ciszy  po  próbie,
wyperswadowanie lęku,

D . okazanie  tolerancji  i  życzliwości  oraz  zaproponowanie
spaceru z grupą pacjentów.

Zadanie 0.
Technika,  która  eliminuje  wrażenie  pośpiechu,  zwraca  uwagę  na
kontakt  pozawerbalny,  wpływając  przez  to  pozytywnie  na  emocje
pacjenta to:

A.  odzwierciedlenie,
B.  milczenie terapeutyczne,
C.  poświadczenie,
D.  klaryfikacja.

Zadanie 0.
Zasada  neutralności  w  komunikowaniu  się  z  rodziną  pacjenta
oznacza postawę terapeuty, która:

A.  zapobiega wciągnięciu w grę rodzinną,
B.  ustala relacje w płaszczyźnie równoległej,
C . gwarantuje  akceptację,  uzyskanie  określonej  pozycji  w

rodzinie,
D.  nie zagraża tożsamości rodziny.

Zadanie 0.
Komunikowanie się z pacjentem w lęku należy zacząć od:

A.  odizolowania od czynników wywołujących lęk,
B . zebrania  informacji  na  temat  psychologicznych

okoliczności wystąpienia lęku i jego diagnozowania,
C.  odwracania uwagi od objawów lęku,
D.  aktywnego udziału w różnych formach aktywności.

Zadanie 0.
Efektywne komunikowanie się pielęgniarki z pacjentem w depresji
polega między innymi na:

A.  analizie przyczyn smutku i lęku,
B.  przedstawianiu pozytywnej, barwnej przyszłości,
C.  bagatelizowaniu przyczyn smutku,
D.  rozładowaniu negatywnych uczuć.



Zadanie 0.
Celem  komunikowania  się  terapeutycznego  u  pacjentów  z
uzależnieniem NIE jest:

A .  wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem,
B.  poznanie metod unikania używek,
C.  wzrost umiejętności społecznych,
D.  wzmocnienie poczucia skuteczności.

Zadanie 0.
Świadczenia  zdrowotne  udzielane  osobom  psychicznie  chorym  i
upośledzonym umysłowo są:

A.  bezpłatne dla ubezpieczonych,
B.  bezpłatne dla wszystkich wymienionych chorych,
C.  częściowo refundowane,
D.  bezpłatne dla otrzymujących rentę.

Zadanie 0.
Udzielanie  wczesnej  pomocy  specjalistycznej  ludziom  zagrożonym
utratą  zdrowia  psychicznego  szczególnie  dotyczy  wymienionych
grup z WYJĄTKIEM:

A.  dzieci ze środowisk patologicznych,
B.  osób przewlekle i nieuleczalnie chorych,
C.  rodzin, w których nadużywa się alkoholu,
D.  młodzieży uprawiającej sport wyczynowy.

Zadanie 0.
Zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  NIE  jest  uzasadnione  w
przypadku, gdy:

A . pacjent  dopuszcza  się  zamachu  na  własne  zdrowie  lub
życie,

B . pacjent  błądzi  po  salach  szpitalnych  i  przeszkadza  spać
innym chorym,

C . pacjent  dopuszcza  się  zamachu  na  zdrowie  lub  życie
innych osób,

D . pacjent  przejawia  takie  zachowania,  jak  demolowanie
urządzeń szpitalnych.

Zadanie 0.
Zasadniczym  czynnikiem  uruchamiającym  uogólnione  zasoby
odporności  człowieka,  który  przeciwdziała  stresom  i  czynnikom
patogennym oraz zapewnia utrzymanie dobrego stanu zdrowia jest:

A .  silne poczucie koherencji,
B.  konstruktywizm społeczny,
C.  diagnostyka etiologiczna,
D.  ekmnezja.



Zadanie 0.
Pacjentka,  przewlekle  chora  na  schizofrenię,  straciła
mieszkanie  oraz  umiejętności  niezbędne  do  samodzielnego  życia.
Przebywa  więc  w  szpitalu  głównie  ze  względów  społecznych  i
ograniczonych  możliwości  opieki  środowiskowej.  Udzielanie
osobie  chorej  psychicznie  pomocy  finansowej,  rzeczowej  oraz
innych świadczeń wchodzi w zakres pojęcia:

A.  opieka społeczna,
B.  pomoc społeczna,
C.  oparcie społeczne,
D.  usługi opiekuńcze.

Zadanie 0.
Grupowe badania przesiewowe są przykładem strategii stosowanych
w szkole w prewencyjnym podejściu określanym jako:

A.  zapobieganie wystąpieniu zaburzeń,
B . rozwijanie  kompetencji  dzieci  po  to,  by  mogły  lepiej

uporać  się  z  trudnościami  życiowymi  mogącymi  być
źródłem stresu,

C . pomaganie  dzieciom  w  radzeniu  sobie  ze  zmianami
związanymi  z  przechodzeniem  do  kolejnych  faz  cyklu
rozwojowego,

D.  nabywanie wiedzy i umiejętności.

Zadanie 0.
Pacjentka,  osoba  samotna,  z  rozpoznaniem  schizofrenii,  na
skutek  chronizacji  choroby  i  podeszłego  wieku  nie  jest  zdolna
d o  zaspokojenia  swoich  podstawowych  potrzeb  życiowych.
Pacjentka  nie  wymaga  leczenia  szpitalnego.  Pielęgniarka,  która
s ię  nią  opiekuje,  uznała,  że  w  tej  sytuacji  najlepszym  wyjściem
będzie  umieszczenie  podopiecznej  w  domu  pomocy  społecznej.
Pacjentka  nie  wyraża  zgody  na  umieszczenie  je j  w  domu  pomocy
społecznej. W tej sytuacji należy:

A . n ie  zwracać  uwagi  na  protest  chorej,  która  nie  w  pełni
jest świadoma swojej sytuacji,

B . zwrócić  s ię  do  lekarza  leczącego,  aby  ten  wyraził  zgodę
na przymusowe umieszczenie chorej w domu opieki,

C . zwrócić  s ię  do  przedstawiciela  ustawowego  lub  sądu
opiekuńczego,  aby  wyraził  zgodę  na  skierowanie
pacjentki do domu opieki bez jej zgody,

D . zwrócić  s ię  do  sądu  okręgowego,  aby  ten  podczas
rozprawy niejawnej  wyraził  zgodę na umieszczenie chorej
w domu opieki.



Zadanie 0.
Przy  podejściu  holistyczno-dynamicznym  zdrowie  psychiczne
stanowi właściwość:

A.  bezwzględnie stałą i niezależną od innych czynników,
B.  bezwzględnie stałą i zależną od innych czynników,
C.  względnie stałą i zależną od innych czynników,
D.  zmienną i niezależną od czynników.

Zadanie 0.
Specjalistyczna pomoc osobom potrzebującym w radzeniu sobie  z
reakcjami  psychicznymi  pojawiającymi  się  w  sytuacjach
traumatycznych to:

A.  rozmowa terapeutyczna,
B.  tzw. interwencje kryzysowe,
C.  psychoedukacja,
D.  profilaktyka zaburzeń psychicznych.

Zadanie 0.
W  listopadzie  1986  roku  odbyła  się  w  Ottawie  (Kanada)  I
Międzynarodowa  Konferencja  Promocji  Zdrowia.  W  wyniku  obrad
powstała  Karta  Ottawska,  która  może  być  traktowana,  jako
drogowskaz  do  założeń  zdrowotnych,  zarówno  na  poziomie
międzynarodowym,  jak  i  krajowym.  Promowanie  zdrowia,  w  myśl
założeń Karty Ottawskiej, jest:

A .  procesem zwiększającym zasoby jednostki,
B.  celem, do którego się dąży,
C.  strategią stosowaną w międzynarodowej skali,
D.  programem obowiązującym cywilizowane społeczności.

Zadanie 0.
Przyjęcie  w  trybie  nagłym  osoby  psychicznie  chorej  do  szpitala
psychiatrycznego  bez  zgody  wymaga  zatwierdzenia  przez
ordynatora w ciągu:

A.  12 godzin od chwili przyjęcia,
B.  24 godzin od chwili przyjęcia,
C.  36 godzin od chwili przyjęcia,
D.  48 godzin od chwili przyjęcia.



Zadanie 0.
Zdanie  "zdrowie  psychiczne  jest  fundamentalnym  dobrem
osobistym" sugeruje, że lecząc chorego psychicznie należy:

A.  dążyć do poprawy zdrowia za wszelką cenę,
B . uznać,  że  wszystkie  środki  i  metody  lecznicze  są

uprawnione,
C . mieć  wzgląd  na  inne  dobra  osobiste,  a  nie  tylko  na  cele

zdrowotne,
D . pominąć  niechęć,  opór  i  wyobrażenia  pacjenta  o

leczeniu.

Zadanie 0.
Wysokiej  rangi  dokument  zaczyna  się  zdaniem:  "Uznając,  że
zdrowie  psychiczne  jest  fundamentalnym  dobrem  osobistym
człowieka,  a  ochrona  praw  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi
należy  do  obowiązków państwa .. ." .  Powyższe  zdanie  zawarte  jest
w :

A.  Ustawie o działalności leczniczej,
B.  Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego,
C.  Projekcie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego",
D.  Karcie Ottawskiej.

Zadanie 0.
Polska ustawa o ochronie zdrowia psychicznego:

A.  nie określa terminu zdrowie psychiczne,
B . nie  określa  znaczenia  terminu  zdrowie  psychiczne,  ale

uznaje je za fundamentalne prawo człowieka,
C . odwołuje  s ię  do  znaczenia  tego  terminu  podanego  przez

Światową Organizację Zdrowia,
D . odwołuje  s ię  do  definicji  zdrowia  psychicznego  w

Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

Zadanie 0.
Teoria dezintegracji pozytywnej zakłada:

A . korzystny wpływ niektórych kryzysów psychologicznych na
zdrowie psychiczne,

B . pozytywny  wpływ  umieszczania  dzieci  zagrożonych
demoralizacją w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

C . wyodrębnienie  osobnej  grupy  zaburzeń  psychicznych
prowadzących do dezintegracji osobowości,

D . stosowanie specjalnych programów psychoprofilaktycznych
wobec małych dzieci.



Zadanie 0.
D o prawidłowo ukształtowanych potrzeb człowieka warunkujących
utrzymanie zdrowia psychicznego NIE należą:

A.  potrzeby narcystyczne,
B.  potrzeba osiągnięć,
C.  potrzeba wpływania na swoje życie,
D.  potrzeba akceptacji siebie i innych.

Zadanie 0.
Według badań naukowych, spośród wymienionych grup najbardziej
tolerancyjną  i  otwartą  postawę  wobec  chorych  psychicznie
wykazują osoby:

A.  młodsze z niższym wykształceniem,
B.  młodsze z wyższym wykształceniem,
C.  starsze z niższym wykształceniem,
D.  starsze z wyższym wykształceniem.

Zadanie 0.
Mężczyzna  z  rozpoznaniem  psychozy  alkoholowej  często  bywa
uciążliwy  dla  otoczenia,  używa  słów  wulgarnych  i  obraźliwych
wobec  personelu.  Czy  można  wobec  niego  zastosować  przymus
bezpośredni?

A.  nie, ponieważ byłoby to bezprawne,
B.  tak, gdyż zapobiega to eskalacji zachowań,
C.  nie, ponieważ daje to jeszcze gorsze efekty,
D.  tak, ale tylko wówczas, gdy jest wulgarny.

Zadanie 0.
Dobro  pacjenta  wymaga  ubezwłasnowolnienia.  Kto  kieruję  tę
sprawę do prokuratora?

A.  kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
B.  pielęgniarka opiekująca się bezpośrednio chorym,
C.  lekarz leczący chorego,
D.  pielęgniarka oddziałowa.

Zadanie 0.
Realizowany w  Polsce  program "Otwórzcie  drzwi"  jest  przykładem
promowania zdrowia psychicznego:

A.  w miejscu pracy, nauki,
B.  w społeczności wiejskiej,
C.  w mediach,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe typu III (ChAD III) to:

A . zaburzenia,  w  których  występują  epizody  manii  i
depresji  osiągające  pełne  (typowe)  ich  nasilenie
psychopatologiczne,

B . zaburzenia,  w  których  obserwuje  się  stany  depresyjne  i
hipomaniakalne,  które  najczęściej  nie  wymagają
hospitalizacji,

C . szczególna  odmiana  ChAD  typu  I  lub  I I ,  w  której  l iczba
nawrotów chorobowych wynosi co najmniej 4 w ciągu roku,

D . atypowa postać zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, w
których mania wyzwolona jest lekami przeciwdepresyjnymi
w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej (ChAJ).

Zadanie 0.
W psychiatrii do stanów wyjątkowych zalicza się:

A .  afekt patologiczny,
B.  zamroczenie przysenne,
C.  upicie patologiczne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Objawy,  które  przerywają  uzyskaną  remisję  i  zwiastują  ryzyko
nawrotu schizofrenii należą do grupy objawów:

A.  rezydualnych,
B.  progresywnych,
C.  ostrzegawczych,
D.  dezadaptacji.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  cech  NIE  jest  typowa  dla  osobowości
paranoicznej?

A . podejrzliwość  i  skłonność  do  zniekształconego
postrzegania  rzeczywistości  przez  błędną  interpretację
obojętnych lub przyjaznych zachowań innych osób,

B . brak  tolerancji  na  niepowodzenia  i  brak  akceptacji  ze
strony otoczenia,

C.  intensywne zachowania autodestrukcyjne,
D . nadmierne  poczucie  własnej  wartości  manifestujące  się

przecenianiem  własnych  możliwości,  uzdolnień,
przekonanie o swojej wyjątkowości i nieomylności.



Zadanie 0.
Która  z  poniżej  wymienionych  odpowiedzi  NIE  jest  cechą
charakteryzującą lęk występujący w depresji endogennej?

A . lęk  w  depresji  endogennej  nazywany  jest  lękiem  wolno
płynącym,

B . lęk  występuje  bardzo  rzadko  i  jest  objawem  wtórnym
(dodatkowym) depresji,

C . często  jest  przez  chorych  umiejscawiany  w  okolicy
przedsercowej lub nadbrzuszu (lęk prekordialny),

D . utrzymuje  się  stale,  wykazuje  falujące  nasilenie,  może
osiągnąć  znaczne  rozmiary  i  ujawnić  się  w  sferze
ruchowej (podniecenie).

Zadanie 0.
Uszkodzenie  tzw.  pamięci  świeżej,  konfabulacje,  dezorientacja  w
czasie  i  miejscu,  zafałszowane  poznawanie  osób,  polineuropatia
- to główne objawy:

A.  Psychozy Korsakowa,
B.  Zespołu Otella,
C.  majaczenia alkoholowego,
D.  zespołu abstynencyjnego.

Zadanie 0.
Który  z  poniżej  wymienionych  objawów  NIE  należy  do  tzw.
negatywnych (deficytowych) objawów schizofrenii?

A.  alogia,
B.  abulia,
C.  halucynacje, urojenia,
D.  anhedonia.

Zadanie 0.
Kilkuletni czas trwania jadłowstrętu psychicznego prowadzi do:

A.  nieregularnych miesiączek,
B . leukopenii,  niedokrwistości  z  niedoboru  żelaza,  objawów

odwapnienia kości,
C.  wypadania włosów,
D.  spadku ciśnienia tętniczego krwi i senności.



Zadanie 0.
D o  najczęstszych  chorób  i  urazów  neurologicznych,  w  przebiegu
których ujawniają się zaburzenia psychiczne, należą:

A.  choroba Huntingtona, choroba Wilsona,
B . zamknięte  urazy  mózgowo-czaszkowe  (np.  wstrząśnienie

mózgu, stłuczenie mózgu), neuroinfekcje,
C . guzy  wewnątrzczaszkowe  (zlokalizowane  w  okolicy

czołowej,  ciemieniowej,  skroniowej,  pnia,  przysadki  i
móżdżku),  otwarte  urazy  czaszkowo-mózgowe  ( z
porażeniami,  niedowładami,  zaburzeniami  ogniskowymi,
padaczką pourazową),

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
W  obrazie  klinicznym  depresji  dzieci  i  młodzieży  można
wyróżnić:

A.  specyficzne obniżenie nastroju,
B.  spadek zainteresowań,
C.  zmianę apetytu,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Dla  określenia  przypadków  uzależnienia  od  alkoholu  lub  innej
substancji  psychoaktywnej,  współistniejącego  z  innym
zaburzeniem psychicznym, używa się terminu:

A.  "podwójnej diagnozy",
B.  "podwójnego uzależnienia",
C.  dekompensacji psychotycznej,
D.  współuzależnienia.

Zadanie 0.
Objawem  krytycznej  (ostrej)  fazy  alkoholizmu  wg  Jellinka  NIE
jest:

A .  utrata (upośledzenie) kontroli nad piciem,
B.  pojawienie się palimpsestów,
C . tworzenie  racjonalnych  uzasadnień  dla  picia

(samooszukiwanie),
D.  epizody zazdrości (urojenia niewiary małżeńskiej).



Zadanie 0.
Kryterium diagnostycznym zaburzenia zachowania (F91) wg ICD-10
NIE jest/są:

A . powtarzające  się  zachowanie  dyssocjalne,  agresywne  lub
buntownicze,

B . trwałość, utrzymywanie się tego samego wzoru zachowań w
czasie,

C.  zaburzenia trwające krócej niż 6 m-cy,
D . nie  stwierdza  się  objawów:  schizofrenii,  manii,

całościowych  zaburzeń  rozwoju,  zaburzeń
hiperkinetycznych, ani depresji.

Zadanie 0.
D o  najczęściej  występujących  zaburzeń  psychicznych  wieku
podeszłego należą:

A.  lęki nocne,
B.  depresja,
C.  zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne,
D.  zaburzenia nerwicowe.

Zadanie 0.
Otępienie  wieku  podeszłego,  określane  jako  przewlekły  i
postępujący zespół, jest najczęściej spowodowane:

A . zaburzeniami  organicznymi  spowodowanymi  dysfunkcją
mózgu,

B.  zaburzeniami psychicznymi w tym depresją,
C.  zaburzeniami nerwicowymi,
D.  psychozami wywołanymi substancjami psychoaktywnymi.

Zadanie 0.
Obawy przed oceną innych ludzi prowadzące do unikania sytuacji
społecznych  np.  unikanie  spożywania  posiłków  w  towarzystwie
innych osób charakteryzuje:

A.  klaustrofobię,
B.  fobię społeczną,
C.  agorafobię,
D.  konwersję.

Zadanie 0.
Wskazaniami  do  podjęcia  leczenia  farmakologicznego  w  bulimii
NIE jest:

A .  bardzo częste napady objadania się,
B.  współistniejąca depresja,
C . brak  efektu  psychoterapii  z  wyraźną  niechęcią  do  je j

kontynuowania,
D.  nagły początek choroby.



Zadanie 0.
Katatymia, jest to:

A .  katatonia złośliwa,
B.  autyzm,
C.  niemożność wykonania ruchów dowolnych,
D.  myślenie uzależnione od życzeń.

Zadanie 0.
Autyzm wczesnodziecięcy rozwija się w wieku przed upływem:

A.  3 roku życia,
B.  4 roku życia,
C.  5 roku życia,
D.  6 roku życia.

Zadanie 0.
Leczenie w oddziałach stacjonarnych epizodów maniakalnych jest
wymagane w przypadku:

A . lekkomyślnych  zachowań,  stanowiących  zagrożenie  dla
pacjenta lub innych osób w jego otoczeniu,

B.  nasilonych objawów psychotycznych,
C . znacznego  podniecenia  pschychoruchowego,  grożącego

uszkodzeniem ciała, odwodnieniem lub wyczerpaniem,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
"Lęk  wolno  płynący"  jest  najczęstszą  postacią  lęku
występującego w:

A.  fobii społecznej,
B.  po napadzie paniki,
C.  endogennym zespole depresyjnym,
D.  agorafobii.

Zadanie 0.
Drugim etapem reakcji na utratę osoby bliskiej jest:

A .  oszołomienie,
B.  reakcja natychmiastowa,
C . pełna  reakcja  ( lęk,  napięcie,  złość,  poczucie  winy,

wycofanie, depresja),
D.  akceptacja.



Zadanie 0.
Nagłe zagrożenie ze strony chorego dla zdrowia innych osób może
wystąpić w opisanych sytuacjach, z WYJĄTKIEM:

A.  w depresji lub psychozie poporodowej,
B . n a  skutek  urojeń  paranoidalnych  i  prześladowczych,

urojeń oddziaływania ze strony innej osoby,
C . z  powodu  chaotycznego  zachowania  rodziców  w

schizofrenii lub manii,
D . kiedy pacjent przygotowuje plan popełnienia samobójstwa

i ukrywa to przed innymi.

Zadanie 0.
Pacjent unieruchomiony powinien być pod szczególnym nadzorem
pielęgniarskim  i  jego  stan  psychofizyczny  powinien  być
kontrolowany:

A.  nie rzadziej niż co 15 minut,
B.  nie rzadziej niż co 1 godzinę,
C.  nie rzadziej niż co 2 godziny,
D.  w razie potrzeby.

Zadanie 0.
U  pacjenta  z  zaburzeniem lękowym w  utrzymywaniu  się  objawów
paniki istotną rolę odgrywa:

A.  hiperwentylacja,
B.  depresja,
C.  obecność innych pacjentów,
D.  stosowanie przymusu bezpośredniego.

Zadanie 0.
W  celu  unieruchomienia  chorego  psychicznie,  jeżeli  jest  to
możliwe należy podejść do pacjenta:

A.  z przodu,
B.  z boku,
C.  z tyłu,
D.  z boku lub z tyłu.

Zadanie 0.
Błąd "maski" - sztuczności, jest to:

A .  rodzaj interwencji kryzysowej,
B . błąd  w  nawiązaniu  kontaktu  z  osobą  w  stanie  kryzysu

psychicznego,
C.  sztuczne uśmiechanie się i pocieszanie,
D.  B i C są prawidłowe.



Zadanie 0.
Głównym celem spotkań grupy Balinta jest:

A . refleksja  nad  celowością  kierunku  dotychczasowych
oddziaływań  psychoterapeutycznych  w  odniesieniu  do
wybranych pacjentów,

B . analiza trudności w pracy mniej doświadczonych członków
zespołu terapeutycznego,

C . analiza uczuć osoby pomagającej i sposobu doświadczania
chorego (podopiecznego) przez osobę pomagającą,

D . psychologiczne postępowanie opiekunów do przekazywania
choremu (podopiecznemu) lub jego rodzinie niepomyślnych
informacji.

Zadanie 0.
Przymus bezpośredni polega na:

A.  ograniczeniu ruchów osoby,
B.  unieruchomieniu przy użyciu siły fizycznej,
C.  unieruchomieniu przy użyciu środków mechanicznych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Wśród  zaburzeń  psychicznych  związanych  ze  znacznym  ryzykiem
popełnienia samobójstwa NIE rozpoznajemy:

A.  depresji,
B .  psychozy schizofrenicznej,
C.  uzależnień,
D.  zaburzeń odżywiania.

Zadanie 0.
Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE:

A . interwencja  kryzysowa  zakłada  udzielanie  pomocy  w
prawidłowej ocenie problemu,

B.  interwencja kryzysowa jest ograniczona w czasie,
C . interwencja  kryzysowa  traktuje  pacjenta  jak  kogoś,  kto

cierpi z powodu choroby,
D . interwencja  kryzysowa  obejmuje  nie  tylko  pacjenta,  ale

również jego rodzinę.

Zadanie 0.
Bez zgody można przyjąć pacjenta, który:

A.  zdradza zaburzenia psychiczne,
B . zagraża  swojemu  życiu  i  zdrowiu  lub  życiu  i  zdrowiu

otoczenia,
C.  otoczenie zgłasza skargi na pacjenta,
D.  prawidłowe są wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Optymalna liczba osób do unieruchomienia osoby za pomocą pasów
to:

A.  2 osoby,
B.  2-3 osoby,
C.  3-4 osoby,
D.  5 osób.

Zadanie 0.
Lekarz  zaleca  zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  w  formie
unieruchomienia lub izolacji na czas NIE dłuższy niż:

A .  2 godziny,
B.  4 godziny,
C.  6 godzin,
D.  8 godzin.

Zadanie 0.
W ostrych psychozach NIE występują zaburzenia:

A.  myślenia,
B.  spostrzegania,
C.  świadomości,
D.  nastroju.

Zadanie 0.
I l e  kategorii  zachowania  ocenia  Pielęgniarska  skala  obserwacji
zachowania pacjenta według G. Hoenigfelda i C. Kletta?

A.  20,
B.  30,
C.  15,
D.  25.

Zadanie 0.
Przygotowując  pacjenta  do  zabiegu  elektrowstrząsów,  w  dniu
zabiegu należy sprawdzić czy:

A . pacjent  jest  na  czczo  lub  przynajmniej  3  godziny  po
posiłku,

B . chory  ma  usunięte  protezy  zębowe,  spinki  z  włosów,
biżuterię, okulary, aparat słuchowy,

C.  chory oddał przed zabiegiem mocz.
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Kto  jest  autorem  teorii  pielęgnowania,  uwzględniającej
mechanizm  adaptacji,  a  więc  radzenia  sobie  w  sytuacji
zmienionej przez chorobę?

A.  Hildegarda Peplau,
B.  Calista Roy,
C.  Betty Newman,
D.  Dorothy Orem.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  elementów  NIE  stanowią  założeń  modelu  N.
Roper?

A.  aktywności życiowe człowieka,
B.  zaburzenia psychiczne u człowieka,
C.  indywidualność życiowa,
D.  długość życia człowieka.

Zadanie 0.
Częstość samobójstw u chorego z depresją jest wyraźnie większa:

A.  na początku depresji,
B .  w czasie jej ustępowania,
C.  w okresie pomiędzy nawrotami choroby,
D . n a  początku  choroby,  w  czasie  je j  ustępowania  oraz  w

okresie pomiędzy nawrotami choroby.

Zadanie 0.
Pierwszym  elementem  interwencji  terapeutycznej  przy
trudnościach w podejmowaniu aktywności ruchowej u pacjentów z
zaburzeniami depresyjnymi jest:

A .  zachęcanie pacjenta do podejmowania aktywności,
B.  szukanie zainteresowań pacjenta,
C.  zorganizowanie czasu wolnego,
D.  obserwowanie i poznawanie możliwości chorego.

Zadanie 0.
W  opiece  pielęgniarskiej  nad  pacjentem  z  zachowaniami
samobójczymi pielęgniarka współpracuje z rodziną poprzez:

A.  izolowanie chorego,
B.  zapobieganie gromadzeniu i przedawkowaniu leków,
C . niedopuszczanie  do  wypowiadania  myśli  samobójczych  i

ich potępianie,
D.  wydzielanie leków przyjmowanych przez chorego.



Zadanie 0.
Habituacja, to inaczej:

A .  uzależnienie psychiczne,
B.  uzależnienie fizyczne,
C.  detoksykacja,
D.  objawy abstynencyjne.

Zadanie 0.
Skala Hamiltona służy do oceny stanu pacjenta:

A.  z otępieniem,
B.  ze schizofrenią,
C.  z depresją,
D.  uzależnionego od alkoholu.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  opiekująca  się  chorym z  depresją  powinna  wiedzieć,
że w aktywizacji tych pacjentów wskazane są zajęcia:

A.  proste, które chory może wykonać do końca,
B.  wymagające logicznego myślenia,
C.  wymagające skupienia,
D . proste,  które  chory  może  wykonać  do  końca,  atrakcyjne,

trwające krótko.

Zadanie 0.
Postępowanie  pielęgniarskie  u  chorego  leczonego  z  powodu
anoreksji NIE obejmuje:

A . nadzorowania spożywania posiłków i zachowania pacjenta
po posiłkach, w sposób życzliwy ale konsekwentny,

B . organizowania i wypełniania czasu wolnego, analizowania
z pacjentem negatywnych zachowań,

C . dokonywania  systematycznego  pomiaru  masy  ciała,
odnotowania i  omówienia wyniku z  pacjentem i  zespołem
terapeutycznym,

D . kontrolowania  rzeczy  osobistych  pacjenta  i  wyznaczania
czasu odwiedzin.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  zdań  charakteryzujących  teorie  rozwojowe
jest prawdziwe?

A . Z .  Freud  w  swojej  teorii  koncentruje  s ię  na
umiejętnościach poznawczych,

B . J .  Piaget  w  swojej  teorii  koncentruje  s ię  na  rozwoju
emocjonalnym i interpersonalnym,

C . E .  Erikson  w  swojej  teorii  koncentruje  s ię  na  rozwoju
emocjonalnym,

D . H .  S .  Sullivan  w  swojej  teorii  koncentruje  s ię  na
rozwoju emocjonalnym i interpersonalnym.



Zadanie 0.
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
powinna być zorientowana na:

A.  chorobę i jej przebieg,
B.  pacjenta i jego rodzinę,
C.  najważniejsze objawy chorobowe,
D.  sumienne wykonywanie zleceń.

Zadanie 0.
Dotyku pielęgniarki mogą unikać chorzy:

A.  w napadzie panicznego lęku,
B.  na schizofrenię,
C.  z urojeniami,
D.  wszyscy wymienieni.

Zadanie 0.
Zachowanie  przejawiające  się  nadmiernym  poczuciem
odpowiedzialności,  sztywnością  zasad  moralnych  i
perfekcjonizmem  w  postępowaniu  jest  charakterystyczne  dla
pacjenta z zaburzeniami osobowości o typie:

A .  anankastycznym,
B.  zależnym,
C.  schizotypowym,
D.  schizoidalnym.

Zadanie 0.
Określenie  i  opisanie  wszystkich  działań,  procedur,  technik,
które  podejmują  pielęgniarki  w  celu  osiągnięcia  wyniku  podczas
określania standardów opieki pielęgniarskiej to:

A .  kryteria struktury,
B.  kryteria procesu,
C.  kryteria wyniku,
D.  żadne z wyżej wymienionych.

Zadanie 0.
Klasyfikacja  diagnoz  w  odniesieniu  do  pielęgnowania  jest  ważna,
bowiem:

A . określa  istotę  poznania  stanowiącego  przedmiot
pielęgniarstwa,

B . orientuje  na  fenomen  pielęgniarstwa  (w  tym
pielęgnowania),

C . ułatwia  wymianę  informacji  pomiędzy  pielęgniarkami,
odbiorcami  usług  pielęgniarskich  i  innymi  osobami
wchodzącymi w skład zespołu opiekuńczego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Neuroleptyki  o  przedłużonym  działaniu  (typu  depot)  drogą
iniekcji domięśniowej należy podawać:

A.  głęboko domięśniowo,
B.  płytko domięśniowo,
C . bez  wcześniejszej  dezynfekcji  skóry  -  neuroleptyki

wchodzą  w  reakcję  z  alkoholem  w  następstwie  czego
dochodzi do inaktywizacji leku,

D . zawsze  wraz  z  lekiem  znieczulającym,  gdyż  iniekcje  te
są bardzo bolesne.

Zadanie 0.
Zachowania podtrzymujące kontakt i komunikację z chorym to:

A.  urealnianie,
B.  akceptacja,
C.  klaryfikowanie,
D.  zachęcanie do opisu przeżyć.

Zadanie 0.
Używanie,  których  z  wymienionych  grup  substancji
psychoaktywnych może powodować problemy społeczne?

A.  substancje halucynogenne,
B.  alkohol,
C.  leki uspokajające i nasenne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Pomoc  pacjentowi  w  radzeniu  sobie  z  lękiem  wynikającym  z
objawów psychotycznych to przede wszystkim:

A . uważne  słuchanie  opisu  jego  przeżyć  i  tego  co  je
powoduje,

B . próby  wyperswadowania  pacjentowi  jego  przekonań  i
uczuć,

C.  podanie leków nasennych i uspokajających,
D . zachęcanie  chorego  do  częstego  udziału  w  rozmowach

towarzyskich ze współpacjentami.

Zadanie 0.
Głównym przedmiotem oceny jakości opieki pielęgniarskiej jest:

A .  dostępność,
B.  profesjonalność,
C.  etyka,
D.  struktura (nakłady).



Zadanie 0.
Do głównych objawów choroby Alzheimera należą:

A.  natręctwa,
B.  mutyzm i negatywizm,
C.  obniżony nastrój i nastawienie lękowe,
D.  zaburzenia pamięci i orientacji.

Zadanie 0.
Ważnym elementem kończącym trening umiejętności uczestnictwa we
własnej farmakoterapii jest:

A .  dokładna znajomość działania neuroleptyków,
B.  włączenie rodziny do kontroli przyjmowania leków,
C.  umiejętność rozkładania leków,
D . sposobność  samodzielnego  zastosowania  w  praktyce

nabytych umiejętności.

Zadanie 0.
Zastosowanie  w  rehabilitacji  chorych  z  rozpoznaniem
schizofrenii,  metod  behawioralnych,  opartych  na  teoriach
uczenia się, odnosi się w szczególny sposób do modelu:

A.  medycznego ukierunkowującego rehabilitację,
B.  potrzeb,
C.  umiejętności,
D.  inwalidztwa.

Zadanie 0.
Deficyty pierwotne według modelu inwalidztwa wg Winga to:

A.  objawy pozytywne i negatywne,
B.  bezrobocie,
C.  warunki mieszkaniowe chorego,
D.  brak pewności siebie i niska samoocena.

Zadanie 0.
D o ogólnych zasad treningów umiejętności społecznych NIE należy
jedna z wymienionych:

A . treningi  zaczyna  się  dopiero  po  nawiązaniu  kontaktu
terapeutycznego z pacjentem,

B . treningi  należy  rozpoczynać  w  czasie  trwania  objawów
ostrych,

C . pacjent  musi  otrzymywać  jasne  instrukcje  i  dokładne
wyjaśnienia każdego etapu treningu,

D.  konieczna jest regularna ocena postępów treningu.



Zadanie 0.
Kluczowym  elementem  programów  terapeutycznych  dzieci  z
zaburzeniami zachowania jest:

A .  trening rodzicielski,
B.  nauka relacji społecznych,
C.  monitorowanie własnych emocji,
D.  psychorysunek.

Zadanie 0.
Spotkania w ramach treningów umiejętności społecznych powinny
się odbywać:

A.  codziennie przez 30 minut,
B.  raz w tygodniu przez 2-2,5 godziny,
C.  1-2 razy w tygodniu przez 1-1,5 godziny,
D.  trzy razy w tygodniu przez 2 godziny.

Zadanie 0.
Nauczenie  pacjenta  umiejętności  nawiązywania  i  podtrzymywania
kontaktów społecznych jest głównym celem treningu:

A.  umiejętności praktycznych,
B.  umiejętności prowadzenia rozmowy,
C.  rozpoznawania wczesnych objawów,
D.  rozwiązywania problemów.

Zadanie 0.
W  zakresie  życia  społecznego,  chorym  psychicznie  często
towarzyszy:

A.  wyizolowanie się od najbliższej rodziny,
B.  zachowanie agresywne wobec rodziny,
C . upośledzenie  umiejętności  oceny  i  rozwiązywania

trudności w życiu społecznym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W spotkaniach grup Balinta uczestniczą głównie:

A.  rodziny pacjentów ze schizofrenią,
B.  terapeuci i zawody medyczne różnej specjalności,
C.  dzieci i ich rodzice,
D.  pacjenci z depresją.

Zadanie 0.
Trening budżetowy należy do grupy treningów:

A.  samoobsługi,
B.  umiejętności społecznych,
C.  edukacyjnych,
D.  nie należy do żadnej z wymienionych grup treningów.



Zadanie 0.
W  terapii,  metody  behawioralne  są  szczególnie  przydatne  w
następujących warunkach:

A . natura  problemu  ma  źródło  w  umyśle  i  nie  jest  jasno
identyfikowana jako zaburzone zachowanie,

B . pacjent  wykazuje  zdolność  do  niezależnego,  twórczego
myślenia, które może prowadzić do działania,

C . osoba  jest  mniej  ograniczana  przez  warunki  otoczenia  i
polega bardziej na swoich własnych wyborach dotyczących
środowiska,

D.  gdy możliwe jest kontrolowanie otoczenia pacjenta.

Zadanie 0.
Kolorystyka  prac  analizowana  podczas  zajęć  z  psychorysunku
wskazuje nam na:

A.  obecny nastrój pacjenta,
B.  diagnozę społeczną pacjenta,
C.  jego miejsce w społeczności terapeutycznej,
D.  jednostkę chorobową rozpoznaną u pacjenta.

Zadanie 0.
Psychodrama jest:

A .  metodą terapii indywidualnej,
B.  metodą terapii przy zastosowaniu hipnozy,
C.  formą treningu autogennego,
D.  metodą terapii grupowej.

Zadanie 0.
Trening umiejętności społecznych jest:

A .  metodą niedyrektywną,
B.  metodą dyrektywną,
C.  metodą psychodynamiczną,
D.  elementem terapii Gestalt.

Zadanie 0.
W terapii rodzin istotnymi etapami w cyklu życia rodziny są:

A.  opuszczanie domu,
B.  przeprowadzki,
C . włączanie  do  rodziny  nowych  członków  po  zawarciu

małżeństwa,
D.  zezwalanie nastolatkom na wzrastającą autonomię.



Zadanie 0.
Zasadniczym  elementem  w  treningu  wszystkich  umiejętności
społecznych jest:

A .  dbanie o dokładność wykonywanych czynności,
B.  wielokrotne powtarzanie czynności,
C.  poznanie kolejności wykonywanej czynności,
D.  wykorzystanie materiałów wizualnych w treningu.

Zadanie 0.
Podczas  zapewniania  optymalnych  warunków  do  utrzymania
aktywności pacjenta z chorobą Alzheimera NIE należy:

A . opracować stale powtarzający się program dnia dotyczący
posiłków,  odpoczynku,  rozrywki  i  przestrzegać  tego
harmonogramu,

B . często  wyręczać  pacjenta  w  wykonywaniu  prostych
czynności, delikatnie ponaglać,

C.  obserwować gdzie chory chowa różne rzeczy,
D . wybierać  pacjentowi  programy  telewizyjne  i  ciekawe  dla

niego zajęcia.

Zadanie 0.
W  której  z  poniżej  wymienionych  form  terapii  uczestnictwo
chorego z psychozą ułatwi pacjentowi poznanie przyczyn choroby,
mechanizmów objawów i wynikające z nich problemy?

A.  trening rozwiązywania trudnych sytuacji międzyludzkich,
B.  psychoterapia elementarna,
C.  trening asertywności,
D.  psychoterapia wglądowa.

Zadanie 0.
W profilaktyce i leczeniu zaburzeń lękowych stosuje się:

A .  trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
B.  selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny,
C.  Buspiron,
D.  każdy z w/w środków może być stosowany.

Zadanie 0.
Neuroleptykiem atypowym NIE jest:

A .  Kwetiapina,
B.  Risperidon,
C.  Olanzapina,
D.  Promazyna.



Zadanie 0.
Zespół serotoninowy NIE jest powikłaniem terapii lekami:

A.  z grup inhibitorów MAO,
B.  z grup inhibitorów TLPD,
C.  z grup inhibitorów SSRI,
D.  inhibitorów zwrotnego wychwytu dopaminy.

Zadanie 0.
Ryzyko powstania wad płodu jest największe, gdy neuroleptyki są
stosowane w:

A . okresie  trzech  miesięcy  poprzedzających  zajście  w
ciążę,

B.  I trymestrze ciąży,
C.  II trymestrze ciąży,
D.  III trymestrze ciąży.

Zadanie 0.
P o  jakim  okresie  systematycznego  podawania,  działają  leki
przeciwdepresyjne?

A.  po tygodniu,
B.  po 2-3 tygodniach,
C.  po około 6 tygodniach,
D.  po około 2-3 godzinach od przyjęcia leku.

Zadanie 0.
Disulfiram jest lekiem stosowanym:

A . wspomagająco  u  chorych  uzależnionych  od  alkoholu,
którzy chcą pozostać w abstynencji,

B.  w przypadku przedawkowania narkotyków opioidowych,
C.  w zwalczaniu skutków uzależnienia od opiatów,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Wskazaniami do psychoterapii są zaburzenia:

A.  nerwicowe,
B.  rozwojowe,
C.  osobowości,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Podstawowym wskazaniem do stosowania soli litu jest:

A . profilaktyka  farmakologiczna  choroby  afektywnej
dwubiegunowej,

B.  zlikwidowanie objawów wytwórczych,
C.  opanowanie objawów pobudzenia psychoruchowego,
D.  potencjalizacja działania leków nootropowych.



Zadanie 0.
Wykorzystanie  procesu  twórczego  i  sztuki  do  celów
terapeutycznych określa się nazwą:

A.  arteterapia,
B.  psychoterapia,
C.  socjoterapia,
D.  psychoedukacja.

Zadanie 0.
Ostre zatrucie litem charakteryzuje się:

A .  drżeniem, ataksją, wzmożonym napięciem mięśni,
B.  bólami i zawrotami głowy, sennością,
C.  przyrostem masy ciała, obrzękami,
D.  spadkiem siły mięśniowej i zaparciami.

Zadanie 0.
W  terapii poznawczej praca terapeutyczna ukierunkowana jest na
zmianę:

A . systemu  wartości,  struktur  poznawczych,  reakcji
lękowych,

B . przekonań, schematów poznawczych, umiejętności i wiedzy
o sobie,

C . zdolności  do  kontrolowania  siebie,  formułowania  celów  i
sposobów ich osiągania,

D . wadliwych  sposobów  komunikowania  się,  zmniejszania
poczucia izolacji, wrogości względem innych.

Zadanie 0.
Wszystkie  poniższe  twierdzenia  dotyczące  działania  atypowych
leków przeciwpsychotycznych (ALA) są prawdziwe z WYJĄTKIEM:

A . ALA  skutecznie  przeciwdziałają  pozytywnym  objawom
schizofrenii,

B . ALA  skutecznie  przeciwdziałają  negatywnym  objawom
schizofrenii,

C . ALA  rzadziej  niż  neuroleptyki  standardowe  wywołują
objawy niepożądane ze strony układu pozapiramidowego,

D . ALA  pogarszają  sprawność  funkcji  poznawczych  (uwagi,
myślenia, percepcji).

Zadanie 0.
Do leków przeciwdepresyjnych należy:

A.  fenytoina,
B.  amantadyna,
C.  haloperidol,
D.  mianseryna.



Zadanie 0.
Systematyczna desensytyzacja jest  techniką stosowaną w ramach
terapii:

A .  Gestalt,
B.  kognitywnej,
C.  behawioralnej,
D.  psychoanalitycznej.

Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania elektrowstrząsów
są/jest:

A .  odklejenie siatkówki,
B . choroby  przebiegające  ze  wzmożonym  ciśnieniem

śródczaszkowym,
C.  zakrzepowe zapalenie żył,
D . choroby  krtani  i  jamy  ustnej  zmniejszające  drożność

dróg oddechowych.

Zadanie 0.
Nagłe  odstawienie  leków  przeciwdepresyjnych  może  spowodować
wystąpienie:

A . zaburzeń  nastroju-zwłaszcza  dysforię,  agresywność,
zaburzenia  snu  pod  postacią  hipersomii,  zaburzenia
łaknienia-żarłoczność,

B . złego  samopoczucia,  bezsenności,  lęku,  niepokoju
ruchowego,  bólów  głowy,  jadłowstrętu,  nudności,
niekiedy hipomanii lub mani,

C . trudności  z  zaśnięciem,  bierność,  apatię,  spowolnienie
psychoruchowe, zaparcia,

D . koszmarów  nocnych,  niepokój  wewnętrzny,  mioklonie,
wzmożone pragnienie.

Zadanie 0.
W  kompleksowym  leczeniu  zaburzeń  lękowych  wykorzystuje  s ię
procedurę Jacobsona, której istota polega na:

A . wyobrażeniu  stanu  spokoju  i  bezpieczeństwa  w
sprzyjających  okolicznościach  zewnętrznych
(ograniczenie  bodźców  typu  światło,  hałas,  wygodna
pozycja ciała),

B . sugerowaniu  choremu  stanu  uczucia  ciężkości  i  ciepła
kolejno w kończynach a następnie w całym ciele,

C . wzbudzaniu  stanu  relaksacji  poprzez  rozładowania
napięcia  mięśniowego  na  drodze  celowego  wywołania
maksymalnego  napięcia  a  następnie  powolnego  ich
rozluźniania,

D . odwróceniu  uwagi  od  stanu  lęku  i  związanego  z  nim
napięcia dzięki zastosowaniu muzykoterapii.



Zadanie 0.
Które  z  powikłań,  występuje  rzadziej  u  chorych  stosujących
atypowe neuroleptyki niż u pacjentów przyjmujących neuroleptyki
klasyczne?

A.  złośliwy zespół neuroleptyczny,
B.  ortostatyczne spadki ciśnienia,
C.  przyrost wagi ciała,
D.  zaburzenia libido.

Zadanie 0.
Która  z  poniżej  wymienionych  metod  leczenia  chorych
psychicznie,  obecnie  zaliczana  jest  do  tzw.  historycznych  metod
leczenia:1.  lobotomia  czołowa,2.  przezczaszkowa  stymulacja
magnetyczna,3. insulinoterapia,4. deprywacja snu.

A.  1, 4,
B.  1, 2,
C.  1, 3,
D.  2, 3.

Zadanie 0.
Dobrym sposobem radzenia  sobie  ze  stresem,  jest  konstruktywne
wykorzystanie:

A.  reakcji alarmowej,
B.  stadium odporności,
C.  stadium wyczerpania,
D.  leczenia farmakologicznego.

Zadanie 0.
Psychologiczne  reakcje  zmierzające  do  opanowania  stresu
polegają na:

A.  przygotowaniu się do obrony, ataku,
B.  ucieczce (także w chorobę),
C.  syndromie wyuczonej bezradności,
D.  prezentowaniu zachowań wyżej wymienionych.

Zadanie 0.
Zajęcia praktyczne pozwalają uczącym się na:

A . weryfikację  zdobytej  wiedzy  i  stosowanie  je j  w
praktyce,

B.  nabywanie nowych wiadomości i umiejętności,
C.  nabywanie i weryfikację zdobytej wiedzy,
D.  weryfikację umiejętności intelektualnych.



Zadanie 0.
Słowne środki dydaktyczne, to:

A .  podręczniki, czasopisma i inne teksty drukowane,
B.  wykład, pogadanka, referat,
C.  magnetofony, dyktafony, odtwarzacz CD,
D.  magnetowid, kamera TV, monitor TV.

Zadanie 0.
Ocena  sytuacji  zdrowotnej  rodziny  potrzebna  jest
pielęgniarce/położnej do podejmowania działań w zakresie:

A .  profilaktyki chorób,
B.  planowania opieki,
C.  edukacji zdrowotnej,
D.  objęcia pacjenta całościową, kompetentną opieką.

Zadanie 0.
Wskaż, która sytuacja charakteryzuje trzeci model opieki:

A . człowiek  niepełnosprawny  jest  otoczony  opieką  i  jest
widoczny w środowisku,

B . człowiek  niepełnosprawny  pozostaje  w  domu,  ponieważ
nikt o niego nie dba,

C . człowiek  niepełnosprawny  nie  jest  widoczny  w
środowisku, ponieważ nikt o niego nie dba,

D . człowiek  niepełnosprawny  jest  widoczny  w  środowisku,
chociaż nikt o niego nie dba.

Zadanie 0.
Najwyższe  odznaczenie  pielęgniarskie  na  świecie  przyznawane
pielęgniarkom za szczególne zasługi to medal imienia:

A.  Zofii Szlenkierówny,
B.  Dorothy Orem,
C.  Florencji Nightingale,
D.  Shelly Colins.

Zadanie 0.
I l e  lat  musi  przepracować  pielęgniarka/położna,  aby  otrzymać
zezwolenie na indywidualną praktykę zawodową?

A.  nie musi posiadać lat pracy,
B.  3 lata,
C.  4 lata,
D.  5 lat.



Zadanie 0.
Plany  strategiczne  różnią  się  od  planów  operacyjnych  tym,  że
plany strategiczne są:

A.  sekwencyjne,
B.  chronologiczne,
C.  długoterminowe,
D.  krótkoterminowe.

Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Jakie grupy powstają w firmie spontanicznie?

A.  nieuporządkowane,
B.  heterogeniczne,
C.  nieformalne,
D.  stabilne.

Zadanie 0.
Środki finansowe na ochronę zdrowia od 1 stycznia 1999r.:

A .  są wydzielone z budżetu państwa,
B . pochodzą  ze  składek  obywateli  na  ubezpieczenie

zdrowotne,
C.  są w dyspozycji ministerstwa finansów,
D.  są w dyspozycji ministerstwa zdrowia.

Zadanie 0.
Nowoczesna  opieka  zdrowotna  wymaga  zapewnienia  priorytetu
finansowania:

A.  promocji zdrowia i zapobiegania,
B.  opieki szpitalnej i rehabilitacji,
C .  opieki wysokospecjalistycznej,
D.  opieki specjalistycznej i diagnostycznej.

Zadanie 0.
Fundamentalnym i podstawowym dokumentem określającym cele i
kierunki zdrowotnej polityki publicznej w Polsce, jest:

A .  Narodowy Program Zdrowia,
B.  Narodowy Program Ochrony Serca,
C.  Program Ochrony Zdrowia Psychicznego,
D . Program  zwalczania  chorób  społecznych  i

cywilizacyjnych.



Zadanie 0.
Który z wymienionych poniżej czynników ma największy wpływ na
stan zdrowia człowieka?

A.  ochrona zdrowia,
B.  czynniki genetyczne,
C.  styl życia,
D.  środowisko fizyczne, społeczne, życia i pracy.

Zadanie 0.
W warunkach prawidłowych, napletek noworodka powinien być:

A.  zawsze swobodnie odprowadzalny,
B.  odprowadzalny ale tylko częściowo,
C.  przylegać całkowicie do żołędzi,
D.  u noworodka nie badamy odprowadzalności napletka.

Zadanie 0.
Zaburzenia  obwodowego  układu  nerwowego,  neuronu  ruchowego,
powodują:

A.  niedowład lub porażenie spastyczne,
B.  niedowład lub porażenie wiotkie,
C.  wzmożenie odruchów ścięgnistych,
D.  drżenia zamiarowe.

Zadanie 0.
W  badaniu  fizykalnym  skóry  zwrócono  uwagę  na  zmianę  skórną
zlokalizowaną  w  obrębie  powieki  górnej,  o  płaskiej  powierzchni,
uniesioną  ponad  powierzchnię  skóry,  o  średnicy  powyżej  0,5  cm.
Wyżej opisana zmiana to:

A.  grudka,
B.  płytka,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
Zalecana  energia  defibrylacji  dla  defibrylatorów  jednofazowych,
zarówno dla pierwszego jak i kolejnych wyładowań, wynosi:

A .  150 J,
B.  200 J,
C.  300 J,
D.  360 J.



Zadanie 0.
D o  fizjologicznych  stanów  przejściowych  u  noworodka  NIE
należy/ą:

A.  spadek masy ciała,
B.  zaburzenia krzepnięcia,
C.  odczyny ciążowe,
D.  spadek temperatury ciała.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Spirometria  jest  badaniam  dodatkowym  wykorzystywanym
najczęściej w diagnostyce:

A.  gruźlicy,
B.  astmy oskrzelowej,
C.  zapalenia płuc,
D.  odmy opłucnowej.

Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.

Zadanie 0.
Poniżej więzadła pachwinowego przechodzi przepuklina:

A.  pachwinowa skośna,
B.  pachwinowa prosta,
C.  kresy białej,
D.  udowa.

Zadanie 0.
Podczas  karmienia  piersią  u  noworodka  mogą  wystąpić  problemy
oddechowe, najczęściej spowodowane:

A.  nieprawidłowym ułożeniem noworodka do karmienia,
B.  niedrożnością nosa,
C.  niedojrzałością tkanki płucnej,
D.  nie wykształceniem się surfaktantu.



Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  ułatwiającą  rozpoznanie
pałeczkowatości palców jest objaw:

A.  Tinela,
B.  rombu,
C.  Shoparda,
D.  balonu.

Zadanie 0.
Najbardziej  charakterystycznym,  patologicznym  objawem
neurologicznym w okresie noworodkowym jest/są:

A.  mała ruchliwość,
B.  wiotkość mięśni,
C.  brak odruchu ssania,
D.  drgawki.

Zadanie 0.
U  osoby  dorosłej  doszło  do  zatrzymania  krążenia,  wezwano
pogotowie i oczekiwano na jego przyjazd (nie prowadzono żadnych
czynności  ratowniczych),  przybyły  po  6  minutach  zespół
ratownictwa  stwierdza  migotanie  komór.  W  tej  sytuacji  w
pierwszej kolejności należy:

A.  bezzwłocznie wykonać trzy cykle defibrylacji,
B .  wykonać kardiowersję elektryczną,
C . przez  2  minuty  poprowadzić  reanimację

krążeniowo-oddechową, a następnie wykonać defibrylację,
D . wykonać  defibrylację  energią  150  J  i  niezwłocznie

podjąć pośredni masaż serca.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
Priorytetowym  działaniem  w  nagłym  zatrzymaniu  krążenia,  w
mechanizmie  migotania  komór,  mającego  miejsce  w  warunkach
pozaszpitalnych, jest:

A .  defibrylacja elektryczna,
B.  podanie adrenaliny,
C.  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.



Zadanie 0.
Rozdwojenie  S2,  słyszalne  tylko  przy  wdechu  jest  określane  jako
rozdwojenie:

A.  szerokie,
B.  paradoksalne,
C.  utrwalone,
D.  fizjologiczne.

Zadanie 0.
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

A .  5-6 m,
B.  8 m,
C.  9 m,
D.  10 m.

Zadanie 0.
Podstawowym lekiem stosowanym w resuscytacji noworodka, jest:

A .  wodorowęglan sodu,
B.  adrenalina,
C.  dobutamina,
D.  atropina.

Zadanie 0.
W  jakim czasie  po  porodzie  patologicznym i  gdzie  powinno odbyć
się pierwsze badanie fizykalne noworodka?

A.  możliwie najszybciej po urodzeniu, na sali porodowej,
B.  do 2 godzin po porodzie, w pokoju badań,
C.  do 6 godzin po porodzie, w pokoju badań,
D.  do 12 godzin po porodzie, na oddziale neonatologicznym.

Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
O  hiperglikemii  u  noworodka przedwcześnie  urodzonego świadczy
stężenie glukozy we krwi wynoszące:

A.  >120 mg/dl,
B.  >130 mg/dl,
C.  >150 mg/dl,
D.  >180 mg/dl.



Zadanie 0.
Proces  pielęgnowania  w  Polsce,  jest  wieloetapowy  i  składa  się
z :

A . czterech  etapów  -  rozpoznawanie,  planowanie,
realizowanie, ocenianie,

B . czterech  etapów  -  planowanie,  diagnozowanie,
realizowanie, ocenianie,

C . pięciu  etapów  -  rozpoznawanie,  diagnozowanie,
planowanie, realizowanie, ocenianie,

D.  trzech etapów - planowanie, realizowanie, ocenianie.

Zadanie 0.
Warunkiem podstawowym i jednocześnie niezbędnym do wprowadzenia
założeń Primary Nursing do praktyki jest/są:

A.  pozytywne relacje międzyludzkie,
B.  teoretyczne przygotowania zawodowe pielęgniarki,
C . samodzielność  i  odpowiedzialność  pielęgniarki  w

pielęgnowaniu,
D . zależność  i  pełna  odpowiedzialność  pielęgniarki  w

pielęgnowaniu.

Zadanie 0.
Badania  obserwacyjne  retrospektywne,  jako  często  stosowana
metoda w badaniach klinicznych, nazwane są inaczej badaniami:

A.  prospektywnymi,
B.  kohortowymi,
C.  kliniczno - kontrolnymi,
D.  eksperymentalnymi.

Zadanie 0.
Analiza dokumentacji pielęgniarskiej jest:

A .  metodą badawczą,
B.  specyficzną techniką badawczą,
C.  specyficzną metodą badawczą,
D.  metodą i techniką badawczą.

Zadanie 0.
Teoria adwokatury w pielęgniarstwie oznacza:

A.  reprezentowanie pacjenta w sądzie,
B . poszanowanie praw pacjenta i stawanie w ich obronie gdy

s ą  łamane  oraz  pomoc  pacjentowi  w  dokonywaniu
świadomych wyborów,

C . pełnienie  funkcji  adwokata  przed  sądem  pielęgniarek  i
położnych,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 0.
Który czynnik zmian jest szczególnie istotny w pielęgniarstwie?

A.  wzrost populacji ludzi w starszym wieku,
B . wzrost  zachorowalności  na  choroby  układu  krążenia  i

nowotworowe,
C.  pogorszenie się stanu zdrowotnego młodzieży,
D . niski  poziom  świadomości  co  do  prozdrowotnego  stylu

życia.

Zadanie 0.
Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

A .  zbiór kart informacyjnych,
B.  zestaw cyfrowych nośników informacji,
C.  jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Dane  badanych  2500  pacjentów  zapisano  w  komputerowej  bazie
danych.  Zestaw  danych  zapisanych  w  takiej  bazie  dotyczących
jednego pacjenta nazywany jest:

A .  polem,
B.  rekordem,
C.  plikiem,
D.  dokumentem.

Zadanie 0.
Stan hibernacji komputera to stan:

A.  wyłączenia wszystkich urządzeń komputera oprócz dysku,
B . wyłączenia  komputera,  po  wcześniejszym  zapisaniu  całej

zawartości pamięci RAM na dysku,
C . zamrożenia komputera w temperaturze poniżej -50 stopni

Celsjusza,
D . zatrzymania  pracy  komputera  na  określony  czas,  celem

obniżenia temperatury procesora.



PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 251412
GRUPA 1
Zadanie 0.
Do błędów jatrogennych w komunikacji należy:

A.  urealnianie i słowne wyrażanie wątpliwości,
B.  oferowanie siebie,
C.  używanie słów czy określeń typowo medycznych,
D.  wyjaśnianie i uzgadnianie znaczeń.

Zadanie 0.
Do grupy zachowań pogłębiających komunikowanie należy:

A.  porządkowanie zachowań w czasie lub według skutków,
B.  eksploracja,
C.  podsumowanie,
D.  klaryfikowanie.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych,  negatywnych  postaw  rodziny  wywołujących
nawrót choroby należy:

A.  nadmierne uwikłanie i krytycyzm,
B.  reakcja obawy,
C.  tendencja do izolacji,
D.  przekazywanie pacjentowi informacji o leczeniu.

Zadanie 0.
Efektywne komunikowanie się pielęgniarki z pacjentem w depresji
polega między innymi na:

A.  analizie przyczyn smutku i lęku,
B.  przedstawianiu pozytywnej, barwnej przyszłości,
C.  bagatelizowaniu przyczyn smutku,
D.  rozładowaniu negatywnych uczuć.

Zadanie 0.
Do podstawowych technik komunikowania terapeutycznego w relacji
z pacjentem NIE zalicza się:

A .  urealnianie,
B.  klaryfikowanie,
C.  uspokajanie,
D.  modelowanie.



Zadanie 0.
Jakie  zachowanie  pielęgniarki  jest  pożądane  w  kontakcie  z
chorym z objawami lęku?

A . wykazanie  empatii  i  tolerancji,  kontakt  indywidualny,
nie wyperswadowanie lęku,

B . nie  bagatelizowanie  odczuć  chorego,  kontakt
indywidualny, wyperswadowanie lęku,

C . pozostawienie  pacjenta  w  samotności  i  ciszy  po  próbie,
wyperswadowanie lęku,

D . okazanie  tolerancji  i  życzliwości  oraz  zaproponowanie
spaceru z grupą pacjentów.

Zadanie 0.
Eksploracja  to  technika  komunikowania  terapeutycznego
polegająca na:

A.  modelowaniu zachowań poprzez komentarz słowny,
B.  głębszym rozważaniu nad problemami pacjenta,
C.  prowadzeniu rozmowy spontanicznie,
D.  wspieraniu i zrozumieniu.

Zadanie 0.
Który z mechanizmów obronnych występujących u pacjenta może być
szczególnie  utrwalony  poprzez  postawę  nadopiekuńczości
pielęgniarki?

A.  projekcja,
B.  racjonalizacja,
C.  regresja,
D.  konwersja.

Zadanie 0.
Wyznacznikiem poprawnie nawiązanej relacji terapeutycznej jest:

A . świadomość  zespołu  terapeutycznego  celów  i  zadań  jakie
mają być osiągnięte,

B.  podporządkowanie pacjenta,
C . umiejętność  nacisku  na  pacjenta  w  celu  kontynuowania

wątku,
D.  szukanie przez pacjenta pozamedycznych źródeł wiedzy.

Zadanie 0.
Największym  problemem  w  kontaktach  z  pacjentami  w  stanie
agresji są:

A.  werbalne zachowania agresywne,
B.  występowanie w pierwszej fazie rękoczynów,
C . przeradzanie się zachowań agresywnych w zaawansowane i

groźne konflikty,
D.  występowanie autoagresji.



Zadanie 0.
Faza porządkująca komunikowanie to faza, w której:

A . osoba  pomagająca  dostrzega  pacjenta  i  zmiany  w  jego
wyglądzie,

B . osoba  pomagająca  stara  się  przekazać  pacjentowi,  że
jest akceptowany,

C . zachęca  się  pacjenta  do  koncentracji  i  eksploracji
swoich uczuć,

D . osoba  pomagająca  próbuje  wyjaśnić  niezrozumiałe
znaczenie słów, zwrotów, myśli i wypowiedzi pacjenta.

Zadanie 0.
W komunikowaniu terapeutycznym z rodziną osoby z zaburzeniami
psychicznymi NIE powinno się:

A . formułować rzeczowych twierdzeń o dotychczasowym stanie
wiedzy na temat choroby,

B . oddzielać  i  odróżniać  sytuacji  pacjenta  i  jego  rodziny
od własnej,

C . przyjmować  postawę  autorytarną  i  wygłaszać  oficjalne
poglądy na temat choroby psychicznej,

D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Priorytetowym  zadaniem  zespołu  terapeutycznego  w  opiece  nad
osobą z anoreksją jest:

A .  szybkie wdrożenie leczenia psychoterapeutycznego,
B.  edukacja w zakresie prawidłowego odżywania,
C.  utrzymanie chorej w dobrej kondycji fizycznej,
D.  kierowanie myślenia chorej na pozytywne emocje.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  poniżej  zachowań  pielęgniarki  należą  do
zachowań porządkujących kontakt i komunikację?

A . klaryfikowanie,  poszukiwanie  zgodnej  oceny,
porządkowanie zdarzeń w czasie,

B . klaryfikowanie,  poszukiwanie  zgodnej  oceny,
modelowanie,

C . poszukiwanie  zgodnej  oceny,  porządkowanie  zdarzeń  w
czasie, eksploracja,

D . klaryfikowanie,  porządkowanie  zdarzeń  w  czasie,
modelowanie.



Zadanie 0.
W komunikowaniu się z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi
BŁĘDEM jest:

A . podejmowanie rozmowy rozpoczętej przez pacjenta bez je j
zaplanowania,

B . krytykowanie  wypowiedzi  chorego  i  dyskutowanie  z
pacjentem przejawiającym myślenie psychotyczne,

C.  pozwolenie choremu na ustalenie tematu rozmowy,
D.  aktywne słuchanie.

Zadanie 0.
W czasie kontaktu terapeutycznego, pielęgniarka przyjmuje wobec
pacjenta rolę przewodnika w fazie:

A .  orientacji,
B .  identyfikacji,
C.  zgłębiania problemów pacjenta,
D.  zakończenia interakcji.

Zadanie 0.
Jedna  z  poniższych  zasad  utrudnia  wyrażenie  przez  chorego  z
zaburzeniami psychicznymi problemów emocjonalnych:

A . dawanie pacjentowi czasu na znalezienie właściwych słów
do wyrażenia uczuć,

B.  bycie empatycznym,
C.  stawianie pytań zamkniętych,
D.  pytanie o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne.

Zadanie 0.
N a zastosowanie dotyku w komunikacji z pacjentem możemy sobie
pozwolić, gdy:

A.  stosujemy go u pacjenta z agresją,
B.  stopień zaufania między podmiotami relacji jest wysoki,
C.  chcemy naruszyć strefę intymności,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Technika,  która  eliminuje  wrażenie  pośpiechu,  zwraca  uwagę  na
kontakt  pozawerbalny,  wpływając  przez  to  pozytywnie  na  emocje
pacjenta to:

A.  odzwierciedlenie,
B.  milczenie terapeutyczne,
C.  poświadczenie,
D.  klaryfikacja.



Zadanie 0.
Podstawą podjęcia terapii przez osobę uzależnioną jest:

A .  uzyskanie wglądu przez pacjenta w istotę problemu,
B.  przekazanie wiedzy na temat uzależnień,
C.  ukazanie negatywnych skutków picia alkoholu,
D.  budowa poczucia własnej wartości.

Zadanie 0.
Przyjęcie  w  trybie  nagłym  osoby  psychicznie  chorej  do  szpitala
psychiatrycznego  bez  zgody  wymaga  zatwierdzenia  przez
ordynatora w ciągu:

A.  12 godzin od chwili przyjęcia,
B.  24 godzin od chwili przyjęcia,
C.  36 godzin od chwili przyjęcia,
D.  48 godzin od chwili przyjęcia.

Zadanie 0.
Wśród czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu w miejscu
zamieszkania wymienia się m. in.:

A .  zagrożenie narastającą przestępczością,
B.  brak umiejętności działań twórczych,
C.  nieumiejętność bronienia własnych spraw,
D.  nieumiejętność radzenia sobie z zadaniami życiowymi.

Zadanie 0.
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób jest opracowywana przez:

A.  Organizację Narodów Zjednoczonych,
B.  Światową Organizację Zdrowia,
C.  Światową Federację Zdrowia Psychicznego,
D.  Międzynarodową Komisję Statystyki Zdrowotnej.

Zadanie 0.
D o prawidłowo ukształtowanych potrzeb człowieka warunkujących
utrzymanie zdrowia psychicznego NIE należą:

A.  potrzeby narcystyczne,
B.  potrzeba osiągnięć,
C.  potrzeba wpływania na swoje życie,
D.  potrzeba akceptacji siebie i innych.

Zadanie 0.
Kiedy  pacjent  przyzna  się  lekarzowi  lub  pielęgniarce  do  czynu
karalnego, należy:

A.  nie umieszczać tego w dokumentacji,
B.  opisać to w dokumentacji chorego,
C.  sporządzić krótki protokół,
D.  zawiadomić ordynatora oddziału.



Zadanie 0.
Zajęcia  rehabilitacyjne  prowadzone  w  szpitalach
psychiatrycznych NIE mogą być:

A.  podporządkowane celom gospodarczym,
B.  opłacane w postaci wynagrodzenia dla chorego,
C.  zalecane przez personel jako pożądane,
D.  organizowane w grupie.

Zadanie 0.
Zasadniczym  czynnikiem  uruchamiającym  uogólnione  zasoby
odporności  człowieka,  który  przeciwdziała  stresom  i  czynnikom
patogennym oraz zapewnia utrzymanie dobrego stanu zdrowia jest:

A .  silne poczucie koherencji,
B.  konstruktywizm społeczny,
C.  diagnostyka etiologiczna,
D.  ekmnezja.

Zadanie 0.
Dobro  pacjenta  wymaga  ubezwłasnowolnienia.  Kto  kieruję  tę
sprawę do prokuratora?

A.  kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
B.  pielęgniarka opiekująca się bezpośrednio chorym,
C.  lekarz leczący chorego,
D.  pielęgniarka oddziałowa.

Zadanie 0.
Ustawowy podział osób z zaburzeniami psychicznymi ma służyć:

A.  możliwie najlepszej ochronie praw tych osób,
B . różnicowaniu  form  opieki  psychiatrycznej  szczególności

leczenia,
C . różnicowaniu  form  opieki  poszpitalnej,  w  szczególności

pomocy społecznej,
D . różnicowaniu  odpowiedzialności  karnej  za  ewentualne

naruszenia obowiązującego prawa.

Zadanie 0.
W g Światowej Federacji Ochrony Zdrowia Psychicznego rozwijanie
takich  zdolności  człowieka,  które  umożliwią  mu  optymalne
funkcjonowanie  w  życiu  osobistym,  zawodowym,  w  relacjach  z
ludźmi to:

A.  zdrowie psychiczne,
B.  promocja zdrowia psychicznego,
C.  wczesna pomoc psychologiczna,
D.  prewencja II stopnia.



Zadanie 0.
Ustawowo dopuszczalne środki przymusu to:

A . chłodny  prysznic,  pozbawienie  prawa  do  odwiedzin  lub
spacerów, podanie leków mimo sprzeciwu chorego,

B . przytrzymanie,  przymusowe  zastosowanie  leków,
unieruchomienie, izolacja,

C . przeniesienie  na  inny  oddział  z  powiadomieniem
społeczności szpitalnej,

D . założenie  "kaftana  bezpieczeństwa",  pozbawienie  prawa
do oglądania telewizji, zastosowanie izolatki.

Zadanie 0.
Polska ustawa o ochronie zdrowia psychicznego:

A.  nie określa terminu zdrowie psychiczne,
B . nie  określa  znaczenia  terminu  zdrowie  psychiczne,  ale

uznaje je za fundamentalne prawo człowieka,
C . odwołuje  s ię  do  znaczenia  tego  terminu  podanego  przez

Światową Organizację Zdrowia,
D . odwołuje  s ię  do  definicji  zdrowia  psychicznego  w

Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

Zadanie 0.
Pacjentka  została  przyjęta  do  szpitala  psychiatrycznego  wbrew
woli .  Lekarz  psychiatra  przed  przystąpieniem  do  badania
pacjentki powinien:

A . zabezpieczyć  w  swoim  gabinecie  wszystko  to,  co  może
wykorzystać pacjentka w celu targnięcia się na życie,

B . poprosić  pielęgniarkę,  która  aktualnie  ma  dyżur,  aby
była obecna podczas badania pacjentki,

C . uprzedzić  pacjentkę  o  przyczynach  przeprowadzenia
badania,

D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Wśród  zjawisk  zagrażających  zdrowiu  psychicznemu  rodziny  NIE
wymienia się:

A .  rodziny niepełnej,
B.  przemocy w rodzinie,
C.  ubóstwa rodziny,
D.  rodziny wielodzietnej.



Zadanie 0.
Lekarz  rodzinny  leczący  pacjentkę  otrzymał  nieprawdziwą
informację  od  je j  kuzynki,  że  pacjentka  jest  chora  psychicznie.
Czy dobra osobiste pacjentki zostały naruszone?

A.  tak i są chronione przez prawo,
B.  nie, ponieważ nie są prawdziwe,
C.  nie, ponieważ wie o tym tylko lekarz,
D.  tak, ale sądy tym się nie zajmują.

Zadanie 0.
Grupowe badania przesiewowe są przykładem strategii stosowanych
w szkole w prewencyjnym podejściu określanym jako:

A.  zapobieganie wystąpieniu zaburzeń,
B . rozwijanie  kompetencji  dzieci  po  to,  by  mogły  lepiej

uporać  się  z  trudnościami  życiowymi  mogącymi  być
źródłem stresu,

C . pomaganie  dzieciom  w  radzeniu  sobie  ze  zmianami
związanymi  z  przechodzeniem  do  kolejnych  faz  cyklu
rozwojowego,

D.  nabywanie wiedzy i umiejętności.

Zadanie 0.
Zdanie  "zdrowie  psychiczne  jest  fundamentalnym  dobrem
osobistym" sugeruje, że lecząc chorego psychicznie należy:

A.  dążyć do poprawy zdrowia za wszelką cenę,
B . uznać,  że  wszystkie  środki  i  metody  lecznicze  są

uprawnione,
C . mieć  wzgląd  na  inne  dobra  osobiste,  a  nie  tylko  na  cele

zdrowotne,
D . pominąć  niechęć,  opór  i  wyobrażenia  pacjenta  o

leczeniu.



Zadanie 0.
Pacjentka,  osoba  samotna,  z  rozpoznaniem  schizofrenii,  na
skutek  chronizacji  choroby  i  podeszłego  wieku  nie  jest  zdolna
d o  zaspokojenia  swoich  podstawowych  potrzeb  życiowych.
Pacjentka  nie  wymaga  leczenia  szpitalnego.  Pielęgniarka,  która
s ię  nią  opiekuje,  uznała,  że  w  tej  sytuacji  najlepszym  wyjściem
będzie  umieszczenie  podopiecznej  w  domu  pomocy  społecznej.
Pacjentka  nie  wyraża  zgody  na  umieszczenie  je j  w  domu  pomocy
społecznej. W tej sytuacji należy:

A . n ie  zwracać  uwagi  na  protest  chorej,  która  nie  w  pełni
jest świadoma swojej sytuacji,

B . zwrócić  s ię  do  lekarza  leczącego,  aby  ten  wyraził  zgodę
na przymusowe umieszczenie chorej w domu opieki,

C . zwrócić  s ię  do  przedstawiciela  ustawowego  lub  sądu
opiekuńczego,  aby  wyraził  zgodę  na  skierowanie
pacjentki do domu opieki bez jej zgody,

D . zwrócić  s ię  do  sądu  okręgowego,  aby  ten  podczas
rozprawy niejawnej  wyraził  zgodę na umieszczenie chorej
w domu opieki.

Zadanie 0.
Z a rozwój działań promujących zdrowie, według Karty Ottawskiej,
odpowiada przede wszystkim:

A.  ochrona zdrowia,
B.  całe społeczeństwo,
C.  samorządy terytorialne,
D.  administracja państwowa.

Zadanie 0.
Dla  określenia  przypadków  uzależnienia  od  alkoholu  lub  innej
substancji  psychoaktywnej,  współistniejącego  z  innym
zaburzeniem psychicznym, używa się terminu:

A.  "podwójnej diagnozy",
B.  "podwójnego uzależnienia",
C.  dekompensacji psychotycznej,
D.  współuzależnienia.

Zadanie 0.
Zaburzenia  afektywne  z  szybką  zmianą  faz  (rapid  cycling),  to
szczególna odmiana ChAD typu I lub I I , w której l iczba nawrotów
chorobowych wynosi co najmniej:

A .  2 w ciągu roku,
B.  4 w ciągu roku,
C.  6 w ciągu roku,
D.  8-10 w ciągu roku.



Zadanie 0.
Która  z  poniżej  wymienionych  odpowiedzi  NIE  jest  cechą
charakteryzującą lęk występujący w depresji endogennej?

A . lęk  w  depresji  endogennej  nazywany  jest  lękiem  wolno
płynącym,

B . lęk  występuje  bardzo  rzadko  i  jest  objawem  wtórnym
(dodatkowym) depresji,

C . często  jest  przez  chorych  umiejscawiany  w  okolicy
przedsercowej lub nadbrzuszu (lęk prekordialny),

D . utrzymuje  się  stale,  wykazuje  falujące  nasilenie,  może
osiągnąć  znaczne  rozmiary  i  ujawnić  się  w  sferze
ruchowej (podniecenie).

Zadanie 0.
D o  objawów  fizycznych  zaburzeń  lękowych  uogólnionych  NIE
należą/y:

A.  zaburzenia gastryczne,
B.  niepokój ruchowy,
C.  pocenie się,
D.  obniżone napięcie mięśniowe.

Zadanie 0.
Abulia występująca m. in. w schizofrenii prostej oznacza:

A.  spłycenie afektu,
B.  spadek sprawności i kompetencji społecznej,
C.  utratę zainteresowań,
D.  społeczne wycofanie się.

Zadanie 0.
Upośledzenie umysłowe jest kombinacją:

A . jedynie  czynników  okołoporodowych  i  uwarunkowań
genetycznych,

B.  tylko czynników działających na płód w trakcie ciąży,
C . uwarunkowań  genetycznych,  czynników  działających  na

płód  w  trakcie  ciąży,  czynników  okołoporodowych  oraz
socjoekonomicznych,

D.  tylko czynników społecznych i genetycznych.

Zadanie 0.
Objawy abstynencyjne w przypadku stosowania opioidów:

A . mogą  wystąpić  już  po  kilku  dniach  nieprzerwanego
stosowania opioidów,

B.  pojawiają się po 4 do 36 godz. abstynencji,
C . zespół abstynencyjny może utrzymywać się do kilkunastu

dni,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 0.
Katatymia, jest to:

A .  katatonia złośliwa,
B.  autyzm,
C.  niemożność wykonania ruchów dowolnych,
D.  myślenie uzależnione od życzeń.

Zadanie 0.
Objawy  zaburzeń  adaptacyjnych  (przystosowawczych)  powinny
pojawić się w odpowiedzi na zidentyfikowane stresory:

A.  do dwóch dni od zadziałania stresora lub stresorów,
B . w  ciągu  1-3  miesięcy  od  zadziałania  stresora  lub

stresorów,
C.  do 6 miesięcy od zadziałania stresora lub stresorów,
D.  nie ma określonych ograniczeń czasowych.

Zadanie 0.
Zespół stresu pourazowego rozpoznajemy, gdy:

A.  objawy trwają przynajmniej miesiąc,
B.  w objawach wyróżniamy depresję i lęk,
C.  dochodzi do spadku inicjatywy,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
D o  nazwania  łagodnych,  ale  chorobowych  wahań  nastroju,
obejmujących stany subdepresji i hipomaniakalne, stosowany jest
termin:

A.  dystymia,
B.  cyklotymia,
C.  cyklofrenia,
D.  depresja poronna.

Zadanie 0.
Unikaniem  sytuacji  narażenia  na  społeczną  ocenę  wyglądu,
kompetencji,  talentu,  przygotowania zawodowego itp.  manifestują
się:

A .  fobie społeczne,
B.  fobie specyficzne (proste),
C.  zaburzenia lękowe uogólnione,
D.  zaburzenia lękowe z napadami paniki.

Zadanie 0.
LSD stanowi środek o:

A.  działaniu łagodzącym negatywne objawy lęku,
B.  najsilniejszym działaniu halucynogennym,
C.  działaniu obniżającym nastrój,
D.  działaniu silnie nasennym.



Zadanie 0.
Poczucie obcości własnej osoby i otaczającego świata to:

A.  katatonia,
B.  upośledzenie umysłowe,
C.  zespół depersonalizacji - derealizacji,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Cechami charakterystycznymi dla zespołu Turnera są:

A.  niski wzrost, nadwaga, wada wzroku,
B . niski  wzrost,  płetwiastość  szyi,  niska  l inia

owłosienia,
C . zaburzenia  orientacji  wzrokowo-przestrzennej,  wada

wzroku,
D.  nadwaga, płetwiastość szyi, wada serca.

Zadanie 0.
Który  z  poniżej  wymienionych  objawów  NIE  należy  do  tzw.
negatywnych (deficytowych) objawów schizofrenii?

A.  alogia,
B.  abulia,
C.  halucynacje, urojenia,
D.  anhedonia.

Zadanie 0.
Stałe  wzmożenie  samopoczucia  przejawiające  się  zadowoleniem,
uczuciem  radości,  szczęścia,  beztroski,  skłonnością  do  żartów
charakteryzuje:

A.  nastrój lękowy,
B.  nastrój maniakalny,
C.  osobowość dyssocjalną,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
D o  podstawowych  biologicznych  źródeł  autyzmu  dziecięcego
zaliczamy:

A.  predyspozycję genetyczną,
B.  koncepcję autoimmunizacji,
C . negatywne  cechy  wczesnej  relacji  emocjonalnej  rodziców

z dzieckiem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
D o  czynników,  które  sprzyjają  występowaniu  zaburzeń
depresyjnych  w  wieku  podeszłym,  niezależnie  od  ich  pierwotnej
przyczyny, powszechnie zalicza się m.in.:

A .  pojawienie się zaburzeń otępiennych,
B . osamotnienie,  brak  wsparcia  (nie  tylko  materialnego)

osób bliskich,
C.  przewlekłe choroby somatyczne,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
W psychiatrii do stanów wyjątkowych zalicza się:

A .  afekt patologiczny,
B.  zamroczenie przysenne,
C.  upicie patologiczne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Działanie śmiertelne benzodiazepin wynika z:

A .  ich działania na ośrodek oddechowy,
B . bezpośredniego ich działania na układ bodźcoprzewodzący

serca,
C.  działania ich na wydzielanie neuroprzekaźników,
D.  uszkodzenia nerwów obwodowych.

Zadanie 0.
Skupianie  s ię  na  rozważaniu,  w  jakim  stopniu  nieszczęście  jest
zawinione  przez  dotkniętą  nim  osobę  oraz  jakie  błędy  ona
popełnia, radząc sobie z sytuacją to:

A.  błąd pochyłej płaszczyzny,
B.  błąd maski,
C.  błąd postawy sędziego,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 0.
D o  najczęściej  występujących  stanów  nagłych  w  psychiatrii  NIE
należą:

A.  tendencje i próby samobójcze,
B.  zachowania agresywne i i autoagresywne,
C.  anoreksja i bulimia,
D.  nagłe stany lękowe.



Zadanie 0.
Wśród  zaburzeń  psychicznych  związanych  ze  znacznym  ryzykiem
popełnienia samobójstwa NIE rozpoznajemy:

A.  depresji,
B .  psychozy schizofrenicznej,
C.  uzależnień,
D.  zaburzeń odżywiania.

Zadanie 0.
Głównym celem spotkań grupy Balinta jest:

A . refleksja  nad  celowością  kierunku  dotychczasowych
oddziaływań  psychoterapeutycznych  w  odniesieniu  do
wybranych pacjentów,

B . analiza trudności w pracy mniej doświadczonych członków
zespołu terapeutycznego,

C . analiza uczuć osoby pomagającej i sposobu doświadczania
chorego (podopiecznego) przez osobę pomagającą,

D . psychologiczne postępowanie opiekunów do przekazywania
choremu (podopiecznemu) lub jego rodzinie niepomyślnych
informacji.

Zadanie 0.
Pierwszym  elementem  postępowania  w  stanach  wymagających
natychmiastowej interwencji psychiatrycznej jest:

A .  próba nawiązania kontaktu i zebrania wywiadu,
B.  stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
C.  diagnozowanie w kierunku somatycznego podłoża zaburzeń,
D . badanie  stanu  psychicznego  pacjenta  w  kierunku

psychiatrycznego podłoża zaburzeń i ustalenie wstępnego
rozpoznania.

Zadanie 0.
Podczas  kontaktu  i  opieki  nad  pacjentem  z  aktywnością
samobójczą konieczna jest:

A .  możliwość zastosowania przymusu bezpośredniego,
B.  intensywna farmakoterapia,
C.  ocena "ryzyka samobójstwa",
D.  psychoterapia rodzinna.



Zadanie 0.
Pacjentowi z utrzymującymi się myślami samobójczymi:

A . można  pomóc  w  jego  środowisku,  bez  konieczności
hospitalizacji,  jeżeli  zapewni  s ię  odpowiednie  wsparcie
społeczne,

B.  nie można pomóc bez hospitalizacji,
C . można  pomóc  bez  hospitalizacji,  a le  konieczna  może  być

opieka zespołu środowiskowej opieki psychiatrycznej,
D.  odpowiedzi A i C poprawne.

Zadanie 0.
Celem  opieki  pielęgniarskiej  nad  pacjentem  przejawiającym
zachowania agresywne i gwałtowne jest:

A .  zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi i otoczeniu,
B . zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym u agresywnego

pacjenta,
C.  kształtowanie zachowań samokontroli u pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jedna z interwencji terapeutycznych jest BŁĘDNA:

A.  zwiększać poczucie bezpieczeństwa pacjenta,
B.  udzielać informacji,
C . narzucać  metodę  rozwiązania  trudności,  a  nie  tylko

służyć radą,
D.  dodawać otuchy, pokazując mocne strony chorego.

Zadanie 0.
Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE:

A . interwencja  kryzysowa  zakłada  udzielanie  pomocy  w
prawidłowej ocenie problemu,

B.  interwencja kryzysowa jest ograniczona w czasie,
C . interwencja  kryzysowa  traktuje  pacjenta  jak  kogoś,  kto

cierpi z powodu choroby,
D . interwencja  kryzysowa  obejmuje  nie  tylko  pacjenta,  ale

również jego rodzinę.

Zadanie 0.
Przymus bezpośredni może trwać:

A.  4 godziny,
B.  6 godzin,
C.  12 godzin,
D.  do czasu ustąpienia przyczyny zastosowania.



Zadanie 0.
Kluczowym elementem w powstawaniu kryzysu jest:

A .  frustracja,
B.  stres i napięcie,
C.  panika,
D.  depresja.

Zadanie 0.
Agresja realizowana przez różnego rodzaju zaniechania, to;

A .  agresja czynna,
B.  agresja z przeniesieniem,
C.  agresja bierna,
D.  nie jest agresja.

Zadanie 0.
O przymusie bezpośrednim może zadecydować:

A.  lekarz,
B.  lekarz lub pielęgniarka,
C . każdy  członek  zespołu  terapeutycznego,  który  ma  do

czynienia z pacjentem agresywnym,
D.  wyłącznie lekarz będący kierownikiem oddziału.

Zadanie 0.
Możliwość ponownych aktów przemocy jest większa, jeżeli:

A .  zachowania agresywne nie występowały w przeszłości,
B.  pacjent nie jest impulsywny,
C . osobowość  chorego  cechuje  niski  poziom  tolerowania

frustracji,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

Zadanie 0.
Akatyzję  polekową  u  pacjenta  przyjmującego  leki  psychotropowe
będziesz podejrzewać w przypadku wystąpienia:

A.  suchości jamy ustnej,
B.  zaparć,
C.  niepokoju ruchowego,
D.  trudności w oddawaniu moczu.



Zadanie 0.
Unikanie  bliższych  kontaktów  emocjonalnych  i  społecznych,
tendencja  do  samotnictwa  i  izolacji,  brak  empatii,  ograniczone
zdolności  do  wyrażania  uczuć  i  odczuwania  przyjemności,
skłonność  do  fantazjowania,  introspekcji  i  ucieczki  we  własny
świat  przeżyć  wewnętrznych,  reakcje  lękowe  lub  ksobne  w
relacjach międzyosobowych, to podstawowe cechy osobowości:

A .  dyssocjalnej,
B.  schizoidalnej,
C.  pogranicznej (borderline personality),
D.  histrionicznej.

Zadanie 0.
Postępowanie  pielęgniarskie  u  chorego  leczonego  z  powodu
anoreksji NIE obejmuje:

A . nadzorowania spożywania posiłków i zachowania pacjenta
po posiłkach, w sposób życzliwy ale konsekwentny,

B . organizowania i wypełniania czasu wolnego, analizowania
z pacjentem negatywnych zachowań,

C . dokonywania  systematycznego  pomiaru  masy  ciała,
odnotowania i  omówienia wyniku z  pacjentem i  zespołem
terapeutycznym,

D . kontrolowania  rzeczy  osobistych  pacjenta  i  wyznaczania
czasu odwiedzin.

Zadanie 0.
Freud był twórcą:

A.  psychologii indywidualnej,
B.  teorii psychoanalitycznej,
C.  teorii behawioryzmu,
D.  psychologii analitycznej.

Zadanie 0.
Kto  jest  autorem  teorii  pielęgnowania,  uwzględniającej
mechanizm  adaptacji,  a  więc  radzenia  sobie  w  sytuacji
zmienionej przez chorobę?

A.  Hildegarda Peplau,
B.  Calista Roy,
C.  Betty Newman,
D.  Dorothy Orem.

Zadanie 0.
Na podstawie standardu opieki pielęgniarskiej budowane są:

A.  rekomendacje,
B.  certyfikaty jakości,
C.  procedury,
D.  akredytacje.



Zadanie 0.
Celem  psychoedukacji  rodziny  dziecka  z  zaburzeniem
hiperkinetycznym jest przede wszystkim:

A . zmniejszenie  poczucia  winy,  które  mają  rodzice  dzieci
nadpobudliwych,

B.  nauka karania i nagradzania dziecka,
C.  umiejętność stosowania farmakoterapii,
D.  umiejętne korzystanie z pomocy psychologa.

Zadanie 0.
Skala Mattisa służy do oceny:

A.  otępienia,
B.  nasilenia depresji,
C .  zaburzeń świadomości,
D.  nasilenia reakcji nerwicowych.

Zadanie 0.
Która  grupa  objawów  jest  charakterystyczna  dla  pacjenta  z
depresją?

A . przygnębienie,  negatywna  ocena  siebie  i  przyszłości,
uczucie zmęczenia,

B . brak  łaknienia,  poczucie  winy,  przekonanie  o
zniekształceniu twarzy,

C . przeżywanie  lęku,  izolowanie  się  od  innych,  nadmierna
aktywność w nocy,

D . nastawienie  hipochondryczne,  poczucie  gonitwy  myśli,
bezkrytycyzm.

Zadanie 0.
Postępowanie  pielęgniarskie  wobec  pacjenta  z  objawami  zespołu
lękowego zmierza do:

A.  obniżenia poziomu lęku,
B.  zmniejszenia częstości napadów lęku,
C . nauczenie  pacjenta  jak  ma  sobie  radzić  z  niektórymi

objawami choroby,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Określenie  i  opisanie  wszystkich  działań,  procedur,  technik,
które  podejmują  pielęgniarki  w  celu  osiągnięcia  wyniku  podczas
określania standardów opieki pielęgniarskiej to:

A .  kryteria struktury,
B.  kryteria procesu,
C.  kryteria wyniku,
D.  żadne z wyżej wymienionych.



Zadanie 0.
Głównym  źródłem  trudności  rodziny  dziecka  upośledzonego
umysłowo jest:

A .  poznanie przyczyny upośledzenia,
B . brak  zgodności  między  oczekiwaniami  rodziców  a

możliwościami dziecka,
C.  wykonanie badań genetycznych,
D.  zaburzenia emocjonalne dziecka.

Zadanie 0.
U  pacjenta  ze  schizofrenią  pielęgniarka  łagodzi  objawy
psychotyczne (urojenia, omamy) poprzez:

A.  negowanie urojeń i omamów,
B . koncentrowanie  się  na  uczuciach  pacjenta,  a  nie  na

autentyczności doznawanych przeżyć,
C.  podejmowanie rozmów na ich temat,
D . izolowanie  pacjenta  w  trakcie  nasilania  objawów

psychotycznych.

Zadanie 0.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  charakterystyczna
dla pacjenta w manii?

A . drażliwość  w  kontaktach  z  innymi,  brak  krytycyzmu,
skrócenie snu nocnego,

B . zaniżona samoocena, szybkie męczenie się, skrócenie snu
nocnego,

C.  przeżywanie lęku, brak łaknienia, nadmierna senność,
D . izolowanie  się  od  otoczenia,  poczucie  niepewności,

wydłużenie snu nocnego.

Zadanie 0.
Objęcie  specjalistyczną  opieką  grup  podwyższonego  ryzyka,
przełamywanie  objawów  wczesnego  okresu  picia,  t j .  milczenia  i
zaprzeczania,  wykorzystanie  rutynowych  badań  lekarskich  do
wczesnego wykrywania uzależnienia, pomoc w uzyskaniu zawodu,
pracy,  przełamywanie  niechęci  do  zatrudniania  byłych
alkoholików - to działania wchodzące w zakres:

A.  pierwszej fazy profilaktyki uzależnienia od alkoholu,
B.  drugiej fazy profilaktyki uzależnienia od alkoholu,
C.  trzeciej fazy profilaktyki uzależnienia od alkoholu,
D.  wszystkie powyższe fałszywe.



Zadanie 0.
Typ impulsywny osobowości chwiejnej emocjonalnie przejawia się:

A . zachowaniami  gwałtownymi  lub  zagrażającymi  otoczeniu
przy jednoczesnym braku przewidywania ich konsekwencji,

B . brakiem  tolerancji  na  frustrację  i  krytykę  objawiającym
się zachowaniem neurotycznym,

C.  zamiłowaniem do porządku, ładu i czystości,
D.  biernym podporządkowaniem otoczeniu.

Zadanie 0.
Chorzy z zaburzeniami osobowości:

A . często  usiłują  wykorzystać  innych  pacjentów  do
świadczenia sobie różnych drobnych przysług,

B.  mogą próbować podporządkować sobie personel,
C . s ą  nastawieni  egocentrycznie,  mogą  być  skłonni  do

fantazjowania,
D.  wszystkie powyższe prawidłowe.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  niżej  struktur  psychicznych,  według  Z .
Freuda  jest  odpowiedzialna  za  rozwój  moralny,  łącznie  z
sumieniem?

A.  id ,
B.  ego,
C.  superego,
D.  id i ego.

Zadanie 0.
Zachowanie  przejawiające  się  nadmiernym  poczuciem
odpowiedzialności,  sztywnością  zasad  moralnych  i
perfekcjonizmem  w  postępowaniu  jest  charakterystyczne  dla
pacjenta z zaburzeniami osobowości o typie:

A .  anankastycznym,
B.  zależnym,
C.  schizotypowym,
D.  schizoidalnym.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  zachowań  pielęgniarki  są  wskazane  w  opiece
nad pacjentem z zespołem maniakalnym w sytuacji, gdy nie wyraża
on zgody na proponowane przez nią czynności wobec jego osoby?

A.  dyskusja z pacjentem, aż do osiągnięcia celu,
B.  jednoznaczne polecenie tego, co chory ma robić,
C . cierpliwe  nakłanianie  pacjenta  na  wyrażenie  zgody  na

proponowane czynności pielęgniarki,
D . spokojne,  ale  zdecydowane  i  konsekwentne  oznajmienie

choremu, że zamierza się wykonać zleconą czynność.



Zadanie 0.
W  której  z  poniższych  sytuacji  NIE  można  zastosować  przymusu
bezpośredniego u pacjenta?

A.  gdy zachowuje się głośno i zakłóca ciszę nocną,
B . jeśl i  stanowi  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia

własnego,
C . jeśl i  stanowi  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia  innych

osób,
D . gdy  leczony  bez  swojej  zgody  chce  samowolnie  opuścić

szpital.

Zadanie 0.
Fundamentem teorii pielęgnowania wg H. Peplau jest:

A .  koncepcja stresu,
B.  koncepcja procesów międzyludzkich,
C.  koncepcja deficytu samoopieki,
D.  teoria systemów.

Zadanie 0.
Desensytyzacja  -  to  jedna  z  technik  stosowanych  w  terapii
zespołu nerwicowego:

A.  hipochondrycznego,
B.  histerycznego,
C.  depresyjnego,
D.  fobijnego.

Zadanie 0.
Dotyku pielęgniarki mogą unikać chorzy:

A.  w napadzie panicznego lęku,
B.  na schizofrenię,
C.  z urojeniami,
D.  wszyscy wymienieni.

Zadanie 0.
Teoria  pielęgnowania  wymagająca  przygotowania  pacjenta  do
"radzenia  sobie"  z  problemami  i  adaptacji  do  sytuacji
zmienionej w wyniku choroby to teoria pielęgnowania wg:

A.  V. Henderson,
B.  D. Orem,
C.  S.C. Roy,
D.  F. Nightingale.



Zadanie 0.
Podstawą pracy podczas treningu behawioralnego jest:

A .  powtórzenie tego samego ćwiczenia,
B.  zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi,
C.  stosowanie wzmocnień pozytywnych,
D.  prezentacja uczonej czynności na wideo.

Zadanie 0.
Kluczowym  elementem  programów  terapeutycznych  dzieci  z
zaburzeniami zachowania jest:

A .  trening rodzicielski,
B.  nauka relacji społecznych,
C.  monitorowanie własnych emocji,
D.  psychorysunek.

Zadanie 0.
Trening  orientacji  w  rzeczywistości  najczęściej  realizowany
jest, w odniesieniu do osób z rozpoznaniem:

A.  schizofrenii paranoidalnej,
B.  depresji endogennej,
C.  zaburzeń schizoafektywnych dwubiegunowych,
D.  choroby Alzheimera.

Zadanie 0.
Najskuteczniejszą  metodą  zwiększenia  skrupulatności  chorych  w
stosowaniu się do zaleceń lekarskich jest:

A .  przymusowe podawanie leków,
B . przekonywanie  przez  personel  i  rodzinę,  aby  chory

przyjął leki,
C . rozmowa z lekarzem wyjaśniająca konieczność stosowania

leków,
D . uczenie  pacjentów  współudziału  we  własnej

farmakoterapii.

Zadanie 0.
Ważnym elementem kończącym trening umiejętności uczestnictwa we
własnej farmakoterapii jest:

A .  dokładna znajomość działania neuroleptyków,
B.  włączenie rodziny do kontroli przyjmowania leków,
C.  umiejętność rozkładania leków,
D . sposobność  samodzielnego  zastosowania  w  praktyce

nabytych umiejętności.



Zadanie 0.
Trening budżetowy należy do grupy treningów:

A.  samoobsługi,
B.  umiejętności społecznych,
C.  edukacyjnych,
D.  nie należy do żadnej z wymienionych grup treningów.

Zadanie 0.
Formy  aktywności  zawodowej  w  środowisku,  które  zapewniają
osobom chorym pewną ochronę przed zbyt  dużymi obciążeniami i
stanowią ogniwo w aktywizacji zawodowej pacjentów to:

A.  zakłady pracy chronionej,
B.  zespoły leczenia domowego,
C.  warsztaty terapii zajęciowej,
D.  środowiskowe domy samopomocy.

Zadanie 0.
Chory  z  deficytem  umiejętności  społecznych,  włączony  w  proces
rehabilitacji  psychiatrycznej  powinien  jednocześnie
uczestniczyć:

A.  tylko w jednym treningu,
B.  w 2 lub 3 treningach,
C.  w 4 lub 5 treningach,
D.  ilość treningów zależna jest od rodzaju deficytu.

Zadanie 0.
Osoby,  które  przygotowują  się  do  samodzielności  po  pobycie  w
oddziale  psychiatrycznym,  ale  wymagają  jeszcze  czasowej
separacji od środowiska rodzinnego, mogą skorzystać z oferty:

A.  hostelu lub środowiskowego domu samopomocy,
B . środowiskowego  domu  samopomocy  lub  mieszkania

chronionego,
C . warsztatów  terapii  zajęciowej  lub  mieszkania

chronionego,
D.  mieszkania chronionego lub hostelu.

Zadanie 0.
Najważniejszym czynnikiem skutecznej psychoterapii jest:

A .  rodzaj i siła związku między terapeutą a pacjentem,
B.  rodzaj psychoterapii,
C.  rodzaj schorzenia pacjenta,
D.  różnica wieku pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą.



Zadanie 0.
Podczas  doboru  pacjentów  do  grupy  treningu  umiejętności
aktywnego udziału we własnym leczeniu farmakologicznym należy
dbać o to, aby:

A . n ie było wśród nich osób z objawami psychotycznymi lub
innymi zaburzeniami funkcji poznawczych,

B.  była to grupa z tą samą jednostką chorobową,
C.  nie było w grupie zbyt dużej różnicy wieku,
D.  osoby w grupie były z małym stopniem samodzielności.

Zadanie 0.
Treningi umiejętności społecznych prowadzone są metodą:

A.  psychoanalityczną,
B.  psychodynamiczną,
C.  behawioralną,
D.  systemową.

Zadanie 0.
Arteterapia to w wąskim znaczeniu:

A . wykorzystanie  technik  plastycznych  i  ich  wytworów  w
terapii i diagnozowaniu,

B.  wykorzystanie tańca w terapii pacjentów,
C.  stosowanie treningów umiejętności społecznych,
D.  oglądanie telewizji.

Zadanie 0.
Ważnym  elementem  w  terapii  i  opiece  nad  osobami  z  otępieniem
jest:

A .  udzielanie wsparcia rodzinie,
B.  częsty kontakt z lekarzem psychiatrą,
C.  systematyczna kontrola stanu somatycznego,
D.  całodzienne organizowanie czasu.

Zadanie 0.
Profilaktyka  farmakologiczna  zaburzeń  afektywnych  obejmuje
podawanie:

A . sol i  l i tu  (np.  węglanu  litu),  karbamazepiny  (np.
Tegretol,  Amizepin),  kwasu  walproinowego  (np.  Depakine
Chrono),

B . amizepiny,  tranxeny,  piracetamu  (np.  Nootropil),
karbamazepiny (np. Tegretol, Amizepin),

C . sol i  l i tu  (np.  węglan  litu),  nicergolina  (np.
Nicergolin), winpocetyna (Vinpoton),

D . kwasu walproinowego (np. Depakine Chrono), klorazepatu
(np. Tranxena), piracetanu (np. Nootropil).



Zadanie 0.
Bezpieczny okres stosowania pochodnych benzodiazepiny w terapii
zaburzeń snu wynosi:

A .  nie dłużej niż 4 tygodnie,
B.  nie dłużej niż 6 tygodni,
C.  do 3 miesięcy,
D.  do 6 miesięcy.

Zadanie 0.
Nagłe  odstawienie  leków  przeciwdepresyjnych  może  spowodować
wystąpienie:

A . zaburzeń  nastroju-zwłaszcza  dysforię,  agresywność,
zaburzenia  snu  pod  postacią  hipersomii,  zaburzenia
łaknienia-żarłoczność,

B . złego  samopoczucia,  bezsenności,  lęku,  niepokoju
ruchowego,  bólów  głowy,  jadłowstrętu,  nudności,
niekiedy hipomanii lub mani,

C . trudności  z  zaśnięciem,  bierność,  apatię,  spowolnienie
psychoruchowe, zaparcia,

D . koszmarów  nocnych,  niepokój  wewnętrzny,  mioklonie,
wzmożone pragnienie.

Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania elektrowstrząsów
są/jest:

A .  odklejenie siatkówki,
B . choroby  przebiegające  ze  wzmożonym  ciśnieniem

śródczaszkowym,
C.  zakrzepowe zapalenie żył,
D . choroby  krtani  i  jamy  ustnej  zmniejszające  drożność

dróg oddechowych.

Zadanie 0.
Późna dyskineza w przebiegu leczenia neuroleptykami objawia się
jako:

A.  znaczny niepokój ruchowy i wewnętrzna potrzeba ruchu,
B . powtarzające  się,  mimowolne,  rytmiczne  ruchy  mięśni

twarzy, warg, języka,
C . sztywność  mięśni,  zwłaszcza  kończyn  i  znaczne

spowolnienie psycho - ruchowe,
D . drżenia  kończyn  górnych,  żuchwy,  języka  zamiarowe  i

spoczynkowe.



Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  technik  jest  stosowana  w  psychoterapii
psychoanalitycznej?

A.  odzwierciedlenie,
B.  desensytyzacja,
C.  swobodne skojarzenia,
D.  trening asertywności.

Zadanie 0.
Które z poniższych twierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . p o  odstawieniu  leków  z  grupy  benzodiazepin  może
wystąpić zespół abstynencyjny,

B . beta-blokery  nie  znajdują  zastosowania  w  leczeniu
chorych z rozpoznaniem schizofrenii,

C . fluoksetyna  stosowana  jest  m.  in.  w  leczeniu  zespołów
obsesyjno- kompulsyjnych,

D . fluoksetyna ma zastosowanie również w leczeniu zaburzeń
odżywiania.

Zadanie 0.
Ryzyko powstania wad płodu jest największe, gdy neuroleptyki są
stosowane w:

A . okresie  trzech  miesięcy  poprzedzających  zajście  w
ciążę,

B.  I trymestrze ciąży,
C.  II trymestrze ciąży,
D.  III trymestrze ciąży.

Zadanie 0.
Ostre zatrucie litem charakteryzuje się:

A .  drżeniem, ataksją, wzmożonym napięciem mięśni,
B.  bólami i zawrotami głowy, sennością,
C.  przyrostem masy ciała, obrzękami,
D.  spadkiem siły mięśniowej i zaparciami.

Zadanie 0.
Podstawowe i powszechnie aprobowane wskazania do zastosowania
leków przeciwpsychotycznych w schizofrenii obejmują:

A.  stany remisji,
B .  ostre stany psychotyczne,
C.  stany rezydualne i przewlekłe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Test (próba) Forrestów dotyczy:

A.  neuroleptyków,
B.  leków przeciwdepresyjnych,
C.  leków anksjolitycznych,
D.  leków normotymicznych i prokognitywnych.

Zadanie 0.
Czynnikiem  zwiększającym  ryzyko  uzależnienia  od  benzodiazepin
NIE jest:

A .  długi okres przyjmowania,
B.  obecność przewlekłych schorzeń somatycznych,
C.  skłonność do nadużywania alkoholu,
D.  wiek pacjenta.

Zadanie 0.
D o  udziału  w  muzykoterapii  grupowej  NIE  należy  zachęcać
pacjenta:

A.  z zaburzeniami pamięci,
B.  głęboko depresyjnego,
C.  z zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi,
D.  autystycznego.

Zadanie 0.
Wskaż  stwierdzenie  prawdziwe  na  temat  złośliwego  zespołu
neuroleptycznego:

A . wystąpienie  złośliwego  zespołu  neuroleptycznego  nie
wymaga natychmiastowego odstawienia neuroleptyku,

B . nie  leczony  złośliwy  zespół  neuroleptyczny  w  5  -  20%
przypadków kończy się śmiercią,

C . złośliwy  zespół  neuroleptyczny  najczęściej  pojawia  się
po kilkunastu latach leczenia,

D . złośliwy  zespół  neuroleptyczny  występuje  u  prawie
wszystkich chorych leczonych neuroleptykami.

Zadanie 0.
Zasadą społeczności terapeutycznej NIE jest:

A .  zasada demokracji,
B.  zasada permisywności,
C.  zasada partnerstwa,
D.  zasada konsensu.



Zadanie 0.
W profilaktyce i leczeniu zaburzeń lękowych stosuje się:

A .  trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
B.  selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny,
C.  Buspiron,
D.  każdy z w/w środków może być stosowany.

Zadanie 0.
Która  z  poniżej  wymienionych  metod  leczenia  chorych
psychicznie,  obecnie  zaliczana  jest  do  tzw.  historycznych  metod
leczenia:1.  lobotomia  czołowa,2.  przezczaszkowa  stymulacja
magnetyczna,3. insulinoterapia,4. deprywacja snu.

A.  1, 4,
B.  1, 2,
C.  1, 3,
D.  2, 3.

Zadanie 0.
Neuroleptykiem atypowym NIE jest:

A .  Kwetiapina,
B.  Risperidon,
C.  Olanzapina,
D.  Promazyna.

Zadanie 0.
Disulfiram jest lekiem stosowanym:

A . wspomagająco  u  chorych  uzależnionych  od  alkoholu,
którzy chcą pozostać w abstynencji,

B.  w przypadku przedawkowania narkotyków opioidowych,
C.  w zwalczaniu skutków uzależnienia od opiatów,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Podczas  zapewniania  optymalnych  warunków  do  utrzymania
aktywności pacjenta z chorobą Alzheimera NIE należy:

A . opracować stale powtarzający się program dnia dotyczący
posiłków,  odpoczynku,  rozrywki  i  przestrzegać  tego
harmonogramu,

B . często  wyręczać  pacjenta  w  wykonywaniu  prostych
czynności, delikatnie ponaglać,

C.  obserwować gdzie chory chowa różne rzeczy,
D . wybierać  pacjentowi  programy  telewizyjne  i  ciekawe  dla

niego zajęcia.



Zadanie 0.
Obecnie  głównym  wskazaniem  do  neurochirurgicznego  leczenia
zaburzeń psychicznych (psychochirurgii) są:

A.  zaburzenia osobowości,
B.  zespół serotoninowy, złośliwy zespół neuroleptyczny,
C . ciężkie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne prowadzące do

ciężkiego  inwalidztwa  lub  silnych  tendencji
samobójczych,

D.  ostra śmiertelna katatonia.

Zadanie 0.
Termin  "służenie  oparciem  drugiemu  człowiekowi"  oznacza
komunikowanie mu, że:

A . znasz  jego  mocne  strony  i  wiesz,  że  poradzi  sobie  z
problemami,

B . znasz  jego  mocne  strony  i  pomożesz  w  rozwiązaniu
problemu,

C.  pomożesz mu rozwiązać problemy,
D.  rozwiążesz jego problemy.

Zadanie 0.
Próg frustracji u pacjenta jest uzależniony od:

A.  stanu systemu nerwowego,
B . subiektywnej  wartości  dobra,  którego  dany  człowiek

został pozbawiony,
C.  treningu sytuacji frustracyjnych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
W  procesie  kształcenia  zdecydowanie  najczęściej  stosuje  s ię
wzrokowe środki dydaktyczne co uzasadnione jest tym, że:

A . środki  te  są  najtańsze  w  przygotowaniu  i  nie  potrzebny
jest  specjalny  sprzęt  ani  warunki  do  ich
wyeksponowania,

B . około  75-85%  osób  to  tzw.  "wzrokowcy",  którzy
najefektywniej  uczą  się  gdy  widzą  teksty,  obrazy,
modele i przedmioty autentyczne,

C . ich  przygotowanie  nie  jest  czasochłonne,  nie  wymagają
specjalnego przygotowania uczących się do ich odbioru,

D . środki  te  nie  są  drogie  do  przygotowania,  nie  wymagane
jest przestrzeganie żadnych zasad w ich prezentowaniu.



Zadanie 0.
"Promocja zdrowia" to termin rozumiany najczęściej jako:

A.  leczenie chorych, ratowanie ich życia, zdrowia,
B.  ochrona zdrowia przez regulacje prawne,
C.  zapobieganie chorobom,
D . tworzenie,  doskonalenie,  podnoszenie  na  wyższy  poziom

zdrowia.

Zadanie 0.
Badania  jakości  życia  w  chorobach  przewlekłych  stawiają  znak
równości pomiędzy oceną jakości życia oraz:

A.  subiektywną oceną stanu zdrowia,
B.  diagnozą lekarską,
C.  warunkami społecznymi,
D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 0.
Do subiektywnych komponentów jakości życia NIE zaliczymy:

A.  poczucia własnej godności,
B.  odczuwanej satysfakcji z pracy,
C.  odczuwanych dolegliwości fizycznych,
D.  uzyskiwanych dochodów.

Zadanie 0.
Samodzielne  wykonywanie,  którego  z  poniższych  świadczeń
diagnostycznych  i  medycznych  jest  uwarunkowane  posiadaniem
tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa?

A . zakładanie  cewnika  do  pęcherza  moczowego  i  usuwanie
założonego cewnika,

B.  kaniulacji żył obwodowych,
C . kierowanie  na  badania  lub  pobieranie  materiałów  do

badań bakteriologicznych,
D . testów diagnostycznych dla  oznaczenia ciał  ketonowych i

glukozy we krwi i moczu.

Zadanie 0.
Prawa pacjenta wywodzą się z:

A .  praw człowieka,
B.  ustroju politycznego państwa,
C.  systemu ochrony zdrowia,
D.  sytuacji ekonomicznej społeczeństwa.



Zadanie 0.
Akredytacja, to:

A . wewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

B . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

C . zewnętrzny,  obowiązkowy  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

D . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej nie znanymi standardami.

Zadanie 0.
Który  z  etapów  racjonalnego  procesu  rozwiązywania  problemów
wymaga podjęcia decyzji?

A.  zbadanie sytuacji,
B.  opracowanie wariantów,
C.  ocena wariantów i wybór najlepszego,
D.  wdrożenie działań i ich ocena.

Zadanie 0.
Głównym celem akredytacji jest:

A .  samoedukacja,
B.  ułatwienie uzyskania kontraktu,
C.  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . pobudzenie  aktywności  pracowników  zakładu  na  rzecz

jakości.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.



Zadanie 0.
Czy osoba ubezpieczona ma prawo wyboru szpitala, w którym chce
się leczyć i nie ponosić kosztów leczenia?

A . tak, każdy może sobie wybrać szpital, w którym chce być
leczony,

B.  nie ma prawa wyboru szpitala,
C . m a  prawo  wyboru,  ale  ograniczone  tylko  do  takiego

szpitala, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia,

D . może  korzystać  tylko  z  usług  szpitala,  do  którego
kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zadanie 0.
Szczepienia  ochronne  społeczeństwa,  to  działania  związane  z
profilaktyką:

A.  III fazy,
B.  II fazy,
C.  I fazy - działaniami nieswoistymi,
D.  I fazy - działaniami swoistymi.

Zadanie 0.
Kto  odprowadza  składkę  na  ubezpieczenie  zdrowotne  za  osobę
pozostającą w stosunku umowy o pracę?

A.  PZU,
B.  pracownik,
C.  ZUS,
D.  pracodawca.

Zadanie 0.
Wzór obliczania BMI, to:

A .  BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m],
B.  BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m]2,
C.  BMI = masa ciała [kg] : wzrost [m]2,
D.  BMI = masa ciała [kg] x wzrost [m]2.

Zadanie 0.
Badanie  objawu  Lasseque'a  jest  badaniem  oceniającym
nieprawidłowości:

A .  w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych,
B.  w obrębie nerwów okoruchowych,
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi,
D.  rotacji w stawie biodrowym.



Zadanie 0.
W  ocenie  palpacyjnej  obwodowych  węzłów  chłonnych  pacjenta,
ocenia się:

A .  ich wielkość i konsystencję,
B.  stopień przesuwania do podłoża i możliwość izolacji,
C .  reakcję zapalną (ocieplenie, bolesność),
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Osłuchiwanie  jest  to  metoda  diagnostyczna  badania
przedmiotowego pacjenta, która pozwala na ocenę:

A.  skarg w czasie przeprowadzania wywiadu,
B.  szmerów oddechowych,
C.  szmerów naczyń i serca oraz tonów serca,
D.  prawidłowe odp. B i C.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.

Zadanie 0.
W  przypadku  podejrzenia  nagłego  zatrzymania  krążenia,  ocenę
oddechu należy prowadzić przez czas NIE dłuższy niż:

A .  5 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.

Zadanie 0.
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek  jest
elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować:

A.  raka,
B.  torbiel,
C.  gruczolakowłókniaka,
D.  dysplazję włóknistą sutka.

Zadanie 0.
Poniżej więzadła pachwinowego przechodzi przepuklina:

A.  pachwinowa skośna,
B.  pachwinowa prosta,
C.  kresy białej,
D.  udowa.



Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest:

A .  zawsze ujemny,
B.  zawsze dodatni,
C.  dwufazowy,
D.  "ukryty" w odcinku ST.

Zadanie 0.
D o czynników ryzyka rozwojowej dysplazji stawów biodrowych NIE
należy:

A.  wcześniactwo,
B.  ciąża u pierwiastki,
C.  małowodzie,
D.  poród pośladkowy.

Zadanie 0.
Anisocoria, jest to:

A .  wielkość źrenic,
B.  nierówność źrenic,
C.  oczopląs wzrokowo-ruchowy,
D.  brak reakcji źrenic na światło.

Zadanie 0.
Chód  podczas,  którego  chory  niedostatecznie  zgina  kończyny  w
stawach  kolanowych,  z  trudnością  odrywa  stopy  od  podłoża,
pociąga stopami po podłożu, chodzi na palcach, nazywa się:

A .  spastycznym,
B.  ataktycznym,
C.  brodzącym,
D.  kaczkowatym.



Zadanie 0.
Żółtaki  płaskie  na  powiekach,  świadczyć  mogą  o  zaburzeniu
gospodarki:

A .  kwasowo-zasadowej,
B.  białkowej,
C.  lipidowej,
D.  węglowodanowej.

Zadanie 0.
Dyzartria, jest to:

A .  utrata głosu, rozumowanie prawidłowe,
B . zmiana  siły,  barwy  i  tonacji  głosu,  który  brzmi  jak

chrypka lub szept,
C . mowa  nosowa,  niewyraźna,  ale  treść  zachowana  -

uszkodzona  kontrola  mięśni  warg,  języka,  podniebienia
lub gardła,

D . zaburzenie  "tworzenia"  lub  rozumienia  mowy,  w  wyniku
uszkodzenia ośrodków mowy w korze mózgu.

Zadanie 0.
Do podstawowych metod diagnostycznych w badaniu przedmiotowym,
należy/należą:

A.  oglądanie,
B.  obmacywanie,
C.  opukiwanie i osłuchiwanie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Reakcja konsensualna w czasie badania odruchu źrenic na światło
polega na:

A . równoczesnym  zwężeniu  źrenicy  jednego  oka,  przy
oświetleniu drugiego,

B . równoczesnym  rozszerzeniu  źrenicy  jednego  oka,  przy
oświetleniu drugiego,

C . braku  reakcji  źrenicy  jednego  oka,  przy  oświetleniu
drugiego,

D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.



Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  stosowania  beta-adrenolityków  w  leczeniu
zawału jest:

A .  ciśnienie skurczowe mniejsze niż 90 mmHg,
B.  zaburzenie rytmu serca,
C.  zagrażające migotanie komór,
D . znaczna tachykardia przy ciśnieniu tętniczym skurczowym

większym niż 90 mmHg.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.

Zadanie 0.
Proces pielęgnowania charakteryzuje się:

A . całościowym podejściem do pielęgnowania i spontanicznym
działaniem,

B . celowością  i  planowością  postępowania  oraz  ciągłością  i
dynamiką podejmowanych działań,

C . planowością  postępowania  skierowanego  na  grupę
pacjentów,

D . ciągłością  podejmowanych  działań  wcześniej
skonsultowanych z prowadzącym lekarzem.

Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  40-letniego  nieprzytomnego  mężczyznę.
Z  wywiadu  od  świadków  zdarzenia  ustalono,  że  pacjent  utracił
przytomność  30  minut  wcześniej  i  upadł  na  ulicy.  Jaką  teorię
pielęgniarstwa  należałoby  zastosować  w  świadczeniu  opieki
pielęgniarskiej?

A.  środowiskową,
B.  potrzeb bio - psycho - społecznych,
C.  samoopieki i jej deficytu,
D.  adaptacji.

Zadanie 0.
Metoda badawcza podwójnie ślepej próby polega na tym, że osoby:

A . otrzymujące  i  prowadzące  zabieg  nie  wiedzą  co
otrzymują,

B.  otrzymujące i oceniające zabieg wiedzą co otrzymują,
C.  otrzymujące zabieg nie wiedzą co otrzymują,
D.  otrzymujące i prowadzące zabieg wiedzą co otrzymują.



Zadanie 0.
Z jakiego punktu widzenia należy oceniać problemy badawcze:

A . znaczenia  problemu  dla  praktyki  pielęgniarstwa,  całego
zawodu, dla społeczeństwa,

B.  stopnia nowości,
C.  ogólności badanych problemów,
D.  stopnia trudności przeprowadzenia badań.

Zadanie 0.
Przyjęcie  Polskiego  Stowarzyszenia  Pielęgniarek  Zawodowych  do
Międzynarodowej Rady Pielęgniarek nastąpiło w roku:

A.  1921,
B.  1925,
C.  1939,
D.  1935.

Zadanie 0.
Specjalizacja  jest  rodzajem kształcenia podyplomowego,  które  ma
na celu:

A . uzyskanie  przez  pielęgniarkę  specjalistycznych
kwalifikacji  do  udzielania  określonych  świadczeń
zdrowotnych  wchodzących  w  zakres  danej  dziedziny
pielęgniarstwa  lub  dziedziny  mającej  zastosowanie  w
ochronie zdrowia,

B . uzyskanie  przez  pielęgniarkę  kwalifikacji  do
wykonywania  określonych  czynności  zawodowych  przy
udzielaniu  świadczeń  pielęgnacyjnych,  zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych,

C . pogłębienie  i  aktualizację  wiedzy  i  umiejętności
zawodowych pielęgniarki,

D . uzyskanie  przez  pielęgniarkę  specjalistycznych
kwalifikacji  w  określonej  dziedzinie  pielęgniarstwa  lub
dziedzinie  mającej  zastosowanie  w  ochronie  zdrowia  oraz
tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Zadanie 0.
Jednym z elementów systemu Windows jest schowek dzięki któremu
można  przenosić  informacje  pomiędzy  aplikacjami.  Która  z
poniższych czynności spowoduje wymazanie informacji zapisanej w
schowku?

A.  wpisanie nowej informacji do schowka,
B.  odczytanie informacji ze schowka,
C . zakończenie  programu  z  którego  wpisano  informację  do

schowka,
D.  otwarcie nowego programu mogącego korzystać ze schowka.



Zadanie 0.
Najpopularniejszy  obecnie  na  Polskim  rynku  pakiet  programów,
przeznaczonych głównie do pracy biurowej, to:

A .  Microsoft Windows,
B.  Microsoft Office,
C.  Outlook Express,
D.  Internet Explorer.

Zadanie 0.
Następujące  rozszerzenia  plików  JPG,  BMP,  GIF  wskazują,  że  są
to pliki:

A .  systemowe,
B.  ukryte,
C.  muzyczne,
D.  graficzne.



PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 281413
GRUPA 1
Zadanie 1.
U  pacjenta  z  zaburzeniem lękowym w  utrzymywaniu  się  objawów
paniki istotną rolę odgrywa:

A.  hiperwentylacja,
B.  depresja,
C.  obecność innych pacjentów,
D.  stosowanie przymusu bezpośredniego.

Zadanie 2.
Neuroleptykiem atypowym NIE jest:

A .  Kwetiapina,
B.  Risperidon,
C.  Olanzapina,
D.  Promazyna.

Zadanie 3.
Kto  jest  autorem  teorii  pielęgnowania,  uwzględniającej
mechanizm  adaptacji,  a  więc  radzenia  sobie  w  sytuacji
zmienionej przez chorobę?

A.  Hildegarda Peplau,
B.  Calista Roy,
C.  Betty Newman,
D.  Dorothy Orem.

Zadanie 4.
Czy prawo pozwala stosować przymus bezpośredni wówczas, kiedy
pacjent  w  sposób  gwałtowny  niszczy  lub  uszkadza  przedmioty
znajdujące się w jego otoczeniu?

A . prawo  nie  pozwala  w  takiej  sytuacji  stosować  przymusu
bezpośredniego,

B.  takie sytuacje nie są objęte prawem,
C . tak,  zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  jest  wtedy

zgodne z prawem,
D . prawo pozwala stosować przymus bezpośredni wówczas, gdy

straty materialne są znaczne.



Zadanie 5.
Złośliwy  zespół  poneuroleptyczny  (ZZPN)  charakteryzuje  s ię
zaburzeniami:

A . świadomości,  tachykardią,  hipertermią,  drgawkami,
sztywnością mięśni,

B.  pamięci, bradykardią, hipotermią, wiotkością mięśni,
C . świadomości,  zaburzeniami  połykania,  hipotermią,

sztywnością mięśni,
D . pamięci,  porażeniem mięśni,  świądem i  zaczerwienieniem

skóry.

Zadanie 6.
W  przypadku  groźby  przemocy,  gdy  pacjent  grozi  podpaleniem,
należy:

A.  dyskutować z pacjentem,
B.  zawsze poważnie traktować groźby,
C.  traktować groźby jako "manipulacyjne",
D.  traktować groźby jako chęć zwrócenia na siebie uwagi.

Zadanie 7.
Doraźne,  krótkotrwałe  unieruchomienie  osoby  z  użyciem  siły
fizycznej to:

A .  przytrzymanie,
B.  zastosowanie kaftana bezpieczeństwa,
C.  izolacja chorego,
D.  unieruchomienie przy użyciu pasów insulinowych.

Zadanie 8.
Autyzm wczesnodziecięcy rozwija się w wieku przed upływem:

A.  3 roku życia,
B.  4 roku życia,
C.  5 roku życia,
D.  6 roku życia.

Zadanie 9.
Pojawienie  s ię  utraty  kontroli  nad  piciem  pomimo  poważnych
negatywnych skutków zdrowotnych i życiowych określa następującą
fazę rozwoju alkoholizmu:

A.  fazę przewlekłą,
B.  fazę krytyczną,
C.  fazę ostrzegawczą,
D.  picie towarzyskie.



Zadanie 10.
Pielęgniarka  opiekująca  się  chorym z  depresją  powinna  wiedzieć,
że w aktywizacji tych pacjentów wskazane są zajęcia:

A.  proste, które chory może wykonać do końca,
B.  wymagające logicznego myślenia,
C.  wymagające skupienia,
D . proste,  które  chory  może  wykonać  do  końca,  atrakcyjne,

trwające krótko.

Zadanie 11.
Błędy w komunikowaniu z chorym psychicznie NIE wynikają z:

A .  zadawania zbyt wielu pytań zamkniętych,
B.  zadawania wielu pytań naraz,
C.  dopytywania się o to, o czym pacjent nie chce mówić,
D.  zadawania pytań otwartych.

Zadanie 12.
Zasadą społeczności terapeutycznej NIE jest:

A .  zasada demokracji,
B.  zasada permisywności,
C.  zasada partnerstwa,
D.  zasada konsensu.

Zadanie 13.
Ryzyko powstania wad płodu jest największe, gdy neuroleptyki są
stosowane w:

A . okresie  trzech  miesięcy  poprzedzających  zajście  w
ciążę,

B.  I trymestrze ciąży,
C.  II trymestrze ciąży,
D.  III trymestrze ciąży.

Zadanie 14.
Świadczenia  zdrowotne  udzielane  osobom  psychicznie  chorym  i
upośledzonym umysłowo są:

A.  bezpłatne dla ubezpieczonych,
B.  bezpłatne dla wszystkich wymienionych chorych,
C.  częściowo refundowane,
D.  bezpłatne dla otrzymujących rentę.

Zadanie 15.
Błędem w komunikacji z pacjentem z zaburzeniami spostrzegania i
myślenia jest:

A .  przedstawienie swojego punktu widzenia na dany temat,
B.  dyskutowanie z pacjentem na temat jego urojeń,
C.  słowne wyrażanie wątpliwości,
D.  aktywne słuchanie.



Zadanie 16.
Często  pojawiające  się  problemy  pielęgnacyjne  u  chorych
leczonych elektrowstrząsami to:

A.  zaburzenia widzenia i zaparcia,
B.  bóle głowy i pogorszenie pamięci,
C.  kołatanie serca i brak łaknienia,
D.  zatrzymanie moczu i suchość śluzówek.

Zadanie 17.
Do grupy zachowań pogłębiających komunikowanie należy:

A.  porządkowanie zachowań w czasie lub według skutków,
B.  eksploracja,
C.  podsumowanie,
D.  klaryfikowanie.

Zadanie 18.
Pacjent unieruchomiony powinien być pod szczególnym nadzorem
pielęgniarskim  i  jego  stan  psychofizyczny  powinien  być
kontrolowany:

A.  nie rzadziej niż co 15 minut,
B.  nie rzadziej niż co 1 godzinę,
C.  nie rzadziej niż co 2 godziny,
D.  w razie potrzeby.

Zadanie 19.
Obniżenie  nastroju,  utrata  zainteresowań  i  zdolności  do
radowania się oraz zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej
męczliwości  i  zmniejszonej  aktywności  należą  do  objawów
depresji:

A .  podstawowych,
B.  dodatkowych,
C.  psychotycznych,
D.  somatycznych.

Zadanie 20.
Najważniejszym czynnikiem skutecznej psychoterapii jest:

A .  rodzaj i siła związku między terapeutą a pacjentem,
B.  rodzaj psychoterapii,
C.  rodzaj schorzenia pacjenta,
D.  różnica wieku pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą.



Zadanie 21.
W majaczeniu alkoholowym zazwyczaj występują urojenia:

A.  prześladowcze i "dziania się",
B.  nihilistyczne i depresyjne,
C.  poniżenia i ksobne,
D.  wielkościowe i wpływu.

Zadanie 22.
Psychoedukacja  rodziny  pacjenta  chorego  na  schizofrenię  polega
m. in. na:

A.  rozpoznaniu potrzeb społecznych rodziny,
B . udzielaniu  rodzinie  częstych  informacji  o  stanie

zdrowia pacjenta,
C . uczeniu dostrzegania wczesnych sygnałów ostrzegawczych

przed nawrotem choroby,
D . uczeniu sposobów wyręczania  pacjenta  w obowiązkach,  z

którymi sobie nie radzi.

Zadanie 23.
Z a rozwój działań promujących zdrowie, według Karty Ottawskiej,
odpowiada przede wszystkim:

A.  ochrona zdrowia,
B.  całe społeczeństwo,
C.  samorządy terytorialne,
D.  administracja państwowa.

Zadanie 24.
Które  z  działań  pracowników  ochrony  zdrowia  należy  do
jatropatogennych?

A.  nieuzasadnione stosowanie leków,
B.  zastosowanie błędnej metody leczenia,
C.  wyższościowa postawa wobec chorego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 25.
Pielęgniarka komunikująca się z pacjentem agresywnym powinna:

A . okazywać  swoją  przewagę  wynikającą  z  dysponowania
środkami przymusu,

B.  wykonywać groźne gesty,
C . n ie  ujawniać  symbolicznych  przyjaznych  gestów  np.

poczęstowanie napojem,
D . powstrzymywać się od przyjmowania postawy osądzającej i

nie traktować dosłownie obraźliwych zachowań pacjenta.



Zadanie 26.
Fobia jest to:

A . si lna,  niepohamowana  reakcja  lękowa  niepodlegająca
kontroli,  niedająca  się  uzasadnić,  często  powstaje
podczas nagłego zetknięcia się z obiektem,

B . reakcja  obronna  na  zetknięcie  s ię  z  obiektywnie
istniejącym źródłem zagrożenia,

C.  myśl i wyobrażenie nasuwające się wbrew woli,
D.  zmiana w odbieraniu siebie i otoczenia.

Zadanie 27.
Przezczaszkowa  stymulacja  magnetyczna  (TMS)  to  obecnie
intensywnie badana metoda możliwa do zastosowania w leczeniu:

A.  zaburzeń depresyjnych,
B.  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
C.  zespołu stresu pourazowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 28.
W terapii rodzin istotnymi etapami w cyklu życia rodziny są:

A.  opuszczanie domu,
B.  przeprowadzki,
C . włączanie  do  rodziny  nowych  członków  po  zawarciu

małżeństwa,
D.  zezwalanie nastolatkom na wzrastającą autonomię.

Zadanie 29.
Głównymi przyczynami depresji reaktywnych są:

A.  czynniki biologiczne, wewnątrzpochodne,
B.  czynniki psychogenne,
C.  choroby somatyczne,
D.  organiczne uszkodzenia centralnego systemu nerwowego.

Zadanie 30.
N a  zwiększanie  stanu  świadomości  człowieka  w  odniesieniu  do
chwili  obecnej  t j .  tego,  co  się  dzieje  " tu  i  teraz"
ukierunkowana jest:

A .  terapia poznawcza Becka,
B.  psychoterapia Gestalt,
C.  logoterapia Franka,
D.  neopsychoanaliza.



Zadanie 31.
Agorafobia to lęk przed:

A.  otwartą przestrzenią,
B.  zachorowaniem na chorobę zakaźną,
C.  pająkami,
D.  ostrymi przedmiotami.

Zadanie 32.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  stosowania  wstrząsów
elektrycznych (EW) NIE jest:

A . choroba  przebiegająca  z  wzmożonym  ciśnieniem
śródczaszkowym,

B.  świeży zawał mięśnia sercowego,
C.  świeży krwotok wewnątrzczaszkowy,
D.  złośliwy zespół neuroleptyczny.

Zadanie 33.
Wśród  zaburzeń  psychicznych  związanych  ze  znacznym  ryzykiem
popełnienia samobójstwa NIE rozpoznajemy:

A.  depresji,
B .  psychozy schizofrenicznej,
C.  uzależnień,
D.  zaburzeń odżywiania.

Zadanie 34.
Postępowanie  pielęgniarskie  wobec  pacjenta  z  objawami  zespołu
lękowego zmierza do:

A.  obniżenia poziomu lęku,
B.  zmniejszenia częstości napadów lęku,
C . nauczenie  pacjenta  jak  ma  sobie  radzić  z  niektórymi

objawami choroby,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 35.
Ważnym elementem kończącym trening umiejętności uczestnictwa we
własnej farmakoterapii jest:

A .  dokładna znajomość działania neuroleptyków,
B.  włączenie rodziny do kontroli przyjmowania leków,
C.  umiejętność rozkładania leków,
D . sposobność  samodzielnego  zastosowania  w  praktyce

nabytych umiejętności.



Zadanie 36.
W teorii D. Orem główne zadania pielęgniarki to:

A . edukacja  pacjentów,  jak  zachować  czystość  i  higienę
otoczenia, aby zapobiegać chorobom zakaźnym,

B . towarzyszenie pacjentowi z zaspokojeniu potrzeb i  pomoc
w uzyskaniu przez niego niezależności,

C . ocena  deficytów  opieki  i  przygotowania  pacjenta  do
samoopieki i samopielęgnacji w zdrowiu i chorobie,

D . przygotowanie  pacjenta  i  jego  rodziny  do  radzenia  sobie
z problemami i przystosowania do życia z chorobą.

Zadanie 37.
W  kontakcie  z  pacjentem  w  przypadkach  jego  agresji  wskazane
jest:

A .  utrzymywanie długiego kontaktu wzrokowego,
B.  okazywanie pozawerbalne niechęci,
C.  ukazanie swoich negatywnych ocen jego zachowania,
D.  prowadzenie rozmowy na tematy neutralne.

Zadanie 38.
Optymalna  liczba  uczestników  grupy  terapeutycznej  mieści  s ię  w
granicach:

A.  3-6 osób,
B.  4-8 osób,
C.  8-14 osób,
D.  6-12 osób.

Zadanie 39.
Zaburzenia  somatyczne  najczęściej  występujące  przy  anoreksji
to :

A .  suchość skóry ze znaczną karotemią powłok skórnych,
B . zwolnienie  czynności  serca,  spadek  ciśnienia  tętniczego

krwi  i  temperatury  ciała,  zmiany  w  zapisie  EKG  z
cechami  utrudnienia  przewodnictwa
przedsionkowo-komorowego,

C.  zanik lub nieregularne miesiączki,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 40.
Która  z  wymienionych  niżej  struktur  psychicznych,  według  Z .
Freuda  jest  odpowiedzialna  za  rozwój  moralny,  łącznie  z
sumieniem?

A.  id ,
B.  ego,
C.  superego,
D.  id i ego.



Zadanie 41.
Świadoma,  wyuczona  aktywność  ukierunkowana  na  zaspokojenie
określonych  własnych  potrzeb,  która  w  sposób  celowy  reguluje
integralność,  funkcjonowanie  i  rozwój  jednostki  określana  jest
jako:

A.  samoopieka,
B.  wiedza zdrowotna,
C.  edukacja zdrowotna,
D.  wsparcie społeczne.

Zadanie 42.
Podstawą pracy podczas treningu behawioralnego jest:

A .  powtórzenie tego samego ćwiczenia,
B.  zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi,
C.  stosowanie wzmocnień pozytywnych,
D.  prezentacja uczonej czynności na wideo.

Zadanie 43.
Empatię charakteryzuje zdolność do:

A.  wczuwania się w sytuację emocjonalną chorego,
B . wczuwania  się  w  sytuację  emocjonalną  chorego  i

umiejętność jej oceny także z jego perspektywy,
C . okazanie  współczucia  choremu  i  umiejetność  oceny  jego

sytuacji z własnej perspektywy,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 44.
Które  z  wymienionych  poniżej  zachowań  pielęgniarki  należą  do
zachowań porządkujących kontakt i komunikację?

A . klaryfikowanie,  poszukiwanie  zgodnej  oceny,
porządkowanie zdarzeń w czasie,

B . klaryfikowanie,  poszukiwanie  zgodnej  oceny,
modelowanie,

C . poszukiwanie  zgodnej  oceny,  porządkowanie  zdarzeń  w
czasie, eksploracja,

D . klaryfikowanie,  porządkowanie  zdarzeń  w  czasie,
modelowanie.

Zadanie 45.
Kiedy  pacjent  przyzna  się  lekarzowi  lub  pielęgniarce  do  czynu
karalnego, należy:

A.  nie umieszczać tego w dokumentacji,
B.  opisać to w dokumentacji chorego,
C.  sporządzić krótki protokół,
D.  zawiadomić ordynatora oddziału.



Zadanie 46.
Zachowanie  przejawiające  się  nadmiernym  poczuciem
odpowiedzialności,  sztywnością  zasad  moralnych  i
perfekcjonizmem  w  postępowaniu  jest  charakterystyczne  dla
pacjenta z zaburzeniami osobowości o typie:

A .  anankastycznym,
B.  zależnym,
C.  schizotypowym,
D.  schizoidalnym.

Zadanie 47.
W  której  z  poniżej  wymienionych  form  terapii  uczestnictwo
chorego z psychozą ułatwi pacjentowi poznanie przyczyn choroby,
mechanizmów objawów i wynikające z nich problemy?

A.  trening rozwiązywania trudnych sytuacji międzyludzkich,
B.  psychoterapia elementarna,
C.  trening asertywności,
D.  psychoterapia wglądowa.

Zadanie 48.
Wśród  zjawisk  zagrażających  zdrowiu  psychicznemu  rodziny  NIE
wymienia się:

A .  rodziny niepełnej,
B.  przemocy w rodzinie,
C.  ubóstwa rodziny,
D.  rodziny wielodzietnej.

Zadanie 49.
Unikanie  bliższych  kontaktów  emocjonalnych  i  społecznych,
tendencja  do  samotnictwa  i  izolacji,  brak  empatii,  ograniczone
zdolności  do  wyrażania  uczuć  i  odczuwania  przyjemności,
skłonność  do  fantazjowania,  introspekcji  i  ucieczki  we  własny
świat  przeżyć  wewnętrznych,  reakcje  lękowe  lub  ksobne  w
relacjach międzyosobowych, to podstawowe cechy osobowości:

A .  dyssocjalnej,
B.  schizoidalnej,
C.  pogranicznej (borderline personality),
D.  histrionicznej.



Zadanie 50.
Spośród  wymienionych  zasad  kontaktu  z  pacjentem  agresywnym
NIEWŁAŚCIWA jest:

A .  powstrzymać się od przyjmowania postawy osądzającej,
B . obraźliwe  zachowanie  pacjenta  traktować  jako  wyraz

rzeczywistego stosunku do lekarza/pielęgniarki,
C . jeśl i  pacjent  zachowuje  się  hałaśliwie,  unikać

wzajemnego przekrzykiwania się,
D . wyrażać  pragnienie  niesienia  pomocy  choremu  w

odzyskaniu przez niego samokontroli.

Zadanie 51.
D o objawów niepowikłanego zespołu abstynencyjnego alkoholowego
NIE należy/ą:

A.  wzmożona potliwość,
B.  nudości i wymioty,
C.  urojenia prześladowcze,
D.  zaburzenia snu.

Zadanie 52.
Typ impulsywny osobowości chwiejnej emocjonalnie przejawia się:

A . zachowaniami  gwałtownymi  lub  zagrażającymi  otoczeniu
przy jednoczesnym braku przewidywania ich konsekwencji,

B . brakiem  tolerancji  na  frustrację  i  krytykę  objawiającym
się zachowaniem neurotycznym,

C.  zamiłowaniem do porządku, ładu i czystości,
D.  biernym podporządkowaniem otoczeniu.

Zadanie 53.
D o  oceny  społecznego  zachowania  się  chorego  na  schizofrenię
służy skala:

A.  PANSS,
B.  Becka,
C.  Winga,
D . obserwacji  zachowania  pacjenta  wg  G.  Hoeningfelda  i  C.

Kletta.



Zadanie 54.
Pacjentka  została  przyjęta  do  szpitala  psychiatrycznego  wbrew
woli .  Lekarz  psychiatra  przed  przystąpieniem  do  badania
pacjentki powinien:

A . zabezpieczyć  w  swoim  gabinecie  wszystko  to,  co  może
wykorzystać pacjentka w celu targnięcia się na życie,

B . poprosić  pielęgniarkę,  która  aktualnie  ma  dyżur,  aby
była obecna podczas badania pacjentki,

C . uprzedzić  pacjentkę  o  przyczynach  przeprowadzenia
badania,

D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 55.
Ważną zasadą w postępowaniu z pacjentem agresywnym jest:

A . powstrzymywanie się od przyjmowania osądzającej postawy
i  nie  traktowanie  dosłownie  obraźliwych  zachowań
pacjenta,

B . okazanie  swojej  przewagi  wynikającej  z  dysponowania
środkami przymusu,

C.  nie unikanie przedłużającego się kontaktu wzrokowego,
D.  unikanie przyjaznych gestów.

Zadanie 56.
Które  z  wymienionych  czynników  można  przyjąć  za  kryterium
zaliczenia osoby do grupy ryzyka wystąpienia schizofrenii?

A.  obciążenie rodzinne schizofrenią,
B.  komplikacje okołoporodowe,
C.  zaburzony rozwój w okresie dziecięcym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 57.
Dotyku pielęgniarki mogą unikać chorzy:

A.  w napadzie panicznego lęku,
B.  na schizofrenię,
C.  z urojeniami,
D.  wszyscy wymienieni.

Zadanie 58.
Deprywacja snu nocnego, to metoda stosowana w celu podwyższenia
efektu terapeutycznego leków:

A.  przeciwpsychotycznych,
B.  przeciwdepresyjnych,
C.  przeciwlękowych,
D.  psychostymulujących.



Zadanie 59.
Pacjentka lat 40 mieszka sama, pracuje zawodowo, posiada dalszą
rodzinę.  W  ciągu  6  miesięcy  miała  dwie  próby  samobójcze.
Rodzina  nie  domyśla  się,  co  było  przyczyną  targnięcia  s ię  na
życie,  nalega  na  lekarza  rodzinnego,  aby  skierował  kuzynkę  do
szpitala  psychiatrycznego  wbrew  je j  oporom.  Czy  pacjentka,
wobec  której  zachodzą  wątpliwości,  czy  jest  ona  chora
psychicznie,  może  być  przyjęta  bez  własnej  zgody  do  szpitala
psychiatrycznego?

A.  nie, ponieważ nikomu nie zagraża,
B.  tak, może być przyjęta w celu wyjaśnienia wątpliwości,
C.  tak, ponieważ jest ewidentnie chora psychicznie,
D . nie,  ponieważ  nic  nie  wskazuje,  że  jest  chora

psychicznie.

Zadanie 60.
Jedną  z  zasad  rehabilitacji  psychiatrycznej  jest  zasada
partnerstwa, która polega na:

A.  zwracaniu się do siebie po imieniu,
B.  poszanowaniu praw i indywidualności chorego,
C.  akceptacji zachowań chorego,
D.  wdrażaniu zasad komunikacji interpersonalnej.

Zadanie 61.
Postępowanie  pielęgniarskie  u  chorego  leczonego  z  powodu
anoreksji NIE obejmuje:

A . nadzorowania spożywania posiłków i zachowania pacjenta
po posiłkach, w sposób życzliwy ale konsekwentny,

B . organizowania i wypełniania czasu wolnego, analizowania
z pacjentem negatywnych zachowań,

C . dokonywania  systematycznego  pomiaru  masy  ciała,
odnotowania i  omówienia wyniku z  pacjentem i  zespołem
terapeutycznym,

D . kontrolowania  rzeczy  osobistych  pacjenta  i  wyznaczania
czasu odwiedzin.

Zadanie 62.
Akatyzję  polekową  u  pacjenta  przyjmującego  leki  psychotropowe
będziesz podejrzewać w przypadku wystąpienia:

A.  suchości jamy ustnej,
B.  zaparć,
C.  niepokoju ruchowego,
D.  trudności w oddawaniu moczu.



Zadanie 63.
Pierwszym  elementem  postępowania  w  stanach  wymagających
natychmiastowej interwencji psychiatrycznej jest:

A .  próba nawiązania kontaktu i zebrania wywiadu,
B.  stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
C.  diagnozowanie w kierunku somatycznego podłoża zaburzeń,
D . badanie  stanu  psychicznego  pacjenta  w  kierunku

psychiatrycznego podłoża zaburzeń i ustalenie wstępnego
rozpoznania.

Zadanie 64.
W  terapii  zajęciowej  u  pacjentów  we  wczesnym  okresie  choroby
Alzheimera należy uwzględnić:

A . wykonywanie  wszystkich  czynności  samopielęgnacyjnych
przez pacjenta samodzielnie,

B . edukację  pacjenta  i  rodziny  co  do  przebiegu  i  postępu
choroby,

C . proste  prace  domowe  -  ścieranie  kurzu,  podlewanie
kwiatów,

D.  żadne z wyżej wymienionych.

Zadanie 65.
Celem  opieki  pielęgniarskiej  nad  pacjentem  z  depresją  w
przebiegu choroby dwubiegunowej jest m. in.:

A .  zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
B . obniżenie  autyzmu,  obniżenie  lęku,  niwelowanie

symptomów psychotycznych,
C . obniżenie  lęku,  wyrównanie  nastroju,  przywrócenie

aktywności ruchowej,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 66.
Optymalna liczba osób do unieruchomienia osoby za pomocą pasów
to:

A.  2 osoby,
B.  2-3 osoby,
C.  3-4 osoby,
D.  5 osób.

Zadanie 67.
Prawdopodobieństwo  urzeczywistnienia  zamiarów  samobójczych
zwiększa nadużywanie alkoholu, ponieważ:

A.  wywołuje depresję,
B.  upośledza krytycyzm,
C.  prowadzi do odhamowania,
D.  wszystkie odpowiedzi poprawne.



Zadanie 68.
Grupę  zaburzeń  afektywnych,  w  przebiegu  których  pojawiają  się
oddzielone  różnie  długimi  okresami  remisji  epizody
sub-/depresyjne i hipo-/maniakalne określa się nazwą:

A.  zaburzenia schizoafektywne,
B.  choroba afektywna dwubiegunowa,
C.  choroba afektywna jednobiegunowa,
D.  choroba afektywna sezonowa.

Zadanie 69.
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób jest opracowywana przez:

A.  Organizację Narodów Zjednoczonych,
B.  Światową Organizację Zdrowia,
C.  Światową Federację Zdrowia Psychicznego,
D.  Międzynarodową Komisję Statystyki Zdrowotnej.

Zadanie 70.
Depresję  przebiegającą  z  zaburzeniami  snu,  zespołami  lękowymi
oraz różnorodnymi dolegliwościami bólowymi nazywamy depresją:

A.  agitowaną,
B.  z zahamowaniem,
C.  maskowaną,
D.  psychotyczną.

Zadanie 71.
Diagnoza pielęgniarska powinna być:

A.  całościowa,
B.  oparta wyłącznie na naukowym dorobku pielęgniarstwa,
C.  zawsze oparta na diagnozie lekarskiej,
D.  oparta głównie o doświadczenie zawodowe pielęgniarki.

Zadanie 72.
Poczucie obcości własnej osoby i otaczającego świata to:

A.  katatonia,
B.  upośledzenie umysłowe,
C.  zespół depersonalizacji - derealizacji,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 73.
Specjalistyczna pomoc osobom potrzebującym w radzeniu sobie  z
reakcjami  psychicznymi  pojawiającymi  się  w  sytuacjach
traumatycznych to:

A.  rozmowa terapeutyczna,
B.  tzw. interwencje kryzysowe,
C.  psychoedukacja,
D.  profilaktyka zaburzeń psychicznych.



Zadanie 74.
Do zachowań podtrzymujących kontakt i komunikację należy:

A . poszukiwanie  zgodnej  oceny,  klasyfikowanie,  zachęcanie
do powtórzeń,

B . akceptacja,  poświadczanie,  odzwierciedlenie,
informowanie, milczenie,

C . zachęcanie  do  porównań,  eksploracja,  urealnianie,
porządkowanie zdarzeń,

D.  poszukiwanie źródeł emocji, planowanie, werbalizacja.

Zadanie 75.
Pielęgniarka  opiekuje  s ię  pacjentem,  pracownikiem  banku,
przyjętym  do  szpitala  z  powodu  depresji.  Podczas  rozmowy  z
pielęgniarką  pacjent  powiedział,  że  gnębi  go  świadomość
poważnej  defraudacji,  do  której  nie  może  się  przyznać,  ponieważ
grozi  mu  proces  sądowy  oraz  być  może  kara  więzienia.  Jeżeli
zdarzenie  opowiedziane  pielęgniarce  przez  pacjenta  miało
miejsce, pielęgniarka:

A.  jest zobowiązana do zawiadomienia o tym prokuratury,
B . zapisuje  to  oświadczenie  w  pielęgniarskiej  historii

choroby pacjenta,
C . zachowuje  wiadomość  dla  siebie,  ponieważ  nie  wolno  je j

o tym rozmawiać nawet z lekarzem chorego,
D.  może o tym powiedzieć lekarzowi leczącemu.

Zadanie 76.
Która  grupa  urojeń  jest  charakterystyczna  dla  pacjentów  z
manią?

A.  owładnięcia i ksobne,
B.  prześladowcze i dysmorfofobiczne,
C.  nihilistyczne i zazdrości,
D.  genealogiczne i wynalazcze.

Zadanie 77.
Przymus bezpośredni może trwać:

A.  4 godziny,
B.  6 godzin,
C.  12 godzin,
D.  do czasu ustąpienia przyczyny zastosowania.



Zadanie 78.
Objawy  zaburzeń  adaptacyjnych  (przystosowawczych)  powinny
pojawić się w odpowiedzi na zidentyfikowane stresory:

A.  do dwóch dni od zadziałania stresora lub stresorów,
B . w  ciągu  1-3  miesięcy  od  zadziałania  stresora  lub

stresorów,
C.  do 6 miesięcy od zadziałania stresora lub stresorów,
D.  nie ma określonych ograniczeń czasowych.

Zadanie 79.
W  psychoterapii  w  nurcie  psychoanalitycznym  zjawiskiem  acting
out określa się:

A . przeciwdziałanie  oporowi  pacjenta  w  trakcie
psychoterapii,

B . impulsywne  działanie  pacjenta  w  celu  uniknięcia
uświadomienia sobie własnych emocji,

C . zjawisko  występowania  u  terapeuty  negatywnych  emocji
wobec pacjenta,

D.  wielokrotne interpretowanie tego samego oporu pacjenta.

Zadanie 80.
Głównym warunkiem, jaki musi spełniać chory psychicznie by mógł
być leczony w domu jest brak:

A.  zgody chorego na leczenie szpitalne,
B.  zagrożenia dla chorego lub otoczenia,
C.  zgody rodziny na leczenie szpitalne,
D.  oddziału stacjonarnego w miejscu zamieszkania pacjenta.

Zadanie 81.
Podstawowym, wczesnym objawem autyzmu dziecięcego jest/są:

A . zaburzenia  w  kształtowaniu  relacji  emocjonalnej  z
opiekunami, zwłaszcza z matką,

B . dobre  relacje  z  najbliższymi,  problem  w  kontaktach  w
nowym środowisku,

C . nagłe  wystąpienie  objawów  choroby  w  okresie
wczesnoszkolnym,

D . towarzyszące  mowie  duże  reakcje  emocjonalne  ze  strony
dziecka.

Zadanie 82.
Który  z  poniżej  wymienionych  objawów  NIE  należy  do  tzw.
negatywnych (deficytowych) objawów schizofrenii?

A.  alogia,
B.  abulia,
C.  halucynacje, urojenia,
D.  anhedonia.



Zadanie 83.
Najczęściej występującymi zaburzeniami nerwicowymi są:

A.  zaburzenia lękowe,
B.  zaburzenia snu,
C.  zaburzenia pamięci,
D.  zaburzenia łaknienia.

Zadanie 84.
Wykorzystanie  procesu  twórczego  i  sztuki  do  celów
terapeutycznych określa się nazwą:

A.  arteterapia,
B.  psychoterapia,
C.  socjoterapia,
D.  psychoedukacja.

Zadanie 85.
Do błędów jatrogennych w komunikacji należy:

A.  urealnianie i słowne wyrażanie wątpliwości,
B.  oferowanie siebie,
C.  używanie słów czy określeń typowo medycznych,
D.  wyjaśnianie i uzgadnianie znaczeń.

Zadanie 86.
Terapeutyczny  sposób  komunikowania  się  z  osobą  z  chorobą
Alzheimera, to między innymi:

A . n ie  przyspieszanie  wypowiedzi  pacjenta,  wielokrotne
powtarzanie pytań, przekazywanie krótkich komunikatów,

B . rozmawianie z chorym krótko, sugerowanie trudnych słów,
powtarzanie pytań,

C . poprawianie błędnych wypowiedzi, przekazywanie krótkich
komunikatów, gdy chory milczy - zakończenie kontaktu,

D . bazowanie  na  komunikatach  werbalnych,  wielokrotne
powtarzanie pytań, zachęcanie do długich wypowiedzi.

Zadanie 87.
Psychodrama jest:

A .  metodą terapii indywidualnej,
B.  metodą terapii przy zastosowaniu hipnozy,
C.  formą treningu autogennego,
D.  metodą terapii grupowej.



Zadanie 88.
Celem  opieki  pielęgniarskiej  nad  pacjentem  przejawiającym
zachowania agresywne i gwałtowne jest:

A .  zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi i otoczeniu,
B . zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym u agresywnego

pacjenta,
C.  kształtowanie zachowań samokontroli u pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 89.
Głównym celem spotkań grupy Balinta jest:

A . refleksja  nad  celowością  kierunku  dotychczasowych
oddziaływań  psychoterapeutycznych  w  odniesieniu  do
wybranych pacjentów,

B . analiza trudności w pracy mniej doświadczonych członków
zespołu terapeutycznego,

C . analiza uczuć osoby pomagającej i sposobu doświadczania
chorego (podopiecznego) przez osobę pomagającą,

D . psychologiczne postępowanie opiekunów do przekazywania
choremu (podopiecznemu) lub jego rodzinie niepomyślnych
informacji.

Zadanie 90.
Ważnym  elementem  rehabilitacji  chorego  z  zaburzeniami
psychicznymi jest:

A . przeniesienie  na  chorego  głównego  ciężaru
odpowiedzialności za leczenie,

B . nauczenie pacjenta kontroli nad objawami nawracających
zaburzeń,

C . wyedukowanie  chorego  w  zakresie  stosowania  leków  i
współpracy z lekarzem,

D.  wszystkie odpowiedzi poprawne.

Zadanie 91.
Dobro  pacjenta  wymaga  ubezwłasnowolnienia.  Kto  kieruję  tę
sprawę do prokuratora?

A.  kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
B.  pielęgniarka opiekująca się bezpośrednio chorym,
C.  lekarz leczący chorego,
D.  pielęgniarka oddziałowa.



Zadanie 92.
Zapewnieniu kontaktu terapeutycznego z pacjentem z zaburzeniami
lękowymi  sprzyjają  następujące  postawy  pielęgniarki,  z
WYJĄTKIEM:

A.  chęć zrozumienia chorego,
B.  wysłuchanie i uwzględnienie tego, czego pacjent chce,
C.  bagatelizowanie odczuć chorego,
D.  cierpliwość i opanowanie.

Zadanie 93.
Wśród czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu w miejscu
zamieszkania wymienia się m. in.:

A .  zagrożenie narastającą przestępczością,
B.  brak umiejętności działań twórczych,
C.  nieumiejętność bronienia własnych spraw,
D.  nieumiejętność radzenia sobie z zadaniami życiowymi.

Zadanie 94.
Przygotowując  pacjenta  do  zabiegu  elektrowstrząsów,  w  dniu
zabiegu należy sprawdzić czy:

A . pacjent  jest  na  czczo  lub  przynajmniej  3  godziny  po
posiłku,

B . chory  ma  usunięte  protezy  zębowe,  spinki  z  włosów,
biżuterię, okulary, aparat słuchowy,

C.  chory oddał przed zabiegiem mocz.
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 95.
Stan  subdepresyjny  przewlekle  utrzymujący  się  u  dorosłych
(trwający ponad 2 lata) nazywamy:

A.  cyklotymią,
B.  dystymią,
C.  hipomanią,
D.  dysforią.

Zadanie 96.
Trening  umiejętności  aktywnego  udziału  we  własnym  leczeniu
farmakologicznym mogą prowadzić:

A .  psycholog lub psychiatra,
B.  pielęgniarka, pracownik socjalny,
C.  terapeuta zajęciowy,
D.  wszystkie osoby wyżej wymienione.



Zadanie 97.
Zespół serotoninowy NIE jest powikłaniem terapii lekami:

A.  z grup inhibitorów MAO,
B.  z grup inhibitorów TLPD,
C.  z grup inhibitorów SSRI,
D.  inhibitorów zwrotnego wychwytu dopaminy.

Zadanie 98.
Stałe  wzmożenie  samopoczucia  przejawiające  się  zadowoleniem,
uczuciem  radości,  szczęścia,  beztroski,  skłonnością  do  żartów
charakteryzuje:

A.  nastrój lękowy,
B.  nastrój maniakalny,
C.  osobowość dyssocjalną,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 99.
Częstość samobójstw u chorego z depresją jest wyraźnie większa:

A.  na początku depresji,
B .  w czasie jej ustępowania,
C.  w okresie pomiędzy nawrotami choroby,
D . n a  początku  choroby,  w  czasie  je j  ustępowania  oraz  w

okresie pomiędzy nawrotami choroby.

Zadanie 100.
Trudności  w  przestrzeganiu  zaleceń  leczniczych  przez  chorych
psychicznie sprzyjają następujące czynniki choroby psychicznej:

A .  przewlekły charakter schorzenia,
B.  płeć,
C.  aktywność zawodowa,
D.  pozostawanie lub nie w związku małżeńskim.

Zadanie 101.
Przeciwwskazaniem do leczenia światłem (fototerapii) jest:

A .  depresja sezonowa,
B.  zaburzenia snu w obrazie zaburzeń rytmów okołodobowych,
C.  padaczka fotogenna,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 102.
Podczas  doboru  pacjentów  do  grupy  treningu  umiejętności
aktywnego udziału we własnym leczeniu farmakologicznym należy
dbać o to, aby:

A . n ie było wśród nich osób z objawami psychotycznymi lub
innymi zaburzeniami funkcji poznawczych,

B.  była to grupa z tą samą jednostką chorobową,
C.  nie było w grupie zbyt dużej różnicy wieku,
D.  osoby w grupie były z małym stopniem samodzielności.

Zadanie 103.
W  komunikowaniu  się  z  pacjentem  z  rozpoznanym  zespołem
maniakalnym należy uwzględnić informacje:

A . poparte  argumentacją  zmierzającą  do  przekonania
chorego,

B.  krótkie, rzeczowe i prawdziwe,
C . ogólnikowe,  niezbędne  do  przeprowadzenia  procedur

medycznych,
D . stanowiące  przewagę  słowną  i  ustalające  relację  w

układzie nadrzędny - podrzędny.

Zadanie 104.
W ostrych psychozach NIE występują zaburzenia:

A.  myślenia,
B.  spostrzegania,
C.  świadomości,
D.  nastroju.

Zadanie 105.
Realizowany w  Polsce  program "Otwórzcie  drzwi"  jest  przykładem
promowania zdrowia psychicznego:

A.  w miejscu pracy, nauki,
B.  w społeczności wiejskiej,
C.  w mediach,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 106.
Profilaktyka  farmakologiczna  zaburzeń  afektywnych  obejmuje
podawanie:

A . sol i  l i tu  (np.  węglanu  litu),  karbamazepiny  (np.
Tegretol,  Amizepin),  kwasu  walproinowego  (np.  Depakine
Chrono),

B . amizepiny,  tranxeny,  piracetamu  (np.  Nootropil),
karbamazepiny (np. Tegretol, Amizepin),

C . sol i  l i tu  (np.  węglan  litu),  nicergolina  (np.
Nicergolin), winpocetyna (Vinpoton),

D . kwasu walproinowego (np. Depakine Chrono), klorazepatu
(np. Tranxena), piracetanu (np. Nootropil).

Zadanie 107.
Bezpieczny okres stosowania pochodnych benzodiazepiny w terapii
zaburzeń snu wynosi:

A .  nie dłużej niż 4 tygodnie,
B.  nie dłużej niż 6 tygodni,
C.  do 3 miesięcy,
D.  do 6 miesięcy.

Zadanie 108.
Ustawowo dopuszczalne środki przymusu to:

A . chłodny  prysznic,  pozbawienie  prawa  do  odwiedzin  lub
spacerów, podanie leków mimo sprzeciwu chorego,

B . przytrzymanie,  przymusowe  zastosowanie  leków,
unieruchomienie, izolacja,

C . przeniesienie  na  inny  oddział  z  powiadomieniem
społeczności szpitalnej,

D . założenie  "kaftana  bezpieczeństwa",  pozbawienie  prawa
do oglądania telewizji, zastosowanie izolatki.

Zadanie 109.
W  której  fazie  komunikowania  pielęgniarka  dostrzega  pacjenta,
zauważa  zmiany  w  jego  wyglądzie,  zwraca  uwagę  na  jego  sposób
zachowania,  nawiązuje  z  nim  rozmowę,  uprzednio  przedstawiając
s ię  i  zwracając  się  do  niego  w  formie  zgodnej  z  jego  życzeniem,
oferuje mu swoją obecność i chęć poświęcenia mu uwagi:

A .  zapoczątkowującej,
B.  podtrzymującej,
C.  porządkującej,
D.  pogłębiającej.



Zadanie 110.
Aktywne  słuchanie  jest  jedną  z  podstawowych  technik
komunikowania  się  z  chorym  psychicznie.  Cechy  aktywnego
słuchania to niżej wymienione, z WYJĄTKIEM:

A.  postawa otwarta i życzliwa wobec chorego,
B . koncentracja  na  formie  komunikatu,  a  nie  na  jego

sensie,
C.  motywacja do słuchania chorego,
D.  obserwacja sygnałów niewerbalnych chorego.

Zadanie 111.
W  ocenie czynników psychologicznych i socjologicznych w ramach
kontaktu z pacjentem należy:

A.  trzymać się teoretycznego schematu wywiadu,
B . nie zadawać pytań dotyczących wydarzeń poprzedzających

kryzys,
C . koncentrować się na informacjach uzyskanych od rodziny

pacjenta,
D.  nie unikać "trudnych pytań".

Zadanie 112.
Desensytyzacja  -  to  jedna  z  technik  stosowanych  w  terapii
zespołu nerwicowego:

A.  hipochondrycznego,
B.  histerycznego,
C.  depresyjnego,
D.  fobijnego.

Zadanie 113.
Lekarz  rodzinny  leczący  pacjentkę  otrzymał  nieprawdziwą
informację  od  je j  kuzynki,  że  pacjentka  jest  chora  psychicznie.
Czy dobra osobiste pacjentki zostały naruszone?

A.  tak i są chronione przez prawo,
B.  nie, ponieważ nie są prawdziwe,
C.  nie, ponieważ wie o tym tylko lekarz,
D.  tak, ale sądy tym się nie zajmują.

Zadanie 114.
Zajęcia  rehabilitacyjne  prowadzone  w  szpitalach
psychiatrycznych NIE mogą być:

A.  podporządkowane celom gospodarczym,
B.  opłacane w postaci wynagrodzenia dla chorego,
C.  zalecane przez personel jako pożądane,
D.  organizowane w grupie.



Zadanie 115.
Która  z  poniżej  wymienionych  metod  leczenia  chorych
psychicznie,  obecnie  zaliczana  jest  do  tzw.  historycznych  metod
leczenia:1.  lobotomia  czołowa,2.  przezczaszkowa  stymulacja
magnetyczna,3. insulinoterapia,4. deprywacja snu.

A.  1, 4,
B.  1, 2,
C.  1, 3,
D.  2, 3.

Zadanie 116.
Które  z  powikłań,  występuje  rzadziej  u  chorych  stosujących
atypowe neuroleptyki niż u pacjentów przyjmujących neuroleptyki
klasyczne?

A.  złośliwy zespół neuroleptyczny,
B.  ortostatyczne spadki ciśnienia,
C.  przyrost wagi ciała,
D.  zaburzenia libido.

Zadanie 117.
D o prawidłowo ukształtowanych potrzeb człowieka warunkujących
utrzymanie zdrowia psychicznego NIE należą:

A.  potrzeby narcystyczne,
B.  potrzeba osiągnięć,
C.  potrzeba wpływania na swoje życie,
D.  potrzeba akceptacji siebie i innych.

Zadanie 118.
Które  z  poniższych  zachowań  NIE  jest  charakterystyczne  dla
osoby z osobowością z pogranicza ("bordeline")?

A.  niezdolność do kontrolowania zachowań emocjonalnych,
B.  powtarzające się samouszkodzenia lub próby samobójcze,
C . przesadne  poczucie  odpowiedzialności  i  obowiązku,

dążenie do perfekcjonizmu,
D.  intensywne, ale nietrwałe związki z innymi ludźmi.

Zadanie 119.
W celu uzyskania dobrej komunikacji międzyludzkiej należy:

A.  nauczyć się słuchać ludzi lub pacjenta,
B.  nie zwracać uwagi na gesty pozawerbalne,
C.  nie negocjować,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 120.
W spotkaniach grup Balinta uczestniczą głównie:

A.  rodziny pacjentów ze schizofrenią,
B.  terapeuci i zawody medyczne różnej specjalności,
C.  dzieci i ich rodzice,
D.  pacjenci z depresją.

Zadanie 121.
Jednym z najistotniejszych elementów w terapii bulimii jest:

A .  uzyskanie prozdrowotnych zachowań osoby chorej,
B.  weryfikacja zaburzeń nastroju,
C . identyfikowanie  sytuacji  związanych  z  napadami

objadania się,
D.  indukowanie pozytywnego nastroju i emocji.

Zadanie 122.
Zorganizowaną  formą  aktywnej  rehabilitacji  połączonej  z
wypoczynkiem,  której  celem  jest  poprawa  sprawności
psychofizycznej  oraz  rozwijanie  i  utrwalanie  umiejętności
społecznych jest:

A .  klub pacjenta,
B.  hostel,
C.  zakład aktywizacji zawodowej,
D.  turnus rehabilitacyjny.

Zadanie 123.
Podstawą podjęcia terapii przez osobę uzależnioną jest:

A .  uzyskanie wglądu przez pacjenta w istotę problemu,
B.  przekazanie wiedzy na temat uzależnień,
C.  ukazanie negatywnych skutków picia alkoholu,
D.  budowa poczucia własnej wartości.

Zadanie 124.
Polska ustawa o ochronie zdrowia psychicznego:

A.  nie określa terminu zdrowie psychiczne,
B . nie  określa  znaczenia  terminu  zdrowie  psychiczne,  ale

uznaje je za fundamentalne prawo człowieka,
C . odwołuje  s ię  do  znaczenia  tego  terminu  podanego  przez

Światową Organizację Zdrowia,
D . odwołuje  s ię  do  definicji  zdrowia  psychicznego  w

Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.



Zadanie 125.
Neuroleptyki  o  przedłużonym  działaniu  (typu  depot)  drogą
iniekcji domięśniowej należy podawać:

A.  głęboko domięśniowo,
B.  płytko domięśniowo,
C . bez  wcześniejszej  dezynfekcji  skóry  -  neuroleptyki

wchodzą  w  reakcję  z  alkoholem  w  następstwie  czego
dochodzi do inaktywizacji leku,

D . zawsze  wraz  z  lekiem  znieczulającym,  gdyż  iniekcje  te
są bardzo bolesne.

Zadanie 126.
Klaryfikowanie polega na:

A . powiedzeniu własnymi słowami, wypowiedzi rozmówcy, tak
aby wydobyć z niej to co najważniejsze,

B . powtarzaniu tych samych sformułowań, co pacjent, w celu
podtrzymania rozmowy,

C . powtarzaniu  własnymi  słowami  niektórych,  istotnych
elementów wypowiedzi chorego,

D.  podzielaniu poglądów rozmówcy i akceptowaniu ich.

Zadanie 127.
Cele  pielęgnowania  pacjenta  z  zaburzeniami  psychicznymi
wynikają przede wszystkim z:

A.  historii choroby pacjenta,
B.  rozpoznania pielęgniarskiego,
C.  objawów psychopatologicznych depresji,
D.  ze zleceń lekarskich.

Zadanie 128.
Zasadniczym  elementem  w  treningu  wszystkich  umiejętności
społecznych jest:

A .  dbanie o dokładność wykonywanych czynności,
B.  wielokrotne powtarzanie czynności,
C.  poznanie kolejności wykonywanej czynności,
D.  wykorzystanie materiałów wizualnych w treningu.

Zadanie 129.
Poczucie  wewnętrznego  niepokoju  (uniemożliwiającego  usiedzenie
w  miejscu,  spokojne  stanie,  leżenie)  połączone  z  przeżywaniem
lęku i drażliwością to:

A.  dystonia,
B.  akatyzja,
C.  dyskineza,
D.  parkinsonizm polekowy.



Zadanie 130.
Mężczyzna  z  rozpoznaniem  psychozy  alkoholowej  często  bywa
uciążliwy  dla  otoczenia,  używa  słów  wulgarnych  i  obraźliwych
wobec  personelu.  Czy  można  wobec  niego  zastosować  przymus
bezpośredni?

A.  nie, ponieważ byłoby to bezprawne,
B.  tak, gdyż zapobiega to eskalacji zachowań,
C.  nie, ponieważ daje to jeszcze gorsze efekty,
D.  tak, ale tylko wówczas, gdy jest wulgarny.

Zadanie 131.
Używanie,  których  z  wymienionych  grup  substancji
psychoaktywnych może powodować problemy społeczne?

A.  substancje halucynogenne,
B.  alkohol,
C.  leki uspokajające i nasenne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 132.
Pierwszoplanowym problemem pacjenta z zaburzeniami odżywiania
jest:

A .  brak poczucia choroby i odrzucanie pomocy,
B.  lęk przed przytyciem,
C.  lęk przed hospitalizacją,
D.  odmowa przyjmowania posiłków.

Zadanie 133.
Zasada  neutralności  w  komunikowaniu  się  z  rodziną  pacjenta
oznacza postawę terapeuty, która:

A.  zapobiega wciągnięciu w grę rodzinną,
B.  ustala relacje w płaszczyźnie równoległej,
C . gwarantuje  akceptację,  uzyskanie  określonej  pozycji  w

rodzinie,
D.  nie zagraża tożsamości rodziny.

Zadanie 134.
Fototerapia jest metodą leczenia z wyboru u pacjentów z:

A.  chorobą afektywną dwubiegunową,
B.  chorobą afektywną jednobiegunową,
C . depresją  zimową  w  przebiegu  choroby  afektywnej

sezonowej,
D.  zaburzeniami snu.



Zadanie 135.
Zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  NIE  jest  uzasadnione  w
przypadku, gdy:

A . pacjent  dopuszcza  się  zamachu  na  własne  zdrowie  lub
życie,

B . pacjent  błądzi  po  salach  szpitalnych  i  przeszkadza  spać
innym chorym,

C . pacjent  dopuszcza  się  zamachu  na  zdrowie  lub  życie
innych osób,

D . pacjent  przejawia  takie  zachowania,  jak  demolowanie
urządzeń szpitalnych.



PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 391414
GRUPA 1
Zadanie 1.
P o  jakim  okresie  systematycznego  podawania,  działają  leki
przeciwdepresyjne?

A.  po tygodniu,
B.  po 2-3 tygodniach,
C.  po około 6 tygodniach,
D.  po około 2-3 godzinach od przyjęcia leku.

Zadanie 2.
Kolejno  występujące  po  sobie  fazy  kontaktu  terapeutycznego
pielęgniarki z pacjentem to, faza:

A . identyfikacji,  orientacji,  zgłębiania  problemów
pacjenta, zakończenia interakcji,

B . orientacji,  identyfikacji,  zgłębiania  problemów
pacjenta, zakończenia interakcji,

C . zgłębiania  problemów  pacjenta,  orientacji,
identyfikacji, zakończenia interakcji,

D . orientacji,  zgłębiania  problemów  pacjenta,
identyfikacji, zakończenia interakcji.

Zadanie 3.
W  terapii,  metody  behawioralne  są  szczególnie  przydatne  w
następujących warunkach:

A . natura  problemu  ma  źródło  w  umyśle  i  nie  jest  jasno
identyfikowana jako zaburzone zachowanie,

B . pacjent  wykazuje  zdolność  do  niezależnego,  twórczego
myślenia, które może prowadzić do działania,

C . osoba  jest  mniej  ograniczana  przez  warunki  otoczenia  i
polega bardziej na swoich własnych wyborach dotyczących
środowiska,

D.  gdy możliwe jest kontrolowanie otoczenia pacjenta.

Zadanie 4.
Psychiczne konsekwencje choroby somatycznej to najczęściej:

A .  lęk,
B.  zaburzenia adaptacyjne,
C.  objawy neurasteniczne,
D.  A, B i C prawidłowe.



Zadanie 5.
Niezbędną  umiejętnością  osoby  udzielającej  interwencji
kryzysowej jest empatia, którą można podzielić na:

A.  pasywną i aktywną,
B.  oceniającą i nieoceniającą,
C.  pozytywną i negatywną,
D.  nie ma takiego podziału.

Zadanie 6.
Trudności  w  przestrzeganiu  zaleceń  leczniczych  przez  chorych
psychicznie sprzyjają następujące czynniki choroby psychicznej:

A .  przewlekły charakter schorzenia,
B.  płeć,
C.  aktywność zawodowa,
D.  pozostawanie lub nie w związku małżeńskim.

Zadanie 7.
Wśród  zalecanych  technik  komunikowania  się  z  pacjentem  z
zaburzeniami depresyjnymi jest:

A .  aktywne słuchanie,
B.  terapeutyczne milczenie,
C.  redukcja nierealistycznych obaw,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 8.
Wśród  użytecznych  dla  promocji  zdrowia  psychicznego,  w
zapobieganiu  i  terapii  zaburzeń  psychicznych  NIE  wymienia  się
badań społecznych nad:

A.  stresowymi zdarzeniami życiowymi,
B.  systemami oparcia społecznego,
C.  koncepcją salutogenezy,
D.  zaburzeniami czynności emocjonalnych.

Zadanie 9.
Do podstawowych technik komunikowania terapeutycznego w relacji
z pacjentem NIE zalicza się:

A .  urealnianie,
B.  klaryfikowanie,
C.  uspokajanie,
D.  modelowanie.



Zadanie 10.
Generalizacja  umiejętności  nabywanych  w  czasie  treningu  polega
na:

A . zastosowaniu  ćwiczonych  umiejętności  w  praktycznym
działaniu,

B . sukcesywnym powtarzaniu tych umiejętności w warunkach
pozorowanych,

C.  prezentacji ćwiczonej umiejętności na kasecie video,
D . szczegółowym  omawianiu  kolejnych  etapów  ćwiczonej

umiejętności.

Zadanie 11.
Istotnym elementem psychodramy NIE jest:

A .  spontaniczność gry,
B.  dokładne odgrywanie treści ról,
C.  swobodna ekspresja emocji,
D . odreagowanie,  które  pozwala  na  uczucie  ulgi  i

rozluźnienia.

Zadanie 12.
Upośledzenie  kontroli  nad  impulsami,  drażliwość,  gniewliwość,
zaleganie  i  spiętrzanie  afektu  i  rozładowywanie  go  w  sposób
gwałtowny charakteryzuje:

A.  zespół Korsakowa,
B.  uzależnienie od opioidów,
C.  uzależnienie od benzodiazepin,
D.  encefalopatię alkoholową.

Zadanie 13.
Który z mechanizmów obronnych występujących u pacjenta może być
szczególnie  utrwalony  poprzez  postawę  nadopiekuńczości
pielęgniarki?

A.  projekcja,
B.  racjonalizacja,
C.  regresja,
D.  konwersja.

Zadanie 14.
N a  zwiększanie  stanu  świadomości  człowieka  w  odniesieniu  do
chwili  obecnej  t j .  tego,  co  się  dzieje  " tu  i  teraz"
ukierunkowana jest:

A .  terapia poznawcza Becka,
B.  psychoterapia Gestalt,
C.  logoterapia Franka,
D.  neopsychoanaliza.



Zadanie 15.
Zastosowanie  w  rehabilitacji  chorych  z  rozpoznaniem
schizofrenii,  metod  behawioralnych,  opartych  na  teoriach
uczenia się, odnosi się w szczególny sposób do modelu:

A.  medycznego ukierunkowującego rehabilitację,
B.  potrzeb,
C.  umiejętności,
D.  inwalidztwa.

Zadanie 16.
W ostrych psychozach NIE występują zaburzenia:

A.  myślenia,
B.  spostrzegania,
C.  świadomości,
D.  nastroju.

Zadanie 17.
FAŁSZYWE jest twierdzenie dotyczące fototerapii:

A . fototerapią  nazywa  się  leczenie  światłem  o  natężeniu
2,5 - 10 tys. luksów,

B . fototerapia  jest  metodą  leczenia  z  wyboru  u  pacjentów  z
depresją  zimową  w  przebiegu  choroby  afektywnej
sezonowej,

C . kuracja  solami  l i tu  istotnie  zwiększa  skuteczność
fototerapii,

D . leczenie  światłem często  jest  łączone  z  innymi  metodami
leczenia depresji.

Zadanie 18.
Ustawowy podział osób z zaburzeniami psychicznymi ma służyć:

A.  możliwie najlepszej ochronie praw tych osób,
B . różnicowaniu  form  opieki  psychiatrycznej  szczególności

leczenia,
C . różnicowaniu  form  opieki  poszpitalnej,  w  szczególności

pomocy społecznej,
D . różnicowaniu  odpowiedzialności  karnej  za  ewentualne

naruszenia obowiązującego prawa.



Zadanie 19.
Neuroleptyki stosowane w schizofrenii i zaburzeniach pokrewnych
schizofrenii  mogą  wywoływać  działanie  niepożądane  ze  strony
układu pozapiramidowego manifestujące się między innymi jako:

A . uczucie  wewnętrznego  niepokoju,  mimowolne  skurcze
mięśni,  drżenie  i  spowolnienie  ruchowe,  sztywność
mięśniowa,

B . pobudzenie  ruchowe,  chwiejność  emocjonalna,
konfabulacje,

C . zaburzenia  orientacji  auto-  i  allopsychicznej,
obniżenie nastroju,

D.  drgawki, mutyzm, obfite pocenie się.

Zadanie 20.
D o  udziału  w  muzykoterapii  grupowej  NIE  należy  zachęcać
pacjenta:

A.  z zaburzeniami pamięci,
B.  głęboko depresyjnego,
C.  z zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi,
D.  autystycznego.

Zadanie 21.
Omamy  są  zaburzeniami  myślenia,  chory  jest  przekonany  o  ich
realności.

A .  oba zdania są prawdziwe,
B.  pierwsze prawdziwe, drugie fałszywe,
C.  pierwsze fałszywe, drugie prawdziwe,
D.  oba zdania są fałszywe.

Zadanie 22.
Stupor  dyssocjacyjny  zakwalifikowany  do  ciężkiej  i  ostrej
reakcji na stres najczęściej objawia się:

A . znacznym  zmniejszeniem  lub  nieobecnością  ruchów
dowolnych,

B.  zwiększeniem reakcji na hałas,
C.  nadmierną reakcją na dotyk,
D.  światłowstrętem.



Zadanie 23.
Teoria dezintegracji pozytywnej zakłada:

A . korzystny wpływ niektórych kryzysów psychologicznych na
zdrowie psychiczne,

B . pozytywny  wpływ  umieszczania  dzieci  zagrożonych
demoralizacją w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

C . wyodrębnienie  osobnej  grupy  zaburzeń  psychicznych
prowadzących do dezintegracji osobowości,

D . stosowanie specjalnych programów psychoprofilaktycznych
wobec małych dzieci.

Zadanie 24.
Objawy  zaburzeń  adaptacyjnych  (przystosowawczych)  powinny
pojawić się w odpowiedzi na zidentyfikowane stresory:

A.  do dwóch dni od zadziałania stresora lub stresorów,
B . w  ciągu  1-3  miesięcy  od  zadziałania  stresora  lub

stresorów,
C.  do 6 miesięcy od zadziałania stresora lub stresorów,
D.  nie ma określonych ograniczeń czasowych.

Zadanie 25.
W  kontakcie  z  pacjentem  w  przypadkach  jego  agresji  wskazane
jest:

A .  utrzymywanie długiego kontaktu wzrokowego,
B.  okazywanie pozawerbalne niechęci,
C.  ukazanie swoich negatywnych ocen jego zachowania,
D.  prowadzenie rozmowy na tematy neutralne.

Zadanie 26.
W  której  z  poniżej  wymienionych  form  terapii  uczestnictwo
chorego z psychozą ułatwi pacjentowi poznanie przyczyn choroby,
mechanizmów objawów i wynikające z nich problemy?

A.  trening rozwiązywania trudnych sytuacji międzyludzkich,
B.  psychoterapia elementarna,
C.  trening asertywności,
D.  psychoterapia wglądowa.

Zadanie 27.
Agresja realizowana przez różnego rodzaju zaniechania, to;

A .  agresja czynna,
B.  agresja z przeniesieniem,
C.  agresja bierna,
D.  nie jest agresja.



Zadanie 28.
Cechą  charakterystyczną  w  obrazie  klinicznym  schizofrenii
dorosłych NIE jest:

A .  ryzyko dezadaptacji życiowej,
B.  długotrwały przebieg i tendencje do nawrotów,
C.  ekspresyjne wyrażanie emocji,
D.  ograniczenie zainteresowań i potrzeb.

Zadanie 29.
Cechami  charakterystycznymi  dla  osób  w  podeszłym  wieku  z
depresją są następujące z WYJĄTKIEM:

A.  duża zmienność objawów,
B.  nasilone skargi na dolegliwości somatyczne,
C . wzrost  częstości  występowania  dużej  depresji  wraz  z

wiekiem,
D . wzrost  częstości  przypadków  depresji  subklinicznych

(obecne są jedynie pojedyncze objawy).

Zadanie 30.
Często  pojawiające  się  problemy  pielęgnacyjne  u  chorych
leczonych elektrowstrząsami to:

A.  zaburzenia widzenia i zaparcia,
B.  bóle głowy i pogorszenie pamięci,
C.  kołatanie serca i brak łaknienia,
D.  zatrzymanie moczu i suchość śluzówek.

Zadanie 31.
Art.  4  ust.1  ustawy  z  dnia  19  sierpnia  1994r.  o  ochronie
zdrowia  psychicznego  (Dz.  U.  z  1994r.  Nr  111  poz.  535  z  późn.
zm.)  NIE  przewiduje  podejmowania  szczególnych  działań  w
zakresie ochrony zdrowia psychicznego wobec:

A.  członków różnych wspólnot religijnych,
B.  dzieci i młodzieży,
C.  osób starszych,
D . osób  znajdujących  się  w  sytuacjach  stwarzających

zagrożenie dla zdrowia psychicznego.

Zadanie 32.
Do wskaźników oceny jakości opieki pielęgniarskiej NIE należą:

A.  satysfakcja pacjenta,
B.  satysfakcja zawodowa,
C.  zasoby materialne,
D.  dowody w dokumentacji.



Zadanie 33.
Cechami charakterystycznymi dla zespołu Turnera są:

A.  niski wzrost, nadwaga, wada wzroku,
B . niski  wzrost,  płetwiastość  szyi,  niska  l inia

owłosienia,
C . zaburzenia  orientacji  wzrokowo-przestrzennej,  wada

wzroku,
D.  nadwaga, płetwiastość szyi, wada serca.

Zadanie 34.
Zdanie  "zdrowie  psychiczne  jest  fundamentalnym  dobrem
osobistym" sugeruje, że lecząc chorego psychicznie należy:

A.  dążyć do poprawy zdrowia za wszelką cenę,
B . uznać,  że  wszystkie  środki  i  metody  lecznicze  są

uprawnione,
C . mieć  wzgląd  na  inne  dobra  osobiste,  a  nie  tylko  na  cele

zdrowotne,
D . pominąć  niechęć,  opór  i  wyobrażenia  pacjenta  o

leczeniu.

Zadanie 35.
Technika  komunikowania  terapeutycznego,  która  pozwala  na
podtrzymanie  rozmowy  i  sprawdzenie  przez  pacjenta,  jak
wypowiadane  przez  niego  treści  zostały  przez  personel
zrozumiane to:

A.  oferowanie siebie,
B.  poświadczenie,
C.  budowanie nadziei i pocieszanie,
D.  modelowanie.

Zadanie 36.
Udzielanie  wczesnej  pomocy  specjalistycznej  ludziom  zagrożonym
utratą  zdrowia  psychicznego  szczególnie  dotyczy  wymienionych
grup z WYJĄTKIEM:

A.  dzieci ze środowisk patologicznych,
B.  osób przewlekle i nieuleczalnie chorych,
C.  rodzin, w których nadużywa się alkoholu,
D.  młodzieży uprawiającej sport wyczynowy.

Zadanie 37.
Według badań naukowych, spośród wymienionych grup najbardziej
tolerancyjną  i  otwartą  postawę  wobec  chorych  psychicznie
wykazują osoby:

A.  młodsze z niższym wykształceniem,
B.  młodsze z wyższym wykształceniem,
C.  starsze z niższym wykształceniem,
D.  starsze z wyższym wykształceniem.



Zadanie 38.
Zespół serotoninowy NIE jest powikłaniem terapii lekami:

A.  z grup inhibitorów MAO,
B.  z grup inhibitorów TLPD,
C.  z grup inhibitorów SSRI,
D.  inhibitorów zwrotnego wychwytu dopaminy.

Zadanie 39.
Która  grupa  objawów  jest  charakterystyczna  dla  pacjenta  z
depresją?

A . przygnębienie,  negatywna  ocena  siebie  i  przyszłości,
uczucie zmęczenia,

B . brak  łaknienia,  poczucie  winy,  przekonanie  o
zniekształceniu twarzy,

C . przeżywanie  lęku,  izolowanie  się  od  innych,  nadmierna
aktywność w nocy,

D . nastawienie  hipochondryczne,  poczucie  gonitwy  myśli,
bezkrytycyzm.

Zadanie 40.
W  klasyfikacji  ICD  -10  "upicie  patologiczne"  określane  jest
jako:

A.  jednorazowe spożycie alkoholu w dużej dawce,
B.  ciągłe nadmierne spożywanie alkoholu,
C . atypowe  dla  danej  osoby  reakcje  nawet  na  małe  dawki

alkoholu,
D.  zespół uzależnienia.

Zadanie 41.
Celem  opieki  pielęgniarskiej  nad  pacjentem  z  depresją  w
przebiegu choroby dwubiegunowej jest m. in.:

A .  zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
B . obniżenie  autyzmu,  obniżenie  lęku,  niwelowanie

symptomów psychotycznych,
C . obniżenie  lęku,  wyrównanie  nastroju,  przywrócenie

aktywności ruchowej,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 42.
Pielęgniarka  opiekuje  s ię  pacjentem,  pracownikiem  banku,
przyjętym  do  szpitala  z  powodu  depresji.  Podczas  rozmowy  z
pielęgniarką  pacjent  powiedział,  że  gnębi  go  świadomość
poważnej  defraudacji,  do  której  nie  może  się  przyznać,  ponieważ
grozi  mu  proces  sądowy  oraz  być  może  kara  więzienia.  Jeżeli
sprawa zostanie wykryta i rozpocznie się śledztwo, to:

A .  pielęgniarka będzie przesłuchiwana jako świadek,
B.  nie wolno przesłuchiwać pielęgniarki,
C.  decyzja o udziale w sprawie należy do pielęgniarki,
D . lekarz  leczący  chorego  może  zwolnić  pielęgniarkę  z

tajemnicy zawodowej.

Zadanie 43.
Do częstych "masek" depresji endogennej należą:

A.  zaburzenia snu (bezsenność),
B.  zespoły lękowe i bólowe,
C.  zaburzenia wegetatywne i psychosomatyczne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 44.
Które  z  poniższych  zachowań  pielęgniarki  jest  NIEWSKAZANE  w
opiece nad chorym z zespołem maniakalnym?

A.  prowadzenie długich dyskusji z chorym,
B . cierpliwe  i  długie  dyskusje  z  chorym,  nakłanianie

pacjenta do zgody na proponowany zabieg/czynność,
C . odosabnianie pacjentów w znacznym stopniu pobudzonych w

czasie spożywania posiłków,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 45.
Systematyczna desensytyzacja jest  techniką stosowaną w ramach
terapii:

A .  Gestalt,
B.  kognitywnej,
C.  behawioralnej,
D.  psychoanalitycznej.

Zadanie 46.
Świadoma,  wyuczona  aktywność  ukierunkowana  na  zaspokojenie
określonych  własnych  potrzeb,  która  w  sposób  celowy  reguluje
integralność,  funkcjonowanie  i  rozwój  jednostki  określana  jest
jako:

A.  samoopieka,
B.  wiedza zdrowotna,
C.  edukacja zdrowotna,
D.  wsparcie społeczne.



Zadanie 47.
Aktywne  słuchanie  jest  jedną  z  podstawowych  technik
komunikowania  się  z  chorym  psychicznie.  Cechy  aktywnego
słuchania to niżej wymienione, z WYJĄTKIEM:

A.  postawa otwarta i życzliwa wobec chorego,
B . koncentracja  na  formie  komunikatu,  a  nie  na  jego

sensie,
C.  motywacja do słuchania chorego,
D.  obserwacja sygnałów niewerbalnych chorego.

Zadanie 48.
Zespół Cotarda to:

A . pojęcie  odnoszące  się  do  osób  starszych,  opuszczonych  i
skrajnie zaniedbanych,

B . postać  depresji  psychotycznej  z  urojeniami
hipochondrycznymi  i  nihilistycznymi  często  występująca
u osób w starszym wieku,

C.  pojęcie określające znaczne zaburzenie ruchowe,
D.  upośledzenie uwagi z lękiem uogólnionym.

Zadanie 49.
Zasadą społeczności terapeutycznej NIE jest:

A .  zasada demokracji,
B.  zasada permisywności,
C.  zasada partnerstwa,
D.  zasada konsensu.

Zadanie 50.
D o charakterystycznych cech alkoholowego zespołu amnestycznego
(Korsakowa) nie należą:

A.  natręctwa,
B.  zaburzenia pamięci (niepamięć wsteczna i następcza),
C.  konfabulacje,
D.  obwodowe neuropatie.

Zadanie 51.
Psychoterapia  wglądowa  znajduje  szczególnie  zastosowanie  w
pomocy osobom z:

A.  zaburzeniami nerwicowymi,
B.  depresją reaktywną,
C.  przewlekłą schizofrenią,
D.  zaburzeniami przystosowania.



Zadanie 52.
Kolorystyka  prac  analizowana  podczas  zajęć  z  psychorysunku
wskazuje nam na:

A.  obecny nastrój pacjenta,
B.  diagnozę społeczną pacjenta,
C.  jego miejsce w społeczności terapeutycznej,
D.  jednostkę chorobową rozpoznaną u pacjenta.

Zadanie 53.
Unikanie  bliższych  kontaktów  emocjonalnych  i  społecznych,
tendencja  do  samotnictwa  i  izolacji,  brak  empatii,  ograniczone
zdolności  do  wyrażania  uczuć  i  odczuwania  przyjemności,
skłonność  do  fantazjowania,  introspekcji  i  ucieczki  we  własny
świat  przeżyć  wewnętrznych,  reakcje  lękowe  lub  ksobne  w
relacjach międzyosobowych, to podstawowe cechy osobowości:

A .  dyssocjalnej,
B.  schizoidalnej,
C.  pogranicznej (borderline personality),
D.  histrionicznej.

Zadanie 54.
Błędem w komunikacji z pacjentem z zaburzeniami spostrzegania i
myślenia jest:

A .  przedstawienie swojego punktu widzenia na dany temat,
B.  dyskutowanie z pacjentem na temat jego urojeń,
C.  słowne wyrażanie wątpliwości,
D.  aktywne słuchanie.

Zadanie 55.
W Polsce ruch higieny psychicznej:

A .  rozwijał się podobnie jak w innych krajach,
B.  nie przyjął się z przyczyn ideologiczno-politycznych,
C . rozwinął  s ię  dopiero  po  zmianach  ustrojowo-społecznych

w latach 90-tych,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 56.
Zapewnieniu kontaktu terapeutycznego z pacjentem z zaburzeniami
lękowymi  sprzyjają  następujące  postawy  pielęgniarki,  z
WYJĄTKIEM:

A.  chęć zrozumienia chorego,
B.  wysłuchanie i uwzględnienie tego, czego pacjent chce,
C.  bagatelizowanie odczuć chorego,
D.  cierpliwość i opanowanie.



Zadanie 57.
Która  z  poniżej  wymienionych  metod  leczenia  chorych
psychicznie,  obecnie  zaliczana  jest  do  tzw.  historycznych  metod
leczenia:1.  lobotomia  czołowa,2.  przezczaszkowa  stymulacja
magnetyczna,3. insulinoterapia,4. deprywacja snu.

A.  1, 4,
B.  1, 2,
C.  1, 3,
D.  2, 3.

Zadanie 58.
Jakie  zachowanie  pielęgniarki  przyczynią  się  do  zmniejszenia
agresji słownej chorego psychicznie?

A . podniesiony  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego
zachowania  bez  okazywania  niechęci,  niekomentowanie
zachowania pacjenta,

B . spokojny  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania,
okazywana niechęć, niekomentowanie zachowania pacjenta,

C . spokojny  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania
bez  okazywania  niechęci,  niekomentowanie  zachowania
pacjenta,

D . niski  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania  bez
okazywania niechęci, komentowanie zachowania pacjenta.

Zadanie 59.
Deprywacja snu nocnego, to metoda stosowana w celu podwyższenia
efektu terapeutycznego leków:

A.  przeciwpsychotycznych,
B.  przeciwdepresyjnych,
C.  przeciwlękowych,
D.  psychostymulujących.

Zadanie 60.
W komunikowaniu terapeutycznym z rodziną osoby z zaburzeniami
psychicznymi NIE powinno się:

A . formułować rzeczowych twierdzeń o dotychczasowym stanie
wiedzy na temat choroby,

B . oddzielać  i  odróżniać  sytuacji  pacjenta  i  jego  rodziny
od własnej,

C . przyjmować  postawę  autorytarną  i  wygłaszać  oficjalne
poglądy na temat choroby psychicznej,

D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 61.
U  jakiego  odsetka  chorych  na  schizofrenię  występuje  brak
wglądu-(brak krytycyzmu, brak poczucia choroby)?

A.  u 100% chorych,
B.  u około 60 - 70% chorych,
C.  u około 30 - 40% chorych,
D.  u około 10 % chorych.

Zadanie 62.
Cele pielęgnowania pacjenta chorego na schizofrenię wynikają z:

A .  objawów psychopatologicznych schizofrenii,
B.  historii choroby pacjenta,
C.  rozpoznania pielęgniarskiego,
D.  raportów pielęgniarskich.

Zadanie 63.
W  zakresie  życia  społecznego,  chorym  psychicznie  często
towarzyszy:

A.  wyizolowanie się od najbliższej rodziny,
B.  zachowanie agresywne wobec rodziny,
C . upośledzenie  umiejętności  oceny  i  rozwiązywania

trudności w życiu społecznym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 64.
Różne  formy  wpływania  na  środowisko  społeczne  w  celu
doprowadzenia  do  zmiany  funkcjonowania  jednostki  określa  się
pojęciem:

A.  socjoterapia,
B.  psychoterapia,
C.  pomoc i wsparcie psychiczne,
D.  psychorehabilitacja.

Zadanie 65.
Pojawienie  s ię  utraty  kontroli  nad  piciem  pomimo  poważnych
negatywnych skutków zdrowotnych i życiowych określa następującą
fazę rozwoju alkoholizmu:

A.  fazę przewlekłą,
B.  fazę krytyczną,
C.  fazę ostrzegawczą,
D.  picie towarzyskie.



Zadanie 66.
Określenie  i  opisanie  wszystkich  działań,  procedur,  technik,
które  podejmują  pielęgniarki  w  celu  osiągnięcia  wyniku  podczas
określania standardów opieki pielęgniarskiej to:

A .  kryteria struktury,
B.  kryteria procesu,
C.  kryteria wyniku,
D.  żadne z wyżej wymienionych.

Zadanie 67.
Metodą rozwiązania problemów związanych z zaburzeniami pamięci
w chorobie Alzheimera NIE jest:

A .  kilkakrotne przedstawianie się pacjentowi,
B . kładzenie  przedmiotów osobistych  chorego  w  tym samym

miejscu,
C . prowadzenie  ćwiczeń  wspomagających  pamięć  poprzez

częste powtarzanie nazwiska, daty, pory roku itp.,
D . umieszczanie  w  otoczeniu  chorego  dużej  i lości

przedmiotów osobistych.

Zadanie 68.
Trening  umiejętności  aktywnego  udziału  we  własnym  leczeniu
farmakologicznym mogą prowadzić:

A .  psycholog lub psychiatra,
B.  pielęgniarka, pracownik socjalny,
C.  terapeuta zajęciowy,
D.  wszystkie osoby wyżej wymienione.

Zadanie 69.
Leczenie  odwykowe  uzależnienia  od  leków  uspokajających  i
nasennych tzw. detoksykacja polega na:

A . stosowaniu  leków  p/lękowych  jako  metody  leczenia
p/lękowego,

B . zamianie  benzodiazepin  krótkodziałających  na  średnio  i
długodziałające,

C . zamianie  benzodiazepin  średnio  i  długodziałających  na
krótkodziałające,

D . zmniejszeniu  dawki  leków  o  50  %  w  ciągu  tygodnia,  w
warunkach ambulatoryjnych.



Zadanie 70.
Zespół Otella polega na:

A . zupełnym braku zapamiętywania i brakiem krytycyzmu w
stosunku do siebie,

B.  usystematyzowanych urojeniach niewierności małżeńskiej,
C.  przyspieszeniu procesów starzenia się mózgu,
D . nadmiernej  euforii  i  następującej  po  niej  si lnej

depresji.

Zadanie 71.
Które  z  poniższych  zachowań  pielęgniarki  jest  terapeutyczne
wobec chorego z urojeniami:

A . potwierdzanie  urojeń,  podtrzymywanie  uwagi  chorego  na
przeżyciach urojeniowych,

B.  nie potwierdzanie urojeń, zaprzeczanie im,
C . podtrzymywanie  uwagi  chorego  na  przeżyciach

urojeniowych,
D . nie  potwierdzanie  urojeń,  nie  zaprzeczanie  im,

kierowanie  uwagi  chorego  na  inne  sprawy  poprzez
odpowiednio prowadzoną rozmowę, interesujące zajęcia.

Zadanie 72.
Obecnie  głównym  wskazaniem  do  neurochirurgicznego  leczenia
zaburzeń psychicznych (psychochirurgii) są:

A.  zaburzenia osobowości,
B.  zespół serotoninowy, złośliwy zespół neuroleptyczny,
C . ciężkie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne prowadzące do

ciężkiego  inwalidztwa  lub  silnych  tendencji
samobójczych,

D.  ostra śmiertelna katatonia.

Zadanie 73.
Drżenia  mięśni,  dyskinezje,  niestabilność  wegetatywna  jako
objawy początkowe występują w:

A.  letalnym zespole katatonicznym,
B.  zespole serotoninergicznym,
C.  zespole antycholinergicznym,
D.  złośliwym zespole poneuroleptycznym.



Zadanie 74.
Pierwszy  etap  programu  terapeutycznego  stosowanego  przy
zaburzeniach lękowych u dzieci to:

A . rozpoznawanie  wczesnych  objawów  reakcji  lękowej  i
inicjowanie  w  odpowiedzi  technik  poznawczych  i
behawioralnych,

B.  wspólne negocjowanie realizowanych celów,
C.  wzmacnianie rodziny w jej kompetencjach,
D.  usprawnianie sposobów rozwiązywania problemów.

Zadanie 75.
Skala Mattisa służy do oceny:

A.  otępienia,
B.  nasilenia depresji,
C .  zaburzeń świadomości,
D.  nasilenia reakcji nerwicowych.

Zadanie 76.
Która  wskazówka  powinna  się  znaleźć  w  planie  psychoedukacji
rodziców dziecka z tikami przejściowymi?

A . gdy  przez  dłuższy  czas  nie  wystąpią  tiki,  nagrodzić
dziecko,

B . eliminować  napięcia  w  rodzinie,  zapewnić  uregulowany
tryb życia,

C . spokojnie  rozmawiać  z  dzieckiem,  szukając  przyczyn
objawów,

D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 77.
Środowisko  społeczne  świadomie  zorganizowane,  kierowane  i
zaplanowane w celu wywierania intensywnego wpływu leczniczego w
oddziale psychiatrycznym określa się pojęciem:

A.  interwencja systemowa,
B.  trening umiejętności społecznych,
C.  społeczność terapeutyczna,
D.  leczenie kompleksowe.

Zadanie 78.
Przeciwwskazaniem  do  treningu  podstawowych  umiejętności
prowadzenia rozmowy może być:

A.  utrzymywanie się ostrych objawów wytwórczych,
B.  wyjątkowo mała motywacja do treningu,
C.  trudności w wysławianiu się,
D.  odpowiedzi A i B są poprawne.



Zadanie 79.
Przy  podejściu  holistyczno-dynamicznym  zdrowie  psychiczne
stanowi właściwość:

A.  bezwzględnie stałą i niezależną od innych czynników,
B.  bezwzględnie stałą i zależną od innych czynników,
C.  względnie stałą i zależną od innych czynników,
D.  zmienną i niezależną od czynników.

Zadanie 80.
Wyjaśnianie to technika komunikowania polegająca na:

A . eliminowaniu  nieścisłości  czy  niejasności  pojawiających
się podczas rozmowy,

B . powtarzaniu  za  pacjentem  istotnych  elementów  jego
wypowiedzi,

C.  poznawaniu mocnych stron chorego,
D.  dodawaniu otuchy pacjentowi.

Zadanie 81.
Jakie  zachowanie  pielęgniarki  jest  pożądane  w  kontakcie  z
chorym z objawami lęku?

A . wykazanie  empatii  i  tolerancji,  kontakt  indywidualny,
nie wyperswadowanie lęku,

B . nie  bagatelizowanie  odczuć  chorego,  kontakt
indywidualny, wyperswadowanie lęku,

C . pozostawienie  pacjenta  w  samotności  i  ciszy  po  próbie,
wyperswadowanie lęku,

D . okazanie  tolerancji  i  życzliwości  oraz  zaproponowanie
spaceru z grupą pacjentów.

Zadanie 82.
Ustawa dzieli osoby z zaburzeniami psychicznymi na:

A . ujawniające:  psychozy,  nerwice  i  odchylenia  od  normy
psychicznej,

B . chore  psychicznie,  upośledzone  umysłowo  i  wykazujące
inną niż wymienione zakłócenia czynności psychicznych,

C . wykazujące  choroby:  psychiczne,  psychosomatyczne  i
psychoorganiczne,

D.  zaburzone umysłowo, psychotyczne i psychicznie.

Zadanie 83.
Technika,  która  eliminuje  wrażenie  pośpiechu,  zwraca  uwagę  na
kontakt  pozawerbalny,  wpływając  przez  to  pozytywnie  na  emocje
pacjenta to:

A.  odzwierciedlenie,
B.  milczenie terapeutyczne,
C.  poświadczenie,
D.  klaryfikacja.



Zadanie 84.
Typ impulsywny osobowości chwiejnej emocjonalnie przejawia się:

A . zachowaniami  gwałtownymi  lub  zagrażającymi  otoczeniu
przy jednoczesnym braku przewidywania ich konsekwencji,

B . brakiem  tolerancji  na  frustrację  i  krytykę  objawiającym
się zachowaniem neurotycznym,

C.  zamiłowaniem do porządku, ładu i czystości,
D.  biernym podporządkowaniem otoczeniu.

Zadanie 85.
Zasada  neutralności  w  komunikowaniu  się  z  rodziną  pacjenta
oznacza postawę terapeuty, która:

A.  zapobiega wciągnięciu w grę rodzinną,
B.  ustala relacje w płaszczyźnie równoległej,
C . gwarantuje  akceptację,  uzyskanie  określonej  pozycji  w

rodzinie,
D.  nie zagraża tożsamości rodziny.

Zadanie 86.
W  psychoterapii  w  nurcie  psychoanalitycznym  zjawiskiem  acting
out określa się:

A . przeciwdziałanie  oporowi  pacjenta  w  trakcie
psychoterapii,

B . impulsywne  działanie  pacjenta  w  celu  uniknięcia
uświadomienia sobie własnych emocji,

C . zjawisko  występowania  u  terapeuty  negatywnych  emocji
wobec pacjenta,

D.  wielokrotne interpretowanie tego samego oporu pacjenta.

Zadanie 87.
Ustawowy  podział  zaburzeń  psychicznych  w  porównaniu  z
Międzynarodową Klasyfikacją Chorób jest z nią:

A.  całkowicie zgodny,
B.  w zasadzie zgodny,
C.  niezgodny,
D.  trudno określić, bo podziały te są nieporównywalne.

Zadanie 88.
Obserwacja efektywna jest:

A .  oceniająca, ukierunkowana na cel, spontaniczna,
B.  nie oceniająca, ukierunkowana na cel, zaplanowana,
C.  nie oceniająca, ukierunkowana na cel, spontaniczna,
D.  oceniająca, ukierunkowana na cel, zaplanowana.



Zadanie 89.
Pacjentka  została  przyjęta  do  szpitala  psychiatrycznego  wbrew
woli .  Lekarz  psychiatra  przed  przystąpieniem  do  badania
pacjentki powinien:

A . zabezpieczyć  w  swoim  gabinecie  wszystko  to,  co  może
wykorzystać pacjentka w celu targnięcia się na życie,

B . poprosić  pielęgniarkę,  która  aktualnie  ma  dyżur,  aby
była obecna podczas badania pacjentki,

C . uprzedzić  pacjentkę  o  przyczynach  przeprowadzenia
badania,

D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 90.
Które  z  poniższych  zdań  charakteryzujących  teorie  rozwojowe
jest prawdziwe?

A . Z .  Freud  w  swojej  teorii  koncentruje  s ię  na
umiejętnościach poznawczych,

B . J .  Piaget  w  swojej  teorii  koncentruje  s ię  na  rozwoju
emocjonalnym i interpersonalnym,

C . E .  Erikson  w  swojej  teorii  koncentruje  s ię  na  rozwoju
emocjonalnym,

D . H .  S .  Sullivan  w  swojej  teorii  koncentruje  s ię  na
rozwoju emocjonalnym i interpersonalnym.

Zadanie 91.
Które z wymienionych objawów mogą świadczyć o ostrym zatruciu
alkoholem:

A . zaburzenia  uwagi  i  osądu,  chwiejność  emocjonalna,
zaburzenia koordynacji ruchów,

B . wzmożona  ruchliwość,  apatia,  obniżenie  temperatury
ciała, bradykardia, zwężenie źrenic,

C . nieżyt  błony  śluzowej,  euforia,  spowolnienie
psychoruchowe, objawy lęku, paniki,

D . nadciśnienie  tętnicze,  euforia,  niepokój,  rozszerzenie
źrenic.

Zadanie 92.
Która  z  wymienionych  technik  jest  stosowana  w  psychoterapii
psychoanalitycznej?

A.  odzwierciedlenie,
B.  desensytyzacja,
C.  swobodne skojarzenia,
D.  trening asertywności.



Zadanie 93.
Dobro  pacjenta  wymaga  ubezwłasnowolnienia.  Kto  kieruję  tę
sprawę do prokuratora?

A.  kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
B.  pielęgniarka opiekująca się bezpośrednio chorym,
C.  lekarz leczący chorego,
D.  pielęgniarka oddziałowa.

Zadanie 94.
Profilaktyka  farmakologiczna  zaburzeń  afektywnych  obejmuje
podawanie:

A . sol i  l i tu  (np.  węglanu  litu),  karbamazepiny  (np.
Tegretol,  Amizepin),  kwasu  walproinowego  (np.  Depakine
Chrono),

B . amizepiny,  tranxeny,  piracetamu  (np.  Nootropil),
karbamazepiny (np. Tegretol, Amizepin),

C . sol i  l i tu  (np.  węglan  litu),  nicergolina  (np.
Nicergolin), winpocetyna (Vinpoton),

D . kwasu walproinowego (np. Depakine Chrono), klorazepatu
(np. Tranxena), piracetanu (np. Nootropil).

Zadanie 95.
W  trakcie  opisywania  swoich  doznań  przez  pacjenta  w  lęku
należy:

A.  wykazać się aktywnym słuchaniem,
B.  interpretować doznania pacjenta,
C.  zmieniać tor wypowiedzi,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 96.
Możliwość ponownych aktów przemocy jest większa, jeżeli:

A .  zachowania agresywne nie występowały w przeszłości,
B.  pacjent nie jest impulsywny,
C . osobowość  chorego  cechuje  niski  poziom  tolerowania

frustracji,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

Zadanie 97.
Neuroleptykiem atypowym NIE jest:

A .  Kwetiapina,
B.  Risperidon,
C.  Olanzapina,
D.  Promazyna.



Zadanie 98.
Lekarz  rodzinny  leczący  pacjentkę  otrzymał  nieprawdziwą
informację  od  je j  kuzynki,  że  pacjentka  jest  chora  psychicznie.
Czy dobra osobiste pacjentki zostały naruszone?

A.  tak i są chronione przez prawo,
B.  nie, ponieważ nie są prawdziwe,
C.  nie, ponieważ wie o tym tylko lekarz,
D.  tak, ale sądy tym się nie zajmują.

Zadanie 99.
Skupianie  s ię  na  rozważaniu,  w  jakim  stopniu  nieszczęście  jest
zawinione  przez  dotkniętą  nim  osobę  oraz  jakie  błędy  ona
popełnia, radząc sobie z sytuacją to:

A.  błąd pochyłej płaszczyzny,
B.  błąd maski,
C.  błąd postawy sędziego,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 100.
Podczas  kontaktu  i  opieki  nad  pacjentem  z  aktywnością
samobójczą konieczna jest:

A .  możliwość zastosowania przymusu bezpośredniego,
B.  intensywna farmakoterapia,
C.  ocena "ryzyka samobójstwa",
D.  psychoterapia rodzinna.

Zadanie 101.
Do wczesnych objawów autyzmu dziecięcego zaliczamy:

A.  zaburzenia słuchu i mowy,
B.  tiki i moczenie wtórne,
C.  upośledzenie umysłowe,
D . zaburzenia  w  stosunkach  społecznych  dziecka  i

zaburzenia rozwoju mowy.

Zadanie 102.
Które  z  podanych  objawów  psychopatologicznych  najczęściej
stanowią  potencjalne  podłoże  zachowań  agresywnych  u  chorych
psychicznie?

A.  urojenia zazdrości i omamy imperatywne,
B.  urojenia ksobne i mantyzm,
C.  dysmorfofobia i kompulsje,
D.  pseudohalucynacje i urojenia nihilistyczne.



Zadanie 103.
Grupowe badania przesiewowe są przykładem strategii stosowanych
w szkole w prewencyjnym podejściu określanym jako:

A.  zapobieganie wystąpieniu zaburzeń,
B . rozwijanie  kompetencji  dzieci  po  to,  by  mogły  lepiej

uporać  się  z  trudnościami  życiowymi  mogącymi  być
źródłem stresu,

C . pomaganie  dzieciom  w  radzeniu  sobie  ze  zmianami
związanymi  z  przechodzeniem  do  kolejnych  faz  cyklu
rozwojowego,

D.  nabywanie wiedzy i umiejętności.

Zadanie 104.
Fundamentem teorii pielęgnowania wg H. Peplau jest:

A .  koncepcja stresu,
B.  koncepcja procesów międzyludzkich,
C.  koncepcja deficytu samoopieki,
D.  teoria systemów.

Zadanie 105.
Błędy w komunikowaniu z chorym psychicznie NIE wynikają z:

A .  zadawania zbyt wielu pytań zamkniętych,
B.  zadawania wielu pytań naraz,
C.  dopytywania się o to, o czym pacjent nie chce mówić,
D.  zadawania pytań otwartych.

Zadanie 106.
Przyjęcie  w  trybie  nagłym  osoby  psychicznie  chorej  do  szpitala
psychiatrycznego  bez  zgody  wymaga  zatwierdzenia  przez
ordynatora w ciągu:

A.  12 godzin od chwili przyjęcia,
B.  24 godzin od chwili przyjęcia,
C.  36 godzin od chwili przyjęcia,
D.  48 godzin od chwili przyjęcia.



Zadanie 107.
Dorosła  osoba,  chora  psychicznie  może  być  przyjęta  do  szpitala
psychiatrycznego bez jej pisemnej zgody tylko wtedy, gdy:

A . pisemną  zgodę  na  je j  przyjęcie  wyrażą  członkowie
najbliższej  rodziny  (rodzice,  współmałżonek  lub  dorosłe
dzieci) albo opiekunowie prawni,

B . dotychczasowe zachowanie te j osoby wskazuje na to, że z
powodu choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo
życiu  i  zdrowiu  innych  osób  lub  też  nie  jest  w  stanie
zaspokoić swych podstawowych potrzeb,

C . osoba  mieszka  samotnie,  aktualnie  leczy  się
psychiatrycznie,  rodzina  nie  jest  w  stanie  kontaktować
się z nią,

D . codzienne  zachowanie  osoby  jest  uciążliwe  dla  otoczenia
i nie koryguje ona swojego postępowania pomimo nacisków
z otoczenia.

Zadanie 108.
Wśród zaburzeń lękowych NIE klasyfikuje się:

A .  zaburzeń lękowych z napadami lęku,
B.  zaburzeń lękowych uogólnionych,
C.  zaburzeń dyssocjacyjnych,
D.  fobii .

Zadanie 109.
Do błędów jatrogennych w komunikacji należy:

A.  urealnianie i słowne wyrażanie wątpliwości,
B.  oferowanie siebie,
C.  używanie słów czy określeń typowo medycznych,
D.  wyjaśnianie i uzgadnianie znaczeń.

Zadanie 110.
W  ocenie czynników psychologicznych i socjologicznych w ramach
kontaktu z pacjentem należy:

A.  trzymać się teoretycznego schematu wywiadu,
B . nie zadawać pytań dotyczących wydarzeń poprzedzających

kryzys,
C . koncentrować się na informacjach uzyskanych od rodziny

pacjenta,
D.  nie unikać "trudnych pytań".



Zadanie 111.
Zaburzenia  afektywne  z  szybką  zmianą  faz  (rapid  cycling),  to
szczególna odmiana ChAD typu I lub I I , w której l iczba nawrotów
chorobowych wynosi co najmniej:

A .  2 w ciągu roku,
B.  4 w ciągu roku,
C.  6 w ciągu roku,
D.  8-10 w ciągu roku.

Zadanie 112.
Cel  opieki  pielęgniarskiej  u  pacjentów  z  zaburzeniami
odżywiania polegający na wzmocnieniu przez osobę chorą własnego
obrazu  siebie  i  uzyskanie  przez  nią  samoakceptacji  wynika  z
następującego problemu:

A . braku  poczucia  bezpieczeństwa  w  pierwszych  dniach
leczenia,

B.  lęku przed hospitalizacją,
C.  braku poczucia własnej wartości,
D.  braku poczucia choroby i odrzucenie pomocy.

Zadanie 113.
Który  z  poniższych  objawów  NIE  należy  do  negatywnych
(ubytkowych) objawów schizofrenii?

A.  anergia,
B.  anhedonia,
C.  wycofanie emocjonalne i społeczne,
D.  urojenia.

Zadanie 114.
O efektywności treningu aktywnego udziału pacjentów we własnym
leczeniu decyduje:

A . sprawne  funkcjonowanie  poznawcze  oraz  czas  trwania
choroby,

B . wyrównany  wyjściowy  poziom  wiedzy  chorych  i  l iczba
przebytych hospitalizacji,

C . czas  trwania  choroby  i  l iczba  przebytych
hospitalizacji,

D . sprawne funkcjonowanie poznawcze i wyrównany wyjściowy
poziom wiedzy chorych.



Zadanie 115.
Objęcie  specjalistyczną  opieką  grup  podwyższonego  ryzyka,
przełamywanie  objawów  wczesnego  okresu  picia,  t j .  milczenia  i
zaprzeczania,  wykorzystanie  rutynowych  badań  lekarskich  do
wczesnego wykrywania uzależnienia, pomoc w uzyskaniu zawodu,
pracy,  przełamywanie  niechęci  do  zatrudniania  byłych
alkoholików - to działania wchodzące w zakres:

A.  pierwszej fazy profilaktyki uzależnienia od alkoholu,
B.  drugiej fazy profilaktyki uzależnienia od alkoholu,
C.  trzeciej fazy profilaktyki uzależnienia od alkoholu,
D.  wszystkie powyższe fałszywe.

Zadanie 116.
Wśród stresorów stanowiących barierę w komunikacji w warunkach
szpitalnych  wymienionych  w  Skali  Stresu  Szpitalnego  Holmesa  i
Rahea na pierwszym miejscu postawiono:

A . skrępowanie  przy  pomocy  pielęgniarki  podczas  zabiegów
higienicznych,

B.  spanie z osobami obcymi w tej samej sali,
C .  konieczność nagłej hospitalizacji,
D.  brak zindywidualizowanej opieki.

Zadanie 117.
Zdrowie człowieka w najkrótszym ujęciu zależy od:

A.  aktywności własnej i determinacji,
B.  poziomu opieki medycznej,
C.  priorytetów danego kraju,
D . konkretnych  warunków  życiowych,  czyli  poziomu  i

standardu życia.

Zadanie 118.
W spotkaniach grup Balinta uczestniczą głównie:

A.  rodziny pacjentów ze schizofrenią,
B.  terapeuci i zawody medyczne różnej specjalności,
C.  dzieci i ich rodzice,
D.  pacjenci z depresją.



Zadanie 119.
Jedno  ze  stwierdzeń  na  temat  zachowań  agresywnych  jest
NIEPRAWDZIWE:

A . każde  zachowanie  agresywne  jest  przejawem  zaburzeń
psychicznych,

B . niekiedy  zachowanie  agresywne  może  stanowić  sposób
obrony,

C . zachowanie  agresywne  w  pewnych  przypadkach  jest
elementem  społecznie  uzasadnionego  postępowania  (np.
działania wojenne),

D . zachowanie agresywne może być aspołecznym środkiem do
osiągnięcia  celów  osób  świadomie  decydujących  się  na
działania przestępcze.

Zadanie 120.
Dla osób z objawami zespołu otępiennego najwłaściwszym miejscem
do przewlekłej opieki i rehabilitacji jest:

A .  szpital geriatryczny,
B.  specjalistyczny dom opieki,
C.  dom rodzinny,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 121.
Zasadniczym  czynnikiem  uruchamiającym  uogólnione  zasoby
odporności  człowieka,  który  przeciwdziała  stresom  i  czynnikom
patogennym oraz zapewnia utrzymanie dobrego stanu zdrowia jest:

A .  silne poczucie koherencji,
B.  konstruktywizm społeczny,
C.  diagnostyka etiologiczna,
D.  ekmnezja.

Zadanie 122.
Podstawą pracy podczas treningu behawioralnego jest:

A .  powtórzenie tego samego ćwiczenia,
B.  zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi,
C.  stosowanie wzmocnień pozytywnych,
D.  prezentacja uczonej czynności na wideo.



Zadanie 123.
Jedna  z  wymienionych  zasad  unieruchomienia  pacjenta  jest
NIEWŁAŚCIWA:

A . należy  krotko  wyjaśnić  pacjentowi,  dlaczego  używa  się
pasów, umożliwiając mu podjęcie współpracy,

B . w  akcji  powinno  brać  bezpośredni  udział  optymalnie  5
osób,

C . p o  zabezpieczeniu  chorego  nie  należy  podejmować  próby
nawiązania kontaktu terapeutycznego,

D . należy  usunąć  wszelkie  niebezpieczne  przedmioty  z
odzieży i otoczenia pacjenta.

Zadanie 124.
Lekarz  zaleca  zastosowanie  przymusu  bezpośredniego  w  formie
unieruchomienia lub izolacji na czas NIE dłuższy niż:

A .  2 godziny,
B.  4 godziny,
C.  6 godzin,
D.  8 godzin.

Zadanie 125.
W terapii rodzin istotnymi etapami w cyklu życia rodziny są:

A.  opuszczanie domu,
B.  przeprowadzki,
C . włączanie  do  rodziny  nowych  członków  po  zawarciu

małżeństwa,
D.  zezwalanie nastolatkom na wzrastającą autonomię.

Zadanie 126.
Świadczenia  zdrowotne  udzielane  osobom  psychicznie  chorym  i
upośledzonym umysłowo są:

A.  bezpłatne dla ubezpieczonych,
B.  bezpłatne dla wszystkich wymienionych chorych,
C.  częściowo refundowane,
D.  bezpłatne dla otrzymujących rentę.

Zadanie 127.
Pierwszoplanowym problemem pacjenta z zaburzeniami odżywiania
jest:

A .  brak poczucia choroby i odrzucanie pomocy,
B.  lęk przed przytyciem,
C.  lęk przed hospitalizacją,
D.  odmowa przyjmowania posiłków.



Zadanie 128.
Poczucie  wewnętrznego  niepokoju  (uniemożliwiającego  usiedzenie
w  miejscu,  spokojne  stanie,  leżenie)  połączone  z  przeżywaniem
lęku i drażliwością to:

A.  dystonia,
B.  akatyzja,
C.  dyskineza,
D.  parkinsonizm polekowy.

Zadanie 129.
Zaburzenia  somatyczne  najczęściej  występujące  przy  anoreksji
to :

A .  suchość skóry ze znaczną karotemią powłok skórnych,
B . zwolnienie  czynności  serca,  spadek  ciśnienia  tętniczego

krwi  i  temperatury  ciała,  zmiany  w  zapisie  EKG  z
cechami  utrudnienia  przewodnictwa
przedsionkowo-komorowego,

C.  zanik lub nieregularne miesiączki,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 130.
Psychoedukacja  rodziny  pacjenta  chorego  na  schizofrenię  polega
m. in. na:

A.  rozpoznaniu potrzeb społecznych rodziny,
B . udzielaniu  rodzinie  częstych  informacji  o  stanie

zdrowia pacjenta,
C . uczeniu dostrzegania wczesnych sygnałów ostrzegawczych

przed nawrotem choroby,
D . uczeniu sposobów wyręczania  pacjenta  w obowiązkach,  z

którymi sobie nie radzi.

Zadanie 131.
W  treningu  umiejętności  społecznych  polegającym  na
przygotowaniu do podjęcia pracy, pierwszym etapem jest:

A . wskazanie  pacjentom  jakie  umiejętności  i  nawyki  należy
posiadać, aby podjąć pracę zawodową,

B.  umiejętne szukanie ogłoszeń o pracy,
C.  kompletowanie dokumentów,
D.  pisanie CV.



Zadanie 132.
Pielęgniarka  opiekująca  się  chorym z  depresją  powinna  wiedzieć,
że w aktywizacji tych pacjentów wskazane są zajęcia:

A.  proste, które chory może wykonać do końca,
B.  wymagające logicznego myślenia,
C.  wymagające skupienia,
D . proste,  które  chory  może  wykonać  do  końca,  atrakcyjne,

trwające krótko.

Zadanie 133.
Organiczne  podłoże  zaburzeń  psychicznych  należy  rozważać  w
następujących okolicznościach:

A.  młody wiek i nagłe pojawienie się objawów,
B.  starszy wiek i pierwszy epizod objawowy,
C.  słuchowe zaburzenia spostrzegania,
D.  brak objawów neurologicznych.

Zadanie 134.
Bezpieczny okres stosowania pochodnych benzodiazepiny w terapii
zaburzeń snu wynosi:

A .  nie dłużej niż 4 tygodnie,
B.  nie dłużej niż 6 tygodni,
C.  do 3 miesięcy,
D.  do 6 miesięcy.

Zadanie 135.
Niezbędnym  warunkiem  poprawy  jakości  opieki  pielęgniarskiej
jest:

A . posiadanie  specjalizacji  przez  wszystkich  członków
zespołu pielęgniarskiego,

B.  opracowanie i wdrożenie standardów postępowania,
C.  znajomość wszystkich teorii pielęgnowania,
D . przyjęcie  przez  pielęgniarki  dodatkowych  funkcji

terapeutycznych.



PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 161415
GRUPA 1
Zadanie 1.
Formy  aktywności  zawodowej  w  środowisku,  które  zapewniają
osobom chorym pewną ochronę przed zbyt  dużymi obciążeniami i
stanowią ogniwo w aktywizacji zawodowej pacjentów to:

A.  zakłady pracy chronionej,
B.  zespoły leczenia domowego,
C.  warsztaty terapii zajęciowej,
D.  środowiskowe domy samopomocy.

Zadanie 2.
Przy  podejściu  holistyczno-dynamicznym  zdrowie  psychiczne
stanowi właściwość:

A.  bezwzględnie stałą i niezależną od innych czynników,
B.  bezwzględnie stałą i zależną od innych czynników,
C.  względnie stałą i zależną od innych czynników,
D.  zmienną i niezależną od czynników.

Zadanie 3.
Art.  4  ust.1  ustawy  z  dnia  19  sierpnia  1994r.  o  ochronie
zdrowia  psychicznego  (Dz.  U.  z  1994r.  Nr  111  poz.  535  z  późn.
zm.)  NIE  przewiduje  podejmowania  szczególnych  działań  w
zakresie ochrony zdrowia psychicznego wobec:

A.  członków różnych wspólnot religijnych,
B.  dzieci i młodzieży,
C.  osób starszych,
D . osób  znajdujących  się  w  sytuacjach  stwarzających

zagrożenie dla zdrowia psychicznego.

Zadanie 4.
Podstawowym wskazaniem do stosowania soli litu jest:

A . profilaktyka  farmakologiczna  choroby  afektywnej
dwubiegunowej,

B.  zlikwidowanie objawów wytwórczych,
C.  opanowanie objawów pobudzenia psychoruchowego,
D.  potencjalizacja działania leków nootropowych.

Zadanie 5.
Zapewnieniu kontaktu terapeutycznego z pacjentem z zaburzeniami
lękowymi  sprzyjają  następujące  postawy  pielęgniarki,  z
WYJĄTKIEM:

A.  chęć zrozumienia chorego,
B.  wysłuchanie i uwzględnienie tego, czego pacjent chce,
C.  bagatelizowanie odczuć chorego,
D.  cierpliwość i opanowanie.



Zadanie 6.
W  trakcie  opisywania  swoich  doznań  przez  pacjenta  w  lęku
należy:

A.  wykazać się aktywnym słuchaniem,
B.  interpretować doznania pacjenta,
C.  zmieniać tor wypowiedzi,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 7.
Która  z  wymienionych  technik  jest  stosowana  w  psychoterapii
psychoanalitycznej?

A.  odzwierciedlenie,
B.  desensytyzacja,
C.  swobodne skojarzenia,
D.  trening asertywności.

Zadanie 8.
Wszystkie  twierdzenia  dotyczące  realizacji  treningu
umiejętności społecznych są prawdziwe z WYJĄTKIEM:

A . obecność  nasilonych  objawów  pozytywnych  stanowi
przeciwwskazanie  do  zakwalifikowania  chorego  do  tego
typu zajęć,

B . nawiązanie  kontaktu  terapeutycznego  jest  wstępnym
warunkiem rozpoczęcia treningu,

C . oceny  postępów  chorego  w  zakresie  trenowanych
umiejętności  należy  dokonać  na  ostatnim  spotkaniu
treningowym,

D . każdy etap trenowanej umiejętności wymaga zrozumiałego
wyjaśnienia.

Zadanie 9.
Neuroleptyki stosowane w schizofrenii i zaburzeniach pokrewnych
schizofrenii  mogą  wywoływać  działanie  niepożądane  ze  strony
układu pozapiramidowego manifestujące się między innymi jako:

A . uczucie  wewnętrznego  niepokoju,  mimowolne  skurcze
mięśni,  drżenie  i  spowolnienie  ruchowe,  sztywność
mięśniowa,

B . pobudzenie  ruchowe,  chwiejność  emocjonalna,
konfabulacje,

C . zaburzenia  orientacji  auto-  i  allopsychicznej,
obniżenie nastroju,

D.  drgawki, mutyzm, obfite pocenie się.



Zadanie 10.
Technika,  która  eliminuje  wrażenie  pośpiechu,  zwraca  uwagę  na
kontakt  pozawerbalny,  wpływając  przez  to  pozytywnie  na  emocje
pacjenta to:

A.  odzwierciedlenie,
B.  milczenie terapeutyczne,
C.  poświadczenie,
D.  klaryfikacja.

Zadanie 11.
Moczenie pierwotne stwierdzamy u:

A . dziewczynek  i  chłopców,  którzy  nigdy  nie  nabyli
prawidłowej kontroli zwieraczy,

B.  u chłopców do 6 roku życia,
C . u  dzieci,  które  już  kontrolowały  zwieracze  co  najmniej

przez okres 6 miesięcy,
D.  u dziewczynek do 6 roku życia.

Zadanie 12.
Generalizacja  umiejętności  nabywanych  w  czasie  treningu  polega
na:

A . zastosowaniu  ćwiczonych  umiejętności  w  praktycznym
działaniu,

B . sukcesywnym powtarzaniu tych umiejętności w warunkach
pozorowanych,

C.  prezentacji ćwiczonej umiejętności na kasecie video,
D . szczegółowym  omawianiu  kolejnych  etapów  ćwiczonej

umiejętności.

Zadanie 13.
W komunikowaniu terapeutycznym z rodziną osoby z zaburzeniami
psychicznymi NIE powinno się:

A . formułować rzeczowych twierdzeń o dotychczasowym stanie
wiedzy na temat choroby,

B . oddzielać  i  odróżniać  sytuacji  pacjenta  i  jego  rodziny
od własnej,

C . przyjmować  postawę  autorytarną  i  wygłaszać  oficjalne
poglądy na temat choroby psychicznej,

D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 14.
Zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej
z  dnia  2.09.1997  pielęgniarka  psychiatryczna  prowadząc
poradnictwo  w  zakresie  samoopieki  w  życiu  z  chorobą  i
niepełnosprawnością  w  stosunku  do  chorego  i  jego  rodziny
realizuje świadczenia:

A.  Zapobiegawcze,
B.  Diagnostyczne,
C.  Lecznicze,
D.  Rehabilitacyjne.

Zadanie 15.
Charakterystyczną  cechą  dla  lęku  społecznego  w  dzieciństwie
jest/są:

A.  zakłócenie relacji w rodzinie,
B.  dobre relacje z członkami swej rodziny,
C.  zadawalające relacje z ludźmi spoza rodziny,
D.  łatwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Zadanie 16.
Głównym celem spotkań grupy Balinta jest:

A . refleksja  nad  celowością  kierunku  dotychczasowych
oddziaływań  psychoterapeutycznych  w  odniesieniu  do
wybranych pacjentów,

B . analiza trudności w pracy mniej doświadczonych członków
zespołu terapeutycznego,

C . analiza uczuć osoby pomagającej i sposobu doświadczania
chorego (podopiecznego) przez osobę pomagającą,

D . psychologiczne postępowanie opiekunów do przekazywania
choremu (podopiecznemu) lub jego rodzinie niepomyślnych
informacji.

Zadanie 17.
Udzielanie  pomocy  w  uporaniu  się  z  uczuciami  przeżywanymi  w
kryzysie,  kiedy  człowiek  nie  umie  poradzić  sobie  z  nowymi
zadaniami w następnej fazie rozwoju jest celem:

A.  Interwencji kryzysowej,
B.  Poradnictwa psychologicznego,
C.  Psychoterapii poznawczo-behawioralnej,
D.  Terapii psychoanalitycznej.



Zadanie 18.
Który  z  poniższych  objawów  NIE  należy  do  charakterystycznych
dla  ośrodkowego  zespołu  antycholinergicznego  możliwego  do
wystąpienia w przebiegu psychofarmakoterapii:

A .  zaburzenia orientacji allo- i autopsychicznej,
B.  pobudzenie,
C.  podwyższenie temperatury ciała,
D.  zwężenie źrenic.

Zadanie 19.
Podstawowym elementem kontaktu psychoterapeutycznego jest:

A .  negatywizm,
B.  postawa karząca,
C.  altruizm,
D.  akceptacja.

Zadanie 20.
Drżenia  mięśni,  dyskinezje,  niestabilność  wegetatywna  jako
objawy początkowe występują w:

A.  letalnym zespole katatonicznym,
B.  zespole serotoninergicznym,
C.  zespole antycholinergicznym,
D.  złośliwym zespole poneuroleptycznym.

Zadanie 21.
Procesy  przetwarzania  informacji  z  pamięcią,  uwagą,  programami
i  regułami  funkcjonowania  intelektualnego  należą  do  jednej  ze
struktur  warunkujących  prawidłowe  funkcjonowanie  psychiczne
człowieka:

A.  struktury biologicznej,
B.  struktury emocjonalno-motywacyjnej,
C.  struktury informacyjno-poznawczej,
D.  struktury socjodemograficznej.

Zadanie 22.
D o składników poczucia koherencji wg Antonowsky'ego NIE należy
poczucie:

A.  zrozumiałości,
B.  zdrowia i integracji międzyludzkiej,
C.  zaradności,
D.  sensowności.



Zadanie 23.
Bulimię charakteryzują następujące cechy, z WYJĄTKIEM:

A.  okresowe napady objadania się,
B . zachowania kompensacyjne zapobiegające przyrostowi masy

ciała,
C . zmniejszenie masy ciała ponad 15% w stosunku do masy

prawidłowej,
D.  osoba chora nie wykazuje istotnej niedowagi.

Zadanie 24.
Ułożenie  chorego  płasko  na  wznak,  z  uniesionymi  ponad  poziom
głowy  nogami,  kontrola  tętna,  ciśnienia,  podanie  na  zlecenie
lekarza  leków  krążeniowych  to  interwencje  pielęgniarskie  w
razie wystąpienia:

A.  Parkinsonizmu polekowego,
B.  Zapaści,
C.  Dystonii,
D.  Tazykinezji.

Zadanie 25.
Psychiczne konsekwencje choroby somatycznej to najczęściej:

A .  lęk,
B.  zaburzenia adaptacyjne,
C.  objawy neurasteniczne,
D.  A, B i C prawidłowe.

Zadanie 26.
Bezpieczny okres stosowania pochodnych benzodiazepiny w terapii
zaburzeń snu wynosi:

A .  nie dłużej niż 4 tygodnie,
B.  nie dłużej niż 6 tygodni,
C.  do 3 miesięcy,
D.  do 6 miesięcy.

Zadanie 27.
W psychiatrii do stanów wyjątkowych zalicza się:

A .  afekt patologiczny,
B.  zamroczenie przysenne,
C.  upicie patologiczne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 28.
Poważna próba samobójcza w wywiadzie jest ważnym pojedynczym
czynnikiem  prognostycznym  samobójstwa.  Największe  ryzyko
samobójstwa występuje w ciągu:

A.  1 miesiąca od jej podjęcia,
B.  3 miesięcy od jej podjęcia,
C.  6 miesięcy od jej podjęcia,
D.  9 miesięcy od jej podjęcia.

Zadanie 29.
Pielęgniarka  pomaga  choremu  w  wyrażaniu  emocji  stosując
wymienione zasady, oprócz jednej:

A .  podsumowuje to, co jej zdaniem mówi pacjent,
B . wyjaśnia  psychospołeczne  komentarze  pacjenta,  jego

gesty lub tony,
C.  stawia pytania zamknięte,
D.  pyta o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne.

Zadanie 30.
Osobowość o typie paranoicznym charakteryzuje:

A . brak  tolerancji  na  niepowodzenia,  podejrzliwość,  brak
empatii,

B . brak  tolerancji  na  niepowodzenia,  podejrzliwość,  żywa
emocjonalność,

C . brak  tolerancji  na  niepowodzenia,  izolowanie  się  od
otoczenia, nadwrażliwość,

D . brak  tolerancji  na  niepowodzenia,  podejrzliwość,
teatralne zachowania.

Zadanie 31.
Celem  komunikowania  się  terapeutycznego  u  pacjentów  z
uzależnieniem NIE jest:

A .  wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem,
B.  poznanie metod unikania używek,
C.  wzrost umiejętności społecznych,
D.  wzmocnienie poczucia skuteczności.

Zadanie 32.
Elementy podstawowego modelu interwencji kryzysowej to:

A . określenie  problemu,  zapewnienie  wsparcia,  stworzenie
planu postępowania,

B.  zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie wsparcia,
C . określenie  problemu,  stworzenie  planu  zapewniającego

pacjentowi bezpieczeństwo, ocena działań,
D . określenie  problemu,  zapewnienie  bezpieczeństwa,

zapewnienie  wsparcia,  przeanalizowanie  alternatyw,
stworzenie planu, zdobycie zobowiązania.



Zadanie 33.
Celem postępowania rehabilitacyjnego NIE jest:

A .  niedopuszczenie do objawów choroby szpitalnej,
B.  odreagowanie emocjonalne,
C . odbudowanie  nawyków  kontaktów  społecznych  ze

środowiskiem,
D.  włączenie chorego w czynne życie społeczne.

Zadanie 34.
Habituacja, to inaczej:

A .  uzależnienie psychiczne,
B.  uzależnienie fizyczne,
C.  detoksykacja,
D.  objawy abstynencyjne.

Zadanie 35.
Głównym warunkiem, jaki musi spełniać chory psychicznie by mógł
być leczony w domu jest brak:

A.  zgody chorego na leczenie szpitalne,
B.  zagrożenia dla chorego lub otoczenia,
C.  zgody rodziny na leczenie szpitalne,
D.  oddziału stacjonarnego w miejscu zamieszkania pacjenta.

Zadanie 36.
Wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego wymaga:

A . zmniejszenia dawki stosowanego neuroleptyku, jednak bez
konieczności jego odstawienia,

B.  zwiększenia dawki stosowanego neuroleptyku,
C.  natychmiastowego odstawienia stosowanego neuroleptyku,
D . zmiany stosowanego dotychczas neuroleptyku na inny lek

przeciwpsychotyczny.

Zadanie 37.
Podwyższanie  samooceny  pacjenta  przez  okazywanie  mu
zainteresowania jest zasadne w:

A.  w zaburzeniach odżywiania,
B.  w hipomanii,
C.  w manii bez objawów psychotycznych,
D.  w manii z objawami psychotycznymi.



Zadanie 38.
Interwencja  pielęgniarska  w  zaburzeniach  depresyjnych  obejmuje
wymienione działania, z WYJĄTKIEM:

A.  zachęcanie do chodzenia spać o tej samej porze,
B.  zachęcanie do spacerów,
C.  zachęcanie do wzmożonej aktywności przed snem,
D . motywowanie  do  uczestniczenia  w  zajęciach

terapeutycznych.

Zadanie 39.
W rehabilitacji zasada wielokrotności oddziaływań polega na:

A.  powtarzaniu działań rehabilitacyjnych,
B . stosowaniu  form  pomocy  adekwatnej  do  możliwości

pacjenta,
C . jednoczesnym  oddziaływaniu  w  różnych  sferach  życia

codziennego,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 40.
Wymienione cele programów psychoedukacyjnych dla pacjentów ze
schizofrenią i ich rodzin są prawdziwe z WYJĄTKIEM:

A.  uzyskanie akceptacji choroby psychicznej,
B.  redukcja negatywnych emocji,
C . uświadomienie,  że  stresujące  wydarzenia  życiowe  nie

mają większego znaczenia dla nawrotów choroby,
D . przejęcie  przez  pacjenta  części  odpowiedzialności  za

leczenie.

Zadanie 41.
Cechą "dobrego słuchacza" NIE jest:

A . motywacja do słuchania (chęć poznania problemów chorego
w celu udzielenia pomocy),

B . zdolność  do  pełnego  odbioru  i  możliwie  trafnej
interpretacji  (skupienie  uwagi  nie  tylko  na
werbalizacji  chorego,  ale  także  na  sygnałach
pozawerbalnych),

C . brak  stereotypowych  nastawień,  poczucia  wszechwiedzy
(traktowanie  siebie  jako  autorytet,  okazywanie
wyższości),

D.  koncentracja na formie, a nie na sensie komunikatu.



Zadanie 42.
Które  z  wymienionych  poniżej  zachowań  pielęgniarki  należą  do
zachowań porządkujących kontakt i komunikację?

A . klaryfikowanie,  poszukiwanie  zgodnej  oceny,
porządkowanie zdarzeń w czasie,

B . klaryfikowanie,  poszukiwanie  zgodnej  oceny,
modelowanie,

C . poszukiwanie  zgodnej  oceny,  porządkowanie  zdarzeń  w
czasie, eksploracja,

D . klaryfikowanie,  porządkowanie  zdarzeń  w  czasie,
modelowanie.

Zadanie 43.
Grupowe badania przesiewowe są przykładem strategii stosowanych
w szkole w prewencyjnym podejściu określanym jako:

A.  zapobieganie wystąpieniu zaburzeń,
B . rozwijanie  kompetencji  dzieci  po  to,  by  mogły  lepiej

uporać  się  z  trudnościami  życiowymi  mogącymi  być
źródłem stresu,

C . pomaganie  dzieciom  w  radzeniu  sobie  ze  zmianami
związanymi  z  przechodzeniem  do  kolejnych  faz  cyklu
rozwojowego,

D.  nabywanie wiedzy i umiejętności.

Zadanie 44.
Błędy w komunikowaniu z chorym psychicznie NIE wynikają z:

A .  zadawania zbyt wielu pytań zamkniętych,
B.  zadawania wielu pytań naraz,
C.  dopytywania się o to, o czym pacjent nie chce mówić,
D.  zadawania pytań otwartych.

Zadanie 45.
Wśród  użytecznych  dla  promocji  zdrowia  psychicznego,  w
zapobieganiu  i  terapii  zaburzeń  psychicznych  NIE  wymienia  się
badań społecznych nad:

A.  stresowymi zdarzeniami życiowymi,
B.  systemami oparcia społecznego,
C.  koncepcją salutogenezy,
D.  zaburzeniami czynności emocjonalnych.

Zadanie 46.
Nadmierna stymulacja jest to:

A .  aktywizowanie chorego do działania,
B.  deprywacja sensoryczna,
C.  stawianie pacjentowi zbyt trudnych zadań,
D . system  form  pomocy  zmierzającej  do  uzyskania

samodzielności.



Zadanie 47.
Tzw.  "beztroska  obojętność"  wobec  objawów  chorobowych  jest
cechą charakterystyczną obrazu klinicznego w:

A.  anoreksji,
B.  bulimii,
C.  zaburzeniach konwersyjnych,
D.  zaburzeniach zachowania.

Zadanie 48.
D o elementów stanowiących normę dla  zdrowia  psychicznego NIE
należy:

A.  prawidłowa reakcja emocjonalna,
B.  umiejętność przeciwstawiania się stresom,
C.  zdolność adaptacji do sytuacji,
D.  opóźniony rozwój inteligencji.

Zadanie 49.
Ryzyko  wystąpienia  zespołu  serotoninowego  jest  większe  w
przypadku:

A.  leczenia lekami z grupy inhibitorów SSRI,
B.  leczenia lekami przeciwdepresyjnymi z grupy TLPD,
C . stosowania  leków  przeciwdepresyjnych  z  grupy  SSRI  i

TLPD,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 50.
Wśród poznawczych zaburzeń niepożądanych, które mogą wystąpić u
pacjenta leczonego elektrowstrząsami wymienia się:

A . zaburzenia  pamięci  (niepamięć  następcza,  niepamięć
wsteczna),

B.  majaczenie ponapadowe,
C.  majaczenie międzynapadowe,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 51.
Lekiem  stosowanym  w  terapii  osób  uzależnionych  od  alkoholu,
który  umożliwia  dłuższe  utrzymanie  abstynencji  i  zmniejszenie
nawrotów picia jest:

A .  metadon,
B.  akamprosat,
C.  l i t ,
D.  piracetam.



Zadanie 52.
Które  z  poniższych  zaleceń  w  pracy  i  kontakcie  z  dzieckiem
autystycznym jest FAŁSZYWE?

A.  nazywać stany emocjonalne dziecka, np. strach, gniew,
B.  nie stosować nakazów i zakazów,
C.  nagradzać dziecko za każdą wykonaną czynność,
D.  próbować brać dziecko na kolana twarzą w twarz.

Zadanie 53.
D o nowych fizykalnych metod leczenia depresji,  będących jeszcze
w  fazie  badań,  należy:  1 .  stymulacja  nerwu  błędnego  (VNS),  2 .
przezczaszkowa  stymulacja  magnetyczna  (TMS),  3 .  magnetyczna
terapia wstrząsowa (MST), 4. insulinoterapia.

A.  1,2,
B.  2,3,
C.  1,2,3,
D.  1,2,4.

Zadanie 54.
Zorganizowaną  formą  aktywnej  rehabilitacji  połączonej  z
wypoczynkiem,  której  celem  jest  poprawa  sprawności
psychofizycznej  oraz  rozwijanie  i  utrwalanie  umiejętności
społecznych jest:

A .  klub pacjenta,
B.  hostel,
C.  zakład aktywizacji zawodowej,
D.  turnus rehabilitacyjny.

Zadanie 55.
Celem  opieki  pielęgniarskiej  nad  pacjentem  z  depresją  w
przebiegu choroby dwubiegunowej jest m. in.:

A .  zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
B . obniżenie  autyzmu,  obniżenie  lęku,  niwelowanie

symptomów psychotycznych,
C . obniżenie  lęku,  wyrównanie  nastroju,  przywrócenie

aktywności ruchowej,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 56.
Podstawowe i powszechnie aprobowane wskazania do zastosowania
leków przeciwpsychotycznych w schizofrenii obejmują:

A.  stany remisji,
B .  ostre stany psychotyczne,
C.  stany rezydualne i przewlekłe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 57.
Zespół serotoninowy NIE jest powikłaniem terapii lekami:

A.  z grup inhibitorów MAO,
B.  z grup inhibitorów TLPD,
C.  z grup inhibitorów SSRI,
D.  inhibitorów zwrotnego wychwytu dopaminy.

Zadanie 58.
W  której  z  poniższych  sytuacji  NIE  można  zastosować  przymusu
bezpośredniego u pacjenta?

A.  gdy zachowuje się głośno i zakłóca ciszę nocną,
B . jeśl i  stanowi  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia

własnego,
C . jeśl i  stanowi  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia  innych

osób,
D . gdy  leczony  bez  swojej  zgody  chce  samowolnie  opuścić

szpital.

Zadanie 59.
Podstawą pracy podczas treningu behawioralnego jest:

A .  powtórzenie tego samego ćwiczenia,
B.  zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi,
C.  stosowanie wzmocnień pozytywnych,
D.  prezentacja uczonej czynności na wideo.

Zadanie 60.
Teoria  oparta  na  potrzebach  Maslowa,  reprezentująca  14
podstawowych potrzeb, które mogą podlegać deficytom w związku z
chorobą to teoria pielęgnowania wg:

A.  V. Henderson,
B.  D. Orem,
C.  S.C. Roy,
D.  F. Nightingale.

Zadanie 61.
Podczas  zbierania  danych  o  pacjencie  z  zespołem  otępiennym
pielęgniarka powinna korzystać ze skali:

A .  Barthel,
B.  Eysencka,
C.  PANSS,
D.  Wechslera.



Zadanie 62.
Zachowanie,  które  wymaga  użycia  technik  mających  na  celu
uspokojenie zaburzonego zachowania pacjenta i skierowanie go do
innego, spokojniejszego otoczenia nazywamy:

A.  eskalacją,
B.  deeskalacją,
C.  dezadaptacją,
D.  adaptacją.

Zadanie 63.
Spotkania w ramach treningów umiejętności społecznych powinny
się odbywać:

A.  codziennie przez 30 minut,
B.  raz w tygodniu przez 2-2,5 godziny,
C.  1-2 razy w tygodniu przez 1-1,5 godziny,
D.  trzy razy w tygodniu przez 2 godziny.

Zadanie 64.
Disulfiram jest lekiem stosowanym:

A.  w zwalczaniu skutków uzależnienia od opiatów,
B . wspomagająco  u  chorych  uzależnionych  od  alkoholu,

którzy chcą pozostawać w abstynencji,
C.  w leczeniu przewlekłej schizofrenii,
D.  w leczeniu lekoopornej depresji.

Zadanie 65.
Aby pozyskać współpracę osób z rozpoznaniem choroby afektywnej
jednobiegunowej  w  procesie  leczenia,  uzupełnieniem
farmakoterapii jest:

A .  psychoterapia humanistyczna,
B.  sejsmoterapia,
C.  psychoterapia poznawcza,
D.  fototerapia.

Zadanie 66.
Negatywnym wymiarem zdrowia psychicznego wg Stakesa i Komisji
Europejskiej jest:

A .  wysoki poziom samooceny,
B.  poczucie koherencji,
C.  poczucie własnej skuteczności,
D . opis  zaburzeń  psychicznych  za  pomocą  istniejących

klasyfikacji.



Zadanie 67.
Które  z  poniższych  zachowań  pielęgniarki  jest  NIEWSKAZANE  w
opiece nad chorym z zespołem maniakalnym?

A.  prowadzenie długich dyskusji z chorym,
B . cierpliwe  i  długie  dyskusje  z  chorym,  nakłanianie

pacjenta do zgody na proponowany zabieg/czynność,
C . odosabnianie pacjentów w znacznym stopniu pobudzonych w

czasie spożywania posiłków,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 68.
Drugim etapem reakcji na utratę osoby bliskiej jest:

A .  oszołomienie,
B.  reakcja natychmiastowa,
C . pełna  reakcja  ( lęk,  napięcie,  złość,  poczucie  winy,

wycofanie, depresja),
D.  akceptacja.

Zadanie 69.
Z a rozwój działań promujących zdrowie, według Karty Ottawskiej,
odpowiada przede wszystkim:

A.  ochrona zdrowia,
B.  całe społeczeństwo,
C.  samorządy terytorialne,
D.  administracja państwowa.

Zadanie 70.
Nagłe  przerwanie  zintegrowanych  funkcji  świadomości,  pamięci,
tożsamości lub percepcji środowiska jest charakterystyczne dla:

A.  zaburzeń zachowania,
B.  zaburzeń dyssocjacyjnych,
C.  upośledzenia umysłowego,
D.  zaburzeń lękowych.

Zadanie 71.
Celem programu ,,powrotu do społeczeństwa" jest:

A .  rozwiązywanie problemów międzyludzkich,
B . aktywny  udział  pacjenta  we  własnym  leczeniu

farmakologicznym,
C . nauka  rozpoznawania  objawów  i  zachowań  chorego,  nad

którymi  musi  popracować  zanim  zostanie  wypisany  ze
szpitala i rozpocznie samodzielne życie,

D . planowanie  zajęć  w  czasie  wolnym  po  skończonej
hospitalizacji.



Zadanie 72.
Trening budżetowy należy do grupy treningów:

A.  samoobsługi,
B.  umiejętności społecznych,
C.  edukacyjnych,
D.  nie należy do żadnej z wymienionych grup treningów.

Zadanie 73.
Zespół Cotarda to:

A . pojęcie  odnoszące  się  do  osób  starszych,  opuszczonych  i
skrajnie zaniedbanych,

B . postać  depresji  psychotycznej  z  urojeniami
hipochondrycznymi  i  nihilistycznymi  często  występująca
u osób w starszym wieku,

C.  pojęcie określające znaczne zaburzenie ruchowe,
D.  upośledzenie uwagi z lękiem uogólnionym.

Zadanie 74.
Jeżeli  pacjent  kieruje  swoją  agresję  przeciwko  rzeczom,  na
przykład  usiłuje  zdemolować  pokój,  oznacza  to,  że  znajduje  s ię
w :

A.  I fazie agresji,
B .  II fazie agresji,
C .  III fazie agresji,
D.  IV fazie agresji.

Zadanie 75.
D o  kryteriów  diagnostycznych  wg  ICD-10  przewlekłych  tików
ruchowych NIE należą:

A . występowanie  tików  wielokrotnie  w  ciągu  dnia,
trwających, co najmniej 12 miesięcy,

B.  początek przed 18 rokiem życia,
C.  objawy mogą być ubocznym skutkiem podawania leków,
D.  zaburzenie nie jest wynikiem stanu somatycznego.

Zadanie 76.
D o  przyczyn  endogennych  wywołujących  zaburzenia  psychiczne
należą czynniki:

A .  związane z predyspozycją genetyczną,
B.  patogenne i procesy chorobowe,
C.  związane z nieprawidłowym rozwojem,
D . związane  ze  społecznym  uczeniem  się  oraz  sytuacjami  i

wydarzeniami powodującymi stres psychiczny.



Zadanie 77.
Największym  problemem  w  kontaktach  z  pacjentami  w  stanie
agresji są:

A.  werbalne zachowania agresywne,
B.  występowanie w pierwszej fazie rękoczynów,
C . przeradzanie się zachowań agresywnych w zaawansowane i

groźne konflikty,
D.  występowanie autoagresji.

Zadanie 78.
Rehabilitacja społeczna to:

A . zespół  działań,  które  mają  doprowadzić  do  odzyskania
utraconej sprawności psychofizycznej,

B.  poradnictwo i szkolenie zawodowe,
C . przygotowanie chorego do życia w środowisku rodzinnym i

społecznym  oraz  przygotowanie  środowiska  do  przyjęcia
chorego,

D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 79.
Cechą psychoterapii dynamicznej jest:

A .  objaśnianie natury choroby,
B . wypracowanie  optymalnych  metod  adaptowania  się  do

choroby,
C . ujawnianie  i  analizowanie  procesów  zarówno

interpsychicznych jak i interpersonalnych,
D . udzielanie  porad  i  poszukiwanie  nowych  strategii

postępowania.

Zadanie 80.
Podstawowym zadaniem terapii zajęciowej jest:

A .  eliminowanie objawów psychotycznych,
B.  zajęcie czasu wolnego pacjentowi,
C.  organizowanie wycieczek,
D.  nawiązywanie związków interpersonalnych.

Zadanie 81.
Najważniejszym czynnikiem skutecznej psychoterapii jest:

A .  rodzaj i siła związku między terapeutą a pacjentem,
B.  rodzaj psychoterapii,
C.  rodzaj schorzenia pacjenta,
D.  różnica wieku pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą.



Zadanie 82.
Depersonalizacja w  zespole  wypalenia  zawodowego u  pielęgniarek
przejawia się:

A .  poczuciem zmiany swojej osobowości i zmęczeniem,
B . przedmiotowym  traktowaniem  pacjentów  i  zanikiem

identyfikacji z zawodem,
C.  niską oceną własnej osoby i zmniejszoną odpornością,
D.  rozdrażnieniem i nastawieniem hipochondrycznym.

Zadanie 83.
Choroba psychiczna wyzwala u chorego postawę:

A.  altruistyczną,
B.  egocentryczną,
C.  wrogości wobec samego siebie, rodziny i otoczenia,
D.  sprzyjającą komunikowaniu się.

Zadanie 84.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  napadu  paniki  jest
NIEPRAWDZIWE?

A . napad  paniki  może  rozpoczynać  się  bez  dostrzegalnego
bodźca zewnętrznego,

B.  napad paniki może rozpoczynać się po zbudzeniu ze snu,
C . w  przerwaniu  objawów  paniki  istotną  rolę  odgrywa

hiperwentylacja,
D . napad paniki czasem bywa poprzedzony bodźcem, na który

pacjent może się uwarunkować.

Zadanie 85.
Technika  komunikowania  terapeutycznego,  która  pozwala  na
podtrzymanie  rozmowy  i  sprawdzenie  przez  pacjenta,  jak
wypowiadane  przez  niego  treści  zostały  przez  personel
zrozumiane to:

A.  oferowanie siebie,
B.  poświadczenie,
C.  budowanie nadziei i pocieszanie,
D.  modelowanie.

Zadanie 86.
Zdrowie  psychiczne  rozumiane  jako  przystosowanie  się  jednostki
d o  je j  środowiska  materialnego  i  ludzkiego  przy  osiągnięciu
maksymalnego powodzenia i szczęścia zostało zdefiniowane przez:

A.  Światową Organizację Zdrowia w roku 1946,
B.  Menningera w roku 1946,
C.  Fromma w roku 1941,
D.  Hadfielda w roku 1952.



Zadanie 87.
Wśród  możliwych  problemów  wynikających  z  leczenia
elektrowstrząsami NIE jest:

A .  przeżywanie przez pacjenta lęku i obaw przed zabiegiem,
B.  bóle głowy, bóle mięśni,
C.  złośliwy zespół neuroleptyczny,
D.  przemijające zaburzenia pamięci.

Zadanie 88.
Na podstawie standardu opieki pielęgniarskiej budowane są:

A.  rekomendacje,
B.  certyfikaty jakości,
C.  procedury,
D.  akredytacje.

Zadanie 89.
Głównym przedmiotem oceny jakości opieki pielęgniarskiej jest:

A .  dostępność,
B.  profesjonalność,
C.  etyka,
D.  struktura (nakłady).

Zadanie 90.
Pacjentka,  osoba  samotna,  z  rozpoznaniem  schizofrenii,  na
skutek  chronizacji  choroby  i  podeszłego  wieku  nie  jest  zdolna
d o  zaspokojenia  swoich  podstawowych  potrzeb  życiowych.
Pacjentka  nie  wymaga  leczenia  szpitalnego.  Pielęgniarka,  która
s ię  nią  opiekuje,  uznała,  że  w  tej  sytuacji  najlepszym  wyjściem
będzie  umieszczenie  podopiecznej  w  domu  pomocy  społecznej.
Pacjentka  nie  wyraża  zgody  na  umieszczenie  je j  w  domu  pomocy
społecznej. W tej sytuacji należy:

A . n ie  zwracać  uwagi  na  protest  chorej,  która  nie  w  pełni
jest świadoma swojej sytuacji,

B . zwrócić  s ię  do  lekarza  leczącego,  aby  ten  wyraził  zgodę
na przymusowe umieszczenie chorej w domu opieki,

C . zwrócić  s ię  do  przedstawiciela  ustawowego  lub  sądu
opiekuńczego,  aby  wyraził  zgodę  na  skierowanie
pacjentki do domu opieki bez jej zgody,

D . zwrócić  s ię  do  sądu  okręgowego,  aby  ten  podczas
rozprawy niejawnej  wyraził  zgodę na umieszczenie chorej
w domu opieki.



Zadanie 91.
Model  pielęgniarstwa  oparty  na  fazach  relacji
pielęgniarka-pacjent to teoria pielęgnowania wg:

A.  V. Henderson,
B.  D. Orem,
C.  S.C. Roy,
D.  H. Peplau.

Zadanie 92.
W  której  z  poniżej  wymienionych  form  terapii  uczestnictwo
chorego z psychozą ułatwi pacjentowi poznanie przyczyn choroby,
mechanizmów objawów i wynikające z nich problemy?

A.  trening rozwiązywania trudnych sytuacji międzyludzkich,
B.  psychoterapia elementarna,
C.  trening asertywności,
D.  psychoterapia wglądowa.

Zadanie 93.
Ryzyko popełnienia samobójstwa w schizofrenii:

A .  wzrasta w miarę zwiększania się czasu trwania choroby,
B.  maleje w miarę zwiększania się czasu trwania choroby,
C . jest  na  stałym,  wysokim  poziomie  bez  względu  na  czas

trwania choroby,
D.  nie istnieje.

Zadanie 94.
Definiowaniem i opisem poszczególnych objawów zaburzeń procesów
psychicznych i zaburzeń zachowania zajmuje się:

A .  nozologia,
B.  semiologia,
C.  psychopatologia ogólna,
D.  psychopatologia szczegółowa.

Zadanie 95.
Lęk przed brudem określa się terminem:

A.  agorafobia,
B.  klaustrofobia,
C.  mizofobia,
D.  tanatofobia.

Zadanie 96.
Wśród czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu w miejscu
zamieszkania wymienia się m. in.:

A .  zagrożenie narastającą przestępczością,
B.  brak umiejętności działań twórczych,
C.  nieumiejętność bronienia własnych spraw,
D.  nieumiejętność radzenia sobie z zadaniami życiowymi.



Zadanie 97.
Która grupa zachowań chorego z  rozpoznaniem depresji  wskazuje
na podjęcie przez niego decyzji o samobójstwie?

A . prośby  o  możliwość  samodzielnych  wyjść  z  oddziału,
częste przebywanie w dyżurce pielęgniarskiej,

B . większa  aktywność  w  godzinach  wieczornych,  częste
telefoniczne kontaktowanie się z rodziną,

C . zgłaszanie  licznych  dolegliwości  somatycznych,
wyrażanie  obawy  przed  powrotem  do  domu,  konflikty  z
innymi pacjentami,

D . izolowanie  się,  nagłe  uspokojenie  s ię  po  okresie
silnego lęku, wyrażanie przekonania o nieuleczalności.

Zadanie 98.
Jedna  z  poniższych  zasad  utrudnia  wyrażenie  przez  chorego  z
zaburzeniami psychicznymi problemów emocjonalnych:

A . dawanie pacjentowi czasu na znalezienie właściwych słów
do wyrażenia uczuć,

B.  bycie empatycznym,
C.  stawianie pytań zamkniętych,
D.  pytanie o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne.

Zadanie 99.
D o  leków,  które  należy  odstawić  przed  wykonaniem
elektrowstrząsów lub które należy stosować w zmniejszonej dawce
w czasie serii elektrowstrząsów NIE należą:

A.  l i t ,
B .  diuretyki,
C.  benzodiazepiny,
D.  kortykosteroidy.

Zadanie 100.
Do wskaźników oceny jakości opieki pielęgniarskiej NIE należą:

A.  satysfakcja pacjenta,
B.  satysfakcja zawodowa,
C.  zasoby materialne,
D.  dowody w dokumentacji.

Zadanie 101.
Które  z  podanych  objawów  psychopatologicznych  najczęściej
stanowią  potencjalne  podłoże  zachowań  agresywnych  u  chorych
psychicznie?

A.  urojenia zazdrości i omamy imperatywne,
B.  urojenia ksobne i mantyzm,
C.  dysmorfofobia i kompulsje,
D.  pseudohalucynacje i urojenia nihilistyczne.



Zadanie 102.
Cechami charakterystycznymi dla zespołu Turnera są:

A.  niski wzrost, nadwaga, wada wzroku,
B . niski  wzrost,  płetwiastość  szyi,  niska  l inia

owłosienia,
C . zaburzenia  orientacji  wzrokowo-przestrzennej,  wada

wzroku,
D.  nadwaga, płetwiastość szyi, wada serca.

Zadanie 103.
Jakie  zachowanie  pielęgniarki  przyczynią  się  do  zmniejszenia
agresji słownej chorego psychicznie?

A . podniesiony  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego
zachowania  bez  okazywania  niechęci,  niekomentowanie
zachowania pacjenta,

B . spokojny  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania,
okazywana niechęć, niekomentowanie zachowania pacjenta,

C . spokojny  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania
bez  okazywania  niechęci,  niekomentowanie  zachowania
pacjenta,

D . niski  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania  bez
okazywania niechęci, komentowanie zachowania pacjenta.

Zadanie 104.
LSD stanowi środek o:

A.  działaniu łagodzącym negatywne objawy lęku,
B.  najsilniejszym działaniu halucynogennym,
C.  działaniu obniżającym nastrój,
D.  działaniu silnie nasennym.

Zadanie 105.
Zaburzenia  afektywne  z  szybką  zmianą  faz  (rapid  cycling),  to
szczególna odmiana ChAD typu I lub I I , w której l iczba nawrotów
chorobowych wynosi co najmniej:

A .  2 w ciągu roku,
B.  4 w ciągu roku,
C.  6 w ciągu roku,
D.  8-10 w ciągu roku.



Zadanie 106.
Fobia jest to:

A . si lna,  niepohamowana  reakcja  lękowa  niepodlegająca
kontroli,  niedająca  się  uzasadnić,  często  powstaje
podczas nagłego zetknięcia się z obiektem,

B . reakcja  obronna  na  zetknięcie  s ię  z  obiektywnie
istniejącym źródłem zagrożenia,

C.  myśl i wyobrażenie nasuwające się wbrew woli,
D.  zmiana w odbieraniu siebie i otoczenia.

Zadanie 107.
Który sposób komunikowania z pacjentem jest NIETERAPEUTYCZNY?

A.  przekazywanie obserwacji,
B.  ocenianie postawy,
C.  kierowanie zwrotne pytań,
D.  udzielanie informacji.

Zadanie 108.
Jedna z opinii na temat motywów dokonywania samouszkodzeń jest
BŁĘDNA:

A.  samouszkodzenie rozładowuje emocje,
B.  samouszkodzenie zwraca uwagę otoczenia,
C.  samouszkodzenie nie jest formą samoukarania,
D . samouszkodzenie  jest  sposobem  przekształcenia  nie

akceptowanych uczuć w określone fizyczne doznania.

Zadanie 109.
Do mechanizmów obronnych stosowanych w zniekształcaniu według
Sieka należą:

A.  wypieranie, sublimacja, racjonalizacja,
B.  zaprzeczanie, idealizacja, intelektualizacja,
C.  introjekcja, tłumienie, konwersja,
D.  projekcja, kompensacja, regresja.

Zadanie 110.
Stwierdzenie,  że  zaburzenia  psychiczne  mogą  być  wynikiem
powstania  reakcji  emocjonalnych  nieadekwatnych  do  rodzaju
wywołującego je bodźca jest zgodne z:

A .  teorią behawioralną,
B.  psychoanalizą,
C.  koncepcjami humanistycznymi,
D.  teoriami systemowymi.



Zadanie 111.
Sprawdzanie standardów opieki pielęgniarskiej za pomocą badania
opinii  pacjentów  przebiega  w  kilku  etapach.  Pierwszym  etapem
zawsze jest:

A . wybór  próby  do  badań  i  określenie  czasu  trwania
pomiaru,

B.  przygotowanie personelu do przeprowadzenia ankiet,
C.  opracowanie ankiet badających opinie pacjentów,
D.  przeprowadzenie badań ankietowych.

Zadanie 112.
Samobójstwo  łączące  cechy  samobójstwa  oraz  zabójstwa  i
polegające na tym, że sprawca jeszcze przed zdarzeniem decyduje
s ię  na  poszerzenie  grona  osób,  co  do  których  śmierć  wydaje  mu
się konieczną, określamy pojęciem samobójstwa:

A.  egoistycznego,
B.  altruistycznego,
C.  anomicznego,
D.  rozszerzonego.

Zadanie 113.
Zgodnie  z  zasadami  obowiązującymi  w  rehabilitacji  osób  z
problemami zdrowia psychicznego, usprawnianie zawodowe powinno
być realizowane w następującej kolejności:

A . środowiskowy  dom  samopomocy  -  warsztat  terapii
zajęciowej - zakład aktywizacji zawodowej,

B . oddział  rehabilitacyjny  -  warsztat  terapii  zajęciowej  -
zakład pracy chronionej,

C . oddział  dzienny  -  warsztat  terapii  zajęciowej  -  f irma
społeczna,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 114.
Zdanie  "zdrowie  psychiczne  jest  fundamentalnym  dobrem
osobistym" sugeruje, że lecząc chorego psychicznie należy:

A.  dążyć do poprawy zdrowia za wszelką cenę,
B . uznać,  że  wszystkie  środki  i  metody  lecznicze  są

uprawnione,
C . mieć  wzgląd  na  inne  dobra  osobiste,  a  nie  tylko  na  cele

zdrowotne,
D . pominąć  niechęć,  opór  i  wyobrażenia  pacjenta  o

leczeniu.



Zadanie 115.
W celu uzyskania dobrej komunikacji międzyludzkiej należy:

A.  nauczyć się słuchać ludzi lub pacjenta,
B.  nie zwracać uwagi na gesty pozawerbalne,
C.  nie negocjować,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 116.
I l e  kategorii  zachowania  ocenia  Pielęgniarska  skala  obserwacji
zachowania pacjenta według G. Hoenigfelda i C. Kletta?

A.  20,
B.  30,
C.  15,
D.  25.

Zadanie 117.
Chorzy z zaburzeniami osobowości:

A . często  usiłują  wykorzystać  innych  pacjentów  do
świadczenia sobie różnych drobnych przysług,

B.  mogą próbować podporządkować sobie personel,
C . s ą  nastawieni  egocentrycznie,  mogą  być  skłonni  do

fantazjowania,
D.  wszystkie powyższe prawidłowe.

Zadanie 118.
Ustawowy podział osób z zaburzeniami psychicznymi ma służyć:

A.  możliwie najlepszej ochronie praw tych osób,
B . różnicowaniu  form  opieki  psychiatrycznej  szczególności

leczenia,
C . różnicowaniu  form  opieki  poszpitalnej,  w  szczególności

pomocy społecznej,
D . różnicowaniu  odpowiedzialności  karnej  za  ewentualne

naruszenia obowiązującego prawa.

Zadanie 119.
Wśród metod deeskalacji wymienia się:

A .  przeniesienie pacjenta do spokojniejszego otoczenia,
B.  zwiększoną obserwację i wsparcie,
C.  podanie leków za zgodą pacjenta, jeśli to wskazane,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 120.
Depresja wieku podeszłego:

A . jest  często  przeoczana  ze  względu  na  dolegliwości
somatyczne,

B.  charakteryzuje ją wysokie ryzyko próby samobójczej,
C.  jest późno rozpoznawanym zaburzeniem,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 121.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania elektrowstrząsów
są/jest:

A .  odklejenie siatkówki,
B . choroby  przebiegające  ze  wzmożonym  ciśnieniem

śródczaszkowym,
C.  zakrzepowe zapalenie żył,
D . choroby  krtani  i  jamy  ustnej  zmniejszające  drożność

dróg oddechowych.

Zadanie 122.
Do cech charakteryzujących osobowość dyssocjalną NIE należą:

A.  reakcje lękowe lub ksobne w relacjach międzyludzkich,
B . trwała  niezdolność  do  związków  uczuciowych  z  innymi

ludźmi,
C.  brak poczucia winy i wstydu,
D.  utrwalone i nieadekwatne zachowania antyspołeczne.

Zadanie 123.
W  listopadzie  1986  roku  odbyła  się  w  Ottawie  (Kanada)  I
Międzynarodowa  Konferencja  Promocji  Zdrowia.  W  wyniku  obrad
powstała  Karta  Ottawska,  która  może  być  traktowana,  jako
drogowskaz  do  założeń  zdrowotnych,  zarówno  na  poziomie
międzynarodowym,  jak  i  krajowym.  Promowanie  zdrowia,  w  myśl
założeń Karty Ottawskiej, jest:

A .  procesem zwiększającym zasoby jednostki,
B.  celem, do którego się dąży,
C.  strategią stosowaną w międzynarodowej skali,
D.  programem obowiązującym cywilizowane społeczności.

Zadanie 124.
D o  najczęstszych,  negatywnych  postaw  rodziny  wywołujących
nawrót choroby należy:

A.  nadmierne uwikłanie i krytycyzm,
B.  reakcja obawy,
C.  tendencja do izolacji,
D.  przekazywanie pacjentowi informacji o leczeniu.



Zadanie 125.
Terapeutyczny  sposób  komunikowania  się  z  osobą  z  chorobą
Alzheimera, to między innymi:

A . n ie  przyspieszanie  wypowiedzi  pacjenta,  wielokrotne
powtarzanie pytań, przekazywanie krótkich komunikatów,

B . rozmawianie z chorym krótko, sugerowanie trudnych słów,
powtarzanie pytań,

C . poprawianie błędnych wypowiedzi, przekazywanie krótkich
komunikatów, gdy chory milczy - zakończenie kontaktu,

D . bazowanie  na  komunikatach  werbalnych,  wielokrotne
powtarzanie pytań, zachęcanie do długich wypowiedzi.

Zadanie 126.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  samobójstwa  jest
NIEPRAWDZIWE?

A.  samobójstwo może być wyrazem chęci ukarania otoczenia,
B . samobójstwo  jest  zawsze  wynikiem  intensywnego  i

jednoznacznego dążenia do śmierci,
C.  samobójstwo może być próbą wołania o pomoc,
D . samobójstwo czasem jest wyrazem bezradności i poczucia

klęski.

Zadanie 127.
D o  7  kroków  w  treningach  umiejętności  społecznych  możemy
zaliczyć:

A . wprowadzenie,  demonstrację  video,  dobór  niezbędnych
środków,

B . rozwiązanie problemów typu "nieoczekiwane komplikacje",
zadania domowe, odgrywanie ról,

C.  ćwiczenia "In vivo",
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 128.
Wskazaniem do hospitalizacji  całodobowej w przypadku anoreksji
jest:

A .  motywacja pacjenta do leczenia,
B . krótki wywiad chorobowy, masa ciała w granicach 80 - 85

% masy ciała należnej,
C . zaburzenia  krążenia  pod  postacią  bradykardii  i  spadki

RR poniżej 90/60 mmHg,
D.  stężenie glukozy w granicach 80 - 90 mg % na czczo.



Zadanie 129.
D o  cech  charakterystycznych  dla  depresji  wieku  podeszłego  NIE
należy:

A.  duża zmienność objawów,
B.  współwystępowanie depresji i chorób somatycznych,
C.  brak współistnienia depresji i otępienia,
D.  nasilenie skarg na dolegliwości somatyczne.

Zadanie 130.
W komunikowaniu się z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi
BŁĘDEM jest:

A . podejmowanie rozmowy rozpoczętej przez pacjenta bez je j
zaplanowania,

B . krytykowanie  wypowiedzi  chorego  i  dyskutowanie  z
pacjentem przejawiającym myślenie psychotyczne,

C.  pozwolenie choremu na ustalenie tematu rozmowy,
D.  aktywne słuchanie.

Zadanie 131.
W  kontakcie  z  pacjentem  w  przypadkach  jego  agresji  wskazane
jest:

A .  utrzymywanie długiego kontaktu wzrokowego,
B.  okazywanie pozawerbalne niechęci,
C.  ukazanie swoich negatywnych ocen jego zachowania,
D.  prowadzenie rozmowy na tematy neutralne.

Zadanie 132.
Ryzyko  wystąpienia  tzw.  piorunującej  postaci  złośliwego  zespołu
neuroleptycznego występuje:

A.  podczas zbyt szybkiego zwiększania dawki neuroleptyku,
B . u  osób  wyniszczonych,  odwodnionych,  ze  schorzeniami

neurologicznymi,
C . podczas  leczenia  skojarzonego:  neuroleptyki  wraz  z

solami litu lub z karbamazepiną,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 133.
Pielęgniarka komunikująca się z pacjentem agresywnym powinna:

A . okazywać  swoją  przewagę  wynikającą  z  dysponowania
środkami przymusu,

B.  wykonywać groźne gesty,
C . n ie  ujawniać  symbolicznych  przyjaznych  gestów  np.

poczęstowanie napojem,
D . powstrzymywać się od przyjmowania postawy osądzającej i

nie traktować dosłownie obraźliwych zachowań pacjenta.



Zadanie 134.
Zadania rehabilitacyjne realizują:

A . oddziały  szpitalne,  oddziały  dzienne  terapeutyczne  i
rehabilitacyjne,  poradnie  zdrowia  psychicznego,  zespoły
leczenia domowego,

B.  hotele, zespoły interwencji kryzysowej,
C.  tylko odpowiedź A. jest poprawna,
D.  odpowiedź A. i B. jest poprawna.

Zadanie 135.
Zastosowanie  terapii  elektrowstrząsowej  w  leczeniu  schizofrenii
ogranicza się do:

A.  ostrych, zagrażających życiu stanów katatonicznych,
B.  stanów lękowych,
C.  schizofrenii rezydualnej,
D.  pierwszego zachorowania na schizofrenię.



PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 361415
GRUPA 1
Zadanie 1.
Do objawów dezorganizacji w schizofrenii zaliczamy:

A.  apatię,
B.  omamy i urojenia,
C.  zaburzenia myślenia,
D.  zaburzenia ekspresji pozawerbalnych.

Zadanie 2.
Nadmierna stymulacja jest to:

A .  aktywizowanie chorego do działania,
B.  deprywacja sensoryczna,
C.  stawianie pacjentowi zbyt trudnych zadań,
D . system  form  pomocy  zmierzającej  do  uzyskania

samodzielności.

Zadanie 3.
D o  zasad  ułatwiających  pacjentowi  wyrażanie  problemów
emocjonalnych  zalicza  się:1.  dawanie  czasu  na  znalezienie
właściwych słów do wyrażenia uczuć,2. bycie empatycznym wobec
pacjenta,3.  stawianie  pytań  otwartych,4.  proponowanie
wyjaśnienia tego, co pacjent może czuć lub chce powiedzieć.

A.  1 ,2
B.  2 ,3
C.  2 ,4
D.  1-4.

Zadanie 4.
Wśród stresorów stanowiących barierę w komunikacji w warunkach
szpitalnych  wymienionych  w  Skali  Stresu  Szpitalnego  Holmesa  i
Rahea na pierwszym miejscu postawiono:

A . skrępowanie  przy  pomocy  pielęgniarki  podczas  zabiegów
higienicznych,

B.  spanie z osobami obcymi w tej samej sali,
C .  konieczność nagłej hospitalizacji,
D.  brak zindywidualizowanej opieki.



Zadanie 5.
Które z wymienionych objawów mogą świadczyć o ostrym zatruciu
alkoholem:

A . zaburzenia  uwagi  i  osądu,  chwiejność  emocjonalna,
zaburzenia koordynacji ruchów,

B . wzmożona  ruchliwość,  apatia,  obniżenie  temperatury
ciała, bradykardia, zwężenie źrenic,

C . nieżyt  błony  śluzowej,  euforia,  spowolnienie
psychoruchowe, objawy lęku, paniki,

D . nadciśnienie  tętnicze,  euforia,  niepokój,  rozszerzenie
źrenic.

Zadanie 6.
Pacjentka,  przewlekle  chora  na  schizofrenię,  straciła
mieszkanie  oraz  umiejętności  niezbędne  do  samodzielnego  życia.
Przebywa  więc  w  szpitalu  głównie  ze  względów  społecznych  i
ograniczonych  możliwości  opieki  środowiskowej.  Udzielanie
osobie  chorej  psychicznie  pomocy  finansowej,  rzeczowej  oraz
innych świadczeń wchodzi w zakres pojęcia:

A.  opieka społeczna,
B.  pomoc społeczna,
C.  oparcie społeczne,
D.  usługi opiekuńcze.

Zadanie 7.
W rehabilitacji zasada wielokrotności oddziaływań polega na:

A.  powtarzaniu działań rehabilitacyjnych,
B . stosowaniu  form  pomocy  adekwatnej  do  możliwości

pacjenta,
C . jednoczesnym  oddziaływaniu  w  różnych  sferach  życia

codziennego,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 8.
Wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego wymaga:

A . zmniejszenia dawki stosowanego neuroleptyku, jednak bez
konieczności jego odstawienia,

B.  zwiększenia dawki stosowanego neuroleptyku,
C.  natychmiastowego odstawienia stosowanego neuroleptyku,
D . zmiany stosowanego dotychczas neuroleptyku na inny lek

przeciwpsychotyczny.



Zadanie 9.
Objaw Liepmanna występuje w:

A.  schizofrenii katatonicznej,
B.  majaczeniu drżennym,
C.  paranoi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 10.
Zasadniczym  elementem  w  treningu  wszystkich  umiejętności
społecznych jest:

A .  dbanie o dokładność wykonywanych czynności,
B.  wielokrotne powtarzanie czynności,
C.  poznanie kolejności wykonywanej czynności,
D.  wykorzystanie materiałów wizualnych w treningu.

Zadanie 11.
"Lęk  wolno  płynący"  jest  najczęstszą  postacią  lęku
występującego w:

A.  fobii społecznej,
B.  po napadzie paniki,
C.  endogennym zespole depresyjnym,
D.  agorafobii.

Zadanie 12.
Do zachowań podtrzymujących kontakt i komunikację należy:

A . poszukiwanie  zgodnej  oceny,  klasyfikowanie,  zachęcanie
do powtórzeń,

B . akceptacja,  poświadczanie,  odzwierciedlenie,
informowanie, milczenie,

C . zachęcanie  do  porównań,  eksploracja,  urealnianie,
porządkowanie zdarzeń,

D.  poszukiwanie źródeł emocji, planowanie, werbalizacja.

Zadanie 13.
Do wskaźników oceny jakości opieki pielęgniarskiej NIE należą:

A.  satysfakcja pacjenta,
B.  satysfakcja zawodowa,
C.  zasoby materialne,
D.  dowody w dokumentacji.



Zadanie 14.
Pacjentowi z utrzymującymi się myślami samobójczymi:

A . można  pomóc  w  jego  środowisku,  bez  konieczności
hospitalizacji,  jeżeli  zapewni  s ię  odpowiednie  wsparcie
społeczne,

B.  nie można pomóc bez hospitalizacji,
C . można  pomóc  bez  hospitalizacji,  a le  konieczna  może  być

opieka zespołu środowiskowej opieki psychiatrycznej,
D.  odpowiedzi A i C poprawne.

Zadanie 15.
Pierwszym  elementem  postępowania  w  stanach  wymagających
natychmiastowej interwencji psychiatrycznej jest:

A .  próba nawiązania kontaktu i zebrania wywiadu,
B.  stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
C.  diagnozowanie w kierunku somatycznego podłoża zaburzeń,
D . badanie  stanu  psychicznego  pacjenta  w  kierunku

psychiatrycznego podłoża zaburzeń i ustalenie wstępnego
rozpoznania.

Zadanie 16.
Ustawowy  podział  zaburzeń  psychicznych  w  porównaniu  z
Międzynarodową Klasyfikacją Chorób jest z nią:

A.  całkowicie zgodny,
B.  w zasadzie zgodny,
C.  niezgodny,
D.  trudno określić, bo podziały te są nieporównywalne.

Zadanie 17.
Pielęgniarka  sprawująca  opiekę  nad  pacjentem  z  otępieniem
rozumie, że chory (jedna odpowiedź jest błędna):

A .  powinien mieć zapewnione jak najlepsze warunki życiowe,
B.  zdaje sobie sprawę z własnej choroby,
C . potrzebuje  wsparcia  emocjonalnego,  jeśl i  cierpi  na

depresję,
D . może  reagować  agresją  i  przyjmować  postawę

roszczeniową.

Zadanie 18.
Wśród  zaburzeń  psychicznych  związanych  ze  znacznym  ryzykiem
popełnienia samobójstwa NIE rozpoznajemy:

A.  depresji,
B .  psychozy schizofrenicznej,
C.  uzależnień,
D.  zaburzeń odżywiania.



Zadanie 19.
Do metod podtrzymujących kontakt i komunikację NIE zalicza się:

A .  poświadczenia,
B.  odzwierciedlenia,
C.  informowania,
D.  klaryfikowania.

Zadanie 20.
Poprawę społecznych warunków pobytu w szpitalu psychiatrycznym
można osiągnąć przez:

A.  ograniczenie kontaktów z rodziną,
B.  otwarte drzwi,
C.  wyznaczanie przywilejów przez personel,
D . ograniczenie  możliwości  wyboru  pacjentów  co  do  pory

zasypiania, rozrywek itp.

Zadanie 21.
P o  dokonaniu  samouszkodzenia  przez  pacjenta  w  postępowaniu
pielęgniarskim NIEODPOWIEDNIE jest:

A .  dokonanie krytycznej oceny takiego zachowania,
B.  okazywanie zrozumienia,
C.  wyrażanie współczucia,
D . dążenie  do  wytworzenia  więzi  terapeutycznej  z

pacjentem.

Zadanie 22.
Udzielanie  wczesnej  pomocy  specjalistycznej  ludziom  zagrożonym
utratą  zdrowia  psychicznego  szczególnie  dotyczy  wymienionych
grup z WYJĄTKIEM:

A.  dzieci ze środowisk patologicznych,
B.  osób przewlekle i nieuleczalnie chorych,
C.  rodzin, w których nadużywa się alkoholu,
D.  młodzieży uprawiającej sport wyczynowy.

Zadanie 23.
Pomoc w wyjaśnianiu lub wyjaśnianie ustnych i  pisemnych skarg
osób  leczonych  w  szpitalu  psychiatrycznym  należy  do
szczegółowych zadań:

A.  ordynatora oddziału psychiatrycznego,
B.  pracownika socjalnego,
C.  Rzecznika Praw Pacjenta,
D.  psychologa.



Zadanie 24.
Socjalnym  czynnikiem  ryzyka  zachowań  z  użyciem  przemocy  NIE
jest:

A .  presja grupy,
B.  przyzwolenie społeczne na przemoc,
C.  poczucie bycia owładniętym przez innych,
D . wcześniejszy  kontakt  z  przemocą  (w  domu,  otoczeniu,

poprzez media).

Zadanie 25.
Który z poniższych objawów niepożądanych może wystąpić podczas
stosowania neuroleptyków?

A.  zaburzenia metaboliczne i endokrynne,
B.  przyrost masy ciała,
C.  działanie kardiotoksyczne,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 26.
Elektryczna  stymulacja  nerwu  błędnego  (VNS)  jako  metoda
leczenia stosowana w psychiatrii, wykazuje działanie:

A.  przeciwsychotyczne,
B.  anksjolityczne,
C.  przeciwdepresyjne,
D.  nasenne.

Zadanie 27.
Pacjentka lat 40 mieszka sama, pracuje zawodowo, posiada dalszą
rodzinę.  W  ciągu  6  miesięcy  miała  dwie  próby  samobójcze.
Rodzina  nie  domyśla  się,  co  było  przyczyną  targnięcia  s ię  na
życie,  nalega  na  lekarza  rodzinnego,  aby  skierował  kuzynkę  do
szpitala  psychiatrycznego  wbrew  je j  oporom.  Czy  pacjentka,
wobec  której  zachodzą  wątpliwości,  czy  jest  ona  chora
psychicznie,  może  być  przyjęta  bez  własnej  zgody  do  szpitala
psychiatrycznego?

A.  nie, ponieważ nikomu nie zagraża,
B.  tak, może być przyjęta w celu wyjaśnienia wątpliwości,
C.  tak, ponieważ jest ewidentnie chora psychicznie,
D . nie,  ponieważ  nic  nie  wskazuje,  że  jest  chora

psychicznie.

Zadanie 28.
U pacjenta z zaburzeniami otępiennymi NIEWSKAZANE jest:

A .  zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań,
B.  wyręczanie go w wykonywaniu prostych czynności,
C . uczenie  od  nowa  prostych  czynności,  które  kiedyś  nie

sprawiały kłopotu,
D.  okazywanie zainteresowania.



Zadanie 29.
W opioidowym zespole abstynencyjnym NIE mogą występować objawy:

A.  wzrost ciśnienia krwi,
B.  tachykardia,
C.  obniżenie temperatury,
D.  wyciek z nosa.

Zadanie 30.
Na spadek alkoholu we krwi organizm reaguje najczęściej:

A . wzmożonym łaknieniem, tachykardią, obniżonym ciśnieniem
krwi, wzmożoną potliwością,

B . brakiem łaknienia, tachykardią, podwyższonym ciśnieniem
krwi, wzmożoną potliwością,

C . wzmożonym  łaknieniem,  tachykardia,  podwyższonym
ciśnieniem krwi, obniżoną potliwością,

D . brakiem  łaknienia,  tachykardią,  obniżonym  ciśnieniem
krwi, obniżoną potliwością.

Zadanie 31.
W  terapii poznawczej praca terapeutyczna ukierunkowana jest na
zmianę:

A . systemu  wartości,  struktur  poznawczych,  reakcji
lękowych,

B . przekonań, schematów poznawczych, umiejętności i wiedzy
o sobie,

C . zdolności  do  kontrolowania  siebie,  formułowania  celów  i
sposobów ich osiągania,

D . wadliwych  sposobów  komunikowania  się,  zmniejszania
poczucia izolacji, wrogości względem innych.

Zadanie 32.
Które  z  poniższych  elementów  NIE  stanowią  założeń  modelu  N.
Roper?

A.  aktywności życiowe człowieka,
B.  zaburzenia psychiczne u człowieka,
C.  indywidualność życiowa,
D.  długość życia człowieka.

Zadanie 33.
Badania  biochemiczne  wykazują,  i ż  w  schizofrenii  dochodzi  do
zaburzeń funkcjonowania układów neuroprzekaźnictwa:

A.  dopaminergicznego i serotoninergicznego,
B.  serotoninergicznego,
C.  dopaminergicznego,
D . dopaminergicznego,  serotoninergicznego,

glutaminergicznego.



Zadanie 34.
Która  wskazówka  powinna  się  znaleźć  w  planie  psychoedukacji
rodziców dziecka z tikami przejściowymi?

A . gdy  przez  dłuższy  czas  nie  wystąpią  tiki,  nagrodzić
dziecko,

B . eliminować  napięcia  w  rodzinie,  zapewnić  uregulowany
tryb życia,

C . spokojnie  rozmawiać  z  dzieckiem,  szukając  przyczyn
objawów,

D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 35.
Podczas treningu umiejętności prowadzenia rozmowy należy uczyć
pacjentów:

A.  elokwentnej wypowiedzi,
B.  absolutnej swobody wypowiedzi,
C.  afonii,
D . udzielania  o  sobie  informacji  o  różnym  stopniu

intymności.

Zadanie 36.
Kilkuletni czas trwania jadłowstrętu psychicznego prowadzi do:

A.  nieregularnych miesiączek,
B . leukopenii,  niedokrwistości  z  niedoboru  żelaza,  objawów

odwapnienia kości,
C.  wypadania włosów,
D.  spadku ciśnienia tętniczego krwi i senności.

Zadanie 37.
Istotnym elementem psychodramy NIE jest:

A .  spontaniczność gry,
B.  dokładne odgrywanie treści ról,
C.  swobodna ekspresja emocji,
D . odreagowanie,  które  pozwala  na  uczucie  ulgi  i

rozluźnienia.

Zadanie 38.
Nagłym zagrożeniem życia chorego jest:

A .  wykorzystywanie seksualne,
B . zamierzone  okaleczenie  (będące  skutkiem  zaburzeń

osobowości,  urojeń  czy  też  słabych  zdolności  radzenia
sobie w trudnych sytuacjach),

C.  zaprzestanie jedzenia i picia w depresji,
D.  zaniedbywanie własnego stanu zdrowia w otępieniu.



Zadanie 39.
Do elementów modelu opieki wg Nancy Roper NIE należy/ą:

A.  długość życia,
B.  złożone procesy międzyludzkie,
C.  czynniki wpływające na aktywności życiowe,
D.  ciągłość zależność/niezależność.

Zadanie 40.
Wyznacznikiem poprawnie nawiązanej relacji terapeutycznej jest:

A . świadomość  zespołu  terapeutycznego  celów  i  zadań  jakie
mają być osiągnięte,

B.  podporządkowanie pacjenta,
C . umiejętność  nacisku  na  pacjenta  w  celu  kontynuowania

wątku,
D.  szukanie przez pacjenta pozamedycznych źródeł wiedzy.

Zadanie 41.
Objawy abstynencyjne w przypadku stosowania opioidów:

A . mogą  wystąpić  już  po  kilku  dniach  nieprzerwanego
stosowania opioidów,

B.  pojawiają się po 4 do 36 godz. abstynencji,
C . zespół abstynencyjny może utrzymywać się do kilkunastu

dni,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 42.
Możliwość ponownych aktów przemocy jest większa, jeżeli:

A .  zachowania agresywne nie występowały w przeszłości,
B.  pacjent nie jest impulsywny,
C . osobowość  chorego  cechuje  niski  poziom  tolerowania

frustracji,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.

Zadanie 43.
Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE:

A . interwencja  kryzysowa  zakłada  udzielanie  pomocy  w
prawidłowej ocenie problemu,

B.  interwencja kryzysowa jest ograniczona w czasie,
C . interwencja  kryzysowa  traktuje  pacjenta  jak  kogoś,  kto

cierpi z powodu choroby,
D . interwencja  kryzysowa  obejmuje  nie  tylko  pacjenta,  ale

również jego rodzinę.



Zadanie 44.
Kolorystyka  prac  analizowana  podczas  zajęć  z  psychorysunku
wskazuje nam na:

A.  obecny nastrój pacjenta,
B.  diagnozę społeczną pacjenta,
C.  jego miejsce w społeczności terapeutycznej,
D.  jednostkę chorobową rozpoznaną u pacjenta.

Zadanie 45.
Przeciwwskazaniem do leczenia światłem (fototerapii) jest:

A .  depresja sezonowa,
B.  zaburzenia snu w obrazie zaburzeń rytmów okołodobowych,
C.  padaczka fotogenna,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 46.
Podłożem  schizofrenii  są  zaburzenia  struktury  ośrodkowego
układu nerwowego, które najczęściej dotyczą okolicy:

A.  czołowej lub skroniowej,
B.  ciemieniowej lub czołowej,
C.  ciemieniowej lub potylicznej,
D.  skroniowej lub potylicznej.

Zadanie 47.
Pierwszym  elementem  interwencji  terapeutycznej  przy
trudnościach w podejmowaniu aktywności ruchowej u pacjentów z
zaburzeniami depresyjnymi jest:

A .  zachęcanie pacjenta do podejmowania aktywności,
B.  szukanie zainteresowań pacjenta,
C.  zorganizowanie czasu wolnego,
D.  obserwowanie i poznawanie możliwości chorego.

Zadanie 48.
Oceniając  stan  psychiczny  chorego  stwierdzono:  osłabienie
zdolności  przyswajania  nowych  informacji,  myślenia,  oceny,
orientacji  i  funkcji  językowych,  apatię,  pogorszenie
funkcjonowania  codziennego,  drażliwość,  płaczliwość.  Powyższe
objawy mogą wskazywać na:

A.  zaburzenia lękowe,
B.  zespół depresyjny,
C.  zaburzenia konwersyjne,
D.  choroby otępienne.



Zadanie 49.
Drżenia  mięśni,  dyskinezje,  niestabilność  wegetatywna  jako
objawy początkowe występują w:

A.  letalnym zespole katatonicznym,
B.  zespole serotoninergicznym,
C.  zespole antycholinergicznym,
D.  złośliwym zespole poneuroleptycznym.

Zadanie 50.
Pierwszym elementem postępowania w treningu budżetowym jest:

A .  robienie listy zakupów,
B.  zapisywanie swoich wydatków,
C.  dzielenie sumy pieniędzy na tygodnie,
D.  orientowanie się w cenach.

Zadanie 51.
Jedna z interwencji terapeutycznych jest BŁĘDNA:

A.  zwiększać poczucie bezpieczeństwa pacjenta,
B.  udzielać informacji,
C . narzucać  metodę  rozwiązania  trudności,  a  nie  tylko

służyć radą,
D.  dodawać otuchy, pokazując mocne strony chorego.

Zadanie 52.
Zaburzenia aktywności ruchowej/napędu psychoruchowego pacjenta
o  charakterze  giętkości  woskowej  jest  charakterystyczne  dla
schizofrenii:

A .  rezydualnej,
B.  hebefrenicznej,
C.  paranoidalnej,
D.  katatonicznej.

Zadanie 53.
Aby  nie  dopuszczać  do  izolacji  społecznej,  wysokiego  poziomu
lęku  chorych  w  starszym  wieku  z  zaburzeniami  psychicznymi  i
poczuciem tej izolacji należy:

A.  umieścić pacjenta w wieloosobowej sali chorych,
B . zapewnić  l iczne  odwiedziny  znajomych  i  rodziny  w

szpitalu,
C . pomóc  integrować  się  w  grupie  terapeutycznej  poprzez

obecność przy chorym,
D.  żadne z wyżej wymienionych.



Zadanie 54.
Kryterium diagnostycznym zaburzenia zachowania (F91) wg ICD-10
NIE jest/są:

A . powtarzające  się  zachowanie  dyssocjalne,  agresywne  lub
buntownicze,

B . trwałość, utrzymywanie się tego samego wzoru zachowań w
czasie,

C.  zaburzenia trwające krócej niż 6 m-cy,
D . nie  stwierdza  się  objawów:  schizofrenii,  manii,

całościowych  zaburzeń  rozwoju,  zaburzeń
hiperkinetycznych, ani depresji.

Zadanie 55.
Jedna  z  wymienionych  zasad  unieruchomienia  pacjenta  jest
NIEWŁAŚCIWA:

A . należy  krotko  wyjaśnić  pacjentowi,  dlaczego  używa  się
pasów, umożliwiając mu podjęcie współpracy,

B . w  akcji  powinno  brać  bezpośredni  udział  optymalnie  5
osób,

C . p o  zabezpieczeniu  chorego  nie  należy  podejmować  próby
nawiązania kontaktu terapeutycznego,

D . należy  usunąć  wszelkie  niebezpieczne  przedmioty  z
odzieży i otoczenia pacjenta.

Zadanie 56.
FAŁSZYWE jest twierdzenie dotyczące fototerapii:

A . fototerapią  nazywa  się  leczenie  światłem  o  natężeniu
2,5 - 10 tys. luksów,

B . fototerapia  jest  metodą  leczenia  z  wyboru  u  pacjentów  z
depresją  zimową  w  przebiegu  choroby  afektywnej
sezonowej,

C . kuracja  solami  l i tu  istotnie  zwiększa  skuteczność
fototerapii,

D . leczenie  światłem często  jest  łączone  z  innymi  metodami
leczenia depresji.

Zadanie 57.
Ustawa dzieli osoby z zaburzeniami psychicznymi na:

A . ujawniające:  psychozy,  nerwice  i  odchylenia  od  normy
psychicznej,

B . chore  psychicznie,  upośledzone  umysłowo  i  wykazujące
inną niż wymienione zakłócenia czynności psychicznych,

C . wykazujące  choroby:  psychiczne,  psychosomatyczne  i
psychoorganiczne,

D.  zaburzone umysłowo, psychotyczne i psychicznie.



Zadanie 58.
Do czynników utrudniających proces komunikowania o charakterze
emocjonalnym, u pacjentów w starszym wieku należy:

A.  nastawienie euforyczne,
B.  nadmierne zaufanie,
C.  zaburzenia pamięci,
D.  zaburzenia narządów zmysłu.

Zadanie 59.
W  przypadku, kiedy pacjent ma urojenia lub omamy pielęgniarka
powinna:

A.  podjąć próbę ich wyperswadowania,
B.  kategorycznie im zaprzeczać,
C.  zachęcić pacjenta do opisu przeżyć,
D.  zmienić temat rozmowy.

Zadanie 60.
Która  z  poniżej  wymienionych  metod  leczenia  chorych
psychicznie,  obecnie  zaliczana  jest  do  tzw.  historycznych  metod
leczenia:1.  lobotomia  czołowa,2.  przezczaszkowa  stymulacja
magnetyczna,3. insulinoterapia,4. deprywacja snu.

A.  1, 4,
B.  1, 2,
C.  1, 3,
D.  2, 3.

Zadanie 61.
Polecenie,  aby  skrzywdzić  inną  osobę  wydawane  przez  "głosy"
stanowi  czynnik  ryzyka  zachowań  z  użyciem  przemocy  o
charakterze:

A.  psychologicznym,
B.  organicznym,
C.  psychotycznym,
D.  socjalnym.

Zadanie 62.
Poczucie  wewnętrznego  niepokoju  (uniemożliwiającego  usiedzenie
w  miejscu,  spokojne  stanie,  leżenie)  połączone  z  przeżywaniem
lęku i drażliwością to:

A.  dystonia,
B.  akatyzja,
C.  dyskineza,
D.  parkinsonizm polekowy.



Zadanie 63.
W  klasycznym  autyzmie  wczesnodziecięcym  według  Kannera  NIE
występują:

A.  zaburzenia mowy,
B.  brak kontaktu uczuciowego,
C.  silny lęk i opór przed zmianą w otoczeniu,
D.  halucynacje słuchowe.

Zadanie 64.
Ważnym  elementem  w  terapii  i  opiece  nad  osobami  z  otępieniem
jest:

A .  udzielanie wsparcia rodzinie,
B.  częsty kontakt z lekarzem psychiatrą,
C.  systematyczna kontrola stanu somatycznego,
D.  całodzienne organizowanie czasu.

Zadanie 65.
Który z mechanizmów obronnych występujących u pacjenta może być
szczególnie  utrwalony  poprzez  postawę  nadopiekuńczości
pielęgniarki?

A.  projekcja,
B.  racjonalizacja,
C.  regresja,
D.  konwersja.

Zadanie 66.
Największym  problemem  w  kontaktach  z  pacjentami  w  stanie
agresji są:

A.  werbalne zachowania agresywne,
B.  występowanie w pierwszej fazie rękoczynów,
C . przeradzanie się zachowań agresywnych w zaawansowane i

groźne konflikty,
D.  występowanie autoagresji.

Zadanie 67.
Choroba psychiczna wyzwala u chorego postawę:

A.  altruistyczną,
B.  egocentryczną,
C.  wrogości wobec samego siebie, rodziny i otoczenia,
D.  sprzyjającą komunikowaniu się.



Zadanie 68.
Aby zmniejszyć ryzyko zaburzeń procesów poznawczych i zaburzeń
pamięci  związanych  z  leczeniem  wstrząsami  elektrycznymi,
należy:1.  stosować  zabiegi  jednostronnie,2.  stosować  raczej  2  a
nie  3  zabiegi  w  tygodniu,3.  podawać  t len  w  czasie  zabiegu
(wentylować chorego),4. stosować odpowiednie dawki prądu.

A.  1, 2,
B.  2, 3,
C.  2, 4,
D.  1-4.

Zadanie 69.
Skala Hamiltona służy do oceny stanu pacjenta:

A.  z otępieniem,
B.  ze schizofrenią,
C.  z depresją,
D.  uzależnionego od alkoholu.

Zadanie 70.
Lekarz  rodzinny  leczący  pacjentkę  otrzymał  nieprawdziwą
informację  od  je j  kuzynki,  że  pacjentka  jest  chora  psychicznie.
Czy dobra osobiste pacjentki zostały naruszone?

A.  tak i są chronione przez prawo,
B.  nie, ponieważ nie są prawdziwe,
C.  nie, ponieważ wie o tym tylko lekarz,
D.  tak, ale sądy tym się nie zajmują.

Zadanie 71.
Zjawisko  przeniesienia  możliwe  do  wystąpienia  w  przebiegu
psychoterapii indywidualnej polega na:

A . przypisywaniu  relacji  z  terapeutą  i  jemu  samemu  cech,
jakie  miały  inne  ważne  w  życiu  pacjenta  osoby  i
relacje,

B . przypisywaniu  relacji  z  pacjentem  i  jemu  samemu  cech,
jakie  miały  inne  ważne  w  życiu  terapeuty  osoby  i
relacje,

C . wnoszeniu  przez  psychoterapeutę  w  relację  z  pacjentem
własnych przeżyć i trudności,

D.  żadne z powyższych.



Zadanie 72.
Tradycyjnie do zaburzeń psychicznych zalicza się:

A .  tylko psychozy,
B.  psychozy i choroby psychiczne,
C . psychozy,  choroby  psychiczne  i  inne  zaburzenia

czynności psychicznych,
D . psychozy,  nerwice,  upośledzenie  umysłowe,  większość

zespołów  psychoorganicznych,  niektóre  zaburzenia
psychosomatyczne,  niektóre  dewiacje  seksualne,
zaburzenia  osobowości  oraz  uzależnienie  od  alkoholu  i
innych substancji psychoaktywnych.

Zadanie 73.
Zasadniczym  czynnikiem  uruchamiającym  uogólnione  zasoby
odporności  człowieka,  który  przeciwdziała  stresom  i  czynnikom
patogennym oraz zapewnia utrzymanie dobrego stanu zdrowia jest:

A .  silne poczucie koherencji,
B.  konstruktywizm społeczny,
C.  diagnostyka etiologiczna,
D.  ekmnezja.

Zadanie 74.
Stwierdzenie,  że  zaburzenia  psychiczne  mogą  być  wynikiem
powstania  reakcji  emocjonalnych  nieadekwatnych  do  rodzaju
wywołującego je bodźca jest zgodne z:

A .  teorią behawioralną,
B.  psychoanalizą,
C.  koncepcjami humanistycznymi,
D.  teoriami systemowymi.

Zadanie 75.
W  trakcie  opisywania  swoich  doznań  przez  pacjenta  w  lęku
należy:

A.  wykazać się aktywnym słuchaniem,
B.  interpretować doznania pacjenta,
C.  zmieniać tor wypowiedzi,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 76.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  leków
przeciwdepresyjnych jest NIEPRAWDZIWE?

A . ważnym zjawiskiem związanym z dynamiką działania leków
przeciwdepresyjnych  jest  nasilenie  tendencji
samobójczych  u  pacjentów  w  depresji,  z  myślami
samobójczymi i obniżonym napędem psychoruchowym,

B.  leki przeciwdepresyjne przynoszą natychmiastowe efekty,
C . leki  przeciwdepresyjne  zwykle  podaje  s ię  kilka

miesięcy,
D . leki  przeciwdepresyjne  mają  wielokierunkowe  działanie

kliniczne,  choć  ich  nazwa  podkreśla  tylko  efekt
przeciwdepresyjny.

Zadanie 77.
Przewlekły,  trwający  miesiącami  uporczywy  lęk,  który  występuje
bez związku z sytuacją NIE może występować:

A.  w depresji,
B .  w objawach prodromalnych w schizofrenii,
C.  w przebiegu zespołu abstynencyjnego,
D.  w agorafobii.

Zadanie 78.
Wysoka skuteczność stosowania fluoksetyny została potwierdzona
w leczeniu:

A.  bulimii,
B.  schizofrenii,
C.  zespołu paranoidalnego,
D.  nerwicy lękowej.

Zadanie 79.
Profilaktyka  farmakologiczna  zaburzeń  afektywnych  obejmuje
podawanie:

A . sol i  l i tu  (np.  węglanu  litu),  karbamazepiny  (np.
Tegretol,  Amizepin),  kwasu  walproinowego  (np.  Depakine
Chrono),

B . amizepiny,  tranxeny,  piracetamu  (np.  Nootropil),
karbamazepiny (np. Tegretol, Amizepin),

C . sol i  l i tu  (np.  węglan  litu),  nicergolina  (np.
Nicergolin), winpocetyna (Vinpoton),

D . kwasu walproinowego (np. Depakine Chrono), klorazepatu
(np. Tranxena), piracetanu (np. Nootropil).



Zadanie 80.
Nagłe zagrożenie ze strony chorego dla zdrowia innych osób może
wystąpić w opisanych sytuacjach, z WYJĄTKIEM:

A.  w depresji lub psychozie poporodowej,
B . n a  skutek  urojeń  paranoidalnych  i  prześladowczych,

urojeń oddziaływania ze strony innej osoby,
C . z  powodu  chaotycznego  zachowania  rodziców  w

schizofrenii lub manii,
D . kiedy pacjent przygotowuje plan popełnienia samobójstwa

i ukrywa to przed innymi.

Zadanie 81.
W  terapii,  metody  behawioralne  są  szczególnie  przydatne  w
następujących warunkach:

A . natura  problemu  ma  źródło  w  umyśle  i  nie  jest  jasno
identyfikowana jako zaburzone zachowanie,

B . pacjent  wykazuje  zdolność  do  niezależnego,  twórczego
myślenia, które może prowadzić do działania,

C . osoba  jest  mniej  ograniczana  przez  warunki  otoczenia  i
polega bardziej na swoich własnych wyborach dotyczących
środowiska,

D.  gdy możliwe jest kontrolowanie otoczenia pacjenta.

Zadanie 82.
Deprywacja snu nocnego, to metoda stosowana w celu podwyższenia
efektu terapeutycznego leków:

A.  przeciwpsychotycznych,
B.  przeciwdepresyjnych,
C.  przeciwlękowych,
D.  psychostymulujących.

Zadanie 83.
Grupę  zaburzeń  afektywnych,  w  przebiegu  których  pojawiają  się
oddzielone  różnie  długimi  okresami  remisji  epizody
sub-/depresyjne i hipo-/maniakalne określa się nazwą:

A.  zaburzenia schizoafektywne,
B.  choroba afektywna dwubiegunowa,
C.  choroba afektywna jednobiegunowa,
D.  choroba afektywna sezonowa.



Zadanie 84.
Faza porządkująca komunikowanie to faza, w której:

A . osoba  pomagająca  dostrzega  pacjenta  i  zmiany  w  jego
wyglądzie,

B . osoba  pomagająca  stara  się  przekazać  pacjentowi,  że
jest akceptowany,

C . zachęca  się  pacjenta  do  koncentracji  i  eksploracji
swoich uczuć,

D . osoba  pomagająca  próbuje  wyjaśnić  niezrozumiałe
znaczenie słów, zwrotów, myśli i wypowiedzi pacjenta.

Zadanie 85.
Prawdopodobieństwo  urzeczywistnienia  zamiarów  samobójczych
zwiększa nadużywanie alkoholu, ponieważ:

A.  wywołuje depresję,
B.  upośledza krytycyzm,
C.  prowadzi do odhamowania,
D.  wszystkie odpowiedzi poprawne.

Zadanie 86.
Niezbędnym  warunkiem  poprawy  jakości  opieki  pielęgniarskiej
jest:

A . posiadanie  specjalizacji  przez  wszystkich  członków
zespołu pielęgniarskiego,

B.  opracowanie i wdrożenie standardów postępowania,
C.  znajomość wszystkich teorii pielęgnowania,
D . przyjęcie  przez  pielęgniarki  dodatkowych  funkcji

terapeutycznych.

Zadanie 87.
D o nowych fizykalnych metod leczenia depresji,  będących jeszcze
w  fazie  badań,  należy:  1 .  stymulacja  nerwu  błędnego  (VNS),  2 .
przezczaszkowa  stymulacja  magnetyczna  (TMS),  3 .  magnetyczna
terapia wstrząsowa (MST), 4. insulinoterapia.

A.  1,2,
B.  2,3,
C.  1,2,3,
D.  1,2,4.



Zadanie 88.
Polska ustawa o ochronie zdrowia psychicznego:

A.  nie określa terminu zdrowie psychiczne,
B . nie  określa  znaczenia  terminu  zdrowie  psychiczne,  ale

uznaje je za fundamentalne prawo człowieka,
C . odwołuje  s ię  do  znaczenia  tego  terminu  podanego  przez

Światową Organizację Zdrowia,
D . odwołuje  s ię  do  definicji  zdrowia  psychicznego  w

Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

Zadanie 89.
Podczas  doboru  pacjentów  do  grupy  treningu  umiejętności
aktywnego udziału we własnym leczeniu farmakologicznym należy
dbać o to, aby:

A . n ie było wśród nich osób z objawami psychotycznymi lub
innymi zaburzeniami funkcji poznawczych,

B.  była to grupa z tą samą jednostką chorobową,
C.  nie było w grupie zbyt dużej różnicy wieku,
D.  osoby w grupie były z małym stopniem samodzielności.

Zadanie 90.
W  listopadzie  1986  roku  odbyła  się  w  Ottawie  (Kanada)  I
Międzynarodowa  Konferencja  Promocji  Zdrowia.  W  wyniku  obrad
powstała  Karta  Ottawska,  która  może  być  traktowana,  jako
drogowskaz  do  założeń  zdrowotnych,  zarówno  na  poziomie
międzynarodowym,  jak  i  krajowym.  Promowanie  zdrowia,  w  myśl
założeń Karty Ottawskiej, jest:

A .  procesem zwiększającym zasoby jednostki,
B.  celem, do którego się dąży,
C.  strategią stosowaną w międzynarodowej skali,
D.  programem obowiązującym cywilizowane społeczności.

Zadanie 91.
Wczesnym objawem ubocznym stosowania litu NIE jest:

A .  mdłości i wymioty,
B.  wzmożone pragnienie i zwiększone wydzielanie moczu,
C.  bóle brzucha,
D.  zwiększenie masy ciała.

Zadanie 92.
Zdrowie  psychiczne  rozumiane  jako  przystosowanie  się  jednostki
d o  je j  środowiska  materialnego  i  ludzkiego  przy  osiągnięciu
maksymalnego powodzenia i szczęścia zostało zdefiniowane przez:

A.  Światową Organizację Zdrowia w roku 1946,
B.  Menningera w roku 1946,
C.  Fromma w roku 1941,
D.  Hadfielda w roku 1952.



Zadanie 93.
Teoria  oparta  na  potrzebach  Maslowa,  reprezentująca  14
podstawowych potrzeb, które mogą podlegać deficytom w związku z
chorobą to teoria pielęgnowania wg:

A.  V. Henderson,
B.  D. Orem,
C.  S.C. Roy,
D.  F. Nightingale.

Zadanie 94.
Osobowość paranoidalna NIE charakteryzuje się:

A .  brakiem tolerancji na niepowodzenie i krytykę,
B.  skłonnością do oskarżania innych,
C.  tendencją do błędnego postrzegania rzeczywistości,
D.  trwałą niezdolnością do więzi uczuciowych.

Zadanie 95.
Wysokiej  rangi  dokument  zaczyna  się  zdaniem:  "Uznając,  że
zdrowie  psychiczne  jest  fundamentalnym  dobrem  osobistym
człowieka,  a  ochrona  praw  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi
należy  do  obowiązków państwa .. ." .  Powyższe  zdanie  zawarte  jest
w :

A.  Ustawie o działalności leczniczej,
B.  Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego,
C.  Projekcie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego",
D.  Karcie Ottawskiej.

Zadanie 96.
D o  udziału  w  muzykoterapii  grupowej  NIE  należy  zachęcać
pacjenta:

A.  z zaburzeniami pamięci,
B.  głęboko depresyjnego,
C.  z zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi,
D.  autystycznego.

Zadanie 97.
W  programach  psychoedukacyjnych  rodzin,  przyjmuje  się
następujące założenia:

A.  rodzina jest przyczyną choroby pacjenta,
B . interwencje rodzinne są jednym z elementów oddziaływań

terapeutycznych,
C.  środowisko rodzinne nie ma wpływu na przebieg choroby,
D . podstawowym źródłem oparcia  dla  pacjenta  jest  personel

szpitalny.



Zadanie 98.
Twórcą teorii dezintegracji pozytywnej był:

A .  Tadeusz Bilikiewicz,
B.  Adam Bilikiewicz,
C.  Kazimierz Dąbrowski,
D.  Janusz Rybakowski.

Zadanie 99.
Ustawowy podział osób z zaburzeniami psychicznymi ma służyć:

A.  możliwie najlepszej ochronie praw tych osób,
B . różnicowaniu  form  opieki  psychiatrycznej  szczególności

leczenia,
C . różnicowaniu  form  opieki  poszpitalnej,  w  szczególności

pomocy społecznej,
D . różnicowaniu  odpowiedzialności  karnej  za  ewentualne

naruszenia obowiązującego prawa.

Zadanie 100.
Które  z  wymienionych  poniżej  zachowań  pielęgniarki  należą  do
zachowań porządkujących kontakt i komunikację?

A . klaryfikowanie,  poszukiwanie  zgodnej  oceny,
porządkowanie zdarzeń w czasie,

B . klaryfikowanie,  poszukiwanie  zgodnej  oceny,
modelowanie,

C . poszukiwanie  zgodnej  oceny,  porządkowanie  zdarzeń  w
czasie, eksploracja,

D . klaryfikowanie,  porządkowanie  zdarzeń  w  czasie,
modelowanie.

Zadanie 101.
Kluczowym elementem w powstawaniu kryzysu jest:

A .  frustracja,
B.  stres i napięcie,
C.  panika,
D.  depresja.

Zadanie 102.
Zdrowie człowieka w najkrótszym ujęciu zależy od:

A.  aktywności własnej i determinacji,
B.  poziomu opieki medycznej,
C.  priorytetów danego kraju,
D . konkretnych  warunków  życiowych,  czyli  poziomu  i

standardu życia.



Zadanie 103.
Teoria  pielęgnowania  wymagająca  przygotowania  pacjenta  do
"radzenia  sobie"  z  problemami  i  adaptacji  do  sytuacji
zmienionej w wyniku choroby to teoria pielęgnowania wg:

A.  V. Henderson,
B.  D. Orem,
C.  S.C. Roy,
D.  F. Nightingale.

Zadanie 104.
Trening autogenny jest to:

A .  zwiększanie wrażliwości emocjonalnej,
B.  wygaszanie nieprawidłowych nawyków,
C . zespół  ćwiczeń  miorelaksacyjnych  prowadzących  do

odprężenia emocjonalnego i poprawy samopoczucia
D . poszerzenie  samoświadomości  jednostki  w  stosunku  do

własnych postaw.

Zadanie 105.
Który  z  wymienionych  celów  terapeutycznych  można  osiągnąć
głównie  w  wyniku  systemowej  terapii  rodzin  podjętej  w  stosunku
d o  chorej  z  jadłowstrętem  psychicznym  (anorexia  nervosa)  i  je j
rodziny?

A . pobudzenie  procesów  indywidualizacji  -  separacji  i
zwiększenie autonomii pacjentki, poprawa komunikacji w
rodzinie,

B.  uzyskanie stopniowego przyrostu masy ciała,
C . zmianę utrwalonych stereotypów poznawczych związanych z

jedzeniem,
D.  wyrównanie nastroju i obniżenie lęku.

Zadanie 106.
Z brakiem zdrowia psychicznego kojarzy się:

A . umiejętność  radzenia  sobie  z  różnymi  trudnymi
sytuacjami,

B.  poczucie zależności od otoczenia,
C.  potrzebę wpływania na swoje życie,
D.  umiejętność oszczędzania.

Zadanie 107.
Do grupy zachowań pogłębiających komunikowanie należy:

A.  porządkowanie zachowań w czasie lub według skutków,
B.  eksploracja,
C.  podsumowanie,
D.  klaryfikowanie.



Zadanie 108.
W  standardzie  opieki  nad  pacjentem  z  chorobą  Alzheimera  i
zaburzeniami  snu  i  czuwania,  pielęgniarka  NIE  stosuje
następujących metod:

A.  ogranicza kawę i mocną herbatę zwłaszcza przed snem,
B.  ogranicza spożycie zbyt dużej ilości płynów wieczorem,
C . odpowiednio  przygotowuje  pokój  przed  snem  (wietrzy,

zaciemnia),
D . w  ciągu  dnia  stwarza  warunki  do  wypoczynku  i  krótkiej

drzemki.

Zadanie 109.
Klasyfikacja  diagnoz  w  odniesieniu  do  pielęgnowania  jest  ważna,
bowiem:

A . określa  istotę  poznania  stanowiącego  przedmiot
pielęgniarstwa,

B . orientuje  na  fenomen  pielęgniarstwa  (w  tym
pielęgnowania),

C . ułatwia  wymianę  informacji  pomiędzy  pielęgniarkami,
odbiorcami  usług  pielęgniarskich  i  innymi  osobami
wchodzącymi w skład zespołu opiekuńczego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 110.
Zachowaniem NIETERAPEPEUTYCZNYM w kontakcie z chorym z depresją
jest:

A . dążenie  do  zrozumienia  bezradności  ogarniającej
pacjenta,

B . rozweselanie,  pocieszanie  chorego  i  rozsnuwanie  przed
nim wizji szybkiej poprawy,

C.  wykazanie zainteresowania, towarzyszenie w milczeniu,
D.  okazanie chęci do udzielenia pomocy.

Zadanie 111.
W kontakcie psychoterapeutycznym z pacjentem mającym problemy
alkoholowe należy przestrzegać poniższych zasad, z WYJĄTKIEM:

A . prezentowania  nieoceniającej  postawy  wobec  chorego  i
jego problemu,

B.  przyjmowanie informacji chorego za w pełni wiarygodne,
C . traktowania zachowania pacjenta jako przejawów zaburzeń

psychicznych,
D . wystrzegania  się  zachowań  mogących  wywołać  u  chorego

poczucie zagrożenia.



Zadanie 112.
Efektywne komunikowanie się pielęgniarki z pacjentem w depresji
polega między innymi na:

A.  analizie przyczyn smutku i lęku,
B.  przedstawianiu pozytywnej, barwnej przyszłości,
C.  bagatelizowaniu przyczyn smutku,
D.  rozładowaniu negatywnych uczuć.

Zadanie 113.
W różnicowaniu nerwic z psychozami o rozpoznaniu decyduje:

A . brak  zniekształcenia  rzeczywistości  w  postaci  omamów  i
urojeń,

B.  brak krytycyzmu wobec objawów,
C.  znaczny rozpad osobowości,
D.  żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Zadanie 114.
Która  grupa  objawów  jest  charakterystyczna  dla  pacjenta  z
depresją?

A . przygnębienie,  negatywna  ocena  siebie  i  przyszłości,
uczucie zmęczenia,

B . brak  łaknienia,  poczucie  winy,  przekonanie  o
zniekształceniu twarzy,

C . przeżywanie  lęku,  izolowanie  się  od  innych,  nadmierna
aktywność w nocy,

D . nastawienie  hipochondryczne,  poczucie  gonitwy  myśli,
bezkrytycyzm.

Zadanie 115.
Do objawów osiowych depresji typu endogennego NIE należą:

A.  obniżenie podstawowego nastroju,
B.  osłabienie tempa procesów psychicznych i ruchowych,
C.  lęki i urojenia dotyczące własnej osoby,
D.  objawy somatyczne i zaburzenia rytmów biologicznych.

Zadanie 116.
Określenie  i  opisanie  wszystkich  działań,  procedur,  technik,
które  podejmują  pielęgniarki  w  celu  osiągnięcia  wyniku  podczas
określania standardów opieki pielęgniarskiej to:

A .  kryteria struktury,
B.  kryteria procesu,
C.  kryteria wyniku,
D.  żadne z wyżej wymienionych.



Zadanie 117.
Przezczaszkowa  stymulacja  magnetyczna  (TMS)  to  obecnie
intensywnie badana metoda możliwa do zastosowania w leczeniu:

A.  zaburzeń depresyjnych,
B.  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
C.  zespołu stresu pourazowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 118.
D o  objawów  utrudniających  rehabilitację  pacjentów
psychiatrycznych należą m.in.:

A .  objawy wytwórcze,
B.  inne objawy psychopatologiczne,
C.  objawy wtórne związane z hospitalizacją,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 119.
W schizofrenii katatonicznej NIE mogą występować objawy:

A.  osłupienie lub podniecenie,
B.  echolalia, echopraksja,
C.  sztywność mięśniowa,
D.  mutyzm akinetyczny.

Zadanie 120.
Dla  określenia  przypadków  uzależnienia  od  alkoholu  lub  innej
substancji  psychoaktywnej,  współistniejącego  z  innym
zaburzeniem psychicznym, używa się terminu:

A.  "podwójnej diagnozy",
B.  "podwójnego uzależnienia",
C.  dekompensacji psychotycznej,
D.  współuzależnienia.

Zadanie 121.
Przy  zaburzeniach  nerwicowych  i  wynikających  z  nich  zakłóceń
relacji chorego z otoczeniem NIE należy:

A . okazywać choremu zainteresowania, zrozumienia, empatii
i akceptacji,

B . n ie  nawiązywać  z  pacjentem  rozmowy  na  temat  jego
relacji  z  rodziną  i  podkreślać  wartości  jaka  stanowi
rodzina,

C.  podkreślać mocnych stron jego osobowości,
D.  stosować technik aktywnego słuchania.



Zadanie 122.
Pielęgniarka  pomaga  choremu  w  wyrażaniu  emocji  stosując
wymienione zasady, oprócz jednej:

A .  podsumowuje to, co jej zdaniem mówi pacjent,
B . wyjaśnia  psychospołeczne  komentarze  pacjenta,  jego

gesty lub tony,
C.  stawia pytania zamknięte,
D.  pyta o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne.

Zadanie 123.
W komunikowaniu się z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi
BŁĘDEM jest:

A . podejmowanie rozmowy rozpoczętej przez pacjenta bez je j
zaplanowania,

B . krytykowanie  wypowiedzi  chorego  i  dyskutowanie  z
pacjentem przejawiającym myślenie psychotyczne,

C.  pozwolenie choremu na ustalenie tematu rozmowy,
D.  aktywne słuchanie.

Zadanie 124.
Cel  opieki  pielęgniarskiej  u  pacjentów  z  zaburzeniami
odżywiania polegający na wzmocnieniu przez osobę chorą własnego
obrazu  siebie  i  uzyskanie  przez  nią  samoakceptacji  wynika  z
następującego problemu:

A . braku  poczucia  bezpieczeństwa  w  pierwszych  dniach
leczenia,

B.  lęku przed hospitalizacją,
C.  braku poczucia własnej wartości,
D.  braku poczucia choroby i odrzucenie pomocy.

Zadanie 125.
W ocenie pacjenta jakość usług medycznych NIE zależy od:

A.  kwalifikacji osób opiekujących się pacjentem,
B.  przebiegu procesu terapeutycznego i diagnostycznego,
C.  powrotu do zdrowia,
D.  wyposażenia medycznego.

Zadanie 126.
Ujmowanie  w  formie  słownej  i  pisemnej  tego,  co  powinno  być
realizowane  dla  dobra  podmiotu  i  jeśl i  to  możliwe  -  przy  jego
aktywnym udziale to:

A .  rozpoznanie stanu podmiotu opieki i jego środowiska,
B.  formułowanie planu opieki pielęgniarskiej,
C.  formułowanie celów opieki,
D.  ocena wyników pielęgniarskich.



Zadanie 127.
W aktywizacji pacjenta chorego na depresję wskazane są zajęcia:

A.  proste, które chory może wykonać do końca,
B.  atrakcyjne,
C.  trwające krótko,
D.  atrakcyjne, trwające krótko i proste.

Zadanie 128.
W  komunikowaniu  się  z  pacjentem  z  rozpoznanym  zespołem
maniakalnym należy uwzględnić informacje:

A . poparte  argumentacją  zmierzającą  do  przekonania
chorego,

B.  krótkie, rzeczowe i prawdziwe,
C . ogólnikowe,  niezbędne  do  przeprowadzenia  procedur

medycznych,
D . stanowiące  przewagę  słowną  i  ustalające  relację  w

układzie nadrzędny - podrzędny.

Zadanie 129.
W  jaki  sposób  NIE  należy  postępować  z  pacjentem,  u  którego
występują urojenia?

A.  dyskutować z pacjentem na tematy urojeniowe,
B.  nie ingerować w urojenia pacjenta,
C.  ograniczać dyskusje pacjenta na tematy urojeń,
D . zapewnić  wsparcie  nie  wzmacniając  nadmiernej

zależności.

Zadanie 130.
Które  z  poniższych  twierdzeń,  są  prawidłowe  w  komunikowaniu
terapeutycznym  z  rodziną  osoby  z  zaburzeniami  psychicznymi?1.
rodziny  osoby  chorej  psychicznie  nie  powinno  się  krytykować,
ani obwiniać,2. w kontaktach z rodziną należy być autentycznym,
otwartym, szczerym,3. osoba komunikująca się z rodziną powinna
przyjmować postawę autorytarną, 4 . rodzina chorego powinna mieć
możliwość wyrażania własnych przeżyć, opinii, sądów, oczekiwań.

A.  1,2,
B.  2,3,
C.  1,2,4,
D.  1-4.

Zadanie 131.
Do cech osobowości dyssocjalnej należy:

A.  unikanie bliższych kontaktów emocjonalnych,
B . niezdolność  do  przewidywania  skutków  własnego

postępowania,
C.  podejrzliwość,
D.  sztywność zasad moralnych.



Zadanie 132.
Błędem w komunikacji z pacjentem z zaburzeniami spostrzegania i
myślenia jest:

A .  przedstawienie swojego punktu widzenia na dany temat,
B.  dyskutowanie z pacjentem na temat jego urojeń,
C.  słowne wyrażanie wątpliwości,
D.  aktywne słuchanie.

Zadanie 133.
Jakie  zachowanie  pielęgniarki  przyczynią  się  do  zmniejszenia
agresji słownej chorego psychicznie?

A . podniesiony  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego
zachowania  bez  okazywania  niechęci,  niekomentowanie
zachowania pacjenta,

B . spokojny  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania,
okazywana niechęć, niekomentowanie zachowania pacjenta,

C . spokojny  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania
bez  okazywania  niechęci,  niekomentowanie  zachowania
pacjenta,

D . niski  ton  głosu,  brak  akceptacji  takiego  zachowania  bez
okazywania niechęci, komentowanie zachowania pacjenta.

Zadanie 134.
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
powinna być zorientowana na:

A.  chorobę i jej przebieg,
B.  pacjenta i jego rodzinę,
C.  najważniejsze objawy chorobowe,
D.  sumienne wykonywanie zleceń.

Zadanie 135.
W  przebiegu  amfetaminowego  zespołu  abstynencyjnego  pojawiają
się objawy z WYJĄTKIEM:

A.  obniżonego nastroju,
B.  lęku,
C.  zwiększonej potrzeby snu,
D.  braku łaknienia.



PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 141416
GRUPA 1
Zadanie 1.
Nawiązanie  kontaktu  pielęgniarki  z  pacjentem  w  manii  jest
trudne ze względu na:

A.  wysoką samoocenę,
B.  brak krytycyzmu,
C . przekonanie  o  nadzwyczajnych  uzdolnieniach,

możliwościach i doskonałym stanie zdrowia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 2.
Wśród cech osobowości dyssocjalnej wymienia się między innymi:

A.  bardzo podejrzliwe podejście do otaczającego świata,
B . niedoświadczanie  poczucia  winy,  łatwość  reagowania

gwałtowną agresją,
C.  nadmierną wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie,
D.  sztywność, upór, nadmierna skrupulatność.

Zadanie 3.
Nawracające obsesyjne myśli dotyczące posiłków, masy ciała oraz
wyglądu mogą występować:

A.  tylko w anoreksji,
B.  tylko w bulimii,
C.  w anoreksji i bulimii,
D.  tylko w atypowej żarłoczności psychicznej.

Zadanie 4.
Która  z  wymienionych  technik  jest  stosowana  w  psychoterapii
psychoanalitycznej?

A.  odzwierciedlenie,
B.  desensytyzacja,
C.  swobodne skojarzenia,
D.  trening asertywności.

Zadanie 5.
Ryzyko  wystąpienia  tzw.  piorunującej  postaci  złośliwego  zespołu
neuroleptycznego występuje:

A.  podczas zbyt szybkiego zwiększania dawki neuroleptyku,
B . u  osób  wyniszczonych,  odwodnionych,  ze  schorzeniami

neurologicznymi,
C . podczas  leczenia  skojarzonego:  neuroleptyki  wraz  z

solami litu lub z karbamazepiną,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 6.
Najskuteczniejszą  metodą  zwiększenia  skrupulatności  chorych  w
stosowaniu się do zaleceń lekarskich jest:

A .  przymusowe podawanie leków,
B . przekonywanie  przez  personel  i  rodzinę,  aby  chory

przyjął leki,
C . rozmowa z lekarzem wyjaśniająca konieczność stosowania

leków,
D . uczenie  pacjentów  współudziału  we  własnej

farmakoterapii.

Zadanie 7.
Głównym przedmiotem oceny jakości opieki pielęgniarskiej jest:

A .  dostępność,
B.  profesjonalność,
C.  etyka,
D.  struktura (nakłady).

Zadanie 8.
Procesy  przetwarzania  informacji  z  pamięcią,  uwagą,  programami
i  regułami  funkcjonowania  intelektualnego  należą  do  jednej  ze
struktur  warunkujących  prawidłowe  funkcjonowanie  psychiczne
człowieka:

A.  struktury biologicznej,
B.  struktury emocjonalno-motywacyjnej,
C.  struktury informacyjno-poznawczej,
D.  struktury socjodemograficznej.

Zadanie 9.
Celem  psychoedukacji  rodziny  dziecka  z  zaburzeniem
hiperkinetycznym jest przede wszystkim:

A . zmniejszenie  poczucia  winy,  które  mają  rodzice  dzieci
nadpobudliwych,

B.  nauka karania i nagradzania dziecka,
C.  umiejętność stosowania farmakoterapii,
D.  umiejętne korzystanie z pomocy psychologa.

Zadanie 10.
Który  z  poniższych  objawów  NIE  należy  do  charakterystycznych
dla  ośrodkowego  zespołu  antycholinergicznego  możliwego  do
wystąpienia w przebiegu psychofarmakoterapii:

A .  zaburzenia orientacji allo- i autopsychicznej,
B.  pobudzenie,
C.  podwyższenie temperatury ciała,
D.  zwężenie źrenic.



Zadanie 11.
Która  grupa  urojeń  jest  charakterystyczna  dla  pacjentów  z
manią?

A.  owładnięcia i ksobne,
B.  prześladowcze i dysmorfofobiczne,
C.  nihilistyczne i zazdrości,
D.  genealogiczne i wynalazcze.

Zadanie 12.
Podstawowe i powszechnie aprobowane wskazania do zastosowania
leków przeciwpsychotycznych w schizofrenii obejmują:

A.  stany remisji,
B .  ostre stany psychotyczne,
C.  stany rezydualne i przewlekłe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 13.
Ostre zatrucie litem charakteryzuje się:

A .  drżeniem, ataksją, wzmożonym napięciem mięśni,
B.  bólami i zawrotami głowy, sennością,
C.  przyrostem masy ciała, obrzękami,
D.  spadkiem siły mięśniowej i zaparciami.

Zadanie 14.
Określenie  i  opisanie  wszystkich  działań,  procedur,  technik,
które  podejmują  pielęgniarki  w  celu  osiągnięcia  wyniku  podczas
określania standardów opieki pielęgniarskiej to:

A .  kryteria struktury,
B.  kryteria procesu,
C.  kryteria wyniku,
D.  żadne z wyżej wymienionych.

Zadanie 15.
Sugerowanie  odpowiedzi  na  temat  samopoczucia  pacjenta  przez
pielęgniarkę  w  trakcie  rozmowy,  jest  niekorzystne  dla  pacjenta
z zaburzeniami:

A.  psychotycznymi,
B.  hipochondrycznymi,
C.  depresyjnymi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 16.
Treningowe metody muzykoterapii stosowane w psychiatrii:

A . pozwalają  na  pobudzenie  inwencji  twórczej  w  przebiegu
improwizacji instrumentalnej, wokalnej i ruchowej,

B . s ą  ukierunkowane  na  nauczenie  pacjentów  usuwania
napięcia psychofizycznego,

C . polegają  na  stosowaniu  nagrań  muzycznych  działających
kojąco i odprężająco,

D . sprzyjają ujawnieniu, ponownemu przeżyciu i wyzwoleniu
tłumionych emocji.

Zadanie 17.
Zaburzenie,  w  którym  najczęściej  dochodzi  do  ostrej
dezorganizacji zachowania to:

A.  upośledzenie umysłowe,
B.  przewlekłe zaburzenia psychotyczne,
C.  zaostrzenie przewlekłej schizofrenii,
D.  osłupienie.

Zadanie 18.
Wybierz  NIEPRAWDZIWE  stwierdzenie  dotyczące  zastosowania
przymusu bezpośredniego:

A . zastosowanie  środków  przymusu  nie  jest  interwencją
terapeutyczną,

B . zastosowanie środków przymusu bezpośredniego powinno
być starannie przygotowane,

C . zdecydowana  postawa  w  realizacji  podjętych  decyzji,
spokój  i  brak  wahań  ograniczają  drastyczność  przebiegu
działań,

D . osobę,  wobec  której  stosowane  są  środki  przymusu
bezpośredniego należy poinformować o czasowym przejęciu
przez  lekarza  odpowiedzialności  za  konsekwencje  je j
działań.

Zadanie 19.
Z a rozwój działań promujących zdrowie, według Karty Ottawskiej,
odpowiada przede wszystkim:

A.  ochrona zdrowia,
B.  całe społeczeństwo,
C.  samorządy terytorialne,
D.  administracja państwowa.



Zadanie 20.
Agresja związana z uszkodzeniem płatów czołowych i zaburzeniami
w transporcie serotoniny to agresja:

A.  o podłożu społecznym,
B.  impulsywna,
C.  wyuczona,
D.  zsocjalizowana.

Zadanie 21.
Przy  podejściu  holistyczno-dynamicznym  zdrowie  psychiczne
stanowi właściwość:

A.  bezwzględnie stałą i niezależną od innych czynników,
B.  bezwzględnie stałą i zależną od innych czynników,
C.  względnie stałą i zależną od innych czynników,
D.  zmienną i niezależną od czynników.

Zadanie 22.
Społeczność terapeutyczna kieruje się zasadami m.in.

A.  demokratyzmu,
B.  partycypacji,
C.  permisywności,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 23.
Na podstawie standardu opieki pielęgniarskiej budowane są:

A.  rekomendacje,
B.  certyfikaty jakości,
C.  procedury,
D.  akredytacje.

Zadanie 24.
Typ impulsywny osobowości chwiejnej emocjonalnie przejawia się:

A . zachowaniami  gwałtownymi  lub  zagrażającymi  otoczeniu
przy jednoczesnym braku przewidywania ich konsekwencji,

B . brakiem  tolerancji  na  frustrację  i  krytykę  objawiającym
się zachowaniem neurotycznym,

C.  zamiłowaniem do porządku, ładu i czystości,
D.  biernym podporządkowaniem otoczeniu.

Zadanie 25.
Który z poniższych objawów niepożądanych może wystąpić podczas
stosowania neuroleptyków?

A.  zaburzenia metaboliczne i endokrynne,
B.  przyrost masy ciała,
C.  działanie kardiotoksyczne,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 26.
Osobowość o typie paranoicznym charakteryzuje:

A . brak  tolerancji  na  niepowodzenia,  podejrzliwość,  brak
empatii,

B . brak  tolerancji  na  niepowodzenia,  podejrzliwość,  żywa
emocjonalność,

C . brak  tolerancji  na  niepowodzenia,  izolowanie  się  od
otoczenia, nadwrażliwość,

D . brak  tolerancji  na  niepowodzenia,  podejrzliwość,
teatralne zachowania.

Zadanie 27.
Pacjenci  z  chorobą  afektywną  dwubiegunową  strategii  radzenia
sobie  z  depresją  i  hipomanią,  umiejętności  wczesnego
rozpoznawania  objawów  nawrotu  oraz  modyfikowania  myśli
negatywnych, uczą się w trakcie:

A .  psychoedukacji,
B.  psychoterapii poznawczo-behawioralnej,
C.  ergoterapii,
D.  arteterapii.

Zadanie 28.
W zespole amnestycznym (zespole Korsakowa) zachowane jest/są:

A.  funkcje poznawcze,
B.  poczucie czasu,
C.  pamięć krótkotrwała,
D.  poczucie orientacji.

Zadanie 29.
Komunikowanie  pomiędzy  pielęgniarką,  chorym  a  jego  rodziną
dokonuje się za pośrednictwem:

A.  słów,
B.  wyrazu twarzy i spojrzenia,
C.  różnych rodzajów ruchów ciała, gestów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 30.
Definiowaniem i opisem poszczególnych objawów zaburzeń procesów
psychicznych i zaburzeń zachowania zajmuje się:

A .  nozologia,
B.  semiologia,
C.  psychopatologia ogólna,
D.  psychopatologia szczegółowa.



Zadanie 31.
P o  jakim  okresie  systematycznego  podawania,  działają  leki
przeciwdepresyjne?

A.  po tygodniu,
B.  po 2-3 tygodniach,
C.  po około 6 tygodniach,
D.  po około 2-3 godzinach od przyjęcia leku.

Zadanie 32.
Skuteczność fototerapii istotnie zmniejsza kuracja:

A.  karbamazepiną,
B.  solami litu,
C.  naparem z melisy,
D.  lekami przeciwpsychotycznymi.

Zadanie 33.
Jeżeli pacjent wypowiada urojenia prześladowcze należy:

A.  przekonać chorego, że tak nie jest,
B . krytycznie  dyskutować  z  chorym  na  temat  fałszywych

przekonań,
C.  poinformować, że nasze zdanie jest inne,
D.  umieścić pacjenta w izolatce.

Zadanie 34.
Psychoedukacja  rodziny  pacjenta  chorego  na  schizofrenię  polega
m. in. na:

A.  rozpoznaniu potrzeb społecznych rodziny,
B . udzielaniu  rodzinie  częstych  informacji  o  stanie

zdrowia pacjenta,
C . uczeniu dostrzegania wczesnych sygnałów ostrzegawczych

przed nawrotem choroby,
D . uczeniu sposobów wyręczania  pacjenta  w obowiązkach,  z

którymi sobie nie radzi.

Zadanie 35.
Która grupa zachowań chorego z  rozpoznaniem depresji  wskazuje
na podjęcie przez niego decyzji o samobójstwie?

A . prośby  o  możliwość  samodzielnych  wyjść  z  oddziału,
częste przebywanie w dyżurce pielęgniarskiej,

B . większa  aktywność  w  godzinach  wieczornych,  częste
telefoniczne kontaktowanie się z rodziną,

C . zgłaszanie  licznych  dolegliwości  somatycznych,
wyrażanie  obawy  przed  powrotem  do  domu,  konflikty  z
innymi pacjentami,

D . izolowanie  się,  nagłe  uspokojenie  s ię  po  okresie
silnego lęku, wyrażanie przekonania o nieuleczalności.



Zadanie 36.
Z brakiem zdrowia psychicznego kojarzy się:

A . umiejętność  radzenia  sobie  z  różnymi  trudnymi
sytuacjami,

B.  poczucie zależności od otoczenia,
C.  potrzebę wpływania na swoje życie,
D.  umiejętność oszczędzania.

Zadanie 37.
W aktywizacji pacjenta chorego na depresję wskazane są zajęcia:

A.  proste, które chory może wykonać do końca,
B.  atrakcyjne,
C.  trwające krótko,
D.  atrakcyjne, trwające krótko i proste.

Zadanie 38.
Która  z  poniższych  faz  NIE  stanowi  fazy  w  przebiegu
psychoterapii?

A.  faza nawiązania kontaktu,
B.  faza uzgodnienia kontaktu terapeutycznego,
C.  faza powstawania wglądu,
D.  faza doskonalenia zdolności do rozwiązywania problemów.

Zadanie 39.
U  pacjenta  ze  schizofrenią  pielęgniarka  łagodzi  objawy
psychotyczne (urojenia, omamy) poprzez:

A.  negowanie urojeń i omamów,
B . koncentrowanie  się  na  uczuciach  pacjenta,  a  nie  na

autentyczności doznawanych przeżyć,
C.  podejmowanie rozmów na ich temat,
D . izolowanie  pacjenta  w  trakcie  nasilania  objawów

psychotycznych.

Zadanie 40.
Treningi umiejętności społecznych prowadzone są metodą:

A.  psychoanalityczną,
B.  psychodynamiczną,
C.  behawioralną,
D.  systemową.

Zadanie 41.
D o  objawów  fizycznych  zaburzeń  lękowych  uogólnionych  NIE
należą/y:

A.  zaburzenia gastryczne,
B.  niepokój ruchowy,
C.  pocenie się,
D.  obniżone napięcie mięśniowe.



Zadanie 42.
Najczęściej samobójstwo popełniają osoby cierpiące na:

A.  depresję, schizofrenię, alkoholizm,
B.  schizofrenię, zaburzenia osobowości,
C . zaburzenia  urojeniowe,  zaburzenia  osobowości,

zaburzenia reaktywne,
D . zaburzenia  osobowości,  zaburzenia  psychoseksualne,

zaburzenia lękowe.

Zadanie 43.
W  racjonalnej terapii zaburzeń związanych ze stresem obowiązuje
zasada łączenia farmakoterapii z:

A .  terapią zajęciową,
B.  ergoterapią,
C.  psychoterapią skoncentrowaną na urazie,
D.  psychoterapią rodzinną (systemową).

Zadanie 44.
Pielęgniarka  pomaga  choremu  w  wyrażaniu  emocji  stosując
wymienione zasady, oprócz jednej:

A .  podsumowuje to, co jej zdaniem mówi pacjent,
B . wyjaśnia  psychospołeczne  komentarze  pacjenta,  jego

gesty lub tony,
C.  stawia pytania zamknięte,
D.  pyta o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne.

Zadanie 45.
Pielęgniarka  psychiatryczna  NIE  udzieli  pacjentowi  następującej
informacji:

A . leki psychotropowe powinny być przechowywane w ciemnym
opakowaniu,

B . w  trakcie  leczenia  lekami  psychotropowymi  nie  powinno
się przebywać na słońcu,

C.  leki psychotropowe można rozgryzać,
D . można  ssać  cukierki,  żuć  gumę,  jeśli  wystąpi  suchość

błon śluzowych jamy ustnej.

Zadanie 46.
W stosunku do pacjenta z depresją pielęgniarka będzie unikać:

A.  przekazywania wiedzy na temat depresji,
B .  dodawania otuchy,
C.  przedstawiania korzystnych perspektyw na przyszłość,
D.  obwiniania za depresyjne zachowanie.



Zadanie 47.
Prawidłowe  przekazanie  informacji  pacjentowi  NIE  przyczynia  się
do:

A.  wzrostu zaufania,
B.  poprawy komunikacji,
C.  wolniejszej adaptacji na oddziale,
D.  zmniejszenia lęku i zagubienia.

Zadanie 48.
Relacja pomagania według Rogerse powinna być:

A . niezgodna,  dwuznaczna,  pozytywna,  bezpieczna,
empatyczna,

B . zgodna,  jednoznaczna,  pozytywna,  bezpieczna,
empatyczna,

C . zgodna,  jednoznaczna,  niepozytywna,  niebezpieczna,
empatyczna,

D . niezgodna,  jednoznaczna,  pozytywna,  bezpieczna,
empatyczna.

Zadanie 49.
Wśród czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu w miejscu
zamieszkania wymienia się m. in.:

A .  zagrożenie narastającą przestępczością,
B.  brak umiejętności działań twórczych,
C.  nieumiejętność bronienia własnych spraw,
D.  nieumiejętność radzenia sobie z zadaniami życiowymi.

Zadanie 50.
W schizofrenii katatonicznej NIE mogą występować objawy:

A.  osłupienie lub podniecenie,
B.  echolalia, echopraksja,
C.  sztywność mięśniowa,
D.  mutyzm akinetyczny.

Zadanie 51.
Realizowany w  Polsce  program "Otwórzcie  drzwi"  jest  przykładem
promowania zdrowia psychicznego:

A.  w miejscu pracy, nauki,
B.  w społeczności wiejskiej,
C.  w mediach,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 52.
Afekt  niedostosowany,  który  cechuje  brak  równoległości  między
przeżyciami a emocjami to:

A.  paratymia,
B.  ambiwalencja uczuciowa,
C.  paramimia,
D.  syntonia.

Zadanie 53.
Cechami  charakterystycznymi  dla  osób  w  podeszłym  wieku  z
depresją są następujące z WYJĄTKIEM:

A.  duża zmienność objawów,
B.  nasilone skargi na dolegliwości somatyczne,
C . wzrost  częstości  występowania  dużej  depresji  wraz  z

wiekiem,
D . wzrost  częstości  przypadków  depresji  subklinicznych

(obecne są jedynie pojedyncze objawy).

Zadanie 54.
D o składników poczucia koherencji wg Antonowsky'ego NIE należy
poczucie:

A.  zrozumiałości,
B.  zdrowia i integracji międzyludzkiej,
C.  zaradności,
D.  sensowności.

Zadanie 55.
W fazie przewlekłej schizofrenii dominują:

A.  objawy wytwórcze,
B.  subtelne dysfunkcje w sferze społecznej i poznawczej,
C.  objawy ubytkowe,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 56.
Wszystkie  twierdzenia  dotyczące  realizacji  treningu
umiejętności społecznych są prawdziwe z WYJĄTKIEM:

A . obecność  nasilonych  objawów  pozytywnych  stanowi
przeciwwskazanie  do  zakwalifikowania  chorego  do  tego
typu zajęć,

B . nawiązanie  kontaktu  terapeutycznego  jest  wstępnym
warunkiem rozpoczęcia treningu,

C . oceny  postępów  chorego  w  zakresie  trenowanych
umiejętności  należy  dokonać  na  ostatnim  spotkaniu
treningowym,

D . każdy etap trenowanej umiejętności wymaga zrozumiałego
wyjaśnienia.



Zadanie 57.
Do zachowań porządkujących komunikację NIE zalicza się:

A .  poszukiwanie zgodnej oceny,
B.  porządkowanie zdarzeń,
C.  klaryfikowanie,
D.  eksplorację.

Zadanie 58.
Wyjaśnianie to technika komunikowania polegająca na:

A . eliminowaniu  nieścisłości  czy  niejasności  pojawiających
się podczas rozmowy,

B . powtarzaniu  za  pacjentem  istotnych  elementów  jego
wypowiedzi,

C.  poznawaniu mocnych stron chorego,
D.  dodawaniu otuchy pacjentowi.

Zadanie 59.
Głównym celem terapii rodzinnej jest:

A . określenie  rol i  społecznej  osób  uczestniczących  w
terapii,

B . pobudzenie  refleksji  pacjenta  i  poszerzenie  zakresu
świadomości,

C . określenie  przeżywanych emocji  i  ich  wpływu na  procesy
poznawcze i postępowanie,

D.  zmiana wzajemnych relacji członków rodziny.

Zadanie 60.
Choroba psychiczna wyzwala u chorego postawę:

A.  altruistyczną,
B.  egocentryczną,
C.  wrogości wobec samego siebie, rodziny i otoczenia,
D.  sprzyjającą komunikowaniu się.

Zadanie 61.
Kiedy  pacjent  przyzna  się  lekarzowi  lub  pielęgniarce  do  czynu
karalnego, należy:

A.  nie umieszczać tego w dokumentacji,
B.  opisać to w dokumentacji chorego,
C.  sporządzić krótki protokół,
D.  zawiadomić ordynatora oddziału.



Zadanie 62.
Najczęstszymi przyczynami występowania zachowań agresywnych u
osób w wieku podeszłym są:

A.  otępienie, psychozy,
B.  zaburzenia świadomości,
C.  psychozy, depresje,
D . zaburzenia  świadomości,  otępienie,  psychozy,  depresje  i

lęk.

Zadanie 63.
Które  ze  stwierdzeń  na  temat  specjalistycznych  ośrodków
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie jest NIEPRAWDZIWE?

A.  realizują specjalistyczną pomoc ofiarom przemocy,
B.  zapewniają schronienie,
C . n ie wprowadzają programów korekcyjno-edukacyjnych dla

osób stosujących przemoc,
D . inicjują  działania  podnoszące  świadomość  społeczną  w

zakresie przyczyn i skutków przemocy.

Zadanie 64.
Komunikowanie się z pacjentem w lęku należy zacząć od:

A.  odizolowania od czynników wywołujących lęk,
B . zebrania  informacji  na  temat  psychologicznych

okoliczności wystąpienia lęku i jego diagnozowania,
C.  odwracania uwagi od objawów lęku,
D.  aktywnego udziału w różnych formach aktywności.

Zadanie 65.
W spotkaniach grup Balinta uczestniczą głównie:

A.  rodziny pacjentów ze schizofrenią,
B.  terapeuci i zawody medyczne różnej specjalności,
C.  dzieci i ich rodzice,
D.  pacjenci z depresją.

Zadanie 66.
Eksploracja  to  technika  komunikowania  terapeutycznego
polegająca na:

A.  modelowaniu zachowań poprzez komentarz słowny,
B.  głębszym rozważaniu nad problemami pacjenta,
C.  prowadzeniu rozmowy spontanicznie,
D.  wspieraniu i zrozumieniu.



Zadanie 67.
W czasie kontaktu terapeutycznego, pielęgniarka przyjmuje wobec
pacjenta rolę przewodnika w fazie:

A .  orientacji,
B .  identyfikacji,
C.  zgłębiania problemów pacjenta,
D.  zakończenia interakcji.

Zadanie 68.
Jednym  z  objawów  opioidowych  zespołów  abstynencyjnych  jest
piloerekcja, czyli:

A .  kurcze mięśniowe,
B.  tzw. gęsia skórka,
C.  naprzemienne odczuwanie gorąca i zimna,
D.  wysięk z nosa.

Zadanie 69.
W  początkowej  fazie  orientacji  relacji  terapeutycznej
pielęgniarki-pacjenta,  wypowiedzi  i  zachowanie  pacjenta  NIE
wykazują:

A.  lęku, bezsilności,
B.  pobudzenia,
C . ograniczenia  w  zaspokajaniu  potrzeb  i  czynności  życia

codziennego,
D.  ufności i pewności siebie.

Zadanie 70.
Podstawowym zadaniem terapii zajęciowej jest:

A .  eliminowanie objawów psychotycznych,
B.  zajęcie czasu wolnego pacjentowi,
C.  organizowanie wycieczek,
D.  nawiązywanie związków interpersonalnych.

Zadanie 71.
Do objawów dezorganizacji w schizofrenii zaliczamy:

A.  apatię,
B.  omamy i urojenia,
C.  zaburzenia myślenia,
D.  zaburzenia ekspresji pozawerbalnych.

Zadanie 72.
Organiczne  podłoże  zaburzeń  psychicznych  należy  rozważać  w
następujących okolicznościach:

A.  młody wiek i nagłe pojawienie się objawów,
B.  starszy wiek i pierwszy epizod objawowy,
C.  słuchowe zaburzenia spostrzegania,
D.  brak objawów neurologicznych.



Zadanie 73.
W  której  fazie  komunikowania  pielęgniarka  dostrzega  pacjenta,
zauważa  zmiany  w  jego  wyglądzie,  zwraca  uwagę  na  jego  sposób
zachowania,  nawiązuje  z  nim  rozmowę,  uprzednio  przedstawiając
s ię  i  zwracając  się  do  niego  w  formie  zgodnej  z  jego  życzeniem,
oferuje mu swoją obecność i chęć poświęcenia mu uwagi:

A .  zapoczątkowującej,
B.  podtrzymującej,
C.  porządkującej,
D.  pogłębiającej.

Zadanie 74.
Używanie,  których  z  wymienionych  grup  substancji
psychoaktywnych może powodować problemy społeczne?

A.  substancje halucynogenne,
B.  alkohol,
C.  leki uspokajające i nasenne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 75.
Sprawując  opiekę  na  pacjentem  z  depresją  pielęgniarka  powinna
mieć świadomość, że ryzyko popełnienia samobójstwa istnieje:

A .  tylko w depresji endogennej,
B.  tylko w depresji sezonowej,
C.  tylko w dystymii,
D.  w każdym przypadku depresji.

Zadanie 76.
Efektywna komunikacja pacjenta z depresją NIE może polegać na:

A.  długich rozmowach na tematy osobiste,
B.  krótkich, częstych rozmowach na neutralne tematy,
C.  na uważnym słuchaniu,
D.  nie naleganiu na odpowiedź.

Zadanie 77.
Ważnym elementem kończącym trening umiejętności uczestnictwa we
własnej farmakoterapii jest:

A .  dokładna znajomość działania neuroleptyków,
B.  włączenie rodziny do kontroli przyjmowania leków,
C.  umiejętność rozkładania leków,
D . sposobność  samodzielnego  zastosowania  w  praktyce

nabytych umiejętności.



Zadanie 78.
Wtórny zespół otępienny spowodowany jest:

A .  chorobą Picka,
B.  chorobą Parkinsona,
C.  chorobą Huntingtona,
D.  wodogłowiem normotensyjnym.

Zadanie 79.
Upośledzenie  kontroli  nad  impulsami,  drażliwość,  gniewliwość,
zaleganie  i  spiętrzanie  afektu  i  rozładowywanie  go  w  sposób
gwałtowny charakteryzuje:

A.  zespół Korsakowa,
B.  uzależnienie od opioidów,
C.  uzależnienie od benzodiazepin,
D.  encefalopatię alkoholową.

Zadanie 80.
Objawy,  które  przerywają  uzyskaną  remisję  i  zwiastują  ryzyko
nawrotu schizofrenii należą do grupy objawów:

A.  rezydualnych,
B.  progresywnych,
C.  ostrzegawczych,
D.  dezadaptacji.

Zadanie 81.
Obniżonemu nastrojowi w depresji często towarzyszą stany lękowe
o charakterze:

A.  akrofobii,
B.  mykofobii,
C.  dromofobii,
D.  lęku wolno płynącego o falującym nasileniu.

Zadanie 82.
Które z poniższych zdań na temat leczenia manii jest prawdziwe?

A . zasadnicze  znaczenie  ma  podawanie  leków  nasennych  i
uspokajających,

B . w  leczeniu  manii  nie  stosuje  s ię  neuroleptyków,  tylko
węglan litu,

C . psychoterapia  pełni  rolę  pomocniczą  i  może  być
prowadzona tylko w okresie hipomanii,

D . psychoterapię  trzeba  realizować,  niezależnie  od  stopnia
nasilenia manii.



Zadanie 83.
Przyczyną  zaburzonych  relacji  społecznych  pacjenta  w  manii  NIE
jest:

A .  obniżony popęd seksualny,
B.  zaburzenia myślenia i spostrzegania,
C.  zachowania agresywne,
D.  wzmożony nastrój, drażliwość.

Zadanie 84.
D o przewlekłych schorzeń mogących stanowić przyczynę zachowań
agresywnych NIE należy/ą:

A.  upośledzenie umysłowe,
B.  pourazowe zespoły psychoorganiczne,
C.  infekcje O. U. N.,
D.  charakteropatia padaczkowa.

Zadanie 85.
Systematyczna desensytyzacja jest  techniką stosowaną w ramach
terapii:

A .  Gestalt,
B.  kognitywnej,
C.  behawioralnej,
D.  psychoanalitycznej.

Zadanie 86.
Zachowania terapeutyczne pielęgniarki wobec psychicznie chorego
polegają na:

A . uspokajaniu chorego, dawaniu do zrozumienia, że nie ma
powodu do niepokoju,

B.  doradzaniu pacjentowi, co może być dobre dla niego,
C . dostrzeganiu  chorego  oraz  zmian,  które  zachodzą  w  nim

samym i jego otoczeniu,
D . wyrażaniu  aprobaty  lub  dezaprobaty  myśli  lub  zachowań

pacjenta wyrażonej w formie oceny.

Zadanie 87.
Przymus u osób od 9 do 17 roku życia może trwać NIE dłużej niż:

A .  4 godziny,
B.  3 godziny,
C.  2 godziny,
D.  1 godzinę.



Zadanie 88.
Częstość samobójstw u chorego z depresją jest wyraźnie większa:

A.  na początku depresji,
B .  w czasie jej ustępowania,
C.  w okresie pomiędzy nawrotami choroby,
D . n a  początku  choroby,  w  czasie  je j  ustępowania  oraz  w

okresie pomiędzy nawrotami choroby.

Zadanie 89.
Stosowanie  elektrowstrząsów  u  kobiet  w  ciąży  w  leczeniu
depresji  jednobiegunowej  i  choroby  afektywnej  dwubiegunowej
jest:

A .  bezpieczne tylko w pierwszym trymestrze ciąży,
B.  niebezpieczne tylko w pierwszym trymestrze ciąży,
C . bezpieczne i  efektywne terapeutycznie tylko w pierwszym

trymestrze ciąży,
D.  bezpieczne w każdym z trzech trymestrów ciąży.

Zadanie 90.
Podstawowym wskazaniem do stosowania soli litu jest:

A . profilaktyka  farmakologiczna  choroby  afektywnej
dwubiegunowej,

B.  zlikwidowanie objawów wytwórczych,
C.  opanowanie objawów pobudzenia psychoruchowego,
D.  potencjalizacja działania leków nootropowych.

Zadanie 91.
Do błędów jatrogennych w komunikacji należy:

A.  urealnianie i słowne wyrażanie wątpliwości,
B.  oferowanie siebie,
C.  używanie słów czy określeń typowo medycznych,
D.  wyjaśnianie i uzgadnianie znaczeń.

Zadanie 92.
Zdrowie  psychiczne  rozumiane  jako  przystosowanie  się  jednostki
d o  je j  środowiska  materialnego  i  ludzkiego  przy  osiągnięciu
maksymalnego powodzenia i szczęścia zostało zdefiniowane przez:

A.  Światową Organizację Zdrowia w roku 1946,
B.  Menningera w roku 1946,
C.  Fromma w roku 1941,
D.  Hadfielda w roku 1952.



Zadanie 93.
Tak  zwane  techniki  paradoksalne  stosowane  w  terapii  rodzin
szczególnie często polegają na:

A . odtwarzaniu  dysfunkcjonalnych  wzorców  zachowań
rodzinnych,

B.  podkreślaniu dodatnich aspektów objawów czy patologii,
C . identyfikowaniu  zachowań,  zdarzeń  i  wzorców

niekorzystnych dla rodziny,
D . zaleceniu  rodzinie  wykonywania  lub  zaprzestania

wykonywania określonych zachowań.

Zadanie 94.
Według Aleksandrowicza jednym z objawów zaburzeń czynnościowych
w sferze czynności somatycznych jest/są:

A.  niepokój,
B.  natrętne czynności,
C.  niedowidzenie, niedosłyszenie,
D.  nastawienie hipochondryczne.

Zadanie 95.
D o  zachowań  niewłaściwie  podtrzymujących  komunikację  między
pielęgniarką a pacjentem należy:

A.  uspokajanie i pocieszanie,
B.  odrzucenie,
C.  aprobata lub dezaprobata,
D.  zgadzanie się lub nie zgadzanie się.

Zadanie 96.
Zdrowie psychiczne jest terminem:

A.  określonym w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób,
B . ustanawianym  w  ustawach  o  ochronie  zdrowia

psychicznego,
C . definiowanym  w  sposób  obowiązujący  przez  Światową

Organizację Zdrowia,
D.  teoretycznym i nie znajdującym powszechnej akceptacji.

Zadanie 97.
Pomoc w wyjaśnianiu lub wyjaśnianie ustnych i  pisemnych skarg
osób  leczonych  w  szpitalu  psychiatrycznym  należy  do
szczegółowych zadań:

A.  ordynatora oddziału psychiatrycznego,
B.  pracownika socjalnego,
C.  Rzecznika Praw Pacjenta,
D.  psychologa.



Zadanie 98.
Głównym warunkiem, jaki musi spełniać chory psychicznie by mógł
być leczony w domu jest brak:

A.  zgody chorego na leczenie szpitalne,
B.  zagrożenia dla chorego lub otoczenia,
C.  zgody rodziny na leczenie szpitalne,
D.  oddziału stacjonarnego w miejscu zamieszkania pacjenta.

Zadanie 99.
Podczas  zbierania  danych  o  pacjencie  z  zespołem  otępiennym
pielęgniarka powinna korzystać ze skali:

A .  Barthel,
B.  Eysencka,
C.  PANSS,
D.  Wechslera.

Zadanie 100.
Zdanie  "zdrowie  psychiczne  jest  fundamentalnym  dobrem
osobistym" sugeruje, że lecząc chorego psychicznie należy:

A.  dążyć do poprawy zdrowia za wszelką cenę,
B . uznać,  że  wszystkie  środki  i  metody  lecznicze  są

uprawnione,
C . mieć  wzgląd  na  inne  dobra  osobiste,  a  nie  tylko  na  cele

zdrowotne,
D . pominąć  niechęć,  opór  i  wyobrażenia  pacjenta  o

leczeniu.

Zadanie 101.
Głosy,  które  grożą,  wymyślają,  czasami  oskarżają  i  dyskutują  na
temat  chorego,  doradzają,  co  ma  robić  lub  nakazują  popełnienie
samobójstwa,  możliwe  wystąpienie  usystematyzowanych  urojeń
prześladowczych,  związanych  z  zasłyszanymi  treściami,  niepokój,
lęk,  czasem  zachowania  agresywne  i  autoagresyjne  oraz  omamy
czuciowe,  np.  chodzące  po  ciele  robaki  to  objawy
charakteryzujące:

A.  paranoję alkoholową,
B.  encefalopatię Wernickego,
C.  ostrą halucynozę alkoholową,
D.  majaczenie alkoholowe.



Zadanie 102.
Utrudnione  komunikowanie  się  pacjenta  z  zespołem
nadpobudliwości  psychoruchowej  z  innymi  osobami  może
charakteryzować się:

A .  ciągłym mówieniem,
B.  mało elastycznym sposobem myślenia,
C.  dosłowną interpretacją zachowań innych ludzi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 103.
Zespół serotoninowy NIE jest powikłaniem terapii lekami:

A.  z grup inhibitorów MAO,
B.  z grup inhibitorów TLPD,
C.  z grup inhibitorów SSRI,
D.  inhibitorów zwrotnego wychwytu dopaminy.

Zadanie 104.
Otępienie  wieku  podeszłego,  określane  jako  przewlekły  i
postępujący zespół, jest najczęściej spowodowane:

A . zaburzeniami  organicznymi  spowodowanymi  dysfunkcją
mózgu,

B.  zaburzeniami psychicznymi w tym depresją,
C.  zaburzeniami nerwicowymi,
D.  psychozami wywołanymi substancjami psychoaktywnymi.

Zadanie 105.
Trwałe zaburzenia pamięci po zabiegach elektrowstrząsowych:

A.  nie występują,
B . występują  częściej  u  chorych  leczonych  zabiegami

jednostronnymi, niż dwustronnymi,
C . występują  częściej  u  chorych  leczonych  zabiegami

dwustronnymi, niż jednostronnymi,
D . występują  u  takiego  samego  odsetka  pacjentów,  jak

zaburzenia pamięci przemijające.

Zadanie 106.
Wśród metod deeskalacji wymienia się:

A .  przeniesienie pacjenta do spokojniejszego otoczenia,
B.  zwiększoną obserwację i wsparcie,
C.  podanie leków za zgodą pacjenta, jeśli to wskazane,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 107.
Zespół stresu pourazowego rozpoznajemy, gdy:

A.  objawy trwają przynajmniej miesiąc,
B.  w objawach wyróżniamy depresję i lęk,
C.  dochodzi do spadku inicjatywy,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 108.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  samobójstwa  jest
NIEPRAWDZIWE?

A.  samobójstwo może być wyrazem chęci ukarania otoczenia,
B . samobójstwo  jest  zawsze  wynikiem  intensywnego  i

jednoznacznego dążenia do śmierci,
C.  samobójstwo może być próbą wołania o pomoc,
D . samobójstwo czasem jest wyrazem bezradności i poczucia

klęski.

Zadanie 109.
Kompleksowe działania na rzecz osób i rodzin, będących w stanie
kryzysu  w  celu  zapobiegania  wystąpieniu  lub  pogłębianiu  się
istniejących zaburzeń i funkcji to:

A .  interwencje kryzysowe,
B.  psychoterapia podtrzymująca,
C.  poradnictwo psychologiczne,
D.  specjalistyczne poradnictwo prawne i rodzinne.

Zadanie 110.
Które  z  wymienionych  czynników  można  przyjąć  za  kryterium
zaliczenia osoby do grupy ryzyka wystąpienia schizofrenii?

A.  obciążenie rodzinne schizofrenią,
B.  komplikacje okołoporodowe,
C.  zaburzony rozwój w okresie dziecięcym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 111.
D o  7  kroków  w  treningach  umiejętności  społecznych  możemy
zaliczyć:

A . wprowadzenie,  demonstrację  video,  dobór  niezbędnych
środków,

B . rozwiązanie problemów typu "nieoczekiwane komplikacje",
zadania domowe, odgrywanie ról,

C.  ćwiczenia "In vivo",
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 112.
Zapewnieniu kontaktu terapeutycznego z pacjentem z zaburzeniami
lękowymi  sprzyjają  następujące  postawy  pielęgniarki,  z
WYJĄTKIEM:

A.  chęć zrozumienia chorego,
B.  wysłuchanie i uwzględnienie tego, czego pacjent chce,
C.  bagatelizowanie odczuć chorego,
D.  cierpliwość i opanowanie.

Zadanie 113.
Które z poniższych twierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . czas  trwania  unieruchomienia  chorego  powinien  być  jak
najkrótszy,

B . częstotliwość  incydentów  agresji  w  oddziałach
psychiatrycznych  nie  ma  istotnego  związku  z
zagęszczeniem oddziału,

C . d o  udzielenia  lekarzowi  pomocy  w  stosowaniu  przymusu
bezpośredniego  na  jego  żądanie  są  zobowiązane  -
pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna,

D.  osobowość lękowa predysponuje do zachowań agresywnych.

Zadanie 114.
Osoby,  które  przygotowują  się  do  samodzielności  po  pobycie  w
oddziale  psychiatrycznym,  ale  wymagają  jeszcze  czasowej
separacji od środowiska rodzinnego, mogą skorzystać z oferty:

A.  hostelu lub środowiskowego domu samopomocy,
B . środowiskowego  domu  samopomocy  lub  mieszkania

chronionego,
C . warsztatów  terapii  zajęciowej  lub  mieszkania

chronionego,
D.  mieszkania chronionego lub hostelu.

Zadanie 115.
Głównym  źródłem  trudności  rodziny  dziecka  upośledzonego
umysłowo jest:

A .  poznanie przyczyny upośledzenia,
B . brak  zgodności  między  oczekiwaniami  rodziców  a

możliwościami dziecka,
C.  wykonanie badań genetycznych,
D.  zaburzenia emocjonalne dziecka.

Zadanie 116.
Przeciwwskazaniem WZGLĘDNYM do wykonania zabiegu EW jest:

A .  ostra śmiertelna katatonia,
B.  złośliwy zespół neuroleptyczny,
C.  nawracająca depresja o dużym nasileniu,
D.  nieskuteczność EW w czasie uprzednich kuracji.



Zadanie 117.
D o  objawów  intoksykacji  mniejszymi  dawkami  benzodiazepin
zaliczamy:

A.  sztywność mięśni,
B.  zaburzenia oddychania,
C.  niezborność ruchów,
D.  spadek RR.

Zadanie 118.
Najistotniejszymi  w  kontakcie  terapeutycznym  z  chorym  są
postawy:

A.  akceptacji, współczucia, autentyczności,
B.  akceptacji, empatii, sympatii,
C .  akceptacji, empatii, autentyczności,
D.  akceptacji, autentyczności, opiekuńczości.

Zadanie 119.
Gdy  pielęgniarka  wypowiada  takie  słowa  do  pacjenta  w  trakcie
rozmowy  „to  nie  boli-  prawda?”,  „pan  zapomniał  o  zażyciu
lekarstw?”, wówczas jest to:

A .  ocenianie,
B.  moralizowanie,
C.  sugerowanie odpowiedzi,
D.  patronowanie.

Zadanie 120.
Echopraksja to rodzaj tiku polegający na:

A.  powtarzaniu słów,
B . wielokrotnym naśladowaniu ruchów innych osób w sposób

jakby zautomatyzowany,
C.  powtarzanie złożonych czynności głosowych,
D.  podejmowaniu obscenicznych działań.

Zadanie 121.
Zdezorientowanie  we  wszystkich  kierunkach,  całkowity  brak
kontaktu  werbalnego,  inkoherentny  tok  myślenia  to  niektóre
cechy jednego z niżej wymienionych zaburzeń świadomości:

A .  przymglenie proste,
B.  zespół majaczeniowy,
C.  zespół pomroczny,
D.  zespół splątaniowy.



Zadanie 122.
Zgodnie  z  zasadami  obowiązującymi  w  rehabilitacji  osób  z
problemami zdrowia psychicznego, usprawnianie zawodowe powinno
być realizowane w następującej kolejności:

A . środowiskowy  dom  samopomocy  -  warsztat  terapii
zajęciowej - zakład aktywizacji zawodowej,

B . oddział  rehabilitacyjny  -  warsztat  terapii  zajęciowej  -
zakład pracy chronionej,

C . oddział  dzienny  -  warsztat  terapii  zajęciowej  -  f irma
społeczna,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 123.
Zastosowanie  w  rehabilitacji  chorych  z  rozpoznaniem
schizofrenii,  metod  behawioralnych,  opartych  na  teoriach
uczenia się, odnosi się w szczególny sposób do modelu:

A.  medycznego ukierunkowującego rehabilitację,
B.  potrzeb,
C.  umiejętności,
D.  inwalidztwa.

Zadanie 124.
Tzw.  "beztroska  obojętność"  wobec  objawów  chorobowych  jest
cechą charakterystyczną obrazu klinicznego w:

A.  anoreksji,
B.  bulimii,
C.  zaburzeniach konwersyjnych,
D.  zaburzeniach zachowania.

Zadanie 125.
Faza krytyczna uzależnienia od alkoholu rozpoczyna się:

A .  w momencie pojawienia się luk pamięciowych,
B.  wraz z wystąpieniem wielodniowych ciągów,
C.  od utraty kontroli nad piciem,
D . wówczas,  kiedy  człowiek  przekona  się,  że  alkohol,

potrafi uśmierzać różne przykre stany emocjonalne.

Zadanie 126.
Zasada  partnerstwa  w  rehabilitacji  psychiatrycznej  polega  m.
in. na:

A.  tolerancji negatywnych zachowań,
B.  poszanowaniu praw i indywidualności pacjenta,
C.  stosowaniu metody dyrektywnej,
D.  postawie nadopiekuńczej.



Zadanie 127.
Wśród  użytecznych  dla  promocji  zdrowia  psychicznego,  w
zapobieganiu  i  terapii  zaburzeń  psychicznych  NIE  wymienia  się
badań społecznych nad:

A.  stresowymi zdarzeniami życiowymi,
B.  systemami oparcia społecznego,
C.  koncepcją salutogenezy,
D.  zaburzeniami czynności emocjonalnych.

Zadanie 128.
Do zaburzeń afektywnych zaliczamy:

A.  zespół zależności alkoholowej,
B.  zespoły paranoiczne,
C.  zaburzenia dysocjacyjne,
D.  zaburzenia depresyjne nawracające.

Zadanie 129.
Która  wskazówka  powinna  się  znaleźć  w  planie  psychoedukacji
rodziców dziecka z tikami przejściowymi?

A . gdy  przez  dłuższy  czas  nie  wystąpią  tiki,  nagrodzić
dziecko,

B . eliminować  napięcia  w  rodzinie,  zapewnić  uregulowany
tryb życia,

C . spokojnie  rozmawiać  z  dzieckiem,  szukając  przyczyn
objawów,

D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 130.
Które z poniższych zdań jest NIEPRAWDZIWE?

A . w  wieku  podeszłym  nie  wzrasta  l iczba  objawów
niepożądanych po stosowanych lekach,

B . w wieku podeszłym wzrasta liczba objawów niepożądanych
po stosowanych lekach z powodu gorszego wchłaniania,

C . w wieku podeszłym wzrasta liczba objawów niepożądanych
p o stosowanych lekach z powodu gorszej eliminacji leków
z organizmu,

D . w wieku podeszłym wzrasta liczba objawów niepożądanych
p o stosowanych lekach z powodu zwiększonej wrażliwości
na stosowane leki.



Zadanie 131.
Zachowanie  przejawiające  się  nadmiernym  poczuciem
odpowiedzialności,  sztywnością  zasad  moralnych  i
perfekcjonizmem  w  postępowaniu  jest  charakterystyczne  dla
pacjenta z zaburzeniami osobowości o typie:

A .  anankastycznym,
B.  zależnym,
C.  schizotypowym,
D.  schizoidalnym.

Zadanie 132.
Sesję treningu umiejętności społecznych rozpoczyna/ją:

A . powitanie  uczestników,  podanie  tematu  zajęć  i
przypomnienie tematyki całego cyklu treningów,

B . powitanie uczestników i  demonstracja umiejętności przez
terapeutę,

C.  powitanie uczestników i rozdanie zadań domowych,
D.  indywidualne ćwiczenia wszystkich uczestników.

Zadanie 133.
Zaburzenia  pamięci  polegające  na  przeświadczeniu  chorego  o
realności  przeżyć,  których  nie  doznał,  lub  których  doświadczył
jedynie w wyobraźni to:

A .  konfabulacje,
B.  omamy pamięciowe,
C.  zjawiska typu deja vu,
D.  złudzenia pamięciowe.

Zadanie 134.
Rehabilitacja społeczna to:

A . zespół  działań,  które  mają  doprowadzić  do  odzyskania
utraconej sprawności psychofizycznej,

B.  poradnictwo i szkolenie zawodowe,
C . przygotowanie chorego do życia w środowisku rodzinnym i

społecznym  oraz  przygotowanie  środowiska  do  przyjęcia
chorego,

D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 135.
Model  pielęgniarstwa  oparty  na  fazach  relacji
pielęgniarka-pacjent to teoria pielęgnowania wg:

A.  V. Henderson,
B.  D. Orem,
C.  S.C. Roy,
D.  H. Peplau.



PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 341416
GRUPA 1
Zadanie 1.
Celem postępowania rehabilitacyjnego NIE jest:

A .  niedopuszczenie do objawów choroby szpitalnej,
B.  odreagowanie emocjonalne,
C . odbudowanie  nawyków  kontaktów  społecznych  ze

środowiskiem,
D.  włączenie chorego w czynne życie społeczne.

Zadanie 2.
Wysokiej  rangi  dokument  zaczyna  się  zdaniem:  "Uznając,  że
zdrowie  psychiczne  jest  fundamentalnym  dobrem  osobistym
człowieka,  a  ochrona  praw  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi
należy  do  obowiązków państwa .. ." .  Powyższe  zdanie  zawarte  jest
w :

A.  Ustawie o działalności leczniczej,
B.  Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego,
C.  Projekcie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego",
D.  Karcie Ottawskiej.

Zadanie 3.
Podstawowym elementem kontaktu psychoterapeutycznego jest:

A .  negatywizm,
B.  postawa karząca,
C.  altruizm,
D.  akceptacja.

Zadanie 4.
Do mechanizmów obronnych stosowanych w zniekształcaniu według
Sieka należą:

A.  wypieranie, sublimacja, racjonalizacja,
B.  zaprzeczanie, idealizacja, intelektualizacja,
C.  introjekcja, tłumienie, konwersja,
D.  projekcja, kompensacja, regresja.



Zadanie 5.
W  stosunku  do  osób  chorych  psychicznie  niezbędne  jest
stosowanie  specyficznych  zasad  rehabilitacji  psychiatrycznej,
do których należą:

A . zasada  ograniczenia  trudności  i  zasada  obniżonej
stymulacji,

B . zasada  partnerstwa  i  zasada  wielostronności
oddziaływań,

C . zasada  ograniczonego  zaufania  i  zasada  jednostronności
oddziaływań,

D . zasada  ograniczonego  zaufania  i  zasada  wieloetapowości
działań.

Zadanie 6.
Aktywne  słuchanie  jest  jedną  z  podstawowych  technik
komunikowania  się  z  chorym  psychicznie.  Cechy  aktywnego
słuchania to niżej wymienione, z WYJĄTKIEM:

A.  postawa otwarta i życzliwa wobec chorego,
B . koncentracja  na  formie  komunikatu,  a  nie  na  jego

sensie,
C.  motywacja do słuchania chorego,
D.  obserwacja sygnałów niewerbalnych chorego.

Zadanie 7.
Psychoedukacja  rodziny  pacjenta  chorego  na  schizofrenię  polega
m. in. na:

A.  rozpoznaniu potrzeb społecznych rodziny,
B . udzielaniu  rodzinie  częstych  informacji  o  stanie

zdrowia pacjenta,
C . uczeniu dostrzegania wczesnych sygnałów ostrzegawczych

przed nawrotem choroby,
D . uczeniu sposobów wyręczania  pacjenta  w obowiązkach,  z

którymi sobie nie radzi.

Zadanie 8.
Ostre zatrucie litem charakteryzuje się:

A .  drżeniem, ataksją, wzmożonym napięciem mięśni,
B.  bólami i zawrotami głowy, sennością,
C.  przyrostem masy ciała, obrzękami,
D.  spadkiem siły mięśniowej i zaparciami.



Zadanie 9.
Z a rozwój działań promujących zdrowie, według Karty Ottawskiej,
odpowiada przede wszystkim:

A.  ochrona zdrowia,
B.  całe społeczeństwo,
C.  samorządy terytorialne,
D.  administracja państwowa.

Zadanie 10.
Stwierdzenie,  że  zaburzenia  psychiczne  mogą  być  wynikiem
powstania  reakcji  emocjonalnych  nieadekwatnych  do  rodzaju
wywołującego je bodźca jest zgodne z:

A .  teorią behawioralną,
B.  psychoanalizą,
C.  koncepcjami humanistycznymi,
D.  teoriami systemowymi.

Zadanie 11.
Najczęściej samobójstwo popełniają osoby cierpiące na:

A.  depresję, schizofrenię, alkoholizm,
B.  schizofrenię, zaburzenia osobowości,
C . zaburzenia  urojeniowe,  zaburzenia  osobowości,

zaburzenia reaktywne,
D . zaburzenia  osobowości,  zaburzenia  psychoseksualne,

zaburzenia lękowe.

Zadanie 12.
Do metod podtrzymujących kontakt i komunikację NIE zalicza się:

A .  poświadczenia,
B.  odzwierciedlenia,
C.  informowania,
D.  klaryfikowania.

Zadanie 13.
Pacjent  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  lekkim
charakteryzuje się:

A .  trudnością w abstrakcyjnym myśleniu,
B.  brakiem przewidywania następstw swego działania,
C.  zdolnością do prostej konwersacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 14.
Zdrowie  psychiczne  rozumiane  jako  przystosowanie  się  jednostki
d o  je j  środowiska  materialnego  i  ludzkiego  przy  osiągnięciu
maksymalnego powodzenia i szczęścia zostało zdefiniowane przez:

A.  Światową Organizację Zdrowia w roku 1946,
B.  Menningera w roku 1946,
C.  Fromma w roku 1941,
D.  Hadfielda w roku 1952.

Zadanie 15.
Zespół abstynencyjny NIE występuje po odstawieniu:

A.  opiatów,
B.  alkoholu,
C.  substancji halucynogennych,
D.  kanabinoli.

Zadanie 16.
Trwałe zaburzenia pamięci po zabiegach elektrowstrząsowych:

A.  nie występują,
B . występują  częściej  u  chorych  leczonych  zabiegami

jednostronnymi, niż dwustronnymi,
C . występują  częściej  u  chorych  leczonych  zabiegami

dwustronnymi, niż jednostronnymi,
D . występują  u  takiego  samego  odsetka  pacjentów,  jak

zaburzenia pamięci przemijające.

Zadanie 17.
W  początkowej  fazie  orientacji  relacji  terapeutycznej
pielęgniarki-pacjenta,  wypowiedzi  i  zachowanie  pacjenta  NIE
wykazują:

A.  lęku, bezsilności,
B.  pobudzenia,
C . ograniczenia  w  zaspokajaniu  potrzeb  i  czynności  życia

codziennego,
D.  ufności i pewności siebie.

Zadanie 18.
Pomoc w wyjaśnianiu lub wyjaśnianie ustnych i  pisemnych skarg
osób  leczonych  w  szpitalu  psychiatrycznym  należy  do
szczegółowych zadań:

A.  ordynatora oddziału psychiatrycznego,
B.  pracownika socjalnego,
C.  Rzecznika Praw Pacjenta,
D.  psychologa.



Zadanie 19.
Podczas  zbierania  danych  o  pacjencie  z  zespołem  otępiennym
pielęgniarka powinna korzystać ze skali:

A .  Barthel,
B.  Eysencka,
C.  PANSS,
D.  Wechslera.

Zadanie 20.
Desensytyzacja to:

A.  metoda behawioralnego oduczania reakcji lękowych,
B.  trening asertywności,
C.  metoda aktywnego słuchania,
D.  metoda psychoterapii elementarnej.

Zadanie 21.
Różne  formy  wpływania  na  środowisko  społeczne  w  celu
doprowadzenia  do  zmiany  funkcjonowania  jednostki  określa  się
pojęciem:

A.  socjoterapia,
B.  psychoterapia,
C.  pomoc i wsparcie psychiczne,
D.  psychorehabilitacja.

Zadanie 22.
Pierwszym  elementem  interwencji  terapeutycznej  przy
trudnościach w podejmowaniu aktywności ruchowej u pacjentów z
zaburzeniami depresyjnymi jest:

A .  zachęcanie pacjenta do podejmowania aktywności,
B.  szukanie zainteresowań pacjenta,
C.  zorganizowanie czasu wolnego,
D.  obserwowanie i poznawanie możliwości chorego.

Zadanie 23.
Zjawisko  przeniesienia  możliwe  do  wystąpienia  w  przebiegu
psychoterapii indywidualnej polega na:

A . przypisywaniu  relacji  z  terapeutą  i  jemu  samemu  cech,
jakie  miały  inne  ważne  w  życiu  pacjenta  osoby  i
relacje,

B . przypisywaniu  relacji  z  pacjentem  i  jemu  samemu  cech,
jakie  miały  inne  ważne  w  życiu  terapeuty  osoby  i
relacje,

C . wnoszeniu  przez  psychoterapeutę  w  relację  z  pacjentem
własnych przeżyć i trudności,

D.  żadne z powyższych.



Zadanie 24.
Do psychiatrycznych stanów nagłych NIE zaliczamy:

A.  majaczenia,
B.  napadu padaczkowego,
C.  zachowania agresywnego i autoagresywnego,
D.  nagłego stanu lękowego.

Zadanie 25.
Model  pielęgniarstwa  oparty  na  fazach  relacji
pielęgniarka-pacjent to teoria pielęgnowania wg:

A.  V. Henderson,
B.  D. Orem,
C.  S.C. Roy,
D.  H. Peplau.

Zadanie 26.
Celem  komunikowania  się  terapeutycznego  u  pacjentów  z
uzależnieniem NIE jest:

A .  wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem,
B.  poznanie metod unikania używek,
C.  wzrost umiejętności społecznych,
D.  wzmocnienie poczucia skuteczności.

Zadanie 27.
Umiejętności  ćwiczone  podczas  treningu  "program  powrotu  do
społeczeństwa"  powinien  nabyć  każdy  pacjent  wypisywany  ze
szpitala do środowiska, a szczególnie:

A .  pacjent po pierwszym epizodzie depresyjnym,
B.  przewlekle chory po długim odizolowaniu szpitalnym,
C.  chory po leczeniu na oddziale detoksykacyjnym,
D . pacjent  przyjęty  bez  zgody  z  powodu  zachowań

agresywnych.

Zadanie 28.
Do objawów osiowych depresji typu endogennego NIE należą:

A.  obniżenie podstawowego nastroju,
B.  osłabienie tempa procesów psychicznych i ruchowych,
C.  lęki i urojenia dotyczące własnej osoby,
D.  objawy somatyczne i zaburzenia rytmów biologicznych.

Zadanie 29.
Choroba psychiczna wyzwala u chorego postawę:

A.  altruistyczną,
B.  egocentryczną,
C.  wrogości wobec samego siebie, rodziny i otoczenia,
D.  sprzyjającą komunikowaniu się.



Zadanie 30.
W psychiatrii do stanów wyjątkowych zalicza się:

A .  afekt patologiczny,
B.  zamroczenie przysenne,
C.  upicie patologiczne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 31.
Disulfiram jest lekiem stosowanym:

A.  w zwalczaniu skutków uzależnienia od opiatów,
B . wspomagająco  u  chorych  uzależnionych  od  alkoholu,

którzy chcą pozostawać w abstynencji,
C.  w leczeniu przewlekłej schizofrenii,
D.  w leczeniu lekoopornej depresji.

Zadanie 32.
Autyzm wczesnodziecięcy rozwija się w wieku przed upływem:

A.  3 roku życia,
B.  4 roku życia,
C.  5 roku życia,
D.  6 roku życia.

Zadanie 33.
Elementy podstawowego modelu interwencji kryzysowej to:

A . określenie  problemu,  zapewnienie  wsparcia,  stworzenie
planu postępowania,

B.  zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie wsparcia,
C . określenie  problemu,  stworzenie  planu  zapewniającego

pacjentowi bezpieczeństwo, ocena działań,
D . określenie  problemu,  zapewnienie  bezpieczeństwa,

zapewnienie  wsparcia,  przeanalizowanie  alternatyw,
stworzenie planu, zdobycie zobowiązania.

Zadanie 34.
D o prawidłowo ukształtowanych potrzeb człowieka warunkujących
utrzymanie zdrowia psychicznego NIE należą:

A.  potrzeby narcystyczne,
B.  potrzeba osiągnięć,
C.  potrzeba wpływania na swoje życie,
D.  potrzeba akceptacji siebie i innych.



Zadanie 35.
Technika,  która  eliminuje  wrażenie  pośpiechu,  zwraca  uwagę  na
kontakt  pozawerbalny,  wpływając  przez  to  pozytywnie  na  emocje
pacjenta to:

A.  odzwierciedlenie,
B.  milczenie terapeutyczne,
C.  poświadczenie,
D.  klaryfikacja.

Zadanie 36.
W ostrych psychozach NIE występują zaburzenia:

A.  myślenia,
B.  spostrzegania,
C.  świadomości,
D.  nastroju.

Zadanie 37.
D o  oceny  społecznego  zachowania  się  chorego  na  schizofrenię
służy skala:

A.  PANSS,
B.  Becka,
C.  Winga,
D . obserwacji  zachowania  pacjenta  wg  G.  Hoeningfelda  i  C.

Kletta.

Zadanie 38.
Cel  opieki  pielęgniarskiej  u  pacjentów  z  zaburzeniami
odżywiania polegający na wzmocnieniu przez osobę chorą własnego
obrazu  siebie  i  uzyskanie  przez  nią  samoakceptacji  wynika  z
następującego problemu:

A . braku  poczucia  bezpieczeństwa  w  pierwszych  dniach
leczenia,

B.  lęku przed hospitalizacją,
C.  braku poczucia własnej wartości,
D.  braku poczucia choroby i odrzucenie pomocy.

Zadanie 39.
Wśród czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu w miejscu
zamieszkania wymienia się m. in.:

A .  zagrożenie narastającą przestępczością,
B.  brak umiejętności działań twórczych,
C.  nieumiejętność bronienia własnych spraw,
D.  nieumiejętność radzenia sobie z zadaniami życiowymi.



Zadanie 40.
Do zaburzeń afektywnych zaliczamy:

A.  zespół zależności alkoholowej,
B.  zespoły paranoiczne,
C.  zaburzenia dysocjacyjne,
D.  zaburzenia depresyjne nawracające.

Zadanie 41.
Skuteczność fototerapii istotnie zmniejsza kuracja:

A.  karbamazepiną,
B.  solami litu,
C.  naparem z melisy,
D.  lekami przeciwpsychotycznymi.

Zadanie 42.
Diagnoza pielęgniarska powinna być:

A.  całościowa,
B.  oparta wyłącznie na naukowym dorobku pielęgniarstwa,
C.  zawsze oparta na diagnozie lekarskiej,
D.  oparta głównie o doświadczenie zawodowe pielęgniarki.

Zadanie 43.
Definiowaniem i opisem poszczególnych objawów zaburzeń procesów
psychicznych i zaburzeń zachowania zajmuje się:

A .  nozologia,
B.  semiologia,
C.  psychopatologia ogólna,
D.  psychopatologia szczegółowa.

Zadanie 44.
Przyczyną  utrudnionego  komunikowania  się  pacjenta  ze
schizofrenią NIE jest:

A .  paniczny lęk,
B.  stan regresji,
C .  ufność i realistyczne myślenie,
D.  wycofanie się.

Zadanie 45.
D o  najczęstszych,  negatywnych  postaw  rodziny  wywołujących
nawrót choroby należy:

A.  nadmierne uwikłanie i krytycyzm,
B.  reakcja obawy,
C.  tendencja do izolacji,
D.  przekazywanie pacjentowi informacji o leczeniu.



Zadanie 46.
W  racjonalnej terapii zaburzeń związanych ze stresem obowiązuje
zasada łączenia farmakoterapii z:

A .  terapią zajęciową,
B.  ergoterapią,
C.  psychoterapią skoncentrowaną na urazie,
D.  psychoterapią rodzinną (systemową).

Zadanie 47.
Złośliwy  zespół  poneuroleptyczny  (ZZPN)  charakteryzuje  s ię
zaburzeniami:

A . świadomości,  tachykardią,  hipertermią,  drgawkami,
sztywnością mięśni,

B.  pamięci, bradykardią, hipotermią, wiotkością mięśni,
C . świadomości,  zaburzeniami  połykania,  hipotermią,

sztywnością mięśni,
D . pamięci,  porażeniem mięśni,  świądem i  zaczerwienieniem

skóry.

Zadanie 48.
Skala Hamiltona służy do oceny stanu pacjenta:

A.  z otępieniem,
B.  ze schizofrenią,
C.  z depresją,
D.  uzależnionego od alkoholu.

Zadanie 49.
Przedstawicielem tzw. neuroleptyków klasycznych NIE jest:

A .  haloperidol,
B.  promazyna,
C.  olanzapina,
D.  pernazyna.

Zadanie 50.
Ujmowanie  w  formie  słownej  i  pisemnej  tego,  co  powinno  być
realizowane  dla  dobra  podmiotu  i  jeśl i  to  możliwe  -  przy  jego
aktywnym udziale to:

A .  rozpoznanie stanu podmiotu opieki i jego środowiska,
B.  formułowanie planu opieki pielęgniarskiej,
C.  formułowanie celów opieki,
D.  ocena wyników pielęgniarskich.



Zadanie 51.
Komunikowanie się z pacjentem w lęku należy zacząć od:

A.  odizolowania od czynników wywołujących lęk,
B . zebrania  informacji  na  temat  psychologicznych

okoliczności wystąpienia lęku i jego diagnozowania,
C.  odwracania uwagi od objawów lęku,
D.  aktywnego udziału w różnych formach aktywności.

Zadanie 52.
Trudności  w  przestrzeganiu  zaleceń  leczniczych  przez  chorych
psychicznie sprzyjają następujące czynniki choroby psychicznej:

A .  przewlekły charakter schorzenia,
B.  płeć,
C.  aktywność zawodowa,
D.  pozostawanie lub nie w związku małżeńskim.

Zadanie 53.
Samobójstwo  łączące  cechy  samobójstwa  oraz  zabójstwa  i
polegające na tym, że sprawca jeszcze przed zdarzeniem decyduje
s ię  na  poszerzenie  grona  osób,  co  do  których  śmierć  wydaje  mu
się konieczną, określamy pojęciem samobójstwa:

A.  egoistycznego,
B.  altruistycznego,
C.  anomicznego,
D.  rozszerzonego.

Zadanie 54.
Podstawowe i powszechnie aprobowane wskazania do zastosowania
leków przeciwpsychotycznych w schizofrenii obejmują:

A.  stany remisji,
B .  ostre stany psychotyczne,
C.  stany rezydualne i przewlekłe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 55.
Zasada  partnerstwa  w  rehabilitacji  psychiatrycznej  polega  m.
in. na:

A.  tolerancji negatywnych zachowań,
B.  poszanowaniu praw i indywidualności pacjenta,
C.  stosowaniu metody dyrektywnej,
D.  postawie nadopiekuńczej.



Zadanie 56.
Efektywna komunikacja pacjenta z depresją NIE może polegać na:

A.  długich rozmowach na tematy osobiste,
B.  krótkich, częstych rozmowach na neutralne tematy,
C.  na uważnym słuchaniu,
D.  nie naleganiu na odpowiedź.

Zadanie 57.
Przygotowując  pacjenta  do  zabiegu  elektrowstrząsów,  w  dniu
zabiegu należy sprawdzić czy:

A . pacjent  jest  na  czczo  lub  przynajmniej  3  godziny  po
posiłku,

B . chory  ma  usunięte  protezy  zębowe,  spinki  z  włosów,
biżuterię, okulary, aparat słuchowy,

C.  chory oddał przed zabiegiem mocz.
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 58.
Agresja realizowana przez różnego rodzaju zaniechania, to;

A .  agresja czynna,
B.  agresja z przeniesieniem,
C.  agresja bierna,
D.  nie jest agresja.

Zadanie 59.
Głównym warunkiem, jaki musi spełniać chory psychicznie by mógł
być leczony w domu jest brak:

A.  zgody chorego na leczenie szpitalne,
B.  zagrożenia dla chorego lub otoczenia,
C.  zgody rodziny na leczenie szpitalne,
D.  oddziału stacjonarnego w miejscu zamieszkania pacjenta.

Zadanie 60.
W  kompleksowym  leczeniu  zaburzeń  lękowych  wykorzystuje  s ię
procedurę Jacobsona, której istota polega na:

A . wyobrażeniu  stanu  spokoju  i  bezpieczeństwa  w
sprzyjających  okolicznościach  zewnętrznych
(ograniczenie  bodźców  typu  światło,  hałas,  wygodna
pozycja ciała),

B . sugerowaniu  choremu  stanu  uczucia  ciężkości  i  ciepła
kolejno w kończynach a następnie w całym ciele,

C . wzbudzaniu  stanu  relaksacji  poprzez  rozładowania
napięcia  mięśniowego  na  drodze  celowego  wywołania
maksymalnego  napięcia  a  następnie  powolnego  ich
rozluźniania,

D . odwróceniu  uwagi  od  stanu  lęku  i  związanego  z  nim
napięcia dzięki zastosowaniu muzykoterapii.



Zadanie 61.
Dla  określenia  przypadków  uzależnienia  od  alkoholu  lub  innej
substancji  psychoaktywnej,  współistniejącego  z  innym
zaburzeniem psychicznym, używa się terminu:

A.  "podwójnej diagnozy",
B.  "podwójnego uzależnienia",
C.  dekompensacji psychotycznej,
D.  współuzależnienia.

Zadanie 62.
Sztywnością  zasad  moralnych,  nietolerancją  w  tej  sferze,
przesadnym poczuciem odpowiedzialności, poczuciem niepewności,
nawracającymi  wątpliwościami,  a  także  dążeniem  do
perfekcjonizmu cechuje się osobowość:

A.  eksplozywna,
B.  dyssocjalna,
C.  anankastyczna,
D.  zależna.

Zadanie 63.
Według Aleksandrowicza jednym z objawów zaburzeń czynnościowych
w sferze czynności somatycznych jest/są:

A.  niepokój,
B.  natrętne czynności,
C.  niedowidzenie, niedosłyszenie,
D.  nastawienie hipochondryczne.

Zadanie 64.
W  przypadku, kiedy pacjent ma urojenia lub omamy pielęgniarka
powinna:

A.  podjąć próbę ich wyperswadowania,
B.  kategorycznie im zaprzeczać,
C.  zachęcić pacjenta do opisu przeżyć,
D.  zmienić temat rozmowy.

Zadanie 65.
Na podstawie standardu opieki pielęgniarskiej budowane są:

A.  rekomendacje,
B.  certyfikaty jakości,
C.  procedury,
D.  akredytacje.



Zadanie 66.
Zasadą społeczności terapeutycznej NIE jest:

A .  zasada demokracji,
B.  zasada permisywności,
C.  zasada partnerstwa,
D.  zasada konsensu.

Zadanie 67.
Przy  zaburzeniach  nerwicowych  i  wynikających  z  nich  zakłóceń
relacji chorego z otoczeniem NIE należy:

A . okazywać choremu zainteresowania, zrozumienia, empatii
i akceptacji,

B . n ie  nawiązywać  z  pacjentem  rozmowy  na  temat  jego
relacji  z  rodziną  i  podkreślać  wartości  jaka  stanowi
rodzina,

C.  podkreślać mocnych stron jego osobowości,
D.  stosować technik aktywnego słuchania.

Zadanie 68.
D o  kompleksowości  w  oddziaływaniach  z  zakresu  rehabilitacji
psychiatrycznej odnoszą się w szczególny sposób zasady:

A.  powtarzalności oddziaływań i wielostronności metod,
B.  wielostronności metod i optymalnej stymulacji,
C.  optymalnej stymulacji i wielokierunkowości oddziaływań,
D.  wielokierunkowości oddziaływań i wielostronności metod.

Zadanie 69.
Najskuteczniejszą  metodą  zwiększenia  skrupulatności  chorych  w
stosowaniu się do zaleceń lekarskich jest:

A .  przymusowe podawanie leków,
B . przekonywanie  przez  personel  i  rodzinę,  aby  chory

przyjął leki,
C . rozmowa z lekarzem wyjaśniająca konieczność stosowania

leków,
D . uczenie  pacjentów  współudziału  we  własnej

farmakoterapii.



Zadanie 70.
Profilaktyka  farmakologiczna  zaburzeń  afektywnych  obejmuje
podawanie:

A . sol i  l i tu  (np.  węglanu  litu),  karbamazepiny  (np.
Tegretol,  Amizepin),  kwasu  walproinowego  (np.  Depakine
Chrono),

B . amizepiny,  tranxeny,  piracetamu  (np.  Nootropil),
karbamazepiny (np. Tegretol, Amizepin),

C . sol i  l i tu  (np.  węglan  litu),  nicergolina  (np.
Nicergolin), winpocetyna (Vinpoton),

D . kwasu walproinowego (np. Depakine Chrono), klorazepatu
(np. Tranxena), piracetanu (np. Nootropil).

Zadanie 71.
Prawdopodobieństwo  zrealizowania  tendencji  samobójczych  jest
większe jeżeli:

A .  w rodzinie chorego nie było przypadków samobójstwa,
B.  pacjent jest w stanie psychotycznym,
C . otoczenie  nie  akceptuje  tego  sposobu  rozwiązania

problemów,
D.  chory nie nadużywa alkoholu.

Zadanie 72.
Zdrowie człowieka w najkrótszym ujęciu zależy od:

A.  aktywności własnej i determinacji,
B.  poziomu opieki medycznej,
C.  priorytetów danego kraju,
D . konkretnych  warunków  życiowych,  czyli  poziomu  i

standardu życia.

Zadanie 73.
Depresję  przebiegającą  z  zaburzeniami  snu,  zespołami  lękowymi
oraz różnorodnymi dolegliwościami bólowymi nazywamy depresją:

A.  agitowaną,
B.  z zahamowaniem,
C.  maskowaną,
D.  psychotyczną.

Zadanie 74.
D o składników poczucia koherencji wg Antonowsky'ego NIE należy
poczucie:

A.  zrozumiałości,
B.  zdrowia i integracji międzyludzkiej,
C.  zaradności,
D.  sensowności.



Zadanie 75.
D o  zachowań  niewłaściwie  podtrzymujących  komunikację  między
pielęgniarką a pacjentem należy:

A.  uspokajanie i pocieszanie,
B.  odrzucenie,
C.  aprobata lub dezaprobata,
D.  zgadzanie się lub nie zgadzanie się.

Zadanie 76.
P o  dokonaniu  samouszkodzenia  przez  pacjenta  w  postępowaniu
pielęgniarskim NIEODPOWIEDNIE jest:

A .  dokonanie krytycznej oceny takiego zachowania,
B.  okazywanie zrozumienia,
C.  wyrażanie współczucia,
D . dążenie  do  wytworzenia  więzi  terapeutycznej  z

pacjentem.

Zadanie 77.
D o  najczęściej  występujących  zaburzeń  psychicznych  wieku
podeszłego należą:

A.  lęki nocne,
B.  depresja,
C.  zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne,
D.  zaburzenia nerwicowe.

Zadanie 78.
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
powinna być zorientowana na:

A.  chorobę i jej przebieg,
B.  pacjenta i jego rodzinę,
C.  najważniejsze objawy chorobowe,
D.  sumienne wykonywanie zleceń.

Zadanie 79.
Jaki  rodzaj  koncepcji  genezy  depresji,  zakładający,  i ż  osoby  u
których występują stany depresyjne, jeszcze przed zachorowaniem
posiadają negatywny obraz siebie, zaproponował A. Beck?

A.  koncepcję "wyuczonej bezradności",
B.  koncepcję poznawczą (kognitywną),
C.  koncepcje behawioralne,
D.  koncepcje psychoanalityczne.



Zadanie 80.
Nadmierna stymulacja jest to:

A .  aktywizowanie chorego do działania,
B.  deprywacja sensoryczna,
C.  stawianie pacjentowi zbyt trudnych zadań,
D . system  form  pomocy  zmierzającej  do  uzyskania

samodzielności.

Zadanie 81.
Dezadaptacja społeczna w schizofrenii cechuje się:

A .  nadmiarem kontaktów społecznych,
B . ograniczeniem  lub  brakiem  możliwości  pełnienia  ról

społecznych,
C.  próbami samobójczymi,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 82.
Celem  opieki  pielęgniarskiej  nad  pacjentem  przejawiającym
zachowania agresywne i gwałtowne jest:

A .  zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi i otoczeniu,
B . zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym u agresywnego

pacjenta,
C.  kształtowanie zachowań samokontroli u pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 83.
Podstawą pracy podczas treningu behawioralnego jest:

A .  nawiązanie kontaktu z chorym,
B . rozpoczynanie  i  kończenie  treningów  o  czasie

wyznaczonym,
C.  poddawanie ocenie zachowań pacjenta,
D.  stosowanie wzmocnień pozytywnych.

Zadanie 84.
O efektywności treningu aktywnego udziału pacjentów we własnym
leczeniu decyduje:

A . sprawne  funkcjonowanie  poznawcze  oraz  czas  trwania
choroby,

B . wyrównany  wyjściowy  poziom  wiedzy  chorych  i  l iczba
przebytych hospitalizacji,

C . czas  trwania  choroby  i  l iczba  przebytych
hospitalizacji,

D . sprawne funkcjonowanie poznawcze i wyrównany wyjściowy
poziom wiedzy chorych.



Zadanie 85.
Priorytetowym  zadaniem  zespołu  terapeutycznego  w  opiece  nad
osobą z anoreksją jest:

A .  szybkie wdrożenie leczenia psychoterapeutycznego,
B.  edukacja w zakresie prawidłowego odżywania,
C.  utrzymanie chorej w dobrej kondycji fizycznej,
D.  kierowanie myślenia chorej na pozytywne emocje.

Zadanie 86.
U  dzieci  z  zespołem nadpobudliwości ruchowej  z  deficytem uwagi
występują:

A.  deficyt uwagi, moczenie nocne,
B . problemy z utrzymaniem uwagi, z kontrolą impulsywności

i nadmierna ruchliwość,
C . moczenie  nocne,  problem  z  zasypianiem,  duży  niepokój

psychoruchowy,
D . trudności  szkolne,  moczenie  wtórne,  skłonność  do

agresji.

Zadanie 87.
Sesję treningu umiejętności społecznych rozpoczyna/ją:

A . powitanie  uczestników,  podanie  tematu  zajęć  i
przypomnienie tematyki całego cyklu treningów,

B . powitanie uczestników i  demonstracja umiejętności przez
terapeutę,

C.  powitanie uczestników i rozdanie zadań domowych,
D.  indywidualne ćwiczenia wszystkich uczestników.

Zadanie 88.
Które z poniższych stwierdzeń NIE charakteryzuje Grupy Balinta?

A . forma  psychologicznej  edukacji,  uwrażliwiająca  na
psychologiczną warstwę kontaktu z pacjentami,

B . grupowe  spotkania  podczas,  których  uczestnicy  pod
kierunkiem  doświadczonego  psychoterapeuty  wspólnie
omawiają  wybrane  przykłady  swoich  kontaktów  z
pacjentami, poszukując ukrytych przyczyn napotykanych w
tych kontaktach trudności,

C . szkolenia  tego  typu  mają  charakter  cykliczny  i
długotrwały,

D . seminaria szkoleniowe, których uczestnikami są  pacjenci
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny.



Zadanie 89.
Wysoka skuteczność stosowania fluoksetyny została potwierdzona
w leczeniu:

A.  bulimii,
B.  schizofrenii,
C.  zespołu paranoidalnego,
D.  nerwicy lękowej.

Zadanie 90.
Utrudnione  komunikowanie  się  pacjenta  z  zespołem
nadpobudliwości  psychoruchowej  z  innymi  osobami  może
charakteryzować się:

A .  ciągłym mówieniem,
B.  mało elastycznym sposobem myślenia,
C.  dosłowną interpretacją zachowań innych ludzi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 91.
Które  z  poniższych  zachowań  pielęgniarki  są  wskazane  w  opiece
nad pacjentem z zespołem maniakalnym w sytuacji, gdy nie wyraża
on zgody na proponowane przez nią czynności wobec jego osoby?

A.  dyskusja z pacjentem, aż do osiągnięcia celu,
B.  jednoznaczne polecenie tego, co chory ma robić,
C . cierpliwe  nakłanianie  pacjenta  na  wyrażenie  zgody  na

proponowane czynności pielęgniarki,
D . spokojne,  ale  zdecydowane  i  konsekwentne  oznajmienie

choremu, że zamierza się wykonać zleconą czynność.

Zadanie 92.
Cele  pielęgnowania  pacjenta  z  zaburzeniami  psychicznymi
wynikają przede wszystkim z:

A.  historii choroby pacjenta,
B.  rozpoznania pielęgniarskiego,
C.  objawów psychopatologicznych depresji,
D.  ze zleceń lekarskich.

Zadanie 93.
Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?

A . w  kontakcie  z  chorym  agresywnym  należy  starannie
maskować własny lęk,

B . rozmowę z chorym pobudzonym psychomotorycznie należy
prowadzić zawsze wg wcześniej ustalonego planu,

C.  z pacjentem agresywnym należy rozmawiać cicho,
D . obecność  bliskiej  rodziny  pacjenta  agresywnego  może

nasilić jego zachowania agresywne.



Zadanie 94.
Procesy  przetwarzania  informacji  z  pamięcią,  uwagą,  programami
i  regułami  funkcjonowania  intelektualnego  należą  do  jednej  ze
struktur  warunkujących  prawidłowe  funkcjonowanie  psychiczne
człowieka:

A.  struktury biologicznej,
B.  struktury emocjonalno-motywacyjnej,
C.  struktury informacyjno-poznawczej,
D.  struktury socjodemograficznej.

Zadanie 95.
Przyjęcie  w  trybie  nagłym  osoby  psychicznie  chorej  do  szpitala
psychiatrycznego  bez  zgody  wymaga  zatwierdzenia  przez
ordynatora w ciągu:

A.  12 godzin od chwili przyjęcia,
B.  24 godzin od chwili przyjęcia,
C.  36 godzin od chwili przyjęcia,
D.  48 godzin od chwili przyjęcia.

Zadanie 96.
Wyznacznikiem poprawnie nawiązanej relacji terapeutycznej jest:

A . świadomość  zespołu  terapeutycznego  celów  i  zadań  jakie
mają być osiągnięte,

B.  podporządkowanie pacjenta,
C . umiejętność  nacisku  na  pacjenta  w  celu  kontynuowania

wątku,
D.  szukanie przez pacjenta pozamedycznych źródeł wiedzy.

Zadanie 97.
Treningu umiejętności społecznych NIE należy prowadzić u osób:

A . z e  schizofrenią  w  czasie  trwania  przewlekłych  objawów
psychotycznych,

B.  z obniżonym poziomem funkcjonowania społecznego,
C.  z zespołem depresyjnym,
D.  w czasie trwania ostrych objawów psychotycznych.

Zadanie 98.
Kryterium diagnostycznym zaburzenia zachowania (F91) wg ICD-10
NIE jest/są:

A . powtarzające  się  zachowanie  dyssocjalne,  agresywne  lub
buntownicze,

B . trwałość, utrzymywanie się tego samego wzoru zachowań w
czasie,

C.  zaburzenia trwające krócej niż 6 m-cy,
D . nie  stwierdza  się  objawów:  schizofrenii,  manii,

całościowych  zaburzeń  rozwoju,  zaburzeń
hiperkinetycznych, ani depresji.



Zadanie 99.
Dobro  pacjenta  wymaga  ubezwłasnowolnienia.  Kto  kieruję  tę
sprawę do prokuratora?

A.  kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
B.  pielęgniarka opiekująca się bezpośrednio chorym,
C.  lekarz leczący chorego,
D.  pielęgniarka oddziałowa.

Zadanie 100.
Obecnie  głównym  wskazaniem  do  neurochirurgicznego  leczenia
zaburzeń psychicznych (psychochirurgii) są:

A.  zaburzenia osobowości,
B.  zespół serotoninowy, złośliwy zespół neuroleptyczny,
C . ciężkie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne prowadzące do

ciężkiego  inwalidztwa  lub  silnych  tendencji
samobójczych,

D.  ostra śmiertelna katatonia.

Zadanie 101.
Który z mechanizmów obronnych występujących u pacjenta może być
szczególnie  utrwalony  poprzez  postawę  nadopiekuńczości
pielęgniarki?

A.  projekcja,
B.  racjonalizacja,
C.  regresja,
D.  konwersja.

Zadanie 102.
D o  przyczyn  endogennych  wywołujących  zaburzenia  psychiczne
należą czynniki:

A .  związane z predyspozycją genetyczną,
B.  patogenne i procesy chorobowe,
C.  związane z nieprawidłowym rozwojem,
D . związane  ze  społecznym  uczeniem  się  oraz  sytuacjami  i

wydarzeniami powodującymi stres psychiczny.

Zadanie 103.
Najważniejszym czynnikiem skutecznej psychoterapii jest:

A .  rodzaj i siła związku między terapeutą a pacjentem,
B.  rodzaj psychoterapii,
C.  rodzaj schorzenia pacjenta,
D.  różnica wieku pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą.



Zadanie 104.
Teoria  oparta  na  potrzebach  Maslowa,  reprezentująca  14
podstawowych potrzeb, które mogą podlegać deficytom w związku z
chorobą to teoria pielęgnowania wg:

A.  V. Henderson,
B.  D. Orem,
C.  S.C. Roy,
D.  F. Nightingale.

Zadanie 105.
Faza krytyczna uzależnienia od alkoholu rozpoczyna się:

A .  w momencie pojawienia się luk pamięciowych,
B.  wraz z wystąpieniem wielodniowych ciągów,
C.  od utraty kontroli nad piciem,
D . wówczas,  kiedy  człowiek  przekona  się,  że  alkohol,

potrafi uśmierzać różne przykre stany emocjonalne.

Zadanie 106.
Pojęcie zespołu presuicydalnego wprowadził do suicydologii:

A .  Erwin Ringel,
B.  Yeates Conwell,
C.  Donald Gibbson,
D.  Emile Durkheim.

Zadanie 107.
Stupor  dyssocjacyjny  zakwalifikowany  do  ciężkiej  i  ostrej
reakcji na stres najczęściej objawia się:

A . znacznym  zmniejszeniem  lub  nieobecnością  ruchów
dowolnych,

B.  zwiększeniem reakcji na hałas,
C.  nadmierną reakcją na dotyk,
D.  światłowstrętem.

Zadanie 108.
Celem  opieki  pielęgniarskiej  nad  pacjentem  z  depresją  w
przebiegu choroby dwubiegunowej jest m. in.:

A .  zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
B . obniżenie  autyzmu,  obniżenie  lęku,  niwelowanie

symptomów psychotycznych,
C . obniżenie  lęku,  wyrównanie  nastroju,  przywrócenie

aktywności ruchowej,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 109.
Negatywnym wymiarem zdrowia psychicznego wg Stakesa i Komisji
Europejskiej jest:

A .  wysoki poziom samooceny,
B.  poczucie koherencji,
C.  poczucie własnej skuteczności,
D . opis  zaburzeń  psychicznych  za  pomocą  istniejących

klasyfikacji.

Zadanie 110.
Pozytywna postawa wobec własnej osoby w zakresie samooceny to:

A.  samorealizacja,
B.  samostanowienie,
C.  samoodtrącenie,
D.  samoakceptacja.

Zadanie 111.
Przezczaszkowa  stymulacja  magnetyczna  (TMS)  to  obecnie
intensywnie badana metoda możliwa do zastosowania w leczeniu:

A.  zaburzeń depresyjnych,
B.  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
C.  zespołu stresu pourazowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 112.
Skala Mattisa służy do oceny:

A.  otępienia,
B.  nasilenia depresji,
C .  zaburzeń świadomości,
D.  nasilenia reakcji nerwicowych.

Zadanie 113.
Pielęgniarka,  która  w  trakcie  rozmowy  z  pacjentem używa  języka
dziecinnego,  mówi  zbyt  słodkim  tonem  głosu,  mówi  do  ludzi
starszych np.: dziadku, babciu, to posługuje się:

A .  racjonalizacją uczuć,
B.  patronowaniem,
C.  moralizowaniem,
D.  bronieniem się.



Zadanie 114.
Zespół Cotarda to:

A . pojęcie  odnoszące  się  do  osób  starszych,  opuszczonych  i
skrajnie zaniedbanych,

B . postać  depresji  psychotycznej  z  urojeniami
hipochondrycznymi  i  nihilistycznymi  często  występująca
u osób w starszym wieku,

C.  pojęcie określające znaczne zaburzenie ruchowe,
D.  upośledzenie uwagi z lękiem uogólnionym.

Zadanie 115.
Zaburzenia  afektywne  z  szybką  zmianą  faz  (rapid  cycling),  to
szczególna odmiana ChAD typu I lub I I , w której l iczba nawrotów
chorobowych wynosi co najmniej:

A .  2 w ciągu roku,
B.  4 w ciągu roku,
C.  6 w ciągu roku,
D.  8-10 w ciągu roku.

Zadanie 116.
Według  Jellinka,  palimpsesty  alkoholowe  to  charakterystyczny
objaw fazy alkoholizmu:

A.  wstępnej,
B.  ostrzegawczej (zwiastunowej),
C.  krytycznej,
D.  przewlekłej.

Zadanie 117.
Cechą psychoterapii dynamicznej jest:

A .  objaśnianie natury choroby,
B . wypracowanie  optymalnych  metod  adaptowania  się  do

choroby,
C . ujawnianie  i  analizowanie  procesów  zarówno

interpsychicznych jak i interpersonalnych,
D . udzielanie  porad  i  poszukiwanie  nowych  strategii

postępowania.

Zadanie 118.
Z brakiem zdrowia psychicznego kojarzy się:

A . umiejętność  radzenia  sobie  z  różnymi  trudnymi
sytuacjami,

B.  poczucie zależności od otoczenia,
C.  potrzebę wpływania na swoje życie,
D.  umiejętność oszczędzania.



Zadanie 119.
Ryzyko  wystąpienia  tzw.  piorunującej  postaci  złośliwego  zespołu
neuroleptycznego występuje:

A.  podczas zbyt szybkiego zwiększania dawki neuroleptyku,
B . u  osób  wyniszczonych,  odwodnionych,  ze  schorzeniami

neurologicznymi,
C . podczas  leczenia  skojarzonego:  neuroleptyki  wraz  z

solami litu lub z karbamazepiną,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 120.
Postępowanie  pielęgniarskie  wobec  pacjenta  z  objawami  zespołu
lękowego zmierza do:

A.  obniżenia poziomu lęku,
B.  zmniejszenia częstości napadów lęku,
C . nauczenie  pacjenta  jak  ma  sobie  radzić  z  niektórymi

objawami choroby,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 121.
Która  z  poniższych  zasad  bezpieczeństwa  w  kontakcie  z  chorym
prezentującym zachowania agresywne jest NIEPRAWDZIWA?

A.  stój przed pacjentem lub za nim,
B . poruszaj  s ię  spokojnie,  ręce  trzymaj  zawsze  w  polu

widzenia pacjenta,
C . nie  kłóć  się,  nie  wydawaj  rozkazów,  nie  pokazuj  że  masz

inne zdanie, dopóki nie jest to absolutnie konieczne,
D . zachowaj  właściwy  odstęp  od  pacjenta  (przestrzegaj

zasady "dwóch kroków").

Zadanie 122.
Pielęgniarka  opiekuje  s ię  pacjentem,  pracownikiem  banku,
przyjętym  do  szpitala  z  powodu  depresji.  Podczas  rozmowy  z
pielęgniarką  pacjent  powiedział,  że  gnębi  go  świadomość
poważnej  defraudacji,  do  której  nie  może  się  przyznać,  ponieważ
grozi  mu  proces  sądowy  oraz  być  może  kara  więzienia.  Jeżeli
sprawa zostanie wykryta i rozpocznie się śledztwo, to:

A .  pielęgniarka będzie przesłuchiwana jako świadek,
B.  nie wolno przesłuchiwać pielęgniarki,
C.  decyzja o udziale w sprawie należy do pielęgniarki,
D . lekarz  leczący  chorego  może  zwolnić  pielęgniarkę  z

tajemnicy zawodowej.



Zadanie 123.
Habituacja, to inaczej:

A .  uzależnienie psychiczne,
B.  uzależnienie fizyczne,
C.  detoksykacja,
D.  objawy abstynencyjne.

Zadanie 124.
N a  zwiększanie  stanu  świadomości  człowieka  w  odniesieniu  do
chwili  obecnej  t j .  tego,  co  się  dzieje  " tu  i  teraz"
ukierunkowana jest:

A .  terapia poznawcza Becka,
B.  psychoterapia Gestalt,
C.  logoterapia Franka,
D.  neopsychoanaliza.

Zadanie 125.
Jedna  z  poniższych  zasad  utrudnia  wyrażenie  przez  chorego  z
zaburzeniami psychicznymi problemów emocjonalnych:

A . dawanie pacjentowi czasu na znalezienie właściwych słów
do wyrażenia uczuć,

B.  bycie empatycznym,
C.  stawianie pytań zamkniętych,
D.  pytanie o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne.

Zadanie 126.
Typ impulsywny osobowości chwiejnej emocjonalnie przejawia się:

A . zachowaniami  gwałtownymi  lub  zagrażającymi  otoczeniu
przy jednoczesnym braku przewidywania ich konsekwencji,

B . brakiem  tolerancji  na  frustrację  i  krytykę  objawiającym
się zachowaniem neurotycznym,

C.  zamiłowaniem do porządku, ładu i czystości,
D.  biernym podporządkowaniem otoczeniu.

Zadanie 127.
Pacjentka,  przewlekle  chora  na  schizofrenię,  straciła
mieszkanie  oraz  umiejętności  niezbędne  do  samodzielnego  życia.
Przebywa  więc  w  szpitalu  głównie  ze  względów  społecznych  i
ograniczonych  możliwości  opieki  środowiskowej.  Udzielanie
osobie  chorej  psychicznie  pomocy  finansowej,  rzeczowej  oraz
innych świadczeń wchodzi w zakres pojęcia:

A.  opieka społeczna,
B.  pomoc społeczna,
C.  oparcie społeczne,
D.  usługi opiekuńcze.



Zadanie 128.
Zachowanie  się  personelu  wobec  pacjentów  gwałtownych  i
agresywnych powinno uwzględniać zasadę:

A.  zainteresowania,
B.  rzeczowości,
C.  stanowczości,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 129.
Ciężka  encefalopatia,  której  początkowe  objawy  kliniczne
sprowadzają się do upośledzenia zapamiętywania aż do całkowitej
jego  utraty,  przy  relatywnie  dobrej  pamięci  wydarzeń  dawnych
to :

A.  zespół Korsakowa,
B.  przewlekła halucynoza alkoholowa,
C.  charakteropatia alkoholowa,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 130.
Celem terapii kognitywnej A. Becka jest osiągnięcie u pacjenta:

A.  zmniejszenia poziomu lęku,
B.  rozwiązania trudności interpersonalnych,
C.  reorganizacji osobowości,
D.  modyfikacji specyficznych schematów poznawczych.

Zadanie 131.
Podstawowym wskazaniem do stosowania soli litu jest:

A . profilaktyka  farmakologiczna  choroby  afektywnej
dwubiegunowej,

B.  zlikwidowanie objawów wytwórczych,
C.  opanowanie objawów pobudzenia psychoruchowego,
D.  potencjalizacja działania leków nootropowych.

Zadanie 132.
W kontakcie terapeutycznym z chorym depresyjnym należy:

A.  pocieszać chorego,
B.  dociekać i ukierunkowywać do analizy przyczyn smutku,
C.  roztaczać wizję lepszych dni i szybkiej poprawy,
D . wykazywać zainteresowanie choremu poprzez poświęcenie

mu czasu, towarzyszenie w milczeniu.



Zadanie 133.
Jakie  zachowanie  pielęgniarki  jest  pożądane  w  kontakcie  z
chorym z objawami lęku?

A . wykazanie  empatii  i  tolerancji,  kontakt  indywidualny,
nie wyperswadowanie lęku,

B . nie  bagatelizowanie  odczuć  chorego,  kontakt
indywidualny, wyperswadowanie lęku,

C . pozostawienie  pacjenta  w  samotności  i  ciszy  po  próbie,
wyperswadowanie lęku,

D . okazanie  tolerancji  i  życzliwości  oraz  zaproponowanie
spaceru z grupą pacjentów.

Zadanie 134.
Klasyfikacja  diagnoz  w  odniesieniu  do  pielęgnowania  jest  ważna,
bowiem:

A . określa  istotę  poznania  stanowiącego  przedmiot
pielęgniarstwa,

B . orientuje  na  fenomen  pielęgniarstwa  (w  tym
pielęgnowania),

C . ułatwia  wymianę  informacji  pomiędzy  pielęgniarkami,
odbiorcami  usług  pielęgniarskich  i  innymi  osobami
wchodzącymi w skład zespołu opiekuńczego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 135.
Zdanie  "zdrowie  psychiczne  jest  fundamentalnym  dobrem
osobistym" sugeruje, że lecząc chorego psychicznie należy:

A.  dążyć do poprawy zdrowia za wszelką cenę,
B . uznać,  że  wszystkie  środki  i  metody  lecznicze  są

uprawnione,
C . mieć  wzgląd  na  inne  dobra  osobiste,  a  nie  tylko  na  cele

zdrowotne,
D . pominąć  niechęć,  opór  i  wyobrażenia  pacjenta  o

leczeniu.
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Zadanie 1.
Psychoterapia  wglądowa  znajduje  szczególnie  zastosowanie  w
pomocy osobom z:

A.  zaburzeniami nerwicowymi,
B.  depresją reaktywną,
C.  przewlekłą schizofrenią,
D.  zaburzeniami przystosowania.

Zadanie 2.
Grupowe badania przesiewowe są przykładem strategii stosowanych
w szkole w prewencyjnym podejściu określanym jako:

A.  zapobieganie wystąpieniu zaburzeń,
B . rozwijanie  kompetencji  dzieci  po  to,  by  mogły  lepiej

uporać  się  z  trudnościami  życiowymi  mogącymi  być
źródłem stresu,

C . pomaganie  dzieciom  w  radzeniu  sobie  ze  zmianami
związanymi  z  przechodzeniem  do  kolejnych  faz  cyklu
rozwojowego,

D.  nabywanie wiedzy i umiejętności.

Zadanie 3.
Przyjęcie  w  trybie  nagłym  osoby  psychicznie  chorej  do  szpitala
psychiatrycznego  bez  zgody  wymaga  zatwierdzenia  przez
ordynatora w ciągu:

A.  12 godzin od chwili przyjęcia,
B.  24 godzin od chwili przyjęcia,
C.  36 godzin od chwili przyjęcia,
D.  48 godzin od chwili przyjęcia.

Zadanie 4.
Wyznacznikiem poprawnie nawiązanej relacji terapeutycznej jest:

A . świadomość  zespołu  terapeutycznego  celów  i  zadań  jakie
mają być osiągnięte,

B.  podporządkowanie pacjenta,
C . umiejętność  nacisku  na  pacjenta  w  celu  kontynuowania

wątku,
D.  szukanie przez pacjenta pozamedycznych źródeł wiedzy.



Zadanie 5.
Dla  określenia  przypadków  uzależnienia  od  alkoholu  lub  innej
substancji  psychoaktywnej,  współistniejącego  z  innym
zaburzeniem psychicznym, używa się terminu:

A.  "podwójnej diagnozy",
B.  "podwójnego uzależnienia",
C.  dekompensacji psychotycznej,
D.  współuzależnienia.

Zadanie 6.
Afekt  niedostosowany,  który  cechuje  brak  równoległości  między
przeżyciami a emocjami to:

A.  paratymia,
B.  ambiwalencja uczuciowa,
C.  paramimia,
D.  syntonia.

Zadanie 7.
Skala Hamiltona służy do oceny stanu pacjenta:

A.  z otępieniem,
B.  ze schizofrenią,
C.  z depresją,
D.  uzależnionego od alkoholu.

Zadanie 8.
Który z mechanizmów obronnych występujących u pacjenta może być
szczególnie  utrwalony  poprzez  postawę  nadopiekuńczości
pielęgniarki?

A.  projekcja,
B.  racjonalizacja,
C.  regresja,
D.  konwersja.

Zadanie 9.
Które  z  poniższych  zdań  charakteryzujących  teorie  rozwojowe
jest prawdziwe?

A . Z .  Freud  w  swojej  teorii  koncentruje  s ię  na
umiejętnościach poznawczych,

B . J .  Piaget  w  swojej  teorii  koncentruje  s ię  na  rozwoju
emocjonalnym i interpersonalnym,

C . E .  Erikson  w  swojej  teorii  koncentruje  s ię  na  rozwoju
emocjonalnym,

D . H .  S .  Sullivan  w  swojej  teorii  koncentruje  s ię  na
rozwoju emocjonalnym i interpersonalnym.



Zadanie 10.
Teoria dezintegracji pozytywnej zakłada:

A . korzystny wpływ niektórych kryzysów psychologicznych na
zdrowie psychiczne,

B . pozytywny  wpływ  umieszczania  dzieci  zagrożonych
demoralizacją w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

C . wyodrębnienie  osobnej  grupy  zaburzeń  psychicznych
prowadzących do dezintegracji osobowości,

D . stosowanie specjalnych programów psychoprofilaktycznych
wobec małych dzieci.

Zadanie 11.
Niezbędnym  warunkiem  poprawy  jakości  opieki  pielęgniarskiej
jest:

A . posiadanie  specjalizacji  przez  wszystkich  członków
zespołu pielęgniarskiego,

B.  opracowanie i wdrożenie standardów postępowania,
C.  znajomość wszystkich teorii pielęgnowania,
D . przyjęcie  przez  pielęgniarki  dodatkowych  funkcji

terapeutycznych.

Zadanie 12.
Jednym  z  objawów  opioidowych  zespołów  abstynencyjnych  jest
piloerekcja, czyli:

A .  kurcze mięśniowe,
B.  tzw. gęsia skórka,
C.  naprzemienne odczuwanie gorąca i zimna,
D.  wysięk z nosa.

Zadanie 13.
W profilaktyce i leczeniu zaburzeń lękowych stosuje się:

A .  trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
B.  selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny,
C.  Buspiron,
D.  każdy z w/w środków może być stosowany.

Zadanie 14.
Wśród  zalecanych  technik  komunikowania  się  z  pacjentem  z
zaburzeniami depresyjnymi jest:

A .  aktywne słuchanie,
B.  terapeutyczne milczenie,
C.  redukcja nierealistycznych obaw,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 15.
Skala Mattisa służy do oceny:

A.  otępienia,
B.  nasilenia depresji,
C .  zaburzeń świadomości,
D.  nasilenia reakcji nerwicowych.

Zadanie 16.
Aktywne  słuchanie  jest  jedną  z  podstawowych  technik
komunikowania  się  z  chorym  psychicznie.  Cechy  aktywnego
słuchania to niżej wymienione, z WYJĄTKIEM:

A.  postawa otwarta i życzliwa wobec chorego,
B . koncentracja  na  formie  komunikatu,  a  nie  na  jego

sensie,
C.  motywacja do słuchania chorego,
D.  obserwacja sygnałów niewerbalnych chorego.

Zadanie 17.
Kategorią wprowadzoną przez Dorothy Orem było pojęcie:

A .  samoopieki oraz jej deficytu,
B.  podstawowych potrzeb pacjenta,
C.  kryzysu oraz systemów społecznego wsparcia,
D.  teorii stresu.

Zadanie 18.
Pierwszym  elementem  postępowania  w  stanach  wymagających
natychmiastowej interwencji psychiatrycznej jest:

A .  próba nawiązania kontaktu i zebrania wywiadu,
B.  stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
C.  diagnozowanie w kierunku somatycznego podłoża zaburzeń,
D . badanie  stanu  psychicznego  pacjenta  w  kierunku

psychiatrycznego podłoża zaburzeń i ustalenie wstępnego
rozpoznania.

Zadanie 19.
Abulia występująca m. in. w schizofrenii prostej oznacza:

A.  spłycenie afektu,
B.  spadek sprawności i kompetencji społecznej,
C.  utratę zainteresowań,
D.  społeczne wycofanie się.

Zadanie 20.
Zasadą społeczności terapeutycznej NIE jest:

A .  zasada demokracji,
B.  zasada permisywności,
C.  zasada partnerstwa,
D.  zasada konsensu.



Zadanie 21.
Do typowych objawów zespołu Downa zalicza się:

A .  wysoko osadzone, mało pofałdowane małżowiny uszne,
B.  liczne drobne bruzdy na dłoni,
C.  wzmożone napięcie mięśniowe,
D.  zmarszczkę nakątną.

Zadanie 22.
Istotnym elementem psychodramy NIE jest:

A .  spontaniczność gry,
B.  dokładne odgrywanie treści ról,
C.  swobodna ekspresja emocji,
D . odreagowanie,  które  pozwala  na  uczucie  ulgi  i

rozluźnienia.

Zadanie 23.
Wtórny zespół otępienny spowodowany jest:

A .  chorobą Picka,
B.  chorobą Parkinsona,
C.  chorobą Huntingtona,
D.  wodogłowiem normotensyjnym.

Zadanie 24.
Kluczowym  elementem  programów  terapeutycznych  dzieci  z
zaburzeniami zachowania jest:

A .  trening rodzicielski,
B.  nauka relacji społecznych,
C.  monitorowanie własnych emocji,
D.  psychorysunek.

Zadanie 25.
Największym  problemem  w  kontaktach  z  pacjentami  w  stanie
agresji są:

A.  werbalne zachowania agresywne,
B.  występowanie w pierwszej fazie rękoczynów,
C . przeradzanie się zachowań agresywnych w zaawansowane i

groźne konflikty,
D.  występowanie autoagresji.



Zadanie 26.
Pierwszym  elementem  interwencji  terapeutycznej  przy
trudnościach w podejmowaniu aktywności ruchowej u pacjentów z
zaburzeniami depresyjnymi jest:

A .  zachęcanie pacjenta do podejmowania aktywności,
B.  szukanie zainteresowań pacjenta,
C.  zorganizowanie czasu wolnego,
D.  obserwowanie i poznawanie możliwości chorego.

Zadanie 27.
Neuroleptykiem atypowym NIE jest:

A .  Kwetiapina,
B.  Risperidon,
C.  Olanzapina,
D.  Promazyna.

Zadanie 28.
Unikanie  bliższych  kontaktów  emocjonalnych  i  społecznych,
tendencja  do  samotnictwa  i  izolacji,  brak  empatii,  ograniczone
zdolności  do  wyrażania  uczuć  i  odczuwania  przyjemności,
skłonność  do  fantazjowania,  introspekcji  i  ucieczki  we  własny
świat  przeżyć  wewnętrznych,  reakcje  lękowe  lub  ksobne  w
relacjach międzyosobowych, to podstawowe cechy osobowości:

A .  dyssocjalnej,
B.  schizoidalnej,
C.  pogranicznej (borderline personality),
D.  histrionicznej.

Zadanie 29.
Pozytywna postawa wobec własnej osoby w zakresie samooceny to:

A.  samorealizacja,
B.  samostanowienie,
C.  samoodtrącenie,
D.  samoakceptacja.

Zadanie 30.
Cechą psychoterapii dynamicznej jest:

A .  objaśnianie natury choroby,
B . wypracowanie  optymalnych  metod  adaptowania  się  do

choroby,
C . ujawnianie  i  analizowanie  procesów  zarówno

interpsychicznych jak i interpersonalnych,
D . udzielanie  porad  i  poszukiwanie  nowych  strategii

postępowania.



Zadanie 31.
Który sposób komunikowania z pacjentem jest NIETERAPEUTYCZNY?

A.  przekazywanie obserwacji,
B.  ocenianie postawy,
C.  kierowanie zwrotne pytań,
D.  udzielanie informacji.

Zadanie 32.
W  terapii,  metody  behawioralne  są  szczególnie  przydatne  w
następujących warunkach:

A . natura  problemu  ma  źródło  w  umyśle  i  nie  jest  jasno
identyfikowana jako zaburzone zachowanie,

B . pacjent  wykazuje  zdolność  do  niezależnego,  twórczego
myślenia, które może prowadzić do działania,

C . osoba  jest  mniej  ograniczana  przez  warunki  otoczenia  i
polega bardziej na swoich własnych wyborach dotyczących
środowiska,

D.  gdy możliwe jest kontrolowanie otoczenia pacjenta.

Zadanie 33.
Nadmierna stymulacja jest to:

A .  aktywizowanie chorego do działania,
B.  deprywacja sensoryczna,
C.  stawianie pacjentowi zbyt trudnych zadań,
D . system  form  pomocy  zmierzającej  do  uzyskania

samodzielności.

Zadanie 34.
Zajęcia  rehabilitacyjne  prowadzone  w  szpitalach
psychiatrycznych NIE mogą być:

A.  podporządkowane celom gospodarczym,
B.  opłacane w postaci wynagrodzenia dla chorego,
C.  zalecane przez personel jako pożądane,
D.  organizowane w grupie.

Zadanie 35.
Stwierdzenie,  że  zaburzenia  psychiczne  mogą  być  wynikiem
powstania  reakcji  emocjonalnych  nieadekwatnych  do  rodzaju
wywołującego je bodźca jest zgodne z:

A .  teorią behawioralną,
B.  psychoanalizą,
C.  koncepcjami humanistycznymi,
D.  teoriami systemowymi.



Zadanie 36.
Wczesnym objawem ubocznym stosowania litu NIE jest:

A .  mdłości i wymioty,
B.  wzmożone pragnienie i zwiększone wydzielanie moczu,
C.  bóle brzucha,
D.  zwiększenie masy ciała.

Zadanie 37.
Desensytyzacja  -  to  jedna  z  technik  stosowanych  w  terapii
zespołu nerwicowego:

A.  hipochondrycznego,
B.  histerycznego,
C.  depresyjnego,
D.  fobijnego.

Zadanie 38.
Definiowaniem i opisem poszczególnych objawów zaburzeń procesów
psychicznych i zaburzeń zachowania zajmuje się:

A .  nozologia,
B.  semiologia,
C.  psychopatologia ogólna,
D.  psychopatologia szczegółowa.

Zadanie 39.
Skuteczność fototerapii istotnie zmniejsza kuracja:

A.  karbamazepiną,
B.  solami litu,
C.  naparem z melisy,
D.  lekami przeciwpsychotycznymi.

Zadanie 40.
Jedna  z  poniższych  zasad  utrudnia  wyrażenie  przez  chorego  z
zaburzeniami psychicznymi problemów emocjonalnych:

A . dawanie pacjentowi czasu na znalezienie właściwych słów
do wyrażenia uczuć,

B.  bycie empatycznym,
C.  stawianie pytań zamkniętych,
D.  pytanie o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne.

Zadanie 41.
"Lęk  wolno  płynący"  jest  najczęstszą  postacią  lęku
występującego w:

A.  fobii społecznej,
B.  po napadzie paniki,
C.  endogennym zespole depresyjnym,
D.  agorafobii.



Zadanie 42.
Z a rozwój działań promujących zdrowie, według Karty Ottawskiej,
odpowiada przede wszystkim:

A.  ochrona zdrowia,
B.  całe społeczeństwo,
C.  samorządy terytorialne,
D.  administracja państwowa.

Zadanie 43.
Jeden  z  wymienionych  leków  blokuje  receptory  opioidowe,
zmniejsza  euforię  po  wypiciu  alkoholu,  a  przez  to  przerywa
mechanizm pozytywnych wzmocnień:

A.  Akamprozat,
B.  Naltrekson,
C.  Diazepam,
D.  Disulfiram.

Zadanie 44.
Które  z  poniższych zachowań pielęgniarki  opiekującej  s ię  chorym
z zaburzeniami lękowymi jest NIETERAPEUTYCZNE?

A . obecność  przy  chorym,  okazywanie  serdeczności,
życzliwości,

B.  zaspokajanie potrzeb pacjenta w pierwszej kolejności,
C.  podjęcie próby perswazji o braku zasadności lęku,
D . zachęcanie chorego do udziału w zajęciach wymagających

skupienia, w sytuacji gdy lęk nie jest bardzo nasilony.

Zadanie 45.
Prawdopodobieństwo  zrealizowania  tendencji  samobójczych  jest
większe jeżeli:

A .  w rodzinie chorego nie było przypadków samobójstwa,
B.  pacjent jest w stanie psychotycznym,
C . otoczenie  nie  akceptuje  tego  sposobu  rozwiązania

problemów,
D.  chory nie nadużywa alkoholu.

Zadanie 46.
Chory  z  deficytem  umiejętności  społecznych,  włączony  w  proces
rehabilitacji  psychiatrycznej  powinien  jednocześnie
uczestniczyć:

A.  tylko w jednym treningu,
B.  w 2 lub 3 treningach,
C.  w 4 lub 5 treningach,
D.  ilość treningów zależna jest od rodzaju deficytu.



Zadanie 47.
D o  kryteriów  diagnostycznych  wg  ICD-10  przewlekłych  tików
ruchowych NIE należą:

A . występowanie  tików  wielokrotnie  w  ciągu  dnia,
trwających, co najmniej 12 miesięcy,

B.  początek przed 18 rokiem życia,
C.  objawy mogą być ubocznym skutkiem podawania leków,
D.  zaburzenie nie jest wynikiem stanu somatycznego.

Zadanie 48.
Z brakiem zdrowia psychicznego kojarzy się:

A . umiejętność  radzenia  sobie  z  różnymi  trudnymi
sytuacjami,

B.  poczucie zależności od otoczenia,
C.  potrzebę wpływania na swoje życie,
D.  umiejętność oszczędzania.

Zadanie 49.
Treningowe metody muzykoterapii stosowane w psychiatrii:

A . pozwalają  na  pobudzenie  inwencji  twórczej  w  przebiegu
improwizacji instrumentalnej, wokalnej i ruchowej,

B . s ą  ukierunkowane  na  nauczenie  pacjentów  usuwania
napięcia psychofizycznego,

C . polegają  na  stosowaniu  nagrań  muzycznych  działających
kojąco i odprężająco,

D . sprzyjają ujawnieniu, ponownemu przeżyciu i wyzwoleniu
tłumionych emocji.

Zadanie 50.
Klasyfikacja  diagnoz  w  odniesieniu  do  pielęgnowania  jest  ważna,
bowiem:

A . określa  istotę  poznania  stanowiącego  przedmiot
pielęgniarstwa,

B . orientuje  na  fenomen  pielęgniarstwa  (w  tym
pielęgnowania),

C . ułatwia  wymianę  informacji  pomiędzy  pielęgniarkami,
odbiorcami  usług  pielęgniarskich  i  innymi  osobami
wchodzącymi w skład zespołu opiekuńczego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 51.
Głównym celem terapii rodzinnej jest:

A . określenie  rol i  społecznej  osób  uczestniczących  w
terapii,

B . pobudzenie  refleksji  pacjenta  i  poszerzenie  zakresu
świadomości,

C . określenie  przeżywanych emocji  i  ich  wpływu na  procesy
poznawcze i postępowanie,

D.  zmiana wzajemnych relacji członków rodziny.

Zadanie 52.
W aktywizacji pacjenta chorego na depresję wskazane są zajęcia:

A.  proste, które chory może wykonać do końca,
B.  atrakcyjne,
C.  trwające krótko,
D.  atrakcyjne, trwające krótko i proste.

Zadanie 53.
Elementy podstawowego modelu interwencji kryzysowej to:

A . określenie  problemu,  zapewnienie  wsparcia,  stworzenie
planu postępowania,

B.  zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie wsparcia,
C . określenie  problemu,  stworzenie  planu  zapewniającego

pacjentowi bezpieczeństwo, ocena działań,
D . określenie  problemu,  zapewnienie  bezpieczeństwa,

zapewnienie  wsparcia,  przeanalizowanie  alternatyw,
stworzenie planu, zdobycie zobowiązania.

Zadanie 54.
D o nowych fizykalnych metod leczenia depresji,  będących jeszcze
w  fazie  badań,  należy:  1 .  stymulacja  nerwu  błędnego  (VNS),  2 .
przezczaszkowa  stymulacja  magnetyczna  (TMS),  3 .  magnetyczna
terapia wstrząsowa (MST), 4. insulinoterapia.

A.  1,2,
B.  2,3,
C.  1,2,3,
D.  1,2,4.



Zadanie 55.
Wskaż  stwierdzenie  FAŁSZYWE  dotyczące  związku  między
zaburzeniami psychicznymi, a agresją:

A . duża  większość  ludzi  z  zaburzeniami  psychicznymi  jest
agresywna,

B . u  ludzi  z  zaburzeniami  psychicznymi  bardziej
prawdopodobne  są  zachowania  agresywne,  niż  u  ludzi
zdrowych,

C . zwiększone  ryzyko  przemocy  pojawia  się  pod  wpływem
aktywnych objawów psychotycznych,

D . współistniejące  zaburzenie  osobowości  powodują  wzrost
ryzyka przemocy.

Zadanie 56.
Zapewnieniu kontaktu terapeutycznego z pacjentem z zaburzeniami
lękowymi  sprzyjają  następujące  postawy  pielęgniarki,  z
WYJĄTKIEM:

A.  chęć zrozumienia chorego,
B.  wysłuchanie i uwzględnienie tego, czego pacjent chce,
C.  bagatelizowanie odczuć chorego,
D.  cierpliwość i opanowanie.

Zadanie 57.
Kiedy  pacjent  przyzna  się  lekarzowi  lub  pielęgniarce  do  czynu
karalnego, należy:

A.  nie umieszczać tego w dokumentacji,
B.  opisać to w dokumentacji chorego,
C.  sporządzić krótki protokół,
D.  zawiadomić ordynatora oddziału.

Zadanie 58.
Podstawowym wskazaniem do stosowania soli litu jest:

A . profilaktyka  farmakologiczna  choroby  afektywnej
dwubiegunowej,

B.  zlikwidowanie objawów wytwórczych,
C.  opanowanie objawów pobudzenia psychoruchowego,
D.  potencjalizacja działania leków nootropowych.



Zadanie 59.
Prawidłowe  komunikowanie  się  z  pacjentem  wypowiadającym
urojenia polega na:

A . wyrażaniu zdziwienia  sądami  chorego  i  próbie  wykazania
ich błędności,

B . wyrażaniu  własnej  opinii  i  prośbie  o  je j  zaakceptowanie
przez chorego,

C . przedstawieniu  własnego  obrazu  świata  po  wysłuchaniu
chorego,

D . zachęcaniu  chorego  do  ujawniania  przeżyć  i  podjęcia
próby odwrócenia od nich uwagi chorego.

Zadanie 60.
Pacjentka,  osoba  samotna,  z  rozpoznaniem  schizofrenii,  na
skutek  chronizacji  choroby  i  podeszłego  wieku  nie  jest  zdolna
d o  zaspokojenia  swoich  podstawowych  potrzeb  życiowych.
Pacjentka  nie  wymaga  leczenia  szpitalnego.  Pielęgniarka,  która
s ię  nią  opiekuje,  uznała,  że  w  tej  sytuacji  najlepszym  wyjściem
będzie  umieszczenie  podopiecznej  w  domu  pomocy  społecznej.
Pacjentka  nie  wyraża  zgody  na  umieszczenie  je j  w  domu  pomocy
społecznej. W tej sytuacji należy:

A . n ie  zwracać  uwagi  na  protest  chorej,  która  nie  w  pełni
jest świadoma swojej sytuacji,

B . zwrócić  s ię  do  lekarza  leczącego,  aby  ten  wyraził  zgodę
na przymusowe umieszczenie chorej w domu opieki,

C . zwrócić  s ię  do  przedstawiciela  ustawowego  lub  sądu
opiekuńczego,  aby  wyraził  zgodę  na  skierowanie
pacjentki do domu opieki bez jej zgody,

D . zwrócić  s ię  do  sądu  okręgowego,  aby  ten  podczas
rozprawy niejawnej  wyraził  zgodę na umieszczenie chorej
w domu opieki.

Zadanie 61.
Dobro  pacjenta  wymaga  ubezwłasnowolnienia.  Kto  kieruję  tę
sprawę do prokuratora?

A.  kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
B.  pielęgniarka opiekująca się bezpośrednio chorym,
C.  lekarz leczący chorego,
D.  pielęgniarka oddziałowa.

Zadanie 62.
Najważniejszym czynnikiem skutecznej psychoterapii jest:

A .  rodzaj i siła związku między terapeutą a pacjentem,
B.  rodzaj psychoterapii,
C.  rodzaj schorzenia pacjenta,
D.  różnica wieku pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą.



Zadanie 63.
Które  z  wymienionych  kryteriów  diagnostycznych  NIE  należy  do
obrazu klinicznego mutyzmu wybiórczego?

A . wybiórczość  mówienia:  dziecko  mówi  w  pewnych
sytuacjach, ale milczy w innych,

B . prawidłowy  lub  bliski  prawidłowemu  poziom  rozumienia
mowy,

C . lękliwość,  nadmierna  czujność,  niezmieniające  się  pod
wpływem pocieszania,

D . brak  objawów  całościowych  zaburzeń  rozwoju,
schizofrenii,  swoistych  zaburzeń  rozwoju  mowy  i  języka,
lęku separacyjnego.

Zadanie 64.
Nadmierna przerzutność uwagi występuje w:

A.  stanie maniakalnym,
B.  depresji,
C .  alkoholiźmie,
D.  nerwicy natręctw.

Zadanie 65.
Najistotniejszymi  w  kontakcie  terapeutycznym  z  chorym  są
postawy:

A.  akceptacji, współczucia, autentyczności,
B.  akceptacji, empatii, sympatii,
C .  akceptacji, empatii, autentyczności,
D.  akceptacji, autentyczności, opiekuńczości.

Zadanie 66.
Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?

A . w  kontakcie  z  chorym  agresywnym  należy  starannie
maskować własny lęk,

B . rozmowę z chorym pobudzonym psychomotorycznie należy
prowadzić zawsze wg wcześniej ustalonego planu,

C.  z pacjentem agresywnym należy rozmawiać cicho,
D . obecność  bliskiej  rodziny  pacjenta  agresywnego  może

nasilić jego zachowania agresywne.

Zadanie 67.
Sprawując  opiekę  na  pacjentem  z  depresją  pielęgniarka  powinna
mieć świadomość, że ryzyko popełnienia samobójstwa istnieje:

A .  tylko w depresji endogennej,
B.  tylko w depresji sezonowej,
C.  tylko w dystymii,
D.  w każdym przypadku depresji.



Zadanie 68.
Zespół serotoninowy NIE jest powikłaniem terapii lekami:

A.  z grup inhibitorów MAO,
B.  z grup inhibitorów TLPD,
C.  z grup inhibitorów SSRI,
D.  inhibitorów zwrotnego wychwytu dopaminy.

Zadanie 69.
Według  Kępińskiego  "błąd  sędziego"  to  jeden  z  błędów
utrudniających  nawiązanie  kontaktu  terapeutycznego  z  chorym.
Polega on na:

A . lekceważeniu  świata  subiektywnych  doznań  pacjenta  i
poleganiu  wyłącznie  na  wynikach  obiektywnych  badań
lekarskich oraz badań dodatkowych,

B . przyjmowaniu  nadmiernie  współczującej  postawy  wobec
pacjenta,

C . przyjmowaniu  nadmiernie  oceniającej  i  krytycznej
postawy wobec chorego,

D . skrywaniu własnych uczuć i  reakcji  za maską zawodowej
rutyny i obojętności.

Zadanie 70.
Najczęstszymi przyczynami występowania zachowań agresywnych u
osób w wieku podeszłym są:

A.  otępienie, psychozy,
B.  zaburzenia świadomości,
C.  psychozy, depresje,
D . zaburzenia  świadomości,  otępienie,  psychozy,  depresje  i

lęk.

Zadanie 71.
Formą  psychologicznej  pomocy  dla  personelu  medycznego,  która
pozwala na uzewnętrznienie nieświadomych uczuć wobec pacjentów
i poszukiwaniu przyczyn trudności w kontaktach z nimi jest:

A .  superwizja za pomocą analizy transakcyjnej,
B.  superwizja za pomocą psychodramy,
C.  Grupa Balinta,
D.  superwizja oparta na teorii systemów.

Zadanie 72.
Fototerapia jest metodą leczenia z wyboru u pacjentów z:

A.  chorobą afektywną dwubiegunową,
B.  chorobą afektywną jednobiegunową,
C . depresją  zimową  w  przebiegu  choroby  afektywnej

sezonowej,
D.  zaburzeniami snu.



Zadanie 73.
Echopraksja to rodzaj tiku polegający na:

A.  powtarzaniu słów,
B . wielokrotnym naśladowaniu ruchów innych osób w sposób

jakby zautomatyzowany,
C.  powtarzanie złożonych czynności głosowych,
D.  podejmowaniu obscenicznych działań.

Zadanie 74.
Wśród metod deeskalacji wymienia się:

A .  przeniesienie pacjenta do spokojniejszego otoczenia,
B.  zwiększoną obserwację i wsparcie,
C.  podanie leków za zgodą pacjenta, jeśli to wskazane,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 75.
W g  Antonowsky'ego  najistotniejszym  składnikiem  poczucia
koherencji jest:

A .  składnik zrozumiałości,
B.  składnik zaradności,
C.  składnik sensowności,
D.  składnik życzliwości.

Zadanie 76.
Procesy  przetwarzania  informacji  z  pamięcią,  uwagą,  programami
i  regułami  funkcjonowania  intelektualnego  należą  do  jednej  ze
struktur  warunkujących  prawidłowe  funkcjonowanie  psychiczne
człowieka:

A.  struktury biologicznej,
B.  struktury emocjonalno-motywacyjnej,
C.  struktury informacyjno-poznawczej,
D.  struktury socjodemograficznej.

Zadanie 77.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  samobójstwa  jest
NIEPRAWDZIWE?

A.  samobójstwo może być wyrazem chęci ukarania otoczenia,
B . samobójstwo  jest  zawsze  wynikiem  intensywnego  i

jednoznacznego dążenia do śmierci,
C.  samobójstwo może być próbą wołania o pomoc,
D . samobójstwo czasem jest wyrazem bezradności i poczucia

klęski.



Zadanie 78.
Dla osób z objawami zespołu otępiennego najwłaściwszym miejscem
do przewlekłej opieki i rehabilitacji jest:

A .  szpital geriatryczny,
B.  specjalistyczny dom opieki,
C.  dom rodzinny,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 79.
Freud był twórcą:

A.  psychologii indywidualnej,
B.  teorii psychoanalitycznej,
C.  teorii behawioryzmu,
D.  psychologii analitycznej.

Zadanie 80.
Wykorzystanie  procesu  twórczego  i  sztuki  do  celów
terapeutycznych określa się nazwą:

A.  arteterapia,
B.  psychoterapia,
C.  socjoterapia,
D.  psychoedukacja.

Zadanie 81.
Poczucie obcości własnej osoby i otaczającego świata to:

A.  katatonia,
B.  upośledzenie umysłowe,
C.  zespół depersonalizacji - derealizacji,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 82.
Późna dyskineza w przebiegu leczenia neuroleptykami objawia się
jako:

A.  znaczny niepokój ruchowy i wewnętrzna potrzeba ruchu,
B . powtarzające  się,  mimowolne,  rytmiczne  ruchy  mięśni

twarzy, warg, języka,
C . sztywność  mięśni,  zwłaszcza  kończyn  i  znaczne

spowolnienie psycho - ruchowe,
D . drżenia  kończyn  górnych,  żuchwy,  języka  zamiarowe  i

spoczynkowe.



Zadanie 83.
Gdy  pielęgniarka  wypowiada  takie  słowa  do  pacjenta  w  trakcie
rozmowy  „to  nie  boli-  prawda?”,  „pan  zapomniał  o  zażyciu
lekarstw?”, wówczas jest to:

A .  ocenianie,
B.  moralizowanie,
C.  sugerowanie odpowiedzi,
D.  patronowanie.

Zadanie 84.
Do częstych "masek" depresji endogennej należą:

A.  zaburzenia snu (bezsenność),
B.  zespoły lękowe i bólowe,
C.  zaburzenia wegetatywne i psychosomatyczne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 85.
D o  kompleksowości  w  oddziaływaniach  z  zakresu  rehabilitacji
psychiatrycznej odnoszą się w szczególny sposób zasady:

A.  powtarzalności oddziaływań i wielostronności metod,
B.  wielostronności metod i optymalnej stymulacji,
C.  optymalnej stymulacji i wielokierunkowości oddziaływań,
D.  wielokierunkowości oddziaływań i wielostronności metod.

Zadanie 86.
Bulimię charakteryzują następujące cechy, z WYJĄTKIEM:

A.  okresowe napady objadania się,
B . zachowania kompensacyjne zapobiegające przyrostowi masy

ciała,
C . zmniejszenie masy ciała ponad 15% w stosunku do masy

prawidłowej,
D.  osoba chora nie wykazuje istotnej niedowagi.

Zadanie 87.
Ryzyko powstania wad płodu jest największe, gdy neuroleptyki są
stosowane w:

A . okresie  trzech  miesięcy  poprzedzających  zajście  w
ciążę,

B.  I trymestrze ciąży,
C.  II trymestrze ciąży,
D.  III trymestrze ciąży.



Zadanie 88.
Pielęgniarka komunikująca się z pacjentem agresywnym powinna:

A . okazywać  swoją  przewagę  wynikającą  z  dysponowania
środkami przymusu,

B.  wykonywać groźne gesty,
C . n ie  ujawniać  symbolicznych  przyjaznych  gestów  np.

poczęstowanie napojem,
D . powstrzymywać się od przyjmowania postawy osądzającej i

nie traktować dosłownie obraźliwych zachowań pacjenta.

Zadanie 89.
W  racjonalnej terapii zaburzeń związanych ze stresem obowiązuje
zasada łączenia farmakoterapii z:

A .  terapią zajęciową,
B.  ergoterapią,
C.  psychoterapią skoncentrowaną na urazie,
D.  psychoterapią rodzinną (systemową).

Zadanie 90.
Które  z  poniższych  zachowań  pielęgniarki  są  wskazane  w  opiece
nad pacjentem z zespołem maniakalnym w sytuacji, gdy nie wyraża
on zgody na proponowane przez nią czynności wobec jego osoby?

A.  dyskusja z pacjentem, aż do osiągnięcia celu,
B.  jednoznaczne polecenie tego, co chory ma robić,
C . cierpliwe  nakłanianie  pacjenta  na  wyrażenie  zgody  na

proponowane czynności pielęgniarki,
D . spokojne,  ale  zdecydowane  i  konsekwentne  oznajmienie

choremu, że zamierza się wykonać zleconą czynność.

Zadanie 91.
Kolejno  występujące  po  sobie  fazy  kontaktu  terapeutycznego
pielęgniarki z pacjentem to, faza:

A . identyfikacji,  orientacji,  zgłębiania  problemów
pacjenta, zakończenia interakcji,

B . orientacji,  identyfikacji,  zgłębiania  problemów
pacjenta, zakończenia interakcji,

C . zgłębiania  problemów  pacjenta,  orientacji,
identyfikacji, zakończenia interakcji,

D . orientacji,  zgłębiania  problemów  pacjenta,
identyfikacji, zakończenia interakcji.



Zadanie 92.
Która  wskazówka  powinna  się  znaleźć  w  planie  psychoedukacji
rodziców dziecka z tikami przejściowymi?

A . gdy  przez  dłuższy  czas  nie  wystąpią  tiki,  nagrodzić
dziecko,

B . eliminować  napięcia  w  rodzinie,  zapewnić  uregulowany
tryb życia,

C . spokojnie  rozmawiać  z  dzieckiem,  szukając  przyczyn
objawów,

D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 93.
W komunikowaniu terapeutycznym z rodziną osoby z zaburzeniami
psychicznymi NIE powinno się:

A . formułować rzeczowych twierdzeń o dotychczasowym stanie
wiedzy na temat choroby,

B . oddzielać  i  odróżniać  sytuacji  pacjenta  i  jego  rodziny
od własnej,

C . przyjmować  postawę  autorytarną  i  wygłaszać  oficjalne
poglądy na temat choroby psychicznej,

D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 94.
W komunikowaniu się z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi
BŁĘDEM jest:

A . podejmowanie rozmowy rozpoczętej przez pacjenta bez je j
zaplanowania,

B . krytykowanie  wypowiedzi  chorego  i  dyskutowanie  z
pacjentem przejawiającym myślenie psychotyczne,

C.  pozwolenie choremu na ustalenie tematu rozmowy,
D.  aktywne słuchanie.

Zadanie 95.
Akatyzję  polekową  u  pacjenta  przyjmującego  leki  psychotropowe
będziesz podejrzewać w przypadku wystąpienia:

A.  suchości jamy ustnej,
B.  zaparć,
C.  niepokoju ruchowego,
D.  trudności w oddawaniu moczu.

Zadanie 96.
Zdrowie człowieka w najkrótszym ujęciu zależy od:

A.  aktywności własnej i determinacji,
B.  poziomu opieki medycznej,
C.  priorytetów danego kraju,
D . konkretnych  warunków  życiowych,  czyli  poziomu  i

standardu życia.



Zadanie 97.
Komunikowanie się z pacjentem w lęku należy zacząć od:

A.  odizolowania od czynników wywołujących lęk,
B . zebrania  informacji  na  temat  psychologicznych

okoliczności wystąpienia lęku i jego diagnozowania,
C.  odwracania uwagi od objawów lęku,
D.  aktywnego udziału w różnych formach aktywności.

Zadanie 98.
Udzielanie  pomocy  w  uporaniu  się  z  uczuciami  przeżywanymi  w
kryzysie,  kiedy  człowiek  nie  umie  poradzić  sobie  z  nowymi
zadaniami w następnej fazie rozwoju jest celem:

A.  Interwencji kryzysowej,
B.  Poradnictwa psychologicznego,
C.  Psychoterapii poznawczo-behawioralnej,
D.  Terapii psychoanalitycznej.

Zadanie 99.
Przy  podejściu  holistyczno-dynamicznym  zdrowie  psychiczne
stanowi właściwość:

A.  bezwzględnie stałą i niezależną od innych czynników,
B.  bezwzględnie stałą i zależną od innych czynników,
C.  względnie stałą i zależną od innych czynników,
D.  zmienną i niezależną od czynników.

Zadanie 100.
Dotyku pielęgniarki mogą unikać chorzy:

A.  w napadzie panicznego lęku,
B.  na schizofrenię,
C.  z urojeniami,
D.  wszyscy wymienieni.

Zadanie 101.
N a zastosowanie dotyku w komunikacji z pacjentem możemy sobie
pozwolić, gdy:

A.  stosujemy go u pacjenta z agresją,
B.  stopień zaufania między podmiotami relacji jest wysoki,
C.  chcemy naruszyć strefę intymności,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 102.
Sygnały samobójstwa mogą mieć charakter:

A .  wyłącznie sygnałów słownych,
B.  sygnałów behawioralnych,
C.  sygnałów klinicznych,
D.  sygnałów słownych, behawioralnych i klinicznych.



Zadanie 103.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  napadu  paniki  jest
NIEPRAWDZIWE?

A . napad  paniki  może  rozpoczynać  się  bez  dostrzegalnego
bodźca zewnętrznego,

B.  napad paniki może rozpoczynać się po zbudzeniu ze snu,
C . w  przerwaniu  objawów  paniki  istotną  rolę  odgrywa

hiperwentylacja,
D . napad paniki czasem bywa poprzedzony bodźcem, na który

pacjent może się uwarunkować.

Zadanie 104.
Złośliwy zespół poneuroleptyczny występuje u około:

A.  0,5-1% chorych,
B.  1-2% chorych,
C.  5-7% chorych,
D.  10% chorych.

Zadanie 105.
Objawy  zaburzeń  adaptacyjnych  (przystosowawczych)  powinny
pojawić się w odpowiedzi na zidentyfikowane stresory:

A.  do dwóch dni od zadziałania stresora lub stresorów,
B . w  ciągu  1-3  miesięcy  od  zadziałania  stresora  lub

stresorów,
C.  do 6 miesięcy od zadziałania stresora lub stresorów,
D.  nie ma określonych ograniczeń czasowych.

Zadanie 106.
Czynnikiem  zwiększającym  ryzyko  uzależnienia  od  benzodiazepin
NIE jest:

A .  długi okres przyjmowania,
B.  obecność przewlekłych schorzeń somatycznych,
C.  skłonność do nadużywania alkoholu,
D.  wiek pacjenta.

Zadanie 107.
Chorzy  przeżywają  krótkie  okresy  (dni,  rzadziej  tygodnie)
dobrego  samopoczucia,  jednak  przez  większość  czasu  czują  się
zmęczeni,  przygnębieni  i  smutni.  Mogą  pracować  zawodowo  i
funkcjonować  rodzinnie  oraz  społecznie,  lecz  sprawia  im  to
spory  kłopot,  gdyż  wymaga  znacznego  wysiłku.  Powyższy  opis
charakteryzuje pacjentów z:

A.  depresją psychotyczną,
B.  dystymią,
C.  bulimią,
D.  schizofrenią paranoidalną.



Zadanie 108.
Stosowanie  elektrowstrząsów  u  kobiet  w  ciąży  w  leczeniu
depresji  jednobiegunowej  i  choroby  afektywnej  dwubiegunowej
jest:

A .  bezpieczne tylko w pierwszym trymestrze ciąży,
B.  niebezpieczne tylko w pierwszym trymestrze ciąży,
C . bezpieczne i  efektywne terapeutycznie tylko w pierwszym

trymestrze ciąży,
D.  bezpieczne w każdym z trzech trymestrów ciąży.

Zadanie 109.
Zasadniczym  czynnikiem  uruchamiającym  uogólnione  zasoby
odporności  człowieka,  który  przeciwdziała  stresom  i  czynnikom
patogennym oraz zapewnia utrzymanie dobrego stanu zdrowia jest:

A .  silne poczucie koherencji,
B.  konstruktywizm społeczny,
C.  diagnostyka etiologiczna,
D.  ekmnezja.

Zadanie 110.
D o  objawów  intoksykacji  mniejszymi  dawkami  benzodiazepin
zaliczamy:

A.  sztywność mięśni,
B.  zaburzenia oddychania,
C.  niezborność ruchów,
D.  spadek RR.

Zadanie 111.
Realizowany w  Polsce  program "Otwórzcie  drzwi"  jest  przykładem
promowania zdrowia psychicznego:

A.  w miejscu pracy, nauki,
B.  w społeczności wiejskiej,
C.  w mediach,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 112.
Zasadniczym  elementem  w  treningu  wszystkich  umiejętności
społecznych jest:

A .  dbanie o dokładność wykonywanych czynności,
B.  wielokrotne powtarzanie czynności,
C.  poznanie kolejności wykonywanej czynności,
D.  wykorzystanie materiałów wizualnych w treningu.



Zadanie 113.
Zdanie  "zdrowie  psychiczne  jest  fundamentalnym  dobrem
osobistym" sugeruje, że lecząc chorego psychicznie należy:

A.  dążyć do poprawy zdrowia za wszelką cenę,
B . uznać,  że  wszystkie  środki  i  metody  lecznicze  są

uprawnione,
C . mieć  wzgląd  na  inne  dobra  osobiste,  a  nie  tylko  na  cele

zdrowotne,
D . pominąć  niechęć,  opór  i  wyobrażenia  pacjenta  o

leczeniu.

Zadanie 114.
Przy  zaburzeniach  nerwicowych  i  wynikających  z  nich  zakłóceń
relacji chorego z otoczeniem NIE należy:

A . okazywać choremu zainteresowania, zrozumienia, empatii
i akceptacji,

B . n ie  nawiązywać  z  pacjentem  rozmowy  na  temat  jego
relacji  z  rodziną  i  podkreślać  wartości  jaka  stanowi
rodzina,

C.  podkreślać mocnych stron jego osobowości,
D.  stosować technik aktywnego słuchania.

Zadanie 115.
Do zaburzeń dyssocjacyjnych NIE należy:

A.  fuga dyssocjacyjna,
B.  zespół Gansera,
C.  zespół stresu pourazowego (PTSD),
D.  osłupienie dyssocjacyjne.

Zadanie 116.
W majaczeniu alkoholowym zazwyczaj występują urojenia:

A.  prześladowcze i "dziania się",
B.  nihilistyczne i depresyjne,
C.  poniżenia i ksobne,
D.  wielkościowe i wpływu.

Zadanie 117.
W  programach  psychoedukacyjnych  rodzin,  przyjmuje  się
następujące założenia:

A.  rodzina jest przyczyną choroby pacjenta,
B . interwencje rodzinne są jednym z elementów oddziaływań

terapeutycznych,
C.  środowisko rodzinne nie ma wpływu na przebieg choroby,
D . podstawowym źródłem oparcia  dla  pacjenta  jest  personel

szpitalny.



Zadanie 118.
D o  7  kroków  w  treningach  umiejętności  społecznych  możemy
zaliczyć:

A . wprowadzenie,  demonstrację  video,  dobór  niezbędnych
środków,

B . rozwiązanie problemów typu "nieoczekiwane komplikacje",
zadania domowe, odgrywanie ról,

C.  ćwiczenia "In vivo",
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 119.
Generalizacja  umiejętności  nabywanych  w  czasie  treningu  polega
na:

A . zastosowaniu  ćwiczonych  umiejętności  w  praktycznym
działaniu,

B . sukcesywnym powtarzaniu tych umiejętności w warunkach
pozorowanych,

C.  prezentacji ćwiczonej umiejętności na kasecie video,
D . szczegółowym  omawianiu  kolejnych  etapów  ćwiczonej

umiejętności.

Zadanie 120.
Wśród poznawczych zaburzeń niepożądanych, które mogą wystąpić u
pacjenta leczonego elektrowstrząsami wymienia się:

A . zaburzenia  pamięci  (niepamięć  następcza,  niepamięć
wsteczna),

B.  majaczenie ponapadowe,
C.  majaczenie międzynapadowe,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 121.
Teoria  oparta  na  potrzebach  Maslowa,  reprezentująca  14
podstawowych potrzeb, które mogą podlegać deficytom w związku z
chorobą to teoria pielęgnowania wg:

A.  V. Henderson,
B.  D. Orem,
C.  S.C. Roy,
D.  F. Nightingale.

Zadanie 122.
Model  pielęgniarstwa  oparty  na  fazach  relacji
pielęgniarka-pacjent to teoria pielęgnowania wg:

A.  V. Henderson,
B.  D. Orem,
C.  S.C. Roy,
D.  H. Peplau.



Zadanie 123.
Podstawą podjęcia terapii przez osobę uzależnioną jest:

A .  uzyskanie wglądu przez pacjenta w istotę problemu,
B.  przekazanie wiedzy na temat uzależnień,
C.  ukazanie negatywnych skutków picia alkoholu,
D.  budowa poczucia własnej wartości.

Zadanie 124.
W ostrych psychozach NIE występują zaburzenia:

A.  myślenia,
B.  spostrzegania,
C.  świadomości,
D.  nastroju.

Zadanie 125.
Stan  fizyczny  osoby  unieruchomionej  przez  cały  czas  trwania
unieruchomienia, również podczas snu pacjenta jest kontrolowany
przez pielęgniarkę nie rzadziej, niż co:

A.  10 minut,
B.  30 minut,
C.  15 minut,
D.  20 minut.

Zadanie 126.
Habituacja, to inaczej:

A .  uzależnienie psychiczne,
B.  uzależnienie fizyczne,
C.  detoksykacja,
D.  objawy abstynencyjne.

Zadanie 127.
Objawem  krytycznej  (ostrej)  fazy  alkoholizmu  wg  Jellinka  NIE
jest:

A .  utrata (upośledzenie) kontroli nad piciem,
B.  pojawienie się palimpsestów,
C . tworzenie  racjonalnych  uzasadnień  dla  picia

(samooszukiwanie),
D.  epizody zazdrości (urojenia niewiary małżeńskiej).

Zadanie 128.
Deprywacja snu nocnego, to metoda stosowana w celu podwyższenia
efektu terapeutycznego leków:

A.  przeciwpsychotycznych,
B.  przeciwdepresyjnych,
C.  przeciwlękowych,
D.  psychostymulujących.



Zadanie 129.
Do objawów osiowych depresji typu endogennego NIE należą:

A.  obniżenie podstawowego nastroju,
B.  osłabienie tempa procesów psychicznych i ruchowych,
C.  lęki i urojenia dotyczące własnej osoby,
D.  objawy somatyczne i zaburzenia rytmów biologicznych.

Zadanie 130.
Podstawą pracy podczas treningu behawioralnego jest:

A .  powtórzenie tego samego ćwiczenia,
B.  zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi,
C.  stosowanie wzmocnień pozytywnych,
D.  prezentacja uczonej czynności na wideo.

Zadanie 131.
Do elementów modelu opieki wg Nancy Roper NIE należy/ą:

A.  długość życia,
B.  złożone procesy międzyludzkie,
C.  czynniki wpływające na aktywności życiowe,
D.  ciągłość zależność/niezależność.

Zadanie 132.
Wśród cech osobowości dyssocjalnej wymienia się między innymi:

A.  bardzo podejrzliwe podejście do otaczającego świata,
B . niedoświadczanie  poczucia  winy,  łatwość  reagowania

gwałtowną agresją,
C.  nadmierną wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie,
D.  sztywność, upór, nadmierna skrupulatność.

Zadanie 133.
Negatywnym wymiarem zdrowia psychicznego wg Stakesa i Komisji
Europejskiej jest:

A .  wysoki poziom samooceny,
B.  poczucie koherencji,
C.  poczucie własnej skuteczności,
D . opis  zaburzeń  psychicznych  za  pomocą  istniejących

klasyfikacji.

Zadanie 134.
Podstawowym elementem kontaktu psychoterapeutycznego jest:

A .  negatywizm,
B.  postawa karząca,
C.  altruizm,
D.  akceptacja.



Zadanie 135.
Ciężka  postać  alkoholowego  zespołu  abstynencyjnego  z
zaburzeniami  świadomości,  omamami  wzrokowymi,  czuciowymi  i
słuchowymi to:

A.  drgawki abstynencyjne,
B.  zespół Korsakowa,
C.  majaczenie alkoholowe,
D.  zaburzenia psychotyczne.



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 092809
GRUPA 1
Zadanie 0.
Do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w podstawowym
zespole  ratownictwa  medycznego  uprawnione  powinny  być,  co
najmniej:

A .  1 osoba,
B.  2 osoby,
C.  3 osoby,
D.  4 osoby.

Zadanie 0.
Krajowy plan zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych na
obszarze przygranicznym uzgadniają:

A.  wojewoda z ministrem spraw wewnętrznych,
B.  wojewoda z ministrem zdrowia,
C . właściwy  minister  zdrowia  z  właściwym ministrem spraw

wewnętrznych,
D.  prawidłowe A i B.

Zadanie 0.
Jeden  z  podstawowych  parametrów  organizacyjnych  äProgramu
Zintegrowanego Ratownictwa Medycznegoö zakłada:

A.  jeden CPR na 10 000 - 50 000 mieszkańców,
B.  jeden CPR na 50 000 - 150 000 mieszkańców,
C.  jeden CPR na 150 000 - 300 000 mieszkańców,
D.  jeden CPR na 300 000 - 450 000 mieszkańców.

Zadanie 0.
Elementy organizacji zintegrowanego ratownictwa medycznego to:

A.  tylko sieć zespołów wyjazdowych,
B.  sieć zespołów wyjazdowych, szpitalne odziały ratunkowe,
C . sieć  zespołów wyjazdowych,  szpitalne  odziały  ratunkowe,

centra powiadamiania ratunkowego,
D . zespoły  wyjazdowe,  szpitalne  odziały  ratunkowe,  centra

powiadamiania  ratunkowego,  lotnicze  pogotowie
ratunkowe.

Zadanie 0.
Medyczne działania ratunkowe w jednostkach systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego, podejmują:

A.  lekarz,
B.  pielęgniarka,
C.  ratownik medyczny,
D.  lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny.



Zadanie 0.
Kto powinien być zapoznany z przygotowanym planem na wypadek
katastrofy wewnątrz szpitala?

A.  zarząd szpitala,
B.  zarząd szpitala i wszyscy kierownicy oddziałów,
C.  wszyscy pracownicy szpitala,
D.  sztab kryzysowy tworzony na taką okoliczność.

Zadanie 0.
W  którym  momencie  należy  wezwać  pomoc  profesjonalną,  jeżeli
poszkodowany jest osobą dorosłą?

A . p o  stwierdzeniu  braku  czynności  życiowych
(nieprzytomny, brak oddechu, brak tętna),

B . p o  stwierdzeniu  braku  czynności  życiowych
(nieprzytomny,  brak  oddechu,  brak  tętna)  i  rozpoczęciu
BLS,

C.  przed sprawdzeniem czynności życiowych,
D.  jak tylko zauważymy wypadek komunikacyjny.

Zadanie 0.
D o  SOR  zostały  przywiezione  4  osoby  poszkodowane  w  wypadku
samochodowym.  Obsada  personelu  średniego  na  dyżurze  l iczy  3
osoby. Który z wymienionych poszkodowanych wymaga udzielenia
pomocy w pierwszej kolejności?

A . 26-letni  mężczyzna bez oznak życia,  z  obrażeniami głowy
i ze zmiażdżoną prawą kończyną dolną,

B . 5-letnia  dziewczynka  z  powierzchownymi  ranami  lewego
przedramienia,  głośno  płacząca  i  przestraszona,
parametry życiowe w granicach normy zgodnie z wiekiem,

C . 42-letnia  kobieta  z  zaburzeniami  oddechowymi,
ściszeniem  szmerów  oddechowych  po  stronie  lewej,
poszerzonymi  żyłami  szyjnymi,  przesuniętą  tchawicą  na
stronę prawą, ze spadkiem ciśnienia tętniczego,

D . 18-letni mężczyzna ze złamaniem otwartym kości podudzia
oraz krwiakiem śródmięśniowym uda prawego.

Zadanie 0.
Podstawowym elementem Systemu Zarządzania Kryzysowego jest:

A .  Centrum Zarządzania Kryzysowego,
B.  Zespół Reagowania Kryzysowego,
C.  Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
D.  Centrum Powiadamiania Kryzysowego.



Zadanie 0.
Jakim skrótem określamy ,,wstępną segregację' '?

A.  SAMPLE,
B.  MONA,
C.  TRIAGE,
D.  SOS.

Zadanie 0.
Do drgawek u dzieci może prowadzić:

A .  gorączka,
B.  hipoglikemia,
C.  fenyloketonuria,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Dotchawiczo NIE podaje się:

A .  atropiny,
B.  adrenaliny,
C.  lignocainy,
D.  dopaminy.

Zadanie 0.
Wskaż prawidłowe twierdzenie. W trakcie defibrylacji:

A . żadna  z  uczestniczących  w  akcji  osób  nie  może  mieć
bezpośredniego kontaktu z ratowanym,

B.  personel może dotykać tylko maski twarzowej,
C.  operator defibrylatora może dotykać samych elektrod,
D . i lość  użytego  żelu  w  miejscu  przyłożenia  elektrod  nie

ma wpływu na poziom bezpieczeństwa.

Zadanie 0.
Cykl  krążeniowoûoddechowy,  wykonywany  przez  2  ratowników
podczas nagłego zatrzymania krążenia u niemowlęcia, to:

A .  5 ucisków û 1 wdech,
B.  5 ucisków û 2 wdechy,
C.  5 ucisków û 3 wdechy,
D.  5 ucisków û 4 wdechy.



Zadanie 0.
D o  szpitalnego  oddziału  ratunkowego  przywieziono  pacjenta  z
napadowym migotaniem przedsionków. Przed badaniem lekarskim
pacjent  zgłasza  pragnienie  i  prosi  o  podanie  szklanki  wody.  W
tej sytuacji:

A . podajesz  wodę  do  picia,  ze  względu  na  ryzyko
odwodnienia pacjenta,

B . pacjent  winien  wstrzymać  się  od  spożywania  płynów  i
pokarmów do czasu decyzji o sposobie leczenia,

C . podajesz  pacjentowi  wodę  do  picia,  ze  względów
humanitarnych,

D . podajesz  pacjentowi  wodę  z  rozpuszczonym  preparatem
potasu.

Zadanie 0.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:100 000 oznacza, że:

A.  1 ml = 0,01 mg adrenaliny,
B.  1 ml = 0,1 mg adrenaliny,
C.  1 ml = 1 mg adrenaliny,
D.  0,1 ml = 0,1 mg adrenaliny.

Zadanie 0.
Dla uderzenia pioruna NIE jest charakterystyczne:

A.  obecność rany wlotowej i wylotowej,
B.  powierzchowne oparzenie o dendrytycznym kształcie,
C.  rozerwanie błony bębenkowej,
D.  przejściowe porażenie kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Szybką intubację należy wykonać u
pacjenta,  u  którego  pomimo  intensywnego  leczenia  tlenem,
stwierdza się:

A .  zaburzenia świadomości lub śpiączkę,
B.  izolowany wzrost PaCO2,
C.  obniżenie napięcia mięśniowego,
D.  znacznego stopnia pobudzenie, splątanie.

Zadanie 0.
Hiperwentylację definiuje się jako:

A.  wentylację z liczbą oddechów większą niż 35 na minutę,
B.  wentylację objętością oddechową większą niż 1000 ml,
C.  uzyskanie saturacji większej niż 98%,
D . uzyskanie  stężenia  dwutlenku  węgla  mniejszego  niż  35

mmHg.



Zadanie 0.
Przyczyną ostrej przednerkowej niewydolności nerek, NIE jest:

A .  niedokrwienie, martwica cewek nerkowych,
B.  krwotok,
C.  odwodnienie,
D.  niewydolność mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Pacjenta  z  podejrzeniem  złamania  miednicy,  na  czas  transportu
ułożysz:

A.  płasko na wznak,
B . n a wznak z lekko zgiętymi kończynami dolnymi w stawach

biodrowych i kolanowych,
C . n a wznak z lekko zgiętymi kończynami dolnymi w stawach

biodrowych,
D . n a wznak z lekko zgiętymi kończynami dolnymi w stawach

kolanowych.

Zadanie 0.
W  sytuacji  częstoskurczu  komorowego  z  brakiem  tętna,
pielęgniarka  specjalistka  pielęgniarstwa  ratunkowego,  pod
nieobecność lekarza powinna w pierwszej kolejności:

A .  zaintubować pacjenta,
B.  założyć wkłucie i podać adrenalinę,
C.  wykonać defibrylację elektryczną,
D.  rozpocząć przetaczanie krystaloidów.

Zadanie 0.
D o  szpitalnego  oddziału  ratunkowego  przywieziono  pacjenta  z
bólami  w  klatce  piersiowej,  ciśnieniem  tętniczym  krwi  90/60
mmHg,  akcją  serca  45  uderzeń/minutę.  Rozpoznano  bradykardię
zatokową i podano 1 mg atropiny. Po około 30 minutach doszło do
zatrzymania  akcji  serca  w  mechanizmie  asystolii.  W  pierwszej
kolejności należy:

A . podać  1  mg  adrenaliny  i  wykonać  defibrylację  energią
360J,

B . rozpocząć  masaż  pośredni  serca  i  podać  dożylnie  3  mg
atropiny,

C . zaintubować  pacjenta  i  zdefibrylować  energią  200J,  a
następnie 360J,

D.  podać dożylnie 100 mg xylokainy.



Zadanie 0.
D o  najczęstszych  czynników  przyczynowych  ostrego  zapalenia
trzustki należy zaliczyć:

A.  nadużywanie alkoholu,
B.  kamicę żółciową,
C.  uraz brzucha,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Według  äreguły  9ö  poparzona  cała  kończyna  dolna  i  głowa  (u
dorosłego), to:

A .  36% powierzchni ciała,
B.  27% powierzchni ciała,
C.  18% powierzchni ciała,
D.  9% powierzchni ciała.

Zadanie 0.
Triada Becka, to zespół objawów występujących w:

A . odmie  prężnej,  t j .  duszność,  przepełnienie  żył
szyjnych, przesunięcie tchawicy na stronę zdrową,

B . tamponadzie  serca,  t j .  ściszenie  tonów  serca,
przepełnienie żył szyjnych, hipotensja,

C . cepowatej  klatce  piersiowej,  t j .  duszność,
przepełnienie żył szyjnych, oddech paradoksalny,

D . krwiaku  opłucnej,  t j .  duszność,  zapadnięte  żyły  szyjne,
stłumienie wypuku.

Zadanie 0.
Właściwe  miejsce  prowadzenia  masażu  zewnętrznego  serca  u
niemowlęcia, znajduje się:

A . 1  szerokość  palca  poniżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

B . 2  szerokości  palca  poniżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

C . 1  szerokość  palca  powyżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

D . 2  szerokości  palca  powyżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe.



Zadanie 0.
Diagnostyczne  płukanie  otrzewnej  (DPO)  to  badanie
umożliwiające:

A.  rozpoznanie choroby nowotworowej,
B . dokładne  zlokalizowanie  w  jamie  brzusznej  miejsca

krwawienia,
C . potwierdzenie lub wykluczenie krwawienia w obrębie jamy

brzusznej,
D.  wykluczenie krwiaka zaotrzewnowego.

Zadanie 0.
Jakie  szybkie  i  tanie  badanie,  umożliwi  wykluczenie  uszkodzenia
śledziony?

A.  rtg przeglądowe jamy brzusznej na stojąco,
B.  TK jamy brzusznej,
C.  usg jamy brzusznej,
D.  rtg klatki piersiowej lewoboczne.

Zadanie 0.
W resuscytacji osoby dorosłej adrenalinę podaje się w dawce:

A.  3 mg dożylnie,
B.  1mg dożylnie,
C.  1mg do rurki dotchawiczej,
D.  0,5 mg dożylnie.

Zadanie 0.
Sondę  SengstakenaûBlakemore'a  stosuje  s ię  w  celu  zatamowania
krwotoku z:

A.  żylaków przełyku,
B.  nosa,
C.  płuc,
D.  wrzodu żołądka.

Zadanie 0.
Defibrylacja  farmakologiczna  polega  na  podaniu  w  pierwszej
kolejności:

A .  amiodaronu w dawce 150 mg dożylnie,
B.  xylocainy w dawce 100 mg dożylnie,
C.  amiodaronu w dawce 300 mg rozpuszczonego w 5% glukozie,
D.  amiodaronu w dawce 300 mg rozpuszczonego w 0,9% NaCl.



Zadanie 0.
Swoistą  odtrutką  po  rozpoznaniu  zatrucia  związkami
fosfoorganicznymi jest:

A .  relanium,
B.  nalokson,
C.  atropina,
D.  wodorowęglan sodu.

Zadanie 0.
W  przypadku  stwierdzenia  odmy  prężnej  u  chorego  z  mnogimi
obrażeniami  ciała,  najbardziej  zalecanym  dostępem  do  założenia
drenażu ssącego jest:

A . VI-VIII  przestrzeń  międzyżebrowa  w  l inii  pachowej
tylnej,

B . VI-VIII  przestrzeń  międzyżebrowa  w  l inii  pachowej
środkowej,

C . III-IV  przestrzeń  międzyżebrowa  w  l inii  pachowej
przedniej,

D . III-IV  przestrzeń  międzyżebrowa  w  l inii  pachowej
środkowej.

Zadanie 0.
Udrożnienie dróg oddechowych u niemowlęcia uzyskujemy poprzez:

A.  maksymalne odgięcie głowy,
B.  podłożenie pod okolicę potylicy płaskiej poduszki,
C.  przygięcie głowy i uniesienie żuchwy,
D . odgięcie  głowy  do  pozycji  neutralnej  i  uniesienie

żuchwy.

Zadanie 0.
W  przypadku  podjęcia  decyzji  o  zaprzestaniu  zabiegów
reanimacyjnych  u  pacjenta  będącego  w  hipotermii,  należy
kierować się zasadą:

A.  stwierdzenie zgonu odbywa się jak w innych przypadkach,
B . nie  można  stwierdzić  zgonu  dopóki  nie  ogrzeje  s ię

ofiary,
C . jeśl i  nie  ma  krążenia  po  20  minutach  wykonywania

zabiegów reanimacyjnych, zawsze stwierdza się zgon,
D . zawsze  stwierdza  się  zgon  jeśli  upłynęło  20  minut  od

epizodu oziębienia ofiary.

Zadanie 0.
W ciężkiej reakcji anafilaktycznej lekiem z wyboru jest:

A .  atropina podawana i.v,
B.  adrenalina i.m,
C.  hydrokortison i.v,
D.  adrenalina s.c.



Zadanie 0.
Skala Glasgow opiera się na ocenie:

A.  czynności nerwów czaszkowych,
B . czynności  serca,  czynności  oddechowej,  napięcia  mięśni,

reakcji na cewnik, koloru skóry,
C.  reakcji otwierania oczu, reakcji słownej i ruchowej,
D.  siły mięśniowej.

Zadanie 0.
Jaki  rozmiar  rurki  dotchawiczej  należy  wybrać  przygotowując
zestaw do intubacji dla 6 letniego dziecka?

A.  6,5 bez balonika,
B.  5,5 bez balonika,
C.  7 z balonikiem,
D.  6,5 z balonikiem.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  płukania  żołądka  w  przypadku  zatrucia
środkiem zewnątrzpochodnym, jest:

A .  pacjent przytomny (w ciągu 4 godz. od zażycia),
B.  zatrucie substancjami żrącymi,
C.  pacjent nieprzytomny zaintubowany,
D.  zatrucie grzybami.

Zadanie 0.
D o  koniecznych  badań  diagnostycznych,  przy  podejrzeniu
niewydolności nerek, zalicza się oznaczenie stężenia:

A.  mocznika i kreatyniny w surowicy krwi,
B.  aminotransferaz i białka w surowicy krwi,
C.  glukozy i mocznika w moczu,
D.  mocznika i bilirubiny w moczu.

Zadanie 0.
Przyczyną  bólu  w  klatce  piersiowej,  który  nie  stanowi
zagrożenia dla życia pacjenta jest:

A .  zawał serca,
B.  postać międzyżebrowa półpaśca,
C.  odma zastawkowa,
D.  rozwarstwiający tętniak aorty piersiowej.



Zadanie 0.
D o  oddziału  ratunkowego  przywieziono  52-letniego  pacjenta,
który  skarży  się  na  uczucie  silnego  ucisku  za  mostkiem,
promieniujące  do  gardła,  które  utrzymuje  się  mimo  podania
podjęzykowo  tabletki  nitrogliceryny.  W  oddziale  ratunkowym
wykonano  badanie  ekg,  w  którym  nie  stwierdzono  odchyleń  od
normy. Wskaż prawidłową odpowiedź:

A . pacjent może mieć zawał serca, mimo prawidłowego zapisu
ekg,

B . zawał serca został wykluczony na podstawie braku zmian
w ekg,

C . obraz  kliniczny  i  prawidłowy  zapis  ekg  wskazuje  na  bóle
o charakterze nerwicowym,

D . brak  poprawy  po  zażyciu  nitrogliceryny,  wyklucza  zawał
serca.

Zadanie 0.
Wykonanie manewru Heimlicha polega na:

A . wykonaniu  do  5  silnych  uderzeń  w  plecy  ratowanego,
pomiędzy  łopatkami,  ratownik  stoi  z  boku  i  nieco  z  tyłu
ratowanego,

B . zgięciu  poszkodowanego ku przodowi  i  wyprostowaniu go
gwałtownym ruchem do pozycji pionowej,

C . usunięciu  z  jamy  ustnej  widocznych  fragmentów  ciał
obcych i sprowokowaniu u poszkodowanego kaszlu,

D . uciśnięciu  rękoma złożonymi  w  pięść  okolicy  nadbrzusza
poszkodowanego stając za nim.

Zadanie 0.
Drogą doszpikową można podać następujące leki:

A .  lidokainę, efedrynę, naloxon, atropinę,
B.  lidokainę, wodorowęglan sodu, atropinę,
C.  efedrynę, amiodaron, naloxon, atropinę,
D.  wodorowęglan sodu, adrenalinę, atropinę.

Zadanie 0.
U  3  letniego  dziecka  miejsce  wykonania  dostępu  doszpikowego  w
części bliższej piszczeli znajduje się na:

A . przednio-przyśrodkowej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm ku
dołowi od guzowatości piszczeli,

B . przednio-bocznej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm  ku
dołowi od guzowatości piszczeli,

C . przednio-przyśrodkowej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm ku
górze od guzowatości piszczeli,

D . przednio-bocznej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm  ku  górze
od guzowatości piszczeli.



Zadanie 0.
Na sinicę obwodową wskazują następujące objawy, Z WYJĄTKIEM:

A.  zasinienia błon śluzowych gardła i języka,
B.  zasinienia płatków uszu,
C.  zasinienia palców dłoni,
D.  zasinienia nosa.

Zadanie 0.
Leki w resuscytacji krążeniowo-oddechowej podajemy drogą:

A.  dożylną, domięśniową, podskórną,
B.  domięśniową, podskórną, doodbytniczą,
C.  podskórną, dotchawiczą, domięśniową,
D.  dożylną, dotchawiczą, doszpikową.

Zadanie 0.
Przy  defibrylacji  osoby  dorosłej  si ła  przyłożenia  łyżek
(klasycznych) powinna wynosić:

A .  0,2 û 1 kg,
B.  2 û 5 kg,
C.  około 8 kg,
D.  nie jest to określone.

Zadanie 0.
Chory  po  urazie  wielomiejscowym  z  dominującymi  obrażeniami
głowy,  u  którego  stwierdza  się  reakcję  otwierania  oczu  w
odpowiedzi  na  bodźce  bólowe,  wypowiadanie  niezrozumiałych
dźwięków oraz reakcję ruchową polegającą na lokalizowaniu bólu.
Otrzyma on według Glasgow Coma Scale (GCS):

A.  5 punktów,
B.  6 punktów,
C.  7 punktów,
D.  8 punktów.

Zadanie 0.
W  przypadku  zatrzymania  krążenia,  które  nastąpiło  poza
szpitalem, prawidłowa kolejność ogniw łańcucha przeżycia to:

A . udzielenie  pomocy  lekarskiej,  defibrylacja,
zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie,

B . zastosowanie  podstawowych  czynności  ratujących  życie,
defibrylacja, udzielenie pomocy lekarskiej,

C . defibrylacja,  udzielenie  pomocy  lekarskiej,
zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie,

D . zastosowanie  podstawowych  czynności  ratujących  życie,
defibrylacja.



Zadanie 0.
W  postępowaniu poresuscytacyjnym u osoby dorosłej,  korzystniej
jest:

A .  utrzymać pacjenta w łagodnej hipotermii,
B.  ogrzewać pacjenta,
C.  utrzymać normalną temperaturę ciała,
D.  naprzemiennie nagrzewać i ochładzać pacjenta.

Zadanie 0.
34-letni  mężczyzna  postrzelony  w  prawą  okolicę  pachwinową.
Stwierdzono krwawienie tętnicze, którego nie można powstrzymać
bezpośrednim  uciskiem.  Pacjent  jest  zdezorientowany,  spocony  i
m a  słabe  nitkowate  tętno  na  obwodzie.  Jak  należy  przetaczać
płyny i.v. w przypadku tego pacjenta?

A.  wolny wlew kroplowy,
B . szybkość  przetaczania  płynów  i  ich  objętość  nie  wyższe

niż  konieczne  do  utrzymania  odpowiedniej  perfuzji
obwodowej,

C . bardzo  szybkie  przetaczanie  płynów;  podaj  co  najmniej
dwa litry, następnie ponownie oceń stan pacjenta,

D.  w tej sytuacji nie należy podawać kroplówki.

Zadanie 0.
Podczas  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  dorosłego,
prowadzonej  przez  2  osoby,  stosunek  masażu  do  wentylacji
wynosi:

A .  10:2,
B.  30:2,
C.  15:2,
D.  5:1.

Zadanie 0.
Wstrząs spowodowany masywną utratą krwi, na skutek krwawienia z
górnego odcinka przewodu pokarmowego, jest wstrząsem:

A.  kardiogennym,
B.  hipowolemicznym,
C.  septycznym,
D.  hiperwolemicznym.

Zadanie 0.
W  przypadku  trudności  w  interpretacji  zapisu  EKG,  w
zróżnicowaniu  asystolii  i  niskonapięciowego  migotania  komór,
należy:

A.  bezwzględnie wykonać defibrylację,
B.  wykonać kardiowersję,
C.  rozpocząć masaż pośredni serca,
D.  wykonać uderzenie przedsercowe.



Zadanie 0.
W  przypadku  zatrucia  CO  (tlenkiem  węgla)  powłoki  skórne
poszkodowanego, są:

A.  blade,
B.  sine,
C.  jasnoczerwone,
D.  marmurkowe.

Zadanie 0.
Świeżo mrożone osocze należy przetaczać:

A.  zawsze zgodne w zakresie grup AB0,
B.  tylko, jeżeli pochodzi od dawcy z grupą krwi 0,
C.  niezależnie od grupy krwi,
D.  zawsze od dawcy z czynnikiem Rh ujemnym.

Zadanie 0.
Przy  oparzeniu  oka  wapnem  gaszonym,  prawidłowe  postępowanie
wstępne polega na:

A.  miejscowym znieczuleniu, celem ułatwienia badania,
B.  natychmiastowej ocenie ostrości wzroku,
C.  płukaniu wodą,
D . założeniu  sterylnego  opatrunku  i  transporcie  do  ośrodka

specjalistycznego.

Zadanie 0.
Bezwzględne wskazanie do natychmiastowej torakotomii występuje
u chorego:

A.  z krwiakiem opłucnej,
B.  z odmą opłucnej,
C . niestabilnego  krążeniowo  z  otwartymi  obrażeniami  klatki

piersiowej,
D . stabilnego  hemodynamicznie  i  oddechowo,  z  raną

przenikającą klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Miejsce odpowiednie do wdrożenia programu publicznego dostępu
d o  defibrylacji,  można  wyznaczyć  na  podstawie
prawdopodobieństwa wystąpienia, co najmniej  jednego przypadku
NZK w ciągu:

A.  1 roku,
B.  2 lat,
C.  3 lat,
D.  5 lat.



Zadanie 0.
Elektrokardiograficzne  rozpoznanie  asystolii  może  ułatwić
obecność:

A.  szerokich zespołów QRS,
B.  wąskich zespołów QRS,
C.  idealnie płaskiej linii izoelektrycznej,
D.  załamków P w obrębie linii izoelektrycznej.

Zadanie 0.
Lekiem zapobiegającym komorowym zaburzeniom rytmu podczas prób
resuscytacji jest:

A .  lignocaina,
B.  bretylium,
C.  wapń,
D.  amiodaron.

Zadanie 0.
Czy  podczas  segregacji  wstępnej  (przesiewowej),  dokonuje  się
bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych?

A . nie,  bo  pacjenci  z  niedrożnością  dróg  oddechowych  nie
rokują przeżycia,

B.  tak, bo jest to podstawowy sposób postępowania,
C.  tak, ale tylko wtedy, gdy jest na to czas,
D.  nie, bo jest to działanie drugorzędne.

Zadanie 0.
Gorączka,  przekraczająca  40˚C  głębokiej  temperatury  ciała,
utrata  potliwości,  zaburzenia  wzroku,  bóle  i  zawroty  głowy  oraz
drgawki,  to  stan  nagłego  zagrożenia  życia,  charakterystyczny
dla:

A.  złośliwego zespołu neuroleptycznego,
B.  hipertermii złośliwej,
C.  tężyczki,
D.  udaru cieplnego.

Zadanie 0.
Rurkę ustno - gardłową należy zakładać u:

A . wszystkich  chorych,  wymagających  udrożnienia  dróg
oddechowych,

B.  tylko u pacjentów głęboko nieprzytomnych,
C.  pacjentów z podejrzeniem złamania kręgosłupa,
D.  pacjentów bezzębnych.



Zadanie 0.
W przypadku zaopatrywania na miejscu wypadku pacjenta z urazem
jamy brzusznej, z wypadniętymi trzewiami należy:

A.  odprowadzić trzewia do jamy brzusznej,
B . obłożyć  trzewia  suchym  jałowym  opatrunkiem  bez

odprowadzania do jamy brzusznej,
C . niczym  nie  obkładać  i  nie  odprowadzać  do  jamy

brzusznej,
D . obłożyć  trzewia  jałowym  opatrunkiem  nasączonym  solą

fizjologiczną,  a  następnie  suchym  bez  odprowadzania  do
jamy brzusznej.

Zadanie 0.
Prawidłowe  postępowanie  w  przypadku  podejrzenia  odmy  prężnej
(zwanej też nadciśnieniową lub zastawkową) polega na:

A . wykonaniu  w  trybie  pilnym  przyłóżkowego  rtg  klp  i  po
uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania  wykonanie  punkcji
odbarczającej  w  2  przestrzeni  międzyżebrowej  ( l inia
obojczykowa środkowa),

B . wykonaniu  w  trybie  pilnym  przyłóżkowego  rtg  klp  i  po
uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania  wykonanie  punkcji
odbarczającej  w  5  przestrzeni  międzyżebrowej  ( l inia
pachowa środkowa),

C . natychmiastowym  wykonaniu  punkcji  odbarczającej  w  2
przestrzeni międzyżebrowej (linia obojczyka środkowa),

D . natychmiastowym  wykonaniu  punkcji  odbarczającej  w  5
przestrzeni międzyżebrowej (linia pachowa środkowa).

Zadanie 0.
Do leków antyarytmicznych NIE zalicza się:

A .  amiodaron,
B.  lidokaina,
C.  adrenalina,
D.  siarczan magnezu.

Zadanie 0.
Przy  podejrzeniu  uszkodzenia  rdzenia  kręgowego  z  objawami
neurologicznymi, należy w pierwszej kolejności:

A . postępować  ostrożnie  z  poszkodowanym  i  podać
Solu-Medrol,  w  dawce  30mg/kg  m.c.  w  15  minutowym
bolusie,

B . podać Solu-Medrol w dawce 10mg/kg m.c. w 250 ml 0,9 %
NaCl,

C.  podać HAES i lek przeciwbólowy,
D . postępować  ostrożnie  z  poszkodowanym  i  podać  leki

przeciwbólowe.



Zadanie 0.
Zespół  Ratownictwa  Medycznego  przywiózł  do  SOR  14-miesięczne
dziecko po napadzie drgawek, które ustąpiły po doraźnym podaniu
diazepamu.  Dziecko  jest  obecnie  w  dobrym  stanie  ogólnym,
wydolne oddechowo i krążeniowo. Według relacji rodziców dziecko
jest  w  trakcie  infekcji  górnych  dróg  oddechowych,  a
bezpośrednio  przed  wystąpieniem  drgawek  zagorączkowało  do
39,4░C.  Był  to  pierwszy  epizod  drgawek  w  jego  życiu.  Wywiad
sugeruje:

A.  pierwszy w życiu napad padaczki,
B.  tężyczkę,
C.  drgawki gorączkowe,
D.  drgawki pourazowe.

Zadanie 0.
Pielęgniarka,  pod  nieobecność  lekarza,  stwierdzając  u  dorosłego
pacjenta  wstrząs  anafilaktyczny  z  postępującym  obrzękiem  dróg
oddechowych, powinna podać w pierwszej kolejności:

A .  tlen i blokery H1 i H2 domięśniowo,
B.  tlen i glukagon dożylnie,
C.  tlen i sterydy dożylnie,
D.  tlen i adrenalinę domięśniowo.

Zadanie 0.
Znaleziono  leżącą  na  chodniku  24-letnią  kobietę,  która
wyskoczyła z  okna znajdującego się  na drugim piętrze.  Pacjentka
jest  nieprzytomna,  ma  niskie  ciśnienie,  wilgotną  skórę,
tachykardię.  Urazy  obejmujące  otwarte  złamanie  czaszki,
złamanie  miednicy  i  wiotką  klatkę  piersiową.  Jak  długo  powinno
trwać postępowanie na miejscu wypadku?

A.  5 minut lub mniej,
B.  5-10 minut,
C.  10-15 minut,
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 0.
23-letni mężczyzna odniósł obrażenia w wypadku komunikacyjnym.
Pacjent  jest  w  stanie  silnego  upojenia  alkoholowego;  wydaje  s ię
zdezorientowany. Na głowie stwierdza się dużą, mocno krwawiącą
ranę.  Pacjent  nie  zgadza  się  na  leczenie  i  grozi  wezwaniem
swojego  adwokata,  jeśl i  ktokolwiek  będzie  próbował  mu  pomóc.
Jak należy postąpić?

A.  pozwolić pacjentowi na telefon do adwokata,
B . uzyskać od pacjenta pisemną odmowę leczenia i pozwolić

mu odejść,
C . zastosować wobec pacjenta środki przymusu tymczasowego,

przystąpić  do  zaopatrzenia  rany  i  przetransportować  go,
używając  w  razie  konieczności  środków  przymusu
bezpośredniego,

D . poczekać, aż pacjent straci przytomność z powodu utraty
krwi, następnie przetransportować.

Zadanie 0.
Lekiem  o  działaniu  antagonistycznym  w  stosunku  do  opioidów
jest:

A .  anexate,
B.  naloxon,
C.  midazolam,
D.  flumazenil.

Zadanie 0.
Po próbie nastawienia zwichniętego barku, należy:

A . sprawdzić  tętno  na  tętnicy  promieniowej  nastawianej
kończyny,

B.  sprawdzić zakres ruchu w stawie barkowym,
C.  unieruchomić kończynę opatrunkiem Desault'a,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
U  pacjenta  z  urazem  kręgosłupa  z  objawami  tetraplegii  i
wstrząsu rdzeniowego, podczas intubacji:

A .  można odginać głowę do tyłu,
B.  można nieznacznie przygiąć głowę do klatki piersiowej,
C.  nie wolno odginać głowy,
D.  można skierować głowę do boku.



Zadanie 0.
Pacjent  w  czasie  transfuzji  koncentratu  krwinek  czerwonych
zgłasza  dreszcze,  duszność  i  bóle  pleców.  Najwłaściwszym
postępowaniem jest w takiej sytuacji:

A . podanie  domięśniowo  niesterydowego  leku
przeciwzapalnego,

B.  podanie dożylnie teofiliny,
C.  zwolnienie szybkości transfuzji,
D.  natychmiastowe przerwanie transfuzji.

Zadanie 0.
Resuscytacja krążeniowo û oddechowa jest to:

A . zahamowanie  procesu  umierania,  poprzez  zastąpienie
czynności krążenia i oddychania,

B . zatrzymanie  krwotoku  zewnętrznego  i  zabezpieczenie
przed wstrząsem krwotocznym,

C . przywrócenie  oddychania,  poprzez  zastąpienie  oddechu
pacjenta własnym oddechem,

D.  wspomożenie zachowanego krążenia i oddychania.

Zadanie 0.
D o  oddziału  ratunkowego  przywieziono  pacjenta  z  objawami
rozwiniętego  obrzęku  płuc  w  przebiegu  świeżego  zawału  serca,  z
ciśnieniem  tętniczym  80/50  mmHg.  Postępowanie  doraźne  z
pacjentem to:

A . podanie  tlenu do  oddychania,  unieruchomienie w  pozycji
leżącej,

B . podanie  tlenu  do  oddychania  oraz  dożylnie  leku
moczopędnego,

C . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  siedzącej,  podanie  tlenu  do
oddychania,

D . unieruchomienie  pacjenta  w  pozycji  leżącej  i  podanie
dożylnie leku moczopędnego.

Zadanie 0.
Obraz cepowatej klatki piersiowej wraz z objawem paradoksalnego
oddechu występuje u chorego:

A.  ze złamaniem kręgosłupa w odcinku piersiowym,
B . z e  złamaniem  więcej  niż  3  żeber  w  co  najmniej  2

miejscach,
C.  po urazie z pęknięciem żołądka,
D.  z chorobą obturacyjną płuc.



Zadanie 0.
Do nieaktywnych postaci hemoglobiny, należy:

A.  methemoglobina,
B.  oksyhemoglobina,
C.  hemoglobina płodowa,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Płukanie żołądka a następnie podanie dawki węgla medycznego u
pacjenta,  który  spożył  dawkę  trucizny,  absorbowanej  przez
węgiel medyczny, jest skuteczne:

A . tylko  w  ciągu  pierwszej  godziny  od  przyjęcia  substancji
toksycznej,

B.  do 4 godzin od przyjęcia substancji toksycznej,
C.  do 6 godzin od przyjęcia substancji toksycznej,
D.  do 12 godzin od przyjęcia substancji toksycznej.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  65,  upadła  w  domu.  Jednostce  pogotowia
ratunkowego  zgłasza  si lne  bóle  barku,  nie  może  wykonywać
żadnych  ruchów  w  stawie  barkowym.  Kończyna  ciepła  i  różowa.
Właściwe postępowanie na miejscu zdarzenia to:

A.  jak najszybsze nastawienie zwichnięcia,
B . doustne podanie leków przeciwbólowych z małą przekąską,

aby  nie  uszkodzić  żołądka,  unieruchomienie  kończyny  i
transport do szpitala,

C . domięśniowe  podanie  leków  przeciwbólowych,
unieruchomienie  kończyny  górnej  i  transport  do
szpitala,

D.  jak najszybszy transport do szpitala.

Zadanie 0.
W  celu  utrzymania  drożności  dróg  oddechowych,  w  resuscytacji
oddechowej bezprzyrządowej, należy zastosować:

A.  manewr Sellicka,
B.  manewr Esmarcha,
C.  manewr Heimlicha,
D.  worek samorozprężalny.

Zadanie 0.
Klasyczna triada objawów wgłobienia jelit u dzieci obejmuje:

A.  gwałtowne wymioty, biegunkę i gorączkę,
B.  wymioty, biegunkę i wysypkę drobnoplamistą na tułowiu,
C . wymioty,  bóle  brzucha  o  charakterze  napadowym  oraz

domieszkę krwi w stolcu,
D.  ból brzucha o stałym charakterze, nudności i gorączkę.



Zadanie 0.
Podczas  kardiowersji  elektrycznej,  przeprowadzanej  w  celu
odwrócenia  tachyarytmii  przedsionkowych  lub  komorowych,
wyładowanie musi być zsynchronizowane elektrokardiograficznie z
załamkiem:

A.  R ,
B.  T ,
C.  P ,
D.  S .

Zadanie 0.
W przypadku zatrzymaniu krążenia w mechanizmie migotania komór,
należy wykonać defibrylację w następujący sposób:

A.  pojedyncze wyładowania, co 2 minuty,
B.  pojedyncze wyładowania w przypadkowym czasie,
C.  pętle wyładowań po 3,
D.  serie wyładowań, aż do skutku.

Zadanie 0.
Przyczyną nagłej utraty widzenia może być:

A.  ostry atak jaskry,
B.  odwarstwienie siatkówki,
C.  histeria,
D.  wszystkie prawdziwe.

Zadanie 0.
Objawy kliniczne zatrucia opioidami to:

A . zwężenie źrenic, zaburzenia koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  przyspieszenie  oddechu,
przyspieszenie akcji serca,

B . zwężenie źrenic, zaburzenia koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  spłycenie  i  spowolnienie  oddechu,
zwolnienie akcji serca,

C . zwężenie źrenic, zaburzenie koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  nudności  i  wymioty,  przyspieszenie
oddechu, przyspieszenie akcji serca,

D . zwężenie  źrenic,  pobudzenie  psychoruchowe,  niewyraźna
mowa,  nadmierne  wydzielanie  śliny,  zwiększone  napięcie
mięśni  szkieletowych,  spłycenie  i  spowolnienie  oddechu,
zwolnienie akcji serca.



Zadanie 0.
Lekiem  äpierwszego  wyboruö  w  leczeniu  nagłego  zatrzymania
krążenia jest:

A .  amiodaron,
B.  atropina,
C.  adrenalina,
D.  lidokaina.

Zadanie 0.
Oddechy  ratownicze  należy  wykonywać  w  następujący  sposób,  z
wyjątkiem:

A.  udrożnij drogi oddechowe,
B . zaciśnij  skrzydełka  nosa  i  obejmij  szczelnie  usta

poszkodowanego swoimi ustami,
C . wdmuchuj powietrze do ust poszkodowanego przez około 1

sekundę,
D.  obserwuj czy podczas wdechu opada klatka piersiowa.

Zadanie 0.
Zalecenie  DNR  udokumentowane  w  historii  choroby  pacjenta
oznacza:

A.  stan terminalny,
B.  nie reanimować,
C.  leki przeciwbólowe na żądanie,
D.  dziecko niepełnosprawne ruchowo.

Zadanie 0.
W wyniku zatkania światła wyrostka robaczkowego, np. kamieniem
kałowym  może  dojść  do  stanu  zagrożenia  życia  i  zdrowia  z
powodu:

A.  zaparcia,
B.  krwawienia z przewodu pokarmowego,
C.  przewodnienia,
D.  zgorzeli i przedziurawienia.

Zadanie 0.
Wartość  energii  do  pierwszego  wyładowania,  podczas  defibrylacji
u dziecka ważącego 20 kg, wynosi:

A .  40 J,
B.  80 J,
C.  100 J,
D.  120 J.



Zadanie 0.
U  pacjenta,  który  uległ  podtopieniu,  w  ciągu  pierwszych  72
godz. od wypadku, występuje wysokie ryzyko:

A.  zapalenia płuc,
B.  ostrej niewydolności oddechowej,
C.  hipertermii,
D.  sepsy.

Zadanie 0.
W  zakresie  resuscytacji  dzieci  można  stosować  sekwencję
wykonywania BLS, taką jak u dorosłych, z zastrzeżeniem, że:

A . stosunek  oddechów  ratowniczych  do  uciśnięć  klatki
piersiowej powinien wynosić 1:15,

B.  nie należy potrząsać dzieckiem, aby sprawdzić reakcję,
C.  najpierw należy wykonać 5 oddechów ratowniczych,
D.  należy nieprzerwanie prowadzić BLS.

Zadanie 0.
Konikotomia polega na:

A.  nacięciu skóry poniżej chrząstki tarczowatej krtani,
B.  nakłuciu skóry poniżej chrząstki tarczowatej krtani,
C.  przecięciu więzadła pierścienno û tarczowego,
D.  nakłuciu więzadła pierścienno û tarczowego.

Zadanie 0.
Największe ryzyko wystąpienia wstrząsu krwotocznego w przypadku
obrażeń  układu  szkieletowo-  mięśniowego,  występuje  przy
złamaniu:

A.  obustronnym kości przedramienia,
B.  obustronnym kości piszczelowych,
C.  obustronnym kości udowych,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów stanu przedrzucawkowego u kobiety w III
trymestrze  ciąży,  które  zagrażają  życiu  i  zdrowiu  kobiety  i
płodu należą:

A.  drgawki, spadek ciśnienia tętniczego, wielomocz,
B.  drgawki, spadek ciśnienia tętniczego, cukromocz,
C.  obrzęki, wzrost ciśnienia tętniczego, białkomocz,
D.  obrzęki, wzrost ciśnienia tętniczego, wielomocz.



Zadanie 0.
W  sytuacji,  gdy  miejscowe  służby  ratownicze  nie  są  w  stanie
udzielić  pomocy  medycznej  wszystkim  poszkodowanym  w  wyniku
jakiegoś zdarzenia, to mamy do czynienia z:

A .  katastrofą,
B.  wypadkiem masowym,
C.  kataklizmem,
D.  klęską żywiołową.

Zadanie 0.
W  przypadku  którego  leku,  zachodzi  interakcja  z  roztworem
Ringera?

A.  5% roztwór glukozy,
B.  6% HAES,
C.  7,5% NaCl,
D.  preparaty krwi.

Zadanie 0.
Prowadzisz  resuscytację  krążeniowo-oddechową  (RKO)  u
68-letniego  pacjenta,  u  którego  do  zatrzymania  krążenia  doszło
w  mechanizmie  migotania  komór.  Do  tej  pory  wykonano  dwie
defibrylacje,  pacjenta  zaintubowano  i  uzyskano  dostęp  do
naczyniowy,  od  ostatniej  defibrylacji  minęły  dwie  minuty,  w
trakcie których prowadzono RKO. Kolejne działania będą polegały
na?

A . ocenie  rytmu  i  jeżeli  nadal  obecne  migotanie  komór
wykonaniu defibrylacji,

B .  podaniu adrenaliny (1mg) i wykonaniu defibrylacji,
C . ocenie  rytmu,  i  jeżeli  nadal  obecne  migotanie  komór

podaniu adrenaliny (1mg) i wykonaniu defibrylacji,
D.  wykonaniu defibrylacji i podaniu adrenaliny (1mg).

Zadanie 0.
Który  z  poniższych  elementów  NIE  dotyczy  mechanizmu
kompensacyjnego we wstrząsie?

A.  przyspieszenie czynności serca,
B.  rozszerzenie naczyń trzewnych,
C.  przyspieszenie czynności oddechowej,
D.  zwężenie naczyń trzewnych.



Zadanie 0.
Leczenie  wstrząsu  hipowolemicznego  bez  podawania  koncentratu
krwinek  czerwonych,  jest  możliwe  w  przypadku  utraty  krwi
krążącej, do:

A.  10% objętości,
B.  15% objętości,
C.  25% objętości,
D.  30% objętości.

Zadanie 0.
Zapewnienie  jakości  opieki  w  pielęgniarstwie  ratunkowym  polega
na:

A . zaplanowanym systemie działań rzetelnie  wykonywanych,
zapewniających usługę zgodnie z przyjętymi standardami,
przy użyciu określonych środków i w określonym czasie,

B . dowolnym  systemie  działań  zależnym  od  posiadanych
środków,

C.  stworzeniu standardów postępowania,
D . zapewnieniu  jakości  w  zależności  od  wykształcenia

personelu.

Zadanie 0.
D o  funkcji  kierowniczych  realizowanych  przez  pielęgniarkę  NIE
należy:

A.  planowanie,
B.  organizowanie,
C.  realizacja,
D.  przewodzenie.

Zadanie 0.
Zasady wspierania poszkodowanych w kontakcie bezpośrednim to:

A.  aktywność i zdecydowanie,
B.  unikanie pośpiechu i impulsywnego działania,
C.  chęć zrozumienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Osoba  udzielająca  pierwszej  pomocy,  kwalifikowanej  pierwszej
pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe, korzysta
z ochrony przewidzianej prawem, którą reguluje:

A . ustawa  o  Państwowym  Ratownictwie  Medycznym,  z  2006
roku,

B . rozporządzenie  MSWiA,  w  sprawie  szczegółowych  zasad
organizacji krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego,

C.  kodeks karny,
D.  nie podlega żadnej ochronie prawnej.



Zadanie 0.
Celem edukacji społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy jest:

A .  poprawienie skuteczności i redukcja kosztów leczenia,
B.  właściwe wstępne postępowanie,
C . uzyskanie  optymalnego  poziomu  wiedzy  z  zakresu

pierwszej pomocy,
D . trafne  rozpoznanie  zatrzymania  krążenia,  oddechu,

zadławienia,  oraz  prawidłowe  prowadzenie  podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych.

Zadanie 0.
Nadzór  nad  realizacją  kształcenia  podyplomowego  pielęgniarek
sprawuje:

A.  Minister Edukacji Narodowej,
B.  Minister właściwy do spraw zdrowia,
C.  Izby Pielęgniarskie,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zadanie 0.
Zespół  czynności  wykonywanych  przez  jednostki  ratownicze,
zmierzające  do  zneutralizowania  szkodliwego  oddziaływania
niebezpiecznych substancji chemicznych z wykorzystaniem środków
technicznych, to:

A .  dekontaminacja,
B.  kontaminacja,
C.  aseptyka,
D.  sterylizacja.

Zadanie 0.
Pielęgniarka podlega odpowiedzialności zawodowej za:

A.  naruszenie zasad wykonywania zawodu,
B.  naruszenie zasad etyki zawodowej,
C.  złamanie praw pacjenta,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
W  sytuacji  zagrożenia  życia,  pielęgniarka  systemu  jest
uprawniona  do  wykonywania  niżej  wymienionych  czynności,  z
WYJĄTKIEM:

A.  intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej,
B.  odebrania porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych,
C.  konikotomii,
D.  defibrylacji.



Zadanie 0.
Z e  względu  na  bezpieczeństwo  personelu  podczas  wykonywania
zabiegów inwazyjnych należy używać:

A . rękawiczek chirurgicznych, masek, fartuchów ochronnych,
okularów,

B.  rękawiczek foliowych, masek, okularów,
C . masek,  fartuchów  foliowych,  okularów,  rękawiczek

foliowych,
D . okularów,  fartuchów  z  nieprzepuszczalnego  materiału,

czepków fizelinowych.

Zadanie 0.
Działalność  lotniczych  zespołów  ratownictwa  medycznego  jest
finansowana  z  budżetu  państwa,  z  części,  której  dysponentem
jest:

A .  wojewoda,
B.  dyrektor NFZ,
C.  minister zdrowia,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Pozbawić prawa wykonywania zawodu pielęgniarkę/położną może:

A.  pielęgniarka oddziałowa,
B.  ordynator/kierownik oddziału,
C.  sąd pielęgniarek i położnych,
D.  izby pielęgniarskie.

Zadanie 0.
Powodzenie  defibrylacji  zależy  od  rzeczywistego  przepływu
prądu. Na jego wartość wpływa:

A . oporność  klatki  piersiowej,  masa  ciała,  ułożenie
elektrod, energia wyładowania,

B . oporność  klatki  piersiowej,  ułożenie  elektrod,  dobrej
jakości sprzęt, wyszkolony personel,

C . dobrej  jakości  sprzęt,  ułożenie  elektrod,  regularna
kontrola techniczna urządzenia,

D . oporność  klatki  piersiowej,  masa  ciała,  dwufazowy
kształt fali wyładowania.

Zadanie 0.
Przetaczanie  koncentratu krwinek  płytkowych oraz  osocza  świeżo
mrożonego powinno być rozpoczęte w ciągu:

A.  30 minut od ich otrzymania,
B.  45 minut od ich otrzymania,
C.  60 minut od ich otrzymania,
D.  niezwłocznie po ich otrzymaniu.



Zadanie 0.
Segregowanie poszkodowanych (triage) to:

A . kwalifikacja  ofiar  wypadku  według  priorytetu  leczenia,
z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie osób wymagających
natychmiastowego działania,

B . kwalifikacja  ofiar  wypadku  którym  leczenie  można
czasowo odłożyć,

C . kwalifikacja  według  wstępnie  rozpoznanej  jednostki
chorobowej i osób zmarłych,

D . proces  selekcji,  który  trzeba  ciągle  powtarzać  i  zlecić
członkowi zespołu medycznego.

Zadanie 0.
Osoba,  która  nie  udzieliła  pomocy  człowiekowi  znajdującemu  się
w  położeniu  grożącym  bezpośrednim  niebezpieczeństwem  utraty
życia  albo  ciężkiego  uszczerbku  na  zdrowiu,  jest  zagrożona  karą
pozbawienia wolności do:

A.  lat 2,
B.  lat 3,
C.  lat 5,
D.  1,5 roku.

Zadanie 0.
Czy z Konstytucji RP wynikają prawa pacjenta:

A.  nie,
B . nie, prawa pacjenta są tylko zapisane w ustawie o ZOZ -

ach,
C.  tak,
D . nie,  prawa  pacjenta  są  tylko  zapisane  w  ustawie  o

zawodach pielęgniarki i położnej.

Zadanie 0.
Osoby z objawami ostrej reakcji na stres (ORS):

A . n ie  mogą  sprawiać  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych,

B . mogą  sprawiać  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych, ale można ich zostawić samych sobie,

C . wymagają  zlekceważenia  ich  zachowania  i  dalszego
prowadzenia działań ratowniczych,

D . przy  braku  możliwości  zapewnienia  im  należytej  opieki,
wymagają  rozważenia  podania  krótko  działających
benzodiazepin.



Zadanie 0.
W  sprawach  o  naprawienie  szkody  osobie,  która  poniosła  szkodę
n a mieniu powstałą w następstwie podjęcia przez nią medycznych
działań  ratowniczych  lub  udzielania  pierwszej  pomocy,  orzeka  w
drodze decyzji:

A .  wojewoda,
B.  starosta,
C.  wojewoda w uzgodnieniu ze starostą,
D.  minister zdrowia.

Zadanie 0.
Ostra reakcja na stres (ORS) występuje podczas zdarzeń masowych
u około:

A.  90 % uczestników,
B.  70 % uczestników,
C.  50 % uczestników,
D.  30 % uczestników.

Zadanie 0.
Do dnia 31 grudnia 2009 r. osobami uprawnionymi do podejmowania
medycznych działań ratowniczych w jednostkach systemu są min.:

A .  pielęgniarki ratunkowe,
B . pielęgniarki  ratunkowe  i  pielęgniarki  odbywające

specjalizację w pielęgniarstwie ratunkowym,
C . pielęgniarki  specjalistki  z  anestezjologii  oraz

pielęgniarki  posiadające  co  najmniej  trzyletni  staż
pracy,

D . pielęgniarki  ratunkowe,  pielęgniarki  odbywające
specjalizację  w  pielęgniarstwie  ratunkowym,
pielęgniarki  specjalistki  z  anestezjologii,  chirurgii,
interny,  pediatrii  oraz  pielęgniarki  posiadające  co
najmniej trzyletni staż pracy w tych specjalnościach.



Zadanie 0.
Osoby uprawnione do podejmowania medycznych działań, przy ich
wykonywaniu:

A . mają  obowiązek  zawarcia  umowy  ubezpieczenia
odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  wyrządzone  przez
osoby uprawnione do podejmowania działań,

B . nie  mają  obowiązku  zawarcia  umowy  ubezpieczenia
odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  wyrządzone  przez
osoby uprawnione do podejmowania działań,

C . mogą  dobrowolnie  zawrzeć  umowę  ubezpieczenia
odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  wyrządzone  przez
osoby uprawnione do podejmowania działań,

D . powinny być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej,
lecz  jest  to  uzależnione  od  środków  finansowych  jaką
posiada dysponent jednostki.

Zadanie 0.
Debriefing  (CISD  û  Critical  Incydent  Stress  Debriefing,  CED  -
Critical Event Debriefing) to:

A . podstawowa metoda pomocy psychologicznej, organizowana
jak  najszybciej  (w  rejonie  działań  ratowniczych)  przez
bezpośrednich  przełożonych,  sprowadzająca  się  do
odreagowania  silnych  emocji  i  napięć,  spowodowanych
udziałem  w  traumatycznych  wydarzeniach  w  celu
niedopuszczenia do pojawienia się objawów stresu,

B . metoda  pomocy  psychologicznej  w  postaci  służbowej
odprawy  organizowana  w  czasie  dłuższych  przerw  w
działaniach ratowniczych lub po ich zakończeniu,

C . fizjologiczny  i  psychiczny  wysiłek  organizmu  człowieka
włożony w zmaganie się ze stresem,

D . zaawansowana,  profesjonalna  metoda  pomocy
psychologicznej,  polegająca  na  przeprowadzeniu  bardzo
dokładnej  analizy  traumatycznych  zdarzeń,  wyjaśnieniu
występujących  problemów  natury  psychologicznej  i
eliminowaniu silnych i nawarstwiających się emocji.

Zadanie 0.
Główne cechy tłumu to:

A.  impulsywność,
B.  zmienność i drażliwość,
C.  podatność na sugestie i łatwowierność,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Jaki system wyrażania zgody na ewentualne pobranie narządów po
śmierci obowiązuje w Polsce?

A.  system anglo-amerykański (karta dawcy),
B . według  systemu,  który  obowiązuje  w  Polsce,  każdy,  kto

chce,  aby  jego  narządy  po  śmierci  zostały  wykorzystane
do przeszczepów, powinien za życia wyrazić zgodę,

C.  system francusko-belgijski (zgoda domniemana),
D . według  systemu,  który  obowiązuje  w  Polsce  na  pobranie

narządów po  śmierci,  potrzebna jest  zgoda danej  osoby  i
jej najbliższej rodziny.

Zadanie 0.
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym:

A . zawiera  samodzielną  sankcję  karną  za  nie  udzielenie
pomocy  człowiekowi  znajdującemu  się  w  położeniu
grożącym niebezpieczeństwem utraty  życia  albo  ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu,

B . nie  zawiera  samodzielnej  sankcji  karnej  za  nie
udzielenie  pomocy  człowiekowi  znajdującemu  się  w
położeniu grożącym niebezpieczeństwem utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

C . zawiera  samodzielną  sankcję  karną  za  nie  udzielenie
pomocy  człowiekowi  znajdującemu  się  w  położeniu
grożącym niebezpieczeństwem utraty  życia  albo  ciężkiego
uszczerbku  na  zdrowiu  i  odnosi  s ię  ona  do  lekarzy,
pielęgniarek ratunkowych oraz ratowników medycznych,

D.  żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Nazwa terminu prawniczego, oznaczającego czas między publikacją
prawa  a  wprowadzeniem  go  w  życie,  którego  celem  jest
umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z nowymi
przepisami i ich wykładnią, to:

A .  Vacatio legis,
B.  Ratio legis,
C.  In frauden legis,
D.  Lex patriae.

Zadanie 0.
Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie systemu ratownictwa
medycznego w Polsce, jest ustawa o:

A.  Państwowym Ratownictwie Medycznym,
B.  Krajowym Systemie Ratowniczym,
C.  Zintegrowanym Ratownictwie Medycznym,
D.  Państwowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.



Zadanie 0.
Które  z  reakcji  emocjonalnych,  występujących podczas wypadków
masowych  i  katastrof  najbardziej  utrudniają  przeprowadzenie
akcji ratowniczej?

A.  reakcje depresyjne,
B.  reakcje nadmiernego pobudzenia,
C.  poważne reakcje somatyczne,
D.  panika.

Zadanie 0.
Świadczenia  zdrowotne  w  razie  wypadku,  urazu,  porodu,  nagłego
zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujące
zagrożenie życia są udzielane w szczególności przez:

A.  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
B.  publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
C.  jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego,
D . samodzielne  publiczne  zakłady  opieki  zdrowotnej  i

publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Które z podanych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . asertywność  to  umiejętność  pełnego  wyrażania  siebie  w
kontakcie z inną osobą,

B . asertywność powiązana jest z poczuciem własnej godności
i szacunkiem dla samego siebie,

C.  asertywność jest wrodzona,
D.  asertywność jest zmienna i zależy od sytuacji.

Zadanie 0.
Które z zachowań świadczy o wysokim poziomie stresu?

A.  niemożność skoncentrowania się i normalnego myślenia,
B.  szybki refleks,
C.  wyostrzona uwaga,
D.  przekonanie, że wszystko jest bez sensu.

Zadanie 0.
Taksonomia celów, to:

A . zależność  pomiędzy  celami  kształcenia  już  osiągniętymi,
a planowanymi,

B . cele dotyczące wiedzy przekazywanej w oparciu o program
kursu,

C.  hierarchiczny układ szczegółowych celów kształcenia,
D . wykaz  najważniejszych  celów  dotyczących  umiejętności

psychomotorycznych.



Zadanie 0.
Edukacja zdrowotna, to:

A . przekazywanie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do
zachowań korzystnych dla zdrowia,

B . proces,  w  którym  ludzie  uczą  się,  jak  dbać  o  własne
zdrowie i zdrowie społeczności, w której żyją,

C . aktywizowanie ludzi do wzmacniania własnego potencjału
zdrowia i podejmowania działań prozdrowotnych,

D.  umożliwienie ludziom decydowania o sprawach zdrowia.

Zadanie 0.
Która  z  niżej  wymienionych  grup  społecznych  NIE  jest  grupą
formalną?

A.  rodzina,
B.  związek emerytów i rencistów,
C.  partia polityczna,
D.  grupa koleżeńska.

Zadanie 0.
Podstawowym zadaniem socjologii medycyny jest:

A . poszukiwanie społeczno-kulturowych uwarunkowań zdrowia
i choroby,

B . problematyka kształtowania się postaw społecznych wobec
zdrowia i choroby oraz działalności ochrony zdrowia,

C . wykrywanie  i  wyjaśnianie  społecznych  prawidłowości
warunkujących  stan  zdrowia  jednostek  oraz  całych
zbiorowości  i  wpływu  procesów  społecznych  na
funkcjonowanie współczesnej medycyny,

D . badanie  procesu  leczenia  jako  układu  stosunków
zachodzących pomiędzy chorymi a osobami leczącymi.

Zadanie 0.
I l e  lat  musi  przepracować  pielęgniarka/położna,  aby  otrzymać
zezwolenie na indywidualną praktykę zawodową?

A.  nie musi posiadać lat pracy,
B.  3 lata,
C.  4 lata,
D.  5 lat.

Zadanie 0.
Pacjent  ma  prawo  do  osobistego  kontaktu  z  osobami  z  zewnątrz,
jednak może być ono ograniczone:

A . z  powodu  innych  przepisów  obowiązujących  w  danym
szpitalu,

B.  tylko ze względów epidemicznych,
C.  przez personel medyczny, bez podania przyczyny,
D.  tylko ze względu na stan zdrowia pacjenta.



Zadanie 0.
Budżet globalny zakładu opieki zdrowotnej to:

A . budżet  na  sfinansowanie  wszystkich  usług  zdrowotnych
dostarczanych przez dany zakład opieki zdrowotnej,

B . proces  polegający  na  projektowaniu i  wdrażaniu  działań,
które  kształtują  system  finansowy  w  zakładzie  opieki
zdrowotnej,

C . plan  finansowy  zakładu  opieki  zdrowotnej  określający
wszystkie wydatki w ciągu roku,

D . całkowity  zysk  do  podziału  z  wykonywanych  usług
zdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Plan strategiczny firmy powinien:

A.  zawierać decyzje dotyczące alokacji zasobów w firmie,
B.  szczegółowo opisywać sposób realizacji celów,
C.  przekładać cele na szczegółowe zadania,
D . wskazywać  personalnie  odpowiedzialność  za  realizację

zadań.

Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Określenie  misji  powinno  zawierać  opis  podstawowego  produktu
lub usługi organizacji, funkcji, które będą wykonywane oraz:

A.  hierarchię celów organizacji,
B .  plan strategiczny,
C.  rozłożenia odpowiedzialności,
D.  rynków lub klientów do obsłużenia.



Zadanie 0.
Obszarem  działalności  promocji  zdrowia,  w  kontekście  założeń
Narodowego Programu Zdrowia są:

A . wielokierunkowe  działania,  obejmujące:  politykę
zdrowotną  i  publiczną,  indywidualną  jednostkę,
środowisko  pracy  i  życia,  ochronę  zdrowia,  całe
społeczeństwo,

B . działania  skierowane  na  instytucje  służby  zdrowia  i
społeczeństwo,

C . wielokierunkowe  działania,  obejmujące:  świadczenia
zdrowotne w placówkach służby zdrowia, zakładach pracy
i nauki,

D . działania  skierowane  na  jednostkę  ludzką,  w  celu
zwiększenia kontroli nad swoim zdrowiem.

Zadanie 0.
Które z  niżej  wymienionych zagadnień NIE należy do kompetencji
samorządu terytorialnego?

A . zapobieganie  chorobom  zakaźnym,  ich  kontrola  i
zwalczanie,

B . ochrona  zdrowia  grup  szczególnie  zagrożonych,  kobiet
ciężarnych, matek i dzieci, osób w wieku podeszłym,

C . finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia osobom
ubezpieczonym,

D . zapewnienie  właściwego  dostępu  do  świadczeń
zdrowotnych, zwłaszcza świadczeń zapobiegawczych osobom
ze środowisk społecznie i ekonomicznie upośledzonych.

Zadanie 0.
Popularyzowana  powszechnie  koncepcja  zdrowia  publicznego
zakłada podejmowanie zintegrowanych wysiłków:

A.  państwa, społeczności lokalnej i jednostki,
B.  wyłącznie państwa,
C.  zawodowej kadry medycznej,
D.  organizacji samorządowych.

Zadanie 0.
Obserwując  u  chorego  nagły  spadek  skurczowego  ciśnienia
tętniczego  poniżej  90  mmHg,  szybkie  nitkowate  tętno,
zaczerwienienie  lub  pokrzywkę skórną,  biegunkę,  cechy  obturacji
dróg  oddechowych,  zaburzenia  świadomości  oraz  wcześniej
zgłoszone bóle brzucha, podejrzewamy w pierwszej kolejności:

A .  zatrucie pokarmowe,
B.  zatrucie alkoholem etylowym,
C.  wstrząs anafilaktyczny,
D.  wstrząs septyczny.



Zadanie 0.
D o  przychodni  zgłosiła  s ię  matka  z  niemowlęciem.  W  wywiadzie
informuje,  że  dziecko  regularnie  wymiotuje  po  jedzeniu,
chudnie,  nie  rozwija  s ię  prawidłowo.  Przez  powłoki  widoczny
jest  uwypuklony  żołądek.  Prawdopodobną  przyczyną  dolegliwości
jest:

A .  zapalenie śluzówki żołądka,
B.  zarzucanie żółci z dwunastnicy do żołądka,
C.  niewydolność wpustu,
D.  zwężenie odźwiernika.

Zadanie 0.
Badanie  objawu  Lasseque'a  jest  badaniem  oceniającym
nieprawidłowości:

A .  w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych,
B.  w obrębie nerwów okoruchowych,
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi,
D.  rotacji w stawie biodrowym.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Podejrzewając  tamponadę  worka  osierdziowego  w  badaniu  EKG
obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.



Zadanie 0.
W skali GCS - wyprostna odpowiedź ruchowa oceniana jest na:

A.  4 punkty,
B.  3 punkty,
C.  2 punkty,
D.  1 punkt.

Zadanie 0.
D o typowych powikłań podczas leczenia zawału serca NIE zalicza
się:

A .  gorączki,
B.  obrzęku płuc,
C.  migotania przedsionków,
D.  podciśnienia tętniczego.

Zadanie 0.
W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest:

A .  zawsze ujemny,
B.  zawsze dodatni,
C.  dwufazowy,
D.  "ukryty" w odcinku ST.

Zadanie 0.
Uniesiony  odcinek  ST,  może  przemawiać  za  niżej  wymienionymi
stanami, z WYJĄTKIEM:

A.  dusznicy bolesnej Prinzmetala,
B.  świeżego zawału pełnościennego,
C.  zatrucia naparstnicą,
D.  zapalenia osierdzia.

Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.



Zadanie 0.
Zaznacz twierdzenie FAŁSZYWE, dotyczące umiejscowienia bólu w
przypadku zapalenia zatok:

A . zatoka  szczękowa  -  ból  w  okolicy  policzka,  zmniejsza
się w pozycji stojącej,

B . zatoka  czołowa  -  ból  w  okolicy  środka  czoła,  nasila  s ię
przy pochyleniu głowy do przodu,

C . zatoka  sitowa  -  ból  u  nasady  nosa  i  oczodołów,  nasila
się przy pochyleniu do przodu,

D . zatoka  klinowa  -  ból  w  głębi  głowy,  bez  względu  na
ułożenie.

Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.

Zadanie 0.
U pacjenta z rozedmą płuc, NIE stwierdza się:

A .  wdechowo ustawionej klatki piersiowej,
B.  odgłosu bębenkowego nad polami płucnymi,
C.  w spirometrii zwiększenia pojemności życiowej i FEV1,
D.  w spirometrii zmniejszenia pojemności życiowej i FEV1.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.



Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, polega na:

A.  wydłużeniu czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego,
B . zupełnym  przerwaniu  przewodzenia  w  węźle

przedsionkowo-komorowym,
C.  przewodzeniu drogą dodatkową,
D . okresowym  przerwaniu  przewodzenia

przedsionkowo-komorowego.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Test odwracalności obturacji oskrzeli jest wykonywany za pomocą
pomiaru  spirometrycznego  przed  i  po  podaniu  leku
rozszerzającego oskrzela. Jest dodatni w przypadku:

A.  odmy,
B.  sarkoidozy,
C.  astmy oskrzelowej,
D.  gruźlicy.



Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Twórczynią teorii "kulturowej opieki" jest:

A .  H. E. Peplau,
B.  M. Leininger,
C.  J. Riehl-Sisca,
D.  E. Wiedenbach.

Zadanie 0.
Możliwość  działania  pielęgniarskiego  urzeczywistnia  się  w
procesie interakcji między pielęgniarką a:

A.  pacjentem,
B.  rodziną,
C.  lekarzem,
D.  pielęgniarką.

Zadanie 0.
Ankieta  i  kwestionariusz  są  to  techniki,  w  których  odpowiedź
uzyskuje się w formie:

A.  ustnej,
B.  pisemnej,
C.  ustnej bądź pisemnej,
D.  ustalonej przez badacza.

Zadanie 0.
Do metod badawczych w pielęgniarstwie zaliczamy:

A . obserwację,  sondaż  diagnostyczny,  eksperyment,  analizę
przypadków, testy socjometryczne,

B.  analizę piśmiennictwa, obserwację,
C.  ankietę, wywiad,
D.  wywiad, analizę piśmiennictwa.



Zadanie 0.
Pierwszy Wydział Pielęgniarstwa powołano, w:

A.  Gdańsku,
B.  Warszawie,
C.  Poznaniu,
D.  Lublinie.

Zadanie 0.
Do celów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego należy:

A . popularyzowanie  zdobyczy  naukowych  w  zakresie
pielęgniarstwa  i  nauk  pokrewnych  oraz  kształtowanie
postaw etycznych członków Towarzystwa,

B . wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek
i położnych,

C . prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do
praktyki  oraz  współpraca  z  instytucjami  i  organizacjami
naukowymi w kraju i za granicą,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Termin  wielozadaniowość  w  odniesieniu  do  systemu  Windows
oznacza, że system:

A.  może być wykorzystywany do wykonywania wielu zadań,
B.  może być wykorzystywany przez wielu użytkowników,
C.  pozwala na jednoczesne uruchomienie kilku programów,
D.  pozwala na jednoczesną pracę kilku użytkowników.

Zadanie 0.
Na płycie CD-RW można zapisywać i kasować dane:

A.  jednokrotnie,
B.  100 razy,
C.  wielokrotnie,
D.  ani razu (jest tylko do odczytu).

Zadanie 0.
W  oddziale położniczym pewnego szpitala w okresie roku urodziło
s ię  odpowiednio  w  kolejnych  miesiącach:  80,  70,  60,  60,  60,  30,
40,40,  40,  20,  40,  60  noworodków.  I le  noworodków  urodziło  s ię
średnio w tym oddziale w czasie jednego miesiąca:

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



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 242809
GRUPA 1
Zadanie 0.
Określona  w  procesie  segregacji  poszkodowanych  w  zdarzeniu
masowym grupa äczerwonaö to grupa o najwyższym priorytecie:

A .  terapeutycznym,
B.  transportowym,
C.  wyłącznie diagnostycznym,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  własnego  oraz  osoby,  której
bezpieczeństwo może być zagrożone je j agresywnym zachowaniem,
dopuszcza się zastosowanie:

A.  środka przymusu bezpośredniego,
B . wyłącznie  środków  farmakologicznych  o  działaniu

uspokajającym,
C.  bezwzględne podanie środka nasennego,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Plany reagowania kryzysowego tworzy się na poziomie:

A.  krajowym,
B.  wojewódzkim i krajowym,
C.  powiatowym, wojewódzkim i krajowym,
D.  gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Zadanie 0.
W  przygotowaniu  i  planowaniu  na  wypadek  katastrofy  pomaga
wykorzystanie  trójkąta  epidemiologicznego  i  matrycy  Haddona,
które  polega  na  uwzględnieniu  i  korelacji  następujących  grup
czynników:

A . człowiek,  czynnik  działający,  środowisko;  przed
zdarzeniem, podczas zdarzenia, po zdarzeniu,

B . człowiek, środowisko, pomoc medyczna; przed zdarzeniem,
podczas zdarzenia, po zdarzeniu,

C . biologia  człowieka,  środowisko,  odporność  na  uraz;
przed zdarzeniem, podczas zdarzenia, po zdarzeniu,

D . człowiek,  czynnik  działający,  pomoc  medyczna;  przed
zdarzeniem, podczas zdarzenia, po zdarzeniu.



Zadanie 0.
Które  z  poniższych  założeń,  znalazło  s ię  na  opracowanej  w  1973
roku liście 15, podstawowych elementów składowych systemu służb
ratownictwa medycznego(EMS)?

A.  lotnicze służby medyczne,
B.  nadzór medyczny sprawowany przez lekarzy,
C.  planowanie na wypadek katastrof,
D.  międzynarodowy rozwój EMS.

Zadanie 0.
Medyczne działania ratunkowe w jednostkach systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego, podejmują:

A.  lekarz,
B.  pielęgniarka,
C.  ratownik medyczny,
D.  lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny.

Zadanie 0.
Charakterystyka  obszaru,  statystyczna  analiza  zagrożeń  i
ewidencja  posiadanych  środków  zabezpieczenia  medycznego,  to
stałe pozycje:

A .  planu zabezpieczenia ratunkowego,
B.  trójkąta epidemiologicznego,
C.  matrycy Haddona,
D.  triage.

Zadanie 0.
Wyjaśnij skrót ICS:

A . system  zarządzania  zdarzeniem,  którego  zadaniem  jest
poprawa bezpieczeństwa i prowadzenie akcji ratowniczych
każdego rodzaju i złożoności,

B.  koordynacja medyczna na miejscu zdarzenia,
C.  plan akcji ratowniczej na wypadek katastrofy,
D.  segregacja poszkodowanych w zdarzeniu masowym.

Zadanie 0.
Świadczenia  zdrowotne  w  Szpitalnym  Oddziale  Ratunkowym,  w
ramach usług ratownictwa medycznego, finansuje:

A . minister  właściwy  ds.  zdrowia,  na  zasadzie  przekazania
środków finansowych,

B . Narodowy Fundusz Zdrowia, zawierając umowy o udzielanie
świadczeń,

C . minister  spraw  wewnętrznych  i  administracji,  na
zasadzie przekazania środków finansowych,

D . minister  finansów,  na  zasadzie  przekazania  środków
finansowych.



Zadanie 0.
Pielęgniarki  posiadające  trzyletni  staż  pracy  w  zakresie
pielęgniarstwa  ratunkowego,  anestezjologicznego,  chirurgicznego
i pediatrycznego były/są uprawnione do podejmowania medycznych
działań  ratowniczych  w  jednostkach  systemu  Państwowego
Ratownictwa Medycznego do:

A.  31 grudnia 2006 roku,
B.  31 grudnia 2009 roku,
C.  31 grudnia 2005 roku,
D.  31 grudnia 2008 roku.

Zadanie 0.
Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala:

A.  Aldrete'a,
B.  ASA,
C.  Ramsaya,
D.  TISS.

Zadanie 0.
D o  określenia  warunków  intubacji  dotchawiczej  i  przewidywania
stopnia trudności w jej wykonaniu NIE służy:

A.  skala Mallampatiego,
B.  skala Norton,
C.  skala Cormacka- Lehana,
D.  ocena odległości tarczowo- bródkowej.

Zadanie 0.
Jakie  szybkie  i  tanie  badanie,  umożliwi  wykluczenie  uszkodzenia
śledziony?

A.  rtg przeglądowe jamy brzusznej na stojąco,
B.  TK jamy brzusznej,
C.  usg jamy brzusznej,
D.  rtg klatki piersiowej lewoboczne.

Zadanie 0.
Zespół  Ratownictwa  Medycznego  przywiózł  do  SOR  14-miesięczne
dziecko po napadzie drgawek, które ustąpiły po doraźnym podaniu
diazepamu.  Dziecko  jest  obecnie  w  dobrym  stanie  ogólnym,
wydolne oddechowo i krążeniowo. Według relacji rodziców dziecko
jest  w  trakcie  infekcji  górnych  dróg  oddechowych,  a
bezpośrednio  przed  wystąpieniem  drgawek  zagorączkowało  do
39,4░C.  Był  to  pierwszy  epizod  drgawek  w  jego  życiu.  Wywiad
sugeruje:

A.  pierwszy w życiu napad padaczki,
B.  tężyczkę,
C.  drgawki gorączkowe,
D.  drgawki pourazowe.



Zadanie 0.
Pacjenta  z  podejrzeniem  złamania  miednicy,  na  czas  transportu
ułożysz:

A.  płasko na wznak,
B . n a wznak z lekko zgiętymi kończynami dolnymi w stawach

biodrowych i kolanowych,
C . n a wznak z lekko zgiętymi kończynami dolnymi w stawach

biodrowych,
D . n a wznak z lekko zgiętymi kończynami dolnymi w stawach

kolanowych.

Zadanie 0.
U  pacjenta  z  urazem  wielonarządowym,  medyczne  czynności
ratunkowe należy zacząć od:

A.  przeciwdziałania niewydolności oddechowej,
B.  przeciwdziałania krwotokowi wewnętrznemu,
C.  zewnętrznej stabilizacji miednicy,
D.  stabilizacji zamkniętego złamania uda.

Zadanie 0.
Pielęgniarka,  pod  nieobecność  lekarza,  stwierdzając  u  dorosłego
pacjenta  wstrząs  anafilaktyczny  z  postępującym  obrzękiem  dróg
oddechowych, powinna podać w pierwszej kolejności:

A .  tlen i blokery H1 i H2 domięśniowo,
B.  tlen i glukagon dożylnie,
C.  tlen i sterydy dożylnie,
D.  tlen i adrenalinę domięśniowo.

Zadanie 0.
Dotchawiczo NIE podaje się:

A .  atropiny,
B.  adrenaliny,
C.  lignocainy,
D.  dopaminy.

Zadanie 0.
Przyczyną ostrej przednerkowej niewydolności nerek, NIE jest:

A .  niedokrwienie, martwica cewek nerkowych,
B.  krwotok,
C.  odwodnienie,
D.  niewydolność mięśnia sercowego.



Zadanie 0.
D o  oddziału  ratunkowego  przywieziono  pacjenta  z  objawami
rozwiniętego  obrzęku  płuc  w  przebiegu  świeżego  zawału  serca,  z
ciśnieniem  tętniczym  80/50  mmHg.  Postępowanie  doraźne  z
pacjentem to:

A . podanie  tlenu do  oddychania,  unieruchomienie w  pozycji
leżącej,

B . podanie  tlenu  do  oddychania  oraz  dożylnie  leku
moczopędnego,

C . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  siedzącej,  podanie  tlenu  do
oddychania,

D . unieruchomienie  pacjenta  w  pozycji  leżącej  i  podanie
dożylnie leku moczopędnego.

Zadanie 0.
Resuscytacja krążeniowo û oddechowa jest to:

A . zahamowanie  procesu  umierania,  poprzez  zastąpienie
czynności krążenia i oddychania,

B . zatrzymanie  krwotoku  zewnętrznego  i  zabezpieczenie
przed wstrząsem krwotocznym,

C . przywrócenie  oddychania,  poprzez  zastąpienie  oddechu
pacjenta własnym oddechem,

D.  wspomożenie zachowanego krążenia i oddychania.

Zadanie 0.
W skali GCS û w odpowiedzi na bodziec bólowy, reakcja wyprostna
oceniana jest na:

A.  1 punkt,
B.  2 punkty,
C.  3 punkty,
D.  4 punkty.

Zadanie 0.
Jeżeli  w  przypadku  użycia  AED  defibrylacja  nie  jest  zalecana,
należy:

A.  sprawdzić tętno lub oznaki krążenia,
B . odkleić  elektrody  i  ułożyć  poszkodowanego  w  pozycji

bezpiecznej,
C . n ie  odklejając  elektrod  ułożyć  poszkodowanego  w  pozycji

bezpiecznej,
D.  postępować zgodnie z poleceniami głosowymi AED.



Zadanie 0.
Podczas  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  dorosłego,
prowadzonej  przez  2  osoby,  stosunek  masażu  do  wentylacji
wynosi:

A .  10:2,
B.  30:2,
C.  15:2,
D.  5:1.

Zadanie 0.
W e  wstępnym  leczeniu  zawału  mięśnia  sercowego,  zazwyczaj
stosuje się:

A .  nitroglicerynę, heparynę, aspirynę,
B.  nitroglicerynę, aspirynę, morfinę, tlen,
C.  klopidogrel, heparynę, aspirynę, tlen,
D.  nitroglicerynę, klopidogrel, heparynę, aspirynę.

Zadanie 0.
Pacjentowi z cukrzycową kwasicą ketonową, należy podać insulinę
w następujący sposób:

A.  szybkie wstrzyknięcie (bolus),
B.  ciągły wlew kroplowy,
C.  doustnie,
D.  dożylnie, w małych dawkach.

Zadanie 0.
Obraz cepowatej klatki piersiowej wraz z objawem paradoksalnego
oddechu występuje u chorego:

A.  ze złamaniem kręgosłupa w odcinku piersiowym,
B . z e  złamaniem  więcej  niż  3  żeber  w  co  najmniej  2

miejscach,
C.  po urazie z pęknięciem żołądka,
D.  z chorobą obturacyjną płuc.

Zadanie 0.
Podczas  resuscytacji  kobiety  ciężarnej,  aby  zmniejszyć  ucisk  na
żyłę główną dolną należy zastosować:

A.  ucisk klatki piersiowej,
B.  klin typu Cardiff,
C .  uniesienie kończyn górnych,
D.  manewr Heimlicha.



Zadanie 0.
Elektrokardiograficzne  rozpoznanie  asystolii  może  ułatwić
obecność:

A.  szerokich zespołów QRS,
B.  wąskich zespołów QRS,
C.  idealnie płaskiej linii izoelektrycznej,
D.  załamków P w obrębie linii izoelektrycznej.

Zadanie 0.
Pacjent  po  upadku  z  wysokości,  nieprzytomny,  z  bradykardią,
hipotonią,  różową,  ciepłą  skórą,  bez  cech  krwawienia
zewnętrznego i wewnętrznego. Właściwe rozpoznanie to:

A.  hipotermia,
B.  wstrząs neurogeniczny,
C.  wstrząśnienie mózgu,
D.  udar cieplny.

Zadanie 0.
Pacjent  pod  wpływem  alkoholu,  po  uderzeniu  w  brzuch  w  bójce
ulicznej,  skarży  się  na  stały,  si lny  ból  w  nadbrzuszu
środkowym, promieniujący do pleców z towarzyszącymi nudnościami
i  wymiotami  oraz  wzdęciem  brzucha.  Najbardziej  przydatnymi
badaniami diagnostycznymi, będzie w tym przypadku oznaczenie:

A . stężenia  bilirubiny  w  osoczu,  ponieważ  obraz  kliniczny
sugeruje kolkę żółciową,

B . aktywności  aminotransferaz  w  surowicy  krwi,  ponieważ
doszło do alkoholowego uszkodzenia wątroby,

C . aktywności  amylazy  i  l ipazy  w  surowicy  krwi,  ponieważ
objawy sugerują możliwość ostrego zapalenia trzustki,

D . krwi  utajonej  w  stolcu,  ponieważ  przyczyną  takich
dolegliwości  może  być  krwawienie  z  przewodu
pokarmowego.

Zadanie 0.
Leczenie  wstrząsu  hipowolemicznego  bez  podawania  koncentratu
krwinek  czerwonych,  jest  możliwe  w  przypadku  utraty  krwi
krążącej, do:

A.  10% objętości,
B.  15% objętości,
C.  25% objętości,
D.  30% objętości.



Zadanie 0.
Specyficzną odtrutką stosowaną w zatruciach opioidami, jest:

A .  flumazenil,
B.  N- acetylocysteina,
C.  tiosiarczan sodu,
D.  nalokson.

Zadanie 0.
Wskazaniem do podjęcia defibrylacji NIE jest obecność rytmu:

A.  częstoskurczu komorowego bez tętna,
B.  migotania komór niskonapięciowego,
C.  migotania komór wysokonapięciowego,
D.  rozkojarzenia elektromechanicznego.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  płukania  żołądka  w  przypadku  zatrucia
środkiem zewnątrzpochodnym, jest:

A .  pacjent przytomny (w ciągu 4 godz. od zażycia),
B.  zatrucie substancjami żrącymi,
C.  pacjent nieprzytomny zaintubowany,
D.  zatrucie grzybami.

Zadanie 0.
Wstrząs spowodowany masywną utratą krwi, na skutek krwawienia z
górnego odcinka przewodu pokarmowego, jest wstrząsem:

A.  kardiogennym,
B.  hipowolemicznym,
C.  septycznym,
D.  hiperwolemicznym.

Zadanie 0.
Największe ryzyko wystąpienia wstrząsu krwotocznego w przypadku
obrażeń  układu  szkieletowo-  mięśniowego,  występuje  przy
złamaniu:

A.  obustronnym kości przedramienia,
B.  obustronnym kości piszczelowych,
C.  obustronnym kości udowych,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.



Zadanie 0.
D o  oddziału  ratunkowego  przywieziono  52-letniego  pacjenta,
który  skarży  się  na  uczucie  silnego  ucisku  za  mostkiem,
promieniujące  do  gardła,  które  utrzymuje  się  mimo  podania
podjęzykowo  tabletki  nitrogliceryny.  W  oddziale  ratunkowym
wykonano  badanie  ekg,  w  którym  nie  stwierdzono  odchyleń  od
normy. Wskaż prawidłową odpowiedź:

A . pacjent może mieć zawał serca, mimo prawidłowego zapisu
ekg,

B . zawał serca został wykluczony na podstawie braku zmian
w ekg,

C . obraz  kliniczny  i  prawidłowy  zapis  ekg  wskazuje  na  bóle
o charakterze nerwicowym,

D . brak  poprawy  po  zażyciu  nitrogliceryny,  wyklucza  zawał
serca.

Zadanie 0.
4  letnie  dziecko,  w  ciężkim  stanie  ogólnym,  wysoko
gorączkujące.  Oddech  jest  przyśpieszony,  dziecko  broni  s ię
przed  położeniem,  najchętniej  przyjmuje  pozycję  siedzącą.
Zgłasza  ból  gardła,  zwraca  uwagę  silne  ślinienie  û  dziecko  nie
jest  w  stanie  połykać  śliny.  Jego  głos  jest  stłumiony.  Obraz
kliniczny może sugerować zapalenie:

A.  krtani,
B.  nagłośni,
C.  gardła,
D.  płuc.

Zadanie 0.
Do nieaktywnych postaci hemoglobiny, należy:

A.  methemoglobina,
B.  oksyhemoglobina,
C.  hemoglobina płodowa,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
PAD  (Public  Acces  Defibrillation),  czyli  tzw.  defibrylacja
dostępna publicznie, oznacza dostępność defibrylatora:

A.  dla każdego ratownika medycznego i przedmedycznego,
B . w  każdym  Szpitalnym  Oddziale  Ratunkowym  i  każdej

karetce,
C.  w miejscach publicznych dla przeszkolonych osób,
D.  na każdym oddziale szpitalnym.



Zadanie 0.
Przy  oparzeniu  oka  wapnem  gaszonym,  prawidłowe  postępowanie
wstępne polega na:

A.  miejscowym znieczuleniu, celem ułatwienia badania,
B.  natychmiastowej ocenie ostrości wzroku,
C.  płukaniu wodą,
D . założeniu  sterylnego  opatrunku  i  transporcie  do  ośrodka

specjalistycznego.

Zadanie 0.
Jeżeli  pierwszy  oddech  ratowniczy  nie  powoduje  uniesienia
klatki piersiowej, wykonaj następujące czynności, z WYJĄTKIEM:

A . sprawdź,  czy  odgięcie  głowy  i  uniesienie  żuchwy  są
poprawne,

B . wygarnij  äna  ślepoö  ciała  obce,  będące  przyczyną
niedrożności dróg oddechowych,

C.  usuń tylko widoczne ciała obce,
D . z a  każdym  razem  wykonaj  nie  więcej,  niż  2  próby

wentylacji.

Zadanie 0.
Zalecenie  DNR  udokumentowane  w  historii  choroby  pacjenta
oznacza:

A.  stan terminalny,
B.  nie reanimować,
C.  leki przeciwbólowe na żądanie,
D.  dziecko niepełnosprawne ruchowo.

Zadanie 0.
D o  oddziału  ratunkowego  zgłosił  s ię  pacjent  pobudzony
psychoruchowo,  spocony,  z  bełkotliwą  mową  i  trudnym  do
opanowania  drżeniem  rąk.  Twierdzi,  że  choruje  na  cukrzycę.
Nagle upada i traci przytomność. Najwłaściwszym postępowaniem w
takiej sytuacji jest:

A . oznaczenie  stężenia  glukozy  w  surowicy  krwi  i  ciał
ketonowych w moczu,

B.  niezwłoczne podanie dożylnie glukozy,
C.  podanie podskórnie insuliny krótko działającej,
D . podanie  dożylnie  dwuwęglanu  sodowego,  ze  względu  na

możliwość kwasicy.



Zadanie 0.
W  postępowaniu poresuscytacyjnym u osoby dorosłej,  korzystniej
jest:

A .  utrzymać pacjenta w łagodnej hipotermii,
B.  ogrzewać pacjenta,
C.  utrzymać normalną temperaturę ciała,
D.  naprzemiennie nagrzewać i ochładzać pacjenta.

Zadanie 0.
Lekiem z wyboru stosowanym podczas prób resuscytacji jest:

A .  bretylium,
B.  lignocaina,
C.  adrenalina,
D.  atropina.

Zadanie 0.
W  celu  oczyszczenia  dróg  oddechowych  z  zaaspirowanej  wody,  u
pacjenta po epizodzie tonięcia, należy:

A.  ułożyć poszkodowanego w pozycji na boku,
B.  zastosować uciskanie nadbrzusza,
C . ułożyć  poszkodowanego  na  brzuchu,  w  pozycji  głową  do

dołu,
D . nie  ma  potrzeby  oczyszczania  dróg  oddechowych  z

zaaspirowanej wody.

Zadanie 0.
W  przypadku  stwierdzenia  odmy  prężnej  u  chorego  z  mnogimi
obrażeniami  ciała,  najbardziej  zalecanym  dostępem  do  założenia
drenażu ssącego jest:

A . VI-VIII  przestrzeń  międzyżebrowa  w  l inii  pachowej
tylnej,

B . VI-VIII  przestrzeń  międzyżebrowa  w  l inii  pachowej
środkowej,

C . III-IV  przestrzeń  międzyżebrowa  w  l inii  pachowej
przedniej,

D . III-IV  przestrzeń  międzyżebrowa  w  l inii  pachowej
środkowej.

Zadanie 0.
W resuscytacji osoby dorosłej adrenalinę podaje się w dawce:

A.  3 mg dożylnie,
B.  1mg dożylnie,
C.  1mg do rurki dotchawiczej,
D.  0,5 mg dożylnie.



Zadanie 0.
U  pacjenta  z  urazem  kręgosłupa  z  objawami  tetraplegii  i
wstrząsu rdzeniowego, podczas intubacji:

A .  można odginać głowę do tyłu,
B.  można nieznacznie przygiąć głowę do klatki piersiowej,
C.  nie wolno odginać głowy,
D.  można skierować głowę do boku.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Szybką intubację należy wykonać u
pacjenta,  u  którego  pomimo  intensywnego  leczenia  tlenem,
stwierdza się:

A .  zaburzenia świadomości lub śpiączkę,
B.  izolowany wzrost PaCO2,
C.  obniżenie napięcia mięśniowego,
D.  znacznego stopnia pobudzenie, splątanie.

Zadanie 0.
Dysponujesz  20  ml  fiolką,  zawierającą  2%  Lignocainę.  Do
sporządzenia 100 ml roztworu 0,25% użyjesz:

A.  1,25 ml Lignocainy + 98,75 ml 0,9% NaCl,
B.  12,5 ml Lignocainy +87,5 ml 0,9% NaCl,
C.  2,5 ml Lignocainy +97,5 ml 0,9% NaCl,
D.  15 ml Lignocainy +85ml 0,9% NaCl.

Zadanie 0.
Triada Becka, to zespół objawów występujących w:

A . odmie  prężnej,  t j .  duszność,  przepełnienie  żył
szyjnych, przesunięcie tchawicy na stronę zdrową,

B . tamponadzie  serca,  t j .  ściszenie  tonów  serca,
przepełnienie żył szyjnych, hipotensja,

C . cepowatej  klatce  piersiowej,  t j .  duszność,
przepełnienie żył szyjnych, oddech paradoksalny,

D . krwiaku  opłucnej,  t j .  duszność,  zapadnięte  żyły  szyjne,
stłumienie wypuku.



Zadanie 0.
Rodzice  zgłaszają  się  do  SOR  z  3-letnim  dzieckiem,  które  przed
ok.  godziną  połknęło  monetę  2-groszową.  Dziecko  nie  ma
dolegliwości, jest spokojne. W tej sytuacji należy:

A . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  rzucie  żołądka,  wykonać  gastroskopię  w
celu usunięcia go,

B . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  przełyku,  zwolnić  pacjenta  do  domu
zalecając dietę bogatoresztkową i kontrolę stolców,

C . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała obcego w rzucie żołądka, zwolnić pacjenta do domu
z zaleceniem diety bogatoresztkowej i kontroli stolców,

D . dziecko  nie  wymaga  wykonania  rtg  przeglądowego,  może
być  zwolnione  do  domu  z  zaleceniem  diety
bogatoresztkowej i obserwacji stolców.

Zadanie 0.
D o  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  przywieziono  pacjenta  z
powodu  ostrego  zatrucia  alkoholem.  Chory  skarży  się  na  silne
bóle  brzucha,  wymioty,  zawroty  głowy.  W  badaniu  stwierdzono  -
tachykardię około 130 ud/min, l iczba oddechów 25. W badaniach
laboratoryjnych  stwierdzono  pH  =  6,7,  niedobór  zasad  -  BE  20
mmol/l. Powyższy obraz kliniczny sugeruje:

A.  zatrucie glikolem etylenowym,
B.  zatrucie alkoholem metylowym,
C.  prawdziwe A i B,
D.  zatrucie alkoholem etylowym.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  niedrożności  dróg  oddechowych  u  ludzi
starszych, jest:

A .  ciało obce,
B.  zaleganie wydzieliny,
C.  uraz krtani i tchawicy,
D.  zapadnięcie się języka.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  typów  rurek  NIE  może  być  użyta  do
udrożnienia  dróg  oddechowych,  podczas  prowadzenia  wentylacji
mechanicznej?

A.  rurka intubacyjna,
B.  rurka ustno-gardłowa,
C.  maska krtaniowa,
D.  rurka Combitube.



Zadanie 0.
W  której  z  poniższych  sytuacji  klinicznych  NIE  powinno  się
stosować  pomiaru  wysycenia  krwi  tętniczej  tlenem,  mierzonego
pulsoksymetrem?

A.  w niedokrwistości,
B.  w hipotensji,
C.  w zatruciu tlenkiem węgla,
D.  we wstrząsie neurogennym.

Zadanie 0.
Standardowy,  automatyczny  defibrylator  zewnętrzny  (AED)  jest
odpowiedni dla dzieci, powyżej:

A .  4 roku życia,
B.  6 roku życia,
C.  8 roku życia,
D.  10 roku życia.

Zadanie 0.
23-letni mężczyzna odniósł obrażenia w wypadku komunikacyjnym.
Pacjent  jest  w  stanie  silnego  upojenia  alkoholowego;  wydaje  s ię
zdezorientowany. Na głowie stwierdza się dużą, mocno krwawiącą
ranę.  Pacjent  nie  zgadza  się  na  leczenie  i  grozi  wezwaniem
swojego  adwokata,  jeśl i  ktokolwiek  będzie  próbował  mu  pomóc.
Jak należy postąpić?

A.  pozwolić pacjentowi na telefon do adwokata,
B . uzyskać od pacjenta pisemną odmowę leczenia i pozwolić

mu odejść,
C . zastosować wobec pacjenta środki przymusu tymczasowego,

przystąpić  do  zaopatrzenia  rany  i  przetransportować  go,
używając  w  razie  konieczności  środków  przymusu
bezpośredniego,

D . poczekać, aż pacjent straci przytomność z powodu utraty
krwi, następnie przetransportować.

Zadanie 0.
W  przypadku  stwierdzenia  na  miejscu  wypadku  otwartej  rany
klatki piersiowej, pielęgniarka powinna:

A.  założyć opatrunek zastawkowy na ranę,
B.  zamknąć ranę szczelnym opatrunkiem,
C.  założyć opatrunek osłaniający na ranę,
D . założyć  zwykły  opatrunek  i  ciasno  obandażować  klatkę

piersiową.



Zadanie 0.
Drogą doszpikową można podać następujące leki:

A .  lidokainę, efedrynę, naloxon, atropinę,
B.  lidokainę, wodorowęglan sodu, atropinę,
C.  efedrynę, amiodaron, naloxon, atropinę,
D.  wodorowęglan sodu, adrenalinę, atropinę.

Zadanie 0.
Powikłaniem cewnikowania żył centralnych NIE jest:

A .  odma opłucnowa,
B.  zator powietrzny,
C.  krwiak opłucnej,
D.  niedomykalność aortalna.

Zadanie 0.
W  sytuacji  częstoskurczu  komorowego  z  brakiem  tętna,
pielęgniarka  specjalistka  pielęgniarstwa  ratunkowego,  pod
nieobecność lekarza powinna w pierwszej kolejności:

A .  zaintubować pacjenta,
B.  założyć wkłucie i podać adrenalinę,
C.  wykonać defibrylację elektryczną,
D.  rozpocząć przetaczanie krystaloidów.

Zadanie 0.
Po próbie nastawienia zwichniętego barku, należy:

A . sprawdzić  tętno  na  tętnicy  promieniowej  nastawianej
kończyny,

B.  sprawdzić zakres ruchu w stawie barkowym,
C.  unieruchomić kończynę opatrunkiem Desault'a,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Rurkę ustno - gardłową należy zakładać u:

A . wszystkich  chorych,  wymagających  udrożnienia  dróg
oddechowych,

B.  tylko u pacjentów głęboko nieprzytomnych,
C.  pacjentów z podejrzeniem złamania kręgosłupa,
D.  pacjentów bezzębnych.



Zadanie 0.
Pacjent  lat  40,  upadł  z  wysokości  1  m,  doznając  urazu  okolicy
lędźwiowej  lewej.  W  zdjęciu  Rtg  klatki  piersiowej  PA
uwidoczniono  tylko  złamanie  żebra  X  lewego  w  l inii  pachowej
środkowej.  Pacjent  stabilny  krążeniowo  i  oddechowo.  Najbardziej
prawdopodobnym obrażeniem będzie:

A .  odma opłucnowa,
B.  uszkodzenie śledziony,
C.  uszkodzenie wątroby,
D.  uszkodzenie poprzecznicy.

Zadanie 0.
Adrenalinę drogą dotchawiczą podaje się w następujący sposób:

A.  co najmniej 2-3 mg przez rurkę dotchawiczą,
B.  1 mg przez rurkę dotchawiczą,
C.  co 3 minuty podczas reanimacji w dawce 2mg,
D.  co 1 minutę podczas reanimacji w dawce 1mg.

Zadanie 0.
Sondę  SengstakenaûBlakemore'a  stosuje  s ię  w  celu  zatamowania
krwotoku z:

A.  żylaków przełyku,
B.  nosa,
C.  płuc,
D.  wrzodu żołądka.

Zadanie 0.
Nalokson można podawać:

A.  dożylnie i domięśniowo,
B.  dożylnie i podskórnie,
C.  dotchawiczo i donosowo,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  sytuacji  jest  powodem,  do  przerwania  oceny
wstępnej pacjenta?

A.  zatrzymanie akcji serca,
B.  ciężki wstrząs,
C.  rozległa rana głowy z widoczną tkanką mózgową,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Wyróżniamy  następujące  mechanizmy  zatrzymania  krążenia,  z
WYJĄTKIEM:

A.  migotanie komór,
B.  częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS,
C.  rozkojarzenie elektromechaniczne PEA,
D.  asystolia.

Zadanie 0.
Właściwe  miejsce  prowadzenia  masażu  zewnętrznego  serca  u
niemowlęcia, znajduje się:

A . 1  szerokość  palca  poniżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

B . 2  szerokości  palca  poniżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

C . 1  szerokość  palca  powyżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

D . 2  szerokości  palca  powyżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe.

Zadanie 0.
U  pacjenta,  który  uległ  podtopieniu,  w  ciągu  pierwszych  72
godz. od wypadku, występuje wysokie ryzyko:

A.  zapalenia płuc,
B.  ostrej niewydolności oddechowej,
C.  hipertermii,
D.  sepsy.

Zadanie 0.
Podczas  kardiowersji  elektrycznej,  przeprowadzanej  w  celu
odwrócenia  tachyarytmii  przedsionkowych  lub  komorowych,
wyładowanie musi być zsynchronizowane elektrokardiograficznie z
załamkiem:

A.  R ,
B.  T ,
C.  P ,
D.  S .

Zadanie 0.
Przyczyną nagłej utraty widzenia może być:

A.  ostry atak jaskry,
B.  odwarstwienie siatkówki,
C.  histeria,
D.  wszystkie prawdziwe.



Zadanie 0.
Pośredni masaż serca u noworodka, należy wykonać w przypadku:

A.  tachykardii,
B.  bradykardii,
C.  braku oddechu,
D . braku  tętna  lub  głębokiej  bradykardii  (poniżej  60

uderzeń).

Zadanie 0.
Swoistą  odtrutką  po  rozpoznaniu  zatrucia  związkami
fosfoorganicznymi jest:

A .  relanium,
B.  nalokson,
C.  atropina,
D.  wodorowęglan sodu.

Zadanie 0.
Świeżo mrożone osocze należy przetaczać:

A.  zawsze zgodne w zakresie grup AB0,
B.  tylko, jeżeli pochodzi od dawcy z grupą krwi 0,
C.  niezależnie od grupy krwi,
D.  zawsze od dawcy z czynnikiem Rh ujemnym.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów stanu przedrzucawkowego u kobiety w III
trymestrze  ciąży,  które  zagrażają  życiu  i  zdrowiu  kobiety  i
płodu należą:

A.  drgawki, spadek ciśnienia tętniczego, wielomocz,
B.  drgawki, spadek ciśnienia tętniczego, cukromocz,
C.  obrzęki, wzrost ciśnienia tętniczego, białkomocz,
D.  obrzęki, wzrost ciśnienia tętniczego, wielomocz.

Zadanie 0.
Cykl  krążeniowoûoddechowy,  wykonywany  przez  2  ratowników
podczas nagłego zatrzymania krążenia u niemowlęcia, to:

A .  5 ucisków û 1 wdech,
B.  5 ucisków û 2 wdechy,
C.  5 ucisków û 3 wdechy,
D.  5 ucisków û 4 wdechy.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  narządów,  odniesie  najmniejsze  obrażenia
strukturalne w wyniku rany postrzałowej ze strzelby?

A.  śledziona,
B.  nerka,
C.  wątroba,
D.  płuco.



Zadanie 0.
W  przypadku  zatrucia  CO  (tlenkiem  węgla)  powłoki  skórne
poszkodowanego, są:

A.  blade,
B.  sine,
C.  jasnoczerwone,
D.  marmurkowe.

Zadanie 0.
Czy  podczas  segregacji  wstępnej  (przesiewowej),  dokonuje  się
bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych?

A . nie,  bo  pacjenci  z  niedrożnością  dróg  oddechowych  nie
rokują przeżycia,

B.  tak, bo jest to podstawowy sposób postępowania,
C.  tak, ale tylko wtedy, gdy jest na to czas,
D.  nie, bo jest to działanie drugorzędne.

Zadanie 0.
Dla uderzenia pioruna NIE jest charakterystyczne:

A.  obecność rany wlotowej i wylotowej,
B.  powierzchowne oparzenie o dendrytycznym kształcie,
C.  rozerwanie błony bębenkowej,
D.  przejściowe porażenie kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Uciskanie  klatki  piersiowej  należy  prowadzić  w  następujący
sposób, z WYJĄTKIEM:

A.  na głębokość 4-5 cm,
B.  z częstością 100/min.,
C.  czas relaksacji do uciśnięcia powinien być jak 2:1,
D.  u dorosłych wykonujemy je z użyciem obu rąk.

Zadanie 0.
Pacjent  60  minut  po  tępym  urazie  brzucha  w  wyniku  wypadku
komunikacyjnego, wcześniej nie chorujący. W badaniu fizykalnym
brzuch  wzdęty,  napięty,  żywo  bolesny.  Ciśnienie  tętnicze:  90/50
mmHg, tachykardia. W morfologii krwi WBC 21 tys. w mm3, RBC 1,5
mln. w mm3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

A.  ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,
B.  zapalenie otrzewnej,
C.  krwotok do jamy brzusznej,
D.  perforacja jelita.



Zadanie 0.
Prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową u małego dziecka,
wobec  niemożności  uzyskania  obwodowego  dostępu  dożylnego,
możemy podawać leki:

A .  domięśniowo, w odpowiednio zwiększonej dawce,
B . podskórnie  w  okolicę  ramienia  dziecka,  a  następnie

unieść kończynę do góry,
C . podjęzykowo,  przy  zabezpieczonych  przed  zachłyśnięciem

drogach oddechowych,
D.  do jamy szpikowej.

Zadanie 0.
Po uderzeniu piorunem, śmierć następuje najczęściej w wyniku:

A . zatrzymania  krążenia  w  mechanizmie  migotania  komór,
spowodowanego uderzeniem pioruna,

B . wtórnego  zatrzymania  krążenia,  z  powodu  zatrzymania
czynności oddechowej,

C . zatrzymania  krążenia  w  mechanizmie  asystolii,
spowodowanej uderzeniem pioruna,

D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Przy  podejrzeniu  uszkodzenia  rdzenia  kręgowego  z  objawami
neurologicznymi, należy w pierwszej kolejności:

A . postępować  ostrożnie  z  poszkodowanym  i  podać
Solu-Medrol,  w  dawce  30mg/kg  m.c.  w  15  minutowym
bolusie,

B . podać Solu-Medrol w dawce 10mg/kg m.c. w 250 ml 0,9 %
NaCl,

C.  podać HAES i lek przeciwbólowy,
D . postępować  ostrożnie  z  poszkodowanym  i  podać  leki

przeciwbólowe.

Zadanie 0.
Kolejne  kroki  postępowania  z  nieprzytomnym  dorosłym  podczas
prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych to:

A . ocena  bezpieczeństwa,  wezwanie  pomocy,  ocena
przytomności i oddechu,

B.  ocena przytomności, wezwanie pomocy, ocena oddechu,
C . ocena  bezpieczeństwa,  ocena  przytomności  i  oddechu,

wezwanie pomocy,
D . ocena  bezpieczeństwa,  ocena  przytomności,  wezwanie

pomocy, ocena oddechu.



Zadanie 0.
U  chorego  stwierdzasz  wilgotną  skórę,  łzawienie,  nadmierny
ślinotok,  wąskie,  szpilkowate  źrenice.  Taki  obraz  kliniczny
przemawia za zatruciem:

A.  związkami fosforoorganicznymi,
B.  atropiną,
C.  amfetaminą,
D.  morfiną.

Zadanie 0.
Jakie  badania  należy  wykonać  przy  diagnostyce  krwotoku
podpajęczynówkowego?

A.  Rtg czaszki i szyi,
B . Tomografię komputerową i/lub badanie płynu mózgowo û

rdzeniowego,
C.  EEG,
D.  EKG.

Zadanie 0.
Wartość  energii  do  pierwszego  wyładowania,  podczas  defibrylacji
u dziecka ważącego 20 kg, wynosi:

A .  40 J,
B.  80 J,
C.  100 J,
D.  120 J.

Zadanie 0.
Mnogie obrażenia ciała to uszkodzenia:

A . c o  najmniej  dwóch  okolic  ciała,  z  których  każde  z
osobna wymaga leczenia szpitalnego,

B . dwóch  lub  więcej  okolic  ciała,  z  których  co  najmniej
jedno wymaga leczenia szpitalnego,

C.  dwóch lub więcej okolic ciała,
D . c o  najmniej  dwóch  okolic  ciała,  przynajmniej  jedno  z

nich jest stanem zagrożenia życia.

Zadanie 0.
Przyspieszenie  częstości  pobudzeń  w  węźle
zatokowo-przedsionkowym  i  poprawę  przewodzenia  w  węźle
przedsionkowo-komorowym, powoduje:

A.  lignokaina,
B.  werapamil,
C.  atropina,
D.  dopamina.



Zadanie 0.
Który  z  poniższych  elementów  NIE  dotyczy  mechanizmu
kompensacyjnego we wstrząsie?

A.  przyspieszenie czynności serca,
B.  rozszerzenie naczyń trzewnych,
C.  przyspieszenie czynności oddechowej,
D.  zwężenie naczyń trzewnych.

Zadanie 0.
U  dorosłych  pacjentów  prowadzenie  resuscytacji
krążeniowo-oddechowej zaczynamy od:

A.  30 uciśnięć klatki piersiowej,
B.  2 oddechów ratowniczych,
C.  15 uciśnięć klatki piersiowej,
D . 3 0  uciśnięć  klatki  piersiowej  (1  ratownik)  lub  15

uciśnięć klatki piersiowej (2 ratowników).

Zadanie 0.
D o  oddziału  ratunkowego  przywieziono  pacjenta  z  objawami
wstrząsu,  na  skutek  masywnego  krwotoku  zewnętrznego.  W
wykonanych badaniach diagnostycznych stwierdzono podwyższenie
stężenia  mocznika  i  kreatyniny  w  surowicy  krwi.  Po
zacewnikowaniu pęcherza moczowego uzyskano 50 ml moczu. Objawy
te świadczą o tym, że u pacjenta rozwinęła się:

A .  ostra pozanerkowa niewydolność nerek,
B.  ostra martwica cewek nerkowych,
C.  ostra przednerkowa niewydolność nerek,
D.  odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Zadanie 0.
D o  koniecznych  badań  diagnostycznych,  przy  podejrzeniu
niewydolności nerek, zalicza się oznaczenie stężenia:

A.  mocznika i kreatyniny w surowicy krwi,
B.  aminotransferaz i białka w surowicy krwi,
C.  glukozy i mocznika w moczu,
D.  mocznika i bilirubiny w moczu.

Zadanie 0.
Gorączka,  przekraczająca  40˚C  głębokiej  temperatury  ciała,
utrata  potliwości,  zaburzenia  wzroku,  bóle  i  zawroty  głowy  oraz
drgawki,  to  stan  nagłego  zagrożenia  życia,  charakterystyczny
dla:

A.  złośliwego zespołu neuroleptycznego,
B.  hipertermii złośliwej,
C.  tężyczki,
D.  udaru cieplnego.



Zadanie 0.
Chory  po  urazie  wielomiejscowym  z  dominującymi  obrażeniami
głowy,  u  którego  stwierdza  się  reakcję  otwierania  oczu  w
odpowiedzi  na  bodźce  bólowe,  wypowiadanie  niezrozumiałych
dźwięków oraz reakcję ruchową polegającą na lokalizowaniu bólu.
Otrzyma on według Glasgow Coma Scale (GCS):

A.  5 punktów,
B.  6 punktów,
C.  7 punktów,
D.  8 punktów.

Zadanie 0.
W przypadku zatrzymaniu krążenia w mechanizmie migotania komór,
należy wykonać defibrylację w następujący sposób:

A.  pojedyncze wyładowania, co 2 minuty,
B.  pojedyncze wyładowania w przypadkowym czasie,
C.  pętle wyładowań po 3,
D.  serie wyładowań, aż do skutku.

Zadanie 0.
Rodzice  zgłosili  s ię  z  3-letnim  dzieckiem  do  Oddziału
Ratunkowego,  zaniepokojeni  trwającymi  od  dwóch  dni,  długimi
atakami kaszlu z następowymi wymiotami i sinicą dziecka. Według
ich reakcji napady kaszlu u dziecka kończą się głębokim wdechem
i  äpianiemö.  Jaką jednostkę chorobową trzeba brać  pod uwagę u
tego dziecka?

A.  zapalenie krtani,
B.  zapalenie nagłośni,
C.  krztusiec,
D.  zapalenie gardła.

Zadanie 0.
D o  szpitalnego  oddziału  ratunkowego  przywieziono  pacjenta  z
napadowym migotaniem przedsionków. Przed badaniem lekarskim
pacjent  zgłasza  pragnienie  i  prosi  o  podanie  szklanki  wody.  W
tej sytuacji:

A . podajesz  wodę  do  picia,  ze  względu  na  ryzyko
odwodnienia pacjenta,

B . pacjent  winien  wstrzymać  się  od  spożywania  płynów  i
pokarmów do czasu decyzji o sposobie leczenia,

C . podajesz  pacjentowi  wodę  do  picia,  ze  względów
humanitarnych,

D . podajesz  pacjentowi  wodę  z  rozpuszczonym  preparatem
potasu.



Zadanie 0.
W  przypadku  trudności  w  interpretacji  zapisu  EKG,  w
zróżnicowaniu  asystolii  i  niskonapięciowego  migotania  komór,
należy:

A.  bezwzględnie wykonać defibrylację,
B.  wykonać kardiowersję,
C.  rozpocząć masaż pośredni serca,
D.  wykonać uderzenie przedsercowe.

Zadanie 0.
Postępowanie w trakcie wykonania defibrylacji  przy pomocy AED,
wymaga  dodatkowych  działań  lub  modyfikacji  w  następujących
przypadkach, z wyjątkiem pacjentów:

A.  ze znaczną otyłością,
B . z  rozrusznikiem  serca  wszczepionym  pod  prawym

obojczykiem,
C.  wydobytych z wody, z mokrą klatką piersiową,
D.  z bardzo silnie owłosioną klatką piersiową.

Zadanie 0.
Objawy kliniczne zatrucia opioidami to:

A . zwężenie źrenic, zaburzenia koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  przyspieszenie  oddechu,
przyspieszenie akcji serca,

B . zwężenie źrenic, zaburzenia koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  spłycenie  i  spowolnienie  oddechu,
zwolnienie akcji serca,

C . zwężenie źrenic, zaburzenie koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  nudności  i  wymioty,  przyspieszenie
oddechu, przyspieszenie akcji serca,

D . zwężenie  źrenic,  pobudzenie  psychoruchowe,  niewyraźna
mowa,  nadmierne  wydzielanie  śliny,  zwiększone  napięcie
mięśni  szkieletowych,  spłycenie  i  spowolnienie  oddechu,
zwolnienie akcji serca.

Zadanie 0.
Do uciskania klatki piersiowej ręce układamy:

A.  na środku żeber,
B.  na dolnym końcu mostka,
C.  na środku klatki piersiowej,
D.  na lewo od środka mostka nad sercem.



Zadanie 0.
Osoba  udzielająca  pierwszej  pomocy,  kwalifikowanej  pierwszej
pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe, korzysta
z ochrony przewidzianej prawem, którą reguluje:

A . ustawa  o  Państwowym  Ratownictwie  Medycznym,  z  2006
roku,

B . rozporządzenie  MSWiA,  w  sprawie  szczegółowych  zasad
organizacji krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego,

C.  kodeks karny,
D.  nie podlega żadnej ochronie prawnej.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  pełniąca  rolę  koordynatora,  wpływa  na  poprawę
jakości opieki nad pacjentem, dzięki:

A . własnej  aktywności  klinicznej  i  koordynacji  całej
opieki,

B.  działalności edukacyjnej,
C . działalności  poprawiającej  jakość  opieki  oraz  promocji

działań, opartych na podstawach naukowych,
D.  odpowiedź A, B i C jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Działalność  lotniczych  zespołów  ratownictwa  medycznego  jest
finansowana  z  budżetu  państwa,  z  części,  której  dysponentem
jest:

A .  wojewoda,
B.  dyrektor NFZ,
C.  minister zdrowia,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Kto,  według  öuczących  się  organizacjiö  powinien  podnosić  swoje
kwalifikacje,  aby  organizacja  mogła  w  całości  wykorzystać  swój
potencjał?

A.  personel lekarski,
B.  personel lekarski i pielęgniarski,
C.  wszyscy pracownicy danej organizacji,
D.  zarządzający zasobami ludzkimi.

Zadanie 0.
Który  z  niżej  wymienionych  leków,  pielęgniarka  może  podać
doraźnie w nagłych wypadkach, bez zlecenia lekarskiego?

A.  atropinę,
B.  adrenalinę,
C.  morfinę,
D.  wszystkie wyżej wymienione leki.



Zadanie 0.
Spośród  wymienionych,  organem  Naczelnej  Izby  Pielęgniarek  i
Położnych jest:

A .  Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
B.  Okręgowa Komisja Rewizyjna,
C.  Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych.

Zadanie 0.
W  sytuacji  zagrożenia  życia,  pielęgniarka  systemu  jest
uprawniona  do  wykonywania  niżej  wymienionych  czynności,  z
WYJĄTKIEM:

A.  intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej,
B.  odebrania porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych,
C.  konikotomii,
D.  defibrylacji.

Zadanie 0.
D o  podstawowych  zadań  pielęgniarki  w  Szpitalnym  Oddziale
Ratunkowym należą:

A . ocena  stanu  pacjenta,  organizowanie  zespołów
ratowniczych, współpraca z kadrą kierowniczą,

B . przygotowanie  oddziału,  ocena  stanu  pacjenta,  promocja
zdrowia,

C . przygotowanie  oddziału,  ocena  stanu  pacjenta,
resuscytacja, monitorowanie i analiza wskazań monitorów
oraz  przeniesienie  pacjenta  do  docelowego  miejsca
leczenia,

D.  ocena stanu pacjenta, dezynfekcja oddziału.

Zadanie 0.
Narażenie na czynnik o potencjalnym lub udowodnionym działaniu
szkodliwym na ustrój człowieka, to:

A .  ekspozycja,
B.  chorobotwórczość,
C.  endemia,
D.  chorobowość.

Zadanie 0.
Zespół  czynności  wykonywanych  przez  jednostki  ratownicze,
zmierzające  do  zneutralizowania  szkodliwego  oddziaływania
niebezpiecznych substancji chemicznych z wykorzystaniem środków
technicznych, to:

A .  dekontaminacja,
B.  kontaminacja,
C.  aseptyka,
D.  sterylizacja.



Zadanie 0.
Kto może udzielać świadczeń zdrowotnych?

A.  tylko zarejestrowane publiczne ZOZ-y,
B.  tylko zarejestrowane niepubliczne ZOZ-y,
C . wszystkie  ZOZ-y  i  osoby  fizyczne  wykonujące  zawody

medyczne,
D.  tylko osoby fizyczne wykonujące zawody medyczne.

Zadanie 0.
Nazwa terminu prawniczego, oznaczającego czas między publikacją
prawa  a  wprowadzeniem  go  w  życie,  którego  celem  jest
umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z nowymi
przepisami i ich wykładnią, to:

A .  Vacatio legis,
B.  Ratio legis,
C.  In frauden legis,
D.  Lex patriae.

Zadanie 0.
Jaki system wyrażania zgody na ewentualne pobranie narządów po
śmierci obowiązuje w Polsce?

A.  system anglo-amerykański (karta dawcy),
B . według  systemu,  który  obowiązuje  w  Polsce,  każdy,  kto

chce,  aby  jego  narządy  po  śmierci  zostały  wykorzystane
do przeszczepów, powinien za życia wyrazić zgodę,

C.  system francusko-belgijski (zgoda domniemana),
D . według  systemu,  który  obowiązuje  w  Polsce  na  pobranie

narządów po  śmierci,  potrzebna jest  zgoda danej  osoby  i
jej najbliższej rodziny.

Zadanie 0.
Główne cechy tłumu to:

A.  impulsywność,
B.  zmienność i drażliwość,
C.  podatność na sugestie i łatwowierność,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Które  z  reakcji  emocjonalnych,  występujących podczas wypadków
masowych  i  katastrof  najbardziej  utrudniają  przeprowadzenie
akcji ratowniczej?

A.  reakcje depresyjne,
B.  reakcje nadmiernego pobudzenia,
C.  poważne reakcje somatyczne,
D.  panika.



Zadanie 0.
Co determinuje zachowanie uczestników wypadku?

A.  obrażenia ciała,
B.  śmierć i urazy innych uczestników,
C.  strach i brak pomocy,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Zespół  stresu  potraumatycznego  (PTSD  û  Posttraumatic  Stress
Disarder) to:

A . nagłe  zdarzenie  powodujące  traumę,  np.:  udział  w
wypadku komunikacyjnym z poważnymi skutkami,

B . silne,  dramatyczne  przeżycie,  spowodowane  przez
krótkotrwały  incydent  lub  bolesne  wydarzenia,
rozciągnięte w czasie, np.: wojna, niewola,

C . fizjologiczny  i  psychiczny  wysiłek  organizmu  człowieka,
włożony w zmaganie się ze stresem,

D . długotrwałe zaburzenia (zmiany)  psychiczne,  występujące
jako skutek przeżytej traumy.

Zadanie 0.
Jeśli  osoba  podejmująca  medyczne  działania  ratunkowe  (np.
lekarz  ratunkowy)  lub  osoba  udzielająca  pierwszej  pomocy  (np.
przypadkowy  przechodzień),  w  następstwie  swojej  interwencji
poniosła szkodę na mieniu (jest poszkodowana) to:

A . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej
szkody od skarbu państwa,

B . poszkodowanemu nie przysługuje roszczenie o naprawienie
te j  szkody,  ponieważ  działał  w  imię  solidarności
społecznej,

C . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej
szkody od firmy ubezpieczeniowej,

D . poszkodowany może dochodzić roszczeń o naprawienie te j
szkody  od  osoby  ( lub  osób),  której  udzielał  działań
ratunkowych lub udzielał pierwszej pomocy.

Zadanie 0.
Osoby z objawami ostrej reakcji na stres (ORS):

A . n ie  mogą  sprawiać  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych,

B . mogą  sprawiać  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych, ale można ich zostawić samych sobie,

C . wymagają  zlekceważenia  ich  zachowania  i  dalszego
prowadzenia działań ratowniczych,

D . przy  braku  możliwości  zapewnienia  im  należytej  opieki,
wymagają  rozważenia  podania  krótko  działających
benzodiazepin.



Zadanie 0.
W jaki sposób w Polsce wyraża się sprzeciw na pobranie własnych
narządów do przeszczepów po śmierci?

A.  wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów,
B.  oświadczenie pisemne z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenie  ustne  złożone  w  obecności  co  najmniej

dwóch  świadków,  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w
czasie pobytu w szpitalu,

D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie systemu ratownictwa
medycznego w Polsce, jest ustawa o:

A.  Państwowym Ratownictwie Medycznym,
B.  Krajowym Systemie Ratowniczym,
C.  Zintegrowanym Ratownictwie Medycznym,
D.  Państwowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Zadanie 0.
Czy z Konstytucji RP wynikają prawa pacjenta:

A.  nie,
B . nie, prawa pacjenta są tylko zapisane w ustawie o ZOZ -

ach,
C.  tak,
D . nie,  prawa  pacjenta  są  tylko  zapisane  w  ustawie  o

zawodach pielęgniarki i położnej.

Zadanie 0.
Wypadek masowy to:

A . ograniczone  wydarzenie,  którego  następstwa  można
opanować za pomocą posiadanych środków,

B . dowolne wydarzenie, powodujące powstanie wystarczająco
dużej  l iczby  ofiar,  aby  zakłócić  normalny  tryb  pracy
służb ratowniczych i szpitali,

C . wydarzenie  nadzwyczajne,  ze  znaczną  liczbą
poszkodowanych i rozległymi skutkami ekologicznymi,

D . dowolne  wydarzenie,  którego  następstw  nie  można
opanować za pomocą posiadanych środków i jest potrzebna
pomoc z zewnątrz.

Zadanie 0.
Wypaleniem zawodowym nazywamy:

A.  objaw rozpoczynającej się choroby psychicznej,
B.  psychologiczne następstwo stresu,
C.  brak umiejętności wyrażania uczuć,
D.  brak zaufania do innych.



Zadanie 0.
Empatia to zdolność do:

A.  postawienia siebie na miejscu drugiej osoby,
B.  odbierania w podobny sposób zachodzących wydarzeń,
C.  odczuwania podobnych emocji (np. radości i smutku),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Taksonomia celów kształcenia zawiera dziedzinę:

A.  poznawczą, psychomotoryczną,
B.  afektywną, poznawczą, psychomotoryczną,
C.  afektywną, poznawczą,
D.  psychomotoryczną, afektywną.

Zadanie 0.
Dobrze określony cel kształcenia, powinien być:

A.  szczegółowy,
B.  możliwy do interpretacji,
C .  jednoznaczny,
D.  irracjonalny.

Zadanie 0.
W  modelu  klasycznym  opieki  szpitalnej,  zasadnicze  działania
pracowników medycznych skupiają się na:

A.  rozpoznaniu choroby,
B.  udzielaniu wsparcia rodzinie,
C.  udzielaniu wsparcia pacjentowi,
D . leczeniu i  udzielaniu pomocy pacjentowi w ostrym stanie

choroby,  przy  założeniu,  że  prognoza  choroby  jest
odwracalna.

Zadanie 0.
Jednym  z  systemów  społecznego  wsparcia  są  różne  laickie
organizacje  pomocy.  Który  z  niżej  wymienionych  systemów  do
niego nie należy?

A.  Klub Anonimowych Alkoholików,
B.  Klub Amazonek,
C.  Centrum Pomocy Rodzinie,
D.  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Celiakię.



Zadanie 0.
Przedmiotem zainteresowania deontologii pielęgniarstwa są:

A.  kwestie związane z wykonywaniem zawodu,
B.  prawa, obowiązki i powinności moralne pielęgniarki,
C . czynniki  decydujące  o  moralnej  wartości  działań  grupy

zawodowej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Etyka społeczna to:

A . teoria  wartości  formułująca  zespół  norm,
umożliwiających realizację tych wartości,

B . nauka,  ustalająca  normy  moralne  dla  tych  stosunków
społecznych  i  działań,  których  podmiotem  jest  grupa,
zbiorowość,

C.  teoria powinności moralnej działania,
D . nauka,  która  rozpatruje  standardy  zachowań,  aktualnie

uznawanych przez jednostki i grupy.

Zadanie 0.
Które,  wybrane  wskaźniki  jakości  dotyczą  struktury  zakładu
leczniczego?

A.  odpowiednia liczba wykwalifikowanego personelu,
B.  sprawność reagowania na nieprzewidziane sytuacje,
C.  zakażenia szpitalne,
D.  ogólny średni czas pobytu pacjenta w szpitalu.

Zadanie 0.
W  jednym ze szpitali  wprowadzono badanie satysfakcji pacjenta -
każdy  pacjent  w  tydzień  po  wypisie  ze  szpitala  otrzymuje  pocztą
ankietę,  z  prośbą  o  ocenę  jego  pobytu  w  oddziale  szpitalnym.
Jaką metodę badawczą zastosowano w tym szpitalu:

A.  pomiaru bezpośredniego,
B.  pomiaru fizjologicznego,
C.  pomiaru pośredniego,
D.  obserwacji pośredniej.

Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 0.
Którą  z  funkcji  zarządzania  wykonuje  pielęgniarka/położna
oddziałowa,  przygotowując  grafiki  pracy  dla  pielęgniarek
zatrudnionych w oddziale?

A.  planowania,
B.  organizowania,
C.  kierowania,
D.  kontrolowania.

Zadanie 0.
Czy osoba ubezpieczona ma prawo wyboru szpitala, w którym chce
się leczyć i nie ponosić kosztów leczenia?

A . tak, każdy może sobie wybrać szpital, w którym chce być
leczony,

B.  nie ma prawa wyboru szpitala,
C . m a  prawo  wyboru,  ale  ograniczone  tylko  do  takiego

szpitala, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia,

D . może  korzystać  tylko  z  usług  szpitala,  do  którego
kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zadanie 0.
Badaniem przyczyn szerzenia się chorób zakaźnych zajmuje się:

A .  socjologia medycyny,
B.  epidemiologia,
C.  promocja zdrowia,
D.  socjologia ludności.

Zadanie 0.
Obszarem  działalności  promocji  zdrowia,  w  kontekście  założeń
Narodowego Programu Zdrowia są:

A . wielokierunkowe  działania,  obejmujące:  politykę
zdrowotną  i  publiczną,  indywidualną  jednostkę,
środowisko  pracy  i  życia,  ochronę  zdrowia,  całe
społeczeństwo,

B . działania  skierowane  na  instytucje  służby  zdrowia  i
społeczeństwo,

C . wielokierunkowe  działania,  obejmujące:  świadczenia
zdrowotne w placówkach służby zdrowia, zakładach pracy
i nauki,

D . działania  skierowane  na  jednostkę  ludzką,  w  celu
zwiększenia kontroli nad swoim zdrowiem.



Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Obserwując  u  chorego  nagły  spadek  skurczowego  ciśnienia
tętniczego  poniżej  90  mmHg,  szybkie  nitkowate  tętno,
zaczerwienienie  lub  pokrzywkę skórną,  biegunkę,  cechy  obturacji
dróg  oddechowych,  zaburzenia  świadomości  oraz  wcześniej
zgłoszone bóle brzucha, podejrzewamy w pierwszej kolejności:

A .  zatrucie pokarmowe,
B.  zatrucie alkoholem etylowym,
C.  wstrząs anafilaktyczny,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.



Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
W przypadku choroby Gravesa-Basedowa można zaobserwować:

A.  rzadkie mruganie,
B . nienadążanie  powieki  górnej  za  ruchem  gałki  ocznej  w

dół,
C . nienadążanie  gałki  ocznej  za  powieką,  przy  skierowaniu

spojrzenia w górę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

A .  5-6 m,
B.  8 m,
C.  9 m,
D.  10 m.



Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  55 podaje  w wywiadzie,  że  od pewnego czasu podczas
pochylania  tułowia  odczuwa  ból  w  okolicy  krzyżowej.  W  trakcie
dłuższych  spacerów  występują  bóle  łydek.  Podczas  unoszenia
wyprostowanej  kończyny  dolnej  w  pozycji  leżącej,  pacjent  podaje
ostry ból wzdłuż unoszonej kończyny, co sugeruje:

A.  rwę kulszową,
B.  ucisk na korzeń nerwowy,
C.  zwyrodnienie stawu biodrowego,
D.  zwyrodnienie stawu kolanowego.

Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 0.
U  osoby  dorosłej  doszło  do  zatrzymania  krążenia,  wezwano
pogotowie i oczekiwano na jego przyjazd (nie prowadzono żadnych
czynności  ratowniczych),  przybyły  po  6  minutach  zespół
ratownictwa  stwierdza  migotanie  komór.  W  tej  sytuacji  w
pierwszej kolejności należy:

A.  bezzwłocznie wykonać trzy cykle defibrylacji,
B .  wykonać kardiowersję elektryczną,
C . przez  2  minuty  poprowadzić  reanimację

krążeniowo-oddechową, a następnie wykonać defibrylację,
D . wykonać  defibrylację  energią  150  J  i  niezwłocznie

podjąć pośredni masaż serca.

Zadanie 0.
Zmiana  skórna  wypełniona  treścią  ropną,  jest  określana
potocznie jako:

A.  krosta,
B.  pęcherzyk,
C.  grudka,
D.  plamka.



Zadanie 0.
Uniesiony  odcinek  ST,  może  przemawiać  za  niżej  wymienionymi
stanami, z WYJĄTKIEM:

A.  dusznicy bolesnej Prinzmetala,
B.  świeżego zawału pełnościennego,
C.  zatrucia naparstnicą,
D.  zapalenia osierdzia.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
Świsty, to:

A .  przerywane, krótkie dźwięki o wysokim lub niskim tonie,
B . skrzypiące,  skrobiące  odgłosy,  występujące  przy

wykonywaniu ruchów oddechowych,
C.  ciągłe odgłosy o wysokim tonie z elementami syczenia,
D . odgłosy  o  względnie  niskim  tonie  z  elementami

chrapliwości.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, polega na:

A.  wydłużeniu czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego,
B . zupełnym  przerwaniu  przewodzenia  w  węźle

przedsionkowo-komorowym,
C.  przewodzeniu drogą dodatkową,
D . okresowym  przerwaniu  przewodzenia

przedsionkowo-komorowego.



Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Zalecana  energia  defibrylacji  dla  defibrylatorów  jednofazowych,
zarówno dla pierwszego jak i kolejnych wyładowań, wynosi:

A .  150 J,
B.  200 J,
C.  300 J,
D.  360 J.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Proces  pielęgnowania  w  Polsce,  jest  wieloetapowy  i  składa  się
z :

A . czterech  etapów  -  rozpoznawanie,  planowanie,
realizowanie, ocenianie,

B . czterech  etapów  -  planowanie,  diagnozowanie,
realizowanie, ocenianie,

C . pięciu  etapów  -  rozpoznawanie,  diagnozowanie,
planowanie, realizowanie, ocenianie,

D.  trzech etapów - planowanie, realizowanie, ocenianie.

Zadanie 0.
Kto  jest  autorem  następującej  myśli:  "unikatową  funkcją
pielęgniarki  jest  asystowanie  człowiekowi  choremu lub  zdrowemu
w podejmowaniu tych wszystkich aktywności, które mają znaczenie
d la zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia albo dla zapewnienia
spokojnej  śmierci,  a  które  mógłby  wykonywać  sam,  gdyby  miał
potrzebną ku temu siłę, wolę albo wiedzę"?

A.  J. Watson,
B.  B. Neuman,
C.  N. Roper,
D.  V. Henderson.



Zadanie 0.
Jednym z zadań badania pilotażowego jest:

A .  porównanie uzyskanych wyników z badaniami właściwymi,
B.  kontrola narzędzi badawczych,
C.  przeszkolenie ankieterów,
D . przeszkolenie  respondentów  co  do  sposobu  udzielania

odpowiedzi.

Zadanie 0.
Hipoteza postawiona w badaniach, to:

A . zdanie,  wypowiedziane  w  zamiarze  dowiedzenia  się
czegoś, uzyskania zezwolenia na coś,

B . poważne  zagadnienie,  zadanie  wymagające  rozwiązania,
kwestia do rozstrzygnięcia,

C . twierdzenie,  co  do  którego  istnieje  pewne
prawdopodobieństwo, że będzie to rozwiązanie,

D . system  założeń  i  reguł,  pozwalający  na  uporządkowanie
teoretycznej działalności.

Zadanie 0.
Jakim Stowarzyszeniem jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie?

A.  charytatywnym,
B.  kulturalno-oświatowym,
C.  naukowym,
D.  zawodowym.

Zadanie 0.
Pierwszy Wydział Pielęgniarstwa powołano, w:

A.  Gdańsku,
B.  Warszawie,
C.  Poznaniu,
D.  Lublinie.

Zadanie 0.
W  szkołach  podstawowych  pewnego  miasta  wykonano  badania
przesiewowe  dzieci  10-letnich  w  kierunku  skoliozy.  Badaniami
objęto wszystkich uczniów w tym wieku. W sumie przebadano 2400
uczniów.  Jak  nazywa  się  zbiór  dowolnych  elementów,  nie
identycznych  pod  względem badanej  cechy,  obejmujący  wszystkie
elementy, co do których mają być formułowane wnioski ogólne?

A.  próba reprezentatywna,
B.  próba nieobciążona,
C.  zbiorowość generalna,
D.  zbiorowość wielowymiarowa.



Zadanie 0.
Hipoteza zerowa w teście niezależności Chi-kwadrat brzmi:

A.  "nie ma różnic między badanymi cechami",
B.  "istnieje związek między badanymi grupami",
C.  "nie ma związku między badanymi cechami",
D.  "nie ma różnic między średnimi w badanych grupach".

Zadanie 0.
Arkusz kalkulacyjny jest to:

A . program,  wykonujący  obliczenia  podobne  do  tych,  które
wykonuje kalkulator,

B . program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w
postaci tekstu, liczb,

C . program  do  kalkulowania  kosztów  budowy  budynków
mieszkalnych,  zużycia  materiałów,  np.  i lość  potrzebnych
pustaków, arkusze blachy itp.,

D . arkusz  papieru,  zawierający  tabelę  z  różnorodnymi
danymi liczbowymi.



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 092810
GRUPA 1
Zadanie 0.
Organami  administracji  rządowej,  właściwymi  w  zakresie
wykonywania zadań systemu ratownictwa medycznego, są:

A.  minister właściwy do spraw zdrowia, wojewoda, starosta,
B.  wojewoda, minister właściwy do spraw zdrowia,
C . starosta,  wojewoda,  komendant  wojewódzki,  komendant

powiatowy państwowej staży pożarnej,
D . minister  właściwy  do  spraw  zdrowia,  prezes  NFZ,

wojewoda, starosta.

Zadanie 0.
Przedszpitalne  świadczenia  zdrowotne  udzielane  przez  Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe (HEMS) finansowane są, z:

A .  budżetu państwa z części należnej wojewodzie,
B.  NFZ,
C.  budżetu państwa z części należnej do ministra zdrowia,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 0.
Katastrofa to:

A . zdarzenie,  w  którym  działania  ratownicze  prowadzone  są
w oparciu o siły i środki danego regionu,

B . zdarzenie wymagające zaangażowania wszystkich zespołów
wyjazdowych najbliższej stacji pogotowia ratunkowego,

C . zjawisko  naturalne  powodujące  zagrożenie  życia  i  straty
w gospodarce,

D . zdarzenie  przekraczające  możliwości  reagowania  danego
systemu ratowniczego.

Zadanie 0.
Resuscytacja  krążeniowo-oddechowa  jest  to  zespół  czynności
diagnostyczno-ratowniczych, które mają na celu:

A . zahamowanie  procesu  umierania  poprzez  zastąpienie
czynności  krążenia  i  oddychania  do  czasu  ich  powrotu
lub  wyczerpania  si ł  ratownika  lub  przejęcia  ożywiania
przez profesjonalnych ratowników,

B . zatrzymanie  krwotoku  zewnętrznego  i  zabezpieczenie
przed  wstrząsem  krwotocznym,  który  jest  stanem
zagrożenia życia,

C . przywrócenie  oddychania,  poprzez  zastąpienie  oddechu
pacjenta oddechem ratownika metodą usta-usta lub przy
użyciu worka samorozprężalnego,

D . wspomożenie zachowanego krążenia i oddychania, wówczas,
gdy  parametry  krążenia  i  oddychania  są  poniżej  normy
fizjologicznej.



Zadanie 0.
W  pierwszej  kolejności  podczas  akcji  ratunkowej  należy  zadbać
o :

A.  przygotowanie miejsca do podejmowanych działań,
B.  dobre oświetlenie miejsca zdarzenia,
C.  bezpieczeństwo własne Zespołu Ratownictwa Medycznego,
D.  ambulans, aby nie uległ uszkodzeniu.

Zadanie 0.
System  ratownictwa  medycznego  zakłada  integrację  wszystkich
służb ratowniczych na poziomie:

A.  CPR,
B.  HEMS,
C.  SOR,
D.  ZRM.

Zadanie 0.
W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  własnego  oraz  osoby,  której
bezpieczeństwo może być zagrożone je j agresywnym zachowaniem,
dopuszcza się zastosowanie:

A.  środka przymusu bezpośredniego,
B . wyłącznie  środków  farmakologicznych  o  działaniu

uspokajającym,
C.  bezwzględne podanie środka nasennego,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Podstawę  do  planowania  środków  w  budżecie  państwa  na
świadczenia przedszpitalne stanowić będą/będzie:

A .  gminne plany zabezpieczenia działań ratowniczych,
B.  powiatowe plany zabezpieczenia działań ratowniczych,
C.  wojewódzkie plany zabezpieczenia działań ratowniczych,
D.  krajowy plan zabezpieczenia działań ratowniczych.

Zadanie 0.
Określona  w  procesie  segregacji  poszkodowanych  w  zdarzeniu
masowym grupa "czerwona" to grupa o najwyższym priorytecie:

A .  terapeutycznym,
B.  transportowym,
C.  wyłącznie diagnostycznym,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.



Zadanie 0.
Przygotowanie  i  aktualizację  krajowego  planu  zabezpieczenia
medycznych  działań  ratowniczych  przez  ministra  właściwego  do
spraw zdrowia, wykonuje się:

A .  przynajmniej raz w roku,
B.  raz na 5 lat,
C.  raz na 18 miesięcy,
D.  nie przygotowuje się.

Zadanie 0.
Pacjent  w  czasie  transfuzji  koncentratu  krwinek  czerwonych
zgłasza  dreszcze,  duszność  i  bóle  pleców.  Najwłaściwszym
postępowaniem w takiej sytuacji jest :

A . podanie  domięśniowo  niesterydowego  leku
przeciwzapalnego,

B.  podanie dożylnie aminofiliny,
C.  zwolnienie szybkości transfuzji,
D.  natychmiastowe przerwanie transfuzji.

Zadanie 0.
Postępowanie  w  trakcie  wykonywania  defibrylacji  przy  pomocy
AED, wymaga dodatkowych działań lub modyfikacji w następujących
przypadkach, z WYJĄTKIEM pacjentów:

A.  ze znaczną otyłością,
B . z  rozrusznikiem  serca  wszczepionym  pod  prawym

obojczykiem,
C.  wydobytych z wody z mokrą klatką piersiową,
D.  z bardzo silnie owłosioną klatką piersiową.

Zadanie 0.
Nagłą utratę widzenia może spowodować:

A.  ostry atak jaskry,
B.  odwarstwienie siatkówki,
C.  histeria,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Leki  w  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  zaleca  się  podawać
drogą:

A.  dożylną, domięśniową,
B.  domięśniową, podskórną,
C.  dotchawiczą, domięśniową,
D.  dożylną, doszpikową.



Zadanie 0.
Czy  podczas  medycznej  segregacji  wstępnej  dokonuje  się
bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych?

A . nie,  bo  pacjenci  z  niedrożnością  dróg  oddechowych  nie
rokują przeżycia,

B.  tak, bo jest to podstawowy sposób postępowania,
C.  tak, ale tylko wtedy, gdy jest na to czas,
D.  nie, bo jest to działanie drugorzędne.

Zadanie 0.
Pacjenta, wykazującego ostrą psychozę, należy przede wszystkim:

A.  unieruchomić w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
B.  podać doustnie środek neuroleptyczny,
C.  pozostawić w sali chorych z innymi pacjentami,
D.  pobrać krew na zawartość substancji psychoaktywnych.

Zadanie 0.
Prowadzisz  resuscytację  krążeniowo-oddechową  (RKO)  u
68-letniego  pacjenta,  u  którego  do  zatrzymania  krążenia  doszło
w  mechanizmie  migotania  komór.  Do  tej  pory  wykonano  dwie
defibrylacje,  pacjenta  zaintubowano  i  uzyskano  dostęp  do  żyły,
o d  ostatniej  defibrylacji  minęły  dwie  minuty,  w  trakcie  których
prowadzono RKO. Kolejne działania będą polegały na:

A . ocenie  rytmu  i  jeżeli  nadal  obecne  migotanie  komór
wykonaniu defibrylacji,

B .  podaniu adrenaliny (0,1mg) i wykonaniu defibrylacji,
C . ocenie  rytmu,  i  jeżeli  nadal  obecne  migotanie  komór

podaniu adrenaliny (1mg) i wykonaniu defibrylacji,
D.  wykonaniu defibrylacji i podaniu adrenaliny (1mg).

Zadanie 0.
Gorączka,  przekraczająca  40˚C  głębokiej  temperatury  ciała,
utrata  potliwości,  zaburzenia  wzroku,  bóle  i  zawroty  głowy  oraz
drgawki,  to  stan  nagłego  zagrożenia  życia  charakterystyczny
dla:

A.  złośliwego zespołu neuroleptycznego,
B.  hipertermii złośliwej,
C.  tężyczki,
D.  udaru cieplnego.



Zadanie 0.
D o  szpitalnego  oddziału  ratunkowego  przywieziono  20-letniego
poszkodowanego z wypadku samochodowego. Pacjent jest przytomny,
m a  suchą,  ciepłą  i  zaczerwienioną  skórę,  ciśnienie  tętnicze
krwi  90/60  mmHg,  tętno  90  uderzeń/minutę.  Skarży  się  na
mrowienie  i  drętwienie  palców  kończyn  dolnych  i  zaburzenia
czucia. U poszkodowanego należy podejrzewać:

A.  złamanie obu kończyn dolnych,
B.  wstrząs neurogenny,
C.  wstrząs hipowolemiczny,
D.  wstrząśnienie mózgu.

Zadanie 0.
D o  pełnego  udrożnienia  dróg  oddechowych  podczas  prowadzenia
wentylacji mechanicznej nie służy:

A.  rurka intubacyjna,
B.  rurka ustno-gardłowa,
C.  maska krtaniowa,
D.  rurka przełykowo-tchawicza.

Zadanie 0.
W  zestawie  do  intubacji  noworodka  (30  tydzień  ciąży)
przygotujesz rurki intubacyjne:

A.  z mankietem uszczelniającym w rozmiarze 2.0; 3.0; 3.5,
B . z  mankietem  uszczelniającym  w  rozmiarze  2.0;  3.0;  4.0;

2.5; 3.5,
C . bez  mankietu  uszczelniającego  w  rozmiarze  1.0;  1.5;

2.0,
D . bez  mankietu  uszczelniającego  w  rozmiarze  3.0;  2.5;

3.5.

Zadanie 0.
Uderzenia pioruna nie cechuje:

A.  obecność rany wlotowej i wylotowej,
B.  powierzchowne oparzenie o dendrytycznym kształcie,
C.  rozerwanie błony bębenkowej,
D.  przejściowe porażenie kończyn dolnych.



Zadanie 0.
D o  oddziału  ratunkowego  zgłosił  s ię  pacjent  pobudzony
psychoruchowo,  spocony,  z  bełkotliwą  mową  i  trudnym  do
opanowania  drżeniem  rąk.  Twierdzi,  że  choruje  na  cukrzycę.
Nagle upada i traci przytomność. Najwłaściwszym postępowaniem w
takiej sytuacji jest:

A . oznaczenie  stężenia  glukozy  w  surowicy  krwi  i  ciał
ketonowych w moczu,

B.  niezwłoczne podanie dożylnie glukozy,
C.  podanie podskórnie insuliny krótkodziałającej,
D . podanie  dożylnie  dwuwęglanu  sodowego  ze  względu  na

możliwość kwasicy.

Zadanie 0.
Noworodki,  które  nie  mają  tętna  i  nie  oddychają,  są  wiotkie  i
n ie  mają  odruchów,  ich  skóra  jest  blada  lub  sina,  według  skali
Apgar otrzymają:

A.  0 pkt,
B.  1 pkt,
C.  2 pkt,
D.  3 pkt.

Zadanie 0.
W skali GCS û w odpowiedzi na bodziec bólowy reakcja wyprostna
oceniana jest na:

A.  1 punkt,
B.  2 punkty,
C.  3 punkty,
D.  4 punkty.

Zadanie 0.
Postępowanie  w  zatruciu  substancjami  pobudzającymi  np.
Amfetaminą,  MDMA/ekstazy,  obejmuje:  monitorowanie  funkcji
życiowych, tlenoterapię oraz podanie:

A.  Naloksonu,
B.  Diazepamu,
C.  N-acetylocysteiny,
D.  Wodorowęglanu sodu.



Zadanie 0.
Miejsce odpowiednie do wdrożenia programu publicznego dostępu
d o  defibrylacji,  można  wyznaczyć  na  podstawie
prawdopodobieństwa  wystąpienia  co  najmniej  jednego  przypadku
NZK w ciągu:

A.  1 roku,
B.  2 lat,
C.  3 lat,
D.  5 lat.

Zadanie 0.
Kolejne kroki postępowania z nieprzytomnym podczas prowadzenia
podstawowych zabiegów resuscytacyjnych to:

A . ocena  bezpieczeństwa,  wezwanie  pomocy,  ocena
przytomności i oddechu,

B.  ocena przytomności, wezwanie pomocy, ocena oddechu,
C . ocena  bezpieczeństwa,  ocena  przytomności  i  oddechu,

wezwanie pomocy,
D . ocena  bezpieczeństwa,  ocena  przytomności,  wezwanie

pomocy, ocena oddechu.

Zadanie 0.
Zaburzenia  rytmu  serca  w  postaci  wydłużenia  odstępu  Q-T  i
nowego załamka J pomiędzy zespołem QRS a odcinkiem ST występuje
w :

A.  hipertermii,
B.  hipotermii,
C.  porażeniu prądem,
D.  porażeniu piorunem.

Zadanie 0.
D o  SOR  przywieziono  pacjenta  z  powodu  ostrego  zatrucia
alkoholem.  Chory  skarży  się  na  silne  bóle  brzucha,  wymioty,
zawroty  głowy.  W  badaniu  stwierdzono  -  tachykardię  około  130
uderzeń/minutę, l iczbę oddechów 25,  pH = 6,7,  niedobór zasad -
BE 20 mmol/l. Powyższy obraz kliniczny sugeruje:

A.  zatrucie glikolem etylenowym,
B.  zatrucie alkoholem metylowym,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  zatrucie alkoholem etylowym.



Zadanie 0.
W  którym  z  przedstawionych  przypadków,  ryzyko  popełnienia
samobójstwa jest największe?

A . 30-letnia  nauczycielka,  która  połknęła  30  tabletek  leku
homeopatycznego w czasie domowej awantury z mężem,

B . 21-letnia  studentka,  która  w  rozmowie  z  koleżankami  w
akademiku  wyraża  frustrację,  niechęć  do  życia  i  nie
widzi żadnej przyszłości dla siebie,

C . 45-letni  bezrobotny  mężczyzna,  który  usiłował  już
popełnić  samobójstwo  w  piwnicy  swojego  bloku,  nad
ranem,

D . 16-letnia  dziewczyna,  która  na  korytarzu  w  szkole
dokonuje  samookaleczenia  przez  kilkakrotne  nacięcia
przedramienia.

Zadanie 0.
Podczas  prób  resuscytacji,  podawanym  w  pierwszej  kolejności
lekiem zapobiegającym komorowym zaburzeniom rytmu jest:

A .  lignocaina,
B.  bretylium,
C.  wapń,
D.  amiodaron.

Zadanie 0.
U  pacjenta  z  urazem  kręgosłupa  z  objawami  tetraplegii  i
wstrząsu rdzeniowego podczas intubacji:

A .  można odginać głowę,
B.  można nieznacznie przygiąć głowę do klatki piersiowej,
C.  nie wolno odginać głowy,
D.  można skierować głowę do boku.

Zadanie 0.
Automatyczne  defibrylatory  zewnętrzne  (AED)  można  stosować  u
dzieci:

A .  powyżej 1 roku życia,
B.  powyżej 8 roku życia,
C.  o masie ciała powyżej 15 kg,
D.  nie ma rozgraniczeń wiekowych.



Zadanie 0.
Mnogie obrażenia ciała to uszkodzenia:

A . c o  najmniej  dwóch  okolic  ciała,  z  których  każde  z
osobna wymaga leczenia szpitalnego,

B . dwóch  lub  więcej  okolic  ciała,  z  których  co  najmniej
jedno wymaga leczenia szpitalnego,

C.  dwóch lub większej ilości okolic ciała,
D . c o  najmniej  dwóch  okolic  ciała,  przynajmniej  jedno  z

nich jest stanem zagrożenia życia.

Zadanie 0.
Konikopunkcja polega na:

A.  nacięciu skóry poniżej chrząstki tarczowatej krtani,
B.  nakłuciu skóry powyżej chrząstki tarczowatej krtani,
C.  przecięciu więzadła pierścienno - tarczowego,
D.  nakłuciu więzadła pierścienno - tarczowego.

Zadanie 0.
Lekiem  o  działaniu  antagonistycznym  w  stosunku  do  opioidów
jest:

A .  anexate,
B.  naloxon,
C.  midazolam,
D.  flumazenil.

Zadanie 0.
Najpopularniejszą  techniką  cewnikowania  żył
wewnętrznych/centralnych jest technika:

A.  Safara,
B.  Seldingera,
C.  Edwardsa,
D.  Szylenbusha.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie fałszywe, dotyczące prawidłowego wykonywania
oddechów ratowniczych:

A.  udrożnij drogi oddechowe,
B . zaciśnij  skrzydełka  nosa  i  obejmij  szczelnie  usta

poszkodowanego swoimi ustami,
C . wdmuchuj  powietrze  do  ust  poszkodowanego  przez  1

sekundę,
D.  obserwuj, czy podczas wdechu opada klatka piersiowa.



Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  narządów  odniesie  najmniejsze  obrażenia
strukturalne w wyniku rany postrzałowej?

A.  śledziona,
B.  nerka,
C.  wątroba,
D.  płuco.

Zadanie 0.
Pacjent  lat  40,  upadł  z  wysokości  1  m  doznając  urazu  okolicy
lędźwiowej  lewej.  W  zdjęciu  Rtg  klatki  piersiowej  PA
uwidoczniono  tylko  złamanie  żebra  X  lewego  w  l inii  pachowej
środkowej.  Pacjent  stabilny  krążeniowo  i  oddechowo.
Najgroźniejszym prawdopodobnym współistniejącym obrażeniem może
być:

A.  odma śródpiersia,
B.  uszkodzenie śledziony,
C.  uszkodzenie wątroby,
D.  uszkodzenie poprzecznicy.

Zadanie 0.
Termin DNR oznacza:

A.  stan terminalny,
B.  nie reanimować,
C.  leki przeciwbólowe na żądanie,
D.  dziecko niepełnosprawne ruchowo.

Zadanie 0.
Jaki  rozmiar  rurki  dotchawiczej  należy  wybrać  przygotowując
zestaw do intubacji dla 6 letniego dziecka?

A.  7,5 bez mankietu uszczelniającego,
B.  7,0 z mankietem uszczelniającym,
C.  6,5 z mankietem uszczelniającym,
D.  5,5 bez mankietu uszczelniającego.

Zadanie 0.
Przy  podejrzeniu  uszkodzenia  rdzenia  kręgowego  z  objawami
neurologicznymi należy w pierwszej kolejności:

A . postępować  ostrożnie  z  poszkodowanym  i  podać
Solu-Medrol  w  dawce  30mg/kg  m.c.  w  15  minutowym
bolusie,

B . podać Solu-Medrol w dawce 10mg/kg m.c. w 250 ml 0,9 %
NaCl,

C.  podać HAES i lek przeciwbólowy,
D . postępować  ostrożnie  z  poszkodowanym  i  podać  leki

przeciwbólowe.



Zadanie 0.
Dotchawiczo nie podaje się:

A .  atropiny,
B.  adrenaliny,
C.  lignocainy,
D.  dopaminy.

Zadanie 0.
Który  z  poniższych  elementów  NIE  dotyczy  mechanizmu
kompensacyjnego we wstrząsie?

A.  przyspieszenie czynności serca,
B.  rozszerzenie naczyń trzewnych,
C.  przyspieszenie czynności oddechowej,
D.  zwężenie naczyń trzewnych.

Zadanie 0.
Przyczyną przednerkowej ostrej niewydolności nerek nie jest:

A .  krwotok,
B.  odwodnienie,
C.  niewydolność mięśnia sercowego.
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Według  "reguły  9"  oparzona  cała  kończyna  dolna  i  głowa  (u
dorosłego) to:

A .  36% powierzchni ciała,
B.  27% powierzchni ciała,
C.  18% powierzchni ciała,
D.  9% powierzchni ciała.

Zadanie 0.
Właściwe  miejsce  do  uciskania  klatki  piersiowej  w  NZK  u
niemowlęcia to:

A . 1  szerokość  palca  poniżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

B . 2  szerokości  palca  poniżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

C . 1  szerokość  palca  powyżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

D . 1  palec  powyżej  miejsca  gdzie  łuki  żebrowe  łączą  się  z
trzonem mostka.



Zadanie 0.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:1000 oznacza, że:

A.  1 ml = 0,01 mg adrenaliny,
B.  1 ml = 0,1 mg adrenaliny,
C.  1 ml = 1 mg adrenaliny,
D.  0,1 ml = 0,01 mg adrenaliny.

Zadanie 0.
Adrenalinę drogą dotchawiczą podaje się w następujący sposób:

A.  2-3 mg przez rurkę dotchawiczą,
B.  1 mg przez rurkę dotchawiczą,
C.  co 3 minuty podczas reanimacji w dawce 1 mg,
D.  co 1 minutę podczas reanimacji w dawce 1 mg.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  migotania  komór  (VF),  w  warunkach  pomocy
przedszpitalnej, należy:

A.  prowadzić BLS przez 1-3 minut,
B.  natychmiast podać leki antyarytmiczne,
C . natychmiast  rozpocząć  RKO,  wykonać  defibrylację  i

ponownie uciskać klatkę piersiową,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
W  postępowaniu poresuscytacyjnym u osoby dorosłej,  korzystniej
jest:

A .  utrzymać pacjenta w łagodnej hipotermii,
B.  ogrzewać pacjenta,
C.  utrzymać normalną temperaturę ciała,
D.  naprzemiennie nagrzewać i ochładzać pacjenta.

Zadanie 0.
Ratownicze  uciskanie  klatki  piersiowej  u  świeżorodka,  należy
wykonać w przypadku:

A.  braku oddechu,
B.  bradykardii poniżej 80 uderzeń/minutę,
C.  bradykardii poniżej 70 uderzeń/minutę,
D.  bradykardii poniżej 60 uderzeń/minutę.



Zadanie 0.
Rodzice  zgłaszają  się  do  SOR  z  3-letnim  dzieckiem,  które  przed
ok.  godziną  połknęło  monetę  5-groszową.  Dziecko  nie  ma
dolegliwości, jest spokojne. W tej sytuacji należy:

A . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  rzucie  żołądka  wykonać  gastroskopię  w
celu usunięcia go,

B . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  przełyku,  zwolnić  pacjenta  do  domu
zalecając dietę bogatoresztkową i kontrolę stolców,

C . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  rzucie  żołądka  zwolnić  pacjenta  do  domu
z zaleceniem diety bogatoresztkowej i kontroli stolców.

D . dziecko  nie  wymaga  wykonania  rtg  przeglądowego,  może
być  zwolnione  do  domu  z  zaleceniem  diety
bogatoresztkowej i obserwacji stolców.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Szybką intubację należy wykonać u
pacjenta,  u  którego  pomimo  intensywnego  leczenia  tlenem
stwierdza się:

A .  zaburzenia świadomości lub śpiączkę,
B.  izolowany wzrost PaCO2,
C.  obniżenie napięcia mięśniowego,
D.  znacznego stopnia pobudzenie, splątanie.

Zadanie 0.
W  przypadku  niezamierzonego  podania  leku  do  tętnicy,  należy  w
pierwszej kolejności:

A . natychmiast  usunąć  kaniulę,  unieruchomić  kończynę,
powiadomić lekarza,

B . usunąć  kaniulę,  zrobić  opatrunek  z  1%  xylocainy,
powiadomić lekarza,

C . wstrzymać  podawanie  leku,  pozostawić  kaniulę  w
naczyniu, powiadomić lekarza,

D . pozostawić  kaniulę  w  naczyniu,  podać  hydrocortizon,
powiadomić lekarza.

Zadanie 0.
W  przypadku  trudności  w  interpretacji  zapisu  EKG,  w
zróżnicowaniu  asystolii  i  niskonapięciowego  migotania  komór
należy:

A.  bezwzględnie wykonać defibrylację,
B.  wykonać kardiowersję,
C.  prowadzić uciskanie klatki piersiowej,
D.  wykonać uderzenie przedsercowe.



Zadanie 0.
W przypadku podejrzenia odmy prężnej, prawidłowe postępowanie w
warunkach przedszpitalnych polega na natychmiastowym wykonaniu:

A . zdjęcia  rtg  i  po  uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania,
wykonanie  punkcji  odbarczającej  w  2  przestrzeni
międzyżebrowej (linia obojczykowa środkowa),

B . zdjecia  rtg  i  po  uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania,
wykonanie  punkcji  odbarczającej  w  5  przestrzeni
międzyżebrowej (linia pachowa środkowa),

C . punkcji  odbarczającej  w  2  przestrzeni  międzyżebrowej
(linia obojczykowa środkowa),

D . punkcji  odbarczającej  w  5  przestrzeni  międzyżebrowej
(linia pachowa środkowa).

Zadanie 0.
Bezpośrednio po wprowadzeniu rurki intubacyjnej należy osłuchać
kolejno:

A . nadbrzusze,  prawy  i  lewy  szczyt  płuca,  prawą  i  lewą
linię środkowo-pachową, wcięcie szyjne mostka,

B.  prawy i lewy szczyt płuca, nadbrzusze,
C.  nadbrzusze, prawą i lewą linię środkowo-pachową,
D . nadbrzusze,  wcięcie  szyjne  mostka,  prawy  i  lewy  szczyt

płuca.

Zadanie 0.
Spośród  wymienionych  cech  definiujących  stan  padaczkowy
prawdziwą jest:

A .  czynność napadowa utrzymuje się przynajmniej 30 minut,
B . stan  padaczkowy  to  kilka  kolejnych  napadów,  pomiędzy

którymi chory nie odzyskuje przytomności,
C . najczęstszą  postacią  stanu  padaczkowego  są  napady

"grand mal",
D.  wszystkie powyższe cechy są prawdziwe.

Zadanie 0.
W  przypadku  stwierdzenia  odmy  prężnej  u  chorego  z  mnogimi
obrażeniami  ciała  najbardziej  zalecanym  dostępem  do  założenia
drenażu ssącego jest:

A . VI-VIII  przestrzeń  międzyżebrowa  w  l inii  pachowej
tylnej,

B . VI-VIII  przestrzeń  międzyżebrowa  w  l inii  pachowej
środkowej,

C . III-IV  przestrzeń  międzyżebrowa  w  l inii  pachowej
przedniej,

D . III-IV  przestrzeń  międzyżebrowej  w  l inii  pachowej
środkowej.



Zadanie 0.
Objawy kliniczne zatrucia opioidami to:

A . zwężenie źrenic, zaburzenia koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  przyspieszenie  oddechu,
przyspieszenie akcji serca,

B . zwężenie źrenic, zaburzenia koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  spłycenie  i  spowolnienie  oddechu,
zwolnienie akcji serca,

C . zwężenie źrenic, zaburzenie koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  nudności  i  wymioty,  przyspieszenie
oddechu, przyspieszenie akcji serca,

D . zwężenie  źrenic,  pobudzenie  psychoruchowe,  niewyraźna
mowa,  nadmierne  wydzielanie  śliny,  zwiększone  napięcie
mięśni  szkieletowych,  spłycenie  i  spowolnienie  oddechu,
zwolnienie akcji serca.

Zadanie 0.
Bezwzględne  wskazanie  do  ratunkowej  torakotomii  występuje  u
chorego z urazem klatki piersiowej:

A .  z krwiakiem opłucnej,
B.  z odmą opłucnej,
C . niestabilnego  krążeniowo  z  otwartymi  obrażeniami  klatki

piersiowej,
D . stabilnego  hemodynamicznie  i  oddechowo,  z  raną

przenikającą klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Do uciskania klatki piersiowej u dorosłego ręce układamy:

A.  na środku żeber,
B.  na dolnym końcu mostka,
C.  na środku klatki piersiowej,
D.  na lewo od środka mostka nad sercem.



Zadanie 0.
Która  z  odpowiedzi  dotyczących  zespołu  wgłobienia  jest
FAŁSZYWA?

A . odruch  Cushinga  polega  na  tym,  że  wzrostowi  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego  towarzyszy  spadek  ciśnienia
tętniczego i przyspieszenie czynności serca,

B . odruch  Cushinga  polega  na  tym,  że  wzrostowi  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego  towarzyszy  wzrost  ciśnienia
tętniczego i zwolnienie czynności serca,

C . zespół  zagrażającego  wgłobienia  jest  jedyną  sytuacją
kliniczną,  w  której  istnieje  wskazanie  do
hiperwentylacji,

D . jednym  z  objawów  zespołu  wgłobienia  jest  poszerzenie
źrenicy  i  ustawienie  gałki  ocznej  w  dół  i  na  zewnątrz
po stronie uszkodzenia mózgu.

Zadanie 0.
Stwierdzenie  zgonu  powinno  być  potwierdzone  badaniem  ekg  w
przypadku:

A.  spalenia ciała,
B.  rozległego zniszczenia czaszki i mózgu,
C.  przepołowienia tułowia lub podobnie masywnego urazu,
D . osób,  których  nie  poddawano  resuscytacji  przez  co

najmniej  15  minut  po  utracie  przytomności  i  u  których
p o  upływie  tego  czasu  nie  stwierdza  się  obecności  tętna
ani oddechu.

Zadanie 0.
Który  z  poniższych objawów jest  najbardziej  typowy dla  wstrząsu
rdzeniowego?

A.  szybkie tętno, lepka skóra,
B.  szybkie tętno, ciepła i sucha skóra,
C.  wolne tętno, lepka skóra,
D . tętno  w  normie,  skóra  różowa  o  prawidłowej

temperaturze.

Zadanie 0.
Resuscytację krążeniowo-oddechową u osoby dorosłej rozpoczynamy
od 5 oddechów ratowniczych w przypadku NZK spowodowanego:

A.  urazem,
B.  ciążą,
C.  zatruciem,
D.  tonięciem.



Zadanie 0.
U  80-letniego  pacjenta  wystąpiła  anuria.  W  podbrzuszu
wyczuwalny  jest  wypełniony  pęcherz  moczowy.  Lekarz  pogotowia
ratunkowego  nie  mógł  założyć  cewnika  Foleya  do  pęcherza
moczowego.  Najbardziej  prawdopodobną  przyczyną  zatrzymania
moczu u tego pacjenta jest:

A .  ostre kłębkowe zapalenie nerek,
B.  przerost gruczołu krokowego,
C.  kamica moczowodowa,
D.  wstrząs hipowolemiczny.

Zadanie 0.
Pielęgniarka posiadająca uprawnienia do samodzielnego podawania
leków  i  przetaczania  płynów  w  resuscytacji  krążeniowo-
oddechowej  (posiadająca  co  najmniej  kurs  specjalistyczny
resuscytacji  krążeniowo-  oddechowej)  pod  nieobecność  lekarza
stwierdzając  u  pacjenta  dorosłego  wstrząs  anafilaktyczny  z
postępującym  obrzękiem  dróg  oddechowych  powinna  podać  w
pierwszej kolejności:

A .  tlen i blokery H1 i H2 domięśniowo,
B.  tlen i glukagon dożylnie,
C.  tlen i sterydy dożylnie,
D.  tlen i adrenalinę domięśniowo.

Zadanie 0.
Udrożnienie dróg oddechowych u niemowlęcia uzyskujemy poprzez:

A.  maksymalne odgięcie głowy,
B.  podłożenie pod okolicę potylicy płaskiej poduszeczki,
C.  przygięcie głowy i uniesienie żuchwy,
D . odgięcie  głowy  do  pozycji  neutralnej  i  uniesienie

żuchwy.

Zadanie 0.
Pacjentka lat  65,  w wyniku upadku zgłasza si lne bóle barku, nie
może  wykonywać  żadnych  ruchów  w  stawie  barkowym.  Kończyna
ciepła i różowa. Właściwe postępowanie na miejscu zdarzenia to:

A.  jak najszybsze nastawienie zwichnięcia,
B . doustne podanie leków przeciwbólowych, unieruchomienie

kończyny i transport do szpitala,
C . domięśniowe  podanie  leków  przeciwbólowych,

unieruchomienie  kończyny  górnej  i  transport  do
szpitala,

D.  jak najszybszy transport do szpitala.



Zadanie 0.
Cykl krążeniowo û oddechowy przy nagłym zatrzymaniu krążenia u
osoby dorosłej niezaintubowanej to:

A .  15 ucisków û 1 wdech,
B.  30 ucisków û 2 wdechy,
C.  15 ucisków û 3 wdechy,
D.  15 ucisków û 4 wdechy.

Zadanie 0.
W  przypadku  zatrzymania  krążenia,  które  nastąpiło  poza
szpitalem, prawidłowa kolejność ogniw łańcucha przeżycia to:

A . udzielenie  pomocy  lekarskiej,  defibrylacja,
zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie,

B . zastosowanie  podstawowych  czynności  ratujących  życie,
defibrylacja, udzielenie pomocy lekarskiej,

C . defibrylacja,  udzielenie  pomocy  lekarskiej,
zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie,

D . zastosowanie  podstawowych  czynności  ratujących  życie,
defibrylacja.

Zadanie 0.
W  ciągu 72 godzin u pacjenta,  który uległ  podtopieniu występuje
wysokie ryzyko:

A.  choroby kesonowej,
B.  ostrej niewydolności oddechowej,
C.  hipertermii,
D.  sepsy.

Zadanie 0.
Do nieaktywnych postaci hemoglobiny należy:

A.  methemoglobina,
B.  oksyhemoglobina,
C.  hemoglobina płodowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
W  jakim  czasie  od  przyjecia  substancji  toksycznej,  skuteczne
jest podanie pacjentowi węgla medycznego?

A.  tylko w ciągu pierwszej godziny,
B.  do 4 godzin,
C.  do 6 godzin,
D.  do 12 godzin.



Zadanie 0.
Klasyczne objawy wgłobienia jelit u dzieci obejmują:

A.  gwałtowne wymioty, biegunkę i gorączkę,
B.  wymioty, biegunkę i wysypkę drobnoplamistą na tułowiu,
C . bóle  brzucha  o  charakterze  napadowym  oraz  domieszkę

krwi w stolcu,
D.  ból brzucha o stałym charakterze, nudności i gorączkę.

Zadanie 0.
Występujące  u  dziecka  2-  letniego  objawy  tj . :  spadek  masy
ciała,  wysuszenie  błon  śluzowych,  obniżenie  napięcia  skóry,
szaro - marmurkowy kolor skóry, świadczą o:

A.  zapaleniu płuc,
B.  hipoksemii,
C.  odwodnieniu,
D.  upośledzeniu czynności nerek.

Zadanie 0.
W  przypadku  stwierdzenia  na  miejscu  wypadku  otwartej  rany
klatki piersiowej u poszkodowanego należy:

A.  założyć opatrunek zastawkowy na ranę,
B.  zamknąć ranę szczelnym opatrunkiem,
C.  założyć opatrunek osłaniający na ranę,
D . założyć  zwykły  opatrunek  i  ciasno  obandażować  klatkę

piersiową.

Zadanie 0.
Leczenie  wstrząsu  hipowolemicznego  bez  podawania  koncentratu
krwinek  czerwonych  jest  możliwe  w  przypadku  utraty  krwi
krążącej do:

A.  10% objętości,
B.  15% objętości,
C.  25% objętości,
D.  30% objętości.

Zadanie 0.
W  przypadku którego preparatu,  zachodzi  interakcja z  roztworem
Ringera?

A.  5% roztwór glukozy,
B.  6% HAES,
C.  7,5% NaCl,
D.  preparaty krwi.



Zadanie 0.
PAD, oznacza dostępność defibrylatora:

A.  dla każdego ratownika medycznego i przedmedycznego,
B . w  każdym  Szpitalnym  Oddziale  Ratunkowym  i  każdej

karetce,
C.  w miejscach publicznych dla wszystkich osób,
D.  na każdym oddziale szpitalnym.

Zadanie 0.
Do leków antyarytmicznych nie zalicza się:

A .  amiodaronu,
B.  lidokainy,
C.  adrenaliny,
D.  siarczanu magnezu.

Zadanie 0.
Obraz cepowatej klatki piersiowej wraz z objawem paradoksalnego
oddechu występuje u chorego:

A.  ze złamaniem kręgosłupa w odcinku piersiowym,
B . z e  złamaniem  więcej  niż  3  żeber  w  co  najmniej  2

miejscach,
C.  po urazie z pęknięciem żołądka,
D.  z chorobą obturacyjną płuc.

Zadanie 0.
Przyspieszenie  częstości  pobudzeń  w  węźle
zatokowo-przedsionkowym  i  poprawę  przewodzenia  w  węźle
przedsionkowo-komorowym powoduje:

A.  lignokaina,
B.  werapamil,
C.  atropina,
D.  dopamina.

Zadanie 0.
Swoistą  odtrutką  po  rozpoznaniu  zatrucia  związkami
fosfoorganicznymi jest:

A .  relanium,
B.  nalokson,
C.  atropina,
D.  wodorowęglan sodu.



Zadanie 0.
35 - letnia kobieta uległa wypadkowi komunikacyjnemu. W badaniu
stwierdza  się  otwarte  złamanie  prawego  uda,  ból  przy  palpacji
miednicy.  Chora  jest  zdezorientowana,  spocona,  ma  słabo
wyczuwalne  tętno  na  tętnicy  promieniowej.  W  tej  sytuacji
poszkodowanej należy podać:

A.  wolny wlew kroplowy,
B . taką  objętość  krystaloidów,  która  zapewni  odpowiednią

perfuzję obwodową,
C.  bardzo szybki wlew koloidów lub krystaloidów,
D.  przynajmniej 4 jednostki krwi zgodnej grupowo.

Zadanie 0.
Młody mężczyzna od 10 roku życia chorujący na cukrzycę typu 1
zgłosił  s ię  do  oddziału  ratunkowego  zaniepokojony,  z
przyspieszonym  oddechem.  Zgłasza  ogólne  złe  samopoczucie,
uporczywe nudności i wymioty. Obraz kliniczny sugeruje:

A.  zatrucie pokarmowe,
B.  przedawkowanie insuliny,
C.  kwasicę ketonową,
D.  nadużycie alkoholu.

Zadanie 0.
Zwichnięcie stawu to:

A . przemieszczenie  s ię  jednej  powierzchni  stawowej
względem drugiej,

B . naciągnięcie i/lub naderwanie torebki stawowej, warunki
anatomiczne pozostają prawidłowe,

C.  przerwanie ciągłości kości,
D . stłuczenie  lub  zmiażdżenie  tkanek  miękkich  oraz

struktur okołostawowych, bez uszkodzenia kości.

Zadanie 0.
Rodzice  zgłosili  s ię  z  3-letnim  dzieckiem  do  SOR,  zaniepokojeni
trwającymi  od  dwóch  dni  długimi  atakami  kaszlu  z  następowymi
wymiotami  i  sinicą.  Według  ich  relacji  napady  kaszlu  u  dziecka
kończą  się  głębokim  wdechem  i  "pianiem".  Jaką  jednostkę
chorobową trzeba brać pod uwagę?

A.  zapalenie krtani,
B.  zapalenie nagłośni,
C.  krztusiec,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Przy  defibrylacji  osoby  dorosłej  si ła  przyłożenia  łyżek
(klasycznych) powinna wynosić:

A .  0.2 - 1 kg,
B.  2 - 5 kg,
C.  około 8 kg,
D.  nie jest to określone.

Zadanie 0.
Elektrokardiograficzne  rozpoznanie  asystolii  może  ułatwić
obecność:

A.  szerokich zespołów QRS,
B.  wąskich zespołów QRS,
C.  idealnie płaskiej linii izoelektrycznej,
D.  załamków P w obrębie linii izoelektrycznej.

Zadanie 0.
24-letnia  kobieta  wyskoczyła  z  okna  znajdującego  się  na  drugim
piętrze.  Jest  nieprzytomna,  ma  niskie  ciśnienie,  wilgotną
skórę,  tachykardię.  Urazy  obejmują  otwarte  złamanie  czaszki  i
złamanie  miednicy.  Jak  długo  powinno  trwać  postępowanie  na
miejscu wypadku?

A.  do 5 minut,
B.  5-10 minut,
C.  10-15 minut,
D . tak  długo,  jak  jest  to  konieczne  do  oceny  i

stabilizacji pacjentki.

Zadanie 0.
Powikłaniem cewnikowania żył centralnych nie jest:

A .  odma opłucnowa,
B.  zator powietrzny,
C.  dodatkowe, pojedyncze pobudzenia nadkomorowe,
D.  blok przdsionkowo-komorowy I˚.

Zadanie 0.
Jeżeli  pierwszy  oddech  ratowniczy  nie  powoduje  uniesienia
klatki piersiowej, wykonaj następujące czynności, z WYJĄTKIEM:

A . sprawdzenia,  czy  odgięcie  głowy  i  uniesienie  żuchwy  są
poprawne,

B . wygarnięcia  "na  ślepo"  ciał  obcych,  będących  przyczyną
niedrożności dróg oddechowych,

C.  usunięcia tylko widocznych ciał obcych,
D . wykonania  za  każdym  razem  nie  więcej  niż  2  prób

wentylacji.



Zadanie 0.
D o  określenia  warunków  intubacji  dotchawiczej  i  przewidywania
stopnia trudności w jej wykonaniu, NIE służy:

A.  skala Mallampatiego,
B.  skala Norton,
C.  skala Cormacka-Lehana,
D.  ocena odległości tarczowo-bródkowej.

Zadanie 0.
Zespół  Ratownictwa Medycznego  przywiózł  do  SOR 14  miesięczne
dziecko po napadzie drgawek, które ustąpiły po doraźnym podaniu
diazepamu.  Dziecko  jest  obecnie  w  dobrym  stanie  ogólnym,
wydolne oddechowo i krążeniowo. Według relacji rodziców dziecko
m a  infekcję  górnych  dróg  oddechowych,  a  bezpośrednio  przed
wystąpieniem drgawek zagorączkowało do 39,4˚C. Był to pierwszy
epizod drgawek w jego życiu. Wywiad sugeruje:

A.  pierwszy w życiu napad padaczki,
B.  tężyczkę,
C.  drgawki gorączkowe,
D.  drgawki pourazowe.

Zadanie 0.
D o  oddziału  ratunkowego  została  przywieziona  z  pobliskiego
dworca  autobusowego  po  wielogodzinnej  podróży  zatłoczonym
autobusem  58-letnia  pacjentka,  z  dusznością,  bólami  w  klatce
piersiowej,  uczuciem  lęku.  Z  wywiadu  wynika,  że  leczy  się  z
powodu żylaków kończyn dolnych. Nie stwierdzono zmian w badaniu
EKG i RTG klatki piersiowej. Obraz kliniczny sugeruje:

A.  reakcję nerwicową,
B.  chorobę lokomocyjną,
C.  zatorowość płucną,
D.  spastyczne zapalenie oskrzeli.

Zadanie 0.
W  celu  oczyszczenia  dróg  oddechowych  z  zaaspirowanej  wody,  u
pacjenta po epizodzie tonięcia, należy:

A.  ułożyć poszkodowanego w pozycji na boku,
B.  zastosować uciskanie nadbrzusza,
C . ułożyć  poszkodowanego  na  brzuchu,  w  pozycji  głową  do

dołu,
D . nie  ma  potrzeby  oczyszczania  dróg  oddechowych  z

zaaspirowanej wody.



Zadanie 0.
Po uderzeniu piorunem śmierć następuje najczęściej w wyniku:

A.  zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór,
B . wtórnego  zatrzymania  krążenia  z  powodu  zatrzymania

czynności oddechowej,
C.  zatrzymania krążenia w mechanizmie asystolii,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Nalokson można podawać:

A.  dożylnie i domięśniowo,
B.  dożylnie i podskórnie,
C.  dotchawiczo i donosowo,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Czas trwania pojedynczego wdechu, w celu uniknięcia zbyt dużego
ciśnienia  w  górnych  drogach  oddechowych  i  wprowadzenia
powietrza do żołądka, u osoby dorosłej powinien trwać około:

A.  1 sek.,
B.  2 sek.,
C.  3 sek.,
D.  4 sek.

Zadanie 0.
D o  szpitalnego  oddziału  ratunkowego  przywieziono  pacjenta  z
napadowym migotaniem przedsionków. Przed badaniem lekarskim
pacjent  zgłasza  pragnienie  i  prosi  o  podanie  szklanki  wody.  W
tej sytuacji:

A . podajesz wodę do picia ze względu na ryzyko odwodnienia
pacjenta,

B . pacjent  winien  wstrzymać  się  od  spożywania  płynów  i
pokarmów do czasu decyzji o sposobie leczenia,

C . podajesz  pacjentowi  wodę  do  picia  ze  względów
humanitarnych,

D . podajesz  pacjentowi  wodę  z  rozpuszczonym  preparatem
potasu.



Zadanie 0.
W  przypadku  zaopatrywania  medycznego  na  miejscu  zdarzenia,
poszkodowanego z urazem jamy brzusznej i wypadniętymi trzewiami
należy:

A.  odprowadzić trzewia do jamy brzusznej,
B . obłożyć  trzewia  suchym  jałowym  opatrunkiem  bez

odprowadzania do jamy brzusznej,
C . obłożyć  trzewia  jałowym  opatrunkiem  nasączonym  solą

fizjologiczną  a  następnie  opatrunkiem  suchym,  bez
odprowadzania do jamy brzusznej,

D . niczym  nie  obkładać  i  nie  odprowadzać  do  jamy
brzusznej.

Zadanie 0.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

A . bradykardia  hipotermiczna  jest  oporna  na  leczenie
atropiną,

B . samoistny  powrót  normalnej  temperatury  ciała  nie  jest
możliwy w hipotermii wynoszącej 30˚C,

C . rozpoznanie  śmierci  mózgu  nie  jest  możliwe  przed
przywróceniem  głębokiej  temperatury  ciała  do  wartości
prawidłowych,

D . najdokładniejszym  sposobem  określenia  głębokiej
temperatury ciała jest jej pomiar w odbycie.

Zadanie 0.
Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala:

A.  Aldretea,
B.  Norton,
C.  Cambridge,
D.  TISS.

Zadanie 0.
W  przypadku  tlenoterapii  chorego  z  butli  należy  skontrolować
zapas  tlenu.  Oblicz  czas  dysponowania  tlenem  w  sytuacji  gdy
pojemność  butli  wynosi  2,7  dm3,  ciśnienie  150  barów,  a  chory
wymaga tlenoterapii 15 l/min.

A.  27 min,
B.  60 min,
C.  15 min,
D.  120 min.



Zadanie 0.
Wyróżniamy  następujące  mechanizmy  zatrzymania  krążenia,  z
WYJĄTKIEM:

A.  migotanie komór,
B.  częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS,
C.  aktywność elektryczna bez tętna PEA,
D.  asystolia.

Zadanie 0.
Pacjentowi z cukrzycową kwasicą ketonową należy podać insulinę
w następujący sposób:

A.  szybkie wstrzykniecie (bolus),
B.  ciągły wlew kroplowy,
C.  doustnie,
D.  dożylnie w małych dawkach.

Zadanie 0.
D o  szpitalnego  oddziału  ratunkowego  przywieziono  pacjenta  z
bólami w klatce piersiowej,  ciśnieniem tętniczym krwi  90/60 mm
Hg,  akcją  serca  45  uderzeń/minutę.  Rozpoznano  bradykardię
zatokową i podano 0,5 mg atropiny. Po około 30 minutach doszło
d o  zatrzymania  akcji  serca  w  mechanizmie  asystolii.  W pierwszej
kolejności należy:

A . podać  1  mg  adrenaliny  i  wykonać  defibrylację  energią
360 J,

B . rozpocząć  masaż  pośredni  serca  i  podać  dożylnie  3  mg
atropiny,

C . zaintubować  pacjenta  i  zdefibrylować  energią  200  J ,  a
następnie 360 J,

D.  podać dożylnie 100 mg xylokainy.

Zadanie 0.
W  przypadku  nieprzewidzianym  w  Kodeksie  Etyki  Zawodowej
Pielęgniarki  i  Położnej  Rzeczpospolitej  Polskiej,  pielęgniarka
powinna postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w:

A.  ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B.  orzecznictwie Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
C.  kodeksie Etyki Zawodowej Lekarzy,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  przepisami  Unii  Europejskiej,  do  obrotu  i  używania
mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznaczone znakiem:

A.  PL,
B.  Q ,
C.  CE,
D.  PZH.



Zadanie 0.
Specyficznymi czynnikami programu szybkiej oceny potrzeb (RAN)
są:

A.  określenie rozmiaru katastrofy,
B . określenie  niewydolności  obsługi  zapewniającej  czynniki

niezbędne do życia,
C . określenie  lokalnej  reakcji  oraz  wpływu  na  stan  zdrowia

publicznego  i  infrastruktury  medycznej  w  rejonie
katastrofy,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Nadzór  nad  realizacją  kształcenia  podyplomowego  pielęgniarek
sprawuje/ą:

A.  Minister Edukacji Narodowej,
B.  Minister właściwy do spraw zdrowia,
C.  Izby Pielęgniarskie,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zadanie 0.
Zasady finansowania systemu ratownictwa medycznego określa:

A.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia,
B . Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8

września 2006r.,
C.  MON,
D.  Prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest:

A .  Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
B.  Okręgowa Komisja Rewizyjna,
C.  Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych.

Zadanie 0.
Obszary wchodzące w skład szpitalnego oddziału ratunkowego, to:

A .  sala operacyjna,
B.  sala endoskopowa,
C.  obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Wyrób  medyczny  wprowadzony  do  obrotu  i  do  użytku  nie  może
stwarzać zagrożenia dla:

A.  użytkowników i osób trzecich,
B . bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, użytkowników i osób

trzecich,
C.  bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów,
D.  zdrowia pacjentów.

Zadanie 0.
Szczegółowe zadania SOR określa:

A.  Minister Zdrowia,
B . dyrektor szpitala w porozumieniu z ordynatorem oddziału

(SOR),
C.  Krajowa Rada Akredytacyjna,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Zasady wspierania poszkodowanych w kontakcie bezpośrednim to:

A.  aktywność i zdecydowanie,
B.  unikanie pośpiechu i impulsywnego działania,
C.  chęć zrozumienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wypadek masowy to:

A . ograniczone  wydarzenie,  którego  następstwa  można
opanować za pomocą posiadanych środków,

B . dowolne wydarzenie, powodujące powstanie wystarczająco
dużej  l iczby  ofiar,  aby  zakłócić  normalny  tryb  pracy
służb ratowniczych i szpitali,

C . wydarzenie  nadzwyczajne,  ze  znaczną  liczbą
poszkodowanych i rozległymi skutkami ekologicznymi,

D.  wszystkie wyżej wymienione są prawidłowe.



Zadanie 0.
Osoby uprawnione do podejmowania medycznych działań, przy ich
wykonywaniu:

A . mają  obowiązek  zawarcia  umowy  ubezpieczenia
odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  wyrządzone  przez
osoby uprawnione do podejmowania działań,

B . nie  mają  obowiązku  zawarcia  umowy  ubezpieczenia
odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  wyrządzone  przez
osoby uprawnione do podejmowania działań,

C . mogą  dobrowolnie  zawrzeć  umowę  ubezpieczenia
odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  wyrządzone  przez
osoby uprawnione do podejmowania działań,

D . powinny być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej,
lecz  jest  to  uzależnione  od  środków  finansowych  jaką
posiada dysponent jednostki.

Zadanie 0.
Osoba,  która  nie  udzieliła  pomocy  człowiekowi  znajdującemu  się
w  położeniu  grożącym  bezpośrednim  niebezpieczeństwem  utraty
życia  albo  ciężkiego  uszczerbku  na  zdrowiu,  jest  zagrożona  karą
pozbawienia wolności do:

A.  1,5 roku,
B.  lat 2,
C.  lat 3,
D.  lat 5.

Zadanie 0.
W jaki sposób w Polsce wyraża się sprzeciw na pobranie własnych
narządów do przeszczepów po śmierci?

A.  wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów,
B.  oświadczenie pisemne z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenie  ustne  złożone  w  obecności  co  najmniej

dwóch  świadków  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w
czasie pobytu w szpitalu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Medyczne czynności ratunkowe w jednostkach systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego podejmują:

A.  lekarz systemu,
B.  pielęgniarka systemu,
C.  ratownik medyczny,
D.  wszystkie wyżej wymienione osoby.



Zadanie 0.
Jeśli osoba podejmująca medyczne działania ratunkowe lub osoba
udzielająca  pierwszej  pomocy  w  następstwie  swojej  interwencji
poniosła szkodę na mieniu to:

A . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej
szkody od skarbu państwa,

B . poszkodowanemu nie przysługuje roszczenie o naprawienie
te j  szkody,  ponieważ  działał  w  imię  solidarności
społecznej,

C . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej
szkody od firmy ubezpieczeniowej poszkodowanego,

D . poszkodowany może dochodzić roszczeń o naprawienie te j
szkody  od  osoby  ( lub  osób),  której  udzielał  działań
ratunkowych lub udzielał pierwszej pomocy.

Zadanie 0.
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym:

A . zawiera  samodzielną  sankcję  karną  za  nie  udzielenie
pomocy  człowiekowi  znajdującemu  się  w  położeniu
grożącym niebezpieczeństwem utraty  życia  albo  ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu,

B . nie  zawiera  samodzielnej  sankcji  karnej  za  nie
udzielenie  pomocy  człowiekowi  znajdującemu  się  w
położeniu grożącym niebezpieczeństwem utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

C . zawiera  samodzielną  sankcję  karną  za  nie  udzielenie
pomocy  człowiekowi  znajdującemu  się  w  położeniu
grożącym niebezpieczeństwem utraty  życia  albo  ciężkiego
uszczerbku  na  zdrowiu  i  odnosi  s ię  ona  do  lekarzy,
pielęgniarek ratunkowych oraz ratowników medycznych,

D.  żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Kto może udzielać świadczeń zdrowotnych?

A.  tylko zarejestrowane publiczne ZOZ-y,
B.  tylko zarejestrowane niepubliczne ZOZ-y,
C . wszystkie  ZOZ-y  i  osoby  fizyczne  wykonujące  zawody

medyczne,
D.  tylko osoby fizyczne wykonujące zawody medyczne.

Zadanie 0.
Etyka medycyny ratunkowej:

A .  nie jest szczególną etyką,
B.  jest etyką szczególnych sytuacji,
C.  jest praktyczną moralnością,
D.  jest taka sama jak etyka lekarska.



Zadanie 0.
Podstawowym  aktem  prawnym  dotyczącym  obowiązku  udzielania
pierwszej pomocy jest artykuł:

A .  162 kodeksu cywilego,
B.  162 kodeksu karnego,
C.  161 kodeksu karnego,
D.  161 kodeksu cywilnego.

Zadanie 0.
Które  z  reakcji  emocjonalnych  występujących  podczas  wypadków
masowych  i  katastrof  najbardziej  utrudniają  przeprowadzenie
akcji ratowniczej?

A.  reakcje depresyjne,
B.  reakcje nadmiernego pobudzenia,
C.  poważne reakcje somatyczne,
D.  panika.

Zadanie 0.
Skuteczny  l ider  powinien  pamiętać  o  praktycznych  aspektach
sprawowania władzy. Zaliczysz do nich:

A.  kontrolę różnych źródeł wiedzy,
B.  posiadanie szczególnych cech osobowości,
C . równoważenie  swoim  zachowaniem  orientacji  na  zadania

oraz ludzi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  odpowiedzi  na  podjęte  przez  pacjenta  ryzyko
- ujawnienia przez niego uczuć buduje zaufanie?

A.  mówisz - "to bardzo interesujące" i odchodzisz,
B.  żartujesz z jego wypowiedzi,
C . upewniasz  się,  czy  dobrze  zrozumiałaś  pacjenta,

wyrażając zainteresowanie i ciepło,
D . oceniasz,  czy  jego  uczucia  są  dobre  i  adekwatne  do

zaistniałej sytuacji, czy złe.

Zadanie 0.
Konspekt  jako  wyraz  przygotowania  się  nauczyciela  do  zajęć
teoretycznych, praktycznych zawiera:

A.  metody, formy nauczania, środki dydaktyczne,
B.  plan, układ materiału, metody, środki dydaktyczne,
C.  plan, przygotowanie merytoryczne materiału,
D.  hierarchię celów kształcenia, przygotowanie metodyczne.



Zadanie 0.
Planując szkolenia wewnątrzoddziałowe dla pielęgniarek należy:

A . wykorzystać  wiedzę  i  doświadczenie  ordynatora  oddziału
w  przygotowaniu  planu  i  realizacji  szkoleń  lub
powierzając  ich  realizację  lekarzowi  z  I I  stopniem
specjalizacji  albo  prowadzącemu  regularnie  zajęcia  ze
studentami medycyny,

B . zebrać  propozycje  tematów  szkoleń  od  zespołu
pielęgniarskiego,  wykorzystać  informacje  o  wcześniej
prowadzonych  szkoleniach,  zdiagnozować  braki  w  wiedzy
personelu,  uwzględnić  prawne,  organizacyjne  i  inne
zmiany w pielęgniarstwie,

C . zaplanować  szkolenie  dla  pielęgniarek  identyczne
tematycznie  jak  szkolenie  dla  lekarzy  w  tej  placówce
powierzając  ich  realizację  lekarzowi  z  I I  stopniem
specjalizacji  lub  prowadzącemu  regularnie  zajęcia  ze
studentami medycyny,

D . przeanalizować  programy  kształcenia  w  zakresie  danego
pielęgniarstwa  specjalistycznego  realizowane  na
poziomie  akademickiego  kształcenia  pielęgniarek  i
zaplanować  realizację  tych  tematów,  które  dotyczą
rzadko występujących schorzeń.

Zadanie 0.
Wskaż, która sytuacja charakteryzuje trzeci model opieki:

A . człowiek  niepełnosprawny  jest  otoczony  opieką  i  jest
widoczny w środowisku,

B . człowiek  niepełnosprawny  pozostaje  w  domu,  ponieważ
nikt o niego nie dba,

C . człowiek  niepełnosprawny  nie  jest  widoczny  w
środowisku, ponieważ nikt o niego nie dba,

D . człowiek  niepełnosprawny  jest  widoczny  w  środowisku,
chociaż nikt o niego nie dba.

Zadanie 0.
Choroba członka rodziny pociąga za sobą:

A.  zubożenie rodziny,
B.  zmianę sytuacji społecznej rodziny,
C . ograniczenia  towarzyskie  poszczególnych  członków

rodziny,
D . zaburzenia  funkcjonowania  rodziny  i  zmiany  w  rolach

poszczególnych jej członków.



Zadanie 0.
Najsurowszą  karą,  jaką  dysponuje  Sąd  Pielęgniarek  i  Położnych
jest:

A .  wysoka grzywna,
B.  kara nagany,
C . zakaz  pełnienia  funkcji  kierowniczych  w  podmiotach

leczniczych na okres 1 do 5 lat,
D . pozbawienie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub

położnej.

Zadanie 0.
Pacjent  ma  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  uczestnictwo  w
eksperymencie medycznym:

A.  w każdym stadium trwania eksperymentu,
B.  tylko w okresie przed wyrażeniem zgody pisemnej,
C . tylko  przed  rozpoczęciem  działań  istotnych  dla

eksperymentu,
D.  nie ma takiego prawa.

Zadanie 0.
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa
określa, że:

A .  wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
B . wszyscy  ludzie  mają  takie  same  potrzeby  i  takie  same

priorytety,
C . potrzeby  jednostek  są  stałe,  nigdy  nie  zmieniają  s ię

pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
D . spełnianie  potrzeb  zawsze  podąża  od  potrzeb  wyższego

rzędu do potrzeb niższego rzędu.

Zadanie 0.
Ideą leżącą u podstaw zarządzania przez cele jest to, że:

A . wynagradzanie opierające się na osiąganiu wyznaczonych
celów stanowi silny bodziec,

B . podwładni wykonują zadania z większym zaangażowaniem,
gdy podlegają treningowi ze strony przełożonych,

C . osoba,  która  sama  wyznacza  sobie  cele,  określi  j e  tylko
spośród tych, które są osiągalne,

D . osoba,  która  uczestniczy  w  wyznaczaniu  celów,  będzie
zaangażowana w ich osiągnięcie.



Zadanie 0.
Koncepcja  Cost-Of-Quality  (COQ)  J .  Jurana,  uwzględnia
występowanie  czterech  kategorii  kosztów  jakości.  Która  z  nich
jest przez autora tej koncepcji preferowana?

A.  koszty braków wewnętrznych,
B.  koszty braków zewnętrznych,
C.  koszty oceny,
D.  koszty prewencji.

Zadanie 0.
Jakość  struktury  to  l iczba  i  kwalifikacje  pracowników,  środki
finansowe szpitala, medyczno-techniczne wyposażenie oraz:

A.  organizacja szpitala,
B.  zabiegi, które są podejmowane w procesie leczenia,
C.  stopień zadowolenia pacjenta,
D.  stopień poprawy stanu zdrowia pacjentów.

Zadanie 0.
Rada społeczna jest organem:

A . opiniodawczo - doradczym, który musi być powołany przez
organ  założycielski  w  samodzielnych  publicznych
zakładach opieki zdrowotnej,

B . kontrolującym,  powołanym  przez  organ  założycielski
tylko w zakładach niepublicznych,

C . opiniodawczo  -  doradczym,  który  zawsze  musi  być
powołany  przez  organ  założycielski  w  niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej,

D . nadzorującym  pracę  w  publicznych  jak  i  niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Funkcja  płatnika  samorządu  terytorialnego  jako  organu
założycielskiego  dla  zakładu  opieki  zdrowotnej  polega  między
innymi na dotowaniu:

A.  kosztów utrzymania infrastruktury ochrony zdrowia,
B.  leczniczych świadczeń zdrowotnych,
C . zadań w celu zapobiegania chorobom i urazom, dotowaniu

programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia,
D.  wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.



Zadanie 0.
Obszarem  działalności  promocji  zdrowia,  w  kontekście  założeń
Narodowego Programu Zdrowia są:

A . wielokierunkowe  działania,  obejmujące:  politykę
zdrowotną  i  publiczną,  indywidualną  jednostkę,
środowisko  pracy  i  życia,  ochronę  zdrowia,  całe
społeczeństwo,

B . działania  skierowane  na  instytucje  służby  zdrowia  i
społeczeństwo,

C . wielokierunkowe  działania,  obejmujące:  świadczenia
zdrowotne w placówkach służby zdrowia, zakładach pracy
i nauki,

D . działania  skierowane  na  jednostkę  ludzką,  w  celu
zwiększenia kontroli nad swoim zdrowiem.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  "w  krzyżu"  przy  pochylaniu  się  oraz  bóle  łydek
podczas  dłuższych  spacerów.  Uwagę  zwraca  także  ochłodzenie
kończyn dolnych. U pacjenta należy zbadać tętno na tętnicach:

A.  udowych i grzbietowych stóp,
B.  podkolanowych i piszczelowych tylnych,
C.  podkolanowych i piszczelowych przednich,
D.  Prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Zaburzenia  obwodowego  układu  nerwowego,  neuronu  ruchowego,
powodują:

A.  niedowład lub porażenie spastyczne,
B.  niedowład lub porażenie wiotkie,
C.  wzmożenie odruchów ścięgnistych,
D.  drżenia zamiarowe.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.



Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.

Zadanie 0.
Punkty  orientacyjne  na  błonie  bębenkowej  widoczne  w  badaniu
otoskopowym to niżej wymienione, z WYJĄTKIEM:

A.  stożka świetlnego,
B.  strzemiączka,
C.  młoteczka,
D.  kowadełka.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE: Prowadząc wywiad dotyczący chorób
przebytych  należy  uwzględnić  pytania,  które  pozwolą  pozyskać
informacje dotyczące:

A.  chorób wieku dziecięcego, szczepień,
B.  hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
C.  chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
D.  przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.

Zadanie 0.
Tamponadę  worka  osierdziowego  można  podejrzewać,  jeśli  w
badaniu EKG obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.



Zadanie 0.
Świsty, to:

A .  przerywane, krótkie dźwięki o wysokim lub niskim tonie,
B . skrzypiące,  skrobiące  odgłosy,  występujące  przy

wykonywaniu ruchów oddechowych,
C.  ciągłe odgłosy o wysokim tonie z elementami syczenia,
D . odgłosy  o  względnie  niskim  tonie  z  elementami

chrapliwości.

Zadanie 0.
U  nieprzytomnego  pacjenta  po  wypadku  samochodowym  prawa
kończyna  dolna  wykazuje  przymusowe  ustawienie:  skierowanie
kolana  do  wewnątrz  i  przywiedzenie  w  stawie  biodrowym.  Stan
kończyny dolnej jest spowodowany:

A.  zwichnięciem centralnym w stawie biodrowym,
B.  zwichnięciem tylnym w stawie biodrowym,
C.  zwichnięciem przednim w stawie biodrowym,
D.  złamaniem szyjki kości udowej.

Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.

Zadanie 0.
Język  pacjenta  pokryty  jest  grubą  warstwą  białego  nalotu,  który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

A.  infekcję drożdżakową,
B.  aftowe zapalenie jamy ustnej,
C.  leukoplakię,
D.  język geograficzny.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.

Zadanie 0.
Pole widzenia możemy ocenić:

A.  metodą konfrontacyjną,
B.  kierując strumień światła na źrenicę,
C.  przy pomocy tablic Snellena,
D.  przy pomocy oftalmoskopu.

Zadanie 0.
Test odwracalności obturacji oskrzeli jest wykonywany za pomocą
pomiaru  spirometrycznego  przed  i  po  podaniu  leku
rozszerzającego oskrzela. Jest dodatni w przypadku:

A.  odmy,
B.  sarkoidozy,
C.  astmy oskrzelowej,
D.  gruźlicy.

Zadanie 0.
Zaznacz twierdzenie FAŁSZYWE, dotyczące umiejscowienia bólu w
przypadku zapalenia zatok:

A . zatoka  szczękowa  -  ból  w  okolicy  policzka,  zmniejsza
się w pozycji stojącej,

B . zatoka  czołowa  -  ból  w  okolicy  środka  czoła,  nasila  s ię
przy pochyleniu głowy do przodu,

C . zatoka  sitowa  -  ból  u  nasady  nosa  i  oczodołów,  nasila
się przy pochyleniu do przodu,

D . zatoka  klinowa  -  ból  w  głębi  głowy,  bez  względu  na
ułożenie.

Zadanie 0.
Pierwszy  ton  serca  (T1)  jest  najgłośniejszy  nad  koniuszkiem
serca. Powstaje on w następstwie zamknięcia zastawek:

A.  trójdzielnej i pnia płucnego,
B.  dwudzielnej i aorty,
C.  dwudzielnej i pnia płucnego,
D.  dwudzielnej i trójdzielnej.



Zadanie 0.
W badaniu EKG, cecha jest to:

A .  najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B.  wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C.  amplituda zespołu RS,
D.  szybkość przesuwu papieru.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  chorym  gorączkującym,  pielęgniarka
prowadząca  bilans  płynów  musi  uwzględnić  poniesione  straty
przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Badając  palpacyjnie  okolicę  uderzenia  koniuszkowego  należy
wziąć  pod  uwagę  efekt  jego  przemieszczenia.  Stwierdzenie
przesunięcia  uderzenia  koniuszkowego  w  lewą  stronę,  może
przemawiać za:

A.  tętniakiem aorty wstępującej,
B.  niedomykalnością zastawki trójdzielnej,
C.  przerośnięciem komór serca,
D.  nadciśnieniem płucnym.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.

Zadanie 0.
Który  z  wzorów  pielęgnowania  NIE  należy  do  pielęgnowania
tradycyjnego:

A.  pielęgnowanie podporządkowane decyzji lekarza,
B . pielęgnowanie  podporządkowane  specjalizacji

czynnościowej pielęgniarki,
C . pielęgnowanie  wynikające  ze  zleceń  lekarza  i

przydzielonych zadań,
D.  pielęgnowanie zindywidualizowane.



Zadanie 0.
Proces pielęgnowania to:

A.  teoria opieki pielęgniarskiej,
B . model  poznawczy  sprawnego  działania

pielęgniarki/położnej,
C.  reguła postępowania,
D.  zdrowo rozsądkowa koncepcja działania.

Zadanie 0.
Rozmowa i wywiad jako metody naukowe są metodami:

A . gromadzenia  danych  w  oparciu  o  bezpośredni  kontakt
słowny z osobami badanymi,

B . gromadzenia  danych  w  oparciu  o  pytania  przewidujące
wyczerpującą odpowiedź ustną lub pisemną,

C . gromadzenia  danych  i  analizy  ich  oddziaływania  na
badacza i badanego,

D . zbierania  informacji  i  sposobami  porozumiewania  się  z
osobą  badaną  w  sposób  umożliwiający  omówienie
wszystkich istotnych problemów uznanych za ważne przez
badanego.

Zadanie 0.
Wywiad jest:

A .  metodą badawczą,
B.  techniką badawczą,
C.  narzędziem badawczym,
D.  sondażem diagnostycznym.

Zadanie 0.
W  nowoczesnym  podejściu  do  pielęgniarstwa  od
pielęgniarki/położnej oczekuje się:

A .  wysokiego poziomu wiedzy,
B.  doświadczenia,
C.  podnoszenia kwalifikacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Celem  zadań  realizowanych  przez  pielęgniarkę  w  ramach  funkcji
profilaktycznej jest między innymi:

A . przygotowanie  rodziny  i/lub  osób  bliskich  pacjentowi  do
opieki w miejscu jego zamieszkania,

B . zapewnienie podopiecznym warunków do prowadzenia stylu
życia sprzyjającego utrzymaniu i wzmacnianiu zdrowia,

C . wykonywanie  badań służących ocenie  stanu pacjenta  dla
celów ustalenia diagnozy,

D . rozpoznawanie  stanu  zagrożenia  wypadkami,
uszkodzeniami, katastrofami.



Zadanie 0.
W  pewnym oddziale szpitalnym, w czasie trzech miesięcy (90 dni)
hospitalizowano  łącznie  300  pacjentów.  W  oddziale  znajduje  s ię
6 0  łóżek.  Jaki  jest  średni  czas  hospitalizacji  pacjenta  na  tym
oddziale?

A.  27 dni,
B.  18 dni,
C.  15 dni,
D.  5 dni.

Zadanie 0.
W  szkołach  podstawowych  pewnego  miasta  wykonano  badania
przesiewowe  stanu  uzębienia  wśród  dzieci  10-letnich.  Badaniami
objęto  wszystkich  uczniów  w  tym  wieku.  Jak  nazywa  się  zbiór
dowolnych  elementów,  nie  identycznych  pod  względem  badanej
cechy,  obejmujący  wszystkie  elementy,  co  do  których  mają  być
formułowane wnioski ogólne?

A.  próba reprezentatywna,
B.  próba nieobciążona,
C.  zbiorowość generalna,
D.  zbiorowość wielowymiarowa.

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 242810
GRUPA 1
Zadanie 0.
Osoba,  która  nie  udzieli  pomocy  człowiekowi  znajdującemu się  w
stanie zagrożenia życia podlega karze pozbawienia wolności:

A .  do 1 roku,
B.  do 2 lat,
C.  do 3 lat,
D.  do 5 lat.

Zadanie 0.
Przedszpitalne  świadczenia  zdrowotne  udzielane  przez  Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe (HEMS) finansowane są, z:

A .  budżetu państwa z części należnej wojewodzie,
B.  NFZ,
C.  budżetu państwa z części należnej do ministra zdrowia,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 0.
Organizację  codziennej  działalności  służb  ratowniczych  i
porządkowych rejonu operacyjnego zabezpieczają:

A . służby  wojewody,  starosty,  Państwowa  Straż  Pożarna,
Policja,

B . Państwowa Straż Pożarna, Policja, Centrum Powiadamiania
Ratunkowego,

C . Państwowa  Straż  Pożarna,  Zespoły  Ratownictwa
Medycznego, Policja,

D.  służby powiadamiania ratunkowego starosty, policja

Zadanie 0.
Medyczne działania ratunkowe w jednostkach systemu podejmują:

A.  lekarz systemu,
B.  ratownik medyczny,
C.  pielęgniarka systemu,
D.  wszystkie wyżej wymienione osoby.

Zadanie 0.
Charakterystyka  obszaru,  statystyczna  analiza  zagrożeń  i
ewidencja  posiadanych  środków  zabezpieczenia  medycznego  to
stałe pozycje:

A .  planu zabezpieczenia ratunkowego,
B.  trójkąta epidemiologicznego,
C.  matrycy Haddona,
D.  triage.



Zadanie 0.
Zasada  selekcji  rannych  na  miejscu  zdarzenia  masowego  polega
na:

A.  ratowaniu jak największej liczby poszkodowanych,
B . ratowaniu  w  pierwszej  kolejności  najmniej

poszkodowanych,
C.  jak najszybszej ocenie liczby ofiar śmiertelnych,
D . ratowaniu  tych,  którzy  mogą  być  przydatni  w  udzielaniu

pomocy innym.

Zadanie 0.
Katastrofa to:

A . zdarzenie,  w  którym  działania  ratownicze  prowadzone  są
w oparciu o siły i środki danego regionu,

B . zdarzenie wymagające zaangażowania wszystkich zespołów
wyjazdowych najbliższej stacji pogotowia ratunkowego,

C . zjawisko  naturalne  powodujące  zagrożenie  życia  i  straty
w gospodarce,

D . zdarzenie  przekraczające  możliwości  reagowania  danego
systemu ratowniczego.

Zadanie 0.
Utworzony zintegrowany system ratownictwa medycznego polega na:

A . pozyskaniu  środków  finansowych  z  funduszy
strukturalnych,

B . przygotowaniu  infrastruktury,  procedur  i  ludzi  dla
właściwego  funkcjonowania  systemu  ratownictwa
medycznego,

C . stworzeniu  scentralizowanego  systemu  ratownictwa
medycznego i zarządzania kryzysowego,

D . poprawie  funkcjonowania  podmiotów  zajmujących  się
ratownictwem przedszpitalnym.

Zadanie 0.
Jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego są:

A.  Państwowa Straż Pożarna, szpitalne odziały ratunkowe,
B . szpitalne  odziały  ratunkowe,  zespoły  ratownictwa

medycznego,
C . zespoły  ratownictwa  medycznego,  jednostki  Państwowej

Straży Pożarnej,
D . szpitalne  odziały  ratunkowe,  zespoły  ratownictwa

medycznego, centra powiadamiania ratunkowego.



Zadanie 0.
Średni  czas  przybycia  zespołu  ratownictwa medycznego  od  chwili
przyjęcia  zgłoszenia  przez  dyspozytora  medycznego  centrum
powiadamiania ratunkowego wynosi do:

A . 5  minut  w  aglomeracji  miejskiej  i  10  minut  poza
aglomeracją miejską w skali każdego miesiąca,

B . 8  minut  w  aglomeracji  miejskiej  i  10  minut  poza
aglomeracją miejską w skali każdego miesiąca,

C . 8  minut  w  aglomeracji  miejskiej  i  15  minut  poza
aglomeracją miejską w skali każdego miesiąca,

D . 1 0  minut  w  aglomeracji  miejskiej  i  15  minut  poza
aglomeracją miejską w skali każdego miesiąca.

Zadanie 0.
W  zakresie  resuscytacji  dzieci  można  stosować  sekwencję
wykonywania BLS, taką jak u dorosłych, z zastrzeżeniem, że:

A . stosunek  oddechów  ratowniczych  do  uciśnięć  klatki
piersiowej powinien wynosić 1:15,

B.  nie należy potrząsać dzieckiem, aby sprawdzić reakcję,
C.  najpierw należy wykonać 5 oddechów ratowniczych,
D.  należy nieprzerwanie prowadzić BLS.

Zadanie 0.
W  wyniku zatkania światła wyrostka robaczkowego może dojść do
stanu zagrożenia życia i zdrowia z powodu:

A.  zaparcia,
B.  uwięźnięcia,
C.  przewodnienia,
D.  zgorzeli i przedziurawienia.

Zadanie 0.
Taśma Broselowa pozwala na:

A . określenie  zapotrzebowania  na  płyny  i  leki  podczas
resuscytacji u dzieci,

B.  zaopatrzenia oparzenia u dzieci,
C.  unieruchomienia kończyny u dziecka po urazie,
D.  mocowania rurki intubacyjnej.

Zadanie 0.
U niemowlęcia ciało obce w drogach oddechowych próbujemy usunąć
poprzez:

A.  uderzenia w plecy,
B.  uciśnięcia nadbrzusza,
C.  uciśnięcia nadbrzusza i uderzenia w plecy,
D.  uderzenia w plecy i uciśnięcia klatki piersiowej.



Zadanie 0.
U  pacjenta  z  urazem  kręgosłupa  z  objawami  tetraplegii  i
wstrząsu rdzeniowego podczas intubacji:

A .  można odginać głowę,
B.  można nieznacznie przygiąć głowę do klatki piersiowej,
C.  nie wolno odginać głowy,
D.  można skierować głowę do boku.

Zadanie 0.
34-letni  mężczyzna  postrzelony  w  prawą  okolicę  pachwinową.
Stwierdzono krwawienie tętnicze, którego nie można powstrzymać
bezpośrednim  uciskiem.  Pacjent  jest  zdezorientowany,  spocony  i
m a  słabe  nitkowate  tętno  na  obwodzie.  Jak  należy  przetaczać
płyny i.v. w przypadku tego pacjenta?

A.  wolny wlew kroplowy,
B . szybkość  przetaczania  płynów  i  ich  objętość  nie  wyższe

niż  konieczne  do  utrzymania  odpowiedniej  perfuzji
obwodowej,

C . bardzo  szybkie  przetaczanie  płynów;  podać  co  najmniej
dwa litry, następnie ponownie ocenić stan pacjenta,

D.  w tej sytuacji nie należy podawać kroplówki.

Zadanie 0.
W resuscytacji osoby dorosłej adrenalinę podaje się w dawce:

A.  3 mg dożylnie,
B.  1mg dożylnie,
C.  1mg do rurki dotchawiczej,
D.  0,5 mg dożylnie.

Zadanie 0.
Leki  w  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  zaleca  się  podawać
drogą:

A.  dożylną, domięśniową,
B.  domięśniową, podskórną,
C.  dotchawiczą, domięśniową,
D.  dożylną, doszpikową.

Zadanie 0.
Podawanie środków wymiotnych i substancji neutralizujących jest
przeciwwskazane w przypadku:

A.  zatrucia teofiliną,
B.  zatrucia preparatami naparstnicy,
C.  połknięcia substancji żrących,
D.  przedawkowania benzodiazepin.



Zadanie 0.
Noworodek  oddychający  niewystarczająco  lub  nie  oddychający,
siny  lub  blady,  wiotki,  z  częstością  pracy  serca  poniżej  100
ud/min/grupa 3/wymaga:

A.  stymulacji dotykiem i podania tlenu na masce twarzowej,
B . podania  tlenu  i  wentylacji  maską  lub  wykonania

intubacji,
C . natychmiastowego  udrożnienia  dróg  oddechowych,

rozprężenia  płuc  workiem  oraz  uciskania  klatki
piersiowej,

D . osuszenia,  owinięcia  w  ciepłe  pieluchy  i  przystawienia
matce  do  piersi,  zapewniając  bezpośredni  kontakt  ze
skórą matki.

Zadanie 0.
Zespół  Ratownictwa Medycznego  przywiózł  do  SOR 14  miesięczne
dziecko po napadzie drgawek, które ustąpiły po doraźnym podaniu
diazepamu.  Dziecko  jest  obecnie  w  dobrym  stanie  ogólnym,
wydolne oddechowo i krążeniowo. Według relacji rodziców dziecko
m a  infekcję  górnych  dróg  oddechowych,  a  bezpośrednio  przed
wystąpieniem drgawek zagorączkowało do 39,4˚C. Był to pierwszy
epizod drgawek w jego życiu. Wywiad sugeruje:

A.  pierwszy w życiu napad padaczki,
B.  tężyczkę,
C.  drgawki gorączkowe,
D.  drgawki pourazowe.

Zadanie 0.
Triada Becka to zespół objawów występujących w:

A.  odmie prężnej,
B.  tamponadzie serca,
C.  cepowatej klatce piersiowej,
D.  krwiaku opłucnej.

Zadanie 0.
Bezpośrednio po wprowadzeniu rurki intubacyjnej należy osłuchać
kolejno:

A . nadbrzusze,  prawy  i  lewy  szczyt  płuca,  prawą  i  lewą
linię środkowo-pachową, wcięcie szyjne mostka,

B.  prawy i lewy szczyt płuca, nadbrzusze,
C.  nadbrzusze, prawą i lewą linię środkowo-pachową,
D . nadbrzusze,  wcięcie  szyjne  mostka,  prawy  i  lewy  szczyt

płuca.



Zadanie 0.
Balon  uszczelniający,  prawidłowo  założonej  rurki  intubacyjnej,
powinien znajdować się na wysokości:

A .  chrząstki tarczowatej,
B.  chrząstki pierścieniowatej,
C.  błony pierścienno-tarczowej,
D.  wcięcia szyjnego mostka.

Zadanie 0.
Po wykonaniu defibrylacji AED, powinno się zalecić:

A .  ocenę tętna,
B.  wykonanie kolejnej defibrylacji,
C .  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Zadanie 0.
Podczas  kardiowersji  elektrycznej  przeprowadzanej  w  celu
odwrócenia  tachyarytmii  przedsionkowych  lub  komorowych,
wyładowanie musi być zsynchronizowane elektrokardiograficznie z
załamkiem:

A.  R ,
B.  T ,
C.  P ,
D.  S .

Zadanie 0.
Wyróżniamy  następujące  mechanizmy  zatrzymania  krążenia,  z
WYJĄTKIEM:

A.  migotanie komór,
B.  częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS,
C.  aktywność elektryczna bez tętna PEA,
D.  asystolia.

Zadanie 0.
U pacjenta z objawami uszkodzenia rdzenia kręgowego na miejscu
zdarzenia, 90 min. od urazu należy zastosować:

A . unieruchomienie  przy  pomocy  kołnierza  Schantz'a  oraz
najszybszy  możliwy  transport  do  ośrodka  dysponującego
Oddziałem Neurochirurgicznym,

B . unieruchomienie  przy  pomocy  kołnierza  Schantz'a  oraz
bolus metyloprednizolonu,

C . unieruchomienie na desce ratowniczej, tlenoterapię 100%
tlenem (również przy wydolnym oddechu),

D . unieruchomienie na desce ratowniczej, tlenoterapię 100%
tlenem (tylko jeśli oddech jest niewydolny).



Zadanie 0.
Chory  po  urazie  wielomiejscowym  z  dominującymi  obrażeniami
głowy,  u  którego  stwierdza  się  reakcję  otwierania  oczu  w
odpowiedzi  na  bodźce  bólowe,  wypowiadanie  niezrozumiałych
dźwięków oraz reakcję ruchową polegającą na lokalizowaniu bólu.
Otrzyma on według Glasgow Coma Scale (GCS):

A.  6 punktów,
B.  7 punktów,
C.  8 punktów,
D.  9 punktów.

Zadanie 0.
Lekiem z wyboru stosowanym podczas resuscytacji jest:

A .  bretylium,
B.  lignocaina,
C.  adrenalina,
D.  atropina.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie fałszywe, dotyczące prawidłowego wykonywania
oddechów ratowniczych:

A.  udrożnij drogi oddechowe,
B . zaciśnij  skrzydełka  nosa  i  obejmij  szczelnie  usta

poszkodowanego swoimi ustami,
C . wdmuchuj  powietrze  do  ust  poszkodowanego  przez  1

sekundę,
D.  obserwuj, czy podczas wdechu opada klatka piersiowa.

Zadanie 0.
Zaburzenia  rytmu  serca  w  postaci  wydłużenia  odstępu  Q-T  i
nowego załamka J pomiędzy zespołem QRS a odcinkiem ST występuje
w :

A.  hipertermii,
B.  hipotermii,
C.  porażeniu prądem,
D.  porażeniu piorunem.

Zadanie 0.
Według  "reguły  9"  oparzona  cała  kończyna  dolna  i  głowa  (u
dorosłego) to:

A .  36% powierzchni ciała,
B.  27% powierzchni ciała,
C.  18% powierzchni ciała,
D.  9% powierzchni ciała.



Zadanie 0.
U  chorego we wstrząsie hipowolemicznym próbki szpiku kostnego
mogą być użyte do oznaczenia:

A . grupy  krwi,  gazometrii  (porównywalne  wyniki  z  krwią
żylną), hemoglobiny, glukozy,

B . gazometrii  krwi  tętniczej,  amylazy,  leukocytozy,  grupy
krwi,

C . gazometrii  krwi  żylnej,  morfologii,  troponiny,  grupy
krwi,

D . hemoglobiny,  elektrolitów,  układu  krzepnięcia,
gazometrii krwi tętniczej.

Zadanie 0.
Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala:

A.  Aldretea,
B.  Norton,
C.  Cambridge,
D.  TISS.

Zadanie 0.
W  ciągu 72 godzin u pacjenta,  który uległ  podtopieniu występuje
wysokie ryzyko:

A.  choroby kesonowej,
B.  ostrej niewydolności oddechowej,
C.  hipertermii,
D.  sepsy.

Zadanie 0.
Pielęgniarka posiadająca uprawnienia do samodzielnego podawania
leków  i  przetaczania  płynów  w  resuscytacji  krążeniowo-
oddechowej  (posiadająca  co  najmniej  kurs  specjalistyczny
resuscytacji  krążeniowo-  oddechowej)  pod  nieobecność  lekarza
stwierdzając  u  pacjenta  dorosłego  wstrząs  anafilaktyczny  z
postępującym  obrzękiem  dróg  oddechowych  powinna  podać  w
pierwszej kolejności:

A .  tlen i blokery H1 i H2 domięśniowo,
B.  tlen i glukagon dożylnie,
C.  tlen i sterydy dożylnie,
D.  tlen i adrenalinę domięśniowo.

Zadanie 0.
Pomiaru  wysycenia  krwi  tętniczej  tlenem,  mierzonego
pulsoksymetrem, NIE powinno się stosować:

A.  w niedokrwistości,
B.  w hipotensji,
C.  w zatruciu tlenkiem węgla,
D.  we wstrząsie neurogennym.



Zadanie 0.
Podczas  prowadzenia  podstawowych  zabiegów  resuscytacyjnych,
ocenę stanu poszkodowanego dorosłego wykonujemy:

A.  co 1 minutę,
B.  co 5 cykli,
C.  nie sprawdzamy skuteczności zabiegów resuscytacyjnych,
D . d o  momentu  pojawienia  się  tętna  na  tętnicy  szyjnej

wspólnej.

Zadanie 0.
Który  z  poniższych objawów jest  najbardziej  typowy dla  wstrząsu
rdzeniowego?

A.  szybkie tętno, lepka skóra,
B.  szybkie tętno, ciepła i sucha skóra,
C.  wolne tętno, lepka skóra,
D . tętno  w  normie,  skóra  różowa  o  prawidłowej

temperaturze.

Zadanie 0.
Pacjentka lat  65,  w wyniku upadku zgłasza si lne bóle barku, nie
może  wykonywać  żadnych  ruchów  w  stawie  barkowym.  Kończyna
ciepła i różowa. Właściwe postępowanie na miejscu zdarzenia to:

A.  jak najszybsze nastawienie zwichnięcia,
B . doustne podanie leków przeciwbólowych, unieruchomienie

kończyny i transport do szpitala,
C . domięśniowe  podanie  leków  przeciwbólowych,

unieruchomienie  kończyny  górnej  i  transport  do
szpitala,

D.  jak najszybszy transport do szpitala.

Zadanie 0.
Udzielając poszkodowanemu szybkiej, wstępnej pomocy medycznej
po epizodzie tonięcia:

A . należy  zawsze  oczyścić  drogi  oddechowe  z  zaaspirowanej
wody,

B . nie  ma  potrzeby  oczyszczania  dróg  oddechowych  z
zaaspirowanej wody,

C . należy  ucisnąć  nadbrzusze  w  celu  usunięcia
zaaspirowanej wody,

D . należy  próbować  opróżnić  żołądek  i  jamę  ustną
poszkodowanego.



Zadanie 0.
D o  szpitalnego  oddziału  ratunkowego  przywieziono  pacjenta  z
bólami w klatce piersiowej,  ciśnieniem tętniczym krwi  90/60 mm
Hg,  akcją  serca  45  uderzeń/minutę.  Rozpoznano  bradykardię
zatokową i podano 0,5 mg atropiny. Po około 30 minutach doszło
d o  zatrzymania  akcji  serca  w  mechanizmie  asystolii.  W pierwszej
kolejności należy:

A . podać  1  mg  adrenaliny  i  wykonać  defibrylację  energią
360 J,

B . rozpocząć  masaż  pośredni  serca  i  podać  dożylnie  3  mg
atropiny,

C . zaintubować  pacjenta  i  zdefibrylować  energią  200  J ,  a
następnie 360 J,

D.  podać dożylnie 100 mg xylokainy.

Zadanie 0.
Pacjent  w  czasie  transfuzji  koncentratu  krwinek  czerwonych
zgłasza  dreszcze,  duszność  i  bóle  pleców.  Najwłaściwszym
postępowaniem w takiej sytuacji jest :

A . podanie  domięśniowo  niesterydowego  leku
przeciwzapalnego,

B.  podanie dożylnie aminofiliny,
C.  zwolnienie szybkości transfuzji,
D.  natychmiastowe przerwanie transfuzji.

Zadanie 0.
Bezwzględne  wskazanie  do  ratunkowej  torakotomii  występuje  u
chorego z urazem klatki piersiowej:

A .  z krwiakiem opłucnej,
B.  z odmą opłucnej,
C . niestabilnego  krążeniowo  z  otwartymi  obrażeniami  klatki

piersiowej,
D . stabilnego  hemodynamicznie  i  oddechowo,  z  raną

przenikającą klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Powikłaniem cewnikowania żył centralnych nie jest:

A .  odma opłucnowa,
B.  zator powietrzny,
C.  dodatkowe, pojedyncze pobudzenia nadkomorowe,
D.  blok przdsionkowo-komorowy I˚.



Zadanie 0.
Jeżeli  AED  zaleca  wykonanie  defibrylacji,  w  pierwszej
kolejności należy:

A.  nacisnąć przycisk defibrylacji,
B .  sprawdzić czy poszkodowany nie ma tętna,
C.  upewnić się, że nikt nie dotyka poszkodowanego,
D . sprawdzić  obecność  prawidłowego  oddechu  u

poszkodowanego.

Zadanie 0.
Do nieaktywnych postaci hemoglobiny należy:

A.  methemoglobina,
B.  oksyhemoglobina,
C.  hemoglobina płodowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
U  dorosłych  pacjentów  prowadzenie  resuscytacji
krążeniowo-oddechowej zaczynamy od:

A.  30 uciśnięć klatki piersiowej,
B.  2 oddechów ratowniczych,
C.  15 uciśnięć klatki piersiowej,
D . 3 0  uciśnięć  klatki  piersiowej  (1  ratownik)  lub  15

uciśnięć klatki piersiowej (2 ratowników).

Zadanie 0.
Głębokość wprowadzenia rurki intubacyjnej noworodkowi (cm) może
być obliczana wg wzoru:

A.  waga /kg/+6 cm,
B.  4+wiek (w latach)/4,
C.  12+masa ciała/4,
D.  waga /kg/+3 cm.

Zadanie 0.
Dekontaminacja  przewodu  pokarmowego  z  użyciem  węgla
aktywowanego jest przeciwwskazana w przypadku zatrucia:

A.  metalami,
B.  aspiryną,
C.  paracetamolem,
D.  lekami z grupy blokerów kanału wapniowego.



Zadanie 0.
Cykl  krążeniowo  -  oddechowy  wg  Wytycznych  Polskiej  Rady
Resuscytacji,  przy  nagłym  zatrzymaniu  krążenia  u  dziecka
prowadzony przez 1 ratownika przedmedycznego, wynosi:

A .  5 uciśnięć - 1 wdech,
B.  30 uciśnięć - 2 wdechy,
C.  15 uciśnięć - 1 wdech,
D.  5 uciśnięć - 2 wdechy.

Zadanie 0.
Największe ryzyko wystąpienia wstrząsu krwotocznego w przypadku
obrażeń  układu  szkieletowo-mięśniowego,  występuje  przy
złamaniu:

A.  obustronnym kości przedramienia,
B.  kości piszczelowych,
C.  obustronnym kości udowych,
D.  obustronnym kości strzałkowych.

Zadanie 0.
Konikopunkcja polega na:

A.  nacięciu skóry poniżej chrząstki tarczowatej krtani,
B.  nakłuciu skóry powyżej chrząstki tarczowatej krtani,
C.  przecięciu więzadła pierścienno - tarczowego,
D.  nakłuciu więzadła pierścienno - tarczowego.

Zadanie 0.
Hiperwentylacja w resuscytacji krążeniowo - oddechowej jest:

A .  wskazana,
B.  niewskazana,
C.  bezwzględnie konieczna,
D.  nie ma znaczenia.

Zadanie 0.
Nagłą utratę widzenia może spowodować:

A.  ostry atak jaskry,
B.  odwarstwienie siatkówki,
C.  histeria,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Resuscytację krążeniowo-oddechową u osoby dorosłej rozpoczynamy
od 5 oddechów ratowniczych w przypadku NZK spowodowanego:

A.  urazem,
B.  ciążą,
C.  zatruciem,
D.  tonięciem.



Zadanie 0.
Postępowanie  w  zatruciu  substancjami  pobudzającymi  np.
Amfetaminą,  MDMA/ekstazy,  obejmuje:  monitorowanie  funkcji
życiowych, tlenoterapię oraz podanie:

A.  Naloksonu,
B.  Diazepamu,
C.  N-acetylocysteiny,
D.  Wodorowęglanu sodu.

Zadanie 0.
Klasyczne objawy wgłobienia jelit u dzieci obejmują:

A.  gwałtowne wymioty, biegunkę i gorączkę,
B.  wymioty, biegunkę i wysypkę drobnoplamistą na tułowiu,
C . bóle  brzucha  o  charakterze  napadowym  oraz  domieszkę

krwi w stolcu,
D.  ból brzucha o stałym charakterze, nudności i gorączkę.

Zadanie 0.
Jaki  rozmiar  rurki  dotchawiczej  należy  wybrać  przygotowując
zestaw do intubacji dla 6 letniego dziecka?

A.  7,5 bez mankietu uszczelniającego,
B.  7,0 z mankietem uszczelniającym,
C.  6,5 z mankietem uszczelniającym,
D.  5,5 bez mankietu uszczelniającego.

Zadanie 0.
Wskazaniem do elektrostymulacji przezskórnej jest:

A .  blok przedsionkowo-komorowy I stopnia,
B . tachykardia  >160  uderzeń/minutę,  oporna  na

farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

C . bradykardia  <40  uderzeń/minutę  oporna  na
farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

D.  asystolia.

Zadanie 0.
Jeżeli  pierwszy  oddech  ratowniczy  nie  powoduje  uniesienia
klatki piersiowej, wykonaj następujące czynności, z WYJĄTKIEM:

A . sprawdzenia,  czy  odgięcie  głowy  i  uniesienie  żuchwy  są
poprawne,

B . wygarnięcia  "na  ślepo"  ciał  obcych,  będących  przyczyną
niedrożności dróg oddechowych,

C.  usunięcia tylko widocznych ciał obcych,
D . wykonania  za  każdym  razem  nie  więcej  niż  2  prób

wentylacji.



Zadanie 0.
Po uderzeniu piorunem śmierć następuje najczęściej w wyniku:

A.  zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór,
B . wtórnego  zatrzymania  krążenia  z  powodu  zatrzymania

czynności oddechowej,
C.  zatrzymania krążenia w mechanizmie asystolii,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Udrożnienie dróg oddechowych u niemowlęcia uzyskujemy poprzez:

A.  maksymalne odgięcie głowy,
B.  podłożenie pod okolicę potylicy płaskiej poduszeczki,
C.  przygięcie głowy i uniesienie żuchwy,
D . odgięcie  głowy  do  pozycji  neutralnej  i  uniesienie

żuchwy.

Zadanie 0.
Przyspieszenie  częstości  pobudzeń  w  węźle
zatokowo-przedsionkowym  i  poprawę  przewodzenia  w  węźle
przedsionkowo-komorowym powoduje:

A.  lignokaina,
B.  werapamil,
C.  atropina,
D.  dopamina.

Zadanie 0.
Największym ryzykiem związanym ze złamaniem miednicy jest:

A .  krwotok do przestrzeni zaotrzewnowej,
B.  uszkodzenie pęcherza moczowego,
C.  przerwanie cewki moczowej,
D.  rozejście spojenia łonowego.

Zadanie 0.
Skala Glasgow opiera się na ocenie:

A.  czynności nerwów czaszkowych,
B . czynności  serca,  czynność  oddechowej,  napięcia  mięśni,

reakcji na cewnik, koloru skóry,
C.  reakcji otwierania oczu, reakcji słownej i ruchowej,
D.  siły mięśniowej.



Zadanie 0.
D o  oddziału  ratunkowego  została  przywieziona  z  pobliskiego
dworca  autobusowego  po  wielogodzinnej  podróży  zatłoczonym
autobusem  58-letnia  pacjentka,  z  dusznością,  bólami  w  klatce
piersiowej,  uczuciem  lęku.  Z  wywiadu  wynika,  że  leczy  się  z
powodu żylaków kończyn dolnych. Nie stwierdzono zmian w badaniu
EKG i RTG klatki piersiowej. Obraz kliniczny sugeruje:

A.  reakcję nerwicową,
B.  chorobę lokomocyjną,
C.  zatorowość płucną,
D.  spastyczne zapalenie oskrzeli.

Zadanie 0.
U  80-letniego  pacjenta  wystąpiła  anuria.  W  podbrzuszu
wyczuwalny  jest  wypełniony  pęcherz  moczowy.  Lekarz  pogotowia
ratunkowego  nie  mógł  założyć  cewnika  Foleya  do  pęcherza
moczowego.  Najbardziej  prawdopodobną  przyczyną  zatrzymania
moczu u tego pacjenta jest:

A .  ostre kłębkowe zapalenie nerek,
B.  przerost gruczołu krokowego,
C.  kamica moczowodowa,
D.  wstrząs hipowolemiczny.

Zadanie 0.
Podczas  prowadzenia  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  u
dziecka zlecono podanie adrenaliny. Wskaż prawidłową odpowiedź:

A . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 10 mikrogram/kg,

B . zalecana  dawka  adrenaliny  drogą  dotchawiczą  wynosi  10
mikrogram/kg,

C . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 1 mikrogram/kg,

D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Właściwe  miejsce  do  uciskania  klatki  piersiowej  w  NZK  u
niemowlęcia to:

A . 1  szerokość  palca  poniżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

B . 2  szerokości  palca  poniżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

C . 1  szerokość  palca  powyżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

D . 1  palec  powyżej  miejsca  gdzie  łuki  żebrowe  łączą  się  z
trzonem mostka.



Zadanie 0.
Czy  podczas  medycznej  segregacji  wstępnej  dokonuje  się
bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych?

A . nie,  bo  pacjenci  z  niedrożnością  dróg  oddechowych  nie
rokują przeżycia,

B.  tak, bo jest to podstawowy sposób postępowania,
C.  tak, ale tylko wtedy, gdy jest na to czas,
D.  nie, bo jest to działanie drugorzędne.

Zadanie 0.
Która  zasada  dotycząca  techniki  prowadzenia  resuscytacji
krążeniowo-oddechowej jest prawdziwa?

A . objętość powietrza jaką ratownik musi wprowadzić do ust
poszkodowanego stosując metodę usta - usta wynosi 200 -
400 ml,

B . prawidłowy  stosunek  uciśnięć  klatki  piersiowej  do
wdechów przy akcji prowadzonej przez jednego lub dwóch
ratowników wynosi zawsze 15:2 u dorosłego i dziecka,

C . oczyszczenie  jamy  ustnej  i  gardła  jest  najprostszym
sposobem  udrożnienia  dróg  oddechowych  u  osoby
nieprzytomnej,

D . wskazaniem  do  rozpoczęcia  uciskania  klatki  piersiowej
jest stwierdzenie braku tętna na dużych tętnicach.

Zadanie 0.
Prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową u małego dziecka,
wobec niemożności uzyskania obwodowego dostępu dożylnego możemy
podawać leki:

A .  domięśniowo, w odpowiednio zwiększonej dawce,
B . podskórnie  w  okolicę  ramienia  dziecka,  a  następnie

unieść kończynę do góry,
C . podjęzykowo,  przy  zabezpieczonych  przed  zachłyśnięciem

drogach oddechowych,
D.  do jamy szpikowej.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów stanu przedrzucawkowego u kobiety w III
trymestrze ciąży, należą:

A.  drgawki, spadek ciśnienia tętniczego, wielomocz,
B.  drgawki, spadek ciśnienia tętniczego, cukromocz,
C.  obrzęki, wzrost ciśnienia tętniczego, białkomocz,
D.  obrzęki, wzrost ciśnienia tętniczego, wielomocz.



Zadanie 0.
Spośród  wymienionych  cech  definiujących  stan  padaczkowy
prawdziwą jest:

A .  czynność napadowa utrzymuje się przynajmniej 30 minut,
B . stan  padaczkowy  to  kilka  kolejnych  napadów,  pomiędzy

którymi chory nie odzyskuje przytomności,
C . najczęstszą  postacią  stanu  padaczkowego  są  napady

"grand mal",
D.  wszystkie powyższe cechy są prawdziwe.

Zadanie 0.
Rozpoznanie zatrzymania krążenia u poszkodowanego znajdującego
s ię  w  hipotermii  powinno  być  poprzedzone  sprawdzeniem  tętna
trwającym co najmniej:

A .  10 sekund,
B.  30 sekund,
C.  60 sekund,
D.  120 sekund.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  niedrożności  dróg  oddechowych  u  ludzi
starszych jest:

A .  ciało obce,
B.  zaleganie wydzieliny,
C.  uraz krtani i tchawicy,
D.  zapadnięcie się języka.

Zadanie 0.
Rodzice  zgłosili  s ię  z  3-letnim  dzieckiem  do  SOR,  zaniepokojeni
trwającymi  od  dwóch  dni  długimi  atakami  kaszlu  z  następowymi
wymiotami  i  sinicą.  Według  ich  relacji  napady  kaszlu  u  dziecka
kończą  się  głębokim  wdechem  i  "pianiem".  Jaką  jednostkę
chorobową trzeba brać pod uwagę?

A.  zapalenie krtani,
B.  zapalenie nagłośni,
C.  krztusiec,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
W  postępowaniu poresuscytacyjnym u osoby dorosłej,  korzystniej
jest:

A .  utrzymać pacjenta w łagodnej hipotermii,
B.  ogrzewać pacjenta,
C.  utrzymać normalną temperaturę ciała,
D.  naprzemiennie nagrzewać i ochładzać pacjenta.



Zadanie 0.
Leczenie  wstrząsu  hipowolemicznego  bez  podawania  koncentratu
krwinek  czerwonych  jest  możliwe  w  przypadku  utraty  krwi
krążącej do:

A.  10% objętości,
B.  15% objętości,
C.  25% objętości,
D.  30% objętości.

Zadanie 0.
Występujące  u  dziecka  2-  letniego  objawy  tj . :  spadek  masy
ciała,  wysuszenie  błon  śluzowych,  obniżenie  napięcia  skóry,
szaro - marmurkowy kolor skóry, świadczą o:

A.  zapaleniu płuc,
B.  hipoksemii,
C.  odwodnieniu,
D.  upośledzeniu czynności nerek.

Zadanie 0.
Postępowanie  w  trakcie  wykonywania  defibrylacji  przy  pomocy
AED, wymaga dodatkowych działań lub modyfikacji w następujących
przypadkach, z WYJĄTKIEM pacjentów:

A.  ze znaczną otyłością,
B . z  rozrusznikiem  serca  wszczepionym  pod  prawym

obojczykiem,
C.  wydobytych z wody z mokrą klatką piersiową,
D.  z bardzo silnie owłosioną klatką piersiową.

Zadanie 0.
Uderzenia pioruna nie cechuje:

A.  obecność rany wlotowej i wylotowej,
B.  powierzchowne oparzenie o dendrytycznym kształcie,
C.  rozerwanie błony bębenkowej,
D.  przejściowe porażenie kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Wstrząs spowodowany masywną utratą krwi na skutek krwawienia z
górnego odcinka przewodu pokarmowego jest wstrząsem:

A.  kardiogennym,
B.  oligowolemicznym,
C.  septycznym,
D.  hiperwolemicznym.



Zadanie 0.
W  przypadku  podjęcia  decyzji  o  zaprzestaniu  zabiegów
resuscytacyjnych  u  pacjenta  będącego  w  hipotermii,  należy
kierować się zasadą:

A . stwierdzenie  zgonu  odbywa  się  tak  jak  w  innych
przypadkach,

B . nie  można  stwierdzić  zgonu  dopóki  nie  ogrzeje  s ię
ofiary,

C . jeśl i  nie  ma  krążenia  po  20  minutach  wykonywania
zabiegów resuscytacyjnych, zawsze stwierdza się zgon,

D . zawsze  stwierdza  się  zgon,  jeśli  upłynęło  20  minut  od
epizodu oziębienia ofiary.

Zadanie 0.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

A . bradykardia  hipotermiczna  jest  oporna  na  leczenie
atropiną,

B . samoistny  powrót  normalnej  temperatury  ciała  nie  jest
możliwy w hipotermii wynoszącej 30˚C,

C . rozpoznanie  śmierci  mózgu  nie  jest  możliwe  przed
przywróceniem  głębokiej  temperatury  ciała  do  wartości
prawidłowych,

D . najdokładniejszym  sposobem  określenia  głębokiej
temperatury ciała jest jej pomiar w odbycie.

Zadanie 0.
Sondę Sengstakena - Blakemore'a stosuje s ię w celu zatamowania
krwotoku z:

A.  żylaków przełyku,
B.  nosa,
C.  płuc,
D.  żołądka.

Zadanie 0.
Pacjent  30  minut  po  tępym  urazie  brzucha  w  wyniku  wypadku
komunikacyjnego,  wcześniej  niechorujący.  W  badaniu  fizykalnym
brzuch  wzdęty,  napięty,  żywo  bolesny.  Ciśnienie  tętnicze:  90/50
mmHg, tachykardia. W morfologii krwi WBC 21 tys. w mm3, RBC 1,5
mln w mm3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

A.  ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,
B.  zapalenie otrzewnej,
C.  masywne krwawienie do jamy brzusznej,
D.  perforacja jelita.



Zadanie 0.
D o  szpitalnego  oddziału  ratunkowego  przywieziono  pacjenta  z
napadowym migotaniem przedsionków. Przed badaniem lekarskim
pacjent  zgłasza  pragnienie  i  prosi  o  podanie  szklanki  wody.  W
tej sytuacji:

A . podajesz wodę do picia ze względu na ryzyko odwodnienia
pacjenta,

B . pacjent  winien  wstrzymać  się  od  spożywania  płynów  i
pokarmów do czasu decyzji o sposobie leczenia,

C . podajesz  pacjentowi  wodę  do  picia  ze  względów
humanitarnych,

D . podajesz  pacjentowi  wodę  z  rozpuszczonym  preparatem
potasu.

Zadanie 0.
Ratunkowe  uciskanie  klatki  piersiowej  należy  prowadzić  w
następujący sposób, z WYJĄTKIEM:

A.  ręce należy ułożyć na "środku klatki piersiowej",
B.  z częstością 100-120/min.,
C.  czas relaksacji do uciśnięcia powinien być jak 2:1,
D.  u dorosłych wykonujemy je z użyciem obu rąk.

Zadanie 0.
Lekiem  o  działaniu  antagonistycznym  w  stosunku  do  opioidów
jest:

A .  anexate,
B.  naloxon,
C.  midazolam,
D.  flumazenil.

Zadanie 0.
Najpopularniejszą  techniką  cewnikowania  żył
wewnętrznych/centralnych jest technika:

A.  Safara,
B.  Seldingera,
C.  Edwardsa,
D.  Szylenbusha.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  migotania  komór  (VF),  w  warunkach  pomocy
przedszpitalnej, należy:

A.  prowadzić BLS przez 1-3 minut,
B.  natychmiast podać leki antyarytmiczne,
C . natychmiast  rozpocząć  RKO,  wykonać  defibrylację  i

ponownie uciskać klatkę piersiową,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 0.
D o  SOR  przywieziono  pacjenta  z  objawami  wstrząsu  na  skutek
masywnego  krwotoku  zewnętrznego.  Stwierdzono  podwyższenie
stężenia  mocznika  i  kreatyniny  w  surowicy  krwi,  a  po  założeniu
cewnika do pęcherza moczowego uzyskano 50 ml moczu. Objawy te
świadczą o tym, że u pacjenta rozwinęła się:

A .  ostra pozanerkowa niewydolność nerek,
B.  ostra martwica cewek nerkowych,
C.  ostra przednerkowa niewydolność nerek,
D.  odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Zadanie 0.
We wstępnym leczeniu zawału mięśnia sercowego zazwyczaj stosuje
się:

A .  nitroglicerynę, heparynę, aspirynę,
B.  nitroglicerynę, aspirynę, morfinę, tlen,
C.  klopidogrel, heparynę, apirynę, tlen,
D.  nitroglicerynę, klopidogrel, heparynę, aspirynę.

Zadanie 0.
Jakie  szybkie  i  tanie  badanie  zdiagnozuje  uszkodzenia
śledziony?

A.  RTG przeglądowe jamy brzusznej na stojąco,
B.  TK jamy brzusznej,
C.  USG jamy brzusznej,
D.  RTG klatki piersiowej lewoboczne.

Zadanie 0.
Pacjenta, wykazującego ostrą psychozę, należy przede wszystkim:

A.  unieruchomić w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
B.  podać doustnie środek neuroleptyczny,
C.  pozostawić w sali chorych z innymi pacjentami,
D.  pobrać krew na zawartość substancji psychoaktywnych.

Zadanie 0.
Wartość  energii  potrzebna  do  pierwszego  wyładowania  podczas
defibrylacji u dziecka ważącego 20 kg wynosi:

A .  20 J,
B.  40 J,
C.  60 J,
D.  80 J.



Zadanie 0.
Kontynuuj resuscytację do momentu, z WYJĄTKIEM:

A.  przybycia pogotowia ratunkowego,
B.  AED zaleci przerwanie resuscytacji,
C .  pojawienia się prawidłowego oddechu u poszkodowanego,
D.  wyczerpania sił własnych.

Zadanie 0.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:1000 oznacza, że:

A.  1 ml = 0,01 mg adrenaliny,
B.  1 ml = 0,1 mg adrenaliny,
C.  1 ml = 1 mg adrenaliny,
D.  0,1 ml = 0,01 mg adrenaliny.

Zadanie 0.
Elektrokardiograficzne  rozpoznanie  asystolii  może  ułatwić
obecność:

A.  szerokich zespołów QRS,
B.  wąskich zespołów QRS,
C.  idealnie płaskiej linii izoelektrycznej,
D.  załamków P w obrębie linii izoelektrycznej.

Zadanie 0.
W  sytuacji  częstoskurczu  komorowego  z  brakiem  tętna
pielęgniarka/pielęgniarz  specjalista  pielęgniarstwa
ratunkowego,  pod  nieobecność  lekarza  powinna/powinien  w
pierwszej kolejności:

A .  zaintubować pacjenta,
B.  założyć wkłucie i podać adrenalinę,
C.  wykonać defibrylację elektryczną,
D.  rozpocząć przetaczanie krystaloidów.

Zadanie 0.
Prowadzisz  resuscytację  krążeniowo-oddechową  (RKO)  u
68-letniego  pacjenta,  u  którego  do  zatrzymania  krążenia  doszło
w  mechanizmie  migotania  komór.  Do  tej  pory  wykonano  dwie
defibrylacje,  pacjenta  zaintubowano  i  uzyskano  dostęp  do  żyły,
o d  ostatniej  defibrylacji  minęły  dwie  minuty,  w  trakcie  których
prowadzono RKO. Kolejne działania będą polegały na:

A . ocenie  rytmu  i  jeżeli  nadal  obecne  migotanie  komór
wykonaniu defibrylacji,

B .  podaniu adrenaliny (0,1mg) i wykonaniu defibrylacji,
C . ocenie  rytmu,  i  jeżeli  nadal  obecne  migotanie  komór

podaniu adrenaliny (1mg) i wykonaniu defibrylacji,
D.  wykonaniu defibrylacji i podaniu adrenaliny (1mg).



Zadanie 0.
W  przypadku  trudności  w  interpretacji  zapisu  EKG,  w
zróżnicowaniu  asystolii  i  niskonapięciowego  migotania  komór
należy:

A.  bezwzględnie wykonać defibrylację,
B.  wykonać kardiowersję,
C.  prowadzić uciskanie klatki piersiowej,
D.  wykonać uderzenie przedsercowe.

Zadanie 0.
Wyrób  medyczny  wprowadzony  do  obrotu  i  do  użytku  nie  może
stwarzać zagrożenia dla:

A.  użytkowników i osób trzecich,
B . bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, użytkowników i osób

trzecich,
C.  bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów,
D.  zdrowia pacjentów.

Zadanie 0.
Z e  względu  na  bezpieczeństwo  personelu  podczas  wykonywania
zabiegów inwazyjnych należy używać:

A . rękawiczek chirurgicznych, masek, fartuchów ochronnych,
okularów,

B.  rękawiczek foliowych, masek, okularów,
C . masek,  fartuchów  foliowych,  okularów,  rękawiczek

foliowych,
D . okularów,  fartuchów  z  nie  przepuszczalnego  materiału,

czepków fizelinowych.

Zadanie 0.
Kalkulacje kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego
w wojewódzkim planie działania systemu sporządza:

A.  wojewoda,
B.  starosta,
C.  Minister zdrowia,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.
Sprawność działania ratowników zależy od:

A.  właściwej organizacji czasu pracy i wypoczynku,
B.  znajomości technik relaksacyjnych,
C.  prawidłowa odpowiedź A i B,
D . powyższe  nie  mają  znaczącego  wpływu  na  sprawność

ratowników.



Zadanie 0.
W  przypadku  nieprzewidzianym  w  Kodeksie  Etyki  Zawodowej
Pielęgniarki  i  Położnej  Rzeczpospolitej  Polskiej,  pielęgniarka
powinna postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w:

A.  ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B.  orzecznictwie Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
C.  kodeksie Etyki Zawodowej Lekarzy,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wytyczne DNR powinny być sformułowane w sposób następujący, Z
WYJĄTKIEM:

A . decyzja  o  zaniechaniu  resuscytacji  musi  być  podjęta
przez  starszego  rangą  lekarza,  który  winien  w  miarę
potrzeby skonsultować ją z innymi osobami,

B . należy  przerwać  dalsze  próby  leczenia  i  kontynuować
jedynie opiekę nad pacjentem,

C . decyzję  należy  zakomunikować personelowi  medycznemu,
wpisać  do  historii  choroby  i  w  odpowiednich  odstępach
czasu weryfikować,

D.  decyzja powinna być znana rodzinie pacjenta.

Zadanie 0.
Celem edukacji społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy jest:

A .  poprawienie skuteczności i redukcja kosztów leczenia,
B.  właściwe, wstępne postępowanie,
C . uzyskanie  optymalnego  poziomu  wiedzy  z  zakresu

pierwszej pomocy,
D . trafne  rozpoznanie  zatrzymania  krążenia,  oddechu,

zadławienia,  oraz  prawidłowe  prowadzenie  podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych.

Zadanie 0.
Zapewnienie  jakości  opieki  w  pielęgniarstwie  ratunkowym  polega
na:

A . zaplanowanym systemie działań rzetelnie  wykonywanych,
zapewniających usługę zgodnie z przyjętymi standardami,
przy użyciu określonych środków i w określonym czasie,

B . dowolnym  systemie  działań  zależnym  od  posiadanych
środków,

C.  stworzeniu standardów postępowania,
D . zapewnieniu  jakości  w  zależności  od  wykształcenia

personelu.



Zadanie 0.
Szczegółowe zadania SOR określa:

A.  Minister Zdrowia,
B . dyrektor szpitala w porozumieniu z ordynatorem oddziału

(SOR),
C.  Krajowa Rada Akredytacyjna,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Do poznawczych oznak stresu u pracowników NIE zalicza się:

A .  utraty pamięci,
B.  drażliwości,
C.  afazji wzrokowej,
D.  problemów z liczeniem.

Zadanie 0.
Powodzenie  defibrylacji  zależy  od  rzeczywistego  przepływu
prądu, na jego wartość wpływa:

A . oporność  klatki  piersiowej,  masa  ciała,  ułożenie
elektrod, energia wyładowania,

B . oporność  klatki  piersiowej,  ułożenie  elektrod,  dobrej
jakości sprzęt, wyszkolony personel,

C . dobrej  jakości  sprzęt,  ułożenie  elektrod,  regularna
kontrola techniczna urządzenia,

D . oporność  klatki  piersiowej,  masa  ciała,  dwufazowy
kształt fali wyładowania.

Zadanie 0.
C o  utrudnia  komunikowanie  się  w  zespole  pod  względem
jakościowym i ilościowym?

A.  brak opracowanego systemu działania,
B.  mała liczebność zespołu,
C.  działanie w warunkach silnego stresu,
D.  brak koordynacji działań zespołu.

Zadanie 0.
Nadzór  nad  realizacją  kształcenia  podyplomowego  pielęgniarek
sprawuje/ą:

A.  Minister Edukacji Narodowej,
B.  Minister właściwy do spraw zdrowia,
C.  Izby Pielęgniarskie,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia.



Zadanie 0.
Pozbawić prawa wykonywania zawodu pielęgniarkę/położną, może:

A.  pielęgniarka oddziałowa,
B.  ordynator/kierownik oddziału,
C.  sąd pielęgniarek i położnych,
D.  izby pielęgniarskie.

Zadanie 0.
Zasady wspierania poszkodowanych w kontakcie bezpośrednim to:

A.  aktywność i zdecydowanie,
B.  unikanie pośpiechu i impulsywnego działania,
C.  chęć zrozumienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
D o  podjęcia  decyzji  o  udzielaniu  pomocy  na  miejscu  wypadku
przez  przygodnego  świadka  zdarzenia  konieczne  są  następujące
warunki:

A . zauważenie  zdarzenia,  znajomość  właściwych  form
udzielania pierwszej pomocy, realizacja decyzji,

B .  branie odpowiedzialności,
C . zauważenie  zdarzenia,  zinterpretowanie  zdarzenia  jako

nagły  wypadek,  branie  odpowiedzialności,  znajomość
właściwych form udzielania pierwszej pomocy,

D . zauważenie  zdarzenia,  zinterpretowanie  zdarzenia  jako
nagły  wypadek,  branie  odpowiedzialności,  znajomość
właściwych  form  udzielania  pierwszej  pomocy,  realizacja
decyzji.

Zadanie 0.
Objawy ostrej reakcji na stres (ORS) to:

A.  tylko oszołomienie,
B.  tylko oszołomienie i dezorientacja,
C . burzliwe  objawy  wegetatywne,  oszołomienie,

dezorientacja,
D.  tylko dezorientacja.

Zadanie 0.
Kto może udzielać świadczeń zdrowotnych?

A.  tylko zarejestrowane publiczne ZOZ-y,
B.  tylko zarejestrowane niepubliczne ZOZ-y,
C . wszystkie  ZOZ-y  i  osoby  fizyczne  wykonujące  zawody

medyczne,
D.  tylko osoby fizyczne wykonujące zawody medyczne.



Zadanie 0.
W sytuacji nagłego wypadku, dobro własne świadka czy uczestnika
nagłego wypadku, decyduje o udzieleniu pomocy poszkodowanemu.
Jest to teoria:

A.  wymiany społecznej,
B.  wzajemności,
C.  empatii-altruizmu,
D.  strat.

Zadanie 0.
Do faz kryzysu zaliczamy fazę:

A.  wstępną,
B.  integracji,
C .  usuwania skutków i przywracania stanu pierwotnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Podstawowym  aktem  prawnym  dotyczącym  obowiązku  udzielania
pierwszej pomocy jest artykuł:

A .  162 kodeksu cywilego,
B.  162 kodeksu karnego,
C.  161 kodeksu karnego,
D.  161 kodeksu cywilnego.

Zadanie 0.
Osoby  podejmujące  medyczne  czynności  ratunkowe  oraz  osoby
udzielające  pierwszej  pomocy,  korzystają  z  ochrony
przewidzianej przepisami kodeksu:

A.  karnego,
B.  postępowania administracyjnego,
C.  cywilnego,
D.  cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego.

Zadanie 0.
Etyka medycyny ratunkowej:

A .  nie jest szczególną etyką,
B.  jest etyką szczególnych sytuacji,
C.  jest praktyczną moralnością,
D.  jest taka sama jak etyka lekarska.



Zadanie 0.
Biorąc pod uwagę kolejność udzielania pomocy medycznej, podczas
segregacji medycznej poszkodowani oznaczani są wg następującego
kodu:

A . czerwony  pierwsza,  żółty  druga,  zielony  trzecia
kolejność udzielania pomocy,

B . zielony  pierwsza,  żółty  druga,  czerwony  trzecia
kolejność udzielania pomocy,

C . żółty  pierwsza,  zielony  druga,  czerwony  trzecia
kolejność udzielania pomocy,

D . czarny  pierwsza,  czerwony  druga,  zielony  trzecia
kolejność udzielania pomocy.

Zadanie 0.
Główne cechy tłumu to:

A.  impulsywność,
B.  zmienność i drażliwość,
C.  podatność na sugestie i łatwowierność,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Świadczenia  zdrowotne  w  razie  wypadku,  urazu,  porodu,  nagłego
zachorowania lub  nagłego  pogorszenia  stanu zdrowia  powodujące
zagrożenie życia są udzielane w szczególności przez:

A.  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
B.  publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
C.  jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego,
D . samodzielne  publiczne  zakłady  opieki  zdrowotnej  i

publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Czy z Konstytucji RP wynikają prawa pacjenta?

A.  nie,
B . nie,  prawa  pacjenta  zapisane  są  tylko  w  ustawie  o

działalności leczniczej,
C.  tak,
D . nie,  prawa  pacjenta  zapisane  są  tylko  w  ustawie  o

zawodach pielęgniarki i położnej.

Zadanie 0.
Psychologiczne skutki katastrof dotyczą:

A.  tylko ofiar,
B.  tylko świadków,
C.  tylko ratowników,
D.  ofiar, świadków, ratowników.



Zadanie 0.
Debriefing  (CISD  -  Critical  Incydent  Stress  Debriefing,  CED  -
Critical Event Debriefing) to:

A . podstawowa metoda pomocy psychologicznej, organizowana
jak  najszybciej  (w  rejonie  działań  ratowniczych)  przez
bezpośrednich  przełożonych,  sprowadzająca  się  do
odreagowania  silnych  emocji  i  napięć,  spowodowanych
udziałem  w  traumatycznych  wydarzeniach  w  celu
niedopuszczenia do pojawienia się objawów stresu,

B . metoda  pomocy  psychologicznej  w  postaci  służbowej
odprawy  organizowana  w  czasie  dłuższych  przerw  w
działaniach ratowniczych lub po ich zakończeniu,

C . fizjologiczny  i  psychiczny  wysiłek  organizmu  człowieka
włożony w zmaganie się ze stresem,

D . zaawansowana,  profesjonalna  metoda  pomocy
psychologicznej,  polegająca  na  przeprowadzeniu  bardzo
dokładnej  analizy  traumatycznych  zdarzeń,  wyjaśnieniu
występujących  problemów  natury  psychologicznej  i
eliminowaniu silnych i nawarstwiających się emocji.

Zadanie 0.
Co determinuje zachowanie uczestników wypadku?

A.  obrażenia ciała,
B.  śmierć i urazy innych uczestników,
C.  strach i brak pomocy,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Dążąc  do  zmiany  zachowań  pacjentów  np.:  w  zakresie
prozdrowotnego stylu życia, należy:

A.  oddziaływać na zachowania danej osoby,
B.  określić pożądany kierunek zmian w zachowaniu,
C.  być nastawionym pozytywnie do pacjenta,
D.  przestrzegać wszystkich wymienionych.

Zadanie 0.
äSłyszę  to  z  twoich  ust,  lecz  nie  mogę  zobaczyć  tego  w  twoich
oczach.ö Oznacza to, że:

A . gdy sygnały niewerbalne przekazują informacje niezgodne
z  treścią  wypowiedzi  słownej,  to  wówczas  sygnały
niewerbalne zwykle są bardziej wiarygodne,

B.  emocje najwyraźniej ujawniają się na twarzy,
C . gdy sygnały niewerbalne przekazują informacje niezgodne

z  treścią  wypowiedzi  słownej,  to  wówczas  sygnały
werbalne zwykle są bardziej wiarygodne,

D.  emocje najwyraźniej ujawniają się w tonie głosu.



Zadanie 0.
Do metod podających zaliczamy:

A.  wykład informacyjny, pogadankę, ćwiczenia, opis,
B.  anegdotę, wykład problemowy, opowiadanie, instruktaż,
C.  pogadankę, opowiadanie, wykład informacyjny,
D.  wykład konwersatoryjny, opis, pogadankę, anegdotę.

Zadanie 0.
Program  kształcenia  jest  planem  działania,  który  dotyczy
uczących się i nauczycieli, obejmuje metody nauczania oraz:

A.  środki dydaktyczne i czas na naukę,
B.  środki dydaktyczne i cele kształcenia,
C.  środki dydaktyczne, cele kształcenia i czas na naukę,
D . środki  dydaktyczne,  cele  kształcenia,  czas  na  naukę,

metody kontroli i oceny wyników.

Zadanie 0.
Postawy  wobec  osób  niepełnosprawnych,  które  są  wyrazem
akceptacji  i  skłaniają  ich  otoczenie  do  różnego  rodzaju  działań
ułatwiających im życie, to postawy:

A.  antyintegracyjne,
B.  asertywne,
C.  prointegracyjne,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Osoby  niepełnosprawne  i  przewlekle  chore  mogą  przyjmować
negatywne  postawy  wobec  proponowanej  terapii,  a  także
ograniczać  lub  rezygnować  z  działań  w  zakresie  usprawniania  i
szeroko  rozumianej  rehabilitacji.  Która  z  podanych  poniżej
sytuacji  jest  wymieniana  w  literaturze  socjologicznej,  jako
uwarunkowanie takiej postawy?

A . charakter  choroby  i  zakres  spowodowanych  nią
dysfunkcji,

B.  wiek i pochodzenie społeczne pacjenta,
C . dostrzeganie  korzyści,  jakie  można  uzyskać  dzięki

chorobie,
D.  doświadczane przez chorego reakcje społeczne.



Zadanie 0.
Pielęgniarka/położna  jest  zobowiązana  do  wykonywania  zleceń
lekarskich:

A.  wszystkich,
B . tylko  tych,  które  zapisane  są  w  dokumentacji  medycznej

( z  wyjątkiem  sytuacji  stanowiących  zagrożenie  życia)  i
nie budzą żadnych wątpliwości pielęgniarki/położnej,

C . tylko  tych,  o  których  jest  przekonana,  że  są
uzasadnione,

D . w  zależności od zwyczajów panujących w placówce służby
zdrowia, w której pracuje.

Zadanie 0.
W  którym  roku  powstała  ustawa  o  zawodach  pielęgniarki  i
położnej?

A.  1996 rok,
B.  1995 rok,
C.  1997 rok,
D.  1999 rok.

Zadanie 0.
Akredytacja, to:

A . wewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

B . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

C . zewnętrzny,  obowiązkowy  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

D . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej nie znanymi standardami.

Zadanie 0.
Trzy  role,  których  oczekuje  s ię  od  kadry  kierowniczej  w  ramach
organizacji, to:

A .  interpersonalna, techniczna i decyzyjna,
B.  informująca, decyzyjna i kontrolna,
C.  interpersonalna, informująca i decyzyjna,
D.  informująca, sytuacyjna i decyzyjna.



Zadanie 0.
Którą  z  funkcji  zarządzania  wykonuje  pielęgniarka/położna
oddziałowa,  przygotowując  grafiki  pracy  dla  pielęgniarek
zatrudnionych w oddziale?

A.  planowania,
B.  organizowania,
C.  kierowania,
D.  kontrolowania.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Jaki  dokument  będący  pierwszym  i  podstawowym  dokumentem
promocji  zdrowia  i  ochrony  zdrowia  określa  założenia  polityki
zdrowotnej  w  Polsce,  mówiące  o  poprawie  i  utrzymaniu  zdrowia
społeczeństwa polskiego?

A.  Narodowy Program Zdrowia,
B.  Zdrowie Dla Wszystkich,
C.  Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
D . Ustawa o świadczeniach zdrowotnych gwarantowanych przez

państwo.

Zadanie 0.
D o oceny stanu zdrowia pracowników, np. danego zakładu pracy,
wykorzystasz mierniki:

A .  pozytywne,
B.  negatywne,
C.  narażenia (ryzyka),
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenia:

A.  emerytalne i rentowe,
B.  w razie choroby i macierzyństwa,
C.  wypadkowe.
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Podczas  postępowania  resuscytacyjnego  muszą  być  rozważone
potencjalnie  odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia,
(4H i 4T). Do analizowanych 4H, NIE należy:

A.  hipoksja,
B.  hipowolemia,
C.  hiperchlorhydria,
D.  hipotermia.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
U  pacjentki  wystąpiła  ostra  duszność,  kaszel,  hipotonia,  si lny
ból  w  klatce  piersiowej  i  uczucie  strachu.  Po  podaniu  tlenu
wykonano EKG, które wykazało tachykardię bez innych odchyleń od
stanu prawidłowego. Wymienione objawy wskazują na:

A.  zawał serca,
B.  tamponadę serca,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  pęknięcie tętniaka aorty.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Podczas  diafanoskopii  wyczuwalnego  tworu  w  obrębie  moszny,
uzyskany efekt rozświetlenia może sugerować:

A.  obecność guza nowotworowego,
B.  obecność krwi,
C.  obecność wodniaka jądra,
D.  stan fizjologiczny.



Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.

Zadanie 0.
Istotny  element,  zdobywanych  w  trakcie  wywiadu,  informacji  na
temat dolegliwości pacjenta stanowi system OLD CART. Elementem
"R" tego systemu jest/są:

A.  początek dolegliwości,
B.  ich lokalizacja,
C.  czas trwania,
D.  czynniki łagodzące.

Zadanie 0.
Zalecana  energia  defibrylacji  dla  defibrylatorów  jednofazowych,
zarówno dla pierwszego jak i kolejnych wyładowań, wynosi:

A .  150 J,
B.  200 J,
C.  300 J,
D.  360 J.

Zadanie 0.
Zaburzenia  obwodowego  układu  nerwowego,  neuronu  ruchowego,
powodują:

A.  niedowład lub porażenie spastyczne,
B.  niedowład lub porażenie wiotkie,
C.  wzmożenie odruchów ścięgnistych,
D.  drżenia zamiarowe.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  w  okolicy  lędźwiowej  podczas  pochylania  się  do
przodu oraz bóle łydek podczas spacerów. Podczas badania zwraca
uwagę  ochłodzenie  kończyn  dolnych.  W  wywiadzie  istotne  będzie
pytanie o:

A.  sposób odżywiania pacjenta,
B.  palenie tytoniu,
C.  występowanie miażdżycy w rodzinie,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.



Zadanie 0.
Badanie  objawu  Lasseque'a  jest  badaniem  oceniającym
nieprawidłowości:

A .  w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych,
B.  w obrębie nerwów okoruchowych,
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi,
D.  rotacji w stawie biodrowym.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Zadanie 0.
Świsty, to:

A .  przerywane, krótkie dźwięki o wysokim lub niskim tonie,
B . skrzypiące,  skrobiące  odgłosy,  występujące  przy

wykonywaniu ruchów oddechowych,
C.  ciągłe odgłosy o wysokim tonie z elementami syczenia,
D . odgłosy  o  względnie  niskim  tonie  z  elementami

chrapliwości.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.



Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Wskaż  FAŁSZYWE  twierdzenie  dotyczące  anatomii  układu
oddechowego:

A.  szczyty płuc znajdują się 5 cm powyżej obojczyka,
B . płat  środkowy  płuca  prawego  jest  dostępny  w  badaniu

fizykalnym z przodu i z boku klatki piersiowej,
C.  płuco lewe ma dwa płaty,
D.  podczas wdechu przepona unosi się ku górze.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.



Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
Naukową podstawę transpersonalnej opieki stanowi wiedza o:

A . zachowaniu  człowieka,  potrzebach,  życiu  emocjonalnym
człowieka, mocnych i słabych stronach natury człowieka,
sposobach zaspokojenia ludzkich potrzeb,

B . sposobach  zaspokojenia  ludzkich  potrzeb,  mocnych  i
słabych  stronach  natury  człowieka,  życiu  emocjonalnym
człowieka,

C.  zachowaniu człowieka, potrzebach, sytuacjach życiowych,
D . życiu  emocjonalnym  człowieka,  sposobach  zaspokojenia

ludzkich potrzeb.

Zadanie 0.
Arkusz planu opieki pielęgniarskiej zawiera:

A.  cele opieki, zrealizowane działania, ocenę wyników,
B.  zaplanowane działania, cele opieki, ocenę wyników,
C.  rozpoznany stan i cele opieki, zrealizowane działania,
D . rozpoznany  stan,  cele  opieki,  zaplanowane  działania,

zrealizowane działania, ocenę wyników.

Zadanie 0.
Metodologia jest nauką o:

A.  metodach badań naukowych,
B.  badaniach naukowych,
C.  narzędziach badawczych,
D.  technikach badawczych.

Zadanie 0.
Najczęściej stosowanym typem badań pielęgniarskich jest typ:

A . diagnostyczny,  celem  którego  jest  rozpoznanie
określonych zjawisk,

B.  wyjaśniający określone zjawisko, przyczyny i skutki,
C.  diagnostyczny i porównawczy,
D.  porównawczy i ewaluacyjny.



Zadanie 0.
Do celów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego należy:

A . popularyzowanie  zdobyczy  naukowych  w  zakresie
pielęgniarstwa  i  nauk  pokrewnych  oraz  kształtowanie
postaw etycznych członków Towarzystwa,

B . wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek
i położnych,

C . prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do
praktyki  oraz  współpraca  z  instytucjami  i  organizacjami
naukowymi w kraju i za granicą,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przyjęcie  Polskiego  Stowarzyszenia  Pielęgniarek  Zawodowych  do
Międzynarodowej Rady Pielęgniarek nastąpiło w roku:

A.  1921,
B.  1925,
C.  1939,
D.  1935.

Zadanie 0.
Najpopularniejszy  obecnie  na  Polskim  rynku  pakiet  programów,
przeznaczonych głównie do pracy biurowej, to:

A .  Microsoft Windows,
B.  Microsoft Office,
C.  Outlook Express,
D.  Internet Explorer.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  określeń  opisuje  metodę  szacunku
statystycznego?

A . uogólnianie  wyników  szczegółowego  badania  pojedynczej
jednostki na całą zbiorowość,

B . ustalanie nieznanych cech zbiorowości na podstawie cech
znanych tej zbiorowości,

C . losowe  wybieranie  z  zbiorowości  jednostek
reprezentujących tę zbiorowość,

D . wybieranie  ze  zbiorowości  jednostek  spełniających
zadane kryteria.

Zadanie 0.
Wartość współczynnika korelacji liniowej bliski zera oznacza:

A.  brak zależności liniowej,
B.  brak zależności w ogóle,
C.  występowanie wyłącznie zależności krzywoliniowej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 052811
GRUPA 1
Zadanie 0.
W  przypadku  zagrożenia  (np.  pożarem,  powodzią,  substancjami
trującymi) należy w pierwszej kolejności:

A . wezwać  odpowiednie  służby,  które  zabezpieczą  miejsce
zdarzenia,

B . mimo  zagrożenia  własnego  rozpocząć  ewakuację
poszkodowanych,

C.  próbować wyeliminować czynnik zagrożenia,
D . w  sytuacji  zagrożenia  kolejność  działań  nie  ma

znaczenia.

Zadanie 0.
Centra Zarządzania Kryzysowego organizowane są na poziomie:

A.  centralnym,
B.  wojewódzkim,
C.  powiatowym,
D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 0.
Jeden  z  podstawowych  parametrów  organizacyjnych  "Programu
Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego" zakłada:

A.  jeden CPR na 10 000 - 50 000 mieszkańców,
B.  jeden CPR na 50 000 - 150 000 mieszkańców,
C.  jeden CPR na 150 000 - 300 000 mieszkańców,
D.  jeden CPR na 300 000 - 450 000 mieszkańców.

Zadanie 0.
Trójstopniowa  hierarchia  szpitalnych  oddziałów  ratunkowych,
stosownie  do  wielkości  i  zadań  szpitala  macierzystego  wywodzi
się z:

A .  Holandii,
B.  USA,
C.  Belgii ,
D.  Niemiec.

Zadanie 0.
Zarządzanie  kryzysowe  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej
sprawuje:

A.  Rada Ministrów,
B.  Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
C.  ABW,
D.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.



Zadanie 0.
W  pierwszej  kolejności  podczas  akcji  ratunkowej  należy  zadbać
o :

A.  przygotowanie miejsca do podejmowanych działań,
B.  dobre oświetlenie miejsca zdarzenia,
C.  bezpieczeństwo własne Zespołu Ratownictwa Medycznego,
D.  ambulans, aby nie uległ uszkodzeniu.

Zadanie 0.
Kto  powinien  udzielać  porad  medycznych  dotyczących  sposobu
leczenia w Centrum Powiadamiania Ratunkowego?

A.  dyspozytor medyczny,
B.  dyspozytor ruchu,
C.  lekarz koordynator medyczny,
D.  ratownik medyczny.

Zadanie 0.
Organami  administracji  rządowej,  właściwymi  w  zakresie
wykonywania zadań systemu ratownictwa medycznego, są:

A.  minister właściwy do spraw zdrowia, wojewoda, starosta,
B.  wojewoda, minister właściwy do spraw zdrowia,
C . starosta,  wojewoda,  komendant  wojewódzki,  komendant

powiatowy państwowej staży pożarnej,
D . minister  właściwy  do  spraw  zdrowia,  prezes  NFZ,

wojewoda, starosta.

Zadanie 0.
Zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, osobą
zarządzającą systemem ratowniczym na obszarze powiatu jest:

A .  Minister Zdrowia,
B.  pełnomocnik ds. ratownictwa,
C.  wojewoda,
D.  starosta,

Zadanie 0.
Kataklizmem jest:

A .  wykolejenie się metra- 120 osób ciężko rannych.
B.  pożar na statku wycieczkowym.
C . trzęsienie  ziemi-  zniszczone  również  szpitale,  l iczne

ofiary.
D . atak  gazowy  na  meczu  piłki  nożnej  35000  ofiar  ciężko

rannych.



Zadanie 0.
D o  pełnego  udrożnienia  dróg  oddechowych  podczas  prowadzenia
wentylacji mechanicznej nie służy:

A.  rurka intubacyjna,
B.  rurka ustno-gardłowa,
C.  maska krtaniowa,
D.  rurka przełykowo-tchawicza.

Zadanie 0.
W skali GCS û w odpowiedzi na bodziec bólowy reakcja wyprostna
oceniana jest na:

A.  1 punkt,
B.  2 punkty,
C.  3 punkty,
D.  4 punkty.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  jest  powodem  do  przerwania  oceny  wstępnej
pacjenta?

A.  zatrzymanie akcji serca,
B.  ciężki wstrząs,
C.  rozległa rana głowy z widoczną tkanką mózgową,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Podczas  prób  resuscytacji,  podawanym  w  pierwszej  kolejności
lekiem zapobiegającym komorowym zaburzeniom rytmu jest:

A .  lignocaina,
B.  bretylium,
C.  wapń,
D.  amiodaron.

Zadanie 0.
Leczenie  wstrząsu  hipowolemicznego  bez  podawania  koncentratu
krwinek  czerwonych  jest  możliwe  w  przypadku  utraty  krwi
krążącej do:

A.  10% objętości,
B.  15% objętości,
C.  25% objętości,
D.  30% objętości.

Zadanie 0.
Przyczyną przednerkowej ostrej niewydolności nerek nie jest:

A .  krwotok,
B.  odwodnienie,
C.  niewydolność mięśnia sercowego.
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 0.
W  przypadku którego preparatu,  zachodzi  interakcja z  roztworem
Ringera?

A.  5% roztwór glukozy,
B.  6% HAES,
C.  7,5% NaCl,
D.  preparaty krwi.

Zadanie 0.
Poszkodowany mężczyzna podczas prac w ogrodzie został użądlony
przez  osę.  Dusi  się,  zaczyna  tracić  świadomość,  oddech  płytki,
szybki ok. 40/min, niewyczuwalne tętno na tętnicy promieniowej,
ciśnienie  tętnicze  80/40  mmHg,  saturacja  75%,  skóra  chłodna,
spocona,  z  pokrzywką,  obrzęk  powiek  i  warg,  GCS 9  pkt.  Lekiem
pierwszego rzutu jest:

A .  Hydrokortyzon 200mg i.v.,
B.  Adrenalina 1:10000 1ml s.c.,
C.  Adrenalina 1:1000 1 ml i.v.,
D.  Adrenalina 1:1000 0,5 ml i.m.

Zadanie 0.
Resuscytacja krążeniowo û oddechowa to:

A . zahamowanie  procesu  umierania  poprzez  zastąpienie
czynności krążenia i oddychania do czasu ich powrotu,

B . zatrzymanie  krwotoku  zewnętrznego  i  zabezpieczenie
przed wstrząsem krwotocznym,

C . przywrócenie  oddychania,  poprzez  zastąpienie  oddechu
pacjenta własnym oddechem,

D.  wspomożenie zachowanego krążenia i oddychania.

Zadanie 0.
Cechą  charakterystyczną  dla  stanu  padaczkowego  są  drgawki
utrzymujące się nieprzerwanie przez powyżej:

A .  15 min.,
B.  30 min.,
C.  60 min.,
D.  90min.

Zadanie 0.
Postępowanie  wstępne  w  przypadku  Ostrego  Zespołu  Wieńcowego
obejmuje podanie:

A.  metoprololu, adrenaliny, nitrogliceryny,
B.  nitrogliceryny, dopaminy, morfiny,
C.  morfiny, dopaminy, metoprololu,
D.  aspiryny, nitrogliceryny, morfiny.



Zadanie 0.
Rozpoznanie zatrzymania krążenia u poszkodowanego znajdującego
s ię  w  hipotermii  powinno  być  poprzedzone  sprawdzeniem  tętna
trwającym co najmniej:

A .  10 sekund,
B.  30 sekund,
C.  60 sekund,
D.  120 sekund.

Zadanie 0.
Specyficzną odtrutką stosowaną w zatruciach opioidami jest:

A .  flumazenil,
B.  N- acetylocysteina,
C.  tiosiarczan sodu,
D.  nalokson.

Zadanie 0.
W  przypadku  podjęcia  decyzji  o  zaprzestaniu  zabiegów
resuscytacyjnych  u  pacjenta  będącego  w  hipotermii,  należy
kierować się zasadą:

A . stwierdzenie  zgonu  odbywa  się  tak  jak  w  innych
przypadkach,

B . nie  można  stwierdzić  zgonu  dopóki  nie  ogrzeje  s ię
ofiary,

C . jeśl i  nie  ma  krążenia  po  20  minutach  wykonywania
zabiegów resuscytacyjnych, zawsze stwierdza się zgon,

D . zawsze  stwierdza  się  zgon,  jeśli  upłynęło  20  minut  od
epizodu oziębienia ofiary.

Zadanie 0.
Największe ryzyko wystąpienia wstrząsu krwotocznego w przypadku
obrażeń  układu  szkieletowo-mięśniowego,  występuje  przy
złamaniu:

A.  obustronnym kości przedramienia,
B.  kości piszczelowych,
C.  obustronnym kości udowych,
D.  obustronnym kości strzałkowych.

Zadanie 0.
Który  z  poniższych  elementów  NIE  dotyczy  mechanizmu
kompensacyjnego we wstrząsie?

A.  przyspieszenie czynności serca,
B.  rozszerzenie naczyń trzewnych,
C.  przyspieszenie czynności oddechowej,
D.  zwężenie naczyń trzewnych.



Zadanie 0.
W  celu  oczyszczenia  dróg  oddechowych  z  zaaspirowanej  wody,  u
pacjenta po epizodzie tonięcia, należy:

A.  ułożyć poszkodowanego w pozycji na boku,
B.  zastosować uciskanie nadbrzusza,
C . ułożyć  poszkodowanego  na  brzuchu,  w  pozycji  głową  do

dołu,
D . nie  ma  potrzeby  oczyszczania  dróg  oddechowych  z

zaaspirowanej wody.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  migotania  komór  (VF),  w  warunkach  pomocy
przedszpitalnej, należy:

A.  prowadzić BLS przez 1-3 minut,
B.  natychmiast podać leki antyarytmiczne,
C . natychmiast  rozpocząć  RKO,  wykonać  defibrylację  i

ponownie uciskać klatkę piersiową,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
D o  SOR-u  przywieziono  27-letniego  poszkodowanego  potrąconego
przez  samochód.  Podczas  badania  przedmiotowego  u  pacjenta
stwierdzono  objaw  Greya-Turnera  oraz  objaw  Cullena  będące
konsekwencją  krwawienia  pozaotrzewnego.  Objawy  te  kolejno
oznaczają:

A . wybroczyny krwawe na bocznych powierzchniach brzucha
oraz wybroczyny krwawe wokół pępka,

B . poszerzone naczynia żylne dookoła pępka oraz wybroczyny
w okolicy krzyżowej,

C . ból w prawym dolnym kwadrancie jamy brzusznej wywołany
uciskiem  w  lewym  dolnym  kwadrancie  brzucha  oraz
wybroczyny wokół pępka,

D . wybroczyny  na  bocznych  powierzchniach  brzucha  oraz
poszerzone naczynia żylne dookoła pępka.

Zadanie 0.
Wskaż prawidłowe twierdzenie. W trakcie defibrylacji:

A . żadna  z  uczestniczących  w  akcji  osób  nie  może  mieć
bezpośredniego kontaktu z ratowanym,

B . personel  może  dotykać  tylko  podłączonego  zestawu  do
wlewów dożylnych,

C.  operator defibrylatora może dotykać elektrody,
D . i lość  użytego  żelu  na  miejsce  przyłożenia  elektrod  nie

ma wpływu na poziom bezpieczeństwa.



Zadanie 0.
Powikłaniem cewnikowania żył centralnych nie jest:

A .  odma opłucnowa,
B.  zator powietrzny,
C.  dodatkowe, pojedyncze pobudzenia nadkomorowe,
D.  blok przdsionkowo-komorowy I˚.

Zadanie 0.
Hiperwentylacja w resuscytacji krążeniowo - oddechowej jest:

A .  wskazana,
B.  niewskazana,
C.  bezwzględnie konieczna,
D.  nie ma znaczenia.

Zadanie 0.
Noworodki,  które  nie  mają  tętna  i  nie  oddychają,  są  wiotkie  i
n ie  mają  odruchów,  ich  skóra  jest  blada  lub  sina,  według  skali
Apgar otrzymają:

A.  0 pkt,
B.  1 pkt,
C.  2 pkt,
D.  3 pkt.

Zadanie 0.
Nagłą utratę widzenia może spowodować:

A.  ostry atak jaskry,
B.  odwarstwienie siatkówki,
C.  histeria,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Lekiem  "pierwszego  wyboru"  w  leczeniu  nagłego  zatrzymania
krążenia jest:

A .  amiodaron,
B.  atropina,
C.  adrenalina,
D.  lidokaina.

Zadanie 0.
Termin DNR oznacza:

A.  stan terminalny,
B.  nie reanimować,
C.  leki przeciwbólowe na żądanie,
D.  dziecko niepełnosprawne ruchowo.



Zadanie 0.
Klasyczne objawy wgłobienia jelit u dzieci obejmują:

A.  gwałtowne wymioty, biegunkę i gorączkę,
B.  wymioty, biegunkę i wysypkę drobnoplamistą na tułowiu,
C . bóle  brzucha  o  charakterze  napadowym  oraz  domieszkę

krwi w stolcu,
D.  ból brzucha o stałym charakterze, nudności i gorączkę.

Zadanie 0.
Według  "reguły  9"  oparzona  cała  kończyna  dolna  i  głowa  (u
dorosłego) to:

A .  36% powierzchni ciała,
B.  27% powierzchni ciała,
C.  18% powierzchni ciała,
D.  9% powierzchni ciała.

Zadanie 0.
Mnogie obrażenia ciała to uszkodzenia:

A . c o  najmniej  dwóch  okolic  ciała,  z  których  każde  z
osobna wymaga leczenia szpitalnego,

B . dwóch  lub  więcej  okolic  ciała,  z  których  co  najmniej
jedno wymaga leczenia szpitalnego,

C.  dwóch lub większej ilości okolic ciała,
D . c o  najmniej  dwóch  okolic  ciała,  przynajmniej  jedno  z

nich jest stanem zagrożenia życia.

Zadanie 0.
Balon  uszczelniający,  prawidłowo  założonej  rurki  intubacyjnej,
powinien znajdować się na wysokości:

A .  chrząstki tarczowatej,
B.  chrząstki pierścieniowatej,
C.  błony pierścienno-tarczowej,
D.  wcięcia szyjnego mostka.

Zadanie 0.
Porażenie  mięśni  oddechowych,  wywołane  przez  prąd  o  wysokim
napięciu:

A.  jest wyłącznie chwilowe,
B.  jest zawsze śmiertelne,
C.  może trwać nawet kilka godzin,
D.  występuje sporadycznie.



Zadanie 0.
Leki  w  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  zaleca  się  podawać
drogą:

A.  dożylną, domięśniową,
B.  domięśniową, podskórną,
C.  dotchawiczą, domięśniową,
D.  dożylną, doszpikową.

Zadanie 0.
Zaburzenia częstości oddechów dzielimy na:

A.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe,
B.  tachypnoe, bradypnoe,
C.  tachypnoe, bradypnoe, ortopnoe,
D.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe, ortopnoe.

Zadanie 0.
Po uderzeniu piorunem śmierć następuje najczęściej w wyniku:

A.  zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór,
B . wtórnego  zatrzymania  krążenia  z  powodu  zatrzymania

czynności oddechowej,
C.  zatrzymania krążenia w mechanizmie asystolii,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Jeżeli  pierwszy  oddech  ratowniczy  nie  powoduje  uniesienia
klatki piersiowej, wykonaj następujące czynności, z WYJĄTKIEM:

A . sprawdzenia,  czy  odgięcie  głowy  i  uniesienie  żuchwy  są
poprawne,

B . wygarnięcia  "na  ślepo"  ciał  obcych,  będących  przyczyną
niedrożności dróg oddechowych,

C.  usunięcia tylko widocznych ciał obcych,
D . wykonania  za  każdym  razem  nie  więcej  niż  2  prób

wentylacji.

Zadanie 0.
Zwichnięcie stawu to:

A . przemieszczenie  s ię  jednej  powierzchni  stawowej
względem drugiej,

B . naciągnięcie i/lub naderwanie torebki stawowej, warunki
anatomiczne pozostają prawidłowe,

C.  przerwanie ciągłości kości,
D . stłuczenie  lub  zmiażdżenie  tkanek  miękkich  oraz

struktur okołostawowych, bez uszkodzenia kości.



Zadanie 0.
W  przypadku  niezamierzonego  podania  leku  do  tętnicy,  należy  w
pierwszej kolejności:

A . natychmiast  usunąć  kaniulę,  unieruchomić  kończynę,
powiadomić lekarza,

B . usunąć  kaniulę,  zrobić  opatrunek  z  1%  xylocainy,
powiadomić lekarza,

C . wstrzymać  podawanie  leku,  pozostawić  kaniulę  w
naczyniu, powiadomić lekarza,

D . pozostawić  kaniulę  w  naczyniu,  podać  hydrocortizon,
powiadomić lekarza.

Zadanie 0.
Postępowanie  w  trakcie  wykonywania  defibrylacji  przy  pomocy
AED, wymaga dodatkowych działań lub modyfikacji w następujących
przypadkach, z WYJĄTKIEM pacjentów:

A.  ze znaczną otyłością,
B . z  rozrusznikiem  serca  wszczepionym  pod  prawym

obojczykiem,
C.  wydobytych z wody z mokrą klatką piersiową,
D.  z bardzo silnie owłosioną klatką piersiową.

Zadanie 0.
Objawy świadczące o wystąpieniu wstrząsu rdzeniowego to:

A . zimna blada skóra, przyśpieszony oddech, tętno 120/min,
ciśnienie tętnicze krwi 120/100 mmHg,

B . blada,  wilgotna  skóra,  ciśnienie  tętnicze  krwi  90/40
mmHg,  oddech  30/min.,  tętno  100/min.,  uczucie
duszności,

C . skóra  zaczerwieniona,  ciśnienie  tętnicze  krwi  90/50
mmHg, rozszerzenie naczyń obwodowych, tętno 50/min.,

D . ciepła,  różowa  skóra,  obrzęk  twarzy,  języka  i  krtani,
skurcz  oskrzeli,  zatrzymanie  oddechu,  zapaść
krążeniowa.

Zadanie 0.
Elektrokardiograficzne  rozpoznanie  asystolii  może  ułatwić
obecność:

A.  szerokich zespołów QRS,
B.  wąskich zespołów QRS,
C.  idealnie płaskiej linii izoelektrycznej,
D.  załamków P w obrębie linii izoelektrycznej.



Zadanie 0.
W  wyniku zatkania światła wyrostka robaczkowego może dojść do
stanu zagrożenia życia i zdrowia z powodu:

A.  zaparcia,
B.  uwięźnięcia,
C.  przewodnienia,
D.  zgorzeli i przedziurawienia.

Zadanie 0.
Nalokson można podawać:

A.  dożylnie i domięśniowo,
B.  dożylnie i podskórnie,
C.  dotchawiczo i donosowo,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Dekontaminacja  przewodu  pokarmowego  z  użyciem  węgla
aktywowanego jest przeciwwskazana w przypadku zatrucia:

A.  metalami,
B.  aspiryną,
C.  paracetamolem,
D.  lekami z grupy blokerów kanału wapniowego.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Szybką intubację należy wykonać u
pacjenta,  u  którego  pomimo  intensywnego  leczenia  tlenem
stwierdza się:

A .  zaburzenia świadomości lub śpiączkę,
B.  izolowany wzrost PaCO2,
C.  obniżenie napięcia mięśniowego,
D.  znacznego stopnia pobudzenie, splątanie.

Zadanie 0.
D o  oddziału  ratunkowego  zgłosił  s ię  pacjent  pobudzony
psychoruchowo,  spocony,  z  bełkotliwą  mową  i  trudnym  do
opanowania  drżeniem  rąk.  Twierdzi,  że  choruje  na  cukrzycę.
Nagle upada i traci przytomność. Najwłaściwszym postępowaniem w
takiej sytuacji jest:

A . oznaczenie  stężenia  glukozy  w  surowicy  krwi  i  ciał
ketonowych w moczu,

B.  niezwłoczne podanie dożylnie glukozy,
C.  podanie podskórnie insuliny krótkodziałającej,
D . podanie  dożylnie  dwuwęglanu  sodowego  ze  względu  na

możliwość kwasicy.



Zadanie 0.
Rodzice  zgłaszają  się  do  SOR  z  3-letnim  dzieckiem,  które  przed
ok.  godziną  połknęło  monetę  5-groszową.  Dziecko  nie  ma
dolegliwości, jest spokojne. W tej sytuacji należy:

A . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  rzucie  żołądka  wykonać  gastroskopię  w
celu usunięcia go,

B . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  przełyku,  zwolnić  pacjenta  do  domu
zalecając dietę bogatoresztkową i kontrolę stolców,

C . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  rzucie  żołądka  zwolnić  pacjenta  do  domu
z zaleceniem diety bogatoresztkowej i kontroli stolców.

D . dziecko  nie  wymaga  wykonania  rtg  przeglądowego,  może
być  zwolnione  do  domu  z  zaleceniem  diety
bogatoresztkowej i obserwacji stolców.

Zadanie 0.
Obraz cepowatej klatki piersiowej wraz z objawem paradoksalnego
oddechu występuje u chorego:

A.  ze złamaniem kręgosłupa w odcinku piersiowym,
B . z e  złamaniem  więcej  niż  3  żeber  w  co  najmniej  2

miejscach,
C.  po urazie z pęknięciem żołądka,
D.  z chorobą obturacyjną płuc.

Zadanie 0.
Do uciskania klatki piersiowej u dorosłego ręce układamy:

A.  na środku żeber,
B.  na dolnym końcu mostka,
C.  na środku klatki piersiowej,
D.  na lewo od środka mostka nad sercem.

Zadanie 0.
Sondę Sengstakena - Blakemore'a stosuje s ię w celu zatamowania
krwotoku z:

A.  żylaków przełyku,
B.  nosa,
C.  płuc,
D.  żołądka.



Zadanie 0.
U  3  letniego  dziecka  miejsce  wykonania  dostępu  doszpikowego  w
części bliższej piszczeli znajduje się na:

A . przednio-przyśrodkowej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm ku
dołowi od guzowatości piszczeli,

B . przednio-bocznej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm  ku
dołowi od guzowatości piszczeli,

C . przednio-przyśrodkowej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm ku
górze od guzowatości piszczeli,

D . przednio-bocznej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm  ku  górze
od guzowatości piszczeli.

Zadanie 0.
W resuscytacji osoby dorosłej adrenalinę podaje się w dawce:

A.  3 mg dożylnie,
B.  1mg dożylnie,
C.  1mg do rurki dotchawiczej,
D.  0,5 mg dożylnie.

Zadanie 0.
Podczas  resuscytacji  kobiety  w  zaawansowanej  ciąży,  aby
zmniejszyć ucisk na żyłę główną dolną należy zastosować:

A.  ucisk klatki piersiowej,
B.  klin typu Cardiff,
C .  uniesienie kończyn górnych,
D.  ucisk nadbrzusza.

Zadanie 0.
Objawy kliniczne zatrucia opioidami to:

A . zwężenie źrenic, zaburzenia koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  przyspieszenie  oddechu,
przyspieszenie akcji serca,

B . zwężenie źrenic, zaburzenia koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  spłycenie  i  spowolnienie  oddechu,
zwolnienie akcji serca,

C . zwężenie źrenic, zaburzenie koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  nudności  i  wymioty,  przyspieszenie
oddechu, przyspieszenie akcji serca,

D . zwężenie  źrenic,  pobudzenie  psychoruchowe,  niewyraźna
mowa,  nadmierne  wydzielanie  śliny,  zwiększone  napięcie
mięśni  szkieletowych,  spłycenie  i  spowolnienie  oddechu,
zwolnienie akcji serca.



Zadanie 0.
Podawanie środków wymiotnych i substancji neutralizujących jest
przeciwwskazane w przypadku:

A.  zatrucia teofiliną,
B.  zatrucia preparatami naparstnicy,
C.  połknięcia substancji żrących,
D.  przedawkowania benzodiazepin.

Zadanie 0.
Jeżeli  AED  zaleca  wykonanie  defibrylacji,  w  pierwszej
kolejności należy:

A.  nacisnąć przycisk defibrylacji,
B .  sprawdzić czy poszkodowany nie ma tętna,
C.  upewnić się, że nikt nie dotyka poszkodowanego,
D . sprawdzić  obecność  prawidłowego  oddechu  u

poszkodowanego.

Zadanie 0.
Rurkę ustno - gardłową należy zakładać:

A . wszystkim  chorym  wymagającym  udrożnienia  dróg
oddechowych,

B.  tylko pacjentom głęboko nieprzytomnym,
C.  pacjentom z podejrzeniem złamania kręgosłupa,
D.  pacjentom bezzębnym.

Zadanie 0.
Taśma Broselowa pozwala na:

A . określenie  zapotrzebowania  na  płyny  i  leki  podczas
resuscytacji u dzieci,

B.  zaopatrzenia oparzenia u dzieci,
C.  unieruchomienia kończyny u dziecka po urazie,
D.  mocowania rurki intubacyjnej.

Zadanie 0.
W  sytuacji  częstoskurczu  komorowego  z  brakiem  tętna
pielęgniarka/pielęgniarz  specjalista  pielęgniarstwa
ratunkowego,  pod  nieobecność  lekarza  powinna/powinien  w
pierwszej kolejności:

A .  zaintubować pacjenta,
B.  założyć wkłucie i podać adrenalinę,
C.  wykonać defibrylację elektryczną,
D.  rozpocząć przetaczanie krystaloidów.



Zadanie 0.
Na sinicę obwodową wskazują następujące objawy, z WYJĄTKIEM:

A.  zasinienia błon śluzowych gardła i języka,
B.  zasinienia płatków uszu,
C.  zasinienia palców dłoni,
D.  zasinienia nosa.

Zadanie 0.
D o  określenia  warunków  intubacji  dotchawiczej  i  przewidywania
stopnia trudności w jej wykonaniu, NIE służy:

A.  skala Mallampatiego,
B.  skala Norton,
C.  skala Cormacka-Lehana,
D.  ocena odległości tarczowo-bródkowej.

Zadanie 0.
Jakie  badania  należy  wykonać  przy  diagnostyce  krwotoku
podpajęczynówkowego?

A.  Rtg czaszki i szyi,
B.  Tomografię komputerową,
C.  EEG,
D.  EKG.

Zadanie 0.
W przypadku podejrzenia odmy prężnej, prawidłowe postępowanie w
warunkach przedszpitalnych polega na natychmiastowym wykonaniu:

A . zdjęcia  rtg  i  po  uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania,
wykonanie  punkcji  odbarczającej  w  2  przestrzeni
międzyżebrowej (linia obojczykowa środkowa),

B . zdjecia  rtg  i  po  uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania,
wykonanie  punkcji  odbarczającej  w  5  przestrzeni
międzyżebrowej (linia pachowa środkowa),

C . punkcji  odbarczającej  w  2  przestrzeni  międzyżebrowej
(linia obojczykowa środkowa),

D . punkcji  odbarczającej  w  5  przestrzeni  międzyżebrowej
(linia pachowa środkowa).

Zadanie 0.
Jeżeli  w  przypadku  użycia  AED  defibrylacja  nie  jest  zalecana
należy:

A.  sprawdzić tętno lub oznaki krążenia,
B . odkleić  elektrody  i  ułożyć  poszkodowanego  w  pozycji

bezpiecznej,
C . n ie  odklejając  elektrod  ułożyć  poszkodowanego  w  pozycji

bezpiecznej,
D.  postępować zgodnie z poleceniami głosowymi AED.



Zadanie 0.
Podczas  transportu  pacjenta  z  objawami  rozwiniętego  obrzęku
płuc  w  przebiegu  świeżego  zawału  mięśnia  sercowego,  z
ciśnieniem  tętniczym  80/50  mmHg,  najważniejszymi  zasadami
postępowania są:

A . podanie  tlenu do  oddychania,  unieruchomienie w  pozycji
leżącej,

B . podanie  tlenu  do  oddychania  oraz  dożylnie  leku
moczopędnego,

C . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  siedzącej,  podanie  tlenu  do
oddychania,

D . unieruchomienie  pacjenta  w  pozycji  leżącej  i  podanie
dożylnie leku moczopędnego.

Zadanie 0.
Czy  podczas  medycznej  segregacji  wstępnej  dokonuje  się
bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych?

A . nie,  bo  pacjenci  z  niedrożnością  dróg  oddechowych  nie
rokują przeżycia,

B.  tak, bo jest to podstawowy sposób postępowania,
C.  tak, ale tylko wtedy, gdy jest na to czas,
D.  nie, bo jest to działanie drugorzędne.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów stanu przedrzucawkowego u kobiety w III
trymestrze ciąży, należą:

A.  drgawki, spadek ciśnienia tętniczego, wielomocz,
B.  drgawki, spadek ciśnienia tętniczego, cukromocz,
C.  obrzęki, wzrost ciśnienia tętniczego, białkomocz,
D.  obrzęki, wzrost ciśnienia tętniczego, wielomocz.

Zadanie 0.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:1000 oznacza, że:

A.  1 ml = 0,01 mg adrenaliny,
B.  1 ml = 0,1 mg adrenaliny,
C.  1 ml = 1 mg adrenaliny,
D.  0,1 ml = 0,01 mg adrenaliny.

Zadanie 0.
W  sytuacji,  gdy  miejscowe  służby  ratownicze  nie  są  w  stanie
udzielić  pomocy  medycznej  wszystkim  poszkodowanym  w  wyniku
jakiegoś zdarzenia, to mamy do czynienia z:

A .  katastrofą,
B.  wypadkiem masowym,
C.  kataklizmem,
D.  klęską żywiołową.



Zadanie 0.
U  80-letniego  pacjenta  wystąpiła  anuria.  W  podbrzuszu
wyczuwalny  jest  wypełniony  pęcherz  moczowy.  Lekarz  pogotowia
ratunkowego  nie  mógł  założyć  cewnika  Foleya  do  pęcherza
moczowego.  Najbardziej  prawdopodobną  przyczyną  zatrzymania
moczu u tego pacjenta jest:

A .  ostre kłębkowe zapalenie nerek,
B.  przerost gruczołu krokowego,
C.  kamica moczowodowa,
D.  wstrząs hipowolemiczny.

Zadanie 0.
Skala Glasgow opiera się na ocenie:

A.  czynności nerwów czaszkowych,
B . czynności  serca,  czynność  oddechowej,  napięcia  mięśni,

reakcji na cewnik, koloru skóry,
C.  reakcji otwierania oczu, reakcji słownej i ruchowej,
D.  siły mięśniowej.

Zadanie 0.
Która  zasada  dotycząca  techniki  prowadzenia  resuscytacji
krążeniowo-oddechowej jest prawdziwa?

A . objętość powietrza jaką ratownik musi wprowadzić do ust
poszkodowanego stosując metodę usta - usta wynosi 200 -
400 ml,

B . prawidłowy  stosunek  uciśnięć  klatki  piersiowej  do
wdechów przy akcji prowadzonej przez jednego lub dwóch
ratowników wynosi zawsze 15:2 u dorosłego i dziecka,

C . oczyszczenie  jamy  ustnej  i  gardła  jest  najprostszym
sposobem  udrożnienia  dróg  oddechowych  u  osoby
nieprzytomnej,

D . wskazaniem  do  rozpoczęcia  uciskania  klatki  piersiowej
jest stwierdzenie braku tętna na dużych tętnicach.

Zadanie 0.
Wstrząs spowodowany masywną utratą krwi na skutek krwawienia z
górnego odcinka przewodu pokarmowego jest wstrząsem:

A.  kardiogennym,
B.  oligowolemicznym,
C.  septycznym,
D.  hiperwolemicznym.



Zadanie 0.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

A . bradykardia  hipotermiczna  jest  oporna  na  leczenie
atropiną,

B . samoistny  powrót  normalnej  temperatury  ciała  nie  jest
możliwy w hipotermii wynoszącej 30˚C,

C . rozpoznanie  śmierci  mózgu  nie  jest  możliwe  przed
przywróceniem  głębokiej  temperatury  ciała  do  wartości
prawidłowych,

D . najdokładniejszym  sposobem  określenia  głębokiej
temperatury ciała jest jej pomiar w odbycie.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie fałszywe, dotyczące prawidłowego wykonywania
oddechów ratowniczych:

A.  udrożnij drogi oddechowe,
B . zaciśnij  skrzydełka  nosa  i  obejmij  szczelnie  usta

poszkodowanego swoimi ustami,
C . wdmuchuj  powietrze  do  ust  poszkodowanego  przez  1

sekundę,
D.  obserwuj, czy podczas wdechu opada klatka piersiowa.

Zadanie 0.
Najpopularniejszą  techniką  cewnikowania  żył
wewnętrznych/centralnych jest technika:

A.  Safara,
B.  Seldingera,
C.  Edwardsa,
D.  Szylenbusha.

Zadanie 0.
Konikopunkcja polega na:

A.  nacięciu skóry poniżej chrząstki tarczowatej krtani,
B.  nakłuciu skóry powyżej chrząstki tarczowatej krtani,
C.  przecięciu więzadła pierścienno - tarczowego,
D.  nakłuciu więzadła pierścienno - tarczowego.

Zadanie 0.
U  pacjenta  z  urazem  kręgosłupa  z  objawami  tetraplegii  i
wstrząsu rdzeniowego podczas intubacji:

A .  można odginać głowę,
B.  można nieznacznie przygiąć głowę do klatki piersiowej,
C.  nie wolno odginać głowy,
D.  można skierować głowę do boku.



Zadanie 0.
Do leków antyarytmicznych nie zalicza się:

A .  amiodaronu,
B.  lidokainy,
C.  adrenaliny,
D.  siarczanu magnezu.

Zadanie 0.
Podczas  kardiowersji  elektrycznej  przeprowadzanej  w  celu
odwrócenia  tachyarytmii  przedsionkowych  lub  komorowych,
wyładowanie musi być zsynchronizowane elektrokardiograficznie z
załamkiem:

A.  R ,
B.  T ,
C.  P ,
D.  S .

Zadanie 0.
Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala:

A.  Aldretea,
B.  Norton,
C.  Cambridge,
D.  TISS.

Zadanie 0.
34-letni  mężczyzna  postrzelony  w  prawą  okolicę  pachwinową.
Stwierdzono krwawienie tętnicze, którego nie można powstrzymać
bezpośrednim  uciskiem.  Pacjent  jest  zdezorientowany,  spocony  i
m a  słabe  nitkowate  tętno  na  obwodzie.  Jak  należy  przetaczać
płyny i.v. w przypadku tego pacjenta?

A.  wolny wlew kroplowy,
B . szybkość  przetaczania  płynów  i  ich  objętość  nie  wyższe

niż  konieczne  do  utrzymania  odpowiedniej  perfuzji
obwodowej,

C . bardzo  szybkie  przetaczanie  płynów;  podać  co  najmniej
dwa litry, następnie ponownie ocenić stan pacjenta,

D.  w tej sytuacji nie należy podawać kroplówki.

Zadanie 0.
U niemowlęcia ciało obce w drogach oddechowych próbujemy usunąć
poprzez:

A.  uderzenia w plecy,
B.  uciśnięcia nadbrzusza,
C.  uciśnięcia nadbrzusza i uderzenia w plecy,
D.  uderzenia w plecy i uciśnięcia klatki piersiowej.



Zadanie 0.
W  przypadku  tlenoterapii  chorego  z  butli  należy  skontrolować
zapas  tlenu.  Oblicz  czas  dysponowania  tlenem  w  sytuacji  gdy
pojemność  butli  wynosi  2,7  dm3,  ciśnienie  150  barów,  a  chory
wymaga tlenoterapii 15 l/min.

A.  27 min,
B.  60 min,
C.  15 min,
D.  120 min.

Zadanie 0.
Przy  defibrylacji  osoby  dorosłej  si ła  przyłożenia  łyżek
(klasycznych) powinna wynosić:

A .  0.2 - 1 kg,
B.  2 - 5 kg,
C.  około 8 kg,
D.  nie jest to określone.

Zadanie 0.
Pacjentka lat  65,  w wyniku upadku zgłasza si lne bóle barku, nie
może  wykonywać  żadnych  ruchów  w  stawie  barkowym.  Kończyna
ciepła i różowa. Właściwe postępowanie na miejscu zdarzenia to:

A.  jak najszybsze nastawienie zwichnięcia,
B . doustne podanie leków przeciwbólowych, unieruchomienie

kończyny i transport do szpitala,
C . domięśniowe  podanie  leków  przeciwbólowych,

unieruchomienie  kończyny  górnej  i  transport  do
szpitala,

D.  jak najszybszy transport do szpitala.

Zadanie 0.
W  jakim  czasie  od  przyjecia  substancji  toksycznej,  skuteczne
jest podanie pacjentowi węgla medycznego?

A.  tylko w ciągu pierwszej godziny,
B.  do 4 godzin,
C.  do 6 godzin,
D.  do 12 godzin.



Zadanie 0.
D o  oddziału  ratunkowego  przywieziono  52-letniego  pacjenta,
który  skarży  się  na  uczucie  silnego  ucisku  za  mostkiem
promieniującego  do  gardła,  który  utrzymuje  się  mimo  podania
podjęzykowo  tabletki  nitrogliceryny.  W  oddziale  ratunkowym
wykonano  badanie  EKG,  w  którym  nie  stwierdzono  odchyleń  od
normy. Wskaż prawidłową odpowiedź:

A . pacjent może mieć zawał serca mimo prawidłowego zapisu
EKG,

B . zawał serca został wykluczony na podstawie braku zmian
w EKG,

C . obraz kliniczny i prawidłowy zapis EKG wskazuje na bóle
o charakterze nerwicowym,

D . brak  poprawy  po  zażyciu  nitrogliceryny  wyklucza  zawał
serca.

Zadanie 0.
Wskazaniem do elektrostymulacji przezskórnej jest:

A .  blok przedsionkowo-komorowy I stopnia,
B . tachykardia  >160  uderzeń/minutę,  oporna  na

farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

C . bradykardia  <40  uderzeń/minutę  oporna  na
farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

D.  asystolia.

Zadanie 0.
Cykl  krążeniowo  -  oddechowy  wg  Wytycznych  Polskiej  Rady
Resuscytacji,  przy  nagłym  zatrzymaniu  krążenia  u  dziecka
prowadzony przez 1 ratownika przedmedycznego, wynosi:

A .  5 uciśnięć - 1 wdech,
B.  30 uciśnięć - 2 wdechy,
C.  15 uciśnięć - 1 wdech,
D.  5 uciśnięć - 2 wdechy.

Zadanie 0.
W e  wstrząsie  hipowolemicznym  płyny  należy  przetaczać  szybko.
Powinno się używać do tego celu odpowiedniej kaniuli. Dorosłemu
pacjentowi  we  wstrząsie  z  możliwym  dostępem  do  żyły  w  okolicy
dołu łokciowego należy założyć kaniulę w rozmiarze:

A.  22 G,
B.  18 G,
C.  20 G,
D.  14 G.



Zadanie 0.
Pacjent  30  minut  po  tępym  urazie  brzucha  w  wyniku  wypadku
komunikacyjnego,  wcześniej  niechorujący.  W  badaniu  fizykalnym
brzuch  wzdęty,  napięty,  żywo  bolesny.  Ciśnienie  tętnicze:  90/50
mmHg, tachykardia. W morfologii krwi WBC 21 tys. w mm3, RBC 1,5
mln w mm3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

A.  ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,
B.  zapalenie otrzewnej,
C.  masywne krwawienie do jamy brzusznej,
D.  perforacja jelita.

Zadanie 0.
Postępowanie  w  zatruciu  substancjami  pobudzającymi  np.
Amfetaminą,  MDMA/ekstazy,  obejmuje:  monitorowanie  funkcji
życiowych, tlenoterapię oraz podanie:

A.  Naloksonu,
B.  Diazepamu,
C.  N-acetylocysteiny,
D.  Wodorowęglanu sodu.

Zadanie 0.
Podczas  prowadzenia  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  u
dziecka zlecono podanie adrenaliny. Wskaż prawidłową odpowiedź:

A . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 10 mikrogram/kg,

B . zalecana  dawka  adrenaliny  drogą  dotchawiczą  wynosi  10
mikrogram/kg,

C . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 1 mikrogram/kg,

D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Celem redukcji powikłań neurologicznych po pozaszpitalnym NZK u
dorosłego  poszkodowanego,  jest  obniżenie  temperatury  ciała
pacjenta do:

A.  32-34˚C przez 24-48 godzin,
B.  32-34˚C przez 12-24 godzin,
C.  30-32˚C przez 24-48 godzin,
D.  30-32˚C przez 12-24 godzin.



Zadanie 0.
W  przypadku  stwierdzenia  na  miejscu  wypadku  otwartej  rany
klatki piersiowej u poszkodowanego należy:

A.  założyć opatrunek zastawkowy na ranę,
B.  zamknąć ranę szczelnym opatrunkiem,
C.  założyć opatrunek osłaniający na ranę,
D . założyć  zwykły  opatrunek  i  ciasno  obandażować  klatkę

piersiową.

Zadanie 0.
PAD, oznacza dostępność defibrylatora:

A.  dla każdego ratownika medycznego i przedmedycznego,
B . w  każdym  Szpitalnym  Oddziale  Ratunkowym  i  każdej

karetce,
C.  w miejscach publicznych dla wszystkich osób,
D.  na każdym oddziale szpitalnym.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  narządów  odniesie  najmniejsze  obrażenia
strukturalne w wyniku rany postrzałowej?

A.  śledziona,
B.  nerka,
C.  wątroba,
D.  płuco.

Zadanie 0.
W  przypadku  nieprzewidzianym  w  Kodeksie  Etyki  Zawodowej
Pielęgniarki  i  Położnej  Rzeczpospolitej  Polskiej,  pielęgniarka
powinna postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w:

A.  ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B.  orzecznictwie Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
C.  kodeksie Etyki Zawodowej Lekarzy,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zasady finansowania systemu ratownictwa medycznego określa:

A.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia,
B . Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8

września 2006r.,
C.  MON,
D.  Prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 0.
Nadzór  nad  realizacją  kształcenia  podyplomowego  pielęgniarek
sprawuje/ą:

A.  Minister Edukacji Narodowej,
B.  Minister właściwy do spraw zdrowia,
C.  Izby Pielęgniarskie,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zadanie 0.
Pozbawić prawa wykonywania zawodu pielęgniarkę/położną, może:

A.  pielęgniarka oddziałowa,
B.  ordynator/kierownik oddziału,
C.  sąd pielęgniarek i położnych,
D.  izby pielęgniarskie.

Zadanie 0.
Zapewnienie  jakości  opieki  w  pielęgniarstwie  ratunkowym  polega
na:

A . zaplanowanym systemie działań rzetelnie  wykonywanych,
zapewniających usługę zgodnie z przyjętymi standardami,
przy użyciu określonych środków i w określonym czasie,

B . dowolnym  systemie  działań  zależnym  od  posiadanych
środków,

C.  stworzeniu standardów postępowania,
D . zapewnieniu  jakości  w  zależności  od  wykształcenia

personelu.

Zadanie 0.
Kalkulacje kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego
w wojewódzkim planie działania systemu sporządza:

A.  wojewoda,
B.  starosta,
C.  Minister zdrowia,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.
Organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest:

A .  Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
B.  Okręgowa Komisja Rewizyjna,
C.  Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych.



Zadanie 0.
Kto  według  "uczących  się  organizacji"  powinien  podnosić  swoje
kwalifikacje,  aby  organizacja  mogła  w  całości  wykorzystać  swój
potencjał?

A.  personel lekarski,
B.  personel lekarski i pielęgniarski,
C.  wszyscy pracownicy danej organizacji,
D.  zarządzający zasobami ludzkimi.

Zadanie 0.
Specyficznymi czynnikami programu szybkiej oceny potrzeb (RAN)
są:

A.  określenie rozmiaru katastrofy,
B . określenie  niewydolności  obsługi  zapewniającej  czynniki

niezbędne do życia,
C . określenie  lokalnej  reakcji  oraz  wpływu  na  stan  zdrowia

publicznego  i  infrastruktury  medycznej  w  rejonie
katastrofy,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pielęgniarka/położna  zobowiązana  jest  do  wykonywania  zleceń
lekarskich:

A.  sformułowanych na piśmie,
B.  zleconych ustnie po badaniu pacjenta,
C.  zleconych telefoniczne,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 0.
Szczegółowe zadania SOR określa:

A.  Minister Zdrowia,
B . dyrektor szpitala w porozumieniu z ordynatorem oddziału

(SOR),
C.  Krajowa Rada Akredytacyjna,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Do poznawczych oznak stresu u pracowników NIE zalicza się:

A .  utraty pamięci,
B.  drażliwości,
C.  afazji wzrokowej,
D.  problemów z liczeniem.



Zadanie 0.
Zasady wspierania poszkodowanych w kontakcie bezpośrednim to:

A.  aktywność i zdecydowanie,
B.  unikanie pośpiechu i impulsywnego działania,
C.  chęć zrozumienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Celem edukacji społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy jest:

A .  poprawienie skuteczności i redukcja kosztów leczenia,
B.  właściwe, wstępne postępowanie,
C . uzyskanie  optymalnego  poziomu  wiedzy  z  zakresu

pierwszej pomocy,
D . trafne  rozpoznanie  zatrzymania  krążenia,  oddechu,

zadławienia,  oraz  prawidłowe  prowadzenie  podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych.

Zadanie 0.
Psychologicznym  skutkiem  zdarzeń  masowych  występującym
bezpośrednio po zdarzeniu jest:

A .  zmiana o charakterze stresu pourazowego,
B.  depresja,
C.  ostra reakcja na stres,
D.  przytępienie emocjonalne.

Zadanie 0.
Nazwa terminu prawniczego, oznaczającego czas między publikacją
prawa  a  wprowadzeniem  go  w  życie,  którego  celem  jest
umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z nowymi
przepisami i ich wykładnią to:

A.  Vacatio legis,
B.  Ratio legis,
C.  In frauden legis,
D.  Lex patriae.

Zadanie 0.
Zespół  stresu  postraumatycznego  (PTSD  -  Posttraumatic  Stress
Disorder) to:

A . nagłe  zdarzenie  powodujące  traumę,  np.:  udział  w
wypadku komunikacyjnym z poważnymi skutkami,

B . silne,  dramatyczne  przeżycie,  spowodowane  przez
krótkotrwały  incydent  lub  bolesne  wydarzenia,
rozciągnięte w czasie, np.: wojna, niewola,

C . fizjologiczny  i  psychiczny  wysiłek  organizmu  człowieka
włożony w zmaganie się ze stresem,

D . długotrwałe zaburzenia (zmiany)  psychiczne,  występujące
jako skutek przeżytej traumy.



Zadanie 0.
W  związku  z  wykonywaniem  zawodu,  pracownicy  medyczni  za
popełnione błędy medyczne ponoszą odpowiedzialność:

A.  cywilną, osobistą, zawodową, karną,
B . karną,  pracowniczą,  przed  pacjentem  i  jego  rodziną,

przed pracodawcą,
C.  cywilną, pracowniczą, zawodową, karną,
D.  moralną, cywilną, zawodową, karną.

Zadanie 0.
Zachowanie  tłumu  w  obliczu  stresu  i  sytuacji  trudnych
charakteryzujące  się  krótszym  lub  dłuższym  zamroczeniem
świadomości,  powodującym  ucieczki  na  skutek  rzeczywistego  lub
urojonego niebezpieczeństwa, określane jest jako:

A.  strach,
B.  mobilizacja,
C.  panika,
D.  destrukcja.

Zadanie 0.
Jeśli osoba podejmująca medyczne działania ratunkowe lub osoba
udzielająca  pierwszej  pomocy  w  następstwie  swojej  interwencji
poniosła szkodę na mieniu to:

A . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej
szkody od skarbu państwa,

B . poszkodowanemu nie przysługuje roszczenie o naprawienie
te j  szkody,  ponieważ  działał  w  imię  solidarności
społecznej,

C . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej
szkody od firmy ubezpieczeniowej poszkodowanego,

D . poszkodowany może dochodzić roszczeń o naprawienie te j
szkody  od  osoby  ( lub  osób),  której  udzielał  działań
ratunkowych lub udzielał pierwszej pomocy.

Zadanie 0.
Osoby z objawami ostrej reakcji na stres (ORS):

A . n ie  sprawiają  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych,

B . mogą  sprawiać  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych, ale można ich zostawić samych sobie,

C . wymagają  zlekceważenia  ich  zachowania  i  dalszego
prowadzenia działań ratowniczych,

D . przy  braku  możliwości  zapewnienia  im  należytej  opieki
wymagają  rozważenia  podania  krótko  działających
benzodiazepin.



Zadanie 0.
Świadczenia  zdrowotne  w  razie  wypadku,  urazu,  porodu,  nagłego
zachorowania lub  nagłego  pogorszenia  stanu zdrowia  powodujące
zagrożenie życia są udzielane w szczególności przez:

A.  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
B.  publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
C.  jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego,
D . samodzielne  publiczne  zakłady  opieki  zdrowotnej  i

publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie systemu ratownictwa
medycznego w Polsce jest ustawa o:

A.  Państwowym Ratownictwie Medycznym,
B.  Krajowym Systemie Ratowniczym,
C.  Zintegrowanym Ratownictwie Medycznym,
D.  Państwowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Zadanie 0.
Podstawowym  aktem  prawnym  dotyczącym  obowiązku  udzielania
pierwszej pomocy jest artykuł:

A .  162 kodeksu cywilego,
B.  162 kodeksu karnego,
C.  161 kodeksu karnego,
D.  161 kodeksu cywilnego.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność odnosi się do moralnego lub prawnego obowiązku
ponoszenia  konsekwencji  za  rezultaty  podejmowanych  działań.
Pracownicy ochrony zdrowia są odpowiedzialni za:

A.  pacjenta,
B.  grupę zawodową,
C.  własne decyzje,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Zasada  etyczna  zobowiązująca  do  uwzględniania  prawa  człowieka
d o  samodzielnego  decydowania  o  swoich  planach  i  działaniach,
wymagająca poszanowania swobody w dokonywaniu indywidualnych
wyborów,  opartych  na  osobistych  wartościach  i  przekonaniach
jednostki to:

A .  bioetyka (bioethics),
B.  dobroczynienie (beneficence),
C.  emotywizm (emotivism),
D.  autonomia (autosomy).



Zadanie 0.
Obszar zarządzania kryzysowego to:

A.  system ratowniczy,
B.  system porządku publicznego,
C.  polityka społeczna,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Fundamentalną zasadą dla porządku zbiorowego jest zasada:

A.  solidarności społecznej,
B.  równości i solidarności społecznej,
C.  praworządności,
D.  równości, solidarności społecznej i praworządności.

Zadanie 0.
Nastawienie indywidualistyczne wobec ludzi oznacza:

A.  mieć więcej niż inni,
B.  zajmować się wyłącznie dobrem innych ludzi,
C . dbać o minimalizowanie różnic w zyskach i ewentualnych

stratach,
D . zgromadzić  dla  siebie  jak  najwięcej  dóbr  różnego

rodzaju.

Zadanie 0.
Negocjacje są w swej istocie:

A . sposobem  rozwiązywania  konfliktu  przy  uwzględnieniu
interesów wszystkich stron,

B . sformułowaniem  problemów  z  uwzględnieniem  interesów
wszystkich stron,

C.  uznaniem interesów swoich i partnera,
D . ustaleniem  dróg  rozwiązania  konfliktów  wszystkich

stron.



Zadanie 0.
Styl  uczenia  się  określany  jako  "pragmatyk"  cechuje  osobę,
która:

A . z  entuzjazmem  wypróbowuje  pomysły,  teorie  i  techniki
aby  sprawdzić,  czy  nadają  się  do  zastosowania  w
praktyce,

B . podejmuje  różne  przedsięwzięcia,  jest  entuzjastycznie
nastawiona  do  tego  co  nowe  i  nie  zwraca  uwagi  na
konsekwencje,

C . w  procesie  uczenia  się  preferuje  te  zajęcia,  w  których
wykonywane są doświadczenia poddające się obserwacji,

D . ucząc  się  koncentruje  s ię  na  definicjach,  prawach,
zasadach  naukowych,  dokonuje  operacji  na  materiale
teoretycznym  nie  interesując  się  zastosowaniem  w
praktyce.

Zadanie 0.
Korzyści uczenia się w grupie to:

A . poprawa  atmosfery  i  zacieśnienie  więzi  emocjonalnych  w
grupie,  stały  przydział  pełnienia  rol i  l idera,
wspieranie  instrumentalne  i  oceniające  l idera  przez
grupę,

B . wzajemne indukowanie pomysłami, lepsze efekty pracy niż
pojedynczych członków, większa kontrola wypracowanego
rozwiązania, mniej popełnianych błędów,

C . wzrost  samokrytyki,  wspieranie  informacyjne  i
emocjonalne  członków grupy  przez  l idera,  mimo  większej
i lości  popełnianych  błędów nie  dotyczą  one  zasadniczego
rozwiązania,

D . poprawa  relacji  emocjonalnych  w  grupie,  większa  i lość
wypracowanych  rozwiązań,  wspieranie  informacyjne  i
emocjonalne lidera przez członków grupy.

Zadanie 0.
Model  rol i  zawodowej  pielęgniarki  rozpatrywany  w  aspekcie
koncepcji pola energetycznego został opracowany przez:

A.  Watson,
B.  Peplau,
C.  Rogers,
D.  Wiedenbach.



Zadanie 0.
Jakość życia człowieka obejmuje:

A.  zaspokojenie wszystkich potrzeb materialnych,
B.  zaspokojenie wszystkich potrzeb niematerialnych,
C . zaspokojenie  potrzeb  materialnych  i  niematerialnych

oraz poczucie zadowolenia z życia,
D.  poczucie przynależności do grupy społecznej.

Zadanie 0.
Zezwolenie  na  wykonywanie  indywidualnej  praktyki  wydaje  s ię
pielęgniarce jeżeli:

A .  posiada prawo wykonywania zawodu,
B.  posiada specjalizację zawodową,
C . jest  członkiem  Związku  Zawodowego  Pielęgniarek  i

Położnych,
D.  dysponuje dużymi zasobami finansowymi.

Zadanie 0.
Karl  Jasper  charakteryzując  człowieka,  wskazywał  na  jego  ścisły
związek  z  wolnością.  Twierdził,  że  wolność  to  mądry  wybór
siebie,  własnej  drogi  życiowej,  rozpoznawanie  prawdy,
odpowiedzialność za podjęte wybory. Założenia te, są przejawem:

A.  psychologicznej etyki logoterapii,
B.  egzystencjalnej etyki społecznej,
C.  prospołecznej etyki chrześcijańskiego profesjonalizmu,
D.  etyki normatywnej.

Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.
W  całościowym  podejściu  do  zarządzania  jakością  (Total  Quality
Management) w podmiocie leczniczym, klientem jest:

A .  pacjent,
B.  pacjent i jego rodzina,
C.  pacjent, jego rodzina oraz lekarze i pielęgniarki,
D . pacjent,  jego  rodzina,  lekarze,  pielęgniarki  i  położne,

inni  fachowi  i  niefachowi  pracownicy,  studenci,
towarzystwa, grupy pomagające pacjentowi po opuszczeniu
podmiotu leczniczego.



Zadanie 0.
Ważnym  celem  przeprowadzania  oceny  wykonanych  zadań  przez
podległy personel jest/są:

A . popieranie  prawidłowych  zachowań  oraz  skłanianie  do
poprawy przy słabej jakości,

B . zapewnienie,  by  podejmowane  w  przyszłości  działania,
obejmujące awansowanie lub kroki dyscyplinujące, mogły
być uzasadnione,

C . tworzenie podstaw dla podjęcia natychmiastowych działań
szkoleniowych  oraz  dla  przyszłych  szkoleń  i
doskonalenia potencjału pracowniczego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wyodrębnienie  struktury  płaskiej  oraz  smukłej  w  organizacji
opiera się na kryterium, którym jest:

A .  rozpiętość kierowania,
B.  rodzaj dominujących więzi organizacyjnych,
C.  stopień formalizacji,
D.  stopień złożoności.

Zadanie 0.
Nierówności  w  zdrowiu  to  zjawisko  charakteryzujące  różnice  w
stanie zdrowia w zależności od:

A . dostępu do świadczeń zdrowotnych i poziomu udzielanych
świadczeń,

B . płci ,  miejsca  i  regionu  zamieszkania  oraz  statusu
społecznego,

C.  płci i predyspozycji genetycznych,
D . płci ,  miejsca  i  regionu  zamieszkania  oraz  polityki

zdrowotnej.

Zadanie 0.
Procesy demograficzne w Polsce zależą od:

A.  realizacji polityki społecznej państwa,
B.  warunków ekonomiczno-społecznych,
C.  norm, wartości i obyczajów obowiązujących w kraju,
D.  realiów życia społecznego.



Zadanie 0.
Współczesna  strategia  dla  zdrowia  sugeruje  ustalenie  pewnej
chronologii  działań,  która  decyduje  o  ich  efektywności  w
szerokim  aspekcie  społecznym.  Od  którego  działania  należy  tę
strategię rozpocząć?

A.  monitorowania wskaźników stanu zdrowia społeczeństwa,
B . stworzenia  systemu  opieki  zdrowotnej  adekwatnie  do

rozpoznanej sytuacji,
C . analizy czynników determinujących zdrowie i rozpoznanie

potrzeb zdrowotnych populacji,
D.  oceny skuteczności podjętych działań.

Zadanie 0.
Określenia  "dziecko  eutroficzne",  oznacza,  że  masa  ciała
dziecka mieści się:

A .  między 10 a 90 centylem,
B.  między 5 a 50 centylem,
C.  poniżej 50-go centyla,
D.  powyżej 50-go centyla.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  w  okolicy  lędźwiowej  podczas  pochylania  się  do
przodu oraz bóle łydek podczas spacerów. Podczas badania zwraca
uwagę  ochłodzenie  kończyn  dolnych.  W  wywiadzie  istotne  będzie
pytanie o:

A.  sposób odżywiania pacjenta,
B.  palenie tytoniu,
C.  występowanie miażdżycy w rodzinie,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.



Zadanie 0.
Które z podanych stwierdzeń dotyczących badania narządu wzroku
u noworodka jest fałszywe?

A.  ustawienie gałek ocznych noworodka jest lekko zbieżne,
B . niekiedy  u  noworodka  obserwuje  się  ruchy  boczne  gałek

ocznych,
C . noworodek  potrafi  zatrzymać  wzrok  na  pokazywanym

przedmiocie,
D.  odruch źrenic na światło jest obecny.

Zadanie 0.
Przy  zaburzeniach  przewodzenia  bodźców  w  uchu  prawym,
spowodowanych np. zanieczyszczeniami w przewodzie słuchowym, w
próbie Webera pacjent:

A .  będzie słyszał lepiej uchem lewym,
B.  będzie słyszał lepiej uchem prawym,
C.  będzie słyszał w obu uszach jednakowo,
D.  nie będzie słyszał wcale.

Zadanie 0.
Istotnym  objawem  wady  serca  u  niemowląt  jest  stwierdzenie  w
czasie badania fizykalnego:

A.  palców pałeczkowatych,
B.  hepatomegalii,
C . zmniejszenia  ruchomości  klatki  piersiowej  po  stronie

lewej,
D.  obrzęków kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku:

A.  nacieku zapalnego płuc,
B.  guza płuc,
C.  marskości płuca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Prowadząc wywiad dotyczący chorób
przebytych  należy  uwzględnić  pytania,  które  pozwolą  pozyskać
informacje dotyczące:

A.  chorób wieku dziecięcego, szczepień,
B.  hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
C.  chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
D.  przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.



Zadanie 0.
D o  przychodni  zgłosiła  s ię  matka  z  niemowlęciem.  W  wywiadzie
informuje,  że  dziecko  regularnie  wymiotuje  po  jedzeniu,
chudnie,  nie  rozwija  s ię  prawidłowo.  Przez  powłoki  widoczny
jest  uwypuklony  żołądek.  Prawdopodobną  przyczyną  dolegliwości
jest:

A .  zapalenie śluzówki żołądka,
B.  zarzucanie żółci z dwunastnicy do żołądka,
C.  niewydolność wpustu,
D.  zwężenie odźwiernika.

Zadanie 0.
Badanie  objawu  Lasseque'a  jest  badaniem  oceniającym
nieprawidłowości:

A .  w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych,
B.  w obrębie nerwów okoruchowych,
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi,
D.  rotacji w stawie biodrowym.

Zadanie 0.
Badając  palpacyjnie  okolicę  uderzenia  koniuszkowego  należy
wziąć  pod  uwagę  efekt  jego  przemieszczenia.  Stwierdzenie
przesunięcia  uderzenia  koniuszkowego  w  lewą  stronę,  może
przemawiać za:

A.  tętniakiem aorty wstępującej,
B.  niedomykalnością zastawki trójdzielnej,
C.  przerośnięciem komór serca,
D.  nadciśnieniem płucnym.

Zadanie 0.
W badaniu fizykalnym kości pokrywy czaszki u noworodków, obrzęk
spowodowany krwotokiem podokostnowym charakteryzuje się:

A .  przekroczeniem linii szwów kości czaszki,
B.  nie przekroczeniem linii szwów kości czaszki,
C.  wodogłowiem,
D . wypełnieniem  i  napięciem  ciemiączka,  złamaniem  kości

czaszki.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.



Zadanie 0.
Najczęściej  przejawem  procesu  patologicznego  u  noworodka  jest
obecność żółtaczki w:

A.  1 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 7 mg,
B.  2 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 10 mg,
C.  3 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 12 mg,
D.  4 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 14 mg.

Zadanie 0.
W 24 tygodniu ciąży dno macicy powinno się znajdować:

A . w  połowie  odległości  między  spojeniem  łonowym  a
pępkiem,

B.  w 1/3 odległości od pępka,
C.  na wysokości pępka,
D . w  połowie  odległości  między  pępkiem  a  wyrostkiem

mieczykowatym.

Zadanie 0.
Istotą  prowadzenia  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  (RKO)  u
dzieci jest:

A . wykonanie  5  oddechów  ratowniczych  przed  rozpoczęciem
uciśnięć  klatki  piersiowej  oraz  prowadzenie  RKO  w
sekwencji  5  (oddechów  ratowniczych):15  (uciśnięć  klatki
piersiowej),

B . prowadzenie  RKO  w  sekwencji  5  (oddechów
ratowniczych):15  (uciśnięć  klatki  piersiowej)  oraz
powiadomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego dopiero
po 1 minucie wykonywanej RKO,

C . wykonanie  5  oddechów  ratowniczych  przed  rozpoczęciem
uciśnięć  klatki  piersiowej  oraz  powiadomienie  Centrum
Powiadamiania  Ratunkowego  dopiero  po  1  minucie
wykonywanej RKO,

D . prowadzenie  RKO  w  sekwencji  5  (oddechów
ratowniczych):15  (uciśnięć  klatki  piersiowej)  oraz
powiadomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przed
podjęciem resuscytacji.

Zadanie 0.
Odruch  wyzwalany  przez  stymulację  zakończeń  nerwowych  na
brodawce piersiowej przez ssące dziecko, to odruch:

A.  prolaktynowy,
B.  oksytocynowy,
C.  szukania,
D.  ssania.



Zadanie 0.
Miejscem  fizjologicznego  odgłosu  opukowego  stłumionego,  w
trakcie badania opukiwaniem klatki piersiowej jest okolica:

A.  lewego łuku żebrowego i żołądka,
B.  prawego łuku żebrowego i serca,
C.  lewego i prawego łuku żebrowego,
D.  prawego łuku żebrowego i żołądka.

Zadanie 0.
Dojrzałość  noworodka  oraz  czynnościową  ocenę  dojrzałości
neurologicznej określa się za pomocą skali:

A .  Amiel-Tison,
B.  Dubowitza, Ballarda,
C.  Brazeltona,
D.  Prechtla.

Zadanie 0.
Istotny  element,  zdobywanych  w  trakcie  wywiadu,  informacji  na
temat dolegliwości pacjenta stanowi system OLD CART. Elementem
"R" tego systemu jest/są:

A.  początek dolegliwości,
B.  ich lokalizacja,
C.  czas trwania,
D.  czynniki łagodzące.

Zadanie 0.
Której  z  poniżej  podanych  cech  NIE  stwierdza  się  w  migotaniu
przedsionków?

A.  brak załamków P,
B.  obecna regularna, o jednakowej amplitudzie fala f,
C.  częstość wychyleń fali f 350-600/min,
D.  zupełnie niemiarowy rytm komór.

Zadanie 0.
Primary Nurse, to osoba w pełni przygotowana do:

A . podejmowania  decyzji  w  sprawach  pielęgnowania  i
ponoszenia  odpowiedzialności  za  konsekwencje  tych
decyzji,

B .  podejmowania decyzji w sprawach pielęgnowania,
C.  podporządkowania się przełożonym,
D.  samodzielności w wykonywaniu zleceń lekarskich.



Zadanie 0.
Twórcą kulturowej opieki pielęgniarskiej była:

A.  M. Leininger,
B.  A. Marriner-Tomey,
C.  J. Riehl-Sisca,
D.  J. Wrubel.

Zadanie 0.
Badania jakościowe poszukują:

A . nowej  wiedzy,  formułują  teorię  na  podstawie
autentycznych źródeł, prowadzą do nowego wglądu,

B.  związków przyczynowo - skutkowych,
C.  nowych pytań,
D.  nowego zrozumienia.

Zadanie 0.
W  metodzie  indywidualnych  przypadków  niezbędne  jest
zastosowanie:

A.  obserwacji, wywiadu, analizy dokumentów osobistych,
B.  wywiadu,
C.  analizy dokumentów osobistych,
D.  obserwacji.

Zadanie 0.
Kodeks  etyki  zawodowej  pielęgniarki  i  położnej  Rzeczypospolitej
Polskiej,  przyjęty  uchwałą  nr  9  IV  Krajowego  Zjadu  Pielęgniarek
i Położnych, obowiązuje od roku:

A.  1953,
B.  2003,
C.  1995,
D.  2000.

Zadanie 0.
Kwalifikacje  zawodowe  pielęgniarek  polskich  uznawane  są
automatycznie  w  obszarze  Unii  Europejskiej,  jeśl i  pielęgniarka
uzyskała:

A . tytuł  mgr  pielęgniarstwa  oraz  tytuł  licencjata
pielęgniarstwa  w  cyklu  kształcenia  liczącego  4600
godzin, z czego przynajmniej 50% to zajęcia praktyczne,

B . tytuł  pielęgniarki  dyplomowanej  w  2,5  ûletnim  cyklu
kształcenia,

C . tytuł  pielęgniarki  dyplomowanej  w  5  û  letnim  cyklu
kształcenia,

D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Które  z  poniższych  pojęć  należałoby  wstawić  w  miejsce
kropek?................................  jest  podstawowym
oprogramowaniem komputera. Zarządza on funkcjonowaniem systemu
komputerowego  jako  całości,  zabezpiecza  współpracę  pomiędzy
różnymi urządzeniami oraz komunikuje się z użytkownikiem.

A.  Edytor tekstu,
B.  Arkusz kalkulacyjny,
C.  System operacyjny,
D.  Kreator baz danych.

Zadanie 0.
Program komputerowy to:

A . realizacja  algorytmu  spełniająca  wymogi  komunikacji  z
komputerem,

B.  język programowania,
C.  urządzenie wejścia-wyjścia,
D.  procesor.

Zadanie 0.
Takie  cechy  statystyczne  jak:  płeć,  rozmieszczenie
terytorialne, przynależność sektorowa, to przykłady:

A.  cechy mierzalnej,
B.  cechy niemierzalnej,
C.  cechy quasi-mierzalnej,
D.  cechy ciągłej.



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 322811
GRUPA 1
Zadanie 0.
Średni  czas  przybycia  zespołu  ratownictwa medycznego  od  chwili
przyjęcia  zgłoszenia  przez  dyspozytora  medycznego  centrum
powiadamiania ratunkowego wynosi do:

A . 5  minut  w  aglomeracji  miejskiej  i  10  minut  poza
aglomeracją miejską w skali każdego miesiąca,

B . 8  minut  w  aglomeracji  miejskiej  i  10  minut  poza
aglomeracją miejską w skali każdego miesiąca,

C . 8  minut  w  aglomeracji  miejskiej  i  15  minut  poza
aglomeracją miejską w skali każdego miesiąca,

D . 1 0  minut  w  aglomeracji  miejskiej  i  15  minut  poza
aglomeracją miejską w skali każdego miesiąca.

Zadanie 0.
Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, nadzór
nad finansowaniem Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) oraz
szkoleniem służb ratownictwa medycznego przejmuje:

A.  wójt gminy,
B.  starosta,
C.  wojewoda,
D.  Wojewódzki Koordynator Medyczny.

Zadanie 0.
Organem wykonawczym Ministerstwa Obrony Narodowej w systemie
zapobiegania sytuacjom kryzysowym, jest:

A .  Terytorialny Sztab Wojskowy,
B.  Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
C.  Centrum Reagowania Kryzysowego,
D.  Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zadanie 0.
Specjalistyczny  zespół  ratownictwa  medycznego  składa  się,  z  co
najmniej z:

A . trzech  osób  posiadających  kwalifikacje  medyczne  w  tym
lekarz  systemu  oraz  pielęgniarka  systemu  lub  ratownik
medyczny,

B . czterech osób posiadających kwalifikacje medyczne w tym
jedna uprawniona do prowadzenia środka transportu,

C . dwóch  osób  posiadających  kwalifikacje  medyczne,  jedna
bez  kwalifikacji  medycznej  w  tym  jedna  uprawniona  do
prowadzenia środka transportu,

D.  trzech osób posiadających kwalifikacje medyczne.



Zadanie 0.
Decyzję  o  użyciu  sygnałów  dźwiękowych  i  świetlnych  w  karetce
pogotowia ratunkowego podejmuje:

A.  kierowca karetki,
B.  ratownik medyczny jeżeli jest kierowcą karetki,
C.  kierownik zespołu wyjazdowego,
D.  odpowiedź A i B jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego NIE wykonują lotów:

A.  do zdarzeń,
B.  ratowniczych,
C.  transportowych ratowniczych,
D.  transportowych.

Zadanie 0.
Jednostkami świadczącymi usługi ratownictwa medycznego są:

A . zespół ratownictwa medycznego w tym lotnicze pogotowie
ratownicze,

B . zespół ratownictwa medycznego, zespół państwowej straży
pożarnej,

C . szpitalny  oddział  ratunkowy,  zespół  ratownictwa
medycznego, centrum powiadamiania ratunkowego,

D . zespół ratownictwa medycznego w tym lotnicze pogotowie
ratunkowe, centrum powiadamiania ratunkowego.

Zadanie 0.
Przyjmowanie zgłoszeń z numeru alarmowego 112 i przekierowanie
zgłoszenia do właściwej jednostki ratowniczej odbywa się w:

A.  pogotowiu ratunkowym,
B.  centrum powiadamiania ratunkowego,
C.  szpitalnym oddziale ratunkowym,
D.  odpowiedź A i C jest prawidłowa.

Zadanie 0.
W  przypadku  zagrożenia  (np.  pożarem,  powodzią,  substancjami
trującymi) należy w pierwszej kolejności:

A . wezwać  odpowiednie  służby,  które  zabezpieczą  miejsce
zdarzenia,

B . mimo  zagrożenia  własnego  rozpocząć  ewakuację
poszkodowanych,

C.  próbować wyeliminować czynnik zagrożenia,
D . w  sytuacji  zagrożenia  kolejność  działań  nie  ma

znaczenia.



Zadanie 0.
Organizację  codziennej  działalności  służb  ratowniczych  i
porządkowych rejonu operacyjnego zabezpieczają:

A . służby  wojewody,  starosty,  Państwowa  Straż  Pożarna,
Policja,

B . Państwowa Straż Pożarna, Policja, Centrum Powiadamiania
Ratunkowego,

C . Państwowa  Straż  Pożarna,  Zespoły  Ratownictwa
Medycznego, Policja,

D.  służby powiadamiania ratunkowego starosty, policja

Zadanie 0.
Lekiem  najczęściej  stosowanym  u  osób  z  zatorowością  płucną
jest:

A .  heparyna,
B.  dopamina,
C.  witamina K,
D.  nitrogliceryna.

Zadanie 0.
W  celu  oczyszczenia  dróg  oddechowych  z  zaaspirowanej  wody,  u
pacjenta po epizodzie tonięcia, należy:

A.  ułożyć poszkodowanego w pozycji na boku,
B.  zastosować uciskanie nadbrzusza,
C . ułożyć  poszkodowanego  na  brzuchu,  w  pozycji  głową  do

dołu,
D . nie  ma  potrzeby  oczyszczania  dróg  oddechowych  z

zaaspirowanej wody.

Zadanie 0.
Rodzice  zgłosili  s ię  z  3-letnim  dzieckiem  do  SOR,  zaniepokojeni
trwającymi  od  dwóch  dni  długimi  atakami  kaszlu  z  następowymi
wymiotami  i  sinicą.  Według  ich  relacji  napady  kaszlu  u  dziecka
kończą  się  głębokim  wdechem  i  "pianiem".  Jaką  jednostkę
chorobową trzeba brać pod uwagę?

A.  zapalenie krtani,
B.  zapalenie nagłośni,
C.  krztusiec,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Przy  oparzeniu  oka  wapnem  gaszonym  prawidłowe  postępowanie
wstępne polega na:

A . miejscowym  znieczuleniu  kroplami  celem  ułatwienia
badania,

B.  natychmiastowej ocenie ostrości wzroku,
C.  płukaniu wodą,
D . założeniu  sterylnego  opatrunku  i  transporcie  do  ośrodka

specjalistycznego.

Zadanie 0.
Klasyczne objawy wgłobienia jelit u dzieci obejmują:

A.  gwałtowne wymioty, biegunkę i gorączkę,
B.  wymioty, biegunkę i wysypkę drobnoplamistą na tułowiu,
C . bóle  brzucha  o  charakterze  napadowym  oraz  domieszkę

krwi w stolcu,
D.  ból brzucha o stałym charakterze, nudności i gorączkę.

Zadanie 0.
Przy  podejrzeniu  uszkodzenia  rdzenia  kręgowego  z  objawami
neurologicznymi należy w pierwszej kolejności:

A . postępować  ostrożnie  z  poszkodowanym  i  podać
Solu-Medrol  w  dawce  30mg/kg  m.c.  w  15  minutowym
bolusie,

B . podać Solu-Medrol w dawce 10mg/kg m.c. w 250 ml 0,9 %
NaCl,

C.  podać HAES i lek przeciwbólowy,
D . postępować  ostrożnie  z  poszkodowanym  i  podać  leki

przeciwbólowe.

Zadanie 0.
Celem redukcji powikłań neurologicznych po pozaszpitalnym NZK u
dorosłego  poszkodowanego,  jest  obniżenie  temperatury  ciała
pacjenta do:

A.  32-34˚C przez 24-48 godzin,
B.  32-34˚C przez 12-24 godzin,
C.  30-32˚C przez 24-48 godzin,
D.  30-32˚C przez 12-24 godzin.



Zadanie 0.
4  letnie  dziecko,  w  ciężkim  stanie  ogólnym,  wysoko
gorączkujące,  z  przyspieszonym  oddechem,  broniące  się  przed
położeniem,  najchętniej  przyjmujące  pozycję  siedzącą.  Zgłasza
ból  gardła,  zwraca  uwagę  silne  ślinienie  -  dziecko  nie  jest  w
stanie  połykać  śliny.  Jego  głos  jest  stłumiony.  Obraz  kliniczny
może sugerować zapalenie:

A.  krtani,
B.  nagłośni,
C.  gardła,
D.  płuc.

Zadanie 0.
Do leków antyarytmicznych nie zalicza się:

A .  amiodaronu,
B.  lidokainy,
C.  adrenaliny,
D.  siarczanu magnezu.

Zadanie 0.
W  przypadku którego preparatu,  zachodzi  interakcja z  roztworem
Ringera?

A.  5% roztwór glukozy,
B.  6% HAES,
C.  7,5% NaCl,
D.  preparaty krwi.

Zadanie 0.
W skali GCS û w odpowiedzi na bodziec bólowy reakcja wyprostna
oceniana jest na:

A.  1 punkt,
B.  2 punkty,
C.  3 punkty,
D.  4 punkty.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  narządów  odniesie  najmniejsze  obrażenia
strukturalne w wyniku rany postrzałowej?

A.  śledziona,
B.  nerka,
C.  wątroba,
D.  płuco.



Zadanie 0.
W  przypadku  zaopatrywania  medycznego  na  miejscu  zdarzenia,
poszkodowanego z urazem jamy brzusznej i wypadniętymi trzewiami
należy:

A.  odprowadzić trzewia do jamy brzusznej,
B . obłożyć  trzewia  suchym  jałowym  opatrunkiem  bez

odprowadzania do jamy brzusznej,
C . obłożyć  trzewia  jałowym  opatrunkiem  nasączonym  solą

fizjologiczną  a  następnie  opatrunkiem  suchym,  bez
odprowadzania do jamy brzusznej,

D . niczym  nie  obkładać  i  nie  odprowadzać  do  jamy
brzusznej.

Zadanie 0.
W resuscytacji osoby dorosłej adrenalinę podaje się w dawce:

A.  3 mg dożylnie,
B.  1mg dożylnie,
C.  1mg do rurki dotchawiczej,
D.  0,5 mg dożylnie.

Zadanie 0.
Krzywa  EKG,  w  przypadku  bloku  przedsionkowo-komorowego  I I
stopnia typu Mobitz I, charakteryzuje się:

A . stałym  odstępem  PQ  oraz  wypadaniem  zespołów  QRS  po
niektórych załamkach P,

B . narastającym wydłużeniem odstępu PQ aż do wypadnięcia
zespołu QRS,

C . narastającym  wydłużeniem  odstępu  PQ  oraz  szerokim
zespołem QRS,

D.  stałym odstępem PQ oraz wąskim zespołem QRS.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  jest  powodem  do  przerwania  oceny  wstępnej
pacjenta?

A.  zatrzymanie akcji serca,
B.  ciężki wstrząs,
C.  rozległa rana głowy z widoczną tkanką mózgową,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
W  przypadku  niezamierzonego  podania  leku  do  tętnicy,  należy  w
pierwszej kolejności:

A . natychmiast  usunąć  kaniulę,  unieruchomić  kończynę,
powiadomić lekarza,

B . usunąć  kaniulę,  zrobić  opatrunek  z  1%  xylocainy,
powiadomić lekarza,

C . wstrzymać  podawanie  leku,  pozostawić  kaniulę  w
naczyniu, powiadomić lekarza,

D . pozostawić  kaniulę  w  naczyniu,  podać  hydrocortizon,
powiadomić lekarza.

Zadanie 0.
D o  szpitalnego  oddziału  ratunkowego  przywieziono  pacjenta  z
napadowym migotaniem przedsionków. Przed badaniem lekarskim
pacjent  zgłasza  pragnienie  i  prosi  o  podanie  szklanki  wody.  W
tej sytuacji:

A . podajesz wodę do picia ze względu na ryzyko odwodnienia
pacjenta,

B . pacjent  winien  wstrzymać  się  od  spożywania  płynów  i
pokarmów do czasu decyzji o sposobie leczenia,

C . podajesz  pacjentowi  wodę  do  picia  ze  względów
humanitarnych,

D . podajesz  pacjentowi  wodę  z  rozpuszczonym  preparatem
potasu.

Zadanie 0.
Podczas  prowadzenia  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  u
dziecka zlecono podanie adrenaliny. Wskaż prawidłową odpowiedź:

A . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 10 mikrogram/kg,

B . zalecana  dawka  adrenaliny  drogą  dotchawiczą  wynosi  10
mikrogram/kg,

C . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 1 mikrogram/kg,

D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
W  zestawie  do  intubacji  noworodka  (30  tydzień  ciąży)
przygotujesz rurki intubacyjne:

A.  z mankietem uszczelniającym w rozmiarze 2.0; 3.0; 3.5,
B . z  mankietem  uszczelniającym  w  rozmiarze  2.0;  3.0;  4.0;

2.5; 3.5,
C . bez  mankietu  uszczelniającego  w  rozmiarze  1.0;  1.5;

2.0,
D . bez  mankietu  uszczelniającego  w  rozmiarze  3.0;  2.5;

3.5.



Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  niedrożności  dróg  oddechowych  u  osób
dorosłych jest:

A .  uraz klatki piersiowej i tchawicy,
B.  ciało obce,
C.  zaleganie wydzieliny,
D.  zapadnięcie się języka.

Zadanie 0.
Automatyczne  defibrylatory  zewnętrzne  (AED)  można  stosować  u
dzieci:

A .  powyżej 1 roku życia,
B.  powyżej 8 roku życia,
C.  o masie ciała powyżej 15 kg,
D.  nie ma rozgraniczeń wiekowych.

Zadanie 0.
Rurkę ustno - gardłową należy zakładać:

A . wszystkim  chorym  wymagającym  udrożnienia  dróg
oddechowych,

B.  tylko pacjentom głęboko nieprzytomnym,
C.  pacjentom z podejrzeniem złamania kręgosłupa,
D.  pacjentom bezzębnym.

Zadanie 0.
Cykl krążeniowo û oddechowy przy nagłym zatrzymaniu krążenia u
osoby dorosłej niezaintubowanej to:

A .  15 ucisków û 1 wdech,
B.  30 ucisków û 2 wdechy,
C.  15 ucisków û 3 wdechy,
D.  15 ucisków û 4 wdechy.

Zadanie 0.
Rozpoznanie zatrzymania krążenia u poszkodowanego znajdującego
s ię  w  hipotermii  powinno  być  poprzedzone  sprawdzeniem  tętna
trwającym co najmniej:

A .  10 sekund,
B.  30 sekund,
C.  60 sekund,
D.  120 sekund.



Zadanie 0.
D o  SOR  przywieziono  pacjenta  z  objawami  wstrząsu  na  skutek
masywnego  krwotoku  zewnętrznego.  Stwierdzono  podwyższenie
stężenia  mocznika  i  kreatyniny  w  surowicy  krwi,  a  po  założeniu
cewnika do pęcherza moczowego uzyskano 50 ml moczu. Objawy te
świadczą o tym, że u pacjenta rozwinęła się:

A .  ostra pozanerkowa niewydolność nerek,
B.  ostra martwica cewek nerkowych,
C.  ostra przednerkowa niewydolność nerek,
D.  odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Zadanie 0.
Który  z  poniższych  elementów  NIE  dotyczy  mechanizmu
kompensacyjnego we wstrząsie?

A.  przyspieszenie czynności serca,
B.  rozszerzenie naczyń trzewnych,
C.  przyspieszenie czynności oddechowej,
D.  zwężenie naczyń trzewnych.

Zadanie 0.
Balon  uszczelniający,  prawidłowo  założonej  rurki  intubacyjnej,
powinien znajdować się na wysokości:

A .  chrząstki tarczowatej,
B.  chrząstki pierścieniowatej,
C.  błony pierścienno-tarczowej,
D.  wcięcia szyjnego mostka.

Zadanie 0.
34-letni  mężczyzna  postrzelony  w  prawą  okolicę  pachwinową.
Stwierdzono krwawienie tętnicze, którego nie można powstrzymać
bezpośrednim  uciskiem.  Pacjent  jest  zdezorientowany,  spocony  i
m a  słabe  nitkowate  tętno  na  obwodzie.  Jak  należy  przetaczać
płyny i.v. w przypadku tego pacjenta?

A.  wolny wlew kroplowy,
B . szybkość  przetaczania  płynów  i  ich  objętość  nie  wyższe

niż  konieczne  do  utrzymania  odpowiedniej  perfuzji
obwodowej,

C . bardzo  szybkie  przetaczanie  płynów;  podać  co  najmniej
dwa litry, następnie ponownie ocenić stan pacjenta,

D.  w tej sytuacji nie należy podawać kroplówki.



Zadanie 0.
Lekiem  o  działaniu  antagonistycznym  w  stosunku  do  opioidów
jest:

A .  anexate,
B.  naloxon,
C.  midazolam,
D.  flumazenil.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  migotania  komór  (VF),  w  warunkach  pomocy
przedszpitalnej, należy:

A.  prowadzić BLS przez 1-3 minut,
B.  natychmiast podać leki antyarytmiczne,
C . natychmiast  rozpocząć  RKO,  wykonać  defibrylację  i

ponownie uciskać klatkę piersiową,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Rodzice  zgłaszają  się  do  SOR  z  3-letnim  dzieckiem,  które  przed
ok.  godziną  połknęło  monetę  5-groszową.  Dziecko  nie  ma
dolegliwości, jest spokojne. W tej sytuacji należy:

A . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  rzucie  żołądka  wykonać  gastroskopię  w
celu usunięcia go,

B . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  przełyku,  zwolnić  pacjenta  do  domu
zalecając dietę bogatoresztkową i kontrolę stolców,

C . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  rzucie  żołądka  zwolnić  pacjenta  do  domu
z zaleceniem diety bogatoresztkowej i kontroli stolców.

D . dziecko  nie  wymaga  wykonania  rtg  przeglądowego,  może
być  zwolnione  do  domu  z  zaleceniem  diety
bogatoresztkowej i obserwacji stolców.

Zadanie 0.
Dysponujesz  20  ml  f iolką  zawierającą  2%  Lignocainę.  Do
sporządzenia 100 ml roztworu 0,25% użyjesz:

A.  1,25 ml Lignocainy + 98,75 ml 0,9% NaCl,
B.  2,5 ml Lignocainy + 97,5 ml 0,9% NaCl,
C.  12,5 ml Lignocainy + 87,5 ml 0,9% NaCl,
D.  15 ml Lignocainy + 85 ml 0,9% NaCl.



Zadanie 0.
W przypadku podejrzenia odmy prężnej, prawidłowe postępowanie w
warunkach przedszpitalnych polega na natychmiastowym wykonaniu:

A . zdjęcia  rtg  i  po  uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania,
wykonanie  punkcji  odbarczającej  w  2  przestrzeni
międzyżebrowej (linia obojczykowa środkowa),

B . zdjecia  rtg  i  po  uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania,
wykonanie  punkcji  odbarczającej  w  5  przestrzeni
międzyżebrowej (linia pachowa środkowa),

C . punkcji  odbarczającej  w  2  przestrzeni  międzyżebrowej
(linia obojczykowa środkowa),

D . punkcji  odbarczającej  w  5  przestrzeni  międzyżebrowej
(linia pachowa środkowa).

Zadanie 0.
Resuscytację krążeniowo-oddechową u osoby dorosłej rozpoczynamy
od 5 oddechów ratowniczych w przypadku NZK spowodowanego:

A.  urazem,
B.  ciążą,
C.  zatruciem,
D.  tonięciem.

Zadanie 0.
Na sinicę obwodową wskazują następujące objawy, z WYJĄTKIEM:

A.  zasinienia błon śluzowych gardła i języka,
B.  zasinienia płatków uszu,
C.  zasinienia palców dłoni,
D.  zasinienia nosa.

Zadanie 0.
Swoistą  odtrutką  po  rozpoznaniu  zatrucia  związkami
fosfoorganicznymi jest:

A .  relanium,
B.  nalokson,
C.  atropina,
D.  wodorowęglan sodu.

Zadanie 0.
Ratownicze  uciskanie  klatki  piersiowej  u  świeżorodka,  należy
wykonać w przypadku:

A.  braku oddechu,
B.  bradykardii poniżej 80 uderzeń/minutę,
C.  bradykardii poniżej 70 uderzeń/minutę,
D.  bradykardii poniżej 60 uderzeń/minutę.



Zadanie 0.
Najpopularniejszą  techniką  cewnikowania  żył
wewnętrznych/centralnych jest technika:

A.  Safara,
B.  Seldingera,
C.  Edwardsa,
D.  Szylenbusha.

Zadanie 0.
Pomiaru  wysycenia  krwi  tętniczej  tlenem,  mierzonego
pulsoksymetrem, NIE powinno się stosować:

A.  w niedokrwistości,
B.  w hipotensji,
C.  w zatruciu tlenkiem węgla,
D.  we wstrząsie neurogennym.

Zadanie 0.
We wstępnym leczeniu zawału mięśnia sercowego zazwyczaj stosuje
się:

A .  nitroglicerynę, heparynę, aspirynę,
B.  nitroglicerynę, aspirynę, morfinę, tlen,
C.  klopidogrel, heparynę, apirynę, tlen,
D.  nitroglicerynę, klopidogrel, heparynę, aspirynę.

Zadanie 0.
Chory  po  urazie  wielomiejscowym  z  dominującymi  obrażeniami
głowy,  u  którego  stwierdza  się  reakcję  otwierania  oczu  w
odpowiedzi  na  bodźce  bólowe,  wypowiadanie  niezrozumiałych
dźwięków oraz reakcję ruchową polegającą na lokalizowaniu bólu.
Otrzyma on według Glasgow Coma Scale (GCS):

A.  6 punktów,
B.  7 punktów,
C.  8 punktów,
D.  9 punktów.



Zadanie 0.
Podczas  transportu  pacjenta  z  objawami  rozwiniętego  obrzęku
płuc  w  przebiegu  świeżego  zawału  mięśnia  sercowego,  z
ciśnieniem  tętniczym  80/50  mmHg,  najważniejszymi  zasadami
postępowania są:

A . podanie  tlenu do  oddychania,  unieruchomienie w  pozycji
leżącej,

B . podanie  tlenu  do  oddychania  oraz  dożylnie  leku
moczopędnego,

C . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  siedzącej,  podanie  tlenu  do
oddychania,

D . unieruchomienie  pacjenta  w  pozycji  leżącej  i  podanie
dożylnie leku moczopędnego.

Zadanie 0.
Poszkodowany mężczyzna podczas prac w ogrodzie został użądlony
przez  osę.  Dusi  się,  zaczyna  tracić  świadomość,  oddech  płytki,
szybki ok. 40/min, niewyczuwalne tętno na tętnicy promieniowej,
ciśnienie  tętnicze  80/40  mmHg,  saturacja  75%,  skóra  chłodna,
spocona,  z  pokrzywką,  obrzęk  powiek  i  warg,  GCS 9  pkt.  Lekiem
pierwszego rzutu jest:

A .  Hydrokortyzon 200mg i.v.,
B.  Adrenalina 1:10000 1ml s.c.,
C.  Adrenalina 1:1000 1 ml i.v.,
D.  Adrenalina 1:1000 0,5 ml i.m.

Zadanie 0.
24-letnia  kobieta  wyskoczyła  z  okna  znajdującego  się  na  drugim
piętrze.  Jest  nieprzytomna,  ma  niskie  ciśnienie,  wilgotną
skórę,  tachykardię.  Urazy  obejmują  otwarte  złamanie  czaszki  i
złamanie  miednicy.  Jak  długo  powinno  trwać  postępowanie  na
miejscu wypadku?

A.  do 5 minut,
B.  5-10 minut,
C.  10-15 minut,
D . tak  długo,  jak  jest  to  konieczne  do  oceny  i

stabilizacji pacjentki.

Zadanie 0.
Hiperwentylacja w resuscytacji krążeniowo - oddechowej jest:

A .  wskazana,
B.  niewskazana,
C.  bezwzględnie konieczna,
D.  nie ma znaczenia.



Zadanie 0.
Cechą  charakterystyczną  dla  stanu  padaczkowego  są  drgawki
utrzymujące się nieprzerwanie przez powyżej:

A .  15 min.,
B.  30 min.,
C.  60 min.,
D.  90min.

Zadanie 0.
W  jakim  czasie  od  przyjecia  substancji  toksycznej,  skuteczne
jest podanie pacjentowi węgla medycznego?

A.  tylko w ciągu pierwszej godziny,
B.  do 4 godzin,
C.  do 6 godzin,
D.  do 12 godzin.

Zadanie 0.
Postępowanie  w  zatruciu  substancjami  pobudzającymi  np.
Amfetaminą,  MDMA/ekstazy,  obejmuje:  monitorowanie  funkcji
życiowych, tlenoterapię oraz podanie:

A.  Naloksonu,
B.  Diazepamu,
C.  N-acetylocysteiny,
D.  Wodorowęglanu sodu.

Zadanie 0.
Klasyfikacja Killipa określa nasilenie objawów:

A.  niedokrwistości,
B.  niewydolności nerek,
C.  niewydolności oddechowej,
D.  w świeżym zawale mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  metod  suplementacji  t lenu  pozwala
najprecyzyjniej dawkować jego stężenie?

A.  standardowa maska tlenowa,
B.  worek samorozprężalny z zastawką i maską twarzową,
C.  maska Venturiego,
D . maska  wyposażona w  rezerwuar  tlenu i  jednokierunkową

zastawkę.



Zadanie 0.
Noworodki,  które  nie  mają  tętna  i  nie  oddychają,  są  wiotkie  i
n ie  mają  odruchów,  ich  skóra  jest  blada  lub  sina,  według  skali
Apgar otrzymają:

A.  0 pkt,
B.  1 pkt,
C.  2 pkt,
D.  3 pkt.

Zadanie 0.
W  przypadku  podjęcia  decyzji  o  zaprzestaniu  zabiegów
resuscytacyjnych  u  pacjenta  będącego  w  hipotermii,  należy
kierować się zasadą:

A . stwierdzenie  zgonu  odbywa  się  tak  jak  w  innych
przypadkach,

B . nie  można  stwierdzić  zgonu  dopóki  nie  ogrzeje  s ię
ofiary,

C . jeśl i  nie  ma  krążenia  po  20  minutach  wykonywania
zabiegów resuscytacyjnych, zawsze stwierdza się zgon,

D . zawsze  stwierdza  się  zgon,  jeśli  upłynęło  20  minut  od
epizodu oziębienia ofiary.

Zadanie 0.
Pacjentka lat  65,  w wyniku upadku zgłasza si lne bóle barku, nie
może  wykonywać  żadnych  ruchów  w  stawie  barkowym.  Kończyna
ciepła i różowa. Właściwe postępowanie na miejscu zdarzenia to:

A.  jak najszybsze nastawienie zwichnięcia,
B . doustne podanie leków przeciwbólowych, unieruchomienie

kończyny i transport do szpitala,
C . domięśniowe  podanie  leków  przeciwbólowych,

unieruchomienie  kończyny  górnej  i  transport  do
szpitala,

D.  jak najszybszy transport do szpitala.

Zadanie 0.
D o  oddziału  ratunkowego  zgłosił  s ię  pacjent  pobudzony
psychoruchowo,  spocony,  z  bełkotliwą  mową  i  trudnym  do
opanowania  drżeniem  rąk.  Twierdzi,  że  choruje  na  cukrzycę.
Nagle upada i traci przytomność. Najwłaściwszym postępowaniem w
takiej sytuacji jest:

A . oznaczenie  stężenia  glukozy  w  surowicy  krwi  i  ciał
ketonowych w moczu,

B.  niezwłoczne podanie dożylnie glukozy,
C.  podanie podskórnie insuliny krótkodziałającej,
D . podanie  dożylnie  dwuwęglanu  sodowego  ze  względu  na

możliwość kwasicy.



Zadanie 0.
U niemowlęcia ciało obce w drogach oddechowych próbujemy usunąć
poprzez:

A.  uderzenia w plecy,
B.  uciśnięcia nadbrzusza,
C.  uciśnięcia nadbrzusza i uderzenia w plecy,
D.  uderzenia w plecy i uciśnięcia klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Który  z  poniższych objawów jest  najbardziej  typowy dla  wstrząsu
rdzeniowego?

A.  szybkie tętno, lepka skóra,
B.  szybkie tętno, ciepła i sucha skóra,
C.  wolne tętno, lepka skóra,
D . tętno  w  normie,  skóra  różowa  o  prawidłowej

temperaturze.

Zadanie 0.
Do uciskania klatki piersiowej u dorosłego ręce układamy:

A.  na środku żeber,
B.  na dolnym końcu mostka,
C.  na środku klatki piersiowej,
D.  na lewo od środka mostka nad sercem.

Zadanie 0.
Leki  w  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  zaleca  się  podawać
drogą:

A.  dożylną, domięśniową,
B.  domięśniową, podskórną,
C.  dotchawiczą, domięśniową,
D.  dożylną, doszpikową.

Zadanie 0.
Tlenoterapia  przez  wąsy  tlenowe,  przepływ  3  l/min,  pozwala
osiągnąć  stężenie  tlenu  w  mieszaninie  oddechowej  do  wartości
maksymalnych:

A.  21%,
B.  28%,
C.  33%,
D.  40%.

Zadanie 0.
W przypadku zadławienia, na efektywny kaszel NIE wskazuje:

A.  płacz,
B.  niemożność mówienia,
C.  możliwość nabrania powietrza przed kaszlem,
D.  słowna odpowiedź na pytanie.



Zadanie 0.
D o  oddziału  ratunkowego  przywieziono  52-letniego  pacjenta,
który  skarży  się  na  uczucie  silnego  ucisku  za  mostkiem
promieniującego  do  gardła,  który  utrzymuje  się  mimo  podania
podjęzykowo  tabletki  nitrogliceryny.  W  oddziale  ratunkowym
wykonano  badanie  EKG,  w  którym  nie  stwierdzono  odchyleń  od
normy. Wskaż prawidłową odpowiedź:

A . pacjent może mieć zawał serca mimo prawidłowego zapisu
EKG,

B . zawał serca został wykluczony na podstawie braku zmian
w EKG,

C . obraz kliniczny i prawidłowy zapis EKG wskazuje na bóle
o charakterze nerwicowym,

D . brak  poprawy  po  zażyciu  nitrogliceryny  wyklucza  zawał
serca.

Zadanie 0.
Wartość  energii  potrzebna  do  pierwszego  wyładowania  podczas
defibrylacji u dziecka ważącego 20 kg wynosi:

A .  20 J,
B.  40 J,
C.  60 J,
D.  80 J.

Zadanie 0.
Skala Glasgow opiera się na ocenie:

A.  czynności nerwów czaszkowych,
B . czynności  serca,  czynność  oddechowej,  napięcia  mięśni,

reakcji na cewnik, koloru skóry,
C.  reakcji otwierania oczu, reakcji słownej i ruchowej,
D.  siły mięśniowej.

Zadanie 0.
W  sytuacji,  gdy  miejscowe  służby  ratownicze  nie  są  w  stanie
udzielić  pomocy  medycznej  wszystkim  poszkodowanym  w  wyniku
jakiegoś zdarzenia, to mamy do czynienia z:

A .  katastrofą,
B.  wypadkiem masowym,
C.  kataklizmem,
D.  klęską żywiołową.



Zadanie 0.
U  80-letniego  pacjenta  wystąpiła  anuria.  W  podbrzuszu
wyczuwalny  jest  wypełniony  pęcherz  moczowy.  Lekarz  pogotowia
ratunkowego  nie  mógł  założyć  cewnika  Foleya  do  pęcherza
moczowego.  Najbardziej  prawdopodobną  przyczyną  zatrzymania
moczu u tego pacjenta jest:

A .  ostre kłębkowe zapalenie nerek,
B.  przerost gruczołu krokowego,
C.  kamica moczowodowa,
D.  wstrząs hipowolemiczny.

Zadanie 0.
28-letni  mężczyzna  w  wyniku  wypadku  samochodowego  doznał
złamania  kości  udowej  lewej,  kości  przedramienia  oraz  3  żeber
p o  stronie  lewej.  Szacunkowa  średnia  utrata  krwi  u  tego
poszkodowanego wynosi około:

A.  1000 ml,
B.  1500 ml,
C.  2000 ml,
D.  2500 ml.

Zadanie 0.
Konikopunkcja polega na:

A.  nacięciu skóry poniżej chrząstki tarczowatej krtani,
B.  nakłuciu skóry powyżej chrząstki tarczowatej krtani,
C.  przecięciu więzadła pierścienno - tarczowego,
D.  nakłuciu więzadła pierścienno - tarczowego.

Zadanie 0.
Zaburzenia częstości oddechów dzielimy na:

A.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe,
B.  tachypnoe, bradypnoe,
C.  tachypnoe, bradypnoe, ortopnoe,
D.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe, ortopnoe.

Zadanie 0.
Pacjent,  podczas  podawania  kolejnej  już  dawki  penicyliny
krystalicznej  we  wlewie  kroplowym,  skarży  się  na  uczucie
gorąca,  zawroty  głowy  i  duszność.  Którą  z  czynności  wykonasz
jako pierwszą?

A.  zwolnienie przepływu wlewu kroplowego,
B.  podanie środków p/ wstrząsowych,
C.  zatrzymanie podawania wlewu kroplowego,
D.  usunięcie igły ze światła naczynia krwionośnego.



Zadanie 0.
D o  częstych  przyczyn  mogących  wywołać  napadowe  migotanie
przedsionków zaliczamy:

A.  spożywanie alkoholu,
B.  chorobę wieńcową,
C.  nadciśnienie,
D.  chorobę mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Skala  oceny  ciężkości  urazu  SCU  określa  poniższe  parametry,  z
WYJĄTKIEM:

A.  stanu świadomości,
B.  częstości oddechów,
C.  ciśnienia skurczowego krwi,
D.  diurezy godzinowej.

Zadanie 0.
Bezwzględne  wskazanie  do  ratunkowej  torakotomii  występuje  u
chorego z urazem klatki piersiowej:

A .  z krwiakiem opłucnej,
B.  z odmą opłucnej,
C . niestabilnego  krążeniowo  z  otwartymi  obrażeniami  klatki

piersiowej,
D . stabilnego  hemodynamicznie  i  oddechowo,  z  raną

przenikającą klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Termin DNR oznacza:

A.  stan terminalny,
B.  nie reanimować,
C.  leki przeciwbólowe na żądanie,
D.  dziecko niepełnosprawne ruchowo.

Zadanie 0.
Cykl  krążeniowo  -  oddechowy  wg  Wytycznych  Polskiej  Rady
Resuscytacji,  przy  nagłym  zatrzymaniu  krążenia  u  dziecka
prowadzony przez 1 ratownika przedmedycznego, wynosi:

A .  5 uciśnięć - 1 wdech,
B.  30 uciśnięć - 2 wdechy,
C.  15 uciśnięć - 1 wdech,
D.  5 uciśnięć - 2 wdechy.



Zadanie 0.
Do nieaktywnych postaci hemoglobiny należy:

A.  methemoglobina,
B.  oksyhemoglobina,
C.  hemoglobina płodowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
U pacjenta z urazem wielonarządowym należy zacząć leczenie od:

A.  przeciwdziałania niewydolności oddechowej,
B.  przeciwdziałania krwotokowi wewnętrznemu,
C.  zewnętrznej stabilizacji miednicy,
D.  stabilizacji zamkniętego złamania uda.

Zadanie 0.
Czy  podczas  medycznej  segregacji  wstępnej  dokonuje  się
bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych?

A . nie,  bo  pacjenci  z  niedrożnością  dróg  oddechowych  nie
rokują przeżycia,

B.  tak, bo jest to podstawowy sposób postępowania,
C.  tak, ale tylko wtedy, gdy jest na to czas,
D.  nie, bo jest to działanie drugorzędne.

Zadanie 0.
Podczas  kardiowersji  elektrycznej  przeprowadzanej  w  celu
odwrócenia  tachyarytmii  przedsionkowych  lub  komorowych,
wyładowanie musi być zsynchronizowane elektrokardiograficznie z
załamkiem:

A.  R ,
B.  T ,
C.  P ,
D.  S .

Zadanie 0.
Wstrząs spowodowany masywną utratą krwi na skutek krwawienia z
górnego odcinka przewodu pokarmowego jest wstrząsem:

A.  kardiogennym,
B.  oligowolemicznym,
C.  septycznym,
D.  hiperwolemicznym.



Zadanie 0.
D o  koniecznych  badań  diagnostycznych  przy  podejrzeniu
niewydolności nerek zalicza się oznaczenie stężenia:

A.  mocznika i kreatyniny w surowicy krwi,
B.  aminotransferaz i białka w surowicy krwi,
C.  glukozy i mocznika w moczu,
D.  mocznika i kreatyniny w moczu.

Zadanie 0.
Po wykonaniu defibrylacji AED, powinno się zalecić:

A .  ocenę tętna,
B.  wykonanie kolejnej defibrylacji,
C .  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Zadanie 0.
W  zakresie  resuscytacji  dzieci  można  stosować  sekwencję
wykonywania BLS, taką jak u dorosłych, z zastrzeżeniem, że:

A . stosunek  oddechów  ratowniczych  do  uciśnięć  klatki
piersiowej powinien wynosić 1:15,

B.  nie należy potrząsać dzieckiem, aby sprawdzić reakcję,
C.  najpierw należy wykonać 5 oddechów ratowniczych,
D.  należy nieprzerwanie prowadzić BLS.

Zadanie 0.
Jakie  szybkie  i  tanie  badanie  zdiagnozuje  uszkodzenia
śledziony?

A.  RTG przeglądowe jamy brzusznej na stojąco,
B.  TK jamy brzusznej,
C.  USG jamy brzusznej,
D.  RTG klatki piersiowej lewoboczne.

Zadanie 0.
Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala:

A.  Aldretea,
B.  Norton,
C.  Cambridge,
D.  TISS.

Zadanie 0.
W  ciągu 72 godzin u pacjenta,  który uległ  podtopieniu występuje
wysokie ryzyko:

A.  choroby kesonowej,
B.  ostrej niewydolności oddechowej,
C.  hipertermii,
D.  sepsy.



Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Szybką intubację należy wykonać u
pacjenta,  u  którego  pomimo  intensywnego  leczenia  tlenem
stwierdza się:

A .  zaburzenia świadomości lub śpiączkę,
B.  izolowany wzrost PaCO2,
C.  obniżenie napięcia mięśniowego,
D.  znacznego stopnia pobudzenie, splątanie.

Zadanie 0.
Właściwe  miejsce  do  uciskania  klatki  piersiowej  w  NZK  u
niemowlęcia to:

A . 1  szerokość  palca  poniżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

B . 2  szerokości  palca  poniżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

C . 1  szerokość  palca  powyżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

D . 1  palec  powyżej  miejsca  gdzie  łuki  żebrowe  łączą  się  z
trzonem mostka.

Zadanie 0.
Pacjent  w  czasie  transfuzji  koncentratu  krwinek  czerwonych
zgłasza  dreszcze,  duszność  i  bóle  pleców.  Najwłaściwszym
postępowaniem w takiej sytuacji jest :

A . podanie  domięśniowo  niesterydowego  leku
przeciwzapalnego,

B.  podanie dożylnie aminofiliny,
C.  zwolnienie szybkości transfuzji,
D.  natychmiastowe przerwanie transfuzji.

Zadanie 0.
Najczęściej  używanym miejscem cewnikowania  żył  obwodowych  w
stanie zagrożenia życia jest:

A .  dół łokciowy,
B.  nadgarstek,
C.  szyja,
D.  zewnętrzna część stopy.

Zadanie 0.
Powikłaniem cewnikowania żył centralnych nie jest:

A .  odma opłucnowa,
B.  zator powietrzny,
C.  dodatkowe, pojedyncze pobudzenia nadkomorowe,
D.  blok przdsionkowo-komorowy I˚.



Zadanie 0.
Najbardziej  skuteczną  metodą  leczenia  ciężkiego  zatrucia
tlenkiem węgla jest:

A .  umieszczenie chorego w namiocie tlenowym,
B.  pobyt chorego w komorze dekompresyjnej,
C.  podanie choremu tlenu o dużym przepływie,
D.  pobyt chorego w komorze hiperbarycznej.

Zadanie 0.
Występujące  u  dziecka  2-  letniego  objawy  tj . :  spadek  masy
ciała,  wysuszenie  błon  śluzowych,  obniżenie  napięcia  skóry,
szaro - marmurkowy kolor skóry, świadczą o:

A.  zapaleniu płuc,
B.  hipoksemii,
C.  odwodnieniu,
D.  upośledzeniu czynności nerek.

Zadanie 0.
Zespół  Ratownictwa Medycznego  przywiózł  do  SOR 14  miesięczne
dziecko po napadzie drgawek, które ustąpiły po doraźnym podaniu
diazepamu.  Dziecko  jest  obecnie  w  dobrym  stanie  ogólnym,
wydolne oddechowo i krążeniowo. Według relacji rodziców dziecko
m a  infekcję  górnych  dróg  oddechowych,  a  bezpośrednio  przed
wystąpieniem drgawek zagorączkowało do 39,4˚C. Był to pierwszy
epizod drgawek w jego życiu. Wywiad sugeruje:

A.  pierwszy w życiu napad padaczki,
B.  tężyczkę,
C.  drgawki gorączkowe,
D.  drgawki pourazowe.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów stanu przedrzucawkowego u kobiety w III
trymestrze ciąży, należą:

A.  drgawki, spadek ciśnienia tętniczego, wielomocz,
B.  drgawki, spadek ciśnienia tętniczego, cukromocz,
C.  obrzęki, wzrost ciśnienia tętniczego, białkomocz,
D.  obrzęki, wzrost ciśnienia tętniczego, wielomocz.

Zadanie 0.
Bezpośrednio po wprowadzeniu rurki intubacyjnej należy osłuchać
kolejno:

A . nadbrzusze,  prawy  i  lewy  szczyt  płuca,  prawą  i  lewą
linię środkowo-pachową, wcięcie szyjne mostka,

B.  prawy i lewy szczyt płuca, nadbrzusze,
C.  nadbrzusze, prawą i lewą linię środkowo-pachową,
D . nadbrzusze,  wcięcie  szyjne  mostka,  prawy  i  lewy  szczyt

płuca.



Zadanie 0.
Postępowanie  w  trakcie  wykonywania  defibrylacji  przy  pomocy
AED, wymaga dodatkowych działań lub modyfikacji w następujących
przypadkach, z WYJĄTKIEM pacjentów:

A.  ze znaczną otyłością,
B . z  rozrusznikiem  serca  wszczepionym  pod  prawym

obojczykiem,
C.  wydobytych z wody z mokrą klatką piersiową,
D.  z bardzo silnie owłosioną klatką piersiową.

Zadanie 0.
W  przypadku  trudności  w  interpretacji  zapisu  EKG,  w
zróżnicowaniu  asystolii  i  niskonapięciowego  migotania  komór
należy:

A.  bezwzględnie wykonać defibrylację,
B.  wykonać kardiowersję,
C.  prowadzić uciskanie klatki piersiowej,
D.  wykonać uderzenie przedsercowe.

Zadanie 0.
Do poznawczych oznak stresu u pracowników NIE zalicza się:

A .  utraty pamięci,
B.  drażliwości,
C.  afazji wzrokowej,
D.  problemów z liczeniem.

Zadanie 0.
Obszary wchodzące w skład szpitalnego oddziału ratunkowego, to:

A .  sala operacyjna,
B.  sala endoskopowa,
C.  obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Szczegółowe zadania SOR określa:

A.  Minister Zdrowia,
B . dyrektor szpitala w porozumieniu z ordynatorem oddziału

(SOR),
C.  Krajowa Rada Akredytacyjna,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 0.
Nadzór  nad  realizacją  kształcenia  podyplomowego  pielęgniarek
sprawuje/ą:

A.  Minister Edukacji Narodowej,
B.  Minister właściwy do spraw zdrowia,
C.  Izby Pielęgniarskie,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zadanie 0.
Kalkulacje kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego
w wojewódzkim planie działania systemu sporządza:

A.  wojewoda,
B.  starosta,
C.  Minister zdrowia,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.
Bez  zlecenia  lekarskiego  pielęgniarka  podejmuje  działania  w
sytuacji:

A .  nieobecności lekarza,
B.  zagrażającego poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta,
C.  konieczności podjęcia zabiegów ratujących życie,
D.  odpowiedz B i C prawidłowe.

Zadanie 0.
Specyficznymi czynnikami programu szybkiej oceny potrzeb (RAN)
są:

A.  określenie rozmiaru katastrofy,
B . określenie  niewydolności  obsługi  zapewniającej  czynniki

niezbędne do życia,
C . określenie  lokalnej  reakcji  oraz  wpływu  na  stan  zdrowia

publicznego  i  infrastruktury  medycznej  w  rejonie
katastrofy,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest:

A .  Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
B.  Okręgowa Komisja Rewizyjna,
C.  Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych.



Zadanie 0.
Segregowanie poszkodowanych (triage) to:

A . kwalifikacja  ofiar  wypadku  według  priorytetu  leczenia,
z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie osób wymagających
natychmiastowego działania,

B . kwalifikacja  ofiar  wypadku,  którym  leczenie  można
czasowo odłożyć,

C . kwalifikacja  według  wstępnie  rozpoznanej  jednostki
chorobowej i osób zmarłych,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Celem edukacji społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy jest:

A .  poprawienie skuteczności i redukcja kosztów leczenia,
B.  właściwe, wstępne postępowanie,
C . uzyskanie  optymalnego  poziomu  wiedzy  z  zakresu

pierwszej pomocy,
D . trafne  rozpoznanie  zatrzymania  krążenia,  oddechu,

zadławienia,  oraz  prawidłowe  prowadzenie  podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych.

Zadanie 0.
W  przypadku  nieprzewidzianym  w  Kodeksie  Etyki  Zawodowej
Pielęgniarki  i  Położnej  Rzeczpospolitej  Polskiej,  pielęgniarka
powinna postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w:

A.  ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B.  orzecznictwie Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
C.  kodeksie Etyki Zawodowej Lekarzy,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zasady finansowania systemu ratownictwa medycznego określa:

A.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia,
B . Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8

września 2006r.,
C.  MON,
D.  Prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 0.
Czynniki, które składają się na jakość w opiece zdrowotnej, to:

A . wynik  leczenia,  sposób  i  warunki  w  jakich  przebiega
proces,  relacja  ponoszonych  kosztów  do  uzyskiwanych
skutków,

B . komfort  i  atmosfera  usług,  warunki  socjalne  zakładu,
wykwalifikowany personel,

C . najdroższy  sprzęt  medyczny,  uzyskanie  certyfikatu
jakości,

D.  praca w zespołach terapeutycznych.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  przepisami  Unii  Europejskiej,  do  obrotu  i  używania
mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznaczone znakiem:

A.  PL,
B.  Q ,
C.  CE,
D.  PZH.

Zadanie 0.
Zasady wspierania poszkodowanych w kontakcie bezpośrednim to:

A.  aktywność i zdecydowanie,
B.  unikanie pośpiechu i impulsywnego działania,
C.  chęć zrozumienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wyrób  medyczny  wprowadzony  do  obrotu  i  do  użytku  nie  może
stwarzać zagrożenia dla:

A.  użytkowników i osób trzecich,
B . bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, użytkowników i osób

trzecich,
C.  bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów,
D.  zdrowia pacjentów.

Zadanie 0.
Kto  według  "uczących  się  organizacji"  powinien  podnosić  swoje
kwalifikacje,  aby  organizacja  mogła  w  całości  wykorzystać  swój
potencjał?

A.  personel lekarski,
B.  personel lekarski i pielęgniarski,
C.  wszyscy pracownicy danej organizacji,
D.  zarządzający zasobami ludzkimi.



Zadanie 0.
Zasada  etyczna  zobowiązująca  do  uwzględniania  prawa  człowieka
d o  samodzielnego  decydowania  o  swoich  planach  i  działaniach,
wymagająca poszanowania swobody w dokonywaniu indywidualnych
wyborów,  opartych  na  osobistych  wartościach  i  przekonaniach
jednostki to:

A .  bioetyka (bioethics),
B.  dobroczynienie (beneficence),
C.  emotywizm (emotivism),
D.  autonomia (autosomy).

Zadanie 0.
Etyka medycyny ratunkowej:

A .  nie jest szczególną etyką,
B.  jest etyką szczególnych sytuacji,
C.  jest praktyczną moralnością,
D.  jest taka sama jak etyka lekarska.

Zadanie 0.
Odpowiedź  organizmu  na  stres  w  pracy  przejawiający  się  utratą
troski  o  ludzi  z  którymi  się  pracuje,  polegający  na  traktowaniu
pacjentów w sposób zdystansowany i mechaniczny to:

A.  zespół wypalenia zawodowego,
B.  ostra reakcja na stres,
C.  przytępienie emocjonalne,
D.  strategia zróżnicowania (dyferencjacja).

Zadanie 0.
Numer ratunkowy 112 ma na celu:

A.  wydłużyć czas połączenia ze służbami ratunkowymi,
B.  skrócić czas połączenia ze służbami ratunkowymi,
C.  zmienić dotychczas stosowane numery ratunkowe,
D.  wydłużyć czas reakcji służb ratunkowych.

Zadanie 0.
Organami  właściwymi  do  rozpatrywania  spraw  z  zakresu
odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych jest:

A . Okręgowy  Sąd  Pielęgniarek  i  Położnych,  Naczelny  Sąd
Administracyjny,

B . Okręgowa Izba Pielęgniarek i  Położnych, Międzynarodowa
Rada Pielęgniarek,

C . Okręgowy  Sąd  Pielęgniarek  i  Położnych,  Naczelny  Sąd
Pielęgniarek i Położnych,

D . Naczelny  Sąd  Pielęgniarek  i  Położnych,  Naczelny  Sąd
Administracyjny.



Zadanie 0.
Osoby uprawnione do podejmowania medycznych działań, przy ich
wykonywaniu:

A . mają  obowiązek  zawarcia  umowy  ubezpieczenia
odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  wyrządzone  przez
osoby uprawnione do podejmowania działań,

B . nie  mają  obowiązku  zawarcia  umowy  ubezpieczenia
odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  wyrządzone  przez
osoby uprawnione do podejmowania działań,

C . mogą  dobrowolnie  zawrzeć  umowę  ubezpieczenia
odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  wyrządzone  przez
osoby uprawnione do podejmowania działań,

D . powinny być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej,
lecz  jest  to  uzależnione  od  środków  finansowych  jaką
posiada dysponent jednostki.

Zadanie 0.
Informacje,  które  zostały  poznane  w  związku  z  pełnioną  funkcją,
wykonywaną  pracą,  działalnością  publiczną,  społeczną,
gospodarczą lub naukową stanowią zakres tajemnicy:

A.  cywilnej,
B.  zawodowej,
C.  karnej,
D.  przed pacjentem.

Zadanie 0.
Obszar zarządzania kryzysowego to:

A.  system ratowniczy,
B.  system porządku publicznego,
C.  polityka społeczna,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Do faz kryzysu zaliczamy fazę:

A.  wstępną,
B.  integracji,
C .  usuwania skutków i przywracania stanu pierwotnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Psychologicznym  skutkiem  zdarzeń  masowych  występującym
bezpośrednio po zdarzeniu jest:

A .  zmiana o charakterze stresu pourazowego,
B.  depresja,
C.  ostra reakcja na stres,
D.  przytępienie emocjonalne.



Zadanie 0.
Podstawowe  narzędzie  wykorzystywane  w  analizie  negocjacji,
obejmujące  rozpoznanie  rozstrzygnięć  alternatywnych  do
zakładanego porozumienia to:

A.  ETNA,
B.  BATNA,
C.  WHO,
D.  MBA.

Zadanie 0.
Błędy  jatrogenne  w  komunikowaniu  z  pacjentami  popełniane  są
podczas:

A.  udzielania informacji niewystarczających,
B.  zaniechaniu udzielania informacji,
C . udzielania  informacji  wywołujących  silne  negatywne

emocje,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Podające metody nauczania, to:

A .  referat, wykład problemowy, ćwiczenia,
B.  wykład informacyjny, odczyt, instruktaż,
C.  seminarium, metoda przypadków, referat,
D.  opis, seminarium, referat, dyskusja dydaktyczna.

Zadanie 0.
Taksonomia celów, to:

A . zależność  pomiędzy  celami  kształcenia  już  osiągniętymi,
a planowanymi,

B . cele dotyczące wiedzy przekazywanej w oparciu o program
kursu,

C.  hierarchiczny układ szczegółowych celów kształcenia,
D . wykaz  najważniejszych  celów  dotyczących  umiejętności

psychomotorycznych.

Zadanie 0.
Mikrospołeczne ujęcie zdrowia i choroby analizuje:

A . zmiany społeczne zachodzące w dużych populacjach i ich
wpływ na stan zdrowia i powstawanie chorób,

B . stan  zdrowia  rodziny  i  je j  styl  życia  jako  czynnik
chorobotwórczy,

C.  rodzaj wykonywanej pracy i środowisko zamieszkania,
D . przyczyny  stanu  zdrowia,  a  szczególnie  etiologię

choroby indywidualnego człowieka.



Zadanie 0.
Podstawowym kryterium zdrowia w ujęciu socjologicznym jest:

A .  brak choroby,
B.  brak niepełnosprawności,
C.  funkcjonowanie społeczne jednostki,
D.  stosowanie profilaktyki w działaniach ochrony zdrowia.

Zadanie 0.
Z a  podstawowe  prawo  moralne,  wynikające  z  prawa  naturalnego
uznaje się zasadę:

A.  afirmacji godności osobowej,
B.  sprawiedliwości,
C.  dobroczynności,
D.  odpowiedzialności.

Zadanie 0.
Obowiązująca  ustawa  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej  została
uchwalona:

A.  15 kwietnia 2011r.,
B.  15 lipca 2011r.,
C.  1 lipca 2011r.,
D.  29 października 2003r.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Istotą  systemu rozliczania  wg  Jednorodnych Grup  Pacjentów jest
opłacanie świadczeń zdrowotnych na podstawie:

A.  liczby osobodni,
B.  liczby wypisanych pacjentów,
C.  liczby i rodzaju przyjętych pacjentów,
D.  tabeli cenowej w zależności od schorzenia.



Zadanie 0.
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

A . licencja  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej,  posiadanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  uzyskiwana  po  spełnieniu  określonych
wymagań,

B . zewnętrzny  proces  oceny  zakładów  opieki  zdrowotnej,
dobrowolnie  poddających  się  takiej  ocenie,  który  polega
n a  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami,

C . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej,

D . podejmowanie  działań w przypadkach ocen  negatywnych,
otrzymanych od ankietowanych pacjentów.

Zadanie 0.
Głównymi instrumentami umożliwiającymi ocenę jakości świadczeń
są kryteria i standardy. Kryteriami może/mogą być:

A.  liczba skarg pacjentów,
B.  procent zakażeń szpitalnych,
C.  rodzaj i ilość badań laboratoryjnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Popularyzowana  powszechnie  koncepcja  zdrowia  publicznego
zakłada podejmowanie zintegrowanych wysiłków:

A.  państwa, społeczności lokalnej i jednostki,
B.  wyłącznie państwa,
C.  zawodowej kadry medycznej,
D.  organizacji samorządowych.

Zadanie 0.
Które z  niżej  wymienionych zagadnień NIE należy do kompetencji
samorządu terytorialnego?

A . zapobieganie  chorobom  zakaźnym,  ich  kontrola  i
zwalczanie,

B . ochrona  zdrowia  grup  szczególnie  zagrożonych,  kobiet
ciężarnych, matek i dzieci, osób w wieku podeszłym,

C . finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia osobom
ubezpieczonym,

D . zapewnienie  właściwego  dostępu  do  świadczeń
zdrowotnych, zwłaszcza świadczeń zapobiegawczych osobom
ze środowisk społecznie i ekonomicznie upośledzonych.



Zadanie 0.
Decentralizacja  zarządzania  ochroną  zdrowia  w  Polsce  oznacza
przekazanie  odpowiedzialności  i  kompetencji  do  działania  na
rzecz zdrowia:

A.  rządowi,
B.  lekarzowi rodzinnemu,
C.  samorządom terytorialnym,
D.  obywatelowi.

Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  służy do pozyskiwania informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D.  służy do wyłonienia nosicieli nieprawidłowych genów.

Zadanie 0.
W badaniu fizykalnym kości pokrywy czaszki u noworodków, obrzęk
spowodowany krwotokiem podokostnowym charakteryzuje się:

A .  przekroczeniem linii szwów kości czaszki,
B.  nie przekroczeniem linii szwów kości czaszki,
C.  wodogłowiem,
D . wypełnieniem  i  napięciem  ciemiączka,  złamaniem  kości

czaszki.

Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.



Zadanie 0.
Znajdź  twierdzenie  FAŁSZYWE.  Badając  u  pacjenta  orientację
allopsychiczną, zadajemy pytania dotyczące:

A.  wydarzeń otaczających pacjenta,
B.  nazwiska i zawodu pacjenta,
C.  otaczających ludzi i przedmiotów,
D.  miejsca i czasu.

Zadanie 0.
U pacjenta z rozedmą płuc, NIE stwierdza się:

A .  wdechowo ustawionej klatki piersiowej,
B.  odgłosu bębenkowego nad polami płucnymi,
C.  w spirometrii zwiększenia pojemności życiowej i FEV1,
D.  w spirometrii zmniejszenia pojemności życiowej i FEV1.

Zadanie 0.
W  stawie  kolanowym  fizjologicznie  można  wykonać  następujące
ruchy:

A.  zginania i prostowania,
B.  pronacji i supinacji,
C.  odwodzenia i przywodzenia,
D.  rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Zadanie 0.
Dokonując  oceny  stopnia  i  umiejscowienia  upośledzenia  krążenia
można wykorzystać próbę podniesienia i opuszczenia kończyny. Po
podniesieniu  kończyny  pod  kątem  60˚  obserwuje  się  szybkość
pojawienia  zblednięcia  skóry  badanej  kończyny.  Przyjęto
5-stopniową  skalę  (od  0  do  4) .  Trzeci  (3)  stopień  niedokrwienia
kończyny oznacza pojawienie się zblednięcia kończyny w czasie:

A .  krótszym niż 60 sek.,
B.  krótszym niż 60 sek., a dłuższym niż 30 sek.,
C.  krótszym niż 30 sek.,
D.  bez konieczności podnoszenia kończyny.

Zadanie 0.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:

A.  drżenie języka,
B.  gładka i ciepła skóra,
C.  bradykardia,
D.  tachykardia.



Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1° C, akcja serca przyśpiesza o:

A.  5 uderzeń na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Podczas  postępowania  resuscytacyjnego  muszą  być  rozważone
potencjalnie  odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia,
(4H i 4T). Do analizowanych 4H, NIE należy:

A.  hipoksja,
B.  hipowolemia,
C.  hiperchlorhydria,
D.  hipotermia.

Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie. Osłuchowo nad płucami u dziecka mogą dominować:

A.  trzeszczenia drobnobańkowe,
B.  trzeszczenia grubobańkowe,
C.  świsty,
D.  furczenia.

Zadanie 0.
Miejscem  fizjologicznego  odgłosu  opukowego  stłumionego,  w
trakcie badania opukiwaniem klatki piersiowej jest okolica:

A.  lewego łuku żebrowego i żołądka,
B.  prawego łuku żebrowego i serca,
C.  lewego i prawego łuku żebrowego,
D.  prawego łuku żebrowego i żołądka.

Zadanie 0.
Podczas  postępowania  resuscytacyjnego  muszą  być  rozważone
potencjalnie  odwracalne  przyczyny  nagłego  zatrzymania  krążenia
(4H i 4T). Do analizowanych 4T NIE należy/ą:

A.  tamponada serca,
B.  toksyczne substancje,
C.  tromboembolia (masywny zator tętnicy płucnej),
D.  tężyczka.



Zadanie 0.
Najczęściej  przejawem  procesu  patologicznego  u  noworodka  jest
obecność żółtaczki w:

A.  1 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 7 mg,
B.  2 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 10 mg,
C.  3 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 12 mg,
D.  4 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 14 mg.

Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  jamy  brzusznej,  polegającą  na
głębokim  uciskaniu  brzucha  w  lewym  dolnym  kwadrancie  i
pojawienie  s ię  bólu  w  przeciwległym  prawym  dolnym  kwadrancie
brzucha określa się mianem objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Rowsinga,
D.  Goldflama.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Craniotabes  oznacza  ognisko  rozmiękania  potylicy.  Jako  objaw
występujący fizjologicznie może utrzymywać się u niemowlęcia do
końca:

A.  3 miesiąca życia,
B.  6 miesiąca życia,
C.  9 miesiąca życia,
D.  12 miesiąca życia.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do pobrania krwi  włośniczkowej u noworodka
NIE jest/są:

A.  sinica obwodowa,
B.  ocena parametrów gazometrii krwi,
C.  wstrząs,
D.  zaburzenia ukrwienia kończyny.



Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Jaką  teorię  należy  zastosować  w  środowiskowej  opiece
pielęgniarskiej  nad  pacjentką  po  mastektomii,  która  ma  problem
w zaakceptowaniu swojego wyglądu zewnętrznego?

A.  C. Roy,
B.  W. Henderson,
C.  D. Orem,
D.  F. Nightingale.

Zadanie 0.
Paradygmat pielęgniarstwa wywodzi się z:

A .  metafizycznej perspektywy antropologii filozoficznej,
B.  perspektywy nauk medycznych,
C.  perspektywy socjologii humanistycznej,
D.  perspektywy psychologii humanistycznej.

Zadanie 0.
Metoda  badawcza  pojedynczej  ślepej  próby  polega  na  tym,  że
osoby:

A.  tylko prowadzące zabieg wiedzą co otrzymują,
B . otrzymujące  i  oceniające  zabieg  nie  wiedzą  co

otrzymują,
C.  tylko otrzymujące zabieg nie wiedzą co otrzymują,
D.  otrzymujące i oceniające zabieg wiedzą co otrzymują.

Zadanie 0.
Do metod problemowych nauczania NIE należy:

A.  prelekcja techniczna,
B.  uczenie aktywizujące,
C.  wykład problemowy,
D.  dyskusja dydaktyczna.



Zadanie 0.
Jaka  spółka  obejmuje  udział  pracowników medycznych,  lekarzy  i
pielęgniarek/położnych?

A.  z o.o.,
B.  prawa handlowego,
C.  akcyjna,
D.  partnerska.

Zadanie 0.
Algorytm postępowania to:

A.  unormowany sposób postępowania,
B.  wzór i norma proponowanych usług,
C.  przepis wykonania zadania,
D.  norma praktyki zawodowej.

Zadanie 0.
Co to jest UPS?

A . oprogramowanie  pozwalające  na  przesuwanie  ikon  na
pulpicie za pomocą myszki,

B . zapora  systemu  Windows,  chroniąca  komputer  przed
nieautoryzowanym użytkownikiem,

C . program  komputerowy  powodujący  zmniejszenie  zużycia
energii  elektrycznej  przez  jednostkę  centralną
komputera,

D . urządzenie  zewnętrzne,  dostarczające  energii
elektrycznej  do  komputera  podczas  krótkich  przerw  w
zasilaniu sieci energetycznej.

Zadanie 0.
Współczynnik korelacji rang Spearmana liczymy dla cech:

A.  tylko jakościowych,
B.  tylko ilościowych,
C.  jakościowych o możliwości uporządkowania i ilościowych,
D.  wszystkich jakościowych i ilościowych.

Zadanie 0.
Modalna jest to:

A .  średnia arytmetyczna,
B.  środkowa w szeregu uporządkowanym,
C.  wartość najczęściej występująca,
D.  średnia geometryczna.



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 262812
GRUPA 1
Zadanie 0.
Jakim skrótem określamy "wstępną segregację' '?

A.  SAMPLE,
B.  MONA,
C.  TRIAGE,
D.  SOS.

Zadanie 0.
Rejestr jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego prowadzony
jest przez:

A.  wojewodę,
B.  starostę,
C.  ministra właściwego do spraw zdrowia,
D.  dyrektora wydziału urzędu marszałkowskiego.

Zadanie 0.
Czas oraz etapy postępowania ratowniczego to:

A.  Złota godzina, damage control,
B.  Złota godzina, łańcuch przeżycia,
C.  dekontaminacja, złota godzina,
D.  ewakuacja, złota godzina.

Zadanie 0.
Do dekontaminacji NIE stosuje się:

A .  wody,
B.  wody z mydłem,
C.  wody z podchlorynem sodu,
D.  nadmanganianu potasu.

Zadanie 0.
Przygotowanie  i  aktualizację  krajowego  planu  zabezpieczenia
medycznych  działań  ratowniczych  przez  ministra  właściwego  do
spraw zdrowia, wykonuje się:

A .  przynajmniej raz w roku,
B.  raz na 5 lat,
C.  raz na 18 miesięcy,
D.  nie przygotowuje się.



Zadanie 0.
"Złota godzina" to czas:

A . o d  przybycia  poszkodowanego  do  szpitalnego  oddziału
ratunkowego i rozpoczęcia zabiegu operacyjnego,

B . o d  powiadomienia  pogotowia  ratunkowego  do  przybycia
karetki na miejsce zdarzenia,

C . o d  momentu  powstania  urazu  do  podjęcia  skutecznych
działań na sali operacyjnej,

D . o d  momentu  powstania  urazu  do  przybycia  karetki  na
miejsce zdarzenia.

Zadanie 0.
W  wypadkach  masowych  i  katastrofach  w  obrębie  strefy
niebezpiecznej działają:

A.  wszystkie służby ratownicze,
B.  zespoły ratownictwa medycznego,
C.  wyłącznie ratownicy państwowej straży pożarnej,
D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 0.
Śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego NIE wykonują lotów:

A.  do zdarzeń,
B.  ratowniczych,
C.  transportowych ratowniczych,
D.  transportowych.

Zadanie 0.
Średni  czas  przybycia  zespołu  ratownictwa medycznego  od  chwili
przyjęcia  zgłoszenia  przez  dyspozytora  medycznego  centrum
powiadamiania ratunkowego wynosi do:

A . 5  minut  w  aglomeracji  miejskiej  i  10  minut  poza
aglomeracją miejską w skali każdego miesiąca,

B . 8  minut  w  aglomeracji  miejskiej  i  10  minut  poza
aglomeracją miejską w skali każdego miesiąca,

C . 8  minut  w  aglomeracji  miejskiej  i  15  minut  poza
aglomeracją miejską w skali każdego miesiąca,

D . 1 0  minut  w  aglomeracji  miejskiej  i  15  minut  poza
aglomeracją miejską w skali każdego miesiąca.



Zadanie 0.
D o  SOR  zostały  przywiezione  4  osoby  poszkodowane  w  wypadku
samochodowym.  Obsada  personelu  średniego  na  dyżurze  l iczy  3
osoby.. Który z wymienionych poszkodowanych wymaga udzielenia
pomocy w pierwszej kolejności?

A . 26-letni  mężczyzna bez oznak życia,  z  obrażeniami głowy
i ze zmiażdżoną prawą kończyną dolną,

B . 5-letnia  dziewczynka  z  powierzchownymi  ranami  lewego
przedramienia,  głośno  płacząca  i  przestraszona,
parametry życiowe w granicach normy zgodnie z wiekiem,

C . 42-letnia  kobieta  z  zaburzeniami  oddechowymi,
ściszeniem  szmerów  oddechowych  po  stronie  lewej,
poszerzonymi  żyłami  szyjnymi,  przesuniętą  tchawicą  na
stronę prawą, ze spadkiem ciśnienia tętniczego,

D . 18-letni mężczyzna ze złamaniem otwartym kości podudzia
oraz krwiakiem śródmięśniowym uda prawego.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie fałszywe, dotyczące prawidłowego wykonywania
oddechów ratowniczych:

A.  udrożnij drogi oddechowe,
B . zaciśnij  skrzydełka  nosa  i  obejmij  szczelnie  usta

poszkodowanego swoimi ustami,
C . wdmuchuj  powietrze  do  ust  poszkodowanego  przez  1

sekundę,
D.  obserwuj, czy podczas wdechu opada klatka piersiowa.

Zadanie 0.
Poszkodowany mężczyzna podczas prac w ogrodzie został użądlony
przez  osę.  Dusi  się,  zaczyna  tracić  świadomość,  oddech  płytki,
szybki ok. 40/min, niewyczuwalne tętno na tętnicy promieniowej,
ciśnienie  tętnicze  80/40  mmHg,  saturacja  75%,  skóra  chłodna,
spocona,  z  pokrzywką,  obrzęk  powiek  i  warg,  GCS 9  pkt.  Lekiem
pierwszego rzutu jest:

A .  Hydrokortyzon 200mg i.v.,
B.  Adrenalina 1:10000 1ml s.c.,
C.  Adrenalina 1:1000 1 ml i.v.,
D.  Adrenalina 1:1000 0,5 ml i.m.

Zadanie 0.
Resuscytację krążeniowo-oddechową u osoby dorosłej rozpoczynamy
od 5 oddechów ratowniczych w przypadku NZK spowodowanego:

A.  urazem,
B.  ciążą,
C.  zatruciem,
D.  tonięciem.



Zadanie 0.
Postępowanie  w  trakcie  wykonywania  defibrylacji  przy  pomocy
AED, wymaga dodatkowych działań lub modyfikacji w następujących
przypadkach, z WYJĄTKIEM pacjentów:

A.  ze znaczną otyłością,
B . z  rozrusznikiem  serca  wszczepionym  pod  prawym

obojczykiem,
C.  wydobytych z wody z mokrą klatką piersiową,
D.  z bardzo silnie owłosioną klatką piersiową.

Zadanie 0.
Cechą  charakterystyczną  dla  stanu  padaczkowego  są  drgawki
utrzymujące się nieprzerwanie przez powyżej:

A .  15 min.,
B.  30 min.,
C.  60 min.,
D.  90min.

Zadanie 0.
Wyróżniamy  następujące  mechanizmy  zatrzymania  krążenia,  z
WYJĄTKIEM:

A.  migotanie komór,
B.  częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS,
C.  aktywność elektryczna bez tętna PEA,
D.  asystolia.

Zadanie 0.
W  przypadku  tlenoterapii  chorego  z  butli  należy  skontrolować
zapas  tlenu.  Oblicz  czas  dysponowania  tlenem  w  sytuacji  gdy
pojemność  butli  wynosi  2,7  dm3,  ciśnienie  150  barów,  a  chory
wymaga tlenoterapii 15 l/min.

A.  27 min,
B.  60 min,
C.  15 min,
D.  120 min.

Zadanie 0.
Czy  podczas  medycznej  segregacji  wstępnej  dokonuje  się
bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych?

A . nie,  bo  pacjenci  z  niedrożnością  dróg  oddechowych  nie
rokują przeżycia,

B.  tak, bo jest to podstawowy sposób postępowania,
C.  tak, ale tylko wtedy, gdy jest na to czas,
D.  nie, bo jest to działanie drugorzędne.



Zadanie 0.
Skalę  śpiączki  Glasgow  stosuje  s ię  do  oceny  stanu  pacjenta
przewiezionego  na  oddział  ratunkowy.  Pacjent  otwiera  oczy
jedynie  na  bodźce  bólowe  i  wydaje  chrząkające  dźwięki.  W
odpowiedzi  na  bodźce  bólowe  wycofuje  kończyny.  I le  punktów  w
skali Glasgow może otrzymać ten pacjent?

A.  3 ,
B.  6 ,
C.  8 ,
D.  12.

Zadanie 0.
Na sinicę obwodową wskazują następujące objawy, z WYJĄTKIEM:

A.  zasinienia błon śluzowych gardła i języka,
B.  zasinienia płatków uszu,
C.  zasinienia palców dłoni,
D.  zasinienia nosa.

Zadanie 0.
D o  szpitalnego  oddziału  ratunkowego  przywieziono  pacjenta  z
napadowym migotaniem przedsionków. Przed badaniem lekarskim
pacjent  zgłasza  pragnienie  i  prosi  o  podanie  szklanki  wody.  W
tej sytuacji:

A . podajesz wodę do picia ze względu na ryzyko odwodnienia
pacjenta,

B . pacjent  winien  wstrzymać  się  od  spożywania  płynów  i
pokarmów do czasu decyzji o sposobie leczenia,

C . podajesz  pacjentowi  wodę  do  picia  ze  względów
humanitarnych,

D . podajesz  pacjentowi  wodę  z  rozpuszczonym  preparatem
potasu.

Zadanie 0.
Zaburzenia  rytmu  serca  w  postaci  wydłużenia  odstępu  Q-T  i
nowego załamka J pomiędzy zespołem QRS a odcinkiem ST występuje
w :

A.  hipertermii,
B.  hipotermii,
C.  porażeniu prądem,
D.  porażeniu piorunem.



Zadanie 0.
W  przypadku  podjęcia  decyzji  o  zaprzestaniu  zabiegów
resuscytacyjnych  u  pacjenta  będącego  w  hipotermii,  należy
kierować się zasadą:

A . stwierdzenie  zgonu  odbywa  się  tak  jak  w  innych
przypadkach,

B . nie  można  stwierdzić  zgonu  dopóki  nie  ogrzeje  s ię
ofiary,

C . jeśl i  nie  ma  krążenia  po  20  minutach  wykonywania
zabiegów resuscytacyjnych, zawsze stwierdza się zgon,

D . zawsze  stwierdza  się  zgon,  jeśli  upłynęło  20  minut  od
epizodu oziębienia ofiary.

Zadanie 0.
Lekiem  stosowanym  w  celu  odwrócenia  depresji  oddechowej
spowodowanej  działaniem  niedepolaryzujących  środków
zwiotczających jest:

A .  flumazelin,
B.  atropina,
C.  nalokson,
D.  neostygmina.

Zadanie 0.
34-letni  mężczyzna  postrzelony  w  prawą  okolicę  pachwinową.
Stwierdzono krwawienie tętnicze, którego nie można powstrzymać
bezpośrednim  uciskiem.  Pacjent  jest  zdezorientowany,  spocony  i
m a  słabe  nitkowate  tętno  na  obwodzie.  Jak  należy  przetaczać
płyny i.v. w przypadku tego pacjenta?

A.  wolny wlew kroplowy,
B . szybkość  przetaczania  płynów  i  ich  objętość  nie  wyższe

niż  konieczne  do  utrzymania  odpowiedniej  perfuzji
obwodowej,

C . bardzo  szybkie  przetaczanie  płynów;  podać  co  najmniej
dwa litry, następnie ponownie ocenić stan pacjenta,

D.  w tej sytuacji nie należy podawać kroplówki.

Zadanie 0.
Leki  w  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  zaleca  się  podawać
drogą:

A.  dożylną, domięśniową,
B.  domięśniową, podskórną,
C.  dotchawiczą, domięśniową,
D.  dożylną, doszpikową.



Zadanie 0.
W  postępowaniu poresuscytacyjnym u osoby dorosłej,  korzystniej
jest:

A .  utrzymać pacjenta w łagodnej hipotermii,
B.  ogrzewać pacjenta,
C.  utrzymać normalną temperaturę ciała,
D.  naprzemiennie nagrzewać i ochładzać pacjenta.

Zadanie 0.
Balon  uszczelniający,  prawidłowo  założonej  rurki  intubacyjnej,
powinien znajdować się na wysokości:

A .  chrząstki tarczowatej,
B.  chrząstki pierścieniowatej,
C.  błony pierścienno-tarczowej,
D.  wcięcia szyjnego mostka.

Zadanie 0.
D o  oddziału  ratunkowego  została  przywieziona  z  pobliskiego
dworca  autobusowego  po  wielogodzinnej  podróży  zatłoczonym
autobusem  58-letnia  pacjentka,  z  dusznością,  bólami  w  klatce
piersiowej,  uczuciem  lęku.  Z  wywiadu  wynika,  że  leczy  się  z
powodu żylaków kończyn dolnych. Nie stwierdzono zmian w badaniu
EKG i RTG klatki piersiowej. Obraz kliniczny sugeruje:

A.  reakcję nerwicową,
B.  chorobę lokomocyjną,
C.  zatorowość płucną,
D.  spastyczne zapalenie oskrzeli.

Zadanie 0.
D o  koniecznych  badań  diagnostycznych  przy  podejrzeniu
niewydolności nerek zalicza się oznaczenie stężenia:

A.  mocznika i kreatyniny w surowicy krwi,
B.  aminotransferaz i białka w surowicy krwi,
C.  glukozy i mocznika w moczu,
D.  mocznika i kreatyniny w moczu.

Zadanie 0.
Największe ryzyko wystąpienia wstrząsu krwotocznego w przypadku
obrażeń  układu  szkieletowo-mięśniowego,  występuje  przy
złamaniu:

A.  obustronnym kości przedramienia,
B.  kości piszczelowych,
C.  obustronnym kości udowych,
D.  obustronnym kości strzałkowych.



Zadanie 0.
Bezpośrednio po wprowadzeniu rurki intubacyjnej należy osłuchać
kolejno:

A . nadbrzusze,  prawy  i  lewy  szczyt  płuca,  prawą  i  lewą
linię środkowo-pachową, wcięcie szyjne mostka,

B.  prawy i lewy szczyt płuca, nadbrzusze,
C.  nadbrzusze, prawą i lewą linię środkowo-pachową,
D . nadbrzusze,  wcięcie  szyjne  mostka,  prawy  i  lewy  szczyt

płuca.

Zadanie 0.
Postępowanie  w  zatruciu  substancjami  pobudzającymi  np.
Amfetaminą,  MDMA/ekstazy,  obejmuje:  monitorowanie  funkcji
życiowych, tlenoterapię oraz podanie:

A.  Naloksonu,
B.  Diazepamu,
C.  N-acetylocysteiny,
D.  Wodorowęglanu sodu.

Zadanie 0.
Najbardziej  skuteczną  metodą  leczenia  ciężkiego  zatrucia
tlenkiem węgla jest:

A .  umieszczenie chorego w namiocie tlenowym,
B.  pobyt chorego w komorze dekompresyjnej,
C.  podanie choremu tlenu o dużym przepływie,
D.  pobyt chorego w komorze hiperbarycznej.

Zadanie 0.
D o  oddziału  ratunkowego  przywieziono  52-letniego  pacjenta,
który  skarży  się  na  uczucie  silnego  ucisku  za  mostkiem
promieniującego  do  gardła,  który  utrzymuje  się  mimo  podania
podjęzykowo  tabletki  nitrogliceryny.  W  oddziale  ratunkowym
wykonano  badanie  EKG,  w  którym  nie  stwierdzono  odchyleń  od
normy. Wskaż prawidłową odpowiedź:

A . pacjent może mieć zawał serca mimo prawidłowego zapisu
EKG,

B . zawał serca został wykluczony na podstawie braku zmian
w EKG,

C . obraz kliniczny i prawidłowy zapis EKG wskazuje na bóle
o charakterze nerwicowym,

D . brak  poprawy  po  zażyciu  nitrogliceryny  wyklucza  zawał
serca.



Zadanie 0.
W przypadku zadławienia, na efektywny kaszel NIE wskazuje:

A.  płacz,
B.  niemożność mówienia,
C.  możliwość nabrania powietrza przed kaszlem,
D.  słowna odpowiedź na pytanie.

Zadanie 0.
Jeżeli  pierwszy  oddech  ratowniczy  nie  powoduje  uniesienia
klatki piersiowej, wykonaj następujące czynności, z WYJĄTKIEM:

A . sprawdzenia,  czy  odgięcie  głowy  i  uniesienie  żuchwy  są
poprawne,

B . wygarnięcia  "na  ślepo"  ciał  obcych,  będących  przyczyną
niedrożności dróg oddechowych,

C.  usunięcia tylko widocznych ciał obcych,
D . wykonania  za  każdym  razem  nie  więcej  niż  2  prób

wentylacji.

Zadanie 0.
Objawy kliniczne zatrucia opioidami to:

A . zwężenie źrenic, zaburzenia koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  przyspieszenie  oddechu,
przyspieszenie akcji serca,

B . zwężenie źrenic, zaburzenia koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  spłycenie  i  spowolnienie  oddechu,
zwolnienie akcji serca,

C . zwężenie źrenic, zaburzenie koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  nudności  i  wymioty,  przyspieszenie
oddechu, przyspieszenie akcji serca,

D . zwężenie  źrenic,  pobudzenie  psychoruchowe,  niewyraźna
mowa,  nadmierne  wydzielanie  śliny,  zwiększone  napięcie
mięśni  szkieletowych,  spłycenie  i  spowolnienie  oddechu,
zwolnienie akcji serca.

Zadanie 0.
Podczas  transportu  pacjenta  z  objawami  rozwiniętego  obrzęku
płuc  w  przebiegu  świeżego  zawału  mięśnia  sercowego,  z
ciśnieniem  tętniczym  80/50  mmHg,  najważniejszymi  zasadami
postępowania są:

A . podanie  tlenu do  oddychania,  unieruchomienie w  pozycji
leżącej,

B . podanie  tlenu  do  oddychania  oraz  dożylnie  leku
moczopędnego,

C . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  siedzącej,  podanie  tlenu  do
oddychania,

D . unieruchomienie  pacjenta  w  pozycji  leżącej  i  podanie
dożylnie leku moczopędnego.



Zadanie 0.
Wartość  energii  potrzebna  do  pierwszego  wyładowania  podczas
defibrylacji u dziecka ważącego 20 kg wynosi:

A .  20 J,
B.  40 J,
C.  60 J,
D.  80 J.

Zadanie 0.
Udrożnienie dróg oddechowych u niemowlęcia uzyskujemy poprzez:

A.  maksymalne odgięcie głowy,
B.  podłożenie pod okolicę potylicy płaskiej poduszeczki,
C.  przygięcie głowy i uniesienie żuchwy,
D . odgięcie  głowy  do  pozycji  neutralnej  i  uniesienie

żuchwy.

Zadanie 0.
W  sytuacji  częstoskurczu  komorowego  z  brakiem  tętna
pielęgniarka/pielęgniarz  specjalista  pielęgniarstwa
ratunkowego,  pod  nieobecność  lekarza  powinna/powinien  w
pierwszej kolejności:

A .  zaintubować pacjenta,
B.  założyć wkłucie i podać adrenalinę,
C.  wykonać defibrylację elektryczną,
D.  rozpocząć przetaczanie krystaloidów.

Zadanie 0.
Prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową u małego dziecka,
wobec niemożności uzyskania obwodowego dostępu dożylnego możemy
podawać leki:

A .  domięśniowo, w odpowiednio zwiększonej dawce,
B . podskórnie  w  okolicę  ramienia  dziecka,  a  następnie

unieść kończynę do góry,
C . podjęzykowo,  przy  zabezpieczonych  przed  zachłyśnięciem

drogach oddechowych,
D.  do jamy szpikowej.



Zadanie 0.
W  zestawie  do  intubacji  noworodka  (30  tydzień  ciąży)
przygotujesz rurki intubacyjne:

A.  z mankietem uszczelniającym w rozmiarze 2.0; 3.0; 3.5,
B . z  mankietem  uszczelniającym  w  rozmiarze  2.0;  3.0;  4.0;

2.5; 3.5,
C . bez  mankietu  uszczelniającego  w  rozmiarze  1.0;  1.5;

2.0,
D . bez  mankietu  uszczelniającego  w  rozmiarze  3.0;  2.5;

3.5.

Zadanie 0.
24-letnia  kobieta  wyskoczyła  z  okna  znajdującego  się  na  drugim
piętrze.  Jest  nieprzytomna,  ma  niskie  ciśnienie,  wilgotną
skórę,  tachykardię.  Urazy  obejmują  otwarte  złamanie  czaszki  i
złamanie  miednicy.  Jak  długo  powinno  trwać  postępowanie  na
miejscu wypadku?

A.  do 5 minut,
B.  5-10 minut,
C.  10-15 minut,
D . tak  długo,  jak  jest  to  konieczne  do  oceny  i

stabilizacji pacjentki.

Zadanie 0.
D o  pełnego  udrożnienia  dróg  oddechowych  podczas  prowadzenia
wentylacji mechanicznej nie służy:

A.  rurka intubacyjna,
B.  rurka ustno-gardłowa,
C.  maska krtaniowa,
D.  rurka przełykowo-tchawicza.

Zadanie 0.
U  dorosłych  pacjentów  prowadzenie  resuscytacji
krążeniowo-oddechowej zaczynamy od:

A.  30 uciśnięć klatki piersiowej,
B.  2 oddechów ratowniczych,
C.  15 uciśnięć klatki piersiowej,
D . 3 0  uciśnięć  klatki  piersiowej  (1  ratownik)  lub  15

uciśnięć klatki piersiowej (2 ratowników).

Zadanie 0.
Kontynuuj resuscytację do momentu, z WYJĄTKIEM:

A.  przybycia pogotowia ratunkowego,
B.  AED zaleci przerwanie resuscytacji,
C .  pojawienia się prawidłowego oddechu u poszkodowanego,
D.  wyczerpania sił własnych.



Zadanie 0.
Po wykonaniu defibrylacji AED, powinno się zalecić:

A .  ocenę tętna,
B.  wykonanie kolejnej defibrylacji,
C .  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Zadanie 0.
Celem redukcji powikłań neurologicznych po pozaszpitalnym NZK u
dorosłego  poszkodowanego,  jest  obniżenie  temperatury  ciała
pacjenta do:

A.  32-34˚C przez 24-48 godzin,
B.  32-34˚C przez 12-24 godzin,
C.  30-32˚C przez 24-48 godzin,
D.  30-32˚C przez 12-24 godzin.

Zadanie 0.
Podczas  prób  resuscytacji,  podawanym  w  pierwszej  kolejności
lekiem zapobiegającym komorowym zaburzeniom rytmu jest:

A .  lignocaina,
B.  bretylium,
C.  wapń,
D.  amiodaron.

Zadanie 0.
U  3  letniego  dziecka  miejsce  wykonania  dostępu  doszpikowego  w
części bliższej piszczeli znajduje się na:

A . przednio-przyśrodkowej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm ku
dołowi od guzowatości piszczeli,

B . przednio-bocznej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm  ku
dołowi od guzowatości piszczeli,

C . przednio-przyśrodkowej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm ku
górze od guzowatości piszczeli,

D . przednio-bocznej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm  ku  górze
od guzowatości piszczeli.



Zadanie 0.
W przypadku podejrzenia odmy prężnej, prawidłowe postępowanie w
warunkach przedszpitalnych polega na natychmiastowym wykonaniu:

A . zdjęcia  rtg  i  po  uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania,
wykonanie  punkcji  odbarczającej  w  2  przestrzeni
międzyżebrowej (linia obojczykowa środkowa),

B . zdjecia  rtg  i  po  uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania,
wykonanie  punkcji  odbarczającej  w  5  przestrzeni
międzyżebrowej (linia pachowa środkowa),

C . punkcji  odbarczającej  w  2  przestrzeni  międzyżebrowej
(linia obojczykowa środkowa),

D . punkcji  odbarczającej  w  5  przestrzeni  międzyżebrowej
(linia pachowa środkowa).

Zadanie 0.
Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala:

A.  Aldretea,
B.  Norton,
C.  Cambridge,
D.  TISS.

Zadanie 0.
Obraz cepowatej klatki piersiowej wraz z objawem paradoksalnego
oddechu występuje u chorego:

A.  ze złamaniem kręgosłupa w odcinku piersiowym,
B . z e  złamaniem  więcej  niż  3  żeber  w  co  najmniej  2

miejscach,
C.  po urazie z pęknięciem żołądka,
D.  z chorobą obturacyjną płuc.

Zadanie 0.
Pacjent  30  minut  po  tępym  urazie  brzucha  w  wyniku  wypadku
komunikacyjnego,  wcześniej  niechorujący.  W  badaniu  fizykalnym
brzuch  wzdęty,  napięty,  żywo  bolesny.  Ciśnienie  tętnicze:  90/50
mmHg, tachykardia. W morfologii krwi WBC 21 tys. w mm3, RBC 1,5
mln w mm3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

A.  ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,
B.  zapalenie otrzewnej,
C.  masywne krwawienie do jamy brzusznej,
D.  perforacja jelita.



Zadanie 0.
Która  z  poniższych  metod  suplementacji  t lenu  pozwala
najprecyzyjniej dawkować jego stężenie?

A.  standardowa maska tlenowa,
B.  worek samorozprężalny z zastawką i maską twarzową,
C.  maska Venturiego,
D . maska  wyposażona w  rezerwuar  tlenu i  jednokierunkową

zastawkę.

Zadanie 0.
Tlenoterapia  przez  wąsy  tlenowe,  przepływ  3  l/min,  pozwala
osiągnąć  stężenie  tlenu  w  mieszaninie  oddechowej  do  wartości
maksymalnych:

A.  21%,
B.  28%,
C.  33%,
D.  40%.

Zadanie 0.
4  letnie  dziecko,  w  ciężkim  stanie  ogólnym,  wysoko
gorączkujące,  z  przyspieszonym  oddechem,  broniące  się  przed
położeniem,  najchętniej  przyjmujące  pozycję  siedzącą.  Zgłasza
ból  gardła,  zwraca  uwagę  silne  ślinienie  -  dziecko  nie  jest  w
stanie  połykać  śliny.  Jego  głos  jest  stłumiony.  Obraz  kliniczny
może sugerować zapalenie:

A.  krtani,
B.  nagłośni,
C.  gardła,
D.  płuc.

Zadanie 0.
Elektrokardiograficzne  rozpoznanie  asystolii  może  ułatwić
obecność:

A.  szerokich zespołów QRS,
B.  wąskich zespołów QRS,
C.  idealnie płaskiej linii izoelektrycznej,
D.  załamków P w obrębie linii izoelektrycznej.

Zadanie 0.
W  przypadku  stwierdzenia  na  miejscu  wypadku  otwartej  rany
klatki piersiowej u poszkodowanego należy:

A.  założyć opatrunek zastawkowy na ranę,
B.  zamknąć ranę szczelnym opatrunkiem,
C.  założyć opatrunek osłaniający na ranę,
D . założyć  zwykły  opatrunek  i  ciasno  obandażować  klatkę

piersiową.



Zadanie 0.
D o  SOR  przywieziono  pacjenta  z  objawami  wstrząsu  na  skutek
masywnego  krwotoku  zewnętrznego.  Stwierdzono  podwyższenie
stężenia  mocznika  i  kreatyniny  w  surowicy  krwi,  a  po  założeniu
cewnika do pęcherza moczowego uzyskano 50 ml moczu. Objawy te
świadczą o tym, że u pacjenta rozwinęła się:

A .  ostra pozanerkowa niewydolność nerek,
B.  ostra martwica cewek nerkowych,
C.  ostra przednerkowa niewydolność nerek,
D.  odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Zadanie 0.
D o  oddziału  ratunkowego  zgłosił  s ię  pacjent  pobudzony
psychoruchowo,  spocony,  z  bełkotliwą  mową  i  trudnym  do
opanowania  drżeniem  rąk.  Twierdzi,  że  choruje  na  cukrzycę.
Nagle upada i traci przytomność. Najwłaściwszym postępowaniem w
takiej sytuacji jest:

A . oznaczenie  stężenia  glukozy  w  surowicy  krwi  i  ciał
ketonowych w moczu,

B.  niezwłoczne podanie dożylnie glukozy,
C.  podanie podskórnie insuliny krótkodziałającej,
D . podanie  dożylnie  dwuwęglanu  sodowego  ze  względu  na

możliwość kwasicy.

Zadanie 0.
Pacjent  w  czasie  transfuzji  koncentratu  krwinek  czerwonych
zgłasza  dreszcze,  duszność  i  bóle  pleców.  Najwłaściwszym
postępowaniem w takiej sytuacji jest :

A . podanie  domięśniowo  niesterydowego  leku
przeciwzapalnego,

B.  podanie dożylnie aminofiliny,
C.  zwolnienie szybkości transfuzji,
D.  natychmiastowe przerwanie transfuzji.

Zadanie 0.
Płukanie  żołądka  w  przypadku  zatrucia  środkiem
zewnątrzpochodnym jest przeciwwskazane, gdy:

A.  pacjent jest przytomny (w ciągu 4 godz. od zażycia),
B.  nastąpiło zatrucie substancjami żrącymi,
C.  pacjent jest nieprzytomny, zaintubowany,
D.  nastąpiło zatrucie grzybami.



Zadanie 0.
Zespół  Ratownictwa Medycznego  przywiózł  do  SOR 14  miesięczne
dziecko po napadzie drgawek, które ustąpiły po doraźnym podaniu
diazepamu.  Dziecko  jest  obecnie  w  dobrym  stanie  ogólnym,
wydolne oddechowo i krążeniowo. Według relacji rodziców dziecko
m a  infekcję  górnych  dróg  oddechowych,  a  bezpośrednio  przed
wystąpieniem drgawek zagorączkowało do 39,4˚C. Był to pierwszy
epizod drgawek w jego życiu. Wywiad sugeruje:

A.  pierwszy w życiu napad padaczki,
B.  tężyczkę,
C.  drgawki gorączkowe,
D.  drgawki pourazowe.

Zadanie 0.
Powikłaniem cewnikowania żył centralnych nie jest:

A .  odma opłucnowa,
B.  zator powietrzny,
C.  dodatkowe, pojedyncze pobudzenia nadkomorowe,
D.  blok przdsionkowo-komorowy I˚.

Zadanie 0.
Hiperwentylacja w resuscytacji krążeniowo - oddechowej jest:

A .  wskazana,
B.  niewskazana,
C.  bezwzględnie konieczna,
D.  nie ma znaczenia.

Zadanie 0.
W  sytuacji,  gdy  miejscowe  służby  ratownicze  nie  są  w  stanie
udzielić  pomocy  medycznej  wszystkim  poszkodowanym  w  wyniku
jakiegoś zdarzenia, to mamy do czynienia z:

A .  katastrofą,
B.  wypadkiem masowym,
C.  kataklizmem,
D.  klęską żywiołową.

Zadanie 0.
Noworodek,  który  się  urodził  z  częstością  pracy  serca  wynoszącą
7 0  uderzeń/min,  nieregularnym  oddechem,  dobrym  napięciem
mięśniowym, sinymi kończynami i kaszlący uzyska w skali Apgar:

A.  5 pkt,
B.  6 pkt,
C.  7 pkt,
D.  8 pkt.



Zadanie 0.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

A . bradykardia  hipotermiczna  jest  oporna  na  leczenie
atropiną,

B . samoistny  powrót  normalnej  temperatury  ciała  nie  jest
możliwy w hipotermii wynoszącej 30˚C,

C . rozpoznanie  śmierci  mózgu  nie  jest  możliwe  przed
przywróceniem  głębokiej  temperatury  ciała  do  wartości
prawidłowych,

D . najdokładniejszym  sposobem  określenia  głębokiej
temperatury ciała jest jej pomiar w odbycie.

Zadanie 0.
23-letni mężczyzna odniósł obrażenia w wypadku komunikacyjnym.
Pacjent  jest  w  stanie  silnego  upojenia  alkoholowego;  wydaje  s ię
zdezorientowany. Na głowie stwierdza się dużą, mocno krwawiącą
ranę.  Pacjent  nie  zgadza  się  na  leczenie  i  grozi  wezwaniem
swojego  adwokata,  jeśl i  ktokolwiek  będzie  próbował  mu  pomóc.
Jak należy postąpić?

A.  pozwolić pacjentowi na telefon do adwokata,
B . uzyskać od pacjenta pisemną odmowę leczenia i pozwolić

mu odejść,
C . zastosować wobec pacjenta środki przymusu tymczasowego,

przystąpić  do  zaopatrzenia  rany  i  przetransportować  go,
używając  w  razie  konieczności  środków  przymusu
bezpośredniego,

D . poczekać, aż pacjent straci przytomność z powodu utraty
krwi, następnie przetransportować.

Zadanie 0.
D o  SOR-u  przywieziono  27-letniego  poszkodowanego  potrąconego
przez  samochód.  Podczas  badania  przedmiotowego  u  pacjenta
stwierdzono  objaw  Greya-Turnera  oraz  objaw  Cullena  będące
konsekwencją  krwawienia  pozaotrzewnego.  Objawy  te  kolejno
oznaczają:

A . wybroczyny krwawe na bocznych powierzchniach brzucha
oraz wybroczyny krwawe wokół pępka,

B . poszerzone naczynia żylne dookoła pępka oraz wybroczyny
w okolicy krzyżowej,

C . ból w prawym dolnym kwadrancie jamy brzusznej wywołany
uciskiem  w  lewym  dolnym  kwadrancie  brzucha  oraz
wybroczyny wokół pępka,

D . wybroczyny  na  bocznych  powierzchniach  brzucha  oraz
poszerzone naczynia żylne dookoła pępka.



Zadanie 0.
Wskaż prawidłowe twierdzenie. W trakcie defibrylacji:

A . żadna  z  uczestniczących  w  akcji  osób  nie  może  mieć
bezpośredniego kontaktu z ratowanym,

B . personel  może  dotykać  tylko  podłączonego  zestawu  do
wlewów dożylnych,

C.  operator defibrylatora może dotykać elektrody,
D . i lość  użytego  żelu  na  miejsce  przyłożenia  elektrod  nie

ma wpływu na poziom bezpieczeństwa.

Zadanie 0.
Prawidłowa  pierwsza  dawka  amiodaronu  podawana  w  trakcie
resuscytacji wynosi:

A .  300 mg rozcieńczone w 20 ml 5% glukozy,
B.  300 mg rozcieńczone w 20 ml 0,9% NaCl,
C.  150 mg rozcieńczone w 20 ml 5% glukozy,
D.  150 mg rozcieńczone w 20 ml 0,9% NaCl.

Zadanie 0.
Które  ze  stwierdzeń  dotyczących  czynności  resuscytacyjnych
podejmowanych u poszkodowanego w hipotermii jest nieprawdziwe?

A . należy  wstrzymać  się  z  podawaniem  adrenaliny  i  innych
leków  dopóki  nie  ogrzeje  s ię  pacjenta  do  temperatury
powyżej 30˚C,

B . w  przypadku,  gdy  temperatura  głęboka  osiągnie  30˚C
należy  dwukrotnie  wydłużyć  czas  pomiędzy  kolejnymi
dawkami leków,

C . jeżeli  po  wykonaniu  3  defibrylacji  migotanie  komór  lub
częstoskurcz  komorowy  bez  tętna  utrzymuje  się  nadal,
kolejne  należy  wykonać  dopiero  po  ogrzaniu  pacjenta  do
temperatury powyżej 30˚C,

D . stosowanie  AED  nie  jest  zalecane  w  przypadku
hipotermii.

Zadanie 0.
U  chorego  stwierdzasz  wilgotną  skórę,  łzawienie,  ślinotok,
wąskie,  szpilkowate  źrenice.  Taki  obraz  kliniczny  przemawia  za
zatruciem:

A.  związkami fosforoorganicznymi,
B.  atropiną,
C.  amfetaminą,
D.  morfiną.



Zadanie 0.
W  zakresie  resuscytacji  dzieci  można  stosować  sekwencję
wykonywania BLS, taką jak u dorosłych, z zastrzeżeniem, że:

A . stosunek  oddechów  ratowniczych  do  uciśnięć  klatki
piersiowej powinien wynosić 1:15,

B.  nie należy potrząsać dzieckiem, aby sprawdzić reakcję,
C.  najpierw należy wykonać 5 oddechów ratowniczych,
D.  należy nieprzerwanie prowadzić BLS.

Zadanie 0.
Jakie  szybkie  i  tanie  badanie  zdiagnozuje  uszkodzenia
śledziony?

A.  RTG przeglądowe jamy brzusznej na stojąco,
B.  TK jamy brzusznej,
C.  USG jamy brzusznej,
D.  RTG klatki piersiowej lewoboczne.

Zadanie 0.
Występujące  u  dziecka  2-  letniego  objawy  tj . :  spadek  masy
ciała,  wysuszenie  błon  śluzowych,  obniżenie  napięcia  skóry,
szaro - marmurkowy kolor skóry, świadczą o:

A.  zapaleniu płuc,
B.  hipoksemii,
C.  odwodnieniu,
D.  upośledzeniu czynności nerek.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów stanu przedrzucawkowego u kobiety w III
trymestrze ciąży, należą:

A.  drgawki, spadek ciśnienia tętniczego, wielomocz,
B.  drgawki, spadek ciśnienia tętniczego, cukromocz,
C.  obrzęki, wzrost ciśnienia tętniczego, białkomocz,
D.  obrzęki, wzrost ciśnienia tętniczego, wielomocz.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  niedrożności  dróg  oddechowych  u  ludzi
starszych jest:

A .  ciało obce,
B.  zaleganie wydzieliny,
C.  uraz krtani i tchawicy,
D.  zapadnięcie się języka.



Zadanie 0.
Konikopunkcja polega na:

A.  nacięciu skóry poniżej chrząstki tarczowatej krtani,
B.  nakłuciu skóry powyżej chrząstki tarczowatej krtani,
C.  przecięciu więzadła pierścienno - tarczowego,
D.  nakłuciu więzadła pierścienno - tarczowego.

Zadanie 0.
Typowymi wskazaniami do terapii trombolitycznej w ostrym zawale
mięśnia sercowego mogą być:

A . obecność  bólu  trwającego  krócej  niż  12  godzin  w  klatce
piersiowej,

B . uniesienie  odcinka  ST>0,1mV  co  najmniej  w  dwóch
sąsiadujących odprowadzeniach przedsercowych lub >0,2
m V  co  najmniej  w  dwóch  kolejnych  odprowadzeniach
kończynowych,

C . uniesienie  odcinka  ST>0,2  mV  w  dwóch  sąsiadujących
odprowadzeniach przedsercowych lub >0,1mV co najmniej w
dwóch sąsiadujących odprowadzeniach kończynowych,

D.  A i  C.

Zadanie 0.
W  przypadku  niezamierzonego  podania  leku  do  tętnicy,  należy  w
pierwszej kolejności:

A . natychmiast  usunąć  kaniulę,  unieruchomić  kończynę,
powiadomić lekarza,

B . usunąć  kaniulę,  zrobić  opatrunek  z  1%  xylocainy,
powiadomić lekarza,

C . wstrzymać  podawanie  leku,  pozostawić  kaniulę  w
naczyniu, powiadomić lekarza,

D . pozostawić  kaniulę  w  naczyniu,  podać  hydrocortizon,
powiadomić lekarza.

Zadanie 0.
W  przypadku  trudności  w  interpretacji  zapisu  EKG,  w
zróżnicowaniu  asystolii  i  niskonapięciowego  migotania  komór
należy:

A.  bezwzględnie wykonać defibrylację,
B.  wykonać kardiowersję,
C.  prowadzić uciskanie klatki piersiowej,
D.  wykonać uderzenie przedsercowe.



Zadanie 0.
Lekiem  najczęściej  stosowanym  u  osób  z  zatorowością  płucną
jest:

A .  heparyna,
B.  dopamina,
C.  witamina K,
D.  nitrogliceryna.

Zadanie 0.
D o  określenia  warunków  intubacji  dotchawiczej  i  przewidywania
stopnia trudności w jej wykonaniu, NIE służy:

A.  skala Mallampatiego,
B.  skala Norton,
C.  skala Cormacka-Lehana,
D.  ocena odległości tarczowo-bródkowej.

Zadanie 0.
W  ciągu 72 godzin u pacjenta,  który uległ  podtopieniu występuje
wysokie ryzyko:

A.  choroby kesonowej,
B.  ostrej niewydolności oddechowej,
C.  hipertermii,
D.  sepsy.

Zadanie 0.
Pacjent  po  upadku  z  wysokości,  nieprzytomny,  z  bradykardią,
hipotonią,  różową  ciepłą  skórą,  brakiem  cech  krwawienia
zewnętrznego. Właściwe rozpoznanie to:

A.  hipotermia,
B.  wstrząs neurogenny,
C.  wstrząśnienie mózgu,
D.  udar cieplny.

Zadanie 0.
W  celu  utrzymania  drożności  dróg  oddechowych,  w  resuscytacji
oddechowej, bezprzyrządowej, należy zastosować:

A.  manewr Sellicka,
B.  manewr Esmarcha,
C.  manewr Heimlicha,
D.  worek samorozprężalny.



Zadanie 0.
Swoistą  odtrutką  po  rozpoznaniu  zatrucia  związkami
fosfoorganicznymi jest:

A .  relanium,
B.  nalokson,
C.  atropina,
D.  wodorowęglan sodu.

Zadanie 0.
Po uderzeniu piorunem śmierć następuje najczęściej w wyniku:

A.  zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór,
B . wtórnego  zatrzymania  krążenia  z  powodu  zatrzymania

czynności oddechowej,
C.  zatrzymania krążenia w mechanizmie asystolii,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Dysponujesz  20  ml  f iolką  zawierającą  2%  Lignocainę.  Do
sporządzenia 100 ml roztworu 0,25% użyjesz:

A.  1,25 ml Lignocainy + 98,75 ml 0,9% NaCl,
B.  2,5 ml Lignocainy + 97,5 ml 0,9% NaCl,
C.  12,5 ml Lignocainy + 87,5 ml 0,9% NaCl,
D.  15 ml Lignocainy + 85 ml 0,9% NaCl.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Szybką intubację należy wykonać u
pacjenta,  u  którego  pomimo  intensywnego  leczenia  tlenem
stwierdza się:

A .  zaburzenia świadomości lub śpiączkę,
B.  izolowany wzrost PaCO2,
C.  obniżenie napięcia mięśniowego,
D.  znacznego stopnia pobudzenie, splątanie.

Zadanie 0.
Przyczyną przednerkowej ostrej niewydolności nerek nie jest:

A .  krwotok,
B.  odwodnienie,
C.  niewydolność mięśnia sercowego.
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 0.
Leczenie  wstrząsu  hipowolemicznego  bez  podawania  koncentratu
krwinek  czerwonych  jest  możliwe  w  przypadku  utraty  krwi
krążącej do:

A.  10% objętości,
B.  15% objętości,
C.  25% objętości,
D.  30% objętości.

Zadanie 0.
Do leków antyarytmicznych nie zalicza się:

A .  amiodaronu,
B.  lidokainy,
C.  adrenaliny,
D.  siarczanu magnezu.

Zadanie 0.
Jakie  badania  należy  wykonać  przy  diagnostyce  krwotoku
podpajęczynówkowego?

A.  Rtg czaszki i szyi,
B.  Tomografię komputerową,
C.  EEG,
D.  EKG.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  narządów  odniesie  najmniejsze  obrażenia
strukturalne w wyniku rany postrzałowej?

A.  śledziona,
B.  nerka,
C.  wątroba,
D.  płuco.

Zadanie 0.
Krzywa  EKG,  w  przypadku  bloku  przedsionkowo-komorowego  I I
stopnia typu Mobitz I, charakteryzuje się:

A . stałym  odstępem  PQ  oraz  wypadaniem  zespołów  QRS  po
niektórych załamkach P,

B . narastającym wydłużeniem odstępu PQ aż do wypadnięcia
zespołu QRS,

C . narastającym  wydłużeniem  odstępu  PQ  oraz  szerokim
zespołem QRS,

D.  stałym odstępem PQ oraz wąskim zespołem QRS.



Zadanie 0.
Do nieaktywnych postaci hemoglobiny należy:

A.  methemoglobina,
B.  oksyhemoglobina,
C.  hemoglobina płodowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Mnogie obrażenia ciała to uszkodzenia:

A . c o  najmniej  dwóch  okolic  ciała,  z  których  każde  z
osobna wymaga leczenia szpitalnego,

B . dwóch  lub  więcej  okolic  ciała,  z  których  co  najmniej
jedno wymaga leczenia szpitalnego,

C.  dwóch lub większej ilości okolic ciała,
D . c o  najmniej  dwóch  okolic  ciała,  przynajmniej  jedno  z

nich jest stanem zagrożenia życia.

Zadanie 0.
U pacjenta z urazem wielonarządowym należy zacząć leczenie od:

A.  przeciwdziałania niewydolności oddechowej,
B.  przeciwdziałania krwotokowi wewnętrznemu,
C.  zewnętrznej stabilizacji miednicy,
D.  stabilizacji zamkniętego złamania uda.

Zadanie 0.
Wskazaniem do elektrostymulacji przezskórnej jest:

A .  blok przedsionkowo-komorowy I stopnia,
B . tachykardia  >160  uderzeń/minutę,  oporna  na

farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

C . bradykardia  <40  uderzeń/minutę  oporna  na
farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

D.  asystolia.

Zadanie 0.
Zapewnienie  jakości  opieki  w  pielęgniarstwie  ratunkowym  polega
na:

A . zaplanowanym systemie działań rzetelnie  wykonywanych,
zapewniających usługę zgodnie z przyjętymi standardami,
przy użyciu określonych środków i w określonym czasie,

B . dowolnym  systemie  działań  zależnym  od  posiadanych
środków,

C.  stworzeniu standardów postępowania,
D . zapewnieniu  jakości  w  zależności  od  wykształcenia

personelu.



Zadanie 0.
Wytyczne DNR powinny być sformułowane w sposób następujący, Z
WYJĄTKIEM:

A . decyzja  o  zaniechaniu  resuscytacji  musi  być  podjęta
przez  starszego  rangą  lekarza,  który  winien  w  miarę
potrzeby skonsultować ją z innymi osobami,

B . należy  przerwać  dalsze  próby  leczenia  i  kontynuować
jedynie opiekę nad pacjentem,

C . decyzję  należy  zakomunikować personelowi  medycznemu,
wpisać  do  historii  choroby  i  w  odpowiednich  odstępach
czasu weryfikować,

D.  decyzja powinna być znana rodzinie pacjenta.

Zadanie 0.
Z e  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  można  przenieść  pacjenta
wówczas, gdy uzyska się:

A .  stabilną hemodynamikę i bezpieczną wentylację płuc,
B . wyniki  wszystkich  badań  diagnostycznych  oraz

konsultacji,
C . wyniki badań diagnostycznych, dokładny wywiad dotyczący

okoliczności zachorowania,
D.  bezpieczną wentylację płuc i prawidłową diurezę.

Zadanie 0.
Zasadą  podawania  płynów  jest  szybkie  i  skuteczne  przywrócenie
objętości  wewnątrznaczyniowej.  Resuscytację  płynową  można
prowadzić:

A .  plazmą,
B.  krystaloidami lub koloidami,
C.  krwią,
D.  tylko koloidami.

Zadanie 0.
Organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest:

A .  Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
B.  Okręgowa Komisja Rewizyjna,
C.  Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych.



Zadanie 0.
Segregowanie poszkodowanych (triage) to:

A . kwalifikacja  ofiar  wypadku  według  priorytetu  leczenia,
z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie osób wymagających
natychmiastowego działania,

B . kwalifikacja  ofiar  wypadku,  którym  leczenie  można
czasowo odłożyć,

C . kwalifikacja  według  wstępnie  rozpoznanej  jednostki
chorobowej i osób zmarłych,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Nadzór  nad  realizacją  kształcenia  podyplomowego  pielęgniarek
sprawuje/ą:

A.  Minister Edukacji Narodowej,
B.  Minister właściwy do spraw zdrowia,
C.  Izby Pielęgniarskie,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zadanie 0.
Szczegółowe zadania SOR określa:

A.  Minister Zdrowia,
B . dyrektor szpitala w porozumieniu z ordynatorem oddziału

(SOR),
C.  Krajowa Rada Akredytacyjna,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 0.
Pielęgniarka/położna  zobowiązana  jest  do  wykonywania  zleceń
lekarskich:

A.  sformułowanych na piśmie,
B.  zleconych ustnie po badaniu pacjenta,
C.  zleconych telefoniczne,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 0.
Obszary wchodzące w skład szpitalnego oddziału ratunkowego, to:

A .  sala operacyjna,
B.  sala endoskopowa,
C.  obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Czynniki, które składają się na jakość w opiece zdrowotnej, to:

A . wynik  leczenia,  sposób  i  warunki  w  jakich  przebiega
proces,  relacja  ponoszonych  kosztów  do  uzyskiwanych
skutków,

B . komfort  i  atmosfera  usług,  warunki  socjalne  zakładu,
wykwalifikowany personel,

C . najdroższy  sprzęt  medyczny,  uzyskanie  certyfikatu
jakości,

D.  praca w zespołach terapeutycznych.

Zadanie 0.
Zasady finansowania systemu ratownictwa medycznego określa:

A.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia,
B . Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8

września 2006r.,
C.  MON,
D.  Prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Do poznawczych oznak stresu u pracowników NIE zalicza się:

A .  utraty pamięci,
B.  drażliwości,
C.  afazji wzrokowej,
D.  problemów z liczeniem.

Zadanie 0.
Pozbawić prawa wykonywania zawodu pielęgniarkę/położną, może:

A.  pielęgniarka oddziałowa,
B.  ordynator/kierownik oddziału,
C.  sąd pielęgniarek i położnych,
D.  izby pielęgniarskie.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  przepisami  Unii  Europejskiej,  do  obrotu  i  używania
mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznaczone znakiem:

A.  PL,
B.  Q ,
C.  CE,
D.  PZH.



Zadanie 0.
Psychologicznym  skutkiem  zdarzeń  masowych  występującym
bezpośrednio po zdarzeniu jest:

A .  zmiana o charakterze stresu pourazowego,
B.  depresja,
C.  ostra reakcja na stres,
D.  przytępienie emocjonalne.

Zadanie 0.
Osoby z objawami ostrej reakcji na stres (ORS):

A . n ie  sprawiają  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych,

B . mogą  sprawiać  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych, ale można ich zostawić samych sobie,

C . wymagają  zlekceważenia  ich  zachowania  i  dalszego
prowadzenia działań ratowniczych,

D . przy  braku  możliwości  zapewnienia  im  należytej  opieki
wymagają  rozważenia  podania  krótko  działających
benzodiazepin.

Zadanie 0.
Zespół  stresu  postraumatycznego  (PTSD  -  Posttraumatic  Stress
Disorder) to:

A . nagłe  zdarzenie  powodujące  traumę,  np.:  udział  w
wypadku komunikacyjnym z poważnymi skutkami,

B . silne,  dramatyczne  przeżycie,  spowodowane  przez
krótkotrwały  incydent  lub  bolesne  wydarzenia,
rozciągnięte w czasie, np.: wojna, niewola,

C . fizjologiczny  i  psychiczny  wysiłek  organizmu  człowieka
włożony w zmaganie się ze stresem,

D . długotrwałe zaburzenia (zmiany)  psychiczne,  występujące
jako skutek przeżytej traumy.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność odnosi się do moralnego lub prawnego obowiązku
ponoszenia  konsekwencji  za  rezultaty  podejmowanych  działań.
Pracownicy ochrony zdrowia są odpowiedzialni za:

A.  pacjenta,
B.  grupę zawodową,
C.  własne decyzje,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Osoby  podejmujące  medyczne  czynności  ratunkowe  oraz  osoby
udzielające  pierwszej  pomocy,  korzystają  z  ochrony
przewidzianej przepisami kodeksu:

A.  karnego,
B.  postępowania administracyjnego,
C.  cywilnego,
D.  cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego.

Zadanie 0.
W sytuacji nagłego wypadku, dobro własne świadka czy uczestnika
nagłego wypadku, decyduje o udzieleniu pomocy poszkodowanemu.
Jest to teoria:

A.  wymiany społecznej,
B.  wzajemności,
C.  empatii-altruizmu,
D.  strat.

Zadanie 0.
Celem segregacji medycznej jest:

A . udzielenie  jak  najlepszej  pomocy  maksymalnej  l iczbie
ofiar katastrofy,

B . ocena  stanu  poszkodowanego  przez  przygodnego  świadka
zdarzenia,

C . udzielanie  pomocy  medycznej  tylko  przez  pracowników
ochrony zdrowia,

D . udzielanie jak najlepszej pomocy poszkodowanym w stanie
zagrożenia życia.

Zadanie 0.
Podstawowym  aktem  prawnym  dotyczącym  obowiązku  udzielania
pierwszej pomocy jest artykuł:

A .  162 kodeksu cywilego,
B.  162 kodeksu karnego,
C.  161 kodeksu karnego,
D.  161 kodeksu cywilnego.

Zadanie 0.
Czy z Konstytucji RP wynikają prawa pacjenta?

A.  nie,
B . nie,  prawa  pacjenta  zapisane  są  tylko  w  ustawie  o

działalności leczniczej,
C.  tak,
D . nie,  prawa  pacjenta  zapisane  są  tylko  w  ustawie  o

zawodach pielęgniarki i położnej.



Zadanie 0.
Debriefing  (CISD  -  Critical  Incydent  Stress  Debriefing,  CED  -
Critical Event Debriefing) to:

A . podstawowa metoda pomocy psychologicznej, organizowana
jak  najszybciej  (w  rejonie  działań  ratowniczych)  przez
bezpośrednich  przełożonych,  sprowadzająca  się  do
odreagowania  silnych  emocji  i  napięć,  spowodowanych
udziałem  w  traumatycznych  wydarzeniach  w  celu
niedopuszczenia do pojawienia się objawów stresu,

B . metoda  pomocy  psychologicznej  w  postaci  służbowej
odprawy  organizowana  w  czasie  dłuższych  przerw  w
działaniach ratowniczych lub po ich zakończeniu,

C . fizjologiczny  i  psychiczny  wysiłek  organizmu  człowieka
włożony w zmaganie się ze stresem,

D . zaawansowana,  profesjonalna  metoda  pomocy
psychologicznej,  polegająca  na  przeprowadzeniu  bardzo
dokładnej  analizy  traumatycznych  zdarzeń,  wyjaśnieniu
występujących  problemów  natury  psychologicznej  i
eliminowaniu silnych i nawarstwiających się emocji.

Zadanie 0.
Międzynarodowy  Kodeks  Etyki  dla  Pielęgniarek  został  po  raz
pierwszy przyjęty przez  Międzynarodową Radę Pielęgniarek ICN w
roku:

A.  2006,
B.  2002,
C.  1976,
D.  1953.

Zadanie 0.
Podejmowanie interwencji medycznej w stosunku do każdej osoby
znajdującej  s ię  w  stanie  nagłego  zagrożenia  życia  lub  zdrowia
ustawodawca określa jako zadanie:

A.  ochrony zdrowia,
B.  państwa,
C.  Państwowej Straży Pożarnej, ratownictwa medycznego,
D.  Ministra Zdrowia, Wojewody, Starosty.

Zadanie 0.
Numer ratunkowy 112 ma na celu:

A.  wydłużyć czas połączenia ze służbami ratunkowymi,
B.  skrócić czas połączenia ze służbami ratunkowymi,
C.  zmienić dotychczas stosowane numery ratunkowe,
D.  wydłużyć czas reakcji służb ratunkowych.



Zadanie 0.
Zachowanie  tłumu  w  obliczu  stresu  i  sytuacji  trudnych
charakteryzujące  się  krótszym  lub  dłuższym  zamroczeniem
świadomości,  powodującym  ucieczki  na  skutek  rzeczywistego  lub
urojonego niebezpieczeństwa, określane jest jako:

A.  strach,
B.  mobilizacja,
C.  panika,
D.  destrukcja.

Zadanie 0.
Obszar zarządzania kryzysowego to:

A.  system ratowniczy,
B.  system porządku publicznego,
C.  polityka społeczna,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Do źródeł stresu zaliczysz:

A.  miejsce pracy i pełnione funkcje,
B.  życie rodzinne i konstrukcje psychiczną,
C.  organizm - stan zdrowia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Technika  pozwalająca  odmawiać  i  egzekwować  swoje  prawa
polegające  na  wielokrotnym  powtarzaniu  kluczowego  zdania,  to
technika:

A.  asertywnej odmowy,
B.  "zdartej płyty",
C.  sondowania,
D.  wskazania na rozbieżności.

Zadanie 0.
Program  kształcenia  jest  planem  działania,  który  dotyczy
uczących się i nauczycieli, obejmuje metody nauczania oraz:

A.  środki dydaktyczne i czas na naukę,
B.  środki dydaktyczne i cele kształcenia,
C.  środki dydaktyczne, cele kształcenia i czas na naukę,
D . środki  dydaktyczne,  cele  kształcenia,  czas  na  naukę,

metody kontroli i oceny wyników.



Zadanie 0.
Styl  uczenia  się  określany  jako  "obserwator"  cechuje  osobę,
która:

A . w  procesie  uczenia  się  preferuje  te  zajęcia,  w  których
wykonywane są doświadczenia poddające się obserwacji,

B . lubi  stać  z  boku  i  przyglądać  się  pracy  innych,  przed
podjęciem  działania  lubi  s ię  zastanowić  i
przeanalizować rozwiązania,

C . uczestnicząc w zajęciach zajmuje wyeksponowane miejsce,
z  którego  może  obserwować  przebieg  zajęć  i  reakcje
innych,

D . w  procesie uczenia się posługuje s ię sprzętem optycznym
powiększającym  i  dokonuje  bardzo  szczegółowych
obserwacji.

Zadanie 0.
Ostatnia  faza  zmian  funkcji  emocjonalnej  rodziny  z  kryzysem
emocjonalnym wywołanym narodzeniem dziecka z dysfunkcjami, to:

A .  faza reakcji,
B.  faza orientacji,
C .  faza przystosowania,
D.  szok.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  czynników  warunkują  występowanie
pośrednich zagrożeń zdrowia?

A.  zanieczyszczenie powietrza i gleby,
B.  warunki sanitarne, wyposażenie,
C.  wzory kulturowe, zwyczaje, obyczaje lokalne,
D.  brak właściwego ujęcia, zanieczyszczenia wody.

Zadanie 0.
"Dział  etyki  normatywnej  -  teoria  powinności  zajmująca  się
zagadnieniem  norm  etycznych  oraz  czynników  decydujących  o
moralnej wartości czynów ludzkich" - jest definicją:

A.  prakseologii,
B .  moralności,
C.  deontologii,
D.  aksjologii.



Zadanie 0.
Eksperyment leczniczy polega na:

A . zastosowaniu  metody,  która  nie  jest  jeszcze
dostatecznie  wypróbowana,  ale  na  podstawie
dotychczasowych  badań  daje  szansę  powodzenia  w
przypadku  pacjenta,  w  odniesieniu  do  którego  ma  być
zastosowana,

B . przeprowadzeniu  działań,  które  nie  przewidują
bezpośredniej  korzyści  dla  osoby  poddanej
eksperymentowi,

C . przeprowadzeniu  działań,  których  celem  jest  wyłącznie
rozwiązanie problemu naukowego,

D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Dla firmy nastawionej na jakość, NIE jest/są charakterystyczne:

A.  zarządzanie procesem jakości,
B.  wysokie wydatki na szkolenie,
C.  niskie wydatki na szkolenie,
D . traktowanie  jakości,  produktywności  i  obniżania  kosztów

jako  elementów  nierozłącznych  i  stałe  dążenie  do  ich
optymalizacji.

Zadanie 0.
Podstawą  gospodarki  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez:

A.  ministra zdrowia,
B.  ministra finansów,
C.  kierownika podmiotu leczniczego,
D . dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia,

Zadanie 0.
Wykres Ishikawy:

A.  pozwala na znalezienie przyczyn wad,
B.  jest narzędziem kontroli usług medycznych,
C.  jest narzędziem stosowanym tylko w przemyśle,
D.  jest narzędziem stosowanym w zarządzaniu personelem.

Zadanie 0.
Przystępując  do  działań  na  rzecz  jakości  (w  tym  rozumianych
jako  spełnienie  wymagań,  zaleceń,  standardów  postępowania
medycznego itp.), powinno się przeprowadzić analizę:

A .  kosztów oraz efektów,
B.  kosztów oraz korzyści,
C.  kosztów oraz użyteczności,
D.  kosztów oraz wydatków.



Zadanie 0.
Prewencja chorób to:

A . ograniczenie wpływu czynników ryzyka danej choroby albo
wzmocnienie  oddziaływania  licznych  czynników
redukujących podatność na chorobę,

B . osiągnięcie  przez  wszystkich  obywateli  poziomu  zdrowia
umożliwiającego  im  prowadzenie  życia  twórczego  pod
względem społecznym i ekonomicznym,

C . edukacja  zdrowotna  zorientowana  wyłącznie  na  czynniki
ryzyka,

D.  potrzeby zdrowotne młodych ludzi.

Zadanie 0.
Umieralność to iloraz liczby:

A . zgonów z  powodu  danej  choroby  do  l iczby  chorych  na  tę
chorobę w tym samym czasie,

B . zgonów  w  określonym  czasie  do  l iczby  ludności  w  tym
samym czasie,

C . osób  chorych  w  określonym  czasie  do  l iczby  osób
narażonych w tym samym czasie na zgon,

D . osób,  które  zachorowały  w  danym  czasie  do  l iczby
zgonów.

Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.

Zadanie 0.
Badając  orientację  allopsychiczną  oceniamy  wiedzę  pacjenta
dotyczącą:

A.  tożsamości własnej osoby,
B.  emocji towarzyszących badaniu,
C.  miejsca, czasu i przestrzeni badania,
D.  zaburzeń spostrzegania.



Zadanie 0.
U  osób  dorosłych,  sinica  występuje  przy  zwiększeniu
zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny powyżej:

A .  0,1 g/100 ml krwi,
B.  0,5 g/100 ml krwi,
C.  2,0 g/100 ml krwi,
D.  5,0 g/100 ml krwi.

Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.

Zadanie 0.
W  czasie  badania  przedmiotowego  okolicy  szyi  pacjenta,  ocenia
się między innymi:

A.  kształt, symetrię i ruchomość,
B.  poszerzenie żył,
C.  obecność szmerów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  rozpoznaniu  zapalenia  żył  głębokich  należy
zastosować:

A . uniesienie  i  unieruchomienie  kończyny,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

B . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

C.  uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę,
D . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki

przeciwbólowe, kortykosteroidy.

Zadanie 0.
W badaniu fizykalnym kości pokrywy czaszki u noworodków, obrzęk
spowodowany krwotokiem podokostnowym charakteryzuje się:

A .  przekroczeniem linii szwów kości czaszki,
B.  nie przekroczeniem linii szwów kości czaszki,
C.  wodogłowiem,
D . wypełnieniem  i  napięciem  ciemiączka,  złamaniem  kości

czaszki.



Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  jamy  brzusznej,  polegającą  na
głębokim  uciskaniu  brzucha  w  lewym  dolnym  kwadrancie  i
pojawienie  s ię  bólu  w  przeciwległym  prawym  dolnym  kwadrancie
brzucha określa się mianem objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Rowsinga,
D.  Goldflama.

Zadanie 0.
Deficyt tętna, jest to różnica między:

A . częstością  akcji  serca  a  tętnem  na  obwodzie,  przy  czym
tętno na obwodzie jest znacznie szybsze,

B . częstością  akcji  serca  a  tętnem  na  obwodzie,  przy  czym
tętno na obwodzie jest znacznie wolniejsze,

C . tętnem mierzonym na  tętnicy  promieniowej,  a  tętnem na
tętnicy łokciowej,

D . tętnem mierzonym na  tętnicy  promieniowej,  a  tętnem na
tętnicy udowej po tej samej stronie ciała.

Zadanie 0.
Osłuchując  klatkę  piersiową  rozpoznano  dźwięki  o  względnie
niskim tonie z elementami chrapliwości. Są to:

A.  świsty,
B.  furczenia,
C.  trzeszczenia,
D.  tarcie opłucnowe.

Zadanie 0.
Do podstawowych metod diagnostycznych w badaniu przedmiotowym,
należy/należą:

A.  oglądanie,
B.  obmacywanie,
C.  opukiwanie i osłuchiwanie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Płytkie  oddychanie,  u  osoby  dorosłej,  z  częstością  powyżej  20
oddechów na minutę to:

A.  hyperpnoe,
B.  tachypnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
U  kobiety wysokość dna macicy pod koniec 24 tygodnia ciąży jest
badana na wysokości:

A .  2 palców nad spojeniem łonowym,
B.  pośrodku pomiędzy pępkiem a spojeniem łonowym,
C.  dokładnie na wysokości pępka,
D.  bezpośrednio pod łukiem żebrowym.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
W  grupie  zasad  prawidłowo  przeprowadzonego  badania
przedmiotowego pacjenta wymienia się:

A .  higienę rąk badającego,
B.  zapewnienie prywatności,
C . uzyskanie  świadomej  zgody  pacjenta  przed  badaniem  i

dostęp do pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.



Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie. Osłuchowo nad płucami u dziecka mogą dominować:

A.  trzeszczenia drobnobańkowe,
B.  trzeszczenia grubobańkowe,
C.  świsty,
D.  furczenia.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Zaburzenia  obwodowego  układu  nerwowego,  neuronu  ruchowego,
powodują:

A.  niedowład lub porażenie spastyczne,
B.  niedowład lub porażenie wiotkie,
C.  wzmożenie odruchów ścięgnistych,
D.  drżenia zamiarowe.

Zadanie 0.
Oddech Biota charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
U  chorego  z  astmą  oskrzelową,  nagłe  pogorszenie  s ię  stanu
klinicznego,  wystąpienie  sinicy,  zaburzeń  orientacji,
wyczerpania oddechowego, cechy niewydolności wentylacyjnej typu
obturacyjnego, bezdechu, sugeruje rozpoznanie:

A.  wstrząsu anafilaktycznego,
B.  narastania płynu w jamie opłucnej,
C.  stanu astmatycznego,
D.  napadu histerii.



Zadanie 0.
D o  hierarchii  potrzeb  według  teorii  Jean  Watson  NIE  należą
potrzeby:

A.  samoopieki,
B.  przeżywania,
C.  funkcjonalne,
D.  integrujące.

Zadanie 0.
Primary Nurse, to osoba w pełni przygotowana do:

A . podejmowania  decyzji  w  sprawach  pielęgnowania  i
ponoszenia  odpowiedzialności  za  konsekwencje  tych
decyzji,

B .  podejmowania decyzji w sprawach pielęgnowania,
C.  podporządkowania się przełożonym,
D.  samodzielności w wykonywaniu zleceń lekarskich.

Zadanie 0.
Do metod problemowych nauczania NIE należy:

A.  prelekcja techniczna,
B.  uczenie aktywizujące,
C.  wykład problemowy,
D.  dyskusja dydaktyczna.

Zadanie 0.
Metoda  badawcza  pojedynczej  ślepej  próby  polega  na  tym,  że
osoby:

A.  tylko prowadzące zabieg wiedzą co otrzymują,
B . otrzymujące  i  oceniające  zabieg  nie  wiedzą  co

otrzymują,
C.  tylko otrzymujące zabieg nie wiedzą co otrzymują,
D.  otrzymujące i oceniające zabieg wiedzą co otrzymują.

Zadanie 0.
W  powojennej  Polsce,  autorką  koncepcji  podyplomowego
kształcenia dla pielegniarek, była:

A.  Maria Staromiejska,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.



Zadanie 0.
Rozwój  zawodowy  pielęgniarki/położnej  jest  pełny,  gdy  dokonuje
się równolegle z całym rozwojem osobowym w sferze:

A.  intelektualnej,
B.  emocjonalnej,
C.  moralnej,
D.  charakterologicznej.

Zadanie 0.
Rozkład normalny, zwany rozkładem Gaussa-Laplace'a, ma kształt:

A .  funkcji wykładniczej,
B.  krzywej dzwonowej,
C.  kielicha,
D.  odwróconej sinusoidy.

Zadanie 0.
Takie  cechy  statystyczne  jak:  płeć,  rozmieszczenie
terytorialne, przynależność sektorowa, to przykłady:

A.  cechy mierzalnej,
B.  cechy niemierzalnej,
C.  cechy quasi-mierzalnej,
D.  cechy ciągłej.

Zadanie 0.
Stan hibernacji komputera to stan:

A.  wyłączenia wszystkich urządzeń komputera oprócz dysku,
B . wyłączenia  komputera,  po  wcześniejszym  zapisaniu  całej

zawartości pamięci RAM na dysku,
C . zamrożenia komputera w temperaturze poniżej -50 stopni

Celsjusza,
D . zatrzymania  pracy  komputera  na  określony  czas,  celem

obniżenia temperatury procesora.



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 092813
GRUPA 1
Zadanie 1.
Gorączka,  przekraczająca  40˚C  głębokiej  temperatury  ciała,
utrata  potliwości,  zaburzenia  wzroku,  bóle  i  zawroty  głowy  oraz
drgawki,  to  stan  nagłego  zagrożenia  życia  charakterystyczny
dla:

A.  złośliwego zespołu neuroleptycznego,
B.  hipertermii złośliwej,
C.  tężyczki,
D.  udaru cieplnego.

Zadanie 2.
Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala:

A.  Aldretea,
B.  Norton,
C.  Cambridge,
D.  TISS.

Zadanie 3.
W  przypadku  stwierdzenia  na  miejscu  wypadku  otwartej  rany
klatki piersiowej u poszkodowanego należy:

A.  założyć opatrunek zastawkowy na ranę,
B.  zamknąć ranę szczelnym opatrunkiem,
C.  założyć opatrunek osłaniający na ranę,
D . założyć  zwykły  opatrunek  i  ciasno  obandażować  klatkę

piersiową.

Zadanie 4.
Jaki system wyrażania zgody na ewentualne pobranie narządów po
śmierci obowiązuje w Polsce?

A.  system anglo-amerykański,
B . według  systemu,  który  obowiązuje  w  Polsce,  każdy,  kto

chce,  aby  jego  narządy  po  śmierci  zostały  wykorzystane
do przeszczepów, powinien za życia wyrazić zgodę,

C.  system francusko-belgijski,
D . według  systemu,  który  obowiązuje  w  Polsce  na  pobranie

narządów po  śmierci,  potrzebna jest  zgoda danej  osoby  i
jej najbliższej rodziny.



Zadanie 5.
Podczas  prowadzenia  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  u
dziecka zlecono podanie adrenaliny. Wskaż prawidłową odpowiedź:

A . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 10 mikrogram/kg,

B . zalecana  dawka  adrenaliny  drogą  dotchawiczą  wynosi  10
mikrogram/kg,

C . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 1 mikrogram/kg,

D.  żadna z powyższych.

Zadanie 6.
Rodzice  zgłaszają  się  do  SOR  z  3-letnim  dzieckiem,  które  przed
ok.  godziną  połknęło  monetę  5-groszową.  Dziecko  nie  ma
dolegliwości, jest spokojne. W tej sytuacji należy:

A . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  rzucie  żołądka  wykonać  gastroskopię  w
celu usunięcia go,

B . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  przełyku,  zwolnić  pacjenta  do  domu
zalecając dietę bogatoresztkową i kontrolę stolców,

C . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  rzucie  żołądka  zwolnić  pacjenta  do  domu
z zaleceniem diety bogatoresztkowej i kontroli stolców.

D . dziecko  nie  wymaga  wykonania  rtg  przeglądowego,  może
być  zwolnione  do  domu  z  zaleceniem  diety
bogatoresztkowej i obserwacji stolców.

Zadanie 7.
D o  oddziału  ratunkowego  została  przywieziona  z  pobliskiego
dworca  autobusowego  po  wielogodzinnej  podróży  zatłoczonym
autobusem  58-letnia  pacjentka,  z  dusznością,  bólami  w  klatce
piersiowej,  uczuciem  lęku.  Z  wywiadu  wynika,  że  leczy  się  z
powodu żylaków kończyn dolnych. Nie stwierdzono zmian w badaniu
EKG i RTG klatki piersiowej. Obraz kliniczny sugeruje:

A.  reakcję nerwicową,
B.  chorobę lokomocyjną,
C.  zatorowość płucną,
D.  spastyczne zapalenie oskrzeli.

Zadanie 8.
Jaki  rozmiar  rurki  dotchawiczej  należy  wybrać  przygotowując
zestaw do intubacji dla 6 letniego dziecka?

A.  7,5 bez mankietu uszczelniającego,
B.  7,0 z mankietem uszczelniającym,
C.  6,5 z mankietem uszczelniającym,
D.  5,5 bez mankietu uszczelniającego.



Zadanie 9.
D o  SOR  przywieziono  pacjenta  z  objawami  wstrząsu  na  skutek
masywnego  krwotoku  zewnętrznego.  Stwierdzono  podwyższenie
stężenia  mocznika  i  kreatyniny  w  surowicy  krwi,  a  po  założeniu
cewnika do pęcherza moczowego uzyskano 50 ml moczu. Objawy te
świadczą o tym, że u pacjenta rozwinęła się:

A .  ostra pozanerkowa niewydolność nerek,
B.  ostra martwica cewek nerkowych,
C.  ostra przednerkowa niewydolność nerek,
D.  odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Zadanie 10.
Po próbie nastawienia zwichniętego barku należy:

A . sprawdzić  tętno  na  tętnicy  promieniowej  nastawianej
kończyny,

B.  sprawdzić zakres ruchu w stawie barkowym,
C.  unieruchomić kończynę opatrunkiem Desaulta,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 11.
Typowymi wskazaniami do terapii trombolitycznej w ostrym zawale
mięśnia sercowego mogą być:

A . obecność  bólu  trwającego  krócej  niż  12  godzin  w  klatce
piersiowej,

B . uniesienie  odcinka  ST>0,1mV  co  najmniej  w  dwóch
sąsiadujących odprowadzeniach przedsercowych lub >0,2
m V  co  najmniej  w  dwóch  kolejnych  odprowadzeniach
kończynowych,

C . uniesienie  odcinka  ST>0,2  mV  w  dwóch  sąsiadujących
odprowadzeniach przedsercowych lub >0,1mV co najmniej w
dwóch sąsiadujących odprowadzeniach kończynowych,

D.  A i  C.

Zadanie 12.
W skali GCS û w odpowiedzi na bodziec bólowy, reakcja wyprostna
oceniana jest na:

A.  1 punkt,
B.  2 punkty,
C.  3 punkty,
D.  4 punkty.



Zadanie 13.
Zaburzenia częstości oddechów dzielimy na:

A.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe,
B.  tachypnoe, bradypnoe,
C.  tachypnoe, bradypnoe, ortopnoe,
D.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe, ortopnoe.

Zadanie 14.
Rozpoznanie zatrzymania krążenia u poszkodowanego znajdującego
s ię  w  hipotermii  powinno  być  poprzedzone  sprawdzeniem  tętna
trwającym co najmniej:

A .  10 sekund,
B.  30 sekund,
C.  60 sekund,
D.  120 sekund.

Zadanie 15.
Która  z  poniższych  metod  suplementacji  t lenu  pozwala
najprecyzyjniej dawkować jego stężenie?

A.  standardowa maska tlenowa,
B.  worek samorozprężalny z zastawką i maską twarzową,
C.  maska Venturiego,
D . maska  wyposażona w  rezerwuar  tlenu i  jednokierunkową

zastawkę.

Zadanie 16.
Sondę Sengstakena - Blakemore'a stosuje s ię w celu zatamowania
krwotoku z:

A.  żylaków przełyku,
B.  nosa,
C.  płuc,
D.  żołądka.

Zadanie 17.
Najbardziej  skuteczną  metodą  leczenia  ciężkiego  zatrucia
tlenkiem węgla jest:

A .  umieszczenie chorego w namiocie tlenowym,
B.  pobyt chorego w komorze dekompresyjnej,
C.  podanie choremu tlenu o dużym przepływie,
D.  pobyt chorego w komorze hiperbarycznej.



Zadanie 18.
Po uderzeniu piorunem śmierć następuje najczęściej w wyniku:

A.  zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór,
B . wtórnego  zatrzymania  krążenia  z  powodu  zatrzymania

czynności oddechowej,
C.  zatrzymania krążenia w mechanizmie asystolii,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 19.
Osoby  podejmujące  medyczne  czynności  ratunkowe  oraz  osoby
udzielające  pierwszej  pomocy,  korzystają  z  ochrony
przewidzianej przepisami kodeksu:

A.  karnego,
B.  postępowania administracyjnego,
C.  cywilnego,
D.  cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego.

Zadanie 20.
Śmigłowce  pogotowia  lotniczego  świadczą  usługi  o  charakterze
lotów do zdarzeń w obszarze ograniczonym do:

A.  10 minut lotu,
B.  20 minut lotu,
C.  30 minut lotu,
D.  40 minut lotu.

Zadanie 21.
Świeżo mrożone osocze należy przetaczać:

A.  zawsze zgodnie w zakresie grup AB0,
B.  tylko jeżeli pochodzi od dawcy z grupą krwi 0,
C.  niezależnie od grupy krwi,
D.  zawsze od dawcy z czynnikiem Rh ujemnym.

Zadanie 22.
Dysponujesz  20  ml  f iolką  zawierającą  2%  Lignocainę.  Do
sporządzenia 100 ml roztworu 0,25% użyjesz:

A.  1,25 ml Lignocainy + 98,75 ml 0,9% NaCl,
B.  2,5 ml Lignocainy + 97,5 ml 0,9% NaCl,
C.  12,5 ml Lignocainy + 87,5 ml 0,9% NaCl,
D.  15 ml Lignocainy + 85 ml 0,9% NaCl.

Zadanie 23.
Szczegółowe zadania SOR określa:

A.  Minister Zdrowia,
B . dyrektor szpitala w porozumieniu z ordynatorem oddziału

(SOR),
C.  Krajowa Rada Akredytacyjna,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 24.
Charakterystyczną dla hipotermii zmianą w EKG jest:

A . tachykardia  zatokowa  z  przedwczesnymi  skurczami
przedsionkowymi i komorowymi,

B . skrócony odcinek QT z głębokim, odwróconym załamkiem T
(fala Smitha),

C.  skrócony odcinek PR z falą U,
D . niewielki  dodatni  załamek  w  miejscu  połączenia  zespołu

QRS z odcinkiem ST (fala Osborna).

Zadanie 25.
W  przypadku  niezamierzonego  podania  leku  do  tętnicy,  należy  w
pierwszej kolejności:

A . natychmiast  usunąć  kaniulę,  unieruchomić  kończynę,
powiadomić lekarza,

B . usunąć  kaniulę,  zrobić  opatrunek  z  1%  xylocainy,
powiadomić lekarza,

C . wstrzymać  podawanie  leku,  pozostawić  kaniulę  w
naczyniu, powiadomić lekarza,

D . pozostawić  kaniulę  w  naczyniu,  podać  hydrocortizon,
powiadomić lekarza.

Zadanie 26.
Wskazaniem do elektrostymulacji przezskórnej jest:

A .  blok przedsionkowo-komorowy I stopnia,
B . tachykardia  >160  uderzeń/minutę,  oporna  na

farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

C . bradykardia  <40  uderzeń/minutę  oporna  na
farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

D.  asystolia.

Zadanie 27.
W  ciągu 72 godzin u pacjenta,  który uległ  podtopieniu występuje
wysokie ryzyko:

A.  choroby kesonowej,
B.  ostrej niewydolności oddechowej,
C.  hipertermii,
D.  sepsy.



Zadanie 28.
Złota godzina to:

A . średni  czas,  jaki  mija  od  zaistnienia  wypadku  do
śmierci ofiary wypadku,

B . standard  czasu,  w  którym  ofiara  wypadku  ma  być  już
badana i leczona w warunkach szpitalnych,

C . pełna  godzina  zegarowa  obejmująca  czas  zaistnienia
wypadku,

D . standard czasu dotarcia zespołu ratowniczego na miejsce
zdarzenia.

Zadanie 29.
U niemowlęcia ciało obce w drogach oddechowych próbujemy usunąć
poprzez:

A.  uderzenia w plecy,
B.  uciśnięcia nadbrzusza,
C.  uciśnięcia nadbrzusza i uderzenia w plecy,
D.  uderzenia w plecy i uciśnięcia klatki piersiowej.

Zadanie 30.
Przyczyną przednerkowej ostrej niewydolności nerek nie jest:

A .  krwotok,
B.  odwodnienie,
C.  niewydolność mięśnia sercowego.
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 31.
Obszar zarządzania kryzysowego to:

A.  system ratowniczy,
B.  system porządku publicznego,
C.  polityka społeczna,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 32.
U  3  letniego  dziecka  miejsce  wykonania  dostępu  doszpikowego  w
części bliższej piszczeli znajduje się na:

A . przednio-przyśrodkowej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm ku
dołowi od guzowatości piszczeli,

B . przednio-bocznej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm  ku
dołowi od guzowatości piszczeli,

C . przednio-przyśrodkowej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm ku
górze od guzowatości piszczeli,

D . przednio-bocznej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm  ku  górze
od guzowatości piszczeli.



Zadanie 33.
W  przypadku  zatrucia  tlenkiem  węgla,  powłoki  skórne
poszkodowanego są koloru:

A.  blade,
B.  sine,
C.  jasnoczerwone,
D.  marmurkowe.

Zadanie 34.
Czy  podczas  medycznej  segregacji  wstępnej  dokonuje  się
bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych?

A . nie,  bo  pacjenci  z  niedrożnością  dróg  oddechowych  nie
rokują przeżycia,

B.  tak, bo jest to podstawowy sposób postępowania,
C.  tak, ale tylko wtedy, gdy jest na to czas,
D.  nie, bo jest to działanie drugorzędne.

Zadanie 35.
Do dekontaminacji NIE stosuje się:

A .  wody,
B.  wody z mydłem,
C.  wody z podchlorynem sodu,
D.  nadmanganianu potasu.

Zadanie 36.
Postępowanie  w  zatruciu  substancjami  pobudzającymi  np.
Amfetaminą,  MDMA/ekstazy,  obejmuje:  monitorowanie  funkcji
życiowych, tlenoterapię oraz podanie:

A.  Naloksonu,
B.  Diazepamu,
C.  N-acetylocysteiny,
D.  Wodorowęglanu sodu.

Zadanie 37.
W  sytuacji  częstoskurczu  komorowego  z  brakiem  tętna
pielęgniarka/pielęgniarz  specjalista  pielęgniarstwa
ratunkowego,  pod  nieobecność  lekarza  powinna/powinien  w
pierwszej kolejności:

A .  zaintubować pacjenta,
B.  założyć wkłucie i podać adrenalinę,
C.  wykonać defibrylację elektryczną,
D.  rozpocząć przetaczanie krystaloidów.



Zadanie 38.
Tlenoterapia  przez  wąsy  tlenowe,  przepływ  3  l/min,  pozwala
osiągnąć  stężenie  tlenu  w  mieszaninie  oddechowej  do  wartości
maksymalnych:

A.  21%,
B.  28%,
C.  33%,
D.  40%.

Zadanie 39.
Konikopunkcja polega na:

A.  nacięciu skóry poniżej chrząstki tarczowatej krtani,
B.  nakłuciu skóry powyżej chrząstki tarczowatej krtani,
C.  przecięciu więzadła pierścienno - tarczowego,
D.  nakłuciu więzadła pierścienno - tarczowego.

Zadanie 40.
Dekontaminacja  przewodu  pokarmowego  z  użyciem  węgla
aktywowanego jest przeciwwskazana w przypadku zatrucia:

A.  metalami,
B.  aspiryną,
C.  paracetamolem,
D.  lekami z grupy blokerów kanału wapniowego.

Zadanie 41.
Międzynarodowy  Kodeks  Etyki  dla  Pielęgniarek  został  po  raz
pierwszy przyjęty przez  Międzynarodową Radę Pielęgniarek ICN w
roku:

A.  2006,
B.  2002,
C.  1976,
D.  1953.

Zadanie 42.
Noworodek,  który  się  urodził  z  częstością  pracy  serca  wynoszącą
7 0  uderzeń/min,  nieregularnym  oddechem,  dobrym  napięciem
mięśniowym, sinymi kończynami i kaszlący uzyska w skali Apgar:

A.  5 pkt,
B.  6 pkt,
C.  7 pkt,
D.  8 pkt.



Zadanie 43.
Co oznacza skrót MICS?

A . międzynarodowy  system  poszukiwania  i  ratowania  ofiar
wypadków lotniczych,

B.  plan akcji ratowniczej na wypadek katastrofy,
C.  koordynacja medyczna na miejscu zdarzenia,
D . sztab  koordynatorów  powołany  przez  Ministra  zdrowia  w

przypadku katastrofy.

Zadanie 44.
D o  koniecznych  badań  diagnostycznych  przy  podejrzeniu
niewydolności nerek zalicza się oznaczenie stężenia:

A.  mocznika i kreatyniny w surowicy krwi,
B.  aminotransferaz i białka w surowicy krwi,
C.  glukozy i mocznika w moczu,
D.  mocznika i kreatyniny w moczu.

Zadanie 45.
O zaburzeniach neurologicznych świadczą:

A . stan  świadomości,  ułożenie  ciała,  reakcja  źrenic  na
światło,

B . wypełnienie  naczyń  kapilarnych,  niemiarowa  czynność
serca, asymetria ruchów oddechowych,

C . wahania  ciśnienia  tętniczego  krwi,  wysiłek  oddechowy,
czynność oddechowa,

D . niewydolność  krążeniowa,  niewydolność  oddechowa,
zaburzenia mowy.

Zadanie 46.
Jeśli osoba podejmująca medyczne działania ratunkowe lub osoba
udzielająca  pierwszej  pomocy  w  następstwie  swojej  interwencji
poniosła szkodę na mieniu to:

A . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej
szkody od skarbu państwa,

B . poszkodowanemu nie przysługuje roszczenie o naprawienie
te j  szkody,  ponieważ  działał  w  imię  solidarności
społecznej,

C . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej
szkody od firmy ubezpieczeniowej poszkodowanego,

D . poszkodowany może dochodzić roszczeń o naprawienie te j
szkody  od  osoby  ( lub  osób),  której  udzielał  działań
ratunkowych lub udzielał pierwszej pomocy.



Zadanie 47.
Krzywa  EKG,  w  przypadku  bloku  przedsionkowo-komorowego  I I
stopnia typu Mobitz I, charakteryzuje się:

A . stałym  odstępem  PQ  oraz  wypadaniem  zespołów  QRS  po
niektórych załamkach P,

B . narastającym wydłużeniem odstępu PQ aż do wypadnięcia
zespołu QRS,

C . narastającym  wydłużeniem  odstępu  PQ  oraz  szerokim
zespołem QRS,

D.  stałym odstępem PQ oraz wąskim zespołem QRS.

Zadanie 48.
Osoba,  która  nie  udzieliła  pomocy  człowiekowi  znajdującemu  się
w  położeniu  grożącym  bezpośrednim  niebezpieczeństwem  utraty
życia  albo  ciężkiego  uszczerbku  na  zdrowiu,  jest  zagrożona  karą
pozbawienia wolności do:

A.  1,5 roku,
B.  lat 2,
C.  lat 3,
D.  lat 5.

Zadanie 49.
Swoistą  odtrutką  po  rozpoznaniu  zatrucia  związkami
fosfoorganicznymi jest:

A .  relanium,
B.  nalokson,
C.  atropina,
D.  wodorowęglan sodu.

Zadanie 50.
Największe ryzyko wystąpienia wstrząsu krwotocznego w przypadku
obrażeń  układu  szkieletowo-mięśniowego,  występuje  przy
złamaniu:

A.  obustronnym kości przedramienia,
B.  kości piszczelowych,
C.  obustronnym kości udowych,
D.  obustronnym kości strzałkowych.

Zadanie 51.
Wartość  energii  potrzebna  do  pierwszego  wyładowania  podczas
defibrylacji u dziecka ważącego 20 kg wynosi:

A .  20 J,
B.  40 J,
C.  60 J,
D.  80 J.



Zadanie 52.
W sytuacji nagłego wypadku, dobro własne świadka czy uczestnika
nagłego wypadku, decyduje o udzieleniu pomocy poszkodowanemu.
Jest to teoria:

A.  wymiany społecznej,
B.  wzajemności,
C.  empatii-altruizmu,
D.  strat.

Zadanie 53.
W przypadku zadławienia, na efektywny kaszel NIE wskazuje:

A.  płacz,
B.  niemożność mówienia,
C.  możliwość nabrania powietrza przed kaszlem,
D.  słowna odpowiedź na pytanie.

Zadanie 54.
Który  z  poniższych  elementów  NIE  dotyczy  mechanizmu
kompensacyjnego we wstrząsie?

A.  przyspieszenie czynności serca,
B.  rozszerzenie naczyń trzewnych,
C.  przyspieszenie czynności oddechowej,
D.  zwężenie naczyń trzewnych.

Zadanie 55.
W e  wstrząsie  hipowolemicznym  płyny  należy  przetaczać  szybko.
Powinno się używać do tego celu odpowiedniej kaniuli. Dorosłemu
pacjentowi  we  wstrząsie  z  możliwym  dostępem  do  żyły  w  okolicy
dołu łokciowego należy założyć kaniulę w rozmiarze:

A.  22 G,
B.  18 G,
C.  20 G,
D.  14 G.

Zadanie 56.
Poszukiwanie  i  ratownictwo  (serach  and  rescue),  segregacja
medyczna  (Triage)  i  opanowanie  sytuacji,  opieka  medyczna  i
ewakuacja to elementy:

A.  struktury dowodzenia,
B.  systemu jednolitego dowodzenia,
C.  badania fizykalnego,
D.  organizacji pomocy w wypadkach masowych i katastrofach.



Zadanie 57.
Zdarzenie  mnogie  jako  działanie  w  sytuacji  zdarzeń  masowych
definiujemy jako:

A . zdarzenie, w którym w szybkim czasie udaje s ię osiągnąć
tzw.  fazę  konsolidacji,  czyli  zapewnienie  adekwatnej
liczby zespołów do realizacji działania,

B . zdarzenie  gdzie  l iczba  poszkodowanych oraz  ich  ciężkość
doznanych  obrażeń  przewyższa  możliwości  reagowania
jednostek w danym terenie,

C . zdarzenie,  w  którym  dochodzi  do  naruszenia  w  obszarze
infrastruktury  i  możliwości  funkcjonowania,  reagowania
na skutki zdarzenia,

D . zdarzenie  gdzie  l iczba  jednostek  w  danym  terenie
przewyższa ciężkość obrażeń poszkodowanych.

Zadanie 58.
W  którym  z  przedstawionych  przypadków,  ryzyko  popełnienia
samobójstwa jest największe?

A . 30-letnia  nauczycielka,  która  połknęła  30  tabletek  leku
homeopatycznego w czasie domowej awantury z mężem,

B . 21-letnia  studentka,  która  w  rozmowie  z  koleżankami  w
akademiku  wyraża  frustrację,  niechęć  do  życia  i  nie
widzi żadnej przyszłości dla siebie,

C . 45-letni  bezrobotny  mężczyzna,  który  usiłował  już
popełnić  samobójstwo  w  piwnicy  swojego  bloku,  nad
ranem,

D . 16-letnia  dziewczyna,  która  na  korytarzu  w  szkole
dokonuje  samookaleczenia  przez  kilkakrotne  nacięcia
przedramienia.

Zadanie 59.
Do poznawczych oznak stresu u pracowników NIE zalicza się:

A .  utraty pamięci,
B.  drażliwości,
C.  afazji wzrokowej,
D.  problemów z liczeniem.

Zadanie 60.
Organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest:

A .  Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
B.  Okręgowa Komisja Rewizyjna,
C.  Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych.



Zadanie 61.
Postępowanie  w  trakcie  wykonywania  defibrylacji  przy  pomocy
AED, wymaga dodatkowych działań lub modyfikacji w następujących
przypadkach, z WYJĄTKIEM pacjentów:

A.  ze znaczną otyłością,
B . z  rozrusznikiem  serca  wszczepionym  pod  prawym

obojczykiem,
C.  wydobytych z wody z mokrą klatką piersiową,
D.  z bardzo silnie owłosioną klatką piersiową.

Zadanie 62.
Medyczne czynności ratunkowe w jednostkach systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego podejmują:

A.  lekarz systemu,
B.  pielęgniarka systemu,
C.  ratownik medyczny,
D.  wszystkie wyżej wymienione osoby.

Zadanie 63.
Według polskiego kodeksu karnego, przestępstwo to:

A . czyn  człowieka  zabroniony  pod  groźbą  kary  przez
obowiązującą  ustawę  określającą  jego  znamiona,
zawiniony  i  społecznie  szkodliwy,  zagrożony  karą  niższą
(np.  karą  aresztu,  ograniczeniem  wolności  do  3
miesięcy, grzywną do 5 tysięcy lub naganą),

B . czyn  człowieka  zabroniony  pod  groźbą  kary  przez
obowiązującą  ustawę  określającą  jego  znamiona,
zawiniony  i  społecznie  szkodliwy  w  stopniu  więcej  niż
znikomym,

C . wszelki  czyn  zabroniony  przez  ustawę,  wobec  którego
policja  i  prokurator  dowiedziawszy  się  o  nim  nie  ma
obowiązku  wszczynania  i  prowadzenia  postępowania
karnego,

D . czyn dokonany lub zaniechany przez sprawcę, któremu nie
można przypisać winy w czasie czynu.

Zadanie 64.
Taśma Broselowa pozwala na:

A . określenie  zapotrzebowania  na  płyny  i  leki  podczas
resuscytacji u dzieci,

B.  zaopatrzenia oparzenia u dzieci,
C.  unieruchomienia kończyny u dziecka po urazie,
D.  mocowania rurki intubacyjnej.



Zadanie 65.
Podczas  prób  resuscytacji,  podawanym  w  pierwszej  kolejności
lekiem zapobiegającym komorowym zaburzeniom rytmu jest:

A .  lignocaina,
B.  bretylium,
C.  wapń,
D.  amiodaron.

Zadanie 66.
Do leków antyarytmicznych nie zalicza się:

A .  amiodaronu,
B.  lidokainy,
C.  adrenaliny,
D.  siarczanu magnezu.

Zadanie 67.
C o  utrudnia  komunikowanie  się  w  zespole  pod  względem
jakościowym i ilościowym?

A.  brak opracowanego systemu działania,
B.  mała liczebność zespołu,
C.  działanie w warunkach silnego stresu,
D.  brak koordynacji działań zespołu.

Zadanie 68.
Osoby z objawami ostrej reakcji na stres (ORS):

A . n ie  sprawiają  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych,

B . mogą  sprawiać  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych, ale można ich zostawić samych sobie,

C . wymagają  zlekceważenia  ich  zachowania  i  dalszego
prowadzenia działań ratowniczych,

D . przy  braku  możliwości  zapewnienia  im  należytej  opieki
wymagają  rozważenia  podania  krótko  działających
benzodiazepin.

Zadanie 69.
Wytyczne DNR powinny być sformułowane w sposób następujący, Z
WYJĄTKIEM:

A . decyzja  o  zaniechaniu  resuscytacji  musi  być  podjęta
przez  starszego  rangą  lekarza,  który  winien  w  miarę
potrzeby skonsultować ją z innymi osobami,

B . należy  przerwać  dalsze  próby  leczenia  i  kontynuować
jedynie opiekę nad pacjentem,

C . decyzję  należy  zakomunikować personelowi  medycznemu,
wpisać  do  historii  choroby  i  w  odpowiednich  odstępach
czasu weryfikować,

D.  decyzja powinna być znana rodzinie pacjenta.



Zadanie 70.
Która  z  odpowiedzi  dotyczących  zespołu  wgłobienia  jest
FAŁSZYWA?

A . odruch  Cushinga  polega  na  tym,  że  wzrostowi  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego  towarzyszy  spadek  ciśnienia
tętniczego i przyspieszenie czynności serca,

B . odruch  Cushinga  polega  na  tym,  że  wzrostowi  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego  towarzyszy  wzrost  ciśnienia
tętniczego i zwolnienie czynności serca,

C . zespół  zagrażającego  wgłobienia  jest  jedyną  sytuacją
kliniczną,  w  której  istnieje  wskazanie  do
hiperwentylacji,

D . jednym  z  objawów  zespołu  wgłobienia  jest  poszerzenie
źrenicy  i  ustawienie  gałki  ocznej  w  dół  i  na  zewnątrz
po stronie uszkodzenia mózgu.

Zadanie 71.
Zaburzenia  rytmu  serca  w  postaci  wydłużenia  odstępu  Q-T  i
nowego załamka J pomiędzy zespołem QRS a odcinkiem ST występuje
w :

A.  hipertermii,
B.  hipotermii,
C.  porażeniu prądem,
D.  porażeniu piorunem.

Zadanie 72.
Które  z  poniższych  informacji  są  priorytetowe  i  w  trybie
natychmiastowym  przekazywane  przez  zespół  przybyły  jako
pierwszy na miejsce zdarzenia?

A . dokładna lokalizacja miejsca wraz z optymalnymi drogami
dojazdu,  zagrożenia  obecne  i  potencjalne,  l iczba  ofiar
i rodzaj doznanych obrażeń, rodzaj potrzebnej pomocy,

B . czas dojazdu do miejsca zdarzenia l iczba poszkodowanych
oraz ofiar, zakres zniszczeń, warunki drogowe,

C . l iczba  ofiar,  środki  potrzebne  do  udzielania  pomocy,
potrzebny  sprzęt  ratowniczy,  czas  dotarcia  do  miejsca
zdarzenia,

D . dokładna  lokalizacja  wraz  z  drogami  dojazdu,  potrzebny
sprzęt  ratowniczy,  i lość  zużytego  sprzętu,  czas  dojazdu
do miejsca zdarzenia.



Zadanie 73.
Zapewnienie  jakości  opieki  w  pielęgniarstwie  ratunkowym  polega
na:

A . zaplanowanym systemie działań rzetelnie  wykonywanych,
zapewniających usługę zgodnie z przyjętymi standardami,
przy użyciu określonych środków i w określonym czasie,

B . dowolnym  systemie  działań  zależnym  od  posiadanych
środków,

C.  stworzeniu standardów postępowania,
D . zapewnieniu  jakości  w  zależności  od  wykształcenia

personelu.

Zadanie 74.
Wyrób  medyczny  wprowadzony  do  obrotu  i  do  użytku  nie  może
stwarzać zagrożenia dla:

A.  użytkowników i osób trzecich,
B . bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, użytkowników i osób

trzecich,
C.  bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów,
D.  zdrowia pacjentów.

Zadanie 75.
Przedszpitalne  świadczenia  zdrowotne  udzielane  przez  Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe (HEMS) finansowane są, z:

A .  budżetu państwa z części należnej wojewodzie,
B.  NFZ,
C.  budżetu państwa z części należnej do ministra zdrowia,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 76.
Rurkę ustno - gardłową należy zakładać:

A . wszystkim  chorym  wymagającym  udrożnienia  dróg
oddechowych,

B.  tylko pacjentom głęboko nieprzytomnym,
C.  pacjentom z podejrzeniem złamania kręgosłupa,
D.  pacjentom bezzębnym.

Zadanie 77.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Szybką intubację należy wykonać u
pacjenta,  u  którego  pomimo  intensywnego  leczenia  tlenem
stwierdza się:

A .  zaburzenia świadomości lub śpiączkę,
B.  izolowany wzrost PaCO2,
C.  obniżenie napięcia mięśniowego,
D.  znacznego stopnia pobudzenie, splątanie.



Zadanie 78.
Poszkodowany mężczyzna podczas prac w ogrodzie został użądlony
przez  osę.  Dusi  się,  zaczyna  tracić  świadomość,  oddech  płytki,
szybki ok. 40/min, niewyczuwalne tętno na tętnicy promieniowej,
ciśnienie  tętnicze  80/40  mmHg,  saturacja  75%,  skóra  chłodna,
spocona,  z  pokrzywką,  obrzęk  powiek  i  warg,  GCS 9  pkt.  Lekiem
pierwszego rzutu jest:

A .  Hydrokortyzon 200mg i.v.,
B.  Adrenalina 1:10000 1ml s.c.,
C.  Adrenalina 1:1000 1 ml i.v.,
D.  Adrenalina 1:1000 0,5 ml i.m.

Zadanie 79.
Nadzór  nad  realizacją  kształcenia  podyplomowego  pielęgniarek
sprawuje/ą:

A.  Minister Edukacji Narodowej,
B.  Minister właściwy do spraw zdrowia,
C.  Izby Pielęgniarskie,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zadanie 80.
Wskaż twierdzenie fałszywe, dotyczące prawidłowego wykonywania
oddechów ratowniczych:

A.  udrożnij drogi oddechowe,
B . zaciśnij  skrzydełka  nosa  i  obejmij  szczelnie  usta

poszkodowanego swoimi ustami,
C . wdmuchuj  powietrze  do  ust  poszkodowanego  przez  1

sekundę,
D.  obserwuj, czy podczas wdechu opada klatka piersiowa.

Zadanie 81.
W  jakim  czasie  od  przyjecia  substancji  toksycznej,  skuteczne
jest podanie pacjentowi węgla medycznego?

A.  tylko w ciągu pierwszej godziny,
B.  do 4 godzin,
C.  do 6 godzin,
D.  do 12 godzin.

Zadanie 82.
Leczenie  wstrząsu  hipowolemicznego  bez  podawania  koncentratu
krwinek  czerwonych  jest  możliwe  w  przypadku  utraty  krwi
krążącej do:

A.  10% objętości,
B.  15% objętości,
C.  25% objętości,
D.  30% objętości.



Zadanie 83.
Ratownicze  uciskanie  klatki  piersiowej  u  świeżorodka,  należy
wykonać w przypadku:

A.  braku oddechu,
B.  bradykardii poniżej 80 uderzeń/minutę,
C.  bradykardii poniżej 70 uderzeń/minutę,
D.  bradykardii poniżej 60 uderzeń/minutę.

Zadanie 84.
Przyczyną  bólu  w  klatce  piersiowej,  który  nie  stanowi
zagrożenia dla życia pacjenta jest:

A .  zawał serca,
B.  postać międzyżebrowa półpaśćca,
C.  odma zastawkowa,
D.  rozwarstwiający tętniak aorty piersiowej.

Zadanie 85.
Spośród  wymienionych  cech  definiujących  stan  padaczkowy
prawdziwą jest:

A .  czynność napadowa utrzymuje się przynajmniej 30 minut,
B . stan  padaczkowy  to  kilka  kolejnych  napadów,  pomiędzy

którymi chory nie odzyskuje przytomności,
C . najczęstszą  postacią  stanu  padaczkowego  są  napady

"grand mal",
D.  wszystkie powyższe cechy są prawdziwe.

Zadanie 86.
Zatruciom związkami fosfoorganicznymi NIE towarzyszy:

A.  zwężenie źrenic i brak reakcji na światło,
B.  drgawki i wzmożone wydzielanie gruczołów,
C.  wolny oddech z niezmienioną objętością oddechową,
D.  zaburzenia rytmu z tendencją do bradykardii.

Zadanie 87.
Występujące  u  dziecka  2-  letniego  objawy  tj . :  spadek  masy
ciała,  wysuszenie  błon  śluzowych,  obniżenie  napięcia  skóry,
szaro - marmurkowy kolor skóry, świadczą o:

A.  zapaleniu płuc,
B.  hipoksemii,
C.  odwodnieniu,
D.  upośledzeniu czynności nerek.



Zadanie 88.
Zgodnie  z  przepisami  Unii  Europejskiej,  do  obrotu  i  używania
mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznaczone znakiem:

A.  PL,
B.  Q ,
C.  CE,
D.  PZH.

Zadanie 89.
Który  z  poniższych objawów jest  najbardziej  typowy dla  wstrząsu
rdzeniowego?

A.  szybkie tętno, lepka skóra,
B.  szybkie tętno, ciepła i sucha skóra,
C.  wolne tętno, lepka skóra,
D . tętno  w  normie,  skóra  różowa  o  prawidłowej

temperaturze.

Zadanie 90.
Jeżeli  pierwszy  oddech  ratowniczy  nie  powoduje  uniesienia
klatki piersiowej, wykonaj następujące czynności, z WYJĄTKIEM:

A . sprawdzenia,  czy  odgięcie  głowy  i  uniesienie  żuchwy  są
poprawne,

B . wygarnięcia  "na  ślepo"  ciał  obcych,  będących  przyczyną
niedrożności dróg oddechowych,

C.  usunięcia tylko widocznych ciał obcych,
D . wykonania  za  każdym  razem  nie  więcej  niż  2  prób

wentylacji.

Zadanie 91.
Celem redukcji powikłań neurologicznych po pozaszpitalnym NZK u
dorosłego  poszkodowanego,  jest  obniżenie  temperatury  ciała
pacjenta do:

A.  32-34˚C przez 24-48 godzin,
B.  32-34˚C przez 12-24 godzin,
C.  30-32˚C przez 24-48 godzin,
D.  30-32˚C przez 12-24 godzin.



Zadanie 92.
Segregacja wymaga wstępnej oceny poszkodowanych. Powszechnie
stosowanym systemem pozwalającym na wdrożenie podstawowych
niezbędnych zabiegów ratowniczych,  ustalenie  stopnia  zagrożenia
życia  u  poszczególnych poszkodowanych oraz  dokonanie  podziału
poszkodowanych  na  grupy  wg  kolejności  ewakuacji  do  szpitala
zapewnia:

A.  Skala śpiączki û GCS (Galsgow Coma Scale),
B.  Algorytm START (Simple Triage And Rapid Treatment),
C . Skrócona  Skala  Obrażeń  û  AIS  (Abbreviated  Injury

Scale),
D.  Wskaźnik ciężkości urazu û ISS (Injury Severity Score).

Zadanie 93.
Elektrokardiograficzne  rozpoznanie  asystolii  może  ułatwić
obecność:

A.  szerokich zespołów QRS,
B.  wąskich zespołów QRS,
C.  idealnie płaskiej linii izoelektrycznej,
D.  załamków P w obrębie linii izoelektrycznej.

Zadanie 94.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

A . bradykardia  hipotermiczna  jest  oporna  na  leczenie
atropiną,

B . samoistny  powrót  normalnej  temperatury  ciała  nie  jest
możliwy w hipotermii wynoszącej 30˚C,

C . rozpoznanie  śmierci  mózgu  nie  jest  możliwe  przed
przywróceniem  głębokiej  temperatury  ciała  do  wartości
prawidłowych,

D . najdokładniejszym  sposobem  określenia  głębokiej
temperatury ciała jest jej pomiar w odbycie.

Zadanie 95.
Udzielając poszkodowanemu szybkiej, wstępnej pomocy medycznej
po epizodzie tonięcia:

A . należy  zawsze  oczyścić  drogi  oddechowe  z  zaaspirowanej
wody,

B . nie  ma  potrzeby  oczyszczania  dróg  oddechowych  z
zaaspirowanej wody,

C . należy  ucisnąć  nadbrzusze  w  celu  usunięcia
zaaspirowanej wody,

D . należy  próbować  opróżnić  żołądek  i  jamę  ustną
poszkodowanego.



Zadanie 96.
D o  pełnego  udrożnienia  dróg  oddechowych  podczas  prowadzenia
wentylacji mechanicznej nie służy:

A.  rurka intubacyjna,
B.  rurka ustno-gardłowa,
C.  maska krtaniowa,
D.  rurka przełykowo-tchawicza.

Zadanie 97.
W  przypadku  podjęcia  decyzji  o  zaprzestaniu  zabiegów
resuscytacyjnych  u  pacjenta  będącego  w  hipotermii,  należy
kierować się zasadą:

A . stwierdzenie  zgonu  odbywa  się  tak  jak  w  innych
przypadkach,

B . nie  można  stwierdzić  zgonu  dopóki  nie  ogrzeje  s ię
ofiary,

C . jeśl i  nie  ma  krążenia  po  20  minutach  wykonywania
zabiegów resuscytacyjnych, zawsze stwierdza się zgon,

D . zawsze  stwierdza  się  zgon,  jeśli  upłynęło  20  minut  od
epizodu oziębienia ofiary.

Zadanie 98.
Młody mężczyzna od 10 roku życia chorujący na cukrzycę typu 1
zgłosił  s ię  do  oddziału  ratunkowego  zaniepokojony,  z
przyspieszonym  oddechem.  Zgłasza  ogólne  złe  samopoczucie,
uporczywe nudności i wymioty. Obraz kliniczny sugeruje:

A.  zatrucie pokarmowe,
B.  przedawkowanie insuliny,
C.  kwasicę ketonową,
D.  nadużycie alkoholu.

Zadanie 99.
D o  oddziału  ratunkowego  zgłosił  s ię  pacjent  pobudzony
psychoruchowo,  spocony,  z  bełkotliwą  mową  i  trudnym  do
opanowania  drżeniem  rąk.  Twierdzi,  że  choruje  na  cukrzycę.
Nagle upada i traci przytomność. Najwłaściwszym postępowaniem w
takiej sytuacji jest:

A . oznaczenie  stężenia  glukozy  w  surowicy  krwi  i  ciał
ketonowych w moczu,

B.  niezwłoczne podanie dożylnie glukozy,
C.  podanie podskórnie insuliny krótkodziałającej,
D . podanie  dożylnie  dwuwęglanu  sodowego  ze  względu  na

możliwość kwasicy.



Zadanie 100.
W  przypadku  tlenoterapii  chorego  z  butli  należy  skontrolować
zapas  tlenu.  Oblicz  czas  dysponowania  tlenem  w  sytuacji  gdy
pojemność  butli  wynosi  2,7  dm3,  ciśnienie  150  barów,  a  chory
wymaga tlenoterapii 15 l/min.

A.  27 min,
B.  60 min,
C.  15 min,
D.  120 min.

Zadanie 101.
Podczas  transportu  pacjenta  z  objawami  rozwiniętego  obrzęku
płuc  w  przebiegu  świeżego  zawału  mięśnia  sercowego,  z
ciśnieniem  tętniczym  80/50  mmHg,  najważniejszymi  zasadami
postępowania są:

A . podanie  tlenu do  oddychania,  unieruchomienie w  pozycji
leżącej,

B . podanie  tlenu  do  oddychania  oraz  dożylnie  leku
moczopędnego,

C . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  siedzącej,  podanie  tlenu  do
oddychania,

D . unieruchomienie  pacjenta  w  pozycji  leżącej  i  podanie
dożylnie leku moczopędnego.

Zadanie 102.
Mnogie obrażenia ciała to uszkodzenia:

A . c o  najmniej  dwóch  okolic  ciała,  z  których  każde  z
osobna wymaga leczenia szpitalnego,

B . dwóch  lub  więcej  okolic  ciała,  z  których  co  najmniej
jedno wymaga leczenia szpitalnego,

C.  dwóch lub większej ilości okolic ciała,
D . c o  najmniej  dwóch  okolic  ciała,  przynajmniej  jedno  z

nich jest stanem zagrożenia życia.

Zadanie 103.
Najczęstszą  przyczyną  niedrożności  dróg  oddechowych  u  osób
dorosłych jest:

A .  uraz klatki piersiowej i tchawicy,
B.  ciało obce,
C.  zaleganie wydzieliny,
D.  zapadnięcie się języka.



Zadanie 104.
Skala Glasgow opiera się na ocenie:

A.  czynności nerwów czaszkowych,
B . czynności  serca,  czynność  oddechowej,  napięcia  mięśni,

reakcji na cewnik, koloru skóry,
C.  reakcji otwierania oczu, reakcji słownej i ruchowej,
D.  siły mięśniowej.

Zadanie 105.
Skala  oceny  ciężkości  urazu  SCU  określa  poniższe  parametry,  z
WYJĄTKIEM:

A.  stanu świadomości,
B.  częstości oddechów,
C.  ciśnienia skurczowego krwi,
D.  diurezy godzinowej.

Zadanie 106.
Kolejne kroki postępowania z nieprzytomnym podczas prowadzenia
podstawowych zabiegów resuscytacyjnych to:

A . ocena  bezpieczeństwa,  wezwanie  pomocy,  ocena
przytomności i oddechu,

B.  ocena przytomności, wezwanie pomocy, ocena oddechu,
C . ocena  bezpieczeństwa,  ocena  przytomności  i  oddechu,

wezwanie pomocy,
D . ocena  bezpieczeństwa,  ocena  przytomności,  wezwanie

pomocy, ocena oddechu.

Zadanie 107.
Twórcą koncepcji "łańcucha przeżycia" jest:

A .  Safar,
B.  Ahnefeld,
C.  Larrey,
D.  Kirschner.

Zadanie 108.
Odpowiedź  organizmu  na  stres  w  pracy  przejawiający  się  utratą
troski  o  ludzi  z  którymi  się  pracuje,  polegający  na  traktowaniu
pacjentów w sposób zdystansowany i mechaniczny to:

A.  zespół wypalenia zawodowego,
B.  ostra reakcja na stres,
C.  przytępienie emocjonalne,
D.  strategia zróżnicowania (dyferencjacja).



Zadanie 109.
Najczęściej  używanym miejscem cewnikowania  żył  obwodowych  w
stanie zagrożenia życia jest:

A .  dół łokciowy,
B.  nadgarstek,
C.  szyja,
D.  zewnętrzna część stopy.

Zadanie 110.
Informacje,  które  zostały  poznane  w  związku  z  pełnioną  funkcją,
wykonywaną  pracą,  działalnością  publiczną,  społeczną,
gospodarczą lub naukową stanowią zakres tajemnicy:

A.  cywilnej,
B.  zawodowej,
C.  karnej,
D.  przed pacjentem.

Zadanie 111.
U  chorego  stwierdzasz  wilgotną  skórę,  łzawienie,  ślinotok,
wąskie,  szpilkowate  źrenice.  Taki  obraz  kliniczny  przemawia  za
zatruciem:

A.  związkami fosforoorganicznymi,
B.  atropiną,
C.  amfetaminą,
D.  morfiną.

Zadanie 112.
Triada Becka to zespół objawów występujących w:

A.  odmie prężnej,
B.  tamponadzie serca,
C.  cepowatej klatce piersiowej,
D.  krwiaku opłucnej.

Zadanie 113.
Zachowanie  tłumu  w  obliczu  stresu  i  sytuacji  trudnych
charakteryzujące  się  krótszym  lub  dłuższym  zamroczeniem
świadomości,  powodującym  ucieczki  na  skutek  rzeczywistego  lub
urojonego niebezpieczeństwa, określane jest jako:

A.  strach,
B.  mobilizacja,
C.  panika,
D.  destrukcja.



Zadanie 114.
Czy z Konstytucji RP wynikają prawa pacjenta?

A.  nie,
B . nie,  prawa  pacjenta  zapisane  są  tylko  w  ustawie  o

działalności leczniczej,
C.  tak,
D . nie,  prawa  pacjenta  zapisane  są  tylko  w  ustawie  o

zawodach pielęgniarki i położnej.

Zadanie 115.
Udrożnienie dróg oddechowych u niemowlęcia uzyskujemy poprzez:

A.  maksymalne odgięcie głowy,
B.  podłożenie pod okolicę potylicy płaskiej poduszeczki,
C.  przygięcie głowy i uniesienie żuchwy,
D . odgięcie  głowy  do  pozycji  neutralnej  i  uniesienie

żuchwy.

Zadanie 116.
Podczas  prowadzenia  podstawowych  zabiegów  resuscytacyjnych,
ocenę stanu poszkodowanego dorosłego wykonujemy:

A.  co 1 minutę,
B.  co 5 cykli,
C.  nie sprawdzamy skuteczności zabiegów resuscytacyjnych,
D . d o  momentu  pojawienia  się  tętna  na  tętnicy  szyjnej

wspólnej.

Zadanie 117.
Specyficzną odtrutką stosowaną w zatruciach opioidami jest:

A .  flumazenil,
B.  N- acetylocysteina,
C.  tiosiarczan sodu,
D.  nalokson.

Zadanie 118.
Specyficznymi czynnikami programu szybkiej oceny potrzeb (RAN)
są:

A.  określenie rozmiaru katastrofy,
B . określenie  niewydolności  obsługi  zapewniającej  czynniki

niezbędne do życia,
C . określenie  lokalnej  reakcji  oraz  wpływu  na  stan  zdrowia

publicznego  i  infrastruktury  medycznej  w  rejonie
katastrofy,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 119.
24-letnia  kobieta  wyskoczyła  z  okna  znajdującego  się  na  drugim
piętrze.  Jest  nieprzytomna,  ma  niskie  ciśnienie,  wilgotną
skórę,  tachykardię.  Urazy  obejmują  otwarte  złamanie  czaszki  i
złamanie  miednicy.  Jak  długo  powinno  trwać  postępowanie  na
miejscu wypadku?

A.  do 5 minut,
B.  5-10 minut,
C.  10-15 minut,
D . tak  długo,  jak  jest  to  konieczne  do  oceny  i

stabilizacji pacjentki.

Zadanie 120.
U  dorosłych  pacjentów  prowadzenie  resuscytacji
krążeniowo-oddechowej zaczynamy od:

A.  30 uciśnięć klatki piersiowej,
B.  2 oddechów ratowniczych,
C.  15 uciśnięć klatki piersiowej,
D . 3 0  uciśnięć  klatki  piersiowej  (1  ratownik)  lub  15

uciśnięć klatki piersiowej (2 ratowników).

Zadanie 121.
W  celu  oczyszczenia  dróg  oddechowych  z  zaaspirowanej  wody,  u
pacjenta po epizodzie tonięcia, należy:

A.  ułożyć poszkodowanego w pozycji na boku,
B.  zastosować uciskanie nadbrzusza,
C . ułożyć  poszkodowanego  na  brzuchu,  w  pozycji  głową  do

dołu,
D . nie  ma  potrzeby  oczyszczania  dróg  oddechowych  z

zaaspirowanej wody.

Zadanie 122.
Podczas  kardiowersji  elektrycznej  przeprowadzanej  w  celu
odwrócenia  tachyarytmii  przedsionkowych  lub  komorowych,
wyładowanie musi być zsynchronizowane elektrokardiograficznie z
załamkiem:

A.  R ,
B.  T ,
C.  P ,
D.  S .



Zadanie 123.
Objawy świadczące o wystąpieniu wstrząsu rdzeniowego to:

A . zimna blada skóra, przyśpieszony oddech, tętno 120/min,
ciśnienie tętnicze krwi 120/100 mmHg,

B . blada,  wilgotna  skóra,  ciśnienie  tętnicze  krwi  90/40
mmHg,  oddech  30/min.,  tętno  100/min.,  uczucie
duszności,

C . skóra  zaczerwieniona,  ciśnienie  tętnicze  krwi  90/50
mmHg, rozszerzenie naczyń obwodowych, tętno 50/min.,

D . ciepła,  różowa  skóra,  obrzęk  twarzy,  języka  i  krtani,
skurcz  oskrzeli,  zatrzymanie  oddechu,  zapaść
krążeniowa.

Zadanie 124.
Pozbawić prawa wykonywania zawodu pielęgniarkę/położną, może:

A.  pielęgniarka oddziałowa,
B.  ordynator/kierownik oddziału,
C.  sąd pielęgniarek i położnych,
D.  izby pielęgniarskie.

Zadanie 125.
Wyjaśnij skrót ICS:

A.  system zarządzania zdarzeniem,
B.  koordynacja medyczna na miejscu zdarzenia,
C.  plan akcji ratowniczej na wypadek katastrofy,
D.  segregacja poszkodowanych w zdarzeniu masowym.

Zadanie 126.
Który  z  wymienionych  narządów  odniesie  najmniejsze  obrażenia
strukturalne w wyniku rany postrzałowej?

A.  śledziona,
B.  nerka,
C.  wątroba,
D.  płuco.

Zadanie 127.
Z e  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  można  przenieść  pacjenta
wówczas, gdy uzyska się:

A .  stabilną hemodynamikę i bezpieczną wentylację płuc,
B . wyniki  wszystkich  badań  diagnostycznych  oraz

konsultacji,
C . wyniki badań diagnostycznych, dokładny wywiad dotyczący

okoliczności zachorowania,
D.  bezpieczną wentylację płuc i prawidłową diurezę.



Zadanie 128.
W  przypadku  trudności  w  interpretacji  zapisu  EKG,  w
zróżnicowaniu  asystolii  i  niskonapięciowego  migotania  komór
należy:

A.  bezwzględnie wykonać defibrylację,
B.  wykonać kardiowersję,
C.  prowadzić uciskanie klatki piersiowej,
D.  wykonać uderzenie przedsercowe.

Zadanie 129.
U  80-letniego  pacjenta  wystąpiła  anuria.  W  podbrzuszu
wyczuwalny  jest  wypełniony  pęcherz  moczowy.  Lekarz  pogotowia
ratunkowego  nie  mógł  założyć  cewnika  Foleya  do  pęcherza
moczowego.  Najbardziej  prawdopodobną  przyczyną  zatrzymania
moczu u tego pacjenta jest:

A .  ostre kłębkowe zapalenie nerek,
B.  przerost gruczołu krokowego,
C.  kamica moczowodowa,
D.  wstrząs hipowolemiczny.

Zadanie 130.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:1000 oznacza, że:

A.  1 ml = 0,01 mg adrenaliny,
B.  1 ml = 0,1 mg adrenaliny,
C.  1 ml = 1 mg adrenaliny,
D.  0,1 ml = 0,01 mg adrenaliny.

Zadanie 131.
W  postępowaniu poresuscytacyjnym u osoby dorosłej,  korzystniej
jest:

A .  utrzymać pacjenta w łagodnej hipotermii,
B.  ogrzewać pacjenta,
C.  utrzymać normalną temperaturę ciała,
D.  naprzemiennie nagrzewać i ochładzać pacjenta.

Zadanie 132.
Pielęgniarka/położna  zobowiązana  jest  do  wykonywania  zleceń
lekarskich:

A.  sformułowanych na piśmie,
B.  zleconych ustnie po badaniu pacjenta,
C.  zleconych telefoniczne,
D.  wszystkich powyższych.



Zadanie 133.
Kontynuuj resuscytację do momentu, z WYJĄTKIEM:

A.  przybycia pogotowia ratunkowego,
B.  AED zaleci przerwanie resuscytacji,
C .  pojawienia się prawidłowego oddechu u poszkodowanego,
D.  wyczerpania sił własnych.

Zadanie 134.
Stwierdzenie  zgonu  powinno  być  potwierdzone  badaniem  ekg  w
przypadku:

A.  spalenia ciała,
B.  rozległego zniszczenia czaszki i mózgu,
C.  przepołowienia tułowia lub podobnie masywnego urazu,
D . osób,  których  nie  poddawano  resuscytacji  przez  co

najmniej  15  minut  po  utracie  przytomności  i  u  których
p o  upływie  tego  czasu  nie  stwierdza  się  obecności  tętna
ani oddechu.

Zadanie 135.
W przypadku podejrzenia odmy prężnej, prawidłowe postępowanie w
warunkach przedszpitalnych polega na natychmiastowym wykonaniu:

A . zdjęcia  rtg  i  po  uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania,
wykonanie  punkcji  odbarczającej  w  2  przestrzeni
międzyżebrowej (linia obojczykowa środkowa),

B . zdjecia  rtg  i  po  uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania,
wykonanie  punkcji  odbarczającej  w  5  przestrzeni
międzyżebrowej (linia pachowa środkowa),

C . punkcji  odbarczającej  w  2  przestrzeni  międzyżebrowej
(linia obojczykowa środkowa),

D . punkcji  odbarczającej  w  5  przestrzeni  międzyżebrowej
(linia pachowa środkowa).



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 292813
GRUPA 1
Zadanie 1.
W  sprawach  o  naprawienie  szkody  osobie,  która  poniosła  szkodę
n a mieniu powstałą w następstwie podjęcia przez nią medycznych
działań  ratowniczych  lub  udzielania  pierwszej  pomocy  orzeka  w
drodze decyzji:

A .  wojewoda,
B.  starosta,
C.  wojewoda w uzgodnieniu ze starostą,
D.  minister zdrowia.

Zadanie 2.
Centrum powiadamiania ratunkowego jest:

A .  komórką organizacyjną starostwa powiatowego,
B . zintegrowanym stanowiskiem dyspozytorskim działającym w

ramach  komórki  organizacyjnej  urzędu  wojewódzkiego
właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego,

C . jednostką  organizacyjną  powołaną  do  świadczenia
medycznych usług ratowniczych,

D . jednostką  kierującą  działaniami  w  ramach  ratownictwa
medycznego i reagowania kryzysowego.

Zadanie 3.
Młody mężczyzna od 10 roku życia chorujący na cukrzycę typu 1
zgłosił  s ię  do  oddziału  ratunkowego  zaniepokojony,  z
przyspieszonym  oddechem.  Zgłasza  ogólne  złe  samopoczucie,
uporczywe nudności i wymioty. Obraz kliniczny sugeruje:

A.  zatrucie pokarmowe,
B.  przedawkowanie insuliny,
C.  kwasicę ketonową,
D.  nadużycie alkoholu.

Zadanie 4.
Cechy powiększonego prawego przedsionka w zapisie EKG w postaci
wysokiego,  spiczastego  załamka  P  są  widoczne  w  następujących
odprowadzeniach:

A.  V3 i V4,
B.  I i  V3,
C.  II i  V1,
D.  V4 i V5.



Zadanie 5.
Lekiem  najczęściej  stosowanym  u  osób  z  zatorowością  płucną
jest:

A .  heparyna,
B.  dopamina,
C.  witamina K,
D.  nitrogliceryna.

Zadanie 6.
Skalę  śpiączki  Glasgow  stosuje  s ię  do  oceny  stanu  pacjenta
przewiezionego  na  oddział  ratunkowy.  Pacjent  otwiera  oczy
jedynie  na  bodźce  bólowe  i  wydaje  chrząkające  dźwięki.  W
odpowiedzi  na  bodźce  bólowe  wycofuje  kończyny.  I le  punktów  w
skali Glasgow może otrzymać ten pacjent?

A.  3 ,
B.  6 ,
C.  8 ,
D.  12.

Zadanie 7.
Psychologicznym  skutkiem  zdarzeń  masowych  występującym
bezpośrednio po zdarzeniu jest:

A .  zmiana o charakterze stresu pourazowego,
B.  depresja,
C.  ostra reakcja na stres,
D.  przytępienie emocjonalne.

Zadanie 8.
Wskazaniem do elektrostymulacji przezskórnej jest:

A .  blok przedsionkowo-komorowy I stopnia,
B . tachykardia  >160  uderzeń/minutę,  oporna  na

farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

C . bradykardia  <40  uderzeń/minutę  oporna  na
farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

D.  asystolia.

Zadanie 9.
Kontynuuj resuscytację do momentu, z WYJĄTKIEM:

A.  przybycia pogotowia ratunkowego,
B.  AED zaleci przerwanie resuscytacji,
C .  pojawienia się prawidłowego oddechu u poszkodowanego,
D.  wyczerpania sił własnych.



Zadanie 10.
Najczęstszą  przyczyną  zgonu  przy  zatruciach  trójcyklicznymi
lekami przeciwdepresyjnymi jest/są:

A.  zaburzenia rytmu serca,
B.  stan padaczkowy,
C.  zespół zaburzeń oddychania (ARDS),
D.  DIC.

Zadanie 11.
Udrożnienie dróg oddechowych u niemowlęcia uzyskujemy poprzez:

A.  maksymalne odgięcie głowy,
B.  podłożenie pod okolicę potylicy płaskiej poduszeczki,
C.  przygięcie głowy i uniesienie żuchwy,
D . odgięcie  głowy  do  pozycji  neutralnej  i  uniesienie

żuchwy.

Zadanie 12.
Zaburzenia częstości oddechów dzielimy na:

A.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe,
B.  tachypnoe, bradypnoe,
C.  tachypnoe, bradypnoe, ortopnoe,
D.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe, ortopnoe.

Zadanie 13.
Na sinicę obwodową wskazują następujące objawy, z WYJĄTKIEM:

A.  zasinienia błon śluzowych gardła i języka,
B.  zasinienia płatków uszu,
C.  zasinienia palców dłoni,
D.  zasinienia nosa.

Zadanie 14.
Ratownicze  uciskanie  klatki  piersiowej  u  świeżorodka,  należy
wykonać w przypadku:

A.  braku oddechu,
B.  bradykardii poniżej 80 uderzeń/minutę,
C.  bradykardii poniżej 70 uderzeń/minutę,
D.  bradykardii poniżej 60 uderzeń/minutę.

Zadanie 15.
Skala  oceny  ciężkości  urazu  SCU  określa  poniższe  parametry,  z
WYJĄTKIEM:

A.  stanu świadomości,
B.  częstości oddechów,
C.  ciśnienia skurczowego krwi,
D.  diurezy godzinowej.



Zadanie 16.
Które  z  reakcji  emocjonalnych  występujących  podczas  wypadków
masowych  i  katastrof  najbardziej  utrudniają  przeprowadzenie
akcji ratowniczej?

A.  reakcje depresyjne,
B.  reakcje nadmiernego pobudzenia,
C.  poważne reakcje somatyczne,
D.  panika.

Zadanie 17.
Do najczęstszych przyczyn bradykardii NIE zalicza się:

A .  zahamowania zatokowego,
B.  bloku zatokowo-przedsionkowego,
C.  bloku przedsionkowo-komorowego II stopnia,
D.  zatrucia teofiliną.

Zadanie 18.
Rodzice  zgłaszają  się  do  SOR  z  3-letnim  dzieckiem,  które  przed
ok.  godziną  połknęło  monetę  5-groszową.  Dziecko  nie  ma
dolegliwości, jest spokojne. W tej sytuacji należy:

A . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  rzucie  żołądka  wykonać  gastroskopię  w
celu usunięcia go,

B . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  przełyku,  zwolnić  pacjenta  do  domu
zalecając dietę bogatoresztkową i kontrolę stolców,

C . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  rzucie  żołądka  zwolnić  pacjenta  do  domu
z zaleceniem diety bogatoresztkowej i kontroli stolców.

D . dziecko  nie  wymaga  wykonania  rtg  przeglądowego,  może
być  zwolnione  do  domu  z  zaleceniem  diety
bogatoresztkowej i obserwacji stolców.

Zadanie 19.
Leki  w  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  zaleca  się  podawać
drogą:

A.  dożylną, domięśniową,
B.  domięśniową, podskórną,
C.  dotchawiczą, domięśniową,
D.  dożylną, doszpikową.



Zadanie 20.
U  3  letniego  dziecka  miejsce  wykonania  dostępu  doszpikowego  w
części bliższej piszczeli znajduje się na:

A . przednio-przyśrodkowej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm ku
dołowi od guzowatości piszczeli,

B . przednio-bocznej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm  ku
dołowi od guzowatości piszczeli,

C . przednio-przyśrodkowej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm ku
górze od guzowatości piszczeli,

D . przednio-bocznej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm  ku  górze
od guzowatości piszczeli.

Zadanie 21.
C o  utrudnia  komunikowanie  się  w  zespole  pod  względem
jakościowym i ilościowym?

A.  brak opracowanego systemu działania,
B.  mała liczebność zespołu,
C.  działanie w warunkach silnego stresu,
D.  brak koordynacji działań zespołu.

Zadanie 22.
Rodzice  zgłosili  s ię  z  3-letnim  dzieckiem  do  SOR,  zaniepokojeni
trwającymi  od  dwóch  dni  długimi  atakami  kaszlu  z  następowymi
wymiotami  i  sinicą.  Według  ich  relacji  napady  kaszlu  u  dziecka
kończą  się  głębokim  wdechem  i  "pianiem".  Jaką  jednostkę
chorobową trzeba brać pod uwagę?

A.  zapalenie krtani,
B.  zapalenie nagłośni,
C.  krztusiec,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 23.
Wyrób  medyczny  wprowadzony  do  obrotu  i  do  użytku  nie  może
stwarzać zagrożenia dla:

A.  użytkowników i osób trzecich,
B . bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, użytkowników i osób

trzecich,
C.  bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów,
D.  zdrowia pacjentów.

Zadanie 24.
Pracownikami uprawnionymi do podejmowania medycznych działań
ratowniczych w jednostkach systemu są:

A.  lekarz systemu,
B.  pielęgniarka systemu,
C.  ratownik medyczny,
D.  wszystkie powyższe prawidłowe.



Zadanie 25.
Prawdziwe  są  wszystkie  następujące  twierdzenia  dotyczące  oceny
stanu ofiar wypadku w systemie S.T.A.R.T., z WYJĄTKIEM:

A.  zdolności do samodzielnego chodzenia,
B.  drożności dróg oddechowych,
C.  obecności szmerów oddechowych,
D.  szybkości nawrotu włośniczkowego.

Zadanie 26.
Czas trwania pojedynczego wdechu, w celu uniknięcia zbyt dużego
ciśnienia  w  górnych  drogach  oddechowych  i  wprowadzenia
powietrza do żołądka, u osoby dorosłej powinien trwać około:

A.  1 sek.,
B.  2 sek.,
C.  3 sek.,
D.  4 sek.

Zadanie 27.
Fundamentalną zasadą dla porządku zbiorowego jest zasada:

A.  solidarności społecznej,
B.  równości i solidarności społecznej,
C.  praworządności,
D.  równości, solidarności społecznej i praworządności.

Zadanie 28.
Dokończ  zdanie:  Od  chwili  udrożnienia  dróg  oddechowych maską
lub  rurką  krtaniową  należy  podjąć  próbę  uciskania  klatki
piersiowej:

A . bez  przerw  na  wentylację,  bez  względu  na  to  czy  pojawi
s ię  nadmierny  przeciek  powietrza  upośledzający
wentylację,

B . bez  przerw  na  wentylację,  lecz  jeśli  pojawi  s ię
nadmierny  przeciek  powietrza  upośledzający  wentylację,
RKO należy prowadzić z przerwami na oddechy, utrzymując
stosunek 30 uciśnięć do 2 wdechów,

C . bez  przerw  na  wentylację,  lecz  jeśli  pojawi  s ię
nadmierny  przeciek  powietrza  upośledzający  wentylację,
RKO należy prowadzić z przerwami na oddechy, utrzymując
stosunek 2 wdechy do 30 uciśnięć,

D.  bez przerw na wdechy prowadząc hiperwentylację.



Zadanie 29.
O zaburzeniach neurologicznych świadczą:

A . stan  świadomości,  ułożenie  ciała,  reakcja  źrenic  na
światło,

B . wypełnienie  naczyń  kapilarnych,  niemiarowa  czynność
serca, asymetria ruchów oddechowych,

C . wahania  ciśnienia  tętniczego  krwi,  wysiłek  oddechowy,
czynność oddechowa,

D . niewydolność  krążeniowa,  niewydolność  oddechowa,
zaburzenia mowy.

Zadanie 30.
Zapewnienie  jakości  opieki  w  pielęgniarstwie  ratunkowym  polega
na:

A . zaplanowanym systemie działań rzetelnie  wykonywanych,
zapewniających usługę zgodnie z przyjętymi standardami,
przy użyciu określonych środków i w określonym czasie,

B . dowolnym  systemie  działań  zależnym  od  posiadanych
środków,

C.  stworzeniu standardów postępowania,
D . zapewnieniu  jakości  w  zależności  od  wykształcenia

personelu.

Zadanie 31.
Podczas leczenia przeciwobrzękowego u poszkodowanego z urazem
czaszkowo-mózgowym,  oprócz  tlenu,  lekiem  z  wyboru  najczęściej
jest:

A .  Furosemid w dawce 40-60 mg,
B.  Mannitol (roztwór 20% w dawce 150-200 ml),
C.  Dexaven 0,5 mg,
D.  Prednisolon do 3g.

Zadanie 32.
Który  z  poniższych  elementów  NIE  dotyczy  mechanizmu
kompensacyjnego we wstrząsie?

A.  przyspieszenie czynności serca,
B.  rozszerzenie naczyń trzewnych,
C.  przyspieszenie czynności oddechowej,
D.  zwężenie naczyń trzewnych.



Zadanie 33.
Wskaż FAŁSZYWE twierdzenie odnoszące się do urazów u dzieci:

A . dzieci  ze  względu  na  wyższy  stosunek  powierzchni  ciała,
są bardziej narażone na utratę ciepła i hipotermię,

B . drgawki  u  dzieci  mogą  się  pojawić  bezpośrednio  po
urazie lub mogą wystąpić później,

C . dzieci  są  bardziej  podatne  na  urazy  wątroby,  pęcherza,
śledziony niż dorośli,

D . dzieci  mają  większe  zdolności  kompensacji  i  dlatego
wstrząs tolerują lepiej niż dorośli.

Zadanie 34.
D o  koniecznych  badań  diagnostycznych  przy  podejrzeniu
niewydolności nerek zalicza się oznaczenie stężenia:

A.  mocznika i kreatyniny w surowicy krwi,
B.  aminotransferaz i białka w surowicy krwi,
C.  glukozy i mocznika w moczu,
D.  mocznika i kreatyniny w moczu.

Zadanie 35.
Które  ze  stwierdzeń  dotyczących  czynności  resuscytacyjnych
podejmowanych u poszkodowanego w hipotermii jest nieprawdziwe?

A . należy  wstrzymać  się  z  podawaniem  adrenaliny  i  innych
leków  dopóki  nie  ogrzeje  s ię  pacjenta  do  temperatury
powyżej 30˚C,

B . w  przypadku,  gdy  temperatura  głęboka  osiągnie  30˚C
należy  dwukrotnie  wydłużyć  czas  pomiędzy  kolejnymi
dawkami leków,

C . jeżeli  po  wykonaniu  3  defibrylacji  migotanie  komór  lub
częstoskurcz  komorowy  bez  tętna  utrzymuje  się  nadal,
kolejne  należy  wykonać  dopiero  po  ogrzaniu  pacjenta  do
temperatury powyżej 30˚C,

D . stosowanie  AED  nie  jest  zalecane  w  przypadku
hipotermii.

Zadanie 36.
Obszar zarządzania kryzysowego to:

A.  system ratowniczy,
B.  system porządku publicznego,
C.  polityka społeczna,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 37.
W  związku  z  wykonywaniem  zawodu,  pracownicy  medyczni  za
popełnione błędy medyczne ponoszą odpowiedzialność:

A.  cywilną, osobistą, zawodową, karną,
B . karną,  pracowniczą,  przed  pacjentem  i  jego  rodziną,

przed pracodawcą,
C.  cywilną, pracowniczą, zawodową, karną,
D.  moralną, cywilną, zawodową, karną.

Zadanie 38.
"Złota godzina" to czas, który upływa od:

A . czasu  wystąpienia  zdarzenia  do  chwili  podjęcia
specjalistycznego leczenia,

B . chwili  przybycia ZRM do czasu zabrania poszkodowanego
do karetki,

C . chwili  wystąpienia  zdarzenia  do  chwili  przeprowadzenia
pełnej diagnostyki,

D . chwili  zabrania  pacjenta  przez  ZRM  do  chwili  przyjęcia
pacjenta w oddział wyższej referencyjności.

Zadanie 39.
Objawy świadczące o wystąpieniu wstrząsu rdzeniowego to:

A . zimna blada skóra, przyśpieszony oddech, tętno 120/min,
ciśnienie tętnicze krwi 120/100 mmHg,

B . blada,  wilgotna  skóra,  ciśnienie  tętnicze  krwi  90/40
mmHg,  oddech  30/min.,  tętno  100/min.,  uczucie
duszności,

C . skóra  zaczerwieniona,  ciśnienie  tętnicze  krwi  90/50
mmHg, rozszerzenie naczyń obwodowych, tętno 50/min.,

D . ciepła,  różowa  skóra,  obrzęk  twarzy,  języka  i  krtani,
skurcz  oskrzeli,  zatrzymanie  oddechu,  zapaść
krążeniowa.

Zadanie 40.
D o  określenia  warunków  intubacji  dotchawiczej  i  przewidywania
stopnia trudności w jej wykonaniu, NIE służy:

A.  skala Mallampatiego,
B.  skala Norton,
C.  skala Cormacka-Lehana,
D.  ocena odległości tarczowo-bródkowej.



Zadanie 41.
W  przypadku  tlenoterapii  chorego  z  butli  należy  skontrolować
zapas  tlenu.  Oblicz  czas  dysponowania  tlenem  w  sytuacji  gdy
pojemność  butli  wynosi  2,7  dm3,  ciśnienie  150  barów,  a  chory
wymaga tlenoterapii 15 l/min.

A.  27 min,
B.  60 min,
C.  15 min,
D.  120 min.

Zadanie 42.
Dysponujesz  20  ml  f iolką  zawierającą  2%  Lignocainę.  Do
sporządzenia 100 ml roztworu 0,25% użyjesz:

A.  1,25 ml Lignocainy + 98,75 ml 0,9% NaCl,
B.  2,5 ml Lignocainy + 97,5 ml 0,9% NaCl,
C.  12,5 ml Lignocainy + 87,5 ml 0,9% NaCl,
D.  15 ml Lignocainy + 85 ml 0,9% NaCl.

Zadanie 43.
Podczas  resuscytacji  kobiety  w  zaawansowanej  ciąży,  aby
zmniejszyć ucisk na żyłę główną dolną należy zastosować:

A.  ucisk klatki piersiowej,
B.  klin typu Cardiff,
C .  uniesienie kończyn górnych,
D.  ucisk nadbrzusza.

Zadanie 44.
Podczas  prowadzenia  podstawowych  zabiegów  resuscytacyjnych,
ocenę stanu poszkodowanego dorosłego wykonujemy:

A.  co 1 minutę,
B.  co 5 cykli,
C.  nie sprawdzamy skuteczności zabiegów resuscytacyjnych,
D . d o  momentu  pojawienia  się  tętna  na  tętnicy  szyjnej

wspólnej.



Zadanie 45.
D o  SOR-u  przywieziono  27-letniego  poszkodowanego  potrąconego
przez  samochód.  Podczas  badania  przedmiotowego  u  pacjenta
stwierdzono  objaw  Greya-Turnera  oraz  objaw  Cullena  będące
konsekwencją  krwawienia  pozaotrzewnego.  Objawy  te  kolejno
oznaczają:

A . wybroczyny krwawe na bocznych powierzchniach brzucha
oraz wybroczyny krwawe wokół pępka,

B . poszerzone naczynia żylne dookoła pępka oraz wybroczyny
w okolicy krzyżowej,

C . ból w prawym dolnym kwadrancie jamy brzusznej wywołany
uciskiem  w  lewym  dolnym  kwadrancie  brzucha  oraz
wybroczyny wokół pępka,

D . wybroczyny  na  bocznych  powierzchniach  brzucha  oraz
poszerzone naczynia żylne dookoła pępka.

Zadanie 46.
Pacjent  30  minut  po  tępym  urazie  brzucha  w  wyniku  wypadku
komunikacyjnego,  wcześniej  niechorujący.  W  badaniu  fizykalnym
brzuch  wzdęty,  napięty,  żywo  bolesny.  Ciśnienie  tętnicze:  90/50
mmHg, tachykardia. W morfologii krwi WBC 21 tys. w mm3, RBC 1,5
mln w mm3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

A.  ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,
B.  zapalenie otrzewnej,
C.  masywne krwawienie do jamy brzusznej,
D.  perforacja jelita.

Zadanie 47.
Która  z  poniższych  metod  suplementacji  t lenu  pozwala
najprecyzyjniej dawkować jego stężenie?

A.  standardowa maska tlenowa,
B.  worek samorozprężalny z zastawką i maską twarzową,
C.  maska Venturiego,
D . maska  wyposażona w  rezerwuar  tlenu i  jednokierunkową

zastawkę.

Zadanie 48.
Poszkodowanemu,  u  którego  doszło  do  izolowanego  złamania
kończyny dolnej i kręgosłupa:

A . można  podać  morfinę  w  dawce  2-4  mg  dożylnie  i  resztę
ampułki  (6-8  mg)  domięśniowo,  gdy  czas  transportu  do
szpitala przekroczy 30 minut,

B . nie  należy  podawać  opiodów  z  obawy  o  ich  depresyjne
działanie na układ oddechowy,

C . dożylne  podanie  8-10  mg  morfiny  nie  przyniesie  istotnej
ulgi poszkodowanemu,

D.  nie preferuje się podania dożylnie fentanylu.



Zadanie 49.
W  przypadku  stwierdzenia  na  miejscu  wypadku  otwartej  rany
klatki piersiowej u poszkodowanego należy:

A.  założyć opatrunek zastawkowy na ranę,
B.  zamknąć ranę szczelnym opatrunkiem,
C.  założyć opatrunek osłaniający na ranę,
D . założyć  zwykły  opatrunek  i  ciasno  obandażować  klatkę

piersiową.

Zadanie 50.
Zdarzenie  mnogie  jako  działanie  w  sytuacji  zdarzeń  masowych
definiujemy jako:

A . zdarzenie, w którym w szybkim czasie udaje s ię osiągnąć
tzw.  fazę  konsolidacji,  czyli  zapewnienie  adekwatnej
liczby zespołów do realizacji działania,

B . zdarzenie  gdzie  l iczba  poszkodowanych oraz  ich  ciężkość
doznanych  obrażeń  przewyższa  możliwości  reagowania
jednostek w danym terenie,

C . zdarzenie,  w  którym  dochodzi  do  naruszenia  w  obszarze
infrastruktury  i  możliwości  funkcjonowania,  reagowania
na skutki zdarzenia,

D . zdarzenie  gdzie  l iczba  jednostek  w  danym  terenie
przewyższa ciężkość obrażeń poszkodowanych.

Zadanie 51.
Według modelu żałoby Bowlby'ego, depresja może pojawić w fazie:

A .  osłupienia,
B.  tęsknoty i poszukiwania,
C.  dezorganizacji,
D.  reorganizacji,

Zadanie 52.
W  przypadku  trudności  w  interpretacji  zapisu  EKG,  w
zróżnicowaniu  asystolii  i  niskonapięciowego  migotania  komór
należy:

A.  bezwzględnie wykonać defibrylację,
B.  wykonać kardiowersję,
C.  prowadzić uciskanie klatki piersiowej,
D.  wykonać uderzenie przedsercowe.



Zadanie 53.
Kobieta  lat  25  w  wyniku  wypadku  komunikacyjnego  doznała
poważnych  uszkodzeń  ciała,  które  wymagają  dla  ratowania  je j
życia  przeprowadzenia  transfuzji  krwi.  Przy  nieprzytomnej
ofierze  wypadku  znalezione  zostało  oświadczenie  woli,  z  którego
wynika,  że  ze  względu  na  wiarę  nie  zgadza  się  na  transfuzję
krwi.  Nie  zastosując  się  do  woli  pacjentki,  w  świetle  jakich
przepisów prawa poniesiesz odpowiedzialność?

A.  Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,
B.  Kodeksu Karnego,
C . Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  w

sprawie  postępowania  w  przedmiocie  odpowiedzialności
zawodowej pielęgniarek i położnych,

D.  Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.

Zadanie 54.
4  letnie  dziecko,  w  ciężkim  stanie  ogólnym,  wysoko
gorączkujące,  z  przyspieszonym  oddechem,  broniące  się  przed
położeniem,  najchętniej  przyjmujące  pozycję  siedzącą.  Zgłasza
ból  gardła,  zwraca  uwagę  silne  ślinienie  -  dziecko  nie  jest  w
stanie  połykać  śliny.  Jego  głos  jest  stłumiony.  Obraz  kliniczny
może sugerować zapalenie:

A.  krtani,
B.  nagłośni,
C.  gardła,
D.  płuc.

Zadanie 55.
Odpowiedź  organizmu  na  stres  w  pracy  przejawiający  się  utratą
troski  o  ludzi  z  którymi  się  pracuje,  polegający  na  traktowaniu
pacjentów w sposób zdystansowany i mechaniczny to:

A.  zespół wypalenia zawodowego,
B.  ostra reakcja na stres,
C.  przytępienie emocjonalne,
D.  strategia zróżnicowania (dyferencjacja).

Zadanie 56.
Poszukiwanie  i  ratownictwo  (serach  and  rescue),  segregacja
medyczna  (Triage)  i  opanowanie  sytuacji,  opieka  medyczna  i
ewakuacja to elementy:

A.  struktury dowodzenia,
B.  systemu jednolitego dowodzenia,
C.  badania fizykalnego,
D.  organizacji pomocy w wypadkach masowych i katastrofach.



Zadanie 57.
W  zestawie  do  intubacji  noworodka  (30  tydzień  ciąży)
przygotujesz rurki intubacyjne:

A.  z mankietem uszczelniającym w rozmiarze 2.0; 3.0; 3.5,
B . z  mankietem  uszczelniającym  w  rozmiarze  2.0;  3.0;  4.0;

2.5; 3.5,
C . bez  mankietu  uszczelniającego  w  rozmiarze  1.0;  1.5;

2.0,
D . bez  mankietu  uszczelniającego  w  rozmiarze  3.0;  2.5;

3.5.

Zadanie 58.
Taśma Broselowa pozwala na:

A . określenie  zapotrzebowania  na  płyny  i  leki  podczas
resuscytacji u dzieci,

B.  zaopatrzenia oparzenia u dzieci,
C.  unieruchomienia kończyny u dziecka po urazie,
D.  mocowania rurki intubacyjnej.

Zadanie 59.
Jeśli osoba podejmująca medyczne działania ratunkowe lub osoba
udzielająca  pierwszej  pomocy  w  następstwie  swojej  interwencji
poniosła szkodę na mieniu to:

A . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej
szkody od skarbu państwa,

B . poszkodowanemu nie przysługuje roszczenie o naprawienie
te j  szkody,  ponieważ  działał  w  imię  solidarności
społecznej,

C . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej
szkody od firmy ubezpieczeniowej poszkodowanego,

D . poszkodowany może dochodzić roszczeń o naprawienie te j
szkody  od  osoby  ( lub  osób),  której  udzielał  działań
ratunkowych lub udzielał pierwszej pomocy.

Zadanie 60.
Cechą  charakterystyczną  dla  stanu  padaczkowego  są  drgawki
utrzymujące się nieprzerwanie przez powyżej:

A .  15 min.,
B.  30 min.,
C.  60 min.,
D.  90min.



Zadanie 61.
Do poznawczych oznak stresu u pracowników NIE zalicza się:

A .  utraty pamięci,
B.  drażliwości,
C.  afazji wzrokowej,
D.  problemów z liczeniem.

Zadanie 62.
35 - letnia kobieta uległa wypadkowi komunikacyjnemu. W badaniu
stwierdza  się  otwarte  złamanie  prawego  uda,  ból  przy  palpacji
miednicy.  Chora  jest  zdezorientowana,  spocona,  ma  słabo
wyczuwalne  tętno  na  tętnicy  promieniowej.  W  tej  sytuacji
poszkodowanej należy podać:

A.  wolny wlew kroplowy,
B . taką  objętość  krystaloidów,  która  zapewni  odpowiednią

perfuzję obwodową,
C.  bardzo szybki wlew koloidów lub krystaloidów,
D.  przynajmniej 4 jednostki krwi zgodnej grupowo.

Zadanie 63.
D o  oddziału  ratunkowego  przywieziono  52-letniego  pacjenta,
który  skarży  się  na  uczucie  silnego  ucisku  za  mostkiem
promieniującego  do  gardła,  który  utrzymuje  się  mimo  podania
podjęzykowo  tabletki  nitrogliceryny.  W  oddziale  ratunkowym
wykonano  badanie  EKG,  w  którym  nie  stwierdzono  odchyleń  od
normy. Wskaż prawidłową odpowiedź:

A . pacjent może mieć zawał serca mimo prawidłowego zapisu
EKG,

B . zawał serca został wykluczony na podstawie braku zmian
w EKG,

C . obraz kliniczny i prawidłowy zapis EKG wskazuje na bóle
o charakterze nerwicowym,

D . brak  poprawy  po  zażyciu  nitrogliceryny  wyklucza  zawał
serca.

Zadanie 64.
Jakie  szybkie  i  tanie  badanie  zdiagnozuje  uszkodzenia
śledziony?

A.  RTG przeglądowe jamy brzusznej na stojąco,
B.  TK jamy brzusznej,
C.  USG jamy brzusznej,
D.  RTG klatki piersiowej lewoboczne.



Zadanie 65.
N a miejscu gdzie doszło do wypadku masowego, osoba wykonująca
segregacji  poszkodowanych  (START),  23-letniemu  pacjentowi,  u
którego  stwierdziła:  nie  chodzi,  oddycha  36  razy/min.,  przyzna
priorytet:

A .  zielony,
B.  żółty,
C.  czerwony,
D.  czarny.

Zadanie 66.
Zespół  Ratownictwa Medycznego  przywiózł  do  SOR 14  miesięczne
dziecko po napadzie drgawek, które ustąpiły po doraźnym podaniu
diazepamu.  Dziecko  jest  obecnie  w  dobrym  stanie  ogólnym,
wydolne oddechowo i krążeniowo. Według relacji rodziców dziecko
m a  infekcję  górnych  dróg  oddechowych,  a  bezpośrednio  przed
wystąpieniem drgawek zagorączkowało do 39,4˚C. Był to pierwszy
epizod drgawek w jego życiu. Wywiad sugeruje:

A.  pierwszy w życiu napad padaczki,
B.  tężyczkę,
C.  drgawki gorączkowe,
D.  drgawki pourazowe.

Zadanie 67.
W  sytuacji,  gdy  miejscowe  służby  ratownicze  nie  są  w  stanie
udzielić  pomocy  medycznej  wszystkim  poszkodowanym  w  wyniku
jakiegoś zdarzenia, to mamy do czynienia z:

A .  katastrofą,
B.  wypadkiem masowym,
C.  kataklizmem,
D.  klęską żywiołową.

Zadanie 68.
Przyśpieszony  rytm  węzła  przedsionkowo  -  komorowego
charakteryzuje:

A.  częstość QRS powyżej 100/min,
B . QRS  o  prawidłowej  szerokości  z  częstością  60-100/min,

brak załamków P,
C.  częstość QRS powyżej 100/min, wydłużone odcinki PQ,
D.  częstość QRS powyżej 100/min, poszerzone załamki P.



Zadanie 69.
Czynniki, które składają się na jakość w opiece zdrowotnej, to:

A . wynik  leczenia,  sposób  i  warunki  w  jakich  przebiega
proces,  relacja  ponoszonych  kosztów  do  uzyskiwanych
skutków,

B . komfort  i  atmosfera  usług,  warunki  socjalne  zakładu,
wykwalifikowany personel,

C . najdroższy  sprzęt  medyczny,  uzyskanie  certyfikatu
jakości,

D.  praca w zespołach terapeutycznych.

Zadanie 70.
Niemiarowe  fale,  bez  rozpoznawalnych  zespołów  QRS  o
przypadkowej częstości i amplitudzie to:

A .  częstoskurcz komorowy bez tętna,
B.  torsade de pointes,
C.  migotanie komór,
D.  migotanie przedsionków.

Zadanie 71.
Jaki system wyrażania zgody na ewentualne pobranie narządów po
śmierci obowiązuje w Polsce?

A.  system anglo-amerykański,
B . według  systemu,  który  obowiązuje  w  Polsce,  każdy,  kto

chce,  aby  jego  narządy  po  śmierci  zostały  wykorzystane
do przeszczepów, powinien za życia wyrazić zgodę,

C.  system francusko-belgijski,
D . według  systemu,  który  obowiązuje  w  Polsce  na  pobranie

narządów po  śmierci,  potrzebna jest  zgoda danej  osoby  i
jej najbliższej rodziny.

Zadanie 72.
Ostra niedomykalność zastawki dwudzielnej przebiega z objawami:

A.  ostrego obrzęku płuc,
B.  hipotensji,
C.  bradykardii zatokowej,
D.  rzadko daje objawy.

Zadanie 73.
Pozbawić prawa wykonywania zawodu pielęgniarkę/położną, może:

A.  pielęgniarka oddziałowa,
B.  ordynator/kierownik oddziału,
C.  sąd pielęgniarek i położnych,
D.  izby pielęgniarskie.



Zadanie 74.
Do leków antyarytmicznych nie zalicza się:

A .  amiodaronu,
B.  lidokainy,
C.  adrenaliny,
D.  siarczanu magnezu.

Zadanie 75.
Obraz cepowatej klatki piersiowej wraz z objawem paradoksalnego
oddechu występuje u chorego:

A.  ze złamaniem kręgosłupa w odcinku piersiowym,
B . z e  złamaniem  więcej  niż  3  żeber  w  co  najmniej  2

miejscach,
C.  po urazie z pęknięciem żołądka,
D.  z chorobą obturacyjną płuc.

Zadanie 76.
28-letni  mężczyzna  w  wyniku  wypadku  samochodowego  doznał
złamania  kości  udowej  lewej,  kości  przedramienia  oraz  3  żeber
p o  stronie  lewej.  Szacunkowa  średnia  utrata  krwi  u  tego
poszkodowanego wynosi około:

A.  1000 ml,
B.  1500 ml,
C.  2000 ml,
D.  2500 ml.

Zadanie 77.
Wymienione przykłady poszkodowanych powinny być oznaczone kodem
czerwonym, z wyjątkiem:

A.  chorego w stanie wstrząsu,
B . pacjenta  z  oparzeniem  I I  stopnia  obejmującego  10%

powierzchni ciała,
C . chorego  z  obrażeniem  głowy  oraz  obniżeniem  poziomu

świadomości,
D.  pacjenta z objawami odmy prężnej.

Zadanie 78.
Pielęgniarka/położna  zobowiązana  jest  do  wykonywania  zleceń
lekarskich:

A.  sformułowanych na piśmie,
B.  zleconych ustnie po badaniu pacjenta,
C.  zleconych telefoniczne,
D.  wszystkich powyższych.



Zadanie 79.
Kalkulacje kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego
w wojewódzkim planie działania systemu sporządza:

A.  wojewoda,
B.  starosta,
C.  Minister zdrowia,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 80.
Mechanizm desensytyzacji u wdowy/wdowca:

A.  oznacza zaprzeczanie śmierci bliskiej osoby,
B.  wiąże się z chęcią nadania znaczenia śmierci,
C.  oznacza chęć utrzymania stałego kontaktu ze zmarłym,
D . polega  na  stopniowym  oswajaniu  się  ze  śmiercią

bliskiego.

Zadanie 81.
Dobry  efekt  przeciwbólowy  można  uzyskać  kojarząc  ze  sobą
następujące leki:

A .  paracetamol i metamizol,
B.  dwa leki należące do grupy NLPZ,
C.  morfinę, paracetamol i metamizol,
D.  morfinę, paracetamol i NLPZ.

Zadanie 82.
Organami  administracji  rządowej,  właściwymi  w  zakresie
wykonywania zadań systemu ratownictwa medycznego, są:

A.  minister właściwy do spraw zdrowia, wojewoda, starosta,
B.  wojewoda, minister właściwy do spraw zdrowia,
C . starosta,  wojewoda,  komendant  wojewódzki,  komendant

powiatowy państwowej staży pożarnej,
D . minister  właściwy  do  spraw  zdrowia,  prezes  NFZ,

wojewoda, starosta.

Zadanie 83.
Postępowanie  wstępne  w  przypadku  Ostrego  Zespołu  Wieńcowego
obejmuje podanie:

A.  metoprololu, adrenaliny, nitrogliceryny,
B.  nitrogliceryny, dopaminy, morfiny,
C.  morfiny, dopaminy, metoprololu,
D.  aspiryny, nitrogliceryny, morfiny.



Zadanie 84.
Międzynarodowy  Kodeks  Etyki  dla  Pielęgniarek  został  po  raz
pierwszy przyjęty przez  Międzynarodową Radę Pielęgniarek ICN w
roku:

A.  2006,
B.  2002,
C.  1976,
D.  1953.

Zadanie 85.
Do najczęstszych przyczyn bradykardii NIE zalicza się:

A .  bradykardii zatokowej,
B.  bloku zatokowo-przedsionkowego,
C.  bloku przedsionkowo-komorowego II stopnia,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 86.
Jeśli  powikłaniem  zawału  mięśnia  sercowego  jest  zespół
Dresslera to rozwija się on licząc od ostrej fazy zawału:

A.  od 4 do 8 godzin,
B.  od 12 do 24 godzin,
C.  od 24 do 72 godzin,
D.  od 1 tygodnia do kilku miesięcy.

Zadanie 87.
Zgodnie  z  przepisami  Unii  Europejskiej,  do  obrotu  i  używania
mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznaczone znakiem:

A.  PL,
B.  Q ,
C.  CE,
D.  PZH.

Zadanie 88.
Zasada  etyczna  zobowiązująca  do  uwzględniania  prawa  człowieka
d o  samodzielnego  decydowania  o  swoich  planach  i  działaniach,
wymagająca poszanowania swobody w dokonywaniu indywidualnych
wyborów,  opartych  na  osobistych  wartościach  i  przekonaniach
jednostki to:

A .  bioetyka (bioethics),
B.  dobroczynienie (beneficence),
C.  emotywizm (emotivism),
D.  autonomia (autosomy).



Zadanie 89.
Przyczyną przednerkowej ostrej niewydolności nerek nie jest:

A .  krwotok,
B.  odwodnienie,
C.  niewydolność mięśnia sercowego.
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 90.
U pacjenta z urazem wielonarządowym należy zacząć leczenie od:

A.  przeciwdziałania niewydolności oddechowej,
B.  przeciwdziałania krwotokowi wewnętrznemu,
C.  zewnętrznej stabilizacji miednicy,
D.  stabilizacji zamkniętego złamania uda.

Zadanie 91.
Kogo  w  pierwszej  kolejności  ewakuuje  się  miejsca  skażenia
chemicznego?

A.  osoby chodzące,
B . poszkodowanych znajdujących się w dalszej odległości od

źródła emisji,
C .  osoby będące w strefie najwyższego stężenia,
D.  chorych nieprzytomnych.

Zadanie 92.
Podczas  kardiowersji  elektrycznej  przeprowadzanej  w  celu
odwrócenia  tachyarytmii  przedsionkowych  lub  komorowych,
wyładowanie musi być zsynchronizowane elektrokardiograficznie z
załamkiem:

A.  R ,
B.  T ,
C.  P ,
D.  S .

Zadanie 93.
Do objawów ciasnoty śródczaszkowej NIE zalicza się:

A .  napadu padaczkowego,
B.  sztywności karku,
C.  odruchu Babińskiego,
D.  zespołu Boerhaave'a.

Zadanie 94.
Świeżo mrożone osocze należy przetaczać:

A.  zawsze zgodnie w zakresie grup AB0,
B.  tylko jeżeli pochodzi od dawcy z grupą krwi 0,
C.  niezależnie od grupy krwi,
D.  zawsze od dawcy z czynnikiem Rh ujemnym.



Zadanie 95.
Specyficznymi czynnikami programu szybkiej oceny potrzeb (RAN)
są:

A.  określenie rozmiaru katastrofy,
B . określenie  niewydolności  obsługi  zapewniającej  czynniki

niezbędne do życia,
C . określenie  lokalnej  reakcji  oraz  wpływu  na  stan  zdrowia

publicznego  i  infrastruktury  medycznej  w  rejonie
katastrofy,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 96.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

A . bradykardia  hipotermiczna  jest  oporna  na  leczenie
atropiną,

B . samoistny  powrót  normalnej  temperatury  ciała  nie  jest
możliwy w hipotermii wynoszącej 30˚C,

C . rozpoznanie  śmierci  mózgu  nie  jest  możliwe  przed
przywróceniem  głębokiej  temperatury  ciała  do  wartości
prawidłowych,

D . najdokładniejszym  sposobem  określenia  głębokiej
temperatury ciała jest jej pomiar w odbycie.

Zadanie 97.
32-letnia  kobieta  skarżąca  się  na  bóle  brzucha  w  ostatnich  12
godzinach.  Ból  nasila  się.  Ostatnia  miesiączka  wystąpiła  8
tygodni  temu.  W  czasie  badania  pacjentki  stwierdzono:  brzuch
wzdęty  i  deskowaty,  tkliwy  przy  opukiwaniu.  Powłoki  skórne
blade, ciśnienie skurczowe 70 mmHg. Objawy te mogą wskazywać
na:

A.  mięśniaki macicy,
B.  ciążę pozamaciczną,
C.  poronienie zagrażające,
D.  skręcenie torbieli i jajnika.

Zadanie 98.
Organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest:

A .  Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
B.  Okręgowa Komisja Rewizyjna,
C.  Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych.



Zadanie 99.
Etyka medycyny ratunkowej:

A .  nie jest szczególną etyką,
B.  jest etyką szczególnych sytuacji,
C.  jest praktyczną moralnością,
D.  jest taka sama jak etyka lekarska.

Zadanie 100.
Po uderzeniu piorunem śmierć następuje najczęściej w wyniku:

A.  zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór,
B . wtórnego  zatrzymania  krążenia  z  powodu  zatrzymania

czynności oddechowej,
C.  zatrzymania krążenia w mechanizmie asystolii,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 101.
Postępowanie  w  trakcie  wykonywania  defibrylacji  przy  pomocy
AED, wymaga dodatkowych działań lub modyfikacji w następujących
przypadkach, z WYJĄTKIEM pacjentów:

A.  ze znaczną otyłością,
B . z  rozrusznikiem  serca  wszczepionym  pod  prawym

obojczykiem,
C.  wydobytych z wody z mokrą klatką piersiową,
D.  z bardzo silnie owłosioną klatką piersiową.

Zadanie 102.
Lekiem  stosowanym  w  celu  odwrócenia  depresji  oddechowej
spowodowanej  działaniem  niedepolaryzujących  środków
zwiotczających jest:

A .  flumazelin,
B.  atropina,
C.  nalokson,
D.  neostygmina.

Zadanie 103.
Triada Becka to:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  ciche  tony  serca,
nadmierne wypełnienie żył szyjnych,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego,  ciche  tony  serca,
nadmierne wypełnienie żył szyjnych,

C . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  ciche  tony  serca,
zapadnięte żyły szyjne,

D . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  ciche  tony  serca,
zapadnięte żyły szyjne.



Zadanie 104.
Sprawność działania ratowników zależy od:

A.  właściwej organizacji czasu pracy i wypoczynku,
B.  znajomości technik relaksacyjnych,
C.  prawidłowa odpowiedź A i B,
D . powyższe  nie  mają  znaczącego  wpływu  na  sprawność

ratowników.

Zadanie 105.
Właściwą  koordynację  medycznych  działań  ratunkowych,
prowadzonych  na  miejscu  zdarzenia  o  charakterze  wypadku
masowego, powinien rozpocząć:

A.  tylko strażak,
B.  tylko policjant,
C.  pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia lekarz,
D.  szef pierwszego zespołu ratownictwa medycznego.

Zadanie 106.
D o  SOR  przywieziono  pacjenta  z  powodu  ostrego  zatrucia
alkoholem.  Chory  skarży  się  na  silne  bóle  brzucha,  wymioty,
zawroty  głowy.  W  badaniu  stwierdzono  -  tachykardię  około  130
uderzeń/minutę, l iczbę oddechów 25,  pH = 6,7,  niedobór zasad -
BE 20 mmol/l. Powyższy obraz kliniczny sugeruje:

A.  zatrucie glikolem etylenowym,
B.  zatrucie alkoholem metylowym,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  zatrucie alkoholem etylowym.

Zadanie 107.
Z e  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  można  przenieść  pacjenta
wówczas, gdy uzyska się:

A .  stabilną hemodynamikę i bezpieczną wentylację płuc,
B . wyniki  wszystkich  badań  diagnostycznych  oraz

konsultacji,
C . wyniki badań diagnostycznych, dokładny wywiad dotyczący

okoliczności zachorowania,
D.  bezpieczną wentylację płuc i prawidłową diurezę.

Zadanie 108.
W jaki sposób w Polsce wyraża się sprzeciw na pobranie własnych
narządów do przeszczepów po śmierci?

A.  wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów,
B.  oświadczenie pisemne z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenie  ustne  złożone  w  obecności  co  najmniej

dwóch  świadków  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w
czasie pobytu w szpitalu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 109.
Dekontaminacja  przewodu  pokarmowego  z  użyciem  węgla
aktywowanego jest przeciwwskazana w przypadku zatrucia:

A.  metalami,
B.  aspiryną,
C.  paracetamolem,
D.  lekami z grupy blokerów kanału wapniowego.

Zadanie 110.
Twórcą koncepcji "łańcucha przeżycia" jest:

A .  Safar,
B.  Ahnefeld,
C.  Larrey,
D.  Kirschner.

Zadanie 111.
Podczas  prowadzenia  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  u
dziecka zlecono podanie adrenaliny. Wskaż prawidłową odpowiedź:

A . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 10 mikrogram/kg,

B . zalecana  dawka  adrenaliny  drogą  dotchawiczą  wynosi  10
mikrogram/kg,

C . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 1 mikrogram/kg,

D.  żadna z powyższych.

Zadanie 112.
I lość  i  rozmieszczenie  Zespołów  Ratownictwa  Medycznego  (ZRM),
na terenie RP określa:

A . minister  zdrowia  na  mocy  rozporządzenia  określającego
wymagania jakie powinny spełniać ZRM,

B.  NFZ,
C . wojewoda  jako  organizator  systemu  na  terenie  swojego

działania  określając  to  w  wojewódzkim  planie
zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych,

D.  dysponent jednostki.

Zadanie 113.
Najczęstszą  przyczyną  niedrożności  dróg  oddechowych  u  osób
dorosłych jest:

A .  uraz klatki piersiowej i tchawicy,
B.  ciało obce,
C.  zaleganie wydzieliny,
D.  zapadnięcie się języka.



Zadanie 114.
Pacjent  uderzony  w  czasie  pracy  w  klatkę  piersiową  ciężkim
elementem. Wykazuje nasilone objawy niewydolności oddechowej. W
czasie  badania  stwierdzono  przepełnienie  żył  szyjnych,
hipotensję,  osłabienie  szmeru  oddechowego  nad  prawą  połową
klatki  piersiowej  i  przesunięcie  tchawicy  w  stronę  lewą.  U
pacjenta podejrzewamy:

A.  odmę prężną,
B.  wiotką klatkę piersiową,
C.  tamponadę serca,
D.  stłuczenie płuca.

Zadanie 115.
Mężczyzna, jadący bez pasów bezpieczeństwa, został poszkodowany
w  wyniku kolizji z innym pojazdem, uderzając klatką piersiową w
kierownicę,  która  wskutek  tego  się  odkształciła.  Pacjent  skarży
s ię  na  silny  ból  w  klatce  piersiowej  i  trudności  z  oddychaniem.
W  czasie  badania  przedmiotowego  stwierdzono  trzeszczenie,
bolesność  klatki  piersiowej  i  nieprawidłową  ruchomość  je j
ścian. U pacjenta podejrzewamy:

A.  odmę prężną,
B.  tamponadę serca,
C.  wiotką klatkę piersiową (cepowatą),
D.  stłuczenie płuc.

Zadanie 116.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:1000 oznacza, że:

A.  1 ml = 0,01 mg adrenaliny,
B.  1 ml = 0,1 mg adrenaliny,
C.  1 ml = 1 mg adrenaliny,
D.  0,1 ml = 0,01 mg adrenaliny.

Zadanie 117.
Mnogie obrażenia ciała to uszkodzenia:

A . c o  najmniej  dwóch  okolic  ciała,  z  których  każde  z
osobna wymaga leczenia szpitalnego,

B . dwóch  lub  więcej  okolic  ciała,  z  których  co  najmniej
jedno wymaga leczenia szpitalnego,

C.  dwóch lub większej ilości okolic ciała,
D . c o  najmniej  dwóch  okolic  ciała,  przynajmniej  jedno  z

nich jest stanem zagrożenia życia.



Zadanie 118.
Pacjent  po  upadku  z  wysokości,  nieprzytomny,  z  bradykardią,
hipotonią,  różową  ciepłą  skórą,  brakiem  cech  krwawienia
zewnętrznego. Właściwe rozpoznanie to:

A.  hipotermia,
B.  wstrząs neurogenny,
C.  wstrząśnienie mózgu,
D.  udar cieplny.

Zadanie 119.
Celem edukacji społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy jest:

A .  poprawienie skuteczności i redukcja kosztów leczenia,
B.  właściwe, wstępne postępowanie,
C . uzyskanie  optymalnego  poziomu  wiedzy  z  zakresu

pierwszej pomocy,
D . trafne  rozpoznanie  zatrzymania  krążenia,  oddechu,

zadławienia,  oraz  prawidłowe  prowadzenie  podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych.

Zadanie 120.
Z maltretowaniem fizycznym dziecka NIE są związane:

A.  oparzenia papierosami,
B.  złamania dystalnej części piszczeli,
C . oparzenia gorącą wodą pośladków i  nóg, z oszczędzeniem

bruzd,
D.  spiralne złamanie kości ramiennej lub piszczelowej.

Zadanie 121.
Czy  podczas  medycznej  segregacji  wstępnej  dokonuje  się
bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych?

A . nie,  bo  pacjenci  z  niedrożnością  dróg  oddechowych  nie
rokują przeżycia,

B.  tak, bo jest to podstawowy sposób postępowania,
C.  tak, ale tylko wtedy, gdy jest na to czas,
D.  nie, bo jest to działanie drugorzędne.

Zadanie 122.
Rozpoznanie zatrzymania krążenia u poszkodowanego znajdującego
s ię  w  hipotermii  powinno  być  poprzedzone  sprawdzeniem  tętna
trwającym co najmniej:

A .  10 sekund,
B.  30 sekund,
C.  60 sekund,
D.  120 sekund.



Zadanie 123.
Klasyczne objawy wgłobienia jelit u dzieci obejmują:

A.  gwałtowne wymioty, biegunkę i gorączkę,
B.  wymioty, biegunkę i wysypkę drobnoplamistą na tułowiu,
C . bóle  brzucha  o  charakterze  napadowym  oraz  domieszkę

krwi w stolcu,
D.  ból brzucha o stałym charakterze, nudności i gorączkę.

Zadanie 124.
W  przypadku  zatrucia  tlenkiem  węgla,  powłoki  skórne
poszkodowanego są koloru:

A.  blade,
B.  sine,
C.  jasnoczerwone,
D.  marmurkowe.

Zadanie 125.
Niedokrwienie  lub  zawał  mięśnia  sercowego  w  okolicy  ściany
dolnej  można  określić  na  podstawie  zmian  w  następujących
odprowadzeniach elektrokardiogramu:

A.  V1-V4,
B.  V1, V2,
C.  I,  aVL,
D.  II, III, aVF.

Zadanie 126.
Prawdą  jest,  że  każda  osoba  w  strukturze  systemu  jednolitego
dowodzenia powinna nadzorować pracę:

A.  2 - 8 osób,
B.  3 - 7 osób,
C.  2 - 9 osób,
D.  3 - 9 osób.

Zadanie 127.
Zachowanie  tłumu  w  obliczu  stresu  i  sytuacji  trudnych
charakteryzujące  się  krótszym  lub  dłuższym  zamroczeniem
świadomości,  powodującym  ucieczki  na  skutek  rzeczywistego  lub
urojonego niebezpieczeństwa, określane jest jako:

A.  strach,
B.  mobilizacja,
C.  panika,
D.  destrukcja.



Zadanie 128.
Powikłaniem cewnikowania żył centralnych nie jest:

A .  odma opłucnowa,
B.  zator powietrzny,
C.  dodatkowe, pojedyncze pobudzenia nadkomorowe,
D.  blok przdsionkowo-komorowy I˚.

Zadanie 129.
Bezwzględne  wskazanie  do  ratunkowej  torakotomii  występuje  u
chorego z urazem klatki piersiowej:

A .  z krwiakiem opłucnej,
B.  z odmą opłucnej,
C . niestabilnego  krążeniowo  z  otwartymi  obrażeniami  klatki

piersiowej,
D . stabilnego  hemodynamicznie  i  oddechowo,  z  raną

przenikającą klatki piersiowej.

Zadanie 130.
Stwierdzenie  zgonu  powinno  być  potwierdzone  badaniem  ekg  w
przypadku:

A.  spalenia ciała,
B.  rozległego zniszczenia czaszki i mózgu,
C.  przepołowienia tułowia lub podobnie masywnego urazu,
D . osób,  których  nie  poddawano  resuscytacji  przez  co

najmniej  15  minut  po  utracie  przytomności  i  u  których
p o  upływie  tego  czasu  nie  stwierdza  się  obecności  tętna
ani oddechu.

Zadanie 131.
Podczas  prób  resuscytacji,  podawanym  w  pierwszej  kolejności
lekiem zapobiegającym komorowym zaburzeniom rytmu jest:

A .  lignocaina,
B.  bretylium,
C.  wapń,
D.  amiodaron.

Zadanie 132.
24-letnia  kobieta  wyskoczyła  z  okna  znajdującego  się  na  drugim
piętrze.  Jest  nieprzytomna,  ma  niskie  ciśnienie,  wilgotną
skórę,  tachykardię.  Urazy  obejmują  otwarte  złamanie  czaszki  i
złamanie  miednicy.  Jak  długo  powinno  trwać  postępowanie  na
miejscu wypadku?

A.  do 5 minut,
B.  5-10 minut,
C.  10-15 minut,
D . tak  długo,  jak  jest  to  konieczne  do  oceny  i

stabilizacji pacjentki.



Zadanie 133.
W  którym  z  przedstawionych  przypadków,  ryzyko  popełnienia
samobójstwa jest największe?

A . 30-letnia  nauczycielka,  która  połknęła  30  tabletek  leku
homeopatycznego w czasie domowej awantury z mężem,

B . 21-letnia  studentka,  która  w  rozmowie  z  koleżankami  w
akademiku  wyraża  frustrację,  niechęć  do  życia  i  nie
widzi żadnej przyszłości dla siebie,

C . 45-letni  bezrobotny  mężczyzna,  który  usiłował  już
popełnić  samobójstwo  w  piwnicy  swojego  bloku,  nad
ranem,

D . 16-letnia  dziewczyna,  która  na  korytarzu  w  szkole
dokonuje  samookaleczenia  przez  kilkakrotne  nacięcia
przedramienia.

Zadanie 134.
W  przypadku  zatrzymania  krążenia,  które  nastąpiło  poza
szpitalem, prawidłowa kolejność ogniw łańcucha przeżycia to:

A . udzielenie  pomocy  lekarskiej,  defibrylacja,
zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie,

B . zastosowanie  podstawowych  czynności  ratujących  życie,
defibrylacja, udzielenie pomocy lekarskiej,

C . defibrylacja,  udzielenie  pomocy  lekarskiej,
zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie,

D . zastosowanie  podstawowych  czynności  ratujących  życie,
defibrylacja.

Zadanie 135.
Udzielając poszkodowanemu szybkiej, wstępnej pomocy medycznej
po epizodzie tonięcia:

A . należy  zawsze  oczyścić  drogi  oddechowe  z  zaaspirowanej
wody,

B . nie  ma  potrzeby  oczyszczania  dróg  oddechowych  z
zaaspirowanej wody,

C . należy  ucisnąć  nadbrzusze  w  celu  usunięcia
zaaspirowanej wody,

D . należy  próbować  opróżnić  żołądek  i  jamę  ustną
poszkodowanego.



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 152814
GRUPA 1
Zadanie 1.
Nadzór  nad  realizacją  kształcenia  podyplomowego  pielęgniarek
sprawuje/ą:

A.  Minister Edukacji Narodowej,
B.  Minister właściwy do spraw zdrowia,
C.  Izby Pielęgniarskie,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zadanie 2.
Postępowanie  segregacyjne  na  miejscu  zdarzenia  ułatwia
znajomość systemu segregacyjnego START, według którego ocenia
się kolejno:

A . zdolność do swobodnego poruszania się (chodzenia), czas
nawrotu kapilarnego, stan świadomości,

B . zdolność  do  swobodnego  poruszania  się  (chodzenia),
ocena tętna na tętnicy promieniowej, stan świadomości,

C . zdolność  do  swobodnego  poruszania  się  (chodzenia),
częstość  oddechów,  czas  nawrotu  kapilarnego  lub  ocena
tętna na tętnicy promieniowej, stan świadomości,

D.  oddech, tętno obwodowe, stan świadomości.

Zadanie 3.
Do zwężenia zastawki aorty NIE przyczynia się:

A .  reumatyczne zapalenie wsierdzia,
B.  miażdżyca,
C.  bradykardia zatokowa,
D.  wrodzone wady serca.

Zadanie 4.
W  obszarze  krótkotrwałej  intensywnej  terapii  lokalizuje  s ię  co
najmniej:

A .  1 stanowisko intensywnej terapii,
B.  2 stanowiska intensywnej terapii,
C.  3 stanowiska intensywnej terapii,
D.  4 stanowiska intensywnej terapii.

Zadanie 5.
W  związku  z  wykonywaniem  zawodu,  pracownicy  medyczni  za
popełnione błędy medyczne ponoszą odpowiedzialność:

A.  cywilną, osobistą, zawodową, karną,
B . karną,  pracowniczą,  przed  pacjentem  i  jego  rodziną,

przed pracodawcą,
C.  cywilną, pracowniczą, zawodową, karną,
D.  moralną, cywilną, zawodową, karną.



Zadanie 6.
D o  szpitalnego  oddziału  ratunkowego  przywieziono  20-letniego
poszkodowanego z wypadku samochodowego. Pacjent jest przytomny,
m a  suchą,  ciepłą  i  zaczerwienioną  skórę,  ciśnienie  tętnicze
krwi  90/60  mmHg,  tętno  90  uderzeń/minutę.  Skarży  się  na
mrowienie  i  drętwienie  palców  kończyn  dolnych  i  zaburzenia
czucia. U poszkodowanego należy podejrzewać:

A.  złamanie obu kończyn dolnych,
B.  wstrząs neurogenny,
C.  wstrząs hipowolemiczny,
D.  wstrząśnienie mózgu.

Zadanie 7.
Odpowiedzialność odnosi się do moralnego lub prawnego obowiązku
ponoszenia  konsekwencji  za  rezultaty  podejmowanych  działań.
Pracownicy ochrony zdrowia są odpowiedzialni za:

A.  pacjenta,
B.  grupę zawodową,
C.  własne decyzje,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 8.
Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala:

A.  Aldretea,
B.  Norton,
C.  Cambridge,
D.  TISS.

Zadanie 9.
Fundamentalną zasadą dla porządku zbiorowego jest zasada:

A.  solidarności społecznej,
B.  równości i solidarności społecznej,
C.  praworządności,
D.  równości, solidarności społecznej i praworządności.

Zadanie 10.
28-letni  mężczyzna  w  wyniku  wypadku  samochodowego  doznał
złamania  kości  udowej  lewej,  kości  przedramienia  oraz  3  żeber
p o  stronie  lewej.  Szacunkowa  średnia  utrata  krwi  u  tego
poszkodowanego wynosi około:

A.  1000 ml,
B.  1500 ml,
C.  2000 ml,
D.  2500 ml.



Zadanie 11.
U  80-letniego  pacjenta  wystąpiła  anuria.  W  podbrzuszu
wyczuwalny  jest  wypełniony  pęcherz  moczowy.  Lekarz  pogotowia
ratunkowego  nie  mógł  założyć  cewnika  Foleya  do  pęcherza
moczowego.  Najbardziej  prawdopodobną  przyczyną  zatrzymania
moczu u tego pacjenta jest:

A .  ostre kłębkowe zapalenie nerek,
B.  przerost gruczołu krokowego,
C.  kamica moczowodowa,
D.  wstrząs hipowolemiczny.

Zadanie 12.
U  chorego  stwierdzasz  wilgotną  skórę,  łzawienie,  ślinotok,
wąskie,  szpilkowate  źrenice.  Taki  obraz  kliniczny  przemawia  za
zatruciem:

A.  związkami fosforoorganicznymi,
B.  atropiną,
C.  amfetaminą,
D.  morfiną.

Zadanie 13.
Diagnostyczne  płukanie  otrzewnej  (DPO)  to  badanie
umożliwiające:

A.  rozpoznanie choroby nowotworowej,
B . dokładne  zlokalizowanie  w  jamie  brzusznej  miejsca

krwawienia,
C . potwierdzenie lub wykluczenie krwawienia w obrębie jamy

brzusznej,
D.  wykluczenie krwiaka zaotrzewnowego.

Zadanie 14.
Rurkę ustno - gardłową należy zakładać:

A . wszystkim  chorym  wymagającym  udrożnienia  dróg
oddechowych,

B.  tylko pacjentom głęboko nieprzytomnym,
C.  pacjentom z podejrzeniem złamania kręgosłupa,
D.  pacjentom bezzębnym.

Zadanie 15.
Niedokrwienie  lub  zawał  mięśnia  sercowego  w  okolicy  ściany
dolnej  można  określić  na  podstawie  zmian  w  następujących
odprowadzeniach elektrokardiogramu:

A.  V1-V4,
B.  V1, V2,
C.  I,  aVL,
D.  II, III, aVF.



Zadanie 16.
W  wyniku zatkania światła wyrostka robaczkowego może dojść do
stanu zagrożenia życia i zdrowia z powodu:

A.  zaparcia,
B.  uwięźnięcia,
C.  przewodnienia,
D.  zgorzeli i przedziurawienia.

Zadanie 17.
W  przypadku  podjęcia  decyzji  o  zaprzestaniu  zabiegów
resuscytacyjnych  u  pacjenta  będącego  w  hipotermii,  należy
kierować się zasadą:

A . stwierdzenie  zgonu  odbywa  się  tak  jak  w  innych
przypadkach,

B . nie  można  stwierdzić  zgonu  dopóki  nie  ogrzeje  s ię
ofiary,

C . jeśl i  nie  ma  krążenia  po  20  minutach  wykonywania
zabiegów resuscytacyjnych, zawsze stwierdza się zgon,

D . zawsze  stwierdza  się  zgon,  jeśli  upłynęło  20  minut  od
epizodu oziębienia ofiary.

Zadanie 18.
Jeżeli  pierwszy  oddech  ratowniczy  nie  powoduje  uniesienia
klatki piersiowej, wykonaj następujące czynności, z WYJĄTKIEM:

A . sprawdzenia,  czy  odgięcie  głowy  i  uniesienie  żuchwy  są
poprawne,

B . wygarnięcia  "na  ślepo"  ciał  obcych,  będących  przyczyną
niedrożności dróg oddechowych,

C.  usunięcia tylko widocznych ciał obcych,
D . wykonania  za  każdym  razem  nie  więcej  niż  2  prób

wentylacji.

Zadanie 19.
Skala  oceny  ciężkości  urazu  SCU  określa  poniższe  parametry,  z
WYJĄTKIEM:

A.  stanu świadomości,
B.  częstości oddechów,
C.  ciśnienia skurczowego krwi,
D.  diurezy godzinowej.

Zadanie 20.
Osoba,  która  nie  udzieli  pomocy  człowiekowi  znajdującemu się  w
stanie zagrożenia życia podlega karze pozbawienia wolności:

A .  do 1 roku,
B.  do 2 lat,
C.  do 3 lat,
D.  do 5 lat.



Zadanie 21.
Zaburzenia częstości oddechów dzielimy na:

A.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe,
B.  tachypnoe, bradypnoe,
C.  tachypnoe, bradypnoe, ortopnoe,
D.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe, ortopnoe.

Zadanie 22.
Rozpoznanie zatrzymania krążenia u poszkodowanego znajdującego
s ię  w  hipotermii  powinno  być  poprzedzone  sprawdzeniem  tętna
trwającym co najmniej:

A .  10 sekund,
B.  30 sekund,
C.  60 sekund,
D.  120 sekund.

Zadanie 23.
Zasada  etyczna  zobowiązująca  do  uwzględniania  prawa  człowieka
d o  samodzielnego  decydowania  o  swoich  planach  i  działaniach,
wymagająca poszanowania swobody w dokonywaniu indywidualnych
wyborów,  opartych  na  osobistych  wartościach  i  przekonaniach
jednostki to:

A .  bioetyka (bioethics),
B.  dobroczynienie (beneficence),
C.  emotywizm (emotivism),
D.  autonomia (autosomy).

Zadanie 24.
W  przypadku którego preparatu,  zachodzi  interakcja z  roztworem
Ringera?

A.  5% roztwór glukozy,
B.  6% HAES,
C.  7,5% NaCl,
D.  preparaty krwi.

Zadanie 25.
Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej (zespół skurczowego kliku
i szmeru) nazywamy zespołem:

A.  Homera,
B.  Barlowa,
C.  Marfana,
D.  Leriche'a.



Zadanie 26.
Czynniki, które składają się na jakość w opiece zdrowotnej, to:

A . wynik  leczenia,  sposób  i  warunki  w  jakich  przebiega
proces,  relacja  ponoszonych  kosztów  do  uzyskiwanych
skutków,

B . komfort  i  atmosfera  usług,  warunki  socjalne  zakładu,
wykwalifikowany personel,

C . najdroższy  sprzęt  medyczny,  uzyskanie  certyfikatu
jakości,

D.  praca w zespołach terapeutycznych.

Zadanie 27.
Wartość  energii  potrzebna  do  pierwszego  wyładowania  podczas
defibrylacji u dziecka ważącego 20 kg wynosi:

A .  20 J,
B.  40 J,
C.  60 J,
D.  80 J.

Zadanie 28.
Jakie  badania  należy  wykonać  przy  diagnostyce  krwotoku
podpajęczynówkowego?

A.  Rtg czaszki i szyi,
B.  Tomografię komputerową,
C.  EEG,
D.  EKG.

Zadanie 29.
Lekiem  najczęściej  stosowanym  u  osób  z  zatorowością  płucną
jest:

A .  heparyna,
B.  dopamina,
C.  witamina K,
D.  nitrogliceryna.

Zadanie 30.
W  zakresie  resuscytacji  dzieci  można  stosować  sekwencję
wykonywania BLS, taką jak u dorosłych, z zastrzeżeniem, że:

A . stosunek  oddechów  ratowniczych  do  uciśnięć  klatki
piersiowej powinien wynosić 1:15,

B.  nie należy potrząsać dzieckiem, aby sprawdzić reakcję,
C.  najpierw należy wykonać 5 oddechów ratowniczych,
D.  należy nieprzerwanie prowadzić BLS.



Zadanie 31.
Osoba,  która  nie  udzieliła  pomocy  człowiekowi  znajdującemu  się
w  położeniu  grożącym  bezpośrednim  niebezpieczeństwem  utraty
życia  albo  ciężkiego  uszczerbku  na  zdrowiu,  jest  zagrożona  karą
pozbawienia wolności do:

A.  1,5 roku,
B.  lat 2,
C.  lat 3,
D.  lat 5.

Zadanie 32.
Zadaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest:

A . uruchomienie Centrum Reagowania Kryzysowego w czasie
powstania  katastrofy  lub  w  innych  sytuacjach
nadzwyczajnego  zagrożenia  życia,  zdrowia,  mienia  lub
środowiska,

B . dysponowanie  si ł  i  środków  według  przyjętego  planu
ratowniczego,

C . współpraca  z  podmiotami  ratowniczymi  spoza  obszaru
chronionego  w  razie  potrzeby  wynikającej  z  rodzaju  lub
skali zdarzenia,

D . opracowywanie planu zabezpieczenia ratunkowego rejonu
działania  na  wypadek  zdarzeń  jednostkowych  i  katastrof
masowych wspólnie z Państwową Strażą Pożarną i Centrum
Zarządzania Kryzysowego odpowiedniego szczebla.

Zadanie 33.
D o  określenia  warunków  intubacji  dotchawiczej  i  przewidywania
stopnia trudności w jej wykonaniu, NIE służy:

A.  skala Mallampatiego,
B.  skala Norton,
C.  skala Cormacka-Lehana,
D.  ocena odległości tarczowo-bródkowej.

Zadanie 34.
Do nieaktywnych postaci hemoglobiny należy:

A.  methemoglobina,
B.  oksyhemoglobina,
C.  hemoglobina płodowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 35.
"Złota godzina" to czas:

A . o d  przybycia  poszkodowanego  do  szpitalnego  oddziału
ratunkowego i rozpoczęcia zabiegu operacyjnego,

B . o d  powiadomienia  pogotowia  ratunkowego  do  przybycia
karetki na miejsce zdarzenia,

C . o d  momentu  powstania  urazu  do  podjęcia  skutecznych
działań na sali operacyjnej,

D . o d  momentu  powstania  urazu  do  przybycia  karetki  na
miejsce zdarzenia.

Zadanie 36.
W  zestawie  do  intubacji  noworodka  (30  tydzień  ciąży)
przygotujesz rurki intubacyjne:

A.  z mankietem uszczelniającym w rozmiarze 2.0; 3.0; 3.5,
B . z  mankietem  uszczelniającym  w  rozmiarze  2.0;  3.0;  4.0;

2.5; 3.5,
C . bez  mankietu  uszczelniającego  w  rozmiarze  1.0;  1.5;

2.0,
D . bez  mankietu  uszczelniającego  w  rozmiarze  3.0;  2.5;

3.5.

Zadanie 37.
Głównymi  objawami  zmian  o  charakterze  stresu  pourazowego,
występującymi w odległym czasie po zdarzeniu, katastrofie są:

A . lęk,  zaburzenia  adaptacyjne,  przytępienie  emocjonalne,
depresja,

B.  oszołomienie, utrata orientacji, apatia, osłupienie,
C . pobudzenie,  hiperaktywność,  agresja,  brak

przyswajalności informacji z zewnątrz,
D . objawy  wegetatywne,  utrudniony  kontakt,  i luzje,

dereizm.

Zadanie 38.
Pacjent  uderzony  w  czasie  pracy  w  klatkę  piersiową  ciężkim
elementem. Wykazuje nasilone objawy niewydolności oddechowej. W
czasie  badania  stwierdzono  przepełnienie  żył  szyjnych,
hipotensję,  osłabienie  szmeru  oddechowego  nad  prawą  połową
klatki  piersiowej  i  przesunięcie  tchawicy  w  stronę  lewą.  U
pacjenta podejrzewamy:

A.  odmę prężną,
B.  wiotką klatkę piersiową,
C.  tamponadę serca,
D.  stłuczenie płuca.



Zadanie 39.
U niemowlęcia ciało obce w drogach oddechowych próbujemy usunąć
poprzez:

A.  uderzenia w plecy,
B.  uciśnięcia nadbrzusza,
C.  uciśnięcia nadbrzusza i uderzenia w plecy,
D.  uderzenia w plecy i uciśnięcia klatki piersiowej.

Zadanie 40.
Lekiem z wyboru w przypadku wstrząsu anafilaktycznego jest:

A .  epinefryna,
B.  efedryna,
C.  hydroxizina,
D.  atropina.

Zadanie 41.
Odpowiedź  organizmu  na  stres  w  pracy  przejawiający  się  utratą
troski  o  ludzi  z  którymi  się  pracuje,  polegający  na  traktowaniu
pacjentów w sposób zdystansowany i mechaniczny to:

A.  zespół wypalenia zawodowego,
B.  ostra reakcja na stres,
C.  przytępienie emocjonalne,
D.  strategia zróżnicowania (dyferencjacja).

Zadanie 42.
W  ciągu 72 godzin u pacjenta,  który uległ  podtopieniu występuje
wysokie ryzyko:

A.  choroby kesonowej,
B.  ostrej niewydolności oddechowej,
C.  hipertermii,
D.  sepsy.

Zadanie 43.
Lekiem  o  działaniu  antagonistycznym  w  stosunku  do  opioidów
jest:

A .  anexate,
B.  naloxon,
C.  midazolam,
D.  flumazenil.

Zadanie 44.
Działalność  lotniczych  zespołów  ratownictwa  medycznego  jest
finansowane przez:

A.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
B.  Ministra Zdrowia,
C.  Ministra Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  Wojewodę oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.



Zadanie 45.
Jeśli  powikłaniem  zawału  mięśnia  sercowego  jest  zespół
Dresslera to rozwija się on licząc od ostrej fazy zawału:

A.  od 4 do 8 godzin,
B.  od 12 do 24 godzin,
C.  od 24 do 72 godzin,
D.  od 1 tygodnia do kilku miesięcy.

Zadanie 46.
Co determinuje zachowanie uczestników wypadku?

A.  obrażenia ciała,
B.  śmierć i urazy innych uczestników,
C.  strach i brak pomocy,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 47.
U pacjenta z urazem wielonarządowym należy zacząć leczenie od:

A.  przeciwdziałania niewydolności oddechowej,
B.  przeciwdziałania krwotokowi wewnętrznemu,
C.  zewnętrznej stabilizacji miednicy,
D.  stabilizacji zamkniętego złamania uda.

Zadanie 48.
Spośród  wymienionych  cech  definiujących  stan  padaczkowy
prawdziwą jest:

A .  czynność napadowa utrzymuje się przynajmniej 30 minut,
B . stan  padaczkowy  to  kilka  kolejnych  napadów,  pomiędzy

którymi chory nie odzyskuje przytomności,
C . najczęstszą  postacią  stanu  padaczkowego  są  napady

"grand mal",
D.  wszystkie powyższe cechy są prawdziwe.

Zadanie 49.
U  chorych  z  ciężkimi  oparzeniami  konieczne  jest  przetaczanie
dużych  objętości  płynów.  W  celu  określenia  dobowego
zapotrzebowania chorego na płyny dożylne powszechnie stosowana
jest:

A .  reguła Wallace'a,
B.  zmodyfikowana formuła Parklanda,
C.  reguła Naegelego,
D.  reguła Lachmana.



Zadanie 50.
Zachowanie  tłumu  w  obliczu  stresu  i  sytuacji  trudnych
charakteryzujące  się  krótszym  lub  dłuższym  zamroczeniem
świadomości,  powodującym  ucieczki  na  skutek  rzeczywistego  lub
urojonego niebezpieczeństwa, określane jest jako:

A.  strach,
B.  mobilizacja,
C.  panika,
D.  destrukcja.

Zadanie 51.
D o  SOR  przywieziono  pacjenta  z  objawami  wstrząsu  na  skutek
masywnego  krwotoku  zewnętrznego.  Stwierdzono  podwyższenie
stężenia  mocznika  i  kreatyniny  w  surowicy  krwi,  a  po  założeniu
cewnika do pęcherza moczowego uzyskano 50 ml moczu. Objawy te
świadczą o tym, że u pacjenta rozwinęła się:

A .  ostra pozanerkowa niewydolność nerek,
B.  ostra martwica cewek nerkowych,
C.  ostra przednerkowa niewydolność nerek,
D.  odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Zadanie 52.
Przyśpieszony  rytm  węzła  przedsionkowo  -  komorowego
charakteryzuje:

A.  częstość QRS powyżej 100/min,
B . QRS  o  prawidłowej  szerokości  z  częstością  60-100/min,

brak załamków P,
C.  częstość QRS powyżej 100/min, wydłużone odcinki PQ,
D.  częstość QRS powyżej 100/min, poszerzone załamki P.

Zadanie 53.
Przy  defibrylacji  osoby  dorosłej  si ła  przyłożenia  łyżek
(klasycznych) powinna wynosić:

A .  0.2 - 1 kg,
B.  2 - 5 kg,
C.  około 8 kg,
D.  nie jest to określone.

Zadanie 54.
Do poznawczych oznak stresu u pracowników NIE zalicza się:

A .  utraty pamięci,
B.  drażliwości,
C.  afazji wzrokowej,
D.  problemów z liczeniem.



Zadanie 55.
W  przypadku  trudności  w  interpretacji  zapisu  EKG,  w
zróżnicowaniu  asystolii  i  niskonapięciowego  migotania  komór
należy:

A.  bezwzględnie wykonać defibrylację,
B.  wykonać kardiowersję,
C.  prowadzić uciskanie klatki piersiowej,
D.  wykonać uderzenie przedsercowe.

Zadanie 56.
Bezpośrednio po wprowadzeniu rurki intubacyjnej należy osłuchać
kolejno:

A . nadbrzusze,  prawy  i  lewy  szczyt  płuca,  prawą  i  lewą
linię środkowo-pachową, wcięcie szyjne mostka,

B.  prawy i lewy szczyt płuca, nadbrzusze,
C.  nadbrzusze, prawą i lewą linię środkowo-pachową,
D . nadbrzusze,  wcięcie  szyjne  mostka,  prawy  i  lewy  szczyt

płuca.

Zadanie 57.
Pielęgniarka/położna  zobowiązana  jest  do  wykonywania  zleceń
lekarskich:

A.  sformułowanych na piśmie,
B.  zleconych ustnie po badaniu pacjenta,
C.  zleconych telefoniczne,
D.  wszystkich powyższych.

Zadanie 58.
W  celu  oczyszczenia  dróg  oddechowych  z  zaaspirowanej  wody,  u
pacjenta po epizodzie tonięcia, należy:

A.  ułożyć poszkodowanego w pozycji na boku,
B.  zastosować uciskanie nadbrzusza,
C . ułożyć  poszkodowanego  na  brzuchu,  w  pozycji  głową  do

dołu,
D . nie  ma  potrzeby  oczyszczania  dróg  oddechowych  z

zaaspirowanej wody.

Zadanie 59.
Dysponujesz  20  ml  f iolką  zawierającą  2%  Lignocainę.  Do
sporządzenia 100 ml roztworu 0,25% użyjesz:

A.  1,25 ml Lignocainy + 98,75 ml 0,9% NaCl,
B.  2,5 ml Lignocainy + 97,5 ml 0,9% NaCl,
C.  12,5 ml Lignocainy + 87,5 ml 0,9% NaCl,
D.  15 ml Lignocainy + 85 ml 0,9% NaCl.



Zadanie 60.
Świeżo mrożone osocze należy przetaczać:

A.  zawsze zgodnie w zakresie grup AB0,
B.  tylko jeżeli pochodzi od dawcy z grupą krwi 0,
C.  niezależnie od grupy krwi,
D.  zawsze od dawcy z czynnikiem Rh ujemnym.

Zadanie 61.
Przy  oparzeniu  oka  wapnem  gaszonym  prawidłowe  postępowanie
wstępne polega na:

A . miejscowym  znieczuleniu  kroplami  celem  ułatwienia
badania,

B.  natychmiastowej ocenie ostrości wzroku,
C.  płukaniu wodą,
D . założeniu  sterylnego  opatrunku  i  transporcie  do  ośrodka

specjalistycznego.

Zadanie 62.
Jeżeli  AED  zaleca  wykonanie  defibrylacji,  w  pierwszej
kolejności należy:

A.  nacisnąć przycisk defibrylacji,
B .  sprawdzić czy poszkodowany nie ma tętna,
C.  upewnić się, że nikt nie dotyka poszkodowanego,
D . sprawdzić  obecność  prawidłowego  oddechu  u

poszkodowanego.

Zadanie 63.
Jaki  rozmiar  rurki  dotchawiczej  należy  wybrać  przygotowując
zestaw do intubacji dla 6 letniego dziecka?

A.  7,5 bez mankietu uszczelniającego,
B.  7,0 z mankietem uszczelniającym,
C.  6,5 z mankietem uszczelniającym,
D.  5,5 bez mankietu uszczelniającego.

Zadanie 64.
Triada Becka to:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  ciche  tony  serca,
nadmierne wypełnienie żył szyjnych,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego,  ciche  tony  serca,
nadmierne wypełnienie żył szyjnych,

C . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  ciche  tony  serca,
zapadnięte żyły szyjne,

D . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  ciche  tony  serca,
zapadnięte żyły szyjne.



Zadanie 65.
Poszkodowany mężczyzna podczas prac w ogrodzie został użądlony
przez  osę.  Dusi  się,  zaczyna  tracić  świadomość,  oddech  płytki,
szybki ok. 40/min, niewyczuwalne tętno na tętnicy promieniowej,
ciśnienie  tętnicze  80/40  mmHg,  saturacja  75%,  skóra  chłodna,
spocona,  z  pokrzywką,  obrzęk  powiek  i  warg,  GCS 9  pkt.  Lekiem
pierwszego rzutu jest:

A .  Hydrokortyzon 200mg i.v.,
B.  Adrenalina 1:10000 1ml s.c.,
C.  Adrenalina 1:1000 1 ml i.v.,
D.  Adrenalina 1:1000 0,5 ml i.m.

Zadanie 66.
Młody mężczyzna od 10 roku życia chorujący na cukrzycę typu 1
zgłosił  s ię  do  oddziału  ratunkowego  zaniepokojony,  z
przyspieszonym  oddechem.  Zgłasza  ogólne  złe  samopoczucie,
uporczywe nudności i wymioty. Obraz kliniczny sugeruje:

A.  zatrucie pokarmowe,
B.  przedawkowanie insuliny,
C.  kwasicę ketonową,
D.  nadużycie alkoholu.

Zadanie 67.
Postępowanie  w  trakcie  wykonywania  defibrylacji  przy  pomocy
AED, wymaga dodatkowych działań lub modyfikacji w następujących
przypadkach, z WYJĄTKIEM pacjentów:

A.  ze znaczną otyłością,
B . z  rozrusznikiem  serca  wszczepionym  pod  prawym

obojczykiem,
C.  wydobytych z wody z mokrą klatką piersiową,
D.  z bardzo silnie owłosioną klatką piersiową.

Zadanie 68.
System  ratownictwa  medycznego  oparty  jest  na  tzw.  "łańcuchu
przeżycia". Wskaż prawidłową kolejność ogniw tego łańcucha:

A . pomoc  przedszpitalna,  czynności  ratownicze  świadków
zdarzenia, wezwanie pomocy, transport, SOR,

B . czynności  ratownicze  świadków  zdarzenia,  pomoc
przedszpitalna, wezwanie pomocy, transport, SOR,

C . czynności  ratownicze  świadków  zdarzenia,  wezwanie
pomocy, pomoc przedszpitalna, transport, SOR,

D . wezwanie  pomocy,  czynności  ratownicze  świadków
zdarzenia, pomoc przedszpitalna, transport, SOR.



Zadanie 69.
Kodeks  Etyki  dla  Pielęgniarek  ICN  zawiera  cztery  podstawowe
części określające standardy/normy postępowania etycznego:

A . pielęgniarki  a  obowiązek  niesienia  pomocy;  pielęgniarki
a  praktyka;  pielęgniarka  a  zawód;  pielęgniarka  a
współpracownicy,

B . pielęgniarki  a  praktyka;  pielęgniarka  a  zawód;
pielęgniarka  a  współpracownicy;  pielęgniarki  a  kodeks
etyki zawodowej,

C . pielęgniarki  a  Międzynarodowa  Rada  Pielęgniarek;
pielęgniarki  a  ludzie;  pielęgniarki  a  praktyka;
pielęgniarka a zawód,

D . pielęgniarki  a  ludzie;  pielęgniarki  a  praktyka;
pielęgniarka a zawód; pielęgniarka a współpracownicy.

Zadanie 70.
Które  ze  stwierdzeń  dotyczących  czynności  resuscytacyjnych
podejmowanych u poszkodowanego w hipotermii jest nieprawdziwe?

A . należy  wstrzymać  się  z  podawaniem  adrenaliny  i  innych
leków  dopóki  nie  ogrzeje  s ię  pacjenta  do  temperatury
powyżej 30˚C,

B . w  przypadku,  gdy  temperatura  głęboka  osiągnie  30˚C
należy  dwukrotnie  wydłużyć  czas  pomiędzy  kolejnymi
dawkami leków,

C . jeżeli  po  wykonaniu  3  defibrylacji  migotanie  komór  lub
częstoskurcz  komorowy  bez  tętna  utrzymuje  się  nadal,
kolejne  należy  wykonać  dopiero  po  ogrzaniu  pacjenta  do
temperatury powyżej 30˚C,

D . stosowanie  AED  nie  jest  zalecane  w  przypadku
hipotermii.

Zadanie 71.
Taśma Broselowa pozwala na:

A . określenie  zapotrzebowania  na  płyny  i  leki  podczas
resuscytacji u dzieci,

B.  zaopatrzenia oparzenia u dzieci,
C.  unieruchomienia kończyny u dziecka po urazie,
D.  mocowania rurki intubacyjnej.

Zadanie 72.
Występujące  u  dziecka  2-  letniego  objawy  tj . :  spadek  masy
ciała,  wysuszenie  błon  śluzowych,  obniżenie  napięcia  skóry,
szaro - marmurkowy kolor skóry, świadczą o:

A.  zapaleniu płuc,
B.  hipoksemii,
C.  odwodnieniu,
D.  upośledzeniu czynności nerek.



Zadanie 73.
Zespół  Ratownictwa Medycznego  przywiózł  do  SOR 14  miesięczne
dziecko po napadzie drgawek, które ustąpiły po doraźnym podaniu
diazepamu.  Dziecko  jest  obecnie  w  dobrym  stanie  ogólnym,
wydolne oddechowo i krążeniowo. Według relacji rodziców dziecko
m a  infekcję  górnych  dróg  oddechowych,  a  bezpośrednio  przed
wystąpieniem drgawek zagorączkowało do 39,4˚C. Był to pierwszy
epizod drgawek w jego życiu. Wywiad sugeruje:

A.  pierwszy w życiu napad padaczki,
B.  tężyczkę,
C.  drgawki gorączkowe,
D.  drgawki pourazowe.

Zadanie 74.
Postępowanie  wstępne  w  przypadku  Ostrego  Zespołu  Wieńcowego
obejmuje podanie:

A.  metoprololu, adrenaliny, nitrogliceryny,
B.  nitrogliceryny, dopaminy, morfiny,
C.  morfiny, dopaminy, metoprololu,
D.  aspiryny, nitrogliceryny, morfiny.

Zadanie 75.
W  przypadku  niezamierzonego  podania  leku  do  tętnicy,  należy  w
pierwszej kolejności:

A . natychmiast  usunąć  kaniulę,  unieruchomić  kończynę,
powiadomić lekarza,

B . usunąć  kaniulę,  zrobić  opatrunek  z  1%  xylocainy,
powiadomić lekarza,

C . wstrzymać  podawanie  leku,  pozostawić  kaniulę  w
naczyniu, powiadomić lekarza,

D . pozostawić  kaniulę  w  naczyniu,  podać  hydrocortizon,
powiadomić lekarza.

Zadanie 76.
Podczas  prowadzenia  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  u
dziecka zlecono podanie adrenaliny. Wskaż prawidłową odpowiedź:

A . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 10 mikrogram/kg,

B . zalecana  dawka  adrenaliny  drogą  dotchawiczą  wynosi  10
mikrogram/kg,

C . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 1 mikrogram/kg,

D.  żadna z powyższych.



Zadanie 77.
Prawdą  jest,  że  każda  osoba  w  strukturze  systemu  jednolitego
dowodzenia powinna nadzorować pracę:

A.  2 - 8 osób,
B.  3 - 7 osób,
C.  2 - 9 osób,
D.  3 - 9 osób.

Zadanie 78.
Segregowanie poszkodowanych (triage) to:

A . kwalifikacja  ofiar  wypadku  według  priorytetu  leczenia,
z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie osób wymagających
natychmiastowego działania,

B . kwalifikacja  ofiar  wypadku,  którym  leczenie  można
czasowo odłożyć,

C . kwalifikacja  według  wstępnie  rozpoznanej  jednostki
chorobowej i osób zmarłych,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 79.
Podawanie środków wymiotnych i substancji neutralizujących jest
przeciwwskazane w przypadku:

A.  zatrucia teofiliną,
B.  zatrucia preparatami naparstnicy,
C.  połknięcia substancji żrących,
D.  przedawkowania benzodiazepin.

Zadanie 80.
W  przypadku  nieprzewidzianym  w  Kodeksie  Etyki  Zawodowej
Pielęgniarki  i  Położnej  Rzeczpospolitej  Polskiej,  pielęgniarka
powinna postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w:

A.  ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B.  orzecznictwie Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
C.  kodeksie Etyki Zawodowej Lekarzy,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 81.
Wyrób  medyczny  wprowadzony  do  obrotu  i  do  użytku  nie  może
stwarzać zagrożenia dla:

A.  użytkowników i osób trzecich,
B . bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, użytkowników i osób

trzecich,
C.  bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów,
D.  zdrowia pacjentów.



Zadanie 82.
Obszary wchodzące w skład szpitalnego oddziału ratunkowego, to:

A .  sala operacyjna,
B.  sala endoskopowa,
C.  obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 83.
Tlenoterapia  przez  wąsy  tlenowe,  przepływ  3  l/min,  pozwala
osiągnąć  stężenie  tlenu  w  mieszaninie  oddechowej  do  wartości
maksymalnych:

A.  21%,
B.  28%,
C.  33%,
D.  40%.

Zadanie 84.
24-letnia  kobieta  wyskoczyła  z  okna  znajdującego  się  na  drugim
piętrze.  Jest  nieprzytomna,  ma  niskie  ciśnienie,  wilgotną
skórę,  tachykardię.  Urazy  obejmują  otwarte  złamanie  czaszki  i
złamanie  miednicy.  Jak  długo  powinno  trwać  postępowanie  na
miejscu wypadku?

A.  do 5 minut,
B.  5-10 minut,
C.  10-15 minut,
D . tak  długo,  jak  jest  to  konieczne  do  oceny  i

stabilizacji pacjentki.

Zadanie 85.
Czy  podczas  medycznej  segregacji  wstępnej  dokonuje  się
bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych?

A . nie,  bo  pacjenci  z  niedrożnością  dróg  oddechowych  nie
rokują przeżycia,

B.  tak, bo jest to podstawowy sposób postępowania,
C.  tak, ale tylko wtedy, gdy jest na to czas,
D.  nie, bo jest to działanie drugorzędne.

Zadanie 86.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Szybką intubację należy wykonać u
pacjenta,  u  którego  pomimo  intensywnego  leczenia  tlenem
stwierdza się:

A .  zaburzenia świadomości lub śpiączkę,
B.  izolowany wzrost PaCO2,
C.  obniżenie napięcia mięśniowego,
D.  znacznego stopnia pobudzenie, splątanie.



Zadanie 87.
D o  SOR  przywieziono  pacjenta  z  powodu  ostrego  zatrucia
alkoholem.  Chory  skarży  się  na  silne  bóle  brzucha,  wymioty,
zawroty  głowy.  W  badaniu  stwierdzono  -  tachykardię  około  130
uderzeń/minutę, l iczbę oddechów 25,  pH = 6,7,  niedobór zasad -
BE 20 mmol/l. Powyższy obraz kliniczny sugeruje:

A.  zatrucie glikolem etylenowym,
B.  zatrucie alkoholem metylowym,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  zatrucie alkoholem etylowym.

Zadanie 88.
Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe?

A . ketamina w dawce 1-3,5 mg/kg/h ze względu na działanie
rozszerzające  oskrzela  jest  zalecana  w  analgosedacji
zaintubowanego  pacjenta  z  COPD  (chronic  obstructive
pulmonary disease) przewlekłą zaporową chorobą płuc lub
stanem astmatycznym poddanego mechanicznej wentylacji,

B . wskazane  jest  łączenie  ketaminy  z  propofolem  lub
midazolamem  (w  odpowiedniej  dawce)  w  celu  uniknięcia
ubocznych działań psychomimetycznych,

C . nie  zaleca  się  stosowania  podczas  wentylacji
mechanicznej opioidów w niskich dawkach np.; sufentanyl
0,02-0,06  mg/h  lub  pirytramidu  w  dawce  3-5  mg/h  dla
stłumienia zwiększonego napędu oddechowego i  częstości
oddechów,

D . zaleca  się  stosowanie  podczas  wentylacji  mechanicznej
opioidów w niskich dawkach np.;  su fentanylu 0,02-0,06
mg/h  lub  pirytramidu w  dawce  3-5  mg/h  dla  stłumienia
zwiększonego napędu oddechowego i częstości oddechów.

Zadanie 89.
Wytyczne DNR powinny być sformułowane w sposób następujący, Z
WYJĄTKIEM:

A . decyzja  o  zaniechaniu  resuscytacji  musi  być  podjęta
przez  starszego  rangą  lekarza,  który  winien  w  miarę
potrzeby skonsultować ją z innymi osobami,

B . należy  przerwać  dalsze  próby  leczenia  i  kontynuować
jedynie opiekę nad pacjentem,

C . decyzję  należy  zakomunikować personelowi  medycznemu,
wpisać  do  historii  choroby  i  w  odpowiednich  odstępach
czasu weryfikować,

D.  decyzja powinna być znana rodzinie pacjenta.



Zadanie 90.
Powodzenie  defibrylacji  zależy  od  rzeczywistego  przepływu
prądu, na jego wartość wpływa:

A . oporność  klatki  piersiowej,  masa  ciała,  ułożenie
elektrod, energia wyładowania,

B . oporność  klatki  piersiowej,  ułożenie  elektrod,  dobrej
jakości sprzęt, wyszkolony personel,

C . dobrej  jakości  sprzęt,  ułożenie  elektrod,  regularna
kontrola techniczna urządzenia,

D . oporność  klatki  piersiowej,  masa  ciała,  dwufazowy
kształt fali wyładowania.

Zadanie 91.
Pacjent  30  minut  po  tępym  urazie  brzucha  w  wyniku  wypadku
komunikacyjnego,  wcześniej  niechorujący.  W  badaniu  fizykalnym
brzuch  wzdęty,  napięty,  żywo  bolesny.  Ciśnienie  tętnicze:  90/50
mmHg, tachykardia. W morfologii krwi WBC 21 tys. w mm3, RBC 1,5
mln w mm3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

A.  ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,
B.  zapalenie otrzewnej,
C.  masywne krwawienie do jamy brzusznej,
D.  perforacja jelita.

Zadanie 92.
Nagłą utratę widzenia może spowodować:

A.  ostry atak jaskry,
B.  odwarstwienie siatkówki,
C.  histeria,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 93.
Do objawów ciasnoty śródczaszkowej NIE zalicza się:

A .  napadu padaczkowego,
B.  sztywności karku,
C.  odruchu Babińskiego,
D.  zespołu Boerhaave'a.

Zadanie 94.
Do podstawowych objawów stanu przedrzucawkowego u kobiety w III
trymestrze ciąży, należą:

A.  drgawki, spadek ciśnienia tętniczego, wielomocz,
B.  drgawki, spadek ciśnienia tętniczego, cukromocz,
C.  obrzęki, wzrost ciśnienia tętniczego, białkomocz,
D.  obrzęki, wzrost ciśnienia tętniczego, wielomocz.



Zadanie 95.
"Zespół znudzenia" opieką nad terminalnie chorym:

A.  powstaje w wyniku zaangażowania emocjonalnego,
B.  powoduje wzrost poczucia własnej wartości,
C . jego  skutkiem  jest  chęć  przeżycia  nowych,  silnych

wrażeń,
D.  jest efektem chronicznej presji.

Zadanie 96.
Centra Zarządzania Kryzysowego organizowane są na poziomie:

A.  centralnym,
B.  wojewódzkim,
C.  powiatowym,
D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 97.
P o  stwierdzeniu  migotania  komór  (VF),  w  warunkach  pomocy
przedszpitalnej, należy:

A.  prowadzić BLS przez 1-3 minut,
B.  natychmiast podać leki antyarytmiczne,
C . natychmiast  rozpocząć  RKO,  wykonać  defibrylację  i

ponownie uciskać klatkę piersiową,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 98.
Zwichnięcie stawu to:

A . przemieszczenie  s ię  jednej  powierzchni  stawowej
względem drugiej,

B . naciągnięcie i/lub naderwanie torebki stawowej, warunki
anatomiczne pozostają prawidłowe,

C.  przerwanie ciągłości kości,
D . stłuczenie  lub  zmiażdżenie  tkanek  miękkich  oraz

struktur okołostawowych, bez uszkodzenia kości.

Zadanie 99.
Psychologicznym  skutkiem  zdarzeń  masowych  występującym
bezpośrednio po zdarzeniu jest:

A .  zmiana o charakterze stresu pourazowego,
B.  depresja,
C.  ostra reakcja na stres,
D.  przytępienie emocjonalne.



Zadanie 100.
W przypadku podejrzenia odmy prężnej, prawidłowe postępowanie w
warunkach przedszpitalnych polega na natychmiastowym wykonaniu:

A . zdjęcia  rtg  i  po  uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania,
wykonanie  punkcji  odbarczającej  w  2  przestrzeni
międzyżebrowej (linia obojczykowa środkowa),

B . zdjecia  rtg  i  po  uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania,
wykonanie  punkcji  odbarczającej  w  5  przestrzeni
międzyżebrowej (linia pachowa środkowa),

C . punkcji  odbarczającej  w  2  przestrzeni  międzyżebrowej
(linia obojczykowa środkowa),

D . punkcji  odbarczającej  w  5  przestrzeni  międzyżebrowej
(linia pachowa środkowa).

Zadanie 101.
Która  z  odpowiedzi  dotyczących  zespołu  wgłobienia  jest
FAŁSZYWA?

A . odruch  Cushinga  polega  na  tym,  że  wzrostowi  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego  towarzyszy  spadek  ciśnienia
tętniczego i przyspieszenie czynności serca,

B . odruch  Cushinga  polega  na  tym,  że  wzrostowi  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego  towarzyszy  wzrost  ciśnienia
tętniczego i zwolnienie czynności serca,

C . zespół  zagrażającego  wgłobienia  jest  jedyną  sytuacją
kliniczną,  w  której  istnieje  wskazanie  do
hiperwentylacji,

D . jednym  z  objawów  zespołu  wgłobienia  jest  poszerzenie
źrenicy  i  ustawienie  gałki  ocznej  w  dół  i  na  zewnątrz
po stronie uszkodzenia mózgu.

Zadanie 102.
Krzywa  EKG,  w  przypadku  bloku  przedsionkowo-komorowego  I I
stopnia typu Mobitz I, charakteryzuje się:

A . stałym  odstępem  PQ  oraz  wypadaniem  zespołów  QRS  po
niektórych załamkach P,

B . narastającym wydłużeniem odstępu PQ aż do wypadnięcia
zespołu QRS,

C . narastającym  wydłużeniem  odstępu  PQ  oraz  szerokim
zespołem QRS,

D.  stałym odstępem PQ oraz wąskim zespołem QRS.



Zadanie 103.
Który  z  poniższych  elementów  NIE  dotyczy  mechanizmu
kompensacyjnego we wstrząsie?

A.  przyspieszenie czynności serca,
B.  rozszerzenie naczyń trzewnych,
C.  przyspieszenie czynności oddechowej,
D.  zwężenie naczyń trzewnych.

Zadanie 104.
Osoby z objawami ostrej reakcji na stres (ORS):

A . n ie  sprawiają  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych,

B . mogą  sprawiać  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych, ale można ich zostawić samych sobie,

C . wymagają  zlekceważenia  ich  zachowania  i  dalszego
prowadzenia działań ratowniczych,

D . przy  braku  możliwości  zapewnienia  im  należytej  opieki
wymagają  rozważenia  podania  krótko  działających
benzodiazepin.

Zadanie 105.
Organami  właściwymi  do  rozpatrywania  spraw  z  zakresu
odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych jest:

A . Okręgowy  Sąd  Pielęgniarek  i  Położnych,  Naczelny  Sąd
Administracyjny,

B . Okręgowa Izba Pielęgniarek i  Położnych, Międzynarodowa
Rada Pielęgniarek,

C . Okręgowy  Sąd  Pielęgniarek  i  Położnych,  Naczelny  Sąd
Pielęgniarek i Położnych,

D . Naczelny  Sąd  Pielęgniarek  i  Położnych,  Naczelny  Sąd
Administracyjny.

Zadanie 106.
Z maltretowaniem fizycznym dziecka NIE są związane:

A.  oparzenia papierosami,
B.  złamania dystalnej części piszczeli,
C . oparzenia gorącą wodą pośladków i  nóg, z oszczędzeniem

bruzd,
D.  spiralne złamanie kości ramiennej lub piszczelowej.



Zadanie 107.
Noworodki,  które  nie  mają  tętna  i  nie  oddychają,  są  wiotkie  i
n ie  mają  odruchów,  ich  skóra  jest  blada  lub  sina,  według  skali
Apgar otrzymają:

A.  0 pkt,
B.  1 pkt,
C.  2 pkt,
D.  3 pkt.

Zadanie 108.
Termin DNR oznacza:

A.  stan terminalny,
B.  nie reanimować,
C.  leki przeciwbólowe na żądanie,
D.  dziecko niepełnosprawne ruchowo.

Zadanie 109.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

A . bradykardia  hipotermiczna  jest  oporna  na  leczenie
atropiną,

B . samoistny  powrót  normalnej  temperatury  ciała  nie  jest
możliwy w hipotermii wynoszącej 30˚C,

C . rozpoznanie  śmierci  mózgu  nie  jest  możliwe  przed
przywróceniem  głębokiej  temperatury  ciała  do  wartości
prawidłowych,

D . najdokładniejszym  sposobem  określenia  głębokiej
temperatury ciała jest jej pomiar w odbycie.

Zadanie 110.
Nazwa terminu prawniczego, oznaczającego czas między publikacją
prawa  a  wprowadzeniem  go  w  życie,  którego  celem  jest
umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z nowymi
przepisami i ich wykładnią to:

A.  Vacatio legis,
B.  Ratio legis,
C.  In frauden legis,
D.  Lex patriae.



Zadanie 111.
Wyposażeniem ambulansu ratunkowego NIE jest:

A . defibrylator,  respirator,  pulsoksymetr,  ssak,
urządzenie  do  podgrzewania  płynów  infuzyjnych,  zestaw
do konikopunkcji, latarka diagnostyczna,

B . defibrylator,  respirator,  nosze  podbierające,  krzesełko
kardiologiczne,  mankiet  do  szybkiego  przetaczania
płynów, minimalny zestaw porodowy,

C . defibrylator,  respirator,  aparat  do  znieczulania,
materac pneumatyczny, glukometr, zestaw do drenażu jamy
opłucnej, zestaw do doraźnego zaopatrywania oparzeń,

D . defibrylator,  respirator,  butle  z  tlenem,  pulsoksymetr,
ssak,  zestaw  do  konikopunkcji,  fol ia  aluminiowa
powlekana, zestaw do drenażu jamy opłucnej.

Zadanie 112.
Lekiem  stosowanym  w  celu  odwrócenia  depresji  oddechowej
spowodowanej  działaniem  niedepolaryzujących  środków
zwiotczających jest:

A .  flumazelin,
B.  atropina,
C.  nalokson,
D.  neostygmina.

Zadanie 113.
Uzgadnianie  i  zatwierdzanie  wojewódzkich  planów  zabezpieczenia
medycznych działań ratowniczych oraz wojewódzkich programów w
zakresie ratownictwa medycznego, należy do zadań:

A.  ministra do spraw zdrowia,
B.  wojewody,
C.  starosty,
D.  Centrum Reagowania Kryzysowego.

Zadanie 114.
Powikłaniem cewnikowania żył centralnych nie jest:

A .  odma opłucnowa,
B.  zator powietrzny,
C.  dodatkowe, pojedyncze pobudzenia nadkomorowe,
D.  blok przdsionkowo-komorowy I˚.

Zadanie 115.
Swoistą  odtrutką  po  rozpoznaniu  zatrucia  związkami
fosfoorganicznymi jest:

A .  relanium,
B.  nalokson,
C.  atropina,
D.  wodorowęglan sodu.



Zadanie 116.
Podczas  transportu  pacjenta  z  objawami  rozwiniętego  obrzęku
płuc  w  przebiegu  świeżego  zawału  mięśnia  sercowego,  z
ciśnieniem  tętniczym  80/50  mmHg,  najważniejszymi  zasadami
postępowania są:

A . podanie  tlenu do  oddychania,  unieruchomienie w  pozycji
leżącej,

B . podanie  tlenu  do  oddychania  oraz  dożylnie  leku
moczopędnego,

C . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  siedzącej,  podanie  tlenu  do
oddychania,

D . unieruchomienie  pacjenta  w  pozycji  leżącej  i  podanie
dożylnie leku moczopędnego.

Zadanie 117.
Postępowanie  w  zatruciu  substancjami  pobudzającymi  np.
Amfetaminą,  MDMA/ekstazy,  obejmuje:  monitorowanie  funkcji
życiowych, tlenoterapię oraz podanie:

A.  Naloksonu,
B.  Diazepamu,
C.  N-acetylocysteiny,
D.  Wodorowęglanu sodu.

Zadanie 118.
Po próbie nastawienia zwichniętego barku należy:

A . sprawdzić  tętno  na  tętnicy  promieniowej  nastawianej
kończyny,

B.  sprawdzić zakres ruchu w stawie barkowym,
C.  unieruchomić kończynę opatrunkiem Desaulta,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 119.
W przypadku zadławienia, na efektywny kaszel NIE wskazuje:

A.  płacz,
B.  niemożność mówienia,
C.  możliwość nabrania powietrza przed kaszlem,
D.  słowna odpowiedź na pytanie.



Zadanie 120.
Jaki system wyrażania zgody na ewentualne pobranie narządów po
śmierci obowiązuje w Polsce?

A.  system anglo-amerykański,
B . według  systemu,  który  obowiązuje  w  Polsce,  każdy,  kto

chce,  aby  jego  narządy  po  śmierci  zostały  wykorzystane
do przeszczepów, powinien za życia wyrazić zgodę,

C.  system francusko-belgijski,
D . według  systemu,  który  obowiązuje  w  Polsce  na  pobranie

narządów po  śmierci,  potrzebna jest  zgoda danej  osoby  i
jej najbliższej rodziny.

Zadanie 121.
Skala Glasgow opiera się na ocenie:

A.  czynności nerwów czaszkowych,
B . czynności  serca,  czynność  oddechowej,  napięcia  mięśni,

reakcji na cewnik, koloru skóry,
C.  reakcji otwierania oczu, reakcji słownej i ruchowej,
D.  siły mięśniowej.

Zadanie 122.
Z e  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  można  przenieść  pacjenta
wówczas, gdy uzyska się:

A .  stabilną hemodynamikę i bezpieczną wentylację płuc,
B . wyniki  wszystkich  badań  diagnostycznych  oraz

konsultacji,
C . wyniki badań diagnostycznych, dokładny wywiad dotyczący

okoliczności zachorowania,
D.  bezpieczną wentylację płuc i prawidłową diurezę.

Zadanie 123.
W  przypadku  zaopatrywania  medycznego  na  miejscu  zdarzenia,
poszkodowanego z urazem jamy brzusznej i wypadniętymi trzewiami
należy:

A.  odprowadzić trzewia do jamy brzusznej,
B . obłożyć  trzewia  suchym  jałowym  opatrunkiem  bez

odprowadzania do jamy brzusznej,
C . obłożyć  trzewia  jałowym  opatrunkiem  nasączonym  solą

fizjologiczną  a  następnie  opatrunkiem  suchym,  bez
odprowadzania do jamy brzusznej,

D . niczym  nie  obkładać  i  nie  odprowadzać  do  jamy
brzusznej.



Zadanie 124.
Osoba  niezależna,  bezstronna,  której  zadaniem  jest  pomóc
stronom  w  znalezieniu  rozwiązania  konfliktu,  chroni  przed  jego
eskalacją,  pomaga  stronom znaleźć  rozwiązanie,  które  byłoby  dla
nich  do  przyjęcia,  kontroluje  proces  rozwiązywania  konfliktów,
pomaga  zrozumieć,  dokonać  analizy  konsekwencji  różnych
rozwiązań to:

A.  arbiter,
B.  sędzia,
C.  mediator,
D.  fecylitator.

Zadanie 125.
Twórcą koncepcji "łańcucha przeżycia" jest:

A .  Safar,
B.  Ahnefeld,
C.  Larrey,
D.  Kirschner.

Zadanie 126.
Debriefing  (CISD  -  Critical  Incydent  Stress  Debriefing,  CED  -
Critical Event Debriefing) to:

A . podstawowa metoda pomocy psychologicznej, organizowana
jak  najszybciej  (w  rejonie  działań  ratowniczych)  przez
bezpośrednich  przełożonych,  sprowadzająca  się  do
odreagowania  silnych  emocji  i  napięć,  spowodowanych
udziałem  w  traumatycznych  wydarzeniach  w  celu
niedopuszczenia do pojawienia się objawów stresu,

B . metoda  pomocy  psychologicznej  w  postaci  służbowej
odprawy  organizowana  w  czasie  dłuższych  przerw  w
działaniach ratowniczych lub po ich zakończeniu,

C . fizjologiczny  i  psychiczny  wysiłek  organizmu  człowieka
włożony w zmaganie się ze stresem,

D . zaawansowana,  profesjonalna  metoda  pomocy
psychologicznej,  polegająca  na  przeprowadzeniu  bardzo
dokładnej  analizy  traumatycznych  zdarzeń,  wyjaśnieniu
występujących  problemów  natury  psychologicznej  i
eliminowaniu silnych i nawarstwiających się emocji.



Zadanie 127.
Rodzaj  konfliktu,  który  wyraża  się  negatywnym  stosunkiem  do
ludzi,  z  którymi  znaleźliśmy  się  w  sytuacji  konfliktu  i
towarzyszą  mu  silne  negatywne  emocje,  niezrozumiałe
stereotypowe  spostrzeganie  ludzi,  z  którymi  się  zgadzamy  to
konflikt:

A .  relacji,
B .  danych,
C.  wartości,
D.  interesów.

Zadanie 128.
Wstrząs spowodowany masywną utratą krwi na skutek krwawienia z
górnego odcinka przewodu pokarmowego jest wstrząsem:

A.  kardiogennym,
B.  oligowolemicznym,
C.  septycznym,
D.  hiperwolemicznym.

Zadanie 129.
Do najczęstszych przyczyn bradykardii NIE zalicza się:

A .  zahamowania zatokowego,
B.  bloku zatokowo-przedsionkowego,
C.  bloku przedsionkowo-komorowego II stopnia,
D.  zatrucia teofiliną.

Zadanie 130.
Wskazaniem do elektrostymulacji przezskórnej jest:

A .  blok przedsionkowo-komorowy I stopnia,
B . tachykardia  >160  uderzeń/minutę,  oporna  na

farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

C . bradykardia  <40  uderzeń/minutę  oporna  na
farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

D.  asystolia.

Zadanie 131.
Która z poniższych odpowiedzi jest prawidłowa?

A . hipokapnia  powoduje  obkurczenie  naczyń  mózgowych  i
spadek przepływu mózgowego,

B . hipokapnia  powoduje  rozszerzenie  naczyń  mózgowych  i
spadek przepływu mózgowego,

C . hipokapnia  powoduje  obkurczenie  naczyń  mózgowych  i
wzrost przepływu mózgowego,

D . hiperkapnia  powoduje  obkurczenie  naczyń  mózgowych  i
spadek przepływu mózgowego.



Zadanie 132.
Dekontaminacja  przewodu  pokarmowego  z  użyciem  węgla
aktywowanego jest przeciwwskazana w przypadku zatrucia:

A.  metalami,
B.  aspiryną,
C.  paracetamolem,
D.  lekami z grupy blokerów kanału wapniowego.

Zadanie 133.
Udrożnienie dróg oddechowych u niemowlęcia uzyskujemy poprzez:

A.  maksymalne odgięcie głowy,
B.  podłożenie pod okolicę potylicy płaskiej poduszeczki,
C.  przygięcie głowy i uniesienie żuchwy,
D . odgięcie  głowy  do  pozycji  neutralnej  i  uniesienie

żuchwy.

Zadanie 134.
Opanowanie  ostrego  bólu  u  pacjenta  wymagało  podania  6  mg
morfiny  i .v.  Aby  utrzymać  minimalne  skuteczne  stężenie
analgetyczne (MSSA) morfiny należy utrzymać ciągły dożylny wlew
morfiny w dawce:

A.  1 mg/ godz.,
B.  2 mg/godz.,
C.  3 mg/godz.,
D.  6 mg/godz.

Zadanie 135.
Charakterystyczną dla hipotermii zmianą w EKG jest:

A . tachykardia  zatokowa  z  przedwczesnymi  skurczami
przedsionkowymi i komorowymi,

B . skrócony odcinek QT z głębokim, odwróconym załamkiem T
(fala Smitha),

C.  skrócony odcinek PR z falą U,
D . niewielki  dodatni  załamek  w  miejscu  połączenia  zespołu

QRS z odcinkiem ST (fala Osborna).



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 402814
GRUPA 1
Zadanie 1.
Nazwa terminu prawniczego, oznaczającego czas między publikacją
prawa  a  wprowadzeniem  go  w  życie,  którego  celem  jest
umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z nowymi
przepisami i ich wykładnią to:

A.  Vacatio legis,
B.  Ratio legis,
C.  In frauden legis,
D.  Lex patriae.

Zadanie 2.
Do poznawczych oznak stresu u pracowników NIE zalicza się:

A .  utraty pamięci,
B.  drażliwości,
C.  afazji wzrokowej,
D.  problemów z liczeniem.

Zadanie 3.
W przypadku zadławienia, na efektywny kaszel NIE wskazuje:

A.  płacz,
B.  niemożność mówienia,
C.  możliwość nabrania powietrza przed kaszlem,
D.  słowna odpowiedź na pytanie.

Zadanie 4.
W e  wstrząsie  hipowolemicznym  płyny  należy  przetaczać  szybko.
Powinno się używać do tego celu odpowiedniej kaniuli. Dorosłemu
pacjentowi  we  wstrząsie  z  możliwym  dostępem  do  żyły  w  okolicy
dołu łokciowego należy założyć kaniulę w rozmiarze:

A.  22 G,
B.  18 G,
C.  20 G,
D.  14 G.

Zadanie 5.
W  postępowaniu poresuscytacyjnym u osoby dorosłej,  korzystniej
jest:

A .  utrzymać pacjenta w łagodnej hipotermii,
B.  ogrzewać pacjenta,
C.  utrzymać normalną temperaturę ciała,
D.  naprzemiennie nagrzewać i ochładzać pacjenta.



Zadanie 6.
Zgodnie  z  teorią  Antonovsky'ego,  poszukiwanie  czynników
odpowiedzialnych  za  utrzymanie  zdrowia  pomimo  działania  na
organizm silnego stresu stanowi poczucie:

A.  deprywacji,
B.  koherencji,
C.  ambiwalencji,
D.  destrukcji.

Zadanie 7.
Międzynarodowy  Kodeks  Etyki  dla  Pielęgniarek  został  po  raz
pierwszy przyjęty przez  Międzynarodową Radę Pielęgniarek ICN w
roku:

A.  2006,
B.  2002,
C.  1976,
D.  1953.

Zadanie 8.
Zachowanie  tłumu  w  obliczu  stresu  i  sytuacji  trudnych
charakteryzujące  się  krótszym  lub  dłuższym  zamroczeniem
świadomości,  powodującym  ucieczki  na  skutek  rzeczywistego  lub
urojonego niebezpieczeństwa, określane jest jako:

A.  strach,
B.  mobilizacja,
C.  panika,
D.  destrukcja.

Zadanie 9.
Psychologicznym  skutkiem  zdarzeń  masowych  występującym
bezpośrednio po zdarzeniu jest:

A .  zmiana o charakterze stresu pourazowego,
B.  depresja,
C.  ostra reakcja na stres,
D.  przytępienie emocjonalne.

Zadanie 10.
Najpopularniejszą  techniką  cewnikowania  żył
wewnętrznych/centralnych jest technika:

A.  Safara,
B.  Seldingera,
C.  Edwardsa,
D.  Szylenbusha.



Zadanie 11.
Pacjenta z rozpoznanym ostrym zawałem mięśnia sercowego zespół
specjalistyczny transportuje do:

A . najbliższego  szpitalnego  oddziału  ratunkowego  od
miejsca zdarzenia,

B.  specjalistycznego oddziału szpitalnego (kardiologii),
C .  szpitala powiatowego,
D.  szpitala resortowego (MSW).

Zadanie 12.
Najczęstszą  przyczyną  niedrożności  dróg  oddechowych  u  osób
dorosłych jest:

A .  uraz klatki piersiowej i tchawicy,
B.  ciało obce,
C.  zaleganie wydzieliny,
D.  zapadnięcie się języka.

Zadanie 13.
W  przypadku  stwierdzenia  na  miejscu  wypadku  otwartej  rany
klatki piersiowej u poszkodowanego należy:

A.  założyć opatrunek zastawkowy na ranę,
B.  zamknąć ranę szczelnym opatrunkiem,
C.  założyć opatrunek osłaniający na ranę,
D . założyć  zwykły  opatrunek  i  ciasno  obandażować  klatkę

piersiową.

Zadanie 14.
Swoistą  odtrutką  po  rozpoznaniu  zatrucia  związkami
fosfoorganicznymi jest:

A .  relanium,
B.  nalokson,
C.  atropina,
D.  wodorowęglan sodu.

Zadanie 15.
Elektrokardiograficzne  rozpoznanie  asystolii  może  ułatwić
obecność:

A.  szerokich zespołów QRS,
B.  wąskich zespołów QRS,
C.  idealnie płaskiej linii izoelektrycznej,
D.  załamków P w obrębie linii izoelektrycznej.



Zadanie 16.
Postępowanie  w  trakcie  wykonywania  defibrylacji  przy  pomocy
AED, wymaga dodatkowych działań lub modyfikacji w następujących
przypadkach, z WYJĄTKIEM pacjentów:

A.  ze znaczną otyłością,
B . z  rozrusznikiem  serca  wszczepionym  pod  prawym

obojczykiem,
C.  wydobytych z wody z mokrą klatką piersiową,
D.  z bardzo silnie owłosioną klatką piersiową.

Zadanie 17.
Obszary wchodzące w skład szpitalnego oddziału ratunkowego, to:

A .  sala operacyjna,
B.  sala endoskopowa,
C.  obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 18.
N a miejscu gdzie doszło do wypadku masowego, osoba wykonująca
segregacji  poszkodowanych  (START),  23-letniemu  pacjentowi,  u
którego  stwierdziła:  nie  chodzi,  oddycha  36  razy/min.,  przyzna
priorytet:

A .  zielony,
B.  żółty,
C.  czerwony,
D.  czarny.

Zadanie 19.
Do najczęstszych przyczyn bradykardii NIE zalicza się:

A .  zahamowania zatokowego,
B.  bloku zatokowo-przedsionkowego,
C.  bloku przedsionkowo-komorowego II stopnia,
D.  zatrucia teofiliną.

Zadanie 20.
Wytyczne DNR powinny być sformułowane w sposób następujący, Z
WYJĄTKIEM:

A . decyzja  o  zaniechaniu  resuscytacji  musi  być  podjęta
przez  starszego  rangą  lekarza,  który  winien  w  miarę
potrzeby skonsultować ją z innymi osobami,

B . należy  przerwać  dalsze  próby  leczenia  i  kontynuować
jedynie opiekę nad pacjentem,

C . decyzję  należy  zakomunikować personelowi  medycznemu,
wpisać  do  historii  choroby  i  w  odpowiednich  odstępach
czasu weryfikować,

D.  decyzja powinna być znana rodzinie pacjenta.



Zadanie 21.
Głównymi  objawami  zmian  o  charakterze  stresu  pourazowego,
występującymi w odległym czasie po zdarzeniu, katastrofie są:

A . lęk,  zaburzenia  adaptacyjne,  przytępienie  emocjonalne,
depresja,

B.  oszołomienie, utrata orientacji, apatia, osłupienie,
C . pobudzenie,  hiperaktywność,  agresja,  brak

przyswajalności informacji z zewnątrz,
D . objawy  wegetatywne,  utrudniony  kontakt,  i luzje,

dereizm.

Zadanie 22.
Podczas  resuscytacji  kobiety  w  zaawansowanej  ciąży,  aby
zmniejszyć ucisk na żyłę główną dolną należy zastosować:

A.  ucisk klatki piersiowej,
B.  klin typu Cardiff,
C .  uniesienie kończyn górnych,
D.  ucisk nadbrzusza.

Zadanie 23.
Która z poniższych odpowiedzi jest prawidłowa?

A . hipokapnia  powoduje  obkurczenie  naczyń  mózgowych  i
spadek przepływu mózgowego,

B . hipokapnia  powoduje  rozszerzenie  naczyń  mózgowych  i
spadek przepływu mózgowego,

C . hipokapnia  powoduje  obkurczenie  naczyń  mózgowych  i
wzrost przepływu mózgowego,

D . hiperkapnia  powoduje  obkurczenie  naczyń  mózgowych  i
spadek przepływu mózgowego.

Zadanie 24.
Dekontaminacja  przewodu  pokarmowego  z  użyciem  węgla
aktywowanego jest przeciwwskazana w przypadku zatrucia:

A.  metalami,
B.  aspiryną,
C.  paracetamolem,
D.  lekami z grupy blokerów kanału wapniowego.

Zadanie 25.
Po próbie nastawienia zwichniętego barku należy:

A . sprawdzić  tętno  na  tętnicy  promieniowej  nastawianej
kończyny,

B.  sprawdzić zakres ruchu w stawie barkowym,
C.  unieruchomić kończynę opatrunkiem Desaulta,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 26.
Do drgawek u dzieci może prowadzić:

A .  gorączka,
B.  hipoglikemia,
C.  fenyloketonuria,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 27.
Sprawność działania ratowników zależy od:

A.  właściwej organizacji czasu pracy i wypoczynku,
B.  znajomości technik relaksacyjnych,
C.  prawidłowa odpowiedź A i B,
D . powyższe  nie  mają  znaczącego  wpływu  na  sprawność

ratowników.

Zadanie 28.
U niemowlęcia ciało obce w drogach oddechowych próbujemy usunąć
poprzez:

A.  uderzenia w plecy,
B.  uciśnięcia nadbrzusza,
C.  uciśnięcia nadbrzusza i uderzenia w plecy,
D.  uderzenia w plecy i uciśnięcia klatki piersiowej.

Zadanie 29.
Podczas  kardiowersji  elektrycznej  przeprowadzanej  w  celu
odwrócenia  tachyarytmii  przedsionkowych  lub  komorowych,
wyładowanie musi być zsynchronizowane elektrokardiograficznie z
załamkiem:

A.  R ,
B.  T ,
C.  P ,
D.  S .

Zadanie 30.
W  przypadku  nieprzewidzianym  w  Kodeksie  Etyki  Zawodowej
Pielęgniarki  i  Położnej  Rzeczpospolitej  Polskiej,  pielęgniarka
powinna postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w:

A.  ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B.  orzecznictwie Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
C.  kodeksie Etyki Zawodowej Lekarzy,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.



Zadanie 31.
Pacjentka lat  65,  w wyniku upadku zgłasza si lne bóle barku, nie
może  wykonywać  żadnych  ruchów  w  stawie  barkowym.  Kończyna
ciepła i różowa. Właściwe postępowanie na miejscu zdarzenia to:

A.  jak najszybsze nastawienie zwichnięcia,
B . doustne podanie leków przeciwbólowych, unieruchomienie

kończyny i transport do szpitala,
C . domięśniowe  podanie  leków  przeciwbólowych,

unieruchomienie  kończyny  górnej  i  transport  do
szpitala,

D.  jak najszybszy transport do szpitala.

Zadanie 32.
Celem redukcji powikłań neurologicznych po pozaszpitalnym NZK u
dorosłego  poszkodowanego,  jest  obniżenie  temperatury  ciała
pacjenta do:

A.  32-34˚C przez 24-48 godzin,
B.  32-34˚C przez 12-24 godzin,
C.  30-32˚C przez 24-48 godzin,
D.  30-32˚C przez 12-24 godzin.

Zadanie 33.
Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala:

A.  Aldretea,
B.  Norton,
C.  Cambridge,
D.  TISS.

Zadanie 34.
W sytuacji nagłego wypadku, dobro własne świadka czy uczestnika
nagłego wypadku, decyduje o udzieleniu pomocy poszkodowanemu.
Jest to teoria:

A.  wymiany społecznej,
B.  wzajemności,
C.  empatii-altruizmu,
D.  strat.

Zadanie 35.
Podczas  prowadzenia  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  u
dziecka zlecono podanie adrenaliny. Wskaż prawidłową odpowiedź:

A . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 10 mikrogram/kg,

B . zalecana  dawka  adrenaliny  drogą  dotchawiczą  wynosi  10
mikrogram/kg,

C . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 1 mikrogram/kg,

D.  żadna z powyższych.



Zadanie 36.
W jaki sposób w Polsce wyraża się sprzeciw na pobranie własnych
narządów do przeszczepów po śmierci?

A.  wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów,
B.  oświadczenie pisemne z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenie  ustne  złożone  w  obecności  co  najmniej

dwóch  świadków  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w
czasie pobytu w szpitalu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 37.
Główne cechy tłumu to:

A.  impulsywność,
B.  zmienność i drażliwość,
C.  podatność na sugestie i łatwowierność,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 38.
Jaki  rozmiar  rurki  dotchawiczej  należy  wybrać  przygotowując
zestaw do intubacji dla 6 letniego dziecka?

A.  7,5 bez mankietu uszczelniającego,
B.  7,0 z mankietem uszczelniającym,
C.  6,5 z mankietem uszczelniającym,
D.  5,5 bez mankietu uszczelniającego.

Zadanie 39.
O zaburzeniach neurologicznych świadczą:

A . stan  świadomości,  ułożenie  ciała,  reakcja  źrenic  na
światło,

B . wypełnienie  naczyń  kapilarnych,  niemiarowa  czynność
serca, asymetria ruchów oddechowych,

C . wahania  ciśnienia  tętniczego  krwi,  wysiłek  oddechowy,
czynność oddechowa,

D . niewydolność  krążeniowa,  niewydolność  oddechowa,
zaburzenia mowy.



Zadanie 40.
Objawy świadczące o wystąpieniu wstrząsu rdzeniowego to:

A . zimna blada skóra, przyśpieszony oddech, tętno 120/min,
ciśnienie tętnicze krwi 120/100 mmHg,

B . blada,  wilgotna  skóra,  ciśnienie  tętnicze  krwi  90/40
mmHg,  oddech  30/min.,  tętno  100/min.,  uczucie
duszności,

C . skóra  zaczerwieniona,  ciśnienie  tętnicze  krwi  90/50
mmHg, rozszerzenie naczyń obwodowych, tętno 50/min.,

D . ciepła,  różowa  skóra,  obrzęk  twarzy,  języka  i  krtani,
skurcz  oskrzeli,  zatrzymanie  oddechu,  zapaść
krążeniowa.

Zadanie 41.
Klasyczne objawy wgłobienia jelit u dzieci obejmują:

A.  gwałtowne wymioty, biegunkę i gorączkę,
B.  wymioty, biegunkę i wysypkę drobnoplamistą na tułowiu,
C . bóle  brzucha  o  charakterze  napadowym  oraz  domieszkę

krwi w stolcu,
D.  ból brzucha o stałym charakterze, nudności i gorączkę.

Zadanie 42.
Szczegółowe zadania SOR określa:

A.  Minister Zdrowia,
B . dyrektor szpitala w porozumieniu z ordynatorem oddziału

(SOR),
C.  Krajowa Rada Akredytacyjna,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 43.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

A . bradykardia  hipotermiczna  jest  oporna  na  leczenie
atropiną,

B . samoistny  powrót  normalnej  temperatury  ciała  nie  jest
możliwy w hipotermii wynoszącej 30˚C,

C . rozpoznanie  śmierci  mózgu  nie  jest  możliwe  przed
przywróceniem  głębokiej  temperatury  ciała  do  wartości
prawidłowych,

D . najdokładniejszym  sposobem  określenia  głębokiej
temperatury ciała jest jej pomiar w odbycie.



Zadanie 44.
Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, nadzór
nad finansowaniem Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) oraz
szkoleniem służb ratownictwa medycznego przejmuje:

A.  wójt gminy,
B.  starosta,
C.  wojewoda,
D.  Wojewódzki Koordynator Medyczny.

Zadanie 45.
Segregowanie poszkodowanych (triage) to:

A . kwalifikacja  ofiar  wypadku  według  priorytetu  leczenia,
z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie osób wymagających
natychmiastowego działania,

B . kwalifikacja  ofiar  wypadku,  którym  leczenie  można
czasowo odłożyć,

C . kwalifikacja  według  wstępnie  rozpoznanej  jednostki
chorobowej i osób zmarłych,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 46.
Konikopunkcja polega na:

A.  nacięciu skóry poniżej chrząstki tarczowatej krtani,
B.  nakłuciu skóry powyżej chrząstki tarczowatej krtani,
C.  przecięciu więzadła pierścienno - tarczowego,
D.  nakłuciu więzadła pierścienno - tarczowego.

Zadanie 47.
Specyficznymi czynnikami programu szybkiej oceny potrzeb (RAN)
są:

A.  określenie rozmiaru katastrofy,
B . określenie  niewydolności  obsługi  zapewniającej  czynniki

niezbędne do życia,
C . określenie  lokalnej  reakcji  oraz  wpływu  na  stan  zdrowia

publicznego  i  infrastruktury  medycznej  w  rejonie
katastrofy,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 48.
U  chorych  z  ciężkimi  oparzeniami  konieczne  jest  przetaczanie
dużych  objętości  płynów.  W  celu  określenia  dobowego
zapotrzebowania chorego na płyny dożylne powszechnie stosowana
jest:

A .  reguła Wallace'a,
B.  zmodyfikowana formuła Parklanda,
C.  reguła Naegelego,
D.  reguła Lachmana.



Zadanie 49.
Stwierdzenie  zgonu  powinno  być  potwierdzone  badaniem  ekg  w
przypadku:

A.  spalenia ciała,
B.  rozległego zniszczenia czaszki i mózgu,
C.  przepołowienia tułowia lub podobnie masywnego urazu,
D . osób,  których  nie  poddawano  resuscytacji  przez  co

najmniej  15  minut  po  utracie  przytomności  i  u  których
p o  upływie  tego  czasu  nie  stwierdza  się  obecności  tętna
ani oddechu.

Zadanie 50.
W  przypadku  niezamierzonego  podania  leku  do  tętnicy,  należy  w
pierwszej kolejności:

A . natychmiast  usunąć  kaniulę,  unieruchomić  kończynę,
powiadomić lekarza,

B . usunąć  kaniulę,  zrobić  opatrunek  z  1%  xylocainy,
powiadomić lekarza,

C . wstrzymać  podawanie  leku,  pozostawić  kaniulę  w
naczyniu, powiadomić lekarza,

D . pozostawić  kaniulę  w  naczyniu,  podać  hydrocortizon,
powiadomić lekarza.

Zadanie 51.
Świeżo mrożone osocze należy przetaczać:

A.  zawsze zgodnie w zakresie grup AB0,
B.  tylko jeżeli pochodzi od dawcy z grupą krwi 0,
C.  niezależnie od grupy krwi,
D.  zawsze od dawcy z czynnikiem Rh ujemnym.

Zadanie 52.
Organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest:

A .  Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
B.  Okręgowa Komisja Rewizyjna,
C.  Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
D.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych.

Zadanie 53.
D o  określenia  warunków  intubacji  dotchawiczej  i  przewidywania
stopnia trudności w jej wykonaniu, NIE służy:

A.  skala Mallampatiego,
B.  skala Norton,
C.  skala Cormacka-Lehana,
D.  ocena odległości tarczowo-bródkowej.



Zadanie 54.
W  związku  z  wykonywaniem  zawodu,  pracownicy  medyczni  za
popełnione błędy medyczne ponoszą odpowiedzialność:

A.  cywilną, osobistą, zawodową, karną,
B . karną,  pracowniczą,  przed  pacjentem  i  jego  rodziną,

przed pracodawcą,
C.  cywilną, pracowniczą, zawodową, karną,
D.  moralną, cywilną, zawodową, karną.

Zadanie 55.
Występujące  u  dziecka  2-  letniego  objawy  tj . :  spadek  masy
ciała,  wysuszenie  błon  śluzowych,  obniżenie  napięcia  skóry,
szaro - marmurkowy kolor skóry, świadczą o:

A.  zapaleniu płuc,
B.  hipoksemii,
C.  odwodnieniu,
D.  upośledzeniu czynności nerek.

Zadanie 56.
Zdarzenie  mnogie  jako  działanie  w  sytuacji  zdarzeń  masowych
definiujemy jako:

A . zdarzenie, w którym w szybkim czasie udaje s ię osiągnąć
tzw.  fazę  konsolidacji,  czyli  zapewnienie  adekwatnej
liczby zespołów do realizacji działania,

B . zdarzenie  gdzie  l iczba  poszkodowanych oraz  ich  ciężkość
doznanych  obrażeń  przewyższa  możliwości  reagowania
jednostek w danym terenie,

C . zdarzenie,  w  którym  dochodzi  do  naruszenia  w  obszarze
infrastruktury  i  możliwości  funkcjonowania,  reagowania
na skutki zdarzenia,

D . zdarzenie  gdzie  l iczba  jednostek  w  danym  terenie
przewyższa ciężkość obrażeń poszkodowanych.

Zadanie 57.
Wskaż twierdzenie fałszywe, dotyczące prawidłowego wykonywania
oddechów ratowniczych:

A.  udrożnij drogi oddechowe,
B . zaciśnij  skrzydełka  nosa  i  obejmij  szczelnie  usta

poszkodowanego swoimi ustami,
C . wdmuchuj  powietrze  do  ust  poszkodowanego  przez  1

sekundę,
D.  obserwuj, czy podczas wdechu opada klatka piersiowa.



Zadanie 58.
Udzielając poszkodowanemu szybkiej, wstępnej pomocy medycznej
po epizodzie tonięcia:

A . należy  zawsze  oczyścić  drogi  oddechowe  z  zaaspirowanej
wody,

B . nie  ma  potrzeby  oczyszczania  dróg  oddechowych  z
zaaspirowanej wody,

C . należy  ucisnąć  nadbrzusze  w  celu  usunięcia
zaaspirowanej wody,

D . należy  próbować  opróżnić  żołądek  i  jamę  ustną
poszkodowanego.

Zadanie 59.
W  wypadkach  masowych  i  katastrofach  w  obrębie  strefy
niebezpiecznej działają:

A.  wszystkie służby ratownicze,
B.  zespoły ratownictwa medycznego,
C.  wyłącznie ratownicy państwowej straży pożarnej,
D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 60.
Stan  kliniczny,  w  którym  perfuzja  tkanek  staje  s ię
niedostateczna w następstwie utraty krwi lub osocza to wstrząs:

A.  septyczny,
B.  hipowolemiczny,
C.  anafilaktyczny,
D.  neurogenny.

Zadanie 61.
Postępowanie  w  zatruciu  substancjami  pobudzającymi  np.
Amfetaminą,  MDMA/ekstazy,  obejmuje:  monitorowanie  funkcji
życiowych, tlenoterapię oraz podanie:

A.  Naloksonu,
B.  Diazepamu,
C.  N-acetylocysteiny,
D.  Wodorowęglanu sodu.

Zadanie 62.
Ostra niedomykalność zastawki dwudzielnej przebiega z objawami:

A.  ostrego obrzęku płuc,
B.  hipotensji,
C.  bradykardii zatokowej,
D.  rzadko daje objawy.



Zadanie 63.
Według polskiego kodeksu karnego, przestępstwo to:

A . czyn  człowieka  zabroniony  pod  groźbą  kary  przez
obowiązującą  ustawę  określającą  jego  znamiona,
zawiniony  i  społecznie  szkodliwy,  zagrożony  karą  niższą
(np.  karą  aresztu,  ograniczeniem  wolności  do  3
miesięcy, grzywną do 5 tysięcy lub naganą),

B . czyn  człowieka  zabroniony  pod  groźbą  kary  przez
obowiązującą  ustawę  określającą  jego  znamiona,
zawiniony  i  społecznie  szkodliwy  w  stopniu  więcej  niż
znikomym,

C . wszelki  czyn  zabroniony  przez  ustawę,  wobec  którego
policja  i  prokurator  dowiedziawszy  się  o  nim  nie  ma
obowiązku  wszczynania  i  prowadzenia  postępowania
karnego,

D . czyn dokonany lub zaniechany przez sprawcę, któremu nie
można przypisać winy w czasie czynu.

Zadanie 64.
P o  stwierdzeniu  migotania  komór  (VF),  w  warunkach  pomocy
przedszpitalnej, należy:

A.  prowadzić BLS przez 1-3 minut,
B.  natychmiast podać leki antyarytmiczne,
C . natychmiast  rozpocząć  RKO,  wykonać  defibrylację  i

ponownie uciskać klatkę piersiową,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 65.
Przyczyną przednerkowej ostrej niewydolności nerek nie jest:

A .  krwotok,
B.  odwodnienie,
C.  niewydolność mięśnia sercowego.
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 66.
D o  podstawowych  umiejętności  pielęgniarki/pielęgniarza  w
zakresie udzielania pomocy psychologicznej ofiarom, należy:

A.  rzeczowość,
B.  przedmiotowe traktowanie,
C.  rozważne, dokładne i powolne działanie,
D.  brak spójności.



Zadanie 67.
Zgodnie  z  przepisami  Unii  Europejskiej,  do  obrotu  i  używania
mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznaczone znakiem:

A.  PL,
B.  Q ,
C.  CE,
D.  PZH.

Zadanie 68.
Triada Becka to:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  ciche  tony  serca,
nadmierne wypełnienie żył szyjnych,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego,  ciche  tony  serca,
nadmierne wypełnienie żył szyjnych,

C . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  ciche  tony  serca,
zapadnięte żyły szyjne,

D . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  ciche  tony  serca,
zapadnięte żyły szyjne.

Zadanie 69.
Skala Glasgow opiera się na ocenie:

A.  czynności nerwów czaszkowych,
B . czynności  serca,  czynność  oddechowej,  napięcia  mięśni,

reakcji na cewnik, koloru skóry,
C.  reakcji otwierania oczu, reakcji słownej i ruchowej,
D.  siły mięśniowej.

Zadanie 70.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:1000 oznacza, że:

A.  1 ml = 0,01 mg adrenaliny,
B.  1 ml = 0,1 mg adrenaliny,
C.  1 ml = 1 mg adrenaliny,
D.  0,1 ml = 0,01 mg adrenaliny.

Zadanie 71.
Resuscytację krążeniowo-oddechową u osoby dorosłej rozpoczynamy
od 5 oddechów ratowniczych w przypadku NZK spowodowanego:

A.  urazem,
B.  ciążą,
C.  zatruciem,
D.  tonięciem.



Zadanie 72.
Które  ze  stwierdzeń  dotyczących  czynności  resuscytacyjnych
podejmowanych u poszkodowanego w hipotermii jest nieprawdziwe?

A . należy  wstrzymać  się  z  podawaniem  adrenaliny  i  innych
leków  dopóki  nie  ogrzeje  s ię  pacjenta  do  temperatury
powyżej 30˚C,

B . w  przypadku,  gdy  temperatura  głęboka  osiągnie  30˚C
należy  dwukrotnie  wydłużyć  czas  pomiędzy  kolejnymi
dawkami leków,

C . jeżeli  po  wykonaniu  3  defibrylacji  migotanie  komór  lub
częstoskurcz  komorowy  bez  tętna  utrzymuje  się  nadal,
kolejne  należy  wykonać  dopiero  po  ogrzaniu  pacjenta  do
temperatury powyżej 30˚C,

D . stosowanie  AED  nie  jest  zalecane  w  przypadku
hipotermii.

Zadanie 73.
W  ciągu 72 godzin u pacjenta,  który uległ  podtopieniu występuje
wysokie ryzyko:

A.  choroby kesonowej,
B.  ostrej niewydolności oddechowej,
C.  hipertermii,
D.  sepsy.

Zadanie 74.
SIRS  stwierdza  się  przy  wymienianych  poniżej
nieprawidłowościach, z WYJĄTKIEM:

A . wzrostu  lub  obniżeniu  temperatury  ciała  (>38˚C  lub
<36˚C),

B.  bradykardii <60/min,
C.  przyśpieszeniu oddechu >20/min lub PaCO2 <32mmHg,
D . zmianie  l iczby  leukocytów  we  krwi  obwodowej  (>12

000/mm³, <4000/mm³ lub >10% niedojrzałych formach w
rozmazie krwi obwodowej).

Zadanie 75.
Cykl  krążeniowo  -  oddechowy  wg  Wytycznych  Polskiej  Rady
Resuscytacji,  przy  nagłym  zatrzymaniu  krążenia  u  dziecka
prowadzony przez 1 ratownika przedmedycznego, wynosi:

A .  5 uciśnięć - 1 wdech,
B.  30 uciśnięć - 2 wdechy,
C.  15 uciśnięć - 1 wdech,
D.  5 uciśnięć - 2 wdechy.



Zadanie 76.
Podczas  prowadzenia  podstawowych  zabiegów  resuscytacyjnych,
ocenę stanu poszkodowanego dorosłego wykonujemy:

A.  co 1 minutę,
B.  co 5 cykli,
C.  nie sprawdzamy skuteczności zabiegów resuscytacyjnych,
D . d o  momentu  pojawienia  się  tętna  na  tętnicy  szyjnej

wspólnej.

Zadanie 77.
D o  oddziału  ratunkowego  została  przywieziona  z  pobliskiego
dworca  autobusowego  po  wielogodzinnej  podróży  zatłoczonym
autobusem  58-letnia  pacjentka,  z  dusznością,  bólami  w  klatce
piersiowej,  uczuciem  lęku.  Z  wywiadu  wynika,  że  leczy  się  z
powodu żylaków kończyn dolnych. Nie stwierdzono zmian w badaniu
EKG i RTG klatki piersiowej. Obraz kliniczny sugeruje:

A.  reakcję nerwicową,
B.  chorobę lokomocyjną,
C.  zatorowość płucną,
D.  spastyczne zapalenie oskrzeli.

Zadanie 78.
Leki  w  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  zaleca  się  podawać
drogą:

A.  dożylną, domięśniową,
B.  domięśniową, podskórną,
C.  dotchawiczą, domięśniową,
D.  dożylną, doszpikową.

Zadanie 79.
Triada Becka to zespół objawów występujących w:

A.  odmie prężnej,
B.  tamponadzie serca,
C.  cepowatej klatce piersiowej,
D.  krwiaku opłucnej.



Zadanie 80.
Zespół  Ratownictwa Medycznego  przywiózł  do  SOR 14  miesięczne
dziecko po napadzie drgawek, które ustąpiły po doraźnym podaniu
diazepamu.  Dziecko  jest  obecnie  w  dobrym  stanie  ogólnym,
wydolne oddechowo i krążeniowo. Według relacji rodziców dziecko
m a  infekcję  górnych  dróg  oddechowych,  a  bezpośrednio  przed
wystąpieniem drgawek zagorączkowało do 39,4˚C. Był to pierwszy
epizod drgawek w jego życiu. Wywiad sugeruje:

A.  pierwszy w życiu napad padaczki,
B.  tężyczkę,
C.  drgawki gorączkowe,
D.  drgawki pourazowe.

Zadanie 81.
W  którym  momencie  należy  wezwać  pomoc  profesjonalną  jeżeli
poszkodowany jest osobą dorosłą?

A . p o  stwierdzeniu  braku  czynności  życiowych
(nieprzytomny, brak oddechu, brak tętna),

B . p o  stwierdzeniu  braku  czynności  życiowych
(nieprzytomny,  brak  oddechu,  brak  tętna)  i  rozpoczęciu
BLS,

C.  przed sprawdzeniem czynności życiowych,
D.  jak tylko zauważymy wypadek komunikacyjny.

Zadanie 82.
Właściwą  koordynację  medycznych  działań  ratunkowych,
prowadzonych  na  miejscu  zdarzenia  o  charakterze  wypadku
masowego, powinien rozpocząć:

A.  tylko strażak,
B.  tylko policjant,
C.  pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia lekarz,
D.  szef pierwszego zespołu ratownictwa medycznego.

Zadanie 83.
Wyróżniamy  następujące  mechanizmy  zatrzymania  krążenia,  z
WYJĄTKIEM:

A.  migotanie komór,
B.  częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS,
C.  aktywność elektryczna bez tętna PEA,
D.  asystolia.



Zadanie 84.
Postępowanie  segregacyjne  na  miejscu  zdarzenia  ułatwia
znajomość systemu segregacyjnego START, według którego ocenia
się kolejno:

A . zdolność do swobodnego poruszania się (chodzenia), czas
nawrotu kapilarnego, stan świadomości,

B . zdolność  do  swobodnego  poruszania  się  (chodzenia),
ocena tętna na tętnicy promieniowej, stan świadomości,

C . zdolność  do  swobodnego  poruszania  się  (chodzenia),
częstość  oddechów,  czas  nawrotu  kapilarnego  lub  ocena
tętna na tętnicy promieniowej, stan świadomości,

D.  oddech, tętno obwodowe, stan świadomości.

Zadanie 85.
4  letnie  dziecko,  w  ciężkim  stanie  ogólnym,  wysoko
gorączkujące,  z  przyspieszonym  oddechem,  broniące  się  przed
położeniem,  najchętniej  przyjmujące  pozycję  siedzącą.  Zgłasza
ból  gardła,  zwraca  uwagę  silne  ślinienie  -  dziecko  nie  jest  w
stanie  połykać  śliny.  Jego  głos  jest  stłumiony.  Obraz  kliniczny
może sugerować zapalenie:

A.  krtani,
B.  nagłośni,
C.  gardła,
D.  płuc.

Zadanie 86.
Mężczyzna, jadący bez pasów bezpieczeństwa, został poszkodowany
w  wyniku kolizji z innym pojazdem, uderzając klatką piersiową w
kierownicę,  która  wskutek  tego  się  odkształciła.  Pacjent  skarży
s ię  na  silny  ból  w  klatce  piersiowej  i  trudności  z  oddychaniem.
W  czasie  badania  przedmiotowego  stwierdzono  trzeszczenie,
bolesność  klatki  piersiowej  i  nieprawidłową  ruchomość  je j
ścian. U pacjenta podejrzewamy:

A.  odmę prężną,
B.  tamponadę serca,
C.  wiotką klatkę piersiową (cepowatą),
D.  stłuczenie płuc.



Zadanie 87.
W  którym  z  przedstawionych  przypadków,  ryzyko  popełnienia
samobójstwa jest największe?

A . 30-letnia  nauczycielka,  która  połknęła  30  tabletek  leku
homeopatycznego w czasie domowej awantury z mężem,

B . 21-letnia  studentka,  która  w  rozmowie  z  koleżankami  w
akademiku  wyraża  frustrację,  niechęć  do  życia  i  nie
widzi żadnej przyszłości dla siebie,

C . 45-letni  bezrobotny  mężczyzna,  który  usiłował  już
popełnić  samobójstwo  w  piwnicy  swojego  bloku,  nad
ranem,

D . 16-letnia  dziewczyna,  która  na  korytarzu  w  szkole
dokonuje  samookaleczenia  przez  kilkakrotne  nacięcia
przedramienia.

Zadanie 88.
Prawdą  jest,  że  każda  osoba  w  strukturze  systemu  jednolitego
dowodzenia powinna nadzorować pracę:

A.  2 - 8 osób,
B.  3 - 7 osób,
C.  2 - 9 osób,
D.  3 - 9 osób.

Zadanie 89.
Jeśli osoba podejmująca medyczne działania ratunkowe lub osoba
udzielająca  pierwszej  pomocy  w  następstwie  swojej  interwencji
poniosła szkodę na mieniu to:

A . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej
szkody od skarbu państwa,

B . poszkodowanemu nie przysługuje roszczenie o naprawienie
te j  szkody,  ponieważ  działał  w  imię  solidarności
społecznej,

C . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej
szkody od firmy ubezpieczeniowej poszkodowanego,

D . poszkodowany może dochodzić roszczeń o naprawienie te j
szkody  od  osoby  ( lub  osób),  której  udzielał  działań
ratunkowych lub udzielał pierwszej pomocy.

Zadanie 90.
Udrożnienie dróg oddechowych u niemowlęcia uzyskujemy poprzez:

A.  maksymalne odgięcie głowy,
B.  podłożenie pod okolicę potylicy płaskiej poduszeczki,
C.  przygięcie głowy i uniesienie żuchwy,
D . odgięcie  głowy  do  pozycji  neutralnej  i  uniesienie

żuchwy.



Zadanie 91.
Segregacja wymaga wstępnej oceny poszkodowanych. Powszechnie
stosowanym systemem pozwalającym na wdrożenie podstawowych
niezbędnych zabiegów ratowniczych,  ustalenie  stopnia  zagrożenia
życia  u  poszczególnych poszkodowanych oraz  dokonanie  podziału
poszkodowanych  na  grupy  wg  kolejności  ewakuacji  do  szpitala
zapewnia:

A.  Skala śpiączki û GCS (Galsgow Coma Scale),
B.  Algorytm START (Simple Triage And Rapid Treatment),
C . Skrócona  Skala  Obrażeń  û  AIS  (Abbreviated  Injury

Scale),
D.  Wskaźnik ciężkości urazu û ISS (Injury Severity Score).

Zadanie 92.
D o  SOR  przywieziono  pacjenta  z  objawami  wstrząsu  na  skutek
masywnego  krwotoku  zewnętrznego.  Stwierdzono  podwyższenie
stężenia  mocznika  i  kreatyniny  w  surowicy  krwi,  a  po  założeniu
cewnika do pęcherza moczowego uzyskano 50 ml moczu. Objawy te
świadczą o tym, że u pacjenta rozwinęła się:

A .  ostra pozanerkowa niewydolność nerek,
B.  ostra martwica cewek nerkowych,
C.  ostra przednerkowa niewydolność nerek,
D.  odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Zadanie 93.
W reakcji anafilaktycznej lekiem z wyboru jest:

A .  atropina podawana i.v,
B.  adrenalina i.m,
C.  hydrokortison i.v,
D.  adrenalina s.c.

Zadanie 94.
U  80-letniego  pacjenta  wystąpiła  anuria.  W  podbrzuszu
wyczuwalny  jest  wypełniony  pęcherz  moczowy.  Lekarz  pogotowia
ratunkowego  nie  mógł  założyć  cewnika  Foleya  do  pęcherza
moczowego.  Najbardziej  prawdopodobną  przyczyną  zatrzymania
moczu u tego pacjenta jest:

A .  ostre kłębkowe zapalenie nerek,
B.  przerost gruczołu krokowego,
C.  kamica moczowodowa,
D.  wstrząs hipowolemiczny.



Zadanie 95.
Wskaż FAŁSZYWE twierdzenie odnoszące się do urazów u dzieci:

A . dzieci  ze  względu  na  wyższy  stosunek  powierzchni  ciała,
są bardziej narażone na utratę ciepła i hipotermię,

B . drgawki  u  dzieci  mogą  się  pojawić  bezpośrednio  po
urazie lub mogą wystąpić później,

C . dzieci  są  bardziej  podatne  na  urazy  wątroby,  pęcherza,
śledziony niż dorośli,

D . dzieci  mają  większe  zdolności  kompensacji  i  dlatego
wstrząs tolerują lepiej niż dorośli.

Zadanie 96.
32-letnia  kobieta  skarżąca  się  na  bóle  brzucha  w  ostatnich  12
godzinach.  Ból  nasila  się.  Ostatnia  miesiączka  wystąpiła  8
tygodni  temu.  W  czasie  badania  pacjentki  stwierdzono:  brzuch
wzdęty  i  deskowaty,  tkliwy  przy  opukiwaniu.  Powłoki  skórne
blade, ciśnienie skurczowe 70 mmHg. Objawy te mogą wskazywać
na:

A.  mięśniaki macicy,
B.  ciążę pozamaciczną,
C.  poronienie zagrażające,
D.  skręcenie torbieli i jajnika.

Zadanie 97.
Zaburzenia  rytmu  serca  w  postaci  wydłużenia  odstępu  Q-T  i
nowego załamka J pomiędzy zespołem QRS a odcinkiem ST występuje
w :

A.  hipertermii,
B.  hipotermii,
C.  porażeniu prądem,
D.  porażeniu piorunem.

Zadanie 98.
24-letnia  kobieta  wyskoczyła  z  okna  znajdującego  się  na  drugim
piętrze.  Jest  nieprzytomna,  ma  niskie  ciśnienie,  wilgotną
skórę,  tachykardię.  Urazy  obejmują  otwarte  złamanie  czaszki  i
złamanie  miednicy.  Jak  długo  powinno  trwać  postępowanie  na
miejscu wypadku?

A.  do 5 minut,
B.  5-10 minut,
C.  10-15 minut,
D . tak  długo,  jak  jest  to  konieczne  do  oceny  i

stabilizacji pacjentki.



Zadanie 99.
Rodzice  zgłosili  s ię  z  3-letnim  dzieckiem  do  SOR,  zaniepokojeni
trwającymi  od  dwóch  dni  długimi  atakami  kaszlu  z  następowymi
wymiotami  i  sinicą.  Według  ich  relacji  napady  kaszlu  u  dziecka
kończą  się  głębokim  wdechem  i  "pianiem".  Jaką  jednostkę
chorobową trzeba brać pod uwagę?

A.  zapalenie krtani,
B.  zapalenie nagłośni,
C.  krztusiec,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 100.
Która  z  odpowiedzi  dotyczących  zespołu  wgłobienia  jest
FAŁSZYWA?

A . odruch  Cushinga  polega  na  tym,  że  wzrostowi  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego  towarzyszy  spadek  ciśnienia
tętniczego i przyspieszenie czynności serca,

B . odruch  Cushinga  polega  na  tym,  że  wzrostowi  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego  towarzyszy  wzrost  ciśnienia
tętniczego i zwolnienie czynności serca,

C . zespół  zagrażającego  wgłobienia  jest  jedyną  sytuacją
kliniczną,  w  której  istnieje  wskazanie  do
hiperwentylacji,

D . jednym  z  objawów  zespołu  wgłobienia  jest  poszerzenie
źrenicy  i  ustawienie  gałki  ocznej  w  dół  i  na  zewnątrz
po stronie uszkodzenia mózgu.

Zadanie 101.
System  ratownictwa  medycznego  zakłada  integrację  wszystkich
służb ratowniczych na poziomie:

A.  CPR,
B.  HEMS,
C.  SOR,
D.  ZRM.

Zadanie 102.
Kobieta  lat  45  z  pełnoobjawowym  wstrząsem  anafilaktycznym  po
użądleniu przez pszczołę. Pacjentce należy podać:

A.  epinefrynę 1:1000, 1ml im,
B.  corhydron 300 mg iv,
C.  epinefrynę 1:10 000 1ml iv,
D.  amiodaron 150 mg iv.



Zadanie 103.
Podstawowym  aktem  prawnym  dotyczącym  obowiązku  udzielania
pierwszej pomocy jest artykuł:

A .  162 kodeksu cywilego,
B.  162 kodeksu karnego,
C.  161 kodeksu karnego,
D.  161 kodeksu cywilnego.

Zadanie 104.
Co determinuje zachowanie uczestników wypadku?

A.  obrażenia ciała,
B.  śmierć i urazy innych uczestników,
C.  strach i brak pomocy,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 105.
W  przypadku  zaopatrywania  medycznego  na  miejscu  zdarzenia,
poszkodowanego z urazem jamy brzusznej i wypadniętymi trzewiami
należy:

A.  odprowadzić trzewia do jamy brzusznej,
B . obłożyć  trzewia  suchym  jałowym  opatrunkiem  bez

odprowadzania do jamy brzusznej,
C . obłożyć  trzewia  jałowym  opatrunkiem  nasączonym  solą

fizjologiczną  a  następnie  opatrunkiem  suchym,  bez
odprowadzania do jamy brzusznej,

D . niczym  nie  obkładać  i  nie  odprowadzać  do  jamy
brzusznej.

Zadanie 106.
Podejmowanie interwencji medycznej w stosunku do każdej osoby
znajdującej  s ię  w  stanie  nagłego  zagrożenia  życia  lub  zdrowia
ustawodawca określa jako zadanie:

A.  ochrony zdrowia,
B.  państwa,
C.  Państwowej Straży Pożarnej, ratownictwa medycznego,
D.  Ministra Zdrowia, Wojewody, Starosty.

Zadanie 107.
Celem edukacji społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy jest:

A .  poprawienie skuteczności i redukcja kosztów leczenia,
B.  właściwe, wstępne postępowanie,
C . uzyskanie  optymalnego  poziomu  wiedzy  z  zakresu

pierwszej pomocy,
D . trafne  rozpoznanie  zatrzymania  krążenia,  oddechu,

zadławienia,  oraz  prawidłowe  prowadzenie  podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych.



Zadanie 108.
Wskazaniem do elektrostymulacji przezskórnej jest:

A .  blok przedsionkowo-komorowy I stopnia,
B . tachykardia  >160  uderzeń/minutę,  oporna  na

farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

C . bradykardia  <40  uderzeń/minutę  oporna  na
farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

D.  asystolia.

Zadanie 109.
Największe ryzyko wystąpienia wstrząsu krwotocznego w przypadku
obrażeń  układu  szkieletowo-mięśniowego,  występuje  przy
złamaniu:

A.  obustronnym kości przedramienia,
B.  kości piszczelowych,
C.  obustronnym kości udowych,
D.  obustronnym kości strzałkowych.

Zadanie 110.
Diagnostyczne  płukanie  otrzewnej  (DPO)  to  badanie
umożliwiające:

A.  rozpoznanie choroby nowotworowej,
B . dokładne  zlokalizowanie  w  jamie  brzusznej  miejsca

krwawienia,
C . potwierdzenie lub wykluczenie krwawienia w obrębie jamy

brzusznej,
D.  wykluczenie krwiaka zaotrzewnowego.

Zadanie 111.
Obraz cepowatej klatki piersiowej wraz z objawem paradoksalnego
oddechu występuje u chorego:

A.  ze złamaniem kręgosłupa w odcinku piersiowym,
B . z e  złamaniem  więcej  niż  3  żeber  w  co  najmniej  2

miejscach,
C.  po urazie z pęknięciem żołądka,
D.  z chorobą obturacyjną płuc.

Zadanie 112.
Jakie  szybkie  i  tanie  badanie  zdiagnozuje  uszkodzenia
śledziony?

A.  RTG przeglądowe jamy brzusznej na stojąco,
B.  TK jamy brzusznej,
C.  USG jamy brzusznej,
D.  RTG klatki piersiowej lewoboczne.



Zadanie 113.
Właściwe  miejsce  do  uciskania  klatki  piersiowej  w  NZK  u
niemowlęcia to:

A . 1  szerokość  palca  poniżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

B . 2  szerokości  palca  poniżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

C . 1  szerokość  palca  powyżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

D . 1  palec  powyżej  miejsca  gdzie  łuki  żebrowe  łączą  się  z
trzonem mostka.

Zadanie 114.
Najbardziej  skuteczną  metodą  leczenia  ciężkiego  zatrucia
tlenkiem węgla jest:

A .  umieszczenie chorego w namiocie tlenowym,
B.  pobyt chorego w komorze dekompresyjnej,
C.  podanie choremu tlenu o dużym przepływie,
D.  pobyt chorego w komorze hiperbarycznej.

Zadanie 115.
Dysponujesz  20  ml  f iolką  zawierającą  2%  Lignocainę.  Do
sporządzenia 100 ml roztworu 0,25% użyjesz:

A.  1,25 ml Lignocainy + 98,75 ml 0,9% NaCl,
B.  2,5 ml Lignocainy + 97,5 ml 0,9% NaCl,
C.  12,5 ml Lignocainy + 87,5 ml 0,9% NaCl,
D.  15 ml Lignocainy + 85 ml 0,9% NaCl.

Zadanie 116.
Lekiem  stosowanym  w  celu  odwrócenia  depresji  oddechowej
spowodowanej  działaniem  niedepolaryzujących  środków
zwiotczających jest:

A .  flumazelin,
B.  atropina,
C.  nalokson,
D.  neostygmina.

Zadanie 117.
W resuscytacji osoby dorosłej adrenalinę podaje się w dawce:

A.  3 mg dożylnie,
B.  1mg dożylnie,
C.  1mg do rurki dotchawiczej,
D.  0,5 mg dożylnie.



Zadanie 118.
Według modelu żałoby Bowlby'ego, depresja może pojawić w fazie:

A .  osłupienia,
B.  tęsknoty i poszukiwania,
C.  dezorganizacji,
D.  reorganizacji,

Zadanie 119.
Nagłe zagrożenie w wyniku, którego zapotrzebowanie na medyczne
działania  ratunkowe  przekracza  możliwości  obecnych  na  miejscu
zdarzenia  si ł  i  środków  oraz  zachodzi  konieczność  segregacji
rozumianej  jako  ustalenie  priorytetów  leczniczo-  transportowych
to :

A.  zdarzenie mnogie,
B.  zdarzenie masowe,
C.  katastrofa,
D.  zdarzenie jednostkowe.

Zadanie 120.
W  przypadku  podjęcia  decyzji  o  zaprzestaniu  zabiegów
resuscytacyjnych  u  pacjenta  będącego  w  hipotermii,  należy
kierować się zasadą:

A . stwierdzenie  zgonu  odbywa  się  tak  jak  w  innych
przypadkach,

B . nie  można  stwierdzić  zgonu  dopóki  nie  ogrzeje  s ię
ofiary,

C . jeśl i  nie  ma  krążenia  po  20  minutach  wykonywania
zabiegów resuscytacyjnych, zawsze stwierdza się zgon,

D . zawsze  stwierdza  się  zgon,  jeśli  upłynęło  20  minut  od
epizodu oziębienia ofiary.

Zadanie 121.
Dokończ  zdanie:  Od  chwili  udrożnienia  dróg  oddechowych maską
lub  rurką  krtaniową  należy  podjąć  próbę  uciskania  klatki
piersiowej:

A . bez  przerw  na  wentylację,  bez  względu  na  to  czy  pojawi
s ię  nadmierny  przeciek  powietrza  upośledzający
wentylację,

B . bez  przerw  na  wentylację,  lecz  jeśli  pojawi  s ię
nadmierny  przeciek  powietrza  upośledzający  wentylację,
RKO należy prowadzić z przerwami na oddechy, utrzymując
stosunek 30 uciśnięć do 2 wdechów,

C . bez  przerw  na  wentylację,  lecz  jeśli  pojawi  s ię
nadmierny  przeciek  powietrza  upośledzający  wentylację,
RKO należy prowadzić z przerwami na oddechy, utrzymując
stosunek 2 wdechy do 30 uciśnięć,

D.  bez przerw na wdechy prowadząc hiperwentylację.



Zadanie 122.
Zaburzenia częstości oddechów dzielimy na:

A.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe,
B.  tachypnoe, bradypnoe,
C.  tachypnoe, bradypnoe, ortopnoe,
D.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe, ortopnoe.

Zadanie 123.
C o  utrudnia  komunikowanie  się  w  zespole  pod  względem
jakościowym i ilościowym?

A.  brak opracowanego systemu działania,
B.  mała liczebność zespołu,
C.  działanie w warunkach silnego stresu,
D.  brak koordynacji działań zespołu.

Zadanie 124.
W przypadku podejrzenia odmy prężnej, prawidłowe postępowanie w
warunkach przedszpitalnych polega na natychmiastowym wykonaniu:

A . zdjęcia  rtg  i  po  uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania,
wykonanie  punkcji  odbarczającej  w  2  przestrzeni
międzyżebrowej (linia obojczykowa środkowa),

B . zdjecia  rtg  i  po  uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania,
wykonanie  punkcji  odbarczającej  w  5  przestrzeni
międzyżebrowej (linia pachowa środkowa),

C . punkcji  odbarczającej  w  2  przestrzeni  międzyżebrowej
(linia obojczykowa środkowa),

D . punkcji  odbarczającej  w  5  przestrzeni  międzyżebrowej
(linia pachowa środkowa).

Zadanie 125.
Fundamentalną zasadą dla porządku zbiorowego jest zasada:

A.  solidarności społecznej,
B.  równości i solidarności społecznej,
C.  praworządności,
D.  równości, solidarności społecznej i praworządności.



Zadanie 126.
Kodeks  Etyki  dla  Pielęgniarek  ICN  zawiera  cztery  podstawowe
części określające standardy/normy postępowania etycznego:

A . pielęgniarki  a  obowiązek  niesienia  pomocy;  pielęgniarki
a  praktyka;  pielęgniarka  a  zawód;  pielęgniarka  a
współpracownicy,

B . pielęgniarki  a  praktyka;  pielęgniarka  a  zawód;
pielęgniarka  a  współpracownicy;  pielęgniarki  a  kodeks
etyki zawodowej,

C . pielęgniarki  a  Międzynarodowa  Rada  Pielęgniarek;
pielęgniarki  a  ludzie;  pielęgniarki  a  praktyka;
pielęgniarka a zawód,

D . pielęgniarki  a  ludzie;  pielęgniarki  a  praktyka;
pielęgniarka a zawód; pielęgniarka a współpracownicy.

Zadanie 127.
Prawidłowa  pierwsza  dawka  amiodaronu  podawana  w  trakcie
resuscytacji wynosi:

A .  300 mg rozcieńczone w 20 ml 5% glukozy,
B.  300 mg rozcieńczone w 20 ml 0,9% NaCl,
C.  150 mg rozcieńczone w 20 ml 5% glukozy,
D.  150 mg rozcieńczone w 20 ml 0,9% NaCl.

Zadanie 128.
D o  leczenia  bólu  związanego  ze  znacznym  urazem  tkanek
wykorzystuje się:

A .  NLPZ i paracetamol lub metamizol,
B.  opioidy i NLPZ,
C.  techniki znieczulenia miejscowego,
D.  analgezję multimodalną.

Zadanie 129.
Lekiem  o  działaniu  antagonistycznym  w  stosunku  do  opioidów
jest:

A .  anexate,
B.  naloxon,
C.  midazolam,
D.  flumazenil.

Zadanie 130.
Cechą  charakterystyczną  dla  stanu  padaczkowego  są  drgawki
utrzymujące się nieprzerwanie przez powyżej:

A .  15 min.,
B.  30 min.,
C.  60 min.,
D.  90min.



Zadanie 131.
Mechanizm desensytyzacji u wdowy/wdowca:

A.  oznacza zaprzeczanie śmierci bliskiej osoby,
B.  wiąże się z chęcią nadania znaczenia śmierci,
C.  oznacza chęć utrzymania stałego kontaktu ze zmarłym,
D . polega  na  stopniowym  oswajaniu  się  ze  śmiercią

bliskiego.

Zadanie 132.
Ratownicze  uciskanie  klatki  piersiowej  u  świeżorodka,  należy
wykonać w przypadku:

A.  braku oddechu,
B.  bradykardii poniżej 80 uderzeń/minutę,
C.  bradykardii poniżej 70 uderzeń/minutę,
D.  bradykardii poniżej 60 uderzeń/minutę.

Zadanie 133.
28-letni  mężczyzna  w  wyniku  wypadku  samochodowego  doznał
złamania  kości  udowej  lewej,  kości  przedramienia  oraz  3  żeber
p o  stronie  lewej.  Szacunkowa  średnia  utrata  krwi  u  tego
poszkodowanego wynosi około:

A.  1000 ml,
B.  1500 ml,
C.  2000 ml,
D.  2500 ml.

Zadanie 134.
Zwichnięcie stawu to:

A . przemieszczenie  s ię  jednej  powierzchni  stawowej
względem drugiej,

B . naciągnięcie i/lub naderwanie torebki stawowej, warunki
anatomiczne pozostają prawidłowe,

C.  przerwanie ciągłości kości,
D . stłuczenie  lub  zmiażdżenie  tkanek  miękkich  oraz

struktur okołostawowych, bez uszkodzenia kości.

Zadanie 135.
Podczas  prób  resuscytacji,  podawanym  w  pierwszej  kolejności
lekiem zapobiegającym komorowym zaburzeniom rytmu jest:

A .  lignocaina,
B.  bretylium,
C.  wapń,
D.  amiodaron.



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 172815
GRUPA 1
Zadanie 1.
W sytuacji nagłego wypadku, dobro własne świadka czy uczestnika
nagłego wypadku, decyduje o udzieleniu pomocy poszkodowanemu.
Jest to teoria:

A.  wymiany społecznej,
B.  wzajemności,
C.  empatii-altruizmu,
D.  strat.

Zadanie 2.
Skalę  śpiączki  Glasgow  stosuje  s ię  do  oceny  stanu  pacjenta
przewiezionego  na  oddział  ratunkowy.  Pacjent  otwiera  oczy
jedynie  na  bodźce  bólowe  i  wydaje  chrząkające  dźwięki.  W
odpowiedzi  na  bodźce  bólowe  wycofuje  kończyny.  I le  punktów  w
skali Glasgow może otrzymać ten pacjent?

A.  3 ,
B.  6 ,
C.  8 ,
D.  12.

Zadanie 3.
W  wyniku zatkania światła wyrostka robaczkowego może dojść do
stanu zagrożenia życia i zdrowia z powodu:

A.  zaparcia,
B.  uwięźnięcia,
C.  przewodnienia,
D.  zgorzeli i przedziurawienia.

Zadanie 4.
Zajęcia  edukacyjne  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy  są
realizowane  z  udziałem:  lekarza  systemu,  pielęgniarki  systemu,
ratowników  medycznych,  którzy  otrzymują  wynagrodzenie  według
stawki godzinowej na podstawie umowy cywilno- prawnej. Zajęcia
edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy nie mogą być
realizowane przez nauczycieli. Zaznacz prawidłową odpowiedź:

A.  pierwsze i drugie zdanie jest prawdziwe,
B.  pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe,
C.  pierwsze i drugie zdanie jest fałszywe,
D.  pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe.



Zadanie 5.
Spośród  wymienionych  cech  definiujących  stan  padaczkowy
prawdziwą jest:

A .  czynność napadowa utrzymuje się przynajmniej 30 minut,
B . stan  padaczkowy  to  kilka  kolejnych  napadów,  pomiędzy

którymi chory nie odzyskuje przytomności,
C . najczęstszą  postacią  stanu  padaczkowego  są  napady

"grand mal",
D.  wszystkie powyższe cechy są prawdziwe.

Zadanie 6.
Sprawność działania ratowników zależy od:

A.  właściwej organizacji czasu pracy i wypoczynku,
B.  znajomości technik relaksacyjnych,
C.  prawidłowa odpowiedź A i B,
D . powyższe  nie  mają  znaczącego  wpływu  na  sprawność

ratowników.

Zadanie 7.
Zgodnie  z  przepisami  Unii  Europejskiej,  do  obrotu  i  używania
mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznaczone znakiem:

A.  PL,
B.  Q ,
C.  CE,
D.  PZH.

Zadanie 8.
Rodzice  zgłaszają  się  do  SOR  z  3-letnim  dzieckiem,  które  przed
ok.  godziną  połknęło  monetę  5-groszową.  Dziecko  nie  ma
dolegliwości, jest spokojne. W tej sytuacji należy:

A . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  rzucie  żołądka  wykonać  gastroskopię  w
celu usunięcia go,

B . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  przełyku,  zwolnić  pacjenta  do  domu
zalecając dietę bogatoresztkową i kontrolę stolców,

C . p o wykonaniu rtg przeglądowego i stwierdzeniu obecności
ciała  obcego  w  rzucie  żołądka  zwolnić  pacjenta  do  domu
z zaleceniem diety bogatoresztkowej i kontroli stolców.

D . dziecko  nie  wymaga  wykonania  rtg  przeglądowego,  może
być  zwolnione  do  domu  z  zaleceniem  diety
bogatoresztkowej i obserwacji stolców.



Zadanie 9.
SIRS  stwierdza  się  przy  wymienianych  poniżej
nieprawidłowościach, z WYJĄTKIEM:

A . wzrostu  lub  obniżeniu  temperatury  ciała  (>38˚C  lub
<36˚C),

B.  bradykardii <60/min,
C.  przyśpieszeniu oddechu >20/min lub PaCO2 <32mmHg,
D . zmianie  l iczby  leukocytów  we  krwi  obwodowej  (>12

000/mm³, <4000/mm³ lub >10% niedojrzałych formach w
rozmazie krwi obwodowej).

Zadanie 10.
Faza konsolidacji w wypadkach masowych dotyczy :

A . działań stosownych służb mających na celu naprawę szkód
materialnych powstałych na skutek zdarzenia,

B . działań  służb  ratowniczych  z  chwilą  przybycia  na
miejsce zdarzenia,

C . spontanicznych działań ratowniczych dokonywanych przez
świadków zdarzenia,

D.  odp. A,B,C jest prawidłowa.

Zadanie 11.
C o  utrudnia  komunikowanie  się  w  zespole  pod  względem
jakościowym i ilościowym?

A.  brak opracowanego systemu działania,
B.  mała liczebność zespołu,
C.  działanie w warunkach silnego stresu,
D.  brak koordynacji działań zespołu.

Zadanie 12.
Przy  defibrylacji  osoby  dorosłej  si ła  przyłożenia  łyżek
(klasycznych) powinna wynosić:

A .  0.2 - 1 kg,
B.  2 - 5 kg,
C.  około 8 kg,
D.  nie jest to określone.

Zadanie 13.
W stanie astmatycznym NIE są przeciwwskazane:

A.  koloidy,
B.  inhibitory konwertazy angiotensynogenu,
C.  glikokortykoidy,
D.  pochodne kurary.



Zadanie 14.
Mężczyzna  około  40  lat  z  widoczną  raną  przedramienia,
niechodzący,  niespełniający  poleceń,  brak  oddechu  pomimo
udrożnienia  dróg  oddechowych,  CRT>2  sek.  podczas  segregacji
wstępnej  dokonywanej  przez  funkcjonariusza  PSP  w  zdarzeniu
masowym otrzyma priorytet:

A .  zielony,
B.  żółty,
C.  czerwony,
D.  czarny.

Zadanie 15.
W  zestawie  do  intubacji  noworodka  (30  tydzień  ciąży)
przygotujesz rurki intubacyjne:

A.  z mankietem uszczelniającym w rozmiarze 2.0; 3.0; 3.5,
B . z  mankietem  uszczelniającym  w  rozmiarze  2.0;  3.0;  4.0;

2.5; 3.5,
C . bez  mankietu  uszczelniającego  w  rozmiarze  1.0;  1.5;

2.0,
D . bez  mankietu  uszczelniającego  w  rozmiarze  3.0;  2.5;

3.5.

Zadanie 16.
Do podstawowych objawów stanu przedrzucawkowego u kobiety w III
trymestrze ciąży, należą:

A.  drgawki, spadek ciśnienia tętniczego, wielomocz,
B.  drgawki, spadek ciśnienia tętniczego, cukromocz,
C.  obrzęki, wzrost ciśnienia tętniczego, białkomocz,
D.  obrzęki, wzrost ciśnienia tętniczego, wielomocz.

Zadanie 17.
Przyczyną przednerkowej ostrej niewydolności nerek nie jest:

A .  krwotok,
B.  odwodnienie,
C.  niewydolność mięśnia sercowego.
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 18.
Przy  oparzeniu  oka  wapnem  gaszonym  prawidłowe  postępowanie
wstępne polega na:

A . miejscowym  znieczuleniu  kroplami  celem  ułatwienia
badania,

B.  natychmiastowej ocenie ostrości wzroku,
C.  płukaniu wodą,
D . założeniu  sterylnego  opatrunku  i  transporcie  do  ośrodka

specjalistycznego.



Zadanie 19.
Przy  przepływie  12  l/min  zawartość  butli  o  pojemności  2,7  l itra
wypełnionej tlenem sprężonym do 80 atmosfer wystarczy na:

A.  15 min. tlenoterapii,
B.  18 min. tlenoterapii,
C.  21 min. tlenoterapii,
D.  35,5 min. tlenoterapii.

Zadanie 20.
Informacje,  które  zostały  poznane  w  związku  z  pełnioną  funkcją,
wykonywaną  pracą,  działalnością  publiczną,  społeczną,
gospodarczą lub naukową stanowią zakres tajemnicy:

A.  cywilnej,
B.  zawodowej,
C.  karnej,
D.  przed pacjentem.

Zadanie 21.
Właściwą  koordynację  medycznych  działań  ratunkowych,
prowadzonych  na  miejscu  zdarzenia  o  charakterze  wypadku
masowego, powinien rozpocząć:

A.  tylko strażak,
B.  tylko policjant,
C.  pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia lekarz,
D.  szef pierwszego zespołu ratownictwa medycznego.

Zadanie 22.
W  sytuacji,  gdy  miejscowe  służby  ratownicze  nie  są  w  stanie
udzielić  pomocy  medycznej  wszystkim  poszkodowanym  w  wyniku
jakiegoś zdarzenia, to mamy do czynienia z:

A .  katastrofą,
B.  wypadkiem masowym,
C.  kataklizmem,
D.  klęską żywiołową.

Zadanie 23.
D o  określenia  warunków  intubacji  dotchawiczej  i  przewidywania
stopnia trudności w jej wykonaniu, NIE służy:

A.  skala Mallampatiego,
B.  skala Norton,
C.  skala Cormacka-Lehana,
D.  ocena odległości tarczowo-bródkowej.



Zadanie 24.
28-letni  mężczyzna  w  wyniku  wypadku  samochodowego  doznał
złamania  kości  udowej  lewej,  kości  przedramienia  oraz  3  żeber
p o  stronie  lewej.  Szacunkowa  średnia  utrata  krwi  u  tego
poszkodowanego wynosi około:

A.  1000 ml,
B.  1500 ml,
C.  2000 ml,
D.  2500 ml.

Zadanie 25.
Skala Glasgow opiera się na ocenie:

A.  czynności nerwów czaszkowych,
B . czynności  serca,  czynność  oddechowej,  napięcia  mięśni,

reakcji na cewnik, koloru skóry,
C.  reakcji otwierania oczu, reakcji słownej i ruchowej,
D.  siły mięśniowej.

Zadanie 26.
Najczęstszą przyczyną ostrej niewydolności nerek jest:

A .  odwodnienie,
B.  zastoinowa niewydolność krążenia,
C.  zwężenie cewki moczowej,
D.  niedokrwienie.



Zadanie 27.
Zaznacz  prawidłową  kolejność  etapów  w  procesie  podejmowania
decyzji w systemie segregacji medycznej:

A . rozpoznanie  problemu,  zgromadzenie  i  analiza  informacji
w  powiązaniu  z  możliwymi  rozwiązaniami,  zbadanie
możliwych rozwiązań i wybranie właściwego, zastosowanie
wybranego  rozwiązania,  obserwacja  podjętego  działania  i
ocena skutków,

B . rozpoznanie  problemu,  zbadanie  możliwych  rozwiązań  i
wybranie  właściwego,  zgromadzenie  i  analiza  informacji
w  powiązaniu  z  możliwymi  rozwiązaniami,  zastosowanie
wybranego  rozwiązania,  obserwacja  podjętego  działania  i
ocena skutków,

C . zbadanie  możliwych  rozwiązań  i  wybranie  właściwego,
zgromadzenie  i  analiza  informacji  w  powiązaniu  z
możliwymi  rozwiązaniami,  zastosowanie  wybranego
rozwiązania,  obserwacja  podjętego  działania  i  ocena
skutków, rozpoznanie problemu,

D . rozpoznanie  problemu,  zastosowanie  wybranego
rozwiązania,  zbadanie  możliwych  rozwiązań  i  wybranie
właściwego,  obserwacja  podjętego  działania  i  ocena
skutków, zgromadzenie i analiza informacji w powiązaniu
z możliwymi rozwiązaniami.

Zadanie 28.
Według  "reguły  9"  oparzona  cała  kończyna  dolna  i  głowa  (u
dorosłego) to:

A .  36% powierzchni ciała,
B.  27% powierzchni ciała,
C.  18% powierzchni ciała,
D.  9% powierzchni ciała.

Zadanie 29.
W  przypadku  stwierdzenia  na  miejscu  wypadku  otwartej  rany
klatki piersiowej u poszkodowanego należy:

A.  założyć opatrunek zastawkowy na ranę,
B.  zamknąć ranę szczelnym opatrunkiem,
C.  założyć opatrunek osłaniający na ranę,
D . założyć  zwykły  opatrunek  i  ciasno  obandażować  klatkę

piersiową.



Zadanie 30.
Leczenie  wstrząsu  hipowolemicznego  bez  podawania  koncentratu
krwinek  czerwonych  jest  możliwe  w  przypadku  utraty  krwi
krążącej do:

A.  10% objętości,
B.  15% objętości,
C.  25% objętości,
D.  30% objętości.

Zadanie 31.
Podczas  prowadzenia  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  u
dziecka zlecono podanie adrenaliny. Wskaż prawidłową odpowiedź:

A . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 10 mikrogram/kg,

B . zalecana  dawka  adrenaliny  drogą  dotchawiczą  wynosi  10
mikrogram/kg,

C . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 1 mikrogram/kg,

D.  żadna z powyższych.

Zadanie 32.
Obszary wchodzące w skład szpitalnego oddziału ratunkowego, to:

A .  sala operacyjna,
B.  sala endoskopowa,
C.  obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 33.
Wskazaniem do elektrostymulacji przezskórnej jest:

A .  blok przedsionkowo-komorowy I stopnia,
B . tachykardia  >160  uderzeń/minutę,  oporna  na

farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

C . bradykardia  <40  uderzeń/minutę  oporna  na
farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

D.  asystolia.

Zadanie 34.
Jakie  badania  należy  wykonać  przy  diagnostyce  krwotoku
podpajęczynówkowego?

A.  Rtg czaszki i szyi,
B.  Tomografię komputerową,
C.  EEG,
D.  EKG.



Zadanie 35.
Na sinicę obwodową wskazują następujące objawy, z WYJĄTKIEM:

A.  zasinienia błon śluzowych gardła i języka,
B.  zasinienia płatków uszu,
C.  zasinienia palców dłoni,
D.  zasinienia nosa.

Zadanie 36.
D o  oddziału  ratunkowego  zgłosił  s ię  pacjent  pobudzony
psychoruchowo,  spocony,  z  bełkotliwą  mową  i  trudnym  do
opanowania  drżeniem  rąk.  Twierdzi,  że  choruje  na  cukrzycę.
Nagle upada i traci przytomność. Najwłaściwszym postępowaniem w
takiej sytuacji jest:

A . oznaczenie  stężenia  glukozy  w  surowicy  krwi  i  ciał
ketonowych w moczu,

B.  niezwłoczne podanie dożylnie glukozy,
C.  podanie podskórnie insuliny krótkodziałającej,
D . podanie  dożylnie  dwuwęglanu  sodowego  ze  względu  na

możliwość kwasicy.

Zadanie 37.
Przy  określaniu  stopnia  zagrożenia  ponownym  krwawieniem  z
górnego  odcinka  przewodu  pokarmowego  i  zgonu  z  tego  powodu,
pomocna jest punktacja:

A.  Pugh,
B.  Rockall,
C.  Balla,
D.  Wottona.

Zadanie 38.
Do leków antyarytmicznych nie zalicza się:

A .  amiodaronu,
B.  lidokainy,
C.  adrenaliny,
D.  siarczanu magnezu.

Zadanie 39.
W  przypadku  nieprzewidzianym  w  Kodeksie  Etyki  Zawodowej
Pielęgniarki  i  Położnej  Rzeczpospolitej  Polskiej,  pielęgniarka
powinna postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w:

A.  ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B.  orzecznictwie Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
C.  kodeksie Etyki Zawodowej Lekarzy,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.



Zadanie 40.
W e  wstrząsie  hipowolemicznym  płyny  należy  przetaczać  szybko.
Powinno się używać do tego celu odpowiedniej kaniuli. Dorosłemu
pacjentowi  we  wstrząsie  z  możliwym  dostępem  do  żyły  w  okolicy
dołu łokciowego należy założyć kaniulę w rozmiarze:

A.  22 G,
B.  18 G,
C.  20 G,
D.  14 G.

Zadanie 41.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:1000 oznacza, że:

A.  1 ml = 0,01 mg adrenaliny,
B.  1 ml = 0,1 mg adrenaliny,
C.  1 ml = 1 mg adrenaliny,
D.  0,1 ml = 0,01 mg adrenaliny.

Zadanie 42.
Do najczęstszych przyczyn bradykardii NIE zalicza się:

A .  zahamowania zatokowego,
B.  bloku zatokowo-przedsionkowego,
C.  bloku przedsionkowo-komorowego II stopnia,
D.  zatrucia teofiliną.

Zadanie 43.
Występujące  u  dziecka  2-  letniego  objawy  tj . :  spadek  masy
ciała,  wysuszenie  błon  śluzowych,  obniżenie  napięcia  skóry,
szaro - marmurkowy kolor skóry, świadczą o:

A.  zapaleniu płuc,
B.  hipoksemii,
C.  odwodnieniu,
D.  upośledzeniu czynności nerek.

Zadanie 44.
Stałe  zapewnienie  wystarczającego  poziomu  obsad  pod  względem
liczby i  kompetencji, wdrożenie bezpiecznych praktyk do systemu
świadczonej  opieki,  zagwarantowanie  pacjentowi  poufnego
charakteru  opieki,  jakości  żywienia,  dostępności  usług
wspierających to kryteria:

A.  ilości świadczonych usług w oddziale ratunkowym,
B.  oceniające wyniki leczenia,
C.  jakości opieki,
D.  dostępności usług.



Zadanie 45.
Z e  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  można  przenieść  pacjenta
wówczas, gdy uzyska się:

A .  stabilną hemodynamikę i bezpieczną wentylację płuc,
B . wyniki  wszystkich  badań  diagnostycznych  oraz

konsultacji,
C . wyniki badań diagnostycznych, dokładny wywiad dotyczący

okoliczności zachorowania,
D.  bezpieczną wentylację płuc i prawidłową diurezę.

Zadanie 46.
Krzywa  EKG,  w  przypadku  bloku  przedsionkowo-komorowego  I I
stopnia typu Mobitz I, charakteryzuje się:

A . stałym  odstępem  PQ  oraz  wypadaniem  zespołów  QRS  po
niektórych załamkach P,

B . narastającym wydłużeniem odstępu PQ aż do wypadnięcia
zespołu QRS,

C . narastającym  wydłużeniem  odstępu  PQ  oraz  szerokim
zespołem QRS,

D.  stałym odstępem PQ oraz wąskim zespołem QRS.

Zadanie 47.
Wskaż  twierdzenie  prawdziwe  w  odniesieniu  do  zdarzenia
masowego:1)  bez  poszkodowanych  zakwalifikowanych  do  grupy
,"czerwonej"  zdarzenie  nie  ma  charakteru  masowego,  2 )  l iczba
poszkodowanych  jest  jedynym  kryterium  uznania  zdarzenia  za
masowe, 3 )  każde zdarzenie z l iczbą poszkodowanych większą niż
jeden jest zdarzeniem masowym 4) zdarzenie masowe może stać się
zdarzeniem  mnogim  5)  decyzję  o  uznaniu  zdarzenia  za  masowe
podejmuje dowódca si ł KSGR lub kierownik pierwszego przybyłego
na miejsce zdarzenia ZRM:

A.  1,4,5,
B.  1,2,5,
C.  2,4,5,
D.  1,3,4.

Zadanie 48.
Kluczem  efektywnego  zarządzania  relacjami  z  pacjentem  w
szpitalnym oddziale ratunkowym jest:

A .  szybkość działania,
B.  kompleksowość działania,
C.  wybiórczość leczenia,
D.  indywidualizacja leczenia.



Zadanie 49.
Triada Becka to zespół objawów występujących w:

A.  odmie prężnej,
B.  tamponadzie serca,
C.  cepowatej klatce piersiowej,
D.  krwiaku opłucnej.

Zadanie 50.
Przeciwwskazania  bezwzględne  do  leczenia  fibrynolizą  pacjentów
z  rozległym zawałem mięśnia  sercowego stanowią poniższe  stany,
z WYJĄTKIEM:

A.  uraz lub nowotwór CUN,
B . przebyty  kiedykolwiek  udar  krwotoczny  lub  udar  o

nieznanej etiologii,
C .  znane zaburzenia układu krzepnięcia,
D.  wstrząs kardiogenny.

Zadanie 51.
Największe ryzyko wystąpienia wstrząsu krwotocznego w przypadku
obrażeń  układu  szkieletowo-mięśniowego,  występuje  przy
złamaniu:

A.  obustronnym kości przedramienia,
B.  kości piszczelowych,
C.  obustronnym kości udowych,
D.  obustronnym kości strzałkowych.

Zadanie 52.
W  sprawach  o  naprawienie  szkody  osobie,  która  poniosła  szkodę
n a mieniu powstałą w następstwie podjęcia przez nią medycznych
działań  ratowniczych  lub  udzielania  pierwszej  pomocy  orzeka  w
drodze decyzji:

A .  wojewoda,
B.  starosta,
C.  wojewoda w uzgodnieniu ze starostą,
D.  minister zdrowia.

Zadanie 53.
Hiperwentylacja w resuscytacji krążeniowo - oddechowej jest:

A .  wskazana,
B.  niewskazana,
C.  bezwzględnie konieczna,
D.  nie ma znaczenia.



Zadanie 54.
Zasady wspierania poszkodowanych w kontakcie bezpośrednim to:

A.  aktywność i zdecydowanie,
B.  unikanie pośpiechu i impulsywnego działania,
C.  chęć zrozumienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 55.
Szczegółowe zadania SOR określa:

A.  Minister Zdrowia,
B . dyrektor szpitala w porozumieniu z ordynatorem oddziału

(SOR),
C.  Krajowa Rada Akredytacyjna,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 56.
D o  leczenia  bólu  związanego  ze  znacznym  urazem  tkanek
wykorzystuje się:

A .  NLPZ i paracetamol lub metamizol,
B.  opioidy i NLPZ,
C.  techniki znieczulenia miejscowego,
D.  analgezję multimodalną.

Zadanie 57.
Która  z  odpowiedzi  dotyczących  zespołu  wgłobienia  jest
FAŁSZYWA?

A . odruch  Cushinga  polega  na  tym,  że  wzrostowi  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego  towarzyszy  spadek  ciśnienia
tętniczego i przyspieszenie czynności serca,

B . odruch  Cushinga  polega  na  tym,  że  wzrostowi  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego  towarzyszy  wzrost  ciśnienia
tętniczego i zwolnienie czynności serca,

C . zespół  zagrażającego  wgłobienia  jest  jedyną  sytuacją
kliniczną,  w  której  istnieje  wskazanie  do
hiperwentylacji,

D . jednym  z  objawów  zespołu  wgłobienia  jest  poszerzenie
źrenicy  i  ustawienie  gałki  ocznej  w  dół  i  na  zewnątrz
po stronie uszkodzenia mózgu.

Zadanie 58.
Osoby  podejmujące  medyczne  czynności  ratunkowe  oraz  osoby
udzielające  pierwszej  pomocy,  korzystają  z  ochrony
przewidzianej przepisami kodeksu:

A.  karnego,
B.  postępowania administracyjnego,
C.  cywilnego,
D.  cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego.



Zadanie 59.
Hiperfleksja to:

A.  nadmierny ruch głowy i szyi do tyłu,
B.  nadmierny ruch głowy i szyi do przodu,
C . masa głowy lub miednicy napierająca na nieruchomą szyję

lub tułów,
D.  nadmierne rozciągnięcie kręgosłupa i rdzenia.

Zadanie 60.
Przyśpieszony  rytm  węzła  przedsionkowo  -  komorowego
charakteryzuje:

A.  częstość QRS powyżej 100/min,
B . QRS  o  prawidłowej  szerokości  z  częstością  60-100/min,

brak załamków P,
C.  częstość QRS powyżej 100/min, wydłużone odcinki PQ,
D.  częstość QRS powyżej 100/min, poszerzone załamki P.

Zadanie 61.
Ostatnim odruchem zanikającym u pacjentów w hipotermii jest ten
sam odruch, który pierwszy pojawia się podczas ogrzewania. Jest
to odruch:

A.  podeszwowy,
B.  skokowy,
C.  z mięśnia dwugłowego,
D.  kolanowy.

Zadanie 62.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

A . bradykardia  hipotermiczna  jest  oporna  na  leczenie
atropiną,

B . samoistny  powrót  normalnej  temperatury  ciała  nie  jest
możliwy w hipotermii wynoszącej 30˚C,

C . rozpoznanie  śmierci  mózgu  nie  jest  możliwe  przed
przywróceniem  głębokiej  temperatury  ciała  do  wartości
prawidłowych,

D . najdokładniejszym  sposobem  określenia  głębokiej
temperatury ciała jest jej pomiar w odbycie.

Zadanie 63.
Do zwężenia zastawki aorty NIE przyczynia się:

A .  reumatyczne zapalenie wsierdzia,
B.  miażdżyca,
C.  bradykardia zatokowa,
D.  wrodzone wady serca.



Zadanie 64.
W jaki sposób w Polsce wyraża się sprzeciw na pobranie własnych
narządów do przeszczepów po śmierci?

A.  wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów,
B.  oświadczenie pisemne z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenie  ustne  złożone  w  obecności  co  najmniej

dwóch  świadków  w  chwili  przyjęcia  do  szpitala  lub  w
czasie pobytu w szpitalu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 65.
Zasada  selekcji  rannych  na  miejscu  zdarzenia  masowego  polega
na:

A.  ratowaniu jak największej liczby poszkodowanych,
B . ratowaniu  w  pierwszej  kolejności  najmniej

poszkodowanych,
C.  jak najszybszej ocenie liczby ofiar śmiertelnych,
D . ratowaniu  tych,  którzy  mogą  być  przydatni  w  udzielaniu

pomocy innym.

Zadanie 66.
Postępowanie  w  trakcie  wykonywania  defibrylacji  przy  pomocy
AED, wymaga dodatkowych działań lub modyfikacji w następujących
przypadkach, z WYJĄTKIEM pacjentów:

A.  ze znaczną otyłością,
B . z  rozrusznikiem  serca  wszczepionym  pod  prawym

obojczykiem,
C.  wydobytych z wody z mokrą klatką piersiową,
D.  z bardzo silnie owłosioną klatką piersiową.

Zadanie 67.
Czynniki, które składają się na jakość w opiece zdrowotnej, to:

A . wynik  leczenia,  sposób  i  warunki  w  jakich  przebiega
proces,  relacja  ponoszonych  kosztów  do  uzyskiwanych
skutków,

B . komfort  i  atmosfera  usług,  warunki  socjalne  zakładu,
wykwalifikowany personel,

C . najdroższy  sprzęt  medyczny,  uzyskanie  certyfikatu
jakości,

D.  praca w zespołach terapeutycznych.



Zadanie 68.
D o  podstawowych  umiejętności  pielęgniarki/pielęgniarza  w
zakresie udzielania pomocy psychologicznej ofiarom, należy:

A.  rzeczowość,
B.  przedmiotowe traktowanie,
C.  rozważne, dokładne i powolne działanie,
D.  brak spójności.

Zadanie 69.
W  przypadku którego preparatu,  zachodzi  interakcja z  roztworem
Ringera?

A.  5% roztwór glukozy,
B.  6% HAES,
C.  7,5% NaCl,
D.  preparaty krwi.

Zadanie 70.
Ratunkowe zadania szpitalnego oddziału ratunkowego to:

A . leczenie  pacjentów  z  szerokim  wachlarzem  nagłych
zachorowań, zatruć oraz urazów u dorosłych i u dzieci,

B . leczenie  pacjentów  w  zakresie  stabilizacji  funkcji
życiowych w stanie zagrożenia zdrowotnego,

C . edukacja  i  promocja  zdrowia  w  zakresie  ratownictwa
medycznego i medycyny ratunkowej,

D . nadzór  merytoryczny  i  analiza  funkcjonowania  systemu
zintegrowanego  ratownictwa  medycznego  w  rejonie
operacyjnym szpitalnego oddziału ratunkowego.

Zadanie 71.
"Zespół znudzenia" opieką nad terminalnie chorym:

A.  powstaje w wyniku zaangażowania emocjonalnego,
B.  powoduje wzrost poczucia własnej wartości,
C . jego  skutkiem  jest  chęć  przeżycia  nowych,  silnych

wrażeń,
D.  jest efektem chronicznej presji.

Zadanie 72.
W  ciągu 72 godzin u pacjenta,  który uległ  podtopieniu występuje
wysokie ryzyko:

A.  choroby kesonowej,
B.  ostrej niewydolności oddechowej,
C.  hipertermii,
D.  sepsy.



Zadanie 73.
Świeżo mrożone osocze należy przetaczać:

A.  zawsze zgodnie w zakresie grup AB0,
B.  tylko jeżeli pochodzi od dawcy z grupą krwi 0,
C.  niezależnie od grupy krwi,
D.  zawsze od dawcy z czynnikiem Rh ujemnym.

Zadanie 74.
Klasyczne objawy wgłobienia jelit u dzieci obejmują:

A.  gwałtowne wymioty, biegunkę i gorączkę,
B.  wymioty, biegunkę i wysypkę drobnoplamistą na tułowiu,
C . bóle  brzucha  o  charakterze  napadowym  oraz  domieszkę

krwi w stolcu,
D.  ból brzucha o stałym charakterze, nudności i gorączkę.

Zadanie 75.
Który z poniższych objawów jest typowy dla hiperkapnii:

A .  Dezorientacja,
B.  Pobudzenie,
C.  Senność,
D.  Duszność.

Zadanie 76.
Najbardziej  skuteczną  metodą  leczenia  ciężkiego  zatrucia
tlenkiem węgla jest:

A .  umieszczenie chorego w namiocie tlenowym,
B.  pobyt chorego w komorze dekompresyjnej,
C.  podanie choremu tlenu o dużym przepływie,
D.  pobyt chorego w komorze hiperbarycznej.

Zadanie 77.
N a miejscu gdzie doszło do wypadku masowego, osoba wykonująca
segregacji  poszkodowanych  (START),  23-letniemu  pacjentowi,  u
którego  stwierdziła:  nie  chodzi,  oddycha  36  razy/min.,  przyzna
priorytet:

A .  zielony,
B.  żółty,
C.  czerwony,
D.  czarny.

Zadanie 78.
Zaburzenia częstości oddechów dzielimy na:

A.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe,
B.  tachypnoe, bradypnoe,
C.  tachypnoe, bradypnoe, ortopnoe,
D.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe, ortopnoe.



Zadanie 79.
Osoba,  która  nie  udzieliła  pomocy  człowiekowi  znajdującemu  się
w  położeniu  grożącym  bezpośrednim  niebezpieczeństwem  utraty
życia  albo  ciężkiego  uszczerbku  na  zdrowiu,  jest  zagrożona  karą
pozbawienia wolności do:

A.  1,5 roku,
B.  lat 2,
C.  lat 3,
D.  lat 5.

Zadanie 80.
W  postępowaniu poresuscytacyjnym u osoby dorosłej,  korzystniej
jest:

A .  utrzymać pacjenta w łagodnej hipotermii,
B.  ogrzewać pacjenta,
C.  utrzymać normalną temperaturę ciała,
D.  naprzemiennie nagrzewać i ochładzać pacjenta.

Zadanie 81.
Podstawowym  aktem  prawnym  dotyczącym  obowiązku  udzielania
pierwszej pomocy jest artykuł:

A .  162 kodeksu cywilego,
B.  162 kodeksu karnego,
C.  161 kodeksu karnego,
D.  161 kodeksu cywilnego.

Zadanie 82.
Po próbie nastawienia zwichniętego barku należy:

A . sprawdzić  tętno  na  tętnicy  promieniowej  nastawianej
kończyny,

B.  sprawdzić zakres ruchu w stawie barkowym,
C.  unieruchomić kończynę opatrunkiem Desaulta,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 83.
W  zakresie  działań  kryzysowych  podstawowym  dokumentem
planistycznym w powiecie jest:

A . program  działań  powiatu  obejmujący  czteroletni  okres,
uwzględniający  zagrożenia  i  potencjalne  sytuacje
kryzysowe,

B . plan  reagowania  kryzysowego,  plan  ratowniczy,  plan
medycznego zabezpieczenia działań ratowniczych,

C . plan reagowania kryzysowego, zapobiegania, reagowania i
ograniczania skutków zdarzeń nadzwyczajnych,

D . roczny  plan  medycznego  zabezpieczenia  działań
ratowniczych.



Zadanie 84.
Wyróżniamy  następujące  mechanizmy  zatrzymania  krążenia,  z
WYJĄTKIEM:

A.  migotanie komór,
B.  częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS,
C.  aktywność elektryczna bez tętna PEA,
D.  asystolia.

Zadanie 85.
Niedokrwienie  lub  zawał  mięśnia  sercowego  w  okolicy  ściany
dolnej  można  określić  na  podstawie  zmian  w  następujących
odprowadzeniach elektrokardiogramu:

A.  V1-V4,
B.  V1, V2,
C.  I,  aVL,
D.  II, III, aVF.

Zadanie 86.
Lekiem  o  działaniu  antagonistycznym  w  stosunku  do  opioidów
jest:

A .  anexate,
B.  naloxon,
C.  midazolam,
D.  flumazenil.

Zadanie 87.
D o  oddziału  ratunkowego  została  przywieziona  z  pobliskiego
dworca  autobusowego  po  wielogodzinnej  podróży  zatłoczonym
autobusem  58-letnia  pacjentka,  z  dusznością,  bólami  w  klatce
piersiowej,  uczuciem  lęku.  Z  wywiadu  wynika,  że  leczy  się  z
powodu żylaków kończyn dolnych. Nie stwierdzono zmian w badaniu
EKG i RTG klatki piersiowej. Obraz kliniczny sugeruje:

A.  reakcję nerwicową,
B.  chorobę lokomocyjną,
C.  zatorowość płucną,
D.  spastyczne zapalenie oskrzeli.



Zadanie 88.
W przypadku podejrzenia odmy prężnej, prawidłowe postępowanie w
warunkach przedszpitalnych polega na natychmiastowym wykonaniu:

A . zdjęcia  rtg  i  po  uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania,
wykonanie  punkcji  odbarczającej  w  2  przestrzeni
międzyżebrowej (linia obojczykowa środkowa),

B . zdjecia  rtg  i  po  uzyskaniu  potwierdzenia  rozpoznania,
wykonanie  punkcji  odbarczającej  w  5  przestrzeni
międzyżebrowej (linia pachowa środkowa),

C . punkcji  odbarczającej  w  2  przestrzeni  międzyżebrowej
(linia obojczykowa środkowa),

D . punkcji  odbarczającej  w  5  przestrzeni  międzyżebrowej
(linia pachowa środkowa).

Zadanie 89.
Kto  według  "uczących  się  organizacji"  powinien  podnosić  swoje
kwalifikacje,  aby  organizacja  mogła  w  całości  wykorzystać  swój
potencjał?

A.  personel lekarski,
B.  personel lekarski i pielęgniarski,
C.  wszyscy pracownicy danej organizacji,
D.  zarządzający zasobami ludzkimi.

Zadanie 90.
Przeciwwskazaniem do podania atropiny w leczeniu zaburzeń rytmu
serca jest/są:

A.  jaskra z wąskim kątem przesączania,
B.  blok AV,
C.  zespół płucno-sercowy,
D.  przedwczesne skurcze komorowe.

Zadanie 91.
Które  ze  stwierdzeń  dotyczących  czynności  resuscytacyjnych
podejmowanych u poszkodowanego w hipotermii jest nieprawdziwe?

A . należy  wstrzymać  się  z  podawaniem  adrenaliny  i  innych
leków  dopóki  nie  ogrzeje  s ię  pacjenta  do  temperatury
powyżej 30˚C,

B . w  przypadku,  gdy  temperatura  głęboka  osiągnie  30˚C
należy  dwukrotnie  wydłużyć  czas  pomiędzy  kolejnymi
dawkami leków,

C . jeżeli  po  wykonaniu  3  defibrylacji  migotanie  komór  lub
częstoskurcz  komorowy  bez  tętna  utrzymuje  się  nadal,
kolejne  należy  wykonać  dopiero  po  ogrzaniu  pacjenta  do
temperatury powyżej 30˚C,

D . stosowanie  AED  nie  jest  zalecane  w  przypadku
hipotermii.



Zadanie 92.
Płukanie  żołądka  w  przypadku  zatrucia  środkiem
zewnątrzpochodnym jest przeciwwskazane, gdy:

A.  pacjent jest przytomny (w ciągu 4 godz. od zażycia),
B.  nastąpiło zatrucie substancjami żrącymi,
C.  pacjent jest nieprzytomny, zaintubowany,
D.  nastąpiło zatrucie grzybami.

Zadanie 93.
Obraz cepowatej klatki piersiowej wraz z objawem paradoksalnego
oddechu występuje u chorego:

A.  ze złamaniem kręgosłupa w odcinku piersiowym,
B . z e  złamaniem  więcej  niż  3  żeber  w  co  najmniej  2

miejscach,
C.  po urazie z pęknięciem żołądka,
D.  z chorobą obturacyjną płuc.

Zadanie 94.
Triage  prowadzony  jest  zawsze  w  sytuacji,  w  której  występuje
następująca ilość poszkodowanych:

A . więcej  niż  jeden,  gdy  konieczny  jest  wybór,  której
osobie udzielać pomocy w pierwszej kolejności,

B.  muszą być co najmniej 3 osoby,
C.  więcej niż 10 poszkodowanych,
D.  tylko w przypadku zdarzeń masowych czy katastrof.

Zadanie 95.
Który  z  wymienionych  poniżej  środków  najszybciej  przeciwdziała
następstwom sercowym silnej hiperkaliemii?

A.  insulina-glukoza,
B.  chlorek wapnia,
C.  dwuwęglan sodu,
D.  furosemid.

Zadanie 96.
Czy  podczas  medycznej  segregacji  wstępnej  dokonuje  się
bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych?

A . nie,  bo  pacjenci  z  niedrożnością  dróg  oddechowych  nie
rokują przeżycia,

B.  tak, bo jest to podstawowy sposób postępowania,
C.  tak, ale tylko wtedy, gdy jest na to czas,
D.  nie, bo jest to działanie drugorzędne.



Zadanie 97.
W  którym  z  przedstawionych  przypadków,  ryzyko  popełnienia
samobójstwa jest największe?

A . 30-letnia  nauczycielka,  która  połknęła  30  tabletek  leku
homeopatycznego w czasie domowej awantury z mężem,

B . 21-letnia  studentka,  która  w  rozmowie  z  koleżankami  w
akademiku  wyraża  frustrację,  niechęć  do  życia  i  nie
widzi żadnej przyszłości dla siebie,

C . 45-letni  bezrobotny  mężczyzna,  który  usiłował  już
popełnić  samobójstwo  w  piwnicy  swojego  bloku,  nad
ranem,

D . 16-letnia  dziewczyna,  która  na  korytarzu  w  szkole
dokonuje  samookaleczenia  przez  kilkakrotne  nacięcia
przedramienia.

Zadanie 98.
Głównymi  objawami  zmian  o  charakterze  stresu  pourazowego,
występującymi w odległym czasie po zdarzeniu, katastrofie są:

A . lęk,  zaburzenia  adaptacyjne,  przytępienie  emocjonalne,
depresja,

B.  oszołomienie, utrata orientacji, apatia, osłupienie,
C . pobudzenie,  hiperaktywność,  agresja,  brak

przyswajalności informacji z zewnątrz,
D . objawy  wegetatywne,  utrudniony  kontakt,  i luzje,

dereizm.

Zadanie 99.
D o  koniecznych  badań  diagnostycznych  przy  podejrzeniu
niewydolności nerek zalicza się oznaczenie stężenia:

A.  mocznika i kreatyniny w surowicy krwi,
B.  aminotransferaz i białka w surowicy krwi,
C.  glukozy i mocznika w moczu,
D.  mocznika i kreatyniny w moczu.

Zadanie 100.
Podczas  prób  resuscytacji,  podawanym  w  pierwszej  kolejności
lekiem zapobiegającym komorowym zaburzeniom rytmu jest:

A .  lignocaina,
B.  bretylium,
C.  wapń,
D.  amiodaron.



Zadanie 101.
4  letnie  dziecko,  w  ciężkim  stanie  ogólnym,  wysoko
gorączkujące,  z  przyspieszonym  oddechem,  broniące  się  przed
położeniem,  najchętniej  przyjmujące  pozycję  siedzącą.  Zgłasza
ból  gardła,  zwraca  uwagę  silne  ślinienie  -  dziecko  nie  jest  w
stanie  połykać  śliny.  Jego  głos  jest  stłumiony.  Obraz  kliniczny
może sugerować zapalenie:

A.  krtani,
B.  nagłośni,
C.  gardła,
D.  płuc.

Zadanie 102.
Niemiarowe  fale,  bez  rozpoznawalnych  zespołów  QRS  o
przypadkowej częstości i amplitudzie to:

A .  częstoskurcz komorowy bez tętna,
B.  torsade de pointes,
C.  migotanie komór,
D.  migotanie przedsionków.

Zadanie 103.
Skala Narodowego Instytutu Zdrowia NIHSS znajduje zastosowanie
w ocenie:

A.  urazów,
B.  udarów,
C.  niewydolności oddechowej,
D.  oparzeń.

Zadanie 104.
Pracownikami uprawnionymi do podejmowania medycznych działań
ratowniczych w jednostkach systemu są:

A.  lekarz systemu,
B.  pielęgniarka systemu,
C.  ratownik medyczny,
D.  wszystkie powyższe prawidłowe.

Zadanie 105.
Triada Becka to:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  ciche  tony  serca,
nadmierne wypełnienie żył szyjnych,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego,  ciche  tony  serca,
nadmierne wypełnienie żył szyjnych,

C . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  ciche  tony  serca,
zapadnięte żyły szyjne,

D . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  ciche  tony  serca,
zapadnięte żyły szyjne.



Zadanie 106.
Prawidłowa  pierwsza  dawka  amiodaronu  podawana  w  trakcie
resuscytacji wynosi:

A .  300 mg rozcieńczone w 20 ml 5% glukozy,
B.  300 mg rozcieńczone w 20 ml 0,9% NaCl,
C.  150 mg rozcieńczone w 20 ml 5% glukozy,
D.  150 mg rozcieńczone w 20 ml 0,9% NaCl.

Zadanie 107.
Swoistą  odtrutką  po  rozpoznaniu  zatrucia  związkami
fosfoorganicznymi jest:

A .  relanium,
B.  nalokson,
C.  atropina,
D.  wodorowęglan sodu.

Zadanie 108.
Do najwłaściwszych postaw w opiece nad osobą umierającą należy:

A.  trwanie przy chorym, okazywanie ciepła i empatii,
B . dawanie  rad  i  zaleceń  mających  polepszyć  jego

samopoczucie,
C.  dialog na zasadzie relacji "dorosły"- "dziecko",
D.  jak najbliższe zintegrowanie się z chorym.

Zadanie 109.
Bezpośrednio po wprowadzeniu rurki intubacyjnej należy osłuchać
kolejno:

A . nadbrzusze,  prawy  i  lewy  szczyt  płuca,  prawą  i  lewą
linię środkowo-pachową, wcięcie szyjne mostka,

B.  prawy i lewy szczyt płuca, nadbrzusze,
C.  nadbrzusze, prawą i lewą linię środkowo-pachową,
D . nadbrzusze,  wcięcie  szyjne  mostka,  prawy  i  lewy  szczyt

płuca.

Zadanie 110.
Jaki system wyrażania zgody na ewentualne pobranie narządów po
śmierci obowiązuje w Polsce?

A.  system anglo-amerykański,
B . według  systemu,  który  obowiązuje  w  Polsce,  każdy,  kto

chce,  aby  jego  narządy  po  śmierci  zostały  wykorzystane
do przeszczepów, powinien za życia wyrazić zgodę,

C.  system francusko-belgijski,
D . według  systemu,  który  obowiązuje  w  Polsce  na  pobranie

narządów po  śmierci,  potrzebna jest  zgoda danej  osoby  i
jej najbliższej rodziny.



Zadanie 111.
Kobieta  lat  45  z  pełnoobjawowym  wstrząsem  anafilaktycznym  po
użądleniu przez pszczołę. Pacjentce należy podać:

A.  epinefrynę 1:1000, 1ml im,
B.  corhydron 300 mg iv,
C.  epinefrynę 1:10 000 1ml iv,
D.  amiodaron 150 mg iv.

Zadanie 112.
Do faz kryzysu zaliczamy fazę:

A.  wstępną,
B.  integracji,
C .  usuwania skutków i przywracania stanu pierwotnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 113.
Ostra niedomykalność zastawki dwudzielnej przebiega z objawami:

A.  ostrego obrzęku płuc,
B.  hipotensji,
C.  bradykardii zatokowej,
D.  rzadko daje objawy.

Zadanie 114.
Wojewódzkie  plany  działania  systemu  Państwowe  Ratownictwo
Medyczne zatwierdza:

A.  wojewoda,
B.  marszałek województwa,
C.  minister zdrowia,
D . dyrektor  wojewódzkiego  oddziału  Narodowego  Funduszu

Zdrowia.

Zadanie 115.
Podczas  resuscytacji  kobiety  w  zaawansowanej  ciąży,  aby
zmniejszyć ucisk na żyłę główną dolną należy zastosować:

A.  ucisk klatki piersiowej,
B.  klin typu Cardiff,
C .  uniesienie kończyn górnych,
D.  ucisk nadbrzusza.

Zadanie 116.
Elektrokardiograficzne  rozpoznanie  asystolii  może  ułatwić
obecność:

A.  szerokich zespołów QRS,
B.  wąskich zespołów QRS,
C.  idealnie płaskiej linii izoelektrycznej,
D.  załamków P w obrębie linii izoelektrycznej.



Zadanie 117.
Wskaż FAŁSZYWE twierdzenie odnoszące się do urazów u dzieci:

A . dzieci  ze  względu  na  wyższy  stosunek  powierzchni  ciała,
są bardziej narażone na utratę ciepła i hipotermię,

B . drgawki  u  dzieci  mogą  się  pojawić  bezpośrednio  po
urazie lub mogą wystąpić później,

C . dzieci  są  bardziej  podatne  na  urazy  wątroby,  pęcherza,
śledziony niż dorośli,

D . dzieci  mają  większe  zdolności  kompensacji  i  dlatego
wstrząs tolerują lepiej niż dorośli.

Zadanie 118.
Charakterystyczną zmianą dla hiperkaliemii w zapisie EKG jest:

A .  wysokie załamki T oraz skrócenie odstępu QT,
B.  wystąpienie fali U,
C.  występuje głęboki załamek S,
D.  wąskie zespoły QRS.

Zadanie 119.
35 - letnia kobieta uległa wypadkowi komunikacyjnemu. W badaniu
stwierdza  się  otwarte  złamanie  prawego  uda,  ból  przy  palpacji
miednicy.  Chora  jest  zdezorientowana,  spocona,  ma  słabo
wyczuwalne  tętno  na  tętnicy  promieniowej.  W  tej  sytuacji
poszkodowanej należy podać:

A.  wolny wlew kroplowy,
B . taką  objętość  krystaloidów,  która  zapewni  odpowiednią

perfuzję obwodową,
C.  bardzo szybki wlew koloidów lub krystaloidów,
D.  przynajmniej 4 jednostki krwi zgodnej grupowo.

Zadanie 120.
D o  pełnego  udrożnienia  dróg  oddechowych  podczas  prowadzenia
wentylacji mechanicznej nie służy:

A.  rurka intubacyjna,
B.  rurka ustno-gardłowa,
C.  maska krtaniowa,
D.  rurka przełykowo-tchawicza.

Zadanie 121.
D o intubacji 22- miesięcznego dziecka należy wybrać następującą
rurkę:

A.  rozmiar 4,5 bez mankietu,
B.  rozmiar 3,5 bez mankietu,
C.  rozmiar 3,0 z mankietem,
D.  rozmiar 5,5 z mankietem.



Zadanie 122.
D o  szpitalnego  oddziału  ratunkowego  przywieziono  20-letniego
poszkodowanego z wypadku samochodowego. Pacjent jest przytomny,
m a  suchą,  ciepłą  i  zaczerwienioną  skórę,  ciśnienie  tętnicze
krwi  90/60  mmHg,  tętno  90  uderzeń/minutę.  Skarży  się  na
mrowienie  i  drętwienie  palców  kończyn  dolnych  i  zaburzenia
czucia. U poszkodowanego należy podejrzewać:

A.  złamanie obu kończyn dolnych,
B.  wstrząs neurogenny,
C.  wstrząs hipowolemiczny,
D.  wstrząśnienie mózgu.

Zadanie 123.
Wypadek masowy to:

A . ograniczone  wydarzenie,  którego  następstwa  można
opanować za pomocą posiadanych środków,

B . dowolne wydarzenie, powodujące powstanie wystarczająco
dużej  l iczby  ofiar,  aby  zakłócić  normalny  tryb  pracy
służb ratowniczych i szpitali,

C . wydarzenie  nadzwyczajne,  ze  znaczną  liczbą
poszkodowanych i rozległymi skutkami ekologicznymi,

D.  wszystkie wyżej wymienione są prawidłowe.

Zadanie 124.
Obszar zarządzania kryzysowego to:

A.  system ratowniczy,
B.  system porządku publicznego,
C.  polityka społeczna,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 125.
Zachowanie  tłumu  w  obliczu  stresu  i  sytuacji  trudnych
charakteryzujące  się  krótszym  lub  dłuższym  zamroczeniem
świadomości,  powodującym  ucieczki  na  skutek  rzeczywistego  lub
urojonego niebezpieczeństwa, określane jest jako:

A.  strach,
B.  mobilizacja,
C.  panika,
D.  destrukcja.



Zadanie 126.
Debriefing  (CISD  -  Critical  Incydent  Stress  Debriefing,  CED  -
Critical Event Debriefing) to:

A . podstawowa metoda pomocy psychologicznej, organizowana
jak  najszybciej  (w  rejonie  działań  ratowniczych)  przez
bezpośrednich  przełożonych,  sprowadzająca  się  do
odreagowania  silnych  emocji  i  napięć,  spowodowanych
udziałem  w  traumatycznych  wydarzeniach  w  celu
niedopuszczenia do pojawienia się objawów stresu,

B . metoda  pomocy  psychologicznej  w  postaci  służbowej
odprawy  organizowana  w  czasie  dłuższych  przerw  w
działaniach ratowniczych lub po ich zakończeniu,

C . fizjologiczny  i  psychiczny  wysiłek  organizmu  człowieka
włożony w zmaganie się ze stresem,

D . zaawansowana,  profesjonalna  metoda  pomocy
psychologicznej,  polegająca  na  przeprowadzeniu  bardzo
dokładnej  analizy  traumatycznych  zdarzeń,  wyjaśnieniu
występujących  problemów  natury  psychologicznej  i
eliminowaniu silnych i nawarstwiających się emocji.

Zadanie 127.
Konikopunkcja polega na:

A.  nacięciu skóry poniżej chrząstki tarczowatej krtani,
B.  nakłuciu skóry powyżej chrząstki tarczowatej krtani,
C.  przecięciu więzadła pierścienno - tarczowego,
D.  nakłuciu więzadła pierścienno - tarczowego.

Zadanie 128.
System Jump START jest stosowany:

A.  wyłącznie u dorosłych,
B . u poszkodowanych w katastrofach i wypadkach masowych

bez względu na wiek,
C.  u poszkodowanych dzieci powyżej 8 roku życia,
D.  u poszkodowanych dzieci do 8 roku życia.

Zadanie 129.
Podczas  kardiowersji  elektrycznej  przeprowadzanej  w  celu
odwrócenia  tachyarytmii  przedsionkowych  lub  komorowych,
wyładowanie musi być zsynchronizowane elektrokardiograficznie z
załamkiem:

A.  R ,
B.  T ,
C.  P ,
D.  S .



Zadanie 130.
Depresja  agitacyjna,  pojawiająca  się  u  wdów/wdowców  cechuje
się:

A .  brakiem zainteresowania ekonomiczną stroną życia,
B.  silną wrogością do lekarzy,
C.  chorobami psychosomatycznymi,
D.  napięciem i pragnieniem bycia ukaranym.

Zadanie 131.
U  3  letniego  dziecka  miejsce  wykonania  dostępu  doszpikowego  w
części bliższej piszczeli znajduje się na:

A . przednio-przyśrodkowej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm ku
dołowi od guzowatości piszczeli,

B . przednio-bocznej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm  ku
dołowi od guzowatości piszczeli,

C . przednio-przyśrodkowej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm ku
górze od guzowatości piszczeli,

D . przednio-bocznej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm  ku  górze
od guzowatości piszczeli.

Zadanie 132.
Psychologicznym  skutkiem  zdarzeń  masowych  występującym
bezpośrednio po zdarzeniu jest:

A .  zmiana o charakterze stresu pourazowego,
B.  depresja,
C.  ostra reakcja na stres,
D.  przytępienie emocjonalne.

Zadanie 133.
U  wszystkich  pacjentów  z  rozpoznanym  STEMI,  terapia
reperfuzyjna powinna być rozpoczęta w czasie nie dłuższym niż:

A .  6 godzin od wystąpienia objawów,
B.  12 godzin od wystąpienia objawów,
C.  24 godzin od wystąpienia objawów,
D.  48 godzin od wystąpienia objawów.

Zadanie 134.
Postępowanie  wstępne  w  przypadku  Ostrego  Zespołu  Wieńcowego
obejmuje podanie:

A.  metoprololu, adrenaliny, nitrogliceryny,
B.  nitrogliceryny, dopaminy, morfiny,
C.  morfiny, dopaminy, metoprololu,
D.  aspiryny, nitrogliceryny, morfiny.



Zadanie 135.
Segregowanie poszkodowanych (triage) to:

A . kwalifikacja  ofiar  wypadku  według  priorytetu  leczenia,
z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie osób wymagających
natychmiastowego działania,

B . kwalifikacja  ofiar  wypadku,  którym  leczenie  można
czasowo odłożyć,

C . kwalifikacja  według  wstępnie  rozpoznanej  jednostki
chorobowej i osób zmarłych,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 372815
GRUPA 1
Zadanie 1.
Która  z  podanych  niżej  sytuacji  jest  powodem  do  przerwania
oceny wstępnej?

A.  kilka otwartych złamań wieloodłamowych,
B.  zatrzymanie akcji serca,
C.  rana głowy z widoczną tkanką mózgową,
D.  ciężki wstrząs.

Zadanie 2.
Klasyczne objawy wgłobienia jelit u dzieci obejmują:

A.  gwałtowne wymioty, biegunkę i gorączkę,
B.  wymioty, biegunkę i wysypkę drobnoplamistą na tułowiu,
C . bóle  brzucha  o  charakterze  napadowym  oraz  domieszkę

krwi w stolcu,
D.  ból brzucha o stałym charakterze, nudności i gorączkę.

Zadanie 3.
Pacjentka lat  65,  w wyniku upadku zgłasza si lne bóle barku, nie
może  wykonywać  żadnych  ruchów  w  stawie  barkowym.  Kończyna
ciepła i różowa. Właściwe postępowanie na miejscu zdarzenia to:

A.  jak najszybsze nastawienie zwichnięcia,
B . doustne podanie leków przeciwbólowych, unieruchomienie

kończyny i transport do szpitala,
C . domięśniowe  podanie  leków  przeciwbólowych,

unieruchomienie  kończyny  górnej  i  transport  do
szpitala,

D.  jak najszybszy transport do szpitala.

Zadanie 4.
Opanowanie  ostrego  bólu  u  pacjenta  wymagało  podania  6  mg
morfiny  i .v.  Aby  utrzymać  minimalne  skuteczne  stężenie
analgetyczne (MSSA) morfiny należy utrzymać ciągły dożylny wlew
morfiny w dawce:

A.  1 mg/ godz.,
B.  2 mg/godz.,
C.  3 mg/godz.,
D.  6 mg/godz.



Zadanie 5.
D o  oddziału  ratunkowego  zgłosił  s ię  pacjent  pobudzony
psychoruchowo,  spocony,  z  bełkotliwą  mową  i  trudnym  do
opanowania  drżeniem  rąk.  Twierdzi,  że  choruje  na  cukrzycę.
Nagle upada i traci przytomność. Najwłaściwszym postępowaniem w
takiej sytuacji jest:

A . oznaczenie  stężenia  glukozy  w  surowicy  krwi  i  ciał
ketonowych w moczu,

B.  niezwłoczne podanie dożylnie glukozy,
C.  podanie podskórnie insuliny krótkodziałającej,
D . podanie  dożylnie  dwuwęglanu  sodowego  ze  względu  na

możliwość kwasicy.

Zadanie 6.
Kobieta  lat  45  z  pełnoobjawowym  wstrząsem  anafilaktycznym  po
użądleniu przez pszczołę. Pacjentce należy podać:

A.  epinefrynę 1:1000, 1ml im,
B.  corhydron 300 mg iv,
C.  epinefrynę 1:10 000 1ml iv,
D.  amiodaron 150 mg iv.

Zadanie 7.
W reakcji anafilaktycznej lekiem z wyboru jest:

A .  atropina podawana i.v,
B.  adrenalina i.m,
C.  hydrokortison i.v,
D.  adrenalina s.c.

Zadanie 8.
Dziecku  w  wieku  2  lat  zlecono  podanie  adrenaliny  drogą
domięśniową. Która z poniższych dawek będzie prawidłowa?

A.  0,5 ml w objętości roztworu 1:1000,
B.  0,3 ml w objętości roztworu 1:1000,
C.  0,15 ml w objętości roztworu 1:1000,
D.  0,10 ml w objętości roztworu 1:1000.

Zadanie 9.
Psychologicznym  skutkiem  zdarzeń  masowych  występującym
bezpośrednio po zdarzeniu jest:

A .  zmiana o charakterze stresu pourazowego,
B.  depresja,
C.  ostra reakcja na stres,
D.  przytępienie emocjonalne.



Zadanie 10.
Zespół  ratownictwa  medycznego,  który  przybył  jako  pierwszy  na
miejsce zdarzenia masowego, jest zobowiązany do:

A . udzielenia  pomocy  tyko  pierwszemu  poszkodowanemu,
przetransportowaniu  go  do  szpitala,  pozostawienia
innych poszkodowanych,

B . oczekiwania  na  przybycie  innych  zespołów  nie
podejmowania żadnej akcji ratunkowej,

C . oceny  sytuacji,  powiadomienia  dyspozytora,  założenia
stanowiska  dowodzenia,  rozpoczęcia  wstępnej  segregacji
według ciężkości stanów,

D.  udzielenia pomocy poszkodowanym bez segregacji.

Zadanie 11.
D o intubacji 22- miesięcznego dziecka należy wybrać następującą
rurkę:

A.  rozmiar 4,5 bez mankietu,
B.  rozmiar 3,5 bez mankietu,
C.  rozmiar 3,0 z mankietem,
D.  rozmiar 5,5 z mankietem.

Zadanie 12.
Najpopularniejszą  techniką  cewnikowania  żył
wewnętrznych/centralnych jest technika:

A.  Safara,
B.  Seldingera,
C.  Edwardsa,
D.  Szylenbusha.

Zadanie 13.
Pacjent  30  minut  po  tępym  urazie  brzucha  w  wyniku  wypadku
komunikacyjnego,  wcześniej  niechorujący.  W  badaniu  fizykalnym
brzuch  wzdęty,  napięty,  żywo  bolesny.  Ciśnienie  tętnicze:  90/50
mmHg, tachykardia. W morfologii krwi WBC 21 tys. w mm3, RBC 1,5
mln w mm3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

A.  ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,
B.  zapalenie otrzewnej,
C.  masywne krwawienie do jamy brzusznej,
D.  perforacja jelita.



Zadanie 14.
Poszkodowanemu,  u  którego  doszło  do  izolowanego  złamania
kończyny dolnej i kręgosłupa:

A . można  podać  morfinę  w  dawce  2-4  mg  dożylnie  i  resztę
ampułki  (6-8  mg)  domięśniowo,  gdy  czas  transportu  do
szpitala przekroczy 30 minut,

B . nie  należy  podawać  opiodów  z  obawy  o  ich  depresyjne
działanie na układ oddechowy,

C . dożylne  podanie  8-10  mg  morfiny  nie  przyniesie  istotnej
ulgi poszkodowanemu,

D.  nie preferuje się podania dożylnie fentanylu.

Zadanie 15.
Podejmowanie interwencji medycznej w stosunku do każdej osoby
znajdującej  s ię  w  stanie  nagłego  zagrożenia  życia  lub  zdrowia
ustawodawca określa jako zadanie:

A.  ochrony zdrowia,
B.  państwa,
C.  Państwowej Straży Pożarnej, ratownictwa medycznego,
D.  Ministra Zdrowia, Wojewody, Starosty.

Zadanie 16.
Pacjent  skarży  się  na  silny  ból  w  klatce  piersiowej  i  trudności
z  oddychaniem.  Z  wywiadu  ustalono,  że  został  poszkodowany  w
wyniku  kolizji  z  innym  pojazdem,  uderzając  klatką  piersiową  w
kierownicę,  która  na  skutek  tego  się  odkształciła.  W  czasie
badania  przedmiotowego  stwierdzono  bolesność  klatki  piersiowej
i  nieprawidłową  ruchomość  je j  ścian  oraz  trzeszczenia.  U
pacjenta podejrzewasz:

A.  Tamponadę osierdzia,
B.  Odmę prężną,
C.  Wiotką klatkę piersiową,
D.  Rozerwanie przełyku.

Zadanie 17.
Skala Narodowego Instytutu Zdrowia NIHSS znajduje zastosowanie
w ocenie:

A.  urazów,
B.  udarów,
C.  niewydolności oddechowej,
D.  oparzeń.



Zadanie 18.
Leki  w  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  zaleca  się  podawać
drogą:

A.  dożylną, domięśniową,
B.  domięśniową, podskórną,
C.  dotchawiczą, domięśniową,
D.  dożylną, doszpikową.

Zadanie 19.
Postępowanie  w  trakcie  wykonywania  defibrylacji  przy  pomocy
AED, wymaga dodatkowych działań lub modyfikacji w następujących
przypadkach, z WYJĄTKIEM pacjentów:

A.  ze znaczną otyłością,
B . z  rozrusznikiem  serca  wszczepionym  pod  prawym

obojczykiem,
C.  wydobytych z wody z mokrą klatką piersiową,
D.  z bardzo silnie owłosioną klatką piersiową.

Zadanie 20.
W  wypadkach  masowych  i  katastrofach  w  obrębie  strefy
niebezpiecznej działają:

A.  wszystkie służby ratownicze,
B.  zespoły ratownictwa medycznego,
C.  wyłącznie ratownicy państwowej straży pożarnej,
D.  wszystkie prawidłowe.

Zadanie 21.
Przeciwwskazaniem do podania atropiny w leczeniu zaburzeń rytmu
serca jest/są:

A.  jaskra z wąskim kątem przesączania,
B.  blok AV,
C.  zespół płucno-sercowy,
D.  przedwczesne skurcze komorowe.

Zadanie 22.
Rolą koordynatora medycznego działań ratunkowych jest:

A . przekazywanie  informacji  zgodnie  z  systemem  algorytmu
CHALESTS, nadzór nad segregacją, medycznymi działaniami
ratunkowymi oraz transportem,

B . opracowywanie  planu  archiwizacji  dokumentacji
medycznej,

C . prowadzenia  ćwiczeń  ratowniczych  lub  inspekcji
gotowości  operacyjnej  podmiotów  krajowego  systemu
ratowniczo-gaśniczego,

D . przygotowywanie  do  wprowadzenia  stanu  podwyższonej
gotowości zakładów opieki zdrowotnej.



Zadanie 23.
Strategia agresywna w działaniach Jednostek Systemu Ratownictwa
Medycznego polega na:

A . maksymalnym  wykorzystaniu  silnych  stron  f irmy  oraz
nadarzających się szans,

B.  maksymalnym wykorzystaniu atutów przedsiębiorstwa,
C.  eliminacji słabych stron przedsiębiorstwa,
D . maksymalnym  wykorzystaniu  atutów  przedsiębiorstwa  i

eliminacji słabych stron.

Zadanie 24.
W  postępowaniu poresuscytacyjnym u osoby dorosłej,  korzystniej
jest:

A .  utrzymać pacjenta w łagodnej hipotermii,
B.  ogrzewać pacjenta,
C.  utrzymać normalną temperaturę ciała,
D.  naprzemiennie nagrzewać i ochładzać pacjenta.

Zadanie 25.
Odpowiedzialność odnosi się do moralnego lub prawnego obowiązku
ponoszenia  konsekwencji  za  rezultaty  podejmowanych  działań.
Pracownicy ochrony zdrowia są odpowiedzialni za:

A.  pacjenta,
B.  grupę zawodową,
C.  własne decyzje,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 26.
W resuscytacji osoby dorosłej adrenalinę podaje się w dawce:

A.  3 mg dożylnie,
B.  1mg dożylnie,
C.  1mg do rurki dotchawiczej,
D.  0,5 mg dożylnie.

Zadanie 27.
W  założeniach taktycznych ratownictwa medycznego,  w zdarzeniu
na drogach, wykonanie dostępu do poszkodowanego:

A.  jest równoznaczne z dotarciem do twarzy poszkodowanego,
B . oznacza  wydobycie  poszkodowanego  z  uszkodzonego

pojazdu,
C . oznacza  zabezpieczenie  miejsca  zdarzenia  w  celu

wykonania procedur dochodzeniowych,
D . oznacza  stworzenie  możliwości  oceny  stanu  i

przemieszczenia poszkodowanego.



Zadanie 28.
D o  SOR  przywieziono  pacjenta  z  powodu  ostrego  zatrucia
alkoholem.  Chory  skarży  się  na  silne  bóle  brzucha,  wymioty,
zawroty  głowy.  W  badaniu  stwierdzono  -  tachykardię  około  130
uderzeń/minutę, l iczbę oddechów 25,  pH = 6,7,  niedobór zasad -
BE 20 mmol/l. Powyższy obraz kliniczny sugeruje:

A.  zatrucie glikolem etylenowym,
B.  zatrucie alkoholem metylowym,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  zatrucie alkoholem etylowym.

Zadanie 29.
Lekiem  stosowanym  w  celu  odwrócenia  depresji  oddechowej
spowodowanej  działaniem  niedepolaryzujących  środków
zwiotczających jest:

A .  flumazelin,
B.  atropina,
C.  nalokson,
D.  neostygmina.

Zadanie 30.
W przypadku zadławienia, na efektywny kaszel NIE wskazuje:

A.  płacz,
B.  niemożność mówienia,
C.  możliwość nabrania powietrza przed kaszlem,
D.  słowna odpowiedź na pytanie.

Zadanie 31.
Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe?

A . ketamina w dawce 1-3,5 mg/kg/h ze względu na działanie
rozszerzające  oskrzela  jest  zalecana  w  analgosedacji
zaintubowanego  pacjenta  z  COPD  (chronic  obstructive
pulmonary disease) przewlekłą zaporową chorobą płuc lub
stanem astmatycznym poddanego mechanicznej wentylacji,

B . wskazane  jest  łączenie  ketaminy  z  propofolem  lub
midazolamem  (w  odpowiedniej  dawce)  w  celu  uniknięcia
ubocznych działań psychomimetycznych,

C . nie  zaleca  się  stosowania  podczas  wentylacji
mechanicznej opioidów w niskich dawkach np.; sufentanyl
0,02-0,06  mg/h  lub  pirytramidu  w  dawce  3-5  mg/h  dla
stłumienia zwiększonego napędu oddechowego i  częstości
oddechów,

D . zaleca  się  stosowanie  podczas  wentylacji  mechanicznej
opioidów w niskich dawkach np.;  su fentanylu 0,02-0,06
mg/h  lub  pirytramidu w  dawce  3-5  mg/h  dla  stłumienia
zwiększonego napędu oddechowego i częstości oddechów.



Zadanie 32.
Wskazaniem do elektrostymulacji przezskórnej jest:

A .  blok przedsionkowo-komorowy I stopnia,
B . tachykardia  >160  uderzeń/minutę,  oporna  na

farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

C . bradykardia  <40  uderzeń/minutę  oporna  na
farmakoterapię,  z  objawami  niestabilności
hemodynamicznej,

D.  asystolia.

Zadanie 33.
D o  SOR-u  przywieziono  27-letniego  poszkodowanego  potrąconego
przez  samochód.  Podczas  badania  przedmiotowego  u  pacjenta
stwierdzono  objaw  Greya-Turnera  oraz  objaw  Cullena  będące
konsekwencją  krwawienia  pozaotrzewnego.  Objawy  te  kolejno
oznaczają:

A . wybroczyny krwawe na bocznych powierzchniach brzucha
oraz wybroczyny krwawe wokół pępka,

B . poszerzone naczynia żylne dookoła pępka oraz wybroczyny
w okolicy krzyżowej,

C . ból w prawym dolnym kwadrancie jamy brzusznej wywołany
uciskiem  w  lewym  dolnym  kwadrancie  brzucha  oraz
wybroczyny wokół pępka,

D . wybroczyny  na  bocznych  powierzchniach  brzucha  oraz
poszerzone naczynia żylne dookoła pępka.

Zadanie 34.
W przypadku przedawkowania ß-blokerów należy zastosować:

A.  salbutamol,
B.  atropinę,
C.  digoxin,
D.  glukagon.

Zadanie 35.
Przeciwwskazania  bezwzględne  do  leczenia  fibrynolizą  pacjentów
z  rozległym zawałem mięśnia  sercowego stanowią poniższe  stany,
z WYJĄTKIEM:

A.  uraz lub nowotwór CUN,
B . przebyty  kiedykolwiek  udar  krwotoczny  lub  udar  o

nieznanej etiologii,
C .  znane zaburzenia układu krzepnięcia,
D.  wstrząs kardiogenny.



Zadanie 36.
Nadzór  nad  realizacją  kształcenia  podyplomowego  pielęgniarek
sprawuje/ą:

A.  Minister Edukacji Narodowej,
B.  Minister właściwy do spraw zdrowia,
C.  Izby Pielęgniarskie,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zadanie 37.
Zatruciom związkami fosfoorganicznymi NIE towarzyszy:

A.  zwężenie źrenic i brak reakcji na światło,
B.  drgawki i wzmożone wydzielanie gruczołów,
C.  wolny oddech z niezmienioną objętością oddechową,
D.  zaburzenia rytmu z tendencją do bradykardii.

Zadanie 38.
Zasady wspierania poszkodowanych w kontakcie bezpośrednim to:

A.  aktywność i zdecydowanie,
B.  unikanie pośpiechu i impulsywnego działania,
C.  chęć zrozumienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 39.
Mężczyzna  lat  41,  cierpi  na  zaburzenie  dziedziczące  się
recesywnie w sposób sprzężony z chromosomem X, w wyniku którego
występuje niedobór czynnika VIII. Rozpoznanie, to:

A . DIC  (zespół  rozsianego  wykrzepiania
wewnątrznaczyniowego),

B.  hemofilia A,
C.  hemofilia B,
D.  sferocytoza wrodzona.

Zadanie 40.
Ostra niedomykalność zastawki dwudzielnej przebiega z objawami:

A.  ostrego obrzęku płuc,
B.  hipotensji,
C.  bradykardii zatokowej,
D.  rzadko daje objawy.

Zadanie 41.
Przy  przepływie  12  l/min  zawartość  butli  o  pojemności  2,7  l itra
wypełnionej tlenem sprężonym do 80 atmosfer wystarczy na:

A.  15 min. tlenoterapii,
B.  18 min. tlenoterapii,
C.  21 min. tlenoterapii,
D.  35,5 min. tlenoterapii.



Zadanie 42.
Z maltretowaniem fizycznym dziecka NIE są związane:

A.  oparzenia papierosami,
B.  złamania dystalnej części piszczeli,
C . oparzenia gorącą wodą pośladków i  nóg, z oszczędzeniem

bruzd,
D.  spiralne złamanie kości ramiennej lub piszczelowej.

Zadanie 43.
W  przypadku  stwierdzenia  na  miejscu  wypadku  otwartej  rany
klatki piersiowej u poszkodowanego należy:

A.  założyć opatrunek zastawkowy na ranę,
B.  zamknąć ranę szczelnym opatrunkiem,
C.  założyć opatrunek osłaniający na ranę,
D . założyć  zwykły  opatrunek  i  ciasno  obandażować  klatkę

piersiową.

Zadanie 44.
Cykl krążeniowo - oddechowy przy nagłym zatrzymaniu krążenia u
noworodka to:

A.  5 ucisków - 1 wdech,
B.  5 ucisków - 2 wdechy,
C.  15 ucisków - 2 wdechy,
D.  3 uciski - 1 wdech.

Zadanie 45.
"Zespół znudzenia" opieką nad terminalnie chorym:

A.  powstaje w wyniku zaangażowania emocjonalnego,
B.  powoduje wzrost poczucia własnej wartości,
C . jego  skutkiem  jest  chęć  przeżycia  nowych,  silnych

wrażeń,
D.  jest efektem chronicznej presji.

Zadanie 46.
W  przypadku  zatrucia  tlenkiem  węgla,  powłoki  skórne
poszkodowanego są koloru:

A.  blade,
B.  sine,
C.  jasnoczerwone,
D.  marmurkowe.



Zadanie 47.
SIRS  stwierdza  się  przy  wymienianych  poniżej
nieprawidłowościach, z WYJĄTKIEM:

A . wzrostu  lub  obniżeniu  temperatury  ciała  (>38˚C  lub
<36˚C),

B.  bradykardii <60/min,
C.  przyśpieszeniu oddechu >20/min lub PaCO2 <32mmHg,
D . zmianie  l iczby  leukocytów  we  krwi  obwodowej  (>12

000/mm³, <4000/mm³ lub >10% niedojrzałych formach w
rozmazie krwi obwodowej).

Zadanie 48.
Hiperfleksja to:

A.  nadmierny ruch głowy i szyi do tyłu,
B.  nadmierny ruch głowy i szyi do przodu,
C . masa głowy lub miednicy napierająca na nieruchomą szyję

lub tułów,
D.  nadmierne rozciągnięcie kręgosłupa i rdzenia.

Zadanie 49.
Cechą  charakterystyczną  dla  stanu  padaczkowego  są  drgawki
utrzymujące się nieprzerwanie przez powyżej:

A .  15 min.,
B.  30 min.,
C.  60 min.,
D.  90min.

Zadanie 50.
Podczas leczenia przeciwobrzękowego u poszkodowanego z urazem
czaszkowo-mózgowym,  oprócz  tlenu,  lekiem  z  wyboru  najczęściej
jest:

A .  Furosemid w dawce 40-60 mg,
B.  Mannitol (roztwór 20% w dawce 150-200 ml),
C.  Dexaven 0,5 mg,
D.  Prednisolon do 3g.

Zadanie 51.
U  chorego  stwierdzasz  wilgotną  skórę,  łzawienie,  ślinotok,
wąskie,  szpilkowate  źrenice.  Taki  obraz  kliniczny  przemawia  za
zatruciem:

A.  związkami fosforoorganicznymi,
B.  atropiną,
C.  amfetaminą,
D.  morfiną.



Zadanie 52.
Charakterystyczną zmianą dla hiperkaliemii w zapisie EKG jest:

A .  wysokie załamki T oraz skrócenie odstępu QT,
B.  wystąpienie fali U,
C.  występuje głęboki załamek S,
D.  wąskie zespoły QRS.

Zadanie 53.
Celem edukacji społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy jest:

A .  poprawienie skuteczności i redukcja kosztów leczenia,
B.  właściwe, wstępne postępowanie,
C . uzyskanie  optymalnego  poziomu  wiedzy  z  zakresu

pierwszej pomocy,
D . trafne  rozpoznanie  zatrzymania  krążenia,  oddechu,

zadławienia,  oraz  prawidłowe  prowadzenie  podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych.

Zadanie 54.
Wyróżniamy  następujące  mechanizmy  zatrzymania  krążenia,  z
WYJĄTKIEM:

A.  migotanie komór,
B.  częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS,
C.  aktywność elektryczna bez tętna PEA,
D.  asystolia.

Zadanie 55.
Rodzice  zgłosili  s ię  z  3-letnim  dzieckiem  do  SOR,  zaniepokojeni
trwającymi  od  dwóch  dni  długimi  atakami  kaszlu  z  następowymi
wymiotami  i  sinicą.  Według  ich  relacji  napady  kaszlu  u  dziecka
kończą  się  głębokim  wdechem  i  "pianiem".  Jaką  jednostkę
chorobową trzeba brać pod uwagę?

A.  zapalenie krtani,
B.  zapalenie nagłośni,
C.  krztusiec,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 56.
Krzywa  EKG,  w  przypadku  bloku  przedsionkowo-komorowego  I I
stopnia typu Mobitz I, charakteryzuje się:

A . stałym  odstępem  PQ  oraz  wypadaniem  zespołów  QRS  po
niektórych załamkach P,

B . narastającym wydłużeniem odstępu PQ aż do wypadnięcia
zespołu QRS,

C . narastającym  wydłużeniem  odstępu  PQ  oraz  szerokim
zespołem QRS,

D.  stałym odstępem PQ oraz wąskim zespołem QRS.



Zadanie 57.
Podczas  prowadzenia  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  u
dziecka zlecono podanie adrenaliny. Wskaż prawidłową odpowiedź:

A . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 10 mikrogram/kg,

B . zalecana  dawka  adrenaliny  drogą  dotchawiczą  wynosi  10
mikrogram/kg,

C . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 1 mikrogram/kg,

D.  żadna z powyższych.

Zadanie 58.
Niemiarowe  fale,  bez  rozpoznawalnych  zespołów  QRS  o
przypadkowej częstości i amplitudzie to:

A .  częstoskurcz komorowy bez tętna,
B.  torsade de pointes,
C.  migotanie komór,
D.  migotanie przedsionków.

Zadanie 59.
Prawidłowa  pierwsza  dawka  amiodaronu  podawana  w  trakcie
resuscytacji wynosi:

A .  300 mg rozcieńczone w 20 ml 5% glukozy,
B.  300 mg rozcieńczone w 20 ml 0,9% NaCl,
C.  150 mg rozcieńczone w 20 ml 5% glukozy,
D.  150 mg rozcieńczone w 20 ml 0,9% NaCl.

Zadanie 60.
Odpowiedzialność  za  ludzkie  życie,  ratowanie  zdrowia,  kontakt  z
cierpieniem  i  śmiercią,  nadmierne  przeciążenie  pracą,  braki
kadrowe,  przestarzały  wadliwy  sprzęt,  niedostateczne
wynagrodzenie to:

A . nieswoiste  stresory,  które  towarzyszą  w  codziennej
pracy pielęgniarki ratunkowej,

B . subiektywne  odczucia  pacjenta  w  kontakcie  z
pielęgniarką,

C . swoiste  stresory,  które  towarzyszą  w  codziennej  pracy
pielęgniarki ratunkowej,

D . obiektywne odczucia pielęgniarki w codziennym kontakcie
z pacjentem SOR.



Zadanie 61.
Szczegółowe zadania SOR określa:

A.  Minister Zdrowia,
B . dyrektor szpitala w porozumieniu z ordynatorem oddziału

(SOR),
C.  Krajowa Rada Akredytacyjna,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 62.
Przyśpieszony  rytm  węzła  przedsionkowo  -  komorowego
charakteryzuje:

A.  częstość QRS powyżej 100/min,
B . QRS  o  prawidłowej  szerokości  z  częstością  60-100/min,

brak załamków P,
C.  częstość QRS powyżej 100/min, wydłużone odcinki PQ,
D.  częstość QRS powyżej 100/min, poszerzone załamki P.

Zadanie 63.
Niedokrwienie  lub  zawał  mięśnia  sercowego  w  okolicy  ściany
dolnej  można  określić  na  podstawie  zmian  w  następujących
odprowadzeniach elektrokardiogramu:

A.  V1-V4,
B.  V1, V2,
C.  I,  aVL,
D.  II, III, aVF.

Zadanie 64.
W  przypadku  zaopatrywania  medycznego  na  miejscu  zdarzenia,
poszkodowanego z urazem jamy brzusznej i wypadniętymi trzewiami
należy:

A.  odprowadzić trzewia do jamy brzusznej,
B . obłożyć  trzewia  suchym  jałowym  opatrunkiem  bez

odprowadzania do jamy brzusznej,
C . obłożyć  trzewia  jałowym  opatrunkiem  nasączonym  solą

fizjologiczną  a  następnie  opatrunkiem  suchym,  bez
odprowadzania do jamy brzusznej,

D . niczym  nie  obkładać  i  nie  odprowadzać  do  jamy
brzusznej.



Zadanie 65.
Osoby z objawami ostrej reakcji na stres (ORS):

A . n ie  sprawiają  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych,

B . mogą  sprawiać  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych, ale można ich zostawić samych sobie,

C . wymagają  zlekceważenia  ich  zachowania  i  dalszego
prowadzenia działań ratowniczych,

D . przy  braku  możliwości  zapewnienia  im  należytej  opieki
wymagają  rozważenia  podania  krótko  działających
benzodiazepin.

Zadanie 66.
Triada Becka to:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  ciche  tony  serca,
nadmierne wypełnienie żył szyjnych,

B . wzrost  ciśnienia  tętniczego,  ciche  tony  serca,
nadmierne wypełnienie żył szyjnych,

C . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  ciche  tony  serca,
zapadnięte żyły szyjne,

D . wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,  ciche  tony  serca,
zapadnięte żyły szyjne.

Zadanie 67.
Charakterystyczną dla hipotermii zmianą w EKG jest:

A . niewielki  dodatni  załamek  w  miejscu  połączenia  zespołu
QRS z odcinkiem ST ( fala Osborne'a),

B . tachykardia  zatokowa  z  przedwczesnymi  skurczami
przedsionkowymi i komorowymi,

C . bradykardia zatokowa z ujemnym odchyleniem po załamku
T ,

D.  skrócony odcinek PR z falą U.

Zadanie 68.
Który z poniższych objawów jest typowy dla hiperkapnii:

A .  Dezorientacja,
B.  Pobudzenie,
C.  Senność,
D.  Duszność.

Zadanie 69.
U  wszystkich  pacjentów  z  rozpoznanym  STEMI,  terapia
reperfuzyjna powinna być rozpoczęta w czasie nie dłuższym niż:

A .  6 godzin od wystąpienia objawów,
B.  12 godzin od wystąpienia objawów,
C.  24 godzin od wystąpienia objawów,
D.  48 godzin od wystąpienia objawów.



Zadanie 70.
Która z poniższych odpowiedzi jest prawidłowa?

A . hipokapnia  powoduje  obkurczenie  naczyń  mózgowych  i
spadek przepływu mózgowego,

B . hipokapnia  powoduje  rozszerzenie  naczyń  mózgowych  i
spadek przepływu mózgowego,

C . hipokapnia  powoduje  obkurczenie  naczyń  mózgowych  i
wzrost przepływu mózgowego,

D . hiperkapnia  powoduje  obkurczenie  naczyń  mózgowych  i
spadek przepływu mózgowego.

Zadanie 71.
Spośród  wymienionych  cech  definiujących  stan  padaczkowy
prawdziwą jest:

A .  czynność napadowa utrzymuje się przynajmniej 30 minut,
B . stan  padaczkowy  to  kilka  kolejnych  napadów,  pomiędzy

którymi chory nie odzyskuje przytomności,
C . najczęstszą  postacią  stanu  padaczkowego  są  napady

"grand mal",
D.  wszystkie powyższe cechy są prawdziwe.

Zadanie 72.
Mężczyzna lat 43 został potrącony przez samochód osobowy. Taki
mechanizm urazu sugeruje potencjalne obrażenia, z wyjątkiem:

A.  uraz głowy,
B.  złamanie kończyn dolnych i miednicy,
C.  odma opłucnowa,
D.  rozerwanie aorty.

Zadanie 73.
Jaki system wyrażania zgody na ewentualne pobranie narządów po
śmierci obowiązuje w Polsce?

A.  system anglo-amerykański,
B . według  systemu,  który  obowiązuje  w  Polsce,  każdy,  kto

chce,  aby  jego  narządy  po  śmierci  zostały  wykorzystane
do przeszczepów, powinien za życia wyrazić zgodę,

C.  system francusko-belgijski,
D . według  systemu,  który  obowiązuje  w  Polsce  na  pobranie

narządów po  śmierci,  potrzebna jest  zgoda danej  osoby  i
jej najbliższej rodziny.



Zadanie 74.
Taśma Broselowa pozwala na:

A . określenie  zapotrzebowania  na  płyny  i  leki  podczas
resuscytacji u dzieci,

B.  zaopatrzenia oparzenia u dzieci,
C.  unieruchomienia kończyny u dziecka po urazie,
D.  mocowania rurki intubacyjnej.

Zadanie 75.
Automatyczne  defibrylatory  zewnętrzne  (AED)  można  stosować  u
dzieci:

A .  powyżej 1 roku życia,
B.  powyżej 8 roku życia,
C.  o masie ciała powyżej 15 kg,
D.  nie ma rozgraniczeń wiekowych.

Zadanie 76.
Pogotowie Ratunkowe powinno być wzywane w razie:

A .  wypadku, urazu, porodu,
B.  wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania,
C . wypadku,  urazu,  porodu,  nagłego  zachorowania  lub

nagłego  pogorszenia  stanu  zdrowia,  powodujących
zagrożenie życia,

D . każdego  przypadku,  ponieważ  trudno  jest  laikowi  ocenić
stan zdrowia chorego.

Zadanie 77.
Głównymi  objawami  zmian  o  charakterze  stresu  pourazowego,
występującymi w odległym czasie po zdarzeniu, katastrofie są:

A . lęk,  zaburzenia  adaptacyjne,  przytępienie  emocjonalne,
depresja,

B.  oszołomienie, utrata orientacji, apatia, osłupienie,
C . pobudzenie,  hiperaktywność,  agresja,  brak

przyswajalności informacji z zewnątrz,
D . objawy  wegetatywne,  utrudniony  kontakt,  i luzje,

dereizm.

Zadanie 78.
Stałe  zapewnienie  wystarczającego  poziomu  obsad  pod  względem
liczby i  kompetencji, wdrożenie bezpiecznych praktyk do systemu
świadczonej  opieki,  zagwarantowanie  pacjentowi  poufnego
charakteru  opieki,  jakości  żywienia,  dostępności  usług
wspierających to kryteria:

A.  ilości świadczonych usług w oddziale ratunkowym,
B.  oceniające wyniki leczenia,
C.  jakości opieki,
D.  dostępności usług.



Zadanie 79.
System  ratownictwa  medycznego  oparty  jest  na  tzw.  "łańcuchu
przeżycia". Wskaż prawidłową kolejność ogniw tego łańcucha:

A . pomoc  przedszpitalna,  czynności  ratownicze  świadków
zdarzenia, wezwanie pomocy, transport, SOR,

B . czynności  ratownicze  świadków  zdarzenia,  pomoc
przedszpitalna, wezwanie pomocy, transport, SOR,

C . czynności  ratownicze  świadków  zdarzenia,  wezwanie
pomocy, pomoc przedszpitalna, transport, SOR,

D . wezwanie  pomocy,  czynności  ratownicze  świadków
zdarzenia, pomoc przedszpitalna, transport, SOR.

Zadanie 80.
Która  z  odpowiedzi  dotyczących  zespołu  wgłobienia  jest
FAŁSZYWA?

A . odruch  Cushinga  polega  na  tym,  że  wzrostowi  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego  towarzyszy  spadek  ciśnienia
tętniczego i przyspieszenie czynności serca,

B . odruch  Cushinga  polega  na  tym,  że  wzrostowi  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego  towarzyszy  wzrost  ciśnienia
tętniczego i zwolnienie czynności serca,

C . zespół  zagrażającego  wgłobienia  jest  jedyną  sytuacją
kliniczną,  w  której  istnieje  wskazanie  do
hiperwentylacji,

D . jednym  z  objawów  zespołu  wgłobienia  jest  poszerzenie
źrenicy  i  ustawienie  gałki  ocznej  w  dół  i  na  zewnątrz
po stronie uszkodzenia mózgu.

Zadanie 81.
Do poznawczych oznak stresu u pracowników NIE zalicza się:

A .  utraty pamięci,
B.  drażliwości,
C.  afazji wzrokowej,
D.  problemów z liczeniem.

Zadanie 82.
Pacjent  doznał  tępego  urazu  głowy.  Nie  wiadomo,  czy  uraz  ten
spowodował  utratę  świadomości.  Żona  podaje,  że  chory  był
początkowo  splątany  a  następnie  w  pełni  przytomny,  jakkolwiek
ponownie  wydaje  s ię  bardziej  senny.  W  okolicy  lewej  skroniowej
widoczny jest siniak. U pacjenta podejrzewasz:

A.  wstrząśnienie mózgu,
B.  krwiak podtwardówkowy,
C.  krwiak nadtwardówkowy,
D.  krwawienie podpajęczynówkowe.



Zadanie 83.
Podczas  kardiowersji  elektrycznej  przeprowadzanej  w  celu
odwrócenia  tachyarytmii  przedsionkowych  lub  komorowych,
wyładowanie musi być zsynchronizowane elektrokardiograficznie z
załamkiem:

A.  R ,
B.  T ,
C.  P ,
D.  S .

Zadanie 84.
Tętniak  aorty  brzusznej  najczęściej  jest  błędnie  diagnozowany
jako:

A.  kamica nerkowa,
B.  zapalenie trzustki,
C.  zapalenie uchyłków,
D.  zawał mięśnia sercowego.

Zadanie 85.
24-letnia  kobieta  z  otwartym  złamaniem  kości  udowej  i
obrażeniami  twarzy,  tętno  100/min,  ciśnienie  tętnicze  krwi
90/60 mmHg; objawy umiarkowanego zatrucia alkoholem. Pacjentka
według TRIAGE S.T.A.R.T. otrzyma priorytet:

A .  pierwszorzędny,
B.  drugorzędny,
C.  trzeciorzędny,
D.  brak.

Zadanie 86.
Konikopunkcja polega na:

A.  nacięciu skóry poniżej chrząstki tarczowatej krtani,
B.  nakłuciu skóry powyżej chrząstki tarczowatej krtani,
C.  przecięciu więzadła pierścienno - tarczowego,
D.  nakłuciu więzadła pierścienno - tarczowego.

Zadanie 87.
W  zestawie  do  intubacji  noworodka  (30  tydzień  ciąży)
przygotujesz rurki intubacyjne:

A.  z mankietem uszczelniającym w rozmiarze 2.0; 3.0; 3.5,
B . z  mankietem  uszczelniającym  w  rozmiarze  2.0;  3.0;  4.0;

2.5; 3.5,
C . bez  mankietu  uszczelniającego  w  rozmiarze  1.0;  1.5;

2.0,
D . bez  mankietu  uszczelniającego  w  rozmiarze  3.0;  2.5;

3.5.



Zadanie 88.
Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala:

A.  Aldretea,
B.  Norton,
C.  Cambridge,
D.  TISS.

Zadanie 89.
Objawy świadczące o wystąpieniu wstrząsu rdzeniowego to:

A . zimna blada skóra, przyśpieszony oddech, tętno 120/min,
ciśnienie tętnicze krwi 120/100 mmHg,

B . blada,  wilgotna  skóra,  ciśnienie  tętnicze  krwi  90/40
mmHg,  oddech  30/min.,  tętno  100/min.,  uczucie
duszności,

C . skóra  zaczerwieniona,  ciśnienie  tętnicze  krwi  90/50
mmHg, rozszerzenie naczyń obwodowych, tętno 50/min.,

D . ciepła,  różowa  skóra,  obrzęk  twarzy,  języka  i  krtani,
skurcz  oskrzeli,  zatrzymanie  oddechu,  zapaść
krążeniowa.

Zadanie 90.
Czas trwania pojedynczego wdechu, w celu uniknięcia zbyt dużego
ciśnienia  w  górnych  drogach  oddechowych  i  wprowadzenia
powietrza do żołądka, u osoby dorosłej powinien trwać około:

A.  1 sek.,
B.  2 sek.,
C.  3 sek.,
D.  4 sek.

Zadanie 91.
28-letni  mężczyzna  w  wyniku  wypadku  samochodowego  doznał
złamania  kości  udowej  lewej,  kości  przedramienia  oraz  3  żeber
p o  stronie  lewej.  Szacunkowa  średnia  utrata  krwi  u  tego
poszkodowanego wynosi około:

A.  1000 ml,
B.  1500 ml,
C.  2000 ml,
D.  2500 ml.



Zadanie 92.
N a miejscu gdzie doszło do wypadku masowego, osoba wykonująca
segregacji  poszkodowanych  (START),  23-letniemu  pacjentowi,  u
którego  stwierdziła:  nie  chodzi,  oddycha  36  razy/min.,  przyzna
priorytet:

A .  zielony,
B.  żółty,
C.  czerwony,
D.  czarny.

Zadanie 93.
Pielęgniarka  w  szczególny  sposób  narażona  jest  na  przeciążenia
narządu ruchu. Do najczęściej wymienianych czynników obciążenia
fizycznego,  przyczyniających  się  do  powstania  zmęczenia  NIE
należą:

A.  nieprawidłowa pozycja przy pracy,
B . zbyt  mała  masa  przenoszonych  elementów  przy

nieprawidłowej pozycji ciała,
C . zbyt  duża  masa  przenoszonych  elementów  (materiał,

narzędzia),
D.  zbyt duża liczba powtórzeń wykonywanych czynności.

Zadanie 94.
Do najczęstszych przyczyn bradykardii NIE zalicza się:

A .  bradykardii zatokowej,
B.  bloku zatokowo-przedsionkowego,
C.  bloku przedsionkowo-komorowego II stopnia,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 95.
Właściwe  miejsce  do  uciskania  klatki  piersiowej  w  NZK  u
niemowlęcia to:

A . 1  szerokość  palca  poniżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

B . 2  szerokości  palca  poniżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

C . 1  szerokość  palca  powyżej  l inii  łączącej  brodawki
sutkowe,

D . 1  palec  powyżej  miejsca  gdzie  łuki  żebrowe  łączą  się  z
trzonem mostka.



Zadanie 96.
Odpowiedź  organizmu  na  stres  w  pracy  przejawiający  się  utratą
troski  o  ludzi  z  którymi  się  pracuje,  polegający  na  traktowaniu
pacjentów w sposób zdystansowany i mechaniczny to:

A.  zespół wypalenia zawodowego,
B.  ostra reakcja na stres,
C.  przytępienie emocjonalne,
D.  strategia zróżnicowania (dyferencjacja).

Zadanie 97.
Czynniki, które składają się na jakość w opiece zdrowotnej, to:

A . wynik  leczenia,  sposób  i  warunki  w  jakich  przebiega
proces,  relacja  ponoszonych  kosztów  do  uzyskiwanych
skutków,

B . komfort  i  atmosfera  usług,  warunki  socjalne  zakładu,
wykwalifikowany personel,

C . najdroższy  sprzęt  medyczny,  uzyskanie  certyfikatu
jakości,

D.  praca w zespołach terapeutycznych.

Zadanie 98.
Która  z  poniższych  metod  suplementacji  t lenu  pozwala
najprecyzyjniej dawkować jego stężenie?

A.  standardowa maska tlenowa,
B.  worek samorozprężalny z zastawką i maską twarzową,
C.  maska Venturiego,
D . maska  wyposażona w  rezerwuar  tlenu i  jednokierunkową

zastawkę.

Zadanie 99.
Określona  w  procesie  segregacji  poszkodowanych  w  zdarzeniu
masowym grupa "czerwona" to grupa o najwyższym priorytecie:

A .  terapeutycznym,
B.  transportowym,
C.  wyłącznie diagnostycznym,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 100.
W  jakim  czasie  od  przyjecia  substancji  toksycznej,  skuteczne
jest podanie pacjentowi węgla medycznego?

A.  tylko w ciągu pierwszej godziny,
B.  do 4 godzin,
C.  do 6 godzin,
D.  do 12 godzin.



Zadanie 101.
W  sprawach  o  naprawienie  szkody  osobie,  która  poniosła  szkodę
n a mieniu powstałą w następstwie podjęcia przez nią medycznych
działań  ratowniczych  lub  udzielania  pierwszej  pomocy  orzeka  w
drodze decyzji:

A .  wojewoda,
B.  starosta,
C.  wojewoda w uzgodnieniu ze starostą,
D.  minister zdrowia.

Zadanie 102.
Bezpośrednio po wprowadzeniu rurki intubacyjnej należy osłuchać
kolejno:

A . nadbrzusze,  prawy  i  lewy  szczyt  płuca,  prawą  i  lewą
linię środkowo-pachową, wcięcie szyjne mostka,

B.  prawy i lewy szczyt płuca, nadbrzusze,
C.  nadbrzusze, prawą i lewą linię środkowo-pachową,
D . nadbrzusze,  wcięcie  szyjne  mostka,  prawy  i  lewy  szczyt

płuca.

Zadanie 103.
Zgodnie  z  przepisami  Unii  Europejskiej,  do  obrotu  i  używania
mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznaczone znakiem:

A.  PL,
B.  Q ,
C.  CE,
D.  PZH.

Zadanie 104.
Aby  zmniejszyć  opór  klatki  piersiowej  podczas  defibrylacji  u
dzieci  poniżej  10  kg,  optymalna  si ła  nacisku  na  łyżki  powinna
wynosić:

A.  2 kg,
B.  3 kg,
C.  4 kg,
D.  5 kg.

Zadanie 105.
Który  z  poniższych  elementów  NIE  dotyczy  mechanizmu
kompensacyjnego we wstrząsie?

A.  przyspieszenie czynności serca,
B.  rozszerzenie naczyń trzewnych,
C.  przyspieszenie czynności oddechowej,
D.  zwężenie naczyń trzewnych.



Zadanie 106.
Zaburzenia częstości oddechów dzielimy na:

A.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe,
B.  tachypnoe, bradypnoe,
C.  tachypnoe, bradypnoe, ortopnoe,
D.  tachypnoe, bradypnoe, apnoe, ortopnoe.

Zadanie 107.
Pielęgniarką systemu może być pielęgniarka:

A . posiadająca  tytuł  specjalisty  w  dziedzinie
pielęgniarstwa  chirurgicznego  oraz  posiadającą  co
najmniej 5- letni staż pracy do 2020 r.,

B . posiadająca  tytuł  specjalisty  w  dziedzinie
pielęgniarstwa  chirurgicznego,  neurologicznego  oraz
posiadającą co najmniej 3 - letni staż pracy,

C . posiadającą  tytuł  specjalisty,  lub  co  najmniej  kurs
kwalifikacyjny  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  ratunkowego,
anestezjologii  i  intensywnej  opieki,  chirurgii,
kardiologii,  pediatrii  oraz  posiadającą  co  najmniej
roczny  staż  pracy  w  oddziałach  tych  specjalności  do
2018 r.,

D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 108.
Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej (zespół skurczowego kliku
i szmeru) nazywamy zespołem:

A.  Homera,
B.  Barlowa,
C.  Marfana,
D.  Leriche'a.

Zadanie 109.
Średnia objętość krwi krążącej u dorosłego wynosi:

A .  Około 7 litrów,
B.  7% masy ciała ( 70ml/kg),
C.  8% masy ciała ( 80ml/kg),
D.  Procent masy ciała większy niż w przypadku dziecka.

Zadanie 110.
Osoba,  która  nie  udzieliła  pomocy  człowiekowi  znajdującemu  się
w  położeniu  grożącym  bezpośrednim  niebezpieczeństwem  utraty
życia  albo  ciężkiego  uszczerbku  na  zdrowiu,  jest  zagrożona  karą
pozbawienia wolności do:

A.  1,5 roku,
B.  lat 2,
C.  lat 3,
D.  lat 5.



Zadanie 111.
Wypadek masowy to:

A . ograniczone  wydarzenie,  którego  następstwa  można
opanować za pomocą posiadanych środków,

B . dowolne wydarzenie, powodujące powstanie wystarczająco
dużej  l iczby  ofiar,  aby  zakłócić  normalny  tryb  pracy
służb ratowniczych i szpitali,

C . wydarzenie  nadzwyczajne,  ze  znaczną  liczbą
poszkodowanych i rozległymi skutkami ekologicznymi,

D.  wszystkie wyżej wymienione są prawidłowe.

Zadanie 112.
W  przypadku  nieprzewidzianym  w  Kodeksie  Etyki  Zawodowej
Pielęgniarki  i  Położnej  Rzeczpospolitej  Polskiej,  pielęgniarka
powinna postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w:

A.  ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B.  orzecznictwie Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
C.  kodeksie Etyki Zawodowej Lekarzy,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 113.
Najbardziej  skuteczną  metodą  leczenia  ciężkiego  zatrucia
tlenkiem węgla jest:

A .  umieszczenie chorego w namiocie tlenowym,
B.  pobyt chorego w komorze dekompresyjnej,
C.  podanie choremu tlenu o dużym przepływie,
D.  pobyt chorego w komorze hiperbarycznej.

Zadanie 114.
D o  określenia  warunków  intubacji  dotchawiczej  i  przewidywania
stopnia trudności w jej wykonaniu, NIE służy:

A.  skala Mallampatiego,
B.  skala Norton,
C.  skala Cormacka-Lehana,
D.  ocena odległości tarczowo-bródkowej.

Zadanie 115.
W sytuacji nagłego wypadku, dobro własne świadka czy uczestnika
nagłego wypadku, decyduje o udzieleniu pomocy poszkodowanemu.
Jest to teoria:

A.  wymiany społecznej,
B.  wzajemności,
C.  empatii-altruizmu,
D.  strat.



Zadanie 116.
Pacjent  uderzony  w  czasie  pracy  w  klatkę  piersiową  ciężkim
elementem. Wykazuje nasilone objawy niewydolności oddechowej. W
czasie  badania  stwierdzono  przepełnienie  żył  szyjnych,
hipotensję,  osłabienie  szmeru  oddechowego  nad  prawą  połową
klatki  piersiowej  i  przesunięcie  tchawicy  w  stronę  lewą.  U
pacjenta podejrzewamy:

A.  odmę prężną,
B.  wiotką klatkę piersiową,
C.  tamponadę serca,
D.  stłuczenie płuca.

Zadanie 117.
Do objawów ciasnoty śródczaszkowej NIE zalicza się:

A .  napadu padaczkowego,
B.  sztywności karku,
C.  odruchu Babińskiego,
D.  zespołu Boerhaave'a.

Zadanie 118.
Który  z  wymienionych  narządów  odniesie  najmniejsze  obrażenia
strukturalne w wyniku rany postrzałowej?

A.  śledziona,
B.  nerka,
C.  wątroba,
D.  płuco.

Zadanie 119.
Pacjent  po  upadku  z  wysokości,  nieprzytomny,  z  bradykardią,
hipotonią,  różową  ciepłą  skórą,  brakiem  cech  krwawienia
zewnętrznego. Właściwe rozpoznanie to:

A.  hipotermia,
B.  wstrząs neurogenny,
C.  wstrząśnienie mózgu,
D.  udar cieplny.

Zadanie 120.
Postępowanie  w  zatruciu  substancjami  pobudzającymi  np.
Amfetaminą,  MDMA/ekstazy,  obejmuje:  monitorowanie  funkcji
życiowych, tlenoterapię oraz podanie:

A.  Naloksonu,
B.  Diazepamu,
C.  N-acetylocysteiny,
D.  Wodorowęglanu sodu.



Zadanie 121.
Powikłaniem cewnikowania żył centralnych nie jest:

A .  odma opłucnowa,
B.  zator powietrzny,
C.  dodatkowe, pojedyncze pobudzenia nadkomorowe,
D.  blok przdsionkowo-komorowy I˚.

Zadanie 122.
Obszar zarządzania kryzysowego to:

A.  system ratowniczy,
B.  system porządku publicznego,
C.  polityka społeczna,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 123.
Zasada  etyczna  zobowiązująca  do  uwzględniania  prawa  człowieka
d o  samodzielnego  decydowania  o  swoich  planach  i  działaniach,
wymagająca poszanowania swobody w dokonywaniu indywidualnych
wyborów,  opartych  na  osobistych  wartościach  i  przekonaniach
jednostki to:

A .  bioetyka (bioethics),
B.  dobroczynienie (beneficence),
C.  emotywizm (emotivism),
D.  autonomia (autosomy).

Zadanie 124.
Podczas  transportu  pacjenta  z  objawami  rozwiniętego  obrzęku
płuc  w  przebiegu  świeżego  zawału  mięśnia  sercowego,  z
ciśnieniem  tętniczym  80/50  mmHg,  najważniejszymi  zasadami
postępowania są:

A . podanie  tlenu do  oddychania,  unieruchomienie w  pozycji
leżącej,

B . podanie  tlenu  do  oddychania  oraz  dożylnie  leku
moczopędnego,

C . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  siedzącej,  podanie  tlenu  do
oddychania,

D . unieruchomienie  pacjenta  w  pozycji  leżącej  i  podanie
dożylnie leku moczopędnego.



Zadanie 125.
W  celu  oczyszczenia  dróg  oddechowych  z  zaaspirowanej  wody,  u
pacjenta po epizodzie tonięcia, należy:

A.  ułożyć poszkodowanego w pozycji na boku,
B.  zastosować uciskanie nadbrzusza,
C . ułożyć  poszkodowanego  na  brzuchu,  w  pozycji  głową  do

dołu,
D . nie  ma  potrzeby  oczyszczania  dróg  oddechowych  z

zaaspirowanej wody.

Zadanie 126.
Koordynacja  działania  personelu  medycznego  pracującego  w
jednostkach systemu ratownictwa medycznego to zgodność:

A . miejsca,  czasu  i  sposobu  funkcjonowania  elementów
składowych organizacji,

B . czasu  i  sposobu  funkcjonowania  elementów  składowych
organizacji  uczestniczących  w  procesie  realizacji
wspólnego celu,

C . miejsca i sposobu funkcjonowania elementów składowych
organizacji  uczestniczących  w  procesie  realizacji
wspólnego celu,

D . funkcjonowania wszystkich osób i  elementów składowych
organizacji  uczestniczących  w  procesie  realizacji
wspólnego celu.

Zadanie 127.
Który z podanych objawów podmiotowych lub przedmiotowych jest
charakterystyczny dla niedomykalności zastawki aortalnej:

A .  obecność trzeciego tonu serca (S3),
B.  rumieniec na policzkach,
C.  objaw Kussmaula,
D . zwiększenie  amplitudy  skurczowo-rozkurczowej  ciśnienia

tętniczego krwi.

Zadanie 128.
U  3  letniego  dziecka  miejsce  wykonania  dostępu  doszpikowego  w
części bliższej piszczeli znajduje się na:

A . przednio-przyśrodkowej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm ku
dołowi od guzowatości piszczeli,

B . przednio-bocznej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm  ku
dołowi od guzowatości piszczeli,

C . przednio-przyśrodkowej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm ku
górze od guzowatości piszczeli,

D . przednio-bocznej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm  ku  górze
od guzowatości piszczeli.



Zadanie 129.
W  związku  z  wykonywaniem  zawodu,  pracownicy  medyczni  za
popełnione błędy medyczne ponoszą odpowiedzialność:

A.  cywilną, osobistą, zawodową, karną,
B . karną,  pracowniczą,  przed  pacjentem  i  jego  rodziną,

przed pracodawcą,
C.  cywilną, pracowniczą, zawodową, karną,
D.  moralną, cywilną, zawodową, karną.

Zadanie 130.
Podstawowym  aktem  prawnym  dotyczącym  obowiązku  udzielania
pierwszej pomocy jest artykuł:

A .  162 kodeksu cywilego,
B.  162 kodeksu karnego,
C.  161 kodeksu karnego,
D.  161 kodeksu cywilnego.

Zadanie 131.
Mechanizmem, który najczęściej doprowadza do zgonu u pacjentów
z masywnym krwiopluciem jest:

A .  uduszenie,
B.  masywna zastoinowa niewydolność krążenia,
C . DIC  (zespół  rozsianego  wykrzepiania

wewnątrznaczyniowego),
D.  wykrwawienie.

Zadanie 132.
Segregowanie poszkodowanych (triage) to:

A . kwalifikacja  ofiar  wypadku  według  priorytetu  leczenia,
z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie osób wymagających
natychmiastowego działania,

B . kwalifikacja  ofiar  wypadku,  którym  leczenie  można
czasowo odłożyć,

C . kwalifikacja  według  wstępnie  rozpoznanej  jednostki
chorobowej i osób zmarłych,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 133.
Zbieranie  informacji  od  kierującego  działaniami  na  miejscu
zdarzenia  (l iczba  poszkodowanych,  kategorie,  rodzaje  obrażeń,
dane  o  skażeniu),  zorganizowanie,  zadysponowanie  adekwatnej
l iczby  zespołów  ratownictwa  medycznego,  powiadomienie  szpitali
o  l iczbie  i  czasie  przybycia  poszkodowanych  to  podstawowe
zadania:

A.  Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR),
B.  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR),
C.  Lotniczego Pogotowia ratunkowego (LPO),
D.  Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM).

Zadanie 134.
W  badaniu  powtórnym  poszkodowanego  stwierdza  się,  że  pacjent
otwiera  oczy  jedynie  w  odpowiedzi  na  bodźce  bólowe  i  wydaje
chrząkające  dźwięki.  W  odpowiedzi  na  bodźce  bólowe  wycofuje
kończyny.  I le  punktów  w  skali  Glasgow  może  otrzymać  ten
pacjent?

A.  3 ,
B.  6 ,
C.  8 ,
D.  10.

Zadanie 135.
Podczas  prób  resuscytacji,  podawanym  w  pierwszej  kolejności
lekiem zapobiegającym komorowym zaburzeniom rytmu jest:

A .  lignocaina,
B.  bretylium,
C.  wapń,
D.  amiodaron.



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 152816
GRUPA 1
Zadanie 1.
W  celu  odwodnienia  chorych  niestabilnych  hemodynamicznie
korzystniejsze jest zastosowanie:

A.  hemofiltracji ciągłej,
B.  hemodializy przerywanej,
C.  obie techniki są równorzędnie zalecane,
D.  obie techniki są bezwzględnie przeciwwskazane.

Zadanie 2.
Zatrzymanie krążenia trwające ponad 3-4 minuty może spowodować
nieodwracalne zmiany w:

A.  sercu,
B.  płucach,
C.  korze mózgowej,
D.  rogówce oka.

Zadanie 3.
Do objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się:

A . bó l  brzucha,  pleców  lub  boku,  promieniujący  do  nogi,
nie związany z poruszaniem się,

B . nagle  występujący  ból,  znacznie  nasilony,  umiejscowiony
wokół pępka,

C . bó l  rozpoczynający się  w nadbrzuszu lub wokół  pępka,  a
następnie umiejscowiony w prawym dolnym kwadrancie jamy
brzusznej,

D . bó l  w  nadbrzuszu  promieniujący  do  pleców,  który  może
być  łagodzony  przez  ułożenie  ciała  w  pozycji  pochylonej
do przodu.

Zadanie 4.
Postępowanie  wstępne  w  przypadku  Ostrego  Zespołu  Wieńcowego
obejmuje podanie:

A.  metoprololu, adrenaliny, nitrogliceryny,
B.  nitrogliceryny, dopaminy, morfiny,
C.  morfiny, dopaminy, metoprololu,
D.  aspiryny, nitrogliceryny, morfiny.

Zadanie 5.
Najczęstszą  przyczyną  niedrożności  dróg  oddechowych  u  osób
dorosłych jest:

A .  uraz klatki piersiowej i tchawicy,
B.  ciało obce,
C.  zaleganie wydzieliny,
D.  zapadnięcie się języka.



Zadanie 6.
„Żelazna  zasada”  odnosząca  się  do  norm  wielkości  rurek
intubacyjnych w ratownictwie mówi, że:

A .  tubus musi mieć wielkość małego palca dziecka,
B . aby,  tubus  pasował  do  tchawicy,  musi  mieć  wielkość

dziurki nosa dziecka,
C . wielkość  rurki  u  dzieci  powyżej  2  lat  do  10  lat

(Formuła  Cole  dla  tubusu  bez  mankietu),  określa  wzór  -
4+ (wiek w latach podzielić na 4),

D . aby,  tubus  pasował  do  tchawicy,  musi  mieć  wielkość
dużego palca dziecka.

Zadanie 7.
Fizjologiczne  stężenie  wapnia  całkowitego  u  noworodków  w
pierwszych 24–48 godzinach życia wynosi:

A .  7,0- 12,0 mg/dl,
B.  8,4- 10,2 mg/dl,
C.  6,0- 7,0 mg/dl,
D.  5,0 – 6,0 mg/ dl.

Zadanie 8.
Ciśnienie pulsacyjne oznacza:

A.  ciśnienie szczytowe,
B.  ciśnienie skurczowe,
C.  ciśnienie średnie,
D.  różnicę pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym.

Zadanie 9.
D o  koniecznych  badań  diagnostycznych  przy  podejrzeniu
niewydolności nerek zalicza się oznaczenie stężenia:

A.  mocznika i kreatyniny w surowicy krwi,
B.  aminotransferaz i białka w surowicy krwi,
C.  glukozy i mocznika w moczu,
D.  mocznika i kreatyniny w moczu.

Zadanie 10.
Celem segregacji medycznej jest:

A . udzielenie  jak  najlepszej  pomocy  maksymalnej  l iczbie
ofiar katastrofy,

B . ocena  stanu  poszkodowanego  przez  przygodnego  świadka
zdarzenia,

C . udzielanie  pomocy  medycznej  tylko  przez  pracowników
ochrony zdrowia,

D . udzielanie jak najlepszej pomocy poszkodowanym w stanie
zagrożenia życia.



Zadanie 11.
Nadzór  nad  realizacją  kształcenia  podyplomowego  pielęgniarek
sprawuje/ą:

A.  Minister Edukacji Narodowej,
B.  Minister właściwy do spraw zdrowia,
C.  Izby Pielęgniarskie,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zadanie 12.
Ratownicze  uciskanie  klatki  piersiowej  u  świeżorodka,  należy
wykonać w przypadku:

A.  braku oddechu,
B.  bradykardii poniżej 80 uderzeń/minutę,
C.  bradykardii poniżej 70 uderzeń/minutę,
D.  bradykardii poniżej 60 uderzeń/minutę.

Zadanie 13.
Fundamentalną zasadą dla porządku zbiorowego jest zasada:

A.  solidarności społecznej,
B.  równości i solidarności społecznej,
C.  praworządności,
D.  równości, solidarności społecznej i praworządności.

Zadanie 14.
D o  leków  pierwszego  rzutu  stosowanych  w  leczeniu  stanu
padaczkowego zaliczamy:

A.  siarczan magnezu,
B.  benzodiazepiny,
C.  fenobarbital,
D.  glukozę.

Zadanie 15.
System  Ratownictwa  Medycznego  w  Polsce  zakłada  3  zasadnicze
podmioty pracy dla pielęgniarki systemu, z WYJĄTKIEM:

A.  CPR,
B.  KOIT,
C.  ZRM, w tym LZRM,
D.  SOR.

Zadanie 16.
1 mm Hg odpowiada:

A.  0,13 mm H2O,
B.  7,5 mm H2O,
C.  13,6 mm H2O,
D.  0,73 mm H2O.



Zadanie 17.
Zespół  stresu  postraumatycznego  (PTSD  -  Posttraumatic  Stress
Disorder) to:

A . nagłe  zdarzenie  powodujące  traumę,  np.:  udział  w
wypadku komunikacyjnym z poważnymi skutkami,

B . silne,  dramatyczne  przeżycie,  spowodowane  przez
krótkotrwały  incydent  lub  bolesne  wydarzenia,
rozciągnięte w czasie, np.: wojna, niewola,

C . fizjologiczny  i  psychiczny  wysiłek  organizmu  człowieka
włożony w zmaganie się ze stresem,

D . długotrwałe zaburzenia (zmiany)  psychiczne,  występujące
jako skutek przeżytej traumy.

Zadanie 18.
W  przypadku  rozpoznania  ciężkiej  sepsy  i  wstrząsu  septycznego,
antybiotyk należy podać:

A . drogą  dożylną  w  czasie  nieprzekraczającym 1  godziny  od
rozpoznania,

B . drogą  dożylną  w  czasie  nieprzekraczającym  2  godzin  od
rozpoznania,

C . drogą  dożylną,  a  w  uzasadnionych  przypadkach  drogą
domięśniową  w  czasie  nieprzekraczającym  2  godzin  od
rozpoznania,

D.  wszystkie odpowiedzi są fałszywe.

Zadanie 19.
Pacjent  będący  w  hipotermii  umiarkowanej,  ogrzewany  metodami
biernymi i czynnymi zewnętrznymi:

A.  ma zmniejszone zapotrzebowanie na płyny,
B.  ma zwiększone zapotrzebowanie na płyny,
C.  ogrzewanie nie wpływa na zapotrzebowanie płynowe,
D . nawadnianie  uzależniamy  od  uczucia  pragnienia

zgłaszanego przez pacjenta.

Zadanie 20.
Psychologicznym  skutkiem  zdarzeń  masowych  występującym
bezpośrednio po zdarzeniu jest:

A .  zmiana o charakterze stresu pourazowego,
B.  depresja,
C.  ostra reakcja na stres,
D.  przytępienie emocjonalne.



Zadanie 21.
Która  z  odpowiedzi  dotyczących  zespołu  wgłobienia  jest
FAŁSZYWA?

A . odruch  Cushinga  polega  na  tym,  że  wzrostowi  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego  towarzyszy  spadek  ciśnienia
tętniczego i przyspieszenie czynności serca,

B . odruch  Cushinga  polega  na  tym,  że  wzrostowi  ciśnienia
wewnątrzczaszkowego  towarzyszy  wzrost  ciśnienia
tętniczego i zwolnienie czynności serca,

C . zespół  zagrażającego  wgłobienia  jest  jedyną  sytuacją
kliniczną,  w  której  istnieje  wskazanie  do
hiperwentylacji,

D . jednym  z  objawów  zespołu  wgłobienia  jest  poszerzenie
źrenicy  i  ustawienie  gałki  ocznej  w  dół  i  na  zewnątrz
po stronie uszkodzenia mózgu.

Zadanie 22.
Epinefryna:

A . prowadzi  do  rozkurczu  mięśni  gładkich  krtani  i
oskrzeli,

B .  powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
C.  zapobiega uwalnianiu mediatorów anafilaksji,
D.  wywołuje wszystkie wymienione efekty działania.

Zadanie 23.
W  przypadku  konieczności  przezskórnego  nakłucia  błony
pierścienno-tarczowej  u  dzieci  będących  przed  okresem
dojrzewania, punktami orientacyjnymi są:

A.  struny głosowe i kość gnykowa,
B.  kość gnykowa i półksiężycowate chrząstki tchawicy,
C . półksiężycowate  chrząstki  tchawicy  i  pierścienie

tchawicy,
D.  kość gnykowa i chrząstka pierścieniowata krtani.

Zadanie 24.
Celem leczenia obrzęku płuc nie jest:

A . zmniejszenie  ciśnienia  hydrostatycznego  w  naczyniach
włosowatych,

B.  poprawa wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych,
C.  zmniejszenie diurezy,
D.  poprawa kurczliwości mięśnia sercowego.



Zadanie 25.
Terminem PEEP określa się:

A .  szczytowy przepływ wdechowy,
B.  dodatnie ciśnienie w końcowej fazie wydechu,
C.  ujemne ciśnienie w końcowej fazie wydechu,
D.  średnie ciśnienie w drogach oddechowych.

Zadanie 26.
U osób które spożyły muchomora sromotnikowego typowymi objawami
zatrucia  są:  nudności,  wymioty,  bóle  brzucha,  biegunka.  U  osób
przytomnych  płukanie  żołądka  należy  wykonać,  gdy  czas  od
momentu spożycia NIE przekroczył:

A .  6 h,
B.  10 h,
C.  16 h,
D.  niezależnie od czasu jaki upłynął.

Zadanie 27.
C o  utrudnia  komunikowanie  się  w  zespole  pod  względem
jakościowym i ilościowym?

A.  brak opracowanego systemu działania,
B.  mała liczebność zespołu,
C.  działanie w warunkach silnego stresu,
D.  brak koordynacji działań zespołu.

Zadanie 28.
Jeżeli  AED  zaleca  wykonanie  defibrylacji,  w  pierwszej
kolejności należy:

A.  nacisnąć przycisk defibrylacji,
B .  sprawdzić czy poszkodowany nie ma tętna,
C.  upewnić się, że nikt nie dotyka poszkodowanego,
D . sprawdzić  obecność  prawidłowego  oddechu  u

poszkodowanego.

Zadanie 29.
Z e  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  można  przenieść  pacjenta
wówczas, gdy uzyska się:

A .  stabilną hemodynamikę i bezpieczną wentylację płuc,
B . wyniki  wszystkich  badań  diagnostycznych  oraz

konsultacji,
C . wyniki badań diagnostycznych, dokładny wywiad dotyczący

okoliczności zachorowania,
D.  bezpieczną wentylację płuc i prawidłową diurezę.



Zadanie 30.
"Zespół znudzenia" opieką nad terminalnie chorym:

A.  powstaje w wyniku zaangażowania emocjonalnego,
B.  powoduje wzrost poczucia własnej wartości,
C . jego  skutkiem  jest  chęć  przeżycia  nowych,  silnych

wrażeń,
D.  jest efektem chronicznej presji.

Zadanie 31.
Wskazaniem do intubacji pacjenta za pomocą bronchofiberoskopu
przez usta NIE jest:

A .  przewidywana trudna laryngoskopia,
B . trudna  intubacja  z  możliwością  prowadzenia  wentylacji

przez maskę,
C.  intubacja ratunkowa na miejscu zdarzenia,
D.  unieruchomienie kręgosłupa szyjnego.

Zadanie 32.
Jaki system wyrażania zgody na ewentualne pobranie narządów po
śmierci obowiązuje w Polsce?

A.  system anglo-amerykański,
B . według  systemu,  który  obowiązuje  w  Polsce,  każdy,  kto

chce,  aby  jego  narządy  po  śmierci  zostały  wykorzystane
do przeszczepów, powinien za życia wyrazić zgodę,

C.  system francusko-belgijski,
D . według  systemu,  który  obowiązuje  w  Polsce  na  pobranie

narządów po  śmierci,  potrzebna jest  zgoda danej  osoby  i
jej najbliższej rodziny.

Zadanie 33.
W  sprawach  o  naprawienie  szkody  osobie,  która  poniosła  szkodę
n a mieniu powstałą w następstwie podjęcia przez nią medycznych
działań  ratowniczych  lub  udzielania  pierwszej  pomocy  orzeka  w
drodze decyzji:

A .  wojewoda,
B.  starosta,
C.  wojewoda w uzgodnieniu ze starostą,
D.  minister zdrowia.

Zadanie 34.
Do poznawczych oznak stresu u pracowników NIE zalicza się:

A .  utraty pamięci,
B.  drażliwości,
C.  afazji wzrokowej,
D.  problemów z liczeniem.



Zadanie 35.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE. Cewnikowanie z dostępu nadłonowego:

A.  jest bezpieczne u pacjentów z wypełnionym pęcherzem,
B . służy  do  opróżnienia  rozciągniętego  pęcherza  moczowego

u  pacjentów,  u  których  doszło  do  rozerwania  lub
krwawienia z cewki moczowej w następstwie urazu, który
mógł być pochodzenia jatrogennego,

C . jest  metodą  z  wyboru  u  małych  chłopców,  u  których
zwężenie  cewki  moczowej  w  następstwie  cewnikowania
stanowi bardzo trudny problem,

D . przed  przystąpieniem  do  procedury  nie  ma  konieczności
zaaspirowania  zawartości  pęcherza  cienką  igłą  w  celu
potwierdzenia wypełnienia pęcherza.

Zadanie 36.
Wskaż  stwierdzenie  FAŁSZYWE.  Urządzenie  do  wspomagania
reanimacji/resuscytacji Lucas CPR:

A . może  zastąpić  ratownika  w  uciskaniu  klatki  piersiowej  i
kontynuować je w optymalny sposób,

B.  może być stosowane u dzieci i kobiet w ciąży,
C.  jest przeciwwskazane u osób o nietypowej budowie ciała,
D.  częstość uciśnięć wynosi ok 100/min.

Zadanie 37.
Organami  właściwymi  do  rozpatrywania  spraw  z  zakresu
odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych jest:

A . Okręgowy  Sąd  Pielęgniarek  i  Położnych,  Naczelny  Sąd
Administracyjny,

B . Okręgowa Izba Pielęgniarek i  Położnych, Międzynarodowa
Rada Pielęgniarek,

C . Okręgowy  Sąd  Pielęgniarek  i  Położnych,  Naczelny  Sąd
Pielęgniarek i Położnych,

D . Naczelny  Sąd  Pielęgniarek  i  Położnych,  Naczelny  Sąd
Administracyjny.

Zadanie 38.
Nadmierna podaż 0,9% chlorku sodowego może być przyczyną:

A.  kwasicy metabolicznej,
B.  zasadowicy metabolicznej,
C.  paradoksalnej hiponatremii,
D.  insulinooporności.



Zadanie 39.
Wykonując test Allena, uciskamy tętnicę:

A.  promieniową i łokciową,
B.  promieniową,
C.  udową,
D.  łokciową.

Zadanie 40.
U  chorego  z  ostrą  oligurią,  zjawisko  konwekcji  wykorzystywane
jest podczas:

A.  ciągłej tętniczo – żylnej hemodializy,
B.  ciągłej żylno – żylnej hemodializy,
C.  przerywanej tętniczo – żylnej hemodializy,
D.  żadnej z powyższych.

Zadanie 41.
Podczas leczenia przeciwobrzękowego u poszkodowanego z urazem
czaszkowo-mózgowym,  oprócz  tlenu,  lekiem  z  wyboru  najczęściej
jest:

A .  Furosemid w dawce 40-60 mg,
B.  Mannitol (roztwór 20% w dawce 150-200 ml),
C.  Dexaven 0,5 mg,
D.  Prednisolon do 3g.

Zadanie 42.
Osoby  podejmujące  medyczne  czynności  ratunkowe  oraz  osoby
udzielające  pierwszej  pomocy,  korzystają  z  ochrony
przewidzianej przepisami kodeksu:

A.  karnego,
B.  postępowania administracyjnego,
C.  cywilnego,
D.  cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego.

Zadanie 43.
Pacjent  30  minut  po  tępym  urazie  brzucha  w  wyniku  wypadku
komunikacyjnego,  wcześniej  niechorujący.  W  badaniu  fizykalnym
brzuch  wzdęty,  napięty,  żywo  bolesny.  Ciśnienie  tętnicze:  90/50
mmHg, tachykardia. W morfologii krwi WBC 21 tys. w mm3, RBC 1,5
mln w mm3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

A.  ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,
B.  zapalenie otrzewnej,
C.  masywne krwawienie do jamy brzusznej,
D.  perforacja jelita.



Zadanie 44.
D o  leczenia  bólu  związanego  ze  znacznym  urazem  tkanek
wykorzystuje się:

A .  NLPZ i paracetamol lub metamizol,
B.  opioidy i NLPZ,
C.  techniki znieczulenia miejscowego,
D.  analgezję multimodalną.

Zadanie 45.
Główne cechy tłumu to:

A.  impulsywność,
B.  zmienność i drażliwość,
C.  podatność na sugestie i łatwowierność,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 46.
Występowanie objawu Cullena i objawu Grey – Turnera rozpoznasz
w przypadku stwierdzenia następujących zmian:

A . objaw Cullena to wybroczyny krwawe wokół pępka, a objaw
Grey – Turnera to wybroczyny krwawe na bokach w okolicy
lędźwiowej,

B . objaw Cullena to wybroczyny krwawe na bokach w okolicy
lędźwiowej, a objaw Grey – Turnera to wybroczyny krwawe
wokół pępka,

C . objaw  Cullena  to  ostry  ból  w  okolicy  podłopatkowej
lewej,  a  objaw  Grey  –  Turnera  to  wytrzeszcz  gałek
ocznych,

D . objaw  Cullena  to  ostry  ból  w  podbrzuszu  prawym
indukowany  zgięciem  kończyny  dolnej  prawej,  a  objaw
Grey – Turnera to występowanie zmian w obrębie palców o
typie pałeczek dobosza.

Zadanie 47.
Wskaż zdanie fałszywe. Chwyt ratunkowy Rauteka:

A . służy  do  ewakuowania  osób  ze  stref  bezpośredniego
zagrożenia np. z płonącego pojazdu,

B.  można wykorzystywać do przekładania pacjentów,
C . może  powodować  wystąpienie  urazów  u  ratowników  np.

kręgosłupa,
D.  nie jest zalecany u pacjentów z dusznością.



Zadanie 48.
Zawał  mięśnia sercowego powikłany wstrząsem kardiogennym nie
objawia się:

A .  bólem i dusznością w klatce piersiowej,
B.  znacznym spadekiem ciśnienia tętniczego,
C . zaburzeniami  świadomości,  pobudzeniem

psychomotorycznym,
D.  przyspieszonym napływem kapilarnym.

Zadanie 49.
W  przypadku  wystąpienia  wstrząsu  anafilaktycznego,  aminą
katecholową z wyboru jest:

A .  norepinefryna,
B.  epinefryna,
C.  dopamina,
D.  dobutamina.

Zadanie 50.
Przeciwwskazaniem  do  intubacji  pacjenta  za  pomocą
bronchofiberoskopu przez nos NIE jest:

A .  intubacja ratunkowa na miejscu zdarzenia,
B.  brak dostępu do jamy ustnej pacjenta,
C . zaburzenia  krzepnięcia  krwi  lub  terapia  lekami

hamującymi krzepnięcie krwi,
D.  guz twarzoczaszki.

Zadanie 51.
U dzieci, stan padaczkowy to napad trwający dłużej niż:

A . 1 0  min.,  1  i  więcej  napadów  padaczkowych,  między
którymi dziecko nie odzyskuje świadomości,

B . 2 0 min., 2 i więcej napadów padaczkowch, między którymi
dziecko nie odzyskuje świadomości,

C.  30 min., dziecko nie odzyskuje świadomości,
D . 3 0  min.,  2  i  więcej  napadów  padaczkowych,  między

którymi dziecko nie odzyskuje świadomości.

Zadanie 52.
W  resuscytacji  noworodka,  jeżeli  tętno  spada  poniżej  60
uderzeń/min, należy:

A.  prowadzić wentylację, obserwować kolor skóry,
B . obserwować  kolor  skóry,  akcję  serca,  oddechy  i  napięcie

mięśni,
C . prowadzić  wentylację,  obserwować  kolor  skóry,  akcję

serca, oddechy i napięcie mięśni,
D.  rozpocząć uciskanie klatki piersiowej.



Zadanie 53.
Kąt, pod jakim należy dokonac kaniulacji tętnicy wynosi:

A .  30 stopni,
B.  40 stopni,
C.  60 stopni,
D.  90 stopni.

Zadanie 54.
O hipernatremii mówimy wówczas, gdy poziom sodu w surowicy krwi
wzrasta już powyżej:

A .  150 mmol/l,
B.  145 mmol/l,
C.  140 mmol/l,
D.  135 mmol/l.

Zadanie 55.
Odpowiedzialność  za  ludzkie  życie,  ratowanie  zdrowia,  kontakt  z
cierpieniem  i  śmiercią,  nadmierne  przeciążenie  pracą,  braki
kadrowe,  przestarzały  wadliwy  sprzęt,  niedostateczne
wynagrodzenie to:

A . nieswoiste  stresory,  które  towarzyszą  w  codziennej
pracy pielęgniarki ratunkowej,

B . subiektywne  odczucia  pacjenta  w  kontakcie  z
pielęgniarką,

C . swoiste  stresory,  które  towarzyszą  w  codziennej  pracy
pielęgniarki ratunkowej,

D . obiektywne odczucia pielęgniarki w codziennym kontakcie
z pacjentem SOR.

Zadanie 56.
Rodzice  zgłosili  s ię  z  3-letnim  dzieckiem  do  SOR,  zaniepokojeni
trwającymi  od  dwóch  dni  długimi  atakami  kaszlu  z  następowymi
wymiotami  i  sinicą.  Według  ich  relacji  napady  kaszlu  u  dziecka
kończą  się  głębokim  wdechem  i  "pianiem".  Jaką  jednostkę
chorobową trzeba brać pod uwagę?

A.  zapalenie krtani,
B.  zapalenie nagłośni,
C.  krztusiec,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 57.
Obszar zarządzania kryzysowego to:

A.  system ratowniczy,
B.  system porządku publicznego,
C.  polityka społeczna,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 58.
W  wypadkach  masowych  i  katastrofach  ze  względu  na  czas,  jaki
upłynął  od  ich  wystąpienia  i  rodzaju  podjętych  czynności
ratowniczych,  wyróżnia  się  4  fazy.  W  momencie  przybycia  na
miejsce zdarzenia służb ratowniczych rozpoczyna się faza:

A.  wstępna,
B.  usuwania skutków,
C.  odległa,
D.  konsolidacji.

Zadanie 59.
Ciśnienie zaklinowania (PCWP) w tętnicy płucnej:

A .  odpowiada ciśnieniu późnoskurczowemu lewej komory,
B.  norma wynosi 6-12 mmHg,
C.  PEEP >10mmH2O wpływa na wynik pomiaru PCWP,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 60.
W  przypadku  zaopatrywania  medycznego  na  miejscu  zdarzenia,
poszkodowanego z urazem jamy brzusznej i wypadniętymi trzewiami
należy:

A.  odprowadzić trzewia do jamy brzusznej,
B . obłożyć  trzewia  suchym  jałowym  opatrunkiem  bez

odprowadzania do jamy brzusznej,
C . obłożyć  trzewia  jałowym  opatrunkiem  nasączonym  solą

fizjologiczną  a  następnie  opatrunkiem  suchym,  bez
odprowadzania do jamy brzusznej,

D . niczym  nie  obkładać  i  nie  odprowadzać  do  jamy
brzusznej.

Zadanie 61.
I I  typ  ostrej  niewydolności  oddechowej  według  klasyfikacji
Wooda to:

A.  niewydolność wentylacyjna - spowodowana hipowentylacją,
B . niewydolność hipoperfuzyjna - spowodowana zmniejszeniem

przepływu krwi przez płuca,
C . niewydolność  okołooperacyjna  -  spowodowana

zmniejszeniem  czynnościowej  pojemności  zalegającej  i
niedodmą  wskutek  pozycji  leżącej,  zmniejszeniem
ruchomości  przepony,  osłabieniem mięśni  oddechowych i
zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych,

D . niewydolność  hipoksemiczna -  spowodowana zmianami  w
miąższu płuc, skutkującymi niedostosowaniem wentylacji
do przepływu płucnego.



Zadanie 62.
Strategia agresywna w działaniach Jednostek Systemu Ratownictwa
Medycznego polega na:

A . maksymalnym  wykorzystaniu  silnych  stron  f irmy  oraz
nadarzających się szans,

B.  maksymalnym wykorzystaniu atutów przedsiębiorstwa,
C.  eliminacji słabych stron przedsiębiorstwa,
D . maksymalnym  wykorzystaniu  atutów  przedsiębiorstwa  i

eliminacji słabych stron.

Zadanie 63.
Szpilkowate  źrenice,  depresja  ośrodka  oddechowego,  zaburzenia
świadomości  -  wymienione  objawy  kliniczne  są  typowe  dla
toksydromów:

A.  sympatykomimetycznych,
B.  cholinergicznych,
C.  cholinolitycznych,
D.  narkotycznych.

Zadanie 64.
Nagłą  śmierć  sercową  (SCD,  ang.  sudden  cardiac  death)
rozpoznajemy  gdy  zgon  z  przyczyn  sercowych  nastapił  nagle,  a
objawy poprzedzające wystąpiły nie wcześniej niż przed:

A.  0,5 h,
B.  1 h,
C.  1,5 h,
D.  2 h.

Zadanie 65.
Pielęgniarka  w  szczególny  sposób  narażona  jest  na  przeciążenia
narządu ruchu. Do najczęściej wymienianych czynników obciążenia
fizycznego,  przyczyniających  się  do  powstania  zmęczenia  NIE
należą:

A.  nieprawidłowa pozycja przy pracy,
B . zbyt  mała  masa  przenoszonych  elementów  przy

nieprawidłowej pozycji ciała,
C . zbyt  duża  masa  przenoszonych  elementów  (materiał,

narzędzia),
D.  zbyt duża liczba powtórzeń wykonywanych czynności.



Zadanie 66.
U  pacjentów  z  poważnymi  oparzeniami  płomieniem lub  prądem o
wysokim  napięciu,  zabarwienie  moczu  wskazujące  na
hemoglobinurię lub mioglobinurię jest:

A .  pomarańczowe,
B.  czerwonobrunatne,
C.  czarne,
D.  zielonkawe.

Zadanie 67.
Dokumentacja  medyczna  sporządzona  w  szpitalnym  oddziale
ratunkowym może zostać udostępniona pacjentowi:

A .  do wglądu,
B.  poprzez sporządzenie kopii,
C.  poprzez sporządzenie wyciągu lub odpisu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 68.
W przypadku zadławienia, na efektywny kaszel NIE wskazuje:

A.  płacz,
B.  niemożność mówienia,
C.  możliwość nabrania powietrza przed kaszlem,
D.  słowna odpowiedź na pytanie.

Zadanie 69.
Zwiększenie  FiO2  o  0,01  (1%),  powoduje  wzrost  prężności  t lenu
we krwi tętniczej o:

A .  2%,
B.  4%,
C.  6%,
D.  8%.

Zadanie 70.
Zasada  etyczna  zobowiązująca  do  uwzględniania  prawa  człowieka
d o  samodzielnego  decydowania  o  swoich  planach  i  działaniach,
wymagająca poszanowania swobody w dokonywaniu indywidualnych
wyborów,  opartych  na  osobistych  wartościach  i  przekonaniach
jednostki to:

A .  bioetyka (bioethics),
B.  dobroczynienie (beneficence),
C.  emotywizm (emotivism),
D.  autonomia (autosomy).



Zadanie 71.
Objaw Cullena i objaw Grey – Turnera mogą wystąpić w przypadku:

A.  ostrego zapalenia trzustki,
B.  krwawienia do przestrzeni zaotrzewnowej,
C.  w żadnym z wymienionych schorzeń,
D.  w obu wymienionych schorzeniach.

Zadanie 72.
Profilaktyka  antybiotykowa  jest  zalecana  u  osób  mających
kontakt z pacjentem zakażonym przez:

A.  Neisseria meningitidis,
B.  Klebsiella pneumonie KPC (+),
C.  Escherichia coli ESBL (+),
D.  wszystkie wymienione patogeny.

Zadanie 73.
Wskaż  zdanie  fałszywe.  W  czasie  oceny  i  leczenia  pourazowego
kobiet  ciężarnych  należy  zwrócić  uwagę  na  następujące
odrębności:

A . ciśnienie  skurczowe  i  rozkurczowe  krwi  jest  wyższe  w
pierwszym  i  drugim  trymesterze,  a  normalny  poziom
osiąga w okresie rozwiązania,

B . występuje zwiększona objętość osocza w stosunku do masy
czerwonokrwinkowej, co powoduje fizjologiczną anemię,

C . występuje  stan  zwiększonej  krzepliwości,  związany  ze
wzrostem  ilości  czynników  krzepnięcia  i  zastojem
żylnym,

D.  występuje obniżona rezerwa tlenowa.

Zadanie 74.
W  płucach  dzieci  tlenek  węgla  bardzo  wolno  łączy  się  z
hemoglobiną, tworząc karboksyhemoglobinę. Wyniki pulsoksymetrii
mogą  być  prawidłowe,  ze  względu  na  pochłanianie  światła  przez
karboksyhemoglobinę,  mimo  że  zawartość  tlenu  we  krwi  jest
obniżona. Zaznacz prawidłową odpowiedź:

A.  pierwsze i drugie zdanie jest prawdziwe,
B.  pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie zdanie fałszywe,
C . pierwsze  zdanie  jest  fałszywe,  drugie  zdanie  jest

prawdziwe,
D.  pierwsze zdanie i drugie zdanie jest fałszywe.



Zadanie 75.
Jeśli  u  pacjenta  z  zawałem  ściany  dolnej  mięśnia  sercowego
wystąpi hipotonia po podaniu NTG, należy brać pod uwagę:

A.  przewlekłe zamknięcie tętnicy okalającej,
B.  niedomykalność zastawki mitralnej,
C.  zawał prawej komory serca,
D.  zatorowość płucną.

Zadanie 76.
D o  głównych  leków  stosowanych  w  celu  objawowego  leczenia
pokrzywki zaliczamy:

A.  0,1 % epinefrynę,
B.  leki przeciwbólowe,
C.  kortykosteroidy,
D.  leki przeciwhistaminowe.

Zadanie 77.
Udrożnienie dróg oddechowych u niemowlęcia uzyskujemy poprzez:

A.  maksymalne odgięcie głowy,
B.  podłożenie pod okolicę potylicy płaskiej poduszeczki,
C.  przygięcie głowy i uniesienie żuchwy,
D . odgięcie  głowy  do  pozycji  neutralnej  i  uniesienie

żuchwy.

Zadanie 78.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:1000 oznacza, że:

A.  1 ml = 0,01 mg adrenaliny,
B.  1 ml = 0,1 mg adrenaliny,
C.  1 ml = 1 mg adrenaliny,
D.  0,1 ml = 0,01 mg adrenaliny.

Zadanie 79.
Udrażniając drogi oddechowe możemy użyć m.in. rurki lub maski.
Zakładamy  ją  na  ślepo,  jest  skonstruowana  tak,  żeby  założyć  ją
d o przełyku, ma dwa porty, które są połączone odpowiednio dwoma
mankietami:  przełykowym  i  gardłowym,  jest  przyrządem
jednorazowym,  występuje  w  dwóch  rozmiarach,  je j  wadą  jest  to,
ż e  jest  wykonana  z  twardego  tworzywa.  Powyższy  opis  wskazuje
na:

A.  rurkę nosowo - gardłową,
B.  rurkę krtaniową LT,
C.  rurkę dwuświatłową typu Combitube,
D.  maskę krtaniową LMA.



Zadanie 80.
Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE. Typowy ból dławicowy:

A.  ma charakter ucisku, dławienia, gniecenia,
B . zwykle jest umiejscowiony zamostkowo, może promieniować

do szyi, żuchwy, nadbrzusza lub ramion,
C . zwykle  trwa  bardzo  długo  i  zmienia  się  w  zależności  od

pozycji ciała i fazy cyklu oddechowego,
D . jest  wywoływany  przez  wysiłek  fizyczny  i  ustępuje  w

spoczynku.

Zadanie 81.
Koc  ratunkowy  "folia  życia"  jest  używany  do  zapewnienia
utrzymania  komfortu  cieplnego  osobie  poszkodowanej.  Zgodnie  z
instrukcją użytkowania, osobę poszkodowaną należy okryć:

A.  stroną srebrną na zewnątrz,
B.  stroną złotą do wewnątrz,
C.  stroną srebrną do wewnątrz,
D.  jest to bez znaczenia.

Zadanie 82.
Mechanizm desensytyzacji u wdowy/wdowca:

A.  oznacza zaprzeczanie śmierci bliskiej osoby,
B.  wiąże się z chęcią nadania znaczenia śmierci,
C.  oznacza chęć utrzymania stałego kontaktu ze zmarłym,
D . polega  na  stopniowym  oswajaniu  się  ze  śmiercią

bliskiego.

Zadanie 83.
Stałe  zapewnienie  wystarczającego  poziomu  obsad  pod  względem
liczby i  kompetencji, wdrożenie bezpiecznych praktyk do systemu
świadczonej  opieki,  zagwarantowanie  pacjentowi  poufnego
charakteru  opieki,  jakości  żywienia,  dostępności  usług
wspierających to kryteria:

A.  ilości świadczonych usług w oddziale ratunkowym,
B.  oceniające wyniki leczenia,
C.  jakości opieki,
D.  dostępności usług.

Zadanie 84.
Nagłą utratę widzenia może spowodować:

A.  ostry atak jaskry,
B.  odwarstwienie siatkówki,
C.  histeria,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 85.
Diplopia jest to:

A .  opadanie górnej powieki,
B.  zaburzenia mówienia,
C.  zaburzenia połykania,
D.  podwójne widzenie.

Zadanie 86.
35 - letnia kobieta uległa wypadkowi komunikacyjnemu. W badaniu
stwierdza  się  otwarte  złamanie  prawego  uda,  ból  przy  palpacji
miednicy.  Chora  jest  zdezorientowana,  spocona,  ma  słabo
wyczuwalne  tętno  na  tętnicy  promieniowej.  W  tej  sytuacji
poszkodowanej należy podać:

A.  wolny wlew kroplowy,
B . taką  objętość  krystaloidów,  która  zapewni  odpowiednią

perfuzję obwodową,
C.  bardzo szybki wlew koloidów lub krystaloidów,
D.  przynajmniej 4 jednostki krwi zgodnej grupowo.

Zadanie 87.
Wojewódzkie  plany  działania  systemu  Państwowe  Ratownictwo
Medyczne zatwierdza:

A.  wojewoda,
B.  marszałek województwa,
C.  minister zdrowia,
D . dyrektor  wojewódzkiego  oddziału  Narodowego  Funduszu

Zdrowia.

Zadanie 88.
W przypadku zatrucia salicylanami NIE występuje:

A.  przyspieszenie i pogłębienie oddechu,
B.  bradykardia,
C.  hipertermia łagodna,
D.  tachykardia.

Zadanie 89.
Wystąpienie  omdlenia  po  długim  przebywaniu  w  pozycji  stojącej,
jest objawem:

A.  omdlenia wazowagalnego,
B.  łagodnego omdlenia ortostatycznego,
C.  patologicznego omdlenia ortostatycznego,
D.  nadwrażliwości zatoki szyjnej.



Zadanie 90.
W  założeniach taktycznych ratownictwa medycznego,  w zdarzeniu
na drogach, wykonanie dostępu do poszkodowanego:

A.  jest równoznaczne z dotarciem do twarzy poszkodowanego,
B . oznacza  wydobycie  poszkodowanego  z  uszkodzonego

pojazdu,
C . oznacza  zabezpieczenie  miejsca  zdarzenia  w  celu

wykonania procedur dochodzeniowych,
D . oznacza  stworzenie  możliwości  oceny  stanu  i

przemieszczenia poszkodowanego.

Zadanie 91.
W sytuacji nagłego wypadku, dobro własne świadka czy uczestnika
nagłego wypadku, decyduje o udzieleniu pomocy poszkodowanemu.
Jest to teoria:

A.  wymiany społecznej,
B.  wzajemności,
C.  empatii-altruizmu,
D.  strat.

Zadanie 92.
Który z  wymienionych poniżej  środków farmakologicznych nie  ma
znaczącego wpływu na wzrost poziomu potasu?

A.  digoksyna,
B.  wapń,
C.  suksametonium,
D.  arginina.

Zadanie 93.
W  przypadku  drenażu  jamy  opłucnowej,  nacięcie  skóry  powinno
znajdować się dokładnie:

A.  pod żebrem,
B.  nad żebrem,
C.  nie ma znaczenia, ważne jest by zostało wykonane,
D.  pod kątem Ludwiga.

Zadanie 94.
Do najwłaściwszych postaw w opiece nad osobą umierającą należy:

A.  trwanie przy chorym, okazywanie ciepła i empatii,
B . dawanie  rad  i  zaleceń  mających  polepszyć  jego

samopoczucie,
C.  dialog na zasadzie relacji "dorosły"- "dziecko",
D.  jak najbliższe zintegrowanie się z chorym.



Zadanie 95.
Nazwa terminu prawniczego, oznaczającego czas między publikacją
prawa  a  wprowadzeniem  go  w  życie,  którego  celem  jest
umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z nowymi
przepisami i ich wykładnią to:

A.  Vacatio legis,
B.  Ratio legis,
C.  In frauden legis,
D.  Lex patriae.

Zadanie 96.
Obliczając  zapas  tlenu  w  butli  tlenowej  bierzesz  pod  uwagę
gazowe prawo:

A.  Boyle’a – Mariotte’a,
B.  Daltona,
C.  Ficka,
D.  Henry’ego.

Zadanie 97.
Zakres czynności ratunkowych, do których upoważnione są osoby
pracujące  w  szpitalnych  oddziałach  ratunkowych  określone
zostały jako leczenie:

A.  zachowawcze,
B.  pilne,
C.  ratunkowe,
D.  specjalistyczne.

Zadanie 98.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE. Spodnie antywstrząsowe (MAST - medical
anti-shock trousers):

A . służą  do  centralizacji  krążenia  we  wstrząsie
hipowolemicznym,

B . ich  zastosowanie  jest  przeciwwskazane  w  złamaniach
kończyn dolnych,

C . system MAST składa się z 1-3 komór powietrznych, które
napompowywane są  powietrzem,  podobnie  jak  mankiet  w
aparacie do pomiaru ciśnienia tętniczego,

D . zdejmując  MAST  nigdy  nie  należy  opróżniać  wszystkich
segmentów równocześnie.

Zadanie 99.
C o  może  ograniczyć  lub  zapobiec  wystąpieniu  zawału  mięśnia
sercowego w momencie zamknięcia tętnicy wieńcowej?

A.  założenie cewnika Swana Ganza,
B.  przepływ przez koło tętnicze Willisa,
C.  przepływ przez krążenie oboczne,
D.  wykonanie angio CT naczyń wieńcowych.



Zadanie 100.
Zasady wspierania poszkodowanych w kontakcie bezpośrednim to:

A.  aktywność i zdecydowanie,
B.  unikanie pośpiechu i impulsywnego działania,
C.  chęć zrozumienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 101.
Załamek  P  w  prawidłowym  zapisie  elektrokardiograficznym
określa:

A.  okres depolaryzacji komór,
B . czas  przewodzenia  depolaryzacji  od  węzła  zatokowo  -

przedsionkowego do mięśnia komór,
C.  czas przewodzenia depolaryzacji w mięśniu przedsionków,
D.  okres repolaryzacji komór.

Zadanie 102.
Wypadek masowy to:

A . ograniczone  wydarzenie,  którego  następstwa  można
opanować za pomocą posiadanych środków,

B . dowolne wydarzenie, powodujące powstanie wystarczająco
dużej  l iczby  ofiar,  aby  zakłócić  normalny  tryb  pracy
służb ratowniczych i szpitali,

C . wydarzenie  nadzwyczajne,  ze  znaczną  liczbą
poszkodowanych i rozległymi skutkami ekologicznymi,

D.  wszystkie wyżej wymienione są prawidłowe.

Zadanie 103.
W  jakim  czasie  od  przyjecia  substancji  toksycznej,  skuteczne
jest podanie pacjentowi węgla medycznego?

A.  tylko w ciągu pierwszej godziny,
B.  do 4 godzin,
C.  do 6 godzin,
D.  do 12 godzin.

Zadanie 104.
D o  określenia  warunków  intubacji  dotchawiczej  i  przewidywania
stopnia trudności w jej wykonaniu, NIE służy:

A.  skala Mallampatiego,
B.  skala Norton,
C.  skala Cormacka-Lehana,
D.  ocena odległości tarczowo-bródkowej.



Zadanie 105.
W  wyniku zatkania światła wyrostka robaczkowego może dojść do
stanu zagrożenia życia i zdrowia z powodu:

A.  zaparcia,
B.  uwięźnięcia,
C.  przewodnienia,
D.  zgorzeli i przedziurawienia.

Zadanie 106.
Podczas  transportu  należy  stosować  tlenoterapię  czynną  z
wykorzystaniem  respiratora  o  napędzie  elektrycznym.  Masa  ciała
pacjenta  wynosi  80  kg.  Chory  musi  być  wentylowany  objętością
oddechową  8  ml/kg  m.c.  o  częstości  10  oddechów  na  minutę.
Dysponujesz  butlą  z  tlenem  o  pojemności  2,5  l .  Ciśnienie  tlenu
w  butli  wynosi  200  bar.  Czas  wentylacji  chorego  z
wykorzystaniem  wyżej  opisanej  butli  i  maksymalnego  stężenia
tlenu w mieszaninie oddechowej wyniesie około:

A.  78 min.,
B.  96 min.,
C.  128 min.,
D.  118 min.

Zadanie 107.
D o  umieszczenia  w  komorze  hiperbarycznej  kwalifikują  się
pacjenci  zatruci  tlenkiem  węgla,  z  wartością  hemoglobiny
tlenkowęglowej powyżej:

A .  10%,
B.  20%,
C.  30%,
D.  40%.

Zadanie 108.
W  Wielkiej  Brytanii  został  opracowany  system  segregacji
medycznej o nazwie:

A.  Australasian Triage Scale (ATS),
B.  Simple Triage And Rapid Treatment (START),
C.  Manchester Triage System (MTS),
D.  Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS).

Zadanie 109.
Hipotermia  to  obniżenie  temperatury  głębokiej  ciała  do  wartości
poniżej:

A .  37°C,
B.  35°C,
C.  32°C,
D.  27°C.



Zadanie 110.
Kodeks  Etyki  dla  Pielęgniarek  ICN  zawiera  cztery  podstawowe
części określające standardy/normy postępowania etycznego:

A . pielęgniarki  a  obowiązek  niesienia  pomocy;  pielęgniarki
a  praktyka;  pielęgniarka  a  zawód;  pielęgniarka  a
współpracownicy,

B . pielęgniarki  a  praktyka;  pielęgniarka  a  zawód;
pielęgniarka  a  współpracownicy;  pielęgniarki  a  kodeks
etyki zawodowej,

C . pielęgniarki  a  Międzynarodowa  Rada  Pielęgniarek;
pielęgniarki  a  ludzie;  pielęgniarki  a  praktyka;
pielęgniarka a zawód,

D . pielęgniarki  a  ludzie;  pielęgniarki  a  praktyka;
pielęgniarka a zawód; pielęgniarka a współpracownicy.

Zadanie 111.
Pacjent  skarży  się  na  silny,  palący  ból  umiejscowiony  w
nadbrzuszu,  od  wczoraj  oddaje  smoliste  stolce,  brzuch  jest
twardy, deskowaty. Należy podejrzewać:

A.  krwawienie z żylaków przełyku,
B.  krwawienie z pękniętego wrzodu żołądka,
C.  zapalenie wyrostka robaczkowego,
D.  zapalenie pęcherza moczowego.

Zadanie 112.
Fala  uderzeniowa,  promieniowanie  (świetlne  i  przenikliwe),
skażenie radioaktywne środowiska to czynniki rażenia broni:

A .  jądrowej,
B.  biologicznej,
C.  chemicznej,
D.  wszystkich rodzajów broni masowego rażenia.

Zadanie 113.
Kluczem  efektywnego  zarządzania  relacjami  z  pacjentem  w
szpitalnym oddziale ratunkowym jest:

A .  szybkość działania,
B.  kompleksowość działania,
C.  wybiórczość leczenia,
D.  indywidualizacja leczenia.

Zadanie 114.
Ułożenie sposobem Fritscha stosuje się w:

A.  urazie czaszkowo - mózgowym,
B.  urazie klatki piersiowej,
C.  krwawieniu z pochwy,
D.  urazie brzucha.



Zadanie 115.
Przy  określaniu  stopnia  zagrożenia  ponownym  krwawieniem  z
górnego  odcinka  przewodu  pokarmowego  i  zgonu  z  tego  powodu,
pomocna jest punktacja:

A.  Pugh,
B.  Rockall,
C.  Balla,
D.  Wottona.

Zadanie 116.
Liczba  i  rozmieszczenie  centrów  powiadamiania  ratunkowego  na
terenie województwa ustalana jest przez właściwego:

A.  wojewodę lub właściwych wojewodów,
B . Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem

Zdrowia,
C . wojewodę  lub  właściwych  wojewodów  w  uzgodnieniu  z

ministrem  właściwym  do  spraw  zdrowia  i  komendantem
głównym PSP,

D . wojewodę  lub  właściwych  wojewodów  w  uzgodnieniu  ze
starostami  po  akceptacji  ministra  właściwego  do  spraw
zdrowia.

Zadanie 117.
Zespół  Ratownictwa Medycznego  przywiózł  do  SOR 14  miesięczne
dziecko po napadzie drgawek, które ustąpiły po doraźnym podaniu
diazepamu.  Dziecko  jest  obecnie  w  dobrym  stanie  ogólnym,
wydolne oddechowo i krążeniowo. Według relacji rodziców dziecko
m a  infekcję  górnych  dróg  oddechowych,  a  bezpośrednio  przed
wystąpieniem drgawek zagorączkowało do 39,4˚C. Był to pierwszy
epizod drgawek w jego życiu. Wywiad sugeruje:

A.  pierwszy w życiu napad padaczki,
B.  tężyczkę,
C.  drgawki gorączkowe,
D.  drgawki pourazowe.

Zadanie 118.
Dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest zobowiązany do
sporządzania i prowadzenia dokumentacji indywidualnej w formie:

A . karty  zlecenia  wyjazdu  zespołu  ratownictwa medycznego,
księgi dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,

B . karty  zlecenia  wyjazdu  zespołu  ratownictwa medycznego,
karty medycznych czynności ratunkowych,

C . karty  medycznej  lotniczego  zespołu  ratownictwa
medycznego,  księgi  dysponenta  zespołów  ratownictwa
medycznego,

D.  wszystkich wymienionych wyżej.



Zadanie 119.
Debriefing to:

A.  zaburzenia krzepnięcia płytek krwi,
B . miejsce  wyznaczone  dla  poszkodowanych  oznaczonych

kolorem zielonym i żółtym,
C . rozdwojenie  tonu  2  u  dorosłych  i  rozdwojenie  tonu  3  u

dzieci,
D . krótkie spotkanie ekip ratunkowych po zakończeniu akcji

celem rozładowania stresu i omówienia działań.

Zadanie 120.
Szczegółowe zadania SOR określa:

A.  Minister Zdrowia,
B . dyrektor szpitala w porozumieniu z ordynatorem oddziału

(SOR),
C.  Krajowa Rada Akredytacyjna,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 121.
W  przypadku  stwierdzenia  na  miejscu  wypadku  otwartej  rany
klatki piersiowej u poszkodowanego należy:

A.  założyć opatrunek zastawkowy na ranę,
B.  zamknąć ranę szczelnym opatrunkiem,
C.  założyć opatrunek osłaniający na ranę,
D . założyć  zwykły  opatrunek  i  ciasno  obandażować  klatkę

piersiową.

Zadanie 122.
Tętniak  aorty  brzusznej  najczęściej  jest  błędnie  diagnozowany
jako:

A.  kamica nerkowa,
B.  zapalenie trzustki,
C.  zapalenie uchyłków,
D.  zawał mięśnia sercowego.

Zadanie 123.
P o  założeniu  drenażu  jamy  opłucnej  należy  ułożyć  pacjenta  w
pozycji:

A .  leżącej na plecach,
B.  leżącej na brzuchu,
C.  półwysokiej,
D.  wysokiej.



Zadanie 124.
Dysponujesz  20  ml  f iolką  zawierającą  2%  Lignocainę.  Do
sporządzenia 100 ml roztworu 0,25% użyjesz:

A.  1,25 ml Lignocainy + 98,75 ml 0,9% NaCl,
B.  2,5 ml Lignocainy + 97,5 ml 0,9% NaCl,
C.  12,5 ml Lignocainy + 87,5 ml 0,9% NaCl,
D.  15 ml Lignocainy + 85 ml 0,9% NaCl.

Zadanie 125.
Pierwsze szpitalne oddziały ratunkowe powstały w Polsce w roku:

A.  1999,
B.  2000,
C.  2001,
D.  2002.

Zadanie 126.
Obszary wchodzące w skład szpitalnego oddziału ratunkowego, to:

A .  sala operacyjna,
B.  sala endoskopowa,
C.  obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 127.
Podstawowym  aktem  prawnym  dotyczącym  obowiązku  udzielania
pierwszej pomocy jest artykuł:

A .  162 kodeksu cywilego,
B.  162 kodeksu karnego,
C.  161 kodeksu karnego,
D.  161 kodeksu cywilnego.

Zadanie 128.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE. Efekt białego fartucha:

A . występuje,  kiedy  wartości  ciśnienia  tętniczego
mierzonego w placówce medycznej są znacznie wyższe niż
wartości  ciśnienia  tętniczego  mierzonego  samodzielnie  w
domu przez pacjenta,

B.  jest na ogół spowodowany reakcją lękową,
C . występuje,  kiedy  wartości  ciśnienia  tętniczego

mierzonego  w  domu  przez  rodzinę  pacjenta  są  znacznie
wyższe  niż  wartości  ciśnienia  tętniczego  mierzonego
przez lekarza w gabinecie,

D . jest  wskazaniem  do  automatycznego  pomiaru  ciśnienia
tętniczego.



Zadanie 129.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

A . bradykardia  hipotermiczna  jest  oporna  na  leczenie
atropiną,

B . samoistny  powrót  normalnej  temperatury  ciała  nie  jest
możliwy w hipotermii wynoszącej 30˚C,

C . rozpoznanie  śmierci  mózgu  nie  jest  możliwe  przed
przywróceniem  głębokiej  temperatury  ciała  do  wartości
prawidłowych,

D . najdokładniejszym  sposobem  określenia  głębokiej
temperatury ciała jest jej pomiar w odbycie.

Zadanie 130.
Pomiaru  wysycenia  krwi  tętniczej  tlenem,  mierzonego
pulsoksymetrem, NIE powinno się stosować:

A.  w niedokrwistości,
B.  w hipotensji,
C.  w zatruciu tlenkiem węgla,
D.  we wstrząsie neurogennym.

Zadanie 131.
I l e  punktów  w  skali  Glasgow  należy  przyznać  choremu,  który:
otwiera  oczy  tylko  w  odpowiedzi  na  głos,  wykazuje  reakcję
obronną na ból, używa kończyny by oprzeć się zadawanemu bólowi,
jest splątany i mówi nieskładnie?

A.  15 pkt.,
B.  11 pkt.,
C.  9 pkt.,
D.  6 pkt.

Zadanie 132.
Klasyfikacja Killipa określa nasilenie objawów:

A.  niedokrwistości,
B.  niewydolności nerek,
C.  niewydolności oddechowej,
D.  w świeżym zawale mięśnia sercowego.



Zadanie 133.
System  teleinformatyczny  umożliwiający  przyjęcie  z  centrum
powiadamiania  ratunkowego  zgłoszeń  alarmowych  oraz
rejestrowanie zdarzeń medycznych nazywa się:

A . System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego,

B . System  Wspierania  Działań  Państwowego  Ratownictwa
Medycznego,

C . System Współpracy Dysponentów Państwowego Ratownictwa
Medycznego,

D . System Wojewódzki Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego.

Zadanie 134.
Uznaną w międzynarodowych wytycznych, niefarmakologiczną metodą
poprawy utlenowania krwi u chorych z ARDS jest:

A .  pozycja Trendelenburga,
B . ułożenie  chorego  z  uniesionym  tułowiem  pod  kątem  45

stopni,
C.  pozycja Fowlera,
D.  prone position.

Zadanie 135.
D o  powikłań  leczenia  z  zastosowaniem  wodorowęglanu  sodowego
należy:

A.  kwasica płynu mózgowo – rdzeniowego,
B.  hiperkaliemia,
C.  hypoosmolalność,
D.  insulinooporność.



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 352816
GRUPA 1
Zadanie 1.
W  świeżym  zawale  ściany  dolnej  występują  charakterystyczne
uniesienia ST w odprowadzeniach:

A.  II,III, aVF,
B.  I,  aVL,
C.  V3-V4,
D.  V1-V4, aVL.

Zadanie 2.
Czynniki, które składają się na jakość w opiece zdrowotnej, to:

A . wynik  leczenia,  sposób  i  warunki  w  jakich  przebiega
proces,  relacja  ponoszonych  kosztów  do  uzyskiwanych
skutków,

B . komfort  i  atmosfera  usług,  warunki  socjalne  zakładu,
wykwalifikowany personel,

C . najdroższy  sprzęt  medyczny,  uzyskanie  certyfikatu
jakości,

D.  praca w zespołach terapeutycznych.

Zadanie 3.
Dekontaminacja  przewodu  pokarmowego  z  użyciem  węgla
aktywowanego jest przeciwwskazana w przypadku zatrucia:

A.  metalami,
B.  aspiryną,
C.  paracetamolem,
D.  lekami z grupy blokerów kanału wapniowego.

Zadanie 4.
Osoby z objawami ostrej reakcji na stres (ORS):

A . n ie  sprawiają  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych,

B . mogą  sprawiać  trudności  w  prowadzeniu  działań
ratowniczych, ale można ich zostawić samych sobie,

C . wymagają  zlekceważenia  ich  zachowania  i  dalszego
prowadzenia działań ratowniczych,

D . przy  braku  możliwości  zapewnienia  im  należytej  opieki
wymagają  rozważenia  podania  krótko  działających
benzodiazepin.



Zadanie 5.
Monitorując parametry mechaniki układu oddechowego u chorego
leczonego  respiratorem,  stwierdzono  nagłe  obniżenie  ciśnienia  w
drogach  oddechowych.  Sytuacja  taka  spowodowana  może  być
następującą przyczyną, za WYJĄTKIEM:

A.  rozłączenia obwodu oddechowego,
B.  przecieku mieszaniny oddechowej z obwodu oddechowego,
C.  zagięcia się rurki intubacyjnej,
D . opróżnienia  mankietu  uszczelniającego  rurkę

intubacyjną.

Zadanie 6.
Zasady wspierania poszkodowanych w kontakcie bezpośrednim to:

A.  aktywność i zdecydowanie,
B.  unikanie pośpiechu i impulsywnego działania,
C.  chęć zrozumienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 7.
W przerwaniu stanu drgawkowego lekami pierwszego rzutu są:

A.  benzodwuazepiny,
B.  barbiturany tlenowe,
C.  barbiturany siarkowe,
D.  fenytoina.

Zadanie 8.
Zgodnie  z  obowiązującym  w  Polsce  prawem  jeżeli  w  akcji
ratunkowej  biorą  udział  jednostki  KSRG,  ich  dowódca  jest
automatycznie  kierującym  działaniami  ratowniczymi,  a  więc
dowódcą wszystkich służb, także medycznych z WYJĄTKIEM:

A.  katastrofy budowlanej,
B.  wypadku masowego,
C.  aktów terroru,
D.  katastrofy kolejowej.

Zadanie 9.
Charakterystyczną dla hipotermii zmianą w EKG jest:

A . niewielki  dodatni  załamek  w  miejscu  połączenia  zespołu
QRS z odcinkiem ST ( fala Osborne'a),

B . tachykardia  zatokowa  z  przedwczesnymi  skurczami
przedsionkowymi i komorowymi,

C . bradykardia zatokowa z ujemnym odchyleniem po załamku
T ,

D.  skrócony odcinek PR z falą U.



Zadanie 10.
Według  danych  opublikowanych  przez  Europejską  Agencję
Bezpieczeństwa  i  Zdrowia,  można  przyjąć,  że  w  codziennej
praktyce  pielęgniarskiej  najczęściej  identyfikowanymi
zagrożeniami są czynniki:

A .  biologiczne, psychofizyczne, chemiczne oraz fizyczne,
B . psychofizyczne,  chemiczne,  fizyczne  oraz  związane  z

organizacją pracy,
C . psychofizyczne,  chemiczne,  fizyczne,  biologiczne,

względy osobowe oraz związane z organizacją pracy,
D . psychofizyczne,  chemiczne,  fizyczne,  biologiczne  oraz

związane z organizacją pracy.

Zadanie 11.
W  wyniku zatkania światła wyrostka robaczkowego może dojść do
stanu zagrożenia życia i zdrowia z powodu:

A.  zaparcia,
B.  uwięźnięcia,
C.  przewodnienia,
D.  zgorzeli i przedziurawienia.

Zadanie 12.
W reakcji anafilaktycznej lekiem z wyboru jest:

A .  atropina podawana i.v,
B.  adrenalina i.m,
C.  hydrokortison i.v,
D.  adrenalina s.c.

Zadanie 13.
Szpilkowate  źrenice,  depresja  ośrodka  oddechowego,  zaburzenia
świadomości  -  wymienione  objawy  kliniczne  są  typowe  dla
toksydromów:

A.  sympatykomimetycznych,
B.  cholinergicznych,
C.  cholinolitycznych,
D.  narkotycznych.

Zadanie 14.
Odpowiedzialność odnosi się do moralnego lub prawnego obowiązku
ponoszenia  konsekwencji  za  rezultaty  podejmowanych  działań.
Pracownicy ochrony zdrowia są odpowiedzialni za:

A.  pacjenta,
B.  grupę zawodową,
C.  własne decyzje,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 15.
Jednostkami systemu NIE są:

A.  szpitalne oddziały ratunkowe,
B.  centra urazowe,
C.  zespoły ratownictwa medycznego,
D.  wszystkie wyżej wymienione są jednostkami systemu.

Zadanie 16.
D o  podstawowych  umiejętności  pielęgniarki/pielęgniarza  w
zakresie udzielania pomocy psychologicznej ofiarom, należy:

A.  rzeczowość,
B.  przedmiotowe traktowanie,
C.  rozważne, dokładne i powolne działanie,
D.  brak spójności.

Zadanie 17.
Największym ryzykiem związanym ze złamaniem miednicy jest:

A .  krwotok do przestrzeni zaotrzewnowej,
B.  uszkodzenie pęcherza moczowego,
C.  przerwanie cewki moczowej,
D.  rozejście spojenia łonowego.

Zadanie 18.
Przeciwwskazania  bezwzględne  do  leczenia  fibrynolizą  pacjentów
z  rozległym zawałem mięśnia  sercowego stanowią poniższe  stany,
z WYJĄTKIEM:

A.  uraz lub nowotwór CUN,
B . przebyty  kiedykolwiek  udar  krwotoczny  lub  udar  o

nieznanej etiologii,
C .  znane zaburzenia układu krzepnięcia,
D.  wstrząs kardiogenny.

Zadanie 19.
Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala:

A.  Aldretea,
B.  Norton,
C.  Cambridge,
D.  TISS.



Zadanie 20.
D o  podjęcia  decyzji  o  udzielaniu  pomocy  na  miejscu  wypadku
przez  przygodnego  świadka  zdarzenia  konieczne  są  następujące
warunki:

A . zauważenie  zdarzenia,  znajomość  właściwych  form
udzielania pierwszej pomocy, realizacja decyzji,

B .  branie odpowiedzialności,
C . zauważenie  zdarzenia,  zinterpretowanie  zdarzenia  jako

nagły  wypadek,  branie  odpowiedzialności,  znajomość
właściwych form udzielania pierwszej pomocy,

D . zauważenie  zdarzenia,  zinterpretowanie  zdarzenia  jako
nagły  wypadek,  branie  odpowiedzialności,  znajomość
właściwych  form  udzielania  pierwszej  pomocy,  realizacja
decyzji.

Zadanie 21.
Podstawą działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
n a  terenie  województwa  jest  wojewódzki  plan  działania.  Jest  on
sporządzany na okres:

A.  1 roku,
B.  2 lat,
C.  3 lat,
D.  4 lat.

Zadanie 22.
U  3  letniego  dziecka  miejsce  wykonania  dostępu  doszpikowego  w
części bliższej piszczeli znajduje się na:

A . przednio-przyśrodkowej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm ku
dołowi od guzowatości piszczeli,

B . przednio-bocznej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm  ku
dołowi od guzowatości piszczeli,

C . przednio-przyśrodkowej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm ku
górze od guzowatości piszczeli,

D . przednio-bocznej  powierzchni  piszczeli,  1-2  cm  ku  górze
od guzowatości piszczeli.

Zadanie 23.
Segregacja  medyczna,  którą  posługują  się  służby  ratownicze
podczas akcji ratunkowej jest:

A .  dwustopniowa,
B.  trzystopniowa,
C.  czterostopniowa,
D.  pięciostopniowa.



Zadanie 24.
D o  szpitalnego  oddziału  ratunkowego  przywieziono  20-letniego
poszkodowanego z wypadku samochodowego. Pacjent jest przytomny,
m a  suchą,  ciepłą  i  zaczerwienioną  skórę,  ciśnienie  tętnicze
krwi  90/60  mmHg,  tętno  90  uderzeń/minutę.  Skarży  się  na
mrowienie  i  drętwienie  palców  kończyn  dolnych  i  zaburzenia
czucia. U poszkodowanego należy podejrzewać:

A.  złamanie obu kończyn dolnych,
B.  wstrząs neurogenny,
C.  wstrząs hipowolemiczny,
D.  wstrząśnienie mózgu.

Zadanie 25.
N a  miejscu  zdarzenia  znajduje  s ię  dziecko  w  wieku  3  lat  po
upadku z widoczną raną głowy. Wstępna ocena neurologiczna: oczy
otwiera  na  ból,  płacze  oraz  cofa  kończyny  górne  prowokowane
bólem. W skali Glasgow dziecko otrzyma:

A.  6 punktów,
B.  8 punktów,
C.  9 punktów,
D.  12 punktów.

Zadanie 26.
Międzynarodowa  pomoc  w  katastrofach  prowadzona  jest  przez
jednostki zrzeszone w ramach:

A.  Organizacji Narodów Zjednoczonych,
B.  Paktu Północnoatlantyckiego,
C.  Unii Europejskiej,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.

Zadanie 27.
Nagłe  zdarzenie  wymagające  użycia  si ł  i  środków  w  liczbie
przekraczającej  możliwości  lokalnych  służb  ratowniczych,  gdzie
konieczna  jest  pomoc  poza  lokalnych  służb  ratowniczych
określane jest jako:

A.  zdarzenie mnogie,
B.  zdarzenie masowe,
C.  katastrofa,
D.  zdarzenie jednostkowe.



Zadanie 28.
Pacjent  skarży  się  na  silny,  palący  ból  umiejscowiony  w
nadbrzuszu,  od  wczoraj  oddaje  smoliste  stolce,  brzuch  jest
twardy, deskowaty. Należy podejrzewać:

A.  krwawienie z żylaków przełyku,
B.  krwawienie z pękniętego wrzodu żołądka,
C.  zapalenie wyrostka robaczkowego,
D.  zapalenie pęcherza moczowego.

Zadanie 29.
Postępowanie  wstępne  w  przypadku  Ostrego  Zespołu  Wieńcowego
obejmuje podanie:

A.  metoprololu, adrenaliny, nitrogliceryny,
B.  nitrogliceryny, dopaminy, morfiny,
C.  morfiny, dopaminy, metoprololu,
D.  aspiryny, nitrogliceryny, morfiny.

Zadanie 30.
4  letnie  dziecko,  w  ciężkim  stanie  ogólnym,  wysoko
gorączkujące,  z  przyspieszonym  oddechem,  broniące  się  przed
położeniem,  najchętniej  przyjmujące  pozycję  siedzącą.  Zgłasza
ból  gardła,  zwraca  uwagę  silne  ślinienie  -  dziecko  nie  jest  w
stanie  połykać  śliny.  Jego  głos  jest  stłumiony.  Obraz  kliniczny
może sugerować zapalenie:

A.  krtani,
B.  nagłośni,
C.  gardła,
D.  płuc.

Zadanie 31.
Pierwszą  czynnością  przy  udzielaniu  pierwszej  pomocy  ofiarze
wypadku komunikacyjnego jest:

A .  opatrywanie obrażeń,
B.  badanie stanu poszkodowanego,
C.  zabezpieczenia miejsca wypadku,
D.  niezwłoczne zawiadomienie pogotowia ratunkowego.

Zadanie 32.
Zatrzymanie krążenia trwające ponad 3-4 minuty może spowodować
nieodwracalne zmiany w:

A.  sercu,
B.  płucach,
C.  korze mózgowej,
D.  rogówce oka.



Zadanie 33.
Które  z  reakcji  emocjonalnych  występujących  podczas  wypadków
masowych  i  katastrof  najbardziej  utrudniają  przeprowadzenie
akcji ratowniczej?

A.  reakcje depresyjne,
B.  reakcje nadmiernego pobudzenia,
C.  poważne reakcje somatyczne,
D.  panika.

Zadanie 34.
D o  SOR  przywieziono  pacjenta  z  powodu  ostrego  zatrucia
alkoholem.  Chory  skarży  się  na  silne  bóle  brzucha,  wymioty,
zawroty  głowy.  W  badaniu  stwierdzono  -  tachykardię  około  130
uderzeń/minutę, l iczbę oddechów 25,  pH = 6,7,  niedobór zasad -
BE 20 mmol/l. Powyższy obraz kliniczny sugeruje:

A.  zatrucie glikolem etylenowym,
B.  zatrucie alkoholem metylowym,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  zatrucie alkoholem etylowym.

Zadanie 35.
Dysponujesz  20  ml  f iolką  zawierającą  2%  Lignocainę.  Do
sporządzenia 100 ml roztworu 0,25% użyjesz:

A.  1,25 ml Lignocainy + 98,75 ml 0,9% NaCl,
B.  2,5 ml Lignocainy + 97,5 ml 0,9% NaCl,
C.  12,5 ml Lignocainy + 87,5 ml 0,9% NaCl,
D.  15 ml Lignocainy + 85 ml 0,9% NaCl.

Zadanie 36.
Udrażniając drogi oddechowe możemy użyć m.in. rurki lub maski.
Zakładamy  ją  na  ślepo,  jest  skonstruowana  tak,  żeby  założyć  ją
d o przełyku, ma dwa porty, które są połączone odpowiednio dwoma
mankietami:  przełykowym  i  gardłowym,  jest  przyrządem
jednorazowym,  występuje  w  dwóch  rozmiarach,  je j  wadą  jest  to,
ż e  jest  wykonana  z  twardego  tworzywa.  Powyższy  opis  wskazuje
na:

A.  rurkę nosowo - gardłową,
B.  rurkę krtaniową LT,
C.  rurkę dwuświatłową typu Combitube,
D.  maskę krtaniową LMA.



Zadanie 37.
Podawanie środków wymiotnych i substancji neutralizujących jest
przeciwwskazane w przypadku:

A.  zatrucia teofiliną,
B.  zatrucia preparatami naparstnicy,
C.  połknięcia substancji żrących,
D.  przedawkowania benzodiazepin.

Zadanie 38.
Noworodki,  które  nie  mają  tętna  i  nie  oddychają,  są  wiotkie  i
n ie  mają  odruchów,  ich  skóra  jest  blada  lub  sina,  według  skali
Apgar otrzymają:

A.  0 pkt,
B.  1 pkt,
C.  2 pkt,
D.  3 pkt.

Zadanie 39.
Leczenie  wstrząsu  hipowolemicznego  bez  podawania  koncentratu
krwinek  czerwonych  jest  możliwe  w  przypadku  utraty  krwi
krążącej do:

A.  10% objętości,
B.  15% objętości,
C.  25% objętości,
D.  30% objętości.

Zadanie 40.
Ratunkowe  uciskanie  klatki  piersiowej  należy  prowadzić  w
następujący sposób, z WYJĄTKIEM:

A.  ręce należy ułożyć na "środku klatki piersiowej",
B.  z częstością 100-120/min.,
C.  czas relaksacji do uciśnięcia powinien być jak 2:1,
D.  u dorosłych wykonujemy je z użyciem obu rąk.

Zadanie 41.
Pacjent  będący  w  hipotermii  umiarkowanej,  ogrzewany  metodami
biernymi i czynnymi zewnętrznymi:

A.  ma zmniejszone zapotrzebowanie na płyny,
B.  ma zwiększone zapotrzebowanie na płyny,
C.  ogrzewanie nie wpływa na zapotrzebowanie płynowe,
D . nawadnianie  uzależniamy  od  uczucia  pragnienia

zgłaszanego przez pacjenta.



Zadanie 42.
U  chorego  z  ostrą  oligurią,  zjawisko  konwekcji  wykorzystywane
jest podczas:

A.  ciągłej tętniczo – żylnej hemodializy,
B.  ciągłej żylno – żylnej hemodializy,
C.  przerywanej tętniczo – żylnej hemodializy,
D.  żadnej z powyższych.

Zadanie 43.
Obszary wchodzące w skład szpitalnego oddziału ratunkowego, to:

A .  sala operacyjna,
B.  sala endoskopowa,
C.  obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 44.
Zdarzenie  mnogie  jako  działanie  w  sytuacji  zdarzeń  masowych
definiujemy jako:

A . zdarzenie, w którym w szybkim czasie udaje s ię osiągnąć
tzw.  fazę  konsolidacji,  czyli  zapewnienie  adekwatnej
liczby zespołów do realizacji działania,

B . zdarzenie  gdzie  l iczba  poszkodowanych oraz  ich  ciężkość
doznanych  obrażeń  przewyższa  możliwości  reagowania
jednostek w danym terenie,

C . zdarzenie,  w  którym  dochodzi  do  naruszenia  w  obszarze
infrastruktury  i  możliwości  funkcjonowania,  reagowania
na skutki zdarzenia,

D . zdarzenie  gdzie  l iczba  jednostek  w  danym  terenie
przewyższa ciężkość obrażeń poszkodowanych.

Zadanie 45.
Po próbie nastawienia zwichniętego barku należy:

A . sprawdzić  tętno  na  tętnicy  promieniowej  nastawianej
kończyny,

B.  sprawdzić zakres ruchu w stawie barkowym,
C.  unieruchomić kończynę opatrunkiem Desaulta,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 46.
Pacjent  30  minut  po  tępym  urazie  brzucha  w  wyniku  wypadku
komunikacyjnego,  wcześniej  niechorujący.  W  badaniu  fizykalnym
brzuch  wzdęty,  napięty,  żywo  bolesny.  Ciśnienie  tętnicze:  90/50
mmHg, tachykardia. W morfologii krwi WBC 21 tys. w mm3, RBC 1,5
mln w mm3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

A.  ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,
B.  zapalenie otrzewnej,
C.  masywne krwawienie do jamy brzusznej,
D.  perforacja jelita.

Zadanie 47.
Przez rzeczywistą rozpiętość kierowania należy rozumieć liczbę:

A . osób,  którymi  kierownik  rzeczywiście  bezpośrednio  i
skutecznie kieruje,

B . bezpośrednio podwładnych formalnie podporządkowanych
kierownikowi,

C . osób bezpośrednich podwładnych, którymi dany kierownik
może  w  danych,  normalnych  warunkach  skutecznie
kierować,

D . osób  pośrednio  podwładnych,  którymi  kierownik  zmiany
może  w  danych,  normalnych  warunkach  skutecznie
kierować.

Zadanie 48.
Części składowe tzw. "Triady śmierci" to:

A .  kwasica, koagulopatia, hipotermia,
B.  kwasica, hipertermia, koagulopatia,
C . spadek  ciśnienia,  hipotermia,  podwyższone  tętno  >  100

uderzeń/minutę,
D.  spadek ciśnienia < 90 mmHg, kwasica, koagulopatia.

Zadanie 49.
U osób które spożyły muchomora sromotnikowego typowymi objawami
zatrucia  są:  nudności,  wymioty,  bóle  brzucha,  biegunka.  U  osób
przytomnych  płukanie  żołądka  należy  wykonać,  gdy  czas  od
momentu spożycia NIE przekroczył:

A .  6 h,
B.  10 h,
C.  16 h,
D.  niezależnie od czasu jaki upłynął.



Zadanie 50.
W  przypadku  nieprzewidzianym  w  Kodeksie  Etyki  Zawodowej
Pielęgniarki  i  Położnej  Rzeczpospolitej  Polskiej,  pielęgniarka
powinna postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w:

A.  ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B.  orzecznictwie Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
C.  kodeksie Etyki Zawodowej Lekarzy,
D.  odpowiedzi A i B są prawidłowe.

Zadanie 51.
Swoistą  odtrutką  po  rozpoznaniu  zatrucia  związkami
fosfoorganicznymi jest:

A .  relanium,
B.  nalokson,
C.  atropina,
D.  wodorowęglan sodu.

Zadanie 52.
Stałe  zapewnienie  wystarczającego  poziomu  obsad  pod  względem
liczby i  kompetencji, wdrożenie bezpiecznych praktyk do systemu
świadczonej  opieki,  zagwarantowanie  pacjentowi  poufnego
charakteru  opieki,  jakości  żywienia,  dostępności  usług
wspierających to kryteria:

A.  ilości świadczonych usług w oddziale ratunkowym,
B.  oceniające wyniki leczenia,
C.  jakości opieki,
D.  dostępności usług.

Zadanie 53.
D o  określenia  warunków  intubacji  dotchawiczej  i  przewidywania
stopnia trudności w jej wykonaniu, NIE służy:

A.  skala Mallampatiego,
B.  skala Norton,
C.  skala Cormacka-Lehana,
D.  ocena odległości tarczowo-bródkowej.

Zadanie 54.
Zasada  etyczna  zobowiązująca  do  uwzględniania  prawa  człowieka
d o  samodzielnego  decydowania  o  swoich  planach  i  działaniach,
wymagająca poszanowania swobody w dokonywaniu indywidualnych
wyborów,  opartych  na  osobistych  wartościach  i  przekonaniach
jednostki to:

A .  bioetyka (bioethics),
B.  dobroczynienie (beneficence),
C.  emotywizm (emotivism),
D.  autonomia (autosomy).



Zadanie 55.
Jeżeli  w  przypadku  użycia  AED  defibrylacja  nie  jest  zalecana
należy:

A.  sprawdzić tętno lub oznaki krążenia,
B . odkleić  elektrody  i  ułożyć  poszkodowanego  w  pozycji

bezpiecznej,
C . n ie  odklejając  elektrod  ułożyć  poszkodowanego  w  pozycji

bezpiecznej,
D.  postępować zgodnie z poleceniami głosowymi AED.

Zadanie 56.
Piątym  ogniwem  „łańcucha  przeżycia”  są  działania  podejmowane
przez:

A.  świadków zdarzenia,
B.  dyspozytora medycznego,
C.  zespół ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia,
D.  lekarza systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Zadanie 57.
PAD, oznacza dostępność defibrylatora:

A.  dla każdego ratownika medycznego i przedmedycznego,
B . w  każdym  Szpitalnym  Oddziale  Ratunkowym  i  każdej

karetce,
C.  w miejscach publicznych dla wszystkich osób,
D.  na każdym oddziale szpitalnym.

Zadanie 58.
Zachowanie  tłumu  w  obliczu  stresu  i  sytuacji  trudnych
charakteryzujące  się  krótszym  lub  dłuższym  zamroczeniem
świadomości,  powodującym  ucieczki  na  skutek  rzeczywistego  lub
urojonego niebezpieczeństwa, określane jest jako:

A.  strach,
B.  mobilizacja,
C.  panika,
D.  destrukcja.

Zadanie 59.
Odpowiedź  organizmu  na  stres  w  pracy  przejawiający  się  utratą
troski  o  ludzi  z  którymi  się  pracuje,  polegający  na  traktowaniu
pacjentów w sposób zdystansowany i mechaniczny to:

A.  zespół wypalenia zawodowego,
B.  ostra reakcja na stres,
C.  przytępienie emocjonalne,
D.  strategia zróżnicowania (dyferencjacja).



Zadanie 60.
U  pacjentki  z  objawami  nagłej,  niewyjaśnionej  tachypnoe,
duszności  i  tachykardii,  niestabilnej  hemodynamicznie  będziesz
podejrzewał:

A .  zatrucie tlenkiem węgla,
B.  zatorowość płucną,
C . przedawkowanie  marihuany  lub  wdychanie  oparów

rozpuszczalników,
D.  tamponadę serca.

Zadanie 61.
Odpowiedzialność  za  ludzkie  życie,  ratowanie  zdrowia,  kontakt  z
cierpieniem  i  śmiercią,  nadmierne  przeciążenie  pracą,  braki
kadrowe,  przestarzały  wadliwy  sprzęt,  niedostateczne
wynagrodzenie to:

A . nieswoiste  stresory,  które  towarzyszą  w  codziennej
pracy pielęgniarki ratunkowej,

B . subiektywne  odczucia  pacjenta  w  kontakcie  z
pielęgniarką,

C . swoiste  stresory,  które  towarzyszą  w  codziennej  pracy
pielęgniarki ratunkowej,

D . obiektywne odczucia pielęgniarki w codziennym kontakcie
z pacjentem SOR.

Zadanie 62.
Główne cechy tłumu to:

A.  impulsywność,
B.  zmienność i drażliwość,
C.  podatność na sugestie i łatwowierność,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 63.
Celem edukacji społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy jest:

A .  poprawienie skuteczności i redukcja kosztów leczenia,
B.  właściwe, wstępne postępowanie,
C . uzyskanie  optymalnego  poziomu  wiedzy  z  zakresu

pierwszej pomocy,
D . trafne  rozpoznanie  zatrzymania  krążenia,  oddechu,

zadławienia,  oraz  prawidłowe  prowadzenie  podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych.



Zadanie 64.
Prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową u małego dziecka,
wobec niemożności uzyskania obwodowego dostępu dożylnego możemy
podawać leki:

A .  domięśniowo, w odpowiednio zwiększonej dawce,
B . podskórnie  w  okolicę  ramienia  dziecka,  a  następnie

unieść kończynę do góry,
C . podjęzykowo,  przy  zabezpieczonych  przed  zachłyśnięciem

drogach oddechowych,
D.  do jamy szpikowej.

Zadanie 65.
I l e  punktów  w  skali  Glasgow  należy  przyznać  choremu,  który:
otwiera  oczy  tylko  w  odpowiedzi  na  głos,  wykazuje  reakcję
obronną na ból, używa kończyny by oprzeć się zadawanemu bólowi,
jest splątany i mówi nieskładnie?

A.  15 pkt.,
B.  11 pkt.,
C.  9 pkt.,
D.  6 pkt.

Zadanie 66.
Najczęstszą  przyczyną  zgonu  przy  zatruciach  trójcyklicznymi
lekami przeciwdepresyjnymi jest/są:

A.  zaburzenia rytmu serca,
B.  stan padaczkowy,
C.  zespół zaburzeń oddychania (ARDS),
D.  DIC.

Zadanie 67.
W  leczeniu  zaburzeń  kurczliwości  serca  w  przebiegu  wstrząsu
septycznego, aminą katecholową z wyboru jest:

A .  epinefryna,
B.  norepinefryna,
C.  dopamina,
D.  dobutamina.

Zadanie 68.
Mnogie obrażenia ciała to uszkodzenia:

A . c o  najmniej  dwóch  okolic  ciała,  z  których  każde  z
osobna wymaga leczenia szpitalnego,

B . dwóch  lub  więcej  okolic  ciała,  z  których  co  najmniej
jedno wymaga leczenia szpitalnego,

C.  dwóch lub większej ilości okolic ciała,
D . c o  najmniej  dwóch  okolic  ciała,  przynajmniej  jedno  z

nich jest stanem zagrożenia życia.



Zadanie 69.
Do nadkomorowych zaburzeń rytmu serca NIE należy:

A.  migotanie przedsionków,
B.  trzepotanie przedsionków,
C.  migotanie komór,
D.  tachyarytmie zatokowe.

Zadanie 70.
W  sprawach  o  naprawienie  szkody  osobie,  która  poniosła  szkodę
n a mieniu powstałą w następstwie podjęcia przez nią medycznych
działań  ratowniczych  lub  udzielania  pierwszej  pomocy  orzeka  w
drodze decyzji:

A .  wojewoda,
B.  starosta,
C.  wojewoda w uzgodnieniu ze starostą,
D.  minister zdrowia.

Zadanie 71.
W  przypadku  drenażu  jamy  opłucnowej,  nacięcie  skóry  powinno
znajdować się dokładnie:

A.  pod żebrem,
B.  nad żebrem,
C.  nie ma znaczenia, ważne jest by zostało wykonane,
D.  pod kątem Ludwiga.

Zadanie 72.
Który z podanych objawów podmiotowych lub przedmiotowych jest
charakterystyczny dla niedomykalności zastawki aortalnej:

A .  obecność trzeciego tonu serca (S3),
B.  rumieniec na policzkach,
C.  objaw Kussmaula,
D . zwiększenie  amplitudy  skurczowo-rozkurczowej  ciśnienia

tętniczego krwi.

Zadanie 73.
Cechy powiększonego prawego przedsionka w zapisie EKG w postaci
wysokiego,  spiczastego  załamka  P  są  widoczne  w  następujących
odprowadzeniach:

A.  V3 i V4,
B.  I i  V3,
C.  II i  V1,
D.  V4 i V5.



Zadanie 74.
U  pacjentów  z  poważnymi  oparzeniami  płomieniem lub  prądem o
wysokim  napięciu,  zabarwienie  moczu  wskazujące  na
hemoglobinurię lub mioglobinurię jest:

A .  pomarańczowe,
B.  czerwonobrunatne,
C.  czarne,
D.  zielonkawe.

Zadanie 75.
W  celu  stwierdzenia  istnienia  hipotonii  ortostatycznej  pomiar
ciśnienia tętniczego u pacjenta należy wykonać:

A.  w pozycji leżącej,
B.  po pionizacji pacjenta,
C.  w pozycji leżącej i po pionizacji pacjenta,
D.  prawidłowa tylko odpowiedź B.

Zadanie 76.
Wypadek masowy to:

A . ograniczone  wydarzenie,  którego  następstwa  można
opanować za pomocą posiadanych środków,

B . dowolne wydarzenie, powodujące powstanie wystarczająco
dużej  l iczby  ofiar,  aby  zakłócić  normalny  tryb  pracy
służb ratowniczych i szpitali,

C . wydarzenie  nadzwyczajne,  ze  znaczną  liczbą
poszkodowanych i rozległymi skutkami ekologicznymi,

D.  wszystkie wyżej wymienione są prawidłowe.

Zadanie 77.
Lekiem  najczęściej  stosowanym  u  osób  z  zatorowością  płucną
jest:

A .  heparyna,
B.  dopamina,
C.  witamina K,
D.  nitrogliceryna.

Zadanie 78.
Zespół zmiażdżenia może być przyczyną masywnych przemieszczeń
płynów  u  ofiar.  W  związku  z  tym  należy  pamiętać,  że  przed
uwolnieniem  zmiażdżonej  części  ciała  należy  pacjentom  podać
dożylnie płyny:

A.  0,5 l/ h,
B.  do 1 l/ h,
C.  do 1,5 l/ h,
D.  2 l/ h.



Zadanie 79.
Do poznawczych oznak stresu u pracowników NIE zalicza się:

A .  utraty pamięci,
B.  drażliwości,
C.  afazji wzrokowej,
D.  problemów z liczeniem.

Zadanie 80.
D o  środków  podnoszących  próg  pobudliwości  mięśnia  sercowego
oraz  zapobiegające  nawrotowi  migotania  komór  po  skutecznej
defibrylacji zaliczamy:

A.  Adrenalinę, lidokainę, bretylium,
B.  Lidokainę, amiodaron, labetalol,
C.  Siarczan magnezu, mebendazol, amiodaron,
D.  Mebendazol, bretylium, amiodaron, lidokainę.

Zadanie 81.
Aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach to:

A.  polityka personalna, budowanie systemów,
B.  planowanie zasobów ludzkich, polityka personalna,
C . kierowanie  rozwojem  pracowników  i  szkoleniami,

administrowanie zasobami ludzkimi,
D . polityka  personalna,  planowanie  zasobów  ludzkich,

budowanie systemów, kierowanie rozwojem pracowników i
szkoleniami, administrowanie zasobami ludzkimi.

Zadanie 82.
Pewnym kryterium śmierci pacjenta w hipotermii jest:

A .  niemożność przywrócenia krążenia po ogrzaniu pacjenta,
B.  brak odruchu rogówkowego,
C.  brak objawu "oczu lalki",
D.  brak odruchów głębokich.

Zadanie 83.
Hiperwentylacja w resuscytacji krążeniowo - oddechowej jest:

A .  wskazana,
B.  niewskazana,
C.  bezwzględnie konieczna,
D.  nie ma znaczenia.



Zadanie 84.
Lekiem  stosowanym  w  celu  odwrócenia  depresji  oddechowej
spowodowanej  działaniem  niedepolaryzujących  środków
zwiotczających jest:

A .  flumazelin,
B.  atropina,
C.  nalokson,
D.  neostygmina.

Zadanie 85.
W  szpitalnym  oddziale  ratunkowym  pielęgniarka  odpowiedzialna
jest za dokumentację przetoczeń. Dokumentacja przetoczeń to:

A.  indywidualna historia choroby,
B.  książka raportów pielęgniarskich,
C.  odpowiedzi A i B oraz książka transfuzyjna,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 86.
Pacjent  uderzony  w  czasie  pracy  w  klatkę  piersiową  ciężkim
elementem. Wykazuje nasilone objawy niewydolności oddechowej. W
czasie  badania  stwierdzono  przepełnienie  żył  szyjnych,
hipotensję,  osłabienie  szmeru  oddechowego  nad  prawą  połową
klatki  piersiowej  i  przesunięcie  tchawicy  w  stronę  lewą.  U
pacjenta podejrzewamy:

A.  odmę prężną,
B.  wiotką klatkę piersiową,
C.  tamponadę serca,
D.  stłuczenie płuca.

Zadanie 87.
Organami  właściwymi  do  rozpatrywania  spraw  z  zakresu
odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych jest:

A . Okręgowy  Sąd  Pielęgniarek  i  Położnych,  Naczelny  Sąd
Administracyjny,

B . Okręgowa Izba Pielęgniarek i  Położnych, Międzynarodowa
Rada Pielęgniarek,

C . Okręgowy  Sąd  Pielęgniarek  i  Położnych,  Naczelny  Sąd
Pielęgniarek i Położnych,

D . Naczelny  Sąd  Pielęgniarek  i  Położnych,  Naczelny  Sąd
Administracyjny.



Zadanie 88.
Czy  podczas  medycznej  segregacji  wstępnej  dokonuje  się
bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych?

A . nie,  bo  pacjenci  z  niedrożnością  dróg  oddechowych  nie
rokują przeżycia,

B.  tak, bo jest to podstawowy sposób postępowania,
C.  tak, ale tylko wtedy, gdy jest na to czas,
D.  nie, bo jest to działanie drugorzędne.

Zadanie 89.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE. Spodnie antywstrząsowe (MAST - medical
anti-shock trousers):

A . służą  do  centralizacji  krążenia  we  wstrząsie
hipowolemicznym,

B . ich  zastosowanie  jest  przeciwwskazane  w  złamaniach
kończyn dolnych,

C . system MAST składa się z 1-3 komór powietrznych, które
napompowywane są  powietrzem,  podobnie  jak  mankiet  w
aparacie do pomiaru ciśnienia tętniczego,

D . zdejmując  MAST  nigdy  nie  należy  opróżniać  wszystkich
segmentów równocześnie.

Zadanie 90.
W  przypadku którego preparatu,  zachodzi  interakcja z  roztworem
Ringera?

A.  5% roztwór glukozy,
B.  6% HAES,
C.  7,5% NaCl,
D.  preparaty krwi.

Zadanie 91.
Zgodnie  z  teorią  Antonovsky'ego,  poszukiwanie  czynników
odpowiedzialnych  za  utrzymanie  zdrowia  pomimo  działania  na
organizm silnego stresu stanowi poczucie:

A.  deprywacji,
B.  koherencji,
C.  ambiwalencji,
D.  destrukcji.

Zadanie 92.
System  Ratownictwa  Medycznego  w  Polsce  zakłada  3  zasadnicze
podmioty pracy dla pielęgniarki systemu, z WYJĄTKIEM:

A.  CPR,
B.  KOIT,
C.  ZRM, w tym LZRM,
D.  SOR.



Zadanie 93.
Pomiaru  wysycenia  krwi  tętniczej  tlenem,  mierzonego
pulsoksymetrem, NIE powinno się stosować:

A.  w niedokrwistości,
B.  w hipotensji,
C.  w zatruciu tlenkiem węgla,
D.  we wstrząsie neurogennym.

Zadanie 94.
34-letni  mężczyzna  postrzelony  w  prawą  okolicę  pachwinową.
Stwierdzono krwawienie tętnicze, którego nie można powstrzymać
bezpośrednim  uciskiem.  Pacjent  jest  zdezorientowany,  spocony  i
m a  słabe  nitkowate  tętno  na  obwodzie.  Jak  należy  przetaczać
płyny i.v. w przypadku tego pacjenta?

A.  wolny wlew kroplowy,
B . szybkość  przetaczania  płynów  i  ich  objętość  nie  wyższe

niż  konieczne  do  utrzymania  odpowiedniej  perfuzji
obwodowej,

C . bardzo  szybkie  przetaczanie  płynów;  podać  co  najmniej
dwa litry, następnie ponownie ocenić stan pacjenta,

D.  w tej sytuacji nie należy podawać kroplówki.

Zadanie 95.
Jeśli  powikłaniem  zawału  mięśnia  sercowego  jest  zespół
Dresslera to rozwija się on licząc od ostrej fazy zawału:

A.  od 4 do 8 godzin,
B.  od 12 do 24 godzin,
C.  od 24 do 72 godzin,
D.  od 1 tygodnia do kilku miesięcy.

Zadanie 96.
Ostra niedomykalność zastawki dwudzielnej przebiega z objawami:

A.  ostrego obrzęku płuc,
B.  hipotensji,
C.  bradykardii zatokowej,
D.  rzadko daje objawy.

Zadanie 97.
Segregowanie poszkodowanych (triage) to:

A . kwalifikacja  ofiar  wypadku  według  priorytetu  leczenia,
z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie osób wymagających
natychmiastowego działania,

B . kwalifikacja  ofiar  wypadku,  którym  leczenie  można
czasowo odłożyć,

C . kwalifikacja  według  wstępnie  rozpoznanej  jednostki
chorobowej i osób zmarłych,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 98.
Zasada  selekcji  rannych  na  miejscu  zdarzenia  masowego  polega
na:

A.  ratowaniu jak największej liczby poszkodowanych,
B . ratowaniu  w  pierwszej  kolejności  najmniej

poszkodowanych,
C.  jak najszybszej ocenie liczby ofiar śmiertelnych,
D . ratowaniu  tych,  którzy  mogą  być  przydatni  w  udzielaniu

pomocy innym.

Zadanie 99.
Informacje,  które  zostały  poznane  w  związku  z  pełnioną  funkcją,
wykonywaną  pracą,  działalnością  publiczną,  społeczną,
gospodarczą lub naukową stanowią zakres tajemnicy:

A.  cywilnej,
B.  zawodowej,
C.  karnej,
D.  przed pacjentem.

Zadanie 100.
U  dzieci  poniżej  5  roku  życia  do  płukania  żołądka  wykorzystuje
się:

A .  płyn wieloelektrolitowy,
B.  węgiel aktywowany,
C.  0,9 % roztwór NaCl,
D.  glikol polietylenowy.



Zadanie 101.
Dla  osób  z  obowiązkiem  interwencji,  algorytm  podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych u dzieci przebiega w kolejności:

A . bezpieczeństwo,  nie  reaguje,  głośno  wołaj  o  pomoc,
udrożnij  drogi oddechowe i  sprawdź oddech, nie oddycha
prawidłowo - 5 oddechów ratowniczych, brak oznak życia
-  15  uciśnięć  klatki  piersiowej,  dwa  oddechy
ratownicze, 15 uciśnięć, po 1 minucie zadzwoń po pomoc,

B . nie  reaguje,  głośno  wołaj  o  pomoc,  udrożnij  drogi
oddechowe i sprawdź oddech, nie oddycha prawidłowo - 5
oddechów  ratowniczych,  brak  oznak  życia  -  30  uciśnięć
klatki  piersiowej,  dwa  oddechy  ratownicze,  15  uciśnięć,
po 1 minucie zadzwoń po pomoc,

C . bezpieczeństwo,  nie  reaguje,  głośno  wołaj  o  pomoc,
udrożnij  drogi oddechowe i  sprawdź oddech, nie oddycha
prawidłowo  -  2  oddechy  ratownicze,  brak  oznak  życia  -
1 5  uciśnięć  klatki  piersiowej,  dwa  oddechy  ratownicze,
30 uciśnięć, po 1 minucie zadzwoń po pomoc,

D . bezpieczeństwo,  głośno  wołaj  o  pomoc,  udrożnij  drogi
oddechowe i sprawdź oddech, nie oddycha prawidłowo - 2
oddechy  ratownicze,  brak  oznak  życia  -  15  uciśnięć
klatki  piersiowej,  dwa  oddechy  ratownicze,  15  uciśnięć,
po 1 minucie wezwij zespół resuscytacyjny.

Zadanie 102.
System  Jump  START  wykorzystuje  do  oceny  stanu  świadomości
dziecka skalę:

A.  IRTS,
B.  APGAR,
C.  GLASGOW,
D.  AVPU.

Zadanie 103.
Mechanizmem, który najczęściej doprowadza do zgonu u pacjentów
z masywnym krwiopluciem jest:

A .  uduszenie,
B.  masywna zastoinowa niewydolność krążenia,
C . DIC  (zespół  rozsianego  wykrzepiania

wewnątrznaczyniowego),
D.  wykrwawienie.



Zadanie 104.
Spośród niżej wymienionych czynności, do zakresu kwalifikowanej
pierwszej  pomocy  medycznej  udzielanej  przez  ratowników  NIE
należy:

A . podejmowanie  decyzji  o  transporcie  poszkodowanych  do
ośrodków leczniczych,

B.  zapewnienie komfortu cieplnego,
C.  tamowanie krwotoków,
D . udrożnienie  dróg  oddechowych  przy  pomocy  rurki

ustno-gardłowej.

Zadanie 105.
W  czasie  znieczulania  chorych  operowanych  w  trybie  nagłym
istnieje  niebezpieczeństwo  aspiracji  treści  żołądkowej  do  dróg
oddechowych, aby je zmniejszyć należy:

A . wprowadzić przed znieczuleniem zgłębnik do żołądka oraz
użycie środków zobojętniających kwaśną treść żołądkową
i zmniejszających jej objętość,

B.  jeśli wystąpią wymioty zastosować manewr Sellicka,
C . wentylować  chorych  z  szczelnie  przylegającą  maską

twarzową,
D . wcześnie  zastosować  środki  zwiotczające  i  oksygenację

czynną.

Zadanie 106.
P o  stwierdzeniu  migotania  komór  (VF),  w  warunkach  pomocy
przedszpitalnej, należy:

A.  prowadzić BLS przez 1-3 minut,
B.  natychmiast podać leki antyarytmiczne,
C . natychmiast  rozpocząć  RKO,  wykonać  defibrylację  i

ponownie uciskać klatkę piersiową,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 107.
Prawidłowa  pierwsza  dawka  amiodaronu  podawana  w  trakcie
resuscytacji wynosi:

A .  300 mg rozcieńczone w 20 ml 5% glukozy,
B.  300 mg rozcieńczone w 20 ml 0,9% NaCl,
C.  150 mg rozcieńczone w 20 ml 5% glukozy,
D.  150 mg rozcieńczone w 20 ml 0,9% NaCl.



Zadanie 108.
Najbardziej  efektywną  wymianę  gazową  u  chorego  z  bezdechem
można uzyskać poprzez:

A.  intubację ustno – tchawiczą,
B.  zastosowanie maski krtaniowej,
C.  wykonanie konikotomii,
D . wykorzystanie  maski  twarzowej,  rurki  T  z  przewodem

tlenowym,  źródła  tlenu  z  przepływomierzem  i  generując
przerywane dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych za
pomocą tego układu.

Zadanie 109.
D o  SOR-u  przywieziono  27-letniego  poszkodowanego  potrąconego
przez  samochód.  Podczas  badania  przedmiotowego  u  pacjenta
stwierdzono  objaw  Greya-Turnera  oraz  objaw  Cullena  będące
konsekwencją  krwawienia  pozaotrzewnego.  Objawy  te  kolejno
oznaczają:

A . wybroczyny krwawe na bocznych powierzchniach brzucha
oraz wybroczyny krwawe wokół pępka,

B . poszerzone naczynia żylne dookoła pępka oraz wybroczyny
w okolicy krzyżowej,

C . ból w prawym dolnym kwadrancie jamy brzusznej wywołany
uciskiem  w  lewym  dolnym  kwadrancie  brzucha  oraz
wybroczyny wokół pępka,

D . wybroczyny  na  bocznych  powierzchniach  brzucha  oraz
poszerzone naczynia żylne dookoła pępka.

Zadanie 110.
Mężczyzna, jadący bez pasów bezpieczeństwa, został poszkodowany
w  wyniku kolizji z innym pojazdem, uderzając klatką piersiową w
kierownicę,  która  wskutek  tego  się  odkształciła.  Pacjent  skarży
s ię  na  silny  ból  w  klatce  piersiowej  i  trudności  z  oddychaniem.
W  czasie  badania  przedmiotowego  stwierdzono  trzeszczenie,
bolesność  klatki  piersiowej  i  nieprawidłową  ruchomość  je j
ścian. U pacjenta podejrzewamy:

A.  odmę prężną,
B.  tamponadę serca,
C.  wiotką klatkę piersiową (cepowatą),
D.  stłuczenie płuc.

Zadanie 111.
W  ciągu 72 godzin u pacjenta,  który uległ  podtopieniu występuje
wysokie ryzyko:

A.  choroby kesonowej,
B.  ostrej niewydolności oddechowej,
C.  hipertermii,
D.  sepsy.



Zadanie 112.
Podstawowym  ogniwem  w  systemie  ratownictwa  polegającym  na
przyjmowaniu, kwalifikacji i selekcji zgłoszeń alarmowych jest:

A .  Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
B.  Szpitalny Oddział Ratunkowy,
C.  Sztab Kryzysowy,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zadanie 113.
D o  SOR  przywieziono  pacjenta  z  objawami  wstrząsu  na  skutek
masywnego  krwotoku  zewnętrznego.  Stwierdzono  podwyższenie
stężenia  mocznika  i  kreatyniny  w  surowicy  krwi,  a  po  założeniu
cewnika do pęcherza moczowego uzyskano 50 ml moczu. Objawy te
świadczą o tym, że u pacjenta rozwinęła się:

A .  ostra pozanerkowa niewydolność nerek,
B.  ostra martwica cewek nerkowych,
C.  ostra przednerkowa niewydolność nerek,
D.  odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Zadanie 114.
Występujące  u  dziecka  2-  letniego  objawy  tj . :  spadek  masy
ciała,  wysuszenie  błon  śluzowych,  obniżenie  napięcia  skóry,
szaro - marmurkowy kolor skóry, świadczą o:

A.  zapaleniu płuc,
B.  hipoksemii,
C.  odwodnieniu,
D.  upośledzeniu czynności nerek.

Zadanie 115.
W przypadku przedawkowania ß-blokerów należy zastosować:

A.  salbutamol,
B.  atropinę,
C.  digoxin,
D.  glukagon.

Zadanie 116.
32-letnia  kobieta  skarżąca  się  na  bóle  brzucha  w  ostatnich  12
godzinach.  Ból  nasila  się.  Ostatnia  miesiączka  wystąpiła  8
tygodni  temu.  W  czasie  badania  pacjentki  stwierdzono:  brzuch
wzdęty  i  deskowaty,  tkliwy  przy  opukiwaniu.  Powłoki  skórne
blade, ciśnienie skurczowe 70 mmHg. Objawy te mogą wskazywać
na:

A.  mięśniaki macicy,
B.  ciążę pozamaciczną,
C.  poronienie zagrażające,
D.  skręcenie torbieli i jajnika.



Zadanie 117.
Lekiem zwiotczającym depolaryzującym jest:

A .  pankuronium,
B.  sukcynylocholina,
C.  atrakurium,
D.  pipekuronium.

Zadanie 118.
Neurotoksyny  jadu  kleszczy  leśnych  Gór  Skalistych  i  kleszczy
psich  mogą  powodować  zmniejszenie  si ły  mięśni  szkieletowych,
ponieważ  zawierają  substancje  hamujące  uwalnianie
acetylocholiny  z  zakończeń  nerwowych  w  płytkach  nerwowo-
mięśniowych.  Szczególnie  wrażliwe  są  małe  dzieci.  Jeżeli  w  porę
nie  podejmiemy  leczenia  może  dojść  do  wiotkiego  porażenia
mięśni i śmierci dziecka.
Leczenie polega na:

A.  szybkim podaniu antybiotyku w warunkach szpitalnych,
B.  obserwacji dziecka na oddziale intensywnej terapii,
C.  szybkim usunięciu kleszcza,
D . wykonywaniu okładów w miejscu ukąszenia i obserwacji w

szpitalnym oddziale ratunkowym.

Zadanie 119.
Wskaż  zdanie  FAŁSZYWE.  Przed  podjęciem  transportu
poszkodowanego z miejsca wypadku do szpitala należy pamiętać:

A . pacjentów  z  urazem  głowy  należy  układać  zawsze  na
płasko,

B . pacjentkę  ciężarną  należy  układać  tak,  by  następowało
przemieszczenie macicy w lewo,

C . intubacja  ciężko  rannego  pacjenta  podczas  transportu
często  kończy  się  ź le  -  o  drożność  dróg  oddechowych
trzeba zadbać wcześniej,

D . d o  transportu  pacjentów  splątanych  i  stawiających  opór
fizyczny  przystępuje  s ię  dopiero  po  identyfikacji
przyczyny  i  podjęciu  właściwego  leczenia,  ze  zwróceniem
szczególnej uwagi na niedotlenienie mózgu.

Zadanie 120.
Kluczem  efektywnego  zarządzania  relacjami  z  pacjentem  w
szpitalnym oddziale ratunkowym jest:

A .  szybkość działania,
B.  kompleksowość działania,
C.  wybiórczość leczenia,
D.  indywidualizacja leczenia.



Zadanie 121.
Najpopularniejszą  techniką  cewnikowania  żył
wewnętrznych/centralnych jest technika:

A.  Safara,
B.  Seldingera,
C.  Edwardsa,
D.  Szylenbusha.

Zadanie 122.
Do nieaktywnych postaci hemoglobiny należy:

A.  methemoglobina,
B.  oksyhemoglobina,
C.  hemoglobina płodowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 123.
Mamy do czynienia z katastrofą autobusu przewożącego dzieci do
szkoły.  W  autobusie  było  24  osoby  w  wieku  od  9-  14  lat.  Na
miejscu  zdarzenia  dokonujesz  segregacji  według  schematu  Jump
START. Zaznacz prawidłową odpowiedź:

A . podczas  czynności  segregacyjnych  w  przypadku  braku
oddechu  po  udrożnieniu  dróg  oddechowych  uznajemy
dziecko za zmarłe,

B . podczas  czynności  segregacyjnych  w  przypadku  braku
oddechu po udrożnieniu dróg oddechowych przystępujemy
do czynności reanimacyjnych,

C . podczas  czynności  segregacyjnych  w  przypadku  braku
oddechu po udrożnieniu dróg oddechowych u dziecka celem
dalszej segregacji dodatkowo oceniamy tętno obwodowe,

D . podczas  czynności  segregacyjnych  w  przypadku  braku
oddechu  udrożniamy  drogi  oddechowe  za  pomocą  rurki
ustno - gardłowej.

Zadanie 124.
W  celu  oczyszczenia  dróg  oddechowych  z  zaaspirowanej  wody,  u
pacjenta po epizodzie tonięcia, należy:

A.  ułożyć poszkodowanego w pozycji na boku,
B.  zastosować uciskanie nadbrzusza,
C . ułożyć  poszkodowanego  na  brzuchu,  w  pozycji  głową  do

dołu,
D . nie  ma  potrzeby  oczyszczania  dróg  oddechowych  z

zaaspirowanej wody.



Zadanie 125.
D o  SOR  zgłosił  s ię  pacjent,  który  skarży  się  na  ból  w
nadbrzuszu  o  nagłym  początku  promieniujący  do  pleców  oraz
nudności  i  wymioty.  W  badaniu  przedmiotowym  stwierdzasz
tkliwość  jamy  brzusznej  oraz  obronę  mięśniową.  Ból  nieco
zmniejsza  się  przy  pochyleniu  ciała  do  przodu.  W  wywiadzie
pacjent podaje częste nadużywanie alkoholu od kilkunastu lat.  U
tego chorego podejrzewasz:

A.  ostry zespół wieńcowy,
B.  ostre zapalenie trzustki,
C.  zapalenie pęcherzyka żółciowego,
D.  zapalenie wyrostka robaczkowego.

Zadanie 126.
Nagłą  śmierć  sercową  (SCD,  ang.  sudden  cardiac  death)
rozpoznajemy  gdy  zgon  z  przyczyn  sercowych  nastapił  nagle,  a
objawy poprzedzające wystąpiły nie wcześniej niż przed:

A.  0,5 h,
B.  1 h,
C.  1,5 h,
D.  2 h.

Zadanie 127.
Wartość  energii  skutecznej  podczas  defibrylacji  dzieci  dla
pierwszego i kolejnych wyładowań wynosi:

A .  2 J/kg,
B.  3 J/kg,
C.  4 J/kg,
D.  9 J/kg.

Zadanie 128.
Obszar zarządzania kryzysowego to:

A.  system ratowniczy,
B.  system porządku publicznego,
C.  polityka społeczna,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 129.
Wyrównując ciężką hipopotasemię należy:

A . przetoczyć  choremu  Calcium  chloratum  z  szybkością  nie
przekraczającą 10 mEq/godzinę,

B . przetoczyć  Kalium  chloratum  z  szybkością  nie
przekraczającą 10 mEq/godzinę,

C.  podać 2 tabletki preparatu Kalipoz,
D . przetoczyć  Kalium  chloratum  z  szybkością  40  –  60

mEq/godzinę.



Zadanie 130.
Kardiowersja  elektryczna  bezpiecznie  i  szybko  przywraca  rytm
zatokowy w przypadku wystąpienia:

A.  bradyarytmii,
B.  zaburzeń spontanicznego krążenia,
C.  tachyarytmii,
D.  migotania komór.

Zadanie 131.
Skala  oceny  ciężkości  urazu  SCU  określa  poniższe  parametry,  z
WYJĄTKIEM:

A.  stanu świadomości,
B.  częstości oddechów,
C.  ciśnienia skurczowego krwi,
D.  diurezy godzinowej.

Zadanie 132.
Zakres czynności ratunkowych, do których upoważnione są osoby
pracujące  w  szpitalnych  oddziałach  ratunkowych  określone
zostały jako leczenie:

A.  zachowawcze,
B.  pilne,
C.  ratunkowe,
D.  specjalistyczne.

Zadanie 133.
Epinefrynę  zastosujesz  w  niżej  wymienionych  sytuacjach,  z
WYJĄTKIEM:

A.  zatrzymania krążenia,
B.  anafilaksji,
C.  padaczki,
D.  zapalenia krtani.

Zadanie 134.
Zakażenie obejmujące wiele narządów lub układów, bez konkretnej
lokalizacji,  najczęściej  o  etiologii  wirusowej  przy  objawach
niewskazujących na inne zakażenia to:

A.  głębokie zakażenie miejsca nacięcia,
B.  powierzchowne zakażenie w miejscu nacięcia,
C.  zakażenie narządu/przestrzeni,
D.  zakażenie uogólnione.



Zadanie 135.
Do zwężenia zastawki aorty NIE przyczynia się:

A .  reumatyczne zapalenie wsierdzia,
B.  miażdżyca,
C.  bradykardia zatokowa,
D.  wrodzone wady serca.



PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 192817
GRUPA 1
Zadanie 1.
Wskazaniem do intubacji pacjenta za pomocą bronchofiberoskopu
przez usta NIE jest:

A .  przewidywana trudna laryngoskopia,
B . trudna  intubacja  z  możliwością  prowadzenia  wentylacji

przez maskę,
C.  intubacja ratunkowa na miejscu zdarzenia,
D.  unieruchomienie kręgosłupa szyjnego.

Zadanie 2.
Lekiem  stosowanym  w  celu  odwrócenia  depresji  oddechowej
spowodowanej  działaniem  niedepolaryzujących  środków
zwiotczających jest:

A .  flumazelin,
B.  atropina,
C.  nalokson,
D.  neostygmina.

Zadanie 3.
Do zadań dyspozytora medycznego NIE należy:

A . kierowanie  akcją  ratunkową  do  momentu  przybycia  na
miejsce zdarzenia pierwszego ZRM,

B . w  razie  konieczności  użycie  dodatkowych  jednostek
systemu  oraz  PSP,  Policji,  GOPR,  TOPR,  JOPR,  WOPR  i
inne,

C . podjęcie decyzji o uruchomieniu zapasów leków i sprzętu
medycznego, który jest zgromadzony na wypadek zdarzeń
nadzwyczajnych,

D.  nasłuch kanału lokalnego i ogólnopolskiego.

Zadanie 4.
Drgawki są istotnym problemem klinicznym u noworodków. Napady
charakteryzujące się pojedynczymi skurczami zgięciowymi ramion
i/lub szyi, przypominające odruch MORO, to napady:

A.  miokloniczne,
B.  kloniczne,
C.  amorficzne,
D.  akinetyczne.



Zadanie 5.
Odbarczenie  odmy  prężnej  na  miejscu  zdarzenia,  odbywa  się
poprzez nakłucie wenflonem lub igłą (o maksymalnej grubości):

A . trzeciej  przestrzeni  międzyżebrowej  w  l inii
środkowo-obojczykowej,  pod  kątem  90°  do  klatki
piersiowej pod trzecim żebrem po stronie uszkodzonej,

B.  klatki piersiowej w okolicy szóstego międzyżebrza,
C . drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  w  l inii

środkowo-obojczykowej,  pod  kątem  90°  do  klatki
piersiowej nad trzecim żebrem po stronie uszkodzonej,

D . drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  w  l inii
środkowo-obojczykowej, pod kątem 45° w kierunku barku
po stronie uszkodzenia.

Zadanie 6.
Przez rzeczywistą rozpiętość kierowania należy rozumieć liczbę:

A . osób,  którymi  kierownik  rzeczywiście  bezpośrednio  i
skutecznie kieruje,

B . bezpośrednio podwładnych formalnie podporządkowanych
kierownikowi,

C . osób bezpośrednich podwładnych, którymi dany kierownik
może  w  danych,  normalnych  warunkach  skutecznie
kierować,

D . osób  pośrednio  podwładnych,  którymi  kierownik  zmiany
może  w  danych,  normalnych  warunkach  skutecznie
kierować.

Zadanie 7.
W  postępowaniu poresuscytacyjnym u osoby dorosłej,  korzystniej
jest:

A .  utrzymać pacjenta w łagodnej hipotermii,
B.  ogrzewać pacjenta,
C.  utrzymać normalną temperaturę ciała,
D.  naprzemiennie nagrzewać i ochładzać pacjenta.



Zadanie 8.
Kodeks  Etyki  dla  Pielęgniarek  ICN  zawiera  cztery  podstawowe
części określające standardy/normy postępowania etycznego:

A . pielęgniarki  a  obowiązek  niesienia  pomocy;  pielęgniarki
a  praktyka;  pielęgniarka  a  zawód;  pielęgniarka  a
współpracownicy,

B . pielęgniarki  a  praktyka;  pielęgniarka  a  zawód;
pielęgniarka  a  współpracownicy;  pielęgniarki  a  kodeks
etyki zawodowej,

C . pielęgniarki  a  Międzynarodowa  Rada  Pielęgniarek;
pielęgniarki  a  ludzie;  pielęgniarki  a  praktyka;
pielęgniarka a zawód,

D . pielęgniarki  a  ludzie;  pielęgniarki  a  praktyka;
pielęgniarka a zawód; pielęgniarka a współpracownicy.

Zadanie 9.
Szpilkowate  źrenice,  depresja  ośrodka  oddechowego,  zaburzenia
świadomości  -  wymienione  objawy  kliniczne  są  typowe  dla
toksydromów:

A.  sympatykomimetycznych,
B.  cholinergicznych,
C.  cholinolitycznych,
D.  narkotycznych.

Zadanie 10.
W przypadku niekardiogennego obrzęku płuc, będącego następstwem
sepsy,  zalecane  jest  prowadzenie  wentylacji  zastępczej  chorego
objętością oddechową wynoszącą:

A.  6 ml/kg m.c.,
B.  8 ml/kg m.c.,
C.  10 ml/kg m.c.,
D.  12 ml/kg m.c.



Zadanie 11.
U donoszonego noworodka po porodzie saturacja wynosi około 60%
i  wzrasta  po  10  minutach  do  wartości  90%.  Podczas  wentylacji
świeżorodka  niewydolnego  oddechowo,  przy  obniżonym  napięciu
mięśniowym  i  czynności  serca  poniżej  100  uderzeń/min.,  zaleca
się:

A . osuszyć  i  okryć  dziecko,  a  następnie  rozpocząć
wentylację  100%  tlenem  przez  10  minut  do  momentu
wzrostu częstości akcji serca lub oksygenacji,

B . osuszyć  i  okryć  dziecko  oraz  rozpocząć  wentylację
powietrzem,  a  w  sytuacji  gdy  nie  wzrasta  częstość  akcji
serca  i  oksygenacja  należy  zastosować  wyższe  stężenia
tlenu,

C.  wczesną intubację dotchawiczą i wentylację mechaniczną,
D.  jedynie osuszyć i okryć dziecko.

Zadanie 12.
Specyfika zabiegów laparoskopowych polega na:

A.  wytworzeniu odmy otrzewnowej,
B.  resorpcji CO2 do krążenia,
C.  zmianach pozycji chorego w czasie zabiegu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 13.
Najczęstszą przyczyną ostrej niewydolności nerek jest:

A .  odwodnienie,
B.  zastoinowa niewydolność krążenia,
C.  zwężenie cewki moczowej,
D.  niedokrwienie.

Zadanie 14.
Podczas  prowadzenia  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  u
dziecka zlecono podanie adrenaliny. Wskaż prawidłową odpowiedź:

A . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 10 mikrogram/kg,

B . zalecana  dawka  adrenaliny  drogą  dotchawiczą  wynosi  10
mikrogram/kg,

C . adrenalinę drogą dożylną lub doszpikową należy podać w
dawce 1 mikrogram/kg,

D.  żadna z powyższych.



Zadanie 15.
Dla  osób  z  obowiązkiem  interwencji,  algorytm  podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych u dzieci przebiega w kolejności:

A . bezpieczeństwo,  nie  reaguje,  głośno  wołaj  o  pomoc,
udrożnij  drogi oddechowe i  sprawdź oddech, nie oddycha
prawidłowo - 5 oddechów ratowniczych, brak oznak życia
-  15  uciśnięć  klatki  piersiowej,  dwa  oddechy
ratownicze, 15 uciśnięć, po 1 minucie zadzwoń po pomoc,

B . nie  reaguje,  głośno  wołaj  o  pomoc,  udrożnij  drogi
oddechowe i sprawdź oddech, nie oddycha prawidłowo - 5
oddechów  ratowniczych,  brak  oznak  życia  -  30  uciśnięć
klatki  piersiowej,  dwa  oddechy  ratownicze,  15  uciśnięć,
po 1 minucie zadzwoń po pomoc,

C . bezpieczeństwo,  nie  reaguje,  głośno  wołaj  o  pomoc,
udrożnij  drogi oddechowe i  sprawdź oddech, nie oddycha
prawidłowo  -  2  oddechy  ratownicze,  brak  oznak  życia  -
1 5  uciśnięć  klatki  piersiowej,  dwa  oddechy  ratownicze,
30 uciśnięć, po 1 minucie zadzwoń po pomoc,

D . bezpieczeństwo,  głośno  wołaj  o  pomoc,  udrożnij  drogi
oddechowe i sprawdź oddech, nie oddycha prawidłowo - 2
oddechy  ratownicze,  brak  oznak  życia  -  15  uciśnięć
klatki  piersiowej,  dwa  oddechy  ratownicze,  15  uciśnięć,
po 1 minucie wezwij zespół resuscytacyjny.

Zadanie 16.
Na objawy tamponady serca składają się:

A . obniżenie  ciśnienia  żylnego,  spadek  ciśnienia
tętniczego krwi, brak lub osłabienie tonów serca,

B . wzrost  ciśnienia  żylnego,  spadek  ciśnienia  tętniczego,
obniżenie saturacji,

C . wzrost  ciśnienia  żylnego,  prawidłowe  ciśnienie  tętnicze
i saturacja, brak tonów serca,

D . wzrost  ciśnienia  żylnego,  spadek  ciśnienia  tętniczego,
brak lub osłabienie tonów serca.

Zadanie 17.
Pacjent  30  minut  po  tępym  urazie  brzucha  w  wyniku  wypadku
komunikacyjnego,  wcześniej  niechorujący.  W  badaniu  fizykalnym
brzuch  wzdęty,  napięty,  żywo  bolesny.  Ciśnienie  tętnicze:  90/50
mmHg, tachykardia. W morfologii krwi WBC 21 tys. w mm3, RBC 1,5
mln w mm3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

A.  ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,
B.  zapalenie otrzewnej,
C.  masywne krwawienie do jamy brzusznej,
D.  perforacja jelita.



Zadanie 18.
Hipotermia  to  obniżenie  temperatury  głębokiej  ciała  do  wartości
poniżej:

A .  37°C,
B.  35°C,
C.  32°C,
D.  27°C.

Zadanie 19.
Obszary wchodzące w skład szpitalnego oddziału ratunkowego, to:

A .  sala operacyjna,
B.  sala endoskopowa,
C.  obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 20.
Leczenie  wstrząsu  hipowolemicznego  bez  podawania  koncentratu
krwinek  czerwonych  jest  możliwe  w  przypadku  utraty  krwi
krążącej do:

A.  10% objętości,
B.  15% objętości,
C.  25% objętości,
D.  30% objętości.

Zadanie 21.
Do faz kryzysu zaliczamy fazę:

A.  wstępną,
B.  integracji,
C .  usuwania skutków i przywracania stanu pierwotnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 22.
Zasady wspierania poszkodowanych w kontakcie bezpośrednim to:

A.  aktywność i zdecydowanie,
B.  unikanie pośpiechu i impulsywnego działania,
C.  chęć zrozumienia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 23.
Uzgadnianie  i  zatwierdzanie  wojewódzkich  planów  zabezpieczenia
medycznych działań ratowniczych oraz wojewódzkich programów w
zakresie ratownictwa medycznego, należy do zadań:

A.  ministra do spraw zdrowia,
B.  wojewody,
C.  starosty,
D.  Centrum Reagowania Kryzysowego.



Zadanie 24.
Wystąpienie  omdlenia  po  długim  przebywaniu  w  pozycji  stojącej,
jest objawem:

A.  omdlenia wazowagalnego,
B.  łagodnego omdlenia ortostatycznego,
C.  patologicznego omdlenia ortostatycznego,
D.  nadwrażliwości zatoki szyjnej.

Zadanie 25.
O hipernatremii mówimy wówczas, gdy poziom sodu w surowicy krwi
wzrasta już powyżej:

A .  150 mmol/l,
B.  145 mmol/l,
C.  140 mmol/l,
D.  135 mmol/l.

Zadanie 26.
W resuscytacji osoby dorosłej adrenalinę podaje się w dawce:

A.  3 mg dożylnie,
B.  1mg dożylnie,
C.  1mg do rurki dotchawiczej,
D.  0,5 mg dożylnie.

Zadanie 27.
W  przypadku  zatrzymania  krążenia,  które  nastąpiło  poza
szpitalem, prawidłowa kolejność ogniw łańcucha przeżycia to:

A . udzielenie  pomocy  lekarskiej,  defibrylacja,
zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie,

B . zastosowanie  podstawowych  czynności  ratujących  życie,
defibrylacja, udzielenie pomocy lekarskiej,

C . defibrylacja,  udzielenie  pomocy  lekarskiej,
zastosowanie podstawowych czynności ratujących życie,

D . zastosowanie  podstawowych  czynności  ratujących  życie,
defibrylacja.

Zadanie 28.
Wskaż  stwierdzenie  FAŁSZYWE.  Urządzenie  do  wspomagania
reanimacji/resuscytacji Lucas CPR:

A . może  zastąpić  ratownika  w  uciskaniu  klatki  piersiowej  i
kontynuować je w optymalny sposób,

B.  może być stosowane u dzieci i kobiet w ciąży,
C.  jest przeciwwskazane u osób o nietypowej budowie ciała,
D.  częstość uciśnięć wynosi ok 100/min.



Zadanie 29.
Wyrób  medyczny  wprowadzony  do  obrotu  i  do  użytku  nie  może
stwarzać zagrożenia dla:

A.  użytkowników i osób trzecich,
B . bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, użytkowników i osób

trzecich,
C.  bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów,
D.  zdrowia pacjentów.

Zadanie 30.
Kontakt hierarchiczny jest:

A . bezwzględnie odpowiedni dla wszystkich chorych. Pacjent
musi  wiedzieć,  kto  jest  autorytetem  i  nie  może
decydować o leczeniu, bo nie ma odpowiedniej wiedzy,

B . czasami  odpowiedni  dla  osób  starszych  lub  gorzej
wykształconych,  które  szukają  w  personelu  medycznym
oparcia i autorytetu,

C . czasami  odpowiedni  dla  osób  młodych  i  dobrze
wykształconych,  które  dzięki  temu  nabierają  szacunku
dla służby zdrowia i jej pracowników,

D . bezwzględnie  nieodpowiedni  dla  żadnej  grupy  chorych,
ponieważ zawsze jednym z warunków skutecznego leczenia
jest współodpowiedzialność pacjenta za jego przebieg.

Zadanie 31.
Jaki  rozmiar  rurki  dotchawiczej  należy  wybrać  przygotowując
zestaw do intubacji dla 6 letniego dziecka?

A.  7,5 bez mankietu uszczelniającego,
B.  7,0 z mankietem uszczelniającym,
C.  6,5 z mankietem uszczelniającym,
D.  5,5 bez mankietu uszczelniającego.

Zadanie 32.
Największe ryzyko wystąpienia wstrząsu krwotocznego w przypadku
obrażeń  układu  szkieletowo-mięśniowego,  występuje  przy
złamaniu:

A.  obustronnym kości przedramienia,
B.  kości piszczelowych,
C.  obustronnym kości udowych,
D.  obustronnym kości strzałkowych.



Zadanie 33.
Pod  pojęciem  obrażeń  mnogich  rozumiemy  jednocześnie  powstałe
obrażenia:

A . jednego  obszaru  ciała  lub  wielu  systemów organów,  przy
czym  przynajmniej  dwa  z  nich  lub  połączenie  kilku
zagraża życiu pacjenta,

B.  wielu obszarów ciała lub wielu systemów organów,
C . jednego obszaru ciała lub dwóch systemów organów, przy

czym przynajmniej jedno z nich zagraża życiu pacjenta,
D . wielu  obszarów  ciała  lub  wielu  systemów  organów,  przy

czym  przynajmniej  jedno  z  nich  lub  połączenie  kilku
zagraża życiu pacjenta.

Zadanie 34.
Profilaktyka  antybiotykowa  jest  zalecana  u  osób  mających
kontakt z pacjentem zakażonym przez:

A.  Neisseria meningitidis,
B.  Klebsiella pneumonie KPC (+),
C.  Escherichia coli ESBL (+),
D.  wszystkie wymienione patogeny.

Zadanie 35.
Paracenteza to:

A.  założenie cewnika do nerek,
B.  założenie wkłucia centralnego,
C.  nakłucie jamy otrzewnej,
D.  nakłucie stawu kolanowego.

Zadanie 36.
D o  powikłań  leczenia  z  zastosowaniem  wodorowęglanu  sodowego
należy:

A.  kwasica płynu mózgowo – rdzeniowego,
B.  hiperkaliemia,
C.  hypoosmolalność,
D.  insulinooporność.

Zadanie 37.
W  leczeniu  chorego  z  zaostrzeniem  POCHP  zastosujesz
tlenoterapię:

A.  najwyższymi możliwymi stężeniami,
B.  na masce z rezerwuarem powietrza w przepływie 5 l/min.,
C . w  takim  stężeniu  by  uzyskać  wysycenie  krwi  tlenem  na

poziomie 96%,
D . konieczną  do  utrzymania  wysycenia  krwi  tlenem  na

poziomie 90%.



Zadanie 38.
Noworodki,  które  nie  mają  tętna  i  nie  oddychają,  są  wiotkie  i
n ie  mają  odruchów,  ich  skóra  jest  blada  lub  sina,  według  skali
Apgar otrzymają:

A.  0 pkt,
B.  1 pkt,
C.  2 pkt,
D.  3 pkt.

Zadanie 39.
Wypadek masowy to:

A . ograniczone  wydarzenie,  którego  następstwa  można
opanować za pomocą posiadanych środków,

B . dowolne wydarzenie, powodujące powstanie wystarczająco
dużej  l iczby  ofiar,  aby  zakłócić  normalny  tryb  pracy
służb ratowniczych i szpitali,

C . wydarzenie  nadzwyczajne,  ze  znaczną  liczbą
poszkodowanych i rozległymi skutkami ekologicznymi,

D.  wszystkie wyżej wymienione są prawidłowe.

Zadanie 40.
Depresja  agitacyjna,  pojawiająca  się  u  wdów/wdowców  cechuje
się:

A .  brakiem zainteresowania ekonomiczną stroną życia,
B.  silną wrogością do lekarzy,
C.  chorobami psychosomatycznymi,
D.  napięciem i pragnieniem bycia ukaranym.

Zadanie 41.
W  przypadku  konieczności  przezskórnego  nakłucia  błony
pierścienno-tarczowej  u  dzieci  będących  przed  okresem
dojrzewania, punktami orientacyjnymi są:

A.  struny głosowe i kość gnykowa,
B.  kość gnykowa i półksiężycowate chrząstki tchawicy,
C . półksiężycowate  chrząstki  tchawicy  i  pierścienie

tchawicy,
D.  kość gnykowa i chrząstka pierścieniowata krtani.

Zadanie 42.
Przy  podejrzeniu  udaru  mózgu,  chorego  do  transportu  należy
ułożyć w pozycji:

A .  z uniesieniem tułowia o 30°,
B.  płasko na plecach,
C . w  pozycji  przeciwwstrząsowej  z  uniesionymi  kończynami

dolnymi,
D.  w pozycji Trendelenburga.



Zadanie 43.
Co oznacza skrót MICS?

A . międzynarodowy  system  poszukiwania  i  ratowania  ofiar
wypadków lotniczych,

B.  plan akcji ratowniczej na wypadek katastrofy,
C.  koordynacja medyczna na miejscu zdarzenia,
D . sztab  koordynatorów  powołany  przez  Ministra  zdrowia  w

przypadku katastrofy.

Zadanie 44.
Celem segregacji medycznej jest:

A . udzielenie  jak  najlepszej  pomocy  maksymalnej  l iczbie
ofiar katastrofy,

B . ocena  stanu  poszkodowanego  przez  przygodnego  świadka
zdarzenia,

C . udzielanie  pomocy  medycznej  tylko  przez  pracowników
ochrony zdrowia,

D . udzielanie jak najlepszej pomocy poszkodowanym w stanie
zagrożenia życia.

Zadanie 45.
Podstawą  segregacji  poszkodowanych  według  S.T.A.R.T.,  jest
ocena:

A . drożności  dróg  oddechowych,  częstości  oddechów,
ciśnienia  tętniczego  krwi,  saturacji  krwi  tętniczej,
zdolności do wypełniania prostych poleceń,

B . zdolności  do  samodzielnego  chodzenia,  wypełniania
prostych poleceń,  drożności  dróg  oddechowych,  częstości
oddechów, szybkości nawrotu włośniczkowego,

C . drożności  dróg  oddechowych,  krążenia  krwi  tętniczej,
szybkości  nawrotu  włośniczkowego,  obniżenia  progu
świadomości,

D . reakcji  na  słowne  polecenia,  drożności  dróg
oddechowych,  szybkości  nawrotu  włośniczkowego,
częstości oddechów.



Zadanie 46.
Do objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się:

A . bó l  brzucha,  pleców  lub  boku,  promieniujący  do  nogi,
nie związany z poruszaniem się,

B . nagle  występujący  ból,  znacznie  nasilony,  umiejscowiony
wokół pępka,

C . bó l  rozpoczynający się  w nadbrzuszu lub wokół  pępka,  a
następnie umiejscowiony w prawym dolnym kwadrancie jamy
brzusznej,

D . bó l  w  nadbrzuszu  promieniujący  do  pleców,  który  może
być  łagodzony  przez  ułożenie  ciała  w  pozycji  pochylonej
do przodu.

Zadanie 47.
Objawy kliniczne zatrucia opioidami to:

A . zwężenie źrenic, zaburzenia koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  przyspieszenie  oddechu,
przyspieszenie akcji serca,

B . zwężenie źrenic, zaburzenia koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  spłycenie  i  spowolnienie  oddechu,
zwolnienie akcji serca,

C . zwężenie źrenic, zaburzenie koordynacji ruchów, powolna
i  niewyraźna  mowa,  nudności  i  wymioty,  przyspieszenie
oddechu, przyspieszenie akcji serca,

D . zwężenie  źrenic,  pobudzenie  psychoruchowe,  niewyraźna
mowa,  nadmierne  wydzielanie  śliny,  zwiększone  napięcie
mięśni  szkieletowych,  spłycenie  i  spowolnienie  oddechu,
zwolnienie akcji serca.

Zadanie 48.
Swoistą  odtrutką  po  rozpoznaniu  zatrucia  związkami
fosfoorganicznymi jest:

A .  relanium,
B.  nalokson,
C.  atropina,
D.  wodorowęglan sodu.

Zadanie 49.
System  Jump  START  wykorzystuje  do  oceny  stanu  świadomości
dziecka skalę:

A.  IRTS,
B.  APGAR,
C.  GLASGOW,
D.  AVPU.



Zadanie 50.
Wyposażeniem ambulansu ratunkowego NIE jest:

A . defibrylator,  respirator,  pulsoksymetr,  ssak,
urządzenie  do  podgrzewania  płynów  infuzyjnych,  zestaw
do konikopunkcji, latarka diagnostyczna,

B . defibrylator,  respirator,  nosze  podbierające,  krzesełko
kardiologiczne,  mankiet  do  szybkiego  przetaczania
płynów, minimalny zestaw porodowy,

C . defibrylator,  respirator,  aparat  do  znieczulania,
materac pneumatyczny, glukometr, zestaw do drenażu jamy
opłucnej, zestaw do doraźnego zaopatrywania oparzeń,

D . defibrylator,  respirator,  butle  z  tlenem,  pulsoksymetr,
ssak,  zestaw  do  konikopunkcji,  fol ia  aluminiowa
powlekana, zestaw do drenażu jamy opłucnej.

Zadanie 51.
32-letnia  kobieta  skarżąca  się  na  bóle  brzucha  w  ostatnich  12
godzinach.  Ból  nasila  się.  Ostatnia  miesiączka  wystąpiła  8
tygodni  temu.  W  czasie  badania  pacjentki  stwierdzono:  brzuch
wzdęty  i  deskowaty,  tkliwy  przy  opukiwaniu.  Powłoki  skórne
blade, ciśnienie skurczowe 70 mmHg. Objawy te mogą wskazywać
na:

A.  mięśniaki macicy,
B.  ciążę pozamaciczną,
C.  poronienie zagrażające,
D.  skręcenie torbieli i jajnika.

Zadanie 52.
Udzielając poszkodowanemu szybkiej, wstępnej pomocy medycznej
po epizodzie tonięcia:

A . należy  zawsze  oczyścić  drogi  oddechowe  z  zaaspirowanej
wody,

B . nie  ma  potrzeby  oczyszczania  dróg  oddechowych  z
zaaspirowanej wody,

C . należy  ucisnąć  nadbrzusze  w  celu  usunięcia
zaaspirowanej wody,

D . należy  próbować  opróżnić  żołądek  i  jamę  ustną
poszkodowanego.



Zadanie 53.
W początkowym etapie resuscytacji u dzieci należy zastosować:

A . t len  o  przepływie  4  litrów/min.,  a  po  przywróceniu
krążenia  zapewnić  taką  jego  i lość,  żeby  utrzymać
saturację krwi tętniczej w zakresie wartości 94- 98 %,

B . najwyższe  stężenie  tlenu  (100  %),  a  po  przywróceniu
krążenia  zapewnić  taką  jego  i lość,  żeby  utrzymać
saturację krwi tętniczej w zakresie wartości 94- 98 %,

C . niskie  stężenie  tlenu  (98%),  a  po  przywróceniu  krążenia
zapewnić  taką  jego  i lość,  żeby  utrzymać  saturację  krwi
tętniczej w zakresie wartości 94- 98%,

D . najwyższe  stężenie  tlenu  (100%),  a  po  przywróceniu
krążenia  zapewnić  taką  jego  i lość,  żeby  utrzymać
saturację krwi tętniczej w zakresie wartości 92- 94%.

Zadanie 54.
Objawy świadczące o wystąpieniu wstrząsu rdzeniowego to:

A . zimna blada skóra, przyśpieszony oddech, tętno 120/min,
ciśnienie tętnicze krwi 120/100 mmHg,

B . blada,  wilgotna  skóra,  ciśnienie  tętnicze  krwi  90/40
mmHg,  oddech  30/min.,  tętno  100/min.,  uczucie
duszności,

C . skóra  zaczerwieniona,  ciśnienie  tętnicze  krwi  90/50
mmHg, rozszerzenie naczyń obwodowych, tętno 50/min.,

D . ciepła,  różowa  skóra,  obrzęk  twarzy,  języka  i  krtani,
skurcz  oskrzeli,  zatrzymanie  oddechu,  zapaść
krążeniowa.

Zadanie 55.
Części składowe skali RTS to:

A.  GSC, ciśnienie skurczowe, pulsoksymetria,
B.  częstość oddechów, TK, GSC,
C.  ciśnienie skurczowe, GSC, częstość oddechów,
D.  pulsoksymetria, częstość oddechów, ciśnienie skurczowe.

Zadanie 56.
Dziecku  w  wieku  2  lat  zlecono  podanie  adrenaliny  drogą
domięśniową. Która z poniższych dawek będzie prawidłowa?

A.  0,5 ml w objętości roztworu 1:1000,
B.  0,3 ml w objętości roztworu 1:1000,
C.  0,15 ml w objętości roztworu 1:1000,
D.  0,10 ml w objętości roztworu 1:1000.



Zadanie 57.
Debriefing  (CISD  -  Critical  Incydent  Stress  Debriefing,  CED  -
Critical Event Debriefing) to:

A . podstawowa metoda pomocy psychologicznej, organizowana
jak  najszybciej  (w  rejonie  działań  ratowniczych)  przez
bezpośrednich  przełożonych,  sprowadzająca  się  do
odreagowania  silnych  emocji  i  napięć,  spowodowanych
udziałem  w  traumatycznych  wydarzeniach  w  celu
niedopuszczenia do pojawienia się objawów stresu,

B . metoda  pomocy  psychologicznej  w  postaci  służbowej
odprawy  organizowana  w  czasie  dłuższych  przerw  w
działaniach ratowniczych lub po ich zakończeniu,

C . fizjologiczny  i  psychiczny  wysiłek  organizmu  człowieka
włożony w zmaganie się ze stresem,

D . zaawansowana,  profesjonalna  metoda  pomocy
psychologicznej,  polegająca  na  przeprowadzeniu  bardzo
dokładnej  analizy  traumatycznych  zdarzeń,  wyjaśnieniu
występujących  problemów  natury  psychologicznej  i
eliminowaniu silnych i nawarstwiających się emocji.

Zadanie 58.
Które  z  poniższych  jest  powodem  do  przerwania  oceny  wstępnej
pacjenta?

A.  zatrzymanie akcji serca,
B.  ciężki wstrząs,
C.  rozległa rana głowy z widoczną tkanką mózgową,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 59.
W  przypadku  drenażu  jamy  opłucnowej,  nacięcie  skóry  powinno
znajdować się dokładnie:

A.  pod żebrem,
B.  nad żebrem,
C.  nie ma znaczenia, ważne jest by zostało wykonane,
D.  pod kątem Ludwiga.

Zadanie 60.
Wartość  energii  skutecznej  podczas  defibrylacji  dzieci  dla
pierwszego i kolejnych wyładowań wynosi:

A .  2 J/kg,
B.  3 J/kg,
C.  4 J/kg,
D.  9 J/kg.



Zadanie 61.
W  ciągu 72 godzin u pacjenta,  który uległ  podtopieniu występuje
wysokie ryzyko:

A.  choroby kesonowej,
B.  ostrej niewydolności oddechowej,
C.  hipertermii,
D.  sepsy.

Zadanie 62.
Pacjenta z rozpoznanym ostrym zawałem mięśnia sercowego zespół
specjalistyczny transportuje do:

A . najbliższego  szpitalnego  oddziału  ratunkowego  od
miejsca zdarzenia,

B.  specjalistycznego oddziału szpitalnego (kardiologii),
C .  szpitala powiatowego,
D.  szpitala resortowego (MSW).

Zadanie 63.
Według polskiego kodeksu karnego, przestępstwo to:

A . czyn  człowieka  zabroniony  pod  groźbą  kary  przez
obowiązującą  ustawę  określającą  jego  znamiona,
zawiniony  i  społecznie  szkodliwy,  zagrożony  karą  niższą
(np.  karą  aresztu,  ograniczeniem  wolności  do  3
miesięcy, grzywną do 5 tysięcy lub naganą),

B . czyn  człowieka  zabroniony  pod  groźbą  kary  przez
obowiązującą  ustawę  określającą  jego  znamiona,
zawiniony  i  społecznie  szkodliwy  w  stopniu  więcej  niż
znikomym,

C . wszelki  czyn  zabroniony  przez  ustawę,  wobec  którego
policja  i  prokurator  dowiedziawszy  się  o  nim  nie  ma
obowiązku  wszczynania  i  prowadzenia  postępowania
karnego,

D . czyn dokonany lub zaniechany przez sprawcę, któremu nie
można przypisać winy w czasie czynu.

Zadanie 64.
Który  z  wymienionych  poniżej  środków  najszybciej  przeciwdziała
następstwom sercowym silnej hiperkaliemii?

A.  insulina-glukoza,
B.  chlorek wapnia,
C.  dwuwęglan sodu,
D.  furosemid.



Zadanie 65.
W  leczeniu  zaburzeń  kurczliwości  serca  w  przebiegu  wstrząsu
septycznego, aminą katecholową z wyboru jest:

A .  epinefryna,
B.  norepinefryna,
C.  dopamina,
D.  dobutamina.

Zadanie 66.
Do nadkomorowych zaburzeń rytmu serca NIE należy:

A.  migotanie przedsionków,
B.  trzepotanie przedsionków,
C.  migotanie komór,
D.  tachyarytmie zatokowe.

Zadanie 67.
Medyczne działania ratownicze w jednostkach systemu podejmują:

A . lekarz  systemu,  pielęgniarka  systemu,  ratownik
medyczny,

B.  lekarz systemu, pielęgniarka systemu, strażak,
C . lekarz  systemu,  dysponent  medyczny,  pielęgniarka

systemu, ratownik medyczny,
D.  pielęgniarka systemu, ratownik medyczny, strażak.

Zadanie 68.
U  chorego  po  urazie  komunikacyjnym  stwierdzono:  częstość
uderzeń serca wynoszącą 120 uderzeń/min., prawidłowe ciśnienie
tętnicze  krwi,  częstość  oddechów  20  –  30/min.,  diurezę  20  –  30
ml/godz.  oraz  pobudzenie  psychoruchowe.  Powyższe  objawy
sugerują, iż chory utracił objętość krwi wynoszącą:

A.  mniej niż 15%,
B.  15 - 30%,
C.  30 - 40%,
D.  powyżej 40%.

Zadanie 69.
Fundamentalną zasadą dla porządku zbiorowego jest zasada:

A.  solidarności społecznej,
B.  równości i solidarności społecznej,
C.  praworządności,
D.  równości, solidarności społecznej i praworządności.



Zadanie 70.
Zgodnie  z  teorią  Antonovsky'ego,  poszukiwanie  czynników
odpowiedzialnych  za  utrzymanie  zdrowia  pomimo  działania  na
organizm silnego stresu stanowi poczucie:

A.  deprywacji,
B.  koherencji,
C.  ambiwalencji,
D.  destrukcji.

Zadanie 71.
Z maltretowaniem fizycznym dziecka NIE są związane:

A.  oparzenia papierosami,
B.  złamania dystalnej części piszczeli,
C . oparzenia gorącą wodą pośladków i  nóg, z oszczędzeniem

bruzd,
D.  spiralne złamanie kości ramiennej lub piszczelowej.

Zadanie 72.
Lekiem przeciwwskazanym u pacjentów z urazami głowy jest:

A .  paracetalmol,
B.  metoclopramid,
C.  ketamina,
D.  dihydrokodeina.

Zadanie 73.
Z e  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  można  przenieść  pacjenta
wówczas, gdy uzyska się:

A .  stabilną hemodynamikę i bezpieczną wentylację płuc,
B . wyniki  wszystkich  badań  diagnostycznych  oraz

konsultacji,
C . wyniki badań diagnostycznych, dokładny wywiad dotyczący

okoliczności zachorowania,
D.  bezpieczną wentylację płuc i prawidłową diurezę.



Zadanie 74.
I I  typ  ostrej  niewydolności  oddechowej  według  klasyfikacji
Wooda to:

A.  niewydolność wentylacyjna - spowodowana hipowentylacją,
B . niewydolność hipoperfuzyjna - spowodowana zmniejszeniem

przepływu krwi przez płuca,
C . niewydolność  okołooperacyjna  -  spowodowana

zmniejszeniem  czynnościowej  pojemności  zalegającej  i
niedodmą  wskutek  pozycji  leżącej,  zmniejszeniem
ruchomości  przepony,  osłabieniem mięśni  oddechowych i
zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych,

D . niewydolność  hipoksemiczna -  spowodowana zmianami  w
miąższu płuc, skutkującymi niedostosowaniem wentylacji
do przepływu płucnego.

Zadanie 75.
Obraz cepowatej klatki piersiowej wraz z objawem paradoksalnego
oddechu występuje u chorego:

A.  ze złamaniem kręgosłupa w odcinku piersiowym,
B . z e  złamaniem  więcej  niż  3  żeber  w  co  najmniej  2

miejscach,
C.  po urazie z pęknięciem żołądka,
D.  z chorobą obturacyjną płuc.

Zadanie 76.
Młody mężczyzna od 10 roku życia chorujący na cukrzycę typu 1
zgłosił  s ię  do  oddziału  ratunkowego  zaniepokojony,  z
przyspieszonym  oddechem.  Zgłasza  ogólne  złe  samopoczucie,
uporczywe nudności i wymioty. Obraz kliniczny sugeruje:

A.  zatrucie pokarmowe,
B.  przedawkowanie insuliny,
C.  kwasicę ketonową,
D.  nadużycie alkoholu.

Zadanie 77.
Zawał  mięśnia sercowego powikłany wstrząsem kardiogennym nie
objawia się:

A .  bólem i dusznością w klatce piersiowej,
B.  znacznym spadekiem ciśnienia tętniczego,
C . zaburzeniami  świadomości,  pobudzeniem

psychomotorycznym,
D.  przyspieszonym napływem kapilarnym.



Zadanie 78.
Świst  krtaniowy,  charczenie,  sinica,  z łe  napowietrzenie  płuc
mimo dobrej ruchomości klatki piersiowej, to objawy:

A.  zapalenia krtani u niemowląt,
B.  niedrożności górnych dróg oddechowych u dzieci,
C.  niedrożności dolnych dróg oddechowych u dzieci,
D.  stanu zapalnego płuc u dzieci.

Zadanie 79.
Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala:

A.  Aldretea,
B.  Norton,
C.  Cambridge,
D.  TISS.

Zadanie 80.
Automatyczne  defibrylatory  zewnętrzne  (AED)  można  stosować  u
dzieci:

A .  powyżej 1 roku życia,
B.  powyżej 8 roku życia,
C.  o masie ciała powyżej 15 kg,
D.  nie ma rozgraniczeń wiekowych.

Zadanie 81.
W  przypadku  podjęcia  decyzji  o  zaprzestaniu  zabiegów
resuscytacyjnych  u  pacjenta  będącego  w  hipotermii,  należy
kierować się zasadą:

A . stwierdzenie  zgonu  odbywa  się  tak  jak  w  innych
przypadkach,

B . nie  można  stwierdzić  zgonu  dopóki  nie  ogrzeje  s ię
ofiary,

C . jeśl i  nie  ma  krążenia  po  20  minutach  wykonywania
zabiegów resuscytacyjnych, zawsze stwierdza się zgon,

D . zawsze  stwierdza  się  zgon,  jeśli  upłynęło  20  minut  od
epizodu oziębienia ofiary.

Zadanie 82.
Kluczem  efektywnego  zarządzania  relacjami  z  pacjentem  w
szpitalnym oddziale ratunkowym jest:

A .  szybkość działania,
B.  kompleksowość działania,
C.  wybiórczość leczenia,
D.  indywidualizacja leczenia.



Zadanie 83.
Rodzice  zgłosili  s ię  z  3-letnim  dzieckiem  do  SOR,  zaniepokojeni
trwającymi  od  dwóch  dni  długimi  atakami  kaszlu  z  następowymi
wymiotami  i  sinicą.  Według  ich  relacji  napady  kaszlu  u  dziecka
kończą  się  głębokim  wdechem  i  "pianiem".  Jaką  jednostkę
chorobową trzeba brać pod uwagę?

A.  zapalenie krtani,
B.  zapalenie nagłośni,
C.  krztusiec,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 84.
Segregowanie poszkodowanych (triage) to:

A . kwalifikacja  ofiar  wypadku  według  priorytetu  leczenia,
z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie osób wymagających
natychmiastowego działania,

B . kwalifikacja  ofiar  wypadku,  którym  leczenie  można
czasowo odłożyć,

C . kwalifikacja  według  wstępnie  rozpoznanej  jednostki
chorobowej i osób zmarłych,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 85.
Do zwężenia zastawki aorty NIE przyczynia się:

A .  reumatyczne zapalenie wsierdzia,
B.  miażdżyca,
C.  bradykardia zatokowa,
D.  wrodzone wady serca.

Zadanie 86.
Zgodnie  z  przepisami  Unii  Europejskiej,  do  obrotu  i  używania
mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznaczone znakiem:

A.  PL,
B.  Q ,
C.  CE,
D.  PZH.

Zadanie 87.
Epinefryna:

A . prowadzi  do  rozkurczu  mięśni  gładkich  krtani  i
oskrzeli,

B .  powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
C.  zapobiega uwalnianiu mediatorów anafilaksji,
D.  wywołuje wszystkie wymienione efekty działania.



Zadanie 88.
Dokończ  zdanie:  Od  chwili  udrożnienia  dróg  oddechowych maską
lub  rurką  krtaniową  należy  podjąć  próbę  uciskania  klatki
piersiowej:

A . bez  przerw  na  wentylację,  bez  względu  na  to  czy  pojawi
s ię  nadmierny  przeciek  powietrza  upośledzający
wentylację,

B . bez  przerw  na  wentylację,  lecz  jeśli  pojawi  s ię
nadmierny  przeciek  powietrza  upośledzający  wentylację,
RKO należy prowadzić z przerwami na oddechy, utrzymując
stosunek 30 uciśnięć do 2 wdechów,

C . bez  przerw  na  wentylację,  lecz  jeśli  pojawi  s ię
nadmierny  przeciek  powietrza  upośledzający  wentylację,
RKO należy prowadzić z przerwami na oddechy, utrzymując
stosunek 2 wdechy do 30 uciśnięć,

D.  bez przerw na wdechy prowadząc hiperwentylację.

Zadanie 89.
Mężczyzna  lat  41,  cierpi  na  zaburzenie  dziedziczące  się
recesywnie w sposób sprzężony z chromosomem X, w wyniku którego
występuje niedobór czynnika VIII. Rozpoznanie, to:

A . DIC  (zespół  rozsianego  wykrzepiania
wewnątrznaczyniowego),

B.  hemofilia A,
C.  hemofilia B,
D.  sferocytoza wrodzona.

Zadanie 90.
Niedokrwienie  lub  zawał  mięśnia  sercowego  w  okolicy  ściany
dolnej  można  określić  na  podstawie  zmian  w  następujących
odprowadzeniach elektrokardiogramu:

A.  V1-V4,
B.  V1, V2,
C.  I,  aVL,
D.  II, III, aVF.

Zadanie 91.
Wskazaniem do leczenia tlenem NIE jest:

A .  sinica,
B.  niewydolność krążenia,
C.  niedotlenienie,
D.  saturacja na poziomie 94 - 98%.



Zadanie 92.
Zespół  stresu  postraumatycznego  (PTSD  -  Posttraumatic  Stress
Disorder) to:

A . nagłe  zdarzenie  powodujące  traumę,  np.:  udział  w
wypadku komunikacyjnym z poważnymi skutkami,

B . silne,  dramatyczne  przeżycie,  spowodowane  przez
krótkotrwały  incydent  lub  bolesne  wydarzenia,
rozciągnięte w czasie, np.: wojna, niewola,

C . fizjologiczny  i  psychiczny  wysiłek  organizmu  człowieka
włożony w zmaganie się ze stresem,

D . długotrwałe zaburzenia (zmiany)  psychiczne,  występujące
jako skutek przeżytej traumy.

Zadanie 93.
W  szpitalnym  oddziale  ratunkowym  pielęgniarka  odpowiedzialna
jest za dokumentację przetoczeń. Dokumentacja przetoczeń to:

A.  indywidualna historia choroby,
B.  książka raportów pielęgniarskich,
C.  odpowiedzi A i B oraz książka transfuzyjna,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 94.
Pewnym kryterium śmierci pacjenta w hipotermii jest:

A .  niemożność przywrócenia krążenia po ogrzaniu pacjenta,
B.  brak odruchu rogówkowego,
C.  brak objawu "oczu lalki",
D.  brak odruchów głębokich.

Zadanie 95.
Pacjentka  w  32  tygodniu  ciąży  przywieziona  do  SOR  z  objawami
duszności  i  spadkiem  ciśnienia  tętniczego.  Po  kilku  minutach
doszło  do  zatrzymania  krążenia.  Podjęto  decyzję  o  ratunkowej
histerotomii. Decyzja taka pozwala na:

A . skuteczniejszą  resuscytację  matki,  jednak  zmniejsza
szanse dziecka na przeżycie,

B . umożliwia  dostęp  i  skuteczniejszą  resuscytację
noworodka, pogarszając jednak szanse matki,

C . jest  bezcelowa,  powodując  dodatkową  utratę  krwi  i
utrudniając prowadzenie akcji resuscytacyjnej matki,

D . pozwala  na  zwiększenie  szans  matki  i  na  skuteczną
resuscytację noworodka.



Zadanie 96.
W  przypadku  ciężkiej  hipoglikemii  przebiegającej  z  utratą
przytomności,  rozpoznanej  w  warunkach  pozaszpitalnych,  gdy
istnieje  trudność  w  uzyskaniu  dostępu  do  żyły,  choremu  należy
podaż  1  mg  glukagonu  domięśniowo  lub  podskórnie.
Przeciwwskazaniem do takiego postępowania NIE jest:

A . cukrzyca typu 2  z  zachowanym wydzielaniem endogennej
insuliny,

B.  hipoglikemia wywołana lekami doustnymi,
C.  stan po spożyciu alkoholu,
D.  cukrzyca typu 1 – insulinozależna.

Zadanie 97.
W  przypadku  wystąpienia  wstrząsu  anafilaktycznego,  aminą
katecholową z wyboru jest:

A .  norepinefryna,
B.  epinefryna,
C.  dopamina,
D.  dobutamina.

Zadanie 98.
Kobieta  lat  45  z  pełnoobjawowym  wstrząsem  anafilaktycznym  po
użądleniu przez pszczołę. Pacjentce należy podać:

A.  epinefrynę 1:1000, 1ml im,
B.  corhydron 300 mg iv,
C.  epinefrynę 1:10 000 1ml iv,
D.  amiodaron 150 mg iv.

Zadanie 99.
Czy  podczas  medycznej  segregacji  wstępnej  dokonuje  się
bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych?

A . nie,  bo  pacjenci  z  niedrożnością  dróg  oddechowych  nie
rokują przeżycia,

B.  tak, bo jest to podstawowy sposób postępowania,
C.  tak, ale tylko wtedy, gdy jest na to czas,
D.  nie, bo jest to działanie drugorzędne.



Zadanie 100.
34-letni  mężczyzna  postrzelony  w  prawą  okolicę  pachwinową.
Stwierdzono krwawienie tętnicze, którego nie można powstrzymać
bezpośrednim  uciskiem.  Pacjent  jest  zdezorientowany,  spocony  i
m a  słabe  nitkowate  tętno  na  obwodzie.  Jak  należy  przetaczać
płyny i.v. w przypadku tego pacjenta?

A.  wolny wlew kroplowy,
B . szybkość  przetaczania  płynów  i  ich  objętość  nie  wyższe

niż  konieczne  do  utrzymania  odpowiedniej  perfuzji
obwodowej,

C . bardzo  szybkie  przetaczanie  płynów;  podać  co  najmniej
dwa litry, następnie ponownie ocenić stan pacjenta,

D.  w tej sytuacji nie należy podawać kroplówki.

Zadanie 101.
Międzynarodowy  Kodeks  Etyki  dla  Pielęgniarek  został  po  raz
pierwszy przyjęty przez  Międzynarodową Radę Pielęgniarek ICN w
roku:

A.  2006,
B.  2002,
C.  1976,
D.  1953.

Zadanie 102.
W  resuscytacji  płynowej  ciężkiej  sepsy  i  wstrząsu  septycznego,
pierwszorzutowym postępowaniem z wyboru jest przetoczenie:

A.  roztworów hydroksylowanej skrobi,
B.  krystaloidów elektrolitowych,
C.  wyłącznie roztworu albumin i globulin,
D.  preparatów krwiopochodnych.

Zadanie 103.
W  związku  z  wykonywaniem  zawodu,  pracownicy  medyczni  za
popełnione błędy medyczne ponoszą odpowiedzialność:

A.  cywilną, osobistą, zawodową, karną,
B . karną,  pracowniczą,  przed  pacjentem  i  jego  rodziną,

przed pracodawcą,
C.  cywilną, pracowniczą, zawodową, karną,
D.  moralną, cywilną, zawodową, karną.



Zadanie 104.
W sytuacji nagłego wypadku, dobro własne świadka czy uczestnika
nagłego wypadku, decyduje o udzieleniu pomocy poszkodowanemu.
Jest to teoria:

A.  wymiany społecznej,
B.  wzajemności,
C.  empatii-altruizmu,
D.  strat.

Zadanie 105.
W  sytuacji  rozpoznania  anafilaksji  z  zachowanym  krążeniem  u
osoby dorosłej, adrenalinę dożylnie należy podać:

A . w powtarzalnych bolusach po 50 mikrogramów, przy czym
wymagane  jest  uprzednio  monitorowanie  zapisu  ekg,
pulsoksymetria i częsty pomiar ciśnienia tętniczego,

B . w powtarzalnych bolusach po 500 mikrogramów, przy czym
wymagane  jest  uprzednio  monitorowanie  zapisu  ekg,
pulsoksymetria i częsty pomiar ciśnienia tętniczego,

C.  w powtarzalnych bolusach po 1mg jak w sekwencji ALS,
D . nie  podajemy  adrenaliny  gdy  zachowana  jest  czynność

serca.

Zadanie 106.
System  Ratownictwa  Medycznego  w  Polsce  zakłada  3  zasadnicze
podmioty pracy dla pielęgniarki systemu, z WYJĄTKIEM:

A.  CPR,
B.  KOIT,
C.  ZRM, w tym LZRM,
D.  SOR.

Zadanie 107.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Prowadząc czynności resuscytacyjne
u dzieci NIE wolno ich przerywać do czasu:

A . powrotu  oznak  życia  u  dziecka  (zacznie  s ię  budzić,
poruszać, otworzy oczy oraz zacznie prawidłowo oddychać
lub  będzie  miało  dobrze  wyczuwalne  tętno  z  częstością
powyżej 40 uderzeń/ minutę,

B . powrotu  oznak  życia  u  dziecka  (zacznie  s ię  budzić,
poruszać, otworzy oczy oraz zacznie prawidłowo oddychać
lub  będzie  miało  dobrze  wyczuwalne  tętno  z  częstością
powyżej 60 uderzeń/ minutę,

C . przybycia  wykwalifikowanej  pomocy,  która  przejmie
działania ratownicze,

D.  wyczerpania własnych sił.



Zadanie 108.
Elektrokardiograficzne  rozpoznanie  asystolii  może  ułatwić
obecność:

A.  szerokich zespołów QRS,
B.  wąskich zespołów QRS,
C.  idealnie płaskiej linii izoelektrycznej,
D.  załamków P w obrębie linii izoelektrycznej.

Zadanie 109.
Czynnikami ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej NIE są:

A . rozległe  zabiegi  operacyjne,  urazy  w  obrębie  kończyn
dolnych lub miednicy, długotrwałe unieruchomienie,

B . stosowanie leków antykoncepcyjnych, hormonalna terapia
zastępcza,

C.  otyłość, żylaki kończyn dolnych,
D.  trombcytopenia, niedokrwistość.

Zadanie 110.
Stałe  zapewnienie  wystarczającego  poziomu  obsad  pod  względem
liczby i  kompetencji, wdrożenie bezpiecznych praktyk do systemu
świadczonej  opieki,  zagwarantowanie  pacjentowi  poufnego
charakteru  opieki,  jakości  żywienia,  dostępności  usług
wspierających to kryteria:

A.  ilości świadczonych usług w oddziale ratunkowym,
B.  oceniające wyniki leczenia,
C.  jakości opieki,
D.  dostępności usług.

Zadanie 111.
U dzieci poddanych całkowitej lub częściowej splenektomii:

A .  należy podać szczepionkę przeciw pneumokokom,
B.  należy podać szczepionkę przeciw H. influenzae (HIB),
C.  nie należy podawać żadnych szczepionek,
D.  prawidłowe A i B.

Zadanie 112.
Jakiego  koloru  opaskę  zastosujesz  według  systemu  Mettag  w
czasie  wstępnej  segregacji  dla  poszkodowanego  we  wstrząsie
oligowolemicznym?

A.  czarnego,
B.  żółtego,
C.  czerwonego,
D.  zielonego.



Zadanie 113.
Do poznawczych oznak stresu u pracowników NIE zalicza się:

A .  utraty pamięci,
B.  drażliwości,
C.  afazji wzrokowej,
D.  problemów z liczeniem.

Zadanie 114.
Udrożnienie dróg oddechowych u niemowlęcia uzyskujemy poprzez:

A.  maksymalne odgięcie głowy,
B.  podłożenie pod okolicę potylicy płaskiej poduszeczki,
C.  przygięcie głowy i uniesienie żuchwy,
D . odgięcie  głowy  do  pozycji  neutralnej  i  uniesienie

żuchwy.

Zadanie 115.
D o  oddziału  ratunkowego  zgłosił  s ię  pacjent  pobudzony
psychoruchowo,  spocony,  z  bełkotliwą  mową  i  trudnym  do
opanowania  drżeniem  rąk.  Twierdzi,  że  choruje  na  cukrzycę.
Nagle upada i traci przytomność. Najwłaściwszym postępowaniem w
takiej sytuacji jest:

A . oznaczenie  stężenia  glukozy  w  surowicy  krwi  i  ciał
ketonowych w moczu,

B.  niezwłoczne podanie dożylnie glukozy,
C.  podanie podskórnie insuliny krótkodziałającej,
D . podanie  dożylnie  dwuwęglanu  sodowego  ze  względu  na

możliwość kwasicy.

Zadanie 116.
I l e  punktów  w  skali  Glasgow  należy  przyznać  choremu,  który:
otwiera  oczy  tylko  w  odpowiedzi  na  głos,  wykazuje  reakcję
obronną na ból, używa kończyny by oprzeć się zadawanemu bólowi,
jest splątany i mówi nieskładnie?

A.  15 pkt.,
B.  11 pkt.,
C.  9 pkt.,
D.  6 pkt.



Zadanie 117.
U  80-letniego  pacjenta  wystąpiła  anuria.  W  podbrzuszu
wyczuwalny  jest  wypełniony  pęcherz  moczowy.  Lekarz  pogotowia
ratunkowego  nie  mógł  założyć  cewnika  Foleya  do  pęcherza
moczowego.  Najbardziej  prawdopodobną  przyczyną  zatrzymania
moczu u tego pacjenta jest:

A .  ostre kłębkowe zapalenie nerek,
B.  przerost gruczołu krokowego,
C.  kamica moczowodowa,
D.  wstrząs hipowolemiczny.

Zadanie 118.
Jedną z technik prowadzenia wentylacji mechanicznej na oddziale
intensywnej terapii jest wentylacja wspomagana, która:

A . zwiększa objętość oddechu chorego o dodatkową objętość,
jednocześnie zachowując własny rytm oddechowy pacjenta,

B . stosowana  jest  w  przypadku  stwierdzenia  bezdechu,  lub
gdy własny rytm oddechowy chorego jest niewydolny,

C . stosowana  jest  u  wszystkich  pacjentów  poddawanych
działaniu środków zwiotczających mięśnie,

D.  pokrywa całkowitą wentylację minutową chorego.

Zadanie 119.
Prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową u małego dziecka,
wobec niemożności uzyskania obwodowego dostępu dożylnego możemy
podawać leki:

A .  domięśniowo, w odpowiednio zwiększonej dawce,
B . podskórnie  w  okolicę  ramienia  dziecka,  a  następnie

unieść kończynę do góry,
C . podjęzykowo,  przy  zabezpieczonych  przed  zachłyśnięciem

drogach oddechowych,
D.  do jamy szpikowej.

Zadanie 120.
Podejmowanie interwencji medycznej w stosunku do każdej osoby
znajdującej  s ię  w  stanie  nagłego  zagrożenia  życia  lub  zdrowia
ustawodawca określa jako zadanie:

A.  ochrony zdrowia,
B.  państwa,
C.  Państwowej Straży Pożarnej, ratownictwa medycznego,
D.  Ministra Zdrowia, Wojewody, Starosty.



Zadanie 121.
Celem edukacji społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy jest:

A .  poprawienie skuteczności i redukcja kosztów leczenia,
B.  właściwe, wstępne postępowanie,
C . uzyskanie  optymalnego  poziomu  wiedzy  z  zakresu

pierwszej pomocy,
D . trafne  rozpoznanie  zatrzymania  krążenia,  oddechu,

zadławienia,  oraz  prawidłowe  prowadzenie  podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych.

Zadanie 122.
Działalność  lotniczych  zespołów  ratownictwa  medycznego  jest
finansowana:

A . w  ramach  środków  określonych  w  planie  finansowym
Narodowego Funduszu Zdrowia,

B . na podstawie programów wieloletnich ustanawianych przez
Radę Ministrów na zasadach określonych w przepisach o
finansach publicznych,

C . z  budżetu  państwa  z  części,  której  dysponentem  jest
minister właściwy do spraw zdrowia,

D . z  budżetu  państwa  z  części,  których  dysponentami  są
poszczególni wojewodowie.

Zadanie 123.
Jeśli osoba podejmująca medyczne działania ratunkowe lub osoba
udzielająca  pierwszej  pomocy  w  następstwie  swojej  interwencji
poniosła szkodę na mieniu to:

A . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej
szkody od skarbu państwa,

B . poszkodowanemu nie przysługuje roszczenie o naprawienie
te j  szkody,  ponieważ  działał  w  imię  solidarności
społecznej,

C . poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie tej
szkody od firmy ubezpieczeniowej poszkodowanego,

D . poszkodowany może dochodzić roszczeń o naprawienie te j
szkody  od  osoby  ( lub  osób),  której  udzielał  działań
ratunkowych lub udzielał pierwszej pomocy.



Zadanie 124.
Określenie  rozmiaru  katastrofy,  określenie  niewydolności
obsługi  zapewniającej  czynniki  niezbędne  do  życia  i  określenie
lokalnej  reakcji  oraz  wpływu  na  stan  zdrowia  publicznego  i
infrastruktury  medycznej  w  rejonie  katastrofy  stanowią
specyficzne czynniki:

A . programu  szybkiej  oceny  potrzeb  (RAN  -  Rapid  Needs
Assessment),

B.  Triage,
C.  Systemy START (Simple Triage And Rapid Treatment),
D.  SAMPLE.

Zadanie 125.
Permisywna hyperkapnia to:

A . patologia  oddychania  zewnętrznego  wymagająca
hiperwentylacji,

B . patologia  oddychania  wewnętrznego  wymagająca  podania
roztworu wodorowęglanów,

C . metoda  terapeutyczna  stosowana  w  ciężkich  postaciach
ostrej płucnej niewydolności oddechowej,

D . powikłanie  po  zastosowanym  w  formie  bolusa
wstrzyknięciu natrium bicarbonicum,

Zadanie 126.
Nadzór  nad  realizacją  kształcenia  podyplomowego  pielęgniarek
sprawuje/ą:

A.  Minister Edukacji Narodowej,
B.  Minister właściwy do spraw zdrowia,
C.  Izby Pielęgniarskie,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zadanie 127.
Prawidłowe stężenie potasu w surowicy krwi wynosi:

A .  3 - 5 mmol/l,
B.  3,5 - 5,5 mmol/l,
C.  3,5 - 7 mmol/l,
D.  6 - 7 mmol/l.

Zadanie 128.
Najpopularniejszą  techniką  cewnikowania  żył
wewnętrznych/centralnych jest technika:

A.  Safara,
B.  Seldingera,
C.  Edwardsa,
D.  Szylenbusha.



Zadanie 129.
Gdy  zgon  pacjenta  nastąpił  na  skutek  uszkodzenia  ciała  lub
zatrucia, dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez
okres:

A.  10 lat,
B.  20 lat,
C.  25 lat,
D.  30 lat.

Zadanie 130.
D o  SOR  przywieziono  pacjenta  z  powodu  ostrego  zatrucia
alkoholem.  Chory  skarży  się  na  silne  bóle  brzucha,  wymioty,
zawroty  głowy.  W  badaniu  stwierdzono  -  tachykardię  około  130
uderzeń/minutę, l iczbę oddechów 25,  pH = 6,7,  niedobór zasad -
BE 20 mmol/l. Powyższy obraz kliniczny sugeruje:

A.  zatrucie glikolem etylenowym,
B.  zatrucie alkoholem metylowym,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  zatrucie alkoholem etylowym.

Zadanie 131.
Który z  wymienionych poniżej  środków farmakologicznych nie  ma
znaczącego wpływu na wzrost poziomu potasu?

A.  digoksyna,
B.  wapń,
C.  suksametonium,
D.  arginina.

Zadanie 132.
Pacjent  będący  w  hipotermii  umiarkowanej,  ogrzewany  metodami
biernymi i czynnymi zewnętrznymi:

A.  ma zmniejszone zapotrzebowanie na płyny,
B.  ma zwiększone zapotrzebowanie na płyny,
C.  ogrzewanie nie wpływa na zapotrzebowanie płynowe,
D . nawadnianie  uzależniamy  od  uczucia  pragnienia

zgłaszanego przez pacjenta.



Zadanie 133.
Stanem padaczkowym nazywamy:

A . ciągłą  aktywność  napadową  trwająca  dłużej  niż  10  min.,
po której następuje pełne wycofanie się zaburzeń,

B . ciągłą  aktywność  napadową  trwająca  dłużej  niż  20  min.,
po której następuje pełne wycofanie się zaburzeń,

C . ciągłą  aktywność  napadową  trwającą  dłużej  niż  30  min.,
albo  wystąpienie  co  najmniej  dwóch  napadów,  pomiędzy
którymi nie następuje pełne wycofanie się zaburzeń,

D . wystąpienie dwóch napadów padaczkowych w ciągu jednej
godziny,  pomiędzy  którymi  nastąpiło  pełne  wycofanie  s ię
zaburzeń.

Zadanie 134.
Ratownicze  uciskanie  klatki  piersiowej  u  świeżorodka,  należy
wykonać w przypadku:

A.  braku oddechu,
B.  bradykardii poniżej 80 uderzeń/minutę,
C.  bradykardii poniżej 70 uderzeń/minutę,
D.  bradykardii poniżej 60 uderzeń/minutę.

Zadanie 135.
Strategia agresywna w działaniach Jednostek Systemu Ratownictwa
Medycznego polega na:

A . maksymalnym  wykorzystaniu  silnych  stron  f irmy  oraz
nadarzających się szans,

B.  maksymalnym wykorzystaniu atutów przedsiębiorstwa,
C.  eliminacji słabych stron przedsiębiorstwa,
D . maksymalnym  wykorzystaniu  atutów  przedsiębiorstwa  i

eliminacji słabych stron.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
TEST NR 100109
GRUPA 1
Zadanie 0.
Epidemia to:

A . występowanie  choroby  wśród  ludności  na  określonym
terenie  w  liczbie  utrzymującej  s ię  przez  wiele  lat  na
podobnym poziomie,

B . nadmierna zapadalność na określoną chorobę w określonej
czasowo i terytorialnie populacji ludzkiej,

C . rozprzestrzenianie  s ię  chorób  zakaźnych  na  określonym
terytorium,

D . zachorowalność na choroby zakaźne na określonym terenie
utrzymujące się przez kilka lat.

Zadanie 0.
Najczęstszym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn w Polsce jest
nowotwór:

A.  krtani,
B.  żołądka,
C.  gruczołu krokowego,
D.  płuc.

Zadanie 0.
Śmiertelność to:

A . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,

B . odsetek  liczby  zgonów  noworodków  do  liczby  zgonów
ogółem,

C . stosunek  liczby  zgonów  do  liczby  osób  z  określonej
populacji,

D.  odsetek liczby zgonów do liczby urodzeń x 1000.

Zadanie 0.
Najczęstsza lokalizacja nowotworu narządu rodnego dotyczy:

A.  sromu,
B.  trzonu macicy,
C.  jajnika,
D.  szyjki macicy.

Zadanie 0.
Klasyfikacje chorób i niepełnosprawności w których porządkowane
s ą pojęcia, nazwy i grupy zjawisk patologicznych przygotowywane
są i publikowane przez:

A.  Ministerstwo Zdrowia,
B.  Głównego Inspektora Sanitarnego,
C.  Komitety Ekspertów WHO,
D.  Komitety Ekspertów poszczególnych Ministerstw.



Zadanie 0.
Do pośrednich dróg szerzenia się zakażeń zalicza się:

A .  drogę powietrzno û kropelkową i powietrzno û pyłową,
B.  ukąszenia i zadrapania przez zwierzęta,
C.  kontakty bezpośrednie z chorymi,
D.  drogę łożyskową w czasie ciąży.

Zadanie 0.
Skrining to badanie zaliczone do badań:

A.  profilaktycznych,
B.  przesiewowych,
C.  diagnostyczno û leczniczych,
D.  leczniczych.

Zadanie 0.
Rak płaskonabłonkowy oskrzela występuje najczęściej:

A .  u palaczy w każdym wieku,
B.  u osób w wieku 30 û 40 lat,
C . p o  50  roku  życia  i  ma  często  związek  z  długoletnim

paleniem,
D.  u kobiet w okresie menopauzalnym.

Zadanie 0.
Głównymi chorobami zawodowymi pracowników służby zdrowia są:

A.  grzybice,
B.  zatrucia pokarmowe,
C.  wirusowe zapalenie wątroby typu B i typu C,
D.  grypa i zespoły grypo podobne.

Zadanie 0.
Choroby nowotworowe u kobiet dotyczą najczęściej:

A .  płuc,
B.  sutka,
C.  narządów rodnych,
D.  jelita grubego.

Zadanie 0.
Opieka lekarska w POZ oparta jest o:

A .  rejonizację,
B.  wolny wybór lekarza,
C.  pierwszą wizytę u lekarza,
D.  miejsce pracy.



Zadanie 0.
Urazy i zatrucia dotyczą najczęściej:

A .  ludzi w podeszłym wieku,
B.  kobiet w okresie menopauzy,
C.  młodzieży i dzieci,
D.  mężczyzn.

Zadanie 0.
Jednym ze wskaźników oceny dostępności do świadczeń zdrowotnych
w podstawowej opiece zdrowotnej jest:

A .  stopień zadowolenia pacjentów z otrzymanych świadczeń,
B.  prawidłowa komunikacja personelu z podopiecznym,
C.  występowanie barier dla osób niepełnosprawnych,
D.  obecność wytycznych postępowania w praktyce.

Zadanie 0.
Karta praw pacjenta zapewnia prawo do:

A . świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymogom wiedzy
medycznej,

B.  podejmowania decyzji o sposobie leczenia,
C . decyzji  o  sposobie  wykonywania  zabiegów

pielęgnacyjnych,
D.  decyzji dotyczących wykonywania badań diagnostycznych.

Zadanie 0.
W realizacji programów prozdrowotnych POZ udział biorą:

A.  pracownicy medyczni,
B.  pracownicy biura promocji zdrowia,
C.  instytucje pozarządowe,
D . pracownicy  medyczni,  pacjenci,  organizacje  i  instytucje

pozarządowe.

Zadanie 0.
Celem POZ jest:

A .  opieka wielopłaszczyznowa,
B.  opieka nad ciężarną z ciążą wysokiego ryzyka,
C.  leczenie chorych uzależnionych,
D.  opieka kardiologiczna.

Zadanie 0.
Główne  zagrożenia  życia  i  zdrowia  ludności  w  Polsce  stanowią
choroby:

A.  nerek,
B.  metaboliczne,
C.  układu krążenia,
D.  alergiczne.



Zadanie 0.
Budżet państwa zapewnia finansowanie:

A . strategicznych  programów  zapobiegania  chorobom  i
promocji zdrowia,

B.  usług diagnostycznych na poziomie POZ,
C.  usług rehabilitacyjnych na poziomie POZ,
D.  opieki paliatywnej na poziomie POZ.

Zadanie 0.
Warunkiem  aktywności  obywateli  (społeczności  lokalnych)  w
efektywnych  działaniach  na  rzecz  własnego  zdrowia  jest
uświadomienie, że:

A .  ludzie nie są odpowiedzialni za swoje zdrowie,
B . władze  lokalne  (administracyjne,  a  przede  wszystkim

samorządowe) są odpowiedzialne za zdrowie,
C . ludzie  są  odpowiedzialni  za  swoje  zdrowie  i  mają

możliwości wpływania na jego poziom,
D . ludzie  nie  mają  możliwości  wpływania  na  poziom  swego

zdrowia i życia.

Zadanie 0.
Środowisko społeczne to:

A.  ludzie i stosunki społeczne,
B . całokształt  organizacji  społecznego  istnienia  ludzi  w

środowisku,
C . obowiązujące  normy  i  społeczne  oczekiwania  wobec

zdrowia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Lustracja terenowa jest specyficzną formą:

A . wywiadu  ukierunkowaną na  określenie  zasobów ludzkich
społeczności lokalnej,

B . obserwacji  ukierunkowaną na określone cechy fizycznego
środowiska danego rejonu,

C . pomiarów  ukierunkowaną  na  określenie  potrzeb
zdrowotnych społeczności lokalnej,

D . analizy dokumentów ukierunkowaną na określenie potrzeb
zdrowotnych społeczności lokalnej.

Zadanie 0.
Skuteczny  program  promocji  zdrowia  w  społeczności  lokalnej
powinien:

A.  koncentrować się na edukacji indywidualnej,
B.  koncentrować się na edukacji grupowej,
C.  koncentrować się na aktywizacji,
D.  łączyć edukację grupową z aktywizacją.



Zadanie 0.
Potencjał społeczności lokalnych to także:

A.  świadomość zdrowotna liderów,
B . świadomość zdrowotna grup społecznych, stowarzyszeń czy

organizacji pozarządowych,
C.  właściwości terenu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Główną  metodą  organizacji  działań  terapeutyczno-wspierających
n a  rzecz  osób  przewlekle  chorych  i  niepełnosprawnych  w
społeczności lokalnej jest:

A .  edukacja bezosobowa,
B.  edukacja osobowa,
C.  animacja grup samopomocy,
D.  animacja grup ryzyka.

Zadanie 0.
W  analizach obejmujących dorosłą  populację  najniższe  wskaźniki
zachorowalności występują wśród kategorii osób:

A.  pozostających w związku małżeńskim,
B.  rozwiedzionych,
C.  owdowiałych,
D.  w stanie wolnym.

Zadanie 0.
Jedną  z  funkcji  komunikacji  społecznej  jest  funkcja
motywacyjno-inspirująca polegająca na:

A . stosowaniu  zakazów  związanych  ze  stosowaniem  norm
społecznych,

B . działaniach  destruktywnych  dotyczących  danej  grupy
społecznej,

C . stworzeniu  atmosfery  zaangażowania  i  wspólnoty  wśród
członków grupy,

D.  byciu tolerancyjnym w stosunku do członków grupy.

Zadanie 0.
Sytuacje  w  rodzinie,  które  można  uznać  za  szczególnie  korzystne
dla wzmocnienia i potęgowania zdrowia to:

A.  prawidłowa struktura,
B.  wyższy niż podstawowy poziom wykształcenia,
C.  silne więzi w rodzinie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Czynniki  istniejące  w  rodzinie,  które  podlegają  znacznej
bezpośredniej  modyfikacji  w  działaniu  pielęgniarki  mieszczą  się
głównie w:

A.  obszarze zachowań zdrowotnych i stylu życia,
B.  czynnikach środowiskowych,
C.  czynnikach genetycznych,
D.  zaburzeniach w komunikowaniu.

Zadanie 0.
Która  z  podanych  funkcji  rodziny  odpowiada  w  największym
stopniu za prawidłowo kształtowaną osobowość dziecka?

A.  materialna,
B.  wychowawcza,
C.  socjalizacyjna,
D.  emocjonalno û ekspresyjna.

Zadanie 0.
W  której  z  poniższych  faz  życia  rodzinnego  najsilniej  zaznacza
się funkcja opiekuńcza?

A.  gdy dzieci są w wieku niemowlęcym,
B.  gdy dzieci są w wieku wczesnoszkolnym,
C.  gdy dzieci są w wieku szkolnym,
D.  gdy dzieci są w wieku dojrzewania.

Zadanie 0.
Reakcje  negatywne,  których  doświadcza  człowiek  starszy  w
rodzinie, są to:

A . ukrywanie  związków  pokrewieństwa,  izolowanie  osoby
starszej  od  towarzyskiego  życia  rodziny,  wrogość,
agresja fizyczna,

B.  aktywne uczestnictwo osoby starszej w życiu rodzinnym,
C.  nadopiekuńczość rodziny,
D . wycofanie  s ię  człowieka  chorego  z  kontaktów,  próba

manipulowania rodziną.

Zadanie 0.
Ankieta jest narzędziem badawczym służącym do:

A . zbierania  informacji  za  pomocą  sformalizowanego
formularza pytań,

B.  przeprowadzenia wywiadu telefonicznego,
C.  przeprowadzenia wywiadu i opisanie go przez badającego,
D . zadawania  pytań  i  zakreślanie  odpowiedzi  przez

badającego.



Zadanie 0.
D o  czynników  istniejących  w  rodzinie  podlegających  w  działaniu
pielęgniarki, znacznej bezpośredniej modyfikacji NIE należy:

A.  bierne palenie papierosów,
B.  odżywianie,
C.  stres,
D.  zaburzenie w komunikowaniu.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  metod  leczenia  jest  najczęściej
wykorzystywana w prewencji trzeciego stopnia?

A.  farmakoterapia,
B.  radioterapia,
C.  rehabilitacja,
D.  chemioterapia.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  definicji  charakteryzuje  pojęcie  äedukacja
zdrowotnaö?

A . całokształt  działań  zmierzających  do  kształtowania
zachowań  zdrowotnych  ludzi,  by  mogli  prowadzić  zdrowy
styl życia i przyczyniać się do umacniania zdrowia,

B . działania  mające  na  celu  upowszechnienie  wiedzy  i
kultury  w  społeczeństwie  poprzez  szkoły,  placówki
kulturalno-oświatowe,

C . długotrwały  ciąg  zmian  zachodzących  w  procesie
wszechstronnego rozwijania człowieka,

D . ogół procesów oświatowo - wychowawczych, obejmujących
kształcenie  i  wychowanie  oraz  szeroko  pojmowaną
oświatę.

Zadanie 0.
Według WHO äpromocja zdrowiaö jest definiowana jako:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na  własne zdrowie,  w  sensie  jego  poprawy
i utrzymania,

B . połączenie  działań  edukacyjnych  oraz  różnego  rodzaju
wsparcia  środowiskowego  społecznego,  politycznego,
ekonomicznego,  prawnego,  taktycznego  sprzyjających
zdrowiu,

C . strategia  mediacyjna  pomiędzy  ludźmi  a  ich
środowiskiem,

D . proces  umożliwiający  tworzenie  zunifikowanej  koncepcji
sposobów i warunków życia w celu zachowania zdrowia.



Zadanie 0.
W  strategii  marketingu  społecznego  u  podstaw  edukacji
zdrowotnej rodziny leży założenie:

A . włączenia  do  działań  na  rzecz  edukacji  wszystkich
pracowników danej placówki medycznej,

B . ż e  rodzina  jest  konsumentem,  który  potrzebuje
äproduktuö  pod  nazwą  äumiejętności  zachowania
zdrowotnegoö,

C . reklamowanie  produktu,  który  wytwórca  uzna  za
najbardziej przydatny dla firmy,

D . przekonanie,  że  problem zdrowia  rodziny  jest  problemem
społecznym  i  dlatego  do  działań  na  rzecz  rodzinny
powinny włączyć się inne osoby z otoczenia.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  rodzinna  udzielająca  porady  pacjentce  w  wieku  52
lat powinna zalecić:

A . skorzystanie  z  programu  profilaktycznego  raka  sutka  i
raka  szyjki  macicy  oferowanego  w  ramach  ubezpieczenia
zdrowotnego,

B.  systematyczne szczepienie p/grypie,
C.  stosowanie diety wysokobiałkowej,
D.  jednokrotną wizytę kontrolną u lekarza ginekologa.

Zadanie 0.
Podstawowym założeniem modelu PRECEDE û PROCEED jest:

A .  edukacja zdrowotna,
B.  wszechstronna diagnoza rzeczywistości,
C.  wsparcie środowiskowe,
D.  poprawa stanu zdrowia.

Zadanie 0.
Podstawą promocji zdrowia jest:

A .  wsparcie społeczne, jakość i styl życia,
B.  koncepcja zdrowia pozytywnego,
C . założenia  pomiaru  zdrowia  opartego  na  wskaźnikach

behawioralnych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Diagnoza społeczna dotyczy:

A.  określenia problemów zdrowotnych,
B.  oszacowania jakości życia,
C.  identyfikacji zachowań zdrowotnych,
D.  programów zdrowotnych.



Zadanie 0.
Celem zdrowotnym Narodowego Programu Zdrowia jest:

A . zahamowanie wzrostowej tendencji umieralności z powodu
chorób układu sercowo û naczyniowego,

B . zahamowanie wzrostu umieralności z powodu nowotworów
złośliwych, zwłaszcza raka sutka,

C.  obniżenie umieralności około porodowej noworodków,
D.  obniżenie częstości występowania wad rozwojowych płodu.

Zadanie 0.
Edukacja zdrowotna obejmująca pierwszy poziom promocji zdrowia
dotyczy:

A.  wspierania indywidualnego rozwoju jednostki,
B . rozwoju  instytucji  służących  poprawie  jakości  życia

jednostki,
C . wspierania  zdrowia  na  poziomie  organizacji  i

wewnętrznego życia instytucji,
D . współpracy  w  zakresie  lokalnych  działań:

środowisko-zdrowie.

Zadanie 0.
Główna zasada Narodowego Programu Zdrowia brzmi:

A . każdy obywatel jest współodpowiedzialny za stan swojego
zdrowia,

B . państwo  jest  wyłącznie  odpowiedzialne  za  stan  zdrowia
każdego obywatela,

C . każdy obywatel jest współodpowiedzialny za stan swojego
zdrowia,  a  państwo  zobowiązane  jest  do  zapewnienia
warunków  umożliwiających  zachowanie  i  umacnianie
zdrowia,

D . obywatel  jest  współodpowiedzialny  za  stan  swego
zdrowia,  tylko  wówczas,  gdy  państwo  zapewni  warunki
umożliwiające zachowanie i umacnianie zdrowia.

Zadanie 0.
Techniki awersyjne stosowane u palaczy polegają na:

A . próbie  wygaszenia  potrzeby  palenia  tytoniu  przez
połączenie  zachowania  äpalenie  papierosówö  z  bodźcami
awersyjnymi (przykrymi),

B . koncentrowaniu  się  na  treningu,  w  trakcie  którego
palacz  uczy  się  radzenia  sobie  z  si lną  chęcią
zapalenia,

C . stosowaniu  środka  zastępczego  zamiast  papierosa  np.
guma do żucia,

D . prowadzeniu  szkolenia  rodziny  aby  stanowiła  wsparcie
dla osoby rezygnującej z palenia.



Zadanie 0.
Profilaktyka  wtórna  zachorowań  na  raka  sutka  polega  na
oddziaływaniach wobec:

A . zdrowych  ludzi,  całej  populacji  i  jest  to  zapobieganie
zachorowaniu,

B . osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzenia lub
choroby,

C.  ludzi chorych i niepełnosprawnych,
D . dotyczy  wyłącznie  kobiet  u  których  wykonano

mastectomię.

Zadanie 0.
D o  źródeł  bezpośrednich  informacji  o  stanie  zdrowia  ludności
należą dane:

A.  demograficzne,
B.  uzyskane z dokumentacji lekarskiej,
C.  uzyskane ze stacji sanitarno û epidemiologicznej,
D.  uzyskane z celowo planowanych badań.

Zadanie 0.
Wychowanie  zdrowotne  jest  głównym  elementem  koncepcji
pielęgnowania:

A.  Neuman,
B.  Orem,
C.  King,
D.  Watson.

Zadanie 0.
W  Europejskim  programie  dla  polepszenia  zdrowia  pielęgniarka
rodzinna pełni rolę menedżera (managera), która polega na:

A . aktywnym słuchaniu, dawaniu informacji, rozpoznawaniu
własnych ograniczeń,

B . rozpoznawaniu,  planowaniu,  kontrolowaniu  i  ocenianiu
ogólnej opieki nad klientami/pacjentami,

C . zbieraniu  i  analizowaniu  danych,  interpretowaniu
rezultatów  i  uczestniczeniu  w  upowszechnianiu  wyników
badań,

D . wyjaśnianiu,  uczeniu,  motywowaniu  jednostek,  grup  na
rzecz ochrony i podnoszenia potencjału zdrowia.

Zadanie 0.
Humanistyczna koncepcja opieki (troski) opracowana jest przez:

A.  M. Leininger
B.  M. E. Rogers,
C.  J. Watson,
D.  D. Orem.



Zadanie 0.
W  związku  z  wyeksponowaniem  rodziny  jako  głównego  podmiotu
opieki  pielęgniarskiej  należy  przyjąć  za  formalny  początek
pielęgniarstwa rodzinnego w Polsce:

A . fakt  zatrudnienia  w  1909  roku  przez  Lwowskie
Towarzystwo  Walki  z  Gruźlicą  pierwszej  pielęgniarki
wizytującej osoby chore w domach,

B.  powstanie w 1925 roku pierwszego ośrodka zdrowia,
C . instrukcję  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  nr  21  z

1966 roku,
D . instrukcję  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  nr  4  z

1985 roku.

Zadanie 0.
D. Orem wyróżnia:

A.  4 kategorie potrzeb związanych z samoopieką,
B.  3 kategorie potrzeb związanych z samoopieką,
C.  tylko potrzeby uniwersalne,
D.  potrzeby uniwersalne i rozwojowe.

Zadanie 0.
Kto jest twórcą äteorii samoopieki"?

A.  Henderson,
B.  Neuman,
C.  Roy,
D.  Orem.

Zadanie 0.
Dokończ  zdanie  wybierając  odpowiedź  prawidłową.  Podejście
holistyczne:

A.  uwzględnia problematykę promocji zdrowia,
B . uwzględnia  problematykę  promocji  zdrowia  i

profilaktyki,
C.  nie uwzględnia problematyki promocji zdrowia,
D . nie  uwzględnia  problematyki  promocji  zdrowia  i

profilaktyki.



Zadanie 0.
Celem pielęgniarki wg Calisty Roy jest:

A . pomagać człowiekowi zachować zdrowie przez pobudzanie i
wspieranie jego przystosowawczych zdolności,

B . poznanie i zrozumienie wszystkich czynników kulturowych
danej  społeczności  i  uwzględniania  ich  w  procesie
opieki,

C . nauczanie pacjenta niwelowania stresów, które mogą być
przyczyną choroby,

D . uczenie  pacjenta  dostrzegania  sensu  wewnętrznej
harmonii umysłu, ciała i duszy.

Zadanie 0.
Najbardziej  efektywne  formy  współdziałania  pielęgniarki  z
rodziną to:

A.  aktywizowanie, motywowanie, wychowywanie,
B.  poradnictwo, edukacja, mobilizowanie,
C . doradztwo,  edukacja,  udzielanie  wsparcia  rodzinie  lub

poszczególnym jej członkom,
D.  wychowywanie, podtrzymywanie, udzielanie wsparcia.

Zadanie 0.
Według F. Nightingale pacjent postrzegany jest:

A .  jako partner pielęgniarki,
B.  jako przedmiot współdziałający w procesie naprawczym,
C.  biernie i odgrywa rolę pasywną,
D.  jako aktywny uczestnik procesu zdrowia.

Zadanie 0.
Ćwicząc chodzenie z chorym z niedowładem połowiczym należy:

A . stać  po  stronie  porażonej  pacjenta,  chory  powinien
zaczynać krok nogą zdrową,

B . stać  po  stronie  zdrowej  pacjenta,  chory  zaczyna  wykrok
nogą porażoną,

C . stać  po  stronie  porażonej  pacjenta,  chory  powinien
zacząć wykrok nogą porażoną,

D . stać  po  stronie  zdrowej  pacjenta,  chory  powinien  zacząć
krok nogą zdrową.

Zadanie 0.
Pielęgniarka zbierając wywiad od pacjentki leżącej musi ocenić:

A . stopień  ryzyka  rozwoju  zagrożenia  powstawania  odleżyny
stosując jedną z czterech skal punktowych,

B.  czynniki ryzyka tkwiące w środowisku domowym pacjentki,
C.  stopień odżywiania,
D.  stan psychiczny i emocjonalny pacjentki.



Zadanie 0.
U  pacjentki  po  mastektomii  i  radioterapii  pielęgniarka  musi
zwrócić szczególną uwagę na:

A.  elastyczność skóry kończyny górnej lewej,
B.  sposób ubierania się,
C.  bilans płynów,
D.  obrzęk kończyny górnej,

Zadanie 0.
Zabieg  chirurgiczny w przypadku raka piersi  może wywołać wiele
niekorzystnych zmian w obrębie kończyny i pasa barkowego strony
operowanej.  Do  niekorzystnych  następstw  operacyjnego  leczenia
raka piersi, upośledzających sprawność fizyczną zaliczamy:

A.  zaburzenia statyki - postawy,
B.  ograniczenie zakresu ruchów w stawach obręczy barkowej,
C . zmniejszenie  si ły  mięśniowej  kończyny  strony

operowanej,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Rana ziarninująca wg skali kolorowej opisywana jest kolorem:

A.  żółtym,
B.  czerwonym,
C.  czarnym,
D.  różowym.

Zadanie 0.
Walidacja to:

A . metoda,  która  uczy  chorego  aktualnych,  dziejących  się
t u  i  teraz  zdarzeń,  ćwiczy  pamięć  aktualną  oraz
umiejętności potrzebne do bieżącego funkcjonowania,

B . uznanie uczuć chorego, powiedzenie mu, że jego doznania
i  uczucia  są  prawdziwe  i  akceptuje  s ię  jego  świat,  w
którym właśnie się teraz znajduje,

C . metoda  polegająca  na  zainstalowaniu  w  domu  chorego
kamery,  która  nagrywa codzienne czynności,  a  następnie
wraz z chorym i  opiekunami dokonuje się analizy reakcji
i dąży się do pozytywnych interakcji w rodzinie,

D . terapia  grupowa  dla  opiekunów  chorych  na  chorobę
Alzheimera.

Zadanie 0.
Unikanie samobadania piersi wynika z faktu, iż:

A .  kobieta boi się, że znajdzie guzek,
B.  nie potrafi odróżnić zmian w piersi,
C.  uważa, że badanie u lekarza wystarczy,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
N a  układ  elektrostymulujący  niekorzystnie  wpływa  pole
elektromagnetyczne pochodzące z:

A .  telefonu komórkowego,
B.  telewizora,
C.  odkurzacza,
D.  golarki elektrycznej.

Zadanie 0.
D o  działań  niepożądanych  występujących  przy  stałym podawaniu
opioidów (Morfiny) najczęściej należą:

A.  nadmierna senność i splątanie,
B.  zaparcie stolca,
C.  świąd skóry, pocenie, suchość w jamie ustnej,
D.  wymioty i/lub nudności.

Zadanie 0.
Powikłaniem gronkowcowego zapalenia płuc może być:

A.  ropniak opłucnej,
B.  rozstrzenie oskrzeli,
C .  obrzęk płuc,
D.  zawał płuc.

Zadanie 0.
Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:

A.  niedoczynności tarczycy,
B.  nadczynności tarczycy,
C.  niedoczynności przytarczyc,
D.  nadczynności podwzgórza.

Zadanie 0.
W  przewlekłym  zapaleniu  trzustki  dochodzi  do  niedostatecznego
wydzielania enzymów trawiennych, co może powodować niedobory
witamin:

A.  A, B, C,
B.  A, E, D, K,
C.  B, K, A,
D.  tylko z grupy B.

Zadanie 0.
Ustal  dietę  w  sytuacji  zaostrzenia  objawów  w  przewlekłym
zapaleniu trzustki.

A .  bogatobiałkowa z ograniczeniem tłuszczów,
B.  lekkostrawna,
C.  lekkostrawna z dużą ilością błonnika,
D.  oszczędzająca, półpłynna.



Zadanie 0.
Jakie działania należy podjąć u pacjenta z nieżytem oskrzeli?

A.  wykonać pomiar temperatury ciała,
B.  wykonać toaletę drzewa oskrzelowego,
C.  podać ziołowe preparaty uspakajające,
D.  wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 0.
Pacjentka  zgłosiła  s ię  do  lekarza  z  dolegliwościami  bólowymi  w
okolicy  lędźwiowej.  Wykonano  badanie  ultrasonograficzne  nerek
oraz  badanie  moczu,  które  potwierdziły  kamicę  nerkową
szczawianową. Pacjentka powinna pozostać na diecie:

A .  z ograniczeniem białka i szczawianów,
B.  wysokobiałkowej,
C.  bezbłonnikowej lekkostrawnej,
D.  oszczędzającej.

Zadanie 0.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
C.  trwa 20-30 minut,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Jakie  środki  należy  zastosować  w  pielęgnacji  chorego  z
półpaścem, u którego wystąpiła wysypka?

A.  pastę łagodzącą świąd i ból,
B.  gencjanę,
C.  spirytus,
D.  talk, boraks.

Zadanie 0.
U  54-letniej  pacjentki  po  operacji  wola  tarczycy  zaobserwowano
objawy: obrzęk powiek, suchą skórę i  wypadanie włosów. Kobieta
stała  się  senna  i  dużo  przybyła  na  wadze.  Wymienione  objawy
mogą świadczyć o:

A.  zaburzeniach wodno-elektrolitowych,
B.  niedoborze magnezu,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  nadczynności tarczycy.



Zadanie 0.
Otyłość  można  określić  na  podstawie  wartości  wskaźnika  masy
ciała (BMI):

A .  <20kg/m2,
B.  20-24,9 kg/m2,
C.  25-29,9 kg/m2,
D.  powyżej lub równy 30 kg/m2.

Zadanie 0.
Co jest podłożem konfliktu pokoleniowego?

A.  złośliwość ludzi starych,
B.  nietolerancja młodych,
C.  äzepsucieö młodych, äzacofanieö osób starszych,
D . różnica  psychiki,  temperamentu  i  skali  uznawanych

wartości osóbmłodych i starszych.

Zadanie 0.
Jakiego  rodzaju  dietę  polecisz  w  celu  przyspieszenia  procesu
gojenia odleżyn?

A.  wysokoenergetyczną,
B.  lekkostrawną,
C.  wysokobiałkową,
D.  niskobiałkową.

Zadanie 0.
Zasady podawania środków przeciwbólowych znane są pod nazwą:

A.  trójstopniowej drabiny analgetycznej (schemat WHO),
B.  leczenia selektywnego,
C.  leczenia objawowego w onkologii,
D.  leczenia paliatywnego.

Zadanie 0.
Jaki rodzaj bólu występuje w półpaścu?

A.  rwący i piekący,
B.  napadowy i kłujący,
C.  łagodny i stały,
D.  rozlany, trudny do lokalizacji.

Zadanie 0.
Zalecane  w  profilaktyce  chorób  układu  krążenia  zmniejszenie
podaży sodu do 2-3 g na dobę oznacza, że:

A . można  dosalać  potrawy  solą  kuchenną  w  ilości  2-3  g  na
dobę,

B.  nie należy dosalać potraw,
C.  należy wykluczyć z diety marynaty, wędzone wędliny,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.



Zadanie 0.
Stan zdrowia jest głównie uwarunkowany poprzez:

A.  warunki środowiskowe,
B.  cechy dziedziczne,
C.  styl życia,
D.  sprawność systemu opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
N a  etapie  gromadzenia  danych  w  procesie  pielęgnowania
pielęgniarka rodzinna:

A.  samodzielnie gromadzi dane odnośnie rodziny,
B.  korzysta z dokumentacji pacjenta w POZ,
C.  prowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
37-letnia pacjentka przebywa w domu z powodu ostrego stanu rwy
ramieniowej.  Górna  kończyna  lewa  w  niedowładzie  oraz  lekkim
przykurczu.  Przyczyną  objawów  są  zmiany  zwyrodnieniowe  w
szyjnym  odcinku  kręgosłupa.  Pacjentka  jest  cierpiąca,  płaczliwa
i drażliwa. Jakie działania należy podjąć u pacjentki?

A.  nagrzewanie barku,
B.  zastosowanie maści rozgrzewających,
C . stabilizację  szyjnego  odcinka  kręgosłupa,  ćwiczenia

izometryczne  karku  i  ręki  z  zastosowaniem  środków
przeciw bólowych,

D.  podanie środków nasennych.

Zadanie 0.
D o  wykonywania  jakich  świadczeń  pielęgniarka  NIE  jest
uprawniona bez zlecenia lekarskiego?

A.  oznaczanie glikemii za pomocą glukometru,
B.  oznaczanie glikozurii i ketonurii,
C.  wykonywanie pulsoksymetrii,
D.  podawanie analgetyków opioidowych.

Zadanie 0.
Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:

A.  nadżerki w przewodzie pokarmowym,
B.  zespół wyniszczenia nowotworowego,
C.  zaburzenia połykania,
D.  utratę łaknienia.



Zadanie 0.
Które  z  poniższych  zwrotów  do  podopiecznej  z  zaawansowanym
otępieniem są trafne?

A.  czy ma Pani teraz ochotę na kąpiel,
B . proszę  wstać  z  łóżka,  włożyć  szlafrok  i  pójść  do

łazienki,
C.  proszę rozebrać się i wejść do wanny,
D.  teraz pomogę Pani przy kąpieli.

Zadanie 0.
Ból nowotworowy rozumiany jest jako:

A.  przykre doświadczenie zmysłowe i emocjonalne,
B . doświadczenie  związane  z  aktualnym  lub  potencjalnym

uszkodzeniem tkanek,
C . doświadczenie  określane  przez  chorego  jako  odczucie

takiego uszkodzenia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Zgodnie z definicją Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu,
ból jest to przeżycie:

A .  nieprzyjemne,
B.  zmysłowe,
C.  emocjonalne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Półpasiec wywołuje:

A.  enterowirus,
B.  wirus świnki,
C.  reaktywowany wirus ospy wietrznej,
D.  wirus odry.

Zadanie 0.
Jakie  działania  należy  podjąć  w  przebiegu  dychawicy
oskrzelowej?

A.  określić genetyczną przyczynę choroby,
B.  określić rodzaj alergenu,
C.  stale wykonywać spirometrię,
D.  stosować betablokery.



Zadanie 0.
Jeden wymiennik węglowodanowy (WW) to:

A . porcja  produktu  w  gramach,  która  zawiera  10  gramów
węglowodanów przyswajalnych,

B . porcja  produktu  w  gramach,  która  zawiera  100  gramów
węglowodanów przyswajalnych,

C . taka  i lość  węglowodanów  w  diecie,  która  nie  zmienia
zapotrzebowania na dawkę insuliny,

D . taka  porcja  produktu  w  gramach,  która  pokrywa
zapotrzebowanie dobowe na węglowodany w diecie.

Zadanie 0.
Korzyści  z  leczenia  uzupełniającego  nowotworu  piersi
promieniami jonizującymi to:

A.  przyspieszenie procesu gojenia się blizny operacyjnej,
B . zmniejszenie  ryzyka  wznowy  miejscowej  nowotworu  oraz

wystąpienia  przerzutów  w  regionalnych  węzłach
chłonnych,

C.  stymulacja mechanizmów obronnych organizmu,
D . zmniejszenie  dolegliwości  bólowych  powodowanymi  przez

zmiany nowotworowe.

Zadanie 0.
Kto głównie powinien opiekować się ludźmi starymi?

A.  opieka społeczna,
B.  służba zdrowia,
C.  rodzina,
D.  organizacje społeczne, wolontariaty.

Zadanie 0.
Pierwsze  objawy  stwardnienia  rozsianego  pojawiają  się
najczęściej między:

A.  2 a 10 rokiem życia,
B.  10 a 20 rokiem życia,
C.  20 a 30 rokiem życia,
D.  55 a 70 rokiem życia.

Zadanie 0.
Definitywna diagnoza (rozpoznanie) raka sutka może być dokonana
w oparciu o następującą metodę diagnostyczną:

A.  mammografię,
B.  ultrasonografię,
C.  biopsję,
D.  badanie nukleomagnetyczne.



Zadanie 0.
O  czym świadczy żółty kolor wykrztuszanej wydzieliny u pacjenta
z nieżytem oskrzeli?

A.  tworzącym się ropniu płuc,
B.  zabarwieniu nikotyną,
C.  zakażeniu i koniecznością stosowania antybiotyków,
D.  kończącym się procesie zapalnym.

Zadanie 0.
W ileostomii dla uregulowania wypróżnień konieczne jest:

A .  stosowanie irygacji co 48 godz.,
B.  zakładanie korków do ileostomii na 24 godziny,
C . spożywanie produktów ułatwiających wypróżnienie zawsze

rano na czczo o tej samej porze,
D.  żadna odpowiedź nie jest prawdziwa.

Zadanie 0.
Istniejące  wzmożone  napięcie  mięśniowe  w  chorobie  Parkinsona
może zostać zmniejszone przez:

A.  oziębienie ciała,
B.  ogrzanie ciała,
C.  leżenie w czasie wypoczynku z podpartym tułowiem,
D . nie  ma  żadnego  sposobu  na  zmniejszenie  wzmożonego

napięcia mięśniowego.

Zadanie 0.
Około 50% zmian nowotworowych (raka sutka) zlokalizowanych jest
w :

A.  dolnym zewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego,
B.  górnym wewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego,
C.  górnym zewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego,
D.  w dolnym wewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego.

Zadanie 0.
W nasilonych dolegliwościach kamicy żółciowej pacjentka powinna
pozostać na diecie:

A .  ścisłej,
B.  lekkostrawnej,
C.  wątrobowej,
D.  płynnej.



Zadanie 0.
Ocenę  natężenia  bólu  nowotworowego  dokonuje  się  za  pomocą
skali:

A .  Barthel'a,
B.  Glasgow,
C.  wizualno - analogowej (VAS),
D.  Winga.

Zadanie 0.
Dla  wieku  starczego  charakterystyczną  postacią  nadciśnienia
tętniczego jest:

A .  izolowane nadciśnienie skurczowe,
B.  nadciśnienie tętnicze rozkurczowe,
C.  skrajne nadciśnienie tętnicze,
D.  nadciśnienie o zmiennych cechach.

Zadanie 0.
D o  oceny  zmian  odleżynowych  pielęgniarka  może  posłużyć  się
klasyfikacją w oparciu o skalę:

A.  Barthel'a, Glasgow,
B.  Winga, wizualno-analogową (WAS),
C . 5-stopniową  wg  Torrence'a,  4-stopniową  wg  Enisa  i

Sormiento,
D.  aktywności (PADL), Childa.

Zadanie 0.
Które  z  zachowań  jest  NIEWŁAŚCIWE  w  porozumiewaniu  się  z
podopiecznym z uszkodzonym ośrodkiem mowy wywołanym udarem
mózgu?

A . mówienie  do  niego  wolno  i  utrzymywanie  kontaktu
wzrokowego,

B . zadawanie  krótkich  pytań,  na  które  może  odpowiedzieć
skinieniem tak lub nie,

C . podpowiadanie  i  ponaglanie  przy  wypowiadaniu  krótkich
słów,

D . zwracanie s ię do podopiecznego jego imieniem, pomaganie
w pisaniu lewą ręką.

Zadanie 0.
Postępujące  ograniczenie  sprawności  ruchowej  w  przypadku
Stwardnienia Rozsianego (SM) wywołuje u pacjentów:

A.  poczucie bezsilności, beznadziejności,
B.  przerażenie i lęk,
C.  załamanie, żal do losu,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Program PREVLAB oznacza:

A . określenie  odseteka  osób  w  wieku  starszym  w
społeczeństwie,

B . wykonanie kompleksowej oceny geriatrycznej u osób po 65
r ż. ,

C.  stan zubożenia osób w wieku starszym w społeczeństwie,
D . zapobieganie  osamotnieniu,  poczuciu  zagrożenia,  oraz

monotonii życia.

Zadanie 0.
Przygotowanie pacjenta do samoopieki obejmuje:

A . wdrażanie  do  samoobsługi  oraz  kształtowanie
umiejętności samoobserwacji,

B.  edukację prozdrowotną,
C.  motywowanie do dbałości o jakość życia,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
W bólu sklasyfikowanym jako słaby (stopień pierwszy) podajemy:

A.  analgetyk nieopioidowy,
B.  analgetyk nieopioidowy + lek wspomagający,
C.  lek nieopioidowy + lek wspomagający,
D.  analgetyk opioidowy.

Zadanie 0.
W  ileostomii  dla  uniknięcia  zmian  wokoło  stomii  ważne  jest,  aby
worki zmieniane były:

A.  rano na czczo,
B.  dwie godziny po śniadaniu,
C.  tylko wieczorem 2 godziny po kolacji,
D.  nie ma to żadnego znaczenia.

Zadanie 0.
Reumatoidalne zapalenie stawów charakteryzują/je:

A.  obrzęki kończyn,
B.  gorączka,
C.  ból i poranna sztywność stawów,
D.  dreszcze.



Zadanie 0.
Do podstawowych objawów stwardnienia rozsianego należą:

A . zaburzenia  wzrokowe  (obniżenie  ostrości  wzroku,
oczopląs), zaburzenia słuchowe, zawroty głowy,

B . niedowłady  lub  porażenie  spastyczne,  zaburzenia
równowagi, chodu, drżenie zamiarowe,

C . zaburzenia wegetatywne - zaburzenia w oddawaniu moczu i
stolca,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Napad kolki nerkowej złagodzi:

A .  zimna kąpiel,
B.  diureza wymuszona, leki p/bólowe i rozkurczowe,
C.  leżenie w łóżku,
D.  ciepły okład na okolicę lędźwiową.

Zadanie 0.
Pielęgniarka może posłużyć się Testem Webera do oceny:

A.  jednostronnej utraty słuchu,
B.  przewodnictwa kostnego i powietrznego,
C.  pomiaru aktywności funkcjonalnej słuchu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jaka  pozycję  ułożeniową  należy  zastosować  u  pacjenta  w  ostrym
stanie rwy kulszowej?

A.  wysoką z wyprostowanymi kończynami,
B.  boczną podpartą z tyłu,
C . rozluźniającą  z  kończynami  zgiętymi  w  stawach

biodrowych i kolanach,
D . półsiedzącą  z  wyprostowanymi  kończynami  i  podpartymi

stopami.

Zadanie 0.
Lipoatrofia poinsulinowa to:

A.  powikłanie śpiączki poinsulinowej,
B.  zanik tkanki tłuszczowej,
C . przerost  tkanki  tłuszczowej  w  miejscach  podawania

insuliny,
D . powikłanie  stosowania  nieoczyszczonych  preparatów

insulin.



Zadanie 0.
Który  z  niżej  wymienionych  czynników  jest  najbardziej  istotny  w
podjęciu  decyzji  o  hospitalizacji  domowej  pacjentki  z
nowotworem piersi z przerzutem do rdzenia kręgowego?

A . przygotowanie  rodziny  do  aktywnych  działań,  które
pomogą zaadaptować się do zmieniających się warunków,

B.  zapewnienie właściwego poziomu samoopieki,
C . dokonanie  oceny,  czy  rodzina  jest  zdolna  do  podjęcia

funkcji opiekuńczych nad chorym,
D . zabezpieczenie  podstawowych  potrzeb  pacjenta  i  jego

rodziny.

Zadanie 0.
Wskaż,  które  z  niżej  podanych objawów są  charakterystyczne dla
raka żołądka z przerzutami:

A.  kaszel, duszność,
B . trudności  w  oddawaniu  moczu,  nietrzymanie  moczu,

krwiomocz,
C . utrata  łaknienia,  zespół  wyniszczenia  nowotworowego,

zaparcia, czkawka, żółtaczka,
D.  obrzęk limfatyczny.

Zadanie 0.
Kontrola masy ciała jest ważnym elementem samoopieki pacjenta z
rozpoznaną przewlekłą  niewydolnością  krążenia.  Zarówno pacjent
jak  i  jego  rodzina  powinni  wiedzieć,  że  lekarza  należy
powiadomić, gdy:

A.  przyrost masy ciała jest większy niż 2kg w ciągu 3 dni,
B . przyrost  masy  ciała  jest  mniejszy  niż  2kg  w  ciągu  3

dni,
C.  spadek masy ciała jest mniejszy niż 2kg w ciągu 3 dni,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Proszę  wskazać,  która  kobieta  jest  bardziej  zagrożona
zachorowaniem na raka sutka:

A.  kobieta w wieku do 27 lat, bezdzietna,
B . kobieta  w  wieku  50  lat,  dodatni  wywiad  rodzinny  w

kierunku raka sutka,
C.  kobieta w wieku 70 lat, otyła,
D . kobieta  w  wieku  30-40  lat,  paląca  i  nadużywająca

alkoholu.



Zadanie 0.
W  żywieniu  pacjenta  z  rakiem  żołądka  należy  przestrzegać
następujących zasad:

A . podawać  potrawy,  które  lubi,  przyrządzone  w  ulubiony
przez niego sposób,

B . posiłki  winny  składać  się  z  małych,  smacznie
wyglądających porcji,

C . zachęcać  chorego  do  spożywania  mniejszych  ilości
jedzenia,  wedle  życzeń i  upodobań w czasie  kiedy  ma na
to ochotę,

D.  ściśle przestrzegać diety.

Zadanie 0.
Pacjent  przed  pomiarem  ciśnienia  tętniczego  krwi  nie  powinien
jeść,  spożywać  kofeiny,  palić  papierosów,  podejmować  wysiłku
fizycznego ani pić alkoholu przez:

A.  5 minut,
B.  10 minut,
C.  15 minut,
D.  30 minut.

Zadanie 0.
Podaj objawy, które świadczą o niedocukrzeniu:

A.  pragnienie, wielomocz, przyspieszony głęboki oddech,
B.  przyspieszona czynność serca, drżenie rąk, pocenie się,
C . niskie  ciśnienie  tętnicze,  zmniejszone  napięcie  mięśni,

wąskie źrenice,
D . zwolniona czynność serca, odwodniona skóra, wyschnięte

błony śluzowe.

Zadanie 0.
Przed pomiarem stężenia triglicerydów pacjent powinien:

A.  pozostać bez jedzenia przez 12-14 godz.,
B.  pozostać bez jedzenia przez 6-8 godz.,
C.  pozostać bez jedzenia przez 1-2 godz.,
D.  spożyć wysokoenergetyczny posiłek.

Zadanie 0.
W  chorobie  wrzodowej  żołądka zalecenia  dotyczące  diety  powinny
uwzględniać spożywanie:

A.  dużej ilości surowych warzyw i jarzyn,
B . produktów  wysokobiałkowych  czyli  mleka,  śmietany  oraz

mięs,
C . produktów  nie  pobudzających  wydzielania  soków

żołądkowych,
D . dużej  i lości  produktów  tłustych,  celem  zapobiegania

utracie masy ciała.



Zadanie 0.
Bóle  brzucha  bezpośrednio  po  posiłkach,  nudności,  wymioty,
spadek masy ciała mogą świadczyć o:

A.  chorobie wrzodowej żołądka,
B.  chorobie wrzodowej dwunastnicy,
C.  wirusowym zapaleniu wątroby,
D.  wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.

Zadanie 0.
Które z poniższych metod służą do wczesnego diagnozowania raka
sutka?

A . mammografia, samodzielne badanie piersi, rentgen klatki
piersiowej,

B.  USG, OB, kliniczne badanie piersi,
C . samodzielne  badanie  piersi,  mammografia,  kliniczne

badanie piersi,
D.  OB, rentgen klatki piersiowej, USG.

Zadanie 0.
Jakie  badania  laboratoryjne  należy  wykonać  po  ustąpieniu
ostrych objawów związanych z kamicą żółciową?

A.  morfologię krwi,
B.  poziom bilirubiny i transaminaz,
C.  OB,
D.  elektrolity.

Zadanie 0.
Podstawową zasadą podawania leków przeciwbólowych jest:

A .  ciągłe podawanie analgetyków,
B.  podawanie leków "według zegara",
C . indywidualne dobieranie  dawki  leku dla  każdego chorego

i jego bólu,
D . wybór  drogi  podawania  leku,  nie  powinna  ona  stanowić

dodatkowego obciążenia dla chorego.

Zadanie 0.
Przyjmuje  się,  że  w  przypadku  nagłego  zatrzymania  krążenia,
nieodwracalne zmiany w mózgu następują po:

A.  2 minutach,
B.  4 minutach,
C.  8 minutach,
D.  10 minutach.



Zadanie 0.
N a  jakie  objawy  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  u  chorych,  u
których występuje depresja?

A.  obniżoną koncentrację,
B.  obniżenie masy ciała,
C.  urojenia,
D.  myśli i tendencje samobójcze.

Zadanie 0.
Które,  z  niżej  wymienionych  czynników  mogą  predysponować  do
powstania raka żołądka?

A . czynniki  genetyczne,  sposób  odżywiania,  infekcje
Helicobacter pylori (HP), stres, hiperlipidemia,

B . sposób  odżywiania,  palenie  papierosów,  niedokrwistość
złośliwa, stres, płeć,

C . czynniki  genetyczne,  sposób  odżywiania,  palenie
papierosów,  infekcje  Helicobacter  pylori  (HP),
niedokrwistość złośliwa,

D . hiperlipidemia,  palenie  papierosów,  mała  aktywność
fizyczna, sposób odżywiania, stres.

Zadanie 0.
Materac p/odleżynowy spełnia swoją rolę terapeutyczną, jeżeli:

A . wsuwając dłoń pod materac z pacjentem nie można wyczuć
wzniosłości kostnych,

B . wsuwając  dłoń  pod  materac  z  pacjentem  można  wyczuć
wzniosłości kostne,

C . uciskając obiema dłońmi od góry materac wyczuwa się dno
łóżka,

D . uciskając obiema dłońmi od góry materac nie wyczuwa się
dna łóżka.

Zadanie 0.
Jakie  są  najczęstsze  objawy  wrzodzejącego  zapalenia  jelita
grubego?

A . bóle  brzucha  i  zaparcia,  które  prowadzą  do  oddawania
stolców z domieszką krwi,

B.  bóle brzucha, luźne i częste stolce z domieszką krwi,
C.  bóle brzucha, nudności i wymioty,
D.  brak charakterystycznych objawów.

Zadanie 0.
Cukrzyca jest czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca:

A.  łagodnym,
B.  umiarkowanym,
C.  silnym,
D.  bardzo silnym.



Zadanie 0.
Warunkiem konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, jest:

A . stanowczość  w  proponowaniu  własnego  rozwiązania
konfliktu, dbałość o zaspokojenie własnych potrzeb,

B.  rezygnacja z własnych potrzeb dla dobra sprawy,
C . dążenie  do  obrony  własnych  interesów  z  uwzględnieniem

zaspokojenia potrzeb partnera,
D.  częściowe zaspokojenie interesów własnych i partnera.

Zadanie 0.
Gdy w rozmowie z pielęgniarką/położną pacjent dokonuje procesu
uogólniania  (generalizacji),  np.  mówi:  "wszyscy  ludzie  są  źl i" ,
pielęgniarka powinna:

A . n ie wdawać się w dyskusję i  zaproponować konsultację z
psychologiem,

B . próbować  przekonać  pacjenta,  że  nie  jest  prawdą,  żeby
wszyscy ludzie byli źli,

C .  przyznać pacjentowi rację,
D.  zapytać pacjenta o konkrety.

Zadanie 0.
Styl  uczenia  się  określany  jako  "obserwator"  cechuje  osobę,
która:

A . w  procesie  uczenia  się  preferuje  te  zajęcia,  w  których
wykonywane są doświadczenia poddające się obserwacji,

B . lubi  stać  z  boku  i  przyglądać  się  pracy  innych,  przed
podjęciem  działania  lubi  s ię  zastanowić  i
przeanalizować rozwiązania,

C . uczestnicząc w zajęciach zajmuje wyeksponowane miejsce,
z  którego  może  obserwować  przebieg  zajęć  i  reakcje
innych,

D . w  procesie uczenia się posługuje s ię sprzętem optycznym
powiększającym  i  dokonuje  bardzo  szczegółowych
obserwacji.

Zadanie 0.
Taksonomia  celów  kształcenia  w  dziedzinie  psychoruchowej
obejmuje:

A.  wartościowanie własnych kryteriów,
B.  czynne reagowanie,
C.  zapamiętywanie i odtwarzanie wiadomości,
D.  samodzielne wykonywanie.



Zadanie 0.
Ile osób tworzy grupę według socjologii?

A.  trzy i więcej,
B.  pięć i więcej,
C.  dziesięć,
D.  siedem.

Zadanie 0.
Co oznacza proces stygmatyzacji?

A . silnie  negatywną  tożsamość,  którą  społeczeństwo
naznacza daną osobę,

B . emocjonalnie pozytywną postawę środowiska wobec osoby
chorej lub niepełnosprawnej,

C.  integrację z osobą chorą lub niepełnosprawną,
D.  pewien rodzaj wsparcia społecznego.

Zadanie 0.
O d  pielęgniarki/położnej  wymagane  jest  przeszkolenie,  jeżeli
przerwa w wykonywaniu zawodu była dłuższa niż:

A .  2 lata w ciagu ostatnich 5 lat,
B.  4 lata w ciagu ostatnich 5 lat,
C.  5 lat w ciagu ostatnich 6 lat,
D.  7 lat w ciagu ostatnich 6 lat.

Zadanie 0.
Najwyższe  odznaczenie  pielęgniarskie  na  świecie  przyznawane
pielęgniarkom za szczególne zasługi to medal imienia:

A.  Zofii Szlenkierówny,
B.  Dorothy Orem,
C.  Florencji Nightingale,
D.  Shelly Colins.

Zadanie 0.
Planowanie strategiczne jest domeną kierowników szczebla:

A.  operacyjnego,
B.  wyższego,
C.  średniego,
D.  niższego.



Zadanie 0.
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

A . licencja  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej,  posiadanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  uzyskiwana  po  spełnieniu  określonych
wymagań,

B . zewnętrzny  proces  oceny  zakładów  opieki  zdrowotnej,
dobrowolnie  poddających  się  takiej  ocenie,  który  polega
n a  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami,

C . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej,

D . podejmowanie  działań w przypadkach ocen  negatywnych,
otrzymanych od ankietowanych pacjentów.

Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:

A .  planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
B.  planowanie, organizowanie i zatrudnianie,
C.  pobudzanie, motywowanie i koordynowanie,
D.  motywowanie, komunikowanie i przywództwo.

Zadanie 0.
Decentralizacja  zarządzania  ochroną  zdrowia  w  Polsce  oznacza
przekazanie  odpowiedzialności  i  kompetencji  do  działania  na
rzecz zdrowia:

A.  rządowi,
B.  lekarzowi rodzinnemu,
C.  samorządom terytorialnym,
D.  obywatelowi.

Zadanie 0.
Szczepienia  ochronne  społeczeństwa,  to  działania  związane  z
profilaktyką:

A.  III fazy,
B.  II fazy,
C.  I fazy - działaniami nieswoistymi,
D.  I fazy - działaniami swoistymi.



Zadanie 0.
Funkcja  płatnika  samorządu  terytorialnego  jako  organu
założycielskiego  dla  zakładu  opieki  zdrowotnej  polega  między
innymi na dotowaniu:

A.  kosztów utrzymania infrastruktury ochrony zdrowia,
B.  leczniczych świadczeń zdrowotnych,
C . zadań w celu zapobiegania chorobom i urazom, dotowaniu

programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia,
D.  wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Z a  najwyższą  dopuszczalną  wartość  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
zdrowego dziecka w wieku 9-10 lat można uznać wartość:

A.  90/60 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/90 mmHg,
D.  140/100 mmHg.

Zadanie 0.
W  stawie  kolanowym  fizjologicznie  można  wykonać  następujące
ruchy:

A.  zginania i prostowania,
B.  pronacji i supinacji,
C.  odwodzenia i przywodzenia,
D.  rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Zadanie 0.
W badaniu EKG, cecha jest to:

A .  najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B.  wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C.  amplituda zespołu RS,
D.  szybkość przesuwu papieru.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.



Zadanie 0.
Craniotabes  oznacza  ognisko  rozmiękania  potylicy.  Jako  objaw
występujący fizjologicznie może utrzymywać się u niemowlęcia do
końca:

A.  3 miesiąca życia,
B.  6 miesiąca życia,
C.  9 miesiąca życia,
D.  12 miesiąca życia.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Poniżej więzadła pachwinowego przechodzi przepuklina:

A.  pachwinowa skośna,
B.  pachwinowa prosta,
C.  kresy białej,
D.  udowa.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
W przypadku choroby Gravesa-Basedowa można zaobserwować:

A.  rzadkie mruganie,
B . nienadążanie  powieki  górnej  za  ruchem  gałki  ocznej  w

dół,
C . nienadążanie  gałki  ocznej  za  powieką,  przy  skierowaniu

spojrzenia w górę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcję bólową
wywoła:

A.  ucisk na przeciwskrawek małżowiny,
B.  ucisk za małżowiną,
C.  poruszanie małżowiną,
D.  próba Webera.



Zadanie 0.
W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest:

A .  zawsze ujemny,
B.  zawsze dodatni,
C.  dwufazowy,
D.  "ukryty" w odcinku ST.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.

Zadanie 0.
Metodami wsparcia w systemie E. D. Orem są:

A.  wykład, doradztwo,
B.  pogadanka, doradztwo,
C.  zachęcanie, ćwiczenia,
D.  doradztwo, nauczanie, zachęcanie.



Zadanie 0.
Możliwość  działania  pielęgniarskiego  urzeczywistnia  się  w
procesie interakcji między pielęgniarką a:

A.  pacjentem,
B.  rodziną,
C.  lekarzem,
D.  pielęgniarką.

Zadanie 0.
Streszczenie z przeprowadzonych badań powinno uwzględniać:

A.  cele,
B.  opis metod stosowanych w przebiegu badań, bibliografię,
C.  uzyskane rezultaty z badań i interpretację autora,
D . cele,  opis  metod  stosowanych,  rezultaty  z  badań,

interpretacje  autora,  konkluzje  i  implikacje,
bibliografię.

Zadanie 0.
Co to są metody badawcze?

A . typowe  i  powtarzalne  sposoby  zbierania,  opracowywania,
analizy  i  interpretacji  danych  empirycznych  służące  do
uzyskiwania  maksymalnie  lub  optymalnie  uzasadnionych
odpowiedzi na stawiane w nich pytania,

B . zespół  celowych  czynności  i  środków,  w  szczególności
prowadzących  do  wykonania  określonego  zadania  lub
rozwiązania danego problemu,

C.  sposoby uzyskiwania pożądanych danych,
D . system  reguł,  dotyczących  organizowania  określonej

działalności badawczej.

Zadanie 0.
Medal  Florencji  Nightingale  przyznawany  jest  pielęgniarkom
przez:

A.  Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
B.  Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek,
C.  Światową Organizację Zdrowia,
D.  Międzynarodowe Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża.

Zadanie 0.
Jaka  spółka  obejmuje  udział  pracowników medycznych,  lekarzy  i
pielęgniarek/położnych?

A.  z o.o.,
B.  prawa handlowego,
C.  akcyjna,
D.  partnerska.



Zadanie 0.
Modalna jest to:

A .  średnia arytmetyczna,
B.  środkowa w szeregu uporządkowanym,
C.  wartość najczęściej występująca,
D.  średnia geometryczna.

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.

Zadanie 0.
Do jakiej grupy programów zalicza się Windows?

A.  bazy danych,
B.  systemu operacyjnego,
C.  edytoru tekstu,
D.  programu graficznego.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
TEST NR 250109
GRUPA 1
Zadanie 0.
Śmiertelność to:

A . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,

B . odsetek  liczby  zgonów  noworodków  do  liczby  zgonów
ogółem,

C . stosunek  liczby  zgonów  do  liczby  osób  z  określonej
populacji,

D.  odsetek liczby zgonów do liczby urodzeń x 1000.

Zadanie 0.
Metoda  polegająca  na  tym,  że  określonej  cechy  albo  odchylenia
o d  określonych  norm  poszukuje  się  w  całej  populacji  żyjącej  na
określonym  terenie  lub  pracującej  w  określonym  zakładzie,  albo
wśród osób w określonym wieku to metoda:

A.  przesiewowa,
B.  reprezentacyjna,
C.  doboru celowego,
D.  masowa.

Zadanie 0.
Najczęstsza lokalizacja nowotworu narządu rodnego dotyczy:

A.  sromu,
B.  trzonu macicy,
C.  jajnika,
D.  szyjki macicy.

Zadanie 0.
Diagnoza epidemiologiczna dotyczy:

A . oceny  stanu  zdrowia  jednostki  przy  pomocy
niestandaryzowanego wywiadu i dowolnej ilości testów,

B . określenia trendów zdrowotnych w populacji w określonym
miejscu  i  czasie  przy  pomocy  ujednoliconego  narzędzia
badawczego i ograniczonej ilości testów,

C . określenia problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych osób
dorosłych  przy  pomocy  nieograniczonej  i lości  narzędzi
badawczych,

D . określenia  stanu  zdrowia  populacji  w  zakresie
występowania  chorób  zakaźnych  przy  pomocy
ujednoliconych narzędzi badawczych.



Zadanie 0.
Wskaż  czynniki  ryzyka  chorób  układu  krążenia  NIE  podlegające
modyfikacji w wyniku prowadzonej działalności edukacyjnej.

A .  otyłość i wiek,
B.  nadwaga i hiperlipidemia,
C.  wiek i płeć,
D.  stres i płeć.

Zadanie 0.
Jakiego rodzaju choroby i zaburzenia czynnościowe wymieniane są
w piśmiennictwie w związku z czynnikami ryzyka rodzinnego?

A.  zaburzenia zdrowia psychicznego i uzależnienia,
B . choroby  psychosomatyczne,  zaburzenia  czynnościowe,

zaburzenia zdrowia psychicznego, uzależnienia,
C.  choroby układu oddechowego i psychosomatycznego,
D.  zaburzenia hormonalne i choroby psychosomatyczne.

Zadanie 0.
W  jakiej  sytuacji  NIE  można  wykonywać  szczepień  ochronnych
traktując je jako przeciwwskazanie?

A.  wiek w przedziale 75 i więcej lat,
B.  czynna gruźlica,
C.  okres od 2 do 6 miesięcy po chorobie,
D.  otyłość znacznego stopnia.

Zadanie 0.
Epidemiologia jest nauką o:

A . występowaniu  i  rozprzestrzenianiu  się  chorób  zakaźnych
i zapobieganiu im,

B . programowaniu,  realizowaniu  i  ocenianiu  działalności
prewencyjnej,

C . programowaniu i podejmowaniu działań służących kontroli
stanu zdrowia ludności,

D . rozpowszechnianiu  i  czynnikach  warunkujących
występowanie związanych ze zdrowiem stanów lub zdarzeń
w  określonych  populacjach,  jak  również  dyscypliną
służącą do kontroli problemów zdrowotnych.

Zadanie 0.
Czy źródłem zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A jest?

A . sprzęt używany w placówkach służby zdrowia niewłaściwie
sterylizowany,

B.  zwierzęta,
C . człowiek,  w  wyjątkowych  warunkach  może  być  również

zwierzę,
D.  komary.



Zadanie 0.
W niepełnej lub rozbitej rodzinie:

A . łatwiej  jest  realizować  program  prozdrowotny  i  dotrzeć
z informacjami,

B.  łatwiej jest nawiązać kontakt z dziećmi,
C . trudniej  jest  zabezpieczyć  opiekę  i  pomoc  oraz

zmotywować rodzinę do zachowań prozdrowotnych,
D.  trudniej przewidzieć następstwa zagrożeń zdrowia.

Zadanie 0.
Opieka pielęgniarska winna charakteryzować się  wysoką jakością
usług tzn. powinna być:

A.  realizowana na wysokim poziomie,
B . skoncentrowana  na  pomocy  w  zaspokojeniu  potrzeb

fizycznych,
C . bezpieczna,  ciągła,  elastyczna,  zindywidualizowana,

dostępna, skoncentrowana na promocji i profilaktyce,
D . skoncentrowana na ochronie przed wypadkami, pomyłkami,

zakażeniami.

Zadanie 0.
Objawami typowymi dla kolki nerkowej są/jest:

A .  bóle brzucha,
B.  parcie na mocz, nudności, wymioty, krwiomocz,
C.  moczenie mimowolne,
D.  zakażenie układu moczowego.

Zadanie 0.
W kamicy moczanowej zaleca się:

A . dietę  mlecznoûjarską,  warzywa,  owoce,  soki,  mięso
gotowane,

B.  szpinak, rośliny strączkowe,
C.  wywary, mięso, tłuszcze, napoje gazowane,
D.  potrawy mięsne smażone.

Zadanie 0.
Narzędziem  pomiaru  satysfakcji  pacjentów  z  otrzymywanych
świadczeń jest/są:

A.  czas oczekiwania na świadczenia,
B.  pytania ankietowe,
C.  ilość standardów opieki stosowanych w praktyce,
D . występowanie  barier  architektonicznych  dla

niepełnosprawnych.



Zadanie 0.
Który  etap  procesu  pielęgnowania  stanowi  realizacja
opracowanego i zaakceptowanego przez rodzinę planu opieki?

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

Zadanie 0.
Zgodnie z teorią Donabediana opiekę zdrowotną można oceniać w
odniesieniu do aspektów:

A.  struktury, procesu, wyniku,
B.  dostępności, postępowania, satysfakcji,
C.  zarządzania, finansowania, zakresu świadczeń,
D.  ilości personelu, kwalifikacji personelu, wyposażenia.

Zadanie 0.
W realizacji programów prozdrowotnych POZ udział biorą:

A.  pracownicy medyczni,
B.  pracownicy biura promocji zdrowia,
C.  instytucje pozarządowe,
D . pracownicy  medyczni,  pacjenci,  organizacje  i  instytucje

pozarządowe.

Zadanie 0.
Budżet państwa zapewnia finansowanie:

A . strategicznych  programów  zapobiegania  chorobom  i
promocji zdrowia,

B.  usług diagnostycznych na poziomie POZ,
C.  usług rehabilitacyjnych na poziomie POZ,
D.  opieki paliatywnej na poziomie POZ.

Zadanie 0.
Czynniki ryzyka działające pośrednio to:

A.  wzorce kulturowe,
B . akceptowane w środowisku wzory negatywnych zachowań

zdrowotnych,
C.  struktura demograficzna,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Najprostszą  formą  zbiorowego  uczestnictwa  społeczeństwa  w
działaniach na rzecz zdrowia są:

A.  stowarzyszenia,
B.  fundacje,
C.  grupy samopomocy,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Społeczność lokalna to:

A.  ludzie starsi zamieszkujący dany teren,
B.  rodziny zamieszkałe na danym terenie,
C . osoby  potrzebujące  pomocy  medycznej  zamieszkałe  na

danym terenie,
D.  wszystkie osoby zamieszkałe na danym terenie.

Zadanie 0.
Zadania  pielęgniarki  w  strukturach  organizacji  pozarządowych
związane są z udzielaniem wsparcia:

A.  informacyjnego,
B.  emocjonalnego,
C.  rzeczowego,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Głównym celem aktywizacji społeczności lokalnej jest:

A . zwiększenie  motywacji  do  zachowań  prozdrowotnych  i
brania odpowiedzialności za własne zdrowie,

B.  zwiększenie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych,
C.  wzajemne wsparcie,
D.  radzenie ze stresem.

Zadanie 0.
W  skład  zespołu  specjalistów  prowadzących  lustrację  społeczną
powinna  wejść  pielęgniarka  zwłaszcza  wtedy,  gdy  rozpoznanie
podejmowane przez zespół wiąże się z:

A .  problemami (potrzebami) zdrowotnymi,
B.  potencjałem (siłami społecznymi) związanym ze zdrowiem,
C.  oddziaływaniem na zdrowie społeczności,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Jaki % wszystkich działań na rzecz zdrowia realizuje rodzina?

A.  75%,
B.  50%,
C.  30%,
D.  25%.



Zadanie 0.
Według socjologa Parsonsa zdrowie jest to:

A . stan, w którym jednostka wykazuje optymalną umiejętność
efektywnego  pełnienia  ról  i  zadań  wyznaczonych  je j
przez proces socjalizacji,

B .  brak odczuwania bólu,
C . intensywność kontaktów interpersonalnych występujących

pomiędzy członkami rodziny a pielęgniarką środowiskową,
D . umiejętność  korzystania  z  informacji  jakie  otrzymujemy

w czasie procesu socjalizacji.

Zadanie 0.
N a możliwości opiekuńcze rodziny mają wpływ między innymi takie
czynniki jak:

A.  wiedza i umiejętności członków rodziny,
B.  funkcjonowanie emocjonalne (więzi),
C .  struktura rodziny,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Sposób,  w  jaki  radzi  sobie  rodzina  z  wyjątkowo  trudną  dla  niej
sytuacją jaką jest choroba nieuleczalna w rodzinie zależy od:

A . zasobów  materialnych  (dochodu,  wyposażenia  w  dobra
trwałego  użytku  -samochód),  zasoby  niematerialne  (więzi
rodzinne, spójność, wsparcie),

B.  wartości i norm przyjętych w danym społeczeństwie,
C.  fazy życia rodziny,
D.  struktury rodziny oraz miejsca jej zamieszkania.

Zadanie 0.
Co rozumiemy pod pojęciem socjalizacji?

A.  kształtowanie się poglądów polityczno-społecznych,
B.  proces uspołecznienia, uczenia bycia członkiem grupy,
C.  proces zdobywania wiedzy,
D.  okres wieku starszego.

Zadanie 0.
Literatura  przedmiotu  charakteryzująca  sytuację  rodzin  z
dzieckiem  upośledzonym  umysłowo  wymienia  fazy,  przez  które
przechodzą  rodzice.  Jedna  z  nich  jest  opisywana  następująco:
rodzice  coraz  wyraźniej  odzyskują  zdolność  do  podejmowania
racjonalnych  decyzji  i  podejmują  coraz  więcej  działań  dla  dobra
dziecka i jest to faza:

A.  szoku,
B.  reakcji,
C.  przystosowania,
D.  orientacji.



Zadanie 0.
Socjalizacyjna funkcja rodziny polega na:

A . wprowadzeniu  dziecka  w  świat  kultury  danego
społeczeństwa,

B . przygotowaniu  do  samodzielnego  pełnienia  ról
społecznych,

C . kształtowaniu  u  dziecka  procesu
ideologiczno-światopogladowego,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Ankieta jest narzędziem badawczym służącym do:

A . zbierania  informacji  za  pomocą  sformalizowanego
formularza pytań,

B.  przeprowadzenia wywiadu telefonicznego,
C.  przeprowadzenia wywiadu i opisanie go przez badającego,
D . zadawania  pytań  i  zakreślanie  odpowiedzi  przez

badającego.

Zadanie 0.
Czynniki  istniejące  w  rodzinie,  które  podlegają  znacznej
bezpośredniej  modyfikacji  w  działaniu  pielęgniarki  mieszczą  się
głównie w:

A.  obszarze zachowań zdrowotnych i stylu życia,
B.  czynnikach środowiskowych,
C.  czynnikach genetycznych,
D.  zaburzeniach w komunikowaniu.

Zadanie 0.
Korzystnym typem relacji opiekuńczych w rodzinie osób chorych i
niepełnosprawnych jest:

A . równowaga  pomiędzy  niezbędną  opieką  i  pielęgnacją  a
faktycznie uzyskiwaną pomocą,

B.  znaczny nadmiar opieki,
C.  nieznaczny niedobór opieki,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Test Fagerstr÷ma jest narzędziem służącym do oceny:

A.  stopnia uzależnienia od alkoholu,
B.  stopnia uzależnienia od nikotyny,
C.  stopnia uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
D.  pomiaru niezależności funkcjonalnej.



Zadanie 0.
Z edukacją zdrowotną NIE jest związana:

A.  informacja zdrowotna,
B.  nauczanie informująco-instruktażowe,
C.  aktywność jednostki,
D.  wspieranie lub tworzenie różnych grup samopomocy.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  rodzinna  udzielająca  porady  pacjentce  w  wieku  52
lat powinna zalecić:

A . skorzystanie  z  programu  profilaktycznego  raka  sutka  i
raka  szyjki  macicy  oferowanego  w  ramach  ubezpieczenia
zdrowotnego,

B.  systematyczne szczepienie p/grypie,
C.  stosowanie diety wysokobiałkowej,
D.  jednokrotną wizytę kontrolną u lekarza ginekologa.

Zadanie 0.
Doradzanie w zdrowiu to:

A . profesjonalne  działanie  mające  powszechne  zastosowanie
w e  wszystkich  fazach  życia  człowieka  i  rodziny  wówczas,
gdy ludzie potrzebują pomocy i chcą ją otrzymać,

B . podejmowanie  profesjonalnych  czynności  przez
wyselekcjonowanych  fachowców  z  określonej  dziedziny,
wobec ludzi chorych, którzy nie chcą otrzymać pomocy,

C.  przekazywanie informacji gdy zwróci się o nie rodzina,
D . udzielanie  wsparcia  rodzinie  w  przypadku  choroby  je j

członka.

Zadanie 0.
Funkcja orientacyjna edukacji zdrowotnej dotyczy:

A . wyboru  przez  jednostkę  najbardziej  optymalnego  modelu
życia dzięki przyswojonej wiedzy o zdrowiu,

B . gromadzenia nowych doświadczeń oraz osiągnięcia nowych
kompetencji na miarę własnych potrzeb,

C . niezbędnego  uzupełniania  i  wzbogacania  informacji  na
temat zdrowia,

D . przyswojenia  przez  jednostkę  kultury  zdrowotnej  danej
grupy.



Zadanie 0.
Profilaktyka  wtórna  zachorowań  na  raka  sutka  polega  na
oddziaływaniach wobec:

A . zdrowych  ludzi,  całej  populacji  i  jest  to  zapobieganie
zachorowaniu,

B . osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzenia lub
choroby,

C.  ludzi chorych i niepełnosprawnych,
D . dotyczy  wyłącznie  kobiet  u  których  wykonano

mastectomię.

Zadanie 0.
Celem zdrowotnym Narodowego Programu Zdrowia jest:

A . zahamowanie wzrostowej tendencji umieralności z powodu
chorób układu sercowo û naczyniowego,

B . zahamowanie wzrostu umieralności z powodu nowotworów
złośliwych, zwłaszcza raka sutka,

C.  obniżenie umieralności około porodowej noworodków,
D.  obniżenie częstości występowania wad rozwojowych płodu.

Zadanie 0.
Priorytety  modelu  edukacji  zdrowotnej  zorientowanej  na  chorobę,
definiowane są w kategoriach:

A.  jednostek chorobowych,
B.  czynników ryzyka,
C.  warunków socjalnych,
D.  stylu życiu jednostki.

Zadanie 0.
Główna zasada Narodowego Programu Zdrowia brzmi:

A . każdy obywatel jest współodpowiedzialny za stan swojego
zdrowia,

B . państwo  jest  wyłącznie  odpowiedzialne  za  stan  zdrowia
każdego obywatela,

C . każdy obywatel jest współodpowiedzialny za stan swojego
zdrowia,  a  państwo  zobowiązane  jest  do  zapewnienia
warunków  umożliwiających  zachowanie  i  umacnianie
zdrowia,

D . obywatel  jest  współodpowiedzialny  za  stan  swego
zdrowia,  tylko  wówczas,  gdy  państwo  zapewni  warunki
umożliwiające zachowanie i umacnianie zdrowia.



Zadanie 0.
Dokonując analizy problemu według modelu PRECEDE-PROCEED należy
szczególną uwagę zwrócić na:

A.  zachowanie i jego determinanty,
B.  czynniki społeczne,
C.  czynniki ekonomiczne,
D.  czynniki taktyczne.

Zadanie 0.
Raport  Lalonde'a  określa  miejsce  edukacji  zdrowotnej  w
promowaniu zdrowia wskazując na:

A.  jej dominującą rolę w oddziaływaniu na zdrowie,
B . konieczność  kwestionowania  rol i  edukacji  w  promowaniu

zdrowia,
C . fakt,  i ż  edukację zdrowotną można utożsamić z promocją

zdrowia,
D . fakt,  i ż  nie  podważa  się  rol i  edukacji  zdrowotnej  w

oddziaływaniu na zdrowie.

Zadanie 0.
Według WHO äpromocja zdrowiaö jest definiowana jako:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na  własne zdrowie,  w  sensie  jego  poprawy
i utrzymania,

B . połączenie  działań  edukacyjnych  oraz  różnego  rodzaju
wsparcia  środowiskowego  społecznego,  politycznego,
ekonomicznego,  prawnego,  taktycznego  sprzyjających
zdrowiu,

C . strategia  mediacyjna  pomiędzy  ludźmi  a  ich
środowiskiem,

D . proces  umożliwiający  tworzenie  zunifikowanej  koncepcji
sposobów i warunków życia w celu zachowania zdrowia.

Zadanie 0.
Które  z  elementów  stylu  życia  mogą  być  przyczyną  podjęcia
äinterwencji edukacyjnejö przez pielęgniarkę rodzinną?

A . niski poziom kompetencji rodziny w zakresie samoopieki,
samopielęgnacji  i  korzystania  z  usług  oferowanych  przez
system ochrony zdrowia,

B . wspólne  spędzanie  wolnego  czasu  członków  rodziny  na
spacerach, wysoki poziom kompetencji rodziny w zakresie
samoopieki,

C.  żywienia oparte o dietę śródziemnomorską,
D.  trudności wychowawcze i problemy społeczne z dziećmi.



Zadanie 0.
Wskaż stwierdzenie charakterystyczne dla doradztwa zdrowotnego:

A . problem  zdrowotny  uświadamia  sobie  w  pierwszej
kolejności  osoba  radząca  się  i  z  je j  inicjatywy  może
dojść do nawiązania kontaktu,

B . doradca  nie  dominuje  nad  osobą  radzącą  się,  raczej  są
współpartnerami,

C . zasadnicza  aktywność  leży  po  stronie  doradcy,  który
przekonuje, nakłania, aby efektywnie pomóc,

D . radzący  się  ma  pewną  dobrowolność  w  korzystaniu  z
porad, dominuje nad osobą pełniącą funkcję doradcy.

Zadanie 0.
Podejście  holistyczne  w  odniesieniu  do  pielęgniarstwa
rodzinnego oznacza:

A . świadczenie  opieki  we  wszystkich  stanach  zdrowia  i
choroby jednostki/rodziny,

B . świadczenie  opieki  we  wszystkich  obszarach  życia
pacjenta/ rodziny,

C . udzielanie  przez  pielęgniarkę  rodzinną  jak
najwszechstronniejszej pomocy,

D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Wychowanie  zdrowotne  jest  głównym  elementem  koncepcji
pielęgnowania:

A.  Neuman,
B.  Orem,
C.  King,
D.  Watson.

Zadanie 0.
Model Betty Neuman określamy jako:

A.  model humanistycznej opieki pielęgniarskiej,
B.  teorię deficytu samoopieki,
C.  teorię kulturowej opieki pielęgniarskiej,
D.  model systemowej opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Wsparcie społeczne to:

A . pomoc  dostępna  dla  jednostki  w  sytuacjach  trudnych,
stresowych,

B.  pomoc dawana rodzinie w Ośrodkach Pomocy Rodzinie,
C.  inaczej pomaganie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Dokończ  zdanie  wybierając  odpowiedź  prawidłową.  Medycyna
holistyczna:

A.  uwzględnia uczenie ludzi samoopieki,
B . n ie  uwzględnia  przygotowania  pacjenta  do  samoopieki,  a

jedynie świadomy udział w procesie leczenia,
C . uwzględnia  jedynie  ustalenia  lecznicze  i  zalecenia

lekarzy,
D . uwzględnia  jedynie  zalecenia  profesjonalistów,

posiadających przygotowanie medyczne.

Zadanie 0.
Celem  teorii  kulturowej  opieki  pielęgniarskiej  jest  stworzenie
naukowej bazy dla racjonalnej opieki pielęgnacyjnej:

A . rozpatrującej  człowieka  jako  istoty  twórczej,  o  dużych
możliwościach  rozwoju  i  zdolnościach  pokonywania
słabości czy ograniczeń,

B . uwzględniającej  czynniki  egzystencjonalne,
fenomenologiczne i duchowe,

C . uwzględniającej  uwarunkowania  kulturowe  danej
społeczności lub grupy etnicznej,

D . pozwalającej  rozpatrywać  sytuacje  i  zjawiska  w  aspekcie
terminologii ogólnej teorii systemów.

Zadanie 0.
System  opieki  pielęgnacyjnej,  w  którym  pielęgniarka  wykonuje
określone  czynności  samoopieki,  a  pacjent  stosownie  do  swych
możliwości wykonuje pozostałe czynności samoopieki zaliczamy do
systemu:

A.  całkowicie kompensacyjnego,
B.  częściowo kompensacyjnego,
C.  wspierającego,
D.  wspierająco- edukacyjnego.

Zadanie 0.
Zakres kompetencji pielęgniarki rodzinnej zawiera zakres:

A . zadań  i  odpowiedzialności  oraz  wykaz  standardowego
wyposażenia torby pielęgniarki rodzinnej,

B . zadań,  pełnomocnictw i  uprawnień oraz  wykaz przepisów
regulujących  je j  praktykę,  łącznie  ze  standardem
wyposażenia jej praktyki,

C.  zadań, obowiązków, uprawnień i możliwości,
D . wiedzy  i  umiejętności,  obowiązków  i  odpowiedzialności,

pełnomocnictw, uprawnień i możliwości.



Zadanie 0.
Według F. Nightingale pacjent postrzegany jest:

A .  jako partner pielęgniarki,
B.  jako przedmiot współdziałający w procesie naprawczym,
C.  biernie i odgrywa rolę pasywną,
D.  jako aktywny uczestnik procesu zdrowia.

Zadanie 0.
Metody  pracy  środowiskowej  koncentrują  się  głównie  na
możliwościach,  jakimi  dysponują  jednostki,  grupy,  środowisko
lokalne,  które  mogą  być  wykorzystane  przez  pielęgniarkę
rodzinną do mobilizowania ich w celu:

A.  wprowadzenia przez nich pozytywnych zmian,
B.  wprowadzenia razem z nimi pozytywnych dla nich zmian,
C . wprowadzenia przez nich i razem z nimi pozytywnych dla

nich zmian,
D.  tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Zadanie 0.
Postępujące  ograniczenie  sprawności  ruchowej  w  przypadku
Stwardnienia Rozsianego (SM) wywołuje u pacjentów:

A.  poczucie bezsilności, beznadziejności,
B.  przerażenie i lęk,
C.  załamanie, żal do losu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W  żywieniu  pacjenta  z  rakiem  żołądka  należy  przestrzegać
następujących zasad:

A . podawać  potrawy,  które  lubi,  przyrządzone  w  ulubiony
przez niego sposób,

B . posiłki  winny  składać  się  z  małych,  smacznie
wyglądających porcji,

C . zachęcać  chorego  do  spożywania  mniejszych  ilości
jedzenia,  wedle  życzeń i  upodobań w czasie  kiedy  ma na
to ochotę,

D.  ściśle przestrzegać diety.



Zadanie 0.
W jaki sposób powinna zareagować osoba opiekująca się pacjentką
w drugim stadium choroby Alzheimera?

A . powinno  się  zapewnić  osobie  chorej  jak  największy
kontakt z wieloma osobami, które zna,

B . ograniczyć  kontakty  z  osobami,  stała  opieka  jednej
osoby,

C . stawiać większe wymagania i zwiększać zakres wykowanych
zaleconych czynności,

D.  należy ignorować zachowanie osoby chorej.

Zadanie 0.
Następstwem  leczenia  raka  sutka  upośledzającym  sprawność
fizyczną jest między innymi:

A.  obrzęk naczynioruchowy Quinckego,
B.  zaburzenie równowagi,
C.  obrzęk limfatyczny kończyny,
D.  obrzęk zastoinowy.

Zadanie 0.
W każdym przypadku rozpoznania raka sutka obowiązuje ustalenie
jego stopnia rozwoju według:

A.  systemu /klasyfikacji/ TNM,
B.  skali Winga,
C.  skali Honigfelda i Kalleta,
D.  skali Childa.

Zadanie 0.
Wydolność ruchową pacjenta z SM można zmierzyć skalą:

A.  ADL,
B.  Webstera,
C.  Waterlow,
D.  Kurtzkego.

Zadanie 0.
Pielęgniarka zbierając wywiad od pacjentki leżącej musi ocenić:

A . stopień  ryzyka  rozwoju  zagrożenia  powstawania  odleżyny
stosując jedną z czterech skal punktowych,

B.  czynniki ryzyka tkwiące w środowisku domowym pacjentki,
C.  stopień odżywiania,
D.  stan psychiczny i emocjonalny pacjentki.



Zadanie 0.
Które  z  zachowań  jest  NIEWŁAŚCIWE  w  porozumiewaniu  się  z
podopiecznym z uszkodzonym ośrodkiem mowy wywołanym udarem
mózgu?

A . mówienie  do  niego  wolno  i  utrzymywanie  kontaktu
wzrokowego,

B . zadawanie  krótkich  pytań,  na  które  może  odpowiedzieć
skinieniem tak lub nie,

C . podpowiadanie  i  ponaglanie  przy  wypowiadaniu  krótkich
słów,

D . zwracanie s ię do podopiecznego jego imieniem, pomaganie
w pisaniu lewą ręką.

Zadanie 0.
Jakiego  rodzaju  dietę  polecisz  w  celu  przyspieszenia  procesu
gojenia odleżyn?

A.  wysokoenergetyczną,
B.  lekkostrawną,
C.  wysokobiałkową,
D.  niskobiałkową.

Zadanie 0.
Program PREVLAB oznacza:

A . określenie  odseteka  osób  w  wieku  starszym  w
społeczeństwie,

B . wykonanie kompleksowej oceny geriatrycznej u osób po 65
r ż. ,

C.  stan zubożenia osób w wieku starszym w społeczeństwie,
D . zapobieganie  osamotnieniu,  poczuciu  zagrożenia,  oraz

monotonii życia.

Zadanie 0.
Podstawowym objawem ucisku rdzenia kręgowego będącego efektem
choroby nowotworowej jest:

A .  ból korzonkowy, charakteryzujący się promieniowaniem,
B . nagły,  bardzo  si lny  ból,  występujący  zwłaszcza  przy

poruszaniu się,
C.  osłabienie i męczliwość mięśni.
D . niedowład  lub  porażenie  spastyczne,  zaburzenia  czucia

powierzchniowego i głębokiego, zaburzenia zwieraczy.



Zadanie 0.
Jakie  czynniki  usposabiają  do  wystąpienia  i  utrzymywania  się
przewlekłego zapalenia trzustki?

A.  alkoholizm, powtarzające się zakażenia dróg żółciowych,
B.  nadmiar białka w diecie,
C.  nadmiar węglowodanów w diecie,
D.  zwiększenie aktywności fizycznej.

Zadanie 0.
Półpasiec wywołuje:

A.  enterowirus,
B.  wirus świnki,
C.  reaktywowany wirus ospy wietrznej,
D.  wirus odry.

Zadanie 0.
W  przewlekłym  zapaleniu  trzustki  dochodzi  do  niedostatecznego
wydzielania enzymów trawiennych, co może powodować niedobory
witamin:

A.  A, B, C,
B.  A, E, D, K,
C.  B, K, A,
D.  tylko z grupy B.

Zadanie 0.
Zasady podawania środków przeciwbólowych znane są pod nazwą:

A.  trójstopniowej drabiny analgetycznej (schemat WHO),
B.  leczenia selektywnego,
C.  leczenia objawowego w onkologii,
D.  leczenia paliatywnego.

Zadanie 0.
W  ileostomii  dla  uniknięcia  zmian  wokoło  stomii  ważne  jest,  aby
worki zmieniane były:

A.  rano na czczo,
B.  dwie godziny po śniadaniu,
C.  tylko wieczorem 2 godziny po kolacji,
D.  nie ma to żadnego znaczenia.



Zadanie 0.
Które  stwierdzenie  NIE  jest  prawdziwe  w  stosunku  do  osób
chorych na padaczkę?

A . zdecydowana  większość  chorych  jest  zdolna  do  pracy
zawodowej,

B . regularny  tryb  życia  jest  czynnikiem  zmniejszającym
ryzyko napadu,

C . u  osób  chorujących  na  padaczkę  przeciwwskazane  jest
zawieranie związków małżeńskich,

D.  padaczka ogranicza wykonywanie niektórych zawodów.

Zadanie 0.
Do etapów procesu pielęgnowania zaliczamy:

A.  logikę, następstwo czasowe, ciągłość, symetrię,
B.  rozpoznanie, planowanie, realizowanie, ocenianie,
C.  planowanie, efektywność, dynamikę, standaryzację,
D.  rozpoznawanie, konsultowanie, realizację, ocenianie.

Zadanie 0.
Objawami  tworzącymi  tzw.  triadę  Charcota  charakteryzującymi
Stwardnienie Rozsiane są:

A.  oczopląs, drżenie zamiarowe, mowa skandowana,
B.  oczopląs, drżenie spoczynkowe, mowa skandowana,
C . pozagałkowe  zapalenie  nerwu  wzrokowego,  parestezje

kończyn, zaburzenia czynności zwieraczy,
D . pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, brak odruchów

brzusznych, zaburzenia czynności zwieraczy.

Zadanie 0.
Jakie objawy mogą wystąpić u chorego po operacji żołądka?

A.  zaparcia,
B.  odbijania i nudności,
C.  zasłabnięcia po posiłku, bóle brzucha, utrata wagi,
D.  osłabienie i utratę apetytu.

Zadanie 0.
Otyłość  można  określić  na  podstawie  wartości  wskaźnika  masy
ciała (BMI):

A .  <20kg/m2,
B.  20-24,9 kg/m2,
C.  25-29,9 kg/m2,
D.  powyżej lub równy 30 kg/m2.



Zadanie 0.
Rana ziarninująca wg skali kolorowej opisywana jest kolorem:

A.  żółtym,
B.  czerwonym,
C.  czarnym,
D.  różowym.

Zadanie 0.
Materac p/odleżynowy spełnia swoją rolę terapeutyczną, jeżeli:

A . wsuwając dłoń pod materac z pacjentem nie można wyczuć
wzniosłości kostnych,

B . wsuwając  dłoń  pod  materac  z  pacjentem  można  wyczuć
wzniosłości kostne,

C . uciskając obiema dłońmi od góry materac wyczuwa się dno
łóżka,

D . uciskając obiema dłońmi od góry materac nie wyczuwa się
dna łóżka.

Zadanie 0.
Pacjentka  chora  na  schizofrenię,  obecnie  pobudzona  ruchowo,
która  słyszy  wrogie  głosy  i  twierdzi,  że  ludzie  cały  czas  ją
obserwują cierpi na urojenia:

A.  prześladowcze,
B.  wielkościowe,
C.  depresyjne,
D.  hipochondryczne.

Zadanie 0.
Zabieg  chirurgiczny w przypadku raka piersi  może wywołać wiele
niekorzystnych zmian w obrębie kończyny i pasa barkowego strony
operowanej.  Do  niekorzystnych  następstw  operacyjnego  leczenia
raka piersi, upośledzających sprawność fizyczną zaliczamy:

A.  zaburzenia statyki - postawy,
B.  ograniczenie zakresu ruchów w stawach obręczy barkowej,
C . zmniejszenie  si ły  mięśniowej  kończyny  strony

operowanej,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Dla  wieku  starczego  charakterystyczną  postacią  nadciśnienia
tętniczego jest:

A .  izolowane nadciśnienie skurczowe,
B.  nadciśnienie tętnicze rozkurczowe,
C.  skrajne nadciśnienie tętnicze,
D.  nadciśnienie o zmiennych cechach.



Zadanie 0.
Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:

A.  nadżerki w przewodzie pokarmowym,
B.  zespół wyniszczenia nowotworowego,
C.  zaburzenia połykania,
D.  utratę łaknienia.

Zadanie 0.
Wskaż,  które  z  niżej  podanych objawów są  charakterystyczne dla
raka żołądka z przerzutami:

A.  kaszel, duszność,
B . trudności  w  oddawaniu  moczu,  nietrzymanie  moczu,

krwiomocz,
C . utrata  łaknienia,  zespół  wyniszczenia  nowotworowego,

zaparcia, czkawka, żółtaczka,
D.  obrzęk limfatyczny.

Zadanie 0.
Przyjmuje  się,  że  w  przypadku  nagłego  zatrzymania  krążenia,
nieodwracalne zmiany w mózgu następują po:

A.  2 minutach,
B.  4 minutach,
C.  8 minutach,
D.  10 minutach.

Zadanie 0.
U  54-letniej  pacjentki  po  operacji  wola  tarczycy  zaobserwowano
objawy: obrzęk powiek, suchą skórę i  wypadanie włosów. Kobieta
stała  się  senna  i  dużo  przybyła  na  wadze.  Wymienione  objawy
mogą świadczyć o:

A.  zaburzeniach wodno-elektrolitowych,
B.  niedoborze magnezu,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
Przed pomiarem stężenia triglicerydów pacjent powinien:

A.  pozostać bez jedzenia przez 12-14 godz.,
B.  pozostać bez jedzenia przez 6-8 godz.,
C.  pozostać bez jedzenia przez 1-2 godz.,
D.  spożyć wysokoenergetyczny posiłek.



Zadanie 0.
Pacjentka przewlekle chora jest unieruchomiona w łóżku, ułożona
n a materacu p/odleżynowym. W okolicy kości krzyżowej występuje
odleżyna w etapie ziarninowania. Dla oceny zmian odleżynowych u
pacjentki zastojuesz skalę:

A.  Norton,
B.  Douglas,
C.  Tarrancea,
D.  Waterlow.

Zadanie 0.
Lipoatrofia poinsulinowa to:

A.  powikłanie śpiączki poinsulinowej,
B.  zanik tkanki tłuszczowej,
C . przerost  tkanki  tłuszczowej  w  miejscach  podawania

insuliny,
D . powikłanie  stosowania  nieoczyszczonych  preparatów

insulin.

Zadanie 0.
Najdogodniejszy  ze  względu  na  czas  trwania  efektu
przeciwbólowego  jest  odstęp  czasu  między  dawkami  środków
przeciwbólowych:

A.  dwugodzinny,
B.  czterogodzinny,
C.  sześciogodzinny,
D.  ośmiogodzinny.

Zadanie 0.
Podopieczna  lat  68,  otyła.  Skarży  się  na  uczucie  osłabienia,
bóle  głowy  zwłaszcza  w  godzinach  rannych,  brak  łaknienia,
zwiększenie  pragnienia,  pocenie  s ię  twarzy  i  głowy,  świąd
sromu.  Obserwuje  się  stany  depresyjne.  Występuje  częste  parcie
n a  mocz,  ziebnięcie  stóp.  Jakie  schorzenie  wieku  starczego
sugerują opisane objawy?

A.  miażdżycę,
B.  cukrzycę,
C.  niedoczynność tarczycy,
D.  niewydolność krążenia.



Zadanie 0.
Kontrola masy ciała jest ważnym elementem samoopieki pacjenta z
rozpoznaną przewlekłą  niewydolnością  krążenia.  Zarówno pacjent
jak  i  jego  rodzina  powinni  wiedzieć,  że  lekarza  należy
powiadomić, gdy:

A.  przyrost masy ciała jest większy niż 2kg w ciągu 3 dni,
B . przyrost  masy  ciała  jest  mniejszy  niż  2kg  w  ciągu  3

dni,
C.  spadek masy ciała jest mniejszy niż 2kg w ciągu 3 dni,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
D o  wykonywania  jakich  świadczeń  pielęgniarka  NIE  jest
uprawniona bez zlecenia lekarskiego?

A.  oznaczanie glikemii za pomocą glukometru,
B.  oznaczanie glikozurii i ketonurii,
C.  wykonywanie pulsoksymetrii,
D.  podawanie analgetyków opioidowych.

Zadanie 0.
Całościowa pielęgniarska ocena stanu zdrowia powinna obejmować:

A.  ocenę funkcji narządowych,
B.  ocenę zachowań związanych z samopielęgnowaniem zdrowia,
C.  samoocenę ( ocenę subiektywną) stanu zdrowia pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jakie działania należy podjąć u pacjenta z nieżytem oskrzeli?

A.  wykonać pomiar temperatury ciała,
B.  wykonać toaletę drzewa oskrzelowego,
C.  podać ziołowe preparaty uspakajające,
D.  wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 0.
Bóle  brzucha  bezpośrednio  po  posiłkach,  nudności,  wymioty,
spadek masy ciała mogą świadczyć o:

A.  chorobie wrzodowej żołądka,
B.  chorobie wrzodowej dwunastnicy,
C.  wirusowym zapaleniu wątroby,
D.  wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.



Zadanie 0.
N a  jakie  objawy  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  u  chorych,  u
których występuje depresja?

A.  obniżoną koncentrację,
B.  obniżenie masy ciała,
C.  urojenia,
D.  myśli i tendencje samobójcze.

Zadanie 0.
Najczęstszym  powikłaniem  przewlekłej  niewydolności  krążenia
pochodzenia sercowego jest:

A .  arytmia serca,
B.  tachykardia i podwyższone ciśnienie krwi,
C.  obrzęk płuc,
D.  spadek masy ciała.

Zadanie 0.
O  czym świadczy żółty kolor wykrztuszanej wydzieliny u pacjenta
z nieżytem oskrzeli?

A.  tworzącym się ropniu płuc,
B.  zabarwieniu nikotyną,
C.  zakażeniu i koniecznością stosowania antybiotyków,
D.  kończącym się procesie zapalnym.

Zadanie 0.
Istniejące  wzmożone  napięcie  mięśniowe  w  chorobie  Parkinsona
może zostać zmniejszone przez:

A.  oziębienie ciała,
B.  ogrzanie ciała,
C.  leżenie w czasie wypoczynku z podpartym tułowiem,
D . nie  ma  żadnego  sposobu  na  zmniejszenie  wzmożonego

napięcia mięśniowego.

Zadanie 0.
Lekiem  z  wyboru  w  leczeniu  silnych  i  bardzo  silnych  bólów
nowotworowych jest:

A .  Paracetamol,
B.  Tramadol,
C.  Kodeina,
D.  Morfina.

Zadanie 0.
Określ rodzaj bólu występującego w półpaścu?

A.  rwący i piekący,
B.  napadowy i kłujący,
C.  łagodny i stały,
D.  rozlany, trudny do lokalizacji.



Zadanie 0.
65-letni  pacjent  jest  w  stanie  terminalnym  z  powodu  choroby
nowotworowej  gardła  ma  założoną  rurkę  tracheostomijną.  Opieka
realizowana  przez  pielęgniarkę  rodzinną  skoncentrowana  jest
wokół obecnych dolegliwości. Dotyczą one zmian patologicznych w
jamie  ustnej  o  typie  nadżerek.  U  chorego  występują  napady
duszności  i  zaleganie  wydzieliny  w  płucach.W  pielęgnacji  jamy
ustnej należy pamiętać o:

A.  znieczuleniu jamy ustnej przed każdym zabiegiem,
B.  pędzlowaniu jamy ustnej gliceryną,
C.  podawaniu do ssania kostek lodu,
D.  płukaniu jamy ustnej.

Zadanie 0.
Jaka  pozycję  ułożeniową  należy  zastosować  u  pacjenta  w  ostrym
stanie rwy kulszowej?

A.  wysoką z wyprostowanymi kończynami,
B.  boczną podpartą z tyłu,
C . rozluźniającą  z  kończynami  zgiętymi  w  stawach

biodrowych i kolanach,
D . półsiedzącą  z  wyprostowanymi  kończynami  i  podpartymi

stopami.

Zadanie 0.
Morfina jest podstawowym opioidem stosowanym w silnych bólach u
pacjentów  onkologicznych.  Przewlekłe  stosowanie  tego  leku
prowadzi  bardzo  często  do  różnorodnych  działań  niepożądanych
takich jak:

A . biegunki,  pobudzenie  psychiczne,  kaszel,  wielomocz.
wybroczyny na skórze, suchość błon śluzowych,

B . brak  łaknienia,  lęk  i  przygnębienie,  parestezje,
obrzęki kończyn dolnych,

C . nudności  i  wymioty,  bezsenność,  hipotensja,  odczyny
alergiczne skóry, czkawka,

D . zaparcie  stolca,  wymioty,  świąd  skóry,  zaburzenia
psychiczne i neurologiczne.



Zadanie 0.
Ćwicząc chodzenie z chorym z niedowładem połowiczym należy:

A . stać  po  stronie  porażonej  pacjenta,  chory  powinien
zaczynać krok nogą zdrową,

B . stać  po  stronie  zdrowej  pacjenta,  chory  zaczyna  wykrok
nogą porażoną,

C . stać  po  stronie  porażonej  pacjenta,  chory  powinien
zacząć wykrok nogą porażoną,

D . stać  po  stronie  zdrowej  pacjenta,  chory  powinien  zacząć
krok nogą zdrową.

Zadanie 0.
Główną przyczyną obrzęku limfatycznego (chłonnego) jest:

A .  zakażenie rany pooperacyjnej,
B.  zaburzenie odpływu chłonki,
C . zwłóknienie  tkanki  podskórnej  i  tłuszczowej  oraz

powięzi,
D.  zanik gruczołów potowych.

Zadanie 0.
Postępowanie  pielęgniarki  z  pacjentem  z  zaburzeniami  pamięci
obejmuje:

A . naukę  pacjenta  przez  rozwijanie  zdolności
zapamiętywania mnemotechnicznego,

B . wracanie  do  punktu  wyjścia  (  pacjent  zapomina  po  co
przyszedł,  wtedy  powinien  wrócić  do  miejsca,  gdzie
wyjściowy bodziec zainicjował działanie),

C . pracować  nad  usprawnieniem  pamięci  prospektywnej
(dotyczącej  przyszłości)  i  zastępować  pamięć
retrospektywną (dotyczącą przeszłości),

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Jeden wymiennik węglowodanowy (WW) to:

A . porcja  produktu  w  gramach,  która  zawiera  10  gramów
węglowodanów przyswajalnych,

B . porcja  produktu  w  gramach,  która  zawiera  100  gramów
węglowodanów przyswajalnych,

C . taka  i lość  węglowodanów  w  diecie,  która  nie  zmienia
zapotrzebowania na dawkę insuliny,

D . taka  porcja  produktu  w  gramach,  która  pokrywa
zapotrzebowanie dobowe na węglowodany w diecie.



Zadanie 0.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
klasyfikację:

A .  Katz'a,
B.  NYHA,
C.  Norton'a,
D.  Barthel'a.

Zadanie 0.
U osoby z niedowładem połowiczym charakterystyczny jest chód:

A.  brodzący,
B.  koszący,
C.  ataktyczny,
D.  móżdżkowy.

Zadanie 0.
Jaką  dietę  należy  zastosować  u  pacjentki,  która  zgłasza
nasilone objawy związane z kamicą żółciową?

A.  lekkostrawną,
B.  ścisłą,
C.  wątrobową,
D.  płynną.

Zadanie 0.
N a  etapie  gromadzenia  danych  w  procesie  pielęgnowania
pielęgniarka rodzinna:

A.  samodzielnie gromadzi dane odnośnie rodziny,
B.  korzysta z dokumentacji pacjenta w POZ,
C.  prowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
C.  trwa 20-30 minut,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
N a  układ  elektrostymulujący  niekorzystnie  wpływa  pole
elektromagnetyczne pochodzące z:

A .  telefonu komórkowego,
B.  telewizora,
C.  odkurzacza,
D.  golarki elektrycznej.



Zadanie 0.
Ustal  dietę  w  sytuacji  zaostrzenia  objawów  w  przewlekłym
zapaleniu trzustki.

A .  bogatobiałkowa z ograniczeniem tłuszczów,
B.  lekkostrawna,
C.  lekkostrawna z dużą ilością błonnika,
D.  oszczędzająca, półpłynna.

Zadanie 0.
Pacjentka  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  półkuli  dominującej
opuszcza  szpital.  Nadal  utrzymują  się  objawy  ogniskowe  m.  in.
niedowład połowiczy, afazja - pacjentka ma znacznie upośledzoną
zdolność  mówienia,  ale  rozumie  mowę  innych  osób.  U  pacjentki
występuje afazja:

A.  ruchowa, inaczej ekspresyjna lub motoryczna,
B.  czuciowa inaczej recepcyjna lub sensoryczna,
C.  mieszana inaczej całkowita lub globalna,
D.  amnestyczna inaczej nominalna lub anomia.

Zadanie 0.
Które,  z  niżej  wymienionych  czynników  mogą  predysponować  do
powstania raka żołądka?

A . czynniki  genetyczne,  sposób  odżywiania,  infekcje
Helicobacter pylori (HP), stres, hiperlipidemia,

B . sposób  odżywiania,  palenie  papierosów,  niedokrwistość
złośliwa, stres, płeć,

C . czynniki  genetyczne,  sposób  odżywiania,  palenie
papierosów,  infekcje  Helicobacter  pylori  (HP),
niedokrwistość złośliwa,

D . hiperlipidemia,  palenie  papierosów,  mała  aktywność
fizyczna, sposób odżywiania, stres.

Zadanie 0.
Zalecane  w  profilaktyce  chorób  układu  krążenia  zmniejszenie
podaży sodu do 2-3 g na dobę oznacza, że:

A . można  dosalać  potrawy  solą  kuchenną  w  ilości  2-3  g  na
dobę,

B.  nie należy dosalać potraw,
C.  należy wykluczyć z diety marynaty, wędzone wędliny,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.



Zadanie 0.
Jakich  wskazówek  dotyczących  trybu  życia  udzielisz  chorej  z
niedoczynnością tarczycy?

A.  zmniejszenie aktywności fizycznej,
B.  zwiększenie aktywności fizycznej,
C.  wprowadzenie diety wysokoenergetycznej,
D.  zwiększenie ilości przyjmowanych płynów.

Zadanie 0.
Jakie  ułożenie  należy  zapewnić  chorej  po  endroprotezoplastyce
stawu biodrowego lewego w czasie snu?

A.  płaskie na twardym podłożu,
B.  wysokie z wałkiem pod kolanami,
C.  może układać się dowolnie,
D . półwysokie,  kończyna  operowana  w  uniesieniu,

odwiedzeniu i rotacji zewnętrznej.

Zadanie 0.
Szczepienia ochronne poprowadzisz zgodnie z:

A .  wiekiem dziecka,
B.  zleceniem lekarskim,
C.  aktualnym kalendarzem szczepień,
D.  bilansem zdrowia dziecka.

Zadanie 0.
U  chorych  po  udarach  mózgowych  może  wystąpić  porażenie
połowicze,  w  efekcie  którego  chory  przyjmuje  charakterystyczną
postawę  Wernickiego-Manna.  Przyjęcie  takiej  postawy  jest
spowodowane:

A.  nadmierną spastycznością mięśni,
B.  niedowładem jednostronnym,
C.  afazją czuciowo- ruchową,
D.  porażeniem kończyn.

Zadanie 0.
Reumatoidalne zapalenie stawów charakteryzują/je:

A.  obrzęki kończyn,
B.  gorączka,
C.  ból i poranna sztywność stawów,
D.  dreszcze.

Zadanie 0.
Stan zdrowia jest głównie uwarunkowany poprzez:

A.  warunki środowiskowe,
B.  cechy dziedziczne,
C.  styl życia,
D.  sprawność systemu opieki zdrowotnej.



Zadanie 0.
W terapii nerwicy histerycznej należy zastosować:

A.  farmakoterapię,
B.  psychoterapię,
C.  socjoterapię,
D.  terapię behawioralną.

Zadanie 0.
Który  z  niżej  wymienionych  czynników  jest  najbardziej  istotny  w
podjęciu  decyzji  o  hospitalizacji  domowej  pacjentki  z
nowotworem piersi z przerzutem do rdzenia kręgowego?

A . przygotowanie  rodziny  do  aktywnych  działań,  które
pomogą zaadaptować się do zmieniających się warunków,

B.  zapewnienie właściwego poziomu samoopieki,
C . dokonanie  oceny,  czy  rodzina  jest  zdolna  do  podjęcia

funkcji opiekuńczych nad chorym,
D . zabezpieczenie  podstawowych  potrzeb  pacjenta  i  jego

rodziny.

Zadanie 0.
Jakie  środki  należy  zastosować  w  pielęgnacji  chorego  z
półpaścem, u którego wystąpiła wysypka?

A.  pastę łagodzącą świąd i ból,
B.  gencjanę,
C.  spirytus,
D.  talk, boraks.

Zadanie 0.
Przy nadżerkach w jamie ustnej należy zastosować:

A.  wywary z ziół o działaniu osłaniającym,
B.  wywary z ziół o działaniu odkażającym i ściągającym,
C.  Borax z gliceryną,
D.  1% wodę utlenioną.

Zadanie 0.
Ocenę  natężenia  bólu  nowotworowego  dokonuje  się  za  pomocą
skali:

A .  Barthel'a,
B.  Glasgow,
C.  wizualno - analogowej (VAS),
D.  Winga.



Zadanie 0.
20-letnia kobieta przebywa z rodzicami w domu. Jest na rencie z
powodu zespołu depresyjno-maniakalnego. Obecnie nasilona mania.
Pacjentka  jest  euforyczna,  pobudzona  ruchowo,  stale  robi
zakupy. Pacjentka cierpi na:

A.  chorobę afektywną jednobiegunową,
B.  chorobę afektywną dwubiegunową,
C.  zespół urojeniowy,
D.  zespół parafreniczny.

Zadanie 0.
Które objawy charakteryzują chorobę Parkinsona?

A.  hypertonia, bradykineza, drżenie spoczynkowe,
B.  hypotonia, klonusy, drżenia pęczkowe,
C.  hypotonia, parezis, retropulsja,
D.  hypotonia, fascykulacje, bradylalia.

Zadanie 0.
W  fazie  ostrej  wysiękowego  zapalenia  opłucnej  konieczne  jest
ułożenie chorej:

A .  na zdrowym boku,
B.  na chorym boku,
C.  w pozycji Trendelenburga,
D.  w pozycji półwysokiej.

Zadanie 0.
Który  z  podanych  stylów  radzenia  sobie  ze  stresem  jest
najbardziej efektywny?

A.  styl skoncentrowany na zadaniu,
B.  styl skoncentrowany na emocjach,
C.  styl skoncentrowany na unikaniu,
D.  aktywne dążenie do rozwiązania problemu.

Zadanie 0.
Które z podanych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?

A . asertywność  to  umiejętność  pełnego  wyrażania  siebie  w
kontakcie z inną osobą,

B . asertywność powiązana jest z poczuciem własnej godności
i szacunkiem dla samego siebie,

C.  asertywność jest wrodzona,
D.  asertywność jest zmienna i zależy od sytuacji.



Zadanie 0.
Metoa dydaktyczna to:

A . systematycznie  stosowany  sposób  pracy  nauczającego  z
uczącymi  się  zapewniający  osiągnięcie  celów
kształcenia,

B . metody  diagnozowania  zainteresowań,  potrzeb  i
możliwości  edukacyjnych  osób  biorących  udział  w
doskonaleniu,

C . systematyczne  stosowanie  różnorodnych  środków
dydaktycznych dostosowanych do tematów zajęć,

D . strukturę  organizacyjną  zajęć  teoretycznych  i
praktycznych  służących  opanowaniu  wiadomości  z
dziedziny poznawczej.

Zadanie 0.
Najbardziej  obiektywną  kontrolę  i  ocenę  osoby  uczącej  s ię
zapewnia:

A . dokonanie  kontroli  i  oceny  w  oparciu  o  ten  sam  zestaw
zadań  testowych  wielokrotnego  wyboru  na  początku  i  na
końcu kształcenia,

B . codzienne,  przez  cały  czas  trwania  kursu  kontrolowanie
przyrostu  nowej  wiedzy  i  umiejętności  na  podstawie
problemowych prac pisemnych,

C . zastosowanie  różnych  metod  kontroli  i  oceny  (ustnej,
pisemnej,  testowej,  praktycznej)  pozwalających  na
całościową ocenę wiadomości, umiejętności i postaw,

D . dostosowanie stopni wystawianych w procesie kształcenia
d o  poziomu  grupy  i  ustalanie  za  minimum  wymagań
programowych 25% ogółu materiału.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  sytuacji  jest  korzystna  dla  zdrowia  i
samopoczucia człowieka?

A.  nadmiar ról,
B.  internalizacja roli,
C .  nagła utrata roli,
D.  konflikt ról.

Zadanie 0.
Postawy  wobec  osób  niepełnosprawnych,  które  są  wyrazem
akceptacji  i  skłaniają  ich  otoczenie  do  różnego  rodzaju  działań
ułatwiających im życie, to postawy:

A.  antyintegracyjne,
B.  asertywne,
C.  prointegracyjne,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 0.
Kodeks Etyki Polskiej Pielęgniarki i Położnej został przyjęty:

A . drogą  Ustawy  o  Samorządzie  Pielęgniarek  i  Położnych  w
1991 roku,

B . n a  I I  Krajowym  Zjeździe  Pielęgniarek  i  Położnych  w
grudniu 1995 roku,

C . drogą Ustawy o Zawodach Pielęgniarek i Położnych w 1996
roku,

D . przez  Naczelną  Radę  Pielęgniarek  i  Położnych  na  1-szym
posiedzeniu w 1992 roku.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  obowiązującą  Ustawą  o  zawodach  pielęgniarki  i
położnej  oraz  Kodeksem  etyki  zawodowej  pielęgniarki  i  położnej
RP,  położna/pielęgniarka  informuje  pacjenta  o  jego  stanie
zdrowia w zakresie:

A .  diagnozy choroby i rokowaniach,
B.  wszystkich elementów procesu leczniczo-pielęgnacyjnego,
C.  koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej,
D.  nie może w ogóle informować pacjenta.

Zadanie 0.
Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:

A .  planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
B.  planowanie, organizowanie i zatrudnianie,
C.  pobudzanie, motywowanie i koordynowanie,
D.  motywowanie, komunikowanie i przywództwo.

Zadanie 0.
Wyodrębnienie  struktury  płaskiej  oraz  smukłej  w  organizacji
opiera się na kryterium, którym jest:

A .  rozpiętość kierowania,
B.  rodzaj dominujących więzi organizacyjnych,
C.  stopień formalizacji,
D.  stopień złożoności.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  zasad  gwarantuje  poprawność  kalkulacji
kosztu jednostkowego świadczenia?

A . oparcie  kalkulacji  na  rzetelnej  dokumentacji  rachunku
kosztów w firmie,

B.  wysoki stopień szczegółowości informacji,
C.  oparcie kalkulacji na długotrwałym monitoringu kosztów,
D . wykorzystanie informacji pozyskanych z konkurencyjnych

zakładów.



Zadanie 0.
Motywacja świadczeniodawcy do utrzymywania kosztów na niskim
poziomie, to cecha charakterystyczna w systemie opłaty:

A.  stałej,
B.  kapitacyjnej,
C.  za usługę,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenia:

A.  emerytalne i rentowe,
B.  w razie choroby i macierzyństwa,
C.  wypadkowe.
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Która z  niżej  wymienionych ustaw reguluje finansowanie ochrony
zdrowia w Polsce?

A . ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

B . ustawa  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  o  finansach
publicznych,

C . ustawa  z  dnia  15  kwietnia  2011r.  o  działalności
leczniczej,

D . ustawa  z  dnia  23  stycznia  2003r.  o  powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Zadanie 0.
D o  zachowań  zagrażających  zdrowiu  w  największym  stopniu
należy/ą:

A.  zanieczyszczenie środowiska i czynniki genetyczne,
B.  czynniki polityczno- społeczno - ekonomiczne,
C . mała  aktywność  fizyczna,  nieprawidłowości  w  sposobie

żywienia,  palenie  tytoniu,  nadmierne  spożycie  alkoholu
i używek,

D . palenie  tytoniu,  nasilające  się  patologie  społeczne,
źle prowadzona polityka zdrowotna państwa.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.



Zadanie 0.
Zmiana  skórna  wypełniona  treścią  ropną,  jest  określana
potocznie jako:

A.  krosta,
B.  pęcherzyk,
C.  grudka,
D.  plamka.

Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie. Osłuchowo nad płucami u dziecka mogą dominować:

A.  trzeszczenia drobnobańkowe,
B.  trzeszczenia grubobańkowe,
C.  świsty,
D.  furczenia.

Zadanie 0.
Podczas  postępowania  resuscytacyjnego  muszą  być  rozważone
potencjalnie  odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia,
(4H i 4T). Do analizowanych 4H, NIE należy:

A.  hipoksja,
B.  hipowolemia,
C.  hiperchlorhydria,
D.  hipotermia.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.



Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.



Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.

Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie.  W  leczeniu  ww.  stanu  należy  zastosować  przede
wszystkim tlen oraz następujące leki:

A .  Aminofilinę, Hydrokortyzon,
B.  Hydrokortyzon, Diazepam,
C.  Nitroglicerynę, Aminofilinę,
D.  Salbutamol, Aminofilinę.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Oddech Biota charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.



Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Zadanie 0.
Zwężenia źrenic NIE obserwuje się w zatruciu:

A.  morfiną,
B.  kokainą,
C.  trichloroetanolem,
D.  związkami fosfoorganicznymi.

Zadanie 0.
Tamponadę  worka  osierdziowego  można  podejrzewać,  jeśli  w
badaniu EKG obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Proces pielęgnowania to:

A.  teoria opieki pielęgniarskiej,
B . model  poznawczy  sprawnego  działania

pielęgniarki/położnej,
C.  reguła postępowania,
D.  zdrowo rozsądkowa koncepcja działania.



Zadanie 0.
Kto  jest  autorem  następującej  myśli:  "unikatową  funkcją
pielęgniarki  jest  asystowanie  człowiekowi  choremu lub  zdrowemu
w podejmowaniu tych wszystkich aktywności, które mają znaczenie
d la zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia albo dla zapewnienia
spokojnej  śmierci,  a  które  mógłby  wykonywać  sam,  gdyby  miał
potrzebną ku temu siłę, wolę albo wiedzę"?

A.  J. Watson,
B.  B. Neuman,
C.  N. Roper,
D.  V. Henderson.

Zadanie 0.
Ankieta  i  kwestionariusz  są  to  techniki,  w  których  odpowiedź
uzyskuje się w formie:

A.  ustnej,
B.  pisemnej,
C.  ustnej bądź pisemnej,
D.  ustalonej przez badacza.

Zadanie 0.
Źródłem upowszechniania rezultatów badań pielęgniarskich:

A . s ą  konferencje  i  sympozja  naukowe  oraz  czasopisma
pielęgniarek i położnych,

B.  jest kadra kierownicza zakładów pracy,
C . jest  kadra  dydaktyczna  i  naukowa  instytucji  kształcenia

i doskonalenia zawodowego,
D.  są czasopisma pielęgniarskie.

Zadanie 0.
Kwalifikacje zawodowe to:

A . oznaczenie  grupy  umiejętności,  które  są  wymagane  dla
rozwiązania określonych zadań,

B . całość  obiektywno  -  indywidualnych  umiejętności,
wiadomości  i  sprawności,  które  pozwalają  jednostce  na
wykonywanie odpowiednich funkcji w procesie pracy,

C . zakres  i  jakość  przygotowania  niezbędnego  do
wykonywania jakiegoś zawodu,

D . układy  umiejętności,  wiadomości  i  cech  osobowości,
pozwalające  skutecznie  rozwiązywać  zadania  na
stanowisku pracy.



Zadanie 0.
Rozwój  zawodowy  pielęgniarstwa/położnictwa  uwarunkowany  jest
głównie poprzez:

A.  coraz wyższy poziom wykształcenia,
B.  coraz większy zakres samodzielności,
C.  rozwój nauki o pielęgniarstwie/położnictwie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.

Zadanie 0.
Którą  z  miar  statystycznych  należy  wyznaczyć,  aby
scharakteryzować  zmienność  miesięcznej  l iczby  wykonywanych
operacji w roku, którego dotyczą dane?

A.  współczynnik asymetrii,
B .  medianę,
C.  modalną,
D.  odchylenie standardowe.

Zadanie 0.
Arkusz kalkulacyjny jest to:

A . program,  wykonujący  obliczenia  podobne  do  tych,  które
wykonuje kalkulator,

B . program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w
postaci tekstu, liczb,

C . program  do  kalkulowania  kosztów  budowy  budynków
mieszkalnych,  zużycia  materiałów,  np.  i lość  potrzebnych
pustaków, arkusze blachy itp.,

D . arkusz  papieru,  zawierający  tabelę  z  różnorodnymi
danymi liczbowymi.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
TEST NR 250110
GRUPA 1
Zadanie 0.
Główną przyczyną niepełnosprawności w Polsce są:

A.  następstwa urazów i zatruć,
B.  nowotwory złośliwe,
C.  choroby układu krążenia,
D.  choroby psychiczne i psychonerwice.

Zadanie 0.
Podejrzenie choroby zawodowej stwierdzają:

A.  sami pracownicy pisząc oświadczenie,
B.  pracownicy Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej,
C.  Terenowi Inspektorzy Sanitarni,
D . Zakłady  pracy,  zakłady  ochrony  zdrowia,  lekarze

medycyny pracy.

Zadanie 0.
Perforacja  przewodu  pokarmowego  w  obrębie  jamy  otrzewnej  wg
klasyfikacji hamburskiej zapalenia otrzewnej należy do:

A.  pierwotnego zapalenia otrzewnej,
B.  wtórnego zapalenia otrzewnej,
C.  trzeciorzędowego zapalenia otrzewnej,
D.  innej postaci zapalenia otrzewnej.

Zadanie 0.
Populację osób starszych, wg WHO stanowi odsetek osób w wielu
65 lat i więcej, przewyższający:

A.  2%,
B.  3%,
C.  7%,
D.  9%.

Zadanie 0.
D o  oceny  stanu  zdrowia  populacji  objętej  opieką  jako
pielęgniarka środowiskowa rodzinna wykorzystasz:

A . współczynnik  chorobowości,  zachorowalności,
śmiertelności i umieralności, mierniki zagrożenia,

B . tylko  współczynnik  chorobowości,  zachorowalności  i
umieralności,

C.  umieralność niemowląt, kobiet i mężczyzn,
D . współczynnik  chorobowości  i  zachorowalności  oraz

mierniki zagrożenia.



Zadanie 0.
Drogi zakażenia wirusem HIV to:

A.  używanie wspólnej toalety, sztućców,
B.  pocałunek, kontakty seksualne,
C.  kontakty seksualne, krew, pokarm matki,
D.  używanie wspólnej pościeli, krew.

Zadanie 0.
Sanometria to:

A.  metody pomiaru zdrowia społeczeństwa,
B . dział stosujący metody epidemiologiczne do oceny wpływu

czynników środowiskowych na zdrowie człowieka,
C . dział,  w  którym  opisywana  jest  sytuacja

epidemiologiczna  ogólna  i  szczegółowa  w  danym  regionie
geograficznym,

D.  kierunki strategicznej oceny zdrowia społeczeństwa.

Zadanie 0.
Najczęstsza lokalizacja raka narządu rodnego dotyczy:

A.  sromu,
B.  trzonu macicy,
C.  jajnika,
D.  szyjki macicy.

Zadanie 0.
Metoda  polegająca  na  tym,  że  określonej  cechy  albo  odchylenia
o d  określonych  norm  poszukuje  się  w  całej  populacji  żyjącej  na
określonym  terenie  lub  pracującej  w  określonym  zakładzie,  albo
wśród osób w określonym wieku to metoda:

A.  przesiewowa,
B.  reprezentacyjna,
C.  doboru celowego,
D.  masowa.

Zadanie 0.
D o  czynników  osobniczych  wpływających  na  utrzymanie  stanu
zdrowia jednostki zalicza się:

A .  płeć i wiek, odporność na stres,
B.  warunki środowiskowego bytowania,
C.  uwarunkowania genetyczne,
D . aparat  genetyczny,  płeć,  wiek,  kondycję  fizyczną,

sposób odżywiania.



Zadanie 0.
Który  etap  procesu  pielęgnowania  stanowi  gromadzenie  danych  o
pacjencie  i  środowisku  -  obserwacje,  wywiad,  pomiary,  analiza
dokumentów?

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

Zadanie 0.
Urazy i zatrucia dotyczą najczęściej:

A .  ludzi w podeszłym wieku,
B.  kobiet w okresie menopauzy,
C.  młodzieży i dzieci,
D.  mężczyzn.

Zadanie 0.
Cykl  poprawy  jakości  w  medycynie  rodzinnej  jest  metodą
umożliwiającą poprawę świadczeń na poziomie:

A.  indywidualnym,
B.  lokalnym,
C.  praktyki,
D.  na wszystkich poziomach organizacyjnych.

Zadanie 0.
Proces pielęgnowania jest to:

A . proces celowy, planowany, dynamiczny, obejmuje problem
całościowo i trwa w sposób ciągły,

B.  decyzja o charakterze opieki oraz jej realizacji,
C . troska  o  osobę,  rodzinę  i  środowisko  w  miejscu

zamieszkania i pracy w zdrowiu i chorobie,
D . troska  o  rodzinę  w  chwili  śmierci  jednego  z  je j

członków.

Zadanie 0.
Opieka pielęgniarska w POZ oparta jest o:

A .  rejonizację,
B.  wolny wybór pielęgniarki,
C.  pierwszą wizytę u pielęgniarki,
D.  miejsce pracy.



Zadanie 0.
Narzędziem  pomiaru  satysfakcji  pacjentów  z  otrzymywanych
świadczeń jest/są:

A.  czas oczekiwania na świadczenia,
B.  pytania ankietowe,
C.  ilość standardów opieki stosowanych w praktyce,
D . występowanie  barier  architektonicznych  dla

niepełnosprawnych.

Zadanie 0.
Czynniki decydujące o jakości opieki to:

A .  dostępność usług zależna od miejsca zamieszkania,
B.  świadczenia planowane tylko przez lekarza rodzinnego,
C.  kompetencje personelu,
D.  szybka realizacja usług.

Zadanie 0.
Choroby nowotworowe u kobiet dotyczą najczęściej:

A .  płuc,
B.  piersi,
C.  narządów rodnych,
D.  jelita grubego.

Zadanie 0.
Zgodnie z teorią Donabediana opiekę zdrowotną można oceniać w
odniesieniu do aspektów:

A.  struktury, procesu, wyniku,
B.  dostępności, postępowania, satysfakcji,
C.  zarządzania, finansowania, zakresu świadczeń,
D.  ilości personelu, kwalifikacji personelu, wyposażenia.

Zadanie 0.
Warunkiem  aktywności  obywateli  (społeczności  lokalnych)  w
efektywnych  działaniach  na  rzecz  własnego  zdrowia  jest
uświadomienie, że:

A .  ludzie są odpowiedzialni za swoje zdrowie,
B . władze  lokalne  (administracyjne,  a  przede  wszystkim

samorządowe) są odpowiedzialne za zdrowie,
C . ludzie  są  odpowiedzialni  za  swoje  zdrowie  i  mają

możliwości wpływania na jego poziom,
D . ludzie  mają  możliwości  wpływania  na  poziom  swego

zdrowia i życia.



Zadanie 0.
Rozpoznanie  społeczności  lokalnej  pozwala  pielęgniarce  na
ustalenie:

A . jakie  są  możliwości  współdziałania  i  z  kim  pielęgniarka
może współpracować w konkretnej społeczności,

B . kogo  w  środowisku  można  włączyć  w  opiekę  i  realizację
jakich zadań,

C . jak  wykorzystać  i  aktywizować  potencjał  społecznego
środowiska lokalnego w którym żyje człowiek,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Czynniki ryzyka działające pośrednio na stan zdrowa to:

A.  wzorce kulturowe,
B . akceptowane w środowisku wzory negatywnych zachowań

zdrowotnych,
C.  struktura demograficzna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Nowe  formy  aktywności  w  opiece  zdrowotnej  w  postaci  grup
samopomocy rozwinęły się w wyniku:

A.  wzrostu zapotrzebowania na opiekę,
B.  spadku zapotrzebowania na opiekę,
C.  wzrostu zapotrzebowania na leczenie,
D . zadowolenia  z  opieki  medycznej  oferowanej  przez  służbę

zdrowia.

Zadanie 0.
Skuteczny  program  promocji  zdrowia  w  społeczności  lokalnej
powinien:

A.  koncentrować się na edukacji indywidualnej,
B.  koncentrować się na edukacji grupowej,
C.  koncentrować się na aktywizacji,
D.  łączyć edukację grupową z aktywizacją.

Zadanie 0.
Udział  pielęgniarki  w  działaniach  na  rzecz  zdrowia  społeczności
lokalnej wynika z realizacji założeń programu ICN:

A.  Zdrowe Miasta,
B.  CINDI,
C.  Partnerstwo dla zdrowia społeczności lokalnej,
D.  Badanie Trzech Społeczności.



Zadanie 0.
Według Parsonsa do roli chorego należy:

A . uznanie  choroby  za  stan  niepożądany  i  podjęcie  działań
w celu zmiany tego stanu,

B.  zadowolenie z bycia chorym,
C.  negacja swojego stanu zdrowia,
D.  odpowiedź B i C jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Rola społeczna matki to:

A .  obowiązek wykonywania pracy zawodowej,
B.  umiejętność uczestniczenia w życiu społecznym,
C . struktura  rodziny  oraz  układ  zadań  jakie  realizuje

każdy z członków rodziny na jej rzecz,
D . układ uprawnień i obowiązków, jakie ma ona realizować z

racji miejsca zajmowanego w rodzinie.

Zadanie 0.
Opiekę nad człowiekiem przewlekle chorym w rodzinie niezależnie
od uwarunkowań ekonomicznych i kulturowych charakteryzuje:

A.  redukcja zadań opiekuńczych,
B.  feminizacja opieki,
C.  deficyty opieki,
D.  instytucjonalizacja opieki.

Zadanie 0.
Literatura  przedmiotu  charakteryzująca  sytuację  rodzin  z
dzieckiem  niepełnosprawnym  intelektualnie  wymienia  fazy,  przez
które  przechodzą  rodzice.  Jedna  z  nich  jest  opisywana
następująco:  rodzice  coraz  wyraźniej  odzyskują  zdolność  do
podejmowania  racjonalnych  decyzji  i  podejmują  coraz  więcej
działań dla dobra dziecka i jest to faza:

A.  szoku,
B.  reakcji,
C.  przystosowania,
D.  orientacji.

Zadanie 0.
W  której  z  poniższych  faz  życia  rodzinnego  nasila  s ię  funkcja
opiekuńcza?

A.  gdy dzieci są w wieku niemowlęcym,
B.  gdy dzieci są w wieku wczesnoszkolnym,
C.  gdy dzieci są w wieku szkolnym,
D.  gdy dzieci są w wieku dojrzewania.



Zadanie 0.
Pojawienie  s ię  u  jednego  z  członków  rodziny  choroby  o
gwałtownym lub przewlekłym przebiegu powoduje, że:

A . opieka  i  pielęgnacja  dominuje  wśród  zadań  rodziny  i
znacznie  obciąża  lub  ogranicza  realizację  pozostałych
funkcji,

B.  sytuacja rodziny nie ulega zmianie,
C . następuje  podział  zadań  pomiędzy  poszczególnymi

członkami rodziny,
D . rodzina  jak  najszybciej  stara  się  umieścić  chorego  w

zakładzie opiekuńczym.

Zadanie 0.
W socjologii codzienne zachowania jednostki są determinowane:

A . wyznawanymi  przez  jednostkę  wartościami  i
obowiązującymi w danej kulturze wzorami zachowań,

B.  rodzajem wykonywanej pracy,
C.  przez płeć oraz wiek jednostki,
D . miejscem zamieszkania oraz sposobem spędzania wolnego

czasu.

Zadanie 0.
Zachowania ANTYZDROWOTNE to zachowania:

A.  wynikające z uwarunkowań klimatycznych,
B.  kultywujące tradycje w zakresie zachowań zdrowotnych,
C . mające  na  celu  stosowanie  diet  oraz  wysiłku  fizycznego

rekompensujących  straty  wynikające  z  charakteru
wykonywanej pracy,

D . podejmowane przez człowieka, które w sposób bezpośredni
lub  pośredni  wpływają  na  pogorszenie  jego  stanu
zdrowia.

Zadanie 0.
W  analizach obejmujących dorosłą  populację  najniższe  wskaźniki
zachorowalności występują wśród kategorii osób:

A.  pozostających w związku małżeńskim,
B.  rozwiedzionych,
C.  owdowiałych,
D.  w stanie wolnym.

Zadanie 0.
Najbardziej  korzystny  zakres  udzielonej  pomocy  osobie
niepełnosprawnej to:

A .  wyręczanie chorego we wszystkich czynnościach,
B.  równowaga między udzieloną a potrzebną pomocą,
C.  nadmiar pomocy,
D.  udzielanie pomocy na wyraźne życzenie chorego.



Zadanie 0.
Reakcje  negatywne,  których  doświadcza  człowiek  starszy  w
rodzinie, są to:

A . ukrywanie  związków  pokrewieństwa,  izolowanie  osoby
starszej  od  towarzyskiego  życia  rodziny,  wrogość,
agresja fizyczna,

B.  aktywne uczestnictwo osoby starszej w życiu rodzinnym,
C.  nadopiekuńczość rodziny,
D . wycofanie  s ię  człowieka  chorego  z  kontaktów,  próba

manipulowania rodziną.

Zadanie 0.
Wyróżniamy  trzy  modele  edukacji  zdrowotnej.  Który  model  jest
najbliższy idei promocji zdrowia?

A.  edukacja zdrowotna zorientowana na chorobę,
B.  edukacja zdrowotna zorientowana na czynniki ryzyka,
C.  edukacja zdrowotna zorientowana na zdrowie,
D . edukacja  zdrowotna  zorientowana  na  zdrowie  i  czynniki

ryzyka.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  rodzinna  udzielająca  porady  pacjentce  w  wieku  52
lat powinna zalecieć:

A . skorzystanie  z  programu  profilaktycznego  raka  sutka  i
raka  szyjki  macicy  oferowanego  w  ramach  ubezpieczenia
zdrowotnego,

B.  systematyczne szczepienie p/grypie,
C.  stosowanie diety wysokobiałkowej,
D.  jednokrotną wizytę kontrolną u lekarza ginekologa.

Zadanie 0.
W  strategii  marketingu  społecznego  u  podstaw  edukacji
zdrowotnej rodziny leży założenie:

A . włączenia  do  działań  na  rzecz  edukacji  wszystkich
pracowników danej placówki medycznej,

B . uznania,  że  rodzina  jest  konsumentem,  który  potrzebuje
"produktu"  pod  nazwą  "umiejętności  zachowania
zdrowotnego",

C . reklamowanie  produktu,  który  wytwórca  uzna  za
najbardziej przydatny dla firmy,

D . przekonanie,  że  problem zdrowia  rodziny  jest  problemem
społecznym  i  dlatego  do  działań  na  rzecz  rodzinny
powinny włączyć się inne osoby z otoczenia.



Zadanie 0.
Test Fagerstoma jest narzędziem służącym do oceny:

A.  stopnia uzależnienia od alkoholu,
B.  stopnia uzależnienia od nikotyny,
C.  stopnia uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
D.  pomiaru niezależności funkcjonalnej.

Zadanie 0.
W diagnozie społecznej wykorzystuje się:

A .  techniki szacowania potrzeb,
B.  wskaźniki epidemiologiczne,
C.  determinanty zachowania,
D.  badania empiryczne.

Zadanie 0.
Edukacja zdrowotna obejmująca pierwszy poziom promocji zdrowia
dotyczy:

A.  wspierania indywidualnego rozwoju jednostki,
B . rozwoju  instytucji  służących  poprawie  jakości  życia

jednostki,
C . wspierania  zdrowia  na  poziomie  organizacji  i

wewnętrznego życia instytucji,
D . współpracy  w  zakresie  lokalnych  działań:  środowisko-

zdrowie.

Zadanie 0.
Które  z  elementów  stylu  życia  mogą  być  przyczyną  podjęcia
"interwencji edukacyjnej" przez pielęgniarkę rodzinną?

A . niski poziom kompetencji rodziny w zakresie samoopieki,
samopielęgnacji  i  korzystania  z  usług  oferowanych  przez
system ochrony zdrowia,

B . wspólne  spędzanie  wolnego  czasu  członków  rodziny  na
spacerach, wysoki poziom kompetencji rodziny w zakresie
samoopieki,

C.  żywienie oparte o dietę śródziemnomorską,
D.  trudności wychowawcze i problemy społeczne z dziećmi.

Zadanie 0.
Aby  skutecznie  pomagać,  pielęgniarka  rodzinna  jako  rodzinny
doradca w sprawach zdrowia powinna:

A . mieć  cechy  umożliwiające  je j  sprawne  i  zdrowe
funkcjonowanie i dobre relacje z ludźmi,

B.  być otwarta na osobisty rozwój,
C . być gotowa do działania w nowych ruchach społecznych a

nawet do inicjowania takich ruchów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Edukacja zdrowotna osiąga swój cel, gdy:

A.  kończy się na poziomie zdobytej wiedzy,
B.  kończy się na poziomie zdobytych umiejętności,
C . dociera  do  tych  struktur  psychicznych,  które  regulują

zachowanie  człowieka,  postawy,  nawyki,  systemy
wartości,

D.  kończy się na poziomie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Zadanie 0.
Wieloczynnikową  ideę  uwarunkowań  zdrowia,  określoną  przez
Lalonde'a, stanowi:

A.  koncepcja pola zdrowotnego,
B.  model akcji zdrowotnej,
C.  model przekonań zdrowotnych,
D.  stopniowalny system teoretyczny w procesie życia.

Zadanie 0.
Priorytety  modelu  edukacji  zdrowotnej  zorientowanej  na  chorobę,
definiowane są w kategoriach:

A.  jednostek chorobowych,
B.  czynników ryzyka,
C.  warunków socjalnych,
D.  stylu życiu jednostki.

Zadanie 0.
Najbardziej  efektywnym  sposobem  oddziaływania  na  zdrowie  wg
modelu PRECEDE - PROCEED jest:

A .  program zdrowotny,
B.  zapobieganie czynnikom ryzyka,
C.  edukacja zdrowotna,
D . program  zdrowotny  dostosowany  do  zidentyfikowanych

potrzeb zdrowotnych.

Zadanie 0.
Celem  działań  promocji  zdrowia,  dotyczącym  rozwijania
potencjału zdrowia, jest:

A . poznanie  potrzeb  zdrowotnych  poszczególnych  grup
społecznych,

B.  niwelowanie różnic w stanie zdrowia,
C.  koordynacja współpracy wielu instytucji,
D . zwiększenie  zakresu  wiedzy  o  czynnikach  oddziałujących

na stan zdrowia.



Zadanie 0.
Boczny  strumień  dymu  tytoniowego  zawiera  wiele  substancji
toksycznych, które NIE wywołują u człowieka:

A.  łzawienia oczu,
B.  uzależnienia od nikotyny,
C.  nawracającego zakażenia układu oddechowego,
D.  podrażnienia błony śluzowej nosa i kaszlu.

Zadanie 0.
Jedną  z  cech  edukacji  zdrowotnej  jest  celowość  działania,  którą
określa się jako:

A.  wychowanie, które dąży do zmiany zachowania,
B . celowe  wychowanie  dążące  do  realizacji  zamiarów,  które

s ą  z  góry  określone  i  do  których  dobieramy
najskuteczniejsze środki,

C . dostarczenie  informacji  o  zachowaniach,  które  wpływają
niekorzystnie na zdrowie społeczności,

D.  zmianę zachowań prozdrowotnych.

Zadanie 0.
Pielęgniarstwo  rodzinne  jest  działem  pielęgniarstwa  w
podstawowej opiece zdrowotnej obejmującym opieką rodzinę:

A.  w środowisku zamieszkania, nauki i pracy,
B . poszczególnych  je j  członków  w  środowisku  ich  życia  i

zamieszkania,
C.  w sytuacji choroby i zagrożenia chorobą,
D . w  sytuacji  zdrowia  i  zagrożenia  chorobą  w  środowisku

zamieszkania i pracy.

Zadanie 0.
Teorię  hierarchii  potrzeb  Maslowa  do  pielęgniarstwa
wprowadziła:

A.  W. Henderson,
B.  B. Neuman,
C.  F. Nightingale,
D.  C. Roy.

Zadanie 0.
Pielęgniarka,  która  decyduje  s ię  na  pracę  z  rodziną  powinna
zastosować metodę:

A.  indywidualnego przypadku,
B.  działań profilaktycznych,
C.  grupową,
D.  środowiskową.



Zadanie 0.
Podejście holistyczne:

A . uwzględnia  metody  terapeutyczne,  które  mobilizują
wewnętrzną zdolność jednostki do samoleczenia,

B . nie  uwzględnia  metod  terapeutycznych,  mobilizujących
wewnętrzną zdolność jednostki do leczenia,

C.  nie uwzględnia treningu autogennego,
D . uwzględnia  tylko  sprawdzone  metody  medycyny

konwencjonalnej.

Zadanie 0.
Z a  twórcę  teorii,  która  przyjęła  za  cel,  stworzenie  naukowej
bazy  racjonalnej  opieki  pielęgnacyjnej  uwzględniającej
uwarunkowania kulturowe danej społeczności uważa się:

A .  N. Ropper,
B.  M. Leininger,
C.  J. Watson,
D.  C. Roy.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  rodzinna  sprawując  opiekę  nad  kobietą,  będącą  w
pierwszej  fazie  żałoby  po  stracie  męża  wykorzysta  założenia
koncepcji:

A .  B. Neuman,
B.  C. Roy,
C.  D. Orem,
D.  F. Nightingale.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  rodzinna  pracująca  z  rodzinami  pochodzącymi  z
różnych  środowisk  kulturowych  musi  rozpoznawać  i  wziąć  pod
uwagę różnorodne potrzeby tych osób oraz uwzględnić czynniki:

A .  polityczne, rasę, religię i kolor skóry,
B.  ekonomiczne, czynniki polityczne i religię,
C . kulturowe,  rasę,  kolor  skóry,  religię,  pochodzenie

etniczne oraz czynniki ekonomiczne i polityczne,
D.  kulturowe i polityczne.

Zadanie 0.
W  skład  teorii  deficytu  samoopieki  D.E.Orem  wchodzą  teorie
cząstkowe:

A.  deficytu samoopieki i systemów opieki pielęgnacyjnej,
B.  samoopieki i teoria deficytu samoopieki,
C.  systemów opieki pielęgnacyjnej i teoria samoopieki,
D . systemów  opieki  pielęgnacyjnej,  teoria  samoopieki  i

teoria deficytu samoopieki.



Zadanie 0.
W  systemowym  modelu  opieki  zdrowotnej  B.  Neuman
klientem/pacjentem dla pielęgniarki jest:

A .  indywidualny człowiek,
B.  rodzina,
C.  społeczność lokalna,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Podopieczna lat 86 z nadciśnieniem tętniczym i nadwagą. Uskarża
s ię  na  bóle  stawów  kolanowych  i  zawroty  głowy.  Jaką  dietę
należy zapewnić podopiecznej?

A.  dowolną, na życzenie podopiecznej,
B.  niskokaloryczną z ograniczeniem soli,
C.  wysokobiałkową,
D.  wyłącznie jarzynowo-owocową.

Zadanie 0.
D o  niekorzystnych  następstw  operacyjnego  leczenia  raka  piersi,
upośledzających sprawność fizyczną zaliczamy:

A.  zaburzenia statyki-postawy,
B.  ograniczenie zakresu ruchów w stawach obręczy barkowej,
C . zmniejszenie  si ły  mięśniowej  kończyny  strony

operowanej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
D o  wykonywania  jakich  świadczeń  pielęgniarka  NIE  jest
uprawniona bez zlecenia lekarskiego?

A.  oznaczanie glikemii za pomocą glukometru,
B.  oznaczanie glikozurii i ketonurii,
C.  wykonywanie pulsoksymetrii,
D.  podawanie analgetyków opioidowych.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  przewlekłej  niewydolności  nerek  w  Polsce
jest:

A .  toczeń układowy,
B.  nefropatia cukrzycowa,
C.  sródmiąższowe zaplenie nerek,
D.  kłębuszkowe zapalenie nerek.



Zadanie 0.
U  pacjentki  chorującej  od  42  lat  na  stwardnienie  rozsiane
wystąpił  niedowład  lewej  kończyny  dolnej,  co  wywołało  apatię,
płaczliwość  i  przygnębienie.  Jakie  działania  należy  podjąć  u
chorej?

A.  rehabilitację kończyn dolnych,
B . wskazanie  konieczności  zwiększenia  aktywności

fizycznej,
C.  wskazanie zmiany sposobu żywienia,
D.  udzielenie wsparcia psychicznego.

Zadanie 0.
Kontrola masy ciała jest ważnym elementem samoopieki pacjenta z
rozpoznaną przewlekłą  niewydolnością  krążenia.  Zarówno pacjent
jak  i  jego  rodzina  powinni  wiedzieć,  że  lekarza  należy
powiadomić, gdy:

A . przyrost  masy  ciała  jest  większy  niż  2  kg  w  ciągu  3
dni,

B . przyrost  masy  ciała  jest  mniejszy  niż  2  kg  w  ciągu  3
dni,

C.  spadek masy ciała jest mniejszy niż 2 kg w ciągu 3 dni,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Wymień  objawy,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  życia
pacjentki chorującej na wrzodziejące zapalenie jelita grubego?

A.  nadmierna pobudliwość,
B.  alergia,
C.  obrzęki,
D.  odwodnienie i gorączka.

Zadanie 0.
W  celu  stwierdzenia  niedoczynności  tarczycy  należy  oznaczyć
poziom:

A.  kortyzolu,
B.  elektrolitów,
C.  enzymów zapalnych,
D.  TSH.



Zadanie 0.
Pacjent  lat  70,  powrócił  ze  szpitala  po  niedokrwiennym  udarze
mózgu.  Występuje  niedowład  prawostronny  i  afazja.  Mieszka  w
jednym  domu  z  żoną  l.67,  dorosłym  synem  i  jego  rodziną.  Jaki
zakres  czynności  pielęgniarki  rodzinnej  powinien  być
realizowany w tym środowisku?

A.  całkowita pielęgnacja podopiecznego,
B.  nauczenie żony czynności pielęgnacyjnych,
C . wspólnie  ze  wszystkimi  dorosłymi  członkami  rodziny

zaplanowanie  pielęgnacji  podopiecznego  i  wspólna
realizacja planu,

D . nauczenie  wykonywania  czynności  pielęgnacyjnych  tej
osoby, która w tym czasie jest z podopiecznym.

Zadanie 0.
P o ustąpieniu ostrych objawów spowodowanych kamicą żółciową u
pacjentki należy wykonać badanie:

A.  morfologii krwi,
B.  ogólne badanie moczu,
C.  poziomu bilirubiny i transaminaz,
D.  poziomu glukozy.

Zadanie 0.
Proszę  wskazać,  która  kobieta  jest  bardziej  zagrożona
zachorowaniem na raka piersi:

A .  kobieta w wieku do 27 lat bezdzietna,
B.  kobieta w wieku 50 lat, matka zmarła na nowotwór,
C.  kobieta w wieku 70 lat otyła,
D . kobieta  w  wieku  30-40  lat  paląca  i  nadużywająca

alkoholu.

Zadanie 0.
Najczęściej  spotykane  zaburzenia  dotyczące  sfery  psychicznej  w
przebiegu stwardnienia rozsianego to:

A.  depresja lub euforia,
B.  lekkie otępienie,
C.  zespoły hipochondryczne lub histeryczne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W terapii nerwicy histerycznej należy zastosować:

A.  farmakoterapię,
B.  psychoterapię,
C.  socjoterapię,
D.  terapię behawioralną.



Zadanie 0.
U  pacjentki  po  mastektomii  i  radioterapii  pielęgniarka  musi
zwrócić szczególną uwagę na:

A.  emocje,
B.  sposób ubierania się,
C.  bilans płynów,
D.  obrzęki kończyny górnej.

Zadanie 0.
N a  jakie  parametry  życiowe  należy  zwrócić  uwagę  u  chorego  w
rozedmie płuc?

A.  częstość oddechów, pulsoksymetrię,
B.  tętno i ciśnienie tętnicze krwi,
C.  rytm serca,
D.  poziom leukocytów i OB.

Zadanie 0.
Zasady podawania środków przeciwbólowych znane są pod nazwą:

A.  trójstopniowej drabiny analgetycznej (schemat WHO),
B.  leczenia selektywnego,
C.  leczenia objawowego w onkologii,
D.  leczenia paliatywnego.

Zadanie 0.
W stwardnieniu rozsianym najczęściej spotykaną postacią jest:

A .  postać rdzeniowa,
B.  postać móżdżkowa,
C.  postać mózgowa,
D.  "triada" Charkota.

Zadanie 0.
20-letnia  kobieta  jest  na  rencie  z  powodu  zespołu
depresyjno-maniakalnego.  Obecnie  pacjentka  jest  euforyczna,
pobudzona ruchowo, stale robi zakupy. Pacjentka cierpi na:

A.  chorobę afektywną jednobiegunową,
B.  chorobę afektywną dwubiegunową,
C.  zespół urojeniowy,
D.  zespół parafreniczny.

Zadanie 0.
Reumatoidalne zapalenie stawów charakteryzują:

A.  hipotermia,
B.  nadmierny apetyt,
C.  ból i poranna sztywność stawów,
D.  zażółcenie powłok skórnych.



Zadanie 0.
W urostomii ważne jest, aby worki zmieniane były:

A.  rano,
B.  w południe,
C.  tylko wieczorem,
D.  nie ma to żadnego znaczenia.

Zadanie 0.
Pacjentka  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  półkuli  dominującej
opuszcza  szpital.  Nadal  utrzymuje  się  niedowład  połowiczy  i
afazja.  Pacjentka  ma  znacznie  upośledzoną  zdolność  mówienia,
ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja:

A.  ruchowa, inaczej ekspresyjna lub motoryczna,
B.  czuciowa inaczej recepcyjna lub sensoryczna,
C.  mieszana inaczej całkowita lub globalna,
D.  amnestyczna inaczej nominalna lub anomia.

Zadanie 0.
Lipoatrofia poinsulinowa to:

A.  powikłanie śpiączki poinsulinowej,
B.  zanik tkanki tłuszczowej,
C . przerost  tkanki  tłuszczowej  w  miejscach  podawania

insuliny,
D . powikłanie  stosowania  nieoczyszczonych  preparatów

insulin.

Zadanie 0.
Rana ziarninująca wg skali kolorowej opisywana jest kolorem:

A.  żółtym,
B.  czerwonym,
C.  czarnym,
D.  różowym.

Zadanie 0.
Które  stwierdzenie  NIE  jest  prawdziwe  w  stosunku  do  osób
chorych na padaczkę?

A . zdecydowana  większość  chorych  jest  zdolna  do  pracy
zawodowej,

B . regularny  tryb  życia  jest  czynnikiem  zmniejszającym
ryzyko napadu,

C . u  osób  chorujących  na  padaczkę  przeciwwskazane  jest
zawieranie związków małżeńskich,

D.  padaczka ogranicza wykonywanie niektórych zawodów.



Zadanie 0.
Podopieczna lat 78 z ograniczoną sprawnością, mieszka sama. Jej
emerytura  wynosi  640  z ł  miesięcznie.  Do  kogo  należy  zgłosić
potrzebę pomocy socjalnej?

A.  rodziny,
B.  komitetu parafialnego,
C.  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
D.  przyjaciół, sąsiadów.

Zadanie 0.
Jakie  ćwiczenia  usprawniające  należy  zaproponować  chorej  ze
stwardnieniem  rozsianym  i  współistniejącym  niedowładem  lewej
kończyny dolnej?

A.  rozluźniające mięśnie spastyczne,
B.  wyprostne kończyn dolnych,
C.  w wodzie,
D.  pionizujące.

Zadanie 0.
Jakiego  rodzaju  dietę  polecisz  w  celu  przyspieszenia  procesu
gojenia odleżyn?

A.  wysokoenergetyczną,
B.  lekkostrawną,
C.  wysokobiałkową,
D.  niskobiałkową.

Zadanie 0.
W obserwacji pacjenta z bólem nowotworowym pielęgniarka winna
uwzględnić:

A . przyczynę  bólu  (bólów),  dokładne  umiejscowienie  bólu  i
jego natężenie,

B.  czas trwania i promieniowanie, jego umiejscowienie,
C.  umiejscowienie, przyczynę i charakter bólu,
D.  umiejscowienie, charakter bólu oraz czas trwania.

Zadanie 0.
Ocenę  natężenia  bólu  nowotworowego  dokonuje  się  za  pomocą
skali:

A .  Barthel'a,
B.  Glasgow,
C.  wizualno - analogowej (VAS),
D.  Winga.



Zadanie 0.
Pacjentka  chora  na  schizofrenię,  obecnie  pobudzona  ruchowo,
która  słyszy  wrogie  głosy  i  twierdzi,  że  ludzie  cały  czas  ją
obserwują, cierpi na urojenia:

A.  prześladowcze,
B.  wielkościowe,
C.  depresyjne,
D.  hipochondryczne.

Zadanie 0.
Przed pomiarem stężenia triglicerydów pacjent powinien:

A.  pozostać bez jedzenia przez 12-14 godz.,
B.  pozostać bez jedzenia przez 6-8 godz.,
C.  pozostać bez jedzenia przez 1-2 godz.,
D.  spożyć wysokoenergetyczny posiłek.

Zadanie 0.
Pacjentka,  która  od  kilkudziesięciu  lat  choruje  na  wrzodziejące
zapalenie  jel ita  grubego  jest  pod  stałą  opieką  pielęgniarki
rodzinnej.  Pacjentka  obecnie  czuje  s ię  źle,  jest  wychudzona  i
apatyczna. Jaką dietę  należy zaproponować pacjentce w obecnym
stanie zdrowia?

A.  wysokobiałkową i bezbłonnikową,
B.  wysokobiałkową,
C.  oszczędzającą ale z dużą ilością błonnika,
D.  lekkostrawną.

Zadanie 0.
Wskaż,  które  z  niżej  podanych objawów są  charakterystyczne dla
raka żołądka z przerzutami:

A.  kaszel, duszność,
B . trudności  w  oddawaniu  moczu,  nietrzymanie  moczu,

krwiomocz,
C . utrata  łaknienia,  zespół  wyniszczenia  nowotworowego,

zaparcia, czkawka, żółtaczka,
D.  obrzęk limfatyczny.

Zadanie 0.
Czynnikiem  ryzyka  wystąpienia  choroby  niedokrwiennej  serca  są
zaburzenia lipidowe:

A.  cholesterol całkowity powyżej bądź równy 200mg/dl,
B.  cholesterol całkowity powyżej bądź równy 180mg/dl,
C.  LDL-cholesterol powyżej bądź równy 150mg/dl,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.



Zadanie 0.
Udzielając  wsparcia/pomocy  rodzinie  w  zakresie  poradnictwa,
pielęgniarka doradca musi brać zawsze pod uwagę:

A.  dobro rodziny jako całości,
B.  interes społeczności lokalnej,
C.  potrzeby psychiczne jednostki,
D.  oczekiwania określonej grupy na wsparcie.

Zadanie 0.
Główną przyczyną obrzęku limfatycznego (chłonnego) jest:

A .  zakażenie rany pooperacyjnej,
B.  zaburzenie odpływu chłonki,
C . zwłóknienie  tkanki  podskórnej  i  tłuszczowej  oraz

powięzi,
D.  zanik gruczołów potowych.

Zadanie 0.
Podopieczna  lat  68,  otyła.  Skarży  się  na  uczucie  osłabienia,
bóle  głowy,  brak  łaknienia,  zwiększone  pragnienie,  pocenie  s ię
twarzy  i  głowy,  świąd  sromu.  Występuje  częste  parcie  na  mocz,
ziębnięcie stóp. Jakie schorzenie sugerują opisane objawy?

A.  miażdżycę,
B.  cukrzycę,
C.  niedoczynność tarczycy,
D.  niewydolność krążenia.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  działań  jest  najważniejsze  u  pacjenta  z
nieżytem oskrzeli?

A.  wykonanie pomiaru temperatury ciała,
B.  wykonanie toalety drzewa oskrzelowego,
C.  podanie ziołowych preparatów uspakajających,
D.  wykonanie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 0.
Jakie objawy świadczą o zapaleniu dróg żółciowych?

A.  gorączka, zażółcenie powłok skórnych,
B.  wzdęcia i odbijanie,
C.  przyśpieszenie tętna i wzrost ciśnienia krwi,
D.  krew w stolcu.



Zadanie 0.
Co uznawane jest jako podłoże konfliktu pokoleniowego?

A.  złośliwość ludzi starych,
B.  nietolerancja młodych,
C.  "zepsucie" młodych, "zacofanie" starych,
D . różnica  psychiki,  temperamentu  i  skali  uznawanych

wartości młodych i starych.

Zadanie 0.
Jakie objawy mogą wystąpić u chorego po operacji żołądka?

A.  zaparcia,
B.  odbijania i nudności,
C.  zasłabnięcia po posiłku, bóle brzucha, utrata wagi,
D.  osłabienie i utratę apetytu.

Zadanie 0.
Jaki  cel  ma  prowadzenie  rehabilitacji  u  osoby  chorej  na
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa?

A.  rozciągnięcie mięśni klatki piersiowej,
B.  wzmocnienie mięśni obręczy ramiennej,
C . opóźnienie  procesu  usztywniania  i  zapobiegania

deformacjom,
D.  wzmocnienie mięśni obręczy miednicy.

Zadanie 0.
Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:

A.  niedoczynności tarczycy,
B.  nadczynności tarczycy,
C.  niedoczynności przytarczyc,
D.  nadczynności podwzgórza.

Zadanie 0.
Jaką  pozycję  ułożeniową  należy  zastosować  u  pacjenta  w  ostrym
stanie rwy kulszowej?

A.  wysoką z wyprostowanymi kończynami,
B.  boczną podpartą z tyłu,
C . rozluźniającą  z  kończynami  zgiętymi  w  stawach

biodrowych i kolanach,
D . półsiedzącą  z  wyprostowanymi  kończynami  i  podpartymi

stopami.



Zadanie 0.
Pacjentka  zgłosiła  s ię  do  lekarza  z  dolegliwościami  bólowymi  w
okolicy lędźwiowej. Wykonano badania, które potwierdziły kamicę
nerkową szczawianową. Pacjentka powinna pozostać na diecie:

A .  z ograniczeniem białka i szczawianów,
B.  wysokobiałkowej,
C.  bezbłonnikowej lekkostrawnej,
D.  oszczędzającej.

Zadanie 0.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
klasyfikację:

A .  Katz'a,
B.  NYHA,
C.  Norton'a,
D.  Barthel'a.

Zadanie 0.
Określ rodzaj bólu występującego w półpaścu?

A.  rwący i piekący,
B.  napadowy i kłujący,
C.  łagodny i stały,
D.  rozlany, trudny do lokalizacji.

Zadanie 0.
Wyniszczenie organizmu u chorych na raka żołądka objawia się:

A .  suchością i świądem skóry,
B.  utratą masy ciała,
C.  obrzękiem kończyn dolnych,
D.  dusznością spoczynkową.

Zadanie 0.
Przyjmuje  się,  że  w  przypadku  nagłego  zatrzymania  krążenia,
nieodwracalne zmiany w mózgu następują po:

A.  2 minutach,
B.  4 minutach,
C.  8 minutach,
D.  10 minutach.

Zadanie 0.
W nasilonych dolegliwościach kamicy żółciowej pacjentka powinna
pozostać na diecie:

A .  ścisłej,
B.  lekkostrawnej,
C.  wątrobowej,
D.  płynnej.



Zadanie 0.
Definitywna diagnoza raka sutka, może być dokonana w oparciu o
następującą metodę diagnostyczną:

A.  mammografię,
B.  ultrasonografię,
C.  biopsję,
D.  badanie nukleomagnetyczne.

Zadanie 0.
Która  z  podanych  wartości  wskaźnika  masy  ciała  (BMI)  wskazuje
na otyłość?

A.  <20 kg/m2,
B.  20-24,9 kg/m2,
C.  25-29,9 kg/m2,
D.  >30 kg/m2.

Zadanie 0.
Pacjent  po  zawale  mięśnia  sercowego  w  pierwszej  kolejności
powinien wyeliminować:

A.  tłuszcze z diety i palenie papierosów,
B.  stresującą pracę,
C.  spożywanie alkoholu,
D.  wysiłek fizyczny.

Zadanie 0.
N a  układ  elektrostymulujący  niekorzystnie  wpływa  pole
elektromagnetyczne pochodzące z:

A .  telefonu komórkowego,
B.  telewizora,
C.  odkurzacza,
D.  golarki elektrycznej.

Zadanie 0.
N a  jakie  objawy  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  u  chorych,  u
których występuje depresja?

A.  obniżoną koncentrację,
B.  obniżenie masy ciała,
C.  urojenia,
D.  myśli i tendencje samobójcze.



Zadanie 0.
U  pacjentki lat 78 występuje zespół otępienny. Jakich wskazówek
udzielisz rodzinie podopiecznej?

A.  nie zwracać uwagi na podopieczną,
B.  zachowania te są typowe dla wieku podopiecznej,
C . podawać  środki  uspakajające  w  przypadku  pobudzenia  i

agresji podopiecznej,
D . zgłosić  lekarzowi  rodzinnemu  i  rozpocząć  proces

diagnozowania zaburzeń u podopiecznej.

Zadanie 0.
Jakie  środki  należy  zastosować  w  pielęgnacji  chorego  z
półpaścem, u którego wystąpiła wysypka?

A.  pastę łagodzącą świąd i ból,
B.  betadine,
C.  spirytus,
D.  talk, boraks.

Zadanie 0.
Które  z  zachowań  jest  NIEWŁAŚCIWE  w  porozumiewaniu  się  z
podopiecznym z uszkodzonym ośrodkiem mowy wywołanym udarem
mózgu?

A . mówienie  do  niego  wolno  i  utrzymywanie  kontaktu
wzrokowego,

B . zadawanie  krótkich  pytań,  na  które  może  odpowiedzieć
skinieniem tak lub nie,

C . podpowiadanie  i  ponaglanie  przy  wypowiadaniu  krótkich
słów,

D . zwracanie s ię do podopiecznego jego imieniem, pomaganie
w pisaniu lewą ręką.

Zadanie 0.
Dokonujesz  oceny  czynności  poznawczych  podopiecznej.  Które  z
poniższych zachowań każe szukać pomocy lekarskiej?

A . raz  w  miesiącu  zapomina  gdzie  położyła  rzecz
codziennego użytku,

B.  raz w miesiącu nie rozumie treści filmu,
C . kilka  razy  dziennie  zapomina,  co  mówiono  je j  dnia

poprzedniego,
D.  raz w tygodniu gubi wątek rozmowy czy czytania.



Zadanie 0.
Jakie  czynniki  usposabiają  do  wystąpienia  i  utrzymywania  się
przewlekłego zapalenia trzustki?

A.  alkoholizm, powtarzające się zakażenia dróg żółciowych,
B.  nadmiar białka w diecie,
C.  nadmiar węglowodanów w diecie,
D.  zwiększenie aktywności fizycznej.

Zadanie 0.
W  przpadku  nadciśnienia  tętniczego  krwi  podaż  sol i  na  dobę  w
diecie NIE powinna przekraczać:

A.  6 mg,
B.  5-6 g,
C.  12 mg,
D.  12 g.

Zadanie 0.
Pierwsze  objawy  stwardnienia  rozsianego  pojawiają  się
najczęściej między:

A.  2 a 10 rokiem życia,
B.  10 a 20 rokiem życia,
C.  20 a 30 rokiem życia,
D.  55 a 70 rokiem życia.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  objawów  świadczących  o  występowaniu  raka
piersi należą:

A.  stwardnienie, zgrubienie piersi, niebolesny guzek,
B.  zmiana barwy skóry, wciąganie brodawki sutkowej,
C.  wyciek z brodawki, powiększenie węzłów pachowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Do działań niepożądanych morfiny należą:

A . biegunki,  pobudzenie  psychiczne,  kaszel,  wielomocz,
wybroczyny na skórze, suchość błon śluzowych,

B . brak  łaknienia,  lęk  i  przygnębienie,  parestezje,
obrzęki kończyn dolnych,

C . nudności  i  wymioty,  bezsenność,  hipotensja,  odczyny
alergiczne skóry, czkawka,

D . zaparcie  stolca,  wymioty,  świąd  skóry,  zaburzenia
psychiczne i neurologiczne.



Zadanie 0.
Podaj objawy, które świadczą o hipoglikemii:

A .  pragnienie, wielomocz, przyspieszony głęboki oddech,
B.  przyspieszona czynność serca, drżenie rąk, pocenie się,
C . niskie  ciśnienie  tętnicze  krwi,  zmniejszone  napięcie

mięśni, wąskie źrenice,
D . zwolniona czynność serca, odwodniona skóra, wyschnięte

błony śluzowe.

Zadanie 0.
Najlepszą  metodą  oceniającą  narastanie  obrzęków  u  pacjenta
jest:

A .  pomiar masy ciała,
B.  badanie palpacyjne okolicy kostek,
C.  pomiar tkanki tłuszczowej,
D.  pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 0.
W  fazie  ostrej  wysiękowego  zapalenia  opłucnej  konieczne  jest
ułożenie chorego:

A.  na zdrowym boku,
B.  na chorym boku,
C.  w pozycji Trendelenburga,
D.  w pozycji półwysokiej.

Zadanie 0.
Z e  względu  na  stopień  zaawansowania  i  nasilenia  objawów
klinicznych  i  biochemicznych  przewlekłą  niewydolność  nerek
można podzielić na 4 okresy. Okres III charakteryzuje się:

A . zwiększonym  stężeniem  fosforanów  nieorganicznych,
mocznika i kwasu moczowego w surowicy,

B.  wielomoczem,
C.  upośledzeniem zagęszczenia moczu,
D.  narastaniem obrzęków.

Zadanie 0.
Najdogodniejszy  ze  względu  na  czas  trwania  efektu
przeciwbólowego  opioidów,  jest  odstęp  czasu  między  dawkami
środków przeciwbólowych opioidowych:

A.  dwugodzinny,
B.  czterogodzinny,
C.  sześciogodzinny,
D.  ośmiogodzinny.



Zadanie 0.
Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:

A.  nadżerki w przewodzie pokarmowym,
B.  zespół wyniszczenia nowotworowego,
C.  zaburzenia połykania,
D.  utratę łaknienia.

Zadanie 0.
Lekiem  z  wyboru  w  leczeniu  silnych  i  bardzo  silnych  bólów
nowotworowych jest:

A .  Paracetamol,
B.  Tramadol,
C.  Kodeina,
D.  Fentanyl.

Zadanie 0.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
C.  ma charakter ucisku i pieczenia w okolicy mostka,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
U osoby z niedowładem połowiczym charakterystyczny jest chód:

A.  brodzący,
B.  koszący,
C.  ataktyczny,
D.  móżdżkowy.

Zadanie 0.
Półpasiec wywołuje:

A.  enterowirus,
B.  wirus świnki,
C.  reaktywowany wirus ospy wietrznej,
D.  wirus odry.

Zadanie 0.
Pacjent  przed  pomiarem  ciśnienia  tętniczego  krwi  nie  powinien
jeść,  spożywać  kofeiny,  palić  papierosów,  podejmować  wysiłku
fizycznego ani pić alkoholu przez:

A.  5 minut,
B.  20 minut,
C.  25 minut,
D.  30 minut.



Zadanie 0.
Które z poniższych stwierdzeń NIE jest asertywną odmową?

A . nie,  nie  pójdę  dziś  z  Tobą  do  kina,  zaplanowałam  sobie
dzisiejsze  popołudnie  w  inny  sposób.  Ale  z
przyjemnością wybiorę się z tobą w przyszłym tygodniu,

B . nie,  nie  pożyczę  Ci  te j  książki,  ponieważ  nie  zwróciłaś
mi jeszcze dwóch poprzednich,

C . nie  będę  na  najbliższym  zebraniu,  gdyż  tę  niedzielę
spędzam  z  moją  rodziną.  Postanowiliśmy,  że  idę  z  córką
do ZOO,

D . niestety, przepraszam, ale naprawdę chyba nie dam rady
z tym sprawozdaniem na poniedziałek.

Zadanie 0.
Pierwsza reguła negocjacji nastawionych na współpracę brzmi:

A.  ”oddziel ludzi od problemu”,
B . bądź  miękki  wobec  problemu,  twardy  (stanowczy,

konsekwentny) wobec ludzi,
C.  parafrazuj i używaj informacji zwrotnych,
D.  przyjmij punkt widzenia drugiej strony.

Zadanie 0.
Najbardziej niekorzystną motywacją uczenia się jest:

A .  lęk przed karą nauczyciela, przełożonego,
B.  bezinteresowna potrzeba wiedzy,
C . podnoszenie kwalifikacji zawodowych, społecznych w celu

awansu,
D.  ambitne i długotrwałe cele życiowe.

Zadanie 0.
W  procesie  kształcenia  zdecydowanie  najczęściej  stosuje  s ię
wzrokowe środki dydaktyczne co uzasadnione jest tym, że:

A . środki  te  są  najtańsze  w  przygotowaniu  i  nie  potrzebny
jest  specjalny  sprzęt  ani  warunki  do  ich
wyeksponowania,

B . około  75-85%  osób  to  tzw.  "wzrokowcy",  którzy
najefektywniej  uczą  się  gdy  widzą  teksty,  obrazy,
modele i przedmioty autentyczne,

C . ich  przygotowanie  nie  jest  czasochłonne,  nie  wymagają
specjalnego przygotowania uczących się do ich odbioru,

D . środki  te  nie  są  drogie  do  przygotowania,  nie  wymagane
jest przestrzeganie żadnych zasad w ich prezentowaniu.



Zadanie 0.
Która  z  niżej  wymienionych  grup  społecznych  NIE  jest  grupą
formalną?

A.  rodzina,
B.  związek emerytów i rencistów,
C.  partia polityczna,
D.  grupa koleżeńska.

Zadanie 0.
Zjawisko  izolacji  mechanicznej  jest  jedną  ze  społecznych
konsekwencji choroby i jest powodowane:

A.  piętnem nakładanym na człowieka przez środowisko,
B.  barierami architektonicznymi,
C.  czynnikami psychospołecznymi,
D . świadomym  wycofywaniem  się  człowieka  chorego  z  życia

społecznego.

Zadanie 0.
Przedmiotem zainteresowania deontologii pielęgniarstwa są:

A.  kwestie związane z wykonywaniem zawodu,
B.  prawa, obowiązki i powinności moralne pielęgniarki,
C . czynniki  decydujące  o  moralnej  wartości  działań  grupy

zawodowej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  zasad  gwarantuje  poprawność  kalkulacji
kosztu jednostkowego świadczenia?

A . oparcie  kalkulacji  na  rzetelnej  dokumentacji  rachunku
kosztów w firmie,

B.  wysoki stopień szczegółowości informacji,
C.  oparcie kalkulacji na długotrwałym monitoringu kosztów,
D . wykorzystanie informacji pozyskanych z konkurencyjnych

zakładów.



Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  powodów  przekonuje  o  rosnącej  potrzebie
elastyczności w zarządzaniu zasobami ludzkimi?

A.  zwiększona podaż pracowników na rynku pracy,
B.  zmniejszona podaż pracowników na rynku pracy,
C.  narastające wyspecjalizowanie instytucji,
D.  konkurencyjność.

Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.
Likwidacja  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej
następuje w drodze niżej wymienionych odpowiedzi, z wyjatkiem:

A.  rozporządzenia,
B.  regulaminu właściwego organu podmiotu tworzącego,
C.  uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego,
D.  zarządzenia.

Zadanie 0.
Dla  usprawnienia  organizacji  świadczenia  usług  zdrowotnych  w
Polsce  ustalono  ich  wielopoziomowość.  Największy  udział  w
kształtowaniu zdrowia społeczeństwa przypisuje się opiece:

A.  wysokospecjalistycznej,
B.  specjalistycznej,
C.  podstawowej,
D.  przedpodstawowej.

Zadanie 0.
Umieralność  to  miernik  stanu  zdrowia,  który  określa  l iczbę
zgonów:

A.  zaistniałych w danej populacji, w danym czasie,
B . z  powodu  określonej  jednostki  chorobowej  w  danym

czasie,
C . zaistniałych  tylko  wśród  populacji  osób  po  70  roku

życia,
D . wyłącznie  niemowląt  w  badanej  populacji,  w  danym

czasie.



Zadanie 0.
Promocja zdrowia, to:

A . wczesne  diagnozowanie  i  leczenie  chorób  cywilizacyjnych
u osób czynnych zawodowo,

B.  okresowe szczepienia ochronne dzieci i dorosłych,
C . zapobieganie chorobom zakaźnym w środowisku wychowania

i nauczania, pracy,
D . proces  umożliwiający  ludziom  zwiększenie  kontroli  nad

swoim  zdrowiem  oraz  stwarzający  im  możliwość  jego
umacniania.

Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.
Tiki, to niezależne od woli pacjenta:

A.  groteskowe, wykręcone pozycje, często korpusu ciała,
B . wolne,  wykręcające,  wijące  ruchy  w  obrębie  twarzy,

dalszych części kończyn,
C . krótkie,  nieregularne,  powtarzające  się,  skoordynowane

ruchy,
D . rytmiczne,  powtarzające  się,  dziwaczne  ruchy  twarzy  i

jamy ustnej.

Zadanie 0.
Spirometria  jest  badaniam  dodatkowym  wykorzystywanym
najczęściej w diagnostyce:

A.  gruźlicy,
B.  astmy oskrzelowej,
C.  zapalenia płuc,
D.  odmy opłucnowej.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.



Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Z a  najwyższą  dopuszczalną  wartość  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
zdrowego dziecka w wieku 9-10 lat można uznać wartość:

A.  90/60 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/90 mmHg,
D.  140/100 mmHg.

Zadanie 0.
Podczas  badania  palpacyjnego  przepukliny  pachwinowej,  pacjent
powinien przyjąć pozycję:

A .  stojącą,
B.  siedzącą,
C.  leżącą płaską,
D.  leżącą półwysoką.

Zadanie 0.
Wskaż  prawidłowe  stężenie  cholesterolu  całkowitego  w  surowicy
krwi:

A .  ok. 90 mg%,
B.  ok. 190 mg%,
C.  ok. 290 mg%,
D.  ok. 390 mg%.



Zadanie 0.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.
Podczas badania otoskopowego u osoby dorosłej, małżowinę uszną
należy:

A.  odciągnąć do dołu, do tyłu i trochę na zewnątrz,
B.  odciągnąć do góry, do tyłu i trochę na zewnątrz,
C.  odciągnąć do dołu, do przodu,
D.  pozostawić bez odciągania.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zalecana  energia  defibrylacji  dla  defibrylatorów  jednofazowych,
zarówno dla pierwszego jak i kolejnych wyładowań, wynosi:

A .  150 J,
B.  200 J,
C.  300 J,
D.  360 J.



Zadanie 0.
U  chorego  z  astmą  oskrzelową,  nagłe  pogorszenie  s ię  stanu
klinicznego,  wystąpienie  sinicy,  zaburzeń  orientacji,
wyczerpania oddechowego, cechy niewydolności wentylacyjnej typu
obturacyjnego, bezdechu, sugeruje rozpoznanie:

A.  wstrząsu anafilaktycznego,
B.  narastania płynu w jamie opłucnej,
C.  stanu astmatycznego,
D.  napadu histerii.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  służy do pozyskiwania informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D.  służy do wyłonienia nosicieli nieprawidłowych genów.

Zadanie 0.
Pierwszoplanowym  postępowaniem  u  pacjenta  po  epizodzie
tonięcia, jest:

A .  udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji,
B .  osuszenie pacjenta,
C.  dążenie do przywrócenia normotermii,
D.  wykonanie bezpośredniego masażu serca.

Zadanie 0.
Zwężenia źrenic NIE obserwuje się w zatruciu:

A.  morfiną,
B.  kokainą,
C.  trichloroetanolem,
D.  związkami fosfoorganicznymi.

Zadanie 0.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:

A.  drżenie języka,
B.  gładka i ciepła skóra,
C.  bradykardia,
D.  tachykardia.



Zadanie 0.
Pacjentka  podaje  w  wywiadzie  bóle  głowy,  wymioty,
światłowstręt,  występuje  podwyższona  temperatura  ciała,  objawy
oponowe są dodatnie, płyn mózgowo-rdzeniowy jest mętny. Opisany
przypadek to prawdopodobnie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
o etiologii:

A .  wirusowej,
B.  grzybiczej,
C.  limfocytarnej,
D.  bakteryjnej.

Zadanie 0.
Prawidłowo  wykonany  pomiar  obwodu  głowy  dziecka  powinien
obejmować obwód głowy zmierzony na wysokości:

A .  ciemienia przedniego i guzowatości potylicznej,
B.  łuków brwiowych i guzowatości potylicznej,
C.  małżowin usznych i guzowatości potylicznej,
D.  guzów czołowych i guzowatości potylicznej.

Zadanie 0.
Neuman wprowadziła do pielęgniarstwa pojęcie:

A .  samoopieki,
B.  adaptacji,
C.  stresu i radzenia sobie z nim,
D.  holizmu.

Zadanie 0.
Drugi etap procesu pielęgnowania obejmuje:

A . ustalanie  celu  opieki,  dobieranie  działań,  formułowanie
planu opieki nad pacjentem i jego środowiskiem,

B.  ustalanie celu opieki, planowanie opieki,
C.  formułowanie planu opieki, dobieranie działań,
D.  planowanie opieki nad pacjentem.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.



Zadanie 0.
Jednym z zadań badania pilotażowego jest:

A .  porównanie uzyskanych wyników z badaniami właściwymi,
B.  kontrola narzędzi badawczych,
C.  przeszkolenie ankieterów,
D . przeszkolenie  respondentów  co  do  sposobu  udzielania

odpowiedzi.

Zadanie 0.
Kodeks Etyki dla Pielęgniarek Międzynarodowej Rady Pielęgniarek
(ICN), został przyjęty w roku:

A.  1943,
B.  1953,
C.  1963,
D.  1973.

Zadanie 0.
Medal  Florencji  Nightingale  przyznawany  jest  pielęgniarkom
przez:

A.  Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
B.  Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek,
C.  Światową Organizację Zdrowia,
D.  Międzynarodowe Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  określeń  opisuje  metodę  ankietową,  jako
metodę badawczą stosowaną w statystyce?

A . uogólnianie  wyników  szczegółowego  badania  pojedynczej
jednostki na całą zbiorowość,

B . wnioskowanie  na  podstawie  dobrowolnie  udzielonych
wypowiedzi na badany temat,

C . losowe  wybieranie  ze  zbiorowości  jednostek
reprezentujących tę zbiorowość,

D . ustalanie nieznanych cech zbiorowości na podstawie cech
znanych tej zbiorowości.

Zadanie 0.
Folderem w systemie Windows nazywamy:

A.  obrazek zapisany na dysku twardym,
B . miejsce  na  dysku  do  zapisywania  plików  lub  innych

folderów,
C.  część systemu operacyjnego,
D.  urządzenie wejściowe komputera.



Zadanie 0.
Najpopularniejszy  obecnie  na  Polskim  rynku  pakiet  programów,
przeznaczonych głównie do pracy biurowej, to:

A .  Microsoft Windows,
B.  Microsoft Office,
C.  Outlook Express,
D.  Internet Explorer.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
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GRUPA 1
Zadanie 0.
Dział  epidemiologii  obejmujący  badania,  opis  i  ustalanie
ogólnych  praw  o  przyczynach  i  sposobach  rozprzestrzeniania  się
chorób i o ich natężeniu to epidemiologia:

A.  ogólna,
B.  szczegółowa,
C.  chorób zakaźnych i inwazyjnych,
D.  zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Zadanie 0.
Nowotworem,  który  NIE  należy  do  grupy  dziesięciu  najczęściej
występujących nowotworów w Polsce jest rak:

A.  płuc,
B.  jelita grubego,
C.  sutka,
D.  wątroby.

Zadanie 0.
Czy na wirusowe zapalenie wątroby typu A NIE chorują:

A.  osoby po 65 r.ż.,
B.  niemowlęta,
C.  dzieci do 3 roku życia,
D.  mężczyźni w przedziale wieku 20 - 50 lat.

Zadanie 0.
D o  oceny  stanu  zdrowia  populacji  objętej  opieką  jako
pielęgniarka środowiskowa rodzinna wykorzystasz:

A . współczynnik  chorobowości,  zachorowalności,
śmiertelności i umieralności, mierniki zagrożenia,

B . tylko  współczynnik  chorobowości,  zachorowalności  i
umieralności,

C.  umieralność niemowląt, kobiet i mężczyzn,
D . współczynnik  chorobowości  i  zachorowalności  oraz

mierniki zagrożenia.

Zadanie 0.
Wskaż  czynniki  ryzyka  chorób  układu  krążenia  NIE  podlegające
modyfikacji w wyniku prowadzonej działalności edukacyjnej:

A .  otyłość i wiek,
B.  nadwaga i hiperlipidemia,
C.  wiek i płeć,
D.  stres i płeć.



Zadanie 0.
Zdrowie każdego człowieka jest zależne od:

A . czynników  fizycznych,  chemicznych  oraz  psychicznych
wpływających na stan zdrowia,

B . jakości  własnego,  dziedziczonego  aparatu  genetycznego,
stylu  życia,  i  działania  czynników  środowiskowych  oraz
ochrony zdrowia,

C . organizacji  systemu  ochrony  zdrowia  i  skutecznej
działalności  pracowników  ochrony  zdrowia  w  zakresie
promocji zdrowia, profilaktyki i leczenia chorób,

D . warunków  środowiskowych  w  jakich  żyje  człowiek  i  jego
stylu życia.

Zadanie 0.
Badania  dotyczące  przyszłego,  ewentualnie  szkodliwego  działania
czynników  środowiska  na  zdrowie  mieszkających  w  danej  okolicy
lub pracujących w określonym zakładzie ludzi to badania:

A.  retrospektywne,
B.  prospektywne,
C.  reprezentacyjne,
D.  doświadczalne.

Zadanie 0.
Minimum demograficzne stanowią:

A.  płeć, wiek, stan cywilny,
B.  płeć, podstawowe źródło dochodu gospodarstwa domowego,
C.  miejsce zamieszkania, obywatelstwo, wykształcenie,
D.  płeć, stan cywilny, obywatelstwo.

Zadanie 0.
W  jakiej  sytuacji  nie  można  wykonywać  szczepień  ochronnych
traktując ją jako przeciwwskazanie?

A.  wiek w przedziale 75 i więcej lat,
B.  czynna gruźlica,
C.  okres od 2 do 6 miesięcy po chorobie,
D.  otyłość znacznego stopnia.

Zadanie 0.
Czy źródłem zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A jest?

A . sprzęt używany w placówkach służby zdrowia niewłaściwie
sterylizowany,

B.  zwierzę,
C . człowiek,  w  wyjątkowych  warunkach  może  być  również

zwierzę,
D.  komary.



Zadanie 0.
D o  świadczeń  rehabilitacyjnych  świadczonych  przez  pielęgniarkę
rodzinną zalicza się:

A .  masaż,
B.  światłolecznictwo,
C.  wodolecznictwo,
D.  usprawnianie ruchowe.

Zadanie 0.
Głównym zagrożeniem życia i zdrowia ludności w Polsce stanowią
choroby:

A.  nerek,
B.  metaboliczne,
C.  układu krążenia,
D.  alergiczne.

Zadanie 0.
Choroby nowotworowe u kobiet dotyczą najczęściej:

A .  płuc,
B.  piersi,
C.  narządów rodnych,
D.  jelita grubego.

Zadanie 0.
W realizacji programów prozdrowotnych POZ udział biorą:

A.  pracownicy medyczni,
B.  pracownicy biura promocji zdrowia,
C.  instytucje pozarządowe,
D . pracownicy  medyczni,  pacjenci,  organizacje  i  instytucje

pozarządowe.

Zadanie 0.
Cykl  poprawy  jakości  w  medycynie  rodzinnej  jest  metodą
umożliwiającą poprawę świadczeń na poziomie:

A.  indywidualnym,
B.  lokalnym,
C.  praktyki,
D.  na wszystkich poziomach organizacyjnych.

Zadanie 0.
Określ z ilu etapów składa się proces pielęgnowania?

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



Zadanie 0.
Sprawując opiekę nad pacjentami, pielęgniarka odpowiada za:

A.  udział w diagnozowaniu i leczeniu,
B . całość  procesu  pielęgnowania,  przepływ  informacji,

dokumentację pielęgniarską,
C.  zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
D.  przestrzeganie przez zespół medyczny praw pacjenta.

Zadanie 0.
Diagnozę pielęgniarską formułuje się po:

A.  rozpoznaniu środowiska,
B.  realizacji zadań,
C.  opracowaniu planu opieki,
D.  wejściu do środowiska.

Zadanie 0.
Narzędziem  pomiaru  satysfakcji  pacjentów  z  otrzymywanych
świadczeń jest/są:

A.  czas oczekiwania na świadczenia,
B.  pytania ankietowe,
C.  ilość standardów opieki stosowanych w praktyce,
D . występowanie  barier  architektonicznych  dla

niepełnosprawnych.

Zadanie 0.
Organizacje pozarządowe są:

A . samozarządzającymi  się  stowarzyszeniami  ludzi,  którzy
zrzeszyli  się,  aby  podjąć  działanie  na  rzecz
wspólnotowego dobra,

B . organizacjami stworzonymi przez państwo, bądź będącymi
częścią samorządowych lub rządowych władz,

C.  organizacjami ustalonymi w celach dochodowych,
D . altruistycznymi  organizacjami,  które  nie  zakładają

jakichkolwiek korzyści dla nich samych.

Zadanie 0.
Podejmowanie  działań  mobilizujących  wszystkie  si ły  instytucji  i
organizacji społecznych oparte jest na:

A . wspólnym  planie  powstałym  w  oparciu  o  kompleksowe
badania społeczności lokalnej,

B.  rozpoznaniu potencjału społeczności,
C . rozpoznaniu  mechanizmów  regulujących  stosunki

międzyludzkie,
D . systemie  instytucji  służących  organizacji  życia

zbiorowego.



Zadanie 0.
Lustracja  terenowa  jest  metodą  gromadzenia  danych  szczególnie
przydatną w diagnozie:

A .  indywidualnego przypadku,
B.  rodziny,
C.  grupy pracowników,
D.  społeczności lokalnej.

Zadanie 0.
Zasoby tkwiące w społeczności lokalnej są to zasoby:

A.  ludzkie,
B.  rzeczowe środowiska,
C.  lokalne/środowiskowe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
System wsparcia to:

A . formalne  ramy  dla  działań  mających  na  celu
zagwarantowanie takiego przebiegu zmian środowiskowych
by przyniosły korzyści dla zdrowia populacji,

B . zorganizowany  system  instytucji  i  organizacji,  których
zadaniem  jest  zaspokojenie  różnorodnych  potrzeb
zdrowotnych,

C . szczególny  sposób  i  rodzaj  pomocy  udzielanej  ludziom  w
celu mobilizowania ich sił, potencjału i zasobów,

D . liczba  i  typy  relacji  społecznych  oraz  powiązań  między
jednostkami.

Zadanie 0.
Główną  metodą  organizacji  działań  terapeutyczno-wspierających
n a  rzecz  osób  przewlekle  chorych  i  niepełnosprawnych  w
społeczności lokalnej jest:

A .  edukacja bezosobowa,
B.  edukacja osobowa,
C.  animacja grup samopomocy,
D.  animacja grup ryzyka.

Zadanie 0.
Wskaż,  jaką  rolę  pełni  pielęgniarka  w  realizacji  programu
działań na rzecz zdrowia społeczności?

A.  inspirującą i konsolidującą liderów,
B.  doradcy w działaniach na rzecz zdrowia,
C . inspirującą  i  konsolidującą  liderów  oraz  doradcy  w

działaniach na rzecz zdrowia,
D.  mediatora i rzecznika spraw pacjenta.



Zadanie 0.
W  analizach obejmujących dorosłą  populację  najniższe  wskaźniki
zachorowalności występują wśród kategorii osób:

A.  pozostających w związku małżeńskim,
B.  rozwiedzionych,
C.  owdowiałych,
D.  w stanie wolnym.

Zadanie 0.
Najbardziej  korzystny  zakres  udzielonej  pomocy  osobie
niepełnosprawnej to:

A .  wyręczanie chorego we wszystkich czynnościach,
B.  równowaga między udzieloną a potrzebną pomocą,
C.  nadmiar pomocy,
D.  udzielanie pomocy na wyraźne życzenie chorego.

Zadanie 0.
Opiekę nad człowiekiem przewlekle chorym w rodzinie niezależnie
od uwarunkowań ekonomicznych i kulturowych charakteryzuje:

A.  redukcja zadań opiekuńczych,
B.  feminizacja opieki,
C.  deficyty opieki,
D.  instytucjonalizacja opieki.

Zadanie 0.
Według socjologa Parsonsa zdrowie jest to:

A . stan, w którym jednostka wykazuje optymalną umiejętność
efektywnego  pełnienia  ról  i  zadań  wyznaczonych  je j
przez proces socjalizacji,

B .  brak odczuwania bólu,
C . intensywność kontaktów interpersonalnych występujących

pomiędzy członkami rodziny a pielęgniarką środowiskową,
D . umiejętność  korzystania  z  informacji  jakie  otrzymujemy

w czasie procesu socjalizacji.

Zadanie 0.
Stereotyp społeczny może prowadzić do:

A.  implantacji wzorów zachowań do danej grupy społecznej,
B . wywołania  lub  utrwalenia  niekorzystnych  reakcji

społecznych wobec osób lub grup społecznych,
C.  rozpadu grupy społecznej,
D.  przyjęcia norm danej kultury.



Zadanie 0.
Socjalizacja to:

A.  kształtowanie się poglądów polityczno-społecznych,
B . proces  uspołecznienia,  uczenia  się  bycia  członkiem

grupy,
C.  proces zdobywania wiedzy,
D.  okres wieku starszego.

Zadanie 0.
W socjologii codzienne zachowania jednostki są determinowane:

A . wyznawanymi  przez  jednostkę  wartościami  i
obowiązującymi w danej kulturze wzorami zachowań,

B.  rodzajem wykonywanej pracy,
C.  przez płeć oraz wiek jednostki,
D . miejscem zamieszkania oraz sposobem spędzania wolnego

czasu.

Zadanie 0.
W  różnych kulturach występują odmienne typy małżeństw. Jakim
typem małżeństwa jest poliandria?

A.  jeden mąż i jedna żona,
B.  jedna żona i dowolna liczba mężów,
C.  jeden mąż i kilka żon,
D.  żona bez męża.

Zadanie 0.
Pojawienie  s ię  u  jednego  z  członków  rodziny  choroby  o
gwałtownym lub przewlekłym przebiegu powoduje, że:

A . opieka  i  pielęgnacja  dominuje  wśród  zadań  rodziny  i
znacznie  obciąża  lub  ogranicza  realizację  pozostałych
funkcji,

B.  sytuacja rodziny nie ulega zmianie,
C . następuje  podział  zadań  pomiędzy  poszczególnymi

członkami rodziny,
D . rodzina  jak  najszybciej  stara  się  umieścić  chorego  w

zakładzie opiekuńczym.



Zadanie 0.
Literatura  przedmiotu  charakteryzująca  sytuację  rodzin  z
dzieckiem  niepełnosprawnym  intelektualnie  wymienia  fazy,  przez
które  przechodzą  rodzice.  Jedna  z  nich  jest  opisywana
następująco:  rodzice  coraz  wyraźniej  odzyskują  zdolność  do
podejmowania  racjonalnych  decyzji  i  podejmują  coraz  więcej
działań dla dobra dziecka i jest to faza:

A.  szoku,
B.  reakcji,
C.  przystosowania,
D.  orientacji.

Zadanie 0.
Ogólna funkcja wychowania polega na:

A . oddziaływaniu wywołującym względnie trwałe i pozytywne
zmiany w aktywności i zachowaniu człowieka,

B . wyłącznym stosowaniu nakazów i zakazów w celu uzyskania
zmiany w zachowaniu,

C.  uzyskaniu okresowych zmian w zachowaniu człowieka,
D.  na prowadzeniu ukierunkowanego procesu socjalizacji.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  rodzinna  realizując  nadrzędny  cel  promocji  zdrowia
podejmuje działania związane z:

A . kształtowaniem  u  ludzi  stylu  życia  i  warunków
sprzyjających tworzeniu, poprawie i ochronie zdrowia,

B . propagowaniem  szczepień  ochronnych  zgodnie  z
najnowszymi trendami,

C.  opieką nad środowiskami patologicznymi,
D . prowadzeniem  działalności  edukacyjnej  w  oparciu  o

organizacje pozarządowe.

Zadanie 0.
Diagnozy w modelu PRECEDE - PROCEED są:

A.  fazami planowania,
B.  fazami wdrażania,
C.  warunkiem oceny skuteczności programu,
D.  warunkiem prowadzenia działań edukacyjnych.

Zadanie 0.
Test Fagerstoma jest narzędziem służącym do oceny:

A.  stopnia uzależnienia od alkoholu,
B.  stopnia uzależnienia od nikotyny,
C.  stopnia uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
D.  pomiaru niezależności funkcjonalnej.



Zadanie 0.
Apel  o  uznanie  społeczności  lokalnej  za  miarodajne  źródło
opinii  na  temat  zdrowia,  je j  warunków  życia  i  dobrego
samopoczucia został zamieszczony w:

A.  Karcie Ottawskiej,
B.  Deklaracji Bolońskiej,
C.  Traktacie Akcesyjnym,
D.  Dyrektywach Unii Europejskiej.

Zadanie 0.
Celem działań prewencji wtórnej, jest:

A .  redukcja występowania choroby,
B.  zapobieganie skutkom przebytej choroby,
C . redukcja  wszelkiego  rodzaju  komplikacji  i  defektów

wywołanych przez chorobę,
D . powstrzymanie  rozwoju  choroby  oraz  skrócenie  czasu  je j

trwania.

Zadanie 0.
Funkcja orientacyjna edukacji zdrowotnej dotyczy:

A . wyboru  przez  jednostkę  najbardziej  optymalnego  modelu
życia dzięki przyswojonej wiedzy o zdrowiu,

B . gromadzenia nowych doświadczeń oraz osiągnięcia nowych
kompetencji na miarę własnych potrzeb,

C . niezbędnego  uzupełniania  i  wzbogacania  informacji  na
temat zdrowia,

D . przyswojenia  przez  jednostkę  kultury  zdrowotnej  danej
grupy.

Zadanie 0.
Sytuacje,  które  należy  uznać  za  szczególnie  korzystne  dla
wzmocnienia i potęgowania zdrowia to:

A.  podstawowy poziom wykształcenia rodziców,
B.  struktura rodziny, gdzie dominuje matka,
C.  brak więzi emocjonalnych,
D . si lna  motywacja  do  odpowiedzialnego  kształtowania

warunków i stylu życia sprzyjających zdrowiu.

Zadanie 0.
W diagnozie społecznej wykorzystuje się:

A .  techniki szacowania potrzeb,
B.  wskaźniki epidemiologiczne,
C.  determinanty zachowania,
D.  badania empiryczne.



Zadanie 0.
Doradzanie w zdrowiu to:

A . profesjonalne  działanie  mające  powszechne  zastosowanie
w e  wszystkich  fazach  życia  człowieka  i  rodziny  wówczas,
gdy ludzie potrzebują pomocy i chcą ją otrzymać,

B . podejmowanie  profesjonalnych  czynności  przez
wyselekcjonowanych  fachowców  z  określonej  dziedziny,
wobec ludzi chorych, którzy nie chcą otrzymać pomocy,

C.  przekazywanie informacji, gdy zwróci się o nie rodzina,
D . udzielanie  wsparcia  rodzinie  w  przypadku  choroby  je j

członka.

Zadanie 0.
W  strategii  marketingu  społecznego  u  podstaw  edukacji
zdrowotnej rodziny leży założenie:

A . włączenia  do  działań  na  rzecz  edukacji  wszystkich
pracowników danej placówki medycznej,

B . uznania,  że  rodzina  jest  konsumentem,  który  potrzebuje
"produktu"  pod  nazwą  "umiejętności  zachowania
zdrowotnego",

C . reklamowanie  produktu,  który  wytwórca  uzna  za
najbardziej przydatny dla firmy,

D . przekonanie,  że  problem zdrowia  rodziny  jest  problemem
społecznym  i  dlatego  do  działań  na  rzecz  rodzinny
powinny włączyć się inne osoby z otoczenia.

Zadanie 0.
W  ramach modelu edukacji zdrowotnej zorientowanej na chorobę,
podejmowane działania skierowane są na:

A.  eliminację poszczególnych elementów ryzyka,
B . zestawianie  czynników  ryzyka  z  poszczególnymi

jednostkami chorobowymi,
C.  jednostki chorobowe,
D.  określanie czynników wpływających na zdrowie.

Zadanie 0.
Wieloczynnikową  ideę  uwarunkowań  zdrowia,  określoną  przez
Lalonde'a, stanowi:

A.  koncepcja pola zdrowotnego,
B.  model akcji zdrowotnej,
C.  model przekonań zdrowotnych,
D.  stopniowalny system teoretyczny w procesie życia.



Zadanie 0.
Celem  pielęgniarki  rodzinnej  według  koncepcji  pielęgniarstwa
podanej przez Dorothy Orem jest:

A . uzyskanie  korzystnych  warunków  higienicznych  i  stanu
higieny,

B . uzyskanie  optymalnego  poziomu  "radzenia  sobie"  jako
mechanizmu  adaptacji  rodziny  do  zmian  związanych  z
chorobą,

C . uzyskanie  optymalnego  poziomu  samoopieki  i
samopielęgnacji,

D.  zabezpieczenie zaspokojenia potrzeb.

Zadanie 0.
Które  z  elementów  stylu  życia  mogą  być  przyczyną  podjęcia
"interwencji edukacyjnej" przez pielęgniarkę rodzinną?

A . niski poziom kompetencji rodziny w zakresie samoopieki,
samopielęgnacji  i  korzystania  z  usług  oferowanych  przez
system ochrony zdrowia,

B . wspólne  spędzanie  wolnego  czasu  członków  rodziny  na
spacerach, wysoki poziom kompetencji rodziny w zakresie
samoopieki,

C.  żywienie oparte o dietę śródziemnomorską,
D.  trudności wychowawcze i problemy społeczne z dziećmi.

Zadanie 0.
Wyróżniamy  trzy  modele  edukacji  zdrowotnej.  Który  model  jest
najbliższy idei promocji zdrowia?

A.  edukacja zdrowotna zorientowana na chorobę,
B.  edukacja zdrowotna zorientowana na czynniki ryzyka,
C.  edukacja zdrowotna zorientowana na zdrowie,
D . edukacja  zdrowotna  zorientowana  na  zdrowie  i  czynniki

ryzyka.

Zadanie 0.
Pielęgniarka,  która  decyduje  s ię  na  pracę  z  rodziną  powinna
zastosować metodę:

A.  indywidualnego przypadku,
B.  działań profilaktycznych,
C.  grupową,
D.  środowiskową.



Zadanie 0.
W  Europejskim  programie  dla  polepszenia  zdrowia  pielęgniarka
rodzinna pełni rolę menedżera (managera), która polega na:

A . aktywnym słuchaniu, dawaniu informacji, rozpoznawaniu
własnych ograniczeń,

B . rozpoznawaniu,  planowaniu,  kontrolowaniu  i  ocenianiu
ogólnej opieki nad klientami/pacjentami,

C . zbieraniu  i  analizowaniu  danych,  interpretowaniu
rezultatów  i  uczestniczeniu  w  upowszechnianiu  wyników
badań,

D . wyjaśnianiu,  uczeniu,  motywowaniu  jednostek,  grup  na
rzecz ochrony i podnoszenia potencjału zdrowia.

Zadanie 0.
D.E. Orem pod pojęciem samoopieki rozumie:

A.  wyuczone celowe zachowanie i celowe działanie,
B.  opiekę opartą na intuicji,
C . wyuczone celowe zachowanie ukierunkowane na siebie lub

środowisko,
D.  określone działanie.

Zadanie 0.
Wśród  licznych  źródeł  informacji  o  rodzinie  i  je j  członkach,  za
podstawowe  źródło  danych  do  postawienia  diagnozy
pielęgniarskiej przyjmuje się:

A . własną  inicjatywę  pielęgniarki  w  zakresie  gromadzenia
informacji,

B.  dokumentację szpitalną i ambulatoryjną pacjenta,
C . informację  udzielaną  przez  samego  pacjenta  i  jego

rodzinę,
D.  informacje przekazywane przez lekarzy i rodzinę.

Zadanie 0.
Interwencja drugiego stopnia (wtórna) modelu B. Neuman - to:

A . rozpoczęcie  działania  prowadzącego  do  szybkiego
wykrycia  problemów  lub  warunków  stresowych  i  ich
reakcji na nie,

B . wspieranie  zarówno  wewnętrzne  jak  i  zewnętrzne  si ły
(zasoby) podopiecznego/rodziny,

C . podjęcie  działania  terapeutyczno  -  pielęgnacyjnego
zmierzające  do  usunięcia  następstw  określonych
stresorów w sferze biologicznej,

D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Graficzny zapis danych pozwala na zapisanie informacji o:

A .  strukturze rodziny i więziach panujących w rodzinie,
B . strukturze  rodziny  i  je j  miejscu  zamieszkania  z

podziałem miasto - wieś,
C . strukturalnych  cechach  rodziny,  panujących  więziach,

chorobach i przyczynach zgonów w rodzinie,
D . układzie  pokoleń,  strukturalnych  cechach  rodziny,

więziach w rodzinie oraz chorobach i przyczynach zgonów
w rodzinie.

Zadanie 0.
Podejście holistyczne polega na:

A . traktowaniu  pacjenta  jako  bytu  intelektualnego,
duchowego, emocjonalnego, społecznego,

B . fragmentarycznym traktowaniu organizmu w zależności od
badanych sfer życia,

C . rozpatrywaniu  funkcjonowania  organizmu  człowieka  w
stanach zdrowia,

D . przekonaniu  pacjenta,  że  najbardziej  wskazana  jest
postawa biernego odbiorcy świadczeń lekarskich.

Zadanie 0.
Teoria  transkulturowej  opieki  pielęgniarskiej  odwołującej  s ię
do antropologii kulturowej została opracowana przez:

A.  Dorothy E. Orem,
B.  Betty Neuman,
C.  Madeleine Leininger,
D.  Imogena King,

Zadanie 0.
Wyeliminowanie bądź zminimalizowanie występujących u pacjenta
czynników  ryzyka  rozwoju  chorób,  leży  u  podstaw  pracy
pielęgniarki ukierunkowanej na:

A.  promocję zdrowia,
B.  działania prewencyjne,
C.  edukację zdrowotną,
D.  sprawowanie całościowej opieki.

Zadanie 0.
Zakres  oddziaływań  pielęgniarki  rodzinnej  wg  F.  Nightingale
obejmuje:

A.  niezaspokojone potrzeby pacjenta,
B.  niezaspokojone potrzeby pacjenta i rodziny,
C.  czynniki stresogenne jako zagrożenie zdrowia,
D.  stan higieny środowiska, osoby.



Zadanie 0.
Humanistyczna koncepcja opieki została opracowana przez:

A.  Madeleine Leininger,
B.  Martha Rogers,
C.  Jean Watson,
D.  Dorothy Orem.

Zadanie 0.
Podopieczna lat 86 z nadciśnieniem tętniczym i nadwagą. Uskarża
s ię  na  bóle  stawów  kolanowych  i  zawroty  głowy.  Jaką  dietę
należy zapewnić podopiecznej?

A.  dowolną, na życzenie podopiecznej,
B.  niskokaloryczną z ograniczeniem soli,
C.  wysokobiałkową,
D.  wyłącznie jarzynowo-owocową.

Zadanie 0.
Przyjmuje  się,  że  w  przypadku  nagłego  zatrzymania  krążenia,
nieodwracalne zmiany w mózgu następują po:

A.  2 minutach,
B.  4 minutach,
C.  8 minutach,
D.  10 minutach.

Zadanie 0.
Półpasiec wywołuje:

A.  enterowirus,
B.  wirus świnki,
C.  reaktywowany wirus ospy wietrznej,
D.  wirus odry.

Zadanie 0.
Procesy  starzenia  wpływają  na  zmianę  farmakokinetyki  leków,
dlatego po 65r. ż. zaleca się zmniejszenie dawek o:

A.  10%,
B.  30%,
C.  50%,
D.  70%.



Zadanie 0.
Z e  względu  na  stopień  zaawansowania  i  nasilenia  objawów
klinicznych  i  biochemicznych  przewlekłą  niewydolność  nerek
można podzielić na 4 okresy. Okres III charakteryzuje się:

A . zwiększonym  stężeniem  fosforanów  nieorganicznych,
mocznika i kwasu moczowego w surowicy,

B.  wielomoczem,
C.  upośledzeniem zagęszczenia moczu,
D.  narastaniem obrzęków.

Zadanie 0.
Jakiego  rodzaju  dietę  polecisz  w  celu  przyspieszenia  procesu
gojenia odleżyn?

A.  wysokoenergetyczną,
B.  lekkostrawną,
C.  wysokobiałkową,
D.  niskobiałkową.

Zadanie 0.
Unikanie samobadania piersi wynika z faktu iż:

A .  kobieta boi się, że znajdzie guzek,
B.  nie potrafi odróżnić zmian w piersi,
C.  uważa, że badanie u lekarza wystarczy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  przpadku  nadciśnienia  tętniczego  krwi  podaż  sol i  na  dobę  w
diecie NIE powinna przekraczać:

A.  6 mg,
B.  5-6 g,
C.  12 mg,
D.  12 g.

Zadanie 0.
Ocenę natężenia bólu należy prowadzić:

A .  w regularnych odstępach czasu,
B.  ustawicznie,
C.  okresowo,
D.  sporadycznie.



Zadanie 0.
Podaj objawy, które świadczą o hipoglikemii:

A .  pragnienie, wielomocz, przyspieszony głęboki oddech,
B.  przyspieszona czynność serca, drżenie rąk, pocenie się,
C . niskie  ciśnienie  tętnicze  krwi,  zmniejszone  napięcie

mięśni, wąskie źrenice,
D . zwolniona czynność serca, odwodniona skóra, wyschnięte

błony śluzowe.

Zadanie 0.
Dokonujesz  oceny  czynności  poznawczych  podopiecznej.  Które  z
poniższych zachowań każe szukać pomocy lekarskiej?

A . raz  w  miesiącu  zapomina  gdzie  położyła  rzecz
codziennego użytku,

B.  raz w miesiącu nie rozumie treści filmu,
C . kilka  razy  dziennie  zapomina,  co  mówiono  je j  dnia

poprzedniego,
D.  raz w tygodniu gubi wątek rozmowy czy czytania.

Zadanie 0.
Wydolność  ruchową  pacjenta  ze  stwardnieniem  rozsianym  można
zmierzyć skalą:

A.  ADL,
B.  Webstera,
C.  Waterlow,
D.  Kurtzkego.

Zadanie 0.
U pacjenta z rozedmą płuc należy zwrócić uwagę na:

A.  tętno i ciśnienie tętnicze krwi,
B.  rytm serca,
C.  badania gazometryczne, częstość oddechów,
D.  poziom leukocytów i OB krwi.

Zadanie 0.
Ocenę  natężenia  bólu  nowotworowego  dokonuje  się  za  pomocą
skali:

A .  Barthel'a,
B.  Glasgow,
C.  wizualno - analogowej (VAS),
D.  Winga.



Zadanie 0.
Który z wymienionych objawów jest najbardziej charakterystyczny
we wczesnym etapie reumatoidalnego zapalenia stawów?

A.  obrzęk stawów,
B.  gorączka,
C.  ból i poranna sztywność stawów,
D.  dreszcze.

Zadanie 0.
Kontrola masy ciała jest ważnym elementem samoopieki pacjenta z
rozpoznaną przewlekłą  niewydolnością  krążenia.  Zarówno pacjent
jak  i  jego  rodzina  powinni  wiedzieć,  że  lekarza  należy
powiadomić, gdy:

A . przyrost  masy  ciała  jest  większy  niż  2  kg  w  ciągu  3
dni,

B . przyrost  masy  ciała  jest  mniejszy  niż  2  kg  w  ciągu  3
dni,

C.  spadek masy ciała jest mniejszy niż 2 kg w ciągu 3 dni,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Wzmożone  napięcie  mięśniowe  w  chorobie  Parkinsona  można
zmniejszyć przez:

A.  oziębienie ciała,
B.  ogrzanie ciała,
C.  leżenie w czasie wypoczynku z podpartym tułowiem,
D . nie  ma  żadnego  sposobu  na  zmniejszenie  wzmożonego

napięcia mięśniowego.

Zadanie 0.
N a  jakie  objawy  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  u  chorych,  u
których występuje mania?

A.  urojenia,
B.  depresja,
C.  podniecenie ruchowe i zawyżony nastrój,
D.  nadmierną senność.

Zadanie 0.
N a  układ  elektrostymulujący  niekorzystnie  wpływa  pole
elektromagnetyczne pochodzące z:

A .  telefonu komórkowego,
B.  telewizora,
C.  odkurzacza,
D.  golarki elektrycznej.



Zadanie 0.
Pacjentka  chora  na  schizofrenię,  obecnie  pobudzona  ruchowo,
która  słyszy  wrogie  głosy  i  twierdzi,  że  ludzie  cały  czas  ją
obserwują, cierpi na urojenia:

A.  prześladowcze,
B.  wielkościowe,
C.  depresyjne,
D.  hipochondryczne.

Zadanie 0.
P o ustąpieniu ostrych objawów spowodowanych kamicą żółciową u
pacjentki należy wykonać badanie:

A.  morfologii krwi,
B.  ogólne badanie moczu,
C.  poziomu bilirubiny i transaminaz,
D.  poziomu glukozy.

Zadanie 0.
Jaki  rodzaj  opatrunku  zastosujesz  na  odleżynę  II I ˚  wg
klasyfikacji Torrance'a?

A . cienki  z  błony  poliuretanowej  pozwalający  na  swobodny
dostęp powietrza do rany,

B . wiskozowy o  niskiej  przywieralności  impregnowany żelem
jodoformowym o działaniu antybakteryjnym,

C.  suchy, samoprzylepny,
D.  półprzepuszczalny, samoprzylepny.

Zadanie 0.
W przebiegu kamicy nerkowej szczawianowej kontroli podlega:

A.  stężęnie kwasu moczowego w surowicy,
B.  ciężar właściwy moczu,
C.  gospodarka fosforanowo-wapniowa,
D.  poziom białka w moczu.

Zadanie 0.
Pacjent  po  zawale  mięśnia  sercowego  w  pierwszej  kolejności
powinien wyeliminować:

A.  tłuszcze z diety i palenie papierosów,
B.  stresującą pracę,
C.  spożywanie alkoholu,
D.  wysiłek fizyczny.



Zadanie 0.
Pacjent  z  ostrym  stanem  rwy  kulszowej  powinien  w  łóżku
przyjmować pozycję:

A .  wysoką z wyprostowanymi kończynami,
B.  boczną podparta z tyłu,
C . rozluźniającą  z  kończynami  zgiętymi  w  stawach

biodrowych i kolanach, zgięcia podparte,
D . półsiedzącą  z  wyprostowanymi  kończynami  z  podpartymi

stopami.

Zadanie 0.
Podopieczna  lat  68,  otyła.  Skarży  się  na  uczucie  osłabienia,
bóle  głowy,  brak  łaknienia,  zwiększone  pragnienie,  pocenie  s ię
twarzy  i  głowy,  świąd  sromu.  Występuje  częste  parcie  na  mocz,
ziębnięcie stóp. Jakie schorzenie sugerują opisane objawy?

A.  miażdżycę,
B.  cukrzycę,
C.  niedoczynność tarczycy,
D.  niewydolność krążenia.

Zadanie 0.
Pacjentka,  która  od  kilkudziesięciu  lat  choruje  na  wrzodziejące
zapalenie  jel ita  grubego  jest  pod  stałą  opieką  pielęgniarki
rodzinnej.  Pacjentka  obecnie  czuje  s ię  źle,  jest  wychudzona  i
apatyczna. Jaką dietę  należy zaproponować pacjentce w obecnym
stanie zdrowia?

A.  wysokobiałkową i bezbłonnikową,
B.  wysokobiałkową,
C.  oszczędzającą ale z dużą ilością błonnika,
D.  lekkostrawną.

Zadanie 0.
20-letnia  kobieta  jest  na  rencie  z  powodu  zespołu
depresyjno-maniakalnego.  Obecnie  pacjentka  jest  euforyczna,
pobudzona ruchowo, stale robi zakupy. Pacjentka cierpi na:

A.  chorobę afektywną jednobiegunową,
B.  chorobę afektywną dwubiegunową,
C.  zespół urojeniowy,
D.  zespół parafreniczny.



Zadanie 0.
Które  z  zachowań  jest  NIEWŁAŚCIWE  w  porozumiewaniu  się  z
podopiecznym z uszkodzonym ośrodkiem mowy wywołanym udarem
mózgu?

A . mówienie  do  niego  wolno  i  utrzymywanie  kontaktu
wzrokowego,

B . zadawanie  krótkich  pytań,  na  które  może  odpowiedzieć
skinieniem tak lub nie,

C . podpowiadanie  i  ponaglanie  przy  wypowiadaniu  krótkich
słów,

D . zwracanie s ię do podopiecznego jego imieniem, pomaganie
w pisaniu lewą ręką.

Zadanie 0.
Korzyści  z  leczenia  uzupełniającego  raka  piersi  promieniami
jonizującymi to:

A.  przyspieszenie procesu gojenia się blizny operacyjnej,
B . zmniejszenie  ryzyka  wznowy  miejscowej  nowotworu  oraz

wystąpienia  przerzutów  w  regionalnych  węzłach
chłonnych,

C.  stymulacja mechanizmów obronnych organizmu,
D . zmniejszenie  dolegliwości  bólowych  powodowanych  przez

zmiany nowotworowe.

Zadanie 0.
Biegunki  jako  powikłanie  chemioterapii  występują  u  około  75%
pacjentów leczonych cytostatykami i są powodowane uszkodzeniem
komórek  nabłonka  jelitowego.  Zaleceniem  pielęgnacyjnym  jest
wprowadzenie diety:

A.  bogatej w błonnik, wysokobiałkowej i wysokokalorycznej,
B . o  zwiększonej  i lości  pokarmów  bogatych  w  potas,

wysokobiałkowej i wysokokalorycznej,
C . ubogiej  w  błonnik,  wysokobiałkowej  i

niskokokalorycznej,
D . o  zwiększonej  zawartości  płynów  niskoelektrolitowych,

wysokobiałkowej i wysokokalorycznej.

Zadanie 0.
Materac p/odleżynowy spełnia swoją rolę terapeutyczną, jeżeli:

A . wsuwając dłoń pod materac z pacjentem nie można wyczuć
wzniosłości kostnych,

B . wsuwając  dłoń  pod  materac  z  pacjentem  można  wyczuć
wzniosłości kostne,

C . uciskając obiema dłońmi od góry materac wyczuwa się dno
łóżka,

D . uciskając obiema dłońmi od góry materac nie wyczuwa się
dna łóżka.



Zadanie 0.
Które  z  poniższych  zwrotów  do  podopiecznej  z  zaawansowanym
otępieniem są trafne?

A.  czy ma Pani teraz ochotę na kąpiel,
B . proszę  wstać  z  łóżka,  włożyć  szlafrok  i  pójść  do

łazienki,
C.  proszę rozebrać się i wejść do wanny,
D.  teraz pomogę Pani przy kąpieli.

Zadanie 0.
Definitywna diagnoza raka sutka, może być dokonana w oparciu o
następującą metodę diagnostyczną:

A.  mammografię,
B.  ultrasonografię,
C.  biopsję,
D.  badanie nukleomagnetyczne.

Zadanie 0.
Rana ziarninująca wg skali kolorowej opisywana jest kolorem:

A.  żółtym,
B.  czerwonym,
C.  czarnym,
D.  różowym.

Zadanie 0.
Czynnikiem  ryzyka  wystąpienia  choroby  niedokrwiennej  serca  są
zaburzenia lipidowe:

A.  cholesterol całkowity powyżej bądź równy 200mg/dl,
B.  cholesterol całkowity powyżej bądź równy 180mg/dl,
C.  LDL-cholesterol powyżej bądź równy 150mg/dl,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
Zasada podwójnego skutku, to jedna z form eutanazji. Polega ona
na:

A . zaniechaniu  leczenia  przedłużającego  życie  człowieka  w
sytuacji,  gdy  dalsze  leczenie  nie  daje  szans  na
poprawę,

B . leczeniu  zmierzającym  do  złagodzenia  uciążliwego
objawu,  nawet  pomimo  ryzyka  skrócenia  życia  w  wyniku
takiego postępowania,

C . zabiciu  człowieka  bez  jego  wiedzy  i  woli ,  często  z
powołaniem się na dobro jego lub najbliższych,

D . pozbawieniu  życia  człowieka  zgodnie  z  jego  wolą,  pod
wpływem żywionego do niego współczucia.



Zadanie 0.
Pacjentka  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  półkuli  dominującej
opuszcza  szpital.  Nadal  utrzymuje  się  niedowład  połowiczy  i
afazja.  Pacjentka  ma  znacznie  upośledzoną  zdolność  mówienia,
ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja:

A.  ruchowa, inaczej ekspresyjna lub motoryczna,
B.  czuciowa inaczej recepcyjna lub sensoryczna,
C.  mieszana inaczej całkowita lub globalna,
D.  amnestyczna inaczej nominalna lub anomia.

Zadanie 0.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
klasyfikację:

A .  Katz'a,
B.  NYHA,
C.  Norton'a,
D.  Barthel'a.

Zadanie 0.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
C.  ma charakter ucisku i pieczenia w okolicy mostka,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  przyczyn  NIE  stanowi  przyczyny  zapalenia
trzustki?

A.  czynniki toksyczne (alkohol i leki),
B .  urazy brzucha,
C.  kamica przewodu żółciowego,
D.  choroba niedokrwienna.

Zadanie 0.
W  celu  stwierdzenia  niedoczynności  tarczycy  należy  oznaczyć
poziom:

A.  kortyzolu,
B.  elektrolitów,
C.  enzymów zapalnych,
D.  TSH.



Zadanie 0.
Powikłaniem gronkowcowego zapalenia płuc może być:

A.  ropniak opłucnej,
B.  rozstrzenie oskrzeli,
C .  obrzęk płuc,
D.  zawał płuc.

Zadanie 0.
Wskaż,  które  z  niżej  podanych objawów są  charakterystyczne dla
raka żołądka z przerzutami:

A.  kaszel, duszność,
B . trudności  w  oddawaniu  moczu,  nietrzymanie  moczu,

krwiomocz,
C . utrata  łaknienia,  zespół  wyniszczenia  nowotworowego,

zaparcia, czkawka, żółtaczka,
D.  obrzęk limfatyczny.

Zadanie 0.
Pielęgniarka może posłużyć się Testem Webera do oceny:

A.  jednostronnej utraty słuchu,
B.  przewodnictwa kostnego i powietrznego,
C.  pomiaru aktywności funkcjonalnej słuchu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Lipoatrofia poinsulinowa to:

A.  powikłanie śpiączki poinsulinowej,
B.  zanik tkanki tłuszczowej,
C . przerost  tkanki  tłuszczowej  w  miejscach  podawania

insuliny,
D . powikłanie  stosowania  nieoczyszczonych  preparatów

insulin.

Zadanie 0.
Pacjentka  w  wieku  starszym  z  nadciśnieniem  tętniczym,  którego
głównym  powodem  jest  miażdżycowe  stwardnienie  tętnic.  U
pacjentki występuje:

A.  izolowane nadciśnienie skurczowe,
B.  łagodne nadciśnienie tętnicze,
C.  skrajne nadciśnienie tętnicze,
D.  nadciśnienie o zmiennych cechach.



Zadanie 0.
Podopieczna  lat  72,  otyła,  w  pełnym  kontakcie  psychicznym.
Mieszka  z  córką  w  licznej  trzypokoleniowej  rodzinie.
Podopieczną  krępuje  nietrzymanie  moczu.  Jakiej  rady  udzielisz
podopiecznej by zminimalizować jej problem?

A.  zmieniać bieliznę po każdym zamoczeniu,
B.  założyć ceratkę (folię),
C.  założyć cewnik,
D.  korzystać z wkładek pochłaniających mocz.

Zadanie 0.
Pacjentka  l .  68-nowotwór  piersi  z  przerzutami  do  rdzenia
kręgowego,  po  leczeniu  cytostatykami.  Pacjentka  mieszka
wspólnie z mężem i niezamężną córką lat 49. Obecnie przebywa w
szpitalu.  Opioidy  otrzymuje  w  postaci  wstrzyknięć
podobojczykowo  przez  motylek.  Prowadzona  jest  profilaktyka
p/odleżynowa. W diecie należy zapewnić białko o wartości:

A .  0,6 - 0,7 g,
B.  1,0 - 1,5 g,
C.  1,5-2,0 g,
D.  powyżej 2,0 g.

Zadanie 0.
Właściwą  dietą  w  zaostrzeniu  objawów  w  przewlekłym  zapaleniu
trzustki jest:

A .  bogatobiałkowa z ograniczeniem tłuszczów,
B.  lekkostrawna,
C.  lekkostrawna z dużą ilością błonnika,
D.  oszczędzająca, półpłynna.

Zadanie 0.
W  fazie  ostrej  wysiękowego  zapalenia  opłucnej  konieczne  jest
ułożenie chorego:

A.  na zdrowym boku,
B.  na chorym boku,
C.  w pozycji Trendelenburga,
D.  w pozycji półwysokiej.

Zadanie 0.
Gimnastyka oddechowa w rozedmie płuc powinna być ukierunkowana
na:

A.  pogłębianie fazy wdechu,
B.  uruchomienie przepony,
C.  powolny wydech przez nos,
D.  pogłębianie piersiowego toru oddechu.



Zadanie 0.
Pacjentka przewlekle chora jest unieruchomiona w łóżku, ułożona
n a materacu p/odleżynowym. W okolicy kości krzyżowej występuje
odleżyna  na  etapie  ziarninowania.  Którą  ze  skal  zastosujesz  dla
oceny zmian odleżynowych u pacjentki?

A.  Norton,
B.  Douglas,
C.  Torrance'a,
D.  Waterlow.

Zadanie 0.
Jakie objawy świadczyć będą o niedomodze egzogennej trzustki?

A.  nudności i ból brzucha,
B.  zaparcia i wymioty,
C . spadek masy ciała,  biegunka z  niestrawionymi resztkami

pokarmu,
D.  gorączka i ból brzucha.

Zadanie 0.
Około 50% zmian nowotworowych (raka sutka) zlokalizowanych jest
w :

A.  dolnym zewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego,
B.  górnym wewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego,
C.  górnym zewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego,
D.  w dolnym wewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego.

Zadanie 0.
U  pacjentki  po  mastektomii  i  radioterapii  pielęgniarka  musi
zwrócić szczególną uwagę na:

A.  emocje,
B.  sposób ubierania się,
C.  bilans płynów,
D.  obrzęki kończyny górnej.

Zadanie 0.
Do działań niepożądanych morfiny należą:

A . biegunki,  pobudzenie  psychiczne,  kaszel,  wielomocz,
wybroczyny na skórze, suchość błon śluzowych,

B . brak  łaknienia,  lęk  i  przygnębienie,  parestezje,
obrzęki kończyn dolnych,

C . nudności  i  wymioty,  bezsenność,  hipotensja,  odczyny
alergiczne skóry, czkawka,

D . zaparcie  stolca,  wymioty,  świąd  skóry,  zaburzenia
psychiczne i neurologiczne.



Zadanie 0.
N a  jakie  objawy  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  u  chorych,  u
których występuje depresja?

A.  obniżoną koncentrację,
B.  obniżenie masy ciała,
C.  urojenia,
D.  myśli i tendencje samobójcze.

Zadanie 0.
Jakie  mogą  wystąpić  powikłania  pooperacyjne  po
endoprotezoplastyce stawu biodrowego lewego?

A.  zapalenie płuc,
B.  zwichnięcie stawu biodrowego lewego,
C.  zwichnięcie stawu biodrowego prawego,
D.  usztywnienie stawu operowanego.

Zadanie 0.
Główną przyczyną obrzęku limfatycznego (chłonnego) jest:

A .  zakażenie rany pooperacyjnej,
B.  zaburzenie odpływu chłonki,
C . zwłóknienie  tkanki  podskórnej  i  tłuszczowej  oraz

powięzi,
D.  zanik gruczołów potowych.

Zadanie 0.
Najczęstszym  powikłaniem  przewlekłej  niewydolności  krążenia
pochodzenia sercowego jest:

A .  arytmia serca,
B.  tachykardia i podwyższone ciśnienie tętnicze krwi,
C.  obrzęk płuc,
D.  spadek masy ciała.

Zadanie 0.
Najdogodniejszy  ze  względu  na  czas  trwania  efektu
przeciwbólowego  opioidów,  jest  odstęp  czasu  między  dawkami
środków przeciwbólowych opioidowych:

A.  dwugodzinny,
B.  czterogodzinny,
C.  sześciogodzinny,
D.  ośmiogodzinny.



Zadanie 0.
Pacjentka  zgłosiła  s ię  do  lekarza  z  dolegliwościami  bólowymi  w
okolicy lędźwiowej. Wykonano badania, które potwierdziły kamicę
nerkową szczawianową. Pacjentka powinna pozostać na diecie:

A .  z ograniczeniem białka i szczawianów,
B.  wysokobiałkowej,
C.  bezbłonnikowej lekkostrawnej,
D.  oszczędzającej.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów stwardnienia rozsianego należą:

A . zaburzenia  wzrokowe  (obniżenie  ostrości  wzroku,
oczopląs), zaburzenia słuchowe, zawroty głowy,

B . niedowłady  lub  porażenie  spastyczne,  zaburzenia
równowagi, chodu, drżenie zamiarowe,

C . zaburzenia wegetatywne - zaburzenia w oddawaniu moczu i
stolca,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Udzielając  wsparcia/pomocy  rodzinie  w  zakresie  poradnictwa,
pielęgniarka doradca musi brać zawsze pod uwagę:

A.  dobro rodziny jako całości,
B.  interes społeczności lokalnej,
C.  potrzeby psychiczne jednostki,
D.  oczekiwania określonej grupy na wsparcie.

Zadanie 0.
Według  klasyfikacji  Tarrance'a  rana,  której  brzegi  są
odgraniczone, otoczone obrzękiem i rumieniem to:

A.  odleżyna III˚,
B .  odleżyna II˚,
C .  odleżyna IV˚,
D.  odleżyna I˚.

Zadanie 0.
Przed pomiarem stężenia triglicerydów pacjent powinien:

A.  pozostać bez jedzenia przez 12-14 godz.,
B.  pozostać bez jedzenia przez 6-8 godz.,
C.  pozostać bez jedzenia przez 1-2 godz.,
D.  spożyć wysokoenergetyczny posiłek.



Zadanie 0.
Następstwem  leczenia  raka  piersi  upośledzającym  sprawność
fizyczną jest między innymi:

A.  obrzęk naczynioruchowy Quinckego,
B.  zaburzenie równowagi,
C.  obrzęk limfatyczny kończyny,
D.  obrzęk zastoinowy.

Zadanie 0.
Jakie objawy mogą wystąpić u chorego po operacji żołądka?

A.  zaparcia,
B.  odbijania i nudności,
C.  zasłabnięcia po posiłku, bóle brzucha, utrata wagi,
D.  osłabienie i utratę apetytu.

Zadanie 0.
Niesteroidowe  leki  przeciwzapalne/NLPZ/stosowane  są  w  bólach
nowotworowych.  Pielęgniarka  opiekująca  się  pacjentem  leczonym
NLPZ powinna zwrócić szczególną uwagę na objawy takie jak:

A . zaburzenia  oddychania,  ból  głowy,  niepokój,  wielomocz,
hipoglikemia, allodynia,

B . wymioty  i  nudności,  bóle  w  nadbrzuszu,  krwawienia  z
przewodu pokarmowego,

C . bóle  w  nadbrzuszu,  zaparcia,  biegunki,  ból  głowy,
hipotensja, obrzęki,

D . zaparcie  stolca,  dyspepsja,  suchość  błon  śluzowych,  ból
głowy, hipertensja, drgawki.

Zadanie 0.
Podopieczna lat 78 z ograniczoną sprawnością, mieszka sama. Jej
emerytura  wynosi  640  z ł  miesięcznie.  Do  kogo  należy  zgłosić
potrzebę pomocy socjalnej?

A.  rodziny,
B.  komitetu parafialnego,
C.  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
D.  przyjaciół, sąsiadów.

Zadanie 0.
Jakie  środki  należy  zastosować  w  pielęgnacji  chorego  z
półpaścem, u którego wystąpiła wysypka?

A.  pastę łagodzącą świąd i ból,
B.  betadine,
C.  spirytus,
D.  talk, boraks.



Zadanie 0.
Który  z  podanych  stylów  radzenia  sobie  ze  stresem  jest
najbardziej efektywny?

A.  styl skoncentrowany na zadaniu,
B.  styl skoncentrowany na emocjach,
C.  styl skoncentrowany na unikaniu,
D.  aktywne dążenie do rozwiązania problemu.

Zadanie 0.
Stwierdzenie,  w  którym  negocjator  ujawnia  informacje  o  sobie
lub własnych preferencjach, to:

A .  zobowiązanie,
B.  oświadczenie normatywne o zabarwieniu negatywnym,
C.  autoprezentacja,
D.  nakaz.

Zadanie 0.
Dobór  metod  nauczania  w  procesie  kształcenia  uzależniony  jest
od:

A . środków  dydaktycznych,  treści  kształcenia,  wieku
uczniów,

B.  struktury programu, poziomu kształconej grupy,
C . celów,  treści  kształcenia,  zadań  dydaktycznych,  poziomu

kształconej grupy, czasu,
D . celów,  zadań  dydaktycznych,  środków  dydaktycznych,

czasu na realizację zagadnienia.

Zadanie 0.
Formułowanie celów kształcenia polega na wyborze:

A.  wszystkich możliwych treści z danej dziedziny,
B . tego co będzie przedmiotem nauczania spośród zagadnień

w danej dziedzinie,
C.  tylko pojedynczych zagadnień z danego przedmiotu,
D . tych  zagadnień,  które  nie  wchodzą  w  dany  przedmiot

nauczania.



Zadanie 0.
Która  z  podanych  cech  charakteryzuje  rolę  chorego  w  ujęciu
socjologicznym?

A . osoba  chora  nie  jest  odpowiedzialna  za  stan  zdrowia
uniemożliwiający  realizację  rol i  społecznej,  potrzebuje
pomocy i wsparcia fachowych pracowników medycznych w
walce z chorobą,

B . osoba  chora  ponosi  konsekwencje  społeczne
niezrealizowania  rol i  społecznej  ze  względu  na  fakt
choroby,

C . osoba  chora  jest  całkowicie  uzależniona  od  pracowników
medycznych,

D . osoba  chora  ze  względu  na  fakt  choroby  jest  zwolniona
ze wszystkich działań i pełnionych ról społecznych.

Zadanie 0.
Które  z  czynników  przyczyniły  s ię  do  powstania  zapotrzebowania
na zastosowanie wiedzy socjologicznej w medycynie?

A.  rozwój nauk społecznych,
B . postrzeganie  zjawisk  społecznych  w  kategorii  zdrowia  i

choroby,
C.  rozwój nowych trendów w medycynie,
D . powiązanie  zdrowia  i  choroby  ściśle  z  naukami

przyrodniczymi.

Zadanie 0.
Wierność  człowiekowi  znajdującemu  się  w  granicznej  sytuacji,
inspirowana  postawą  dobroci  i  życzliwości,  miłością,  ochroną
ciała i ducha człowieka cierpiącego przejawia się w etyce:

A.  społecznej,
B.  niezależnej,
C.  troski,
D.  indywidualnej.

Zadanie 0.
Najsurowszą  karą,  jaką  dysponuje  Sąd  Pielęgniarek  i  Położnych
jest:

A .  wysoka grzywna,
B.  kara nagany,
C . zakaz  pełnienia  funkcji  kierowniczych  w  podmiotach

leczniczych na okres 1 do 5 lat,
D . pozbawienie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub

położnej.



Zadanie 0.
Motywacja świadczeniodawcy do utrzymywania kosztów na niskim
poziomie, to cecha charakterystyczna w systemie opłaty:

A.  stałej,
B.  kapitacyjnej,
C.  za usługę,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Zasada ubezpieczenia zdrowotnego polegająca na tym, że fundusz
powstały  ze  składek  sprawuje  opiekę  zgodnie,  z  którą  publiczny
system  opieki  zdrowotnej  umożliwia  finansowanie  opieki  nad
ludźmi  chorymi  i/lub  uboższymi  przez  ludzi  zdrowych  i/lub
bogatszych, nosi nazwę:

A.  utylitaryzmu społeczego,
B.  solidaryzmu społecznego,
C.  indywidualizmu społeczego,
D.  egalitaryzmu społecznego.

Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.
Ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenia:

A.  emerytalne i rentowe,
B.  w razie choroby i macierzyństwa,
C.  wypadkowe.
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Likwidacja  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej
następuje w drodze niżej wymienionych odpowiedzi, z wyjatkiem:

A.  rozporządzenia,
B.  regulaminu właściwego organu podmiotu tworzącego,
C.  uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego,
D.  zarządzenia.



Zadanie 0.
Dla  usprawnienia  organizacji  świadczenia  usług  zdrowotnych  w
Polsce  ustalono  ich  wielopoziomowość.  Największy  udział  w
kształtowaniu zdrowia społeczeństwa przypisuje się opiece:

A.  wysokospecjalistycznej,
B.  specjalistycznej,
C.  podstawowej,
D.  przedpodstawowej.

Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  wykonująca  test  jakościowy  w  celu  oznaczenia
cukromoczu za pomocą testu paskowego, dokonuje odczytu z paska
po upływie:

A.  3 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.



Zadanie 0.
Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, polega na:

A.  wydłużeniu czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego,
B . zupełnym  przerwaniu  przewodzenia  w  węźle

przedsionkowo-komorowym,
C.  przewodzeniu drogą dodatkową,
D . okresowym  przerwaniu  przewodzenia

przedsionkowo-komorowego.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.

Zadanie 0.
Prawidłowo  wykonany  pomiar  obwodu  głowy  dziecka  powinien
obejmować obwód głowy zmierzony na wysokości:

A .  ciemienia przedniego i guzowatości potylicznej,
B.  łuków brwiowych i guzowatości potylicznej,
C.  małżowin usznych i guzowatości potylicznej,
D.  guzów czołowych i guzowatości potylicznej.

Zadanie 0.
Znajdź  twierdzenie  FAŁSZYWE.  Badając  u  pacjenta  orientację
allopsychiczną, zadajemy pytania dotyczące:

A.  wydarzeń otaczających pacjenta,
B.  nazwiska i zawodu pacjenta,
C.  otaczających ludzi i przedmiotów,
D.  miejsca i czasu.

Zadanie 0.
Język  pacjenta  pokryty  jest  grubą  warstwą  białego  nalotu,  który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

A.  infekcję drożdżakową,
B.  aftowe zapalenie jamy ustnej,
C.  leukoplakię,
D.  język geograficzny.



Zadanie 0.
Termin spodziectwo określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Płacz  małego  dziecka  nie  zawsze  jest  stanem  negatywnym.  W
badaniu fizykalnym jest to dobry moment do zbadania u dziecka:

A.  głosu (mowy),
B.  szmerów oddechowych,
C.  gardła i migdałków,
D.  sinicy.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.



Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Spirometria  jest  badaniam  dodatkowym  wykorzystywanym
najczęściej w diagnostyce:

A.  gruźlicy,
B.  astmy oskrzelowej,
C.  zapalenia płuc,
D.  odmy opłucnowej.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  służy do pozyskiwania informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D.  służy do wyłonienia nosicieli nieprawidłowych genów.



Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  w  okolicy  lędźwiowej  podczas  pochylania  się  do
przodu oraz bóle łydek podczas spacerów. Podczas badania zwraca
uwagę  ochłodzenie  kończyn  dolnych.  W  wywiadzie  istotne  będzie
pytanie o:

A.  sposób odżywiania pacjenta,
B.  palenie tytoniu,
C.  występowanie miażdżycy w rodzinie,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 0.
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

A .  5-6 m,
B.  8 m,
C.  9 m,
D.  10 m.

Zadanie 0.
Który element jest znaczący w modelu Nancy Roper?

A.  indywidualność życiowa osoby,
B.  czynniki środowiskowe,
C.  czynniki socjologiczne,
D.  czynniki psychologiczne.

Zadanie 0.
Betty  Neuman  wyróżnia  trzy  etapy  procesu  pielęgnowania  w
stworzonym przez siebie modelu:

A.  relacji międzyludzkich,
B.  samoopieki/deficytu samoopieki,
C.  systemowym,
D.  humanistycznej troskliwości.

Zadanie 0.
Hipoteza w najszerszym ujęciu to:

A.  przypuszczenie o istnieniu określonego zjawiska,
B.  stawianie nowych pytań dotyczących badanego problemu,
C . sugestia  o  istnieniu  określonych  relacji  miedzy

zjawiskami,
D . naukowe przypuszczenie o obecności danego zjawiska bądź

jego  wielości,  częstotliwości,  o  jego  stosunku  do
zjawisk innych.



Zadanie 0.
Który  z  poniżej  wymienionych  warunków  lokalowych  i
społeczno-organizacyjnych badań jest szczególnie ważny?

A.  miejsce i czas prowadzonych badań,
B.  grupy społeczne,
C.  stosunek osób badanych do prowadzonych badań,
D.  stosunek kierownictwa danej instytucji.

Zadanie 0.
Poziom  rozwoju  zawodowego  pielęgniarek  i  położnych  przejawia
s ię  w  wartościach,  jakie  te  osoby  dają  jednostkom  i
społeczeństwu. Są to między innymi:

A.  bezinteresowna życzliwość,
B . troska  o  drugiego  człowieka  w  chwilach  chorób,

cierpień,
C.  optymizm życiowy, którym obdarzają podopiecznych,
D.  wysoki poziom kompetencji zawodowych.

Zadanie 0.
Międzynarodowa Rada Pielęgniarek jest organizacją, która:

A . powstała  w  1899  roku  i  przestała  działać  po  I I  wojnie
światowej,

B.  powstała w 1899 roku i istnieje nadal,
C.  powstała w 1860 roku i istnieje nadal,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Modalna jest to:

A .  średnia arytmetyczna,
B.  środkowa w szeregu uporządkowanym,
C.  wartość najczęściej występująca,
D.  średnia geometryczna.

Zadanie 0.
Skala Likerta jest narzędziem do badania:

A.  tylko opinii respondentów,
B.  opinii respondentów oraz poziomu ich zdecydowania,
C.  interwałów między opiniami respondentów,
D.  poziomu trafności odpowiedzi respondentów.

Zadanie 0.
Na płycie CD-RW można zapisywać i kasować dane:

A.  jednokrotnie,
B.  100 razy,
C.  wielokrotnie,
D.  ani razu (jest tylko do odczytu).
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Zadanie 0.
Metoda  polegająca  na  tym,  że  określonej  cechy  albo  odchylenia
o d  określonych  norm  poszukuje  się  w  całej  populacji  żyjącej  na
określonym  terenie  lub  pracującej  w  określonym  zakładzie,  albo
wśród osób w określonym wieku to metoda:

A.  przesiewowa,
B.  reprezentacyjna,
C.  doboru celowego,
D.  masowa.

Zadanie 0.
Najczęstszym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn w Polsce jest
nowotwór:

A.  krtani,
B.  żołądka,
C.  gruczołu krokowego,
D.  płuc.

Zadanie 0.
Głównymi chorobami zawodowymi pracowników służby zdrowia są:

A.  grzybice,
B.  zatrucia pokarmowe,
C.  wirusowe zapalenie wątroby typu B i typu C,
D.  grypa i zespoły grypopodobne.

Zadanie 0.
Orzeczenie choroby zawodowej wydaje:

A.  lekarz pierwszego kontaktu,
B . Inspektor  Wojewódzkiej  Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej,
C.  Lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
D.  Terenowy Inspektor Sanitarny.

Zadanie 0.
Śmiertelność to:

A . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,

B . odsetek  liczby  zgonów  noworodków  do  liczby  zgonów
ogółem,

C . stosunek  liczby  zgonów  do  liczby  osób  z  określonej
populacji,

D.  odsetek liczby zgonów do liczby urodzeń x 1000.



Zadanie 0.
Epidemiologia jest nauką o:

A . występowaniu  i  rozprzestrzenianiu  się  chorób  zakaźnych
i zapobieganiu im,

B . programowaniu,  realizowaniu  i  ocenianiu  działalności
prewencyjnej,

C . programowaniu i podejmowaniu działań służących kontroli
stanu zdrowia ludności,

D . rozpowszechnianiu  i  czynnikach  warunkujących
występowanie związanych ze zdrowiem stanów lub zdarzeń
w  określonych  populacjach,  jak  również  dyscypliną
służącą do kontroli problemów zdrowotnych.

Zadanie 0.
Do pośrednich dróg szerzenia się zakażeń zalicza się:

A .  drogę powietrzno - kropelkową i powietrzno - pyłową,
B.  ukąszenia i zadrapania przez zwierzęta,
C.  kontakty bezpośrednie z chorymi,
D.  drogę łożyskową w czasie ciąży.

Zadanie 0.
Epidemia to:

A . występowanie  choroby  wśród  ludności  na  określonym
terenie  w  liczbie  utrzymującej  s ię  przez  wiele  lat  na
podobnym poziomie,

B . nadmierna zapadalność na określoną chorobę w określonej
czasowo i terytorialnie populacji ludzkiej,

C . rozprzestrzenianie  s ię  chorób  zakaźnych  na  określonym
terytorium,

D . zachorowalność na choroby zakaźne na określonym terenie
utrzymujące się przez kilka lat.

Zadanie 0.
W  jakiej  sytuacji  nie  można  wykonywać  szczepień  ochronnych
traktując ją jako przeciwwskazanie?

A.  wiek w przedziale 75 i więcej lat,
B.  czynna gruźlica,
C.  okres od 2 do 6 miesięcy po chorobie,
D.  otyłość znacznego stopnia.

Zadanie 0.
Opracowanie planu opieki to etap procesu pielęgnowania:

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



Zadanie 0.
Długotrwałe  unieruchomienie  pacjenta  powoduje  zagrożenie  w
postaci:

A .  podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi,
B.  zaostrzenia objawów chorobowych,
C.  zastoinowego zapalenia płuc,
D.  wydłużenia czasookresu trwania choroby.

Zadanie 0.
Zgodnie z teorią Donabediana opiekę zdrowotną można oceniać w
odniesieniu do aspektów:

A.  struktury, procesu, wyniku,
B.  dostępności, postępowania, satysfakcji,
C.  zarządzania, finansowania, zakresu świadczeń,
D.  ilości personelu, kwalifikacji personelu, wyposażenia.

Zadanie 0.
Opieka pielęgniarska w POZ oparta jest o:

A .  rejonizację,
B.  wolny wybór pielęgniarki,
C.  pierwszą wizytę u pielęgniarki,
D.  miejsce pracy.

Zadanie 0.
W  której  części  standardu  opieki,  mieści  s ię  sposób
postępowania pielęgniarki?

A.  struktura,
B.  proces,
C.  wynik,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 0.
Urazy i zatrucia dotyczą najczęściej:

A .  ludzi w podeszłym wieku,
B.  kobiet w okresie menopauzy,
C.  młodzieży i dzieci,
D.  mężczyzn.

Zadanie 0.
Proces pielęgnowania jest to:

A . proces celowy, planowany, dynamiczny, obejmuje problem
całościowo i trwa w sposób ciągły,

B.  decyzja o charakterze opieki oraz jej realizacji,
C . troska  o  osobę,  rodzinę  i  środowisko  w  miejscu

zamieszkania i pracy w zdrowiu i chorobie,
D . troska  o  rodzinę  w  chwili  śmierci  jednego  z  je j

członków.



Zadanie 0.
Narzędziem  pomiaru  satysfakcji  pacjentów  z  otrzymywanych
świadczeń jest/są:

A.  czas oczekiwania na świadczenia,
B.  pytania ankietowe,
C.  ilość standardów opieki stosowanych w praktyce,
D . występowanie  barier  architektonicznych  dla

niepełnosprawnych.

Zadanie 0.
Diagnozę pielęgniarską formułuje się po:

A.  rozpoznaniu środowiska,
B.  realizacji zadań,
C.  opracowaniu planu opieki,
D.  wejściu do środowiska.

Zadanie 0.
Wśród  czynników,  które  mają  wpływ  na  stan  zdrowia  człowieka  i
całej populacji największe znaczenie według WHO przypisano:

A.  środowisku fizycznemu i społecznemu,
B.  zachowaniom zdrowotnym,
C.  predyspozycjom genetycznym,
D.  systemowi opieki zdrowotnej.

Zadanie 0.
Środowiskowe czynniki ryzyka działające bezpośrednio na zdrowie
człowieka to:

A.  zagrożenia ekologiczne,
B.  zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby,
C . konflikty  w  środowisku  zamieszkania,  w  które  uwikłany

jest człowiek, rodzina,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Społeczność lokalna to:

A.  ludzie starsi zamieszkujący dany teren,
B.  rodziny zamieszkałe na danym terenie,
C . osoby  potrzebujące  pomocy  medycznej  zamieszkałe  na

danym terenie,
D.  wszystkie osoby zamieszkałe na danym terenie.



Zadanie 0.
Lustracja  terenowa  jest  metodą  gromadzenia  danych  szczególnie
przydatną w diagnozie:

A .  indywidualnego przypadku,
B.  rodziny,
C.  grupy pracowników,
D.  społeczności lokalnej.

Zadanie 0.
Głównym celem aktywizacji społeczności lokalnej jest:

A . zwiększenie  motywacji  do  zachowań  prozdrowotnych  i
brania odpowiedzialności za własne zdrowie,

B.  zwiększenie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych,
C.  wzajemne wsparcie,
D.  radzenie ze stresem.

Zadanie 0.
Do form aktywności społeczności lokalnej, należy:

A . definiowanie  i  ustalanie  potrzeb  zdrowotnych  i
społecznych,

B . uczestniczenie w opracowywaniu własnego planu działania
dla jej uczestników,

C.  udział w planowaniu i realizacji programów zdrowotnych,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Rozwijanie  kompetentnej  społeczności  do  działań  na  rzecz
zdrowia, polega na:

A . uznaniu  ludzi  za  aktywnych  współudziałowców  w  całym
procesie kształtowania zdrowia społeczeństwa,

B . stałym zwiększaniu uczestnictwa społeczności  lokalnej  w
sprawy dotyczące zdrowia,

C . rozwijaniu  kompetencji  ludzi,  aby  potrafil i  prowadzić
zdrowy styl życia nawet w warunkach niesprzyjających,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Socjalizacyjna funkcja rodziny polega na:

A . wprowadzeniu  dziecka  w  świat  kultury  danego
społeczeństwa,

B . przygotowaniu  do  samodzielnego  pełnienia  ról
społecznych,

C . kształtowaniu  u  dziecka  procesu
ideologiczno-światopoglądowego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Literatura  przedmiotu  charakteryzująca  sytuację  rodzin  z
dzieckiem  niepełnosprawnym  intelektualnie  wymienia  fazy,  przez
które  przechodzą  rodzice.  Jedna  z  nich  jest  opisywana
następująco:  rodzice  coraz  wyraźniej  odzyskują  zdolność  do
podejmowania  racjonalnych  decyzji  i  podejmują  coraz  więcej
działań dla dobra dziecka i jest to faza:

A.  szoku,
B.  reakcji,
C.  przystosowania,
D.  orientacji.

Zadanie 0.
Socjalizacja to:

A.  kształtowanie się poglądów polityczno-społecznych,
B . proces  uspołecznienia,  uczenia  się  bycia  członkiem

grupy,
C.  proces zdobywania wiedzy,
D.  okres wieku starszego.

Zadanie 0.
W socjologii codzienne zachowania jednostki są determinowane:

A . wyznawanymi  przez  jednostkę  wartościami  i
obowiązującymi w danej kulturze wzorami zachowań,

B.  rodzajem wykonywanej pracy,
C.  przez płeć oraz wiek jednostki,
D . miejscem zamieszkania oraz sposobem spędzania wolnego

czasu.

Zadanie 0.
Jedną  z  funkcji  komunikacji  społecznej  jest  funkcja
motywacyjno-inspirująca, polegająca na:

A . stosowaniu  zakazów  związanych  ze  stosowaniem  norm
społecznych,

B . działaniach  destruktywnych  dotyczących  danej  grupy
społecznej,

C . stworzeniu  atmosfery  zaangażowania  i  wspólnoty  wśród
członków grupy,

D.  byciu tolerancyjnym w stosunku do członków grupy.



Zadanie 0.
Rola społeczna matki to:

A .  obowiązek wykonywania pracy zawodowej,
B.  umiejętność uczestniczenia w życiu społecznym,
C . struktura  rodziny  oraz  układ  zadań  jakie  realizuje

każdy z członków rodziny na jej rzecz,
D . układ uprawnień i obowiązków, jakie ma ona realizować z

racji miejsca zajmowanego w rodzinie.

Zadanie 0.
Korzystnym typem relacji opiekuńczych w rodzinie osób chorych i
niepełnosprawnych jest:

A . równowaga  pomiędzy  niezbędną  opieką  i  pielęgnacją  a
faktycznie uzyskiwaną pomocą,

B.  znaczny nadmiar opieki,
C.  nieznaczny niedobór opieki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Czynniki  istniejące  w  rodzinie,  które  podlegają  znacznej
bezpośredniej  modyfikacji  w  działaniu  pielęgniarki  mieszczą  się
głównie w:

A.  obszarze zachowań zdrowotnych i stylu życia,
B.  czynnikach środowiskowych,
C.  czynnikach genetycznych,
D.  zaburzeniach w komunikowaniu.

Zadanie 0.
Według socjologa Parsonsa zdrowie jest to:

A . stan, w którym jednostka wykazuje optymalną umiejętność
efektywnego  pełnienia  ról  i  zadań  wyznaczonych  je j
przez proces socjalizacji,

B .  brak odczuwania bólu,
C . intensywność kontaktów interpersonalnych występujących

pomiędzy członkami rodziny a pielęgniarką środowiskową,
D . umiejętność  korzystania  z  informacji  jakie  otrzymujemy

w czasie procesu socjalizacji.

Zadanie 0.
Wieloczynnikową  ideę  uwarunkowań  zdrowia,  określoną  przez
Lalonde'a, stanowi:

A.  koncepcja pola zdrowotnego,
B.  model akcji zdrowotnej,
C.  model przekonań zdrowotnych,
D.  stopniowalny system teoretyczny w procesie życia.



Zadanie 0.
Funkcja orientacyjna edukacji zdrowotnej dotyczy:

A . wyboru  przez  jednostkę  najbardziej  optymalnego  modelu
życia dzięki przyswojonej wiedzy o zdrowiu,

B . gromadzenia nowych doświadczeń oraz osiągnięcia nowych
kompetencji na miarę własnych potrzeb,

C . niezbędnego  uzupełniania  i  wzbogacania  informacji  na
temat zdrowia,

D . przyswojenia  przez  jednostkę  kultury  zdrowotnej  danej
grupy.

Zadanie 0.
Profilaktyka  wtórna  zachorowań  na  raka  sutka  polega  na
oddziaływaniach wobec:

A . zdrowych  ludzi,  całej  populacji  i  jest  to  zapobieganie
zachorowaniu,

B . osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzenia lub
choroby,

C.  ludzi chorych i niepełnosprawnych,
D . dotyczy  wyłącznie  kobiet  u  których  wykonano

mastektomię.

Zadanie 0.
Rolą  specjalisty  ds.  promocji  zdrowia,  mającego  na  celu
zapewnienie warunków niezbędnych do utrzymania zdrowia, jest:

A . wspieranie  ludzi  w  działaniach  mających  na  celu
zachowania zdrowia,

B.  podnoszenie poziomu wiedzy,
C . pomoc  w  opracowaniu  indywidualnych  strategii  radzenia

sobie z problemami zdrowotnymi,
D . dostarczenie danych, doradzenie oraz wywieranie wpływu

na lokalną politykę zdrowotną.

Zadanie 0.
Promocja zdrowia jest strategią ukierunkowaną na:

A.  zdrowie,
B.  leczenie chorych,
C.  profilaktykę,
D.  metafilaktykę.



Zadanie 0.
Diagnoza  wyjściowa  jako  element  konstrukcji  programu  promocji
zdrowia polega na:

A . opisie  sytuacji  problemu,  który  jest  punktem  wyjścia
programu, wskazaniu metod pomiaru i narzędzi,

B . zebraniu  informacji  i lu  chętnych  podopiecznych  będzie
zainteresowanych udziałem w programie,

C.  ustalenie stanu epidemiologicznego podopiecznych,
D.  ustaleniu źródeł finansowania programu.

Zadanie 0.
Ogólna funkcja wychowania polega na:

A . oddziaływaniu wywołującym względnie trwałe i pozytywne
zmiany w aktywności i zachowaniu człowieka,

B . wyłącznym stosowaniu nakazów i zakazów w celu uzyskania
zmiany w zachowaniu,

C.  uzyskaniu okresowych zmian w zachowaniu człowieka,
D.  na prowadzeniu ukierunkowanego procesu socjalizacji.

Zadanie 0.
Cele  Krajowego  Programu  Zapobiegania  Zakażeniom HIV  i  Opieki
nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS obejmują:

A.  edukację społeczeństwa,
B.  kształtowanie właściwych postaw społecznych,
C . zapewnienie  zintegrowanej  opieki  nad  ludźmi  żyjącymi  z

HIV i chorymi na AIDS,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
D o  oceny  jakości  procesu  edukacji  prowadzonego  w
pielęgniarstwie rodzinnym stosuje się następujące kryteria:

A.  diagnozę wyjściową, planowanie, ewaluację,
B . zgodność,  indywidualizację,  ułatwienia,  informację

zwrotną, wzmocnienie,
C.  planowanie, realizację, wynik,
D.  stopień osiągniętych zmian w stylu życia rodziny.

Zadanie 0.
Wyróżniamy  trzy  modele  edukacji  zdrowotnej.  Który  model  jest
najbliższy idei promocji zdrowia?

A.  edukacja zdrowotna zorientowana na chorobę,
B.  edukacja zdrowotna zorientowana na czynniki ryzyka,
C.  edukacja zdrowotna zorientowana na zdrowie,
D . edukacja  zdrowotna  zorientowana  na  zdrowie  i  czynniki

ryzyka.



Zadanie 0.
Podstawą promocji zdrowia jest:

A .  wsparcie społeczne, jakość i styl życia,
B.  koncepcja zdrowia pozytywnego,
C . założenia  pomiaru  zdrowia  opartego  na  wskaźnikach

behawioralnych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Test Fagerstoma jest narzędziem służącym do oceny:

A.  stopnia uzależnienia od alkoholu,
B.  stopnia uzależnienia od nikotyny,
C.  stopnia uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
D.  pomiaru niezależności funkcjonalnej.

Zadanie 0.
Diagnoza behawioralna koncentruje się na:

A.  określaniu problemów zdrowotnych,
B . identyfikacji  zachowań  zdrowotnych  związanych  z

problemami określonymi w diagnozie epidemiologicznej,
C . oszacowaniu  jakości  życia,  wykorzystując  techniki

szacowania potrzeb,
D.  procesie przewidywania własnej skuteczności.

Zadanie 0.
Edukacja zdrowotna obejmująca pierwszy poziom promocji zdrowia
dotyczy:

A.  wspierania indywidualnego rozwoju jednostki,
B . rozwoju  instytucji  służących  poprawie  jakości  życia

jednostki,
C . wspierania  zdrowia  na  poziomie  organizacji  i

wewnętrznego życia instytucji,
D . współpracy  w  zakresie  lokalnych  działań:  środowisko-

zdrowie.

Zadanie 0.
W modelu REDA istotą działań doradcy w sprawach zdrowia jest:

A . przekazanie podopiecznemu informacji na temat problemów
zdrowotnych jakie występują w jego rodzinie,

B . prowadzenie podopiecznego do samodzielnego działania w
celu rozwiązania swojego problemu,

C . skierowanie  podopiecznego  do  właściwych  instytucji  w
celu rozwiązania problemu,

D . nawiązanie  współpracy z  organizacjami pozarządowymi w
celu włączenia ich do działań na rzecz zdrowia.



Zadanie 0.
Pojęcie zdrowia w znaczeniu jednostkowym w ujęciu WHO to:

A . proces  kształtujący  zdrowie  poprzez  promowanie  i
zapobieganie czynnikom ryzyka,

B.  brak odchylenia od stanu ,,normalnego",
C . stan  zupełnej  pomyślności  fizycznej,  psychicznej  i

społecznej, a nie jedynie brak choroby lub ułomności,
D . higiena  osobista,  otoczenia,  żywienia,  pracy  i

wypoczynku,  wychowanie  zgodnie  z  zasadami
bezpieczeństwa osobistego i zbiorowego.

Zadanie 0.
Zakres  zadań  pielęgniarki  rodzinnej  obejmujących  diagnozę
czynników stresogennych jako zagrożenia zdrowia jest koncepcją:

A.  M. King,
B.  D. Orem,
C.  M. Leininger,
D.  B. Neuman.

Zadanie 0.
Teoria deficytu samoopieki opracowana przez D. E. Orem obejmuje
trzy  wzajemnie  ze  sobą  powiązane  teorie  cząstkowe.  Która  z
niżej  wymienionych  teorii  NIE  dotyczy  koncepcji  teorii  deficytu
saomopieki:

A .  samoopieki,
B.  deficytu samoopieki,
C.  systemów pielęgnowania,
D.  sposobów adaptacji.

Zadanie 0.
Który  z  prądów  filozoficzno-kulturowych  wywiera  najgłębszy
wpływ na przemiany zachodzące w pielęgniarstwie?

A.  ascetyzm,
B.  romantyzm,
C.  pragmatyzm,
D.  humanizm.



Zadanie 0.
Celem działań pielęgniarki wg Calisty Roy jest:

A . pomagać człowiekowi zachować zdrowie przez pobudzanie i
wspieranie jego przystosowawczych zdolności,

B . poznanie i zrozumienie wszystkich czynników kulturowych
danej  społeczności  i  uwzględniania  ich  w  procesie
opieki,

C . nauczanie pacjenta niwelowania stresów, które mogą być
przyczyną choroby,

D . uczenie  pacjenta  dostrzegania  sensu  wewnętrznej
harmonii umysłu, ciała i duszy.

Zadanie 0.
Pierwszy poziom działań w zakresie samoopieki według D. E. Orem
wymaga:

A . dyspozycji  potrzebnych  jednostce  do  podejmowania
przemyślanych działań,

B . umiejętności  i  dyspozycji  potrzebnych  do  podejmowania
przemyślanych działań,

C.  umiejętności do podejmowania działań przez grupę,
D.  decyzji i działań związanych z życiem człowieka.

Zadanie 0.
Istotnym  warunkiem  skuteczności  działań  pielęgniarki  rodzinnej
jest pełna wiedza dotycząca rodziny jako:

A.  grupy społecznej,
B.  instytucji,
C.  systemu wzajemnego wsparcia i pomocy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Proces pielęgnowania jest to model:

A .  ograniczonego i zależnego pielęgnowania,
B.  pielęgnowania podporządkowany decyzji lekarza,
C.  samodzielnego, całościowego, ciągłego pielęgnowania,
D . podporządkowany  specjalizacji  czynnościowej

pielęgniarki.

Zadanie 0.
Pełnienie  rol i  pielęgniarki  rodzinnej  jest  złożonym  systemem
wielu subról, jakie pielęgniarka podejmuje w odpowiedzi na:

A.  zmienne potrzeby i oczekiwania podopiecznych,
B.  potrzeby praktyki zawodowej,
C.  potrzeby w zakresie edukacji/kształcenia,
D.  potrzeby organizacji/korporacji zawodowych,



Zadanie 0.
Czynnikiem  ryzyka  wystąpienia  choroby  niedokrwiennej  serca  są
zaburzenia lipidowe:

A.  cholesterol całkowity powyżej bądź równy 200mg/dl,
B.  cholesterol całkowity powyżej bądź równy 180mg/dl,
C.  LDL-cholesterol powyżej bądź równy 150mg/dl,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 0.
Wskaż,  które  z  niżej  podanych objawów są  charakterystyczne dla
raka żołądka z przerzutami:

A.  kaszel, duszność,
B . trudności  w  oddawaniu  moczu,  nietrzymanie  moczu,

krwiomocz,
C . utrata  łaknienia,  zespół  wyniszczenia  nowotworowego,

zaparcia, czkawka, żółtaczka,
D.  obrzęk limfatyczny.

Zadanie 0.
Zasady podawania środków przeciwbólowych znane są pod nazwą:

A.  trójstopniowej drabiny analgetycznej (schemat WHO),
B.  leczenia selektywnego,
C.  leczenia objawowego w onkologii,
D.  leczenia paliatywnego.

Zadanie 0.
Pacjentka  zgłosiła  s ię  do  lekarza  z  dolegliwościami  bólowymi  w
okolicy lędźwiowej. Wykonano badania, które potwierdziły kamicę
nerkową szczawianową. Pacjentka powinna pozostać na diecie:

A .  z ograniczeniem białka i szczawianów,
B.  wysokobiałkowej,
C.  bezbłonnikowej lekkostrawnej,
D.  oszczędzającej.

Zadanie 0.
W bólu sklasyfikowanym jako słaby (stopień pierwszy) podajemy:

A.  analgetyk nieopioidowy,
B.  analgetyk nieopiodidowy + lek wspomagający,
C.  lek wspomagający,
D.  analgetyk opioidowy.



Zadanie 0.
Korzyści  z  leczenia  uzupełniającego  raka  piersi  promieniami
jonizującymi to:

A.  przyspieszenie procesu gojenia się blizny operacyjnej,
B . zmniejszenie  ryzyka  wznowy  miejscowej  nowotworu  oraz

wystąpienia  przerzutów  w  regionalnych  węzłach
chłonnych,

C.  stymulacja mechanizmów obronnych organizmu,
D . zmniejszenie  dolegliwości  bólowych  powodowanych  przez

zmiany nowotworowe.

Zadanie 0.
N a  jakie  objawy  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  u  chorych,  u
których występuje depresja?

A.  obniżoną koncentrację,
B.  obniżenie masy ciała,
C.  urojenia,
D.  myśli i tendencje samobójcze.

Zadanie 0.
Napad kolki nerkowej złagodzi:

A .  ciepła kąpiel,
B.  diureza wymuszona, leki p/bólowe i rozkurczowe,
C.  leżenie w łóżku,
D.  ciepły okład na okolicę lędźwiową.

Zadanie 0.
Półpasiec wywołuje:

A.  enterowirus,
B.  wirus świnki,
C.  reaktywowany wirus ospy wietrznej,
D.  wirus odry.

Zadanie 0.
Pierwsze  objawy  stwardnienia  rozsianego  pojawiają  się
najczęściej między:

A.  2 a 10 rokiem życia,
B.  10 a 20 rokiem życia,
C.  20 a 30 rokiem życia,
D.  55 a 70 rokiem życia.



Zadanie 0.
Pacjent  przed  pomiarem  ciśnienia  tętniczego  krwi  nie  powinien
jeść,  spożywać  kofeiny,  palić  papierosów,  podejmować  wysiłku
fizycznego ani pić alkoholu przez:

A.  5 minut,
B.  20 minut,
C.  25 minut,
D.  30 minut.

Zadanie 0.
N a  jakie  parametry  życiowe  należy  zwrócić  uwagę  u  chorego  w
rozedmie płuc?

A.  częstość oddechów, pulsoksymetrię,
B.  tętno i ciśnienie tętnicze krwi,
C.  rytm serca,
D.  poziom leukocytów i OB.

Zadanie 0.
Kontrola masy ciała jest ważnym elementem samoopieki pacjenta z
rozpoznaną przewlekłą  niewydolnością  krążenia.  Zarówno pacjent
jak  i  jego  rodzina  powinni  wiedzieć,  że  lekarza  należy
powiadomić, gdy:

A . przyrost  masy  ciała  jest  większy  niż  2  kg  w  ciągu  3
dni,

B . przyrost  masy  ciała  jest  mniejszy  niż  2  kg  w  ciągu  3
dni,

C.  spadek masy ciała jest mniejszy niż 2 kg w ciągu 3 dni,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Do działań niepożądanych morfiny należą:

A . biegunki,  pobudzenie  psychiczne,  kaszel,  wielomocz,
wybroczyny na skórze, suchość błon śluzowych,

B . brak  łaknienia,  lęk  i  przygnębienie,  parestezje,
obrzęki kończyn dolnych,

C . nudności  i  wymioty,  bezsenność,  hipotensja,  odczyny
alergiczne skóry, czkawka,

D . zaparcie  stolca,  wymioty,  świąd  skóry,  zaburzenia
psychiczne i neurologiczne.



Zadanie 0.
Pacjentka,  która  od  kilkudziesięciu  lat  choruje  na  wrzodziejące
zapalenie  jel ita  grubego  jest  pod  stałą  opieką  pielęgniarki
rodzinnej.  Pacjentka  obecnie  czuje  s ię  źle,  jest  wychudzona  i
apatyczna. Jaką dietę  należy zaproponować pacjentce w obecnym
stanie zdrowia?

A.  wysokobiałkową i bezbłonnikową,
B.  wysokobiałkową,
C.  oszczędzającą ale z dużą ilością błonnika,
D.  lekkostrawną.

Zadanie 0.
Jakie objawy świadczyć będą o niedomodze egzogennej trzustki?

A.  nudności i ból brzucha,
B.  zaparcia i wymioty,
C . spadek masy ciała,  biegunka z  niestrawionymi resztkami

pokarmu,
D.  gorączka i ból brzucha.

Zadanie 0.
Stwardnienie rozsiane spowodowane jest:

A . niedoborem dopaminy i zmianami anatomicznymi w istocie
czarnej mózgu,

B . zaburzeniami  układu  cholinergicznego  i  niedoborem
acetylocholiny,

C . licznymi  ogniskami  demielinizacji  i  procesem  zapalnym
mózgu,

D.  zaburzeniem przewodnictwa nerwowo - mięśniowego.

Zadanie 0.
Które  z  zachowań  jest  NIEWŁAŚCIWE  w  porozumiewaniu  się  z
podopiecznym z uszkodzonym ośrodkiem mowy wywołanym udarem
mózgu?

A . mówienie  do  niego  wolno  i  utrzymywanie  kontaktu
wzrokowego,

B . zadawanie  krótkich  pytań,  na  które  może  odpowiedzieć
skinieniem tak lub nie,

C . podpowiadanie  i  ponaglanie  przy  wypowiadaniu  krótkich
słów,

D . zwracanie s ię do podopiecznego jego imieniem, pomaganie
w pisaniu lewą ręką.



Zadanie 0.
Które  stwierdzenie  NIE  jest  prawdziwe  w  stosunku  do  osób
chorych na padaczkę?

A . zdecydowana  większość  chorych  jest  zdolna  do  pracy
zawodowej,

B . regularny  tryb  życia  jest  czynnikiem  zmniejszającym
ryzyko napadu,

C . u  osób  chorujących  na  padaczkę  przeciwwskazane  jest
zawieranie związków małżeńskich,

D.  padaczka ogranicza wykonywanie niektórych zawodów.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów stwardnienia rozsianego należą:

A . zaburzenia  wzrokowe  (obniżenie  ostrości  wzroku,
oczopląs), zaburzenia słuchowe, zawroty głowy,

B . niedowłady  lub  porażenie  spastyczne,  zaburzenia
równowagi, chodu, drżenie zamiarowe,

C . zaburzenia wegetatywne - zaburzenia w oddawaniu moczu i
stolca,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Jaki  cel  ma  prowadzenie  rehabilitacji  u  osoby  chorej  na
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa?

A.  rozciągnięcie mięśni klatki piersiowej,
B.  wzmocnienie mięśni obręczy ramiennej,
C . opóźnienie  procesu  usztywniania  i  zapobiegania

deformacjom,
D.  wzmocnienie mięśni obręczy miednicy.

Zadanie 0.
Dokonujesz  oceny  czynności  poznawczych  podopiecznej.  Które  z
poniższych zachowań każe szukać pomocy lekarskiej?

A . raz  w  miesiącu  zapomina  gdzie  położyła  rzecz
codziennego użytku,

B.  raz w miesiącu nie rozumie treści filmu,
C . kilka  razy  dziennie  zapomina,  co  mówiono  je j  dnia

poprzedniego,
D.  raz w tygodniu gubi wątek rozmowy czy czytania.

Zadanie 0.
Powikłaniem gronkowcowego zapalenia płuc może być:

A.  ropniak opłucnej,
B.  rozstrzenie oskrzeli,
C .  obrzęk płuc,
D.  zawał płuc.



Zadanie 0.
Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:

A.  niedoczynności tarczycy,
B.  nadczynności tarczycy,
C.  niedoczynności przytarczyc,
D.  nadczynności podwzgórza.

Zadanie 0.
Z e  względu  na  stopień  zaawansowania  i  nasilenia  objawów
klinicznych  i  biochemicznych  przewlekłą  niewydolność  nerek
można podzielić na 4 okresy. Okres III charakteryzuje się:

A . zwiększonym  stężeniem  fosforanów  nieorganicznych,
mocznika i kwasu moczowego w surowicy,

B.  wielomoczem,
C.  upośledzeniem zagęszczenia moczu,
D.  narastaniem obrzęków.

Zadanie 0.
Wzmożone  napięcie  mięśniowe  w  chorobie  Parkinsona  można
zmniejszyć przez:

A.  oziębienie ciała,
B.  ogrzanie ciała,
C.  leżenie w czasie wypoczynku z podpartym tułowiem,
D . nie  ma  żadnego  sposobu  na  zmniejszenie  wzmożonego

napięcia mięśniowego.

Zadanie 0.
U  54-letniej  pacjentki  po  operacji  wola  tarczycy  zaobserwowano
objawy: obrzęk powiek, suchą skórę i  wypadanie włosów. Kobieta
stała  się  senna  i  znacznie  zwiększyła  masę  ciała.  Wymienione
objawy świadczą o:

A.  zaburzeniach wodno-elektrolitowych,
B.  niedoborze magnezu,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
Podopieczna  lat  72,  otyła,  w  pełnym  kontakcie  psychicznym.
Mieszka  z  córką  w  licznej  trzypokoleniowej  rodzinie.
Podopieczną  krępuje  nietrzymanie  moczu.  Jakiej  rady  udzielisz
podopiecznej by zminimalizować jej problem?

A.  zmieniać bieliznę po każdym zamoczeniu,
B.  założyć ceratkę (folię),
C.  założyć cewnik,
D.  korzystać z wkładek pochłaniających mocz.



Zadanie 0.
Określ rodzaj bólu występującego w półpaścu?

A.  rwący i piekący,
B.  napadowy i kłujący,
C.  łagodny i stały,
D.  rozlany, trudny do lokalizacji.

Zadanie 0.
Pacjentka  chora  na  schizofrenię,  obecnie  pobudzona  ruchowo,
która  słyszy  wrogie  głosy  i  twierdzi,  że  ludzie  cały  czas  ją
obserwują, cierpi na urojenia:

A.  prześladowcze,
B.  wielkościowe,
C.  depresyjne,
D.  hipochondryczne.

Zadanie 0.
Pacjentka przewlekle chora jest unieruchomiona w łóżku, ułożona
n a materacu p/odleżynowym. W okolicy kości krzyżowej występuje
odleżyna  na  etapie  ziarninowania.  Którą  ze  skal  zastosujesz  dla
oceny zmian odleżynowych u pacjentki?

A.  Norton,
B.  Douglas,
C.  Torrance'a,
D.  Waterlow.

Zadanie 0.
Wymień  objawy,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  życia
pacjentki chorującej na wrzodziejące zapalenie jelita grubego?

A.  nadmierna pobudliwość,
B.  alergia,
C.  obrzęki,
D.  odwodnienie i gorączka.

Zadanie 0.
Które,  z  niżej  wymienionych  czynników  mogą  predysponować  do
powstania raka żołądka?

A . czynniki  genetyczne,  sposób  odżywiania,  infekcje
Helicobacter pylori (HP), stres, hiperlipidemia,

B . sposób  odżywiania,  palenie  papierosów,  niedokrwistość
złośliwa, stres, płeć,

C . czynniki  genetyczne,  sposób  odżywiania,  palenie
papierosów,  infekcje  Helicobacter  pylori  (HP),
niedokrwistość złośliwa,

D . hiperlipidemia,  palenie  papierosów,  mała  aktywność
fizyczna, sposób odżywiania, stres.



Zadanie 0.
W urostomii ważne jest, aby worki zmieniane były:

A.  rano,
B.  w południe,
C.  tylko wieczorem,
D.  nie ma to żadnego znaczenia.

Zadanie 0.
Które z poniższych metod służą do wczesnego diagnozowania raka
sutka?

A . mammografia, samodzielne badanie piersi, rentgen klatki
piersiowej,

B.  USG, OB, kliniczne badanie piersi,
C . samodzielne  badanie  piersi,  mammografia,  kliniczne

badanie piersi,
D.  OB, rentgen klatki piersiowej, USG.

Zadanie 0.
Rana ziarninująca wg skali kolorowej opisywana jest kolorem:

A.  żółtym,
B.  czerwonym,
C.  czarnym,
D.  różowym.

Zadanie 0.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
C.  ma charakter ucisku i pieczenia w okolicy mostka,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Gimnastyka oddechowa w rozedmie płuc powinna być ukierunkowana
na:

A.  pogłębianie fazy wdechu,
B.  uruchomienie przepony,
C.  powolny wydech przez nos,
D.  pogłębianie piersiowego toru oddechu.

Zadanie 0.
D o  wykonywania  jakich  świadczeń  pielęgniarka  NIE  jest
uprawniona bez zlecenia lekarskiego?

A.  oznaczanie glikemii za pomocą glukometru,
B.  oznaczanie glikozurii i ketonurii,
C.  wykonywanie pulsoksymetrii,
D.  podawanie analgetyków opioidowych.



Zadanie 0.
Która  z  podanych  wartości  wskaźnika  masy  ciała  (BMI)  wskazuje
na otyłość?

A.  <20 kg/m2,
B.  20-24,9 kg/m2,
C.  25-29,9 kg/m2,
D.  >30 kg/m2.

Zadanie 0.
Udzielając  wsparcia/pomocy  rodzinie  w  zakresie  poradnictwa,
pielęgniarka doradca musi brać zawsze pod uwagę:

A.  dobro rodziny jako całości,
B.  interes społeczności lokalnej,
C.  potrzeby psychiczne jednostki,
D.  oczekiwania określonej grupy na wsparcie.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  objawów  świadczących  o  występowaniu  raka
piersi należą:

A.  stwardnienie, zgrubienie piersi, niebolesny guzek,
B.  zmiana barwy skóry, wciąganie brodawki sutkowej,
C.  wyciek z brodawki, powiększenie węzłów pachowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjentka  z  nowotworem  narządów  rodnych  poddana  została
radioterapii.  Pielęgniarka  opiekująca  się  chorą  zauważyła,  że
stała  się  ona  senna,  ma  okresowe  trudności  z  nawiązaniem
kontaktu  słownego,  wystąpiły  nudności  i  wymioty,  brak  apetytu.
Objawy te wskazują na wystąpienie zespołu:

A.  Hoigné,
B.  popromiennego,
C.  Meigsa,
D.  Reitera.

Zadanie 0.
Który z wymienionych objawów jest najbardziej charakterystyczny
we wczesnym etapie reumatoidalnego zapalenia stawów?

A.  obrzęk stawów,
B.  gorączka,
C.  ból i poranna sztywność stawów,
D.  dreszcze.



Zadanie 0.
Jakiego  rodzaju  dietę  polecisz  w  celu  przyspieszenia  procesu
gojenia odleżyn?

A.  wysokoenergetyczną,
B.  lekkostrawną,
C.  wysokobiałkową,
D.  niskobiałkową.

Zadanie 0.
Podaj objawy, które świadczą o hipoglikemii:

A .  pragnienie, wielomocz, przyspieszony głęboki oddech,
B.  przyspieszona czynność serca, drżenie rąk, pocenie się,
C . niskie  ciśnienie  tętnicze  krwi,  zmniejszone  napięcie

mięśni, wąskie źrenice,
D . zwolniona czynność serca, odwodniona skóra, wyschnięte

błony śluzowe.

Zadanie 0.
Materac p/odleżynowy spełnia swoją rolę terapeutyczną, jeżeli:

A . wsuwając dłoń pod materac z pacjentem nie można wyczuć
wzniosłości kostnych,

B . wsuwając  dłoń  pod  materac  z  pacjentem  można  wyczuć
wzniosłości kostne,

C . uciskając obiema dłońmi od góry materac wyczuwa się dno
łóżka,

D . uciskając obiema dłońmi od góry materac nie wyczuwa się
dna łóżka.

Zadanie 0.
Najdogodniejszy  ze  względu  na  czas  trwania  efektu
przeciwbólowego  opioidów,  jest  odstęp  czasu  między  dawkami
środków przeciwbólowych opioidowych:

A.  dwugodzinny,
B.  czterogodzinny,
C.  sześciogodzinny,
D.  ośmiogodzinny.

Zadanie 0.
Główną przyczyną obrzęku limfatycznego (chłonnego) jest:

A .  zakażenie rany pooperacyjnej,
B.  zaburzenie odpływu chłonki,
C . zwłóknienie  tkanki  podskórnej  i  tłuszczowej  oraz

powięzi,
D.  zanik gruczołów potowych.



Zadanie 0.
Które objawy charakteryzują chorobę Parkinsona?

A.  hypertonia, bradykineza, drżenie spoczynkowe,
B.  hypotonia, klonusy, drżenia pęczkowe,
C.  hypotonia, parezis, retropulsja,
D.  hypotonia, fascykulacje, bradylalia.

Zadanie 0.
Objawami  tworzącymi  tzw.  triadę  Charcota  charakteryzującymi
stwardnienie rozsiane, są:

A.  oczopląs, drżenie zamiarowe, mowa skandowana,
B.  oczopląs, drżenie spoczynkowe, mowa skandowana,
C . pozagałkowe  zapalenie  nerwu  wzrokowego,  parestezje

kończyn, zaburzenia czynności zwieraczy,
D . pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, brak odruchów

brzusznych, zaburzenia czynności zwieraczy.

Zadanie 0.
Przed pomiarem stężenia triglicerydów pacjent powinien:

A.  pozostać bez jedzenia przez 12-14 godz.,
B.  pozostać bez jedzenia przez 6-8 godz.,
C.  pozostać bez jedzenia przez 1-2 godz.,
D.  spożyć wysokoenergetyczny posiłek.

Zadanie 0.
Pielęgniarka może posłużyć się Testem Webera do oceny:

A.  jednostronnej utraty słuchu,
B.  przewodnictwa kostnego i powietrznego,
C.  pomiaru aktywności funkcjonalnej słuchu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Postępowanie  pielęgniarki  z  pacjentem  z  zaburzeniami  pamięci
obejmuje:

A . naukę  pacjenta  przez  rozwijanie  zdolności
zapamiętywania mnemotechnicznego,

B . wracanie  do  punktu  wyjścia  (pacjent  zapomina  po  co
przyszedł,  wtedy  powinien  wrócić  do  miejsca,  gdzie
wyjściowy bodziec zainicjował działanie),

C . pracować  nad  usprawnieniem  pamięci  prospektywnej
(dotyczącej  przyszłości)  i  zastępować  pamięć
retrospektywną (dotyczącą przeszłości),

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Następstwem  leczenia  raka  piersi  upośledzającym  sprawność
fizyczną jest między innymi:

A.  obrzęk naczynioruchowy Quinckego,
B.  zaburzenie równowagi,
C.  obrzęk limfatyczny kończyny,
D.  obrzęk zastoinowy.

Zadanie 0.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
klasyfikację:

A .  Katz'a,
B.  NYHA,
C.  Norton'a,
D.  Barthel'a.

Zadanie 0.
Ocenę  natężenia  bólu  nowotworowego  dokonuje  się  za  pomocą
skali:

A .  Barthel'a,
B.  Glasgow,
C.  wizualno - analogowej (VAS),
D.  Winga.

Zadanie 0.
Jaki  rodzaj  opatrunku  zastosujesz  na  odleżynę  II I ˚  wg
klasyfikacji Torrance'a?

A . cienki  z  błony  poliuretanowej  pozwalający  na  swobodny
dostęp powietrza do rany,

B . wiskozowy o  niskiej  przywieralności  impregnowany żelem
jodoformowym o działaniu antybakteryjnym,

C.  suchy, samoprzylepny,
D.  półprzepuszczalny, samoprzylepny.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  działań  jest  najważniejsze  u  pacjenta  z
nieżytem oskrzeli?

A.  wykonanie pomiaru temperatury ciała,
B.  wykonanie toalety drzewa oskrzelowego,
C.  podanie ziołowych preparatów uspakajających,
D.  wykonanie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi.



Zadanie 0.
W  przpadku  nadciśnienia  tętniczego  krwi  podaż  sol i  na  dobę  w
diecie NIE powinna przekraczać:

A.  6 mg,
B.  5-6 g,
C.  12 mg,
D.  12 g.

Zadanie 0.
Który  z  niżej  wymienionych  czynników  jest  najbardziej  istotny  w
przygotowaniu rodziny do opieki domowej pacjentki z nowotworem
piersi z przerzutem do rdzenia kręgowego:

A . przygotowanie  rodziny  do  aktywnych  działań,  które
pomogą zaadaptować się do zmieniających się warunków,

B.  zapewnienie właściwego poziomu samoopieki,
C . dokonanie  oceny,  czy  rodzina  jest  zdolna  do  podjęcia

funkcji opiekuńczych nad chorą,
D . zabezpieczenie  podstawowych  potrzeb  pacjentki  i  je j

rodziny.

Zadanie 0.
Definitywna diagnoza raka sutka, może być dokonana w oparciu o
następującą metodę diagnostyczną:

A.  mammografię,
B.  ultrasonografię,
C.  biopsję,
D.  badanie nukleomagnetyczne.

Zadanie 0.
Najlepszą  metodą  oceniającą  narastanie  obrzęków  u  pacjenta
jest:

A .  pomiar masy ciała,
B.  badanie palpacyjne okolicy kostek,
C.  pomiar tkanki tłuszczowej,
D.  pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 0.
Jakie  parametry  należy  kontrolować  w  najbliższych  3  miesiącach
p o operacji żołądka z powodu zwężenia odźwiernika w następstwie
długotrwałej choroby wrzodowej?

A.  masę ciała,
B.  zabarwienie i jakość stolca,
C.  ilość wydzielanej treści żołądkowej,
D.  tętno i ciśnienie tętnicze krwi.



Zadanie 0.
Pacjentka  w  wieku  starszym  z  nadciśnieniem  tętniczym,  którego
głównym  powodem  jest  miażdżycowe  stwardnienie  tętnic.  U
pacjentki występuje:

A.  izolowane nadciśnienie skurczowe,
B.  łagodne nadciśnienie tętnicze,
C.  skrajne nadciśnienie tętnicze,
D.  nadciśnienie o zmiennych cechach.

Zadanie 0.
U osoby z niedowładem połowiczym charakterystyczny jest chód:

A.  brodzący,
B.  koszący,
C.  ataktyczny,
D.  móżdżkowy.

Zadanie 0.
Niesteroidowe  leki  przeciwzapalne/NLPZ/stosowane  są  w  bólach
nowotworowych.  Pielęgniarka  opiekująca  się  pacjentem  leczonym
NLPZ powinna zwrócić szczególną uwagę na objawy takie jak:

A . zaburzenia  oddychania,  ból  głowy,  niepokój,  wielomocz,
hipoglikemia, allodynia,

B . wymioty  i  nudności,  bóle  w  nadbrzuszu,  krwawienia  z
przewodu pokarmowego,

C . bóle  w  nadbrzuszu,  zaparcia,  biegunki,  ból  głowy,
hipotensja, obrzęki,

D . zaparcie  stolca,  dyspepsja,  suchość  błon  śluzowych,  ból
głowy, hipertensja, drgawki.

Zadanie 0.
Spacerując z osobą chorą na Parkinsona korzystne jest:

A . chodzenie  "w  nogę"  z  chorym  (wykrokowi  nogą  lewą
chorego  towarzyszy  wykrok  nogą  lewą  jego  zdrowego
partnera) trzymając się za rękę,

B . chodzenie  "nie  w  nogę"  w  parze  trzymając  się  za  rękę
(wykrokowi  nogą  lewą  chorego  powinien  towarzyszyć
wykrok nogą prawą jego zdrowego partnera),

C.  chodzenie przed chorym trzymając go za obie ręce,
D . chodzenie obok chorego posuwistymi krokami po podłożu,

bez odrywania stóp od podłoża.



Zadanie 0.
N a  układ  elektrostymulujący  niekorzystnie  wpływa  pole
elektromagnetyczne pochodzące z:

A .  telefonu komórkowego,
B.  telewizora,
C.  odkurzacza,
D.  golarki elektrycznej.

Zadanie 0.
Jakie  środki  należy  zastosować  w  pielęgnacji  chorego  z
półpaścem, u którego wystąpiła wysypka?

A.  pastę łagodzącą świąd i ból,
B.  betadine,
C.  spirytus,
D.  talk, boraks.

Zadanie 0.
Zaletą badania mammograficznego jest:

A .  mała dawka promieni jonizujących,
B.  wykrywalność guzków o średnicy około 0,5 cm,
C.  możliwość wykonania badania u każdej kobiety,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Jakie objawy mogą wystąpić u chorego po operacji żołądka?

A.  zaparcia,
B.  odbijania i nudności,
C.  zasłabnięcia po posiłku, bóle brzucha, utrata wagi,
D.  osłabienie i utratę apetytu.

Zadanie 0.
Przyjmuje  się,  że  w  przypadku  nagłego  zatrzymania  krążenia,
nieodwracalne zmiany w mózgu następują po:

A.  2 minutach,
B.  4 minutach,
C.  8 minutach,
D.  10 minutach.

Zadanie 0.
Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:

A.  nadżerki w przewodzie pokarmowym,
B.  zespół wyniszczenia nowotworowego,
C.  zaburzenia połykania,
D.  utratę łaknienia.



Zadanie 0.
Według  klasyfikacji  Tarrance'a  rana,  której  brzegi  są
odgraniczone, otoczone obrzękiem i rumieniem to:

A.  odleżyna III˚,
B .  odleżyna II˚,
C .  odleżyna IV˚,
D.  odleżyna I˚.

Zadanie 0.
Pacjentka  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  półkuli  dominującej
opuszcza  szpital.  Nadal  utrzymuje  się  niedowład  połowiczy  i
afazja.  Pacjentka  ma  znacznie  upośledzoną  zdolność  mówienia,
ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja:

A.  ruchowa, inaczej ekspresyjna lub motoryczna,
B.  czuciowa inaczej recepcyjna lub sensoryczna,
C.  mieszana inaczej całkowita lub globalna,
D.  amnestyczna inaczej nominalna lub anomia.

Zadanie 0.
Jaką  pozycję  ułożeniową  należy  zastosować  u  pacjenta  w  ostrym
stanie rwy kulszowej?

A.  wysoką z wyprostowanymi kończynami,
B.  boczną podpartą z tyłu,
C . rozluźniającą  z  kończynami  zgiętymi  w  stawach

biodrowych i kolanach,
D . półsiedzącą  z  wyprostowanymi  kończynami  i  podpartymi

stopami.

Zadanie 0.
W  sytuacjach  konfliktowych  nie  stosują  technik  manipulacji
osoby, które:

A . obawiają  się  szczerych,  otwartych  kontaktów  z  drugim
człowiekiem,

B . dążą  do  zabezpieczenia  przed  zranieniem  swojego  äjaö,
swoich potrzeb i celów,

C.  cechują się pozytywnym obrazem siebie,
D . identyfikują  się  z  pełnionymi  rolami,  a  nie  z

potrzebami i interesami strony przeciwnej.

Zadanie 0.
Do negocjacji dochodzi wtedy, gdy:

A.  nie występuje konflikt interesów pomiędzy stronami,
B.  strony nie preferują poszukiwania porozumienia,
C . istnieją  odpowiednie  procedury  rozwiązania  konfliktu

np. przepis lub nakaz postępowania,
D . występuje  konflikt  interesów  pomiędzy  stronami  i  strony

preferują poszukiwanie porozumienia.



Zadanie 0.
Kształcenie ustawiczne, to kształcenie:

A . prowadzone  przez  instytucje  państwowe  realizujące
programy rekompensujące braki w wykształceniu ogólnym,

B . obejmujące  różne  poziomy  kształcenia  ogólnego  i
specjalistycznego  realizowane  w  ciągu  życia  przez
kształcenie i samokształcenie,

C . inicjowane,  planowane,  realizowane  i  oceniane
samodzielnie  przez  osobę  uczącą  się  w  okresie  trwania
pracy zawodowej,

D . nakazane  ustawą  o  zawodzie  pielęgniarki  i  położnej,
które ma być zrealizowane w ośrodkach akademickich.

Zadanie 0.
Coraz  wyższy  poziom  wiedzy  potencjalnych  odbiorców  świadczeń
pielęgniarskich,  stawia  pielęgniarkom  większe  wymagania
dotyczące:

A.  ogólnego oczytania i rozwoju kulturalnego,
B.  wzmacniania podstawowych procesów psychicznych,
C . systematycznego  doskonalenia  swojej  wiedzy  i

umiejętności,
D.  dbania o swój wygląd i najbliższego otoczenia.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  cech  jest  charakterystyczna  dla
opiekuńczego modelu opieki szpitalnej?

A . relacja  między  lekarzem,  a  pacjentem  oparta  o  model
aktywnego lekarza,

B.  diagnoza jest pozytywna i przewiduje wyleczenie,
C . pacjent  jest  kontrolowany  przez  personel  i

podporządkowany regulaminowi,
D.  celem jest usprawnienie pacjenta.

Zadanie 0.
Siedliskowa  koncepcja  promocji  zdrowia  dotyczy  następujących
obszarów:

A.  szkoła,
B.  rodzina,
C.  zakład pracy,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Wykonywanie,  którego  z  poniższych  świadczeń  diagnostycznych
uwarunkowane jest odbyciem kursu specjalistycznego?

A.  pulsoksymetrii,
B .  badania elektrokardiograficznego,
C.  oznaczenia glikemii za pomocą glukometru,
D.  prowadzenie bilansu wodnego.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność zawodową ponoszą pielęgniarki i położne za:

A . zawinione  naruszenie  zasad  wykonywania  zawodu  i
postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej,

B . naruszenie  przepisów  regulujących  wykonywanie  zawodu
pielęgniarki i położnej,

C.  odpowiedź A i B prawidłowa,
D.  żadne z wymienionych.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Jakie grupy powstają w firmie spontanicznie?

A.  nieuporządkowane,
B.  heterogeniczne,
C.  nieformalne,
D.  stabilne.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  zasad  gwarantuje  poprawność  kalkulacji
kosztu jednostkowego świadczenia?

A . oparcie  kalkulacji  na  rzetelnej  dokumentacji  rachunku
kosztów w firmie,

B.  wysoki stopień szczegółowości informacji,
C.  oparcie kalkulacji na długotrwałym monitoringu kosztów,
D . wykorzystanie informacji pozyskanych z konkurencyjnych

zakładów.



Zadanie 0.
Ideą leżącą u podstaw zarządzania przez cele jest to, że:

A . wynagradzanie opierające się na osiąganiu wyznaczonych
celów stanowi silny bodziec,

B . podwładni wykonują zadania z większym zaangażowaniem,
gdy podlegają treningowi ze strony przełożonych,

C . osoba,  która  sama  wyznacza  sobie  cele,  określi  j e  tylko
spośród tych, które są osiągalne,

D . osoba,  która  uczestniczy  w  wyznaczaniu  celów,  będzie
zaangażowana w ich osiągnięcie.

Zadanie 0.
Polityka zdrowotna państwa ma na celu przede wszystkim:

A.  budowanie programów promocyjnych,
B.  ochronę zdrowia najzamożniejszych,
C.  wylansowanie nowych kierunków działań,
D . ustalenie  i  realizację  priorytetowych  celów  zdrowotnych

w skali państwa.

Zadanie 0.
Współczesna  strategia  dla  zdrowia  sugeruje  ustalenie  pewnej
chronologii  działań,  która  decyduje  o  ich  efektywności  w
szerokim  aspekcie  społecznym.  Od  którego  działania  należy  tę
strategię rozpocząć?

A.  monitorowania wskaźników stanu zdrowia społeczeństwa,
B . stworzenia  systemu  opieki  zdrowotnej  adekwatnie  do

rozpoznanej sytuacji,
C . analizy czynników determinujących zdrowie i rozpoznanie

potrzeb zdrowotnych populacji,
D.  oceny skuteczności podjętych działań.

Zadanie 0.
Popularyzowana  powszechnie  koncepcja  zdrowia  publicznego
zakłada podejmowanie zintegrowanych wysiłków:

A.  państwa, społeczności lokalnej i jednostki,
B.  wyłącznie państwa,
C.  zawodowej kadry medycznej,
D.  organizacji samorządowych.

Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.



Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
W  stawie  kolanowym  fizjologicznie  można  wykonać  następujące
ruchy:

A.  zginania i prostowania,
B.  pronacji i supinacji,
C.  odwodzenia i przywodzenia,
D.  rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
W skali GCS - wyprostna odpowiedź ruchowa oceniana jest na:

A.  4 punkty,
B.  3 punkty,
C.  2 punkty,
D.  1 punkt.

Zadanie 0.
U  chorego  z  astmą  oskrzelową,  nagłe  pogorszenie  s ię  stanu
klinicznego,  wystąpienie  sinicy,  zaburzeń  orientacji,
wyczerpania oddechowego, cechy niewydolności wentylacyjnej typu
obturacyjnego, bezdechu, sugeruje rozpoznanie:

A.  wstrząsu anafilaktycznego,
B.  narastania płynu w jamie opłucnej,
C.  stanu astmatycznego,
D.  napadu histerii.



Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  rozpoznaniu  zapalenia  żył  głębokich  należy
zastosować:

A . uniesienie  i  unieruchomienie  kończyny,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

B . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

C.  uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę,
D . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki

przeciwbólowe, kortykosteroidy.

Zadanie 0.
Istotny  element,  zdobywanych  w  trakcie  wywiadu,  informacji  na
temat dolegliwości pacjenta stanowi system OLD CART. Elementem
"R" tego systemu jest/są:

A.  początek dolegliwości,
B.  ich lokalizacja,
C.  czas trwania,
D.  czynniki łagodzące.

Zadanie 0.
Której  z  poniżej  podanych  cech  NIE  stwierdza  się  w  migotaniu
przedsionków?

A.  brak załamków P,
B.  obecna regularna, o jednakowej amplitudzie fala f,
C.  częstość wychyleń fali f 350-600/min,
D.  zupełnie niemiarowy rytm komór.

Zadanie 0.
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

A .  5-6 m,
B.  8 m,
C.  9 m,
D.  10 m.



Zadanie 0.
Zwężenia źrenic NIE obserwuje się w zatruciu:

A.  morfiną,
B.  kokainą,
C.  trichloroetanolem,
D.  związkami fosfoorganicznymi.

Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
U pacjenta z podejrzeniem odmy prężnej, drżenie głosowe:

A.  jest prawidłowe,
B.  jest wzmożone,
C.  jest zmniejszone,
D.  zanika.

Zadanie 0.
Płytkie  oddychanie,  u  osoby  dorosłej,  z  częstością  powyżej  20
oddechów na minutę to:

A.  hyperpnoe,
B.  tachypnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Punkt Erba to:

A . miejsce  rzutu  zastawki  dwudzielnej  na  ścianę  klatki
piersiowej,

B.  miejsce osłuchiwania szmeru tarczycowego,
C.  rzut zastawki aorty na ścianę klatki piersiowej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.



Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Pierwszoplanowym  postępowaniem  u  pacjenta  po  epizodzie
tonięcia, jest:

A .  udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji,
B .  osuszenie pacjenta,
C.  dążenie do przywrócenia normotermii,
D.  wykonanie bezpośredniego masażu serca.

Zadanie 0.
Priorytetowym  działaniem  w  nagłym  zatrzymaniu  krążenia,  w
mechanizmie  migotania  komór,  mającego  miejsce  w  warunkach
pozaszpitalnych, jest:

A .  defibrylacja elektryczna,
B.  podanie adrenaliny,
C.  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zadanie 0.
Arkusz planu opieki pielęgniarskiej zawiera:

A.  cele opieki, zrealizowane działania, ocenę wyników,
B.  zaplanowane działania, cele opieki, ocenę wyników,
C.  rozpoznany stan i cele opieki, zrealizowane działania,
D . rozpoznany  stan,  cele  opieki,  zaplanowane  działania,

zrealizowane działania, ocenę wyników.

Zadanie 0.
Proces pielęgnowania to:

A.  teoria opieki pielęgniarskiej,
B . model  poznawczy  sprawnego  działania

pielęgniarki/położnej,
C.  reguła postępowania,
D.  zdrowo rozsądkowa koncepcja działania.

Zadanie 0.
Celem badań diagnostycznych jest:

A .  gromadzenie wiedzy,
B.  sprawdzenie skutków stosowanych rozwiązań,
C.  wdrażanie teorii do praktyki,
D.  określenie stanu rzeczy lub zdarzeń.



Zadanie 0.
Przedmiotem badań pielęgniarskich mogą być:

A.  określone fakty,
B.  związki przyczynowo - skutkowe,
C.  rodzaje i częstotliwość zdarzeń,
D . fakty,  które  pozwalają  wykryć  pewne  prawidłowości

występujące  między  postępowaniem  pielęgniarki  a
zachowaniem się pacjentów.

Zadanie 0.
Który warunek decyduje o rozwoju zawodowym pielęgniarstwa?

A.  wysoki poziom wykształcenia pielęgniarek/położnych,
B.  podejmowanie nowych obszarów działalności,
C.  większy zakres samodzielności,
D.  rozwój nauki o pielęgniarstwie.

Zadanie 0.
Pielęgniarstwo jest to:

A . zawód  o  charakterze  opiekuńczym  uprawiany  przez
pielęgniarki/pielęgniarzy,

B.  przedmiot wykładany w szkole pielęgniarskiej,
C.  dyscyplina naukowa,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe,

Zadanie 0.
W  pewnym oddziale szpitalnym, w czasie trzech miesięcy (90 dni)
hospitalizowano  łącznie  270  pacjentów.  W  oddziale  znajduje  s ię
4 5  łóżek.  Jaki  jest  średni  czas  hospitalizacji  pacjenta  na  tym
oddziale?

A.  3 dni,
B.  6 dni,
C.  15 dni,
D.  18 dni.

Zadanie 0.
Do jakiej grupy programów zalicza się Windows?

A.  bazy danych,
B.  systemu operacyjnego,
C.  edytoru tekstu,
D.  programu graficznego.



Zadanie 0.
W  przebiegu badania  statystycznego można wyróżnić  następujące
kolejne etapy:

A . statystyczne  opracowanie  zebranych  wyników,
statystyczna  analiza  wyników  obserwacji,  przygotowanie
badania, zbieranie informacji (obserwacji),

B . przygotowanie  badania,  statystyczne  opracowanie
zebranych  wyników,  zbieranie  informacji  (obserwacji),
statystyczna analiza wyników obserwacji,

C . statystyczna  analiza  wyników  obserwacji,  zbieranie
informacji  (obserwacji),  przygotowanie  badania,
statystyczne opracowanie zebranych wyników,

D . przygotowanie  badania,  zbieranie  informacji
(obserwacji),  statystyczne  opracowanie  zebranych
wyników, statystyczna analiza wyników obserwacji.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
TEST NR 270112
GRUPA 1
Zadanie 0.
Wskaż  czynniki  ryzyka  chorób  układu  krążenia  NIE  podlegające
modyfikacji w wyniku prowadzonej działalności edukacyjnej:

A .  otyłość i wiek,
B.  nadwaga i hiperlipidemia,
C.  wiek i płeć,
D.  stres i płeć.

Zadanie 0.
Chorobowość określa liczbę:

A.  nowych przypadków choroby występujących w danym roku,
B.  osób chorych w badanym okresie,
C.  nowych osób, które zachorowały w badanym okresie,
D . osób chorych w odniesieniu do nowych zachorowań na daną

chorobę w określonym okresie.

Zadanie 0.
D o  czynników  środowiskowych  wpływających  bezpośrednio  lub
pośrednio  na  stan  zdrowia  i  samopoczucie  jednostki  zalicza  się
czynniki:

A .  fizyczne i biologiczne,
B.  fizyczne, chemiczne i biologiczne,
C.  fizyczne, biologiczne i psychiczne,
D.  fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychiczne.

Zadanie 0.
Badania  dotyczące  przyszłego,  ewentualnie  szkodliwego  działania
czynników  środowiska  na  zdrowie  mieszkających  w  danej  okolicy
lub pracujących w określonym zakładzie ludzi to badania:

A.  retrospektywne,
B.  prospektywne,
C.  reprezentacyjne,
D.  doświadczalne.



Zadanie 0.
Diagnoza epidemiologiczna dotyczy:

A . oceny  stanu  zdrowia  jednostki  przy  pomocy
niestandaryzowanego wywiadu i dowolnej ilości testów,

B . określenia trendów zdrowotnych w populacji w określonym
miejscu  i  czasie  przy  pomocy  ujednoliconego  narzędzia
badawczego i ograniczonej ilości testów,

C . określenia problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych osób
dorosłych  przy  pomocy  nieograniczonej  i lości  narzędzi
badawczych,

D . określenia  stanu  zdrowia  populacji  w  zakresie
występowania  chorób  zakaźnych  przy  pomocy
ujednoliconych narzędzi badawczych.

Zadanie 0.
Do cech charakteryzujących osoby mających podstawowe znaczenie
w analizie epidemiologicznej należą:

A.  płeć, wiek, stan cywilny,
B.  wiek, stan cywilny, religia,
C . płeć,  wiek,  stan  cywilny,  wykształcenie,  wykonywany

zawód,
D.  rasa, religia, płeć, wiek.

Zadanie 0.
Główną przyczyną niepełnosprawności w Polsce są:

A.  następstwa urazów i zatruć,
B.  nowotwory złośliwe,
C.  choroby układu krążenia,
D.  choroby psychiczne i psychonerwice.

Zadanie 0.
Przyrost naturalny wyraża się:

A . liczbowo  stosunkiem  różnicy  między  l iczbą  urodzeń
żywych,  a  l iczbą  zgonów  w  badanym  okresie  i  w  danym
miejscu,  do  przeciętnej  l iczby  ludności  w  tym  samym
czasie i na tym samym obszarze,

B . liczbowo  różnicą  l iczby  mieszkańców  w  danym  roku  w
porównaniu do poprzedniego,

C . liczbowo  jest  nią  różnica  dzieci  w  przedziale  0  -  18
lat między rokiem analizowanym a poprzednim,

D . w  liczbie  nowych  urodzeń  w  określonym  czasie  i  na
określonym obszarze.



Zadanie 0.
Wykrywanie problemów zdrowotnych w danej populacji i sprzężone
dalsze  postępowanie  w  przypadku  odchyleń  od  stanu  zdrowia
zapewnia system:

A.  badań bilansowych,
B.  czynnego poradnictwa,
C.  badań przesiewowych,
D.  opieki lekarsko - pielęgniarskiej.

Zadanie 0.
Punktem  odniesienia  umożliwiającym  przeprowadzenie  oceny
jakości  świadczeń  medycznych,  w  tym  czynności  pielęgniarskich,
jest:

A . wybranie  odpowiedniego wskaźnika i  ustalenie  kryterium
oceny,

B.  wprowadzenie dodatkowych gratyfikacji finansowych,
C.  opinia współpracowników praktyki,
D.  wizytacja praktyk.

Zadanie 0.
Sprawując opiekę nad pacjentami, pielęgniarka odpowiada za:

A.  udział w diagnozowaniu i leczeniu,
B . całość  procesu  pielęgnowania,  przepływ  informacji,

dokumentację pielęgniarską,
C.  zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
D.  przestrzeganie przez zespół medyczny praw pacjenta.

Zadanie 0.
Cykl  poprawy  jakości  w  medycynie  rodzinnej  jest  metodą
umożliwiającą poprawę świadczeń na poziomie:

A.  indywidualnym,
B.  lokalnym,
C.  praktyki,
D.  na wszystkich poziomach organizacyjnych.

Zadanie 0.
Choroby nowotworowe u kobiet dotyczą najczęściej:

A .  płuc,
B.  piersi,
C.  narządów rodnych,
D.  jelita grubego.



Zadanie 0.
W  której  części  standardu  opieki,  mieści  s ię  sposób
postępowania pielęgniarki?

A.  struktura,
B.  proces,
C.  wynik,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 0.
Urazy i zatrucia dotyczą najczęściej:

A .  ludzi w podeszłym wieku,
B.  kobiet w okresie menopauzy,
C.  młodzieży i dzieci,
D.  mężczyzn.

Zadanie 0.
Proces pielęgnowania jest to:

A . proces celowy, planowany, dynamiczny, obejmuje problem
całościowo i trwa w sposób ciągły,

B.  decyzja o charakterze opieki oraz jej realizacji,
C . troska  o  osobę,  rodzinę  i  środowisko  w  miejscu

zamieszkania i pracy w zdrowiu i chorobie,
D . troska  o  rodzinę  w  chwili  śmierci  jednego  z  je j

członków.

Zadanie 0.
Ogólnym celem działania podstawowej opieki zdrowotnej jest:

A .  zmniejszenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne,
B.  poprawa jakości i dostępności do świadczonych usług,
C . zmniejszenie  l iczby  placówek  lecznictwa

ambulatoryjnego,
D.  reorganizacja placówek.

Zadanie 0.
Mierzalne  elementy  opieki  użyte  do  oceny  je j  jakości,  nazywane
są:

A.  strukturami,
B.  wskaźnikami,
C.  standardami,
D.  wynikami.



Zadanie 0.
Lokalny  system  społeczny  lub  specyficzna  forma  życia
społecznego obejmująca całość życia mieszkańców to:

A.  społeczność lokalna,
B.  społeczeństwo,
C.  zbiorowość społeczna,
D.  aktywność społeczna.

Zadanie 0.
Aktywne  starzenie  s ię  poprzez  zdobywanie  wiedzy  to  projekt,
który zakłada:

A . systematyczną  kontynuację  aktywności  edukacyjnej,
profilaktyki  gerontologicznej  oraz  wszechstronną
aktywizację psychofizyczną,

B.  aktywizację osób starszych,
C.  współtworzenie programu spotkań seminaryjnych,
D.  naukę własną seniorów.

Zadanie 0.
Czy osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie na
likwidację barier architektonicznych?

A.  tak,
B.  nie,
C.  tylko na podstawie skierowania lekarskiego,
D.  tylko osoba ciężko chora.

Zadanie 0.
Wykorzystywanie możliwości i potencjału ludzi zamieszkujących w
społeczności lokalnej to metoda:

A.  grupowa,
B.  indywidualnego przypadku,
C.  środowiskowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Rehabilitacja  osób  niepełnosprawnych,  a  zwłaszcza  stwarzanie
możliwości  uczestnictwa  w  warsztatach  terapii  zajęciowej,
podejmowanie  działań  zmierzających  do  ograniczenia  barier
utrudniających  im  funkcjonowanie  w  społeczeństwie,  refundacja
części  kosztów  pobytu  na  turnusach  rehabilitacyjnych,  to
zadania dla:

A.  pomocy społecznej,
B.  powiatu,
C.  Centrum Pomocy Rodzinie,
D.  starosty.



Zadanie 0.
Świadczenie wzajemnych usług, rzecznictwo interesów i tworzenie
wspólnoty to trzy podstawowe zadania:

A.  ośrodka aktywności,
B.  grupy samopomocy,
C.  środowiska społecznego,
D.  organizacji społecznych.

Zadanie 0.
Według socjologa Parsonsa zdrowie jest to:

A . stan, w którym jednostka wykazuje optymalną umiejętność
efektywnego  pełnienia  ról  i  zadań  wyznaczonych  je j
przez proces socjalizacji,

B .  brak odczuwania bólu,
C . intensywność kontaktów interpersonalnych występujących

pomiędzy członkami rodziny a pielęgniarką środowiskową,
D . umiejętność  korzystania  z  informacji  jakie  otrzymujemy

w czasie procesu socjalizacji.

Zadanie 0.
W  analizach obejmujących dorosłą  populację  najniższe  wskaźniki
zachorowalności występują wśród kategorii osób:

A.  pozostających w związku małżeńskim,
B.  rozwiedzionych,
C.  owdowiałych,
D.  w stanie wolnym.

Zadanie 0.
Zachowania ANTYZDROWOTNE to zachowania:

A.  wynikające z uwarunkowań klimatycznych,
B.  kultywujące tradycje w zakresie zachowań zdrowotnych,
C . mające  na  celu  stosowanie  diet  oraz  wysiłku  fizycznego

rekompensujących  straty  wynikające  z  charakteru
wykonywanej pracy,

D . podejmowane przez człowieka, które w sposób bezpośredni
lub  pośredni  wpływają  na  pogorszenie  jego  stanu
zdrowia.



Zadanie 0.
Jedną  z  funkcji  komunikacji  społecznej  jest  funkcja
motywacyjno-inspirująca, polegająca na:

A . stosowaniu  zakazów  związanych  ze  stosowaniem  norm
społecznych,

B . działaniach  destruktywnych  dotyczących  danej  grupy
społecznej,

C . stworzeniu  atmosfery  zaangażowania  i  wspólnoty  wśród
członków grupy,

D.  byciu tolerancyjnym w stosunku do członków grupy.

Zadanie 0.
Socjalizacja to:

A.  kształtowanie się poglądów polityczno-społecznych,
B . proces  uspołecznienia,  uczenia  się  bycia  członkiem

grupy,
C.  proces zdobywania wiedzy,
D.  okres wieku starszego.

Zadanie 0.
Literatura  przedmiotu  charakteryzująca  sytuację  rodzin  z
dzieckiem  niepełnosprawnym  intelektualnie  wymienia  fazy,  przez
które  przechodzą  rodzice.  Jedna  z  nich  jest  opisywana
następująco:  rodzice  coraz  wyraźniej  odzyskują  zdolność  do
podejmowania  racjonalnych  decyzji  i  podejmują  coraz  więcej
działań dla dobra dziecka i jest to faza:

A.  szoku,
B.  reakcji,
C.  przystosowania,
D.  orientacji.

Zadanie 0.
Czynniki  istniejące  w  rodzinie,  które  podlegają  znacznej
bezpośredniej  modyfikacji  w  działaniu  pielęgniarki  mieszczą  się
głównie w:

A.  obszarze zachowań zdrowotnych i stylu życia,
B.  czynnikach środowiskowych,
C.  czynnikach genetycznych,
D.  zaburzeniach w komunikowaniu.

Zadanie 0.
Najbardziej  korzystny  zakres  udzielonej  pomocy  osobie
niepełnosprawnej to:

A .  wyręczanie chorego we wszystkich czynnościach,
B.  równowaga między udzieloną a potrzebną pomocą,
C.  nadmiar pomocy,
D.  udzielanie pomocy na wyraźne życzenie chorego.



Zadanie 0.
Opiekę nad człowiekiem przewlekle chorym w rodzinie niezależnie
od uwarunkowań ekonomicznych i kulturowych charakteryzuje:

A.  redukcja zadań opiekuńczych,
B.  feminizacja opieki,
C.  deficyty opieki,
D.  instytucjonalizacja opieki.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  rodzinna  realizując  nadrzędny  cel  promocji  zdrowia
podejmuje działania związane z:

A . kształtowaniem  u  ludzi  stylu  życia  i  warunków
sprzyjających tworzeniu, poprawie i ochronie zdrowia,

B . propagowaniem  szczepień  ochronnych  zgodnie  z
najnowszymi trendami,

C.  opieką nad środowiskami patologicznymi,
D . prowadzeniem  działalności  edukacyjnej  w  oparciu  o

organizacje pozarządowe.

Zadanie 0.
Według modelu PRECEDE -PROCEED promocja zdrowia jest:

A . procesem umożliwiającym każdemu człowiekowi zwiększenie
oddziaływania na  własne zdrowie,  w  sensie  jego  poprawy
i utrzymania,

B . połączeniem  działań  edukacyjnych  oraz  różnego  rodzaju
wsparcia  środowiskowego,  społecznego,  politycznego,
ekonomicznego,  prawnego  i  taktycznego  sprzyjających
zdrowiu,

C . procesem ochrony zdrowia, którego ważnym elementem jest
wsparcie ze strony poszczególnych osób, rodzin,

D . strategią  mediacyjną  pomiędzy  ludźmi,  a  ich
środowiskiem.

Zadanie 0.
Podstawą promocji zdrowia jest:

A .  wsparcie społeczne, jakość i styl życia,
B.  koncepcja zdrowia pozytywnego,
C . założenia  pomiaru  zdrowia  opartego  na  wskaźnikach

behawioralnych,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Wieloczynnikową  ideę  uwarunkowań  zdrowia,  określoną  przez
Lalonde'a, stanowi:

A.  koncepcja pola zdrowotnego,
B.  model akcji zdrowotnej,
C.  model przekonań zdrowotnych,
D.  stopniowalny system teoretyczny w procesie życia.

Zadanie 0.
D o  oceny  jakości  procesu  edukacji  prowadzonego  w
pielęgniarstwie rodzinnym stosuje się następujące kryteria:

A.  diagnozę wyjściową, planowanie, ewaluację,
B . zgodność,  indywidualizację,  ułatwienia,  informację

zwrotną, wzmocnienie,
C.  planowanie, realizację, wynik,
D.  stopień osiągniętych zmian w stylu życia rodziny.

Zadanie 0.
Model  edukacji  zdrowotnej  zorientowany  na  czynniki  ryzyka
uznaje:

A.  fakt wywoływania różnych chorób przez ten sam czynnik,
B . głównie  rozpoznawanie  sytuacji  zdrowotnej  danej

społeczności,
C.  edukację zorientowaną na zapobieganie chorobom,
D . współuczestniczenie  ludzi  w  definiowaniu  własnych

problemów zdrowotnych.

Zadanie 0.
Pojęcie zdrowia w znaczeniu jednostkowym w ujęciu WHO to:

A . proces  kształtujący  zdrowie  poprzez  promowanie  i
zapobieganie czynnikom ryzyka,

B.  brak odchylenia od stanu ,,normalnego",
C . stan  zupełnej  pomyślności  fizycznej,  psychicznej  i

społecznej, a nie jedynie brak choroby lub ułomności,
D . higiena  osobista,  otoczenia,  żywienia,  pracy  i

wypoczynku,  wychowanie  zgodnie  z  zasadami
bezpieczeństwa osobistego i zbiorowego.



Zadanie 0.
Tradycyjne podejście w edukacji zdrowotnej odnosi się do:

A . świadomego stworzenia sposobności do uczenia się, które
w  konsekwencji  ułatwiałoby  dokonanie  wcześniej
określonej zmiany,

B . prowadzenia  cyklu  szkoleń  dla  szerokich  rzeszy
słuchaczy,

C . prowadzenia działań skierowanych jedynie na zachowanie
jednostek,

D . prowadzenia  działań  wychowawczych  wśród  dzieci  i
młodzieży.

Zadanie 0.
Głównym  celem  działań  w  modelu  edukacji  zdrowotnej
zorientowanej na chorobę, jest:

A . eliminacja poszczególnych czynników ryzyka wpływających
na powstanie choroby,

B.  zapobieganie określonym jednostkom chorobowym,
C.  zdiagnozowanie czynników ryzyka danej choroby,
D . wdrażanie  działań  zmierzających  do  poprawy  zdrowia

zbiorowości lokalnej.

Zadanie 0.
W  ramach modelu edukacji zdrowotnej zorientowanej na chorobę,
podejmowane działania skierowane są na:

A.  eliminację poszczególnych elementów ryzyka,
B . zestawianie  czynników  ryzyka  z  poszczególnymi

jednostkami chorobowymi,
C.  jednostki chorobowe,
D.  określanie czynników wpływających na zdrowie.

Zadanie 0.
Cele edukacji dorosłych odnoszą się do:

A.  umiejętności dokonywania wyborów,
B . procesów  personalizacji  pojmowanej  jako  czynne

kształtowanie  samego  siebie  i  kierowanie  własnym
wyborem  spośród  tych  możliwości  jakie  otwiera  przed
jednostką współczesne życie,

C . dostarczenia informacji na temat czynników wpływających
negatywnie na zdrowie,

D . umiejętności  dostosowania  się  do  zmieniających  się
warunków życia.



Zadanie 0.
Sytuacje,  które  należy  uznać  za  szczególnie  korzystne  dla
wzmocnienia i potęgowania zdrowia to:

A.  podstawowy poziom wykształcenia rodziców,
B.  struktura rodziny, gdzie dominuje matka,
C.  brak więzi emocjonalnych,
D . si lna  motywacja  do  odpowiedzialnego  kształtowania

warunków i stylu życia sprzyjających zdrowiu.

Zadanie 0.
W diagnozie behawioralnej wykorzystywany jest model:

A .  determinant zachowania,
B.  uzasadnionego działania,
C.  zorientowany na zdrowie,
D.  edukacji zdrowotnej zorientowanej na choroby.

Zadanie 0.
Cele  Krajowego  Programu  Zapobiegania  Zakażeniom HIV  i  Opieki
nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS obejmują:

A.  edukację społeczeństwa,
B.  kształtowanie właściwych postaw społecznych,
C . zapewnienie  zintegrowanej  opieki  nad  ludźmi  żyjącymi  z

HIV i chorymi na AIDS,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Podstawowe  kierunki  promocji  zdrowia  w  wieku  podeszłym  NIE
obejmują:

A.  zwiększenia dbałości o własne zdrowie,
B . poprawy  dostępności  do  nowoczesnych  usług

diagnostycznych,
C.  stymulowania tworzenia się więzi społecznych,
D.  zachowania i zwiększenia wydolności funkcjonalnej.

Zadanie 0.
Jedną z cech nowoczesnego pielęgniarstwa rodzinnego jest:

A . dominacja  świadczeń  wykonywanych  na  zlecenie  lekarza
POZ,

B . wysokie  znaczenie  edukacji  zdrowotnej  i  doradztwa  oraz
upodmiotowienie pacjenta,

C.  koncentracja na chorobie i człowieku chorym,
D.  orientacja na zaspokojenie potrzeb podopiecznych.



Zadanie 0.
Liczba  podopiecznych pielęgniarki  podstawowej  opieki  zdrowotnej
nie powinna przekraczać:

A.  1200 osób,
B.  2000 osób,
C.  2500 osób,
D.  3200 osób.

Zadanie 0.
Proces pielęgnowania to:

A . zindywidualizowane  pielęgnowanie  polegające  na
gromadzeniu  danych  o  pacjencie  i  jego  rodzinie,
ustaleniu planu, realizowaniu go oraz ocenianiu wyników
opieki,

B.  metoda pracy pielęgniarki,
C.  cykl działania zorganizowanego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 0.
W  przypadku  zastosowania  modelu  B.  Neuman  diagnoza
pielęgniarska będzie polegała na:

A.  ocenie deficytu samoopieki,
B . ocenie  stopnia  oddziaływania  bodźców  na  procesy

adaptacyjne,
C . ocenie  zakresu  i  charakteru  stresorów  działających  na

człowieka,
D . ocenie  problemów  w  aspekcie  czynności  życia

codziennego.

Zadanie 0.
Według współczesnej koncepcji  pielęgniarstwa rodzinnego pacjent
jest osobą:

A.  współdziałającą w procesie pielęgnowania,
B . współdziałającą  w  zaspokajaniu  wszystkich  potrzeb

dotyczących trzech sfer jego funkcjonowania,
C . współdziałającą  i  współdecydującą  w  procesie  jego

pielęgnowania,
D . uczestniczącą  w  zaspokajaniu  potrzeb  biologicznych,

psychicznych  i  społecznych  z  uwzględnieniem  jego
kulturowych uwarunkowań.



Zadanie 0.
Holizm  w  odniesieniu  do  pielęgniarstwa  oznacza  świadczenie
opieki:

A . pielęgniarskiej  osobom  zdrowym  w  zakresie
zabezpieczenia im całościowej opieki,

B.  hospicyjnej pacjentom w oddziałach opieki paliatywnej,
C . osobom  chorym  bez  względu  na  rodzaj  schorzenia  w

zakresie  realizacji  potrzeb  biologicznych  i
psychicznych,

D . w e  wszystkich  stanach  zdrowia  i  choroby  pacjenta  i  we
wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Zadanie 0.
Teorię J.M. King zaliczysz do teorii:

A .  środowiskowych,
B.  współdziałania,
C.  zorientowanych na potrzeby,
D.  systemowych.

Zadanie 0.
Pełny zapis graficzny rodziny ujmuje:

A . zapis  struktury,  więzi  emocjonalne  rodziny,  stan
zdrowia członków rodziny,

B.  relacje emocjonalne wewnątrz rodziny i wykształcenie,
C . strukturę  rodziny  i  stan  zdrowia  członków  rodziny,

warunki bytowe,
D . choroby  i  nałogi  występujące  w  rodzinie,  wykształcenie,

warunki bytowe.

Zadanie 0.
W  skład  teorii  deficytu  samoopieki  D.E.Orem  wchodzą  teorie
cząstkowe:

A.  deficytu samoopieki i systemów opieki pielęgnacyjnej,
B.  samoopieki i teoria deficytu samoopieki,
C.  systemów opieki pielęgnacyjnej i teoria samoopieki,
D . systemów  opieki  pielęgnacyjnej,  teoria  samoopieki  i

teoria deficytu samoopieki.



Zadanie 0.
Pielęgnowanie  oparte  na  procesie  pielęgnowania  charakteryzuje
się m. in. tym, że:

A . pielęgniarka  rodzinna  skupia  się  na  szybkiej  i
bezbłędnej realizacji zleceń lekarskich,

B . z a  wyniki  pielęgnowania  odpowiada  zespół
interdyscyplinarny POZ,

C . ustalenie  priorytetów  opiekuńczych  odbywa  się  wspólnie
z pacjentem, rodziną i/lub osobami mu bliskimi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  fazie  ostrej  wysiękowego  zapalenia  opłucnej  konieczne  jest
ułożenie chorego:

A.  na zdrowym boku,
B.  na chorym boku,
C.  w pozycji Trendelenburga,
D.  w pozycji półwysokiej.

Zadanie 0.
20-letnia  kobieta  jest  na  rencie  z  powodu  zespołu
depresyjno-maniakalnego.  Obecnie  pacjentka  jest  euforyczna,
pobudzona ruchowo, stale robi zakupy. Pacjentka cierpi na:

A.  chorobę afektywną jednobiegunową,
B.  chorobę afektywną dwubiegunową,
C.  zespół urojeniowy,
D.  zespół parafreniczny.

Zadanie 0.
Zasadniczą  rolę  w  leczeniu  zesztywniejącego  zapalenia  stawów
kręgosłupa i zapobieganiu kalectwu odgrywa:

A.  ziołolecznictwo,
B.  leczenie ruchem,
C.  naświetlania,
D.  elektrolecznictwo.

Zadanie 0.
Pacjentka,  która  od  kilkudziesięciu  lat  choruje  na  wrzodziejące
zapalenie  jel ita  grubego  jest  pod  stałą  opieką  pielęgniarki
rodzinnej.  Pacjentka  obecnie  czuje  s ię  źle,  jest  wychudzona  i
apatyczna. Jaką dietę  należy zaproponować pacjentce w obecnym
stanie zdrowia?

A.  wysokobiałkową i bezbłonnikową,
B.  wysokobiałkową,
C.  oszczędzającą ale z dużą ilością błonnika,
D.  lekkostrawną.



Zadanie 0.
W nasilonych dolegliwościach kamicy żółciowej pacjentka powinna
pozostać na diecie:

A .  ścisłej,
B.  lekkostrawnej,
C.  wątrobowej,
D.  płynnej.

Zadanie 0.
Badania  epidemiologiczne  wykazały  si lny  związek  między
otyłością  brzuszną  a  ryzykiem  sercowo-naczyniowym.  Otyłość
brzuszną rozpoznaje się, gdy obwód talii wynosi:

A .  u kobiet > 93 cm, - u mężczyzn > 108 cm,
B.  u kobiet > 90 cm, - u mężczyzn > 105 cm,
C.  obojga płci > 95 cm,
D.  u kobiet > 80 cm, - u mężczyzn > 94 cm.

Zadanie 0.
W przebiegu kamicy nerkowej szczawianowej kontroli podlega:

A.  stężęnie kwasu moczowego w surowicy,
B.  ciężar właściwy moczu,
C.  gospodarka fosforanowo-wapniowa,
D.  poziom białka w moczu.

Zadanie 0.
Który z wymienionych objawów jest najbardziej charakterystyczny
we wczesnym etapie reumatoidalnego zapalenia stawów?

A.  obrzęk stawów,
B.  gorączka,
C.  ból i poranna sztywność stawów,
D.  dreszcze.

Zadanie 0.
Jakie objawy świadczą o zapaleniu dróg żółciowych?

A.  gorączka, zażółcenie powłok skórnych,
B.  wzdęcia i odbijanie,
C.  przyśpieszenie tętna i wzrost ciśnienia krwi,
D.  krew w stolcu.

Zadanie 0.
Proszę  wskazać,  która  kobieta  jest  bardziej  zagrożona
zachorowaniem na raka piersi:

A .  kobieta w wieku do 27 lat bezdzietna,
B.  kobieta w wieku 50 lat, matka zmarła na nowotwór,
C.  kobieta w wieku 70 lat otyła,
D . kobieta  w  wieku  30-40  lat  paląca  i  nadużywająca

alkoholu.



Zadanie 0.
Pacjentka  w  wieku  starszym  z  nadciśnieniem  tętniczym,  którego
głównym  powodem  jest  miażdżycowe  stwardnienie  tętnic.  U
pacjentki występuje:

A.  izolowane nadciśnienie skurczowe,
B.  łagodne nadciśnienie tętnicze,
C.  skrajne nadciśnienie tętnicze,
D.  nadciśnienie o zmiennych cechach.

Zadanie 0.
W  niewydolności  krążenia,  chorego  układa  się  z  uniesioną  górną
częścią tułowia, w celu:

A.  obniżenia ciśnienia tętniczego krwi,
B.  prawidłowego oddychania,
C.  likwidacji zastoju żylnego,
D . wspomagania  zwrotnego  odpływu  krwi  do  serca  oraz

cofania się zastoju.

Zadanie 0.
Określ rodzaj bólu występującego w półpaścu?

A.  rwący i piekący,
B.  napadowy i kłujący,
C.  łagodny i stały,
D.  rozlany, trudny do lokalizacji.

Zadanie 0.
D o  oceny  zmian  odleżynowych  pielęgniarka  może  posłużyć  się
klasyfikacją w oparciu o skalę:

A.  Barthel'a, Glasgow,
B.  Winga, wizualno-analogową (WAS),
C . 5-stopniową  wg  Torrence'a,  4-stopniową  wg  Enisa  i

Sormiento,
D.  aktywności (PADL), Childa.

Zadanie 0.
Przyczyną  charakterystycznej  pałeczkowatości  palców  rąk  może
być:

A.  rak oskrzela,
B.  bakteryjne zapalenie wsierdzia,
C.  marskość wątroby,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Które,  z  niżej  wymienionych  czynników  mogą  predysponować  do
powstania raka żołądka?

A . czynniki  genetyczne,  sposób  odżywiania,  infekcje
Helicobacter pylori (HP), stres, hiperlipidemia,

B . sposób  odżywiania,  palenie  papierosów,  niedokrwistość
złośliwa, stres, płeć,

C . czynniki  genetyczne,  sposób  odżywiania,  palenie
papierosów,  infekcje  Helicobacter  pylori  (HP),
niedokrwistość złośliwa,

D . hiperlipidemia,  palenie  papierosów,  mała  aktywność
fizyczna, sposób odżywiania, stres.

Zadanie 0.
Właściwą  dietą  w  zaostrzeniu  objawów  w  przewlekłym  zapaleniu
trzustki jest:

A .  bogatobiałkowa z ograniczeniem tłuszczów,
B.  lekkostrawna,
C.  lekkostrawna z dużą ilością błonnika,
D.  oszczędzająca, półpłynna.

Zadanie 0.
Celem  ćwiczeń  oddechowych  jest  utrzymanie  lub  przywrócenie
prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego przez:

A . zwiększenie  ruchomości  klatki  piersiowej,  poprawę  si ły
mięśniowej  przepony,  mięśni  międzyżebrowych  oraz
pomocniczych mięśni oddechowych,

B.  udrożnienie drzewa oskrzelowego,
C.  zwiększenie pojemności płuc,
D.  zmniejszenie ruchomości klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Powikłaniem gronkowcowego zapalenia płuc może być:

A.  ropniak opłucnej,
B.  rozstrzenie oskrzeli,
C .  obrzęk płuc,
D.  zawał płuc.

Zadanie 0.
Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:

A.  niedoczynności tarczycy,
B.  nadczynności tarczycy,
C.  niedoczynności przytarczyc,
D.  nadczynności podwzgórza.



Zadanie 0.
Przed pomiarem stężenia triglicerydów pacjent powinien:

A.  pozostać bez jedzenia przez 12-14 godz.,
B.  pozostać bez jedzenia przez 6-8 godz.,
C.  pozostać bez jedzenia przez 1-2 godz.,
D.  spożyć wysokoenergetyczny posiłek.

Zadanie 0.
Podopieczna lat 86 z nadciśnieniem tętniczym i nadwagą. Uskarża
s ię  na  bóle  stawów  kolanowych  i  zawroty  głowy.  Jaką  dietę
należy zapewnić podopiecznej?

A.  dowolną, na życzenie podopiecznej,
B.  niskokaloryczną z ograniczeniem soli,
C.  wysokobiałkową,
D.  wyłącznie jarzynowo-owocową.

Zadanie 0.
Wydolność  ruchową  pacjenta  ze  stwardnieniem  rozsianym  można
zmierzyć skalą:

A.  ADL,
B.  Webstera,
C.  Waterlow,
D.  Kurtzkego.

Zadanie 0.
Ograniczenie  w  diecie  spożycia  sol i  o  ok.  5  g  przez  pacjenta  z
nadciśnieniem tętniczym krwi  pozwala  obniżyć  wartości  ciśnienia
przeciętnie o:

A.  2-8 mmHg,
B.  8-15 mmHg,
C.  15-20 mmHg,
D . ograniczenie  sol i  w  diecie  nie  ma  wpływu  na  wartości

ciśnienia krwi.

Zadanie 0.
U pacjenta z zapaleniem płuc bezwzględnie należy:

A.  postawić bańki,
B.  zmienić dietę,
C.  zmniejszyć spożywanie płynów,
D.  zastosować gimnastykę oddechową.



Zadanie 0.
Pacjent  po  zawale  mięśnia  sercowego  w  pierwszej  kolejności
powinien wyeliminować:

A.  tłuszcze z diety i palenie papierosów,
B.  stresującą pracę,
C.  spożywanie alkoholu,
D.  wysiłek fizyczny.

Zadanie 0.
Pacjent,  u  którego  wystąpił  ból  wieńcowy,  powinien  w  pierwszej
kolejności:

A .  przyjąć nitroglicerynę,
B.  wezwać karetkę pogotowia,
C.  zgłosić się do lekarza poz w celu wykonania EKG,
D . przyjąć  dowolny  lek  przeciwbólowy  np.  paracetamol  lub

ibuprofen.

Zadanie 0.
Przy nadżerkach w jamie ustnej należy zastosować:

A.  wywary z ziół o działaniu osłaniającym,
B.  wywary z ziół o działaniu odkażającym i ściągającym,
C.  Borax z gliceryną,
D.  1% wodę utlenioną.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  działań  NIE  ma  istotnego  znaczenia  w
zapobieganiu infekcjom układu moczowego u pacjenta z założonym
cewnikiem do pęcherza moczowego?

A.  przyjmowanie co najmniej 2 l płynu dziennie,
B.  spożywanie produktów oraz płynów zakwaszających mocz,
C.  przestrzeganie zasad aseptyki w czasie wymiany cewnika,
D . wskazanie  pacjentowi  konieczności  ograniczenia  i lości

przyjmowanych płynów w późnych godzinach wieczornych.

Zadanie 0.
Jaki charakter bólu występuje w rwie ramieniowej?

A.  napadowy, biegnący wzdłuż nerwu,
B.  piekący, o typie przechodzenia prądu wzdłuż nerwu,
C.  ciągły, rozlany tuż pod powierzchnią skóry,
D.  tępy, świdrujący głęboko pod powierzchnią skóry.



Zadanie 0.
Zasada podwójnego skutku, to jedna z form eutanazji. Polega ona
na:

A . zaniechaniu  leczenia  przedłużającego  życie  człowieka  w
sytuacji,  gdy  dalsze  leczenie  nie  daje  szans  na
poprawę,

B . leczeniu  zmierzającym  do  złagodzenia  uciążliwego
objawu,  nawet  pomimo  ryzyka  skrócenia  życia  w  wyniku
takiego postępowania,

C . zabiciu  człowieka  bez  jego  wiedzy  i  woli ,  często  z
powołaniem się na dobro jego lub najbliższych,

D . pozbawieniu  życia  człowieka  zgodnie  z  jego  wolą,  pod
wpływem żywionego do niego współczucia.

Zadanie 0.
Jakie objawy świadczyć będą o niedomodze egzogennej trzustki?

A.  nudności i ból brzucha,
B.  zaparcia i wymioty,
C . spadek masy ciała,  biegunka z  niestrawionymi resztkami

pokarmu,
D.  gorączka i ból brzucha.

Zadanie 0.
Które objawy charakteryzują chorobę Parkinsona?

A.  hypertonia, bradykineza, drżenie spoczynkowe,
B.  hypotonia, klonusy, drżenia pęczkowe,
C.  hypotonia, parezis, retropulsja,
D.  hypotonia, fascykulacje, bradylalia.

Zadanie 0.
Z  programu profilaktyki  chorób układu krążenia realizowanego w
POZ mogą skorzystać:

A . świadczeniobiorcy,  którzy  uzyskali  >5  punktów  w  skali
SCORE,

B.  świadczeniobiorcy obojga płci po 45 roku życia,
C . mężczyźni  po  45  roku  życia  oraz  kobiety  po  50  roku

życia,
D . świadczeniobiorcy  obojga  płci  w  35,  40,  45,  50  i  55

roku życia.

Zadanie 0.
Pod pojęciem dysgeusia rozumiemy:

A.  brak odbierania bodźców smakowych,
B.  nadwrażliwość na temperaturę potraw,
C.  zmniejszone odbieranie bodźców smakowych,
D.  nieprawidłowe odbieranie bodźców smakowych.



Zadanie 0.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
C.  ma charakter ucisku i pieczenia w okolicy mostka,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Podopieczna  lat  68,  otyła.  Skarży  się  na  uczucie  osłabienia,
bóle  głowy,  brak  łaknienia,  zwiększone  pragnienie,  pocenie  s ię
twarzy  i  głowy,  świąd  sromu.  Występuje  częste  parcie  na  mocz,
ziębnięcie stóp. Jakie schorzenie sugerują opisane objawy?

A.  miażdżycę,
B.  cukrzycę,
C.  niedoczynność tarczycy,
D.  niewydolność krążenia.

Zadanie 0.
Najlepszą  metodą  oceniającą  narastanie  obrzęków  u  pacjenta
jest:

A .  pomiar masy ciała,
B.  badanie palpacyjne okolicy kostek,
C.  pomiar tkanki tłuszczowej,
D.  pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 0.
Fizjologiczne  zjawisko  odbierania,  rozpoznawania,  przewodzenia
i modulowania bodźców uszkadzających tkanki to:

A .  zaburzenia adaptacji,
B.  nocycepcja,
C.  dyspepsja,
D.  hydrotubacja.

Zadanie 0.
N a  jakie  objawy  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  u  chorych,  u
których występuje depresja?

A.  obniżoną koncentrację,
B.  obniżenie masy ciała,
C.  urojenia,
D.  myśli i tendencje samobójcze.



Zadanie 0.
Biegunki  jako  powikłanie  chemioterapii  występują  u  około  75%
pacjentów leczonych cytostatykami i są powodowane uszkodzeniem
komórek  nabłonka  jelitowego.  Zaleceniem  pielęgnacyjnym  jest
wprowadzenie diety:

A.  bogatej w błonnik, wysokobiałkowej i wysokokalorycznej,
B . o  zwiększonej  i lości  pokarmów  bogatych  w  potas,

wysokobiałkowej i wysokokalorycznej,
C . ubogiej  w  błonnik,  wysokobiałkowej  i

niskokokalorycznej,
D . o  zwiększonej  zawartości  płynów  niskoelektrolitowych,

wysokobiałkowej i wysokokalorycznej.

Zadanie 0.
D o  wykonywania  jakich  świadczeń  pielęgniarka  NIE  jest
uprawniona bez zlecenia lekarskiego?

A.  oznaczanie glikemii za pomocą glukometru,
B.  oznaczanie glikozurii i ketonurii,
C.  wykonywanie pulsoksymetrii,
D.  podawanie analgetyków opioidowych.

Zadanie 0.
Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:

A.  nadżerki w przewodzie pokarmowym,
B.  zespół wyniszczenia nowotworowego,
C.  zaburzenia połykania,
D.  utratę łaknienia.

Zadanie 0.
Gimnastyka oddechowa w rozedmie płuc powinna być ukierunkowana
na:

A.  pogłębianie fazy wdechu,
B.  uruchomienie przepony,
C.  powolny wydech przez nos,
D.  pogłębianie piersiowego toru oddechu.

Zadanie 0.
U  chorych  po  udarach  mózgowych  może  wystąpić  porażenie
połowicze,  w  efekcie  którego  chory  przyjmuje  charakterystyczną
postawę  Wernickiego-Manna.  Przyjęcie  takiej  postawy  jest
spowodowane:

A.  nadmierną spastycznością mięśni,
B.  niedowładem jednostronnym,
C.  afazją czuciowo-ruchową,
D.  porażeniem kończyn.



Zadanie 0.
W  opiece  paliatywnej  najbardziej  zalecanym  preparatem
opioidowym jest:

A .  Dolargan,
B.  Tramadol,
C.  MST Continua, Kapanol,
D.  Metadon.

Zadanie 0.
W każdym przypadku rozpoznania raka piersi obowiązuje ustalenie
jego stopnia rozwoju według:

A.  systemu /klasyfikacji/TNM,
B.  skali Winga,
C.  skali Honigfelda i Kalleta,
D.  skali Childa.

Zadanie 0.
Które  z  zachowań  jest  NIEWŁAŚCIWE  w  porozumiewaniu  się  z
podopiecznym z uszkodzonym ośrodkiem mowy wywołanym udarem
mózgu?

A . mówienie  do  niego  wolno  i  utrzymywanie  kontaktu
wzrokowego,

B . zadawanie  krótkich  pytań,  na  które  może  odpowiedzieć
skinieniem tak lub nie,

C . podpowiadanie  i  ponaglanie  przy  wypowiadaniu  krótkich
słów,

D . zwracanie s ię do podopiecznego jego imieniem, pomaganie
w pisaniu lewą ręką.

Zadanie 0.
Które z problemów towarzyszących opiece nad pacjentem z chorobą
Alzheimera powodują największe obciążenie emocjonalne opiekunów
rodzinnych?

A . zaburzenia zachowania, trudności w komunikowaniu się z
chorym,

B . trudności  w  samodzielnym  zaspakajaniu  potrzeb
biologicznych przez pacjenta,

C . zwiększona  częstotliwość  upadków,  upośledzenie
abstrakcyjnego myślenia pacjenta,

D . trudności  w  zapamiętywaniu  i  odtwarzaniu  nowych
informacji.



Zadanie 0.
Do czynników ryzyka chorób układu krążenia związanych z cechami
osobniczymi zalicza się:

A .  wiek, płeć, uwarunkowania genetyczne,
B . obciążenie  rodzinne  chorobami  układu  krążenia,  styl

życia,
C.  wiek, otyłość, uwarunkowania genetyczne,
D.  płeć, wiek, palenie papierosów, nadmiar masy ciała.

Zadanie 0.
U osoby z niedowładem połowiczym charakterystyczny jest chód:

A.  brodzący,
B.  koszący,
C.  ataktyczny,
D.  móżdżkowy.

Zadanie 0.
Optymalne  ciśnienie  tętnicze  krwi  wg  ESH/ESC  i  PTNT  to
ciśnienie:

A.  <120/80 mmHg,
B.  120-129/80-84 mmHg,
C.  130/80 mmHg,
D.  135/85 mmHg.

Zadanie 0.
Wymień  objawy,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  życia
pacjentki chorującej na wrzodziejące zapalenie jelita grubego?

A.  nadmierna pobudliwość,
B.  alergia,
C.  obrzęki,
D.  odwodnienie i gorączka.

Zadanie 0.
Pacjentka  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  półkuli  dominującej
opuszcza  szpital.  Nadal  utrzymuje  się  niedowład  połowiczy  i
afazja.  Pacjentka  ma  znacznie  upośledzoną  zdolność  mówienia,
ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja:

A.  ruchowa, inaczej ekspresyjna lub motoryczna,
B.  czuciowa inaczej recepcyjna lub sensoryczna,
C.  mieszana inaczej całkowita lub globalna,
D.  amnestyczna inaczej nominalna lub anomia.



Zadanie 0.
W  celu  stwierdzenia  niedoczynności  tarczycy  należy  oznaczyć
poziom:

A.  kortyzolu,
B.  elektrolitów,
C.  enzymów zapalnych,
D.  TSH.

Zadanie 0.
N a  jakie  parametry  życiowe  należy  zwrócić  uwagę  u  chorego  w
rozedmie płuc?

A.  częstość oddechów, pulsoksymetrię,
B.  tętno i ciśnienie tętnicze krwi,
C.  rytm serca,
D.  poziom leukocytów i OB.

Zadanie 0.
Samokontrola  i  samoobserwacja  prowadzona  przez  pacjenta  z
przewlekłą niewydolnością serca powinna obejmować:

A . kontrolę  duszności,  RR,  tętna,  obrzęków,  prowadzenie
bilansu płynów,

B.  kontrolę RR, tętna, poziomu glikemii we krwi,
C . kontrolę  masy  ciała,  obrzęków,  RR,  tętna,  prowadzenie

bilansu  płynów,  monitorowanie  skutków  leczenia
farmakologicznego,

D.  kontrolę masy ciała, pomiary obrzęków,

Zadanie 0.
N a  układ  elektrostymulujący  niekorzystnie  wpływa  pole
elektromagnetyczne pochodzące z:

A .  telefonu komórkowego,
B.  telewizora,
C.  odkurzacza,
D.  golarki elektrycznej.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  działań  jest  najważniejsze  u  pacjenta  z
nieżytem oskrzeli?

A.  wykonanie pomiaru temperatury ciała,
B.  wykonanie toalety drzewa oskrzelowego,
C.  podanie ziołowych preparatów uspakajających,
D.  wykonanie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi.



Zadanie 0.
Następstwem  leczenia  raka  piersi  upośledzającym  sprawność
fizyczną jest między innymi:

A.  obrzęk naczynioruchowy Quinckego,
B.  zaburzenie równowagi,
C.  obrzęk limfatyczny kończyny,
D.  obrzęk zastoinowy.

Zadanie 0.
Jaką  pozycję  ułożeniową  należy  zastosować  u  pacjenta  w  ostrym
stanie rwy kulszowej?

A.  wysoką z wyprostowanymi kończynami,
B.  boczną podpartą z tyłu,
C . rozluźniającą  z  kończynami  zgiętymi  w  stawach

biodrowych i kolanach,
D . półsiedzącą  z  wyprostowanymi  kończynami  i  podpartymi

stopami.

Zadanie 0.
Ocenę  natężenia  bólu  nowotworowego  dokonuje  się  za  pomocą
skali:

A .  Barthel'a,
B.  Glasgow,
C.  wizualno - analogowej (VAS),
D.  Winga.

Zadanie 0.
Przyjmuje  się,  że  w  przypadku  nagłego  zatrzymania  krążenia,
nieodwracalne zmiany w mózgu następują po:

A.  2 minutach,
B.  4 minutach,
C.  8 minutach,
D.  10 minutach.

Zadanie 0.
Najczęstszym  powikłaniem  przewlekłej  niewydolności  krążenia
pochodzenia sercowego jest:

A .  arytmia serca,
B.  tachykardia i podwyższone ciśnienie tętnicze krwi,
C.  obrzęk płuc,
D.  spadek masy ciała.



Zadanie 0.
Z e  względu  na  stopień  zaawansowania  i  nasilenia  objawów
klinicznych  i  biochemicznych  przewlekłą  niewydolność  nerek
można podzielić na 4 okresy. Okres III charakteryzuje się:

A . zwiększonym  stężeniem  fosforanów  nieorganicznych,
mocznika i kwasu moczowego w surowicy,

B.  wielomoczem,
C.  upośledzeniem zagęszczenia moczu,
D.  narastaniem obrzęków.

Zadanie 0.
Podaj objawy, które świadczą o hipoglikemii:

A .  pragnienie, wielomocz, przyspieszony głęboki oddech,
B.  przyspieszona czynność serca, drżenie rąk, pocenie się,
C . niskie  ciśnienie  tętnicze  krwi,  zmniejszone  napięcie

mięśni, wąskie źrenice,
D . zwolniona czynność serca, odwodniona skóra, wyschnięte

błony śluzowe.

Zadanie 0.
W urostomii ważne jest, aby worki zmieniane były:

A.  rano,
B.  w południe,
C.  tylko wieczorem,
D.  nie ma to żadnego znaczenia.

Zadanie 0.
Jakie objawy mogą wystąpić u chorego po operacji żołądka?

A.  zaparcia,
B.  odbijania i nudności,
C.  zasłabnięcia po posiłku, bóle brzucha, utrata wagi,
D.  osłabienie i utratę apetytu.

Zadanie 0.
Napad kolki nerkowej złagodzi:

A .  ciepła kąpiel,
B.  diureza wymuszona, leki p/bólowe i rozkurczowe,
C.  leżenie w łóżku,
D.  ciepły okład na okolicę lędźwiową.



Zadanie 0.
Wzmożone  napięcie  mięśniowe  w  chorobie  Parkinsona  można
zmniejszyć przez:

A.  oziębienie ciała,
B.  ogrzanie ciała,
C.  leżenie w czasie wypoczynku z podpartym tułowiem,
D . nie  ma  żadnego  sposobu  na  zmniejszenie  wzmożonego

napięcia mięśniowego.

Zadanie 0.
Jakie  czynniki  usposabiają  do  wystąpienia  i  utrzymywania  się
przewlekłego zapalenia trzustki?

A.  alkoholizm, powtarzające się zakażenia dróg żółciowych,
B.  nadmiar białka w diecie,
C.  nadmiar węglowodanów w diecie,
D.  zwiększenie aktywności fizycznej.

Zadanie 0.
Pacjentowi  z  wszczepionym  stymulatorem  serca  po  zagojeniu  się
rany NIE wolno:

A.  brać prysznica,
B.  korzystać z suszarki do włosów,
C.  nosić na ramionach ciężkiego plecaka,
D . korzystać  z  sprzętu  kuchennego  np.  tostera,  miksera,

krajalnicy elektrycznej.

Zadanie 0.
Do wielkich problemów geriatrycznych NIE należą:

A.  upośledzenie narządu wzroku oraz słuchu,
B.  upadki,
C.  przewlekła niewydolność układu oddechowego,
D.  zaburzenia funkcji zwieraczy.

Zadanie 0.
Jaki  rodzaj  opatrunku  zastosujesz  na  odleżynę  II I ˚  wg
klasyfikacji Torrance'a?

A . cienki  z  błony  poliuretanowej  pozwalający  na  swobodny
dostęp powietrza do rany,

B . wiskozowy o  niskiej  przywieralności  impregnowany żelem
jodoformowym o działaniu antybakteryjnym,

C.  suchy, samoprzylepny,
D.  półprzepuszczalny, samoprzylepny.



Zadanie 0.
Spacerując z osobą chorą na Parkinsona korzystne jest:

A . chodzenie  "w  nogę"  z  chorym  (wykrokowi  nogą  lewą
chorego  towarzyszy  wykrok  nogą  lewą  jego  zdrowego
partnera) trzymając się za rękę,

B . chodzenie  "nie  w  nogę"  w  parze  trzymając  się  za  rękę
(wykrokowi  nogą  lewą  chorego  powinien  towarzyszyć
wykrok nogą prawą jego zdrowego partnera),

C.  chodzenie przed chorym trzymając go za obie ręce,
D . chodzenie obok chorego posuwistymi krokami po podłożu,

bez odrywania stóp od podłoża.

Zadanie 0.
Jakie  czynności  może  samodzielnie  podjąć  pielęgniarka  rodzinna
w  domu  pacjenta  do  czasu  przybycia  lekarza  w  przypadku
wystąpienia u pacjenta obrzęku płuc?

A.  podanie płynu do picia,
B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  siedzącej  ze  spuszczonymi

nogami,
C . założenie  kaniuli  do  żyły  obwodowej  i  podłączenie  wlewu

kroplowego z 0,9% NaCl,
D.  ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  działań  niepożądanych  występujących  przy
stałym podawaniu opioidów (Morfiny) należą:

A.  nadmierna senność i splątanie,
B.  zaparcie stolca,
C.  świąd skóry, pocenie, suchość w jamie ustnej,
D.  wymioty i/lub nudności.

Zadanie 0.
Z e  względu  na  sposób  podejścia  do  zadania  i  do  partnera
negocjacje możemy podzielić na:

A.  proste, złożone,
B.  handlowe, cenowe, warunkowe,
C.  twarde, miękkie, wygrana - wygrana,
D.  indywidualne, grupowe, zbiorowe.

Zadanie 0.
Które z zachowań/sytuacji uznasz za właściwą podczas dyskusji?

A . kontrolowanie  czasu  dyskusji  i  notowanie  pojawiających
się problemów,

B.  wzajemne uprzedzanie się rozmówców,
C.  brak opanowania mowy ciała,
D.  kompletna obojętność.



Zadanie 0.
Metody  eksponujące  (waloryzacyjne)  takie  jak:  pokaz,  wystawa,
sesja plakatowa, film dydaktyczny służą:

A . przekazaniu  największej  i lości  usystematyzowanych
informacji w najkrótszym czasie,

B . opanowaniu  umiejętności  psychomotorycznych  w  trakcie
szkolenia specjalizacyjnego,

C . pamięciowym opanowaniu wiadomości z poziomu minimum
programowego,

D . dostarczeniu  wrażeń  wzrokowych,  pobudzeniu  do
przeżywania i odbierania uczuć.

Zadanie 0.
Do metod kontroli i oceny zaliczamy:

A.  pogadankę, test dydaktyczny, sprawdzian ustny,
B . sprawdzian  ustny,  sprawdzian  praktyczny,  pracę  w

grupach,
C . test dydaktyczny, sprawdzian ustny, sprawdzian pisemny,

sprawdzian praktyczny,
D . algorytm,  sprawdzian  pisemny,  sprawdzian  testowy,

inscenizację.

Zadanie 0.
Jednym  z  głównych  problemów  podejmowanych  przez  socjologów
zdrowia i choroby jest analiza społecznych uwarunkowań choroby.
W  socjologii  występują  różne  koncepcje  opisu  i  interpretacji
społecznego  świata,  w  tym  też  różne  sposoby  podejścia  do
problemów zdrowia i choroby. Czynnikami warunkującymi chorobę w
teorii systemowej jest/są:

A.  wzajemne relacje między członkami grupy społecznej,
B.  odgrywanie ról społecznych, ich utrata lub nadmiar,
C . zaburzenia  komunikowania  i  zespoły  zaburzonego

komunikowania,
D . systemy  norm  i  wartości  obowiązujących  w  środowisku

społecznym.

Zadanie 0.
Klasyczny model opieki szpitalnej jest nastawiony na:

A . zapewnienie  opieki  osobom  przebywającym  w  placówce
zamkniętej,

B.  leczenie ostrych stanów choroby,
C.  rehabilitację i usprawnianie pacjentów,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Prawa pacjenta mają chronić chorego przed:

A.  wykroczeniami zawodowymi personelu medycznego,
B . możliwością  nadużyć  w  procesie  diagnozowania  i

leczenia,
C . możliwością  niewłaściwego  zastosowania  osiągnięć

biologii i medycyny (eksperymenty medyczne),
D.  odpowiedź B i C.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  lub  położna  wykonująca  zawód  w  ramach
indywidualnej  praktyki  lub  zatrudniona  na  podstawie  umowy
zlecenia  w  razie  wyrządzenia  pacjentowi  szkody  polegającej  na
niewykonaniu  lub  nienależytym  wykonaniu  zobowiązania  ponosi
zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego odpowiedzialność:

A.  deliktową,
B.  kontraktową,
C.  materialną,
D.  pracowniczą.

Zadanie 0.
W  całościowym  podejściu  do  zarządzania  jakością  (Total  Quality
Management) w podmiocie leczniczym, klientem jest:

A .  pacjent,
B.  pacjent i jego rodzina,
C.  pacjent, jego rodzina oraz lekarze i pielęgniarki,
D . pacjent,  jego  rodzina,  lekarze,  pielęgniarki  i  położne,

inni  fachowi  i  niefachowi  pracownicy,  studenci,
towarzystwa, grupy pomagające pacjentowi po opuszczeniu
podmiotu leczniczego.

Zadanie 0.
Głównymi instrumentami umożliwiającymi ocenę jakości świadczeń
są kryteria i standardy. Kryteriami może/mogą być:

A.  liczba skarg pacjentów,
B.  procent zakażeń szpitalnych,
C.  rodzaj i ilość badań laboratoryjnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

A . licencja  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej,  posiadanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  uzyskiwana  po  spełnieniu  określonych
wymagań,

B . zewnętrzny  proces  oceny  zakładów  opieki  zdrowotnej,
dobrowolnie  poddających  się  takiej  ocenie,  który  polega
n a  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami,

C . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej,

D . podejmowanie  działań w przypadkach ocen  negatywnych,
otrzymanych od ankietowanych pacjentów.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Prognoza  demograficzna  dla  Polski  przewiduje  na  najbliższe
lata:

A.  wzrost ogólnej liczby urodzeń,
B . wzrost  ogólnej  l iczby  ludności,  w  tym  przyrost  l iczby

ludności w wieku produkcyjnym,
C.  brak zmian w ogólnej liczbie ludności,
D . spadek  ogólnej  l iczby  urodzeń,  wahania  w  przyroście

l iczby ludności  w wieku produkcyjnym oraz starzenie s ię
społeczeństwa.

Zadanie 0.
Najmniejszy wpływ na zdrowie jednostki ma/mają:

A.  ochrona zdrowia,
B.  styl życia,
C.  środowisko fizyczne i społeczne,
D.  czynniki genetyczne.



Zadanie 0.
Drugą  w  kolejności  po  chorobach  układu  krążenia  przyczyną
zgonów mieszkańców Polski są:

A.  choroby układu trawiennego,
B.  urazy i zatrucia,
C.  choroby nowotworowe,
D.  choroby układu oddechowego.

Zadanie 0.
Zaleca  się,  aby  badanie  ciśnienia  tętniczego  krwi  u  dziecka
wykonywać:

A.  na początku badania fizykalnego,
B.  w trakcie badania fizykalnego,
C.  na końcu badania fizykalnego,
D . nie  ma  istotnego  znaczenia  kiedy,  ważne  jest  aby  było

wykonane.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  jest to pozyskiwanie informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D . służy  do  wyłonienia  i  ewentualnego  leczenia  nosicieli

nieprawidłowych genów.



Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
W  przypadku  podejrzenia  nagłego  zatrzymania  krążenia,  ocenę
oddechu należy prowadzić przez czas NIE dłuższy niż:

A .  5 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.



Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Prawidłowa  sekwencja  działań  w  trakcie  udzielania  pierwszej
pomocy osobie dorosłej  z  oznakami nagłego zatrzymania krążenia
w ramach "łańcucha przeżycia", obejmuje:

A.  dostęp do CPR, BLS, wczesną defibrylację, ALS,
B.  BLS, dostęp do CPR, wczesną defibrylację, ALS,
C.  BLS, dostęp do CPR, ALS, wczesną defibrylację,
D.  dostęp do CPR, BLS, ALS, wczesną defibrylację.

Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  jamy  brzusznej,  polegającą  na
głębokim  uciskaniu  brzucha  w  lewym  dolnym  kwadrancie  i
pojawienie  s ię  bólu  w  przeciwległym  prawym  dolnym  kwadrancie
brzucha określa się mianem objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Rowsinga,
D.  Goldflama.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.



Zadanie 0.
Istotą  prowadzenia  resuscytacji  krążeniowo-oddechowej  (RKO)  u
dzieci jest:

A . wykonanie  5  oddechów  ratowniczych  przed  rozpoczęciem
uciśnięć  klatki  piersiowej  oraz  prowadzenie  RKO  w
sekwencji  5  (oddechów  ratowniczych):15  (uciśnięć  klatki
piersiowej),

B . prowadzenie  RKO  w  sekwencji  5  (oddechów
ratowniczych):15  (uciśnięć  klatki  piersiowej)  oraz
powiadomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego dopiero
po 1 minucie wykonywanej RKO,

C . wykonanie  5  oddechów  ratowniczych  przed  rozpoczęciem
uciśnięć  klatki  piersiowej  oraz  powiadomienie  Centrum
Powiadamiania  Ratunkowego  dopiero  po  1  minucie
wykonywanej RKO,

D . prowadzenie  RKO  w  sekwencji  5  (oddechów
ratowniczych):15  (uciśnięć  klatki  piersiowej)  oraz
powiadomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przed
podjęciem resuscytacji.

Zadanie 0.
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

A .  5-6 m,
B.  8 m,
C.  9 m,
D.  10 m.

Zadanie 0.
Wzór obliczania BMI, to:

A .  BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m],
B.  BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m]2,
C.  BMI = masa ciała [kg] : wzrost [m]2,
D.  BMI = masa ciała [kg] x wzrost [m]2.

Zadanie 0.
Pacjent  przywieziony  przez  karetkę  oddycha  regularnie  ok.  8
razy  na  minutę,  źrenice  są  znacznie  zwężone.  Oddech  pacjenta
jest  prawdopodobnie  wynikiem  depresji  ośrodka  oddechowego
spowodowanego przez:

A.  kokainę,
B.  opioidy,
C.  benzodiazepiny,
D.  cytostatyki.



Zadanie 0.
W  ocenie  palpacyjnej  obwodowych  węzłów  chłonnych  pacjenta,
ocenia się:

A .  ich wielkość i konsystencję,
B.  stopień przesuwania do podłoża i możliwość izolacji,
C .  reakcję zapalną (ocieplenie, bolesność),
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.

Zadanie 0.
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?

A . w  czwartej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie
prawej,

B.  gdziekolwiek w okolicy serca,
C . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  prawej  stronie

mostka,
D . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  lewej  stronie

mostka.

Zadanie 0.
W  ocenie  rozwoju  cech  płciowych  u  chłopców  należy  wziąć  pod
uwagę  stopień  rozwoju  owłosienia  łonowego  oraz  genitaliów.
Typowymi cechami dla II fazy rozwoju wg skali Tannera są:

A . rozpoczęcie  procesu  pigmentacji  w  obrębie  włosów
łonowych oraz zwiększenie długości i obwodu prącia,

B . rozpoczęcie  procesu  wzrastania  włosów,  powiększenie
moszny i zaczerwienienie skóry moszny,

C . pojawienie  s ię  owłosienia  typu  meszek,  genitalia  nie
powiększają się,

D . owłosienie  łonowe  jak  u  osoby  dorosłej,  powiększenie
długości i obwodu prącia oraz moszny.

Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.



Zadanie 0.
Pielęgnowanie tradycyjne to:

A.  ograniczone pielęgnowanie,
B.  podporządkowane decyzji lekarza,
C . podporządkowane  specjalizacji  czynnościowej

pielęgniarki,
D . podporządkowane  decyzji  lekarza  i  specjalizacji

czynnościowej pielęgniarki.

Zadanie 0.
Proces pielęgnowania obejmuje kolejno następujące etapy:

A.  wieloetapowość, realizowanie, ocenianie, planowanie,
B.  dynamikę, rozpoznanie, planowanie, ocenianie,
C.  planowanie, ocenianie, realizowanie, rozpoznanie,
D.  rozpoznanie, planowanie, realizowanie, ocenianie.

Zadanie 0.
Najwyższą trafność zewnętrzną mają badania:

A.  bez ślepej próby,
B.  randomizowane,
C.  retrospektywne,
D.  historyczne.

Zadanie 0.
Rozmowa i wywiad mogą dostarczyć na dany temat dużo informacji
jedynie  pod  warunkiem,  że  pytania  będą  obejmowały  swym
zasięgiem wszystkie  podstawowe  zagadnienia,  uznane  za  ważne  z
punktu widzenia:

A.  możliwości badacza,
B.  literatury przedmiotu i literatury problemu,
C.  celu badań,
D.  organizacji badań.

Zadanie 0.
Poziom  rozwoju  zawodowego  pielęgniarek  i  położnych  przejawia
s ię  w  wartościach,  jakie  te  osoby  dają  jednostkom  i
społeczeństwu. Są to między innymi:

A.  bezinteresowna życzliwość,
B . troska  o  drugiego  człowieka  w  chwilach  chorób,

cierpień,
C.  optymizm życiowy, którym obdarzają podopiecznych,
D.  wysoki poziom kompetencji zawodowych.



Zadanie 0.
Która sytuacja NIE obrazuje pozycji zawodowej pielęgniarek?

A.  działalność naukowa pielęgniarek,
B.  działalność w zakresie promocji zdrowia,
C . realizacja  procesu  pielęgnowania  w  interdyscyplinarnym

zespole terapeutycznym,
D . gromadzenie  danych  statystycznych  do  opracowań

naukowych.

Zadanie 0.
W  pewnej  przychodni  postanowiono  wykonać  badania  ankietowe
opinii pacjentów na temat funkcjonowania przychodni. W tym celu
z  kartoteki  przychodni  całkowicie  przypadkowo  wyciągnięto
dokumentację  100  pacjentów,  a  następnie  na  podstawie  tych
dokumentów wysłano formularze ankiety. Zastosowany dobór próby
badawczej określamy jako dobór:

A.  celowy zależny,
B.  celowy niezależny,
C.  losowy zależny,
D.  losowy niezależny.

Zadanie 0.
Modem to:

A.  urządzenie do archiwizacji danych,
B.  program blokujący zawirusowane programy,
C . urządzenie  służące  do  połączenia  się  z  siecią

internetową,
D . specjalna  płyta  CD  z  wkodowanymi  informacjami

sieciowymi.

Zadanie 0.
Najmniejszą jednostką informacji w informatyce jest:

A .  bajt,
B.  bit ,
C.  piksel,
D.  znak.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
TEST NR 100113
GRUPA 1
Zadanie 1.
Skuteczny  program  promocji  zdrowia  w  społeczności  lokalnej
powinien:

A.  koncentrować się na edukacji indywidualnej,
B.  koncentrować się na edukacji grupowej,
C.  koncentrować się na aktywizacji,
D.  łączyć edukację grupową z aktywizacją.

Zadanie 2.
Najbardziej  korzystny  zakres  udzielonej  pomocy  osobie
niepełnosprawnej to:

A .  wyręczanie chorego we wszystkich czynnościach,
B.  równowaga między udzieloną a potrzebną pomocą,
C.  nadmiar pomocy,
D.  udzielanie pomocy na wyraźne życzenie chorego.

Zadanie 3.
Powikłaniem gronkowcowego zapalenia płuc może być:

A.  ropniak opłucnej,
B.  rozstrzenie oskrzeli,
C .  obrzęk płuc,
D.  zawał płuc.

Zadanie 4.
N a  układ  elektrostymulujący  niekorzystnie  wpływa  pole
elektromagnetyczne pochodzące z:

A .  telefonu komórkowego,
B.  telewizora,
C.  odkurzacza,
D.  golarki elektrycznej.

Zadanie 5.
Boczny  strumień  dymu  tytoniowego  zawiera  wiele  substancji
toksycznych, które NIE wywołują u człowieka:

A.  łzawienia oczu,
B.  uzależnienia od nikotyny,
C.  nawracającego zakażenia układu oddechowego,
D.  podrażnienia błony śluzowej nosa i kaszlu.



Zadanie 6.
Stereotyp społeczny może prowadzić do:

A.  implantacji wzorów zachowań do danej grupy społecznej,
B . wywołania  lub  utrwalenia  niekorzystnych  reakcji

społecznych wobec osób lub grup społecznych,
C.  rozpadu grupy społecznej,
D.  przyjęcia norm danej kultury.

Zadanie 7.
W modelu REDA istotą działań doradcy w sprawach zdrowia jest:

A . przekazanie podopiecznemu informacji na temat problemów
zdrowotnych jakie występują w jego rodzinie,

B . prowadzenie podopiecznego do samodzielnego działania w
celu rozwiązania swojego problemu,

C . skierowanie  podopiecznego  do  właściwych  instytucji  w
celu rozwiązania problemu,

D . nawiązanie  współpracy z  organizacjami pozarządowymi w
celu włączenia ich do działań na rzecz zdrowia.

Zadanie 8.
Korzyści  z  leczenia  uzupełniającego  raka  piersi  promieniami
jonizującymi to:

A.  przyspieszenie procesu gojenia się blizny operacyjnej,
B . zmniejszenie  ryzyka  wznowy  miejscowej  nowotworu  oraz

wystąpienia  przerzutów  w  regionalnych  węzłach
chłonnych,

C.  stymulacja mechanizmów obronnych organizmu,
D . zmniejszenie  dolegliwości  bólowych  powodowanych  przez

zmiany nowotworowe.

Zadanie 9.
U pacjentów z rakiem żołądka wskazana jest dieta:

A.  wysokobiałkowa,
B.  niskosolna,
C.  wysokopotasowa,
D.  niskocholesterolowa.

Zadanie 10.
Jakie  parametry  należy  kontrolować  w  najbliższych  3  miesiącach
p o operacji żołądka z powodu zwężenia odźwiernika w następstwie
długotrwałej choroby wrzodowej?

A.  masę ciała,
B.  zabarwienie i jakość stolca,
C.  ilość wydzielanej treści żołądkowej,
D.  tętno i ciśnienie tętnicze krwi.



Zadanie 11.
Orzeczenie choroby zawodowej wydaje:

A.  lekarz pierwszego kontaktu,
B . Inspektor  Wojewódzkiej  Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej,
C.  Lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
D.  Terenowy Inspektor Sanitarny.

Zadanie 12.
Jakie  mogą  wystąpić  powikłania  pooperacyjne  po
endoprotezoplastyce stawu biodrowego lewego?

A.  zapalenie płuc,
B.  zwichnięcie stawu biodrowego lewego,
C.  zwichnięcie stawu biodrowego prawego,
D.  usztywnienie stawu operowanego.

Zadanie 13.
Podopieczna  lat  74  w  IV  tygodniu  po  endoprotezoplastyce  stawu
biodrowego  lewego.  Mieszka  z  synem.  Jak  podopieczna  może
poruszać się w najbliższym środowisku?

A.  o kulach tylko po mieszkaniu,
B.  o kulach i w obecności syna w domu i poza domem,
C.  sama z balkonikiem (chodzikiem) poza domem,
D.  tylko po mieszkaniu prowadzona przez syna.

Zadanie 14.
Kontrola masy ciała jest ważnym elementem samoopieki pacjenta z
rozpoznaną przewlekłą  niewydolnością  krążenia.  Zarówno pacjent
jak  i  jego  rodzina  powinni  wiedzieć,  że  lekarza  należy
powiadomić, gdy:

A . przyrost  masy  ciała  jest  większy  niż  2  kg  w  ciągu  3
dni,

B . przyrost  masy  ciała  jest  mniejszy  niż  2  kg  w  ciągu  3
dni,

C.  spadek masy ciała jest mniejszy niż 2 kg w ciągu 3 dni,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 15.
W zakres świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę podstawowej
opieki zdrowotnej NIE wchodzi:

A .  prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
B.  organizacja grup wsparcia,
C . rehabilitacja  przyłóżkowa  w  celu  zapobiegania

powikłaniom  wynikającym  z  procesu  chorobowego  i
długotrwałego unieruchomienia,

D . wykonywanie  intubacji  dotchawiczej  w  sytuacjach
nagłych.



Zadanie 16.
Jakie objawy świadczyć będą o niedomodze egzogennej trzustki?

A.  nudności i ból brzucha,
B.  zaparcia i wymioty,
C . spadek masy ciała,  biegunka z  niestrawionymi resztkami

pokarmu,
D.  gorączka i ból brzucha.

Zadanie 17.
Perforacja  przewodu  pokarmowego  w  obrębie  jamy  otrzewnej  wg
klasyfikacji hamburskiej zapalenia otrzewnej należy do:

A.  pierwotnego zapalenia otrzewnej,
B.  wtórnego zapalenia otrzewnej,
C.  trzeciorzędowego zapalenia otrzewnej,
D.  innej postaci zapalenia otrzewnej.

Zadanie 18.
Pierwotny system wsparcia w środowisku stanowią:

A.  placówki ochrony zdrowia,
B.  placówki pomocy społecznej,
C.  rodzina, sąsiedzi, przyjaciele,
D.  organizacje pozarządowe.

Zadanie 19.
Rozpoznanie  społeczności  lokalnej  pozwala  pielęgniarce  na
ustalenie:

A . jakie  są  możliwości  współdziałania  i  z  kim  pielęgniarka
może współpracować w konkretnej społeczności,

B . kogo  w  środowisku  można  włączyć  w  opiekę  i  realizację
jakich zadań,

C . jak  wykorzystać  i  aktywizować  potencjał  społecznego
środowiska lokalnego w którym żyje człowiek,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 20.
Odpowiedzialność  za  działania  na  rzecz  zdrowia  w  dużej  mierze
złożono na:

A.  społeczność lokalną,
B.  rodzinę,
C . władze  państwowe,  samorządowe,  społeczności  lokalne  i

organizacje pozarządowe,
D.  poszczególne osoby.



Zadanie 21.
Szczepienia ochronne poprowadzisz zgodnie z:

A .  wiekiem dziecka,
B.  masą ciała dziecka,
C.  aktualnym kalendarzem szczepień,
D.  bilansem zdrowia dziecka.

Zadanie 22.
Najlepszą  metodą  oceniającą  narastanie  obrzęków  u  pacjenta
jest:

A .  pomiar masy ciała,
B.  badanie palpacyjne okolicy kostek,
C.  pomiar tkanki tłuszczowej,
D.  pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 23.
Który  etap  procesu  pielęgnowania  stanowi  gromadzenie  danych  o
pacjencie  i  środowisku  -  obserwacje,  wywiad,  pomiary,  analiza
dokumentów?

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

Zadanie 24.
Jakie objawy mogą wystąpić u chorego po operacji żołądka?

A.  zaparcia,
B.  odbijania i nudności,
C.  zasłabnięcia po posiłku, bóle brzucha, utrata wagi,
D.  osłabienie i utratę apetytu.

Zadanie 25.
Do czynników ryzyka chorób układu krążenia związanych z cechami
osobniczymi zalicza się:

A .  wiek, płeć, uwarunkowania genetyczne,
B . obciążenie  rodzinne  chorobami  układu  krążenia,  styl

życia,
C.  wiek, otyłość, uwarunkowania genetyczne,
D.  płeć, wiek, palenie papierosów, nadmiar masy ciała.

Zadanie 26.
D o  wykonywania  jakich  świadczeń  pielęgniarka  NIE  jest
uprawniona bez zlecenia lekarskiego?

A.  oznaczanie glikemii za pomocą glukometru,
B.  oznaczanie glikozurii i ketonurii,
C.  wykonywanie pulsoksymetrii,
D.  podawanie analgetyków opioidowych.



Zadanie 27.
Pacjentka  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  półkuli  dominującej
opuszcza  szpital.  Nadal  utrzymuje  się  niedowład  połowiczy  i
afazja.  Pacjentka  ma  znacznie  upośledzoną  zdolność  mówienia,
ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja:

A.  ruchowa, inaczej ekspresyjna lub motoryczna,
B.  czuciowa inaczej recepcyjna lub sensoryczna,
C.  mieszana inaczej całkowita lub globalna,
D.  amnestyczna inaczej nominalna lub anomia.

Zadanie 28.
Które  z  wymienionych  działań  NIE  ma  istotnego  znaczenia  w
zapobieganiu infekcjom układu moczowego u pacjenta z założonym
cewnikiem do pęcherza moczowego?

A.  przyjmowanie co najmniej 2 l płynu dziennie,
B.  spożywanie produktów oraz płynów zakwaszających mocz,
C.  przestrzeganie zasad aseptyki w czasie wymiany cewnika,
D . wskazanie  pacjentowi  konieczności  ograniczenia  i lości

przyjmowanych płynów w późnych godzinach wieczornych.

Zadanie 29.
W  opiece  paliatywnej  najbardziej  zalecanym  preparatem
opioidowym jest:

A .  Dolargan,
B.  Tramadol,
C.  MST Continua, Kapanol,
D.  Metadon.

Zadanie 30.
Reakcje  negatywne,  których  doświadcza  człowiek  starszy  w
rodzinie, są to:

A . ukrywanie  związków  pokrewieństwa,  izolowanie  osoby
starszej  od  towarzyskiego  życia  rodziny,  wrogość,
agresja fizyczna,

B.  aktywne uczestnictwo osoby starszej w życiu rodzinnym,
C.  nadopiekuńczość rodziny,
D . wycofanie  s ię  człowieka  chorego  z  kontaktów,  próba

manipulowania rodziną.

Zadanie 31.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
klasyfikację:

A .  Katz'a,
B.  NYHA,
C.  Norton'a,
D.  Barthel'a.



Zadanie 32.
Najdogodniejszy  ze  względu  na  czas  trwania  efektu
przeciwbólowego  opioidów,  jest  odstęp  czasu  między  dawkami
środków przeciwbólowych opioidowych:

A.  dwugodzinny,
B.  czterogodzinny,
C.  sześciogodzinny,
D.  ośmiogodzinny.

Zadanie 33.
Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:

A.  nadżerki w przewodzie pokarmowym,
B.  zespół wyniszczenia nowotworowego,
C.  zaburzenia połykania,
D.  utratę łaknienia.

Zadanie 34.
Jakie  środki  należy  zastosować  w  pielęgnacji  chorego  z
półpaścem, u którego wystąpiła wysypka?

A.  pastę łagodzącą świąd i ból,
B.  betadine,
C.  spirytus,
D.  talk, boraks.

Zadanie 35.
Efektywne formy współdziałania pielęgniarki z rodziną to:

A.  aktywizowanie, motywowanie, wychowywanie,
B.  poradnictwo, edukacja, mobilizowanie,
C . doradztwo,  edukacja,  udzielanie  wsparcia  rodzinie  lub

poszczególnym jej członkom,
D.  wychowywanie, podtrzymywanie, udzielanie wsparcia.

Zadanie 36.
Narzędziem  pomiaru  satysfakcji  pacjentów  z  otrzymywanych
świadczeń jest/są:

A.  czas oczekiwania na świadczenia,
B.  pytania ankietowe,
C.  ilość standardów opieki stosowanych w praktyce,
D . występowanie  barier  architektonicznych  dla

niepełnosprawnych.



Zadanie 37.
Przyjmuje  się,  że  w  przypadku  nagłego  zatrzymania  krążenia,
nieodwracalne zmiany w mózgu następują po:

A.  2 minutach,
B.  4 minutach,
C.  8 minutach,
D.  10 minutach.

Zadanie 38.
W socjologii codzienne zachowania jednostki są determinowane:

A . wyznawanymi  przez  jednostkę  wartościami  i
obowiązującymi w danej kulturze wzorami zachowań,

B.  rodzajem wykonywanej pracy,
C.  przez płeć oraz wiek jednostki,
D . miejscem zamieszkania oraz sposobem spędzania wolnego

czasu.

Zadanie 39.
Zgodnie z teorią Donabediana opiekę zdrowotną można oceniać w
odniesieniu do aspektów:

A.  struktury, procesu, wyniku,
B.  dostępności, postępowania, satysfakcji,
C.  zarządzania, finansowania, zakresu świadczeń,
D.  ilości personelu, kwalifikacji personelu, wyposażenia.

Zadanie 40.
Które objawy charakteryzują chorobę Parkinsona?

A.  hypertonia, bradykineza, drżenie spoczynkowe,
B.  hypotonia, klonusy, drżenia pęczkowe,
C.  hypotonia, parezis, retropulsja,
D.  hypotonia, fascykulacje, bradylalia.

Zadanie 41.
Proszę  wskazać,  która  kobieta  jest  bardziej  zagrożona
zachorowaniem na raka piersi:

A .  kobieta w wieku do 27 lat bezdzietna,
B.  kobieta w wieku 50 lat, matka zmarła na nowotwór,
C.  kobieta w wieku 70 lat otyła,
D . kobieta  w  wieku  30-40  lat  paląca  i  nadużywająca

alkoholu.

Zadanie 42.
W urostomii ważne jest, aby worki zmieniane były:

A.  rano,
B.  w południe,
C.  tylko wieczorem,
D.  nie ma to żadnego znaczenia.



Zadanie 43.
Socjalizacyjna funkcja rodziny polega na:

A . wprowadzeniu  dziecka  w  świat  kultury  danego
społeczeństwa,

B . przygotowaniu  do  samodzielnego  pełnienia  ról
społecznych,

C . kształtowaniu  u  dziecka  procesu
ideologiczno-światopoglądowego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 44.
Objawami  tworzącymi  tzw.  triadę  Charcota  charakteryzującymi
stwardnienie rozsiane, są:

A.  oczopląs, drżenie zamiarowe, mowa skandowana,
B.  oczopląs, drżenie spoczynkowe, mowa skandowana,
C . pozagałkowe  zapalenie  nerwu  wzrokowego,  parestezje

kończyn, zaburzenia czynności zwieraczy,
D . pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, brak odruchów

brzusznych, zaburzenia czynności zwieraczy.

Zadanie 45.
Dążeniem współczesnego pielęgniarstwa jest:

A .  zapewnienie całościowej opieki osobom chorym,
B.  podwyższenie rangi zawodowej pielęgniarki,
C . zapewnienie całościowej opieki osobom chorym i zdrowym

oraz podwyższenie pozycji społecznej pielęgniarek,
D . zapewnienie  optymalnego  poziomu  zdrowotnego

społeczeństwa  i  człowieka  w  jego  ekoholistycznym
wymiarze osobowym oraz podwyższenie pozycji społecznej
i rangi zawodowej pielęgniarki.

Zadanie 46.
U pacjenta z zapaleniem płuc bezwzględnie należy:

A.  postawić bańki,
B.  zmienić dietę,
C.  zmniejszyć spożywanie płynów,
D.  zastosować gimnastykę oddechową.

Zadanie 47.
N a  jakie  parametry  życiowe  należy  zwrócić  uwagę  u  chorego  w
rozedmie płuc?

A.  częstość oddechów, pulsoksymetrię,
B.  tętno i ciśnienie tętnicze krwi,
C.  rytm serca,
D.  poziom leukocytów i OB.



Zadanie 48.
Najczęstsza lokalizacja raka narządu rodnego dotyczy:

A.  sromu,
B.  trzonu macicy,
C.  jajnika,
D.  szyjki macicy.

Zadanie 49.
Działania  edukacyjne  pielęgniarki  rodzinnej  wobec  pacjenta  z
wszczepionym stymulatorem serca powinny dotyczyć:

A.  przygotowania do samokontroli tętna,
B . udzielenia  wskazówek  dotyczących  aktywności  fizycznej

chorego,
C . przygotowania  chorego  do  korzystania  ze  sprzętów

codziennego użytku,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 50.
Wyróżniamy  trzy  modele  edukacji  zdrowotnej.  Który  model  jest
najbliższy idei promocji zdrowia?

A.  edukacja zdrowotna zorientowana na chorobę,
B.  edukacja zdrowotna zorientowana na czynniki ryzyka,
C.  edukacja zdrowotna zorientowana na zdrowie,
D . edukacja  zdrowotna  zorientowana  na  zdrowie  i  czynniki

ryzyka.

Zadanie 51.
Edukacja zdrowotna jako forma wsparcia rodziny osoby z chorobą
nowotworową powinna dotyczyć:

A.  wiedzy o chorobie nowotworowej,
B . specyfiki  choroby,  je j  następstw,  rodzaju  bólu  i  metod

jego zwalczania, sposobu życia z chorobą nowotworową,
C.  zaburzeń ze strony innych układów,
D.  profilaktyki zakażeń.

Zadanie 52.
Stwardnienie rozsiane spowodowane jest:

A . niedoborem dopaminy i zmianami anatomicznymi w istocie
czarnej mózgu,

B . zaburzeniami  układu  cholinergicznego  i  niedoborem
acetylocholiny,

C . licznymi  ogniskami  demielinizacji  i  procesem  zapalnym
mózgu,

D.  zaburzeniem przewodnictwa nerwowo - mięśniowego.



Zadanie 53.
Pielęgniarka  opiekująca  sie  pacjentami  umierającymi  narażona
jest  w  sposób  ciągły  na  działanie  silnych  negatywnych
stresorów.  Ich  efektem  może  być  pojawienie  s ię  zespołów
dezadaptacyjnych, do których należy zespół:

A .  Claudea Bernarda-Hornera,
B.  przeżycia,
C.  psychoorganiczny,
D.  hiposteniczny.

Zadanie 54.
U pacjenta z chorobą nowotworową może wystąpić ból spowodowany
zniszczeniem włókien nerwowych na skutek ucisku nowotworowego,
zabiegu  chirurgicznego  lub  radioterapii.  Określamy  go  terminem
bólu:

A.  receptorowego,
B.  psychogennego,
C.  wegetatywnego,
D.  deaferentacyjnego.

Zadanie 55.
Społeczność lokalna to:

A.  ludzie starsi zamieszkujący dany teren,
B.  rodziny zamieszkałe na danym terenie,
C . osoby  potrzebujące  pomocy  medycznej  zamieszkałe  na

danym terenie,
D.  wszystkie osoby zamieszkałe na danym terenie.

Zadanie 56.
Metodą pracy z rodziną NIE jest metoda:

A.  indywidualnego przypadku,
B.  opieki profilaktycznej,
C.  grupowa,
D.  środowiskowa.

Zadanie 57.
Celem  ćwiczeń  oddechowych  jest  utrzymanie  lub  przywrócenie
prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego przez:

A . zwiększenie  ruchomości  klatki  piersiowej,  poprawę  si ły
mięśniowej  przepony,  mięśni  międzyżebrowych  oraz
pomocniczych mięśni oddechowych,

B.  udrożnienie drzewa oskrzelowego,
C.  zwiększenie pojemności płuc,
D.  zmniejszenie ruchomości klatki piersiowej.



Zadanie 58.
Holistyczne  podejście  do  zdrowia  i  choroby  w  aspekcie  rol i
pacjenta oznacza:

A . aktywność  pacjenta,  przyjęcie  odpowiedzialności  za
własne zdrowie,

B . bierność  pacjenta,  brak  zainteresowania  własnym
zdrowiem,

C . traktowanie  pacjenta  według  ustalonego  schematu,
nierespektowanie kulturowych stanowisk na temat zdrowia
i choroby,

D . hamowanie  wewnętrznej  zdolności  do  samoleczenia,
sterowania wyobraźnią.

Zadanie 59.
Charakter  uczestnictwa  poszczególnych  członków  wspólnoty  w
realizacji  przyjętych  zadań  np.  na  rzecz  poprawy  zdrowia  winien
być oparty na:

A.  konkurencji,
B.  współdziałaniu,
C.  różnorodności priorytetów,
D.  opinii i decyzjach w strukturach władzy.

Zadanie 60.
U  chorych  po  udarach  mózgowych  może  wystąpić  porażenie
połowicze,  w  efekcie  którego  chory  przyjmuje  charakterystyczną
postawę  Wernickiego-Manna.  Przyjęcie  takiej  postawy  jest
spowodowane:

A.  nadmierną spastycznością mięśni,
B.  niedowładem jednostronnym,
C.  afazją czuciowo-ruchową,
D.  porażeniem kończyn.

Zadanie 61.
Jakie  czynniki  usposabiają  do  wystąpienia  i  utrzymywania  się
przewlekłego zapalenia trzustki?

A.  alkoholizm, powtarzające się zakażenia dróg żółciowych,
B.  nadmiar białka w diecie,
C.  nadmiar węglowodanów w diecie,
D.  zwiększenie aktywności fizycznej.

Zadanie 62.
Zakres  zadań  pielęgniarki  rodzinnej  obejmujących  diagnozę
czynników stresogennych jako zagrożenia zdrowia jest koncepcją:

A.  M. King,
B.  D. Orem,
C.  M. Leininger,
D.  B. Neuman.



Zadanie 63.
Profilaktyka  wtórna  zachorowań  na  raka  sutka  polega  na
oddziaływaniach wobec:

A . zdrowych  ludzi,  całej  populacji  i  jest  to  zapobieganie
zachorowaniu,

B . osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzenia lub
choroby,

C.  ludzi chorych i niepełnosprawnych,
D . dotyczy  wyłącznie  kobiet  u  których  wykonano

mastektomię.

Zadanie 64.
Mierzalne  elementy  opieki  użyte  do  oceny  je j  jakości,  nazywane
są:

A.  strukturami,
B.  wskaźnikami,
C.  standardami,
D.  wynikami.

Zadanie 65.
Pacjentka przewlekle chora jest unieruchomiona w łóżku, ułożona
n a materacu p/odleżynowym. W okolicy kości krzyżowej występuje
odleżyna  na  etapie  ziarninowania.  Którą  ze  skal  zastosujesz  dla
oceny zmian odleżynowych u pacjentki?

A.  Norton,
B.  Douglas,
C.  Torrance'a,
D.  Waterlow.

Zadanie 66.
Podstawowe  kierunki  promocji  zdrowia  w  wieku  podeszłym  NIE
obejmują:

A.  zwiększenia dbałości o własne zdrowie,
B . poprawy  dostępności  do  nowoczesnych  usług

diagnostycznych,
C.  stymulowania tworzenia się więzi społecznych,
D.  zachowania i zwiększenia wydolności funkcjonalnej.

Zadanie 67.
Rana ziarninująca wg skali kolorowej opisywana jest kolorem:

A.  żółtym,
B.  czerwonym,
C.  czarnym,
D.  różowym.



Zadanie 68.
Pacjentka  zgłosiła  s ię  do  lekarza  z  dolegliwościami  bólowymi  w
okolicy lędźwiowej. Wykonano badania, które potwierdziły kamicę
nerkową szczawianową. Pacjentka powinna pozostać na diecie:

A .  z ograniczeniem białka i szczawianów,
B.  wysokobiałkowej,
C.  bezbłonnikowej lekkostrawnej,
D.  oszczędzającej.

Zadanie 69.
D o  świadczeń  rehabilitacyjnych  świadczonych  przez  pielęgniarkę
rodzinną zalicza się:

A .  masaż,
B.  światłolecznictwo,
C.  wodolecznictwo,
D.  usprawnianie ruchowe.

Zadanie 70.
W  ramach modelu edukacji zdrowotnej zorientowanej na chorobę,
podejmowane działania skierowane są na:

A.  eliminację poszczególnych elementów ryzyka,
B . zestawianie  czynników  ryzyka  z  poszczególnymi

jednostkami chorobowymi,
C.  jednostki chorobowe,
D.  określanie czynników wpływających na zdrowie.

Zadanie 71.
Przed pomiarem stężenia triglicerydów pacjent powinien:

A.  pozostać bez jedzenia przez 12-14 godz.,
B.  pozostać bez jedzenia przez 6-8 godz.,
C.  pozostać bez jedzenia przez 1-2 godz.,
D.  spożyć wysokoenergetyczny posiłek.

Zadanie 72.
Z a  twórcę  teorii,  która  przyjęła  za  cel,  stworzenie  naukowej
bazy  racjonalnej  opieki  pielęgnacyjnej  uwzględniającej
uwarunkowania kulturowe danej społeczności uważa się:

A .  N. Ropper,
B.  M. Leininger,
C.  J. Watson,
D.  C. Roy.



Zadanie 73.
Definitywna diagnoza raka sutka, może być dokonana w oparciu o
następującą metodę diagnostyczną:

A.  mammografię,
B.  ultrasonografię,
C.  biopsję,
D.  badanie nukleomagnetyczne.

Zadanie 74.
Która  z  podanych  wartości  wskaźnika  masy  ciała  (BMI)  wskazuje
na otyłość?

A.  <20 kg/m2,
B.  20-24,9 kg/m2,
C.  25-29,9 kg/m2,
D.  >30 kg/m2.

Zadanie 75.
Rehabilitacja  osób  niepełnosprawnych,  a  zwłaszcza  stwarzanie
możliwości  uczestnictwa  w  warsztatach  terapii  zajęciowej,
podejmowanie  działań  zmierzających  do  ograniczenia  barier
utrudniających  im  funkcjonowanie  w  społeczeństwie,  refundacja
części  kosztów  pobytu  na  turnusach  rehabilitacyjnych,  to
zadania dla:

A.  pomocy społecznej,
B.  powiatu,
C.  Centrum Pomocy Rodzinie,
D.  starosty.

Zadanie 76.
Jedną z  metod postępowania leczniczego w obrzęku limfatycznym
jest  zastosowanie  ucisku  powierzchniowego  poprzez  zastosowanie
bielizny  uciskowej.  Przeciwwskazaniem  do  takiego  działania
jest/są:

A . wysuszenie  bądź  owrzodzenie  skóry,  niewydolność
krążenia prawokomorowa, uogólniona infekcja,

B . współistniejące  choroby  naczyń,  róża,  obrzęk  palców,
zakażenia bakteryjne skóry,

C . głębokie  fałdy  skórne,  przesączanie  l imfy,  świąd  skóry,
zaburzenia czucia, zmiany troficzne skóry,

D . nadmierna  wrażliwość  skóry,  parestezje,  obrzęk  palców,
obrzęk limfatyczny znacznego stopnia.



Zadanie 77.
W  jakiej  sytuacji  nie  można  wykonywać  szczepień  ochronnych
traktując ją jako przeciwwskazanie?

A.  wiek w przedziale 75 i więcej lat,
B.  czynna gruźlica,
C.  okres od 2 do 6 miesięcy po chorobie,
D.  otyłość znacznego stopnia.

Zadanie 78.
Następstwem  leczenia  raka  piersi  upośledzającym  sprawność
fizyczną jest między innymi:

A.  obrzęk naczynioruchowy Quinckego,
B.  zaburzenie równowagi,
C.  obrzęk limfatyczny kończyny,
D.  obrzęk zastoinowy.

Zadanie 79.
Promocja zdrowia jest strategią ukierunkowaną na:

A.  zdrowie,
B.  leczenie chorych,
C.  profilaktykę,
D.  metafilaktykę.

Zadanie 80.
Zasady podawania środków przeciwbólowych znane są pod nazwą:

A.  trójstopniowej drabiny analgetycznej (schemat WHO),
B.  leczenia selektywnego,
C.  leczenia objawowego w onkologii,
D.  leczenia paliatywnego.

Zadanie 81.
Pacjentka,  która  od  kilkudziesięciu  lat  choruje  na  wrzodziejące
zapalenie  jel ita  grubego  jest  pod  stałą  opieką  pielęgniarki
rodzinnej.  Pacjentka  obecnie  czuje  s ię  źle,  jest  wychudzona  i
apatyczna. Jaką dietę  należy zaproponować pacjentce w obecnym
stanie zdrowia?

A.  wysokobiałkową i bezbłonnikową,
B.  wysokobiałkową,
C.  oszczędzającą ale z dużą ilością błonnika,
D.  lekkostrawną.



Zadanie 82.
Cykl  poprawy  jakości  w  medycynie  rodzinnej  jest  metodą
umożliwiającą poprawę świadczeń na poziomie:

A.  indywidualnym,
B.  lokalnym,
C.  praktyki,
D.  na wszystkich poziomach organizacyjnych.

Zadanie 83.
Pacjentka  chora  na  schizofrenię,  obecnie  pobudzona  ruchowo,
która  słyszy  wrogie  głosy  i  twierdzi,  że  ludzie  cały  czas  ją
obserwują, cierpi na urojenia:

A.  prześladowcze,
B.  wielkościowe,
C.  depresyjne,
D.  hipochondryczne.

Zadanie 84.
Podaj objawy, które świadczą o hipoglikemii:

A .  pragnienie, wielomocz, przyspieszony głęboki oddech,
B.  przyspieszona czynność serca, drżenie rąk, pocenie się,
C . niskie  ciśnienie  tętnicze  krwi,  zmniejszone  napięcie

mięśni, wąskie źrenice,
D . zwolniona czynność serca, odwodniona skóra, wyschnięte

błony śluzowe.

Zadanie 85.
Pacjentowi  z  wszczepionym  stymulatorem  serca  po  zagojeniu  się
rany NIE wolno:

A.  brać prysznica,
B.  korzystać z suszarki do włosów,
C.  nosić na ramionach ciężkiego plecaka,
D . korzystać  z  sprzętu  kuchennego  np.  tostera,  miksera,

krajalnicy elektrycznej.

Zadanie 86.
Lipoatrofia poinsulinowa to:

A.  powikłanie śpiączki poinsulinowej,
B.  zanik tkanki tłuszczowej,
C . przerost  tkanki  tłuszczowej  w  miejscach  podawania

insuliny,
D . powikłanie  stosowania  nieoczyszczonych  preparatów

insulin.



Zadanie 87.
Główną przyczyną zgonów w Polsce są:

A.  nowotwory złośliwe,
B.  wypadki,
C.  zatrucia,
D.  choroby układu krążenia.

Zadanie 88.
Jaki  cel  ma  prowadzenie  rehabilitacji  u  osoby  chorej  na
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa?

A.  rozciągnięcie mięśni klatki piersiowej,
B.  wzmocnienie mięśni obręczy ramiennej,
C . opóźnienie  procesu  usztywniania  i  zapobiegania

deformacjom,
D.  wzmocnienie mięśni obręczy miednicy.

Zadanie 89.
Diagnozy w modelu PRECEDE - PROCEED są:

A.  fazami planowania,
B.  fazami wdrażania,
C.  warunkiem oceny skuteczności programu,
D.  warunkiem prowadzenia działań edukacyjnych.

Zadanie 90.
Drogi zakażenia wirusem HIV to:

A.  używanie wspólnej toalety, sztućców,
B.  pocałunek, kontakty seksualne,
C.  kontakty seksualne, krew, pokarm matki,
D.  używanie wspólnej pościeli, krew.

Zadanie 91.
Pacjentka  z  nowotworem  narządów  rodnych  poddana  została
radioterapii.  Pielęgniarka  opiekująca  się  chorą  zauważyła,  że
stała  się  ona  senna,  ma  okresowe  trudności  z  nawiązaniem
kontaktu  słownego,  wystąpiły  nudności  i  wymioty,  brak  apetytu.
Objawy te wskazują na wystąpienie zespołu:

A.  Hoigné,
B.  popromiennego,
C.  Meigsa,
D.  Reitera.



Zadanie 92.
Podopieczna lat 86 z nadciśnieniem tętniczym i nadwagą. Uskarża
s ię  na  bóle  stawów  kolanowych  i  zawroty  głowy.  Jaką  dietę
należy zapewnić podopiecznej?

A.  dowolną, na życzenie podopiecznej,
B.  niskokaloryczną z ograniczeniem soli,
C.  wysokobiałkową,
D.  wyłącznie jarzynowo-owocową.

Zadanie 93.
Ograniczenie  w  diecie  spożycia  sol i  o  ok.  5  g  przez  pacjenta  z
nadciśnieniem tętniczym krwi  pozwala  obniżyć  wartości  ciśnienia
przeciętnie o:

A.  2-8 mmHg,
B.  8-15 mmHg,
C.  15-20 mmHg,
D . ograniczenie  sol i  w  diecie  nie  ma  wpływu  na  wartości

ciśnienia krwi.

Zadanie 94.
Wobec  pacjenta,  u  którego  występują  czynniki  ryzyka  rozwoju
chorób  układu  krążenia  takie  jak:  palenie  tytoniu,  nadwaga.
Opierając się na teorii Orem, zastosujesz system pielęgnowania:

A.  częściowo - kompensacyjny,
B.  całkowicie - kompensacyjny,
C.  wspierająco - uczący,
D.  edukacyjno - kompensacyjny.

Zadanie 95.
W  niewydolności  krążenia,  chorego  układa  się  z  uniesioną  górną
częścią tułowia, w celu:

A.  obniżenia ciśnienia tętniczego krwi,
B.  prawidłowego oddychania,
C.  likwidacji zastoju żylnego,
D . wspomagania  zwrotnego  odpływu  krwi  do  serca  oraz

cofania się zastoju.

Zadanie 96.
Złożony  proces,  którego  zadaniem  jest  przywrócenie  możliwie
samodzielnego  życia  w  rodzinie  i  społeczności,  aktywności
społecznej i twórczej to:

A .  resocjalizacja,
B.  rehabilitacja,
C.  wtórna profilaktyka,
D.  fizykoterapia.



Zadanie 97.
Apel  o  uznanie  społeczności  lokalnej  za  miarodajne  źródło
opinii  na  temat  zdrowia,  je j  warunków  życia  i  dobrego
samopoczucia został zamieszczony w:

A.  Karcie Ottawskiej,
B.  Deklaracji Bolońskiej,
C.  Traktacie Akcesyjnym,
D.  Dyrektywach Unii Europejskiej.

Zadanie 98.
Co uznawane jest jako podłoże konfliktu pokoleniowego?

A.  złośliwość ludzi starych,
B.  nietolerancja młodych,
C.  "zepsucie" młodych, "zacofanie" starych,
D . różnica  psychiki,  temperamentu  i  skali  uznawanych

wartości młodych i starych.

Zadanie 99.
Reumatoidalne zapalenie stawów charakteryzują:

A.  hipotermia,
B.  nadmierny apetyt,
C.  ból i poranna sztywność stawów,
D.  zażółcenie powłok skórnych.

Zadanie 100.
Czynniki  istniejące  w  rodzinie,  które  podlegają  znacznej
bezpośredniej  modyfikacji  w  działaniu  pielęgniarki  mieszczą  się
głównie w:

A.  obszarze zachowań zdrowotnych i stylu życia,
B.  czynnikach środowiskowych,
C.  czynnikach genetycznych,
D.  zaburzeniach w komunikowaniu.

Zadanie 101.
Do działań niepożądanych morfiny należą:

A . biegunki,  pobudzenie  psychiczne,  kaszel,  wielomocz,
wybroczyny na skórze, suchość błon śluzowych,

B . brak  łaknienia,  lęk  i  przygnębienie,  parestezje,
obrzęki kończyn dolnych,

C . nudności  i  wymioty,  bezsenność,  hipotensja,  odczyny
alergiczne skóry, czkawka,

D . zaparcie  stolca,  wymioty,  świąd  skóry,  zaburzenia
psychiczne i neurologiczne.



Zadanie 102.
W g  klasyfikacji  ONZ  i  WHO  populacja  uważana  jest  za  "starą"
jeżeli więcej niż:

A .  6% populacji przekroczyło 65 lat,
B.  7% populacji przekroczyło 65 lat,
C.  8% populacji przekroczyło 60 lat,
D.  10% populacji przekroczyło 60 lat.

Zadanie 103.
Diagnoza epidemiologiczna dotyczy:

A . oceny  stanu  zdrowia  jednostki  przy  pomocy
niestandaryzowanego wywiadu i dowolnej ilości testów,

B . określenia trendów zdrowotnych w populacji w określonym
miejscu  i  czasie  przy  pomocy  ujednoliconego  narzędzia
badawczego i ograniczonej ilości testów,

C . określenia problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych osób
dorosłych  przy  pomocy  nieograniczonej  i lości  narzędzi
badawczych,

D . określenia  stanu  zdrowia  populacji  w  zakresie
występowania  chorób  zakaźnych  przy  pomocy
ujednoliconych narzędzi badawczych.

Zadanie 104.
Sanometria to:

A.  metody pomiaru zdrowia społeczeństwa,
B . dział stosujący metody epidemiologiczne do oceny wpływu

czynników środowiskowych na zdrowie człowieka,
C . dział,  w  którym  opisywana  jest  sytuacja

epidemiologiczna  ogólna  i  szczegółowa  w  danym  regionie
geograficznym,

D.  kierunki strategicznej oceny zdrowia społeczeństwa.

Zadanie 105.
W  celu  stwierdzenia  niedoczynności  tarczycy  należy  oznaczyć
poziom:

A.  kortyzolu,
B.  elektrolitów,
C.  enzymów zapalnych,
D.  TSH.



Zadanie 106.
Które  stwierdzenie  NIE  jest  prawdziwe  w  stosunku  do  osób
chorych na padaczkę?

A . zdecydowana  większość  chorych  jest  zdolna  do  pracy
zawodowej,

B . regularny  tryb  życia  jest  czynnikiem  zmniejszającym
ryzyko napadu,

C . u  osób  chorujących  na  padaczkę  przeciwwskazane  jest
zawieranie związków małżeńskich,

D.  padaczka ogranicza wykonywanie niektórych zawodów.

Zadanie 107.
Określ rodzaj bólu występującego w półpaścu?

A.  rwący i piekący,
B.  napadowy i kłujący,
C.  łagodny i stały,
D.  rozlany, trudny do lokalizacji.

Zadanie 108.
D o  oceny  jakości  procesu  edukacji  prowadzonego  w
pielęgniarstwie rodzinnym stosuje się następujące kryteria:

A.  diagnozę wyjściową, planowanie, ewaluację,
B . zgodność,  indywidualizację,  ułatwienia,  informację

zwrotną, wzmocnienie,
C.  planowanie, realizację, wynik,
D.  stopień osiągniętych zmian w stylu życia rodziny.

Zadanie 109.
Które,  z  niżej  wymienionych  czynników  mogą  predysponować  do
powstania raka żołądka?

A . czynniki  genetyczne,  sposób  odżywiania,  infekcje
Helicobacter pylori (HP), stres, hiperlipidemia,

B . sposób  odżywiania,  palenie  papierosów,  niedokrwistość
złośliwa, stres, płeć,

C . czynniki  genetyczne,  sposób  odżywiania,  palenie
papierosów,  infekcje  Helicobacter  pylori  (HP),
niedokrwistość złośliwa,

D . hiperlipidemia,  palenie  papierosów,  mała  aktywność
fizyczna, sposób odżywiania, stres.



Zadanie 110.
U  pacjentki lat 78 występuje zespół otępienny. Jakich wskazówek
udzielisz rodzinie podopiecznej?

A.  nie zwracać uwagi na podopieczną,
B.  zachowania te są typowe dla wieku podopiecznej,
C . podawać  środki  uspakajające  w  przypadku  pobudzenia  i

agresji podopiecznej,
D . zgłosić  lekarzowi  rodzinnemu  i  rozpocząć  proces

diagnozowania zaburzeń u podopiecznej.

Zadanie 111.
Zasada podwójnego skutku, to jedna z form eutanazji. Polega ona
na:

A . zaniechaniu  leczenia  przedłużającego  życie  człowieka  w
sytuacji,  gdy  dalsze  leczenie  nie  daje  szans  na
poprawę,

B . leczeniu  zmierzającym  do  złagodzenia  uciążliwego
objawu,  nawet  pomimo  ryzyka  skrócenia  życia  w  wyniku
takiego postępowania,

C . zabiciu  człowieka  bez  jego  wiedzy  i  woli ,  często  z
powołaniem się na dobro jego lub najbliższych,

D . pozbawieniu  życia  człowieka  zgodnie  z  jego  wolą,  pod
wpływem żywionego do niego współczucia.

Zadanie 112.
Fizjologiczne  zjawisko  odbierania,  rozpoznawania,  przewodzenia
i modulowania bodźców uszkadzających tkanki to:

A .  zaburzenia adaptacji,
B.  nocycepcja,
C.  dyspepsja,
D.  hydrotubacja.

Zadanie 113.
Jaką  pozycję  ułożeniową  należy  zastosować  u  pacjenta  w  ostrym
stanie rwy kulszowej?

A.  wysoką z wyprostowanymi kończynami,
B.  boczną podpartą z tyłu,
C . rozluźniającą  z  kończynami  zgiętymi  w  stawach

biodrowych i kolanach,
D . półsiedzącą  z  wyprostowanymi  kończynami  i  podpartymi

stopami.



Zadanie 114.
N a  jakie  parametry  życiowe  należy  zwracać  szczególną  uwagę  u
chorego z udarem niedokrwiennym mózgu?

A.  poziom cholesterolu we krwi,
B.  zabarwienie skóry,
C.  tętno i ciśnienie tętnicze krwi,
D.  obrzęki porażonych kończyn.

Zadanie 115.
W  analizach obejmujących dorosłą  populację  najniższe  wskaźniki
zachorowalności występują wśród kategorii osób:

A.  pozostających w związku małżeńskim,
B.  rozwiedzionych,
C.  owdowiałych,
D.  w stanie wolnym.

Zadanie 116.
W ostatnich 10-ciu latach obserwowane jest zjawisko przesuwania
w  czasie  momentu  zawierania  małżeństwa  przez  osoby  będące  w
wieku  typowym  dla  zmiany  stanu  cywilnego.  Za  przyczynę  tego
zjawiska w Raporcie o sytuacji polskich rodzin uznano:

A.  wzrost urodzeń pozamałżeńskich i wzrost kohabitacji,
B . zmienne  demograficzne  i  wiek  zdolności  do  zawierania

małżeństw,
C . czynniki społeczno-demograficzne oraz zmiany w systemie

norm i wartości,
D . sytuację  mieszkaniową  polskiej  rodziny  i  niechęć  do

wspólnego zamieszkiwania z rodzicami.

Zadanie 117.
Aby  skutecznie  pomagać,  pielęgniarka  rodzinna  jako  rodzinny
doradca w sprawach zdrowia powinna:

A . mieć  cechy  umożliwiające  je j  sprawne  i  zdrowe
funkcjonowanie i dobre relacje z ludźmi,

B.  być otwarta na osobisty rozwój,
C . być gotowa do działania w nowych ruchach społecznych a

nawet do inicjowania takich ruchów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 118.
Wydolność  ruchową  pacjenta  ze  stwardnieniem  rozsianym  można
zmierzyć skalą:

A.  ADL,
B.  Webstera,
C.  Waterlow,
D.  Kurtzkego.



Zadanie 119.
Które  z  elementów  stylu  życia  mogą  być  przyczyną  podjęcia
"interwencji edukacyjnej" przez pielęgniarkę rodzinną?

A . niski poziom kompetencji rodziny w zakresie samoopieki,
samopielęgnacji  i  korzystania  z  usług  oferowanych  przez
system ochrony zdrowia,

B . wspólne  spędzanie  wolnego  czasu  członków  rodziny  na
spacerach, wysoki poziom kompetencji rodziny w zakresie
samoopieki,

C.  żywienie oparte o dietę śródziemnomorską,
D.  trudności wychowawcze i problemy społeczne z dziećmi.

Zadanie 120.
Jaki  rodzaj  opatrunku  zastosujesz  na  odleżynę  II I ˚  wg
klasyfikacji Torrance'a?

A . cienki  z  błony  poliuretanowej  pozwalający  na  swobodny
dostęp powietrza do rany,

B . wiskozowy o  niskiej  przywieralności  impregnowany żelem
jodoformowym o działaniu antybakteryjnym,

C.  suchy, samoprzylepny,
D.  półprzepuszczalny, samoprzylepny.

Zadanie 121.
Doradzanie w zdrowiu to:

A . profesjonalne  działanie  mające  powszechne  zastosowanie
w e  wszystkich  fazach  życia  człowieka  i  rodziny  wówczas,
gdy ludzie potrzebują pomocy i chcą ją otrzymać,

B . podejmowanie  profesjonalnych  czynności  przez
wyselekcjonowanych  fachowców  z  określonej  dziedziny,
wobec ludzi chorych, którzy nie chcą otrzymać pomocy,

C.  przekazywanie informacji, gdy zwróci się o nie rodzina,
D . udzielanie  wsparcia  rodzinie  w  przypadku  choroby  je j

członka.

Zadanie 122.
Edukacja zdrowotna osiąga swój cel, gdy:

A.  kończy się na poziomie zdobytej wiedzy,
B.  kończy się na poziomie zdobytych umiejętności,
C . dociera  do  tych  struktur  psychicznych,  które  regulują

zachowanie  człowieka,  postawy,  nawyki,  systemy
wartości,

D.  kończy się na poziomie zdobytej wiedzy i umiejętności.



Zadanie 123.
Proces pielęgnowania jest to:

A . proces celowy, planowany, dynamiczny, obejmuje problem
całościowo i trwa w sposób ciągły,

B.  decyzja o charakterze opieki oraz jej realizacji,
C . troska  o  osobę,  rodzinę  i  środowisko  w  miejscu

zamieszkania i pracy w zdrowiu i chorobie,
D . troska  o  rodzinę  w  chwili  śmierci  jednego  z  je j

członków.

Zadanie 124.
Celem  pielęgniarki  rodzinnej  według  koncepcji  pielęgniarstwa
podanej przez Dorothy Orem jest:

A . uzyskanie  korzystnych  warunków  higienicznych  i  stanu
higieny,

B . uzyskanie  optymalnego  poziomu  "radzenia  sobie"  jako
mechanizmu  adaptacji  rodziny  do  zmian  związanych  z
chorobą,

C . uzyskanie  optymalnego  poziomu  samoopieki  i
samopielęgnacji,

D.  zabezpieczenie zaspokojenia potrzeb.

Zadanie 125.
Pacjent  przed  pomiarem  ciśnienia  tętniczego  krwi  nie  powinien
jeść,  spożywać  kofeiny,  palić  papierosów,  podejmować  wysiłku
fizycznego ani pić alkoholu przez:

A.  5 minut,
B.  20 minut,
C.  25 minut,
D.  30 minut.

Zadanie 126.
Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:

A.  niedoczynności tarczycy,
B.  nadczynności tarczycy,
C.  niedoczynności przytarczyc,
D.  nadczynności podwzgórza.

Zadanie 127.
Według Parsonsa do roli chorego należy:

A . uznanie  choroby  za  stan  niepożądany  i  podjęcie  działań
w celu zmiany tego stanu,

B.  zadowolenie z bycia chorym,
C.  negacja swojego stanu zdrowia,
D.  odpowiedź B i C jest prawidłowa.



Zadanie 128.
Półpasiec wywołuje:

A.  enterowirus,
B.  wirus świnki,
C.  reaktywowany wirus ospy wietrznej,
D.  wirus odry.

Zadanie 129.
Rak płaskonabłonkowy oskrzela występuje najczęściej:

A .  u palaczy w każdym wieku,
B.  u osób w wieku 30 - 40 lat,
C . p o  50  roku  życia  i  ma  często  związek  z  długoletnim

paleniem,
D.  u kobiet w okresie menopauzalnym.

Zadanie 130.
Budżet państwa zapewnia finansowanie:

A . strategicznych  programów  zapobiegania  chorobom  i
promocji zdrowia,

B.  usług diagnostycznych na poziomie POZ,
C.  usług rehabilitacyjnych na poziomie POZ,
D.  opieki paliatywnej na poziomie POZ.

Zadanie 131.
Materac p/odleżynowy spełnia swoją rolę terapeutyczną, jeżeli:

A . wsuwając dłoń pod materac z pacjentem nie można wyczuć
wzniosłości kostnych,

B . wsuwając  dłoń  pod  materac  z  pacjentem  można  wyczuć
wzniosłości kostne,

C . uciskając obiema dłońmi od góry materac wyczuwa się dno
łóżka,

D . uciskając obiema dłońmi od góry materac nie wyczuwa się
dna łóżka.

Zadanie 132.
Techniki awersyjne stosowane u palaczy polegają na:

A . próbie  wygaszenia  potrzeby  palenia  tytoniu  przez
połączenie  zachowania  "palenie  papierosów"  z  bodźcami
awersyjnymi (przykrymi),

B . koncentrowaniu  się  na  treningu,  w  trakcie  którego
palacz  uczy  się  radzenia  sobie  z  si lną  chęcią
zapalenia,

C . stosowaniu  środka  zastępczego  zamiast  papierosa  np.
guma do żucia,

D . prowadzeniu  szkolenia  rodziny  aby  stanowiła  wsparcie
dla osoby rezygnującej z palenia.



Zadanie 133.
Jakiego  rodzaju  dietę  polecisz  w  celu  przyspieszenia  procesu
gojenia odleżyn?

A.  wysokoenergetyczną,
B.  lekkostrawną,
C.  wysokobiałkową,
D.  niskobiałkową.

Zadanie 134.
Sytuacje  w  rodzinie,  które  można  uznać  za  szczególnie  korzystne
dla wzmocnienia i potęgowania zdrowia to:

A.  prawidłowa struktura,
B.  wyższy niż średni poziom wykształcenia,
C.  silne więzi w rodzinie,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 135.
Pielęgniarka w ramach edukacji pacjentki po mastektomii powinna
zwrócić szczególną uwagę na:

A.  zmniejszenie aktywności społecznej pacjentki,
B.  podtrzymanie stałego kontaktu z pielęgniarką rodzinną,
C.  samokontrolę pozostałej piersi,
D.  opracowanie planu zakupów, zajęć domowych.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
TEST NR 330113
GRUPA 1
Zadanie 1.
Czy źródłem zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A jest?

A . sprzęt używany w placówkach służby zdrowia niewłaściwie
sterylizowany,

B.  zwierzę,
C . człowiek,  w  wyjątkowych  warunkach  może  być  również

zwierzę,
D.  komary.

Zadanie 2.
Kwalifikacja  pacjenta  do  pielęgniarskiej  opieki  długoterminowej
domowej dokonywana jest za pomocą skali:

A .  Glasgow,
B.  Douglas,
C.  Waterlow,
D.  Barthel.

Zadanie 3.
Podstawowym objawem ucisku rdzenia kręgowego będącego efektem
choroby nowotworowej jest:

A .  ból korzonkowy, charakteryzujący się promieniowaniem,
B . nagły,  bardzo  si lny  ból,  występujący  zwłaszcza  przy

poruszaniu się,
C.  osłabienie i męczliwość mięśni,
D . niedowład  lub  porażenie  spastyczne,  zaburzenia  czucia

powierzchniowego i głębokiego, zaburzenia zwieraczy.

Zadanie 4.
Badania  epidemiologiczne  wykazały  si lny  związek  między
otyłością  brzuszną  a  ryzykiem  sercowo-naczyniowym.  Otyłość
brzuszną rozpoznaje się, gdy obwód talii wynosi:

A .  u kobiet > 93 cm, - u mężczyzn > 108 cm,
B.  u kobiet > 90 cm, - u mężczyzn > 105 cm,
C.  obojga płci > 95 cm,
D.  u kobiet > 80 cm, - u mężczyzn > 94 cm.



Zadanie 5.
Kontrola masy ciała jest ważnym elementem samoopieki pacjenta z
rozpoznaną przewlekłą  niewydolnością  krążenia.  Zarówno pacjent
jak  i  jego  rodzina  powinni  wiedzieć,  że  lekarza  należy
powiadomić, gdy:

A . przyrost  masy  ciała  jest  większy  niż  2  kg  w  ciągu  3
dni,

B . przyrost  masy  ciała  jest  mniejszy  niż  2  kg  w  ciągu  3
dni,

C.  spadek masy ciała jest mniejszy niż 2 kg w ciągu 3 dni,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 6.
Zasada podwójnego skutku, to jedna z form eutanazji. Polega ona
na:

A . zaniechaniu  leczenia  przedłużającego  życie  człowieka  w
sytuacji,  gdy  dalsze  leczenie  nie  daje  szans  na
poprawę,

B . leczeniu  zmierzającym  do  złagodzenia  uciążliwego
objawu,  nawet  pomimo  ryzyka  skrócenia  życia  w  wyniku
takiego postępowania,

C . zabiciu  człowieka  bez  jego  wiedzy  i  woli ,  często  z
powołaniem się na dobro jego lub najbliższych,

D . pozbawieniu  życia  człowieka  zgodnie  z  jego  wolą,  pod
wpływem żywionego do niego współczucia.

Zadanie 7.
Cukrzyca jest czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca:

A.  łagodnym,
B.  umiarkowanym,
C.  silnym,
D.  bardzo silnym.

Zadanie 8.
Pacjentowi  z  wszczepionym  stymulatorem  serca  po  zagojeniu  się
rany NIE wolno:

A.  brać prysznica,
B.  korzystać z suszarki do włosów,
C.  nosić na ramionach ciężkiego plecaka,
D . korzystać  z  sprzętu  kuchennego  np.  tostera,  miksera,

krajalnicy elektrycznej.



Zadanie 9.
W  ocenie  stanu  odżywienia  wykorzystujemy  wskaźnik  masy  ciała
(BMI).  Przyjmuje  się,  że  pacjent  jest  prawidłowo  odżywiony
jeżeli wynik BMI wynosi:

A .  > 30 kg/metr kwadratowy,
B.  od 18,5 do 24,99 kg/metr kwadratowy,
C.  od 20,99 do 24,99 kg/metr kwadratowy,
D.  od 16,99 do 19,99 kg/metr kwadratowy.

Zadanie 10.
Wykorzystywanie możliwości i potencjału ludzi zamieszkujących w
społeczności lokalnej to metoda:

A.  grupowa,
B.  indywidualnego przypadku,
C.  środowiskowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 11.
D o  oceny  zmian  odleżynowych  pielęgniarka  może  posłużyć  się
klasyfikacją w oparciu o skalę:

A.  Barthel'a, Glasgow,
B.  Winga, wizualno-analogową (WAS),
C . 5-stopniową  wg  Torrence'a,  4-stopniową  wg  Enisa  i

Sormiento,
D.  aktywności (PADL), Childa.

Zadanie 12.
Wielkie  problemy  geriatryczne  są  zespołami  niesprawności
starszego człowieka. Zaliczamy do nich:

A . zaburzenia  zwieraczy,  zespoły  psychopatologiczne,
upośledzenie  lokomocji,  upadki,  upośledzenie  zmysłu
wzroku i słuchu,

B . niedokrwistość,  zespoły  psychopatologiczne,
upośledzenie  lokomocji,  upadki,  upośledzenie  zmysłu
wzroku i słuchu,

C . zaburzenia  zwieraczy,  zespoły  psychopatologiczne,
upośledzenie lokomocji, upadki, zaburzenia rytmu serca,

D . choroby  zwyrodnieniowe,  zespoły  psychopatologiczne,
upośledzenie  lokomocji,  upadki,  upośledzenie  zmysłu
wzroku i słuchu.



Zadanie 13.
Aby  skutecznie  pomagać,  pielęgniarka  rodzinna  jako  rodzinny
doradca w sprawach zdrowia powinna:

A . mieć  cechy  umożliwiające  je j  sprawne  i  zdrowe
funkcjonowanie i dobre relacje z ludźmi,

B.  być otwarta na osobisty rozwój,
C . być gotowa do działania w nowych ruchach społecznych a

nawet do inicjowania takich ruchów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 14.
Cele edukacji dorosłych odnoszą się do:

A.  umiejętności dokonywania wyborów,
B . procesów  personalizacji  pojmowanej  jako  czynne

kształtowanie  samego  siebie  i  kierowanie  własnym
wyborem  spośród  tych  możliwości  jakie  otwiera  przed
jednostką współczesne życie,

C . dostarczenia informacji na temat czynników wpływających
negatywnie na zdrowie,

D . umiejętności  dostosowania  się  do  zmieniających  się
warunków życia.

Zadanie 15.
Reakcje  negatywne,  których  doświadcza  człowiek  starszy  w
rodzinie, są to:

A . ukrywanie  związków  pokrewieństwa,  izolowanie  osoby
starszej  od  towarzyskiego  życia  rodziny,  wrogość,
agresja fizyczna,

B.  aktywne uczestnictwo osoby starszej w życiu rodzinnym,
C.  nadopiekuńczość rodziny,
D . wycofanie  s ię  człowieka  chorego  z  kontaktów,  próba

manipulowania rodziną.

Zadanie 16.
Czy osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie na
likwidację barier architektonicznych?

A.  tak,
B.  nie,
C.  tylko na podstawie skierowania lekarskiego,
D.  tylko osoba ciężko chora.



Zadanie 17.
Punktem  odniesienia  umożliwiającym  przeprowadzenie  oceny
jakości  świadczeń  medycznych,  w  tym  czynności  pielęgniarskich,
jest:

A . wybranie  odpowiedniego wskaźnika i  ustalenie  kryterium
oceny,

B.  wprowadzenie dodatkowych gratyfikacji finansowych,
C.  opinia współpracowników praktyki,
D.  wizytacja praktyk.

Zadanie 18.
Standardy służą przede wszystkim:

A.  obiektywnej ocenie jakości pielęgnowania,
B . chronią  pacjenta  przed  otrzymywaniem  usług  niskiej

jakości,
C . chronią  pacjenta  przed  realizacją  świadczeń  przez  osoby

niekompetentne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 19.
Opracowanie planu opieki to etap procesu pielęgnowania:

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

Zadanie 20.
Wzmożone  napięcie  mięśniowe  w  chorobie  Parkinsona  można
zmniejszyć przez:

A.  oziębienie ciała,
B.  ogrzanie ciała,
C.  leżenie w czasie wypoczynku z podpartym tułowiem,
D . nie  ma  żadnego  sposobu  na  zmniejszenie  wzmożonego

napięcia mięśniowego.

Zadanie 21.
D o oceny jakości życia pacjenta w stanie terminalnym narzędziem
z wyboru jest:

A .  skala HAD,
B.  skala ESAS,
C.  metoda QLQ-C 30,
D.  Indeks Karnofskiego.



Zadanie 22.
W  celu  określenia  poziomu  kultury  zdrowotnej  podopiecznych
należy ocenić:

A . umiejętność  podopiecznego  do  korzystania  z  usług
zdrowotnych oferowanych przez system ochrony zdrowia,

B . hierarchię  wartości  podopiecznego,  w  której  zdrowiu
przypisywane jest określone miejsce,

C . wiedzę jaką podopieczny posiada na temat zdrowego stylu
życia,

D.  przestrzeganie zasad higieny osobistej i otoczenia.

Zadanie 23.
Jednym  z  celów  promocji  zdrowia  ludzi  w  wieku  podeszłym
określonych przez Światową Organizację Zdrowia jest:

A . korzystanie  z  różnych  form  opieki  instytucjonalnej
kosztem opieki realizowanej w domu pacjenta,

B . zwiększenie  stresu  pacjenta  w  przypadku  choroby
nowotworowej,

C . przedłużenie  okresu  aktywności  i  niezależnego,
samodzielnego życia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 24.
Świadczenie wzajemnych usług, rzecznictwo interesów i tworzenie
wspólnoty to trzy podstawowe zadania:

A.  ośrodka aktywności,
B.  grupy samopomocy,
C.  środowiska społecznego,
D.  organizacji społecznych.

Zadanie 25.
Najwłaściwszym  modelem  edukacji  zdrowotnej  podejmowanym  na
rzecz podopiecznego jest model edukacji zorientowany na:

A.  czynniki ryzyka,
B.  chorobę,
C.  zdrowie,
D.  powikłania.



Zadanie 26.
Zgodnie  z  koncepcją  pielęgnowania  C.  Roy  celem  działań
pielęgniarki rodzinnej jest:

A . uzyskanie  przez  podopiecznego  optymalnej  umiejętności
radzenia  sobie  z  sytuacjami  stresogennymi  i  ich
skutkami,

B . uzyskanie  optymalnego  poziomu  "radzenia  sobie"  jako
mechanizm  adaptacji  rodziny  do  zmian  związanych  z
chorobą,

C . uzyskanie  optymalnego  poziomu  samoopieki  i
samopielęgnacji,

D.  zabezpieczenie zaspokojenia potrzeb pacjenta.

Zadanie 27.
Rana ziarninująca wg skali kolorowej opisywana jest kolorem:

A.  żółtym,
B.  czerwonym,
C.  czarnym,
D.  różowym.

Zadanie 28.
Który  z  niżej  wymienionych  czynników  jest  najbardziej  istotny  w
przygotowaniu rodziny do opieki domowej pacjentki z nowotworem
piersi z przerzutem do rdzenia kręgowego:

A . przygotowanie  rodziny  do  aktywnych  działań,  które
pomogą zaadaptować się do zmieniających się warunków,

B.  zapewnienie właściwego poziomu samoopieki,
C . dokonanie  oceny,  czy  rodzina  jest  zdolna  do  podjęcia

funkcji opiekuńczych nad chorą,
D . zabezpieczenie  podstawowych  potrzeb  pacjentki  i  je j

rodziny.

Zadanie 29.
Z  zasadą ciągłego doskonalenia związane jest  tzw. koło Deminga-
zwane cyklem PDC. Poszczególne jego etapy są następujące:

A.  planuj- wykonaj -sprawdź -działaj,
B.  sprawdź - planuj -wykonaj -oceń,
C.  planuj -działaj- wykonaj-oceń,
D.  sprawdź -oceń -ustal-dobierz.



Zadanie 30.
U  chorych  po  udarach  mózgowych  może  wystąpić  porażenie
połowicze,  w  efekcie  którego  chory  przyjmuje  charakterystyczną
postawę  Wernickiego-Manna.  Przyjęcie  takiej  postawy  jest
spowodowane:

A.  nadmierną spastycznością mięśni,
B.  niedowładem jednostronnym,
C.  afazją czuciowo-ruchową,
D.  porażeniem kończyn.

Zadanie 31.
N a  jakie  objawy  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  u  chorych,  u
których występuje mania?

A.  urojenia,
B.  depresja,
C.  podniecenie ruchowe i zawyżony nastrój,
D.  nadmierną senność.

Zadanie 32.
Gluten  jest  białkiem  pochodzenia  roślinnego,  znajdującego  się  w
następujących ziarnach zbóż:

A.  pszenica, żyto, owies, ryż,
B.  pszenica, jęczmień, owies, żyto,
C.  pszenica, jęczmień, ryż, owies,
D.  żyto, owies, ryż, jęczmień.

Zadanie 33.
Które objawy charakteryzują chorobę Parkinsona?

A.  hypertonia, bradykineza, drżenie spoczynkowe,
B.  hypotonia, klonusy, drżenia pęczkowe,
C.  hypotonia, parezis, retropulsja,
D.  hypotonia, fascykulacje, bradylalia.

Zadanie 34.
Szczepienia  wykonywane  u  pacjentów  przez  pielęgniarkę  są
przykładem:

A.  profilaktyki I rzędowej,
B.  profilaktyki II rzędowej,
C.  profilaktyki III rzędowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 35.
Do oceny natężenia bólu u podopiecznego stosujemy:

A.  skalę wzrokowo-analogową VAS,
B.  skalę Tinetti,
C.  skalę Norton,
D.  skalę Waterlow.



Zadanie 36.
Odpowiedzialność  za  ocenę  bólu  i  czynników  towarzyszących  u
dziecka ponosi/-szą:

A.  personel medyczny,
B.  członkowie rodziny,
C.  opiekunowie dziecka,
D.  wszyscy wymienieni.

Zadanie 37.
N a  układ  elektrostymulujący  niekorzystnie  wpływa  pole
elektromagnetyczne pochodzące z:

A .  telefonu komórkowego,
B.  telewizora,
C.  odkurzacza,
D.  golarki elektrycznej.

Zadanie 38.
Które  z  wymienionych  działań  NIE  ma  istotnego  znaczenia  w
zapobieganiu infekcjom układu moczowego u pacjenta z założonym
cewnikiem do pęcherza moczowego?

A.  przyjmowanie co najmniej 2 l płynu dziennie,
B.  spożywanie produktów oraz płynów zakwaszających mocz,
C.  przestrzeganie zasad aseptyki w czasie wymiany cewnika,
D . wskazanie  pacjentowi  konieczności  ograniczenia  i lości

przyjmowanych płynów w późnych godzinach wieczornych.

Zadanie 39.
Drogi zakażenia wirusem HIV to:

A.  używanie wspólnej toalety, sztućców,
B.  pocałunek, kontakty seksualne,
C.  kontakty seksualne, krew, pokarm matki,
D.  używanie wspólnej pościeli, krew.

Zadanie 40.
Który z wymienionych objawów jest najbardziej charakterystyczny
we wczesnym etapie reumatoidalnego zapalenia stawów?

A.  obrzęk stawów,
B.  gorączka,
C.  ból i poranna sztywność stawów,
D.  dreszcze.



Zadanie 41.
Doradzanie w zdrowiu to:

A . profesjonalne  działanie  mające  powszechne  zastosowanie
w e  wszystkich  fazach  życia  człowieka  i  rodziny  wówczas,
gdy ludzie potrzebują pomocy i chcą ją otrzymać,

B . podejmowanie  profesjonalnych  czynności  przez
wyselekcjonowanych  fachowców  z  określonej  dziedziny,
wobec ludzi chorych, którzy nie chcą otrzymać pomocy,

C.  przekazywanie informacji, gdy zwróci się o nie rodzina,
D . udzielanie  wsparcia  rodzinie  w  przypadku  choroby  je j

członka.

Zadanie 42.
Wymień  objawy,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  życia
pacjentki chorującej na wrzodziejące zapalenie jelita grubego?

A.  nadmierna pobudliwość,
B.  alergia,
C.  obrzęki,
D.  odwodnienie i gorączka.

Zadanie 43.
Jedną z cech nowoczesnego pielęgniarstwa rodzinnego jest:

A . dominacja  świadczeń  wykonywanych  na  zlecenie  lekarza
POZ,

B . wysokie  znaczenie  edukacji  zdrowotnej  i  doradztwa  oraz
upodmiotowienie pacjenta,

C.  koncentracja na chorobie i człowieku chorym,
D.  orientacja na zaspokojenie potrzeb podopiecznych.

Zadanie 44.
Proces pielęgnowania to:

A . zindywidualizowane  pielęgnowanie  polegające  na
gromadzeniu  danych  o  pacjencie  i  jego  rodzinie,
ustaleniu planu, realizowaniu go oraz ocenianiu wyników
opieki,

B.  metoda pracy pielęgniarki,
C.  cykl działania zorganizowanego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 45.
Genogram to zapis graficzny rodziny, który informuje nas o:

A.  chorobach występujących w danej rodzinie,
B.  więziach występujących w danej rodzinie,
C.  strukturze danej rodziny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 46.
Struktura opieki, jako jeden z kryteriów standardów obejmuje:

A . wszystkie  czynności  i  relacje  zachodzące  w  grupie
dostawców  opieki,  a  także  pomiędzy  nimi  i  osobami,
którymi są świadczone,

B . zmianę stanu zdrowia, jaką osiągnięto u danej osoby lub
poprawę dzięki opiece zdrowotnej,

C . zasoby  ludzkie,  materialne,  sprzęt,  sposób  finansowania
oraz zarządzanie,

D . zasoby  ludzkie,  materialne  oraz  zmianę  stanu  zdrowia,
jaką  osiągnięto  u  danej  osoby  lub  poprawę  dzięki  opiece
zdrowotnej.

Zadanie 47.
Występowanie  zachorowań  na  daną  chorobę  wśród  ludności  na
określonym  terenie  w  liczbie  utrzymującej  s ię  na  podobnym
poziomie przez wiele lat to:

A .  epidemia,
B.  endemia,
C.  enzootia,
D.  epizotia.

Zadanie 48.
Określ rodzaj bólu występującego w półpaścu?

A.  rwący i piekący,
B.  napadowy i kłujący,
C.  łagodny i stały,
D.  rozlany, trudny do lokalizacji.

Zadanie 49.
W  przypadku  zastosowania  modelu  B.  Neuman  diagnoza
pielęgniarska będzie polegała na:

A.  ocenie deficytu samoopieki,
B . ocenie  stopnia  oddziaływania  bodźców  na  procesy

adaptacyjne,
C . ocenie  zakresu  i  charakteru  stresorów  działających  na

człowieka,
D . ocenie  problemów  w  aspekcie  czynności  życia

codziennego.

Zadanie 50.
W  celu  stwierdzenia  niedoczynności  tarczycy  należy  oznaczyć
poziom:

A.  kortyzolu,
B.  elektrolitów,
C.  enzymów zapalnych,
D.  TSH.



Zadanie 51.
Do działań niepożądanych morfiny należą:

A . biegunki,  pobudzenie  psychiczne,  kaszel,  wielomocz,
wybroczyny na skórze, suchość błon śluzowych,

B . brak  łaknienia,  lęk  i  przygnębienie,  parestezje,
obrzęki kończyn dolnych,

C . nudności  i  wymioty,  bezsenność,  hipotensja,  odczyny
alergiczne skóry, czkawka,

D . zaparcie  stolca,  wymioty,  świąd  skóry,  zaburzenia
psychiczne i neurologiczne.

Zadanie 52.
W  ustalaniu  standardów  pielęgnowania  uwzględnia  się  między
innymi:

A.  obowiązujące przepisy regulujące praktykę zawodową,
B.  doświadczenie pielęgniarki,
C.  kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
D.  staż pracy pielęgniarki.

Zadanie 53.
Lokalny  system  społeczny  lub  specyficzna  forma  życia
społecznego obejmująca całość życia mieszkańców to:

A.  społeczność lokalna,
B.  społeczeństwo,
C.  zbiorowość społeczna,
D.  aktywność społeczna.

Zadanie 54.
Diagnoza  wyjściowa  jako  element  konstrukcji  programu  promocji
zdrowia polega na:

A . opisie  sytuacji  problemu,  który  jest  punktem  wyjścia
programu, wskazaniu metod pomiaru i narzędzi,

B . zebraniu  informacji  i lu  chętnych  podopiecznych  będzie
zainteresowanych udziałem w programie,

C.  ustalenie stanu epidemiologicznego podopiecznych,
D.  ustaleniu źródeł finansowania programu.

Zadanie 55.
U  54-letniej  pacjentki  po  operacji  wola  tarczycy  zaobserwowano
objawy: obrzęk powiek, suchą skórę i  wypadanie włosów. Kobieta
stała  się  senna  i  znacznie  zwiększyła  masę  ciała.  Wymienione
objawy świadczą o:

A.  zaburzeniach wodno-elektrolitowych,
B.  niedoborze magnezu,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  nadczynności tarczycy.



Zadanie 56.
Poradnictwo  formalne  jako  pomaganie  w  sytuacji  nowej
problemowej ma miejsce wtedy, gdy doradca wykorzystuje:

A.  swoje doświadczenie życiowe,
B.  swoją wiedzę ogólnozawodową,
C.  swoje doświadczenie i ma specjalistyczną wiedzę,
D.  swoją wiedzę specjalistyczną.

Zadanie 57.
Dokonując analizy problemu według modelu PRECEDE-PROCEED należy
szczególną uwagę zwrócić na:

A.  zachowanie i jego determinanty,
B.  czynniki społeczne,
C.  czynniki ekonomiczne,
D.  czynniki taktyczne.

Zadanie 58.
Przyjmuje  się,  że  w  przypadku  nagłego  zatrzymania  krążenia,
nieodwracalne zmiany w mózgu następują po:

A.  2 minutach,
B.  4 minutach,
C.  8 minutach,
D.  10 minutach.

Zadanie 59.
Współczynnik umieralności:

A .  jest miarą poziomu opieki zdrowotnej,
B . charakteryzuje  wyłącznie  lokalną  sytuację

epidemiologiczną,
C . jest  zależny  wyłącznie  od  poziomu  kultury  zdrowotnej  i

wiedzy na temat zdrowia,
D.  jest podstawowym negatywnym miernikiem zdrowia.

Zadanie 60.
W  przpadku  nadciśnienia  tętniczego  krwi  podaż  sol i  na  dobę  w
diecie NIE powinna przekraczać:

A.  6 mg,
B.  5-6 g,
C.  12 mg,
D.  12 g.



Zadanie 61.
N a  jakie  parametry  życiowe  należy  zwrócić  uwagę  u  chorego  w
rozedmie płuc?

A.  częstość oddechów, pulsoksymetrię,
B.  tętno i ciśnienie tętnicze krwi,
C.  rytm serca,
D.  poziom leukocytów i OB.

Zadanie 62.
Celem  ćwiczeń  oddechowych  jest  utrzymanie  lub  przywrócenie
prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego przez:

A . zwiększenie  ruchomości  klatki  piersiowej,  poprawę  si ły
mięśniowej  przepony,  mięśni  międzyżebrowych  oraz
pomocniczych mięśni oddechowych,

B.  udrożnienie drzewa oskrzelowego,
C.  zwiększenie pojemności płuc,
D.  zmniejszenie ruchomości klatki piersiowej.

Zadanie 63.
Jakie  czynności  może  samodzielnie  podjąć  pielęgniarka  rodzinna
w  domu  pacjenta  do  czasu  przybycia  lekarza  w  przypadku
wystąpienia u pacjenta obrzęku płuc?

A.  podanie płynu do picia,
B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  siedzącej  ze  spuszczonymi

nogami,
C . założenie  kaniuli  do  żyły  obwodowej  i  podłączenie  wlewu

kroplowego z 0,9% NaCl,
D.  ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga.

Zadanie 64.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
C.  ma charakter ucisku i pieczenia w okolicy mostka,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 65.
Socjalizacja to:

A.  kształtowanie się poglądów polityczno-społecznych,
B . proces  uspołecznienia,  uczenia  się  bycia  członkiem

grupy,
C.  proces zdobywania wiedzy,
D.  okres wieku starszego.



Zadanie 66.
Podstawę  leczenia  dziecka  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym
stanowi:

A.  leczenie farmakologiczne,
B.  leczenie dietetyczne,
C.  psychoruchowe usprawnianie,
D . leczenie  farmakologiczne  połączone  z  leczeniem

dietetycznym.

Zadanie 67.
W  opiece  paliatywnej  najbardziej  zalecanym  preparatem
opioidowym jest:

A .  Dolargan,
B.  Tramadol,
C.  MST Continua, Kapanol,
D.  Metadon.

Zadanie 68.
Pod pojęciem dysgeusia rozumiemy:

A.  brak odbierania bodźców smakowych,
B.  nadwrażliwość na temperaturę potraw,
C.  zmniejszone odbieranie bodźców smakowych,
D.  nieprawidłowe odbieranie bodźców smakowych.

Zadanie 69.
W modelu REDA istotą działań doradcy w sprawach zdrowia jest:

A . przekazanie podopiecznemu informacji na temat problemów
zdrowotnych jakie występują w jego rodzinie,

B . prowadzenie podopiecznego do samodzielnego działania w
celu rozwiązania swojego problemu,

C . skierowanie  podopiecznego  do  właściwych  instytucji  w
celu rozwiązania problemu,

D . nawiązanie  współpracy z  organizacjami pozarządowymi w
celu włączenia ich do działań na rzecz zdrowia.

Zadanie 70.
Które  z  poniższych  zwrotów  do  podopiecznej  z  zaawansowanym
otępieniem są trafne?

A.  czy ma Pani teraz ochotę na kąpiel,
B . proszę  wstać  z  łóżka,  włożyć  szlafrok  i  pójść  do

łazienki,
C.  proszę rozebrać się i wejść do wanny,
D.  teraz pomogę Pani przy kąpieli.



Zadanie 71.
Z e  względu  na  zakres  pomocy  udzielanej  osobie  chorej
najwłaściwszy jest:

A . stan  równowagi  między  udzielaną  pomocą  a
zapotrzebowaniem na pomoc,

B . stan,  w  którym  zakres  udzielanej  pomocy  jest  mniejszy
niż zapotrzebowanie na opiekę,

C . stan,  w  którym  zakres  udzielanej  pomocy  jest  większy
niż zapotrzebowanie na opiekę,

D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 72.
W  bólu  umiarkowanym  sklasyfikowanym  jako  stopień  drugi
podajemy:

A.  analgetyk opioidowy do zwalczania bólu,
B . analgetyk  opioidowy  do  leczenia  bólu  umiarkowanego  +

lek wspomagający,
C . analgetyk  opioidowy  do  leczenia  bólu  słabego  i

umiarkowanego + lek wspomagający + lek nieopioidowy,
D.  analgetyk nieopioidowy + lek nieopioidowy.

Zadanie 73.
Pacjent,  u  którego  wystąpił  ból  wieńcowy,  powinien  w  pierwszej
kolejności:

A .  przyjąć nitroglicerynę,
B.  wezwać karetkę pogotowia,
C.  zgłosić się do lekarza poz w celu wykonania EKG,
D . przyjąć  dowolny  lek  przeciwbólowy  np.  paracetamol  lub

ibuprofen.

Zadanie 74.
Ograniczenie  w  diecie  spożycia  sol i  o  ok.  5  g  przez  pacjenta  z
nadciśnieniem tętniczym krwi  pozwala  obniżyć  wartości  ciśnienia
przeciętnie o:

A.  2-8 mmHg,
B.  8-15 mmHg,
C.  15-20 mmHg,
D . ograniczenie  sol i  w  diecie  nie  ma  wpływu  na  wartości

ciśnienia krwi.

Zadanie 75.
Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:

A.  niedoczynności tarczycy,
B.  nadczynności tarczycy,
C.  niedoczynności przytarczyc,
D.  nadczynności podwzgórza.



Zadanie 76.
Jedną  z  metod  wykorzystywanych  w  edukacji  zdrowotnej  jest
,,burza mózgów", która:

A . jest  odmianą  dyskusji,  której  cel  stanowi  znalezienie
dużej liczby pomysłów na rozwiązanie jednego problemu,

B . polega  na  wykorzystaniu  przeszłych  zdarzeń  do
kształtowania  umiejętności  i  zdolności  wytwarzania
różnych wariantów rozwiązywania jednego problemu,

C . polega na zbiorowym rozwiązywaniu sytuacji problemowej
określonej w opisie sytuacji,

D.  oparta jest na wymianie myśli między uczestnikami.

Zadanie 77.
Pacjent  przed  pomiarem  ciśnienia  tętniczego  krwi  nie  powinien
jeść,  spożywać  kofeiny,  palić  papierosów,  podejmować  wysiłku
fizycznego ani pić alkoholu przez:

A.  5 minut,
B.  20 minut,
C.  25 minut,
D.  30 minut.

Zadanie 78.
W stwardnieniu rozsianym najczęściej spotykaną postacią jest:

A .  postać rdzeniowa,
B.  postać móżdżkowa,
C.  postać mózgowa,
D.  "triada" Charkota.

Zadanie 79.
Zdrowie każdego człowieka jest zależne od:

A . czynników  fizycznych,  chemicznych  oraz  psychicznych
wpływających na stan zdrowia,

B . jakości  własnego,  dziedziczonego  aparatu  genetycznego,
stylu  życia,  i  działania  czynników  środowiskowych  oraz
ochrony zdrowia,

C . organizacji  systemu  ochrony  zdrowia  i  skutecznej
działalności  pracowników  ochrony  zdrowia  w  zakresie
promocji zdrowia, profilaktyki i leczenia chorób,

D . warunków  środowiskowych  w  jakich  żyje  człowiek  i  jego
stylu życia.



Zadanie 80.
Odpowiedzialność  za  działania  na  rzecz  zdrowia  w  dużej  mierze
złożono na:

A.  społeczność lokalną,
B.  rodzinę,
C . władze  państwowe,  samorządowe,  społeczności  lokalne  i

organizacje pozarządowe,
D.  poszczególne osoby.

Zadanie 81.
Do czynników ryzyka chorób układu krążenia związanych z cechami
osobniczymi zalicza się:

A .  wiek, płeć, uwarunkowania genetyczne,
B . obciążenie  rodzinne  chorobami  układu  krążenia,  styl

życia,
C.  wiek, otyłość, uwarunkowania genetyczne,
D.  płeć, wiek, palenie papierosów, nadmiar masy ciała.

Zadanie 82.
Które z poniższych metod służą do wczesnego diagnozowania raka
sutka?

A . mammografia, samodzielne badanie piersi, rentgen klatki
piersiowej,

B.  USG, OB, kliniczne badanie piersi,
C . samodzielne  badanie  piersi,  mammografia,  kliniczne

badanie piersi,
D.  OB, rentgen klatki piersiowej, USG.

Zadanie 83.
Zapobieganie  zranieniom  ostrymi  narzędziami  w  placówkach
ochrony zdrowia reguluje:

A . Ustawa  o  zawodach  pielęgniaki  i  położnej  z  15  l ipca
2011 r.,

B . Kodeks  etyki  zawodowej  pielęgniarki  i  położnej
Rzeczypospolitej Polskiej

C.  Dyrektywa unijna (32/2010/UE) z 10 maja 2010 r.,
D . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007

r .  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  świadczeń
zapobiegawczych,  diagnostycznych,  leczniczych  i
rehabilitacyjnych  udzielanych  przez  pielęgniarkę  albo
położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.



Zadanie 84.
Diagnoza pielęgniarska - ze względu na diagnozowany przedmiot -
dzieli się na:

A . diagnozę  fazy,  prognozy,  znaczenia,  typologiczną,
przyczyny,

B . diagnozę  grupy  społecznej  i  diagnozę
lokalną/środowiskową,

C.  diagnozę stanu fizycznego i diagnozę psychologiczną,
D . diagnozę indywidualną, diagnozę grupową (np. rodzinną),

diagnozę społeczności lokalnej.

Zadanie 85.
Cukrzyca  typu  1  jest  jednostką  chorobową,  charakteryzującą  się
gwałtownym narastaniem objawów w ciągu kilku dni. Do typowych
objawów NIE należy:

A.  wzmożone pragnienie i wielomocz,
B.  skłonność do rozwoju ketozy,
C . zmniejszenie  masy  ciała  mimo  nadmiernego  łaknienia  i

spożywania pokarmów,
D.  zmniejszone pragnienie.

Zadanie 86.
Jakie  czynniki  usposabiają  do  wystąpienia  i  utrzymywania  się
przewlekłego zapalenia trzustki?

A.  alkoholizm, powtarzające się zakażenia dróg żółciowych,
B.  nadmiar białka w diecie,
C.  nadmiar węglowodanów w diecie,
D.  zwiększenie aktywności fizycznej.

Zadanie 87.
D o upadków osób w podeszłym wieku w szczególności przyczyniają
się:

A .  upośledzenie sprawności narządów zmysłów,
B.  zaburzenia neurologiczne,
C.  hipotonia ortostatyczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 88.
Pacjent  po  zawale  mięśnia  sercowego  w  pierwszej  kolejności
powinien wyeliminować:

A.  tłuszcze z diety i palenie papierosów,
B.  stresującą pracę,
C.  spożywanie alkoholu,
D.  wysiłek fizyczny.



Zadanie 89.
Jakie objawy świadczyć będą o niedomodze egzogennej trzustki?

A.  nudności i ból brzucha,
B.  zaparcia i wymioty,
C . spadek masy ciała,  biegunka z  niestrawionymi resztkami

pokarmu,
D.  gorączka i ból brzucha.

Zadanie 90.
Liczba  podopiecznych pielęgniarki  podstawowej  opieki  zdrowotnej
nie powinna przekraczać:

A.  1200 osób,
B.  2000 osób,
C.  2500 osób,
D.  3200 osób.

Zadanie 91.
W  strategii  marketingu  społecznego  u  podstaw  edukacji
zdrowotnej rodziny leży założenie:

A . włączenia  do  działań  na  rzecz  edukacji  wszystkich
pracowników danej placówki medycznej,

B . uznania,  że  rodzina  jest  konsumentem,  który  potrzebuje
"produktu"  pod  nazwą  "umiejętności  zachowania
zdrowotnego",

C . reklamowanie  produktu,  który  wytwórca  uzna  za
najbardziej przydatny dla firmy,

D . przekonanie,  że  problem zdrowia  rodziny  jest  problemem
społecznym  i  dlatego  do  działań  na  rzecz  rodzinny
powinny włączyć się inne osoby z otoczenia.

Zadanie 92.
Samobójstwo altruistyczne ma miejsce w sytuacji, gdy:

A . jednostka  jest  zbyt  słabo  zintegrowana  z  grupą,  łączy
ją z nią zbyt luźna więź,

B.  jednostka nie ma możliwości wyboru, wyjścia z sytuacji,
C . jednostka ma zbyt wiele możliwości wyboru zachowań, nie

mając  jednocześnie  wskazówek  w  postaci  wyraźnych
wymogów społecznych, które wybory są właściwe,

D . jednostka  jest  zbyt  silnie  zintegrowana  z  grupą,
identyfikuje  s ię  z  nią  tak  dalece,  że  własne  cele  i
pragnienia  utożsamia  z  celami  grupy,  dla  je j  dobra
gotowa jest oddać życie.



Zadanie 93.
Pancytopenia jest to zaburzenie polegające na niedoborze:

A.  krwinek białych,
B.  krwinek czerwonych,
C.  płytek krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 94.
Głównymi chorobami zawodowymi pracowników służby zdrowia są:

A.  grzybice,
B.  zatrucia pokarmowe,
C.  wirusowe zapalenie wątroby typu B i typu C,
D.  grypa i zespoły grypopodobne.

Zadanie 95.
W  fazie  ostrej  wysiękowego  zapalenia  opłucnej  konieczne  jest
ułożenie chorego:

A.  na zdrowym boku,
B.  na chorym boku,
C.  w pozycji Trendelenburga,
D.  w pozycji półwysokiej.

Zadanie 96.
Wskaż,  które  z  niżej  podanych objawów są  charakterystyczne dla
raka żołądka z przerzutami:

A.  kaszel, duszność,
B . trudności  w  oddawaniu  moczu,  nietrzymanie  moczu,

krwiomocz,
C . utrata  łaknienia,  zespół  wyniszczenia  nowotworowego,

zaparcia, czkawka, żółtaczka,
D.  obrzęk limfatyczny.

Zadanie 97.
Jedną  z  form  maltretowania/krzywdzenia  dziecka  jest
zaniedbywanie. Związane jest ono z:

A .  użyciem siły fizycznej wobec dziecka,
B.  wykorzystaniem seksualnym dziecka,
C.  psychicznym znęcaniem się nad dzieckiem,
D.  niezaspokajaniem podstawowych potrzeb dziecka.

Zadanie 98.
Jakie objawy świadczą o zapaleniu dróg żółciowych?

A.  gorączka, zażółcenie powłok skórnych,
B.  wzdęcia i odbijanie,
C.  przyśpieszenie tętna i wzrost ciśnienia krwi,
D.  krew w stolcu.



Zadanie 99.
Aktywne  starzenie  s ię  poprzez  zdobywanie  wiedzy  to  projekt,
który zakłada:

A . systematyczną  kontynuację  aktywności  edukacyjnej,
profilaktyki  gerontologicznej  oraz  wszechstronną
aktywizację psychofizyczną,

B.  aktywizację osób starszych,
C.  współtworzenie programu spotkań seminaryjnych,
D.  naukę własną seniorów.

Zadanie 100.
Przy uszkodzeniu neuronu ruchowego ośrodkowego obserwujemy:

A . porażenia  spastyczne  lub  niedowłady  spastyczne  mięśni,
wzmożenie  odruchów  głębokich,  odruchy  patologiczne,
wzmożone napięcie mięśniowe,

B . porażenie  wiotkie  lub  niedowłady  wiotkie  mięśni,
zniesienie  odruchów  głębokich,  obniżenie  napięcia
mięśniowego, zanik mięśni,

C . porażenia  spastyczne,  zniesienie  odruchów  głębokich  i
powierzchownych, odruchy patologiczne,

D . porażenie  wiotkie  lub  niedowłady  wiotkie  mięśni,
zniesienie  odruchów  głębokich,  obniżenie  napięcia
mięśniowego bez zaniku mięśni.

Zadanie 101.
Procesy  starzenia  wpływają  na  zmianę  farmakokinetyki  leków,
dlatego po 65r. ż. zaleca się zmniejszenie dawek o:

A.  10%,
B.  30%,
C.  50%,
D.  70%.

Zadanie 102.
Holizm w odniesieniu do pielęgniarstwa oznacza:

A . lepsze  zrozumienie  rol i  zawodowej  jaką  może,  powinna  i
jest w stanie pełnić pielęgniarka,

B . świadczenie  opieki  we  wszystkich  stanach  zdrowia  i
choroby  i  we  wszystkich  obszarach  życia  pacjenta  przy
wykorzystaniu  przez  pielęgniarkę  posiadanych  przez
siebie umiejętności,

C . skoncentrowanie  się  na  pojedynczym  pacjencie  i  jego
chorobie,

D.  szersze spojrzenie na problemy zdrowotne.



Zadanie 103.
Proszę  wskazać,  który  z  poniższych  elementów  NIE  wpływa  na
wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjną rodziny:

A.  struktura rodziny,
B.  stan zdrowia poszczególnych jej członków,
C.  płeć poszczególnych członków rodziny,
D.  więzi emocjonalne panujące w rodzinie.

Zadanie 104.
W  czasie  gimnastyki  oddechowej  stosowanej  u  podopiecznych
powietrze nabierane jest przez:

A . jamę  nosową  a  wydychane  przez  jamę  ustną,  przy  czym
wdech powinien trwać dłużej niż wydech,

B . jamę  nosową  a  wydychane  przez  jamę  ustną,  przy  czym
wydech powinien trwać dłużej niż wdech,

C . przez  jamę  nosową  a  wydychane  przez  jamę  ustną,  przy
czym wdech i wydech powinien trwać tyle samo,

D . jamę  ustną  a  wydychane  przez  jamę  nosową,  przy  czym
wdech powinien trwać dłużej niż wydech.

Zadanie 105.
U  pacjenta  z  nietrzymaniem  moczu  stosujemy  trening  pęcherza
moczowego polegający na:

A . stosowaniu ćwiczeń wzmacniających mięśnie dna miednicy-
napinanie  i  rozluźnianie  mięśni  otaczających  cewkę
moczową,

B.  stosowaniu ćwiczeń wzmacniających mięśnie pośladkowe,
C . stosowaniu ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha oraz

mięśnie pośladkowe,
D . stosowaniu ćwiczeń wzmacniających mięśnie dna miednicy

i brzucha.

Zadanie 106.
Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:

A.  nadżerki w przewodzie pokarmowym,
B.  zespół wyniszczenia nowotworowego,
C.  zaburzenia połykania,
D.  utratę łaknienia.

Zadanie 107.
Pojęcie konformizm oznacza:

A.  zachowanie zgodne z oczekiwaniami innych,
B.  zachowanie niezgodne z oczekiwaniami innych,
C . proces,  w  trakcie  którego  jednostka  staje  s ię  członkiem

społeczeństwa,
D . proces,  w  trakcie  którego  jednostka  zostaje  wyodrębiona

ze społeczeństwa.



Zadanie 108.
Cele standardu ujęte są w:

A.  wstępie,
B.  oświadczeniu standardowym,
C.  kryteriach,
D.  materiałach dodatkowych.

Zadanie 109.
Najdogodniejszy  ze  względu  na  czas  trwania  efektu
przeciwbólowego  opioidów,  jest  odstęp  czasu  między  dawkami
środków przeciwbólowych opioidowych:

A.  dwugodzinny,
B.  czterogodzinny,
C.  sześciogodzinny,
D.  ośmiogodzinny.

Zadanie 110.
W nasilonych dolegliwościach kamicy żółciowej pacjentka powinna
pozostać na diecie:

A .  ścisłej,
B.  lekkostrawnej,
C.  wątrobowej,
D.  płynnej.

Zadanie 111.
Przed pomiarem stężenia triglicerydów pacjent powinien:

A.  pozostać bez jedzenia przez 12-14 godz.,
B.  pozostać bez jedzenia przez 6-8 godz.,
C.  pozostać bez jedzenia przez 1-2 godz.,
D.  spożyć wysokoenergetyczny posiłek.

Zadanie 112.
Optymalne  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  według  aktualnych
wytycznych ESH i ESC wynoszą:

A.  wartość skurczowa > 140mmHg , rozkurczowa 90 mmHg,
B.  wartość skurczowa 120-129 mmHg, rozkurczowa 80-84 mmHg,
C.  wartość skurczowa <120mmHg , rozkurczowa < 90 mmHg,
D.  wartość skurczowa <120mmHg , rozkurczowa < 80 mmHg.



Zadanie 113.
Edukacja zdrowotna to proces, w którym:

A.  ludzie uczą się dbać o zdrowie własne,
B . ludzie  uczą  się  dbać  o  zdrowie  własne  i  społeczności,  w

której żyją,
C . człowiek  wykorzystuje  zdobytą  wiedzę  w  sposób

efektywny,
D.  ludzie uczą się dbać o zdrowie najbliższych.

Zadanie 114.
Współczynnik umieralności niemowląt wczesny określony jest:

A . l iczbą zgonów niemowląt do 29 dnia życia w stosunku do
1000 żywo urodzonych,

B . l iczbą zgonów niemowląt do 29 dnia życia w stosunku do
10000 żywo urodzonych,

C . l iczbą  zgonów  niemowląt  do  7  dnia  życia  w  stosunku  do
1000 żywo urodzonych,

D . liczbą zgonów niemowląt do 29 dnia życia w stosunku do
100 żywo urodzonych.

Zadanie 115.
Z  programu profilaktyki  chorób układu krążenia realizowanego w
POZ mogą skorzystać:

A . świadczeniobiorcy,  którzy  uzyskali  >5  punktów  w  skali
SCORE,

B.  świadczeniobiorcy obojga płci po 45 roku życia,
C . mężczyźni  po  45  roku  życia  oraz  kobiety  po  50  roku

życia,
D . świadczeniobiorcy  obojga  płci  w  35,  40,  45,  50  i  55

roku życia.

Zadanie 116.
D o  oceny  ryzyka  wystąpienia  u  podopiecznego  upadku
wykorzystujemy:

A.  skale ADL,
B.  skale IADL,
C.  test Tinetti,
D.  test Taylor.



Zadanie 117.
Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju oraz
zdrowia  fizycznego,  psychicznego  i  społecznego  ludzi  w  każdym
wieku, ponieważ:

A . jest  korzystną  przeciwwagą  dla  obciążenia  pracą
umysłową, nadmiarem stresów i jednostronnym wysiłkiem
fizycznym,

B . pomaga osobom niepełnosprawnym w powrocie do normalnego
życia,

C.  jest ważnym elementem terapii różnych chorób,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 118.
Działania  edukacyjne  pielęgniarki  rodzinnej  wobec  pacjenta  z
wszczepionym stymulatorem serca powinny dotyczyć:

A.  przygotowania do samokontroli tętna,
B . udzielenia  wskazówek  dotyczących  aktywności  fizycznej

chorego,
C . przygotowania  chorego  do  korzystania  ze  sprzętów

codziennego użytku,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 119.
System  opieki  pielęgnacyjnej,  w  którym  pielęgniarka  wykonuje
określone  czynności,  a  pacjent  stosownie  do  swych  możliwości
wykonuje pozostałe czynności zaliczamy do systemu:

A.  całkowicie kompensacyjnego,
B.  częściowo kompensacyjnego,
C.  wspierającego,
D.  wspierająco- edukacyjnego.

Zadanie 120.
Korzyści  z  leczenia  uzupełniającego  raka  piersi  promieniami
jonizującymi to:

A.  przyspieszenie procesu gojenia się blizny operacyjnej,
B . zmniejszenie  ryzyka  wznowy  miejscowej  nowotworu  oraz

wystąpienia  przerzutów  w  regionalnych  węzłach
chłonnych,

C.  stymulacja mechanizmów obronnych organizmu,
D . zmniejszenie  dolegliwości  bólowych  powodowanych  przez

zmiany nowotworowe.



Zadanie 121.
Złożony  proces,  którego  zadaniem  jest  przywrócenie  możliwie
samodzielnego  życia  w  rodzinie  i  społeczności,  aktywności
społecznej i twórczej to:

A .  resocjalizacja,
B.  rehabilitacja,
C.  wtórna profilaktyka,
D.  fizykoterapia.

Zadanie 122.
D o  niekorzystnych  następstw  operacyjnego  leczenia  raka  piersi,
upośledzających sprawność fizyczną zaliczamy:

A.  zaburzenia statyki-postawy,
B.  ograniczenie zakresu ruchów w stawach obręczy barkowej,
C . zmniejszenie  si ły  mięśniowej  kończyny  strony

operowanej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 123.
Główną przyczyną choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy jest:

A .  stres,
B.  alkohol,
C.  działanie pepsyny i kwasu solnego,
D.  zakażenie Helicobacter pylori.

Zadanie 124.
Zespół Klinefeltera charakteryzuje się:

A . niskim  wzrostem,  brakiem  cech  dojrzewania  płciowego,
pierwotnym brakiem miesiączki,

B . zaburzonymi  proporcjami  długości  tułowia  do  długości
kończyn  (kończyny  długie),  jądra  małe,  niepłodność  u
mężczyzn,

C . zaburzonymi  proporcjami  długości  tułowia  do  długości
kończyn  (kończyny  krótkie),  jądra  małe,  często
niepłodność u mężczyzn,

D . niskim  wzrostem,  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu
lekkim, wadą serca.



Zadanie 125.
Jednym ze  styli  kierowania grupą jest  styl  autokratyczny.  W tym
stylu kierowania:

A . wszelkie  decyzje  podejmuje  samodzielnie  kierownik,  bez
uzgadniania  ich  z  innymi,  wysłuchuje  opinie  innych,  nie
narzuca swojego zdania,

B . wszelkie  decyzje  podejmuje  samodzielnie  kierownik,  bez
uzgadniania  ich  z  innymi,  nie  przyjmuje  sprzeciwów,
może  wysłuchać  innych  opinii,  a le  z  nimi  nie  dyskutuje,
bierze  je  pod  uwagę  lub  też  nie,  często  narzuca  swoje
zdanie i wymusza podporządkowanie,

C . zadania  rozdzielane  są  między  członków  grupy,  a
kierownik  się  w  to  nie  wtrąca,  nie  wydaje  poleceń,  a
kierownik  l iczy  się  z  opinią  grupy,  rozdziela  zadania
biorąc  pod  uwagę  kto  chce  dane  zadanie  wykonać,
wysłuchuje opinii podwładnych,

D . zadania  rozdzielane  są  między  członków  grupy,  a
kierownik nie liczy się z opinią grupy.

Zadanie 126.
W socjologii codzienne zachowania jednostki są determinowane:

A . wyznawanymi  przez  jednostkę  wartościami  i
obowiązującymi w danej kulturze wzorami zachowań,

B.  rodzajem wykonywanej pracy,
C.  przez płeć oraz wiek jednostki,
D . miejscem zamieszkania oraz sposobem spędzania wolnego

czasu.

Zadanie 127.
W modelu kompleksowego zarządzania jakością, centralne miejsce
zajmuje:

A.  pielęgniarka,
B.  lekarz,
C.  klient/pacjent,
D.  podmioty lecznicze.

Zadanie 128.
Rodzina  pełni  wiele  funkcji.  Jedną  z  nich  jest  kształtowanie
warunkowane kulturowo, a także przyjęte zwyczajowo i uznane za
obowiązujące  wzory  zachowań  oraz  działań  poszczególnych
członków rodziny. Funkcja realizująca powyższe zadanie to:

A.  funkcja prokreacyjna i seksualna,
B.  funkcja legalizacyjno-kontrolna,
C.  funkcja socjalizacyjna i kulturowa,
D.  funkcja wyznaczająca.



Zadanie 129.
Właściwymi  instytucjami  odwoławczymi  od  decyzji  o  orzeczeniu
choroby zawodowej u pracownika jest:

A . Terenowy  Inspektor  Sanitarny  i  Kierownik  Wojewódzkiej
Przychodni Medycyny Pracy,

B . dyrektor  zakładu  opieki  zdrowotnej,  w  którym
stwierdzono chorobę i Sąd Rejonowy,

C . Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny,  Naczelny  Sąd
Administracyjny,

D.  Ministerstwo Zdrowia.

Zadanie 130.
N a  jakie  parametry  życiowe  należy  zwracać  szczególną  uwagę  u
chorego z udarem niedokrwiennym mózgu?

A.  poziom cholesterolu we krwi,
B.  zabarwienie skóry,
C.  tętno i ciśnienie tętnicze krwi,
D.  obrzęki porażonych kończyn.

Zadanie 131.
Merton  wyróżnił  pięć  typów  przystosowania  się  do  ról
społecznych.  Jednym  z  nich  jest  rytualizm.  Ten  typ
przystosowania polega na:

A.  akceptacji środków przy jednoczesnym odrzuceniu celów,
B.  akceptacji środków i celów,
C.  akceptacji celów przy jednoczesnym odrzuceniu środków,
D.  odrzuceniu środków i celów.

Zadanie 132.
D o  pozawerbalnych  technik  zbierania  danych  niezbędnych  do
postawienia diagnozy pielęgniarskiej NIE zalicza się:

A .  analizy dokumentacji,
B.  rozmowy,
C.  lustracji terenowej,
D.  badania fizykalne.

Zadanie 133.
Hemofilia jest skazą krwotoczną, która:

A . rozwija  s ię  u  płci  męskiej,  podczas  gdy  kobiety  mogą
być nosicielkami,

B.  rozwija się zarówno u kobiet jak i u mężczyzn,
C . rozwija  s ię  u  kobiet,  podczas  gdy  płeć  męska  może  być

nosicielem,
D.  rozwija się u mężczyzn, którzy są nosicielami.



Zadanie 134.
Podaj objawy, które świadczą o hipoglikemii:

A .  pragnienie, wielomocz, przyspieszony głęboki oddech,
B.  przyspieszona czynność serca, drżenie rąk, pocenie się,
C . niskie  ciśnienie  tętnicze  krwi,  zmniejszone  napięcie

mięśni, wąskie źrenice,
D . zwolniona czynność serca, odwodniona skóra, wyschnięte

błony śluzowe.

Zadanie 135.
Najlepszą  metodą  oceniającą  narastanie  obrzęków  u  pacjenta
jest:

A .  pomiar masy ciała,
B.  badanie palpacyjne okolicy kostek,
C.  pomiar tkanki tłuszczowej,
D.  pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
TEST NR 410114
GRUPA 1
Zadanie 1.
Zasadniczą  rolę  w  leczeniu  zesztywniejącego  zapalenia  stawów
kręgosłupa i zapobieganiu kalectwu odgrywa:

A.  ziołolecznictwo,
B.  leczenie ruchem,
C.  naświetlania,
D.  elektrolecznictwo.

Zadanie 2.
Humanistyczna koncepcja opieki została opracowana przez:

A.  Madeleine Leininger,
B.  Martha Rogers,
C.  Jean Watson,
D.  Dorothy Orem.

Zadanie 3.
Właściwą  dietą  w  zaostrzeniu  objawów  w  przewlekłym  zapaleniu
trzustki jest:

A .  bogatobiałkowa z ograniczeniem tłuszczów,
B.  lekkostrawna,
C.  lekkostrawna z dużą ilością błonnika,
D.  oszczędzająca, półpłynna.

Zadanie 4.
Z e  względu  na  stopień  zaawansowania  i  nasilenia  objawów
klinicznych  i  biochemicznych  przewlekłą  niewydolność  nerek
można podzielić na 4 okresy. Okres III charakteryzuje się:

A . zwiększonym  stężeniem  fosforanów  nieorganicznych,
mocznika i kwasu moczowego w surowicy,

B.  wielomoczem,
C.  upośledzeniem zagęszczenia moczu,
D.  narastaniem obrzęków.

Zadanie 5.
W przebiegu kamicy nerkowej szczawianowej kontroli podlega:

A.  stężęnie kwasu moczowego w surowicy,
B.  ciężar właściwy moczu,
C.  gospodarka fosforanowo-wapniowa,
D.  poziom białka w moczu.



Zadanie 6.
Z  programu profilaktyki  chorób układu krążenia realizowanego w
POZ mogą skorzystać:

A . świadczeniobiorcy,  którzy  uzyskali  >5  punktów  w  skali
SCORE,

B.  świadczeniobiorcy obojga płci po 45 roku życia,
C . mężczyźni  po  45  roku  życia  oraz  kobiety  po  50  roku

życia,
D . świadczeniobiorcy  obojga  płci  w  35,  40,  45,  50  i  55

roku życia.

Zadanie 7.
Struktura opieki, jako jeden z kryteriów standardów obejmuje:

A . wszystkie  czynności  i  relacje  zachodzące  w  grupie
dostawców  opieki,  a  także  pomiędzy  nimi  i  osobami,
którymi są świadczone,

B . zmianę stanu zdrowia, jaką osiągnięto u danej osoby lub
poprawę dzięki opiece zdrowotnej,

C . zasoby  ludzkie,  materialne,  sprzęt,  sposób  finansowania
oraz zarządzanie,

D . zasoby  ludzkie,  materialne  oraz  zmianę  stanu  zdrowia,
jaką  osiągnięto  u  danej  osoby  lub  poprawę  dzięki  opiece
zdrowotnej.

Zadanie 8.
Kwarantanna to:

A . odosobnienie  zakażonych  lub  podejrzanych  o  zakażenie
ludzi  bądź  zwierząt  w  warunkach  uniemożliwiających
przeniesienie zakażenia na osoby wrażliwe,

B.  śledzenie dynamiki nowych zachorowań,
C . systematyczna  obserwacja  i  ograniczenie  swobody

poruszania  się  przez  ustalony  okres  zdrowych  osób,
które miały styczność z chorobą zakaźną,

D . systematyczna obserwacja stanu zdrowia osób, które były
narażone  na  zakażenie  w  celu  wczesnego
rozpoznaniachoroby lub zakażenia.

Zadanie 9.
Pancytopenia jest to zaburzenie polegające na niedoborze:

A.  krwinek białych,
B.  krwinek czerwonych,
C.  płytek krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 10.
Punktem  odniesienia  umożliwiającym  przeprowadzenie  oceny
jakości  świadczeń  medycznych,  w  tym  czynności  pielęgniarskich,
jest:

A . wybranie  odpowiedniego wskaźnika i  ustalenie  kryterium
oceny,

B.  wprowadzenie dodatkowych gratyfikacji finansowych,
C.  opinia współpracowników praktyki,
D.  wizytacja praktyk.

Zadanie 11.
D o  oceny  ryzyka  wystąpienia  u  podopiecznego  upadku
wykorzystujemy:

A.  skale ADL,
B.  skale IADL,
C.  test Tinetti,
D.  test Taylor.

Zadanie 12.
Do podstawowych objawów stwardnienia rozsianego należą:

A . zaburzenia  wzrokowe  (obniżenie  ostrości  wzroku,
oczopląs), zaburzenia słuchowe, zawroty głowy,

B . niedowłady  lub  porażenie  spastyczne,  zaburzenia
równowagi, chodu, drżenie zamiarowe,

C . zaburzenia wegetatywne - zaburzenia w oddawaniu moczu i
stolca,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 13.
Podstawą promocji zdrowia jest:

A .  wsparcie społeczne, jakość i styl życia,
B.  koncepcja zdrowia pozytywnego,
C . założenia  pomiaru  zdrowia  opartego  na  wskaźnikach

behawioralnych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 14.
W  czasie  gimnastyki  oddechowej  stosowanej  u  podopiecznych
powietrze nabierane jest przez:

A . jamę  nosową  a  wydychane  przez  jamę  ustną,  przy  czym
wdech powinien trwać dłużej niż wydech,

B . jamę  nosową  a  wydychane  przez  jamę  ustną,  przy  czym
wydech powinien trwać dłużej niż wdech,

C . przez  jamę  nosową  a  wydychane  przez  jamę  ustną,  przy
czym wdech i wydech powinien trwać tyle samo,

D . jamę  ustną  a  wydychane  przez  jamę  nosową,  przy  czym
wdech powinien trwać dłużej niż wydech.



Zadanie 15.
Podopieczna  lat  68,  otyła.  Skarży  się  na  uczucie  osłabienia,
bóle  głowy,  brak  łaknienia,  zwiększone  pragnienie,  pocenie  s ię
twarzy  i  głowy,  świąd  sromu.  Występuje  częste  parcie  na  mocz,
ziębnięcie stóp. Jakie schorzenie sugerują opisane objawy?

A.  miażdżycę,
B.  cukrzycę,
C.  niedoczynność tarczycy,
D.  niewydolność krążenia.

Zadanie 16.
Działania  edukacyjne  i  informacyjne,  które  pozwolą  na
intensyfikację koniecznych działań rehabilitacyjnych to:

A.  funkcja instrumentalna,
B.  funkcja ekspresyjna,
C.  promocja zdrowia,
D.  profilaktyka zdrowotna.

Zadanie 17.
Które z problemów towarzyszących opiece nad pacjentem z chorobą
Alzheimera powodują największe obciążenie emocjonalne opiekunów
rodzinnych?

A . zaburzenia zachowania, trudności w komunikowaniu się z
chorym,

B . trudności  w  samodzielnym  zaspakajaniu  potrzeb
biologicznych przez pacjenta,

C . zwiększona  częstotliwość  upadków,  upośledzenie
abstrakcyjnego myślenia pacjenta,

D . trudności  w  zapamiętywaniu  i  odtwarzaniu  nowych
informacji.

Zadanie 18.
Współczynnik umieralności niemowląt wczesny określony jest:

A . l iczbą zgonów niemowląt do 29 dnia życia w stosunku do
1000 żywo urodzonych,

B . l iczbą zgonów niemowląt do 29 dnia życia w stosunku do
10000 żywo urodzonych,

C . l iczbą  zgonów  niemowląt  do  7  dnia  życia  w  stosunku  do
1000 żywo urodzonych,

D . liczbą zgonów niemowląt do 29 dnia życia w stosunku do
100 żywo urodzonych.



Zadanie 19.
Wyróżniamy  trzy  modele  edukacji  zdrowotnej.  Który  model  jest
najbliższy idei promocji zdrowia?

A.  edukacja zdrowotna zorientowana na chorobę,
B.  edukacja zdrowotna zorientowana na czynniki ryzyka,
C.  edukacja zdrowotna zorientowana na zdrowie,
D . edukacja  zdrowotna  zorientowana  na  zdrowie  i  czynniki

ryzyka.

Zadanie 20.
Orzeczenie choroby zawodowej wydaje:

A.  lekarz pierwszego kontaktu,
B . Inspektor  Wojewódzkiej  Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej,
C.  Lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
D.  Terenowy Inspektor Sanitarny.

Zadanie 21.
II Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia odbyła się w:

A.  Ottawie,
B.  Adelaide,
C.  Sundsvall,
D.  Warszawie.

Zadanie 22.
Rodzina  pełni  wiele  funkcji.  Jedną  z  nich  jest  kształtowanie
warunkowane kulturowo, a także przyjęte zwyczajowo i uznane za
obowiązujące  wzory  zachowań  oraz  działań  poszczególnych
członków rodziny. Funkcja realizująca powyższe zadanie to:

A.  funkcja prokreacyjna i seksualna,
B.  funkcja legalizacyjno-kontrolna,
C.  funkcja socjalizacyjna i kulturowa,
D.  funkcja wyznaczająca.

Zadanie 23.
Jednym z typów osobowości jest intrawertyk, który:

A . całą  swoją  aktywność  i  uwagę  zwraca  niejako  , ,do
wewnątrz",  na  siebie,  nie  ujawnia  swoich  emocji,  jest
zamknięty przed światem,

B . kieruje  swoje  działania  , ,na  zewnątrz",  uzewnętrzniając
swoje uczucia, szuka kontaktów z innymi,

C . silnie  przeżywa  wszelkie  emocje  i  łatwo  rezygnuje  z
działania,

D . silnie  przeżywa  wszelkie  emocje  i  nie  rezygnuje  z
działania.



Zadanie 24.
W urostomii ważne jest, aby worki zmieniane były:

A.  rano,
B.  w południe,
C.  tylko wieczorem,
D.  nie ma to żadnego znaczenia.

Zadanie 25.
D o  oceny  zmian  odleżynowych  pielęgniarka  może  posłużyć  się
klasyfikacją w oparciu o skalę:

A.  Barthel'a, Glasgow,
B.  Winga, wizualno-analogową (WAS),
C . 5-stopniową  wg  Torrence'a,  4-stopniową  wg  Enisa  i

Sormiento,
D.  aktywności (PADL), Childa.

Zadanie 26.
N a  jakie  parametry  życiowe  należy  zwracać  szczególną  uwagę  u
chorego z udarem niedokrwiennym mózgu?

A.  poziom cholesterolu we krwi,
B.  zabarwienie skóry,
C.  tętno i ciśnienie tętnicze krwi,
D.  obrzęki porażonych kończyn.

Zadanie 27.
W każdym przypadku rozpoznania raka piersi obowiązuje ustalenie
jego stopnia rozwoju według:

A.  systemu /klasyfikacji/TNM,
B.  skali Winga,
C.  skali Honigfelda i Kalleta,
D.  skali Childa.

Zadanie 28.
Procesy  starzenia  wpływają  na  zmianę  farmakokinetyki  leków,
dlatego po 65r. ż. zaleca się zmniejszenie dawek o:

A.  10%,
B.  30%,
C.  50%,
D.  70%.



Zadanie 29.
Które  z  zachowań  jest  NIEWŁAŚCIWE  w  porozumiewaniu  się  z
podopiecznym z uszkodzonym ośrodkiem mowy wywołanym udarem
mózgu?

A . mówienie  do  niego  wolno  i  utrzymywanie  kontaktu
wzrokowego,

B . zadawanie  krótkich  pytań,  na  które  może  odpowiedzieć
skinieniem tak lub nie,

C . podpowiadanie  i  ponaglanie  przy  wypowiadaniu  krótkich
słów,

D . zwracanie s ię do podopiecznego jego imieniem, pomaganie
w pisaniu lewą ręką.

Zadanie 30.
Obowiązek  zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  choroby
zakaźnej:

A . spoczywa na  lekarzu POZ,  który  w ciągu 12  godzin  musi
zgłosić  podejrzenie  lub  rozpoznanie  choroby  zakaźnej  do
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

B . spoczywa na  lekarzu POZ,  który  w ciągu 24  godzin  musi
zgłosić  podejrzenie  lub  rozpoznanie  choroby  zakaźnej  do
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

C . spoczywa zarówno na lekarzu POZ jak i pielęgniarce POZ,
którzy  w  ciągu  48  godzin  muszą  zgłosić  podejrzenie  lub
rozpoznanie  choroby  zakaźnej  do  Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej,

D . spoczywa  na  pielęgniarce  POZ,  która  w  ciągu  12  godzin
musi  zgłosić  podejrzenie  lub  rozpoznanie  choroby
zakaźnej do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Zadanie 31.
Zdrowie każdego człowieka jest zależne od:

A . czynników  fizycznych,  chemicznych  oraz  psychicznych
wpływających na stan zdrowia,

B . jakości  własnego,  dziedziczonego  aparatu  genetycznego,
stylu  życia,  i  działania  czynników  środowiskowych  oraz
ochrony zdrowia,

C . organizacji  systemu  ochrony  zdrowia  i  skutecznej
działalności  pracowników  ochrony  zdrowia  w  zakresie
promocji zdrowia, profilaktyki i leczenia chorób,

D . warunków  środowiskowych  w  jakich  żyje  człowiek  i  jego
stylu życia.



Zadanie 32.
Pielęgniarka  rodzinna  realizując  nadrzędny  cel  promocji  zdrowia
podejmuje działania związane z:

A . kształtowaniem  u  ludzi  stylu  życia  i  warunków
sprzyjających tworzeniu, poprawie i ochronie zdrowia,

B . propagowaniem  szczepień  ochronnych  zgodnie  z
najnowszymi trendami,

C.  opieką nad środowiskami patologicznymi,
D . prowadzeniem  działalności  edukacyjnej  w  oparciu  o

organizacje pozarządowe.

Zadanie 33.
W modelu REDA istotą działań doradcy w sprawach zdrowia jest:

A . przekazanie podopiecznemu informacji na temat problemów
zdrowotnych jakie występują w jego rodzinie,

B . prowadzenie podopiecznego do samodzielnego działania w
celu rozwiązania swojego problemu,

C . skierowanie  podopiecznego  do  właściwych  instytucji  w
celu rozwiązania problemu,

D . nawiązanie  współpracy z  organizacjami pozarządowymi w
celu włączenia ich do działań na rzecz zdrowia.

Zadanie 34.
W obserwacji pacjenta z bólem nowotworowym pielęgniarka winna
uwzględnić:

A . przyczynę  bólu  (bólów),  dokładne  umiejscowienie  bólu  i
jego natężenie,

B.  czas trwania i promieniowanie, jego umiejscowienie,
C.  umiejscowienie, przyczynę i charakter bólu,
D.  umiejscowienie, charakter bólu oraz czas trwania.

Zadanie 35.
W  niewydolności  krążenia,  chorego  układa  się  z  uniesioną  górną
częścią tułowia, w celu:

A.  obniżenia ciśnienia tętniczego krwi,
B.  prawidłowego oddychania,
C.  likwidacji zastoju żylnego,
D . wspomagania  zwrotnego  odpływu  krwi  do  serca  oraz

cofania się zastoju.

Zadanie 36.
Jakich wskazówek udzielisz rodzinie w celu poprawy samopoczucia
pacjentki z zapaleniem płuc?

A.  częste wietrzenie pomieszczeń,
B.  częsta zmiana pozycji ciała,
C.  wysokie ułożenie ciała i oklepywanie pleców,
D.  zmiana diety.



Zadanie 37.
Najlepszą  metodą  oceniającą  narastanie  obrzęków  u  pacjenta
jest:

A .  pomiar masy ciała,
B.  badanie palpacyjne okolicy kostek,
C.  pomiar tkanki tłuszczowej,
D.  pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 38.
U pacjenta z zapaleniem płuc bezwzględnie należy:

A.  postawić bańki,
B.  zmienić dietę,
C.  zmniejszyć spożywanie płynów,
D.  zastosować gimnastykę oddechową.

Zadanie 39.
Epidemiologia jest nauką o:

A . występowaniu  i  rozprzestrzenianiu  się  chorób  zakaźnych
i zapobieganiu im,

B . programowaniu,  realizowaniu  i  ocenianiu  działalności
prewencyjnej,

C . programowaniu i podejmowaniu działań służących kontroli
stanu zdrowia ludności,

D . rozpowszechnianiu  i  czynnikach  warunkujących
występowanie związanych ze zdrowiem stanów lub zdarzeń
w  określonych  populacjach,  jak  również  dyscypliną
służącą do kontroli problemów zdrowotnych.

Zadanie 40.
Wczesna  starość  jako  okres  procesu  starzenia  się  zaczyna  się
według WHO:

A.  od 60 roku życia,
B.  od 65 roku życia,
C.  od 70 roku życia,
D.  od 74 roku życia.

Zadanie 41.
Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:

A.  nadżerki w przewodzie pokarmowym,
B.  zespół wyniszczenia nowotworowego,
C.  zaburzenia połykania,
D.  utratę łaknienia.



Zadanie 42.
Techniki awersyjne stosowane u palaczy polegają na:

A . próbie  wygaszenia  potrzeby  palenia  tytoniu  przez
połączenie  zachowania  "palenie  papierosów"  z  bodźcami
awersyjnymi (przykrymi),

B . koncentrowaniu  się  na  treningu,  w  trakcie  którego
palacz  uczy  się  radzenia  sobie  z  si lną  chęcią
zapalenia,

C . stosowaniu  środka  zastępczego  zamiast  papierosa  np.
guma do żucia,

D . prowadzeniu  szkolenia  rodziny  aby  stanowiła  wsparcie
dla osoby rezygnującej z palenia.

Zadanie 43.
Celem działań pielęgniarki wg Calisty Roy jest:

A . pomagać człowiekowi zachować zdrowie przez pobudzanie i
wspieranie jego przystosowawczych zdolności,

B . poznanie i zrozumienie wszystkich czynników kulturowych
danej  społeczności  i  uwzględniania  ich  w  procesie
opieki,

C . nauczanie pacjenta niwelowania stresów, które mogą być
przyczyną choroby,

D . uczenie  pacjenta  dostrzegania  sensu  wewnętrznej
harmonii umysłu, ciała i duszy.

Zadanie 44.
Cele standardu ujęte są w:

A.  wstępie,
B.  oświadczeniu standardowym,
C.  kryteriach,
D.  materiałach dodatkowych.

Zadanie 45.
Współczynnik umieralności:

A .  jest miarą poziomu opieki zdrowotnej,
B . charakteryzuje  wyłącznie  lokalną  sytuację

epidemiologiczną,
C . jest  zależny  wyłącznie  od  poziomu  kultury  zdrowotnej  i

wiedzy na temat zdrowia,
D.  jest podstawowym negatywnym miernikiem zdrowia.

Zadanie 46.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje:

A.  organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej,
B.  wojewoda,
C.  starosta powiatu prowadzący dom pomocy społecznej,
D.  prawidłowa odp. A i C.



Zadanie 47.
Jedną z 6 zasad budowania i  mierzenia jakości opieki zdrowotnej
zaproponowanych  przez  J .  Maxwella  przyjętych  przez  WHO  jest
adekwatność zgodnie z którą:

A . opieka  jest  świadczona  dla  całej  populacji  na  podstawie
rozpoznanych potrzeb,

B . opieka  zdrowotna  uwzględnia  kulturowe  i  religijne
wartości odbiorców, spełnia ich oczekiwania,

C . opieka  spełnia  swoje  zadania  w  kategorii  korzyści  i
efektów zdrowotnych jednostki,

D . rodzaje  świadczeń  zdrowotnych  są  dostosowane  do
rzeczywistych  potrzeb  zdrowotnych  społeczności,  są
oczekiwane.

Zadanie 48.
Napad kolki nerkowej złagodzi:

A .  ciepła kąpiel,
B.  diureza wymuszona, leki p/bólowe i rozkurczowe,
C.  leżenie w łóżku,
D.  ciepły okład na okolicę lędźwiową.

Zadanie 49.
U osoby z niedowładem połowiczym charakterystyczny jest chód:

A.  brodzący,
B.  koszący,
C.  ataktyczny,
D.  móżdżkowy.

Zadanie 50.
Które  z  wymienionych  działań  jest  najważniejsze  u  pacjenta  z
nieżytem oskrzeli?

A.  wykonanie pomiaru temperatury ciała,
B.  wykonanie toalety drzewa oskrzelowego,
C.  podanie ziołowych preparatów uspakajających,
D.  wykonanie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 51.
D o  opracowania  standardów  opieki  wykorzystuje  s ię  między
innymi:

A.  skale satysfakcji pacjenta,
B.  teorię Donabediana,
C.  proces pielęgnowania,
D.  teorię potrzeb Maslowa.



Zadanie 52.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
klasyfikację:

A .  Katz'a,
B.  NYHA,
C.  Norton'a,
D.  Barthel'a.

Zadanie 53.
Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:

A.  niedoczynności tarczycy,
B.  nadczynności tarczycy,
C.  niedoczynności przytarczyc,
D.  nadczynności podwzgórza.

Zadanie 54.
Apel  o  uznanie  społeczności  lokalnej  za  miarodajne  źródło
opinii  na  temat  zdrowia,  je j  warunków  życia  i  dobrego
samopoczucia został zamieszczony w:

A.  Karcie Ottawskiej,
B.  Deklaracji Bolońskiej,
C.  Traktacie Akcesyjnym,
D.  Dyrektywach Unii Europejskiej.

Zadanie 55.
Optymalne  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  według  aktualnych
wytycznych ESH i ESC wynoszą:

A.  wartość skurczowa > 140mmHg , rozkurczowa 90 mmHg,
B.  wartość skurczowa 120-129 mmHg, rozkurczowa 80-84 mmHg,
C.  wartość skurczowa <120mmHg , rozkurczowa < 90 mmHg,
D.  wartość skurczowa <120mmHg , rozkurczowa < 80 mmHg.

Zadanie 56.
Hemofilia jest skazą krwotoczną, która:

A . rozwija  s ię  u  płci  męskiej,  podczas  gdy  kobiety  mogą
być nosicielkami,

B.  rozwija się zarówno u kobiet jak i u mężczyzn,
C . rozwija  s ię  u  kobiet,  podczas  gdy  płeć  męska  może  być

nosicielem,
D.  rozwija się u mężczyzn, którzy są nosicielami.



Zadanie 57.
Proszę  wskazać,  która  kobieta  jest  bardziej  zagrożona
zachorowaniem na raka piersi:

A .  kobieta w wieku do 27 lat bezdzietna,
B.  kobieta w wieku 50 lat, matka zmarła na nowotwór,
C.  kobieta w wieku 70 lat otyła,
D . kobieta  w  wieku  30-40  lat  paląca  i  nadużywająca

alkoholu.

Zadanie 58.
Do czynników ryzyka chorób układu krążenia związanych z cechami
osobniczymi zalicza się:

A .  wiek, płeć, uwarunkowania genetyczne,
B . obciążenie  rodzinne  chorobami  układu  krążenia,  styl

życia,
C.  wiek, otyłość, uwarunkowania genetyczne,
D.  płeć, wiek, palenie papierosów, nadmiar masy ciała.

Zadanie 59.
Edukacja zdrowotna to proces, w którym:

A.  ludzie uczą się dbać o zdrowie własne,
B . ludzie  uczą  się  dbać  o  zdrowie  własne  i  społeczności,  w

której żyją,
C . człowiek  wykorzystuje  zdobytą  wiedzę  w  sposób

efektywny,
D.  ludzie uczą się dbać o zdrowie najbliższych.

Zadanie 60.
Podejmowanie  działań  mobilizujących  wszystkie  si ły  instytucji  i
organizacji społecznych oparte jest na:

A . wspólnym  planie  powstałym  w  oparciu  o  kompleksowe
badania społeczności lokalnej,

B.  rozpoznaniu potencjału społeczności,
C . rozpoznaniu  mechanizmów  regulujących  stosunki

międzyludzkie,
D . systemie  instytucji  służących  organizacji  życia

zbiorowego.

Zadanie 61.
Socjalizacja to:

A.  kształtowanie się poglądów polityczno-społecznych,
B . proces  uspołecznienia,  uczenia  się  bycia  członkiem

grupy,
C.  proces zdobywania wiedzy,
D.  okres wieku starszego.



Zadanie 62.
Podczas  badania  fizykalnego  przez  pielęgniarkę,  najbardziej
wiarygodnym objawem niewydolności serca jest:

A .  przyśpieszenie akcji serca,
B.  duszność,
C.  poszerzenie żył szyjnych,
D.  zmęczenie.

Zadanie 63.
Wśród  licznych  źródeł  informacji  o  rodzinie  i  je j  członkach,  za
podstawowe  źródło  danych  do  postawienia  diagnozy
pielęgniarskiej przyjmuje się:

A . własną  inicjatywę  pielęgniarki  w  zakresie  gromadzenia
informacji,

B.  dokumentację szpitalną i ambulatoryjną pacjenta,
C . informację  udzielaną  przez  samego  pacjenta  i  jego

rodzinę,
D.  informacje przekazywane przez lekarzy i rodzinę.

Zadanie 64.
Reumatoidalne zapalenie stawów charakteryzują:

A.  hipotermia,
B.  nadmierny apetyt,
C.  ból i poranna sztywność stawów,
D.  zażółcenie powłok skórnych.

Zadanie 65.
Holizm w odniesieniu do pielęgniarstwa oznacza:

A . lepsze  zrozumienie  rol i  zawodowej  jaką  może,  powinna  i
jest w stanie pełnić pielęgniarka,

B . świadczenie  opieki  we  wszystkich  stanach  zdrowia  i
choroby  i  we  wszystkich  obszarach  życia  pacjenta  przy
wykorzystaniu  przez  pielęgniarkę  posiadanych  przez
siebie umiejętności,

C . skoncentrowanie  się  na  pojedynczym  pacjencie  i  jego
chorobie,

D.  szersze spojrzenie na problemy zdrowotne.

Zadanie 66.
Ból  przewlekły  jest  definiowany  jako  ból,  który  nie  ustępuje
pomimo wygojenia się tkanek i:

A .  trwa dłużej niż 2 miesiące,
B.  trwa dłużej niż 4 tygodnie,
C.  trwa dłużej niż 2 tygodnie,
D.  trwa dłużej niż 3 miesiące.



Zadanie 67.
Proszę  wskazać,  który  z  poniższych  elementów  NIE  wpływa  na
wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjną rodziny:

A.  struktura rodziny,
B.  stan zdrowia poszczególnych jej członków,
C.  płeć poszczególnych członków rodziny,
D.  więzi emocjonalne panujące w rodzinie.

Zadanie 68.
Dokonujesz  oceny  czynności  poznawczych  podopiecznej.  Które  z
poniższych zachowań każe szukać pomocy lekarskiej?

A . raz  w  miesiącu  zapomina  gdzie  położyła  rzecz
codziennego użytku,

B.  raz w miesiącu nie rozumie treści filmu,
C . kilka  razy  dziennie  zapomina,  co  mówiono  je j  dnia

poprzedniego,
D.  raz w tygodniu gubi wątek rozmowy czy czytania.

Zadanie 69.
Czy osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie na
likwidację barier architektonicznych?

A.  tak,
B.  nie,
C.  tylko na podstawie skierowania lekarskiego,
D.  tylko osoba ciężko chora.

Zadanie 70.
Jedną z cech nowoczesnego pielęgniarstwa rodzinnego jest:

A . dominacja  świadczeń  wykonywanych  na  zlecenie  lekarza
POZ,

B . wysokie  znaczenie  edukacji  zdrowotnej  i  doradztwa  oraz
upodmiotowienie pacjenta,

C.  koncentracja na chorobie i człowieku chorym,
D.  orientacja na zaspokojenie potrzeb podopiecznych.

Zadanie 71.
W  skład  teorii  deficytu  samoopieki  D.E.Orem  wchodzą  teorie
cząstkowe:

A.  deficytu samoopieki i systemów opieki pielęgnacyjnej,
B.  samoopieki i teoria deficytu samoopieki,
C.  systemów opieki pielęgnacyjnej i teoria samoopieki,
D . systemów  opieki  pielęgnacyjnej,  teoria  samoopieki  i

teoria deficytu samoopieki.



Zadanie 72.
Które z poniższych metod służą do wczesnego diagnozowania raka
sutka?

A . mammografia, samodzielne badanie piersi, rentgen klatki
piersiowej,

B.  USG, OB, kliniczne badanie piersi,
C . samodzielne  badanie  piersi,  mammografia,  kliniczne

badanie piersi,
D.  OB, rentgen klatki piersiowej, USG.

Zadanie 73.
Celem działań prewencji wtórnej, jest:

A .  redukcja występowania choroby,
B.  zapobieganie skutkom przebytej choroby,
C . redukcja  wszelkiego  rodzaju  komplikacji  i  defektów

wywołanych przez chorobę,
D . powstrzymanie  rozwoju  choroby  oraz  skrócenie  czasu  je j

trwania.

Zadanie 74.
Rozpoznanie  społeczności  lokalnej  pozwala  pielęgniarce  na
ustalenie:

A . jakie  są  możliwości  współdziałania  i  z  kim  pielęgniarka
może współpracować w konkretnej społeczności,

B . kogo  w  środowisku  można  włączyć  w  opiekę  i  realizację
jakich zadań,

C . jak  wykorzystać  i  aktywizować  potencjał  społecznego
środowiska lokalnego w którym żyje człowiek,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 75.
Pojęcie zdrowia w znaczeniu jednostkowym w ujęciu WHO to:

A . proces  kształtujący  zdrowie  poprzez  promowanie  i
zapobieganie czynnikom ryzyka,

B.  brak odchylenia od stanu ,,normalnego",
C . stan  zupełnej  pomyślności  fizycznej,  psychicznej  i

społecznej, a nie jedynie brak choroby lub ułomności,
D . higiena  osobista,  otoczenia,  żywienia,  pracy  i

wypoczynku,  wychowanie  zgodnie  z  zasadami
bezpieczeństwa osobistego i zbiorowego.



Zadanie 76.
Najczęstszym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn w Polsce jest
nowotwór:

A.  krtani,
B.  żołądka,
C.  gruczołu krokowego,
D.  płuc.

Zadanie 77.
Pojęcie konformizm oznacza:

A.  zachowanie zgodne z oczekiwaniami innych,
B.  zachowanie niezgodne z oczekiwaniami innych,
C . proces,  w  trakcie  którego  jednostka  staje  s ię  członkiem

społeczeństwa,
D . proces,  w  trakcie  którego  jednostka  zostaje  wyodrębiona

ze społeczeństwa.

Zadanie 78.
W  stanach  zagrożenia  życia  pielęgniarka/położna  może  podać
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego:

A.  glucosum 40% - roztwór do wstrzykiwań,
B . hydrocortisonum  hemisuccinatum  -  proszek  i

rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
lub infuzji,

C .  adrenalinę,
D.  atropinę.

Zadanie 79.
N a  jakie  objawy  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  u  chorych,  u
których występuje mania?

A.  urojenia,
B.  depresja,
C.  podniecenie ruchowe i zawyżony nastrój,
D.  nadmierną senność.

Zadanie 80.
W modelu kompleksowego zarządzania jakością, centralne miejsce
zajmuje:

A.  pielęgniarka,
B.  lekarz,
C.  klient/pacjent,
D.  podmioty lecznicze.



Zadanie 81.
Jedną  z  metod  wykorzystywanych  w  edukacji  zdrowotnej  jest
,,burza mózgów", która:

A . jest  odmianą  dyskusji,  której  cel  stanowi  znalezienie
dużej liczby pomysłów na rozwiązanie jednego problemu,

B . polega  na  wykorzystaniu  przeszłych  zdarzeń  do
kształtowania  umiejętności  i  zdolności  wytwarzania
różnych wariantów rozwiązywania jednego problemu,

C . polega na zbiorowym rozwiązywaniu sytuacji problemowej
określonej w opisie sytuacji,

D.  oparta jest na wymianie myśli między uczestnikami.

Zadanie 82.
Która  z  podanych  wartości  wskaźnika  masy  ciała  (BMI)  wskazuje
na otyłość?

A.  <20 kg/m2,
B.  20-24,9 kg/m2,
C.  25-29,9 kg/m2,
D.  >30 kg/m2.

Zadanie 83.
Literatura  przedmiotu  charakteryzująca  sytuację  rodzin  z
dzieckiem  niepełnosprawnym  intelektualnie  wymienia  fazy,  przez
które  przechodzą  rodzice.  Jedna  z  nich  jest  opisywana
następująco:  rodzice  coraz  wyraźniej  odzyskują  zdolność  do
podejmowania  racjonalnych  decyzji  i  podejmują  coraz  więcej
działań dla dobra dziecka i jest to faza:

A.  szoku,
B.  reakcji,
C.  przystosowania,
D.  orientacji.

Zadanie 84.
W  modelu  edukacji  zdrowotnej  zorientowanej  na  zdrowie,
szczególne znaczenie ma pozytywna argumentacja dotycząca:

A.  prowadzenia działań rehabilitacyjnych,
B.  prowadzenia działań profilaktycznych,
C . wskazania  zależności  między  dobrym  stanem  zdrowia  a

wysoką jakością życia,
D . ochrony  zdrowia  poprzez  odpowiednie  regulacje  prawne

dotyczące np. standardów dla wody.



Zadanie 85.
W socjologii codzienne zachowania jednostki są determinowane:

A . wyznawanymi  przez  jednostkę  wartościami  i
obowiązującymi w danej kulturze wzorami zachowań,

B.  rodzajem wykonywanej pracy,
C.  przez płeć oraz wiek jednostki,
D . miejscem zamieszkania oraz sposobem spędzania wolnego

czasu.

Zadanie 86.
D o oceny jakości życia pacjenta w stanie terminalnym narzędziem
z wyboru jest:

A .  skala HAD,
B.  skala ESAS,
C.  metoda QLQ-C 30,
D.  Indeks Karnofskiego.

Zadanie 87.
Gluten  jest  białkiem  pochodzenia  roślinnego,  znajdującego  się  w
następujących ziarnach zbóż:

A.  pszenica, żyto, owies, ryż,
B.  pszenica, jęczmień, owies, żyto,
C.  pszenica, jęczmień, ryż, owies,
D.  żyto, owies, ryż, jęczmień.

Zadanie 88.
U  54-letniej  pacjentki  po  operacji  wola  tarczycy  zaobserwowano
objawy: obrzęk powiek, suchą skórę i  wypadanie włosów. Kobieta
stała  się  senna  i  znacznie  zwiększyła  masę  ciała.  Wymienione
objawy świadczą o:

A.  zaburzeniach wodno-elektrolitowych,
B.  niedoborze magnezu,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 89.
Postępowanie  pielęgniarki  z  pacjentem  z  zaburzeniami  pamięci
obejmuje:

A . naukę  pacjenta  przez  rozwijanie  zdolności
zapamiętywania mnemotechnicznego,

B . wracanie  do  punktu  wyjścia  (pacjent  zapomina  po  co
przyszedł,  wtedy  powinien  wrócić  do  miejsca,  gdzie
wyjściowy bodziec zainicjował działanie),

C . pracować  nad  usprawnieniem  pamięci  prospektywnej
(dotyczącej  przyszłości)  i  zastępować  pamięć
retrospektywną (dotyczącą przeszłości),

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 90.
W  ustalaniu  standardów  pielęgnowania  uwzględnia  się  między
innymi:

A.  obowiązujące przepisy regulujące praktykę zawodową,
B.  doświadczenie pielęgniarki,
C.  kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
D.  staż pracy pielęgniarki.

Zadanie 91.
Pacjentka  chora  na  schizofrenię,  obecnie  pobudzona  ruchowo,
która  słyszy  wrogie  głosy  i  twierdzi,  że  ludzie  cały  czas  ją
obserwują, cierpi na urojenia:

A.  prześladowcze,
B.  wielkościowe,
C.  depresyjne,
D.  hipochondryczne.

Zadanie 92.
Kwalifikacja  pacjenta  do  pielęgniarskiej  opieki  długoterminowej
domowej dokonywana jest za pomocą skali:

A .  Glasgow,
B.  Douglas,
C.  Waterlow,
D.  Barthel.

Zadanie 93.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
C.  ma charakter ucisku i pieczenia w okolicy mostka,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 94.
Pacjentka,  która  od  kilkudziesięciu  lat  choruje  na  wrzodziejące
zapalenie  jel ita  grubego  jest  pod  stałą  opieką  pielęgniarki
rodzinnej.  Pacjentka  obecnie  czuje  s ię  źle,  jest  wychudzona  i
apatyczna. Jaką dietę  należy zaproponować pacjentce w obecnym
stanie zdrowia?

A.  wysokobiałkową i bezbłonnikową,
B.  wysokobiałkową,
C.  oszczędzającą ale z dużą ilością błonnika,
D.  lekkostrawną.



Zadanie 95.
Korzystnym typem relacji opiekuńczych w rodzinie osób chorych i
niepełnosprawnych jest:

A . równowaga  pomiędzy  niezbędną  opieką  i  pielęgnacją  a
faktycznie uzyskiwaną pomocą,

B.  znaczny nadmiar opieki,
C.  nieznaczny niedobór opieki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 96.
Do działań niepożądanych morfiny należą:

A . biegunki,  pobudzenie  psychiczne,  kaszel,  wielomocz,
wybroczyny na skórze, suchość błon śluzowych,

B . brak  łaknienia,  lęk  i  przygnębienie,  parestezje,
obrzęki kończyn dolnych,

C . nudności  i  wymioty,  bezsenność,  hipotensja,  odczyny
alergiczne skóry, czkawka,

D . zaparcie  stolca,  wymioty,  świąd  skóry,  zaburzenia
psychiczne i neurologiczne.

Zadanie 97.
Najczęściej  spotykane  zaburzenia  dotyczące  sfery  psychicznej  w
przebiegu stwardnienia rozsianego to:

A.  depresja lub euforia,
B.  lekkie otępienie,
C.  zespoły hipochondryczne lub histeryczne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 98.
Podopieczna lat 86 z nadciśnieniem tętniczym i nadwagą. Uskarża
s ię  na  bóle  stawów  kolanowych  i  zawroty  głowy.  Jaką  dietę
należy zapewnić podopiecznej?

A.  dowolną, na życzenie podopiecznej,
B.  niskokaloryczną z ograniczeniem soli,
C.  wysokobiałkową,
D.  wyłącznie jarzynowo-owocową.

Zadanie 99.
Podopieczna  lat  74  w  IV  tygodniu  po  endoprotezoplastyce  stawu
biodrowego  lewego.  Mieszka  z  synem.  Jak  podopieczna  może
poruszać się w najbliższym środowisku?

A.  o kulach tylko po mieszkaniu,
B.  o kulach i w obecności syna w domu i poza domem,
C.  sama z balkonikiem (chodzikiem) poza domem,
D.  tylko po mieszkaniu prowadzona przez syna.



Zadanie 100.
Czynniki  istniejące  w  rodzinie,  które  podlegają  znacznej
bezpośredniej  modyfikacji  w  działaniu  pielęgniarki  mieszczą  się
głównie w:

A.  obszarze zachowań zdrowotnych i stylu życia,
B.  czynnikach środowiskowych,
C.  czynnikach genetycznych,
D.  zaburzeniach w komunikowaniu.

Zadanie 101.
Główną przyczyną obrzęku limfatycznego (chłonnego) jest:

A .  zakażenie rany pooperacyjnej,
B.  zaburzenie odpływu chłonki,
C . zwłóknienie  tkanki  podskórnej  i  tłuszczowej  oraz

powięzi,
D.  zanik gruczołów potowych.

Zadanie 102.
Istotnym  warunkiem  skuteczności  działań  pielęgniarki  rodzinnej
jest pełna wiedza dotycząca rodziny jako:

A.  grupy społecznej,
B.  instytucji,
C.  systemu wzajemnego wsparcia i pomocy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 103.
Pod pojęciem dysgeusia rozumiemy:

A.  brak odbierania bodźców smakowych,
B.  nadwrażliwość na temperaturę potraw,
C.  zmniejszone odbieranie bodźców smakowych,
D.  nieprawidłowe odbieranie bodźców smakowych.

Zadanie 104.
Udział  pielęgniarki  w  działaniach  na  rzecz  zdrowia  społeczności
lokalnej wynika z realizacji założeń programu ICN:

A.  Zdrowe Miasta,
B.  CINDI,
C.  Partnerstwo dla zdrowia społeczności lokalnej,
D.  Badanie Trzech Społeczności.



Zadanie 105.
Pacjentka  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  półkuli  dominującej
opuszcza  szpital.  Nadal  utrzymuje  się  niedowład  połowiczy  i
afazja.  Pacjentka  ma  znacznie  upośledzoną  zdolność  mówienia,
ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja:

A.  ruchowa, inaczej ekspresyjna lub motoryczna,
B.  czuciowa inaczej recepcyjna lub sensoryczna,
C.  mieszana inaczej całkowita lub globalna,
D.  amnestyczna inaczej nominalna lub anomia.

Zadanie 106.
Celem  ćwiczeń  oddechowych  jest  utrzymanie  lub  przywrócenie
prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego przez:

A . zwiększenie  ruchomości  klatki  piersiowej,  poprawę  si ły
mięśniowej  przepony,  mięśni  międzyżebrowych  oraz
pomocniczych mięśni oddechowych,

B.  udrożnienie drzewa oskrzelowego,
C.  zwiększenie pojemności płuc,
D.  zmniejszenie ruchomości klatki piersiowej.

Zadanie 107.
Wzmożone  napięcie  mięśniowe  w  chorobie  Parkinsona  można
zmniejszyć przez:

A.  oziębienie ciała,
B.  ogrzanie ciała,
C.  leżenie w czasie wypoczynku z podpartym tułowiem,
D . nie  ma  żadnego  sposobu  na  zmniejszenie  wzmożonego

napięcia mięśniowego.

Zadanie 108.
Jaką  pozycję  ciała  powinna  przyjąć  chora  w  czasie  napadu
duszności w przebiegu dychawicy oskrzelowej?

A.  wysoką z podparciem,
B.  półleżącą na lewym boku,
C.  siedzącą z podparciem ze spuszczonymi nogami,
D.  siedzącą z pochyleniem do przodu.



Zadanie 109.
Jedną  z  form  rehabilitacji  w  psychiatrii  jest  hostel.
Rehabilitacja w hostelu przebiega:

A . w warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska życia,
a obecność personelu jest całodobowa,

B . w warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska życia,
a  obecność  personelu  ogranicza  się  do  kilku  godzin
dziennie,

C . w  warunkach  zbliżonych  do  szpitalnych  i  obecność
personelu jest całodobowa,

D . w warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska życia,
a obecność personelu jest raz w miesiącu.

Zadanie 110.
W  bólu  umiarkowanym  sklasyfikowanym  jako  stopień  drugi
podajemy:

A.  analgetyk opioidowy do zwalczania bólu,
B . analgetyk  opioidowy  do  leczenia  bólu  umiarkowanego  +

lek wspomagający,
C . analgetyk  opioidowy  do  leczenia  bólu  słabego  i

umiarkowanego + lek wspomagający + lek nieopioidowy,
D.  analgetyk nieopioidowy + lek nieopioidowy.

Zadanie 111.
Pielęgniarka  opiekująca  sie  pacjentami  umierającymi  narażona
jest  w  sposób  ciągły  na  działanie  silnych  negatywnych
stresorów.  Ich  efektem  może  być  pojawienie  s ię  zespołów
dezadaptacyjnych, do których należy zespół:

A .  Claudea Bernarda-Hornera,
B.  przeżycia,
C.  psychoorganiczny,
D.  hiposteniczny.

Zadanie 112.
Najprostszą  formą  zbiorowego  uczestnictwa  społeczeństwa  w
działaniach na rzecz zdrowia są:

A.  stowarzyszenia,
B.  fundacje,
C.  grupy samopomocy,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 113.
W  przpadku  nadciśnienia  tętniczego  krwi  podaż  sol i  na  dobę  w
diecie NIE powinna przekraczać:

A.  6 mg,
B.  5-6 g,
C.  12 mg,
D.  12 g.

Zadanie 114.
W  celu  stwierdzenia  niedoczynności  tarczycy  należy  oznaczyć
poziom:

A.  kortyzolu,
B.  elektrolitów,
C.  enzymów zapalnych,
D.  TSH.

Zadanie 115.
Zespół Klinefeltera charakteryzuje się:

A . niskim  wzrostem,  brakiem  cech  dojrzewania  płciowego,
pierwotnym brakiem miesiączki,

B . zaburzonymi  proporcjami  długości  tułowia  do  długości
kończyn  (kończyny  długie),  jądra  małe,  niepłodność  u
mężczyzn,

C . zaburzonymi  proporcjami  długości  tułowia  do  długości
kończyn  (kończyny  krótkie),  jądra  małe,  często
niepłodność u mężczyzn,

D . niskim  wzrostem,  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu
lekkim, wadą serca.

Zadanie 116.
Pacjentowi  z  wszczepionym  stymulatorem  serca  po  zagojeniu  się
rany NIE wolno:

A.  brać prysznica,
B.  korzystać z suszarki do włosów,
C.  nosić na ramionach ciężkiego plecaka,
D . korzystać  z  sprzętu  kuchennego  np.  tostera,  miksera,

krajalnicy elektrycznej.

Zadanie 117.
Cukrzyca  typu  1  jest  jednostką  chorobową,  charakteryzującą  się
gwałtownym narastaniem objawów w ciągu kilku dni. Do typowych
objawów NIE należy:

A.  wzmożone pragnienie i wielomocz,
B.  skłonność do rozwoju ketozy,
C . zmniejszenie  masy  ciała  mimo  nadmiernego  łaknienia  i

spożywania pokarmów,
D.  zmniejszone pragnienie.



Zadanie 118.
Który  z  niżej  wymienionych  czynników  jest  najbardziej  istotny  w
przygotowaniu rodziny do opieki domowej pacjentki z nowotworem
piersi z przerzutem do rdzenia kręgowego:

A . przygotowanie  rodziny  do  aktywnych  działań,  które
pomogą zaadaptować się do zmieniających się warunków,

B.  zapewnienie właściwego poziomu samoopieki,
C . dokonanie  oceny,  czy  rodzina  jest  zdolna  do  podjęcia

funkcji opiekuńczych nad chorą,
D . zabezpieczenie  podstawowych  potrzeb  pacjentki  i  je j

rodziny.

Zadanie 119.
N a  jakie  objawy  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  u  chorych,  u
których występuje depresja?

A.  obniżoną koncentrację,
B.  obniżenie masy ciała,
C.  urojenia,
D.  myśli i tendencje samobójcze.

Zadanie 120.
Diagnoza społeczna dotyczy:

A.  określenia problemów zdrowotnych,
B.  oszacowania jakości życia,
C.  identyfikacji zachowań zdrowotnych,
D.  programów zdrowotnych.

Zadanie 121.
Podparcie  uniesionych  przedramion  w  czasie  napadu  astmy
oskrzelowej  powoduje  rozszerzenie  klatki  piersiowej,  co
ułatwia:

A.  właściwą wentylację płuc,
B.  pracę mięśni oddechowych,
C.  wzmocnienie siły wydechu,
D.  prawidłową ruchomość klatki piersiowej.

Zadanie 122.
Reakcje  negatywne,  których  doświadcza  człowiek  starszy  w
rodzinie, są to:

A . ukrywanie  związków  pokrewieństwa,  izolowanie  osoby
starszej  od  towarzyskiego  życia  rodziny,  wrogość,
agresja fizyczna,

B.  aktywne uczestnictwo osoby starszej w życiu rodzinnym,
C.  nadopiekuńczość rodziny,
D . wycofanie  s ię  człowieka  chorego  z  kontaktów,  próba

manipulowania rodziną.



Zadanie 123.
Urazy i zatrucia dotyczą najczęściej:

A .  ludzi w podeszłym wieku,
B.  kobiet w okresie menopauzy,
C.  młodzieży i dzieci,
D.  mężczyzn.

Zadanie 124.
Zgodnie z  definicją Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu
ból jest to przeżycie:

A .  nieprzyjemne,
B.  zmysłowe,
C.  emocjonalne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 125.
Samokontrola  i  samoobserwacja  prowadzona  przez  pacjenta  z
przewlekłą niewydolnością serca powinna obejmować:

A . kontrolę  duszności,  RR,  tętna,  obrzęków,  prowadzenie
bilansu płynów,

B.  kontrolę RR, tętna, poziomu glikemii we krwi,
C . kontrolę  masy  ciała,  obrzęków,  RR,  tętna,  prowadzenie

bilansu  płynów,  monitorowanie  skutków  leczenia
farmakologicznego,

D.  kontrolę masy ciała, pomiary obrzęków,

Zadanie 126.
Pacjentka  w  wieku  starszym  z  nadciśnieniem  tętniczym,  którego
głównym  powodem  jest  miażdżycowe  stwardnienie  tętnic.  U
pacjentki występuje:

A.  izolowane nadciśnienie skurczowe,
B.  łagodne nadciśnienie tętnicze,
C.  skrajne nadciśnienie tętnicze,
D.  nadciśnienie o zmiennych cechach.

Zadanie 127.
Jaką  liczbę  drobnoustrojów  w  1ml  moczu  uważa  się  za  tzw.
znamienną bakteriurię?

A.  większa lub równa 100 000 CFU,
B.  większa lub równa 10 000 CFU,
C.  większa lub równa 1 000 CFU,
D.  większa lub równa 100 CFU.



Zadanie 128.
Do wielkich problemów geriatrycznych NIE należą:

A.  upośledzenie narządu wzroku oraz słuchu,
B.  upadki,
C.  przewlekła niewydolność układu oddechowego,
D.  zaburzenia funkcji zwieraczy.

Zadanie 129.
Profilaktyka  wtórna  zachorowań  na  raka  sutka  polega  na
oddziaływaniach wobec:

A . zdrowych  ludzi,  całej  populacji  i  jest  to  zapobieganie
zachorowaniu,

B . osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzenia lub
choroby,

C.  ludzi chorych i niepełnosprawnych,
D . dotyczy  wyłącznie  kobiet  u  których  wykonano

mastektomię.

Zadanie 130.
Zasadniczym kryterium oceny pracy pielęgniarki rodzinnej jest:

A . uzyskanie  korzystnej  zmiany  stanu  zdrowia  oraz
zwiększenie  potencjału  zdrowia  poszczególnych  członków
rodziny,

B.  zabezpieczenie ciągłości świadczeń pielęgniarskich,
C . proporcjonalna  liczba  odwiedzin  u  osób  zdrowych  i

chorych,
D . realizacja  programów  promocji  zdrowia  i

profilaktycznych  w  odniesieniu  do  populacji  objętej
opieką.

Zadanie 131.
Przyjmuje  się,  że  w  przypadku  nagłego  zatrzymania  krążenia,
nieodwracalne zmiany w mózgu następują po:

A.  2 minutach,
B.  4 minutach,
C.  8 minutach,
D.  10 minutach.

Zadanie 132.
Które  z  wymienionych  działań  NIE  ma  istotnego  znaczenia  w
zapobieganiu infekcjom układu moczowego u pacjenta z założonym
cewnikiem do pęcherza moczowego?

A.  przyjmowanie co najmniej 2 l płynu dziennie,
B.  spożywanie produktów oraz płynów zakwaszających mocz,
C.  przestrzeganie zasad aseptyki w czasie wymiany cewnika,
D . wskazanie  pacjentowi  konieczności  ograniczenia  i lości

przyjmowanych płynów w późnych godzinach wieczornych.



Zadanie 133.
U  pacjentki  po  mastektomii  i  radioterapii  pielęgniarka  musi
zwrócić szczególną uwagę na:

A.  emocje,
B.  sposób ubierania się,
C.  bilans płynów,
D.  obrzęki kończyny górnej.

Zadanie 134.
Podaj objawy, które świadczą o hipoglikemii:

A .  pragnienie, wielomocz, przyspieszony głęboki oddech,
B.  przyspieszona czynność serca, drżenie rąk, pocenie się,
C . niskie  ciśnienie  tętnicze  krwi,  zmniejszone  napięcie

mięśni, wąskie źrenice,
D . zwolniona czynność serca, odwodniona skóra, wyschnięte

błony śluzowe.

Zadanie 135.
W modelu determinant zachowania czynniki decydujące o wykonaniu
określonego działania zależą od:

A.  wpływów środowiskowych,
B.  woli jednostki,
C.  stanu wiedzy,
D.  grupy wsparcia.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
TEST NR 380115
GRUPA 1
Zadanie 1.
Sprawowana opieka nad pacjentem powinna przebiegać zgodnie  z
założeniami holizmu, oznacza to, że:

A . ważny  jest  wzrost  świadomości  na  temat  szkodliwości
określonych zachowań,

B . tylko  wymiar  duchowy  człowieka  spostrzegany  jest  jako
ważny  obszar  życia  mający  znaczenie  dla  rozwoju
osobowego,

C . człowieka postrzegamy jako całość z powiązanych ze sobą
sfer:  biologicznej,  psychicznej,  społecznej,  duchowej  i
kulturowej,

D . człowiek  sam  troszczy  się  o  własne  życie  i  osiąganie
dobrostanu.

Zadanie 2.
U  54-letniej  pacjentki  po  operacji  wola  tarczycy  zaobserwowano
objawy: obrzęk powiek, suchą skórę i  wypadanie włosów. Kobieta
stała  się  senna  i  znacznie  zwiększyła  masę  ciała.  Wymienione
objawy świadczą o:

A.  zaburzeniach wodno-elektrolitowych,
B.  niedoborze magnezu,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 3.
Standardy służą przede wszystkim:

A.  obiektywnej ocenie jakości pielęgnowania,
B . chronią  pacjenta  przed  otrzymywaniem  usług  niskiej

jakości,
C . chronią  pacjenta  przed  realizacją  świadczeń  przez  osoby

niekompetentne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 4.
W walce z bólem pielęgniarka musi ocenić:

A.  początek i czas trwania bólu,
B.  tylko wcześniej stosowane leczenie,
C . rodzaj,  czas  trwania  bólu  oraz  wcześniej  stosowane

leczenie,
D . rodzaj,  natężenie,  początek,  lokalizację  i  czas  trwania

bólu oraz wcześniej stosowane leczenie.



Zadanie 5.
D o  wykonywania  jakich  świadczeń  pielęgniarka  NIE  jest
uprawniona bez zlecenia lekarskiego?

A.  oznaczanie glikemii za pomocą glukometru,
B.  oznaczanie glikozurii i ketonurii,
C.  wykonywanie pulsoksymetrii,
D.  podawanie analgetyków opioidowych.

Zadanie 6.
Jedną z cech nowoczesnego pielęgniarstwa rodzinnego jest:

A . dominacja  świadczeń  wykonywanych  na  zlecenie  lekarza
POZ,

B . wysokie  znaczenie  edukacji  zdrowotnej  i  doradztwa  oraz
upodmiotowienie pacjenta,

C.  koncentracja na chorobie i człowieku chorym,
D.  orientacja na zaspokojenie potrzeb podopiecznych.

Zadanie 7.
Największy  wpływ  na  rozwój  idei  opieki  środowiskowej  w
nowoczesnym pielęgniarstwie miała:

A.  D. Orem,
B.  F. Nightingale,
C.  C. Roy,
D.  J. Watson.

Zadanie 8.
Jedną  z  metod  wykorzystywanych  w  edukacji  zdrowotnej  jest
,,burza mózgów", która:

A . jest  odmianą  dyskusji,  której  cel  stanowi  znalezienie
dużej liczby pomysłów na rozwiązanie jednego problemu,

B . polega  na  wykorzystaniu  przeszłych  zdarzeń  do
kształtowania  umiejętności  i  zdolności  wytwarzania
różnych wariantów rozwiązywania jednego problemu,

C . polega na zbiorowym rozwiązywaniu sytuacji problemowej
określonej w opisie sytuacji,

D.  oparta jest na wymianie myśli między uczestnikami.

Zadanie 9.
Badania  epidemiologiczne  wykazały  si lny  związek  między
otyłością  brzuszną  a  ryzykiem  sercowo-naczyniowym.  Otyłość
brzuszną rozpoznaje się, gdy obwód talii wynosi:

A .  u kobiet > 93 cm, - u mężczyzn > 108 cm,
B.  u kobiet > 90 cm, - u mężczyzn > 105 cm,
C.  obojga płci > 95 cm,
D.  u kobiet > 80 cm, - u mężczyzn > 94 cm.



Zadanie 10.
Rodzina  pełni  wiele  funkcji.  Jedną  z  nich  jest  kształtowanie
warunkowane kulturowo, a także przyjęte zwyczajowo i uznane za
obowiązujące  wzory  zachowań  oraz  działań  poszczególnych
członków rodziny. Funkcja realizująca powyższe zadanie to:

A.  funkcja prokreacyjna i seksualna,
B.  funkcja legalizacyjno-kontrolna,
C.  funkcja socjalizacyjna i kulturowa,
D.  funkcja wyznaczająca.

Zadanie 11.
Związek między równością w zdrowiu a dostępnością do świadczeń
zdrowotnych był priorytetem:

A . I I  Międzynarodowej Konferencji  Promocji  Zdrowia w 1988
roku - Adelajda,

B . I I I Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1991
roku - Sundsvall,

C . I V Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1997
roku - Dżakarta,

D . Globalnej  Konferencji  Promocji  Zdrowia  w  2000  roku  -
Meksyk.

Zadanie 12.
Najważniejszym wsparciem dla chorego są:

A . instytucje  rządowe  i  pozarządowe  zapewniające  opiekę,
pomagające  w  codziennym  funkcjonowaniu  rozwoju,  np.
fundacje, domy pomocy społecznej,

B . specjalne  programy  pomocy  choremu i  jego  rodzinie,  np.
hospicja,

C . stowarzyszenia  samopomocowe  osób  chorych  na  daną
chorobę  lub  zrzeszających  rodziny  chorych  oraz
wolontariusze,

D . rodzina  i  osoby  znaczące  (przyjaciele,  znajomi,
sąsiedzi),  którzy  utrzymują  z  nim  bliski  kontakt
emocjonalny.

Zadanie 13.
Jaką  pozycję  ułożeniową  należy  zastosować  u  pacjenta  w  ostrym
stanie rwy kulszowej?

A.  wysoką z wyprostowanymi kończynami,
B.  boczną podpartą z tyłu,
C . rozluźniającą  z  kończynami  zgiętymi  w  stawach

biodrowych i kolanach,
D . półsiedzącą  z  wyprostowanymi  kończynami  i  podpartymi

stopami.



Zadanie 14.
Kwalifikacja  pacjenta  do  pielęgniarskiej  opieki  długoterminowej
domowej dokonywana jest za pomocą skali:

A .  Glasgow,
B.  Douglas,
C.  Waterlow,
D.  Barthel.

Zadanie 15.
W  celu  stwierdzenia  niedoczynności  tarczycy  należy  oznaczyć
poziom:

A.  kortyzolu,
B.  elektrolitów,
C.  enzymów zapalnych,
D.  TSH.

Zadanie 16.
U pacjentów z rakiem żołądka wskazana jest dieta:

A.  wysokobiałkowa,
B.  niskosolna,
C.  wysokopotasowa,
D.  niskocholesterolowa.

Zadanie 17.
Wielkie  problemy  geriatryczne  są  zespołami  niesprawności
starszego człowieka. Zaliczamy do nich:

A . zaburzenia  zwieraczy,  zespoły  psychopatologiczne,
upośledzenie  lokomocji,  upadki,  upośledzenie  zmysłu
wzroku i słuchu,

B . niedokrwistość,  zespoły  psychopatologiczne,
upośledzenie  lokomocji,  upadki,  upośledzenie  zmysłu
wzroku i słuchu,

C . zaburzenia  zwieraczy,  zespoły  psychopatologiczne,
upośledzenie lokomocji, upadki, zaburzenia rytmu serca,

D . choroby  zwyrodnieniowe,  zespoły  psychopatologiczne,
upośledzenie  lokomocji,  upadki,  upośledzenie  zmysłu
wzroku i słuchu.

Zadanie 18.
D o  oceny  ryzyka  wystąpienia  u  podopiecznego  upadku
wykorzystujemy:

A.  skale ADL,
B.  skale IADL,
C.  test Tinetti,
D.  test Taylor.



Zadanie 19.
Pancytopenia jest to zaburzenie polegające na niedoborze:

A.  krwinek białych,
B.  krwinek czerwonych,
C.  płytek krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 20.
Orzeczenie choroby zawodowej wydaje:

A.  lekarz pierwszego kontaktu,
B . Inspektor  Wojewódzkiej  Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej,
C.  Lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
D.  Terenowy Inspektor Sanitarny.

Zadanie 21.
U  pacjentki  po  mastektomii  i  radioterapii  pielęgniarka  musi
zwrócić szczególną uwagę na:

A.  emocje,
B.  sposób ubierania się,
C.  bilans płynów,
D.  obrzęki kończyny górnej.

Zadanie 22.
Uzależnienie od narkotyków definiuje się jako:

A . anhedonia, stan w którym mamy trudność, nie potrafimy
odczuwać pozytywnych emocji,

B . postrzeganie  nieistniejących  sygnałów,  które  jednostka
uważa za rzeczywiste,

C . przymusowe  używanie  substancji  psychoaktywnej  dla
przyjemności bądź uniknięcia dyskomfortu fizycznego lub
emocjonalnego,

D . trwałe,  zakorzenione  zaburzenia,  nie  przystosowawcze
wzorce w relacji ze środowiskiem.

Zadanie 23.
Mierzalne  elementy  opieki  użyte  do  oceny  je j  jakości,  nazywane
są:

A.  strukturami,
B.  wskaźnikami,
C.  standardami,
D.  wynikami.



Zadanie 24.
W  czasie  gimnastyki  oddechowej  stosowanej  u  podopiecznych
powietrze nabierane jest przez:

A . jamę  nosową  a  wydychane  przez  jamę  ustną,  przy  czym
wdech powinien trwać dłużej niż wydech,

B . jamę  nosową  a  wydychane  przez  jamę  ustną,  przy  czym
wydech powinien trwać dłużej niż wdech,

C . przez  jamę  nosową  a  wydychane  przez  jamę  ustną,  przy
czym wdech i wydech powinien trwać tyle samo,

D . jamę  ustną  a  wydychane  przez  jamę  nosową,  przy  czym
wdech powinien trwać dłużej niż wydech.

Zadanie 25.
Pojęcie konformizm oznacza:

A.  zachowanie zgodne z oczekiwaniami innych,
B.  zachowanie niezgodne z oczekiwaniami innych,
C . proces,  w  trakcie  którego  jednostka  staje  s ię  członkiem

społeczeństwa,
D . proces,  w  trakcie  którego  jednostka  zostaje  wyodrębiona

ze społeczeństwa.

Zadanie 26.
Wczesna  starość  jako  okres  procesu  starzenia  się  zaczyna  się
według WHO:

A.  od 60 roku życia,
B.  od 65 roku życia,
C.  od 70 roku życia,
D.  od 74 roku życia.

Zadanie 27.
Proces pielęgnowania jest to:

A . proces celowy, planowany, dynamiczny, obejmuje problem
całościowo i trwa w sposób ciągły,

B.  decyzja o charakterze opieki oraz jej realizacji,
C . troska  o  osobę,  rodzinę  i  środowisko  w  miejscu

zamieszkania i pracy w zdrowiu i chorobie,
D . troska  o  rodzinę  w  chwili  śmierci  jednego  z  je j

członków.



Zadanie 28.
Współczynnik zachorowalności (zapadalności) to:

A . l iczba  nowych  przypadków  zachorowań  w  stosunku  do
liczby osób z już rozpoznaną jednostką chorobową,

B . l iczba nowych przypadków choroby w stosunku do liczby
osób w populacji narażonych na ryzyko zachorowania,

C . l iczba  wszystkich  istniejących  przypadków  choroby,
zarówno  nowych  jak  i  takich,  których  początek  choroby
przypadał na czas poprzedzający okres badany,

D . l iczba nowych przypadków choroby w stosunku do liczby
osób w populacji.

Zadanie 29.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje:

A.  organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej,
B.  wojewoda,
C.  starosta powiatu prowadzący dom pomocy społecznej,
D.  prawidłowa odp. A i C.

Zadanie 30.
Śmiertelność to:

A . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,

B . odsetek  liczby  zgonów  noworodków  do  liczby  zgonów
ogółem,

C . stosunek  liczby  zgonów  do  liczby  osób  z  określonej
populacji,

D.  odsetek liczby zgonów do liczby urodzeń x 1000.

Zadanie 31.
W  opiece  paliatywnej  najbardziej  zalecanym  preparatem
opioidowym jest:

A .  Dolargan,
B.  Tramadol,
C.  MST Continua, Kapanol,
D.  Metadon.



Zadanie 32.
Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju oraz
zdrowia  fizycznego,  psychicznego  i  społecznego  ludzi  w  każdym
wieku, ponieważ:

A . jest  korzystną  przeciwwagą  dla  obciążenia  pracą
umysłową, nadmiarem stresów i jednostronnym wysiłkiem
fizycznym,

B . pomaga osobom niepełnosprawnym w powrocie do normalnego
życia,

C.  jest ważnym elementem terapii różnych chorób,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 33.
Jedną  z  form  maltretowania/krzywdzenia  dziecka  jest
zaniedbywanie. Związane jest ono z:

A .  użyciem siły fizycznej wobec dziecka,
B.  wykorzystaniem seksualnym dziecka,
C.  psychicznym znęcaniem się nad dzieckiem,
D.  niezaspokajaniem podstawowych potrzeb dziecka.

Zadanie 34.
W urostomii ważne jest, aby worki zmieniane były:

A.  rano,
B.  w południe,
C.  tylko wieczorem,
D.  nie ma to żadnego znaczenia.

Zadanie 35.
U osoby z niedowładem połowiczym charakterystyczny jest chód:

A.  brodzący,
B.  koszący,
C.  ataktyczny,
D.  móżdżkowy.

Zadanie 36.
W socjologii codzienne zachowania jednostki są determinowane:

A . wyznawanymi  przez  jednostkę  wartościami  i
obowiązującymi w danej kulturze wzorami zachowań,

B.  rodzajem wykonywanej pracy,
C.  przez płeć oraz wiek jednostki,
D . miejscem zamieszkania oraz sposobem spędzania wolnego

czasu.



Zadanie 37.
Które objawy charakteryzują chorobę Parkinsona?

A.  hypertonia, bradykineza, drżenie spoczynkowe,
B.  hypotonia, klonusy, drżenia pęczkowe,
C.  hypotonia, parezis, retropulsja,
D.  hypotonia, fascykulacje, bradylalia.

Zadanie 38.
Podopieczna  lat  68,  otyła.  Skarży  się  na  uczucie  osłabienia,
bóle  głowy,  brak  łaknienia,  zwiększone  pragnienie,  pocenie  s ię
twarzy  i  głowy,  świąd  sromu.  Występuje  częste  parcie  na  mocz,
ziębnięcie stóp. Jakie schorzenie sugerują opisane objawy?

A.  miażdżycę,
B.  cukrzycę,
C.  niedoczynność tarczycy,
D.  niewydolność krążenia.

Zadanie 39.
Jakie  mogą  wystąpić  powikłania  pooperacyjne  po
endoprotezoplastyce stawu biodrowego lewego?

A.  zapalenie płuc,
B.  zwichnięcie stawu biodrowego lewego,
C.  zwichnięcie stawu biodrowego prawego,
D.  usztywnienie stawu operowanego.

Zadanie 40.
Epidemia to:

A . występowanie  choroby  wśród  ludności  na  określonym
terenie  w  liczbie  utrzymującej  s ię  przez  wiele  lat  na
podobnym poziomie,

B . nadmierna zapadalność na określoną chorobę w określonej
czasowo i terytorialnie populacji ludzkiej,

C . rozprzestrzenianie  s ię  chorób  zakaźnych  na  określonym
terytorium,

D . zachorowalność na choroby zakaźne na określonym terenie
utrzymujące się przez kilka lat.

Zadanie 41.
Która  z  podanych  wartości  wskaźnika  masy  ciała  (BMI)  wskazuje
na otyłość?

A.  <20 kg/m2,
B.  20-24,9 kg/m2,
C.  25-29,9 kg/m2,
D.  >30 kg/m2.



Zadanie 42.
Punktem  odniesienia  umożliwiającym  przeprowadzenie  oceny
jakości  świadczeń  medycznych,  w  tym  czynności  pielęgniarskich,
jest:

A . wybranie  odpowiedniego wskaźnika i  ustalenie  kryterium
oceny,

B.  wprowadzenie dodatkowych gratyfikacji finansowych,
C.  opinia współpracowników praktyki,
D.  wizytacja praktyk.

Zadanie 43.
Obowiązek  zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  choroby
zakaźnej:

A . spoczywa na  lekarzu POZ,  który  w ciągu 12  godzin  musi
zgłosić  podejrzenie  lub  rozpoznanie  choroby  zakaźnej  do
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

B . spoczywa na  lekarzu POZ,  który  w ciągu 24  godzin  musi
zgłosić  podejrzenie  lub  rozpoznanie  choroby  zakaźnej  do
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

C . spoczywa zarówno na lekarzu POZ jak i pielęgniarce POZ,
którzy  w  ciągu  48  godzin  muszą  zgłosić  podejrzenie  lub
rozpoznanie  choroby  zakaźnej  do  Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej,

D . spoczywa  na  pielęgniarce  POZ,  która  w  ciągu  12  godzin
musi  zgłosić  podejrzenie  lub  rozpoznanie  choroby
zakaźnej do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Zadanie 44.
Pacjentka  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  półkuli  dominującej
opuszcza  szpital.  Nadal  utrzymuje  się  niedowład  połowiczy  i
afazja.  Pacjentka  ma  znacznie  upośledzoną  zdolność  mówienia,
ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja:

A.  ruchowa, inaczej ekspresyjna lub motoryczna,
B.  czuciowa inaczej recepcyjna lub sensoryczna,
C.  mieszana inaczej całkowita lub globalna,
D.  amnestyczna inaczej nominalna lub anomia.

Zadanie 45.
Gluten  jest  białkiem  pochodzenia  roślinnego,  znajdującego  się  w
następujących ziarnach zbóż:

A.  pszenica, żyto, owies, ryż,
B.  pszenica, jęczmień, owies, żyto,
C.  pszenica, jęczmień, ryż, owies,
D.  żyto, owies, ryż, jęczmień.



Zadanie 46.
Pielęgniarka może posłużyć się Testem Webera do oceny:

A.  jednostronnej utraty słuchu,
B.  przewodnictwa kostnego i powietrznego,
C.  pomiaru aktywności funkcjonalnej słuchu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 47.
Literatura  przedmiotu  charakteryzująca  sytuację  rodzin  z
dzieckiem  niepełnosprawnym  intelektualnie  wymienia  fazy,  przez
które  przechodzą  rodzice.  Jedna  z  nich  jest  opisywana
następująco:  rodzice  coraz  wyraźniej  odzyskują  zdolność  do
podejmowania  racjonalnych  decyzji  i  podejmują  coraz  więcej
działań dla dobra dziecka i jest to faza:

A.  szoku,
B.  reakcji,
C.  przystosowania,
D.  orientacji.

Zadanie 48.
Umieranie  jest  procesem,  w  którym  człowiek  doświadcza  reakcji
emocjonalnych w następujących etapach:

A.  przygnębienie, depresja, akceptacja,
B . zaprzeczenie,  gniew,  targowanie  się,  depresja,

akceptacja,
C.  izolacja, pogodzenie się z odchodzeniem,
D.  poczucie poniesienia porażki, przeżywanie lęku.

Zadanie 49.
Edukacja zdrowotna to proces, w którym:

A.  ludzie uczą się dbać o zdrowie własne,
B . ludzie  uczą  się  dbać  o  zdrowie  własne  i  społeczności,  w

której żyją,
C . człowiek  wykorzystuje  zdobytą  wiedzę  w  sposób

efektywny,
D.  ludzie uczą się dbać o zdrowie najbliższych.

Zadanie 50.
Procesy  starzenia  wpływają  na  zmianę  farmakokinetyki  leków,
dlatego po 65r. ż. zaleca się zmniejszenie dawek o:

A.  10%,
B.  30%,
C.  50%,
D.  70%.



Zadanie 51.
Jakie  środki  należy  zastosować  w  pielęgnacji  chorego  z
półpaścem, u którego wystąpiła wysypka?

A.  pastę łagodzącą świąd i ból,
B.  betadine,
C.  spirytus,
D.  talk, boraks.

Zadanie 52.
Zakażenie szpitalne to:

A . rozpoznane  klinicznie  i  potwierdzone  laboratoryjnie
zakażenie,  które  powstaje  w  czasie  hospitalizacji  i
ujawnia  się  podczas  pobytu  w  szpitalu  lub  po  wypisaniu
chorego do domu,

B . rozpoznane  klinicznie,  nie  wymagające  potwierdzenia
laboratoryjnego  zakażenie,  które  powstaje  w  czasie
hospitalizacjii  ujawnia  się  podczas  pobytu  w  szpitalu
lub po wypisaniu chorego do domu,

C . potwierdzone  laboratoryjnie  zakażenie,  które  powstaje  w
czasie  hospitalizacji  i  ujawnia  się  podczas  pobytu  w
szpitalu lub po wypisaniu chorego do domu,

D . rozpoznane  klinicznie  i  potwierdzone  laboratoryjnie
zakażenie,  które  powstaje  w  czasie  hospitalizacji  i
ujawnia się tylko po wypisaniu chorego do domu.

Zadanie 53.
Zasadniczą  rolę  w  leczeniu  zesztywniejącego  zapalenia  stawów
kręgosłupa i zapobieganiu kalectwu odgrywa:

A.  ziołolecznictwo,
B.  leczenie ruchem,
C.  naświetlania,
D.  elektrolecznictwo.

Zadanie 54.
P o ustąpieniu ostrych objawów spowodowanych kamicą żółciową u
pacjentki należy wykonać badanie:

A.  morfologii krwi,
B.  ogólne badanie moczu,
C.  poziomu bilirubiny i transaminaz,
D.  poziomu glukozy.



Zadanie 55.
Najdogodniejszy  ze  względu  na  czas  trwania  efektu
przeciwbólowego  opioidów,  jest  odstęp  czasu  między  dawkami
środków przeciwbólowych opioidowych:

A.  dwugodzinny,
B.  czterogodzinny,
C.  sześciogodzinny,
D.  ośmiogodzinny.

Zadanie 56.
D o  oceny  zmian  odleżynowych  pielęgniarka  może  posłużyć  się
klasyfikacją w oparciu o skalę:

A.  Barthel'a, Glasgow,
B.  Winga, wizualno-analogową (WAS),
C . 5-stopniową  wg  Torrence'a,  4-stopniową  wg  Enisa  i

Sormiento,
D.  aktywności (PADL), Childa.

Zadanie 57.
W  bólu  umiarkowanym  sklasyfikowanym  jako  stopień  drugi
podajemy:

A.  analgetyk opioidowy do zwalczania bólu,
B . analgetyk  opioidowy  do  leczenia  bólu  umiarkowanego  +

lek wspomagający,
C . analgetyk  opioidowy  do  leczenia  bólu  słabego  i

umiarkowanego + lek wspomagający + lek nieopioidowy,
D.  analgetyk nieopioidowy + lek nieopioidowy.

Zadanie 58.
20-letnia  kobieta  jest  na  rencie  z  powodu  zespołu
depresyjno-maniakalnego.  Obecnie  pacjentka  jest  euforyczna,
pobudzona ruchowo, stale robi zakupy. Pacjentka cierpi na:

A.  chorobę afektywną jednobiegunową,
B.  chorobę afektywną dwubiegunową,
C.  zespół urojeniowy,
D.  zespół parafreniczny.



Zadanie 59.
Doradzanie w zdrowiu to:

A . profesjonalne  działanie  mające  powszechne  zastosowanie
w e  wszystkich  fazach  życia  człowieka  i  rodziny  wówczas,
gdy ludzie potrzebują pomocy i chcą ją otrzymać,

B . podejmowanie  profesjonalnych  czynności  przez
wyselekcjonowanych  fachowców  z  określonej  dziedziny,
wobec ludzi chorych, którzy nie chcą otrzymać pomocy,

C.  przekazywanie informacji, gdy zwróci się o nie rodzina,
D . udzielanie  wsparcia  rodzinie  w  przypadku  choroby  je j

członka.

Zadanie 60.
Do oceny natężenia bólu u podopiecznego stosujemy:

A.  skalę wzrokowo-analogową VAS,
B.  skalę Tinetti,
C.  skalę Norton,
D.  skalę Waterlow.

Zadanie 61.
Profilaktyka  pierwszej  fazy  obejmuje  działania  polegające  na
zapobieganiu:

A.  występowaniu chorób,
B . rozwojowi choroby przez wczesne rozpoznanie i skuteczne

leczenie,
C . utrwalaniu  się  niepomyślnych  skutków  choroby  przez

między innymi rehabilitację,
D.  rozwojowi powikłań późnych choroby.

Zadanie 62.
Proszę  wskazać,  który  z  poniższych  elementów  NIE  wpływa  na
wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjną rodziny:

A.  struktura rodziny,
B.  stan zdrowia poszczególnych jej członków,
C.  płeć poszczególnych członków rodziny,
D.  więzi emocjonalne panujące w rodzinie.



Zadanie 63.
Które  z  elementów  stylu  życia  mogą  być  przyczyną  podjęcia
"interwencji edukacyjnej" przez pielęgniarkę rodzinną?

A . niski poziom kompetencji rodziny w zakresie samoopieki,
samopielęgnacji  i  korzystania  z  usług  oferowanych  przez
system ochrony zdrowia,

B . wspólne  spędzanie  wolnego  czasu  członków  rodziny  na
spacerach, wysoki poziom kompetencji rodziny w zakresie
samoopieki,

C.  żywienie oparte o dietę śródziemnomorską,
D.  trudności wychowawcze i problemy społeczne z dziećmi.

Zadanie 64.
Jakie  czynności  może  samodzielnie  podjąć  pielęgniarka  rodzinna
w  domu  pacjenta  do  czasu  przybycia  lekarza  w  przypadku
wystąpienia u pacjenta obrzęku płuc?

A.  podanie płynu do picia,
B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  siedzącej  ze  spuszczonymi

nogami,
C . założenie  kaniuli  do  żyły  obwodowej  i  podłączenie  wlewu

kroplowego z 0,9% NaCl,
D.  ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga.

Zadanie 65.
Proces rehabilitacji medycznej oparty jest na:

A.  balneoterapii, klimatoterapii,
B.  balneochemii,
C.  kompensacji, adaptacji, regeneracji,
D.  balneotechnice, geologii.

Zadanie 66.
Proces  pielęgnowania  jest  dynamiczną  metodą  pracy.  W  Polsce
przyjął  s ię  4  etapowy  proces.  Jedną  z  jego  faz  jest  ustalenie
planu  opieki.  Proszę  zaznaczyć,  który  etap  procesu
pielęgnowania zawiera tę fazę:

A.  rozpoznanie,
B.  planowanie,
C.  realizacja,
D.  ocena.



Zadanie 67.
Celem  ćwiczeń  oddechowych  jest  utrzymanie  lub  przywrócenie
prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego przez:

A . zwiększenie  ruchomości  klatki  piersiowej,  poprawę  si ły
mięśniowej  przepony,  mięśni  międzyżebrowych  oraz
pomocniczych mięśni oddechowych,

B.  udrożnienie drzewa oskrzelowego,
C.  zwiększenie pojemności płuc,
D.  zmniejszenie ruchomości klatki piersiowej.

Zadanie 68.
Z  programu profilaktyki  chorób układu krążenia realizowanego w
POZ mogą skorzystać:

A . świadczeniobiorcy,  którzy  uzyskali  >5  punktów  w  skali
SCORE,

B.  świadczeniobiorcy obojga płci po 45 roku życia,
C . mężczyźni  po  45  roku  życia  oraz  kobiety  po  50  roku

życia,
D . świadczeniobiorcy  obojga  płci  w  35,  40,  45,  50  i  55

roku życia.

Zadanie 69.
Struktura opieki, jako jeden z kryteriów standardów obejmuje:

A . wszystkie  czynności  i  relacje  zachodzące  w  grupie
dostawców  opieki,  a  także  pomiędzy  nimi  i  osobami,
którymi są świadczone,

B . zmianę stanu zdrowia, jaką osiągnięto u danej osoby lub
poprawę dzięki opiece zdrowotnej,

C . zasoby  ludzkie,  materialne,  sprzęt,  sposób  finansowania
oraz zarządzanie,

D . zasoby  ludzkie,  materialne  oraz  zmianę  stanu  zdrowia,
jaką  osiągnięto  u  danej  osoby  lub  poprawę  dzięki  opiece
zdrowotnej.

Zadanie 70.
Jedną z 6 zasad budowania i  mierzenia jakości opieki zdrowotnej
zaproponowanych  przez  J .  Maxwella  przyjętych  przez  WHO  jest
adekwatność zgodnie z którą:

A . opieka  jest  świadczona  dla  całej  populacji  na  podstawie
rozpoznanych potrzeb,

B . opieka  zdrowotna  uwzględnia  kulturowe  i  religijne
wartości odbiorców, spełnia ich oczekiwania,

C . opieka  spełnia  swoje  zadania  w  kategorii  korzyści  i
efektów zdrowotnych jednostki,

D . rodzaje  świadczeń  zdrowotnych  są  dostosowane  do
rzeczywistych  potrzeb  zdrowotnych  społeczności,  są
oczekiwane.



Zadanie 71.
Wydolność  ruchową  pacjenta  ze  stwardnieniem  rozsianym  można
zmierzyć skalą:

A.  ADL,
B.  Webstera,
C.  Waterlow,
D.  Kurtzkego.

Zadanie 72.
Zadaniem  usprawnienia  ruchowego  chorych  na  stwardnienie
rozsiane jest:

A .  zmniejszenie siły mięśniowej,
B.  zmniejszenie masy ciała,
C.  zapobieganie deformacji kości,
D.  zwiększenie siły mięśniowej.

Zadanie 73.
Zachowania ANTYZDROWOTNE to zachowania:

A.  wynikające z uwarunkowań klimatycznych,
B.  kultywujące tradycje w zakresie zachowań zdrowotnych,
C . mające  na  celu  stosowanie  diet  oraz  wysiłku  fizycznego

rekompensujących  straty  wynikające  z  charakteru
wykonywanej pracy,

D . podejmowane przez człowieka, które w sposób bezpośredni
lub  pośredni  wpływają  na  pogorszenie  jego  stanu
zdrowia.

Zadanie 74.
Poradnictwo  formalne  jako  pomaganie  w  sytuacji  nowej
problemowej ma miejsce wtedy, gdy doradca wykorzystuje:

A.  swoje doświadczenie życiowe,
B.  swoją wiedzę ogólnozawodową,
C.  swoje doświadczenie i ma specjalistyczną wiedzę,
D.  swoją wiedzę specjalistyczną.

Zadanie 75.
Jakie  parametry  należy  kontrolować  w  najbliższych  3  miesiącach
p o operacji żołądka z powodu zwężenia odźwiernika w następstwie
długotrwałej choroby wrzodowej?

A.  masę ciała,
B.  zabarwienie i jakość stolca,
C.  ilość wydzielanej treści żołądkowej,
D.  tętno i ciśnienie tętnicze krwi.



Zadanie 76.
D o upadków osób w podeszłym wieku w szczególności przyczyniają
się:

A .  upośledzenie sprawności narządów zmysłów,
B.  zaburzenia neurologiczne,
C.  hipotonia ortostatyczna,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 77.
System  opieki  pielęgnacyjnej,  w  którym  pielęgniarka  wykonuje
określone  czynności,  a  pacjent  stosownie  do  swych  możliwości
wykonuje pozostałe czynności zaliczamy do systemu:

A.  całkowicie kompensacyjnego,
B.  częściowo kompensacyjnego,
C.  wspierającego,
D.  wspierająco- edukacyjnego.

Zadanie 78.
Jedną z  metod postępowania leczniczego w obrzęku limfatycznym
jest  zastosowanie  ucisku  powierzchniowego  poprzez  zastosowanie
bielizny  uciskowej.  Przeciwwskazaniem  do  takiego  działania
jest/są:

A . wysuszenie  bądź  owrzodzenie  skóry,  niewydolność
krążenia prawokomorowa, uogólniona infekcja,

B . współistniejące  choroby  naczyń,  róża,  obrzęk  palców,
zakażenia bakteryjne skóry,

C . głębokie  fałdy  skórne,  przesączanie  l imfy,  świąd  skóry,
zaburzenia czucia, zmiany troficzne skóry,

D . nadmierna  wrażliwość  skóry,  parestezje,  obrzęk  palców,
obrzęk limfatyczny znacznego stopnia.

Zadanie 79.
W  przypadku  zastosowania  modelu  B.  Neuman  diagnoza
pielęgniarska będzie polegała na:

A.  ocenie deficytu samoopieki,
B . ocenie  stopnia  oddziaływania  bodźców  na  procesy

adaptacyjne,
C . ocenie  zakresu  i  charakteru  stresorów  działających  na

człowieka,
D . ocenie  problemów  w  aspekcie  czynności  życia

codziennego.



Zadanie 80.
Pacjentka  w  wieku  starszym  z  nadciśnieniem  tętniczym,  którego
głównym  powodem  jest  miażdżycowe  stwardnienie  tętnic.  U
pacjentki występuje:

A.  izolowane nadciśnienie skurczowe,
B.  łagodne nadciśnienie tętnicze,
C.  skrajne nadciśnienie tętnicze,
D.  nadciśnienie o zmiennych cechach.

Zadanie 81.
Optymalne  ciśnienie  tętnicze  krwi  wg  ESH/ESC  i  PTNT  to
ciśnienie:

A.  <120/80 mmHg,
B.  120-129/80-84 mmHg,
C.  130/80 mmHg,
D.  135/85 mmHg.

Zadanie 82.
Które  z  wymienionych  działań  NIE  ma  istotnego  znaczenia  w
zapobieganiu infekcjom układu moczowego u pacjenta z założonym
cewnikiem do pęcherza moczowego?

A.  przyjmowanie co najmniej 2 l płynu dziennie,
B.  spożywanie produktów oraz płynów zakwaszających mocz,
C.  przestrzeganie zasad aseptyki w czasie wymiany cewnika,
D . wskazanie  pacjentowi  konieczności  ograniczenia  i lości

przyjmowanych płynów w późnych godzinach wieczornych.

Zadanie 83.
Wyróżniamy  trzy  modele  edukacji  zdrowotnej.  Który  model  jest
najbliższy idei promocji zdrowia?

A.  edukacja zdrowotna zorientowana na chorobę,
B.  edukacja zdrowotna zorientowana na czynniki ryzyka,
C.  edukacja zdrowotna zorientowana na zdrowie,
D . edukacja  zdrowotna  zorientowana  na  zdrowie  i  czynniki

ryzyka.



Zadanie 84.
Jednym ze  styli  kierowania grupą jest  styl  autokratyczny.  W tym
stylu kierowania:

A . wszelkie  decyzje  podejmuje  samodzielnie  kierownik,  bez
uzgadniania  ich  z  innymi,  wysłuchuje  opinie  innych,  nie
narzuca swojego zdania,

B . wszelkie  decyzje  podejmuje  samodzielnie  kierownik,  bez
uzgadniania  ich  z  innymi,  nie  przyjmuje  sprzeciwów,
może  wysłuchać  innych  opinii,  a le  z  nimi  nie  dyskutuje,
bierze  je  pod  uwagę  lub  też  nie,  często  narzuca  swoje
zdanie i wymusza podporządkowanie,

C . zadania  rozdzielane  są  między  członków  grupy,  a
kierownik  się  w  to  nie  wtrąca,  nie  wydaje  poleceń,  a
kierownik  l iczy  się  z  opinią  grupy,  rozdziela  zadania
biorąc  pod  uwagę  kto  chce  dane  zadanie  wykonać,
wysłuchuje opinii podwładnych,

D . zadania  rozdzielane  są  między  członków  grupy,  a
kierownik nie liczy się z opinią grupy.

Zadanie 85.
W  fazie  ostrej  wysiękowego  zapalenia  opłucnej  konieczne  jest
ułożenie chorego:

A.  na zdrowym boku,
B.  na chorym boku,
C.  w pozycji Trendelenburga,
D.  w pozycji półwysokiej.

Zadanie 86.
W  przpadku  nadciśnienia  tętniczego  krwi  podaż  sol i  na  dobę  w
diecie NIE powinna przekraczać:

A.  6 mg,
B.  5-6 g,
C.  12 mg,
D.  12 g.

Zadanie 87.
Ból nowotworowy rozumiany jest jako:

A.  przykre doświadczenie zmysłowe i emocjonalne,
B . doświadczenie  związane  z  aktualnym  lub  potencjalnym

uszkodzeniem tkanek,
C . doświadczenie  określane  przez  chorego  jako  odczucie

takiego uszkodzenia,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 88.
Problemy zdrowotne pacjenta z zaawansowaną POChP (Przewlekła
Obturacyjna Choroba Płuc) dotyczą:

A . braku możliwości samoobsługi, utrudnień w czynnościach
dnia codziennego,

B . niemożność  korzystania  z  różnych  form  aktywności
fizycznej, rezygnacji z pracy zawodowej,

C . ograniczenia  w  sposobie  funkcjonowania  (tryb  życia),
porzucenia nałogu palenia tytoniu, podporządkowanie się
terapii i tlenoterapii,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 89.
Dobrze  wyedukowana  rodzina  musi  być  świadoma,  że  podczas
umierania pacjentowi należy:

A.  zapewnić ciszę, spokój,
B . podawać  leki  przeciwbólowe  regularnie  do  samego  końca

(nawet gdy chory jest nieprzytomny),
C . zapewnić  stałą  obecność  przy  umierającym,  zapewnić

poczucie bliskości, np. przez dotyk dłoni,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 90.
Podparcie  uniesionych  przedramion  w  czasie  napadu  astmy
oskrzelowej  powoduje  rozszerzenie  klatki  piersiowej,  co
ułatwia:

A.  właściwą wentylację płuc,
B.  pracę mięśni oddechowych,
C.  wzmocnienie siły wydechu,
D.  prawidłową ruchomość klatki piersiowej.

Zadanie 91.
Pacjent  lat  70,  powrócił  ze  szpitala  po  niedokrwiennym  udarze
mózgu.  Występuje  niedowład  prawostronny  i  afazja.  Mieszka  w
jednym  domu  z  żoną  l.67,  dorosłym  synem  i  jego  rodziną.  Jaki
zakres  czynności  pielęgniarki  rodzinnej  powinien  być
realizowany w tym środowisku?

A.  całkowita pielęgnacja podopiecznego,
B.  nauczenie żony czynności pielęgnacyjnych,
C . wspólnie  ze  wszystkimi  dorosłymi  członkami  rodziny

zaplanowanie  pielęgnacji  podopiecznego  i  wspólna
realizacja planu,

D . nauczenie  wykonywania  czynności  pielęgnacyjnych  tej
osoby, która w tym czasie jest z podopiecznym.



Zadanie 92.
Powikłaniem gronkowcowego zapalenia płuc może być:

A.  ropniak opłucnej,
B.  rozstrzenie oskrzeli,
C .  obrzęk płuc,
D.  zawał płuc.

Zadanie 93.
Hemofilia jest skazą krwotoczną, która:

A . rozwija  s ię  u  płci  męskiej,  podczas  gdy  kobiety  mogą
być nosicielkami,

B.  rozwija się zarówno u kobiet jak i u mężczyzn,
C . rozwija  s ię  u  kobiet,  podczas  gdy  płeć  męska  może  być

nosicielem,
D.  rozwija się u mężczyzn, którzy są nosicielami.

Zadanie 94.
Wskaż,  jaką  rolę  pełni  pielęgniarka  w  realizacji  programu
działań na rzecz zdrowia społeczności?

A.  inspirującą i konsolidującą liderów,
B.  doradcy w działaniach na rzecz zdrowia,
C . inspirującą  i  konsolidującą  liderów  oraz  doradcy  w

działaniach na rzecz zdrowia,
D.  mediatora i rzecznika spraw pacjenta.

Zadanie 95.
Jednym  z  celów  promocji  zdrowia  ludzi  w  wieku  podeszłym
określonych przez Światową Organizację Zdrowia jest:

A . korzystanie  z  różnych  form  opieki  instytucjonalnej
kosztem opieki realizowanej w domu pacjenta,

B . zwiększenie  stresu  pacjenta  w  przypadku  choroby
nowotworowej,

C . przedłużenie  okresu  aktywności  i  niezależnego,
samodzielnego życia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 96.
Opieka  pielęgniarska  nad  osobami  z  niepełnosprawnością
psychiczną dotyczy:

A . wskazania rodzinie podopiecznego możliwości zapewnienia
mu bezpieczeństwa,

B.  wspierania rodziny podopiecznego,
C.  przeciwdziałania izolacji społecznej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 97.
Świadczenie wzajemnych usług, rzecznictwo interesów i tworzenie
wspólnoty to trzy podstawowe zadania:

A.  ośrodka aktywności,
B.  grupy samopomocy,
C.  środowiska społecznego,
D.  organizacji społecznych.

Zadanie 98.
Niesteroidowe  leki  przeciwzapalne/NLPZ/stosowane  są  w  bólach
nowotworowych.  Pielęgniarka  opiekująca  się  pacjentem  leczonym
NLPZ powinna zwrócić szczególną uwagę na objawy takie jak:

A . zaburzenia  oddychania,  ból  głowy,  niepokój,  wielomocz,
hipoglikemia, allodynia,

B . wymioty  i  nudności,  bóle  w  nadbrzuszu,  krwawienia  z
przewodu pokarmowego,

C . bóle  w  nadbrzuszu,  zaparcia,  biegunki,  ból  głowy,
hipotensja, obrzęki,

D . zaparcie  stolca,  dyspepsja,  suchość  błon  śluzowych,  ból
głowy, hipertensja, drgawki.

Zadanie 99.
Wskaż  czynniki  ryzyka  chorób  układu  krążenia  NIE  podlegające
modyfikacji w wyniku prowadzonej działalności edukacyjnej:

A .  otyłość i wiek,
B.  nadwaga i hiperlipidemia,
C.  wiek i płeć,
D.  stres i płeć.

Zadanie 100.
Udział  pielęgniarki  w  działaniach  na  rzecz  zdrowia  społeczności
lokalnej wynika z realizacji założeń programu ICN:

A.  Zdrowe Miasta,
B.  CINDI,
C.  Partnerstwo dla zdrowia społeczności lokalnej,
D.  Badanie Trzech Społeczności.



Zadanie 101.
Procedura to:

A . norma, wzór postępowania, wykonania zadania ustalany na
podstawie zasad postępowania, obowiązujących przepisów
wykonania zadania,

B . unormowany sposób postępowania, ustalany na podstawie
zasad postępowania, obowiązujących przepisów wykonania
zadania,

C . sposób  postępowania  ustalany  na  podstawie  zasad
postępowania,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 102.
Najbardziej  korzystny  zakres  udzielonej  pomocy  osobie
niepełnosprawnej to:

A .  wyręczanie chorego we wszystkich czynnościach,
B.  równowaga między udzieloną a potrzebną pomocą,
C.  nadmiar pomocy,
D.  udzielanie pomocy na wyraźne życzenie chorego.

Zadanie 103.
Kryteria określające jakość usług medycznych to między innymi:

A.  dostępność, bezpieczeństwo, zaufanie, wrażliwość,
B.  zrozumienie, komunikatywność, środowisko techniczne,
C . odpowiedzialność,  rzetelność  świadczenia,

bezpieczeństwo,
D.  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 104.
D o najważniejszych zadań pielęgniarki rodzinnej w środowiskowej
opiece nad osobą starszą należy:

A.  ocena potrzeb rodziny osoby starszej,
B . rozpoznawanie  i  ocena  potrzeb  zdrowotnych  i

pielęgnacyjno-opiekuńczych poszczególnych osób, rodziny
i społeczności lokalnej,

C . rozpoznawanie  i  rozwiązywanie  potrzeb  paramedycznych
starszego podopiecznego,

D . realizacja  świadczeń  diagnostycznych,  terapeutycznych,
rehabilitacyjnych tylko na zlecenie lekarza.

Zadanie 105.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
C.  ma charakter ucisku i pieczenia w okolicy mostka,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 106.
Lokalny  system  społeczny  lub  specyficzna  forma  życia
społecznego obejmująca całość życia mieszkańców to:

A.  społeczność lokalna,
B.  społeczeństwo,
C.  zbiorowość społeczna,
D.  aktywność społeczna.

Zadanie 107.
Pacjentka  zgłosiła  s ię  do  lekarza  z  dolegliwościami  bólowymi  w
okolicy lędźwiowej. Wykonano badania, które potwierdziły kamicę
nerkową szczawianową. Pacjentka powinna pozostać na diecie:

A .  z ograniczeniem białka i szczawianów,
B.  wysokobiałkowej,
C.  bezbłonnikowej lekkostrawnej,
D.  oszczędzającej.

Zadanie 108.
Czas  jaki  upływa  od  zakażenia  do  chwili  pojawienia  się
pierwszych objawów klinicznych choroby to okres:

A.  zakażenia bezobjawowego,
B.  inkubacji (wylęgania),
C.  nosicielstwa,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 109.
Napad kolki nerkowej złagodzi:

A .  ciepła kąpiel,
B.  diureza wymuszona, leki p/bólowe i rozkurczowe,
C.  leżenie w łóżku,
D.  ciepły okład na okolicę lędźwiową.

Zadanie 110.
Do czynników ryzyka chorób układu krążenia związanych z cechami
osobniczymi zalicza się:

A .  wiek, płeć, uwarunkowania genetyczne,
B . obciążenie  rodzinne  chorobami  układu  krążenia,  styl

życia,
C.  wiek, otyłość, uwarunkowania genetyczne,
D.  płeć, wiek, palenie papierosów, nadmiar masy ciała.



Zadanie 111.
Pacjent,  u  którego  wystąpił  ból  wieńcowy,  powinien  w  pierwszej
kolejności:

A .  przyjąć nitroglicerynę,
B.  wezwać karetkę pogotowia,
C.  zgłosić się do lekarza poz w celu wykonania EKG,
D . przyjąć  dowolny  lek  przeciwbólowy  np.  paracetamol  lub

ibuprofen.

Zadanie 112.
Przyczyną  charakterystycznej  pałeczkowatości  palców  rąk  może
być:

A.  rak oskrzela,
B.  bakteryjne zapalenie wsierdzia,
C.  marskość wątroby,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 113.
Wykorzystywanie możliwości i potencjału ludzi zamieszkujących w
społeczności lokalnej to metoda:

A.  grupowa,
B.  indywidualnego przypadku,
C.  środowiskowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 114.
N a  jakie  objawy  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  u  chorych,  u
których występuje mania?

A.  urojenia,
B.  depresja,
C.  podniecenie ruchowe i zawyżony nastrój,
D.  nadmierną senność.

Zadanie 115.
Minimum demograficzne stanowią:

A.  płeć, wiek, stan cywilny,
B.  płeć, podstawowe źródło dochodu gospodarstwa domowego,
C.  miejsce zamieszkania, obywatelstwo, wykształcenie,
D.  płeć, stan cywilny, obywatelstwo.

Zadanie 116.
Jednym  z  rodzajów  procesów  społecznych  są  procesy
intrapersonalne, które:

A.  przebiegają na poziomie osobowości człowieka,
B.  przebiegają między dwiema jednostkami,
C.  zachodzą między jednostką a grupą społeczną,
D.  zachodzą między grupami społecznymi.



Zadanie 117.
U  pacjenta  z  kwasicą  oddechową  jednym  z  objawów  jest  oddech
Kussmaula, który polega na:

A . stopniowym  narastaniu  częstości  i  głębokości  oddechu
oraz  zwalnianiu  go  aż  do  bezdechu,  cykle  te  powtarzają
się,

B . stopniowym  narastaniu  częstości  przy  zachowanej  stałej
głębokości  oddechu  oraz  zwalnianiu  go  aż  do  bezdechu,
cykle te powtarzają się,

C.  przyśpieszeniu i pogłębieniu oddechu,
D . wystąpieniu  po  kilku  oddechach  krótkotrwałego

zatrzymania oddechu.

Zadanie 118.
W modelu kompleksowego zarządzania jakością, centralne miejsce
zajmuje:

A.  pielęgniarka,
B.  lekarz,
C.  klient/pacjent,
D.  podmioty lecznicze.

Zadanie 119.
W  modelu  edukacji  zdrowotnej  zorientowanej  na  zdrowie,
szczególne znaczenie ma pozytywna argumentacja dotycząca:

A.  prowadzenia działań rehabilitacyjnych,
B.  prowadzenia działań profilaktycznych,
C . wskazania  zależności  między  dobrym  stanem  zdrowia  a

wysoką jakością życia,
D . ochrony  zdrowia  poprzez  odpowiednie  regulacje  prawne

dotyczące np. standardów dla wody.

Zadanie 120.
Wieloczynnikową  ideę  uwarunkowań  zdrowia,  określoną  przez
Lalonde'a, stanowi:

A.  koncepcja pola zdrowotnego,
B.  model akcji zdrowotnej,
C.  model przekonań zdrowotnych,
D.  stopniowalny system teoretyczny w procesie życia.



Zadanie 121.
Choroba Alzheimera to:

A . postępujący  proces  otępienny,  w  którym  dochodzi  do
zaniku neuronów,

B . postępujący  proces  otępienny,  w  którym  dochodzi  do
zaniku połączeń synaptycznych mózgowia,

C . postępujący  proces  otępienny,  w  którym  dochodzi  do
zaniku  neuronów  i  zwiększenia  połączeń  synaptycznych
mózgowia,

D . postępujący  proces  otępienny,  w  którym  dochodzi  do
zaniku neuronów i połączeń synaptycznych mózgowia.

Zadanie 122.
Celem  pielęgniarki  rodzinnej  według  koncepcji  pielęgniarstwa
podanej przez Dorothy Orem jest:

A . uzyskanie  korzystnych  warunków  higienicznych  i  stanu
higieny,

B . uzyskanie  optymalnego  poziomu  "radzenia  sobie"  jako
mechanizmu  adaptacji  rodziny  do  zmian  związanych  z
chorobą,

C . uzyskanie  optymalnego  poziomu  samoopieki  i
samopielęgnacji,

D.  zabezpieczenie zaspokojenia potrzeb.

Zadanie 123.
Kontrola masy ciała jest ważnym elementem samoopieki pacjenta z
rozpoznaną przewlekłą  niewydolnością  krążenia.  Zarówno pacjent
jak  i  jego  rodzina  powinni  wiedzieć,  że  lekarza  należy
powiadomić, gdy:

A . przyrost  masy  ciała  jest  większy  niż  2  kg  w  ciągu  3
dni,

B . przyrost  masy  ciała  jest  mniejszy  niż  2  kg  w  ciągu  3
dni,

C.  spadek masy ciała jest mniejszy niż 2 kg w ciągu 3 dni,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 124.
Szczepienia  wykonywane  u  pacjentów  przez  pielęgniarkę  są
przykładem:

A.  profilaktyki I rzędowej,
B.  profilaktyki II rzędowej,
C.  profilaktyki III rzędowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 125.
Jednym z typów osobowości jest intrawertyk, który:

A . całą  swoją  aktywność  i  uwagę  zwraca  niejako  , ,do
wewnątrz",  na  siebie,  nie  ujawnia  swoich  emocji,  jest
zamknięty przed światem,

B . kieruje  swoje  działania  , ,na  zewnątrz",  uzewnętrzniając
swoje uczucia, szuka kontaktów z innymi,

C . silnie  przeżywa  wszelkie  emocje  i  łatwo  rezygnuje  z
działania,

D . silnie  przeżywa  wszelkie  emocje  i  nie  rezygnuje  z
działania.

Zadanie 126.
Jedną  z  form  rehabilitacji  w  psychiatrii  jest  hostel.
Rehabilitacja w hostelu przebiega:

A . w warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska życia,
a obecność personelu jest całodobowa,

B . w warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska życia,
a  obecność  personelu  ogranicza  się  do  kilku  godzin
dziennie,

C . w  warunkach  zbliżonych  do  szpitalnych  i  obecność
personelu jest całodobowa,

D . w warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska życia,
a obecność personelu jest raz w miesiącu.

Zadanie 127.
Teoria M. Leininger zaliczana jest do grup teorii:

A .  interakcji międzyludzkich,
B.  systemów,
C.  potrzeb,
D.  transkulturowych.

Zadanie 128.
Teoria deficytu samoopieki opracowana przez D. E. Orem obejmuje
trzy  wzajemnie  ze  sobą  powiązane  teorie  cząstkowe.  Która  z
niżej  wymienionych  teorii  NIE  dotyczy  koncepcji  teorii  deficytu
saomopieki:

A .  samoopieki,
B.  deficytu samoopieki,
C.  systemów pielęgnowania,
D.  sposobów adaptacji.



Zadanie 129.
Pielęgnowanie  oparte  na  procesie  pielęgnowania  charakteryzuje
się m. in. tym, że:

A . pielęgniarka  rodzinna  skupia  się  na  szybkiej  i
bezbłędnej realizacji zleceń lekarskich,

B . z a  wyniki  pielęgnowania  odpowiada  zespół
interdyscyplinarny POZ,

C . ustalenie  priorytetów  opiekuńczych  odbywa  się  wspólnie
z pacjentem, rodziną i/lub osobami mu bliskimi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 130.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
klasyfikację:

A .  Katz'a,
B.  NYHA,
C.  Norton'a,
D.  Barthel'a.

Zadanie 131.
Rehabilitacja  osób  niepełnosprawnych,  a  zwłaszcza  stwarzanie
możliwości  uczestnictwa  w  warsztatach  terapii  zajęciowej,
podejmowanie  działań  zmierzających  do  ograniczenia  barier
utrudniających  im  funkcjonowanie  w  społeczeństwie,  refundacja
części  kosztów  pobytu  na  turnusach  rehabilitacyjnych,  to
zadania dla:

A.  pomocy społecznej,
B.  powiatu,
C.  Centrum Pomocy Rodzinie,
D.  starosty.

Zadanie 132.
Pojęcie zdrowia w znaczeniu jednostkowym w ujęciu WHO to:

A . proces  kształtujący  zdrowie  poprzez  promowanie  i
zapobieganie czynnikom ryzyka,

B.  brak odchylenia od stanu ,,normalnego",
C . stan  zupełnej  pomyślności  fizycznej,  psychicznej  i

społecznej, a nie jedynie brak choroby lub ułomności,
D . higiena  osobista,  otoczenia,  żywienia,  pracy  i

wypoczynku,  wychowanie  zgodnie  z  zasadami
bezpieczeństwa osobistego i zbiorowego.



Zadanie 133.
Podstawą  rehabilitacji  kardiologicznej  zarówno  w  prewencji
pierwotnej, jak i wtórnej jest:

A . regularna  aktywność  fizyczna,  głównie  o  charakterze
wytrzymałościowym (marsz, bieg, jazda na rowerze),

B.  trening fizyczny,
C.  trening oporowy,
D.  aktywność ruchowa.

Zadanie 134.
D o oceny jakości życia pacjenta w stanie terminalnym narzędziem
z wyboru jest:

A .  skala HAD,
B.  skala ESAS,
C.  metoda QLQ-C 30,
D.  Indeks Karnofskiego.

Zadanie 135.
Do wielkich problemów geriatrycznych NIE należą:

A.  upośledzenie narządu wzroku oraz słuchu,
B.  upadki,
C.  przewlekła niewydolność układu oddechowego,
D.  zaburzenia funkcji zwieraczy.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
TEST NR 360116
GRUPA 1
Zadanie 1.
Celem  ćwiczeń  oddechowych  jest  utrzymanie  lub  przywrócenie
prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego przez:

A . zwiększenie  ruchomości  klatki  piersiowej,  poprawę  si ły
mięśniowej  przepony,  mięśni  międzyżebrowych  oraz
pomocniczych mięśni oddechowych,

B.  udrożnienie drzewa oskrzelowego,
C.  zwiększenie pojemności płuc,
D.  zmniejszenie ruchomości klatki piersiowej.

Zadanie 2.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje:

A.  organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej,
B.  wojewoda,
C.  starosta powiatu prowadzący dom pomocy społecznej,
D.  prawidłowa odp. A i C.

Zadanie 3.
Materac p/odleżynowy spełnia swoją rolę terapeutyczną, jeżeli:

A . wsuwając dłoń pod materac z pacjentem nie można wyczuć
wzniosłości kostnych,

B . wsuwając  dłoń  pod  materac  z  pacjentem  można  wyczuć
wzniosłości kostne,

C . uciskając obiema dłońmi od góry materac wyczuwa się dno
łóżka,

D . uciskając obiema dłońmi od góry materac nie wyczuwa się
dna łóżka.

Zadanie 4.
Związek między równością w zdrowiu a dostępnością do świadczeń
zdrowotnych był priorytetem:

A . I I  Międzynarodowej Konferencji  Promocji  Zdrowia w 1988
roku - Adelajda,

B . I I I Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1991
roku - Sundsvall,

C . I V Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1997
roku - Dżakarta,

D . Globalnej  Konferencji  Promocji  Zdrowia  w  2000  roku  -
Meksyk.



Zadanie 5.
Pielęgniarka w ramach edukacji pacjentki po mastektomii powinna
zwrócić szczególną uwagę na:

A.  zmniejszenie aktywności społecznej pacjentki,
B.  podtrzymanie stałego kontaktu z pielęgniarką rodzinną,
C.  samokontrolę pozostałej piersi,
D.  opracowanie planu zakupów, zajęć domowych.

Zadanie 6.
Podstawę  do  rozwoju  pielęgniarstwa  rodzinnego  w  Polsce
stworzyła:

A . sytuacja  braku  możliwości  zabezpieczenia  opieki
stacjonarnej chorym zgodnie z potrzebami,

B . ekonomizacja  systemu  ochrony  zdrowia  i  reforma
podstawowej opieki zdrowotnej,

C . niedostateczna  liczba  miejsc  dla  chorych  w  domach
pomocy społecznej,

D . chęć  całkowitego  usamodzielnienia  się  pielęgniarek
zatrudnionych w strukturach POZ.

Zadanie 7.
Gluten  jest  białkiem  pochodzenia  roślinnego,  znajdującego  się  w
następujących ziarnach zbóż:

A.  pszenica, żyto, owies, ryż,
B.  pszenica, jęczmień, owies, żyto,
C.  pszenica, jęczmień, ryż, owies,
D.  żyto, owies, ryż, jęczmień.

Zadanie 8.
Standardy służą przede wszystkim:

A.  obiektywnej ocenie jakości pielęgnowania,
B . chronią  pacjenta  przed  otrzymywaniem  usług  niskiej

jakości,
C . chronią  pacjenta  przed  realizacją  świadczeń  przez  osoby

niekompetentne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 9.
Podaj objawy, które świadczą o hipoglikemii:

A .  pragnienie, wielomocz, przyspieszony głęboki oddech,
B.  przyspieszona czynność serca, drżenie rąk, pocenie się,
C . niskie  ciśnienie  tętnicze  krwi,  zmniejszone  napięcie

mięśni, wąskie źrenice,
D . zwolniona czynność serca, odwodniona skóra, wyschnięte

błony śluzowe.



Zadanie 10.
D o  oceny  ryzyka  wystąpienia  u  podopiecznego  upadku
wykorzystujemy:

A.  skale ADL,
B.  skale IADL,
C.  test Tinetti,
D.  test Taylor.

Zadanie 11.
Pielęgniarka może posłużyć się Testem Webera do oceny:

A.  jednostronnej utraty słuchu,
B.  przewodnictwa kostnego i powietrznego,
C.  pomiaru aktywności funkcjonalnej słuchu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 12.
Wykorzystywanie możliwości i potencjału ludzi zamieszkujących w
społeczności lokalnej to metoda:

A.  grupowa,
B.  indywidualnego przypadku,
C.  środowiskowa,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 13.
Pacjentka  chora  na  schizofrenię,  obecnie  pobudzona  ruchowo,
która  słyszy  wrogie  głosy  i  twierdzi,  że  ludzie  cały  czas  ją
obserwują, cierpi na urojenia:

A.  prześladowcze,
B.  wielkościowe,
C.  depresyjne,
D.  hipochondryczne.

Zadanie 14.
W  przypadku  zastosowania  modelu  B.  Neuman  diagnoza
pielęgniarska będzie polegała na:

A.  ocenie deficytu samoopieki,
B . ocenie  stopnia  oddziaływania  bodźców  na  procesy

adaptacyjne,
C . ocenie  zakresu  i  charakteru  stresorów  działających  na

człowieka,
D . ocenie  problemów  w  aspekcie  czynności  życia

codziennego.



Zadanie 15.
Kwalifikacja  pacjenta  do  pielęgniarskiej  opieki  długoterminowej
domowej dokonywana jest za pomocą skali:

A .  Glasgow,
B.  Douglas,
C.  Waterlow,
D.  Barthel.

Zadanie 16.
Socjalizacja to:

A.  kształtowanie się poglądów polityczno-społecznych,
B . proces  uspołecznienia,  uczenia  się  bycia  członkiem

grupy,
C.  proces zdobywania wiedzy,
D.  okres wieku starszego.

Zadanie 17.
U  pacjenta  z  nietrzymaniem  moczu  stosujemy  trening  pęcherza
moczowego polegający na:

A . stosowaniu ćwiczeń wzmacniających mięśnie dna miednicy-
napinanie  i  rozluźnianie  mięśni  otaczających  cewkę
moczową,

B.  stosowaniu ćwiczeń wzmacniających mięśnie pośladkowe,
C . stosowaniu ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha oraz

mięśnie pośladkowe,
D . stosowaniu ćwiczeń wzmacniających mięśnie dna miednicy

i brzucha.

Zadanie 18.
Pielęgniarstwo  rodzinne  jest  działem  pielęgniarstwa  w
podstawowej opiece zdrowotnej obejmującym opieką rodzinę:

A.  w środowisku zamieszkania, nauki i pracy,
B . poszczególnych  je j  członków  w  środowisku  ich  życia  i

zamieszkania,
C.  w sytuacji choroby i zagrożenia chorobą,
D . w  sytuacji  zdrowia  i  zagrożenia  chorobą  w  środowisku

zamieszkania i pracy.

Zadanie 19.
Najbardziej  korzystny  zakres  udzielonej  pomocy  osobie
niepełnosprawnej to:

A .  wyręczanie chorego we wszystkich czynnościach,
B.  równowaga między udzieloną a potrzebną pomocą,
C.  nadmiar pomocy,
D.  udzielanie pomocy na wyraźne życzenie chorego.



Zadanie 20.
Światowa Organizacja Zdrowia opracowała skuteczne i bezpieczne
zasady  terapii  przeciwbólowej.  Trójstopniowa  drabina
analgetyczna  jest  standardem  w  leczeniu  bólu  przewlekłego.
Tramadol w drabinie analgetycznej:

A . jest  zasadniczym  lekiem  I  stopnia  drabiny
analgetycznej,

B . jest  zasadniczym  lekiem  I I  stopnia  drabiny
analgetycznej,

C . jest  zasadniczym  lekiem  II I  stopnia  drabiny
analgetycznej,

D.  nie jest lekiem ujętym w drabinie analgetycznej.

Zadanie 21.
Definitywna diagnoza raka sutka, może być dokonana w oparciu o
następującą metodę diagnostyczną:

A.  mammografię,
B.  ultrasonografię,
C.  biopsję,
D.  badanie nukleomagnetyczne.

Zadanie 22.
Obowiązek  zgłoszenia  podejrzenia  lub  rozpoznania  choroby
zakaźnej:

A . spoczywa na  lekarzu POZ,  który  w ciągu 12  godzin  musi
zgłosić  podejrzenie  lub  rozpoznanie  choroby  zakaźnej  do
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

B . spoczywa na  lekarzu POZ,  który  w ciągu 24  godzin  musi
zgłosić  podejrzenie  lub  rozpoznanie  choroby  zakaźnej  do
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

C . spoczywa zarówno na lekarzu POZ jak i pielęgniarce POZ,
którzy  w  ciągu  48  godzin  muszą  zgłosić  podejrzenie  lub
rozpoznanie  choroby  zakaźnej  do  Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej,

D . spoczywa  na  pielęgniarce  POZ,  która  w  ciągu  12  godzin
musi  zgłosić  podejrzenie  lub  rozpoznanie  choroby
zakaźnej do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Zadanie 23.
Najczęstszym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn w Polsce jest
nowotwór:

A.  krtani,
B.  żołądka,
C.  gruczołu krokowego,
D.  płuc.



Zadanie 24.
Głównymi chorobami zawodowymi pracowników służby zdrowia są:

A.  grzybice,
B.  zatrucia pokarmowe,
C.  wirusowe zapalenie wątroby typu B i typu C,
D.  grypa i zespoły grypopodobne.

Zadanie 25.
Korzystnym typem relacji opiekuńczych w rodzinie osób chorych i
niepełnosprawnych jest:

A . równowaga  pomiędzy  niezbędną  opieką  i  pielęgnacją  a
faktycznie uzyskiwaną pomocą,

B.  znaczny nadmiar opieki,
C.  nieznaczny niedobór opieki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 26.
D o  najczęstszych  objawów  świadczących  o  występowaniu  raka
piersi należą:

A.  stwardnienie, zgrubienie piersi, niebolesny guzek,
B.  zmiana barwy skóry, wciąganie brodawki sutkowej,
C.  wyciek z brodawki, powiększenie węzłów pachowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 27.
W  chorobach  układu  oddechowego  spirometryczne  badanie
czynnościowe pozwala określić:

A .  pojemność życiową,
B.  objętość wydechową,
C . samodzielność  pacjenta  w  zakresie  wydolności  przy

czynnościach  codziennych,  aktywności  rekreacyjnej  i
aktywności zawodowej,

D.  pojemność oddechową.

Zadanie 28.
Socjalizacyjna funkcja rodziny polega na:

A . wprowadzeniu  dziecka  w  świat  kultury  danego
społeczeństwa,

B . przygotowaniu  do  samodzielnego  pełnienia  ról
społecznych,

C . kształtowaniu  u  dziecka  procesu
ideologiczno-światopoglądowego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 29.
Przyczyną  charakterystycznej  pałeczkowatości  palców  rąk  może
być:

A.  rak oskrzela,
B.  bakteryjne zapalenie wsierdzia,
C.  marskość wątroby,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 30.
Do pośrednich dróg szerzenia się zakażeń zalicza się:

A .  drogę powietrzno - kropelkową i powietrzno - pyłową,
B.  ukąszenia i zadrapania przez zwierzęta,
C.  kontakty bezpośrednie z chorymi,
D.  drogę łożyskową w czasie ciąży.

Zadanie 31.
W kamicy moczanowej zaleca się:

A .  dietę mleczną, warzywa, owoce, soki, mięso gotowane,
B.  szpinak, rośliny strączkowe,
C.  wywary, mięso, tłuszcze, napoje gazowane,
D.  potrawy mięsne smażone.

Zadanie 32.
Jaką  pozycję  ciała  powinna  przyjąć  chora  w  czasie  napadu
duszności w przebiegu dychawicy oskrzelowej?

A.  wysoką z podparciem,
B.  półleżącą na lewym boku,
C.  siedzącą z podparciem ze spuszczonymi nogami,
D.  siedzącą z pochyleniem do przodu.

Zadanie 33.
Wyrazem aktywności społeczności lokalnej jest działalność:

A.  samorządu terytorialnego,
B.  stowarzyszeń i fundacji,
C.  grup samopomocy,
D.  wszystkie wymienione odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 34.
Z  programu profilaktyki  chorób układu krążenia realizowanego w
POZ mogą skorzystać:

A . świadczeniobiorcy,  którzy  uzyskali  >5  punktów  w  skali
SCORE,

B.  świadczeniobiorcy obojga płci po 45 roku życia,
C . mężczyźni  po  45  roku  życia  oraz  kobiety  po  50  roku

życia,
D . świadczeniobiorcy  obojga  płci  w  35,  40,  45,  50  i  55

roku życia.



Zadanie 35.
Podopieczna  lat  72,  otyła,  w  pełnym  kontakcie  psychicznym.
Mieszka  z  córką  w  licznej  trzypokoleniowej  rodzinie.
Podopieczną  krępuje  nietrzymanie  moczu.  Jakiej  rady  udzielisz
podopiecznej by zminimalizować jej problem?

A.  zmieniać bieliznę po każdym zamoczeniu,
B.  założyć ceratkę (folię),
C.  założyć cewnik,
D.  korzystać z wkładek pochłaniających mocz.

Zadanie 36.
W  czasie  gimnastyki  oddechowej  stosowanej  u  podopiecznych
powietrze nabierane jest przez:

A . jamę  nosową  a  wydychane  przez  jamę  ustną,  przy  czym
wdech powinien trwać dłużej niż wydech,

B . jamę  nosową  a  wydychane  przez  jamę  ustną,  przy  czym
wydech powinien trwać dłużej niż wdech,

C . przez  jamę  nosową  a  wydychane  przez  jamę  ustną,  przy
czym wdech i wydech powinien trwać tyle samo,

D . jamę  ustną  a  wydychane  przez  jamę  nosową,  przy  czym
wdech powinien trwać dłużej niż wydech.

Zadanie 37.
Które  badania  laboratoryjne  należy  wykonać  po  ustąpieniu
ostrych objawów kamicy żółciowej?

A.  morfologię krwi,
B.  poziom bilirubiny i transaminaz,
C.  OB,
D.  elektrolity.

Zadanie 38.
Rana ziarninująca wg skali kolorowej opisywana jest kolorem:

A.  żółtym,
B.  czerwonym,
C.  czarnym,
D.  różowym.

Zadanie 39.
Do wielkich problemów geriatrycznych NIE należą:

A.  upośledzenie narządu wzroku oraz słuchu,
B.  upadki,
C.  przewlekła niewydolność układu oddechowego,
D.  zaburzenia funkcji zwieraczy.



Zadanie 40.
Diagnozę pielęgniarską formułuje się po:

A.  rozpoznaniu środowiska,
B.  realizacji zadań,
C.  opracowaniu planu opieki,
D.  wejściu do środowiska.

Zadanie 41.
Zadania  pielęgniarki  w  strukturach  organizacji  pozarządowych
związane są z udzielaniem wsparcia:

A.  informacyjnego,
B.  emocjonalnego,
C.  rzeczowego,
D.  wszystkie wymienione odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 42.
Programując  rehabilitację  dla  chorych  na  stwardnienie  rozsiane
należy uwzględnić:

A.  różny stopień zaawansowania choroby,
B.  ogólny stan chorego,
C.  postać choroby,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 43.
W każdym przypadku rozpoznania raka piersi obowiązuje ustalenie
jego stopnia rozwoju według:

A.  systemu /klasyfikacji/TNM,
B.  skali Winga,
C.  skali Honigfelda i Kalleta,
D.  skali Childa.

Zadanie 44.
Jaki  cel  ma  prowadzenie  rehabilitacji  u  osoby  chorej  na
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa?

A.  rozciągnięcie mięśni klatki piersiowej,
B.  wzmocnienie mięśni obręczy ramiennej,
C . opóźnienie  procesu  usztywniania  i  zapobiegania

deformacjom,
D.  wzmocnienie mięśni obręczy miednicy.

Zadanie 45.
Przyjmuje  się,  że  w  przypadku  nagłego  zatrzymania  krążenia,
nieodwracalne zmiany w mózgu następują po:

A.  2 minutach,
B.  4 minutach,
C.  8 minutach,
D.  10 minutach.



Zadanie 46.
Ból spowodowany nowotworem lub jego przerzutami należy do grupy
dolegliwości bólowych:

A.  pooperacyjnych, fantomowych,
B.  stawów i kręgosłupa,
C.  rozrastania się guza nowotworowego,
D.  koincydencyjnych.

Zadanie 47.
Udzielając  wsparcia/pomocy  rodzinie  w  zakresie  poradnictwa,
pielęgniarka doradca musi brać zawsze pod uwagę:

A.  dobro rodziny jako całości,
B.  interes społeczności lokalnej,
C.  potrzeby psychiczne jednostki,
D.  oczekiwania określonej grupy na wsparcie.

Zadanie 48.
Zespół Klinefeltera charakteryzuje się:

A . niskim  wzrostem,  brakiem  cech  dojrzewania  płciowego,
pierwotnym brakiem miesiączki,

B . zaburzonymi  proporcjami  długości  tułowia  do  długości
kończyn  (kończyny  długie),  jądra  małe,  niepłodność  u
mężczyzn,

C . zaburzonymi  proporcjami  długości  tułowia  do  długości
kończyn  (kończyny  krótkie),  jądra  małe,  często
niepłodność u mężczyzn,

D . niskim  wzrostem,  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu
lekkim, wadą serca.

Zadanie 49.
Która  z  podanych  wartości  wskaźnika  masy  ciała  (BMI)  wskazuje
na otyłość?

A.  <20 kg/m2,
B.  20-24,9 kg/m2,
C.  25-29,9 kg/m2,
D.  >30 kg/m2.



Zadanie 50.
Jedną  z  metod  wykorzystywanych  w  edukacji  zdrowotnej  jest
,,burza mózgów", która:

A . jest  odmianą  dyskusji,  której  cel  stanowi  znalezienie
dużej liczby pomysłów na rozwiązanie jednego problemu,

B . polega  na  wykorzystaniu  przeszłych  zdarzeń  do
kształtowania  umiejętności  i  zdolności  wytwarzania
różnych wariantów rozwiązywania jednego problemu,

C . polega na zbiorowym rozwiązywaniu sytuacji problemowej
określonej w opisie sytuacji,

D.  oparta jest na wymianie myśli między uczestnikami.

Zadanie 51.
Genogram to zapis graficzny rodziny, który informuje nas o:

A.  chorobach występujących w danej rodzinie,
B.  więziach występujących w danej rodzinie,
C.  strukturze danej rodziny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 52.
Podopieczna lat 78 z ograniczoną sprawnością, mieszka sama. Jej
emerytura  wynosi  640  z ł  miesięcznie.  Do  kogo  należy  zgłosić
potrzebę pomocy socjalnej?

A.  rodziny,
B.  komitetu parafialnego,
C.  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
D.  przyjaciół, sąsiadów.

Zadanie 53.
Apel  o  uznanie  społeczności  lokalnej  za  miarodajne  źródło
opinii  na  temat  zdrowia,  je j  warunków  życia  i  dobrego
samopoczucia został zamieszczony w:

A.  Karcie Ottawskiej,
B.  Deklaracji Bolońskiej,
C.  Traktacie Akcesyjnym,
D.  Dyrektywach Unii Europejskiej.

Zadanie 54.
W  ocenie  stanu  odżywienia  wykorzystujemy  wskaźnik  masy  ciała
(BMI).  Przyjmuje  się,  że  pacjent  jest  prawidłowo  odżywiony
jeżeli wynik BMI wynosi:

A .  > 30 kg/metr kwadratowy,
B.  od 18,5 do 24,99 kg/metr kwadratowy,
C.  od 20,99 do 24,99 kg/metr kwadratowy,
D.  od 16,99 do 19,99 kg/metr kwadratowy.



Zadanie 55.
Edukacja zdrowotna jako forma wsparcia rodziny osoby z chorobą
nowotworową powinna dotyczyć:

A.  wiedzy o chorobie nowotworowej,
B . specyfiki  choroby,  je j  następstw,  rodzaju  bólu  i  metod

jego zwalczania, sposobu życia z chorobą nowotworową,
C.  zaburzeń ze strony innych układów,
D.  profilaktyki zakażeń.

Zadanie 56.
W kamicy wapniowej zaleca się:

A .  mleko, jaja, sery topione,
B.  orzechy, rodzynki, potrawy z dużą ilością soli,
C .  mięso zwierzęce, twaróg,
D.  cielęcinę, wołowinę, chude ryby, warzywa.

Zadanie 57.
Wymień  objawy,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  życia
pacjentki chorującej na wrzodziejące zapalenie jelita grubego?

A.  nadmierna pobudliwość,
B.  alergia,
C.  obrzęki,
D.  odwodnienie i gorączka.

Zadanie 58.
Reakcje  negatywne,  których  doświadcza  człowiek  starszy  w
rodzinie, są to:

A . ukrywanie  związków  pokrewieństwa,  izolowanie  osoby
starszej  od  towarzyskiego  życia  rodziny,  wrogość,
agresja fizyczna,

B.  aktywne uczestnictwo osoby starszej w życiu rodzinnym,
C.  nadopiekuńczość rodziny,
D . wycofanie  s ię  człowieka  chorego  z  kontaktów,  próba

manipulowania rodziną.

Zadanie 59.
Choroba Alzheimera to:

A . postępujący  proces  otępienny,  w  którym  dochodzi  do
zaniku neuronów,

B . postępujący  proces  otępienny,  w  którym  dochodzi  do
zaniku połączeń synaptycznych mózgowia,

C . postępujący  proces  otępienny,  w  którym  dochodzi  do
zaniku  neuronów  i  zwiększenia  połączeń  synaptycznych
mózgowia,

D . postępujący  proces  otępienny,  w  którym  dochodzi  do
zaniku neuronów i połączeń synaptycznych mózgowia.



Zadanie 60.
Jakie  czynności  może  samodzielnie  podjąć  pielęgniarka  rodzinna
w  domu  pacjenta  do  czasu  przybycia  lekarza  w  przypadku
wystąpienia u pacjenta obrzęku płuc?

A.  podanie płynu do picia,
B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  siedzącej  ze  spuszczonymi

nogami,
C . założenie  kaniuli  do  żyły  obwodowej  i  podłączenie  wlewu

kroplowego z 0,9% NaCl,
D.  ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga.

Zadanie 61.
Udzielając pierwszej pomocy w złamaniu kończyny należy:

A . kończynę ułożyć w najmniej bolesny dla chorego sposób i
unieruchomić za pomocą bandaża, chusty, szyny,

B . zastosować zimne i  przeciwobrzękowe okłady a następnie
unieruchomić  kończynę  ściśle  owijając  bandażem
elastycznym,

C . unieruchomić  złamaną  kończynę  w  ułożeniu  w  jakim  się
znajduje,  powinno  ono  obejmować  co  najmniej  dwa
sąsiednie stawy,

D . obserwować  kończynę  w  celu  orientacyjnego  rozpoznania
złamania,  nastawić  kości  w  osi  kończyny,  unieruchomić
obejmując dwa sąsiednie stawy.

Zadanie 62.
Hemofilia jest skazą krwotoczną, która:

A . rozwija  s ię  u  płci  męskiej,  podczas  gdy  kobiety  mogą
być nosicielkami,

B.  rozwija się zarówno u kobiet jak i u mężczyzn,
C . rozwija  s ię  u  kobiet,  podczas  gdy  płeć  męska  może  być

nosicielem,
D.  rozwija się u mężczyzn, którzy są nosicielami.

Zadanie 63.
Jakie  czynniki  usposabiają  do  wystąpienia  i  utrzymywania  się
przewlekłego zapalenia trzustki?

A.  alkoholizm, powtarzające się zakażenia dróg żółciowych,
B.  nadmiar białka w diecie,
C.  nadmiar węglowodanów w diecie,
D.  zwiększenie aktywności fizycznej.



Zadanie 64.
Główną przyczyną obrzęku limfatycznego (chłonnego) jest:

A .  zakażenie rany pooperacyjnej,
B.  zaburzenie odpływu chłonki,
C . zwłóknienie  tkanki  podskórnej  i  tłuszczowej  oraz

powięzi,
D.  zanik gruczołów potowych.

Zadanie 65.
Holizm w odniesieniu do pielęgniarstwa oznacza:

A . lepsze  zrozumienie  rol i  zawodowej  jaką  może,  powinna  i
jest w stanie pełnić pielęgniarka,

B . świadczenie  opieki  we  wszystkich  stanach  zdrowia  i
choroby  i  we  wszystkich  obszarach  życia  pacjenta  przy
wykorzystaniu  przez  pielęgniarkę  posiadanych  przez
siebie umiejętności,

C . skoncentrowanie  się  na  pojedynczym  pacjencie  i  jego
chorobie,

D.  szersze spojrzenie na problemy zdrowotne.

Zadanie 66.
Profilaktyka  pierwszej  fazy  obejmuje  działania  polegające  na
zapobieganiu:

A.  występowaniu chorób,
B . rozwojowi choroby przez wczesne rozpoznanie i skuteczne

leczenie,
C . utrwalaniu  się  niepomyślnych  skutków  choroby  przez

między innymi rehabilitację,
D.  rozwojowi powikłań późnych choroby.

Zadanie 67.
N a  jakie  objawy  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  u  chorych,  u
których występuje depresja?

A.  obniżoną koncentrację,
B.  obniżenie masy ciała,
C.  urojenia,
D.  myśli i tendencje samobójcze.

Zadanie 68.
Twórczynią teorii samoopieki jest:

A .  Florecja Nightingale,
B.  Virginia Henderson,
C.  Callista Roy,
D.  Dorothy Orem.



Zadanie 69.
Rehabilitacja  osób  niepełnosprawnych,  a  zwłaszcza  stwarzanie
możliwości  uczestnictwa  w  warsztatach  terapii  zajęciowej,
podejmowanie  działań  zmierzających  do  ograniczenia  barier
utrudniających  im  funkcjonowanie  w  społeczeństwie,  refundacja
części  kosztów  pobytu  na  turnusach  rehabilitacyjnych,  to
zadania dla:

A.  pomocy społecznej,
B.  powiatu,
C.  Centrum Pomocy Rodzinie,
D.  starosty.

Zadanie 70.
Następstwem  leczenia  raka  piersi  upośledzającym  sprawność
fizyczną jest między innymi:

A.  obrzęk naczynioruchowy Quinckego,
B.  zaburzenie równowagi,
C.  obrzęk limfatyczny kończyny,
D.  obrzęk zastoinowy.

Zadanie 71.
Jednym z typów osobowości jest intrawertyk, który:

A . całą  swoją  aktywność  i  uwagę  zwraca  niejako  , ,do
wewnątrz",  na  siebie,  nie  ujawnia  swoich  emocji,  jest
zamknięty przed światem,

B . kieruje  swoje  działania  , ,na  zewnątrz",  uzewnętrzniając
swoje uczucia, szuka kontaktów z innymi,

C . silnie  przeżywa  wszelkie  emocje  i  łatwo  rezygnuje  z
działania,

D . silnie  przeżywa  wszelkie  emocje  i  nie  rezygnuje  z
działania.

Zadanie 72.
W terapii nerwicy histerycznej należy zastosować:

A.  farmakoterapię,
B.  psychoterapię,
C.  socjoterapię,
D.  terapię behawioralną.

Zadanie 73.
Wzmożone  napięcie  mięśniowe  w  chorobie  Parkinsona  można
zmniejszyć przez:

A.  oziębienie ciała,
B.  ogrzanie ciała,
C.  leżenie w czasie wypoczynku z podpartym tułowiem,
D . nie  ma  żadnego  sposobu  na  zmniejszenie  wzmożonego

napięcia mięśniowego.



Zadanie 74.
Rozpoznanie  zespołu  parkinsonowego  można  postawić,  gdy  u
pacjenta występuje spowolnienie ruchowe oraz jeden z poniższych
objawów:

A.  drżenie spoczynkowe o częstotliwości 4-6 Hz,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  obniżone napięcie mięśniowe,
D.  postępujący zanik mięśni.

Zadanie 75.
Jaki charakter bólu występuje w rwie ramieniowej?

A.  napadowy, biegnący wzdłuż nerwu,
B.  piekący, o typie przechodzenia prądu wzdłuż nerwu,
C.  ciągły, rozlany tuż pod powierzchnią skóry,
D.  tępy, świdrujący głęboko pod powierzchnią skóry.

Zadanie 76.
Głównym zagrożeniem życia i zdrowia ludności w Polsce stanowią
choroby:

A.  nerek,
B.  metaboliczne,
C.  układu krążenia,
D.  alergiczne.

Zadanie 77.
U  54-letniej  pacjentki  po  operacji  wola  tarczycy  zaobserwowano
objawy: obrzęk powiek, suchą skórę i  wypadanie włosów. Kobieta
stała  się  senna  i  znacznie  zwiększyła  masę  ciała.  Wymienione
objawy świadczą o:

A.  zaburzeniach wodno-elektrolitowych,
B.  niedoborze magnezu,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 78.
Wskaż,  jaką  rolę  pełni  pielęgniarka  w  realizacji  programu
działań na rzecz zdrowia społeczności?

A.  inspirującą i konsolidującą liderów,
B.  doradcy w działaniach na rzecz zdrowia,
C . inspirującą  i  konsolidującą  liderów  oraz  doradcy  w

działaniach na rzecz zdrowia,
D.  mediatora i rzecznika spraw pacjenta.



Zadanie 79.
Choroba została uznana za dewiację społeczną przez:

A.  Światową Organizację zdrowia (WHO),
B.  Talcotta Parsonsa,
C.  Alfreda Schultza,
D.  Barbarę Woynarowską.

Zadanie 80.
Pacjentka  z  nowotworem  narządów  rodnych  poddana  została
radioterapii.  Pielęgniarka  opiekująca  się  chorą  zauważyła,  że
stała  się  ona  senna,  ma  okresowe  trudności  z  nawiązaniem
kontaktu  słownego,  wystąpiły  nudności  i  wymioty,  brak  apetytu.
Objawy te wskazują na wystąpienie zespołu:

A.  Hoigné,
B.  popromiennego,
C.  Meigsa,
D.  Reitera.

Zadanie 81.
Wyróżniamy  trzy  modele  edukacji  zdrowotnej.  Który  model  jest
najbliższy idei promocji zdrowia?

A.  edukacja zdrowotna zorientowana na chorobę,
B.  edukacja zdrowotna zorientowana na czynniki ryzyka,
C.  edukacja zdrowotna zorientowana na zdrowie,
D . edukacja  zdrowotna  zorientowana  na  zdrowie  i  czynniki

ryzyka.

Zadanie 82.
Test Fagerstoma jest narzędziem służącym do oceny:

A.  stopnia uzależnienia od alkoholu,
B.  stopnia uzależnienia od nikotyny,
C.  stopnia uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
D.  pomiaru niezależności funkcjonalnej.

Zadanie 83.
Tradycyjne podejście w edukacji zdrowotnej odnosi się do:

A . świadomego stworzenia sposobności do uczenia się, które
w  konsekwencji  ułatwiałoby  dokonanie  wcześniej
określonej zmiany,

B . prowadzenia  cyklu  szkoleń  dla  szerokich  rzeszy
słuchaczy,

C . prowadzenia działań skierowanych jedynie na zachowanie
jednostek,

D . prowadzenia  działań  wychowawczych  wśród  dzieci  i
młodzieży.



Zadanie 84.
Spacerując z osobą chorą na Parkinsona korzystne jest:

A . chodzenie  "w  nogę"  z  chorym  (wykrokowi  nogą  lewą
chorego  towarzyszy  wykrok  nogą  lewą  jego  zdrowego
partnera) trzymając się za rękę,

B . chodzenie  "nie  w  nogę"  w  parze  trzymając  się  za  rękę
(wykrokowi  nogą  lewą  chorego  powinien  towarzyszyć
wykrok nogą prawą jego zdrowego partnera),

C.  chodzenie przed chorym trzymając go za obie ręce,
D . chodzenie obok chorego posuwistymi krokami po podłożu,

bez odrywania stóp od podłoża.

Zadanie 85.
W  celu  stwierdzenia  niedoczynności  tarczycy  należy  oznaczyć
poziom:

A.  kortyzolu,
B.  elektrolitów,
C.  enzymów zapalnych,
D.  TSH.

Zadanie 86.
Najczęściej  spotykane  zaburzenia  dotyczące  sfery  psychicznej  w
przebiegu stwardnienia rozsianego to:

A.  depresja lub euforia,
B.  lekkie otępienie,
C.  zespoły hipochondryczne lub histeryczne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 87.
Wykrywanie problemów zdrowotnych w danej populacji i sprzężone
dalsze  postępowanie  w  przypadku  odchyleń  od  stanu  zdrowia
zapewnia system:

A.  badań bilansowych,
B.  czynnego poradnictwa,
C.  badań przesiewowych,
D.  opieki lekarsko - pielęgniarskiej.

Zadanie 88.
Pojęcie zdrowia w znaczeniu jednostkowym w ujęciu WHO to:

A . proces  kształtujący  zdrowie  poprzez  promowanie  i
zapobieganie czynnikom ryzyka,

B.  brak odchylenia od stanu ,,normalnego",
C . stan  zupełnej  pomyślności  fizycznej,  psychicznej  i

społecznej, a nie jedynie brak choroby lub ułomności,
D . higiena  osobista,  otoczenia,  żywienia,  pracy  i

wypoczynku,  wychowanie  zgodnie  z  zasadami
bezpieczeństwa osobistego i zbiorowego.



Zadanie 89.
Półpasiec wywołuje:

A.  enterowirus,
B.  wirus świnki,
C.  reaktywowany wirus ospy wietrznej,
D.  wirus odry.

Zadanie 90.
Do oceny natężenia bólu u podopiecznego stosujemy:

A.  skalę wzrokowo-analogową VAS,
B.  skalę Tinetti,
C.  skalę Norton,
D.  skalę Waterlow.

Zadanie 91.
Okresowe, niekontrolowane napady objadania się i następujące po
nich zachowania zapobiegające przyrostowi masy ciała to:

A.  anoreksja,
B.  bulimia,
C.  ortoreksja,
D.  jedzenie kompulsywne.

Zadanie 92.
Etapy umierania, przez które przechodzi pacjent to:

A . zaprzeczenie  i  izolacja,  gniew  i  bunt,  targowanie  się,
depresja, pogodzenie się z myślą o śmierci,

B . gniew  i  bunt,  targowanie  się,  depresja,  pogodzenie  s ię
z myślą o śmierci, euforia,

C . zaprzeczenie  i  izolacja,  asertywność,  targowanie  się,
depresja, pogodzenie się z myślą o śmierci,

D . zaprzeczenie  i  izolacja,  gniew  i  bunt,  targowanie  się,
euforia, pogodzenie się z myślą o śmierci.

Zadanie 93.
Najlepszą  metodą  oceniającą  narastanie  obrzęków  u  pacjenta
jest:

A .  pomiar masy ciała,
B.  badanie palpacyjne okolicy kostek,
C.  pomiar tkanki tłuszczowej,
D.  pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi.



Zadanie 94.
Celem  pielęgniarki  rodzinnej  według  koncepcji  pielęgniarstwa
podanej przez Dorothy Orem jest:

A . uzyskanie  korzystnych  warunków  higienicznych  i  stanu
higieny,

B . uzyskanie  optymalnego  poziomu  "radzenia  sobie"  jako
mechanizmu  adaptacji  rodziny  do  zmian  związanych  z
chorobą,

C . uzyskanie  optymalnego  poziomu  samoopieki  i
samopielęgnacji,

D.  zabezpieczenie zaspokojenia potrzeb.

Zadanie 95.
Określ rodzaj bólu występującego w półpaścu?

A.  rwący i piekący,
B.  napadowy i kłujący,
C.  łagodny i stały,
D.  rozlany, trudny do lokalizacji.

Zadanie 96.
Drogi zakażenia wirusem HIV to:

A.  używanie wspólnej toalety, sztućców,
B.  pocałunek, kontakty seksualne,
C.  kontakty seksualne, krew, pokarm matki,
D.  używanie wspólnej pościeli, krew.

Zadanie 97.
Jedną z  metod postępowania leczniczego w obrzęku limfatycznym
jest  zastosowanie  ucisku  powierzchniowego  poprzez  zastosowanie
bielizny  uciskowej.  Przeciwwskazaniem  do  takiego  działania
jest/są:

A . wysuszenie  bądź  owrzodzenie  skóry,  niewydolność
krążenia prawokomorowa, uogólniona infekcja,

B . współistniejące  choroby  naczyń,  róża,  obrzęk  palców,
zakażenia bakteryjne skóry,

C . głębokie  fałdy  skórne,  przesączanie  l imfy,  świąd  skóry,
zaburzenia czucia, zmiany troficzne skóry,

D . nadmierna  wrażliwość  skóry,  parestezje,  obrzęk  palców,
obrzęk limfatyczny znacznego stopnia.



Zadanie 98.
Epidemia to:

A . występowanie  choroby  wśród  ludności  na  określonym
terenie  w  liczbie  utrzymującej  s ię  przez  wiele  lat  na
podobnym poziomie,

B . nadmierna zapadalność na określoną chorobę w określonej
czasowo i terytorialnie populacji ludzkiej,

C . rozprzestrzenianie  s ię  chorób  zakaźnych  na  określonym
terytorium,

D . zachorowalność na choroby zakaźne na określonym terenie
utrzymujące się przez kilka lat.

Zadanie 99.
U  pacjenta  z  kwasicą  oddechową  jednym  z  objawów  jest  oddech
Kussmaula, który polega na:

A . stopniowym  narastaniu  częstości  i  głębokości  oddechu
oraz  zwalnianiu  go  aż  do  bezdechu,  cykle  te  powtarzają
się,

B . stopniowym  narastaniu  częstości  przy  zachowanej  stałej
głębokości  oddechu  oraz  zwalnianiu  go  aż  do  bezdechu,
cykle te powtarzają się,

C.  przyśpieszeniu i pogłębieniu oddechu,
D . wystąpieniu  po  kilku  oddechach  krótkotrwałego

zatrzymania oddechu.

Zadanie 100.
Opracowanie planu opieki to etap procesu pielęgnowania:

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

Zadanie 101.
Podczas  zabiegu  cholecystektomii  wykonywanego  metodą
laparoskopową, wprowadzany jest gaz do jamy brzusznej. Do około
2-3 doby po zabiegu pacjent może odczuwać ból w innym miejscu
niż zabieg tj.:

A .  w okolicy ramion, obojczyków, potylicy, barków,
B . bó l  za  mostkiem,  promieniujący  do  ramion,  drętwienie

palców rąk,
C . uogólniony  ból,  ciężkość  w  klatce  piersiowej,  trudności

w oddychaniu,
D.  ból głowy, zawroty głowy, szum w uszach.



Zadanie 102.
Pacjentka przewlekle chora jest unieruchomiona w łóżku, ułożona
n a materacu p/odleżynowym. W okolicy kości krzyżowej występuje
odleżyna  na  etapie  ziarninowania.  Którą  ze  skal  zastosujesz  dla
oceny zmian odleżynowych u pacjentki?

A.  Norton,
B.  Douglas,
C.  Torrance'a,
D.  Waterlow.

Zadanie 103.
Model determinant zachowania wskazuje na:

A.  zachowania kształtowane przez panujące trendy,
B.  analizę postaw ukierunkowanych na zachowania zdrowotne,
C.  potrzebę realistycznego nastawienia wobec świata,
D . konieczność  wolnego  wyboru  w  podejmowaniu  decyzji

dotyczących zdrowia.

Zadanie 104.
Planując opiekę nad chorym, pielęgniarka NIE powinna zastosować
następującej procedury:

A.  oceny stanu chorego,
B . rozpoznania  problemów  pielęgnacyjnych  i  określenia

przewidywanych wyników działania,
C.  planowania, działania,
D.  pozostawienia oceny wyników dla lekarza.

Zadanie 105.
Jedną  z  form  maltretowania/krzywdzenia  dziecka  jest
zaniedbywanie. Związane jest ono z:

A .  użyciem siły fizycznej wobec dziecka,
B.  wykorzystaniem seksualnym dziecka,
C.  psychicznym znęcaniem się nad dzieckiem,
D.  niezaspokajaniem podstawowych potrzeb dziecka.

Zadanie 106.
Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:

A.  niedoczynności tarczycy,
B.  nadczynności tarczycy,
C.  niedoczynności przytarczyc,
D.  nadczynności podwzgórza.



Zadanie 107.
Zasadniczą  rolę  w  leczeniu  zesztywniejącego  zapalenia  stawów
kręgosłupa i zapobieganiu kalectwu odgrywa:

A.  ziołolecznictwo,
B.  leczenie ruchem,
C.  naświetlania,
D.  elektrolecznictwo.

Zadanie 108.
Sytuacje,  które  należy  uznać  za  szczególnie  korzystne  dla
wzmocnienia i potęgowania zdrowia to:

A.  podstawowy poziom wykształcenia rodziców,
B.  struktura rodziny, gdzie dominuje matka,
C.  brak więzi emocjonalnych,
D . si lna  motywacja  do  odpowiedzialnego  kształtowania

warunków i stylu życia sprzyjających zdrowiu.

Zadanie 109.
W  bólu  umiarkowanym  sklasyfikowanym  jako  stopień  drugi
podajemy:

A.  analgetyk opioidowy do zwalczania bólu,
B . analgetyk  opioidowy  do  leczenia  bólu  umiarkowanego  +

lek wspomagający,
C . analgetyk  opioidowy  do  leczenia  bólu  słabego  i

umiarkowanego + lek wspomagający + lek nieopioidowy,
D.  analgetyk nieopioidowy + lek nieopioidowy.

Zadanie 110.
Na możliwości opiekuńcze rodziny mają wpływ takie czynniki jak:

A.  wiedza i umiejętności członków rodziny,
B.  funkcjonowanie emocjonalne (więzi),
C .  struktura rodziny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 111.
Lipoatrofia poinsulinowa to:

A.  powikłanie śpiączki poinsulinowej,
B.  zanik tkanki tłuszczowej,
C . przerost  tkanki  tłuszczowej  w  miejscach  podawania

insuliny,
D . powikłanie  stosowania  nieoczyszczonych  preparatów

insulin.



Zadanie 112.
D o  świadczeń  rehabilitacyjnych  świadczonych  przez  pielęgniarkę
rodzinną zalicza się:

A .  masaż,
B.  światłolecznictwo,
C.  wodolecznictwo,
D.  usprawnianie ruchowe.

Zadanie 113.
N a  układ  elektrostymulujący  niekorzystnie  wpływa  pole
elektromagnetyczne pochodzące z:

A .  telefonu komórkowego,
B.  telewizora,
C.  odkurzacza,
D.  golarki elektrycznej.

Zadanie 114.
Cele edukacji dorosłych odnoszą się do:

A.  umiejętności dokonywania wyborów,
B . procesów  personalizacji  pojmowanej  jako  czynne

kształtowanie  samego  siebie  i  kierowanie  własnym
wyborem  spośród  tych  możliwości  jakie  otwiera  przed
jednostką współczesne życie,

C . dostarczenia informacji na temat czynników wpływających
negatywnie na zdrowie,

D . umiejętności  dostosowania  się  do  zmieniających  się
warunków życia.

Zadanie 115.
Pacjentowi  z  wszczepionym  stymulatorem  serca  po  zagojeniu  się
rany NIE wolno:

A.  brać prysznica,
B.  korzystać z suszarki do włosów,
C.  nosić na ramionach ciężkiego plecaka,
D . korzystać  z  sprzętu  kuchennego  np.  tostera,  miksera,

krajalnicy elektrycznej.

Zadanie 116.
Które  z  wymienionych  działań  NIE  ma  istotnego  znaczenia  w
zapobieganiu infekcjom układu moczowego u pacjenta z założonym
cewnikiem do pęcherza moczowego?

A.  przyjmowanie co najmniej 2 l płynu dziennie,
B.  spożywanie produktów oraz płynów zakwaszających mocz,
C.  przestrzeganie zasad aseptyki w czasie wymiany cewnika,
D . wskazanie  pacjentowi  konieczności  ograniczenia  i lości

przyjmowanych płynów w późnych godzinach wieczornych.



Zadanie 117.
Długotrwałe  unieruchomienie  pacjenta  powoduje  zagrożenie  w
postaci:

A .  podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi,
B.  zaostrzenia objawów chorobowych,
C.  zastoinowego zapalenia płuc,
D.  wydłużenia czasookresu trwania choroby.

Zadanie 118.
Jedną z cech nowoczesnego pielęgniarstwa rodzinnego jest:

A . dominacja  świadczeń  wykonywanych  na  zlecenie  lekarza
POZ,

B . wysokie  znaczenie  edukacji  zdrowotnej  i  doradztwa  oraz
upodmiotowienie pacjenta,

C.  koncentracja na chorobie i człowieku chorym,
D.  orientacja na zaspokojenie potrzeb podopiecznych.

Zadanie 119.
Zachowania ANTYZDROWOTNE to zachowania:

A.  wynikające z uwarunkowań klimatycznych,
B.  kultywujące tradycje w zakresie zachowań zdrowotnych,
C . mające  na  celu  stosowanie  diet  oraz  wysiłku  fizycznego

rekompensujących  straty  wynikające  z  charakteru
wykonywanej pracy,

D . podejmowane przez człowieka, które w sposób bezpośredni
lub  pośredni  wpływają  na  pogorszenie  jego  stanu
zdrowia.

Zadanie 120.
Podstawę  leczenia  dziecka  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym
stanowi:

A.  leczenie farmakologiczne,
B.  leczenie dietetyczne,
C.  psychoruchowe usprawnianie,
D . leczenie  farmakologiczne  połączone  z  leczeniem

dietetycznym.

Zadanie 121.
Skrining to badanie zaliczone do badań:

A.  profilaktycznych,
B.  przesiewowych,
C.  diagnostyczno - leczniczych,
D.  leczniczych.



Zadanie 122.
Wśród  licznych  źródeł  informacji  o  rodzinie  i  je j  członkach,  za
podstawowe  źródło  danych  do  postawienia  diagnozy
pielęgniarskiej przyjmuje się:

A . własną  inicjatywę  pielęgniarki  w  zakresie  gromadzenia
informacji,

B.  dokumentację szpitalną i ambulatoryjną pacjenta,
C . informację  udzielaną  przez  samego  pacjenta  i  jego

rodzinę,
D.  informacje przekazywane przez lekarzy i rodzinę.

Zadanie 123.
Edukacja zdrowotna to proces, w którym:

A.  ludzie uczą się dbać o zdrowie własne,
B . ludzie  uczą  się  dbać  o  zdrowie  własne  i  społeczności,  w

której żyją,
C . człowiek  wykorzystuje  zdobytą  wiedzę  w  sposób

efektywny,
D.  ludzie uczą się dbać o zdrowie najbliższych.

Zadanie 124.
Opieka pielęgniarska w POZ oparta jest o:

A .  rejonizację,
B.  wolny wybór pielęgniarki,
C.  pierwszą wizytę u pielęgniarki,
D.  miejsce pracy.

Zadanie 125.
Najczęstszym  powikłaniem  przewlekłej  niewydolności  krążenia
pochodzenia sercowego jest:

A .  arytmia serca,
B.  tachykardia i podwyższone ciśnienie tętnicze krwi,
C.  obrzęk płuc,
D.  spadek masy ciała.

Zadanie 126.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
C.  ma charakter ucisku i pieczenia w okolicy mostka,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 127.
Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:

A.  nadżerki w przewodzie pokarmowym,
B.  zespół wyniszczenia nowotworowego,
C.  zaburzenia połykania,
D.  utratę łaknienia.

Zadanie 128.
Podstawą  rehabilitacji  kardiologicznej  zarówno  w  prewencji
pierwotnej, jak i wtórnej jest:

A . regularna  aktywność  fizyczna,  głównie  o  charakterze
wytrzymałościowym (marsz, bieg, jazda na rowerze),

B.  trening fizyczny,
C.  trening oporowy,
D.  aktywność ruchowa.

Zadanie 129.
U  pacjentki lat 78 występuje zespół otępienny. Jakich wskazówek
udzielisz rodzinie podopiecznej?

A.  nie zwracać uwagi na podopieczną,
B.  zachowania te są typowe dla wieku podopiecznej,
C . podawać  środki  uspakajające  w  przypadku  pobudzenia  i

agresji podopiecznej,
D . zgłosić  lekarzowi  rodzinnemu  i  rozpocząć  proces

diagnozowania zaburzeń u podopiecznej.

Zadanie 130.
Diagnoza pielęgniarska - ze względu na diagnozowany przedmiot -
dzieli się na:

A . diagnozę  fazy,  prognozy,  znaczenia,  typologiczną,
przyczyny,

B . diagnozę  grupy  społecznej  i  diagnozę
lokalną/środowiskową,

C.  diagnozę stanu fizycznego i diagnozę psychologiczną,
D . diagnozę indywidualną, diagnozę grupową (np. rodzinną),

diagnozę społeczności lokalnej.

Zadanie 131.
Środowiskowe czynniki ryzyka działające bezpośrednio na zdrowie
człowieka to:

A.  zagrożenia ekologiczne,
B.  zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby,
C . konflikty  w  środowisku  zamieszkania,  w  które  uwikłany

jest człowiek, rodzina,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 132.
Wieloczynnikową  ideę  uwarunkowań  zdrowia,  określoną  przez
Lalonde'a, stanowi:

A.  koncepcja pola zdrowotnego,
B.  model akcji zdrowotnej,
C.  model przekonań zdrowotnych,
D.  stopniowalny system teoretyczny w procesie życia.

Zadanie 133.
Proces  pielęgnowania  jest  dynamiczną  metodą  pracy.  W  Polsce
przyjął  s ię  4  etapowy  proces.  Jedną  z  jego  faz  jest  ustalenie
planu  opieki.  Proszę  zaznaczyć,  który  etap  procesu
pielęgnowania zawiera tę fazę:

A.  rozpoznanie,
B.  planowanie,
C.  realizacja,
D.  ocena.

Zadanie 134.
Edukacja zdrowotna osiąga swój cel, gdy:

A.  kończy się na poziomie zdobytej wiedzy,
B.  kończy się na poziomie zdobytych umiejętności,
C . dociera  do  tych  struktur  psychicznych,  które  regulują

zachowanie  człowieka,  postawy,  nawyki,  systemy
wartości,

D.  kończy się na poziomie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Zadanie 135.
U pacjenta z rakiem żołądka szczególną uwagę należy zwrócić na:

A.  elastyczność skóry,
B.  właściwe odżywianie,
C.  bilans płynów,
D.  obwód brzucha.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
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GRUPA 1
Zadanie 1.
Do wielkich problemów geriatrycznych NIE należą:

A.  upośledzenie narządu wzroku oraz słuchu,
B.  upadki,
C.  przewlekła niewydolność układu oddechowego,
D.  zaburzenia funkcji zwieraczy.

Zadanie 2.
Zachowaniem  terapeutycznym  pielęgniarki  wobec  pacjenta  z
zaburzeniami  psychicznymi  jest  m.in.  komunikacja.  Dowodem na
to ,  że  słuchamy  jest  podsumowanie  w  kilku  słowach  tego,  co
powiedział  pacjent,  dążenie  do  uściślenia  faktów.  Techniką  taką
jest:

A .  odzwierciedlenie,
B.  klaryfikacja,
C.  eksploracja,
D.  modelowanie.

Zadanie 3.
Celem  działań  niezbędnych  do  utrzymania  zdrowia,  zawartych  w
"Karcie Ottawskiej" jest:

A .  poznanie potrzeb zdrowotnych jednostek,
B . poznanie  potrzeb  zdrowotnych  poszczególnych  grup

społecznych,
C . zapewnienie ludziom jednakowych możliwości w osiąganiu

pełnego potencjału zdrowia,
D . zwiększenie  zakresu  wiedzy  o  czynnościach

oddziałujących na stan zdrowia.

Zadanie 4.
Standardy służą przede wszystkim:

A.  obiektywnej ocenie jakości pielęgnowania,
B . chronią  pacjenta  przed  otrzymywaniem  usług  niskiej

jakości,
C . chronią  pacjenta  przed  realizacją  świadczeń  przez  osoby

niekompetentne,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 5.
W  realizacji  opieki  nad  rodziną  pielęgniarka  rodzinna
współdziała głównie z:

A .  lekarzem stomatologiem,
B.  lekarzem rodzinnym/lekarzem POZ,
C.  pracownikiem socjalnym,
D.  lekarzem specjalistą zgodnie z potrzebami pacjenta.



Zadanie 6.
Pielęgniarka  rodzinna  wraz  z  lekarzem  POZ  realizuje  ,,Program
profilaktyki chorób układu krążenia". Program ten:

A . jest  adresowany  tylko  do  mężczyzn,  którzy  nie  mają
rozpoznanej  choroby  układu  krążenia,  są  obciążeni
czynnikami ryzyka i są w wieku 40, 45, 50 i 55 lat,

B . jest  adresowany  zarówno  do  kobiet  jak  i  do  mężczyzn,
którzy nie mają rozpoznanej choroby układu krążenia, są
obciążeni czynnikami ryzyka i są w wieku 35, 40, 45, 50
i 55 lat,

C . jest  adresowany  tylko  do  kobiet,  które  nie  mają
rozpoznanej  choroby  układu  krążenia  i  są  w  wieku  35,
40, 45, 50 i 55 lat,

D . jest  adresowany  zarówno  do  kobiet  jak  i  do  mężczyzn,
którzy mają świeżo rozpoznaną chorobę układu krążenia,
n ie  są obciążeni  czynnikami ryzyka i  są w wieku 35,  40,
45, 50 i 55 lat.

Zadanie 7.
Która  z  poniższych  przyczyn  NIE  stanowi  przyczyny  zapalenia
trzustki?

A.  czynniki toksyczne (alkohol i leki),
B .  urazy brzucha,
C.  kamica przewodu żółciowego,
D.  choroba niedokrwienna.

Zadanie 8.
Chorobowość określa liczbę:

A.  nowych przypadków choroby występujących w danym roku,
B.  osób chorych w badanym okresie,
C.  nowych osób, które zachorowały w badanym okresie,
D . osób chorych w odniesieniu do nowych zachorowań na daną

chorobę w określonym okresie.

Zadanie 9.
Choroba Alzheimera to:

A . postępujący  proces  otępienny,  w  którym  dochodzi  do
zaniku neuronów,

B . postępujący  proces  otępienny,  w  którym  dochodzi  do
zaniku połączeń synaptycznych mózgowia,

C . postępujący  proces  otępienny,  w  którym  dochodzi  do
zaniku  neuronów  i  zwiększenia  połączeń  synaptycznych
mózgowia,

D . postępujący  proces  otępienny,  w  którym  dochodzi  do
zaniku neuronów i połączeń synaptycznych mózgowia.



Zadanie 10.
Śmiertelność to:

A . odsetek  zgonów  na  ściśle  określoną  chorobę  spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,

B . odsetek  liczby  zgonów  noworodków  do  liczby  zgonów
ogółem,

C . stosunek  liczby  zgonów  do  liczby  osób  z  określonej
populacji,

D.  odsetek liczby zgonów do liczby urodzeń x 1000.

Zadanie 11.
Wieloczynnikową  ideę  uwarunkowań  zdrowia,  określoną  przez
Lalonde'a, stanowi:

A.  koncepcja pola zdrowotnego,
B.  model akcji zdrowotnej,
C.  model przekonań zdrowotnych,
D.  stopniowalny system teoretyczny w procesie życia.

Zadanie 12.
Dokonujesz  oceny  czynności  poznawczych  podopiecznej.  Które  z
poniższych zachowań każe szukać pomocy lekarskiej?

A . raz  w  miesiącu  zapomina  gdzie  położyła  rzecz
codziennego użytku,

B.  raz w miesiącu nie rozumie treści filmu,
C . kilka  razy  dziennie  zapomina,  co  mówiono  je j  dnia

poprzedniego,
D.  raz w tygodniu gubi wątek rozmowy czy czytania.

Zadanie 13.
Zespół Klinefeltera charakteryzuje się:

A . niskim  wzrostem,  brakiem  cech  dojrzewania  płciowego,
pierwotnym brakiem miesiączki,

B . zaburzonymi  proporcjami  długości  tułowia  do  długości
kończyn  (kończyny  długie),  jądra  małe,  niepłodność  u
mężczyzn,

C . zaburzonymi  proporcjami  długości  tułowia  do  długości
kończyn  (kończyny  krótkie),  jądra  małe,  często
niepłodność u mężczyzn,

D . niskim  wzrostem,  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu
lekkim, wadą serca.



Zadanie 14.
Celem  pielęgniarki  rodzinnej  według  koncepcji  pielęgniarstwa
podanej przez Dorothy Orem jest:

A . uzyskanie  korzystnych  warunków  higienicznych  i  stanu
higieny,

B . uzyskanie  optymalnego  poziomu  "radzenia  sobie"  jako
mechanizmu  adaptacji  rodziny  do  zmian  związanych  z
chorobą,

C . uzyskanie  optymalnego  poziomu  samoopieki  i
samopielęgnacji,

D.  zabezpieczenie zaspokojenia potrzeb.

Zadanie 15.
Ból nowotworowy oceniany w skali VAS powyżej 8 to:

A.  ból o małym nasileniu,
B.  ból o średnim nasileniu,
C.  ból o dużym nasileniu,
D.  ból o bardzo silnym nasileniu.

Zadanie 16.
Pierwsze  objawy  stwardnienia  rozsianego  pojawiają  się
najczęściej między:

A.  2 a 10 rokiem życia,
B.  10 a 20 rokiem życia,
C.  20 a 30 rokiem życia,
D.  55 a 70 rokiem życia.

Zadanie 17.
Sprawowana opieka nad pacjentem powinna przebiegać zgodnie  z
założeniami holizmu, oznacza to, że:

A . ważny  jest  wzrost  świadomości  na  temat  szkodliwości
określonych zachowań,

B . tylko  wymiar  duchowy  człowieka  spostrzegany  jest  jako
ważny  obszar  życia  mający  znaczenie  dla  rozwoju
osobowego,

C . człowieka postrzegamy jako całość z powiązanych ze sobą
sfer:  biologicznej,  psychicznej,  społecznej,  duchowej  i
kulturowej,

D . człowiek  sam  troszczy  się  o  własne  życie  i  osiąganie
dobrostanu.



Zadanie 18.
U  pacjentki  po  mastektomii  i  radioterapii  pielęgniarka  musi
zwrócić szczególną uwagę na:

A.  emocje,
B.  sposób ubierania się,
C.  bilans płynów,
D.  obrzęki kończyny górnej.

Zadanie 19.
Rozpoznanie  zespołu  parkinsonowego  można  postawić,  gdy  u
pacjenta występuje spowolnienie ruchowe oraz jeden z poniższych
objawów:

A.  drżenie spoczynkowe o częstotliwości 4-6 Hz,
B.  nietrzymanie moczu,
C.  obniżone napięcie mięśniowe,
D.  postępujący zanik mięśni.

Zadanie 20.
Genogram to zapis graficzny rodziny, który informuje nas o:

A.  chorobach występujących w danej rodzinie,
B.  więziach występujących w danej rodzinie,
C.  strukturze danej rodziny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 21.
Najczęstszym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn w Polsce jest
nowotwór:

A.  krtani,
B.  żołądka,
C.  gruczołu krokowego,
D.  płuc.

Zadanie 22.
Które  badania  laboratoryjne  należy  wykonać  po  ustąpieniu
ostrych objawów kamicy żółciowej?

A.  morfologię krwi,
B.  poziom bilirubiny i transaminaz,
C.  OB,
D.  elektrolity.

Zadanie 23.
Który z wymienionych objawów jest najbardziej charakterystyczny
we wczesnym etapie reumatoidalnego zapalenia stawów?

A.  obrzęk stawów,
B.  gorączka,
C.  ból i poranna sztywność stawów,
D.  dreszcze.



Zadanie 24.
Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju oraz
zdrowia  fizycznego,  psychicznego  i  społecznego  ludzi  w  każdym
wieku, ponieważ:

A . jest  korzystną  przeciwwagą  dla  obciążenia  pracą
umysłową, nadmiarem stresów i jednostronnym wysiłkiem
fizycznym,

B . pomaga osobom niepełnosprawnym w powrocie do normalnego
życia,

C.  jest ważnym elementem terapii różnych chorób,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 25.
Powikłaniem gronkowcowego zapalenia płuc może być:

A.  ropniak opłucnej,
B.  rozstrzenie oskrzeli,
C .  obrzęk płuc,
D.  zawał płuc.

Zadanie 26.
Istotnym  warunkiem  skuteczności  działań  pielęgniarki  rodzinnej
jest pełna wiedza dotycząca rodziny jako:

A.  grupy społecznej,
B.  instytucji,
C.  systemu wzajemnego wsparcia i pomocy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 27.
Doradzanie w zdrowiu to:

A . profesjonalne  działanie  mające  powszechne  zastosowanie
w e  wszystkich  fazach  życia  człowieka  i  rodziny  wówczas,
gdy ludzie potrzebują pomocy i chcą ją otrzymać,

B . podejmowanie  profesjonalnych  czynności  przez
wyselekcjonowanych  fachowców  z  określonej  dziedziny,
wobec ludzi chorych, którzy nie chcą otrzymać pomocy,

C.  przekazywanie informacji, gdy zwróci się o nie rodzina,
D . udzielanie  wsparcia  rodzinie  w  przypadku  choroby  je j

członka.

Zadanie 28.
Jedną  z  form  maltretowania/krzywdzenia  dziecka  jest
zaniedbywanie. Związane jest ono z:

A .  użyciem siły fizycznej wobec dziecka,
B.  wykorzystaniem seksualnym dziecka,
C.  psychicznym znęcaniem się nad dzieckiem,
D.  niezaspokajaniem podstawowych potrzeb dziecka.



Zadanie 29.
W urostomii ważne jest, aby worki zmieniane były:

A.  rano,
B.  w południe,
C.  tylko wieczorem,
D.  nie ma to żadnego znaczenia.

Zadanie 30.
Według  klasyfikacji  Tarrance'a  rana,  której  brzegi  są
odgraniczone, otoczone obrzękiem i rumieniem to:

A.  odleżyna III˚,
B .  odleżyna II˚,
C .  odleżyna IV˚,
D.  odleżyna I˚.

Zadanie 31.
Proces pielęgnowania to:

A . zindywidualizowane  pielęgnowanie  polegające  na
gromadzeniu  danych  o  pacjencie  i  jego  rodzinie,
ustaleniu planu, realizowaniu go oraz ocenianiu wyników
opieki,

B.  metoda pracy pielęgniarki,
C.  cykl działania zorganizowanego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 32.
Jedną  z  metod  badań  epidemiologicznych  jest  badanie
retrospektywne, które polega na:

A . ocenie  wpływu  jednej,  określonej  cechy  na  zdrowie
człowieka,

B . opisie  częstości  występowania  chorób  w  danej  populacji
bez analizowania powiązań przyczynowo-skutkowych,

C . opisie  częstości  występowania  chorób  w  danej  populacji
z analizowaniem powiązań przyczynowo-skutkowych,

D . poszukiwaniu  przyczyn  powstania  określonych  znanych
skutków  epidemicznych  lub  endemicznych  zachorowań  w
danej populacji.

Zadanie 33.
Sytuacje,  które  należy  uznać  za  szczególnie  korzystne  dla
wzmocnienia i potęgowania zdrowia to:

A.  podstawowy poziom wykształcenia rodziców,
B.  struktura rodziny, gdzie dominuje matka,
C.  brak więzi emocjonalnych,
D . si lna  motywacja  do  odpowiedzialnego  kształtowania

warunków i stylu życia sprzyjających zdrowiu.



Zadanie 34.
Wielkie  problemy  geriatryczne  są  zespołami  niesprawności
starszego człowieka. Zaliczamy do nich:

A . zaburzenia  zwieraczy,  zespoły  psychopatologiczne,
upośledzenie  lokomocji,  upadki,  upośledzenie  zmysłu
wzroku i słuchu,

B . niedokrwistość,  zespoły  psychopatologiczne,
upośledzenie  lokomocji,  upadki,  upośledzenie  zmysłu
wzroku i słuchu,

C . zaburzenia  zwieraczy,  zespoły  psychopatologiczne,
upośledzenie lokomocji, upadki, zaburzenia rytmu serca,

D . choroby  zwyrodnieniowe,  zespoły  psychopatologiczne,
upośledzenie  lokomocji,  upadki,  upośledzenie  zmysłu
wzroku i słuchu.

Zadanie 35.
Wyeliminowanie bądź zminimalizowanie występujących u pacjenta
czynników  ryzyka  rozwoju  chorób,  leży  u  podstaw  pracy
pielęgniarki ukierunkowanej na:

A.  promocję zdrowia,
B.  działania prewencyjne,
C.  edukację zdrowotną,
D.  sprawowanie całościowej opieki.

Zadanie 36.
Proszę  wskazać,  który  z  poniższych  elementów  NIE  wpływa  na
wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjną rodziny:

A.  struktura rodziny,
B.  stan zdrowia poszczególnych jej członków,
C.  płeć poszczególnych członków rodziny,
D.  więzi emocjonalne panujące w rodzinie.

Zadanie 37.
Pacjent z chorobą zwyrodnieniową stawów dzięki systematycznemu
wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń fizycznych może:

A.  odzyskać sprawność fizyczną,
B . zahamować postęp choroby i opóźnić moment uzależnienia

od innych,
C.  zapobiec nawrotom choroby,
D.  odzyskać ruchomość w stawach.



Zadanie 38.
Pielęgniarstwo Imogen King określiła jako:

A . pielęgniarstwo  jest  teoretycznym  systemem  wiedzy
zalecającej  proces  analizowania  działania  odpowiedniego
dla opieki nad ludźmi chorymi i potencjalnie chorymi,

B . odpowiedź  na  rodzaj  niezdolności  jednostek  i  grup  do
działań  nazwanych  samoopieką  albo  w  związku  z
zależnością  jednostki,  której  możliwości  są  ograniczone
z powodu stanu zdrowia,

C . dyscyplinę  zogniskowaną  na  człowieku  i  na  jego
złożonych relacjach z otoczeniem,

D.  proces akcji, reakcji, interakcji i transakcji.

Zadanie 39.
Udzielając pierwszej pomocy w złamaniu kończyny należy:

A . kończynę ułożyć w najmniej bolesny dla chorego sposób i
unieruchomić za pomocą bandaża, chusty, szyny,

B . zastosować zimne i  przeciwobrzękowe okłady a następnie
unieruchomić  kończynę  ściśle  owijając  bandażem
elastycznym,

C . unieruchomić  złamaną  kończynę  w  ułożeniu  w  jakim  się
znajduje,  powinno  ono  obejmować  co  najmniej  dwa
sąsiednie stawy,

D . obserwować  kończynę  w  celu  orientacyjnego  rozpoznania
złamania,  nastawić  kości  w  osi  kończyny,  unieruchomić
obejmując dwa sąsiednie stawy.

Zadanie 40.
D o  świadczeń  rehabilitacyjnych  świadczonych  przez  pielęgniarkę
rodzinną zalicza się:

A .  masaż,
B.  światłolecznictwo,
C.  wodolecznictwo,
D.  usprawnianie ruchowe.

Zadanie 41.
Które  z  elementów  stylu  życia  mogą  być  przyczyną  podjęcia
"interwencji edukacyjnej" przez pielęgniarkę rodzinną?

A . niski poziom kompetencji rodziny w zakresie samoopieki,
samopielęgnacji  i  korzystania  z  usług  oferowanych  przez
system ochrony zdrowia,

B . wspólne  spędzanie  wolnego  czasu  członków  rodziny  na
spacerach, wysoki poziom kompetencji rodziny w zakresie
samoopieki,

C.  żywienie oparte o dietę śródziemnomorską,
D.  trudności wychowawcze i problemy społeczne z dziećmi.



Zadanie 42.
Jakie objawy świadczyć będą o niedomodze egzogennej trzustki?

A.  nudności i ból brzucha,
B.  zaparcia i wymioty,
C . spadek masy ciała,  biegunka z  niestrawionymi resztkami

pokarmu,
D.  gorączka i ból brzucha.

Zadanie 43.
D o  oceny  ryzyka  wystąpienia  u  podopiecznego  upadku
wykorzystujemy:

A.  skale ADL,
B.  skale IADL,
C.  test Tinetti,
D.  test Taylor.

Zadanie 44.
W diagnozie społecznej wykorzystuje się:

A .  techniki szacowania potrzeb,
B.  wskaźniki epidemiologiczne,
C.  determinanty zachowania,
D.  badania empiryczne.

Zadanie 45.
Termin choroba funkcjonalna obejmuje:

A . grupę  zaburzeń  czynnościowych  oraz  innych  chorób  i
dolegliwości,  które  występują  na  ogół  bez  t ła
organicznego,

B . grupę  chorób  i  dolegliwości,  które  występują  na  t le
organicznym,

C . grupę  zaburzeń  czynnościowych,  które  występują  na
skutek urazu,

D . grupę  zaburzeń  czynnościowych,  które  mają  związek  z
występowaniem chorób przewlekłych.

Zadanie 46.
Choroby nowotworowe u kobiet dotyczą najczęściej:

A .  płuc,
B.  piersi,
C.  narządów rodnych,
D.  jelita grubego.



Zadanie 47.
Które  stwierdzenie  NIE  jest  prawdziwe  w  stosunku  do  osób
chorych na padaczkę?

A . zdecydowana  większość  chorych  jest  zdolna  do  pracy
zawodowej,

B . regularny  tryb  życia  jest  czynnikiem  zmniejszającym
ryzyko napadu,

C . u  osób  chorujących  na  padaczkę  przeciwwskazane  jest
zawieranie związków małżeńskich,

D.  padaczka ogranicza wykonywanie niektórych zawodów.

Zadanie 48.
Około 50% zmian nowotworowych (raka sutka) zlokalizowanych jest
w :

A.  dolnym zewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego,
B.  górnym wewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego,
C.  górnym zewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego,
D.  w dolnym wewnętrznym kwadrancie gruczołu piersiowego.

Zadanie 49.
Stosowanie diet niskokalorycznych z równoczesnym zwiększeniem
wydatkowania energii na drodze wykonywania regularnego wysiłku
fizycznego należy do kluczowych zasad w:

A.  leczenie zachowawczym,
B.  leczeniu farmakologicznym,
C.  leczeniu rehabilitacyjnym,
D.  leczeniu otyłości.

Zadanie 50.
Stwardnienie rozsiane spowodowane jest:

A . niedoborem dopaminy i zmianami anatomicznymi w istocie
czarnej mózgu,

B . zaburzeniami  układu  cholinergicznego  i  niedoborem
acetylocholiny,

C . licznymi  ogniskami  demielinizacji  i  procesem  zapalnym
mózgu,

D.  zaburzeniem przewodnictwa nerwowo - mięśniowego.



Zadanie 51.
Problemy zdrowotne pacjenta z zaawansowaną POChP (Przewlekła
Obturacyjna Choroba Płuc) dotyczą:

A . braku możliwości samoobsługi, utrudnień w czynnościach
dnia codziennego,

B . niemożność  korzystania  z  różnych  form  aktywności
fizycznej, rezygnacji z pracy zawodowej,

C . ograniczenia  w  sposobie  funkcjonowania  (tryb  życia),
porzucenia nałogu palenia tytoniu, podporządkowanie się
terapii i tlenoterapii,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 52.
Długotrwałe  unieruchomienie  pacjenta  powoduje  zagrożenie  w
postaci:

A .  podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi,
B.  zaostrzenia objawów chorobowych,
C.  zastoinowego zapalenia płuc,
D.  wydłużenia czasookresu trwania choroby.

Zadanie 53.
Główną przyczyną obrzęku limfatycznego (chłonnego) jest:

A .  zakażenie rany pooperacyjnej,
B.  zaburzenie odpływu chłonki,
C . zwłóknienie  tkanki  podskórnej  i  tłuszczowej  oraz

powięzi,
D.  zanik gruczołów potowych.

Zadanie 54.
Jednym z typów osobowości jest intrawertyk, który:

A . całą  swoją  aktywność  i  uwagę  zwraca  niejako  , ,do
wewnątrz",  na  siebie,  nie  ujawnia  swoich  emocji,  jest
zamknięty przed światem,

B . kieruje  swoje  działania  , ,na  zewnątrz",  uzewnętrzniając
swoje uczucia, szuka kontaktów z innymi,

C . silnie  przeżywa  wszelkie  emocje  i  łatwo  rezygnuje  z
działania,

D . silnie  przeżywa  wszelkie  emocje  i  nie  rezygnuje  z
działania.

Zadanie 55.
Półpasiec wywołuje:

A.  enterowirus,
B.  wirus świnki,
C.  reaktywowany wirus ospy wietrznej,
D.  wirus odry.



Zadanie 56.
W socjologii codzienne zachowania jednostki są determinowane:

A . wyznawanymi  przez  jednostkę  wartościami  i
obowiązującymi w danej kulturze wzorami zachowań,

B.  rodzajem wykonywanej pracy,
C.  przez płeć oraz wiek jednostki,
D . miejscem zamieszkania oraz sposobem spędzania wolnego

czasu.

Zadanie 57.
Które  z  wymienionych  działań  NIE  ma  istotnego  znaczenia  w
zapobieganiu infekcjom układu moczowego u pacjenta z założonym
cewnikiem do pęcherza moczowego?

A.  przyjmowanie co najmniej 2 l płynu dziennie,
B.  spożywanie produktów oraz płynów zakwaszających mocz,
C.  przestrzeganie zasad aseptyki w czasie wymiany cewnika,
D . wskazanie  pacjentowi  konieczności  ograniczenia  i lości

przyjmowanych płynów w późnych godzinach wieczornych.

Zadanie 58.
Najczęstsze  powikłania  uzależnienia  od  alkoholu  to  wszystkie
OPRÓCZ:

A.  depresji alkoholowej,
B.  zespołu Wernickiego-Korsakowa,
C.  zespołu Münchausena,
D.  zespołu Otella.

Zadanie 59.
Samoocena jest metodą zabezpieczenia jakości, stosowaną głównie
na poziomie organizacyjnym:

A.  indywidualnym,
B.  praktyki,
C.  lokalnym,
D.  centralnym.

Zadanie 60.
W  celu  stwierdzenia  niedoczynności  tarczycy  należy  oznaczyć
poziom:

A.  kortyzolu,
B.  elektrolitów,
C.  enzymów zapalnych,
D.  TSH.



Zadanie 61.
Pojawienie  s ię  niepełnosprawności  powoduje  zmiany  w  rodzinie
obejmujące:

A . sytuację  zdrowotną  i  poziom  sprawności  osoby  chorej  w
codziennym  życiu,  akceptację  i  podjęcie  rol i  opiekuna
przez członka rodziny,

B . niemożność wykonywania pracy zawodowej przez wszystkich
członków rodziny,

C . pogorszenie  s ię  stanu  zdrowia  pozostałych  członków
rodziny,

D.  brakiem wsparcia pielęgniarki środowiskowej.

Zadanie 62.
Jakiego  rodzaju  dietę  polecisz  w  celu  przyspieszenia  procesu
gojenia odleżyn?

A.  wysokoenergetyczną,
B.  lekkostrawną,
C.  wysokobiałkową,
D.  niskobiałkową.

Zadanie 63.
D o  najczęstszych  objawów  świadczących  o  występowaniu  raka
piersi należą:

A.  stwardnienie, zgrubienie piersi, niebolesny guzek,
B.  zmiana barwy skóry, wciąganie brodawki sutkowej,
C.  wyciek z brodawki, powiększenie węzłów pachowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 64.
Szczepienia  wykonywane  u  pacjentów  przez  pielęgniarkę  są
przykładem:

A.  profilaktyki I rzędowej,
B.  profilaktyki II rzędowej,
C.  profilaktyki III rzędowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 65.
Najwłaściwsza  droga  podawania  leków  przeciwbólowych  w
zwalczaniu  bólu  nowotworowego  u  pacjenta  z  zaburzeniami
połykania, wymiotami, to droga:

A.  podskórna,
B.  doodbytnicza, domięśniowa, przez port naczyniowy,
C.  przezskórna, podjęzykowa, przez port naczyniowy,
D.  wszystkie.



Zadanie 66.
Hemofilia jest skazą krwotoczną, która:

A . rozwija  s ię  u  płci  męskiej,  podczas  gdy  kobiety  mogą
być nosicielkami,

B.  rozwija się zarówno u kobiet jak i u mężczyzn,
C . rozwija  s ię  u  kobiet,  podczas  gdy  płeć  męska  może  być

nosicielem,
D.  rozwija się u mężczyzn, którzy są nosicielami.

Zadanie 67.
Opieka  pielęgniarska  nad  osobami  z  niepełnosprawnością
psychiczną dotyczy:

A . wskazania rodzinie podopiecznego możliwości zapewnienia
mu bezpieczeństwa,

B.  wspierania rodziny podopiecznego,
C.  przeciwdziałania izolacji społecznej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 68.
W walce z bólem pielęgniarka musi ocenić:

A.  początek i czas trwania bólu,
B.  tylko wcześniej stosowane leczenie,
C . rodzaj,  czas  trwania  bólu  oraz  wcześniej  stosowane

leczenie,
D . rodzaj,  natężenie,  początek,  lokalizację  i  czas  trwania

bólu oraz wcześniej stosowane leczenie.

Zadanie 69.
Która  z  cech  NIE  jest  charakterystyczna  dla  nowoczesnej  rol i
pielęgniarki?

A.  koncentracja na chorobie i człowieku chorym,
B . komplementarność  opieki  nad  zdrowiem  i  człowiekiem

zdrowym oraz nad chorobą i człowiekiem chorym,
C . umiejętność  wyodrębniania  i  realizacji  samodzielnych

zadań przy zachowaniu współdziałania z lekarzem,
D.  wysokie znaczenie doradztwa, edukacji, partnerstwa.



Zadanie 70.
Regularny wysiłek fizyczny, systematyczna aktywność ruchowa dla
osób w starszym wieku są niezbędne ponieważ:

A . powoduje  utratę  masy  mięśniowej  i  si ły,  zwiększa
indywidualne  ryzyko  rozwoju  chorób  takich  jak
osteoporoza,

B.  powoduje kłopoty ze snem,
C . poprawia  funkcjonowanie  układu  sercowo-naczyniowego,

wydolność  aerobową  (tlenową),  pomaga  ustabilizować
choroby i dolegliwości,

D . może  przyczynić  s ię  do  zwiększenia  dolegliwości
bólowych w chorobach układu ruchu.

Zadanie 71.
Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:

A.  niedoczynności tarczycy,
B.  nadczynności tarczycy,
C.  niedoczynności przytarczyc,
D.  nadczynności podwzgórza.

Zadanie 72.
Czynniki  istniejące  w  rodzinie,  które  podlegają  znacznej
bezpośredniej  modyfikacji  w  działaniu  pielęgniarki  mieszczą  się
głównie w:

A.  obszarze zachowań zdrowotnych i stylu życia,
B.  czynnikach środowiskowych,
C.  czynnikach genetycznych,
D.  zaburzeniach w komunikowaniu.

Zadanie 73.
Na możliwości opiekuńcze rodziny mają wpływ takie czynniki jak:

A.  wiedza i umiejętności członków rodziny,
B.  funkcjonowanie emocjonalne (więzi),
C .  struktura rodziny,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 74.
Rozwijanie  kompetentnej  społeczności  do  działań  na  rzecz
zdrowia, polega na:

A . uznaniu  ludzi  za  aktywnych  współudziałowców  w  całym
procesie kształtowania zdrowia społeczeństwa,

B . stałym zwiększaniu uczestnictwa społeczności  lokalnej  w
sprawy dotyczące zdrowia,

C . rozwijaniu  kompetencji  ludzi,  aby  potrafil i  prowadzić
zdrowy styl życia nawet w warunkach niesprzyjających,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 75.
Działania  edukacyjne  pielęgniarki  rodzinnej  wobec  pacjenta  z
wszczepionym stymulatorem serca powinny dotyczyć:

A.  przygotowania do samokontroli tętna,
B . udzielenia  wskazówek  dotyczących  aktywności  fizycznej

chorego,
C . przygotowania  chorego  do  korzystania  ze  sprzętów

codziennego użytku,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 76.
Zasadniczą  rolę  w  leczeniu  zesztywniejącego  zapalenia  stawów
kręgosłupa i zapobieganiu kalectwu odgrywa:

A.  ziołolecznictwo,
B.  leczenie ruchem,
C.  naświetlania,
D.  elektrolecznictwo.

Zadanie 77.
Profilaktyka  pierwszej  fazy  obejmuje  działania  polegające  na
zapobieganiu:

A.  występowaniu chorób,
B . rozwojowi choroby przez wczesne rozpoznanie i skuteczne

leczenie,
C . utrwalaniu  się  niepomyślnych  skutków  choroby  przez

między innymi rehabilitację,
D.  rozwojowi powikłań późnych choroby.

Zadanie 78.
Który  z  prądów  filozoficzno-kulturowych  wywiera  najgłębszy
wpływ na przemiany zachodzące w pielęgniarstwie?

A.  ascetyzm,
B.  romantyzm,
C.  pragmatyzm,
D.  humanizm.

Zadanie 79.
Podstawę  leczenia  dziecka  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym
stanowi:

A.  leczenie farmakologiczne,
B.  leczenie dietetyczne,
C.  psychoruchowe usprawnianie,
D . leczenie  farmakologiczne  połączone  z  leczeniem

dietetycznym.



Zadanie 80.
D o najważniejszych zadań pielęgniarki rodzinnej w środowiskowej
opiece nad osobą starszą należy:

A.  ocena potrzeb rodziny osoby starszej,
B . rozpoznawanie  i  ocena  potrzeb  zdrowotnych  i

pielęgnacyjno-opiekuńczych poszczególnych osób, rodziny
i społeczności lokalnej,

C . rozpoznawanie  i  rozwiązywanie  potrzeb  paramedycznych
starszego podopiecznego,

D . realizacja  świadczeń  diagnostycznych,  terapeutycznych,
rehabilitacyjnych tylko na zlecenie lekarza.

Zadanie 81.
U  54-letniej  pacjentki  po  operacji  wola  tarczycy  zaobserwowano
objawy: obrzęk powiek, suchą skórę i  wypadanie włosów. Kobieta
stała  się  senna  i  znacznie  zwiększyła  masę  ciała.  Wymienione
objawy świadczą o:

A.  zaburzeniach wodno-elektrolitowych,
B.  niedoborze magnezu,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 82.
Czy osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie na
likwidację barier architektonicznych?

A.  tak,
B.  nie,
C.  tylko na podstawie skierowania lekarskiego,
D.  tylko osoba ciężko chora.

Zadanie 83.
Zdrowie każdego człowieka jest zależne od:

A . czynników  fizycznych,  chemicznych  oraz  psychicznych
wpływających na stan zdrowia,

B . jakości  własnego,  dziedziczonego  aparatu  genetycznego,
stylu  życia,  i  działania  czynników  środowiskowych  oraz
ochrony zdrowia,

C . organizacji  systemu  ochrony  zdrowia  i  skutecznej
działalności  pracowników  ochrony  zdrowia  w  zakresie
promocji zdrowia, profilaktyki i leczenia chorób,

D . warunków  środowiskowych  w  jakich  żyje  człowiek  i  jego
stylu życia.



Zadanie 84.
Do działań niepożądanych morfiny należą:

A . biegunki,  pobudzenie  psychiczne,  kaszel,  wielomocz,
wybroczyny na skórze, suchość błon śluzowych,

B . brak  łaknienia,  lęk  i  przygnębienie,  parestezje,
obrzęki kończyn dolnych,

C . nudności  i  wymioty,  bezsenność,  hipotensja,  odczyny
alergiczne skóry, czkawka,

D . zaparcie  stolca,  wymioty,  świąd  skóry,  zaburzenia
psychiczne i neurologiczne.

Zadanie 85.
Osobom niepełnosprawnym praca zawodowa daje poczucie:

A.  aspiracji zawodowych,
B.  samorealizacji,
C .  wartości i użyteczności społecznej,
D.  statusu zawodowego.

Zadanie 86.
Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:

A.  nadżerki w przewodzie pokarmowym,
B.  zespół wyniszczenia nowotworowego,
C.  zaburzenia połykania,
D.  utratę łaknienia.

Zadanie 87.
Pacjentka,  która  od  kilkudziesięciu  lat  choruje  na  wrzodziejące
zapalenie  jel ita  grubego  jest  pod  stałą  opieką  pielęgniarki
rodzinnej.  Pacjentka  obecnie  czuje  s ię  źle,  jest  wychudzona  i
apatyczna. Jaką dietę  należy zaproponować pacjentce w obecnym
stanie zdrowia?

A.  wysokobiałkową i bezbłonnikową,
B.  wysokobiałkową,
C.  oszczędzającą ale z dużą ilością błonnika,
D.  lekkostrawną.

Zadanie 88.
Jakie  czynności  może  samodzielnie  podjąć  pielęgniarka  rodzinna
w  domu  pacjenta  do  czasu  przybycia  lekarza  w  przypadku
wystąpienia u pacjenta obrzęku płuc?

A.  podanie płynu do picia,
B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  siedzącej  ze  spuszczonymi

nogami,
C . założenie  kaniuli  do  żyły  obwodowej  i  podłączenie  wlewu

kroplowego z 0,9% NaCl,
D.  ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga.



Zadanie 89.
Pacjentka  chora  na  schizofrenię,  obecnie  pobudzona  ruchowo,
która  słyszy  wrogie  głosy  i  twierdzi,  że  ludzie  cały  czas  ją
obserwują, cierpi na urojenia:

A.  prześladowcze,
B.  wielkościowe,
C.  depresyjne,
D.  hipochondryczne.

Zadanie 90.
W  fazie  ostrej  wysiękowego  zapalenia  opłucnej  konieczne  jest
ułożenie chorego:

A.  na zdrowym boku,
B.  na chorym boku,
C.  w pozycji Trendelenburga,
D.  w pozycji półwysokiej.

Zadanie 91.
Zgodnie  z  nurtem  socjologii  (humanistycznej)  na  chorobę  i
niepełnosprawność  można  spojrzeć  przez  pryzmat  znaczeń,  jakie
człowiek  przypisuje  własnej  chorobie,  czym  ona  jest  dla
chorego,  a  także  jak  jest  postrzegana  w  środowisku  społecznym.
Zgodnie z tą koncepcją choroba wiąże się z:

A . kształtowaniem obrazu samego siebie i uczucia żywionego
do samego siebie,

B . negacją  i  izolacją  społeczną  przez  ludzi  w  środowisku
zamieszkania,

C.  utratą roli i pozycji,
D.  wsparciem, jakiego doświadcza człowiek chory.

Zadanie 92.
Kwalifikacja  pacjenta  do  pielęgniarskiej  opieki  długoterminowej
domowej dokonywana jest za pomocą skali:

A .  Glasgow,
B.  Douglas,
C.  Waterlow,
D.  Barthel.

Zadanie 93.
D o  niekorzystnych  następstw  operacyjnego  leczenia  raka  piersi,
upośledzających sprawność fizyczną zaliczamy:

A.  zaburzenia statyki-postawy,
B.  ograniczenie zakresu ruchów w stawach obręczy barkowej,
C . zmniejszenie  si ły  mięśniowej  kończyny  strony

operowanej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 94.
Współczynnik umieralności:

A .  jest miarą poziomu opieki zdrowotnej,
B . charakteryzuje  wyłącznie  lokalną  sytuację

epidemiologiczną,
C . jest  zależny  wyłącznie  od  poziomu  kultury  zdrowotnej  i

wiedzy na temat zdrowia,
D.  jest podstawowym negatywnym miernikiem zdrowia.

Zadanie 95.
Budżet państwa zapewnia finansowanie:

A . strategicznych  programów  zapobiegania  chorobom  i
promocji zdrowia,

B.  usług diagnostycznych na poziomie POZ,
C.  usług rehabilitacyjnych na poziomie POZ,
D.  opieki paliatywnej na poziomie POZ.

Zadanie 96.
Rola społeczna matki to:

A .  obowiązek wykonywania pracy zawodowej,
B.  umiejętność uczestniczenia w życiu społecznym,
C . struktura  rodziny  oraz  układ  zadań  jakie  realizuje

każdy z członków rodziny na jej rzecz,
D . układ uprawnień i obowiązków, jakie ma ona realizować z

racji miejsca zajmowanego w rodzinie.

Zadanie 97.
Związek między równością w zdrowiu a dostępnością do świadczeń
zdrowotnych był priorytetem:

A . I I  Międzynarodowej Konferencji  Promocji  Zdrowia w 1988
roku - Adelajda,

B . I I I Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1991
roku - Sundsvall,

C . I V Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1997
roku - Dżakarta,

D . Globalnej  Konferencji  Promocji  Zdrowia  w  2000  roku  -
Meksyk.

Zadanie 98.
Przyjmuje  się,  że  w  przypadku  nagłego  zatrzymania  krążenia,
nieodwracalne zmiany w mózgu następują po:

A.  2 minutach,
B.  4 minutach,
C.  8 minutach,
D.  10 minutach.



Zadanie 99.
Korzyści  z  leczenia  uzupełniającego  raka  piersi  promieniami
jonizującymi to:

A.  przyspieszenie procesu gojenia się blizny operacyjnej,
B . zmniejszenie  ryzyka  wznowy  miejscowej  nowotworu  oraz

wystąpienia  przerzutów  w  regionalnych  węzłach
chłonnych,

C.  stymulacja mechanizmów obronnych organizmu,
D . zmniejszenie  dolegliwości  bólowych  powodowanych  przez

zmiany nowotworowe.

Zadanie 100.
D o  wykonywania  jakich  świadczeń  pielęgniarka  NIE  jest
uprawniona bez zlecenia lekarskiego?

A.  oznaczanie glikemii za pomocą glukometru,
B.  oznaczanie glikozurii i ketonurii,
C.  wykonywanie pulsoksymetrii,
D.  podawanie analgetyków opioidowych.

Zadanie 101.
Aby  skutecznie  pomagać,  pielęgniarka  rodzinna  jako  rodzinny
doradca w sprawach zdrowia powinna:

A . mieć  cechy  umożliwiające  je j  sprawne  i  zdrowe
funkcjonowanie i dobre relacje z ludźmi,

B.  być otwarta na osobisty rozwój,
C . być gotowa do działania w nowych ruchach społecznych a

nawet do inicjowania takich ruchów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 102.
Przy uszkodzeniu neuronu ruchowego ośrodkowego obserwujemy:

A . porażenia  spastyczne  lub  niedowłady  spastyczne  mięśni,
wzmożenie  odruchów  głębokich,  odruchy  patologiczne,
wzmożone napięcie mięśniowe,

B . porażenie  wiotkie  lub  niedowłady  wiotkie  mięśni,
zniesienie  odruchów  głębokich,  obniżenie  napięcia
mięśniowego, zanik mięśni,

C . porażenia  spastyczne,  zniesienie  odruchów  głębokich  i
powierzchownych, odruchy patologiczne,

D . porażenie  wiotkie  lub  niedowłady  wiotkie  mięśni,
zniesienie  odruchów  głębokich,  obniżenie  napięcia
mięśniowego bez zaniku mięśni.



Zadanie 103.
Gluten  jest  białkiem  pochodzenia  roślinnego,  znajdującego  się  w
następujących ziarnach zbóż:

A.  pszenica, żyto, owies, ryż,
B.  pszenica, jęczmień, owies, żyto,
C.  pszenica, jęczmień, ryż, owies,
D.  żyto, owies, ryż, jęczmień.

Zadanie 104.
Podstawę  do  rozwoju  pielęgniarstwa  rodzinnego  w  Polsce
stworzyła:

A . sytuacja  braku  możliwości  zabezpieczenia  opieki
stacjonarnej chorym zgodnie z potrzebami,

B . ekonomizacja  systemu  ochrony  zdrowia  i  reforma
podstawowej opieki zdrowotnej,

C . niedostateczna  liczba  miejsc  dla  chorych  w  domach
pomocy społecznej,

D . chęć  całkowitego  usamodzielnienia  się  pielęgniarek
zatrudnionych w strukturach POZ.

Zadanie 105.
Pielęgnowanie profesjonalne to:

A . reguły  wykonywania  zadań  i  rozwiązywania  problemów
zawodowych,

B . wykonywanie  zadań  zgodnie  z  ustaloną  procedurą
połączone z systematycznym kontrolowaniem poprawności
działań,

C . zawodowa  działalność  pielęgniarki  oparta  na
racjonalnych  podstawach  teoretycznych,  zasadach
postępowania i zasadach etycznych,

D . reguły  wykonywania  zadań  i  rozwiązywania  problemów
zawodowych oparte na zasadach etycznych.

Zadanie 106.
Pacjentka  po  niedokrwiennym  udarze  mózgu  półkuli  dominującej
opuszcza  szpital.  Nadal  utrzymuje  się  niedowład  połowiczy  i
afazja.  Pacjentka  ma  znacznie  upośledzoną  zdolność  mówienia,
ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja:

A.  ruchowa, inaczej ekspresyjna lub motoryczna,
B.  czuciowa inaczej recepcyjna lub sensoryczna,
C.  mieszana inaczej całkowita lub globalna,
D.  amnestyczna inaczej nominalna lub anomia.



Zadanie 107.
Proces rehabilitacji medycznej oparty jest na:

A.  balneoterapii, klimatoterapii,
B.  balneochemii,
C.  kompensacji, adaptacji, regeneracji,
D.  balneotechnice, geologii.

Zadanie 108.
Lipoatrofia poinsulinowa to:

A.  powikłanie śpiączki poinsulinowej,
B.  zanik tkanki tłuszczowej,
C . przerost  tkanki  tłuszczowej  w  miejscach  podawania

insuliny,
D . powikłanie  stosowania  nieoczyszczonych  preparatów

insulin.

Zadanie 109.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
klasyfikację:

A .  Katz'a,
B.  NYHA,
C.  Norton'a,
D.  Barthel'a.

Zadanie 110.
Socjalizacja to:

A.  kształtowanie się poglądów polityczno-społecznych,
B . proces  uspołecznienia,  uczenia  się  bycia  członkiem

grupy,
C.  proces zdobywania wiedzy,
D.  okres wieku starszego.

Zadanie 111.
Typowe dla kolki nerkowej są/jest:

A .  bóle brzucha,
B.  ból, parcie na mocz, nudności, wymioty,
C.  moczenie mimowolne,
D.  zakażenie układu moczowego.

Zadanie 112.
Rodzina pacjenta z chorobą Alzheimera narażona jest na:

A.  zaburzenia funkcji poznawczych,
B . trudne  do  zniesienia  zmiany  nastroju,  okresy

pobudzenia, apatii, napady agresji czy wulgarności,
C.  wypieranie zaburzeń z towarzyszącym lękiem,
D.  pogorszenie społecznego funkcjonowania.



Zadanie 113.
Jedną  z  metod  wykorzystywanych  w  edukacji  zdrowotnej  jest
,,burza mózgów", która:

A . jest  odmianą  dyskusji,  której  cel  stanowi  znalezienie
dużej liczby pomysłów na rozwiązanie jednego problemu,

B . polega  na  wykorzystaniu  przeszłych  zdarzeń  do
kształtowania  umiejętności  i  zdolności  wytwarzania
różnych wariantów rozwiązywania jednego problemu,

C . polega na zbiorowym rozwiązywaniu sytuacji problemowej
określonej w opisie sytuacji,

D.  oparta jest na wymianie myśli między uczestnikami.

Zadanie 114.
Przyczyną  charakterystycznej  pałeczkowatości  palców  rąk  może
być:

A.  rak oskrzela,
B.  bakteryjne zapalenie wsierdzia,
C.  marskość wątroby,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 115.
D o  opracowania  standardów  opieki  wykorzystuje  s ię  między
innymi:

A.  skale satysfakcji pacjenta,
B.  teorię Donabediana,
C.  proces pielęgnowania,
D.  teorię potrzeb Maslowa.

Zadanie 116.
Złożony  proces,  którego  zadaniem  jest  przywrócenie  możliwie
samodzielnego  życia  w  rodzinie  i  społeczności,  aktywności
społecznej i twórczej to:

A .  resocjalizacja,
B.  rehabilitacja,
C.  wtórna profilaktyka,
D.  fizykoterapia.

Zadanie 117.
Środowiskowe czynniki ryzyka działające bezpośrednio na zdrowie
człowieka to:

A.  zagrożenia ekologiczne,
B.  zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby,
C . konflikty  w  środowisku  zamieszkania,  w  które  uwikłany

jest człowiek, rodzina,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 118.
Najczęściej  spotykane  zaburzenia  dotyczące  sfery  psychicznej  w
przebiegu stwardnienia rozsianego to:

A.  depresja lub euforia,
B.  lekkie otępienie,
C.  zespoły hipochondryczne lub histeryczne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 119.
Udzielając  wsparcia/pomocy  rodzinie  w  zakresie  poradnictwa,
pielęgniarka doradca musi brać zawsze pod uwagę:

A.  dobro rodziny jako całości,
B.  interes społeczności lokalnej,
C.  potrzeby psychiczne jednostki,
D.  oczekiwania określonej grupy na wsparcie.

Zadanie 120.
Pancytopenia jest to zaburzenie polegające na niedoborze:

A.  krwinek białych,
B.  krwinek czerwonych,
C.  płytek krwi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 121.
Opieka pielęgniarska w środowisku zamieszkania nad pacjentem w
zaawansowanym wieku leczonym metodą hemodializy polega przede
wszystkim  na  monitorowaniu  chorego  w  kierunku  powikłań.
Najczęstszym późnym powikłaniem jest/są:

A . przeciekanie  płynu  dializacyjnego  i  powstanie
przepukliny,

B . zakażenie  przetoki  tętniczo-żylnej  lub  cewnika  do
dializ,

C . spadki  ciśnienia  tętniczego  krwi  i/lub  hipoglikemia,
ryzyko upadków spowodowane hipotonią ortostatyczną,

D . bóle  głowy,  wymioty,  skurcze  mięśni,  zaburzenia  ze
strony serca i naczyń.

Zadanie 122.
Podopieczna lat 78 z ograniczoną sprawnością, mieszka sama. Jej
emerytura  wynosi  640  z ł  miesięcznie.  Do  kogo  należy  zgłosić
potrzebę pomocy socjalnej?

A.  rodziny,
B.  komitetu parafialnego,
C.  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
D.  przyjaciół, sąsiadów.



Zadanie 123.
Test Fagerstoma jest narzędziem służącym do oceny:

A.  stopnia uzależnienia od alkoholu,
B.  stopnia uzależnienia od nikotyny,
C.  stopnia uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
D.  pomiaru niezależności funkcjonalnej.

Zadanie 124.
Podaj objawy, które świadczą o hipoglikemii:

A .  pragnienie, wielomocz, przyspieszony głęboki oddech,
B.  przyspieszona czynność serca, drżenie rąk, pocenie się,
C . niskie  ciśnienie  tętnicze  krwi,  zmniejszone  napięcie

mięśni, wąskie źrenice,
D . zwolniona czynność serca, odwodniona skóra, wyschnięte

błony śluzowe.

Zadanie 125.
D o  zadań  pielęgniarki  w  profilaktyce  chorób  nowotworowych
układu pokarmowego należy:

A . informowanie pacjentów o konieczności wykonywania badań
przesiewowych,

B . informowanie  o  dostarczeniu  organizmowi  należytej
i lości  wapnia -  dzienne zapotrzebowanie na wapń u osób
starszych wynosi około 1500 mg,

C . poinstruowanie  o  eliminacji  czynników  nieswoistych
(miejscowe czynniki drażniące, czynniki fizyczne),

D . zapobieganie  zakażeniom  bakteryjnym,  wirusowym,
pierwotniakowym, grzybiczym.

Zadanie 126.
Uzależnienie od narkotyków definiuje się jako:

A . anhedonia, stan w którym mamy trudność, nie potrafimy
odczuwać pozytywnych emocji,

B . postrzeganie  nieistniejących  sygnałów,  które  jednostka
uważa za rzeczywiste,

C . przymusowe  używanie  substancji  psychoaktywnej  dla
przyjemności bądź uniknięcia dyskomfortu fizycznego lub
emocjonalnego,

D . trwałe,  zakorzenione  zaburzenia,  nie  przystosowawcze
wzorce w relacji ze środowiskiem.



Zadanie 127.
Nowotworem,  który  NIE  należy  do  grupy  dziesięciu  najczęściej
występujących nowotworów w Polsce jest rak:

A.  płuc,
B.  jelita grubego,
C.  sutka,
D.  wątroby.

Zadanie 128.
Główną przyczyną zgonów w Polsce są:

A.  nowotwory złośliwe,
B.  wypadki,
C.  zatrucia,
D.  choroby układu krążenia.

Zadanie 129.
Niesteroidowe  leki  przeciwzapalne/NLPZ/stosowane  są  w  bólach
nowotworowych.  Pielęgniarka  opiekująca  się  pacjentem  leczonym
NLPZ powinna zwrócić szczególną uwagę na objawy takie jak:

A . zaburzenia  oddychania,  ból  głowy,  niepokój,  wielomocz,
hipoglikemia, allodynia,

B . wymioty  i  nudności,  bóle  w  nadbrzuszu,  krwawienia  z
przewodu pokarmowego,

C . bóle  w  nadbrzuszu,  zaparcia,  biegunki,  ból  głowy,
hipotensja, obrzęki,

D . zaparcie  stolca,  dyspepsja,  suchość  błon  śluzowych,  ból
głowy, hipertensja, drgawki.

Zadanie 130.
Okresowe, niekontrolowane napady objadania się i następujące po
nich zachowania zapobiegające przyrostowi masy ciała to:

A.  anoreksja,
B.  bulimia,
C.  ortoreksja,
D.  jedzenie kompulsywne.

Zadanie 131.
Rehabilitacja  osób  niepełnosprawnych,  a  zwłaszcza  stwarzanie
możliwości  uczestnictwa  w  warsztatach  terapii  zajęciowej,
podejmowanie  działań  zmierzających  do  ograniczenia  barier
utrudniających  im  funkcjonowanie  w  społeczeństwie,  refundacja
części  kosztów  pobytu  na  turnusach  rehabilitacyjnych,  to
zadania dla:

A.  pomocy społecznej,
B.  powiatu,
C.  Centrum Pomocy Rodzinie,
D.  starosty.



Zadanie 132.
Według modelu PRECEDE -PROCEED promocja zdrowia jest:

A . procesem umożliwiającym każdemu człowiekowi zwiększenie
oddziaływania na  własne zdrowie,  w  sensie  jego  poprawy
i utrzymania,

B . połączeniem  działań  edukacyjnych  oraz  różnego  rodzaju
wsparcia  środowiskowego,  społecznego,  politycznego,
ekonomicznego,  prawnego  i  taktycznego  sprzyjających
zdrowiu,

C . procesem ochrony zdrowia, którego ważnym elementem jest
wsparcie ze strony poszczególnych osób, rodzin,

D . strategią  mediacyjną  pomiędzy  ludźmi,  a  ich
środowiskiem.

Zadanie 133.
Podopieczna  lat  68,  otyła.  Skarży  się  na  uczucie  osłabienia,
bóle  głowy,  brak  łaknienia,  zwiększone  pragnienie,  pocenie  s ię
twarzy  i  głowy,  świąd  sromu.  Występuje  częste  parcie  na  mocz,
ziębnięcie stóp. Jakie schorzenie sugerują opisane objawy?

A.  miażdżycę,
B.  cukrzycę,
C.  niedoczynność tarczycy,
D.  niewydolność krążenia.

Zadanie 134.
Wskaż,  które  z  niżej  podanych objawów są  charakterystyczne dla
raka żołądka z przerzutami:

A.  kaszel, duszność,
B . trudności  w  oddawaniu  moczu,  nietrzymanie  moczu,

krwiomocz,
C . utrata  łaknienia,  zespół  wyniszczenia  nowotworowego,

zaparcia, czkawka, żółtaczka,
D.  obrzęk limfatyczny.

Zadanie 135.
Wpływ  rodziny  na  życie  z  chorobą  przewlekłą,  na  zachowania
człowieka  chorego,  na  jego  aktywność  życiową,  na  jakość  życia  z
niepełnosprawnością a wreszcie efektywność terapii to:

A .  aspekt funkcjonalny,
B.  aspekt terapeutyczny,
C.  aspekt emocjonalny,
D.  aspekt etiologiczny.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH
TEST NR 122211
GRUPA 1
Zadanie 0.
Czy  kobieta  w  ciąży  o  przebiegu  fizjologicznym  może  znajdować
się pod opieką położnej?

A.  tak,
B.  nie,
C.  tak, ale tylko w ramach opieki prywatnej,
D . nie,  kobieta  ciężarna  może  być  pod  opiekę  tylko

ginekologa.

Zadanie 0.
Matka  6-tygodniowego  niemowlęcia  zgłasza  się  po  poradę
twierdząc,  że  ma  zbyt  mało  pokarmu  i  je j  dziecko  nie  najada
się.  Babcia  dziecka  uważa,  że  trzeba  dziecko  dokarmić.  Co  jest
przedmiotem działań poradniczych w tej sytuacji?

A.  niemowlę, które powinno być karmione wyłącznie piersią,
B.  opinia babci dziecka,
C.  problem matki dziecka związany z jego karmieniem,
D.  kłopot z doborem mleka zastępczego.

Zadanie 0.
Poradnictwo dialogowe zwane też edukacyjnym umożliwia:

A.  poszukiwanie środków rozwiązywania problemów,
B.  badanie strategii rozwiązywania problemów,
C . badanie  i  poszukiwanie  strategii  i  środków

rozwiązywania problemów,
D.  badanie strategii i środków rozwiązywania problemów.

Zadanie 0.
Wychowawca zajmujący się pomocą w rozwoju wychowanka NIE może
być?

A.  doradcą,
B.  wyrocznią,
C.  przewodnikiem,
D.  łącznikiem ze światem zewnętrznym.

Zadanie 0.
Stadium  stosowania  strategii  rozwiązywania  konfliktów,
redukowania przykrych uczuć, podejmowania samodzielnych działań
przez  wspomaganego  z  równoczesnym  włączaniem  nowych
umiejętności czy zachowań to:

A.  planowanie,
B.  relacja,
C.  konsolidacja,
D.  klasyfikacja.



Zadanie 0.
Która  z  niżej  wymienionych  potencjalnych  właściwości  pracy
doradcy NIE będzie optymalizowała procesu poradniczego?

A . wytwarzanie osobistego kontaktu między doradcą a osobą
radzącą się,

B.  bezpośrednie przekazywanie klientowi gotowej porady,
C . rozpoznanie  sytuacji  życiowej  radzącego  się  i

zrozumienie istoty jego problemu,
D . przygotowanie  klienta  do  odbioru  porady,  wytworzenie

tzw. gotowości do odbioru porady.

Zadanie 0.
W  czasie  wizyty  u  położnicy  w  je j  domu,  położna  spostrzega,  że
wszystkie  czynności  wokół  noworodka  wykonuje  babcia  dziecka.
Matka  nie  umie  nawet  samodzielnie  przewinąć  noworodka.  Mąż
położnicy  zwrócił  uwagę  na  to,  że  żona  po  porodzie  bardzo  mało
śpi ,  nie zajmuje się dzieckiem i jest małomówna. Czy zachowanie
tej kobiety może budzić niepokój?

A . tak,  objawy  mogą  wskazywać  na  istnienie  depresji
poporodowej,

B.  tak, ale to niedługo minie,
C . nie,  zachowanie  kobiety  jest  typowe  dla  kobiet  po

porodzie,
D.  nie, większość kobiet tak się zachowuje.

Zadanie 0.
W  poradnictwie  istnieje  podział  problemów  na  związane  z
sytuacjami  adaptacyjnymi,  decyzyjnymi  i  frustracyjnymi.  Które  z
poniższych  zdarzeń  ma  bezpośredni  wpływ  na  powstanie  sytuacji
adaptacyjnej?

A.  niepowodzenia w szkole,
B.  zmiana szkoły,
C.  wybór kierunku dalszego kształcenia,
D.  niepowodzenia w pracy.

Zadanie 0.
W  2  dobie  po  porodzie  matka  zgłasza  problemy  z  nakarmieniem
dziecka.  Położna  udziela  następującej  porady:  "Proszę
przystawić  dziecko  do  piersi  w  pozycji  siedzącej.  Tak  będzie
najlepiej,  bo  to  najlepsza  pozycja  i  tylko  w  ten  sposób  trzeba
karmić".Jaki charakter ma ta porada?

A.  liberalny,
B.  dyrektywny,
C.  dialogowy,
D.  interakcyjny.



Zadanie 0.
Mechanizm działania tabletek antykoncepcyjnych polega m.in. na:

A.  zwiększeniu szczytu wydzielania LH w środku cyklu,
B.  blokowanie wydzielania gonadotropin FSH i LH,
C.  zwiększeniu procesów sterydogenezy w jajnikach,
D.  zwiększeniu szczytu FSH.

Zadanie 0.
D o jednych z najczęściej wykonywanych badań immunologicznych
stosowanych w diagnostyce niepłodności należą:

A.  test Madeja i MAS-test,
B.  badanie kariotypu z limfocytów krwi obwodowej,
C.  test eozynowo-nigrozynowy,
D.  test Friberga i MAR-test.

Zadanie 0.
Dla  jakiego  rodzaju  ciąży  bliźniaczej  charakterystyczna  jest
wspólna pępowina?

A.  dwujajowej,
B.  jednojajowej,
C.  zroślakowej,
D.  dizygotycznej.

Zadanie 0.
Cechy  charakterystyczne  dla  szyjki  macicy  w  fazach  niepłodnych
to :

A.  jest twarda, uniesiona, zamknięta,
B.  jest miękka, obniżona, jej ujście rozwiera się,
C.  jest miękka, uniesiona, jej ujście rozwiera się,
D.  jest twarda, obniżona, zamknięta.

Zadanie 0.
Skuteczność  antykoncepcyjnego  działania  pigułki  hormonalnej
może zmniejszyć:

A.  witamina C,
B.  preparat żelaza,
C.  lek nasenny,
D.  krople żołądkowe.

Zadanie 0.
Płodność u kobiety w naturalny sposób zmniejsza się po:

A.  21 roku życia,
B.  24 roku życia,
C.  27 roku życia,
D.  35 roku życia.



Zadanie 0.
Enzym produkowany w główce plemnika pozwalający na przenikanie
osłonek komórki jajowej to:

A .  kapacytaza,
B.  hialuronidaza,
C.  gonadoliberyna,
D.  spermicyd.

Zadanie 0.
Według polskiego modelu profilaktyki jodowej, dobowa dawka jodu
zalecana dla kobiet w czasie ciąży i karmienia piersią wynosi:

A .  50 mikrogramów,
B.  100-150 mikrogramów,
C.  200 mikrogramów,
D.  250 -300 mikrogramów.

Zadanie 0.
Test hipoosmotyczny polega na badaniu:

A.  ilości plemników w ejakulacie,
B.  integralności błony komórkowej plemników,
C.  ruchliwości plemników,
D.  cytogenetycznym.

Zadanie 0.
Opieka poradni genetycznej obejmuje:

A . ustalenie  rozpoznania  przyczynowego  opartego  na
przeprowadzonych adekwatnych badaniach diagnostycznych,

B . określenie  ryzyka  genetycznego  powtórzenia  się  choroby
w rodzinie,

C . przedstawienie  możliwości  ewentualnej  diagnostyki
prenatalnej  (w  przypadku  chorób,  dla  których
diagnostyka prenatalna jest możliwa),

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Śluz płodny jest wytwarzany przez:

A.  gruczoł Bartholina,
B.  nabłonek walcowaty szyjki macicy,
C.  nabłonek pochwy,
D.  błonę śluzową macicy.



Zadanie 0.
Dzienna dawka kwasu foliowego dla  kobiet  chorych na padaczkę,
przyjmujących leki przeciwdrgawkowe i planujących ciążę wynosi:

A .  0,4 mg,
B.  1 mg,
C.  2 mg,
D.  4 mg.

Zadanie 0.
Wskazaniami do przedimplantacyjnej diagnostyki genetycznej PGD
(pre-implantation genetic diagnosis) są:

A.  wady rozwojowe narządu rodnego kobiety,
B . wiek  matki  powyżej  35.  r .  ż . ,  niepowodzenia  rozrodu  u

matki - poronienia, obumarcia płodu,
C.  wiek ojca powyżej 40. r. ż.,
D . kontakt z chorobą zakaźną na 3 miesiące przed poczęciem

dziecka.

Zadanie 0.
Proces spermatogenezy zachodzi u mężczyzny:

A.  w pierwszych 3 miesiącach życia płodowego,
B.  w ostatnim, 9 miesiącu życia płodowego,
C.  przez całe życie,
D.  tylko w okresie aktywności seksualnej.

Zadanie 0.
Autoaglutynacja plemników jest to:

A . proces  samoniszczenia  wywołany  przez  czynniki
immunologiczne,

B . samoistne  upłynnienie  nasienia,  które  następuje  20
minut po wytrysku,

C . zwiększenie  produkcji  plemników  poprzez  podawanie
leków,

D . podanie  kobiecie  przed  stosunkiem  substancji
podtrzymujących życie plemników.



Zadanie 0.
D o określenia skuteczności naturalnych metod planowania rodziny
oraz  skuteczności  środków  antykoncepcyjnych  służy  wskaźnik
Pearla i ocenia on:

A . l iczba  kobiet,  które  zaszły  w  ciążę  spośród  200,  które
stosowały  daną  metodę  antykoncepcyjną,  w  okresie  1
roku,

B . l iczba  kobiet,  które  zaszły  w  ciążę  spośród  100,  które
stosowały daną metodę antykoncepcyjną, w okresie 2 lat,

C . l iczba  kobiet,  które  zaszły  w  ciążę  spośród  100,  które
stosowały  daną  metodę  antykoncepcyjną,  w  okresie  1
roku,

D . liczba  kobiet,  które  zaszły  w  ciążę  spośród  100,  które
stosowały daną metodę antykoncepcyjną, w okresie 5 lat.

Zadanie 0.
W metodzie in vitro, pozyskując zarodki do wszczepienia:

A . zapładnia  się  wiele  komórek  jajowych,  aby  zwiększyć
szansę zapłodnienia,

B . z e  względów  moralno-etycznych  zapładnia  się  jedną
komórkę  jajową,  aby  nie  selekcjonować  ludzkich
embrionów,

C . zapładnia  się  wiele  komórek  jajowych  od  dawczyni,  aby
mieć gotowe zamrożone ludzkie embriony dla bezpłodnych
kobiet, pragnących urodzić potomstwo,

D . zapładnia  się  jedną  komórkę  jajową,  zamraża  embrion  i
czeka  na  potencjalnie  najlepszy  moment  implantacji  u
danej kobiety.

Zadanie 0.
Test Simsa-Huhnera (test postkoitalny) służy do oceny:

A.  penetracji plemników w naczyniu włosowatym,
B.  przeciwciał przeciwplemnikowych,
C . stopnia  agresywności  śluzu  szyjkowego  w  stosunku  do

plemników oraz określenie żywotności plemników,
D.  reakcji antyglobulinowej.

Zadanie 0.
Najczęściej ujawnianymi kontaktami kazirodczymi są:

A.  matka-syn,
B.  brat-siostra,
C.  ojciec-córka,
D.  ojciec-syn.



Zadanie 0.
Pochwica polega na:

A.  zapaleniu pochwy,
B.  skurczu mięśni otaczających pochwę,
C . zaciśnięciu  się  pochwy  wokół  członka  w  trakcie

stosunku,
D.  zaciskaniu ud przez kobietę przed stosunkiem.

Zadanie 0.
Homoseksualizm:

A.  jest jedną z dewiacji seksualnych,
B.  jest postacią nerwicy,
C.  jest objawem erotomanii,
D.  nie jest chorobą ani zaburzeniem.

Zadanie 0.
W depresjach może pojawiać się:

A .  zaburzenie erekcji,
B.  zaburzenie orgazmu,
C.  zanik potrzeb seksualnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zaburzeń erekcji są:

A.  leki podwyższające ciśnienie tętnicze krwi,
B.  leki psychotropowe,
C.  leki stosowane w leczeniu cukrzycy,
D.  antybiotyki.

Zadanie 0.
Dyspaurenia jest zaburzeniem występującym:

A.  tylko u kobiet,
B.  tylko u mężczyzn,
C.  u kobiet i mężczyzn,
D.  tylko w przebiegu menopauzy.

Zadanie 0.
Cechami oziębłości seksualnej jest:

A . wymuszanie  kontaktów  seksualnych,  brak  satysfakcji
seksualnej,

B . negatywne nastawienie do stałego partnera, pozytywne do
innych,

C . uprawianie  seksu  analnego  i  oralnego,  szukanie
dodatkowych doznań seksualnych,

D . brak  pragnienia  kontaktów  seksualnych,  reakcji
seksualnych  w  czasie  kontaktów  oraz  satysfakcji
emocjonalnych.



Zadanie 0.
Podłożem wytrysku przedwczesnego jest/są:

A.  nerwicowe zaburzenia seksualne,
B.  nieatrakcyjność seksualna partnerki,
C.  zbyt częste stosunki seksualne,
D.  przemęczenie pracą.

Zadanie 0.
Transseksualizmem nazywamy:

A.  zboczenie seksualne polegające na ciągłej masturbacji,
B.  miłość kobiety do kobiety,
C . rozbieżność  między  poczuciem  psychicznym,  a  budową

ciała morfologiczno-biologiczną,
D.  miłość mężczyzny do mężczyzny.

Zadanie 0.
W  przypadku  podejrzenia  o  krzywdzenie  dziecka  położna  i  lekarz
powinni:

A . wszcząć  postępowanie  pozbawienia  praw  rodzicielskich,
zapewnić ochronę dziecku,

B . ustalić  rozpoznanie  kliniczne,  hospitalizować  dziecko,
powiadomić  prokuraturę,  która  zapewni  ochronę,
przekazać dokładny raport,

C . poinformować  sąsiadów,  lekarza  rodzinnego,  Terenowy
Komitet Ochrony Praw Dziecka,

D . powiadomić  policję,  skierować  rodzinę  do  leczenia
psychiatrycznego  i  skontaktować  z  Centrum  Dziecka  i
Rodziny.

Zadanie 0.
Zaburzenia seksualne w zakresie obiektu obejmują:

A.  pedofilię, masochizm, oglądactwo, transseksualizm,
B.  pedofilię, zoofilię, gerontofilię, fetyszyzm,
C.  zoofilię, sadyzm, fetyszyzm, masochizm,
D.  transwestytyzm, sadyzm, ekshibicjonizm.

Zadanie 0.
Leczenie testosteronem stosuje się w zaburzeniach:

A.  hypogonadyzmie,
B.  dyspareunii,
C.  nadmiernym popędzie seksualnym,
D.  pochwicy.



Zadanie 0.
Zbilansowane żywienie w ciąży to:

A . właściwe proporcje przyjmowanych płynów w stosunku do
spożywanych pokarmów,

B.  sposób odżywiania zgodny z subiektywnymi potrzebami,
C . sposób  odżywiania  ,  który  zaspokaja  zapotrzebowanie

organizmu na energię i wszystkie składniki odżywcze,
D . dieta  bogata  w  białko  pochodzenia  roślinnego  i

zwierzęcego.

Zadanie 0.
Przeciwciała klasy IgG:

A.  nie chronią przed ponownym zakażeniem,
B . pozostają  aktywne  do  końca  życia  i  skutecznie  chronią

przed następnym zakażeniem,
C.  chronią przed zakażeniem przez okres 5 lat,
D . skutecznie  chronią  przed  zakażeniem,  jeżeli  występują

wraz z przeciwciałami IgM.

Zadanie 0.
Kobieta  w  29-tygodniu  ciąży  zauważyła,  że  kilka  razy  na  dobę,
najczęściej,  gdy  zmienia  pozycję  ciała,  odczuwa  krótkotrwałe
napięcie brzucha. Czy te skurcze są objawem niepokojącym?

A . jeśl i  nie  są  bolesne  i  nie  regularne  są  zjawiskiem
prawidłowym,

B.  zawsze są patologią,
C . s ą  zjawiskiem  prawidłowym,  jeśli  pojawiają  się  tylko  w

godzinach rannych,
D . s ą  fizjologią,  jeśl i  występują  w  regularnych  odstępach

czasu.

Zadanie 0.
C o  jest  przyczyną  występowania  żółtaczki  fizjologicznej  u
niektórych noworodków?

A . p o  porodzie  u  noworodka  sprzęganie  bilirubiny  odbywa
się  w  wątrobie  i  następuje  wzrost  je j  osoczowego
stężenia,

B . nadmiar bilirubiny kumulowany jest w łożysku i w czasie
porodu przechodzi do krwioobiegu noworodka,

C . przedporodowe  obniżenie  stężenia  osoczowego  krwi  u
matki,

D.  przyczyny żółtaczki noworodków są nieznane.



Zadanie 0.
Niedobór kwasu foliowego w ciąży powoduje:

A.  zespół Downa,
B.  wady cewy nerwowej,
C.  fenyloketonurię,
D.  uogólniony obrzęk płodu.

Zadanie 0.
Tlenek węgla zawarty w dymie papierosowym powoduje:

A.  proaktywację hemoglobiny,
B.  aktywację hemoglobiny,
C.  inaktywację hemoglobiny
D.  nadaktywację hemoglobiny.

Zadanie 0.
Ketoza objawia się:

A .  obecnością białka w moczu,
B.  obecnością acetonu w moczu,
C.  podwyższeniem hematokrytu,
D.  obecnością acetonu we krwi.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do porodu w wodzie jest:

A .  poród u pierwiastki,
B.  niewydolność łożyska,
C.  występowanie silnych skurczów porodowych,
D.  stan po przebytym cięciu cesarskim.

Zadanie 0.
Podwyższenie  temperatury  ciała  u  położnicy  po  cięciu  cesarskim
w pierwszych godzinach po porodzie najczęściej:

A .  jest objawem zakażenia wewnątrzmacicznego,
B . jest  reakcją  ustroju  na  substancje  pirogenne,

pochodzące  z  uszkodzonych  tkanek  i  komórek  oraz
leukocytów,

C.  zawsze świadczy o toczącym się procesie chorobowym,
D.  jest objawem zakażenia ran połogowych.

Zadanie 0.
W  5-7  dniu  od  porodu  macica  jest  twarda  i  niebolesna,  dno
macicy jest na wysokości:

A .  dwa palce poniżej pępka,
B . w  połowie  odległości  pomiędzy  pępkiem  a  spojeniem

łonowym,
C.  na wysokości spojenia łonowego,
D.  dno macicy jest schowane za spojeniem łonowym.



Zadanie 0.
Przyczyną  wycieku  pokarmu  z  piersi  u  kobiety  karmiącej  piersią
jest:

A .  jego nadmiar,
B.  zbyt częste karmienie dziecka,
C.  zbyt luźny stanik,
D . t o  zjawisko  normalne  w  pierwszych  tygodniach  po

porodzie.

Zadanie 0.
Najbardziej skuteczną metodą nauki ćwiczeń gimnastycznych oraz
zasad pielęgnacji noworodka jest:

A .  wykład,
B.  metoda dyskusji,
C.  metoda sytuacyjna,
D.  pokaz.

Zadanie 0.
Jakie znaczenie ma ewaluacja bieżąca dla przebiegu nauczania w
szkole rodzenia?

A . pozwala  na  modyfikację  procesu  nauczania  w  trakcie
trwania kursu,

B.  ocenia trwałość wiedzy,
C . pozwala  na  wstępną  ocenę  stanu  wiedzy  i  motywacji

uczestników kursu,
D.  pozwala na ocenę końcowych efektów jakie osiągnęliśmy.

Zadanie 0.
Mleko ludzkie zmienia swój skład w zależności od:

A.  czasu trwania ciąży,
B.  pory dnia i nocy,
C.  czasu od rozpoczęcia ssania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Niedokrwistość  z  niedoboru  żelaza  zaliczamy  do  grupy
niedokrwistości:

A .  syderopenicznych,
B.  hipoplastycznych,
C.  plastycznych,
D.  hemolitycznych.



Zadanie 0.
Wśród  czynników  płodowych,  do  zaburzeń  rozwoju
wewnątrzmacicznego NIE prowadzi:

A .  niedobór insuliny,
B.  niedobór kortykoidów,
C.  wrodzony blok metaboliczny,
D.  niedobór tyroksyny.

Zadanie 0.
Podstawową  zasadą  pracy  z  kobietami  w  ciąży  i  ich  rodzinami
jest ukierunkowanie podawanej przez położną wiedzy na:

A.  występujące patologie,
B.  stany i sytuacje prawidłowe,
C.  występujące powikłania,
D.  występowanie różnych jednostek chorobowych.

Zadanie 0.
Okres zarodkowy trwa:

A.  od czasu zapłodnienia do 11 dnia ciąży,
B.  od czasu zapłodnienia do końca 7 tygodnia ciąży,
C.  od momentu implantacji do końca 7 tygodnia ciąży,
D.  od momentu implantacji do końca 12 tygodnia ciąży.

Zadanie 0.
Przeciwwskazania względne do stosowania tokolizy to:

A.  ciąża obumarła,
B.  wady letalne płodu,
C.  przedwczesne oddzielenie się łożyska,
D.  stan przedrzucawkowy.

Zadanie 0.
P o ewakuacji  zaśniadu groniastego obowiązuje kontrola pacjentki
obejmująca:

A.  oznaczenia hCG, badanie USG miednicy mniejszej,
B.  badanie ginekologiczne, badanie USG miednicy mniejszej,
C.  oznaczenia hCG, RTG płuc w ciągu roku,
D . oznaczenia  hCG,  badanie  ginekologiczne,  RTG  płuc  w

ciągu roku, badanie USG miednicy mniejszej.

Zadanie 0.
Hormonalne testy ciążowe opierają się na stwierdzeniu w moczu:

A . obecności  podjednostki  beta gonadotropiny kosmówkowej
(beta-hCG),

B.  prokalcytoniny,
C.  fibronektyny,
D.  alfa-fetoproteiny.



Zadanie 0.
Oznaczanie gonadotropiny kosmówkowej ma zastosowanie w:

A.  diagnostyce prenatalnej wad płodu,
B . monitorowaniu skuteczności leczenia ciąży pozamacicznej

metotreksatem,
C.  diagnostyce zaśniadu i nowotworów kosmówki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Deceleracje  będące  lustrzanym  odbiciem  skurczów  macicy  to
deceleracje:

A .  późne,
B.  zmienne,
C.  złożone
D.  wczesne.

Zadanie 0.
Pojawiające się w czasie ciąży zaparcia są wynikiem:

A . wydłużenia  pasażu  żołądkowo-jelitowego  pod  wpływem
działania progesteronu,

B.  zwiotczenia mięśni dna miednicy,
C . rozluźniającego  działanie  progesteronu  na  mięśnie

gładkie  jel it,  powodującego  utratę  ich  napięcia  oraz
zmniejszającego perystaltykę jelita grubego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zapis KTG jest reaktywny, gdy występuje:

A.  normokardia, akceleracje związane z ruchami płodu,
B . normokardia,  oscylacja  zawężona,  deceleracje  późne

związane ze skurczami,
C.  normokardia, deceleracje późne z oscylacją zawężoną,
D . normokardia,  oscylacja  milcząca,  deceleracje  późne

odruchowe.

Zadanie 0.
Skala  dojrzałości  szyjki  macicy  wg  skali  Bishopa  ocenia
następujące parametry:

A . rozwarcie,  skrócenie,  konsystencję,  stosunek  do  osi
pochwy,

B.  rozwarcie, konsystencję, stosunek do osi pochwy,
C . rozwarcie,  skrócenie,  konsystencję,  ewentualne  wady

szyjki,
D . rozwarcie,  skrócenie,  pozycja  punktu  prowadzącego,

konsystencję, stosunek do osi pochwy.



Zadanie 0.
Pewny objaw ciąży to:

A.  zatrzymanie miesiączki,
B . ultrasonograficzne  potwierdzenie  obecności  pęcherzyka

płodowego (w 5-6 tygodniu ciąży),
C.  dodatni wynik testu ciążowego,
D.  pigmentacja linii białej.

Zadanie 0.
Nadpłodnienie to:

A . zapłodnienie  2  oddzielnych  komórek  jajowych,
uwolnionych z osobnych pęcherzyków Graafa,

B . zapłodnienie  pojedynczej  komórki  jajowej  przez  jeden
plemnik z podziałem zygoty na 2 embriony,

C . zapłodnienie  drugiej  komórki  jajowej  pochodzącej  z
następnego cyklu owulacyjnego,

D . dodatkowe  zapłodnienie  drugiej  komórki  jajowej  w  tym
samym  cyklu  płciowym  przez  plemniki  pochodzące  z
oddzielnych stosunków płciowych.

Zadanie 0.
Profil biofizyczny płodu obejmuje ocenę:

A . napięcia  mięśniowego  płodu,  ruchów  płodu,  ruchów
oddechowych płodu, objętość płynu owodniowego, czynność
serca płodu,

B . ruchów płodu, ruchów oddechowych płodu, objętość płynu
owodniowego, czynność serca płodu,

C . napięcia  mięśniowego  płodu,  ruchów  płodu,  ruchów
oddechowych płodu, barwę płynu owodniowego, czynność
serca płodu,

D . napięcia  mięśniowego  płodu,  ruchów  płodu,  ruchów
oddechowych płodu, barwę płynu owodniowego.

Zadanie 0.
Ułożenie płodu to stosunek:

A.  poszczególnych części płodu do ścian macicy,
B.  poszczególnych części płodu względem siebie,
C.  długiej osi płodu do długiej osi macicy,
D.  części przodującej do płaszczyzny wchodu.

Zadanie 0.
Deceleracje wczesne związane są z:

A .  ruchami płodu,
B.  akceleracjami,
C.  skurczami macicy,
D.  kwasicą metaboliczną płodu.



Zadanie 0.
Tokolizę u ciężarnej należy przerwać natychmiast w przypadku:

A.  bólu w klatce piersiowej,
B . klinicznych  objawów  obrzęku  płuc  (krwioplucie,

duszność),
C.  zaniku odruchów ścięgnistych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Dno macicy w 24-tygodniu ciąży znajduje się:

A . w  połowie  odległości  pomiędzy  spojeniem  łonowym  a
pępkiem,

B.  2-3 palce poniżej pępka,
C.  na wysokości pępka,
D.  2-3 palce powyżej pępka.

Zadanie 0.
W  przypadku  poprzecznego  położenia  płodu  ukończenie  ciąży
odbywa się poprzez:

A.  poród drogami i siłami natury,
B.  poród zabiegowy z użyciem kleszczy położniczych,
C.  cięcie cesarskie,
D.  poród zabiegowy z użyciem próżnociągu położniczego.

Zadanie 0.
Oscylacja typu sinusoidalnego świadczy o:

A.  śnie płodu,
B.  podrażnieniu nerwu błędnego,
C.  kwasicy płodu,
D.  skurczach macicy.

Zadanie 0.
D o  obliczenia  terminu  porodu  w  oparciu  o  datę  poczęcia  stosuje
się regułę:

A.  data poczęcia - 3 miesiące - 7 dni + 1 rok,
B.  data poczęcia - 3 miesiące + 7 dni + 1 rok,
C.  data poczęcia - 3 miesiące - 14 dni + 1 rok,
D.  data poczęcia - 4 miesiące + 7 dni + 1 rok.



Zadanie 0.
Klinicznymi  objawami  wskazującymi  na  zespół  zakażenia  owodni
są:

A . podwyższona temperatura ciała, leukocytoza, tachycardia
matczyna  i  płodu  ze  zwężeniem  oscylacji  w  zapisie  KTG,
podwyższone CRP,

B . obniżenie  temperatury  ciała,  wzrost  ciśnienia
tętniczego, leukopenia, białko w moczu, obrzęki,

C . obrzęki,  bradycardia  matki,  zapalenie  pęcherza
moczowego,

D.  dreszcze, odwodnienie, nietrzymanie szyjki macicy.

Zadanie 0.
O bradykardii płodu mówi się, gdy:

A . czynność serca płodu wynosi < 110 ud./min, przynajmniej
przez 3 minuty,

B . czynność serca płodu wynosi < 100 ud./min, przynajmniej
przez 10 minut,

C . czynność serca płodu wynosi < 100 ud./min, przynajmniej
przez 20 minut,

D . czynność serca płodu wynosi < 120 ud./min, przynajmniej
przez 5 minut.

Zadanie 0.
Profilaktyka  zespołu  zaburzeń  oddychania  u  noworodka  w
przypadku zagrażającego porodu przedwczesnego obejmuje podanie
ciężarnej:

A .  Encortonu,
B.  Hydrocortisonu,
C.  Betametazonu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Markerami ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzmacicznego są:

A.  białko C-reaktywne (CRP),
B.  cytokiny (interleukiny),
C.  kolagenazy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Wysokie  stężenie  fibronektyny  płodowej  w  wydzielinie  szyjkowej
jest bardzo czułym markerem:

A.  ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego,
B.  ryzyka wystąpienia wad genetycznych u dziecka,
C.  występowania zaśniadu groniastego,
D.  świadczącym o obumarciu płodu.



Zadanie 0.
Które z deceleracji NIE świadczą o niedotlenieniu płodu:

A.  złożone,
B.  wczesne,
C.  późne,
D.  zmienne.

Zadanie 0.
W celu wykrycia cukrzycy u ciężarnych wykonuje się standardowo
test obciążenia glukozą pomiędzy:

A.  20 - 24 tyg. ciąży,
B.  24 - 28 tyg. ciąży,
C.  28 - 32 tyg. ciąży,
D.  32 - 36 tyg. ciąży.

Zadanie 0.
Test niestresowy (NST) niereaktywny jest wskazaniem do:

A.  indukcji porodu,
B.  monitorowania tętna płodu,
C.  wykonania testu skurczowego,
D.  hospitalizacji ciężarnej.

Zadanie 0.
W teście PAPP-A określa się:

A .  stężenie PAPP-A oraz stężenie AFP,
B . stężenie  wolnej  jednostki  beta-hCG  oraz  stężenia

PAPP-A,
C.  stężenia AFP i stężenie wolnej jednostki beta-hCG,
D . stężenie  AFP,  wolnego  beta-hCG  oraz  stężenie  wolnego

estriolu.

Zadanie 0.
Podczas  fizjologicznego  przebiegu  ciąży  u  ciężarnej  wykonuje
się badania USG:

A.  podczas każdej wizyty,
B.  między 5-7 tyg., 15-17 tyg., 33-38 tyg.,
C.  między11-12 tyg., 20-24 tyg., 27-32 tyg.,
D.  między 8-10 tyg., 19-22 tyg., 39-40 tyg..

Zadanie 0.
W przebiegu rzucawki występują drgawki:

A .  kloniczno - toniczne,
B.  toniczno - kloniczne,
C.  mimiczno - kloniczne,
D.  parestezje i drgawki toniczne.



Zadanie 0.
Największe znaczenie w diagnostyce prenatalnej wad wrodzonych w
ciążach wielopłodowych ma:

A.  test PAPP-A,
B.  oznaczenie AFP,
C.  test potrójny,
D.  amniopunkcja.

Zadanie 0.
Profilaktyka  powikłań  związanych  z  podejrzeniem  nadciśnienia
indukowanego ciążą obejmuje:

A . regularne  wizyty  u  lekarza  prowadzącego  ciążę,  pomiar
RR,  stosowanie  leków  obniżających  RR,  dietę  bezsolną,
oszczędny trybu życia, monitoring dobrostanu płodu,

B . regularne  wizyty  u  lekarza  prowadzącego  ciążę,  kontrolę
poziomu białka we krwi, ocenę rozległości obrzęków,

C . stosowanie  preparatów  magnezu,  ograniczenie  płynów,
stosowanie  dużych  dawek  witaminy  A+E,  aktywny  tryb
życia,

D . kontrolę  masy  ciała,  pomiar  temperatury,  pomiar  RR  z
oceną dobrostanu płodu, określenie czynnika Coombsa.

Zadanie 0.
Podczas  obserwacji  rodzącej  w  I  okresie  porodu położna  zauważa
ciemnoczerwone  krwawienie  z  dróg  rodnych  nasilające  się  po
każdym  skurczu,  dodatkowo  zaobserwowała  zaburzenia  ASP.
Pacjentka  zgłasza  nadmierną  bolesność  zlokalizowaną  w  dnie
macicy  podczas  badania  I  chwytem  Leopolda.  O  czym  mogą
świadczyć w/w objawy?

A . przedwczesnym  odklejeniu  się  łożyska  prawidłowo
usadowionego,

B.  łożysku przodującym brzeżnie,
C.  anemii,
D.  łożysku przodującym centralnie.

Zadanie 0.
P o  wystąpieniu  zaśniadu  groniastego  kobieta  może  zajść  w
kolejną ciążę minimum po upływie:

A.  3 miesięcy,
B.  6 miesięcy,
C.  12 miesięcy,
D.  2 lat.



Zadanie 0.
Kryteria rozpoznania łagodnego stanu przedrzucawkowego:

A . R R wyższe lub równe 135/85 mm Hg mierzone 2-krotnie w
odstępie 6-godzinnym, białkomocz powyżej lub równy 200
mg,

B . RR wyższe lub równe 160/110 mm Hg, białkomocz powyżej
lub równy 2g,

C . RR wyższe lub równe 145/100 mm Hg mierzone 2-krotnie w
odstępie 6-godzinnym, białkomocz powyżej lub równy 2g,

D . R R wyższe lub równe 140/90 mm Hg mierzone 2-krotnie w
odstępie 6-godzinnym, białkomocz powyżej lub równy 300
mg.

Zadanie 0.
Najkorzystniejszym typem relacji opiekuńczych w rodzinie jest:

A . pomoc  w  odzyskaniu  aktywności  i  osiągnięciu  jak
największej samodzielności przez chorego,

B . wyręczanie chorego w przypadku zadań wymagających od
pacjenta wysiłku fizycznego,

C.  pozostawienie chorego jego własnym możliwościom,
D . zastąpienie  szpitala  domem,  nawet  wbrew chęci  chorego,

gdyż atmosfera domu przyspiesza proces rewalidacji.

Zadanie 0.
Który  z  objawów  NIE  jest  charakterystyczny  w  drożdżakowatym
zakażeniu pochwy?

A.  upławy,
B.  świąd sromu,
C.  krwawienia kontaktowe,
D.  pieczenie po umyciu krocza wodą z mydłem.

Zadanie 0.
"Brak  pewności  w  spełnianiu  rol i  macierzyńskiej  spowodowany
niewiedzą  dotyczącą  możliwości  karmienia  piersią  w  przypadku
cukrzycy" i taki zapis w dokumentacji to:

A .  ocena działań,
B.  planowane działania,
C.  diagnoza pielęgniarska,
D.  analiza danych.



Zadanie 0.
N a co  powinna zwrócić  uwagę  położna rodzinna opiekująca  się  w
domu pacjentką u której stwierdzono cukrzycę?

A . n a  wiedzę  i  umiejętności  pacjentki,  je j  motywację  i
umiejętność radzenia sobie z chorobą,

B.  na sposób odżywiania rodziny oraz wiedzę o niej,
C . n a wiedzę męża dotycząca cukrzycy i  sposób traktowania

rodziny,
D.  na warunki mieszkaniowe.

Zadanie 0.
Wśród metod antykoncepcyjnych ochronne działanie w profilaktyce
raka szyjki macicy przypisuje się:

A .  środkom barierowym,
B.  środkom hormonalnym,
C.  wkładce wewnątrzmacicznej,
D.  metodom naturalnym.

Zadanie 0.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  karmienia  naturalnego  ze
strony dziecka jest:

A .  galaktozemia, nietolerancja laktozy,
B.  rozczep wargi i podniebienia,
C.  fenyloketonuria, wrodzony niedobór laktozy,
D.  biegunka, kolka niemowlęca, wcześniactwo.

Zadanie 0.
Obfite miesiączki u młodych dziewcząt związane są z:

A .  przedwczesną aktywnością seksualną,
B.  intensywnym uprawianiem sportu,
C.  zaburzeniami układu krzepnięcia,
D.  jadłowstrętem psychicznym.

Zadanie 0.
Makrosomia u noworodków matek z cukrzycą jest wynikiem:

A.  obrzęków spowodowanych hiperinsulinemią u płodu,
B.  obrzęków spowodowanych hypoinsulinemią u płodu,
C . nadmiaru  tkanki  tłuszczowej  spowodowanego

hiperinsulinemią u płodu,
D . nadmiaru  tkanki  tłuszczowej  spowodowanego

hypoinsulinemią u płodu.



Zadanie 0.
Jakiemu  powikłaniu  zapobiega  stosowanie  antybiotykoterapii  w
okresie  ciąży  u  kobiety  ze  zdiagnozowaną  wadą  zastawki
mitralnej?

A.  obrzękowi płuc,
B.  zapaleniu wsierdzia,
C.  infekcji wewnątrzmacicznej,
D.  chorobie zakrzepowo - zatorowej.

Zadanie 0.
Psychiczne wycofanie się,  zachowanie dystansu wobec problemów
to:

A.  introwersja,
B.  regresja,
C.  ekstrawersja,
D.  negacja.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  stanów  w  czasie  ciąży  można  uznać  za
potencjalnie sprzyjający wystąpieniu zawału serca?

A.  hemodylucja,
B.  zmniejszenie oporu naczyń,
C.  zmiany w układzie krzepnięcia,
D.  obniżenie ciśnienia.

Zadanie 0.
Jaki  jest  wpływ  przyjmowanych  leków  przeciwpadaczkowych  na
rozwijający się płód?

A . niebezpieczeństwo  wad  wrodzonych  jest  zbyt  małe  by
zmieniać,  czy  zaniechać  skutecznego  leczenia  choroby
podstawowej,

B . niebezpieczeństwo wad  wrodzonych jest  bardzo  małe,  ale
mimo  to  należy  zaniechać  stosowania  leków
przeciwpadaczkowych,

C . niebezpieczeństwo  wad  wrodzonych  jest  bardzo  duże,
należy więc zrezygnować z przyjmowania leków,,

D . niebezpieczeństwo  wad  wrodzonych  jest  bardzo  duże,  ale
pomimo to nie należy rezygnować ze stosowania leków.

Zadanie 0.
Jedną  z  przyczyn  wystąpienia  depresji  jest  ambiwalencja  uczuć
polegająca na:

A.  braku jakichkolwiek uczuć,
B.  nadmiernej uczuciowości,
C.  przewadze jednego uczucia nad innymi,
D.  współistnieniu krańcowo różnych uczuć.



Zadanie 0.
Zakres diagnozy rodzinnej NIE zależy od:

A.  typu placówki jakiej ma służyć,
B.  celu jakiemu ma służyć,
C.  osoby która stawia diagnozę,
D.  funkcjonalności rodziny.

Zadanie 0.
Położna  zajmująca  się  analizowaniem  i  syntetyzowaniem  danych
realizuje jedną z faz etapu:

A.  rozpoznania,
B.  planowania,
C.  realizacji,
D.  oceny.

Zadanie 0.
Okres premenopauzalny trwa około:

A.  1 roku,
B.  2 lat,
C.  4 lat,
D.  6 lat.

Zadanie 0.
Położna,  która  sprawdza  gotowość  pacjenta  do  przyjęcia  planu
pielęgnowania znajduje się na etapie:

A.  rozpoznania,
B.  planowania,
C.  realizacji,
D.  oceny.

Zadanie 0.
Po menopauzie głównym źródłem estrogenów jest:

A .  jajnik,
B.  macica,
C.  tkanka tłuszczowa,
D.  przysadka mózgowa.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  określeń  NIE  definiuje  procesu
pielęgnowania?

A.  tradycyjny,
B.  ciągły,
C.  indywidualny,
D.  całościowy.



Zadanie 0.
55-letnia  pacjentka  chora  na  cukrzycę  potrzebuje  informacji
dotyczących  wykrytej  u  niej  choroby,  a  także  wskazówek  co  do
diety,  stylu  życia  i  higieny.Proces  pielęgnowania  powinien
rozpoczynać się:

A .  ustaleniem planu działania,
B.  sformułowaniem diagnozy pielęgniarskiej,
C . profilaktyką  chorób,  którymi  dana  jednostka  jest

zagrożona,
D . działaniami  mającymi  na  celu  przywrócenie  zdrowia

choremu.

Zadanie 0.
Wzrost  stężenia  jakiego  hormonu  w  okresie  pomenopauzalnym
zwiększa ryzyko występowania raka sutka?

A.  estrogenu,
B.  testosteronu,
C.  progesteronu,
D.  gonadotropiny.

Zadanie 0.
Jaki  jest  wpływ  ciąży  na  przebieg  reumatoidalnego  zapalenia
stawów?

A.  występują powikłania RZS,
B.  nie ma wpływu na RZS,
C.  często powoduje remisję RZS,
D.  w nieznacznym stopniu pogarsza przebieg RZS.

Zadanie 0.
Negatywne związki rodziny ze zdrowiem obserwuje się w wyniku:

A.  źle realizowanej opieki i pielęgnowania w chorobie,
B.  braku pielęgnowania,
C.  negatywnej postawy emocjonalnej,
D.  połączenia wszystkich wymienionych czynników.

Zadanie 0.
Gęsta,  zielona,  ropna  treść  wypływająca  z  narządów  rodnych
połączona z zaczerwienieniem i obrzękiem sromu świadczy o:

A.  zakażeniu dwoinką rzeżączki,
B.  zakażeniu drożdzycą pochwy,
C.  nowotworze sromu,
D.  rzęsistkowym zapaleniu pochwy.



Zadanie 0.
D o Poradni Promocji  Zdrowia zgłasza się nauczycielka z prośbą o
pomoc  w  przygotowaniu  się  do  zajęć  z  zakresu  przygotowania
młodzieży  do  życia  w  rodzinie.  Zajęcia  te  przeznaczone  są  dla
uczniów  1  klasy  gimnazjum.  Jaką  metodę  oddziaływania
edukacyjnego należałoby zastosować w tym wypadku?

A.  aktywizującą np. dyskusję,
B.  wykład,
C.  f i lm,
D.  praca z książką np. äSztuka kochaniaö M. Wisłockiej.

Zadanie 0.
Co jest główną przyczyną uzależnienia?

A . wychowanie  bezstresowe,  nadopiekuńczość  rodziców,
wysoki poziom wiedzy rodziców,

B . kryzys  rodziny,  nieprawidłowe  relacje  w  rodzinie,  błędy
wychowawcze,  braki  w  zaspokojeniu  potrzeb
poszczególnych członków rodziny,

C.  dobra sytuacja socjoekonomiczna rodziny,
D . prawidłowe  zaspakajanie  potrzeb  emocjonalnych dziecka,

promowanie w mediach używek, pracocholizm rodziców.

Zadanie 0.
Jaki objaw u dojrzewającego chłopca jest NIEPRAWIDŁOWY?

A.  mały członek,
B.  asymetria jąder,
C.  stulejka,
D.  obrzęk sutka.

Zadanie 0.
Jakie są pewne metody potwierdzające dokonanie się owulacji?

A . ciąża,  uwidocznienie  wolnej  komórki  jajowej  w  czasie
laparoskopii,

B . ocena  śluzu  szyjkowego,  pomiar  temperatury  ciała,
rozmaz cytohormonalny,

C.  ból owulacyjny, krwawienie owulacyjne,
D.  oznaczenia poziomu hormonów we krwi.

Zadanie 0.
W fazie folikularnej, w jajniku obserwuje się:

A . formowanie  się  ciałka  białego  z  ciałka  żółtego,  oraz
wybór pęcherzyków do rozpoczynającego się cyklu,

B . dojrzewanie  pęcherzyków  oraz  rozwój  pęcherzyka
dominującego,

C . luteinizację  komórek  ziarnistych  pękniętego  pęcherzyka
Graafa,

D.  wastykulinizację komórek ziarnistych.



Zadanie 0.
Możliwość sterowania własną płodnością sprzyja:

A.  niewykorzystywaniu możliwości biologicznych człowieka,
B.  rozluźnieniu więzów emocjonalnych między partnerami,
C.  demokratyzacji życia seksualnego,
D.  prostytucji.

Zadanie 0.
W edukacji młodzieży należy uświadamiać i wzmacniać:

A . różnice  płci  w  tym  emocjonalne,  psychiczne  i
biologiczne,

B . konieczność  podziału  ról  typowych  dla  kobiety  i
mężczyzny,

C . wzorzec  rodziny  patriarchalnej,  uświadomić  różnice
psychiczne,

D . wzorzec  rodziny  matriarchalnej,  uświadomić  różnice
psychiczne.

Zadanie 0.
Rozbudzenie aktywności emocjonalnej ucznia, może przyczynić s ię
do:

A.  rozwoju procesów poznawczych,
B.  etapowego kształtowania czynności umysłowych,
C.  rozwoju działalności praktycznej ucznia,
D.  wyrobienia umiejętności wartościowania.

Zadanie 0.
Marysia  ma  7  lat  i  obserwuje  się  u  niej  rozwój  gruczołów
sutkowych,  mlekotok,  krwawienia  miesiączkowe,  natomiast  nie
stwierdza  się  owłosienia  łonowego  i  pachowego.Objawy  te  mogą
świadczyć o:

A.  przedwczesnym dojrzewaniu płciowym mózgowym,
B . postaci  idiopatycznej  przedwczesnego  dojrzewania

płciowego,
C . przedwczesnym  dojrzewaniu  płciowym  towarzyszącym

niedoczynności tarczycy,
D.  guzach mózgu.

Zadanie 0.
Przyśpieszenie tempa rozwoju dzieci i młodzieży to:

A.  akomodacja,
B.  dysocjacja,
C.  akceleracja,
D.  deceleracja.



Zadanie 0.
Pierwszy objaw dojrzewania płciowego u chłopców to:

A.  wzrost wielkości prącia,
B.  wzrost wielkości jąder i moszny,
C.  mutacja,
D.  polucje.

Zadanie 0.
Środowisko rodzinne dostarcza wzorów pełnienia ról społecznych,
związanych z płcią. Prawidłowo proces ten odbywa się:

A . o d  chwili  uświadomienia  sobie  przez  dziecko,  że
przynależy do jednej z płci,

B . w  okresie  dojrzewania,  kiedy  to  młodzież  zaczyna
interesować się płcią przeciwną,

C.  na etapie szkoły podstawowej,
D.  już w okresie noworodkowym.

Zadanie 0.
Oligomenorrhoea to:

A.  zbyt obfita miesiączka,
B.  zbyt często występująca miesiączka,
C.  zbyt rzadko występująca miesiączka,
D.  wtórny brak miesiączki.

Zadanie 0.
U  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  dość  często  obserwuje  się  tzw.
dziecięce  zabawy  seksualne,  polegające  na  wzajemnym oglądaniu
swoich  genitaliów,  niekiedy  połączonym  z  dotykaniem  ich,  bądź
naśladowaniem seksualnych zachowań dorosłych. Tego typu zabawy
swoich dzieci, rodzice powinni:

A .  starać się w miarę szybko wytropić,
B.  ukarać za nie, aby się nie powtarzały,
C . potraktować  spokojnie  i  zaproponować  ich  zamianę  na

inną zabawę,
D . potraktować  jako  sygnał  konieczności  konsultacji  z

psychologiem.

Zadanie 0.
Obserwowanej  obecnie  wcześniejszej  dojrzałości  fizycznej,  nie
towarzyszy dojrzałość:

A.  seksualna,
B.  somatyczna,
C.  społeczna,
D.  wolicjonalna.



Zadanie 0.
Anoreksji często towarzyszą zaburzenia ze strony innych układów
do których zaliczamy:

A . tachykardię,  obniżenie  ciśnienia  tętniczego,  wzrost
temperatury, suchość skóry,

B . bradykardię,  obniżenie  ciśnienia  tętniczego,  wzrost
temperatury, suchość skóry,

C . tachykardię,  wzrost  ciśnienia  tętniczego,  obniżenie
temperatury, suchość skóry,

D . bradykardię,  obniżenie  ciśnienia  tętniczego,  obniżenie
temperatury, suchość skóry.

Zadanie 0.
O d  czego  zazwyczaj  rozpoczyna  się  pierwszy  etap  pokwitania  u
dziewcząt?

A . wyraźnego  zaznaczenia  się  pierwszorzędowych  cech
płciowych,

B . wyraźnego  zaznaczenia  się  drugorzędowych  cech
płciowych,

C.  äskoku pokwitaniowegoö,
D . wyraźnego  zaznaczenia  się  trzeciorzędowych  cech

płciowych.

Zadanie 0.
N a  pojęcie  cyklu  miesiączkowego  składa  się  szereg  zjawisk
obejmujących:

A.  obwodowy układ nerwowy i jajnik,
B.  centralny układ nerwowy i narząd rodny,
C . zewnętrzne  i  wewnętrzne  narządy  płciowe  kobiety,

obwodowy układ nerwowy oraz metabolizm komórkowy,
D . ośrodkowy  układ  nerwowy,  układ  wydzielania

wewnętrznego, wewnątrzkomórkowe procesy metaboliczne.

Zadanie 0.
Badanie  w  kierunku  nosicielstwa  HIV  wykonuje  się  za  pomocą
testu:

A.  ELISA,
B.  MANINGA,
C.  LINLEYłA,
D.  JACOBSA.

Zadanie 0.
Z zespołem Turnera wiąże się:

A .  wysoki wzrost,
B.  upośledzenie umysłowe,
C.  obfite owłosienie,
D.  brak rozwoju gruczołów sutkowych.



Zadanie 0.
Skuteczne radzenie sobie ze stresem, uwarunkowane jest:

A .  czynnikami osobowościowymi,
B.  stopniem otrzymanego wsparcia społecznego,
C . nabytą  umiejętnością  radzenia  sobie  w  sytuacjach

trudnych,
D.  wszystkimi wymienionymi.

Zadanie 0.
Podstawowa zasada skutecznej parafrazy to:

A . powtarzanie własnymi słowami kluczowego sformułowania
partnera,  sprawdzając  czy  dobrze  zrozumieliśmy  intencje
i treść jego wypowiedzi,

B.  powtarzanie słów nadawcy dokładnie z tą samą intonacją,
C . wysłuchanie  partnera  i  zaznaczenie  czy  się  z  nim

zgadzasz,
D . pominięcie  wszelkich  oznak  aprobaty  czy  dezaprobaty

wobec wypowiedzi partnera.

Zadanie 0.
Do aktywizujących metod nauczania należy:

A . odgrywanie  ról ,  dyskusja  panelowa,  burza  mózgów,
studium przypadku,

B . ćwiczenia,  dyskusja  dydaktyczna,  wykład  informacyjny,
opowiadanie,

C.  metoda przypadków, referat, seminarium, opis,
D.  esej, referat, wykład problemowy, odczyt.

Zadanie 0.
Podstawą planowania zajęć dydaktycznych są:

A.  motywacje uczącego,
B.  treści kształcenia,
C.  przewidywane efekty końcowe,
D.  priorytety osoby uczącej.

Zadanie 0.
Do wskaźników socjomedycznych zdrowia zalicza się:

A .  długość życia kobiet i mężczyzn,
B.  zachorowalność, umieralność, chorobowość,
C . ocenę  jakości  życia,  ocenę  ograniczonej  sprawności

fizycznej, ocenę pozytywnego zdrowia psychicznego,
D.  liczbę zgonów noworodków i dzieci.



Zadanie 0.
Jednym  z  systemów  społecznego  wsparcia  są  różne  laickie
organizacje  pomocy.  Który  z  niżej  wymienionych  systemów  do
niego nie należy?

A.  Klub Anonimowych Alkoholików,
B.  Klub Amazonek,
C.  Centrum Pomocy Rodzinie,
D.  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Celiakię.

Zadanie 0.
Czy  pacjent  ma  prawo  do  odmowy  poddania  się  demonstracjom
medycznym dla celów dydaktycznych?

A . nie,  musi  s ię  podporządkować  zwyczajom  panującym  w
placówce,

B.  tak, zawsze ma prawo do odmowy,
C.  tak, ale w porozumieniu z dyrektorem placówki,
D . nie,  ma  obowiązek  oddać  się  do  dyspozycji  osób

prowadzących proces dydaktyczny.

Zadanie 0.
D o wycofania zgody na określone postępowanie diagnostyczne lub
leczenie pacjent ma prawo:

A.  w każdej chwili,
B .  jeżeli wyraził zgodę, nie ma prawa do zmiany decyzji,
C .  tylko w przypadku zagrożenia życia,
D . tylko  wtedy,  gdy  zabieg  jest  wykonywany  w  znieczuleniu

ogólnym.

Zadanie 0.
Budżet jest jednym z elementów:

A.  planu operacyjnego,
B.  planu strategicznego,
C.  polityki organizacji,
D.  przepisów prawnych.



Zadanie 0.
Akredytacja, to:

A . wewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

B . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

C . zewnętrzny,  obowiązkowy  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

D . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej nie znanymi standardami.

Zadanie 0.
Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:

A .  planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
B.  planowanie, organizowanie i zatrudnianie,
C.  pobudzanie, motywowanie i koordynowanie,
D.  motywowanie, komunikowanie i przywództwo.

Zadanie 0.
Planowanie  zatrudnienia  pielęgniarek/położnych  w  zakładach
opieki zdrowotnej powinno opierać się na:

A.  spełnieniu norm europejskich,
B . dostosowaniu  rozmiarów  zatrudnienia  do  wskaźników

krajowych,
C.  oszacowaniu możliwości płacowych firmy,
D . ocenie  jakościowego  i  i lościowego  zapotrzebowania

zakładu.

Zadanie 0.
Umieralność to iloraz liczby:

A . zgonów z  powodu  danej  choroby  do  l iczby  chorych  na  tę
chorobę w tym samym czasie,

B . zgonów  w  określonym  czasie  do  l iczby  ludności  w  tym
samym czasie,

C . osób  chorych  w  określonym  czasie  do  l iczby  osób
narażonych w tym samym czasie na zgon,

D . osób,  które  zachorowały  w  danym  czasie  do  l iczby
zgonów.



Zadanie 0.
Do pomocniczych funkcji systemu ochrony zdrowia zalicza się:

A .  działalność naukowo-badawczą,
B.  opiekę medyczno-społeczną,
C.  rehabilitację,
D.  swoiste zapobieganie chorobom.

Zadanie 0.
Nowoczesna  opieka  zdrowotna  wymaga  zapewnienia  priorytetu
finansowania:

A.  promocji zdrowia i zapobiegania,
B.  opieki szpitalnej i rehabilitacji,
C .  opieki wysokospecjalistycznej,
D.  opieki specjalistycznej i diagnostycznej.

Zadanie 0.
Podczas badania otoskopowego u osoby dorosłej, małżowinę uszną
należy:

A.  odciągnąć do dołu, do tyłu i trochę na zewnątrz,
B.  odciągnąć do góry, do tyłu i trochę na zewnątrz,
C.  odciągnąć do dołu, do przodu,
D.  pozostawić bez odciągania.

Zadanie 0.
D o  objawów  pewnych  świadczących  o  niedosłuchu  wrodzonym  u
niemowlęcia NIE zalicza się:

A .  braku reakcji na dźwięki,
B.  braku rozwoju gaworzenia w 3 miesiącu życia,
C.  braku odruchu uszno-powiekowego,
D . braku  odwracania  główki  przez  niemowlę  w  kierunku

mówiącej matki.

Zadanie 0.
Asfiksja u noworodka, to:

A . centralizacja  krwi  w  życiowo  najważniejszych  narządach
noworodka,

B.  zamartwica niedotlenieniowo-niedokrwienna,
C.  narastanie kwasicy metabolicznej,
D.  obniżona żywotność noworodka po urodzeniu.



Zadanie 0.
Donoszony zdrowy noworodek w badaniu fizykalnym, w ułożeniu na
plecach:

A.  utrzymuje zgięciowe ułożenie kończyn górnych i dolnych,
B . unosi głowę, utrzymuje ją kilkanaście sekund, obraca na

boki,
C.  przekłada głowę z położenia z boku na drugi bok,
D . m a wyprostowane kończyny dolne  i  górne,  głowę odchyla

ku tyłowi.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, polega na:

A.  wydłużeniu czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego,
B . zupełnym  przerwaniu  przewodzenia  w  węźle

przedsionkowo-komorowym,
C.  przewodzeniu drogą dodatkową,
D . okresowym  przerwaniu  przewodzenia

przedsionkowo-komorowego.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.



Zadanie 0.
Płytkie  oddychanie,  u  osoby  dorosłej,  z  częstością  powyżej  20
oddechów na minutę to:

A.  hyperpnoe,
B.  tachypnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
W  stawie  kolanowym  fizjologicznie  można  wykonać  następujące
ruchy:

A.  zginania i prostowania,
B.  pronacji i supinacji,
C.  odwodzenia i przywodzenia,
D.  rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

A.  zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
B . przyspieszony  oddech,  szary  cień  wokół  ust,  ruch

skrzydełkowy nosa,
C.  przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
D.  zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Wywiad rodzinny:

A . jest  niezbędny  do  uzyskania  pełnego  obrazu  stanu
zdrowia pacjenta,

B.  jest to pozyskiwanie informacji od rodziny chorego,
C . jest  przeprowadzany  w  celu  określenia  ryzyka  chorób

genetycznych,
D . służy  do  wyłonienia  i  ewentualnego  leczenia  nosicieli

nieprawidłowych genów.



Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Zadanie 0.
W warunkach prawidłowych, napletek noworodka powinien być:

A.  zawsze swobodnie odprowadzalny,
B.  odprowadzalny ale tylko częściowo,
C.  przylegać całkowicie do żołędzi,
D.  u noworodka nie badamy odprowadzalności napletka.

Zadanie 0.
Znajdź  twierdzenie  FAŁSZYWE.  Badając  u  pacjenta  orientację
allopsychiczną, zadajemy pytania dotyczące:

A.  wydarzeń otaczających pacjenta,
B.  nazwiska i zawodu pacjenta,
C.  otaczających ludzi i przedmiotów,
D.  miejsca i czasu.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Prowadząc wywiad dotyczący chorób
przebytych  należy  uwzględnić  pytania,  które  pozwolą  pozyskać
informacje dotyczące:

A.  chorób wieku dziecięcego, szczepień,
B.  hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
C.  chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
D.  przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.



Zadanie 0.
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?

A . w  czwartej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie
prawej,

B.  gdziekolwiek w okolicy serca,
C . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  prawej  stronie

mostka,
D . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  lewej  stronie

mostka.

Zadanie 0.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.

Zadanie 0.
Przy  zaburzeniach  przewodzenia  bodźców  w  uchu  prawym,
spowodowanych np. zanieczyszczeniami w przewodzie słuchowym, w
próbie Webera pacjent:

A .  będzie słyszał lepiej uchem lewym,
B.  będzie słyszał lepiej uchem prawym,
C.  będzie słyszał w obu uszach jednakowo,
D.  nie będzie słyszał wcale.

Zadanie 0.
Ogólna teoria samoopieki/deficytu samoopieki D. Orem składa się
z powiązanych ze sobą teorii:

A . samoopieki,  deficytu  samoopieki,  systemów
pielęgniarstwa,

B . agendy  samoopieki,  domagania  się  samoopieki
terapeutycznej,

C . samoopieki,  deficytu  samoopieki,  domagania  się
samoopieki, terapeutycznej,

D . agendy  samoopieki,  deficytu  samoopieki,  systemów
pielęgniarstwa.



Zadanie 0.
Znaczenie  zdrowego  środowiska  dla  zdrowia  społeczeństwa  było
przedmiotem wyjaśnień:

A.  V. Henderson,
B.  F. G. Abdellah,
C.  F. Nightingale,
D.  P. Benner.

Zadanie 0.
Narzędziem badawczym nazywamy:

A . instrumenty służące do technicznego gromadzenia danych
uzyskiwanych w toku pracy,

B.  metody badawcze,
C.  instrumenty służące do analizy zebranych danych,
D.  metody i techniki badawcze.

Zadanie 0.
Badania pilotażowe dotyczą:

A.  uściślenia przyjętych hipotez,
B . skontrolowania  przydatności  samych  metod  i  narzędzi

badawczych,
C.  zdobycia wstępnej wiedzy o badanej zbiorowości,
D . ustalenia  wskaźników  świadczących  o  występowaniu

pewnego zjawiska.

Zadanie 0.
Profesjonalizm  to  szczególny  przejaw  rozwoju  zawodu
charakteryzujący się:

A .  pełną samodzielnością w spełnianiu zadań zawodowych,
B.  istnieniem specjalistycznego szkolnictwa zawodowego,
C.  prawem do kontroli własnej pracy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Paternalistyczny model opieki przejawia się w:

A . ograniczeniu autonomii pacjenta dla powodów mających na
celu jego dobro,

B.  szanowaniu autonomii pacjenta w każdej sytuacji,
C.  traktowaniu pacjenta jako partnera relacji,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 0.
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności  obliczania  średnich,  odchyleń  od  średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  arkusze kalkulacyjne.

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.

Zadanie 0.
Folderem w systemie Windows nazywamy:

A.  obrazek zapisany na dysku twardym,
B . miejsce  na  dysku  do  zapisywania  plików  lub  innych

folderów,
C.  część systemu operacyjnego,
D.  urządzenie wejściowe komputera.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH
TEST NR 282212
GRUPA 1
Zadanie 0.
W interakcyjnym modelu poradnictwa wyróżnia się:

A .  jeden podmiot działania (doradca),
B.  jeden podmiot działania (radzący się),
C.  dwa podmioty działania (doradca i radzący się),
D . trzy  podmioty  działania  (doradca,  radzący  się  i

środowisko).

Zadanie 0.
W  zależności  od  sytuacji  poradnictwo  wykorzystuje  w  działaniu
różne  metody  i  środki.  Poradę,  która  może  być  indywidualna  lub
zbiorowa,  prosta  lub  wzbogacona,  jednorazowa  lub  wielokrotna,
ustna lub pisemna nazwiemy poradą:

A.  pośrednią,
B.  bezpośrednią,
C.  prostą,
D.  złożoną.

Zadanie 0.
D o  położnej  zgłasza  się  kobieta  w  30  tygodniu  ciąży  chorująca
n a  nadciśnienie  tętnicze  indukowane  ciążą.  Prosi  o  poradę  w
zakresie  pielęgnacji  płaskich  brodawek.Udzielona  porada  ma
charakter:

A .  bezpośredni, jednorazowy, prosty,
B.  pośredni, prosty, indywidualny,
C.  bezpośredni, indywidualny, wzbogacony,
D.  bezpośredni, indywidualny, zbiorowy.

Zadanie 0.
W  poradnictwie  istnieje  podział  problemów  na  związane  z
sytuacjami  adaptacyjnymi,  decyzyjnymi  i  frustracyjnymi.  Które  z
poniższych  zdarzeń  ma  bezpośredni  wpływ  na  powstanie  sytuacji
adaptacyjnej?

A.  niepowodzenia w szkole,
B.  zmiana szkoły,
C.  wybór kierunku dalszego kształcenia,
D.  niepowodzenia w pracy.



Zadanie 0.
Kobieta  zgłasza  się  do  położnej  w  celu  pobrania  wymazu
cytologicznego.Czy  położna  ma  uprawnienia  do  pobrania  wymazu
cytologicznego?

A.  tak,
B.  nie, może to zrobić tylko ginekolog,
C.  tak, pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego,
D.  nie, ale może określić warunki do jego wykonania.

Zadanie 0.
Położna odwiedza kobietę w 30 tygodniu ciąży w je j domu. Osoba
radząca się oczekuje od doradcy:

A.  wiedzy i kompetencji,
B.  kompetencji i gotowości do udzielania pomocy,
C.  właściwej postawy i umiejętności,
D.  właściwej postawy, wiedzy i umiejętności.

Zadanie 0.
Jaka  jest  najczęstsza  przyczyna  poranienia  brodawek  w  okresie
karmienia piersią?

A.  krótkie wędzidełko podjęzykowe,
B.  intensywne ssanie,
C.  nieprawidłowa technika karmienia,
D . trudno  powiedzieć,  wszystkie  kobiety  mogą  mieć

poranione brodawki.

Zadanie 0.
Matka  6-tygodniowego  niemowlęcia  zgłasza  się  po  poradę
twierdząc,  że  ma  zbyt  mało  pokarmu  i  je j  dziecko  nie  najada
się.  Babcia  dziecka  uważa,  że  trzeba  dziecko  dokarmić.  Co  jest
przedmiotem działań poradniczych w tej sytuacji?

A.  niemowlę, które powinno być karmione wyłącznie piersią,
B.  opinia babci dziecka,
C.  problem matki dziecka związany z jego karmieniem,
D.  kłopot z doborem mleka zastępczego.

Zadanie 0.
Idealny  doradca  posiada  zespół  cech  pożądanych  w  procesie
doradzania. Która cecha będzie w tym procesie przeszkadzała?

A.  dojrzałość emocjonalna,
B.  empatia,
C.  pesymizm spowodowany długim oczekiwaniem na efekty,
D.  samoświadomość własnego życia.



Zadanie 0.
Zespół Downa należy do chorób:

A.  dziedziczących się jako cecha autosomalna dominująca,
B.  dziedziczących się jako cecha autosomalna recesywna,
C.  uwarunkowanych aberracjami chromosomowymi,
D . zależnych  od  genów  umiejscowionych  na  chromosomie

płciowym X.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik Pearla wynosi 1 oznacza to:

A.  wysoką skuteczność metody antykoncepcyjnej,
B.  niską skuteczność metody antykoncepcyjnej,
C.  jeden rodzaj hormonów w pigułce hormonalnej,
D . zabezpieczenie  antykoncepcyjne  partnerki  tylko  na  jeden

stosunek seksualny.

Zadanie 0.
Czy  niedoczynność  tarczycy  u  kobiety  może  być  przyczyną
niepłodności?

A.  nie, choroby tarczycy nie mają związku z niepłodnością,
B . nie,  tylko  nadczynność  tarczycy  ma  związek  z

niepłodnością,
C.  tak, ale tylko ze strony mężczyzny,
D.  tak, ponieważ występują cykle bezowulacyjne.

Zadanie 0.
Do przyczyn niepłodności męskiej zaliczamy:

A . endokrynopatie,  infekcje  ogólnoustrojowe,  choroby
metaboliczne, nadużywanie używek i leków,

B . przegrzewanie  zewnętrznych  narządów  płciowych,
niewłaściwa  dieta,  zbyt  częste  stosunki  seksualne,
choroba wrzodowa,

C.  przebyty zawał serca, brak kontaktów seksualnych,
D.  zawartość dużej ilości NaCl w diecie, brak snu.

Zadanie 0.
Niewydolność wątroby jest:

A . bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  antykoncepcji
hormonalnej,

B . n ie  jest  przeciwwskazaniem do  stosowania  antykoncepcji
hormonalnej,

C . jest  względnym  przeciwwskazaniem  do  stosowania
antykoncepcji hormonalnej,

D.  nie ma na ten temat jednoznacznych opinii medycznych.



Zadanie 0.
Wskazaniami do przedimplantacyjnej diagnostyki genetycznej PGD
(pre-implantation genetic diagnosis) są:

A.  wady rozwojowe narządu rodnego kobiety,
B . wiek  matki  powyżej  35.  r .  ż . ,  niepowodzenia  rozrodu  u

matki - poronienia, obumarcia płodu,
C.  wiek ojca powyżej 40. r. ż.,
D . kontakt z chorobą zakaźną na 3 miesiące przed poczęciem

dziecka.

Zadanie 0.
Pobranie  nasienia  w  celu  potwierdzenia  niepłodności  męskiej
powinno odbywać się:

A .  po około 3-6 dniowej abstynencji seksualnej,
B.  w ciągu 12 godzin od ostatniego wytrysku,
C.  po 1-dniowej abstynencji seksualnej,
D.  nie później, niż 1 dobę po ostatniej ejakulacji.

Zadanie 0.
Metoda inseminacji polega na podaniu:

A.  nasienia do pochwy,
B . odpowiednio  przygotowanego  nasienia  (zagęszczonego)  do

pochwy,
C.  nasienia do jajowodu,
D.  zagęszczonego nasienia do macicy.

Zadanie 0.
Do procedur nieinwazyjnych diagnostyki prenatalnej zalicza się:

A .  amniopunkcję,
B.  coelocentezę,
C.  test PAPP-A,
D.  embrioskopię.

Zadanie 0.
Wskazania do skierowania pacjenta do poradni genetycznej:

A . zaburzenia  determinacji  i  różnicowania  płci  oraz
rozwoju płciowego,

B . osoby  w  wieku  rozrodczym,  narażone  na  działanie
szkodliwych czynników mutagennych; ciężarne eksponowane
n a  czynniki  teratogenne  (np.  infekcje  wirusowe,
niektóre leki, alkohol i inne),

C . pary  małżeńskie  z  niepowodzeniami  rozrodu  (dwa  lub
więcej  poronienia  samoistne,  martwe  porody  lub
niepłodność małżeńska),

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Co może być przyczyną aspermii?

A.  wazoepidydymostomia,
B.  asymetria jąder,
C.  blokada przewodów wyprowadzających jądra,
D.  zespół Turnera.

Zadanie 0.
Stosowanie antykoncepcji hormonalnej może powodować:

A.  nasilenie bólów miesiączkowych,
B.  obfite krwawienia miesiączkowe,
C.  nudności, wymioty, przyrost masy ciała, bóle głowy,
D.  nasilenie osteoporozy, a tym samym łamliwość kości.

Zadanie 0.
Badania prenatalne inwazyjne służą do:

A . określenia  ryzyka  wystąpienia  wad  wrodzonych  lub
metabolicznych u potomstwa,

B.  wybrania najkorzystniejszej dla płodu drogi porodu,
C.  zapobiegania powikłaniom poporodowym u kobiety,
D . pobrania  komórek  płodowych  umożliwiających  badanie

zaburzeń  chromosomalnych  oraz  wrodzonych  defektów
metabolicznych.

Zadanie 0.
Kobieta,  lat  37  nosicielka  hemofili i,  jest  w  I  trymestrze
ciąży.  Siedem  lat  temu  urodziła  dziecko,  u  którego  stwierdzono
hemofilię  A .  Mąż  te j  kobiety  jest  zdrowy.Jakie  jest
prawdopodobieństwo  wystąpienia  objawów  choroby  w  przypadku
urodzenia przez nią chłopca?

A.  50%,
B.  100%,
C.  0%,
D.  75%.

Zadanie 0.
W badaniach endokrynologicznych w kierunku niepłodności zaleca
się oznaczenie poziomu:

A.  kalcytoniny i kalcitriolu,
B.  glikokortykoidów,
C.  wazopresyny i ACTH,
D.  prolaktyny i gonadotropiny.



Zadanie 0.
Poronieniem nawykowym nazywamy:

A.  2 kolejne poronienia w ciągu 7 lat,
B.  3 lub więcej kolejnych poronień,
C.  2 lub więcej kolejnych poronień,
D.  2 poronienia stwierdzone w wywiadzie rodzinnym.

Zadanie 0.
Autoaglutynacja plemników jest to:

A . proces  samoniszczenia  wywołany  przez  czynniki
immunologiczne,

B . samoistne  upłynnienie  nasienia,  które  następuje  20
minut po wytrysku,

C . zwiększenie  produkcji  plemników  poprzez  podawanie
leków,

D . podanie  kobiecie  przed  stosunkiem  substancji
podtrzymujących życie plemników.

Zadanie 0.
Opieka poradni genetycznej obejmuje:

A . ustalenie  rozpoznania  przyczynowego  opartego  na
przeprowadzonych adekwatnych badaniach diagnostycznych,

B . określenie  ryzyka  genetycznego  powtórzenia  się  choroby
w rodzinie,

C . przedstawienie  możliwości  ewentualnej  diagnostyki
prenatalnej  (w  przypadku  chorób,  dla  których
diagnostyka prenatalna jest możliwa),

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Histerosalpingografia to zabieg:

A.  sprawdzający drożność jajowodów,
B.  oceniający pracę jajników,
C.  wycięcia mięśniaków macicy,
D.  oceniający wielkość i błonę śluzową macicy.

Zadanie 0.
W rozpoznaniu zaśniadu groniastego może pomóc badanie:

A.  poziomu białka z dobowej porcji moczu,
B.  poziomu hemoglobiny i OB,
C.  choringonadotropiny z dobowej porcji moczu,
D.  poziomu folikulostymuliny z dobowej porcji moczu.



Zadanie 0.
Transwestytyzm fetyszystyczny to:

A.  odchylenie seksualne w zakresie obiektu,
B.  parafil ia,
C.  A i B są prawidłowe,
D.  żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zaburzeń erekcji jest/są:

A.  nadczynność tarczycy,
B.  zaburzenia krążenia,
C.  łagodny przerost gruczołu krokowego,
D.  choroba wrzodowa.

Zadanie 0.
Oziębłość płciowa kobiet najczęściej występuje w wieku:

A.  dojrzewania,
B.  okołomenopauzalnym,
C.  przedpokwitaniowym i późnej starości,
D.  około 30 r.ż.

Zadanie 0.
W depresjach może pojawiać się:

A .  zaburzenie erekcji,
B.  zaburzenie orgazmu,
C.  zanik potrzeb seksualnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
W  przypadku  podejrzenia  o  krzywdzenie  dziecka  położna  i  lekarz
powinni:

A . wszcząć  postępowanie  pozbawienia  praw  rodzicielskich,
zapewnić ochronę dziecku,

B . ustalić  rozpoznanie  kliniczne,  hospitalizować  dziecko,
powiadomić  prokuraturę,  która  zapewni  ochronę,
przekazać dokładny raport,

C . poinformować  sąsiadów,  lekarza  rodzinnego,  Terenowy
Komitet Ochrony Praw Dziecka,

D . powiadomić  policję,  skierować  rodzinę  do  leczenia
psychiatrycznego  i  skontaktować  z  Centrum  Dziecka  i
Rodziny.



Zadanie 0.
Anorgazmia to:

A.  parafil ia,
B.  nerwicowa postawa seksualna,
C . nerwicowe  zaburzenie  w  przeżywaniu  satysfakcji

seksualnej,
D.  norma seksualna.

Zadanie 0.
C o  jest  pierwszym  i  najwyraźniejszym  objawem  fizjologicznej
reakcji  seksualnej  kobiety,  po  rozpoczęciu  efektywnej
stymulacji seksualnej?

A.  szczytowanie,
B.  zwilżenie ścian pochwy,
C.  pochwica,
D.  ból, który stopniowo przeradza się w przyjemność.

Zadanie 0.
Typ  sylwetki  oraz  ukształtowanie  drugo-  i  trzeciorzędowych  cech
płciowych definiowane jest jako płeć:

A.  społeczna,
B.  fenotypowa,
C.  gonadoforyczna i gonadalna,
D.  psychiczna.

Zadanie 0.
Hyperprolaktynemia może wiązać się z:

A .  zaburzeniami erekcji,
B.  nadmiernym popędem płciowym,
C.  ekshibicjonizmem,
D.  pedofilią.

Zadanie 0.
Parafilie to:

A .  dewiacje seksualne,
B.  zboczenia płciowe,
C.  perwersje seksualne,
D.  wszystkie z powyższych.

Zadanie 0.
W przebiegu cukrzycy może pojawić się:

A .  zaburzenie erekcji,
B.  dyspareunia,
C.  zaburzenie orgazmu,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 0.
Dyspaurenia jest zaburzeniem występującym:

A.  tylko u kobiet,
B.  tylko u mężczyzn,
C.  u kobiet i mężczyzn,
D.  tylko w przebiegu menopauzy.

Zadanie 0.
Odchody połogowe mają odczyn:

A.  obojętny,
B.  kwaśny,
C.  zasadowy,
D.  pH < 5.

Zadanie 0.
Przeciwwskazanie  względne  ze  strony  dziecka  do  karmienia
piersią to:

A.  refluks żołądkowo-jelitowy,
B.  galaktozemia,
C.  fenyloketonuria,
D.  słaby odruch ssania.

Zadanie 0.
Ćwiczenia fizyczne dozwolone w okresie ciąży to:

A.  ćwiczenia oddechowe, jazda na nartach, pływanie,
B . pływanie,  ćwiczenia  prezentowane  w  szkołach  rodzenia,

ćwiczenia oddechowe,
C . ćwiczenia  prezentowane  w  szkołach  rodzenia,  jazda

konna, ćwiczenia oddechowe,
D.  jazda na rolkach, pływanie, jazda na rowerze.

Zadanie 0.
Mleko  kobiece  jest  idealnym  pożywieniem  dla  noworodka  między
innymi, dlatego że:

A.  zawiera aż 3,2% białka,
B.  nie zawiera tłuszczów,
C.  zawiera immunoglobuliny,
D.  nie zawiera węglowodanów powodujących zaparcia.

Zadanie 0.
Zapotrzebowanie na żelazo wzrasta zwłaszcza w:

A.  I trymestrze ciąży,
B.  I i II trymestrze ciąży,
C.  I i III trymestrze ciąży,
D.  II i III trymestrze ciąży.



Zadanie 0.
Dzienne  zapotrzebowanie  energetyczne  kobiety  w  ciąży  powinno
wynosić:

A.  3500- 3800 kcal,
B.  2500- 2800 kcal,
C.  1500-1800 kcal,
D . w  okresie  ciąży  nie  wyznacza  się  granic  zapotrzebowania

energetycznego.

Zadanie 0.
Kobieta  w  29-tygodniu  ciąży  zauważyła,  że  kilka  razy  na  dobę,
najczęściej,  gdy  zmienia  pozycję  ciała,  odczuwa  krótkotrwałe
napięcie brzucha. Czy te skurcze są objawem niepokojącym?

A . jeśl i  nie  są  bolesne  i  nie  regularne  są  zjawiskiem
prawidłowym,

B.  zawsze są patologią,
C . s ą  zjawiskiem  prawidłowym,  jeśli  pojawiają  się  tylko  w

godzinach rannych,
D . s ą  fizjologią,  jeśl i  występują  w  regularnych  odstępach

czasu.

Zadanie 0.
Czy  w  okresie  karmienia  piersią  należy  zrezygnować  z  diety
wegetariańskiej?

A . tak,  ponieważ dieta matki  karmiącej  powinna być bogata
w białko zwierzęce,

B.  nie, ale wskazane jest picie dużych ilości mleka,
C.  nie ma wskazań do rezygnacji z tego typu diety,
D.  nie, ale należy przyjmować preparaty witaminowe.

Zadanie 0.
Ocena  noworodka  na  6  lub  mniej  punktów  w  5  min  po  porodzie
określa się jako stan:

A.  zmęczenia porodem,
B.  asfiksji porodowej,
C.  prawidłowy, nie wymagający interwencji,
D.  fibroplazji.

Zadanie 0.
Niedobór kwasu foliowego w ciąży powoduje:

A.  zespół Downa,
B.  wady cewy nerwowej,
C.  fenyloketonurię,
D.  uogólniony obrzęk płodu.



Zadanie 0.
Podwyższenie  temperatury  ciała  u  położnicy  po  cięciu  cesarskim
w pierwszych godzinach po porodzie najczęściej:

A .  jest objawem zakażenia wewnątrzmacicznego,
B . jest  reakcją  ustroju  na  substancje  pirogenne,

pochodzące  z  uszkodzonych  tkanek  i  komórek  oraz
leukocytów,

C.  zawsze świadczy o toczącym się procesie chorobowym,
D.  jest objawem zakażenia ran połogowych.

Zadanie 0.
Elementami  psychoprofilaktyki  porodowej  realizowanej  w  ramach
programu szkoły rodzenia są:

A.  dydaktyka, psychoterapia, fizjoprofilaktyka,
B . edukacja  przedporodowa,  edukacja  porodowa,  edukacja

połogowa,
C.  pedagogika, psychoterapia, fizjoedukacja,
D.  dydaktyka, psychoprofilaktyka, pedagogika perinatalna.

Zadanie 0.
Jakie funkcje pełni łożysko?

A.  odżywczą, wydalniczą, termoregulacyjną,
B.  odżywczą, wydalniczą, oddechową, endokrynologiczną,
C.  odżywczą i oddechową,
D.  odżywczą, oddechową, wydalniczą i termoregulacyjną.

Zadanie 0.
Przyczyną powstawania żylaków w okresie ciąży jest:

A .  zmniejszenie napięcia ścian naczyń żylnych,
B.  zwiększenie napięcia ścian naczyń żylnych,
C.  zmniejszenie ciśnienia w żyłach miednicy,
D.  zwiększenie powrotu żylnego z kończyn dolnych.

Zadanie 0.
Najbogatszym źródłem folianów w pożywieniu są:

A.  białe mięso, dorsz, karp,
B.  biały ryż, makaron, cukier,
C . ciemnozielone  warzywa  liściaste,  pełne  ziarna  zbóż,

nasiona roślin strączkowych,
D.  marchew, pomarańcze



Zadanie 0.
O bradykardii płodu mówi się, gdy:

A . czynność serca płodu wynosi < 110 ud./min, przynajmniej
przez 3 minuty,

B . czynność serca płodu wynosi < 100 ud./min, przynajmniej
przez 10 minut,

C . czynność serca płodu wynosi < 100 ud./min, przynajmniej
przez 20 minut,

D . czynność serca płodu wynosi < 120 ud./min, przynajmniej
przez 5 minut.

Zadanie 0.
Ocena  postępu  porodu  w  I  okresie  na  podstawie  badania
położniczego wewnętrznego powinna być wykonywana:

A . n ie  częściej  niż  co  0,5  godziny,  a  w  uzasadnionych
przypadkach odpowiednio częściej,

B . n ie  częściej  niż  co  1  godzinę,  a  w  uzasadnionych
przypadkach odpowiednio częściej,

C . n ie  częściej  niż  co  2  godziny,  a  w  uzasadnionych
przypadkach odpowiednio częściej,

D . nie  częściej  niż  co  4  godziny,  a  w  uzasadnionych
przypadkach odpowiednio częściej.

Zadanie 0.
Pojawiające się w czasie ciąży zaparcia są wynikiem:

A . wydłużenia  pasażu  żołądkowo-jelitowego  pod  wpływem
działania progesteronu,

B.  zwiotczenia mięśni dna miednicy,
C . rozluźniającego  działanie  progesteronu  na  mięśnie

gładkie  jel it,  powodującego  utratę  ich  napięcia  oraz
zmniejszającego perystaltykę jelita grubego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Poradnictwo przedkoncepcyjne zajmuje się:

A .  opieką nad matką i dzieckiem,
B.  opieką nad kobietą ciężarną,
C.  rodzicami mającego narodzić się dziecka,
D.  zdrowiem kobiety i mężczyzny, którzy planują potomstwo.

Zadanie 0.
Podczas  fizjologicznego  przebiegu  ciąży  u  ciężarnej  wykonuje
się badania USG:

A.  podczas każdej wizyty,
B.  między 5-7 tyg., 15-17 tyg., 33-38 tyg.,
C.  między11-12 tyg., 20-24 tyg., 27-32 tyg.,
D.  między 8-10 tyg., 19-22 tyg., 39-40 tyg..



Zadanie 0.
Głównymi objawami somatycznymi depresji poporodowej są:

A . wymioty,  senność,  osłabienie  ogólne  i  zwiększenie
popędów biologicznych,

B . utrata  apetytu,  zaburzenia  snu,  osłabienie  ogólne  i
osłabienie popędów biologicznych,

C . nadmierny  apetyt,  nudności,  wymioty,  osłabienie
biologiczne,

D.  osłabienie popędów biologicznych i osłabienie ogólne.

Zadanie 0.
Podczas  obserwacji  rodzącej  w  I  okresie  porodu położna  zauważa
ciemnoczerwone  krwawienie  z  dróg  rodnych  nasilające  się  po
każdym  skurczu,  dodatkowo  zaobserwowała  zaburzenia  ASP.
Pacjentka  zgłasza  nadmierną  bolesność  zlokalizowaną  w  dnie
macicy  podczas  badania  I  chwytem  Leopolda.  O  czym  mogą
świadczyć w/w objawy?

A . przedwczesnym  odklejeniu  się  łożyska  prawidłowo
usadowionego,

B.  łożysku przodującym brzeżnie,
C.  anemii,
D.  łożysku przodującym centralnie.

Zadanie 0.
Zespół "znikającego bliźniaka" stwierdzony podczas USG to:

A . zgon  w  I  trymestrze  ciąży  jednego  z  zarodków  oraz  jego
resorpcja,

B . zgon  w  I I  trymestrze  ciąży  jednego  z  płodów  oraz  jego
"sprasowanie" przez worek owodniowy drugiego z płodów,

C . śródciążowy  transfer  krwi  od  jednego  z  płodów  do
drugiego,

D . zmiana  przepływu  krwi  w  naczyniach  pępowinowych  i
wewnątrzpłodowych jednego z płodów.

Zadanie 0.
Największe znaczenie w diagnostyce prenatalnej wad wrodzonych w
ciążach wielopłodowych ma:

A.  test PAPP-A,
B.  oznaczenie AFP,
C.  test potrójny,
D.  amniopunkcja.



Zadanie 0.
Profilaktyka  zespołu  zaburzeń  oddychania  u  noworodka  w
przypadku zagrażającego porodu przedwczesnego obejmuje podanie
ciężarnej:

A .  Encortonu,
B.  Hydrocortisonu,
C.  Betametazonu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Pierwszym chwytem Leopolda oceniamy:

A.  stosunek poszczególnych części płodu do ścian macicy,
B.  stosunek części przodującej do płaszczyzny wchodu,
C . wysokość  dna  macicy  i  jaka  część  płodu  się  w  nim

znajduje,
D.  stosunek poszczególnych części płodu względem siebie.

Zadanie 0.
Jeżeli pH u płodu wynosi 7,00-7,09 można spodziewać się, że tuż
po porodzie noworodek będzie:

A .  żywotny, ale będzie miał obniżone napięcie mięśniowe,
B.  wymagał podjęcia zabiegów resuscytacyjnych,
C . zmęczony,  a  odruchy  neurologiczne  będzie  miał

prawidłowe,
D.  oceniony na 8 punktów w skali Agar.

Zadanie 0.
Występowanie  podczas  ciąży  skurczy  mięśni  (łydek,  ud)  jest
związane:

A . z e  stosowaniem  nieodpowiedniej  diety,  ubogiej  w  wapń,
potas i magnez,

B . z  uciskiem ciężarnej macicy na nerwy w okolicy miednicy
mniejszej  oraz  na  duże  naczynia  żylne,  powodującym
zastój krwi,

C . z przemęczeniem, niewłaściwą postawą ciała, stosowaniem
środków moczopędnych,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Wysokie  stężenie  fibronektyny  płodowej  w  wydzielinie  szyjkowej
jest bardzo czułym markerem:

A.  ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego,
B.  ryzyka wystąpienia wad genetycznych u dziecka,
C.  występowania zaśniadu groniastego,
D.  świadczącym o obumarciu płodu.



Zadanie 0.
P o ewakuacji  zaśniadu groniastego obowiązuje kontrola pacjentki
obejmująca:

A.  oznaczenia hCG, badanie USG miednicy mniejszej,
B.  badanie ginekologiczne, badanie USG miednicy mniejszej,
C.  oznaczenia hCG, RTG płuc w ciągu roku,
D . oznaczenia  hCG,  badanie  ginekologiczne,  RTG  płuc  w

ciągu roku, badanie USG miednicy mniejszej.

Zadanie 0.
Do przyczyn krwawień w II trymestrze ciąży należą:

A . łożysko  przodujące,  łożysko  przedwcześnie  odklejające
się, zaburzenia krzepliwości,

B.  urazy kończyn, niewłaściwa dieta, siedzący tryb życia,
C . spożywanie  alkoholu,  częste  wizyty  u  stomatologa,

zmiana miejsca zamieszkania,
D . zażywanie  dużej  i lości  aspiryny,  współżycie  płciowe  w

czasie ciąży, praca przy komputerze.

Zadanie 0.
Profil biofizyczny płodu obejmuje ocenę:

A . napięcia  mięśniowego  płodu,  ruchów  płodu,  ruchów
oddechowych płodu, objętość płynu owodniowego, czynność
serca płodu,

B . ruchów płodu, ruchów oddechowych płodu, objętość płynu
owodniowego, czynność serca płodu,

C . napięcia  mięśniowego  płodu,  ruchów  płodu,  ruchów
oddechowych płodu, barwę płynu owodniowego, czynność
serca płodu,

D . napięcia  mięśniowego  płodu,  ruchów  płodu,  ruchów
oddechowych płodu, barwę płynu owodniowego.

Zadanie 0.
W  jakiej  dawce  podawanie  kwasu  foliowego  w  okresie
okołokoncepcyjnym  zmniejszy  ryzyko  występowania  wad  cewy
nerwowej?

A.  4 mg,
B.  2 mg,
C.  0,2 mg,
D.  0,4 mg.



Zadanie 0.
Obniżenie  białka  osoczowego  PAPP-A  we  wczesnym  okresie  ciąży
obserwuje się w przypadku:

A.  zakażenia wewnątrzmacicznego,
B.  ciąży mnogiej,
C.  choroby hemolitycznej płodu,
D.  występowania chorób genetycznych u dziecka.

Zadanie 0.
Skala  dojrzałości  szyjki  macicy  wg  skali  Bishopa  ocenia
następujące parametry:

A . rozwarcie,  skrócenie,  konsystencję,  stosunek  do  osi
pochwy,

B.  rozwarcie, konsystencję, stosunek do osi pochwy,
C . rozwarcie,  skrócenie,  konsystencję,  ewentualne  wady

szyjki,
D . rozwarcie,  skrócenie,  pozycja  punktu  prowadzącego,

konsystencję, stosunek do osi pochwy.

Zadanie 0.
Test niestresowy (NST) niereaktywny jest wskazaniem do:

A.  indukcji porodu,
B.  monitorowania tętna płodu,
C.  wykonania testu skurczowego,
D.  hospitalizacji ciężarnej.

Zadanie 0.
W przebiegu rzucawki występują drgawki:

A .  kloniczno - toniczne,
B.  toniczno - kloniczne,
C.  mimiczno - kloniczne,
D.  parestezje i drgawki toniczne.

Zadanie 0.
Opieka  przedciążowa  odnosi  s ię  do  oceny  sytuacji  zdrowotnej
kobiety  i  je j  partnera  przed  poczęciem  dziecka  i  zawiera  dwa
komponenty:

A.  ocenę ewentualności zajścia w ciążę i promocję zdrowia,
B.  ocenę nasienia mężczyzny i płodności kobiety,
C.  oświatę zdrowotną i ocenę stanu zdrowia fizycznego,
D.  promocję zdrowia i umacnianie właściwego stylu życia.



Zadanie 0.
Tokolizę u ciężarnej należy przerwać natychmiast w przypadku:

A.  bólu w klatce piersiowej,
B . klinicznych  objawów  obrzęku  płuc  (krwioplucie,

duszność),
C.  zaniku odruchów ścięgnistych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Fizjologiczna niedokrwistość ciężarnych spowodowana jest:

A . zmniejszeniem  objętości  osocza,  spadkiem  stężenia
hemoglobiny i obniżeniem się wartości hematokrytu,

B.  obniżeniem stężenia hemoglobiny poniżej 11,0 g%,
C . zwiększeniem  objętości  osocza,  spadkiem  stężenia

hemoglobiny i obniżeniem się wartości hematokrytu,
D . zwiększeniem  objętości  osocza,  podwyższonym  stężeniem

hemoglobiny i obniżeniem się wartości hematokrytu.

Zadanie 0.
Zapis KTG jest reaktywny, gdy występuje:

A.  normokardia, akceleracje związane z ruchami płodu,
B . normokardia,  oscylacja  zawężona,  deceleracje  późne

związane ze skurczami,
C.  normokardia, deceleracje późne z oscylacją zawężoną,
D . normokardia,  oscylacja  milcząca,  deceleracje  późne

odruchowe.

Zadanie 0.
Dno macicy w 24-tygodniu ciąży znajduje się:

A . w  połowie  odległości  pomiędzy  spojeniem  łonowym  a
pępkiem,

B.  2-3 palce poniżej pępka,
C.  na wysokości pępka,
D.  2-3 palce powyżej pępka.

Zadanie 0.
Markerami ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzmacicznego są:

A.  białko C-reaktywne (CRP),
B.  cytokiny (interleukiny),
C.  kolagenazy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Antidotum  stosowane  przy  przedawkowaniu  MgSO4  w  leczeniu
rzucawki to:

A.  fosforan wapnia,
B.  glukonian wapnia,
C.  siarczan wapnia,
D.  chlorek wapnia.

Zadanie 0.
Zawężenie  oscylacji  czynności  tętna  płodu  w  zapisie  NST  NIE
jest spowodowane przez:

A.  podanie pacjentce narkotycznego środka przeciwbólowego,
B.  sen płodu,
C.  ułożenie pacjentki na wznak,
D.  ruchy płodu.

Zadanie 0.
Relaktacja jest to:

A .  zakończenie laktacji,
B .  wznowienie karmienia,
C.  nawał pokarmu,
D.  brak pokarmu.

Zadanie 0.
Przeciwwskazania bezwzględne do stosowania tokolizy to:

A.  krwawienie,
B.  IUGR,
C.  zespół ciężkiej ciążowej niewydolności wątroby,
D.  stan przedrzucawkowy.

Zadanie 0.
Kryteria rozpoznania łagodnego stanu przedrzucawkowego:

A . R R wyższe lub równe 135/85 mm Hg mierzone 2-krotnie w
odstępie 6-godzinnym, białkomocz powyżej lub równy 200
mg,

B . RR wyższe lub równe 160/110 mm Hg, białkomocz powyżej
lub równy 2g,

C . RR wyższe lub równe 145/100 mm Hg mierzone 2-krotnie w
odstępie 6-godzinnym, białkomocz powyżej lub równy 2g,

D . R R wyższe lub równe 140/90 mm Hg mierzone 2-krotnie w
odstępie 6-godzinnym, białkomocz powyżej lub równy 300
mg.



Zadanie 0.
D o  obliczenia  terminu  porodu  w  oparciu  o  datę  poczęcia  stosuje
się regułę:

A.  data poczęcia - 3 miesiące - 7 dni + 1 rok,
B.  data poczęcia - 3 miesiące + 7 dni + 1 rok,
C.  data poczęcia - 3 miesiące - 14 dni + 1 rok,
D.  data poczęcia - 4 miesiące + 7 dni + 1 rok.

Zadanie 0.
Z  medycznego  punktu  widzenia  współżycie  płciowe,  gdy  ciąża
przebiega  prawidłowo,  w  poprzednich  ciążach  nie  było  poronień,
porodów przedwczesnych:

A . stanowi przeciwwskazanie do aktywności seksualnej przez
cały czas trwania ciąży,

B . stanowi  przeciwwskazanie  do  aktywność  seksualnej  w  I
trymestrze ciąży,

C . stanowi  przeciwwskazanie  do  aktywność  seksualnej  w  I I
trymestrze ciąży,

D . może  być  zachowane  przez  całą  ciążę,  aż  do  6  tygodni
przed obliczonym, przypuszczalnym terminem porodu.

Zadanie 0.
Oscylacja typu sinusoidalnego świadczy o:

A.  śnie płodu,
B.  podrażnieniu nerwu błędnego,
C.  kwasicy płodu,
D.  skurczach macicy.

Zadanie 0.
Klinicznymi  objawami  wskazującymi  na  zespół  zakażenia  owodni
są:

A . podwyższona temperatura ciała, leukocytoza, tachycardia
matczyna  i  płodu  ze  zwężeniem  oscylacji  w  zapisie  KTG,
podwyższone CRP,

B . obniżenie  temperatury  ciała,  wzrost  ciśnienia
tętniczego, leukopenia, białko w moczu, obrzęki,

C . obrzęki,  bradycardia  matki,  zapalenie  pęcherza
moczowego,

D.  dreszcze, odwodnienie, nietrzymanie szyjki macicy.

Zadanie 0.
Deceleracje wczesne związane są z:

A .  ruchami płodu,
B.  akceleracjami,
C.  skurczami macicy,
D.  kwasicą metaboliczną płodu.



Zadanie 0.
D o  jakiego  typu  relacji  opiekuńczych  w  rodzinie  zaliczysz
zachowanie  rodziny  polegające  na  zastępowaniu  lub  wyręczaniu
chorego  w  czynnościach,  co  powoduje  uzależnienie  osoby  o
ograniczonej sprawności od pomocy osób drugich?

A.  pełna akceptacja osoby chorej,
B.  wzajemne manipulowanie członkami rodziny,
C.  odrzucenie,
D.  nadopiekuńczość.

Zadanie 0.
55-letnia  pacjentka  chora  na  cukrzycę  potrzebuje  informacji
dotyczących  wykrytej  u  niej  choroby,  a  także  wskazówek  co  do
diety,  stylu  życia  i  higieny.Proces  pielęgnowania  powinien
rozpoczynać się:

A .  ustaleniem planu działania,
B.  sformułowaniem diagnozy pielęgniarskiej,
C . profilaktyką  chorób,  którymi  dana  jednostka  jest

zagrożona,
D . działaniami  mającymi  na  celu  przywrócenie  zdrowia

choremu.

Zadanie 0.
Które  z  poniżej  wymienionych  powikłań  matczynych  w  ciąży
bliźniaczej występuję najczęściej?

A.  zakażenia układu moczowego,
B.  przedwczesne oddzielenie łożyska,
C.  niepowściągliwe wymioty,
D.  nadciśnienie tętnicze.

Zadanie 0.
Ciężarna  z  ciążą  mnogą  powinna  dbać  szczególnie  o  prawidłową
dietę z uwagi na zagrożenie:

A.  cholestazą,
B.  niedokrwistością,
C.  cukrzycą,
D.  niewydolnością nerek.

Zadanie 0.
Kobieta  z  ciążą  wysokiego  ryzyka  funkcjonująca  w  zagrożonym
społecznie  środowisku  jest  pod  opieką  położnej  rodzinnej.  Przy
pomocy, jakich metod gromadzi położna dane o rodzinie?

A.  wywiadu,
B.  obserwacji,
C.  analizy dokumentów,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 0.
Najczęstszą  infekcją  pojawiającą  się  u  ciężarnej  chorej  na
cukrzycę jest:

A .  zakażenie dróg moczowych,
B.  infekcja wewnątrzmaciczna,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  infekcja górnych dróg oddechowych.

Zadanie 0.
Stan zapalny pochwy jest przeciwwskazaniem do zastosowania:

A.  jakiejkolwiek antykoncepcji,
B.  wkładki domacicznej,
C.  spermicydów,
D.  prezerwatywy.

Zadanie 0.
Która  grupa  leków,  pomimo  ich  skuteczności  w  leczeniu
nadciśnienia, jest przeciwwskazana u kobiet ciążarnych?

A.  sterydy,
B.  leki hipotensyjne,
C.  leki moczopędne,
D.  leki uspokajające.

Zadanie 0.
Jakie  czynności  podejmie  położna  rodzinna  w  przypadku
stwierdzenia  u  położnicy  obrzęku  i  bolesności  krocza  oraz
utrzymującego się od kilku dni zaparcia?

A . wykona  wlew  przeczyszczający  i  zastosuje  rozgrzewające
okłady na krocze,

B . zastosuje  toaletę  krocza,  kompres  z  Rivanolu  i  pouczy  o
konieczności  prowadzenia  częstej  toalety  i  "wietrzenia
krocza",  oraz  poinformuje  pacjentkę  o  prawidłowym
doborze  składników  diety  ułatwiającejwypróżnianie,  z
uwzględnieniem diety dla matki karmiącej,

C . zleci  zastosowanie  okładu  z  antybiotyku,  przekaże
informację  z  zakresu  doboru  składników  diety
ułatwiającej  wypróżnianie,  poda  silnie  działające
środki przeciwbólowe,

D . zleci  wizytę  kontrolną  u  ginekologa,  zastosuje  ciepły
okład  na  krocze,poleci  regularne  stosowanie  środków
przeciwbólowych.



Zadanie 0.
Jedną  z  przyczyn  wystąpienia  depresji  jest  ambiwalencja  uczuć
polegająca na:

A.  braku jakichkolwiek uczuć,
B.  nadmiernej uczuciowości,
C.  przewadze jednego uczucia nad innymi,
D.  współistnieniu krańcowo różnych uczuć.

Zadanie 0.
Makrosomia u noworodków matek z cukrzycą jest wynikiem:

A.  obrzęków spowodowanych hiperinsulinemią u płodu,
B.  obrzęków spowodowanych hypoinsulinemią u płodu,
C . nadmiaru  tkanki  tłuszczowej  spowodowanego

hiperinsulinemią u płodu,
D . nadmiaru  tkanki  tłuszczowej  spowodowanego

hypoinsulinemią u płodu.

Zadanie 0.
Położna  rodzinna  opiekuje  s ię  rodziną,  w  której  u  młodej
kobiety  po  urodzeniu  pierwszego  dziecka  wystąpiła  depresja
poporodowa. Którego spośród wymienionych objawów NIE stwierdzi
położna u swojej podopiecznej?

A.  ożywienia,
B.  astenii,
C.  niepokoju,
D.  złego samopoczucia fizycznego.

Zadanie 0.
Większość  zaburzeń  miesiączkowych występujących w  pierwszych
dwóch latach po menarche:

A . prowadzi  do  głębokich  zaburzeń  z  niepłodnością
włącznie,

B.  uznaje się za normę,
C.  leczy się hormonalnie,
D . ma związek z onkologicznymi zmianami w obrębie miednicy

mniejszej.

Zadanie 0.
Zanik odchodów połogowych powinien nastąpić:

A.  w ciągu pierwszego tygodnia po porodzie,
B.  w ciągu 10-14 dni po porodzie,
C.  między 2-3 tygodniem połogu,
D.  między 4-6 tygodniem połogu.



Zadanie 0.
Badanie piersi powinno być przeprowadzane:

A.  w czasie miesiączki,
B.  między 7-10 dniem cyklu,
C.  w okresie okołoowulacyjnym,
D.  w 2 połowie cyklu.

Zadanie 0.
Który  z  terminów  łacińskich  oznacza  obfite  miesiączki  o
przedłużonym czasie trwania?

A.  polymenorrhoea,
B.  menometrorrhagia,
C.  dysmenorrhoea,
D.  algomenorrhoea.

Zadanie 0.
Świadczenia  pieniężne  i  niepieniężne  mogą  być  udzielane  w
ramach pomocy społecznej:

A . n a  wniosek  osoby  zainteresowanej  i  na  wniosek
przedstawiciela  ustawowego  lub  innej  osoby  za  zgodą
osoby  zainteresowanej  lub  je j  przedstawiciela
ustawowego,

B . n a  wniosek  przedstawiciela  ustawowego  lub  innej  osoby
z a  zgodą  osoby  zainteresowanej  lub  je j  przedstawiciela
ustawowego,

C.  na wniosek osoby zainteresowanej i z urzędu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

Zadanie 0.
D o położnej  rodzinnej  zgłosiła  s ię  pacjentka  z  wynikiem rozmazu
cytologicznego  grupy  drugiej.  Kobieta  chciałaby  zasięgnąć
informacji  dotyczących  uzyskanego  wyniku.  Jakie  typy  komórek
charakteryzują II grupę cytologiczną?

A.  komórka wielojądrzasta,
B.  komórka intermedialna,
C.  komórki powierzchowne z objawami zapalnymi,
D.  komórki zróżnicowane.

Zadanie 0.
Który  z  czynników  NIE  zwiększa  ryzyka  wystąpienia  raka  szyjki
macicy?

A.  liczne porody,
B.  stosowanie prezerwatyw,
C.  wczesne rozpoczęcie współżycia,
D.  zakażenie wirusem HPV.



Zadanie 0.
Jaki  jest  wpływ  ciąży  na  przebieg  reumatoidalnego  zapalenia
stawów?

A.  występują powikłania RZS,
B.  nie ma wpływu na RZS,
C.  często powoduje remisję RZS,
D.  w nieznacznym stopniu pogarsza przebieg RZS.

Zadanie 0.
Po menopauzie głównym źródłem estrogenów jest:

A .  jajnik,
B.  macica,
C.  tkanka tłuszczowa,
D.  przysadka mózgowa.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  rodzinnym  obciążeniem  rakiem  piersi
najważniejszym działaniem profilaktycznym jest:

A .  wykonanie badania mammograficznego raz w roku,
B.  samobadanie piersi w każdym cyklu,
C.  wyeliminowanie karmienia piersią,
D.  wyeliminowanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych.

Zadanie 0.
Pierwszym objawem pokwitania jest:

A .  pojawienie się owłosienia łonowego i pachowego,
B.  gwałtowny przyrost wzrostu,
C . rozpulchnienie,  silniejsza  pigmentacja  sromu  i

zwiększenie grubości podściółki tłuszczowej,
D.  rozwój sutków.

Zadanie 0.
Wydłużenie fazy podwyższonej temperatury ponad 16 dni świadczyć
może o:

A.  niedomodze hormonalnej,
B.  ciąży,
C.  cyklu bezowulacyjnym,
D.  podwójnej owulacji.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do antykoncepcji hormonalnej jest m. in.:

A .  nasilony trądzik,
B.  skłonność do osteoporozy,
C.  występujący zespół napięcia przedmiesiączkowego,
D.  przerost błony śluzowej macicy.



Zadanie 0.
Jakie  grupy  zagrożenia  niosą  za  sobą  kontakty  dorastającej
młodzieży z grupami rówieśniczymi?

A.  urazy psychiczne, zaburzenia zachowania, uzależnienia,
B . frustracje,  depresje,  podniesienie  poczucia  własnej

wartości,
C.  chorobę psychiczną, poprawę relacji z rodzicami,
D.  zakochanie, depresję.

Zadanie 0.
Który  z  objawów  pierwszych  cykli  miesiączkowych  jest
szczególnie niebezpieczny?

A.  nieregularność,
B.  brak owulacji,
C .  obfite miesiączki,
D.  obrzęki przedmiesiączkowe.

Zadanie 0.
O d  czego  zazwyczaj  rozpoczyna  się  pierwszy  etap  pokwitania  u
dziewcząt?

A . wyraźnego  zaznaczenia  się  pierwszorzędowych  cech
płciowych,

B . wyraźnego  zaznaczenia  się  drugorzędowych  cech
płciowych,

C.  äskoku pokwitaniowegoö,
D . wyraźnego  zaznaczenia  się  trzeciorzędowych  cech

płciowych.

Zadanie 0.
Faza lutealna obejmuje:

A.  1-5 dzień cyklu,
B.  6-13 dzień cyklu,
C.  14-19 dzień cyklu,
D.  15-28 dzień cyklu.

Zadanie 0.
Przyczyną zespołu napięcia przedmiesiączkowego są zaburzenia:

A.  hormonalne,
B.  psychiczne,
C.  łaknienia,
D.  seksualne.



Zadanie 0.
Jakie  wartości  osiąga  progesteron  w  fazie  krwawienia
miesiączkowego?

A.  jego wartości są niskie,
B.  następuje niewielki wzrost wydzielania,
C.  przyjmuje wartości zerowe,
D.  następuje gwałtowny wzrost wydzielania.

Zadanie 0.
Pierwszym  dostrzegalnym  objawem  zakażenia  się  kiłą  jest
owrzodzenie w miejscu wtargnięcia krętków, które zauważa się:

A .  2 û3 dni od zakażeniu,
B.  5 û 10 dni od zakażeniu,
C.  tydzień od zakażenia,
D.  2 - 3 tygodnie od zakażenia.

Zadanie 0.
Jednym  z  kryteriów  diagnostycznych  anoreksji  jest  zmniejszenie
masy ciała o co najmniej:

A . 15%  w  stosunku  do  masy  prawidłowej  lub  wartość  BMI
poniżej 17,5 kg/m2 ( metr kwadratowy) będące wynikiem
unikania jedzenia,

B . 25%  w  stosunku  do  masy  prawidłowej  lub  wartość  BMI
poniżej 17,5 kg/m2 będące wynikiem unikania jedzenia,

C . 15%  w  stosunku  do  masy  prawidłowej  lub  wartość  BMI
poniżej 19,8 kg/m2 będące wynikiem unikania jedzenia,

D . 25%  w  stosunku  do  masy  prawidłowej  lub  wartość  BMI
poniżej 19,8 kg/m2 będące wynikiem unikania jedzenia.

Zadanie 0.
Gęsta,  zielona,  ropna  treść  wypływająca  z  narządów  rodnych
połączona z zaczerwienieniem i obrzękiem sromu świadczy o:

A.  zakażeniu dwoinką rzeżączki,
B.  zakażeniu drożdzycą pochwy,
C.  nowotworze sromu,
D.  rzęsistkowym zapaleniu pochwy.

Zadanie 0.
Anoreksja może mieć następujące przyczyny:

A.  podłoże biochemiczne,
B.  czynniki odżywcze (niedobory pokarmowe),
C.  podłoże psychiczne,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Brak dojrzewania pochodzenia jajnikowego jest wynikiem:

A . sprzężenia  zwrotnego  między  hormonami  tarczycy  a
hormonami produkowanymi przez jajnik,

B.  nadmiernego wydzielaniem androgenów,
C.  podwyższonego wydzielania gonadotropin,
D.  niedorozwoju jajnika, dysgenezji gonad.

Zadanie 0.
Drugorzędowe cechy płciowe u chłopców to:

A.  gonady,
B.  gruczoły płciowe,
C . cechy  mówiące  o  płci:  sylwetka,  tonacja  głosu,  typ

owłosienia,
D.  narządy rozrodcze.

Zadanie 0.
W fazie folikularnej, w jajniku obserwuje się:

A . formowanie  się  ciałka  białego  z  ciałka  żółtego,  oraz
wybór pęcherzyków do rozpoczynającego się cyklu,

B . dojrzewanie  pęcherzyków  oraz  rozwój  pęcherzyka
dominującego,

C . luteinizację  komórek  ziarnistych  pękniętego  pęcherzyka
Graafa,

D.  wastykulinizację komórek ziarnistych.

Zadanie 0.
Niesymetryczny rozwój gruczołów sutkowych u dziewcząt:

A .  wiąże się z niedomogą jajników,
B.  jest związany z rozwojem nowotworu,
C.  świadczy o zahamowaniu procesu dojrzewania,
D.  jest fizjologią.

Zadanie 0.
Pomiar  podstawowej  temperatury  ciała,  w  celu  stwierdzenia
owulacji, opiera się na:

A.  hypertermicznym działaniu estrogenów,
B.  hypotermicznym działaniu progesteronu,
C.  hypertermicznym działaniu progesteronu,
D.  hypotermicznym działaniu estrogenów.



Zadanie 0.
Brak  cech  pokwitania  u  dziewcząt  wymaga  interwncji  i
diagnostyki w wieku:

A.  18 lat,
B.  14 lat,
C.  10 lat,
D.  8 lat.

Zadanie 0.
Empatia to zdolność do:

A.  postawienia siebie na miejscu drugiej osoby,
B.  odbierania w podobny sposób zachodzących wydarzeń,
C.  odczuwania podobnych emocji (np. radości i smutku),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Asertywna odmowa powinna zawierać:

A . słowo  "nie",  jasną  informację,  o  tym  jak  zamierzamy
postąpić oraz uzasadnienie naszej odmowy,

B.  słowo "nie", przeproszenie i usprawiedliwienie się,
C . słowo  "nie",  stwierdzenie,  że  to  partner  jest  nie  w

porządku,
D . słowo  "nie",  przekonanie  rozmówcy,  że  mam  prawo  do

odmowy.

Zadanie 0.
Przy planowaniu programu kształcenia pierwszą czynnością jest:

A .  wdrożenie i realizacja programu,
B . zebranie  informacji  zwrotnej  od  uczestników  i

wykładowców,
C.  opracowanie szczegółowych celów kształcenia,
D . sprecyzowanie  celów  ogólnych,  szczegółowych  i  wybór

terenu działania.

Zadanie 0.
"Promocja zdrowia" to termin rozumiany najczęściej jako:

A.  leczenie chorych, ratowanie ich życia, zdrowia,
B.  ochrona zdrowia przez regulacje prawne,
C.  zapobieganie chorobom,
D . tworzenie,  doskonalenie,  podnoszenie  na  wyższy  poziom

zdrowia.



Zadanie 0.
Proces  społeczny,  w  którym  masowe  ruchy  ludności  zmieniają
okresowo  czy  też  na  stałe  dotychczasowe  miejsce  zamieszkania,
to :

A.  industrializacja,
B.  urbanizacja,
C.  migracja,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Do wskaźników socjomedycznych zdrowia zalicza się:

A .  długość życia kobiet i mężczyzn,
B.  zachorowalność, umieralność, chorobowość,
C . ocenę  jakości  życia,  ocenę  ograniczonej  sprawności

fizycznej, ocenę pozytywnego zdrowia psychicznego,
D.  liczbę zgonów noworodków i dzieci.

Zadanie 0.
Czy  w  przypadku wyraźnego  życzenia,  pacjent  ma prawo NIE  być
informowanym o swoim stanie zdrowia?

A.  tak, ma takie prawo,
B . o  przekazaniu  informacji  pacjentowi  o  jego  stanie

zdrowia decyduje lekarz,
C . n ie ma takiego prawa, pacjent zobowiązany jest zapoznać

się z informacją o swoim stanie zdrowia,
D.  fakt ten zależy od stanu zdrowia pacjenta.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej określają m.in.:

A . przepisy  regulujące  wykonywanie  zawodu  pielęgniarki  i
zawodu położnej,

B.  Kodeks Pracy, Kodeks Karny, Kodeks Cywilny,
C . regulaminy  zakładowe,  zakresy  obowiązków,  uprawnień  i

odpowiedzialności na stanowisku pracy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Planowanie strategiczne jest domeną kierowników szczebla:

A.  operacyjnego,
B.  wyższego,
C.  średniego,
D.  niższego.



Zadanie 0.
Akredytacja, to:

A . wewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

B . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

C . zewnętrzny,  obowiązkowy  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

D . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej nie znanymi standardami.

Zadanie 0.
Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:

A .  planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
B.  planowanie, organizowanie i zatrudnianie,
C.  pobudzanie, motywowanie i koordynowanie,
D.  motywowanie, komunikowanie i przywództwo.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
W  programowaniu  działań  na  rzecz  zdrowia  społeczeństwa
uzasadnione jest prognozowanie sytuacji:

A .  politycznej,
B.  gospodarczej,
C.  epidemiologiczno-demograficznej,
D.  kulturowej.

Zadanie 0.
Celem  działalności  Światowej  Organizacji  Zdrowia  (WHO)  jest
zagwarantowanie przez państwo:

A.  prawa jednostki do jak najlepszego zdrowia,
B.  prawa do jak najlepszej opieki zdrowotnej,
C . dostępu  do  świadczeń  zdrowotnych,  a  realizowane

świadczenia powinny być odpowiedniej jakości,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenia:

A.  emerytalne i rentowe,
B.  w razie choroby i macierzyństwa,
C.  wypadkowe.
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Objaw podparcia (stąpania) u noworodka jest najwyraźniejszy po:

A.  4 dniu życia,
B.  7 dniu życia,
C.  14 dniu życia,
D.  21 dniu życia.

Zadanie 0.
Asfiksja u noworodka, to:

A . centralizacja  krwi  w  życiowo  najważniejszych  narządach
noworodka,

B.  zamartwica niedotlenieniowo-niedokrwienna,
C.  narastanie kwasicy metabolicznej,
D.  obniżona żywotność noworodka po urodzeniu.

Zadanie 0.
Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące osłuchiwania płuc:

A.  pacjent oddycha przez otwarte usta,
B . w  jednym  położeniu  słuchawki  osłuchujemy  wdech  i

wydech,
C . osłuchujemy  najpierw  lewą,  potem  prawą  stronę  klatki

piersiowej,
D.  pacjent wykonuje pogłębione oddechy.

Zadanie 0.
D o  objawów  pewnych  świadczących  o  niedosłuchu  wrodzonym  u
niemowlęcia NIE zalicza się:

A .  braku reakcji na dźwięki,
B.  braku rozwoju gaworzenia w 3 miesiącu życia,
C.  braku odruchu uszno-powiekowego,
D . braku  odwracania  główki  przez  niemowlę  w  kierunku

mówiącej matki.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.



Zadanie 0.
Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

A.  zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
B . przyspieszony  oddech,  szary  cień  wokół  ust,  ruch

skrzydełkowy nosa,
C.  przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
D.  zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.

Zadanie 0.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:

A.  drżenie języka,
B.  gładka i ciepła skóra,
C.  bradykardia,
D.  tachykardia.

Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.

Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.



Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 0.
Przewlekła  niewydolność  naczyń  tętniczych  charakteryzuje  s ię
m.in. następującymi objawami, z WYJĄTKIEM:

A.  osłabienie lub brak tętna,
B.  temperatura kończyn obniżona,
C.  pobolewanie wyłącznie przy opuszczeniu kończyny,
D.  zanik owłosienia na kończynach dolnych.

Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  jamy  brzusznej,  polegającą  na
głębokim  uciskaniu  brzucha  w  lewym  dolnym  kwadrancie  i
pojawienie  s ię  bólu  w  przeciwległym  prawym  dolnym  kwadrancie
brzucha określa się mianem objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Rowsinga,
D.  Goldflama.

Zadanie 0.
W  grupie  zasad  prawidłowo  przeprowadzonego  badania
przedmiotowego pacjenta wymienia się:

A .  higienę rąk badającego,
B.  zapewnienie prywatności,
C . uzyskanie  świadomej  zgody  pacjenta  przed  badaniem  i

dostęp do pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.



Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
Język  pacjenta  pokryty  jest  grubą  warstwą  białego  nalotu,  który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:

A.  infekcję drożdżakową,
B.  aftowe zapalenie jamy ustnej,
C.  leukoplakię,
D.  język geograficzny.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
Dyzartria, jest to:

A .  utrata głosu, rozumowanie prawidłowe,
B . zmiana  siły,  barwy  i  tonacji  głosu,  który  brzmi  jak

chrypka lub szept,
C . mowa  nosowa,  niewyraźna,  ale  treść  zachowana  -

uszkodzona  kontrola  mięśni  warg,  języka,  podniebienia
lub gardła,

D . zaburzenie  "tworzenia"  lub  rozumienia  mowy,  w  wyniku
uszkodzenia ośrodków mowy w korze mózgu.

Zadanie 0.
Punkt Erba to:

A . miejsce  rzutu  zastawki  dwudzielnej  na  ścianę  klatki
piersiowej,

B.  miejsce osłuchiwania szmeru tarczycowego,
C.  rzut zastawki aorty na ścianę klatki piersiowej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.



Zadanie 0.
Znaczenie  zdrowego  środowiska  dla  zdrowia  społeczeństwa  było
przedmiotem wyjaśnień:

A.  V. Henderson,
B.  F. G. Abdellah,
C.  F. Nightingale,
D.  P. Benner.

Zadanie 0.
Który element jest znaczący w modelu Nancy Roper?

A.  indywidualność życiowa osoby,
B.  czynniki środowiskowe,
C.  czynniki socjologiczne,
D.  czynniki psychologiczne.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.

Zadanie 0.
Prowadzenie badań naukowych w pielęgniarstwie ma na celu:

A.  poprawę jakości pielęgnowania i jej oceny,
B . uzyskać racjonalną, naukową podstawę do profesjonalnej

praktyki,
C.  odpowiedź A i B,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
W  Polsce,  podwaliny  do  powstania  pielęgniarstwa  w  opiece
domowej, wprowadziła:

A.  Hanna Chrzanowska,
B.  Maria Epsteinówna,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.

Zadanie 0.
Celem zadań realizowanych przez pielęgniarkę, położną w ramach
funkcji promowania zdrowia, jest między innymi:

A.  doradzanie ludziom, jak wzmacniać zdrowie,
B.  przygotowanie do współpracy w procesie pielęgnowania,
C.  pomaganie w uzyskaniu niezależności,
D . udzielanie  pomocy  przedlekarskiej  w  sytuacji  zagrożenia

zdrowia.



Zadanie 0.
Jakim programem komputerowym należy się posłużyć, by utworzyć
dokument  zawierający  tekst,  zestawienie  danych  w  postaci  tabel
oraz histogramów?

A.  edytorem tekstów,
B.  bazą danych,
C.  systemem operacyjnym,
D.  programem graficznym.

Zadanie 0.
W  pewnej  przychodni  postanowiono  wykonać  badania  ankietowe
opinii pacjentów na temat funkcjonowania przychodni. W tym celu
z  kartoteki  przychodni  całkowicie  przypadkowo  wyciągnięto
dokumentację  100  pacjentów,  a  następnie  na  podstawie  tych
dokumentów wysłano formularze ankiety. Zastosowany dobór próby
badawczej określamy jako dobór:

A.  celowy zależny,
B.  celowy niezależny,
C.  losowy zależny,
D.  losowy niezależny.

Zadanie 0.
Miarą  zmienności  charakteryzującą  stopień  zróżnicowania
jednostek zbiorowości pod względem badanej cechy jest, m.in.:

A .  średnia harmoniczna,
B.  odchylenie standardowe,
C.  modalna,
D.  średnia arytmetyczna.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH
TEST NR 302213
GRUPA 1
Zadanie 1.
Oscylacja prawidłowa to oscylacja:

A.  milcząca
B.  zawężona,
C.  falujaca,
D.  skacząca.

Zadanie 2.
Pobranie  śluzu  szyjkowego  w  okresie  okołoowulacyjnym  w  ciągu
6-12 godzin po stosunku płciowym, określa się mianem testu:

A.  Kurzoka-Millera,
B.  Simsa-Huhnera,
C.  Dopplera,
D.  Inslera.

Zadanie 3.
Przeciwwskazaniem do antykoncepcji hormonalnej jest m. in.:

A .  nasilony trądzik,
B.  skłonność do osteoporozy,
C.  występujący zespół napięcia przedmiesiączkowego,
D.  przerost błony śluzowej macicy.

Zadanie 4.
Profil biofizyczny płodu obejmuje ocenę:

A . napięcia  mięśniowego  płodu,  ruchów  płodu,  ruchów
oddechowych płodu, objętość płynu owodniowego, czynność
serca płodu,

B . ruchów płodu, ruchów oddechowych płodu, objętość płynu
owodniowego, czynność serca płodu,

C . napięcia  mięśniowego  płodu,  ruchów  płodu,  ruchów
oddechowych płodu, barwę płynu owodniowego, czynność
serca płodu,

D . napięcia  mięśniowego  płodu,  ruchów  płodu,  ruchów
oddechowych płodu, barwę płynu owodniowego.

Zadanie 5.
Ciężarna  z  ciążą  mnogą  powinna  dbać  szczególnie  o  prawidłową
dietę z uwagi na zagrożenie:

A.  cholestazą,
B.  niedokrwistością,
C.  cukrzycą,
D.  niewydolnością nerek.



Zadanie 6.
Przyczyną powstawania żylaków w okresie ciąży jest:

A .  zmniejszenie napięcia ścian naczyń żylnych,
B.  zwiększenie napięcia ścian naczyń żylnych,
C.  zmniejszenie ciśnienia w żyłach miednicy,
D.  zwiększenie powrotu żylnego z kończyn dolnych.

Zadanie 7.
Najczęstszą przyczyną zaburzeń erekcji są:

A.  leki podwyższające ciśnienie tętnicze krwi,
B.  leki psychotropowe,
C.  leki stosowane w leczeniu cukrzycy,
D.  antybiotyki.

Zadanie 8.
Kobiety odczuwają największe potrzeby seksualne:

A.  w czasie miesiączki,
B.  w okresie płodnym,
C.  w okresie przed miesiączką,
D.  indywidualnie.

Zadanie 9.
Przedinwazyjna  postać  raka  szyjki  macicy  umiejscawia  się
najczęściej:

A .  w ujściu zewnętrznym szyjki macicy,
B.  na tarczy części pochwowej szyjki macicy,
C.  w kanale szyjki macicy,
D.  na ścianach pochwy.

Zadanie 10.
Po menopauzie głównym źródłem estrogenów jest:

A .  jajnik,
B.  macica,
C.  tkanka tłuszczowa,
D.  przysadka mózgowa.

Zadanie 11.
Cykl  reakcji  seksualnej  u  kobiety  składa  się  z  następujących
faz:

A.  faza podniecenia - faza orgazmu - faza ustępowania,
B . faza  podniecenia  -  faza  plateau  -  faza  orgazmu  -  faza

ustępowania - faza refrakcji,
C . faza  refrakcji  -  faza  plateau  -  faza  orgazmu  -  faza

ustępowania,
D . faza  plateau  -  faza  podniecenia  -  faza  orgazmu  -  faza

refrakcji - faza ustępowania.



Zadanie 12.
Najmniejszy wpływ na zaburzenia erekcji ma/mają:

A.  nikotyna,
B.  narkotyki,
C.  antybiotyki,
D.  alkohol.

Zadanie 13.
Jeżeli  po  wielokrotnych  próbach  zapłodnienia  in  vitro  nie
dochodzi  do  ciąży,  stosuje  s ię  zabieg  wstrzyknięcia
pojedynczego  plemnika  do  komórki  jajowej.  Jak  nazywa  się  ten
zabieg?

A.  mikromanipulacja,
B.  mikrovum,
C.  penetracja komórkowa,
D.  zapłodnienie in ovum.

Zadanie 14.
D o  położnej  zgłasza  się  matka  3-tygodniowych  bliźniąt.  Jedno  z
nich  jest  chore.  Matka  prosi  o  udzielenie  wskazówek  w  zakresie
żywienia  siebie  i  dzieci.  Prawidłowa  porada  położnej  dotycząca
dziecka zdrowego to:

A . położna  nie  powinna  udzielać  wskazówek  dotyczących
diety bliźniąt,

B.  zalecenie karmienia piersią,
C.  zalecenie karmienia mieszanego na żądanie,
D.  zalecenie żywienia sztucznego.

Zadanie 15.
Wynik  testu  niestresowego  jest  reaktywny,  jeśli  w  ciągu  20
minut stwierdzi się występowanie:

A . amplitudy zmienności długoterminowej poniżej 10 uderzeń
na minutę,

B . 1  akceleracji  skojarzonej  z  ruchami  płodu  o  amplitudzie
powyżej  15  uderzeń  na  minutę,  trwającej  minimum  15
sekund,

C . 1  akceleracji  skojarzonej  z  ruchami  płodu  o  amplitudzie
do 15 uderzeń na minutę, trwającej minimum 10 sekund,

D . 2  akceleracji towarzyszących ruchom płodu o amplitudzie
powyżej  15  uderzeń  na  minutę,  trwającej  minimum  15
sekund.



Zadanie 16.
Który z objawów dotyczących brodawki sutkowej zauważony podczas
oglądania piersi może wskazywać na proces chorobotwórczy?

A.  średnica otoczki brodawki większa niż 5 cm,
B.  średnica otoczki brodawki mniejsza niż 2 cm,
C.  wciąganie brodawki sutkowej,
D.  mocna pigmentacja otoczki brodawki.

Zadanie 17.
Związek  potrzeby  seksualnej  i  potrzeby  kontaktu  emocjonalnego,
jest wyjątkowo silny w wieku:

A.  dojrzałym,
B.  wczesnoszkolnym,
C.  dorastania,
D . nie  wykazuje  istotnej  zmienności  w  przebiegu  życia

człowieka.

Zadanie 18.
Oscylacja typu sinusoidalnego świadczy o:

A.  śnie płodu,
B.  podrażnieniu nerwu błędnego,
C.  kwasicy płodu,
D.  skurczach macicy.

Zadanie 19.
Występowanie  podczas  ciąży  skurczy  mięśni  (łydek,  ud)  jest
związane:

A . z e  stosowaniem  nieodpowiedniej  diety,  ubogiej  w  wapń,
potas i magnez,

B . z  uciskiem ciężarnej macicy na nerwy w okolicy miednicy
mniejszej  oraz  na  duże  naczynia  żylne,  powodującym
zastój krwi,

C . z przemęczeniem, niewłaściwą postawą ciała, stosowaniem
środków moczopędnych,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 20.
Anorgazmia to:

A.  parafil ia,
B.  nerwicowa postawa seksualna,
C . nerwicowe  zaburzenie  w  przeżywaniu  satysfakcji

seksualnej,
D.  norma seksualna.



Zadanie 21.
Głównymi objawami somatycznymi depresji poporodowej są:

A . wymioty,  senność,  osłabienie  ogólne  i  zwiększenie
popędów biologicznych,

B . utrata  apetytu,  zaburzenia  snu,  osłabienie  ogólne  i
osłabienie popędów biologicznych,

C . nadmierny  apetyt,  nudności,  wymioty,  osłabienie
biologiczne,

D.  osłabienie popędów biologicznych i osłabienie ogólne.

Zadanie 22.
Z  medycznego  punktu  widzenia  współżycie  płciowe,  gdy  ciąża
przebiega  prawidłowo,  w  poprzednich  ciążach  nie  było  poronień,
porodów przedwczesnych:

A . stanowi przeciwwskazanie do aktywności seksualnej przez
cały czas trwania ciąży,

B . stanowi  przeciwwskazanie  do  aktywność  seksualnej  w  I
trymestrze ciąży,

C . stanowi  przeciwwskazanie  do  aktywność  seksualnej  w  I I
trymestrze ciąży,

D . może  być  zachowane  przez  całą  ciążę,  aż  do  6  tygodni
przed obliczonym, przypuszczalnym terminem porodu.

Zadanie 23.
Idealny  doradca  posiada  zespół  cech  pożądanych  w  procesie
doradzania. Która cecha będzie w tym procesie przeszkadzała?

A.  dojrzałość emocjonalna,
B.  empatia,
C.  pesymizm spowodowany długim oczekiwaniem na efekty,
D.  samoświadomość własnego życia.

Zadanie 24.
Zanik odchodów połogowych powinien nastąpić:

A.  w ciągu pierwszego tygodnia po porodzie,
B.  w ciągu 10-14 dni po porodzie,
C.  między 2-3 tygodniem połogu,
D.  między 4-6 tygodniem połogu.

Zadanie 25.
Kazirodztwo  to  wszelkie  działania  o  podłożu  seksualnym
odbywające się pomiędzy:

A.  rodzicami a dziećmi,
B.  dziadkami a wnukami,
C.  rodzeństwem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 26.
Podczas  obserwacji  rodzącej  w  I  okresie  porodu położna  zauważa
ciemnoczerwone  krwawienie  z  dróg  rodnych  nasilające  się  po
każdym  skurczu,  dodatkowo  zaobserwowała  zaburzenia  ASP.
Pacjentka  zgłasza  nadmierną  bolesność  zlokalizowaną  w  dnie
macicy  podczas  badania  I  chwytem  Leopolda.  O  czym  mogą
świadczyć w/w objawy?

A . przedwczesnym  odklejeniu  się  łożyska  prawidłowo
usadowionego,

B.  łożysku przodującym brzeżnie,
C.  anemii,
D.  łożysku przodującym centralnie.

Zadanie 27.
W  przypadku  obrzęku  sutków  u  noworodka  i  wycieku  z  nich
wydzieliny należy:

A.  niezwłocznie skontaktować się z pediatrą,
B.  wykonać masaż ułatwiający wypływ wydzieliny,
C.  ograniczyć ilość spożywanych przez noworodka płynów,
D.  pozostawić do samoistnego ustąpienia.

Zadanie 28.
Badanie piersi powinno być przeprowadzane:

A.  w czasie miesiączki,
B.  między 7-10 dniem cyklu,
C.  w okresie okołoowulacyjnym,
D.  w 2 połowie cyklu.

Zadanie 29.
Fizjologiczna niedokrwistość ciężarnych spowodowana jest:

A . zmniejszeniem  objętości  osocza,  spadkiem  stężenia
hemoglobiny i obniżeniem się wartości hematokrytu,

B.  obniżeniem stężenia hemoglobiny poniżej 11,0 g%,
C . zwiększeniem  objętości  osocza,  spadkiem  stężenia

hemoglobiny i obniżeniem się wartości hematokrytu,
D . zwiększeniem  objętości  osocza,  podwyższonym  stężeniem

hemoglobiny i obniżeniem się wartości hematokrytu.

Zadanie 30.
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej powinno nastąpić:

A.  w połowie cyklu miesiączkowego,
B.  w czasie dużego krwawienia miesiączkowego,
C.  w drugiej połowie cyklu miesiączkowego,
D.  po miesiączce, do połowy cyklu miesiączkowego.



Zadanie 31.
Edukując  dziewczynkę  w  wieku  dojrzewania  przekażesz  je j
informację,  że równowaga hormonalna w je j  organizmie ustali  s ię
w czasie:

A .  kilku miesięcy po menarche.
B.  1 û 2 lat po menarche.
C.  3 û 5 lat po menarche.
D.  ok. 7 lat po menarche.

Zadanie 32.
Jednym  z  przeciwwskazań  do  leczenia  zaburzeń  erekcji  Viagrą
jest:

A .  tło psychogenne zaburzenia ,
B.  przyjmowanie leków zawierających nitraty,
C.  cukrzyca,
D.  stwardnienie rozsiane.

Zadanie 33.
Makrosomia u noworodków matek z cukrzycą jest wynikiem:

A.  obrzęków spowodowanych hiperinsulinemią u płodu,
B.  obrzęków spowodowanych hypoinsulinemią u płodu,
C . nadmiaru  tkanki  tłuszczowej  spowodowanego

hiperinsulinemią u płodu,
D . nadmiaru  tkanki  tłuszczowej  spowodowanego

hypoinsulinemią u płodu.

Zadanie 34.
Do oceny dojrzałości szyjki macicy służy skala:

A.  Brazeltona,
B.  Bishopa,
C.  Bethezda
D.  Braxtona.

Zadanie 35.
W g  definicji  WHO  za  niepłodność  uważa  się  brak  ciąży  po
okresie:

A . 1  roku  regularnego  współżycia  seksualnego  bez
stosowania żadnych metod zapobiegania ciąży,

B . 3  lat  regularnego współżycia seksualnego bez stosowania
żadnych metod zapobiegania ciąży,

C . 6  miesięcy  regularnego  współżycia  seksualnego  bez
stosowania żadnych metod zapobiegania ciąży,

D . 4  lat  regularnego współżycia seksualnego bez stosowania
żadnych metod zapobiegania ciąży.



Zadanie 36.
Przez zanieczyszczoną wodę z basenu można zarazić się:

A .  wirusem HIV,
B.  rzęsistkiem pochwowym,
C.  krętkiem bladym,
D.  wirusem herpes genitalis.

Zadanie 37.
Stosowanie  stosunku  przerywanego  przez  dłuższy  czas,  może
prowadzić do:

A.  pochwicy u kobiet,
B.  wydłużenia stosunku seksualnego do 1/3 jego długości,
C.  nabycia dużej wprawy w stosowaniu tej metody,
D.  stanów lękowych, impotencji u mężczyzn.

Zadanie 38.
Przyczyną  nadmiernej  i lości  wód  płodowych  ze  strony  matki  jest
najczęściej:

A .  niski poziom cukru, niskie ciśnienie krwi,
B.  niski poziom cukru, wysokie ciśnienie krwi,
C.  cukrzyca, konflikt serologiczny, wady płodu,
D.  żółtaczka, częste omdlenia.

Zadanie 39.
Jakie  ćwiczenia  zalecane  są  ciężarnej  z  żylakami  kończyn
dolnych?

A . gimnastyka  kończyn  dolnych  w  pozycji  leżącej,  z
naprzemiennym unoszeniem nóg i krążeniem stopą,

B . gimnastyka  nóg  w  pozycji  stojącej  z  naprzemiennym
unoszeniem zgiętych w kolanach kończyn dolnych,

C.  chodzenie na palcach,
D . ćwiczenia  w  siadzie  rozkrocznym,  połączone  z  krążeniem

stóp.

Zadanie 40.
Najmniejsze  prawdopodobieństwo  zaistnienia  ciąży  bez
uprzedniego leczenia jest w przypadku:

A.  żylaków powrózka nasiennego,
B.  azoospermii,
C.  endometriozy,
D.  chlamydiozy.



Zadanie 41.
äPigułkę następnego dniaö należy podać w okresie do:

A.  84 godzin po stosunku,
B.  72 godzin po stosunku,
C.  96 godzin po stosunku,
D.  5 dni po stosunku.

Zadanie 42.
P o  wystąpieniu  zaśniadu  groniastego  kobieta  może  zajść  w
kolejną ciążę minimum po upływie:

A.  3 miesięcy,
B.  6 miesięcy,
C.  12 miesięcy,
D.  2 lat.

Zadanie 43.
Prawidłowe życie seksualne spełnia trzy zasadnicze funkcje:

A.  seksualną, psychologiczną, społeczną,
B.  prokreacyjną, psychologiczną, społeczną,
C.  popędową, prokreacyjną, emocjonalną,
D.  społeczną, psychologiczną, hormonalną.

Zadanie 44.
Regularne współżycie pary starającej się o dziecko oznacza:

A . 1  stosunek  płciowy  w  tygodniu,  bez  stosowania  żadnych
metod antykoncepcji,

B . ok.  3  stosunki  płciowe  w  tygodniu  bez  stosowania
żadnych metod antykoncepcji,

C . ok.  7  stosunków  płciowych  w  miesiącu  bez  stosowania
żadnych metod antykoncepcji,

D . i lość  stosunków  płciowych  w  przedziale  czasu  nie  ma
znaczenia.

Zadanie 45.
Przeciwwskazania bezwzględne do stosowania tokolizy to:

A.  krwawienie,
B.  IUGR,
C.  zespół ciężkiej ciążowej niewydolności wątroby,
D.  stan przedrzucawkowy.

Zadanie 46.
Rozwój łożyska kończy się około:

A.  20 tyg. ciąży,
B.  36 tyg. ciąży,
C.  18 tyg. ciąży,
D.  28 tyg. ciąży.



Zadanie 47.
Które  z  niżej  wymienionych  czynników  są  uznane  przez  badaczy
związków pomiędzy rodziną a  zdrowiem za najsilniej  oddziałujące
na powstanie choroby?

A . niekorzystne  zjawiska  polityczne,  styl  życia  w
rodzinie, uwarunkowania genetyczne,

B . przyjęty  w  rodzinie  styl  życia,  niekorzystne  zjawiska
społeczne, niekorzystne zjawiska polityczne,

C . uwarunkowania  genetyczne,  styl  życia,  niekorzystne
zjawiska polityczne,

D . uwarunkowania  genetyczne,  przyjęty  w  rodzinie  styl
życia, niekorzystne zjawiska społeczne.

Zadanie 48.
N a  podstawie  wyników  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  u  kobiety,
położna  rodzinna  stwierdziła  nadciśnienie  graniczne.  Która
wartość ciśnienia tętniczego jest zgodna z tą oceną?

A.  140/90 mm Hg,
B.  150/95 mm Hg,
C.  155/100 mm Hg,
D.  165/90 mm Hg.

Zadanie 49.
Jakie  najprostsze  badanie  można  wykonać,  w  celu  ustalenia
występowania owulacji?

A.  badanie ultrasonograficzne,
B.  laparoskopia,
C.  histerosalpingografię,
D.  wykres podstawowej temperatury.

Zadanie 50.
Opieka poradni genetycznej obejmuje:

A . ustalenie  rozpoznania  przyczynowego  opartego  na
przeprowadzonych adekwatnych badaniach diagnostycznych,

B . określenie  ryzyka  genetycznego  powtórzenia  się  choroby
w rodzinie,

C . przedstawienie  możliwości  ewentualnej  diagnostyki
prenatalnej  (w  przypadku  chorób,  dla  których
diagnostyka prenatalna jest możliwa),

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 51.
Łacińskim odpowiednikiem terminu "bliźnięta" jest:

A .  macrofetus,
B.  gemelli,
C .  carcinoma,
D.  graviditas secundaria.



Zadanie 52.
W  interakcyjnym  modelu  poradnictwa  istnieje  szereg  elementów
łączących  się  ze  sobą  w  różny  sposób.  Co  łączy  bezpośrednio
doradcę i osobę radzącą się?

A.  wynik działania,
B.  czynności,
C.  problem,
D.  metody i środki.

Zadanie 53.
Do przyczyn krwawień w II trymestrze ciąży należą:

A . łożysko  przodujące,  łożysko  przedwcześnie  odklejające
się, zaburzenia krzepliwości,

B.  urazy kończyn, niewłaściwa dieta, siedzący tryb życia,
C . spożywanie  alkoholu,  częste  wizyty  u  stomatologa,

zmiana miejsca zamieszkania,
D . zażywanie  dużej  i lości  aspiryny,  współżycie  płciowe  w

czasie ciąży, praca przy komputerze.

Zadanie 54.
Błona śluzowa macicy składa się z:

A .  tkanki zrębowej i tkanki łącznej,
B.  warstwy zbitej i gąbczastej,
C.  warstwy podstawowej i czynnościowej,
D.  warstwy zewnętrznej i nabłonka gruczołowego.

Zadanie 55.
Jaka jest najczęstsza przyczyna poronień w I trymestrze ciąży?

A.  różyczka,
B.  choroby immunologiczne,
C.  kiła,
D.  nieprawidłowości anatomiczne w budowie zarodka.

Zadanie 56.
Pierwsza  wizyta  patronażowa  położnej  w  domu  położnicy  po
fizjologicznym porodzie powinna odbyć się:

A .  tydzień po porodzie,
B.  2 tygodnie po porodzie,
C.  po połogu,
D.  do 48 godzin od złoszenia.



Zadanie 57.
Oznaczanie gonadotropiny kosmówkowej ma zastosowanie w:

A.  diagnostyce prenatalnej wad płodu,
B . monitorowaniu skuteczności leczenia ciąży pozamacicznej

metotreksatem,
C.  diagnostyce zaśniadu i nowotworów kosmówki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 58.
Anoreksja może mieć następujące przyczyny:

A.  podłoże biochemiczne,
B.  czynniki odżywcze (niedobory pokarmowe),
C.  podłoże psychiczne,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 59.
W  5-7  dniu  od  porodu  macica  jest  twarda  i  niebolesna,  dno
macicy jest na wysokości:

A .  dwa palce poniżej pępka,
B . w  połowie  odległości  pomiędzy  pępkiem  a  spojeniem

łonowym,
C.  na wysokości spojenia łonowego,
D.  dno macicy jest schowane za spojeniem łonowym.

Zadanie 60.
Jakie funkcje pełni łożysko?

A.  odżywczą, wydalniczą, termoregulacyjną,
B.  odżywczą, wydalniczą, oddechową, endokrynologiczną,
C.  odżywczą i oddechową,
D.  odżywczą, oddechową, wydalniczą i termoregulacyjną.

Zadanie 61.
Z  poronieniem szyjkowym mamy  do  czynienia,  gdy  oddzielone  od
ściany macicy jajo płodowe znajduje się w:

A.  ujściu zewnętrznym szyjki macicy,
B.  ujściu wewnętrznym szyjki macicy,
C.  ujściu wewnętrznym i kanale szyjki macicy,
D.  pochwie.

Zadanie 62.
N a  jedno  ze  stadium  pomagania  składa  się  ustalenie  problemu  i
powodów szukania pomocy i jest to stadium:

A.  wstępne,
B.  klasyfikacji,
C.  strukturowania,
D.  eksploracji.



Zadanie 63.
Jakie znaczenie ma ewaluacja bieżąca dla przebiegu nauczania w
szkole rodzenia?

A . pozwala  na  modyfikację  procesu  nauczania  w  trakcie
trwania kursu,

B.  ocenia trwałość wiedzy,
C . pozwala  na  wstępną  ocenę  stanu  wiedzy  i  motywacji

uczestników kursu,
D.  pozwala na ocenę końcowych efektów jakie osiągnęliśmy.

Zadanie 64.
Najmniejszy  wpływ  ma  doradca  zwłaszcza  w  zakresie  profilaktyki
na problemy związane z:

A . osobistą  sytuacją  jednostki  wynikajace  z  je j  stanu
psychofizycznego,

B.  rodziną, wynikające z trudności w wypełnianiu funkcji,
C.  pełnieniem ról i optymalnym wykonywaniem zadań,
D . przynależnością  do  społeczeństwa  globalnego,

przeżywającego określone napięcia i konflikty.

Zadanie 65.
Stwierdzasz,  że  dziewczynka  z  rozpoznaną  bulimią  wykonuje
intensywne  ćwiczenia  fizyczne  i  stosuje  okresowe  głodówki,  ale
nie  wymiotuje  ani  nie  stosuje  środków  przeczyszczających  i
lewatyw. Zaliczysz ten typ bulimii do:

A.  typu przeczyszczającego,
B.  typu nieprzeczyszczającego,
C.  Odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  Żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 66.
Relaktacja jest to:

A .  zakończenie laktacji,
B .  wznowienie karmienia,
C.  nawał pokarmu,
D.  brak pokarmu.

Zadanie 67.
Jednym ze źródeł danych o pacjencie w celu postawienia diagnozy
pielęgniarskiej  jest  pomiar.  Do  pomiaru  bezpośredniego  NIE
zaliczysz określenie:

A.  BMI,
B.  wzrostu,
C.  ciśnienia tętniczego krwi,
D.  poziomu glukozy we krwi.



Zadanie 68.
Mleko  kobiece  zmienia  swój  skład  w  zależności  od  pory  dnia  i
nocy:

A . w  ciągu  dnia  w  pokarmie  jest  więcej  laktozy  i  białka,
nocny  pokarm  zawiera  w  swoim  składzie  trzykrotnie
więcej tłuszczów,

B . w  ciągu  dnia  w  pokarmie  jest  więcej  tłuszczów,  nocny
pokarm  zawiera  w  swoim  składzie  dwukrotnie  więcej
białka,

C . w  ciągu  dnia  w  pokarmie  jest  więcej  tłuszczów,  nocny
pokarm  zawiera  w  swoim  składzie  więcej  składników
mineralnych,

D . mleko  kobiece  nie  zmienia  swojego  składu  w  zależności
od pory dnia i nocy.

Zadanie 69.
Typ  sylwetki  oraz  ukształtowanie  drugo-  i  trzeciorzędowych  cech
płciowych definiowane jest jako płeć:

A.  społeczna,
B.  fenotypowa,
C.  gonadoforyczna i gonadalna,
D.  psychiczna.

Zadanie 70.
Markerami ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzmacicznego są:

A.  białko C-reaktywne (CRP),
B.  cytokiny (interleukiny),
C.  kolagenazy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 71.
Najczęstszą  infekcją  pojawiającą  się  u  ciężarnej  chorej  na
cukrzycę jest:

A .  zakażenie dróg moczowych,
B.  infekcja wewnątrzmaciczna,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  infekcja górnych dróg oddechowych.

Zadanie 72.
Pacjentka  po  40  roku  życia  z  grupy  ryzyka  raka  sutka  powinna
być kierowana na badanie mammograficzne co:

A.  pół roku,
B.  rok,
C.  2 lata,
D.  5 lat.



Zadanie 73.
Śluz szyjkowy korzystnie wpływający na penetrację plemników:

A.  ma małą zawartość wody w śluzie szyjkowym,
B.  jest wytwarzany przy udziale progesteronu,
C.  ma pH w granicach 6,3-8,5,
D.  ma wartość testu Inslera 0-3 pkt.

Zadanie 74.
Markerem biochemicznym występowania zaśniadu groniastego jest:

A .  alfafetoproteina,
B.  estriol,
C.  beta-hCG,
D.  progesteron.

Zadanie 75.
W poradnictwie przedmiotem działania jest:

A .  doradca,
B.  radzący się,
C.  problem,
D.  czynności, metody i środki działania.

Zadanie 76.
Która  z  poniższych  postaw  u  doradcy  świadczy  o  niewłaściwym
przygotowaniu do roli?

A.  rezygnacja z oceny,
B . umiejetność  wytwarzania  klimatu  we  wzajemnych

kontaktach,
C.  narzucanie swojej koncepcji rozwiązania problemu,
D.  pełna akceptacja klienta.

Zadanie 77.
Podczas  fizjologicznego  przebiegu  ciąży  u  ciężarnej  wykonuje
się badania USG:

A.  podczas każdej wizyty,
B.  między 5-7 tyg., 15-17 tyg., 33-38 tyg.,
C.  między11-12 tyg., 20-24 tyg., 27-32 tyg.,
D.  między 8-10 tyg., 19-22 tyg., 39-40 tyg..

Zadanie 78.
Analiza  przypadków  depresji  dowodzi,  że  najczęściej  zapadają  na
nią kobiety:

A.  bardzo ambitne,
B.  histeryczne,
C.  niedojrzałe,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 79.
Wskaż  błędną  odpowiedź.  Wprowadzanie  programów  edukacji
seksualnej w szkołach:

A.  uczy akceptacji dla mniejszości seksualnych,
B.  prowadzi do częstszego stosowania antykoncepcji,
C.  przyspiesza lub zwiększa aktywność seksualną młodzieży,
D . sprzyja zapobieganiu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci

i młodzieży.

Zadanie 80.
D o  izby  przyjęć  zgłasza  się  kobieta  ciężarna  z  powodu
krwawienia z dróg rodnych i uporczywych wymiotów. W wydzielinie
z  dróg  rodnych  można  zauważyć  pęcherzyki.U  tej  kobiety
prawdopodobnie można stwierdzić:

A .  poronienie niezupełne,
B.  poronienie chybione,
C.  ciążę pozamaciczną,
D.  zaśniad groniasty.

Zadanie 81.
W badaniach endokrynologicznych w kierunku niepłodności zaleca
się oznaczenie poziomu:

A.  kalcytoniny i kalcitriolu,
B.  glikokortykoidów,
C.  wazopresyny i ACTH,
D.  prolaktyny i gonadotropiny.

Zadanie 82.
Położna przygotowuje  się  do  podjęcia  opieki  nad  pacjentką chorą
n a  cukrzycę  insulinozależną,  która  planuje  pierwszą
ciążę.Położna powinna wiedzieć, że ciąża z tym rozpoznaniem:

A . zwiększa  tolerancję  węglowodanów  i  podwyższa  próg
nerkowy glukozy,

B . zmniejsza tolerancję węglowodanów i obniża próg nerkowy
glukozy,

C . zwiększa tolerancję węglowodanów i obniża próg nerkowy
glukozy,

D . zmniejsza  tolerancję  węglowodanów  i  podwyższa  próg
nerkowy glukozy.

Zadanie 83.
Jakiego  typu ewaluację  należy  zastosować w  trakcie  prowadzenia
zajęć w szkole rodzenia?

A.  bieżącą,
B.  sumującą,
C.  bieżącą i sumującą,
D.  wyjściową.



Zadanie 84.
Zaburzenia  miesiączkowania  u  młodych  dziewcząt  są  najczęściej
związane z:

A . nieprawidłową  czynnością  układu  podwzgórze
-przysadka-jajnik,

B.  tyłozgięciem macicy,
C.  wysokim poziomem estrogenów;
D.  wysokim poziomem hormonu ciałka żółtego.

Zadanie 85.
W przebiegu rzucawki występują drgawki:

A .  kloniczno - toniczne,
B.  toniczno - kloniczne,
C.  mimiczno - kloniczne,
D.  parestezje i drgawki toniczne.

Zadanie 86.
Jeżeli pH u płodu wynosi 7,00-7,09 można spodziewać się, że tuż
po porodzie noworodek będzie:

A .  żywotny, ale będzie miał obniżone napięcie mięśniowe,
B.  wymagał podjęcia zabiegów resuscytacyjnych,
C . zmęczony,  a  odruchy  neurologiczne  będzie  miał

prawidłowe,
D.  oceniony na 8 punktów w skali Agar.

Zadanie 87.
Które  mikroorganizmy  najczęściej  wywołują  drożdżycę  narządów
płciowych?

A.  lactobacilius acidophilus,
B.  trichomonas vaginalis,
C.  candidia albicans,
D.  chlamydia.

Zadanie 88.
Wizyta patronażowa położnej rodzinnej powinna obejmować ocenę:

A . stanu położniczego, stanu kikuta pępowinowego, warunków
materialnych i pomoc w zakupie wyprawki,

B.  warunków socjalno - ekonomicznych,
C . stanu  położniczego  i  ogólnego  matki,  stanu  ogólnego

dziecka,  sytuacji  socjo-  ekonomicznej,  edukacji
zdrowotnej,

D . laktacji,  karmienia,  sposobu  żywienia  matki,  higieny
osobista matki, wykształcenia ojca.



Zadanie 89.
Kiedy kobieta rodząca powinna opuścić wannę?

A.  po urodzeniu łożyska,
B.  gdy ustanie tętnienie pępowiny,
C.  przed urodzeniem łożyska,
D.  nie ma ku temu specjalnych zaleceń.

Zadanie 90.
W okresie postmenopauzalnym dieta kobiety powinna:

A . być  bogata  w  tłuszcze,  gdyż  tkanka  tłuszczowa  jest
źródłem hormonów, których nie dostarcza już jajnik,

B . być  bogata  w  mleko  i  jego  przetwory  ze  względu  na
wzmocnienie układu kostnego,

C . ograniczać  owoce  i  słodkie  warzywa,  gdyż  może  to
prowadzić  do  podwyższenia  poziomu  cukru  i  w
konsekwencji  cukrzycy,  która  jest  częstą  chorobą  tego
okresu,

D . eliminować produkty mączne z pełnego przemiału, gdyż są
one zbyt ciężkostrawne w tym wieku.

Zadanie 91.
W seksuologii przyjęto jako dominującą u człowieka płeć:

A.  genotypową,
B.  hormonalną,
C.  psychiczną,
D.  społeczną.

Zadanie 92.
Terminem sodomia określa się:

A .  wszelkie praktyki seksualne uprawiane ze zwierzętami,
B.  stosunki sadystyczne,
C.  nimfomanię,
D.  pedofilię.

Zadanie 93.
W  I I  i  I I I  trymestrze  ciąży  zapotrzebowanie  na  energię  zwiększa
się o:

A.  150 kcal / dobę,
B.  300 kcal / dobę,
C.  500 kcal / dobę,
D.  600 kcal / dobę.



Zadanie 94.
W celu wykrycia cukrzycy u ciężarnych wykonuje się standardowo
test obciążenia glukozą pomiędzy:

A.  20 - 24 tyg. ciąży,
B.  24 - 28 tyg. ciąży,
C.  28 - 32 tyg. ciąży,
D.  32 - 36 tyg. ciąży.

Zadanie 95.
Antidotum  stosowane  przy  przedawkowaniu  MgSO4  w  leczeniu
rzucawki to:

A.  fosforan wapnia,
B.  glukonian wapnia,
C.  siarczan wapnia,
D.  chlorek wapnia.

Zadanie 96.
Pojawiające się w czasie ciąży zaparcia są wynikiem:

A . wydłużenia  pasażu  żołądkowo-jelitowego  pod  wpływem
działania progesteronu,

B.  zwiotczenia mięśni dna miednicy,
C . rozluźniającego  działanie  progesteronu  na  mięśnie

gładkie  jel it,  powodującego  utratę  ich  napięcia  oraz
zmniejszającego perystaltykę jelita grubego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 97.
Antykoncepcja hormonalna zwiększa ryzyko:

A.  torbieli jajnika,
B.  zapalenia przydatków,
C.  nowotworu trzonu macicy,
D.  nowotworu szyjki macicy.

Zadanie 98.
Proces spermatogenezy zachodzi u mężczyzny:

A.  w pierwszych 3 miesiącach życia płodowego,
B.  w ostatnim, 9 miesiącu życia płodowego,
C.  przez całe życie,
D.  tylko w okresie aktywności seksualnej.

Zadanie 99.
Niewątpliwą zaletą pettingu jest to, że:

A . w  jego  wyniku  zostają  zaspokojone  własne  potrzeby
seksualne,

B.  przeciwdziała on aktywności homoseksualnej,
C.  sprzyja młodzieńczemu autoerotyzmowi,
D.  pozwala uniknąć ciąży.



Zadanie 100.
Główną funkcją biologiczną kwasu foliowego jest:

A .  udział w budowie kwasu DNA,
B.  udział w przemianie aminokwasów w kwasy tłuszczowe,
C.  przemiana syntezy tłuszczów,
D.  udział w przemianie metioniny w RNA.

Zadanie 101.
Doustne środki antykoncepcyjne są włączone do wykazu czynników:

A.  deroidalnych,
B.  rakotwórczych,
C.  pirogennych,
D.  zatorowych.

Zadanie 102.
Który  z  objawów  NIE  jest  charakterystyczny  w  drożdżakowatym
zakażeniu pochwy?

A.  upławy,
B.  świąd sromu,
C.  krwawienia kontaktowe,
D.  pieczenie po umyciu krocza wodą z mydłem.

Zadanie 103.
Bezwzględne  przeciwwskazanie  ze  strony  dziecka  do  karmienia
piersią to:

A.  rozszczep wargi i podniebienia,
B.  refluks żołądkowo-jelitowy,
C.  niedorozwój żuchwy,
D.  galaktozemia.

Zadanie 104.
Hyperprolaktynemia może wiązać się z:

A .  zaburzeniami erekcji,
B.  nadmiernym popędem płciowym,
C.  ekshibicjonizmem,
D.  pedofilią.

Zadanie 105.
Który  z  terminów  łacińskich  oznacza  obfite  miesiączki  o
przedłużonym czasie trwania?

A.  polymenorrhoea,
B.  menometrorrhagia,
C.  dysmenorrhoea,
D.  algomenorrhoea.



Zadanie 106.
P o ewakuacji  zaśniadu groniastego obowiązuje kontrola pacjentki
obejmująca:

A.  oznaczenia hCG, badanie USG miednicy mniejszej,
B.  badanie ginekologiczne, badanie USG miednicy mniejszej,
C.  oznaczenia hCG, RTG płuc w ciągu roku,
D . oznaczenia  hCG,  badanie  ginekologiczne,  RTG  płuc  w

ciągu roku, badanie USG miednicy mniejszej.

Zadanie 107.
W 38-tygodniu ciąży ilość wód płodowych wynosi około:

A.  300-500 ml,
B.  1600 ml,
C.  1000 ml,
D.  2000 ml.

Zadanie 108.
Prowadząc  edukację  zdrowotną  z  zakresu  naturalnych  metod
regulacji  poczęć  położna  rodzinna  powinna  ją  rozpocząć  od
omówienia:

A.  naturalnych metod jednoobjawowych,
B . budowy  narządów  płciowych  i  cyklu  miesiączkowego

kobiety,
C . negatywów  rozpoczęcia  przedmałżeńskiego  pożycia

seksualnego,
D.  naturalnych metod wieloobjawowych.

Zadanie 109.
Pewien  uczeń  podawał  wiele  skarg  natury  nerwicowej.  Szukając
przyczyny  takiego  stanu,  zapytano  go  o  współżycie  seksualne.
Osiemnastoletni  chłopak,  czerwieniąc  się  ze  wstydu,  przyznał,
ż e  jeszcze  nie  współżył,  i  zaraz  dodał:  "Ja  wiem,  że  to  bardzo
źle,  że  jeszcze  nie  rozpocząłem,  ale  ja  postaram  się  załatwić
to jak najszybciej".Jest to typowy przykład:

A.  nerwicy seksualnej,
B.  ulegania presji otoczenia,
C.  zbyt późnej inicjacji,
D.  niedojrzałości społecznej.



Zadanie 110.
Wzrost stężenia AFP w surowicy krwi matki w I I  trymestrze ciąży
świadczy o występowaniu:

A.  trisomii, zespołu Turnera, zaśniadu groniastego,
B . wewnątrzmacicznej  śmierci  płodu,  niewydolności

podwzgórza u ciężarnej,
C.  subklinicznej infekcji, zakażenia wewnątrzowodniowego,
D . wad  ośrodkowego  układu  nerwowego  (bezmózgowie,

rozszczep kręgosłupa, przepuklina oponowa, wodogłowie).

Zadanie 111.
Za ä zespół dziecka krzywdzonegoä uważa się:

A . przypadkowe  krzywdzenie  dziecka  poniżej  18  roku  życia
przez  rodzica  lub  opiekuna  w  sferze  fizycznej,
emocjonalnej, seksualnej i społecznej,

B . nieprzypadkowe  wyrządzanie  jakiejkolwiek  krzywdy
dziecku  poniżej  18  roku  życia  przez  rodzica  lub
opiekuna  w  sferze  fizycznej,  emocjonalnej,  seksualnej  i
społecznej,

C . nieprzypadkowe  wyrządzanie  jakiejkolwiek  krzywdy
dziecku  poniżej  18  roku  życia  przez  rodzica  lub
opiekuna w sferze fizycznej,

D . nieprzypadkowe  wyrządzanie  jakiejkolwiek  krzywdy
dziecku  poniżej  18  roku  życia  przez  rodzica  lub
opiekuna w sferze emocjonalnej.

Zadanie 112.
Wskaż  cechę,  która  NIE  charakteryzuje  edukacji  seksualnej
dzieci i młodzieży:

A.  indoktrynacja,
B.  kompleksowość,
C.  rzetelność,
D.  powszechność.

Zadanie 113.
W metodzie wielowskaźnikowej faza płodności rozpoczyna się:

A . następnego  dnia  po  dniu  uzyskanym  z  obliczeń,
pierwszego  dnia  wystąpienia  jakiegokolwiek  śluzu  czy
zmiany  odczucia,  pierwszego  dnia  zmiany  położenia,
konsystencji lub rozwarcia szyjki,

B . w  dniu  ustalonego  z  obliczeń,  drugiego  dnia  wystąpienia
jakiegokolwiek śluzu czy zmiany odczucia,

C . w dniu wystąpienia bólu owulacyjnego w prawym lub lewym
podbrzuszu  oraz  w  dniu  wystąpienia  plamienia
okołoowulacyjnego,

D . ostatniego  dnia  odczucia  "sucho",  ostatniego  dnia
twardej, zamkniętej i nisko położonej szyjki.



Zadanie 114.
Jedną  z  przyczyn  wystąpienia  depresji  jest  ambiwalencja  uczuć
polegająca na:

A.  braku jakichkolwiek uczuć,
B.  nadmiernej uczuciowości,
C.  przewadze jednego uczucia nad innymi,
D.  współistnieniu krańcowo różnych uczuć.

Zadanie 115.
U  pacjentki,  która  odbywa  poród  w  basenie  rozpoczął  s ię  I I
okres  porodu.  Kobieta  chce  urodzić  dziecko  w  wodzie.  Jaka
pozycja jest wymagana podczas porodu w wodzie?

A.  pozycja na czworaka przy ścianie basenu,
B.  pozycja kuczna,
C.  pozycja klęcząca,
D.  kobieta może przyjmować różne pozycje.

Zadanie 116.
Współcześnie stosowane próby ciążowe opierają się na wykryciu w
moczu obecności:

A .  choriongonadotropiny,
B.  choriosomatotropiny,
C.  alfafetoproteiny,
D.  glikoproteiny.

Zadanie 117.
Ćwiczenia fizyczne wykonywane przez ciężarną w wodzie nazywane
są ćwiczeniami w:

A.  przeciążeniu,
B.  odciążeniu,
C.  wypieraniu,
D.  obciążeniu.

Zadanie 118.
Poradnictwo dyrektywne:

A . l iczy  się  z  indywidualnością  jednostki,  je j  przeżyciami
i samooceną,

B . nie  l iczy  się  z  indywidualnością  jednostki,  je j
przeżyciami i samooceną,

C . l iczy  się  z  indywidualnością  jednostki  i  je j
przeżyciami, a nie liczy się z jej samooceną,

D . nie  l iczy  się  z  indywidualnością  jednostki  i  je j
przeżyciami, ale liczy sie z jej samooceną.



Zadanie 119.
Które  z  wymienionych  działań  NIE  będzie  dobrym  sposobem
realizacji poradnictwa zawodowego?

A.  przedstawienie gotowej propozycji pracy,
B . optymalizowanie  procesu  przygotowania  do  pracy

zawodowej,
C.  ukazywanie perspektyw,
D.  stymulacja rozwoju aspiracji i motywacji.

Zadanie 120.
Pokwitanie jest to:

A . proces  prowadzący  do  dojrzałości  płciowej  i  zdolności
reprodukcyjnej,

B.  okres od pełnej dojrzałości płciowej do starości,
C . okres  w  życiu  kobiety  ,  w  którym  występuje  ostatnia

miesiączka,
D.  proces prowadzący do dojrzałości społecznej.

Zadanie 121.
Dno macicy w 24-tygodniu ciąży znajduje się:

A . w  połowie  odległości  pomiędzy  spojeniem  łonowym  a
pępkiem,

B.  2-3 palce poniżej pępka,
C.  na wysokości pępka,
D.  2-3 palce powyżej pępka.

Zadanie 122.
Tokolizę u ciężarnej należy przerwać natychmiast w przypadku:

A.  bólu w klatce piersiowej,
B . klinicznych  objawów  obrzęku  płuc  (krwioplucie,

duszność),
C.  zaniku odruchów ścięgnistych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 123.
Najlepszym okresem do wykonania badania HSG jest:

A .  kilka dni przed krwawieniem miesiączkowym,
B.  6 lub 7 dni po miesiączce,
C.  pierwsze 2-3 dni po miesiączce,
D.  miesiączka.



Zadanie 124.
Większość  zaburzeń  miesiączkowych występujących w  pierwszych
dwóch latach po menarche:

A . prowadzi  do  głębokich  zaburzeń  z  niepłodnością
włącznie,

B.  uznaje się za normę,
C.  leczy się hormonalnie,
D . ma związek z onkologicznymi zmianami w obrębie miednicy

mniejszej.

Zadanie 125.
Na jakim etapie rozwoju zarodek staje się płodem?

A.  w 4-5 tygodniu ciąży,
B.  w 8-9 tygodniu ciąży,
C.  w 11-12 tygodniu ciąży,
D.  w 20 tygodniu ciąży.

Zadanie 126.
D o  czynników  sprzyjających  miednicowemu  położeniu  płodu  NIE
należy:

A.  miednica ścieśniona,
B.  macica mięśniakowata,
C.  małowodzie,
D.  wielorództwo.

Zadanie 127.
Nadrzędną rolę sterowniczą ludzkim układem hormonalnym pełni:

A .  narząd płciowy,
B.  przysadka mózgowa
C.  podwzgórze,
D.  nadnercza.

Zadanie 128.
Które z deceleracji NIE świadczą o niedotlenieniu płodu:

A.  złożone,
B.  wczesne,
C.  późne,
D.  zmienne.

Zadanie 129.
Antykoncepcji hormonalnej nie wolno m. in. stosować:

A.  przed upływem 2 lat od menarche,
B.  u kobiet po 37 roku życia,
C.  u kobiet boleśnie miesiączkujących,
D.  u kobiet, które przebyły zapalenie przydatków.



Zadanie 130.
Najbogatszym źródłem folianów w pożywieniu są:

A.  białe mięso, dorsz, karp,
B.  biały ryż, makaron, cukier,
C . ciemnozielone  warzywa  liściaste,  pełne  ziarna  zbóż,

nasiona roślin strączkowych,
D.  marchew, pomarańcze

Zadanie 131.
Niesymetryczny rozwój gruczołów sutkowych u dziewcząt:

A .  wiąże się z niedomogą jajników,
B.  jest związany z rozwojem nowotworu,
C.  świadczy o zahamowaniu procesu dojrzewania,
D.  jest fizjologią.

Zadanie 132.
Test poczwórny obejmuje oznaczenie:

A . stężenia  PAPP-A,  AFP,  wolnej  jednostki  beta-hCG,
wolnego estriolu (uE3),

B . stężenia  AFP,  wolnej  jednostki  beta-hCG,  wolnego
estriolu (uE3), inhibiny A,

C . stężenia  wolnej  jednostki  beta-hCG,  stężenia  PAPP-A,
inhibiny A,

D . stężenia  AFP,  wolnej  jednostki  beta-hCG,  PAPP-A,
inhibiny A.

Zadanie 133.
Profilaktyka  zespołu  zaburzeń  oddychania  u  noworodka  w
przypadku zagrażającego porodu przedwczesnego obejmuje podanie
ciężarnej:

A .  Encortonu,
B.  Hydrocortisonu,
C.  Betametazonu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 134.
Opieka  przedciążowa  odnosi  s ię  do  oceny  sytuacji  zdrowotnej
kobiety  i  je j  partnera  przed  poczęciem  dziecka  i  zawiera  dwa
komponenty:

A.  ocenę ewentualności zajścia w ciążę i promocję zdrowia,
B.  ocenę nasienia mężczyzny i płodności kobiety,
C.  oświatę zdrowotną i ocenę stanu zdrowia fizycznego,
D.  promocję zdrowia i umacnianie właściwego stylu życia.



Zadanie 135.
Jak  nazywamy sztywność  prącia  bez  uczucia  przyjemności,  która
utrzymuje się przez dłuższy czas?

A.  podniecenie seksualne,
B.  zaburzenie libido,
C.  zmazy nocne,
D.  priapizm.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH
TEST NR 182214
GRUPA 1
Zadanie 1.
Drętwienie  i  mrowienie  rąk  w  ciąży,  dolegliwości  bólowe  kciuka,
palca  wskazującego,  środkowego  oraz  połowy  obrączkowego  są
objawem:

A.  zespołu kanału stępu,
B.  zespołu cieśni nadgarstka,
C.  zespołu Cushinga,
D.  zespołu kanału Guyona.

Zadanie 2.
Kazirodztwo  to  wszelkie  działania  o  podłożu  seksualnym
odbywające się pomiędzy:

A.  rodzicami a dziećmi,
B.  dziadkami a wnukami,
C.  rodzeństwem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 3.
Zawężenie  oscylacji  czynności  tętna  płodu  w  zapisie  NST  NIE
jest spowodowane przez:

A.  podanie pacjentce narkotycznego środka przeciwbólowego,
B.  sen płodu,
C.  ułożenie pacjentki na wznak,
D.  ruchy płodu.

Zadanie 4.
Kobiety odczuwają największe potrzeby seksualne:

A.  w czasie miesiączki,
B.  w okresie płodnym,
C.  w okresie przed miesiączką,
D.  indywidualnie.

Zadanie 5.
Poradnictwo przedkoncepcyjne zajmuje się:

A .  opieką nad matką i dzieckiem,
B.  opieką nad kobietą ciężarną,
C.  rodzicami mającego narodzić się dziecka,
D.  zdrowiem kobiety i mężczyzny, którzy planują potomstwo.

Zadanie 6.
Wadą prezerwatywy jest m, in.:

A .  zmniejszenie doznań seksualnych u mężczyzn,
B.  częste zapalenia przydatków u kobiet,
C.  zwiększone ryzyko raka szyjki macicy,
D.  skracanie stosunku płciowego.



Zadanie 7.
Markerem biochemicznym występowania zaśniadu groniastego jest:

A .  alfafetoproteina,
B.  estriol,
C.  beta-hCG,
D.  progesteron.

Zadanie 8.
Które gruczoły NIE biorą udziału w produkcji nasienia?

A.  gruczoły cewkowe,
B.  gruczoł krokowy,
C.  gruczoł Cowpera,
D.  gruczoł Bartholina.

Zadanie 9.
W  I I  i  I I I  trymestrze  ciąży  zapotrzebowanie  na  energię  zwiększa
się o:

A.  150 kcal / dobę,
B.  300 kcal / dobę,
C.  500 kcal / dobę,
D.  600 kcal / dobę.

Zadanie 10.
Jednym ze źródeł danych o pacjencie w celu postawienia diagnozy
pielęgniarskiej  jest  pomiar.  Do  pomiaru  bezpośredniego  NIE
zaliczysz określenie:

A.  BMI,
B.  wzrostu,
C.  ciśnienia tętniczego krwi,
D.  poziomu glukozy we krwi.

Zadanie 11.
Większość  zaburzeń  miesiączkowych występujących w  pierwszych
dwóch latach po menarche:

A . prowadzi  do  głębokich  zaburzeń  z  niepłodnością
włącznie,

B.  uznaje się za normę,
C.  leczy się hormonalnie,
D . ma związek z onkologicznymi zmianami w obrębie miednicy

mniejszej.



Zadanie 12.
Aby  uniknąć  zakażenia  Toxoplasma  gondii,  ciężarnej  należy
zalecić:

A .  ograniczenie kontaktów z osobami chorymi i zwierzętami,
B.  profilaktyczne przyjmowanie Rowamycyny,
C . unikanie  spożywania  surowego  mięsa,  ograniczenie

kontaktu z kotami,
D.  unikanie korzystania z toalet publicznych.

Zadanie 13.
Zgwałcenie jest możliwe:

A.  w małżeństwie,
B.  w kontakcie z prostytutką,
C.  kiedy sprawcą jest mężczyzna,
D.  w każdym z wymienionych wariantów.

Zadanie 14.
Klinicznymi  objawami  wskazującymi  na  zespół  zakażenia  owodni
są:

A . podwyższona temperatura ciała, leukocytoza, tachycardia
matczyna  i  płodu  ze  zwężeniem  oscylacji  w  zapisie  KTG,
podwyższone CRP,

B . obniżenie  temperatury  ciała,  wzrost  ciśnienia
tętniczego, leukopenia, białko w moczu, obrzęki,

C . obrzęki,  bradycardia  matki,  zapalenie  pęcherza
moczowego,

D.  dreszcze, odwodnienie, nietrzymanie szyjki macicy.

Zadanie 15.
O bradykardii płodu mówi się, gdy:

A . czynność serca płodu wynosi < 110 ud./min, przynajmniej
przez 3 minuty,

B . czynność serca płodu wynosi < 100 ud./min, przynajmniej
przez 10 minut,

C . czynność serca płodu wynosi < 100 ud./min, przynajmniej
przez 20 minut,

D . czynność serca płodu wynosi < 120 ud./min, przynajmniej
przez 5 minut.



Zadanie 16.
Kryteria rozpoznania łagodnego stanu przedrzucawkowego:

A . R R wyższe lub równe 135/85 mm Hg mierzone 2-krotnie w
odstępie 6-godzinnym, białkomocz powyżej lub równy 200
mg,

B . RR wyższe lub równe 160/110 mm Hg, białkomocz powyżej
lub równy 2g,

C . RR wyższe lub równe 145/100 mm Hg mierzone 2-krotnie w
odstępie 6-godzinnym, białkomocz powyżej lub równy 2g,

D . R R wyższe lub równe 140/90 mm Hg mierzone 2-krotnie w
odstępie 6-godzinnym, białkomocz powyżej lub równy 300
mg.

Zadanie 17.
Oscylacja prawidłowa to oscylacja:

A.  milcząca
B.  zawężona,
C.  falujaca,
D.  skacząca.

Zadanie 18.
U  27-letniej  kobiety,  matki  dwojga  dzieci,  zastosowano
antykoncepcję  polegającą  na  założeniu  wkładki
wewnątrzmacicznej.  Po  upływie  10  dni  od  miesiączki  wystąpiło
krwawienie, które może sugerować:

A.  reakcję organizmu na stosunek płciowy,
B . przyspieszone  krwawienie  miesięczne,  ciążę

pozamaciczną,
C . przebicie  ściany  macicy,  ciążę  pozamaciczną,  zmiany

położenia wkładki, ciążę wewnątrzmaciczną - poronienie,
D.  krwawienie po podniesieniu ciężkiego przedmiotu.

Zadanie 19.
Niedobór kwasu foliowego w ciąży powoduje:

A.  zespół Downa,
B.  wady cewy nerwowej,
C.  fenyloketonurię,
D.  uogólniony obrzęk płodu.

Zadanie 20.
Wzrost  stężenia  jakiego  hormonu  w  okresie  pomenopauzalnym
zwiększa ryzyko występowania raka sutka?

A.  estrogenu,
B.  testosteronu,
C.  progesteronu,
D.  gonadotropiny.



Zadanie 21.
D o  położnej  zgłasza  się  kobieta  w  30  tygodniu  ciąży  chorująca
n a  nadciśnienie  tętnicze  indukowane  ciążą.  Prosi  o  poradę  w
zakresie  pielęgnacji  płaskich  brodawek.Udzielona  porada  ma
charakter:

A .  bezpośredni, jednorazowy, prosty,
B.  pośredni, prosty, indywidualny,
C.  bezpośredni, indywidualny, wzbogacony,
D.  bezpośredni, indywidualny, zbiorowy.

Zadanie 22.
Najczęściej spotykanym u mężczyzn kompleksem jest kompleks:

A.  słabego owłosienia klatki piersiowej,
B.  małego członka,
C.  nadwagi,
D.  niskiego wzrostu.

Zadanie 23.
Nadrzędną rolę sterowniczą ludzkim układem hormonalnym pełni:

A .  narząd płciowy,
B.  przysadka mózgowa
C.  podwzgórze,
D.  nadnercza.

Zadanie 24.
Fizjologiczna niedokrwistość ciężarnych spowodowana jest:

A . zmniejszeniem  objętości  osocza,  spadkiem  stężenia
hemoglobiny i obniżeniem się wartości hematokrytu,

B.  obniżeniem stężenia hemoglobiny poniżej 11,0 g%,
C . zwiększeniem  objętości  osocza,  spadkiem  stężenia

hemoglobiny i obniżeniem się wartości hematokrytu,
D . zwiększeniem  objętości  osocza,  podwyższonym  stężeniem

hemoglobiny i obniżeniem się wartości hematokrytu.

Zadanie 25.
Początek  rozwoju  owłosienia  łonowego  charakterystyczny  jest  dla
fazy:

A.  dziecięcej,
B.  przedpokwitaniowej,
C.  pokwitania,
D.  dojrzewania.



Zadanie 26.
W  cyklu  o  prawidłowej  długości,  charakterystyczna  dla
jajeczkowania zmiana temperatury wypada około:

A.  10 dnia cyklu,
B.  8 dnia cyklu,
C.  20 dnia cyklu,
D.  14 dnia cyklu.

Zadanie 27.
Płacz  dziecka  w  pierwszych  tygodniach  życia,  najczęściej
spowodowany jest:

A .  uczuciem głodu,
B.  uczuciem rozdrażnienia,
C.  chęcią zabawy,
D.  znużeniem.

Zadanie 28.
Idea planowania rodziny pozwoliła współczesnemu człowiekowi na:

A.  przejście od płodności naturalnej do racjonalnej,
B.  przejście od płodności racjonalnej do naturalnej,
C . traktowanie  posiadania  dzieci  jako  nadrzędnego  celu

życia człowieka,
D . dostosowanie  się  do  polityki  ekonomicznej  i

demograficznej danego państwa.

Zadanie 29.
Oscylacja typu sinusoidalnego świadczy o:

A.  śnie płodu,
B.  podrażnieniu nerwu błędnego,
C.  kwasicy płodu,
D.  skurczach macicy.

Zadanie 30.
Hormonem wpływającym na ośrodek termoregulacji, odpowiedzialnym
z a  wzrost  temperatury  w  czasie  cyklu  miesiączkowego  kobiety
jest:

A .  estriol,
B.  estradiol,
C.  progesteron,
D.  testosteron.

Zadanie 31.
W przebiegu rzucawki występują drgawki:

A .  kloniczno - toniczne,
B.  toniczno - kloniczne,
C.  mimiczno - kloniczne,
D.  parestezje i drgawki toniczne.



Zadanie 32.
Regularne współżycie pary starającej się o dziecko oznacza:

A . 1  stosunek  płciowy  w  tygodniu,  bez  stosowania  żadnych
metod antykoncepcji,

B . ok.  3  stosunki  płciowe  w  tygodniu  bez  stosowania
żadnych metod antykoncepcji,

C . ok.  7  stosunków  płciowych  w  miesiącu  bez  stosowania
żadnych metod antykoncepcji,

D . i lość  stosunków  płciowych  w  przedziale  czasu  nie  ma
znaczenia.

Zadanie 33.
Do oceny dojrzałości szyjki macicy służy skala:

A.  Brazeltona,
B.  Bishopa,
C.  Bethezda
D.  Braxtona.

Zadanie 34.
Elementami  psychoprofilaktyki  porodowej  realizowanej  w  ramach
programu szkoły rodzenia są:

A.  dydaktyka, psychoterapia, fizjoprofilaktyka,
B . edukacja  przedporodowa,  edukacja  porodowa,  edukacja

połogowa,
C.  pedagogika, psychoterapia, fizjoedukacja,
D.  dydaktyka, psychoprofilaktyka, pedagogika perinatalna.

Zadanie 35.
Po menopauzie głównym źródłem estrogenów jest:

A .  jajnik,
B.  macica,
C.  tkanka tłuszczowa,
D.  przysadka mózgowa.

Zadanie 36.
Bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  karmienia  naturalnego  ze
strony dziecka jest:

A .  galaktozemia, nietolerancja laktozy,
B.  rozczep wargi i podniebienia,
C.  fenyloketonuria, wrodzony niedobór laktozy,
D.  biegunka, kolka niemowlęca, wcześniactwo.



Zadanie 37.
Zapis KTG jest reaktywny, gdy występuje:

A.  normokardia, akceleracje związane z ruchami płodu,
B . normokardia,  oscylacja  zawężona,  deceleracje  późne

związane ze skurczami,
C.  normokardia, deceleracje późne z oscylacją zawężoną,
D . normokardia,  oscylacja  milcząca,  deceleracje  późne

odruchowe.

Zadanie 38.
Które  mikroorganizmy  najczęściej  wywołują  drożdżycę  narządów
płciowych?

A.  lactobacilius acidophilus,
B.  trichomonas vaginalis,
C.  candidia albicans,
D.  chlamydia.

Zadanie 39.
Wynik  testu  niestresowego  jest  reaktywny,  jeśli  w  ciągu  20
minut stwierdzi się występowanie:

A . amplitudy zmienności długoterminowej poniżej 10 uderzeń
na minutę,

B . 1  akceleracji  skojarzonej  z  ruchami  płodu  o  amplitudzie
powyżej  15  uderzeń  na  minutę,  trwającej  minimum  15
sekund,

C . 1  akceleracji  skojarzonej  z  ruchami  płodu  o  amplitudzie
do 15 uderzeń na minutę, trwającej minimum 10 sekund,

D . 2  akceleracji towarzyszących ruchom płodu o amplitudzie
powyżej  15  uderzeń  na  minutę,  trwającej  minimum  15
sekund.

Zadanie 40.
Położna rodzinna pracująca w środowisku uzna, że poradnictwo to
działalność, która optymalizuje:

A.  jedną dziedzinę życia oraz rozwój osobowości człowieka,
B.  różne dziedziny życia oraz rozwój osobowości człowieka,
C . jedną  dziedzinę  życia  oraz  rozwój  określonej  cechy

charakteru człowieka,
D . różne  dziedziny  życia  oraz  rozwój  określonej  cechy

charakteru człowieka.

Zadanie 41.
Badanie piersi powinno być przeprowadzane:

A.  w czasie miesiączki,
B.  między 7-10 dniem cyklu,
C.  w okresie okołoowulacyjnym,
D.  w 2 połowie cyklu.



Zadanie 42.
W  przypadku planowania poczęcia  za  pomocą metody objawowo -
termicznej najistotniejszym elementem jest:

A .  ustalenie długości trwania cyklów miesiączkowych,
B.  określenie początku i końca okresu płodności,
C.  codzienne współżycie seksualne,
D.  stwierdzenie krótkiej fazy wyższej temperatury.

Zadanie 43.
Czy  niedoczynność  tarczycy  u  kobiety  może  być  przyczyną
niepłodności?

A.  nie, choroby tarczycy nie mają związku z niepłodnością,
B . nie,  tylko  nadczynność  tarczycy  ma  związek  z

niepłodnością,
C.  tak, ale tylko ze strony mężczyzny,
D.  tak, ponieważ występują cykle bezowulacyjne.

Zadanie 44.
Ćwiczenia fizyczne wykonywane przez ciężarną w wodzie nazywane
są ćwiczeniami w:

A.  przeciążeniu,
B.  odciążeniu,
C.  wypieraniu,
D.  obciążeniu.

Zadanie 45.
Które  z  poniższych  określeń  NIE  definiuje  procesu
pielęgnowania?

A.  tradycyjny,
B.  ciągły,
C.  indywidualny,
D.  całościowy.

Zadanie 46.
Profil biofizyczny płodu obejmuje ocenę:

A . napięcia  mięśniowego  płodu,  ruchów  płodu,  ruchów
oddechowych płodu, objętość płynu owodniowego, czynność
serca płodu,

B . ruchów płodu, ruchów oddechowych płodu, objętość płynu
owodniowego, czynność serca płodu,

C . napięcia  mięśniowego  płodu,  ruchów  płodu,  ruchów
oddechowych płodu, barwę płynu owodniowego, czynność
serca płodu,

D . napięcia  mięśniowego  płodu,  ruchów  płodu,  ruchów
oddechowych płodu, barwę płynu owodniowego.



Zadanie 47.
Cechami oziębłości seksualnej jest:

A . wymuszanie  kontaktów  seksualnych,  brak  satysfakcji
seksualnej,

B . negatywne nastawienie do stałego partnera, pozytywne do
innych,

C . uprawianie  seksu  analnego  i  oralnego,  szukanie
dodatkowych doznań seksualnych,

D . brak  pragnienia  kontaktów  seksualnych,  reakcji
seksualnych  w  czasie  kontaktów  oraz  satysfakcji
emocjonalnych.

Zadanie 48.
Negatywne związki rodziny ze zdrowiem obserwuje się w wyniku:

A.  źle realizowanej opieki i pielęgnowania w chorobie,
B.  braku pielęgnowania,
C.  negatywnej postawy emocjonalnej,
D.  połączenia wszystkich wymienionych czynników.

Zadanie 49.
Położna  planując  dobór  osób  i  działań  do  ustalonych  zadań
pracuje nad etapem procesu:

A.  rozpoznania,
B.  planowania,
C.  realizacji,
D.  oceny.

Zadanie 50.
Przeciwwskazaniem do antykoncepcji hormonalnej jest m. in.:

A .  nasilony trądzik,
B.  skłonność do osteoporozy,
C.  występujący zespół napięcia przedmiesiączkowego,
D.  przerost błony śluzowej macicy.

Zadanie 51.
Przyjmowanie  kwasu  foliowego  jest  szczególnie  wskazane  dla
kobiet  planujących  ciążę,  ponieważ  jego  niedobór  może
powodować:

A.  EPH-gestozę,
B.  cukrzycę,
C.  kwasicę,
D.  wady u płodu.



Zadanie 52.
Wysokie  stężenie  fibronektyny  płodowej  w  wydzielinie  szyjkowej
jest bardzo czułym markerem:

A.  ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego,
B.  ryzyka wystąpienia wad genetycznych u dziecka,
C.  występowania zaśniadu groniastego,
D.  świadczącym o obumarciu płodu.

Zadanie 53.
W  przypadku  poprzecznego  położenia  płodu  ukończenie  ciąży
odbywa się poprzez:

A.  poród drogami i siłami natury,
B.  poród zabiegowy z użyciem kleszczy położniczych,
C.  cięcie cesarskie,
D.  poród zabiegowy z użyciem próżnociągu położniczego.

Zadanie 54.
W poradnictwie problem rodzi się w:

A.  świadomości doradcy,
B.  świadomości osoby szukającej porady,
C.  danym środowisku,
D.  określonej sytuacji.

Zadanie 55.
Czy  można  porównywać  skuteczność  różnych  metod  sterowania
płodnością?

A.  tak, służy do tego celu wskaźnik Pearla,
B.  tak, służy do tego celu wskaźnik Nabotta,
C . nie,  ponieważ  każda  metoda  opiera  się  na  innej

zasadzie,
D.  nie, ponieważ jest dużo metod.

Zadanie 56.
Aby zapobiegać lub eliminować bóle krzyża, należy:

A.  wykonywać ćwiczenia usprawniające,
B . wykonywać  zajęcia  domowe  w  pozycji  półzgięcia  tułowia

do przodu,
C.  regularnie wykonywać ćwiczenia oddechowe,
D.  ograniczyć aktywność fizyczną do niezbędnego minimum.



Zadanie 57.
Koncentracja,  na  wyuczonych  w  okresie  ciąży,  umiejętnościach
oddychania i relaksu sprzyja:

A.  odprężeniu w układzie nerwowo-mięśniowym,
B . mobilizacji  napięcia  obronnego  i  wzmożonej  reakcji

doznaniowej,
C . napięciu  wegetatywnemu i  mięśniowemu,  co  prowadzi  do

odczuwalności naturalnej,
D . napięciu afektywnemu i tym samym ekonomicznemu zużyciu

energii  co  w  konsekwencji  prowadzi  do  naturalnej
interpretacji doznań.

Zadanie 58.
Anoreksja może mieć następujące przyczyny:

A.  podłoże biochemiczne,
B.  czynniki odżywcze (niedobory pokarmowe),
C.  podłoże psychiczne,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 59.
Pewny objaw ciąży to:

A.  zatrzymanie miesiączki,
B . ultrasonograficzne  potwierdzenie  obecności  pęcherzyka

płodowego (w 5-6 tygodniu ciąży),
C.  dodatni wynik testu ciążowego,
D.  pigmentacja linii białej.

Zadanie 60.
Badaniem ultrasonograficznym można zdiagnozować:

A.  galaktozemię,
B.  fenyloketonurię,
C.  przepuklinę oponowo-rdzeniową,
D.  zespół Klinefeltera.

Zadanie 61.
Stany  emocjonalne  występujące  u  kobiety  ciężarnej  w  I
trymestrze to:

A.  stabilizacja emocjonalna,
B.  zmęczenie i znużenie,
C.  ambiwalencja uczuć i zmienny nastrój,
D.  spowolnienie umysłowe i trudności w skupieniu uwagi.



Zadanie 62.
Niesymetryczny rozwój gruczołów sutkowych u dziewcząt:

A .  wiąże się z niedomogą jajników,
B.  jest związany z rozwojem nowotworu,
C.  świadczy o zahamowaniu procesu dojrzewania,
D.  jest fizjologią.

Zadanie 63.
Według  wytycznych  Polskiego  Towarzystwa  Ginekologicznego  w
ciąży  o  przebiegu  prawidłowym  badanie  USG  z  dokumentacją
zdjęciową powinno być wykonane:

A.  2 razy,
B.  3 razy,
C.  5 razy,
D.  10 razy.

Zadanie 64.
Objawy,  które  najczęściej  zapowiadają  wystąpienie  psychozy  u
położnicy to:

A.  niepokój,
B.  zaburzenia snu,
C.  bezradność,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 65.
Jak postępować z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu?

A . dziecko  może  pozostać  przy  matce,  aby  ta  mogła  je
przytulić do piersi,

B . noworodka należy natychmiast umieścić pod lampą w celu
ogrzania,

C . dziecko  powinno  być  umieszczone  na  okres  1  godziny  w
ciepłym inkubatorze,

D . noworodek  powinien  być  natychmiast  zbadany  przez
lekarza,  aby  stwierdzić,  czy  nie  doszło  do
zachłyśnięcia się wodą.

Zadanie 66.
Pierwszy etap procesu pielęgnowania kończy się:

A .  gromadzeniem danych o podmiocie opieki i jego rodzinie,
B . analizowaniem  i  syntetyzowaniem  danych  o  podmiocie

opieki i jego rodzinie,
C.  stawianiem diagnozy pielęgniarskiej,
D.  ustalaniem celu opieki.



Zadanie 67.
W seksuologii przyjęto jako dominującą u człowieka płeć:

A.  genotypową,
B.  hormonalną,
C.  psychiczną,
D.  społeczną.

Zadanie 68.
Która  z  poniższych  postaw  u  doradcy  świadczy  o  niewłaściwym
przygotowaniu do roli?

A.  rezygnacja z oceny,
B . umiejetność  wytwarzania  klimatu  we  wzajemnych

kontaktach,
C.  narzucanie swojej koncepcji rozwiązania problemu,
D.  pełna akceptacja klienta.

Zadanie 69.
Biała,  śluzowa  wydzielina  o  kwaśnym  zapachu  pojawiająca  się  w
okresie pokwitaniowym u dziewczynki świadczy o:

A.  zakażeniu rzęsistkiem pochwowym,
B.  drożdżycy pochwy,
C.  działaniu estrogenów,
D.  podnieceniu płciowym.

Zadanie 70.
Położna odwiedza kobietę w 30 tygodniu ciąży w je j domu. Osoba
radząca się oczekuje od doradcy:

A.  wiedzy i kompetencji,
B.  kompetencji i gotowości do udzielania pomocy,
C.  właściwej postawy i umiejętności,
D.  właściwej postawy, wiedzy i umiejętności.

Zadanie 71.
Wytrysk przedwczesny ma miejsce wtedy, kiedy:

A.  występuje już w czasie pieszczot,
B.  występuje w momencie imisji członka do pochwy,
C . występuje  po  kilku  czy  kilkunastu  ruchach  członka  w

pochwie,
D.  może obejmować wszystkie wyżej wymienione warianty.

Zadanie 72.
Przeciwwskazaniem do porodu w wodzie jest:

A .  poród u pierwiastki,
B.  niewydolność łożyska,
C.  występowanie silnych skurczów porodowych,
D.  stan po przebytym cięciu cesarskim.



Zadanie 73.
Który  z  terminów  łacińskich  oznacza  obfite  miesiączki  o
przedłużonym czasie trwania?

A.  polymenorrhoea,
B.  menometrorrhagia,
C.  dysmenorrhoea,
D.  algomenorrhoea.

Zadanie 74.
Przeciwwskazania względne do stosowania tokolizy to:

A.  ciąża obumarła,
B.  wady letalne płodu,
C.  przedwczesne oddzielenie się łożyska,
D.  stan przedrzucawkowy.

Zadanie 75.
Położna  rodzinna,  która  edukację  rozpoczyna  od  treści  łatwych,
przystępnych i znanych odbiorcy stosuje zasadę:

A.  systematyczności,
B.  stopniowania trudności,
C.  doboru treści,
D.  elastyczności.

Zadanie 76.
Prawidłowe życie seksualne spełnia trzy zasadnicze funkcje:

A.  seksualną, psychologiczną, społeczną,
B.  prokreacyjną, psychologiczną, społeczną,
C.  popędową, prokreacyjną, emocjonalną,
D.  społeczną, psychologiczną, hormonalną.

Zadanie 77.
Zaburzenia preferencji seksualnych są to:

A.  dewiacje,
B.  zboczenia,
C.  parafie,
D.  powyższe synonimy.

Zadanie 78.
Pierwsza  wizyta  patronażowa  położnej  w  domu  położnicy  po
fizjologicznym porodzie powinna odbyć się:

A .  tydzień po porodzie,
B.  2 tygodnie po porodzie,
C.  po połogu,
D.  do 48 godzin od złoszenia.



Zadanie 79.
Ułożenie płodu to stosunek:

A.  poszczególnych części płodu do ścian macicy,
B.  poszczególnych części płodu względem siebie,
C.  długiej osi płodu do długiej osi macicy,
D.  części przodującej do płaszczyzny wchodu.

Zadanie 80.
Deceleracje  będące  lustrzanym  odbiciem  skurczów  macicy  to
deceleracje:

A .  późne,
B.  zmienne,
C.  złożone
D.  wczesne.

Zadanie 81.
Badanie histerosalpingograficzne służy do badania i oceny:

A.  tylnego sklepienia pochwy,
B . uwidocznienia  w  powiększeniu 10-  krotnym tarczy  części

pochwowej szyjki macicy,
C.  jajowodów i jelita grubego,
D.  jajowodów i macicy.

Zadanie 82.
Kobieta  w  wieku 31  lat  i  mężczyzna w  wieku 35  lat  współżyją  ze
sobą  od  półtora  roku,  nie  stosują  żadnej  metody  regulacji
poczęć,  nie  mają  jednak  dzieci.Czy  u  tej  pary  występuje
niepłodność małżeńska?

A.  nie, to zbyt krótki czas, aby stwierdzić niepłodność,
B.  nie, ponieważ nie są małżeństwem,
C . tak,  półtora  roku  współżycia  płciowego  to  wystarczający

czas, aby to stwierdzić,
D.  tak, ale tylko ze strony mężczyzny.

Zadanie 83.
Najczęściej do zakażenia wirusem HIV dochodzi:

A .  przy zabiegach operacyjnych,
B.  przy korzystaniu ze wspólnego WC,
C.  podczas przygodnych kontaktów seksualnych,
D.  podczas karmienia piersią.



Zadanie 84.
Edukując młodą dziewczynę omawiasz  je j  zagadnienia  związane z
cyklem miesiączkowym. Wskaż kolejność faz cyklu miesiączkowego:

A.  folikularna - owulacyjna - lutealna - miesiączkowa,
B.  miesiączkowa - folikularna - owulacyjna - lutealna,
C.  owulacyjna - folikularna - lutealna - miesiączkowa,
D.  miesiączkowa - lutealna - owulacyjna - folikularna.

Zadanie 85.
Najmniejsze  prawdopodobieństwo  zaistnienia  ciąży  bez
uprzedniego leczenia jest w przypadku:

A.  żylaków powrózka nasiennego,
B.  azoospermii,
C.  endometriozy,
D.  chlamydiozy.

Zadanie 86.
Kapacytacja jest to:

A .  osiągnięcie przez plemniki całkowitej dojrzałości,
B.  brak jakichkolwiek postaci plemników,
C.  nieprawidłowa budowa plemnika,
D.  brak dojrzałych plemników.

Zadanie 87.
Typ  sylwetki  oraz  ukształtowanie  drugo-  i  trzeciorzędowych  cech
płciowych definiowane jest jako płeć:

A.  społeczna,
B.  fenotypowa,
C.  gonadoforyczna i gonadalna,
D.  psychiczna.

Zadanie 88.
Leczenie testosteronem stosuje się w zaburzeniach:

A.  hypogonadyzmie,
B.  dyspareunii,
C.  nadmiernym popędzie seksualnym,
D.  pochwicy.

Zadanie 89.
P o  wystąpieniu  zaśniadu  groniastego  kobieta  może  zajść  w
kolejną ciążę minimum po upływie:

A.  3 miesięcy,
B.  6 miesięcy,
C.  12 miesięcy,
D.  2 lat.



Zadanie 90.
Mleko ludzkie zmienia swój skład w zależności od:

A.  czasu trwania ciąży,
B.  pory dnia i nocy,
C.  czasu od rozpoczęcia ssania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 91.
Najmniejszą ilość wirusa HIV zawiera/-ją:

A.  krew,
B.  wydzielina pochwy,
C.  łzy,
D.  śl inę.

Zadanie 92.
Pojawiające się w czasie ciąży zaparcia są wynikiem:

A . wydłużenia  pasażu  żołądkowo-jelitowego  pod  wpływem
działania progesteronu,

B.  zwiotczenia mięśni dna miednicy,
C . rozluźniającego  działanie  progesteronu  na  mięśnie

gładkie  jel it,  powodującego  utratę  ich  napięcia  oraz
zmniejszającego perystaltykę jelita grubego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 93.
Pierwsze karmienie dziecka, powinno mieć miejsce:

A.  jeszcze na sali porodowej, bezpośrednio po porodzie,
B.  pod koniec I doby życia dziecka,
C.  około 2 godzin po porodzie,
D.  około 4 godzin po porodzie.

Zadanie 94.
Zespoły genetyczne prowadzące do niepłodności męskiej to:

A .  Zespół Turnera,
B.  wnętrostwo,
C.  Zespół Klinefeltera,
D.  Zespół Spodziectwa.

Zadanie 95.
Najlepszy moment wejścia rodzącej do wody jest wtedy, gdy:

A . występuje  nieregularna  czynność  skurczowa,  ponieważ
woda stymuluje poród,

B.  jest w drugim okresie porodu,
C . rozwarcie  szyjki  macicy  wynosi  5  cm  i  skurcze  są

regularne,
D.  pojawiają się skurcze co 15-25 min.



Zadanie 96.
Kobieta  z  ciążą  wysokiego  ryzyka  funkcjonująca  w  zagrożonym
społecznie  środowisku  jest  pod  opieką  położnej  rodzinnej.  Przy
pomocy, jakich metod gromadzi położna dane o rodzinie?

A.  wywiadu,
B.  obserwacji,
C.  analizy dokumentów,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 97.
Relaktacja jest to:

A .  zakończenie laktacji,
B .  wznowienie karmienia,
C.  nawał pokarmu,
D.  brak pokarmu.

Zadanie 98.
W celu wykrycia cukrzycy u ciężarnych wykonuje się standardowo
test obciążenia glukozą pomiędzy:

A.  20 - 24 tyg. ciąży,
B.  24 - 28 tyg. ciąży,
C.  28 - 32 tyg. ciąży,
D.  32 - 36 tyg. ciąży.

Zadanie 99.
Najlepszym okresem do wykonania badania HSG jest:

A .  kilka dni przed krwawieniem miesiączkowym,
B.  6 lub 7 dni po miesiączce,
C.  pierwsze 2-3 dni po miesiączce,
D.  miesiączka.

Zadanie 100.
Najczęstszą  infekcją  pojawiającą  się  u  ciężarnej  chorej  na
cukrzycę jest:

A .  zakażenie dróg moczowych,
B.  infekcja wewnątrzmaciczna,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  infekcja górnych dróg oddechowych.



Zadanie 101.
Jakie znaczenie ma ewaluacja bieżąca dla przebiegu nauczania w
szkole rodzenia?

A . pozwala  na  modyfikację  procesu  nauczania  w  trakcie
trwania kursu,

B.  ocenia trwałość wiedzy,
C . pozwala  na  wstępną  ocenę  stanu  wiedzy  i  motywacji

uczestników kursu,
D.  pozwala na ocenę końcowych efektów jakie osiągnęliśmy.

Zadanie 102.
Serce dziecka zaczyna bić licząc od zapłodnienia w dniu:

A.  11,
B.  21,
C.  31,
D.  41.

Zadanie 103.
D o  obliczenia  terminu  porodu  w  oparciu  o  datę  poczęcia  stosuje
się regułę:

A.  data poczęcia - 3 miesiące - 7 dni + 1 rok,
B.  data poczęcia - 3 miesiące + 7 dni + 1 rok,
C.  data poczęcia - 3 miesiące - 14 dni + 1 rok,
D.  data poczęcia - 4 miesiące + 7 dni + 1 rok.

Zadanie 104.
Która  kolejność  zaproponowanych  etapów  procesu  pielęgnowania
jest właściwa?

A . ustalenie  planu,  gromadzenie  danych,  ocena  wyników,
realizacja planu,

B . gromadzenie  danych,  ocena  wyników,  ustalenie  planu,
realizacja planu,

C . ocena  wyników,  realizacja  planu,  ustalenie  planu,
gromadzenie danych,

D . gromadzenie  danych,  ustalenie  planu,  realizacja  planu,
ocena wyników.

Zadanie 105.
Łacińskim odpowiednikiem terminu "bliźnięta" jest:

A .  macrofetus,
B.  gemelli,
C .  carcinoma,
D.  graviditas secundaria.



Zadanie 106.
Jakie funkcje pełni łożysko?

A.  odżywczą, wydalniczą, termoregulacyjną,
B.  odżywczą, wydalniczą, oddechową, endokrynologiczną,
C.  odżywczą i oddechową,
D.  odżywczą, oddechową, wydalniczą i termoregulacyjną.

Zadanie 107.
Podstawowe przygotowanie młodzieży do pełnienia ról małżeńskich
i rodzicielskich dokonuje się przede wszystkim w:

A.  w szkole,
B.  w domu rodzinnym,
C.  wśród nieformalnych grup rówieśniczych,
D.  wśród formalnych grup rówieśniczych.

Zadanie 108.
W  pedagogice społecznej  wychowanie widziane jest  jako działanie
zmierzające  do  organizowania  sytuacji  wychowawczych
umożliwiających  zabieganie  wychowawcy  o  rozwój  wychowanka.
Która z wymienionych niżej czynności stoi w SPRZECZNOŚCI z tak
rozumianym wychowaniem?

A.  przedstawienie gotowych sposobów działania,
B.  pielęgnowanie rozwoju,
C . uczenie  sztuki  poszukiwania  i  wyboru  wartości

istniejących,
D.  wyrabianie sprawności w kierowaniu sobą.

Zadanie 109.
Tokolizę u ciężarnej należy przerwać natychmiast w przypadku:

A.  bólu w klatce piersiowej,
B . klinicznych  objawów  obrzęku  płuc  (krwioplucie,

duszność),
C.  zaniku odruchów ścięgnistych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 110.
Doustne środki antykoncepcyjne są włączone do wykazu czynników:

A.  deroidalnych,
B.  rakotwórczych,
C.  pirogennych,
D.  zatorowych.



Zadanie 111.
Przyczyną zespołu napięcia przedmiesiączkowego są zaburzenia:

A.  hormonalne,
B.  psychiczne,
C.  łaknienia,
D.  seksualne.

Zadanie 112.
Oznaczanie gonadotropiny kosmówkowej ma zastosowanie w:

A.  diagnostyce prenatalnej wad płodu,
B . monitorowaniu skuteczności leczenia ciąży pozamacicznej

metotreksatem,
C.  diagnostyce zaśniadu i nowotworów kosmówki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 113.
Które  schorzenie  jest  częstą  dolegliwością  okresu
premenopauzalnego?

A.  mięśniaki macicy,
B.  zapalenie pęcherza moczowego,
C.  rogowacenie białe,
D.  marskość sromu.

Zadanie 114.
Najczęstszą przyczyną zaburzeń erekcji jest/są:

A.  nadczynność tarczycy,
B.  zaburzenia krążenia,
C.  łagodny przerost gruczołu krokowego,
D.  choroba wrzodowa.

Zadanie 115.
Skala  dojrzałości  szyjki  macicy  wg  skali  Bishopa  ocenia
następujące parametry:

A . rozwarcie,  skrócenie,  konsystencję,  stosunek  do  osi
pochwy,

B.  rozwarcie, konsystencję, stosunek do osi pochwy,
C . rozwarcie,  skrócenie,  konsystencję,  ewentualne  wady

szyjki,
D . rozwarcie,  skrócenie,  pozycja  punktu  prowadzącego,

konsystencję, stosunek do osi pochwy.



Zadanie 116.
Autoaglutynacja plemników jest to:

A . proces  samoniszczenia  wywołany  przez  czynniki
immunologiczne,

B . samoistne  upłynnienie  nasienia,  które  następuje  20
minut po wytrysku,

C . zwiększenie  produkcji  plemników  poprzez  podawanie
leków,

D . podanie  kobiecie  przed  stosunkiem  substancji
podtrzymujących życie plemników.

Zadanie 117.
Jaką  formę  zajęć  należy  zastosować  w  szkole  rodzenia  w  celu
zwiększenia skuteczności edukacji?

A.  grupową i zbiorową,
B.  indywidualną i zbiorową,
C.  zbiorową, grupową i indywidualną,
D.  zbiorową.

Zadanie 118.
Do procedur nieinwazyjnych diagnostyki prenatalnej zalicza się:

A .  amniopunkcję,
B.  coelocentezę,
C.  test PAPP-A,
D.  embrioskopię.

Zadanie 119.
14 dzień cyklu to:

A.  faza owulacji,
B .  faza złuszczania,
C.  faza zapłodnienia,
D.  faza folikularna.

Zadanie 120.
Oligomenorrhoea to:

A.  zbyt obfita miesiączka,
B.  zbyt często występująca miesiączka,
C.  zbyt rzadko występująca miesiączka,
D.  wtórny brak miesiączki.

Zadanie 121.
Której pary chromosomów dotyczy trisomia w zespole Downa?

A.  20,
B.  21,
C.  23,
D.  26.



Zadanie 122.
W  I  okresie  porodu,  gdy  dochodzi  do  przedwczesnego  odklejenia
s ię  łożyska  prawidłowo  usadowionego  ukończenie  porodu  odbywa
się poprzez:

A.  poród drogami natury,
B.  poród zabiegowy,
C.  pomoc ręczną Cowianowa-Brachta,
D.  cięcie cesarskie.

Zadanie 123.
Wykorzystywanie seksualne dzieci zgodnie z definicją WHO to:

A . namawianie, zmuszanie dziecka do czynności seksualnych,
wykorzystywanie do prostytucji,

B . wykonywanie  przez  rodziców  toalety  narządów  płciowych
dziecka,

C . traktowanie  dziecka  z  czułością,  całowanie  go  przez
rodziców i opiekunów,

D.  sypianie z dzieckiem w jednym łóżku.

Zadanie 124.
Cechą śluzu niepłodnego jest:

A .  rozciągliwość,
B.  lepkość,
C.  krystalizowanie,
D.  przezroczystość.

Zadanie 125.
Chlamydioza  należy  do  chorób  przenoszonych  drogą  płciową  o
podłożu:

A.  bakteryjnym,
B.  wirusowym,
C.  grzybiczym,
D.  pierwotniakowym.

Zadanie 126.
Niewydolność wątroby jest:

A . bezwzględnym  przeciwwskazaniem  do  antykoncepcji
hormonalnej,

B . n ie  jest  przeciwwskazaniem do  stosowania  antykoncepcji
hormonalnej,

C . jest  względnym  przeciwwskazaniem  do  stosowania
antykoncepcji hormonalnej,

D.  nie ma na ten temat jednoznacznych opinii medycznych.



Zadanie 127.
Najmniejszy  wpływ  ma  doradca  zwłaszcza  w  zakresie  profilaktyki
na problemy związane z:

A . osobistą  sytuacją  jednostki  wynikajace  z  je j  stanu
psychofizycznego,

B.  rodziną, wynikające z trudności w wypełnianiu funkcji,
C.  pełnieniem ról i optymalnym wykonywaniem zadań,
D . przynależnością  do  społeczeństwa  globalnego,

przeżywającego określone napięcia i konflikty.

Zadanie 128.
W  jakiej  sytuacji  seksualnej  NIE  występuje  ryzyko  zakażenia
HIV?

A.  stosunek doodbytniczy,
B.  kontakty oralno-genitalne,
C.  masturbacja,
D.  stosunek pochwowy z prezerwatywą.

Zadanie 129.
Wyniki  działania  w  poradnictwie  interakcyjnym  są  uzależnione
przede wszystkim od:

A.  czynności doradcy,
B.  metod i środków stosowanych przez radzącgo się,
C.  środków stosowanych przez doradcę,
D.  czynności, metod i środków stosownych przez doradcę.

Zadanie 130.
Ocena  stanu  noworodka  podczas  pierwszej  wizyty  patronażowej
polega na:

A . pobraniu  krwi  na  fenyloketonurię,  wykonaniu  pierwszej
kąpieli, skierowaniu na badania usg stawów biodrowych,

B . ocenie  stanu  ogólnego  noworodka  ze  szczególnym
uwzględnieniem oceny kikuta pępowinowego, oceny ssania
oraz prawidłowej pielęgnacji noworodka,

C . szczepienie  BCG,  kwalifikacji  do  grup  ryzyka,  ocenie
prawidłowego pielęgnowania,

D . mierzeniu  przed  i  po  karmieniu,  ocenie  stanu  kikuta
pępowinowego, kontroli jamy ustnej i pośladków.

Zadanie 131.
Zanik odchodów połogowych powinien nastąpić:

A.  w ciągu pierwszego tygodnia po porodzie,
B.  w ciągu 10-14 dni po porodzie,
C.  między 2-3 tygodniem połogu,
D.  między 4-6 tygodniem połogu.



Zadanie 132.
Podczas  obserwacji  rodzącej  w  I  okresie  porodu położna  zauważa
ciemnoczerwone  krwawienie  z  dróg  rodnych  nasilające  się  po
każdym  skurczu,  dodatkowo  zaobserwowała  zaburzenia  ASP.
Pacjentka  zgłasza  nadmierną  bolesność  zlokalizowaną  w  dnie
macicy  podczas  badania  I  chwytem  Leopolda.  O  czym  mogą
świadczyć w/w objawy?

A . przedwczesnym  odklejeniu  się  łożyska  prawidłowo
usadowionego,

B.  łożysku przodującym brzeżnie,
C.  anemii,
D.  łożysku przodującym centralnie.

Zadanie 133.
Poznanie  trwałości  wiedzy  i  postaw  odbywa  się  poprzez
ewaluację:

A .  bieżącą,
B.  następczą,
C.  kształtującą,
D.  wstępną.

Zadanie 134.
Matka  6-tygodniowego  niemowlęcia  zgłasza  się  po  poradę
twierdząc,  że  ma  zbyt  mało  pokarmu  i  je j  dziecko  nie  najada
się.  Babcia  dziecka  uważa,  że  trzeba  dziecko  dokarmić.  Co  jest
przedmiotem działań poradniczych w tej sytuacji?

A.  niemowlę, które powinno być karmione wyłącznie piersią,
B.  opinia babci dziecka,
C.  problem matki dziecka związany z jego karmieniem,
D.  kłopot z doborem mleka zastępczego.

Zadanie 135.
Dno macicy w 24-tygodniu ciąży znajduje się:

A . w  połowie  odległości  pomiędzy  spojeniem  łonowym  a
pępkiem,

B.  2-3 palce poniżej pępka,
C.  na wysokości pępka,
D.  2-3 palce powyżej pępka.



PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH
TEST NR 392215
GRUPA 1
Zadanie 1.
Obfite miesiączki u młodych dziewcząt związane są z:

A .  przedwczesną aktywnością seksualną,
B.  intensywnym uprawianiem sportu,
C.  zaburzeniami układu krzepnięcia,
D.  jadłowstrętem psychicznym.

Zadanie 2.
Obniżenie  białka  osoczowego  PAPP-A  we  wczesnym  okresie  ciąży
obserwuje się w przypadku:

A.  zakażenia wewnątrzmacicznego,
B.  ciąży mnogiej,
C.  choroby hemolitycznej płodu,
D.  występowania chorób genetycznych u dziecka.

Zadanie 3.
Androgeny w okresie dojrzewania powodują:

A.  zmniejszenie masy mięśniowej,
B.  wzrost kości długich,
C.  pojawienie się owłosienia łonowego,
D.  chwiejność emocjonalną.

Zadanie 4.
Oscylacja prawidłowa to oscylacja:

A.  milcząca
B.  zawężona,
C.  falujaca,
D.  skacząca.

Zadanie 5.
Wydłużenie fazy podwyższonej temperatury ponad 16 dni świadczyć
może o:

A.  niedomodze hormonalnej,
B.  ciąży,
C.  cyklu bezowulacyjnym,
D.  podwójnej owulacji.

Zadanie 6.
Typ  sylwetki  oraz  ukształtowanie  drugo-  i  trzeciorzędowych  cech
płciowych definiowane jest jako płeć:

A.  społeczna,
B.  fenotypowa,
C.  gonadoforyczna i gonadalna,
D.  psychiczna.



Zadanie 7.
Kryteria rozpoznania łagodnego stanu przedrzucawkowego:

A . R R wyższe lub równe 135/85 mm Hg mierzone 2-krotnie w
odstępie 6-godzinnym, białkomocz powyżej lub równy 200
mg,

B . RR wyższe lub równe 160/110 mm Hg, białkomocz powyżej
lub równy 2g,

C . RR wyższe lub równe 145/100 mm Hg mierzone 2-krotnie w
odstępie 6-godzinnym, białkomocz powyżej lub równy 2g,

D . R R wyższe lub równe 140/90 mm Hg mierzone 2-krotnie w
odstępie 6-godzinnym, białkomocz powyżej lub równy 300
mg.

Zadanie 8.
Do procedur nieinwazyjnych diagnostyki prenatalnej zalicza się:

A .  amniopunkcję,
B.  coelocentezę,
C.  test PAPP-A,
D.  embrioskopię.

Zadanie 9.
Jakie  jest  usytuowanie  tylnej  ściany  macicy,  w  stosunku  do
innych narządów?

A . z  tyłu  macica  przylega  do  pęcherza  moczowego,  a  je j
dolna część bezpośrednio do jego dna,

B . z  tyłu  macicy  znajduje  s ię  więzadło  szerokie  macicy  i
tętnica maciczna,

C . z  tyłu  macica  sąsiaduje  z  moczowodami  i  tętnicą
maciczną,

D . z  tyłu  macicy  znajduje  s ię  zatoka  Douglasa,  sklepienie
tylne pochwy oraz pętle jelit.

Zadanie 10.
Większość kobiet dochodzi do orgazmu na drodze:

A.  stosunku,
B.  pobudzenia łechtaczki,
C.  pobudzenia piersi,
D.  pobudzenia analnego.

Zadanie 11.
Główną funkcją biologiczną kwasu foliowego jest:

A .  udział w budowie kwasu DNA,
B.  udział w przemianie aminokwasów w kwasy tłuszczowe,
C.  przemiana syntezy tłuszczów,
D.  udział w przemianie metioniny w RNA.



Zadanie 12.
Analizując  dane  należy  pamiętać,  że  w  pierwszych  miesiącach
ciąży prawidłowej obserwuje się:

A . względne niedociśnienie spowodowane zwiększeniem oporu
naczyń obwodowych,

B . względne niedociśnienie spowodowane zmniejszeniem oporu
naczyń obwodowych,

C . względne  nadciśnienie  spowodowane  zwiększeniem  oporu
naczyń obwodowych,

D . względne nadciśnienie spowodowane zmniejszeniem oporu
naczyń obwodowych.

Zadanie 13.
Jakie zmiany w szyjce macicy powoduje ciąża?

A.  ujście zewnętrzne jest twarde,
B.  zasinienie i rozpulchnienie,
C.  wydłużenie,
D.  rozwarcie ujścia zewnętrznego.

Zadanie 14.
Zapis KTG jest reaktywny, gdy występuje:

A.  normokardia, akceleracje związane z ruchami płodu,
B . normokardia,  oscylacja  zawężona,  deceleracje  późne

związane ze skurczami,
C.  normokardia, deceleracje późne z oscylacją zawężoną,
D . normokardia,  oscylacja  milcząca,  deceleracje  późne

odruchowe.

Zadanie 15.
Klinicznymi  objawami  wskazującymi  na  zespół  zakażenia  owodni
są:

A . podwyższona temperatura ciała, leukocytoza, tachycardia
matczyna  i  płodu  ze  zwężeniem  oscylacji  w  zapisie  KTG,
podwyższone CRP,

B . obniżenie  temperatury  ciała,  wzrost  ciśnienia
tętniczego, leukopenia, białko w moczu, obrzęki,

C . obrzęki,  bradycardia  matki,  zapalenie  pęcherza
moczowego,

D.  dreszcze, odwodnienie, nietrzymanie szyjki macicy.

Zadanie 16.
Obserwowanej  obecnie  wcześniejszej  dojrzałości  fizycznej,  nie
towarzyszy dojrzałość:

A.  seksualna,
B.  somatyczna,
C.  społeczna,
D.  wolicjonalna.



Zadanie 17.
Jaki  jest  wpływ  ciąży  na  przebieg  reumatoidalnego  zapalenia
stawów?

A.  występują powikłania RZS,
B.  nie ma wpływu na RZS,
C.  często powoduje remisję RZS,
D.  w nieznacznym stopniu pogarsza przebieg RZS.

Zadanie 18.
Według  wytycznych  Polskiego  Towarzystwa  Ginekologicznego  w
ciąży  o  przebiegu  prawidłowym  badanie  USG  z  dokumentacją
zdjęciową powinno być wykonane:

A.  2 razy,
B.  3 razy,
C.  5 razy,
D.  10 razy.

Zadanie 19.
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej powinno nastąpić:

A.  w połowie cyklu miesiączkowego,
B.  w czasie dużego krwawienia miesiączkowego,
C.  w drugiej połowie cyklu miesiączkowego,
D.  po miesiączce, do połowy cyklu miesiączkowego.

Zadanie 20.
Biała,  śluzowa  wydzielina  o  kwaśnym  zapachu  pojawiająca  się  w
okresie pokwitaniowym u dziewczynki świadczy o:

A.  zakażeniu rzęsistkiem pochwowym,
B.  drożdżycy pochwy,
C.  działaniu estrogenów,
D.  podnieceniu płciowym.

Zadanie 21.
Hormonalne testy ciążowe opierają się na stwierdzeniu w moczu:

A . obecności  podjednostki  beta gonadotropiny kosmówkowej
(beta-hCG),

B.  prokalcytoniny,
C.  fibronektyny,
D.  alfa-fetoproteiny.



Zadanie 22.
Korzyścią  wynikającą  ze  stosowania  doustnych  środków
antykoncepcyjnych jest:

A .  zmniejszenie ryzyka rozwoju mięśniaków macicy,
B.  fakt, że można je stosować w okresie karmienia piersią,
C.  zmniejszenie ryzyka zakrzepicy żył głębokich,
D.  zapobieganie melasmie i chloasmie.

Zadanie 23.
Profilaktyka  zespołu  zaburzeń  oddychania  u  noworodka  w
przypadku zagrażającego porodu przedwczesnego obejmuje podanie
ciężarnej:

A .  Encortonu,
B.  Hydrocortisonu,
C.  Betametazonu,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 24.
Zanik odchodów połogowych powinien nastąpić:

A.  w ciągu pierwszego tygodnia po porodzie,
B.  w ciągu 10-14 dni po porodzie,
C.  między 2-3 tygodniem połogu,
D.  między 4-6 tygodniem połogu.

Zadanie 25.
Kobieta  lat  50  zgłosiła  s ię  do  położnej  po  poradę,  gdyż  ma
kłopot z nietrzymaniem moczu. Czy położna może udzielić porady
w tej sytuacji?

A . tak,  może  nauczyć  pacjentkę  ćwiczeń  izometrycznych
mięśni dna miednicy,

B.  nie, taką poradę można uzyskać tylko od fizjoterapety,
C.  nie, taką poradę można uzyskać tylko od ginekologa,
D.  nie, taką poradę można uzyskać tylko od urologa.

Zadanie 26.
Ketoza objawia się:

A .  obecnością białka w moczu,
B.  obecnością acetonu w moczu,
C.  podwyższeniem hematokrytu,
D.  obecnością acetonu we krwi.



Zadanie 27.
Cechami oziębłości seksualnej jest:

A . wymuszanie  kontaktów  seksualnych,  brak  satysfakcji
seksualnej,

B . negatywne nastawienie do stałego partnera, pozytywne do
innych,

C . uprawianie  seksu  analnego  i  oralnego,  szukanie
dodatkowych doznań seksualnych,

D . brak  pragnienia  kontaktów  seksualnych,  reakcji
seksualnych  w  czasie  kontaktów  oraz  satysfakcji
emocjonalnych.

Zadanie 28.
Badanie piersi powinno być przeprowadzane:

A.  w czasie miesiączki,
B.  między 7-10 dniem cyklu,
C.  w okresie okołoowulacyjnym,
D.  w 2 połowie cyklu.

Zadanie 29.
Nieprawidłową florą bakteryjną pochwy jest:

A .  Lactobacillus acidophilus,
B.  Trichomonas vaginalis,
C.  pałeczki Doderleina,
D.  pałeczki kwasu mlekowego.

Zadanie 30.
W przebiegu rzucawki występują drgawki:

A .  kloniczno - toniczne,
B.  toniczno - kloniczne,
C.  mimiczno - kloniczne,
D.  parestezje i drgawki toniczne.

Zadanie 31.
Które gruczoły NIE biorą udziału w produkcji nasienia?

A.  gruczoły cewkowe,
B.  gruczoł krokowy,
C.  gruczoł Cowpera,
D.  gruczoł Bartholina.

Zadanie 32.
Za pomocą specyficznych testów ciążę można wykryć już około:

A.  4 tygodnia,
B.  14- 16 dni po zapłodnieniu,
C.  7 dni po zapłodnieniu,
D.  28 dni po zapłodnieniu.



Zadanie 33.
Pojawiające się w czasie ciąży zaparcia są wynikiem:

A . wydłużenia  pasażu  żołądkowo-jelitowego  pod  wpływem
działania progesteronu,

B.  zwiotczenia mięśni dna miednicy,
C . rozluźniającego  działanie  progesteronu  na  mięśnie

gładkie  jel it,  powodującego  utratę  ich  napięcia  oraz
zmniejszającego perystaltykę jelita grubego,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 34.
Masturbacją nazywamy:

A . wywołanie podniecenia i orgazmu za pomocą podejmowanych
przez siebie samego celowych czynności,

B . wywołanie  podniecenia  i  orgazmu  za  pomocą  czynności
podejmowanych przez osoby drugie,

C.  snucie fantazji erotycznych wywołujących podniecenie,
D.  osiągnięcie erekcji.

Zadanie 35.
Oligomenorrhoea to:

A.  zbyt obfita miesiączka,
B.  zbyt często występująca miesiączka,
C.  zbyt rzadko występująca miesiączka,
D.  wtórny brak miesiączki.

Zadanie 36.
D o  obliczenia  terminu  porodu  w  oparciu  o  datę  poczęcia  stosuje
się regułę:

A.  data poczęcia - 3 miesiące - 7 dni + 1 rok,
B.  data poczęcia - 3 miesiące + 7 dni + 1 rok,
C.  data poczęcia - 3 miesiące - 14 dni + 1 rok,
D.  data poczęcia - 4 miesiące + 7 dni + 1 rok.

Zadanie 37.
Skala  dojrzałości  szyjki  macicy  wg  skali  Bishopa  ocenia
następujące parametry:

A . rozwarcie,  skrócenie,  konsystencję,  stosunek  do  osi
pochwy,

B.  rozwarcie, konsystencję, stosunek do osi pochwy,
C . rozwarcie,  skrócenie,  konsystencję,  ewentualne  wady

szyjki,
D . rozwarcie,  skrócenie,  pozycja  punktu  prowadzącego,

konsystencję, stosunek do osi pochwy.



Zadanie 38.
Brak  postępu  porodu  stwierdza  się,  gdy  rozwarcie  szyjki  macicy
następuje wolniej niż:

A .  0,5 cm na godzinę, oceniane w odstępach 4 godzinnych,
B.  1 cm na godzinę, oceniane w odstępach 4 godzinnych,
C.  0,5 cm na godzinę, oceniane w odstępach 2 godzinnych,
D.  1 cm na godzinę, oceniane w odstępach godzinnych.

Zadanie 39.
Wyniki  działania  w  poradnictwie  interakcyjnym  są  uzależnione
przede wszystkim od:

A.  czynności doradcy,
B.  metod i środków stosowanych przez radzącgo się,
C.  środków stosowanych przez doradcę,
D.  czynności, metod i środków stosownych przez doradcę.

Zadanie 40.
Czy  można  porównywać  skuteczność  różnych  metod  sterowania
płodnością?

A.  tak, służy do tego celu wskaźnik Pearla,
B.  tak, służy do tego celu wskaźnik Nabotta,
C . nie,  ponieważ  każda  metoda  opiera  się  na  innej

zasadzie,
D.  nie, ponieważ jest dużo metod.

Zadanie 41.
Która  z  poniższych  propozycji  życia  będzie  odrzucona  przez
osobę zajmującą się profesjonalnie poradnictwem?

A.  wykrywanie i korygowanie braków rozwojowych,
B.  rozwijanie zdolności,
C.  wspomaganie rozwoju w jednym tylko kierunku,
D.  rozbudzanie nowych zainteresowań i dążeń.

Zadanie 42.
Galaktopoeza jest to:

A .  wyzwolenie laktacji,
B .  utrzymanie laktacji,
C .  odruch wytwarzania pokarmu,
D.  odruch uwalniania pokarmu.

Zadanie 43.
Położna,  która  sprawdza  gotowość  pacjenta  do  przyjęcia  planu
pielęgnowania znajduje się na etapie:

A.  rozpoznania,
B.  planowania,
C.  realizacji,
D.  oceny.



Zadanie 44.
Antidotum  stosowane  przy  przedawkowaniu  MgSO4  w  leczeniu
rzucawki to:

A.  fosforan wapnia,
B.  glukonian wapnia,
C.  siarczan wapnia,
D.  chlorek wapnia.

Zadanie 45.
Jakie  środki  "domowe"  zalecane  są  ciężarnej  w  celu  złagodzenia
objawów zgagi?

A.  spożywanie obfitych posiłków,
B.  spożywanie dużej ilości owoców cytrusowych,
C.  słodkie mleko, migdały,
D.  chłodne napoje, żucie ziela angielskiego.

Zadanie 46.
Najlepszym okresem do wykonania badania HSG jest:

A .  kilka dni przed krwawieniem miesiączkowym,
B.  6 lub 7 dni po miesiączce,
C.  pierwsze 2-3 dni po miesiączce,
D.  miesiączka.

Zadanie 47.
O bradykardii płodu mówi się, gdy:

A . czynność serca płodu wynosi < 110 ud./min, przynajmniej
przez 3 minuty,

B . czynność serca płodu wynosi < 100 ud./min, przynajmniej
przez 10 minut,

C . czynność serca płodu wynosi < 100 ud./min, przynajmniej
przez 20 minut,

D . czynność serca płodu wynosi < 120 ud./min, przynajmniej
przez 5 minut.



Zadanie 48.
D o określenia skuteczności naturalnych metod planowania rodziny
oraz  skuteczności  środków  antykoncepcyjnych  służy  wskaźnik
Pearla i ocenia on:

A . l iczba  kobiet,  które  zaszły  w  ciążę  spośród  200,  które
stosowały  daną  metodę  antykoncepcyjną,  w  okresie  1
roku,

B . l iczba  kobiet,  które  zaszły  w  ciążę  spośród  100,  które
stosowały daną metodę antykoncepcyjną, w okresie 2 lat,

C . l iczba  kobiet,  które  zaszły  w  ciążę  spośród  100,  które
stosowały  daną  metodę  antykoncepcyjną,  w  okresie  1
roku,

D . liczba  kobiet,  które  zaszły  w  ciążę  spośród  100,  które
stosowały daną metodę antykoncepcyjną, w okresie 5 lat.

Zadanie 49.
N a  podstawie  wyników  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  u  kobiety,
położna  rodzinna  stwierdziła  nadciśnienie  graniczne.  Która
wartość ciśnienia tętniczego jest zgodna z tą oceną?

A.  140/90 mm Hg,
B.  150/95 mm Hg,
C.  155/100 mm Hg,
D.  165/90 mm Hg.

Zadanie 50.
Aby  uniknąć  zakażenia  Toxoplasma  gondii,  ciężarnej  należy
zalecić:

A .  ograniczenie kontaktów z osobami chorymi i zwierzętami,
B.  profilaktyczne przyjmowanie Rowamycyny,
C . unikanie  spożywania  surowego  mięsa,  ograniczenie

kontaktu z kotami,
D.  unikanie korzystania z toalet publicznych.

Zadanie 51.
Łaciński termin anorexia nervosa to:

A.  oziębłość płciowa,
B.  jadłowstręt psychiczny,
C.  nerwica natręctw,
D.  otyłość nerwicowa.

Zadanie 52.
Pierwszym chwytem Leopolda oceniamy:

A.  stosunek poszczególnych części płodu do ścian macicy,
B.  stosunek części przodującej do płaszczyzny wchodu,
C . wysokość  dna  macicy  i  jaka  część  płodu  się  w  nim

znajduje,
D.  stosunek poszczególnych części płodu względem siebie.



Zadanie 53.
Na jakim etapie rozwoju zarodek staje się płodem?

A.  w 4-5 tygodniu ciąży,
B.  w 8-9 tygodniu ciąży,
C.  w 11-12 tygodniu ciąży,
D.  w 20 tygodniu ciąży.

Zadanie 54.
Która  grupa  leków,  pomimo  ich  skuteczności  w  leczeniu
nadciśnienia, jest przeciwwskazana u kobiet ciążarnych?

A.  sterydy,
B.  leki hipotensyjne,
C.  leki moczopędne,
D.  leki uspokajające.

Zadanie 55.
Prawidłowy  cykl  miesiączkowy  jest  wynikiem  procesów,  które
zaczynają się w:

A.  życiu płodowym,
B.  okresie pokwitania,
C.  okresie dojrzewania,
D.  okresie dzieciństwa.

Zadanie 56.
Nadpłodnienie to:

A . zapłodnienie  2  oddzielnych  komórek  jajowych,
uwolnionych z osobnych pęcherzyków Graafa,

B . zapłodnienie  pojedynczej  komórki  jajowej  przez  jeden
plemnik z podziałem zygoty na 2 embriony,

C . zapłodnienie  drugiej  komórki  jajowej  pochodzącej  z
następnego cyklu owulacyjnego,

D . dodatkowe  zapłodnienie  drugiej  komórki  jajowej  w  tym
samym  cyklu  płciowym  przez  plemniki  pochodzące  z
oddzielnych stosunków płciowych.

Zadanie 57.
Najbogatszym źródłem folianów w pożywieniu są:

A.  białe mięso, dorsz, karp,
B.  biały ryż, makaron, cukier,
C . ciemnozielone  warzywa  liściaste,  pełne  ziarna  zbóż,

nasiona roślin strączkowych,
D.  marchew, pomarańcze



Zadanie 58.
Pozycja pionowa matki w czasie porodu sprzyja:

A . szybszemu  rozwieraniu  się  szyjki  macicy  oraz  poprawie
utlenowania płodu,

B.  występowaniu słabszych skurczów macicy,
C.  zwężeniu części pochwowej szyjki macicy,
D.  zwiększeniu oparcia na kości guzicznej miednicy.

Zadanie 59.
Co świadczy o "wrogości" śluzu szyjki macicy?

A.  zbytnia ruchliwość plemników w śluzie,
B.  brak ruchliwości plemników w śluzie,
C.  brak plemników w śluzie,
D.  nieprawidłowa budowa plemników,

Zadanie 60.
Czy  stosowanie  ochraniaczy  na  brodawki  sutkowe  może  być
przyczyną zmniejszania się laktacji?

A.  nie, ochraniacze zakłada się na poranione brodawki,
B.  tak, utrudniają stymulację piersi,
C.  nie, nie mają znaczenia dla przebiegu laktacji,
D.  tak, ale dopiero po ok. 2 miesiącach.

Zadanie 61.
Ćwiczenia fizyczne wykonywane przez ciężarną w wodzie nazywane
są ćwiczeniami w:

A.  przeciążeniu,
B.  odciążeniu,
C.  wypieraniu,
D.  obciążeniu.

Zadanie 62.
Wśród metod antykoncepcyjnych ochronne działanie w profilaktyce
raka szyjki macicy przypisuje się:

A .  środkom barierowym,
B.  środkom hormonalnym,
C.  wkładce wewnątrzmacicznej,
D.  metodom naturalnym.

Zadanie 63.
Bezwzględne  przeciwwskazanie  ze  strony  dziecka  do  karmienia
piersią to:

A.  rozszczep wargi i podniebienia,
B.  refluks żołądkowo-jelitowy,
C.  niedorozwój żuchwy,
D.  galaktozemia.



Zadanie 64.
N a  jedno  ze  stadium  pomagania  składa  się  ustalenie  problemu  i
powodów szukania pomocy i jest to stadium:

A.  wstępne,
B.  klasyfikacji,
C.  strukturowania,
D.  eksploracji.

Zadanie 65.
Wynik  testu  niestresowego  jest  reaktywny,  jeśli  w  ciągu  20
minut stwierdzi się występowanie:

A . amplitudy zmienności długoterminowej poniżej 10 uderzeń
na minutę,

B . 1  akceleracji  skojarzonej  z  ruchami  płodu  o  amplitudzie
powyżej  15  uderzeń  na  minutę,  trwającej  minimum  15
sekund,

C . 1  akceleracji  skojarzonej  z  ruchami  płodu  o  amplitudzie
do 15 uderzeń na minutę, trwającej minimum 10 sekund,

D . 2  akceleracji towarzyszących ruchom płodu o amplitudzie
powyżej  15  uderzeń  na  minutę,  trwającej  minimum  15
sekund.

Zadanie 66.
Okres zarodkowy trwa:

A.  od czasu zapłodnienia do 11 dnia ciąży,
B.  od czasu zapłodnienia do końca 7 tygodnia ciąży,
C.  od momentu implantacji do końca 7 tygodnia ciąży,
D.  od momentu implantacji do końca 12 tygodnia ciąży.

Zadanie 67.
Największe znaczenie w diagnostyce prenatalnej wad wrodzonych w
ciążach wielopłodowych ma:

A.  test PAPP-A,
B.  oznaczenie AFP,
C.  test potrójny,
D.  amniopunkcja.

Zadanie 68.
Zespół "znikającego bliźniaka" stwierdzony podczas USG to:

A . zgon  w  I  trymestrze  ciąży  jednego  z  zarodków  oraz  jego
resorpcja,

B . zgon  w  I I  trymestrze  ciąży  jednego  z  płodów  oraz  jego
"sprasowanie" przez worek owodniowy drugiego z płodów,

C . śródciążowy  transfer  krwi  od  jednego  z  płodów  do
drugiego,

D . zmiana  przepływu  krwi  w  naczyniach  pępowinowych  i
wewnątrzpłodowych jednego z płodów.



Zadanie 69.
Położnica  często  zgłasza  problemy  dotyczące  pielęgnacji
dziecka. Jednocześnie ma zawsze zastrzeżenia, co do udzielanych
porad  i  jest  niezadowolona.Kobieta  wobec  doradcy  prezentuje
postawę?

A.  chwiejną,
B.  wymuszającą,
C.  nastawioną na współpracę,
D.  zasadniczą.

Zadanie 70.
Jeżeli pH u płodu wynosi 7,00-7,09 można spodziewać się, że tuż
po porodzie noworodek będzie:

A .  żywotny, ale będzie miał obniżone napięcie mięśniowe,
B.  wymagał podjęcia zabiegów resuscytacyjnych,
C . zmęczony,  a  odruchy  neurologiczne  będzie  miał

prawidłowe,
D.  oceniony na 8 punktów w skali Agar.

Zadanie 71.
Naturalne  metody  rozpoznawania  płodności  NIE  powinny  być
polecane:

A.  w okresie klimakterium,
B.  po porodzie,
C.  u kobiet z nawracającymi stanami zapalnymi pochwy,
D.  u kobiet, które wykonują stresującą pracę.

Zadanie 72.
Terminem sodomia określa się:

A .  wszelkie praktyki seksualne uprawiane ze zwierzętami,
B.  stosunki sadystyczne,
C.  nimfomanię,
D.  pedofilię.

Zadanie 73.
Ojciec  dziecka,  do  którego  przyszłaś  na  wizytę  patronażową  jest
pod  stałą  kontrolą  lekarza  psychiatry  z  powodu  natrętnego
przymusu  mycia  rąk.  Obserwacja  wykazała,  że  podczas  godziny
umył ręce aż 8 razy. Jego zachowanie zakwalifikujesz do:

A.  psychoz urojeniowych,
B.  do zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
C.  fobii ,
D.  zachowań depresyjnych.



Zadanie 74.
W  I  okresie  porodu,  gdy  dochodzi  do  przedwczesnego  odklejenia
s ię  łożyska  prawidłowo  usadowionego  ukończenie  porodu  odbywa
się poprzez:

A.  poród drogami natury,
B.  poród zabiegowy,
C.  pomoc ręczną Cowianowa-Brachta,
D.  cięcie cesarskie.

Zadanie 75.
Jakie  najprostsze  badanie  można  wykonać,  w  celu  ustalenia
występowania owulacji?

A.  badanie ultrasonograficzne,
B.  laparoskopia,
C.  histerosalpingografię,
D.  wykres podstawowej temperatury.

Zadanie 76.
P o ewakuacji  zaśniadu groniastego obowiązuje kontrola pacjentki
obejmująca:

A.  oznaczenia hCG, badanie USG miednicy mniejszej,
B.  badanie ginekologiczne, badanie USG miednicy mniejszej,
C.  oznaczenia hCG, RTG płuc w ciągu roku,
D . oznaczenia  hCG,  badanie  ginekologiczne,  RTG  płuc  w

ciągu roku, badanie USG miednicy mniejszej.

Zadanie 77.
D o  izby  przyjęć  zgłasza  się  kobieta  ciężarna  z  powodu
krwawienia z dróg rodnych i uporczywych wymiotów. W wydzielinie
z  dróg  rodnych  można  zauważyć  pęcherzyki.U  tej  kobiety
prawdopodobnie można stwierdzić:

A .  poronienie niezupełne,
B.  poronienie chybione,
C.  ciążę pozamaciczną,
D.  zaśniad groniasty.

Zadanie 78.
Ułożenie płodu to stosunek:

A.  poszczególnych części płodu do ścian macicy,
B.  poszczególnych części płodu względem siebie,
C.  długiej osi płodu do długiej osi macicy,
D.  części przodującej do płaszczyzny wchodu.



Zadanie 79.
Jaki  jest  najważniejszy  cel  uczestnictwa  męża  w  kursie  szkoły
rodzenia?

A . aktywny  udział  w  okresie  ciąży,  porodu  i  opiece  nad
noworodkiem oraz otrzymanie wsparcia w swej roli,

B . pomoc partnerce w opanowaniu proponowanych na kursie
ćwiczeń i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,

C . poznanie zasad prawidłowej pielęgnacji noworodka, aby w
okresie  poporodowym  wyręczyć  kobietę  w  tych
czynnościach,

D.  zdobycie szerokiej wiedzy na temat porodu.

Zadanie 80.
Pochwica polega na:

A.  zapaleniu pochwy,
B.  skurczu mięśni otaczających pochwę,
C . zaciśnięciu  się  pochwy  wokół  członka  w  trakcie

stosunku,
D.  zaciskaniu ud przez kobietę przed stosunkiem.

Zadanie 81.
Profil biofizyczny płodu obejmuje ocenę:

A . napięcia  mięśniowego  płodu,  ruchów  płodu,  ruchów
oddechowych płodu, objętość płynu owodniowego, czynność
serca płodu,

B . ruchów płodu, ruchów oddechowych płodu, objętość płynu
owodniowego, czynność serca płodu,

C . napięcia  mięśniowego  płodu,  ruchów  płodu,  ruchów
oddechowych płodu, barwę płynu owodniowego, czynność
serca płodu,

D . napięcia  mięśniowego  płodu,  ruchów  płodu,  ruchów
oddechowych płodu, barwę płynu owodniowego.

Zadanie 82.
Jaką  formę  zajęć  należy  zastosować  w  szkole  rodzenia  w  celu
zwiększenia skuteczności edukacji?

A.  grupową i zbiorową,
B.  indywidualną i zbiorową,
C.  zbiorową, grupową i indywidualną,
D.  zbiorową.



Zadanie 83.
Kobieta  w  wieku  16  lat  planuje  podjęcie  współżycia  płciowego.
Zgłosiła  s ię  do  położnej,  ponieważ  boi  się,  że  zajdzie  w  ciążę.
Czy  te j  kobiecie  można  zaproponować  naturalne  metody
rozpoznawania płodności?

A . tak,  warunkiem  ich  stosowania  jest  edukacja  i
przestrzeganie reguł,

B.  nie, ze względu na młody wiek tej kobiety,
C.  nie, ponieważ wymagają one systematyczności,
D . tak,  ponieważ  warunkiem  ich  stosowania  jest  rzadkie

współżycie płciowe.

Zadanie 84.
Stan zapalny pochwy jest przeciwwskazaniem do zastosowania:

A.  jakiejkolwiek antykoncepcji,
B.  wkładki domacicznej,
C.  spermicydów,
D.  prezerwatywy.

Zadanie 85.
6 -13 dzień cyklu to faza:

A.  krwawienia miesiączkowego,
B.  faza owulacyjna,
C.  faza lutealna,
D.  faza folikularna.

Zadanie 86.
Przeciwskazaniem do karmienia naturalnego ze strony matki jest:

A . niewydolność  krążenia  IV  stopnia  wg  skali  NYHA,  grypa
matki,

B.  faza aktywna gruźlicy, ostra faza WZW typu A, HIV,
C . narkomania, przebycie porodu zabiegowego, przyjmowanie

leków bezwzględnie przeciwskazanych laktacji,
D.  alergia matki, opryszczka zwykła.



Zadanie 87.
D o  położnej  zgłasza  się  kobieta  w  wieku  43  lat,  z  prośbą  o
edukację  w  zakresie  samodzielnego  badania  piersi.  Czy  położna
ma prawo udzielić tej kobiecie porady?

A.  nie, to nie leży w kompetencjach położnej,
B . tak,  położna  może  edukować  w  zakresie  samobadania

piersi,
C . nie,  może  to  robić  położna  po  ukończeniu  kursu

specjalistycznego,
D . tak,  położna  może  edukować  w  zakresie  samobadania

piersi,  a  także  wykonywać  badanie  fizykalne
umożliwiające  wczesne  wykrywanie  chorób  gruczołu
piersiowego.

Zadanie 88.
Cechą śluzu niepłodnego jest:

A .  rozciągliwość,
B.  lepkość,
C.  krystalizowanie,
D.  przezroczystość.

Zadanie 89.
Który  z  czynników  NIE  zwiększa  ryzyka  wystąpienia  raka  szyjki
macicy?

A.  liczne porody,
B.  stosowanie prezerwatyw,
C.  wczesne rozpoczęcie współżycia,
D.  zakażenie wirusem HPV.

Zadanie 90.
Wskaźnik Pearla dla metody rytmu wynosi:

A .  6-30,
B.  14-50,
C.  2-15,
D.  10-20.

Zadanie 91.
W  przypadku  poprzecznego  położenia  płodu  ukończenie  ciąży
odbywa się poprzez:

A.  poród drogami i siłami natury,
B.  poród zabiegowy z użyciem kleszczy położniczych,
C.  cięcie cesarskie,
D.  poród zabiegowy z użyciem próżnociągu położniczego.



Zadanie 92.
Transseksualizmem nazywamy:

A.  zboczenie seksualne polegające na ciągłej masturbacji,
B.  miłość kobiety do kobiety,
C . rozbieżność  między  poczuciem  psychicznym,  a  budową

ciała morfologiczno-biologiczną,
D.  miłość mężczyzny do mężczyzny.

Zadanie 93.
Tokolizę u ciężarnej należy przerwać natychmiast w przypadku:

A.  bólu w klatce piersiowej,
B . klinicznych  objawów  obrzęku  płuc  (krwioplucie,

duszność),
C.  zaniku odruchów ścięgnistych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 94.
Edukując młodą dziewczynę omawiasz  je j  zagadnienia  związane z
cyklem miesiączkowym. Wskaż kolejność faz cyklu miesiączkowego:

A.  folikularna - owulacyjna - lutealna - miesiączkowa,
B.  miesiączkowa - folikularna - owulacyjna - lutealna,
C.  owulacyjna - folikularna - lutealna - miesiączkowa,
D.  miesiączkowa - lutealna - owulacyjna - folikularna.

Zadanie 95.
Który  z  objawów  NIE  jest  fizjologicznym  odczynem  ciążowym  u
noworodka?

A.  obrzęk sutków,
B.  wydzielina z pochwy,
C.  drgawki,
D.  wzrost temperatury.

Zadanie 96.
Płodność u kobiety w naturalny sposób zmniejsza się po:

A.  21 roku życia,
B.  24 roku życia,
C.  27 roku życia,
D.  35 roku życia.

Zadanie 97.
Pewny objaw ciąży to:

A.  zatrzymanie miesiączki,
B . ultrasonograficzne  potwierdzenie  obecności  pęcherzyka

płodowego (w 5-6 tygodniu ciąży),
C.  dodatni wynik testu ciążowego,
D.  pigmentacja linii białej.



Zadanie 98.
Mleko ludzkie zmienia swój skład w zależności od:

A.  czasu trwania ciąży,
B.  pory dnia i nocy,
C.  czasu od rozpoczęcia ssania,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 99.
Uporządkuj  etapy  procesu  pielęgnowania  według
kolejności:1.Realizowanie  2.Planowanie  3.Ocenianie
4.Rozpoznawanie

A.  4, 2, 1, 3,
B.  1, 2, 3, 4,
C.  2, 4, 1, 3,
D.  4, 3, 2, 1.

Zadanie 100.
Gęsta,  zielona,  ropna  treść  wypływająca  z  narządów  rodnych
połączona z zaczerwienieniem i obrzękiem sromu świadczy o:

A.  zakażeniu dwoinką rzeżączki,
B.  zakażeniu drożdzycą pochwy,
C.  nowotworze sromu,
D.  rzęsistkowym zapaleniu pochwy.

Zadanie 101.
Parafilie to:

A .  dewiacje seksualne,
B.  zboczenia płciowe,
C.  perwersje seksualne,
D.  wszystkie z powyższych.

Zadanie 102.
Jakie funkcje pełni łożysko?

A.  odżywczą, wydalniczą, termoregulacyjną,
B.  odżywczą, wydalniczą, oddechową, endokrynologiczną,
C.  odżywczą i oddechową,
D.  odżywczą, oddechową, wydalniczą i termoregulacyjną.

Zadanie 103.
Anorgazmia to:

A.  parafil ia,
B.  nerwicowa postawa seksualna,
C . nerwicowe  zaburzenie  w  przeżywaniu  satysfakcji

seksualnej,
D.  norma seksualna.



Zadanie 104.
Czy  kobieta  w  ciąży  o  przebiegu  fizjologicznym  może  znajdować
się pod opieką położnej?

A.  tak,
B.  nie,
C.  tak, ale tylko w ramach opieki prywatnej,
D . nie,  kobieta  ciężarna  może  być  pod  opiekę  tylko

ginekologa.

Zadanie 105.
Oznaczanie gonadotropiny kosmówkowej ma zastosowanie w:

A.  diagnostyce prenatalnej wad płodu,
B . monitorowaniu skuteczności leczenia ciąży pozamacicznej

metotreksatem,
C.  diagnostyce zaśniadu i nowotworów kosmówki,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 106.
W  przypadku  obrzęku  sutków  u  noworodka  i  wycieku  z  nich
wydzieliny należy:

A.  niezwłocznie skontaktować się z pediatrą,
B.  wykonać masaż ułatwiający wypływ wydzieliny,
C.  ograniczyć ilość spożywanych przez noworodka płynów,
D.  pozostawić do samoistnego ustąpienia.

Zadanie 107.
Długość życia komórki jajowej wynosi:

A .  najczęściej około 12 godzin,
B.  najczęściej około 48 godzin,
C.  około 8 godzin,
D.  około 1 doby.

Zadanie 108.
N a  czym  polega  leczenie  ciężarnej,  u  której  stwierdzono
cukrzycę?

A . n a  podawaniu  doustnych  leków  p/cukrzycowych  z  grupy
sulfonylomocznika,

B . n a  podawaniu  poprzez  iniekcję  wysokooczyszczonej
ludzkiej insuliny,

C . nie  stosuje  s ię  środków  obniżających  cukier  we  krwi
ciężarnej, ponieważ uczynnia się trzustka płodu,

D . stosuje  s ię  leczenie  objawowe  związane  z  usuwaniem
dokuczliwych objawów.



Zadanie 109.
Fizjologiczna niedokrwistość ciężarnych spowodowana jest:

A . zmniejszeniem  objętości  osocza,  spadkiem  stężenia
hemoglobiny i obniżeniem się wartości hematokrytu,

B.  obniżeniem stężenia hemoglobiny poniżej 11,0 g%,
C . zwiększeniem  objętości  osocza,  spadkiem  stężenia

hemoglobiny i obniżeniem się wartości hematokrytu,
D . zwiększeniem  objętości  osocza,  podwyższonym  stężeniem

hemoglobiny i obniżeniem się wartości hematokrytu.

Zadanie 110.
W  jakiej  dawce  podawanie  kwasu  foliowego  w  okresie
okołokoncepcyjnym  zmniejszy  ryzyko  występowania  wad  cewy
nerwowej?

A.  4 mg,
B.  2 mg,
C.  0,2 mg,
D.  0,4 mg.

Zadanie 111.
Cykl  reakcji  seksualnej  u  kobiety  składa  się  z  następujących
faz:

A.  faza podniecenia - faza orgazmu - faza ustępowania,
B . faza  podniecenia  -  faza  plateau  -  faza  orgazmu  -  faza

ustępowania - faza refrakcji,
C . faza  refrakcji  -  faza  plateau  -  faza  orgazmu  -  faza

ustępowania,
D . faza  plateau  -  faza  podniecenia  -  faza  orgazmu  -  faza

refrakcji - faza ustępowania.

Zadanie 112.
Leczenie testosteronem stosuje się w zaburzeniach:

A.  hypogonadyzmie,
B.  dyspareunii,
C.  nadmiernym popędzie seksualnym,
D.  pochwicy.

Zadanie 113.
Zaburzenia  miesiączkowania  u  młodych  dziewcząt  są  najczęściej
związane z:

A . nieprawidłową  czynnością  układu  podwzgórze
-przysadka-jajnik,

B.  tyłozgięciem macicy,
C.  wysokim poziomem estrogenów;
D.  wysokim poziomem hormonu ciałka żółtego.



Zadanie 114.
Skracanie  i  rozwieranie  szyjki  macicy  w  okresie  występowania
skurczów macicy w 24 tyg. ciąży jest objawem:

A . stanu,  który  może  występować  w  tym  okresie  ciąży  u
wieloródki jako fizjologiczny,

B.  poronienia zagrażającego,
C.  porodu przedwczesnego,
D.  poronienia w toku.

Zadanie 115.
Z  poronieniem szyjkowym mamy  do  czynienia,  gdy  oddzielone  od
ściany macicy jajo płodowe znajduje się w:

A.  ujściu zewnętrznym szyjki macicy,
B.  ujściu wewnętrznym szyjki macicy,
C.  ujściu wewnętrznym i kanale szyjki macicy,
D.  pochwie.

Zadanie 116.
Obfite miesiączki wiążą się z:

A .  podwzgórzycą młodzieńczą,
B.  jadłowstrętem psychicznym,
C.  hiperestrogenizmem,
D.  otyłością.

Zadanie 117.
W fazie folikularnej, w jajniku obserwuje się:

A . formowanie  się  ciałka  białego  z  ciałka  żółtego,  oraz
wybór pęcherzyków do rozpoczynającego się cyklu,

B . dojrzewanie  pęcherzyków  oraz  rozwój  pęcherzyka
dominującego,

C . luteinizację  komórek  ziarnistych  pękniętego  pęcherzyka
Graafa,

D.  wastykulinizację komórek ziarnistych.

Zadanie 118.
Niedobór kwasu foliowego w ciąży powoduje:

A.  zespół Downa,
B.  wady cewy nerwowej,
C.  fenyloketonurię,
D.  uogólniony obrzęk płodu.



Zadanie 119.
Które  z  poniżej  wymienionych  powikłań  matczynych  w  ciąży
bliźniaczej występuję najczęściej?

A.  zakażenia układu moczowego,
B.  przedwczesne oddzielenie łożyska,
C.  niepowściągliwe wymioty,
D.  nadciśnienie tętnicze.

Zadanie 120.
O poronieniu zagrażającym mówimy wtedy, gdy występują:

A . bolesne  skurcze  macicy,  skrócenie  szyjki  macicy,
krwawienie,

B . skąpe  krwawienie,  macica  niebolesna,  ogólnie
powiększona  i  rozpulchniona,  odpowiada  wielkością
zatrzymaniu  miesiączki,  szyjka  sformowana,  ujście
zamknięte, lekkie bóle podbrzusza,

C . narastające  krwawienie  i  bóle  o  różnym  nasileniu,  w
rozwartym kanale szyjki widoczny jest płód,

D . płód  lub  kosmówka  wydalone  są  poza  macicę,  skurcze
zanikają, kanał drożny.

Zadanie 121.
Troszczenie  s ię  o  całą  osobę,  rodzinę,  środowisko  zamieszkania,
pracy,  nauki,  wypoczynku  w  zdrowiu,  niepełnej  sprawności,
chorobie,  śmierci  i  umieraniu  to  praktyczne  zastosowanie
pielęgnowania:

A.  celowego,
B.  całościowego,
C.  ciągłego i dynamicznego,
D.  planowego.

Zadanie 122.
Faza wzrostowa w cyklu miesiączkowym jest to:

A . dojrzewanie  pęcherzyka  Graffa  w  pierwszej  połowie
cyklu,

B.  wzrost temperatury po owulacji,
C . pogrubianie  i  zwiększanie  ukrwienia  endometrium  w

drugiej połowie cyklu,
D . rozrost  zapłodnionej  komórki  wszczepionej  w

endometrium.

Zadanie 123.
Hyperprolaktynemia może wiązać się z:

A .  zaburzeniami erekcji,
B.  nadmiernym popędem płciowym,
C.  ekshibicjonizmem,
D.  pedofilią.



Zadanie 124.
U  pacjentki  z  rodzinnym  obciążeniem  rakiem  piersi
najważniejszym działaniem profilaktycznym jest:

A .  wykonanie badania mammograficznego raz w roku,
B.  samobadanie piersi w każdym cyklu,
C.  wyeliminowanie karmienia piersią,
D.  wyeliminowanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych.

Zadanie 125.
Ilość cząstek wirusa we krwi zakażonego HIV nosi nazwę:

A.  pandemii,
B.  epidemii,
C.  wiremii,
D.  wirusologii.

Zadanie 126.
Który  z  terminów  łacińskich  oznacza  obfite  miesiączki  o
przedłużonym czasie trwania?

A.  polymenorrhoea,
B.  menometrorrhagia,
C.  dysmenorrhoea,
D.  algomenorrhoea.

Zadanie 127.
Ocena  noworodka  na  6  lub  mniej  punktów  w  5  min  po  porodzie
określa się jako stan:

A.  zmęczenia porodem,
B.  asfiksji porodowej,
C.  prawidłowy, nie wymagający interwencji,
D.  fibroplazji.

Zadanie 128.
Położna przygotowuje  się  do  podjęcia  opieki  nad  pacjentką chorą
n a  cukrzycę  insulinozależną,  która  planuje  pierwszą
ciążę.Położna powinna wiedzieć, że ciąża z tym rozpoznaniem:

A . zwiększa  tolerancję  węglowodanów  i  podwyższa  próg
nerkowy glukozy,

B . zmniejsza tolerancję węglowodanów i obniża próg nerkowy
glukozy,

C . zwiększa tolerancję węglowodanów i obniża próg nerkowy
glukozy,

D . zmniejsza  tolerancję  węglowodanów  i  podwyższa  próg
nerkowy glukozy.



Zadanie 129.
Porada  przekazywana  w  listach  ,  prasie,  książkach,
telefonicznie, w radiu i telewizji to porada:

A.  pośrednia,
B.  bezpośrednia,
C.  prosta,
D.  złożona.

Zadanie 130.
W której dobie połogu dno macicy NIE powinno być wyczuwalne nad
spojeniem łonowym?

A.  pierwszej,
B.  piątej,
C.  dziesiątej,
D.  dwudziestej.

Zadanie 131.
Celem działania doradcy zajmującego się motywowaniem jednostki
do samodzielnego rozwiazywania problemów jest:

A . przygotowanie  człowieka  do  korzystania  z  gotowych
rozwiązań,

B . przygotowanie  człowieka  do  bycia  wolnym  i
odpowiedzialnym,

C.  przyzwyczajenie człowieka do korzystania z pomocy,
D.  przyzwyczjenie człowieka do zaniechania działań.

Zadanie 132.
Zgodność  płci  psychicznej  i  orientacji  seksualnej  na  płeć
przeciwną to:

A.  homoseksualizm,
B.  heteroseksualizm,
C.  transwestytyzm,
D.  transseksualizm.

Zadanie 133.
Które  mikroorganizmy  najczęściej  wywołują  drożdżycę  narządów
płciowych?

A.  lactobacilius acidophilus,
B.  trichomonas vaginalis,
C.  candidia albicans,
D.  chlamydia.



Zadanie 134.
W teście PAPP-A określa się:

A .  stężenie PAPP-A oraz stężenie AFP,
B . stężenie  wolnej  jednostki  beta-hCG  oraz  stężenia

PAPP-A,
C.  stężenia AFP i stężenie wolnej jednostki beta-hCG,
D . stężenie  AFP,  wolnego  beta-hCG  oraz  stężenie  wolnego

estriolu.

Zadanie 135.
Fizjologiczne  upławy  w  okresie  poprzedzającym  pierwszą
miesiączkę noszą nazwę:

A.  fluor pubertalis,
B.  condylomata acuminata,
C.  candidia alba,
D.  trichomonas vaginalis.



PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
TEST NR 110309
GRUPA 1
Zadanie 0.
Pielęgniarką  podstawowej  opieki  zdrowotnej  NIE  jest
pielęgniarka,  która  ukonczyła  szkolenie  specjalizacyjne  w
dziedzinie pielęgniarstwa:

A.  zachowawczego,
B.  rodzinnego,
C.  chirurgicznego,
D.  opieki długoterminowej.

Zadanie 0.
W  przypadku  udzielania  świadczeń  uczniom  placówki
oświatowo-wychowawczej,  w  której  nie  ma  wydzielonego  gabinetu
profilaktyki  zdrowotnej  i  pomocy  przedlekarskiej,  do  czasu  jego
utworzenia  na  terenie  szkoły  dokumentacja  medyczna  uczniów
przechowywana jest:

A . przez  właściwego  dla  ucznia  lekarza  podstawowej  opieki
zdrowotnej,

B.  przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej,
C . przez pielęgniarkę środowiska nauczania i  wychowania w

jej biurze,
D.  w sekretariacie szkoły.

Zadanie 0.
W  2001  roku  powstało  Krajowe  Stowarzyszenie  Pielęgniarek
Medycyny  Szkolnej  broniące  interesów  tej  grupy  zawodowej.
Siedziba stowarzyszenia znajduje się w:

A.  Łodzi,
B.  Warszawie,
C.  Szczecinie,
D.  Poznaniu.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  w  szkole,  ze  względu  na  dużą  samodzielność  w
podejmowaniu  decyzji  oraz  zadania,  jakie  realizuje  na  rzecz
ucznia,  zobowiązana  jest  do  zastosowania  zasad  "sprawnego
działania",  zwanych  inaczej  "zasadami  działania
zorganizowanego", określanymi jako:

A.  diagnoza pielęgniarska,
B.  proces pielęgnowania,
C.  model ograniczonego pielęgnowania,
D.  model zależnego pielęgnowania.



Zadanie 0.
Rodzina kształtuje u dziecka nawyki prozdrowotne. Jakie funkcje
pełni w tej sytuacji pielęgniarka?

A.  sprawdzające,
B.  planujące,
C.  wspomagające i pomocnicze,
D.  weryfikujące.

Zadanie 0.
Prowadząc zajęcia z wychowania zdrowotnego należy:

A . uczyć  sposobów  wzmacniania  zdrowia  fizycznego  i
psychicznego,

B . przekazywać  wiedzę  na  temat  diagnostyki  chorób  i
rokowania,

C.  uczyć umiejętności samoleczenia,
D.  przekazywać najnowsze osiągnięcia medycyny.

Zadanie 0.
W koncepcji pielęgnowania D. Orem zadaniem pielęgniarki jest:

A .  zaspakajanie potrzeb pacjenta,
B . znalezienie  optymalnego  sposobu  radzenia  sobie  z

problemem,
C.  wczuwanie się w subiektywny świat pacjenta,
D.  przygotowanie pacjenta do samoopieki.

Zadanie 0.
Profilaktyczną  opiekę  zdrowotną  nad  nad  dziećmi  i  młodzieżą
objętymi  obowiązkiem  szkolnym  i  obowiązkiem  nauki  oraz
kształcącymi  się  w  szkołach  ponadgimnazjalnych  do  ukończenia
między innymi sprawuje:

A.  lekarz dentysta,
B . położna,  posiadająca  co  najmniej  dwuletni  staż  pracy  w

zawodzie,
C . pielęgniarka,  posiadająca  co  najmniej  roczny  staż  pracy

w zawodzie,
D.  pediatra.

Zadanie 0.
Podstawą  nowego  systemu  opieki  zdrowotnej  nad  uczniem  jest
koncepcja:

A.  profilaktyki chorób,
B.  promocji zdrowia,
C.  rozwoju ucznia,
D.  rehabilitacji ucznia.



Zadanie 0.
Ocena  rezultatów  opieki  pielęgniarskiej  powinna  być  prowadzona
przez:

A.  pielęgniarkę z udziałem pacjenta/ucznia,
B.  samą pielęgniarkę,
C.  osoby nadzorujące,
D.  samego pacjenta.

Zadanie 0.
W zakresie promocji zdrowia pielęgniarka szkolna powinna być:

A.  jedynym wykonawcą,
B.  osobą kontrolującą,
C.  osobą motywującą,
D.  koordynatorem działań.

Zadanie 0.
Według którego modelu pielęgnowania, zadaniem pielęgniarki jest
przygotowanie  pacjenta  do  znalezienia  optymalnego  sposobu
radzenia sobie z problemami jakie napotyka on i jego rodzina?

A.  B. Neumen,
B.  C. Roy,
C.  V. Henderson,
D.  D. Rogers.

Zadanie 0.
Świadczenia  w  zakresie  promocji  zdrowia  i  edukacji  zdrowotnej
realizowane  przez  pielęgniarkę  środowiska  nauczania  i
wychowania obejmują:

A.  prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów,
B . wspieranie  nauczycieli,  wychowawców  i  uczniów  w

edukacji, zdrowotnej i promocji zdrowia,
C.  promowanie zachowań prozdrowotnych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Która  z  niżej  wymienionych  cech  procesu  pielęgnowania  mówi  o
tym,  że  model  opieki  pielęgniarskiej  można  stosować  w
odniesieniu do  pacjenta indywidualnego,  a  także  jego  środowiska
(uczeń - klasa - szkoła)?

A.  wieloetapowość,
B.  ciągłość i dynamika,
C.  uniwersalność,
D.  logiczność i następstwo czasowe.



Zadanie 0.
Świadczenia  diagnostyczne  w  pielęgniarstwie  środowiska
nauczania i wychowania to:

A . ocenianie  stanu  sanitarno-higienicznego  i
bezpieczeństwa w placówce nauczania i  wychowania oraz
warunków nauczania w szkole,

B . wykonywanie  testów  przesiewowych,  zgodnie  z
obowiązującym programem i obowiązującymi procedurami,

C . współdziałanie  z  dyrekcją  szkoły  w  zakresie
rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów/wychowanków
oraz eliminowanie czynników zagrażających ich zdrowiu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie według najnowszych koncepcji polega na:

A.  wspomaganiu ludzkiej samodzielności,
B.  wykonywaniu wszystkich czynności przy pacjencie,
C.  zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych,
D . zaspokajanie  potrzeb  fizycznych,  psychicznych,

społecznych.

Zadanie 0.
Profilaktyczna  opieka  zdrowotna  sprawowana  nad  dziećmi  i
młodzieżą NIE obejmuje:

A . kierowania  postępowaniem  poprzesiewowym  oraz
sprawowania  opieki  nad  uczniami  objętymi  tym
postępowaniem,

B . badania  w  zakresie  zdrowotnej  gotowości  szkolnej
uczniów,

C . doradztwa  dyrektorowi  szkoły  w  sprawie  warunków
bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków
sanitarnych w szkole,

D.  organizowania profilaktycznych badań lekarskich.

Zadanie 0.
Finansowanie  świadczeń  z  zakresu  medycyny  szkolnej  w  rodzaju
podstawowa  opieka  zdrowotna,  realizowanych  przez  pielęgniarki
szkolne opiera się na:

A.  ustalonej rocznej stawce kapitacyjnej,
B . ustalonej  rocznej  stawce  kapitacyjnej,  korygowanej

współczynnikiem odpowiednim dla typu szkoły i populacji
uczniów,

C . miesięcznym zestawieniu świadczeń realizowanych w danej
populacji,

D . miesięcznym zestawieniu świadczeń realizowanych w danej
populacji, korygowanym współczynnikiem odpowiednim dla
typu szkoły i populacji uczniów.



Zadanie 0.
Etap planowania w procesie pielęgnowania związany jest z:

A . gromadzeniem  danych,  przygotowaniem  dawcy  opieki,
przygotowaniem biorcy opieki,

B . ustalaniem  celu  opieki,  dobieraniem  osób,  działań  i
sprzętu  do  zadań  oraz  formułowaniem  planu  opieki
pielęgnacyjnej,

C . stawianiem  diagnozy  pielęgniarskiej,  formułowaniem
planu opieki pielęgniarskiej,

D . formułowaniem  planu  opieki  pielęgniarskiej,
przygotowaniem  dawcy  opieki,  stawianiem  diagnozy
pielęgniarskiej.

Zadanie 0.
Liczbę  uczniów  na  jedną  pielęgniarkę  należy  zmniejszyć  o
20-30%, gdy sprawuje ona opiekę:

A.  w więcej niż 2 oddalonych od siebie szkołach,
B.  w więcej niż 3 oddalonych od siebie szkołach,
C.  w szkołach z klasami integracyjnymi i sportowymi,
D.  w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży.

Zadanie 0.
Pielęgniarka szkolna najczęściej wypełnia funkcję:

A.  promowania zdrowia, opiekuńczą,
B.  opiekuńczą, terapeutyczną,
C.  terapeutyczną, promowania zdrowia,
D.  wychowawczą, terapeutyczną.

Zadanie 0.
W  którym  roku  higienistka  (pielęgniarka  szkolna)  otrzymała
status  pielęgniarki  środowiskowej  -  środowiska  nauczania  i
wychowania?

A.  1989,
B.  1985,
C.  1990,
D.  1988.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  sprawująca  profilaktyczną  opiekę  zdrowotną  nad
uczniami powinna współpracować z:

A .  lekarzem dentystą,
B.  radą pedagogiczną,
C . organizacjami  i  instytucjami  działającymi  na  rzecz

dzieci i młodzieży,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
W  celu  uzyskania  najpełniejszej  informacji  o  uczniu  niezbędnej
do rozpoznania jego stanu, wykorzystuje się:

A . obserwację,  wywiad,  pomiar,  analizę  dokumentacji
medycznej,

B.  obserwację, wywiad,
C.  analizę dokumentacji medycznej, obserwację,
D.  pomiar, obserwację i wywiad.

Zadanie 0.
Podstawą rozpoczęcia działań promujących zdrowie ucznia jest:

A . diagnoza  stanu  indywidualnej  osoby,  rodziny  na  t le
społeczności lokalnej, środowiskowej,

B.  stworzenie warunków do prowadzenia działań,
C.  nawiązanie współpracy z ośrodkiem promocji zdrowia,
D.  zaplanowanie działań promujących zdrowie.

Zadanie 0.
C o wykrywa pielęgniarka szkolna za  pomocą testu przesiewowego
Cover-test?

A.  obecność zeza,
B.  zaburzenia widzenia barw,
C.  uszkodzenie słuchu,
D.  zaburzenia statyki ciała.

Zadanie 0.
Uczniów, którzy ze względów zdrowotnych wymagają dodatkowych
ćwiczeń  korekcyjnych  kwalifikuje  s ię  do  grupy  wychowania
fizycznego:

A.  As ,
B.  B ,
C.  Bk,
D.  C .

Zadanie 0.
Zalecana  liczba  uczniów  przypadających  na  jedną  pielęgniarkę
szkolną  w  szkole  podstawowej,  gimnazjum,  l iceum  profilowanym
(bez nauki w warsztatach), to:

A .  500 uczniów,
B.  800 (10%),
C.  1000 uczniów,
D.  nie więcej niż 1200 uczniów.



Zadanie 0.
W  działaniach na rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów biorą
udział:

A .  szkoła i ochrona zdrowia,
B.  uczeń, szkoła i rodzice,
C.  uczeń, szkoła, rodzice i pracownicy ochrony zdrowia,
D.  tylko pracownicy ochrony zdrowia.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  szkolna  zapewnia  dostępność  do  świadczeń  w
wymiarze czasu pracy:

A . w  zależności  od  l iczby  uczniów  objętych  opieką,  ale  nie
mniej niż 10 godzin tygodniowo,

B . o d  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  7.30  do
godziny 15.00,

C.  codziennie przez 7 godzin i 35 minut,
D.  proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką.

Zadanie 0.
Obecnie  kompetencje  i  zadania  realizowane  przez  pielęgniarkę
środowiska nauczania i wychowania określa:

A . ustawa  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej  z  dnia  15
lipca  2011  r .  (Dz.  U.  z  2011r.  Nr  174,  poz.  1039  z
późn. zm.)

B . rozporządzenie  MZ  z  07.11.2007r.  w  sprawie  rodzaju  i
zakresu  świadczeń  zapobiegawczych,  diagnostycznych,
leczniczych  i  rehabilitacyjnych  udzielanych  przez
pielęgniarkę  albo  położną  samodzielnie  bez  zlecenia
lekarskiego (Dz. U. z 2007r., nr 210, poz. 1540),

C . rozporządzenie  MZ  z  2005r.  w  sprawie  zakresu  zadań
lekarza,  pielęgniarki,  położnej  podstawowej  opieki
zdrowotnej  (Dz.  U.  z  2005r.,  nr,  214,  poz.  1816)  a
także umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przygotowując uczniów do udzielania pomocy w napadzie padaczki
zwrócisz uwagę na:

A.  unieruchomienie choremu kończyn górnych i dolnych,
B.  utrzymanie chorego w pozycji siedzącej,
C . zabezpieczenie  chorego  przed  uszkodzeniem  ciała,

szczególnie głowy w czasie drgawek,
D.  podanie choremu wody do picia.



Zadanie 0.
Jakie  są  etapy  cyklu  działań  zorganizowanych  w  edukacji
zdrowotnej?

A.  diagnoza, realizacja, weryfikacja, wykonanie,
B.  diagnoza, planowanie, realizacja, ocena,
C.  diagnoza, realizacja, weryfikacja, ocena,
D.  planowanie, diagnoza, wykonanie, ocena.

Zadanie 0.
Diagnoza  pielęgniarska  indywidualnego  przypadku  w  odniesieniu
do ucznia będzie dotyczyła określenia:

A.  motywacji ucznia do nauki,
B.  zdolności ucznia,
C.  stanu zdrowia ucznia,
D.  możliwości intelektualnych ucznia.

Zadanie 0.
Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  po  zawarciu  umowy  o  udzielanie
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  środowisku  nauczania  i
wychowania, przekazuje do właściwego wojewody następujące dane:

A.  nazwę i adres świadczeniobiorcy,
B . miejsce  udzielania  uczniom  profilaktycznych  świadczeń

opieki zdrowotnej,
C . l iczbę osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami

na terenie danej szkoły,
D . liczbę uczniów skierowanych do placówek ochrony zdrowia

w danym roku.

Zadanie 0.
Najwięcej  informacji  o  zdrowiu  ucznia  rozpoczynającego  szkołę,
pielęgniarka uzyska z:

A .  karty profilaktycznego badania ucznia,
B.  karty szczepień,
C.  karty zdrowia ucznia,
D.  książeczki ubezpieczeniowej.

Zadanie 0.
Jednym  z  elementów  służących  poprawie  opieki  zdrowotnej  są
standardy medyczne, wprowadzenie ich ma na celu:

A . ułatwienie  korzystania  z  aktualnej  wiedzy  medycznej  i
poprawę  procesu  podejmowania  decyzji  przez  personel
medyczny,

B . poprawę  jakości  świadczonych  usług  medycznych  i
optymalizację kosztów świadczeń zdrowotnych,

C . zabezpieczenie przed prawnymi skutkami niepowodzeń, w
przypadku postępowania zgodnie z wytycznymi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Przeciętne  dziecko  w  wieku  szkolnym  (6-12  lat)  w  ciągu  roku
rośnie średnio około:

A.  5 cm,
B.  3 cm,
C.  1 cm,
D.  7 cm.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  etapów  procesu  pielęgnowania  kończy
postawienie diagnozy pielęgniarskiej?

A.  IV etap,
B.  II etap,
C.  I etap,
D.  III etap.

Zadanie 0.
Dokończ  zdanie.  W  kontekście  definicji  promocji  zdrowia,
rozumianej  jako  "proces  umożliwiający  ludziom  kontrolę  nad
własnym zdrowiem oraz poprawę zdrowia":

A . promocja  zdrowia  jest  znaczącym  elementem  edukacji
zdrowotnej,

B . edukacja  zdrowotna,  obok  polityki  społecznej,  jest
znaczącym elementem promocji zdrowia,

C . promocja  zdrowia  jest  jednym  z  zadań  edukacji
zdrowotnej,

D.  edukacja zdrowotna ma cele inne niż promocja zdrowia.

Zadanie 0.
Edukacja do zdrowia dotyczy jednostek i  obejmuje przekazywanie
i nabywanie (zwiększanie) lub korektę:

A . świadomości  i  rozumienia  zdrowia,  wiedzy  o  zdrowiu  i
postaw wobec zdrowia,

B . wiedzy  o  zdrowiu,  postaw  wobec  zdrowia  i  tzw.
umiejętności życia,

C . wiedzy  na  temat  kształtowania  zachowań  sprzyjających
zdrowiu,

D . świadomości  i  rozumienia  zdrowia,  wiedzy  o  zdrowiu,
postaw wobec zdrowia i tzw. umiejętności życia.



Zadanie 0.
Celem profilaktyki wtórnej jest:

A . zapobieganie ewentualnemu wystąpieniu zaburzenia stanu
zdrowia poprzez swoiste lub nieswoiste działania,

B . zapobieganie skutkom choroby poprzez pomoc w utrzymaniu
dobrej kondycji psychofizycznej,

C . identyfikacja  grup  ryzyka,  wykrycie  objawów  zaburzenia
i  podjęcie działań naprawczych dla zahamowania rozwoju
zaburzenia,

D . zapobieganie  skutkom  choroby  poprzez  przeciwdziałanie
izolacji społecznej.

Zadanie 0.
Edukacja  zdrowotna,  w  której  ekspert  posiada  ogólną  wiedzę  i
umiejętności  a  odbiorca  zna  warunki,  w  których  żyje,  pragnie
podzielić  s ię  wiedzą  na  ten  temat  z  ekspertem,  po  to  by
poprawić  własny  stan  zdrowia  udoskonalając  warunki,  w  jakich
żyje, określana jest jako edukacja:

A.  autorytatywna,
B.  profilaktyczna,
C.  promująca,
D.  uczestnicząca.

Zadanie 0.
Holistyczna koncepcja zdrowia zakłada między innymi traktowanie
człowieka  jako  "części  całości",  oznacza  to,  postrzeganie
zdrowia człowieka w kontekście:

A .  wzajemnie powiązanych ze sobą wymiarów,
B.  relacji z innymi ludźmi,
C.  zachowań i praktyk religijnych,
D . czynników,  które  wpływają  na  zdrowie,  w  tym  głównie

stylu życia i warunków, w jakich żyje człowiek.

Zadanie 0.
Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że czynnikiem,
który  w  największym  stopniu  wpływa  na  stan  zdrowia  człowieka
jest:

A .  prowadzony przez człowieka styl życia,
B.  poziom środowiskowych warunków zdrowotnych,
C.  wyposażenie i cechy genetyczne człowieka,
D.  sprawność i poziom systemu ochrony zdrowia.



Zadanie 0.
Tworzenie Szkół Promujących Zdrowie jest długotrwałym procesem
wprowadzania  wielu  zmian  w  myśleniu  i  działaniu  społeczności
szkolnej.  Doświadczenie  wskazuje,  że  aby  rozpocząć  ten  proces  i
skutecznie go kontynuować niezbędne jest przede wszystkim:

A . połączenie  kilku  elementów:  zaangażowanych  ludzi,
koncepcji, strategii, organizacji, modelu działania,

B . opracowanie  projektu,  pozyskanie  wsparcia  ze  strony
organizacji pozarządowych i funduszu z NFZ,

C . zdobycie  przychylności  nadzoru  pedagogicznego,
pozyskanie  środków  finansowych,  nawiązanie  dobrej
współpracy z pracownikami służby zdrowia,

D . zatrudnienie  kompetentnych  promotorów  zdrowia,
pozyskanie  środków  z  NFZ,  zatwierdzenie  projektu  przez
nadzór pedagogiczny.

Zadanie 0.
Holistyczna zasada zdrowego żywienia polega m.in. na:

A.  zapewnieniu zróżnicowanej żywności,
B . zapewnieniu  zróżnicowanej  diety  z  udziałem  pieczywa  i

mleka,
C . zapewnieniu  zróżnicowanej  diety  z  udziałem  żywności

ekologicznej  (owoców  i  warzyw)  lub  żywności  dobrej
jakości i wiadomego pochodzenia,

D.  zapewnieniu żywności wiadomego pochodzenia.

Zadanie 0.
Pierwsza  Konferencja  Europejskiej  Sieci  Szkół  Promujących
Zdrowie odbyła się w:

A.  1997 w Salonikach,
B.  1985 w Genewie,
C.  1999 w Dublinie,
D.  2001 w Kopenhadze.

Zadanie 0.
Według promocji zdrowia kontrolę nad zdrowiem należy rozumieć w
znaczeniu możliwości i konieczności:

A . wglądu we własne zdrowie i  przejawiania troski o własne
zdrowie,

B.  uczestniczenia w badaniach przesiewowych,
C.  systematycznego przeprowadzania badań profilaktycznych,
D.  wykonywania badań w ramach bilansu zdrowia.



Zadanie 0.
W  edukacji  zdrowotnej  należy  zwracać  uwagę  na  fakt,  że  ryzyko
związane z paleniem tytoniu jest:

A . odwracalne,  a  utrzymanie  się  zwiększonego  ryzyka  po
zaprzestaniu  palenia  tytoniu  uwarunkowane  jest  płcią
palącego i jego wiekiem,

B . odwracalne,  a  utrzymywanie  się  zwiększonego  ryzyka  po
zaprzestaniu  palenia  tytoniu  zależy  od  intensywności
palenia i okresu jaki upłynął od jego zaprzestania,

C . odwracalne  i  mija  natychmiast  po  zaprzestaniu  palenia
tytoniu,

D.  nieodwracalne.

Zadanie 0.
W  wieku  szkolnym  niezbędne  są  systematyczne,  zorganizowane
zajęcia ruchowe i aby były skuteczne powinny odbywać się:

A . 5  razy w tygodniu do 60 minut, z intensywnością wysiłku
powodującą  częstość  skurczów  serca,  co  najmniej
130/min.,

B . 3  razy w tygodniu do 40 minut, z intensywnością wysiłku
powodującą  częstość  skurczów  serca,  co  najmniej
130/min.,

C . 4  razy w tygodniu do 60 minut, z intensywnością wysiłku
powodującą  częstość  skurczów  serca,  co  najmniej
130/min.,

D.  codziennie powyżej 60 min.

Zadanie 0.
Elementami  niezbędnymi  do  tworzenia  szkoły  promującej  zdrowie
są:

A.  ludzie, idea (koncepcja), strategia i model działania,
B . ludzie,  idea  (koncepcja),  strategia,  organizacja,  model

działania,
C.  strategia, organizacja i model działania,
D . rada  pedagogiczna,  uczniowie,  strategia,  organizacja  i

model działania,



Zadanie 0.
Zakresy  polityki  zdrowotnej  w  oparciu  o  koncepcję  "pól  zdrowia"
Lalonda to:

A . polityka  nastawiona  na  organizowanie  działań
edukacyjnych,

B.  polityka nastawiona na finansowanie ochrony zdrowia,
C . polityka  nastawiona  na  kształtowanie  zachowań

prozdrowotnych,  zajmująca  się  ochroną  środowiska,
organizacją opieki zdrowotnej,

D . polityka  nastawiona  na  współczesne  problemy
społeczności.

Zadanie 0.
Wspieranie pracowników szkoły i rodziców w tworzeniu w szkole i
w  domu  warunków  oraz  atmosfery  sprzyjającej  rozwojowi
psychospołecznemu  dziecka,  możliwości  przeżywania  sukcesów,
kształtowaniu  poczucia  własnej  wartości,  umiejętności  radzenia
sobie  w  sytuacjach  trudnych,  z  problemami  emocjonalnymi,
zwłaszcza  w  okresie  dojrzewania,  to  zadania  pielęgniarki
szkolnej należące do:

A.  profilaktyki pierwszorzędowej,
B.  profilaktyki drugorzędowej,
C.  profilaktyki trzeciorzędowej,
D . powyższy  zestaw  działań  nie  mieści  s ię  w  obszarze

proponowanych  działań  profilaktycznych  wchodzących  w
zakres kompetencji pielęgniarki szkolnej.

Zadanie 0.
Wyróżnia  się  trzy  typy  (modele)  edukacji  zdrowotnej
uwzględniające  rodzaj  relacji  między  nadawcą  i  odbiorcą
informacji  oraz  konsekwencje  cech  tej  relacji  na  skuteczność
podejmowanych działań edukacyjnych. Która z odpowiedzi zawiera
poprawne nazwy trzech modeli (typów) edukacji zdrowotnej?

A.  autorytatywna, profilaktyczna, promująca,
B.  profilaktyczna, uczestnicząca, promująca,
C.  profilaktyczna, autorytatywna, uczestnicząca,
D.  autorytatywna, uczestnicząca, promująca.

Zadanie 0.
Masę  ciała  odpowiadającą  wartości  BMI  między  25-30  uznaje  s ię
za :

A.  niedowagę,
B.  normę,
C.  nadwagę,
D.  otyłość.



Zadanie 0.
Wśród  strategii  mających  na  celu  wzmocnienie  zdrowia
psychicznego  dzieci  i  młodzieży  wyróżniamy  podejście
promocyjne, które polega na:

A . edukacji  rodziców  pod  kątem  wczesnego  rozpoznawania
zaburzeń,

B . szkoleniu nauczycieli pod kątem wczesnego rozpoznawania
zaburzeń,

C . szkoleniu  nauczycieli  i  rodziców  pod  kątem  wczesnego
rozpoznawania zaburzeń,

D . stosowaniu  technik  poznawczych  np.  rozwijaniu
umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych,
treningu radzenia sobie ze stresem.

Zadanie 0.
Kluczowym czynnikiem, decydującym o efektach promocji zdrowia
wszystkich ludzi w społeczeństwie jest:

A . zaangażowanie wszystkich pracowników instytucji ochrony
zdrowia w działaniach edukacji zdrowotnej,

B.  poprawa standardu życia społeczeństwa,
C . doprowadzenie  do  sytuacji,  w  której  społeczeństwo

będzie  definiowało  problemy,  podejmowało  decyzje  i
współuczestniczyło w zmienianiu determinantów zdrowia,

D.  wpływanie na zmianę stylu życia jednostki.

Zadanie 0.
Wstępna  identyfikacja  chorób,  zaburzeń  lub  wad  poprzez
zastosowanie testów i innych szybkich metod badań pozwalających
n a  wyodrębnienie  w  populacji  osób,  które  prawdopodobnie  mają
daną  chorobę  (zaburzenie)  i  osób,  które  prawdopodobnie  je j  nie
mają, to według definicji WHO:

A.  badanie profilaktyczne,
B.  bilanse zdrowia,
C.  powszechne profilaktyczne badanie lekarskie,
D.  testy przesiewowe.

Zadanie 0.
Proces  intencjonalnie  wywoływanych  zdarzeń,  dających  się
wyodrębnić,  odnoszących  się  do  spraw  zdrowia  w  skali  ponad
jednostkowej, to:

A .  polityka zdrowotna,
B.  promocja zdrowia,
C.  zdrowie publiczne,
D.  polityka społeczna.



Zadanie 0.
Wybierając  określony  problem,  którego  rozwiązania  podejmujesz
s ię  poprzez  realizację  swojego  programu  promocji  zdrowia,
należy  pamietać,  aby  wziąć  pod  uwagę  następujące  kryteria
ważności tego problemu:

A.  ostrość problemu - jego wymiar zdrowotny,
B . częstość  występowania  problemu  i  jego  lokalny

charakter,
C . negatywne  konsekwencje  w  innych  niż  zdrowotnych

obszarach,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Społeczno-ekologiczny  model  zdrowia,  stanowiący  podstawę
promocji zdrowia, zakłada istnienie:

A . nierównego  dostępu  do  zdrowia  zależnego  od  cech
położenia  społecznego,  takich  jak  płeć,  dochód,  wiek,
poziom wykształcenia,

B . równego  dostępu  do  zdrowia  niezależnie  od  cech
położenia  społecznego,  takich  jak  wiek,  poziom
wykształcenia, płeć, dochód,

C . nierównego  dostępu  do  zdrowia  zależnego  od  cech
biologicznych jednostki,

D . równego  dostępu  do  zdrowia  niezależnie  od  cech
biologicznych jednostki.

Zadanie 0.
Jednym  z  zadań  szkolnych  koordynatorów  Szkoły  Promującej
Zdrowie  jest  pozyskiwanie  rodziców  do  współpracy,  która  polega
na:

A.  pokazaniu rodzicom efektów nauczania,
B.  zapraszaniu rodziców na spotkania z nauczycielami,
C . pokazaniu  rodzicom  ich  osobistych  korzyści,

przekazywaniu  oczekiwań  wobec  rodziców,  pytaniu  o
zdanie,

D.  zapraszaniu na wspólne imprezy.

Zadanie 0.
Wybierz  zdanie  prawdziwe.  Wyróżniamy  trzy  typy  (modele)
edukacji zdrowotnej charakteryzujące się m. in. tym że:

A . w  "edukacji  uczestniczącej"  komunikacja  jest
jednokierunkowa,

B.  w "edukacji promującej" jest komunikatywne łączenie,
C . w  "edukacji  autorytatywnej"  komunikacja  jest

dwukierunkowa,
D . w  "edukacji  promującej"  komunikacja  jest

jednokierunkowa.



Zadanie 0.
Wśród  nowych  podejść  w  promocji  zdrowia  w  tworzeniu  Szkół
Promujących Zdrowie (SzPZ) wyróżniamy:

A . podejście  "od  ludzi  do  problemu",  podejście  siedliskowe
oraz zmodyfikowane uczestnictwo społeczności szkolnej,

B . podejście  "od  problemu  do  ludzi",  podejście  siedliskowe
oraz zmodyfikowane uczestnictwo społeczności szkolnej,

C . podejście  "od  problemu  do  ludzi"  oraz  podejście
siedliskowe,

D . podejście  skoncentrowane  na  różnorodnych  problemach
uczniów,  podejście  na  działaniach  wg  zaleceń
zewnętrznych.

Zadanie 0.
Edukacja  zdrowotna  oparta  na  przekazie  informacji,  obejmująca
element  poznawczy  i  moralny,  w  której  przekaz  przebiega  od
osoby  posiadającej  wiedzę  do  osoby  pragnącej  ją  zdobyć,  a
przekazywanie  wiedzy  w  ramach  tego  rodzaju  edukacji  połączone
jest  z  precyzyjnymi  wskazówkami,  co  powinno  być  zrobione  a
czego  należy  unikać,  aby  nie  stracić  zdrowia,  to  typ  edukacji
zdrowotnej określanej jako edukacja:

A.  autorytatywna,
B.  profilaktyczna,
C.  promująca,
D.  uczestnicząca.

Zadanie 0.
Podstawowym  zadaniem  nowoczesnej  edukacji  zdrowotnej  jest
przede wszystkim:

A . wspomaganie  w  tworzeniu  nowoczesnej  edukacji
zdrowotnej,  zapobieganie  chorobom  i  pomnażanie
potencjału zdrowia,

B . podporządkowanie  założeniom  nowoczesnej  prewencji  i
edukacji,

C . wspomaganie  tworzenia  warunków  dla  zmiany  -
podejmowanie  wysiłków  na  rzecz  wzrostu  kompetencji
jednostek  i  grup  w  sferze  samodzielnego  działania  na
rzecz  zdrowia,  na  różnych  poziomach  organizacji  życia
społecznego,

D . wspomaganie tworzenia nowoczesnej edukacji zdrowotnej i
rozwiązywanie  problemów  na  różnych  poziomach
organizacji życia społecznego.



Zadanie 0.
W  modelu  edukacji  zdrowotnej  zorientowanej  na  chorobę,  celem
oddziaływań na odbiorcę jest uświadomienie:

A . związku  między  czynnikami  ryzyka  a  możliwością
wystąpienia choroby,

B . zagrożeń  zdrowotnych  związanych  z  występowaniem
czynników ryzyka,

C . znaczenia  konkretnego  czynnika  ryzyka  na  wystąpienie
choroby,

D . wpływu  konkretnego  czynnika  ryzyka  na  wystąpienie
poszczególnych objawów choroby.

Zadanie 0.
Zaplanowała  Pani  wykonanie  testu  przesiewowego do  wykrywania
podwyższonego  ciśnienia  tętniczego  krwi.  Otrzymała  Pani
informację  od  uczniów,  że  w  dniu  dzisiejszym będą  pisać  próbny
egzamin gimnazjalny. Jaką należy podjąć decyzję w tej sytuacji?

A.  wykonać test przesiewowy przed rozpoczęciem egzaminu,
B . przełożyć  wykonanie  testu  przesiewowego  na  następny

dzień,
C.  wykonać test przesiewowy po zakończeniu egzaminu,
D . przełożyć  wykonanie  testu  przesiewowego,  a  termin

uzgodnić z wychowawcą klasy.

Zadanie 0.
Objawy  takie  jak  intensywne  tempo  wzrastania,  zmiany
neurohormonalne, zmienność nastrojów oraz niepokój ruchowy, są
charakterystyczne dla:

A.  wieku przedszkolnego,
B.  okresu dojrzewania,
C.  okresu młodzieńczego,
D.  wieku dojrzałego.

Zadanie 0.
Które  z  prezentowanych  przez  młodzież  stanowisk  dotyczących
zasad profilaktyki zakażeń wirusem HIV jest prawidłowe?

A . stosowanie  prezerwatywy  jest  niezawodnym  sposobem
ochrony przed zakażeniem wirusem HIV,

B . zmiana  partnerów  seksualnych  nie  zwiększa  w  sposób
zasadniczy ryzyka zakażenia wirusem HIV,

C . p o  wyglądzie  człowieka  można  ocenić,  czy  ktoś  jest
zakażony wirusem HIV,

D . trwały,  wzajemnie  wierny  związek  z  niezakażonym
partnerem  chroni  przed  zakażeniem  wirusem  HIV  drogą
płciową.



Zadanie 0.
Do pomiaru wysokości ciała, głowa ucznia powinna być ustawiona:

A . tak,  aby  dolne  krawędzie  otworów  usznych  i  dolne
krawędzie  oczodołów  znajdowały  się  na  tym  samym
poziomie,

B . w  płaszczyźnie  uszno-ocznej,  tak  aby  górne  krawędzie
otworów usznych i dolne krawędzie oczodołów znajdowały
się na tym samym poziomie,

C . tak,  aby  dolne  krawędzie  otworów  usznych  i  górne
krawędzie  oczodołów  znajdowały  się  na  tym  samym
poziomie,

D . tak,  aby  górne  krawędzie  otworów  usznych  i  górne
krawędzie  oczodołów  znajdowały  się  na  tym  samym
poziomie.

Zadanie 0.
Zaobserwowane objawy u ucznia, jak senność, brak aktywności na
lekcjach,  znaczna  apatia,  pogorszenie  wyników  w  nauce,
opuszczanie  lekcji,  objawy  podobne  do  upojenia  alkoholowego,
ale bez zapachu alkoholu, mogą sugerować:

A.  chorobę somatyczną,
B.  nadużywanie alkoholu,
C.  używanie narkotyków,
D.  niechęć do szkoły.

Zadanie 0.
W przypadku świerzbu typowym umiejscowieniem zmian na skórze
jest/są:

A.  palce rąk, pachwiny, pępek, pachy, nadgarstki,
B.  pępek, łokcie, spojenie łonowe,
C.  okolice otworów naturalnych ciała,
D.  klatka piersiowa, pośladki, głowa.

Zadanie 0.
Który  z  poniższych  sposobów  jest  najbardziej  wskazany  w
radzeniu sobie z potrzebą zapalenia papierosa?

A.  zjeść coś słodkiego i próbować się zdrzemnąć,
B . popijać  wodę,  głęboko  oddychać,  pójść  na  spacer  lub

zająć czymś ręce,
C . zająć  się  rozpakowywaniem  i  l iczeniem  papierosów,

powtarzać sobie, że nie wolno zapalić papierosa,
D . zapalić  papierosa,  nie  zaciągając  się  i  wypalić  go

tylko do połowy.



Zadanie 0.
Jak  powinna  postąpić  pielęgniarka  szkolna  po  otrzymaniu
informacji,  że  w  sklepiku  szkolnym  sprzedawane  są  uczniom
papierosy?

A . nie  podejmuje  żadnych  działań,  gdyż  nie  jest
odpowiedzialna za asortyment sklepu,

B . nie  podejmuje  żadnych  działań,  gdyż  obawia  się  narazić
sprzedawcy sklepiku,

C . informuje  dyrektora  szkoły  i  nauczycieli  z  prośbą  o
interwencję,

D . organizuje spotkanie z uczniami w celu zakazania zakupu
papierosów przez uczniów.

Zadanie 0.
Niedobór  masy  ciała  u  dzieci  i  młodzieży  to  zaburzenie,  w
którym:

A . wartość  wskaźnika  BMI  badanej  osoby  usytuowana  jest
poniżej 10 centyla dla płci i wieku,

B . wartość  wskaźnika  BMI  badanej  osoby  usytuowana  jest
poniżej 5 centyla dla płci i wieku,

C . wartość  wskaźnika  BMI  u  dziewcząt  usytuowana  jest
poniżej 10 centyla,

D . wartość  wskaźnika  BMI  u  chłopców  usytuowana  jest
poniżej 10 centyla.

Zadanie 0.
Współcześnie  pod  pojęciem  "Bezpieczeństwo  ucznia  w  szkole",
należy rozumieć:

A.  bezpieczeństwo higieniczne, fizyczne i społeczne,
B.  brak ryzyka zakażenia chorobami zakaźnymi,
C.  zminimalizowanie wypadków,
D . dobrą  atmosferę  minimalizującą  ryzyko  występowania

nerwic.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  działań  mają  związek  z  kształtowaniem
zdrowego stylu życia u uczniów szkoły średniej?

A . wprowadzenie zwyczaju niepalenia papierosów dotyczącego
pracowników szkoły i uczniów,

B.  podwyższenie ceny wyrobów tytoniowych,
C.  zakaz sprzedaży papierosów młodzieży do 18 roku życia,
D . zorganizowanie  w  szkole  palarni  papierosów  dla

nauczycieli.



Zadanie 0.
Aktywność  fizyczna  jest  niezbędna  do  prawidłowego  rozwoju
fizycznego,  emocjonalnego,  intelektualnego  i  społecznego
dziecka. Jest więc ona podstawowym elementem:

A.  terapii zaburzeń i chorób, zapobiegania chorobom,
B.  zdrowego stylu życia, radzenia sobie ze stresem,
C . zdrowego  stylu  życia,  zapobiegania  chorobom,  radzenia

sobie ze stresem, terapii zaburzeń i chorób,
D . pożądanego  stylu  życia,  radzenia  sobie  ze  stresem,

zapobiegania chorobom.

Zadanie 0.
Profilaktyczna  opieka  pielęgniarska  nad  uczniami  obejmuje
m.in.:

A . wykonywanie  i  interpretowanie  testów  przesiewowych,
kierowanie  postępowaniem  poprzesiewowym,  organizację
profilaktycznych  badań  lekarskich,  doradztwo  dla
dyrektora  szkoły  w  sprawie  warunków  bezpieczeństwa
uczniów, organizację posiłków i  warunków sanitarnych w
szkole,

B . wykonywanie  i  interpretowanie  testów  przesiewowych,
ocenę  zdrowotnej  gotowości  szkolnej,  kwalifikację  do
zajęć wychowania fizycznego,

C . udział  w  planowaniu,  realizacji  i  ocenie  szkolnego
programu  edukacji  zdrowotnej,  przeprowadzanie
kwalifikacji do szczepień,

D . udzielanie  pomocy  w  przypadkach  nagłych  zachorowań,
ocenę zdrowotnej gotowości szkolnej ucznia, wykonywanie
i interpretowanie testów przesiewowych.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  wskazówek  dotyczących  przygotowania  wagi
lekarskiej do pomiarów masy ciała dzieci są prawidłowe?

A . ustawić wagę w pozycji  poziomej,  tarować po każdych 10
pomiarach,

B . ustawić  wagę  w  pozycji  poziomej,  tarować  po  każdym
pomiarze,

C . ustawić  wagę  w  lekkim  pochyleniu  w  kierunku  tylnym,
tarować wagę tylko przed rozpoczęciem pomiarów,

D . ustawić  wagę  w  lekkim  pochyleniu  do  przodu,  tarować
zależnie od wieku dzieci.



Zadanie 0.
Akceleracja jest to zjawisko przyspieszonego rozwoju:

A.  biologicznego i osiągania większych wymiarów ciała,
B.  psychicznego i fizycznego,
C.  fizycznego i społecznego,
D.  psychicznego i społecznego.

Zadanie 0.
Podstawową metodą profilaktyki drugorzędowej w szkołach są:

A.  szczepienia ochronne,
B . dodatkowe  pomiary  masy  ciała  u  uczniów  z  nadwagą  i

otyłością,
C.  zabiegi fluoryzacji,
D.  testy przesiewowe.

Zadanie 0.
Jakie  działania  powinna  podjąć  pielęgniarka  udzielając
pierwszej  pomocy  dziecku,  które  złamało  rękę  w  okolicy
ramienia?

A . unieruchomić  kończynę  za  pomocą  chusty  trójkątnej,
uspokoić  dziecko,  zapewnić  pomoc  lekarską,  powiadomić
rodziców,

B . unieruchomić kończynę za pomocą szyny, wezwać lekarza,
pozostawić dziecko pod opieką nauczyciela,

C . unieruchomić  kończynę  za  pomocą  chusty  trójkątnej,
uspokoić dziecko, powiadomić rodziców,

D . unieruchomić  kończynę  za  pomocą  chusty  trójkątnej,
uspokoić  dziecko,  pozostawić  pod  opieką  koleżanek,
powiadomić rodziców.

Zadanie 0.
Kwalifikacji ucznia do zajęć z wychowania fizycznego dokonuje:

A . lekarz  na  podstawie  wyników  badania  podmiotowego  i
badań specjalistycznych,

B . lekarz  na  podstawie  wyników  badania  podmiotowego,
przedmiotowego  i  badań  specjalistycznych  oraz
laboratoryjnych,

C.  pielęgniarka na podstawie orzeczenia lekarskiego,
D.  pielęgniarka na podstawie wyników badania podmiotowego.

Zadanie 0.
Werbalne  techniki  gromadzenia  informacji  przez  pielęgniarkę
szkolną dla potrzeb diagnozy to:

A.  obserwacja,
B.  analiza dokumentów,
C.  pomiar masy ciała,
D.  rozmowa, wywiad.



Zadanie 0.
Standardy  postępowania  w  profilaktycznej  opiece  zdrowotnej  nad
uczniami NIE obejmują:

A.  grupowej profilaktyki próchnicy zębów,
B.  testów przesiewowych,
C.  edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców,
D.  ponadobowiązkowych szczepień ochronnych.

Zadanie 0.
Rozpoznanie  nadciśnienia  tętniczego  u  dziecka  jest  uzasadnione,
jeżeli wartości ciśnienia tętniczego:

A.  przekraczają 95 centyl,
B.  mieszczą się pomiędzy 90 - 95 centylem,
C.  przekraczają 130/90 mm Hg,
D.  mieszczą się około 50 centyla.

Zadanie 0.
Szczepienie  dziewcząt  w  13  roku  życia  przeciw  różyczce  ma  na
celu zapobieganie:

A . uszkodzeniu płodu w przypadku zachorowania na różyczkę
przez kobietę w ciąży,

B . wystąpieniu zaburzeń w miesiączkowaniu po zachorowaniu
na różyczkę dziewcząt w okresie dojrzewania,

C . wystąpieniu  niepłodności  po  zachorowaniu  na  różyczkę
przez młodą kobietę,

D . stanom  zapalnym  jajników  po  zachorowaniu  na  różyczkę
przez dorosłą kobietę.

Zadanie 0.
W  czasie  zajęć  w  klasie  pierwszej  zauważyła  Pani,  że  dziecko
posługuje się lewą ręką w czasie rysowania. Jak zareagujesz?

A.  będę go namawiała do malowania prawą ręką,
B.  będę żartem starała się wyperswadować tę skłonność,
C.  zabronię posługiwania się lewą ręką,
D . nie  podejmę  żadnych  działań  bez  konsultacji  z

psychologiem.

Zadanie 0.
Ocena dojrzałości szkolnej uczniów uwzględnia obecnie:

A . ocenę  rozwoju  procesów  poznawczych,  sprawności
ruchowej,  rozwój  społeczny  i  emocjonalny,  zasób
wiadomości i umiejętności,

B.  wiek kalendarzowy ucznia,
C.  iloraz inteligencji,
D.  wyniki bilansu zdrowotnego 6-latka.



Zadanie 0.
Czy  dzieci  chorujące  na  padaczkę  mogą  korzystać  z  zajęć
pływania w basenie?

A.  lekcje pływania są zabronione,
B.  dzieci mogą się uczyć pływać w obecności opiekuna,
C . dzieci  mogą  się  uczyć  pływać  w  basenie,  gdy  nie  ma

innych dzieci,
D . dzieci  mogą  się  uczyć  pływać  tylko  w  zbiornikach

wodnych naturalnych.

Zadanie 0.
Otyłość pierwotna jest spowodowana:

A . zachwianiem  równowagi  pomiędzy  podażą  energii,  a  je j
wydatkowaniem,

B.  uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego,
C.  zaburzeniami hormonalnymi,
D.  niedoczynnością tarczycy.

Zadanie 0.
Wskaźnik powierzchni w pomieszczeniach do nauki, przypadający
na jednego ucznia, powinien wynosić:

A .  2,5 m2,
B.  2 m2,
C.  1,5 m2,
D.  1 m2.

Zadanie 0.
Dziecko  ze  stwierdzoną  cukrzycą,  bez  zmian  w  obrębie  naczyń  i
poza okresem niewyrównania glikemii, powinno:

A.  ćwiczyć bez ograniczeń,
B.  ćwiczyć regularnie,
C.  wyeliminować aktywność fizyczną,
D.  znacznie zwiększyć aktywność fizyczną.

Zadanie 0.
D o  ustalenia  diagnozy  środowiska  szkolnego  stwierdziłaś/eś,  że
w  klasie,  w  której  uczą  się  uczniowie  w  wieku  10-12  lat
znajdują  się  za  niskie  krzesła  i  ławki.  Jaka  powinna  być
odległość siedzenia krzesła od podłogi?

A.  mniej więcej tyle, ile długość goleni siedzącego,
B.  zależy od wzrostu siedzącego,
C . powinna stwarzać możliwość swobodnego założenia nogi na

nogę,
D.  zależy od upodobań siedzącego.



Zadanie 0.
Które  z  propozycji  dotyczących  zaopatrzenia  szkolnego  sklepiku
w  napoje  i  posiłki  przedstawionych  przez  Radę  Pedagogiczną
pielęgniarce  szkolnej,  są  zgodne  z  zasadami  prawidłowego
żywienia?

A . różnorodne,  słodkie  napoje  typu  coca-cola,  kanapki  i
owoce,

B.  soki owocowe, kanapki z wędliną i serem oraz owoce,
C . zamiast  sklepiku  zorganizowanie  automatu  z  napojami

oraz sprzedaż kanapek w kuchni szkolnej,
D.  słodycze, gumy do żucia, woda mineralna.

Zadanie 0.
Jakie  należy  podjąć  działania,  kiedy  uczeń  został  ugryziony
przez nieznanego psa w czasie przerwy lekcyjnej?

A . przemyć  ranę  wodą  z  mydłem,  obficie  wypłukać,  założyć
jałowy opatrunek, uspokoić dziecko i odesłać na lekcje,

B . zaopatrzyć ranę jałowym opatrunkiem, uspokoić dziecko i
zawiadomić rodziców,

C . przemyć  ranę  roztworem  rivanolu,  uspokoić  dziecko  i
odesłać do domu pod opieką koleżanki,

D . przemyć ranę wodą z  mydłem, obficie  wypłukać i  założyć
jałowy  opatrunek,  uspokoić  dziecko  i  powiadomić
rodziców.

Zadanie 0.
Którego z wymienionych zawodów NIE polecisz uczennicy chorej na
cukrzycę?

A.  tancerki, pielęgniarki,
B.  księgowej, bibliotekarki,
C.  krawcowej, sekretarki,
D.  nauczycielki, dietetyczki.

Zadanie 0.
Czy  w  gabinecie  o  długości  3  m,  szerokości  2,5  m  pielęgniarka
może  przeprowadzić  badanie  ostrości  wzroku  u  dzieci  ze
starszych klas szkoły podstawowej?

A . tak,  gdyż  wielkość  gabinetu  nie  ma  znaczenia  przy
wykonywaniu badania ostrości wzroku,

B . nie,  ponieważ  tablicę  do  pomiaru  ostrości  wzroku
powinno  się  powiesić  w  odległości  5,5  m  od  badanego
dziecka,

C.  nie, gdyż pomieszczenie może być za ciemne,
D . tak,  ponieważ  tablicę  do  pomiarów  ostrości  wzroku

powinno  się  powiesić  w  odległości  3  m  od  badanego
dziecka.



Zadanie 0.
Czynniki  genetyczne  jako  determinanty  rozwoju  człowieka  w
sposób nieodwracalny decydują o:

A.  inteligencji człowieka,
B.  wzroście w wieku dojrzałym,
C.  podatności na cukrzycę,
D.  płci człowieka.

Zadanie 0.
C o powinna przygotować pielęgniarka szkolna do przeprowadzenia
testu  przesiewowego  celem  wczesnego  wykrywania  zaburzeń  w
rozwoju somatycznym?

A . tabele  wysokości  i  masy  ciała  opracowane  przez
Wolańskiego,

B . siatki  centylowe  wysokości  i  masy  ciała  dzieci  i
młodzieży,

C.  morfogramy,
D.  wskaźniki proporcji.

Zadanie 0.
Ryzyko powtórzenia się próby samobójczej ucznia jest większe:

A.  gdy młody człowiek chętnie rozmawia na ten temat,
B.  w przypadku wielokrotnych prób autoagresji,
C .  gdy próba była podjęta w otoczeniu innych osób,
D.  gdy próba była spontaniczna.

Zadanie 0.
Dla zespołu nadpobudliwości psychoruchowej u dziecka prawdziwe
jest stwierdzenie:

A . występuje  zwiększone  poczucie  winy  u  dziecka  w  tym
zaburzeniu,

B . i m  młodsze  dziecko,  tym  wyraźniejsze  są  u  niego
problemy z koncentracją uwagi,

C . zespół  kilkakrotnie  częściej  występuje  u  dziewcząt  niż
u chłopców,

D . u  dziewcząt  częściej  występuje  typ  z  zaburzeniami
koncentracji uwagi.



Zadanie 0.
Kryterium  diagnostycznym  dla  dziewcząt  z  jadłowstrętem
psychicznym NIE jest:

A . utrata  masy  ciała  powyżej  15%  masy  należnej  dla
wysokości ciała lub ubytek co najmniej 25% masy ciała z
okresu przedchorobowego,

B . u  dziewcząt  już  miesiączkujących  brak  co  najmniej
jednego kolejnego krwawienia miesięcznego,

C . nasilony  lęk  przed  zwiększeniem  masy  ciała  i  otyłością,
mimo rzeczywistej niedowagi,

D . zaburzony  sposób,  w  jaki  masa  ciała,  jego  kształty  i
wymiary są postrzegane i przeżywane przez pacjenta.

Zadanie 0.
W przypadku lekkiego przebiegu astmy uczeń:

A.  jest niezdolny do zajęć z wychowania fizycznego,
B . jest  zdolny  do  zajęć  wychowania  fizycznego  z

ograniczeniami,
C.  nie powinien jeździć na rowerze,
D.  może uprawiać sport bez ograniczeń.

Zadanie 0.
Sprawowanie opieki zdrowotnej nad uczniami chorymi przewlekle,
niepełnosprawnymi  to  ważny  element  profilaktyki
trzeciorzędowej, której celem NIE jest:

A . pomoc w radzeniu sobie z chorobą i zaakceptowanie swego
stanu,

B . przeciwdziałanie  izolacji  społecznej  prowadzącej  do
wtórnego inwalidztwa społecznego,

C . wyrabianie umiejętności samooceny swego stanu zdrowia i
kondycji,

D.  zapobieganie wystąpieniu choroby.

Zadanie 0.
Po urazie głowy w przypadku krwiaka nadtwardówkowego:

A.  objawy szybko narastają stanowiąc zagrożenie życia,
B.  objawy ujawniają się w przeciągu 48 godzin po urazie,
C.  następuje wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa,
D.  następuje obniżenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Zadanie 0.
Powikłaniem  w  otyłości  u  dzieci  i  młodzieży  w  wieku  szklonym
NIE jest:

A .  koślawość kolan,
B.  płaskostopie,
C.  izolacja społeczna,
D.  niedociśnienie.



Zadanie 0.
D o najczęstszych przyczyn  upośledzenia  umysłowego  dziecka  NIE
zalicza się:

A .  urazów okołoporodowych,
B.  zakażeń wewnątrzłonowych,
C.  czynników genetycznych,
D.  wad układu krążenia.

Zadanie 0.
U  ucznia  z  rozpoznaną  cukrzycą  w  sytuacji  utraty  przytomności
na skutek hipoglikemii należy w pierwszej kolejności:

A .  podać doustnie glukozę,
B.  wstrzyknąć glukagon,
C.  wstrzyknąć insulinę,
D.  oznaczyć ciała ketonowe w moczu.

Zadanie 0.
W  przypadku  mukowiscydozy  preparaty  enzymów  trzustkowych
powinny być podawane dziecku:

A.  w dwóch porcjach, na początku i w trakcie posiłku,
B.  15-30 minut przed każdym posiłkiem,
C.  bezpośrednio po zjedzonym posiłku,
D.  czas podawania leku nie odgrywa istotnej roli.

Zadanie 0.
Jakie  działanie  jest  najważniejsze  w  planowaniu  opieki  nad
dzieckiem znerwicowanym?

A.  stosowanie odpowiednich leków uspakajających,
B.  chronienie go przed stresem,
C.  wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem,
D . zapewnienie  dziecku  za  wszelką  cenę  komfortu

psychicznego.



Zadanie 0.
Rodzice  14-letniego  chłopca  przeprowadzili  s ię  do  nowego
miasta.  Od  chwili,  kiedy  chłopiec  dowiedział  się,  że  będzie
musiał  zmienić  szkołę  stał  s ię  bardzo  milczący  i  smutny.
Przyczyną  takiego  zachowania  jest  jego  wada  wymowy.  Chłopiec
jąka się od dwóch lat, z powodu wypadku samochodowego, jakiemu
uległ.  Od  tej  pory  chłopiec  czuje  s ię  gorszy  od  swoich  zdrowych
rówieśników,  ma  problemy  z  nawiązaniem  przyjaźni  i  kontaktów.
Jakie działania mogą pomóc chłopcu w zaakceptowaniu siebie?

A . "wynagrodzenie"  mu,  przez  rodziców,  jego  problemu  np.
zakup komputera,

B.  zwolnienie go z lekcji języka polskiego,
C.  zorganizowanie indywidualnego toku nauczania,
D . zaprezentowanie  sylwetki  osoby  publicznej  z  podobnym

problemem.

Zadanie 0.
Rodzice  12-letniej  dziewczynki  uskarżają  się  na  słabe  oceny
córki.  Psycholog  stwierdził,  że  dziewczynka  jest  bardzo
inteligentnym  dzieckiem.  Rodzice,  aby  zapewnić  córce  bardzo
dobre warunki materialne pracują po 10 godzin dziennie, wracają
d o  domu  późno  i  są  zmęczeni.  Oczekują  od  córki,  aby  doceniła
ich  poświęcenie.  Jaki  czynnik  jest  istotny  przy  planowaniu
pomocy w rozwiązaniu tego problemu?

A . zapewnienie  dziecku  spokoju  i  czekanie,  aż  samo
zrozumie sens nauki,

B.  zapewnienie większego kontaktu z rodzicami,
C.  zapewnienie opieki specjalisty,
D.  właściwe stosowanie kar i nagród.

Zadanie 0.
Jakie  czynniki  są  istotne  przy  planowaniu  profilaktyki
narkomanii?

A.  sytuacja rodzinna dzieci,
B.  świadomość dzieci i młodzieży dotycząca uzależnień,
C.  sytuacja ekonomiczna dzieci,
D.  zaplecze edukacyjne w danej szkole.



Zadanie 0.
W  klasie  I  gimnazjum w grupie  dziewcząt  pojawił  s ię  problem na
lekcji  wychowania  fizycznego.  Dziewczynki  zaczęły  notorycznie
zwalniać  się  z  ćwiczeń  pod  pretekstem  niedyspozycji.  Jakie
postępowanie może przyczynić się do zminimalizowania problemu?

A.  rygorystyczne przestrzeganie planu ćwiczeń,
B . planowanie  rodzaju  ćwiczeń  z  uwzględnieniem propozycji

uczennic,
C . należy  uwzględnić  prośbę  uczennic  i  zwalniać  je  z

ćwiczeń,
D . zadbać  o  to,  aby  lekcje  wychowania  fizycznego

prowadziła kobieta.

Zadanie 0.
15-letni  uczeń  choruje  na  cukrzycę.  Chłopiec  wstydzi  s ię
własnej  choroby,  uważa  że  przez  to  jest  gorszy  od  innych.  Nie
chce,  aby  koledzy  wiedzieli  o  jego  problemach.  Jakie  działania
należy podjąć planując opiekę nad chłopcem?

A.  zapewnić bezpieczeństwo fizyczne,
B.  przekonać chłopca o jego wartości jako człowieka,
C.  zapewnić stałą opiekę lekarską,
D.  zadbać o dobry kontakt z grupą rówieśników.

Zadanie 0.
10-letni  chłopiec  jest  zamknięty  w  sobie,  nie  bierze  udziału  w
dyskusji  na lekcji,  nie chce odpowiadać na pytania, unika zabaw
z  rówieśnikami.  Wychowawca  klasy  zgłosił  problem  pielęgniarce
szkolnej.  Jakie  działania  powinna  podjąć  pielęgniarka  w  tej
sytuacji?

A.  zapoznać się z kartą zdrowia dziecka,
B.  zapoznać się z sytuacją rodzinną dziecka,
C.  przedstawić problem na radzie pedagogicznej,
D.  nie podejmować żadnych działań.

Zadanie 0.
Nauczyciele  gimnazjum  skarżą  się  pielęgniarce  szkolnej,  że
bardzo  dużo  dziewczyn  próbuje  drastycznie  s ię  odchudzać,  przez
c o  często  dochodzi  do  zasłabnięć  na  lekcjach.  Jakie  działania
powinna podjąć pielęgniarka w tym zakresie?

A . przeprowadzić  szkolenie  w  grupie  młodzieży
dojrzewającej z zakresu prawidłowego żywienia i  sposobu
redukcji nadwagi,

B . zorganizować spotkanie z młodzieżą, na które zaproszona
będzie osoba z anoreksją,

C.  zorganizować szkolenie z lekarzem,
D . przeprowadzić  rozmowę  z  wychowawcami  klas

gimnazjalnych.



Zadanie 0.
Dzieci  z  klas  I-III  szkoły  podstawowej  poddano  badaniom
stomatologicznym. U 45% badanych dzieci stwierdzono próchnicę.
Jakie  działania  powinna  podjąć  pielęgniarka  dla  zlikwidowania
problemu próchnicy?

A . zaplanować  wszechstronne  działania  profilaktyczne  w
zakresie profilaktyki próchnicy,

B . uświadomić  dzieci  o  konieczności  codziennego  mycia
zębów,

C.  zaplanować wizyty u stomatologa,
D.  uświadomić dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  przeprowadziła  wywiad  wśród  dzieci  nauczania
początkowego  na  temat  ich  sposobu  odżywiania  i  ulubionych
potraw.  Z  analizy  uzyskanych  informacji  zorientowała  się,  że
większość  dzieci  odżywia  się  nieprawidłowo.  Jakie  czynniki  w
głównej  mierze  mają  wpływ  na  sposób  odżywiania  dzieci  w  tym
wieku?

A.  zwyczaje rodzinne w zakresie odżywiania,
B . poziom  wiedzy  uczniów  na  temat  zasad  zdrowego

odżywiania,
C.  poziom wykształcenia rodziców,
D.  plan zajęć w szkole.

Zadanie 0.
Zespół  dziecka  krzywdzonego  powodują  czynniki  pochodzące  ze
strony:

A.  dziecka, rodziców i rodziny, warunków środowiskowych,
B.  osób dorosłych, w tym rodziny, a także rówieśników,
C.  środowiska szkolnego i terytorialnego,
D.  dziecka, rodzeństwa, zakładów dla dzieci.

Zadanie 0.
Uczennica,  lat  10.  W  rozmowie  z  pielęgniarką  matka  zgłasza,  że
u  dziewczynki  występują  częste  bóle  brzucha  oraz  moczenie  w
nocy  i  zaburzenia  snu.  Dodatkowe  informacje  wykazały,  że  w
rodzinie  dziewczynki  panuje  napięta  atmosfera  związana  z
procesem  rozwodowym  rodziców  dziecka.  Dziewczynka  mieszka  z
obojgiem  rodziców.  Wymień  czynnik,  który  prawdopodobnie
wywołuje dolegliwości u dziewczynki:

A .  brak miłości ze strony rodziców,
B.  stres,
C.  postawa ambiwalentna rodziców,
D.  złe odżywianie dziecka.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  od  kilku  dni  obserwuje  zachowanie  chłopca  z  klasy
VI .  Chłopiec  ma  podkrążone  oczy,  jest  apatyczny,  zazdrośnie
patrzy  na  kolegów  zjadających  kanapki.  Na  pytanie  pielęgniarki,
czy  jest  głodny  i  czy  ma  drugie  śniadanie,  odpowiada,  że  nie  ma
i jest głodny.Jak należy postąpić w tej sytuacji?

A . w  czasie  lekcji  zapytać  kolegów,  czy  ktoś  może  się  z
uczniem podzielić swoim śniadaniem,

B . kupić chłopcu w sklepiku szkolnym coś do zjedzenia, np.
pączka,

C . dyskretnie  zaprowadzić  chłopca  na  stołówkę  szkolną  i
poczęstować czymś do jedzenia,

D.  skarcić chłopca za to, że nie zabiera ze sobą kanapek.

Zadanie 0.
W uświadamianiu uczniom negatywnego wpływu narkotyków, lepsze
efekty uzyskamy:

A.  zapraszając na szkolenie psychologa,
B . zapraszając  na  szkolenie  osobę  uzależnioną,  leczącą

się,
C.  zapraszając na szkolenie rodziców,
D . wyświetlając  f i lm  przedstawiający  końcowy  etap  życia

narkomana.

Zadanie 0.
Anonimowa  ankieta  na  temat  narkotyków  przeprowadzona  wśród
uczniów  szkoły  średniej,  wykazała  niepokojące  wyniki.
Pielęgniarka  szkolna  podjęła  działania  edukacyjne  mające  na
celu  zwalczanie  narkomanii  oraz  uświadamianie  uczniom  jej
następstw.  Który  z  pracowników  szkolnych  powinien  wspomóc
pielęgniarkę?

A.  pedagog szkolny,
B.  psycholog szkolny,
C.  cała kadra pedagogiczna,
D.  wychowawcy poszczególnych klas.

Zadanie 0.
Jakie  ćwiczenia  fizyczne  są  wskazane  dla  dzieci  z  pierwotnym
nadciśnieniem tętniczym będących w wieku szkolnym?

A.  ćwiczenia na siłowni,
B.  zapasy, dżudo,
C.  gimnastyka, pływanie, koszykówka,
D.  boks.



Zadanie 0.
Najczęstszymi  dolegliwościami  u  dzieci  z  koarktacją  aorty  w
wieku szkolnym są:

A.  duszność, kaszel, sinica ust i nosa,
B.  bóle głowy, krwawienia z nosa, bóle kończyn dolnych,
C . kołatanie  serca,  omdlenia  ortostatyczne,  uczucie

duszności,
D . bóle zamostkowe, drętwienie kończyn górnych, zaburzenia

widzenia.

Zadanie 0.
12-letnia  uczennica  z  powodu  otyłości  prostej  ma  zalecaną  przez
lekarza  redukcję  masy  ciała.  Na  lekcji  wychowania  fizycznego
dziewczynka powinna:

A.  wykonywać wszystkie ćwiczenia,
B.  być zwolniona z niektórych ćwiczeń,
C . w  ogóle  nie  ćwiczyć,  aby  nie  narażać  się  na  drwiny  ze

strony koleżanek,
D.  wyłącznie biegać.

Zadanie 0.
Uczeń  VI  klasy  szkoły  podstawowej  często  zgłasza  się  do
pielęgniarki  z  bólem  głowy.  Skarży  się  na  ból,  który  przypomina
ściskanie głowy obręczą. Opisany przez chłopca ból wskazuje na:

A.  schorzenie ogólnoustrojowe,
B.  migrenę,
C.  chorobę oczu,
D.  wzmożone napięcia emocjonalne.

Zadanie 0.
N a  badaniach  okresowych  w  szkole,  pielęgniarka  zwróciła  uwagę
n a duży spadek masy ciała ucznia VI klasy.Z rozmowy wynika, że
o d  jakiegoś  czasu  dziecko  ma  wzmożone  pragnienie,  częściej  niż
zwykle  oddaje  mocz,  również  w  nocy,  odczuwa  zmęczenie.
Pielęgniarka  podejrzewa  cukrzycę.  Jak  powinna  postąpić
pielęgniarka w tej sytuacji?

A.  porozmawiać z wychowawcą klasy,
B.  polecić rodzicom obserwację dziecka,
C . zwrócić  rodzicom  uwagę  na  prawidłowe  odżywianie

dziecka,
D.  skierować do lekarza.



Zadanie 0.
D o  jakiego  zaburzenia  może  prowadzić  drastyczne  i
niekontrolowane odchudzanie się?

A.  zaburzenia wzrostu,
B.  jadłowstrętu psychicznego,
C.  bulimii,
D.  nerwicy.

Zadanie 0.
9-letnia  uczennica  ma  skrzywienie  kręgosłupa  tzw.  skoliozę.
Dziewczynka ma skierowanie na ćwiczenia korekcyjne w godzinach
pozalekcyjnych  poza  szkołą.  Z  rozmowy  z  uczennicą  pielęgniarka
zorientowała  się,  że  z  tych  ćwiczeń  nie  korzysta.  Rodzice  nie
pamiętają  o  zaprowadzaniu  dziecka  na  zajęcia.  Mając  na  uwadze
dobro i zdrowie dziecka, pielęgniarka powinna:

A . przygotować  dziewczynce  plan  ćwiczeń,  aby  ćwiczyła
sama,

B . porozmawiać  z  rodzicami,  uświadamiając  im  potrzebę
ćwiczeń korekcyjnych,

C . dostarczyć  rodzicom  opis  ćwiczeń,  aby  sami  w  domu
ćwiczyli z córką,

D.  napisać do rodziców uwagę, że źle postępują.

Zadanie 0.
Do negocjacji dochodzi wtedy, gdy:

A.  nie występuje konflikt interesów pomiędzy stronami,
B.  strony nie preferują poszukiwania porozumienia,
C . istnieją  odpowiednie  procedury  rozwiązania  konfliktu

np. przepis lub nakaz postępowania,
D . występuje  konflikt  interesów  pomiędzy  stronami  i  strony

preferują poszukiwanie porozumienia.

Zadanie 0.
Depersonalizacja jest jedną z faz:

A .  asertywności,
B.  stresu,
C.  syndromu wypalenia zawodowego,
D.  prewencji wypalenia zawodowego.



Zadanie 0.
Najlepsze  efekty  procesu  kształcenia  i  samokształcenia  powstają
w sytuacji, gdy osobie uczącej się:

A . n ie  stawia  się  żadnych  wymagań  i  dostarcza  się  dużego
wsparcia,

B . stawia  się  wymagania  i  dostarcza  odpowiedniego
wsparcia,

C.  stawia się wymagania i nie dostarcza się wsparcia,
D . nie  stawia  się  żadnych  wymagań  i  nie  dostarcza  się

wsparcia.

Zadanie 0.
Podające metody nauczania, to:

A .  referat, wykład problemowy, ćwiczenia,
B.  wykład informacyjny, odczyt, instruktaż,
C.  seminarium, metoda przypadków, referat,
D.  opis, seminarium, referat, dyskusja dydaktyczna.

Zadanie 0.
Techniki  badań  socjologicznych  stosowanych  w  pielęgniarstwie
to :

A.  ankieta,
B.  wywiad,
C.  obserwacja,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Funkcja rodziny, która obejmuje wykonanie wszystkich czynności
usługowych,  niezbędnych  dla  realizacji  podstawowych  czynności
codziennego życia m.in.  pomoc higieniczną osobom z ograniczoną
sprawnością to funkcja:

A.  prokreacyjna,
B.  ekonomiczna,
C.  usługowo-konsumpcyjna,
D.  rekreacyjno-towarzyska.

Zadanie 0.
Czy pacjent o złym rokowaniu ma prawo do zapoznania się z pełną
informacją o swoim stanie zdrowia?

A.  ma takie prawo,
B.  decyduje o tym lekarz,
C.  ma prawo wyłącznie do ograniczonej informacji,
D.  informacji udziela się na życzenie rodziny.



Zadanie 0.
D o wycofania zgody na określone postępowanie diagnostyczne lub
leczenie pacjent ma prawo:

A.  w każdej chwili,
B .  jeżeli wyraził zgodę, nie ma prawa do zmiany decyzji,
C .  tylko w przypadku zagrożenia życia,
D . tylko  wtedy,  gdy  zabieg  jest  wykonywany  w  znieczuleniu

ogólnym.

Zadanie 0.
Które z następujących stwierdzeń jest prawdziwe?

A . większość metod zarządzania będzie skuteczna w każdych
warunkach,

B . nie  istnieje  jedyna  technika,  która  działałaby
skutecznie w każdej sytuacji,

C . sytuacje  mogą  różnie  wyglądać,  lecz  ich  istota  jest
zawsze taka sama,

D . sytuacje  różnią  się  do  tego  stopnia,  do  jakiego  dany
menedżer myśli, że się różnią.

Zadanie 0.
Planowanie  zatrudnienia  pielęgniarek/położnych  w  zakładach
opieki zdrowotnej powinno opierać się na:

A.  spełnieniu norm europejskich,
B . dostosowaniu  rozmiarów  zatrudnienia  do  wskaźników

krajowych,
C.  oszacowaniu możliwości płacowych firmy,
D . ocenie  jakościowego  i  i lościowego  zapotrzebowania

zakładu.

Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.



Zadanie 0.
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

A . licencja  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej,  posiadanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  uzyskiwana  po  spełnieniu  określonych
wymagań,

B . zewnętrzny  proces  oceny  zakładów  opieki  zdrowotnej,
dobrowolnie  poddających  się  takiej  ocenie,  który  polega
n a  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami,

C . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej,

D . podejmowanie  działań w przypadkach ocen  negatywnych,
otrzymanych od ankietowanych pacjentów.

Zadanie 0.
Promocja zdrowia, to:

A . wczesne  diagnozowanie  i  leczenie  chorób  cywilizacyjnych
u osób czynnych zawodowo,

B.  okresowe szczepienia ochronne dzieci i dorosłych,
C . zapobieganie chorobom zakaźnym w środowisku wychowania

i nauczania, pracy,
D . proces  umożliwiający  ludziom  zwiększenie  kontroli  nad

swoim  zdrowiem  oraz  stwarzający  im  możliwość  jego
umacniania.

Zadanie 0.
Organem  założycielskim  dla  samodzielnego  publicznego  zakładu
opieki zdrowotnej, może być:

A.  pracodawca,
B.  kościół,
C.  związki zawodowe,
D.  wojewoda i samorządy terytorialne.

Zadanie 0.
Polityka zdrowotna państwa ma na celu przede wszystkim:

A.  budowanie programów promocyjnych,
B.  ochronę zdrowia najzamożniejszych,
C.  wylansowanie nowych kierunków działań,
D . ustalenie  i  realizację  priorytetowych  celów  zdrowotnych

w skali państwa.



Zadanie 0.
Świsty, to:

A .  przerywane, krótkie dźwięki o wysokim lub niskim tonie,
B . skrzypiące,  skrobiące  odgłosy,  występujące  przy

wykonywaniu ruchów oddechowych,
C.  ciągłe odgłosy o wysokim tonie z elementami syczenia,
D . odgłosy  o  względnie  niskim  tonie  z  elementami

chrapliwości.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Której  z  poniżej  podanych  cech  NIE  stwierdza  się  w  migotaniu
przedsionków?

A.  brak załamków P,
B.  obecna regularna, o jednakowej amplitudzie fala f,
C.  częstość wychyleń fali f 350-600/min,
D.  zupełnie niemiarowy rytm komór.

Zadanie 0.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.



Zadanie 0.
U pacjenta z rozedmą płuc, NIE stwierdza się:

A .  wdechowo ustawionej klatki piersiowej,
B.  odgłosu bębenkowego nad polami płucnymi,
C.  w spirometrii zwiększenia pojemności życiowej i FEV1,
D.  w spirometrii zmniejszenia pojemności życiowej i FEV1.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Priorytetowym  działaniem  w  nagłym  zatrzymaniu  krążenia,  w
mechanizmie  migotania  komór,  mającego  miejsce  w  warunkach
pozaszpitalnych, jest:

A .  defibrylacja elektryczna,
B.  podanie adrenaliny,
C.  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1° C, akcja serca przyśpiesza o:

A.  5 uderzeń na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.



Zadanie 0.
Pierwszoplanowym  postępowaniem  u  pacjenta  po  epizodzie
tonięcia, jest:

A .  udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji,
B .  osuszenie pacjenta,
C.  dążenie do przywrócenia normotermii,
D.  wykonanie bezpośredniego masażu serca.

Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.



Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
W przypadku choroby Gravesa-Basedowa można zaobserwować:

A.  rzadkie mruganie,
B . nienadążanie  powieki  górnej  za  ruchem  gałki  ocznej  w

dół,
C . nienadążanie  gałki  ocznej  za  powieką,  przy  skierowaniu

spojrzenia w górę,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:

A.  pęcherzykowego,
B.  świstów,
C.  bronchofonii,
D.  trzeszczenia.

Zadanie 0.
Modele pielęgniarstwa wyjaśniają:

A.  kim jest podopieczny,
B . w  jaki  sposób  podopieczny  korzysta  z  opieki

pielęgniarskiej,
C.  jakie są rezultaty opieki,
D . cele  opieki  pielęgniarskiej,  kim  jest  podopieczny,

proces pielęgnowania.

Zadanie 0.
Który  z  wzorów  pielęgnowania  NIE  należy  do  pielęgnowania
tradycyjnego:

A.  pielęgnowanie podporządkowane decyzji lekarza,
B . pielęgnowanie  podporządkowane  specjalizacji

czynnościowej pielęgniarki,
C . pielęgnowanie  wynikające  ze  zleceń  lekarza  i

przydzielonych zadań,
D.  pielęgnowanie zindywidualizowane.



Zadanie 0.
Narzędziem badawczym, jest:

A .  obserwacja,
B.  wywiad,
C.  kwestionariusz ankiety,
D.  eksperyment.

Zadanie 0.
Kafeteria jest to:

A . zestaw możliwych do wyboru odpowiedzi w kwestionariuszu
ankiety,

B.  narzędzie badawcze stosowane w technice ankiety,
C . ocena częstości występowania zjawiska w danym punkcie

czasu,
D . część  kwestionariusza  ankiety  zawierająca  pytania

dotyczące respondenta.

Zadanie 0.
Samorząd Pielęgniarek i Położnych w Polsce został utworzony w:

A . 1935  roku  jako  wynik  nacisków  Międzynarodowej  Rady
Pielęgniarek,

B . 1946  roku  w  miejsce  Polskiego  Stowarzyszenia
Pielęgniarek Zawodowych,

C . 1957  roku  w  miejsce  Polskiego  Towarzystwa
Pielęgniarskiego,

D . 1991 roku, dla reprezentowania zawodowych, społecznych
i  gospodarczych  interesów  zawodów  pielęgniarek  i
położnych.

Zadanie 0.
Specjalizacja  jest  rodzajem kształcenia podyplomowego,  które  ma
na celu:

A . uzyskanie  przez  pielęgniarkę  specjalistycznych
kwalifikacji  do  udzielania  określonych  świadczeń
zdrowotnych  wchodzących  w  zakres  danej  dziedziny
pielęgniarstwa  lub  dziedziny  mającej  zastosowanie  w
ochronie zdrowia,

B . uzyskanie  przez  pielęgniarkę  kwalifikacji  do
wykonywania  określonych  czynności  zawodowych  przy
udzielaniu  świadczeń  pielęgnacyjnych,  zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych,

C . pogłębienie  i  aktualizację  wiedzy  i  umiejętności
zawodowych pielęgniarki,

D . uzyskanie  przez  pielęgniarkę  specjalistycznych
kwalifikacji  w  określonej  dziedzinie  pielęgniarstwa  lub
dziedzinie  mającej  zastosowanie  w  ochronie  zdrowia  oraz
tytułu specjalisty w tej dziedzinie.



Zadanie 0.
Arkusz kalkulacyjny jest to:

A . program,  wykonujący  obliczenia  podobne  do  tych,  które
wykonuje kalkulator,

B . program, umożliwiający wykonanie obliczeń na danych w
postaci tekstu, liczb,

C . program  do  kalkulowania  kosztów  budowy  budynków
mieszkalnych,  zużycia  materiałów,  np.  i lość  potrzebnych
pustaków, arkusze blachy itp.,

D . arkusz  papieru,  zawierający  tabelę  z  różnorodnymi
danymi liczbowymi.

Zadanie 0.
Do jakiej grupy programów zalicza się Windows?

A.  bazy danych,
B.  systemu operacyjnego,
C.  edytoru tekstu,
D.  programu graficznego.

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.



PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
TEST NR 260309
GRUPA 1
Zadanie 0.
Znajomość problematyki, celów zajęć, wieku audytorium, warunków
lokalowych jest przydatna pielęgniarce szkolnej w:

A.  doborze form i metod pracy w zakresie promocji zdrowia,
B.  sporządzaniu planu pracy,
C.  udzielaniu wsparcia emocjonalnego,
D.  udzielaniu pierwszej pomocy w urazach.

Zadanie 0.
W koncepcji pielęgnowania D. Orem zadaniem pielęgniarki jest:

A .  zaspakajanie potrzeb pacjenta,
B . znalezienie  optymalnego  sposobu  radzenia  sobie  z

problemem,
C.  wczuwanie się w subiektywny świat pacjenta,
D.  przygotowanie pacjenta do samoopieki.

Zadanie 0.
Praca pielęgniarki szkolnej ukierunkowana jest na:

A.  zapobieganie chorobom,
B.  promocję zdrowia,
C.  działania rehabilitacyjne,
D.  wykonywanie zabiegów higienicznych.

Zadanie 0.
Jakie  są  etapy  cyklu  działań  zorganizowanych  w  edukacji
zdrowotnej?

A.  diagnoza, realizacja, weryfikacja, wykonanie,
B.  diagnoza, planowanie, realizacja, ocena,
C.  diagnoza, realizacja, weryfikacja, ocena,
D.  planowanie, diagnoza, wykonanie, ocena.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  w  szkole,  ze  względu  na  dużą  samodzielność  w
podejmowaniu  decyzji  oraz  zadania,  jakie  realizuje  na  rzecz
ucznia,  zobowiązana  jest  do  zastosowania  zasad  "sprawnego
działania",  zwanych  inaczej  "zasadami  działania
zorganizowanego", określanymi jako:

A.  diagnoza pielęgniarska,
B.  proces pielęgnowania,
C.  model ograniczonego pielęgnowania,
D.  model zależnego pielęgnowania.



Zadanie 0.
Pielęgniarką  podstawowej  opieki  zdrowotnej  NIE  jest
pielęgniarka,  która  ukonczyła  szkolenie  specjalizacyjne  w
dziedzinie pielęgniarstwa:

A.  zachowawczego,
B.  rodzinnego,
C.  chirurgicznego,
D.  opieki długoterminowej.

Zadanie 0.
Które  dane  będą  przydatne  w  przygotowaniu  się  do  pierwszych
odwiedzin w środowisku ucznia?

A.  dotyczące miejsca zamieszkania,
B.  osobowe,
C.  dotyczące poglądów, sytuacji materialnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Prowadząc zajęcia z wychowania zdrowotnego należy:

A . uczyć  sposobów  wzmacniania  zdrowia  fizycznego  i
psychicznego,

B . przekazywać  wiedzę  na  temat  diagnostyki  chorób  i
rokowania,

C.  uczyć umiejętności samoleczenia,
D.  przekazywać najnowsze osiągnięcia medycyny.

Zadanie 0.
W  działaniach na rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów biorą
udział:

A .  szkoła i ochrona zdrowia,
B.  uczeń, szkoła i rodzice,
C.  uczeń, szkoła, rodzice i pracownicy ochrony zdrowia,
D.  tylko pracownicy ochrony zdrowia.

Zadanie 0.
Nowoczesne teorie pielęgnowania są zorientowane na:

A.  aktywność pielęgniarki,
B.  aktywność pielęgniarki, pacjenta, ucznia,
C.  aktywność pacjenta,
D.  podporządkowanie pacjenta.



Zadanie 0.
Świadczenia  diagnostyczne  w  pielęgniarstwie  środowiska
nauczania i wychowania to:

A . ocenianie  stanu  sanitarno-higienicznego  i
bezpieczeństwa w placówce nauczania i  wychowania oraz
warunków nauczania w szkole,

B . wykonywanie  testów  przesiewowych,  zgodnie  z
obowiązującym programem i obowiązującymi procedurami,

C . współdziałanie  z  dyrekcją  szkoły  w  zakresie
rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów/wychowanków
oraz eliminowanie czynników zagrażających ich zdrowiu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Uczniów, którzy ze względów zdrowotnych wymagają dodatkowych
ćwiczeń  korekcyjnych  kwalifikuje  s ię  do  grupy  wychowania
fizycznego:

A.  As ,
B.  B ,
C.  Bk,
D.  C .

Zadanie 0.
Planując  działania  edukacyjne  pielęgniarka  szkolna  powinna
uwzględnić w pierwszej kolejności:

A . tematykę  priorytetową  wyznaczoną  przez  Ministerstwo
Zdrowia,

B . kierunek  działań  wynikających  z  Narodowego  Programu
Zdrowia,

C.  plan pracy szkoły,
D.  hasło roku.

Zadanie 0.
Według którego modelu pielęgnowania, zadaniem pielęgniarki jest
przygotowanie  pacjenta  do  znalezienia  optymalnego  sposobu
radzenia sobie z problemami jakie napotyka on i jego rodzina?

A.  B. Neumen,
B.  C. Roy,
C.  V. Henderson,
D.  D. Rogers.



Zadanie 0.
Prawo  do  korzystania  ze  świadczeń  zdrowotnych  ubezpieczonego
pracownika mają:

A.  niepełnoletnie dzieci,
B . członkowie  rodziny,  pozostający  na  utrzymaniu

pracownika lub nieposiadający własnych dochodów,
C.  współmałżonek,
D.  dzieci bez względu na wiek.

Zadanie 0.
Jednym  z  elementów  służących  poprawie  opieki  zdrowotnej  są
standardy medyczne, wprowadzenie ich ma na celu:

A . ułatwienie  korzystania  z  aktualnej  wiedzy  medycznej  i
poprawę  procesu  podejmowania  decyzji  przez  personel
medyczny,

B . poprawę  jakości  świadczonych  usług  medycznych  i
optymalizację kosztów świadczeń zdrowotnych,

C . zabezpieczenie przed prawnymi skutkami niepowodzeń, w
przypadku postępowania zgodnie z wytycznymi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pielęgniarka szkolna najczęściej wypełnia funkcję:

A.  promowania zdrowia, opiekuńczą,
B.  opiekuńczą, terapeutyczną,
C.  terapeutyczną, promowania zdrowia,
D.  wychowawczą, terapeutyczną.

Zadanie 0.
Świadczenia  w  zakresie  profilaktyki  podejmowane  przez
pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania obejmują:

A . udział w projektowaniu i programowaniu zajęć z edukacji
zdrowotnej w placówce nauczania i wychowania,

B.  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
C.  realizowanie programów profilaktycznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  etapów  procesu  pielęgnowania  kończy
postawienie diagnozy pielęgniarskiej?

A.  IV etap,
B.  II etap,
C.  I etap,
D.  III etap.



Zadanie 0.
Rodzina kształtuje u dziecka nawyki prozdrowotne. Jakie funkcje
pełni w tej sytuacji pielęgniarka?

A.  sprawdzające,
B.  planujące,
C.  wspomagające i pomocnicze,
D.  weryfikujące.

Zadanie 0.
Liczbę  uczniów  na  jedną  pielęgniarkę  należy  zmniejszyć  o
20-30%, gdy sprawuje ona opiekę:

A.  w więcej niż 2 oddalonych od siebie szkołach,
B.  w więcej niż 3 oddalonych od siebie szkołach,
C.  w szkołach z klasami integracyjnymi i sportowymi,
D.  w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży.

Zadanie 0.
W  przypadku  udzielania  świadczeń  uczniom  placówki
oświatowo-wychowawczej,  w  której  nie  ma  wydzielonego  gabinetu
profilaktyki  zdrowotnej  i  pomocy  przedlekarskiej,  do  czasu  jego
utworzenia  na  terenie  szkoły  dokumentacja  medyczna  uczniów
przechowywana jest:

A . przez  właściwego  dla  ucznia  lekarza  podstawowej  opieki
zdrowotnej,

B.  przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej,
C . przez pielęgniarkę środowiska nauczania i  wychowania w

jej biurze,
D.  w sekretariacie szkoły.

Zadanie 0.
Przeciętne  dziecko  w  wieku  szkolnym  (6-12  lat)  w  ciągu  roku
rośnie średnio około:

A.  5 cm,
B.  3 cm,
C.  1 cm,
D.  7 cm.

Zadanie 0.
C o wykrywa pielęgniarka szkolna za  pomocą testu przesiewowego
Cover-test?

A.  obecność zeza,
B.  zaburzenia widzenia barw,
C.  uszkodzenie słuchu,
D.  zaburzenia statyki ciała.



Zadanie 0.
W  celu  uzyskania  najpełniejszej  informacji  o  uczniu  niezbędnej
do rozpoznania jego stanu, wykorzystuje się:

A . obserwację,  wywiad,  pomiar,  analizę  dokumentacji
medycznej,

B.  obserwację, wywiad,
C.  analizę dokumentacji medycznej, obserwację,
D.  pomiar, obserwację i wywiad.

Zadanie 0.
Działania promujące zdrowie ucznia głównie powinny odbywać się
w ścisłej współpracy z:

A .  grupą rówieśniczą i szkołą,
B.  psychologiem i szkołą,
C.  rodziną i szkołą,
D.  psychologiem i grupą rówieśniczą.

Zadanie 0.
Która  z  niżej  wymienionych  cech  procesu  pielęgnowania  mówi  o
tym,  że  model  opieki  pielęgniarskiej  można  stosować  w
odniesieniu do  pacjenta indywidualnego,  a  także  jego  środowiska
(uczeń - klasa - szkoła)?

A.  wieloetapowość,
B.  ciągłość i dynamika,
C.  uniwersalność,
D.  logiczność i następstwo czasowe.

Zadanie 0.
Etap planowania w procesie pielęgnowania związany jest z:

A . gromadzeniem  danych,  przygotowaniem  dawcy  opieki,
przygotowaniem biorcy opieki,

B . ustalaniem  celu  opieki,  dobieraniem  osób,  działań  i
sprzętu  do  zadań  oraz  formułowaniem  planu  opieki
pielęgnacyjnej,

C . stawianiem  diagnozy  pielęgniarskiej,  formułowaniem
planu opieki pielęgniarskiej,

D . formułowaniem  planu  opieki  pielęgniarskiej,
przygotowaniem  dawcy  opieki,  stawianiem  diagnozy
pielęgniarskiej.

Zadanie 0.
Ocena  rezultatów  opieki  pielęgniarskiej  powinna  być  prowadzona
przez:

A.  pielęgniarkę z udziałem pacjenta/ucznia,
B.  samą pielęgniarkę,
C.  osoby nadzorujące,
D.  samego pacjenta.



Zadanie 0.
Diagnoza  pielęgniarska  indywidualnego  przypadku  w  odniesieniu
do ucznia będzie dotyczyła określenia:

A.  motywacji ucznia do nauki,
B.  zdolności ucznia,
C.  stanu zdrowia ucznia,
D.  możliwości intelektualnych ucznia.

Zadanie 0.
Diagnoza  grupy  społecznej  w  odniesieniu  do  ucznia  stawiana  dla
celów promocji zdrowia:

A.  angażuje grupę do prowadzenia działań edukacyjnych,
B.  określa czy jednostka może w tej grupie przebywać,
C . ocenia  i  wykorzystuje  możliwości  grupy  do  korygowania

zachowań jednostki,
D.  wykazuje nieprawidłowości występujące w grupie.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  sprawująca  profilaktyczną  opiekę  zdrowotną  nad
uczniami powinna współpracować z:

A .  lekarzem dentystą,
B.  radą pedagogiczną,
C . organizacjami  i  instytucjami  działającymi  na  rzecz

dzieci i młodzieży,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Finansowanie  świadczeń  z  zakresu  medycyny  szkolnej  w  rodzaju
podstawowa  opieka  zdrowotna,  realizowanych  przez  pielęgniarki
szkolne opiera się na:

A.  ustalonej rocznej stawce kapitacyjnej,
B . ustalonej  rocznej  stawce  kapitacyjnej,  korygowanej

współczynnikiem odpowiednim dla typu szkoły i populacji
uczniów,

C . miesięcznym zestawieniu świadczeń realizowanych w danej
populacji,

D . miesięcznym zestawieniu świadczeń realizowanych w danej
populacji, korygowanym współczynnikiem odpowiednim dla
typu szkoły i populacji uczniów.

Zadanie 0.
W zakresie promocji zdrowia pielęgniarka szkolna powinna być:

A.  jedynym wykonawcą,
B.  osobą kontrolującą,
C.  osobą motywującą,
D.  koordynatorem działań.



Zadanie 0.
Podstawą rozpoczęcia działań promujących zdrowie ucznia jest:

A . diagnoza  stanu  indywidualnej  osoby,  rodziny  na  t le
społeczności lokalnej, środowiskowej,

B.  stworzenie warunków do prowadzenia działań,
C.  nawiązanie współpracy z ośrodkiem promocji zdrowia,
D.  zaplanowanie działań promujących zdrowie.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  szkolna  zapewnia  dostępność  do  świadczeń  w
wymiarze czasu pracy:

A . w  zależności  od  l iczby  uczniów  objętych  opieką,  ale  nie
mniej niż 10 godzin tygodniowo,

B . o d  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  7.30  do
godziny 15.00,

C.  codziennie przez 7 godzin i 35 minut,
D.  proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką.

Zadanie 0.
W procesie pielęgnowania pielęgniarka występuje jako:

A . osoba  niezależna  od  innych  członków  zespołu
terapeutycznego w sprawach związanych z pielęgnowaniem
pojedynczych osób lub całych grup osób,

B . osoba  zależna  od  innych  członków  zespołu
terapeutycznego w sprawach związanych z pielęgnowaniem
pojedynczych osób lub całych grup osób,

C . osoba  częściowo  zależna  od  innych  członków  zespołu
terapeutycznego w sprawach związanych z pielęgnowaniem
pojedynczych osób lub całych grup osób,

D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Zalecana  liczba  uczniów  przypadających  na  jedną  pielęgniarkę
szkolną  w  szkole  podstawowej,  gimnazjum,  l iceum  profilowanym
(bez nauki w warsztatach), to:

A .  500 uczniów,
B.  800 (10%),
C.  1000 uczniów,
D.  nie więcej niż 1200 uczniów.



Zadanie 0.
Przygotowując uczniów do udzielania pomocy w napadzie padaczki
zwrócisz uwagę na:

A.  unieruchomienie choremu kończyn górnych i dolnych,
B.  utrzymanie chorego w pozycji siedzącej,
C . zabezpieczenie  chorego  przed  uszkodzeniem  ciała,

szczególnie głowy w czasie drgawek,
D.  podanie choremu wody do picia.

Zadanie 0.
Ocena  stopnia  zapewnienia  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej
prowadzona  jest  na  podstawie  analizy  danych  z  formularzy
sprawozdawczych:

A . MZ-11  "Roczne  sprawozdanie  o  opiece  zdrowotnej  w
placówkach oświatowo-wychowawczych",

B . MZ-06  "Sprawozdanie  z  realizacji  profilaktycznej  opieki
zdrowotnej nad uczniami w szkołach",

C . MZ-08  "Roczne  sprawozdanie  o  opiece  zdrowotnej  w
placówkach oświatowo-wychowawczych",

D . MZ-06  "Sprawozdanie  z  wykonania  zadań  opieki
profilaktycznej w placówkach oświatowo-wychowawczych".

Zadanie 0.
Celem wychowania zdrowotnego realizowanego w szkołach jest:

A .  podniesienie poziomu zdrowia,
B.  podniesienie poziomu świadczeń zdrowotnych,
C.  rozwój pielęgniarstwa,
D.  zmniejszenie wydatków państwa na ochronę zdrowia.

Zadanie 0.
W  którym  roku  higienistka  (pielęgniarka  szkolna)  otrzymała
status  pielęgniarki  środowiskowej  -  środowiska  nauczania  i
wychowania?

A.  1989,
B.  1985,
C.  1990,
D.  1988.

Zadanie 0.
Który z niżej wymienionych czynników NIE stanowi zagrożenia dla
zdrowia ucznia:

A.  duży hałas,
B.  zachowania prozdrowotne,
C.  stres,
D.  zachowania agresywne.



Zadanie 0.
Podstawą finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez
pielęgniarkę szkolną jest:

A . l iczba  uczniów,  przygotowana  w  oparciu  o  tzw.  l isty
uczniów, potwierdzone podpisem dyrektora szkoły,

B . bilans kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez
pielęgniarkę  szkolną  w  środowisku  nauczania  i
wychowania,

C . l iczba  wykonywanych  testów  przesiewowych,  zgodnie  z
obowiązującym programem i obowiązującymi procedurami,

D . typ  szkoły,  w  której  realizowane  są  świadczenia
pielęgniarskie.

Zadanie 0.
W  2001  roku  powstało  Krajowe  Stowarzyszenie  Pielęgniarek
Medycyny  Szkolnej  broniące  interesów  tej  grupy  zawodowej.
Siedziba stowarzyszenia znajduje się w:

A.  Łodzi,
B.  Warszawie,
C.  Szczecinie,
D.  Poznaniu.

Zadanie 0.
Świadczenia  w  zakresie  promocji  zdrowia  i  edukacji  zdrowotnej
realizowane  przez  pielęgniarkę  środowiska  nauczania  i
wychowania obejmują:

A.  prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów,
B . wspieranie  nauczycieli,  wychowawców  i  uczniów  w

edukacji, zdrowotnej i promocji zdrowia,
C.  promowanie zachowań prozdrowotnych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Profilaktyczną  opiekę  zdrowotną  nad  nad  dziećmi  i  młodzieżą
objętymi  obowiązkiem  szkolnym  i  obowiązkiem  nauki  oraz
kształcącymi  się  w  szkołach  ponadgimnazjalnych  do  ukończenia
między innymi sprawuje:

A.  lekarz dentysta,
B . położna,  posiadająca  co  najmniej  dwuletni  staż  pracy  w

zawodzie,
C . pielęgniarka,  posiadająca  co  najmniej  roczny  staż  pracy

w zawodzie,
D.  pediatra.



Zadanie 0.
Podstawą  nowego  systemu  opieki  zdrowotnej  nad  uczniem  jest
koncepcja:

A.  profilaktyki chorób,
B.  promocji zdrowia,
C.  rozwoju ucznia,
D.  rehabilitacji ucznia.

Zadanie 0.
Tworzenie Szkół Promujących Zdrowie jest długotrwałym procesem
wprowadzania  wielu  zmian  w  myśleniu  i  działaniu  społeczności
szkolnej.  Doświadczenie  wskazuje,  że  aby  rozpocząć  ten  proces  i
skutecznie go kontynuować niezbędne jest przede wszystkim:

A . połączenie  kilku  elementów:  zaangażowanych  ludzi,
koncepcji, strategii, organizacji, modelu działania,

B . opracowanie  projektu,  pozyskanie  wsparcia  ze  strony
organizacji pozarządowych i funduszu z NFZ,

C . zdobycie  przychylności  nadzoru  pedagogicznego,
pozyskanie  środków  finansowych,  nawiązanie  dobrej
współpracy z pracownikami służby zdrowia,

D . zatrudnienie  kompetentnych  promotorów  zdrowia,
pozyskanie  środków  z  NFZ,  zatwierdzenie  projektu  przez
nadzór pedagogiczny.

Zadanie 0.
Wspieranie pracowników szkoły i rodziców w tworzeniu w szkole i
w  domu  warunków  oraz  atmosfery  sprzyjającej  rozwojowi
psychospołecznemu  dziecka,  możliwości  przeżywania  sukcesów,
kształtowaniu  poczucia  własnej  wartości,  umiejętności  radzenia
sobie  w  sytuacjach  trudnych,  z  problemami  emocjonalnymi,
zwłaszcza  w  okresie  dojrzewania,  to  zadania  pielęgniarki
szkolnej należące do:

A.  profilaktyki pierwszorzędowej,
B.  profilaktyki drugorzędowej,
C.  profilaktyki trzeciorzędowej,
D . powyższy  zestaw  działań  nie  mieści  s ię  w  obszarze

proponowanych  działań  profilaktycznych  wchodzących  w
zakres kompetencji pielęgniarki szkolnej.



Zadanie 0.
Edukacja do zdrowia dotyczy jednostek i  obejmuje przekazywanie
i nabywanie (zwiększanie) lub korektę:

A . świadomości  i  rozumienia  zdrowia,  wiedzy  o  zdrowiu  i
postaw wobec zdrowia,

B . wiedzy  o  zdrowiu,  postaw  wobec  zdrowia  i  tzw.
umiejętności życia,

C . wiedzy  na  temat  kształtowania  zachowań  sprzyjających
zdrowiu,

D . świadomości  i  rozumienia  zdrowia,  wiedzy  o  zdrowiu,
postaw wobec zdrowia i tzw. umiejętności życia.

Zadanie 0.
Wśród  nowych  podejść  w  promocji  zdrowia  w  tworzeniu  Szkół
Promujących Zdrowie (SzPZ) wyróżniamy:

A . podejście  "od  ludzi  do  problemu",  podejście  siedliskowe
oraz zmodyfikowane uczestnictwo społeczności szkolnej,

B . podejście  "od  problemu  do  ludzi",  podejście  siedliskowe
oraz zmodyfikowane uczestnictwo społeczności szkolnej,

C . podejście  "od  problemu  do  ludzi"  oraz  podejście
siedliskowe,

D . podejście  skoncentrowane  na  różnorodnych  problemach
uczniów,  podejście  na  działaniach  wg  zaleceń
zewnętrznych.

Zadanie 0.
Holistyczna koncepcja zdrowia zakłada między innymi traktowanie
człowieka  jako  "części  całości",  oznacza  to,  postrzeganie
zdrowia człowieka w kontekście:

A .  wzajemnie powiązanych ze sobą wymiarów,
B.  relacji z innymi ludźmi,
C.  zachowań i praktyk religijnych,
D . czynników,  które  wpływają  na  zdrowie,  w  tym  głównie

stylu życia i warunków, w jakich żyje człowiek.

Zadanie 0.
Celem profilaktyki wtórnej jest:

A . zapobieganie ewentualnemu wystąpieniu zaburzenia stanu
zdrowia poprzez swoiste lub nieswoiste działania,

B . zapobieganie skutkom choroby poprzez pomoc w utrzymaniu
dobrej kondycji psychofizycznej,

C . identyfikacja  grup  ryzyka,  wykrycie  objawów  zaburzenia
i  podjęcie działań naprawczych dla zahamowania rozwoju
zaburzenia,

D . zapobieganie  skutkom  choroby  poprzez  przeciwdziałanie
izolacji społecznej.



Zadanie 0.
Wśród  strategii  mających  na  celu  wzmocnienie  zdrowia
psychicznego  dzieci  i  młodzieży  wyróżniamy  podejście
promocyjne, które polega na:

A . edukacji  rodziców  pod  kątem  wczesnego  rozpoznawania
zaburzeń,

B . szkoleniu nauczycieli pod kątem wczesnego rozpoznawania
zaburzeń,

C . szkoleniu  nauczycieli  i  rodziców  pod  kątem  wczesnego
rozpoznawania zaburzeń,

D . stosowaniu  technik  poznawczych  np.  rozwijaniu
umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych,
treningu radzenia sobie ze stresem.

Zadanie 0.
Wstępna  identyfikacja  chorób,  zaburzeń  lub  wad  poprzez
zastosowanie testów i innych szybkich metod badań pozwalających
n a  wyodrębnienie  w  populacji  osób,  które  prawdopodobnie  mają
daną  chorobę  (zaburzenie)  i  osób,  które  prawdopodobnie  je j  nie
mają, to według definicji WHO:

A.  badanie profilaktyczne,
B.  bilanse zdrowia,
C.  powszechne profilaktyczne badanie lekarskie,
D.  testy przesiewowe.

Zadanie 0.
W 1970 roku WHO ogłosiło l istę czynników warunkujących zdrowie
indywidualnej  osoby  i  społeczeństwa.  Wśród  tych  czynników  NIE
wymieniono:

A.  zapewnienia dobrych warunków mieszkaniowych,
B.  uzyskania odpowiedniego wykształcenia,
C . zorganizowania powszechnie dostępnych świadczeń ochrony

zdrowia,
D.  możliwości gromadzenia oszczędności.

Zadanie 0.
Ważnym  czynnikiem  kształtującym  współczesną  wizję  edukacji
zdrowotnej była zmiana:

A.  paradygmatu medycyny,
B.  rozumienia istoty procesu edukacji,
C.  priorytetów społecznych,
D.  sposobu rozumienia uwarunkowań zdrowia.



Zadanie 0.
Edukacja  zdrowotna,  w  której  ekspert  posiada  ogólną  wiedzę  i
umiejętności  a  odbiorca  zna  warunki,  w  których  żyje,  pragnie
podzielić  s ię  wiedzą  na  ten  temat  z  ekspertem,  po  to  by
poprawić  własny  stan  zdrowia  udoskonalając  warunki,  w  jakich
żyje, określana jest jako edukacja:

A.  autorytatywna,
B.  profilaktyczna,
C.  promująca,
D.  uczestnicząca.

Zadanie 0.
Dokończ  zdanie.  W  kontekście  definicji  promocji  zdrowia,
rozumianej  jako  "proces  umożliwiający  ludziom  kontrolę  nad
własnym zdrowiem oraz poprawę zdrowia":

A . promocja  zdrowia  jest  znaczącym  elementem  edukacji
zdrowotnej,

B . edukacja  zdrowotna,  obok  polityki  społecznej,  jest
znaczącym elementem promocji zdrowia,

C . promocja  zdrowia  jest  jednym  z  zadań  edukacji
zdrowotnej,

D.  edukacja zdrowotna ma cele inne niż promocja zdrowia.

Zadanie 0.
Proces  intencjonalnie  wywoływanych  zdarzeń,  dających  się
wyodrębnić,  odnoszących  się  do  spraw  zdrowia  w  skali  ponad
jednostkowej, to:

A .  polityka zdrowotna,
B.  promocja zdrowia,
C.  zdrowie publiczne,
D.  polityka społeczna.

Zadanie 0.
Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że czynnikiem,
który  w  największym  stopniu  wpływa  na  stan  zdrowia  człowieka
jest:

A .  prowadzony przez człowieka styl życia,
B.  poziom środowiskowych warunków zdrowotnych,
C.  wyposażenie i cechy genetyczne człowieka,
D.  sprawność i poziom systemu ochrony zdrowia.



Zadanie 0.
W  wieku  szkolnym  niezbędne  są  systematyczne,  zorganizowane
zajęcia ruchowe i aby były skuteczne powinny odbywać się:

A . 5  razy w tygodniu do 60 minut, z intensywnością wysiłku
powodującą  częstość  skurczów  serca,  co  najmniej
130/min.,

B . 3  razy w tygodniu do 40 minut, z intensywnością wysiłku
powodującą  częstość  skurczów  serca,  co  najmniej
130/min.,

C . 4  razy w tygodniu do 60 minut, z intensywnością wysiłku
powodującą  częstość  skurczów  serca,  co  najmniej
130/min.,

D.  codziennie powyżej 60 min.

Zadanie 0.
Kluczowym czynnikiem, decydującym o efektach promocji zdrowia
wszystkich ludzi w społeczeństwie jest:

A . zaangażowanie wszystkich pracowników instytucji ochrony
zdrowia w działaniach edukacji zdrowotnej,

B.  poprawa standardu życia społeczeństwa,
C . doprowadzenie  do  sytuacji,  w  której  społeczeństwo

będzie  definiowało  problemy,  podejmowało  decyzje  i
współuczestniczyło w zmienianiu determinantów zdrowia,

D.  wpływanie na zmianę stylu życia jednostki.

Zadanie 0.
Wybierz  zdanie  prawdziwe.  Wyróżniamy  trzy  typy  (modele)
edukacji zdrowotnej charakteryzujące się m. in. tym że:

A . w  "edukacji  uczestniczącej"  komunikacja  jest
jednokierunkowa,

B.  w "edukacji promującej" jest komunikatywne łączenie,
C . w  "edukacji  autorytatywnej"  komunikacja  jest

dwukierunkowa,
D . w  "edukacji  promującej"  komunikacja  jest

jednokierunkowa.

Zadanie 0.
Według promocji zdrowia kontrolę nad zdrowiem należy rozumieć w
znaczeniu możliwości i konieczności:

A . wglądu we własne zdrowie i  przejawiania troski o własne
zdrowie,

B.  uczestniczenia w badaniach przesiewowych,
C.  systematycznego przeprowadzania badań profilaktycznych,
D.  wykonywania badań w ramach bilansu zdrowia.



Zadanie 0.
Społeczno-ekologiczny  model  zdrowia,  stanowiący  podstawę
promocji zdrowia, zakłada istnienie:

A . nierównego  dostępu  do  zdrowia  zależnego  od  cech
położenia  społecznego,  takich  jak  płeć,  dochód,  wiek,
poziom wykształcenia,

B . równego  dostępu  do  zdrowia  niezależnie  od  cech
położenia  społecznego,  takich  jak  wiek,  poziom
wykształcenia, płeć, dochód,

C . nierównego  dostępu  do  zdrowia  zależnego  od  cech
biologicznych jednostki,

D . równego  dostępu  do  zdrowia  niezależnie  od  cech
biologicznych jednostki.

Zadanie 0.
Jednym  z  zadań  szkolnych  koordynatorów  Szkoły  Promującej
Zdrowie  jest  pozyskiwanie  rodziców  do  współpracy,  która  polega
na:

A.  pokazaniu rodzicom efektów nauczania,
B.  zapraszaniu rodziców na spotkania z nauczycielami,
C . pokazaniu  rodzicom  ich  osobistych  korzyści,

przekazywaniu  oczekiwań  wobec  rodziców,  pytaniu  o
zdanie,

D.  zapraszaniu na wspólne imprezy.

Zadanie 0.
Elementami  niezbędnymi  do  tworzenia  szkoły  promującej  zdrowie
są:

A.  ludzie, idea (koncepcja), strategia i model działania,
B . ludzie,  idea  (koncepcja),  strategia,  organizacja,  model

działania,
C.  strategia, organizacja i model działania,
D . rada  pedagogiczna,  uczniowie,  strategia,  organizacja  i

model działania,

Zadanie 0.
W  edukacji  zdrowotnej  należy  zwracać  uwagę  na  fakt,  że  ryzyko
związane z paleniem tytoniu jest:

A . odwracalne,  a  utrzymanie  się  zwiększonego  ryzyka  po
zaprzestaniu  palenia  tytoniu  uwarunkowane  jest  płcią
palącego i jego wiekiem,

B . odwracalne,  a  utrzymywanie  się  zwiększonego  ryzyka  po
zaprzestaniu  palenia  tytoniu  zależy  od  intensywności
palenia i okresu jaki upłynął od jego zaprzestania,

C . odwracalne  i  mija  natychmiast  po  zaprzestaniu  palenia
tytoniu,

D.  nieodwracalne.



Zadanie 0.
Zakresy  polityki  zdrowotnej  w  oparciu  o  koncepcję  "pól  zdrowia"
Lalonda to:

A . polityka  nastawiona  na  organizowanie  działań
edukacyjnych,

B.  polityka nastawiona na finansowanie ochrony zdrowia,
C . polityka  nastawiona  na  kształtowanie  zachowań

prozdrowotnych,  zajmująca  się  ochroną  środowiska,
organizacją opieki zdrowotnej,

D . polityka  nastawiona  na  współczesne  problemy
społeczności.

Zadanie 0.
Holistyczna zasada zdrowego żywienia polega m.in. na:

A.  zapewnieniu zróżnicowanej żywności,
B . zapewnieniu  zróżnicowanej  diety  z  udziałem  pieczywa  i

mleka,
C . zapewnieniu  zróżnicowanej  diety  z  udziałem  żywności

ekologicznej  (owoców  i  warzyw)  lub  żywności  dobrej
jakości i wiadomego pochodzenia,

D.  zapewnieniu żywności wiadomego pochodzenia.

Zadanie 0.
Standardy  postępowania  w  profilaktycznej  opiece  zdrowotnej  nad
uczniami NIE obejmują:

A.  grupowej profilaktyki próchnicy zębów,
B.  testów przesiewowych,
C.  edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców,
D.  ponadobowiązkowych szczepień ochronnych.

Zadanie 0.
Którego z wymienionych zawodów NIE polecisz uczennicy chorej na
cukrzycę?

A.  tancerki, pielęgniarki,
B.  księgowej, bibliotekarki,
C.  krawcowej, sekretarki,
D.  nauczycielki, dietetyczki.

Zadanie 0.
Program  testów  przesiewowych  i  powszechnych  profilaktycznych
badań  lekarskich  dzieci  i  młodzieży  realizowany  jest  w  ramach
profilaktyki:

A .  I fazy,
B.  II fazy,
C.  III fazy,
D.  edukacji zdrowotnej.



Zadanie 0.
Aktywność  fizyczna  jest  niezbędna  do  prawidłowego  rozwoju
fizycznego,  emocjonalnego,  intelektualnego  i  społecznego
dziecka. Jest więc ona podstawowym elementem:

A.  terapii zaburzeń i chorób, zapobiegania chorobom,
B.  zdrowego stylu życia, radzenia sobie ze stresem,
C . zdrowego  stylu  życia,  zapobiegania  chorobom,  radzenia

sobie ze stresem, terapii zaburzeń i chorób,
D . pożądanego  stylu  życia,  radzenia  sobie  ze  stresem,

zapobiegania chorobom.

Zadanie 0.
Które  z  poniżej  opisanych  6-letnich  dzieci  będzie  miało
największe  trudności  z  adaptacją  szkolną  (przygotowaniem  do
nauki)?

A . dziecko,  które  czasami  prosi  o  powtarzanie  słów,
czasami  rozlewa  napoje,  jest  ruchliwe,  podczas
rysowania przyciska mocno kredki do papieru,

B . dziecko,  które  często  się  potyka,  ma  trudności  z
zapinaniem  guzików,  ma  kłopoty  z  orientacją  w  czasie,
bardzo często jest rozdrażnione,

C . dziecko,  które  chodzi  sprawnie,  ma  trudności  z
wycinaniem  drobnych  części,  czasami  jest  w  złym
humorze, jest pewne siebie,

D . dziecko,  które  chodzi  sprawnie,  czasami  prosi  o
powtarzanie  słów,  czasami  zostawia  zabawki  na  placu
zabaw.

Zadanie 0.
Czy  dzieci  chorujące  na  padaczkę  mogą  korzystać  z  zajęć
pływania w basenie?

A.  lekcje pływania są zabronione,
B.  dzieci mogą się uczyć pływać w obecności opiekuna,
C . dzieci  mogą  się  uczyć  pływać  w  basenie,  gdy  nie  ma

innych dzieci,
D . dzieci  mogą  się  uczyć  pływać  tylko  w  zbiornikach

wodnych naturalnych.

Zadanie 0.
Akceleracja charakteryzuje się między innymi wcześniejszym:

A.  wyrzynaniem zębów mlecznych, dojrzewaniem społecznym,
B . wyrzynaniem  zębów  mlecznych  i  stałych,  dojrzewaniem

społecznym,
C . wyrzynaniem  zębów  mlecznych  i  stałych,  dojrzewaniem

płciowym,
D.  dojrzewaniem społecznym i płciowym.



Zadanie 0.
Do pomiaru wysokości ciała, głowa ucznia powinna być ustawiona:

A . tak,  aby  dolne  krawędzie  otworów  usznych  i  dolne
krawędzie  oczodołów  znajdowały  się  na  tym  samym
poziomie,

B . w  płaszczyźnie  uszno-ocznej,  tak  aby  górne  krawędzie
otworów usznych i dolne krawędzie oczodołów znajdowały
się na tym samym poziomie,

C . tak,  aby  dolne  krawędzie  otworów  usznych  i  górne
krawędzie  oczodołów  znajdowały  się  na  tym  samym
poziomie,

D . tak,  aby  górne  krawędzie  otworów  usznych  i  górne
krawędzie  oczodołów  znajdowały  się  na  tym  samym
poziomie.

Zadanie 0.
Z a  niskorosłe  uznaje  s ię  dziecko,  którego  wysokość  ciała
odpowiada:

A.  wartości poniżej 3 centyla,
B . wartości  poniżej  3  centyla  lub  poniżej  1,5  odchylenia

standardowego  od  średniej  wysokości  ciała  dla  danej
płci i wieku,

C . wartości  poniżej  10  centyla  lub  poniżej  1,5  odchylenia
standardowego  od  średniej  wysokości  ciała  dla  danej
płci i wieku,

D.  wartości poniżej 10 centyla.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  poniżej  zasad  przestrzegania  higieny  jamy
ustnej  jest  prawidłowa  w  profilaktyce  próchnicy  zębów  i  chorób
przyzębia wieku dziecięcego?

A . d o  czyszczenia  zębów  używa  się  szczoteczki  z  włókien
syntetycznych, którą zmienia się co pół roku,

B.  czas szczotkowania zębów powinien wynosić 1 minutę,
C . należy ograniczyć podawanie między posiłkami słodyczy i

słodkich napojów,
D . czyszczenie  zębów  należy  rozpocząć  około  3  roku  życia

dziecka.

Zadanie 0.
Dziecko  ze  stwierdzoną  cukrzycą,  bez  zmian  w  obrębie  naczyń  i
poza okresem niewyrównania glikemii, powinno:

A.  ćwiczyć bez ograniczeń,
B.  ćwiczyć regularnie,
C.  wyeliminować aktywność fizyczną,
D.  znacznie zwiększyć aktywność fizyczną.



Zadanie 0.
Uczniom i  rodzicom,  u  których  zaobserwowano  zwiększoną  liczbę
zachorowań na robaczyce zalecisz:

A . napoje  wyprodukowane  przez  przemysł  spożywczy,
niespożywanie mięsa i słodyczy, wietrzenie mieszkania,

B . przegotowaną wodę do picia, spożywanie mytych owoców i
jarzyn, codzienną kąpiel,

C . przegotowaną wodę do picia, spożywanie umytych owoców i
jarzyn,  mycie  rąk  po  skorzystaniu  z  toalety  i  przed
posiłkami,

D . przegotowaną  wodę  do  picia,  wyeliminowanie  z  diety
mięsa i słodyczy, mycie rąk po skorzystaniu z toalety.

Zadanie 0.
Edukacja zdrowotna dziecka rozpoczyna się w:

A.  przedszkolu,
B.  rodzinie,
C.  szkole,
D.  środowisku rówieśników.

Zadanie 0.
C o powinna przygotować pielęgniarka szkolna do przeprowadzenia
testu  przesiewowego  celem  wczesnego  wykrywania  zaburzeń  w
rozwoju somatycznym?

A . tabele  wysokości  i  masy  ciała  opracowane  przez
Wolańskiego,

B . siatki  centylowe  wysokości  i  masy  ciała  dzieci  i
młodzieży,

C.  morfogramy,
D.  wskaźniki proporcji.

Zadanie 0.
Niedobór  masy  ciała  u  dzieci  i  młodzieży  to  zaburzenie,  w
którym:

A . wartość  wskaźnika  BMI  badanej  osoby  usytuowana  jest
poniżej 10 centyla dla płci i wieku,

B . wartość  wskaźnika  BMI  badanej  osoby  usytuowana  jest
poniżej 5 centyla dla płci i wieku,

C . wartość  wskaźnika  BMI  u  dziewcząt  usytuowana  jest
poniżej 10 centyla,

D . wartość  wskaźnika  BMI  u  chłopców  usytuowana  jest
poniżej 10 centyla.



Zadanie 0.
Akceleracja jest to zjawisko przyspieszonego rozwoju:

A.  biologicznego i osiągania większych wymiarów ciała,
B.  psychicznego i fizycznego,
C.  fizycznego i społecznego,
D.  psychicznego i społecznego.

Zadanie 0.
Ocena dojrzałości szkolnej uczniów uwzględnia obecnie:

A . ocenę  rozwoju  procesów  poznawczych,  sprawności
ruchowej,  rozwój  społeczny  i  emocjonalny,  zasób
wiadomości i umiejętności,

B.  wiek kalendarzowy ucznia,
C.  iloraz inteligencji,
D.  wyniki bilansu zdrowotnego 6-latka.

Zadanie 0.
Zaobserwowane objawy u ucznia, jak senność, brak aktywności na
lekcjach,  znaczna  apatia,  pogorszenie  wyników  w  nauce,
opuszczanie  lekcji,  objawy  podobne  do  upojenia  alkoholowego,
ale bez zapachu alkoholu, mogą sugerować:

A.  chorobę somatyczną,
B.  nadużywanie alkoholu,
C.  używanie narkotyków,
D.  niechęć do szkoły.

Zadanie 0.
Profilaktyczna  opieka  pielęgniarska  nad  uczniami  obejmuje
m.in.:

A . wykonywanie  i  interpretowanie  testów  przesiewowych,
kierowanie  postępowaniem  poprzesiewowym,  organizację
profilaktycznych  badań  lekarskich,  doradztwo  dla
dyrektora  szkoły  w  sprawie  warunków  bezpieczeństwa
uczniów, organizację posiłków i  warunków sanitarnych w
szkole,

B . wykonywanie  i  interpretowanie  testów  przesiewowych,
ocenę  zdrowotnej  gotowości  szkolnej,  kwalifikację  do
zajęć wychowania fizycznego,

C . udział  w  planowaniu,  realizacji  i  ocenie  szkolnego
programu  edukacji  zdrowotnej,  przeprowadzanie
kwalifikacji do szczepień,

D . udzielanie  pomocy  w  przypadkach  nagłych  zachorowań,
ocenę zdrowotnej gotowości szkolnej ucznia, wykonywanie
i interpretowanie testów przesiewowych.



Zadanie 0.
Jak  powinna  postąpić  pielęgniarka  szkolna  po  otrzymaniu
informacji,  że  w  sklepiku  szkolnym  sprzedawane  są  uczniom
papierosy?

A . nie  podejmuje  żadnych  działań,  gdyż  nie  jest
odpowiedzialna za asortyment sklepu,

B . nie  podejmuje  żadnych  działań,  gdyż  obawia  się  narazić
sprzedawcy sklepiku,

C . informuje  dyrektora  szkoły  i  nauczycieli  z  prośbą  o
interwencję,

D . organizuje spotkanie z uczniami w celu zakazania zakupu
papierosów przez uczniów.

Zadanie 0.
Dla  dziecka  ze  skrzywieniem  bocznym  kręgosłupa  I ˚  wskazana(e)
jest:

A . indywidualna  kwalifikacja  do  zajęć  wychowania
fizycznego przez ortopedę,

B.  mniejsza aktywność fizyczna,
C . większa  aktywność  fizyczna,  ze  szczególnym  zwróceniem

uwagi  na  wzmocnienie  gorsetu  mięśniowego  i  ćwiczenia
oddechowe,

D.  tylko pływanie na plecach.

Zadanie 0.
Nauczanie  zachowań  asertywnych  w  ramach  edukacji  zdrowotnej
służy:

A.  rozwojowi intelektualnemu,
B.  radzeniu sobie z przemocą w szkole,
C.  radzeniu sobie ze stresem,
D.  radzeniu sobie z obowiązkami szkolnymi.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  wskazówek  jest  zgodna  z  zasadami  diety
ubogoenergetycznej?

A . posiłki powinny być rozłożone równomiernie w ciągu dnia
(4-5), potrawy gotowane lub pieczone w folii,

B . 1-2  posiłki  w  ciągu  dnia,  unikanie  przekąsek
węglwodanowo- tłuszczowych,

C . jedzenie  powoli  i  spokojnie  1-2  posiłki  w  ciągu  dnia,
picie wody mineralnej niegazowanej,

D . zastosowanie  kilkudniowej  głodówki,  picie  tylko  wody
stołowej.



Zadanie 0.
Informowanie ucznia o celu wykonywanych zabiegów i badań oraz
przekazywanie mu informacji o ich wynikach w sposób zrozumiały
dla  ucznia  w  danym  wieku,  a  także  wykonywanie  testów
przesiewowych  i  innych  badań,  wymagających  odsłaniania  ciała
oraz  zbieranie  wywiadu  i  przeprowadzanie  innych  rozmów  z
uczniem  bez  obecności  osób  trzecich,  stanowi  standard
dotyczący:

A.  przeprowadzania testów przesiewowych,
B . kierowania postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do

uczniów z dodatnimi wynikami testów,
C . przestrzegania  prawa  ucznia  do  informacji,  prywatności,

intymności  i  poszanowania  godności  osobistej  oraz
zachowania tajemnicy zgodnie z prawami pacjenta,

D . przestrzegania  prawa  ucznia  do  informacji,  prywatności,
intymności i poszanowania godności osobistej.

Zadanie 0.
Objawy  takie  jak  intensywne  tempo  wzrastania,  zmiany
neurohormonalne, zmienność nastrojów oraz niepokój ruchowy, są
charakterystyczne dla:

A.  wieku przedszkolnego,
B.  okresu dojrzewania,
C.  okresu młodzieńczego,
D.  wieku dojrzałego.

Zadanie 0.
Które  z  propozycji  dotyczących  zaopatrzenia  szkolnego  sklepiku
w  napoje  i  posiłki  przedstawionych  przez  Radę  Pedagogiczną
pielęgniarce  szkolnej,  są  zgodne  z  zasadami  prawidłowego
żywienia?

A . różnorodne,  słodkie  napoje  typu  coca-cola,  kanapki  i
owoce,

B.  soki owocowe, kanapki z wędliną i serem oraz owoce,
C . zamiast  sklepiku  zorganizowanie  automatu  z  napojami

oraz sprzedaż kanapek w kuchni szkolnej,
D.  słodycze, gumy do żucia, woda mineralna.

Zadanie 0.
W przypadku lekkiego przebiegu astmy uczeń:

A.  jest niezdolny do zajęć z wychowania fizycznego,
B . jest  zdolny  do  zajęć  wychowania  fizycznego  z

ograniczeniami,
C.  nie powinien jeździć na rowerze,
D.  może uprawiać sport bez ograniczeń.



Zadanie 0.
W  przypadku  mukowiscydozy  preparaty  enzymów  trzustkowych
powinny być podawane dziecku:

A.  w dwóch porcjach, na początku i w trakcie posiłku,
B.  15-30 minut przed każdym posiłkiem,
C.  bezpośrednio po zjedzonym posiłku,
D.  czas podawania leku nie odgrywa istotnej roli.

Zadanie 0.
Po urazie głowy w przypadku krwiaka nadtwardówkowego:

A.  objawy szybko narastają stanowiąc zagrożenie życia,
B.  objawy ujawniają się w przeciągu 48 godzin po urazie,
C.  następuje wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa,
D.  następuje obniżenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Zadanie 0.
Sprawowanie opieki zdrowotnej nad uczniami chorymi przewlekle,
niepełnosprawnymi  to  ważny  element  profilaktyki
trzeciorzędowej, której celem NIE jest:

A . pomoc w radzeniu sobie z chorobą i zaakceptowanie swego
stanu,

B . przeciwdziałanie  izolacji  społecznej  prowadzącej  do
wtórnego inwalidztwa społecznego,

C . wyrabianie umiejętności samooceny swego stanu zdrowia i
kondycji,

D.  zapobieganie wystąpieniu choroby.

Zadanie 0.
Kryterium  diagnostycznym  dla  dziewcząt  z  jadłowstrętem
psychicznym NIE jest:

A . utrata  masy  ciała  powyżej  15%  masy  należnej  dla
wysokości ciała lub ubytek co najmniej 25% masy ciała z
okresu przedchorobowego,

B . u  dziewcząt  już  miesiączkujących  brak  co  najmniej
jednego kolejnego krwawienia miesięcznego,

C . nasilony  lęk  przed  zwiększeniem  masy  ciała  i  otyłością,
mimo rzeczywistej niedowagi,

D . zaburzony  sposób,  w  jaki  masa  ciała,  jego  kształty  i
wymiary są postrzegane i przeżywane przez pacjenta.

Zadanie 0.
Wczesnym objawem hipoglikemii u dziecka z cukrzycą NIE jest:

A .  uczucie głodu,
B.  osłabienie,
C.  zlewny pot,
D.  napad drgawek.



Zadanie 0.
Dla zespołu nadpobudliwości psychoruchowej u dziecka prawdziwe
jest stwierdzenie:

A . występuje  zwiększone  poczucie  winy  u  dziecka  w  tym
zaburzeniu,

B . i m  młodsze  dziecko,  tym  wyraźniejsze  są  u  niego
problemy z koncentracją uwagi,

C . zespół  kilkakrotnie  częściej  występuje  u  dziewcząt  niż
u chłopców,

D . u  dziewcząt  częściej  występuje  typ  z  zaburzeniami
koncentracji uwagi.

Zadanie 0.
U  dwunastoletniego  chłopca  chorego  na  lekką  postać  astmy  w
czasie  lekcji  wystąpiło  uczucie  duszności.  Oddech  chłopca  był
świszczący,  wystąpił  suchy  kaszel  i  uczucie  ciasnoty  w  klatce
piersiowej.  W  tej  sytuacji  chłopiec  powinien  przyjąć  leki  z
grupy:

A.  glikokortykosterydów,
B.  krótko działających beta 2-mimetyków,
C.  mukolityków,
D.  antyhistaminowych.

Zadanie 0.
U  ucznia  z  rozpoznaną  cukrzycą  w  sytuacji  utraty  przytomności
na skutek hipoglikemii należy w pierwszej kolejności:

A .  podać doustnie glukozę,
B.  wstrzyknąć glukagon,
C.  wstrzyknąć insulinę,
D.  oznaczyć ciała ketonowe w moczu.

Zadanie 0.
Wczesnym objawem tzw. wstrząsu wyrównanego NIE jest:

A .  tachykardia,
B.  łagodne tachypnoe,
C.  niepokój,
D.  opóźniony powrót kapilarny > 5 s.

Zadanie 0.
U  młodzieży  endogenny  zespół  depresyjny  typu  "czystej  depresji"
objawia się:

A . somatycznymi  objawami  lęku  i  zachowaniami
hipochondrycznymi,

B.  cichą rezygnacją, obniżonym nastrojem i napędem,
C.  trudnościami w nauce, poczuciem bezsensu życia,
D . zmiennością  nastroju i  autodestrukcyjnymi zaburzeniami

zachowania.



Zadanie 0.
D o najczęstszych przyczyn  upośledzenia  umysłowego  dziecka  NIE
zalicza się:

A .  urazów okołoporodowych,
B.  zakażeń wewnątrzłonowych,
C.  czynników genetycznych,
D.  wad układu krążenia.

Zadanie 0.
Ryzyko powtórzenia się próby samobójczej ucznia jest większe:

A.  gdy młody człowiek chętnie rozmawia na ten temat,
B.  w przypadku wielokrotnych prób autoagresji,
C .  gdy próba była podjęta w otoczeniu innych osób,
D.  gdy próba była spontaniczna.

Zadanie 0.
10-letni  chłopiec  jest  zamknięty  w  sobie,  nie  bierze  udziału  w
dyskusji  na lekcji,  nie chce odpowiadać na pytania, unika zabaw
z  rówieśnikami.  Wychowawca  klasy  zgłosił  problem  pielęgniarce
szkolnej.  Jakie  działania  powinna  podjąć  pielęgniarka  w  tej
sytuacji?

A.  zapoznać się z kartą zdrowia dziecka,
B.  zapoznać się z sytuacją rodzinną dziecka,
C.  przedstawić problem na radzie pedagogicznej,
D.  nie podejmować żadnych działań.

Zadanie 0.
Jakie  działanie  jest  najważniejsze  w  planowaniu  opieki  nad
dzieckiem znerwicowanym?

A.  stosowanie odpowiednich leków uspakajających,
B.  chronienie go przed stresem,
C.  wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem,
D . zapewnienie  dziecku  za  wszelką  cenę  komfortu

psychicznego.



Zadanie 0.
Nauczyciele  gimnazjum  skarżą  się  pielęgniarce  szkolnej,  że
bardzo  dużo  dziewczyn  próbuje  drastycznie  s ię  odchudzać,  przez
c o  często  dochodzi  do  zasłabnięć  na  lekcjach.  Jakie  działania
powinna podjąć pielęgniarka w tym zakresie?

A . przeprowadzić  szkolenie  w  grupie  młodzieży
dojrzewającej z zakresu prawidłowego żywienia i  sposobu
redukcji nadwagi,

B . zorganizować spotkanie z młodzieżą, na które zaproszona
będzie osoba z anoreksją,

C.  zorganizować szkolenie z lekarzem,
D . przeprowadzić  rozmowę  z  wychowawcami  klas

gimnazjalnych.

Zadanie 0.
Jakie  metody  edukacji  należy  zastosować,  ucząc  dzieci
prawidłowego  mycia  zębów,  uwzględniając  ich  wiek  i  możliwości
percepcyjne?

A.  wykład urozmaicony (slajdy i plakaty),
B . pogadanka  podczas  której  należy  dzieci  poinformować  o

skutkach nieprawidłowego mycia zębów,
C.  demonstracja połączona z aktywnym działaniem,
D.  pokaz prawidłowej techniki mycia zębów.

Zadanie 0.
Rodzice  14-letniego  chłopca  przeprowadzili  s ię  do  nowego
miasta.  Od  chwili,  kiedy  chłopiec  dowiedział  się,  że  będzie
musiał  zmienić  szkołę  stał  s ię  bardzo  milczący  i  smutny.
Przyczyną  takiego  zachowania  jest  jego  wada  wymowy.  Chłopiec
jąka się od dwóch lat, z powodu wypadku samochodowego, jakiemu
uległ.  Od  tej  pory  chłopiec  czuje  s ię  gorszy  od  swoich  zdrowych
rówieśników,  ma  problemy  z  nawiązaniem  przyjaźni  i  kontaktów.
Jakie działania mogą pomóc chłopcu w zaakceptowaniu siebie?

A . "wynagrodzenie"  mu,  przez  rodziców,  jego  problemu  np.
zakup komputera,

B.  zwolnienie go z lekcji języka polskiego,
C.  zorganizowanie indywidualnego toku nauczania,
D . zaprezentowanie  sylwetki  osoby  publicznej  z  podobnym

problemem.



Zadanie 0.
15-letnia  dziewczynka  od  pewnego  czasu  stała  się  apatyczna,
zamknięta  w  sobie,  nie  przejawia  żadnej  aktywności.  Twierdzi  że
d o  niczego  się  nie  nadaje,  że  nic  nie  potrafi  dobrze  zrobić.
Dziewczynka  zaniedbuje  życie  towarzyskie,  straciła  apetyt.
Lekarz  pediatra  nie  stwierdził  u  niej  żadnej  choroby.  Jakie
działania podejmiesz jako pielęgniarka w tej sytuacji?

A.  polecisz konsultację u psychologa,
B.  przeprowadzisz rozmowę z koleżankami,
C.  zastosujesz terapię lekami uspakajającymi,
D.  nie podejmiesz żadnych działań.

Zadanie 0.
Jakie istnieją formy krzywdzenia dzieci?

A.  przemoc w rodzinie, w szkole, na podwórku,
B.  przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbywanie,
C . maltretowanie,  pornografia,  bicie,  zmuszanie  do

jedzenia, głodzenie,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
15-letni  uczeń  choruje  na  cukrzycę.  Chłopiec  wstydzi  s ię
własnej  choroby,  uważa  że  przez  to  jest  gorszy  od  innych.  Nie
chce,  aby  koledzy  wiedzieli  o  jego  problemach.  Jakie  działania
należy podjąć planując opiekę nad chłopcem?

A.  zapewnić bezpieczeństwo fizyczne,
B.  przekonać chłopca o jego wartości jako człowieka,
C.  zapewnić stałą opiekę lekarską,
D.  zadbać o dobry kontakt z grupą rówieśników.

Zadanie 0.
Instruktorka  zajęć  na  basenie  zauważyła,  że  10-letnia
dziewczynka  od  pewnego  czasu  stała  się  zamknięta  w  sobie,
smutna  i  nie  chce  się  rozbierać  do  pływania.  Po  krótkiej
obserwacji  dziecka  instruktorka  domyśliła  się,  że  dziewczynka
może  być  molestowana  seksualnie.  O  swoich  przypuszczeniach
poinformowała  pielęgniarkę.  Jakie  działania  powinny  być
bezwzględnie podjęte w tej sytuacji?

A . poinformowanie  dziewczynki  o  przypuszczeniu,  że  jest
molestowana seksualnie,

B . pouczenie  dziewczynki,  aby  nie  mówiła  nikomu  o
zaistniałej sytuacji,

C.  zaopatrzenie dziewczynki w środki antykoncepcyjne,
D . poinformowanie  pedagoga  szkolnego  o  zaistniałej

sytuacji.



Zadanie 0.
Uczennica  klasy  V  jest  po  chemioterapii.  Po  długiej
nieobecności  wróciła  do  szkoły  w  czepku na  głowie.  Dziewczynka
i  je j  rodzice  obawiają  się  reakcji  kolegów  na  widok  zmienionego
jej wyglądu. Jakie działania należy podjąć w tej sytuacji?

A.  zorganizować dla dziewczynki pomoc psychologa,
B . zaplanować  i  przeprowadzić  szkolenie  uczniów  na  temat

wpływu leczenia chemioterapią na organizm człowieka,
C . rozwiesić  w  szkole  plakaty  informujące  o  sposobie

leczenia choroby nowotworowej,
D.  zakazać dzieciom złego traktowania koleżanki.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  przeprowadziła  wywiad  wśród  dzieci  nauczania
początkowego  na  temat  ich  sposobu  odżywiania  i  ulubionych
potraw.  Z  analizy  uzyskanych  informacji  zorientowała  się,  że
większość  dzieci  odżywia  się  nieprawidłowo.  Jakie  czynniki  w
głównej  mierze  mają  wpływ  na  sposób  odżywiania  dzieci  w  tym
wieku?

A.  zwyczaje rodzinne w zakresie odżywiania,
B . poziom  wiedzy  uczniów  na  temat  zasad  zdrowego

odżywiania,
C.  poziom wykształcenia rodziców,
D.  plan zajęć w szkole.

Zadanie 0.
Jakie  czynniki  są  istotne  przy  planowaniu  profilaktyki
narkomanii?

A.  sytuacja rodzinna dzieci,
B.  świadomość dzieci i młodzieży dotycząca uzależnień,
C.  sytuacja ekonomiczna dzieci,
D.  zaplecze edukacyjne w danej szkole.

Zadanie 0.
W  przypadku  krwawienia  z  nosa  ucznia  szkoły  podstawowej,
pielęgniarka powinna:

A.  uspokoić dziecko, tamować krew w pozycji siedzącej,
B . położyć  dziecko,  a  następnie  ucisnąć  kciukiem

skrzydełko  nosa  po  stronie  krwawiącej,  przyciskając  je
przez 10 minut,

C.  zadzwonić po rodziców,
D.  podać leki uspokajające.



Zadanie 0.
D o klasy IV szkoły podstawowej od nowego roku szkolnego będzie
uczęszczał  chłopiec,  który  jest  niepełnosprawny.  Porusza  się
przy pomocy kul, ma również niesprawną lewą rękę. Do tej pory w
szkole  nie  było  dzieci  o  tak  dużym  stopniu  niepełnosprawności.
Jakie  należy  podjąć  działania,  aby  przygotować  społeczność
szkolną do przyjęcia niepełnosprawnego kolegi?

A . poinformować  wszystkich,  że  chłopiec  nie  potrzebuje
współczucia, ani pomocy,

B . zaopatrzyć  wszystkich  w  literaturę  mówiącą  o  tym,  jak
współpracować z osobami niepełnosprawnymi,

C . przeprowadzić  szkolenie  informujące  o  specyfice
niepełnosprawności chłopca,

D . zaproponować  konkurs  wiedzy  na  temat  äczłowiek
niepełnosprawny w szkoleö.

Zadanie 0.
7-letnia  uczennica  jest  jedynaczką,  nie  chodziła  do
przedszkola.  Rodzice  pozwalają  dziecku  niemal  na  każde
zachowanie,  spełniają  je j  każdą  zachciankę.  Dziewczynka  nie
jest  lubiana  przez  swoich  rówieśników,  nie  potrafi  s ię  z  nikim
bawić.Jak należy reagować na zachowania uczennicy?

A.  nie zwracać uwagi na zachowanie dziewczynki,
B.  akcentować jej wyjątkowość,
C . umiejętnie lecz konsekwentnie zwracać uwagę dziecku na

złe zachowanie,
D . informować rodziców o każdym niewłaściwym zachowaniu

dziewczynki.

Zadanie 0.
Padaczka zaliczana jest do chorób społecznych, ponieważ:

A . m a długotrwały przebieg a niezwykłość objawów wywołuje
niechęć do chorych na padaczkę,

B . wiele  osób  choruje,  co  stanowi  duże  obciążenie  dla
społeczeństwa,

C . z e  względu  na  duże  rozpowszechnienie  i  przewlekły
przebieg ma wpływ na chorego, jego rodzinę i otoczenie,

D . z e  względu  na  przewlekły  i  długotrwały  przebieg
wywołuje zmiany w zachowaniu chorego.

Zadanie 0.
D o  jakiego  zaburzenia  może  prowadzić  drastyczne  i
niekontrolowane odchudzanie się?

A.  zaburzenia wzrostu,
B.  jadłowstrętu psychicznego,
C.  bulimii,
D.  nerwicy.



Zadanie 0.
11-letni  uczeń  szkoły  podstawowej,  od  kilku  dni  był
zakatarzony, miał  podwyższoną temperaturę ciała.  Mama chłopca
stwierdziła,  że  poradzi  sobie  z  tym  problemem  sama.  Nie  mogła
pójść  z  dzieckiem  do  lekarza,  więc  sama  podała  chłopcu
antybiotyk,  jaki  pozostał  po  leczeniu  anginy  męża.  Na  lekcji
chłopiec  zasłabł.  Nauczycielka  poprosiła  o  pomoc  pielęgniarkę.
Co pielęgniarka powinna zrobić w tej sytuacji?

A.  udzielić chłopcu pierwszej pomocy i odesłać na lekcję,
B.  udzielić pierwszej pomocy i odesłać do domu,
C . udzielić  pierwszej  pomocy  i  poprosić  lekarza  o

konsultację,
D . skontaktować  się  z  rodzicami,  aby  zabrali  chłopca  do

domu.

Zadanie 0.
Anonimowa  ankieta  na  temat  narkotyków  przeprowadzona  wśród
uczniów  szkoły  średniej,  wykazała  niepokojące  wyniki.
Pielęgniarka  szkolna  podjęła  działania  edukacyjne  mające  na
celu  zwalczanie  narkomanii  oraz  uświadamianie  uczniom  jej
następstw.  Który  z  pracowników  szkolnych  powinien  wspomóc
pielęgniarkę?

A.  pedagog szkolny,
B.  psycholog szkolny,
C.  cała kadra pedagogiczna,
D.  wychowawcy poszczególnych klas.

Zadanie 0.
9-letnia  uczennica  ma  skrzywienie  kręgosłupa  tzw.  skoliozę.
Dziewczynka ma skierowanie na ćwiczenia korekcyjne w godzinach
pozalekcyjnych  poza  szkołą.  Z  rozmowy  z  uczennicą  pielęgniarka
zorientowała  się,  że  z  tych  ćwiczeń  nie  korzysta.  Rodzice  nie
pamiętają  o  zaprowadzaniu  dziecka  na  zajęcia.  Mając  na  uwadze
dobro i zdrowie dziecka, pielęgniarka powinna:

A . przygotować  dziewczynce  plan  ćwiczeń,  aby  ćwiczyła
sama,

B . porozmawiać  z  rodzicami,  uświadamiając  im  potrzebę
ćwiczeń korekcyjnych,

C . dostarczyć  rodzicom  opis  ćwiczeń,  aby  sami  w  domu
ćwiczyli z córką,

D.  napisać do rodziców uwagę, że źle postępują.



Zadanie 0.
Kiedy  (w  odniesieniu  do  wieku  uczniów)  należy  podejmować
działania w kierunku profilaktyki narkomanii?

A.  w okresie dojrzewania,
B . o d  najmłodszych  lat,  kiedy  dziecko  zaczyna  rozumieć

problem uzależnień,
C . w  chwili  kiedy  pojawią  się  sygnały  o  tym,  że  taki

problem wystąpił,
D . d la  dziewcząt  w  wieku  15  lat,  dla  chłopców  w  wieku  od

12 roku życia.

Zadanie 0.
Rodzice  12-letniego  chłopca  starają  się  o  indywidualny  tok
nauczania  dla  ich  syna  chorującego  na  epilepsję.  Dziecko  jest
pod  kontrolą  neurologa,  ataki  zdarzają  się  sporadycznie.
Chłopak zaakceptował swoją chorobę i nie chce uczyć się w domu,
lecz  bezskutecznie  przekonuje  rodziców  do  nauki  w  szkole.
Rodzice  obawiają  się,  że  choroba  syna  będzie  przyczyną  drwin  w
szkole.  Uważają,  że  o  chorobie  powinno  wiedzieć  jak  najmniej
osób. Jaki czynnik jest ważny w planowaniu pomocy chłopcu?

A . spowodowanie  zmiany  sposobu  myślenia  rodziców  o
chorobie dziecka,

B . przekonanie  chłopca  do  podjęcia  indywidualnego  toku
nauczania w domu,

C . zapewnienie  rodzicom  komfortu  psychicznego  poprzez
zapewnienie  ich,  że  chłopiec  w  szkole  nie  zazna  ze
strony kolegów żadnych przykrości,

D.  stworzenie warunków dla nauki chłopca.

Zadanie 0.
Jak  należy  postępować  w  sytuacjach,  gdy  metody  wychowawcze
stosowane przez rodziców wobec swojego dziecka są niewłaściwe?

A.  skontaktować rodziców z poradnią rodzinną,
B.  udzielić rodzicom nagany,
C.  poinformować o sytuacji policję,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  wartości  ciśnienia  tętniczego  świadczy  o
nadciśnieniu tętniczym występującym u dzieci w wieku szkolnym?

A . równa  lub  przekraczająca  95  centyl,  w  trzykrotnych
pomiarach wykonywanych w różnym czasie,

B.  pomiędzy 90-95 centylem, w co najmniej dwóch pomiarach,
C . przekraczająca  95  centyl,  w  co  najmniej  dwóch

badaniach,
D . równa  lub  przekraczająca  90  centyl  w  trzykrotnych

pomiarach, wykonywanych w różnym czasie.



Zadanie 0.
Który  z  podanych  stylów  radzenia  sobie  ze  stresem  jest
najbardziej efektywny?

A.  styl skoncentrowany na zadaniu,
B.  styl skoncentrowany na emocjach,
C.  styl skoncentrowany na unikaniu,
D.  aktywne dążenie do rozwiązania problemu.

Zadanie 0.
D o  komunikatów  niewerbalnych  i  kodów  pozajęzykowych  NIE
zaliczamy:

A.  mimiki twarzy,
B.  kodu proksemicznego,
C.  kodu mowy,
D.  dźwięków paralingwistycznych.

Zadanie 0.
Do metod kontroli i oceny zaliczamy:

A.  pogadankę, test dydaktyczny, sprawdzian ustny,
B . sprawdzian  ustny,  sprawdzian  praktyczny,  pracę  w

grupach,
C . test dydaktyczny, sprawdzian ustny, sprawdzian pisemny,

sprawdzian praktyczny,
D . algorytm,  sprawdzian  pisemny,  sprawdzian  testowy,

inscenizację.

Zadanie 0.
Która z podanych niżej definicji określa seminarium?

A . metoda  tradycyjna,  której  istotą  jest  dyskusja
obserwowana,

B . metoda  aktywizująca,  której  istotą  jest  dyskusja
grupowa,

C . metoda  aktywizująca,  której  istotą  jest  wykład
problemowy,

D . metoda  tradycyjna,  której  istotą  jest  rozwiązywanie
problemu.

Zadanie 0.
Paradygmat  socjologiczny  zdrowia  wprowadził  pojęcie  promocji
zdrowia, która określona jest jako:

A.  troska o zdrowie psychiczne i fizyczne,
B . proces  umożliwiający  ludziom  zwiększenie  kontroli  nad

ich  zdrowiem  oraz  polepszenie  i  wzbogacenie  ich
zdrowia,

C.  zapobieganie chorobom i potęgowanie zdrowia,
D.  wielosektorowa działalność na rzecz zdrowia populacji.



Zadanie 0.
Choroba członka rodziny pociąga za sobą:

A.  zubożenie rodziny,
B.  zmianę sytuacji społecznej rodziny,
C . ograniczenia  towarzyskie  poszczególnych  członków

rodziny,
D . zaburzenia  funkcjonowania  rodziny  i  zmiany  w  rolach

poszczególnych jej członków.

Zadanie 0.
Bioetyka to:

A . nauka  o  zachowaniach  etycznych  wobec  wszystkich  istot
żywych,

B . zbiór  zasad  moralnych  dotyczących  wszelkich  zawodów
związanych z ochroną zdrowia,

C . wiedza  normatywna  obejmująca  problematykę  moralną,
wynikająca  ze  struktur  związanych  z  rozwojem  nauk
biomedycznych,

D . zasady etyczne dotyczące podstawowych problemów życia
człowieka jako istoty biologicznej.

Zadanie 0.
Która  z  podanych  poniżej  sentencji  odzwierciedla  ideał  opiekuna
spolegliwego  zawarty  w  podstawach  etyki  niezależnej  Tadeusza
Kotarbińskiego?

A . dobrze  gdy  Kali  ukraść  krowę,  ź le  gdy  Kalemu  ukraść
krowę,

B.  człowiek człowiekowi świętością,
C.  przede wszystkim nie szkodzić,
D . człowiek  nie  jest  istotą  napędzaną  popędami,  ale

pociąganą przez wartości.

Zadanie 0.
Dla  menedżera  w  otoczeniu  zewnętrznym  organizacji  zmiany
stanowią:

A.  niepożądane zakłócenia status quo,
B.  źródło zarówno szans, jak i zagrożeń,
C.  nieprzewidywalny charakter rezultatów,
D.  tylko problemy.



Zadanie 0.
Dysponentem środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych w
podstawowej opiece zdrowotnej jest:

A .  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 0.
W  całościowym  podejściu  do  zarządzania  jakością  (Total  Quality
Management) w podmiocie leczniczym, klientem jest:

A .  pacjent,
B.  pacjent i jego rodzina,
C.  pacjent, jego rodzina oraz lekarze i pielęgniarki,
D . pacjent,  jego  rodzina,  lekarze,  pielęgniarki  i  położne,

inni  fachowi  i  niefachowi  pracownicy,  studenci,
towarzystwa, grupy pomagające pacjentowi po opuszczeniu
podmiotu leczniczego.

Zadanie 0.
Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:

A .  planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
B.  planowanie, organizowanie i zatrudnianie,
C.  pobudzanie, motywowanie i koordynowanie,
D.  motywowanie, komunikowanie i przywództwo.

Zadanie 0.
Organem  założycielskim  dla  samodzielnego  publicznego  zakładu
opieki zdrowotnej, może być:

A.  pracodawca,
B.  kościół,
C.  związki zawodowe,
D.  wojewoda i samorządy terytorialne.

Zadanie 0.
Czy osoba ubezpieczona ma prawo wyboru szpitala, w którym chce
się leczyć i nie ponosić kosztów leczenia?

A . tak, każdy może sobie wybrać szpital, w którym chce być
leczony,

B.  nie ma prawa wyboru szpitala,
C . m a  prawo  wyboru,  ale  ograniczone  tylko  do  takiego

szpitala, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia,

D . może  korzystać  tylko  z  usług  szpitala,  do  którego
kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.



Zadanie 0.
Popularyzowana  powszechnie  koncepcja  zdrowia  publicznego
zakłada podejmowanie zintegrowanych wysiłków:

A.  państwa, społeczności lokalnej i jednostki,
B.  wyłącznie państwa,
C.  zawodowej kadry medycznej,
D.  organizacji samorządowych.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 0.
Craniotabes  oznacza  ognisko  rozmiękania  potylicy.  Jako  objaw
występujący fizjologicznie może utrzymywać się u niemowlęcia do
końca:

A.  3 miesiąca życia,
B.  6 miesiąca życia,
C.  9 miesiąca życia,
D.  12 miesiąca życia.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Prowadząc wywiad dotyczący chorób
przebytych  należy  uwzględnić  pytania,  które  pozwolą  pozyskać
informacje dotyczące:

A.  chorób wieku dziecięcego, szczepień,
B.  hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
C.  chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
D.  przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.

Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.



Zadanie 0.
W  ocenie  rozwoju  cech  płciowych  u  chłopców  należy  wziąć  pod
uwagę  stopień  rozwoju  owłosienia  łonowego  oraz  genitaliów.
Typowymi cechami dla II fazy rozwoju wg skali Tannera są:

A . rozpoczęcie  procesu  pigmentacji  w  obrębie  włosów
łonowych oraz zwiększenie długości i obwodu prącia,

B . rozpoczęcie  procesu  wzrastania  włosów,  powiększenie
moszny i zaczerwienienie skóry moszny,

C . pojawienie  s ię  owłosienia  typu  meszek,  genitalia  nie
powiększają się,

D . owłosienie  łonowe  jak  u  osoby  dorosłej,  powiększenie
długości i obwodu prącia oraz moszny.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:

A.  hipoglikemię,
B.  hipermagnezemię,
C.  hipokalcemię,
D.  hiperkaliemię.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.



Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.
U pacjenta z rozedmą płuc, NIE stwierdza się:

A .  wdechowo ustawionej klatki piersiowej,
B.  odgłosu bębenkowego nad polami płucnymi,
C.  w spirometrii zwiększenia pojemności życiowej i FEV1,
D.  w spirometrii zmniejszenia pojemności życiowej i FEV1.

Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Zmiana  skórna  wypełniona  treścią  ropną,  jest  określana
potocznie jako:

A.  krosta,
B.  pęcherzyk,
C.  grudka,
D.  plamka.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  20,  w  wywiadzie  podaje:  chudnięcie  przy  dużym
apetycie,  pocenie  się,  nerwowość,  zaburzenia  miesiączkowania,
trudności  w zasypianiu i  koncentracji.  Zwraca uwagę obustronny
wytrzeszcz  gałek  ocznych.  Wstępnie  rozpoznajemy  chorobę
Gravesa-Basedowa. Podczas zbierania wywiadu od pacjentki ważne
będzie uzyskanie informacji o:

A .  urazie psychicznym lub fizycznym,
B.  paleniu tytoniu,
C.  warunkach bytowych,
D.  chorobach zakaźnych przebytych w dzieciństwie.



Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.

Zadanie 0.
W  stawie  kolanowym  fizjologicznie  można  wykonać  następujące
ruchy:

A.  zginania i prostowania,
B.  pronacji i supinacji,
C.  odwodzenia i przywodzenia,
D.  rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Zadanie 0.
U  osoby  dorosłej  doszło  do  zatrzymania  krążenia,  wezwano
pogotowie i oczekiwano na jego przyjazd (nie prowadzono żadnych
czynności  ratowniczych),  przybyły  po  6  minutach  zespół
ratownictwa  stwierdza  migotanie  komór.  W  tej  sytuacji  w
pierwszej kolejności należy:

A.  bezzwłocznie wykonać trzy cykle defibrylacji,
B .  wykonać kardiowersję elektryczną,
C . przez  2  minuty  poprowadzić  reanimację

krążeniowo-oddechową, a następnie wykonać defibrylację,
D . wykonać  defibrylację  energią  150  J  i  niezwłocznie

podjąć pośredni masaż serca.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.



Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
Podstawowym składnikiem modelu systemowego opieki, są pojęcia:

A.  człowiek i środowisko,
B.  zdrowie,
C.  pielęgniarstwo,
D.  człowiek, środowisko, zdrowie, pielęgniarstwo.

Zadanie 0.
Filozofia pielęgniarstwa to system:

A . twierdzeń  dotyczących  wartości  wyprowadzonych  z
filozofii,

B .  określonych sądów wyprowadzonych z doświadczeń,
C . określonych  przekonań  wyprowadzonych  w  drodze

rozumowania,
D . sądów  i  przekonań  o  istocie  pielęgniarstwa,

wyprowadzonych  w  drodze  rozumowania  z  kierunkowych
dyscyplin filozoficznych i ich teorii.

Zadanie 0.
Metoda indywidualnych przypadków polega na:

A.  obserwacji osoby w czasie,
B . opisie  występowania  choroby  wg  płci,  wieku,  stanu

społeczno-ekonomicznego,
C.  kontroli zastosowanych czynników,
D.  analizie jednostkowych losów ludzkich.



Zadanie 0.
Badania metodą sondażową NIE określa sondaż:

A.  przypadkowy,
B.  diagnostyczny,
C.  ankietowy,
D.  na próbie reprezentatywnej.

Zadanie 0.
Który  czynnik  jest  najmniej  istotny  w  planach  dotyczących
własnej kariery zawodowej?

A.  ambicje,
B.  posiadane wykształcenie,
C.  predyspozycje osobiste,
D.  obecne miejsce pracy.

Zadanie 0.
Kodeks  etyki  zawodowej  pielęgniarki  i  położnej  Rzeczypospolitej
Polskiej,  przyjęty  uchwałą  nr  9  IV  Krajowego  Zjadu  Pielęgniarek
i Położnych, obowiązuje od roku:

A.  1953,
B.  2003,
C.  1995,
D.  2000.

Zadanie 0.
Miarą  zmienności  charakteryzującą  stopień  zróżnicowania
jednostek zbiorowości pod względem badanej cechy jest, m.in.:

A .  średnia harmoniczna,
B.  odchylenie standardowe,
C.  modalna,
D.  średnia arytmetyczna.

Zadanie 0.
Program komputerowy to:

A . realizacja  algorytmu  spełniająca  wymogi  komunikacji  z
komputerem,

B.  język programowania,
C.  urządzenie wejścia-wyjścia,
D.  procesor.



Zadanie 0.
Jaką  nazwę  nosi  obszar  bazy  danych,  w  którym  zapisana  jest
jedna  informacja  dotycząca  pracownika  (np.  wymiar  etatu  danej
osoby)?

A.  pole,
B.  rekord,
C.  pl ik,
D.  zbiór.



PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
TEST NR 160311
GRUPA 1
Zadanie 0.
Finansowanie  świadczeń  z  zakresu  medycyny  szkolnej  w  rodzaju
podstawowa  opieka  zdrowotna,  realizowanych  przez  pielęgniarki
szkolne opiera się na:

A.  ustalonej rocznej stawce kapitacyjnej,
B . ustalonej  rocznej  stawce  kapitacyjnej,  korygowanej

współczynnikiem odpowiednim dla typu szkoły i populacji
uczniów,

C . miesięcznym zestawieniu świadczeń realizowanych w danej
populacji,

D . miesięcznym zestawieniu świadczeń realizowanych w danej
populacji, korygowanym współczynnikiem odpowiednim dla
typu szkoły i populacji uczniów.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  szkolna  zapewnia  dostępność  do  świadczeń  w
wymiarze czasu pracy:

A . w  zależności  od  l iczby  uczniów  objętych  opieką,  ale  nie
mniej niż 10 godzin tygodniowo,

B . o d  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  7.30  do
godziny 15.00,

C.  codziennie przez 7 godzin i 35 minut,
D.  proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką.

Zadanie 0.
W  celu  uzyskania  najpełniejszej  informacji  o  uczniu  niezbędnej
do rozpoznania jego stanu, wykorzystuje się:

A . obserwację,  wywiad,  pomiar,  analizę  dokumentacji
medycznej,

B.  obserwację, wywiad,
C.  analizę dokumentacji medycznej, obserwację,
D.  pomiar, obserwację i wywiad.

Zadanie 0.
W  którym  roku  higienistka  (pielęgniarka  szkolna)  otrzymała
status  pielęgniarki  środowiskowej  -  środowiska  nauczania  i
wychowania?

A.  1989,
B.  1985,
C.  1990,
D.  1988.



Zadanie 0.
Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, według jednej z
teorii  pielęgnowania,  powinna  nauczyć  ucznia  dbania  o  swoje
zdrowie,  radzenia  sobie  z  problemami  i  umiejętności
pielęgnowania samego siebie. Twórcą tej teorii jest:

A .  Nightingale,
B.  Orem,
C.  Henderson,
D.  Roy.

Zadanie 0.
W  działaniach na rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów biorą
udział:

A .  szkoła i ochrona zdrowia,
B.  uczeń, szkoła i rodzice,
C.  uczeń, szkoła, rodzice i pracownicy ochrony zdrowia,
D.  tylko pracownicy ochrony zdrowia.

Zadanie 0.
Pielęgniarka środowiskowa w środowisku nauczania i wychowania
planuje  i  realizuje  opiekę  nad  uczniami  na  terenie  szkoły  lub  w
placówce oświatowo - wychowawczej w zakresie:

A .  promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
B.  świadczeń diagnostycznych,
C.  świadczeń pielęgnacyjnych i leczniczych,
D.  wszystkich wyżej wymienionych świadczeń.

Zadanie 0.
Który z niżej wymienionych czynników NIE stanowi zagrożenia dla
zdrowia ucznia:

A.  duży hałas,
B.  zachowania prozdrowotne,
C.  stres,
D.  zachowania agresywne.

Zadanie 0.
Który  z  niżej  wymienionych  modeli  pielęgnowania  opiera  się  na
koncepcji medycyny holistycznej i nawiązuje do teorii stresu:

A.  C. Roy,
B.  V. Henderson,
C.  B. Neumen,
D.  D. Orem.



Zadanie 0.
Jednym  z  elementów  służących  poprawie  opieki  zdrowotnej  są
standardy medyczne, wprowadzenie ich ma na celu:

A . ułatwienie  korzystania  z  aktualnej  wiedzy  medycznej  i
poprawę  procesu  podejmowania  decyzji  przez  personel
medyczny,

B . poprawę  jakości  świadczonych  usług  medycznych  i
optymalizację kosztów świadczeń zdrowotnych,

C . zabezpieczenie przed prawnymi skutkami niepowodzeń, w
przypadku postępowania zgodnie z wytycznymi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Diagnoza  pielęgniarska  indywidualnego  przypadku  w  odniesieniu
do ucznia będzie dotyczyła określenia:

A.  motywacji ucznia do nauki,
B.  zdolności ucznia,
C.  stanu zdrowia ucznia,
D.  możliwości intelektualnych ucznia.

Zadanie 0.
Diagnoza  grupy  społecznej  w  odniesieniu  do  ucznia  stawiana  dla
celów promocji zdrowia:

A.  angażuje grupę do prowadzenia działań edukacyjnych,
B.  określa czy jednostka może w tej grupie przebywać,
C . ocenia  i  wykorzystuje  możliwości  grupy  do  korygowania

zachowań jednostki,
D.  wykazuje nieprawidłowości występujące w grupie.

Zadanie 0.
Maturzysta  prosi  pielęgniarkę  o  udzielenie  wskazówek  jak
skutecznie  przygotować  się  do  egzaminu  dojrzałości.  Z  podanych
wariantów wybierz spełniający zasady higieny pracy umysłowej:

A . systematyczna  nauka  przeplatana  różnymi  formami
wypoczynku oraz regularne spożywanie posiłków,

B . wielogodzinna nauka wspomagana kroplami uspokajającymi
przed snem,

C . systematyczna  nauka  wspomagana  dużą  ilością  kawy  i
herbaty,

D.  systematyczna nauka wspomagana napojami pobudzającymi.



Zadanie 0.
Które  dane  będą  przydatne  w  przygotowaniu  się  do  pierwszych
odwiedzin w środowisku ucznia?

A.  dotyczące miejsca zamieszkania,
B.  osobowe,
C.  dotyczące poglądów, sytuacji materialnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  w  szkole,  ze  względu  na  dużą  samodzielność  w
podejmowaniu  decyzji  oraz  zadania,  jakie  realizuje  na  rzecz
ucznia,  zobowiązana  jest  do  zastosowania  zasad  "sprawnego
działania",  zwanych  inaczej  "zasadami  działania
zorganizowanego", określanymi jako:

A.  diagnoza pielęgniarska,
B.  proces pielęgnowania,
C.  model ograniczonego pielęgnowania,
D.  model zależnego pielęgnowania.

Zadanie 0.
Kształtując  postawę  zdrowotną  ucznia  należy  wziąć  pod  uwagę
jego:

A.  możliwości, umiejętności, motywację,
B.  wiedzę, umiejętności, motywację,
C.  możliwości, wiedzę, warunki,
D.  umiejętności, warunki, motywację.

Zadanie 0.
Pielęgniarka pracująca w szkole powinna stosować między innymi
system  pomocy  wspierająco-uczący  o  charakterze  regulacyjnym,
rozwojowym  (tzw.  uczenie,  wspieranie).  Autorem  tego  systemu
jest:

A .  C. Roy,
B.  V. Henderson,
C.  F. Nightingale,
D.  D. Orem.



Zadanie 0.
Pielęgniarka,  higienistka  szkolna  albo  położna  prowadzą
dokumentację  medyczną  uczniów,  która  jest  przechowywana  w
gabinecie  profilaktyki  zdrowotnej  i  pomocy  przedlekarskiej  w
szkole przez okres:

A.  funkcjonowania danej szkoły,
B . pobierania  nauki  w  danej  szkole  i  1  roku  po  je j

ukończeniu przez ucznia,
C . pobierania  nauki  w  danej  szkole  i  5  lat  po  je j

ukończeniu przez ucznia,
D.  pobierania nauki w danej szkole.

Zadanie 0.
Pielęgnowanie według najnowszych koncepcji polega na:

A.  wspomaganiu ludzkiej samodzielności,
B.  wykonywaniu wszystkich czynności przy pacjencie,
C.  zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych,
D . zaspokajanie  potrzeb  fizycznych,  psychicznych,

społecznych.

Zadanie 0.
Ocena  rezultatów  opieki  pielęgniarskiej  powinna  być  prowadzona
przez:

A.  pielęgniarkę z udziałem pacjenta/ucznia,
B.  samą pielęgniarkę,
C.  osoby nadzorujące,
D.  samego pacjenta.

Zadanie 0.
W  2001  roku  powstało  Krajowe  Stowarzyszenie  Pielęgniarek
Medycyny  Szkolnej  broniące  interesów  tej  grupy  zawodowej.
Siedziba stowarzyszenia znajduje się w:

A.  Łodzi,
B.  Warszawie,
C.  Szczecinie,
D.  Poznaniu.

Zadanie 0.
Świadczenia  w  zakresie  promocji  zdrowia  i  edukacji  zdrowotnej
realizowane  przez  pielęgniarkę  środowiska  nauczania  i
wychowania obejmują:

A.  prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów,
B . wspieranie  nauczycieli,  wychowawców  i  uczniów  w

edukacji, zdrowotnej i promocji zdrowia,
C.  promowanie zachowań prozdrowotnych,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Etap planowania w procesie pielęgnowania związany jest z:

A . gromadzeniem  danych,  przygotowaniem  dawcy  opieki,
przygotowaniem biorcy opieki,

B . ustalaniem  celu  opieki,  dobieraniem  osób,  działań  i
sprzętu  do  zadań  oraz  formułowaniem  planu  opieki
pielęgnacyjnej,

C . stawianiem  diagnozy  pielęgniarskiej,  formułowaniem
planu opieki pielęgniarskiej,

D . formułowaniem  planu  opieki  pielęgniarskiej,
przygotowaniem  dawcy  opieki,  stawianiem  diagnozy
pielęgniarskiej.

Zadanie 0.
Prawo  do  korzystania  ze  świadczeń  zdrowotnych  ubezpieczonego
pracownika mają:

A.  niepełnoletnie dzieci,
B . członkowie  rodziny,  pozostający  na  utrzymaniu

pracownika lub nieposiadający własnych dochodów,
C.  współmałżonek,
D.  dzieci bez względu na wiek.

Zadanie 0.
Najwięcej  informacji  o  zdrowiu  ucznia  rozpoczynającego  szkołę,
pielęgniarka uzyska z:

A .  karty profilaktycznego badania ucznia,
B.  karty szczepień,
C.  karty zdrowia ucznia,
D.  książeczki ubezpieczeniowej.

Zadanie 0.
Działania promujące zdrowie ucznia głównie powinny odbywać się
w ścisłej współpracy z:

A .  grupą rówieśniczą i szkołą,
B.  psychologiem i szkołą,
C.  rodziną i szkołą,
D.  psychologiem i grupą rówieśniczą.

Zadanie 0.
Celem wychowania zdrowotnego realizowanego w szkołach jest:

A .  podniesienie poziomu zdrowia,
B.  podniesienie poziomu świadczeń zdrowotnych,
C.  rozwój pielęgniarstwa,
D.  zmniejszenie wydatków państwa na ochronę zdrowia.



Zadanie 0.
Znajomość problematyki, celów zajęć, wieku audytorium, warunków
lokalowych jest przydatna pielęgniarce szkolnej w:

A.  doborze form i metod pracy w zakresie promocji zdrowia,
B.  sporządzaniu planu pracy,
C.  udzielaniu wsparcia emocjonalnego,
D.  udzielaniu pierwszej pomocy w urazach.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  sprawująca  profilaktyczną  opiekę  zdrowotną  nad
uczniami powinna współpracować z:

A .  lekarzem dentystą,
B.  radą pedagogiczną,
C . organizacjami  i  instytucjami  działającymi  na  rzecz

dzieci i młodzieży,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przygotowując uczniów do udzielania pomocy w napadzie padaczki
zwrócisz uwagę na:

A.  unieruchomienie choremu kończyn górnych i dolnych,
B.  utrzymanie chorego w pozycji siedzącej,
C . zabezpieczenie  chorego  przed  uszkodzeniem  ciała,

szczególnie głowy w czasie drgawek,
D.  podanie choremu wody do picia.

Zadanie 0.
Nowoczesne teorie pielęgnowania są zorientowane na:

A.  aktywność pielęgniarki,
B.  aktywność pielęgniarki, pacjenta, ucznia,
C.  aktywność pacjenta,
D.  podporządkowanie pacjenta.

Zadanie 0.
Profilaktyczna  opieka  zdrowotna  sprawowana  nad  dziećmi  i
młodzieżą NIE obejmuje:

A . kierowania  postępowaniem  poprzesiewowym  oraz
sprawowania  opieki  nad  uczniami  objętymi  tym
postępowaniem,

B . badania  w  zakresie  zdrowotnej  gotowości  szkolnej
uczniów,

C . doradztwa  dyrektorowi  szkoły  w  sprawie  warunków
bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków
sanitarnych w szkole,

D.  organizowania profilaktycznych badań lekarskich.



Zadanie 0.
Pielęgniarka szkolna najczęściej wypełnia funkcję:

A.  promowania zdrowia, opiekuńczą,
B.  opiekuńczą, terapeutyczną,
C.  terapeutyczną, promowania zdrowia,
D.  wychowawczą, terapeutyczną.

Zadanie 0.
Pielęgniarką  podstawowej  opieki  zdrowotnej  NIE  jest
pielęgniarka,  która  ukonczyła  szkolenie  specjalizacyjne  w
dziedzinie pielęgniarstwa:

A.  zachowawczego,
B.  rodzinnego,
C.  chirurgicznego,
D.  opieki długoterminowej.

Zadanie 0.
W  przypadku  udzielania  świadczeń  uczniom  placówki
oświatowo-wychowawczej,  w  której  nie  ma  wydzielonego  gabinetu
profilaktyki  zdrowotnej  i  pomocy  przedlekarskiej,  do  czasu  jego
utworzenia  na  terenie  szkoły  dokumentacja  medyczna  uczniów
przechowywana jest:

A . przez  właściwego  dla  ucznia  lekarza  podstawowej  opieki
zdrowotnej,

B.  przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej,
C . przez pielęgniarkę środowiska nauczania i  wychowania w

jej biurze,
D.  w sekretariacie szkoły.

Zadanie 0.
Jakie  są  etapy  cyklu  działań  zorganizowanych  w  edukacji
zdrowotnej?

A.  diagnoza, realizacja, weryfikacja, wykonanie,
B.  diagnoza, planowanie, realizacja, ocena,
C.  diagnoza, realizacja, weryfikacja, ocena,
D.  planowanie, diagnoza, wykonanie, ocena.

Zadanie 0.
Główne źródło finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi:

A.  budżet państwa,
B.  darowizny indywidualnych osób,
C.  lokaty bankowe,
D.  składki osób ubezpieczonych.



Zadanie 0.
Rodzina kształtuje u dziecka nawyki prozdrowotne. Jakie funkcje
pełni w tej sytuacji pielęgniarka?

A.  sprawdzające,
B.  planujące,
C.  wspomagające i pomocnicze,
D.  weryfikujące.

Zadanie 0.
Podstawą  nowego  systemu  opieki  zdrowotnej  nad  uczniem  jest
koncepcja:

A.  profilaktyki chorób,
B.  promocji zdrowia,
C.  rozwoju ucznia,
D.  rehabilitacji ucznia.

Zadanie 0.
Wybierając  określony  problem,  którego  rozwiązania  podejmujesz
s ię  poprzez  realizację  swojego  programu  promocji  zdrowia,
należy  pamietać,  aby  wziąć  pod  uwagę  następujące  kryteria
ważności tego problemu:

A.  ostrość problemu - jego wymiar zdrowotny,
B . częstość  występowania  problemu  i  jego  lokalny

charakter,
C . negatywne  konsekwencje  w  innych  niż  zdrowotnych

obszarach,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Zakresy  polityki  zdrowotnej  w  oparciu  o  koncepcję  "pól  zdrowia"
Lalonda to:

A . polityka  nastawiona  na  organizowanie  działań
edukacyjnych,

B.  polityka nastawiona na finansowanie ochrony zdrowia,
C . polityka  nastawiona  na  kształtowanie  zachowań

prozdrowotnych,  zajmująca  się  ochroną  środowiska,
organizacją opieki zdrowotnej,

D . polityka  nastawiona  na  współczesne  problemy
społeczności.



Zadanie 0.
Proces  intencjonalnie  wywoływanych  zdarzeń,  dających  się
wyodrębnić,  odnoszących  się  do  spraw  zdrowia  w  skali  ponad
jednostkowej, to:

A .  polityka zdrowotna,
B.  promocja zdrowia,
C.  zdrowie publiczne,
D.  polityka społeczna.

Zadanie 0.
Wyróżnia  się  trzy  typy  (modele)  edukacji  zdrowotnej
uwzględniające  rodzaj  relacji  między  nadawcą  i  odbiorcą
informacji  oraz  konsekwencje  cech  tej  relacji  na  skuteczność
podejmowanych działań edukacyjnych. Która z odpowiedzi zawiera
poprawne nazwy trzech modeli (typów) edukacji zdrowotnej?

A.  autorytatywna, profilaktyczna, promująca,
B.  profilaktyczna, uczestnicząca, promująca,
C.  profilaktyczna, autorytatywna, uczestnicząca,
D.  autorytatywna, uczestnicząca, promująca.

Zadanie 0.
W ochronie i promowaniu zdrowia uczniów powinni uczestniczyć:

A.  rodzice, uczeń, szkoła, ochrona zdrowia,
B.  rodzice, nauczyciele, ochrona zdrowia,
C.  uczeń, nauczyciele, ochrona zdrowia,
D.  rodzice, nauczyciele, pielęgniarka.

Zadanie 0.
W  edukacji  zdrowotnej  należy  zwracać  uwagę  na  fakt,  że  ryzyko
związane z paleniem tytoniu jest:

A . odwracalne,  a  utrzymanie  się  zwiększonego  ryzyka  po
zaprzestaniu  palenia  tytoniu  uwarunkowane  jest  płcią
palącego i jego wiekiem,

B . odwracalne,  a  utrzymywanie  się  zwiększonego  ryzyka  po
zaprzestaniu  palenia  tytoniu  zależy  od  intensywności
palenia i okresu jaki upłynął od jego zaprzestania,

C . odwracalne  i  mija  natychmiast  po  zaprzestaniu  palenia
tytoniu,

D.  nieodwracalne.



Zadanie 0.
Według promocji zdrowia kontrolę nad zdrowiem należy rozumieć w
znaczeniu możliwości i konieczności:

A . wglądu we własne zdrowie i  przejawiania troski o własne
zdrowie,

B.  uczestniczenia w badaniach przesiewowych,
C.  systematycznego przeprowadzania badań profilaktycznych,
D.  wykonywania badań w ramach bilansu zdrowia.

Zadanie 0.
Holistyczna zasada zdrowego żywienia polega m.in. na:

A.  zapewnieniu zróżnicowanej żywności,
B . zapewnieniu  zróżnicowanej  diety  z  udziałem  pieczywa  i

mleka,
C . zapewnieniu  zróżnicowanej  diety  z  udziałem  żywności

ekologicznej  (owoców  i  warzyw)  lub  żywności  dobrej
jakości i wiadomego pochodzenia,

D.  zapewnieniu żywności wiadomego pochodzenia.

Zadanie 0.
Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że czynnikiem,
który  w  największym  stopniu  wpływa  na  stan  zdrowia  człowieka
jest:

A .  prowadzony przez człowieka styl życia,
B.  poziom środowiskowych warunków zdrowotnych,
C.  wyposażenie i cechy genetyczne człowieka,
D.  sprawność i poziom systemu ochrony zdrowia.

Zadanie 0.
Edukacja  zdrowotna  oparta  na  przekazie  informacji,  obejmująca
element  poznawczy  i  moralny,  w  której  przekaz  przebiega  od
osoby  posiadającej  wiedzę  do  osoby  pragnącej  ją  zdobyć,  a
przekazywanie  wiedzy  w  ramach  tego  rodzaju  edukacji  połączone
jest  z  precyzyjnymi  wskazówkami,  co  powinno  być  zrobione  a
czego  należy  unikać,  aby  nie  stracić  zdrowia,  to  typ  edukacji
zdrowotnej określanej jako edukacja:

A.  autorytatywna,
B.  profilaktyczna,
C.  promująca,
D.  uczestnicząca.



Zadanie 0.
Tworzenie Szkół Promujących Zdrowie jest długotrwałym procesem
wprowadzania  wielu  zmian  w  myśleniu  i  działaniu  społeczności
szkolnej.  Doświadczenie  wskazuje,  że  aby  rozpocząć  ten  proces  i
skutecznie go kontynuować niezbędne jest przede wszystkim:

A . połączenie  kilku  elementów:  zaangażowanych  ludzi,
koncepcji, strategii, organizacji, modelu działania,

B . opracowanie  projektu,  pozyskanie  wsparcia  ze  strony
organizacji pozarządowych i funduszu z NFZ,

C . zdobycie  przychylności  nadzoru  pedagogicznego,
pozyskanie  środków  finansowych,  nawiązanie  dobrej
współpracy z pracownikami służby zdrowia,

D . zatrudnienie  kompetentnych  promotorów  zdrowia,
pozyskanie  środków  z  NFZ,  zatwierdzenie  projektu  przez
nadzór pedagogiczny.

Zadanie 0.
Holistyczna koncepcja zdrowia zakłada między innymi traktowanie
człowieka  jako  "części  całości",  oznacza  to,  postrzeganie
zdrowia człowieka w kontekście:

A .  wzajemnie powiązanych ze sobą wymiarów,
B.  relacji z innymi ludźmi,
C.  zachowań i praktyk religijnych,
D . czynników,  które  wpływają  na  zdrowie,  w  tym  głównie

stylu życia i warunków, w jakich żyje człowiek.

Zadanie 0.
Ważnym  czynnikiem  kształtującym  współczesną  wizję  edukacji
zdrowotnej była zmiana:

A.  paradygmatu medycyny,
B.  rozumienia istoty procesu edukacji,
C.  priorytetów społecznych,
D.  sposobu rozumienia uwarunkowań zdrowia.

Zadanie 0.
Wśród  strategii  mających  na  celu  wzmocnienie  zdrowia
psychicznego  dzieci  i  młodzieży  wyróżniamy  podejście
promocyjne, które polega na:

A . edukacji  rodziców  pod  kątem  wczesnego  rozpoznawania
zaburzeń,

B . szkoleniu nauczycieli pod kątem wczesnego rozpoznawania
zaburzeń,

C . szkoleniu  nauczycieli  i  rodziców  pod  kątem  wczesnego
rozpoznawania zaburzeń,

D . stosowaniu  technik  poznawczych  np.  rozwijaniu
umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych,
treningu radzenia sobie ze stresem.



Zadanie 0.
Wybierz  zdanie  prawdziwe.  Wyróżniamy  trzy  typy  (modele)
edukacji zdrowotnej charakteryzujące się m. in. tym że:

A . w  "edukacji  uczestniczącej"  komunikacja  jest
jednokierunkowa,

B.  w "edukacji promującej" jest komunikatywne łączenie,
C . w  "edukacji  autorytatywnej"  komunikacja  jest

dwukierunkowa,
D . w  "edukacji  promującej"  komunikacja  jest

jednokierunkowa.

Zadanie 0.
W  wieku  szkolnym  niezbędne  są  systematyczne,  zorganizowane
zajęcia ruchowe i aby były skuteczne powinny odbywać się:

A . 5  razy w tygodniu do 60 minut, z intensywnością wysiłku
powodującą  częstość  skurczów  serca,  co  najmniej
130/min.,

B . 3  razy w tygodniu do 40 minut, z intensywnością wysiłku
powodującą  częstość  skurczów  serca,  co  najmniej
130/min.,

C . 4  razy w tygodniu do 60 minut, z intensywnością wysiłku
powodującą  częstość  skurczów  serca,  co  najmniej
130/min.,

D.  codziennie powyżej 60 min.

Zadanie 0.
Wstępna  identyfikacja  chorób,  zaburzeń  lub  wad  poprzez
zastosowanie testów i innych szybkich metod badań pozwalających
n a  wyodrębnienie  w  populacji  osób,  które  prawdopodobnie  mają
daną  chorobę  (zaburzenie)  i  osób,  które  prawdopodobnie  je j  nie
mają, to według definicji WHO:

A.  badanie profilaktyczne,
B.  bilanse zdrowia,
C.  powszechne profilaktyczne badanie lekarskie,
D.  testy przesiewowe.



Zadanie 0.
Wśród  nowych  podejść  w  promocji  zdrowia  w  tworzeniu  Szkół
Promujących Zdrowie (SzPZ) wyróżniamy:

A . podejście  "od  ludzi  do  problemu",  podejście  siedliskowe
oraz zmodyfikowane uczestnictwo społeczności szkolnej,

B . podejście  "od  problemu  do  ludzi",  podejście  siedliskowe
oraz zmodyfikowane uczestnictwo społeczności szkolnej,

C . podejście  "od  problemu  do  ludzi"  oraz  podejście
siedliskowe,

D . podejście  skoncentrowane  na  różnorodnych  problemach
uczniów,  podejście  na  działaniach  wg  zaleceń
zewnętrznych.

Zadanie 0.
Pierwsza  Konferencja  Europejskiej  Sieci  Szkół  Promujących
Zdrowie odbyła się w:

A.  1997 w Salonikach,
B.  1985 w Genewie,
C.  1999 w Dublinie,
D.  2001 w Kopenhadze.

Zadanie 0.
Masę  ciała  odpowiadającą  wartości  BMI  między  25-30  uznaje  s ię
za :

A.  niedowagę,
B.  normę,
C.  nadwagę,
D.  otyłość.

Zadanie 0.
Etapy tworzenia szkoły promującej zdrowie w Polsce wg właściwej
kolejności to:

A . diagnoza  stanu  wyjściowego,  przygotowanie,  budowanie
planu  działań  i  ich  ewaluacji,  działania,  ewaluacja
wyników działań,

B . diagnoza  stanu  wyjściowego,  przygotowanie,  budowanie
planu działań i ich ewaluacji,

C . przygotowanie,  diagnoza  stanu  wyjściowego,  budowanie
planu  działań  i  ich  ewaluacji,  działania,  ewaluacja
wyników działań,

D . wybór  priorytetów,  pozyskiwanie  uczestników  i
sojuszników, realizacja planu, ocena działań.



Zadanie 0.
Wspieranie pracowników szkoły i rodziców w tworzeniu w szkole i
w  domu  warunków  oraz  atmosfery  sprzyjającej  rozwojowi
psychospołecznemu  dziecka,  możliwości  przeżywania  sukcesów,
kształtowaniu  poczucia  własnej  wartości,  umiejętności  radzenia
sobie  w  sytuacjach  trudnych,  z  problemami  emocjonalnymi,
zwłaszcza  w  okresie  dojrzewania,  to  zadania  pielęgniarki
szkolnej należące do:

A.  profilaktyki pierwszorzędowej,
B.  profilaktyki drugorzędowej,
C.  profilaktyki trzeciorzędowej,
D . powyższy  zestaw  działań  nie  mieści  s ię  w  obszarze

proponowanych  działań  profilaktycznych  wchodzących  w
zakres kompetencji pielęgniarki szkolnej.

Zadanie 0.
Kluczowym czynnikiem, decydującym o efektach promocji zdrowia
wszystkich ludzi w społeczeństwie jest:

A . zaangażowanie wszystkich pracowników instytucji ochrony
zdrowia w działaniach edukacji zdrowotnej,

B.  poprawa standardu życia społeczeństwa,
C . doprowadzenie  do  sytuacji,  w  której  społeczeństwo

będzie  definiowało  problemy,  podejmowało  decyzje  i
współuczestniczyło w zmienianiu determinantów zdrowia,

D.  wpływanie na zmianę stylu życia jednostki.

Zadanie 0.
Marketing  społeczny  obejmuje  wykorzystanie  mass  mediów  do
rozgłaszania  wiadomości  tak  rozlegle  jak  to  możliwe.  Marketing
może być wykorzystany w edukacji zdrowotnej. Spośród poniższych
zdań wybierz jedno twierdzenie prawdziwe:

A . przy użyciu mass mediów informacja zdrowotna może być
łatwo mylona z edukacją zdrowotną,

B . poprzez  mass  media  można  łatwo  przekazywać
skomplikowane  informacje,  np.  współoddziaływanie
czynników ryzyka w chorobie,

C . poprzez  mass  media  łatwo  można  nauczyć  ludzi
skomplikowanych  technik  profilaktycznych  i
współdziałania społecznego,

D . poprzez mass media można wpłynąć na zmianę podejścia i
poglądy ludzi o ściśle ustalonych poglądach.



Zadanie 0.
Edukacja  zdrowotna,  w  której  ekspert  posiada  ogólną  wiedzę  i
umiejętności  a  odbiorca  zna  warunki,  w  których  żyje,  pragnie
podzielić  s ię  wiedzą  na  ten  temat  z  ekspertem,  po  to  by
poprawić  własny  stan  zdrowia  udoskonalając  warunki,  w  jakich
żyje, określana jest jako edukacja:

A.  autorytatywna,
B.  profilaktyczna,
C.  promująca,
D.  uczestnicząca.

Zadanie 0.
Do pomiaru wysokości ciała, głowa ucznia powinna być ustawiona:

A . tak,  aby  dolne  krawędzie  otworów  usznych  i  dolne
krawędzie  oczodołów  znajdowały  się  na  tym  samym
poziomie,

B . w  płaszczyźnie  uszno-ocznej,  tak  aby  górne  krawędzie
otworów usznych i dolne krawędzie oczodołów znajdowały
się na tym samym poziomie,

C . tak,  aby  dolne  krawędzie  otworów  usznych  i  górne
krawędzie  oczodołów  znajdowały  się  na  tym  samym
poziomie,

D . tak,  aby  górne  krawędzie  otworów  usznych  i  górne
krawędzie  oczodołów  znajdowały  się  na  tym  samym
poziomie.

Zadanie 0.
Niedobór  masy  ciała  u  dzieci  i  młodzieży  to  zaburzenie,  w
którym:

A . wartość  wskaźnika  BMI  badanej  osoby  usytuowana  jest
poniżej 10 centyla dla płci i wieku,

B . wartość  wskaźnika  BMI  badanej  osoby  usytuowana  jest
poniżej 5 centyla dla płci i wieku,

C . wartość  wskaźnika  BMI  u  dziewcząt  usytuowana  jest
poniżej 10 centyla,

D . wartość  wskaźnika  BMI  u  chłopców  usytuowana  jest
poniżej 10 centyla.



Zadanie 0.
Standard  zatrudnienia  został  opracowany  w  odniesieniu  do
całości  zadań  realizowanych  przez  pielęgniarki  w  szkołach,  tak
więc  wymiar  czasu  pracy  pielęgniarki  w  placówce  oświatowej
powinien  zależeć  od  typu  szkoły.  W  szkole  specjalnej  dla  dzieci
i  młodzieży  z  lekkim  upośledzeniem  umysłowym,  sprawnych
ruchowo;  niewidomych  i  niedowidzących;  głuchych  i
niedosłyszących zalecana liczba uczniów przypadających na jedną
pielęgniarkę powinna wynosić:

A .  700 uczniów na jedną pielęgniarkę,
B.  80 uczniów na jedną pielęgniarkę,
C.  800 uczniów na jedną pielęgniarkę,
D.  150 uczniów na jedną pielęgniarkę.

Zadanie 0.
Który  z  poniższych  zestawów  wskazówek  zaproponujesz  rodzicom
dziecka z problemami otyłości prostej?

A.  ograniczenie w diecie mięsa i węglowodanów,
B . zwiększenie  w  diecie  warzyw  i  owoców,  odbywanie

systematycznych spacerów minimum 30 minut w ciągu dnia,
C . intensywne  ćwiczenia  w  siłowni,  bez  ograniczeń

dietetycznych,
D . ograniczenia  dietetyczne  dotyczące  tłuszczów,

zawstydzanie dziecka w obecności innych osób.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  poniżej  czynników  zalicza  się  do
endogennych?

A.  genetyczne,
B.  odżywianie człowieka,
C.  poziom wykształcenia rodziców,
D.  bodźce emocjonalne.

Zadanie 0.
Które  z  propozycji  dotyczących  zaopatrzenia  szkolnego  sklepiku
w  napoje  i  posiłki  przedstawionych  przez  Radę  Pedagogiczną
pielęgniarce  szkolnej,  są  zgodne  z  zasadami  prawidłowego
żywienia?

A . różnorodne,  słodkie  napoje  typu  coca-cola,  kanapki  i
owoce,

B.  soki owocowe, kanapki z wędliną i serem oraz owoce,
C . zamiast  sklepiku  zorganizowanie  automatu  z  napojami

oraz sprzedaż kanapek w kuchni szkolnej,
D.  słodycze, gumy do żucia, woda mineralna.



Zadanie 0.
Organizacja  i  przygotowanie  lekarskich  badań  profilaktycznych
przez pielęgniarkę polega na:

A . przygotowaniu odpowiednich formularzy,  poinformowaniu
rodziców  i  wychowawców  klas,  wpisaniu  wyników  testów
przesiewowych,  zebraniu  Kart  po  zakończeniu
profilaktycznych badań lekarskich,

B . poinformowaniu  rodziców  i  wychowawców  klas,  wpisaniu
wyników testów przesiewowych, zachowaniu odpowiedniej
kolejności  przekazywania  kart  -  pielęgniarka,
nauczyciel,  rodzic,  lekarz  oraz  zebraniu  Kart  po
zakończeniu profilaktycznych badań lekarskich,

C . przygotowaniu  odpowiednich  formularzy,  poinformowanie
wychowawców  klas,  wpisaniu  wyników  testów
przesiewowych,  zebranie  Kart  po  zakończeniu
profilaktycznych badań lekarskich,

D . przygotowaniu  odpowiednich  formularzy,  poinformowanie
rodziców  i  wychowawców  klas,  wpisaniu  wyników  testów
przesiewowych.

Zadanie 0.
W  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  i  placówkach,  w
pomieszczeniach  w  których  odbywają  się  zajęcia,  zapewnia  się
temperaturę co najmniej:

A .  22˚C,
B.  20˚C,
C.  18˚C,
D.  15˚C.

Zadanie 0.
Jak  powinna  postąpić  pielęgniarka  szkolna  po  otrzymaniu
informacji,  że  w  sklepiku  szkolnym  sprzedawane  są  uczniom
papierosy?

A . nie  podejmuje  żadnych  działań,  gdyż  nie  jest
odpowiedzialna za asortyment sklepu,

B . nie  podejmuje  żadnych  działań,  gdyż  obawia  się  narazić
sprzedawcy sklepiku,

C . informuje  dyrektora  szkoły  i  nauczycieli  z  prośbą  o
interwencję,

D . organizuje spotkanie z uczniami w celu zakazania zakupu
papierosów przez uczniów.



Zadanie 0.
Dziecko  ze  stwierdzoną  cukrzycą,  bez  zmian  w  obrębie  naczyń  i
poza okresem niewyrównania glikemii, powinno:

A.  ćwiczyć bez ograniczeń,
B.  ćwiczyć regularnie,
C.  wyeliminować aktywność fizyczną,
D.  znacznie zwiększyć aktywność fizyczną.

Zadanie 0.
Z a  niskorosłe  uznaje  s ię  dziecko,  którego  wysokość  ciała
odpowiada:

A.  wartości poniżej 3 centyla,
B . wartości  poniżej  3  centyla  lub  poniżej  1,5  odchylenia

standardowego  od  średniej  wysokości  ciała  dla  danej
płci i wieku,

C . wartości  poniżej  10  centyla  lub  poniżej  1,5  odchylenia
standardowego  od  średniej  wysokości  ciała  dla  danej
płci i wieku,

D.  wartości poniżej 10 centyla.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  wskazówek  jest  zgodna  z  zasadami  diety
ubogoenergetycznej?

A . posiłki powinny być rozłożone równomiernie w ciągu dnia
(4-5), potrawy gotowane lub pieczone w folii,

B . 1-2  posiłki  w  ciągu  dnia,  unikanie  przekąsek
węglwodanowo- tłuszczowych,

C . jedzenie  powoli  i  spokojnie  1-2  posiłki  w  ciągu  dnia,
picie wody mineralnej niegazowanej,

D . zastosowanie  kilkudniowej  głodówki,  picie  tylko  wody
stołowej.

Zadanie 0.
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

A . wspieranie  rozwoju  i  edukacji  dzieci  i  młodzieży  oraz
współdziałanie  na  rzecz  ochrony  i  doskonalenia  zdrowia
ucznia,

B . wspieranie  rozwoju  i  edukacji  dzieci  i  młodzieży  oraz
zapewnienie im komfortowych warunków do nauki,

C.  zapobieganie wypadkom w szkole i w drodze do szkoły,
D.  wszelkie szczepienia ochronne.



Zadanie 0.
Profilaktyczna  opieka  pielęgniarska  nad  uczniami  obejmuje
m.in.:

A . wykonywanie  i  interpretowanie  testów  przesiewowych,
kierowanie  postępowaniem  poprzesiewowym,  organizację
profilaktycznych  badań  lekarskich,  doradztwo  dla
dyrektora  szkoły  w  sprawie  warunków  bezpieczeństwa
uczniów, organizację posiłków i  warunków sanitarnych w
szkole,

B . wykonywanie  i  interpretowanie  testów  przesiewowych,
ocenę  zdrowotnej  gotowości  szkolnej,  kwalifikację  do
zajęć wychowania fizycznego,

C . udział  w  planowaniu,  realizacji  i  ocenie  szkolnego
programu  edukacji  zdrowotnej,  przeprowadzanie
kwalifikacji do szczepień,

D . udzielanie  pomocy  w  przypadkach  nagłych  zachorowań,
ocenę zdrowotnej gotowości szkolnej ucznia, wykonywanie
i interpretowanie testów przesiewowych.

Zadanie 0.
Werbalne  techniki  gromadzenia  informacji  przez  pielęgniarkę
szkolną dla potrzeb diagnozy to:

A.  obserwacja,
B.  analiza dokumentów,
C.  pomiar masy ciała,
D.  rozmowa, wywiad.

Zadanie 0.
Największy  negatywny  wpływ  na  proces  dojrzewania  płciowego
odgrywa:

A.  klimat,
B.  tradycje społeczne,
C.  przewlekłe niedożywienie,
D.  warunki bytowe.

Zadanie 0.
Cover-test jest to test służący do wykrywania:

A.  zaćmy,
B.  daltonizmu,
C.  zaburzeń ostrości widzenia,
D.  zeza.



Zadanie 0.
Współcześnie  pod  pojęciem  "Bezpieczeństwo  ucznia  w  szkole",
należy rozumieć:

A.  bezpieczeństwo higieniczne, fizyczne i społeczne,
B.  brak ryzyka zakażenia chorobami zakaźnymi,
C.  zminimalizowanie wypadków,
D . dobrą  atmosferę  minimalizującą  ryzyko  występowania

nerwic.

Zadanie 0.
W  celu  prawidłowego  oświetlenia  naturalnego  w  pomieszczeniach
przeznaczonych  na  pobyt  ludzi,  stosunek  powierzchni  okien  do
powierzchni podłogi powinien wynosić minimum:

A.  1:8 do 1:5,
B.  1:10 do1:6,
C.  1:12,
D.  1:10.

Zadanie 0.
Czynniki  genetyczne  jako  determinanty  rozwoju  człowieka  w
sposób nieodwracalny decydują o:

A.  inteligencji człowieka,
B.  wzroście w wieku dojrzałym,
C.  podatności na cukrzycę,
D.  płci człowieka.

Zadanie 0.
Podstawową metodą profilaktyki drugorzędowej w szkołach są:

A.  szczepienia ochronne,
B . dodatkowe  pomiary  masy  ciała  u  uczniów  z  nadwagą  i

otyłością,
C.  zabiegi fluoryzacji,
D.  testy przesiewowe.



Zadanie 0.
Informowanie ucznia o celu wykonywanych zabiegów i badań oraz
przekazywanie mu informacji o ich wynikach w sposób zrozumiały
dla  ucznia  w  danym  wieku,  a  także  wykonywanie  testów
przesiewowych  i  innych  badań,  wymagających  odsłaniania  ciała
oraz  zbieranie  wywiadu  i  przeprowadzanie  innych  rozmów  z
uczniem  bez  obecności  osób  trzecich,  stanowi  standard
dotyczący:

A.  przeprowadzania testów przesiewowych,
B . kierowania postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do

uczniów z dodatnimi wynikami testów,
C . przestrzegania  prawa  ucznia  do  informacji,  prywatności,

intymności  i  poszanowania  godności  osobistej  oraz
zachowania tajemnicy zgodnie z prawami pacjenta,

D . przestrzegania  prawa  ucznia  do  informacji,  prywatności,
intymności i poszanowania godności osobistej.

Zadanie 0.
Czy  dzieci  chorujące  na  padaczkę  mogą  korzystać  z  zajęć
pływania w basenie?

A.  lekcje pływania są zabronione,
B.  dzieci mogą się uczyć pływać w obecności opiekuna,
C . dzieci  mogą  się  uczyć  pływać  w  basenie,  gdy  nie  ma

innych dzieci,
D . dzieci  mogą  się  uczyć  pływać  tylko  w  zbiornikach

wodnych naturalnych.

Zadanie 0.
Aktywność  fizyczna  jest  niezbędna  do  prawidłowego  rozwoju
fizycznego,  emocjonalnego,  intelektualnego  i  społecznego
dziecka. Jest więc ona podstawowym elementem:

A.  terapii zaburzeń i chorób, zapobiegania chorobom,
B.  zdrowego stylu życia, radzenia sobie ze stresem,
C . zdrowego  stylu  życia,  zapobiegania  chorobom,  radzenia

sobie ze stresem, terapii zaburzeń i chorób,
D . pożądanego  stylu  życia,  radzenia  sobie  ze  stresem,

zapobiegania chorobom.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  poniżej  zadań  zaliczysz  do  profilaktyki
drugorzędowej  dotyczącej  osób  ze  zwiększonym  ryzykiem
występowania niektórych chorób i zaburzeń?

A . współdziałanie  z  dyrekcją  szkoły  i  nauczycielami  w
tworzeniu  w  szkole  atmosfery  sprzyjającej  zdrowiu
psychicznemu uczniów,

B.  wczesna identyfikacja młodzieży zagrożonej narkomanią,
C . traktowanie  każdego  narkomana  jako  osoby  zakażonej

wirusem HIV,
D.  psychoedukacja w ramach szkolnej edukacji zdrowotnej.

Zadanie 0.
Które  z  poniżej  opisanych  6-letnich  dzieci  będzie  miało
największe  trudności  z  adaptacją  szkolną  (przygotowaniem  do
nauki)?

A . dziecko,  które  czasami  prosi  o  powtarzanie  słów,
czasami  rozlewa  napoje,  jest  ruchliwe,  podczas
rysowania przyciska mocno kredki do papieru,

B . dziecko,  które  często  się  potyka,  ma  trudności  z
zapinaniem  guzików,  ma  kłopoty  z  orientacją  w  czasie,
bardzo często jest rozdrażnione,

C . dziecko,  które  chodzi  sprawnie,  ma  trudności  z
wycinaniem  drobnych  części,  czasami  jest  w  złym
humorze, jest pewne siebie,

D . dziecko,  które  chodzi  sprawnie,  czasami  prosi  o
powtarzanie  słów,  czasami  zostawia  zabawki  na  placu
zabaw.

Zadanie 0.
Zaplanowała  Pani  wykonanie  testu  przesiewowego do  wykrywania
podwyższonego  ciśnienia  tętniczego  krwi.  Otrzymała  Pani
informację  od  uczniów,  że  w  dniu  dzisiejszym będą  pisać  próbny
egzamin gimnazjalny. Jaką należy podjąć decyzję w tej sytuacji?

A.  wykonać test przesiewowy przed rozpoczęciem egzaminu,
B . przełożyć  wykonanie  testu  przesiewowego  na  następny

dzień,
C.  wykonać test przesiewowy po zakończeniu egzaminu,
D . przełożyć  wykonanie  testu  przesiewowego,  a  termin

uzgodnić z wychowawcą klasy.



Zadanie 0.
Ocena dojrzałości szkolnej uczniów uwzględnia obecnie:

A . ocenę  rozwoju  procesów  poznawczych,  sprawności
ruchowej,  rozwój  społeczny  i  emocjonalny,  zasób
wiadomości i umiejętności,

B.  wiek kalendarzowy ucznia,
C.  iloraz inteligencji,
D.  wyniki bilansu zdrowotnego 6-latka.

Zadanie 0.
Wskaźnik powierzchni w pomieszczeniach do nauki, przypadający
na jednego ucznia, powinien wynosić:

A .  2,5 m2,
B.  2 m2,
C.  1,5 m2,
D.  1 m2.

Zadanie 0.
Która  z  wymienionych  poniżej  zasad  przestrzegania  higieny  jamy
ustnej  jest  prawidłowa  w  profilaktyce  próchnicy  zębów  i  chorób
przyzębia wieku dziecięcego?

A . d o  czyszczenia  zębów  używa  się  szczoteczki  z  włókien
syntetycznych, którą zmienia się co pół roku,

B.  czas szczotkowania zębów powinien wynosić 1 minutę,
C . należy ograniczyć podawanie między posiłkami słodyczy i

słodkich napojów,
D . czyszczenie  zębów  należy  rozpocząć  około  3  roku  życia

dziecka.

Zadanie 0.
Najbardziej  odpowiednią  metodą  szczotkowania  zębów  w  trakcie
prowadzenia  grupowej  profilaktyki  fluorkowej  u  uczniów  klas  IV
- VI jest metoda:

A . w  której  szczoteczka  ustawiona  jest  pod  kątem  45˚  do
powierzchni  policzkowych  ostatnich  zębów,  włosiem  w
kierunku  dziąsła,  tak  ustawioną  szczoteczką  wykonuje
się ruchy wymiatające,

B . w  której  ustawia  się  szczoteczkę  pod  kątem  90˚  do
powierzchni  policzkowych  ostatnich  zębów  i  drobnymi
ruchami  okrężnymi  szczotkuje  s ię  początkowo
powierzchnie  policzkowe  zębów  górnych  i  dolnych  (tzw.
metoda ruchów okrężnych Fonesa),

C . w  której  ustawia  się  szczoteczkę  pod  kątem  90˚  do
powierzchni  policzkowych  ostatnich  zębów  i  drobnymi
ruchami  okrężnymi  szczotkuje  s ię  początkowo
powierzchnie policzkowe zębów górnych i dolnych,

D.  obrotowa "roll", zwana też metodą wymiatania.



Zadanie 0.
Akceleracja oznacza:

A.  przyspieszenie dojrzewania emocjonalnego,
B.  przyspieszenie rozwoju intelektualnego,
C.  przyspieszenie rozwoju fizycznego,
D.  nasilone tendencje do usamodzielniania się.

Zadanie 0.
Jeżeli  u  dziecka  chorego  na  cukrzycę  wystąpi  nagły  głód,
osłabienie, bladość, drżenie rąk, należy natychmiast podać:

A.  insulinę krótkodziałającą,
B.  kostki cukru do ssania,
C.  zupę mleczną,
D.  Kalium effervescens.

Zadanie 0.
Dla  dziecka  ze  skrzywieniem  bocznym  kręgosłupa  I ˚  wskazana(e)
jest:

A . indywidualna  kwalifikacja  do  zajęć  wychowania
fizycznego przez ortopedę,

B.  mniejsza aktywność fizyczna,
C . większa  aktywność  fizyczna,  ze  szczególnym  zwróceniem

uwagi  na  wzmocnienie  gorsetu  mięśniowego  i  ćwiczenia
oddechowe,

D.  tylko pływanie na plecach.

Zadanie 0.
C o powinna przygotować pielęgniarka szkolna do przeprowadzenia
testu  przesiewowego  celem  wczesnego  wykrywania  zaburzeń  w
rozwoju somatycznym?

A . tabele  wysokości  i  masy  ciała  opracowane  przez
Wolańskiego,

B . siatki  centylowe  wysokości  i  masy  ciała  dzieci  i
młodzieży,

C.  morfogramy,
D.  wskaźniki proporcji.



Zadanie 0.
Kryterium  diagnostycznym  dla  dziewcząt  z  jadłowstrętem
psychicznym NIE jest:

A . utrata  masy  ciała  powyżej  15%  masy  należnej  dla
wysokości ciała lub ubytek co najmniej 25% masy ciała z
okresu przedchorobowego,

B . u  dziewcząt  już  miesiączkujących  brak  co  najmniej
jednego kolejnego krwawienia miesięcznego,

C . nasilony  lęk  przed  zwiększeniem  masy  ciała  i  otyłością,
mimo rzeczywistej niedowagi,

D . zaburzony  sposób,  w  jaki  masa  ciała,  jego  kształty  i
wymiary są postrzegane i przeżywane przez pacjenta.

Zadanie 0.
Powikłaniem  w  otyłości  u  dzieci  i  młodzieży  w  wieku  szklonym
NIE jest:

A .  koślawość kolan,
B.  płaskostopie,
C.  izolacja społeczna,
D.  niedociśnienie.

Zadanie 0.
Wczesnym objawem tzw. wstrząsu wyrównanego NIE jest:

A .  tachykardia,
B.  łagodne tachypnoe,
C.  niepokój,
D.  opóźniony powrót kapilarny > 5 s.

Zadanie 0.
W  przypadku  mukowiscydozy  preparaty  enzymów  trzustkowych
powinny być podawane dziecku:

A.  w dwóch porcjach, na początku i w trakcie posiłku,
B.  15-30 minut przed każdym posiłkiem,
C.  bezpośrednio po zjedzonym posiłku,
D.  czas podawania leku nie odgrywa istotnej roli.

Zadanie 0.
Sprawowanie opieki zdrowotnej nad uczniami chorymi przewlekle,
niepełnosprawnymi  to  ważny  element  profilaktyki
trzeciorzędowej, której celem NIE jest:

A . pomoc w radzeniu sobie z chorobą i zaakceptowanie swego
stanu,

B . przeciwdziałanie  izolacji  społecznej  prowadzącej  do
wtórnego inwalidztwa społecznego,

C . wyrabianie umiejętności samooceny swego stanu zdrowia i
kondycji,

D.  zapobieganie wystąpieniu choroby.



Zadanie 0.
Po urazie głowy w przypadku krwiaka nadtwardówkowego:

A.  objawy szybko narastają stanowiąc zagrożenie życia,
B.  objawy ujawniają się w przeciągu 48 godzin po urazie,
C.  następuje wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa,
D.  następuje obniżenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Zadanie 0.
U  ucznia  z  rozpoznaną  cukrzycą  w  sytuacji  utraty  przytomności
na skutek hipoglikemii należy w pierwszej kolejności:

A .  podać doustnie glukozę,
B.  wstrzyknąć glukagon,
C.  wstrzyknąć insulinę,
D.  oznaczyć ciała ketonowe w moczu.

Zadanie 0.
Ryzyko powtórzenia się próby samobójczej ucznia jest większe:

A.  gdy młody człowiek chętnie rozmawia na ten temat,
B.  w przypadku wielokrotnych prób autoagresji,
C .  gdy próba była podjęta w otoczeniu innych osób,
D.  gdy próba była spontaniczna.

Zadanie 0.
U  dwunastoletniego  chłopca  chorego  na  lekką  postać  astmy  w
czasie  lekcji  wystąpiło  uczucie  duszności.  Oddech  chłopca  był
świszczący,  wystąpił  suchy  kaszel  i  uczucie  ciasnoty  w  klatce
piersiowej.  W  tej  sytuacji  chłopiec  powinien  przyjąć  leki  z
grupy:

A.  glikokortykosterydów,
B.  krótko działających beta 2-mimetyków,
C.  mukolityków,
D.  antyhistaminowych.

Zadanie 0.
W przypadku lekkiego przebiegu astmy uczeń:

A.  jest niezdolny do zajęć z wychowania fizycznego,
B . jest  zdolny  do  zajęć  wychowania  fizycznego  z

ograniczeniami,
C.  nie powinien jeździć na rowerze,
D.  może uprawiać sport bez ograniczeń.



Zadanie 0.
Wczesnym objawem hipoglikemii u dziecka z cukrzycą NIE jest:

A .  uczucie głodu,
B.  osłabienie,
C.  zlewny pot,
D.  napad drgawek.

Zadanie 0.
D o najczęstszych przyczyn  upośledzenia  umysłowego  dziecka  NIE
zalicza się:

A .  urazów okołoporodowych,
B.  zakażeń wewnątrzłonowych,
C.  czynników genetycznych,
D.  wad układu krążenia.

Zadanie 0.
Jakie  działania  powinny  być  podjęte  w  szkole,  przez
pielęgniarkę  szkolną,  w  przypadku,  gdy  w  szkole  jest  dziecko
chore na cukrzycę?

A . należy  rozwiesić  w  szkole  plakaty  informujące  o
sposobie udzielania pomocy w wypadku hipoglikemii,

B . należy  poinformować  uczniów,  że  kolega  jest  chory  i  w
wypadku  gdy  będzie  potrzebował  pomocy,  powinni
poinformować nauczyciela,

C . zorganizować  szkolenie  dla  personelu  i  uczniów,
dotyczące specyfiki życia ludzi z cukrzycą,

D . zorganizować  szkolenie  dla  personelu  i  uczniów  o
sposobie udzielania pomocy w przypadku ostrych powikłań
cukrzycowych.

Zadanie 0.
14-letnią  dziewczynkę  od  kilku  miesięcy  cechuje  zmienność
nastrojów.  Czasami  jest  pełna  entuzjazmu  i  gotowa  do  każdego
niemal  wyzwania,  innym  razem  płaczliwa  i  zamknięta  w  sobie.
Rodzice  bardzo  niepokoją  się  stanem  córki.  Jakiej  rady  należy
udzielić rodzicom, jak powinni zachowywać się wobec córki?

A . najlepiej  nie  okazywać  zainteresowania  nastrojami
dziewczynki,

B.  córka powinna korzystać z pomocy psychologa,
C . w  stanach  depresji  i  zniechęcenia  okazywać

wyrozumiałość i zainteresowanie problemem,
D . odbyć  rozmowę  z  córką  i  uświadomić  jej ,  że  to  tylko

fanaberie.



Zadanie 0.
15-letnia  dziewczynka  od  pewnego  czasu  stała  się  apatyczna,
zamknięta  w  sobie,  nie  przejawia  żadnej  aktywności.  Twierdzi  że
d o  niczego  się  nie  nadaje,  że  nic  nie  potrafi  dobrze  zrobić.
Dziewczynka  zaniedbuje  życie  towarzyskie,  straciła  apetyt.
Lekarz  pediatra  nie  stwierdził  u  niej  żadnej  choroby.  Jakie
działania podejmiesz jako pielęgniarka w tej sytuacji?

A.  polecisz konsultację u psychologa,
B.  przeprowadzisz rozmowę z koleżankami,
C.  zastosujesz terapię lekami uspakajającymi,
D.  nie podejmiesz żadnych działań.

Zadanie 0.
Nauczyciele  gimnazjum  skarżą  się  pielęgniarce  szkolnej,  że
bardzo  dużo  dziewczyn  próbuje  drastycznie  s ię  odchudzać,  przez
c o  często  dochodzi  do  zasłabnięć  na  lekcjach.  Jakie  działania
powinna podjąć pielęgniarka w tym zakresie?

A . przeprowadzić  szkolenie  w  grupie  młodzieży
dojrzewającej z zakresu prawidłowego żywienia i  sposobu
redukcji nadwagi,

B . zorganizować spotkanie z młodzieżą, na które zaproszona
będzie osoba z anoreksją,

C.  zorganizować szkolenie z lekarzem,
D . przeprowadzić  rozmowę  z  wychowawcami  klas

gimnazjalnych.

Zadanie 0.
Jakie  metody  edukacji  należy  zastosować,  ucząc  dzieci
prawidłowego  mycia  zębów,  uwzględniając  ich  wiek  i  możliwości
percepcyjne?

A.  wykład urozmaicony (slajdy i plakaty),
B . pogadanka  podczas  której  należy  dzieci  poinformować  o

skutkach nieprawidłowego mycia zębów,
C.  demonstracja połączona z aktywnym działaniem,
D.  pokaz prawidłowej techniki mycia zębów.



Zadanie 0.
9-letnia  dziewczynka  od  niedawna  zmieniła  szkołę.  Jest  osobą
małomówną, zamkniętą w sobie, wykazuje objawy znerwicowania. Na
lekcjach  obgryza  paznokcie.  Wcześniej  dziewczynka  mieszkała  w
małej  miejscowości  i  tam  chodziła  do  szkoły.  Obecnie
zamieszkała  z  rodzicami  w  dużym  mieście.  Szkoła,  w  której
obecnie  s ię  uczy  jest  dużą  szkołą  z  basenem  i  z  l icznymi
specjalistycznymi  pracowniami.  Jakie  działania  mogą  ułatwić
dziewczynce adaptację w nowej szkole?

A.  zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
B . indywidualny tok nauczania z przedmiotów sprawiających

najwięcej problemów dziewczynce,
C.  spotkania towarzyskie,
D.  konsultacja pedagoga szkolnego.

Zadanie 0.
Zespół  dziecka  krzywdzonego  powodują  czynniki  pochodzące  ze
strony:

A.  dziecka, rodziców i rodziny, warunków środowiskowych,
B.  osób dorosłych, w tym rodziny, a także rówieśników,
C.  środowiska szkolnego i terytorialnego,
D.  dziecka, rodzeństwa, zakładów dla dzieci.

Zadanie 0.
Jakie  działania  należy  podjąć  w  celu  zminimalizowania  problemu
nieprawidłowego odżywiania dzieci szkoły podstawowej?

A.  zorganizować szkolenie z zakresu odżywiania dla dzieci,
B . zorganizować  szkolenie  z  zakresu  odżywiania  dla

rodziców,
C . zorganizować  szkolenie  z  zakresu  odżywiania  dla  dzieci

i dla rodziców,
D . n a wywiadówce zapoznać rodziców z  problemem i  polecić

właściwą literaturę.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  przeprowadziła  wywiad  wśród  dzieci  nauczania
początkowego  na  temat  ich  sposobu  odżywiania  i  ulubionych
potraw.  Z  analizy  uzyskanych  informacji  zorientowała  się,  że
większość  dzieci  odżywia  się  nieprawidłowo.  Jakie  czynniki  w
głównej  mierze  mają  wpływ  na  sposób  odżywiania  dzieci  w  tym
wieku?

A.  zwyczaje rodzinne w zakresie odżywiania,
B . poziom  wiedzy  uczniów  na  temat  zasad  zdrowego

odżywiania,
C.  poziom wykształcenia rodziców,
D.  plan zajęć w szkole.



Zadanie 0.
Uczennica  klasy  V  jest  po  chemioterapii.  Po  długiej
nieobecności  wróciła  do  szkoły  w  czepku na  głowie.  Dziewczynka
i  je j  rodzice  obawiają  się  reakcji  kolegów  na  widok  zmienionego
jej wyglądu. Jakie działania należy podjąć w tej sytuacji?

A.  zorganizować dla dziewczynki pomoc psychologa,
B . zaplanować  i  przeprowadzić  szkolenie  uczniów  na  temat

wpływu leczenia chemioterapią na organizm człowieka,
C . rozwiesić  w  szkole  plakaty  informujące  o  sposobie

leczenia choroby nowotworowej,
D.  zakazać dzieciom złego traktowania koleżanki.

Zadanie 0.
W  klasie  I  gimnazjum w grupie  dziewcząt  pojawił  s ię  problem na
lekcji  wychowania  fizycznego.  Dziewczynki  zaczęły  notorycznie
zwalniać  się  z  ćwiczeń  pod  pretekstem  niedyspozycji.  Jakie
postępowanie może przyczynić się do zminimalizowania problemu?

A.  rygorystyczne przestrzeganie planu ćwiczeń,
B . planowanie  rodzaju  ćwiczeń  z  uwzględnieniem propozycji

uczennic,
C . należy  uwzględnić  prośbę  uczennic  i  zwalniać  je  z

ćwiczeń,
D . zadbać  o  to,  aby  lekcje  wychowania  fizycznego

prowadziła kobieta.

Zadanie 0.
Jakie  czynniki  mają  działanie  motywujące  dla  zachowania
abstynencji nikotynowej przez młodzież?

A.  prozdrowotne zachowania pracowników szkoły,
B.  nagrody za niepalenie,
C.  nagłośnienie problemu na terenie szkoły,
D.  zachowanie zdrowia w dobrym stanie przez długie lata.

Zadanie 0.
Jakie istnieją formy krzywdzenia dzieci?

A.  przemoc w rodzinie, w szkole, na podwórku,
B.  przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbywanie,
C . maltretowanie,  pornografia,  bicie,  zmuszanie  do

jedzenia, głodzenie,
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 0.
Padaczka zaliczana jest do chorób społecznych, ponieważ:

A . m a długotrwały przebieg a niezwykłość objawów wywołuje
niechęć do chorych na padaczkę,

B . wiele  osób  choruje,  co  stanowi  duże  obciążenie  dla
społeczeństwa,

C . z e  względu  na  duże  rozpowszechnienie  i  przewlekły
przebieg ma wpływ na chorego, jego rodzinę i otoczenie,

D . z e  względu  na  przewlekły  i  długotrwały  przebieg
wywołuje zmiany w zachowaniu chorego.

Zadanie 0.
W  przypadku  krwawienia  z  nosa  ucznia  szkoły  podstawowej,
pielęgniarka powinna:

A.  uspokoić dziecko, tamować krew w pozycji siedzącej,
B . położyć  dziecko,  a  następnie  ucisnąć  kciukiem

skrzydełko  nosa  po  stronie  krwawiącej,  przyciskając  je
przez 10 minut,

C.  zadzwonić po rodziców,
D.  podać leki uspokajające.

Zadanie 0.
Pomoc  12-letniemu  dziecku  z  zaburzeniem  mowy  (jąkanie  się),
powinna polegać na:

A.  zapewnieniu konsultacji logopedy i psychologa,
B.  skierowaniu do pedagoga szkolnego,
C.  zaleceniu matce jak ma postępować z synem,
D.  przeniesieniu chłopca do klasy wyrównawczej.

Zadanie 0.
N a  badaniach  okresowych  w  szkole,  pielęgniarka  zwróciła  uwagę
n a duży spadek masy ciała ucznia VI klasy.Z rozmowy wynika, że
o d  jakiegoś  czasu  dziecko  ma  wzmożone  pragnienie,  częściej  niż
zwykle  oddaje  mocz,  również  w  nocy,  odczuwa  zmęczenie.
Pielęgniarka  podejrzewa  cukrzycę.  Jak  powinna  postąpić
pielęgniarka w tej sytuacji?

A.  porozmawiać z wychowawcą klasy,
B.  polecić rodzicom obserwację dziecka,
C . zwrócić  rodzicom  uwagę  na  prawidłowe  odżywianie

dziecka,
D.  skierować do lekarza.



Zadanie 0.
Anonimowa  ankieta  na  temat  narkotyków  przeprowadzona  wśród
uczniów  szkoły  średniej,  wykazała  niepokojące  wyniki.
Pielęgniarka  szkolna  podjęła  działania  edukacyjne  mające  na
celu  zwalczanie  narkomanii  oraz  uświadamianie  uczniom  jej
następstw.  Który  z  pracowników  szkolnych  powinien  wspomóc
pielęgniarkę?

A.  pedagog szkolny,
B.  psycholog szkolny,
C.  cała kadra pedagogiczna,
D.  wychowawcy poszczególnych klas.

Zadanie 0.
Jak należy postąpić w przypadku dziecka maltretowanego?

A.  skontaktować dziecko z pedagogiem szkolnym,
B.  poinformować stosowne instytucje,
C.  skontaktować rodziców z psychologiem,
D.  zapewnić dziecku miejsce w placówce opiekuńczej.

Zadanie 0.
Uczeń  klasy  V  pochodzi  z  wielodzietnej  rodziny.  Sytuacja
materialna  rodziny  chłopca  jest  ciężka.  Chłopiec  nie  jest
głodny,  lecz  zaniedbany,  ma  brudne  ubrania  i  poniszczone
przybory  szkolne.  Chłopiec  jest  obiektem  drwin  w  szkole,  z  tego
powodu  czuje  s ię  gorszy  od  swoich  kolegów,  jest  zamknięty  w
sobie,  nie  ma  kolegów.Jakie  należy  podjąć  działania,  aby
chłopiec nie był obiektem drwin w grupie rówieśników?

A.  doradzić chłopcu aby unikał kontaktów z rówieśnikami,
B . uświadomić  dzieci,  że  sytuacja  materialna  nie  świadczy

o wartości człowieka,
C . doradzić  chłopcu,  aby  bawił  s ię  z  dziećmi  takimi  jak

on,
D.  skierować dziecko do pedagoga szkolnego.

Zadanie 0.
U dzieci ze stwierdzoną koartacją aorty badanie EKG wykazuje:

A.  przeciążenie i przerost prawej komory,
B.  mało charakterystyczne zmiany,
C.  powiększenie serca,
D.  przeciążenie i przerost lewej komory.



Zadanie 0.
Jakie  ćwiczenia  fizyczne  są  wskazane  dla  dzieci  z  pierwotnym
nadciśnieniem tętniczym będących w wieku szkolnym?

A.  ćwiczenia na siłowni,
B.  zapasy, dżudo,
C.  gimnastyka, pływanie, koszykówka,
D.  boks.

Zadanie 0.
W  rozmowie  z  pielęgniarką  szkolną  matka  zgłasza,  że  u  córki
10-letniej  występują  częste  bóle  brzucha  oraz  moczenie  w  nocy  i
zaburzenia  snu.  Dodatkowe  informacje  wykazały,  że  w  rodzinie
dziewczynki  panuje  napięta  atmosfera  związana  z  procesem
rozwodowym  rodziców  dziecka.  Dziewczynka  mieszka  z  obojgiem
rodziców.Jaki  charakter  mogą  mieć  bóle  brzucha  w  przypadku
uczennicy?

A.  fizjologiczny,
B.  psychogenny,
C.  somatyczny,
D.  społeczny.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  od  kilku  dni  obserwuje  zachowanie  chłopca  z  klasy
VI .  Chłopiec  ma  podkrążone  oczy,  jest  apatyczny,  zazdrośnie
patrzy  na  kolegów  zjadających  kanapki.  Na  pytanie  pielęgniarki,
czy  jest  głodny  i  czy  ma  drugie  śniadanie,  odpowiada,  że  nie  ma
i jest głodny.Jak należy postąpić w tej sytuacji?

A . w  czasie  lekcji  zapytać  kolegów,  czy  ktoś  może  się  z
uczniem podzielić swoim śniadaniem,

B . kupić chłopcu w sklepiku szkolnym coś do zjedzenia, np.
pączka,

C . dyskretnie  zaprowadzić  chłopca  na  stołówkę  szkolną  i
poczęstować czymś do jedzenia,

D.  skarcić chłopca za to, że nie zabiera ze sobą kanapek.

Zadanie 0.
Czynnikami ułatwiającymi słuchanie rozmówcy jest:

A . zadbanie  o  warunki  ułatwiające  koncentrację  na
wypowiedzi,

B.  wiedza na temat oczekiwań, potrzeb słuchaczy,
C . dostosowanie  języka  przekazu  do  wykształcenia,  wieku,

wiedzy odbiorcy,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 0.
Depersonalizacja jest jedną z faz:

A .  asertywności,
B.  stresu,
C.  syndromu wypalenia zawodowego,
D.  prewencji wypalenia zawodowego.

Zadanie 0.
Dobór  metod  nauczania  w  procesie  kształcenia  uzależniony  jest
od:

A . środków  dydaktycznych,  treści  kształcenia,  wieku
uczniów,

B.  struktury programu, poziomu kształconej grupy,
C . celów,  treści  kształcenia,  zadań  dydaktycznych,  poziomu

kształconej grupy, czasu,
D . celów,  zadań  dydaktycznych,  środków  dydaktycznych,

czasu na realizację zagadnienia.

Zadanie 0.
Skuteczność  uczenia  się  pozostaje  na  jednakowym  poziomie
pomiędzy:

A.  15-55 rokiem życia,
B.  30-60 rokiem życia,
C.  20-60 rokiem życia,
D.  40-60 rokiem życia.

Zadanie 0.
Przeciążenie  wynikające  z  równoległej  realizacji  kilku
absorbujących  ról  społecznych,  np.  rol i  pracownika  i  matki
dzieci,  prowadzenia  gospodarstwa  rolnego  i  pracy  poza
rolnictwem to;

A.  konflikt ról,
B.  nagła utrata roli,
C .  nadmiar ról,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Przywódca  grupy,  który  samodzielnie  podejmuje  decyzje,  narzuca
zdanie, wymusza podporządkowanie, to:

A .  autokrata,
B.  demokrata,
C.  l iberał,
D.  współpracujący.



Zadanie 0.
Zasady etyki zawodowej pielęgniarek, położnych określa:

A.  Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie,
B.  okręgowe izby pielęgniarek i położnych,
C.  Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
D.  Sejm RP.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność  zawodową  za  postępowanie  nieetyczne  ponoszą
pielęgniarki i położne przed:

A.  Sądem Pracy,
B.  Sądem Powszechnym,
C.  organami samorządu pielęgniarek i położnych,
D.  kierownictwem zakładu.

Zadanie 0.
Zasada ubezpieczenia zdrowotnego polegająca na tym, że fundusz
powstały  ze  składek  sprawuje  opiekę  zgodnie,  z  którą  publiczny
system  opieki  zdrowotnej  umożliwia  finansowanie  opieki  nad
ludźmi  chorymi  i/lub  uboższymi  przez  ludzi  zdrowych  i/lub
bogatszych, nosi nazwę:

A.  utylitaryzmu społeczego,
B.  solidaryzmu społecznego,
C.  indywidualizmu społeczego,
D.  egalitaryzmu społecznego.

Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Dysponentem środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych w
podstawowej opiece zdrowotnej jest:

A .  samorząd terytorialny,
B.  Ministerstwo Zdrowia,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia,
D.  lekarz rodzinny.

Zadanie 0.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

A .  więzią służbową,
B.  jednością kierownictwa,
C.  podziałem pracy,
D.  delegowaniem.



Zadanie 0.
Jaki  dokument  będący  pierwszym  i  podstawowym  dokumentem
promocji  zdrowia  i  ochrony  zdrowia  określa  założenia  polityki
zdrowotnej  w  Polsce,  mówiące  o  poprawie  i  utrzymaniu  zdrowia
społeczeństwa polskiego?

A.  Narodowy Program Zdrowia,
B.  Zdrowie Dla Wszystkich,
C.  Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
D . Ustawa o świadczeniach zdrowotnych gwarantowanych przez

państwo.

Zadanie 0.
Zdrowie jako dobro publiczne wynika z:

A . konstytucyjnych  uprawnień  obywateli  do  bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

B . budżetowych  uprawnień  obywateli  do  bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

C . ubezpieczeniowych uprawnień obywateli do bezpieczeństwa
zdrowotnego dzięki zapewnieniu powszechnej dostępności
do świadczeń zdrowotnych,

D . budżetowych i ubezpieczeniowych uprawnień obywateli do
bezpieczeństwa  zdrowotnego  dzięki  zapewnieniu
powszechnej dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 0.
Wyróżnia się dwa typy działalności społecznej. Jest to pomoc:

A.  pieniężna i rzeczowa,
B.  środowiskowa i instytucjonalna,
C.  środowiskowa i rzeczowa,
D.  pieniężna i instytucjonalna.

Zadanie 0.
W  jakim czasie  po  porodzie  patologicznym i  gdzie  powinno odbyć
się pierwsze badanie fizykalne noworodka?

A.  możliwie najszybciej po urodzeniu, na sali porodowej,
B.  do 2 godzin po porodzie, w pokoju badań,
C.  do 6 godzin po porodzie, w pokoju badań,
D.  do 12 godzin po porodzie, na oddziale neonatologicznym.



Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.

Zadanie 0.
Noworodek  jest  bardzo  wrażliwy  na  obniżenie  temperatury  ciała,
ponieważ:

A . posiada  nadmiar  brązowej  tkanki  tłuszczowej  i
glikogenu,

B . posiada  zdolność  do  uzyskania  ciepła  na  drodze
drżeniowej,

C . istnieje  u  niego  dysproporcja  pomiędzy  powierzchnią  a
masą ciała,

D.  wykazuje małą aktywność fizyczną.

Zadanie 0.
Zalecana  energia  defibrylacji  dla  defibrylatorów  jednofazowych,
zarówno dla pierwszego jak i kolejnych wyładowań, wynosi:

A .  150 J,
B.  200 J,
C.  300 J,
D.  360 J.

Zadanie 0.
D o  szpitala  przywieziono  dziecko  ze  znaczną  niewydolnością
oddechową,  obrzęknięte  i  z  pokrzywką.  Rodzice  w  wywiadzie
podają,  że  zostało  ono  pokąsane  przez  owady.  Dziecko  jest  we
wstrząsie. Osłuchowo nad płucami u dziecka mogą dominować:

A.  trzeszczenia drobnobańkowe,
B.  trzeszczenia grubobańkowe,
C.  świsty,
D.  furczenia.



Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE: Prowadząc wywiad dotyczący chorób
przebytych  należy  uwzględnić  pytania,  które  pozwolą  pozyskać
informacje dotyczące:

A.  chorób wieku dziecięcego, szczepień,
B.  hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
C.  chorób psychicznych, przyjmowanych leków,
D.  przyczyn hospitalizacji rodzeństwa i rodziców.

Zadanie 0.
Zaburzenia  obwodowego  układu  nerwowego,  neuronu  ruchowego,
powodują:

A.  niedowład lub porażenie spastyczne,
B.  niedowład lub porażenie wiotkie,
C.  wzmożenie odruchów ścięgnistych,
D.  drżenia zamiarowe.

Zadanie 0.
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek  jest
elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować:

A.  raka,
B.  torbiel,
C.  gruczolakowłókniaka,
D.  dysplazję włóknistą sutka.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.



Zadanie 0.
Termin spodziectwo określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.

Zadanie 0.
U pacjenta po zatruciu opioidami specyficzną odtrutką, jest:

A .  atropina,
B.  desferal,
C.  nalokson,
D.  dimerkaprol.

Zadanie 0.
Glukozuria pojawia się zwykle przy glikemii powyżej:

A .  80 mg%,
B.  100 mg%,
C.  180 mg%,
D.  280 mg%.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
Znajdź  twierdzenie  FAŁSZYWE.  Badając  u  pacjenta  orientację
allopsychiczną, zadajemy pytania dotyczące:

A.  wydarzeń otaczających pacjenta,
B.  nazwiska i zawodu pacjenta,
C.  otaczających ludzi i przedmiotów,
D.  miejsca i czasu.



Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  w  okolicy  lędźwiowej  podczas  pochylania  się  do
przodu oraz bóle łydek podczas spacerów. Podczas badania zwraca
uwagę  ochłodzenie  kończyn  dolnych.  W  wywiadzie  istotne  będzie
pytanie o:

A.  sposób odżywiania pacjenta,
B.  palenie tytoniu,
C.  występowanie miażdżycy w rodzinie,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.

Zadanie 0.
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?

A . w  czwartej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie
prawej,

B.  gdziekolwiek w okolicy serca,
C . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  prawej  stronie

mostka,
D . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  lewej  stronie

mostka.



Zadanie 0.
D o  hierarchii  potrzeb  według  teorii  Jean  Watson  NIE  należą
potrzeby:

A.  samoopieki,
B.  przeżywania,
C.  funkcjonalne,
D.  integrujące.

Zadanie 0.
Kto  jest  autorem  następującej  definicji  "pielęgnowanie  jest
procesem wymagającym od pielęgniarki uczestnictwa w działaniach
interpersonalnych,  społecznych  oraz
technologiczno-profesjonalnych"?

A.  D. Orem,
B.  V. Henderson,
C.  M. Rogers,
D.  I. King.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.

Zadanie 0.
Do metod problemowych nauczania NIE należy:

A.  prelekcja techniczna,
B.  uczenie aktywizujące,
C.  wykład problemowy,
D.  dyskusja dydaktyczna.

Zadanie 0.
W  Polsce,  podwaliny  do  powstania  pielęgniarstwa  w  opiece
domowej, wprowadziła:

A.  Hanna Chrzanowska,
B.  Maria Epsteinówna,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  7  listopada
2007 r .  w sprawie  rodzaju i  zakresu świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych,  leczniczych  i  rehabilitacyjnych  udzielanych
przez  pielęgniarkę  albo  położną  samodzielnie  bez  zlecenia
lekarskiego  (Dz.  U  Nr  210,  poz.  1540),  pielęgniarka  ma  prawo
bez odbycia kursu specjalistycznego wykonać samodzielnie:

A . badanie  fizykalne,  umożliwiające  wczesne  wykrycie
chorób sutka,

B.  szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień,
C.  defibrylację,
D.  zabiegi doodbytnicze (lewatywa, wlewka, kroplówka).

Zadanie 0.
Wyjustowanie tekstu w programie MS Word, polega na:

A.  wyrównaniu tekstu do prawego marginesu,
B.  wyśrodkowaniu tekstu pomiędzy marginesami,
C . wyrównaniu  tekstu  zarówno  do  lewego  jak  i  prawego

marginesu,
D.  wyrównaniu tekstu do lewego marginesu.

Zadanie 0.
Co to jest USB?

A . Universal  Serial  Bus  to  typ  gniazdka  służący  do
podłączenia monitora,

B . Uniwersalny  System  Bazy  to  znany  program  do  obsługi
relacyjnych baz danych,

C . Universal  Serial  Bus  jest  uniwersalnym  interfejsem  do
podłączenia  do  komputera  urządzeń  zewnętrznych  typu
drukarka, skaner, kamera cyfrowa,

D . Uniwersalny  System  Bezpieczeństwa  jest  to  program  do
ochrony komputera przed dostępem niepowołanych osób z
sieci Internet.

Zadanie 0.
Mediana to:

A.  średnia geometryczna,
B.  średnia harmoniczna,
C.  wartość środkowa,
D.  wartość najbardziej istotna.



PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
TEST NR 420314
GRUPA 1
Zadanie 1.
Najbardziej  odpowiednią  metodą  szczotkowania  zębów  w  trakcie
prowadzenia  grupowej  profilaktyki  fluorkowej  u  uczniów  klas  IV
- VI jest metoda:

A . w  której  szczoteczka  ustawiona  jest  pod  kątem  45˚  do
powierzchni  policzkowych  ostatnich  zębów,  włosiem  w
kierunku  dziąsła,  tak  ustawioną  szczoteczką  wykonuje
się ruchy wymiatające,

B . w  której  ustawia  się  szczoteczkę  pod  kątem  90˚  do
powierzchni  policzkowych  ostatnich  zębów  i  drobnymi
ruchami  okrężnymi  szczotkuje  s ię  początkowo
powierzchnie  policzkowe  zębów  górnych  i  dolnych  (tzw.
metoda ruchów okrężnych Fonesa),

C . w  której  ustawia  się  szczoteczkę  pod  kątem  90˚  do
powierzchni  policzkowych  ostatnich  zębów  i  drobnymi
ruchami  okrężnymi  szczotkuje  s ię  początkowo
powierzchnie policzkowe zębów górnych i dolnych,

D.  obrotowa "roll", zwana też metodą wymiatania.

Zadanie 2.
W  celu  uzyskania  najpełniejszej  informacji  o  uczniu  niezbędnej
do rozpoznania jego stanu, wykorzystuje się:

A . obserwację,  wywiad,  pomiar,  analizę  dokumentacji
medycznej,

B.  obserwację, wywiad,
C.  analizę dokumentacji medycznej, obserwację,
D.  pomiar, obserwację i wywiad.

Zadanie 3.
Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że czynnikiem,
który  w  największym  stopniu  wpływa  na  stan  zdrowia  człowieka
jest:

A .  prowadzony przez człowieka styl życia,
B.  poziom środowiskowych warunków zdrowotnych,
C.  wyposażenie i cechy genetyczne człowieka,
D.  sprawność i poziom systemu ochrony zdrowia.



Zadanie 4.
W  edukacji  zdrowotnej  należy  zwracać  uwagę  na  fakt,  że  ryzyko
związane z paleniem tytoniu jest:

A . odwracalne,  a  utrzymanie  się  zwiększonego  ryzyka  po
zaprzestaniu  palenia  tytoniu  uwarunkowane  jest  płcią
palącego i jego wiekiem,

B . odwracalne,  a  utrzymywanie  się  zwiększonego  ryzyka  po
zaprzestaniu  palenia  tytoniu  zależy  od  intensywności
palenia i okresu jaki upłynął od jego zaprzestania,

C . odwracalne  i  mija  natychmiast  po  zaprzestaniu  palenia
tytoniu,

D.  nieodwracalne.

Zadanie 5.
Jakie  konsekwencje  mogą  wywołać  częste  krwawienia  z  nosa  u
dzieci w wieku szkolnym?

A.  brak energii życiowej,
B.  znaczną niedokrwistość,
C.  tylko osłabienie,
D.  ogólne zmęczenie.

Zadanie 6.
Elementami  niezbędnymi  do  tworzenia  szkoły  promującej  zdrowie
są:

A.  ludzie, idea (koncepcja), strategia i model działania,
B . ludzie,  idea  (koncepcja),  strategia,  organizacja,  model

działania,
C.  strategia, organizacja i model działania,
D . rada  pedagogiczna,  uczniowie,  strategia,  organizacja  i

model działania,

Zadanie 7.
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

A . wspieranie  rozwoju  i  edukacji  dzieci  i  młodzieży  oraz
współdziałanie  na  rzecz  ochrony  i  doskonalenia  zdrowia
ucznia,

B . wspieranie  rozwoju  i  edukacji  dzieci  i  młodzieży  oraz
zapewnienie im komfortowych warunków do nauki,

C.  zapobieganie wypadkom w szkole i w drodze do szkoły,
D.  wszelkie szczepienia ochronne.



Zadanie 8.
Celem profilaktyki wtórnej jest:

A . zapobieganie ewentualnemu wystąpieniu zaburzenia stanu
zdrowia poprzez swoiste lub nieswoiste działania,

B . zapobieganie skutkom choroby poprzez pomoc w utrzymaniu
dobrej kondycji psychofizycznej,

C . identyfikacja  grup  ryzyka,  wykrycie  objawów  zaburzenia
i  podjęcie działań naprawczych dla zahamowania rozwoju
zaburzenia,

D . zapobieganie  skutkom  choroby  poprzez  przeciwdziałanie
izolacji społecznej.

Zadanie 9.
Przeciętne  dziecko  w  wieku  szkolnym  (6-12  lat)  w  ciągu  roku
rośnie średnio około:

A.  5 cm,
B.  3 cm,
C.  1 cm,
D.  7 cm.

Zadanie 10.
Podstawowym  zadaniem  nowoczesnej  edukacji  zdrowotnej  jest
przede wszystkim:

A . wspomaganie  w  tworzeniu  nowoczesnej  edukacji
zdrowotnej,  zapobieganie  chorobom  i  pomnażanie
potencjału zdrowia,

B . podporządkowanie  założeniom  nowoczesnej  prewencji  i
edukacji,

C . wspomaganie  tworzenia  warunków  dla  zmiany  -
podejmowanie  wysiłków  na  rzecz  wzrostu  kompetencji
jednostek  i  grup  w  sferze  samodzielnego  działania  na
rzecz  zdrowia,  na  różnych  poziomach  organizacji  życia
społecznego,

D . wspomaganie tworzenia nowoczesnej edukacji zdrowotnej i
rozwiązywanie  problemów  na  różnych  poziomach
organizacji życia społecznego.

Zadanie 11.
W zakresie promocji zdrowia pielęgniarka szkolna powinna być:

A.  jedynym wykonawcą,
B.  osobą kontrolującą,
C.  osobą motywującą,
D.  koordynatorem działań.



Zadanie 12.
Ocena  rezultatów  opieki  pielęgniarskiej  powinna  być  prowadzona
przez:

A.  pielęgniarkę z udziałem pacjenta/ucznia,
B.  samą pielęgniarkę,
C.  osoby nadzorujące,
D.  samego pacjenta.

Zadanie 13.
Które  z  wymienionych  poniżej  zadań  zaliczysz  do  profilaktyki
drugorzędowej  dotyczącej  osób  ze  zwiększonym  ryzykiem
występowania niektórych chorób i zaburzeń?

A . współdziałanie  z  dyrekcją  szkoły  i  nauczycielami  w
tworzeniu  w  szkole  atmosfery  sprzyjającej  zdrowiu
psychicznemu uczniów,

B.  wczesna identyfikacja młodzieży zagrożonej narkomanią,
C . traktowanie  każdego  narkomana  jako  osoby  zakażonej

wirusem HIV,
D.  psychoedukacja w ramach szkolnej edukacji zdrowotnej.

Zadanie 14.
Diagnoza  pielęgniarska  indywidualnego  przypadku  w  odniesieniu
do ucznia będzie dotyczyła określenia:

A.  motywacji ucznia do nauki,
B.  zdolności ucznia,
C.  stanu zdrowia ucznia,
D.  możliwości intelektualnych ucznia.

Zadanie 15.
Pierwsza  Konferencja  Europejskiej  Sieci  Szkół  Promujących
Zdrowie odbyła się w:

A.  1997 w Salonikach,
B.  1985 w Genewie,
C.  1999 w Dublinie,
D.  2001 w Kopenhadze.

Zadanie 16.
Zalecana  liczba  uczniów  przypadających  na  jedną  pielęgniarkę
szkolną  w  szkole  podstawowej,  gimnazjum,  l iceum  profilowanym
(bez nauki w warsztatach), to:

A .  500 uczniów,
B.  800 (10%),
C.  1000 uczniów,
D.  nie więcej niż 1200 uczniów.



Zadanie 17.
Dziecko  ze  stwierdzoną  cukrzycą,  bez  zmian  w  obrębie  naczyń  i
poza okresem niewyrównania glikemii, powinno:

A.  ćwiczyć bez ograniczeń,
B.  ćwiczyć regularnie,
C.  wyeliminować aktywność fizyczną,
D.  znacznie zwiększyć aktywność fizyczną.

Zadanie 18.
Jednym  z  zadań  szkolnych  koordynatorów  Szkoły  Promującej
Zdrowie  jest  pozyskiwanie  rodziców  do  współpracy,  która  polega
na:

A.  pokazaniu rodzicom efektów nauczania,
B.  zapraszaniu rodziców na spotkania z nauczycielami,
C . pokazaniu  rodzicom  ich  osobistych  korzyści,

przekazywaniu  oczekiwań  wobec  rodziców,  pytaniu  o
zdanie,

D.  zapraszaniu na wspólne imprezy.

Zadanie 19.
Przygotowując uczniów do udzielania pomocy w napadzie padaczki
zwrócisz uwagę na:

A.  unieruchomienie choremu kończyn górnych i dolnych,
B.  utrzymanie chorego w pozycji siedzącej,
C . zabezpieczenie  chorego  przed  uszkodzeniem  ciała,

szczególnie głowy w czasie drgawek,
D.  podanie choremu wody do picia.

Zadanie 20.
Zakresy  polityki  zdrowotnej  w  oparciu  o  koncepcję  "pól  zdrowia"
Lalonda to:

A . polityka  nastawiona  na  organizowanie  działań
edukacyjnych,

B.  polityka nastawiona na finansowanie ochrony zdrowia,
C . polityka  nastawiona  na  kształtowanie  zachowań

prozdrowotnych,  zajmująca  się  ochroną  środowiska,
organizacją opieki zdrowotnej,

D . polityka  nastawiona  na  współczesne  problemy
społeczności.

Zadanie 21.
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne pracownicy opłacają:

A.  w zależności od wysokości zarobków,
B.  wszyscy w takiej samej wysokości procentowej,
C . w  zależności  od  czynnika  ryzyka  zdrowotnego  jakimi  są

obciążeni,
D.  osoby starsze płacą najwięcej.



Zadanie 22.
U  dwunastoletniego  chłopca  chorego  na  lekką  postać  astmy  w
czasie  lekcji  wystąpiło  uczucie  duszności.  Oddech  chłopca  był
świszczący,  wystąpił  suchy  kaszel  i  uczucie  ciasnoty  w  klatce
piersiowej.  W  tej  sytuacji  chłopiec  powinien  przyjąć  leki  z
grupy:

A.  glikokortykosterydów,
B.  krótko działających beta 2-mimetyków,
C.  mukolityków,
D.  antyhistaminowych.

Zadanie 23.
Pielęgnowanie według najnowszych koncepcji polega na:

A.  wspomaganiu ludzkiej samodzielności,
B.  wykonywaniu wszystkich czynności przy pacjencie,
C.  zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych,
D . zaspokajanie  potrzeb  fizycznych,  psychicznych,

społecznych.

Zadanie 24.
Profilaktyczna  opieka  pielęgniarska  nad  uczniami  obejmuje
m.in.:

A . wykonywanie  i  interpretowanie  testów  przesiewowych,
kierowanie  postępowaniem  poprzesiewowym,  organizację
profilaktycznych  badań  lekarskich,  doradztwo  dla
dyrektora  szkoły  w  sprawie  warunków  bezpieczeństwa
uczniów, organizację posiłków i  warunków sanitarnych w
szkole,

B . wykonywanie  i  interpretowanie  testów  przesiewowych,
ocenę  zdrowotnej  gotowości  szkolnej,  kwalifikację  do
zajęć wychowania fizycznego,

C . udział  w  planowaniu,  realizacji  i  ocenie  szkolnego
programu  edukacji  zdrowotnej,  przeprowadzanie
kwalifikacji do szczepień,

D . udzielanie  pomocy  w  przypadkach  nagłych  zachorowań,
ocenę zdrowotnej gotowości szkolnej ucznia, wykonywanie
i interpretowanie testów przesiewowych.

Zadanie 25.
W przypadku świerzbu typowym umiejscowieniem zmian na skórze
jest/są:

A.  palce rąk, pachwiny, pępek, pachy, nadgarstki,
B.  pępek, łokcie, spojenie łonowe,
C.  okolice otworów naturalnych ciała,
D.  klatka piersiowa, pośladki, głowa.



Zadanie 26.
Jakie  działania  należy  podjąć  w  celu  zminimalizowania  problemu
nieprawidłowego odżywiania dzieci szkoły podstawowej?

A.  zorganizować szkolenie z zakresu odżywiania dla dzieci,
B . zorganizować  szkolenie  z  zakresu  odżywiania  dla

rodziców,
C . zorganizować  szkolenie  z  zakresu  odżywiania  dla  dzieci

i dla rodziców,
D . n a wywiadówce zapoznać rodziców z  problemem i  polecić

właściwą literaturę.

Zadanie 27.
Pielęgniarka środowiskowa w środowisku nauczania i wychowania
planuje  i  realizuje  opiekę  nad  uczniami  na  terenie  szkoły  lub  w
placówce oświatowo - wychowawczej w zakresie:

A .  promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
B.  świadczeń diagnostycznych,
C.  świadczeń pielęgnacyjnych i leczniczych,
D.  wszystkich wyżej wymienionych świadczeń.

Zadanie 28.
W koncepcji pielęgnowania D. Orem zadaniem pielęgniarki jest:

A .  zaspakajanie potrzeb pacjenta,
B . znalezienie  optymalnego  sposobu  radzenia  sobie  z

problemem,
C.  wczuwanie się w subiektywny świat pacjenta,
D.  przygotowanie pacjenta do samoopieki.

Zadanie 29.
Wśród  strategii  mających  na  celu  wzmocnienie  zdrowia
psychicznego  dzieci  i  młodzieży  wyróżniamy  podejście
promocyjne, które polega na:

A . edukacji  rodziców  pod  kątem  wczesnego  rozpoznawania
zaburzeń,

B . szkoleniu nauczycieli pod kątem wczesnego rozpoznawania
zaburzeń,

C . szkoleniu  nauczycieli  i  rodziców  pod  kątem  wczesnego
rozpoznawania zaburzeń,

D . stosowaniu  technik  poznawczych  np.  rozwijaniu
umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych,
treningu radzenia sobie ze stresem.



Zadanie 30.
Jakie  działanie  jest  najważniejsze  w  planowaniu  opieki  nad
dzieckiem znerwicowanym?

A.  stosowanie odpowiednich leków uspakajających,
B.  chronienie go przed stresem,
C.  wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem,
D . zapewnienie  dziecku  za  wszelką  cenę  komfortu

psychicznego.

Zadanie 31.
Program  testów  przesiewowych  i  powszechnych  profilaktycznych
badań  lekarskich  dzieci  i  młodzieży  realizowany  jest  w  ramach
profilaktyki:

A .  I fazy,
B.  II fazy,
C.  III fazy,
D.  edukacji zdrowotnej.

Zadanie 32.
Najczęstszymi  dolegliwościami  u  dzieci  z  koarktacją  aorty  w
wieku szkolnym są:

A.  duszność, kaszel, sinica ust i nosa,
B.  bóle głowy, krwawienia z nosa, bóle kończyn dolnych,
C . kołatanie  serca,  omdlenia  ortostatyczne,  uczucie

duszności,
D . bóle zamostkowe, drętwienie kończyn górnych, zaburzenia

widzenia.

Zadanie 33.
Jakie  ćwiczenia  fizyczne  są  wskazane  dla  dzieci  z  pierwotnym
nadciśnieniem tętniczym będących w wieku szkolnym?

A.  ćwiczenia na siłowni,
B.  zapasy, dżudo,
C.  gimnastyka, pływanie, koszykówka,
D.  boks.

Zadanie 34.
Znajomość problematyki, celów zajęć, wieku audytorium, warunków
lokalowych jest przydatna pielęgniarce szkolnej w:

A.  doborze form i metod pracy w zakresie promocji zdrowia,
B.  sporządzaniu planu pracy,
C.  udzielaniu wsparcia emocjonalnego,
D.  udzielaniu pierwszej pomocy w urazach.



Zadanie 35.
W  celu  prawidłowego  oświetlenia  naturalnego  w  pomieszczeniach
przeznaczonych  na  pobyt  ludzi,  stosunek  powierzchni  okien  do
powierzchni podłogi powinien wynosić minimum:

A.  1:8 do 1:5,
B.  1:10 do1:6,
C.  1:12,
D.  1:10.

Zadanie 36.
Wybierając  określony  problem,  którego  rozwiązania  podejmujesz
s ię  poprzez  realizację  swojego  programu  promocji  zdrowia,
należy  pamietać,  aby  wziąć  pod  uwagę  następujące  kryteria
ważności tego problemu:

A.  ostrość problemu - jego wymiar zdrowotny,
B . częstość  występowania  problemu  i  jego  lokalny

charakter,
C . negatywne  konsekwencje  w  innych  niż  zdrowotnych

obszarach,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 37.
Uczeń  pierwszej  klasy  gimnazjum  przychodzi  do  pielęgniarki
szkolnej  z  problemem polegającym na tym, że  podczas udzielania
odpowiedzi  ustnych  na  lekcji  jąka  się.  To  powoduje,  ze  uczeń
nie  zabiera  głosu  na  lekcji,  skraca  swoje  wypowiedzi  i  przez  to
otrzymuje  gorsze  oceny.  Cała  ta  sytuacja  męczy  go  bardzo  i
chciałby  coś  z  tym  zrobić.  Jaką  fachową  formę  pomocy
zaproponujesz?

A.  rozmowę z wychowawcą,
B.  spotkanie z dyrektorem,
C . rozmowę z rodzicami, zasugerowanie wizyty u psychologa

i logopedy,
D.  zajęcia z surdopedagogiem.

Zadanie 38.
Podstawą rozpoczęcia działań promujących zdrowie ucznia jest:

A . diagnoza  stanu  indywidualnej  osoby,  rodziny  na  t le
społeczności lokalnej, środowiskowej,

B.  stworzenie warunków do prowadzenia działań,
C.  nawiązanie współpracy z ośrodkiem promocji zdrowia,
D.  zaplanowanie działań promujących zdrowie.



Zadanie 39.
Ważnym  czynnikiem  kształtującym  współczesną  wizję  edukacji
zdrowotnej była zmiana:

A.  paradygmatu medycyny,
B.  rozumienia istoty procesu edukacji,
C.  priorytetów społecznych,
D.  sposobu rozumienia uwarunkowań zdrowia.

Zadanie 40.
15-letnia  uczennica  gimnazjum  jest  w  ciąży.  Dziewczyna  jest
wystraszona  i  przerażona  swoją  sytuacją.  Poprosiła  pielęgniarkę
o pomoc. Jak powinna postąpić w tej sytuacji pielęgniarka?

A.  skontaktować się z rodzicami dziewczyny,
B.  skontaktować się z ojcem dziecka,
C.  nawiązać współpracę z ośrodkiem pomocy społecznej,
D.  skontaktować się z domem małego dziecka.

Zadanie 41.
W  którym  kanale  siatki  centylowej  zawierać  się  będzie
prawidłowy rozwój masy ciała dziecka?

A.  0-10 centyli,
B .  10-90 centyli,
C .  5-93 centyle,
D.  3-30 centyli.

Zadanie 42.
C o wykrywa pielęgniarka szkolna za  pomocą testu przesiewowego
Cover-test?

A.  obecność zeza,
B.  zaburzenia widzenia barw,
C.  uszkodzenie słuchu,
D.  zaburzenia statyki ciała.

Zadanie 43.
C o powinna przygotować pielęgniarka szkolna do przeprowadzenia
testu  przesiewowego  celem  wczesnego  wykrywania  zaburzeń  w
rozwoju somatycznym?

A . tabele  wysokości  i  masy  ciała  opracowane  przez
Wolańskiego,

B . siatki  centylowe  wysokości  i  masy  ciała  dzieci  i
młodzieży,

C.  morfogramy,
D.  wskaźniki proporcji.



Zadanie 44.
W  modelu  edukacji  zdrowotnej  zorientowanej  na  chorobę,  celem
oddziaływań na odbiorcę jest uświadomienie:

A . związku  między  czynnikami  ryzyka  a  możliwością
wystąpienia choroby,

B . zagrożeń  zdrowotnych  związanych  z  występowaniem
czynników ryzyka,

C . znaczenia  konkretnego  czynnika  ryzyka  na  wystąpienie
choroby,

D . wpływu  konkretnego  czynnika  ryzyka  na  wystąpienie
poszczególnych objawów choroby.

Zadanie 45.
U  młodzieży  endogenny  zespół  depresyjny  typu  "czystej  depresji"
objawia się:

A . somatycznymi  objawami  lęku  i  zachowaniami
hipochondrycznymi,

B.  cichą rezygnacją, obniżonym nastrojem i napędem,
C.  trudnościami w nauce, poczuciem bezsensu życia,
D . zmiennością  nastroju i  autodestrukcyjnymi zaburzeniami

zachowania.

Zadanie 46.
Jak należy postąpić w przypadku dziecka maltretowanego?

A.  skontaktować dziecko z pedagogiem szkolnym,
B.  poinformować stosowne instytucje,
C.  skontaktować rodziców z psychologiem,
D.  zapewnić dziecku miejsce w placówce opiekuńczej.

Zadanie 47.
Które  z  poniższych  wskazówek  dotyczących  przygotowania  wagi
lekarskiej do pomiarów masy ciała dzieci są prawidłowe?

A . ustawić wagę w pozycji  poziomej,  tarować po każdych 10
pomiarach,

B . ustawić  wagę  w  pozycji  poziomej,  tarować  po  każdym
pomiarze,

C . ustawić  wagę  w  lekkim  pochyleniu  w  kierunku  tylnym,
tarować wagę tylko przed rozpoczęciem pomiarów,

D . ustawić  wagę  w  lekkim  pochyleniu  do  przodu,  tarować
zależnie od wieku dzieci.

Zadanie 48.
Główne źródło finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi:

A.  budżet państwa,
B.  darowizny indywidualnych osób,
C.  lokaty bankowe,
D.  składki osób ubezpieczonych.



Zadanie 49.
Rozpoznanie  nadciśnienia  tętniczego  u  dziecka  jest  uzasadnione,
jeżeli wartości ciśnienia tętniczego:

A.  przekraczają 95 centyl,
B.  mieszczą się pomiędzy 90 - 95 centylem,
C.  przekraczają 130/90 mm Hg,
D.  mieszczą się około 50 centyla.

Zadanie 50.
Wyróżnia  się  trzy  typy  (modele)  edukacji  zdrowotnej
uwzględniające  rodzaj  relacji  między  nadawcą  i  odbiorcą
informacji  oraz  konsekwencje  cech  tej  relacji  na  skuteczność
podejmowanych działań edukacyjnych. Która z odpowiedzi zawiera
poprawne nazwy trzech modeli (typów) edukacji zdrowotnej?

A.  autorytatywna, profilaktyczna, promująca,
B.  profilaktyczna, uczestnicząca, promująca,
C.  profilaktyczna, autorytatywna, uczestnicząca,
D.  autorytatywna, uczestnicząca, promująca.

Zadanie 51.
Które  dane  będą  przydatne  w  przygotowaniu  się  do  pierwszych
odwiedzin w środowisku ucznia?

A.  dotyczące miejsca zamieszkania,
B.  osobowe,
C.  dotyczące poglądów, sytuacji materialnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 52.
Nauczyciele  gimnazjum  skarżą  się  pielęgniarce  szkolnej,  że
bardzo  dużo  dziewczyn  próbuje  drastycznie  s ię  odchudzać,  przez
c o  często  dochodzi  do  zasłabnięć  na  lekcjach.  Jakie  działania
powinna podjąć pielęgniarka w tym zakresie?

A . przeprowadzić  szkolenie  w  grupie  młodzieży
dojrzewającej z zakresu prawidłowego żywienia i  sposobu
redukcji nadwagi,

B . zorganizować spotkanie z młodzieżą, na które zaproszona
będzie osoba z anoreksją,

C.  zorganizować szkolenie z lekarzem,
D . przeprowadzić  rozmowę  z  wychowawcami  klas

gimnazjalnych.



Zadanie 53.
Proces  intencjonalnie  wywoływanych  zdarzeń,  dających  się
wyodrębnić,  odnoszących  się  do  spraw  zdrowia  w  skali  ponad
jednostkowej, to:

A .  polityka zdrowotna,
B.  promocja zdrowia,
C.  zdrowie publiczne,
D.  polityka społeczna.

Zadanie 54.
Powikłaniem  w  otyłości  u  dzieci  i  młodzieży  w  wieku  szklonym
NIE jest:

A .  koślawość kolan,
B.  płaskostopie,
C.  izolacja społeczna,
D.  niedociśnienie.

Zadanie 55.
Po urazie głowy w przypadku krwiaka nadtwardówkowego:

A.  objawy szybko narastają stanowiąc zagrożenie życia,
B.  objawy ujawniają się w przeciągu 48 godzin po urazie,
C.  następuje wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa,
D.  następuje obniżenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Zadanie 56.
Czynniki  genetyczne  jako  determinanty  rozwoju  człowieka  w
sposób nieodwracalny decydują o:

A.  inteligencji człowieka,
B.  wzroście w wieku dojrzałym,
C.  podatności na cukrzycę,
D.  płci człowieka.

Zadanie 57.
Podstawą  nowego  systemu  opieki  zdrowotnej  nad  uczniem  jest
koncepcja:

A.  profilaktyki chorób,
B.  promocji zdrowia,
C.  rozwoju ucznia,
D.  rehabilitacji ucznia.

Zadanie 58.
Wczesnym objawem tzw. wstrząsu wyrównanego NIE jest:

A .  tachykardia,
B.  łagodne tachypnoe,
C.  niepokój,
D.  opóźniony powrót kapilarny > 5 s.



Zadanie 59.
U  ucznia  z  rozpoznaną  cukrzycą  w  sytuacji  utraty  przytomności
na skutek hipoglikemii należy w pierwszej kolejności:

A .  podać doustnie glukozę,
B.  wstrzyknąć glukagon,
C.  wstrzyknąć insulinę,
D.  oznaczyć ciała ketonowe w moczu.

Zadanie 60.
Najkorzystniejszą porą w ciągu dnia do podejmowania wysiłku, co
powinien uwzględniać rozkład zajęć ucznia, są godziny:

A.  8.00-12.00,
B.  10.00-14.00,
C.  12.00-17.00,
D.  nie ma to znaczenia.

Zadanie 61.
Który  z  poniższych  zestawów  wskazówek  zaproponujesz  rodzicom
dziecka z problemami otyłości prostej?

A.  ograniczenie w diecie mięsa i węglowodanów,
B . zwiększenie  w  diecie  warzyw  i  owoców,  odbywanie

systematycznych spacerów minimum 30 minut w ciągu dnia,
C . intensywne  ćwiczenia  w  siłowni,  bez  ograniczeń

dietetycznych,
D . ograniczenia  dietetyczne  dotyczące  tłuszczów,

zawstydzanie dziecka w obecności innych osób.

Zadanie 62.
Holistyczna zasada zdrowego żywienia polega m.in. na:

A.  zapewnieniu zróżnicowanej żywności,
B . zapewnieniu  zróżnicowanej  diety  z  udziałem  pieczywa  i

mleka,
C . zapewnieniu  zróżnicowanej  diety  z  udziałem  żywności

ekologicznej  (owoców  i  warzyw)  lub  żywności  dobrej
jakości i wiadomego pochodzenia,

D.  zapewnieniu żywności wiadomego pochodzenia.

Zadanie 63.
D o najczęstszych przyczyn  upośledzenia  umysłowego  dziecka  NIE
zalicza się:

A .  urazów okołoporodowych,
B.  zakażeń wewnątrzłonowych,
C.  czynników genetycznych,
D.  wad układu krążenia.



Zadanie 64.
Rodzina kształtuje u dziecka nawyki prozdrowotne. Jakie funkcje
pełni w tej sytuacji pielęgniarka?

A.  sprawdzające,
B.  planujące,
C.  wspomagające i pomocnicze,
D.  weryfikujące.

Zadanie 65.
Które  z  poniższych  zaleceń  przekażesz  dziecku  z  dychawicą
oskrzelową  oraz/lub  jego  rodzicom  w  ramach  przygotowania  do
aktywnego trybu życia z chorobą?

A . unikanie  wysiłków  fizycznych  przy  zanieczyszczeniu
powietrza (zapylenie, dym tytoniowy itp.),

B .  nauczenie dziecka oddychania przez usta,
C.  unikanie jakichkolwiek wysiłków fizycznych,
D.  wypicie przed wysiłkiem fizycznym chłodnego napoju.

Zadanie 66.
Zjawisko olśnienia charakteryzuje się:

A . gorszym  widzeniem  przy  zbyt  małym  oświetleniu
naturalnym,

B . gorszym  widzeniem  przy  niewłaściwym  oświetleniu
sztucznym i nagłym oświetleniu naturalnym,

C . odczuciem  niewygody  przy  patrzeniu  i/lub  obniżonej
zdolności rozpoznawania przedmiotów,

D.  dobrym widzeniem przy niewłaściwym oświetleniu.

Zadanie 67.
Marketing  społeczny  obejmuje  wykorzystanie  mass  mediów  do
rozgłaszania  wiadomości  tak  rozlegle  jak  to  możliwe.  Marketing
może być wykorzystany w edukacji zdrowotnej. Spośród poniższych
zdań wybierz jedno twierdzenie prawdziwe:

A . przy użyciu mass mediów informacja zdrowotna może być
łatwo mylona z edukacją zdrowotną,

B . poprzez  mass  media  można  łatwo  przekazywać
skomplikowane  informacje,  np.  współoddziaływanie
czynników ryzyka w chorobie,

C . poprzez  mass  media  łatwo  można  nauczyć  ludzi
skomplikowanych  technik  profilaktycznych  i
współdziałania społecznego,

D . poprzez mass media można wpłynąć na zmianę podejścia i
poglądy ludzi o ściśle ustalonych poglądach.



Zadanie 68.
Wstępna  identyfikacja  chorób,  zaburzeń  lub  wad  poprzez
zastosowanie testów i innych szybkich metod badań pozwalających
n a  wyodrębnienie  w  populacji  osób,  które  prawdopodobnie  mają
daną  chorobę  (zaburzenie)  i  osób,  które  prawdopodobnie  je j  nie
mają, to według definicji WHO:

A.  badanie profilaktyczne,
B.  bilanse zdrowia,
C.  powszechne profilaktyczne badanie lekarskie,
D.  testy przesiewowe.

Zadanie 69.
7-letnia  uczennica  jest  jedynaczką,  nie  chodziła  do
przedszkola.  Rodzice  pozwalają  dziecku  niemal  na  każde
zachowanie,  spełniają  je j  każdą  zachciankę.  Dziewczynka  nie
jest  lubiana  przez  swoich  rówieśników,  nie  potrafi  s ię  z  nikim
bawić.Jak należy reagować na zachowania uczennicy?

A.  nie zwracać uwagi na zachowanie dziewczynki,
B.  akcentować jej wyjątkowość,
C . umiejętnie lecz konsekwentnie zwracać uwagę dziecku na

złe zachowanie,
D . informować rodziców o każdym niewłaściwym zachowaniu

dziewczynki.

Zadanie 70.
Nowoczesne teorie pielęgnowania są zorientowane na:

A.  aktywność pielęgniarki,
B.  aktywność pielęgniarki, pacjenta, ucznia,
C.  aktywność pacjenta,
D.  podporządkowanie pacjenta.

Zadanie 71.
Główną przyczyną negatywnych postaw w stosunku do osób chorych
na epilepsję jest:

A .  izolacja rodziców dzieci chorych na epilepsję,
B . nieświadomość  na  temat  choroby  i  nieumiejętność

radzenia sobie w sytuacji napadu ataku,
C.  nietolerancyjność społeczeństwa,
D.  brak wychowania.



Zadanie 72.
N a  zajęcia  lekcyjne  wezwano  pielęgniarkę  szkolną,  ponieważ
zasłabła  14-letnia  uczennica.  Pielęgniarka  zorientowała  się,  że
uczennica  jest  bardzo  wychudzona.  Na  pytanie,  co  zjadła  na
śniadanie  uczennica  odpowiedziała,  że  go  nie  jadła,  ponieważ
się odchudza. Jak powinna postąpić pielęgniarka w tej sytuacji?

A.  zrobić uczennicy herbatę i odesłać do domu,
B . udzielić  pomocy  i  skontaktować  się  z  rodzicami

uczennicy,
C.  nie informować pedagoga szkolnego o incydencie,
D . udzielić  uczennicy  pomocy  i  pouczyć,  że  przychodzenie

bez śniadania jest właściwe.

Zadanie 73.
Prowadząc zajęcia z wychowania zdrowotnego należy:

A . uczyć  sposobów  wzmacniania  zdrowia  fizycznego  i
psychicznego,

B . przekazywać  wiedzę  na  temat  diagnostyki  chorób  i
rokowania,

C.  uczyć umiejętności samoleczenia,
D.  przekazywać najnowsze osiągnięcia medycyny.

Zadanie 74.
D o  jakiego  zaburzenia  może  prowadzić  drastyczne  i
niekontrolowane odchudzanie się?

A.  zaburzenia wzrostu,
B.  jadłowstrętu psychicznego,
C.  bulimii,
D.  nerwicy.

Zadanie 75.
Wśród  nowych  podejść  w  promocji  zdrowia  w  tworzeniu  Szkół
Promujących Zdrowie (SzPZ) wyróżniamy:

A . podejście  "od  ludzi  do  problemu",  podejście  siedliskowe
oraz zmodyfikowane uczestnictwo społeczności szkolnej,

B . podejście  "od  problemu  do  ludzi",  podejście  siedliskowe
oraz zmodyfikowane uczestnictwo społeczności szkolnej,

C . podejście  "od  problemu  do  ludzi"  oraz  podejście
siedliskowe,

D . podejście  skoncentrowane  na  różnorodnych  problemach
uczniów,  podejście  na  działaniach  wg  zaleceń
zewnętrznych.



Zadanie 76.
Który  z  wymienionych  etapów  procesu  pielęgnowania  kończy
postawienie diagnozy pielęgniarskiej?

A.  IV etap,
B.  II etap,
C.  I etap,
D.  III etap.

Zadanie 77.
Diagnoza  grupy  społecznej  w  odniesieniu  do  ucznia  stawiana  dla
celów promocji zdrowia:

A.  angażuje grupę do prowadzenia działań edukacyjnych,
B.  określa czy jednostka może w tej grupie przebywać,
C . ocenia  i  wykorzystuje  możliwości  grupy  do  korygowania

zachowań jednostki,
D.  wykazuje nieprawidłowości występujące w grupie.

Zadanie 78.
Objawy  takie  jak  intensywne  tempo  wzrastania,  zmiany
neurohormonalne, zmienność nastrojów oraz niepokój ruchowy, są
charakterystyczne dla:

A.  wieku przedszkolnego,
B.  okresu dojrzewania,
C.  okresu młodzieńczego,
D.  wieku dojrzałego.

Zadanie 79.
Maturzysta  prosi  pielęgniarkę  o  udzielenie  wskazówek  jak
skutecznie  przygotować  się  do  egzaminu  dojrzałości.  Z  podanych
wariantów wybierz spełniający zasady higieny pracy umysłowej:

A . systematyczna  nauka  przeplatana  różnymi  formami
wypoczynku oraz regularne spożywanie posiłków,

B . wielogodzinna nauka wspomagana kroplami uspokajającymi
przed snem,

C . systematyczna  nauka  wspomagana  dużą  ilością  kawy  i
herbaty,

D.  systematyczna nauka wspomagana napojami pobudzającymi.

Zadanie 80.
Zespół  dziecka  krzywdzonego  powodują  czynniki  pochodzące  ze
strony:

A.  dziecka, rodziców i rodziny, warunków środowiskowych,
B.  osób dorosłych, w tym rodziny, a także rówieśników,
C.  środowiska szkolnego i terytorialnego,
D.  dziecka, rodzeństwa, zakładów dla dzieci.



Zadanie 81.
Wskaźnik powierzchni w pomieszczeniach do nauki, przypadający
na jednego ucznia, powinien wynosić:

A .  2,5 m2,
B.  2 m2,
C.  1,5 m2,
D.  1 m2.

Zadanie 82.
Profilaktyczna  opieka  zdrowotna  sprawowana  nad  dziećmi  i
młodzieżą NIE obejmuje:

A . kierowania  postępowaniem  poprzesiewowym  oraz
sprawowania  opieki  nad  uczniami  objętymi  tym
postępowaniem,

B . badania  w  zakresie  zdrowotnej  gotowości  szkolnej
uczniów,

C . doradztwa  dyrektorowi  szkoły  w  sprawie  warunków
bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków
sanitarnych w szkole,

D.  organizowania profilaktycznych badań lekarskich.

Zadanie 83.
Kryterium  diagnostycznym  dla  dziewcząt  z  jadłowstrętem
psychicznym NIE jest:

A . utrata  masy  ciała  powyżej  15%  masy  należnej  dla
wysokości ciała lub ubytek co najmniej 25% masy ciała z
okresu przedchorobowego,

B . u  dziewcząt  już  miesiączkujących  brak  co  najmniej
jednego kolejnego krwawienia miesięcznego,

C . nasilony  lęk  przed  zwiększeniem  masy  ciała  i  otyłością,
mimo rzeczywistej niedowagi,

D . zaburzony  sposób,  w  jaki  masa  ciała,  jego  kształty  i
wymiary są postrzegane i przeżywane przez pacjenta.

Zadanie 84.
Kluczowym czynnikiem, decydującym o efektach promocji zdrowia
wszystkich ludzi w społeczeństwie jest:

A . zaangażowanie wszystkich pracowników instytucji ochrony
zdrowia w działaniach edukacji zdrowotnej,

B.  poprawa standardu życia społeczeństwa,
C . doprowadzenie  do  sytuacji,  w  której  społeczeństwo

będzie  definiowało  problemy,  podejmowało  decyzje  i
współuczestniczyło w zmienianiu determinantów zdrowia,

D.  wpływanie na zmianę stylu życia jednostki.



Zadanie 85.
Uczniom i  rodzicom,  u  których  zaobserwowano  zwiększoną  liczbę
zachorowań na robaczyce zalecisz:

A . napoje  wyprodukowane  przez  przemysł  spożywczy,
niespożywanie mięsa i słodyczy, wietrzenie mieszkania,

B . przegotowaną wodę do picia, spożywanie mytych owoców i
jarzyn, codzienną kąpiel,

C . przegotowaną wodę do picia, spożywanie umytych owoców i
jarzyn,  mycie  rąk  po  skorzystaniu  z  toalety  i  przed
posiłkami,

D . przegotowaną  wodę  do  picia,  wyeliminowanie  z  diety
mięsa i słodyczy, mycie rąk po skorzystaniu z toalety.

Zadanie 86.
Pielęgniarka  w  szkole,  ze  względu  na  dużą  samodzielność  w
podejmowaniu  decyzji  oraz  zadania,  jakie  realizuje  na  rzecz
ucznia,  zobowiązana  jest  do  zastosowania  zasad  "sprawnego
działania",  zwanych  inaczej  "zasadami  działania
zorganizowanego", określanymi jako:

A.  diagnoza pielęgniarska,
B.  proces pielęgnowania,
C.  model ograniczonego pielęgnowania,
D.  model zależnego pielęgnowania.

Zadanie 87.
Profilaktyka choroby reumatycznej u dzieci polega głównie na:

A.  stosowaniu diety niskokalorycznej,
B.  ograniczeniu wysiłku fizycznego,
C.  unikaniu sportów zimowych,
D.  leczeniu i zapobieganiu zakażeniom paciorkowcowym.

Zadanie 88.
Planując  działania  edukacyjne  pielęgniarka  szkolna  powinna
uwzględnić w pierwszej kolejności:

A . tematykę  priorytetową  wyznaczoną  przez  Ministerstwo
Zdrowia,

B . kierunek  działań  wynikających  z  Narodowego  Programu
Zdrowia,

C.  plan pracy szkoły,
D.  hasło roku.



Zadanie 89.
W  działaniach na rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów biorą
udział:

A .  szkoła i ochrona zdrowia,
B.  uczeń, szkoła i rodzice,
C.  uczeń, szkoła, rodzice i pracownicy ochrony zdrowia,
D.  tylko pracownicy ochrony zdrowia.

Zadanie 90.
Jakie  metody  edukacji  należy  zastosować,  ucząc  dzieci
prawidłowego  mycia  zębów,  uwzględniając  ich  wiek  i  możliwości
percepcyjne?

A.  wykład urozmaicony (slajdy i plakaty),
B . pogadanka  podczas  której  należy  dzieci  poinformować  o

skutkach nieprawidłowego mycia zębów,
C.  demonstracja połączona z aktywnym działaniem,
D.  pokaz prawidłowej techniki mycia zębów.

Zadanie 91.
Najbardziej  istotne  w  planowaniu  działań  profilaktycznych  w
zakresie palenia tytoniu jest:

A .  uświadomienie uczniom szkodliwości palenia tytoniu,
B . wyrobienie  przekonania  wśród  uczniów  o  ich

odpowiedzialności za własne zdrowie,
C . uświadomienie  uczniom  kosztów  związanych  z  paleniem

tytoniu,
D.  poznanie stylu życia uczniów.

Zadanie 92.
Dzieci ze skoliozą, na lekcjach wychowania fizycznego powinny:

A.  być zwolnione z ćwiczeń,
B.  ćwiczyć intensywniej,
C.  mieć indywidualny program ćwiczeń,
D.  mieć wprowadzone tylko niewielkie modyfikacje ćwiczeń.

Zadanie 93.
Uczennica  klasy  V  jest  po  chemioterapii.  Po  długiej
nieobecności  wróciła  do  szkoły  w  czepku na  głowie.  Dziewczynka
i  je j  rodzice  obawiają  się  reakcji  kolegów  na  widok  zmienionego
jej wyglądu. Jakie działania należy podjąć w tej sytuacji?

A.  zorganizować dla dziewczynki pomoc psychologa,
B . zaplanować  i  przeprowadzić  szkolenie  uczniów  na  temat

wpływu leczenia chemioterapią na organizm człowieka,
C . rozwiesić  w  szkole  plakaty  informujące  o  sposobie

leczenia choroby nowotworowej,
D.  zakazać dzieciom złego traktowania koleżanki.



Zadanie 94.
W  wieku  szkolnym  niezbędne  są  systematyczne,  zorganizowane
zajęcia ruchowe i aby były skuteczne powinny odbywać się:

A . 5  razy w tygodniu do 60 minut, z intensywnością wysiłku
powodującą  częstość  skurczów  serca,  co  najmniej
130/min.,

B . 3  razy w tygodniu do 40 minut, z intensywnością wysiłku
powodującą  częstość  skurczów  serca,  co  najmniej
130/min.,

C . 4  razy w tygodniu do 60 minut, z intensywnością wysiłku
powodującą  częstość  skurczów  serca,  co  najmniej
130/min.,

D.  codziennie powyżej 60 min.

Zadanie 95.
Które  z  prezentowanych  przez  młodzież  stanowisk  dotyczących
zasad profilaktyki zakażeń wirusem HIV jest prawidłowe?

A . stosowanie  prezerwatywy  jest  niezawodnym  sposobem
ochrony przed zakażeniem wirusem HIV,

B . zmiana  partnerów  seksualnych  nie  zwiększa  w  sposób
zasadniczy ryzyka zakażenia wirusem HIV,

C . p o  wyglądzie  człowieka  można  ocenić,  czy  ktoś  jest
zakażony wirusem HIV,

D . trwały,  wzajemnie  wierny  związek  z  niezakażonym
partnerem  chroni  przed  zakażeniem  wirusem  HIV  drogą
płciową.

Zadanie 96.
Zaobserwowane objawy u ucznia, jak senność, brak aktywności na
lekcjach,  znaczna  apatia,  pogorszenie  wyników  w  nauce,
opuszczanie  lekcji,  objawy  podobne  do  upojenia  alkoholowego,
ale bez zapachu alkoholu, mogą sugerować:

A.  chorobę somatyczną,
B.  nadużywanie alkoholu,
C.  używanie narkotyków,
D.  niechęć do szkoły.

Zadanie 97.
Jakie  są  etapy  cyklu  działań  zorganizowanych  w  edukacji
zdrowotnej?

A.  diagnoza, realizacja, weryfikacja, wykonanie,
B.  diagnoza, planowanie, realizacja, ocena,
C.  diagnoza, realizacja, weryfikacja, ocena,
D.  planowanie, diagnoza, wykonanie, ocena.



Zadanie 98.
W kształtowaniu pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych
w szkole podstawowej mogą pomóc:

A.  zajęcia poruszające tematykę osób niepełnosprawnych,
B . zabawy,  gdzie  w  centrum  uwagi  będzie  dziecko

niepełnosprawne,
C . planowanie  dyżurów  dla  dzieci  zdrowych  w  celu

planowania opieki nad niepełnosprawną koleżanką,
D.  wyręczanie i maksymalna pomoc dziewczynce na wózku.

Zadanie 99.
Świadczenia  w  zakresie  promocji  zdrowia  i  edukacji  zdrowotnej
realizowane  przez  pielęgniarkę  środowiska  nauczania  i
wychowania obejmują:

A.  prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów,
B . wspieranie  nauczycieli,  wychowawców  i  uczniów  w

edukacji, zdrowotnej i promocji zdrowia,
C.  promowanie zachowań prozdrowotnych,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 100.
Etap planowania w procesie pielęgnowania związany jest z:

A . gromadzeniem  danych,  przygotowaniem  dawcy  opieki,
przygotowaniem biorcy opieki,

B . ustalaniem  celu  opieki,  dobieraniem  osób,  działań  i
sprzętu  do  zadań  oraz  formułowaniem  planu  opieki
pielęgnacyjnej,

C . stawianiem  diagnozy  pielęgniarskiej,  formułowaniem
planu opieki pielęgniarskiej,

D . formułowaniem  planu  opieki  pielęgniarskiej,
przygotowaniem  dawcy  opieki,  stawianiem  diagnozy
pielęgniarskiej.

Zadanie 101.
Szczepienie  dziewcząt  w  13  roku  życia  przeciw  różyczce  ma  na
celu zapobieganie:

A . uszkodzeniu płodu w przypadku zachorowania na różyczkę
przez kobietę w ciąży,

B . wystąpieniu zaburzeń w miesiączkowaniu po zachorowaniu
na różyczkę dziewcząt w okresie dojrzewania,

C . wystąpieniu  niepłodności  po  zachorowaniu  na  różyczkę
przez młodą kobietę,

D . stanom  zapalnym  jajników  po  zachorowaniu  na  różyczkę
przez dorosłą kobietę.



Zadanie 102.
Który z niżej wymienionych czynników NIE stanowi zagrożenia dla
zdrowia ucznia:

A.  duży hałas,
B.  zachowania prozdrowotne,
C.  stres,
D.  zachowania agresywne.

Zadanie 103.
Jak  powinni  postępować  nauczyciele  wobec  nowego
niepełnosprawnego  ucznia  klasy  I I I  szkoły  podstawowej,
poruszającego się na wózku inwalidzkim?

A . powinni  traktować  ucznia  ulgowo,  i  tak  został
pokrzywdzony przez los,

B . postępowanie  powinno  być  takie  same  jak  z  innymi
uczniami,

C.  należy zaproponować chłopcu spotkania z psychologiem,
D . powinni  być  wobec  chłopca  bardziej  wymagający,  jest

niepełnosprawny, w związku z tym większość czasu spędza
w domu, może więcej się uczyć.

Zadanie 104.
U  uczniów  VI  klasy  uczących  się  często  w  pomieszczeniach
przeznaczonych  dla  uczniów  klas  pierwszych  szkoły  podstawowej
może wystąpić:

A.  skrzywienie kręgosłupa,
B.  zakażenie dróg oddechowych,
C.  zwiększenie urazowości,
D.  złe samopoczucie psychiczne.

Zadanie 105.
Uwzględniając  eko-holistyczną  koncepcję  w  procesie  tworzenia
Szkół Promujących Zdrowie należy uwzględnić wykorzystanie:

A.  tylko jednej strategii "od problemu do ludzi",
B . ki lku  strategii,  np.  "od  problemu  do  ludzi",  podejścia

siedliskowego,
C . wielu  strategii  -  "od  ludzi  do  problemu",  podejścia

siedliskowego,  strategii  zmian  o  charakterze
systemowym,

D . wielu  strategii  -  podejścia  siedliskowego,  "od  ludzi  do
problemu",  wykorzystania  pojedynczych  programów
innowacyjnych, tzw. autorskich.



Zadanie 106.
Edukacja  zdrowotna,  w  której  ekspert  posiada  ogólną  wiedzę  i
umiejętności  a  odbiorca  zna  warunki,  w  których  żyje,  pragnie
podzielić  s ię  wiedzą  na  ten  temat  z  ekspertem,  po  to  by
poprawić  własny  stan  zdrowia  udoskonalając  warunki,  w  jakich
żyje, określana jest jako edukacja:

A.  autorytatywna,
B.  profilaktyczna,
C.  promująca,
D.  uczestnicząca.

Zadanie 107.
Wczesnym objawem hipoglikemii u dziecka z cukrzycą NIE jest:

A .  uczucie głodu,
B.  osłabienie,
C.  zlewny pot,
D.  napad drgawek.

Zadanie 108.
Działania promujące zdrowie ucznia głównie powinny odbywać się
w ścisłej współpracy z:

A .  grupą rówieśniczą i szkołą,
B.  psychologiem i szkołą,
C.  rodziną i szkołą,
D.  psychologiem i grupą rówieśniczą.

Zadanie 109.
Dokończ  zdanie.  W  kontekście  definicji  promocji  zdrowia,
rozumianej  jako  "proces  umożliwiający  ludziom  kontrolę  nad
własnym zdrowiem oraz poprawę zdrowia":

A . promocja  zdrowia  jest  znaczącym  elementem  edukacji
zdrowotnej,

B . edukacja  zdrowotna,  obok  polityki  społecznej,  jest
znaczącym elementem promocji zdrowia,

C . promocja  zdrowia  jest  jednym  z  zadań  edukacji
zdrowotnej,

D.  edukacja zdrowotna ma cele inne niż promocja zdrowia.

Zadanie 110.
Holistyczna koncepcja zdrowia zakłada między innymi traktowanie
człowieka  jako  "części  całości",  oznacza  to,  postrzeganie
zdrowia człowieka w kontekście:

A .  wzajemnie powiązanych ze sobą wymiarów,
B.  relacji z innymi ludźmi,
C.  zachowań i praktyk religijnych,
D . czynników,  które  wpływają  na  zdrowie,  w  tym  głównie

stylu życia i warunków, w jakich żyje człowiek.



Zadanie 111.
Wspieranie pracowników szkoły i rodziców w tworzeniu w szkole i
w  domu  warunków  oraz  atmosfery  sprzyjającej  rozwojowi
psychospołecznemu  dziecka,  możliwości  przeżywania  sukcesów,
kształtowaniu  poczucia  własnej  wartości,  umiejętności  radzenia
sobie  w  sytuacjach  trudnych,  z  problemami  emocjonalnymi,
zwłaszcza  w  okresie  dojrzewania,  to  zadania  pielęgniarki
szkolnej należące do:

A.  profilaktyki pierwszorzędowej,
B.  profilaktyki drugorzędowej,
C.  profilaktyki trzeciorzędowej,
D . powyższy  zestaw  działań  nie  mieści  s ię  w  obszarze

proponowanych  działań  profilaktycznych  wchodzących  w
zakres kompetencji pielęgniarki szkolnej.

Zadanie 112.
W  przypadku  krwawienia  z  nosa  ucznia  szkoły  podstawowej,
pielęgniarka powinna:

A.  uspokoić dziecko, tamować krew w pozycji siedzącej,
B . położyć  dziecko,  a  następnie  ucisnąć  kciukiem

skrzydełko  nosa  po  stronie  krwawiącej,  przyciskając  je
przez 10 minut,

C.  zadzwonić po rodziców,
D.  podać leki uspokajające.

Zadanie 113.
7-letnia dziewczynka od chwili  rozpoczęcia nauki  w szkole  moczy
s ię w łóżko. Zaniepokojona tym faktem mama córki zwróciła s ię z
prośbą  o  poradę  do  pielęgniarki  szkolnej.  Jakiej  porady  powinna
udzielić pielęgniarka zaniepokojonej matce?

A . polecić  matce  aby  przed  snem  podawała  dziecku  ziołowe
środki nasenne,

B . przeprowadzić  wywiad  z  matką  na  temat  stanu  zdrowia
dziecka,

C . poradzić  wizytę  matki  z  córką  u  lekarza  i  psychologa
szkolnego,

D.  poradzić matce, aby zakładała dziecku na noc pampersy.



Zadanie 114.
Która  z  niżej  wymienionych  cech  procesu  pielęgnowania  mówi  o
tym,  że  model  opieki  pielęgniarskiej  można  stosować  w
odniesieniu do  pacjenta indywidualnego,  a  także  jego  środowiska
(uczeń - klasa - szkoła)?

A.  wieloetapowość,
B.  ciągłość i dynamika,
C.  uniwersalność,
D.  logiczność i następstwo czasowe.

Zadanie 115.
Edukacja  zdrowotna  oparta  na  przekazie  informacji,  obejmująca
element  poznawczy  i  moralny,  w  której  przekaz  przebiega  od
osoby  posiadającej  wiedzę  do  osoby  pragnącej  ją  zdobyć,  a
przekazywanie  wiedzy  w  ramach  tego  rodzaju  edukacji  połączone
jest  z  precyzyjnymi  wskazówkami,  co  powinno  być  zrobione  a
czego  należy  unikać,  aby  nie  stracić  zdrowia,  to  typ  edukacji
zdrowotnej określanej jako edukacja:

A.  autorytatywna,
B.  profilaktyczna,
C.  promująca,
D.  uczestnicząca.

Zadanie 116.
Finansowanie  świadczeń  z  zakresu  medycyny  szkolnej  w  rodzaju
podstawowa  opieka  zdrowotna,  realizowanych  przez  pielęgniarki
szkolne opiera się na:

A.  ustalonej rocznej stawce kapitacyjnej,
B . ustalonej  rocznej  stawce  kapitacyjnej,  korygowanej

współczynnikiem odpowiednim dla typu szkoły i populacji
uczniów,

C . miesięcznym zestawieniu świadczeń realizowanych w danej
populacji,

D . miesięcznym zestawieniu świadczeń realizowanych w danej
populacji, korygowanym współczynnikiem odpowiednim dla
typu szkoły i populacji uczniów.

Zadanie 117.
W  przypadku  mukowiscydozy  preparaty  enzymów  trzustkowych
powinny być podawane dziecku:

A.  w dwóch porcjach, na początku i w trakcie posiłku,
B.  15-30 minut przed każdym posiłkiem,
C.  bezpośrednio po zjedzonym posiłku,
D.  czas podawania leku nie odgrywa istotnej roli.



Zadanie 118.
Której  z  poniższych  wskazówek  udzielisz  rodzicom  chcącym
uchronić swoje dziecko przed nałogiem palenia papierosów?

A . pomóż  dziecku  stawiać  sobie  realne  cele,  zachęcaj  j e  do
twórczej aktywności,

B . wymagaj  od  dziecka,  aby  nie  paliło  papierosów,  nie
tłumacz, dlaczego nie powinno palić,

C . gdy  korygujesz  działanie  dziecka,  okazuj  swoje
negatywne emocje,

D . nie  koryguj  błędnych  informacji,  które  dziecko  uzyskało
z różnych źródeł (film, TV).

Zadanie 119.
Ocena  stopnia  zapewnienia  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej
prowadzona  jest  na  podstawie  analizy  danych  z  formularzy
sprawozdawczych:

A . MZ-11  "Roczne  sprawozdanie  o  opiece  zdrowotnej  w
placówkach oświatowo-wychowawczych",

B . MZ-06  "Sprawozdanie  z  realizacji  profilaktycznej  opieki
zdrowotnej nad uczniami w szkołach",

C . MZ-08  "Roczne  sprawozdanie  o  opiece  zdrowotnej  w
placówkach oświatowo-wychowawczych",

D . MZ-06  "Sprawozdanie  z  wykonania  zadań  opieki
profilaktycznej w placówkach oświatowo-wychowawczych".

Zadanie 120.
Która  z  poniższych  zasad  jest  obowiązująca  przy  układaniu
tygodniowego  planu  lekcji  dla  uczniów  IV  klasy  szkoły
podstawowej?

A . równomierne  rozłożenie  zajęć  w  tygodniu  i  obciążenia
wysiłkiem intelektualnym,

B . planowanie  lekcji  matematyki  i  f izyki  na  ostatnich
lekcjach w ciągu dnia,

C . planowanie  największej  l iczby  zajęć  lekcyjnych  na
początku tygodnia,

D.  grupowanie przedmiotów w bloki 1,5 godzinne.

Zadanie 121.
Masę  ciała  odpowiadającą  wartości  BMI  między  25-30  uznaje  s ię
za :

A.  niedowagę,
B.  normę,
C.  nadwagę,
D.  otyłość.



Zadanie 122.
Który  z  niżej  wymienionych  modeli  pielęgnowania  opiera  się  na
koncepcji medycyny holistycznej i nawiązuje do teorii stresu:

A.  C. Roy,
B.  V. Henderson,
C.  B. Neumen,
D.  D. Orem.

Zadanie 123.
Ocena dojrzałości szkolnej uczniów uwzględnia obecnie:

A . ocenę  rozwoju  procesów  poznawczych,  sprawności
ruchowej,  rozwój  społeczny  i  emocjonalny,  zasób
wiadomości i umiejętności,

B.  wiek kalendarzowy ucznia,
C.  iloraz inteligencji,
D.  wyniki bilansu zdrowotnego 6-latka.

Zadanie 124.
W  2001  roku  powstało  Krajowe  Stowarzyszenie  Pielęgniarek
Medycyny  Szkolnej  broniące  interesów  tej  grupy  zawodowej.
Siedziba stowarzyszenia znajduje się w:

A.  Łodzi,
B.  Warszawie,
C.  Szczecinie,
D.  Poznaniu.

Zadanie 125.
Według którego modelu pielęgnowania, zadaniem pielęgniarki jest
przygotowanie  pacjenta  do  znalezienia  optymalnego  sposobu
radzenia sobie z problemami jakie napotyka on i jego rodzina?

A.  B. Neumen,
B.  C. Roy,
C.  V. Henderson,
D.  D. Rogers.

Zadanie 126.
W  którym  roku  higienistka  (pielęgniarka  szkolna)  otrzymała
status  pielęgniarki  środowiskowej  -  środowiska  nauczania  i
wychowania?

A.  1989,
B.  1985,
C.  1990,
D.  1988.



Zadanie 127.
Zgodnie  z  koncepcją  promocji  zdrowia  -  zdrowie  jest  traktowane
jako:

A.  brak choroby,
B.  dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne,
C . potencjał  jakim  człowiek  dysponuje,  który  powinien

rozwijać i chronić,
D.  pozytywny stan człowieka.

Zadanie 128.
Społeczno-ekologiczny  model  zdrowia,  stanowiący  podstawę
promocji zdrowia, zakłada istnienie:

A . nierównego  dostępu  do  zdrowia  zależnego  od  cech
położenia  społecznego,  takich  jak  płeć,  dochód,  wiek,
poziom wykształcenia,

B . równego  dostępu  do  zdrowia  niezależnie  od  cech
położenia  społecznego,  takich  jak  wiek,  poziom
wykształcenia, płeć, dochód,

C . nierównego  dostępu  do  zdrowia  zależnego  od  cech
biologicznych jednostki,

D . równego  dostępu  do  zdrowia  niezależnie  od  cech
biologicznych jednostki.

Zadanie 129.
Jednym  z  elementów  służących  poprawie  opieki  zdrowotnej  są
standardy medyczne, wprowadzenie ich ma na celu:

A . ułatwienie  korzystania  z  aktualnej  wiedzy  medycznej  i
poprawę  procesu  podejmowania  decyzji  przez  personel
medyczny,

B . poprawę  jakości  świadczonych  usług  medycznych  i
optymalizację kosztów świadczeń zdrowotnych,

C . zabezpieczenie przed prawnymi skutkami niepowodzeń, w
przypadku postępowania zgodnie z wytycznymi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 130.
Jakie istnieją formy krzywdzenia dzieci?

A.  przemoc w rodzinie, w szkole, na podwórku,
B.  przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbywanie,
C . maltretowanie,  pornografia,  bicie,  zmuszanie  do

jedzenia, głodzenie,
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 131.
Najwięcej  informacji  o  zdrowiu  ucznia  rozpoczynającego  szkołę,
pielęgniarka uzyska z:

A .  karty profilaktycznego badania ucznia,
B.  karty szczepień,
C.  karty zdrowia ucznia,
D.  książeczki ubezpieczeniowej.

Zadanie 132.
W  środowisku  nauczania  stosujemy  edukację  zdrowotną
zorientowaną na:

A.  chorobę,
B.  objawy,
C.  czynniki ryzyka,
D.  zdrowie.

Zadanie 133.
Podstawową metodą profilaktyki drugorzędowej w szkołach są:

A.  szczepienia ochronne,
B . dodatkowe  pomiary  masy  ciała  u  uczniów  z  nadwagą  i

otyłością,
C.  zabiegi fluoryzacji,
D.  testy przesiewowe.

Zadanie 134.
Podstawą finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez
pielęgniarkę szkolną jest:

A . l iczba  uczniów,  przygotowana  w  oparciu  o  tzw.  l isty
uczniów, potwierdzone podpisem dyrektora szkoły,

B . bilans kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez
pielęgniarkę  szkolną  w  środowisku  nauczania  i
wychowania,

C . l iczba  wykonywanych  testów  przesiewowych,  zgodnie  z
obowiązującym programem i obowiązującymi procedurami,

D . typ  szkoły,  w  której  realizowane  są  świadczenia
pielęgniarskie.



Zadanie 135.
W procesie pielęgnowania pielęgniarka występuje jako:

A . osoba  niezależna  od  innych  członków  zespołu
terapeutycznego w sprawach związanych z pielęgnowaniem
pojedynczych osób lub całych grup osób,

B . osoba  zależna  od  innych  członków  zespołu
terapeutycznego w sprawach związanych z pielęgnowaniem
pojedynczych osób lub całych grup osób,

C . osoba  częściowo  zależna  od  innych  członków  zespołu
terapeutycznego w sprawach związanych z pielęgnowaniem
pojedynczych osób lub całych grup osób,

D.  żadna z powyższych.



PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
TEST NR 370316
GRUPA 1
Zadanie 1.
Holistyczna koncepcja zdrowia zakłada między innymi traktowanie
człowieka  jako  "części  całości",  oznacza  to,  postrzeganie
zdrowia człowieka w kontekście:

A .  wzajemnie powiązanych ze sobą wymiarów,
B.  relacji z innymi ludźmi,
C.  zachowań i praktyk religijnych,
D . czynników,  które  wpływają  na  zdrowie,  w  tym  głównie

stylu życia i warunków, w jakich żyje człowiek.

Zadanie 2.
Praca pielęgniarki szkolnej ukierunkowana jest na:

A.  zapobieganie chorobom,
B.  promocję zdrowia,
C.  działania rehabilitacyjne,
D.  wykonywanie zabiegów higienicznych.

Zadanie 3.
Świadczenia  diagnostyczne  w  pielęgniarstwie  środowiska
nauczania i wychowania to:

A . ocenianie  stanu  sanitarno-higienicznego  i
bezpieczeństwa w placówce nauczania i  wychowania oraz
warunków nauczania w szkole,

B . wykonywanie  testów  przesiewowych,  zgodnie  z
obowiązującym programem i obowiązującymi procedurami,

C . współdziałanie  z  dyrekcją  szkoły  w  zakresie
rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów/wychowanków
oraz eliminowanie czynników zagrażających ich zdrowiu,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 4.
W  którym  kanale  siatki  centylowej  zawierać  się  będzie
prawidłowy rozwój masy ciała dziecka?

A.  0-10 centyli,
B .  10-90 centyli,
C .  5-93 centyle,
D.  3-30 centyli.



Zadanie 5.
Która  z  wymienionych  poniżej  zasad  przestrzegania  higieny  jamy
ustnej  jest  prawidłowa  w  profilaktyce  próchnicy  zębów  i  chorób
przyzębia wieku dziecięcego?

A . d o  czyszczenia  zębów  używa  się  szczoteczki  z  włókien
syntetycznych, którą zmienia się co pół roku,

B.  czas szczotkowania zębów powinien wynosić 1 minutę,
C . należy ograniczyć podawanie między posiłkami słodyczy i

słodkich napojów,
D . czyszczenie  zębów  należy  rozpocząć  około  3  roku  życia

dziecka.

Zadanie 6.
Które  dane  będą  przydatne  w  przygotowaniu  się  do  pierwszych
odwiedzin w środowisku ucznia?

A.  dotyczące miejsca zamieszkania,
B.  osobowe,
C.  dotyczące poglądów, sytuacji materialnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 7.
Jakie  konsekwencje  mogą  wywołać  częste  krwawienia  z  nosa  u
dzieci w wieku szkolnym?

A.  brak energii życiowej,
B.  znaczną niedokrwistość,
C.  tylko osłabienie,
D.  ogólne zmęczenie.

Zadanie 8.
Różnice między doradztwem a poradnictwem zdrowotnym polegają m.
in. na tym, że:

A . w  doradztwie  problem  powstaje  najczęściej  najpierw  w
świadomości  doradcy,  zaś  w  poradnictwie  problem  ten
uświadamia  sobie  w  pierwszej  kolejności  osoba  radząca
się,

B . w  doradztwie  radzący  się  jest  bardziej  aktywny,  zaś  w
poradnictwie bardziej bierny,

C . w  doradztwie  słabo  wyeksponowana  jest  rola  doradcy  w
procesie  rozwiązywania  problemu,  zaś  w  poradnictwie
doradca dominuje nad osobą radzącą się,

D . w  poradnictwie  problem  powstaje  najczęściej  najpierw  w
świadomości  doradcy,  zaś  w  doradztwie  problem  ten
uświadamia  sobie  w  pierwszej  kolejności  osoba  radząca
się.



Zadanie 9.
Którego z wymienionych zawodów NIE polecisz uczennicy chorej na
cukrzycę?

A.  tancerki, pielęgniarki,
B.  księgowej, bibliotekarki,
C.  krawcowej, sekretarki,
D.  nauczycielki, dietetyczki.

Zadanie 10.
Zakresy  polityki  zdrowotnej  w  oparciu  o  koncepcję  "pól  zdrowia"
Lalonda to:

A . polityka  nastawiona  na  organizowanie  działań
edukacyjnych,

B.  polityka nastawiona na finansowanie ochrony zdrowia,
C . polityka  nastawiona  na  kształtowanie  zachowań

prozdrowotnych,  zajmująca  się  ochroną  środowiska,
organizacją opieki zdrowotnej,

D . polityka  nastawiona  na  współczesne  problemy
społeczności.

Zadanie 11.
Wybierz  zdanie  prawdziwe.  Wyróżniamy  trzy  typy  (modele)
edukacji zdrowotnej charakteryzujące się m. in. tym że:

A . w  "edukacji  uczestniczącej"  komunikacja  jest
jednokierunkowa,

B.  w "edukacji promującej" jest komunikatywne łączenie,
C . w  "edukacji  autorytatywnej"  komunikacja  jest

dwukierunkowa,
D . w  "edukacji  promującej"  komunikacja  jest

jednokierunkowa.

Zadanie 12.
Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że czynnikiem,
który  w  największym  stopniu  wpływa  na  stan  zdrowia  człowieka
jest:

A .  prowadzony przez człowieka styl życia,
B.  poziom środowiskowych warunków zdrowotnych,
C.  wyposażenie i cechy genetyczne człowieka,
D.  sprawność i poziom systemu ochrony zdrowia.

Zadanie 13.
Które  z  wymienionych  poniżej  czynników  zalicza  się  do
endogennych?

A.  genetyczne,
B.  odżywianie człowieka,
C.  poziom wykształcenia rodziców,
D.  bodźce emocjonalne.



Zadanie 14.
Wstępna  identyfikacja  chorób,  zaburzeń  lub  wad  poprzez
zastosowanie testów i innych szybkich metod badań pozwalających
n a  wyodrębnienie  w  populacji  osób,  które  prawdopodobnie  mają
daną  chorobę  (zaburzenie)  i  osób,  które  prawdopodobnie  je j  nie
mają, to według definicji WHO:

A.  badanie profilaktyczne,
B.  bilanse zdrowia,
C.  powszechne profilaktyczne badanie lekarskie,
D.  testy przesiewowe.

Zadanie 15.
W  modelu  edukacji  zdrowotnej  zorientowanej  na  chorobę,  celem
oddziaływań na odbiorcę jest uświadomienie:

A . związku  między  czynnikami  ryzyka  a  możliwością
wystąpienia choroby,

B . zagrożeń  zdrowotnych  związanych  z  występowaniem
czynników ryzyka,

C . znaczenia  konkretnego  czynnika  ryzyka  na  wystąpienie
choroby,

D . wpływu  konkretnego  czynnika  ryzyka  na  wystąpienie
poszczególnych objawów choroby.

Zadanie 16.
Największy  negatywny  wpływ  na  proces  dojrzewania  płciowego
odgrywa:

A.  klimat,
B.  tradycje społeczne,
C.  przewlekłe niedożywienie,
D.  warunki bytowe.



Zadanie 17.
Informowanie ucznia o celu wykonywanych zabiegów i badań oraz
przekazywanie mu informacji o ich wynikach w sposób zrozumiały
dla  ucznia  w  danym  wieku,  a  także  wykonywanie  testów
przesiewowych  i  innych  badań,  wymagających  odsłaniania  ciała
oraz  zbieranie  wywiadu  i  przeprowadzanie  innych  rozmów  z
uczniem  bez  obecności  osób  trzecich,  stanowi  standard
dotyczący:

A.  przeprowadzania testów przesiewowych,
B . kierowania postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do

uczniów z dodatnimi wynikami testów,
C . przestrzegania  prawa  ucznia  do  informacji,  prywatności,

intymności  i  poszanowania  godności  osobistej  oraz
zachowania tajemnicy zgodnie z prawami pacjenta,

D . przestrzegania  prawa  ucznia  do  informacji,  prywatności,
intymności i poszanowania godności osobistej.

Zadanie 18.
Objawy  takie  jak  intensywne  tempo  wzrastania,  zmiany
neurohormonalne, zmienność nastrojów oraz niepokój ruchowy, są
charakterystyczne dla:

A.  wieku przedszkolnego,
B.  okresu dojrzewania,
C.  okresu młodzieńczego,
D.  wieku dojrzałego.

Zadanie 19.
Prowadząc zajęcia z wychowania zdrowotnego należy:

A . uczyć  sposobów  wzmacniania  zdrowia  fizycznego  i
psychicznego,

B . przekazywać  wiedzę  na  temat  diagnostyki  chorób  i
rokowania,

C.  uczyć umiejętności samoleczenia,
D.  przekazywać najnowsze osiągnięcia medycyny.

Zadanie 20.
Ryzyko powtórzenia się próby samobójczej ucznia jest większe:

A.  gdy młody człowiek chętnie rozmawia na ten temat,
B.  w przypadku wielokrotnych prób autoagresji,
C .  gdy próba była podjęta w otoczeniu innych osób,
D.  gdy próba była spontaniczna.



Zadanie 21.
N a  zajęcia  lekcyjne  wezwano  pielęgniarkę  szkolną,  ponieważ
zasłabła  14-letnia  uczennica.  Pielęgniarka  zorientowała  się,  że
uczennica  jest  bardzo  wychudzona.  Na  pytanie,  co  zjadła  na
śniadanie  uczennica  odpowiedziała,  że  go  nie  jadła,  ponieważ
się odchudza. Jak powinna postąpić pielęgniarka w tej sytuacji?

A.  zrobić uczennicy herbatę i odesłać do domu,
B . udzielić  pomocy  i  skontaktować  się  z  rodzicami

uczennicy,
C.  nie informować pedagoga szkolnego o incydencie,
D . udzielić  uczennicy  pomocy  i  pouczyć,  że  przychodzenie

bez śniadania jest właściwe.

Zadanie 22.
Kształtując  postawę  zdrowotną  ucznia  należy  wziąć  pod  uwagę
jego:

A.  możliwości, umiejętności, motywację,
B.  wiedzę, umiejętności, motywację,
C.  możliwości, wiedzę, warunki,
D.  umiejętności, warunki, motywację.

Zadanie 23.
Pierwsza  Konferencja  Europejskiej  Sieci  Szkół  Promujących
Zdrowie odbyła się w:

A.  1997 w Salonikach,
B.  1985 w Genewie,
C.  1999 w Dublinie,
D.  2001 w Kopenhadze.

Zadanie 24.
Edukacja  zdrowotna,  w  której  ekspert  posiada  ogólną  wiedzę  i
umiejętności  a  odbiorca  zna  warunki,  w  których  żyje,  pragnie
podzielić  s ię  wiedzą  na  ten  temat  z  ekspertem,  po  to  by
poprawić  własny  stan  zdrowia  udoskonalając  warunki,  w  jakich
żyje, określana jest jako edukacja:

A.  autorytatywna,
B.  profilaktyczna,
C.  promująca,
D.  uczestnicząca.



Zadanie 25.
Ocena  stopnia  zapewnienia  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej
prowadzona  jest  na  podstawie  analizy  danych  z  formularzy
sprawozdawczych:

A . MZ-11  "Roczne  sprawozdanie  o  opiece  zdrowotnej  w
placówkach oświatowo-wychowawczych",

B . MZ-06  "Sprawozdanie  z  realizacji  profilaktycznej  opieki
zdrowotnej nad uczniami w szkołach",

C . MZ-08  "Roczne  sprawozdanie  o  opiece  zdrowotnej  w
placówkach oświatowo-wychowawczych",

D . MZ-06  "Sprawozdanie  z  wykonania  zadań  opieki
profilaktycznej w placówkach oświatowo-wychowawczych".

Zadanie 26.
Pielęgniarka  sprawująca  profilaktyczną  opiekę  zdrowotną  nad
uczniami powinna współpracować z:

A .  lekarzem dentystą,
B.  radą pedagogiczną,
C . organizacjami  i  instytucjami  działającymi  na  rzecz

dzieci i młodzieży,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 27.
Sprawowanie opieki zdrowotnej nad uczniami chorymi przewlekle,
niepełnosprawnymi  to  ważny  element  profilaktyki
trzeciorzędowej, której celem NIE jest:

A . pomoc w radzeniu sobie z chorobą i zaakceptowanie swego
stanu,

B . przeciwdziałanie  izolacji  społecznej  prowadzącej  do
wtórnego inwalidztwa społecznego,

C . wyrabianie umiejętności samooceny swego stanu zdrowia i
kondycji,

D.  zapobieganie wystąpieniu choroby.

Zadanie 28.
Program  testów  przesiewowych  i  powszechnych  profilaktycznych
badań  lekarskich  dzieci  i  młodzieży  realizowany  jest  w  ramach
profilaktyki:

A .  I fazy,
B.  II fazy,
C.  III fazy,
D.  edukacji zdrowotnej.



Zadanie 29.
Z a  niskorosłe  uznaje  s ię  dzieci,  których  wysokość  ciała
odpowiada wartości:

A .  poniżej 3 centyla,
B.  pomiędzy 3-5 centylem,
C.  powyżej 5 centyla,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 30.
Anonimowa  ankieta  na  temat  narkotyków  przeprowadzona  wśród
uczniów  szkoły  średniej,  wykazała  niepokojące  wyniki.
Pielęgniarka  szkolna  podjęła  działania  edukacyjne  mające  na
celu  zwalczanie  narkomanii  oraz  uświadamianie  uczniom  jej
następstw.  Który  z  pracowników  szkolnych  powinien  wspomóc
pielęgniarkę?

A.  pedagog szkolny,
B.  psycholog szkolny,
C.  cała kadra pedagogiczna,
D.  wychowawcy poszczególnych klas.

Zadanie 31.
Dziecko  ze  stwierdzoną  cukrzycą,  bez  zmian  w  obrębie  naczyń  i
poza okresem niewyrównania glikemii, powinno:

A.  ćwiczyć bez ograniczeń,
B.  ćwiczyć regularnie,
C.  wyeliminować aktywność fizyczną,
D.  znacznie zwiększyć aktywność fizyczną.

Zadanie 32.
Pielęgniarka  podstawowej  opieki  zdrowotnej  wybrana  przez
świadczeniobiorcę  planuje  i  realizuje  kompleksową  opiekę
pielęgniarską  i  pielęgnacyjną  nad  świadczeniobiorcą  w  miejscu
zamieszkania  i  nauki,  z  uwzględnieniem  miejsca  wykonywania
świadczenia w zakresie:

A .  edukacji zdrowia i leczenia chorób,
B.  promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
C.  świadczeń opiekuńczo-wychowawczych,
D.  świadczeń opiekuńczych.



Zadanie 33.
10-letni  chłopiec  jest  zamknięty  w  sobie,  nie  bierze  udziału  w
dyskusji  na lekcji,  nie chce odpowiadać na pytania, unika zabaw
z  rówieśnikami.  Wychowawca  klasy  zgłosił  problem  pielęgniarce
szkolnej.  Jakie  działania  powinna  podjąć  pielęgniarka  w  tej
sytuacji?

A.  zapoznać się z kartą zdrowia dziecka,
B.  zapoznać się z sytuacją rodzinną dziecka,
C.  przedstawić problem na radzie pedagogicznej,
D.  nie podejmować żadnych działań.

Zadanie 34.
Jakie  są  etapy  cyklu  działań  zorganizowanych  w  edukacji
zdrowotnej?

A.  diagnoza, realizacja, weryfikacja, wykonanie,
B.  diagnoza, planowanie, realizacja, ocena,
C.  diagnoza, realizacja, weryfikacja, ocena,
D.  planowanie, diagnoza, wykonanie, ocena.

Zadanie 35.
Główne źródło finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi:

A.  budżet państwa,
B.  darowizny indywidualnych osób,
C.  lokaty bankowe,
D.  składki osób ubezpieczonych.

Zadanie 36.
W przypadku lekkiego przebiegu astmy uczeń:

A.  jest niezdolny do zajęć z wychowania fizycznego,
B . jest  zdolny  do  zajęć  wychowania  fizycznego  z

ograniczeniami,
C.  nie powinien jeździć na rowerze,
D.  może uprawiać sport bez ograniczeń.



Zadanie 37.
Uczennica  drugiej  klasy  szkoły  podstawowej  z  powodu  porażenia
mózgowego porusza się przy pomocy wózka. Jakie działania należy
podjąć  w  stosunku  do  dzieci  zdrowych,  aby  zaakceptowały
niepełnosprawną koleżankę?

A . zorganizować  szkolenie  na  temat  "ludzie
niepełnosprawni",

B . zorganizować  szkolenie  na  temat  " jak  powinny  być
traktowane  dzieci,  które  nie  akceptują
niepełnosprawnych kolegów",

C . poinformować  dzieci,  że  do  ich  klasy  będzie  chodziło
dziecko niepełnosprawne,

D . n a  każdy  dzień  należy  zaplanować  dyżury  dla  dzieci
zdrowych w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawną
koleżanką.

Zadanie 38.
Finansowanie  świadczeń  z  zakresu  medycyny  szkolnej  w  rodzaju
podstawowa  opieka  zdrowotna,  realizowanych  przez  pielęgniarki
szkolne opiera się na:

A.  ustalonej rocznej stawce kapitacyjnej,
B . ustalonej  rocznej  stawce  kapitacyjnej,  korygowanej

współczynnikiem odpowiednim dla typu szkoły i populacji
uczniów,

C . miesięcznym zestawieniu świadczeń realizowanych w danej
populacji,

D . miesięcznym zestawieniu świadczeń realizowanych w danej
populacji, korygowanym współczynnikiem odpowiednim dla
typu szkoły i populacji uczniów.

Zadanie 39.
Instruktorka  zajęć  na  basenie  zauważyła,  że  10-letnia
dziewczynka  od  pewnego  czasu  stała  się  zamknięta  w  sobie,
smutna  i  nie  chce  się  rozbierać  do  pływania.  Po  krótkiej
obserwacji  dziecka  instruktorka  domyśliła  się,  że  dziewczynka
może  być  molestowana  seksualnie.  O  swoich  przypuszczeniach
poinformowała  pielęgniarkę.  Jakie  działania  powinny  być
bezwzględnie podjęte w tej sytuacji?

A . poinformowanie  dziewczynki  o  przypuszczeniu,  że  jest
molestowana seksualnie,

B . pouczenie  dziewczynki,  aby  nie  mówiła  nikomu  o
zaistniałej sytuacji,

C.  zaopatrzenie dziewczynki w środki antykoncepcyjne,
D . poinformowanie  pedagoga  szkolnego  o  zaistniałej

sytuacji.



Zadanie 40.
Wśród  strategii  mających  na  celu  wzmocnienie  zdrowia
psychicznego  dzieci  i  młodzieży  wyróżniamy  podejście
promocyjne, które polega na:

A . edukacji  rodziców  pod  kątem  wczesnego  rozpoznawania
zaburzeń,

B . szkoleniu nauczycieli pod kątem wczesnego rozpoznawania
zaburzeń,

C . szkoleniu  nauczycieli  i  rodziców  pod  kątem  wczesnego
rozpoznawania zaburzeń,

D . stosowaniu  technik  poznawczych  np.  rozwijaniu
umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych,
treningu radzenia sobie ze stresem.

Zadanie 41.
W  którym  roku  higienistka  (pielęgniarka  szkolna)  otrzymała
status  pielęgniarki  środowiskowej  -  środowiska  nauczania  i
wychowania?

A.  1989,
B.  1985,
C.  1990,
D.  1988.

Zadanie 42.
Który z niżej wymienionych czynników NIE stanowi zagrożenia dla
zdrowia ucznia:

A.  duży hałas,
B.  zachowania prozdrowotne,
C.  stres,
D.  zachowania agresywne.

Zadanie 43.
Pielęgniarka pracująca w szkole powinna stosować między innymi
system  pomocy  wspierająco-uczący  o  charakterze  regulacyjnym,
rozwojowym  (tzw.  uczenie,  wspieranie).  Autorem  tego  systemu
jest:

A .  C. Roy,
B.  V. Henderson,
C.  F. Nightingale,
D.  D. Orem.



Zadanie 44.
Jakie istnieją formy krzywdzenia dzieci?

A.  przemoc w rodzinie, w szkole, na podwórku,
B.  przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbywanie,
C . maltretowanie,  pornografia,  bicie,  zmuszanie  do

jedzenia, głodzenie,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 45.
Jednym  z  elementów  służących  poprawie  opieki  zdrowotnej  są
standardy medyczne, wprowadzenie ich ma na celu:

A . ułatwienie  korzystania  z  aktualnej  wiedzy  medycznej  i
poprawę  procesu  podejmowania  decyzji  przez  personel
medyczny,

B . poprawę  jakości  świadczonych  usług  medycznych  i
optymalizację kosztów świadczeń zdrowotnych,

C . zabezpieczenie przed prawnymi skutkami niepowodzeń, w
przypadku postępowania zgodnie z wytycznymi,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 46.
Przygotowując uczniów do udzielania pomocy w napadzie padaczki
zwrócisz uwagę na:

A.  unieruchomienie choremu kończyn górnych i dolnych,
B.  utrzymanie chorego w pozycji siedzącej,
C . zabezpieczenie  chorego  przed  uszkodzeniem  ciała,

szczególnie głowy w czasie drgawek,
D.  podanie choremu wody do picia.

Zadanie 47.
Kryterium  diagnostycznym  dla  dziewcząt  z  jadłowstrętem
psychicznym NIE jest:

A . utrata  masy  ciała  powyżej  15%  masy  należnej  dla
wysokości ciała lub ubytek co najmniej 25% masy ciała z
okresu przedchorobowego,

B . u  dziewcząt  już  miesiączkujących  brak  co  najmniej
jednego kolejnego krwawienia miesięcznego,

C . nasilony  lęk  przed  zwiększeniem  masy  ciała  i  otyłością,
mimo rzeczywistej niedowagi,

D . zaburzony  sposób,  w  jaki  masa  ciała,  jego  kształty  i
wymiary są postrzegane i przeżywane przez pacjenta.



Zadanie 48.
Wspieranie pracowników szkoły i rodziców w tworzeniu w szkole i
w  domu  warunków  oraz  atmosfery  sprzyjającej  rozwojowi
psychospołecznemu  dziecka,  możliwości  przeżywania  sukcesów,
kształtowaniu  poczucia  własnej  wartości,  umiejętności  radzenia
sobie  w  sytuacjach  trudnych,  z  problemami  emocjonalnymi,
zwłaszcza  w  okresie  dojrzewania,  to  zadania  pielęgniarki
szkolnej należące do:

A.  profilaktyki pierwszorzędowej,
B.  profilaktyki drugorzędowej,
C.  profilaktyki trzeciorzędowej,
D . powyższy  zestaw  działań  nie  mieści  s ię  w  obszarze

proponowanych  działań  profilaktycznych  wchodzących  w
zakres kompetencji pielęgniarki szkolnej.

Zadanie 49.
Kluczowym czynnikiem, decydującym o efektach promocji zdrowia
wszystkich ludzi w społeczeństwie jest:

A . zaangażowanie wszystkich pracowników instytucji ochrony
zdrowia w działaniach edukacji zdrowotnej,

B.  poprawa standardu życia społeczeństwa,
C . doprowadzenie  do  sytuacji,  w  której  społeczeństwo

będzie  definiowało  problemy,  podejmowało  decyzje  i
współuczestniczyło w zmienianiu determinantów zdrowia,

D.  wpływanie na zmianę stylu życia jednostki.

Zadanie 50.
Nauczanie  zachowań  asertywnych  w  ramach  edukacji  zdrowotnej
służy:

A.  rozwojowi intelektualnemu,
B.  radzeniu sobie z przemocą w szkole,
C.  radzeniu sobie ze stresem,
D.  radzeniu sobie z obowiązkami szkolnymi.

Zadanie 51.
W  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  i  placówkach,  w
pomieszczeniach  w  których  odbywają  się  zajęcia,  zapewnia  się
temperaturę co najmniej:

A .  22˚C,
B.  20˚C,
C.  18˚C,
D.  15˚C.



Zadanie 52.
Rodzina kształtuje u dziecka nawyki prozdrowotne. Jakie funkcje
pełni w tej sytuacji pielęgniarka?

A.  sprawdzające,
B.  planujące,
C.  wspomagające i pomocnicze,
D.  weryfikujące.

Zadanie 53.
Obecnie  kompetencje  i  zadania  realizowane  przez  pielęgniarkę
środowiska nauczania i wychowania określa:

A . ustawa  o  zawodach  pielęgniarki  i  położnej  z  dnia  15
lipca  2011  r .  (Dz.  U.  z  2011r.  Nr  174,  poz.  1039  z
późn. zm.)

B . rozporządzenie  MZ  z  07.11.2007r.  w  sprawie  rodzaju  i
zakresu  świadczeń  zapobiegawczych,  diagnostycznych,
leczniczych  i  rehabilitacyjnych  udzielanych  przez
pielęgniarkę  albo  położną  samodzielnie  bez  zlecenia
lekarskiego (Dz. U. z 2007r., nr 210, poz. 1540),

C . rozporządzenie  MZ  z  2005r.  w  sprawie  zakresu  zadań
lekarza,  pielęgniarki,  położnej  podstawowej  opieki
zdrowotnej  (Dz.  U.  z  2005r.,  nr,  214,  poz.  1816)  a
także umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 54.
U  ucznia  z  rozpoznaną  cukrzycą  w  sytuacji  utraty  przytomności
na skutek hipoglikemii należy w pierwszej kolejności:

A .  podać doustnie glukozę,
B.  wstrzyknąć glukagon,
C.  wstrzyknąć insulinę,
D.  oznaczyć ciała ketonowe w moczu.

Zadanie 55.
Jak  należy  postępować  w  sytuacjach,  gdy  metody  wychowawcze
stosowane przez rodziców wobec swojego dziecka są niewłaściwe?

A.  skontaktować rodziców z poradnią rodzinną,
B.  udzielić rodzicom nagany,
C.  poinformować o sytuacji policję,
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 56.
Organizacja  i  przygotowanie  lekarskich  badań  profilaktycznych
przez pielęgniarkę polega na:

A . przygotowaniu odpowiednich formularzy,  poinformowaniu
rodziców  i  wychowawców  klas,  wpisaniu  wyników  testów
przesiewowych,  zebraniu  Kart  po  zakończeniu
profilaktycznych badań lekarskich,

B . poinformowaniu  rodziców  i  wychowawców  klas,  wpisaniu
wyników testów przesiewowych, zachowaniu odpowiedniej
kolejności  przekazywania  kart  -  pielęgniarka,
nauczyciel,  rodzic,  lekarz  oraz  zebraniu  Kart  po
zakończeniu profilaktycznych badań lekarskich,

C . przygotowaniu  odpowiednich  formularzy,  poinformowanie
wychowawców  klas,  wpisaniu  wyników  testów
przesiewowych,  zebranie  Kart  po  zakończeniu
profilaktycznych badań lekarskich,

D . przygotowaniu  odpowiednich  formularzy,  poinformowanie
rodziców  i  wychowawców  klas,  wpisaniu  wyników  testów
przesiewowych.

Zadanie 57.
Maturzysta  prosi  pielęgniarkę  o  udzielenie  wskazówek  jak
skutecznie  przygotować  się  do  egzaminu  dojrzałości.  Z  podanych
wariantów wybierz spełniający zasady higieny pracy umysłowej:

A . systematyczna  nauka  przeplatana  różnymi  formami
wypoczynku oraz regularne spożywanie posiłków,

B . wielogodzinna nauka wspomagana kroplami uspokajającymi
przed snem,

C . systematyczna  nauka  wspomagana  dużą  ilością  kawy  i
herbaty,

D.  systematyczna nauka wspomagana napojami pobudzającymi.

Zadanie 58.
Które  z  poniższych  wskazówek  dotyczących  przygotowania  wagi
lekarskiej do pomiarów masy ciała dzieci są prawidłowe?

A . ustawić wagę w pozycji  poziomej,  tarować po każdych 10
pomiarach,

B . ustawić  wagę  w  pozycji  poziomej,  tarować  po  każdym
pomiarze,

C . ustawić  wagę  w  lekkim  pochyleniu  w  kierunku  tylnym,
tarować wagę tylko przed rozpoczęciem pomiarów,

D . ustawić  wagę  w  lekkim  pochyleniu  do  przodu,  tarować
zależnie od wieku dzieci.



Zadanie 59.
Jakie objawy świadczą o maltretowaniu emocjonalnym dziecka?

A . wyrażanie  lęku  przed  rodzicami,  niechętne  powroty  do
domu, unikanie bliskich kontaktów z dorosłymi,

B . płaczliwość,  wybuchowość,  zmiana  osobowości,
"wyzywające" zachowanie się, ucieczki z domu,

C . moczenie  nocne,  zachowania  antyspołeczne,  szukanie
różnych znajomości,

D . niska  samoocena,  ssanie  palca,  zaburzenia  snu,
pseudodojrzałość  w  zachowaniu,  agresywność,  uległość,
próby samobójcze.

Zadanie 60.
Najkorzystniejszą porą w ciągu dnia do podejmowania wysiłku, co
powinien uwzględniać rozkład zajęć ucznia, są godziny:

A.  8.00-12.00,
B.  10.00-14.00,
C.  12.00-17.00,
D.  nie ma to znaczenia.

Zadanie 61.
C o wykrywa pielęgniarka szkolna za  pomocą testu przesiewowego
Cover-test?

A.  obecność zeza,
B.  zaburzenia widzenia barw,
C.  uszkodzenie słuchu,
D.  zaburzenia statyki ciała.

Zadanie 62.
8-letnia  uczennica  rozpoczęła  naukę  w  klasie  integracyjnej.
Dziewczynka z powodu porażenia mózgowego porusza się na wózku.
Matka obawia się negatywnych postaw społecznych uczniów szkoły
wobec  je j  dziecka.  Jakie  działania  należy  podjąć,  aby  dziecko
nie czuło się odosobnione w klasie?

A.  prowadzić zajęcia pod kątem dziecka niepełnosprawnego,
B.  organizować wspólne zabawy integrujące grupę,
C . włączyć  dziecko  niepełnosprawne  do  zabaw  jako

obserwatora,
D.  zaproponować indywidualny tok nauczania dla dziecka.



Zadanie 63.
Etap planowania w procesie pielęgnowania związany jest z:

A . gromadzeniem  danych,  przygotowaniem  dawcy  opieki,
przygotowaniem biorcy opieki,

B . ustalaniem  celu  opieki,  dobieraniem  osób,  działań  i
sprzętu  do  zadań  oraz  formułowaniem  planu  opieki
pielęgnacyjnej,

C . stawianiem  diagnozy  pielęgniarskiej,  formułowaniem
planu opieki pielęgniarskiej,

D . formułowaniem  planu  opieki  pielęgniarskiej,
przygotowaniem  dawcy  opieki,  stawianiem  diagnozy
pielęgniarskiej.

Zadanie 64.
Profilaktyka choroby reumatycznej u dzieci polega głównie na:

A.  stosowaniu diety niskokalorycznej,
B.  ograniczeniu wysiłku fizycznego,
C.  unikaniu sportów zimowych,
D.  leczeniu i zapobieganiu zakażeniom paciorkowcowym.

Zadanie 65.
Najbardziej  istotne  w  planowaniu  działań  profilaktycznych  w
zakresie palenia tytoniu jest:

A .  uświadomienie uczniom szkodliwości palenia tytoniu,
B . wyrobienie  przekonania  wśród  uczniów  o  ich

odpowiedzialności za własne zdrowie,
C . uświadomienie  uczniom  kosztów  związanych  z  paleniem

tytoniu,
D.  poznanie stylu życia uczniów.

Zadanie 66.
Znajomość problematyki, celów zajęć, wieku audytorium, warunków
lokalowych jest przydatna pielęgniarce szkolnej w:

A.  doborze form i metod pracy w zakresie promocji zdrowia,
B.  sporządzaniu planu pracy,
C.  udzielaniu wsparcia emocjonalnego,
D.  udzielaniu pierwszej pomocy w urazach.

Zadanie 67.
Wczesnym objawem hipoglikemii u dziecka z cukrzycą NIE jest:

A .  uczucie głodu,
B.  osłabienie,
C.  zlewny pot,
D.  napad drgawek.



Zadanie 68.
D o najczęstszych przyczyn  upośledzenia  umysłowego  dziecka  NIE
zalicza się:

A .  urazów okołoporodowych,
B.  zakażeń wewnątrzłonowych,
C.  czynników genetycznych,
D.  wad układu krążenia.

Zadanie 69.
W  czasie  zajęć  w  klasie  pierwszej  zauważyła  Pani,  że  dziecko
posługuje się lewą ręką w czasie rysowania. Jak zareagujesz?

A.  będę go namawiała do malowania prawą ręką,
B.  będę żartem starała się wyperswadować tę skłonność,
C.  zabronię posługiwania się lewą ręką,
D . nie  podejmę  żadnych  działań  bez  konsultacji  z

psychologiem.

Zadanie 70.
Po urazie głowy w przypadku krwiaka nadtwardówkowego:

A.  objawy szybko narastają stanowiąc zagrożenie życia,
B.  objawy ujawniają się w przeciągu 48 godzin po urazie,
C.  następuje wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa,
D.  następuje obniżenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Zadanie 71.
Główną przyczyną negatywnych postaw w stosunku do osób chorych
na epilepsję jest:

A .  izolacja rodziców dzieci chorych na epilepsję,
B . nieświadomość  na  temat  choroby  i  nieumiejętność

radzenia sobie w sytuacji napadu ataku,
C.  nietolerancyjność społeczeństwa,
D.  brak wychowania.

Zadanie 72.
W 1970 roku WHO ogłosiło l istę czynników warunkujących zdrowie
indywidualnej  osoby  i  społeczeństwa.  Wśród  tych  czynników  NIE
wymieniono:

A.  zapewnienia dobrych warunków mieszkaniowych,
B.  uzyskania odpowiedniego wykształcenia,
C . zorganizowania powszechnie dostępnych świadczeń ochrony

zdrowia,
D.  możliwości gromadzenia oszczędności.



Zadanie 73.
W  działaniach na rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów biorą
udział:

A .  szkoła i ochrona zdrowia,
B.  uczeń, szkoła i rodzice,
C.  uczeń, szkoła, rodzice i pracownicy ochrony zdrowia,
D.  tylko pracownicy ochrony zdrowia.

Zadanie 74.
Uczeń  pierwszej  klasy  gimnazjum  przychodzi  do  pielęgniarki
szkolnej  z  problemem polegającym na tym, że  podczas udzielania
odpowiedzi  ustnych  na  lekcji  jąka  się.  To  powoduje,  ze  uczeń
nie  zabiera  głosu  na  lekcji,  skraca  swoje  wypowiedzi  i  przez  to
otrzymuje  gorsze  oceny.  Cała  ta  sytuacja  męczy  go  bardzo  i
chciałby  coś  z  tym  zrobić.  Jaką  fachową  formę  pomocy
zaproponujesz?

A.  rozmowę z wychowawcą,
B.  spotkanie z dyrektorem,
C . rozmowę z rodzicami, zasugerowanie wizyty u psychologa

i logopedy,
D.  zajęcia z surdopedagogiem.

Zadanie 75.
Uczniów, którzy ze względów zdrowotnych wymagają dodatkowych
ćwiczeń  korekcyjnych  kwalifikuje  s ię  do  grupy  wychowania
fizycznego:

A.  As ,
B.  B ,
C.  Bk,
D.  C .

Zadanie 76.
Kwalifikacji ucznia do zajęć z wychowania fizycznego dokonuje:

A . lekarz  na  podstawie  wyników  badania  podmiotowego  i
badań specjalistycznych,

B . lekarz  na  podstawie  wyników  badania  podmiotowego,
przedmiotowego  i  badań  specjalistycznych  oraz
laboratoryjnych,

C.  pielęgniarka na podstawie orzeczenia lekarskiego,
D.  pielęgniarka na podstawie wyników badania podmiotowego.



Zadanie 77.
Pielęgniarka  przeprowadziła  wywiad  wśród  dzieci  nauczania
początkowego  na  temat  ich  sposobu  odżywiania  i  ulubionych
potraw.  Z  analizy  uzyskanych  informacji  zorientowała  się,  że
większość  dzieci  odżywia  się  nieprawidłowo.  Jakie  czynniki  w
głównej  mierze  mają  wpływ  na  sposób  odżywiania  dzieci  w  tym
wieku?

A.  zwyczaje rodzinne w zakresie odżywiania,
B . poziom  wiedzy  uczniów  na  temat  zasad  zdrowego

odżywiania,
C.  poziom wykształcenia rodziców,
D.  plan zajęć w szkole.

Zadanie 78.
Masę  ciała  odpowiadającą  wartości  BMI  między  25-30  uznaje  s ię
za :

A.  niedowagę,
B.  normę,
C.  nadwagę,
D.  otyłość.

Zadanie 79.
Według którego modelu pielęgnowania, zadaniem pielęgniarki jest
przygotowanie  pacjenta  do  znalezienia  optymalnego  sposobu
radzenia sobie z problemami jakie napotyka on i jego rodzina?

A.  B. Neumen,
B.  C. Roy,
C.  V. Henderson,
D.  D. Rogers.

Zadanie 80.
U  dwunastoletniego  chłopca  chorego  na  lekką  postać  astmy  w
czasie  lekcji  wystąpiło  uczucie  duszności.  Oddech  chłopca  był
świszczący,  wystąpił  suchy  kaszel  i  uczucie  ciasnoty  w  klatce
piersiowej.  W  tej  sytuacji  chłopiec  powinien  przyjąć  leki  z
grupy:

A.  glikokortykosterydów,
B.  krótko działających beta 2-mimetyków,
C.  mukolityków,
D.  antyhistaminowych.



Zadanie 81.
Wybierając  określony  problem,  którego  rozwiązania  podejmujesz
s ię  poprzez  realizację  swojego  programu  promocji  zdrowia,
należy  pamietać,  aby  wziąć  pod  uwagę  następujące  kryteria
ważności tego problemu:

A.  ostrość problemu - jego wymiar zdrowotny,
B . częstość  występowania  problemu  i  jego  lokalny

charakter,
C . negatywne  konsekwencje  w  innych  niż  zdrowotnych

obszarach,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 82.
Podstawowym  zadaniem  nowoczesnej  edukacji  zdrowotnej  jest
przede wszystkim:

A . wspomaganie  w  tworzeniu  nowoczesnej  edukacji
zdrowotnej,  zapobieganie  chorobom  i  pomnażanie
potencjału zdrowia,

B . podporządkowanie  założeniom  nowoczesnej  prewencji  i
edukacji,

C . wspomaganie  tworzenia  warunków  dla  zmiany  -
podejmowanie  wysiłków  na  rzecz  wzrostu  kompetencji
jednostek  i  grup  w  sferze  samodzielnego  działania  na
rzecz  zdrowia,  na  różnych  poziomach  organizacji  życia
społecznego,

D . wspomaganie tworzenia nowoczesnej edukacji zdrowotnej i
rozwiązywanie  problemów  na  różnych  poziomach
organizacji życia społecznego.

Zadanie 83.
Pielęgniarka  realizuje  program  edukacji  zdrowotnej  w  szkole
podstawowej na temat "Wpływ aktywności fizycznej na prawidłową
masę  ciała".  Jakie  czynniki,  związane  bezpośrednio  z  uczniem,
należy  uwzględnić  planując  program  ćwiczeń  fizycznych  dla
uczniów szkoły podstawowej?

A . nie  ma takiej  potrzeby,  program powinien być jednakowy
dla każdego ucznia,

B.  wiek uczniów,
C.  masę ciała uczniów,
D.  płeć uczniów.



Zadanie 84.
15-letnia  dziewczynka  od  pewnego  czasu  stała  się  apatyczna,
zamknięta  w  sobie,  nie  przejawia  żadnej  aktywności.  Twierdzi  że
d o  niczego  się  nie  nadaje,  że  nic  nie  potrafi  dobrze  zrobić.
Dziewczynka  zaniedbuje  życie  towarzyskie,  straciła  apetyt.
Lekarz  pediatra  nie  stwierdził  u  niej  żadnej  choroby.  Jakie
działania podejmiesz jako pielęgniarka w tej sytuacji?

A.  polecisz konsultację u psychologa,
B.  przeprowadzisz rozmowę z koleżankami,
C.  zastosujesz terapię lekami uspakajającymi,
D.  nie podejmiesz żadnych działań.

Zadanie 85.
Działania promujące zdrowie ucznia głównie powinny odbywać się
w ścisłej współpracy z:

A .  grupą rówieśniczą i szkołą,
B.  psychologiem i szkołą,
C.  rodziną i szkołą,
D.  psychologiem i grupą rówieśniczą.

Zadanie 86.
Powikłaniem  w  otyłości  u  dzieci  i  młodzieży  w  wieku  szklonym
NIE jest:

A .  koślawość kolan,
B.  płaskostopie,
C.  izolacja społeczna,
D.  niedociśnienie.

Zadanie 87.
Wyróżnia  się  trzy  typy  (modele)  edukacji  zdrowotnej
uwzględniające  rodzaj  relacji  między  nadawcą  i  odbiorcą
informacji  oraz  konsekwencje  cech  tej  relacji  na  skuteczność
podejmowanych działań edukacyjnych. Która z odpowiedzi zawiera
poprawne nazwy trzech modeli (typów) edukacji zdrowotnej?

A.  autorytatywna, profilaktyczna, promująca,
B.  profilaktyczna, uczestnicząca, promująca,
C.  profilaktyczna, autorytatywna, uczestnicząca,
D.  autorytatywna, uczestnicząca, promująca.

Zadanie 88.
W  celu  uzyskania  najpełniejszej  informacji  o  uczniu  niezbędnej
do rozpoznania jego stanu, wykorzystuje się:

A . obserwację,  wywiad,  pomiar,  analizę  dokumentacji
medycznej,

B.  obserwację, wywiad,
C.  analizę dokumentacji medycznej, obserwację,
D.  pomiar, obserwację i wywiad.



Zadanie 89.
7-letni  chłopiec  sprawia  problemy  wychowawcze.  Jest
nadpobudliwy,  nie  potrafi  skoncentrować  uwagi  podczas  lekcji,
bywa agresywny w stosunku do kolegów, wykazuje brak dojrzałości
emocjonalnej.  Z  rozmowy  z  rodzicami  wynika,  że  chłopiec
traktowany  jest  przez  nich  bardzo  ozięble.  Rodzice  stawiają
przed nim bardzo duże wymagania. Ojciec chłopca uważa, że tylko
ostre wychowanie może zrobić z niego porządnego człowieka. Jaki
czynnik  jest  istotny  w  planowaniu  opieki  nad  dzieckiem,  u
którego występuje brak dojrzałości emocjonalnej?

A.  zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa,
B . zapewnienie  dziecku  miejsca  w  świetlicy  po  lekcjach,

aby mogło w spokoju przygotować się do zajęć,
C.  rozwijanie w dziecku zainteresowań,
D . zastosowanie  wobec  dziecka  właściwej  metody

wychowawczej.

Zadanie 90.
Społeczno-ekologiczny  model  zdrowia,  stanowiący  podstawę
promocji zdrowia, zakłada istnienie:

A . nierównego  dostępu  do  zdrowia  zależnego  od  cech
położenia  społecznego,  takich  jak  płeć,  dochód,  wiek,
poziom wykształcenia,

B . równego  dostępu  do  zdrowia  niezależnie  od  cech
położenia  społecznego,  takich  jak  wiek,  poziom
wykształcenia, płeć, dochód,

C . nierównego  dostępu  do  zdrowia  zależnego  od  cech
biologicznych jednostki,

D . równego  dostępu  do  zdrowia  niezależnie  od  cech
biologicznych jednostki.

Zadanie 91.
Podstawą finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez
pielęgniarkę szkolną jest:

A . l iczba  uczniów,  przygotowana  w  oparciu  o  tzw.  l isty
uczniów, potwierdzone podpisem dyrektora szkoły,

B . bilans kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez
pielęgniarkę  szkolną  w  środowisku  nauczania  i
wychowania,

C . l iczba  wykonywanych  testów  przesiewowych,  zgodnie  z
obowiązującym programem i obowiązującymi procedurami,

D . typ  szkoły,  w  której  realizowane  są  świadczenia
pielęgniarskie.



Zadanie 92.
Ocena dojrzałości szkolnej uczniów uwzględnia obecnie:

A . ocenę  rozwoju  procesów  poznawczych,  sprawności
ruchowej,  rozwój  społeczny  i  emocjonalny,  zasób
wiadomości i umiejętności,

B.  wiek kalendarzowy ucznia,
C.  iloraz inteligencji,
D.  wyniki bilansu zdrowotnego 6-latka.

Zadanie 93.
W  2001  roku  powstało  Krajowe  Stowarzyszenie  Pielęgniarek
Medycyny  Szkolnej  broniące  interesów  tej  grupy  zawodowej.
Siedziba stowarzyszenia znajduje się w:

A.  Łodzi,
B.  Warszawie,
C.  Szczecinie,
D.  Poznaniu.

Zadanie 94.
Jednym  z  zadań  szkolnych  koordynatorów  Szkoły  Promującej
Zdrowie  jest  pozyskiwanie  rodziców  do  współpracy,  która  polega
na:

A.  pokazaniu rodzicom efektów nauczania,
B.  zapraszaniu rodziców na spotkania z nauczycielami,
C . pokazaniu  rodzicom  ich  osobistych  korzyści,

przekazywaniu  oczekiwań  wobec  rodziców,  pytaniu  o
zdanie,

D.  zapraszaniu na wspólne imprezy.

Zadanie 95.
Prawo  do  korzystania  ze  świadczeń  zdrowotnych  ubezpieczonego
pracownika mają:

A.  niepełnoletnie dzieci,
B . członkowie  rodziny,  pozostający  na  utrzymaniu

pracownika lub nieposiadający własnych dochodów,
C.  współmałżonek,
D.  dzieci bez względu na wiek.



Zadanie 96.
Profilaktyczna  opieka  zdrowotna  sprawowana  nad  dziećmi  i
młodzieżą NIE obejmuje:

A . kierowania  postępowaniem  poprzesiewowym  oraz
sprawowania  opieki  nad  uczniami  objętymi  tym
postępowaniem,

B . badania  w  zakresie  zdrowotnej  gotowości  szkolnej
uczniów,

C . doradztwa  dyrektorowi  szkoły  w  sprawie  warunków
bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków
sanitarnych w szkole,

D.  organizowania profilaktycznych badań lekarskich.

Zadanie 97.
Które  z  poniższych  zaleceń  przekażesz  dziecku  z  dychawicą
oskrzelową  oraz/lub  jego  rodzicom  w  ramach  przygotowania  do
aktywnego trybu życia z chorobą?

A . unikanie  wysiłków  fizycznych  przy  zanieczyszczeniu
powietrza (zapylenie, dym tytoniowy itp.),

B .  nauczenie dziecka oddychania przez usta,
C.  unikanie jakichkolwiek wysiłków fizycznych,
D.  wypicie przed wysiłkiem fizycznym chłodnego napoju.

Zadanie 98.
Świadczenia  w  zakresie  profilaktyki  podejmowane  przez
pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania obejmują:

A . udział w projektowaniu i programowaniu zajęć z edukacji
zdrowotnej w placówce nauczania i wychowania,

B.  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
C.  realizowanie programów profilaktycznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 99.
W  edukacji  zdrowotnej  należy  zwracać  uwagę  na  fakt,  że  ryzyko
związane z paleniem tytoniu jest:

A . odwracalne,  a  utrzymanie  się  zwiększonego  ryzyka  po
zaprzestaniu  palenia  tytoniu  uwarunkowane  jest  płcią
palącego i jego wiekiem,

B . odwracalne,  a  utrzymywanie  się  zwiększonego  ryzyka  po
zaprzestaniu  palenia  tytoniu  zależy  od  intensywności
palenia i okresu jaki upłynął od jego zaprzestania,

C . odwracalne  i  mija  natychmiast  po  zaprzestaniu  palenia
tytoniu,

D.  nieodwracalne.



Zadanie 100.
Pielęgniarka szkolna najczęściej wypełnia funkcję:

A.  promowania zdrowia, opiekuńczą,
B.  opiekuńczą, terapeutyczną,
C.  terapeutyczną, promowania zdrowia,
D.  wychowawczą, terapeutyczną.

Zadanie 101.
Która  z  niżej  wymienionych  cech  procesu  pielęgnowania  mówi  o
tym,  że  model  opieki  pielęgniarskiej  można  stosować  w
odniesieniu do  pacjenta indywidualnego,  a  także  jego  środowiska
(uczeń - klasa - szkoła)?

A.  wieloetapowość,
B.  ciągłość i dynamika,
C.  uniwersalność,
D.  logiczność i następstwo czasowe.

Zadanie 102.
W przypadku świerzbu typowym umiejscowieniem zmian na skórze
jest/są:

A.  palce rąk, pachwiny, pępek, pachy, nadgarstki,
B.  pępek, łokcie, spojenie łonowe,
C.  okolice otworów naturalnych ciała,
D.  klatka piersiowa, pośladki, głowa.

Zadanie 103.
Jakie  należy  podjąć  działania,  kiedy  uczeń  został  ugryziony
przez nieznanego psa w czasie przerwy lekcyjnej?

A . przemyć  ranę  wodą  z  mydłem,  obficie  wypłukać,  założyć
jałowy opatrunek, uspokoić dziecko i odesłać na lekcje,

B . zaopatrzyć ranę jałowym opatrunkiem, uspokoić dziecko i
zawiadomić rodziców,

C . przemyć  ranę  roztworem  rivanolu,  uspokoić  dziecko  i
odesłać do domu pod opieką koleżanki,

D . przemyć ranę wodą z  mydłem, obficie  wypłukać i  założyć
jałowy  opatrunek,  uspokoić  dziecko  i  powiadomić
rodziców.

Zadanie 104.
U  młodzieży  endogenny  zespół  depresyjny  typu  "czystej  depresji"
objawia się:

A . somatycznymi  objawami  lęku  i  zachowaniami
hipochondrycznymi,

B.  cichą rezygnacją, obniżonym nastrojem i napędem,
C.  trudnościami w nauce, poczuciem bezsensu życia,
D . zmiennością  nastroju i  autodestrukcyjnymi zaburzeniami

zachowania.



Zadanie 105.
Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  po  zawarciu  umowy  o  udzielanie
świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  środowisku  nauczania  i
wychowania, przekazuje do właściwego wojewody następujące dane:

A.  nazwę i adres świadczeniobiorcy,
B . miejsce  udzielania  uczniom  profilaktycznych  świadczeń

opieki zdrowotnej,
C . l iczbę osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami

na terenie danej szkoły,
D . liczbę uczniów skierowanych do placówek ochrony zdrowia

w danym roku.

Zadanie 106.
Pielęgniarka,  higienistka  szkolna  albo  położna  prowadzą
dokumentację  medyczną  uczniów,  która  jest  przechowywana  w
gabinecie  profilaktyki  zdrowotnej  i  pomocy  przedlekarskiej  w
szkole przez okres:

A.  funkcjonowania danej szkoły,
B . pobierania  nauki  w  danej  szkole  i  1  roku  po  je j

ukończeniu przez ucznia,
C . pobierania  nauki  w  danej  szkole  i  5  lat  po  je j

ukończeniu przez ucznia,
D.  pobierania nauki w danej szkole.

Zadanie 107.
Podstawą  nowego  systemu  opieki  zdrowotnej  nad  uczniem  jest
koncepcja:

A.  profilaktyki chorób,
B.  promocji zdrowia,
C.  rozwoju ucznia,
D.  rehabilitacji ucznia.

Zadanie 108.
Przeciętne  dziecko  w  wieku  szkolnym  (6-12  lat)  w  ciągu  roku
rośnie średnio około:

A.  5 cm,
B.  3 cm,
C.  1 cm,
D.  7 cm.



Zadanie 109.
Marketing  społeczny  obejmuje  wykorzystanie  mass  mediów  do
rozgłaszania  wiadomości  tak  rozlegle  jak  to  możliwe.  Marketing
może być wykorzystany w edukacji zdrowotnej. Spośród poniższych
zdań wybierz jedno twierdzenie prawdziwe:

A . przy użyciu mass mediów informacja zdrowotna może być
łatwo mylona z edukacją zdrowotną,

B . poprzez  mass  media  można  łatwo  przekazywać
skomplikowane  informacje,  np.  współoddziaływanie
czynników ryzyka w chorobie,

C . poprzez  mass  media  łatwo  można  nauczyć  ludzi
skomplikowanych  technik  profilaktycznych  i
współdziałania społecznego,

D . poprzez mass media można wpłynąć na zmianę podejścia i
poglądy ludzi o ściśle ustalonych poglądach.

Zadanie 110.
W  przypadku  mukowiscydozy  preparaty  enzymów  trzustkowych
powinny być podawane dziecku:

A.  w dwóch porcjach, na początku i w trakcie posiłku,
B.  15-30 minut przed każdym posiłkiem,
C.  bezpośrednio po zjedzonym posiłku,
D.  czas podawania leku nie odgrywa istotnej roli.

Zadanie 111.
Jakie  3  płaszczyzny  uwzględnia  analiza  standardów
pielęgniarskich?

A.  diagnostyczne, realizacji, wynikowe,
B.  zadaniowe, realizacji, wynikowe,
C.  zadaniowe, diagnostyczne, realizacji,
D.  diagnostyczne, zadaniowe, wynikowe.

Zadanie 112.
Według promocji zdrowia kontrolę nad zdrowiem należy rozumieć w
znaczeniu możliwości i konieczności:

A . wglądu we własne zdrowie i  przejawiania troski o własne
zdrowie,

B.  uczestniczenia w badaniach przesiewowych,
C.  systematycznego przeprowadzania badań profilaktycznych,
D.  wykonywania badań w ramach bilansu zdrowia.



Zadanie 113.
Padaczka zaliczana jest do chorób społecznych, ponieważ:

A . m a długotrwały przebieg a niezwykłość objawów wywołuje
niechęć do chorych na padaczkę,

B . wiele  osób  choruje,  co  stanowi  duże  obciążenie  dla
społeczeństwa,

C . z e  względu  na  duże  rozpowszechnienie  i  przewlekły
przebieg ma wpływ na chorego, jego rodzinę i otoczenie,

D . z e  względu  na  przewlekły  i  długotrwały  przebieg
wywołuje zmiany w zachowaniu chorego.

Zadanie 114.
Najczęstszymi  dolegliwościami  u  dzieci  z  koarktacją  aorty  w
wieku szkolnym są:

A.  duszność, kaszel, sinica ust i nosa,
B.  bóle głowy, krwawienia z nosa, bóle kończyn dolnych,
C . kołatanie  serca,  omdlenia  ortostatyczne,  uczucie

duszności,
D . bóle zamostkowe, drętwienie kończyn górnych, zaburzenia

widzenia.

Zadanie 115.
Aktywność  fizyczna  jest  niezbędna  do  prawidłowego  rozwoju
fizycznego,  emocjonalnego,  intelektualnego  i  społecznego
dziecka. Jest więc ona podstawowym elementem:

A.  terapii zaburzeń i chorób, zapobiegania chorobom,
B.  zdrowego stylu życia, radzenia sobie ze stresem,
C . zdrowego  stylu  życia,  zapobiegania  chorobom,  radzenia

sobie ze stresem, terapii zaburzeń i chorób,
D . pożądanego  stylu  życia,  radzenia  sobie  ze  stresem,

zapobiegania chorobom.



Zadanie 116.
Które  z  poniżej  opisanych  6-letnich  dzieci  będzie  miało
największe  trudności  z  adaptacją  szkolną  (przygotowaniem  do
nauki)?

A . dziecko,  które  czasami  prosi  o  powtarzanie  słów,
czasami  rozlewa  napoje,  jest  ruchliwe,  podczas
rysowania przyciska mocno kredki do papieru,

B . dziecko,  które  często  się  potyka,  ma  trudności  z
zapinaniem  guzików,  ma  kłopoty  z  orientacją  w  czasie,
bardzo często jest rozdrażnione,

C . dziecko,  które  chodzi  sprawnie,  ma  trudności  z
wycinaniem  drobnych  części,  czasami  jest  w  złym
humorze, jest pewne siebie,

D . dziecko,  które  chodzi  sprawnie,  czasami  prosi  o
powtarzanie  słów,  czasami  zostawia  zabawki  na  placu
zabaw.

Zadanie 117.
Standardy  postępowania  w  profilaktycznej  opiece  zdrowotnej  nad
uczniami NIE obejmują:

A.  grupowej profilaktyki próchnicy zębów,
B.  testów przesiewowych,
C.  edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców,
D.  ponadobowiązkowych szczepień ochronnych.

Zadanie 118.
W ochronie i promowaniu zdrowia uczniów powinni uczestniczyć:

A.  rodzice, uczeń, szkoła, ochrona zdrowia,
B.  rodzice, nauczyciele, ochrona zdrowia,
C.  uczeń, nauczyciele, ochrona zdrowia,
D.  rodzice, nauczyciele, pielęgniarka.

Zadanie 119.
Werbalne  techniki  gromadzenia  informacji  przez  pielęgniarkę
szkolną dla potrzeb diagnozy to:

A.  obserwacja,
B.  analiza dokumentów,
C.  pomiar masy ciała,
D.  rozmowa, wywiad.



Zadanie 120.
Pielęgniarka  w  szkole,  ze  względu  na  dużą  samodzielność  w
podejmowaniu  decyzji  oraz  zadania,  jakie  realizuje  na  rzecz
ucznia,  zobowiązana  jest  do  zastosowania  zasad  "sprawnego
działania",  zwanych  inaczej  "zasadami  działania
zorganizowanego", określanymi jako:

A.  diagnoza pielęgniarska,
B.  proces pielęgnowania,
C.  model ograniczonego pielęgnowania,
D.  model zależnego pielęgnowania.

Zadanie 121.
Otyłość pierwotna jest spowodowana:

A . zachwianiem  równowagi  pomiędzy  podażą  energii,  a  je j
wydatkowaniem,

B.  uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego,
C.  zaburzeniami hormonalnymi,
D.  niedoczynnością tarczycy.

Zadanie 122.
Jeżeli  u  dziecka  chorego  na  cukrzycę  wystąpi  nagły  głód,
osłabienie, bladość, drżenie rąk, należy natychmiast podać:

A.  insulinę krótkodziałającą,
B.  kostki cukru do ssania,
C.  zupę mleczną,
D.  Kalium effervescens.

Zadanie 123.
Niedobór  masy  ciała  u  dzieci  i  młodzieży  to  zaburzenie,  w
którym:

A . wartość  wskaźnika  BMI  badanej  osoby  usytuowana  jest
poniżej 10 centyla dla płci i wieku,

B . wartość  wskaźnika  BMI  badanej  osoby  usytuowana  jest
poniżej 5 centyla dla płci i wieku,

C . wartość  wskaźnika  BMI  u  dziewcząt  usytuowana  jest
poniżej 10 centyla,

D . wartość  wskaźnika  BMI  u  chłopców  usytuowana  jest
poniżej 10 centyla.

Zadanie 124.
Który  z  wymienionych  etapów  procesu  pielęgnowania  kończy
postawienie diagnozy pielęgniarskiej?

A.  IV etap,
B.  II etap,
C.  I etap,
D.  III etap.



Zadanie 125.
W kształtowaniu u uczniów zachowań zdrowotnych w szkole równie
ważne jak edukacja zdrowotna jest:

A .  poziom wiedzy uczniów,
B.  wiek uczniów,
C.  sytuacja ekonomiczna rodziny ucznia,
D.  sytuacja zdrowotna ucznia w szkole.

Zadanie 126.
Który  z  niżej  wymienionych  modeli  pielęgnowania  opiera  się  na
koncepcji medycyny holistycznej i nawiązuje do teorii stresu:

A.  C. Roy,
B.  V. Henderson,
C.  B. Neumen,
D.  D. Orem.

Zadanie 127.
Pielęgniarka  szkolna  zapewnia  dostępność  do  świadczeń  w
wymiarze czasu pracy:

A . w  zależności  od  l iczby  uczniów  objętych  opieką,  ale  nie
mniej niż 10 godzin tygodniowo,

B . o d  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  7.30  do
godziny 15.00,

C.  codziennie przez 7 godzin i 35 minut,
D.  proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką.

Zadanie 128.
Dokończ  zdanie.  W  kontekście  definicji  promocji  zdrowia,
rozumianej  jako  "proces  umożliwiający  ludziom  kontrolę  nad
własnym zdrowiem oraz poprawę zdrowia":

A . promocja  zdrowia  jest  znaczącym  elementem  edukacji
zdrowotnej,

B . edukacja  zdrowotna,  obok  polityki  społecznej,  jest
znaczącym elementem promocji zdrowia,

C . promocja  zdrowia  jest  jednym  z  zadań  edukacji
zdrowotnej,

D.  edukacja zdrowotna ma cele inne niż promocja zdrowia.



Zadanie 129.
Zaplanowała  Pani  wykonanie  testu  przesiewowego do  wykrywania
podwyższonego  ciśnienia  tętniczego  krwi.  Otrzymała  Pani
informację  od  uczniów,  że  w  dniu  dzisiejszym będą  pisać  próbny
egzamin gimnazjalny. Jaką należy podjąć decyzję w tej sytuacji?

A.  wykonać test przesiewowy przed rozpoczęciem egzaminu,
B . przełożyć  wykonanie  testu  przesiewowego  na  następny

dzień,
C.  wykonać test przesiewowy po zakończeniu egzaminu,
D . przełożyć  wykonanie  testu  przesiewowego,  a  termin

uzgodnić z wychowawcą klasy.

Zadanie 130.
Zgodnie  z  koncepcją  promocji  zdrowia  -  zdrowie  jest  traktowane
jako:

A.  brak choroby,
B.  dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne,
C . potencjał  jakim  człowiek  dysponuje,  który  powinien

rozwijać i chronić,
D.  pozytywny stan człowieka.

Zadanie 131.
Do pomiaru wysokości ciała, głowa ucznia powinna być ustawiona:

A . tak,  aby  dolne  krawędzie  otworów  usznych  i  dolne
krawędzie  oczodołów  znajdowały  się  na  tym  samym
poziomie,

B . w  płaszczyźnie  uszno-ocznej,  tak  aby  górne  krawędzie
otworów usznych i dolne krawędzie oczodołów znajdowały
się na tym samym poziomie,

C . tak,  aby  dolne  krawędzie  otworów  usznych  i  górne
krawędzie  oczodołów  znajdowały  się  na  tym  samym
poziomie,

D . tak,  aby  górne  krawędzie  otworów  usznych  i  górne
krawędzie  oczodołów  znajdowały  się  na  tym  samym
poziomie.



Zadanie 132.
Edukacja  zdrowotna  oparta  na  przekazie  informacji,  obejmująca
element  poznawczy  i  moralny,  w  której  przekaz  przebiega  od
osoby  posiadającej  wiedzę  do  osoby  pragnącej  ją  zdobyć,  a
przekazywanie  wiedzy  w  ramach  tego  rodzaju  edukacji  połączone
jest  z  precyzyjnymi  wskazówkami,  co  powinno  być  zrobione  a
czego  należy  unikać,  aby  nie  stracić  zdrowia,  to  typ  edukacji
zdrowotnej określanej jako edukacja:

A.  autorytatywna,
B.  profilaktyczna,
C.  promująca,
D.  uczestnicząca.

Zadanie 133.
Celem profilaktyki wtórnej jest:

A . zapobieganie ewentualnemu wystąpieniu zaburzenia stanu
zdrowia poprzez swoiste lub nieswoiste działania,

B . zapobieganie skutkom choroby poprzez pomoc w utrzymaniu
dobrej kondycji psychofizycznej,

C . identyfikacja  grup  ryzyka,  wykrycie  objawów  zaburzenia
i  podjęcie działań naprawczych dla zahamowania rozwoju
zaburzenia,

D . zapobieganie  skutkom  choroby  poprzez  przeciwdziałanie
izolacji społecznej.

Zadanie 134.
Na lekcjach wychowania fizycznego, dzieci ze skoliozą powinny:

A.  być zwolnione z ćwiczeń,
B.  ćwiczyć bardziej intensywnie,
C.  brać udział tylko w biegach,
D.  mieć wprowadzone niewielkie modyfikacje ćwiczeń.

Zadanie 135.
Podstawą rozpoczęcia działań promujących zdrowie ucznia jest:

A . diagnoza  stanu  indywidualnej  osoby,  rodziny  na  t le
społeczności lokalnej, środowiskowej,

B.  stworzenie warunków do prowadzenia działań,
C.  nawiązanie współpracy z ośrodkiem promocji zdrowia,
D.  zaplanowanie działań promujących zdrowie.



PIELĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH
TEST NR 130211
GRUPA 1
Zadanie 0.
Nadzór  warunków:  higieny  środowiska,  higieny  pracy,  higieny  w
szkołach,  zdrowotnych  żywności  i  żywienia  -  to  zadania
określone w ustawie o:

A.  Państwowej Inspekcji Pracy,
B.  Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
C.  służbie medycyny pracy,
D.  działalności leczniczej.

Zadanie 0.
Badanie "odwoławcze" od treści ustaleń zawartych w orzeczeniu o
istnieniu  lub  braku  przeciwwskazań  do  wykonywania  pracy,
wykonywane jest:

A . zawsze  przez  tego  samego  lekarza,  który  wydał
kwestionowane orzeczenie,

B . przez  lekarza  zatrudnionego  w  jednostce  wyższego
poziomu referencyjnego,

C . tylko przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku
medycyny pracy,

D . tylko  przez  lekarza  zatrudnionego  w  jednostce
badawczo-rozwojowej z dziedziny medycyny pracy.

Zadanie 0.
Pracodawca  jest  zobowiązany  uwzględnić  wniosek  pracownika  o
skierowanie  na  dodatkowe  badanie  lekarskie,  m.  in.  w
następujących sytuacjach:

A . jeśl i  pracownik  odczuje  pogorszenie  stanu  zdrowia  i
zgłosi  podejrzenie,  że  powodem  tego  stanu  są  warunki
pracy, w jakich ją wykonuje,

B . jeśl i  pracownik  nie  zgadza  się  z  treścią  orzeczenia
lekarskiego wydanego do celów przewidzianych w Kodeksie
pracy,

C . jeśl i  pracownik  poinformuje,  i ż  podejrzewa,  że  zapadł
n a  chorobę,  która  może  mieć  charakter  choroby
zawodowej,

D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Którym, zgodnie z Kodeksem pracy, obowiązkowym badaniom NIE
podlega młodociany?

A.  wstępnym,
B.  okresowym,
C.  przesiewowym,
D.  kontrolnym.



Zadanie 0.
O  prawach  pracujących  osób  niepełnosprawnych  pielęgniarka
znajdzie najwięcej informacji w:

A.  Kodeksie pracy,
B . Ustawie  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
C.  Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych,
D.  Konstytucji RP.

Zadanie 0.
Służbę medycyny pracy stanowią:

A . lekarze,  psycholodzy,  rehabilitanci  i  inne  osoby  o
kwalifikacjach  zawodowych  przydatnych  do  wykonywania
wielodyscyplinarnych zadań tej służby,

B . lekarze,  socjolodzy,  psycholodzy  i  inne  osoby  o
kwalifikacjach  zawodowych  przydatnych  do  wykonywania
wielodyscyplinarnych zadań tej służby,

C . lekarze,  pielęgniarki,  psycholodzy  i  inne  osoby  o
kwalifikacjach  zawodowych  przydatnych  do  wykonywania
wielodyscyplinarnych zadań tej służby,

D . lekarze,  pielęgniarki,  psycholodzy,  rehabilitanci  i
inne  osoby  o  kwalifikacjach  zawodowych  przydatnych  do
wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  praktykująca  indywidualnie  dokonuje  zgłoszenia
podjęcia  i  zakończenia  swojej  działalności  z  zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w:

A.  okręgowej izbie pielęgniarek i położnych,
B.  podstawowej jednostce służby medycyny pracy,
C.  wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,
D.  instytucie medycyny pracy.



Zadanie 0.
Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

A . pracownicy powracający do pracy po okresie niezdolności
do pracy trwającej dłużej niż 30 dni,

B . osoby przyjmowane do pracy oraz  pracownicy młodociani
przenoszeni  na  inne  stanowiska  pracy  i  inni  pracownicy
przenoszeni  na  stanowiska  pracy,  na  których  występują
czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,

C . osoby przyjmowane do pracy oraz  pracownicy młodociani
przenoszeni  na  inne  stanowiska  pracy,  na  których
występują  czynniki  szkodliwe  dla  zdrowia  lub  warunki
uciążliwe,

D . osoby  przyjmowane  do  pracy  na  stanowiska  pracy,  na
których  występują  czynniki  szkodliwe  dla  zdrowia  lub
warunki uciążliwe.

Zadanie 0.
Konwencję Nr l49, dotyczącą zatrudniania oraz warunków pracy i
życia personelu pielęgniarskiego przyjęła w roku 1977:

A.  Międzynarodowa Rada Pielęgniarek,
B.  Międzynarodowa Organizacja Pracy,
C.  Światowa Organizacja Zdrowia,
D.  Unia Europejska.

Zadanie 0.
W  której  z  niżej  wymienionych  odpowiedzi  wymieniono
indywidualne środki ochrony słuchu?

A.  maski, ekrany,
B.  kabiny wyciszające,
C.  wkładki, nauszniki,
D.  procesy technologiczne ograniczające hałas.

Zadanie 0.
Każdy  pracodawca  rozpoczynający  ( i  zmieniający)  działalność
jest  obowiązany  w  terminie  30  dni  od  rozpoczęcia  działalności
zawiadomić:

A.  Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Sanitarną,
B.  Inspekcję Sanitarną, Społeczną Inspekcję Pracy,
C.  Społeczną Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Pracy,
D.  Służbę medycyny pracy, Inspekcję Ochrony Środowiska.



Zadanie 0.
Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy pracodawcy finansują:

A . udzielanie  konsultacji  podstawowym  jednostkom  służby
medycyny pracy,

B . wykonywanie  kontroli  podstawowych  jednostek  służby
medycyny pracy,

C.  działalność wojewódzkich ośrodków medycyny pracy,
D . świadczenia  zdrowotne  z  zakresu  profilaktycznej  opieki

zdrowotnej, należące do zadań służby medycyny pracy.

Zadanie 0.
Celem  stosowania  środków  ochrony  indywidualnej  jest
zabezpieczenie pracownika przed:

A . działaniem  niebezpiecznych  i  szkodliwych  dla  zdrowia
czynników występujących w środowisku pracy,

B.  zabrudzeniem,
C.  ukaraniem przez pracodawcę,
D.  zniszczeniem odzieży.

Zadanie 0.
Z  jakich  środków  finansowana  jest  profilaktyczna  opieka
zdrowotna, sprawowana przez służby medycyny pracy w odniesieniu
d o  byłych  pracowników  wykonujących  pracę  w  kontakcie  z
substancjami  i  czynnikami  rakotwórczymi  lub  pyłami
zwłókniającymi,  jeśl i  zakład  pracy  zatrudniający  kiedyś  tych
pracowników uległ likwidacji?

A.  środków własnych byłych pracowników zakładu,
B . środków  pochodzących  z  dotacji  celowej  na  zadania

własne samorządu województwa,
C.  środków budżetu województw,
D.  środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zadanie 0.
Obowiązek wykonywania badań profilaktycznych oraz innej opieki
profilaktycznej, ze względu na warunki pracy spoczywa na:

A.  pracodawcy i pracowniku,
B.  pracowniku i lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej,
C . pracodawcy, pracowniku i  lekarzu podstawowej jednostki

medycyny pracy,
D . pracodawcy  i  lekarzu  podstawowej  jednostki  medycyny

pracy.



Zadanie 0.
Które z niżej wymienionych badań musi zakończyć się orzeczeniem
lekarskim  stwierdzającym  brak  lub  istnienie  przeciwwskazań
zdrowotnych  do  wykonywania  pracy  na  określonym  stanowisku
pracy?

A.  wstępne i okresowe,
B.  wstępne i kontrolne,
C.  kontrolne,
D.  wstępne, okresowe i kontrolne.

Zadanie 0.
Służba medycyny pracy NIE jest właściwa do realizowania zadań z
zakresu:

A . ograniczania szkodliwego wpływu niekorzystnych warunków
środowiska pracy na zdrowie,

B . sprawowania  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad
pracującymi,

C . prowadzenia  ambulatoryjnej  rehabilitacji  leczniczej,
uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,

D.  przeprowadzania badań i terapii psychologicznej.

Zadanie 0.
Prawa  i  obowiązki  pracodawcy  oraz  pracownika  w  zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera ustawa o:

A.  służbie medycyny pracy,
B.  Inspekcji Sanitarnej,
C.  Państwowej Inspekcji Pracy,
D.  Kodeks pracy.

Zadanie 0.
Które,  z  poniższych  informacji  o  warunkach  pracy  ma  obowiązek
przekazać  pracodawca  kierujący  pracownika  w  celu  wykonania
badania profilaktycznego?

A . zapewnienie  o  możliwości  przeglądu  stanowisk  pracy  w
celu  dokonania  oceny  warunków  pracy  bez  wykonywania
świadczeń medycznych,

B . informacji  o  higienicznych  warunkach  pracy,  organizacji
pracy i sposobie jej wykonywania, dobowym czasie pracy,

C . zapewnienie  udziału  w  komisji  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy  działającej  na  terenie  zakładu  pracy  i  wyniki
kontroli warunków pracy,

D . określenia  rodzaju  badania  profilaktycznego,  wskazania
stanowiska  pracy;  informacji  o  czynnikach szkodliwych i
warunkach uciążliwych wraz z wynikami pomiarów.



Zadanie 0.
W ocenie mikroklimatu w środowisku pracy uwzględnia się:

A .  temperaturę, wilgotność, prędkość ruchu powietrza,
B.  temperaturę, oświetlenie, wilgotność powietrza,
C.  temperaturę, zapylenie, ruch powietrza,
D.  temperaturę, wibrację, oświetlenie.

Zadanie 0.
Jaki  rodzaj  uszkodzenia  słuchu  może  uzasadniać  rozpoznanie
choroby zawodowej?

A.  niedosłuch typu przewodzeniowego,
B.  otoskleroza,
C.  obustronne odbiorcze upośledzenie słuchu,
D.  niedosłuch typu mieszanego jednostronny.

Zadanie 0.
Kodeks Pracy uznaje za młodocianą osobę:

A.  która ukończyła 15 lat i nie przekroczyła 18 lat,
B.  poniżej 15 roku życia,
C.  w wieku 18-21 lat,
D.  powyżej 21 roku życia.

Zadanie 0.
Pylicą płuc nazywamy:

A . nagromadzenie  pyłu  w  płucach  i  reakcję  tkanki  płucnej
na jego obecność,

B.  nagromadzenie pyłu w płucach,
C . każdy  proces  chorobowy  płuc  spowodowany  wdychaniem

pyłu,
D . nagromadzenie  pyłu  w  płucach  i  brak  uszkodzenia

struktury pęcherzyków.

Zadanie 0.
Jakie zmiany skórne można zaliczyć do dermatoz zawodowych?

A.  łupież pstry,
B.  trądzik różowaty,
C.  zmiany twardzinowe,
D.  zmiany wypryskowe.

Zadanie 0.
Największe znaczenie w diagnostyce chorób zawodowych ma?

A.  zespół objawów klinicznych,
B.  ocena warunków pracy,
C.  diagnostyka różnicowa,
D.  wszystkie łącznie.



Zadanie 0.
Podstawowymi jednostkami służby medycyny pracy są:

A.  lekarze praktykujący indywidualnie,
B . podmioty  lecznicze  tworzone  i  utrzymywane  w  celu

sprawowania  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad
pracującymi,

C . jednostki  organizacyjne  podmiotów  leczniczych
wydzielone  w  celu  realizacji  profilaktycznej  opieki
zdrowotnej nad pracującymi,

D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Ochrona pracy jest to:

A .  ochrona zdrowia pracowników,
B . ocena narażenia pracowników na szkodliwości środowiska

pracy,
C.  działalność zawodowa specjalistów,
D . działanie  prawne  i  organizacyjne  mające  na  celu

zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym
oraz  nadmiernym  wysiłkom  psychofizycznym  w  procesie
pracy.

Zadanie 0.
Podstawą do rozpoznania pylicy płuc jest:

A . długoletnie  narażenie  zawodowe  na  pył  przemysłowy  w
stężeniach przekraczających normatywy higieniczne,

B . typowa  zmiana  radiologiczna  uwidoczniona  na  pełno
wymiarowym  zdjęciu  płuc  u  osoby  z  wieloletnim
narażeniem na pył,

C . typowa  cecha  kliniczna  pylicy  u  osoby  narażonej  na  pył
przemysłowy,

D.  zmiana osłuchowa pod postacią rzężeń i trzeszczeń.

Zadanie 0.
Uszczerbek na zdrowiu z tytułu choroby zawodowej i wypadku przy
pracy ustala:

A.  Instytut Medycyny Pracy,
B.  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
C.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
D.  Państwowy Inspektor Sanitarny.



Zadanie 0.
Jakie  specjalizacje  lekarskie  są  niezbędne  do  wykonywania
orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych?

A.  medycyna pracy,
B.  medycyna morska i tropikalna,
C.  medycyna transportu,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Które z wymienionych gazów usposabiają do obrzęku płuc?

A.  azot,
B.  tlenki azotu,
C.  dwutlenek węgla,
D.  metan.

Zadanie 0.
Dla kobiet w ciąży wzbronione są prace:

A.  w hałasie powyżej 65 db,
B.  w wymuszonym rytmie pracy np. przy taśmie,
C.  w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  metali  stanowi  częste  źródło  chorób
zawodowych skóry?

A.  chrom,
B.  wolfram,
C.  miedź,
D.  ołów.

Zadanie 0.
Miernikiem ciężkości pracy fizycznej jest:

A .  wielkość zmęczenia po wykonaniu pracy,
B.  stężenie kwasu mlekowego we krwi,
C.  koszt energetyczny pracy,
D.  częstość skurczów serca podczas pracy.



Zadanie 0.
Podstawowym  elementem  profilaktyki  w  ochronie  zdrowia
pracujących w narażeniu na czynniki rakotwórcze jest:

A . informowanie  o  zagrożeniach  zdrowotnych  i  zasadach
profilaktyki  zmniejszających  ryzyko  zawodowe  oraz
konieczności  badań  profilaktycznych  po  ustaniu  pracy  w
narażeniu,

B . informowanie  o  zagrożeniach  zdrowotnych  i  leczenie
sanatoryjne,

C.  skrócenie czasu pracy i stosowanie rotacji,
D.  leczenie sanatoryjne.

Zadanie 0.
W świetle obowiązującego wykazu chorób zawodowych uznaje się za
obustronny  trwały  ubytek  słuchu  typu  ślimakowego  lub
czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem
progu słuchu o wielkości:

A . c o  najmniej  45  dB  w  uchu  gorzej  słyszącym,  obliczony
jako  średnia  arytmetyczna  dla  częstotliwości
audiometrycznych 1,2 i 3 kHz,

B . c o  najmniej  43  dB  w  uchu  lepiej  słyszącym,  obliczony
jako  średnia  arytmetyczna  dla  częstotliwości
audiometrycznych 1,2,3 i 4 kHz,

C . c o  najmniej  45  dB  w  uchu  lepiej  słyszącym,  obliczony
jako  średnia  arytmetyczna  dla  częstotliwości
audiometrycznych 1,2 i 3 kHz,

D . c o  najmniej  45  dB  w  uchu  gorzej  słyszącym,  obliczony
jako  średnia  arytmetyczna  dla  częstotliwości
audiometrycznych 1,2,3 i 4 kHz.

Zadanie 0.
Choroba zawodowa jest to choroba, która:

A . jest  chorobą  przewlekłą  i  dotyczy  osoby  czynnej
zawodowo,

B.  powstała w wyniku wykonywania zawodu,
C . powstała  w  następstwie  lub  w  związku  z  wykonywaną

pracą,  albo  też  warunków,  w  których  praca  była
wykonywana, ujęta w urzędowym spisie chorób zawodowych,

D.  spowodowana została wypadkiem przy pracy.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  czynników  biologicznych  powodujących
choroby zawodowe figurują w wykazie czynników rakotwórczych?

A.  wirus HIV,
B.  wirus kleszczowego zapalenia mózgu,
C.  wirus zapalenia wątroby typu B i C,
D.  promieniowce termofilne.



Zadanie 0.
Czynniki fizyczne mogące powodować nowotwory złośliwe zawodowe
to :

A.  pole elektromagnetyczne,
B.  wibracja ogólna,
C.  promieniowanie jonizujące,
D.  promieniowanie podczerwone.

Zadanie 0.
D o  późnych  następstw  zdrowotnych  przewlekłej  ekspozycji
zawodowej na pył azbestu zalicza się:

A .  międzybłoniaka opłucnej lub otrzewnej,
B.  chłoniaki,
C.  torbielowatość płuc,
D.  wysiękowe zapalenie opłucnej.

Zadanie 0.
Najczęściej występującymi chorobami zawodowymi występującymi w
Polsce są:

A.  zawodowe uszkodzenie słuchu,
B . przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym

wysiłkiem głosowym,
C.  choroby zakaźne i inwazyjne,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Dostosowanie stanowiska do możliwości pracownika oznacza:

A.  zatrudnianie osób młodych i zdrowych,
B.  pomiar i eliminowanie szkodliwości środowiska pracy,
C.  adaptację i doskonalenie zawodowe pracowników,
D . organizację  i  wyposażenie  materialne  stanowiska  pracy

zgodnie z możliwościami psychofizycznymi pracownika.

Zadanie 0.
Które z wymienionych czynników występujących w środowisku pracy
warunkują  możliwość  przeprowadzenia  badań  okresowych  po
zakończeniu aktywności zawodowej pracownika?

A.  pyły o działaniu zwłókniającym,
B.  metale ciężkie (ołów, kadm, mangan),
C.  gazy o silnym działaniu drażniącym,
D.  gazy o działaniu duszącym.



Zadanie 0.
Działanie profilaktyczne w toksykologii przemysłowej obejmuje:

A . obniżanie narażenia pracowników na działanie substancji
chemicznych i trucizn w miejscu pracy,

B.  wydłużanie okresu kształcenia,
C.  zwiększanie czasu przerw,
D.  organizowanie doskonalenia zawodowego.

Zadanie 0.
Biologiczne szkodliwości zawodowe to:

A . drobnoustroje i organizmy wielokomórkowe, ich składniki
i  wytwarzane  przez  nie  substancje,  które  występują  na
stanowisku  pracy  i  działają  niekorzystnie  na  organizm
pracownika,

B.  hałas i zapylenie w miejscu pracy,
C.  wibracje,
D.  wysoka lub niska temperatura w środowisku pracy.

Zadanie 0.
Kto ma uprawnienia do przeprowadzenia badania kontrolnego?

A.  lekarz rodzinny,
B.  lekarz zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej,
C . lekarz  sprawujący  opiekę  profilaktyczną  nad

pracownikiem,
D.  lekarz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Zadanie 0.
Służba medycyny pracy wykonując swoje zadania współdziała z:

A .  Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,
B.  Wydziałem Zatrudnienia,
C.  pracownikami i ich przedstawicielami,
D.  Ministerstwem Ochrony Środowiska.

Zadanie 0.
Nitrobenzen to związek toksyczny o działaniu układowym. Znalazł
zastosowanie jako:

A . rozpuszczalnik  niektórych  farb  i  pochodnych  celulozy,
środek  konserwujący  w  farbach  sprayu,  jako  składnik
past do podłóg, past do czyszczenia butów,

B . używany  jako  substancja  chłodząca  w  klimatyzatorach,
lodówkach oraz zamrażalnikach domowych przemysłowych,

C . w przemyśle obuwniczym jako rozpuszczalnik celuloidu, a
także jako rozpuszczalnik dla nitrogliceryny,

D . rozpuszczalnik,  służący  do  wyrobu  farb,  klejów,  płynów
odpornych na zamarzanie.



Zadanie 0.
Pylica  płuc  krzemowa  spowodowana  jest  działaniem  pyłu  o
charakterze:

A.  alergizującym,
B.  toksycznym,
C.  zwłókniającym,
D.  drażniącym.

Zadanie 0.
Badania profilaktyczne przeprowadzane są na koszt:

A .  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
B.  pracodawcy,
C.  pracownika,
D.  Państwowej Inspekcji Pracy.

Zadanie 0.
Fizyczne szkodliwości środowiska pracy to m.in.:

A . drobnoustroje i organizmy wielokomórkowe, ich składniki
i wytwarzane przez nie substancje,

B . hałas,  zapylenie,  wibracje,  wysoka  lub  niska
temperatura,  promieniowanie  jonizujące,  pole
elektromagnetyczne,

C.  substancje chemiczne i trucizny,
D.  znaczny wysiłek fizyczny i psychiczny.

Zadanie 0.
Na drogi oddechowe działa drażniąco?

A.  metan i cyjanowodór,
B.  tlenek węgla, propan, butan,
C.  podtlenek azotu,
D.  chlor, amoniak.

Zadanie 0.
Osoby  narażone  na  hałas  należy  kierować  na  badanie
audiometryczne po przerwie w ekspozycji wynoszącej minimum:

A.  48 godz,
B.  24 godz,
C.  16 godz,
D.  12 godz.



Zadanie 0.
Jak nazywa się  wartość stężenia,  która  ze  względu na zagrożenie
zdrowia  lub  życia  pracownika  nie  może  być  przekroczona  w
środowisku pracy w żadnym momencie?

A.  najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe,
B.  najwyższe dopuszczalne stężenie,
C.  najwyższe dopuszczalne natężenie,
D.  najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe.

Zadanie 0.
Pod  pojęciem  profilaktyki  pierwotnej  należy  rozumieć
profilaktykę:

A.  techniczną,
B.  medyczną,
C.  związaną ze szczepieniami ochronnymi,
D.  ukierunkowaną na promocję zdrowia.

Zadanie 0.
Celem  ochrony  radiologicznej  w  miejscu  pracy  jest
zabezpieczenie:

A.  maszyn i urządzeń przed zniszczeniem,
B . pracowników  przed  szkodliwym  działaniem  promieni

jonizujących,
C . innych  niż  pracownicy  osób  przebywających  w  miejscu

pracy,
D . pracowników oraz innych osób przebywających w miejscu

pracy  przed  szkodliwym  działaniem  promieni
jonizujących.

Zadanie 0.
Narażenie zawodowe na substancje chemiczne, trucizny ma miejsce
wówczas, gdy:

A . zachodzi  kontakt  pracownika ze  związkami  chemicznymi,
truciznami w trakcie pracy zawodowej,

B . doszło  do  uszkodzenia  pojemników  ze  związkami
chemicznymi, truciznami,

C.  pracownik nie posiada kwalifikacji,
D.  występuje znaczne obciążenie pracą fizyczną.

Zadanie 0.
Zaburzenia  móżdżkowe  charakteryzujące  się  drżeniem  kończyn,
języka, mową skandowaną występują w przebiegu zatrucia:

A.  rtęcią,
B.  ołowiem,
C.  tlenkiem węgla,
D.  benzenem.



Zadanie 0.
Co to jest pył respirabilny?

A.  pył zatrzymywany w górnych drogach oddechowych,
B.  pył o ziarnach dochodzących do pęcherzyków płucnych,
C.  wszelki pył wdychany przez człowieka,
D.  ziarna pyłu znajdujące się na stanowisku pracy.

Zadanie 0.
Jaka  jest  struktura  organizacyjna  służby  medycyny  pracy  w
Polsce?

A.  jednopoziomowa,
B.  dwupoziomowa,
C.  wielopoziomowa,
D.  podstawowa.

Zadanie 0.
Przy  ocenie  narażenia  zawodowego w odniesieniu  do  czynników o
działaniu uczulającym (alergenów), uwzględnia się:

A . rodzaj  czynnika,  wartości  stężeń  lub  natężeń  i  okres
narażenia zawodowego,

B . rodzaj  czynnika  i  stwierdzenie  kontaktu  z  takim
czynnikiem  w  czasie  pracy,  jeżeli  występował  on  w
środowisku pracy, surowcach, półproduktach lub gotowych
wyrobach,  z  koniecznością  określania  stężenia  tego
czynnika,

C . rodzaj  czynnika  i  stwierdzenie  kontaktu  z  takim
czynnikiem  w  czasie  pracy,  jeżeli  występował  w
środowisku pracy, surowcach, półproduktach lub gotowych
wyrobach,  bez  konieczności  określania  stężenia  tego
czynnika,

D . rodzaj  czynnika,  ustalenie  czasu  kontaktu  oraz
stwierdzenie  mechanizmu  działania  lub  drogi  szerzenia
s ię  czynnika,  bez  konieczności  określenia  stężenia  tego
czynnika.

Zadanie 0.
Objaw Raynauda występuje w przebiegu zatrucia:

A.  benzyną,
B.  toluenem,
C.  chlorkiem winylu,
D.  trójchloroetylenem (tri).



Zadanie 0.
Które z wymienionych zmian występują w postaci kostnej zespołu
wibracyjnego?

A.  osteoporoza,
B.  torbiele kostne,
C.  martwica aseptyczna kości nadgarstka,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Kto przeprowadza badania wstępne przed przyjęciem pracownika do
pracy?

A.  lekarz rodzinny,
B . lekarz  pierwszego  kontaktu  w  podstawowej  opiece

zdrowotnej,
C.  każdy lekarz, do którego zgłosi się zainteresowany,
D . lekarz posiadający uprawnienia do przeprowadzenia badań

profilaktycznych.

Zadanie 0.
Pomiary  pyłu  wykonywane  w  środowisku  pracy  winny  obejmować
pomiar:

A.  zawartości wolnej krzemionki,
B.  stężenia frakcji respirabilnej,
C.  ogólnego stężenia pyłu,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Współczynnik chorobowości oblicza się przez:

A . podzielenie  l iczby  przypadków choroby  w  danym czasie  i
miejscu przez liczbę ludności w tym miejscu i czasie,

B . podzielenie  l iczby  nowych  przypadków  choroby  w  danym
miejscu  i  czasie  przez  l iczbę  wszystkich  przypadków
choroby w tym miejscu i czasie,

C . podzielenie  l iczby  nowych  przypadków  choroby  w  danym
miejscu  i  czasie  przez  l iczbę  ludności  w  danym  miejscu
i czasie,

D . pomnożenie  l iczby  nowych  przypadków  choroby  przez
przeciętny czas trwania choroby.

Zadanie 0.
Istotę wysiłku fizycznego stanowią:

A . praca  mięśni  szkieletowych  i  zespół  towarzyszących  je j
zmian czynnościowych w organizmie,

B.  zmęczenie fizyczne, znużenie,
C.  zmęczenie umysłowe i apatia,
D.  napięcie emocjonalne i rozdrażnienie.



Zadanie 0.
Powyżej  i lu  dni  czasowej  niezdolności  do  pracy  spowodowanej
chorobą wymagane jest przeprowadzenie profilaktycznego badania
kontrolnego?

A.  20 dniach,
B.  30 dniach,
C.  2 miesiącach,
D.  3 miesiącach.

Zadanie 0.
Hiperbarię tlenową stosuje się przy zatruciu:

A.  azotem,
B.  tlenkiem węgla,
C.  dwutlenkiem węgla,
D.  tlenkiem azotu.

Zadanie 0.
Wydatek  energetyczny  przy  bardzo  ciężkiej  pracy  mężczyzny
podczas zmiany roboczej wynosi:

A .  1400 kcal,
B.  1600 kcal,
C.  1800 kcal,
D.  ponad 2000 kcal.

Zadanie 0.
Jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy na szczeblu
wojewódzkim są:

A.  Wojewódzkie Przychodnie Przemysłowe,
B.  Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy,
C . Wojewódzkie  Stacje  Sanitarno-Epidemiologiczne  (działy

higieny pracy),
D.  Wojewódzkie Przychodnie Specjalistyczne.

Zadanie 0.
Przewlekłe zatrucie manganem przypomina:

A.  chorobę Meniera,
B.  chorobę Parkinsona,
C.  zespół paranoidalny,
D.  osteoporozę.

Zadanie 0.
D o  i lu  godzin  na  dobę  ograniczono  czas  pracy  przy  obsłudze
monitorów ekranowych dla kobiet w okresie całej ciąży?

A.  2 godzin,
B.  4 godzin,
C.  6 godzin,
D.  8 godzin.



Zadanie 0.
Najskuteczniejsza jest praca dydaktyczno-wychowawcza w grupach
pracowników liczących:

A.  do 15 osób,
B.  20-30 osób,
C.  30-50 osób,
D.  ponad 50 osób.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  określeń  najlepiej  oddaje  główny  cel
pielęgniarstwa w służbie medycyny pracy?

A . niezależność  zawodowa  w  opiece  nad  zdrowiem
pracujących,

B.  opieka nad pracownikami narażonym na ryzyko w pracy,
C . zapobieganie chorobom zawodowym, wypadkom i promowanie

zdrowia,
D.  promowanie zdrowia w miejscu pracy.

Zadanie 0.
Bólom krzyża sprzyja:

A.  siedzenie na krześle z dobrym oparciem,
B.  wymuszona pozycja na stanowisku pracy,
C . umiejętne  podnoszenie  ciężkich  przedmiotów  (z  ugięciem

kolan),
D.  symetryczne obciążenie kręgosłupa w czasie dźwigania.

Zadanie 0.
Przez  jak  długi  okres  czasu  należy  przechowywać  indywidualną
dokumentację medyczną służby medycyny pracy?

A.  20 lat niezależnie od narażenia,
B.  10 lat niezależnie od narażenia,
C . 2 0  lat,  a  w  odniesieniu  do  pracowników  zawodowo

narażonych na czynniki  rakotwórcze lub mutagenne -  40
lat po ustaniu narażenia,

D . okres  przechowywania  dokumentacji  ustala  kierownik
jednostki.

Zadanie 0.
W badaniu przedmiotowym pracownika głównym sposobem poznania
jego problemów i potrzeb zdrowotnych jest:

A .  wywiad,
B.  obserwacja,
C.  badanie fizykalne,
D.  wywiad, obserwacja, testy.



Zadanie 0.
Daltonizm  -  zaburzenie  widzenia  związane  z  rozróżnianiem  barw
potwierdza badanie przy użyciu:

A.  tablicy Snellena,
B.  tablic Ishihary lub Rabina,
C.  dynamometru,
D.  perymetru.

Zadanie 0.
Jakie  objawy  można  uznać  za  następstwo  ostrego  zatrucia
rozpuszczalnikami organicznymi?

A.  kaszel i duszność,
B.  objawy działania narkotycznego,
C.  krwioplucie,
D.  krwawa biegunka.

Zadanie 0.
Stosowanie  sprzętu  jednorazowego  użytku,  rękawic,  masek,
okularów,  ubrań  roboczych  to  przedsięwzięcia  profilaktyczne  o
charakterze:

A.  organizacyjnym,
B.  technicznym,
C.  indywidualnym,
D.  zbiorowym.

Zadanie 0.
Jakie  jednostki  organizacyjne  służby  medycyny  pracy  są
zobowiązane do prowadzenia księgi przeprowadzonych kontroli?

A.  wojewódzkie ośrodki medycyny pracy,
B.  wszystkie podstawowe jednostki służby medycyny pracy,
C.  lekarze wykonujący indywidualną praktykę lekarską,
D . zakłady  opieki  zdrowotnej  tworzone  w  celu  sprawowania

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Zadanie 0.
Najbardziej skuteczne w nauczaniu jest:

A .  słuchanie,
B.  czytanie,
C.  słuchanie i oglądanie,
D.  omawianie i działanie.



Zadanie 0.
C o w XXI wieku, NIE należy do głównych problemów zdrowotnych
pracowników powyżej 4O roku życia?

A.  palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu,
B.  nadwaga, nadciśnienie,
C.  zakażenie HIV, narkomania,
D.  bóle kręgosłupa, urazy.

Zadanie 0.
Najistotniejszym mechanizmem napadowych duszności w zawodowej
astmie oskrzelowej jest:

A .  chemiczna blokada receptorów oddechowych,
B.  skurcz mięśniówki oskrzeli, obrzęk błony śluzowej,
C.  długotrwałe stany zapalne oskrzeli,
D.  zaburzenia wentylacji typu obturacyjnego.

Zadanie 0.
Dobrze zorganizowana praca pielęgniarki zawiera:

A . cel ,  plan,  pozyskiwanie  s i ł  i  środków,  realizację  i
ocenę działań,

B.  rozpoznanie, cel i kontrolę działań,
C.  plan, nadzór i ocenę działań,
D.  plan, nadzór, ocenę i wnioski z działań.

Zadanie 0.
Pył azbestu jako jeden z wielu czynników rakotwórczych wywołuje
chorobę nowotworową. Wskaż,  który z  wymienionych nowotworów
można zakwalifikować jako efekt narażenia na pył azbestu:

A.  rak żołądka, nowotwór zatok przynosowych,
B.  azbestoza, rak oskrzeli,
C .  rak okrężnicy, rak krtani,
D.  rak oskrzeli, rak płuc.

Zadanie 0.
D o  rozpoznania  ostrego  zatrucia  pochodzenia  zawodowego
wystarcza:

A.  znajomość technologii procesu produkcyjnego,
B.  higieniczna ocena warunków pracy,
C.  stwierdzenie objawów klinicznych,
D . stwierdzenie  objawów  klinicznych  zatrucia

odpowiadających  działaniu  biologicznemu  substancji
toksycznych w konfrontacji z higieniczną oceną warunków
pracy.



Zadanie 0.
W  których  elementach  procesu  pielęgnowania  pojawią  się
działania o charakterze zapobiegawczym?

A.  gromadzeniu, analizowanie informacji o podopiecznych,
B.  formułowaniu rozpoznania pielęgniarskiego,
C.  formułowaniu celu i planu zadań,
D.  kontroli i oceny działań pielęgniarskich.

Zadanie 0.
Promocja zdrowia w miejscu pracy to:

A . podejmowane wobec pracowników zakładu pracy działania,
których  ostatecznym  celem  jest  umocnienie  i  rozwój  ich
zdrowia,  realizowane  głównie  w  sferze  prozdrowotnych
przekształceń  ich  stylu  życia  (zachowań  zdrowotnych)
oraz  w  sferze  tych  elementów  najszerzej  rozumianego
środowiska  w  zakładzie,  które  istotnie  warunkują
możliwości dokonania tego rodzaju zmian,

B . dodatkowe  świadczenia  medyczne  dla  pracowników,
finansowane przez pracodawcę,

C . zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
bez przekraczania NDS i NDN czynników szkodliwych dla
zdrowia,

D.  zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych.

Zadanie 0.
Powtarzające się  zakłócenia rytmu dobowego, związane z  pracą w
porze  nocnej  mogą  pogarszać  stan  zdrowia  pracowników
chorujących na:

A . alergię  skórną,  nadciśnienie  tętnicze,  nadczynność
tarczycy,

B.  chorobę wrzodową, zapalenie dróg moczowych,
C . cukrzycę,  chorobę  wrzodową,  chorobę  niedokrwienną

serca, nadciśnienie tętnicze,
D . nadciśnienie  tętnicze,  zapalenie  zatok  obocznych  nosa,

chorobę wrzodową żołądka.

Zadanie 0.
Wymień główne przyczyny chorób zawodowych w Polsce:

A.  hałas, pył, wibracja,
B.  pył, hałas, zakaźny materiał biologiczny,
C . nadmierny  wysiłek  głosowy,  hałas,  zakaźny  materiał

biologiczny,
D.  znaczny wysiłek fizyczny, hałas, wibracja.



Zadanie 0.
W pracy wychowawczo-zdrowotnej wśród pracowników pielęgniarka
powinna wykorzystywać głównie dorobek:

A.  andragogiki,
B.  dydaktyki,
C.  metodyki,
D.  pedagogiki.

Zadanie 0.
Konwencja  Nr  161  Międzynarodowej  Organizacji  Pracy  wraz  z
Zaleceniami  uzupełniającymi  Nr  171  zakłada,  że  główną  funkcją
służby medycyny pracy powinna być rola:

A.  lecznicza,
B.  zapobiegawcza,
C.  leczniczo - zapobiegawcza,
D.  rehabilitacyjna.

Zadanie 0.
C o  oznacza  zasada  kompleksowości  we  współczesnym  modelu
organizacji  rehabilitacji  według  zaleceń  Światowej  Organizacji
Zdrowia?

A . dostępność  działań  rehabilitacyjnych  dla  wszystkich
potrzebujących niepełnosprawnych,

B . rozpatrywanie  złożonej  sytuacji  chorego  nie  tylko  w
kategoriach  medycznych,  ale  również  społecznych,
socjalnych, zawodowych,

C . podejmowanie zabiegów fizjoterapeutycznych w pierwszych
dniach prowadzonej terapii specjalistycznej,

D . przedłużenie  działań  rehabilitacyjnych  na  okres
leczenia ambulatoryjnego.

Zadanie 0.
Wypalenie zawodowe dotyczy sfery:

A.  fizycznej,
B.  psychospołecznej,
C.  duchowej,
D.  każdej z wyżej wymienionych.

Zadanie 0.
Wykład,  prelekcja,  opowiadanie,  odczyt  -  to  przykłady  metod
nauczania:

A.  podających,
B.  aktywizujących,
C.  opartych na działaniu,
D.  opartych na obserwacji.



Zadanie 0.
Klimatyzacja,  automatyzacja,  wentylacja,  hermetyzacja  -  to
przedsięwzięcia profilaktyczne o charakterze:

A.  medycznym,
B.  organizacyjnym,
C.  indywidualnym,
D.  zbiorowym.

Zadanie 0.
Kolebką pielęgniarstwa przemysłowego w Europie była:

A.  Szwecja,
B.  Polska,
C.  Finlandia,
D.  Anglia.

Zadanie 0.
Które  z  badań  NIE  należą  do  badań  stosowanych  w  diagnostyce
zespołu wibracyjnego? Próba:

A.  oziębiania,
B.  białej plamy,
C.  uciskowa,
D.  uczuleniowa.

Zadanie 0.
Ryzyko rozwoju pylicy płuc uzależnione jest od:

A . masy  pyłu  zatrzymanego  w  pęcherzykach  płucnych,
agresywności  biologicznej  pyłu,  specyficznych
właściwości patogennych pyłu,

B . masy  pyłu  zatrzymanego  w  pęcherzykach  płucnych  (pył
respirabilny),  specyficznych  właściwości  patogennych
pyłu,  czasu  narażenia,  indywidualnej  wrażliwości
organizmu,

C . stopnia  zapylenia  powietrza,  cech  fizycznych  i
chemicznych  pyłu,  czasu  narażenia,  indywidualnej
wrażliwości organizmu,

D . wysiłku  fizycznego,  indywidualnej  wrażliwości
organizmu,  stopnia  zapylenia  powietrza,  czasu
narażenia.

Zadanie 0.
W  czasie  przeprowadzania wywiadu,  w  ramach badań wstępnych,
pielęgniarka powinna unikać:

A.  asertywności,
B.  empatii,
C .  pytań zamkniętych,
D.  pytań otwartych.



Zadanie 0.
Pielęgniarka w pracy zawodowej powinna pamiętać o zapobieganiu
chorobom zawodowym do których zaliczane są?

A.  choroby układu krążenia, ruchu, gruźlica,
B.  choroby psychiczne, układu ruchu, uszkodzenia słuchu,
C.  choroby zakaźne, układu ruchu i krążenia,
D.  choroby zakaźne, układu ruchu i alergiczne.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  opiekuje  s ię  młodymi  pracownikami,  w  wieku  od  20
d o  30  lat.  Które  z  wymienionych  problemów  zdrowotnych  będą
prawdopodobnie dominować w programach profilaktycznych dla tej
grupy?

A.  palenie tytoniu,
B.  nadciśnienie,
C.  nadwaga,
D.  choroby serca.

Zadanie 0.
W  określaniu  indywidualnych  problemów  i  potrzeb  zdrowotnych
pracownika głównym źródłem informacji jest wywiad:

A.  z pracownikiem,
B.  rodzinny,
C.  środowiskowy,
D.  zawodowy.

Zadanie 0.
Jakie  są  kluczowe  składniki  zarządzania  zdrowiem  w  miejscu
pracy?

A . zdrowie  i  bezpieczeństwo  pracujących  oraz  zarządzanie
zdrowiem środowiskowym,

B.  promocja zdrowia w miejscu pracy,
C . społeczne  i  behawioralne  (styl  życia)  determinanty

zdrowia,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Faza  inicjowania  programu  promocji  zdrowia  w  miejscu  pracy
obejmuje następujące działania:

A . pozyskiwanie  poparcia  kierownictwa  przedsiębiorstwa,
uformowanie  zakładowej  rady  promocji  zdrowia,
rozpoznanie  potrzeb  pracowników,  podjęcie  kampanii
informacyjnej o programie,

B . rozpoznawanie  i  dobór  niezbędnych  środków,  ocena
przebiegu  realizacji  programu,  zaprojektowanie
marketingu programu,

C . opracowanie  kryteriów  i  metod  oceny  realizacji
programu,  pomiar  zmian  stanu  zdrowia  uczestników,
harmonogram programu, ocena ewaluacji,

D . marketing  programu,  inauguracja  programu,  monitoring
przebiegu  efektów  programu,  bieżąca  modyfikacja
programu.

Zadanie 0.
Nauczyciel  czynny  zawodowo  zgłasza  dolegliwości:  uporczywą
chrypkę,  okresowy  zanik  głosu,  a  jego  praca  wiąże  się  z
nadmiernym  wysiłkiem  głosowym.  U  tego  pacjenta  możemy
podejrzewać chorobę zawodową narządu głosu pod postacią:

A.  ostrego nieżytu krtani,
B . przewlekłego  nieżytu  krtani  z  zaburzeniami

czynnościowymi strun głosowych,
C.  zmian przerostowych krtani z dysfonią,
D.  podostrego nieżytu krtani z dysfonią.

Zadanie 0.
W  związku  z  podejrzeniem  zawodowej  etiologii  rozpoznanej
choroby układu krwiotwórczego pracownik powinien być skierowany
na badanie do:

A.  Instytutu Medycyny Pracy,
B.  Poradni Hematologicznej,
C.  Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy,
D.  Instytutu Hematologii.

Zadanie 0.
Jakie  informacje  powinny  być  wywieszone  w  zakładach  pracy,  w
punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach?

A.  informacje o zawartości apteczki,
B.  dane personalne pracodawcy,
C . instrukcje  o  udzielaniu  pierwszej  pomocy  w  razie

wypadku  oraz  wykazy  pracowników  przeszkolonych  w
udzielaniu pierwszej pomocy,

D.  numer telefonu inspektora BHP.



Zadanie 0.
Które  z  prac  NIE  należą  do  wykazu  prac  wzbronionych
młodocianym?

A . wymagające nadmiernego wysiłku fizycznego i wymuszonej
pozycji ciała,

B . wymagające  8-godzinnej  ekspozycji  na  hałas  powyżej  80
dB,

C.  przy komputerach,
D.  na wysokości powyżej 3 m.

Zadanie 0.
Pył drewna twardego ma potwierdzone działanie rakotwórcze na:

A.  mózg,
B.  zatoki przynosowe,
C.  przełyk,
D.  skórę.

Zadanie 0.
Podaj  czynnik  środowiska  pracy,  który  powoduje  przyspieszone
wchłanianie się trucizn do organizmu przez nieuszkodzoną skórę:

A.  podwyższona wilgotność powietrza,
B.  zapylenie,
C.  wysoka temperatura,
D.  hałas.

Zadanie 0.
Których  z  poniższych  zadań  służby  medycyny  pracy  NIE  może
wykonywać  pielęgniarka  -  specjalista  w  dziedzinie  ochrony
zdrowia pracujących?

A . informować pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka
zawodowego,

B.  wdrażać programów promocji zdrowia,
C . prowadzić  podyplomowego  kształcenia  pielęgniarek

medycyny pracy,
D . orzekać  o  utracie  przez  pracownika  zdolności  do

wykonywania dotychczasowej pracy.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  metod  pozyskiwania  informacji  przez
pielęgniarki  służby  medycyny  pracy  NIE  należą  do  je j
codziennych zadań?

A.  przeprowadzanie wywiadu,
B.  obserwowanie,
C.  analizowanie dokumentacji,
D.  przeprowadzanie eksperymentów.



Zadanie 0.
C o  bezpośrednio  powinno  poprzedzać  plan  postępowania
pielęgniarskiego w miejscu pracy?

A.  pozyskiwanie informacji,
B.  gromadzenie informacji,
C.  analiza danych,
D.  ustalenie rozpoznania pielęgniarskiego.

Zadanie 0.
W  diagnostyce  zespołu  wibracyjnego  wykonuje  się  próbę
oziębiania rąk. Za dodatni wynik próby oziębiania uznaje się:

A . powrót temperatury skóry paliczków do stanu wyjściowego
po upływie 20 minut,

B . zblednięcie  lub  zasinienie  wszystkich  opuszek  palców
rąk i przedramion,

C . zblednięcie  lub  zasinienie  nawet  jednej  opuszki  palca
rąk,

D.  drętwienie lub mrowienie kilku palców.

Zadanie 0.
Badania  stanu  zdrowia,  szczepienia  pracowników,  edukacja
zdrowotna to przedsięwzięcia profilaktyczne o charakterze:

A.  organizacyjno-prawnym,
B.  technicznym,
C.  medycznym,
D.  indywidualnym.

Zadanie 0.
Podjęcie  oraz  zakończenie  działalności  przez  podstawową
jednostkę  służby  medycyny  pracy  w  zakresie  profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracującymi wymaga zgłoszenia do:

A . właściwej  okręgowej  izby  lekarskiej  lub  okręgowej  izby
pielęgniarek i położnych,

B . właściwej  okręgowej  izby  lekarskiej  oraz  właściwego
wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,

C.  właściwego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,
D.  właściwego urzędu marszałkowskiego.

Zadanie 0.
Kwestionariusze  wywiadu  i  obserwacji,  służące  poznawaniu  i
dokumentowaniu  przez  pielęgniarkę  potrzeb  i  problemów
zdrowotnych podopiecznych są badawczymi:

A.  zasadami,
B.  metodami,
C.  technikami,
D.  narzędziami.



Zadanie 0.
Jak  długi  czas  przerwy  w  pracy  przysługuje  osobie
niepełnosprawnej dodatkowo na gimnastykę lub wypoczynek?

A.  15 minut i jest wliczany do czasu pracy,
B.  15 minut i nie jest wliczany do czasu pracy,
C.  30 minut i jest wliczany do czasu pracy,
D.  30 minut i nie jest wliczany do czasu pracy.

Zadanie 0.
Podczas  jakiego  procesu  produkcyjnego  pracownik  może  być
narażony na czynnik rakotwórczy - benzen?

A.  przemysł gumowy,
B.  produkcja obuwia i jego naprawa,
C.  odpowiedź A i B są prawidłowe,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Systematyczne  pomiary  ciśnienia  tętniczego  krwi,  badania
poziomu  cholesterolu  i  ekg  -  to  elementy  zapobiegania
niedokrwiennej chorobie serca, mające charakter profilaktyki:

A .  organizacyjnej,
B.  prawnej,
C.  technicznej,
D.  medycznej.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  stopni  niepełnosprawności  NIE  jest
wymieniony  w  ustawie  o  rehabilitacji  zawodowej,  społecznej  oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

A.  nieznaczny,
B.  znaczny,
C.  umiarkowany,
D.  lekki.

Zadanie 0.
Skracanie  czasu pracy,  rotacje  pracowników, urlopy,  regulaminy,
zakazy  i  nakazy,  szkolenia  dotyczące  warunków  pracy  -  to
przedsięwzięcia profilaktyczne o charakterze:

A.  medycznym,
B.  organizacyjno-prawnym,
C.  technicznym,
D.  indywidualnym.



Zadanie 0.
Jaki  jest  dopuszczalny poziom hałasu w ciągu 8-godzinnego dnia
pracy  i  ocenionego  wg  kryterium  ochrony  słuchu  dla  kobiet
ciężarnych?

A.  60 dB,
B.  65 dB,
C.  70 dB,
D.  75 dB.

Zadanie 0.
Pracujący podopieczni o znacznym stopniu niepełnosprawności to
również osoby zdolne do pracy:

A.  w zakładzie pracy chronionej,
B.  w zakładzie aktywizacji zawodowej,
C.  w zakładzie pracy chronionej i aktywizacji zawodowej,
D . także  poza  zakładem  pracy  chronionej  i  zakładem

aktywizacji zawodowej.

Zadanie 0.
Które czynniki decydują o zawodowym uszkodzeniu słuchu?

A . długotrwałe  powtarzanie  s ię  narażenia  na  hałas  o
poziomach ponadnormatywnych,

B . okresowe  narażenie  na  hałas  o  poziomach
ponadnormatywnych,

C . długotrwałe,  wieloletnie,  codzienne  powtarzanie  s ię
narażenia na hałas o poziomach ponadnormatywnych,

D . długotrwałe,  wieloletnie,  codzienne  powtarzanie  s ię
narażenia  na  hałas  na  pograniczu  normatyw
higienicznych.

Zadanie 0.
Szczególnie  szkodliwe  i  uciążliwe  dla  zdrowia  kobiet  są  prace
związane  z  wysiłkiem  fizycznym  i  transportem  ciężarów,  w  tym:
ręczne  podnoszenie  i  przenoszenie  ciężarów  o  masie
przekraczającej:

A .  12 kg przy pracy stałej i 20 kg przy pracy dorywczej,
B.  15 kg przy pracy stałej i 20 kg przy pracy dorywczej,
C.  10 kg przy pracy stałej i 15 kg przy pracy dorywczej,
D.  12 kg przy pracy stałej i 15 kg przy pracy dorywczej.

Zadanie 0.
Która  z  ról  pielęgniarki  służby  medycyny  pracy  ma  charakter
tradycyjny?

A.  organizacyjno-kierownicza,
B.  kształcąco-wychowawcza,
C.  pomocniczo-lecznicza,
D.  badawczo-naukowa.



Zadanie 0.
Celem  rozpoznania  pielęgniarskiego  jest  ocena  u  pracownika
jego:

A . problemów  i  potrzeb  zdrowotnych  w  sferze
bio-psycho-społecznej,

B.  stanu fizycznego,
C.  sytuacji psychospołecznej,
D.  potrzeb edukacyjnych.

Zadanie 0.
Pracodawca w razie wypadku przy pracy ma obowiązek zawiadomić
właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o wypadku:

A.  wyłącznie śmiertelnym,
B . śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym, oraz każdym innym

wypadku, który wywołał wymienione skutki,
C.  każdym wypadku niezależnie od skutków,
D.  pracodawca nie ma takiego obowiązku.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  metod  pozyskiwania  informacji  o  warunkach
zatrudnienia  jest  dla  pielęgniarki  medycyny  pracy  najbardziej
wiarygodna?

A.  rozmowy z pracodawcami,
B.  rozmowy z pracownikami,
C.  analiza dokumentacji medycznej i technicznej,
D . bieżąca  i  systematyczna  obserwacja  ludzi  na

stanowiskach pracy.

Zadanie 0.
Jaki  tryb  postępowania  w  ramach  pierwszej  pomocy  powinna
wdrożyć  pielęgniarka  wezwana  do  pracownika,  który  uległ
zatruciu  tlenkami  azotu  i  wystąpił  u  niego  toksyczny  obrzęk
płuc?

A.  udać się do najbliższego telefonu i wezwać lekarza,
B.  wezwać Pogotowie Ratunkowe,
C . polecić  wyniesienie  zatrutego  jak  najszybciej  z  miejsca

zatrucia,
D.  wezwać inspektora ds. BHP.

Zadanie 0.
Odległym  następstwem  zdrowotnym  przewlekłego  narażenia
zawodowego na benzen może być:

A.  białaczka szpikowa,
B.  ziarnica złośliwa,
C.  szpiczak mnogi,
D.  czerniak.



Zadanie 0.
Które  z  zachowań  rozmówcy  -  pacjenta  można  przyjąć  za
przyjazne?

A.  aprobujące kiwanie głową i uśmiechanie się,
B.  unikanie wymiany spojrzeń,
C.  pocieranie głowy, nosa w czasie rozmowy,
D.  pochylanie się, zaciskanie dłoni.

Zadanie 0.
Najbartdziej skuteczną strategię negocjacyjną prezentuje styl:

A .  dominujący,
B.  uległy,
C.  bierny,
D.  nastawiony na współpracę.

Zadanie 0.
W  trakcie  realizacji  procesu  kształcenia  korzystne  jest
przeprowadzanie kontroli bieżącej, gdyż:

A . informacje  świadczące  o  niezadowalającym  opanowaniu
materiału  nauczania,  są  podstawą  do  radykalnego
obniżenia poziomu wymagań w programie kursu,

B . zebrane  informacje  upewniają  o  stopniu  opanowania
wiedzy,  umiejętności  i  postaw  wymaganych  jako
umiejętności  wynikowe  oraz  wczesne  wykrycie  luk  i
błędów,

C . stanowi  dla  uczących  się  groźbę  nie  zaliczenia  te j
parti i  materiału  co  spowoduje  wzrost  poczucia
zagrożenia  i  obniżenie  przekonania  o  zaliczeniu  całości
kursu,

D . przeprowadzenie  kontroli  bieżącej  nie  ma  uzasadnienia,
gdyż  każdy  dorosły  uczestnik  kursu  zna  kryteria
kontroli i oceny oraz wykonuje ją po każdych zajęciach.

Zadanie 0.
Przy planowaniu programu kształcenia pierwszą czynnością jest:

A .  wdrożenie i realizacja programu,
B . zebranie  informacji  zwrotnej  od  uczestników  i

wykładowców,
C.  opracowanie szczegółowych celów kształcenia,
D . sprecyzowanie  celów  ogólnych,  szczegółowych  i  wybór

terenu działania.



Zadanie 0.
Która  z  niżej  wymienionych  grup  społecznych  NIE  jest  grupą
formalną?

A.  rodzina,
B.  związek emerytów i rencistów,
C.  partia polityczna,
D.  grupa koleżeńska.

Zadanie 0.
Wsparcie społeczne jest to:

A . wszelkiego  rodzaju  dostępna  pomoc  płynąca  z  powiązań
człowieka z innymi ludźmi, grupami bądź instytucjami,

B . pomoc  udzielana  ludziom  ze  strony  instytucji
społecznych,

C . pomoc  w  przystosowaniu  do  życia  społecznego  i
wywiązywania  się  z  ról  społecznych  osób
niepełnosprawnych oraz po ciężkiej chorobie,

D . wspieranie  rozwoju  stowarzyszeń  oraz  grup
samopomocowych  oraz  ich  uczestnictwa  w  życiu
społecznym.

Zadanie 0.
Prawa pacjenta wywodzą się z:

A .  praw człowieka,
B.  ustroju politycznego państwa,
C.  systemu ochrony zdrowia,
D.  sytuacji ekonomicznej społeczeństwa.

Zadanie 0.
Pielęgniarka/położna  jest  zobowiązana  do  wykonywania  zleceń
lekarskich:

A.  wszystkich,
B . tylko  tych,  które  zapisane  są  w  dokumentacji  medycznej

( z  wyjątkiem  sytuacji  stanowiących  zagrożenie  życia)  i
nie budzą żadnych wątpliwości pielęgniarki/położnej,

C . tylko  tych,  o  których  jest  przekonana,  że  są
uzasadnione,

D . w  zależności od zwyczajów panujących w placówce służby
zdrowia, w której pracuje.

Zadanie 0.
Głównymi instrumentami umożliwiającymi ocenę jakości świadczeń
są kryteria i standardy. Kryteriami może/mogą być:

A.  liczba skarg pacjentów,
B.  procent zakażeń szpitalnych,
C.  rodzaj i ilość badań laboratoryjnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Nawet  dobrze  przygotowany  plan  działania  w  organizacji  NIE
powiedzie się, jeżeli nie jest wykonywany przez:

A.  ludzi zdolnych do jego implementacji,
B.  osoby motywowane,
C.  osoby dobrze przeszkolone,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Stanowisko pracy opisują trzy ważne elementy:

A.  zadania, odpowiedzialność i dostęp do zasobów,
B.  zadania, odpowiedzialność i sposób wynagradzania,
C.  obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia,
D . odpowiedzialność,  uprawnienia  i  ponoszenie

odpowiedzialności.

Zadanie 0.
Akredytacja, to:

A . wewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

B . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

C . zewnętrzny,  obowiązkowy  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

D . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej nie znanymi standardami.

Zadanie 0.
Polityka zdrowotna państwa ma na celu przede wszystkim:

A.  budowanie programów promocyjnych,
B.  ochronę zdrowia najzamożniejszych,
C.  wylansowanie nowych kierunków działań,
D . ustalenie  i  realizację  priorytetowych  celów  zdrowotnych

w skali państwa.

Zadanie 0.
Polityka społeczna jest realizowana przez:

A.  lokalną społeczność,
B.  instytucje administracji rządowej,
C.  własną aktywność jednostki,
D.  instytucje polityki społecznej państwa.



Zadanie 0.
Publicznym zakładem opieki zdrowotnej NIE jest na pewno:

A.  przyszpitalna pracownia diagnostyczna,
B.  przychodnia fundacji,
C.  wojewódzki szpital specjalistyczny,
D.  instytut onkologii.

Zadanie 0.
Zmiana  skórna  wypełniona  treścią  ropną,  jest  określana
potocznie jako:

A.  krosta,
B.  pęcherzyk,
C.  grudka,
D.  plamka.

Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
Podczas badania otoskopowego u osoby dorosłej, małżowinę uszną
należy:

A.  odciągnąć do dołu, do tyłu i trochę na zewnątrz,
B.  odciągnąć do góry, do tyłu i trochę na zewnątrz,
C.  odciągnąć do dołu, do przodu,
D.  pozostawić bez odciągania.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.



Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
Tamponadę  worka  osierdziowego  można  podejrzewać,  jeśli  w
badaniu EKG obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.

Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.



Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
Tiki, to niezależne od woli pacjenta:

A.  groteskowe, wykręcone pozycje, często korpusu ciała,
B . wolne,  wykręcające,  wijące  ruchy  w  obrębie  twarzy,

dalszych części kończyn,
C . krótkie,  nieregularne,  powtarzające  się,  skoordynowane

ruchy,
D . rytmiczne,  powtarzające  się,  dziwaczne  ruchy  twarzy  i

jamy ustnej.

Zadanie 0.
Przeprowadzając  wywiad  z  pacjentem  odczuwającym  lęk,
pielęgniarka/położna, powinna:

A.  zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta,
B.  mówić spokojnie i konkretnie,
C.  uzyskać informacje tylko z dokumentacji,
D.  pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.

Zadanie 0.
Zalecana  energia  defibrylacji  dla  defibrylatorów  jednofazowych,
zarówno dla pierwszego jak i kolejnych wyładowań, wynosi:

A .  150 J,
B.  200 J,
C.  300 J,
D.  360 J.

Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.



Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A.  charakteryzuje ostry początek,
B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje  w  pozycji  siedzącej,  z  pochyleniem  do

przodu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Miejscem  fizjologicznego  odgłosu  opukowego  stłumionego,  w
trakcie badania opukiwaniem klatki piersiowej jest okolica:

A.  lewego łuku żebrowego i żołądka,
B.  prawego łuku żebrowego i serca,
C.  lewego i prawego łuku żebrowego,
D.  prawego łuku żebrowego i żołądka.

Zadanie 0.
Objaw  Chełmońskiego  wykorzystywany  w  trakcie  badania  jamy
brzusznej, polega na:

A.  zahaczaniu kciukiem dolnego płata wątroby,
B.  szybkim oderwaniu palców badającego od jamy brzusznej,
C.  wstrząsaniu okolic wątroby,
D.  przemieszczaniu gazów w jelicie grubym.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

A .  5-6 m,
B.  8 m,
C.  9 m,
D.  10 m.



Zadanie 0.
Podejście  systemowe  stanowi  podstawę  teoretyczną  modelu
poznawczego:

A.  B. Neuman,
B.  J. Travelbee,
C.  C. Roy,
D.  F. Abdellah.

Zadanie 0.
Kto jest autorem teorii "deficytu samoopieki"?

A.  M. Leininger,
B.  D. Orem,
C.  F. Nightingale,
D.  P. Benner.

Zadanie 0.
Do metod badawczych w pielęgniarstwie zaliczamy:

A . obserwację,  sondaż  diagnostyczny,  eksperyment,  analizę
przypadków, testy socjometryczne,

B.  analizę piśmiennictwa, obserwację,
C.  ankietę, wywiad,
D.  wywiad, analizę piśmiennictwa.

Zadanie 0.
Metoda sondażu diagnostycznego stosowana jest za pomocą:

A.  techniki ankietowej i wywiadu,
B.  analizy piśmiennictwa,
C.  techniki ankietowej,
D.  obserwacji.

Zadanie 0.
Do celów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego należy:

A . popularyzowanie  zdobyczy  naukowych  w  zakresie
pielęgniarstwa  i  nauk  pokrewnych  oraz  kształtowanie
postaw etycznych członków Towarzystwa,

B . wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek
i położnych,

C . prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do
praktyki  oraz  współpraca  z  instytucjami  i  organizacjami
naukowymi w kraju i za granicą,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Pielęgnowanie samodzielne oznacza:

A . wykonywanie  przez  pielęgniarkę  zadań  leczniczych  bez
zlecenia lekarza,

B . samodzielne  zbieranie  przez  pielęgniarkę  wywiadu  i
planowanie opieki,

C . decydowanie  przez  pielęgniarkę  o  diecie  i  trybie  życia
pacjenta,

D . pozostawienie  w  gestii  pielęgniarki  decyzji  o  sprawach
dotyczących pielęgnowania pacjenta.

Zadanie 0.
WordArt w edytorze tekstu Word jest to:

A .  obiekt, w którym możemy umieszczać tekst,
B.  program, który umożliwia tworzenie efektownych napisów,
C.  program do wstawiania tabel,
D.  program do wstawiania wykresów.

Zadanie 0.
Najpopularniejszy  obecnie  na  Polskim  rynku  pakiet  programów,
przeznaczonych głównie do pracy biurowej, to:

A .  Microsoft Windows,
B.  Microsoft Office,
C.  Outlook Express,
D.  Internet Explorer.

Zadanie 0.
Na płycie CD-RW można zapisywać i kasować dane:

A.  jednokrotnie,
B.  100 razy,
C.  wielokrotnie,
D.  ani razu (jest tylko do odczytu).



PIELĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH
TEST NR 290212
GRUPA 1
Zadanie 0.
Współczesne  wyzwanie  dla  specjalistów  medycyny  pracy
otwierające  pole  do  szerokiej,  wielodyscyplinarnej  współpracy
stanowią:

A.  czynniki fizyczne występujące w środowisku pracy,
B . rozpoznanie  nowych  problemów  zdrowotnych  tworzonych

przez  nowe  warunki  pracy  i  podjęcie  skutecznych  metod
prewencji,

C.  normatywy higieniczne dotyczące środowiska pracy,
D.  badania naukowe.

Zadanie 0.
Pracodawcy  i  pracownicy  mogą  zgłaszać  zastrzeżenia  dotyczące
treści  ustaleń  o  możliwości  wykonywania  pracy  i  wystąpić  o
ponowne badanie, składając wniosek przez:

A.  wojewódzki ośrodek medycyny pracy,
B.  sąd pracy,
C.  jednostkę badawczo-rozwojową,
D . jednostkę  służby  medycyny  pracy,  która  wydała

kwestionowane orzeczenie.

Zadanie 0.
Konwencję Nr l49, dotyczącą zatrudniania oraz warunków pracy i
życia personelu pielęgniarskiego przyjęła w roku 1977:

A.  Międzynarodowa Rada Pielęgniarek,
B.  Międzynarodowa Organizacja Pracy,
C.  Światowa Organizacja Zdrowia,
D.  Unia Europejska.

Zadanie 0.
Zadanie  służby  medycyny  pracy,  wymienione  w  art.  6 .  ustawy  o
służbie  medycyny  pracy,  które  mogą  wykonywać  pielęgniarki
służby medycyny pracy po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego to:

A.  ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie,
B.  wykonywanie szczepień ochronnych,
C.  udzielanie pierwszej pomocy medycznej,
D . prowadzenie poradnictwa w zakresie samoopieki w życiu z

chorobą  i  niepełnosprawnością  w  stosunku  do  człowieka
chorego i jego rodziny.



Zadanie 0.
Przez  pomieszczenie  stałej  pracy  rozumie  się  pomieszczenie
pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika
w ciągu doby przekracza:

A.  2 godziny,
B.  3 godziny,
C.  4 godziny,
D.  6 godzin.

Zadanie 0.
Według  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z
dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  129)  do  prac
szczególnie niebezpiecznych NIE należą prace:

A.  budowlane,
B.  w hałasie,
C.  na wysokości,
D.  w zbiornikach.

Zadanie 0.
Gdzie,  przede  wszystkim,  pielęgniarka  będzie  poszukiwać  źródeł
informacji  na  temat  ochrony  prawnej  pracy  kobiet  i
młodocianych?

A.  Kodeksie pracy,
B.  Ustawie o służbie medycyny pracy,
C.  Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych,
D . Ustawie  o  służbie  medycyny  pracy  i  przepisach

wykonawczych.

Zadanie 0.
Służba medycyny pracy NIE jest właściwa do realizowania zadań z
zakresu:

A . ograniczania szkodliwego wpływu niekorzystnych warunków
środowiska pracy na zdrowie,

B . sprawowania  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad
pracującymi,

C . prowadzenia  ambulatoryjnej  rehabilitacji  leczniczej,
uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,

D.  przeprowadzania badań i terapii psychologicznej.

Zadanie 0.
Poziom  ekspozycji  na  hałas,  odniesiony  do  8-godzinnego  dnia
pracy kobiet ciężarnych nie może przekroczyć:

A.  85 dB,
B.  75 dB,
C.  65 dB,
D.  55 dB.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  praktykująca  indywidualnie  dokonuje  zgłoszenia
podjęcia  i  zakończenia  swojej  działalności  z  zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w:

A.  okręgowej izbie pielęgniarek i położnych,
B.  podstawowej jednostce służby medycyny pracy,
C.  wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,
D.  instytucie medycyny pracy.

Zadanie 0.
Celem działań służby medycyny pracy jest:

A .  dostosowanie pracowników do wymagań stanowisk pracy,
B.  dostosowanie stanowisk pracy do możliwości pracowników,
C . wzajemne dostosowanie pracowników i stanowisk pracy do

siebie,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Badanie "odwoławcze" od treści ustaleń zawartych w orzeczeniu o
istnieniu  lub  braku  przeciwwskazań  do  wykonywania  pracy,
wykonywane jest:

A . zawsze  przez  tego  samego  lekarza,  który  wydał
kwestionowane orzeczenie,

B . przez  lekarza  zatrudnionego  w  jednostce  wyższego
poziomu referencyjnego,

C . tylko przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku
medycyny pracy,

D . tylko  przez  lekarza  zatrudnionego  w  jednostce
badawczo-rozwojowej z dziedziny medycyny pracy.

Zadanie 0.
Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy pracodawcy finansują:

A . udzielanie  konsultacji  podstawowym  jednostkom  służby
medycyny pracy,

B . wykonywanie  kontroli  podstawowych  jednostek  służby
medycyny pracy,

C.  działalność wojewódzkich ośrodków medycyny pracy,
D . świadczenia  zdrowotne  z  zakresu  profilaktycznej  opieki

zdrowotnej, należące do zadań służby medycyny pracy.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  praktykująca  indywidualnie  w  zakresie
profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad  pracującymi  zobowiązana
jest  prowadzić  dokumentację  służby  medycyny  pracy  i  jest  to
księga:

A.  udzielanych konsultacji,
B .  odwołań od treści zaświadczeń,
C.  wizytacji stanowisk pracy,
D.  przeprowadzonych kontroli.

Zadanie 0.
Pracodawca  jest  zobowiązany  uwzględnić  wniosek  pracownika  o
skierowanie  na  dodatkowe  badanie  lekarskie,  m.  in.  w
następujących sytuacjach:

A . jeśl i  pracownik  odczuje  pogorszenie  stanu  zdrowia  i
zgłosi  podejrzenie,  że  powodem  tego  stanu  są  warunki
pracy, w jakich ją wykonuje,

B . jeśl i  pracownik  nie  zgadza  się  z  treścią  orzeczenia
lekarskiego wydanego do celów przewidzianych w Kodeksie
pracy,

C . jeśl i  pracownik  poinformuje,  i ż  podejrzewa,  że  zapadł
n a  chorobę,  która  może  mieć  charakter  choroby
zawodowej,

D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
W  której  z  niżej  wymienionych  odpowiedzi  wymieniono
indywidualne środki ochrony słuchu?

A.  maski, ekrany,
B.  kabiny wyciszające,
C.  wkładki, nauszniki,
D.  procesy technologiczne ograniczające hałas.

Zadanie 0.
Każdy  pracodawca  rozpoczynający  ( i  zmieniający)  działalność
jest  obowiązany  w  terminie  30  dni  od  rozpoczęcia  działalności
zawiadomić:

A.  Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Sanitarną,
B.  Inspekcję Sanitarną, Społeczną Inspekcję Pracy,
C.  Społeczną Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Pracy,
D.  Służbę medycyny pracy, Inspekcję Ochrony Środowiska.



Zadanie 0.
Dane  zawarte  w  dokumentacji  medycznej  prowadzonej  przez
pielęgniarkę służby medycyny pracy, mogą być udostępniane:

A.  pracodawcy,
B . pracodawcy oraz lekarzowi medycyny pracy i pielęgniarce

służby  medycyny  pracy  zatrudnionym  w  wojewódzkim
ośrodku medycyny pracy,

C . pracownikom  wojewódzkiego  ośrodka  medycyny  pracy
uprawnionym  do  wykonywania  kontroli  i  wykonującym
odpowiedni zawód medyczny oraz podmiotom określonym w
odrębnych przepisach,

D . pracownikom  wojewódzkiego  ośrodka  medycyny  pracy
uprawnionym do wykonywania kontroli.

Zadanie 0.
Pylica  płuc  krzemowa  spowodowana  jest  działaniem  pyłu  o
charakterze:

A.  alergizującym,
B.  toksycznym,
C.  zwłókniającym,
D.  drażniącym.

Zadanie 0.
W  ocenie narażenia zawodowego na czynniki fizyczne i  chemiczne
w związku z podejrzeniem choroby zawodowej uwzględnia się:

A .  rodzaj czynnika,
B.  wartość stężeń lub natężeń,
C.  średni czas narażenia zawodowego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Kto  jest  drugą  instancją  orzeczniczą  dla  Wojewódzkiego  Ośrodka
Medycyny Pracy w sprawach chorób zawodowych:

A.  Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
B.  Instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy,
C.  Państwowy Inspektor Sanitarny,
D.  Państwowy Inspektor Pracy.

Zadanie 0.
Kobiety w ciąży NIE wolno zatrudniać:

A.  w pełnym wymiarze czasu pracy,
B.  na drugiej zmianie roboczej,
C.  w godzinach nadliczbowych,
D.  w warunkach złego oświetlenia.



Zadanie 0.
Podstawą do rozpoznania pylicy krzemowej płuc:

A . jest  długotrwałe  narażenie  na  pyły  powyżej  najwyższego
dopuszczalnego stężenia (NDS),

B . s ą  typowe  zmiany  radiologiczne  widoczne  na  zdjęciu  rtg
przy długotrwałym narażeniu na pył krzemowy,

C . s ą  typowe  cechy  kliniczne  pylicy  u  osoby  narażonej  na
pyły przemysłowe,

D.  są zmiany osłuchowe pod postacią rzężeń i trzeszczeń.

Zadanie 0.
Czynnikiem  zawodowym  fizycznym  mogącym  wywołać  nowotwory
zawodowe jest:

A .  pole elektromagnetyczne,
B.  wibracja ogólna,
C.  promieniowanie podczerwone,
D.  promieniowanie jonizujące.

Zadanie 0.
W świetle obowiązującego wykazu chorób zawodowych uznaje się za
obustronny  trwały  ubytek  słuchu  typu  ślimakowego  lub
czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem
progu słuchu o wielkości:

A . c o  najmniej  45  dB  w  uchu  gorzej  słyszącym,  obliczony
jako  średnia  arytmetyczna  dla  częstotliwości
audiometrycznych 1,2 i 3 kHz,

B . c o  najmniej  43  dB  w  uchu  lepiej  słyszącym,  obliczony
jako  średnia  arytmetyczna  dla  częstotliwości
audiometrycznych 1,2,3 i 4 kHz,

C . c o  najmniej  45  dB  w  uchu  lepiej  słyszącym,  obliczony
jako  średnia  arytmetyczna  dla  częstotliwości
audiometrycznych 1,2 i 3 kHz,

D . c o  najmniej  45  dB  w  uchu  gorzej  słyszącym,  obliczony
jako  średnia  arytmetyczna  dla  częstotliwości
audiometrycznych 1,2,3 i 4 kHz.

Zadanie 0.
Co to jest pył respirabilny?

A.  pył zatrzymywany w górnych drogach oddechowych,
B.  pył o ziarnach dochodzących do pęcherzyków płucnych,
C.  wszelki pył wdychany przez człowieka,
D.  ziarna pyłu znajdujące się na stanowisku pracy.



Zadanie 0.
Kto ponosi koszty przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i
kontrolnych pracowników?

A.  samorząd województwa,
B.  pracodawca,
C.  pracownik,
D.  Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zadanie 0.
Dla kobiet w ciąży wzbronione są prace:

A.  w hałasie powyżej 65 db,
B.  w wymuszonym rytmie pracy np. przy taśmie,
C.  w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Jakie zmiany skórne można zaliczyć do dermatoz zawodowych?

A.  łupież pstry,
B.  trądzik różowaty,
C.  zmiany twardzinowe,
D.  zmiany wypryskowe.

Zadanie 0.
Przy  narażeniu  zawodowym  na  ołów  i  jego  związki  wykonuje  się
następujące badania laboratoryjne:

A . oznaczenie  ołowiu  we  krwi  i  kwasu  delta
aminolewulinowego w moczu,

B.  morfologię krwi,
C.  oznaczenie kreatyniny w moczu,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 0.
Obowiązkiem  pracodawcy  jest  zapewnienie  okresowych  badań
lekarskich  byłym  pracownikom,  którzy  byl i  zatrudnieni  w
warunkach:

A . narażenia  na  działanie  substancji  i  czynników
rakotwórczych,

B.  narażenia na działanie pyłów zwłókniających,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D . narażenia  na  działanie  czynników  szkodliwych,  których

stężenie  lub  natężenie  przekracza  normatywy
higieniczne.



Zadanie 0.
Jakie badanie czynnościowe układu oddechowego jest najbardziej
przydatne w diagnostyce chorób zawodowych układu oddechowego?

A.  spirometria,
B.  zdolności wysiłkowej,
C.  gazów krwi kapilarnej,
D.  zdolności dyfuzyjnej płuc.

Zadanie 0.
Jak nazywa się  wartość stężenia,  która  ze  względu na zagrożenie
zdrowia  lub  życia  pracownika  nie  może  być  przekroczona  w
środowisku pracy w żadnym momencie?

A.  najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe,
B.  najwyższe dopuszczalne stężenie,
C.  najwyższe dopuszczalne natężenie,
D.  najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe.

Zadanie 0.
Do chorób zawodowych układu krwiotwórczego należy m.in.:

A .  niedokrwistość z niedoboru żelaza i witaminy B¡12,
B.  zaburzenia wchłaniania w przewodzie pokarmowym,
C.  przewlekła białaczka szpikowa,
D.  przewlekła białaczka limfatyczna.

Zadanie 0.
Osoby  narażone  na  hałas  należy  kierować  na  badanie
audiometryczne po przerwie w ekspozycji wynoszącej minimum:

A.  48 godz,
B.  24 godz,
C.  16 godz,
D.  12 godz.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  pracy  powodującej  narażenie  na
promieniowanie jonizujące jest:

A .  powtarzająca się leukopenia,
B.  choroba wieńcowa,
C.  astma oskrzelowa,
D.  niedokrwistość z niedoboru żelaza.

Zadanie 0.
W grupie szkodliwości środowiska pracy wymienia się czynniki:

A .  fizyczne,
B.  chemiczne,
C.  biologiczne,
D.  wszystkie wymieniowe.



Zadanie 0.
Dodatnią  próbę  białej  plamy  stwierdza  się  w  przypadku
zdiagnozowania:

A . zmian  nowotworowych  skóry  eksponowanej  na
promieniowanie UV i promienie RTG,

B . narażenie  na  arsen,  i  jego  związki  oraz
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,

C.  naczyniowo-nerwowej postaci zespołu wibracyjnego,
D.  alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.

Zadanie 0.
W  trakcie  praktycznej  nauki  zawodu oraz  na  stanowiskach pracy
młodocianego należy przestrzegać zakazu pracy:

A.  w ekspozycji na pył przemysłowy,
B.  przy monitorach ekranowych,
C . w  ekspozycji  na  czynniki  rakotwórcze  i  prawdopodobnie

rakotwórcze,
D.  przy maszynach w ruchu.

Zadanie 0.
Dla skutków narażenia na hałas charakterystyczny jest ubytek:

A.  odbiorczy typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego,
B.  odbiorczy typu pozaślimakowego,
C.  mieszany,
D.  przewodzeniowy.

Zadanie 0.
D o  późnych  następstw  zdrowotnych  przewlekłej  ekspozycji
zawodowej na pył azbestu zalicza się:

A .  międzybłoniaka opłucnej lub otrzewnej,
B.  chłoniaki,
C.  torbielowatość płuc,
D.  wysiękowe zapalenie opłucnej.

Zadanie 0.
W  ramach monitoringu biologicznego mogą być wykonywane testy
ekspozycyjne, które polegają na:

A . wykonywaniu pomiarów stężeń substancji chemicznych w
środowisku pracy,

B . oznaczeniu  poziomu  substancji  chemicznych  lub  ich
metabolitów w moczu lub krwi,

C.  oznaczeniu poziomu stężeń chwilowych w powietrzu,
D . określaniu  uszkodzeń  biologicznych  na  poziomie

molekularnym.



Zadanie 0.
Jaka jest podstawowa metoda stosowana w diagnostyce uszkodzeń
słuchu wywołanych hałasem?

A.  badanie słyszalności szeptu,
B.  audiometria tonalna,
C.  audiometria impedancyjna,
D.  określenie progu odruchu strzemiączkowego.

Zadanie 0.
Podstawą profilaktyki chorób zawodowych są:

A.  badania okresowe pracowników,
B.  zwalnianie osób chorych,
C.  podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
D.  wprowadzanie restrykcyjnych regulaminów pracy.

Zadanie 0.
W  zależności  od  rodzaju  zmian  anatomopatologicznych  wyróżnia
s ię  pylice  kolagenowe  i  niekolagenowe.  Pylice  kolagenowe
charakteryzują się:

A . trwałym  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  struktury
pęcherzyków płucnych,

B.  trwałymi zmianami bliznowatymi w płucach,
C.  odpowiedzi A i B są poprawne,
D . reakcja  na  pył  jest  odwracalna,  struktura  pęcherzyków

płucnych jest nienaruszona.

Zadanie 0.
U  osób  narażonych  na  wibrację  miejscową  mogą  wystąpić
następujące objawy:

A.  marznięcie rąk,
B.  podwyższony próg czucia wibracji,
C.  napadowe bielenie palców rąk,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Fizyczne szkodliwości środowiska pracy to m.in.:

A . drobnoustroje i organizmy wielokomórkowe, ich składniki
i wytwarzane przez nie substancje,

B . hałas,  zapylenie,  wibracje,  wysoka  lub  niska
temperatura,  promieniowanie  jonizujące,  pole
elektromagnetyczne,

C.  substancje chemiczne i trucizny,
D.  znaczny wysiłek fizyczny i psychiczny.



Zadanie 0.
Decyzje  o  stwierdzeniu  lub  braku  podstaw  do  stwierdzenia
choroby zawodowej wydaje:

A.  Państwowy Inspektor Sanitarny,
B.  Państwowy Inspektor Pracy,
C.  Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy,
D.  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Zadanie 0.
Zapach gorzkich migdałów z ust pacjenta wskazuje na zatrucie:

A .  siarkowodorem,
B.  chlorowodorem,
C.  cyjanowodorem,
D.  arsenowodorem.

Zadanie 0.
Zaburzenia móżdżkowe (drżenie kończyn, języka, mowa skandowana,
niezborność chodu) występują w przebiegu zatrucia:

A.  benzenem,
B.  dwusiarczkiem węgla,
C.  rtęcią,
D.  tlenkiem węgla.

Zadanie 0.
Miernikiem intensywności (ciężkości) pracy jest:

A .  zmęczenie fizyczne,
B.  zmęczenie psychiczne,
C.  rozdrażnienie,
D . wydatek  energetyczny  wyliczony  na  podstawie  zużycia

tlenu.

Zadanie 0.
Drogi wchłaniania trucizn do organizmu o zasadniczym znaczeniu
w toksykologii zawodowej to:

A .  wziewna, skórna, doustna,
B.  doustna, dospojówkowa, domięśniowa,
C.  dordzeniowa, skórna, pokarmowa,
D.  odpowiedzi A i B prawidłowe.



Zadanie 0.
Gaz,  który  doprowadza  do  zatruć  jedynie  drogą  inhalacyjną,  a
mechanizm jego działania polega na blokowaniu transportu tlenu
przez hemoglobinę, która ulega przemianie w karboksyhemoglobinę
to :

A.  dwutlenek węgla,
B.  azot,
C.  tlenek węgla,
D.  cyjanowodór.

Zadanie 0.
Podstawowymi wykwitami w wyprysku kontaktowym skóry są:

A.  bąble,
B.  pęcherze,
C.  krosty,
D.  grudki wysiękowe.

Zadanie 0.
Szybkość i intensywność zatrucia zawodowego jest zależna od:

A.  właściwości fizykochemicznych substancji toksycznej,
B.  właściwości błon biologicznych organizmu,
C.  drogi przenikania toksyn do organizmu,
D.  odpowiedzi A, B, C są prawidłowe.

Zadanie 0.
W zatruciu związkami fosforoorganicznymi atropina jest:

A .  farmakologicznym antagonistą acetylocholiny,
B.  odtrutką specyficzną,
C.  przeciwwskazana w terapii,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Kobiety  ciężarne  NIE  powinny  pracować  przy  monitorach
komputerowych:

A.  przez cały okres ciąży,
B.  powyżej 4 godzin na dobę,
C.  powyżej 2 godzin/dzień pracy,
D.  zależy od uznania pracodawcy.

Zadanie 0.
Zdolność  wywoływania  alergii  organizmu  posiadają  pyły
pochodzenia:

A.  nieorganicznego,
B.  organicznego,
C.  pył węglowy,
D.  pyły mieszane.



Zadanie 0.
Podstawowym  elementem  profilaktyki  w  ochronie  zdrowia
pracujących w narażeniu na czynniki rakotwórcze jest:

A . informowanie  o  zagrożeniach  zdrowotnych  i  zasadach
profilaktyki  zmniejszających  ryzyko  zawodowe  oraz
konieczności  badań  profilaktycznych  po  ustaniu  pracy  w
narażeniu,

B . informowanie  o  zagrożeniach  zdrowotnych  i  leczenie
sanatoryjne,

C.  skrócenie czasu pracy i stosowanie rotacji,
D.  leczenie sanatoryjne.

Zadanie 0.
Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu (NDN) w ciągu 8 godzin
pracy wynosi:

A .  95 dB - A,
B.  90 dB - A,
C.  85 dB - A,
D.  80 dB - A.

Zadanie 0.
Powyżej  i lu  dni  czasowej  niezdolności  do  pracy  spowodowanej
chorobą wymagane jest przeprowadzenie profilaktycznego badania
kontrolnego?

A.  20 dniach,
B.  30 dniach,
C.  2 miesiącach,
D.  3 miesiącach.

Zadanie 0.
Choroba kesonowa:

A . jest  wynikiem  działania  wysokiej  temperatury  na
pracownika,

B.  występuje u osób pracujących pod ziemią,
C.  spowodowana jest brakiem tlenu w otoczeniu,
D . występuje  u  osób  pracujących  pod  wysokim  ciśnieniem i

wracających  zbyt  szybko  do  warunków  normalnego
ciśnienia.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  nowotworów  złośliwych  NIE  są  wywołane
przez promieniowanie jonizujące:

A.  przewlekła białaczka limfatyczna,
B.  ziarnica złośliwa,
C.  czerniak,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Bierna utrata ciepła to utrata ciepła przez:

A.  konwekcję,
B.  promieniowanie,
C.  przewodnictwo, konwekcję i promieniowanie,
D.  promieniowanie.

Zadanie 0.
Jaka  jest  struktura  organizacyjna  służby  medycyny  pracy  w
Polsce?

A.  jednopoziomowa,
B.  dwupoziomowa,
C.  wielopoziomowa,
D.  podstawowa.

Zadanie 0.
Orzeczenie  lekarskie  warunkujące  przyjęcie  pracownika  do  pracy
musi zawierać stwierdzenie, że:

A . pracownik jest całkowicie zdrowy i  może podjąć pracę na
określonym stanowisku,

B.  brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,
C . pracownik  jest  sprawny  pod  względem  fizycznym  i

psychicznym,
D . pracownik  nie  chorował  i  nie  choruje  na  chorobę

zawodową.

Zadanie 0.
Wydalanie  trucizn  z  organizmu  odbywa  się  różnymi  drogami.
Podstawowe znaczenie ma wydalanie substancji przez:

A.  nerki, wątrobę (z żółcią) lub układ oddechowy,
B.  nerki i skórę,
C.  wątrobę i skórę,
D.  nerki oraz gruczoły mleczne.

Zadanie 0.
Czynniki modyfikujące poziom wydolności fizycznej człowieka:

A.  sprawność mechanizmów adaptacji wysiłkowej,
B.  wiek,
C.  płeć,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
O stopniu niepełnosprawności orzeka:

A.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
B . Powiatowy  Zespół  do  spraw  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności,
C.  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
D.  Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zadanie 0.
Kodeks pracy uznaje za młodocianego osobę (pracownika):

A .  poniżej 14 roku życia,
B.  która ukończyła 14 lat a nie przekroczyła 15 lat,
C.  która ukończyła 16 lat i nie przekroczyła 18 lat,
D.  w wieku 18 - 21 lat.

Zadanie 0.
Silne,  rozlane,  kurczowe  bóle  brzucha  połączone  z  brakiem
łaknienia, zaparciami, wymiotami i bezmoczem, mogą świadczyć o
zatruciu:

A.  ołowiem,
B.  tlenkiem węgla,
C.  dwutlenkiem węgla,
D.  chlorem.

Zadanie 0.
Postać kostna zespołu wibracyjnego charakteryzuje się:

A . drżeniem  rąk,  wypadaniem  przedmiotów  z  rąk,
dolegliwościami bólowymi występującymi w ciągu dnia,

B . obrzękami  i  ograniczeniami  ruchomości  stawów  kończyn
górnych lub dolnych szczególnie w porze nocnej,

C . utrudnionym  poruszaniem  się,  któremu  towarzyszy  ból
oraz złamaniami kości długich,

D . osłabieniem czucia bólu, dotyku, wiśniowo - szarą barwą
skóry.

Zadanie 0.
Odległym  następstwem  zdrowotnym  przewlekłego  narażenia
zawodowego na benzen może być:

A.  białaczka szpikowa,
B.  ziarnica złośliwa,
C.  szpiczak mnogi,
D.  czerniak.



Zadanie 0.
W  określaniu  indywidualnych  problemów  i  potrzeb  zdrowotnych
pracownika głównym źródłem informacji jest wywiad:

A.  z pracownikiem,
B.  rodzinny,
C.  środowiskowy,
D.  zawodowy.

Zadanie 0.
Kolebką pielęgniarstwa przemysłowego w Europie była:

A.  Szwecja,
B.  Polska,
C.  Finlandia,
D.  Anglia.

Zadanie 0.
Klimatyzacja,  automatyzacja,  wentylacja,  hermetyzacja  -  to
przedsięwzięcia profilaktyczne o charakterze:

A.  medycznym,
B.  organizacyjnym,
C.  indywidualnym,
D.  zbiorowym.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  wizytując  zakład  pracy,  obserwuje  wyłącznie
stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej. W
związku z powyższym jest to wizytacja:

A.  zupełna,
B.  wycinkowa,
C.  zbiorowa,
D.  robocza.

Zadanie 0.
Daltonizm  -  zaburzenie  widzenia  związane  z  rozróżnianiem  barw
potwierdza badanie przy użyciu:

A.  tablicy Snellena,
B.  tablic Ishihary lub Rabina,
C.  dynamometru,
D.  perymetru.

Zadanie 0.
Jakie  objawy  można  uznać  za  następstwo  ostrego  zatrucia
rozpuszczalnikami organicznymi?

A.  kaszel i duszność,
B.  objawy działania narkotycznego,
C.  krwioplucie,
D.  krwawa biegunka.



Zadanie 0.
Których  z  poniższych  zadań  służby  medycyny  pracy  NIE  może
wykonywać  pielęgniarka  -  specjalista  w  dziedzinie  ochrony
zdrowia pracujących?

A . informować pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka
zawodowego,

B.  wdrażać programów promocji zdrowia,
C . prowadzić  podyplomowego  kształcenia  pielęgniarek

medycyny pracy,
D . orzekać  o  utracie  przez  pracownika  zdolności  do

wykonywania dotychczasowej pracy.

Zadanie 0.
Przez  jak  długi  okres  czasu  należy  przechowywać  indywidualną
dokumentację medyczną służby medycyny pracy?

A.  20 lat niezależnie od narażenia,
B.  10 lat niezależnie od narażenia,
C . 2 0  lat,  a  w  odniesieniu  do  pracowników  zawodowo

narażonych na czynniki  rakotwórcze lub mutagenne -  40
lat po ustaniu narażenia,

D . okres  przechowywania  dokumentacji  ustala  kierownik
jednostki.

Zadanie 0.
Które  z  badań  NIE  należą  do  badań  stosowanych  w  diagnostyce
zespołu wibracyjnego? Próba:

A.  oziębiania,
B.  białej plamy,
C.  uciskowa,
D.  uczuleniowa.

Zadanie 0.
Bólom krzyża sprzyja:

A.  siedzenie na krześle z dobrym oparciem,
B.  wymuszona pozycja na stanowisku pracy,
C . umiejętne  podnoszenie  ciężkich  przedmiotów  (z  ugięciem

kolan),
D.  symetryczne obciążenie kręgosłupa w czasie dźwigania.

Zadanie 0.
Najbardziej skuteczne w nauczaniu jest:

A .  słuchanie,
B.  czytanie,
C.  słuchanie i oglądanie,
D.  omawianie i działanie.



Zadanie 0.
Jakie  jednostki  organizacyjne  służby  medycyny  pracy  są
zobowiązane do prowadzenia księgi przeprowadzonych kontroli?

A.  wojewódzkie ośrodki medycyny pracy,
B.  wszystkie podstawowe jednostki służby medycyny pracy,
C.  lekarze wykonujący indywidualną praktykę lekarską,
D . zakłady  opieki  zdrowotnej  tworzone  w  celu  sprawowania

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Zadanie 0.
Faza  inicjowania  programu  promocji  zdrowia  w  miejscu  pracy
obejmuje następujące działania:

A . pozyskiwanie  poparcia  kierownictwa  przedsiębiorstwa,
uformowanie  zakładowej  rady  promocji  zdrowia,
rozpoznanie  potrzeb  pracowników,  podjęcie  kampanii
informacyjnej o programie,

B . rozpoznawanie  i  dobór  niezbędnych  środków,  ocena
przebiegu  realizacji  programu,  zaprojektowanie
marketingu programu,

C . opracowanie  kryteriów  i  metod  oceny  realizacji
programu,  pomiar  zmian  stanu  zdrowia  uczestników,
harmonogram programu, ocena ewaluacji,

D . marketing  programu,  inauguracja  programu,  monitoring
przebiegu  efektów  programu,  bieżąca  modyfikacja
programu.

Zadanie 0.
Który z wymienionych czynników NIE wpływa na powstawanie raka
krtani?

A.  palenie tytoniu,
B.  nadmierny wysiłek głosowy,
C.  zanieczyszczenie powietrza pyłami przemysłowymi,
D.  picie alkoholu.

Zadanie 0.
Kwestionariusze  wywiadu  i  obserwacji,  służące  poznawaniu  i
dokumentowaniu  przez  pielęgniarkę  potrzeb  i  problemów
zdrowotnych podopiecznych są badawczymi:

A.  zasadami,
B.  metodami,
C.  technikami,
D.  narzędziami.



Zadanie 0.
Ustawa z  dnia  27  czerwca 1997r.  o  służbie  medycyny pracy,  jest
realizacją:

A.  kodeksu pracy,
B.  rozporządzeń Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
C.  Narodowego Programu Zdrowia,
D.  postanowień Konwencji 155 i 161.

Zadanie 0.
Szczepienie  ochronne  pracowników  np.  przeciwko  grypie  zalicza
się do działań promocyjnych zakładu pracy w sferze:

A.  promocyjnych interwencji środowiskowych,
B.  interwencji promocyjnych w sferze zachowań zdrowotnych,
C.  medycznych interwencji promocyjnych,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Podaj  czynnik  środowiska  pracy,  który  powoduje  przyspieszone
wchłanianie się trucizn do organizmu przez nieuszkodzoną skórę:

A.  podwyższona wilgotność powietrza,
B.  zapylenie,
C.  wysoka temperatura,
D.  hałas.

Zadanie 0.
Podczas  jakiego  procesu  produkcyjnego  pracownik  może  być
narażony na czynnik rakotwórczy - benzen?

A.  przemysł gumowy,
B.  produkcja obuwia i jego naprawa,
C.  odpowiedź A i B są prawidłowe,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Marketing  programów  promujących  zdrowie  w  miejscu  pracy
dotyczy:

A.  rozpoznawania potrzeb zdrowotnych,
B.  planowania celów i zadań promocji zdrowia,
C . informowania,  reklamowania  i  zachęcania  do  realizacji

programów promujących zdrowie,
D.  oceniania efektywności programów promujących zdrowie.



Zadanie 0.
Pracownik,  który  jest  przenoszony  na  inne  stanowisko  pracy  na
którym  występują  czynniki  szkodliwe  lub  warunki  uciążliwe  dla
zdrowia, podlega badaniom:

A.  kontrolnym,
B.  okresowym,
C.  końcowym,
D.  wstępnym.

Zadanie 0.
Organem  powołanym  do  nadzoru  i  kontroli  przestrzegania  prawa
pracy w zakładach pracy jest:

A .  Państwowa Inspekcja Sanitarna,
B.  Światowa Organizacja Zdrowia,
C.  Państwowa Inspekcja Pracy,
D.  Służby Medycyny Pracy.

Zadanie 0.
W  jakich  odstępach  czasu  dokonuje  się  pomiaru  temperatury
palców  rąk  przy  próbie  oziębiania  rąk  połączonej  z  czynnościową
próbą termiczną:

A . w  pierwszej minucie po wyjęciu rąk z wody, następnie co
5 minut,

B.  5 minut po wyjęciu rąk z wody, następnie co 10 minut,
C.  10 minut po wyjęciu rąk z wody, następnie co 15 minut,
D . pomiary  temperatury  dokonuje  się  trzykrotnie,  bez

względu na odstępy czasowe.

Zadanie 0.
Wykład,  prelekcja,  opowiadanie,  odczyt  -  to  przykłady  metod
nauczania:

A.  podających,
B.  aktywizujących,
C.  opartych na działaniu,
D.  opartych na obserwacji.

Zadanie 0.
Najistotniejszym mechanizmem napadowych duszności w zawodowej
astmie oskrzelowej jest:

A .  chemiczna blokada receptorów oddechowych,
B.  skurcz mięśniówki oskrzeli, obrzęk błony śluzowej,
C.  długotrwałe stany zapalne oskrzeli,
D.  zaburzenia wentylacji typu obturacyjnego.



Zadanie 0.
Według Navakatikiana, do oceny stopnia obciążenia psychicznego
podczas  pracy  (bez  istotnego  wysiłku  fizycznego  i  stresu
cieplnego) określa się:

A .  wysokość ciśnienia tętniczego krwi podczas pracy,
B.  ilość oddechów na minutę, podczas pracy,
C.  wydatek energetyczny w ciągu zmiany roboczej,
D.  częstość skurczów serca na minutę, podczas pracy.

Zadanie 0.
Konwencja  Nr  161  Międzynarodowej  Organizacji  Pracy  wraz  z
Zaleceniami  uzupełniającymi  Nr  171  zakłada,  że  główną  funkcją
służby medycyny pracy powinna być rola:

A.  lecznicza,
B.  zapobiegawcza,
C.  leczniczo - zapobiegawcza,
D.  rehabilitacyjna.

Zadanie 0.
Promocja zdrowia w miejscu pracy to:

A . podejmowane wobec pracowników zakładu pracy działania,
których  ostatecznym  celem  jest  umocnienie  i  rozwój  ich
zdrowia,  realizowane  głównie  w  sferze  prozdrowotnych
przekształceń  ich  stylu  życia  (zachowań  zdrowotnych)
oraz  w  sferze  tych  elementów  najszerzej  rozumianego
środowiska  w  zakładzie,  które  istotnie  warunkują
możliwości dokonania tego rodzaju zmian,

B . dodatkowe  świadczenia  medyczne  dla  pracowników,
finansowane przez pracodawcę,

C . zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
bez przekraczania NDS i NDN czynników szkodliwych dla
zdrowia,

D.  zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych.

Zadanie 0.
Stosowanie  sprzętu  jednorazowego  użytku,  rękawic,  masek,
okularów,  ubrań  roboczych  to  przedsięwzięcia  profilaktyczne  o
charakterze:

A.  organizacyjnym,
B.  technicznym,
C.  indywidualnym,
D.  zbiorowym.



Zadanie 0.
Wymień czynniki chemiczne o udowodnionym działaniu rakotwórczym
dla ludzi, które mogą wystąpić w środowisku pracy.

A.  azbest, chlorek winylu, związki chromu 6-wartościowego,
B . aminy  aromatyczne,  rozpuszczalniki  zanieczyszczone

benzenem, hałas,
C . pył  skór  zwierzęcych,  wirus  zapalenia  wątroby  typu  A,

promieniowanie jonizujące,
D . sadze  kominowe,  pył  drewna  twardego,  tlenek  węgla,

promieniowanie elektromagnetyczne.

Zadanie 0.
Powtarzające się  zakłócenia rytmu dobowego, związane z  pracą w
porze  nocnej  mogą  pogarszać  stan  zdrowia  pracowników
chorujących na:

A . alergię  skórną,  nadciśnienie  tętnicze,  nadczynność
tarczycy,

B.  chorobę wrzodową, zapalenie dróg moczowych,
C . cukrzycę,  chorobę  wrzodową,  chorobę  niedokrwienną

serca, nadciśnienie tętnicze,
D . nadciśnienie  tętnicze,  zapalenie  zatok  obocznych  nosa,

chorobę wrzodową żołądka.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  opiekuje  s ię  młodymi  pracownikami,  w  wieku  od  20
d o  30  lat.  Które  z  wymienionych  problemów  zdrowotnych  będą
prawdopodobnie dominować w programach profilaktycznych dla tej
grupy?

A.  palenie tytoniu,
B.  nadciśnienie,
C.  nadwaga,
D.  choroby serca.

Zadanie 0.
Pracujący podopieczni o znacznym stopniu niepełnosprawności to
również osoby zdolne do pracy:

A.  w zakładzie pracy chronionej,
B.  w zakładzie aktywizacji zawodowej,
C.  w zakładzie pracy chronionej i aktywizacji zawodowej,
D . także  poza  zakładem  pracy  chronionej  i  zakładem

aktywizacji zawodowej.



Zadanie 0.
Które  z  poniższych  określeń  najlepiej  oddaje  główny  cel
pielęgniarstwa w służbie medycyny pracy?

A . niezależność  zawodowa  w  opiece  nad  zdrowiem
pracujących,

B.  opieka nad pracownikami narażonym na ryzyko w pracy,
C . zapobieganie chorobom zawodowym, wypadkom i promowanie

zdrowia,
D.  promowanie zdrowia w miejscu pracy.

Zadanie 0.
Która  z  ról  pielęgniarki  służby  medycyny  pracy  ma  charakter
tradycyjny?

A.  organizacyjno-kierownicza,
B.  kształcąco-wychowawcza,
C.  pomocniczo-lecznicza,
D.  badawczo-naukowa.

Zadanie 0.
W  których  elementach  procesu  pielęgnowania  pojawią  się
działania o charakterze zapobiegawczym?

A.  gromadzeniu, analizowanie informacji o podopiecznych,
B.  formułowaniu rozpoznania pielęgniarskiego,
C.  formułowaniu celu i planu zadań,
D.  kontroli i oceny działań pielęgniarskich.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  -  specjalista  w  dziedzinie  ochrony  zdrowia
pracujących jest uprawniona do inicjowania działań pracodawców
n a rzecz ochrony zdrowia pracowników oraz udzielania pomocy w
ich realizacji między innymi w zakresie:

A .  wdrażania programów promocji zdrowia,
B . tworzenia  warunków  do  prowadzenia  rehabilitacji

zawodowej,
C . informowania pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka

zawodowego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  stopni  niepełnosprawności  NIE  jest
wymieniony  w  ustawie  o  rehabilitacji  zawodowej,  społecznej  oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

A.  nieznaczny,
B.  znaczny,
C.  umiarkowany,
D.  lekki.



Zadanie 0.
W  związku  z  podejrzeniem  zawodowej  etiologii  rozpoznanej
choroby układu krwiotwórczego pracownik powinien być skierowany
na badanie do:

A.  Instytutu Medycyny Pracy,
B.  Poradni Hematologicznej,
C.  Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy,
D.  Instytutu Hematologii.

Zadanie 0.
Pył drewna twardego ma potwierdzone działanie rakotwórcze na:

A.  mózg,
B.  zatoki przynosowe,
C.  przełyk,
D.  skórę.

Zadanie 0.
Systematyczne  pomiary  ciśnienia  tętniczego  krwi,  badania
poziomu  cholesterolu  i  ekg  -  to  elementy  zapobiegania
niedokrwiennej chorobie serca, mające charakter profilaktyki:

A .  organizacyjnej,
B.  prawnej,
C.  technicznej,
D.  medycznej.

Zadanie 0.
Jakie  informacje  powinny  być  wywieszone  w  zakładach  pracy,  w
punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach?

A.  informacje o zawartości apteczki,
B.  dane personalne pracodawcy,
C . instrukcje  o  udzielaniu  pierwszej  pomocy  w  razie

wypadku  oraz  wykazy  pracowników  przeszkolonych  w
udzielaniu pierwszej pomocy,

D.  numer telefonu inspektora BHP.

Zadanie 0.
C o  bezpośrednio  powinno  poprzedzać  plan  postępowania
pielęgniarskiego w miejscu pracy?

A.  pozyskiwanie informacji,
B.  gromadzenie informacji,
C.  analiza danych,
D.  ustalenie rozpoznania pielęgniarskiego.



Zadanie 0.
Dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku
kalendarzowym  przysługuje  osobie  zaliczonej  do  stopnia
niepełnosprawności:

A .  znacznego,
B.  umiarkowanego,
C.  lekkiego,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Która  z  poniższych  metod  pozyskiwania  informacji  o  warunkach
zatrudnienia  jest  dla  pielęgniarki  medycyny  pracy  najbardziej
wiarygodna?

A.  rozmowy z pracodawcami,
B.  rozmowy z pracownikami,
C.  analiza dokumentacji medycznej i technicznej,
D . bieżąca  i  systematyczna  obserwacja  ludzi  na

stanowiskach pracy.

Zadanie 0.
Jaki  akt  prawny  określa  tryb,  zakres,  częstotliwość  i
dokumentowanie badań profilaktycznych pracowników?

A . Ustawa  z  dnia  27  czerwca  1997r.  o  służbie  medycyny
pracy,

B . Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z
3 0  maja  1996r.  w  sprawie  przeprowadzenia  badań
lekarskich  pracowników,  zakresu  profilaktycznej  opieki
zdrowotnej  nad  pracownikami  oraz  orzeczeń  lekarskich
wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,

C.  Kodeks pracy,
D . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  13 września 2011r. w

sprawie  zadań  służby  medycyny  pracy,  których
wykonywanie  przez  osoby  niebędące  lekarzami  wymaga
posiadania dodatkowych kwalifikacji.

Zadanie 0.
Podstawowe  fazy  programu  promocji  zdrowia  realizowanego  w
środowisku pracy to:

A.  rozpoznanie, diagnozowanie, planowanie, realizowanie,
B.  inicjowanie, planowanie, wdrażanie, ocena,
C.  diagnoza, planowanie, realizacja, ocena,
D.  rozpoznanie, inicjowanie, diagnozowanie, ocena.



Zadanie 0.
Która  z  teorii  pielęgnowania  mogła  mieć  największy  wpływ  na
określenie  rol i  pełnionej  przez  pielęgniarki  służby  medycyny
pracy?

A.  środowiskowa (F. Nightingale),
B.  potrzeb (V. Henderson),
C.  samoopieki (D. Orem),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
N a  podstawie,  jakich  badań  możliwe  jest  rozpoznanie  pylicy
krzemowej płuc?

A.  wyników badania podmiotowego i przedmiotowego,
B.  małoobrazkowego zdjęcia rtg klatki piersiowej,
C.  pełnowymiarowego zdjęcia rtg klatki piersiowej,
D.  badania plwociny.

Zadanie 0.
Które  z  prac  NIE  należą  do  wykazu  prac  wzbronionych
młodocianym?

A . wymagające nadmiernego wysiłku fizycznego i wymuszonej
pozycji ciała,

B . wymagające  8-godzinnej  ekspozycji  na  hałas  powyżej  80
dB,

C.  przy komputerach,
D.  na wysokości powyżej 3 m.

Zadanie 0.
Skracanie  czasu pracy,  rotacje  pracowników, urlopy,  regulaminy,
zakazy  i  nakazy,  szkolenia  dotyczące  warunków  pracy  -  to
przedsięwzięcia profilaktyczne o charakterze:

A.  medycznym,
B.  organizacyjno-prawnym,
C.  technicznym,
D.  indywidualnym.

Zadanie 0.
Który rodzaj kształcenia podyplomowego pielęgniarek uprawnia je
do opieki nad zdrowiem pracujących?

A.  kurs dokształcający,
B.  kształcenie specjalistyczne,
C.  kurs kwalifikacyjny,
D.  żaden z powyższych.



Zadanie 0.
Pracodawca w razie wypadku przy pracy ma obowiązek zawiadomić
właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o wypadku:

A.  wyłącznie śmiertelnym,
B . śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym, oraz każdym innym

wypadku, który wywołał wymienione skutki,
C.  każdym wypadku niezależnie od skutków,
D.  pracodawca nie ma takiego obowiązku.

Zadanie 0.
Apteczki  pierwszej  pomocy  w  zakładach  pracy  powinny  być
usytuowane i wyposażone zgodnie z:

A . ustaleniami  z  lekarzem  sprawującym  profilaktyczną
opiekę zdrowotną nad pracownikami,

B.  normami unijnymi,
C.  wytycznymi pracodawcy,
D.  zaleceniami właściwego inspektora pracy.

Zadanie 0.
D o  rozpoznania  ostrego  zatrucia  pochodzenia  zawodowego
wystarcza:

A.  znajomość technologii procesu produkcyjnego,
B.  higieniczna ocena warunków pracy,
C.  stwierdzenie objawów klinicznych,
D . stwierdzenie  objawów  klinicznych  zatrucia

odpowiadających  działaniu  biologicznemu  substancji
toksycznych w konfrontacji z higieniczną oceną warunków
pracy.

Zadanie 0.
C o  oznacza  zasada  kompleksowości  we  współczesnym  modelu
organizacji  rehabilitacji  według  zaleceń  Światowej  Organizacji
Zdrowia?

A . dostępność  działań  rehabilitacyjnych  dla  wszystkich
potrzebujących niepełnosprawnych,

B . rozpatrywanie  złożonej  sytuacji  chorego  nie  tylko  w
kategoriach  medycznych,  ale  również  społecznych,
socjalnych, zawodowych,

C . podejmowanie zabiegów fizjoterapeutycznych w pierwszych
dniach prowadzonej terapii specjalistycznej,

D . przedłużenie  działań  rehabilitacyjnych  na  okres
leczenia ambulatoryjnego.



Zadanie 0.
W badaniu przedmiotowym pracownika głównym sposobem poznania
jego problemów i potrzeb zdrowotnych jest:

A .  wywiad,
B.  obserwacja,
C.  badanie fizykalne,
D.  wywiad, obserwacja, testy.

Zadanie 0.
Jak  długi  czas  przerwy  w  pracy  przysługuje  osobie
niepełnosprawnej dodatkowo na gimnastykę lub wypoczynek?

A.  15 minut i jest wliczany do czasu pracy,
B.  15 minut i nie jest wliczany do czasu pracy,
C.  30 minut i jest wliczany do czasu pracy,
D.  30 minut i nie jest wliczany do czasu pracy.

Zadanie 0.
Prawidłowy  okres  odnowy  (czyli  powrót  temperatury  do  stanu
wyjściowego)  przy  próbie  oziębienia  rąk  połączonej  z
czynnościową  próbą  termiczną  następuje  w  czasie  nie
przekraczającym:

A.  30 minut,
B.  20 minut,
C.  15 minut,
D.  10 minut.

Zadanie 0.
Podczas  analizy  uwarunkowań  stanu  zdrowia  pracowników
pielęgniarka uwzględnia przede wszystkim:

A.  styl życia,
B.  warunki pracy,
C.  wiek i płeć,
D.  zapewnienie opieki zdrowotnej w miejscu pracy.

Zadanie 0.
Kogo  NIE  dotyczy  zakaz  zatrudniania  w  porze  nocnej  i  w
godzinach nadliczbowych?

A.  młodocianych,
B.  kobiet w ciąży,
C.  niepełnosprawnych,
D . osób  (w  tym  niepełnosprawnych)  zatrudnionych  przy

pilnowaniu.



Zadanie 0.
Wypalenie zawodowe dotyczy sfery:

A.  fizycznej,
B.  psychospołecznej,
C.  duchowej,
D.  każdej z wyżej wymienionych.

Zadanie 0.
Według  klasycznej  definicji  sformułowanej  przez  Selyego  stres
jest:

A . nieswoistą  reakcją  organizmu  na  wszelkie  stawiane  mu
żądania,

B . swoistą  reakcją  organizmu  na  wszelkie  stawiane  mu
żądania,

C . nieswoistą  reakcją  organizmu  na  sytuację  o  charakterze
negatywnym,

D . swoistą  reakcją  organizmu  na  sytuacje  o  charakterze
negatywnym.

Zadanie 0.
Język  (stosowane  słownictwo  i  styl  wypowiedzi)  używany  przez
personel medyczny w rozmowie z pacjentem powinien być:

A . możliwie  najbardziej  naukowy-medyczny,  stosowanie
określeń  naukowych-medycznych,  zapewnia  precyzję
wypowiedzi,

B . potoczny  -  stosowanie  naukowego  słownictwa  nie  jest
sensowne, ponieważ pacjent go nie zrozumie,

C . dostosowany  do  indywidualnych  możliwości  pacjenta  -
tak, aby pacjent dokładnie zrozumiał wypowiedź,

D . naukowy, gdyż posługując się takim językiem zdobędziemy
autorytet u pacjenta.

Zadanie 0.
Taksonomia  celów  kształcenia  w  dziedzinie  psychoruchowej
obejmuje:

A.  wartościowanie własnych kryteriów,
B.  czynne reagowanie,
C.  zapamiętywanie i odtwarzanie wiadomości,
D.  samodzielne wykonywanie.



Zadanie 0.
Samokształcenie polega na:

A . udziale  w  zajęciach  o  ściśle  określonym  programie
nauczania,

B . umiejętności  korzystania  ze  źródeł,  wymaga  pewnych
zdolności, pracowitości i motywacji,

C.  kształtowaniu umiejętności praktycznych i postaw,
D . procesie  zmian  prowadzących  do  wykształcenia

zawodowego.

Zadanie 0.
W związku z długotrwałym pobytem pacjentów w zakładach opieki
zdrowotnej zachodzą procesy:

A.  socjalizacji i internalizacji,
B .  internalizacji i interakcji,
C.  depersonalizacji i instytucjonalizacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przeciążenie  wynikające  z  równoległej  realizacji  kilku
absorbujących  ról  społecznych,  np.  rol i  pracownika  i  matki
dzieci,  prowadzenia  gospodarstwa  rolnego  i  pracy  poza
rolnictwem to;

A.  konflikt ról,
B.  nagła utrata roli,
C .  nadmiar ról,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Które z poniżej wymienionych zachowań zasługuje na ujemną ocenę
moralną w aspekcie norm etyki pielęgniarstwa?

A.  opieka nad pacjentami z AIDS,
B . poprawna  realizacja  codziennych  czynności

pielęgniarskich,
C . podanie  pacjentowi  przez  zaniedbanie  niewłaściwych

leków,
D.  poprawne relacje z koleżankami.

Zadanie 0.
Najwyższe  odznaczenie  pielęgniarskie  na  świecie  przyznawane
pielęgniarkom za szczególne zasługi to medal imienia:

A.  Zofii Szlenkierówny,
B.  Dorothy Orem,
C.  Florencji Nightingale,
D.  Shelly Colins.



Zadanie 0.
Zarządzanie jakością, to:

A . program  ustalenia  stanu  faktycznego,  identyfikacja
czynników  sprzyjających  i  utrudniających  jakość,  oraz
udoskonalenie badanego wycinka rzeczywistości,

B . pomiar  aktualnego  poziomu  jakości,  zwykle  obejmuje
badanie  stopnia  satysfakcji  pacjenta  z  przebiegu
leczenia, a głównie z opieki i pobytu w szpitalu,

C . zaplanowany  system  działań  rzetelnie  wykonywanych,
zapewniających usługę zgodną z przyjętymi standardami,

D . podejście,  w  którym  jakości  nadaje  s ię  pierwszeństwo
przed  innymi  kwestiami  we  wszystkich  decyzjach
kierowniczych.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Planowanie strategiczne jest domeną kierowników szczebla:

A.  operacyjnego,
B.  wyższego,
C.  średniego,
D.  niższego.

Zadanie 0.
Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności  leczniczej,
jako indywidualną praktykę, NIE jest zobowiązana do:

A . posiadania  specjalizacji  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
lub  położnictwa  lub  innej  dziedzinie  mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia,

B.  posiadania prawa wykonywania zawodu,
C.  uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
D . zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

obejmującej  szkody  będące  następstwem  udzielania
świadczeń  zdrowotnych  albo  niezgodnego  z  prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.



Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.

Zadanie 0.
Drugą  w  kolejności  po  chorobach  układu  krążenia  przyczyną
zgonów mieszkańców Polski są:

A.  choroby układu trawiennego,
B.  urazy i zatrucia,
C.  choroby nowotworowe,
D.  choroby układu oddechowego.

Zadanie 0.
Do których mierników stanu zdrowia należy zachorowalność?

A . pozytywnych,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby zaistniałych w analizowanym czasie,

B . negatywnych,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby zaistniałych w analizowanym czasie,

C . negatywnych, określających liczbę osób chorych w danym
czasie,

D . narażenia,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby w analizowanym czasie.

Zadanie 0.
Wole endemiczne tarczycy spowodowane jest:

A .  nadczynnością tarczycy,
B.  chorobą Gravesa-Basedowa,
C.  zapaleniem tarczycy typu Hashimoto,
D.  niedoborem jodu.

Zadanie 0.
Standardowy  doustny  test  obciążenia  glukozą,  wymaga  podania
pacjentowi:

A .  30 g glukozy,
B.  40 g glukozy,
C.  75 g glukozy,
D.  100 g glukozy.



Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  "w  krzyżu"  przy  pochylaniu  się  oraz  bóle  łydek
podczas  dłuższych  spacerów.  Uwagę  zwraca  także  ochłodzenie
kończyn dolnych. U pacjenta należy zbadać tętno na tętnicach:

A.  udowych i grzbietowych stóp,
B.  podkolanowych i piszczelowych tylnych,
C.  podkolanowych i piszczelowych przednich,
D.  Prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Osłuchiwanie  jest  to  metoda  diagnostyczna  badania
przedmiotowego pacjenta, która pozwala na ocenę:

A.  skarg w czasie przeprowadzania wywiadu,
B.  szmerów oddechowych,
C.  szmerów naczyń i serca oraz tonów serca,
D.  prawidłowe odp. B i C.



Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.

Zadanie 0.
Odruch szukania u niemowlęcia zanika w 3-4 miesiącu życia. Może
być obecny dłużej w czasie:

A .  płaczu,
B.  snu,
C.  karmienia,
D.  ułożenia na brzuchu.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.

Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
W badaniu EKG, cecha jest to:

A .  najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B.  wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C.  amplituda zespołu RS,
D.  szybkość przesuwu papieru.



Zadanie 0.
W  przypadku  podejrzenia  nagłego  zatrzymania  krążenia,  ocenę
oddechu należy prowadzić przez czas NIE dłuższy niż:

A .  5 sekund,
B.  10 sekund,
C.  30 sekund,
D.  60 sekund.

Zadanie 0.
Podstawowym lekiem stosowanym w resuscytacji noworodka, jest:

A .  wodorowęglan sodu,
B.  adrenalina,
C.  dobutamina,
D.  atropina.

Zadanie 0.
W  badaniu  fizykalnym  stwierdzasz  zażółcone  powłoki  skórne  u
badanego  pacjenta.  Podejrzewasz  żółtaczkę  lub  karotenemię.
Objawem decydującym o rozpoznaniu karotenemii są wszystkie, z
WYJĄTKIEM:

A.  brak żółtego zabarwienia twardówki,
B.  żółte zabarwienie twardówki,
C.  zażółcenie powłok skórnych,
D.  nadmiar karotenu w organizmie.

Zadanie 0.
Podczas  badania  palpacyjnego  przepukliny  pachwinowej,  pacjent
powinien przyjąć pozycję:

A .  stojącą,
B.  siedzącą,
C.  leżącą płaską,
D.  leżącą półwysoką.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.



Zadanie 0.
Badanie  palpacyjne  jest  to  metoda  diagnostyczna  badania
przedmiotowego pacjenta, która pozwala na ocenę:

A.  temperatury,
B.  wilgotności skóry,
C.  bolesności uciskowej, drżenia i wibracji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Zadanie 0.
Pierwszy  ton  serca  (T1)  jest  najgłośniejszy  nad  koniuszkiem
serca. Powstaje on w następstwie zamknięcia zastawek:

A.  trójdzielnej i pnia płucnego,
B.  dwudzielnej i aorty,
C.  dwudzielnej i pnia płucnego,
D.  dwudzielnej i trójdzielnej.



Zadanie 0.
Ogólna teoria samoopieki/deficytu samoopieki D. Orem składa się
z powiązanych ze sobą teorii:

A . samoopieki,  deficytu  samoopieki,  systemów
pielęgniarstwa,

B . agendy  samoopieki,  domagania  się  samoopieki
terapeutycznej,

C . samoopieki,  deficytu  samoopieki,  domagania  się
samoopieki, terapeutycznej,

D . agendy  samoopieki,  deficytu  samoopieki,  systemów
pielęgniarstwa.

Zadanie 0.
Twórcą modelu adaptacyjnego w pielęgniarstwie, jest:

A .  Callista Roy,
B.  Dorothea Orem,
C.  Betty Neuman,
D.  Florencja Nightingale.

Zadanie 0.
Metodologia badań naukowych w szerszym znaczeniu to:

A.  to samo co metodyka,
B.  nauka o metodach działalności naukowej,
C . nauka  o  rodzajach  i  strukturze  czynności

naukowotwórczych,
D . nauka o poprawnych sposobach postępowania w toku całego

procesu badawczego.

Zadanie 0.
Do metod badania naukowego zaliczamy:

A.  ankietę,
B.  wywiad,
C.  analizę dokumentów,
D.  sondaż diagnostyczny.

Zadanie 0.
Szczególny  wpływ  na  rozwój  osobowości  zawodowej  pielęgniarki
ma:

A.  zespół koleżeński zakładu pracy,
B.  szkoła pielęgniarska,
C.  kontakty z pacjentami,
D.  współpraca z lekarzami.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  7  listopada
2007 r .  w sprawie  rodzaju i  zakresu świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych,  leczniczych  i  rehabilitacyjnych  udzielanych
przez  pielęgniarkę  albo  położną  samodzielnie  bez  zlecenia
lekarskiego  (Dz.  U  Nr  210,  poz.  1540),  pielęgniarka  ma  prawo
bez odbycia kursu specjalistycznego wykonać samodzielnie:

A . badanie  fizykalne,  umożliwiające  wczesne  wykrycie
chorób sutka,

B.  szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień,
C.  defibrylację,
D.  zabiegi doodbytnicze (lewatywa, wlewka, kroplówka).

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.

Zadanie 0.
Narzędzie,  które  ułatwia  dobieranie  właściwych  wyrazów  i
unikanie powtórzeń to:

A.  Tezaurus,
B.  Autotekst,
C.  Tłumacz,
D.  Sekcja.

Zadanie 0.
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności  obliczania  średnich,  odchyleń  od  średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  arkusze kalkulacyjne.



PIELĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH
TEST NR 160214
GRUPA 1
Zadanie 1.
N a  podstawie,  jakich  badań  możliwe  jest  rozpoznanie  pylicy
krzemowej płuc?

A.  wyników badania podmiotowego i przedmiotowego,
B.  małoobrazkowego zdjęcia rtg klatki piersiowej,
C.  pełnowymiarowego zdjęcia rtg klatki piersiowej,
D.  badania plwociny.

Zadanie 2.
Podczas  wykonywania  pracy  w  pozycji  wymuszonej  (np.  bardzo
pochylonej) występuje obciążenie organizmu człowieka:

A.  dynamiczne,
B.  statyczne,
C.  umysłowe,
D.  psychiczne.

Zadanie 3.
Gaz,  który  doprowadza  do  zatruć  jedynie  drogą  inhalacyjną,  a
mechanizm jego działania polega na blokowaniu transportu tlenu
przez hemoglobinę, która ulega przemianie w karboksyhemoglobinę
to :

A.  dwutlenek węgla,
B.  azot,
C.  tlenek węgla,
D.  cyjanowodór.

Zadanie 4.
Rozpoznania chorób zawodowych dokonują:

A . jednostki  organizacyjne  służby  zdrowia  upoważnione  do
rozpoznawania chorób zawodowych,

B.  państwowi inspektorzy pracy,
C.  państwowi inspektorzy sanitarni,
D.  inspektorzy orzecznictwa ZUS.

Zadanie 5.
Powyżej  i lu  dni  czasowej  niezdolności  do  pracy  spowodowanej
chorobą wymagane jest przeprowadzenie profilaktycznego badania
kontrolnego?

A.  20 dniach,
B.  30 dniach,
C.  2 miesiącach,
D.  3 miesiącach.



Zadanie 6.
Przewlekłe wdychanie par benzyny może spowodować:

A.  raka przełyku,
B.  zapalenie płuc,
C.  przewlekłe zatrucie ołowiem,
D.  przedziurawienie przegrody nosa.

Zadanie 7.
Wypalenie zawodowe dotyczy sfery:

A.  fizycznej,
B.  psychospołecznej,
C.  duchowej,
D.  każdej z wyżej wymienionych.

Zadanie 8.
Zakład  pracy  jest  odpowiednim  miejscem  do  realizacji  różnych
przedsięwzięć promocyjnych w sferze zdrowia ze względu na:

A . trwałe  skupienie  mniej  lub  bardziej  l icznej  zbiorowości
pracowników  w  wyodrębnionej  przestrzeni  stwarzające
możliwość względnie intensywnego, ponawianego w czasie
oddziaływania  informacyjno-  edukacyjnego  w  dziedzinie
zdrowia,

B . możliwość  wykorzystania  istniejących  w  zakładzie
trwałych stosunków i  więzi  społecznych dla  wzmocnienia
oddziaływań promocyjnych oraz utrwalenia ich skutków,

C . fakt  że  zarówno  środowisko  pracy  i  zachowania
pracownika  w  procesie  pracy  stanowią  istotne  czynniki
wpływające na jego zdrowie,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 9.
Dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku
kalendarzowym  przysługuje  osobie  zaliczonej  do  stopnia
niepełnosprawności:

A .  znacznego,
B.  umiarkowanego,
C.  lekkiego,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 10.
Szczepienie  ochronne  pracowników  np.  przeciwko  grypie  zalicza
się do działań promocyjnych zakładu pracy w sferze:

A.  promocyjnych interwencji środowiskowych,
B.  interwencji promocyjnych w sferze zachowań zdrowotnych,
C.  medycznych interwencji promocyjnych,
D.  żadne z powyższych.



Zadanie 11.
O  prawach  pracujących  osób  niepełnosprawnych  pielęgniarka
znajdzie najwięcej informacji w:

A.  Kodeksie pracy,
B . Ustawie  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
C.  Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych,
D.  Konstytucji RP.

Zadanie 12.
Poziom  ekspozycji  na  hałas,  odniesiony  do  8-godzinnego  dnia
pracy kobiet ciężarnych nie może przekroczyć:

A.  85 dB,
B.  75 dB,
C.  65 dB,
D.  55 dB.

Zadanie 13.
Artykuły,  dotyczące  m.in.  zapisów:  "praca  znajduje  s ię  pod
opieką  RP";  "każdy  ma  prawo  do  bezpiecznych  i  higienicznych
warunków pracy"; "każdy ma prawo do ochrony zdrowia" zawarte są
w :

A.  Kodeksie pracy,
B.  Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej,
C.  Ustawie o służbie medycyny pracy,
D.  Konstytucji RP.

Zadanie 14.
Godziny nadliczbowe NIE są dopuszczalne w stosunku do:

A.  pracodawcy,
B.  kadry kierowniczej,
C.  zatrudnionych przy pilnowaniu,
D.  pracownic w ciąży.

Zadanie 15.
Wydatek  energetyczny  przy  bardzo  ciężkiej  pracy  mężczyzny
podczas zmiany roboczej wynosi:

A .  1400 kcal,
B.  1600 kcal,
C.  1800 kcal,
D.  ponad 2000 kcal.



Zadanie 16.
Celem wizytacji pielęgniarskiej w zakładzie pracy jest:

A . rozpoznanie  warunków  technicznych  (sprawność,
bezpieczeństwo urządzeń),

B.  rozpoznanie warunków higienicznych środowiska pracy,
C . rozpoznanie  sytuacji  organizacyjno-prawnej  (stosowanie

przerw, wykonywanie pomiarów czynników szkodliwych),
D.  wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 17.
Które z niżej wymienionych badań musi zakończyć się orzeczeniem
lekarskim  stwierdzającym  brak  lub  istnienie  przeciwwskazań
zdrowotnych  do  wykonywania  pracy  na  określonym  stanowisku
pracy?

A.  wstępne i okresowe,
B.  wstępne i kontrolne,
C.  kontrolne,
D.  wstępne, okresowe i kontrolne.

Zadanie 18.
W pracy wychowawczo-zdrowotnej wśród pracowników pielęgniarka
powinna wykorzystywać głównie dorobek:

A.  andragogiki,
B.  dydaktyki,
C.  metodyki,
D.  pedagogiki.

Zadanie 19.
Które z poniżej wymienionych nowotworów są najbardziej swoiście
związane z działaniem azbestu?

A.  międzybłoniak opłucnej i otrzewnej,
B.  rak jelita grubego i odbytu,
C.  rak trzustki i krtani,
D.  rak przełyku i żołądka.

Zadanie 20.
Drogi wchłaniania trucizn do organizmu o zasadniczym znaczeniu
w toksykologii zawodowej to:

A .  wziewna, skórna, doustna,
B.  doustna, dospojówkowa, domięśniowa,
C.  dordzeniowa, skórna, pokarmowa,
D.  odpowiedzi A i B prawidłowe.



Zadanie 21.
W badaniu przedmiotowym pracownika głównym sposobem poznania
jego problemów i potrzeb zdrowotnych jest:

A .  wywiad,
B.  obserwacja,
C.  badanie fizykalne,
D.  wywiad, obserwacja, testy.

Zadanie 22.
Który rodzaj kształcenia podyplomowego pielęgniarek uprawnia je
do opieki nad zdrowiem pracujących?

A.  kurs dokształcający,
B.  kształcenie specjalistyczne,
C.  kurs kwalifikacyjny,
D.  żaden z powyższych.

Zadanie 23.
Zdolność  wywoływania  alergii  organizmu  posiadają  pyły
pochodzenia:

A.  nieorganicznego,
B.  organicznego,
C.  pył węglowy,
D.  pyły mieszane.

Zadanie 24.
W  określaniu  indywidualnych  problemów  i  potrzeb  zdrowotnych
pracownika głównym źródłem informacji jest wywiad:

A.  z pracownikiem,
B.  rodzinny,
C.  środowiskowy,
D.  zawodowy.

Zadanie 25.
Pielęgniarka  w  ochronie  zdrowia  pracujących  NIE  pełni  swych
funkcji zawodowych w odniesieniu do:

A . kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy w trakcie
praktycznej  nauki  zawodu  są  narażeni  na  działanie
czynników  szkodliwych,  uciążliwych  lub  niebezpiecznych
dla zdrowia,

B.  wybranych grup zawodowych,
C.  wszystkich pracujących,
D . osób  wykonujących  prace  indywidualnie  lub  w  ramach

przedsiębiorstw własnych lub rodzinnych na ich wniosek.



Zadanie 26.
Pylicą płuc nazywamy:

A.  nagromadzenie się pyłu w płucach,
B . każdy  proces  chorobowy  płuc  spowodowany  wdychaniem

pyłu,
C . nagromadzenie  s ię  pyłu  w  płucach  i  reakcje  tkanki

płucnej na jego obecność,
D.  zmiany osłuchowe przy narażeniu na pyły.

Zadanie 27.
Kolebką pielęgniarstwa przemysłowego w Europie była:

A.  Szwecja,
B.  Polska,
C.  Finlandia,
D.  Anglia.

Zadanie 28.
Badania profilaktyczne przeprowadzane są na koszt:

A .  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
B.  pracodawcy,
C.  pracownika,
D.  Państwowej Inspekcji Pracy.

Zadanie 29.
Podstawowym  elementem  profilaktyki  w  ochronie  zdrowia
pracujących w narażeniu na czynniki rakotwórcze jest:

A . informowanie  o  zagrożeniach  zdrowotnych  i  zasadach
profilaktyki  zmniejszających  ryzyko  zawodowe  oraz
konieczności  badań  profilaktycznych  po  ustaniu  pracy  w
narażeniu,

B . informowanie  o  zagrożeniach  zdrowotnych  i  leczenie
sanatoryjne,

C.  skrócenie czasu pracy i stosowanie rotacji,
D.  leczenie sanatoryjne.

Zadanie 30.
W  trakcie  nauki  zawodu  oraz  na  stanowisku  pracy  młodocianego
NIE należy przestrzegać zakazu pracy:

A . w  ekspozycji  na  czynniki  rakotwórcze  i  prawdopodobnie
rakotwórcze,

B.  przy monitorach komputerowych,
C.  w narażeniu na pyły przemysłowe,
D.  na wysokości powyżej 3 metrów.



Zadanie 31.
W  ramach monitoringu biologicznego mogą być wykonywane testy
ekspozycyjne, które polegają na:

A . wykonywaniu pomiarów stężeń substancji chemicznych w
środowisku pracy,

B . oznaczeniu  poziomu  substancji  chemicznych  lub  ich
metabolitów w moczu lub krwi,

C.  oznaczeniu poziomu stężeń chwilowych w powietrzu,
D . określaniu  uszkodzeń  biologicznych  na  poziomie

molekularnym.

Zadanie 32.
W toksykologii zawodowej narządem krytycznym jest:

A .  każdy narząd, do którego dociera substancja toksyczna,
B . pierwszy  narząd  w  organizmie,  w  którym  substancja

toksyczna osiąga stężenie krytyczne,
C . wszystkie  narządy  w  organizmie,  na  które  oddziałuje

substancja toksyczna,
D . narząd, w którym substancja toksyczna osiąga najwyższe

stężenie.

Zadanie 33.
Według  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z
dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  129)  do  prac
szczególnie niebezpiecznych NIE należą prace:

A.  budowlane,
B.  w hałasie,
C.  na wysokości,
D.  w zbiornikach.

Zadanie 34.
Pracownik,  który  jest  przenoszony  na  inne  stanowisko  pracy  na
którym  występują  czynniki  szkodliwe  lub  warunki  uciążliwe  dla
zdrowia, podlega badaniom:

A.  kontrolnym,
B.  okresowym,
C.  końcowym,
D.  wstępnym.

Zadanie 35.
Pylica  płuc  krzemowa  spowodowana  jest  działaniem  pyłu  o
charakterze:

A.  alergizującym,
B.  toksycznym,
C.  zwłókniającym,
D.  drażniącym.



Zadanie 36.
Astma oskrzelowa charakteryzuje się:

A .  odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych,
B.  zapaleniem błony śluzowej drobnych oskrzeli,
C .  wzmożoną reaktywnością oskrzeli,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe,

Zadanie 37.
Powtarzające się  zakłócenia rytmu dobowego, związane z  pracą w
porze  nocnej  mogą  pogarszać  stan  zdrowia  pracowników
chorujących na:

A . alergię  skórną,  nadciśnienie  tętnicze,  nadczynność
tarczycy,

B.  chorobę wrzodową, zapalenie dróg moczowych,
C . cukrzycę,  chorobę  wrzodową,  chorobę  niedokrwienną

serca, nadciśnienie tętnicze,
D . nadciśnienie  tętnicze,  zapalenie  zatok  obocznych  nosa,

chorobę wrzodową żołądka.

Zadanie 38.
Gdzie,  przede  wszystkim,  pielęgniarka  będzie  poszukiwać  źródeł
informacji  na  temat  ochrony  prawnej  pracy  kobiet  i
młodocianych?

A.  Kodeksie pracy,
B.  Ustawie o służbie medycyny pracy,
C.  Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych,
D . Ustawie  o  służbie  medycyny  pracy  i  przepisach

wykonawczych.

Zadanie 39.
U  osób  pracujących  przy  monitorach  komputerowych  mogą
występować  nieswoiste  zmiany  na  skórze  twarzy  i  najczęściej
stwierdza się:

A .  trądzik zwykły,
B.  liszaj rumianowaty pospolity,
C.  trądzik różowaty,
D.  liszajec.



Zadanie 40.
Których  z  poniższych  zadań  służby  medycyny  pracy  NIE  może
wykonywać  pielęgniarka  -  specjalista  w  dziedzinie  ochrony
zdrowia pracujących?

A . informować pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka
zawodowego,

B.  wdrażać programów promocji zdrowia,
C . prowadzić  podyplomowego  kształcenia  pielęgniarek

medycyny pracy,
D . orzekać  o  utracie  przez  pracownika  zdolności  do

wykonywania dotychczasowej pracy.

Zadanie 41.
Które  z  badań  NIE  należą  do  badań  stosowanych  w  diagnostyce
zespołu wibracyjnego? Próba:

A.  oziębiania,
B.  białej plamy,
C.  uciskowa,
D.  uczuleniowa.

Zadanie 42.
Pomiary  pyłu  wykonywane  w  środowisku  pracy  winny  obejmować
pomiar:

A.  zawartości wolnej krzemionki,
B.  stężenia frakcji respirabilnej,
C.  ogólnego stężenia pyłu,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 43.
Systematyczne  pomiary  ciśnienia  tętniczego  krwi,  badania
poziomu  cholesterolu  i  ekg  -  to  elementy  zapobiegania
niedokrwiennej chorobie serca, mające charakter profilaktyki:

A .  organizacyjnej,
B.  prawnej,
C.  technicznej,
D.  medycznej.

Zadanie 44.
Pielęgniarka  wizytując  zakład  pracy,  obserwuje  wyłącznie
stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej. W
związku z powyższym jest to wizytacja:

A.  zupełna,
B.  wycinkowa,
C.  zbiorowa,
D.  robocza.



Zadanie 45.
Jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy na szczeblu
wojewódzkim są:

A.  Wojewódzkie Przychodnie Przemysłowe,
B.  Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy,
C . Wojewódzkie  Stacje  Sanitarno-Epidemiologiczne  (działy

higieny pracy),
D.  Wojewódzkie Przychodnie Specjalistyczne.

Zadanie 46.
Przez  jak  długi  okres  czasu  należy  przechowywać  indywidualną
dokumentację medyczną służby medycyny pracy?

A.  20 lat niezależnie od narażenia,
B.  10 lat niezależnie od narażenia,
C . 2 0  lat,  a  w  odniesieniu  do  pracowników  zawodowo

narażonych na czynniki  rakotwórcze lub mutagenne -  40
lat po ustaniu narażenia,

D . okres  przechowywania  dokumentacji  ustala  kierownik
jednostki.

Zadanie 47.
U  osób  narażonych  na  wibrację  miejscową  mogą  wystąpić
następujące objawy:

A.  marznięcie rąk,
B.  podwyższony próg czucia wibracji,
C.  napadowe bielenie palców rąk,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 48.
Przeciwwskazaniami do pracy w narażeniu na wibrację miejscową
są:

A . choroby naczyń obwodowych, obwodowego układu nerwowego,
przebyte odmrożenia kończyn górnych,

B . niezakończony  proces  wzrostu  kości  u  młodych  osób,
osteoporoza, deformacje kości i stawów kończyn górnych,

C . zmiany  zwyrodnieniowe  kręgosłupa,  zespoły  bólowe
lędźwiowo-krzyżowe, dyskopatia,

D.  odpowiedź A i B jest prawidłowa.

Zadanie 49.
O stopniu niepełnosprawności orzeka:

A.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
B . Powiatowy  Zespół  do  spraw  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności,
C.  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
D.  Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.



Zadanie 50.
Obowiązek wykonywania badań profilaktycznych oraz innej opieki
profilaktycznej, ze względu na warunki pracy spoczywa na:

A.  pracodawcy i pracowniku,
B.  pracowniku i lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej,
C . pracodawcy, pracowniku i  lekarzu podstawowej jednostki

medycyny pracy,
D . pracodawcy  i  lekarzu  podstawowej  jednostki  medycyny

pracy.

Zadanie 51.
Jakie  informacje  powinny  być  wywieszone  w  zakładach  pracy,  w
punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach?

A.  informacje o zawartości apteczki,
B.  dane personalne pracodawcy,
C . instrukcje  o  udzielaniu  pierwszej  pomocy  w  razie

wypadku  oraz  wykazy  pracowników  przeszkolonych  w
udzielaniu pierwszej pomocy,

D.  numer telefonu inspektora BHP.

Zadanie 52.
Podstawowe  fazy  programu  promocji  zdrowia  realizowanego  w
środowisku pracy to:

A.  rozpoznanie, diagnozowanie, planowanie, realizowanie,
B.  inicjowanie, planowanie, wdrażanie, ocena,
C.  diagnoza, planowanie, realizacja, ocena,
D.  rozpoznanie, inicjowanie, diagnozowanie, ocena.

Zadanie 53.
Podstawą profilaktyki chorób zawodowych są:

A.  badania okresowe pracowników,
B.  zwalnianie osób chorych,
C.  podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
D.  wprowadzanie restrykcyjnych regulaminów pracy.

Zadanie 54.
Marketing  programów  promujących  zdrowie  w  miejscu  pracy
dotyczy:

A.  rozpoznawania potrzeb zdrowotnych,
B.  planowania celów i zadań promocji zdrowia,
C . informowania,  reklamowania  i  zachęcania  do  realizacji

programów promujących zdrowie,
D.  oceniania efektywności programów promujących zdrowie.



Zadanie 55.
Które  z  poniższych  metod  pozyskiwania  informacji  przez
pielęgniarki  służby  medycyny  pracy  NIE  należą  do  je j
codziennych zadań?

A.  przeprowadzanie wywiadu,
B.  obserwowanie,
C.  analizowanie dokumentacji,
D.  przeprowadzanie eksperymentów.

Zadanie 56.
Która  z  ról  pielęgniarki  służby  medycyny  pracy  ma  charakter
tradycyjny?

A.  organizacyjno-kierownicza,
B.  kształcąco-wychowawcza,
C.  pomocniczo-lecznicza,
D.  badawczo-naukowa.

Zadanie 57.
Uszczerbek na zdrowiu z tytułu choroby zawodowej i wypadku przy
pracy ustala:

A.  Instytut Medycyny Pracy,
B.  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
C.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
D.  Państwowy Inspektor Sanitarny.

Zadanie 58.
Uciskowa próba Levis-Prusika polega na:

A.  krótkim uciśnięciu kciuka, po wyjęciu rąk z wody,
B . krótkim  uciśnięciu  opuszki  IV  palca,  natychmiast  po

wyjęciu rąk z wody,
C.  krótkim uciśnięciu V palca po wyjęciu rąk z wody,
D.  jednoczesnym uciśnięciu wszystkich palców rąk.

Zadanie 59.
Co to jest pył respirabilny?

A.  pył zatrzymywany w górnych drogach oddechowych,
B.  pył o ziarnach dochodzących do pęcherzyków płucnych,
C.  wszelki pył wdychany przez człowieka,
D.  ziarna pyłu znajdujące się na stanowisku pracy.

Zadanie 60.
W ocenie mikroklimatu w środowisku pracy uwzględnia się:

A .  temperaturę, wilgotność, prędkość ruchu powietrza,
B.  temperaturę, oświetlenie, wilgotność powietrza,
C.  temperaturę, zapylenie, ruch powietrza,
D.  temperaturę, wibrację, oświetlenie.



Zadanie 61.
Kwestionariusze  wywiadu  i  obserwacji,  służące  poznawaniu  i
dokumentowaniu  przez  pielęgniarkę  potrzeb  i  problemów
zdrowotnych podopiecznych są badawczymi:

A.  zasadami,
B.  metodami,
C.  technikami,
D.  narzędziami.

Zadanie 62.
Pielęgniarka  praktykująca  indywidualnie  w  zakresie
profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad  pracującymi  zobowiązana
jest  prowadzić  dokumentację  służby  medycyny  pracy  i  jest  to
księga:

A.  udzielanych konsultacji,
B .  odwołań od treści zaświadczeń,
C.  wizytacji stanowisk pracy,
D.  przeprowadzonych kontroli.

Zadanie 63.
Czynniki fizyczne wywołujące zawodowe choroby nowotworowe to:

A.  ultradźwięki,
B.  promieniowanie podczerwone,
C.  wibracja ogólna,
D.  promieniowanie jonizujące.

Zadanie 64.
D o  i lu  godzin  na  dobę  ograniczono  czas  pracy  przy  obsłudze
monitorów ekranowych dla kobiet w okresie całej ciąży?

A.  2 godzin,
B.  4 godzin,
C.  6 godzin,
D.  8 godzin.

Zadanie 65.
Praca zawodowa, która jest ciężką pracą fizyczną:

A.  jest czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca,
B.  nie ma wpływu na poziom ryzyka choroby niedokrwiennej,
C.  zmniejsza ryzyko choroby niedokrwiennej serca,
D.  nie ma związku z występowaniem choroby wieńcowej.



Zadanie 66.
Podjęcie  oraz  zakończenie  działalności  przez  podstawową
jednostkę  służby  medycyny  pracy  w  zakresie  profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracującymi wymaga zgłoszenia do:

A . właściwej  okręgowej  izby  lekarskiej  lub  okręgowej  izby
pielęgniarek i położnych,

B . właściwej  okręgowej  izby  lekarskiej  oraz  właściwego
wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,

C.  właściwego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,
D.  właściwego urzędu marszałkowskiego.

Zadanie 67.
Obowiązkiem  pracodawcy  jest  zapewnienie  okresowych  badań
lekarskich  byłym  pracownikom,  którzy  byl i  zatrudnieni  w
warunkach:

A . narażenia  na  działanie  substancji  i  czynników
rakotwórczych,

B.  narażenia na działanie pyłów zwłókniających,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D . narażenia  na  działanie  czynników  szkodliwych,  których

stężenie  lub  natężenie  przekracza  normatywy
higieniczne.

Zadanie 68.
äZłotym standardemö w diagnostyce alergii zawodowej są:

A.  swoiste testy prowokacyjne alergenami środowiska pracy,
B.  testy skórne metodą punktową,
C.  metody immunoenzymatyczne,
D.  oznaczenia przeciwciał IgE.

Zadanie 69.
Choroby psychosomatyczne spowodowane stresem zawodowym to:

A.  alergia, cukrzyca, choroby narządu wzroku,
B . choroba  wieńcowa,  nadciśnienie  tętnicze,  choroba

wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
C . choroby  psychiczne,  dermatozy  zawodowe,  astma

oskrzelowa,
D . choroby  nowotworowe,  niedoczynność  tarczycy,  atopowe

zapalenie skóry.

Zadanie 70.
Najskuteczniejsza jest praca dydaktyczno-wychowawcza w grupach
pracowników liczących:

A.  do 15 osób,
B.  20-30 osób,
C.  30-50 osób,
D.  ponad 50 osób.



Zadanie 71.
Jaki  jest  mechanizm  powstawania  postaci  naczyniowej  zespołu
wibracyjnego?

A.  miejscowy obrzęk,
B.  rozszerzenie naczyń żylnych,
C.  napadowy skurcz drobnych tętniczek palców rąk,
D.  zastój naczyniowy.

Zadanie 72.
Miernikiem intensywności (ciężkości) pracy jest:

A .  zmęczenie fizyczne,
B.  zmęczenie psychiczne,
C.  rozdrażnienie,
D . wydatek  energetyczny  wyliczony  na  podstawie  zużycia

tlenu.

Zadanie 73.
Faza  inicjowania  programu  promocji  zdrowia  w  miejscu  pracy
obejmuje następujące działania:

A . pozyskiwanie  poparcia  kierownictwa  przedsiębiorstwa,
uformowanie  zakładowej  rady  promocji  zdrowia,
rozpoznanie  potrzeb  pracowników,  podjęcie  kampanii
informacyjnej o programie,

B . rozpoznawanie  i  dobór  niezbędnych  środków,  ocena
przebiegu  realizacji  programu,  zaprojektowanie
marketingu programu,

C . opracowanie  kryteriów  i  metod  oceny  realizacji
programu,  pomiar  zmian  stanu  zdrowia  uczestników,
harmonogram programu, ocena ewaluacji,

D . marketing  programu,  inauguracja  programu,  monitoring
przebiegu  efektów  programu,  bieżąca  modyfikacja
programu.

Zadanie 74.
Rejestr  prac  narażających  pracowników na  działanie  szkodliwych
czynników  biologicznych  oraz  rejestr  pracowników  zatrudnionych
przy takich pracach prowadzi:

A .  Państwowa Inspekcja Pracy,
B.  Państwowa Inspekcja Sanitarna,
C.  Pracodawca,
D.  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.



Zadanie 75.
Najbardziej skuteczne w nauczaniu jest:

A .  słuchanie,
B.  czytanie,
C.  słuchanie i oglądanie,
D.  omawianie i działanie.

Zadanie 76.
Pracujący podopieczni o znacznym stopniu niepełnosprawności to
również osoby zdolne do pracy:

A.  w zakładzie pracy chronionej,
B.  w zakładzie aktywizacji zawodowej,
C.  w zakładzie pracy chronionej i aktywizacji zawodowej,
D . także  poza  zakładem  pracy  chronionej  i  zakładem

aktywizacji zawodowej.

Zadanie 77.
Klimatyzacja,  automatyzacja,  wentylacja,  hermetyzacja  -  to
przedsięwzięcia profilaktyczne o charakterze:

A.  medycznym,
B.  organizacyjnym,
C.  indywidualnym,
D.  zbiorowym.

Zadanie 78.
Choroba zawodowa to choroba:

A . określona w wykazie chorób zawodowych lub spowodowana
działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia,

B.  najczęściej występująca w środowisku pracy,
C.  występująca z dużą częstością w populacji ogólnej,
D . spowodowana  działaniem  czynników  szkodliwych  dla

zdrowia występujących w środowisku pracy i określona w
wykazie chorób zawodowych.

Zadanie 79.
Orzeczenie  lekarskie  warunkujące  przyjęcie  pracownika  do  pracy
musi zawierać stwierdzenie, że:

A . pracownik jest całkowicie zdrowy i  może podjąć pracę na
określonym stanowisku,

B.  brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,
C . pracownik  jest  sprawny  pod  względem  fizycznym  i

psychicznym,
D . pracownik  nie  chorował  i  nie  choruje  na  chorobę

zawodową.



Zadanie 80.
Zapach gorzkich migdałów z ust pacjenta wskazuje na zatrucie:

A .  cyjanowodorem,
B.  siarkowodorem,
C.  arsenowodorem,
D.  chlorowodorem.

Zadanie 81.
Nadzór  warunków:  higieny  środowiska,  higieny  pracy,  higieny  w
szkołach,  zdrowotnych  żywności  i  żywienia  -  to  zadania
określone w ustawie o:

A.  Państwowej Inspekcji Pracy,
B.  Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
C.  służbie medycyny pracy,
D.  działalności leczniczej.

Zadanie 82.
Która z wymienionych chorób, ujawnionych u lekarza stomatologa,
może uzasadnić rozpoznanie choroby zawodowej?

A.  reumatoidalne zapalenie stawów palców rąk,
B.  choroba zwyrodnieniowa stawów międzypaliczkowych,
C.  przewlekłe zapalenie nadkłykca kości ramiennej,
D.  boczne skrzywienie kręgosłupa.

Zadanie 83.
Który  z  wymienionych  stopni  niepełnosprawności  NIE  jest
wymieniony  w  ustawie  o  rehabilitacji  zawodowej,  społecznej  oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

A.  nieznaczny,
B.  znaczny,
C.  umiarkowany,
D.  lekki.

Zadanie 84.
Fizyczne szkodliwości środowiska pracy to m.in.:

A . drobnoustroje i organizmy wielokomórkowe, ich składniki
i wytwarzane przez nie substancje,

B . hałas,  zapylenie,  wibracje,  wysoka  lub  niska
temperatura,  promieniowanie  jonizujące,  pole
elektromagnetyczne,

C.  substancje chemiczne i trucizny,
D.  znaczny wysiłek fizyczny i psychiczny.



Zadanie 85.
Ustawa z  dnia  27  czerwca 1997r.  o  służbie  medycyny pracy,  jest
realizacją:

A.  kodeksu pracy,
B.  rozporządzeń Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
C.  Narodowego Programu Zdrowia,
D.  postanowień Konwencji 155 i 161.

Zadanie 86.
Zaburzenia  móżdżkowe  charakteryzujące  się  drżeniem  kończyn,
języka, mową skandowaną występują w przebiegu zatrucia:

A.  rtęcią,
B.  ołowiem,
C.  tlenkiem węgla,
D.  benzenem.

Zadanie 87.
D o  oceny  zdolności  do  pracy  wymagającej  dużego  wysiłku
fizycznego konieczna jest ocena:

A.  wydatku energetycznego na stanowisku pracy,
B.  napięcia statycznego mięśni,
C.  poziomu kwasu mlekowego,
D.  szybkości przewodnictwa w nerwach obwodowych.

Zadanie 88.
Kto  jest  drugą  instancją  orzeczniczą  dla  Wojewódzkiego  Ośrodka
Medycyny Pracy w sprawach chorób zawodowych:

A.  Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
B.  Instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy,
C.  Państwowy Inspektor Sanitarny,
D.  Państwowy Inspektor Pracy.

Zadanie 89.
Skracanie  czasu pracy,  rotacje  pracowników, urlopy,  regulaminy,
zakazy  i  nakazy,  szkolenia  dotyczące  warunków  pracy  -  to
przedsięwzięcia profilaktyczne o charakterze:

A.  medycznym,
B.  organizacyjno-prawnym,
C.  technicznym,
D.  indywidualnym.



Zadanie 90.
Jakie  specjalizacje  lekarskie  są  niezbędne  do  wykonywania
orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych?

A.  medycyna pracy,
B.  medycyna morska i tropikalna,
C.  medycyna transportu,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 91.
Podczas  jakiego  procesu  produkcyjnego  pracownik  może  być
narażony na czynnik rakotwórczy - benzen?

A.  przemysł gumowy,
B.  produkcja obuwia i jego naprawa,
C.  odpowiedź A i B są prawidłowe,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 92.
Jaka jest podstawowa metoda stosowana w diagnostyce uszkodzeń
słuchu wywołanych hałasem?

A.  badanie słyszalności szeptu,
B.  audiometria tonalna,
C.  audiometria impedancyjna,
D.  określenie progu odruchu strzemiączkowego.

Zadanie 93.
Wykaz chorób zawodowych w Polsce ustalony jest:

A .  dla poszczególnych zawodów,
B.  według resortów,
C.  według branż, przemysłu, budownictwa, transportu,
D.  wspólny dla zatrudnionych w Polsce.



Zadanie 94.
Przy  ocenie  narażenia  zawodowego w odniesieniu  do  czynników o
działaniu uczulającym (alergenów), uwzględnia się:

A . rodzaj  czynnika,  wartości  stężeń  lub  natężeń  i  okres
narażenia zawodowego,

B . rodzaj  czynnika  i  stwierdzenie  kontaktu  z  takim
czynnikiem  w  czasie  pracy,  jeżeli  występował  on  w
środowisku pracy, surowcach, półproduktach lub gotowych
wyrobach,  z  koniecznością  określania  stężenia  tego
czynnika,

C . rodzaj  czynnika  i  stwierdzenie  kontaktu  z  takim
czynnikiem  w  czasie  pracy,  jeżeli  występował  w
środowisku pracy, surowcach, półproduktach lub gotowych
wyrobach,  bez  konieczności  określania  stężenia  tego
czynnika,

D . rodzaj  czynnika,  ustalenie  czasu  kontaktu  oraz
stwierdzenie  mechanizmu  działania  lub  drogi  szerzenia
s ię  czynnika,  bez  konieczności  określenia  stężenia  tego
czynnika.

Zadanie 95.
Pył drewna twardego ma potwierdzone działanie rakotwórcze na:

A.  mózg,
B.  zatoki przynosowe,
C.  przełyk,
D.  skórę.

Zadanie 96.
Przy  narażeniu  zawodowym  na  ołów  i  jego  związki  wykonuje  się
następujące badania laboratoryjne:

A . oznaczenie  ołowiu  we  krwi  i  kwasu  delta
aminolewulinowego w moczu,

B.  morfologię krwi,
C.  oznaczenie kreatyniny w moczu,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 97.
Prawidłowy  okres  odnowy  (czyli  powrót  temperatury  do  stanu
wyjściowego)  przy  próbie  oziębienia  rąk  połączonej  z
czynnościową  próbą  termiczną  następuje  w  czasie  nie
przekraczającym:

A.  30 minut,
B.  20 minut,
C.  15 minut,
D.  10 minut.



Zadanie 98.
Jak  długi  czas  przerwy  w  pracy  przysługuje  osobie
niepełnosprawnej dodatkowo na gimnastykę lub wypoczynek?

A.  15 minut i jest wliczany do czasu pracy,
B.  15 minut i nie jest wliczany do czasu pracy,
C.  30 minut i jest wliczany do czasu pracy,
D.  30 minut i nie jest wliczany do czasu pracy.

Zadanie 99.
Która  z  teorii  pielęgnowania  mogła  mieć  największy  wpływ  na
określenie  rol i  pełnionej  przez  pielęgniarki  służby  medycyny
pracy?

A.  środowiskowa (F. Nightingale),
B.  potrzeb (V. Henderson),
C.  samoopieki (D. Orem),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 100.
Kto powinien informować pracownika o ryzyku zawodowym, które
wiąże się z pracą w narażeniu na czynniki rakotwórcze?

A.  Inspektor ds. BHP,
B.  Powiatowy Inspektor Sanitarny,
C.  Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy,
D.  pracodawca.

Zadanie 101.
Celem działań służby medycyny pracy jest:

A .  dostosowanie pracowników do wymagań stanowisk pracy,
B.  dostosowanie stanowisk pracy do możliwości pracowników,
C . wzajemne dostosowanie pracowników i stanowisk pracy do

siebie,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 102.
Wykład,  prelekcja,  opowiadanie,  odczyt  -  to  przykłady  metod
nauczania:

A.  podających,
B.  aktywizujących,
C.  opartych na działaniu,
D.  opartych na obserwacji.



Zadanie 103.
Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy pracodawcy finansują:

A . udzielanie  konsultacji  podstawowym  jednostkom  służby
medycyny pracy,

B . wykonywanie  kontroli  podstawowych  jednostek  służby
medycyny pracy,

C.  działalność wojewódzkich ośrodków medycyny pracy,
D . świadczenia  zdrowotne  z  zakresu  profilaktycznej  opieki

zdrowotnej, należące do zadań służby medycyny pracy.

Zadanie 104.
Konwencja  Nr  161  Międzynarodowej  Organizacji  Pracy  wraz  z
Zaleceniami  uzupełniającymi  Nr  171  zakłada,  że  główną  funkcją
służby medycyny pracy powinna być rola:

A.  lecznicza,
B.  zapobiegawcza,
C.  leczniczo - zapobiegawcza,
D.  rehabilitacyjna.

Zadanie 105.
Wymień czynniki chemiczne o udowodnionym działaniu rakotwórczym
dla ludzi, które mogą wystąpić w środowisku pracy.

A.  azbest, chlorek winylu, związki chromu 6-wartościowego,
B . aminy  aromatyczne,  rozpuszczalniki  zanieczyszczone

benzenem, hałas,
C . pył  skór  zwierzęcych,  wirus  zapalenia  wątroby  typu  A,

promieniowanie jonizujące,
D . sadze  kominowe,  pył  drewna  twardego,  tlenek  węgla,

promieniowanie elektromagnetyczne.

Zadanie 106.
Promocja zdrowia w miejscu pracy to:

A . podejmowane wobec pracowników zakładu pracy działania,
których  ostatecznym  celem  jest  umocnienie  i  rozwój  ich
zdrowia,  realizowane  głównie  w  sferze  prozdrowotnych
przekształceń  ich  stylu  życia  (zachowań  zdrowotnych)
oraz  w  sferze  tych  elementów  najszerzej  rozumianego
środowiska  w  zakładzie,  które  istotnie  warunkują
możliwości dokonania tego rodzaju zmian,

B . dodatkowe  świadczenia  medyczne  dla  pracowników,
finansowane przez pracodawcę,

C . zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
bez przekraczania NDS i NDN czynników szkodliwych dla
zdrowia,

D.  zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych.



Zadanie 107.
Jakie  czynniki  szkodliwe  lub  uciążliwe  uwzględnia  pielęgniarka
podczas opisu (i analizy) środowiska pracy?

A.  fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychospołeczne,
B . mikroklimat,  stosunki  międzyludzkie,  temperaturę

powietrza,
C.  hałas, pył, czas i organizację pracy,
D . oświetlenie,  temperaturę,  warunki  higieniczne  i  tempo

pracy.

Zadanie 108.
Służbę medycyny pracy stanowią:

A . lekarze,  psycholodzy,  rehabilitanci  i  inne  osoby  o
kwalifikacjach  zawodowych  przydatnych  do  wykonywania
wielodyscyplinarnych zadań tej służby,

B . lekarze,  socjolodzy,  psycholodzy  i  inne  osoby  o
kwalifikacjach  zawodowych  przydatnych  do  wykonywania
wielodyscyplinarnych zadań tej służby,

C . lekarze,  pielęgniarki,  psycholodzy  i  inne  osoby  o
kwalifikacjach  zawodowych  przydatnych  do  wykonywania
wielodyscyplinarnych zadań tej służby,

D . lekarze,  pielęgniarki,  psycholodzy,  rehabilitanci  i
inne  osoby  o  kwalifikacjach  zawodowych  przydatnych  do
wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby.

Zadanie 109.
Przez  pomieszczenie  stałej  pracy  rozumie  się  pomieszczenie
pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika
w ciągu doby przekracza:

A.  2 godziny,
B.  3 godziny,
C.  4 godziny,
D.  6 godzin.

Zadanie 110.
Celem  rozpoznania  pielęgniarskiego  jest  ocena  u  pracownika
jego:

A . problemów  i  potrzeb  zdrowotnych  w  sferze
bio-psycho-społecznej,

B.  stanu fizycznego,
C.  sytuacji psychospołecznej,
D.  potrzeb edukacyjnych.



Zadanie 111.
Pracodawca w razie wypadku przy pracy ma obowiązek zawiadomić
właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o wypadku:

A.  wyłącznie śmiertelnym,
B . śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym, oraz każdym innym

wypadku, który wywołał wymienione skutki,
C.  każdym wypadku niezależnie od skutków,
D.  pracodawca nie ma takiego obowiązku.

Zadanie 112.
Wydalanie  trucizn  z  organizmu  odbywa  się  różnymi  drogami.
Podstawowe znaczenie ma wydalanie substancji przez:

A.  nerki, wątrobę (z żółcią) lub układ oddechowy,
B.  nerki i skórę,
C.  wątrobę i skórę,
D.  nerki oraz gruczoły mleczne.

Zadanie 113.
Według Navakatikiana, do oceny stopnia obciążenia psychicznego
podczas  pracy  (bez  istotnego  wysiłku  fizycznego  i  stresu
cieplnego) określa się:

A .  wysokość ciśnienia tętniczego krwi podczas pracy,
B.  ilość oddechów na minutę, podczas pracy,
C.  wydatek energetyczny w ciągu zmiany roboczej,
D.  częstość skurczów serca na minutę, podczas pracy.

Zadanie 114.
Decyzje  o  stwierdzeniu  lub  braku  podstaw  do  stwierdzenia
choroby zawodowej wydaje:

A.  Państwowy Inspektor Sanitarny,
B.  Państwowy Inspektor Pracy,
C.  Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy,
D.  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Zadanie 115.
Podstawą do rozpoznania pylicy krzemowej płuc:

A . jest  długotrwałe  narażenie  na  pyły  powyżej  najwyższego
dopuszczalnego stężenia (NDS),

B . s ą  typowe  zmiany  radiologiczne  widoczne  na  zdjęciu  rtg
przy długotrwałym narażeniu na pył krzemowy,

C . s ą  typowe  cechy  kliniczne  pylicy  u  osoby  narażonej  na
pyły przemysłowe,

D.  są zmiany osłuchowe pod postacią rzężeń i trzeszczeń.



Zadanie 116.
Profilaktyka zawodowego uszkodzenia słuchu polega na:

A.  działaniach technicznych obniżających poziom hałasu,
B . działaniach  organizacyjnych  mających  na  celu

ograniczenie ekspozycji na hałas,
C . działaniach medycznych obejmujących wstępne i okresowe

badania pracowników,
D.  wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 117.
U  którego  z  niżej  podanych  pracowników  istnieje  największe
prawdopodobieństwo zawodowego wirusowego zapalenia wątroby:

A.  lekarza w poradni ogólnej,
B.  pielęgniarki w szpitalu,
C.  rejestratorki w poradni,
D.  lekarza w poradni okulistycznej.

Zadanie 118.
Zawodowe zatrucie siarkowodorem jest możliwe u osób pracujących
w zawodach:

A.  pracownik kanalizacji,
B .  pracownik rafinerii, pracownik garbarni,
C.  pracownik koksowni, gazowni,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 119.
W  związku  z  podejrzeniem  zawodowej  etiologii  rozpoznanej
choroby układu krwiotwórczego pracownik powinien być skierowany
na badanie do:

A.  Instytutu Medycyny Pracy,
B.  Poradni Hematologicznej,
C.  Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy,
D.  Instytutu Hematologii.

Zadanie 120.
Przewlekłe  choroby  zawodowe  narządu  głosu  mogą  przybierać
postacie:

A .  guzków głosowych twardych,
B.  wtórnych zmian przerostowych fałdów głosowych,
C.  niedowładu mięśni wewnętrznych krtani,
D.  wszystkich wyżej wymienionych.



Zadanie 121.
Celem  ochrony  radiologicznej  w  miejscu  pracy  jest
zabezpieczenie:

A.  maszyn i urządzeń przed zniszczeniem,
B . pracowników  przed  szkodliwym  działaniem  promieni

jonizujących,
C . innych  niż  pracownicy  osób  przebywających  w  miejscu

pracy,
D . pracowników oraz innych osób przebywających w miejscu

pracy  przed  szkodliwym  działaniem  promieni
jonizujących.

Zadanie 122.
Jaki  akt  prawny  określa  tryb,  zakres,  częstotliwość  i
dokumentowanie badań profilaktycznych pracowników?

A . Ustawa  z  dnia  27  czerwca  1997r.  o  służbie  medycyny
pracy,

B . Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z
3 0  maja  1996r.  w  sprawie  przeprowadzenia  badań
lekarskich  pracowników,  zakresu  profilaktycznej  opieki
zdrowotnej  nad  pracownikami  oraz  orzeczeń  lekarskich
wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,

C.  Kodeks pracy,
D . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  13 września 2011r. w

sprawie  zadań  służby  medycyny  pracy,  których
wykonywanie  przez  osoby  niebędące  lekarzami  wymaga
posiadania dodatkowych kwalifikacji.

Zadanie 123.
W  której  z  niżej  wymienionych  odpowiedzi  wymieniono
indywidualne środki ochrony słuchu?

A.  maski, ekrany,
B.  kabiny wyciszające,
C.  wkładki, nauszniki,
D.  procesy technologiczne ograniczające hałas.

Zadanie 124.
Jaki  rodzaj  uszkodzenia  słuchu  może  uzasadniać  rozpoznanie
choroby zawodowej?

A.  niedosłuch typu przewodzeniowego,
B.  otoskleroza,
C.  obustronne odbiorcze upośledzenie słuchu,
D.  niedosłuch typu mieszanego jednostronny.



Zadanie 125.
Normą hałasu na stanowisku pracy w przemyśle dla 8 godzinnego
dnia pracy jest:

A .  80 dB,
B.  85 dB,
C.  90 dB,
D.  95 dB.

Zadanie 126.
Istotę wysiłku fizycznego stanowią:

A . praca  mięśni  szkieletowych  i  zespół  towarzyszących  je j
zmian czynnościowych w organizmie,

B.  zmęczenie fizyczne, znużenie,
C.  zmęczenie umysłowe i apatia,
D.  napięcie emocjonalne i rozdrażnienie.

Zadanie 127.
Stosowanie  sprzętu  jednorazowego  użytku,  rękawic,  masek,
okularów,  ubrań  roboczych  to  przedsięwzięcia  profilaktyczne  o
charakterze:

A.  organizacyjnym,
B.  technicznym,
C.  indywidualnym,
D.  zbiorowym.

Zadanie 128.
Prawa  i  obowiązki  pracodawcy  oraz  pracownika  w  zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera ustawa o:

A.  służbie medycyny pracy,
B.  Inspekcji Sanitarnej,
C.  Państwowej Inspekcji Pracy,
D.  Kodeks pracy.

Zadanie 129.
Jakie  są  kluczowe  składniki  zarządzania  zdrowiem  w  miejscu
pracy?

A . zdrowie  i  bezpieczeństwo  pracujących  oraz  zarządzanie
zdrowiem środowiskowym,

B.  promocja zdrowia w miejscu pracy,
C . społeczne  i  behawioralne  (styl  życia)  determinanty

zdrowia,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 130.
Podaj  czynnik  środowiska  pracy,  który  powoduje  przyspieszone
wchłanianie się trucizn do organizmu przez nieuszkodzoną skórę:

A.  podwyższona wilgotność powietrza,
B.  zapylenie,
C.  wysoka temperatura,
D.  hałas.

Zadanie 131.
Kto przeprowadza badania wstępne przed przyjęciem pracownika do
pracy?

A.  lekarz rodzinny,
B . lekarz  pierwszego  kontaktu  w  podstawowej  opiece

zdrowotnej,
C.  każdy lekarz, do którego zgłosi się zainteresowany,
D . lekarz posiadający uprawnienia do przeprowadzenia badań

profilaktycznych.

Zadanie 132.
Badania  okresowe  po  zakończeniu  aktywności  zawodowej  są
przeprowadzane na wniosek:

A.  lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikiem,
B.  zainteresowanego pracownika,
C.  inspektora ds. BHP,
D.  inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

Zadanie 133.
Jakie  objawy  można  uznać  za  następstwo  ostrego  zatrucia
rozpuszczalnikami organicznymi?

A.  kaszel i duszność,
B.  objawy działania narkotycznego,
C.  krwioplucie,
D.  krwawa biegunka.

Zadanie 134.
Apteczki  pierwszej  pomocy  w  zakładach  pracy  powinny  być
usytuowane i wyposażone zgodnie z:

A . ustaleniami  z  lekarzem  sprawującym  profilaktyczną
opiekę zdrowotną nad pracownikami,

B.  normami unijnymi,
C.  wytycznymi pracodawcy,
D.  zaleceniami właściwego inspektora pracy.



Zadanie 135.
Typowym objawem urazu akustycznego jest:

A .  szum uszny i perforacja błony bębenkowej,
B.  upośledzenie słuchu,
C.  wyciek ropy z ucha,
D.  szum uszny.



PIELĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH
TEST NR 430214
GRUPA 1
Zadanie 1.
Klimatyzacja,  automatyzacja,  wentylacja,  hermetyzacja  -  to
przedsięwzięcia profilaktyczne o charakterze:

A.  medycznym,
B.  organizacyjnym,
C.  indywidualnym,
D.  zbiorowym.

Zadanie 2.
Podczas  wykonywania  pracy  w  pozycji  wymuszonej  (np.  bardzo
pochylonej) występuje obciążenie organizmu człowieka:

A.  dynamiczne,
B.  statyczne,
C.  umysłowe,
D.  psychiczne.

Zadanie 3.
Zapach gorzkich migdałów z ust pacjenta wskazuje na zatrucie:

A .  cyjanowodorem,
B.  siarkowodorem,
C.  arsenowodorem,
D.  chlorowodorem.

Zadanie 4.
Kodeks pracy uznaje za młodocianego osobę (pracownika):

A .  poniżej 14 roku życia,
B.  która ukończyła 14 lat a nie przekroczyła 15 lat,
C.  która ukończyła 16 lat i nie przekroczyła 18 lat,
D.  w wieku 18 - 21 lat.

Zadanie 5.
Przeciwwskazaniem  do  pracy  powodującej  narażenie  na
promieniowanie jonizujące jest:

A .  powtarzająca się leukopenia,
B.  choroba wieńcowa,
C.  astma oskrzelowa,
D.  niedokrwistość z niedoboru żelaza.

Zadanie 6.
Przepisy  na  temat  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  zawarte  są  w
Kodeksie pracy, w Dziale:

A .  V ,
B.  VIII ,
C.  IX,
D.  X .



Zadanie 7.
Służba medycyny pracy NIE jest właściwa do realizowania zadań z
zakresu:

A . ograniczania szkodliwego wpływu niekorzystnych warunków
środowiska pracy na zdrowie,

B . sprawowania  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad
pracującymi,

C . prowadzenia  ambulatoryjnej  rehabilitacji  leczniczej,
uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,

D.  przeprowadzania badań i terapii psychologicznej.

Zadanie 8.
Pielęgniarka  -  specjalista  w  dziedzinie  ochrony  zdrowia
pracujących jest uprawniona do inicjowania działań pracodawców
n a rzecz ochrony zdrowia pracowników oraz udzielania pomocy w
ich realizacji między innymi w zakresie:

A .  wdrażania programów promocji zdrowia,
B . tworzenia  warunków  do  prowadzenia  rehabilitacji

zawodowej,
C . informowania pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka

zawodowego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 9.
Przez  jak  długi  okres  czasu  należy  przechowywać  indywidualną
dokumentację medyczną służby medycyny pracy?

A.  20 lat niezależnie od narażenia,
B.  10 lat niezależnie od narażenia,
C . 2 0  lat,  a  w  odniesieniu  do  pracowników  zawodowo

narażonych na czynniki  rakotwórcze lub mutagenne -  40
lat po ustaniu narażenia,

D . okres  przechowywania  dokumentacji  ustala  kierownik
jednostki.

Zadanie 10.
Gaz,  który  doprowadza  do  zatruć  jedynie  drogą  inhalacyjną,  a
mechanizm jego działania polega na blokowaniu transportu tlenu
przez hemoglobinę, która ulega przemianie w karboksyhemoglobinę
to :

A.  dwutlenek węgla,
B.  azot,
C.  tlenek węgla,
D.  cyjanowodór.



Zadanie 11.
Pielęgniarka  praktykująca  indywidualnie  dokonuje  zgłoszenia
podjęcia  i  zakończenia  swojej  działalności  z  zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w:

A.  okręgowej izbie pielęgniarek i położnych,
B.  podstawowej jednostce służby medycyny pracy,
C.  wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,
D.  instytucie medycyny pracy.

Zadanie 12.
Przewlekłe zatrucie manganem przypomina:

A.  chorobę Meniera,
B.  chorobę Parkinsona,
C.  zespół paranoidalny,
D.  osteoporozę.

Zadanie 13.
Kluczowe składniki zarządzania zdrowiem w miejscu pracy to:

A . zapobieganie chorobom zawodowym i profilaktyka wypadków
przy pracy,

B . promocja  zdrowia,  badania  okresowe  i  kontrolne,
zapobieganie  narażeniu  na  czynniki  szkodliwe  i
uciążliwe w środowisku pracy,

C . zdrowie  i  bezpieczeństwo  pracujących,  promocja  zdrowia
w  miejscu  pracy,  styl  życia,  zarządzanie  zdrowiem
środowiskowym,

D . bezpieczne  i  higieniczne  warunki  pracy,  ocena  ryzyka
zawodowego, zapobieganie wypadkom przy pracy.

Zadanie 14.
Pracodawcy  i  pracownicy  mogą  zgłaszać  zastrzeżenia  dotyczące
treści  ustaleń  o  możliwości  wykonywania  pracy  i  wystąpić  o
ponowne badanie, składając wniosek przez:

A.  wojewódzki ośrodek medycyny pracy,
B.  sąd pracy,
C.  jednostkę badawczo-rozwojową,
D . jednostkę  służby  medycyny  pracy,  która  wydała

kwestionowane orzeczenie.

Zadanie 15.
W  związku  z  podejrzeniem  zawodowej  etiologii  rozpoznanej
choroby układu krwiotwórczego pracownik powinien być skierowany
na badanie do:

A.  Instytutu Medycyny Pracy,
B.  Poradni Hematologicznej,
C.  Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy,
D.  Instytutu Hematologii.



Zadanie 16.
Jaki  akt  prawny  określa  tryb,  zakres,  częstotliwość  i
dokumentowanie badań profilaktycznych pracowników?

A . Ustawa  z  dnia  27  czerwca  1997r.  o  służbie  medycyny
pracy,

B . Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z
3 0  maja  1996r.  w  sprawie  przeprowadzenia  badań
lekarskich  pracowników,  zakresu  profilaktycznej  opieki
zdrowotnej  nad  pracownikami  oraz  orzeczeń  lekarskich
wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,

C.  Kodeks pracy,
D . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  13 września 2011r. w

sprawie  zadań  służby  medycyny  pracy,  których
wykonywanie  przez  osoby  niebędące  lekarzami  wymaga
posiadania dodatkowych kwalifikacji.

Zadanie 17.
W  zależności  od  rodzaju  zmian  anatomopatologicznych  wyróżnia
s ię  pylice  kolagenowe  i  niekolagenowe.  Pylice  kolagenowe
charakteryzują się:

A . trwałym  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  struktury
pęcherzyków płucnych,

B.  trwałymi zmianami bliznowatymi w płucach,
C.  odpowiedzi A i B są poprawne,
D . reakcja  na  pył  jest  odwracalna,  struktura  pęcherzyków

płucnych jest nienaruszona.

Zadanie 18.
Poziom  ekspozycji  na  hałas,  odniesiony  do  8-godzinnego  dnia
pracy kobiet ciężarnych nie może przekroczyć:

A.  85 dB,
B.  75 dB,
C.  65 dB,
D.  55 dB.



Zadanie 19.
Które,  z  poniższych  informacji  o  warunkach  pracy  ma  obowiązek
przekazać  pracodawca  kierujący  pracownika  w  celu  wykonania
badania profilaktycznego?

A . zapewnienie  o  możliwości  przeglądu  stanowisk  pracy  w
celu  dokonania  oceny  warunków  pracy  bez  wykonywania
świadczeń medycznych,

B . informacji  o  higienicznych  warunkach  pracy,  organizacji
pracy i sposobie jej wykonywania, dobowym czasie pracy,

C . zapewnienie  udziału  w  komisji  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy  działającej  na  terenie  zakładu  pracy  i  wyniki
kontroli warunków pracy,

D . określenia  rodzaju  badania  profilaktycznego,  wskazania
stanowiska  pracy;  informacji  o  czynnikach szkodliwych i
warunkach uciążliwych wraz z wynikami pomiarów.

Zadanie 20.
W  przebiegu  zespołu  wibracyjnego  najczęściej  występują
zaburzenia czucia:

A.  dotyku,
B.  bólu,
C.  wibracji,
D.  temperatury.

Zadanie 21.
Którym, zgodnie z Kodeksem pracy, obowiązkowym badaniom NIE
podlega młodociany?

A.  wstępnym,
B.  okresowym,
C.  przesiewowym,
D.  kontrolnym.

Zadanie 22.
W pracy wychowawczo-zdrowotnej wśród pracowników pielęgniarka
powinna wykorzystywać głównie dorobek:

A.  andragogiki,
B.  dydaktyki,
C.  metodyki,
D.  pedagogiki.



Zadanie 23.
Nadzór  warunków:  higieny  środowiska,  higieny  pracy,  higieny  w
szkołach,  zdrowotnych  żywności  i  żywienia  -  to  zadania
określone w ustawie o:

A.  Państwowej Inspekcji Pracy,
B.  Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
C.  służbie medycyny pracy,
D.  działalności leczniczej.

Zadanie 24.
Najbardziej znaną substancją hepetatoksyczną jest:

A .  czterochlorek węgla,
B.  ołów,
C.  tlenek żelaza,
D.  styren.

Zadanie 25.
Czynniki fizyczne wywołujące zawodowe choroby nowotworowe to:

A.  ultradźwięki,
B.  promieniowanie podczerwone,
C.  wibracja ogólna,
D.  promieniowanie jonizujące.

Zadanie 26.
Zdolność  do  wykonywania  ciężkiej  lub  długotrwałej  pracy  bez
zmęczenia,  czyli  zdolność  do  dobrej  tolerancji  zmian
zmęczeniowych  i  szybkiej  ich  eliminacji  po  zakończeniu  wysiłku
to :

A.  wydatek energetyczny,
B.  wydolność fizyczna,
C.  obciążenie wysiłkiem fizycznym,
D.  obciążenie wysiłkiem dynamicznym.

Zadanie 27.
Jaka jest podstawowa metoda stosowana w diagnostyce uszkodzeń
słuchu wywołanych hałasem?

A.  badanie słyszalności szeptu,
B.  audiometria tonalna,
C.  audiometria impedancyjna,
D.  określenie progu odruchu strzemiączkowego.



Zadanie 28.
Powierzchnia  robocza  do  wykonywania  pracy  średniociężkiej  w
pozycji stojącej powinna znajdować się na wysokości:

A .  serca,
B.  łokci,
C.  bioder,
D.  oczu.

Zadanie 29.
Konwencja  Nr  161  Międzynarodowej  Organizacji  Pracy  wraz  z
Zaleceniami  uzupełniającymi  Nr  171  zakłada,  że  główną  funkcją
służby medycyny pracy powinna być rola:

A.  lecznicza,
B.  zapobiegawcza,
C.  leczniczo - zapobiegawcza,
D.  rehabilitacyjna.

Zadanie 30.
Wykaz chorób zawodowych znajduje się w:

A . Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z
30.05.1996 r. (Dz. U. Nr 69),

B.  międzynarodowej klasyfikacji chorób i urazów,
C . Ustawie  o  służbie  medycyny  pracy  z  27.06.1997  r .  (Dz.

U. Nr 96),
D . Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.06.2009 r . (Dz.

U. Nr 105).

Zadanie 31.
W  ocenie narażenia zawodowego na czynniki fizyczne i  chemiczne
w związku z podejrzeniem choroby zawodowej uwzględnia się:

A .  rodzaj czynnika,
B.  wartość stężeń lub natężeń,
C.  średni czas narażenia zawodowego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 32.
W ocenie mikroklimatu w środowisku pracy uwzględnia się:

A .  temperaturę, wilgotność, prędkość ruchu powietrza,
B.  temperaturę, oświetlenie, wilgotność powietrza,
C.  temperaturę, zapylenie, ruch powietrza,
D.  temperaturę, wibrację, oświetlenie.



Zadanie 33.
Powtarzające się  zakłócenia rytmu dobowego, związane z  pracą w
porze  nocnej  mogą  pogarszać  stan  zdrowia  pracowników
chorujących na:

A . alergię  skórną,  nadciśnienie  tętnicze,  nadczynność
tarczycy,

B.  chorobę wrzodową, zapalenie dróg moczowych,
C . cukrzycę,  chorobę  wrzodową,  chorobę  niedokrwienną

serca, nadciśnienie tętnicze,
D . nadciśnienie  tętnicze,  zapalenie  zatok  obocznych  nosa,

chorobę wrzodową żołądka.

Zadanie 34.
Która  z  ról  pielęgniarki  służby  medycyny  pracy  ma  charakter
tradycyjny?

A.  organizacyjno-kierownicza,
B.  kształcąco-wychowawcza,
C.  pomocniczo-lecznicza,
D.  badawczo-naukowa.

Zadanie 35.
Postać kostna zespołu wibracyjnego charakteryzuje się:

A . drżeniem  rąk,  wypadaniem  przedmiotów  z  rąk,
dolegliwościami bólowymi występującymi w ciągu dnia,

B . obrzękami  i  ograniczeniami  ruchomości  stawów  kończyn
górnych lub dolnych szczególnie w porze nocnej,

C . utrudnionym  poruszaniem  się,  któremu  towarzyszy  ból
oraz złamaniami kości długich,

D . osłabieniem czucia bólu, dotyku, wiśniowo - szarą barwą
skóry.

Zadanie 36.
Wysiłek statyczny związany jest ze:

A .  zmianą położenia ciała w czasie pracy,
B.  zmianą długości mięśni w czasie wykonywania czynnośc,
C.  pozycją stojącą w czasie pracy,
D.  zwiększeniem napięcia mięśni bez zmiany ich długości.

Zadanie 37.
Zaburzenia móżdżkowe (drżenie kończyn, języka, mowa skandowana,
niezborność chodu) występują w przebiegu zatrucia:

A.  benzenem,
B.  dwusiarczkiem węgla,
C.  rtęcią,
D.  tlenkiem węgla.



Zadanie 38.
Tarcie  odzieży  ochronnej  przepojonej  olejami  może  być  przyczyną
powstania:

A . alergicznego  zapalenia  skóry,  łuszczycy  krostkowej,
drożdżycy fałdów skórnych,

B . trądzika  olejowego,  uczuleniowego  zapalenia  skóry,
zapalenia skóry z podrażnieniem,

C . trądzika  olejowego,  grzybicy  skóry  gładkiej,  zapalenia
skóry z podrażnienia,

D . uczuleniowego  zapalenia  skóry,  drożdżycy  fałdów
skórnych, trądziku różowatego.

Zadanie 39.
Wykład,  prelekcja,  opowiadanie,  odczyt  -  to  przykłady  metod
nauczania:

A.  podających,
B.  aktywizujących,
C.  opartych na działaniu,
D.  opartych na obserwacji.

Zadanie 40.
Pracodawca w razie wypadku przy pracy ma obowiązek zawiadomić
właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o wypadku:

A.  wyłącznie śmiertelnym,
B . śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym, oraz każdym innym

wypadku, który wywołał wymienione skutki,
C.  każdym wypadku niezależnie od skutków,
D.  pracodawca nie ma takiego obowiązku.

Zadanie 41.
Nagłe  zdarzenie  wywołane  przyczyną  zewnętrzną,  następujące  w
związku  z  pracą,  powodujące  doznanie  urazu  lub  uszczerbku  na
zdrowiu i życiu, nazywane jest:

A .  procesem pracy,
B.  zdarzeniem w czasie pracy,
C.  wypadkiem przy pracy,
D.  naruszeniem obowiązku pracy.

Zadanie 42.
Uszczerbek na zdrowiu z tytułu choroby zawodowej i wypadku przy
pracy ustala:

A.  Instytut Medycyny Pracy,
B.  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
C.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
D.  Państwowy Inspektor Sanitarny.



Zadanie 43.
W  procesie  pielęgnowania  dobieranie  osób,  działań  i  sprzętu  do
zadań jest:

A .  pierwszą fazą etapu planowania procesu pielęgnowania,
B.  pierwszą fazą etapu realizowania procesu pielęgnowania,
C.  drugą fazą etapu planowania procesu pielęgnowania,
D.  drugą fazą realizowania procesu pielęgnowania.

Zadanie 44.
Najbardziej skuteczne w nauczaniu jest:

A .  słuchanie,
B.  czytanie,
C.  słuchanie i oglądanie,
D.  omawianie i działanie.

Zadanie 45.
Faza  inicjowania  programu  promocji  zdrowia  w  miejscu  pracy
obejmuje następujące działania:

A . pozyskiwanie  poparcia  kierownictwa  przedsiębiorstwa,
uformowanie  zakładowej  rady  promocji  zdrowia,
rozpoznanie  potrzeb  pracowników,  podjęcie  kampanii
informacyjnej o programie,

B . rozpoznawanie  i  dobór  niezbędnych  środków,  ocena
przebiegu  realizacji  programu,  zaprojektowanie
marketingu programu,

C . opracowanie  kryteriów  i  metod  oceny  realizacji
programu,  pomiar  zmian  stanu  zdrowia  uczestników,
harmonogram programu, ocena ewaluacji,

D . marketing  programu,  inauguracja  programu,  monitoring
przebiegu  efektów  programu,  bieżąca  modyfikacja
programu.

Zadanie 46.
W  trakcie  nauki  zawodu  oraz  na  stanowisku  pracy  młodocianego
NIE należy przestrzegać zakazu pracy:

A . w  ekspozycji  na  czynniki  rakotwórcze  i  prawdopodobnie
rakotwórcze,

B.  przy monitorach komputerowych,
C.  w narażeniu na pyły przemysłowe,
D.  na wysokości powyżej 3 metrów.

Zadanie 47.
Uprawnienia do stwierdzenia choroby zawodowej posiada:

A.  Główny lekarz Orzecznik Z.U.S,
B.  Państwowy Inspektor Pracy,
C.  Państwowy Inspektor Sanitarny,
D.  Inspektor do spraw B.H.P.



Zadanie 48.
Celem działań służby medycyny pracy jest:

A .  dostosowanie pracowników do wymagań stanowisk pracy,
B.  dostosowanie stanowisk pracy do możliwości pracowników,
C . wzajemne dostosowanie pracowników i stanowisk pracy do

siebie,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 49.
Które z wymienionych czynników występujących w środowisku pracy
warunkują  możliwość  przeprowadzenia  badań  okresowych  po
zakończeniu aktywności zawodowej pracownika?

A.  pyły o działaniu zwłókniającym,
B.  metale ciężkie (ołów, kadm, mangan),
C.  gazy o silnym działaniu drażniącym,
D.  gazy o działaniu duszącym.

Zadanie 50.
Która  z  poniższych  substancji  wykazuje  w  przewlekłej  ekspozycji
działanie miażdżycogenne:

A.  benzen,
B.  f luor,
C.  ołów,
D.  dwusiarczek węgla.

Zadanie 51.
Dane  zawarte  w  dokumentacji  medycznej  prowadzonej  przez
pielęgniarkę służby medycyny pracy, mogą być udostępniane:

A.  pracodawcy,
B . pracodawcy oraz lekarzowi medycyny pracy i pielęgniarce

służby  medycyny  pracy  zatrudnionym  w  wojewódzkim
ośrodku medycyny pracy,

C . pracownikom  wojewódzkiego  ośrodka  medycyny  pracy
uprawnionym  do  wykonywania  kontroli  i  wykonującym
odpowiedni zawód medyczny oraz podmiotom określonym w
odrębnych przepisach,

D . pracownikom  wojewódzkiego  ośrodka  medycyny  pracy
uprawnionym do wykonywania kontroli.

Zadanie 52.
Dla skutków narażenia na hałas charakterystyczny jest ubytek:

A.  odbiorczy typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego,
B.  odbiorczy typu pozaślimakowego,
C.  mieszany,
D.  przewodzeniowy.



Zadanie 53.
Szczepienie  ochronne  pracowników  np.  przeciwko  grypie  zalicza
się do działań promocyjnych zakładu pracy w sferze:

A.  promocyjnych interwencji środowiskowych,
B.  interwencji promocyjnych w sferze zachowań zdrowotnych,
C.  medycznych interwencji promocyjnych,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 54.
Kto  jest  drugą  instancją  orzeczniczą  dla  Wojewódzkiego  Ośrodka
Medycyny Pracy w sprawach chorób zawodowych:

A.  Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
B.  Instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy,
C.  Państwowy Inspektor Sanitarny,
D.  Państwowy Inspektor Pracy.

Zadanie 55.
Badania  okresowe  po  zakończeniu  aktywności  zawodowej  są
przeprowadzane na wniosek:

A.  lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikiem,
B.  zainteresowanego pracownika,
C.  inspektora ds. BHP,
D.  inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

Zadanie 56.
Jaki  jest  mechanizm  powstawania  postaci  naczyniowej  zespołu
wibracyjnego?

A.  miejscowy obrzęk,
B.  rozszerzenie naczyń żylnych,
C.  napadowy skurcz drobnych tętniczek palców rąk,
D.  zastój naczyniowy.

Zadanie 57.
Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy pracodawcy finansują:

A . udzielanie  konsultacji  podstawowym  jednostkom  służby
medycyny pracy,

B . wykonywanie  kontroli  podstawowych  jednostek  służby
medycyny pracy,

C.  działalność wojewódzkich ośrodków medycyny pracy,
D . świadczenia  zdrowotne  z  zakresu  profilaktycznej  opieki

zdrowotnej, należące do zadań służby medycyny pracy.



Zadanie 58.
Podstawowymi jednostkami służby medycyny pracy są:

A.  lekarze praktykujący indywidualnie,
B . podmioty  lecznicze  tworzone  i  utrzymywane  w  celu

sprawowania  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad
pracującymi,

C . jednostki  organizacyjne  podmiotów  leczniczych
wydzielone  w  celu  realizacji  profilaktycznej  opieki
zdrowotnej nad pracującymi,

D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 59.
Celem  ochrony  radiologicznej  w  miejscu  pracy  jest
zabezpieczenie:

A.  maszyn i urządzeń przed zniszczeniem,
B . pracowników  przed  szkodliwym  działaniem  promieni

jonizujących,
C . innych  niż  pracownicy  osób  przebywających  w  miejscu

pracy,
D . pracowników oraz innych osób przebywających w miejscu

pracy  przed  szkodliwym  działaniem  promieni
jonizujących.

Zadanie 60.
D o  późnych  następstw  zdrowotnych  przewlekłej  ekspozycji
zawodowej na pył azbestu zalicza się:

A .  międzybłoniaka opłucnej lub otrzewnej,
B.  chłoniaki,
C.  torbielowatość płuc,
D.  wysiękowe zapalenie opłucnej.

Zadanie 61.
Jaki  tryb  postępowania  w  ramach  pierwszej  pomocy  powinna
wdrożyć  pielęgniarka  wezwana  do  pracownika,  który  uległ
zatruciu  tlenkami  azotu  i  wystąpił  u  niego  toksyczny  obrzęk
płuc?

A.  udać się do najbliższego telefonu i wezwać lekarza,
B.  wezwać Pogotowie Ratunkowe,
C . polecić  wyniesienie  zatrutego  jak  najszybciej  z  miejsca

zatrucia,
D.  wezwać inspektora ds. BHP.



Zadanie 62.
Wydatek  energetyczny  przy  bardzo  ciężkiej  pracy  mężczyzny
podczas zmiany roboczej wynosi:

A .  1400 kcal,
B.  1600 kcal,
C.  1800 kcal,
D.  ponad 2000 kcal.

Zadanie 63.
Celem  rozpoznania  pielęgniarskiego  jest  ocena  u  pracownika
jego:

A . problemów  i  potrzeb  zdrowotnych  w  sferze
bio-psycho-społecznej,

B.  stanu fizycznego,
C.  sytuacji psychospołecznej,
D.  potrzeb edukacyjnych.

Zadanie 64.
Przy  narażeniu  zawodowym  na  ołów  i  jego  związki  wykonuje  się
następujące badania laboratoryjne:

A . oznaczenie  ołowiu  we  krwi  i  kwasu  delta
aminolewulinowego w moczu,

B.  morfologię krwi,
C.  oznaczenie kreatyniny w moczu,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 65.
Pomiary  pyłu  wykonywane  w  środowisku  pracy  winny  obejmować
pomiar:

A.  zawartości wolnej krzemionki,
B.  stężenia frakcji respirabilnej,
C.  ogólnego stężenia pyłu,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 66.
Przewlekłe wdychanie par benzyny może spowodować:

A.  raka przełyku,
B.  zapalenie płuc,
C.  przewlekłe zatrucie ołowiem,
D.  przedziurawienie przegrody nosa.



Zadanie 67.
Jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy na szczeblu
wojewódzkim są:

A.  Wojewódzkie Przychodnie Przemysłowe,
B.  Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy,
C . Wojewódzkie  Stacje  Sanitarno-Epidemiologiczne  (działy

higieny pracy),
D.  Wojewódzkie Przychodnie Specjalistyczne.

Zadanie 68.
Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

A . pracownicy powracający do pracy po okresie niezdolności
do pracy trwającej dłużej niż 30 dni,

B . osoby przyjmowane do pracy oraz  pracownicy młodociani
przenoszeni  na  inne  stanowiska  pracy  i  inni  pracownicy
przenoszeni  na  stanowiska  pracy,  na  których  występują
czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,

C . osoby przyjmowane do pracy oraz  pracownicy młodociani
przenoszeni  na  inne  stanowiska  pracy,  na  których
występują  czynniki  szkodliwe  dla  zdrowia  lub  warunki
uciążliwe,

D . osoby  przyjmowane  do  pracy  na  stanowiska  pracy,  na
których  występują  czynniki  szkodliwe  dla  zdrowia  lub
warunki uciążliwe.

Zadanie 69.
Obowiązkiem  pracodawcy  jest  zapewnienie  okresowych  badań
lekarskich  byłym  pracownikom,  którzy  byl i  zatrudnieni  w
warunkach:

A . narażenia  na  działanie  substancji  i  czynników
rakotwórczych,

B.  narażenia na działanie pyłów zwłókniających,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D . narażenia  na  działanie  czynników  szkodliwych,  których

stężenie  lub  natężenie  przekracza  normatywy
higieniczne.



Zadanie 70.
C o  oznacza  zasada  kompleksowości  we  współczesnym  modelu
organizacji  rehabilitacji  według  zaleceń  Światowej  Organizacji
Zdrowia?

A . dostępność  działań  rehabilitacyjnych  dla  wszystkich
potrzebujących niepełnosprawnych,

B . rozpatrywanie  złożonej  sytuacji  chorego  nie  tylko  w
kategoriach  medycznych,  ale  również  społecznych,
socjalnych, zawodowych,

C . podejmowanie zabiegów fizjoterapeutycznych w pierwszych
dniach prowadzonej terapii specjalistycznej,

D . przedłużenie  działań  rehabilitacyjnych  na  okres
leczenia ambulatoryjnego.

Zadanie 71.
D o  rozpoznania  choroby  zawodowej  narządu  głosu,  po
udokumentowaniu  istotnego  obciążenia  wysiłkiem  głosowym,
wystarcza badanie:

A.  laryngologiczne,
B.  laryngologiczne i tympanometryczne,
C.  laryngologiczne i videostroboskopowe,
D.  laryngologiczne i emisji głosu.

Zadanie 72.
Najczęstszą  lokalizacją  alergicznego  wyprysku  kontaktowego
jest:

A .  skóra tułowia,
B.  powierzchnia grzbietowa rąk,
C.  twarz,
D.  powierzchnia dłoniowa rąk.

Zadanie 73.
Wypalenie zawodowe dotyczy sfery:

A.  fizycznej,
B.  psychospołecznej,
C.  duchowej,
D.  każdej z wyżej wymienionych.

Zadanie 74.
Każdy  pracodawca  rozpoczynający  ( i  zmieniający)  działalność
jest  obowiązany  w  terminie  30  dni  od  rozpoczęcia  działalności
zawiadomić:

A.  Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Sanitarną,
B.  Inspekcję Sanitarną, Społeczną Inspekcję Pracy,
C.  Społeczną Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Pracy,
D.  Służbę medycyny pracy, Inspekcję Ochrony Środowiska.



Zadanie 75.
Który z wymienionych czynników NIE wpływa na powstawanie raka
krtani?

A.  palenie tytoniu,
B.  nadmierny wysiłek głosowy,
C.  zanieczyszczenie powietrza pyłami przemysłowymi,
D.  picie alkoholu.

Zadanie 76.
Wykaz chorób zawodowych w Polsce ustalony jest:

A .  dla poszczególnych zawodów,
B.  według resortów,
C.  według branż, przemysłu, budownictwa, transportu,
D.  wspólny dla zatrudnionych w Polsce.

Zadanie 77.
Podstawowe  fazy  programu  promocji  zdrowia  realizowanego  w
środowisku pracy to:

A.  rozpoznanie, diagnozowanie, planowanie, realizowanie,
B.  inicjowanie, planowanie, wdrażanie, ocena,
C.  diagnoza, planowanie, realizacja, ocena,
D.  rozpoznanie, inicjowanie, diagnozowanie, ocena.

Zadanie 78.
Silne,  rozlane,  kurczowe  bóle  brzucha  połączone  z  brakiem
łaknienia, zaparciami, wymiotami i bezmoczem, mogą świadczyć o
zatruciu:

A.  ołowiem,
B.  tlenkiem węgla,
C.  dwutlenkiem węgla,
D.  chlorem.

Zadanie 79.
Które  z  poniższych  metod  pozyskiwania  informacji  przez
pielęgniarki  służby  medycyny  pracy  NIE  należą  do  je j
codziennych zadań?

A.  przeprowadzanie wywiadu,
B.  obserwowanie,
C.  analizowanie dokumentacji,
D.  przeprowadzanie eksperymentów.



Zadanie 80.
Jakie  objawy  można  uznać  za  następstwo  ostrego  zatrucia
rozpuszczalnikami organicznymi?

A.  kaszel i duszność,
B.  objawy działania narkotycznego,
C.  krwioplucie,
D.  krwawa biegunka.

Zadanie 81.
O  prawach  pracujących  osób  niepełnosprawnych  pielęgniarka
znajdzie najwięcej informacji w:

A.  Kodeksie pracy,
B . Ustawie  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
C.  Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych,
D.  Konstytucji RP.

Zadanie 82.
Podstawowym  elementem  profilaktyki  w  ochronie  zdrowia
pracujących w narażeniu na czynniki rakotwórcze jest:

A . informowanie  o  zagrożeniach  zdrowotnych  i  zasadach
profilaktyki  zmniejszających  ryzyko  zawodowe  oraz
konieczności  badań  profilaktycznych  po  ustaniu  pracy  w
narażeniu,

B . informowanie  o  zagrożeniach  zdrowotnych  i  leczenie
sanatoryjne,

C.  skrócenie czasu pracy i stosowanie rotacji,
D.  leczenie sanatoryjne.

Zadanie 83.
Przeciwwskazaniami do pracy w narażeniu na wibrację miejscową
są:

A . choroby naczyń obwodowych, obwodowego układu nerwowego,
przebyte odmrożenia kończyn górnych,

B . niezakończony  proces  wzrostu  kości  u  młodych  osób,
osteoporoza, deformacje kości i stawów kończyn górnych,

C . zmiany  zwyrodnieniowe  kręgosłupa,  zespoły  bólowe
lędźwiowo-krzyżowe, dyskopatia,

D.  odpowiedź A i B jest prawidłowa.



Zadanie 84.
Rejestr  prac  narażających  pracowników na  działanie  szkodliwych
czynników  biologicznych  oraz  rejestr  pracowników  zatrudnionych
przy takich pracach prowadzi:

A .  Państwowa Inspekcja Pracy,
B.  Państwowa Inspekcja Sanitarna,
C.  Pracodawca,
D.  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Zadanie 85.
Uciskowa próba Levis-Prusika polega na:

A.  krótkim uciśnięciu kciuka, po wyjęciu rąk z wody,
B . krótkim  uciśnięciu  opuszki  IV  palca,  natychmiast  po

wyjęciu rąk z wody,
C.  krótkim uciśnięciu V palca po wyjęciu rąk z wody,
D.  jednoczesnym uciśnięciu wszystkich palców rąk.

Zadanie 86.
Apteczki  pierwszej  pomocy  w  zakładach  pracy  powinny  być
usytuowane i wyposażone zgodnie z:

A . ustaleniami  z  lekarzem  sprawującym  profilaktyczną
opiekę zdrowotną nad pracownikami,

B.  normami unijnymi,
C.  wytycznymi pracodawcy,
D.  zaleceniami właściwego inspektora pracy.

Zadanie 87.
C o  bezpośrednio  powinno  poprzedzać  plan  postępowania
pielęgniarskiego w miejscu pracy?

A.  pozyskiwanie informacji,
B.  gromadzenie informacji,
C.  analiza danych,
D.  ustalenie rozpoznania pielęgniarskiego.

Zadanie 88.
Szybkość i intensywność zatrucia zawodowego jest zależna od:

A.  właściwości fizykochemicznych substancji toksycznej,
B.  właściwości błon biologicznych organizmu,
C.  drogi przenikania toksyn do organizmu,
D.  odpowiedzi A, B, C są prawidłowe.



Zadanie 89.
D o  rozpoznania  ostrego  zatrucia  pochodzenia  zawodowego
wystarcza:

A.  znajomość technologii procesu produkcyjnego,
B.  higieniczna ocena warunków pracy,
C.  stwierdzenie objawów klinicznych,
D . stwierdzenie  objawów  klinicznych  zatrucia

odpowiadających  działaniu  biologicznemu  substancji
toksycznych w konfrontacji z higieniczną oceną warunków
pracy.

Zadanie 90.
Rozpoznania chorób zawodowych dokonują:

A . jednostki  organizacyjne  służby  zdrowia  upoważnione  do
rozpoznawania chorób zawodowych,

B.  państwowi inspektorzy pracy,
C.  państwowi inspektorzy sanitarni,
D.  inspektorzy orzecznictwa ZUS.

Zadanie 91.
Kobiety  ciężarne  NIE  powinny  pracować  przy  monitorach
komputerowych:

A.  przez cały okres ciąży,
B.  powyżej 4 godzin na dobę,
C.  powyżej 2 godzin/dzień pracy,
D.  zależy od uznania pracodawcy.

Zadanie 92.
Daltonizm  -  zaburzenie  widzenia  związane  z  rozróżnianiem  barw
potwierdza badanie przy użyciu:

A.  tablicy Snellena,
B.  tablic Ishihary lub Rabina,
C.  dynamometru,
D.  perymetru.

Zadanie 93.
Który  z  wymienionych  metali  stanowi  częste  źródło  chorób
zawodowych skóry?

A.  chrom,
B.  wolfram,
C.  miedź,
D.  ołów.



Zadanie 94.
Systematyczne  pomiary  ciśnienia  tętniczego  krwi,  badania
poziomu  cholesterolu  i  ekg  -  to  elementy  zapobiegania
niedokrwiennej chorobie serca, mające charakter profilaktyki:

A .  organizacyjnej,
B.  prawnej,
C.  technicznej,
D.  medycznej.

Zadanie 95.
Szczególnie  szkodliwe  i  uciążliwe  dla  zdrowia  kobiet  są  prace
związane  z  wysiłkiem  fizycznym  i  transportem  ciężarów,  w  tym:
ręczne  podnoszenie  i  przenoszenie  ciężarów  o  masie
przekraczającej:

A .  12 kg przy pracy stałej i 20 kg przy pracy dorywczej,
B.  15 kg przy pracy stałej i 20 kg przy pracy dorywczej,
C.  10 kg przy pracy stałej i 15 kg przy pracy dorywczej,
D.  12 kg przy pracy stałej i 15 kg przy pracy dorywczej.

Zadanie 96.
Celem wizytacji pielęgniarskiej w zakładzie pracy jest:

A . rozpoznanie  warunków  technicznych  (sprawność,
bezpieczeństwo urządzeń),

B.  rozpoznanie warunków higienicznych środowiska pracy,
C . rozpoznanie  sytuacji  organizacyjno-prawnej  (stosowanie

przerw, wykonywanie pomiarów czynników szkodliwych),
D.  wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 97.
Jakie badanie czynnościowe układu oddechowego jest najbardziej
przydatne w diagnostyce chorób zawodowych układu oddechowego?

A.  spirometria,
B.  zdolności wysiłkowej,
C.  gazów krwi kapilarnej,
D.  zdolności dyfuzyjnej płuc.

Zadanie 98.
Pielęgniarka  wizytując  zakład  pracy,  obserwuje  wyłącznie
stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej. W
związku z powyższym jest to wizytacja:

A.  zupełna,
B.  wycinkowa,
C.  zbiorowa,
D.  robocza.



Zadanie 99.
Kolebką pielęgniarstwa przemysłowego w Europie była:

A.  Szwecja,
B.  Polska,
C.  Finlandia,
D.  Anglia.

Zadanie 100.
Jak  długi  czas  przerwy  w  pracy  przysługuje  osobie
niepełnosprawnej dodatkowo na gimnastykę lub wypoczynek?

A.  15 minut i jest wliczany do czasu pracy,
B.  15 minut i nie jest wliczany do czasu pracy,
C.  30 minut i jest wliczany do czasu pracy,
D.  30 minut i nie jest wliczany do czasu pracy.

Zadanie 101.
Podaj  czynnik  środowiska  pracy,  który  powoduje  przyspieszone
wchłanianie się trucizn do organizmu przez nieuszkodzoną skórę:

A.  podwyższona wilgotność powietrza,
B.  zapylenie,
C.  wysoka temperatura,
D.  hałas.

Zadanie 102.
Organem  powołanym  do  nadzoru  i  kontroli  przestrzegania  prawa
pracy w zakładach pracy jest:

A .  Państwowa Inspekcja Sanitarna,
B.  Światowa Organizacja Zdrowia,
C.  Państwowa Inspekcja Pracy,
D.  Służby Medycyny Pracy.

Zadanie 103.
N a  jak  długi  okres  przyznawany  jest  maksymalnie  dodatek
wyrównawczy,  jeżeli  istnieje  potrzeba  przeniesienia  pracownika
d o  innej  pracy  w  związku  z  ujawnieniem  u  niego  początkowych
objawów choroby zawodowej?

A.  3 miesiące,
B.  6 miesięcy,
C.  9 miesięcy,
D.  12 miesięcy.



Zadanie 104.
Służba  medycyny  pracy  jest  właściwa  do  realizowania  zadań  z
zakresu:

A.  orzecznictwa o całkowitwej niezdolności do pracy,
B . rehabilitacji  leczniczej  uzasadnionej  patologią

zawodową,
C . orzecznictwa  dotyczącego  przyznawania  świadczenia

rehabilitacyjnego,
D . orzecznictwa  dotyczącego  zatrudniania  osób

niepełnosprawnych.

Zadanie 105.
Ustawa z  dnia  27  czerwca 1997r.  o  służbie  medycyny pracy,  jest
realizacją:

A.  kodeksu pracy,
B.  rozporządzeń Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
C.  Narodowego Programu Zdrowia,
D.  postanowień Konwencji 155 i 161.

Zadanie 106.
Które z niżej wymienionych substancji mogą wywoływać zawodowe
nowotwory układu oddechowego?

A.  azbest,
B.  chrom,
C.  nikiel,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 107.
D o  oceny  zdolności  do  pracy  wymagającej  dużego  wysiłku
fizycznego konieczna jest ocena:

A.  wydatku energetycznego na stanowisku pracy,
B.  napięcia statycznego mięśni,
C.  poziomu kwasu mlekowego,
D.  szybkości przewodnictwa w nerwach obwodowych.

Zadanie 108.
Dodatnią  próbę  białej  plamy  stwierdza  się  w  przypadku
zdiagnozowania:

A . zmian  nowotworowych  skóry  eksponowanej  na
promieniowanie UV i promienie RTG,

B . narażenie  na  arsen,  i  jego  związki  oraz
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,

C.  naczyniowo-nerwowej postaci zespołu wibracyjnego,
D.  alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.



Zadanie 109.
Objaw Raynauda występuje w przebiegu zatrucia:

A.  benzyną,
B.  toluenem,
C.  chlorkiem winylu,
D.  trójchloroetylenem (tri).

Zadanie 110.
Który rodzaj kształcenia podyplomowego pielęgniarek uprawnia je
do opieki nad zdrowiem pracujących?

A.  kurs dokształcający,
B.  kształcenie specjalistyczne,
C.  kurs kwalifikacyjny,
D.  żaden z powyższych.

Zadanie 111.
Wydalanie  trucizn  z  organizmu  odbywa  się  różnymi  drogami.
Podstawowe znaczenie ma wydalanie substancji przez:

A.  nerki, wątrobę (z żółcią) lub układ oddechowy,
B.  nerki i skórę,
C.  wątrobę i skórę,
D.  nerki oraz gruczoły mleczne.

Zadanie 112.
Istotę wysiłku fizycznego stanowią:

A . praca  mięśni  szkieletowych  i  zespół  towarzyszących  je j
zmian czynnościowych w organizmie,

B.  zmęczenie fizyczne, znużenie,
C.  zmęczenie umysłowe i apatia,
D.  napięcie emocjonalne i rozdrażnienie.

Zadanie 113.
W przypadku podejrzenia choroby zawodowej u pracownika należy
skierować go do:

A.  Poradni lekarza rodzinnego,
B . Poradni  Chorób  Zawodowych  Wojewódzkiego  Ośrodka

Medycyny Pracy,
C.  Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
D.  Lekarza Orzecznika ZUS.



Zadanie 114.
Pylicą płuc nazywamy:

A.  nagromadzenie się pyłu w płucach,
B . każdy  proces  chorobowy  płuc  spowodowany  wdychaniem

pyłu,
C . nagromadzenie  s ię  pyłu  w  płucach  i  reakcje  tkanki

płucnej na jego obecność,
D.  zmiany osłuchowe przy narażeniu na pyły.

Zadanie 115.
Przez  pomieszczenie  stałej  pracy  rozumie  się  pomieszczenie
pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika
w ciągu doby przekracza:

A.  2 godziny,
B.  3 godziny,
C.  4 godziny,
D.  6 godzin.

Zadanie 116.
Służbę medycyny pracy stanowią:

A . lekarze,  psycholodzy,  rehabilitanci  i  inne  osoby  o
kwalifikacjach  zawodowych  przydatnych  do  wykonywania
wielodyscyplinarnych zadań tej służby,

B . lekarze,  socjolodzy,  psycholodzy  i  inne  osoby  o
kwalifikacjach  zawodowych  przydatnych  do  wykonywania
wielodyscyplinarnych zadań tej służby,

C . lekarze,  pielęgniarki,  psycholodzy  i  inne  osoby  o
kwalifikacjach  zawodowych  przydatnych  do  wykonywania
wielodyscyplinarnych zadań tej służby,

D . lekarze,  pielęgniarki,  psycholodzy,  rehabilitanci  i
inne  osoby  o  kwalifikacjach  zawodowych  przydatnych  do
wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby.

Zadanie 117.
Który  z  wymienionych  stopni  niepełnosprawności  NIE  jest
wymieniony  w  ustawie  o  rehabilitacji  zawodowej,  społecznej  oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

A.  nieznaczny,
B.  znaczny,
C.  umiarkowany,
D.  lekki.



Zadanie 118.
W  jakich  odstępach  czasu  dokonuje  się  pomiaru  temperatury
palców  rąk  przy  próbie  oziębiania  rąk  połączonej  z  czynnościową
próbą termiczną:

A . w  pierwszej minucie po wyjęciu rąk z wody, następnie co
5 minut,

B.  5 minut po wyjęciu rąk z wody, następnie co 10 minut,
C.  10 minut po wyjęciu rąk z wody, następnie co 15 minut,
D . pomiary  temperatury  dokonuje  się  trzykrotnie,  bez

względu na odstępy czasowe.

Zadanie 119.
W  diagnostyce  zespołu  wibracyjnego  wykonuje  się  próbę
oziębiania rąk. Za dodatni wynik próby oziębiania uznaje się:

A . powrót temperatury skóry paliczków do stanu wyjściowego
po upływie 20 minut,

B . zblednięcie  lub  zasinienie  wszystkich  opuszek  palców
rąk i przedramion,

C . zblednięcie  lub  zasinienie  nawet  jednej  opuszki  palca
rąk,

D.  drętwienie lub mrowienie kilku palców.

Zadanie 120.
Kobiety w ciąży NIE wolno zatrudniać:

A.  w pełnym wymiarze czasu pracy,
B.  na drugiej zmianie roboczej,
C.  w godzinach nadliczbowych,
D.  w warunkach złego oświetlenia.

Zadanie 121.
Pył drewna twardego ma potwierdzone działanie rakotwórcze na:

A.  mózg,
B.  zatoki przynosowe,
C.  przełyk,
D.  skórę.

Zadanie 122.
Według Navakatikiana, do oceny stopnia obciążenia psychicznego
podczas  pracy  (bez  istotnego  wysiłku  fizycznego  i  stresu
cieplnego) określa się:

A .  wysokość ciśnienia tętniczego krwi podczas pracy,
B.  ilość oddechów na minutę, podczas pracy,
C.  wydatek energetyczny w ciągu zmiany roboczej,
D.  częstość skurczów serca na minutę, podczas pracy.



Zadanie 123.
Rejestry  chorób  zawodowych  i  rejestry  skutków  tych  chorób
prowadzone przez państwowych inspektorów sanitarnych, zawierają
dane o pracownikach lub byłych pracownikach zatrudnionych przez
pracodawców, prowadzących działalność:

A.  na obszarze objętym zakresem ich działania,
B.  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
C.  na terenie danego województwa,
D.  w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Zadanie 124.
W badaniu przedmiotowym pracownika głównym sposobem poznania
jego problemów i potrzeb zdrowotnych jest:

A .  wywiad,
B.  obserwacja,
C.  badanie fizykalne,
D.  wywiad, obserwacja, testy.

Zadanie 125.
Podstawą do rozpoznania pylicy krzemowej płuc:

A . jest  długotrwałe  narażenie  na  pyły  powyżej  najwyższego
dopuszczalnego stężenia (NDS),

B . s ą  typowe  zmiany  radiologiczne  widoczne  na  zdjęciu  rtg
przy długotrwałym narażeniu na pył krzemowy,

C . s ą  typowe  cechy  kliniczne  pylicy  u  osoby  narażonej  na
pyły przemysłowe,

D.  są zmiany osłuchowe pod postacią rzężeń i trzeszczeń.

Zadanie 126.
Normą hałasu na stanowisku pracy w przemyśle dla 8 godzinnego
dnia pracy jest:

A .  80 dB,
B.  85 dB,
C.  90 dB,
D.  95 dB.

Zadanie 127.
Których  z  poniższych  zadań  służby  medycyny  pracy  NIE  może
wykonywać  pielęgniarka  -  specjalista  w  dziedzinie  ochrony
zdrowia pracujących?

A . informować pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka
zawodowego,

B.  wdrażać programów promocji zdrowia,
C . prowadzić  podyplomowego  kształcenia  pielęgniarek

medycyny pracy,
D . orzekać  o  utracie  przez  pracownika  zdolności  do

wykonywania dotychczasowej pracy.



Zadanie 128.
Grupa schorzeń, w których występuje nadwrażliwość na promienie
nadfioletowe (UV) światła słonecznego (290 - 400 nm) to:

A.  fotoalergia,
B.  fotodermatoza,
C.  odczyny fototoksyczne,
D.  rumień.

Zadanie 129.
Jakie  czynniki  szkodliwe  lub  uciążliwe  uwzględnia  pielęgniarka
podczas opisu (i analizy) środowiska pracy?

A.  fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychospołeczne,
B . mikroklimat,  stosunki  międzyludzkie,  temperaturę

powietrza,
C.  hałas, pył, czas i organizację pracy,
D . oświetlenie,  temperaturę,  warunki  higieniczne  i  tempo

pracy.

Zadanie 130.
Zawodowe zatrucie siarkowodorem jest możliwe u osób pracujących
w zawodach:

A.  pracownik kanalizacji,
B .  pracownik rafinerii, pracownik garbarni,
C.  pracownik koksowni, gazowni,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 131.
Gdzie,  przede  wszystkim,  pielęgniarka  będzie  poszukiwać  źródeł
informacji  na  temat  ochrony  prawnej  pracy  kobiet  i
młodocianych?

A.  Kodeksie pracy,
B.  Ustawie o służbie medycyny pracy,
C.  Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych,
D . Ustawie  o  służbie  medycyny  pracy  i  przepisach

wykonawczych.

Zadanie 132.
Najistotniejszym mechanizmem napadowych duszności w zawodowej
astmie oskrzelowej jest:

A .  chemiczna blokada receptorów oddechowych,
B.  skurcz mięśniówki oskrzeli, obrzęk błony śluzowej,
C.  długotrwałe stany zapalne oskrzeli,
D.  zaburzenia wentylacji typu obturacyjnego.



Zadanie 133.
Skoordynowane merytorycznie i czasowo działania, uporządkowane
z e  względu  na  realizację  określonych  zadań  w  sferze
prozdrowotnych  przekształceń  stylu  życia  pracowników  oraz  ich
zakładowego środowiska to:

A.  program promocji w zakładach pracy,
B.  program profilaktyczny kierowany do pracowników,
C.  model pracy pielęgniarki ochrony zdrowia pracujących,
D.  proces pielęgnowania realizowany w środowisku pracy.

Zadanie 134.
O stopniu niepełnosprawności orzeka:

A.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
B . Powiatowy  Zespół  do  spraw  orzekania  o  stopniu

niepełnosprawności,
C.  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
D.  Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zadanie 135.
W  której  z  niżej  wymienionych  odpowiedzi  wymieniono
indywidualne środki ochrony słuchu?

A.  maski, ekrany,
B.  kabiny wyciszające,
C.  wkładki, nauszniki,
D.  procesy technologiczne ograniczające hałas.



PIELĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH
TEST NR 400215
GRUPA 1
Zadanie 1.
Jakie  objawy  można  uznać  za  następstwo  ostrego  zatrucia
rozpuszczalnikami organicznymi?

A.  kaszel i duszność,
B.  objawy działania narkotycznego,
C.  krwioplucie,
D.  krwawa biegunka.

Zadanie 2.
Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy pracodawcy finansują:

A . udzielanie  konsultacji  podstawowym  jednostkom  służby
medycyny pracy,

B . wykonywanie  kontroli  podstawowych  jednostek  służby
medycyny pracy,

C.  działalność wojewódzkich ośrodków medycyny pracy,
D . świadczenia  zdrowotne  z  zakresu  profilaktycznej  opieki

zdrowotnej, należące do zadań służby medycyny pracy.

Zadanie 3.
Pielęgniarka  -  specjalista  w  dziedzinie  ochrony  zdrowia
pracujących jest uprawniona do inicjowania działań pracodawców
n a rzecz ochrony zdrowia pracowników oraz udzielania pomocy w
ich realizacji między innymi w zakresie:

A .  wdrażania programów promocji zdrowia,
B . tworzenia  warunków  do  prowadzenia  rehabilitacji

zawodowej,
C . informowania pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka

zawodowego,
D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 4.
Dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku
kalendarzowym  przysługuje  osobie  zaliczonej  do  stopnia
niepełnosprawności:

A .  znacznego,
B.  umiarkowanego,
C.  lekkiego,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 5.
Skoordynowane merytorycznie i czasowo działania, uporządkowane
z e  względu  na  realizację  określonych  zadań  w  sferze
prozdrowotnych  przekształceń  stylu  życia  pracowników  oraz  ich
zakładowego środowiska to:

A.  program promocji w zakładach pracy,
B.  program profilaktyczny kierowany do pracowników,
C.  model pracy pielęgniarki ochrony zdrowia pracujących,
D.  proces pielęgnowania realizowany w środowisku pracy.

Zadanie 6.
U  pracowników  długotrwale  narażonych  na  hałas  obserwuje  się
często następujące objawy:

A.  bóle i zawroty głowy,
B.  zaburzenia snu i łaknienia,
C.  zaburzenia wzroku, smaku i węchu,
D.  wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 7.
Nitrobenzen to związek toksyczny o działaniu układowym. Znalazł
zastosowanie jako:

A . rozpuszczalnik  niektórych  farb  i  pochodnych  celulozy,
środek  konserwujący  w  farbach  sprayu,  jako  składnik
past do podłóg, past do czyszczenia butów,

B . używany  jako  substancja  chłodząca  w  klimatyzatorach,
lodówkach oraz zamrażalnikach domowych przemysłowych,

C . w przemyśle obuwniczym jako rozpuszczalnik celuloidu, a
także jako rozpuszczalnik dla nitrogliceryny,

D . rozpuszczalnik,  służący  do  wyrobu  farb,  klejów,  płynów
odpornych na zamarzanie.

Zadanie 8.
W  pomieszczeniach  do  ogrzewania  się  pracowników  powinna  być
zapewniona temperatura co najmniej:

A .  10˚C,
B.  14˚C,
C.  16˚C,
D.  18˚C.

Zadanie 9.
Czynniki fizyczne wywołujące zawodowe choroby nowotworowe to:

A.  ultradźwięki,
B.  promieniowanie podczerwone,
C.  wibracja ogólna,
D.  promieniowanie jonizujące.



Zadanie 10.
D o  późnych  następstw  zdrowotnych  przewlekłej  ekspozycji
zawodowej na pył azbestu zalicza się:

A .  międzybłoniaka opłucnej lub otrzewnej,
B.  chłoniaki,
C.  torbielowatość płuc,
D.  wysiękowe zapalenie opłucnej.

Zadanie 11.
Które  z  prac  NIE  należą  do  wykazu  prac  wzbronionych
młodocianym?

A . wymagające nadmiernego wysiłku fizycznego i wymuszonej
pozycji ciała,

B . wymagające  8-godzinnej  ekspozycji  na  hałas  powyżej  80
dB,

C.  przy komputerach,
D.  na wysokości powyżej 3 m.

Zadanie 12.
Poziom  ekspozycji  na  hałas,  odniesiony  do  8-godzinnego  dnia
pracy kobiet ciężarnych nie może przekroczyć:

A.  85 dB,
B.  75 dB,
C.  65 dB,
D.  55 dB.

Zadanie 13.
Profilaktyka zawodowego uszkodzenia słuchu polega na:

A.  działaniach technicznych obniżających poziom hałasu,
B . działaniach  organizacyjnych  mających  na  celu

ograniczenie ekspozycji na hałas,
C . działaniach medycznych obejmujących wstępne i okresowe

badania pracowników,
D.  wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 14.
Który  z  wymienionych  stopni  niepełnosprawności  NIE  jest
wymieniony  w  ustawie  o  rehabilitacji  zawodowej,  społecznej  oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

A.  nieznaczny,
B.  znaczny,
C.  umiarkowany,
D.  lekki.



Zadanie 15.
Powstała  w  roku  1919  i  mająca  na  celu  m.in.  ochronę  zdrowia
pracujacych, jest:

A .  Światowa Organizacja Zdrowia,
B.  Międzynarodowa Organizacja Pracy,
C.  Federacja Pracodawców,
D.  Inspekcja Pracy.

Zadanie 16.
Zakład  pracy  jest  odpowiednim  miejscem  do  realizacji  różnych
przedsięwzięć promocyjnych w sferze zdrowia ze względu na:

A . trwałe  skupienie  mniej  lub  bardziej  l icznej  zbiorowości
pracowników  w  wyodrębnionej  przestrzeni  stwarzające
możliwość względnie intensywnego, ponawianego w czasie
oddziaływania  informacyjno-  edukacyjnego  w  dziedzinie
zdrowia,

B . możliwość  wykorzystania  istniejących  w  zakładzie
trwałych stosunków i  więzi  społecznych dla  wzmocnienia
oddziaływań promocyjnych oraz utrwalenia ich skutków,

C . fakt  że  zarówno  środowisko  pracy  i  zachowania
pracownika  w  procesie  pracy  stanowią  istotne  czynniki
wpływające na jego zdrowie,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 17.
W  której  z  niżej  wymienionych  odpowiedzi  wymieniono
indywidualne środki ochrony słuchu?

A.  maski, ekrany,
B.  kabiny wyciszające,
C.  wkładki, nauszniki,
D.  procesy technologiczne ograniczające hałas.

Zadanie 18.
Pracodawcy  i  pracownicy  mogą  zgłaszać  zastrzeżenia  dotyczące
treści  ustaleń  o  możliwości  wykonywania  pracy  i  wystąpić  o
ponowne badanie, składając wniosek przez:

A.  wojewódzki ośrodek medycyny pracy,
B.  sąd pracy,
C.  jednostkę badawczo-rozwojową,
D . jednostkę  służby  medycyny  pracy,  która  wydała

kwestionowane orzeczenie.



Zadanie 19.
Szczepienie  ochronne  pracowników  np.  przeciwko  grypie  zalicza
się do działań promocyjnych zakładu pracy w sferze:

A.  promocyjnych interwencji środowiskowych,
B.  interwencji promocyjnych w sferze zachowań zdrowotnych,
C.  medycznych interwencji promocyjnych,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 20.
Faza  inicjowania  programu  promocji  zdrowia  w  miejscu  pracy
obejmuje następujące działania:

A . pozyskiwanie  poparcia  kierownictwa  przedsiębiorstwa,
uformowanie  zakładowej  rady  promocji  zdrowia,
rozpoznanie  potrzeb  pracowników,  podjęcie  kampanii
informacyjnej o programie,

B . rozpoznawanie  i  dobór  niezbędnych  środków,  ocena
przebiegu  realizacji  programu,  zaprojektowanie
marketingu programu,

C . opracowanie  kryteriów  i  metod  oceny  realizacji
programu,  pomiar  zmian  stanu  zdrowia  uczestników,
harmonogram programu, ocena ewaluacji,

D . marketing  programu,  inauguracja  programu,  monitoring
przebiegu  efektów  programu,  bieżąca  modyfikacja
programu.

Zadanie 21.
Powtarzające się  zakłócenia rytmu dobowego, związane z  pracą w
porze  nocnej  mogą  pogarszać  stan  zdrowia  pracowników
chorujących na:

A . alergię  skórną,  nadciśnienie  tętnicze,  nadczynność
tarczycy,

B.  chorobę wrzodową, zapalenie dróg moczowych,
C . cukrzycę,  chorobę  wrzodową,  chorobę  niedokrwienną

serca, nadciśnienie tętnicze,
D . nadciśnienie  tętnicze,  zapalenie  zatok  obocznych  nosa,

chorobę wrzodową żołądka.

Zadanie 22.
I lość  karboksyhemoglobiny  powstałej  na  wskutek  zatrucia
tlenkiem węgla (CO), zwiększa się pod wpływem:

A.  wysiłku fizycznego,
B.  diety bogatobiałkowej,
C.  promieniowania UV,
D.  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 23.
Przez  jak  długi  okres  czasu  należy  przechowywać  indywidualną
dokumentację medyczną służby medycyny pracy?

A.  20 lat niezależnie od narażenia,
B.  10 lat niezależnie od narażenia,
C . 2 0  lat,  a  w  odniesieniu  do  pracowników  zawodowo

narażonych na czynniki  rakotwórcze lub mutagenne -  40
lat po ustaniu narażenia,

D . okres  przechowywania  dokumentacji  ustala  kierownik
jednostki.

Zadanie 24.
Największe znaczenie w diagnostyce chorób zawodowych ma?

A.  zespół objawów klinicznych,
B.  ocena warunków pracy,
C.  diagnostyka różnicowa,
D.  wszystkie łącznie.

Zadanie 25.
Biologiczne szkodliwości zawodowe to:

A . drobnoustroje i organizmy wielokomórkowe, ich składniki
i  wytwarzane  przez  nie  substancje,  które  występują  na
stanowisku  pracy  i  działają  niekorzystnie  na  organizm
pracownika,

B.  hałas i zapylenie w miejscu pracy,
C.  wibracje,
D.  wysoka lub niska temperatura w środowisku pracy.

Zadanie 26.
Czynniki modyfikujące poziom wydolności fizycznej człowieka:

A.  sprawność mechanizmów adaptacji wysiłkowej,
B.  wiek,
C.  płeć,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 27.
Pracodawca w razie wypadku przy pracy ma obowiązek zawiadomić
właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o wypadku:

A.  wyłącznie śmiertelnym,
B . śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym, oraz każdym innym

wypadku, który wywołał wymienione skutki,
C.  każdym wypadku niezależnie od skutków,
D.  pracodawca nie ma takiego obowiązku.



Zadanie 28.
D o  rozpoznania  ostrego  zatrucia  pochodzenia  zawodowego
wystarcza:

A.  znajomość technologii procesu produkcyjnego,
B.  higieniczna ocena warunków pracy,
C.  stwierdzenie objawów klinicznych,
D . stwierdzenie  objawów  klinicznych  zatrucia

odpowiadających  działaniu  biologicznemu  substancji
toksycznych w konfrontacji z higieniczną oceną warunków
pracy.

Zadanie 29.
Który rodzaj kształcenia podyplomowego pielęgniarek uprawnia je
do opieki nad zdrowiem pracujących?

A.  kurs dokształcający,
B.  kształcenie specjalistyczne,
C.  kurs kwalifikacyjny,
D.  żaden z powyższych.

Zadanie 30.
Choroby psychosomatyczne spowodowane stresem zawodowym to:

A.  alergia, cukrzyca, choroby narządu wzroku,
B . choroba  wieńcowa,  nadciśnienie  tętnicze,  choroba

wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
C . choroby  psychiczne,  dermatozy  zawodowe,  astma

oskrzelowa,
D . choroby  nowotworowe,  niedoczynność  tarczycy,  atopowe

zapalenie skóry.

Zadanie 31.
Przeciwwskazaniami do pracy w narażeniu na wibrację miejscową
są:

A . choroby naczyń obwodowych, obwodowego układu nerwowego,
przebyte odmrożenia kończyn górnych,

B . niezakończony  proces  wzrostu  kości  u  młodych  osób,
osteoporoza, deformacje kości i stawów kończyn górnych,

C . zmiany  zwyrodnieniowe  kręgosłupa,  zespoły  bólowe
lędźwiowo-krzyżowe, dyskopatia,

D.  odpowiedź A i B jest prawidłowa.

Zadanie 32.
Który z wymienionych czynników NIE wpływa na powstawanie raka
krtani?

A.  palenie tytoniu,
B.  nadmierny wysiłek głosowy,
C.  zanieczyszczenie powietrza pyłami przemysłowymi,
D.  picie alkoholu.



Zadanie 33.
Szybkość i intensywność zatrucia zawodowego jest zależna od:

A.  właściwości fizykochemicznych substancji toksycznej,
B.  właściwości błon biologicznych organizmu,
C.  drogi przenikania toksyn do organizmu,
D.  odpowiedzi A, B, C są prawidłowe.

Zadanie 34.
O  prawach  pracujących  osób  niepełnosprawnych  pielęgniarka
znajdzie najwięcej informacji w:

A.  Kodeksie pracy,
B . Ustawie  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
C.  Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych,
D.  Konstytucji RP.

Zadanie 35.
Wypalenie zawodowe dotyczy sfery:

A.  fizycznej,
B.  psychospołecznej,
C.  duchowej,
D.  każdej z wyżej wymienionych.

Zadanie 36.
Pracownik,  który  jest  przenoszony  na  inne  stanowisko  pracy  na
którym  występują  czynniki  szkodliwe  lub  warunki  uciążliwe  dla
zdrowia, podlega badaniom:

A.  kontrolnym,
B.  okresowym,
C.  końcowym,
D.  wstępnym.

Zadanie 37.
Które z niżej wymienionych badań musi zakończyć się orzeczeniem
lekarskim  stwierdzającym  brak  lub  istnienie  przeciwwskazań
zdrowotnych  do  wykonywania  pracy  na  określonym  stanowisku
pracy?

A.  wstępne i okresowe,
B.  wstępne i kontrolne,
C.  kontrolne,
D.  wstępne, okresowe i kontrolne.



Zadanie 38.
Według  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z
dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  129)  do  prac
szczególnie niebezpiecznych NIE należą prace:

A.  budowlane,
B.  w hałasie,
C.  na wysokości,
D.  w zbiornikach.

Zadanie 39.
Które z wymienionych zmian występują w postaci kostnej zespołu
wibracyjnego?

A.  osteoporoza,
B.  torbiele kostne,
C.  martwica aseptyczna kości nadgarstka,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 40.
Wykład,  prelekcja,  opowiadanie,  odczyt  -  to  przykłady  metod
nauczania:

A.  podających,
B.  aktywizujących,
C.  opartych na działaniu,
D.  opartych na obserwacji.

Zadanie 41.
Wydatek  energetyczny  przy  bardzo  ciężkiej  pracy  mężczyzny
podczas zmiany roboczej wynosi:

A .  1400 kcal,
B.  1600 kcal,
C.  1800 kcal,
D.  ponad 2000 kcal.

Zadanie 42.
Dane  zawarte  w  dokumentacji  medycznej  prowadzonej  przez
pielęgniarkę służby medycyny pracy, mogą być udostępniane:

A.  pracodawcy,
B . pracodawcy oraz lekarzowi medycyny pracy i pielęgniarce

służby  medycyny  pracy  zatrudnionym  w  wojewódzkim
ośrodku medycyny pracy,

C . pracownikom  wojewódzkiego  ośrodka  medycyny  pracy
uprawnionym  do  wykonywania  kontroli  i  wykonującym
odpowiedni zawód medyczny oraz podmiotom określonym w
odrębnych przepisach,

D . pracownikom  wojewódzkiego  ośrodka  medycyny  pracy
uprawnionym do wykonywania kontroli.



Zadanie 43.
Służba medycyny pracy NIE jest właściwa do realizowania zadań z
zakresu:

A . ograniczania szkodliwego wpływu niekorzystnych warunków
środowiska pracy na zdrowie,

B . sprawowania  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad
pracującymi,

C . prowadzenia  ambulatoryjnej  rehabilitacji  leczniczej,
uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,

D.  przeprowadzania badań i terapii psychologicznej.

Zadanie 44.
Miernikiem intensywności (ciężkości) pracy jest:

A .  zmęczenie fizyczne,
B.  zmęczenie psychiczne,
C.  rozdrażnienie,
D . wydatek  energetyczny  wyliczony  na  podstawie  zużycia

tlenu.

Zadanie 45.
Najskuteczniejsza jest praca dydaktyczno-wychowawcza w grupach
pracowników liczących:

A.  do 15 osób,
B.  20-30 osób,
C.  30-50 osób,
D.  ponad 50 osób.

Zadanie 46.
U  osób  pracujących  przy  monitorach  komputerowych  mogą
występować  nieswoiste  zmiany  na  skórze  twarzy  i  najczęściej
stwierdza się:

A .  trądzik zwykły,
B.  liszaj rumianowaty pospolity,
C.  trądzik różowaty,
D.  liszajec.

Zadanie 47.
Uciskowa próba Levis-Prusika polega na:

A.  krótkim uciśnięciu kciuka, po wyjęciu rąk z wody,
B . krótkim  uciśnięciu  opuszki  IV  palca,  natychmiast  po

wyjęciu rąk z wody,
C.  krótkim uciśnięciu V palca po wyjęciu rąk z wody,
D.  jednoczesnym uciśnięciu wszystkich palców rąk.



Zadanie 48.
C o  oznacza  zasada  kompleksowości  we  współczesnym  modelu
organizacji  rehabilitacji  według  zaleceń  Światowej  Organizacji
Zdrowia?

A . dostępność  działań  rehabilitacyjnych  dla  wszystkich
potrzebujących niepełnosprawnych,

B . rozpatrywanie  złożonej  sytuacji  chorego  nie  tylko  w
kategoriach  medycznych,  ale  również  społecznych,
socjalnych, zawodowych,

C . podejmowanie zabiegów fizjoterapeutycznych w pierwszych
dniach prowadzonej terapii specjalistycznej,

D . przedłużenie  działań  rehabilitacyjnych  na  okres
leczenia ambulatoryjnego.

Zadanie 49.
Prawidłowy  okres  odnowy  (czyli  powrót  temperatury  do  stanu
wyjściowego)  przy  próbie  oziębienia  rąk  połączonej  z
czynnościową  próbą  termiczną  następuje  w  czasie  nie
przekraczającym:

A.  30 minut,
B.  20 minut,
C.  15 minut,
D.  10 minut.

Zadanie 50.
Klimatyzacja,  automatyzacja,  wentylacja,  hermetyzacja  -  to
przedsięwzięcia profilaktyczne o charakterze:

A.  medycznym,
B.  organizacyjnym,
C.  indywidualnym,
D.  zbiorowym.

Zadanie 51.
D o  rozpoznania  choroby  zawodowej  narządu  głosu,  po
udokumentowaniu  istotnego  obciążenia  wysiłkiem  głosowym,
wystarcza badanie:

A.  laryngologiczne,
B.  laryngologiczne i tympanometryczne,
C.  laryngologiczne i videostroboskopowe,
D.  laryngologiczne i emisji głosu.



Zadanie 52.
Podczas  jakiego  procesu  produkcyjnego  pracownik  może  być
narażony na czynnik rakotwórczy - benzen?

A.  przemysł gumowy,
B.  produkcja obuwia i jego naprawa,
C.  odpowiedź A i B są prawidłowe,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 53.
Obowiązek wykonywania badań profilaktycznych oraz innej opieki
profilaktycznej, ze względu na warunki pracy spoczywa na:

A.  pracodawcy i pracowniku,
B.  pracowniku i lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej,
C . pracodawcy, pracowniku i  lekarzu podstawowej jednostki

medycyny pracy,
D . pracodawcy  i  lekarzu  podstawowej  jednostki  medycyny

pracy.

Zadanie 54.
W  diagnostyce  zespołu  wibracyjnego  wykonuje  się  próbę
oziębiania rąk. Za dodatni wynik próby oziębiania uznaje się:

A . powrót temperatury skóry paliczków do stanu wyjściowego
po upływie 20 minut,

B . zblednięcie  lub  zasinienie  wszystkich  opuszek  palców
rąk i przedramion,

C . zblednięcie  lub  zasinienie  nawet  jednej  opuszki  palca
rąk,

D.  drętwienie lub mrowienie kilku palców.



Zadanie 55.
Przy  ocenie  narażenia  zawodowego w odniesieniu  do  czynników o
działaniu uczulającym (alergenów), uwzględnia się:

A . rodzaj  czynnika,  wartości  stężeń  lub  natężeń  i  okres
narażenia zawodowego,

B . rodzaj  czynnika  i  stwierdzenie  kontaktu  z  takim
czynnikiem  w  czasie  pracy,  jeżeli  występował  on  w
środowisku pracy, surowcach, półproduktach lub gotowych
wyrobach,  z  koniecznością  określania  stężenia  tego
czynnika,

C . rodzaj  czynnika  i  stwierdzenie  kontaktu  z  takim
czynnikiem  w  czasie  pracy,  jeżeli  występował  w
środowisku pracy, surowcach, półproduktach lub gotowych
wyrobach,  bez  konieczności  określania  stężenia  tego
czynnika,

D . rodzaj  czynnika,  ustalenie  czasu  kontaktu  oraz
stwierdzenie  mechanizmu  działania  lub  drogi  szerzenia
s ię  czynnika,  bez  konieczności  określenia  stężenia  tego
czynnika.

Zadanie 56.
Grupa schorzeń, w których występuje nadwrażliwość na promienie
nadfioletowe (UV) światła słonecznego (290 - 400 nm) to:

A.  fotoalergia,
B.  fotodermatoza,
C.  odczyny fototoksyczne,
D.  rumień.

Zadanie 57.
Pylica  płuc  krzemowa  spowodowana  jest  działaniem  pyłu  o
charakterze:

A.  alergizującym,
B.  toksycznym,
C.  zwłókniającym,
D.  drażniącym.

Zadanie 58.
Decyzje  o  stwierdzeniu  lub  braku  podstaw  do  stwierdzenia
choroby zawodowej wydaje:

A.  Państwowy Inspektor Sanitarny,
B.  Państwowy Inspektor Pracy,
C.  Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy,
D.  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.



Zadanie 59.
Choroba kesonowa:

A . jest  wynikiem  działania  wysokiej  temperatury  na
pracownika,

B.  występuje u osób pracujących pod ziemią,
C.  spowodowana jest brakiem tlenu w otoczeniu,
D . występuje  u  osób  pracujących  pod  wysokim  ciśnieniem i

wracających  zbyt  szybko  do  warunków  normalnego
ciśnienia.

Zadanie 60.
Zespół  zjawisk,  w  którym  działanie  mechaniczne  przekracza
wytrzymałość  fizyczną  lub  wydolność  czynnościową  elementów
statyczno-dynamicznych organizmu nazywamy:

A.  przeciążeniem układu ruchu,
B.  zawodowymi chorobami układu ruchu,
C.  zmianami patologicznymi układu ruchu,
D.  zawodowymi uszkodzeniami układu ruchu.

Zadanie 61.
Które  z  poniższych  metod  pozyskiwania  informacji  przez
pielęgniarki  służby  medycyny  pracy  NIE  należą  do  je j
codziennych zadań?

A.  przeprowadzanie wywiadu,
B.  obserwowanie,
C.  analizowanie dokumentacji,
D.  przeprowadzanie eksperymentów.

Zadanie 62.
Szczególnie  szkodliwe  i  uciążliwe  dla  zdrowia  kobiet  są  prace
związane  z  wysiłkiem  fizycznym  i  transportem  ciężarów,  w  tym:
ręczne  podnoszenie  i  przenoszenie  ciężarów  o  masie
przekraczającej:

A .  12 kg przy pracy stałej i 20 kg przy pracy dorywczej,
B.  15 kg przy pracy stałej i 20 kg przy pracy dorywczej,
C.  10 kg przy pracy stałej i 15 kg przy pracy dorywczej,
D.  12 kg przy pracy stałej i 15 kg przy pracy dorywczej.

Zadanie 63.
Podstawowe  fazy  programu  promocji  zdrowia  realizowanego  w
środowisku pracy to:

A.  rozpoznanie, diagnozowanie, planowanie, realizowanie,
B.  inicjowanie, planowanie, wdrażanie, ocena,
C.  diagnoza, planowanie, realizacja, ocena,
D.  rozpoznanie, inicjowanie, diagnozowanie, ocena.



Zadanie 64.
Hiperbarię tlenową stosuje się przy zatruciu:

A.  azotem,
B.  tlenkiem węgla,
C.  dwutlenkiem węgla,
D.  tlenkiem azotu.

Zadanie 65.
Jak nazywa się  wartość stężenia,  która  ze  względu na zagrożenie
zdrowia  lub  życia  pracownika  nie  może  być  przekroczona  w
środowisku pracy w żadnym momencie?

A.  najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe,
B.  najwyższe dopuszczalne stężenie,
C.  najwyższe dopuszczalne natężenie,
D.  najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe.

Zadanie 66.
Zaburzenia  móżdżkowe  charakteryzujące  się  drżeniem  kończyn,
języka, mową skandowaną występują w przebiegu zatrucia:

A.  rtęcią,
B.  ołowiem,
C.  tlenkiem węgla,
D.  benzenem.

Zadanie 67.
W  jakich  odstępach  czasu  dokonuje  się  pomiaru  temperatury
palców  rąk  przy  próbie  oziębiania  rąk  połączonej  z  czynnościową
próbą termiczną:

A . w  pierwszej minucie po wyjęciu rąk z wody, następnie co
5 minut,

B.  5 minut po wyjęciu rąk z wody, następnie co 10 minut,
C.  10 minut po wyjęciu rąk z wody, następnie co 15 minut,
D . pomiary  temperatury  dokonuje  się  trzykrotnie,  bez

względu na odstępy czasowe.

Zadanie 68.
Daltonizm  -  zaburzenie  widzenia  związane  z  rozróżnianiem  barw
potwierdza badanie przy użyciu:

A.  tablicy Snellena,
B.  tablic Ishihary lub Rabina,
C.  dynamometru,
D.  perymetru.



Zadanie 69.
Zapach gorzkich migdałów z ust pacjenta wskazuje na zatrucie:

A .  cyjanowodorem,
B.  siarkowodorem,
C.  arsenowodorem,
D.  chlorowodorem.

Zadanie 70.
Dla kobiet w ciąży wzbronione są prace:

A.  w hałasie powyżej 65 db,
B.  w wymuszonym rytmie pracy np. przy taśmie,
C.  w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 71.
Drogi wchłaniania trucizn do organizmu o zasadniczym znaczeniu
w toksykologii zawodowej to:

A .  wziewna, skórna, doustna,
B.  doustna, dospojówkowa, domięśniowa,
C.  dordzeniowa, skórna, pokarmowa,
D.  odpowiedzi A i B prawidłowe.

Zadanie 72.
W badaniu przedmiotowym pracownika głównym sposobem poznania
jego problemów i potrzeb zdrowotnych jest:

A .  wywiad,
B.  obserwacja,
C.  badanie fizykalne,
D.  wywiad, obserwacja, testy.

Zadanie 73.
Kolebką pielęgniarstwa przemysłowego w Europie była:

A.  Szwecja,
B.  Polska,
C.  Finlandia,
D.  Anglia.



Zadanie 74.
Których  z  poniższych  zadań  służby  medycyny  pracy  NIE  może
wykonywać  pielęgniarka  -  specjalista  w  dziedzinie  ochrony
zdrowia pracujących?

A . informować pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka
zawodowego,

B.  wdrażać programów promocji zdrowia,
C . prowadzić  podyplomowego  kształcenia  pielęgniarek

medycyny pracy,
D . orzekać  o  utracie  przez  pracownika  zdolności  do

wykonywania dotychczasowej pracy.

Zadanie 75.
Który  z  wymienionych  metali  stanowi  częste  źródło  chorób
zawodowych skóry?

A.  chrom,
B.  wolfram,
C.  miedź,
D.  ołów.

Zadanie 76.
Podczas  analizy  uwarunkowań  stanu  zdrowia  pracowników
pielęgniarka uwzględnia przede wszystkim:

A.  styl życia,
B.  warunki pracy,
C.  wiek i płeć,
D.  zapewnienie opieki zdrowotnej w miejscu pracy.

Zadanie 77.
Dla skutków narażenia na hałas charakterystyczny jest ubytek:

A.  odbiorczy typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego,
B.  odbiorczy typu pozaślimakowego,
C.  mieszany,
D.  przewodzeniowy.

Zadanie 78.
Jaki  jest  mechanizm  powstawania  postaci  naczyniowej  zespołu
wibracyjnego?

A.  miejscowy obrzęk,
B.  rozszerzenie naczyń żylnych,
C.  napadowy skurcz drobnych tętniczek palców rąk,
D.  zastój naczyniowy.



Zadanie 79.
Astma oskrzelowa charakteryzuje się:

A .  odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych,
B.  zapaleniem błony śluzowej drobnych oskrzeli,
C .  wzmożoną reaktywnością oskrzeli,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe,

Zadanie 80.
Pył drewna twardego ma potwierdzone działanie rakotwórcze na:

A.  mózg,
B.  zatoki przynosowe,
C.  przełyk,
D.  skórę.

Zadanie 81.
Choroba zawodowa to choroba:

A . określona w wykazie chorób zawodowych lub spowodowana
działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia,

B.  najczęściej występująca w środowisku pracy,
C.  występująca z dużą częstością w populacji ogólnej,
D . spowodowana  działaniem  czynników  szkodliwych  dla

zdrowia występujących w środowisku pracy i określona w
wykazie chorób zawodowych.

Zadanie 82.
W  procesie  pielęgnowania  dobieranie  osób,  działań  i  sprzętu  do
zadań jest:

A .  pierwszą fazą etapu planowania procesu pielęgnowania,
B.  pierwszą fazą etapu realizowania procesu pielęgnowania,
C.  drugą fazą etapu planowania procesu pielęgnowania,
D.  drugą fazą realizowania procesu pielęgnowania.

Zadanie 83.
Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu (NDN) w ciągu 8 godzin
pracy wynosi:

A .  95 dB - A,
B.  90 dB - A,
C.  85 dB - A,
D.  80 dB - A.



Zadanie 84.
Celem wizytacji pielęgniarskiej w zakładzie pracy jest:

A . rozpoznanie  warunków  technicznych  (sprawność,
bezpieczeństwo urządzeń),

B.  rozpoznanie warunków higienicznych środowiska pracy,
C . rozpoznanie  sytuacji  organizacyjno-prawnej  (stosowanie

przerw, wykonywanie pomiarów czynników szkodliwych),
D.  wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 85.
Służbę medycyny pracy stanowią:

A . lekarze,  psycholodzy,  rehabilitanci  i  inne  osoby  o
kwalifikacjach  zawodowych  przydatnych  do  wykonywania
wielodyscyplinarnych zadań tej służby,

B . lekarze,  socjolodzy,  psycholodzy  i  inne  osoby  o
kwalifikacjach  zawodowych  przydatnych  do  wykonywania
wielodyscyplinarnych zadań tej służby,

C . lekarze,  pielęgniarki,  psycholodzy  i  inne  osoby  o
kwalifikacjach  zawodowych  przydatnych  do  wykonywania
wielodyscyplinarnych zadań tej służby,

D . lekarze,  pielęgniarki,  psycholodzy,  rehabilitanci  i
inne  osoby  o  kwalifikacjach  zawodowych  przydatnych  do
wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby.

Zadanie 86.
Kodeks pracy uznaje za młodocianego osobę (pracownika):

A .  poniżej 14 roku życia,
B.  która ukończyła 14 lat a nie przekroczyła 15 lat,
C.  która ukończyła 16 lat i nie przekroczyła 18 lat,
D.  w wieku 18 - 21 lat.

Zadanie 87.
Które,  z  poniższych  informacji  o  warunkach  pracy  ma  obowiązek
przekazać  pracodawca  kierujący  pracownika  w  celu  wykonania
badania profilaktycznego?

A . zapewnienie  o  możliwości  przeglądu  stanowisk  pracy  w
celu  dokonania  oceny  warunków  pracy  bez  wykonywania
świadczeń medycznych,

B . informacji  o  higienicznych  warunkach  pracy,  organizacji
pracy i sposobie jej wykonywania, dobowym czasie pracy,

C . zapewnienie  udziału  w  komisji  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy  działającej  na  terenie  zakładu  pracy  i  wyniki
kontroli warunków pracy,

D . określenia  rodzaju  badania  profilaktycznego,  wskazania
stanowiska  pracy;  informacji  o  czynnikach szkodliwych i
warunkach uciążliwych wraz z wynikami pomiarów.



Zadanie 88.
Konwencję Nr l49, dotyczącą zatrudniania oraz warunków pracy i
życia personelu pielęgniarskiego przyjęła w roku 1977:

A.  Międzynarodowa Rada Pielęgniarek,
B.  Międzynarodowa Organizacja Pracy,
C.  Światowa Organizacja Zdrowia,
D.  Unia Europejska.

Zadanie 89.
Jaka jest podstawowa metoda stosowana w diagnostyce uszkodzeń
słuchu wywołanych hałasem?

A.  badanie słyszalności szeptu,
B.  audiometria tonalna,
C.  audiometria impedancyjna,
D.  określenie progu odruchu strzemiączkowego.

Zadanie 90.
Podczas  wykonywania  pracy  w  pozycji  wymuszonej  (np.  bardzo
pochylonej) występuje obciążenie organizmu człowieka:

A.  dynamiczne,
B.  statyczne,
C.  umysłowe,
D.  psychiczne.

Zadanie 91.
Celem działań służby medycyny pracy jest:

A .  dostosowanie pracowników do wymagań stanowisk pracy,
B.  dostosowanie stanowisk pracy do możliwości pracowników,
C . wzajemne dostosowanie pracowników i stanowisk pracy do

siebie,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 92.
Nadzór  warunków:  higieny  środowiska,  higieny  pracy,  higieny  w
szkołach,  zdrowotnych  żywności  i  żywienia  -  to  zadania
określone w ustawie o:

A.  Państwowej Inspekcji Pracy,
B.  Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
C.  służbie medycyny pracy,
D.  działalności leczniczej.



Zadanie 93.
Jakie badanie czynnościowe układu oddechowego jest najbardziej
przydatne w diagnostyce chorób zawodowych układu oddechowego?

A.  spirometria,
B.  zdolności wysiłkowej,
C.  gazów krwi kapilarnej,
D.  zdolności dyfuzyjnej płuc.

Zadanie 94.
Stres  jest  zjawiskiem  powszechnym,  którego  nie  można  uniknąć.
Należy  jednak  zmniejszyć  si łę  jego  oddziaływania  i  zapobiegać
negatywnym  skutkom.  Wskaż,  na  czym  polega  zmniejszanie
działania stresu na poziomie indywidualnym?

A . n a  zmianie  warunków  pracy  w  kierunku  obniżenia
stresogenności,

B . na wprowadzeniu zmian celem uzyskania awansu i rozwoju
zawodowego, tak aby zwiększyć motywację do pracy,

C . n a  zmianie  sposobów  wykonania  zadania  roboczego,  tak
aby  w  efekcie  uzyskać  lepsze  dostosowanie  wymagań,
płynących z zadania, do możliwości pracownika,

D . n a  działaniach  zapobiegawczych  skoncentrowanych  na
prewencji  pierwotnej,  prewencji  wtórnej  i  prewencji
trzeciorzędowej.

Zadanie 95.
Postać kostna zespołu wibracyjnego charakteryzuje się:

A . drżeniem  rąk,  wypadaniem  przedmiotów  z  rąk,
dolegliwościami bólowymi występującymi w ciągu dnia,

B . obrzękami  i  ograniczeniami  ruchomości  stawów  kończyn
górnych lub dolnych szczególnie w porze nocnej,

C . utrudnionym  poruszaniem  się,  któremu  towarzyszy  ból
oraz złamaniami kości długich,

D . osłabieniem czucia bólu, dotyku, wiśniowo - szarą barwą
skóry.

Zadanie 96.
Z a  dodatni  wynik  testu  skórnego  punktowego  (stosowanego  w
diagnostyce alergii) uznaje się:

A . bąbel  o  średnicy  większej  o  co  najmniej  3  mm  od
kontroli ujemnej,

B . bąbel  o  średnicy  mniejszej  o  co  najmniej  3  mm  od
kontroli ujemnej,

C . bąbel  o  średnicy  równej  0,1  mm w  stosunku  do  kontroli
ujemnej,

D.  brak bąbla.



Zadanie 97.
Działanie toksyczne tlenku węgla polega na:

A.  blokowaniu transportu tlenu przez hemoglobinę,
B.  blokowaniu enzymów oddechowych (oksydazy),
C.  osłabieniu dysocjacji hemoglobiny,
D.  wszystkich powyższych mechanizmów.

Zadanie 98.
Które z niżej wymienionych chorób narządu głosu możemy zaliczyć
do choroby zawodowej.

A .  guzki głosowe twarde,
B.  wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych,
C . niedowład  mięśni  wewnętrznych  krtani  z  wrzecionowatą

niedomykalnością,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 99.
Obowiązkiem  pracodawcy  jest  zapewnienie  okresowych  badań
lekarskich  byłym  pracownikom,  którzy  byl i  zatrudnieni  w
warunkach:

A . narażenia  na  działanie  substancji  i  czynników
rakotwórczych,

B.  narażenia na działanie pyłów zwłókniających,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D . narażenia  na  działanie  czynników  szkodliwych,  których

stężenie  lub  natężenie  przekracza  normatywy
higieniczne.

Zadanie 100.
W przypadku podejrzenia choroby zawodowej u pracownika należy
skierować go do:

A.  Poradni lekarza rodzinnego,
B . Poradni  Chorób  Zawodowych  Wojewódzkiego  Ośrodka

Medycyny Pracy,
C.  Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
D.  Lekarza Orzecznika ZUS.

Zadanie 101.
Podaj  czynnik  środowiska  pracy,  który  powoduje  przyspieszone
wchłanianie się trucizn do organizmu przez nieuszkodzoną skórę:

A.  podwyższona wilgotność powietrza,
B.  zapylenie,
C.  wysoka temperatura,
D.  hałas.



Zadanie 102.
Apteczki  pierwszej  pomocy  w  zakładach  pracy  powinny  być
usytuowane i wyposażone zgodnie z:

A . ustaleniami  z  lekarzem  sprawującym  profilaktyczną
opiekę zdrowotną nad pracownikami,

B.  normami unijnymi,
C.  wytycznymi pracodawcy,
D.  zaleceniami właściwego inspektora pracy.

Zadanie 103.
Jaki  akt  prawny  określa  tryb,  zakres,  częstotliwość  i
dokumentowanie badań profilaktycznych pracowników?

A . Ustawa  z  dnia  27  czerwca  1997r.  o  służbie  medycyny
pracy,

B . Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z
3 0  maja  1996r.  w  sprawie  przeprowadzenia  badań
lekarskich  pracowników,  zakresu  profilaktycznej  opieki
zdrowotnej  nad  pracownikami  oraz  orzeczeń  lekarskich
wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,

C.  Kodeks pracy,
D . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  13 września 2011r. w

sprawie  zadań  służby  medycyny  pracy,  których
wykonywanie  przez  osoby  niebędące  lekarzami  wymaga
posiadania dodatkowych kwalifikacji.

Zadanie 104.
Wymień czynniki chemiczne o udowodnionym działaniu rakotwórczym
dla ludzi, które mogą wystąpić w środowisku pracy.

A.  azbest, chlorek winylu, związki chromu 6-wartościowego,
B . aminy  aromatyczne,  rozpuszczalniki  zanieczyszczone

benzenem, hałas,
C . pył  skór  zwierzęcych,  wirus  zapalenia  wątroby  typu  A,

promieniowanie jonizujące,
D . sadze  kominowe,  pył  drewna  twardego,  tlenek  węgla,

promieniowanie elektromagnetyczne.

Zadanie 105.
Jakie  informacje  powinny  być  wywieszone  w  zakładach  pracy,  w
punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach?

A.  informacje o zawartości apteczki,
B.  dane personalne pracodawcy,
C . instrukcje  o  udzielaniu  pierwszej  pomocy  w  razie

wypadku  oraz  wykazy  pracowników  przeszkolonych  w
udzielaniu pierwszej pomocy,

D.  numer telefonu inspektora BHP.



Zadanie 106.
C o  bezpośrednio  powinno  poprzedzać  plan  postępowania
pielęgniarskiego w miejscu pracy?

A.  pozyskiwanie informacji,
B.  gromadzenie informacji,
C.  analiza danych,
D.  ustalenie rozpoznania pielęgniarskiego.

Zadanie 107.
Z  jakich  środków  finansowana  jest  profilaktyczna  opieka
zdrowotna, sprawowana przez służby medycyny pracy w odniesieniu
d o  byłych  pracowników  wykonujących  pracę  w  kontakcie  z
substancjami  i  czynnikami  rakotwórczymi  lub  pyłami
zwłókniającymi,  jeśl i  zakład  pracy  zatrudniający  kiedyś  tych
pracowników uległ likwidacji?

A.  środków własnych byłych pracowników zakładu,
B . środków  pochodzących  z  dotacji  celowej  na  zadania

własne samorządu województwa,
C.  środków budżetu województw,
D.  środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zadanie 108.
Pełnoobjawową astmę oskrzelową o podłożu zawodowym najczęściej
poprzedza:

A.  infekcja górnych dróg oddechowych,
B . trwałe  pogorszenie  tolerancji  wysiłku  fizycznego  lub

zimna,
C.  dyskomfort psychiczny, ogólne złe samopoczucie,
D.  odpowiedzi A, B, C są prawidłowe.

Zadanie 109.
Jak  długi  czas  przerwy  w  pracy  przysługuje  osobie
niepełnosprawnej dodatkowo na gimnastykę lub wypoczynek?

A.  15 minut i jest wliczany do czasu pracy,
B.  15 minut i nie jest wliczany do czasu pracy,
C.  30 minut i jest wliczany do czasu pracy,
D.  30 minut i nie jest wliczany do czasu pracy.

Zadanie 110.
Pylicą płuc nazywamy:

A.  nagromadzenie się pyłu w płucach,
B . każdy  proces  chorobowy  płuc  spowodowany  wdychaniem

pyłu,
C . nagromadzenie  s ię  pyłu  w  płucach  i  reakcje  tkanki

płucnej na jego obecność,
D.  zmiany osłuchowe przy narażeniu na pyły.



Zadanie 111.
Które  z  badań  NIE  należą  do  badań  stosowanych  w  diagnostyce
zespołu wibracyjnego? Próba:

A.  oziębiania,
B.  białej plamy,
C.  uciskowa,
D.  uczuleniowa.

Zadanie 112.
Wysiłek statyczny związany jest ze:

A .  zmianą położenia ciała w czasie pracy,
B.  zmianą długości mięśni w czasie wykonywania czynnośc,
C.  pozycją stojącą w czasie pracy,
D.  zwiększeniem napięcia mięśni bez zmiany ich długości.

Zadanie 113.
Kogo  NIE  dotyczy  zakaz  zatrudniania  w  porze  nocnej  i  w
godzinach nadliczbowych?

A.  młodocianych,
B.  kobiet w ciąży,
C.  niepełnosprawnych,
D . osób  (w  tym  niepełnosprawnych)  zatrudnionych  przy

pilnowaniu.

Zadanie 114.
Przez  pomieszczenie  stałej  pracy  rozumie  się  pomieszczenie
pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika
w ciągu doby przekracza:

A.  2 godziny,
B.  3 godziny,
C.  4 godziny,
D.  6 godzin.

Zadanie 115.
Gaz  używany  do  dezynsekcji  i  dezynfekcji  dużych  obiektów,
którego  istota  działania  toksycznego  polega  na  zahamowaniu
oddychania  tkankowego  poprzez  blokowanie  żelaza
trójwartościowego to:

A.  cyjanowodór,
B.  tlenek węgla,
C.  azot,
D.  acetylen.



Zadanie 116.
Dla  prawidłowej  oceny  stanu  zdrowia  lekarz  przeprowadzający
badania profilaktyczne:

A . kieruje  s ię  wskazówkami  metodycznymi,  stanowiącymi
załącznik  do  rozporządzenia  w  sprawie  przeprowadzania
badań profilaktycznych pracowników,

B . może  poszerzyć  zakres  badania  profilaktycznego  o
dodatkowe  specjalistyczne  badania  konsultacyjne  oraz
badania dodatkowe,

C . może  wyznaczyć  krótszy  termin  następnego  badania,  niż
to określono we wskazówkach metodycznych,

D . może  poszerzyć  zakres  badania  profilaktycznego  o
dodatkowe  specjalistyczne  badania  konsultacyjne  oraz
badania  dodatkowe,  a  także  wyznaczyć  krótszy  termin
następnego  badania,  niż  to  określono  we  wskazówkach
metodycznych.

Zadanie 117.
Każdy  pracodawca  rozpoczynający  ( i  zmieniający)  działalność
jest  obowiązany  w  terminie  30  dni  od  rozpoczęcia  działalności
zawiadomić:

A.  Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Sanitarną,
B.  Inspekcję Sanitarną, Społeczną Inspekcję Pracy,
C.  Społeczną Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Pracy,
D.  Służbę medycyny pracy, Inspekcję Ochrony Środowiska.

Zadanie 118.
Organem  powołanym  do  nadzoru  i  kontroli  przestrzegania  prawa
pracy w zakładach pracy jest:

A .  Państwowa Inspekcja Sanitarna,
B.  Światowa Organizacja Zdrowia,
C.  Państwowa Inspekcja Pracy,
D.  Służby Medycyny Pracy.

Zadanie 119.
Zawodowe zatrucie siarkowodorem jest możliwe u osób pracujących
w zawodach:

A.  pracownik kanalizacji,
B .  pracownik rafinerii, pracownik garbarni,
C.  pracownik koksowni, gazowni,
D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 120.
Powyżej  i lu  dni  czasowej  niezdolności  do  pracy  spowodowanej
chorobą wymagane jest przeprowadzenie profilaktycznego badania
kontrolnego?

A.  20 dniach,
B.  30 dniach,
C.  2 miesiącach,
D.  3 miesiącach.

Zadanie 121.
Kobiety  ciężarne  NIE  powinny  pracować  przy  monitorach
komputerowych:

A.  przez cały okres ciąży,
B.  powyżej 4 godzin na dobę,
C.  powyżej 2 godzin/dzień pracy,
D.  zależy od uznania pracodawcy.

Zadanie 122.
Co to jest pył respirabilny?

A.  pył zatrzymywany w górnych drogach oddechowych,
B.  pył o ziarnach dochodzących do pęcherzyków płucnych,
C.  wszelki pył wdychany przez człowieka,
D.  ziarna pyłu znajdujące się na stanowisku pracy.

Zadanie 123.
Ustawa z  dnia  27  czerwca 1997r.  o  służbie  medycyny pracy,  jest
realizacją:

A.  kodeksu pracy,
B.  rozporządzeń Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
C.  Narodowego Programu Zdrowia,
D.  postanowień Konwencji 155 i 161.

Zadanie 124.
Pielęgniarka  wizytując  zakład  pracy,  obserwuje  wyłącznie
stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej. W
związku z powyższym jest to wizytacja:

A.  zupełna,
B.  wycinkowa,
C.  zbiorowa,
D.  robocza.

Zadanie 125.
Objaw Raynauda występuje w przebiegu zatrucia:

A.  benzyną,
B.  toluenem,
C.  chlorkiem winylu,
D.  trójchloroetylenem (tri).



Zadanie 126.
Pielęgniarka  praktykująca  indywidualnie  w  zakresie
profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad  pracującymi  zobowiązana
jest  prowadzić  dokumentację  służby  medycyny  pracy  i  jest  to
księga:

A.  udzielanych konsultacji,
B .  odwołań od treści zaświadczeń,
C.  wizytacji stanowisk pracy,
D.  przeprowadzonych kontroli.

Zadanie 127.
Przewlekłe wdychanie par benzyny może spowodować:

A.  raka przełyku,
B.  zapalenie płuc,
C.  przewlekłe zatrucie ołowiem,
D.  przedziurawienie przegrody nosa.

Zadanie 128.
U  którego  z  niżej  podanych  pracowników  istnieje  największe
prawdopodobieństwo zawodowego wirusowego zapalenia wątroby:

A.  lekarza w poradni ogólnej,
B.  pielęgniarki w szpitalu,
C.  rejestratorki w poradni,
D.  lekarza w poradni okulistycznej.

Zadanie 129.
W ocenie mikroklimatu w środowisku pracy uwzględnia się:

A .  temperaturę, wilgotność, prędkość ruchu powietrza,
B.  temperaturę, oświetlenie, wilgotność powietrza,
C.  temperaturę, zapylenie, ruch powietrza,
D.  temperaturę, wibrację, oświetlenie.

Zadanie 130.
Silne,  rozlane,  kurczowe  bóle  brzucha  połączone  z  brakiem
łaknienia, zaparciami, wymiotami i bezmoczem, mogą świadczyć o
zatruciu:

A.  ołowiem,
B.  tlenkiem węgla,
C.  dwutlenkiem węgla,
D.  chlorem.



Zadanie 131.
Podjęcie  oraz  zakończenie  działalności  przez  podstawową
jednostkę  służby  medycyny  pracy  w  zakresie  profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracującymi wymaga zgłoszenia do:

A . właściwej  okręgowej  izby  lekarskiej  lub  okręgowej  izby
pielęgniarek i położnych,

B . właściwej  okręgowej  izby  lekarskiej  oraz  właściwego
wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,

C.  właściwego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,
D.  właściwego urzędu marszałkowskiego.

Zadanie 132.
Która  z  ról  pielęgniarki  służby  medycyny  pracy  ma  charakter
tradycyjny?

A.  organizacyjno-kierownicza,
B.  kształcąco-wychowawcza,
C.  pomocniczo-lecznicza,
D.  badawczo-naukowa.

Zadanie 133.
Wykaz chorób zawodowych w Polsce ustalony jest:

A .  dla poszczególnych zawodów,
B.  według resortów,
C.  według branż, przemysłu, budownictwa, transportu,
D.  wspólny dla zatrudnionych w Polsce.

Zadanie 134.
Konwencja  Nr  161  Międzynarodowej  Organizacji  Pracy  wraz  z
Zaleceniami  uzupełniającymi  Nr  171  zakłada,  że  główną  funkcją
służby medycyny pracy powinna być rola:

A.  lecznicza,
B.  zapobiegawcza,
C.  leczniczo - zapobiegawcza,
D.  rehabilitacyjna.

Zadanie 135.
Marketing  programów  promujących  zdrowie  w  miejscu  pracy
dotyczy:

A.  rozpoznawania potrzeb zdrowotnych,
B.  planowania celów i zadań promocji zdrowia,
C . informowania,  reklamowania  i  zachęcania  do  realizacji

programów promujących zdrowie,
D.  oceniania efektywności programów promujących zdrowie.



PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 120409
GRUPA 1
Zadanie 0.
Pielęgniarskie  działania  zapobiegające  zesztywnieniu  i
deformacji stawów u pacjentów unieruchomionych, polegają na:

A . wywoływaniu  przekrwienia  skóry,  zastosowaniu
fizjoterapii,

B . ograniczaniu pracy mięśni, unikaniu ucisku wywieranego
prze kołdrę,

C . częstej  zmianie  pozycji,  ćwiczeniach  biernych  i
czynnych  stawów,  zastosowaniu  właściwej  techniki
ułożenia,

D . długotrwałym  unieruchomieniu  kończyn  w  fizjologicznej
pozycji, zastosowaniu kinezyterapii.

Zadanie 0.
Istotnym  założeniem  modelu  teoretycznego  pielęgniarstwa
Callisty Roy jest:

A .  humanistyczna troskliwość,
B.  adaptacja do środowiska,
C.  relacje pielęgniarka - pacjent,
D.  równowaga systemu otwartego.

Zadanie 0.
Według  teorii  D.  Orem,  działanie  "za"  i  "dla"  pacjenta  to
metoda pracy pielęgniarki z pacjentem, stosowana w przypadku:

A.  braku deficytów w samoopiece,
B.  ograniczeń w samoopiece,
C.  dużych deficytów w samoopiece,
D.  żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Teoretyczne  założenia  pielęgnowania,  opracowane  w  1952  roku
przez Hildegardę Peplau, zwracały uwagę na znaczenie:

A.  metod pielęgnowania,
B.  organizacji pracy,
C.  osobowości pielęgniarki,
D.  warunków pracy.



Zadanie 0.
Według Lalonda, do czynników ryzyka zachorowania należą:

A.  styl życia, kontakty seksualne, szczepienia,
B . czynniki  genetyczne,  warunki  pracy  i  mieszkania,  opieka

zdrowotna,
C . choroby  zakaźne,  czynniki  środowiskowe,  ochrona

zdrowia, zmiany klimatyczne,
D . styl  życia,  czynniki  środowiskowe,  czynniki  genetyczne,

ochrona zdrowia.

Zadanie 0.
Główną  rolę  w  tworzeniu  w  1911  r .  w  Krakowie  pierwszej  szkoły
nowoczesnego pielęgnowania odegrały:

A.  Hanna Chrzanowska, Zofia Szlenkier,
B.  Maria Epstein, Anna Rydlówna,
C.  Maria Babicka-Zachertowa, Maria Jędrzejewska,
D.  Maria Starowiejska, Jadwiga Suffczyńska.

Zadanie 0.
Objawem II˚ odleżyn wg Torrance'a NIE jest:

A .  owrzodzenie,
B.  rumień utrzymujący się po ustaniu ucisku,
C.  powierzchniowy obrzęk,
D.  uszkodzenie naskórka.

Zadanie 0.
Nurt  filozoficzny,  który  wywiera  największy  wpływ  na  przemiany
zachodzące w pielęgniarstwie to:

A.  ascetyzm,
B.  romantyzm,
C.  pragmatyzm,
D.  humanizm.

Zadanie 0.
Głównym założeniem teorii Virginii Henderson jest/są:

A.  teoria ludzkich potrzeb,
B.  teorie osobowości człowieka,
C.  zasady organizacji pracy,
D.  teoria zegara biologicznego.

Zadanie 0.
Podstawowym  leczeniem  zmierzającym  do  uzyskania  reperfuzji  w
świeżym zawale serca, jest/są:

A.  wykonanie przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych,
B.  angiografia wieńcowa i podaż leków przeciwbólowych,
C.  jak najwcześniejsze leczenie trombolityczne,
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe.



Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  rozpoczęcia  rehabilitacji  u  pacjenta  po
zawale mięśnia sercowego jest:

A . brak bólów wieńcowych, zaburzeń przewodnictwa, zaburzeń
rytmu,

B . normalizacja  ciśnienia  i  tętna,  wskaźników
biochemicznych martwicy mięśnia sercowego,

C . powrót  do  prawidłowo  ukształtowanego  zespołu  QRS,
załamka Q, załamka T,

D.  postawa pacjenta nieakceptująca planów rehabilitacji.

Zadanie 0.
W e  wczesnej  diagnostyce  klinicznej  świeżego  zawału  serca,
największe znaczenie posiada oznaczenie:

A.  troponiny sercowej,
B.  dehydrogenazy mleczanowej,
C.  aminotransferazy asparaginowej,
D.  aminotransferazy alaninowej.

Zadanie 0.
Pacjentka  50-letnia,  od  20  dni  jest  unieruchomiona  z  powodu
przewlekłej  zastoinowej  niewydolności  krążenia.  Przy  próbie
pionizacji  pojawia  się  ból  w  łydce,  lekkie  zasinienie  kończyny
oraz różnica w obwodach kończyn. U chorej należy podejrzewać:

A.  hipotonię ortostatyczną,
B.  zakrzepicę żył głębokich,
C.  zmiany w układzie ruchowym,
D.  rwę kulszową.

Zadanie 0.
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa:

A.  cukrzyca,
B.  wartość trójglicerydów w osoczu krwi < 150 mg/dl,
C.  niska wartość cholesterolu frakcji HDL,
D.  palenie papierosów.



Zadanie 0.
Pacjent,  u  którego  rozpoznano  dusznicę  bolesną,  w  sytuacji
napadu bólowego powinien:

A . przyjąć  tabletkę  przeciwbólową,  odpocząć,  zapewnić
dopływ świeżego powietrza,

B . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę  i
tabletkę przeciwbólową,

C . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  po  trzech  kolejnych  dawkach  -
wezwać pogotowie,

D . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  powtórzyć  po  20  min.  dawkę
nitrogliceryny.

Zadanie 0.
Czynnikami  nieinfekcyjnymi  sprzyjającymi  wystąpieniu  zapalenia
mięśnia sercowego, są:

A.  wirusy ECHO, wirus Coxsackie A i B, paciorkowiec A,
B . gorączka  reumatyczna,  zespół  SARS,  naświetlania

śródpiersia,
C . reumatoidalne  zapalenie  stawów,  zapalenie  naczyń  o

charakterze  autoimmunologicznym,  naświetlania
śródpiersia,

D . reumatoidalne  zapalenie  stawów,  paciorkowiec  A,  zespół
SARS.

Zadanie 0.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
skalę:

A.  ESC,
B.  TIMI,
C.  AVPU,
D.  NYHA.

Zadanie 0.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:

A.  prawokomorowej niewydolności krążenia,
B.  lewokomorowej niewydolności krążenia,
C.  chorobie wieńcowej,
D.  wstrząsie anafilaktycznym.



Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest:

A . podejrzenie  choroby  niedokrwiennej  serca,  u  osób  z
bólami  w klatce  piersiowej  i  prawidłowym lub wątpliwym
spoczynkowym zapisie EKG,

B . wykrycie  przebiegającej  bezobjawowo  choroby
niedokrwiennej  serca,  u  osób  z  grupy  wysokiego  ryzyka
zachorowania,

C . ocena  tolerancji  wysiłku  i  rokowania  po  zawale  serca,
diagnostyka zaburzeń rytmu,

D.  świeży zawał mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Prawidłowo  przeprowadzony  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
pacjentów  w  podeszłym  wieku  otrzymujących  leki  hipotensyjne
obejmuje pomiar w pozycji:

A .  siedzącej i leżącej,
B.  wyłącznie stojącej,
C.  wyłącznie leżącej,
D.  siedzącej, leżącej i stojącej.

Zadanie 0.
U  kobiet  stosujących  doustne  środki  antykoncepcyjne,  ryzyko
powikłań sercowo-naczyniowych zwiększa:

A.  dieta wegetariańska,
B.  palenie papierosów,
C.  siedzący tryb życia,
D.  alkohol.

Zadanie 0.
Który  rodzaj  sportu  NIE  jest  wskazany  u  pacjenta  z
nadciśnieniem tętniczym?

A.  pływanie,
B.  jazda na rowerze,
C.  turystyka piesza,
D.  gimnastyka przyrządowa.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  stwierdzeń  dotyczących  aktywności
fizycznej  chorego  z  niewydolnością  serca,  zaklasyfikowanego  do
II klasy czynnościowej wg NYHA, jest prawdziwe?

A.  niewielkie ograniczenie aktywności fizycznej,
B.  brak ograniczenia,
C.  niemożność wykonania jakiegokolwiek wysiłku,
D.  znaczne ograniczenie aktywności fizycznej.



Zadanie 0.
Zmiany  w  EKG  -  całkowicie  niemiarowy  rytm,  trudne  do
zróżnicowania załamki P przy widocznych drobnych pofałdowaniach
linii izoelektrycznej, świadczą o:

A.  częstoskurczu komorowym,
B.  bloku przedsionkowo-komorowym,
C.  migotaniu przedsionków,
D.  trzepotaniu przedsionków.

Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest:

A .  ponaparstnicowe zaburzenie rytmu,
B.  napadowy częstoskurcz nadkomorowy,
C.  migotanie przedsionków,
D.  trzepotanie przedsionków.

Zadanie 0.
Niedostosowanie  szerokości  mankietu  do  obwodu  ramienia
pacjenta,  podczas  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  powoduje
uzyskanie:

A.  niezmienionych wartości ciśnienia,
B . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
C . zawyżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
D . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu standardowego u osób otyłych.

Zadanie 0.
Dzienne  spożycie  sol i  kuchennej  przez  chorych  z  nadciśnieniem
tętniczym, NIE powinno przekraczać na dobę:

A.  6 g,
B.  8 g,
C.  10 g,
D.  12 g.

Zadanie 0.
Który  z  objawów  fizykalnych  i  dolegliwości  jest  najbardziej
charakterystyczny dla niewydolności lewokomorowej?

A.  poszerzenie żył szyjnych,
B.  wodobrzusze,
C.  duszność w pozycji leżącej,
D.  obrzęki krążeniowe.



Zadanie 0.
Badanie  polegające  na  selektywnym podaniu  środka  cieniującego
do każdej z tętnic wieńcowych, to:

A .  echokardiografia,
B.  scyntygrafia serca,
C.  koronarografia,
D.  angioplastyka.

Zadanie 0.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
C.  trwa 20-30 minut i więcej,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
W  warunkach  fizjologicznych  na  zmianę  szybkości  oddechu
wpływa/wpływają:

A.  stany gorączkowe i bóle w klatce piersiowej,
B.  wzmożony wysiłek fizyczny i stany emocjonalne,
C.  zwiększone ciśnienie śródczaszkowe,
D.  upośledzenie krążenia i zwiększona ilość hemoglobiny.

Zadanie 0.
P o wykonaniu biopsji przezskórnej płuca celem wykluczenia odmy
opłucnowej  konieczne  jest  wykonanie  kontrolnego  RTG  klatki
piersiowej:

A .  bezpośrednio po zabiegu,
B.  24 h po zabiegu,
C.  bezpośrednio po zabiegu i 12 h później,
D.  bezpośrednio po zabiegu i 24 h później.

Zadanie 0.
Przy  doustnym leczeniu  przeciwzakrzepowym zatorowości  płucnej
INR (Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany - International
Normalization Ratio) powinien wynosić:

A .  do 0.9,
B.  1-1.9,
C.  2.0 - 3.0,
D.  3.1 - 4.0.



Zadanie 0.
Duszność  pochodzenia  oddechowego  -  wdechowa  o  charakterze
restrykcyjnym występuje w:

A.  zwłóknieniu płuc,
B.  astmie oskrzelowej,
C.  rozedmie płuc,
D.  POCHP.

Zadanie 0.
W celu wykrycia alergii, testy skórne wykonuje się metodą:

A.  prowokacji,
B.  kontaktową i wziewną,
C.  punktową i śródskórną,
D.  iniekcji i nakłucia.

Zadanie 0.
Charakterystyczne objawy podmiotowe astmy to:

A . napadowa  duszność,  głównie  wydechowa,  świszczący
oddech, kaszel,

B.  duszność wdechowa, świszczący oddech, kaszel,
C.  duszność głównie wdechowa, kaszel wilgotny, gorączka,
D . kaszel  z  odksztuszaniem,  krwioplucie,  przyspieszony

oddech.

Zadanie 0.
Pulsoksymetria  jest  nieinwazyjną  metodą  przezskórnego
monitorowania:

A.  wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SaO2),
B.  ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO2),
C . wysycenia  tlenem  hemoglobiny  krwi  tętniczej  (SaO2)  i

częstotliwości tętna,
D . ciśnienia  parcjalnego  tlenu  we  krwi  tętniczej  (PaO2)  i

częstotliwości tętna.

Zadanie 0.
Stanem bezpośredniego zagrożenia życia NIE jest odma:

A.  prężna,
B.  obustronna,
C.  z krwiakiem opłucnej,
D.  podskórna.



Zadanie 0.
Przed  pobraniem  krwi  tętniczej  z  tętnicy  promieniowej  należy
wykonać próbę:

A.  Allena,
B.  Petersa,
C.  Trendelenburga,
D.  opaskową.

Zadanie 0.
Terminem  -  szpitalne  zapalenie  płuc  -  określa  się  zapalenie
płuc,  które  wystąpiło  u  chorego  nie  zaintubowanego,  od
przyjęcia do szpitala po:

A.  48 godzinach,
B.  24 godzinach,
C.  12 godzinach,
D.  6 godzinach.

Zadanie 0.
Pacjenta z rozpoznaną małą odmą opłucnową należy ułożyć:

A.  na boku po stronie odmy,
B.  na plecach,
C.  na boku po stronie przeciwnej niż występuje odma,
D.  na brzuchu.

Zadanie 0.
Podczas torakocentezy jednorazowo NIE powinno się usunąć więcej
płynu niż:

A .  600 ml,
B.  1500 ml,
C.  1800 ml,
D.  2000 ml.

Zadanie 0.
Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu
pokarmów  płynnych  i  stałych  z  jamy  ustnej  przez  gardło  do
przełyku, to:

A .  dysfazja,
B.  dysfagia,
C.  dysplazja,
D.  dyzartria.

Zadanie 0.
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:

A .  na wznak,
B.  kolankowo-łokciowej,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.



Zadanie 0.
Podstawowym  badaniem  stosowanym  w  rozpoznawaniu  zaburzeń
motoryki przełyku, jest:

A .  manometria,
B.  impedancja,
C.  próba Bernsteina,
D.  próba czynnościowa.

Zadanie 0.
Objaw krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego może
wystąpić u osoby:

A.  stosującej często ibuprofen,
B.  leczonej hipotensyjnie,
C.  stosującej paracetamol,
D.  stosującej leki przeciwcukrzycowe.

Zadanie 0.
Które  z  podanych  pokarmów  są  przeciwwskazane  dla  chorego  z
zespołem jelita drażliwego w okresie biegunek?

A.  mocna herbata,
B.  woda mineralna niegazowana,
C.  gotowane warzywa,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Które z podanych leków należą do inhibitorów pompy protonowej?

A.  Ranigast, Histac, Tagamet,
B.  Ranic, Cymetydyna, Zantac,
C.  Losec, Polprazol, Controloc,
D.  Lanzul, Alusal, Gasprid.

Zadanie 0.
Priorytetowym działaniem w leczeniu ostrej biegunki jest:

A . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  bez  określania
antybiogramu,

B . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  po  określeniu
antybiogramu,

C.  zastosowanie środków zapierających,
D.  wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych.



Zadanie 0.
Obserwując  chorego  z  niewydolnością  wątroby  pielęgniarka
powinna zwrócić szczególną uwagę na:

A.  występowanie bólu i towarzyszące mu objawy emocjonalne,
B . aktywność  psychomotoryczną  chorego  oraz  stan

świadomości,
C.  reakcje na bodźce zewnętrzne,
D.  rodzaj niewydolności wątroby.

Zadanie 0.
Bóle  głodowe  są  objawem  charakterystycznym  występującym  w
chorobie:

A.  wrzodowej dwunastnicy,
B.  wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
C.  wrzodowej żołądka,
D.  zapaleniu błony śluzowej żołądka.

Zadanie 0.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?

A . spadek  odporności,  brak  łaknienia,  bolesne  parcie  na
stolec,

B . uogólnione  obrzęki,  si lny  opasujący  ból  w  nadbrzuszu,
bóle głowy,

C . odczuwanie  świądu  skóry,  wodobrzusze,  zaburzenia
świadomości,

D . spadek  masy  ciała,  niepokój  z  powodu  kołatania  serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 0.
D o  szpitala  został  przyjęty  pacjent  z  bólami  brzucha  o
charakterze  napadowym  (falowym),  zatrzymaniem  gazów  i  stolca
(wzdęcia),  wymiotujący  treścią  cuchnącą  o  zabarwieniu
brunatno-zielonym  (tzw.  "wymioty  kałowe").  Powyższe  objawy
świadczą o:

A.  chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  krwawieniu z żylaków przełyku,
C.  niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego,
D.  atonii żołądka.

Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  badań  NIE  należy  do  endoskopowej
diagnostyki gastroenterologicznej?

A.  sigmoidoskopia,
B.  endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna,
C.  ezofagoskopia,
D.  cystoskopia.



Zadanie 0.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  oligowolemicznego.

Zadanie 0.
Następujące  objawy  -  poranne  zmęczenie,  niechęć  do  pracy  i
wysiłku,  uczucie  dyskomfortu  w  jamie  brzusznej,  pobolewania
brzucha,  wzdęcia,  stolce  papkowate,  gąbczaste,  cuchnące,
niekiedy  biegunkowe,  stany  podgorączkowe,  objawy  alergiczne  -
są charakterystyczne dla:

A.  owsicy,
B.  włośnicy,
C.  glistnicy,
D.  lambliozy.

Zadanie 0.
Która  grupa  leków  z  niżej  wymienionych  znajduje  zastosowanie
szczególnie  w  leczeniu  zachowawczym  choroby
Leśniowskiego-Crohna?

A.  kortykosterydy, omeprazol, metronidazol, metoclopramid,
B . cymetydyna,  furosemid,  sulfasalazyna,  antybiotyki  lub

metronidazol,
C . sulfasalazyna  lub  aminosalicylany,  antybiotyki,

metronidazol, kortykosterydy, leki immunosupresyjne,
D . spironolacton,  hydroksyzyna,  mesalazyna,  leki

immunosupresyjne.

Zadanie 0.
Mocz zdrowego dorosłego człowieka, pobrany w warunkach pełnej
aseptyki:

A .  zawiera nieliczne bakterie,
B.  nie zawiera patogenów,
C.  zawiera nieliczne grzyby,
D.  zawiera nieliczne pierwotniaki.

Zadanie 0.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:

A.  bolesne oddawanie moczu,
B.  konieczność oddawania moczu w nocy,
C.  obecność białka w moczu,
D.  zwiększone wydalanie moczu.



Zadanie 0.
Śladowy białkomocz:

A.  najczęściej świadczy o uszkodzeniu nerek,
B . może  wystąpić  fizjologicznie  np.  przy  długotrwałej

pozycji stojącej,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Celem  działań  pielęgniarki  w  opiece  nad  pacjentem,  u  którego
występuje nietrzymanie moczu jest:

A .  stwierdzenie przyczyny nietrzymania moczu,
B.  zapobieganie infekcjom układu moczowego, odleżynom,
C.  prowadzenie bilansu płynów,
D.  zapobieganie moczeniu się chorego.

Zadanie 0.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej niewydolności nerek,
B.  ostrej niewydolności nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.

Zadanie 0.
Wskaż zdanie PRAWDZIWE dotyczące nerek:

A.  nerki pełnią zadanie narządu wydalniczego,
B.  nerki pełnią zadanie narządu wewnątrzwydzielniczego,
C . w  nerkach  wytwarzany  jest  hormon  erytropoetyna,

hamujący wytwarzanie erytrocytów w szpiku,
D.  prawidlowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?

A . zmiana zabarwienia moczu jest zawsze objawem dysfunkcji
nerek,

B . u  chorych z przewlekłą mocznicą i lość wydalanego moczu
w ciągu doby nie przekracza 400 ml,

C . dieta  bogata  w  mięso,  sery,  sól  kuchenną,  sprzyja
powstawaniu kamicy szczawianowej,

D . niedokrwistość  towarzyszy  zawsze  objawom  przewlekłej
niewydolności nerek.



Zadanie 0.
Po zabiegu biopsji nerki, pacjent powinien przynajmniej przez:

A.  1 godzinę pozostawać w pozycji leżącej,
B . ki lka  godzin  pozostawać  w  pozycji  leżącej,  najlepiej  do

rana dnia następnego,
C . d o  2  godzin  pozostawać  w  pozycji  siedzącej,  po  których

może przyjąć dopiero pozycję leżącą,
D . d o  1  godziny  pozostawać  w  pozycji  siedzącej  ze

spuszczonymi nogami.

Zadanie 0.
Do cech fizykalnych moczu należy:

A . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  gęstość  względna  i
pH,

B . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  białkomocz,
cukromocz, wałeczkomocz,

C.  cukromocz, białkomocz,
D.  krwiomocz, leukocyturia, wałeczkomocz, bakteriomocz.

Zadanie 0.
D o  powstawania  zakażeń  szpitalnych  układu  moczowego,
szczególnie predysponuje:

A . płeć  męska,  przepuklina  pachwinowa,  przyjmowanie
poniżej 1000 ml. płynów na dobę,

B . przyjmowanie  niesterydowych  leków  przeciwzapalnych,
otyłość, długotrwała hospitalizacja,

C . długotrwała  antybiotykoterapia,  niesprawność  w
poruszaniu się, klimakterium,

D . płeć  żeńska,  instrumentacja  dróg  moczowych,  obniżona
odporność.

Zadanie 0.
Dobowa ilość moczu mniejsza niż 100 ml, określana jest mianem:

A.  oligurii,
B .  anurii,
C.  pyurii,
D.  poliurii.

Zadanie 0.
Które  z  podanych  poniżej  produktów  może  spożywać  pacjent  z
rozpoznaną kamicą wapniową nerek?

A.  gruszki, sery topione, ziemniaki,
B.  jabłka, masło, marchew,
C.  sery białe, kawa naturalna, kasza gryczana,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Które  z  zachowań  NIE  jest  charakterystyczne  dla  pacjenta  z
nadczynnością tarczycy?

A.  osłabienie i zmęczenie,
B.  spowolnienie reakcji w różnych sytuacjach,
C.  nerwowość, napięcie, nadmierna ruchliwość,
D.  drobne drżenia rąk, upuszczanie różnych przedmiotów.

Zadanie 0.
Błonnik w diecie chorego na cukrzycę:

A.  przyspiesza wchłanianie cukru i tłuszczów,
B.  hamuje szybkość wchłaniania cukru i tłuszczów,
C . nie  ma  wpływu  na  szybkość  wchłaniania  cukru,  ale

zapobiega i hamuje wchłanianie tłuszczów,
D . przyspiesza  wchłanianie  cukru  a  hamuje  wchłanianie

tłuszczów.

Zadanie 0.
U  pacjentów  z  cukrzycą  istnieje  możliwość  sprawdzenia
wyrównania cukrzycy, poprzez wykonanie badania poziomu:

A.  hemoglobiny glikozylowanej,
B.  hemoglobiny rekombinowanej,
C.  retikulocytów,
D.  leukocytozy.

Zadanie 0.
Wstrzyknięcie insuliny w przerośniętą tkankę tłuszczową:

A.  przyspiesza czas wchłaniania insuliny,
B.  zwalnia czas wchłaniania insuliny,
C.  powoduje podskórne wylewy krwi w miejscu wstrzyknięcia,
D.  powoduje obrzęk tkanek w miejscu wstrzyknięcia.

Zadanie 0.
Wysiłek  fizyczny  w  cukrzycy  typu  I I  jest  jedną  z  podstawowych
metod leczenia mającą na celu:

A . zmniejszenie  masy  ciała  i  oporności  tkanek  obwodowych
na insulinę,

B . zwiększenie  produkcji  insuliny  przez  komórki  beta  wysp
Langerhansa,

C.  doraźne obniżenie poziomu glikemii,
D . zwiększenie  masy  mięśniowej  i  poprawę  wydolności

fizycznej chorego.



Zadanie 0.
Otyłość rozpoznajemy, gdy BMI:

A.  jest większe niż 30 kg/m2,
B.  wynosi 25,0-29,9 kg/m2,
C.  wynosi 18,5-24,9 kg/m2,
D.  jest mniejsze niż 19 kg/m2.

Zadanie 0.
Stwierdzenie u chorego spadku masy ciała, osłabienia, oddawania
dużej  i lości  moczu  i  wzmożonego  pragnienia  oraz  glikemii
powyżej 11,1 mmol/l jest podstawą do:

A.  rozpoznania nietolerancji glukozy,
B.  wykonania doustnego testu obciążenia glukozą,
C.  rozpoznania cukrzycy,
D . oznaczania  poziomu  glikemii  przez  co  najmniej  dwa

kolejne dni.

Zadanie 0.
Prawidłowa kolejność czynności wykonywanych przez osobę chorą
na cukrzycę, to:

A . pomiar  stężenia  glukozy  we  krwi,  wstrzyknięcie
insuliny, spożycie posiłku,

B . wstrzyknięcie  insuliny,  pomiar  glukozy  we  krwi,
spożycie posiłku,

C . spożycie  posiłku,  pomiar  glukozy,  wstrzyknięcie
insuliny,

D . spożycie  posiłku,  wstrzyknięcie  insuliny,  pomiar
glukozy.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  uczestnicząca  w  procesie  diagnozowania  moczówki
prostej  podejmie  decyzję  o  przerwaniu  wykonywania  testu
odwodnieniowego w sytuacji, gdy:

A.  chory zgłosi bardzo silne pragnienie,
B.  masa ciała pacjenta zmniejszy się o więcej niż 3%,
C . stężenie  sodu  w  surowicy  krwi  osiągnie  dolną  granicę

zakresu normy,
D . nie ma kryterium określającego warunki przerwania testu

odwodnieniowego.



Zadanie 0.
Insulina Mixtard 30:

A . zawiera  30%  insuliny  o  przedłużonym  działaniu  i  70%
insuliny krótkodziałającej,

B . zawiera  30%  insuliny  krótkodziałającej  i  70%  insuliny  o
przedłużonym działaniu,

C.  jest wyłącznie insuliną krótkodziałajacą,
D.  jest wyłącznie insuliną o przedłużonym działaniu.

Zadanie 0.
Dobowy profi l  glikemii  polega na oznaczeniu je j  poziomu rano na
czczo:

A . przed spożyciem każdego głównego posiłku,  dwie  godziny
p o każdym głównym posiłku, przed snem, o godzinie 24.00
oraz o godzinie 3.30,

B . przed spożyciem każdego głównego posiłku, przed snem, o
godzinie 24.00 oraz o godzinie 3.30,

C . następnie  dwie  godziny  po  wypiciu  przez  chorego  75g
glukozy rozpuszczonej w 250 ml wody,

D . następnie  dwie  godziny  po  wypiciu  przez  chorego  75g
glukozy rozpuszczonej w 250 ml wody oraz przed każdym
posiłkiem  głównym,  dwie  godziny  po  każdym  głównym
posiłku, przed snem, o godzinie 24.00.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  produktów  cechują  się  niskim  indeksem
glikemicznym?

A.  ziemniaki, banan, biały chleb pszenny,
B.  jabłko, mleko, fasola szparagowa,
C.  ryż, makaron, płatki kukurydziane,
D.  biały chleb pszenny, mleko, arbuz.

Zadanie 0.
Wchłanianie insuliny jest najszybsze po wstrzyknięciu:

A.  w obrębie brzucha,
B.  do tkanki podskórnej uda,
C.  do tkanki podskórnej ramion,
D.  do tkanki podskórnej w okolicy międzyłopatkowej.

Zadanie 0.
Zapasową fiolkę insuliny należy przechowywać:

A.  w zamrażalniku,
B.  w lodówce w temp. od + 4˚ do + 8˚C,
C.  w temperaturze pokojowej bez dostępu światła,
D.  w apteczce domowej.



Zadanie 0.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  sposobu
przygotowywania  pacjenta  do  scyntygrafii  jodowej  tarczycy  jest
FAŁSZYWE?

A.  chory w dniu wykonania badania powinien być na czczo,
B.  ciąża nie wyklucza wykonania badania,
C . chorego  należy  uprzedzić  o  zaprzestaniu  stosowania

leków p/tarczycowych minimum 5 dni przed badaniem,
D . przyjmowanie  leków  zawierających  jod  wpływa  na  wynik

badania.

Zadanie 0.
U  chorego  przebywającego  w  szpitalu  wykonano  doustny  test
tolerancji  glukozy.  Po  120  minutach  poziom glikemii  wyniósł  8,5
mmol/l (153mg%). Świadczy to o:

A.  prawidłowej tolerancji glukozy,
B.  nieprawidłowej tolerancji glukozy,
C.  cukrzycy,
D . konieczności powtórnego wykonania testu, ze względu na

błędny wynik.

Zadanie 0.
W  diecie  chorego  na  cukrzycę  węglowodany  powinny  pokrywać
zapotrzebowanie energetyczne w:

A.  50û60%,
B.  20û30%,
C.  15%,
D.  80%.

Zadanie 0.
HbA1C oznacza średni poziom:

A.  glukozy we krwi w okresie ostatnich 2-3 miesięcy,
B.  glukozy we krwi w okresie ostatnich 2-3 tygodni,
C.  glukozy we krwi w ciągu ostatniej doby,
D.  hemoglobiny we krwi w okresie ostatnich 2-3 miesięcy.

Zadanie 0.
W ciągu i lu minut pacjent poddany doustnemu testowi obciążenia
glukozą powinien wypić glukozę?

A.  3 - 5,
B.  5 - 10,
C.  10 - 15,
D.  25 - 30.



Zadanie 0.
Pacjent w stanie hiperglikemii może odczuwać:

A.  wzmożoną potliwość,
B.  drętwienie rąk,
C.  wilczy głód,
D.  wzmożone pragnienie.

Zadanie 0.
Test obciążenia glukozą wykonywany jest w celu:

A.  ustalenia dawek insuliny w cukrzycy jawnej,
B.  rozpoznania cukrzycy utajonej,
C.  sprawdzenia reakcji organizmu w wyrównanej cukrzycy,
D.  oceny glikozurii.

Zadanie 0.
Insulina analogowa szybkodziałająca może być podana:

A . bezpośrednio przed posiłkiem, ewentualnie po posiłku (w
zależności od poziomu glikemii),

B .  bezpośrednio przed posiłkiem, nigdy po posiłku,
C.  nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem,
D.  30 minut przed posiłkiem.

Zadanie 0.
Celem  działań  pielęgniarki  w  opiece  nad  chorą  z  rozpoznaną
ostrą białaczką szpikową jest:

A . ograniczenie  i lości  osób  kontaktujących  się
bezpośrednio z chorą,

B.  zapobieganie infekcjom, podnoszenie odporności,
C . stosowanie  diety  bogatobiałkowej  zawierającej

mikroelementy, sole mineralne, witaminy,
D . zachowanie  sterylnej  czystości  najbliższego  otoczenia

chorej.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  niedoboru  żelaza  w  grupie  niedokrwistości
niedoborowych, jest:

A .  niewystarczająca podaż,
B.  upośledzone wchłanianie,
C.  wzmożone zapotrzebowanie,
D.  utrata wskutek przewlekłych krwawień.



Zadanie 0.
Krioprecypitat  po  rozmrożeniu  należy  przetoczyć  choremu  w
ciągu:

A.  dowolnego czasu,
B.  15 minut,
C.  30 minut,
D.  1 godziny.

Zadanie 0.
Objawy  charakterystyczne  dla  niedokrwistości  z  niedoboru
witaminy B12:

A.  rozwijają się bardzo szybko,
B.  dotyczą w pierwszej kolejności zmian pulmonologicznych,
C.  dotyczą w pierwszej kolejności układu pokarmowego,
D . rozwijają  s ię  bardzo  powoli  i  podstępnie,  co  pozwala  na

fizjologiczną adaptację organizmu.

Zadanie 0.
Charakterystyczne  dla  niedokrwistości  Addisona-Biermera,
jest/są:

A . parestezje,  pęknięcia  w  kącikach  ust,  gładki  czerwony
język,

B . zaburzenia  czucia,  osłabienie  si ły  mięśniowej,  ból
brzucha, biegunki,

C.  skłonność do omdleń, tachykardia, nadmierny apetyt,
D.  bradykardia, osłabienie, duszność, szum w uszach.

Zadanie 0.
Pacjent  po  nakłuciu  talerza  kości  biodrowej,  powinien  pozostać
w pozycji leżącej przez minimum:

A.  1 godzinę,
B.  4 godziny,
C.  12 godzin,
D.  24 godziny.



Zadanie 0.
Które,  z  poniższych  elementów  planu  pielęgnacyjnego,  odnoszą
s ię  do  opieki  nad  pacjentem,  u  którego  w  przebiegu  ostrej
białaczki szpikowej doszło do wylewu krwi do jamy stawowej?

A . ograniczenie ruchomości stawu objętego wylewem krwawym,
pomoc  w  czynnościach  dnia  codziennego,  obserwacja
natężenia bólu, komasacja czynności,

B . założenie  gipsu  na  staw  objęty  wylewem  krwawym,
prowadzenie  bilansu  płynów,  ułożenie  w  pozycji
wysokiej, nawilżanie powietrza,

C . zastosowanie  opatrunku  z  płynu  Burowa  na  staw  objęty
wylewem  krwawym,  komasowanie  czynności,  stosowanie
diety ubogobiałkowej, praca w masce ochronnej,

D . stosowanie  diety  bogatobiałkowej,  obserwowanie  powłok
skórnych,  toaleta  ciała  letnią  wodą,  podawanie  ciepłych
płynów do picia.

Zadanie 0.
Konsekwencją granulocytopenii jest:

A . obniżony poziom wszystkich elementów morfotycznych krwi
i  wzrost podatności na krwawienie z naturalnych otworów
ciała,

B . podwyższony poziom wszystkich elementów morfotycznych
krwi  i  związane  z  tym  ryzyko  wystąpienia  zatorów  i
zakrzepów,

C . zmniejszenie  odporności  i  wzrost  podatności  na
zakażenie,

D.  zwiększone ryzyko na krwawienia i krwawienia samoistne.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  powikłań  poprzetoczeniowych,  dotyczących
przetaczania krwi, je j składników lub produktów krwiopochodnych
zalicza się:

A .  przeciążenie krążenia i wstrząs anafilaktyczny,
B.  reakcje gorączkowe i alergiczne,
C . zakażenie  przenoszone  drogą  krwi  i  zapalenie  wątroby

typu B i C,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 0.
Pancytopenia, to:

A .  obniżenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
B.  obniżenie wszystkich elementów morfotycznych krwi,
C.  podwyższenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
D.  podwyższenie wszystkich elementów morfotycznych krwi.



Zadanie 0.
Głównym źródłem witaminy B12 są:

A.  owoce cytrusowe, jarzyny, produkty zbożowe, ryby,
B.  jarzyny, owoce, mleko, pieczywo razowe,
C.  wątroba, nerki, mleko, jaja, mięso,
D.  drożdże, pomidory, żółtko jaj, orzeszki ziemne.

Zadanie 0.
N a  początku  farmakoterapii  preparatami  żelaza,  chorego  należy
uprzedzić o możliwości wystąpienia:

A.  bólu głowy,
B.  zaburzeń czynności przewodu pokarmowego,
C.  ciemnego zabarwienia moczu,
D.  świądu skóry.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  składników  pokarmowych  zwiększa
wchłanianie żelaza pokarmowego?

A.  nienasycone kwasy tłuszczowe,
B.  białka pochodzenia zwierzęcego,
C.  kwas foliowy,
D.  kwas askorbinowy.

Zadanie 0.
Dodatnia próba opaskowa jest charakterystyczna dla:

A.  hemofili i A,
B.  trombocytopenii,
C.  niedokrwistości aplastycznej,
D.  zespołu Schoenleina-Henocha.

Zadanie 0.
Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną:

A.  niedokrwistości hypoplastycznej,
B.  wstrząsu oligowolemicznego,
C.  niedokrwistości sideropenicznej,
D.  niedokrwistości megaloblastycznej.

Zadanie 0.
Jedna  z  najbardziej  typowych  lokalizacji  procesu  zapalnego  w
zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK) to:

A.  mięśnie obręczy barkowej,
B.  stawy międzypaliczkowe rąk i stóp,
C.  stawy krzyżowo-biodrowe,
D.  stawy kolanowe.



Zadanie 0.
D o czynników ryzyka  związanych z  odżywianiem i  stylem życia  w
rozwoju osteoporozy zaliczamy:

A.  aktywny tryb życia,
B.  ograniczenie spożycia kawy,
C.  małą podaż wapnia,
D.  niepalenie tytoniu.

Zadanie 0.
W  postępowaniu  z  chorym  w  okresie  znacznego  zaostrzenia
dolegliwości,  w  zesztywniającym  zapaleniu  stawów  kręgosłupa,
należy:

A.  bezwzględnie unieruchomić pacjenta w łóżku,
B.  zastosować zabiegi fizykalne i ćwiczenia czynne,
C.  utrzymywać aktywność ruchową z okresu przed chorobą,
D . stosować  ćwiczenia  izometryczne  i  wolne  we  wszystkich

stawach oraz ćwiczenia oddechowe.

Zadanie 0.
Napadu dny moczanowej NIE charakteryzują/e:

A.  nagły początek, przeważnie nad ranem,
B.  silny ból stawu, zaczerwienienie skóry wokół stawu,
C.  dreszcze i gorączka,
D.  nudności i wymioty.

Zadanie 0.
Objawy  kliniczne,  takie  jak  rumień  o  kształcie  motyla  na
policzkach,  l iszaj  krążkowy,  nadwrażliwość  skóry  na  światło,
charakterystyczne są dla:

A.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
B.  gorączki reumatycznej,
C.  twardziny układowej,
D.  tocznia układowego.

Zadanie 0.
Zmiany  pozastawowe  charakterystyczne  dla  reumatoidalnego
zapalenia stawów, to:

A.  podwyższona temperatura ciała, drżenie kończyn,
B.  wzmożona potliwość okolic stawowych, gorączka,
C . ograniczona  ruchomość  w  stawach  dłoni,  niedokrwienie

kończyn,
D.  zapalenie naczyń obwodowych, guzki reumatoidalne.



Zadanie 0.
Najczęstsze  odchylenia  w  badaniach  laboratoryjnych  w
reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) to:

A .  niedokrwistość, występowanie antygenu HLA B27,
B . podwyższone  wartości  OB,  CRP,  obecność  czynnika

reumatoidalnego,
C.  podwyższone OB, obecność przeciwciał ANA,
D.  niedokrwistość, wzrost fosfatazy kwaśnej.

Zadanie 0.
Hiperurykemia to:

A.  zmniejszone wydzielanie kwasu moczowego z moczem,
B.  zmniejszone stężenie kwasu moczowego w surowicy,
C.  wzmożone wydzielenia kwasu moczowego z moczem,
D.  zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy.

Zadanie 0.
Kinezyterapia to:

A . forma  zimnolecznictwa  z  zastosowaniem  temperatury
poniżej 0 stopni C,

B . leczenie  ruchem  (ćwiczenia  bierne  i  czynne,  w
odciążeniu i z oporem),

C . forma  rehabilitacji  psycho-ruchowej,  z  zastosowaniem
koni,

D.  terapia zajęciowa - rysunkowa.

Zadanie 0.
Podstawą  rozpoznania  choroby  zwyrodnieniowej  stawów  jest
występowanie objawów klinicznych oraz badanie:

A.  radiologiczne,
B.  morfologiczne krwi.
C.  ultrasonograficzne,
D.  bakteriologiczne krwi.

Zadanie 0.
Postępowanie terapeutyczne w toczniu rumieniowatym układowym
obejmuje:

A.  unikanie zakażeń,
B.  regularne kontrole lekarskie,
C.  ochronę przed promieniowaniem słonecznym,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Ostry napad dny moczanowej występuje najczęściej:

A .  w godzinach popołudniowych,
B.  we wczesnych godzinach rannych,
C.  w godzinach wieczornych,
D.  pora dnia nie ma znaczenia.

Zadanie 0.
W  okresie  zaostrzenia  reumatoidalnego  zapalenia  stawów  (RZS)
zaleca się:

A . uruchomienie stawów, ciepłe okłady,  dbanie o  wyprost  w
stawach kolanowych,

B . leżenie  w  łóżku,  prawidłowe  ułożenie  chorego,
profilaktyka przykurczy, walka z bólem,

C . rehabilitacja  lecznicza,  włączenie  jak  najszybciej
ćwiczeń, zalecana krioterapia,

D . leczenie  przeciwbólowe,  ćwiczenia  wzmacniające  si łę
mięśni.

Zadanie 0.
W  reumatoidalnym  zapaleniu  stawów,  pierwsze  objawy  dotyczą
zwykle:

A.  dużych stawów dłoni i stóp,
B.  dużych stawów dłoni i małych stawów stóp,
C.  stawów kręgosłupa i małych stawów stóp,
D . drobnych  stawów  dłoni,  następnie  stawów  kolan  i

śródstopia.

Zadanie 0.
W  pracowni  radiologicznej  pacjent  otrzymał  środek  cieniujący,
p o  czym  wystąpiły  u  niego  objawy  wstrząsu  anafilaktycznego.
Pacjenta należy ułożyć w pozycji:

A . siedzącej,  podać  wodę  do  picia  i  t len  do  oddychania
oraz leki przeciwbólowe,

B . leżącej  z  uniesionymi  lekko  do  góry  nogami,  utrzymać
drożność  dróg  oddechowych,  podać  adrenalinę,
phenazolinę,  calcium,  hydrocortison,  płyn
wieloelektrolitowy i tlen do oddychania,

C . półwysokiej,  podać  t len  do  oddychania,  antybiotyk  oraz
phenazolinę,  calcium,  hydrocortison  i  płyn
wieloelektrolitowy,

D . płaskiej,  podać  leki  uspokajające,  adrenalinę,  t len  do
oddychania oraz płyn wieloelektrolitowy.



Zadanie 0.
Obrzęk naczynioruchowy Quinckiego zajmuje najczęściej:

A . twarz,  wargi,  błony  śluzowe  jamy  ustnej,  gardła,
krtani, części odsiebne kończyn, narządy płciowe,

B.  klatkę piersiową i kończyny górne,
C.  klatkę piersiową i kończyny dolne oraz narządy płciowe,
D.  brzuch, narządy płciowe oraz kończynę dolną lewą.

Zadanie 0.
Jeżeli  niemożliwe  jest  stosowanie  diety  eliminacyjnej  u  chorego
z alergią pokarmową, pacjent powinien:

A . unikać  potraw  nieznanych  i  gotowych,  alkoholu,  soków
owocowych,  powinien  spożywać  w  większości  pokarmy
gotowane,

B.  spożywać posiłki gotowe, dużą ilość różnych owoców,
C . spożywać potrawy z rusztu, ryby, może spożywać orzechy,

a także posiłki na zasadzie prób i błędów,
D . sporządzić  l istę  potraw  "dozwolonych"  i

"niedozwolonych",  może  spożywać  soki  owocowe  i  owoce
egzotyczne, mleko krowie i jaja kurze.

Zadanie 0.
Kilak jest główną zmianą patologiczną kiły:

A .  pierwotnej,
B.  wtórnej,
C.  późnej,
D.  utajonej.

Zadanie 0.
Neisseria gonorrhoeae wywołuje:

A.  kiłę,
B.  rzeżączkę,
C.  drożdżycę pochwy,
D.  opryszczkę pospolitą.

Zadanie 0.
Rozpoznanie  AIDS  stawia  się  w  chwili  zdiagnozowania  u  osoby
wirusa  HIV.  O  zaawansowanym  niedoborze  odporności  stanowią
również  różne  schorzenia,  w  tym  nowotwory.  Jednym  z  z
nowotworów definiujących AIDS jest:

A .  chłoniak Hodgkina,
B.  szpiczak mnogi,
C.  mięsak Kaposiego,
D.  nowotwór jajnika.



Zadanie 0.
Pierwszym  widocznym  objawem  kiły,  występującym  po  około  3-4
tygodniach od momentu zakażenia jest:

A . owrzodzenie  pierwotne  (objaw  pierwotny)  niebolesne  z
powiększeniem okolicznych węzłów chłonnych,

B . owrzodzenie bolesne bez powiększenia okolicznych węzłów
chłonnych,

C.  owrzodzenie podudzi i węzłów chłonnych,
D . owrzodzenie  żołądka  i  przełyku,  wraz  z  powiększeniem

narządów.

Zadanie 0.
Jakie  zmiany  w  przewodzie  pokarmowym  są  charakterystyczne  u
osoby w wieku podeszłym?

A.  wzmożenie produkcji soków trawiennych,
B.  obniżona kwaśność soku żołądkowego,
C.  zwiększenie ruchliwości przewodu pokarmowego,
D . rozrost  błony  śluzowej  i  włókien  mięśniowych  przewodu

pokarmowego.

Zadanie 0.
Postawa  pacjenta  wobec  starości  charakteryzująca  się  brakiem
zaufania do otoczenia, odrzucaniem pomoc innych, pesymistycznym
patrzeniem na starość, to wg Bromleya postawa:

A.  aktywna,
B.  bierna,
C.  wyczekująca, obronna,
D.  agresywna.

Zadanie 0.
Będącemu w trudnej sytuacji życiowej pacjentowi geriatrycznemu,
pomocy w rozwiązaniu problemów mogą/może udzielić:

A .  ośrodki pomocy społecznej,
B.  pielęgniarka rodzinna,
C.  stowarzyszenia, instytucje kościelne,
D.  wszystkie wymienione podmioty.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce osób w wieku powyżej  60
lat są:

A.  choroby układu krążenia,
B.  choroby nowotworowe,
C.  choroby otępienne,
D.  wypadki i zatrucia.



Zadanie 0.
W opiece nad pacjentem geriatrycznym niepełnosprawnym dąży się
do:

A . zaplanowania  takiej  i lości  obowiązków  domowych,  aby
zapobiec  wystąpieniu  wtórnej  niesprawności
funkcjonalnej,

B . motywowania  do  samodzielnego  wykonywania  czynności
życia codziennego mimo występujących trudności,

C . wyręczania w niektórych czynnościach samoobsługowych,
aby zapobiec przemęczaniu się,

D . spełniania  wszystkich  próśb  pacjenta,  aby  nie  pogarszać
jego stanu emocjonalnego.

Zadanie 0.
Pacjenci w wieku podeszłym z zapaleniem płuc NIE powinni:

A .  leżeć w pozycji płaskiej,
B.  być oklepywani i nacierani,
C.  mieć prowadzonej gimnastyki oddechowej,
D.  mieć stosowanych inhalacji, tlenoterapii.

Zadanie 0.
W  pielęgnacji  chorego  w  stanie  otępiennym do  prawidłowych  NIE
należy następujący sposób postępowania:

A . nadopiekuńczość,  wyręczanie  pacjenta  ze  wszystkich
czynności,  ograniczanie  samodzielności  chorego  ze
względu na jego bezpieczeństwo,

B . zapewnienie  dostatecznej  i lości  ruchu,  właściwe
leczenie,  odżywianie,  profilaktyka  zaburzeń  i  schorzeń,
optymalna podaż płynów, snu, kontrola konsumpcji używek
i leków,

C . unikanie  częstych  zmian,  zbyt  dużych  wymagań  wobec
chorego,  pośpiechu,  zachowań  i  sytuacji,  które  mogą
wzmagać niepewność pacjenta,

D . dokładna obserwacja i kontrola funkcji organizmu, pomoc
w  przezwyciężaniu  obciążeń  psychicznych,  stwarzanie
możliwości utrzymania aktywności fizycznej i umysłowej,

Zadanie 0.
Według WHO, populacja uważana jest  za  "dojrzałą"  wówczas,  gdy
liczba osób powyżej 65 lat wynosi:

A .  do 4%,
B.  od 4 do 7%,
C.  od 7% - 16%,
D.  powyżej 16%.



Zadanie 0.
Asertywna odmowa powinna zawierać:

A . słowo  "nie",  jasną  informację,  o  tym  jak  zamierzamy
postąpić oraz uzasadnienie naszej odmowy,

B.  słowo "nie", przeproszenie i usprawiedliwienie się,
C . słowo  "nie",  stwierdzenie,  że  to  partner  jest  nie  w

porządku,
D . słowo  "nie",  przekonanie  rozmówcy,  że  mam  prawo  do

odmowy.

Zadanie 0.
Wypaleniem zawodowym nazywamy:

A.  objaw rozpoczynającej się choroby psychicznej,
B.  psychologiczne następstwo stresu,
C.  brak umiejętności wyrażania uczuć,
D.  brak zaufania do innych.

Zadanie 0.
Edukacja zdrowotna, to:

A . przekazywanie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do
zachowań korzystnych dla zdrowia,

B . proces,  w  którym  ludzie  uczą  się,  jak  dbać  o  własne
zdrowie i zdrowie społeczności, w której żyją,

C . aktywizowanie ludzi do wzmacniania własnego potencjału
zdrowia i podejmowania działań prozdrowotnych,

D.  umożliwienie ludziom decydowania o sprawach zdrowia.

Zadanie 0.
Taksonomia celów kształcenia zawiera dziedzinę:

A.  poznawczą, psychomotoryczną,
B.  afektywną, poznawczą, psychomotoryczną,
C.  afektywną, poznawczą,
D.  psychomotoryczną, afektywną.

Zadanie 0.
Niektórzy  autorzy  wprowadzają  rozróżnienie  pomiędzy
rehabilitacją  społeczną  (środowiskową)  a  rehabilitacją
zawodową. Rehabilitacja zawodowa to:

A.  nauczanie nowych ról społecznych,
B . nauczanie  pełnienia  dawnej  wykonywanych  ról  w

zmienionych warunkach,
C . zespół  czynności  podejmowanych  w  celu  przystosowania

osoby niepełnosprawnej do pracy zawodowej,
D . osiągnięcie  przez  osobę  rehabilitowaną  pełnej

akceptacji własnego kalectwa.



Zadanie 0.
Przywódca  grupy,  który  samodzielnie  podejmuje  decyzje,  narzuca
zdanie, wymusza podporządkowanie, to:

A .  autokrata,
B.  demokrata,
C.  l iberał,
D.  współpracujący.

Zadanie 0.
Czy w przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka/położna
może odmówić uczestniczenia w eksperymencie medycznym?

A . nie,  gdyż  musi  podporządkować  się  poleceniom
przełożonych,

B.  tak, może zignorować polecenie przełożonego,
C . tak,  może  odmówić,  wystarczy,  że  uzasadni  odmowę

ustnie,
D.  tak, może odmówić, uzasadniając odmowę pisemnie.

Zadanie 0.
Zezwolenie  na  wykonywanie  indywidualnej  praktyki  wydaje  s ię
pielęgniarce jeżeli:

A .  posiada prawo wykonywania zawodu,
B.  posiada specjalizację zawodową,
C . jest  członkiem  Związku  Zawodowego  Pielęgniarek  i

Położnych,
D.  dysponuje dużymi zasobami finansowymi.

Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Istotą  systemu rozliczania  wg  Jednorodnych Grup  Pacjentów jest
opłacanie świadczeń zdrowotnych na podstawie:

A.  liczby osobodni,
B.  liczby wypisanych pacjentów,
C.  liczby i rodzaju przyjętych pacjentów,
D.  tabeli cenowej w zależności od schorzenia.



Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Do pozytywnych mierników zdrowia zalicza się wskaźnik:

A.  zapadalności na choroby,
B.  długości życia,
C.  chorobowości,
D.  śmiertelności.

Zadanie 0.
Prewencja chorób to:

A . ograniczenie wpływu czynników ryzyka danej choroby albo
wzmocnienie  oddziaływania  licznych  czynników
redukujących podatność na chorobę,

B . osiągnięcie  przez  wszystkich  obywateli  poziomu  zdrowia
umożliwiającego  im  prowadzenie  życia  twórczego  pod
względem społecznym i ekonomicznym,

C . edukacja  zdrowotna  zorientowana  wyłącznie  na  czynniki
ryzyka,

D.  potrzeby zdrowotne młodych ludzi.

Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.



Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Spirometria  jest  badaniam  dodatkowym  wykorzystywanym
najczęściej w diagnostyce:

A.  gruźlicy,
B.  astmy oskrzelowej,
C.  zapalenia płuc,
D.  odmy opłucnowej.

Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  rozpoznaniu  zapalenia  żył  głębokich  należy
zastosować:

A . uniesienie  i  unieruchomienie  kończyny,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

B . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

C.  uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę,
D . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki

przeciwbólowe, kortykosteroidy.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.



Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Pole widzenia możemy ocenić:

A.  metodą konfrontacyjną,
B.  kierując strumień światła na źrenicę,
C.  przy pomocy tablic Snellena,
D.  przy pomocy oftalmoskopu.

Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.

Zadanie 0.
Objaw Kerniga polega na:

A . występowaniu  bólu  podczas  próby  przygięcia  głowy  do
klatki piersiowej,

B . występowaniu bólu podczas próby wyprostowania w kolanie
nogi zgiętej w stawach biodrowym i kolanowym,

C.  sztywności karku,
D . zgięciu  kończyn  dolnych  w  stawach  biodrowych  i

kolanowych przy przygięciu głowy do klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.



Zadanie 0.
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?

A . w  czwartej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie
prawej,

B.  gdziekolwiek w okolicy serca,
C . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  prawej  stronie

mostka,
D . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  lewej  stronie

mostka.

Zadanie 0.
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

A .  5-6 m,
B.  8 m,
C.  9 m,
D.  10 m.

Zadanie 0.
Ból osierdziowy:

A . charakteryzuje  ostry  początek,  nasilenie  dolegliwości  w
pozycji leżącej na lewym boku,

B.  jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C.  łagodnieje w pozycji siedzącej z pochyleniem do przodu,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.



Zadanie 0.
Test odwracalności obturacji oskrzeli jest wykonywany za pomocą
pomiaru  spirometrycznego  przed  i  po  podaniu  leku
rozszerzającego oskrzela. Jest dodatni w przypadku:

A.  odmy,
B.  sarkoidozy,
C.  astmy oskrzelowej,
D.  gruźlicy.

Zadanie 0.
Świsty, to:

A .  przerywane, krótkie dźwięki o wysokim lub niskim tonie,
B . skrzypiące,  skrobiące  odgłosy,  występujące  przy

wykonywaniu ruchów oddechowych,
C.  ciągłe odgłosy o wysokim tonie z elementami syczenia,
D . odgłosy  o  względnie  niskim  tonie  z  elementami

chrapliwości.

Zadanie 0.
Przeprowadzając  wywiad  z  pacjentem  odczuwającym  lęk,
pielęgniarka/położna, powinna:

A.  zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta,
B.  mówić spokojnie i konkretnie,
C.  uzyskać informacje tylko z dokumentacji,
D.  pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga, polega na:

A . stwierdzaniu  bolesności  przy  opukiwaniu  w  okolicy
lędźwiowej,

B.  braku reakcji źrenic na światło,
C . bolesności uciskowej przy lekkim, powierzchownym dotyku

powłok brzusznych,
D . bolesności  uciskowej  przy  nagłym  oderwaniu  ręki  silnie

uciskającej powłoki brzuszne.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.



Zadanie 0.
Twórcą teorii osiągania celu opieki pielęgniarskiej jest:

A .  I. King,
B.  C. Roy,
C.  J. Riehl - Sisca,
D.  B. Neuman.

Zadanie 0.
Z a  najbardziej  specyficzną  i  klasyczną  definicję  dla
pielęgniarstwa Międzynarodowa Rada Pielęgniarek przyjęła:

A . definicję  unikatowych  funkcji  pielęgniarki  V .
Henderson,

B.  definicję pielęgniarstwa F. Nightingale,
C.  definicję trzech systemów pielęgniarstwa D. Orem,
D . definicję  procesu  pielęgnowania  przyjętą  przez  NANDA

(North American Nursing Diagnosis Association).

Zadanie 0.
Praca naukowa poświęcona jednemu działowi jakiejś nauki, jednej
osobie, miejscowości, epoce to:

A.  rozprawa,
B.  opracowanie,
C.  monografia,
D.  esej.

Zadanie 0.
Celem badania naukowego jest:

A .  dążenie do wzbogacenia wiedzy,
B.  sprawdzenie technik i narzędzi badawczych,
C.  uświadomienie sobie, po co podejmujemy badania,
D.  sformułowanie problemów badawczych.

Zadanie 0.
Najwyższym  organem  Naczelnej  Izby  Pielęgniarek  i  Położnych
jest:

A .  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B.  Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
C.  Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Empatia w pracy pielęgniarki/położnej, określana jest jako:

A.  umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej moralnie,
B.  podporządkowanie się zaleceniom zwierzchnika,
C.  umiejętność wczuwania się w sytuację pacjenta,
D.  wypalenie zawodowe.



Zadanie 0.
Pierwszy Wydział Pielęgniarstwa powołano, w:

A.  Gdańsku,
B.  Warszawie,
C.  Poznaniu,
D.  Lublinie.

Zadanie 0.
Modalna jest to:

A .  średnia arytmetyczna,
B.  środkowa w szeregu uporządkowanym,
C.  wartość najczęściej występująca,
D.  średnia geometryczna.

Zadanie 0.
Które  z  poniższych  urządzeń  umożliwia  wysyłanie  poczty
elektronicznej poprzez sieć telefoniczną?

A.  klawiatura,
B.  skaner,
C.  drukarka,
D.  modem.



PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
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GRUPA 1
Zadanie 0.
Sedacja  w  opiece  nad  człowiekiem  przewlekle  chorym  jest  to
stosowanie środków:

A.  farmakologicznych,
B.  bodźcowych,
C.  psychoterapeutycznych,
D.  komplementarnych.

Zadanie 0.
System w pełni kompensacyjny D. Orem należy zastosować wobec
pacjenta:

A.  z rozpoznaniem cukrzycy,
B.  z rozpoznaniem marskości wątroby,
C.  w I okresie śpiączki wątrobowej,
D.  w śpiączce cukrzycowej.

Zadanie 0.
W  opracowywaniu  standardów  uwzględniane  są  następujące
kryteria:

A.  wiedzy, zamierzeń, celów organizacji,
B .  struktury, procesu, wyników,
C.  zamierzeń, jakości, doświadczenia,
D.  informacyjne, regulacyjne, przepisów prawa.

Zadanie 0.
Objawami przedawkowania opioidów u pacjenta przewlekle chorego
NIE jest:

A .  zwolnienie oddechów <10/min,
B.  słaba reakcja na światło,
C.  zaburzenie świadomości,
D.  biegunka.

Zadanie 0.
Dieta  pacjentów  z  rozpoznaniem  przewlekłego  zapaleniem
pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych NIE powinna zawierać:

A.  produktów z dużą zawartością błonnika,
B.  węglowodanów prostych,
C.  produktów z niską zawartością tłuszczu,
D.  warzyw i owoców gotowanych.



Zadanie 0.
Formalną  edukację  pielęgniarską  chorego  hospitalizowanego
zapoczątkowała:

A.  F. Nightingale,
B.  V. Henderson,
C.  B. Neuman,
D.  H. Peplau.

Zadanie 0.
W  hierarchii  potrzeb,  A .  Maslow  wyszczególnia  następujące
potrzeby:

A . bezpieczeństwa,  biologiczne,  odżywiania,  uznania,
pracy, szacunku, wysokiej pozycji społecznej

B . miłości,  bezpieczeństwa,  informacji,  samorealizacji,
nauki, pracy,

C.  biologiczne, odżywiania, pracy, uznania, informacji,
D . biologiczne,  bezpieczeństwa,  miłości,  samorealizacji,

szacunku.

Zadanie 0.
Poziom  samodzielności  chorego  przewlekle,  w  zakresie
podstawowych czynności życia codziennego, można ocenić stosując
skalę:

A.  Lawton,
B.  Barthel,
C.  Norton,
D.  IADL.

Zadanie 0.
Asystowanie  człowiekowi  w  rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu  14
fundamentalnych  potrzeb,  jeśli  on  sam  nie  ma  ku  temu
odpowiedniej  siły,  woli  lub  wiedzy  -  to  rola  pielęgniarki
według teorii:

A .  D. Orem,
B.  F. Nightingale,
C.  V. Henderson,
D.  B. Neuman.

Zadanie 0.
Który  z  objawów  fizykalnych  i  dolegliwości  jest  najbardziej
charakterystyczny dla niewydolności lewokomorowej?

A.  poszerzenie żył szyjnych,
B.  wodobrzusze,
C.  duszność w pozycji leżącej,
D.  obrzęki krążeniowe.



Zadanie 0.
W e  wczesnej  diagnostyce  klinicznej  świeżego  zawału  serca,
największe znaczenie posiada oznaczenie:

A.  troponiny sercowej,
B.  dehydrogenazy mleczanowej,
C.  aminotransferazy asparaginowej,
D.  aminotransferazy alaninowej.

Zadanie 0.
U  osób  powyżej  18  r.ż.,  które  nie  przyjmują  leków
hipotensyjnych, optymalne ciśnienie tętnicze krwi, to:

A .  ciśnienie skurczowe <120 mmHg, rozkurczowe <80 mmHg,
B . ciśnienie  skurczowe  120-129  mmHg,  rozkurczowe  80-84

mmHg,
C . ciśnienie  skurczowe  130-139  mmHg,  rozkurczowe  85-89

mmHg,
D . ciśnienie  skurczowe  140-149  mmHg,  rozkurczowe  90-95

mmHg.

Zadanie 0.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
skalę:

A.  ESC,
B.  TIMI,
C.  AVPU,
D.  NYHA.

Zadanie 0.
U  kobiet  stosujących  doustne  środki  antykoncepcyjne,  ryzyko
powikłań sercowo-naczyniowych zwiększa:

A.  dieta wegetariańska,
B.  palenie papierosów,
C.  siedzący tryb życia,
D.  alkohol.

Zadanie 0.
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa:

A.  cukrzyca,
B.  wartość trójglicerydów w osoczu krwi < 150 mg/dl,
C.  niska wartość cholesterolu frakcji HDL,
D.  palenie papierosów.



Zadanie 0.
Dzienne  spożycie  sol i  kuchennej  przez  chorych  z  nadciśnieniem
tętniczym, NIE powinno przekraczać na dobę:

A.  6 g,
B.  8 g,
C.  10 g,
D.  12 g.

Zadanie 0.
Objawy  niepożądane  występujące  w  trakcie  stosowania  enalapril
maleate, to:

A . bóle  i  zawroty  głowy,  kaszel,  skurcz  mięśni
szkieletowych,

B.  niedociśnienie ortostatyczne,
C.  zawroty głowy, zmęczenie, nadciśnienie ortostyczne,
D.  odpowiedzi A i B prawidłowe.

Zadanie 0.
Badanie  polegające  na  selektywnym podaniu  środka  cieniującego
do każdej z tętnic wieńcowych, to:

A .  echokardiografia,
B.  scyntygrafia serca,
C.  koronarografia,
D.  angioplastyka.

Zadanie 0.
Zmiany  w  EKG  -  całkowicie  niemiarowy  rytm,  trudne  do
zróżnicowania załamki P przy widocznych drobnych pofałdowaniach
linii izoelektrycznej, świadczą o:

A.  częstoskurczu komorowym,
B.  bloku przedsionkowo-komorowym,
C.  migotaniu przedsionków,
D.  trzepotaniu przedsionków.

Zadanie 0.
Palce pałeczkowate występują u osób z:

A .  chorobą niedokrwienną serca,
B.  zapaleniem mięśnia sercowego,
C.  ostrą niewydolnością serca,
D.  przewlekłym zespołem płucno-sercowym.



Zadanie 0.
D o  bezwzględnych  przeciwwskazań  leczenia  trombolitycznego  w
zawale serca należy:

A.  przebyty udar krwotoczny mózgu,
B.  aktualne leczenie przeciwkrzepliwe,
C.  niekontrolowane nadciśnienie,
D.  czynna nisza wrzodowa.

Zadanie 0.
Zwiększenie masy ciała u pacjenta z zaawansowaną niewydolnością
serca jest spowodowane:

A.  zwiększeniem całkowitej masy tłuszczu,
B.  zwiększeniem beztłuszczowej masy ciała,
C.  zwiększeniem obrzęków,
D.  kacheksją.

Zadanie 0.
Pacjent,  u  którego  rozpoznano  dusznicę  bolesną,  w  sytuacji
napadu bólowego powinien:

A . przyjąć  tabletkę  przeciwbólową,  odpocząć,  zapewnić
dopływ świeżego powietrza,

B . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę  i
tabletkę przeciwbólową,

C . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  po  trzech  kolejnych  dawkach  -
wezwać pogotowie,

D . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  powtórzyć  po  20  min.  dawkę
nitrogliceryny.

Zadanie 0.
Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek:

A . zmiany  ciśnienia  onkotycznego  i  hydrostatycznego,
pogorszenia ukrwienia tkanek,

B . długotrwałego  unieruchomienia,  zmiany  ciśnienia
osmotycznego,

C . wysokich  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  i
niewydolności nerek,

D . zasadowicy  metabolicznej,  przepuszczalności  naczyń
włosowatych.

Zadanie 0.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:

A.  prawokomorowej niewydolności krążenia,
B.  lewokomorowej niewydolności krążenia,
C.  chorobie wieńcowej,
D.  wstrząsie anafilaktycznym.



Zadanie 0.
Który  rodzaj  sportu  NIE  jest  wskazany  u  pacjenta  z
nadciśnieniem tętniczym?

A.  pływanie,
B.  jazda na rowerze,
C.  turystyka piesza,
D.  gimnastyka przyrządowa.

Zadanie 0.
Prawidłowo  przeprowadzony  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
pacjentów  w  podeszłym  wieku  otrzymujących  leki  hipotensyjne
obejmuje pomiar w pozycji:

A .  siedzącej i leżącej,
B.  wyłącznie stojącej,
C.  wyłącznie leżącej,
D.  siedzącej, leżącej i stojącej.

Zadanie 0.
Podstawowym  leczeniem  zmierzającym  do  uzyskania  reperfuzji  w
świeżym zawale serca, jest/są:

A.  wykonanie przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych,
B.  angiografia wieńcowa i podaż leków przeciwbólowych,
C.  jak najwcześniejsze leczenie trombolityczne,
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjent  po  niepowikłanym  zawale  mięśnia  sercowego,  poddany
rehabilitacji  kardiologicznej  w  momencie  wypisu  ze  szpitala
powinien:

A . pokonać  dystans  200  m,  idąc  pod  górę  po  powierzchni
nachylonej pod kątem 30°,

B.  wstawać i chodzić z pomocą innych osób,
C.  pokonać dystans 200 m i wysokość 2 piętra,
D.  pokonać dystans do 200 m, idąc po płaskiej powierzchni.

Zadanie 0.
Która  grupa  produktów  żywnościowych  jest  przeciwwskazana  w
nadciśnieniu tętniczym?

A.  pomidory, ogórki, sałata,
B.  groszek konserwowy, ketchup, konserwy mięsne,
C.  warzywa strączkowe, świeże mięso wołowe,
D.  kapusta biała i czerwona, świeże ryby.



Zadanie 0.
Pacjenta do zabiegu mediastinoskopii należy ułożyć w pozycji:

A .  Trendelenburga,
B.  bezpiecznej,
C.  Fowlera pod kątem 30°,
D.  płaskiej z lekko uniesioną klatką piersiową.

Zadanie 0.
Leczenie  lekami  z  grupy  receptorów  Beta2-mimetyków  w  postaci
wziewnej,  może  prowadzić  do  istotnego  spadku  w  surowicy  krwi
poziomu:

A.  wapnia,
B.  sodu,
C.  potasu,
D.  chlorków.

Zadanie 0.
Brachyterapia  jest  to  wprowadzenie  do  zajętego  chorobowo
odcinka oskrzela:

A.  wewnątrz oskrzelowego stentu,
B.  izotopu promieniotwórczego,
C.  platyny,
D.  substancji z grupy porfiryn.

Zadanie 0.
W celu wykrycia alergii, testy skórne wykonuje się metodą:

A.  prowokacji,
B.  kontaktową i wziewną,
C.  punktową i śródskórną,
D.  iniekcji i nakłucia.

Zadanie 0.
Duszność  pochodzenia  oddechowego  -  wydechowa  o  charakterze
obturacyjnym (zaporowym) występuje w:

A.  zwłóknieniu płuc,
B.  odmie opłucnowej,
C.  astmie oskrzelowej,
D.  zrostach opłucnej.

Zadanie 0.
Podczas torakocentezy jednorazowo NIE powinno się usunąć więcej
płynu niż:

A .  600 ml,
B.  1500 ml,
C.  1800 ml,
D.  2000 ml.



Zadanie 0.
W zaburzeniach wentylacji typu obturacyjnego stosuje się:

A . zwiększanie  zakresu  ruchów  części  kostnych  klatki
piersiowej,

B.  wzmacnianie siły mięśni klatki piersiowej,
C.  inhalacje, ułożenie drenażowe, oklepywanie,
D.  rozciąganie zmian w opłucnej (zrostów).

Zadanie 0.
Pielęgniarka  obserwując  chorego  długo  unieruchomionego,
zauważyła gwałtownie narastającą sinicę, nagły napad duszności,
znaczne  przyspieszenie  tętna  i  spadek  ciśnienia  tętniczego
krwi,  pacjent  zgłosił  si lny  ból  w  klatce  piersiowej.  Może
przypuszczać, że u chorego wystąpił:

A .  obrzęk płuc,
B.  napad dychawicy oskrzelowej,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  zespół hiperwentylacji.

Zadanie 0.
Oddech pogłębiony, tzw. oddech Kussmaula występuje m.in.:

A .  po zażyciu leków narkotycznych,
B.  w kwasicy metabolicznej,
C.  po udarze mózgu,
D.  jako objaw encefalopatii metabolicznej.

Zadanie 0.
Do skutków źle prowadzonej terapii tlenem zaliczamy:

A.  ból w klatce piersiowej, krwioplucie, kaszel, duszność,
B.  uzależnienie od tlenoterapii, duszność wdechowa,
C . wytwarzanie  dużej  i lości  wydzieliny  w  drogach

oddechowych, silny odruch kaszlowy,
D . wysuszenie błony śluzowej dróg oddechowych, uszkodzenie

płuc, zmiany w tkance mózgowej.

Zadanie 0.
Przed  pobraniem  krwi  tętniczej  z  tętnicy  promieniowej  należy
wykonać próbę:

A.  Allena,
B.  Petersa,
C.  Trendelenburga,
D.  opaskową.



Zadanie 0.
Do wczesnych powikłań torakocentezy NIE należy:

A.  odma opłucnowa,
B.  odruch wazowagalny,
C.  krwawienie do jamy opłucnej,
D.  ropniak opłucnej.

Zadanie 0.
Stanem bezpośredniego zagrożenia życia NIE jest odma:

A.  prężna,
B.  obustronna,
C.  z krwiakiem opłucnej,
D.  podskórna.

Zadanie 0.
Pacjenta do nakłucia jamy opłucnej należy ułożyć w pozycji:

A .  bezpiecznej,
B.  Semi Fowlera,
C.  Trendelenburga,
D.  siedzącej z lekkim pochyleniem do przodu.

Zadanie 0.
Wymioty  występujące  kilka  godzin  po  posiłku  są
charakterystyczne dla:

A.  choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  mocznicy,
C.  alergii pokarmowej,
D.  zwężenia odźwiernika.

Zadanie 0.
D o  szpitala  został  przyjęty  pacjent  z  bólami  brzucha  o
charakterze  napadowym  (falowym),  zatrzymaniem  gazów  i  stolca
(wzdęcia),  wymiotujący  treścią  cuchnącą  o  zabarwieniu
brunatno-zielonym  (tzw.  "wymioty  kałowe").  Powyższe  objawy
świadczą o:

A.  chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  krwawieniu z żylaków przełyku,
C.  niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego,
D.  atonii żołądka.

Zadanie 0.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  oligowolemicznego.



Zadanie 0.
W  żywieniu  chorych  z  rozpoznaną  chorobą  wrzodową  żołądka  i
dwunastnicy należy ograniczyć:

A.  pieczywo jasne, czerstwe,
B.  mleko,
C.  olej z oliwek,
D.  chude ryby.

Zadanie 0.
Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu
pokarmów  płynnych  i  stałych  z  jamy  ustnej  przez  gardło  do
przełyku, to:

A .  dysfazja,
B.  dysfagia,
C.  dysplazja,
D.  dyzartria.

Zadanie 0.
Podstawowym  badaniem  stosowanym  w  rozpoznawaniu  zaburzeń
motoryki przełyku, jest:

A .  manometria,
B.  impedancja,
C.  próba Bernsteina,
D.  próba czynnościowa.

Zadanie 0.
Które  z  podanych  pokarmów  są  przeciwwskazane  dla  chorego  z
zespołem jelita drażliwego w okresie biegunek?

A.  mocna herbata,
B.  woda mineralna niegazowana,
C.  gotowane warzywa,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?

A . spadek  odporności,  brak  łaknienia,  bolesne  parcie  na
stolec,

B . uogólnione  obrzęki,  si lny  opasujący  ból  w  nadbrzuszu,
bóle głowy,

C . odczuwanie  świądu  skóry,  wodobrzusze,  zaburzenia
świadomości,

D . spadek  masy  ciała,  niepokój  z  powodu  kołatania  serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu.



Zadanie 0.
Które  z  niżej  wymienionych  badań  NIE  należy  do  endoskopowej
diagnostyki gastroenterologicznej?

A.  sigmoidoskopia,
B.  endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna,
C.  ezofagoskopia,
D.  cystoskopia.

Zadanie 0.
Zwiastunami encefalopatii wątrobowej są:

A.  apatia, stan splątania, nudności,
B.  tężyczka, zaburzenia orientacji, wymioty,
C.  zaburzenia orientacji oraz pobudzenie motoryczne,
D.  halucynacje, przemijająca ślepota, brak łaknienia.

Zadanie 0.
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:

A .  na wznak,
B.  kolankowo-łokciowej,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.

Zadanie 0.
Do rozwoju zastoinowej marskości wątroby predysponuje:

A.  lamblioza,
B.  przewlekła niewydolność krążenia lewokomorowa,
C.  niewydolność żylna,
D.  przewlekła niewydolność krążenia prawokomorowa.

Zadanie 0.
Priorytetowym działaniem w leczeniu ostrej biegunki jest:

A . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  bez  określania
antybiogramu,

B . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  po  określeniu
antybiogramu,

C.  zastosowanie środków zapierających,
D.  wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych.



Zadanie 0.
D o  powstawania  zakażeń  szpitalnych  układu  moczowego,
szczególnie predysponuje:

A . płeć  męska,  przepuklina  pachwinowa,  przyjmowanie
poniżej 1000 ml. płynów na dobę,

B . przyjmowanie  niesterydowych  leków  przeciwzapalnych,
otyłość, długotrwała hospitalizacja,

C . długotrwała  antybiotykoterapia,  niesprawność  w
poruszaniu się, klimakterium,

D . płeć  żeńska,  instrumentacja  dróg  moczowych,  obniżona
odporność.

Zadanie 0.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:

A.  bolesne oddawanie moczu,
B.  konieczność oddawania moczu w nocy,
C.  obecność białka w moczu,
D.  zwiększone wydalanie moczu.

Zadanie 0.
Celem  działań  pielęgniarki  w  opiece  nad  pacjentem,  u  którego
występuje nietrzymanie moczu jest:

A .  stwierdzenie przyczyny nietrzymania moczu,
B.  zapobieganie infekcjom układu moczowego, odleżynom,
C.  prowadzenie bilansu płynów,
D.  zapobieganie moczeniu się chorego.

Zadanie 0.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  szczególnie
charakterystyczna dla chorego z rozpoznaną przewlekłą mocznicą?

A.  obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry,
B.  świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności,
C.  wyniszczenie, bradykardia, bóle mięśniowe,
D.  obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia.

Zadanie 0.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej niewydolności nerek,
B.  ostrej niewydolności nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.



Zadanie 0.
Dobowa ilość moczu mniejsza niż 100 ml, określana jest mianem:

A.  oligurii,
B .  anurii,
C.  pyurii,
D.  poliurii.

Zadanie 0.
Mocz zdrowego dorosłego człowieka, pobrany w warunkach pełnej
aseptyki:

A .  zawiera nieliczne bakterie,
B.  nie zawiera patogenów,
C.  zawiera nieliczne grzyby,
D.  zawiera nieliczne pierwotniaki.

Zadanie 0.
W  określaniu  zapotrzebowania  ilościowego  na  białko  w  diecie
pacjenta  z  przewlekłą  niewydolnością  nerek,  leczonego
zachowawczo wykorzystuje się:

A . stężenie  mocznika  i  kreatyniny  w  osoczu  krwi,  klirens
kreatyninowy oraz ilość białka wydalanego z moczem,

B . i lość  białka  wydalanego  z  moczem,  stężenie  kreatyniny  i
mocznika w surowicy krwi, stan odżywienia pacjenta,

C . stężenie  kreatyniny  i  mocznika  w  moczu  oraz  i lość
wydalanego  białka  z  moczem,  poziom  sodu  i  potasu  w
surowicy krwi,

D . stan  odżywienia  pacjenta  i  poziom  elektrolitów  w
surowicy krwi.

Zadanie 0.
Śladowy białkomocz:

A.  najczęściej świadczy o uszkodzeniu nerek,
B . może  wystąpić  fizjologicznie  np.  przy  długotrwałej

pozycji stojącej,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Które z  wymienionych działań jest/są istotne w prewencji  chorób
nerek?

A.  skuteczne leczenie infekcji paciorkowcowych,
B.  szczepienia ochronne przeciw grypie,
C.  normalizowanie hemoglobiny glikozylowanej,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Do cech fizykalnych moczu należy:

A . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  gęstość  względna  i
pH,

B . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  białkomocz,
cukromocz, wałeczkomocz,

C.  cukromocz, białkomocz,
D.  krwiomocz, leukocyturia, wałeczkomocz, bakteriomocz.

Zadanie 0.
W  diecie  chorego  na  cukrzycę  węglowodany  powinny  pokrywać
zapotrzebowanie energetyczne w:

A.  50û60%,
B.  20û30%,
C.  15%,
D.  80%.

Zadanie 0.
Do objawów hipoglikemii NIE należy:

A.  głód, drżenie, osłabienie,
B.  podniecenie, niepokój, poty, bladość, bóle głowy,
C.  nadmierne pragnienie,
D.  kołatanie, szybkie bicie serca.

Zadanie 0.
Test obciążenia glukozą wykonywany jest w celu:

A.  ustalenia dawek insuliny w cukrzycy jawnej,
B.  rozpoznania cukrzycy utajonej,
C.  sprawdzenia reakcji organizmu w wyrównanej cukrzycy,
D.  oceny glikozurii.

Zadanie 0.
Określenie Wymiennik Węglowodanowy oznacza taką porcję danego
produktu, która dostarcza przyswajalne węglowodany w ilości:

A .  10 gram,
B.  50 gram,
C.  100 gram,
D.  150 gram.



Zadanie 0.
Prawidłowa kolejność czynności wykonywanych przez osobę chorą
na cukrzycę, to:

A . pomiar  stężenia  glukozy  we  krwi,  wstrzyknięcie
insuliny, spożycie posiłku,

B . wstrzyknięcie  insuliny,  pomiar  glukozy  we  krwi,
spożycie posiłku,

C . spożycie  posiłku,  pomiar  glukozy,  wstrzyknięcie
insuliny,

D . spożycie  posiłku,  wstrzyknięcie  insuliny,  pomiar
glukozy.

Zadanie 0.
W ciągu i lu minut pacjent poddany doustnemu testowi obciążenia
glukozą powinien wypić glukozę?

A.  3 - 5,
B.  5 - 10,
C.  10 - 15,
D.  25 - 30.

Zadanie 0.
HbA1C oznacza średni poziom:

A.  glukozy we krwi w okresie ostatnich 2-3 miesięcy,
B.  glukozy we krwi w okresie ostatnich 2-3 tygodni,
C.  glukozy we krwi w ciągu ostatniej doby,
D.  hemoglobiny we krwi w okresie ostatnich 2-3 miesięcy.

Zadanie 0.
Zapasową fiolkę insuliny należy przechowywać:

A.  w zamrażalniku,
B.  w lodówce w temp. od + 4˚ do + 8˚C,
C.  w temperaturze pokojowej bez dostępu światła,
D.  w apteczce domowej.

Zadanie 0.
Otyłość rozpoznajemy, gdy BMI:

A.  jest większe niż 30 kg/m2,
B.  wynosi 25,0-29,9 kg/m2,
C.  wynosi 18,5-24,9 kg/m2,
D.  jest mniejsze niż 19 kg/m2.



Zadanie 0.
Do typowych objawów nadczynności tarczycy należą:

A . spowolnienie  funkcji  psychicznych  i  motorycznych,
senność, suchość skóry, obrzęki tkanki podskórnej,

B . uczucie  gorąca,  drżenie  rąk,  kołatanie  serca,
chudnięcie, wzmożona potliwość,

C . drżenie  rąk,  kołatanie  serca,  spowolnienie  funkcji
psychicznych, chudnięcie,

D . kołatanie serca, wzmożona potliwość, nadmierna senność,
uczucie gorąca, nadmierna masa ciała.

Zadanie 0.
N a  pełnoobjawowy  przełom  tarczycowy  składa  się  m.in.  wysoka
gorączka  >38-40˚C.  Pielęgniarka  uczestnicząc  w  procesie
terapeutycznym powinna unikać:

A.  stosowania okładów chłodzących,
B.  podawania p/gorączkowo paracetamolu,
C.  podawania p/gorączkowo salicylanów,
D.  podawania leków p/tarczycowych.

Zadanie 0.
Metformina jest lekiem należącym do grupy:

A.  pochodnych sulfonylomocznika,
B.  biguanidów,
C.  inhibitorów trawienia skrobi w jelicie,
D.  tiazolidienedionów.

Zadanie 0.
Właściwa  pielęgnacja  stóp  w  cukrzycy  polega  m.in.  na
codziennym:

A . myciu  pod  bieżącą  wodą  o  temperaturze  poniżej  37˚C  i
nawilżaniu  kremem,  z  wyjątkiem  przestrzeni  między
palcami,

B . myciu  w  letniej  wodzie,  nie  przepływającej,  ponieważ
powoduje  zmiękczenie  skóry  i  łatwiejsze  usuwanie
zrogowaciałego  naskórka  oraz  nawilżanie  kremem,
zwłaszcza przestrzeni między palcami,

C . myciu w wodzie o temperaturze 40˚C (w celu poprawienia
krążenia)  i  natłuszczaniu  głównie  przestrzeni  między
palcami,

D . moczeniu  w  gorącej  wodzie  z  dodatkiem  soli ,  w  celu
poprawy krążenia obwodowego.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  produktów  cechują  się  niskim  indeksem
glikemicznym?

A.  ziemniaki, banan, biały chleb pszenny,
B.  jabłko, mleko, fasola szparagowa,
C.  ryż, makaron, płatki kukurydziane,
D.  biały chleb pszenny, mleko, arbuz.

Zadanie 0.
Wchłanianie insuliny jest najszybsze po wstrzyknięciu:

A.  w obrębie brzucha,
B.  do tkanki podskórnej uda,
C.  do tkanki podskórnej ramion,
D.  do tkanki podskórnej w okolicy międzyłopatkowej.

Zadanie 0.
W opiece nad pacjentem z gruczolakiem przysadki mózgowej należy
uwzględnić zmiany w zakresie funkcji narządu wzroku. Będą to:

A.  zaburzenia akomodacji oka,
B.  zaburzenia widzenia barwnego,
C.  ubytki w polu widzenia,
D.  dalekowzroczność.

Zadanie 0.
Powiększenie  rąk  i  stóp,  twarzoczaszki  i  języka,  pogrubienie
rysów  twarzy,  obrzęk  tkanek  miękkich,  zwiększenie  masy  ciała  -
to obraz kliniczny:

A.  zespołu lub choroby Cushinga,
B . obrzęku  śluzowatego  w  przebiegu  niedoczynności

tarczycy,
C.  akromegalii,
D.  otyłości.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  czynników  NIE  są  uznanymi  czynnikami
ryzyka zachorowania na białaczkę?

A.  związki chemiczne - benzen,
B.  pleśnie produkujące aflatoksyny,
C.  kortykosteroidy,
D.  promieniowanie jonizujące.

Zadanie 0.
Źródłem żelaza hemowego są:

A.  orzechy,
B.  brokuły,
C.  podroby,
D.  ryby.



Zadanie 0.
N a  początku  farmakoterapii  preparatami  żelaza,  chorego  należy
uprzedzić o możliwości wystąpienia:

A.  bólu głowy,
B.  zaburzeń czynności przewodu pokarmowego,
C.  ciemnego zabarwienia moczu,
D.  świądu skóry.

Zadanie 0.
Objawy  charakterystyczne  dla  niedokrwistości  z  niedoboru
witaminy B12:

A.  rozwijają się bardzo szybko,
B.  dotyczą w pierwszej kolejności zmian pulmonologicznych,
C.  dotyczą w pierwszej kolejności układu pokarmowego,
D . rozwijają  s ię  bardzo  powoli  i  podstępnie,  co  pozwala  na

fizjologiczną adaptację organizmu.

Zadanie 0.
Które,  z  poniższych  elementów  planu  pielęgnacyjnego,  odnoszą
s ię  do  opieki  nad  pacjentem,  u  którego  w  przebiegu  ostrej
białaczki szpikowej doszło do wylewu krwi do jamy stawowej?

A . ograniczenie ruchomości stawu objętego wylewem krwawym,
pomoc  w  czynnościach  dnia  codziennego,  obserwacja
natężenia bólu, komasacja czynności,

B . założenie  gipsu  na  staw  objęty  wylewem  krwawym,
prowadzenie  bilansu  płynów,  ułożenie  w  pozycji
wysokiej, nawilżanie powietrza,

C . zastosowanie  opatrunku  z  płynu  Burowa  na  staw  objęty
wylewem  krwawym,  komasowanie  czynności,  stosowanie
diety ubogobiałkowej, praca w masce ochronnej,

D . stosowanie  diety  bogatobiałkowej,  obserwowanie  powłok
skórnych,  toaleta  ciała  letnią  wodą,  podawanie  ciepłych
płynów do picia.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  powikłań  poprzetoczeniowych,  dotyczących
przetaczania krwi, je j składników lub produktów krwiopochodnych
zalicza się:

A .  przeciążenie krążenia i wstrząs anafilaktyczny,
B.  reakcje gorączkowe i alergiczne,
C . zakażenie  przenoszone  drogą  krwi  i  zapalenie  wątroby

typu B i C,
D.  wstrząs septyczny.



Zadanie 0.
Głównym źródłem witaminy B12 są:

A.  owoce cytrusowe, jarzyny, produkty zbożowe, ryby,
B.  jarzyny, owoce, mleko, pieczywo razowe,
C.  wątroba, nerki, mleko, jaja, mięso,
D.  drożdże, pomidory, żółtko jaj, orzeszki ziemne.

Zadanie 0.
Zadaniem  priorytetowym  w  pielęgnowaniu  pacjenta  z  ostrą
białaczką szpikową jest:

A .  przygotowanie do przeszczepu szpiku kostnego,
B.  ochrona przed zakażeniem egzogennym i endogennym,
C.  poprawa kondycji fizycznej,
D.  właściwe odżywienie chorego.

Zadanie 0.
Opiekując  się  pacjentką  leczoną  chemioterapeutykami  w  okresie
intensywnego wypadania włosów, należy:

A.  wzmocnić poczucie własnej wartości u chorej,
B.  zaproponować noszenie chusteczki lub peruki,
C . poinformować  chorą  o  przejściowym  charakterze

dolegliwości,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Erytromelalgia charakterystyczna jest dla:

A.  niewydolności oddechowej,
B.  niewydolności krążenia,
C.  czerwienicy prawdziwej,
D.  przewlekłej białaczki szpikowej.

Zadanie 0.
Koncentrat  krwinek  czerwonych  musi  być  przechowywany  w
temperaturze:

A.  od -5░C do -1░C ,
B.  od 0░C do +1░C,
C.  od + 2░C do + 6░C,
D.  do 10░C.

Zadanie 0.
Dla  pacjenta  z  rozpoznaną  ostrą  białaczką  szpikową  w  okresie
zaostrzenia, charakterystyczne jest:

A .  wzmożone pragnienie, duszność, wilgotny kaszel,
B.  suchy kaszel, bradykardia, obniżona odporność,
C.  tachykardia, ból, krwawienie ze śluzówek jamy ustnej,
D . wylewy krwawe do skóry, obniżona odporność, podwyższona

temperatura.



Zadanie 0.
Konsekwencją granulocytopenii jest:

A . obniżony poziom wszystkich elementów morfotycznych krwi
i  wzrost podatności na krwawienie z naturalnych otworów
ciała,

B . podwyższony poziom wszystkich elementów morfotycznych
krwi  i  związane  z  tym  ryzyko  wystąpienia  zatorów  i
zakrzepów,

C . zmniejszenie  odporności  i  wzrost  podatności  na
zakażenie,

D.  zwiększone ryzyko na krwawienia i krwawienia samoistne.

Zadanie 0.
Pancytopenia, to:

A .  obniżenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
B.  obniżenie wszystkich elementów morfotycznych krwi,
C.  podwyższenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
D.  podwyższenie wszystkich elementów morfotycznych krwi.

Zadanie 0.
U chorego z czerwienicą prawdziwą w celu zmniejszenia czynności
układu czerwonokrwinkowego należy zastosować dietę:

A .  bogatobiałkową z przewagą białek roślinnych,
B.  bogatobiałkową z przewagą białek zwierzęcych,
C.  wegetariańską,
D.  węglowodanowo-tłuszczową.

Zadanie 0.
Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną:

A.  niedokrwistości hypoplastycznej,
B.  wstrząsu oligowolemicznego,
C.  niedokrwistości sideropenicznej,
D.  niedokrwistości megaloblastycznej.

Zadanie 0.
Krioprecypitat  po  rozmrożeniu  należy  przetoczyć  choremu  w
ciągu:

A.  dowolnego czasu,
B.  15 minut,
C.  30 minut,
D.  1 godziny.



Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  składników  pokarmowych  zwiększa
wchłanianie żelaza pokarmowego?

A.  nienasycone kwasy tłuszczowe,
B.  białka pochodzenia zwierzęcego,
C.  kwas foliowy,
D.  kwas askorbinowy.

Zadanie 0.
Dodatnia próba opaskowa jest charakterystyczna dla:

A.  hemofili i A,
B.  trombocytopenii,
C.  niedokrwistości aplastycznej,
D.  zespołu Schoenleina-Henocha.

Zadanie 0.
Pacjent,  u  którego  w  leczeniu  stosuje  s ię  glikokortykosterydy,
powinien stosować dietę:

A .  niskotłuszczową, bez ograniczeń płynowych,
B.  bogatą w produkty wysokoenergetyczne,
C.  bezsolną oraz unikać spożywania nadmiaru płynów,
D.  warzywno-owocową, z ograniczeniem garbników.

Zadanie 0.
Charakterystyczne  zmiany  skórne  w  toczniu  rumieniowatym
układowym, to:

A.  rumień na twarzy w kształcie motyla,
B.  błyszczące, duże oczy,
C.  ścieńczenie nosa, zwężenie czerwieni wargowej,
D.  zmiany trądzikowe.

Zadanie 0.
Najczęstsze  odchylenia  w  badaniach  laboratoryjnych  w
reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) to:

A .  niedokrwistość, występowanie antygenu HLA B27,
B . podwyższone  wartości  OB,  CRP,  obecność  czynnika

reumatoidalnego,
C.  podwyższone OB, obecność przeciwciał ANA,
D.  niedokrwistość, wzrost fosfatazy kwaśnej.

Zadanie 0.
Jedna  z  najbardziej  typowych  lokalizacji  procesu  zapalnego  w
zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK) to:

A.  mięśnie obręczy barkowej,
B.  stawy międzypaliczkowe rąk i stóp,
C.  stawy krzyżowo-biodrowe,
D.  stawy kolanowe.



Zadanie 0.
Najmniejszą zawartość puryn posiadają:

A.  kurczak, szynka, łosoś, boczek, grzyby,
B.  grzyby, szparagi, groch, indyk, wątroba,
C.  chleb, soki owocowe, jaja, mleko, orzechy,
D.  sardynki, kasze, drożdże, nerki, herbata.

Zadanie 0.
Kinezyterapia to:

A . forma  zimnolecznictwa  z  zastosowaniem  temperatury
poniżej 0 stopni C,

B . leczenie  ruchem  (ćwiczenia  bierne  i  czynne,  w
odciążeniu i z oporem),

C . forma  rehabilitacji  psycho-ruchowej,  z  zastosowaniem
koni,

D.  terapia zajęciowa - rysunkowa.

Zadanie 0.
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla:

A.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
B.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
C.  choroby zwyrodnieniowej stawów,
D.  osteoporozy.

Zadanie 0.
D o czynników ryzyka  związanych z  odżywianiem i  stylem życia  w
rozwoju osteoporozy zaliczamy:

A.  aktywny tryb życia,
B.  ograniczenie spożycia kawy,
C.  małą podaż wapnia,
D.  niepalenie tytoniu.

Zadanie 0.
Zmiany w nerkach występujące u chorych z  toczniem układowym
dotyczą:

A.  kłębuszków nerkowych, cewek i naczyń nerkowych,
B.  cewek nerkowych, pęcherza moczowego,
C.  pęcherza moczowego, przewodów moczowych,
D.  wszystkich wymienionych.



Zadanie 0.
W  zesztywniającym  zapaleniu  stawów  kręgosłupa  dolegliwości
bólowe podczas spoczynku nocnego:

A.  nasilają się,
B.  zmniejszają się,
C.  ustępują całkowicie,
D.  pozostają bez zmian.

Zadanie 0.
Wskazaniem do nakłucia stawu jest/są:

A.  uzyskanie materiału do badania,
B.  usunięcie płynu,
C.  podanie leku,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Objawy uboczne mogące występować u pacjenta chorego na toczeń
układowy, w trakcie podawania cyklofosfamidu, to:

A .  nudności, wymioty, wypadanie włosów,
B.  zmniejszona odporność na zakażenia,
C.  uszkodzenie układu krwionośnego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W  reumatoidalnym  zapaleniu  stawów,  pierwsze  objawy  dotyczą
zwykle:

A.  dużych stawów dłoni i stóp,
B.  dużych stawów dłoni i małych stawów stóp,
C.  stawów kręgosłupa i małych stawów stóp,
D . drobnych  stawów  dłoni,  następnie  stawów  kolan  i

śródstopia.

Zadanie 0.
W  pracowni  radiologicznej  pacjent  otrzymał  środek  cieniujący,
p o  czym  wystąpiły  u  niego  objawy  wstrząsu  anafilaktycznego.
Pacjenta należy ułożyć w pozycji:

A . siedzącej,  podać  wodę  do  picia  i  t len  do  oddychania
oraz leki przeciwbólowe,

B . leżącej  z  uniesionymi  lekko  do  góry  nogami,  utrzymać
drożność  dróg  oddechowych,  podać  adrenalinę,
phenazolinę,  calcium,  hydrocortison,  płyn
wieloelektrolitowy i tlen do oddychania,

C . półwysokiej,  podać  t len  do  oddychania,  antybiotyk  oraz
phenazolinę,  calcium,  hydrocortison  i  płyn
wieloelektrolitowy,

D . płaskiej,  podać  leki  uspokajające,  adrenalinę,  t len  do
oddychania oraz płyn wieloelektrolitowy.



Zadanie 0.
Jeżeli  niemożliwe  jest  stosowanie  diety  eliminacyjnej  u  chorego
z alergią pokarmową, pacjent powinien:

A . unikać  potraw  nieznanych  i  gotowych,  alkoholu,  soków
owocowych,  powinien  spożywać  w  większości  pokarmy
gotowane,

B.  spożywać posiłki gotowe, dużą ilość różnych owoców,
C . spożywać potrawy z rusztu, ryby, może spożywać orzechy,

a także posiłki na zasadzie prób i błędów,
D . sporządzić  l istę  potraw  "dozwolonych"  i

"niedozwolonych",  może  spożywać  soki  owocowe  i  owoce
egzotyczne, mleko krowie i jaja kurze.

Zadanie 0.
Obrzęk naczynioruchowy Quinckiego zajmuje najczęściej:

A . twarz,  wargi,  błony  śluzowe  jamy  ustnej,  gardła,
krtani, części odsiebne kończyn, narządy płciowe,

B.  klatkę piersiową i kończyny górne,
C.  klatkę piersiową i kończyny dolne oraz narządy płciowe,
D.  brzuch, narządy płciowe oraz kończynę dolną lewą.

Zadanie 0.
Aby  rozpoznać  nierzeżączkowe  zapalenie  cewki  moczowej  należy
pobrać do badania:

A . rozmaz  z  wydzieliny  szyjki  macicy  barwiony  metodą
Gramma,

B . wydzielinę z cewki moczowej lub szyjki macicy i wykonać
test na obecność chlamydia trachomatis,

C . śl inę lub płyn mózgowo-rdzeniowy na obecność chlamydia
trachomatis,

D.  próbkę krwi na PCR oraz posiew.

Zadanie 0.
Kilak jest główną zmianą patologiczną kiły:

A .  pierwotnej,
B.  wtórnej,
C.  późnej,
D.  utajonej.

Zadanie 0.
Zakażenie kiłą w sposób pośredni następuje poprzez:

A.  przedmioty zakażone Treponema pallidum oraz przez krew,
B.  gryzonie i owady,
C.  drogę kropelkową i przez krew,
D.  drogę pokarmową i przez krew.



Zadanie 0.
Pierwszym  widocznym  objawem  kiły,  występującym  po  około  3-4
tygodniach od momentu zakażenia jest:

A . owrzodzenie  pierwotne  (objaw  pierwotny)  niebolesne  z
powiększeniem okolicznych węzłów chłonnych,

B . owrzodzenie bolesne bez powiększenia okolicznych węzłów
chłonnych,

C.  owrzodzenie podudzi i węzłów chłonnych,
D . owrzodzenie  żołądka  i  przełyku,  wraz  z  powiększeniem

narządów.

Zadanie 0.
Każda krew jest potencjalnie zakaźna, w związku z tym:

A . każde  narzędzie  i  całe  użyte  wyposażenie  musi  być
traktowane  jako  potencjalne  źródło  patogenów
przenoszonych przez krew,

B . każde  narzędzie  i  całe  użyte  wyposażenie  nie  musi  być
traktowane jako potencjalne źródło patogenów,

C . wyłącznie  wyposażenie  powinno  być  traktowane  jako
potencjalne źródło patogenów,

D . wyłącznie  narzędzia  ostre  powinny  być  traktowane  jako
źródło patogenów.

Zadanie 0.
Rozpoznanie  AIDS  stawia  się  w  chwili  zdiagnozowania  u  osoby
wirusa  HIV.  O  zaawansowanym  niedoborze  odporności  stanowią
również  różne  schorzenia,  w  tym  nowotwory.  Jednym  z  z
nowotworów definiujących AIDS jest:

A .  chłoniak Hodgkina,
B.  szpiczak mnogi,
C.  mięsak Kaposiego,
D.  nowotwór jajnika.

Zadanie 0.
Postawa  pacjenta  wobec  starości  charakteryzująca  się  brakiem
zaufania do otoczenia, odrzucaniem pomoc innych, pesymistycznym
patrzeniem na starość, to wg Bromleya postawa:

A.  aktywna,
B.  bierna,
C.  wyczekująca, obronna,
D.  agresywna.



Zadanie 0.
Pacjent  walczący  między  depresją  poprzedzoną  beznadziejną
pustką a nadzieją na wyzdrowienie, zahamowanie postępu choroby,
bezbolesną śmierć, to pacjent będącyw fazie:

A .  negatywnych emocji, sprzeciwu, agresji i buntu,
B.  pokoju, zgody, akceptacji, pożegnania,
C.  negocjacji dotyczących przeżycia,
D.  wewnętrznego zmagania.

Zadanie 0.
Jakie  zmiany  w  przewodzie  pokarmowym  są  charakterystyczne  u
osoby w wieku podeszłym?

A.  wzmożenie produkcji soków trawiennych,
B.  obniżona kwaśność soku żołądkowego,
C.  zwiększenie ruchliwości przewodu pokarmowego,
D . rozrost  błony  śluzowej  i  włókien  mięśniowych  przewodu

pokarmowego.

Zadanie 0.
Pacjenci w wieku podeszłym z zapaleniem płuc NIE powinni:

A .  leżeć w pozycji płaskiej,
B.  być oklepywani i nacierani,
C.  mieć prowadzonej gimnastyki oddechowej,
D.  mieć stosowanych inhalacji, tlenoterapii.

Zadanie 0.
W  pielęgnacji  chorego  w  stanie  otępiennym do  prawidłowych  NIE
należy następujący sposób postępowania:

A . nadopiekuńczość,  wyręczanie  pacjenta  ze  wszystkich
czynności,  ograniczanie  samodzielności  chorego  ze
względu na jego bezpieczeństwo,

B . zapewnienie  dostatecznej  i lości  ruchu,  właściwe
leczenie,  odżywianie,  profilaktyka  zaburzeń  i  schorzeń,
optymalna podaż płynów, snu, kontrola konsumpcji używek
i leków,

C . unikanie  częstych  zmian,  zbyt  dużych  wymagań  wobec
chorego,  pośpiechu,  zachowań  i  sytuacji,  które  mogą
wzmagać niepewność pacjenta,

D . dokładna obserwacja i kontrola funkcji organizmu, pomoc
w  przezwyciężaniu  obciążeń  psychicznych,  stwarzanie
możliwości utrzymania aktywności fizycznej i umysłowej,



Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce osób w wieku powyżej  60
lat są:

A.  choroby układu krążenia,
B.  choroby nowotworowe,
C.  choroby otępienne,
D.  wypadki i zatrucia.

Zadanie 0.
Będącemu w trudnej sytuacji życiowej pacjentowi geriatrycznemu,
pomocy w rozwiązaniu problemów mogą/może udzielić:

A .  ośrodki pomocy społecznej,
B.  pielęgniarka rodzinna,
C.  stowarzyszenia, instytucje kościelne,
D.  wszystkie wymienione podmioty.

Zadanie 0.
W opiece nad pacjentem geriatrycznym niepełnosprawnym dąży się
do:

A . zaplanowania  takiej  i lości  obowiązków  domowych,  aby
zapobiec  wystąpieniu  wtórnej  niesprawności
funkcjonalnej,

B . motywowania  do  samodzielnego  wykonywania  czynności
życia codziennego mimo występujących trudności,

C . wyręczania w niektórych czynnościach samoobsługowych,
aby zapobiec przemęczaniu się,

D . spełniania  wszystkich  próśb  pacjenta,  aby  nie  pogarszać
jego stanu emocjonalnego.

Zadanie 0.
Według WHO, populacja uważana jest  za  "dojrzałą"  wówczas,  gdy
liczba osób powyżej 65 lat wynosi:

A .  do 4%,
B.  od 4 do 7%,
C.  od 7% - 16%,
D.  powyżej 16%.

Zadanie 0.
Mediator NIE powinien:

A.  być bezstronny,
B.  podejmować decyzji,
C .  zbierać i porządkować informacji,
D.  być akceptowany przez obie strony.



Zadanie 0.
Idealnym typem kierownika jest:

A .  dyktator,
B.  autokrata,
C.  l iberał,
D.  demokrata.

Zadanie 0.
Istotą  kształcenia  ustawicznego  zaakceptowaną  przez  UNESCO
jest:

A . idea  obejmująca  całe  życie  człowieka  i  służąca  jego
rozwojowi,

B.  idea obejmująca doskonalenie zawodowe uczących,
C.  doskonalenie zawodowe pracujących,
D . doskonalenie  zawodowe  pracujących  w  zakresie

wychowania.

Zadanie 0.
Najlepsze  efekty  procesu  kształcenia  i  samokształcenia  powstają
w sytuacji, gdy osobie uczącej się:

A . n ie  stawia  się  żadnych  wymagań  i  dostarcza  się  dużego
wsparcia,

B . stawia  się  wymagania  i  dostarcza  odpowiedniego
wsparcia,

C.  stawia się wymagania i nie dostarcza się wsparcia,
D . nie  stawia  się  żadnych  wymagań  i  nie  dostarcza  się

wsparcia.

Zadanie 0.
Podstawowym kryterium zdrowia w ujęciu socjologicznym jest:

A .  brak choroby,
B.  brak niepełnosprawności,
C.  funkcjonowanie społeczne jednostki,
D.  stosowanie profilaktyki w działaniach ochrony zdrowia.

Zadanie 0.
Siedliskowa  koncepcja  promocji  zdrowia  dotyczy  następujących
obszarów:

A.  szkoła,
B.  rodzina,
C.  zakład pracy,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 0.
Oprócz  funkcji  ochronnej  autonomii  zawodu,  kodeksy  etyki
zawodowej spełniają funkcję/funkcje:

A.  dyrektywną,
B.  oceniającą,
C.  umacniającą i podtrzymującą identyfikację zawodową,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Przedmiotem zainteresowania deontologii pielęgniarstwa są:

A.  kwestie związane z wykonywaniem zawodu,
B.  prawa, obowiązki i powinności moralne pielęgniarki,
C . czynniki  decydujące  o  moralnej  wartości  działań  grupy

zawodowej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

A . licencja  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej,  posiadanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  uzyskiwana  po  spełnieniu  określonych
wymagań,

B . zewnętrzny  proces  oceny  zakładów  opieki  zdrowotnej,
dobrowolnie  poddających  się  takiej  ocenie,  który  polega
n a  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami,

C . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej,

D . podejmowanie  działań w przypadkach ocen  negatywnych,
otrzymanych od ankietowanych pacjentów.

Zadanie 0.
Istotą  systemu rozliczania  wg  Jednorodnych Grup  Pacjentów jest
opłacanie świadczeń zdrowotnych na podstawie:

A.  liczby osobodni,
B.  liczby wypisanych pacjentów,
C.  liczby i rodzaju przyjętych pacjentów,
D.  tabeli cenowej w zależności od schorzenia.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  działań  NIE  należy  do  zadań  kadry
kierowniczej?

A . znalezienie  odpowiedzi  dlaczego  nie  osiągnięto  w  tym
roku  zaplanowanego  poziomu  realizacji  świadczeń
zdrowotnych,

B . ustalenie  i lości  możliwych  do  wykonania  świadczeń
zdrowotnych,

C . wyjaśnienie  pracownikom  w  jaki  sposób  należy  wykonać
nowe zadanie,

D.  pomoc pracownikom w wykonywaniu zadań.

Zadanie 0.
Do których mierników stanu zdrowia należy zachorowalność?

A . pozytywnych,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby zaistniałych w analizowanym czasie,

B . negatywnych,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby zaistniałych w analizowanym czasie,

C . negatywnych, określających liczbę osób chorych w danym
czasie,

D . narażenia,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby w analizowanym czasie.

Zadanie 0.
Umieralność  to  miernik  stanu  zdrowia,  który  określa  l iczbę
zgonów:

A.  zaistniałych w danej populacji, w danym czasie,
B . z  powodu  określonej  jednostki  chorobowej  w  danym

czasie,
C . zaistniałych  tylko  wśród  populacji  osób  po  70  roku

życia,
D . wyłącznie  niemowląt  w  badanej  populacji,  w  danym

czasie.

Zadanie 0.
Promocja zdrowia według dokumentu "Karta Ottawska" oznacza:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B . proces  mający  na  celu  poprawę  stanu  zdrowia
społeczeństwa,

C . system  kształcenia  jednostek  i  społeczeństwa  w  zakresie
utrzymania  pełnej  sprawności  psychicznej,  f izycznej  i
społecznej,

D . działania podejmowane przez ochronę zdrowia i mające na
celu  poprawę  lub  utrzymanie  pełnej  sprawności
psychicznej, fizycznej i społecznej.



Zadanie 0.
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek  jest
elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować:

A.  raka,
B.  torbiel,
C.  gruczolakowłókniaka,
D.  dysplazję włóknistą sutka.

Zadanie 0.
Miejscem  fizjologicznego  odgłosu  opukowego  stłumionego,  w
trakcie badania opukiwaniem klatki piersiowej jest okolica:

A.  lewego łuku żebrowego i żołądka,
B.  prawego łuku żebrowego i serca,
C.  lewego i prawego łuku żebrowego,
D.  prawego łuku żebrowego i żołądka.

Zadanie 0.
W prawidłowym zapisie EKG w odprowadzeniu aVR, załamek P jest:

A .  zawsze ujemny,
B.  zawsze dodatni,
C.  dwufazowy,
D.  "ukryty" w odcinku ST.

Zadanie 0.
Podczas badania otoskopowego u osoby dorosłej, małżowinę uszną
należy:

A.  odciągnąć do dołu, do tyłu i trochę na zewnątrz,
B.  odciągnąć do góry, do tyłu i trochę na zewnątrz,
C.  odciągnąć do dołu, do przodu,
D.  pozostawić bez odciągania.

Zadanie 0.
Oddech Biota charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.



Zadanie 0.
Przeciwmiażdżycowo działa cholesterol:

A .  frakcji HDL,
B.  frakcji LDL,
C.  VLDL,
D.  całkowity.

Zadanie 0.
Metodą  badania  fizykalnego  jamy  brzusznej,  polegającą  na
głębokim  uciskaniu  brzucha  w  lewym  dolnym  kwadrancie  i
pojawienie  s ię  bólu  w  przeciwległym  prawym  dolnym  kwadrancie
brzucha określa się mianem objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Rowsinga,
D.  Goldflama.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
Badanie  objawu  Lasseque'a  jest  badaniem  oceniającym
nieprawidłowości:

A .  w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych,
B.  w obrębie nerwów okoruchowych,
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi,
D.  rotacji w stawie biodrowym.

Zadanie 0.
Badanie  chorych  z  podejrzeniem  infekcji  ośrodkowego  układu
nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:

A.  Brudzińskiego i Kerniga,
B.  Goldflama i Blumberga,
C.  Chełmońskiego i Goldflama,
D.  Chvostka i Goldflama.



Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
Uniesiony  odcinek  ST,  może  przemawiać  za  niżej  wymienionymi
stanami, z WYJĄTKIEM:

A.  dusznicy bolesnej Prinzmetala,
B.  świeżego zawału pełnościennego,
C.  zatrucia naparstnicą,
D.  zapalenia osierdzia.

Zadanie 0.
Pole widzenia możemy ocenić:

A.  metodą konfrontacyjną,
B.  kierując strumień światła na źrenicę,
C.  przy pomocy tablic Snellena,
D.  przy pomocy oftalmoskopu.

Zadanie 0.
Podstawowymi objawami duszności u niemowlęcia są:

A.  zwolniony oddech, brak apetytu, gorączka,
B . przyspieszony  oddech,  szary  cień  wokół  ust,  ruch

skrzydełkowy nosa,
C.  przyspieszony oddech, zaczerwienienie twarzy, niepokój,
D.  zwolniony oddech, nadmierna potliwość, brak łaknienia.

Zadanie 0.
Pierwszy  ton  serca  (T1)  jest  najgłośniejszy  nad  koniuszkiem
serca. Powstaje on w następstwie zamknięcia zastawek:

A.  trójdzielnej i pnia płucnego,
B.  dwudzielnej i aorty,
C.  dwudzielnej i pnia płucnego,
D.  dwudzielnej i trójdzielnej.

Zadanie 0.
W  czasie  wstrząsu,  nie  tylko  anafilaktycznego,  ciśnienie
tętnicze krwi jest:

A .  znacznie podwyższone,
B.  znacznie obniżone,
C.  nieznacznie podwyższone,
D.  w normie.



Zadanie 0.
Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku:

A.  nacieku zapalnego płuc,
B.  guza płuc,
C.  marskości płuca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjent  przywieziony  przez  karetkę  oddycha  regularnie  ok.  8
razy  na  minutę,  źrenice  są  znacznie  zwężone.  Oddech  pacjenta
jest  prawdopodobnie  wynikiem  depresji  ośrodka  oddechowego
spowodowanego przez:

A.  kokainę,
B.  opioidy,
C.  benzodiazepiny,
D.  cytostatyki.

Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Prawidłowo  wykonany  pomiar  obwodu  głowy  dziecka  powinien
obejmować obwód głowy zmierzony na wysokości:

A .  ciemienia przedniego i guzowatości potylicznej,
B.  łuków brwiowych i guzowatości potylicznej,
C.  małżowin usznych i guzowatości potylicznej,
D.  guzów czołowych i guzowatości potylicznej.

Zadanie 0.
Świsty, to:

A .  przerywane, krótkie dźwięki o wysokim lub niskim tonie,
B . skrzypiące,  skrobiące  odgłosy,  występujące  przy

wykonywaniu ruchów oddechowych,
C.  ciągłe odgłosy o wysokim tonie z elementami syczenia,
D . odgłosy  o  względnie  niskim  tonie  z  elementami

chrapliwości.



Zadanie 0.
Znaczenie  zdrowego  środowiska  dla  zdrowia  społeczeństwa  było
przedmiotem wyjaśnień:

A.  V. Henderson,
B.  F. G. Abdellah,
C.  F. Nightingale,
D.  P. Benner.

Zadanie 0.
Najwyższą trafność zewnętrzną mają badania:

A.  bez ślepej próby,
B.  randomizowane,
C.  retrospektywne,
D.  historyczne.

Zadanie 0.
Ankieta  i  kwestionariusz  są  to  techniki,  w  których  odpowiedź
uzyskuje się w formie:

A.  ustnej,
B.  pisemnej,
C.  ustnej bądź pisemnej,
D.  ustalonej przez badacza.

Zadanie 0.
Instrukcja  jest  jednym  z  etapów  konstruowania  ankiet  i
kwestionariuszy i ma na celu:

A.  wyeliminowanie zbyt ogólnikowo postawionego problemu,
B . zapobiec sugestiom w zakresie dobierania i formułowania

pytań w sposób zbyt ogólnikowy,
C . przygotowanie  wstępnego  wyjaśnienia,  poprzedzającego

odpowiedzi osób badanych na postawione im pytania,
D . przygotowanie  wstępnego  wyjaśnienia  w  zakresie

stosowanych metod statystycznych.

Zadanie 0.
Profesjonalizm  to  szczególny  przejaw  rozwoju  zawodu
charakteryzujący się:

A .  pełną samodzielnością w spełnianiu zadań zawodowych,
B.  istnieniem specjalistycznego szkolnictwa zawodowego,
C.  prawem do kontroli własnej pracy,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Pierwszymi ustaleniami podstaw prawnych zawodu pielęgniarki w
Polsce był/a:

A . Standard programowy szkół pielęgniarskich w Warszawie i
Wrocławiu z roku 1921,

B . Statut Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych
z roku 1925,

C.  Ustawa o pielęgniarstwie z roku 1935,
D.  Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z roku 1996.

Zadanie 0.
Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności  obliczania  średnich,  odchyleń  od  średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:

A.  systemy operacyjne,
B.  edytory tekstu,
C.  bazy danych,
D.  arkusze kalkulacyjne.

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.

Zadanie 0.
Którą  z  miar  statystycznych  należy  wyznaczyć,  aby
scharakteryzować  zmienność  miesięcznej  l iczby  wykonywanych
operacji w roku, którego dotyczą dane?

A.  współczynnik asymetrii,
B .  medianę,
C.  modalną,
D.  odchylenie standardowe.



PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 100410
GRUPA 1
Zadanie 0.
Długość i jakość życia osób przewlekle chorych zależy od:

A . dostępności  do  dobrej  jakości  świadczeń  leczniczych  i
pielęgniarskich,

B . dostępności  do  dobrej  jakości  świadczeń
rehabilitacyjnych i opiekuńczych,

C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Pacjent  z  rozpoznaną  astmą  oskrzelową,  nie  posiada  wiedzy
dotyczącej  czynników  wyzwalających  objawy  astmy,  ani  też
motywacji  do  podjęcia  zgłębienia  wiedzy.  Który  z  systemów
pielęgnowania  wg  Orem,  powinien  być  zastosowany  w  opiece  nad
pacjentem?

A.  system w pełni kompensacyjny,
B.  system częściowo-kompensacyjny,
C.  system wspierająco-uczący,
D.  system rozwojowy.

Zadanie 0.
Astenia jest, to:

A .  obniżenie łaknienia,
B.  zespół wyniszczenia psychicznego,
C.  uczucie nasilonego zmęczenia,
D.  utrata masy ciała.

Zadanie 0.
Pojęcie  prewencji  pierwszorzędnej,  drugorzędnej  i
trzeciorzędnej do pracy pielęgniarki wprowadziła:

A.  V. Henderson,
B.  B. Neuman,
C.  C. Roy,
D.  F. Nightingale.

Zadanie 0.
Sedacja  w  opiece  nad  człowiekiem  przewlekle  chorym  jest  to
stosowanie środków:

A.  farmakologicznych,
B.  bodźcowych,
C.  psychoterapeutycznych,
D.  komplementarnych.



Zadanie 0.
Model  relacji  międzyludzkich  pielęgniarka  -  pacjent  został
opracowany przez:

A.  C. Roy,
B.  F. Nightingale,
C.  H. Peplau,
D.  J. Watson.

Zadanie 0.
N a  pierwszy  etap  procesu  pielęgnowania  -  rozpoznawanie  stanu
pacjenta i środowiska, składają się poniższe fazy, z wyjątkiem:

A.  gromadzenia danych,
B.  określenia zasobów ludzkich, rzeczowych,
C.  stawiania diagnozy pielęgniarskiej,
D.  analizowania i syntetyzowanie danych,

Zadanie 0.
Nurt  filozoficzny,  który  wywiera  największy  wpływ  na  przemiany
zachodzące w pielęgniarstwie to:

A.  ascetyzm,
B.  romantyzm,
C.  pragmatyzm,
D.  humanizm.

Zadanie 0.
Model pielęgnowania F. Nightinghale należy do grupy teorii:

A .  potrzeby,
B.  środowisko,
C.  systemy,
D.  interakcje.

Zadanie 0.
W e  wczesnej  diagnostyce  klinicznej  świeżego  zawału  serca,
największe znaczenie posiada oznaczenie:

A.  troponiny sercowej,
B.  dehydrogenazy mleczanowej,
C.  aminotransferazy asparaginowej,
D.  aminotransferazy alaninowej.



Zadanie 0.
U  osób  powyżej  18  r.ż.,  które  nie  przyjmują  leków
hipotensyjnych, optymalne ciśnienie tętnicze krwi, to:

A .  ciśnienie skurczowe <120 mmHg, rozkurczowe <80 mmHg,
B . ciśnienie  skurczowe  120-129  mmHg,  rozkurczowe  80-84

mmHg,
C . ciśnienie  skurczowe  130-139  mmHg,  rozkurczowe  85-89

mmHg,
D . ciśnienie  skurczowe  140-149  mmHg,  rozkurczowe  90-95

mmHg.

Zadanie 0.
Zmiany  w  EKG  -  całkowicie  niemiarowy  rytm,  trudne  do
zróżnicowania załamki P przy widocznych drobnych pofałdowaniach
linii izoelektrycznej, świadczą o:

A.  częstoskurczu komorowym,
B.  bloku przedsionkowo-komorowym,
C.  migotaniu przedsionków,
D.  trzepotaniu przedsionków.

Zadanie 0.
Przy  kolejnym pobieraniu  krwi  do  badań  biochemicznych  pacjent
powinien przyjąć pozycję:

A .  siedzącą,
B.  leżącą,
C.  jak w poprzednim badaniu,
D.  jakąkolwiek.

Zadanie 0.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
skalę:

A.  ESC,
B.  TIMI,
C.  AVPU,
D.  NYHA.

Zadanie 0.
Dzienne  spożycie  sol i  kuchennej  przez  chorych  z  nadciśnieniem
tętniczym, NIE powinno przekraczać na dobę:

A.  6 g,
B.  8 g,
C.  10 g,
D.  12 g.



Zadanie 0.
Która  grupa  produktów  żywnościowych  jest  przeciwwskazana  w
nadciśnieniu tętniczym?

A.  pomidory, ogórki, sałata,
B.  groszek konserwowy, ketchup, konserwy mięsne,
C.  warzywa strączkowe, świeże mięso wołowe,
D.  kapusta biała i czerwona, świeże ryby.

Zadanie 0.
Pacjent,  u  którego  rozpoznano  dusznicę  bolesną,  w  sytuacji
napadu bólowego powinien:

A . przyjąć  tabletkę  przeciwbólową,  odpocząć,  zapewnić
dopływ świeżego powietrza,

B . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę  i
tabletkę przeciwbólową,

C . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  po  trzech  kolejnych  dawkach  -
wezwać pogotowie,

D . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  powtórzyć  po  20  min.  dawkę
nitrogliceryny.

Zadanie 0.
W  farmakologicznym  przygotowaniu  pacjenta  do  koronarografii
należy uwzględnić odstawienie dostnych leków:

A.  przeciwzakrzepowych,
B.  hipotensyjnych,
C.  przeciwpłytkowych,
D.  hipolipemicznych.

Zadanie 0.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest:

A .  ponaparstnicowe zaburzenie rytmu,
B.  napadowy częstoskurcz nadkomorowy,
C.  migotanie przedsionków,
D.  trzepotanie przedsionków.

Zadanie 0.
Objawy  niepożądane  występujące  w  trakcie  stosowania  enalapril
maleate, to:

A . bóle  i  zawroty  głowy,  kaszel,  skurcz  mięśni
szkieletowych,

B.  niedociśnienie ortostatyczne,
C.  zawroty głowy, zmęczenie, nadciśnienie ortostyczne,
D.  odpowiedzi A i B prawidłowe.



Zadanie 0.
Zwiększenie masy ciała u pacjenta z zaawansowaną niewydolnością
serca jest spowodowane:

A.  zwiększeniem całkowitej masy tłuszczu,
B.  zwiększeniem beztłuszczowej masy ciała,
C.  zwiększeniem obrzęków,
D.  kacheksją.

Zadanie 0.
U  kobiet  stosujących  doustne  środki  antykoncepcyjne,  ryzyko
powikłań sercowo-naczyniowych zwiększa:

A.  dieta wegetariańska,
B.  palenie papierosów,
C.  siedzący tryb życia,
D.  alkohol.

Zadanie 0.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:

A.  prawokomorowej niewydolności krążenia,
B.  lewokomorowej niewydolności krążenia,
C.  chorobie wieńcowej,
D.  wstrząsie anafilaktycznym.

Zadanie 0.
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa:

A.  cukrzyca,
B.  wartość trójglicerydów w osoczu krwi < 150 mg/dl,
C.  niska wartość cholesterolu frakcji HDL,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 0.
Niedostosowanie  szerokości  mankietu  do  obwodu  ramienia
pacjenta,  podczas  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  powoduje
uzyskanie:

A.  niezmienionych wartości ciśnienia,
B . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
C . zawyżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
D . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu standardowego u osób otyłych.



Zadanie 0.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
C.  trwa 20-30 minut i więcej,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Czynnikami  zakłócającymi  impulsy  pochodzące  z  układu
elektrostymulującego są:

A.  rezonans magnetyczny, telefon komórkowy,
B.  promieniowanie jonizujące, odkurzacz elektryczny,
C.  defibrylacja, golarka elektryczna,
D.  żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek:

A . zmiany  ciśnienia  onkotycznego  i  hydrostatycznego,
pogorszenia ukrwienia tkanek,

B . długotrwałego  unieruchomienia,  zmiany  ciśnienia
osmotycznego,

C . wysokich  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  i
niewydolności nerek,

D . zasadowicy  metabolicznej,  przepuszczalności  naczyń
włosowatych.

Zadanie 0.
Prawidłowo  przeprowadzony  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
pacjentów  w  podeszłym  wieku  otrzymujących  leki  hipotensyjne
obejmuje pomiar w pozycji:

A .  siedzącej i leżącej,
B.  wyłącznie stojącej,
C.  wyłącznie leżącej,
D.  siedzącej, leżącej i stojącej.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  rozpoczęcia  rehabilitacji  u  pacjenta  po
zawale mięśnia sercowego jest:

A . brak bólów wieńcowych, zaburzeń przewodnictwa, zaburzeń
rytmu,

B . normalizacja  ciśnienia  i  tętna,  wskaźników
biochemicznych martwicy mięśnia sercowego,

C . powrót  do  prawidłowo  ukształtowanego  zespołu  QRS,
załamka Q, załamka T,

D.  postawa pacjenta nieakceptująca planów rehabilitacji.



Zadanie 0.
Charakterystyczne objawy podmiotowe astmy to:

A . napadowa  duszność,  głównie  wydechowa,  świszczący
oddech, kaszel,

B.  duszność wdechowa, świszczący oddech, kaszel,
C.  duszność głównie wdechowa, kaszel wilgotny, gorączka,
D . kaszel  z  odksztuszaniem,  krwioplucie,  przyspieszony

oddech.

Zadanie 0.
Pacjenta do nakłucia jamy opłucnej należy ułożyć w pozycji:

A .  bezpiecznej,
B.  Semi Fowlera,
C.  Trendelenburga,
D.  siedzącej z lekkim pochyleniem do przodu.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniami do oklepywania klatki piersiowej są:

A . nowotwór  w  obrębie  klatki  piersiowej,  odma  opłucnowa,
zatorowość płucna, ostra niewydolność płucna,

B . zapalenie  płuc,  przewlekła  obturacyjna  choroba  płuc,
zatorowość płucna, ostra niewydolność płucna,

C . mukowiscydoza,  gruźlica,  osteoporoza,  niewydolność
serca,

D . przewlekła  obturacyjna  choroba  płuc,  astma,  choroby
płuc śródmiąższowe.

Zadanie 0.
U chorych na astmę, przed bronchoskopią należy wykonać badania
na APTT, INR, liczbę płytek krwi, oraz:

A.  odstawić acenokumarol,
B.  podać lek rozszerzający oskrzela,
C.  podać heparynę,
D.  wykonać gazometrię z krwi tętniczej.

Zadanie 0.
Pacjenta z rozpoznaną małą odmą opłucnową należy ułożyć:

A.  na boku po stronie odmy,
B.  na plecach,
C.  na boku po stronie przeciwnej niż występuje odma,
D.  na brzuchu.



Zadanie 0.
Przed  pobraniem  krwi  tętniczej  z  tętnicy  promieniowej  należy
wykonać próbę:

A.  Allena,
B.  Petersa,
C.  Trendelenburga,
D.  opaskową.

Zadanie 0.
Do wczesnych powikłań torakocentezy NIE należy:

A.  odma opłucnowa,
B.  odruch wazowagalny,
C.  krwawienie do jamy opłucnej,
D.  ropniak opłucnej.

Zadanie 0.
Przy  doustnym leczeniu  przeciwzakrzepowym zatorowości  płucnej
INR powinien wynosić:

A .  do 0.9,
B.  1-1.9,
C.  2.0-3.0,
D.  3.1-4.0.

Zadanie 0.
Pulsoksymetria  jest  nieinwazyjną  metodą  przezskórnego
monitorowania:

A.  wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SaO2),
B.  ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO2),
C . wysycenia  tlenem  hemoglobiny  krwi  tętniczej  (SaO2)  i

częstotliwości tętna,
D . ciśnienia  parcjalnego  tlenu  we  krwi  tętniczej  (PaO2)  i

częstotliwości tętna.



Zadanie 0.
Samolot  jest  niezalecanym  środkiem  lokomocji  dla  pacjentów  z
POCHP, ponieważ:

A . podczas  podróży  samolotem  może  dojść  do  wzrostu
ciśnienia  parcjalnego  tlenu  powyżej  95  mmHg  i
wystąpienia  hipoksji  bez  wcześniejszej  niewydolności
oddechowej,

B . podczas  podróży  samolotem  może  dojść  do  spadków
ciśnienia  parcjalnego  tlenu  <25  mmHg  i  wystąpienia
ischemii  z  wcześniejszymi  objawami  niewydolności
oddechowej,

C . podczas  podróży  samolotem  może  dojść  do  wzrostu
ciśnienia  parcjalnego  tlenu  powyżej  95  mmHg  i
wystąpienia  hipoksemii  z  wcześniejszymi  objawami
niewydolności oddechowej,

D . podczas  podróży  samolotem  może  dojść  do  spadków
ciśnienia  parcjalnego  tlenu  <25  mmHg  i  wystąpienia
hipoksemii bez wcześniejszej niewydolności oddechowej.

Zadanie 0.
Pacjent,  po  wykonaniu  bronchoskopii,  może  spożyć  pierwszy
posiłek w czasie:

A .  od 0,5 do 1 godziny,
B.  od 2 do 3 godzin,
C.  od 4 do 5 godzin,
D.  od 6 do 7 godzin.

Zadanie 0.
Podczas torakocentezy jednorazowo NIE powinno się usunąć więcej
płynu niż:

A .  600 ml,
B.  1500 ml,
C.  1800 ml,
D.  2000 ml.

Zadanie 0.
Rozległe  owrzodzenia  w  obrębie  błony  śluzowej  jamy  ustnej
pokryte  brudnoszarym  nalotem,  łatwo  krwawiące,  świadczą  o
zapaleniu jamy ustnej:

A .  grzybiczym,
B.  opryszczkowym,
C.  wrzodziejącym,
D.  nieżytowym.



Zadanie 0.
Dieta  wysokoenergetyczna,  niskoresztkowa,  bogata  w  witaminy,
białko, składniki mineralne, wskazana jest dla chorych z:

A .  kamicą pęcherzyka żółciowego,
B.  zespołem jelita drażliwego,
C.  wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego,
D.  owsicą.

Zadanie 0.
Priorytetowym działaniem w leczeniu ostrej biegunki jest:

A . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  bez  określania
antybiogramu,

B . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  po  określeniu
antybiogramu,

C.  zastosowanie środków zapierających,
D.  wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych.

Zadanie 0.
W  których  odcinkach  jelita  grubego  najczęściej  rozwija  s ię
choroba nowotworowa?

A.  okrężnicy wstępującej i zstępującej,
B.  kątnicy i okrężnicy esowatej,
C.  odbytnicy i bańce odbytniczej,
D.  przejściu między okrężnicą esowatą a odbytnicą.

Zadanie 0.
Objaw krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego może
wystąpić u osoby:

A.  stosującej często ibuprofen,
B.  leczonej hipotensyjnie,
C.  stosującej paracetamol,
D.  stosującej leki przeciwcukrzycowe.

Zadanie 0.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  oligowolemicznego.



Zadanie 0.
D o  szpitala  został  przyjęty  pacjent  z  bólami  brzucha  o
charakterze  napadowym  (falowym),  zatrzymaniem  gazów  i  stolca
(wzdęcia),  wymiotujący  treścią  cuchnącą  o  zabarwieniu
brunatno-zielonym  (tzw.  "wymioty  kałowe").  Powyższe  objawy
świadczą o:

A.  chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  krwawieniu z żylaków przełyku,
C.  niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego,
D.  atonii żołądka.

Zadanie 0.
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:

A .  na wznak,
B.  kolankowo-łokciowej,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.

Zadanie 0.
Wymioty  występujące  kilka  godzin  po  posiłku  są
charakterystyczne dla:

A.  choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  mocznicy,
C.  alergii pokarmowej,
D.  zwężenia odźwiernika.

Zadanie 0.
Obserwując  chorego  z  niewydolnością  wątroby  pielęgniarka
powinna zwrócić szczególną uwagę na:

A.  występowanie bólu i towarzyszące mu objawy emocjonalne,
B . aktywność  psychomotoryczną  chorego  oraz  stan

świadomości,
C.  reakcje na bodźce zewnętrzne,
D.  rodzaj niewydolności wątroby.

Zadanie 0.
W  opiece  nad  pacjentem  z  niedrożnością  jelit,  należy  zwrócić
szczególną uwagę na:

A.  bilans płynów,
B.  stan świadomości,
C.  zabarwienie powłok skórnych,
D.  temperaturę ciała.



Zadanie 0.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?

A . spadek  odporności,  brak  łaknienia,  bolesne  parcie  na
stolec,

B . uogólnione  obrzęki,  si lny  opasujący  ból  w  nadbrzuszu,
bóle głowy,

C . odczuwanie  świądu  skóry,  wodobrzusze,  zaburzenia
świadomości,

D . spadek  masy  ciała,  niepokój  z  powodu  kołatania  serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 0.
Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu
pokarmów  płynnych  i  stałych  z  jamy  ustnej  przez  gardło  do
przełyku, to:

A .  dysfazja,
B.  dysfagia,
C.  dysplazja,
D.  dyzartria.

Zadanie 0.
Proszę wskazać FAŁSZYWE stwierdzenie:

A . zakażenie  wirusem  HCV  ujawnia  się  często  na  etapie
przewlekłego zapalenia wątroby lub marskości wątroby,

B . w  leczeniu  przewlekłego  zapalenia  wątroby  typu  C
stosuje się interferon alfa,

C.  zakażenie WZW typ A prowadzi do marskości wątroby,
D . przetrwanie antygenemii  HBs ponad 6  miesięcy wskazuje

na przewlekłe zapalenie wątroby.

Zadanie 0.
Określenie "eradykacja Helicobacter pylori" oznacza:

A . brak bakterii  w śluzówce żołądka co najmniej  4  tygodnie
po zakończonym leczeniu,

B . brak  bakterii  w  śluzówce  żołądka  bezpośrednio  po
zakończeniu leczenia,

C . stosowanie  w  leczeniu  zakażenia  Helicobacter  pylori
schematu  przyjętego  w  Raporcie  Uzgodnionym  w
Maastricht,

D . stosowanie  skojarzonego  leczenia  inhibitorem  pompy
protonowej, amoxycyliną i klarytromycyną.



Zadanie 0.
Śladowy białkomocz:

A.  najczęściej świadczy o uszkodzeniu nerek,
B . może  wystąpić  fizjologicznie  np.  przy  długotrwałej

pozycji stojącej,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej niewydolności nerek,
B.  ostrej niewydolności nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.

Zadanie 0.
Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?

A . zmiana zabarwienia moczu jest zawsze objawem dysfunkcji
nerek,

B . u  chorych z przewlekłą mocznicą i lość wydalanego moczu
w ciągu doby nie przekracza 400 ml,

C . dieta  bogata  w  mięso,  sery,  sól  kuchenną,  sprzyja
powstawaniu kamicy szczawianowej,

D . niedokrwistość  towarzyszy  zawsze  objawom  przewlekłej
niewydolności nerek.

Zadanie 0.
W  określaniu  zapotrzebowania  ilościowego  na  białko  w  diecie
pacjenta  z  przewlekłą  niewydolnością  nerek,  leczonego
zachowawczo wykorzystuje się:

A . stężenie  mocznika  i  kreatyniny  w  osoczu  krwi,  klirens
kreatyninowy oraz ilość białka wydalanego z moczem,

B . i lość  białka  wydalanego  z  moczem,  stężenie  kreatyniny  i
mocznika w surowicy krwi, stan odżywienia pacjenta,

C . stężenie  kreatyniny  i  mocznika  w  moczu  oraz  i lość
wydalanego  białka  z  moczem,  poziom  sodu  i  potasu  w
surowicy krwi,

D . stan  odżywienia  pacjenta  i  poziom  elektrolitów  w
surowicy krwi.

Zadanie 0.
Wskaż zdanie PRAWDZIWE dotyczące nerek:

A.  nerki pełnią zadanie narządu wydalniczego,
B.  nerki pełnią zadanie narządu wewnątrzwydzielniczego,
C . w  nerkach  wytwarzany  jest  hormon  erytropoetyna,

hamujący wytwarzanie erytrocytów w szpiku,
D.  prawidlowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Celem  działań  pielęgniarki  w  opiece  nad  pacjentem,  u  którego
występuje nietrzymanie moczu jest:

A .  stwierdzenie przyczyny nietrzymania moczu,
B.  zapobieganie infekcjom układu moczowego, odleżynom,
C.  prowadzenie bilansu płynów,
D.  zapobieganie moczeniu się chorego.

Zadanie 0.
Do cech fizykalnych moczu należy:

A . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  gęstość  względna  i
pH,

B . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  białkomocz,
cukromocz, wałeczkomocz,

C.  cukromocz, białkomocz,
D.  krwiomocz, leukocyturia, wałeczkomocz, bakteriomocz.

Zadanie 0.
Które  z  podanych  poniżej  produktów  może  spożywać  pacjent  z
rozpoznaną kamicą wapniową nerek?

A.  gruszki, sery topione, ziemniaki,
B.  jabłka, masło, marchew,
C.  sery białe, kawa naturalna, kasza gryczana,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
D o  powstawania  zakażeń  szpitalnych  układu  moczowego,
szczególnie predysponuje:

A . płeć  męska,  przepuklina  pachwinowa,  przyjmowanie
poniżej 1000 ml. płynów na dobę,

B . przyjmowanie  niesterydowych  leków  przeciwzapalnych,
otyłość, długotrwała hospitalizacja,

C . długotrwała  antybiotykoterapia,  niesprawność  w
poruszaniu się, klimakterium,

D . płeć  żeńska,  instrumentacja  dróg  moczowych,  obniżona
odporność.

Zadanie 0.
Mocz zdrowego dorosłego człowieka, pobrany w warunkach pełnej
aseptyki:

A .  zawiera nieliczne bakterie,
B.  nie zawiera patogenów,
C.  zawiera nieliczne grzyby,
D.  zawiera nieliczne pierwotniaki.



Zadanie 0.
Celem diety w przewlekłej niewydolności nerek jest:

A . przystosowanie  żywienia  do  upośledzonej  czynności
chorych  nerek  i  dostarczenie  ustrojowi  wszystkich
niezbędnych składników pokarmowych,

B . całkowite  wyeliminowanie  białek  i  soli ,  a  zastąpienie
węglowodanami i tłuszczami,

C . ograniczenie  podaży  sol i  i  białka,  a  zwiększenie  podaży
węglowodanów  i  tłuszczów  w  celu  uzupełnienia  braków
energetycznych,

D . maksymalne ograniczenie podaży płynów, sol i  i  białka ze
względu  na  zmniejszenie  zdolności  przesączania  osocza
krwi, przez zmienione chorobowo nerki.

Zadanie 0.
Dobowa ilość moczu mniejsza niż 100 ml, określana jest mianem:

A.  oligurii,
B .  anurii,
C.  pyurii,
D.  poliurii.

Zadanie 0.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:

A.  bolesne oddawanie moczu,
B.  konieczność oddawania moczu w nocy,
C.  obecność białka w moczu,
D.  zwiększone wydalanie moczu.

Zadanie 0.
Które z  wymienionych działań jest/są istotne w prewencji  chorób
nerek?

A.  skuteczne leczenie infekcji paciorkowcowych,
B.  szczepienia ochronne przeciw grypie,
C.  normalizowanie hemoglobiny glikozylowanej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  szczególnie
charakterystyczna dla chorego z rozpoznaną przewlekłą mocznicą?

A.  obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry,
B.  świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności,
C.  wyniszczenie, bradykardia, bóle mięśniowe,
D.  obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia.



Zadanie 0.
Wchłanianie insuliny jest najszybsze po wstrzyknięciu:

A.  w obrębie brzucha,
B.  do tkanki podskórnej uda,
C.  do tkanki podskórnej ramion,
D.  do tkanki podskórnej w okolicy międzyłopatkowej.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  uczestnicząca  w  procesie  diagnozowania  moczówki
prostej  podejmie  decyzję  o  przerwaniu  wykonywania  testu
odwodnieniowego w sytuacji, gdy:

A.  chory zgłosi bardzo silne pragnienie,
B.  masa ciała pacjenta zmniejszy się o więcej niż 3%,
C . stężenie  sodu  w  surowicy  krwi  osiągnie  dolną  granicę

zakresu normy,
D . nie ma kryterium określającego warunki przerwania testu

odwodnieniowego.

Zadanie 0.
Prawidłowa kolejność czynności wykonywanych przez osobę chorą
na cukrzycę, to:

A . pomiar  stężenia  glukozy  we  krwi,  wstrzyknięcie
insuliny, spożycie posiłku,

B . wstrzyknięcie  insuliny,  pomiar  glukozy  we  krwi,
spożycie posiłku,

C . spożycie  posiłku,  pomiar  glukozy,  wstrzyknięcie
insuliny,

D . spożycie  posiłku,  wstrzyknięcie  insuliny,  pomiar
glukozy.

Zadanie 0.
Stwierdzenie u chorego spadku masy ciała, osłabienia, oddawania
dużej  i lości  moczu  i  wzmożonego  pragnienia  oraz  glikemii
powyżej 11,1 mmol/l jest podstawą do:

A.  rozpoznania nietolerancji glukozy,
B.  wykonania doustnego testu obciążenia glukozą,
C.  rozpoznania cukrzycy,
D . oznaczania  poziomu  glikemii  przez  co  najmniej  dwa

kolejne dni.

Zadanie 0.
U  pacjentów  z  cukrzycą  istnieje  możliwość  sprawdzenia
wyrównania cukrzycy, poprzez wykonanie badania poziomu:

A.  hemoglobiny glikozylowanej,
B.  hemoglobiny rekombinowanej,
C.  retikulocytów,
D.  leukocytozy.



Zadanie 0.
Zapasową fiolkę insuliny należy przechowywać:

A.  w zamrażalniku,
B.  w lodówce w temp. od + 4˚ do + 8˚C,
C.  w temperaturze pokojowej bez dostępu światła,
D.  w apteczce domowej.

Zadanie 0.
Do objawów hipoglikemii NIE należy:

A.  głód, drżenie, osłabienie,
B.  podniecenie, niepokój, poty, bladość, bóle głowy,
C.  nadmierne pragnienie,
D.  kołatanie, szybkie bicie serca.

Zadanie 0.
Insulina Mixtard 30:

A . zawiera  30%  insuliny  o  przedłużonym  działaniu  i  70%
insuliny krótkodziałającej,

B . zawiera  30%  insuliny  krótkodziałającej  i  70%  insuliny  o
przedłużonym działaniu,

C.  jest wyłącznie insuliną krótkodziałajacą,
D.  jest wyłącznie insuliną o przedłużonym działaniu.

Zadanie 0.
Insulina analogowa szybkodziałająca może być podana:

A . bezpośrednio przed posiłkiem, ewentualnie po posiłku (w
zależności od poziomu glikemii),

B .  bezpośrednio przed posiłkiem, nigdy po posiłku,
C.  nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem,
D.  30 minut przed posiłkiem.

Zadanie 0.
Określenie Wymiennik Węglowodanowy oznacza taką porcję danego
produktu, która dostarcza przyswajalne węglowodany w ilości:

A .  10 gram,
B.  50 gram,
C.  100 gram,
D.  150 gram.

Zadanie 0.
Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1C) pozwala określić średnią
glikemię w ciągu ostatnich:

A.  2-3 dni,
B.  2-3 tygodni,
C.  2-3 miesięcy,
D.  3-6 miesięcy,



Zadanie 0.
Powiększenie  rąk  i  stóp,  twarzoczaszki  i  języka,  pogrubienie
rysów  twarzy,  obrzęk  tkanek  miękkich,  zwiększenie  masy  ciała  -
to obraz kliniczny:

A.  zespołu lub choroby Cushinga,
B . obrzęku  śluzowatego  w  przebiegu  niedoczynności

tarczycy,
C.  akromegalii,
D.  otyłości.

Zadanie 0.
Właściwa  pielęgnacja  stóp  w  cukrzycy  polega  m.in.  na
codziennym:

A . myciu  pod  bieżącą  wodą  o  temperaturze  poniżej  37˚C  i
nawilżaniu  kremem,  z  wyjątkiem  przestrzeni  między
palcami,

B . myciu  w  letniej  wodzie,  nie  przepływającej,  ponieważ
powoduje  zmiękczenie  skóry  i  łatwiejsze  usuwanie
zrogowaciałego  naskórka  oraz  nawilżanie  kremem,
zwłaszcza przestrzeni między palcami,

C . myciu w wodzie o temperaturze 40˚C (w celu poprawienia
krążenia)  i  natłuszczaniu  głównie  przestrzeni  między
palcami,

D . moczeniu  w  gorącej  wodzie  z  dodatkiem  soli ,  w  celu
poprawy krążenia obwodowego.

Zadanie 0.
Profil glikemii wykonuje się w celu:

A.  oceny glikemii,
B.  oceny acetonurii,
C . ustalenia  prawidłowych  dawek  insuliny  w  cukrzycy

jawnej,
D.  rozpoznania cukrzycy utajonej.

Zadanie 0.
Do typowych objawów nadczynności tarczycy należą:

A . spowolnienie  funkcji  psychicznych  i  motorycznych,
senność, suchość skóry, obrzęki tkanki podskórnej,

B . uczucie  gorąca,  drżenie  rąk,  kołatanie  serca,
chudnięcie, wzmożona potliwość,

C . drżenie  rąk,  kołatanie  serca,  spowolnienie  funkcji
psychicznych, chudnięcie,

D . kołatanie serca, wzmożona potliwość, nadmierna senność,
uczucie gorąca, nadmierna masa ciała.



Zadanie 0.
Erytromelalgia charakterystyczna jest dla:

A.  niewydolności oddechowej,
B.  niewydolności krążenia,
C.  czerwienicy prawdziwej,
D.  przewlekłej białaczki szpikowej.

Zadanie 0.
Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną:

A.  niedokrwistości hypoplastycznej,
B.  wstrząsu oligowolemicznego,
C.  niedokrwistości sideropenicznej,
D.  niedokrwistości megaloblastycznej.

Zadanie 0.
Objawy  charakterystyczne  dla  niedokrwistości  z  niedoboru
witaminy B12:

A.  rozwijają się bardzo szybko,
B.  dotyczą w pierwszej kolejności zmian pulmonologicznych,
C.  dotyczą w pierwszej kolejności układu pokarmowego,
D . rozwijają  s ię  bardzo  powoli  i  podstępnie,  co  pozwala  na

fizjologiczną adaptację organizmu.

Zadanie 0.
Koncentrat  krwinek  czerwonych  musi  być  przechowywany  w
temperaturze:

A.  od -5░C do -1░C ,
B.  od 0░C do +1░C,
C.  od + 2░C do + 6░C,
D.  do 10░C.

Zadanie 0.
Pancytopenia, to:

A .  obniżenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
B.  obniżenie wszystkich elementów morfotycznych krwi,
C.  podwyższenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
D.  podwyższenie wszystkich elementów morfotycznych krwi.

Zadanie 0.
Głównym źródłem witaminy B12 są:

A.  owoce cytrusowe, jarzyny, produkty zbożowe, ryby,
B.  jarzyny, owoce, mleko, pieczywo razowe,
C.  wątroba, nerki, mleko, jaja, mięso,
D.  drożdże, pomidory, żółtko jaj, orzeszki ziemne.



Zadanie 0.
Celem  działań  pielęgniarki  w  opiece  nad  chorą  z  rozpoznaną
ostrą białaczką szpikową jest:

A . ograniczenie  i lości  osób  kontaktujących  się
bezpośrednio z chorą,

B.  zapobieganie infekcjom, podnoszenie odporności,
C . stosowanie  diety  bogatobiałkowej  zawierającej

mikroelementy, sole mineralne, witaminy,
D . zachowanie  sterylnej  czystości  najbliższego  otoczenia

chorej.

Zadanie 0.
Źródłem żelaza hemowego są:

A.  orzechy,
B.  brokuły,
C.  podroby,
D.  ryby.

Zadanie 0.
Pacjent  po  nakłuciu  talerza  kości  biodrowej,  powinien  pozostać
w pozycji leżącej przez minimum:

A.  1 godzinę,
B.  4 godziny,
C.  12 godzin,
D.  24 godziny.

Zadanie 0.
Charakterystyczne  dla  niedokrwistości  Addisona-Biermera,
jest/są:

A . parestezje,  pęknięcia  w  kącikach  ust,  gładki  czerwony
język,

B . zaburzenia  czucia,  osłabienie  si ły  mięśniowej,  ból
brzucha, biegunki,

C.  skłonność do omdleń, tachykardia, nadmierny apetyt,
D.  bradykardia, osłabienie, duszność, szum w uszach.

Zadanie 0.
Jakie  jest  często  występujące  powikłanie  po  nakłuciu
lędźwiowym?

A.  niedowład kończyn dolnych,
B.  ból głowy,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  krwawienie podtwardówkowe,



Zadanie 0.
Pacjenta  do  trepanobiopsji  szpiku  należy  ułożyć  w  pozycji
leżącej na:

A.  plecach, z kończynami zgiętymi w stawach kolanowych,
B . plecach,  z  kończynami  wyprostowanymi  w  stawach

kolanowych,
C.  boku, z kolanami podgiętymi do przodu,
D.  boku, z kończynami wyprostowanymi w stawach kolanowych.

Zadanie 0.
Opiekując  się  pacjentką  leczoną  chemioterapeutykami  w  okresie
intensywnego wypadania włosów, należy:

A.  wzmocnić poczucie własnej wartości u chorej,
B.  zaproponować noszenie chusteczki lub peruki,
C . poinformować  chorą  o  przejściowym  charakterze

dolegliwości,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Krioprecypitat  po  rozmrożeniu  należy  przetoczyć  choremu  w
ciągu:

A.  dowolnego czasu,
B.  15 minut,
C.  30 minut,
D.  1 godziny.

Zadanie 0.
Dla  pacjenta  z  rozpoznaną  ostrą  białaczką  szpikową  w  okresie
zaostrzenia, charakterystyczne jest:

A .  wzmożone pragnienie, duszność, wilgotny kaszel,
B.  suchy kaszel, bradykardia, obniżona odporność,
C.  tachykardia, ból, krwawienie ze śluzówek jamy ustnej,
D . wylewy krwawe do skóry, obniżona odporność, podwyższona

temperatura.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  powikłań  poprzetoczeniowych,  dotyczących
przetaczania krwi, je j składników lub produktów krwiopochodnych
zalicza się:

A .  przeciążenie krążenia i wstrząs anafilaktyczny,
B.  reakcje gorączkowe i alergiczne,
C . zakażenie  przenoszone  drogą  krwi  i  zapalenie  wątroby

typu B i C,
D.  wstrząs septyczny.



Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  składników  pokarmowych  zwiększa
wchłanianie żelaza pokarmowego?

A.  nienasycone kwasy tłuszczowe,
B.  białka pochodzenia zwierzęcego,
C.  kwas foliowy,
D.  kwas askorbinowy.

Zadanie 0.
Konsekwencją granulocytopenii jest:

A . obniżony poziom wszystkich elementów morfotycznych krwi
i  wzrost podatności na krwawienie z naturalnych otworów
ciała,

B . podwyższony poziom wszystkich elementów morfotycznych
krwi  i  związane  z  tym  ryzyko  wystąpienia  zatorów  i
zakrzepów,

C . zmniejszenie  odporności  i  wzrost  podatności  na
zakażenie,

D.  zwiększone ryzyko na krwawienia i krwawienia samoistne.

Zadanie 0.
Postępowanie terapeutyczne w toczniu rumieniowatym układowym
obejmuje:

A.  unikanie zakażeń,
B.  regularne kontrole lekarskie,
C.  ochronę przed promieniowaniem słonecznym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W  reumatoidalnym  zapaleniu  stawów,  pierwsze  objawy  dotyczą
zwykle:

A.  dużych stawów dłoni i stóp,
B.  dużych stawów dłoni i małych stawów stóp,
C.  stawów kręgosłupa i małych stawów stóp,
D . drobnych  stawów  dłoni,  następnie  stawów  kolan  i

śródstopia.

Zadanie 0.
Ból  w  okolicy  odcinka  krzyżowo-lędźwiowego  kręgosłupa,
promieniujący  do  obu  pośladków  oraz  pachwin,  nasilający  się  w
spoczynku,  z  towarzyszącym  uczuciem  sztywności,
charakterystyczny jest dla:

A.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
B.  dyskopatii,
C .  ostrego napadu dny moczanowej,
D.  ataku kamicy nerkowej.



Zadanie 0.
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla:

A.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
B.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
C.  choroby zwyrodnieniowej stawów,
D.  osteoporozy.

Zadanie 0.
W  okresie  zaostrzenia  reumatoidalnego  zapalenia  stawów  (RZS)
zaleca się:

A . uruchomienie stawów, ciepłe okłady,  dbanie o  wyprost  w
stawach kolanowych,

B . leżenie  w  łóżku,  prawidłowe  ułożenie  chorego,
profilaktyka przykurczy, walka z bólem,

C . rehabilitacja  lecznicza,  włączenie  jak  najszybciej
ćwiczeń, zalecana krioterapia,

D . leczenie  przeciwbólowe,  ćwiczenia  wzmacniające  si łę
mięśni.

Zadanie 0.
Pacjent,  u  którego  w  leczeniu  stosuje  s ię  glikokortykosterydy,
powinien stosować dietę:

A .  niskotłuszczową, bez ograniczeń płynowych,
B.  bogatą w produkty wysokoenergetyczne,
C.  bezsolną oraz unikać spożywania nadmiaru płynów,
D.  warzywno-owocową, z ograniczeniem garbników.

Zadanie 0.
Hiperurykemia to:

A.  zmniejszone wydzielanie kwasu moczowego z moczem,
B.  zmniejszone stężenie kwasu moczowego w surowicy,
C.  wzmożone wydzielenia kwasu moczowego z moczem,
D.  zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy.

Zadanie 0.
Ostry napad dny moczanowej występuje najczęściej:

A .  w godzinach popołudniowych,
B.  we wczesnych godzinach rannych,
C.  w godzinach wieczornych,
D.  pora dnia nie ma znaczenia.



Zadanie 0.
W  postępowaniu  z  chorym  w  okresie  znacznego  zaostrzenia
dolegliwości,  w  zesztywniającym  zapaleniu  stawów  kręgosłupa,
należy:

A.  bezwzględnie unieruchomić pacjenta w łóżku,
B.  zastosować zabiegi fizykalne i ćwiczenia czynne,
C.  utrzymywać aktywność ruchową z okresu przed chorobą,
D . stosować  ćwiczenia  izometryczne  i  wolne  we  wszystkich

stawach oraz ćwiczenia oddechowe.

Zadanie 0.
Nasilona kifoza w odcinku piersiowym prowadzi do:

A.  usztywnienia kręgosłupa szyjnego,
B.  utrudnionego poruszania,
C.  ograniczenia pola widzenia,
D.  przykurczy mięśniowych.

Zadanie 0.
Kinezyterapia to:

A . forma  zimnolecznictwa  z  zastosowaniem  temperatury
poniżej 0 stopni C,

B . leczenie  ruchem  (ćwiczenia  bierne  i  czynne,  w
odciążeniu i z oporem),

C . forma  rehabilitacji  psycho-ruchowej,  z  zastosowaniem
koni,

D.  terapia zajęciowa - rysunkowa.

Zadanie 0.
D o czynników ryzyka  związanych z  odżywianiem i  stylem życia  w
rozwoju osteoporozy zaliczamy:

A.  aktywny tryb życia,
B.  ograniczenie spożycia kawy,
C.  małą podaż wapnia,
D.  niepalenie tytoniu.

Zadanie 0.
Obrzęk naczynioruchowy Quinckiego zajmuje najczęściej:

A . twarz,  wargi,  błony  śluzowe  jamy  ustnej,  gardła,
krtani, części odsiebne kończyn, narządy płciowe,

B.  klatkę piersiową i kończyny górne,
C.  klatkę piersiową i kończyny dolne oraz narządy płciowe,
D.  brzuch, narządy płciowe oraz kończynę dolną lewą.



Zadanie 0.
Objawy w chorobie posurowiczej występują:

A.  natychmiast po podaniu surowicy lub penicyliny,
B.  po 2 godzinach od podania surowicy lub penicyliny,
C.  po dobie od podania surowicy lub penicyliny,
D.  po 7-10 dniach od podania surowicy lub penicyliny.

Zadanie 0.
W  pracowni  radiologicznej  pacjent  otrzymał  środek  cieniujący,
p o  czym  wystąpiły  u  niego  objawy  wstrząsu  anafilaktycznego.
Pacjenta należy ułożyć w pozycji:

A . siedzącej,  podać  wodę  do  picia  i  t len  do  oddychania
oraz leki przeciwbólowe,

B . leżącej  z  uniesionymi  lekko  do  góry  nogami,  utrzymać
drożność  dróg  oddechowych,  podać  adrenalinę,
phenazolinę,  calcium,  hydrocortison,  płyn
wieloelektrolitowy i tlen do oddychania,

C . półwysokiej,  podać  t len  do  oddychania,  antybiotyk  oraz
phenazolinę,  calcium,  hydrocortison  i  płyn
wieloelektrolitowy,

D . płaskiej,  podać  leki  uspokajające,  adrenalinę,  t len  do
oddychania oraz płyn wieloelektrolitowy.

Zadanie 0.
Aby  rozpoznać  nierzeżączkowe  zapalenie  cewki  moczowej  należy
pobrać do badania:

A . rozmaz  z  wydzieliny  szyjki  macicy  barwiony  metodą
Gramma,

B . wydzielinę z cewki moczowej lub szyjki macicy i wykonać
test na obecność chlamydia trachomatis,

C . śl inę lub płyn mózgowo-rdzeniowy na obecność chlamydia
trachomatis,

D.  próbkę krwi na PCR oraz posiew.

Zadanie 0.
Rozpoznanie  AIDS  stawia  się  w  chwili  zdiagnozowania  u  osoby
wirusa  HIV.  O  zaawansowanym  niedoborze  odporności  stanowią
również  różne  schorzenia,  w  tym  nowotwory.  Jednym  z  z
nowotworów definiujących AIDS jest:

A .  chłoniak Hodgkina,
B.  szpiczak mnogi,
C.  mięsak Kaposiego,
D.  nowotwór jajnika.



Zadanie 0.
Zakażenie kiłą w sposób pośredni następuje poprzez:

A.  przedmioty zakażone Treponema pallidum oraz przez krew,
B.  gryzonie i owady,
C.  drogę kropelkową i przez krew,
D.  drogę pokarmową i przez krew.

Zadanie 0.
Pierwszym  widocznym  objawem  kiły,  występującym  po  około  3-4
tygodniach od momentu zakażenia jest:

A . owrzodzenie  pierwotne  (objaw  pierwotny)  niebolesne  z
powiększeniem okolicznych węzłów chłonnych,

B . owrzodzenie bolesne bez powiększenia okolicznych węzłów
chłonnych,

C.  owrzodzenie podudzi i węzłów chłonnych,
D . owrzodzenie  żołądka  i  przełyku,  wraz  z  powiększeniem

narządów.

Zadanie 0.
Każda krew jest potencjalnie zakaźna, w związku z tym:

A . każde  narzędzie  i  całe  użyte  wyposażenie  musi  być
traktowane  jako  potencjalne  źródło  patogenów
przenoszonych przez krew,

B . każde  narzędzie  i  całe  użyte  wyposażenie  nie  musi  być
traktowane jako potencjalne źródło patogenów,

C . wyłącznie  wyposażenie  powinno  być  traktowane  jako
potencjalne źródło patogenów,

D . wyłącznie  narzędzia  ostre  powinny  być  traktowane  jako
źródło patogenów.

Zadanie 0.
Choremu na kiłę należy pobrać krew w celu wykrycia:

A.  poziomu elektrolitów,
B.  przeciwciał w surowicy przeciwko krętkom bladym,
C.  przeciwciał typu IgE,
D.  przeciwciał typu IgG.



Zadanie 0.
W  pielęgnacji  chorego  w  stanie  otępiennym do  prawidłowych  NIE
należy następujący sposób postępowania:

A . nadopiekuńczość,  wyręczanie  pacjenta  ze  wszystkich
czynności,  ograniczanie  samodzielności  chorego  ze
względu na jego bezpieczeństwo,

B . zapewnienie  dostatecznej  i lości  ruchu,  właściwe
leczenie,  odżywianie,  profilaktyka  zaburzeń  i  schorzeń,
optymalna podaż płynów, snu, kontrola konsumpcji używek
i leków,

C . unikanie  częstych  zmian,  zbyt  dużych  wymagań  wobec
chorego,  pośpiechu,  zachowań  i  sytuacji,  które  mogą
wzmagać niepewność pacjenta,

D . dokładna obserwacja i kontrola funkcji organizmu, pomoc
w  przezwyciężaniu  obciążeń  psychicznych,  stwarzanie
możliwości utrzymania aktywności fizycznej i umysłowej,

Zadanie 0.
Postawa  pacjenta  wobec  starości  charakteryzująca  się  brakiem
zaufania do otoczenia, odrzucaniem pomoc innych, pesymistycznym
patrzeniem na starość, to wg Bromleya postawa:

A.  aktywna,
B.  bierna,
C.  wyczekująca, obronna,
D.  agresywna.

Zadanie 0.
Pacjenci w wieku podeszłym z zapaleniem płuc NIE powinni:

A .  leżeć w pozycji płaskiej,
B.  być oklepywani i nacierani,
C.  mieć prowadzonej gimnastyki oddechowej,
D.  mieć stosowanych inhalacji, tlenoterapii.

Zadanie 0.
Pacjent  walczący  między  depresją  poprzedzoną  beznadziejną
pustką a nadzieją na wyzdrowienie, zahamowanie postępu choroby,
bezbolesną śmierć, to pacjent będącyw fazie:

A .  negatywnych emocji, sprzeciwu, agresji i buntu,
B.  pokoju, zgody, akceptacji, pożegnania,
C.  negocjacji dotyczących przeżycia,
D.  wewnętrznego zmagania.



Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce osób w wieku powyżej  60
lat są:

A.  choroby układu krążenia,
B.  choroby nowotworowe,
C.  choroby otępienne,
D.  wypadki i zatrucia.

Zadanie 0.
Według WHO, populacja uważana jest  za  "dojrzałą"  wówczas,  gdy
liczba osób powyżej 65 lat wynosi:

A .  do 4%,
B.  od 4 do 7%,
C.  od 7% - 16%,
D.  powyżej 16%.

Zadanie 0.
W opiece nad pacjentem geriatrycznym niepełnosprawnym dąży się
do:

A . zaplanowania  takiej  i lości  obowiązków  domowych,  aby
zapobiec  wystąpieniu  wtórnej  niesprawności
funkcjonalnej,

B . motywowania  do  samodzielnego  wykonywania  czynności
życia codziennego mimo występujących trudności,

C . wyręczania w niektórych czynnościach samoobsługowych,
aby zapobiec przemęczaniu się,

D . spełniania  wszystkich  próśb  pacjenta,  aby  nie  pogarszać
jego stanu emocjonalnego.

Zadanie 0.
D o  oceny  sprawności  funkcjonalnej  osoby  starszej  stosowane  są
następujące narzędzia:

A.  skale: CBO, Barthel, Katza,
B.  skale: Norton, Hoena-Yara, BMI; test MMSE,
C . skale ADL, IADL, Barthel; testy: MMSE, GDS, równowagi i

chodu,
D.  test Tinetti, skala Bradena, skala Douglas.

Zadanie 0.
Jakie  zmiany  w  przewodzie  pokarmowym  są  charakterystyczne  u
osoby w wieku podeszłym?

A.  wzmożenie produkcji soków trawiennych,
B.  obniżona kwaśność soku żołądkowego,
C.  zwiększenie ruchliwości przewodu pokarmowego,
D . rozrost  błony  śluzowej  i  włókien  mięśniowych  przewodu

pokarmowego.



Zadanie 0.
Język  (stosowane  słownictwo  i  styl  wypowiedzi)  używany  przez
personel medyczny w rozmowie z pacjentem powinien być:

A . możliwie  najbardziej  naukowy-medyczny,  stosowanie
określeń  naukowych-medycznych,  zapewnia  precyzję
wypowiedzi,

B . potoczny  -  stosowanie  naukowego  słownictwa  nie  jest
sensowne, ponieważ pacjent go nie zrozumie,

C . dostosowany  do  indywidualnych  możliwości  pacjenta  -
tak, aby pacjent dokładnie zrozumiał wypowiedź,

D . naukowy, gdyż posługując się takim językiem zdobędziemy
autorytet u pacjenta.

Zadanie 0.
Skuteczny negocjator:

A . preferuje  walkę  z  innymi,  aby  mieć  przewagę  w
negocjacjach,

B . nie  konsultuje  s ię  z  innymi  co  do  koncepcji  i
stanowisk,

C.  koncentruje się na wspólnocie interesów,
D . preferuje  działania  intuicyjne,  nie  przygotowuje  się  do

negocjacji.

Zadanie 0.
Podające metody nauczania, to:

A .  referat, wykład problemowy, ćwiczenia,
B.  wykład informacyjny, odczyt, instruktaż,
C.  seminarium, metoda przypadków, referat,
D.  opis, seminarium, referat, dyskusja dydaktyczna.

Zadanie 0.
Do aktywizujących metod nauczania należy:

A . odgrywanie  ról ,  dyskusja  panelowa,  burza  mózgów,
studium przypadku,

B . ćwiczenia,  dyskusja  dydaktyczna,  wykład  informacyjny,
opowiadanie,

C.  metoda przypadków, referat, seminarium, opis,
D.  esej, referat, wykład problemowy, odczyt.

Zadanie 0.
Postawy  wobec  osób  niepełnosprawnych,  które  są  wyrazem
akceptacji  i  skłaniają  ich  otoczenie  do  różnego  rodzaju  działań
ułatwiających im życie, to postawy:

A.  antyintegracyjne,
B.  asertywne,
C.  prointegracyjne,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 0.
Do zachowań antyzdrowotnych należą:

A.  palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu,
B.  brak aktywności fizycznej,
C.  nieracjonalne odżywianie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Przymus  bezpośredni  może  być  zastosowany  wobec  pacjenta
leczonego  w  zakładzie  psychiatrycznej  opieki  zdrowotnej,  gdy
osoby te dopuszczają się zamachu przeciwko:

A.  własnemu życiu lub zdrowiu,
B.  życiu lub zdrowiu innej osoby,
C . bezpieczeństwu powszechnemu bądź w sposób gwałtowny

niszczą  lub  uszkadzają  przedmioty  znajdujące  się  w  ich
otoczeniu,

D.  wszystkie powyższe.

Zadanie 0.
Wymóg  odbycia  przeszkolenia  zawodowego  obowiązuje
pielęgniarkę/położną,  która  podejmuje  wykonywanie  zawodu  po
przerwie wynoszącej:

A .  1 rok,
B.  2 lata,
C.  3 lata,
D.  5 lat i dłużej.

Zadanie 0.
Opłata "kapitacyjna" za usługi medyczne, to opłata:

A.  stała,
B.  za liczbę osób objętych opieką,
C.  za przypadek chorobowy,
D.  za liczbę i rodzaj przyjętych pacjentów.

Zadanie 0.
Budżet jest jednym z elementów:

A.  planu operacyjnego,
B.  planu strategicznego,
C.  polityki organizacji,
D.  przepisów prawnych.



Zadanie 0.
Trzy główne składniki funkcji zarządzania, to:

A .  planowanie, organizowanie, kontrolowanie,
B.  planowanie, organizowanie i zatrudnianie,
C.  pobudzanie, motywowanie i koordynowanie,
D.  motywowanie, komunikowanie i przywództwo.

Zadanie 0.
Akredytacja, to:

A . wewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

B . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

C . zewnętrzny,  obowiązkowy  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej znanymi standardami,

D . zewnętrzny,  dobrowolny  proces  oceny  zakładów  opieki
zdrowotnej  i  polega  na  ustalaniu  stopnia  zgodności  z
wcześniej nie znanymi standardami.

Zadanie 0.
Umieralność to iloraz liczby:

A . zgonów z  powodu  danej  choroby  do  l iczby  chorych  na  tę
chorobę w tym samym czasie,

B . zgonów  w  określonym  czasie  do  l iczby  ludności  w  tym
samym czasie,

C . osób  chorych  w  określonym  czasie  do  l iczby  osób
narażonych w tym samym czasie na zgon,

D . osób,  które  zachorowały  w  danym  czasie  do  l iczby
zgonów.

Zadanie 0.
Jaka  organizacja  wytycza  główne  kierunki  polityki  zdrowotnej  w
świecie  mające  odzwierciedlenie  w  narodowych  programach
strategicznych?

A . Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i
Kultury (UNESCO),

B.  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),
C.  Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG),
D.  Unia Europejska (UE).



Zadanie 0.
Szczepienia  ochronne  społeczeństwa,  to  działania  związane  z
profilaktyką:

A.  III fazy,
B.  II fazy,
C.  I fazy - działaniami nieswoistymi,
D.  I fazy - działaniami swoistymi.

Zadanie 0.
Z a  najwyższą  dopuszczalną  wartość  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
zdrowego dziecka w wieku 9-10 lat można uznać wartość:

A.  90/60 mmHg,
B.  120/80 mmHg,
C.  130/90 mmHg,
D.  140/100 mmHg.

Zadanie 0.
Prawidłowa  sekwencja  działań  w  trakcie  udzielania  pierwszej
pomocy osobie dorosłej  z  oznakami nagłego zatrzymania krążenia
w ramach "łańcucha przeżycia", obejmuje:

A.  dostęp do CPR, BLS, wczesną defibrylację, ALS,
B.  BLS, dostęp do CPR, wczesną defibrylację, ALS,
C.  BLS, dostęp do CPR, ALS, wczesną defibrylację,
D.  dostęp do CPR, BLS, ALS, wczesną defibrylację.

Zadanie 0.
U  osoby  dorosłej  doszło  do  zatrzymania  krążenia,  wezwano
pogotowie i oczekiwano na jego przyjazd (nie prowadzono żadnych
czynności  ratowniczych),  przybyły  po  6  minutach  zespół
ratownictwa  stwierdza  migotanie  komór.  W  tej  sytuacji  w
pierwszej kolejności należy:

A.  bezzwłocznie wykonać trzy cykle defibrylacji,
B .  wykonać kardiowersję elektryczną,
C . przez  2  minuty  poprowadzić  reanimację

krążeniowo-oddechową, a następnie wykonać defibrylację,
D . wykonać  defibrylację  energią  150  J  i  niezwłocznie

podjąć pośredni masaż serca.

Zadanie 0.
Priorytetowym  działaniem  w  nagłym  zatrzymaniu  krążenia,  w
mechanizmie  migotania  komór,  mającego  miejsce  w  warunkach
pozaszpitalnych, jest:

A .  defibrylacja elektryczna,
B.  podanie adrenaliny,
C.  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.



Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  w  okolicy  lędźwiowej  podczas  pochylania  się  do
przodu oraz bóle łydek podczas spacerów. Podczas badania zwraca
uwagę  ochłodzenie  kończyn  dolnych.  W  wywiadzie  istotne  będzie
pytanie o:

A.  sposób odżywiania pacjenta,
B.  palenie tytoniu,
C.  występowanie miażdżycy w rodzinie,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 0.
Pacjent  -  lat  65  -  podaje  w  wywiadzie,  że  od  pewnego  czasu
odczuwa  ból  "w  krzyżu"  przy  pochylaniu  się  oraz  bóle  łydek
podczas  dłuższych  spacerów.  Uwagę  zwraca  także  ochłodzenie
kończyn dolnych. U pacjenta należy zbadać tętno na tętnicach:

A.  udowych i grzbietowych stóp,
B.  podkolanowych i piszczelowych tylnych,
C.  podkolanowych i piszczelowych przednich,
D.  Prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcję bólową
wywoła:

A.  ucisk na przeciwskrawek małżowiny,
B.  ucisk za małżowiną,
C.  poruszanie małżowiną,
D.  próba Webera.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.



Zadanie 0.
Zmiana  skórna  wypełniona  treścią  ropną,  jest  określana
potocznie jako:

A.  krosta,
B.  pęcherzyk,
C.  grudka,
D.  plamka.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
Bezpośrednio  po  rozpoznaniu  zapalenia  żył  głębokich  należy
zastosować:

A . uniesienie  i  unieruchomienie  kończyny,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

B . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki
przeciwbólowe, heparynę,

C.  uniesienie kończyny, środki przeciwbólowe, warfarynę,
D . natychmiastowe  uruchomienie  pacjentki,  środki

przeciwbólowe, kortykosteroidy.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
Obserwując  u  chorego  nagły  spadek  skurczowego  ciśnienia
tętniczego  poniżej  90  mmHg,  szybkie  nitkowate  tętno,
zaczerwienienie  lub  pokrzywkę skórną,  biegunkę,  cechy  obturacji
dróg  oddechowych,  zaburzenia  świadomości  oraz  wcześniej
zgłoszone bóle brzucha, podejrzewamy w pierwszej kolejności:

A .  zatrucie pokarmowe,
B.  zatrucie alkoholem etylowym,
C.  wstrząs anafilaktyczny,
D.  wstrząs septyczny.



Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Podczas  oglądania  gruczołów  piersiowych  należy  poprosić
pacjentkę o:

A.  położenie się i uniesienie rąk nad głowę,
B . uniesienie  rąk  nad  głowę,  a  następnie  o  oparcie  rąk  na

biodrach,
C.  położenie się i oparcie rąk na biodrach,
D.  położenie się i uniesienie ramion do wysokości barków.

Zadanie 0.
Miejscem  fizjologicznego  odgłosu  opukowego  stłumionego,  w
trakcie badania opukiwaniem klatki piersiowej jest okolica:

A.  lewego łuku żebrowego i żołądka,
B.  prawego łuku żebrowego i serca,
C.  lewego i prawego łuku żebrowego,
D.  prawego łuku żebrowego i żołądka.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  20,  w  wywiadzie  podaje:  chudnięcie  przy  dużym
apetycie,  pocenie  się,  nerwowość,  zaburzenia  miesiączkowania,
trudności  w zasypianiu i  koncentracji.  Zwraca uwagę obustronny
wytrzeszcz  gałek  ocznych.  Wstępnie  rozpoznajemy  chorobę
Gravesa-Basedowa. Podczas zbierania wywiadu od pacjentki ważne
będzie uzyskanie informacji o:

A .  urazie psychicznym lub fizycznym,
B.  paleniu tytoniu,
C.  warunkach bytowych,
D.  chorobach zakaźnych przebytych w dzieciństwie.



Zadanie 0.
Czynnikiem predysponującym do zapalenia żył głębokich, jest:

A .  poród przebyty w ostatnim czasie,
B.  stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
C.  znaczna otyłość,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pole widzenia możemy ocenić:

A.  metodą konfrontacyjną,
B.  kierując strumień światła na źrenicę,
C.  przy pomocy tablic Snellena,
D.  przy pomocy oftalmoskopu.

Zadanie 0.
Neuman wprowadziła do pielęgniarstwa pojęcie:

A .  samoopieki,
B.  adaptacji,
C.  stresu i radzenia sobie z nim,
D.  holizmu.

Zadanie 0.
Kto jest autorem teorii "deficytu samoopieki"?

A.  M. Leininger,
B.  D. Orem,
C.  F. Nightingale,
D.  P. Benner.

Zadanie 0.
Badania pilotażowe dotyczą:

A.  uściślenia przyjętych hipotez,
B . skontrolowania  przydatności  samych  metod  i  narzędzi

badawczych,
C.  zdobycia wstępnej wiedzy o badanej zbiorowości,
D . ustalenia  wskaźników  świadczących  o  występowaniu

pewnego zjawiska.

Zadanie 0.
Problemy badawcze mają postać:

A.  zdania twierdzącego,
B.  różną, to zależy od zagadnienia, którego dotyczy,
C.  pytania,
D.  twierdzenia lub pytania.



Zadanie 0.
Samorząd Pielęgniarek i Położnych w Polsce został utworzony w:

A . 1935  roku  jako  wynik  nacisków  Międzynarodowej  Rady
Pielęgniarek,

B . 1946  roku  w  miejsce  Polskiego  Stowarzyszenia
Pielęgniarek Zawodowych,

C . 1957  roku  w  miejsce  Polskiego  Towarzystwa
Pielęgniarskiego,

D . 1991 roku, dla reprezentowania zawodowych, społecznych
i  gospodarczych  interesów  zawodów  pielęgniarek  i
położnych.

Zadanie 0.
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  7  listopada
2007 r .  w sprawie  rodzaju i  zakresu świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych,  leczniczych  i  rehabilitacyjnych  udzielanych
przez  pielęgniarkę  albo  położną  samodzielnie  bez  zlecenia
lekarskiego  (Dz.  U  Nr  210,  poz.  1540),  pielęgniarka  ma  prawo
bez odbycia kursu specjalistycznego wykonać samodzielnie:

A . badanie  fizykalne,  umożliwiające  wczesne  wykrycie
chorób sutka,

B.  szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień,
C.  defibrylację,
D.  zabiegi doodbytnicze (lewatywa, wlewka, kroplówka).

Zadanie 0.
Plik w polskiej terminologii informatycznej to:

A .  zbiór kart informacyjnych,
B.  zestaw cyfrowych nośników informacji,
C.  jednostka zapisu i przechowywania danych w komputerze,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.

Zadanie 0.
Którą  z  miar  statystycznych  należy  wyznaczyć,  aby
scharakteryzować  zmienność  miesięcznej  l iczby  wykonywanych
operacji w roku, którego dotyczą dane?

A.  współczynnik asymetrii,
B .  medianę,
C.  modalną,
D.  odchylenie standardowe.





PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 260410
GRUPA 1
Zadanie 0.
Model pielęgnowania F. Nightinghale należy do grupy teorii:

A .  potrzeby,
B.  środowisko,
C.  systemy,
D.  interakcje.

Zadanie 0.
Asystowanie  człowiekowi  w  rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu  14
fundamentalnych  potrzeb,  jeśli  on  sam  nie  ma  ku  temu
odpowiedniej  siły,  woli  lub  wiedzy  -  to  rola  pielęgniarki
według teorii:

A .  D. Orem,
B.  F. Nightingale,
C.  V. Henderson,
D.  B. Neuman.

Zadanie 0.
Objawem II˚ odleżyn wg Torrance'a NIE jest:

A .  owrzodzenie,
B.  rumień utrzymujący się po ustaniu ucisku,
C.  powierzchniowy obrzęk,
D.  uszkodzenie naskórka.

Zadanie 0.
Pielęgniarskie  działania  zapobiegające  zesztywnieniu  i
deformacji stawów u pacjentów unieruchomionych, polegają na:

A . wywoływaniu  przekrwienia  skóry,  zastosowaniu
fizjoterapii,

B . ograniczaniu pracy mięśni, unikaniu ucisku wywieranego
prze kołdrę,

C . częstej  zmianie  pozycji,  ćwiczeniach  biernych  i
czynnych  stawów,  zastosowaniu  właściwej  techniki
ułożenia,

D . długotrwałym  unieruchomieniu  kończyn  w  fizjologicznej
pozycji, zastosowaniu kinezyterapii.

Zadanie 0.
Dieta  pacjentów  z  rozpoznaniem  przewlekłego  zapaleniem
pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych NIE powinna zawierać:

A.  produktów z dużą zawartością błonnika,
B.  węglowodanów prostych,
C.  produktów z niską zawartością tłuszczu,
D.  warzyw i owoców gotowanych.



Zadanie 0.
System w pełni kompensacyjny D. Orem należy zastosować wobec
pacjenta:

A.  z rozpoznaniem cukrzycy,
B.  z rozpoznaniem marskości wątroby,
C.  w I okresie śpiączki wątrobowej,
D.  w śpiączce cukrzycowej.

Zadanie 0.
Nurt  filozoficzny,  który  wywiera  największy  wpływ  na  przemiany
zachodzące w pielęgniarstwie to:

A.  ascetyzm,
B.  romantyzm,
C.  pragmatyzm,
D.  humanizm.

Zadanie 0.
Objawami przedawkowania opioidów u pacjenta przewlekle chorego
NIE jest:

A .  zwolnienie oddechów <10/min,
B.  słaba reakcja na światło,
C.  zaburzenie świadomości,
D.  biegunka.

Zadanie 0.
N a  pierwszy  etap  procesu  pielęgnowania  -  rozpoznawanie  stanu
pacjenta i środowiska, składają się poniższe fazy, z wyjątkiem:

A.  gromadzenia danych,
B.  określenia zasobów ludzkich, rzeczowych,
C.  stawiania diagnozy pielęgniarskiej,
D.  analizowania i syntetyzowanie danych,

Zadanie 0.
W e  wczesnej  diagnostyce  klinicznej  świeżego  zawału  serca,
największe znaczenie posiada oznaczenie:

A.  troponiny sercowej,
B.  dehydrogenazy mleczanowej,
C.  aminotransferazy asparaginowej,
D.  aminotransferazy alaninowej.



Zadanie 0.
Objawem  przedawkowania  glikozydów  naparstnicy  są  wszystkie
poniższe z WYJĄTKIEM:

A . zaburzenia  rytmu  lub  przewodzenia,  najczęściej
tachykardia,

B.  zazwyczaj bradykardia zatokowa,
C.  nudności, wymioty, biegunka,
D.  zawroty głowy, zaburzenia widzenia.

Zadanie 0.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
skalę:

A.  ESC,
B.  TIMI,
C.  AVPU,
D.  NYHA.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  rozpoczęcia  rehabilitacji  u  pacjenta  po
zawale mięśnia sercowego jest:

A . brak bólów wieńcowych, zaburzeń przewodnictwa, zaburzeń
rytmu,

B . normalizacja  ciśnienia  i  tętna,  wskaźników
biochemicznych martwicy mięśnia sercowego,

C . powrót  do  prawidłowo  ukształtowanego  zespołu  QRS,
załamka Q, załamka T,

D.  postawa pacjenta nieakceptująca planów rehabilitacji.

Zadanie 0.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:

A.  prawokomorowej niewydolności krążenia,
B.  lewokomorowej niewydolności krążenia,
C.  chorobie wieńcowej,
D.  wstrząsie anafilaktycznym.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest:

A . podejrzenie  choroby  niedokrwiennej  serca,  u  osób  z
bólami  w klatce  piersiowej  i  prawidłowym lub wątpliwym
spoczynkowym zapisie EKG,

B . wykrycie  przebiegającej  bezobjawowo  choroby
niedokrwiennej  serca,  u  osób  z  grupy  wysokiego  ryzyka
zachorowania,

C . ocena  tolerancji  wysiłku  i  rokowania  po  zawale  serca,
diagnostyka zaburzeń rytmu,

D.  świeży zawał mięśnia sercowego.



Zadanie 0.
Niedostosowanie  szerokości  mankietu  do  obwodu  ramienia
pacjenta,  podczas  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  powoduje
uzyskanie:

A.  niezmienionych wartości ciśnienia,
B . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
C . zawyżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
D . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu standardowego u osób otyłych.

Zadanie 0.
Charakterystycznym  objawem  przewlekłej  niewydolności
prawokomorowej NIE jest:

A .  powiększenie wątroby,
B.  sinica palców,
C.  zwiększenie masy ciała,
D.  duszność typu orthopnoe.

Zadanie 0.
Badanie  polegające  na  selektywnym podaniu  środka  cieniującego
do każdej z tętnic wieńcowych, to:

A .  echokardiografia,
B.  scyntygrafia serca,
C.  koronarografia,
D.  angioplastyka.

Zadanie 0.
Zaparcia w przewlekłej niewydolności krążenia są spowodowane:

A.  przewlekłą farmakoterapią,
B.  powiększeniem wątroby,
C.  spadkiem aktywności fizycznej,
D.  zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit.

Zadanie 0.
O  miażdżycy  zarostowej  kończyn  dolnych  świadczą  następujące
objawy:

A . bóle  kończyn  dolnych,  uczucie  zimna,  parestezje,
zaburzenia troficzne,

B . nagły  si lny  ból  w  kończynie,  zimna,  blada  skóra,
zaburzenia czucia,

C . symetryczne  zblednięcie  palców,  obrzęk,  oziębienie,
zaburzenia czucia,

D . zaczerwienienie  skóry,  wzmożone  ucieplenie,  ból
kończyny, obrzęk.



Zadanie 0.
U  pacjenta  wykonującego  próbę  wysiłkową  na  bieżni  ruchomej,
należy monitorować:

A . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  saturację,  diurezę
godzinową,

B.  tętno, oddech, ciśnienie tętnicze krwi, zapis EKG,
C.  diurezę minutową, oddech, OCŻ, ciśnienie tętnicze krwi,
D.  oddech, tętno, zapis EKG, wygląd skóry, saturację.

Zadanie 0.
Strategia  populacyjna  wdrożona w  chorobie  niedokrwiennej  serca
NIE wpływa na:

A.  styl życia,
B.  świadomość społeczną,
C.  wiek człowieka,
D.  aktywność fizyczną.

Zadanie 0.
Nitrogliceryna podana około policzkowo działa po upływie:

A.  1-3 minut,
B.  4-10 minut,
C.  15-20 minut,
D.  25-35 minut.

Zadanie 0.
Zespół MAS (Morgagniego-Adamsa-Stokesa) charakteryzuje się:

A . długotrwałą  uratą  przytomności,  której  towarzyszą
objawy  prodromalne,  może  wystąpić  w  każdej  pozycji
chorego, również leżącej,

B . długotrwałą  uratą  przytomności,  której  zwykle  nie
towarzyszą  objawy  prodromalne,  może  wystąpić  w  każdej
pozycji chorego,

C . krótkotrwałą  uratą  przytomności,  której  towarzyszą
objawy  prodromalne,  może  wystąpić  w  każdej  pozycji
chorego,

D . krótkotrwałą  uratą  przytomności,  której  zwykle  nie
towarzyszą  objawy  prodromalne,  może  wystąpić  w  każdej
pozycji chorego, również leżącej.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  stwierdzeń  dotyczących  aktywności
fizycznej  chorego  z  niewydolnością  serca,  zaklasyfikowanego  do
II klasy czynnościowej wg NYHA, jest prawdziwe?

A.  niewielkie ograniczenie aktywności fizycznej,
B.  brak ograniczenia,
C.  niemożność wykonania jakiegokolwiek wysiłku,
D.  znaczne ograniczenie aktywności fizycznej.



Zadanie 0.
U  kobiet  stosujących  doustne  środki  antykoncepcyjne,  ryzyko
powikłań sercowo-naczyniowych zwiększa:

A.  dieta wegetariańska,
B.  palenie papierosów,
C.  siedzący tryb życia,
D.  alkohol.

Zadanie 0.
Typowy ból w dławicy piersiowej NIE jest zależny od:

A.  cyklu oddechowego,
B.  pozycji ciała,
C.  odpowiedzi A i B prawidłowe,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.
Próba Trendelenburga służy do oceny:

A.  drożności tętnic,
B.  drożności żył przeszywających,
C.  wydolności żył głębokich,
D.  wydolności żył powierzchownych.

Zadanie 0.
W  leczeniu niestabilnej  choroby wieńcowej,  wskazaniem do pilnej
koronarografii i leczenia interwencyjnego jest/są:

A . narastanie  lub  utrzymywanie  się  bólu  mimo  pełnej
farmakoterapii trwającej 12 godzin,

B . nawracanie  dławicy  po  wstępnym  powodzeniu  leczenia
farmakologicznego,

C.  występowanie przewleklego zespołu wieńcowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Umiarawianie napadowego migotania przedsionków trwające > 24h
powinno być przeprowadzane za pomocą:

A.  kardiowersji farmakologicznej,
B.  defibrylacji elektrycznej,
C.  kardiowersji elektrycznej,
D.  defibrylacji farmakologicznej.



Zadanie 0.
Duszność  pochodzenia  oddechowego  -  wdechowa  o  charakterze
restrykcyjnym występuje w:

A.  zwłóknieniu płuc,
B.  astmie oskrzelowej,
C.  rozedmie płuc,
D.  POCHP.

Zadanie 0.
Plwocinę do badania bakteriologicznego należy pobrać:

A.  rano po obudzeniu się,
B.  po spożyciu posiłku,
C.  wieczorem,
D.  o dowolnej porze dnia.

Zadanie 0.
Szybka poprawa wydolności oddechowej po przyjęciu przez chorego
pozycji  siedzącej  w  czasie  duszności  nocnej,  wskazuje  na
duszność pochodzenia:

A.  oddechowego,
B.  kardiogennego,
C.  czynnościowego,
D.  mieszanego.

Zadanie 0.
Stanem bezpośredniego zagrożenia życia NIE jest odma:

A.  prężna,
B.  obustronna,
C.  z krwiakiem opłucnej,
D.  podskórna.

Zadanie 0.
Do wczesnych powikłań torakocentezy NIE należy:

A.  odma opłucnowa,
B.  odruch wazowagalny,
C.  krwawienie do jamy opłucnej,
D.  ropniak opłucnej.

Zadanie 0.
Przy  doustnym leczeniu  przeciwzakrzepowym zatorowości  płucnej
INR powinien wynosić:

A .  do 0.9,
B.  1-1.9,
C.  2.0-3.0,
D.  3.1-4.0.



Zadanie 0.
W  warunkach  fizjologicznych  na  zmianę  szybkości  oddechu
wpływa/wpływają:

A.  stany gorączkowe i bóle w klatce piersiowej,
B.  wzmożony wysiłek fizyczny i stany emocjonalne,
C.  zwiększone ciśnienie śródczaszkowe,
D.  upośledzenie krążenia i zwiększona ilość hemoglobiny.

Zadanie 0.
Przed  pobraniem  krwi  tętniczej  z  tętnicy  promieniowej  należy
wykonać próbę:

A.  Allena,
B.  Petersa,
C.  Trendelenburga,
D.  opaskową.

Zadanie 0.
Do czynników podwyższających próg bólowy należą:

A . ciepło,  komfort  psychiczny,  odwrócenie  uwagi,
odpoczynek, sen, dobry nastrój, alkohol,

B . indywidualna  wytrzymałość,  komfort  psychiczny  i
fizyczny, rozmowa, ograniczenie kontaktów z rodziną,

C . czas  trwania  choroby,  właściwe  metody  leczenia,
depresja, zaburzenia świadomości,

D . z ły  stan  ogólny,  alkohol,  czas  trwania  choroby,
wypoczynek, sen.

Zadanie 0.
Miernik PEF (peak expiratory flow), tzw. pikflometr, mierzy:

A.  pojemność życiową płuc,
B.  szczytowy (maksymalny) przepływ wydechowy,
C . natężoną  (maksymalną)  objętość  wydechową

pierwszosekundową,
D.  natężoną (maksymalną) pojemność życiową płuc.

Zadanie 0.
Pacjenta do zabiegu mediastinoskopii należy ułożyć w pozycji:

A .  Trendelenburga,
B.  bezpiecznej,
C.  Fowlera pod kątem 30°,
D.  płaskiej z lekko uniesioną klatką piersiową.



Zadanie 0.
Wskazaniem  bezwzględnym  do  leczenia  tlenem  w  niewydolności
oddechowej jest:

A . obniżenie  ciśnienia  parcjalnego  tlenu  we  krwi  tętniczej
(PaO2) w spoczynku <80 mm Hg,

B . obniżenie  ciśnienia  parcjalnego  tlenu  we  krwi  tętniczej
(PaO2) po wysiłku < 90 mm Hg,

C . obniżenie  ciśnienia  parcjalnego  tlenu  we  krwi  tętniczej
(PaO2) w spoczynku < 70mm Hg,

D . obniżenie  ciśnienia  parcjalnego  tlenu  we  krwi  tętniczej
(PaO2) w spoczynku <60 mm Hg.

Zadanie 0.
W  czasie  trwania  ataku  dychawicy  oskrzelowej  NIE  należy
podawać:

A.  aminofiliny,
B.  clemastinu,
C.  diazepamu,
D.  salbutamolu.

Zadanie 0.
Kwaśne pH kału świadczy o zaburzeniu trawienia i wchłaniania:

A.  węglowodanów,
B.  tłuszczy,
C.  białka,
D.  błonnika.

Zadanie 0.
W  złagodzeniu  dolegliwości  nieżytowego  zapalenia  jamy  ustnej,
zaleca się:

A . pędzlowanie  jamy  ustnej  1%  roztworem  gencjany,  środki
miejscowo znieczulające i dezynfekujące,

B . pędzlowanie jamy ustnej 2% roztworem błękitu metylowego
oraz nystatyną w zawiesinie, preparaty witaminowe,

C . pędzlowanie  jamy  ustnej  boraksem  z  gliceryną  i
anestezyną,  płukanki  zasadowe  i  ściągające,  np.
szałwia, kwas borny,

D . płukanie  jamy  ustnej  wodą  mineralną  gazowaną,
stosowanie łagodnych past do mycia zębów, przymoczki z
1% roztworu azotanu srebra.



Zadanie 0.
Priorytetowym działaniem w leczeniu ostrej biegunki jest:

A . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  bez  określania
antybiogramu,

B . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  po  określeniu
antybiogramu,

C.  zastosowanie środków zapierających,
D.  wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych.

Zadanie 0.
Jakie jest przygotowanie pacjenta do defekografii:

A .  dzień przed badaniem pacjent poowinien wypić Fortrans,
B . dzień  przed  badaniem  pacjent  musi  być  na  diecie

płynnej,
C . dzień przed badaniem należy wykonać pacjentowi wlewkę

doodbytniczą,
D . defekografia  nie  wymaga  specjalnego  przygotowania

pacjenta.

Zadanie 0.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?

A . spadek  odporności,  brak  łaknienia,  bolesne  parcie  na
stolec,

B . uogólnione  obrzęki,  si lny  opasujący  ból  w  nadbrzuszu,
bóle głowy,

C . odczuwanie  świądu  skóry,  wodobrzusze,  zaburzenia
świadomości,

D . spadek  masy  ciała,  niepokój  z  powodu  kołatania  serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 0.
Zespół jelita drażliwego spowodowany jest:

A .  alergią pokarmową,
B.  narastającymi niedoborami pokarmowymi,
C.  stresem, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi,
D.  otyłością.

Zadanie 0.
U  chorych  z  wrzodziejącym  zapaleniem  jelita  grubego,  w  diecie
należy ograniczyć:

A.  mięso drobiowe,
B.  gotowane warzywa,
C.  chude ryby,
D.  mleko pasteryzowane.



Zadanie 0.
Kał  płynny  pobrany  do  badania  u  pacjenta  z  biegunką,  powinien
być dostarczony do laboratorium:

A.  do 30 minut po oddaniu,
B.  do 60 minut po oddaniu,
C.  do 90 minut po oddaniu,
D.  do 120 minut po oddaniu.

Zadanie 0.
Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać:

A.  pyralginy,
B.  morfiny,
C.  NLPZ,
D.  papaweryny.

Zadanie 0.
W  wywiadzie  pacjent  zgłasza  nudności,  wymioty  następujące
bezpośrednio  po  posiłku  i  zawierające  nie  strawione  resztki
pokarmowe  o  kwaśnym  zapachu.  Powyższe  objawy  wskazują  o
pochodzeniu wymiotów z:

A.  przełyku,
B.  żołądka,
C.  jel it ,
D.  dwunastnicy.

Zadanie 0.
Przełyk Barreta, to:

A .  rak gruczołowy przełyku,
B . zmiany  bliznowate  przełyku  z  powodu  długoletniej

choroby refluksowej przełyku,
C.  lokalizacja w przełyku choroby Leśniowskiego-Crohna,
D . zmiana  w  obrębie  nablonka  przełyku  o  charakterze

przedrakowym.

Zadanie 0.
W  opiece  nad  pacjentem  z  niedrożnością  jelit,  należy  zwrócić
szczególną uwagę na:

A.  bilans płynów,
B.  stan świadomości,
C.  zabarwienie powłok skórnych,
D.  temperaturę ciała.



Zadanie 0.
Garbniki działają:

A.  osłaniająco,
B.  zapierająco,
C.  wypróżniająco,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
W  trakcie  leczniczego  nakłucia  otrzewnej  usunięto  7  l itrów
płynu  puchlinowego.  W  celu  niedopuszczenia  do  powikłań
hipowolemicznych należy podać droga dożylną:

A.  elektrolity,
B.  albuminy,
C.  5% glukozę,
D.  krew i preparaty krwiopochodne.

Zadanie 0.
W  encefalopatii  wątrobowej  wyróżniamy  5  stopni  (stadiów).
Zwolnienie  reakcji  na  bodźce  zewnętrzne  z  głębokim  snem  z
możliwością wybudzania odpowiada:

A.  II  st.
B.  III  st.
C.  IV st.
D.  V st.

Zadanie 0.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  oligowolemicznego.

Zadanie 0.
W zaparciach atonicznych celem leczenia dietetycznego jest:

A .  pobudzanie jelita do ruchu robaczkowego,
B.  zmniejszenie skłonności do stanów kurczowych jelit,
C.  spowolnianie ruchów robaczkowych jelita,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:

A.  bolesne oddawanie moczu,
B.  konieczność oddawania moczu w nocy,
C.  obecność białka w moczu,
D.  zwiększone wydalanie moczu.



Zadanie 0.
Niewydolne nerki tracą zdolność wydalania fosforu:

A.  stosunkowo wcześnie,
B.  dopiero w niewydolności schyłkowej,
C.  tylko w mocznicy przewlekłej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  szczególnie
charakterystyczna dla chorego z rozpoznaną przewlekłą mocznicą?

A.  obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry,
B.  świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności,
C.  wyniszczenie, bradykardia, bóle mięśniowe,
D.  obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia.

Zadanie 0.
Celem diety w przewlekłej niewydolności nerek jest:

A . przystosowanie  żywienia  do  upośledzonej  czynności
chorych  nerek  i  dostarczenie  ustrojowi  wszystkich
niezbędnych składników pokarmowych,

B . całkowite  wyeliminowanie  białek  i  soli ,  a  zastąpienie
węglowodanami i tłuszczami,

C . ograniczenie  podaży  sol i  i  białka,  a  zwiększenie  podaży
węglowodanów  i  tłuszczów  w  celu  uzupełnienia  braków
energetycznych,

D . maksymalne ograniczenie podaży płynów, sol i  i  białka ze
względu  na  zmniejszenie  zdolności  przesączania  osocza
krwi, przez zmienione chorobowo nerki.

Zadanie 0.
Do cech fizykalnych moczu należy:

A . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  gęstość  względna  i
pH,

B . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  białkomocz,
cukromocz, wałeczkomocz,

C.  cukromocz, białkomocz,
D.  krwiomocz, leukocyturia, wałeczkomocz, bakteriomocz.



Zadanie 0.
Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?

A . zmiana zabarwienia moczu jest zawsze objawem dysfunkcji
nerek,

B . u  chorych z przewlekłą mocznicą i lość wydalanego moczu
w ciągu doby nie przekracza 400 ml,

C . dieta  bogata  w  mięso,  sery,  sól  kuchenną,  sprzyja
powstawaniu kamicy szczawianowej,

D . niedokrwistość  towarzyszy  zawsze  objawom  przewlekłej
niewydolności nerek.

Zadanie 0.
W  określaniu  zapotrzebowania  ilościowego  na  białko  w  diecie
pacjenta  z  przewlekłą  niewydolnością  nerek,  leczonego
zachowawczo wykorzystuje się:

A . stężenie  mocznika  i  kreatyniny  w  osoczu  krwi,  klirens
kreatyninowy oraz ilość białka wydalanego z moczem,

B . i lość  białka  wydalanego  z  moczem,  stężenie  kreatyniny  i
mocznika w surowicy krwi, stan odżywienia pacjenta,

C . stężenie  kreatyniny  i  mocznika  w  moczu  oraz  i lość
wydalanego  białka  z  moczem,  poziom  sodu  i  potasu  w
surowicy krwi,

D . stan  odżywienia  pacjenta  i  poziom  elektrolitów  w
surowicy krwi.

Zadanie 0.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej niewydolności nerek,
B.  ostrej niewydolności nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.

Zadanie 0.
Które z poniższych zachowań prozdrowotnych są najistotniejsze w
profilaktyce schorzeń nerek?

A . wykonywanie  badania  ogólnego  moczu  raz  w  roku  oraz
kontrola ciśnienia tętniczego krwi,

B . unikanie  infekcji  górnych  dróg  oddechowych  i
bezwzględna sanacja ognisk zapalnych w organizmie,

C . dbanie o higienę narządów moczo-płciowych, kontrola dwa
razy w roku ciśnienia tętniczego krwi,

D . stosowanie  diety  niskokalorycznej  z  ograniczeniem  soli
kuchennej.



Zadanie 0.
D o  powstawania  zakażeń  szpitalnych  układu  moczowego,
szczególnie predysponuje:

A . płeć  męska,  przepuklina  pachwinowa,  przyjmowanie
poniżej 1000 ml. płynów na dobę,

B . przyjmowanie  niesterydowych  leków  przeciwzapalnych,
otyłość, długotrwała hospitalizacja,

C . długotrwała  antybiotykoterapia,  niesprawność  w
poruszaniu się, klimakterium,

D . płeć  żeńska,  instrumentacja  dróg  moczowych,  obniżona
odporność.

Zadanie 0.
Mocz zdrowego dorosłego człowieka, pobrany w warunkach pełnej
aseptyki:

A .  zawiera nieliczne bakterie,
B.  nie zawiera patogenów,
C.  zawiera nieliczne grzyby,
D.  zawiera nieliczne pierwotniaki.

Zadanie 0.
Dobowa ilość moczu mniejsza niż 100 ml, określana jest mianem:

A.  oligurii,
B .  anurii,
C.  pyurii,
D.  poliurii.

Zadanie 0.
Zmiany  skórne  o  podłożu  autoimmunologicznym  tzw.  obrzęk
przedgoleniowy jest objawem patognomonicznym:

A . obrzęku  śluzowatego  w  przebiegu  niedoczynności
tarczycy,

B.  choroby Hashimoto,
C.  choroby Graves-Basedova,
D.  choroby de Quervaina.

Zadanie 0.
Zapasową fiolkę insuliny należy przechowywać:

A.  w zamrażalniku,
B.  w lodówce w temp. od + 4˚ do + 8˚C,
C.  w temperaturze pokojowej bez dostępu światła,
D.  w apteczce domowej.



Zadanie 0.
Przełom  nadnerczowy  jest  wywołany  nagłym,  bardzo  znaczącym
niedoborem:

A.  kortykotropiny,
B.  aldosteronu,
C.  kortyzolu,
D.  tyroksyny.

Zadanie 0.
Poziom hemoglobiny glikozylowanej jest oznaczany w celu:

A.  wykrycia cukrzycy utajonej,
B.  oceny wyrównania metabolicznego cukrzycy,
C.  rozpoznania typu cukrzycy,
D.  ustalenia doustnego leczenia cukrzycy.

Zadanie 0.
Prawidłowa kolejność czynności wykonywanych przez osobę chorą
na cukrzycę, to:

A . pomiar  stężenia  glukozy  we  krwi,  wstrzyknięcie
insuliny, spożycie posiłku,

B . wstrzyknięcie  insuliny,  pomiar  glukozy  we  krwi,
spożycie posiłku,

C . spożycie  posiłku,  pomiar  glukozy,  wstrzyknięcie
insuliny,

D . spożycie  posiłku,  wstrzyknięcie  insuliny,  pomiar
glukozy.

Zadanie 0.
Obrzęk śluzowaty występuje w:

A.  niedoczyności tarczycy,
B.  nadczynności tarczycy,
C.  wolu eutyreotycznym,
D.  przełomie tarczycowym.

Zadanie 0.
Objawami  stopy  niedokrwiennejsą  są  niżej  wymienione,  Z
WYJĄTKIEM:

A.  bolesności w ruchu,
B.  braku tętna,
C.  owrzodzenia,
D.  zimnej skóry.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  produktów  cechują  się  niskim  indeksem
glikemicznym?

A.  ziemniaki, banan, biały chleb pszenny,
B.  jabłko, mleko, fasola szparagowa,
C.  ryż, makaron, płatki kukurydziane,
D.  biały chleb pszenny, mleko, arbuz.

Zadanie 0.
W  edukacji  pacjenta  z  rozpoznaną  stopą  cukrzycową
neuropatyczną, NIE należy zalecać:

A.  mycia stóp letnią wodą i osuszania,
B.  kontroli butów przed założeniem na stopy,
C.  używania termoforu gorącego i chodzenia boso,
D.  regularnej kontroli stóp w kierunku otarć.

Zadanie 0.
Przebarwienia  skórne  o  barwie  brunatnej  powstałe  po  ekspozycji
n a słońce lub w miejscach narażonych na ucisk: pachy, dłonie, w
okolicy  narządu  rodnego,  błony  śluzowe,  w  Chorobie  Addisona
spowodowane są:

A.  niedoborem wydzielania hormonów kory nadnerczy,
B.  nadmiernym wydzielaniem hormonów kory nadnerczy,
C.  niedoborem wydzielania hormonów rdzenia nadnerczy,
D.  nadmiernym wydzielaniem hormonów rdzenia nadnerczy.

Zadanie 0.
Węglowodany  przyswajalne  to  wszystkie  niżej  wymienione,  Z
WYJĄTKIEM:

A.  skrobi,
B.  błonnika,
C.  laktozy,
D.  sacharozy.



Zadanie 0.
Właściwa  pielęgnacja  stóp  w  cukrzycy  polega  m.in.  na
codziennym:

A . myciu  pod  bieżącą  wodą  o  temperaturze  poniżej  37˚C  i
nawilżaniu  kremem,  z  wyjątkiem  przestrzeni  między
palcami,

B . myciu  w  letniej  wodzie,  nie  przepływającej,  ponieważ
powoduje  zmiękczenie  skóry  i  łatwiejsze  usuwanie
zrogowaciałego  naskórka  oraz  nawilżanie  kremem,
zwłaszcza przestrzeni między palcami,

C . myciu w wodzie o temperaturze 40˚C (w celu poprawienia
krążenia)  i  natłuszczaniu  głównie  przestrzeni  między
palcami,

D . moczeniu  w  gorącej  wodzie  z  dodatkiem  soli ,  w  celu
poprawy krążenia obwodowego.

Zadanie 0.
Wchłanianie wapnia z pożywienia utrudniają:

A.  związki fityny,
B.  związki fosforu,
C.  witamina D,
D.  cukier mleczny.

Zadanie 0.
Do typowych objawów nadczynności tarczycy należą:

A . spowolnienie  funkcji  psychicznych  i  motorycznych,
senność, suchość skóry, obrzęki tkanki podskórnej,

B . uczucie  gorąca,  drżenie  rąk,  kołatanie  serca,
chudnięcie, wzmożona potliwość,

C . drżenie  rąk,  kołatanie  serca,  spowolnienie  funkcji
psychicznych, chudnięcie,

D . kołatanie serca, wzmożona potliwość, nadmierna senność,
uczucie gorąca, nadmierna masa ciała.

Zadanie 0.
Glukagonu  NIE  należy  stosować  w  przypadku  śpiączki
hipoglikemicznej wywołanej:

A .  lekami doustnymi,
B.  opuszczonym posiłkiem,
C.  wysiłkiem fizycznym,
D.  stresem emocjonalnym.



Zadanie 0.
Pacjentowi  z  hemofilią,  staw  objęty  wylewem  krwi,  należy
unieruchomić, w celu:

A.  zniesienia bólu,
B.  zahamowania krwawienia,
C.  zniesienia obrzęku,
D.  ograniczenia ruchu w stawie.

Zadanie 0.
Pancytopenia, to:

A .  obniżenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
B.  obniżenie wszystkich elementów morfotycznych krwi,
C.  podwyższenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
D.  podwyższenie wszystkich elementów morfotycznych krwi.

Zadanie 0.
Jakie  jest  często  występujące  powikłanie  po  nakłuciu
lędźwiowym?

A.  niedowład kończyn dolnych,
B.  ból głowy,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  krwawienie podtwardówkowe,

Zadanie 0.
Celem  działań  pielęgniarki  w  opiece  nad  chorą  z  rozpoznaną
ostrą białaczką szpikową jest:

A . ograniczenie  i lości  osób  kontaktujących  się
bezpośrednio z chorą,

B.  zapobieganie infekcjom, podnoszenie odporności,
C . stosowanie  diety  bogatobiałkowej  zawierającej

mikroelementy, sole mineralne, witaminy,
D . zachowanie  sterylnej  czystości  najbliższego  otoczenia

chorej.

Zadanie 0.
Bladość  skóry  i  śluzówek,  osłabienie,  skłonności  do  omdleń,
bicie  serca,  zawroty  i  bóle  głowy,  szum  w  uszach,  łatwe
męczenie się - są bardzo charakterystyczne dla:

A.  niedokrwistości z niedoboru żelaza,
B.  niedokrwistości hemolitycznej,
C.  ostrej białaczki szpikowej,
D.  wszystkich niedokrwistości.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  czynników  NIE  są  uznanymi  czynnikami
ryzyka zachorowania na białaczkę?

A.  związki chemiczne - benzen,
B.  pleśnie produkujące aflatoksyny,
C.  kortykosteroidy,
D.  promieniowanie jonizujące.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  powikłań  poprzetoczeniowych,  dotyczących
przetaczania krwi, je j składników lub produktów krwiopochodnych
zalicza się:

A .  przeciążenie krążenia i wstrząs anafilaktyczny,
B.  reakcje gorączkowe i alergiczne,
C . zakażenie  przenoszone  drogą  krwi  i  zapalenie  wątroby

typu B i C,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 0.
Opiekując  się  pacjentką  leczoną  chemioterapeutykami  w  okresie
intensywnego wypadania włosów, należy:

A.  wzmocnić poczucie własnej wartości u chorej,
B.  zaproponować noszenie chusteczki lub peruki,
C . poinformować  chorą  o  przejściowym  charakterze

dolegliwości,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Brak pośrednich postaci rozwojowych krwinek białych w rozmazie
krwi obwodowej, nosi nazwę:

A.  odczynu białaczkowego,
B.  przerwy białaczkowej,
C.  pancytopenii,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 0.
Dodatnia próba opaskowa jest charakterystyczna dla:

A.  hemofili i A,
B.  trombocytopenii,
C.  niedokrwistości aplastycznej,
D.  zespołu Schoenleina-Henocha.



Zadanie 0.
Źródłem żelaza hemowego są:

A.  orzechy,
B.  brokuły,
C.  podroby,
D.  ryby.

Zadanie 0.
Które,  z  poniższych  elementów  planu  pielęgnacyjnego,  odnoszą
s ię  do  opieki  nad  pacjentem,  u  którego  w  przebiegu  ostrej
białaczki szpikowej doszło do wylewu krwi do jamy stawowej?

A . ograniczenie ruchomości stawu objętego wylewem krwawym,
pomoc  w  czynnościach  dnia  codziennego,  obserwacja
natężenia bólu, komasacja czynności,

B . założenie  gipsu  na  staw  objęty  wylewem  krwawym,
prowadzenie  bilansu  płynów,  ułożenie  w  pozycji
wysokiej, nawilżanie powietrza,

C . zastosowanie  opatrunku  z  płynu  Burowa  na  staw  objęty
wylewem  krwawym,  komasowanie  czynności,  stosowanie
diety ubogobiałkowej, praca w masce ochronnej,

D . stosowanie  diety  bogatobiałkowej,  obserwowanie  powłok
skórnych,  toaleta  ciała  letnią  wodą,  podawanie  ciepłych
płynów do picia.

Zadanie 0.
Charakterystyczne  dla  niedokrwistości  Addisona-Biermera,
jest/są:

A . parestezje,  pęknięcia  w  kącikach  ust,  gładki  czerwony
język,

B . zaburzenia  czucia,  osłabienie  si ły  mięśniowej,  ból
brzucha, biegunki,

C.  skłonność do omdleń, tachykardia, nadmierny apetyt,
D.  bradykardia, osłabienie, duszność, szum w uszach.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  niedoboru  żelaza  w  grupie  niedokrwistości
niedoborowych, jest:

A .  niewystarczająca podaż,
B.  upośledzone wchłanianie,
C.  wzmożone zapotrzebowanie,
D.  utrata wskutek przewlekłych krwawień.



Zadanie 0.
Wskaż stwierdzenie FAŁSZYWE:

A . leki  cytostatyczne  mogą  być  podawane  tylko  drogą
doustną lub dożylną,

B . celem  leczenia  cytostatycznego  może  być  pełne
wyleczenie chorego lub leczenie paliatywne,

C . kombinacja  kilku  cytostatyków  jest  bardziej  skuteczna
niż monoterapia,

D . efektem leczenia cytostatycznego może być  pełna remisja
(ustąpienie  wszystkich  objawów  choroby)  lub  częściowa
remisja (zmniejszenie liczby komórek nowotworowych)

Zadanie 0.
Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną:

A.  niedokrwistości hypoplastycznej,
B.  wstrząsu oligowolemicznego,
C.  niedokrwistości sideropenicznej,
D.  niedokrwistości megaloblastycznej.

Zadanie 0.
Konsekwencją granulocytopenii jest:

A . obniżony poziom wszystkich elementów morfotycznych krwi
i  wzrost podatności na krwawienie z naturalnych otworów
ciała,

B . podwyższony poziom wszystkich elementów morfotycznych
krwi  i  związane  z  tym  ryzyko  wystąpienia  zatorów  i
zakrzepów,

C . zmniejszenie  odporności  i  wzrost  podatności  na
zakażenie,

D.  zwiększone ryzyko na krwawienia i krwawienia samoistne.

Zadanie 0.
N a  początku  farmakoterapii  preparatami  żelaza,  chorego  należy
uprzedzić o możliwości wystąpienia:

A.  bólu głowy,
B.  zaburzeń czynności przewodu pokarmowego,
C.  ciemnego zabarwienia moczu,
D.  świądu skóry.



Zadanie 0.
W  edukacji  pacjenta  z  reumatoidalnym  zapaleniem  stawów  (RZS)
najważniejsze jest:

A . poinformowanie  o  konieczności  systematycznego
przyjmowania leków,

B.  zapoznanie ze sprzętem rehabilitacyjnym,
C . zapoznanie  z  istotą  choroby,  celowością  stosowania

leków, rehabilitacji, ćwiczeń,
D.  poinformowanie o grupach samopomocy.

Zadanie 0.
Który z podanych objawów, NIE stanowi kryterium diagnostycznego
dla rozpoznania zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa?

A.  ograniczenie ruchomości klatki piersiowej,
B.  zmiany radiologiczne w stawach krzyżowo-biodrowych,
C . bó l  i  sztywność  w  okolicy  lędźwiowej  utrzymujące  się

przez ponad 3 miesiące,
D.  zniesienie czucia powierzchniowego i głębokiego.

Zadanie 0.
Pacjent,  u  którego  w  leczeniu  stosuje  s ię  glikokortykosterydy,
powinien stosować dietę:

A .  niskotłuszczową, bez ograniczeń płynowych,
B.  bogatą w produkty wysokoenergetyczne,
C.  bezsolną oraz unikać spożywania nadmiaru płynów,
D.  warzywno-owocową, z ograniczeniem garbników.

Zadanie 0.
Kinezyterapia to:

A . forma  zimnolecznictwa  z  zastosowaniem  temperatury
poniżej 0 stopni C,

B . leczenie  ruchem  (ćwiczenia  bierne  i  czynne,  w
odciążeniu i z oporem),

C . forma  rehabilitacji  psycho-ruchowej,  z  zastosowaniem
koni,

D.  terapia zajęciowa - rysunkowa.

Zadanie 0.
Jedna  z  najbardziej  typowych  lokalizacji  procesu  zapalnego  w
zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK) to:

A.  mięśnie obręczy barkowej,
B.  stawy międzypaliczkowe rąk i stóp,
C.  stawy krzyżowo-biodrowe,
D.  stawy kolanowe.



Zadanie 0.
Objawy  kliniczne,  takie  jak  rumień  o  kształcie  motyla  na
policzkach,  l iszaj  krążkowy,  nadwrażliwość  skóry  na  światło,
charakterystyczne są dla:

A.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
B.  gorączki reumatycznej,
C.  twardziny układowej,
D.  tocznia układowego.

Zadanie 0.
W  postępowaniu  z  chorym  w  okresie  znacznego  zaostrzenia
dolegliwości,  w  zesztywniającym  zapaleniu  stawów  kręgosłupa,
należy:

A.  bezwzględnie unieruchomić pacjenta w łóżku,
B.  zastosować zabiegi fizykalne i ćwiczenia czynne,
C.  utrzymywać aktywność ruchową z okresu przed chorobą,
D . stosować  ćwiczenia  izometryczne  i  wolne  we  wszystkich

stawach oraz ćwiczenia oddechowe.

Zadanie 0.
Objawy uboczne mogące występować u pacjenta chorego na toczeń
układowy, w trakcie podawania cyklofosfamidu, to:

A .  nudności, wymioty, wypadanie włosów,
B.  zmniejszona odporność na zakażenia,
C.  uszkodzenie układu krwionośnego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W jakim celu informujemy pacjenta ze zesztywniającym zapaleniem
stawów  kręgosłupa  (ZZSK),  o  konieczności  stałego  prowadzenia
ćwiczeń fizycznych?

A.  likwidacji sztywności porannej,
B.  zwiększenia napięcia mięśni,
C.  poprawy kondycji fizycznej,
D . utrzymania  odpowiedniej  postawy  oraz  ruchomości

kręgosłupa i klatki piersiowej.

Zadanie 0.
Ostry napad dny moczanowej występuje najczęściej:

A .  w godzinach popołudniowych,
B.  we wczesnych godzinach rannych,
C.  w godzinach wieczornych,
D.  pora dnia nie ma znaczenia.



Zadanie 0.
W  jakiej  pozycji  należy  ułożyć  chorego  do  punkcji  stawu
kolanowego?

A . leżącej  na  plecach,  z  podparciem  stawu  kolanowego
wałkiem,

B . siedzącej  na  krześle  bez  oparcia,  z  kończyną
wyprostowaną w stawie kolanowym,

C . siedzącej  na  krześle  z  oparciem,  z  kończyną  zgiętą  w
stawie kolanowym,

D . siedzącej  na  krześle  z  oparciem  z  lekkim  odchyleniem
tułowia ku tyłowi.

Zadanie 0.
W  reumatoidalnym  zapaleniu  stawów,  pierwsze  objawy  dotyczą
zwykle:

A.  dużych stawów dłoni i stóp,
B.  dużych stawów dłoni i małych stawów stóp,
C.  stawów kręgosłupa i małych stawów stóp,
D . drobnych  stawów  dłoni,  następnie  stawów  kolan  i

śródstopia.

Zadanie 0.
Objawy w chorobie posurowiczej występują:

A.  natychmiast po podaniu surowicy lub penicyliny,
B.  po 2 godzinach od podania surowicy lub penicyliny,
C.  po dobie od podania surowicy lub penicyliny,
D.  po 7-10 dniach od podania surowicy lub penicyliny.

Zadanie 0.
Obrzęk naczynioruchowy Quinckiego zajmuje najczęściej:

A . twarz,  wargi,  błony  śluzowe  jamy  ustnej,  gardła,
krtani, części odsiebne kończyn, narządy płciowe,

B.  klatkę piersiową i kończyny górne,
C.  klatkę piersiową i kończyny dolne oraz narządy płciowe,
D.  brzuch, narządy płciowe oraz kończynę dolną lewą.



Zadanie 0.
Jeżeli  niemożliwe  jest  stosowanie  diety  eliminacyjnej  u  chorego
z alergią pokarmową, pacjent powinien:

A . unikać  potraw  nieznanych  i  gotowych,  alkoholu,  soków
owocowych,  powinien  spożywać  w  większości  pokarmy
gotowane,

B.  spożywać posiłki gotowe, dużą ilość różnych owoców,
C . spożywać potrawy z rusztu, ryby, może spożywać orzechy,

a także posiłki na zasadzie prób i błędów,
D . sporządzić  l istę  potraw  "dozwolonych"  i

"niedozwolonych",  może  spożywać  soki  owocowe  i  owoce
egzotyczne, mleko krowie i jaja kurze.

Zadanie 0.
Pierwszym  widocznym  objawem  kiły,  występującym  po  około  3-4
tygodniach od momentu zakażenia jest:

A . owrzodzenie  pierwotne  (objaw  pierwotny)  niebolesne  z
powiększeniem okolicznych węzłów chłonnych,

B . owrzodzenie bolesne bez powiększenia okolicznych węzłów
chłonnych,

C.  owrzodzenie podudzi i węzłów chłonnych,
D . owrzodzenie  żołądka  i  przełyku,  wraz  z  powiększeniem

narządów.

Zadanie 0.
Zakażenie kiłą w sposób pośredni następuje poprzez:

A.  przedmioty zakażone Treponema pallidum oraz przez krew,
B.  gryzonie i owady,
C.  drogę kropelkową i przez krew,
D.  drogę pokarmową i przez krew.

Zadanie 0.
Rozpoznanie  AIDS  stawia  się  w  chwili  zdiagnozowania  u  osoby
wirusa  HIV.  O  zaawansowanym  niedoborze  odporności  stanowią
również  różne  schorzenia,  w  tym  nowotwory.  Jednym  z  z
nowotworów definiujących AIDS jest:

A .  chłoniak Hodgkina,
B.  szpiczak mnogi,
C.  mięsak Kaposiego,
D.  nowotwór jajnika.



Zadanie 0.
Każda krew jest potencjalnie zakaźna, w związku z tym:

A . każde  narzędzie  i  całe  użyte  wyposażenie  musi  być
traktowane  jako  potencjalne  źródło  patogenów
przenoszonych przez krew,

B . każde  narzędzie  i  całe  użyte  wyposażenie  nie  musi  być
traktowane jako potencjalne źródło patogenów,

C . wyłącznie  wyposażenie  powinno  być  traktowane  jako
potencjalne źródło patogenów,

D . wyłącznie  narzędzia  ostre  powinny  być  traktowane  jako
źródło patogenów.

Zadanie 0.
Neisseria gonorrhoeae wywołuje:

A.  kiłę,
B.  rzeżączkę,
C.  drożdżycę pochwy,
D.  opryszczkę pospolitą.

Zadanie 0.
Aby  rozpoznać  nierzeżączkowe  zapalenie  cewki  moczowej  należy
pobrać do badania:

A . rozmaz  z  wydzieliny  szyjki  macicy  barwiony  metodą
Gramma,

B . wydzielinę z cewki moczowej lub szyjki macicy i wykonać
test na obecność chlamydia trachomatis,

C . śl inę lub płyn mózgowo-rdzeniowy na obecność chlamydia
trachomatis,

D.  próbkę krwi na PCR oraz posiew.

Zadanie 0.
Z powodu zaburzonego metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego u
osób  starszych,  na  skutek  hipoglikemii,  hipoksji,
niedożywienia,  infekcji,  chorób  przewlekłych,  zaburzeń
wodno-elektrolitwych,  a  także  zatruć,  które  zakłócają
homeostazę pacjenta w wieku podeszłym, może wystąpić:

A.  depresja,
B.  majaczenie (delirium),
C.  senność patologiczna,
D.  udar mózgu.



Zadanie 0.
U  osób  starszych,  w  wyniku  podwyższonego  stężenia  glukozy  we
krwi, sporadycznie może wystąpić:

A.  wzmożone pragnienie,
B.  wielomocz, nietrzymanie moczu,
C.  osłabienie pamięci, nasilenie objawów demencji,
D.  zaburzenia widzenia.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  sprawująca  opiekę  nad  pacjentem  w  stanie
otępiennym, powinna:

A . pozwalać  pacjentowi  robić  to  na  co  ma  ochotę,  nie
skupiając na jego dysfunkcjach nadmiernej uwagi,

B . stale  korygować  błędy  będące  skutkiem  choroby,
podtrzymywać z chorym kontakt werbalny, podpowiadając
właściwe słowa, pomagając dokańczać wypowiedzi,

C . wyręczać  pacjenta  we  wszystkich  czynnościach
samoobsługowych oraz życia codziennego,

D . trenować  intelektualne  i  ruchowe  zdolności,  które  chory
jeszcze  posiada,  nie  okazując  pośpiechu  i  napięcia
emocjonalnego.

Zadanie 0.
Starczą dalekowzroczność, określa się jako:

A.  zwyrodnienie plamki żółtej (AMD),
B.  presbyacusis,
C.  presbyopię,
D.  kataraktę.

Zadanie 0.
Będącemu w trudnej sytuacji życiowej pacjentowi geriatrycznemu,
pomocy w rozwiązaniu problemów mogą/może udzielić:

A .  ośrodki pomocy społecznej,
B.  pielęgniarka rodzinna,
C.  stowarzyszenia, instytucje kościelne,
D.  wszystkie wymienione podmioty.

Zadanie 0.
Występowanie  przynajmniej  trzech  z  pięciu  objawów,  takich  jak
uczucie  zmęczenia,  osłabienie,  niezamierzona  utrata  masy  ciała,
mała  aktywność  fizyczna,  wolne  tempo  poruszania  się,  określane
jest jako zespół:

A .  słabości (frailty),
B.  asteniczno-depresyjny,
C.  otępienny,
D.  geriatryczny.



Zadanie 0.
Proszę wskazać prawidłowy podział starości WHO:

A . 48-59  lat  (okres  przedstarczy),  60-70  lat  (okres
stary),  70-80  lat  (okres  starczy),  80  i  więcej  lat
(długowieczność),

B . 60-70  lat  ("młodzi  starzy"),  71-80  lat  ("starzy
starzy"), 81- 90 lat ("osoby długowieczne"),

C . 60-74  lata  (starość  wczesna,  wiek  podeszły,  wiek  III ) ,
75-89  lat  (starość  pośrednia  lub  późna),  powyżej  90  lat
(starość bardzo późna lub długowieczność),

D . 60-75  lata  (starość  wczesna),  76-90  (starość
pośrednia), powyżej 90 (starość późna).

Zadanie 0.
Pacjenci w wieku podeszłym z zapaleniem płuc NIE powinni:

A .  leżeć w pozycji płaskiej,
B.  być oklepywani i nacierani,
C.  mieć prowadzonej gimnastyki oddechowej,
D.  mieć stosowanych inhalacji, tlenoterapii.

Zadanie 0.
W  pielęgnacji  chorego  w  stanie  otępiennym do  prawidłowych  NIE
należy następujący sposób postępowania:

A . nadopiekuńczość,  wyręczanie  pacjenta  ze  wszystkich
czynności,  ograniczanie  samodzielności  chorego  ze
względu na jego bezpieczeństwo,

B . zapewnienie  dostatecznej  i lości  ruchu,  właściwe
leczenie,  odżywianie,  profilaktyka  zaburzeń  i  schorzeń,
optymalna podaż płynów, snu, kontrola konsumpcji używek
i leków,

C . unikanie  częstych  zmian,  zbyt  dużych  wymagań  wobec
chorego,  pośpiechu,  zachowań  i  sytuacji,  które  mogą
wzmagać niepewność pacjenta,

D . dokładna obserwacja i kontrola funkcji organizmu, pomoc
w  przezwyciężaniu  obciążeń  psychicznych,  stwarzanie
możliwości utrzymania aktywności fizycznej i umysłowej,

Zadanie 0.
Technika  pozwalająca  odmawiać  i  egzekwować  swoje  prawa
polegające  na  wielokrotnym  powtarzaniu  kluczowego  zdania,  to
technika:

A.  asertywnej odmowy,
B.  "zdartej płyty",
C.  sondowania,
D.  wskazania na rozbieżności.



Zadanie 0.
Skuteczne radzenie sobie ze stresem, uwarunkowane jest:

A .  czynnikami osobowościowymi,
B.  stopniem otrzymanego wsparcia społecznego,
C . nabytą  umiejętnością  radzenia  sobie  w  sytuacjach

trudnych,
D.  wszystkimi wymienionymi.

Zadanie 0.
Samokształcenie polega na:

A . udziale  w  zajęciach  o  ściśle  określonym  programie
nauczania,

B . umiejętności  korzystania  ze  źródeł,  wymaga  pewnych
zdolności, pracowitości i motywacji,

C.  kształtowaniu umiejętności praktycznych i postaw,
D . procesie  zmian  prowadzących  do  wykształcenia

zawodowego.

Zadanie 0.
Zachowania zdrowotne, to:

A .  zachowania realizowane przez ludzi zdrowych,
B . zachowania  człowieka,  które  wpływają  na  jego  zdrowie

pozytywnie,
C . wszystkie  zachowania  człowieka  mające  wpływ  na  jego

zdrowie,
D.  zachowania podejmowane w ramach promocji zdrowia.

Zadanie 0.
Wskaźniki socjomedyczne mierzą:

A.  zdrowie w ujęciu somatycznym,
B.  zdrowie w ujęciu psychicznym,
C.  zdrowie bio-psycho-społeczne,
D.  różne wymiary uczestnictwa w życiu społecznym.

Zadanie 0.
Co oznacza proces stygmatyzacji?

A . silnie  negatywną  tożsamość,  którą  społeczeństwo
naznacza daną osobę,

B . emocjonalnie pozytywną postawę środowiska wobec osoby
chorej lub niepełnosprawnej,

C.  integrację z osobą chorą lub niepełnosprawną,
D.  pewien rodzaj wsparcia społecznego.



Zadanie 0.
W  klasyfikacji  hierarchii  wartości  M.  Schelera  wartości
przyjemnościowe,  cielesne  wygody  i  przyjemności,  w  tym  również
wartości  luksusu należą do najniżej  usytuowanych. Określamy je
mianem wartości:

A .  duchowych,
B.  witalnych,
C.  hedonicznych,
D.  religijnych.

Zadanie 0.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:

A .  więzią służbową,
B.  jednością kierownictwa,
C.  podziałem pracy,
D.  delegowaniem.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Środki finansowe na ochronę zdrowia od 1 stycznia 1999r.:

A .  są wydzielone z budżetu państwa,
B . pochodzą  ze  składek  obywateli  na  ubezpieczenie

zdrowotne,
C.  są w dyspozycji ministerstwa finansów,
D.  są w dyspozycji ministerstwa zdrowia.

Zadanie 0.
Likwidacja  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej
następuje w drodze niżej wymienionych odpowiedzi, z wyjatkiem:

A.  rozporządzenia,
B.  regulaminu właściwego organu podmiotu tworzącego,
C.  uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego,
D.  zarządzenia.



Zadanie 0.
Karta Ottawska definiuje promocję zdrowia jako:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B.  proces zmierzający do zapobiegania chorobom,
C . proces  prowadzący do  zapobiegania niepełnosprawności  i

kalectwa,
D . działania  zmierzające  do  prowadzenia  prozdrowotnego

stylu życia.

Zadanie 0.
Podział  kompetencji  w  zakresie  opieki  zdrowotnej  w  Polsce
wskazuje  jednoznacznie,  że  decydującym  o  kierunkach  polityki
zdrowotnej w skali państwa jest:

A .  wojewoda,
B.  właściwy minister,
C.  obywatel,
D.  marszałek województwa.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.



Zadanie 0.
Prawidłowo  wykonany  pomiar  obwodu  głowy  dziecka  powinien
obejmować obwód głowy zmierzony na wysokości:

A .  ciemienia przedniego i guzowatości potylicznej,
B.  łuków brwiowych i guzowatości potylicznej,
C.  małżowin usznych i guzowatości potylicznej,
D.  guzów czołowych i guzowatości potylicznej.

Zadanie 0.
Badając  palpacyjnie  okolicę  uderzenia  koniuszkowego  należy
wziąć  pod  uwagę  efekt  jego  przemieszczenia.  Stwierdzenie
przesunięcia  uderzenia  koniuszkowego  w  lewą  stronę,  może
przemawiać za:

A.  tętniakiem aorty wstępującej,
B.  niedomykalnością zastawki trójdzielnej,
C.  przerośnięciem komór serca,
D.  nadciśnieniem płucnym.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
U  chorego  z  astmą  oskrzelową,  nagłe  pogorszenie  s ię  stanu
klinicznego,  wystąpienie  sinicy,  zaburzeń  orientacji,
wyczerpania oddechowego, cechy niewydolności wentylacyjnej typu
obturacyjnego, bezdechu, sugeruje rozpoznanie:

A.  wstrząsu anafilaktycznego,
B.  narastania płynu w jamie opłucnej,
C.  stanu astmatycznego,
D.  napadu histerii.



Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Palce  pałeczkowate  cechują  się  zniekształceniem  dystalnych
paliczków dłoni i stóp i występują najczęściej w przypadku:

A.  przewlekłych chorób nerek,
B.  niewydolności wątroby,
C.  rozstrzeni oskrzeli i wad serca,
D.  astmy oskrzelowej.

Zadanie 0.
Podczas  badania  palpacyjnego  przepukliny  pachwinowej,  pacjent
powinien przyjąć pozycję:

A .  stojącą,
B.  siedzącą,
C.  leżącą płaską,
D.  leżącą półwysoką.

Zadanie 0.
Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcję bólową
wywoła:

A.  ucisk na przeciwskrawek małżowiny,
B.  ucisk za małżowiną,
C.  poruszanie małżowiną,
D.  próba Webera.

Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Obserwując  u  chorego  nagły  spadek  skurczowego  ciśnienia
tętniczego  poniżej  90  mmHg,  szybkie  nitkowate  tętno,
zaczerwienienie  lub  pokrzywkę skórną,  biegunkę,  cechy  obturacji
dróg  oddechowych,  zaburzenia  świadomości  oraz  wcześniej
zgłoszone bóle brzucha, podejrzewamy w pierwszej kolejności:

A .  zatrucie pokarmowe,
B.  zatrucie alkoholem etylowym,
C.  wstrząs anafilaktyczny,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.

Zadanie 0.
Priorytetowym  działaniem  w  nagłym  zatrzymaniu  krążenia,  w
mechanizmie  migotania  komór,  mającego  miejsce  w  warunkach
pozaszpitalnych, jest:

A .  defibrylacja elektryczna,
B.  podanie adrenaliny,
C.  ułożenie w pozycji bezpiecznej,
D.  podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  dokonująca  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi
upuszcza powietrze z mankietu z prędkością:

A.  2 mmHg/sekundę,
B.  10 mmHg/sekundę,
C.  20 mmHg/sekundę,
D.  30 mmHg/sekundę.

Zadanie 0.
Po omdleniu kobiety z zaawansowaną ciążą należy ułożyć ją:

A .  w pozycji bocznej ustalonej,
B.  na plecach, unieść jej kończyny dolne pod kątem 60°,
C.  na lewym boku,
D.  na plecach, podkładając wałek pod głowę.

Zadanie 0.
U pacjenta z rozedmą płuc, NIE stwierdza się:

A .  wdechowo ustawionej klatki piersiowej,
B.  odgłosu bębenkowego nad polami płucnymi,
C.  w spirometrii zwiększenia pojemności życiowej i FEV1,
D.  w spirometrii zmniejszenia pojemności życiowej i FEV1.

Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  chorym  gorączkującym,  pielęgniarka
prowadząca  bilans  płynów  musi  uwzględnić  poniesione  straty
przez parowanie, które przy wzroście temperatury o 1°C wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Pacjocentryczny model pielęgnowania w Polsce wprowadziła:

A.  Teresa Kulczyńska,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Rachela Hutner,
D.  Wiesława Ciechaniewicz.

Zadanie 0.
Do modelu adaptacyjnego Calisty Roy NIE należy:

A.  osoba,
B.  pielęgniarka,
C.  środowisko,
D.  system.



Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.

Zadanie 0.
W  teście  sprawdzającym  wiedzę  z  dziedziny  pielęgniarstwa
zadanie alternatywne polega na:

A . wielokrotnej  możliwości  odpowiedzi  z  wielu
przedstawionych,

B . jednoznacznym  określeniu  odpowiedzi  prawdziwej  lub
fałszywej,

C . przyporządkowaniu  tylko  odpowiedzi  słownej  do
numerycznej,

D . podkreśleniu  odpowiedzi  z  godnie  z  kombinacją
zaszeregowania.

Zadanie 0.
Pierwsze  polskie  szkoły  pielęgniarstwa  w  okresie  powojennym
powstały w:

A.  Gdańsku, Rzeszowie, Wrocławiu,
B.  Krakowie, Warszawie, Gdańsku,
C.  Wrocławiu, Krakowie, Łodzi,
D.  Lublinie, Poznaniu, Katowicach.

Zadanie 0.
W  powojennej  Polsce,  autorką  koncepcji  podyplomowego
kształcenia dla pielegniarek, była:

A.  Maria Staromiejska,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.

Zadanie 0.
Kodeks Etyki dla Pielęgniarek Międzynarodowej Rady Pielęgniarek
(ICN), został przyjęty w roku:

A.  1943,
B.  1953,
C.  1963,
D.  1973.



Zadanie 0.
Modalna jest to:

A .  średnia arytmetyczna,
B.  środkowa w szeregu uporządkowanym,
C.  wartość najczęściej występująca,
D.  średnia geometryczna.

Zadanie 0.
Współczynnik korelacji rang Spearmana liczymy dla cech:

A.  tylko jakościowych,
B.  tylko ilościowych,
C.  jakościowych o możliwości uporządkowania i ilościowych,
D.  wszystkich jakościowych i ilościowych.

Zadanie 0.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.



PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 060411
GRUPA 1
Zadanie 0.
Stan zdrowia ludzi uwarunkowany jest od:

A.  dostępności do systemu opieki zdrowotnej,
B.  zachowań zdrowotnych,
C.  warunków środowiskowych,
D.  cech dziedzicznych.

Zadanie 0.
Poziom  samodzielności  chorego  przewlekle,  w  zakresie
podstawowych czynności życia codziennego, można ocenić stosując
skalę:

A.  Lawton,
B.  Barthel,
C.  Norton,
D.  IADL.

Zadanie 0.
Model pielęgnowania F. Nightinghale należy do grupy teorii:

A .  potrzeby,
B.  środowisko,
C.  systemy,
D.  interakcje.

Zadanie 0.
W  planowaniu  działań  opiekuńczych,  mających  na  celu
zapobieganie  skutkom  długotrwałego  unieruchomienia  wobec
obłożnie chorych, pielęgniarka powinna uwzględnić:

A . zmianę  pozycji  ułożeniowej  oraz  masaż  i  natłuszczenie
miejsc  narażonych  na  występowanie  odleżyn  przy  każdej
zmianie pozycji,

B .  ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia bierne,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Nurt  filozoficzny,  który  wywiera  największy  wpływ  na  przemiany
zachodzące w pielęgniarstwie to:

A.  ascetyzm,
B.  romantyzm,
C.  pragmatyzm,
D.  humanizm.



Zadanie 0.
Objawami przedawkowania opioidów u pacjenta przewlekle chorego
NIE jest:

A .  zwolnienie oddechów <10/min,
B.  słaba reakcja na światło,
C.  zaburzenie świadomości,
D.  biegunka.

Zadanie 0.
Objawem II˚ odleżyn wg Torrance'a NIE jest:

A .  owrzodzenie,
B.  rumień utrzymujący się po ustaniu ucisku,
C.  powierzchniowy obrzęk,
D.  uszkodzenie naskórka.

Zadanie 0.
Charakterystyczne cechy choroby przewlekłej, to:

A .  krótkotrwałość, pogorszenie sprawności umysłowej,
B . krótkotrwałość,  uzależnienie  pacjenta  od  pomocy  innych

osób,
C . długotrwałość,  polepszenie  sprawności  fizycznej  i

psychicznej pacjenta,
D.  długotrwałość, nieodwracalność zmian patologicznych.

Zadanie 0.
Opis  zdrowia,  najbliższy  współczesnej  definicji  zdrowia  WHO,
ujęła:

A.  F. Nightinghale,
B.  D. Orem,
C.  B. Neuman,
D.  V. Henderson.

Zadanie 0.
W e  wczesnej  diagnostyce  klinicznej  świeżego  zawału  serca,
największe znaczenie posiada oznaczenie:

A.  troponiny sercowej,
B.  dehydrogenazy mleczanowej,
C.  aminotransferazy asparaginowej,
D.  aminotransferazy alaninowej.

Zadanie 0.
Palce pałeczkowate występują u osób z:

A .  chorobą niedokrwienną serca,
B.  zapaleniem mięśnia sercowego,
C.  ostrą niewydolnością serca,
D.  przewlekłym zespołem płucno-sercowym.



Zadanie 0.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:

A.  prawokomorowej niewydolności krążenia,
B.  lewokomorowej niewydolności krążenia,
C.  chorobie wieńcowej,
D.  wstrząsie anafilaktycznym.

Zadanie 0.
Objawem  przedawkowania  glikozydów  naparstnicy  są  wszystkie
poniższe z WYJĄTKIEM:

A . zaburzenia  rytmu  lub  przewodzenia,  najczęściej
tachykardia,

B.  zazwyczaj bradykardia zatokowa,
C.  nudności, wymioty, biegunka,
D.  zawroty głowy, zaburzenia widzenia.

Zadanie 0.
Prawidłowo  przeprowadzony  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
pacjentów  w  podeszłym  wieku  otrzymujących  leki  hipotensyjne
obejmuje pomiar w pozycji:

A .  siedzącej i leżącej,
B.  wyłącznie stojącej,
C.  wyłącznie leżącej,
D.  siedzącej, leżącej i stojącej.

Zadanie 0.
Próba Trendelenburga służy do oceny:

A.  drożności tętnic,
B.  drożności żył przeszywających,
C.  wydolności żył głębokich,
D.  wydolności żył powierzchownych.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest:

A . podejrzenie  choroby  niedokrwiennej  serca,  u  osób  z
bólami  w klatce  piersiowej  i  prawidłowym lub wątpliwym
spoczynkowym zapisie EKG,

B . wykrycie  przebiegającej  bezobjawowo  choroby
niedokrwiennej  serca,  u  osób  z  grupy  wysokiego  ryzyka
zachorowania,

C . ocena  tolerancji  wysiłku  i  rokowania  po  zawale  serca,
diagnostyka zaburzeń rytmu,

D.  świeży zawał mięśnia sercowego.



Zadanie 0.
Który  z  objawów  fizykalnych  i  dolegliwości  jest  najbardziej
charakterystyczny dla niewydolności lewokomorowej?

A.  poszerzenie żył szyjnych,
B.  wodobrzusze,
C.  duszność w pozycji leżącej,
D.  obrzęki krążeniowe.

Zadanie 0.
Typowy ból w dławicy piersiowej NIE jest zależny od:

A.  cyklu oddechowego,
B.  pozycji ciała,
C.  odpowiedzi A i B prawidłowe,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.
Zmiany  w  EKG  -  całkowicie  niemiarowy  rytm,  trudne  do
zróżnicowania załamki P przy widocznych drobnych pofałdowaniach
linii izoelektrycznej, świadczą o:

A.  częstoskurczu komorowym,
B.  bloku przedsionkowo-komorowym,
C.  migotaniu przedsionków,
D.  trzepotaniu przedsionków.

Zadanie 0.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
skalę:

A.  ESC,
B.  TIMI,
C.  AVPU,
D.  NYHA.

Zadanie 0.
Pacjent,  u  którego  rozpoznano  dusznicę  bolesną,  w  sytuacji
napadu bólowego powinien:

A . przyjąć  tabletkę  przeciwbólową,  odpocząć,  zapewnić
dopływ świeżego powietrza,

B . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę  i
tabletkę przeciwbólową,

C . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  po  trzech  kolejnych  dawkach  -
wezwać pogotowie,

D . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  powtórzyć  po  20  min.  dawkę
nitrogliceryny.



Zadanie 0.
W  profilaktyce  chorób  układu  krążenia  zaleca  się  ograniczenie
podaży sodu do 2-3 g na dobę, co oznacza, że:

A . można  dosalać  potrawy  solą  kuchenną  w  ilości  2-3  g  na
dobę,

B.  nie należy dosalać potraw,
C.  należy wykluczyć z diety marynaty, wędzone wędliny,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 0.
Objawami  klinicznymi  sugerującymi  tamponadę  serca,  są  między
innymi następujące objawy:

A . tachykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
duszność,

B . bradykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,
niepokój,

C . znaczne  poszerzenie  żył  szyjnych,  duszność  i  niepokój
chorego, spadek ciśnienia tętniczego krwi,

D . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
poszerzenie żył szyjnych.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  rozpoczęcia  rehabilitacji  u  pacjenta  po
zawale mięśnia sercowego jest:

A . brak bólów wieńcowych, zaburzeń przewodnictwa, zaburzeń
rytmu,

B . normalizacja  ciśnienia  i  tętna,  wskaźników
biochemicznych martwicy mięśnia sercowego,

C . powrót  do  prawidłowo  ukształtowanego  zespołu  QRS,
załamka Q, załamka T,

D.  postawa pacjenta nieakceptująca planów rehabilitacji.

Zadanie 0.
U  kobiet  stosujących  doustne  środki  antykoncepcyjne,  ryzyko
powikłań sercowo-naczyniowych zwiększa:

A.  dieta wegetariańska,
B.  palenie papierosów,
C.  siedzący tryb życia,
D.  alkohol.



Zadanie 0.
Podczas  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  powietrze  z  mankietu
powinno być wypuszczane z prędkością:

A.  dobrze tolerowaną przez chorego,
B.  aby nie przekroczyć ogółem 90 sekund,
C . powodującą  spadek  słupa  rtęci  lub  obniżenie  wskazówki

manometru o 2-3 mm Hg na sekundę,
D . powodującą  spadek  słupa  rtęci  lub  obniżenie  wskazówki

manometru o 4-5 mm Hg na sekundę.

Zadanie 0.
Obrzęki  charakteryzujące  się  powstawaniem  wolno  zanikającego
dołka w wyniku uciśnięcia palcem, są to obrzęki:

A .  śluzowate,
B.  przelotne,
C.  rozlane,
D.  ciastowate.

Zadanie 0.
U  pacjenta  wykonującego  próbę  wysiłkową  na  bieżni  ruchomej,
należy monitorować:

A . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  saturację,  diurezę
godzinową,

B.  tętno, oddech, ciśnienie tętnicze krwi, zapis EKG,
C.  diurezę minutową, oddech, OCŻ, ciśnienie tętnicze krwi,
D.  oddech, tętno, zapis EKG, wygląd skóry, saturację.

Zadanie 0.
Umiarawianie napadowego migotania przedsionków trwające > 24h
powinno być przeprowadzane za pomocą:

A.  kardiowersji farmakologicznej,
B.  defibrylacji elektrycznej,
C.  kardiowersji elektrycznej,
D.  defibrylacji farmakologicznej.

Zadanie 0.
Charakterystycznym  objawem  przewlekłej  niewydolności
prawokomorowej NIE jest:

A .  powiększenie wątroby,
B.  sinica palców,
C.  zwiększenie masy ciała,
D.  duszność typu orthopnoe.



Zadanie 0.
Pacjenta do zabiegu mediastinoskopii należy ułożyć w pozycji:

A .  Trendelenburga,
B.  bezpiecznej,
C.  Fowlera pod kątem 30°,
D.  płaskiej z lekko uniesioną klatką piersiową.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  obserwując  chorego  długo  unieruchomionego,
zauważyła gwałtownie narastającą sinicę, nagły napad duszności,
znaczne  przyspieszenie  tętna  i  spadek  ciśnienia  tętniczego
krwi,  pacjent  zgłosił  si lny  ból  w  klatce  piersiowej.  Może
przypuszczać, że u chorego wystąpił:

A .  obrzęk płuc,
B.  napad dychawicy oskrzelowej,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  zespół hiperwentylacji.

Zadanie 0.
Plwocinę do badania bakteriologicznego należy pobrać:

A.  rano po obudzeniu się,
B.  po spożyciu posiłku,
C.  wieczorem,
D.  o dowolnej porze dnia.

Zadanie 0.
W zaburzeniach wentylacji typu obturacyjnego stosuje się:

A . zwiększanie  zakresu  ruchów  części  kostnych  klatki
piersiowej,

B.  wzmacnianie siły mięśni klatki piersiowej,
C.  inhalacje, ułożenie drenażowe, oklepywanie,
D.  rozciąganie zmian w opłucnej (zrostów).

Zadanie 0.
Pacjenta z rozpoznaną małą odmą opłucnową należy ułożyć:

A.  na boku po stronie odmy,
B.  na plecach,
C.  na boku po stronie przeciwnej niż występuje odma,
D.  na brzuchu.

Zadanie 0.
Pacjenta do nakłucia jamy opłucnej należy ułożyć w pozycji:

A .  bezpiecznej,
B.  Semi Fowlera,
C.  Trendelenburga,
D.  siedzącej z lekkim pochyleniem do przodu.



Zadanie 0.
Podczas torakocentezy jednorazowo NIE powinno się usunąć więcej
płynu niż:

A .  600 ml,
B.  1500 ml,
C.  1800 ml,
D.  2000 ml.

Zadanie 0.
Poliglobulia jest powikłaniem:

A.  ostrej niewydolności oddechowej,
B.  przewlekłej niewydolności oddechowej,
C.  ostrej niewydolności lewokomorowej,
D.  przewlekłej niewydolności lewokomorowej.

Zadanie 0.
Miernik PEF (peak expiratory flow), tzw. pikflometr, mierzy:

A.  pojemność życiową płuc,
B.  szczytowy (maksymalny) przepływ wydechowy,
C . natężoną  (maksymalną)  objętość  wydechową

pierwszosekundową,
D.  natężoną (maksymalną) pojemność życiową płuc.

Zadanie 0.
Pacjent,  po  wykonaniu  bronchoskopii,  może  spożyć  pierwszy
posiłek w czasie:

A .  od 0,5 do 1 godziny,
B.  od 2 do 3 godzin,
C.  od 4 do 5 godzin,
D.  od 6 do 7 godzin.



Zadanie 0.
Samolot  jest  niezalecanym  środkiem  lokomocji  dla  pacjentów  z
POCHP, ponieważ:

A . podczas  podróży  samolotem  może  dojść  do  wzrostu
ciśnienia  parcjalnego  tlenu  powyżej  95  mmHg  i
wystąpienia  hipoksji  bez  wcześniejszej  niewydolności
oddechowej,

B . podczas  podróży  samolotem  może  dojść  do  spadków
ciśnienia  parcjalnego  tlenu  <25  mmHg  i  wystąpienia
ischemii  z  wcześniejszymi  objawami  niewydolności
oddechowej,

C . podczas  podróży  samolotem  może  dojść  do  wzrostu
ciśnienia  parcjalnego  tlenu  powyżej  95  mmHg  i
wystąpienia  hipoksemii  z  wcześniejszymi  objawami
niewydolności oddechowej,

D . podczas  podróży  samolotem  może  dojść  do  spadków
ciśnienia  parcjalnego  tlenu  <25  mmHg  i  wystąpienia
hipoksemii bez wcześniejszej niewydolności oddechowej.

Zadanie 0.
Terminem  -  szpitalne  zapalenie  płuc  -  określa  się  zapalenie
płuc,  które  wystąpiło  u  chorego  nie  zaintubowanego,  od
przyjęcia do szpitala po:

A.  48 godzinach,
B.  24 godzinach,
C.  12 godzinach,
D.  6 godzinach.

Zadanie 0.
Do wczesnych powikłań torakocentezy NIE należy:

A.  odma opłucnowa,
B.  odruch wazowagalny,
C.  krwawienie do jamy opłucnej,
D.  ropniak opłucnej.

Zadanie 0.
Szybka poprawa wydolności oddechowej po przyjęciu przez chorego
pozycji  siedzącej  w  czasie  duszności  nocnej,  wskazuje  na
duszność pochodzenia:

A.  oddechowego,
B.  kardiogennego,
C.  czynnościowego,
D.  mieszanego.



Zadanie 0.
Nakłucie jamy opłucnej, w celu pobrania płynu wolnego do badań
diagnostycznych, należy wykonać w:

A . 1  lub  2  przestrzeni  międzyżebrowej  przy  dolnej  krawędzi
żebra,

B . 1  lub  2  przestrzeni  międzyżebrowej  przy  górnej  krawędzi
żebra,

C . 3  lub  4  przestrzeni  międzyżebrowej  przy  górnej  krawędzi
żebra,

D . 3  lub  4  przestrzeni  międzyżebrowej  przy  dolnej  krawędzi
żebra.

Zadanie 0.
Przed  pobraniem  plwociny  indukowanej  do  badania
bakteriologicznego NIE należy:

A.  wykonywać toalety jamy ustnej,
B.  wykonywać płukania jamy ustnej wodą przegotowaną,
C.  wykonywać inhalacji,
D.  rozpoczynać farmakoterapii antybiotykami.

Zadanie 0.
Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać:

A.  pyralginy,
B.  morfiny,
C.  NLPZ,
D.  papaweryny.

Zadanie 0.
W  encefalopatii  wątrobowej  wyróżniamy  5  stopni  (stadiów).
Zwolnienie  reakcji  na  bodźce  zewnętrzne  z  głębokim  snem  z
możliwością wybudzania odpowiada:

A.  II  st.
B.  III  st.
C.  IV st.
D.  V st.

Zadanie 0.
Bóle  głodowe  są  objawem  charakterystycznym  występującym  w
chorobie:

A.  wrzodowej dwunastnicy,
B.  wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
C.  wrzodowej żołądka,
D.  zapaleniu błony śluzowej żołądka.



Zadanie 0.
Obserwując  chorego  z  niewydolnością  wątroby  pielęgniarka
powinna zwrócić szczególną uwagę na:

A.  występowanie bólu i towarzyszące mu objawy emocjonalne,
B . aktywność  psychomotoryczną  chorego  oraz  stan

świadomości,
C.  reakcje na bodźce zewnętrzne,
D.  rodzaj niewydolności wątroby.

Zadanie 0.
Określenie "eradykacja Helicobacter pylori" oznacza:

A . brak bakterii  w śluzówce żołądka co najmniej  4  tygodnie
po zakończonym leczeniu,

B . brak  bakterii  w  śluzówce  żołądka  bezpośrednio  po
zakończeniu leczenia,

C . stosowanie  w  leczeniu  zakażenia  Helicobacter  pylori
schematu  przyjętego  w  Raporcie  Uzgodnionym  w
Maastricht,

D . stosowanie  skojarzonego  leczenia  inhibitorem  pompy
protonowej, amoxycyliną i klarytromycyną.

Zadanie 0.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  oligowolemicznego.

Zadanie 0.
W  opiece  nad  pacjentem  z  niedrożnością  jelit,  należy  zwrócić
szczególną uwagę na:

A.  bilans płynów,
B.  stan świadomości,
C.  zabarwienie powłok skórnych,
D.  temperaturę ciała.

Zadanie 0.
Które  z  podanych  pokarmów  są  przeciwwskazane  dla  chorego  z
zespołem jelita drażliwego w okresie biegunek?

A.  mocna herbata,
B.  woda mineralna niegazowana,
C.  gotowane warzywa,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 0.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?

A . spadek  odporności,  brak  łaknienia,  bolesne  parcie  na
stolec,

B . uogólnione  obrzęki,  si lny  opasujący  ból  w  nadbrzuszu,
bóle głowy,

C . odczuwanie  świądu  skóry,  wodobrzusze,  zaburzenia
świadomości,

D . spadek  masy  ciała,  niepokój  z  powodu  kołatania  serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 0.
Garbniki działają:

A.  osłaniająco,
B.  zapierająco,
C.  wypróżniająco,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Przełyk Barreta, to:

A .  rak gruczołowy przełyku,
B . zmiany  bliznowate  przełyku  z  powodu  długoletniej

choroby refluksowej przełyku,
C.  lokalizacja w przełyku choroby Leśniowskiego-Crohna,
D . zmiana  w  obrębie  nablonka  przełyku  o  charakterze

przedrakowym.

Zadanie 0.
Zwiastunami encefalopatii wątrobowej są:

A.  apatia, stan splątania, nudności,
B.  tężyczka, zaburzenia orientacji, wymioty,
C.  zaburzenia orientacji oraz pobudzenie motoryczne,
D.  halucynacje, przemijająca ślepota, brak łaknienia.

Zadanie 0.
D o  późnych  objawów  przewlekłego  zapalenia  trzustki,
należy/należą:

A.  utrata masy ciała,
B.  wymioty,
C.  tłuszczowe stolce,
D.  żółtaczka.



Zadanie 0.
Czynnikami zwiększającymi wchłanianie żelaza niehemowego są:

A.  histydyna, lizyna,
B.  kwasy fitynowe,
C.  białka kazeinowe,
D.  kwasy fosforanowe.

Zadanie 0.
W  trakcie  leczniczego  nakłucia  otrzewnej  usunięto  7  l itrów
płynu  puchlinowego.  W  celu  niedopuszczenia  do  powikłań
hipowolemicznych należy podać droga dożylną:

A.  elektrolity,
B.  albuminy,
C.  5% glukozę,
D.  krew i preparaty krwiopochodne.

Zadanie 0.
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:

A .  na wznak,
B.  kolankowo-łokciowej,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.

Zadanie 0.
Celem diety w przewlekłej niewydolności nerek jest:

A . przystosowanie  żywienia  do  upośledzonej  czynności
chorych  nerek  i  dostarczenie  ustrojowi  wszystkich
niezbędnych składników pokarmowych,

B . całkowite  wyeliminowanie  białek  i  soli ,  a  zastąpienie
węglowodanami i tłuszczami,

C . ograniczenie  podaży  sol i  i  białka,  a  zwiększenie  podaży
węglowodanów  i  tłuszczów  w  celu  uzupełnienia  braków
energetycznych,

D . maksymalne ograniczenie podaży płynów, sol i  i  białka ze
względu  na  zmniejszenie  zdolności  przesączania  osocza
krwi, przez zmienione chorobowo nerki.

Zadanie 0.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej niewydolności nerek,
B.  ostrej niewydolności nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.



Zadanie 0.
D o  powstawania  zakażeń  szpitalnych  układu  moczowego,
szczególnie predysponuje:

A . płeć  męska,  przepuklina  pachwinowa,  przyjmowanie
poniżej 1000 ml. płynów na dobę,

B . przyjmowanie  niesterydowych  leków  przeciwzapalnych,
otyłość, długotrwała hospitalizacja,

C . długotrwała  antybiotykoterapia,  niesprawność  w
poruszaniu się, klimakterium,

D . płeć  żeńska,  instrumentacja  dróg  moczowych,  obniżona
odporność.

Zadanie 0.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:

A.  bolesne oddawanie moczu,
B.  konieczność oddawania moczu w nocy,
C.  obecność białka w moczu,
D.  zwiększone wydalanie moczu.

Zadanie 0.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  szczególnie
charakterystyczna dla chorego z rozpoznaną przewlekłą mocznicą?

A.  obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry,
B.  świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności,
C.  wyniszczenie, bradykardia, bóle mięśniowe,
D.  obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia.

Zadanie 0.
Dobowa ilość moczu mniejsza niż 100 ml, określana jest mianem:

A.  oligurii,
B .  anurii,
C.  pyurii,
D.  poliurii.

Zadanie 0.
Śladowy białkomocz:

A.  najczęściej świadczy o uszkodzeniu nerek,
B . może  wystąpić  fizjologicznie  np.  przy  długotrwałej

pozycji stojącej,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 0.
W  określaniu  zapotrzebowania  ilościowego  na  białko  w  diecie
pacjenta  z  przewlekłą  niewydolnością  nerek,  leczonego
zachowawczo wykorzystuje się:

A . stężenie  mocznika  i  kreatyniny  w  osoczu  krwi,  klirens
kreatyninowy oraz ilość białka wydalanego z moczem,

B . i lość  białka  wydalanego  z  moczem,  stężenie  kreatyniny  i
mocznika w surowicy krwi, stan odżywienia pacjenta,

C . stężenie  kreatyniny  i  mocznika  w  moczu  oraz  i lość
wydalanego  białka  z  moczem,  poziom  sodu  i  potasu  w
surowicy krwi,

D . stan  odżywienia  pacjenta  i  poziom  elektrolitów  w
surowicy krwi.

Zadanie 0.
Które z  wymienionych działań jest/są istotne w prewencji  chorób
nerek?

A.  skuteczne leczenie infekcji paciorkowcowych,
B.  szczepienia ochronne przeciw grypie,
C.  normalizowanie hemoglobiny glikozylowanej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Celem  działań  pielęgniarki  w  opiece  nad  pacjentem,  u  którego
występuje nietrzymanie moczu jest:

A .  stwierdzenie przyczyny nietrzymania moczu,
B.  zapobieganie infekcjom układu moczowego, odleżynom,
C.  prowadzenie bilansu płynów,
D.  zapobieganie moczeniu się chorego.

Zadanie 0.
Niewydolne nerki tracą zdolność wydalania fosforu:

A.  stosunkowo wcześnie,
B.  dopiero w niewydolności schyłkowej,
C.  tylko w mocznicy przewlekłej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Do cech fizykalnych moczu należy:

A . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  gęstość  względna  i
pH,

B . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  białkomocz,
cukromocz, wałeczkomocz,

C.  cukromocz, białkomocz,
D.  krwiomocz, leukocyturia, wałeczkomocz, bakteriomocz.



Zadanie 0.
HbA1C oznacza średni poziom:

A.  glukozy we krwi w okresie ostatnich 2-3 miesięcy,
B.  glukozy we krwi w okresie ostatnich 2-3 tygodni,
C.  glukozy we krwi w ciągu ostatniej doby,
D.  hemoglobiny we krwi w okresie ostatnich 2-3 miesięcy.

Zadanie 0.
Do typowych objawów nadczynności tarczycy należą:

A . spowolnienie  funkcji  psychicznych  i  motorycznych,
senność, suchość skóry, obrzęki tkanki podskórnej,

B . uczucie  gorąca,  drżenie  rąk,  kołatanie  serca,
chudnięcie, wzmożona potliwość,

C . drżenie  rąk,  kołatanie  serca,  spowolnienie  funkcji
psychicznych, chudnięcie,

D . kołatanie serca, wzmożona potliwość, nadmierna senność,
uczucie gorąca, nadmierna masa ciała.

Zadanie 0.
Wchłanianie insuliny jest najszybsze po wstrzyknięciu:

A.  w obrębie brzucha,
B.  do tkanki podskórnej uda,
C.  do tkanki podskórnej ramion,
D.  do tkanki podskórnej w okolicy międzyłopatkowej.

Zadanie 0.
W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać:

A.  insulinę,
B.  glukagon,
C.  tyroksynę,
D.  potas.

Zadanie 0.
W  edukacji  pacjenta  z  rozpoznaną  stopą  cukrzycową
neuropatyczną, NIE należy zalecać:

A.  mycia stóp letnią wodą i osuszania,
B.  kontroli butów przed założeniem na stopy,
C.  używania termoforu gorącego i chodzenia boso,
D.  regularnej kontroli stóp w kierunku otarć.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  produktów  cechują  się  niskim  indeksem
glikemicznym?

A.  ziemniaki, banan, biały chleb pszenny,
B.  jabłko, mleko, fasola szparagowa,
C.  ryż, makaron, płatki kukurydziane,
D.  biały chleb pszenny, mleko, arbuz.



Zadanie 0.
Typowym objawem w moczówce prostej jest:

A .  polyuria,
B.  anuria,
C.  oliguria,
D.  nykturia.

Zadanie 0.
Stwierdzenie u chorego spadku masy ciała, osłabienia, oddawania
dużej  i lości  moczu  i  wzmożonego  pragnienia  oraz  glikemii
powyżej 11,1 mmol/l jest podstawą do:

A.  rozpoznania nietolerancji glukozy,
B.  wykonania doustnego testu obciążenia glukozą,
C.  rozpoznania cukrzycy,
D . oznaczania  poziomu  glikemii  przez  co  najmniej  dwa

kolejne dni.

Zadanie 0.
Prawidłowa kolejność czynności wykonywanych przez osobę chorą
na cukrzycę, to:

A . pomiar  stężenia  glukozy  we  krwi,  wstrzyknięcie
insuliny, spożycie posiłku,

B . wstrzyknięcie  insuliny,  pomiar  glukozy  we  krwi,
spożycie posiłku,

C . spożycie  posiłku,  pomiar  glukozy,  wstrzyknięcie
insuliny,

D . spożycie  posiłku,  wstrzyknięcie  insuliny,  pomiar
glukozy.

Zadanie 0.
Glukagonu  NIE  należy  stosować  w  przypadku  śpiączki
hipoglikemicznej wywołanej:

A .  lekami doustnymi,
B.  opuszczonym posiłkiem,
C.  wysiłkiem fizycznym,
D.  stresem emocjonalnym.

Zadanie 0.
Wchłanianie wapnia z pożywienia utrudniają:

A.  związki fityny,
B.  związki fosforu,
C.  witamina D,
D.  cukier mleczny.



Zadanie 0.
Insulina Mixtard 30:

A . zawiera  30%  insuliny  o  przedłużonym  działaniu  i  70%
insuliny krótkodziałającej,

B . zawiera  30%  insuliny  krótkodziałającej  i  70%  insuliny  o
przedłużonym działaniu,

C.  jest wyłącznie insuliną krótkodziałajacą,
D.  jest wyłącznie insuliną o przedłużonym działaniu.

Zadanie 0.
Przebarwienia  skórne  o  barwie  brunatnej  powstałe  po  ekspozycji
n a słońce lub w miejscach narażonych na ucisk: pachy, dłonie, w
okolicy  narządu  rodnego,  błony  śluzowe,  w  Chorobie  Addisona
spowodowane są:

A.  niedoborem wydzielania hormonów kory nadnerczy,
B.  nadmiernym wydzielaniem hormonów kory nadnerczy,
C.  niedoborem wydzielania hormonów rdzenia nadnerczy,
D.  nadmiernym wydzielaniem hormonów rdzenia nadnerczy.

Zadanie 0.
Insulina analogowa szybkodziałająca może być podana:

A . bezpośrednio przed posiłkiem, ewentualnie po posiłku (w
zależności od poziomu glikemii),

B .  bezpośrednio przed posiłkiem, nigdy po posiłku,
C.  nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem,
D.  30 minut przed posiłkiem.

Zadanie 0.
W  napadzie  tężyczki  pacjentowi  należy  podać  drogą  dożylną
roztwór:

A.  wapnia,
B.  magnezu,
C.  potasu,
D.  sodu.

Zadanie 0.
U  chorego  przebywającego  w  szpitalu  wykonano  doustny  test
tolerancji  glukozy.  Po  120  minutach  poziom glikemii  wyniósł  8,5
mmol/l (153mg%). Świadczy to o:

A.  prawidłowej tolerancji glukozy,
B.  nieprawidłowej tolerancji glukozy,
C.  cukrzycy,
D . konieczności powtórnego wykonania testu, ze względu na

błędny wynik.



Zadanie 0.
N a  początku  farmakoterapii  preparatami  żelaza,  chorego  należy
uprzedzić o możliwości wystąpienia:

A.  bólu głowy,
B.  zaburzeń czynności przewodu pokarmowego,
C.  ciemnego zabarwienia moczu,
D.  świądu skóry.

Zadanie 0.
Źródłem żelaza hemowego są:

A.  orzechy,
B.  brokuły,
C.  podroby,
D.  ryby.

Zadanie 0.
Bladość  skóry  i  śluzówek,  osłabienie,  skłonności  do  omdleń,
bicie  serca,  zawroty  i  bóle  głowy,  szum  w  uszach,  łatwe
męczenie się - są bardzo charakterystyczne dla:

A.  niedokrwistości z niedoboru żelaza,
B.  niedokrwistości hemolitycznej,
C.  ostrej białaczki szpikowej,
D.  wszystkich niedokrwistości.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  powikłań  poprzetoczeniowych,  dotyczących
przetaczania krwi, je j składników lub produktów krwiopochodnych
zalicza się:

A .  przeciążenie krążenia i wstrząs anafilaktyczny,
B.  reakcje gorączkowe i alergiczne,
C . zakażenie  przenoszone  drogą  krwi  i  zapalenie  wątroby

typu B i C,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 0.
Mianem odczynu białaczkowego określa się:

A . leukocytozę  przekraczającą  30  x  109/l  i  znaczne
"przesunięcie w lewo",

B . znaczną  leukopenię  1,5  x  109/l  komórek  i  "przesunięcie
w prawo",

C . zespół  objawów  charakterystycznych  dla  ostrej  białaczki
szpikowej,

D . zespół  objawów  charakterystycznych  dla  ciężkich
niedokrwistości.



Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  składników  pokarmowych  zwiększa
wchłanianie żelaza pokarmowego?

A.  nienasycone kwasy tłuszczowe,
B.  białka pochodzenia zwierzęcego,
C.  kwas foliowy,
D.  kwas askorbinowy.

Zadanie 0.
Erytromelalgia charakterystyczna jest dla:

A.  niewydolności oddechowej,
B.  niewydolności krążenia,
C.  czerwienicy prawdziwej,
D.  przewlekłej białaczki szpikowej.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  niedoboru  żelaza  w  grupie  niedokrwistości
niedoborowych, jest:

A .  niewystarczająca podaż,
B.  upośledzone wchłanianie,
C.  wzmożone zapotrzebowanie,
D.  utrata wskutek przewlekłych krwawień.

Zadanie 0.
Wzrost  l iczby  retikulocytów  NIE  jest  charakterystyczny  dla
niedokrwistości:

A .  hemolitycznej,
B.  pokrwotocznej,
C.  aplastycznej,
D.  Addisona-Biermera w trakcie suplementacji witaminą B12.

Zadanie 0.
Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną:

A.  niedokrwistości hypoplastycznej,
B.  wstrząsu oligowolemicznego,
C.  niedokrwistości sideropenicznej,
D.  niedokrwistości megaloblastycznej.

Zadanie 0.
Zadaniem  priorytetowym  w  pielęgnowaniu  pacjenta  z  ostrą
białaczką szpikową jest:

A .  przygotowanie do przeszczepu szpiku kostnego,
B.  ochrona przed zakażeniem egzogennym i endogennym,
C.  poprawa kondycji fizycznej,
D.  właściwe odżywienie chorego.



Zadanie 0.
Wskazaniem bezwzględnym do trepanobiopsji jest:

A .  pancytopenia,
B.  podejrzenie przerzutów nowotworowych do szpiku,
C.  leukocytoza o niejasnej etiologii,
D.  niedokrwistość makrocytowa.

Zadanie 0.
Głównym źródłem witaminy B12 są:

A.  owoce cytrusowe, jarzyny, produkty zbożowe, ryby,
B.  jarzyny, owoce, mleko, pieczywo razowe,
C.  wątroba, nerki, mleko, jaja, mięso,
D.  drożdże, pomidory, żółtko jaj, orzeszki ziemne.

Zadanie 0.
Jakie  jest  często  występujące  powikłanie  po  nakłuciu
lędźwiowym?

A.  niedowład kończyn dolnych,
B.  ból głowy,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  krwawienie podtwardówkowe,

Zadanie 0.
Konsekwencją granulocytopenii jest:

A . obniżony poziom wszystkich elementów morfotycznych krwi
i  wzrost podatności na krwawienie z naturalnych otworów
ciała,

B . podwyższony poziom wszystkich elementów morfotycznych
krwi  i  związane  z  tym  ryzyko  wystąpienia  zatorów  i
zakrzepów,

C . zmniejszenie  odporności  i  wzrost  podatności  na
zakażenie,

D.  zwiększone ryzyko na krwawienia i krwawienia samoistne.

Zadanie 0.
Dodatnia próba opaskowa jest charakterystyczna dla:

A.  hemofili i A,
B.  trombocytopenii,
C.  niedokrwistości aplastycznej,
D.  zespołu Schoenleina-Henocha.

Zadanie 0.
Pancytopenia, to:

A .  obniżenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
B.  obniżenie wszystkich elementów morfotycznych krwi,
C.  podwyższenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
D.  podwyższenie wszystkich elementów morfotycznych krwi.



Zadanie 0.
Które,  z  poniższych  elementów  planu  pielęgnacyjnego,  odnoszą
s ię  do  opieki  nad  pacjentem,  u  którego  w  przebiegu  ostrej
białaczki szpikowej doszło do wylewu krwi do jamy stawowej?

A . ograniczenie ruchomości stawu objętego wylewem krwawym,
pomoc  w  czynnościach  dnia  codziennego,  obserwacja
natężenia bólu, komasacja czynności,

B . założenie  gipsu  na  staw  objęty  wylewem  krwawym,
prowadzenie  bilansu  płynów,  ułożenie  w  pozycji
wysokiej, nawilżanie powietrza,

C . zastosowanie  opatrunku  z  płynu  Burowa  na  staw  objęty
wylewem  krwawym,  komasowanie  czynności,  stosowanie
diety ubogobiałkowej, praca w masce ochronnej,

D . stosowanie  diety  bogatobiałkowej,  obserwowanie  powłok
skórnych,  toaleta  ciała  letnią  wodą,  podawanie  ciepłych
płynów do picia.

Zadanie 0.
Zgodnie z wytycznym WHO osteoporozę zaawansowaną rozpoznaje się
i  określa  na  podstawie  pomiaru  gęstości  mineralnej  kości,  kiedy
T-score jest:

A .  mniejsze od (-) 2.5, z obecnością złamań,
B.  mniejsze od (-) 2.5, bez złamań,
C.  od (-) 1.0 do (-) 2.5,
D.  od (-) 1.0.

Zadanie 0.
Wskazaniem do nakłucia stawu jest/są:

A.  uzyskanie materiału do badania,
B.  usunięcie płynu,
C.  podanie leku,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Ostry napad dny moczanowej występuje najczęściej:

A .  w godzinach popołudniowych,
B.  we wczesnych godzinach rannych,
C.  w godzinach wieczornych,
D.  pora dnia nie ma znaczenia.

Zadanie 0.
Nasilona kifoza w odcinku piersiowym prowadzi do:

A.  usztywnienia kręgosłupa szyjnego,
B.  utrudnionego poruszania,
C.  ograniczenia pola widzenia,
D.  przykurczy mięśniowych.



Zadanie 0.
Hiperurykemia to:

A.  zmniejszone wydzielanie kwasu moczowego z moczem,
B.  zmniejszone stężenie kwasu moczowego w surowicy,
C.  wzmożone wydzielenia kwasu moczowego z moczem,
D.  zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy.

Zadanie 0.
W  edukacji  pacjenta  z  reumatoidalnym  zapaleniem  stawów  (RZS)
najważniejsze jest:

A . poinformowanie  o  konieczności  systematycznego
przyjmowania leków,

B.  zapoznanie ze sprzętem rehabilitacyjnym,
C . zapoznanie  z  istotą  choroby,  celowością  stosowania

leków, rehabilitacji, ćwiczeń,
D.  poinformowanie o grupach samopomocy.

Zadanie 0.
Ból  w  okolicy  odcinka  krzyżowo-lędźwiowego  kręgosłupa,
promieniujący  do  obu  pośladków  oraz  pachwin,  nasilający  się  w
spoczynku,  z  towarzyszącym  uczuciem  sztywności,
charakterystyczny jest dla:

A.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
B.  dyskopatii,
C .  ostrego napadu dny moczanowej,
D.  ataku kamicy nerkowej.

Zadanie 0.
Najmniejszą zawartość puryn posiadają:

A.  kurczak, szynka, łosoś, boczek, grzyby,
B.  grzyby, szparagi, groch, indyk, wątroba,
C.  chleb, soki owocowe, jaja, mleko, orzechy,
D.  sardynki, kasze, drożdże, nerki, herbata.

Zadanie 0.
Pacjent,  u  którego  w  leczeniu  stosuje  s ię  glikokortykosterydy,
powinien stosować dietę:

A .  niskotłuszczową, bez ograniczeń płynowych,
B.  bogatą w produkty wysokoenergetyczne,
C.  bezsolną oraz unikać spożywania nadmiaru płynów,
D.  warzywno-owocową, z ograniczeniem garbników.



Zadanie 0.
D o czynników ryzyka  związanych z  odżywianiem i  stylem życia  w
rozwoju osteoporozy zaliczamy:

A.  aktywny tryb życia,
B.  ograniczenie spożycia kawy,
C.  małą podaż wapnia,
D.  niepalenie tytoniu.

Zadanie 0.
Charakterystyczne  zmiany  skórne  w  toczniu  rumieniowatym
układowym, to:

A.  rumień na twarzy w kształcie motyla,
B.  błyszczące, duże oczy,
C.  ścieńczenie nosa, zwężenie czerwieni wargowej,
D.  zmiany trądzikowe.

Zadanie 0.
W  okresie  zaostrzenia  reumatoidalnego  zapalenia  stawów  (RZS)
zaleca się:

A . uruchomienie stawów, ciepłe okłady,  dbanie o  wyprost  w
stawach kolanowych,

B . leżenie  w  łóżku,  prawidłowe  ułożenie  chorego,
profilaktyka przykurczy, walka z bólem,

C . rehabilitacja  lecznicza,  włączenie  jak  najszybciej
ćwiczeń, zalecana krioterapia,

D . leczenie  przeciwbólowe,  ćwiczenia  wzmacniające  si łę
mięśni.

Zadanie 0.
Obrzęk naczynioruchowy Quinckiego zajmuje najczęściej:

A . twarz,  wargi,  błony  śluzowe  jamy  ustnej,  gardła,
krtani, części odsiebne kończyn, narządy płciowe,

B.  klatkę piersiową i kończyny górne,
C.  klatkę piersiową i kończyny dolne oraz narządy płciowe,
D.  brzuch, narządy płciowe oraz kończynę dolną lewą.



Zadanie 0.
W  pracowni  radiologicznej  pacjent  otrzymał  środek  cieniujący,
p o  czym  wystąpiły  u  niego  objawy  wstrząsu  anafilaktycznego.
Pacjenta należy ułożyć w pozycji:

A . siedzącej,  podać  wodę  do  picia  i  t len  do  oddychania
oraz leki przeciwbólowe,

B . leżącej  z  uniesionymi  lekko  do  góry  nogami,  utrzymać
drożność  dróg  oddechowych,  podać  adrenalinę,
phenazolinę,  calcium,  hydrocortison,  płyn
wieloelektrolitowy i tlen do oddychania,

C . półwysokiej,  podać  t len  do  oddychania,  antybiotyk  oraz
phenazolinę,  calcium,  hydrocortison  i  płyn
wieloelektrolitowy,

D . płaskiej,  podać  leki  uspokajające,  adrenalinę,  t len  do
oddychania oraz płyn wieloelektrolitowy.

Zadanie 0.
Objawy w chorobie posurowiczej występują:

A.  natychmiast po podaniu surowicy lub penicyliny,
B.  po 2 godzinach od podania surowicy lub penicyliny,
C.  po dobie od podania surowicy lub penicyliny,
D.  po 7-10 dniach od podania surowicy lub penicyliny.

Zadanie 0.
Pierwszym  widocznym  objawem  kiły,  występującym  po  około  3-4
tygodniach od momentu zakażenia jest:

A . owrzodzenie  pierwotne  (objaw  pierwotny)  niebolesne  z
powiększeniem okolicznych węzłów chłonnych,

B . owrzodzenie bolesne bez powiększenia okolicznych węzłów
chłonnych,

C.  owrzodzenie podudzi i węzłów chłonnych,
D . owrzodzenie  żołądka  i  przełyku,  wraz  z  powiększeniem

narządów.

Zadanie 0.
Każda krew jest potencjalnie zakaźna, w związku z tym:

A . każde  narzędzie  i  całe  użyte  wyposażenie  musi  być
traktowane  jako  potencjalne  źródło  patogenów
przenoszonych przez krew,

B . każde  narzędzie  i  całe  użyte  wyposażenie  nie  musi  być
traktowane jako potencjalne źródło patogenów,

C . wyłącznie  wyposażenie  powinno  być  traktowane  jako
potencjalne źródło patogenów,

D . wyłącznie  narzędzia  ostre  powinny  być  traktowane  jako
źródło patogenów.



Zadanie 0.
Aby  rozpoznać  nierzeżączkowe  zapalenie  cewki  moczowej  należy
pobrać do badania:

A . rozmaz  z  wydzieliny  szyjki  macicy  barwiony  metodą
Gramma,

B . wydzielinę z cewki moczowej lub szyjki macicy i wykonać
test na obecność chlamydia trachomatis,

C . śl inę lub płyn mózgowo-rdzeniowy na obecność chlamydia
trachomatis,

D.  próbkę krwi na PCR oraz posiew.

Zadanie 0.
Kilak jest główną zmianą patologiczną kiły:

A .  pierwotnej,
B.  wtórnej,
C.  późnej,
D.  utajonej.

Zadanie 0.
Neisseria gonorrhoeae wywołuje:

A.  kiłę,
B.  rzeżączkę,
C.  drożdżycę pochwy,
D.  opryszczkę pospolitą.

Zadanie 0.
Zakażenie kiłą w sposób pośredni następuje poprzez:

A.  przedmioty zakażone Treponema pallidum oraz przez krew,
B.  gryzonie i owady,
C.  drogę kropelkową i przez krew,
D.  drogę pokarmową i przez krew.

Zadanie 0.
Występowanie  przynajmniej  trzech  z  pięciu  objawów,  takich  jak
uczucie  zmęczenia,  osłabienie,  niezamierzona  utrata  masy  ciała,
mała  aktywność  fizyczna,  wolne  tempo  poruszania  się,  określane
jest jako zespół:

A .  słabości (frailty),
B.  asteniczno-depresyjny,
C.  otępienny,
D.  geriatryczny.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  sprawująca  opiekę  nad  pacjentem  w  stanie
otępiennym, powinna:

A . pozwalać  pacjentowi  robić  to  na  co  ma  ochotę,  nie
skupiając na jego dysfunkcjach nadmiernej uwagi,

B . stale  korygować  błędy  będące  skutkiem  choroby,
podtrzymywać z chorym kontakt werbalny, podpowiadając
właściwe słowa, pomagając dokańczać wypowiedzi,

C . wyręczać  pacjenta  we  wszystkich  czynnościach
samoobsługowych oraz życia codziennego,

D . trenować  intelektualne  i  ruchowe  zdolności,  które  chory
jeszcze  posiada,  nie  okazując  pośpiechu  i  napięcia
emocjonalnego.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  poniżej  leków,  w  połączeniu  z  doustnymi
lekami  hipoglikemizującymi,  szczególnie  pochodnymi
sulfonylomocznika,  wyzwalają  potencjalnie  silniejszy  efekt
hipoglikemizujący u osób starszych?

A.  kortykosteroidy,
B.  niesteroidowe leki przeciwzapalne,
C.  leki przeciwarytmiczne,
D.  leki psychotropowe.

Zadanie 0.
Z powodu zaburzonego metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego u
osób  starszych,  na  skutek  hipoglikemii,  hipoksji,
niedożywienia,  infekcji,  chorób  przewlekłych,  zaburzeń
wodno-elektrolitwych,  a  także  zatruć,  które  zakłócają
homeostazę pacjenta w wieku podeszłym, może wystąpić:

A.  depresja,
B.  majaczenie (delirium),
C.  senność patologiczna,
D.  udar mózgu.

Zadanie 0.
Efekt  przeciwbólowy  u  osób  w  wieku  podeszłym  osiągany  jest  w
wyniku stosowania:

A . fizjoterapii,  czyli  niefarmakologicznego  eliminowanie
bólu,

B.  różnorodnych technik relaksacyjnych,
C . mniejszych niż u młodych pacjentów dawek leków - często

o  połowę, przy czym skuteczna dawka leku zmniejsza się
wraz z wiekiem,

D . mniejszych niż u młodych pacjentów dawek leków - często
o  połowę,  przy  czym  skuteczna  dawka  leku  zwiększa  się
wraz z wiekiem.



Zadanie 0.
W opiece nad pacjentem geriatrycznym niepełnosprawnym dąży się
do:

A . zaplanowania  takiej  i lości  obowiązków  domowych,  aby
zapobiec  wystąpieniu  wtórnej  niesprawności
funkcjonalnej,

B . motywowania  do  samodzielnego  wykonywania  czynności
życia codziennego mimo występujących trudności,

C . wyręczania w niektórych czynnościach samoobsługowych,
aby zapobiec przemęczaniu się,

D . spełniania  wszystkich  próśb  pacjenta,  aby  nie  pogarszać
jego stanu emocjonalnego.

Zadanie 0.
Metoda rozwiązywania konfliktów, która nie wymaga uczestnictwa
osób trzecich to metoda:

A.  mediacji,
B .  negocjacji,
C .  arbitrażu,
D.  koncyliacji.

Zadanie 0.
Które  z  zachowań  rozmówcy  -  pacjenta  można  przyjąć  za
przyjazne?

A.  aprobujące kiwanie głową i uśmiechanie się,
B.  unikanie wymiany spojrzeń,
C.  pocieranie głowy, nosa w czasie rozmowy,
D.  pochylanie się, zaciskanie dłoni.

Zadanie 0.
Zadaniem kształcenia jako procesu zamierzonego, przebiegającego
w sposób planowy i systematyczny, jest:

A .  tworzenie różnorodnych systemów wychowania,
B . zmienianie,  przekształcanie  człowieka,  tworzenie  jego

osobowości i charakteru,
C . ustalanie  systemów  motywujących  człowieka  do  uczenia

się,
D . utrzymanie  sztywnego,  programu  wymagającego

"wyczerpania" zaplanowanych tematów.



Zadanie 0.
Do aktywizujących metod nauczania należy:

A . odgrywanie  ról ,  dyskusja  panelowa,  burza  mózgów,
studium przypadku,

B . ćwiczenia,  dyskusja  dydaktyczna,  wykład  informacyjny,
opowiadanie,

C.  metoda przypadków, referat, seminarium, opis,
D.  esej, referat, wykład problemowy, odczyt.

Zadanie 0.
Wskaźniki socjomedyczne zdrowia, to wskaźniki:

A .  umieralności,
B.  chorobowości,
C.  pomiaru uczestnictwa w życiu społecznym,
D.  dostępu do lekarza.

Zadanie 0.
Stygmat, to:

A . si lnie  negatywna  tożsamość,  którą  społeczeństwo
naznacza dana osobę,

B . wykluczenie  społeczne,  spychanie  na  margines  życia
społecznego,

C . pozbawienie  prawa  jednostki  do  uczestniczenia  w  życiu
społecznym,

D . separowanie, odrzucanie od sprawowania władzy i wpływu
na pozycje w społeczeństwie.

Zadanie 0.
Czy  w  przypadku wyraźnego  życzenia,  pacjent  ma prawo NIE  być
informowanym o swoim stanie zdrowia?

A.  tak, ma takie prawo,
B . o  przekazaniu  informacji  pacjentowi  o  jego  stanie

zdrowia decyduje lekarz,
C . n ie ma takiego prawa, pacjent zobowiązany jest zapoznać

się z informacją o swoim stanie zdrowia,
D.  fakt ten zależy od stanu zdrowia pacjenta.

Zadanie 0.
Przymus  bezpośredni  może  być  zastosowany  wobec  pacjenta
leczonego  w  zakładzie  psychiatrycznej  opieki  zdrowotnej,  gdy
osoby te dopuszczają się zamachu przeciwko:

A.  własnemu życiu lub zdrowiu,
B.  życiu lub zdrowiu innej osoby,
C . bezpieczeństwu powszechnemu bądź w sposób gwałtowny

niszczą  lub  uszkadzają  przedmioty  znajdujące  się  w  ich
otoczeniu,

D.  wszystkie powyższe.



Zadanie 0.
Zasada ubezpieczenia zdrowotnego polegająca na tym, że fundusz
powstały  ze  składek  sprawuje  opiekę  zgodnie,  z  którą  publiczny
system  opieki  zdrowotnej  umożliwia  finansowanie  opieki  nad
ludźmi  chorymi  i/lub  uboższymi  przez  ludzi  zdrowych  i/lub
bogatszych, nosi nazwę:

A.  utylitaryzmu społeczego,
B.  solidaryzmu społecznego,
C.  indywidualizmu społeczego,
D.  egalitaryzmu społecznego.

Zadanie 0.
Wydatki  na  ochronę  zdrowia  pochodzą  m.in.  z  następujących
źródeł:

A . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Ministerstwo  Zdrowia,
Ministerstwo  Sprawiedliwości,  Ministerstwo  Obrony
Narodowej,  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji, gospodarstwa domowe,

B . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Zakład  Ubezpieczń
Społecznych,  Ministerstwo Rolnictwa,  Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej,

C . Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  Zakład  Ubezpieczeń
Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Ministerstwo  Skarbu  Państwa,  Ministerstwo  Pracy  i
Polityki Społecznej,

D . Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstw Sprawiedliwości,
Ministerstwo  Obrony  Narodowej,  Ministerstwo  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji,  Ministerstw  Finansów,
gospodarstwa domowe.



Zadanie 0.
Zdrowie w aspekcie ekonomicznym jest:

A . szczególnym dobrem ekonomicznym, społecznym i socjalnym
które  ma  dla  świadczeniobiorcy  znaczną  wartość,
wynikającym  z  jego  zarówno  bezpośredniego  jak  i
pośredniego  wpływu  na  osiągany  przez  pacjenta  poziom
zadowolenia  a  tym  samym  na  wartość  jego  funkcji
użytecznych,

B . dobrem,  które  ma  dla  państwa  wartość,  wynikającym  z
jego  zarówno  bezpośredniego  wpływu  na  osiągany  przez
pacjenta poziom zadowolenia a tym samym na wartość jego
funkcji użytecznych,

C . dodatkowym, dodanym dobrem ekonomicznym, które ma dla
społeczeństwa  znaczną  wartość,  wynikającym  z  jego
zarówno  bezpośredniego  jak  i  pośredniego  wpływu  na
osiągany przez pacjenta poziom zadowolenia,

D . szczególnym dobrem ekonomicznym, które ma dla pacjenta
znaczną  wartość,  wynikającym  z  jego  zarówno
bezpośredniego  jak  i  pośredniego  wpływu  na  osiągany
przez  pacjenta  poziom  zadowolenia,  a  tym  samym  na
wartość jego funkcji użytecznych.

Zadanie 0.
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa
określa, że:

A .  wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
B . wszyscy  ludzie  mają  takie  same  potrzeby  i  takie  same

priorytety,
C . potrzeby  jednostek  są  stałe,  nigdy  nie  zmieniają  s ię

pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
D . spełnianie  potrzeb  zawsze  podąża  od  potrzeb  wyższego

rzędu do potrzeb niższego rzędu.

Zadanie 0.
Pomoc społeczną na zasadach określonych w ustawie, udziela s ię
osobom i rodzinom, m.in. z powodu:

A . ubóstwa,  wykluczenia  społecznego,  niepełnosprawności,
choroby trwającej powyżej 6 miesięcy lub bezradności,

B . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej  lub  ekologicznej  bez  względu na  stan  zdrowia
lub niepełnosprawności,

C . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej lub ekologicznej,

D . ubóstwa,  bezradności,  zgłoszenia  biedy  przez  sąsiadów,
długotrwałej  choroby  trwającej  maksymalnie  do  6
miesięcy, klęski żywiołowej lub ekologicznej.



Zadanie 0.
Rozporządzenie Rady 1408/71 EWG dotyczące stosowania systemów
zabezpieczenia  społecznego  do  pracowników  najemnych,  osób
pracujących  na  własny  rachunek  i  członków  ich  rodzin
przemieszczających się  w obrębie  Wspólnoty,  wprowadziło system
opierający się na:

A . trzech  podstawowych  zasadach  -  równości  traktowania
obywateli Wspólnoty, stosowanie ustawodawstwa, jednego
państwa członkowskiego,

B . czterech  podstawowych  zasadach  -  równości  traktowania
obywateli  Wspólnoty,  stosowanie  ustawodawstwa jednego
państwa  członkowskiego,  stosowanie  praw  nabytych  i
będących  w  trakcie  ich  nabywania  oraz  eksportu
świadczeń,

C . pięciu  podstawowych  zasadach-równości  traktowania
obywateli  Wspólnoty,  stosowanie  ustawodawstwa jednego
państwa  członkowskiego,  stosowanie  praw  nabytych  i
będących  w  trakcie  ich  nabywania  oraz  eksportu
świadczeń a także swobody świadczenia usług,

D . dwóch  podstawowych  zasadach-równości  traktowania
obywateli  Wspólnoty,  stosowanie  praw  nabytych  i
będących w trakcie ich nabywania.

Zadanie 0.
Zdrowie wg WHO, to:

A.  całkowity brak choroby,
B.  brak choroby i niepełnosprawności,
C.  dobra forma fizyczna i psychiczna,
D . nie  tylko  całkowity  brak  choroby,  czy  kalectwa  ale

także  stan  pełnego,  fizycznego,  umysłowego  i
społecznego dobrostanu.

Zadanie 0.
Oddychanie przez osobę dorosłą z częstością powyżej 20 oddechów
na minutę, to:

A .  tachypnoe,
B.  hypopnoe,
C.  bradypnoe,
D.  oddech Biota.

Zadanie 0.
Badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje:

A.  wypuk bębenkowy i osłabienie szmerów oddechowych,
B.  wypuk stłumiony i osłabienie szmerów oddechowych,
C.  wypuk bębenkowy i zaostrzenie szmerów oddechowych,
D.  wypuk stłumiony i zaostrzenie szmerów oddechowych.



Zadanie 0.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Zadanie 0.
Oddech Biota charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  dysfagii,
C .  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
W badaniu EKG, cecha jest to:

A .  najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B.  wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C.  amplituda zespołu RS,
D.  szybkość przesuwu papieru.



Zadanie 0.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Do zmian skórnych wtórnych, zaliczamy:

A.  grudkę,
B.  strup,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
Badanie odruchu rogówkowego polega na:

A.  oglądaniu rogówki przy pomocy oftalmoskopu,
B.  zasłonięciu jednego oka i badaniu drugiego oka,
C.  dotknięciu jałowym skrawkiem gazika rogówki,
D.  ocenie czucia temperatury.

Zadanie 0.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:

A.  drżenie języka,
B.  gładka i ciepła skóra,
C.  bradykardia,
D.  tachykardia.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.



Zadanie 0.
Gruczoł tarczowy, powinno badać się:

A .  oburącz, stojąc przed pacjentem,
B.  palcem wskazującym i kciukiem, stojąc przed pacjentem,
C.  oburącz, stojąc za pacjentem,
D.  prawą ręką, stojąc za pacjentem.

Zadanie 0.
Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku:

A.  nacieku zapalnego płuc,
B.  guza płuc,
C.  marskości płuca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Stridor sugeruje obecność:

A.  guza w szczytach płuc,
B.  dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C.  skurczu naczyniowego,
D.  ciała obcego w górnych drogach oddechowych.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Badanie  objawu  Lasseque'a  jest  badaniem  oceniającym
nieprawidłowości:

A .  w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych,
B.  w obrębie nerwów okoruchowych,
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi,
D.  rotacji w stawie biodrowym.

Zadanie 0.
Znajdź  twierdzenie  FAŁSZYWE.  Badając  u  pacjenta  orientację
allopsychiczną, zadajemy pytania dotyczące:

A.  wydarzeń otaczających pacjenta,
B.  nazwiska i zawodu pacjenta,
C.  otaczających ludzi i przedmiotów,
D.  miejsca i czasu.



Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
W  badaniu  palpacyjnym  gruczołu  piersiowego  guzek  jest
elastyczny, miękki, gładki i tkliwy, co może sugerować:

A.  raka,
B.  torbiel,
C.  gruczolakowłókniaka,
D.  dysplazję włóknistą sutka.

Zadanie 0.
U  chorego  z  astmą  oskrzelową,  nagłe  pogorszenie  s ię  stanu
klinicznego,  wystąpienie  sinicy,  zaburzeń  orientacji,
wyczerpania oddechowego, cechy niewydolności wentylacyjnej typu
obturacyjnego, bezdechu, sugeruje rozpoznanie:

A.  wstrząsu anafilaktycznego,
B.  narastania płynu w jamie opłucnej,
C.  stanu astmatycznego,
D.  napadu histerii.

Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  stworzyła  teorię,  która  zaliczana  jest  do
kategorii:

A .  środowiska,
B.  potrzeb,
C.  systemów,
D.  interakcji.



Zadanie 0.
Wskaż  zakres  "unikatowej  funkcji"  pielęgniarki  według  V.
Henderson:

A . asystowanie  człowiekowi  choremu  bądź  zdrowemu  w
podejmowaniu  tych  wszystkich  aktywności,  które  mają
znaczenie  dla  zachowania  zdrowia,  powrotu  do  zdrowia
(albo  dla  zapewnienia  spokojnej  śmierci),  a  które
mógłby  wykonywać  sam,  gdyby  miał  potrzebną  ku  temu
siłę, wolę i wiedzę,

B . bycie  świadomością  dla  tego,  komu  jej  zabrakło,  chęcią
życia  dla  tego,  kto  chce  popełnić  samobójstwo,  nogą  dla
tego, komu ją amputowano,

C . wykonywanie  na  rzecz  chorego  bądź  zdrowego  tych
wszystkich  aktywności,  które  mają  znaczenie  dla
zachowania  zdrowia,  powrotu  do  zdrowia  (albo  dla
zapewnienia spokojnej śmierci),

D . ustalanie  wspólnie  z  pacjentem  planu  postępowania
pielęgniarskiego.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.

Zadanie 0.
Metodologia jest nauką o:

A.  metodach badań naukowych,
B.  badaniach naukowych,
C.  narzędziach badawczych,
D.  technikach badawczych.

Zadanie 0.
W  powojennej  Polsce,  autorką  koncepcji  podyplomowego
kształcenia dla pielegniarek, była:

A.  Maria Staromiejska,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.



Zadanie 0.
Kodeks Etyki dla Pielęgniarek Międzynarodowej Rady Pielęgniarek
(ICN), został przyjęty w roku:

A.  1943,
B.  1953,
C.  1963,
D.  1973.

Zadanie 0.
Folderem w systemie Windows nazywamy:

A.  obrazek zapisany na dysku twardym,
B . miejsce  na  dysku  do  zapisywania  plików  lub  innych

folderów,
C.  część systemu operacyjnego,
D.  urządzenie wejściowe komputera.

Zadanie 0.
Informacje  o  zakażeniach  szpitalnych  gromadzone  są  w
komputerowej  bazie  danych.  Baza  ta  zawiera  informacje  o
pacjentach,  wykonanych  zabiegach  itp.  Którą  z  czynności  należy
wykonać,  by  przy  pomocy  takiej  bazy  danych  przygotować
zestawienie pacjentów operowanych w szpitalu?

A.  dodać nowy rekord do bazy zawierający zadane kryterium,
B.  sortowanie rekordów bazy według zadanego kryterium,
C.  wyszukiwanie rekordów spełniających zadane kryterium,
D . kasowanie  rekordów  nie  spełniających  zadanego

kryterium.

Zadanie 0.
Poczta elektroniczna jest to:

A .  program do wysyłania wiadomości,
B . usługa  w  sieci  Internet,  pozwalająca  na  przesyłanie

wiadomości,
C.  elektroniczny edytor tekstu,
D.  program graficzny.



PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 340411
GRUPA 1
Zadanie 0.
Według  teorii  D.  Orem,  działanie  "za"  i  "dla"  pacjenta  to
metoda pracy pielęgniarki z pacjentem, stosowana w przypadku:

A.  braku deficytów w samoopiece,
B.  ograniczeń w samoopiece,
C.  dużych deficytów w samoopiece,
D.  żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
D o  skal  wykorzystywanych  w  ocenie  ryzyka  wystąpienia  odleżyn
NIE należy skala:

A.  Braden,
B.  Waterlow,
C.  Katza,
D.  Norton.

Zadanie 0.
Model pielęgnowania F. Nightinghale należy do grupy teorii:

A .  potrzeby,
B.  środowisko,
C.  systemy,
D.  interakcje.

Zadanie 0.
Nurt  filozoficzny,  który  wywiera  największy  wpływ  na  przemiany
zachodzące w pielęgniarstwie to:

A.  ascetyzm,
B.  romantyzm,
C.  pragmatyzm,
D.  humanizm.

Zadanie 0.
Objawem II˚ odleżyn wg Torrance'a NIE jest:

A .  owrzodzenie,
B.  rumień utrzymujący się po ustaniu ucisku,
C.  powierzchniowy obrzęk,
D.  uszkodzenie naskórka.

Zadanie 0.
Dieta  pacjentów  z  rozpoznaniem  przewlekłego  zapaleniem
pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych NIE powinna zawierać:

A.  produktów z dużą zawartością błonnika,
B.  węglowodanów prostych,
C.  produktów z niską zawartością tłuszczu,
D.  warzyw i owoców gotowanych.



Zadanie 0.
Charakterystyczne cechy choroby przewlekłej, to:

A .  krótkotrwałość, pogorszenie sprawności umysłowej,
B . krótkotrwałość,  uzależnienie  pacjenta  od  pomocy  innych

osób,
C . długotrwałość,  polepszenie  sprawności  fizycznej  i

psychicznej pacjenta,
D.  długotrwałość, nieodwracalność zmian patologicznych.

Zadanie 0.
Model  relacji  międzyludzkich  pielęgniarka  -  pacjent  został
opracowany przez:

A.  C. Roy,
B.  F. Nightingale,
C.  H. Peplau,
D.  J. Watson.

Zadanie 0.
Astenia jest, to:

A .  obniżenie łaknienia,
B.  zespół wyniszczenia psychicznego,
C.  uczucie nasilonego zmęczenia,
D.  utrata masy ciała.

Zadanie 0.
W  opracowywaniu  standardów  uwzględniane  są  następujące
kryteria:

A.  wiedzy, zamierzeń, celów organizacji,
B .  struktury, procesu, wyników,
C.  zamierzeń, jakości, doświadczenia,
D.  informacyjne, regulacyjne, przepisów prawa.

Zadanie 0.
U  pacjenta  wykonującego  próbę  wysiłkową  na  bieżni  ruchomej,
należy monitorować:

A . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  saturację,  diurezę
godzinową,

B.  tętno, oddech, ciśnienie tętnicze krwi, zapis EKG,
C.  diurezę minutową, oddech, OCŻ, ciśnienie tętnicze krwi,
D.  oddech, tętno, zapis EKG, wygląd skóry, saturację.



Zadanie 0.
Charakterystycznym  objawem  przewlekłej  niewydolności
prawokomorowej NIE jest:

A .  powiększenie wątroby,
B.  sinica palców,
C.  zwiększenie masy ciała,
D.  duszność typu orthopnoe.

Zadanie 0.
Typowy ból w dławicy piersiowej NIE jest zależny od:

A.  cyklu oddechowego,
B.  pozycji ciała,
C.  odpowiedzi A i B prawidłowe,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 0.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
C.  trwa 20-30 minut i więcej,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Dokonując pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, mankiet uciskający
ramię należy wypełnić powietrzem:

A . d o  poziomu  około  10-20  mm  Hg  powyżej  palpacyjnie
stwierdzanego  momentu  zniknięcia  tętna  na  tętnicy
promieniowej,

B . d o  poziomu  około  20-30  mm  Hg  powyżej  palpacyjnie
stwierdzanego  momentu  zniknięcia  tętna  na  tętnicy
promieniowej,

C . d o  momentu  odczuwanego  i  zgłaszanego  przez  pacjenta
bólu,

D.  zawsze do poziomu 180-190 mm Hg.

Zadanie 0.
Który  z  objawów  fizykalnych  i  dolegliwości  jest  najbardziej
charakterystyczny dla niewydolności lewokomorowej?

A.  poszerzenie żył szyjnych,
B.  wodobrzusze,
C.  duszność w pozycji leżącej,
D.  obrzęki krążeniowe.



Zadanie 0.
Nitrogliceryna podana około policzkowo działa po upływie:

A.  1-3 minut,
B.  4-10 minut,
C.  15-20 minut,
D.  25-35 minut.

Zadanie 0.
Próba Trendelenburga służy do oceny:

A.  drożności tętnic,
B.  drożności żył przeszywających,
C.  wydolności żył głębokich,
D.  wydolności żył powierzchownych.

Zadanie 0.
Swoistym markerem martwicy mięśnia sercowego jest:

A .  CK,
B.  CK-MB,
C.  Troponina T,
D.  AspAT.

Zadanie 0.
Czynnikami  zakłócającymi  impulsy  pochodzące  z  układu
elektrostymulującego są:

A.  rezonans magnetyczny, telefon komórkowy,
B.  promieniowanie jonizujące, odkurzacz elektryczny,
C.  defibrylacja, golarka elektryczna,
D.  żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa:

A.  cukrzyca,
B.  wartość trójglicerydów w osoczu krwi < 150 mg/dl,
C.  niska wartość cholesterolu frakcji HDL,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 0.
Dzienne  spożycie  sol i  kuchennej  przez  chorych  z  nadciśnieniem
tętniczym, NIE powinno przekraczać na dobę:

A.  6 g,
B.  8 g,
C.  10 g,
D.  12 g.



Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest:

A . podejrzenie  choroby  niedokrwiennej  serca,  u  osób  z
bólami  w klatce  piersiowej  i  prawidłowym lub wątpliwym
spoczynkowym zapisie EKG,

B . wykrycie  przebiegającej  bezobjawowo  choroby
niedokrwiennej  serca,  u  osób  z  grupy  wysokiego  ryzyka
zachorowania,

C . ocena  tolerancji  wysiłku  i  rokowania  po  zawale  serca,
diagnostyka zaburzeń rytmu,

D.  świeży zawał mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  rozpoczęcia  rehabilitacji  u  pacjenta  po
zawale mięśnia sercowego jest:

A . brak bólów wieńcowych, zaburzeń przewodnictwa, zaburzeń
rytmu,

B . normalizacja  ciśnienia  i  tętna,  wskaźników
biochemicznych martwicy mięśnia sercowego,

C . powrót  do  prawidłowo  ukształtowanego  zespołu  QRS,
załamka Q, załamka T,

D.  postawa pacjenta nieakceptująca planów rehabilitacji.

Zadanie 0.
U  kobiet  stosujących  doustne  środki  antykoncepcyjne,  ryzyko
powikłań sercowo-naczyniowych zwiększa:

A.  dieta wegetariańska,
B.  palenie papierosów,
C.  siedzący tryb życia,
D.  alkohol.

Zadanie 0.
Pacjent,  u  którego  rozpoznano  dusznicę  bolesną,  w  sytuacji
napadu bólowego powinien:

A . przyjąć  tabletkę  przeciwbólową,  odpocząć,  zapewnić
dopływ świeżego powietrza,

B . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę  i
tabletkę przeciwbólową,

C . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  po  trzech  kolejnych  dawkach  -
wezwać pogotowie,

D . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  powtórzyć  po  20  min.  dawkę
nitrogliceryny.



Zadanie 0.
Zaparcia w przewlekłej niewydolności krążenia są spowodowane:

A.  przewlekłą farmakoterapią,
B.  powiększeniem wątroby,
C.  spadkiem aktywności fizycznej,
D.  zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit.

Zadanie 0.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
skalę:

A.  ESC,
B.  TIMI,
C.  AVPU,
D.  NYHA.

Zadanie 0.
Objawem  przedawkowania  glikozydów  naparstnicy  są  wszystkie
poniższe z WYJĄTKIEM:

A . zaburzenia  rytmu  lub  przewodzenia,  najczęściej
tachykardia,

B.  zazwyczaj bradykardia zatokowa,
C.  nudności, wymioty, biegunka,
D.  zawroty głowy, zaburzenia widzenia.

Zadanie 0.
O  miażdżycy  zarostowej  kończyn  dolnych  świadczą  następujące
objawy:

A . bóle  kończyn  dolnych,  uczucie  zimna,  parestezje,
zaburzenia troficzne,

B . nagły  si lny  ból  w  kończynie,  zimna,  blada  skóra,
zaburzenia czucia,

C . symetryczne  zblednięcie  palców,  obrzęk,  oziębienie,
zaburzenia czucia,

D . zaczerwienienie  skóry,  wzmożone  ucieplenie,  ból
kończyny, obrzęk.

Zadanie 0.
W  leczeniu niestabilnej  choroby wieńcowej,  wskazaniem do pilnej
koronarografii i leczenia interwencyjnego jest/są:

A . narastanie  lub  utrzymywanie  się  bólu  mimo  pełnej
farmakoterapii trwającej 12 godzin,

B . nawracanie  dławicy  po  wstępnym  powodzeniu  leczenia
farmakologicznego,

C.  występowanie przewleklego zespołu wieńcowego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 0.
Przeciwwskazaniami do oklepywania klatki piersiowej są:

A . nowotwór  w  obrębie  klatki  piersiowej,  odma  opłucnowa,
zatorowość płucna, ostra niewydolność płucna,

B . zapalenie  płuc,  przewlekła  obturacyjna  choroba  płuc,
zatorowość płucna, ostra niewydolność płucna,

C . mukowiscydoza,  gruźlica,  osteoporoza,  niewydolność
serca,

D . przewlekła  obturacyjna  choroba  płuc,  astma,  choroby
płuc śródmiąższowe.

Zadanie 0.
Do skutków źle prowadzonej terapii tlenem zaliczamy:

A.  ból w klatce piersiowej, krwioplucie, kaszel, duszność,
B.  uzależnienie od tlenoterapii, duszność wdechowa,
C . wytwarzanie  dużej  i lości  wydzieliny  w  drogach

oddechowych, silny odruch kaszlowy,
D . wysuszenie błony śluzowej dróg oddechowych, uszkodzenie

płuc, zmiany w tkance mózgowej.

Zadanie 0.
Pacjenta z rozpoznaną małą odmą opłucnową należy ułożyć:

A.  na boku po stronie odmy,
B.  na plecach,
C.  na boku po stronie przeciwnej niż występuje odma,
D.  na brzuchu.

Zadanie 0.
Pulsoksymetria  jest  nieinwazyjną  metodą  przezskórnego
monitorowania:

A.  wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SaO2),
B.  ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO2),
C . wysycenia  tlenem  hemoglobiny  krwi  tętniczej  (SaO2)  i

częstotliwości tętna,
D . ciśnienia  parcjalnego  tlenu  we  krwi  tętniczej  (PaO2)  i

częstotliwości tętna.

Zadanie 0.
Ostremu skurczowi oskrzeli towarzyszy:

A.  orthopnoδ,
B.  tachypnoδ,
C.  tachycardia,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.



Zadanie 0.
Pacjenta do nakłucia jamy opłucnej należy ułożyć w pozycji:

A .  bezpiecznej,
B.  Semi Fowlera,
C.  Trendelenburga,
D.  siedzącej z lekkim pochyleniem do przodu.

Zadanie 0.
Kaszel suchy może być wynikiem:

A.  zapalenia oskrzeli,
B .  naciekania guza na drzewo oskrzelowe,
C . stosowania  inhibitorów  enzymu  konwertującego

angiotensynę (ACE),
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 0.
Depresyjne działanie morfiny na układ oddechowy polega na:

A.  przyspieszeniu czynności oddechowej,
B.  zwolnieniu czynności oddechowej,
C . zwolnieniu,  a  czasem  przyspieszeniu  czynności

oddechowej,
D.  braku zmian czynności oddechowej.

Zadanie 0.
Do wczesnych powikłań torakocentezy NIE należy:

A.  odma opłucnowa,
B.  odruch wazowagalny,
C.  krwawienie do jamy opłucnej,
D.  ropniak opłucnej.

Zadanie 0.
Przed  pobraniem  krwi  tętniczej  z  tętnicy  promieniowej  należy
wykonać próbę:

A.  Allena,
B.  Petersa,
C.  Trendelenburga,
D.  opaskową.

Zadanie 0.
Czynnikami zwiększającymi wchłanianie żelaza niehemowego są:

A.  histydyna, lizyna,
B.  kwasy fitynowe,
C.  białka kazeinowe,
D.  kwasy fosforanowe.



Zadanie 0.
W  wywiadzie  pacjent  zgłasza  nudności,  wymioty  następujące
bezpośrednio  po  posiłku  i  zawierające  nie  strawione  resztki
pokarmowe  o  kwaśnym  zapachu.  Powyższe  objawy  wskazują  o
pochodzeniu wymiotów z:

A.  przełyku,
B.  żołądka,
C.  jel it ,
D.  dwunastnicy.

Zadanie 0.
Kwaśne pH kału świadczy o zaburzeniu trawienia i wchłaniania:

A.  węglowodanów,
B.  tłuszczy,
C.  białka,
D.  błonnika.

Zadanie 0.
Zespół jelita drażliwego spowodowany jest:

A .  alergią pokarmową,
B.  narastającymi niedoborami pokarmowymi,
C.  stresem, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi,
D.  otyłością.

Zadanie 0.
U  chorych  z  wrzodziejącym  zapaleniem  jelita  grubego,  w  diecie
należy ograniczyć:

A.  mięso drobiowe,
B.  gotowane warzywa,
C.  chude ryby,
D.  mleko pasteryzowane.

Zadanie 0.
Bóle  głodowe  są  objawem  charakterystycznym  występującym  w
chorobie:

A.  wrzodowej dwunastnicy,
B.  wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
C.  wrzodowej żołądka,
D.  zapaleniu błony śluzowej żołądka.



Zadanie 0.
Rozległe  owrzodzenia  w  obrębie  błony  śluzowej  jamy  ustnej
pokryte  brudnoszarym  nalotem,  łatwo  krwawiące,  świadczą  o
zapaleniu jamy ustnej:

A .  grzybiczym,
B.  opryszczkowym,
C.  wrzodziejącym,
D.  nieżytowym.

Zadanie 0.
D o  późnych  objawów  przewlekłego  zapalenia  trzustki,
należy/należą:

A.  utrata masy ciała,
B.  wymioty,
C.  tłuszczowe stolce,
D.  żółtaczka.

Zadanie 0.
Obserwując  chorego  z  niewydolnością  wątroby  pielęgniarka
powinna zwrócić szczególną uwagę na:

A.  występowanie bólu i towarzyszące mu objawy emocjonalne,
B . aktywność  psychomotoryczną  chorego  oraz  stan

świadomości,
C.  reakcje na bodźce zewnętrzne,
D.  rodzaj niewydolności wątroby.

Zadanie 0.
W zaparciach atonicznych celem leczenia dietetycznego jest:

A .  pobudzanie jelita do ruchu robaczkowego,
B.  zmniejszenie skłonności do stanów kurczowych jelit,
C.  spowolnianie ruchów robaczkowych jelita,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
W  trakcie  leczniczego  nakłucia  otrzewnej  usunięto  7  l itrów
płynu  puchlinowego.  W  celu  niedopuszczenia  do  powikłań
hipowolemicznych należy podać droga dożylną:

A.  elektrolity,
B.  albuminy,
C.  5% glukozę,
D.  krew i preparaty krwiopochodne.



Zadanie 0.
D o  szpitala  został  przyjęty  pacjent  z  bólami  brzucha  o
charakterze  napadowym  (falowym),  zatrzymaniem  gazów  i  stolca
(wzdęcia),  wymiotujący  treścią  cuchnącą  o  zabarwieniu
brunatno-zielonym  (tzw.  "wymioty  kałowe").  Powyższe  objawy
świadczą o:

A.  chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  krwawieniu z żylaków przełyku,
C.  niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego,
D.  atonii żołądka.

Zadanie 0.
Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu
pokarmów  płynnych  i  stałych  z  jamy  ustnej  przez  gardło  do
przełyku, to:

A .  dysfazja,
B.  dysfagia,
C.  dysplazja,
D.  dyzartria.

Zadanie 0.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?

A . spadek  odporności,  brak  łaknienia,  bolesne  parcie  na
stolec,

B . uogólnione  obrzęki,  si lny  opasujący  ból  w  nadbrzuszu,
bóle głowy,

C . odczuwanie  świądu  skóry,  wodobrzusze,  zaburzenia
świadomości,

D . spadek  masy  ciała,  niepokój  z  powodu  kołatania  serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 0.
W  encefalopatii  wątrobowej  wyróżniamy  5  stopni  (stadiów).
Zwolnienie  reakcji  na  bodźce  zewnętrzne  z  głębokim  snem  z
możliwością wybudzania odpowiada:

A.  II  st.
B.  III  st.
C.  IV st.
D.  V st.



Zadanie 0.
D o  najważniejszych  działań  pielęgniarskich  u  pacjenta  z
obrzękami pochodzenia nerkowego należy:

A . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  ułożonymi
poniżej  poziomu  serca,  prowadzenie  dobowej  zbiórki
moczu, pędzlowanie jamy ustnej,

B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej  z  zastosowaniem
udogodnień,  podanie  leków  rozkurczowych,  kontrola
parametrów hemodynamicznych,

C . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  uniesionymi  na
poziomie  serca,  prowadzenie  bilansu  wodnego,  pomiar
obrzęków, pomiar masy ciała,

D . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  bezpiecznej,  prowadzenie
dobowej  zbiórki  moczu,  podawanie  leków
antyhistaminowych, natłuszczanie skóry.

Zadanie 0.
Badanie ogólne moczu zwykle jest wykonywane w próbce pierwszej
lub  drugiej  porannej  porcji  moczu.  Po  pobraniu  próbki,  badanie
powinno być wykonane, nie później niż po:

A.  1 godzinie,
B.  2 godzinach,
C.  3 godzinach,
D.  4 godzinach.

Zadanie 0.
Do cech fizykalnych moczu należy:

A . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  gęstość  względna  i
pH,

B . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  białkomocz,
cukromocz, wałeczkomocz,

C.  cukromocz, białkomocz,
D.  krwiomocz, leukocyturia, wałeczkomocz, bakteriomocz.

Zadanie 0.
Żeby  zwiększyć  skuteczność  leczenia  moczopędnego  u  pacjenta  z
zespołem nerczycowym, należy zastosować pozycję:

A .  Trendelenburga z obniżonymi kończynami,
B.  półwysoką z obniżonymi kończynami,
C.  płaską z uniesionymi kończynami,
D.  boczną z obniżonymi kończynami.



Zadanie 0.
Dobowa ilość moczu mniejsza niż 100 ml, określana jest mianem:

A.  oligurii,
B .  anurii,
C.  pyurii,
D.  poliurii.

Zadanie 0.
W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

A.  zmęczenie, skąpomocz,
B.  pienienie się moczu, obrzęki,
C.  brak pragnienia, zapach amoniaku z ust,
D.  wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 0.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  szczególnie
charakterystyczna dla chorego z rozpoznaną przewlekłą mocznicą?

A.  obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry,
B.  świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności,
C.  wyniszczenie, bradykardia, bóle mięśniowe,
D.  obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia.

Zadanie 0.
U  pacjenta  w  trakcie  badania  fizykalnego  został  stwierdzony
dodatni  objaw  Goldflama,  który  świadczy  o  schorzeniach  w
obrębie:

A.  pęcherzyka żółciowego,
B.  wątroby,
C.  śledziony,
D.  nerek.

Zadanie 0.
Mocz zdrowego dorosłego człowieka, pobrany w warunkach pełnej
aseptyki:

A .  zawiera nieliczne bakterie,
B.  nie zawiera patogenów,
C.  zawiera nieliczne grzyby,
D.  zawiera nieliczne pierwotniaki.



Zadanie 0.
Celem diety w przewlekłej niewydolności nerek jest:

A . przystosowanie  żywienia  do  upośledzonej  czynności
chorych  nerek  i  dostarczenie  ustrojowi  wszystkich
niezbędnych składników pokarmowych,

B . całkowite  wyeliminowanie  białek  i  soli ,  a  zastąpienie
węglowodanami i tłuszczami,

C . ograniczenie  podaży  sol i  i  białka,  a  zwiększenie  podaży
węglowodanów  i  tłuszczów  w  celu  uzupełnienia  braków
energetycznych,

D . maksymalne ograniczenie podaży płynów, sol i  i  białka ze
względu  na  zmniejszenie  zdolności  przesączania  osocza
krwi, przez zmienione chorobowo nerki.

Zadanie 0.
Rozcieńczanie i zagęszczanie moczu odbywa się w:

A.  cewce bliższej nerki,
B.  cewce dalszej nerki,
C.  pętli Henlego nerki,
D.  części korowej nerki.

Zadanie 0.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej niewydolności nerek,
B.  ostrej niewydolności nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.

Zadanie 0.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:

A.  bolesne oddawanie moczu,
B.  konieczność oddawania moczu w nocy,
C.  obecność białka w moczu,
D.  zwiększone wydalanie moczu.

Zadanie 0.
Pacjentowi  w  schyłkowej  niewydolności  nerek  NIE  należy
ograniczyć w diecie:

A .  białka,
B.  fosforu,
C.  potasu,
D.  witamin.



Zadanie 0.
Celem  działań  pielęgniarki  w  opiece  nad  pacjentem,  u  którego
występuje nietrzymanie moczu jest:

A .  stwierdzenie przyczyny nietrzymania moczu,
B.  zapobieganie infekcjom układu moczowego, odleżynom,
C.  prowadzenie bilansu płynów,
D.  zapobieganie moczeniu się chorego.

Zadanie 0.
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/NIE są:

A.  uczucie silnego pragnienia,
B.  suchość błon śluzowych,
C.  obrzęki obwodowe ciała,
D.  zaburzenia psychiczne.

Zadanie 0.
W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać:

A.  insulinę,
B.  glukagon,
C.  tyroksynę,
D.  potas.

Zadanie 0.
Jaka  i lość  glukozy  (w  gramach)  jest  podawana  pacjentowi  do
wypicia w doustnym teście obciążenia glukozą?

A.  150,
B.  75,
C.  50,
D.  100.

Zadanie 0.
Typowym objawem w moczówce prostej jest:

A .  polyuria,
B.  anuria,
C.  oliguria,
D.  nykturia.

Zadanie 0.
W  diecie  chorego  na  cukrzycę  węglowodany  powinny  pokrywać
zapotrzebowanie energetyczne w:

A.  50û60%,
B.  20û30%,
C.  15%,
D.  80%.



Zadanie 0.
Przebarwienia  skórne  o  barwie  brunatnej  powstałe  po  ekspozycji
n a słońce lub w miejscach narażonych na ucisk: pachy, dłonie, w
okolicy  narządu  rodnego,  błony  śluzowe,  w  Chorobie  Addisona
spowodowane są:

A.  niedoborem wydzielania hormonów kory nadnerczy,
B.  nadmiernym wydzielaniem hormonów kory nadnerczy,
C.  niedoborem wydzielania hormonów rdzenia nadnerczy,
D.  nadmiernym wydzielaniem hormonów rdzenia nadnerczy.

Zadanie 0.
Stwierdzenie u chorego spadku masy ciała, osłabienia, oddawania
dużej  i lości  moczu  i  wzmożonego  pragnienia  oraz  glikemii
powyżej 11,1 mmol/l jest podstawą do:

A.  rozpoznania nietolerancji glukozy,
B.  wykonania doustnego testu obciążenia glukozą,
C.  rozpoznania cukrzycy,
D . oznaczania  poziomu  glikemii  przez  co  najmniej  dwa

kolejne dni.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  uczestnicząca  w  procesie  diagnozowania  moczówki
prostej  podejmie  decyzję  o  przerwaniu  wykonywania  testu
odwodnieniowego w sytuacji, gdy:

A.  chory zgłosi bardzo silne pragnienie,
B.  masa ciała pacjenta zmniejszy się o więcej niż 3%,
C . stężenie  sodu  w  surowicy  krwi  osiągnie  dolną  granicę

zakresu normy,
D . nie ma kryterium określającego warunki przerwania testu

odwodnieniowego.

Zadanie 0.
W  edukacji  pacjenta  z  rozpoznaną  stopą  cukrzycową
neuropatyczną, NIE należy zalecać:

A.  mycia stóp letnią wodą i osuszania,
B.  kontroli butów przed założeniem na stopy,
C.  używania termoforu gorącego i chodzenia boso,
D.  regularnej kontroli stóp w kierunku otarć.

Zadanie 0.
Glukagonu  NIE  należy  stosować  w  przypadku  śpiączki
hipoglikemicznej wywołanej:

A .  lekami doustnymi,
B.  opuszczonym posiłkiem,
C.  wysiłkiem fizycznym,
D.  stresem emocjonalnym.



Zadanie 0.
Wchłanianie insuliny jest najszybsze po wstrzyknięciu:

A.  w obrębie brzucha,
B.  do tkanki podskórnej uda,
C.  do tkanki podskórnej ramion,
D.  do tkanki podskórnej w okolicy międzyłopatkowej.

Zadanie 0.
Otyłość rozpoznajemy, gdy BMI:

A.  jest większe niż 30 kg/m2,
B.  wynosi 25,0-29,9 kg/m2,
C.  wynosi 18,5-24,9 kg/m2,
D.  jest mniejsze niż 19 kg/m2.

Zadanie 0.
W ciągu i lu minut pacjent poddany doustnemu testowi obciążenia
glukozą powinien wypić glukozę?

A.  3 - 5,
B.  5 - 10,
C.  10 - 15,
D.  25 - 30.

Zadanie 0.
Poziom hemoglobiny glikozylowanej jest oznaczany w celu:

A.  wykrycia cukrzycy utajonej,
B.  oceny wyrównania metabolicznego cukrzycy,
C.  rozpoznania typu cukrzycy,
D.  ustalenia doustnego leczenia cukrzycy.

Zadanie 0.
Przełom  nadnerczowy  jest  wywołany  nagłym,  bardzo  znaczącym
niedoborem:

A.  kortykotropiny,
B.  aldosteronu,
C.  kortyzolu,
D.  tyroksyny.

Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  produktów  cechują  się  niskim  indeksem
glikemicznym?

A.  ziemniaki, banan, biały chleb pszenny,
B.  jabłko, mleko, fasola szparagowa,
C.  ryż, makaron, płatki kukurydziane,
D.  biały chleb pszenny, mleko, arbuz.



Zadanie 0.
Witamina B12 zawarta jest w:

A.  warzywach zielonych,
B.  owocach cytrusowych,
C.  produktach zbożowych,
D.  podrobach, produktach pochodzenia zwierzęcego.

Zadanie 0.
Pacjentowi  po  zabiegu  operacyjnym  przeprowadzonym  w
znieczuleniu  ogólnym,  przetoczono  1  jednostkę  koncentratu
krwinek  czerwonych  (KCK).  W  ciągu  24h  wystąpiły  następujące
objawy:  gorączka,  dreszcze,  zaburzenia  oddychania,  pokrzywka,
wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi.  Zaobserwowano  również,  że
pacjent oddaje ciemny mocz. Powyższe objawy świadczą o:

A.  ostrym odczynie hemolitycznym,
B.  ostrym zatorze powietrznym,
C.  ostrej reakcji anafilaktycznej,
D.  ostrym przeciążeniu żelazem.

Zadanie 0.
Objawami przedmiotowymi czerwienicy prawdziwej NIE jest:

A .  świąd skóry występujący po gorącej kąpieli,
B .  ciemnoczerwone zabarwienie skóry, błon śluzowych,
C.  powiększenie śledziony, wątroby, przekrwienie spojówek,
D . przekrwienie  i  zaczerwienienie  rąk,  stóp,  małżowin

usznych.

Zadanie 0.
Pacjentowi  z  hemofilią,  staw  objęty  wylewem  krwi,  należy
unieruchomić, w celu:

A.  zniesienia bólu,
B.  zahamowania krwawienia,
C.  zniesienia obrzęku,
D.  ograniczenia ruchu w stawie.

Zadanie 0.
Dodatnia próba opaskowa jest charakterystyczna dla:

A.  hemofili i A,
B.  trombocytopenii,
C.  niedokrwistości aplastycznej,
D.  zespołu Schoenleina-Henocha.



Zadanie 0.
Preparaty żelaza wchłaniają się głównie z:

A .  dwunastnicy, jelita cienkiego,
B.  jelita grubego, żołądka,
C.  żołądka, kątnicy,
D.  okrężnicy, jelita cienkiego.

Zadanie 0.
D o  działań  niepożądanych,  natychmiastowych,  związanych  z
podawaniem cytostatyków, należą wszystkie, Z WYJĄTKIEM:

A.  nudności,
B.  wymiotów,
C.  odczynu uczuleniowego,
D.  mielotoksyczności.

Zadanie 0.
Konsekwencją granulocytopenii jest:

A . obniżony poziom wszystkich elementów morfotycznych krwi
i  wzrost podatności na krwawienie z naturalnych otworów
ciała,

B . podwyższony poziom wszystkich elementów morfotycznych
krwi  i  związane  z  tym  ryzyko  wystąpienia  zatorów  i
zakrzepów,

C . zmniejszenie  odporności  i  wzrost  podatności  na
zakażenie,

D.  zwiększone ryzyko na krwawienia i krwawienia samoistne.

Zadanie 0.
Zadaniem  priorytetowym  w  pielęgnowaniu  pacjenta  z  ostrą
białaczką szpikową jest:

A .  przygotowanie do przeszczepu szpiku kostnego,
B.  ochrona przed zakażeniem egzogennym i endogennym,
C.  poprawa kondycji fizycznej,
D.  właściwe odżywienie chorego.

Zadanie 0.
Krioprecypitat  po  rozmrożeniu  należy  przetoczyć  choremu  w
ciągu:

A.  dowolnego czasu,
B.  15 minut,
C.  30 minut,
D.  1 godziny.



Zadanie 0.
N a  początku  farmakoterapii  preparatami  żelaza,  chorego  należy
uprzedzić o możliwości wystąpienia:

A.  bólu głowy,
B.  zaburzeń czynności przewodu pokarmowego,
C.  ciemnego zabarwienia moczu,
D.  świądu skóry.

Zadanie 0.
Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną:

A.  niedokrwistości hypoplastycznej,
B.  wstrząsu oligowolemicznego,
C.  niedokrwistości sideropenicznej,
D.  niedokrwistości megaloblastycznej.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  składników  pokarmowych  zwiększa
wchłanianie żelaza pokarmowego?

A.  nienasycone kwasy tłuszczowe,
B.  białka pochodzenia zwierzęcego,
C.  kwas foliowy,
D.  kwas askorbinowy.

Zadanie 0.
Fibrynogen  -  białko,  które  bierze  udział  w  mechanizmie
krzepnięcia krwi, jest wytwarzany w:

A.  grasicy,
B.  śledzionie,
C.  wątrobie,
D.  kościach.

Zadanie 0.
Jakie  jest  często  występujące  powikłanie  po  nakłuciu
lędźwiowym?

A.  niedowład kończyn dolnych,
B.  ból głowy,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  krwawienie podtwardówkowe,

Zadanie 0.
Dla  pacjenta  z  rozpoznaną  ostrą  białaczką  szpikową  w  okresie
zaostrzenia, charakterystyczne jest:

A .  wzmożone pragnienie, duszność, wilgotny kaszel,
B.  suchy kaszel, bradykardia, obniżona odporność,
C.  tachykardia, ból, krwawienie ze śluzówek jamy ustnej,
D . wylewy krwawe do skóry, obniżona odporność, podwyższona

temperatura.



Zadanie 0.
Bladość  skóry  i  śluzówek,  osłabienie,  skłonności  do  omdleń,
bicie  serca,  zawroty  i  bóle  głowy,  szum  w  uszach,  łatwe
męczenie się - są bardzo charakterystyczne dla:

A.  niedokrwistości z niedoboru żelaza,
B.  niedokrwistości hemolitycznej,
C.  ostrej białaczki szpikowej,
D.  wszystkich niedokrwistości.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  powikłań  poprzetoczeniowych,  dotyczących
przetaczania krwi, je j składników lub produktów krwiopochodnych
zalicza się:

A .  przeciążenie krążenia i wstrząs anafilaktyczny,
B.  reakcje gorączkowe i alergiczne,
C . zakażenie  przenoszone  drogą  krwi  i  zapalenie  wątroby

typu B i C,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 0.
W  ostrym  okresie  reumatoidalnego  zapalenia  stawów  NIE  jest
zalecane prowadzenie ćwiczeń:

A.  oddechowych,
B.  biernych,
C.  izomerycznych,
D.  oporowych.

Zadanie 0.
W  edukacji  pacjentki  z  rozpoznanym  toczniem  układowym  NIE
należy zalecać:

A.  ekspozycji na słońce i promieniowanie UVB.,
B.  stosowania odzieży bawełnianej, przewiewnej,
C.  stosowania kremów z filtrem ochronnym <15,
D.  stosowania hormonalnej terapii estrogennej.

Zadanie 0.
Do czynników modyfikowalnych wywołujących podagrę NIE należy:

A.  spożywanie alkoholu,
B.  dieta purynowa,
C.  pochodzenie społeczne,
D.  wysiłek fizyczny.



Zadanie 0.
Rumień na twarzy w kształcie motyla jest typowym objawem dla:

A.  sarkoidozy,
B.  tocznia układowego,
C.  zapalenia tkanki łącznej,
D.  rumienia wielopostaciowego.

Zadanie 0.
W leczeniu uzdrowiskowym pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem
stawów NIE zalecane są kąpiele:

A .  borowinowe,
B.  solankowe,
C.  siarczkowe,
D.  siarkowodorowe.

Zadanie 0.
Hiperurykemia to:

A.  zmniejszone wydzielanie kwasu moczowego z moczem,
B.  zmniejszone stężenie kwasu moczowego w surowicy,
C.  wzmożone wydzielenia kwasu moczowego z moczem,
D.  zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy.

Zadanie 0.
W  dnie  moczanowej  nadmierny  wysiłek  fizyczny,  palenie  tytoniu,
stres, nadużywanie alkoholu powodują:

A . znaczne obniżenie poziomu kwasu moczowego w surowicy
krwi,

B . nieznaczne obniżenie poziomu kwasu moczowego w surowicy
krwi,

C.  wzrost poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Jedna  z  najbardziej  typowych  lokalizacji  procesu  zapalnego  w
zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK) to:

A.  mięśnie obręczy barkowej,
B.  stawy międzypaliczkowe rąk i stóp,
C.  stawy krzyżowo-biodrowe,
D.  stawy kolanowe.

Zadanie 0.
Wskazaniem terapeutycznym do badania płynu stawowego NIE jest:

A .  odbarczenie stawu,
B.  podanie leku,
C.  wykonanie synowektomii,
D.  podejrzenie zakażenia.



Zadanie 0.
W  zesztywniającym  zapaleniu  stawów  kręgosłupa  dolegliwości
bólowe podczas spoczynku nocnego:

A.  nasilają się,
B.  zmniejszają się,
C.  ustępują całkowicie,
D.  pozostają bez zmian.

Zadanie 0.
W  reumatoidalnym  zapaleniu  stawów,  pierwsze  objawy  dotyczą
zwykle:

A.  dużych stawów dłoni i stóp,
B.  dużych stawów dłoni i małych stawów stóp,
C.  stawów kręgosłupa i małych stawów stóp,
D . drobnych  stawów  dłoni,  następnie  stawów  kolan  i

śródstopia.

Zadanie 0.
D o czynników osobniczych zachorowania na astmę oskrzelową NIE
należą:

A.  predyspozycje genetyczne,
B.  palenie bierne i czynne,
C.  nadreaktywność oskrzeli,
D.  alergie, płeć żeńska.

Zadanie 0.
W  patogenezie  astmy  alergicznej  zasadniczą  rolę  odgrywają
odczyny  alergiczne,  które  powodują  wewnątrzoskrzelowe  zatkanie
poprzez:

A . skurcz  oskrzeli,  obrzęk  błony  śluzowej  i  je j
nacieczenie, nadmierne wydzielanie lepkiego śluzu,

B . skurcz  oskrzeli,  zaczerwienienie  błony  śluzowej  i  je j
nadmierne  wysychanie,  nadmierne  wydzielanie  lepkiego
śluzu,

C . rozkurcz  oskrzeli,  obrzęk  błony  śluzowej  gardła,
nadmierne wydzielanie rozrzedzonego śluzu,

D . rozkurcz  oskrzeli,  obrzęk  błony  śluzowej  nosa,
nadmierne wydzielanie rozrzedzonego śluzu.



Zadanie 0.
Jeżeli  niemożliwe  jest  stosowanie  diety  eliminacyjnej  u  chorego
z alergią pokarmową, pacjent powinien:

A . unikać  potraw  nieznanych  i  gotowych,  alkoholu,  soków
owocowych,  powinien  spożywać  w  większości  pokarmy
gotowane,

B.  spożywać posiłki gotowe, dużą ilość różnych owoców,
C . spożywać potrawy z rusztu, ryby, może spożywać orzechy,

a także posiłki na zasadzie prób i błędów,
D . sporządzić  l istę  potraw  "dozwolonych"  i

"niedozwolonych",  może  spożywać  soki  owocowe  i  owoce
egzotyczne, mleko krowie i jaja kurze.

Zadanie 0.
Osutka  plamisto-grudkowa  jest  charakterystyczną  reakcją
alergiczną na:

A.  leki farmakologiczne,
B.  użądlenia owadów,
C.  nawozy sztuczne,
D.  substancje zapachowe.

Zadanie 0.
Niedokrwistość  złośliwa  może  być  spowodowana  zarażeniem
tasiemcem:

A.  bruzdogłowym,
B.  nieuzbrojonym,
C.  uzbrojonym,
D.  karłowatym.

Zadanie 0.
Zmiany  wypryskowe,  drobne  plamki  w  miejscu  ukłuć,  świąd,
któremu towarzyszą przeczosy po zadrapaniach charakterystyczne
są dla:

A.  węgrzycy,
B.  włosogłówczycy,
C.  wszawicy,
D.  włośnicy.

Zadanie 0.
Z wykwitów pierwotnych powstaje:

A .  plama,
B.  pęcherzyk,
C.  guzek,
D.  nadżerka.



Zadanie 0.
Rozpoznanie  AIDS  stawia  się  w  chwili  zdiagnozowania  u  osoby
wirusa  HIV.  O  zaawansowanym  niedoborze  odporności  stanowią
również  różne  schorzenia,  w  tym  nowotwory.  Jednym  z  z
nowotworów definiujących AIDS jest:

A .  chłoniak Hodgkina,
B.  szpiczak mnogi,
C.  mięsak Kaposiego,
D.  nowotwór jajnika.

Zadanie 0.
Parazytozą przewodu pokarmowego NIE jest:

A .  lamblioza,
B.  tasiemczyca,
C.  glistnica,
D.  wszawica.

Zadanie 0.
Każda krew jest potencjalnie zakaźna, w związku z tym:

A . każde  narzędzie  i  całe  użyte  wyposażenie  musi  być
traktowane  jako  potencjalne  źródło  patogenów
przenoszonych przez krew,

B . każde  narzędzie  i  całe  użyte  wyposażenie  nie  musi  być
traktowane jako potencjalne źródło patogenów,

C . wyłącznie  wyposażenie  powinno  być  traktowane  jako
potencjalne źródło patogenów,

D . wyłącznie  narzędzia  ostre  powinny  być  traktowane  jako
źródło patogenów.

Zadanie 0.
Drżenie  spoczynkowe,  sztywność  mięśniowa  oraz  spowolnienie
ruchowe  to  triada  objawów  klinicznych  choroby  Parkinsona.
Pojawia  się  na  skutek  postępującego  i  znacznego  niedoboru
neuroprzekaźnika, którym jest:

A .  acetylocholina,
B.  dopamina,
C.  adrenalina,
D.  serotonina.

Zadanie 0.
Konsekwencją  upadków  osób  w  wieku  podeszłym,  o  charakterze
psychologicznym jest występowanie tzw. zespołu:

A.  utrwalonych zaburzeń równowagi,
B.  splątaniowego,
C.  poupadkowego (post fall syndrome),
D.  nazywanym zjawiskiem zamrożenia (freezing).



Zadanie 0.
Z powodu zaburzonego metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego u
osób  starszych,  na  skutek  hipoglikemii,  hipoksji,
niedożywienia,  infekcji,  chorób  przewlekłych,  zaburzeń
wodno-elektrolitwych,  a  także  zatruć,  które  zakłócają
homeostazę pacjenta w wieku podeszłym, może wystąpić:

A.  depresja,
B.  majaczenie (delirium),
C.  senność patologiczna,
D.  udar mózgu.

Zadanie 0.
Występowanie  przynajmniej  trzech  z  pięciu  objawów,  takich  jak
uczucie  zmęczenia,  osłabienie,  niezamierzona  utrata  masy  ciała,
mała  aktywność  fizyczna,  wolne  tempo  poruszania  się,  określane
jest jako zespół:

A .  słabości (frailty),
B.  asteniczno-depresyjny,
C.  otępienny,
D.  geriatryczny.

Zadanie 0.
Oceny  sprawności  procesów  poznawczych  pacjenta  w  wieku
podeszłym można dokonać przy użyciu:

A.  testu Tinetti, skali Bradena,
B.  testu rysowania zegara, MMSE, AMTS,
C.  skali Barthel, ADL, IADL, TUG,
D.  skali Norton, GDS, wskaźnika BMI.

Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce osób w wieku powyżej  60
lat są:

A.  choroby układu krążenia,
B.  choroby nowotworowe,
C.  choroby otępienne,
D.  wypadki i zatrucia.

Zadanie 0.
Pacjenci w wieku podeszłym z zapaleniem płuc NIE powinni:

A .  leżeć w pozycji płaskiej,
B.  być oklepywani i nacierani,
C.  mieć prowadzonej gimnastyki oddechowej,
D.  mieć stosowanych inhalacji, tlenoterapii.



Zadanie 0.
Skala  do  oceny  ryzyka  rozwoju  odleżyn,  uwzględniająca  wiek,
zażywane  przez  pacjenta  leki,  obecność  cukrzycy,  temperaturę
ciała, to skala:

A.  CBO,
B.  Douglas,
C.  Gonsella,
D.  Norton.

Zadanie 0.
Będącemu w trudnej sytuacji życiowej pacjentowi geriatrycznemu,
pomocy w rozwiązaniu problemów mogą/może udzielić:

A .  ośrodki pomocy społecznej,
B.  pielęgniarka rodzinna,
C.  stowarzyszenia, instytucje kościelne,
D.  wszystkie wymienione podmioty.

Zadanie 0.
Empatia to zdolność do:

A.  postawienia siebie na miejscu drugiej osoby,
B.  odbierania w podobny sposób zachodzących wydarzeń,
C.  odczuwania podobnych emocji (np. radości i smutku),
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Funkcją parafrazy jest:

A . upewnienie  partnera,  że  interesujesz  s ię  tym,  co  on  ma
do powiedzenia,

B . lepsze  zrozumienie  i  rozstrzygnięcie  wątpliwości
podczas rozmowy,

C . umożliwienie  lepszej  koncentracji  uwagi  na  temacie
rozmowy,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Podające metody nauczania, to:

A .  referat, wykład problemowy, ćwiczenia,
B.  wykład informacyjny, odczyt, instruktaż,
C.  seminarium, metoda przypadków, referat,
D.  opis, seminarium, referat, dyskusja dydaktyczna.



Zadanie 0.
Samokształcenie polega na:

A . udziale  w  zajęciach  o  ściśle  określonym  programie
nauczania,

B . umiejętności  korzystania  ze  źródeł,  wymaga  pewnych
zdolności, pracowitości i motywacji,

C.  kształtowaniu umiejętności praktycznych i postaw,
D . procesie  zmian  prowadzących  do  wykształcenia

zawodowego.

Zadanie 0.
Wskaźniki socjomedyczne zdrowia, to wskaźniki:

A .  umieralności,
B.  chorobowości,
C.  pomiaru uczestnictwa w życiu społecznym,
D.  dostępu do lekarza.

Zadanie 0.
Choroba  w  rodzinie  powoduje  zmiany  w  je j  funkcjonowaniu,  co
objawia się:

A .  przejęciem obowiązków za chorego członka rodziny,
B.  wzrostem wydatków na leczenie,
C.  zmianą jakości więzi łączących członków rodziny,
D.  zamianą statutu społecznego chorego członka rodziny,

Zadanie 0.
Naczelną wartością w aksjologii pielęgniarstwa jest:

A .  wolność,
B.  zdrowie,
C.  człowiek,
D.  życie.

Zadanie 0.
Prawa pacjenta wywodzą się z:

A .  praw człowieka,
B.  ustroju politycznego państwa,
C.  systemu ochrony zdrowia,
D.  sytuacji ekonomicznej społeczeństwa.



Zadanie 0.
Zasada ubezpieczenia zdrowotnego polegająca na tym, że fundusz
powstały  ze  składek  sprawuje  opiekę  zgodnie,  z  którą  publiczny
system  opieki  zdrowotnej  umożliwia  finansowanie  opieki  nad
ludźmi  chorymi  i/lub  uboższymi  przez  ludzi  zdrowych  i/lub
bogatszych, nosi nazwę:

A.  utylitaryzmu społeczego,
B.  solidaryzmu społecznego,
C.  indywidualizmu społeczego,
D.  egalitaryzmu społecznego.

Zadanie 0.
Zdrowie w aspekcie ekonomicznym jest:

A . szczególnym dobrem ekonomicznym, społecznym i socjalnym
które  ma  dla  świadczeniobiorcy  znaczną  wartość,
wynikającym  z  jego  zarówno  bezpośredniego  jak  i
pośredniego  wpływu  na  osiągany  przez  pacjenta  poziom
zadowolenia  a  tym  samym  na  wartość  jego  funkcji
użytecznych,

B . dobrem,  które  ma  dla  państwa  wartość,  wynikającym  z
jego  zarówno  bezpośredniego  wpływu  na  osiągany  przez
pacjenta poziom zadowolenia a tym samym na wartość jego
funkcji użytecznych,

C . dodatkowym, dodanym dobrem ekonomicznym, które ma dla
społeczeństwa  znaczną  wartość,  wynikającym  z  jego
zarówno  bezpośredniego  jak  i  pośredniego  wpływu  na
osiągany przez pacjenta poziom zadowolenia,

D . szczególnym dobrem ekonomicznym, które ma dla pacjenta
znaczną  wartość,  wynikającym  z  jego  zarówno
bezpośredniego  jak  i  pośredniego  wpływu  na  osiągany
przez  pacjenta  poziom  zadowolenia,  a  tym  samym  na
wartość jego funkcji użytecznych.

Zadanie 0.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.



Zadanie 0.
"Hierarchia potrzeb ludzkich" stworzona przez Abrahama Maslowa
określa, że:

A .  wraz ze spełnieniem potrzeby, przestaje ona motywować,
B . wszyscy  ludzie  mają  takie  same  potrzeby  i  takie  same

priorytety,
C . potrzeby  jednostek  są  stałe,  nigdy  nie  zmieniają  s ię

pod względem relatywnego znaczenia dla jednostki,
D . spełnianie  potrzeb  zawsze  podąża  od  potrzeb  wyższego

rzędu do potrzeb niższego rzędu.

Zadanie 0.
Pomoc społeczną na zasadach określonych w ustawie, udziela s ię
osobom i rodzinom, m.in. z powodu:

A . ubóstwa,  wykluczenia  społecznego,  niepełnosprawności,
choroby trwającej powyżej 6 miesięcy lub bezradności,

B . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej  lub  ekologicznej  bez  względu na  stan  zdrowia
lub niepełnosprawności,

C . ubóstwa,  bezdomności,  długotrwałej  choroby,  klęski
żywiołowej lub ekologicznej,

D . ubóstwa,  bezradności,  zgłoszenia  biedy  przez  sąsiadów,
długotrwałej  choroby  trwającej  maksymalnie  do  6
miesięcy, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zadanie 0.
Polityka  społeczna  i  polityka  zdrowotna  realizują  wspólne  cele
dotyczące:

A . działania  na  rzecz  długiego  życia  i  dobrego  zdrowia
całej populacji,

B .  bezpieczeństwa socjalnego i ochrony socjalnej,
C.  ochrony zdrowia w środowisku pracy,
D . sposobu  organizowania  instytucji  wchodzących  w  skład

systemu zdrowotnego.

Zadanie 0.
Zasady  w  zakresie  organizacji  publicznych  placówek  z  zakresu
ochrony zdrowia psychicznego należą do zadań:

A.  powiatu,
B.  województwa,
C.  rządu-Ministerstwa Zdrowia,
D.  gminy.



Zadanie 0.
Oddech Biota charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 0.
Uniesiony  odcinek  ST,  może  przemawiać  za  niżej  wymienionymi
stanami, z WYJĄTKIEM:

A.  dusznicy bolesnej Prinzmetala,
B.  świeżego zawału pełnościennego,
C.  zatrucia naparstnicą,
D.  zapalenia osierdzia.

Zadanie 0.
Do podstawowych objawów odwodnienia u dzieci należą:

A . suchość  jamy  ustnej  i  języka,  zapadnięte  gałki  oczne  i
wolne rozprostowywanie się fałdu skórnego,

B . czerwone  śluzówki  jamy  ustnej,  rozszerzenie  źrenic  i
wiotka skóra,

C.  obłożony język, zwężenie źrenic i świąd skóry,
D . szary  cień  wokół  ust,  prawidłowo  napięte  gałki  oczne  i

zaczerwienienie skóry.

Zadanie 0.
W  sytuacji  podejrzenia  kamicy  pęcherzyka  żółciowego,  ból
kolkowy umiejscowiony jest w:

A.  prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B.  lewym podżebrzu,
C.  lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D.  prawym podbrzuszu.

Zadanie 0.
Podczas  postępowania  resuscytacyjnego  muszą  być  rozważone
potencjalnie  odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia,
(4H i 4T). Do analizowanych 4H, NIE należy:

A.  hipoksja,
B.  hipowolemia,
C.  hiperchlorhydria,
D.  hipotermia.



Zadanie 0.
Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne
obrzęki oraz:

A.  brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B.  owrzodzenie palców,
C.  pogrubienie i pękanie paznokci,
D.  zmniejszone ucieplenie kończyn.

Zadanie 0.
Przy  zaburzeniach  przewodzenia  bodźców  w  uchu  prawym,
spowodowanych np. zanieczyszczeniami w przewodzie słuchowym, w
próbie Webera pacjent:

A .  będzie słyszał lepiej uchem lewym,
B.  będzie słyszał lepiej uchem prawym,
C.  będzie słyszał w obu uszach jednakowo,
D.  nie będzie słyszał wcale.

Zadanie 0.
Świsty  i  furczenia  słyszalne  w  trakcie  osłuchiwania  płuc,  mogą
wystąpić w:

A.  przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
B.  nieżycie oskrzeli,
C .  przekrwieniu biernym płuc,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjent  przywieziony  przez  karetkę  oddycha  regularnie  ok.  8
razy  na  minutę,  źrenice  są  znacznie  zwężone.  Oddech  pacjenta
jest  prawdopodobnie  wynikiem  depresji  ośrodka  oddechowego
spowodowanego przez:

A.  kokainę,
B.  opioidy,
C.  benzodiazepiny,
D.  cytostatyki.

Zadanie 0.
Stwierdzając  w  badaniu  fizykalnym  różnicę  w  tętnie  na
kończynach  górnych,  przy  towarzyszącym  silnym,  rozdzierającym
bólu  w  klatce  piersiowej,  najbardziej  prawdopodobnym
rozpoznaniem, jest:

A .  zawał mięśnia sercowego,
B.  ostre zapalenie osierdzia,
C.  tętniak rozwarstwiający aorty,
D.  zator tętnicy płucnej.



Zadanie 0.
D o  lekarza  rodzinnego  zgłosiła  s ię  pacjentka,  która  wybadała  u
siebie  guzek  w  prawej  piersi.  Badaniu  należy  poddać  przede
wszystkim węzły chłonne:

A.  pachowe i nadobojczykowe,
B.  położone w mięśniu piersiowym i nadobojczykowe,
C.  pachowe i położone w mięśniu piersiowym,
D.  pachowe i szyjne.

Zadanie 0.
Najbardziej  charakterystycznym,  patologicznym  objawem
neurologicznym w okresie noworodkowym jest/są:

A.  mała ruchliwość,
B.  wiotkość mięśni,
C.  brak odruchu ssania,
D.  drgawki.

Zadanie 0.
W  czasie  akcji  resuscytacyjnej  prowadzonej  przez  dwie  osoby,
proporcja  uciskania  klatki  piersiowej  i  oddechów  ratowniczych  u
osoby dorosłej wynosi:

A .  15 ucisków/5 wdechów,
B.  10 ucisków/2 wdechy,
C.  5 ucisków/1 wdech,
D.  30 ucisków/2 wdechy.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo, określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
W  czasie  wstrząsu,  nie  tylko  anafilaktycznego,  ciśnienie
tętnicze krwi jest:

A .  znacznie podwyższone,
B.  znacznie obniżone,
C.  nieznacznie podwyższone,
D.  w normie.



Zadanie 0.
Wzmożone drżenie głosowe występuje w przypadku:

A.  nacieku zapalnego płuc,
B.  guza płuc,
C.  marskości płuca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 0.
Pacjentka  lat  17  w  wywiadzie  podaje  przyrost  masy  ciała,
wypadanie  włosów,  zaparcia,  ciągłe  zmęczenie.  Mimo  wysokiej
temperatury  panującej  na  zewnątrz,  przyszła  ciepło  ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:

A.  choroby Gravesa-Basedowa,
B.  utraty miesiączki,
C.  niedoczynności tarczycy,
D.  upośledzonej czynności trzustki.

Zadanie 0.
Prawidłowa czynność serca noworodka donoszonego wynosi:

A .  100-140 uderzeń/minutę,
B.  110-160 uderzeń/minutę,
C.  120-160 uderzeń/minutę,
D.  140-180 uderzeń/minutę.

Zadanie 0.
Zaburzenia  obwodowego  układu  nerwowego,  neuronu  ruchowego,
powodują:

A.  niedowład lub porażenie spastyczne,
B.  niedowład lub porażenie wiotkie,
C.  wzmożenie odruchów ścięgnistych,
D.  drżenia zamiarowe.

Zadanie 0.
U pacjenta po zatruciu opioidami specyficzną odtrutką, jest:

A .  atropina,
B.  desferal,
C.  nalokson,
D.  dimerkaprol.

Zadanie 0.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:

A.  drżenie języka,
B.  gładka i ciepła skóra,
C.  bradykardia,
D.  tachykardia.



Zadanie 0.
Pacjocentryczny model pielęgnowania w Polsce wprowadziła:

A.  Teresa Kulczyńska,
B.  Hanna Chrzanowska,
C.  Rachela Hutner,
D.  Wiesława Ciechaniewicz.

Zadanie 0.
W  Teorii  Betty  Neuman  trzeci  etap  procesu  pielęgnowania  NIE
obejmuje:

A.  interwencji pielęgniarskich w kategorii prewencji,
B.  oceny czy wystąpiły pożądane zmiany,
C.  określenia celów i wyników pielęgnowania,
D.  rozpoznanie środowiska i gromadzenia danych.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.

Zadanie 0.
Testy wystandaryzowane wykorzystywane w badaniach naukowych nie
powinny być:

A.  trafne,
B.  rzetelne,
C.  czułe,
D.  nieznormalizowane.

Zadanie 0.
W  Polsce,  podwaliny  do  powstania  pielęgniarstwa  w  opiece
domowej, wprowadziła:

A.  Hanna Chrzanowska,
B.  Maria Epsteinówna,
C.  Rachela Hutner,
D.  Teresa Kulczyńska.



Zadanie 0.
Poziom  rozwoju  zawodowego  pielęgniarek  i  położnych  przejawia
s ię  w  wartościach,  jakie  te  osoby  dają  jednostkom  i
społeczeństwu. Są to między innymi:

A.  bezinteresowna życzliwość,
B . troska  o  drugiego  człowieka  w  chwilach  chorób,

cierpień,
C.  optymizm życiowy, którym obdarzają podopiecznych,
D.  wysoki poziom kompetencji zawodowych.

Zadanie 0.
Co to jest UPS?

A . oprogramowanie  pozwalające  na  przesuwanie  ikon  na
pulpicie za pomocą myszki,

B . zapora  systemu  Windows,  chroniąca  komputer  przed
nieautoryzowanym użytkownikiem,

C . program  komputerowy  powodujący  zmniejszenie  zużycia
energii  elektrycznej  przez  jednostkę  centralną
komputera,

D . urządzenie  zewnętrzne,  dostarczające  energii
elektrycznej  do  komputera  podczas  krótkich  przerw  w
zasilaniu sieci energetycznej.

Zadanie 0.
Spamowanie, to:

A . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do jednego adresata,

B . czytanie  różnego  rodzaju  pism  i  reklam  z  elektronicznej
skrzynki odbiorczej,

C . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do wielu adresatów,

D . próba  doręczenia  wiadomości  elektronicznej  do  osoby,
która  nie  chciała  je j  otrzymać  i  nie  prosiła  o  je j
dostarczenie.

Zadanie 0.
Stan hibernacji komputera to stan:

A.  wyłączenia wszystkich urządzeń komputera oprócz dysku,
B . wyłączenia  komputera,  po  wcześniejszym  zapisaniu  całej

zawartości pamięci RAM na dysku,
C . zamrożenia komputera w temperaturze poniżej -50 stopni

Celsjusza,
D . zatrzymania  pracy  komputera  na  określony  czas,  celem

obniżenia temperatury procesora.



PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 100412
GRUPA 1
Zadanie 0.
Podwaliny do  współczesnego procesu pielęgnowania na  podstawie
własnych obserwacji wprowadziła:

A.  F. Nightingale,
B.  D. Orem,
C.  H. Peplau,
D.  V. Henderson.

Zadanie 0.
D o  skal  wykorzystywanych  w  ocenie  ryzyka  wystąpienia  odleżyn
NIE należy skala:

A.  Braden,
B.  Waterlow,
C.  Katza,
D.  Norton.

Zadanie 0.
N a  pierwszy  etap  procesu  pielęgnowania  -  rozpoznawanie  stanu
pacjenta i środowiska, składają się poniższe fazy, z wyjątkiem:

A.  gromadzenia danych,
B.  określenia zasobów ludzkich, rzeczowych,
C.  stawiania diagnozy pielęgniarskiej,
D.  analizowania i syntetyzowanie danych,

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  zakresów  działań  zawodowych  pielęgniarki
NIE zawiera się w definicji pielęgnowania Virginii Henderson?

A.  umacnianie zdrowia,
B.  przywracanie zdrowia,
C.  wsparcie podczas umierania,
D.  asystowanie lekarzowi w jego pracy z chorym.

Zadanie 0.
System w pełni kompensacyjny D. Orem należy zastosować wobec
pacjenta:

A.  z rozpoznaniem cukrzycy,
B.  z rozpoznaniem marskości wątroby,
C.  w I okresie śpiączki wątrobowej,
D.  w śpiączce cukrzycowej.



Zadanie 0.
Model  relacji  międzyludzkich  pielęgniarka  -  pacjent  został
opracowany przez:

A.  C. Roy,
B.  F. Nightingale,
C.  H. Peplau,
D.  J. Watson.

Zadanie 0.
Pielęgniarskie  działania  zapobiegające  zesztywnieniu  i
deformacji stawów u pacjentów unieruchomionych, polegają na:

A . wywoływaniu  przekrwienia  skóry,  zastosowaniu
fizjoterapii,

B . ograniczaniu pracy mięśni, unikaniu ucisku wywieranego
prze kołdrę,

C . częstej  zmianie  pozycji,  ćwiczeniach  biernych  i
czynnych  stawów,  zastosowaniu  właściwej  techniki
ułożenia,

D . długotrwałym  unieruchomieniu  kończyn  w  fizjologicznej
pozycji, zastosowaniu kinezyterapii.

Zadanie 0.
Poziom  samodzielności  chorego  przewlekle,  w  zakresie
podstawowych czynności życia codziennego, można ocenić stosując
skalę:

A.  Lawton,
B.  Barthel,
C.  Norton,
D.  IADL.

Zadanie 0.
W  hierarchii  potrzeb,  A .  Maslow  wyszczególnia  następujące
potrzeby:

A . bezpieczeństwa,  biologiczne,  odżywiania,  uznania,
pracy, szacunku, wysokiej pozycji społecznej

B . miłości,  bezpieczeństwa,  informacji,  samorealizacji,
nauki, pracy,

C.  biologiczne, odżywiania, pracy, uznania, informacji,
D . biologiczne,  bezpieczeństwa,  miłości,  samorealizacji,

szacunku.



Zadanie 0.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
C.  trwa 20-30 minut i więcej,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa:

A.  cukrzyca,
B.  wartość trójglicerydów w osoczu krwi < 150 mg/dl,
C.  niska wartość cholesterolu frakcji HDL,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 0.
Niedostosowanie  szerokości  mankietu  do  obwodu  ramienia
pacjenta,  podczas  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  powoduje
uzyskanie:

A.  niezmienionych wartości ciśnienia,
B . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
C . zawyżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
D . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu standardowego u osób otyłych.

Zadanie 0.
U  kobiet  stosujących  doustne  środki  antykoncepcyjne,  ryzyko
powikłań sercowo-naczyniowych zwiększa:

A.  dieta wegetariańska,
B.  palenie papierosów,
C.  siedzący tryb życia,
D.  alkohol.

Zadanie 0.
W e  wczesnej  diagnostyce  klinicznej  świeżego  zawału  serca,
największe znaczenie posiada oznaczenie:

A.  troponiny sercowej,
B.  dehydrogenazy mleczanowej,
C.  aminotransferazy asparaginowej,
D.  aminotransferazy alaninowej.



Zadanie 0.
Nitrogliceryna podana około policzkowo działa po upływie:

A.  1-3 minut,
B.  4-10 minut,
C.  15-20 minut,
D.  25-35 minut.

Zadanie 0.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
skalę:

A.  ESC,
B.  TIMI,
C.  AVPU,
D.  NYHA.

Zadanie 0.
W trakcie trwania częstoskurczu nadkomorowego NIE należy:

A.  wykonywać próby Valsalvy przy zamkniętej głośni,
B.  wykonywać obustronnego ucisku na zatokę szyjną,
C . podawać  tylko  leków  antyarytmicznych,

beta-adrenolitycznych,
D . stosować  kardiowersji  elektrycznej  bez  uprzedniego

przygotowania.

Zadanie 0.
Koronarografia  polega  na  obrazowaniu  za  pomocą  promieni
rentgenowskich po wybiórczym podaniu środka cieniującego:

A.  tylko dużych naczyń żylnych,
B.  zmiany w krążeniu płucnym,
C.  zarysu i wielkość serca,
D.  tętnic lub pomostów aortalnych.

Zadanie 0.
Próba Trendelenburga służy do oceny:

A.  drożności tętnic,
B.  drożności żył przeszywających,
C.  wydolności żył głębokich,
D.  wydolności żył powierzchownych.



Zadanie 0.
Zespół MAS (Morgagniego-Adamsa-Stokesa) charakteryzuje się:

A . długotrwałą  uratą  przytomności,  której  towarzyszą
objawy  prodromalne,  może  wystąpić  w  każdej  pozycji
chorego, również leżącej,

B . długotrwałą  uratą  przytomności,  której  zwykle  nie
towarzyszą  objawy  prodromalne,  może  wystąpić  w  każdej
pozycji chorego,

C . krótkotrwałą  uratą  przytomności,  której  towarzyszą
objawy  prodromalne,  może  wystąpić  w  każdej  pozycji
chorego,

D . krótkotrwałą  uratą  przytomności,  której  zwykle  nie
towarzyszą  objawy  prodromalne,  może  wystąpić  w  każdej
pozycji chorego, również leżącej.

Zadanie 0.
Objawem  przedawkowania  glikozydów  naparstnicy  są  wszystkie
poniższe z WYJĄTKIEM:

A . zaburzenia  rytmu  lub  przewodzenia,  najczęściej
tachykardia,

B.  zazwyczaj bradykardia zatokowa,
C.  nudności, wymioty, biegunka,
D.  zawroty głowy, zaburzenia widzenia.

Zadanie 0.
Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek:

A . zmiany  ciśnienia  onkotycznego  i  hydrostatycznego,
pogorszenia ukrwienia tkanek,

B . długotrwałego  unieruchomienia,  zmiany  ciśnienia
osmotycznego,

C . wysokich  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  i
niewydolności nerek,

D . zasadowicy  metabolicznej,  przepuszczalności  naczyń
włosowatych.

Zadanie 0.
Zaparcia w przewlekłej niewydolności krążenia są spowodowane:

A.  przewlekłą farmakoterapią,
B.  powiększeniem wątroby,
C.  spadkiem aktywności fizycznej,
D.  zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit.



Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem  do  rozpoczęcia  rehabilitacji  u  pacjenta  po
zawale mięśnia sercowego jest:

A . brak bólów wieńcowych, zaburzeń przewodnictwa, zaburzeń
rytmu,

B . normalizacja  ciśnienia  i  tętna,  wskaźników
biochemicznych martwicy mięśnia sercowego,

C . powrót  do  prawidłowo  ukształtowanego  zespołu  QRS,
załamka Q, załamka T,

D.  postawa pacjenta nieakceptująca planów rehabilitacji.

Zadanie 0.
Palce pałeczkowate występują u osób z:

A .  chorobą niedokrwienną serca,
B.  zapaleniem mięśnia sercowego,
C.  ostrą niewydolnością serca,
D.  przewlekłym zespołem płucno-sercowym.

Zadanie 0.
Zmiany  w  EKG  -  całkowicie  niemiarowy  rytm,  trudne  do
zróżnicowania załamki P przy widocznych drobnych pofałdowaniach
linii izoelektrycznej, świadczą o:

A.  częstoskurczu komorowym,
B.  bloku przedsionkowo-komorowym,
C.  migotaniu przedsionków,
D.  trzepotaniu przedsionków.

Zadanie 0.
Pacjentka  50-letnia,  od  20  dni  jest  unieruchomiona  z  powodu
przewlekłej  zastoinowej  niewydolności  krążenia.  Przy  próbie
pionizacji  pojawia  się  ból  w  łydce,  lekkie  zasinienie  kończyny
oraz różnica w obwodach kończyn. U chorej należy podejrzewać:

A.  hipotonię ortostatyczną,
B.  zakrzepicę żył głębokich,
C.  zmiany w układzie ruchowym,
D.  rwę kulszową.

Zadanie 0.
U  pacjenta  wykonującego  próbę  wysiłkową  na  bieżni  ruchomej,
należy monitorować:

A . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  saturację,  diurezę
godzinową,

B.  tętno, oddech, ciśnienie tętnicze krwi, zapis EKG,
C.  diurezę minutową, oddech, OCŻ, ciśnienie tętnicze krwi,
D.  oddech, tętno, zapis EKG, wygląd skóry, saturację.



Zadanie 0.
Obrzęki  charakteryzujące  się  powstawaniem  wolno  zanikającego
dołka w wyniku uciśnięcia palcem, są to obrzęki:

A .  śluzowate,
B.  przelotne,
C.  rozlane,
D.  ciastowate.

Zadanie 0.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:

A.  prawokomorowej niewydolności krążenia,
B.  lewokomorowej niewydolności krążenia,
C.  chorobie wieńcowej,
D.  wstrząsie anafilaktycznym.

Zadanie 0.
Szybka poprawa wydolności oddechowej po przyjęciu przez chorego
pozycji  siedzącej  w  czasie  duszności  nocnej,  wskazuje  na
duszność pochodzenia:

A.  oddechowego,
B.  kardiogennego,
C.  czynnościowego,
D.  mieszanego.

Zadanie 0.
U  chorych  leczonych  onkologicznie  z  powodu  raka  płuca  stosuje
się ułożenie:

A.  na boku nie objętym nacieczeniem nowotworowym,
B.  na boku, w który znajduje się nacieczenie nowotworowe,
C.  na plecach,
D.  na brzuchu.

Zadanie 0.
Stanem bezpośredniego zagrożenia życia NIE jest odma:

A.  prężna,
B.  obustronna,
C.  z krwiakiem opłucnej,
D.  podskórna.

Zadanie 0.
U  chorych  na  POChP  najlepiej  rozpocząć  tlenoterapię  stosując
"wąsy tlenowe" o przepływie:

A.  1-2 l/min,
B.  2-3 l/min,
C.  3-4 l/min,
D.  4-5 l/min.



Zadanie 0.
Depresyjne działanie morfiny na układ oddechowy polega na:

A.  przyspieszeniu czynności oddechowej,
B.  zwolnieniu czynności oddechowej,
C . zwolnieniu,  a  czasem  przyspieszeniu  czynności

oddechowej,
D.  braku zmian czynności oddechowej.

Zadanie 0.
Duszność  pochodzenia  oddechowego  -  wydechowa  o  charakterze
obturacyjnym (zaporowym) występuje w:

A.  zwłóknieniu płuc,
B.  odmie opłucnowej,
C.  astmie oskrzelowej,
D.  zrostach opłucnej.

Zadanie 0.
Pulsoksymetria  jest  nieinwazyjną  metodą  przezskórnego
monitorowania:

A.  wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SaO2),
B.  ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej (PaO2),
C . wysycenia  tlenem  hemoglobiny  krwi  tętniczej  (SaO2)  i

częstotliwości tętna,
D . ciśnienia  parcjalnego  tlenu  we  krwi  tętniczej  (PaO2)  i

częstotliwości tętna.

Zadanie 0.
W  umiarkowanym  i  zaawansowanym  okresie  choroby,  chorzy  z
rozpoznana chorobą układu oddechowego powinni mieć stosowaną
rehabilitację polegającą na:

A.  nauce oddychania przeponą,
B.  nauce wydechu przez zwężone usta,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 0.
Przed  pobraniem  plwociny  indukowanej  do  badania
bakteriologicznego NIE należy:

A.  wykonywać toalety jamy ustnej,
B.  wykonywać płukania jamy ustnej wodą przegotowaną,
C.  wykonywać inhalacji,
D.  rozpoczynać farmakoterapii antybiotykami.



Zadanie 0.
Pielęgniarka  obserwując  chorego  długo  unieruchomionego,
zauważyła gwałtownie narastającą sinicę, nagły napad duszności,
znaczne  przyspieszenie  tętna  i  spadek  ciśnienia  tętniczego
krwi,  pacjent  zgłosił  si lny  ból  w  klatce  piersiowej.  Może
przypuszczać, że u chorego wystąpił:

A .  obrzęk płuc,
B.  napad dychawicy oskrzelowej,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  zespół hiperwentylacji.

Zadanie 0.
Do czynników podwyższających próg bólowy należą:

A . ciepło,  komfort  psychiczny,  odwrócenie  uwagi,
odpoczynek, sen, dobry nastrój, alkohol,

B . indywidualna  wytrzymałość,  komfort  psychiczny  i
fizyczny, rozmowa, ograniczenie kontaktów z rodziną,

C . czas  trwania  choroby,  właściwe  metody  leczenia,
depresja, zaburzenia świadomości,

D . z ły  stan  ogólny,  alkohol,  czas  trwania  choroby,
wypoczynek, sen.

Zadanie 0.
Wykonanie przeglądowego badania radiologicznego jamy brzusznej
u  pacjenta  z  podejrzeniem  niedrożności  jel it,  wymaga
zastosowania pozycji:

A .  stojącej i leżącej na plecach,
B.  Fowlera i leżącej na brzuchu,
C.  na lewym boku i leżącej na plecach,
D.  Trendelenburga i leżącej na plecach.

Zadanie 0.
Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu
pokarmów  płynnych  i  stałych  z  jamy  ustnej  przez  gardło  do
przełyku, to:

A .  dysfazja,
B.  dysfagia,
C.  dysplazja,
D.  dyzartria.

Zadanie 0.
Objaw krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego może
wystąpić u osoby:

A.  stosującej często ibuprofen,
B.  leczonej hipotensyjnie,
C.  stosującej paracetamol,
D.  stosującej leki przeciwcukrzycowe.



Zadanie 0.
W  wywiadzie  pacjent  zgłasza  nudności,  wymioty  następujące
bezpośrednio  po  posiłku  i  zawierające  nie  strawione  resztki
pokarmowe  o  kwaśnym  zapachu.  Powyższe  objawy  wskazują  o
pochodzeniu wymiotów z:

A.  przełyku,
B.  żołądka,
C.  jel it ,
D.  dwunastnicy.

Zadanie 0.
Garbniki działają:

A.  osłaniająco,
B.  zapierająco,
C.  wypróżniająco,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
Dieta  wysokoenergetyczna,  niskoresztkowa,  bogata  w  witaminy,
białko, składniki mineralne, wskazana jest dla chorych z:

A .  kamicą pęcherzyka żółciowego,
B.  zespołem jelita drażliwego,
C.  wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego,
D.  owsicą.

Zadanie 0.
Który  zestaw  produktów  spożywczych  należy  zaproponować  na
drugie  śniadanie  osobie  z  kamicą  żółciową  w  okresie  remisji
objawów?

A.  czerstwą bułkę grahamkę z masłem i kilka rzodkiewek,
B.  kromkę żytniego chleba z margaryną i dżemem wiśniowym,
C.  czerstwą pszenną bułkę z chudą wędliną,
D . kromkę  razowego  chleba  z  masłem  i  mały  kefir  z  3%

zawartością tłuszczu.

Zadanie 0.
D o  późnych  objawów  przewlekłego  zapalenia  trzustki,
należy/należą:

A.  utrata masy ciała,
B.  wymioty,
C.  tłuszczowe stolce,
D.  żółtaczka.



Zadanie 0.
W  opiece  nad  pacjentem  z  niedrożnością  jelit,  należy  zwrócić
szczególną uwagę na:

A.  bilans płynów,
B.  stan świadomości,
C.  zabarwienie powłok skórnych,
D.  temperaturę ciała.

Zadanie 0.
Wymioty  występujące  kilka  godzin  po  posiłku  są
charakterystyczne dla:

A.  choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  mocznicy,
C.  alergii pokarmowej,
D.  zwężenia odźwiernika.

Zadanie 0.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?

A . spadek  odporności,  brak  łaknienia,  bolesne  parcie  na
stolec,

B . uogólnione  obrzęki,  si lny  opasujący  ból  w  nadbrzuszu,
bóle głowy,

C . odczuwanie  świądu  skóry,  wodobrzusze,  zaburzenia
świadomości,

D . spadek  masy  ciała,  niepokój  z  powodu  kołatania  serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 0.
Następujące  objawy  -  poranne  zmęczenie,  niechęć  do  pracy  i
wysiłku,  uczucie  dyskomfortu  w  jamie  brzusznej,  pobolewania
brzucha,  wzdęcia,  stolce  papkowate,  gąbczaste,  cuchnące,
niekiedy  biegunkowe,  stany  podgorączkowe,  objawy  alergiczne  -
są charakterystyczne dla:

A.  owsicy,
B.  włośnicy,
C.  glistnicy,
D.  lambliozy.

Zadanie 0.
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:

A .  na wznak,
B.  kolankowo-łokciowej,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.



Zadanie 0.
Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać:

A.  pyralginy,
B.  morfiny,
C.  NLPZ,
D.  papaweryny.

Zadanie 0.
Które  z  podanych  pokarmów  są  przeciwwskazane  dla  chorego  z
zespołem jelita drażliwego w okresie biegunek?

A.  mocna herbata,
B.  woda mineralna niegazowana,
C.  gotowane warzywa,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
W  żywieniu  chorych  z  rozpoznaną  chorobą  wrzodową  żołądka  i
dwunastnicy należy ograniczyć:

A.  pieczywo jasne, czerstwe,
B.  mleko,
C.  olej z oliwek,
D.  chude ryby.

Zadanie 0.
D o  najważniejszych  działań  pielęgniarskich  u  pacjenta  z
obrzękami pochodzenia nerkowego należy:

A . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  ułożonymi
poniżej  poziomu  serca,  prowadzenie  dobowej  zbiórki
moczu, pędzlowanie jamy ustnej,

B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej  z  zastosowaniem
udogodnień,  podanie  leków  rozkurczowych,  kontrola
parametrów hemodynamicznych,

C . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  uniesionymi  na
poziomie  serca,  prowadzenie  bilansu  wodnego,  pomiar
obrzęków, pomiar masy ciała,

D . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  bezpiecznej,  prowadzenie
dobowej  zbiórki  moczu,  podawanie  leków
antyhistaminowych, natłuszczanie skóry.



Zadanie 0.
Po zabiegu biopsji nerki, pacjent powinien przynajmniej przez:

A.  1 godzinę pozostawać w pozycji leżącej,
B . ki lka  godzin  pozostawać  w  pozycji  leżącej,  najlepiej  do

rana dnia następnego,
C . d o  2  godzin  pozostawać  w  pozycji  siedzącej,  po  których

może przyjąć dopiero pozycję leżącą,
D . d o  1  godziny  pozostawać  w  pozycji  siedzącej  ze

spuszczonymi nogami.

Zadanie 0.
Wskaż zdanie PRAWDZIWE dotyczące nerek:

A.  nerki pełnią zadanie narządu wydalniczego,
B.  nerki pełnią zadanie narządu wewnątrzwydzielniczego,
C . w  nerkach  wytwarzany  jest  hormon  erytropoetyna,

hamujący wytwarzanie erytrocytów w szpiku,
D.  prawidlowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 0.
W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

A.  zmęczenie, skąpomocz,
B.  pienienie się moczu, obrzęki,
C.  brak pragnienia, zapach amoniaku z ust,
D.  wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 0.
Celem  działań  pielęgniarki  w  opiece  nad  pacjentem,  u  którego
występuje nietrzymanie moczu jest:

A .  stwierdzenie przyczyny nietrzymania moczu,
B.  zapobieganie infekcjom układu moczowego, odleżynom,
C.  prowadzenie bilansu płynów,
D.  zapobieganie moczeniu się chorego.

Zadanie 0.
Pacjentowi  w  schyłkowej  niewydolności  nerek  NIE  należy
ograniczyć w diecie:

A .  białka,
B.  fosforu,
C.  potasu,
D.  witamin.



Zadanie 0.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:

A.  bolesne oddawanie moczu,
B.  konieczność oddawania moczu w nocy,
C.  obecność białka w moczu,
D.  zwiększone wydalanie moczu.

Zadanie 0.
U  pacjenta  w  trakcie  badania  fizykalnego  został  stwierdzony
dodatni  objaw  Goldflama,  który  świadczy  o  schorzeniach  w
obrębie:

A.  pęcherzyka żółciowego,
B.  wątroby,
C.  śledziony,
D.  nerek.

Zadanie 0.
Śladowy białkomocz:

A.  najczęściej świadczy o uszkodzeniu nerek,
B . może  wystąpić  fizjologicznie  np.  przy  długotrwałej

pozycji stojącej,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
D o  powstawania  zakażeń  szpitalnych  układu  moczowego,
szczególnie predysponuje:

A . płeć  męska,  przepuklina  pachwinowa,  przyjmowanie
poniżej 1000 ml. płynów na dobę,

B . przyjmowanie  niesterydowych  leków  przeciwzapalnych,
otyłość, długotrwała hospitalizacja,

C . długotrwała  antybiotykoterapia,  niesprawność  w
poruszaniu się, klimakterium,

D . płeć  żeńska,  instrumentacja  dróg  moczowych,  obniżona
odporność.

Zadanie 0.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  szczególnie
charakterystyczna dla chorego z rozpoznaną przewlekłą mocznicą?

A.  obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry,
B.  świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności,
C.  wyniszczenie, bradykardia, bóle mięśniowe,
D.  obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia.



Zadanie 0.
Które z  wymienionych działań jest/są istotne w prewencji  chorób
nerek?

A.  skuteczne leczenie infekcji paciorkowcowych,
B.  szczepienia ochronne przeciw grypie,
C.  normalizowanie hemoglobiny glikozylowanej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W przewlekłej niewydolności, nerek szron mocznicowy spowodowany
jest:

A .  niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
B.  średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
C.  dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi,
D.  brakiem mocznika w osoczu krwi pacjenta.

Zadanie 0.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej niewydolności nerek,
B.  ostrej niewydolności nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.

Zadanie 0.
Mocz zdrowego dorosłego człowieka, pobrany w warunkach pełnej
aseptyki:

A .  zawiera nieliczne bakterie,
B.  nie zawiera patogenów,
C.  zawiera nieliczne grzyby,
D.  zawiera nieliczne pierwotniaki.

Zadanie 0.
Zapasową fiolkę insuliny należy przechowywać:

A.  w zamrażalniku,
B.  w lodówce w temp. od + 4˚ do + 8˚C,
C.  w temperaturze pokojowej bez dostępu światła,
D.  w apteczce domowej.

Zadanie 0.
Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1C) pozwala określić średnią
glikemię w ciągu ostatnich:

A.  2-3 dni,
B.  2-3 tygodni,
C.  2-3 miesięcy,
D.  3-6 miesięcy,



Zadanie 0.
Powiększenie  rąk  i  stóp,  twarzoczaszki  i  języka,  pogrubienie
rysów  twarzy,  obrzęk  tkanek  miękkich,  zwiększenie  masy  ciała  -
to obraz kliniczny:

A.  zespołu lub choroby Cushinga,
B . obrzęku  śluzowatego  w  przebiegu  niedoczynności

tarczycy,
C.  akromegalii,
D.  otyłości.

Zadanie 0.
Glukagonu  NIE  należy  stosować  w  przypadku  śpiączki
hipoglikemicznej wywołanej:

A .  lekami doustnymi,
B.  opuszczonym posiłkiem,
C.  wysiłkiem fizycznym,
D.  stresem emocjonalnym.

Zadanie 0.
N a  pełnoobjawowy  przełom  tarczycowy  składa  się  m.in.  wysoka
gorączka  >38-40˚C.  Pielęgniarka  uczestnicząc  w  procesie
terapeutycznym powinna unikać:

A.  stosowania okładów chłodzących,
B.  podawania p/gorączkowo paracetamolu,
C.  podawania p/gorączkowo salicylanów,
D.  podawania leków p/tarczycowych.

Zadanie 0.
W  edukacji  pacjenta  z  rozpoznaną  stopą  cukrzycową
neuropatyczną, NIE należy zalecać:

A.  mycia stóp letnią wodą i osuszania,
B.  kontroli butów przed założeniem na stopy,
C.  używania termoforu gorącego i chodzenia boso,
D.  regularnej kontroli stóp w kierunku otarć.



Zadanie 0.
Właściwa  pielęgnacja  stóp  w  cukrzycy  polega  m.in.  na
codziennym:

A . myciu  pod  bieżącą  wodą  o  temperaturze  poniżej  37˚C  i
nawilżaniu  kremem,  z  wyjątkiem  przestrzeni  między
palcami,

B . myciu  w  letniej  wodzie,  nie  przepływającej,  ponieważ
powoduje  zmiękczenie  skóry  i  łatwiejsze  usuwanie
zrogowaciałego  naskórka  oraz  nawilżanie  kremem,
zwłaszcza przestrzeni między palcami,

C . myciu w wodzie o temperaturze 40˚C (w celu poprawienia
krążenia)  i  natłuszczaniu  głównie  przestrzeni  między
palcami,

D . moczeniu  w  gorącej  wodzie  z  dodatkiem  soli ,  w  celu
poprawy krążenia obwodowego.

Zadanie 0.
Moczówka prosta, jest chorobą spowodowaną brakiem:

A.  somatotropiny,
B.  wazopresyny,
C.  aldosteronu,
D.  folikulotropiny.

Zadanie 0.
Do objawów hipoglikemii NIE należy:

A.  głód, drżenie, osłabienie,
B.  podniecenie, niepokój, poty, bladość, bóle głowy,
C.  nadmierne pragnienie,
D.  kołatanie, szybkie bicie serca.

Zadanie 0.
Obrzęk śluzowaty występuje w:

A.  niedoczyności tarczycy,
B.  nadczynności tarczycy,
C.  wolu eutyreotycznym,
D.  przełomie tarczycowym.

Zadanie 0.
W ciągu i lu minut pacjent poddany doustnemu testowi obciążenia
glukozą powinien wypić glukozę?

A.  3 - 5,
B.  5 - 10,
C.  10 - 15,
D.  25 - 30.



Zadanie 0.
Wysiłek  fizyczny  w  cukrzycy  typu  I I  jest  jedną  z  podstawowych
metod leczenia mającą na celu:

A . zmniejszenie  masy  ciała  i  oporności  tkanek  obwodowych
na insulinę,

B . zwiększenie  produkcji  insuliny  przez  komórki  beta  wysp
Langerhansa,

C.  doraźne obniżenie poziomu glikemii,
D . zwiększenie  masy  mięśniowej  i  poprawę  wydolności

fizycznej chorego.

Zadanie 0.
Określenie Wymiennik Węglowodanowy oznacza taką porcję danego
produktu, która dostarcza przyswajalne węglowodany w ilości:

A .  10 gram,
B.  50 gram,
C.  100 gram,
D.  150 gram.

Zadanie 0.
Wchłanianie insuliny jest najszybsze po wstrzyknięciu:

A.  w obrębie brzucha,
B.  do tkanki podskórnej uda,
C.  do tkanki podskórnej ramion,
D.  do tkanki podskórnej w okolicy międzyłopatkowej.

Zadanie 0.
Analogi szybkodziałającej insuliny ludzkiej:

A .  wstrzykuje się 30 minut przed posiłkiem,
B.  wstrzykuje się chwilę przed rozpoczęciem posiłku,
C.  wstrzykuje się zaraz po zakończeniu posiłku,
D.  żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Test hydrokortyzonowy stosowany jest w celu oceny:

A.  rezerwy szpikowej i marginalizacji granulocytów,
B.  wchłaniania witaminy B12 z moczem,
C.  wysycenia transferyny żelazem,
D.  hemolizy w zakwaszonym glicerolu.

Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  niedoboru  żelaza  w  grupie  niedokrwistości
niedoborowych, jest:

A .  niewystarczająca podaż,
B.  upośledzone wchłanianie,
C.  wzmożone zapotrzebowanie,
D.  utrata wskutek przewlekłych krwawień.



Zadanie 0.
Dodatnia próba opaskowa jest charakterystyczna dla:

A.  hemofili i A,
B.  trombocytopenii,
C.  niedokrwistości aplastycznej,
D.  zespołu Schoenleina-Henocha.

Zadanie 0.
Preparaty żelaza wchłaniają się głównie z:

A .  dwunastnicy, jelita cienkiego,
B.  jelita grubego, żołądka,
C.  żołądka, kątnicy,
D.  okrężnicy, jelita cienkiego.

Zadanie 0.
Krioprecypitat  po  rozmrożeniu  należy  przetoczyć  choremu  w
ciągu:

A.  dowolnego czasu,
B.  15 minut,
C.  30 minut,
D.  1 godziny.

Zadanie 0.
Głównym źródłem witaminy B12 są:

A.  owoce cytrusowe, jarzyny, produkty zbożowe, ryby,
B.  jarzyny, owoce, mleko, pieczywo razowe,
C.  wątroba, nerki, mleko, jaja, mięso,
D.  drożdże, pomidory, żółtko jaj, orzeszki ziemne.

Zadanie 0.
Wzrost  l iczby  retikulocytów  NIE  jest  charakterystyczny  dla
niedokrwistości:

A .  hemolitycznej,
B.  pokrwotocznej,
C.  aplastycznej,
D.  Addisona-Biermera w trakcie suplementacji witaminą B12.



Zadanie 0.
Konsekwencją granulocytopenii jest:

A . obniżony poziom wszystkich elementów morfotycznych krwi
i  wzrost podatności na krwawienie z naturalnych otworów
ciała,

B . podwyższony poziom wszystkich elementów morfotycznych
krwi  i  związane  z  tym  ryzyko  wystąpienia  zatorów  i
zakrzepów,

C . zmniejszenie  odporności  i  wzrost  podatności  na
zakażenie,

D.  zwiększone ryzyko na krwawienia i krwawienia samoistne.

Zadanie 0.
Objawy  charakterystyczne  dla  niedokrwistości  z  niedoboru
witaminy B12:

A.  rozwijają się bardzo szybko,
B.  dotyczą w pierwszej kolejności zmian pulmonologicznych,
C.  dotyczą w pierwszej kolejności układu pokarmowego,
D . rozwijają  s ię  bardzo  powoli  i  podstępnie,  co  pozwala  na

fizjologiczną adaptację organizmu.

Zadanie 0.
Jakie  jest  często  występujące  powikłanie  po  nakłuciu
lędźwiowym?

A.  niedowład kończyn dolnych,
B.  ból głowy,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  krwawienie podtwardówkowe,

Zadanie 0.
Zadaniem  priorytetowym  w  pielęgnowaniu  pacjenta  z  ostrą
białaczką szpikową jest:

A .  przygotowanie do przeszczepu szpiku kostnego,
B.  ochrona przed zakażeniem egzogennym i endogennym,
C.  poprawa kondycji fizycznej,
D.  właściwe odżywienie chorego.

Zadanie 0.
N a  początku  farmakoterapii  preparatami  żelaza,  chorego  należy
uprzedzić o możliwości wystąpienia:

A.  bólu głowy,
B.  zaburzeń czynności przewodu pokarmowego,
C.  ciemnego zabarwienia moczu,
D.  świądu skóry.



Zadanie 0.
Opiekując  się  pacjentką  leczoną  chemioterapeutykami  w  okresie
intensywnego wypadania włosów, należy:

A.  wzmocnić poczucie własnej wartości u chorej,
B.  zaproponować noszenie chusteczki lub peruki,
C . poinformować  chorą  o  przejściowym  charakterze

dolegliwości,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Pancytopenia, to:

A .  obniżenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
B.  obniżenie wszystkich elementów morfotycznych krwi,
C.  podwyższenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
D.  podwyższenie wszystkich elementów morfotycznych krwi.

Zadanie 0.
D o  najczęstszych  powikłań  poprzetoczeniowych,  dotyczących
przetaczania krwi, je j składników lub produktów krwiopochodnych
zalicza się:

A .  przeciążenie krążenia i wstrząs anafilaktyczny,
B.  reakcje gorączkowe i alergiczne,
C . zakażenie  przenoszone  drogą  krwi  i  zapalenie  wątroby

typu B i C,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 0.
Pacjent  z  rozpoznaniem  niedokrwistości  z  niedoboru  żelaza  ma
zalecone przyjmowanie w warunkach domowych per os preparatów
żelaza. Wchłanianie żelaza ułatwia przyjmowanie:

A.  magnezu,
B.  kwasu acetylosalicylowego,
C.  kwasu acetylocholinowego,
D.  kwasu askorbinowego.



Zadanie 0.
Które,  z  poniższych  elementów  planu  pielęgnacyjnego,  odnoszą
s ię  do  opieki  nad  pacjentem,  u  którego  w  przebiegu  ostrej
białaczki szpikowej doszło do wylewu krwi do jamy stawowej?

A . ograniczenie ruchomości stawu objętego wylewem krwawym,
pomoc  w  czynnościach  dnia  codziennego,  obserwacja
natężenia bólu, komasacja czynności,

B . założenie  gipsu  na  staw  objęty  wylewem  krwawym,
prowadzenie  bilansu  płynów,  ułożenie  w  pozycji
wysokiej, nawilżanie powietrza,

C . zastosowanie  opatrunku  z  płynu  Burowa  na  staw  objęty
wylewem  krwawym,  komasowanie  czynności,  stosowanie
diety ubogobiałkowej, praca w masce ochronnej,

D . stosowanie  diety  bogatobiałkowej,  obserwowanie  powłok
skórnych,  toaleta  ciała  letnią  wodą,  podawanie  ciepłych
płynów do picia.

Zadanie 0.
Pacjenta  do  trepanobiopsji  szpiku  należy  ułożyć  w  pozycji
leżącej na:

A.  plecach, z kończynami zgiętymi w stawach kolanowych,
B . plecach,  z  kończynami  wyprostowanymi  w  stawach

kolanowych,
C.  boku, z kolanami podgiętymi do przodu,
D.  boku, z kończynami wyprostowanymi w stawach kolanowych.

Zadanie 0.
Pacjent,  u  którego  w  leczeniu  stosuje  s ię  glikokortykosterydy,
powinien stosować dietę:

A .  niskotłuszczową, bez ograniczeń płynowych,
B.  bogatą w produkty wysokoenergetyczne,
C.  bezsolną oraz unikać spożywania nadmiaru płynów,
D.  warzywno-owocową, z ograniczeniem garbników.

Zadanie 0.
Postępowanie niefarmakologiczne w dnie moczanowej NIE obejmuje
zaleceń dotyczących:

A.  zwiększenia wysiłku fizycznego,
B.  stosowania diety ubogo purynowej,
C.  unikania spożywania piwa i tytoniu,
D.  redukcji masy ciała u osób otyłych.



Zadanie 0.
W  zesztywniającym  zapaleniu  stawów  kręgosłupa  dolegliwości
bólowe podczas spoczynku nocnego:

A.  nasilają się,
B.  zmniejszają się,
C.  ustępują całkowicie,
D.  pozostają bez zmian.

Zadanie 0.
Najmniejszą zawartość puryn posiadają:

A.  kurczak, szynka, łosoś, boczek, grzyby,
B.  grzyby, szparagi, groch, indyk, wątroba,
C.  chleb, soki owocowe, jaja, mleko, orzechy,
D.  sardynki, kasze, drożdże, nerki, herbata.

Zadanie 0.
Napadu dny moczanowej NIE charakteryzują/e:

A.  nagły początek, przeważnie nad ranem,
B.  silny ból stawu, zaczerwienienie skóry wokół stawu,
C.  dreszcze i gorączka,
D.  nudności i wymioty.

Zadanie 0.
W  reumatoidalnym  zapaleniu  stawów,  pierwsze  objawy  dotyczą
zwykle:

A.  dużych stawów dłoni i stóp,
B.  dużych stawów dłoni i małych stawów stóp,
C.  stawów kręgosłupa i małych stawów stóp,
D . drobnych  stawów  dłoni,  następnie  stawów  kolan  i

śródstopia.

Zadanie 0.
Rumień na twarzy w kształcie motyla jest typowym objawem dla:

A.  sarkoidozy,
B.  tocznia układowego,
C.  zapalenia tkanki łącznej,
D.  rumienia wielopostaciowego.

Zadanie 0.
W leczeniu uzdrowiskowym pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem
stawów NIE zalecane są kąpiele:

A .  borowinowe,
B.  solankowe,
C.  siarczkowe,
D.  siarkowodorowe.



Zadanie 0.
D o czynników ryzyka  związanych z  odżywianiem i  stylem życia  w
rozwoju osteoporozy zaliczamy:

A.  aktywny tryb życia,
B.  ograniczenie spożycia kawy,
C.  małą podaż wapnia,
D.  niepalenie tytoniu.

Zadanie 0.
Podstawowym badaniem w rozpoznaniu zesztywniającego zapalenia
stawów kręgosłupa (ZZSK) jest badanie:

A.  czynnika RF i CRP,
B.  radiologiczne,
C.  biochemiczne,
D.  skriningowe.

Zadanie 0.
Wskazaniem do nakłucia stawu jest/są:

A.  uzyskanie materiału do badania,
B.  usunięcie płynu,
C.  podanie leku,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
W  ostrym  okresie  reumatoidalnego  zapalenia  stawów  NIE  jest
zalecane prowadzenie ćwiczeń:

A.  oddechowych,
B.  biernych,
C.  izomerycznych,
D.  oporowych.

Zadanie 0.
W chorobie posurowiczej charakterystyczna jest:

A . n a  skórze  silnie  swędząca,  pokrzywkowata,  odro-  lub
szkarlatyno-  podobna  osutka,  gorączka,  bóle  stawowe
oraz duszność i bóle brzucha,

B.  gorączka, bóle stawowe oraz duszność i bóle brzucha,
C.  złe samopoczucie, duszność i bóle brzucha,
D . silnie  swędząca,  pokrzywkowata,  odro-  lub  szkarlatyno-

podobna osutka.



Zadanie 0.
D o czynników osobniczych zachorowania na astmę oskrzelową NIE
należą:

A.  predyspozycje genetyczne,
B.  palenie bierne i czynne,
C.  nadreaktywność oskrzeli,
D.  alergie, płeć żeńska.

Zadanie 0.
W  patogenezie  astmy  alergicznej  zasadniczą  rolę  odgrywają
odczyny  alergiczne,  które  powodują  wewnątrzoskrzelowe  zatkanie
poprzez:

A . skurcz  oskrzeli,  obrzęk  błony  śluzowej  i  je j
nacieczenie, nadmierne wydzielanie lepkiego śluzu,

B . skurcz  oskrzeli,  zaczerwienienie  błony  śluzowej  i  je j
nadmierne  wysychanie,  nadmierne  wydzielanie  lepkiego
śluzu,

C . rozkurcz  oskrzeli,  obrzęk  błony  śluzowej  gardła,
nadmierne wydzielanie rozrzedzonego śluzu,

D . rozkurcz  oskrzeli,  obrzęk  błony  śluzowej  nosa,
nadmierne wydzielanie rozrzedzonego śluzu.

Zadanie 0.
W celu zminimalizowania świądu u pacjenta z atopowym zapaleniem
skóry NIE należy zalecać:

A.  noszenia luźnych, bawełnianych ubrań,
B . przebywania  w  pomieszczeniach,  w  których  temperatura

oscyluje w granicach 20ºC,
C.  wycierania skóry szorstkim ręcznikiem,
D.  stosowania emolientów nawilżających skórę,

Zadanie 0.
Alergią typu opóźnionego jest:

A .  pokrzywka ostra,
B.  wstrząs anafilaktyczny,
C.  wyprysk zawodowy,
D.  obrzęk naczynioruchowy Quinckego.

Zadanie 0.
Niedokrwistość  złośliwa  może  być  spowodowana  zarażeniem
tasiemcem:

A.  bruzdogłowym,
B.  nieuzbrojonym,
C.  uzbrojonym,
D.  karłowatym.



Zadanie 0.
Zmiany  wypryskowe,  drobne  plamki  w  miejscu  ukłuć,  świąd,
któremu towarzyszą przeczosy po zadrapaniach charakterystyczne
są dla:

A.  węgrzycy,
B.  włosogłówczycy,
C.  wszawicy,
D.  włośnicy.

Zadanie 0.
Z wykwitów pierwotnych powstaje:

A .  plama,
B.  pęcherzyk,
C.  guzek,
D.  nadżerka.

Zadanie 0.
Pierwszym  widocznym  objawem  kiły,  występującym  po  około  3-4
tygodniach od momentu zakażenia jest:

A . owrzodzenie  pierwotne  (objaw  pierwotny)  niebolesne  z
powiększeniem okolicznych węzłów chłonnych,

B . owrzodzenie bolesne bez powiększenia okolicznych węzłów
chłonnych,

C.  owrzodzenie podudzi i węzłów chłonnych,
D . owrzodzenie  żołądka  i  przełyku,  wraz  z  powiększeniem

narządów.

Zadanie 0.
Pacjenci w wieku podeszłym z zapaleniem płuc NIE powinni:

A .  leżeć w pozycji płaskiej,
B.  być oklepywani i nacierani,
C.  mieć prowadzonej gimnastyki oddechowej,
D.  mieć stosowanych inhalacji, tlenoterapii.

Zadanie 0.
Jakie  zmiany  w  przewodzie  pokarmowym  są  charakterystyczne  u
osoby w wieku podeszłym?

A.  wzmożenie produkcji soków trawiennych,
B.  obniżona kwaśność soku żołądkowego,
C.  zwiększenie ruchliwości przewodu pokarmowego,
D . rozrost  błony  śluzowej  i  włókien  mięśniowych  przewodu

pokarmowego.



Zadanie 0.
Konsekwencją  upadków  osób  w  wieku  podeszłym,  o  charakterze
psychologicznym jest występowanie tzw. zespołu:

A.  utrwalonych zaburzeń równowagi,
B.  splątaniowego,
C.  poupadkowego (post fall syndrome),
D.  nazywanym zjawiskiem zamrożenia (freezing).

Zadanie 0.
Oceny  sprawności  procesów  poznawczych  pacjenta  w  wieku
podeszłym można dokonać przy użyciu:

A.  testu Tinetti, skali Bradena,
B.  testu rysowania zegara, MMSE, AMTS,
C.  skali Barthel, ADL, IADL, TUG,
D.  skali Norton, GDS, wskaźnika BMI.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  sprawująca  opiekę  nad  pacjentem  w  stanie
otępiennym, powinna:

A . pozwalać  pacjentowi  robić  to  na  co  ma  ochotę,  nie
skupiając na jego dysfunkcjach nadmiernej uwagi,

B . stale  korygować  błędy  będące  skutkiem  choroby,
podtrzymywać z chorym kontakt werbalny, podpowiadając
właściwe słowa, pomagając dokańczać wypowiedzi,

C . wyręczać  pacjenta  we  wszystkich  czynnościach
samoobsługowych oraz życia codziennego,

D . trenować  intelektualne  i  ruchowe  zdolności,  które  chory
jeszcze  posiada,  nie  okazując  pośpiechu  i  napięcia
emocjonalnego.

Zadanie 0.
W  pielęgnacji  chorego  w  stanie  otępiennym do  prawidłowych  NIE
należy następujący sposób postępowania:

A . nadopiekuńczość,  wyręczanie  pacjenta  ze  wszystkich
czynności,  ograniczanie  samodzielności  chorego  ze
względu na jego bezpieczeństwo,

B . zapewnienie  dostatecznej  i lości  ruchu,  właściwe
leczenie,  odżywianie,  profilaktyka  zaburzeń  i  schorzeń,
optymalna podaż płynów, snu, kontrola konsumpcji używek
i leków,

C . unikanie  częstych  zmian,  zbyt  dużych  wymagań  wobec
chorego,  pośpiechu,  zachowań  i  sytuacji,  które  mogą
wzmagać niepewność pacjenta,

D . dokładna obserwacja i kontrola funkcji organizmu, pomoc
w  przezwyciężaniu  obciążeń  psychicznych,  stwarzanie
możliwości utrzymania aktywności fizycznej i umysłowej,



Zadanie 0.
Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce osób w wieku powyżej  60
lat są:

A.  choroby układu krążenia,
B.  choroby nowotworowe,
C.  choroby otępienne,
D.  wypadki i zatrucia.

Zadanie 0.
Z powodu zaburzonego metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego u
osób  starszych,  na  skutek  hipoglikemii,  hipoksji,
niedożywienia,  infekcji,  chorób  przewlekłych,  zaburzeń
wodno-elektrolitwych,  a  także  zatruć,  które  zakłócają
homeostazę pacjenta w wieku podeszłym, może wystąpić:

A.  depresja,
B.  majaczenie (delirium),
C.  senność patologiczna,
D.  udar mózgu.

Zadanie 0.
Drżenie  spoczynkowe,  sztywność  mięśniowa  oraz  spowolnienie
ruchowe  to  triada  objawów  klinicznych  choroby  Parkinsona.
Pojawia  się  na  skutek  postępującego  i  znacznego  niedoboru
neuroprzekaźnika, którym jest:

A .  acetylocholina,
B.  dopamina,
C.  adrenalina,
D.  serotonina.

Zadanie 0.
Który  z  niżej  podanych  sposobów  podejścia  do  pracy  wyrażający
s ię w nadmiernym zaangażowaniu w nią, sprzyja rozwojowi zespołu
wypalenia zawodowego?

A . pracownicy,  którzy  w  nadmierny  sposób  poświęcają  się
pracy, nie przywiązując należytej wagi do odpoczynku,

B . osoby,  dla  których  zaangażowanie  w  pracę  stanowi
substytut niezadowalającego życia osobistego,

C . osoby  przepracowane,  które  wyrobiły  w  sobie
przekonanie,  że  są  jedynymi  kompetentnymi  i
niezastąpionymi,

D.  wszystkie wymienione wyżej.



Zadanie 0.
Aktywne słuchanie polega na używaniu sformułowania:

A.  nigdy mnie nie słuchasz,
B.  "czy dobrze rozumiem, że...",
C.  proszę mi nie przerywać,
D.  zawsze podnosisz głos podczas rozmowy.

Zadanie 0.
W edukacji zdrowotnej edukator NIE może się obejść bez zasady:

A.  świadomej aktywności,
B.  poglądowości,
C.  związku teorii z praktyką,
D.  systematyczności i stopniowania trudności.

Zadanie 0.
Celem stosowania te j  metody w nauczaniu jest  wypracowanie jak
największej  i lości  twórczych  i  niekonwencjonalnych  rozwiązań  w
jak najkrótszym czasie. Opis ten charakteryzuje:

A.  pogadankę,
B.  instruktaż,
C.  metodę przypadków,
D.  burzę mózgów.

Zadanie 0.
Klasyczny model opieki szpitalnej jest nastawiony na:

A . zapewnienie  opieki  osobom  przebywającym  w  placówce
zamkniętej,

B.  leczenie ostrych stanów choroby,
C.  rehabilitację i usprawnianie pacjentów,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Socjomedyczne  wskaźniki  zdrowia  są  miarami  stanu  zdrowia
jednostki określającymi:

A . stan  zdrowia  jednostki  warunkowany  pełnionymi  rolami
społecznymi,

B . wpływ  choroby  na  funkcjonowanie  społeczne  jednostki  i
pełnienie ról społecznych,

C . ograniczenia w dostępie do ochrony zdrowia wynikające z
sytuacji  społecznej  (wykształcenie,  zawód,  sytuacja
ekonomiczna),

D . choroby  specyficzne  dla  pewnej  kategorii  osób
charakteryzujących  się  podobnym  rodzajem  aktywności
społecznej.



Zadanie 0.
Czy  w  przypadku wyraźnego  życzenia,  pacjent  ma prawo NIE  być
informowanym o swoim stanie zdrowia?

A.  tak, ma takie prawo,
B . o  przekazaniu  informacji  pacjentowi  o  jego  stanie

zdrowia decyduje lekarz,
C . n ie ma takiego prawa, pacjent zobowiązany jest zapoznać

się z informacją o swoim stanie zdrowia,
D.  fakt ten zależy od stanu zdrowia pacjenta.

Zadanie 0.
Odpowiedzialność  zawodową  za  postępowanie  nieetyczne  ponoszą
pielęgniarki i położne przed:

A.  Sądem Pracy,
B.  Sądem Powszechnym,
C.  organami samorządu pielęgniarek i położnych,
D.  kierownictwem zakładu.

Zadanie 0.
Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności  leczniczej,
jako indywidualną praktykę, NIE jest zobowiązana do:

A . posiadania  specjalizacji  w  dziedzinie  pielęgniarstwa
lub  położnictwa  lub  innej  dziedzinie  mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia,

B.  posiadania prawa wykonywania zawodu,
C.  uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
D . zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

obejmującej  szkody  będące  następstwem  udzielania
świadczeń  zdrowotnych  albo  niezgodnego  z  prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zadanie 0.
Zasada ubezpieczenia zdrowotnego polegająca na tym, że fundusz
powstały  ze  składek  sprawuje  opiekę  zgodnie,  z  którą  publiczny
system  opieki  zdrowotnej  umożliwia  finansowanie  opieki  nad
ludźmi  chorymi  i/lub  uboższymi  przez  ludzi  zdrowych  i/lub
bogatszych, nosi nazwę:

A.  utylitaryzmu społeczego,
B.  solidaryzmu społecznego,
C.  indywidualizmu społeczego,
D.  egalitaryzmu społecznego.



Zadanie 0.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie:

A .  struktury,
B.  kryteriów,
C.  wyniku,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 0.
Analizę kosztów i efektów przeprowadza się w dwóch przypadkach:

A . kiedy nowa metoda postępowania jest skuteczniejsza, ale
zarazem  mniej  skuteczna  od  innej  metody,  kiedy  nowa
metoda  postępowania  jest  w  niewielkim  stopniu  mniej
skuteczna, ale tańsza (efektywna zdrowotnie),

B . kiedy  stara  metoda  postępowania  jest  droższa,  ale
skuteczniejsza  od  innej  metody,  kiedy  jednocześnie
stara  metoda  postępowania  jest  mniej  skuteczna,  ale
tańsza (efektywna kosztowo),

C . kiedy  nowa  metoda  postępowania  jest  droższa,  ale
skuteczniejsza  od  innej  metody,  kiedy  nowa  metoda
postępowania  jest  mniej  skuteczna,  ale  tańsza
(efektywna  kosztowo).  Koszty  wyrażone  są  w  nakładach
pieniężnych,

D . kiedy  nowa  metoda  postępowania  jest  tańsza,  ale
skuteczniejsza  od  innej  metody,  kiedy  nowa  metoda
postępowania  jest  więcej  skuteczna,  ale  tańsza
(efektywna kosztowo).

Zadanie 0.
Likwidacja  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej
następuje w drodze niżej wymienionych odpowiedzi, z wyjatkiem:

A.  rozporządzenia,
B.  regulaminu właściwego organu podmiotu tworzącego,
C.  uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego,
D.  zarządzenia.

Zadanie 0.
Zasady  w  zakresie  organizacji  publicznych  placówek  z  zakresu
ochrony zdrowia psychicznego należą do zadań:

A.  powiatu,
B.  województwa,
C.  rządu-Ministerstwa Zdrowia,
D.  gminy.



Zadanie 0.
Gmina,  przeznaczając  środki  finansowe  na  realizacje  zadań  z
zakresu opieki społecznej, podejmuje decyzje z tego zakresu:

A . p o  uprzednim  uzgodnieniu  z  powiatem  i  Ministerstwem
Finansów,

B.  samodzielnie jako zadanie własne gminy,
C.  samodzielnie jako zadanie zlecone gminie przez powiat,
D . samodzielnie  jako  zadanie  własne  gminy  po  uprzedni  m

uzgodnieniu z Wojewodą.

Zadanie 0.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 0.
Gdy wskaźnik BMI wynosi 32, mówimy o:

A.  optymalnej masie ciała,
B.  nadwadze,
C.  otyłości,
D.  otyłości chorobliwej.

Zadanie 0.
W  badaniu  fizykalnym  skóry  zwrócono  uwagę  na  zmianę  skórną
zlokalizowaną  w  obrębie  powieki  górnej,  o  płaskiej  powierzchni,
uniesioną  ponad  powierzchnię  skóry,  o  średnicy  powyżej  0,5  cm.
Wyżej opisana zmiana to:

A.  grudka,
B.  płytka,
C.  guzek,
D.  bąbel.

Zadanie 0.
Przy wzroście temperatury o 1° C, akcja serca przyśpiesza o:

A.  5 uderzeń na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.



Zadanie 0.
Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami
ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych
czynności jest następująca:

A . oglądanie,  osłuchiwanie,  opukiwanie,  badanie
palpacyjne,

B . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  osłuchiwanie,
opukiwanie,

C . oglądanie,  badanie  palpacyjne,  opukiwanie,
osłuchiwanie,

D . oglądanie,  opukiwanie,  badanie  palpacyjne,
osłuchiwanie.

Zadanie 0.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 0.
W  przewlekłych  chorobach  płuc,  przebiegających  z  hipoksją,
paznokcie są:

A.  pokryte dołkami,
B.  naznaczone białymi przebarwieniami,
C.  zaokrąglone i wypukłe,
D.  łamliwe i kruche.

Zadanie 0.
Termin spodziectwo określa:

A.  nieprawidłowe ujście cewki moczowej u mężczyzn,
B . obecność  powiększonych  gruczołów  piersiowych  u

mężczyzn,
C.  niemożność odprowadzenia napletka,
D.  brak jąder w worku mosznowym.

Zadanie 0.
W badaniu EKG, cecha jest to:

A .  najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B.  wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C.  amplituda zespołu RS,
D.  szybkość przesuwu papieru.



Zadanie 0.
Stłumiony,  krótki  odgłos  opukowy  klatki  piersiowej  jest
charakterystyczny dla:

A.  rozedmy,
B.  znacznego wysięku w opłucnej,
C.  odmy opłucnowej,
D.  zdrowego płuca.

Zadanie 0.
Prowadząc  wywiad  z  pacjentem  podejrzewanym  o  raka  przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:

A.  niechęci do pokarmów mięsnych,
B.  utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C.  szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D.  naprzemiennych biegunek i zaparć.

Zadanie 0.
W  stawie  kolanowym  fizjologicznie  można  wykonać  następujące
ruchy:

A.  zginania i prostowania,
B.  pronacji i supinacji,
C.  odwodzenia i przywodzenia,
D.  rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Zadanie 0.
Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące osłuchiwania płuc:

A.  pacjent oddycha przez otwarte usta,
B . w  jednym  położeniu  słuchawki  osłuchujemy  wdech  i

wydech,
C . osłuchujemy  najpierw  lewą,  potem  prawą  stronę  klatki

piersiowej,
D.  pacjent wykonuje pogłębione oddechy.

Zadanie 0.
W  ocenie  rozwoju  cech  płciowych  u  chłopców  należy  wziąć  pod
uwagę  stopień  rozwoju  owłosienia  łonowego  oraz  genitaliów.
Typowymi cechami dla II fazy rozwoju wg skali Tannera są:

A . rozpoczęcie  procesu  pigmentacji  w  obrębie  włosów
łonowych oraz zwiększenie długości i obwodu prącia,

B . rozpoczęcie  procesu  wzrastania  włosów,  powiększenie
moszny i zaczerwienienie skóry moszny,

C . pojawienie  s ię  owłosienia  typu  meszek,  genitalia  nie
powiększają się,

D . owłosienie  łonowe  jak  u  osoby  dorosłej,  powiększenie
długości i obwodu prącia oraz moszny.



Zadanie 0.
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?

A . w  czwartej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  stronie
prawej,

B.  gdziekolwiek w okolicy serca,
C . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  prawej  stronie

mostka,
D . w  drugiej  przestrzeni  międzyżebrowej  po  lewej  stronie

mostka.

Zadanie 0.
U  pacjentki  z  ostrym  zakrzepowym  zapaleniem  żył
powierzchownych, NIE występuje:

A.  ból i nadmierne ocieplenie żyły,
B.  tkliwy na ucisk powrózek żylny,
C.  zblednięcie całej kończyny,
D.  zaczerwienienie nad żyłą.

Zadanie 0.
Do przyczyn wstrząsu hipowolemicznego NIE należy:

A.  krwotok, oparzenie,
B.  ostra infekcja,
C.  biegunka, wymioty,
D.  niedrożność jelit.

Zadanie 0.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE. Ketonuria może wystąpić:

A.  w cukrzycy,
B.  podczas głodzenia się,
C.  podczas uporczywych wymiotów,
D.  podczas menstruacji.

Zadanie 0.
P o  stwierdzeniu  zatrzymania  oddechu  u  ofiary  tonięcia,  jako
pierwszą czynność należy wykonać:

A . usuwanie  wody  z  płuc  poprzez  zastosowanie  drenażu
ułożeniowego,

B.  ocenę stanu świadomości wg skali Glasgow,
C.  podjęcie oddechów ratowniczych,
D.  zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Zadanie 0.
U pacjenta z podejrzeniem odmy prężnej, drżenie głosowe:

A.  jest prawidłowe,
B.  jest wzmożone,
C.  jest zmniejszone,
D.  zanika.



Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Do modelu adaptacyjnego Calisty Roy NIE należy:

A.  osoba,
B.  pielęgniarka,
C.  środowisko,
D.  system.

Zadanie 0.
D o  czterech  czołowych,  uznawanych  za  nadrzędne,  pojęć
pielęgniarstwa oprócz osoba/człowiek należą jeszcze:

A.  zdrowie, środowisko, pielęgniarstwo,
B.  choroba, środowisko, pielęgniarstwo,
C.  zdrowie, adaptacja, środowisko,
D.  zdrowie, choroba, środowisko.

Zadanie 0.
W  czasie  prezentacji  ustnej  wyników  badań  pilotażowych  NIE
należy koncentrować się na:

A.  własnej osobie,
B.  czasie prezentacji,
C .  sile wypowiedzi,
D.  modulacji głosu.

Zadanie 0.
Przed rozpoczęciem badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa
z udziałem pacjentów, należy bezwzględnie:

A.  poinformować tylko o procedurach i warunkach badań,
B.  zapoznać z technikami lub metodami prowadzenia badań,
C.  określić tylko cele ogólne i szczegółowe badań,
D.  uzyskać świadomą zgodę pacjentów na udział w badaniach.



Zadanie 0.
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  7  listopada
2007r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  świadczeń  zapobiegawczych,
diagnostycznych,  leczniczych  i  rehabilitacyjnych  udzielanych
przez  pielęgniarkę  albo  położną  samodzielnie  bez  zlecenia
lekarskiego,  pielęgniarka  nieposiadająca  tytułu  specjalisty  w
dziedzinie  pielęgniarstwa,  może  wykonywać  następujące
czynności, Z WYJĄTKIEM:

A.  stosowania tlenoterapii,
B.  zakładania zgłębnika do żołądka i odbarczania treści,
C.  płukania pęcherza,
D.  wykonywania zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna.

Zadanie 0.
Paternalistyczny model opieki przejawia się w:

A . ograniczeniu autonomii pacjenta dla powodów mających na
celu jego dobro,

B.  szanowaniu autonomii pacjenta w każdej sytuacji,
C.  traktowaniu pacjenta jako partnera relacji,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 0.
Mediana to:

A.  średnia geometryczna,
B.  średnia harmoniczna,
C.  wartość środkowa,
D.  wartość najbardziej istotna.

Zadanie 0.
Co to jest USB?

A . Universal  Serial  Bus  to  typ  gniazdka  służący  do
podłączenia monitora,

B . Uniwersalny  System  Bazy  to  znany  program  do  obsługi
relacyjnych baz danych,

C . Universal  Serial  Bus  jest  uniwersalnym  interfejsem  do
podłączenia  do  komputera  urządzeń  zewnętrznych  typu
drukarka, skaner, kamera cyfrowa,

D . Uniwersalny  System  Bezpieczeństwa  jest  to  program  do
ochrony komputera przed dostępem niepowołanych osób z
sieci Internet.



Zadanie 0.
Próbę określa się jako reprezentatywną jeżeli:

A . l iczba  elementów  wybranych  do  próby  jest  dostatecznie
mała,

B . elementy  wybrane  do  próby  mają  dostatecznie  wysoki
współczynnik reprezentatywności,

C . elementy  populacji  są  wybierane  w  sposób  losowy,  a
próba jest dostatecznie liczna,

D . elementy  populacji  są  wybierane  w  ściśle  określonym
porządku, a próba jest dostatecznie liczna.



PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 300412
GRUPA 1
Zadanie 0.
Podwaliny do  współczesnego procesu pielęgnowania na  podstawie
własnych obserwacji wprowadziła:

A.  F. Nightingale,
B.  D. Orem,
C.  H. Peplau,
D.  V. Henderson.

Zadanie 0.
Asystowanie  człowiekowi  w  rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu  14
fundamentalnych  potrzeb,  jeśli  on  sam  nie  ma  ku  temu
odpowiedniej  siły,  woli  lub  wiedzy  -  to  rola  pielęgniarki
według teorii:

A .  D. Orem,
B.  F. Nightingale,
C.  V. Henderson,
D.  B. Neuman.

Zadanie 0.
Główną  rolę  w  tworzeniu  w  1911  r .  w  Krakowie  pierwszej  szkoły
nowoczesnego pielęgnowania odegrały:

A.  Hanna Chrzanowska, Zofia Szlenkier,
B.  Maria Epstein, Anna Rydlówna,
C.  Maria Babicka-Zachertowa, Maria Jędrzejewska,
D.  Maria Starowiejska, Jadwiga Suffczyńska.

Zadanie 0.
D o  skal  wykorzystywanych  w  ocenie  ryzyka  wystąpienia  odleżyn
NIE należy skala:

A.  Braden,
B.  Waterlow,
C.  Katza,
D.  Norton.

Zadanie 0.
D o  rol i  społecznej  drugorzędowej  pełnionej  przez  człowieka
według modelu adaptacyjnego C. Roy NIE należy rola:

A.  matki,
B.  wychowawcza,
C.  opiekuńcza,
D.  terapeutyczna.



Zadanie 0.
W  opracowywaniu  standardów  uwzględniane  są  następujące
kryteria:

A.  wiedzy, zamierzeń, celów organizacji,
B .  struktury, procesu, wyników,
C.  zamierzeń, jakości, doświadczenia,
D.  informacyjne, regulacyjne, przepisów prawa.

Zadanie 0.
System w pełni kompensacyjny D. Orem należy zastosować wobec
pacjenta:

A.  z rozpoznaniem cukrzycy,
B.  z rozpoznaniem marskości wątroby,
C.  w I okresie śpiączki wątrobowej,
D.  w śpiączce cukrzycowej.

Zadanie 0.
Charakterystyczne cechy choroby przewlekłej, to:

A .  krótkotrwałość, pogorszenie sprawności umysłowej,
B . krótkotrwałość,  uzależnienie  pacjenta  od  pomocy  innych

osób,
C . długotrwałość,  polepszenie  sprawności  fizycznej  i

psychicznej pacjenta,
D.  długotrwałość, nieodwracalność zmian patologicznych.

Zadanie 0.
Długość i jakość życia osób przewlekle chorych zależy od:

A . dostępności  do  dobrej  jakości  świadczeń  leczniczych  i
pielęgniarskich,

B . dostępności  do  dobrej  jakości  świadczeń
rehabilitacyjnych i opiekuńczych,

C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
D o  bezwzględnych  przeciwwskazań  leczenia  trombolitycznego  w
zawale serca należy:

A.  przebyty udar krwotoczny mózgu,
B.  aktualne leczenie przeciwkrzepliwe,
C.  niekontrolowane nadciśnienie,
D.  czynna nisza wrzodowa.



Zadanie 0.
Zaparcia w przewlekłej niewydolności krążenia są spowodowane:

A.  przewlekłą farmakoterapią,
B.  powiększeniem wątroby,
C.  spadkiem aktywności fizycznej,
D.  zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit.

Zadanie 0.
Pacjentka  50-letnia,  od  20  dni  jest  unieruchomiona  z  powodu
przewlekłej  zastoinowej  niewydolności  krążenia.  Przy  próbie
pionizacji  pojawia  się  ból  w  łydce,  lekkie  zasinienie  kończyny
oraz różnica w obwodach kończyn. U chorej należy podejrzewać:

A.  hipotonię ortostatyczną,
B.  zakrzepicę żył głębokich,
C.  zmiany w układzie ruchowym,
D.  rwę kulszową.

Zadanie 0.
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa:

A.  cukrzyca,
B.  wartość trójglicerydów w osoczu krwi < 150 mg/dl,
C.  niska wartość cholesterolu frakcji HDL,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 0.
Niedostosowanie  szerokości  mankietu  do  obwodu  ramienia
pacjenta,  podczas  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  powoduje
uzyskanie:

A.  niezmienionych wartości ciśnienia,
B . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
C . zawyżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
D . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu standardowego u osób otyłych.

Zadanie 0.
Badanie  polegające  na  selektywnym podaniu  środka  cieniującego
do każdej z tętnic wieńcowych, to:

A .  echokardiografia,
B.  scyntygrafia serca,
C.  koronarografia,
D.  angioplastyka.



Zadanie 0.
Próba Trendelenburga służy do oceny:

A.  drożności tętnic,
B.  drożności żył przeszywających,
C.  wydolności żył głębokich,
D.  wydolności żył powierzchownych.

Zadanie 0.
Umiarawianie napadowego migotania przedsionków trwające > 24h
powinno być przeprowadzane za pomocą:

A.  kardiowersji farmakologicznej,
B.  defibrylacji elektrycznej,
C.  kardiowersji elektrycznej,
D.  defibrylacji farmakologicznej.

Zadanie 0.
Palce pałeczkowate występują u osób z:

A .  chorobą niedokrwienną serca,
B.  zapaleniem mięśnia sercowego,
C.  ostrą niewydolnością serca,
D.  przewlekłym zespołem płucno-sercowym.

Zadanie 0.
O  miażdżycy  zarostowej  kończyn  dolnych  świadczą  następujące
objawy:

A . bóle  kończyn  dolnych,  uczucie  zimna,  parestezje,
zaburzenia troficzne,

B . nagły  si lny  ból  w  kończynie,  zimna,  blada  skóra,
zaburzenia czucia,

C . symetryczne  zblednięcie  palców,  obrzęk,  oziębienie,
zaburzenia czucia,

D . zaczerwienienie  skóry,  wzmożone  ucieplenie,  ból
kończyny, obrzęk.

Zadanie 0.
U  pacjenta  wykonującego  próbę  wysiłkową  na  bieżni  ruchomej,
należy monitorować:

A . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  saturację,  diurezę
godzinową,

B.  tętno, oddech, ciśnienie tętnicze krwi, zapis EKG,
C.  diurezę minutową, oddech, OCŻ, ciśnienie tętnicze krwi,
D.  oddech, tętno, zapis EKG, wygląd skóry, saturację.



Zadanie 0.
Który  z  objawów  fizykalnych  i  dolegliwości  jest  najbardziej
charakterystyczny dla niewydolności lewokomorowej?

A.  poszerzenie żył szyjnych,
B.  wodobrzusze,
C.  duszność w pozycji leżącej,
D.  obrzęki krążeniowe.

Zadanie 0.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest:

A . podejrzenie  choroby  niedokrwiennej  serca,  u  osób  z
bólami  w klatce  piersiowej  i  prawidłowym lub wątpliwym
spoczynkowym zapisie EKG,

B . wykrycie  przebiegającej  bezobjawowo  choroby
niedokrwiennej  serca,  u  osób  z  grupy  wysokiego  ryzyka
zachorowania,

C . ocena  tolerancji  wysiłku  i  rokowania  po  zawale  serca,
diagnostyka zaburzeń rytmu,

D.  świeży zawał mięśnia sercowego.

Zadanie 0.
Pacjent,  u  którego  rozpoznano  dusznicę  bolesną,  w  sytuacji
napadu bólowego powinien:

A . przyjąć  tabletkę  przeciwbólową,  odpocząć,  zapewnić
dopływ świeżego powietrza,

B . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę  i
tabletkę przeciwbólową,

C . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  po  trzech  kolejnych  dawkach  -
wezwać pogotowie,

D . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  powtórzyć  po  20  min.  dawkę
nitrogliceryny.

Zadanie 0.
U  osób  powyżej  18  r.ż.,  które  nie  przyjmują  leków
hipotensyjnych, optymalne ciśnienie tętnicze krwi, to:

A .  ciśnienie skurczowe <120 mmHg, rozkurczowe <80 mmHg,
B . ciśnienie  skurczowe  120-129  mmHg,  rozkurczowe  80-84

mmHg,
C . ciśnienie  skurczowe  130-139  mmHg,  rozkurczowe  85-89

mmHg,
D . ciśnienie  skurczowe  140-149  mmHg,  rozkurczowe  90-95

mmHg.



Zadanie 0.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:

A.  prawokomorowej niewydolności krążenia,
B.  lewokomorowej niewydolności krążenia,
C.  chorobie wieńcowej,
D.  wstrząsie anafilaktycznym.

Zadanie 0.
Czynnikami  nieinfekcyjnymi  sprzyjającymi  wystąpieniu  zapalenia
mięśnia sercowego, są:

A.  wirusy ECHO, wirus Coxsackie A i B, paciorkowiec A,
B . gorączka  reumatyczna,  zespół  SARS,  naświetlania

śródpiersia,
C . reumatoidalne  zapalenie  stawów,  zapalenie  naczyń  o

charakterze  autoimmunologicznym,  naświetlania
śródpiersia,

D . reumatoidalne  zapalenie  stawów,  paciorkowiec  A,  zespół
SARS.

Zadanie 0.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
skalę:

A.  ESC,
B.  TIMI,
C.  AVPU,
D.  NYHA.

Zadanie 0.
Obrzęki  charakteryzujące  się  powstawaniem  wolno  zanikającego
dołka w wyniku uciśnięcia palcem, są to obrzęki:

A .  śluzowate,
B.  przelotne,
C.  rozlane,
D.  ciastowate.

Zadanie 0.
W e  wczesnej  diagnostyce  klinicznej  świeżego  zawału  serca,
największe znaczenie posiada oznaczenie:

A.  troponiny sercowej,
B.  dehydrogenazy mleczanowej,
C.  aminotransferazy asparaginowej,
D.  aminotransferazy alaninowej.



Zadanie 0.
Objawem  przedawkowania  glikozydów  naparstnicy  są  wszystkie
poniższe z WYJĄTKIEM:

A . zaburzenia  rytmu  lub  przewodzenia,  najczęściej
tachykardia,

B.  zazwyczaj bradykardia zatokowa,
C.  nudności, wymioty, biegunka,
D.  zawroty głowy, zaburzenia widzenia.

Zadanie 0.
Samolot  jest  niezalecanym  środkiem  lokomocji  dla  pacjentów  z
POCHP, ponieważ:

A . podczas  podróży  samolotem  może  dojść  do  wzrostu
ciśnienia  parcjalnego  tlenu  powyżej  95  mmHg  i
wystąpienia  hipoksji  bez  wcześniejszej  niewydolności
oddechowej,

B . podczas  podróży  samolotem  może  dojść  do  spadków
ciśnienia  parcjalnego  tlenu  <25  mmHg  i  wystąpienia
ischemii  z  wcześniejszymi  objawami  niewydolności
oddechowej,

C . podczas  podróży  samolotem  może  dojść  do  wzrostu
ciśnienia  parcjalnego  tlenu  powyżej  95  mmHg  i
wystąpienia  hipoksemii  z  wcześniejszymi  objawami
niewydolności oddechowej,

D . podczas  podróży  samolotem  może  dojść  do  spadków
ciśnienia  parcjalnego  tlenu  <25  mmHg  i  wystąpienia
hipoksemii bez wcześniejszej niewydolności oddechowej.

Zadanie 0.
Brachyterapia  jest  to  wprowadzenie  do  zajętego  chorobowo
odcinka oskrzela:

A.  wewnątrz oskrzelowego stentu,
B.  izotopu promieniotwórczego,
C.  platyny,
D.  substancji z grupy porfiryn.

Zadanie 0.
Objawami  klinicznymi  astmy  są  wszystkie  wymienione,  Z
WYJĄTKIEM:

A.  ortopnoe,
B.  duszności wdechowej,
C.  męczącego suchego kaszlu,
D.  przedłużonego wydechu.



Zadanie 0.
NIEPRAWIDŁOWE wykonanie próby tuberkulinowej, polega na:

A.  podskórnym podaniu tuberkuliny,
B.  śródskórnym podaniu tuberkuliny,
C.  podaniu 0,1ml tuberkuliny Rt 23,
D . wykonaniu  wstrzyknięcia  śródskórnego  z  tuberkuliną  na

prawym lub lewym przedramieniu.

Zadanie 0.
Pielęgniarka  obserwując  chorego  długo  unieruchomionego,
zauważyła gwałtownie narastającą sinicę, nagły napad duszności,
znaczne  przyspieszenie  tętna  i  spadek  ciśnienia  tętniczego
krwi,  pacjent  zgłosił  si lny  ból  w  klatce  piersiowej.  Może
przypuszczać, że u chorego wystąpił:

A .  obrzęk płuc,
B.  napad dychawicy oskrzelowej,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  zespół hiperwentylacji.

Zadanie 0.
W  celu przerwania ostrego ataku astmy, pacjent powinien zawsze
posiadać przy sobie lek:

A.  rozszerzający oskrzela, działający szybko i krótko,
B . rozszerzający  oskrzela,  działający  przez  dłuży  czas,

żeby zapobiec kolejnym zaostrzeniom choroby,
C . działający  silnie  przeciwzapalnie,  miejscowo  w  obrębie

płuc,
D.  zwiększający wydzielanie śluzu w drogach oddechowych.

Zadanie 0.
U  chorych  leczonych  onkologicznie  z  powodu  raka  płuca  stosuje
się ułożenie:

A.  na boku nie objętym nacieczeniem nowotworowym,
B.  na boku, w który znajduje się nacieczenie nowotworowe,
C.  na plecach,
D.  na brzuchu.

Zadanie 0.
Zwykle  początek  gruźlicy  pierwotnej,  czyli  gruźlicy  po
zakażeniu osoby niemającej dotąd kontaktu z prątkami, jest:

A .  gwałtowny, z wysoką gorączką, zlewnymi potami,
B . ciężki,  chorzy  skarżą  się  na  silny  ból  głowy,  nudności

i wymioty,
C . bez-  lub  skąpoobjawowy,  a  występujące  objawy  choroby

nie są specyficzne i mogą symulować grypę,
D . niepokojący, symptomem wywołującym lęk u chorego jest

pojawiające się kwrioplucie.



Zadanie 0.
Charakterystyczne objawy podmiotowe astmy to:

A . napadowa  duszność,  głównie  wydechowa,  świszczący
oddech, kaszel,

B.  duszność wdechowa, świszczący oddech, kaszel,
C.  duszność głównie wdechowa, kaszel wilgotny, gorączka,
D . kaszel  z  odksztuszaniem,  krwioplucie,  przyspieszony

oddech.

Zadanie 0.
U  chorych  na  POChP  najlepiej  rozpocząć  tlenoterapię  stosując
"wąsy tlenowe" o przepływie:

A.  1-2 l/min,
B.  2-3 l/min,
C.  3-4 l/min,
D.  4-5 l/min.

Zadanie 0.
Pacjenta do nakłucia jamy opłucnej należy ułożyć w pozycji:

A .  bezpiecznej,
B.  Semi Fowlera,
C.  Trendelenburga,
D.  siedzącej z lekkim pochyleniem do przodu.

Zadanie 0.
Przy  doustnym leczeniu  przeciwzakrzepowym zatorowości  płucnej
INR (Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany - International
Normalization Ratio) powinien wynosić:

A .  do 0.9,
B.  1-1.9,
C.  2.0 - 3.0,
D.  3.1 - 4.0.

Zadanie 0.
W  czasie  trwania  ataku  dychawicy  oskrzelowej  NIE  należy
podawać:

A.  aminofiliny,
B.  clemastinu,
C.  diazepamu,
D.  salbutamolu.



Zadanie 0.
Oddech pogłębiony, tzw. oddech Kussmaula występuje m.in.:

A .  po zażyciu leków narkotycznych,
B.  w kwasicy metabolicznej,
C.  po udarze mózgu,
D.  jako objaw encefalopatii metabolicznej.

Zadanie 0.
Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać:

A.  pyralginy,
B.  morfiny,
C.  NLPZ,
D.  papaweryny.

Zadanie 0.
Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu
pokarmów  płynnych  i  stałych  z  jamy  ustnej  przez  gardło  do
przełyku, to:

A .  dysfazja,
B.  dysfagia,
C.  dysplazja,
D.  dyzartria.

Zadanie 0.
D o  szpitala  został  przyjęty  pacjent  z  bólami  brzucha  o
charakterze  napadowym  (falowym),  zatrzymaniem  gazów  i  stolca
(wzdęcia),  wymiotujący  treścią  cuchnącą  o  zabarwieniu
brunatno-zielonym  (tzw.  "wymioty  kałowe").  Powyższe  objawy
świadczą o:

A.  chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  krwawieniu z żylaków przełyku,
C.  niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego,
D.  atonii żołądka.

Zadanie 0.
Proszę wskazać FAŁSZYWE stwierdzenie:

A . zakażenie  wirusem  HCV  ujawnia  się  często  na  etapie
przewlekłego zapalenia wątroby lub marskości wątroby,

B . w  leczeniu  przewlekłego  zapalenia  wątroby  typu  C
stosuje się interferon alfa,

C.  zakażenie WZW typ A prowadzi do marskości wątroby,
D . przetrwanie antygenemii  HBs ponad 6  miesięcy wskazuje

na przewlekłe zapalenie wątroby.



Zadanie 0.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  oligowolemicznego.

Zadanie 0.
D o  późnych  objawów  przewlekłego  zapalenia  trzustki,
należy/należą:

A.  utrata masy ciała,
B.  wymioty,
C.  tłuszczowe stolce,
D.  żółtaczka.

Zadanie 0.
Zespół jelita drażliwego spowodowany jest:

A .  alergią pokarmową,
B.  narastającymi niedoborami pokarmowymi,
C.  stresem, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi,
D.  otyłością.

Zadanie 0.
Obserwując  chorego  z  niewydolnością  wątroby  pielęgniarka
powinna zwrócić szczególną uwagę na:

A.  występowanie bólu i towarzyszące mu objawy emocjonalne,
B . aktywność  psychomotoryczną  chorego  oraz  stan

świadomości,
C.  reakcje na bodźce zewnętrzne,
D.  rodzaj niewydolności wątroby.

Zadanie 0.
Który  zestaw  produktów  spożywczych  należy  zaproponować  na
drugie  śniadanie  osobie  z  kamicą  żółciową  w  okresie  remisji
objawów?

A.  czerstwą bułkę grahamkę z masłem i kilka rzodkiewek,
B.  kromkę żytniego chleba z margaryną i dżemem wiśniowym,
C.  czerstwą pszenną bułkę z chudą wędliną,
D . kromkę  razowego  chleba  z  masłem  i  mały  kefir  z  3%

zawartością tłuszczu.



Zadanie 0.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?

A . spadek  odporności,  brak  łaknienia,  bolesne  parcie  na
stolec,

B . uogólnione  obrzęki,  si lny  opasujący  ból  w  nadbrzuszu,
bóle głowy,

C . odczuwanie  świądu  skóry,  wodobrzusze,  zaburzenia
świadomości,

D . spadek  masy  ciała,  niepokój  z  powodu  kołatania  serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 0.
Priorytetowym działaniem w leczeniu ostrej biegunki jest:

A . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  bez  określania
antybiogramu,

B . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  po  określeniu
antybiogramu,

C.  zastosowanie środków zapierających,
D.  wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych.

Zadanie 0.
Kał  płynny  pobrany  do  badania  u  pacjenta  z  biegunką,  powinien
być dostarczony do laboratorium:

A.  do 30 minut po oddaniu,
B.  do 60 minut po oddaniu,
C.  do 90 minut po oddaniu,
D.  do 120 minut po oddaniu.

Zadanie 0.
Wykonanie przeglądowego badania radiologicznego jamy brzusznej
u  pacjenta  z  podejrzeniem  niedrożności  jel it,  wymaga
zastosowania pozycji:

A .  stojącej i leżącej na plecach,
B.  Fowlera i leżącej na brzuchu,
C.  na lewym boku i leżącej na plecach,
D.  Trendelenburga i leżącej na plecach.

Zadanie 0.
Pacjentowi  w  schyłkowej  niewydolności  nerek  NIE  należy
ograniczyć w diecie:

A .  białka,
B.  fosforu,
C.  potasu,
D.  witamin.



Zadanie 0.
Przy  monitorowaniu  dobowego  bilansu  płynów  NIE  należy
uwzględniać:

A.  płynów podanych i.v.,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  żywienia pozajelitowego,
D.  płynów podanych per os.

Zadanie 0.
W przewlekłej niewydolności, nerek szron mocznicowy spowodowany
jest:

A .  niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
B.  średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
C.  dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi,
D.  brakiem mocznika w osoczu krwi pacjenta.

Zadanie 0.
Celem diety w przewlekłej niewydolności nerek jest:

A . przystosowanie  żywienia  do  upośledzonej  czynności
chorych  nerek  i  dostarczenie  ustrojowi  wszystkich
niezbędnych składników pokarmowych,

B . całkowite  wyeliminowanie  białek  i  soli ,  a  zastąpienie
węglowodanami i tłuszczami,

C . ograniczenie  podaży  sol i  i  białka,  a  zwiększenie  podaży
węglowodanów  i  tłuszczów  w  celu  uzupełnienia  braków
energetycznych,

D . maksymalne ograniczenie podaży płynów, sol i  i  białka ze
względu  na  zmniejszenie  zdolności  przesączania  osocza
krwi, przez zmienione chorobowo nerki.

Zadanie 0.
Rozcieńczanie i zagęszczanie moczu odbywa się w:

A.  cewce bliższej nerki,
B.  cewce dalszej nerki,
C.  pętli Henlego nerki,
D.  części korowej nerki.

Zadanie 0.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  szczególnie
charakterystyczna dla chorego z rozpoznaną przewlekłą mocznicą?

A.  obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry,
B.  świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności,
C.  wyniszczenie, bradykardia, bóle mięśniowe,
D.  obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia.



Zadanie 0.
W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

A.  zmęczenie, skąpomocz,
B.  pienienie się moczu, obrzęki,
C.  brak pragnienia, zapach amoniaku z ust,
D.  wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 0.
D o  najważniejszych  działań  pielęgniarskich  u  pacjenta  z
obrzękami pochodzenia nerkowego należy:

A . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  ułożonymi
poniżej  poziomu  serca,  prowadzenie  dobowej  zbiórki
moczu, pędzlowanie jamy ustnej,

B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej  z  zastosowaniem
udogodnień,  podanie  leków  rozkurczowych,  kontrola
parametrów hemodynamicznych,

C . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  uniesionymi  na
poziomie  serca,  prowadzenie  bilansu  wodnego,  pomiar
obrzęków, pomiar masy ciała,

D . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  bezpiecznej,  prowadzenie
dobowej  zbiórki  moczu,  podawanie  leków
antyhistaminowych, natłuszczanie skóry.

Zadanie 0.
Mocz zdrowego dorosłego człowieka, pobrany w warunkach pełnej
aseptyki:

A .  zawiera nieliczne bakterie,
B.  nie zawiera patogenów,
C.  zawiera nieliczne grzyby,
D.  zawiera nieliczne pierwotniaki.

Zadanie 0.
Dobowa ilość moczu mniejsza niż 100 ml, określana jest mianem:

A.  oligurii,
B .  anurii,
C.  pyurii,
D.  poliurii.

Zadanie 0.
Żeby  zwiększyć  skuteczność  leczenia  moczopędnego  u  pacjenta  z
zespołem nerczycowym, należy zastosować pozycję:

A .  Trendelenburga z obniżonymi kończynami,
B.  półwysoką z obniżonymi kończynami,
C.  płaską z uniesionymi kończynami,
D.  boczną z obniżonymi kończynami.



Zadanie 0.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej niewydolności nerek,
B.  ostrej niewydolności nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.

Zadanie 0.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:

A.  bolesne oddawanie moczu,
B.  konieczność oddawania moczu w nocy,
C.  obecność białka w moczu,
D.  zwiększone wydalanie moczu.

Zadanie 0.
Niedokrwistość w przebiegu niewydolności nerek spowodowana jest
niedoborem:

A.  żelaza,
B.  wapnia,
C.  fosforu,
D.  potasu.

Zadanie 0.
Czynnikami,  które  NIE  podlegają  modyfikacji  w  przewlekłej
niewydolności nerek, to:

A .  niedokrwistość, hiperlipidemia,
B.  niskie wyjściowe GFR, starszy wiek,
C.  nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu,
D.  niskie stężenie albuminy, hiperglikemia.

Zadanie 0.
W ciągu i lu minut pacjent poddany doustnemu testowi obciążenia
glukozą powinien wypić glukozę?

A.  3 - 5,
B.  5 - 10,
C.  10 - 15,
D.  25 - 30.

Zadanie 0.
Zapasową fiolkę insuliny należy przechowywać:

A.  w zamrażalniku,
B.  w lodówce w temp. od + 4˚ do + 8˚C,
C.  w temperaturze pokojowej bez dostępu światła,
D.  w apteczce domowej.



Zadanie 0.
Pacjent w stanie hiperglikemii może odczuwać:

A.  wzmożoną potliwość,
B.  drętwienie rąk,
C.  wilczy głód,
D.  wzmożone pragnienie.

Zadanie 0.
Analogi szybkodziałającej insuliny ludzkiej:

A .  wstrzykuje się 30 minut przed posiłkiem,
B.  wstrzykuje się chwilę przed rozpoczęciem posiłku,
C.  wstrzykuje się zaraz po zakończeniu posiłku,
D.  żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

Zadanie 0.
Glukagonu  NIE  należy  stosować  w  przypadku  śpiączki
hipoglikemicznej wywołanej:

A .  lekami doustnymi,
B.  opuszczonym posiłkiem,
C.  wysiłkiem fizycznym,
D.  stresem emocjonalnym.

Zadanie 0.
Stwierdzenie u chorego spadku masy ciała, osłabienia, oddawania
dużej  i lości  moczu  i  wzmożonego  pragnienia  oraz  glikemii
powyżej 11,1 mmol/l jest podstawą do:

A.  rozpoznania nietolerancji glukozy,
B.  wykonania doustnego testu obciążenia glukozą,
C.  rozpoznania cukrzycy,
D . oznaczania  poziomu  glikemii  przez  co  najmniej  dwa

kolejne dni.

Zadanie 0.
U  pacjentów  z  cukrzycą  istnieje  możliwość  sprawdzenia
wyrównania cukrzycy, poprzez wykonanie badania poziomu:

A.  hemoglobiny glikozylowanej,
B.  hemoglobiny rekombinowanej,
C.  retikulocytów,
D.  leukocytozy.

Zadanie 0.
Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1C) pozwala określić średnią
glikemię w ciągu ostatnich:

A.  2-3 dni,
B.  2-3 tygodni,
C.  2-3 miesięcy,
D.  3-6 miesięcy,



Zadanie 0.
Węglowodany  przyswajalne  to  wszystkie  niżej  wymienione,  Z
WYJĄTKIEM:

A.  skrobi,
B.  błonnika,
C.  laktozy,
D.  sacharozy.

Zadanie 0.
Insulina Mixtard 30:

A . zawiera  30%  insuliny  o  przedłużonym  działaniu  i  70%
insuliny krótkodziałającej,

B . zawiera  30%  insuliny  krótkodziałającej  i  70%  insuliny  o
przedłużonym działaniu,

C.  jest wyłącznie insuliną krótkodziałajacą,
D.  jest wyłącznie insuliną o przedłużonym działaniu.

Zadanie 0.
W celu pobrania krwi na oznaczenie ACTH należy wybrać:

A . schłodzoną  probówkę  na  skrzep,  jak  najszybciej  pobrać
krew i dostarczyć próbkę do laboratorium,

B . probówkę na skrzep, po pobraniu próbki krwi umieścić ją
w wodzie z lodem, dostarczyć do laboratorium,

C . schłodzoną  probówkę  zawierającą  EDTA,  po  pobraniu
próbki  krwi  umieścić  ją  w  wodzie  z  lodem,  jak
najszybciej dostarczyć do laboratorium,

D . probówkę  zawierającą  EDTA,  pobrać  krew,  następnie
umieścić  w  cieplarce,  po  ogrzaniu  dostarczyć  do
laboratorium.

Zadanie 0.
Wstrzyknięcie insuliny w przerośniętą tkankę tłuszczową:

A.  przyspiesza czas wchłaniania insuliny,
B.  zwalnia czas wchłaniania insuliny,
C.  powoduje podskórne wylewy krwi w miejscu wstrzyknięcia,
D.  powoduje obrzęk tkanek w miejscu wstrzyknięcia.

Zadanie 0.
Które  z  zachowań  NIE  jest  charakterystyczne  dla  pacjenta  z
nadczynnością tarczycy?

A.  osłabienie i zmęczenie,
B.  spowolnienie reakcji w różnych sytuacjach,
C.  nerwowość, napięcie, nadmierna ruchliwość,
D.  drobne drżenia rąk, upuszczanie różnych przedmiotów.



Zadanie 0.
Zespół chorobowy wywołany zwiększonym wytwarzaniem aldosteronu
z jednoczesnym zahamowaniem aktywności reninowej osocza, to:

A .  zespół Cushinga,
B.  zespół Conna,
C.  choroba Addisona,
D.  akromegalia.

Zadanie 0.
W opiece nad pacjentem z gruczolakiem przysadki mózgowej należy
uwzględnić zmiany w zakresie funkcji narządu wzroku. Będą to:

A.  zaburzenia akomodacji oka,
B.  zaburzenia widzenia barwnego,
C.  ubytki w polu widzenia,
D.  dalekowzroczność.

Zadanie 0.
Opiekując  się  pacjentką  leczoną  chemioterapeutykami  w  okresie
intensywnego wypadania włosów, należy:

A.  wzmocnić poczucie własnej wartości u chorej,
B.  zaproponować noszenie chusteczki lub peruki,
C . poinformować  chorą  o  przejściowym  charakterze

dolegliwości,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 0.
Wzrost  l iczby  retikulocytów  NIE  jest  charakterystyczny  dla
niedokrwistości:

A .  hemolitycznej,
B.  pokrwotocznej,
C.  aplastycznej,
D.  Addisona-Biermera w trakcie suplementacji witaminą B12.

Zadanie 0.
Witamina B12 zawarta jest w:

A.  warzywach zielonych,
B.  owocach cytrusowych,
C.  produktach zbożowych,
D.  podrobach, produktach pochodzenia zwierzęcego.

Zadanie 0.
Pancytopenia, to:

A .  obniżenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
B.  obniżenie wszystkich elementów morfotycznych krwi,
C.  podwyższenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
D.  podwyższenie wszystkich elementów morfotycznych krwi.



Zadanie 0.
D o  działań  niepożądanych,  natychmiastowych,  związanych  z
podawaniem cytostatyków, należą wszystkie, Z WYJĄTKIEM:

A.  nudności,
B.  wymiotów,
C.  odczynu uczuleniowego,
D.  mielotoksyczności.

Zadanie 0.
Pacjentowi  po  zabiegu  operacyjnym  przeprowadzonym  w
znieczuleniu  ogólnym,  przetoczono  1  jednostkę  koncentratu
krwinek  czerwonych  (KCK).  W  ciągu  24h  wystąpiły  następujące
objawy:  gorączka,  dreszcze,  zaburzenia  oddychania,  pokrzywka,
wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi.  Zaobserwowano  również,  że
pacjent oddaje ciemny mocz. Powyższe objawy świadczą o:

A.  ostrym odczynie hemolitycznym,
B.  ostrym zatorze powietrznym,
C.  ostrej reakcji anafilaktycznej,
D.  ostrym przeciążeniu żelazem.

Zadanie 0.
Brak pośrednich postaci rozwojowych krwinek białych w rozmazie
krwi obwodowej, nosi nazwę:

A.  odczynu białaczkowego,
B.  przerwy białaczkowej,
C.  pancytopenii,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 0.
Dla  pacjenta  z  rozpoznaną  ostrą  białaczką  szpikową  w  okresie
zaostrzenia, charakterystyczne jest:

A .  wzmożone pragnienie, duszność, wilgotny kaszel,
B.  suchy kaszel, bradykardia, obniżona odporność,
C.  tachykardia, ból, krwawienie ze śluzówek jamy ustnej,
D . wylewy krwawe do skóry, obniżona odporność, podwyższona

temperatura.

Zadanie 0.
Pacjentowi  z  hemofilią,  staw  objęty  wylewem  krwi,  należy
unieruchomić, w celu:

A.  zniesienia bólu,
B.  zahamowania krwawienia,
C.  zniesienia obrzęku,
D.  ograniczenia ruchu w stawie.



Zadanie 0.
Najczęstszą  przyczyną  niedoboru  żelaza  w  grupie  niedokrwistości
niedoborowych, jest:

A .  niewystarczająca podaż,
B.  upośledzone wchłanianie,
C.  wzmożone zapotrzebowanie,
D.  utrata wskutek przewlekłych krwawień.

Zadanie 0.
Konsekwencją granulocytopenii jest:

A . obniżony poziom wszystkich elementów morfotycznych krwi
i  wzrost podatności na krwawienie z naturalnych otworów
ciała,

B . podwyższony poziom wszystkich elementów morfotycznych
krwi  i  związane  z  tym  ryzyko  wystąpienia  zatorów  i
zakrzepów,

C . zmniejszenie  odporności  i  wzrost  podatności  na
zakażenie,

D.  zwiększone ryzyko na krwawienia i krwawienia samoistne.

Zadanie 0.
Koncentrat  krwinek  czerwonych  musi  być  przechowywany  w
temperaturze:

A.  od -5░C do -1░C ,
B.  od 0░C do +1░C,
C.  od + 2░C do + 6░C,
D.  do 10░C.

Zadanie 0.
Charakterystyczne  dla  niedokrwistości  Addisona-Biermera,
jest/są:

A . parestezje,  pęknięcia  w  kącikach  ust,  gładki  czerwony
język,

B . zaburzenia  czucia,  osłabienie  si ły  mięśniowej,  ból
brzucha, biegunki,

C.  skłonność do omdleń, tachykardia, nadmierny apetyt,
D.  bradykardia, osłabienie, duszność, szum w uszach.



Zadanie 0.
Mianem odczynu białaczkowego określa się:

A . leukocytozę  przekraczającą  30  x  109/l  i  znaczne
"przesunięcie w lewo",

B . znaczną  leukopenię  1,5  x  109/l  komórek  i  "przesunięcie
w prawo",

C . zespół  objawów  charakterystycznych  dla  ostrej  białaczki
szpikowej,

D . zespół  objawów  charakterystycznych  dla  ciężkich
niedokrwistości.

Zadanie 0.
N a  początku  farmakoterapii  preparatami  żelaza,  chorego  należy
uprzedzić o możliwości wystąpienia:

A.  bólu głowy,
B.  zaburzeń czynności przewodu pokarmowego,
C.  ciemnego zabarwienia moczu,
D.  świądu skóry.

Zadanie 0.
Celem  działań  pielęgniarki  w  opiece  nad  chorą  z  rozpoznaną
ostrą białaczką szpikową jest:

A . ograniczenie  i lości  osób  kontaktujących  się
bezpośrednio z chorą,

B.  zapobieganie infekcjom, podnoszenie odporności,
C . stosowanie  diety  bogatobiałkowej  zawierającej

mikroelementy, sole mineralne, witaminy,
D . zachowanie  sterylnej  czystości  najbliższego  otoczenia

chorej.

Zadanie 0.
Bladość  skóry  i  śluzówek,  osłabienie,  skłonności  do  omdleń,
bicie  serca,  zawroty  i  bóle  głowy,  szum  w  uszach,  łatwe
męczenie się - są bardzo charakterystyczne dla:

A.  niedokrwistości z niedoboru żelaza,
B.  niedokrwistości hemolitycznej,
C.  ostrej białaczki szpikowej,
D.  wszystkich niedokrwistości.

Zadanie 0.
Który  z  wymienionych  składników  pokarmowych  zwiększa
wchłanianie żelaza pokarmowego?

A.  nienasycone kwasy tłuszczowe,
B.  białka pochodzenia zwierzęcego,
C.  kwas foliowy,
D.  kwas askorbinowy.



Zadanie 0.
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla:

A.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
B.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
C.  choroby zwyrodnieniowej stawów,
D.  osteoporozy.

Zadanie 0.
Jedna  z  najbardziej  typowych  lokalizacji  procesu  zapalnego  w
zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK) to:

A.  mięśnie obręczy barkowej,
B.  stawy międzypaliczkowe rąk i stóp,
C.  stawy krzyżowo-biodrowe,
D.  stawy kolanowe.

Zadanie 0.
W  ostrym  okresie  reumatoidalnego  zapalenia  stawów  NIE  jest
zalecane prowadzenie ćwiczeń:

A.  oddechowych,
B.  biernych,
C.  izomerycznych,
D.  oporowych.

Zadanie 0.
Ostry napad dny moczanowej występuje najczęściej:

A .  w godzinach popołudniowych,
B.  we wczesnych godzinach rannych,
C.  w godzinach wieczornych,
D.  pora dnia nie ma znaczenia.

Zadanie 0.
Osteofity to:

A .  wyrośla kostne,
B.  owrzodzenia występujące wokół stawów,
C.  alergiczne odczyny skórne,
D.  stwardnienia w warstwie podchrzęstnej stawów.

Zadanie 0.
D o  deformacji  ręki  reumatoidalnej  NIE  zaliczamy  deformacji
typu:

A.  "palce butonierkowate",
B.  "łabędzia szyja",
C.  "palec młotowaty",
D.  "ręka mechanika",



Zadanie 0.
Skala Lovetta ocenia siłę:

A .  mięśni,
B.  chrząstki,
C.  ścięgien,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 0.
D o czynników ryzyka  związanych z  odżywianiem i  stylem życia  w
rozwoju osteoporozy zaliczamy:

A.  aktywny tryb życia,
B.  ograniczenie spożycia kawy,
C.  małą podaż wapnia,
D.  niepalenie tytoniu.

Zadanie 0.
Rumień na twarzy w kształcie motyla jest typowym objawem dla:

A.  sarkoidozy,
B.  tocznia układowego,
C.  zapalenia tkanki łącznej,
D.  rumienia wielopostaciowego.

Zadanie 0.
Do czynników modyfikowalnych wywołujących podagrę NIE należy:

A.  spożywanie alkoholu,
B.  dieta purynowa,
C.  pochodzenie społeczne,
D.  wysiłek fizyczny.

Zadanie 0.
Zgodnie z wytycznym WHO osteoporozę zaawansowaną rozpoznaje się
i  określa  na  podstawie  pomiaru  gęstości  mineralnej  kości,  kiedy
T-score jest:

A .  mniejsze od (-) 2.5, z obecnością złamań,
B.  mniejsze od (-) 2.5, bez złamań,
C.  od (-) 1.0 do (-) 2.5,
D.  od (-) 1.0.



Zadanie 0.
W  jakiej  pozycji  należy  ułożyć  chorego  do  punkcji  stawu
kolanowego?

A . leżącej  na  plecach,  z  podparciem  stawu  kolanowego
wałkiem,

B . siedzącej  na  krześle  bez  oparcia,  z  kończyną
wyprostowaną w stawie kolanowym,

C . siedzącej  na  krześle  z  oparciem,  z  kończyną  zgiętą  w
stawie kolanowym,

D . siedzącej  na  krześle  z  oparciem  z  lekkim  odchyleniem
tułowia ku tyłowi.

Zadanie 0.
D o szybko i  krótkodziałających beta 2-mimetyków wziewnych NIE
należy:

A.  salbutamol,
B.  fenoterol,
C.  salmeterol,
D.  terbutalina.

Zadanie 0.
Próbka krwi na oznaczenie histaminy powinna być transportowana
do laboratorium:

A.  do 60 minut w pojemniku transportowym z lodem,
B.  do 2 h w pojemniku transportowym ogrzanym,
C.  do 3 h w pojemniku transportowym ciśnieniowym,
D.  do 4 h tylko w pojemniku transportowym.

Zadanie 0.
Objawy w chorobie posurowiczej występują:

A.  natychmiast po podaniu surowicy lub penicyliny,
B.  po 2 godzinach od podania surowicy lub penicyliny,
C.  po dobie od podania surowicy lub penicyliny,
D.  po 7-10 dniach od podania surowicy lub penicyliny.

Zadanie 0.
Obrzęk naczynioruchowy Quinckiego zajmuje najczęściej:

A . twarz,  wargi,  błony  śluzowe  jamy  ustnej,  gardła,
krtani, części odsiebne kończyn, narządy płciowe,

B.  klatkę piersiową i kończyny górne,
C.  klatkę piersiową i kończyny dolne oraz narządy płciowe,
D.  brzuch, narządy płciowe oraz kończynę dolną lewą.



Zadanie 0.
Z wykwitów pierwotnych powstaje:

A .  plama,
B.  pęcherzyk,
C.  guzek,
D.  nadżerka.

Zadanie 0.
Alergią typu opóźnionego jest:

A .  pokrzywka ostra,
B.  wstrząs anafilaktyczny,
C.  wyprysk zawodowy,
D.  obrzęk naczynioruchowy Quinckego.

Zadanie 0.
Rozpoznanie  AIDS  stawia  się  w  chwili  zdiagnozowania  u  osoby
wirusa  HIV.  O  zaawansowanym  niedoborze  odporności  stanowią
również  różne  schorzenia,  w  tym  nowotwory.  Jednym  z  z
nowotworów definiujących AIDS jest:

A .  chłoniak Hodgkina,
B.  szpiczak mnogi,
C.  mięsak Kaposiego,
D.  nowotwór jajnika.

Zadanie 0.
Każda krew jest potencjalnie zakaźna, w związku z tym:

A . każde  narzędzie  i  całe  użyte  wyposażenie  musi  być
traktowane  jako  potencjalne  źródło  patogenów
przenoszonych przez krew,

B . każde  narzędzie  i  całe  użyte  wyposażenie  nie  musi  być
traktowane jako potencjalne źródło patogenów,

C . wyłącznie  wyposażenie  powinno  być  traktowane  jako
potencjalne źródło patogenów,

D . wyłącznie  narzędzia  ostre  powinny  być  traktowane  jako
źródło patogenów.

Zadanie 0.
Aby  rozpoznać  nierzeżączkowe  zapalenie  cewki  moczowej  należy
pobrać do badania:

A . rozmaz  z  wydzieliny  szyjki  macicy  barwiony  metodą
Gramma,

B . wydzielinę z cewki moczowej lub szyjki macicy i wykonać
test na obecność chlamydia trachomatis,

C . śl inę lub płyn mózgowo-rdzeniowy na obecność chlamydia
trachomatis,

D.  próbkę krwi na PCR oraz posiew.



Zadanie 0.
Zmiany  wypryskowe,  drobne  plamki  w  miejscu  ukłuć,  świąd,
któremu towarzyszą przeczosy po zadrapaniach charakterystyczne
są dla:

A.  węgrzycy,
B.  włosogłówczycy,
C.  wszawicy,
D.  włośnicy.

Zadanie 0.
W  pielęgnacji  chorego  w  stanie  otępiennym do  prawidłowych  NIE
należy następujący sposób postępowania:

A . nadopiekuńczość,  wyręczanie  pacjenta  ze  wszystkich
czynności,  ograniczanie  samodzielności  chorego  ze
względu na jego bezpieczeństwo,

B . zapewnienie  dostatecznej  i lości  ruchu,  właściwe
leczenie,  odżywianie,  profilaktyka  zaburzeń  i  schorzeń,
optymalna podaż płynów, snu, kontrola konsumpcji używek
i leków,

C . unikanie  częstych  zmian,  zbyt  dużych  wymagań  wobec
chorego,  pośpiechu,  zachowań  i  sytuacji,  które  mogą
wzmagać niepewność pacjenta,

D . dokładna obserwacja i kontrola funkcji organizmu, pomoc
w  przezwyciężaniu  obciążeń  psychicznych,  stwarzanie
możliwości utrzymania aktywności fizycznej i umysłowej,

Zadanie 0.
Drżenie  spoczynkowe,  sztywność  mięśniowa  oraz  spowolnienie
ruchowe  to  triada  objawów  klinicznych  choroby  Parkinsona.
Pojawia  się  na  skutek  postępującego  i  znacznego  niedoboru
neuroprzekaźnika, którym jest:

A .  acetylocholina,
B.  dopamina,
C.  adrenalina,
D.  serotonina.

Zadanie 0.
Utrata  masy  i  si ły  mięśniowej  powstająca  w  procesie  starzenia,
potęgowana  przez  zmniejszenie  aktywności  fizycznej  i
współistniejące choroby, to:

A .  kserostomia,
B.  fizjoskleroza,
C.  sarkopenia,
D.  polipragmazja.



Zadanie 0.
Które  z  wymienionych  poniżej  leków,  w  połączeniu  z  doustnymi
lekami  hipoglikemizującymi,  szczególnie  pochodnymi
sulfonylomocznika,  wyzwalają  potencjalnie  silniejszy  efekt
hipoglikemizujący u osób starszych?

A.  kortykosteroidy,
B.  niesteroidowe leki przeciwzapalne,
C.  leki przeciwarytmiczne,
D.  leki psychotropowe.

Zadanie 0.
Oceny  sprawności  procesów  poznawczych  pacjenta  w  wieku
podeszłym można dokonać przy użyciu:

A.  testu Tinetti, skali Bradena,
B.  testu rysowania zegara, MMSE, AMTS,
C.  skali Barthel, ADL, IADL, TUG,
D.  skali Norton, GDS, wskaźnika BMI.

Zadanie 0.
Konsekwencją  upadków  osób  w  wieku  podeszłym,  o  charakterze
psychologicznym jest występowanie tzw. zespołu:

A.  utrwalonych zaburzeń równowagi,
B.  splątaniowego,
C.  poupadkowego (post fall syndrome),
D.  nazywanym zjawiskiem zamrożenia (freezing).

Zadanie 0.
Starczą dalekowzroczność, określa się jako:

A.  zwyrodnienie plamki żółtej (AMD),
B.  presbyacusis,
C.  presbyopię,
D.  kataraktę.

Zadanie 0.
Postawa  pacjenta  wobec  starości  charakteryzująca  się  brakiem
zaufania do otoczenia, odrzucaniem pomoc innych, pesymistycznym
patrzeniem na starość, to wg Bromleya postawa:

A.  aktywna,
B.  bierna,
C.  wyczekująca, obronna,
D.  agresywna.



Zadanie 0.
Rodzaj  konfliktu,  który  wyraża  się  negatywnym  stosunkiem  do
ludzi,  z  którymi  znaleźliśmy  się  w  sytuacji  konfliktu  i
towarzyszą  mu  silne  negatywne  emocje,  niezrozumiałe
stereotypowe  spostrzeganie  ludzi,  z  którymi  się  zgadzamy  to
konflikt:

A .  relacji,
B .  danych,
C.  wartości,
D.  interesów.

Zadanie 0.
Herbert Fensterheim to:

A.  autorytet w sferze negocjacji,
B .  autor koncepcji analizy transakcyjnej,
C.  jeden z pionierów treningu asertywności,
D.  twórca psychoanalizy.

Zadanie 0.
Wybór formy organizacyjnej w edukacji zdrowotnej, zależy od:

A.  celów, wieku, liczby osób, miejsca i czasu,
B.  sugestii osób związanych zawodowo z edukatorem,
C . oddziaływania  społecznego,  mającego  na  celu

internalizowanie,
D.  propozycji grupy poddawanej edukacji.

Zadanie 0.
Celem działań edukacyjnych jest uzyskanie:

A . mobilizacji  pacjenta  do  czytania  przekazywanych  mu
ulotek traktujących o zdrowiu,

B.  wyuczenia samoobserwacji,
C . umacniania  w  pozytywnym  nastawieniu  do  procesu

zdrowienia,
D . pożądanych  zmian  w  zachowaniu  człowieka  chorego  i

zdrowego.



Zadanie 0.
Wsparcie społeczne jest to:

A . wszelkiego  rodzaju  dostępna  pomoc  płynąca  z  powiązań
człowieka z innymi ludźmi, grupami bądź instytucjami,

B . pomoc  udzielana  ludziom  ze  strony  instytucji
społecznych,

C . pomoc  w  przystosowaniu  do  życia  społecznego  i
wywiązywania  się  z  ról  społecznych  osób
niepełnosprawnych oraz po ciężkiej chorobie,

D . wspieranie  rozwoju  stowarzyszeń  oraz  grup
samopomocowych  oraz  ich  uczestnictwa  w  życiu
społecznym.

Zadanie 0.
Czym różni się grupa pierwotna od grupy wtórnej?

A.  rodzajem więzi społecznej,
B.  rodzajem roli społecznej,
C.  procesem socjalizacji,
D.  stosunkami społecznymi.

Zadanie 0.
Pielęgniarka,  położna  jest  zwolniona  z  obowiązku  zachowania  w
tajemnicy informacji związanych z pacjentem, w przypadku:

A.  śmierci pacjenta,
B.  zgody rodziny,
C . gdy  zachowanie  tajemnicy  może  stanowić

niebezpieczeństwo  dla  życia  lub  zdrowia  pacjenta  lub
innych osób,

D.  we wszystkich wymienionych przypadkach.

Zadanie 0.
Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma:

A.  osoba upoważniona przez pacjenta za życia,
B.  przedstawiciel ustawowy pacjenta,
C.  opiekun faktyczny pacjenta,
D.  wszyscy wymienieni.



Zadanie 0.
Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej to:

A . licencja  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej,  posiadanie
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  uzyskiwana  po  spełnieniu  określonych
wymagań,

B . zewnętrzny  proces  oceny  zakładów  opieki  zdrowotnej,
dobrowolnie  poddających  się  takiej  ocenie,  który  polega
n a  ustalaniu  stopnia  zgodności  z  wcześniej  znanymi
standardami,

C . określone  wymagania  stawiane  jednostkom  opieki
zdrowotnej,

D . podejmowanie  działań w przypadkach ocen  negatywnych,
otrzymanych od ankietowanych pacjentów.

Zadanie 0.
Który  z  etapów  racjonalnego  procesu  rozwiązywania  problemów
wymaga podjęcia decyzji?

A.  zbadanie sytuacji,
B.  opracowanie wariantów,
C.  ocena wariantów i wybór najlepszego,
D.  wdrożenie działań i ich ocena.

Zadanie 0.
Zasada ubezpieczenia zdrowotnego polegająca na tym, że fundusz
powstały  ze  składek  sprawuje  opiekę  zgodnie,  z  którą  publiczny
system  opieki  zdrowotnej  umożliwia  finansowanie  opieki  nad
ludźmi  chorymi  i/lub  uboższymi  przez  ludzi  zdrowych  i/lub
bogatszych, nosi nazwę:

A.  utylitaryzmu społeczego,
B.  solidaryzmu społecznego,
C.  indywidualizmu społeczego,
D.  egalitaryzmu społecznego.

Zadanie 0.
Wykres Ishikawy:

A.  pozwala na znalezienie przyczyn wad,
B.  jest narzędziem kontroli usług medycznych,
C.  jest narzędziem stosowanym tylko w przemyśle,
D.  jest narzędziem stosowanym w zarządzaniu personelem.



Zadanie 0.
Promocja zdrowia według dokumentu "Karta Ottawska" oznacza:

A . proces  umożliwiający  każdemu  człowiekowi  zwiększenie
oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i
utrzymania,

B . proces  mający  na  celu  poprawę  stanu  zdrowia
społeczeństwa,

C . system  kształcenia  jednostek  i  społeczeństwa  w  zakresie
utrzymania  pełnej  sprawności  psychicznej,  f izycznej  i
społecznej,

D . działania podejmowane przez ochronę zdrowia i mające na
celu  poprawę  lub  utrzymanie  pełnej  sprawności
psychicznej, fizycznej i społecznej.

Zadanie 0.
Najmniejszy wpływ na zdrowie jednostki ma/mają:

A.  ochrona zdrowia,
B.  styl życia,
C.  środowisko fizyczne i społeczne,
D.  czynniki genetyczne.

Zadanie 0.
Palenie  tytoniu,  siedzący  tryb  życia,  otyłość,  zbyt  duże
napięcie psychiczne zalicza się do mierników zdrowia:

A.  negatywnych,
B.  pozytywnych,
C.  narażenia (ryzyka),
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe.

Zadanie 0.
Badając  orientację  allopsychiczną  oceniamy  wiedzę  pacjenta
dotyczącą:

A.  tożsamości własnej osoby,
B.  emocji towarzyszących badaniu,
C.  miejsca, czasu i przestrzeni badania,
D.  zaburzeń spostrzegania.

Zadanie 0.
Pierwszy  ton  serca  (T1)  jest  najgłośniejszy  nad  koniuszkiem
serca. Powstaje on w następstwie zamknięcia zastawek:

A.  trójdzielnej i pnia płucnego,
B.  dwudzielnej i aorty,
C.  dwudzielnej i pnia płucnego,
D.  dwudzielnej i trójdzielnej.



Zadanie 0.
Do zaburzeń jakościowych świadomości NIE należy:

A.  osłupienie,
B.  delirium,
C.  zespół zamroczeniowy,
D.  śpiączka.

Zadanie 0.
Chód  podczas,  którego  chory  niedostatecznie  zgina  kończyny  w
stawach  kolanowych,  z  trudnością  odrywa  stopy  od  podłoża,
pociąga stopami po podłożu, chodzi na palcach, nazywa się:

A .  spastycznym,
B.  ataktycznym,
C.  brodzącym,
D.  kaczkowatym.

Zadanie 0.
Wskaż  FAŁSZYWE  twierdzenie  dotyczące  anatomii  układu
oddechowego:

A.  szczyty płuc znajdują się 5 cm powyżej obojczyka,
B . płat  środkowy  płuca  prawego  jest  dostępny  w  badaniu

fizykalnym z przodu i z boku klatki piersiowej,
C.  płuco lewe ma dwa płaty,
D.  podczas wdechu przepona unosi się ku górze.

Zadanie 0.
Wole endemiczne tarczycy spowodowane jest:

A .  nadczynnością tarczycy,
B.  chorobą Gravesa-Basedowa,
C.  zapaleniem tarczycy typu Hashimoto,
D.  niedoborem jodu.



Zadanie 0.
Oddech wzdychający charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
kolejnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną  pojedynczymi,  głębszymi  oddechami,  często
połączone ze słyszalnym westchnieniem.

Zadanie 0.
Punkt Erba to:

A . miejsce  rzutu  zastawki  dwudzielnej  na  ścianę  klatki
piersiowej,

B.  miejsce osłuchiwania szmeru tarczycowego,
C.  rzut zastawki aorty na ścianę klatki piersiowej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 0.
Tamponadę  worka  osierdziowego  można  podejrzewać,  jeśli  w
badaniu EKG obserwujemy:

A.  uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach kończynowych,
B . niski  woltaż  zespołów  QRS  i  załamka  T  we  wszystkich

odprowadzeniach,
C.  prawogram i zwolnienie akcji serca,
D.  blok prawej odnogi pęczka Hisa, wysokie załamki T.

Zadanie 0.
Dyzartria, jest to:

A .  utrata głosu, rozumowanie prawidłowe,
B . zmiana  siły,  barwy  i  tonacji  głosu,  który  brzmi  jak

chrypka lub szept,
C . mowa  nosowa,  niewyraźna,  ale  treść  zachowana  -

uszkodzona  kontrola  mięśni  warg,  języka,  podniebienia
lub gardła,

D . zaburzenie  "tworzenia"  lub  rozumienia  mowy,  w  wyniku
uszkodzenia ośrodków mowy w korze mózgu.



Zadanie 0.
Młoda  kobieta  podczas  badania  piersi  wyczuła  u  siebie  guzek.
Jest  on  niebolesny,  bardzo  ruchomy,  miękki,  sprężysty,
pojedynczy, okrągły. Prawdopodobnie jest, to:

A .  torbiel,
B.  rak,
C.  zwapnienie,
D.  gruczolako-włókniak.

Zadanie 0.
Przewlekła  niewydolność  naczyń  tętniczych  charakteryzuje  s ię
m.in. następującymi objawami, z WYJĄTKIEM:

A.  osłabienie lub brak tętna,
B.  temperatura kończyn obniżona,
C.  pobolewanie wyłącznie przy opuszczeniu kończyny,
D.  zanik owłosienia na kończynach dolnych.

Zadanie 0.
Objaw Blumberga (objaw otrzewnowy) charakteryzuje się:

A . zatrzymywaniem  wdechu  podczas  obmacywania  prawego
górnego kwadrantu brzucha,

B.  bolesnością podczas ostukiwania okolicy lędźwiowej,
C . bolesnością  podczas  wstrząsania  okolicy  podżebrza

prawego,
D . występowaniem  bólu  podczas  szybkiego  cofania  ręki

uciskającej brzuch.

Zadanie 0.
Prawidłowo, pacjent powinien słyszeć szept z odległości ok.:

A .  5-6 m,
B.  8 m,
C.  9 m,
D.  10 m.

Zadanie 0.
Podczas  postępowania  resuscytacyjnego  muszą  być  rozważone
potencjalnie  odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia,
(4H i 4T). Do analizowanych 4H, NIE należy:

A.  hipoksja,
B.  hipowolemia,
C.  hiperchlorhydria,
D.  hipotermia.



Zadanie 0.
U pacjenta z podejrzeniem odmy prężnej, drżenie głosowe:

A.  jest prawidłowe,
B.  jest wzmożone,
C.  jest zmniejszone,
D.  zanika.

Zadanie 0.
Deficyt tętna, jest to różnica między:

A . częstością  akcji  serca  a  tętnem  na  obwodzie,  przy  czym
tętno na obwodzie jest znacznie szybsze,

B . częstością  akcji  serca  a  tętnem  na  obwodzie,  przy  czym
tętno na obwodzie jest znacznie wolniejsze,

C . tętnem mierzonym na  tętnicy  promieniowej,  a  tętnem na
tętnicy łokciowej,

D . tętnem mierzonym na  tętnicy  promieniowej,  a  tętnem na
tętnicy udowej po tej samej stronie ciała.

Zadanie 0.
Badanie  objawu  Lasseque'a  jest  badaniem  oceniającym
nieprawidłowości:

A .  w obrębie kręgosłupa i korzeni nerwowych,
B.  w obrębie nerwów okoruchowych,
C.  w zakresie stężenia jonów wapnia we krwi,
D.  rotacji w stawie biodrowym.

Zadanie 0.
W badaniu EKG, cecha jest to:

A .  najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B.  wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C.  amplituda zespołu RS,
D.  szybkość przesuwu papieru.

Zadanie 0.
Anisocoria, jest to:

A .  wielkość źrenic,
B.  nierówność źrenic,
C.  oczopląs wzrokowo-ruchowy,
D.  brak reakcji źrenic na światło.



Zadanie 0.
Sprawując  opiekę  nad  dorosłym  chorym  gorączkującym,
pielęgniarka  prowadząca  bilans  płynów,  musi  uwzględnić
niewidzialne  parowanie,  które  zwiększa  się  przy  wzroście
temperatury o 1° Celsjusza i wynosi:

A .  200 ml/dobę,
B.  500 ml/dobę,
C.  1000 ml/dobę,
D.  1200 ml/dobę.

Zadanie 0.
Do modelu adaptacyjnego Calisty Roy NIE należy:

A.  osoba,
B.  pielęgniarka,
C.  środowisko,
D.  system.

Zadanie 0.
Hildegarda  Peplau  przedstawiła  model  pielęgniarstwa  w  oparciu
o :

A.  teorię samoopieki/deficytu samoopieki,
B.  relacje międzyludzkie,
C.  hierarchię potrzeb,
D.  unikatowe funkcje pielęgniarki.

Zadanie 0.
Hipoteza postawiona w badaniach, to:

A . zdanie,  wypowiedziane  w  zamiarze  dowiedzenia  się
czegoś, uzyskania zezwolenia na coś,

B . poważne  zagadnienie,  zadanie  wymagające  rozwiązania,
kwestia do rozstrzygnięcia,

C . twierdzenie,  co  do  którego  istnieje  pewne
prawdopodobieństwo, że będzie to rozwiązanie,

D . system  założeń  i  reguł,  pozwalający  na  uporządkowanie
teoretycznej działalności.

Zadanie 0.
Badania  obserwacyjne  retrospektywne,  jako  często  stosowana
metoda w badaniach klinicznych, nazwane są inaczej badaniami:

A.  prospektywnymi,
B.  kohortowymi,
C.  kliniczno - kontrolnymi,
D.  eksperymentalnymi.



Zadanie 0.
Zadania  i  czynności  zawodowe  wynikające  z  rol i  zawodowej
pielęgniarki po raz pierwszy w Polsce określiła:

A .  Teresa Kulczyńska,
B.  Jadwiga Suwczyńska,
C.  Zofia Szklenkierówna,
D.  Rachela Hutner.

Zadanie 0.
Medal  Florencji  Nightingale  przyznawany  jest  pielęgniarkom
przez:

A.  Międzynarodową Radę Pielęgniarek,
B.  Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek,
C.  Światową Organizację Zdrowia,
D.  Międzynarodowe Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża.

Zadanie 0.
Spamowanie, to:

A . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do jednego adresata,

B . czytanie  różnego  rodzaju  pism  i  reklam  z  elektronicznej
skrzynki odbiorczej,

C . wysyłanie  dużej  i lości  korespondencji  za  pomocą  poczty
elektronicznej do wielu adresatów,

D . próba  doręczenia  wiadomości  elektronicznej  do  osoby,
która  nie  chciała  je j  otrzymać  i  nie  prosiła  o  je j
dostarczenie.

Zadanie 0.
Skala Likerta jest narzędziem do badania:

A.  tylko opinii respondentów,
B.  opinii respondentów oraz poziomu ich zdecydowania,
C.  interwałów między opiniami respondentów,
D.  poziomu trafności odpowiedzi respondentów.

Zadanie 0.
Rozkład normalny, zwany rozkładem Gaussa-Laplace'a, ma kształt:

A .  funkcji wykładniczej,
B.  krzywej dzwonowej,
C.  kielicha,
D.  odwróconej sinusoidy.



PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 110413
GRUPA 1
Zadanie 1.
Kontrapulsacja  wewnątrzaortalna  jest  metodą  inwazyjnego
leczenia kardiologicznego w sytuacji:

A .  niewydolności serca,
B.  zawału podwsierdziowego,
C.  zaburzeń rytmu serca,
D.  zaburzeń przewodzenia.

Zadanie 2.
W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać:

A.  insulinę,
B.  glukagon,
C.  tyroksynę,
D.  potas.

Zadanie 3.
D o  powstawania  zakażeń  szpitalnych  układu  moczowego,
szczególnie predysponuje:

A . płeć  męska,  przepuklina  pachwinowa,  przyjmowanie
poniżej 1000 ml. płynów na dobę,

B . przyjmowanie  niesterydowych  leków  przeciwzapalnych,
otyłość, długotrwała hospitalizacja,

C . długotrwała  antybiotykoterapia,  niesprawność  w
poruszaniu się, klimakterium,

D . płeć  żeńska,  instrumentacja  dróg  moczowych,  obniżona
odporność.

Zadanie 4.
Z powodu zaburzonego metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego u
osób  starszych,  na  skutek  hipoglikemii,  hipoksji,
niedożywienia,  infekcji,  chorób  przewlekłych,  zaburzeń
wodno-elektrolitwych,  a  także  zatruć,  które  zakłócają
homeostazę pacjenta w wieku podeszłym, może wystąpić:

A.  depresja,
B.  majaczenie (delirium),
C.  senność patologiczna,
D.  udar mózgu.



Zadanie 5.
W opiece nad pacjentem geriatrycznym niepełnosprawnym dąży się
do:

A . zaplanowania  takiej  i lości  obowiązków  domowych,  aby
zapobiec  wystąpieniu  wtórnej  niesprawności
funkcjonalnej,

B . motywowania  do  samodzielnego  wykonywania  czynności
życia codziennego mimo występujących trudności,

C . wyręczania w niektórych czynnościach samoobsługowych,
aby zapobiec przemęczaniu się,

D . spełniania  wszystkich  próśb  pacjenta,  aby  nie  pogarszać
jego stanu emocjonalnego.

Zadanie 6.
Pacjentowi  po  zabiegu  operacyjnym  przeprowadzonym  w
znieczuleniu  ogólnym,  przetoczono  1  jednostkę  koncentratu
krwinek  czerwonych  (KCK).  W  ciągu  24h  wystąpiły  następujące
objawy:  gorączka,  dreszcze,  zaburzenia  oddychania,  pokrzywka,
wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi.  Zaobserwowano  również,  że
pacjent oddaje ciemny mocz. Powyższe objawy świadczą o:

A.  ostrym odczynie hemolitycznym,
B.  ostrym zatorze powietrznym,
C.  ostrej reakcji anafilaktycznej,
D.  ostrym przeciążeniu żelazem.

Zadanie 7.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest:

A . podejrzenie  choroby  niedokrwiennej  serca,  u  osób  z
bólami  w klatce  piersiowej  i  prawidłowym lub wątpliwym
spoczynkowym zapisie EKG,

B . wykrycie  przebiegającej  bezobjawowo  choroby
niedokrwiennej  serca,  u  osób  z  grupy  wysokiego  ryzyka
zachorowania,

C . ocena  tolerancji  wysiłku  i  rokowania  po  zawale  serca,
diagnostyka zaburzeń rytmu,

D.  świeży zawał mięśnia sercowego.

Zadanie 8.
Zaparcia w przewlekłej niewydolności krążenia są spowodowane:

A.  przewlekłą farmakoterapią,
B.  powiększeniem wątroby,
C.  spadkiem aktywności fizycznej,
D.  zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit.



Zadanie 9.
W celu zminimalizowania świądu u pacjenta z atopowym zapaleniem
skóry NIE należy zalecać:

A.  noszenia luźnych, bawełnianych ubrań,
B . przebywania  w  pomieszczeniach,  w  których  temperatura

oscyluje w granicach 20ºC,
C.  wycierania skóry szorstkim ręcznikiem,
D.  stosowania emolientów nawilżających skórę,

Zadanie 10.
W  leczeniu astmy, POChP podczas stosowania wziewnych leków z
grupy  glikokortykosteroidów  należy  po  inhalacji  leku  z  użyciem
ustnika:

A.  podać lek rozszerzający oskrzela,
B.  wypłukać jamę ustną wodą,
C.  podać posiłek,
D.  umyć twarz.

Zadanie 11.
W chorobie posurowiczej charakterystyczna jest:

A . n a  skórze  silnie  swędząca,  pokrzywkowata,  odro-  lub
szkarlatyno-  podobna  osutka,  gorączka,  bóle  stawowe
oraz duszność i bóle brzucha,

B.  gorączka, bóle stawowe oraz duszność i bóle brzucha,
C.  złe samopoczucie, duszność i bóle brzucha,
D . silnie  swędząca,  pokrzywkowata,  odro-  lub  szkarlatyno-

podobna osutka.

Zadanie 12.
Objaw krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego może
wystąpić u osoby:

A.  stosującej często ibuprofen,
B.  leczonej hipotensyjnie,
C.  stosującej paracetamol,
D.  stosującej leki przeciwcukrzycowe.

Zadanie 13.
Podczas  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  powietrze  z  mankietu
powinno być wypuszczane z prędkością:

A.  dobrze tolerowaną przez chorego,
B.  aby nie przekroczyć ogółem 90 sekund,
C . powodującą  spadek  słupa  rtęci  lub  obniżenie  wskazówki

manometru o 2-3 mm Hg na sekundę,
D . powodującą  spadek  słupa  rtęci  lub  obniżenie  wskazówki

manometru o 4-5 mm Hg na sekundę.



Zadanie 14.
Chorobę zwyrodnieniową stawów charakteryzuje:

A.  powiększenie szpary stawowej, narośla kostne,
B.  poszerzenie szpary stawowej,
C.  zwężenie szpary stawowej, osteofity.
D.  zrośnięcie szpary stawowej.

Zadanie 15.
W  okresie  zaostrzenia  reumatoidalnego  zapalenia  stawów  (RZS)
zaleca się:

A . uruchomienie stawów, ciepłe okłady,  dbanie o  wyprost  w
stawach kolanowych,

B . leżenie  w  łóżku,  prawidłowe  ułożenie  chorego,
profilaktyka przykurczy, walka z bólem,

C . rehabilitacja  lecznicza,  włączenie  jak  najszybciej
ćwiczeń, zalecana krioterapia,

D . leczenie  przeciwbólowe,  ćwiczenia  wzmacniające  si łę
mięśni.

Zadanie 16.
Do objawów hipoglikemii NIE należy:

A.  głód, drżenie, osłabienie,
B.  podniecenie, niepokój, poty, bladość, bóle głowy,
C.  nadmierne pragnienie,
D.  kołatanie, szybkie bicie serca.

Zadanie 17.
Zmiany  wypryskowe,  drobne  plamki  w  miejscu  ukłuć,  świąd,
któremu towarzyszą przeczosy po zadrapaniach charakterystyczne
są dla:

A.  węgrzycy,
B.  włosogłówczycy,
C.  wszawicy,
D.  włośnicy.



Zadanie 18.
Pacjent,  u  którego  rozpoznano  dusznicę  bolesną,  w  sytuacji
napadu bólowego powinien:

A . przyjąć  tabletkę  przeciwbólową,  odpocząć,  zapewnić
dopływ świeżego powietrza,

B . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę  i
tabletkę przeciwbólową,

C . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  po  trzech  kolejnych  dawkach  -
wezwać pogotowie,

D . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  powtórzyć  po  20  min.  dawkę
nitrogliceryny.

Zadanie 19.
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/NIE są:

A.  uczucie silnego pragnienia,
B.  suchość błon śluzowych,
C.  obrzęki obwodowe ciała,
D.  zaburzenia psychiczne.

Zadanie 20.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
skalę:

A.  ESC,
B.  TIMI,
C.  AVPU,
D.  NYHA.

Zadanie 21.
D o  najczęstszych  powikłań  poprzetoczeniowych,  dotyczących
przetaczania krwi, je j składników lub produktów krwiopochodnych
zalicza się:

A .  przeciążenie krążenia i wstrząs anafilaktyczny,
B.  reakcje gorączkowe i alergiczne,
C . zakażenie  przenoszone  drogą  krwi  i  zapalenie  wątroby

typu B i C,
D.  wstrząs septyczny.



Zadanie 22.
Do typowych objawów nadczynności tarczycy należą:

A . spowolnienie  funkcji  psychicznych  i  motorycznych,
senność, suchość skóry, obrzęki tkanki podskórnej,

B . uczucie  gorąca,  drżenie  rąk,  kołatanie  serca,
chudnięcie, wzmożona potliwość,

C . drżenie  rąk,  kołatanie  serca,  spowolnienie  funkcji
psychicznych, chudnięcie,

D . kołatanie serca, wzmożona potliwość, nadmierna senność,
uczucie gorąca, nadmierna masa ciała.

Zadanie 23.
Insulina analogowa szybkodziałająca może być podana:

A . bezpośrednio przed posiłkiem, ewentualnie po posiłku (w
zależności od poziomu glikemii),

B .  bezpośrednio przed posiłkiem, nigdy po posiłku,
C.  nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem,
D.  30 minut przed posiłkiem.

Zadanie 24.
W trakcie trwania częstoskurczu nadkomorowego NIE należy:

A.  wykonywać próby Valsalvy przy zamkniętej głośni,
B.  wykonywać obustronnego ucisku na zatokę szyjną,
C . podawać  tylko  leków  antyarytmicznych,

beta-adrenolitycznych,
D . stosować  kardiowersji  elektrycznej  bez  uprzedniego

przygotowania.

Zadanie 25.
Zespół MAS (Morgagniego-Adamsa-Stokesa) charakteryzuje się:

A . długotrwałą  uratą  przytomności,  której  towarzyszą
objawy  prodromalne,  może  wystąpić  w  każdej  pozycji
chorego, również leżącej,

B . długotrwałą  uratą  przytomności,  której  zwykle  nie
towarzyszą  objawy  prodromalne,  może  wystąpić  w  każdej
pozycji chorego,

C . krótkotrwałą  uratą  przytomności,  której  towarzyszą
objawy  prodromalne,  może  wystąpić  w  każdej  pozycji
chorego,

D . krótkotrwałą  uratą  przytomności,  której  zwykle  nie
towarzyszą  objawy  prodromalne,  może  wystąpić  w  każdej
pozycji chorego, również leżącej.



Zadanie 26.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:

A.  bolesne oddawanie moczu,
B.  konieczność oddawania moczu w nocy,
C.  obecność białka w moczu,
D.  zwiększone wydalanie moczu.

Zadanie 27.
Rozcieńczanie i zagęszczanie moczu odbywa się w:

A.  cewce bliższej nerki,
B.  cewce dalszej nerki,
C.  pętli Henlego nerki,
D.  części korowej nerki.

Zadanie 28.
Objawami  klinicznymi  sugerującymi  tamponadę  serca,  są  między
innymi następujące objawy:

A . tachykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
duszność,

B . bradykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,
niepokój,

C . znaczne  poszerzenie  żył  szyjnych,  duszność  i  niepokój
chorego, spadek ciśnienia tętniczego krwi,

D . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
poszerzenie żył szyjnych.

Zadanie 29.
Objawem  przedawkowania  glikozydów  naparstnicy  są  wszystkie
poniższe z WYJĄTKIEM:

A . zaburzenia  rytmu  lub  przewodzenia,  najczęściej
tachykardia,

B.  zazwyczaj bradykardia zatokowa,
C.  nudności, wymioty, biegunka,
D.  zawroty głowy, zaburzenia widzenia.

Zadanie 30.
Palce pałeczkowate występują u osób z:

A .  chorobą niedokrwienną serca,
B.  zapaleniem mięśnia sercowego,
C.  ostrą niewydolnością serca,
D.  przewlekłym zespołem płucno-sercowym.



Zadanie 31.
Wskazaniem do biopsji nerki, jest:

A .  białkomocz o nieznanej etiologii,
B .  skaza krwotoczna w wyniku chorób nerek,
C.  wodonercze,
D.  zdiagnozowany nowotwór nerek.

Zadanie 32.
W  przewlekłej  obturacyjnej  chorobie  płuc,  uszkodzenie  płuc  jest
wynikiem palenia papierosów, ale także następstwem:

A . uwolnienia  mediatorów,  m.in.  histaminy,  enzymów
proteolitycznych,

B.  niedoboru antyproteaz, głównie Alfa1-antytrypsyny,
C.  zwiększenia stężenia ogólnego IgE,
D.  wytwarzania leukotrienów, prostaglandyny.

Zadanie 33.
Którzy chorzy na gruźlicę NIE są zakaźni?

A.  chorzy na gruźlicę płuc z rozpadem,
B.  chorzy na pozapłucne postacie gruźlicy,
C.  chorzy na gruźlicę oskrzeli,
D.  chorzy na gruźlicę krtani.

Zadanie 34.
Poliglobulia jest powikłaniem:

A.  ostrej niewydolności oddechowej,
B.  przewlekłej niewydolności oddechowej,
C.  ostrej niewydolności lewokomorowej,
D.  przewlekłej niewydolności lewokomorowej.

Zadanie 35.
Teoretyczne  założenia  pielęgnowania,  opracowane  w  1952  roku
przez Hildegardę Peplau, zwracały uwagę na znaczenie:

A.  metod pielęgnowania,
B.  organizacji pracy,
C.  osobowości pielęgniarki,
D.  warunków pracy.

Zadanie 36.
Formalną  edukację  pielęgniarską  chorego  hospitalizowanego
zapoczątkowała:

A.  F. Nightingale,
B.  V. Henderson,
C.  B. Neuman,
D.  H. Peplau.



Zadanie 37.
Jakie  zmiany  w  przewodzie  pokarmowym  są  charakterystyczne  u
osoby w wieku podeszłym?

A.  wzmożenie produkcji soków trawiennych,
B.  obniżona kwaśność soku żołądkowego,
C.  zwiększenie ruchliwości przewodu pokarmowego,
D . rozrost  błony  śluzowej  i  włókien  mięśniowych  przewodu

pokarmowego.

Zadanie 38.
Główną  rolę  w  leczeniu  POChP  odgrywają  między  innymi  leki
rozszerzające oskrzela, do których należą:

A . beta2-mimetyki,  leki  przeciwcholinergiczne,
metyloksantyny,

B.  leki antyhistaminowe, przeciwleukotrienowe, kromony,
C.  leki mukolityczne, glikokortykosteroidy, antybiotyki,
D . leki  antyhistaminowe,  glikokortykosteroidy,

beta-blokery.

Zadanie 39.
Sformułowanie  "Czy  odczuwa  Pan  ból  po  prawej  stronie?"  jest
pytaniem:

A.  otwartym,
B.  zamkniętym,
C.  naprowadzającym,
D.  medycznym.

Zadanie 40.
HbA1C oznacza średni poziom:

A.  glukozy we krwi w okresie ostatnich 2-3 miesięcy,
B.  glukozy we krwi w okresie ostatnich 2-3 tygodni,
C.  glukozy we krwi w ciągu ostatniej doby,
D.  hemoglobiny we krwi w okresie ostatnich 2-3 miesięcy.

Zadanie 41.
U  chorych  z  wrzodziejącym  zapaleniem  jelita  grubego,  w  diecie
należy ograniczyć:

A.  mięso drobiowe,
B.  gotowane warzywa,
C.  chude ryby,
D.  mleko pasteryzowane.



Zadanie 42.
Objawy  charakterystyczne  dla  niedokrwistości  z  niedoboru
witaminy B12:

A.  rozwijają się bardzo szybko,
B.  dotyczą w pierwszej kolejności zmian pulmonologicznych,
C.  dotyczą w pierwszej kolejności układu pokarmowego,
D . rozwijają  s ię  bardzo  powoli  i  podstępnie,  co  pozwala  na

fizjologiczną adaptację organizmu.

Zadanie 43.
Najczęstszą  przyczyną  niedoboru  żelaza  w  grupie  niedokrwistości
niedoborowych, jest:

A .  niewystarczająca podaż,
B.  upośledzone wchłanianie,
C.  wzmożone zapotrzebowanie,
D.  utrata wskutek przewlekłych krwawień.

Zadanie 44.
Typowy ból w dławicy piersiowej NIE jest zależny od:

A.  cyklu oddechowego,
B.  pozycji ciała,
C.  odpowiedzi A i B prawidłowe,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 45.
Zwiastunami encefalopatii wątrobowej są:

A.  apatia, stan splątania, nudności,
B.  tężyczka, zaburzenia orientacji, wymioty,
C.  zaburzenia orientacji oraz pobudzenie motoryczne,
D.  halucynacje, przemijająca ślepota, brak łaknienia.

Zadanie 46.
W  hierarchii  potrzeb,  A .  Maslow  wyszczególnia  następujące
potrzeby:

A . bezpieczeństwa,  biologiczne,  odżywiania,  uznania,
pracy, szacunku, wysokiej pozycji społecznej

B . miłości,  bezpieczeństwa,  informacji,  samorealizacji,
nauki, pracy,

C.  biologiczne, odżywiania, pracy, uznania, informacji,
D . biologiczne,  bezpieczeństwa,  miłości,  samorealizacji,

szacunku.



Zadanie 47.
Plwocinę do badania bakteriologicznego należy pobrać:

A.  rano po obudzeniu się,
B.  po spożyciu posiłku,
C.  wieczorem,
D.  o dowolnej porze dnia.

Zadanie 48.
Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu
pokarmów  płynnych  i  stałych  z  jamy  ustnej  przez  gardło  do
przełyku, to:

A .  dysfazja,
B.  dysfagia,
C.  dysplazja,
D.  dyzartria.

Zadanie 49.
Typowym objawem w moczówce prostej jest:

A .  polyuria,
B.  anuria,
C.  oliguria,
D.  nykturia.

Zadanie 50.
W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

A.  zmęczenie, skąpomocz,
B.  pienienie się moczu, obrzęki,
C.  brak pragnienia, zapach amoniaku z ust,
D.  wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 51.
Podczas torakocentezy jednorazowo NIE powinno się usunąć więcej
płynu niż:

A .  600 ml,
B.  1500 ml,
C.  1800 ml,
D.  2000 ml.

Zadanie 52.
Zmiany  skórne  o  podłożu  autoimmunologicznym  tzw.  obrzęk
przedgoleniowy jest objawem patognomonicznym:

A . obrzęku  śluzowatego  w  przebiegu  niedoczynności
tarczycy,

B.  choroby Hashimoto,
C.  choroby Graves-Basedova,
D.  choroby de Quervaina.



Zadanie 53.
Wchłanianie insuliny jest najszybsze po wstrzyknięciu:

A.  w obrębie brzucha,
B.  do tkanki podskórnej uda,
C.  do tkanki podskórnej ramion,
D.  do tkanki podskórnej w okolicy międzyłopatkowej.

Zadanie 54.
Test obciążenia glukozą wykonywany jest w celu:

A.  ustalenia dawek insuliny w cukrzycy jawnej,
B.  rozpoznania cukrzycy utajonej,
C.  sprawdzenia reakcji organizmu w wyrównanej cukrzycy,
D.  oceny glikozurii.

Zadanie 55.
Badanie ogólne moczu zwykle jest wykonywane w próbce pierwszej
lub  drugiej  porannej  porcji  moczu.  Po  pobraniu  próbki,  badanie
powinno być wykonane, nie później niż po:

A.  1 godzinie,
B.  2 godzinach,
C.  3 godzinach,
D.  4 godzinach.

Zadanie 56.
N a  podstawie  objawów  takich,  jak:  osłabienie,  skłonność  do
omdleń  (tendencja  do  stanów  hipoglikemii),  niska  tolerancja
wysiłków  fizycznych  i  sytuacji  stresowych,  chęć  spożywania
słonych  pokarmów,  brunatne  przebarwienia  skóry,  rozpoznajemy
pacjenta z:

A .  cukrzycą typu 1,
B.  jadłowstrętem psychicznym,
C.  chorobą Crohna,
D.  chorobą Addisona.

Zadanie 57.
Które  z  wymienionych  produktów  cechują  się  niskim  indeksem
glikemicznym?

A.  ziemniaki, banan, biały chleb pszenny,
B.  jabłko, mleko, fasola szparagowa,
C.  ryż, makaron, płatki kukurydziane,
D.  biały chleb pszenny, mleko, arbuz.



Zadanie 58.
Brak pośrednich postaci rozwojowych krwinek białych w rozmazie
krwi obwodowej, nosi nazwę:

A.  odczynu białaczkowego,
B.  przerwy białaczkowej,
C.  pancytopenii,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 59.
Do rozwoju zastoinowej marskości wątroby predysponuje:

A.  lamblioza,
B.  przewlekła niewydolność krążenia lewokomorowa,
C.  niewydolność żylna,
D.  przewlekła niewydolność krążenia prawokomorowa.

Zadanie 60.
Ostry napad dny moczanowej występuje najczęściej:

A .  w godzinach popołudniowych,
B.  we wczesnych godzinach rannych,
C.  w godzinach wieczornych,
D.  pora dnia nie ma znaczenia.

Zadanie 61.
Objawy  głównie  skórno-śluzówkowe,  związane  z  zaburzeniem
hemostazy  pierwotnej  (krwawienia  z  nosa,  łatwe  siniaczenie,
przedłużone  krwawienia  miesięczne)  to  objawy  skazy  krwotocznej
w :

A.  chorobie von Willebranda,
B.  hemofili i A,
C.  hemofili i B,
D.  zespole DIC.

Zadanie 62.
W jakim celu informujemy pacjenta ze zesztywniającym zapaleniem
stawów  kręgosłupa  (ZZSK),  o  konieczności  stałego  prowadzenia
ćwiczeń fizycznych?

A.  likwidacji sztywności porannej,
B.  zwiększenia napięcia mięśni,
C.  poprawy kondycji fizycznej,
D . utrzymania  odpowiedniej  postawy  oraz  ruchomości

kręgosłupa i klatki piersiowej.



Zadanie 63.
D o  późnych  objawów  przewlekłego  zapalenia  trzustki,
należy/należą:

A.  utrata masy ciała,
B.  wymioty,
C.  tłuszczowe stolce,
D.  żółtaczka.

Zadanie 64.
D o  działań  niepożądanych,  natychmiastowych,  związanych  z
podawaniem cytostatyków, należą wszystkie, Z WYJĄTKIEM:

A.  nudności,
B.  wymiotów,
C.  odczynu uczuleniowego,
D.  mielotoksyczności.

Zadanie 65.
Klasycznymi objawami guza nerki (triada Virchowa) NIE jest:

A .  guz wyczuwalny przez powłoki,
B.  ból w okolicy lędźwiowej,
C.  krwiomocz zwykle okresowy,
D.  zimno-brunatny odcień skóry.

Zadanie 66.
Bladość  skóry  i  śluzówek,  osłabienie,  skłonności  do  omdleń,
bicie  serca,  zawroty  i  bóle  głowy,  szum  w  uszach,  łatwe
męczenie się - są bardzo charakterystyczne dla:

A.  niedokrwistości z niedoboru żelaza,
B.  niedokrwistości hemolitycznej,
C.  ostrej białaczki szpikowej,
D.  wszystkich niedokrwistości.

Zadanie 67.
Niedokrwistość  złośliwa  może  być  spowodowana  zarażeniem
tasiemcem:

A.  bruzdogłowym,
B.  nieuzbrojonym,
C.  uzbrojonym,
D.  karłowatym.



Zadanie 68.
D o  najważniejszych  działań  pielęgniarskich  u  pacjenta  z
obrzękami pochodzenia nerkowego należy:

A . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  ułożonymi
poniżej  poziomu  serca,  prowadzenie  dobowej  zbiórki
moczu, pędzlowanie jamy ustnej,

B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej  z  zastosowaniem
udogodnień,  podanie  leków  rozkurczowych,  kontrola
parametrów hemodynamicznych,

C . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  uniesionymi  na
poziomie  serca,  prowadzenie  bilansu  wodnego,  pomiar
obrzęków, pomiar masy ciała,

D . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  bezpiecznej,  prowadzenie
dobowej  zbiórki  moczu,  podawanie  leków
antyhistaminowych, natłuszczanie skóry.

Zadanie 69.
Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną:

A.  niedokrwistości hypoplastycznej,
B.  wstrząsu oligowolemicznego,
C.  niedokrwistości sideropenicznej,
D.  niedokrwistości megaloblastycznej.

Zadanie 70.
U  pacjenta  w  trakcie  badania  fizykalnego  został  stwierdzony
dodatni  objaw  Goldflama,  który  świadczy  o  schorzeniach  w
obrębie:

A.  pęcherzyka żółciowego,
B.  wątroby,
C.  śledziony,
D.  nerek.

Zadanie 71.
Istotnym  założeniem  modelu  teoretycznego  pielęgniarstwa
Callisty Roy jest:

A .  humanistyczna troskliwość,
B.  adaptacja do środowiska,
C.  relacje pielęgniarka - pacjent,
D.  równowaga systemu otwartego.



Zadanie 72.
W  dnie  moczanowej  nadmierny  wysiłek  fizyczny,  palenie  tytoniu,
stres, nadużywanie alkoholu powodują:

A . znaczne obniżenie poziomu kwasu moczowego w surowicy
krwi,

B . nieznaczne obniżenie poziomu kwasu moczowego w surowicy
krwi,

C.  wzrost poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 73.
U  kobiet  stosujących  doustne  środki  antykoncepcyjne,  ryzyko
powikłań sercowo-naczyniowych zwiększa:

A.  dieta wegetariańska,
B.  palenie papierosów,
C.  siedzący tryb życia,
D.  alkohol.

Zadanie 74.
Przy  monitorowaniu  dobowego  bilansu  płynów  NIE  należy
uwzględniać:

A.  płynów podanych i.v.,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  żywienia pozajelitowego,
D.  płynów podanych per os.

Zadanie 75.
Konsekwencją  upadków  osób  w  wieku  podeszłym,  o  charakterze
psychologicznym jest występowanie tzw. zespołu:

A.  utrwalonych zaburzeń równowagi,
B.  splątaniowego,
C.  poupadkowego (post fall syndrome),
D.  nazywanym zjawiskiem zamrożenia (freezing).



Zadanie 76.
Dobowy profi l  glikemii  polega na oznaczeniu je j  poziomu rano na
czczo:

A . przed spożyciem każdego głównego posiłku,  dwie  godziny
p o każdym głównym posiłku, przed snem, o godzinie 24.00
oraz o godzinie 3.30,

B . przed spożyciem każdego głównego posiłku, przed snem, o
godzinie 24.00 oraz o godzinie 3.30,

C . następnie  dwie  godziny  po  wypiciu  przez  chorego  75g
glukozy rozpuszczonej w 250 ml wody,

D . następnie  dwie  godziny  po  wypiciu  przez  chorego  75g
glukozy rozpuszczonej w 250 ml wody oraz przed każdym
posiłkiem  głównym,  dwie  godziny  po  każdym  głównym
posiłku, przed snem, o godzinie 24.00.

Zadanie 77.
Krioprecypitat  po  rozmrożeniu  należy  przetoczyć  choremu  w
ciągu:

A.  dowolnego czasu,
B.  15 minut,
C.  30 minut,
D.  1 godziny.

Zadanie 78.
Określenie Wymiennik Węglowodanowy oznacza taką porcję danego
produktu, która dostarcza przyswajalne węglowodany w ilości:

A .  10 gram,
B.  50 gram,
C.  100 gram,
D.  150 gram.

Zadanie 79.
W leczeniu uzdrowiskowym pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem
stawów NIE zalecane są kąpiele:

A .  borowinowe,
B.  solankowe,
C.  siarczkowe,
D.  siarkowodorowe.

Zadanie 80.
D o  skal  wykorzystywanych  w  ocenie  ryzyka  wystąpienia  odleżyn
NIE należy skala:

A.  Braden,
B.  Waterlow,
C.  Katza,
D.  Norton.



Zadanie 81.
U  chorego  przebywającego  w  szpitalu  wykonano  doustny  test
tolerancji  glukozy.  Po  120  minutach  poziom glikemii  wyniósł  8,5
mmol/l (153mg%). Świadczy to o:

A.  prawidłowej tolerancji glukozy,
B.  nieprawidłowej tolerancji glukozy,
C.  cukrzycy,
D . konieczności powtórnego wykonania testu, ze względu na

błędny wynik.

Zadanie 82.
Poziom  samodzielności  chorego  przewlekle,  w  zakresie
podstawowych czynności życia codziennego, można ocenić stosując
skalę:

A.  Lawton,
B.  Barthel,
C.  Norton,
D.  IADL.

Zadanie 83.
Wskazaniem do nakłucia stawu jest/są:

A.  uzyskanie materiału do badania,
B.  usunięcie płynu,
C.  podanie leku,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 84.
Charakterystyczne  dla  niedokrwistości  Addisona-Biermera,
jest/są:

A . parestezje,  pęknięcia  w  kącikach  ust,  gładki  czerwony
język,

B . zaburzenia  czucia,  osłabienie  si ły  mięśniowej,  ból
brzucha, biegunki,

C.  skłonność do omdleń, tachykardia, nadmierny apetyt,
D.  bradykardia, osłabienie, duszność, szum w uszach.

Zadanie 85.
Szpik na badanie cytologiczne powinien być pobrany w ilości:

A .  0,1-0,5 ml,
B.  0,6-0,9 ml,
C.  1-2 ml,
D.  3-4 ml.



Zadanie 86.
Pacjent  po  nocnym  wypoczynku  odkrztusza  duże  i lości  ropnej
wydzieliny,  w  której  możemy  odróżnić  warstwy  i  jest  to
charakterystyczne dla:

A.  palaczy,
B.  nieżytu oskrzeli i ropnia płuc,
C.  rozstrzeni oskrzeli,
D.  nowotworu płuc.

Zadanie 87.
Aby  rozpoznać  nierzeżączkowe  zapalenie  cewki  moczowej  należy
pobrać do badania:

A . rozmaz  z  wydzieliny  szyjki  macicy  barwiony  metodą
Gramma,

B . wydzielinę z cewki moczowej lub szyjki macicy i wykonać
test na obecność chlamydia trachomatis,

C . śl inę lub płyn mózgowo-rdzeniowy na obecność chlamydia
trachomatis,

D.  próbkę krwi na PCR oraz posiew.

Zadanie 88.
O  miażdżycy  zarostowej  kończyn  dolnych  świadczą  następujące
objawy:

A . bóle  kończyn  dolnych,  uczucie  zimna,  parestezje,
zaburzenia troficzne,

B . nagły  si lny  ból  w  kończynie,  zimna,  blada  skóra,
zaburzenia czucia,

C . symetryczne  zblednięcie  palców,  obrzęk,  oziębienie,
zaburzenia czucia,

D . zaczerwienienie  skóry,  wzmożone  ucieplenie,  ból
kończyny, obrzęk.

Zadanie 89.
Do cech fizykalnych moczu należy:

A . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  gęstość  względna  i
pH,

B . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  białkomocz,
cukromocz, wałeczkomocz,

C.  cukromocz, białkomocz,
D.  krwiomocz, leukocyturia, wałeczkomocz, bakteriomocz.



Zadanie 90.
Wysiłek  fizyczny  w  cukrzycy  typu  I I  jest  jedną  z  podstawowych
metod leczenia mającą na celu:

A . zmniejszenie  masy  ciała  i  oporności  tkanek  obwodowych
na insulinę,

B . zwiększenie  produkcji  insuliny  przez  komórki  beta  wysp
Langerhansa,

C.  doraźne obniżenie poziomu glikemii,
D . zwiększenie  masy  mięśniowej  i  poprawę  wydolności

fizycznej chorego.

Zadanie 91.
Które z  wymienionych działań jest/są istotne w prewencji  chorób
nerek?

A.  skuteczne leczenie infekcji paciorkowcowych,
B.  szczepienia ochronne przeciw grypie,
C.  normalizowanie hemoglobiny glikozylowanej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 92.
Wskazaniem  bezwzględnym  do  leczenia  tlenem  w  niewydolności
oddechowej jest:

A . obniżenie  ciśnienia  parcjalnego  tlenu  we  krwi  tętniczej
(PaO2) w spoczynku <80 mm Hg,

B . obniżenie  ciśnienia  parcjalnego  tlenu  we  krwi  tętniczej
(PaO2) po wysiłku < 90 mm Hg,

C . obniżenie  ciśnienia  parcjalnego  tlenu  we  krwi  tętniczej
(PaO2) w spoczynku < 70mm Hg,

D . obniżenie  ciśnienia  parcjalnego  tlenu  we  krwi  tętniczej
(PaO2) w spoczynku <60 mm Hg.

Zadanie 93.
D o  oceny  sprawności  funkcjonalnej  osoby  starszej  stosowane  są
następujące narzędzia:

A.  skale: CBO, Barthel, Katza,
B.  skale: Norton, Hoena-Yara, BMI; test MMSE,
C . skale ADL, IADL, Barthel; testy: MMSE, GDS, równowagi i

chodu,
D.  test Tinetti, skala Bradena, skala Douglas.

Zadanie 94.
Pacjenci w wieku podeszłym z zapaleniem płuc NIE powinni:

A .  leżeć w pozycji płaskiej,
B.  być oklepywani i nacierani,
C.  mieć prowadzonej gimnastyki oddechowej,
D.  mieć stosowanych inhalacji, tlenoterapii.



Zadanie 95.
Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek:

A . zmiany  ciśnienia  onkotycznego  i  hydrostatycznego,
pogorszenia ukrwienia tkanek,

B . długotrwałego  unieruchomienia,  zmiany  ciśnienia
osmotycznego,

C . wysokich  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  i
niewydolności nerek,

D . zasadowicy  metabolicznej,  przepuszczalności  naczyń
włosowatych.

Zadanie 96.
Głównym źródłem witaminy B12 są:

A.  owoce cytrusowe, jarzyny, produkty zbożowe, ryby,
B.  jarzyny, owoce, mleko, pieczywo razowe,
C.  wątroba, nerki, mleko, jaja, mięso,
D.  drożdże, pomidory, żółtko jaj, orzeszki ziemne.

Zadanie 97.
Pacjenta z rozpoznaną małą odmą opłucnową należy ułożyć:

A.  na boku po stronie odmy,
B.  na plecach,
C.  na boku po stronie przeciwnej niż występuje odma,
D.  na brzuchu.

Zadanie 98.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej niewydolności nerek,
B.  ostrej niewydolności nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.

Zadanie 99.
Przełom  nadnerczowy  jest  wywołany  nagłym,  bardzo  znaczącym
niedoborem:

A.  kortykotropiny,
B.  aldosteronu,
C.  kortyzolu,
D.  tyroksyny.

Zadanie 100.
Pacjent,  po  wykonaniu  bronchoskopii,  może  spożyć  pierwszy
posiłek w czasie:

A .  od 0,5 do 1 godziny,
B.  od 2 do 3 godzin,
C.  od 4 do 5 godzin,
D.  od 6 do 7 godzin.



Zadanie 101.
Duszność  pochodzenia  oddechowego  -  wydechowa  o  charakterze
obturacyjnym (zaporowym) występuje w:

A.  zwłóknieniu płuc,
B.  odmie opłucnowej,
C.  astmie oskrzelowej,
D.  zrostach opłucnej.

Zadanie 102.
W e  wczesnej  diagnostyce  klinicznej  świeżego  zawału  serca,
największe znaczenie posiada oznaczenie:

A.  troponiny sercowej,
B.  dehydrogenazy mleczanowej,
C.  aminotransferazy asparaginowej,
D.  aminotransferazy alaninowej.

Zadanie 103.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest:

A .  ponaparstnicowe zaburzenie rytmu,
B.  napadowy częstoskurcz nadkomorowy,
C.  migotanie przedsionków,
D.  trzepotanie przedsionków.

Zadanie 104.
Dieta  wysokoenergetyczna,  niskoresztkowa,  bogata  w  witaminy,
białko, składniki mineralne, wskazana jest dla chorych z:

A .  kamicą pęcherzyka żółciowego,
B.  zespołem jelita drażliwego,
C.  wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego,
D.  owsicą.

Zadanie 105.
Opis  zdrowia,  najbliższy  współczesnej  definicji  zdrowia  WHO,
ujęła:

A.  F. Nightinghale,
B.  D. Orem,
C.  B. Neuman,
D.  V. Henderson.

Zadanie 106.
W  edukacji  pacjenta  z  rozpoznaną  stopą  cukrzycową
neuropatyczną, NIE należy zalecać:

A.  mycia stóp letnią wodą i osuszania,
B.  kontroli butów przed założeniem na stopy,
C.  używania termoforu gorącego i chodzenia boso,
D.  regularnej kontroli stóp w kierunku otarć.



Zadanie 107.
Występowanie  przynajmniej  trzech  z  pięciu  objawów,  takich  jak
uczucie  zmęczenia,  osłabienie,  niezamierzona  utrata  masy  ciała,
mała  aktywność  fizyczna,  wolne  tempo  poruszania  się,  określane
jest jako zespół:

A .  słabości (frailty),
B.  asteniczno-depresyjny,
C.  otępienny,
D.  geriatryczny.

Zadanie 108.
Zmiany  pozastawowe  charakterystyczne  dla  reumatoidalnego
zapalenia stawów, to:

A.  podwyższona temperatura ciała, drżenie kończyn,
B.  wzmożona potliwość okolic stawowych, gorączka,
C . ograniczona  ruchomość  w  stawach  dłoni,  niedokrwienie

kończyn,
D.  zapalenie naczyń obwodowych, guzki reumatoidalne.

Zadanie 109.
Bóle  głodowe  są  objawem  charakterystycznym  występującym  w
chorobie:

A.  wrzodowej dwunastnicy,
B.  wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
C.  wrzodowej żołądka,
D.  zapaleniu błony śluzowej żołądka.

Zadanie 110.
Pacjentowi  w  schyłkowej  niewydolności  nerek  NIE  należy
ograniczyć w diecie:

A .  białka,
B.  fosforu,
C.  potasu,
D.  witamin.

Zadanie 111.
Które  z  wymienionych  poniżej  leków,  w  połączeniu  z  doustnymi
lekami  hipoglikemizującymi,  szczególnie  pochodnymi
sulfonylomocznika,  wyzwalają  potencjalnie  silniejszy  efekt
hipoglikemizujący u osób starszych?

A.  kortykosteroidy,
B.  niesteroidowe leki przeciwzapalne,
C.  leki przeciwarytmiczne,
D.  leki psychotropowe.



Zadanie 112.
Jakie  jest  często  występujące  powikłanie  po  nakłuciu
lędźwiowym?

A.  niedowład kończyn dolnych,
B.  ból głowy,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  krwawienie podtwardówkowe,

Zadanie 113.
Podstawowym badaniem w rozpoznaniu zesztywniającego zapalenia
stawów kręgosłupa (ZZSK) jest badanie:

A.  czynnika RF i CRP,
B.  radiologiczne,
C.  biochemiczne,
D.  skriningowe.

Zadanie 114.
Dieta  pacjentów  z  rozpoznaniem  przewlekłego  zapaleniem
pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych NIE powinna zawierać:

A.  produktów z dużą zawartością błonnika,
B.  węglowodanów prostych,
C.  produktów z niską zawartością tłuszczu,
D.  warzyw i owoców gotowanych.

Zadanie 115.
Charakterystycznym  objawem  przewlekłej  niewydolności
prawokomorowej NIE jest:

A .  powiększenie wątroby,
B.  sinica palców,
C.  zwiększenie masy ciała,
D.  duszność typu orthopnoe.

Zadanie 116.
Toczeń rumieniowaty układowy charakteryzuje:

A.  odkładanie się kompleksów immunologicznych w tkankach,
B.  powiększenie wątroby i węzłów chłonnych,
C.  stan zapalny naczyń włosowatych, obrzęk twarzy,
D.  przewlekły kaszel i powiększenie węzłów chłonnych.

Zadanie 117.
Osutka  plamisto-grudkowa  jest  charakterystyczną  reakcją
alergiczną na:

A.  leki farmakologiczne,
B.  użądlenia owadów,
C.  nawozy sztuczne,
D.  substancje zapachowe.



Zadanie 118.
Które  z  poniższych  stwierdzeń  dotyczących  sposobu
przygotowywania  pacjenta  do  scyntygrafii  jodowej  tarczycy  jest
FAŁSZYWE?

A.  chory w dniu wykonania badania powinien być na czczo,
B.  ciąża nie wyklucza wykonania badania,
C . chorego  należy  uprzedzić  o  zaprzestaniu  stosowania

leków p/tarczycowych minimum 5 dni przed badaniem,
D . przyjmowanie  leków  zawierających  jod  wpływa  na  wynik

badania.

Zadanie 119.
Wzrost  l iczby  retikulocytów  NIE  jest  charakterystyczny  dla
niedokrwistości:

A .  hemolitycznej,
B.  pokrwotocznej,
C.  aplastycznej,
D.  Addisona-Biermera w trakcie suplementacji witaminą B12.

Zadanie 120.
W historii pielęgniarstwa i pielęgnowania wyróżnia się okres:

A . opieki  świeckiej,  opieki  zorganizowanej  w  służby
zdrowotne,

B.  starożytny, nowożytny,
C.  przednowoczesny, nowoczesny,
D.  medycyny ludowej, medycyny naukowej.

Zadanie 121.
Podstawowym  leczeniem  zmierzającym  do  uzyskania  reperfuzji  w
świeżym zawale serca, jest/są:

A.  wykonanie przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych,
B.  angiografia wieńcowa i podaż leków przeciwbólowych,
C.  jak najwcześniejsze leczenie trombolityczne,
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe.

Zadanie 122.
Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać:

A.  pyralginy,
B.  morfiny,
C.  NLPZ,
D.  papaweryny.



Zadanie 123.
W zaparciach atonicznych celem leczenia dietetycznego jest:

A .  pobudzanie jelita do ruchu robaczkowego,
B.  zmniejszenie skłonności do stanów kurczowych jelit,
C.  spowolnianie ruchów robaczkowych jelita,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 124.
Pojęcie  prewencji  pierwszorzędnej,  drugorzędnej  i
trzeciorzędnej do pracy pielęgniarki wprowadziła:

A.  V. Henderson,
B.  B. Neuman,
C.  C. Roy,
D.  F. Nightingale.

Zadanie 125.
Pancytopenia, to:

A .  obniżenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
B.  obniżenie wszystkich elementów morfotycznych krwi,
C.  podwyższenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
D.  podwyższenie wszystkich elementów morfotycznych krwi.

Zadanie 126.
Objawem II˚ odleżyn wg Torrance'a NIE jest:

A .  owrzodzenie,
B.  rumień utrzymujący się po ustaniu ucisku,
C.  powierzchniowy obrzęk,
D.  uszkodzenie naskórka.

Zadanie 127.
Dzienne  spożycie  sol i  kuchennej  przez  chorych  z  nadciśnieniem
tętniczym, NIE powinno przekraczać na dobę:

A.  6 g,
B.  8 g,
C.  10 g,
D.  12 g.

Zadanie 128.
Depresyjne działanie morfiny na układ oddechowy polega na:

A.  przyspieszeniu czynności oddechowej,
B.  zwolnieniu czynności oddechowej,
C . zwolnieniu,  a  czasem  przyspieszeniu  czynności

oddechowej,
D.  braku zmian czynności oddechowej.



Zadanie 129.
W  złagodzeniu  dolegliwości  nieżytowego  zapalenia  jamy  ustnej,
zaleca się:

A . pędzlowanie  jamy  ustnej  1%  roztworem  gencjany,  środki
miejscowo znieczulające i dezynfekujące,

B . pędzlowanie jamy ustnej 2% roztworem błękitu metylowego
oraz nystatyną w zawiesinie, preparaty witaminowe,

C . pędzlowanie  jamy  ustnej  boraksem  z  gliceryną  i
anestezyną,  płukanki  zasadowe  i  ściągające,  np.
szałwia, kwas borny,

D . płukanie  jamy  ustnej  wodą  mineralną  gazowaną,
stosowanie łagodnych past do mycia zębów, przymoczki z
1% roztworu azotanu srebra.

Zadanie 130.
Jeżeli  niemożliwe  jest  stosowanie  diety  eliminacyjnej  u  chorego
z alergią pokarmową, pacjent powinien:

A . unikać  potraw  nieznanych  i  gotowych,  alkoholu,  soków
owocowych,  powinien  spożywać  w  większości  pokarmy
gotowane,

B.  spożywać posiłki gotowe, dużą ilość różnych owoców,
C . spożywać potrawy z rusztu, ryby, może spożywać orzechy,

a także posiłki na zasadzie prób i błędów,
D . sporządzić  l istę  potraw  "dozwolonych"  i

"niedozwolonych",  może  spożywać  soki  owocowe  i  owoce
egzotyczne, mleko krowie i jaja kurze.

Zadanie 131.
Najmniejszą zawartość puryn posiadają:

A.  kurczak, szynka, łosoś, boczek, grzyby,
B.  grzyby, szparagi, groch, indyk, wątroba,
C.  chleb, soki owocowe, jaja, mleko, orzechy,
D.  sardynki, kasze, drożdże, nerki, herbata.

Zadanie 132.
Zadaniem  priorytetowym  w  pielęgnowaniu  pacjenta  z  ostrą
białaczką szpikową jest:

A .  przygotowanie do przeszczepu szpiku kostnego,
B.  ochrona przed zakażeniem egzogennym i endogennym,
C.  poprawa kondycji fizycznej,
D.  właściwe odżywienie chorego.



Zadanie 133.
Dokonując pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, mankiet uciskający
ramię należy wypełnić powietrzem:

A . d o  poziomu  około  10-20  mm  Hg  powyżej  palpacyjnie
stwierdzanego  momentu  zniknięcia  tętna  na  tętnicy
promieniowej,

B . d o  poziomu  około  20-30  mm  Hg  powyżej  palpacyjnie
stwierdzanego  momentu  zniknięcia  tętna  na  tętnicy
promieniowej,

C . d o  momentu  odczuwanego  i  zgłaszanego  przez  pacjenta
bólu,

D.  zawsze do poziomu 180-190 mm Hg.

Zadanie 134.
Z e  względu  na  etiopatogenezę,  niedobory  odporności  dzielimy,
na:

A.  lekkie i ciężkie postacie,
B.  krótkotrwałe i długotrwałe,
C.  pierwotne i wtórne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 135.
Wymioty  występujące  kilka  godzin  po  posiłku  są
charakterystyczne dla:

A.  choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  mocznicy,
C.  alergii pokarmowej,
D.  zwężenia odźwiernika.



PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 310413
GRUPA 1
Zadanie 1.
Konsekwencją granulocytopenii jest:

A . obniżony poziom wszystkich elementów morfotycznych krwi
i  wzrost podatności na krwawienie z naturalnych otworów
ciała,

B . podwyższony poziom wszystkich elementów morfotycznych
krwi  i  związane  z  tym  ryzyko  wystąpienia  zatorów  i
zakrzepów,

C . zmniejszenie  odporności  i  wzrost  podatności  na
zakażenie,

D.  zwiększone ryzyko na krwawienia i krwawienia samoistne.

Zadanie 2.
D o  deformacji  ręki  reumatoidalnej  NIE  zaliczamy  deformacji
typu:

A.  "palce butonierkowate",
B.  "łabędzia szyja",
C.  "palec młotowaty",
D.  "ręka mechanika",

Zadanie 3.
Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu
pokarmów  płynnych  i  stałych  z  jamy  ustnej  przez  gardło  do
przełyku, to:

A .  dysfazja,
B.  dysfagia,
C.  dysplazja,
D.  dyzartria.

Zadanie 4.
Prawidłowo  przeprowadzony  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
pacjentów  w  podeszłym  wieku  otrzymujących  leki  hipotensyjne
obejmuje pomiar w pozycji:

A .  siedzącej i leżącej,
B.  wyłącznie stojącej,
C.  wyłącznie leżącej,
D.  siedzącej, leżącej i stojącej.

Zadanie 5.
Z wykwitów pierwotnych powstaje:

A .  plama,
B.  pęcherzyk,
C.  guzek,
D.  nadżerka.



Zadanie 6.
Konsekwencją  upadków  osób  w  wieku  podeszłym,  o  charakterze
psychologicznym jest występowanie tzw. zespołu:

A.  utrwalonych zaburzeń równowagi,
B.  splątaniowego,
C.  poupadkowego (post fall syndrome),
D.  nazywanym zjawiskiem zamrożenia (freezing).

Zadanie 7.
D o szybko i  krótkodziałających beta 2-mimetyków wziewnych NIE
należy:

A.  salbutamol,
B.  fenoterol,
C.  salmeterol,
D.  terbutalina.

Zadanie 8.
Główną  rolę  w  tworzeniu  w  1911  r .  w  Krakowie  pierwszej  szkoły
nowoczesnego pielęgnowania odegrały:

A.  Hanna Chrzanowska, Zofia Szlenkier,
B.  Maria Epstein, Anna Rydlówna,
C.  Maria Babicka-Zachertowa, Maria Jędrzejewska,
D.  Maria Starowiejska, Jadwiga Suffczyńska.

Zadanie 9.
Przełom  nadnerczowy  jest  wywołany  nagłym,  bardzo  znaczącym
niedoborem:

A.  kortykotropiny,
B.  aldosteronu,
C.  kortyzolu,
D.  tyroksyny.

Zadanie 10.
W  hierarchii  potrzeb,  A .  Maslow  wyszczególnia  następujące
potrzeby:

A . bezpieczeństwa,  biologiczne,  odżywiania,  uznania,
pracy, szacunku, wysokiej pozycji społecznej

B . miłości,  bezpieczeństwa,  informacji,  samorealizacji,
nauki, pracy,

C.  biologiczne, odżywiania, pracy, uznania, informacji,
D . biologiczne,  bezpieczeństwa,  miłości,  samorealizacji,

szacunku.



Zadanie 11.
Jedna  z  najbardziej  typowych  lokalizacji  procesu  zapalnego  w
zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK) to:

A.  mięśnie obręczy barkowej,
B.  stawy międzypaliczkowe rąk i stóp,
C.  stawy krzyżowo-biodrowe,
D.  stawy kolanowe.

Zadanie 12.
Nitrogliceryna podana około policzkowo działa po upływie:

A.  1-3 minut,
B.  4-10 minut,
C.  15-20 minut,
D.  25-35 minut.

Zadanie 13.
Podstawowym badaniem w rozpoznaniu zesztywniającego zapalenia
stawów kręgosłupa (ZZSK) jest badanie:

A.  czynnika RF i CRP,
B.  radiologiczne,
C.  biochemiczne,
D.  skriningowe.

Zadanie 14.
W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać:

A.  insulinę,
B.  glukagon,
C.  tyroksynę,
D.  potas.

Zadanie 15.
Tlenoterapię  zaleca  się  u  chorych  z  rozpoznanym  ostrym
zapaleniem oskrzelików, u których poziom wysycenia hemoglobiny
tlenem zmniejszył się do wartości:

A .  poniżej 90-92%,
B.  powyżej 90-92%,
C.  poniżej 95-98%,
D.  powyżej 95-98%.

Zadanie 16.
Zwiększenie masy ciała u pacjenta z zaawansowaną niewydolnością
serca jest spowodowane:

A.  zwiększeniem całkowitej masy tłuszczu,
B.  zwiększeniem beztłuszczowej masy ciała,
C.  zwiększeniem obrzęków,
D.  kacheksją.



Zadanie 17.
W leczeniu dny moczanowej, NIE zalecane jest podawanie:

A.  kolchicyny 0,5mg /d,
B.  allopurinolu>300/dl,
C.  probenecydu>300/dl,
D.  kwasu acetylosalicylowego <3,0/d.

Zadanie 18.
Typowy ból w dławicy piersiowej NIE jest zależny od:

A.  cyklu oddechowego,
B.  pozycji ciała,
C.  odpowiedzi A i B prawidłowe,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 19.
N a  pełnoobjawowy  przełom  tarczycowy  składa  się  m.in.  wysoka
gorączka  >38-40˚C.  Pielęgniarka  uczestnicząc  w  procesie
terapeutycznym powinna unikać:

A.  stosowania okładów chłodzących,
B.  podawania p/gorączkowo paracetamolu,
C.  podawania p/gorączkowo salicylanów,
D.  podawania leków p/tarczycowych.

Zadanie 20.
Pacjentowi  po  zabiegu  operacyjnym  przeprowadzonym  w
znieczuleniu  ogólnym,  przetoczono  1  jednostkę  koncentratu
krwinek  czerwonych  (KCK).  W  ciągu  24h  wystąpiły  następujące
objawy:  gorączka,  dreszcze,  zaburzenia  oddychania,  pokrzywka,
wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi.  Zaobserwowano  również,  że
pacjent oddaje ciemny mocz. Powyższe objawy świadczą o:

A.  ostrym odczynie hemolitycznym,
B.  ostrym zatorze powietrznym,
C.  ostrej reakcji anafilaktycznej,
D.  ostrym przeciążeniu żelazem.

Zadanie 21.
Postawa  pacjenta  wobec  starości  charakteryzująca  się  brakiem
zaufania do otoczenia, odrzucaniem pomoc innych, pesymistycznym
patrzeniem na starość, to wg Bromleya postawa:

A.  aktywna,
B.  bierna,
C.  wyczekująca, obronna,
D.  agresywna.



Zadanie 22.
Objawami  stopy  niedokrwiennejsą  są  niżej  wymienione,  Z
WYJĄTKIEM:

A.  bolesności w ruchu,
B.  braku tętna,
C.  owrzodzenia,
D.  zimnej skóry.

Zadanie 23.
Szpik na badanie cytologiczne powinien być pobrany w ilości:

A .  0,1-0,5 ml,
B.  0,6-0,9 ml,
C.  1-2 ml,
D.  3-4 ml.

Zadanie 24.
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla:

A.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
B.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
C.  choroby zwyrodnieniowej stawów,
D.  osteoporozy.

Zadanie 25.
W  których  odcinkach  jelita  grubego  najczęściej  rozwija  s ię
choroba nowotworowa?

A.  okrężnicy wstępującej i zstępującej,
B.  kątnicy i okrężnicy esowatej,
C.  odbytnicy i bańce odbytniczej,
D.  przejściu między okrężnicą esowatą a odbytnicą.

Zadanie 26.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  oligowolemicznego.

Zadanie 27.
Stan zdrowia ludzi uwarunkowany jest od:

A.  dostępności do systemu opieki zdrowotnej,
B.  zachowań zdrowotnych,
C.  warunków środowiskowych,
D.  cech dziedzicznych.



Zadanie 28.
Przeciwwskazaniem do biopsji aspiracyjnej szpiku jest:

A .  małopłytkowość,
B.  hemofilia,
C.  skaza krwotoczna,
D.  nie ma przeciwskazań do biopsji aspiracyjnej szpiku.

Zadanie 29.
Jakie  jest  często  występujące  powikłanie  po  nakłuciu
lędźwiowym?

A.  niedowład kończyn dolnych,
B.  ból głowy,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  krwawienie podtwardówkowe,

Zadanie 30.
Drżenie  spoczynkowe,  sztywność  mięśniowa  oraz  spowolnienie
ruchowe  to  triada  objawów  klinicznych  choroby  Parkinsona.
Pojawia  się  na  skutek  postępującego  i  znacznego  niedoboru
neuroprzekaźnika, którym jest:

A .  acetylocholina,
B.  dopamina,
C.  adrenalina,
D.  serotonina.

Zadanie 31.
N a  początku  farmakoterapii  preparatami  żelaza,  chorego  należy
uprzedzić o możliwości wystąpienia:

A.  bólu głowy,
B.  zaburzeń czynności przewodu pokarmowego,
C.  ciemnego zabarwienia moczu,
D.  świądu skóry.

Zadanie 32.
Kwaśne pH kału świadczy o zaburzeniu trawienia i wchłaniania:

A.  węglowodanów,
B.  tłuszczy,
C.  białka,
D.  błonnika.

Zadanie 33.
Obrzęk naczynioruchowy Quinckiego zajmuje najczęściej:

A . twarz,  wargi,  błony  śluzowe  jamy  ustnej,  gardła,
krtani, części odsiebne kończyn, narządy płciowe,

B.  klatkę piersiową i kończyny górne,
C.  klatkę piersiową i kończyny dolne oraz narządy płciowe,
D.  brzuch, narządy płciowe oraz kończynę dolną lewą.



Zadanie 34.
Kał  płynny  pobrany  do  badania  u  pacjenta  z  biegunką,  powinien
być dostarczony do laboratorium:

A.  do 30 minut po oddaniu,
B.  do 60 minut po oddaniu,
C.  do 90 minut po oddaniu,
D.  do 120 minut po oddaniu.

Zadanie 35.
O  miażdżycy  zarostowej  kończyn  dolnych  świadczą  następujące
objawy:

A . bóle  kończyn  dolnych,  uczucie  zimna,  parestezje,
zaburzenia troficzne,

B . nagły  si lny  ból  w  kończynie,  zimna,  blada  skóra,
zaburzenia czucia,

C . symetryczne  zblednięcie  palców,  obrzęk,  oziębienie,
zaburzenia czucia,

D . zaczerwienienie  skóry,  wzmożone  ucieplenie,  ból
kończyny, obrzęk.

Zadanie 36.
Dieta  wysokoenergetyczna,  niskoresztkowa,  bogata  w  witaminy,
białko, składniki mineralne, wskazana jest dla chorych z:

A .  kamicą pęcherzyka żółciowego,
B.  zespołem jelita drażliwego,
C.  wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego,
D.  owsicą.

Zadanie 37.
W  napadzie  tężyczki  pacjentowi  należy  podać  drogą  dożylną
roztwór:

A.  wapnia,
B.  magnezu,
C.  potasu,
D.  sodu.

Zadanie 38.
Objawy w chorobie posurowiczej występują:

A.  natychmiast po podaniu surowicy lub penicyliny,
B.  po 2 godzinach od podania surowicy lub penicyliny,
C.  po dobie od podania surowicy lub penicyliny,
D.  po 7-10 dniach od podania surowicy lub penicyliny.



Zadanie 39.
U  chorych  na  POChP  najlepiej  rozpocząć  tlenoterapię  stosując
"wąsy tlenowe" o przepływie:

A.  1-2 l/min,
B.  2-3 l/min,
C.  3-4 l/min,
D.  4-5 l/min.

Zadanie 40.
N a  pierwszy  etap  procesu  pielęgnowania  -  rozpoznawanie  stanu
pacjenta i środowiska, składają się poniższe fazy, z wyjątkiem:

A.  gromadzenia danych,
B.  określenia zasobów ludzkich, rzeczowych,
C.  stawiania diagnozy pielęgniarskiej,
D.  analizowania i syntetyzowanie danych,

Zadanie 41.
Do wczesnych powikłań torakocentezy NIE należy:

A.  odma opłucnowa,
B.  odruch wazowagalny,
C.  krwawienie do jamy opłucnej,
D.  ropniak opłucnej.

Zadanie 42.
N a  podstawie  objawów  takich,  jak:  osłabienie,  skłonność  do
omdleń  (tendencja  do  stanów  hipoglikemii),  niska  tolerancja
wysiłków  fizycznych  i  sytuacji  stresowych,  chęć  spożywania
słonych  pokarmów,  brunatne  przebarwienia  skóry,  rozpoznajemy
pacjenta z:

A .  cukrzycą typu 1,
B.  jadłowstrętem psychicznym,
C.  chorobą Crohna,
D.  chorobą Addisona.

Zadanie 43.
Zgodnie z wytycznym WHO osteoporozę zaawansowaną rozpoznaje się
i  określa  na  podstawie  pomiaru  gęstości  mineralnej  kości,  kiedy
T-score jest:

A .  mniejsze od (-) 2.5, z obecnością złamań,
B.  mniejsze od (-) 2.5, bez złamań,
C.  od (-) 1.0 do (-) 2.5,
D.  od (-) 1.0.



Zadanie 44.
Neisseria gonorrhoeae wywołuje:

A.  kiłę,
B.  rzeżączkę,
C.  drożdżycę pochwy,
D.  opryszczkę pospolitą.

Zadanie 45.
Objaw krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego może
wystąpić u osoby:

A.  stosującej często ibuprofen,
B.  leczonej hipotensyjnie,
C.  stosującej paracetamol,
D.  stosującej leki przeciwcukrzycowe.

Zadanie 46.
W  leczeniu astmy, POChP podczas stosowania wziewnych leków z
grupy  glikokortykosteroidów  należy  po  inhalacji  leku  z  użyciem
ustnika:

A.  podać lek rozszerzający oskrzela,
B.  wypłukać jamę ustną wodą,
C.  podać posiłek,
D.  umyć twarz.

Zadanie 47.
Pacjentka  50-letnia,  od  20  dni  jest  unieruchomiona  z  powodu
przewlekłej  zastoinowej  niewydolności  krążenia.  Przy  próbie
pionizacji  pojawia  się  ból  w  łydce,  lekkie  zasinienie  kończyny
oraz różnica w obwodach kończyn. U chorej należy podejrzewać:

A.  hipotonię ortostatyczną,
B.  zakrzepicę żył głębokich,
C.  zmiany w układzie ruchowym,
D.  rwę kulszową.

Zadanie 48.
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa:

A.  cukrzyca,
B.  wartość trójglicerydów w osoczu krwi < 150 mg/dl,
C.  niska wartość cholesterolu frakcji HDL,
D.  palenie papierosów.



Zadanie 49.
W  przewlekłej  obturacyjnej  chorobie  płuc,  uszkodzenie  płuc  jest
wynikiem palenia papierosów, ale także następstwem:

A . uwolnienia  mediatorów,  m.in.  histaminy,  enzymów
proteolitycznych,

B.  niedoboru antyproteaz, głównie Alfa1-antytrypsyny,
C.  zwiększenia stężenia ogólnego IgE,
D.  wytwarzania leukotrienów, prostaglandyny.

Zadanie 50.
Pacjenci w wieku podeszłym z zapaleniem płuc NIE powinni:

A .  leżeć w pozycji płaskiej,
B.  być oklepywani i nacierani,
C.  mieć prowadzonej gimnastyki oddechowej,
D.  mieć stosowanych inhalacji, tlenoterapii.

Zadanie 51.
D o  grypy  leków  DMARD  modyfikujących  przebieg  choroby
reumatycznej NIE zaliczamy:

A.  cyklosporyny,
B.  sulfalazyny,
C.  matroksatu,
D.  pencylaminy.

Zadanie 52.
Kaszel suchy może być wynikiem:

A.  zapalenia oskrzeli,
B .  naciekania guza na drzewo oskrzelowe,
C . stosowania  inhibitorów  enzymu  konwertującego

angiotensynę (ACE),
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 53.
Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek:

A . zmiany  ciśnienia  onkotycznego  i  hydrostatycznego,
pogorszenia ukrwienia tkanek,

B . długotrwałego  unieruchomienia,  zmiany  ciśnienia
osmotycznego,

C . wysokich  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  i
niewydolności nerek,

D . zasadowicy  metabolicznej,  przepuszczalności  naczyń
włosowatych.



Zadanie 54.
Przy  monitorowaniu  dobowego  bilansu  płynów  NIE  należy
uwzględniać:

A.  płynów podanych i.v.,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  żywienia pozajelitowego,
D.  płynów podanych per os.

Zadanie 55.
Moczówka prosta, jest chorobą spowodowaną brakiem:

A.  somatotropiny,
B.  wazopresyny,
C.  aldosteronu,
D.  folikulotropiny.

Zadanie 56.
Utrata  masy  i  si ły  mięśniowej  powstająca  w  procesie  starzenia,
potęgowana  przez  zmniejszenie  aktywności  fizycznej  i
współistniejące choroby, to:

A .  kserostomia,
B.  fizjoskleroza,
C.  sarkopenia,
D.  polipragmazja.

Zadanie 57.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest:

A . podejrzenie  choroby  niedokrwiennej  serca,  u  osób  z
bólami  w klatce  piersiowej  i  prawidłowym lub wątpliwym
spoczynkowym zapisie EKG,

B . wykrycie  przebiegającej  bezobjawowo  choroby
niedokrwiennej  serca,  u  osób  z  grupy  wysokiego  ryzyka
zachorowania,

C . ocena  tolerancji  wysiłku  i  rokowania  po  zawale  serca,
diagnostyka zaburzeń rytmu,

D.  świeży zawał mięśnia sercowego.

Zadanie 58.
Czynnikami zwiększającymi wchłanianie żelaza niehemowego są:

A.  histydyna, lizyna,
B.  kwasy fitynowe,
C.  białka kazeinowe,
D.  kwasy fosforanowe.



Zadanie 59.
W celu zminimalizowania świądu u pacjenta z atopowym zapaleniem
skóry NIE należy zalecać:

A.  noszenia luźnych, bawełnianych ubrań,
B . przebywania  w  pomieszczeniach,  w  których  temperatura

oscyluje w granicach 20ºC,
C.  wycierania skóry szorstkim ręcznikiem,
D.  stosowania emolientów nawilżających skórę,

Zadanie 60.
Powikłaniem  nie  zagrażającym  życiu,  które  mogą  wystąpić  po
bronchoskopii jest/są:

A.  depresja ośrodka oddechowego,
B.  reakcje wazowagalne,
C.  obturacja dróg oddechowych,
D.  odpowiedzi A i C są prawidłowe.

Zadanie 61.
Objawy  charakterystyczne  dla  niedokrwistości  z  niedoboru
witaminy B12:

A.  rozwijają się bardzo szybko,
B.  dotyczą w pierwszej kolejności zmian pulmonologicznych,
C.  dotyczą w pierwszej kolejności układu pokarmowego,
D . rozwijają  s ię  bardzo  powoli  i  podstępnie,  co  pozwala  na

fizjologiczną adaptację organizmu.

Zadanie 62.
Objawem II˚ odleżyn wg Torrance'a NIE jest:

A .  owrzodzenie,
B.  rumień utrzymujący się po ustaniu ucisku,
C.  powierzchniowy obrzęk,
D.  uszkodzenie naskórka.

Zadanie 63.
Które z  wymienionych działań jest/są istotne w prewencji  chorób
nerek?

A.  skuteczne leczenie infekcji paciorkowcowych,
B.  szczepienia ochronne przeciw grypie,
C.  normalizowanie hemoglobiny glikozylowanej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 64.
Najmniejszą zawartość puryn posiadają:

A.  kurczak, szynka, łosoś, boczek, grzyby,
B.  grzyby, szparagi, groch, indyk, wątroba,
C.  chleb, soki owocowe, jaja, mleko, orzechy,
D.  sardynki, kasze, drożdże, nerki, herbata.



Zadanie 65.
Pacjentowi  w  schyłkowej  niewydolności  nerek  NIE  należy
ograniczyć w diecie:

A .  białka,
B.  fosforu,
C.  potasu,
D.  witamin.

Zadanie 66.
D o  rol i  społecznej  drugorzędowej  pełnionej  przez  człowieka
według modelu adaptacyjnego C. Roy NIE należy rola:

A.  matki,
B.  wychowawcza,
C.  opiekuńcza,
D.  terapeutyczna.

Zadanie 67.
Pokarmy  zawierające  wanilinę,  wpływającą  na  stężenie  we  krwi
katecholamin, to:

A .  buraki ćwikłowe, cukier buraczany, szpinak, rabarbar,
B.  mleko, śmietana, jogurt, kefir,
C.  kawa, herbata, owoce cytrusowe, orzechy,
D.  pieczywo, produkty zbożowe.

Zadanie 68.
U  osób  powyżej  18  r.ż.,  które  nie  przyjmują  leków
hipotensyjnych, optymalne ciśnienie tętnicze krwi, to:

A .  ciśnienie skurczowe <120 mmHg, rozkurczowe <80 mmHg,
B . ciśnienie  skurczowe  120-129  mmHg,  rozkurczowe  80-84

mmHg,
C . ciśnienie  skurczowe  130-139  mmHg,  rozkurczowe  85-89

mmHg,
D . ciśnienie  skurczowe  140-149  mmHg,  rozkurczowe  90-95

mmHg.

Zadanie 69.
Opis  zdrowia,  najbliższy  współczesnej  definicji  zdrowia  WHO,
ujęła:

A.  F. Nightinghale,
B.  D. Orem,
C.  B. Neuman,
D.  V. Henderson.



Zadanie 70.
W  farmakologicznym  przygotowaniu  pacjenta  do  koronarografii
należy uwzględnić odstawienie dostnych leków:

A.  przeciwzakrzepowych,
B.  hipotensyjnych,
C.  przeciwpłytkowych,
D.  hipolipemicznych.

Zadanie 71.
Pielęgniarka  obserwując  chorego  długo  unieruchomionego,
zauważyła gwałtownie narastającą sinicę, nagły napad duszności,
znaczne  przyspieszenie  tętna  i  spadek  ciśnienia  tętniczego
krwi,  pacjent  zgłosił  si lny  ból  w  klatce  piersiowej.  Może
przypuszczać, że u chorego wystąpił:

A .  obrzęk płuc,
B.  napad dychawicy oskrzelowej,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  zespół hiperwentylacji.

Zadanie 72.
D o  powstawania  zakażeń  szpitalnych  układu  moczowego,
szczególnie predysponuje:

A . płeć  męska,  przepuklina  pachwinowa,  przyjmowanie
poniżej 1000 ml. płynów na dobę,

B . przyjmowanie  niesterydowych  leków  przeciwzapalnych,
otyłość, długotrwała hospitalizacja,

C . długotrwała  antybiotykoterapia,  niesprawność  w
poruszaniu się, klimakterium,

D . płeć  żeńska,  instrumentacja  dróg  moczowych,  obniżona
odporność.

Zadanie 73.
U  osób  starszych,  w  wyniku  podwyższonego  stężenia  glukozy  we
krwi, sporadycznie może wystąpić:

A.  wzmożone pragnienie,
B.  wielomocz, nietrzymanie moczu,
C.  osłabienie pamięci, nasilenie objawów demencji,
D.  zaburzenia widzenia.

Zadanie 74.
Pacjent w stanie hiperglikemii może odczuwać:

A.  wzmożoną potliwość,
B.  drętwienie rąk,
C.  wilczy głód,
D.  wzmożone pragnienie.



Zadanie 75.
Badanie ogólne moczu zwykle jest wykonywane w próbce pierwszej
lub  drugiej  porannej  porcji  moczu.  Po  pobraniu  próbki,  badanie
powinno być wykonane, nie później niż po:

A.  1 godzinie,
B.  2 godzinach,
C.  3 godzinach,
D.  4 godzinach.

Zadanie 76.
Wskazaniem  bezwzględnym  do  leczenia  tlenem  w  niewydolności
oddechowej jest:

A . obniżenie  ciśnienia  parcjalnego  tlenu  we  krwi  tętniczej
(PaO2) w spoczynku <80 mm Hg,

B . obniżenie  ciśnienia  parcjalnego  tlenu  we  krwi  tętniczej
(PaO2) po wysiłku < 90 mm Hg,

C . obniżenie  ciśnienia  parcjalnego  tlenu  we  krwi  tętniczej
(PaO2) w spoczynku < 70mm Hg,

D . obniżenie  ciśnienia  parcjalnego  tlenu  we  krwi  tętniczej
(PaO2) w spoczynku <60 mm Hg.

Zadanie 77.
Asystowanie  człowiekowi  w  rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu  14
fundamentalnych  potrzeb,  jeśli  on  sam  nie  ma  ku  temu
odpowiedniej  siły,  woli  lub  wiedzy  -  to  rola  pielęgniarki
według teorii:

A .  D. Orem,
B.  F. Nightingale,
C.  V. Henderson,
D.  B. Neuman.

Zadanie 78.
Kilak jest główną zmianą patologiczną kiły:

A .  pierwotnej,
B.  wtórnej,
C.  późnej,
D.  utajonej.

Zadanie 79.
D o  skal  wykorzystywanych  w  ocenie  ryzyka  wystąpienia  odleżyn
NIE należy skala:

A.  Braden,
B.  Waterlow,
C.  Katza,
D.  Norton.



Zadanie 80.
Objawy  głównie  skórno-śluzówkowe,  związane  z  zaburzeniem
hemostazy  pierwotnej  (krwawienia  z  nosa,  łatwe  siniaczenie,
przedłużone  krwawienia  miesięczne)  to  objawy  skazy  krwotocznej
w :

A.  chorobie von Willebranda,
B.  hemofili i A,
C.  hemofili i B,
D.  zespole DIC.

Zadanie 81.
Zmiany w nerkach występujące u chorych z  toczniem układowym
dotyczą:

A.  kłębuszków nerkowych, cewek i naczyń nerkowych,
B.  cewek nerkowych, pęcherza moczowego,
C.  pęcherza moczowego, przewodów moczowych,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 82.
Wzrost  l iczby  retikulocytów  NIE  jest  charakterystyczny  dla
niedokrwistości:

A .  hemolitycznej,
B.  pokrwotocznej,
C.  aplastycznej,
D.  Addisona-Biermera w trakcie suplementacji witaminą B12.

Zadanie 83.
W ciągu i lu minut pacjent poddany doustnemu testowi obciążenia
glukozą powinien wypić glukozę?

A.  3 - 5,
B.  5 - 10,
C.  10 - 15,
D.  25 - 30.

Zadanie 84.
Umiarawianie napadowego migotania przedsionków trwające > 24h
powinno być przeprowadzane za pomocą:

A.  kardiowersji farmakologicznej,
B.  defibrylacji elektrycznej,
C.  kardiowersji elektrycznej,
D.  defibrylacji farmakologicznej.



Zadanie 85.
Test obciążenia glukozą wykonywany jest w celu:

A.  ustalenia dawek insuliny w cukrzycy jawnej,
B.  rozpoznania cukrzycy utajonej,
C.  sprawdzenia reakcji organizmu w wyrównanej cukrzycy,
D.  oceny glikozurii.

Zadanie 86.
System w pełni kompensacyjny D. Orem należy zastosować wobec
pacjenta:

A.  z rozpoznaniem cukrzycy,
B.  z rozpoznaniem marskości wątroby,
C.  w I okresie śpiączki wątrobowej,
D.  w śpiączce cukrzycowej.

Zadanie 87.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  szczególnie
charakterystyczna dla chorego z rozpoznaną przewlekłą mocznicą?

A.  obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry,
B.  świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności,
C.  wyniszczenie, bradykardia, bóle mięśniowe,
D.  obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia.

Zadanie 88.
Zwiastunami encefalopatii wątrobowej są:

A.  apatia, stan splątania, nudności,
B.  tężyczka, zaburzenia orientacji, wymioty,
C.  zaburzenia orientacji oraz pobudzenie motoryczne,
D.  halucynacje, przemijająca ślepota, brak łaknienia.

Zadanie 89.
W  reumatoidalnym  zapaleniu  stawów,  pierwsze  objawy  dotyczą
zwykle:

A.  dużych stawów dłoni i stóp,
B.  dużych stawów dłoni i małych stawów stóp,
C.  stawów kręgosłupa i małych stawów stóp,
D . drobnych  stawów  dłoni,  następnie  stawów  kolan  i

śródstopia.

Zadanie 90.
Metformina jest lekiem należącym do grupy:

A.  pochodnych sulfonylomocznika,
B.  biguanidów,
C.  inhibitorów trawienia skrobi w jelicie,
D.  tiazolidienedionów.



Zadanie 91.
D o  oceny  sprawności  funkcjonalnej  osoby  starszej  stosowane  są
następujące narzędzia:

A.  skale: CBO, Barthel, Katza,
B.  skale: Norton, Hoena-Yara, BMI; test MMSE,
C . skale ADL, IADL, Barthel; testy: MMSE, GDS, równowagi i

chodu,
D.  test Tinetti, skala Bradena, skala Douglas.

Zadanie 92.
Które z poniższych zachowań prozdrowotnych są najistotniejsze w
profilaktyce schorzeń nerek?

A . wykonywanie  badania  ogólnego  moczu  raz  w  roku  oraz
kontrola ciśnienia tętniczego krwi,

B . unikanie  infekcji  górnych  dróg  oddechowych  i
bezwzględna sanacja ognisk zapalnych w organizmie,

C . dbanie o higienę narządów moczo-płciowych, kontrola dwa
razy w roku ciśnienia tętniczego krwi,

D . stosowanie  diety  niskokalorycznej  z  ograniczeniem  soli
kuchennej.

Zadanie 93.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej niewydolności nerek,
B.  ostrej niewydolności nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.

Zadanie 94.
Mianem odczynu białaczkowego określa się:

A . leukocytozę  przekraczającą  30  x  109/l  i  znaczne
"przesunięcie w lewo",

B . znaczną  leukopenię  1,5  x  109/l  komórek  i  "przesunięcie
w prawo",

C . zespół  objawów  charakterystycznych  dla  ostrej  białaczki
szpikowej,

D . zespół  objawów  charakterystycznych  dla  ciężkich
niedokrwistości.

Zadanie 95.
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/NIE są:

A.  uczucie silnego pragnienia,
B.  suchość błon śluzowych,
C.  obrzęki obwodowe ciała,
D.  zaburzenia psychiczne.



Zadanie 96.
Zmiany  w  EKG  -  całkowicie  niemiarowy  rytm,  trudne  do
zróżnicowania załamki P przy widocznych drobnych pofałdowaniach
linii izoelektrycznej, świadczą o:

A.  częstoskurczu komorowym,
B.  bloku przedsionkowo-komorowym,
C.  migotaniu przedsionków,
D.  trzepotaniu przedsionków.

Zadanie 97.
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:

A .  na wznak,
B.  kolankowo-łokciowej,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.

Zadanie 98.
Swoistym markerem martwicy mięśnia sercowego jest:

A .  CK,
B.  CK-MB,
C.  Troponina T,
D.  AspAT.

Zadanie 99.
U  chorego  z  ketokwasicą  pojawiły  s ię  zaburzenia  elektrolitowe,
które  miały  wpływ  na  wystąpienie  następujących  objawów
klinicznych:  osłabienie  si ły  mięśniowej,  osłabienie  odruchów
ścięgnistych,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  zmiany  w
zapisie  EKG  (spłaszczenie  fal i  T ,  obniżenie  odcinka  ST,
pojawienie się fali U). Przyczyną tych zaburzeń jest:

A .  hiperkaliemia,
B.  hipokaliemia,
C.  hiperkalcemia,
D.  hipokalcemia.

Zadanie 100.
Który  z  objawów  fizykalnych  i  dolegliwości  jest  najbardziej
charakterystyczny dla niewydolności lewokomorowej?

A.  poszerzenie żył szyjnych,
B.  wodobrzusze,
C.  duszność w pozycji leżącej,
D.  obrzęki krążeniowe.



Zadanie 101.
Dzienne  spożycie  sol i  kuchennej  przez  chorych  z  nadciśnieniem
tętniczym, NIE powinno przekraczać na dobę:

A.  6 g,
B.  8 g,
C.  10 g,
D.  12 g.

Zadanie 102.
Charakterystycznym  objawem  przewlekłej  niewydolności
prawokomorowej NIE jest:

A .  powiększenie wątroby,
B.  sinica palców,
C.  zwiększenie masy ciała,
D.  duszność typu orthopnoe.

Zadanie 103.
Wskaż zdanie PRAWDZIWE dotyczące nerek:

A.  nerki pełnią zadanie narządu wydalniczego,
B.  nerki pełnią zadanie narządu wewnątrzwydzielniczego,
C . w  nerkach  wytwarzany  jest  hormon  erytropoetyna,

hamujący wytwarzanie erytrocytów w szpiku,
D.  prawidlowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 104.
W  edukacji  pacjenta  z  reumatoidalnym  zapaleniem  stawów  (RZS)
najważniejsze jest:

A . poinformowanie  o  konieczności  systematycznego
przyjmowania leków,

B.  zapoznanie ze sprzętem rehabilitacyjnym,
C . zapoznanie  z  istotą  choroby,  celowością  stosowania

leków, rehabilitacji, ćwiczeń,
D.  poinformowanie o grupach samopomocy.

Zadanie 105.
Insulina analogowa szybkodziałająca może być podana:

A . bezpośrednio przed posiłkiem, ewentualnie po posiłku (w
zależności od poziomu glikemii),

B .  bezpośrednio przed posiłkiem, nigdy po posiłku,
C.  nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem,
D.  30 minut przed posiłkiem.



Zadanie 106.
Glukagonu  NIE  należy  stosować  w  przypadku  śpiączki
hipoglikemicznej wywołanej:

A .  lekami doustnymi,
B.  opuszczonym posiłkiem,
C.  wysiłkiem fizycznym,
D.  stresem emocjonalnym.

Zadanie 107.
Występowanie  przynajmniej  trzech  z  pięciu  objawów,  takich  jak
uczucie  zmęczenia,  osłabienie,  niezamierzona  utrata  masy  ciała,
mała  aktywność  fizyczna,  wolne  tempo  poruszania  się,  określane
jest jako zespół:

A .  słabości (frailty),
B.  asteniczno-depresyjny,
C.  otępienny,
D.  geriatryczny.

Zadanie 108.
Alergią typu opóźnionego jest:

A .  pokrzywka ostra,
B.  wstrząs anafilaktyczny,
C.  wyprysk zawodowy,
D.  obrzęk naczynioruchowy Quinckego.

Zadanie 109.
Objawem  przedawkowania  glikozydów  naparstnicy  są  wszystkie
poniższe z WYJĄTKIEM:

A . zaburzenia  rytmu  lub  przewodzenia,  najczęściej
tachykardia,

B.  zazwyczaj bradykardia zatokowa,
C.  nudności, wymioty, biegunka,
D.  zawroty głowy, zaburzenia widzenia.

Zadanie 110.
W  trakcie  leczniczego  nakłucia  otrzewnej  usunięto  7  l itrów
płynu  puchlinowego.  W  celu  niedopuszczenia  do  powikłań
hipowolemicznych należy podać droga dożylną:

A.  elektrolity,
B.  albuminy,
C.  5% glukozę,
D.  krew i preparaty krwiopochodne.



Zadanie 111.
Objawami przedmiotowymi czerwienicy prawdziwej NIE jest:

A .  świąd skóry występujący po gorącej kąpieli,
B .  ciemnoczerwone zabarwienie skóry, błon śluzowych,
C.  powiększenie śledziony, wątroby, przekrwienie spojówek,
D . przekrwienie  i  zaczerwienienie  rąk,  stóp,  małżowin

usznych.

Zadanie 112.
W trakcie trwania częstoskurczu nadkomorowego NIE należy:

A.  wykonywać próby Valsalvy przy zamkniętej głośni,
B.  wykonywać obustronnego ucisku na zatokę szyjną,
C . podawać  tylko  leków  antyarytmicznych,

beta-adrenolitycznych,
D . stosować  kardiowersji  elektrycznej  bez  uprzedniego

przygotowania.

Zadanie 113.
Napadu dny moczanowej NIE charakteryzują/e:

A.  nagły początek, przeważnie nad ranem,
B.  silny ból stawu, zaczerwienienie skóry wokół stawu,
C.  dreszcze i gorączka,
D.  nudności i wymioty.

Zadanie 114.
Starczą dalekowzroczność, określa się jako:

A.  zwyrodnienie plamki żółtej (AMD),
B.  presbyacusis,
C.  presbyopię,
D.  kataraktę.

Zadanie 115.
Objawy uboczne mogące występować u pacjenta chorego na toczeń
układowy, w trakcie podawania cyklofosfamidu, to:

A .  nudności, wymioty, wypadanie włosów,
B.  zmniejszona odporność na zakażenia,
C.  uszkodzenie układu krwionośnego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 116.
Nasilona kifoza w odcinku piersiowym prowadzi do:

A.  usztywnienia kręgosłupa szyjnego,
B.  utrudnionego poruszania,
C.  ograniczenia pola widzenia,
D.  przykurczy mięśniowych.



Zadanie 117.
D o zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu D (Delta) dochodzi
najczęściej u osób:

A.  zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV),
B . chorych w okresie  ostrego  wirusowego zapalenia  wątroby

typu B lub u nosicieli antygenu HBs,
C.  zakażonych wirusem cytomegalii (CMV),
D . chorych w okresie  ostrego  wirusowego zapalenia  wątroby

typu A powikłanego cholestazą.

Zadanie 118.
Proszę wskazać FAŁSZYWE stwierdzenie:

A . zakażenie  wirusem  HCV  ujawnia  się  często  na  etapie
przewlekłego zapalenia wątroby lub marskości wątroby,

B . w  leczeniu  przewlekłego  zapalenia  wątroby  typu  C
stosuje się interferon alfa,

C.  zakażenie WZW typ A prowadzi do marskości wątroby,
D . przetrwanie antygenemii  HBs ponad 6  miesięcy wskazuje

na przewlekłe zapalenie wątroby.

Zadanie 119.
W celu pobrania krwi na oznaczenie ACTH należy wybrać:

A . schłodzoną  probówkę  na  skrzep,  jak  najszybciej  pobrać
krew i dostarczyć próbkę do laboratorium,

B . probówkę na skrzep, po pobraniu próbki krwi umieścić ją
w wodzie z lodem, dostarczyć do laboratorium,

C . schłodzoną  probówkę  zawierającą  EDTA,  po  pobraniu
próbki  krwi  umieścić  ją  w  wodzie  z  lodem,  jak
najszybciej dostarczyć do laboratorium,

D . probówkę  zawierającą  EDTA,  pobrać  krew,  następnie
umieścić  w  cieplarce,  po  ogrzaniu  dostarczyć  do
laboratorium.

Zadanie 120.
D o  późnych  objawów  przewlekłego  zapalenia  trzustki,
należy/należą:

A.  utrata masy ciała,
B.  wymioty,
C.  tłuszczowe stolce,
D.  żółtaczka.



Zadanie 121.
U chorych na astmę, przed bronchoskopią należy wykonać badania
na APTT, INR, liczbę płytek krwi, oraz:

A.  odstawić acenokumarol,
B.  podać lek rozszerzający oskrzela,
C.  podać heparynę,
D.  wykonać gazometrię z krwi tętniczej.

Zadanie 122.
W  śródmiąższowych  schorzeniach  płuc  praktyczne  znaczenie  ma
wykonanie badania:

A.  CT-tomografia komputerowa,
B.  HRCT-tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości,
C.  MR-rezonans magnetyczny,
D.  USG-badanie ultrasonograficzne.

Zadanie 123.
Erytromelalgia charakterystyczna jest dla:

A.  niewydolności oddechowej,
B.  niewydolności krążenia,
C.  czerwienicy prawdziwej,
D.  przewlekłej białaczki szpikowej.

Zadanie 124.
Ostremu skurczowi oskrzeli towarzyszy:

A.  orthopnoδ,
B.  tachypnoδ,
C.  tachycardia,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 125.
W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

A.  zmęczenie, skąpomocz,
B.  pienienie się moczu, obrzęki,
C.  brak pragnienia, zapach amoniaku z ust,
D.  wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 126.
Pacjenta do zabiegu mediastinoskopii należy ułożyć w pozycji:

A .  Trendelenburga,
B.  bezpiecznej,
C.  Fowlera pod kątem 30°,
D.  płaskiej z lekko uniesioną klatką piersiową.



Zadanie 127.
Pacjent  z  rozpoznaniem  niedokrwistości  z  niedoboru  żelaza  ma
zalecone przyjmowanie w warunkach domowych per os preparatów
żelaza. Wchłanianie żelaza ułatwia przyjmowanie:

A.  magnezu,
B.  kwasu acetylosalicylowego,
C.  kwasu acetylocholinowego,
D.  kwasu askorbinowego.

Zadanie 128.
Badanie  polegające  na  selektywnym podaniu  środka  cieniującego
do każdej z tętnic wieńcowych, to:

A .  echokardiografia,
B.  scyntygrafia serca,
C.  koronarografia,
D.  angioplastyka.

Zadanie 129.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?

A . spadek  odporności,  brak  łaknienia,  bolesne  parcie  na
stolec,

B . uogólnione  obrzęki,  si lny  opasujący  ból  w  nadbrzuszu,
bóle głowy,

C . odczuwanie  świądu  skóry,  wodobrzusze,  zaburzenia
świadomości,

D . spadek  masy  ciała,  niepokój  z  powodu  kołatania  serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 130.
U  pacjenta  w  trakcie  badania  fizykalnego  został  stwierdzony
dodatni  objaw  Goldflama,  który  świadczy  o  schorzeniach  w
obrębie:

A.  pęcherzyka żółciowego,
B.  wątroby,
C.  śledziony,
D.  nerek.



Zadanie 131.
Pierwszym  widocznym  objawem  kiły,  występującym  po  około  3-4
tygodniach od momentu zakażenia jest:

A . owrzodzenie  pierwotne  (objaw  pierwotny)  niebolesne  z
powiększeniem okolicznych węzłów chłonnych,

B . owrzodzenie bolesne bez powiększenia okolicznych węzłów
chłonnych,

C.  owrzodzenie podudzi i węzłów chłonnych,
D . owrzodzenie  żołądka  i  przełyku,  wraz  z  powiększeniem

narządów.

Zadanie 132.
Niewydolne nerki tracą zdolność wydalania fosforu:

A.  stosunkowo wcześnie,
B.  dopiero w niewydolności schyłkowej,
C.  tylko w mocznicy przewlekłej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 133.
Zadaniem  priorytetowym  w  pielęgnowaniu  pacjenta  z  ostrą
białaczką szpikową jest:

A .  przygotowanie do przeszczepu szpiku kostnego,
B.  ochrona przed zakażeniem egzogennym i endogennym,
C.  poprawa kondycji fizycznej,
D.  właściwe odżywienie chorego.

Zadanie 134.
Następujące  objawy  -  poranne  zmęczenie,  niechęć  do  pracy  i
wysiłku,  uczucie  dyskomfortu  w  jamie  brzusznej,  pobolewania
brzucha,  wzdęcia,  stolce  papkowate,  gąbczaste,  cuchnące,
niekiedy  biegunkowe,  stany  podgorączkowe,  objawy  alergiczne  -
są charakterystyczne dla:

A.  owsicy,
B.  włośnicy,
C.  glistnicy,
D.  lambliozy.

Zadanie 135.
Który  z  podanych  preparatów  zawiera  w  składzie  najmniejsze
stężenie czynnika VIII?

A.  rekombinowany czynnik VIII,
B.  osocze mrożone,
C.  liofilizowane koncentraty ludzkiego czynnika VIII,
D.  krioprecypitat.
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Zadanie 1.
Alergią typu opóźnionego jest:

A .  pokrzywka ostra,
B.  wstrząs anafilaktyczny,
C.  wyprysk zawodowy,
D.  obrzęk naczynioruchowy Quinckego.

Zadanie 2.
W  ostrym  okresie  reumatoidalnego  zapalenia  stawów  NIE  jest
zalecane prowadzenie ćwiczeń:

A.  oddechowych,
B.  biernych,
C.  izomerycznych,
D.  oporowych.

Zadanie 3.
Dieta  wysokoenergetyczna,  niskoresztkowa,  bogata  w  witaminy,
białko, składniki mineralne, wskazana jest dla chorych z:

A .  kamicą pęcherzyka żółciowego,
B.  zespołem jelita drażliwego,
C.  wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego,
D.  owsicą.

Zadanie 4.
Powiększenie  rąk  i  stóp,  twarzoczaszki  i  języka,  pogrubienie
rysów  twarzy,  obrzęk  tkanek  miękkich,  zwiększenie  masy  ciała  -
to obraz kliniczny:

A.  zespołu lub choroby Cushinga,
B . obrzęku  śluzowatego  w  przebiegu  niedoczynności

tarczycy,
C.  akromegalii,
D.  otyłości.

Zadanie 5.
Podstawowym  badaniem  stosowanym  w  rozpoznawaniu  zaburzeń
motoryki przełyku, jest:

A .  manometria,
B.  impedancja,
C.  próba Bernsteina,
D.  próba czynnościowa.



Zadanie 6.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
C.  trwa 20-30 minut i więcej,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 7.
Charakterystycznym  objawem  przewlekłej  niewydolności
prawokomorowej NIE jest:

A .  powiększenie wątroby,
B.  sinica palców,
C.  zwiększenie masy ciała,
D.  duszność typu orthopnoe.

Zadanie 8.
Krioprecypitat  po  rozmrożeniu  należy  przetoczyć  choremu  w
ciągu:

A.  dowolnego czasu,
B.  15 minut,
C.  30 minut,
D.  1 godziny.

Zadanie 9.
Przeprowadzenie,  których  badań  pozwoli  rozpoznać  okres
zaostrzeń zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa?

A.  poziom gammaglobulin,
B.  morfologia krwi, GGTP, OB,
C.  OB, poziom leukocytów, CRP,
D.  obecność antygenu HLA B 27.

Zadanie 10.
Do rozwoju zastoinowej marskości wątroby predysponuje:

A.  lamblioza,
B.  przewlekła niewydolność krążenia lewokomorowa,
C.  niewydolność żylna,
D.  przewlekła niewydolność krążenia prawokomorowa.

Zadanie 11.
W  opracowywaniu  standardów  uwzględniane  są  następujące
kryteria:

A.  wiedzy, zamierzeń, celów organizacji,
B .  struktury, procesu, wyników,
C.  zamierzeń, jakości, doświadczenia,
D.  informacyjne, regulacyjne, przepisów prawa.



Zadanie 12.
Które z  wymienionych działań jest/są istotne w prewencji  chorób
nerek?

A.  skuteczne leczenie infekcji paciorkowcowych,
B.  szczepienia ochronne przeciw grypie,
C.  normalizowanie hemoglobiny glikozylowanej,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 13.
Koronarografia  polega  na  obrazowaniu  za  pomocą  promieni
rentgenowskich po wybiórczym podaniu środka cieniującego:

A.  tylko dużych naczyń żylnych,
B.  zmiany w krążeniu płucnym,
C.  zarysu i wielkość serca,
D.  tętnic lub pomostów aortalnych.

Zadanie 14.
Dobowa ilość moczu mniejsza niż 100 ml, określana jest mianem:

A.  oligurii,
B .  anurii,
C.  pyurii,
D.  poliurii.

Zadanie 15.
NIEPRAWIDŁOWE wykonanie próby tuberkulinowej, polega na:

A.  podskórnym podaniu tuberkuliny,
B.  śródskórnym podaniu tuberkuliny,
C.  podaniu 0,1ml tuberkuliny Rt 23,
D . wykonaniu  wstrzyknięcia  śródskórnego  z  tuberkuliną  na

prawym lub lewym przedramieniu.

Zadanie 16.
Błonnik w diecie chorego na cukrzycę:

A.  przyspiesza wchłanianie cukru i tłuszczów,
B.  hamuje szybkość wchłaniania cukru i tłuszczów,
C . nie  ma  wpływu  na  szybkość  wchłaniania  cukru,  ale

zapobiega i hamuje wchłanianie tłuszczów,
D . przyspiesza  wchłanianie  cukru  a  hamuje  wchłanianie

tłuszczów.

Zadanie 17.
Które  z  podanych  poniżej  produktów  może  spożywać  pacjent  z
rozpoznaną kamicą wapniową nerek?

A.  gruszki, sery topione, ziemniaki,
B.  jabłka, masło, marchew,
C.  sery białe, kawa naturalna, kasza gryczana,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 18.
U  kobiet  stosujących  doustne  środki  antykoncepcyjne,  ryzyko
powikłań sercowo-naczyniowych zwiększa:

A.  dieta wegetariańska,
B.  palenie papierosów,
C.  siedzący tryb życia,
D.  alkohol.

Zadanie 19.
Plwocinę do badania bakteriologicznego należy pobrać:

A.  rano po obudzeniu się,
B.  po spożyciu posiłku,
C.  wieczorem,
D.  o dowolnej porze dnia.

Zadanie 20.
Metformina jest lekiem należącym do grupy:

A.  pochodnych sulfonylomocznika,
B.  biguanidów,
C.  inhibitorów trawienia skrobi w jelicie,
D.  tiazolidienedionów.

Zadanie 21.
HbA1C oznacza średni poziom:

A.  glukozy we krwi w okresie ostatnich 2-3 miesięcy,
B.  glukozy we krwi w okresie ostatnich 2-3 tygodni,
C.  glukozy we krwi w ciągu ostatniej doby,
D.  hemoglobiny we krwi w okresie ostatnich 2-3 miesięcy.

Zadanie 22.
W RZS III stopień klasyfikacji fizycznej obejmuje:

A . zdolność  wykonywania  tylko  nielicznych  czynności
codziennych i samoobsługi lub całkowite upośledzenie,

B . dużego  stopnia  lub  całkowite  unieruchomienie  w  łóżku
lub  na  wózku;  częściowe  lub  całkowite  zniesienie
samoobsługi,

C . zdolność  wykonywania  bez  trudności  wszystkich
codziennych czynności,

D . zdolność  wykonywania  normalnych  czynności  pomimo
utrudnień  spowodowanych  ograniczeniem  ruchomości
jednego lub kilku stawów.



Zadanie 23.
Głównym założeniem teorii Virginii Henderson jest/są:

A.  teoria ludzkich potrzeb,
B.  teorie osobowości człowieka,
C.  zasady organizacji pracy,
D.  teoria zegara biologicznego.

Zadanie 24.
Jakie  jest  często  występujące  powikłanie  po  nakłuciu
lędźwiowym?

A.  niedowład kończyn dolnych,
B.  ból głowy,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  krwawienie podtwardówkowe,

Zadanie 25.
Kał  płynny  pobrany  do  badania  u  pacjenta  z  biegunką,  powinien
być dostarczony do laboratorium:

A.  do 30 minut po oddaniu,
B.  do 60 minut po oddaniu,
C.  do 90 minut po oddaniu,
D.  do 120 minut po oddaniu.

Zadanie 26.
Zwiastunami encefalopatii wątrobowej są:

A.  apatia, stan splątania, nudności,
B.  tężyczka, zaburzenia orientacji, wymioty,
C.  zaburzenia orientacji oraz pobudzenie motoryczne,
D.  halucynacje, przemijająca ślepota, brak łaknienia.

Zadanie 27.
Glukagonu  NIE  należy  stosować  w  przypadku  śpiączki
hipoglikemicznej wywołanej:

A .  lekami doustnymi,
B.  opuszczonym posiłkiem,
C.  wysiłkiem fizycznym,
D.  stresem emocjonalnym.

Zadanie 28.
Drżenie  spoczynkowe,  sztywność  mięśniowa  oraz  spowolnienie
ruchowe  to  triada  objawów  klinicznych  choroby  Parkinsona.
Pojawia  się  na  skutek  postępującego  i  znacznego  niedoboru
neuroprzekaźnika, którym jest:

A .  acetylocholina,
B.  dopamina,
C.  adrenalina,
D.  serotonina.



Zadanie 29.
D o zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu D (Delta) dochodzi
najczęściej u osób:

A.  zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV),
B . chorych w okresie  ostrego  wirusowego zapalenia  wątroby

typu B lub u nosicieli antygenu HBs,
C.  zakażonych wirusem cytomegalii (CMV),
D . chorych w okresie  ostrego  wirusowego zapalenia  wątroby

typu A powikłanego cholestazą.

Zadanie 30.
Priorytetowym działaniem w leczeniu ostrej biegunki jest:

A . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  bez  określania
antybiogramu,

B . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  po  określeniu
antybiogramu,

C.  zastosowanie środków zapierających,
D.  wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych.

Zadanie 31.
W celu zminimalizowania świądu u pacjenta z atopowym zapaleniem
skóry NIE należy zalecać:

A.  noszenia luźnych, bawełnianych ubrań,
B . przebywania  w  pomieszczeniach,  w  których  temperatura

oscyluje w granicach 20ºC,
C.  wycierania skóry szorstkim ręcznikiem,
D.  stosowania emolientów nawilżających skórę,

Zadanie 32.
Zakażenie  chorobami  pasożytniczymi  poprzez  samozarażenie  jest
charakterystyczne dla:

A.  owsicy,
B.  giardiozy,
C.  askariozy,
D.  glistnicy.

Zadanie 33.
Napad dny moczanowej spowodowany, jest:

A . występowaniem  złogów  kryształów  w  jamie  stawu,
owrzodzeniem,

B.  ostrym stanem zapalnym stawu, niedokrwieniem,
C.  niedokrwieniem tkanki łącznej i owrzodzeniami,
D . ostrym  stanem  zapalnym  i  złogami  kryształów  w  jamie

stawu.



Zadanie 34.
Mianem odczynu białaczkowego określa się:

A . leukocytozę  przekraczającą  30  x  109/l  i  znaczne
"przesunięcie w lewo",

B . znaczną  leukopenię  1,5  x  109/l  komórek  i  "przesunięcie
w prawo",

C . zespół  objawów  charakterystycznych  dla  ostrej  białaczki
szpikowej,

D . zespół  objawów  charakterystycznych  dla  ciężkich
niedokrwistości.

Zadanie 35.
Które z poniższych zachowań prozdrowotnych są najistotniejsze w
profilaktyce schorzeń nerek?

A . wykonywanie  badania  ogólnego  moczu  raz  w  roku  oraz
kontrola ciśnienia tętniczego krwi,

B . unikanie  infekcji  górnych  dróg  oddechowych  i
bezwzględna sanacja ognisk zapalnych w organizmie,

C . dbanie o higienę narządów moczo-płciowych, kontrola dwa
razy w roku ciśnienia tętniczego krwi,

D . stosowanie  diety  niskokalorycznej  z  ograniczeniem  soli
kuchennej.

Zadanie 36.
W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

A.  zmęczenie, skąpomocz,
B.  pienienie się moczu, obrzęki,
C.  brak pragnienia, zapach amoniaku z ust,
D.  wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 37.
Przygotowując  pacjenta  do  badania  spirometrycznego,  należy  go
poinformować, aby nie wykonywał intensywnego wysiłku fizycznego
przez:

A.  90 minut przed badaniem,
B.  60 minut przed badaniem,
C.  30 minut przed badaniem,
D . intensywny  wysiłek  fizyczny  nie  ma  wpływu  na  wynik

badania spirometrycznego.

Zadanie 38.
Pacjent w stanie hiperglikemii może odczuwać:

A.  wzmożoną potliwość,
B.  drętwienie rąk,
C.  wilczy głód,
D.  wzmożone pragnienie.



Zadanie 39.
Objawy  niepożądane  występujące  w  trakcie  stosowania  enalapril
maleate, to:

A . bóle  i  zawroty  głowy,  kaszel,  skurcz  mięśni
szkieletowych,

B.  niedociśnienie ortostatyczne,
C.  zawroty głowy, zmęczenie, nadciśnienie ortostyczne,
D.  odpowiedzi A i B prawidłowe.

Zadanie 40.
Najczęstszą  przyczyną  niedoboru  żelaza  w  grupie  niedokrwistości
niedoborowych, jest:

A .  niewystarczająca podaż,
B.  upośledzone wchłanianie,
C.  wzmożone zapotrzebowanie,
D.  utrata wskutek przewlekłych krwawień.

Zadanie 41.
W  przypadku przeszczepów autologicznych szpik kostny może być
pobierany od chorego:

A.  w dowolnym momencie leczenia,
B.  po zakończeniu leczenia,
C . przed  rozpoczęciem  leczenia  lub  w  okresie  remisji

choroby,
D.  w okresie konsolidacji remisji.

Zadanie 42.
Wchłanianie insuliny jest najszybsze po wstrzyknięciu:

A.  w obrębie brzucha,
B.  do tkanki podskórnej uda,
C.  do tkanki podskórnej ramion,
D.  do tkanki podskórnej w okolicy międzyłopatkowej.

Zadanie 43.
Zespół MAS (Morgagniego-Adamsa-Stokesa) charakteryzuje się:

A . długotrwałą  uratą  przytomności,  której  towarzyszą
objawy  prodromalne,  może  wystąpić  w  każdej  pozycji
chorego, również leżącej,

B . długotrwałą  uratą  przytomności,  której  zwykle  nie
towarzyszą  objawy  prodromalne,  może  wystąpić  w  każdej
pozycji chorego,

C . krótkotrwałą  uratą  przytomności,  której  towarzyszą
objawy  prodromalne,  może  wystąpić  w  każdej  pozycji
chorego,

D . krótkotrwałą  uratą  przytomności,  której  zwykle  nie
towarzyszą  objawy  prodromalne,  może  wystąpić  w  każdej
pozycji chorego, również leżącej.



Zadanie 44.
W  wywiadzie  pacjent  zgłasza  nudności,  wymioty  następujące
bezpośrednio  po  posiłku  i  zawierające  nie  strawione  resztki
pokarmowe  o  kwaśnym  zapachu.  Powyższe  objawy  wskazują  o
pochodzeniu wymiotów z:

A.  przełyku,
B.  żołądka,
C.  jel it ,
D.  dwunastnicy.

Zadanie 45.
Objawy  głównie  skórno-śluzówkowe,  związane  z  zaburzeniem
hemostazy  pierwotnej  (krwawienia  z  nosa,  łatwe  siniaczenie,
przedłużone  krwawienia  miesięczne)  to  objawy  skazy  krwotocznej
w :

A.  chorobie von Willebranda,
B.  hemofili i A,
C.  hemofili i B,
D.  zespole DIC.

Zadanie 46.
Występowanie  przynajmniej  trzech  z  pięciu  objawów,  takich  jak
uczucie  zmęczenia,  osłabienie,  niezamierzona  utrata  masy  ciała,
mała  aktywność  fizyczna,  wolne  tempo  poruszania  się,  określane
jest jako zespół:

A .  słabości (frailty),
B.  asteniczno-depresyjny,
C.  otępienny,
D.  geriatryczny.

Zadanie 47.
D o  rol i  społecznej  drugorzędowej  pełnionej  przez  człowieka
według modelu adaptacyjnego C. Roy NIE należy rola:

A.  matki,
B.  wychowawcza,
C.  opiekuńcza,
D.  terapeutyczna.

Zadanie 48.
Pacjentowi  w  schyłkowej  niewydolności  nerek  NIE  należy
ograniczyć w diecie:

A .  białka,
B.  fosforu,
C.  potasu,
D.  witamin.



Zadanie 49.
Miernik PEF (peak expiratory flow), tzw. pikflometr, mierzy:

A.  pojemność życiową płuc,
B.  szczytowy (maksymalny) przepływ wydechowy,
C . natężoną  (maksymalną)  objętość  wydechową

pierwszosekundową,
D.  natężoną (maksymalną) pojemność życiową płuc.

Zadanie 50.
Dokonując pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, mankiet uciskający
ramię należy wypełnić powietrzem:

A . d o  poziomu  około  10-20  mm  Hg  powyżej  palpacyjnie
stwierdzanego  momentu  zniknięcia  tętna  na  tętnicy
promieniowej,

B . d o  poziomu  około  20-30  mm  Hg  powyżej  palpacyjnie
stwierdzanego  momentu  zniknięcia  tętna  na  tętnicy
promieniowej,

C . d o  momentu  odczuwanego  i  zgłaszanego  przez  pacjenta
bólu,

D.  zawsze do poziomu 180-190 mm Hg.

Zadanie 51.
Konsekwencją  upadków  osób  w  wieku  podeszłym,  o  charakterze
psychologicznym jest występowanie tzw. zespołu:

A.  utrwalonych zaburzeń równowagi,
B.  splątaniowego,
C.  poupadkowego (post fall syndrome),
D.  nazywanym zjawiskiem zamrożenia (freezing).

Zadanie 52.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej niewydolności nerek,
B.  ostrej niewydolności nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.

Zadanie 53.
Brak pośrednich postaci rozwojowych krwinek białych w rozmazie
krwi obwodowej, nosi nazwę:

A.  odczynu białaczkowego,
B.  przerwy białaczkowej,
C.  pancytopenii,
D.  żadna z wymienionych.



Zadanie 54.
W trakcie trwania częstoskurczu nadkomorowego NIE należy:

A.  wykonywać próby Valsalvy przy zamkniętej głośni,
B.  wykonywać obustronnego ucisku na zatokę szyjną,
C . podawać  tylko  leków  antyarytmicznych,

beta-adrenolitycznych,
D . stosować  kardiowersji  elektrycznej  bez  uprzedniego

przygotowania.

Zadanie 55.
W leczeniu dny moczanowej, NIE zalecane jest podawanie:

A.  kolchicyny 0,5mg /d,
B.  allopurinolu>300/dl,
C.  probenecydu>300/dl,
D.  kwasu acetylosalicylowego <3,0/d.

Zadanie 56.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  szczególnie
charakterystyczna dla chorego z rozpoznaną przewlekłą mocznicą?

A.  obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry,
B.  świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności,
C.  wyniszczenie, bradykardia, bóle mięśniowe,
D.  obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia.

Zadanie 57.
Główną  rolę  w  leczeniu  POChP  odgrywają  między  innymi  leki
rozszerzające oskrzela, do których należą:

A . beta2-mimetyki,  leki  przeciwcholinergiczne,
metyloksantyny,

B.  leki antyhistaminowe, przeciwleukotrienowe, kromony,
C.  leki mukolityczne, glikokortykosteroidy, antybiotyki,
D . leki  antyhistaminowe,  glikokortykosteroidy,

beta-blokery.

Zadanie 58.
Przy  monitorowaniu  dobowego  bilansu  płynów  NIE  należy
uwzględniać:

A.  płynów podanych i.v.,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  żywienia pozajelitowego,
D.  płynów podanych per os.



Zadanie 59.
Zadaniem  priorytetowym  w  pielęgnowaniu  pacjenta  z  ostrą
białaczką szpikową jest:

A .  przygotowanie do przeszczepu szpiku kostnego,
B.  ochrona przed zakażeniem egzogennym i endogennym,
C.  poprawa kondycji fizycznej,
D.  właściwe odżywienie chorego.

Zadanie 60.
Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną:

A.  niedokrwistości hypoplastycznej,
B.  wstrząsu oligowolemicznego,
C.  niedokrwistości sideropenicznej,
D.  niedokrwistości megaloblastycznej.

Zadanie 61.
Test obciążenia glukozą wykonywany jest w celu:

A.  ustalenia dawek insuliny w cukrzycy jawnej,
B.  rozpoznania cukrzycy utajonej,
C.  sprawdzenia reakcji organizmu w wyrównanej cukrzycy,
D.  oceny glikozurii.

Zadanie 62.
Zgodnie z wytycznym WHO osteoporozę zaawansowaną rozpoznaje się
i  określa  na  podstawie  pomiaru  gęstości  mineralnej  kości,  kiedy
T-score jest:

A .  mniejsze od (-) 2.5, z obecnością złamań,
B.  mniejsze od (-) 2.5, bez złamań,
C.  od (-) 1.0 do (-) 2.5,
D.  od (-) 1.0.

Zadanie 63.
Obserwując  chorego  z  niewydolnością  wątroby  pielęgniarka
powinna zwrócić szczególną uwagę na:

A.  występowanie bólu i towarzyszące mu objawy emocjonalne,
B . aktywność  psychomotoryczną  chorego  oraz  stan

świadomości,
C.  reakcje na bodźce zewnętrzne,
D.  rodzaj niewydolności wątroby.

Zadanie 64.
Wskaż zdanie PRAWDZIWE dotyczące nerek:

A.  nerki pełnią zadanie narządu wydalniczego,
B.  nerki pełnią zadanie narządu wewnątrzwydzielniczego,
C . w  nerkach  wytwarzany  jest  hormon  erytropoetyna,

hamujący wytwarzanie erytrocytów w szpiku,
D.  prawidlowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 65.
Podstawowym  leczeniem  zmierzającym  do  uzyskania  reperfuzji  w
świeżym zawale serca, jest/są:

A.  wykonanie przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych,
B.  angiografia wieńcowa i podaż leków przeciwbólowych,
C.  jak najwcześniejsze leczenie trombolityczne,
D.  odpowiedzi A i C prawidłowe.

Zadanie 66.
Przy  doustnym leczeniu  przeciwzakrzepowym zatorowości  płucnej
INR (Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany - International
Normalization Ratio) powinien wynosić:

A .  do 0.9,
B.  1-1.9,
C.  2.0 - 3.0,
D.  3.1 - 4.0.

Zadanie 67.
Zmiany w nerkach występujące u chorych z  toczniem układowym
dotyczą:

A.  kłębuszków nerkowych, cewek i naczyń nerkowych,
B.  cewek nerkowych, pęcherza moczowego,
C.  pęcherza moczowego, przewodów moczowych,
D.  wszystkich wymienionych.

Zadanie 68.
Szpik na badanie cytologiczne powinien być pobrany w ilości:

A .  0,1-0,5 ml,
B.  0,6-0,9 ml,
C.  1-2 ml,
D.  3-4 ml.

Zadanie 69.
Do czynników podwyższających próg bólowy należą:

A . ciepło,  komfort  psychiczny,  odwrócenie  uwagi,
odpoczynek, sen, dobry nastrój, alkohol,

B . indywidualna  wytrzymałość,  komfort  psychiczny  i
fizyczny, rozmowa, ograniczenie kontaktów z rodziną,

C . czas  trwania  choroby,  właściwe  metody  leczenia,
depresja, zaburzenia świadomości,

D . z ły  stan  ogólny,  alkohol,  czas  trwania  choroby,
wypoczynek, sen.



Zadanie 70.
Z powodu zaburzonego metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego u
osób  starszych,  na  skutek  hipoglikemii,  hipoksji,
niedożywienia,  infekcji,  chorób  przewlekłych,  zaburzeń
wodno-elektrolitwych,  a  także  zatruć,  które  zakłócają
homeostazę pacjenta w wieku podeszłym, może wystąpić:

A.  depresja,
B.  majaczenie (delirium),
C.  senność patologiczna,
D.  udar mózgu.

Zadanie 71.
Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek:

A . zmiany  ciśnienia  onkotycznego  i  hydrostatycznego,
pogorszenia ukrwienia tkanek,

B . długotrwałego  unieruchomienia,  zmiany  ciśnienia
osmotycznego,

C . wysokich  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  i
niewydolności nerek,

D . zasadowicy  metabolicznej,  przepuszczalności  naczyń
włosowatych.

Zadanie 72.
Pacjenta do nakłucia jamy opłucnej należy ułożyć w pozycji:

A .  bezpiecznej,
B.  Semi Fowlera,
C.  Trendelenburga,
D.  siedzącej z lekkim pochyleniem do przodu.

Zadanie 73.
Zaparcia w przewlekłej niewydolności krążenia są spowodowane:

A.  przewlekłą farmakoterapią,
B.  powiększeniem wątroby,
C.  spadkiem aktywności fizycznej,
D.  zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit.

Zadanie 74.
Do skazy naczyniowej wrodzonej zaliczamy:

A.  plamicę Henocha-Schonleina,
B.  chorobę Rendu-Oslera-Webera,
C.  plamicę starczą,
D.  żadna z wymienionych.



Zadanie 75.
Model  relacji  międzyludzkich  pielęgniarka  -  pacjent  został
opracowany przez:

A.  C. Roy,
B.  F. Nightingale,
C.  H. Peplau,
D.  J. Watson.

Zadanie 76.
Celem diety w przewlekłej niewydolności nerek jest:

A . przystosowanie  żywienia  do  upośledzonej  czynności
chorych  nerek  i  dostarczenie  ustrojowi  wszystkich
niezbędnych składników pokarmowych,

B . całkowite  wyeliminowanie  białek  i  soli ,  a  zastąpienie
węglowodanami i tłuszczami,

C . ograniczenie  podaży  sol i  i  białka,  a  zwiększenie  podaży
węglowodanów  i  tłuszczów  w  celu  uzupełnienia  braków
energetycznych,

D . maksymalne ograniczenie podaży płynów, sol i  i  białka ze
względu  na  zmniejszenie  zdolności  przesączania  osocza
krwi, przez zmienione chorobowo nerki.

Zadanie 77.
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/NIE są:

A.  uczucie silnego pragnienia,
B.  suchość błon śluzowych,
C.  obrzęki obwodowe ciała,
D.  zaburzenia psychiczne.

Zadanie 78.
U  chorych  z  wrzodziejącym  zapaleniem  jelita  grubego,  w  diecie
należy ograniczyć:

A.  mięso drobiowe,
B.  gotowane warzywa,
C.  chude ryby,
D.  mleko pasteryzowane.

Zadanie 79.
W  przewlekłej  obturacyjnej  chorobie  płuc,  uszkodzenie  płuc  jest
wynikiem palenia papierosów, ale także następstwem:

A . uwolnienia  mediatorów,  m.in.  histaminy,  enzymów
proteolitycznych,

B.  niedoboru antyproteaz, głównie Alfa1-antytrypsyny,
C.  zwiększenia stężenia ogólnego IgE,
D.  wytwarzania leukotrienów, prostaglandyny.



Zadanie 80.
Z wykwitów pierwotnych powstaje:

A .  plama,
B.  pęcherzyk,
C.  guzek,
D.  nadżerka.

Zadanie 81.
W leczeniu uzdrowiskowym pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem
stawów NIE zalecane są kąpiele:

A .  borowinowe,
B.  solankowe,
C.  siarczkowe,
D.  siarkowodorowe.

Zadanie 82.
Przeciwwskazaniem do biopsji aspiracyjnej szpiku jest:

A .  małopłytkowość,
B.  hemofilia,
C.  skaza krwotoczna,
D.  nie ma przeciwskazań do biopsji aspiracyjnej szpiku.

Zadanie 83.
U  chorego  z  ketokwasicą  pojawiły  s ię  zaburzenia  elektrolitowe,
które  miały  wpływ  na  wystąpienie  następujących  objawów
klinicznych:  osłabienie  si ły  mięśniowej,  osłabienie  odruchów
ścięgnistych,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  zmiany  w
zapisie  EKG  (spłaszczenie  fal i  T ,  obniżenie  odcinka  ST,
pojawienie się fali U). Przyczyną tych zaburzeń jest:

A .  hiperkaliemia,
B.  hipokaliemia,
C.  hiperkalcemia,
D.  hipokalcemia.

Zadanie 84.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?

A . spadek  odporności,  brak  łaknienia,  bolesne  parcie  na
stolec,

B . uogólnione  obrzęki,  si lny  opasujący  ból  w  nadbrzuszu,
bóle głowy,

C . odczuwanie  świądu  skóry,  wodobrzusze,  zaburzenia
świadomości,

D . spadek  masy  ciała,  niepokój  z  powodu  kołatania  serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu.



Zadanie 85.
Teoretyczne  założenia  pielęgnowania,  opracowane  w  1952  roku
przez Hildegardę Peplau, zwracały uwagę na znaczenie:

A.  metod pielęgnowania,
B.  organizacji pracy,
C.  osobowości pielęgniarki,
D.  warunków pracy.

Zadanie 86.
D o  najcięższych  postaci  skórnych,  nadwrażliwości  na  leki,
należy:

A.  zespół Stevensa i Johnsona,
B.  niedokrwistość hemolityczna,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zadanie 87.
Istotnym  założeniem  modelu  teoretycznego  pielęgniarstwa
Callisty Roy jest:

A .  humanistyczna troskliwość,
B.  adaptacja do środowiska,
C.  relacje pielęgniarka - pacjent,
D.  równowaga systemu otwartego.

Zadanie 88.
Objawem  przedawkowania  glikozydów  naparstnicy  są  wszystkie
poniższe z WYJĄTKIEM:

A . zaburzenia  rytmu  lub  przewodzenia,  najczęściej
tachykardia,

B.  zazwyczaj bradykardia zatokowa,
C.  nudności, wymioty, biegunka,
D.  zawroty głowy, zaburzenia widzenia.

Zadanie 89.
Wykonanie przeglądowego badania radiologicznego jamy brzusznej
u  pacjenta  z  podejrzeniem  niedrożności  jel it,  wymaga
zastosowania pozycji:

A .  stojącej i leżącej na plecach,
B.  Fowlera i leżącej na brzuchu,
C.  na lewym boku i leżącej na plecach,
D.  Trendelenburga i leżącej na plecach.



Zadanie 90.
Pacjent,  po  wykonaniu  bronchoskopii,  może  spożyć  pierwszy
posiłek w czasie:

A .  od 0,5 do 1 godziny,
B.  od 2 do 3 godzin,
C.  od 4 do 5 godzin,
D.  od 6 do 7 godzin.

Zadanie 91.
Parazytozą przewodu pokarmowego NIE jest:

A .  lamblioza,
B.  tasiemczyca,
C.  glistnica,
D.  wszawica.

Zadanie 92.
Pacjentowi  po  zabiegu  operacyjnym  przeprowadzonym  w
znieczuleniu  ogólnym,  przetoczono  1  jednostkę  koncentratu
krwinek  czerwonych  (KCK).  W  ciągu  24h  wystąpiły  następujące
objawy:  gorączka,  dreszcze,  zaburzenia  oddychania,  pokrzywka,
wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi.  Zaobserwowano  również,  że
pacjent oddaje ciemny mocz. Powyższe objawy świadczą o:

A.  ostrym odczynie hemolitycznym,
B.  ostrym zatorze powietrznym,
C.  ostrej reakcji anafilaktycznej,
D.  ostrym przeciążeniu żelazem.

Zadanie 93.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  oligowolemicznego.

Zadanie 94.
W  przygotowaniu  pacjenta  do  enteroklizy  należy  uwzględnić
zastosowanie diety:

A . ubogowęglowodanowej na 1 dzień przed badaniem, a w dniu
poprzedzającym badanie - diety płynnej,

B . ubogoresztkowej  na  2  dni  przed  badaniem,  w  dniu
poprzedzającym badanie - diety płynnej,

C . ubogobiałkowej  na  1  dzień  przed  badaniem,  w  dniu
poprzedzającym badanie - diety płynnej,

D . ubogotłuszczowej  na  2  dni  przed  badaniem,  w  dniu
poprzedzającym badanie - diety płynnej.



Zadanie 95.
Dobowy profi l  glikemii  polega na oznaczeniu je j  poziomu rano na
czczo:

A . przed spożyciem każdego głównego posiłku,  dwie  godziny
p o każdym głównym posiłku, przed snem, o godzinie 24.00
oraz o godzinie 3.30,

B . przed spożyciem każdego głównego posiłku, przed snem, o
godzinie 24.00 oraz o godzinie 3.30,

C . następnie  dwie  godziny  po  wypiciu  przez  chorego  75g
glukozy rozpuszczonej w 250 ml wody,

D . następnie  dwie  godziny  po  wypiciu  przez  chorego  75g
glukozy rozpuszczonej w 250 ml wody oraz przed każdym
posiłkiem  głównym,  dwie  godziny  po  każdym  głównym
posiłku, przed snem, o godzinie 24.00.

Zadanie 96.
Swoistym markerem martwicy mięśnia sercowego jest:

A .  CK,
B.  CK-MB,
C.  Troponina T,
D.  AspAT.

Zadanie 97.
Zespół jelita drażliwego spowodowany jest:

A .  alergią pokarmową,
B.  narastającymi niedoborami pokarmowymi,
C.  stresem, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi,
D.  otyłością.

Zadanie 98.
Utrata  masy  i  si ły  mięśniowej  powstająca  w  procesie  starzenia,
potęgowana  przez  zmniejszenie  aktywności  fizycznej  i
współistniejące choroby, to:

A .  kserostomia,
B.  fizjoskleroza,
C.  sarkopenia,
D.  polipragmazja.

Zadanie 99.
Wskazaniem bezwzględnym do trepanobiopsji jest:

A .  pancytopenia,
B.  podejrzenie przerzutów nowotworowych do szpiku,
C.  leukocytoza o niejasnej etiologii,
D.  niedokrwistość makrocytowa.



Zadanie 100.
Charakterystyczne objawy podmiotowe astmy to:

A . napadowa  duszność,  głównie  wydechowa,  świszczący
oddech, kaszel,

B.  duszność wdechowa, świszczący oddech, kaszel,
C.  duszność głównie wdechowa, kaszel wilgotny, gorączka,
D . kaszel  z  odksztuszaniem,  krwioplucie,  przyspieszony

oddech.

Zadanie 101.
Niedokrwistość w przebiegu niewydolności nerek spowodowana jest
niedoborem:

A.  żelaza,
B.  wapnia,
C.  fosforu,
D.  potasu.

Zadanie 102.
Które  z  wymienionych  poniżej  leków,  w  połączeniu  z  doustnymi
lekami  hipoglikemizującymi,  szczególnie  pochodnymi
sulfonylomocznika,  wyzwalają  potencjalnie  silniejszy  efekt
hipoglikemizujący u osób starszych?

A.  kortykosteroidy,
B.  niesteroidowe leki przeciwzapalne,
C.  leki przeciwarytmiczne,
D.  leki psychotropowe.

Zadanie 103.
W opiece nad pacjentem z gruczolakiem przysadki mózgowej należy
uwzględnić zmiany w zakresie funkcji narządu wzroku. Będą to:

A.  zaburzenia akomodacji oka,
B.  zaburzenia widzenia barwnego,
C.  ubytki w polu widzenia,
D.  dalekowzroczność.

Zadanie 104.
Skala Lovetta ocenia siłę:

A .  mięśni,
B.  chrząstki,
C.  ścięgien,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.



Zadanie 105.
Moczówka prosta, jest chorobą spowodowaną brakiem:

A.  somatotropiny,
B.  wazopresyny,
C.  aldosteronu,
D.  folikulotropiny.

Zadanie 106.
Efekt  przeciwbólowy  u  osób  w  wieku  podeszłym  osiągany  jest  w
wyniku stosowania:

A . fizjoterapii,  czyli  niefarmakologicznego  eliminowanie
bólu,

B.  różnorodnych technik relaksacyjnych,
C . mniejszych niż u młodych pacjentów dawek leków - często

o  połowę, przy czym skuteczna dawka leku zmniejsza się
wraz z wiekiem,

D . mniejszych niż u młodych pacjentów dawek leków - często
o  połowę,  przy  czym  skuteczna  dawka  leku  zwiększa  się
wraz z wiekiem.

Zadanie 107.
Prawidłowo  przeprowadzony  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
pacjentów  w  podeszłym  wieku  otrzymujących  leki  hipotensyjne
obejmuje pomiar w pozycji:

A .  siedzącej i leżącej,
B.  wyłącznie stojącej,
C.  wyłącznie leżącej,
D.  siedzącej, leżącej i stojącej.

Zadanie 108.
Fibrynogen  -  białko,  które  bierze  udział  w  mechanizmie
krzepnięcia krwi, jest wytwarzany w:

A.  grasicy,
B.  śledzionie,
C.  wątrobie,
D.  kościach.

Zadanie 109.
Według  teorii  D.  Orem  system  pielęgniarstwa  wspierająco  -
uczący jest typowy dla:

A.  kompensowania niezdolności do samoopieki,
B.  kompensowania ograniczeń w samoopiece,
C.  asystowania w samoopiece,
D . asystowania  tylko  wtedy,  gdy  brak  (podopiecznemu)  si ł ,

woli, wiedzy.



Zadanie 110.
Rozpoznanie  AIDS  stawia  się  w  chwili  zdiagnozowania  u  osoby
wirusa  HIV.  O  zaawansowanym  niedoborze  odporności  stanowią
również  różne  schorzenia,  w  tym  nowotwory.  Jednym  z  z
nowotworów definiujących AIDS jest:

A .  chłoniak Hodgkina,
B.  szpiczak mnogi,
C.  mięsak Kaposiego,
D.  nowotwór jajnika.

Zadanie 111.
Określenie Wymiennik Węglowodanowy oznacza taką porcję danego
produktu, która dostarcza przyswajalne węglowodany w ilości:

A .  10 gram,
B.  50 gram,
C.  100 gram,
D.  150 gram.

Zadanie 112.
Formalną  edukację  pielęgniarską  chorego  hospitalizowanego
zapoczątkowała:

A.  F. Nightingale,
B.  V. Henderson,
C.  B. Neuman,
D.  H. Peplau.

Zadanie 113.
O  miażdżycy  zarostowej  kończyn  dolnych  świadczą  następujące
objawy:

A . bóle  kończyn  dolnych,  uczucie  zimna,  parestezje,
zaburzenia troficzne,

B . nagły  si lny  ból  w  kończynie,  zimna,  blada  skóra,
zaburzenia czucia,

C . symetryczne  zblednięcie  palców,  obrzęk,  oziębienie,
zaburzenia czucia,

D . zaczerwienienie  skóry,  wzmożone  ucieplenie,  ból
kończyny, obrzęk.

Zadanie 114.
Test hydrokortyzonowy stosowany jest w celu oceny:

A.  rezerwy szpikowej i marginalizacji granulocytów,
B.  wchłaniania witaminy B12 z moczem,
C.  wysycenia transferyny żelazem,
D.  hemolizy w zakwaszonym glicerolu.



Zadanie 115.
Do typowych objawów nadczynności tarczycy należą:

A . spowolnienie  funkcji  psychicznych  i  motorycznych,
senność, suchość skóry, obrzęki tkanki podskórnej,

B . uczucie  gorąca,  drżenie  rąk,  kołatanie  serca,
chudnięcie, wzmożona potliwość,

C . drżenie  rąk,  kołatanie  serca,  spowolnienie  funkcji
psychicznych, chudnięcie,

D . kołatanie serca, wzmożona potliwość, nadmierna senność,
uczucie gorąca, nadmierna masa ciała.

Zadanie 116.
Zapasową fiolkę insuliny należy przechowywać:

A.  w zamrażalniku,
B.  w lodówce w temp. od + 4˚ do + 8˚C,
C.  w temperaturze pokojowej bez dostępu światła,
D.  w apteczce domowej.

Zadanie 117.
Po zabiegu biopsji nerki, pacjent powinien przynajmniej przez:

A.  1 godzinę pozostawać w pozycji leżącej,
B . ki lka  godzin  pozostawać  w  pozycji  leżącej,  najlepiej  do

rana dnia następnego,
C . d o  2  godzin  pozostawać  w  pozycji  siedzącej,  po  których

może przyjąć dopiero pozycję leżącą,
D . d o  1  godziny  pozostawać  w  pozycji  siedzącej  ze

spuszczonymi nogami.

Zadanie 118.
Zmiany  w  EKG  -  całkowicie  niemiarowy  rytm,  trudne  do
zróżnicowania załamki P przy widocznych drobnych pofałdowaniach
linii izoelektrycznej, świadczą o:

A.  częstoskurczu komorowym,
B.  bloku przedsionkowo-komorowym,
C.  migotaniu przedsionków,
D.  trzepotaniu przedsionków.

Zadanie 119.
Skala  do  oceny  ryzyka  rozwoju  odleżyn,  uwzględniająca  wiek,
zażywane  przez  pacjenta  leki,  obecność  cukrzycy,  temperaturę
ciała, to skala:

A.  CBO,
B.  Douglas,
C.  Gonsella,
D.  Norton.



Zadanie 120.
Objawy w chorobie posurowiczej występują:

A.  natychmiast po podaniu surowicy lub penicyliny,
B.  po 2 godzinach od podania surowicy lub penicyliny,
C.  po dobie od podania surowicy lub penicyliny,
D.  po 7-10 dniach od podania surowicy lub penicyliny.

Zadanie 121.
Objawami  klinicznymi  sugerującymi  tamponadę  serca,  są  między
innymi następujące objawy:

A . tachykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
duszność,

B . bradykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,
niepokój,

C . znaczne  poszerzenie  żył  szyjnych,  duszność  i  niepokój
chorego, spadek ciśnienia tętniczego krwi,

D . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
poszerzenie żył szyjnych.

Zadanie 122.
W historii pielęgniarstwa i pielęgnowania wyróżnia się okres:

A . opieki  świeckiej,  opieki  zorganizowanej  w  służby
zdrowotne,

B.  starożytny, nowożytny,
C.  przednowoczesny, nowoczesny,
D.  medycyny ludowej, medycyny naukowej.

Zadanie 123.
Pacjent,  u  którego  w  leczeniu  stosuje  s ię  glikokortykosterydy,
powinien stosować dietę:

A .  niskotłuszczową, bez ograniczeń płynowych,
B.  bogatą w produkty wysokoenergetyczne,
C.  bezsolną oraz unikać spożywania nadmiaru płynów,
D.  warzywno-owocową, z ograniczeniem garbników.

Zadanie 124.
Pacjent  po  nakłuciu  talerza  kości  biodrowej,  powinien  pozostać
w pozycji leżącej przez minimum:

A.  1 godzinę,
B.  4 godziny,
C.  12 godzin,
D.  24 godziny.



Zadanie 125.
Objawami przedmiotowymi czerwienicy prawdziwej NIE jest:

A .  świąd skóry występujący po gorącej kąpieli,
B .  ciemnoczerwone zabarwienie skóry, błon śluzowych,
C.  powiększenie śledziony, wątroby, przekrwienie spojówek,
D . przekrwienie  i  zaczerwienienie  rąk,  stóp,  małżowin

usznych.

Zadanie 126.
Ból  w  okolicy  odcinka  krzyżowo-lędźwiowego  kręgosłupa,
promieniujący  do  obu  pośladków  oraz  pachwin,  nasilający  się  w
spoczynku,  z  towarzyszącym  uczuciem  sztywności,
charakterystyczny jest dla:

A.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
B.  dyskopatii,
C .  ostrego napadu dny moczanowej,
D.  ataku kamicy nerkowej.

Zadanie 127.
W  których  odcinkach  jelita  grubego  najczęściej  rozwija  s ię
choroba nowotworowa?

A.  okrężnicy wstępującej i zstępującej,
B.  kątnicy i okrężnicy esowatej,
C.  odbytnicy i bańce odbytniczej,
D.  przejściu między okrężnicą esowatą a odbytnicą.

Zadanie 128.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:

A.  prawokomorowej niewydolności krążenia,
B.  lewokomorowej niewydolności krążenia,
C.  chorobie wieńcowej,
D.  wstrząsie anafilaktycznym.

Zadanie 129.
D o szybko i  krótkodziałających beta 2-mimetyków wziewnych NIE
należy:

A.  salbutamol,
B.  fenoterol,
C.  salmeterol,
D.  terbutalina.



Zadanie 130.
Zwiększenie  si ły  mięśni  u  pacjenta  z  rozpoznaniem
zesztywniającego  zapalenia  stawów  kręgosłupa  można  uzyskać
poprzez zalecenie wykonywania ćwiczeń:

A.  izometrycznych, czynnych wolnych,
B.  biernych, czynnych w odciążeniu,
C.  czynnych wolnych, prowadzonych,
D.  biernych, samo wspomaganych.

Zadanie 131.
Wzrost  l iczby  retikulocytów  NIE  jest  charakterystyczny  dla
niedokrwistości:

A .  hemolitycznej,
B.  pokrwotocznej,
C.  aplastycznej,
D.  Addisona-Biermera w trakcie suplementacji witaminą B12.

Zadanie 132.
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa:

A.  cukrzyca,
B.  wartość trójglicerydów w osoczu krwi < 150 mg/dl,
C.  niska wartość cholesterolu frakcji HDL,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 133.
Podstawowym badaniem w rozpoznaniu zesztywniającego zapalenia
stawów kręgosłupa (ZZSK) jest badanie:

A.  czynnika RF i CRP,
B.  radiologiczne,
C.  biochemiczne,
D.  skriningowe.

Zadanie 134.
Niewydolne nerki tracą zdolność wydalania fosforu:

A.  stosunkowo wcześnie,
B.  dopiero w niewydolności schyłkowej,
C.  tylko w mocznicy przewlekłej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 135.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest:

A .  ponaparstnicowe zaburzenie rytmu,
B.  napadowy częstoskurcz nadkomorowy,
C.  migotanie przedsionków,
D.  trzepotanie przedsionków.



PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 440414
GRUPA 1
Zadanie 1.
Pancytopenia, to:

A .  obniżenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
B.  obniżenie wszystkich elementów morfotycznych krwi,
C.  podwyższenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
D.  podwyższenie wszystkich elementów morfotycznych krwi.

Zadanie 2.
Objawami  klinicznymi  sugerującymi  tamponadę  serca,  są  między
innymi następujące objawy:

A . tachykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
duszność,

B . bradykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,
niepokój,

C . znaczne  poszerzenie  żył  szyjnych,  duszność  i  niepokój
chorego, spadek ciśnienia tętniczego krwi,

D . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
poszerzenie żył szyjnych.

Zadanie 3.
Aby  rozpoznać  nierzeżączkowe  zapalenie  cewki  moczowej  należy
pobrać do badania:

A . rozmaz  z  wydzieliny  szyjki  macicy  barwiony  metodą
Gramma,

B . wydzielinę z cewki moczowej lub szyjki macicy i wykonać
test na obecność chlamydia trachomatis,

C . śl inę lub płyn mózgowo-rdzeniowy na obecność chlamydia
trachomatis,

D.  próbkę krwi na PCR oraz posiew.

Zadanie 4.
Celem  działań  pielęgniarki  w  opiece  nad  pacjentem,  u  którego
występuje nietrzymanie moczu jest:

A .  stwierdzenie przyczyny nietrzymania moczu,
B.  zapobieganie infekcjom układu moczowego, odleżynom,
C.  prowadzenie bilansu płynów,
D.  zapobieganie moczeniu się chorego.



Zadanie 5.
Do cech fizykalnych moczu należy:

A . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  gęstość  względna  i
pH,

B . zapach,  przejrzystość,  zabarwienie,  białkomocz,
cukromocz, wałeczkomocz,

C.  cukromocz, białkomocz,
D.  krwiomocz, leukocyturia, wałeczkomocz, bakteriomocz.

Zadanie 6.
Jakie  jest  często  występujące  powikłanie  po  nakłuciu
lędźwiowym?

A.  niedowład kończyn dolnych,
B.  ból głowy,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  krwawienie podtwardówkowe,

Zadanie 7.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest:

A .  ponaparstnicowe zaburzenie rytmu,
B.  napadowy częstoskurcz nadkomorowy,
C.  migotanie przedsionków,
D.  trzepotanie przedsionków.

Zadanie 8.
Pierwszym  widocznym  objawem  kiły,  występującym  po  około  3-4
tygodniach od momentu zakażenia jest:

A . owrzodzenie  pierwotne  (objaw  pierwotny)  niebolesne  z
powiększeniem okolicznych węzłów chłonnych,

B . owrzodzenie bolesne bez powiększenia okolicznych węzłów
chłonnych,

C.  owrzodzenie podudzi i węzłów chłonnych,
D . owrzodzenie  żołądka  i  przełyku,  wraz  z  powiększeniem

narządów.

Zadanie 9.
Określenie Wymiennik Węglowodanowy oznacza taką porcję danego
produktu, która dostarcza przyswajalne węglowodany w ilości:

A .  10 gram,
B.  50 gram,
C.  100 gram,
D.  150 gram.



Zadanie 10.
Pacjent  z  rozpoznaniem  niedokrwistości  z  niedoboru  żelaza  ma
zalecone przyjmowanie w warunkach domowych per os preparatów
żelaza. Wchłanianie żelaza ułatwia przyjmowanie:

A.  magnezu,
B.  kwasu acetylosalicylowego,
C.  kwasu acetylocholinowego,
D.  kwasu askorbinowego.

Zadanie 11.
Zespół chorobowy wywołany zwiększonym wytwarzaniem aldosteronu
z jednoczesnym zahamowaniem aktywności reninowej osocza, to:

A .  zespół Cushinga,
B.  zespół Conna,
C.  choroba Addisona,
D.  akromegalia.

Zadanie 12.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:

A.  prawokomorowej niewydolności krążenia,
B.  lewokomorowej niewydolności krążenia,
C.  chorobie wieńcowej,
D.  wstrząsie anafilaktycznym.

Zadanie 13.
Kilak jest główną zmianą patologiczną kiły:

A .  pierwotnej,
B.  wtórnej,
C.  późnej,
D.  utajonej.

Zadanie 14.
Charakterystyczne objawy podmiotowe astmy to:

A . napadowa  duszność,  głównie  wydechowa,  świszczący
oddech, kaszel,

B.  duszność wdechowa, świszczący oddech, kaszel,
C.  duszność głównie wdechowa, kaszel wilgotny, gorączka,
D . kaszel  z  odksztuszaniem,  krwioplucie,  przyspieszony

oddech.

Zadanie 15.
Starczą dalekowzroczność, określa się jako:

A.  zwyrodnienie plamki żółtej (AMD),
B.  presbyacusis,
C.  presbyopię,
D.  kataraktę.



Zadanie 16.
Bóle  głodowe  są  objawem  charakterystycznym  występującym  w
chorobie:

A.  wrzodowej dwunastnicy,
B.  wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
C.  wrzodowej żołądka,
D.  zapaleniu błony śluzowej żołądka.

Zadanie 17.
Pacjentka  50-letnia,  od  20  dni  jest  unieruchomiona  z  powodu
przewlekłej  zastoinowej  niewydolności  krążenia.  Przy  próbie
pionizacji  pojawia  się  ból  w  łydce,  lekkie  zasinienie  kończyny
oraz różnica w obwodach kończyn. U chorej należy podejrzewać:

A.  hipotonię ortostatyczną,
B.  zakrzepicę żył głębokich,
C.  zmiany w układzie ruchowym,
D.  rwę kulszową.

Zadanie 18.
W  umiarkowanym  i  zaawansowanym  okresie  choroby,  chorzy  z
rozpoznana chorobą układu oddechowego powinni mieć stosowaną
rehabilitację polegającą na:

A.  nauce oddychania przeponą,
B.  nauce wydechu przez zwężone usta,
C.  prawidłowe odpowiedzi A i B,
D.  żadna z powyższych.

Zadanie 19.
Które  z  wymienionych  poniżej  leków,  w  połączeniu  z  doustnymi
lekami  hipoglikemizującymi,  szczególnie  pochodnymi
sulfonylomocznika,  wyzwalają  potencjalnie  silniejszy  efekt
hipoglikemizujący u osób starszych?

A.  kortykosteroidy,
B.  niesteroidowe leki przeciwzapalne,
C.  leki przeciwarytmiczne,
D.  leki psychotropowe.

Zadanie 20.
Badanie  polegające  na  selektywnym podaniu  środka  cieniującego
do każdej z tętnic wieńcowych, to:

A .  echokardiografia,
B.  scyntygrafia serca,
C.  koronarografia,
D.  angioplastyka.



Zadanie 21.
Zwiastunami encefalopatii wątrobowej są:

A.  apatia, stan splątania, nudności,
B.  tężyczka, zaburzenia orientacji, wymioty,
C.  zaburzenia orientacji oraz pobudzenie motoryczne,
D.  halucynacje, przemijająca ślepota, brak łaknienia.

Zadanie 22.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  szczególnie
charakterystyczna dla chorego z rozpoznaną przewlekłą mocznicą?

A.  obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry,
B.  świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności,
C.  wyniszczenie, bradykardia, bóle mięśniowe,
D.  obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia.

Zadanie 23.
Obrzęk naczynioruchowy Quinckiego zajmuje najczęściej:

A . twarz,  wargi,  błony  śluzowe  jamy  ustnej,  gardła,
krtani, części odsiebne kończyn, narządy płciowe,

B.  klatkę piersiową i kończyny górne,
C.  klatkę piersiową i kończyny dolne oraz narządy płciowe,
D.  brzuch, narządy płciowe oraz kończynę dolną lewą.

Zadanie 24.
Śladowy białkomocz:

A.  najczęściej świadczy o uszkodzeniu nerek,
B . może  wystąpić  fizjologicznie  np.  przy  długotrwałej

pozycji stojącej,
C.  odpowiedzi A i B są prawidłowe,
D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 25.
Do rozwoju zastoinowej marskości wątroby predysponuje:

A.  lamblioza,
B.  przewlekła niewydolność krążenia lewokomorowa,
C.  niewydolność żylna,
D.  przewlekła niewydolność krążenia prawokomorowa.

Zadanie 26.
Charakterystycznym  objawem  przewlekłej  niewydolności
prawokomorowej NIE jest:

A .  powiększenie wątroby,
B.  sinica palców,
C.  zwiększenie masy ciała,
D.  duszność typu orthopnoe.



Zadanie 27.
D o czynników osobniczych zachorowania na astmę oskrzelową NIE
należą:

A.  predyspozycje genetyczne,
B.  palenie bierne i czynne,
C.  nadreaktywność oskrzeli,
D.  alergie, płeć żeńska.

Zadanie 28.
Wskaż zdanie PRAWDZIWE dotyczące nerek:

A.  nerki pełnią zadanie narządu wydalniczego,
B.  nerki pełnią zadanie narządu wewnątrzwydzielniczego,
C . w  nerkach  wytwarzany  jest  hormon  erytropoetyna,

hamujący wytwarzanie erytrocytów w szpiku,
D.  prawidlowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 29.
D o  szpitala  został  przyjęty  pacjent  z  bólami  brzucha  o
charakterze  napadowym  (falowym),  zatrzymaniem  gazów  i  stolca
(wzdęcia),  wymiotujący  treścią  cuchnącą  o  zabarwieniu
brunatno-zielonym  (tzw.  "wymioty  kałowe").  Powyższe  objawy
świadczą o:

A.  chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  krwawieniu z żylaków przełyku,
C.  niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego,
D.  atonii żołądka.

Zadanie 30.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest:

A . podejrzenie  choroby  niedokrwiennej  serca,  u  osób  z
bólami  w klatce  piersiowej  i  prawidłowym lub wątpliwym
spoczynkowym zapisie EKG,

B . wykrycie  przebiegającej  bezobjawowo  choroby
niedokrwiennej  serca,  u  osób  z  grupy  wysokiego  ryzyka
zachorowania,

C . ocena  tolerancji  wysiłku  i  rokowania  po  zawale  serca,
diagnostyka zaburzeń rytmu,

D.  świeży zawał mięśnia sercowego.

Zadanie 31.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
C.  trwa 20-30 minut i więcej,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 32.
Fibrynogen  -  białko,  które  bierze  udział  w  mechanizmie
krzepnięcia krwi, jest wytwarzany w:

A.  grasicy,
B.  śledzionie,
C.  wątrobie,
D.  kościach.

Zadanie 33.
Według Lalonda, do czynników ryzyka zachorowania należą:

A.  styl życia, kontakty seksualne, szczepienia,
B . czynniki  genetyczne,  warunki  pracy  i  mieszkania,  opieka

zdrowotna,
C . choroby  zakaźne,  czynniki  środowiskowe,  ochrona

zdrowia, zmiany klimatyczne,
D . styl  życia,  czynniki  środowiskowe,  czynniki  genetyczne,

ochrona zdrowia.

Zadanie 34.
D o  działań  niepożądanych,  natychmiastowych,  związanych  z
podawaniem cytostatyków, należą wszystkie, Z WYJĄTKIEM:

A.  nudności,
B.  wymiotów,
C.  odczynu uczuleniowego,
D.  mielotoksyczności.

Zadanie 35.
Preparaty żelaza wchłaniają się głównie z:

A .  dwunastnicy, jelita cienkiego,
B.  jelita grubego, żołądka,
C.  żołądka, kątnicy,
D.  okrężnicy, jelita cienkiego.

Zadanie 36.
Głównym źródłem witaminy B12 są:

A.  owoce cytrusowe, jarzyny, produkty zbożowe, ryby,
B.  jarzyny, owoce, mleko, pieczywo razowe,
C.  wątroba, nerki, mleko, jaja, mięso,
D.  drożdże, pomidory, żółtko jaj, orzeszki ziemne.



Zadanie 37.
Insulina Mixtard 30:

A . zawiera  30%  insuliny  o  przedłużonym  działaniu  i  70%
insuliny krótkodziałającej,

B . zawiera  30%  insuliny  krótkodziałającej  i  70%  insuliny  o
przedłużonym działaniu,

C.  jest wyłącznie insuliną krótkodziałajacą,
D.  jest wyłącznie insuliną o przedłużonym działaniu.

Zadanie 38.
Poziom  samodzielności  chorego  przewlekle,  w  zakresie
podstawowych czynności życia codziennego, można ocenić stosując
skalę:

A.  Lawton,
B.  Barthel,
C.  Norton,
D.  IADL.

Zadanie 39.
Objawy w chorobie posurowiczej występują:

A.  natychmiast po podaniu surowicy lub penicyliny,
B.  po 2 godzinach od podania surowicy lub penicyliny,
C.  po dobie od podania surowicy lub penicyliny,
D.  po 7-10 dniach od podania surowicy lub penicyliny.

Zadanie 40.
Z powodu zaburzonego metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego u
osób  starszych,  na  skutek  hipoglikemii,  hipoksji,
niedożywienia,  infekcji,  chorób  przewlekłych,  zaburzeń
wodno-elektrolitwych,  a  także  zatruć,  które  zakłócają
homeostazę pacjenta w wieku podeszłym, może wystąpić:

A.  depresja,
B.  majaczenie (delirium),
C.  senność patologiczna,
D.  udar mózgu.

Zadanie 41.
Osteofity to:

A .  wyrośla kostne,
B.  owrzodzenia występujące wokół stawów,
C.  alergiczne odczyny skórne,
D.  stwardnienia w warstwie podchrzęstnej stawów.



Zadanie 42.
Jakie  zmiany  w  przewodzie  pokarmowym  są  charakterystyczne  u
osoby w wieku podeszłym?

A.  wzmożenie produkcji soków trawiennych,
B.  obniżona kwaśność soku żołądkowego,
C.  zwiększenie ruchliwości przewodu pokarmowego,
D . rozrost  błony  śluzowej  i  włókien  mięśniowych  przewodu

pokarmowego.

Zadanie 43.
U  pacjenta  w  trakcie  badania  fizykalnego  został  stwierdzony
dodatni  objaw  Goldflama,  który  świadczy  o  schorzeniach  w
obrębie:

A.  pęcherzyka żółciowego,
B.  wątroby,
C.  śledziony,
D.  nerek.

Zadanie 44.
W  ostrym  okresie  reumatoidalnego  zapalenia  stawów  NIE  jest
zalecane prowadzenie ćwiczeń:

A.  oddechowych,
B.  biernych,
C.  izomerycznych,
D.  oporowych.

Zadanie 45.
Objawy  kliniczne,  takie  jak  rumień  o  kształcie  motyla  na
policzkach,  l iszaj  krążkowy,  nadwrażliwość  skóry  na  światło,
charakterystyczne są dla:

A.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
B.  gorączki reumatycznej,
C.  twardziny układowej,
D.  tocznia układowego.

Zadanie 46.
Jednym z czynników wystąpienia ostrego napadu dny moczanowej są
nadużycia w spożywaniu posiłków z duża zwartością:

A.  węglowodanów,
B.  białek,
C.  tłuszczy,
D.  puryn.



Zadanie 47.
Do czynników podwyższających próg bólowy należą:

A . ciepło,  komfort  psychiczny,  odwrócenie  uwagi,
odpoczynek, sen, dobry nastrój, alkohol,

B . indywidualna  wytrzymałość,  komfort  psychiczny  i
fizyczny, rozmowa, ograniczenie kontaktów z rodziną,

C . czas  trwania  choroby,  właściwe  metody  leczenia,
depresja, zaburzenia świadomości,

D . z ły  stan  ogólny,  alkohol,  czas  trwania  choroby,
wypoczynek, sen.

Zadanie 48.
U  osób  powyżej  18  r.ż.,  które  nie  przyjmują  leków
hipotensyjnych, optymalne ciśnienie tętnicze krwi, to:

A .  ciśnienie skurczowe <120 mmHg, rozkurczowe <80 mmHg,
B . ciśnienie  skurczowe  120-129  mmHg,  rozkurczowe  80-84

mmHg,
C . ciśnienie  skurczowe  130-139  mmHg,  rozkurczowe  85-89

mmHg,
D . ciśnienie  skurczowe  140-149  mmHg,  rozkurczowe  90-95

mmHg.

Zadanie 49.
NIEPRAWIDŁOWE wykonanie próby tuberkulinowej, polega na:

A.  podskórnym podaniu tuberkuliny,
B.  śródskórnym podaniu tuberkuliny,
C.  podaniu 0,1ml tuberkuliny Rt 23,
D . wykonaniu  wstrzyknięcia  śródskórnego  z  tuberkuliną  na

prawym lub lewym przedramieniu.

Zadanie 50.
Do typowych objawów nadczynności tarczycy należą:

A . spowolnienie  funkcji  psychicznych  i  motorycznych,
senność, suchość skóry, obrzęki tkanki podskórnej,

B . uczucie  gorąca,  drżenie  rąk,  kołatanie  serca,
chudnięcie, wzmożona potliwość,

C . drżenie  rąk,  kołatanie  serca,  spowolnienie  funkcji
psychicznych, chudnięcie,

D . kołatanie serca, wzmożona potliwość, nadmierna senność,
uczucie gorąca, nadmierna masa ciała.



Zadanie 51.
D o  rol i  społecznej  drugorzędowej  pełnionej  przez  człowieka
według modelu adaptacyjnego C. Roy NIE należy rola:

A.  matki,
B.  wychowawcza,
C.  opiekuńcza,
D.  terapeutyczna.

Zadanie 52.
Do skutków źle prowadzonej terapii tlenem zaliczamy:

A.  ból w klatce piersiowej, krwioplucie, kaszel, duszność,
B.  uzależnienie od tlenoterapii, duszność wdechowa,
C . wytwarzanie  dużej  i lości  wydzieliny  w  drogach

oddechowych, silny odruch kaszlowy,
D . wysuszenie błony śluzowej dróg oddechowych, uszkodzenie

płuc, zmiany w tkance mózgowej.

Zadanie 53.
Zadaniem  priorytetowym  w  pielęgnowaniu  pacjenta  z  ostrą
białaczką szpikową jest:

A .  przygotowanie do przeszczepu szpiku kostnego,
B.  ochrona przed zakażeniem egzogennym i endogennym,
C.  poprawa kondycji fizycznej,
D.  właściwe odżywienie chorego.

Zadanie 54.
Objawami przedmiotowymi czerwienicy prawdziwej NIE jest:

A .  świąd skóry występujący po gorącej kąpieli,
B .  ciemnoczerwone zabarwienie skóry, błon śluzowych,
C.  powiększenie śledziony, wątroby, przekrwienie spojówek,
D . przekrwienie  i  zaczerwienienie  rąk,  stóp,  małżowin

usznych.

Zadanie 55.
Metformina jest lekiem należącym do grupy:

A.  pochodnych sulfonylomocznika,
B.  biguanidów,
C.  inhibitorów trawienia skrobi w jelicie,
D.  tiazolidienedionów.

Zadanie 56.
W  czasie  trwania  ataku  dychawicy  oskrzelowej  NIE  należy
podawać:

A.  aminofiliny,
B.  clemastinu,
C.  diazepamu,
D.  salbutamolu.



Zadanie 57.
Objaw krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego może
wystąpić u osoby:

A.  stosującej często ibuprofen,
B.  leczonej hipotensyjnie,
C.  stosującej paracetamol,
D.  stosującej leki przeciwcukrzycowe.

Zadanie 58.
D o  oceny  sprawności  funkcjonalnej  osoby  starszej  stosowane  są
następujące narzędzia:

A.  skale: CBO, Barthel, Katza,
B.  skale: Norton, Hoena-Yara, BMI; test MMSE,
C . skale ADL, IADL, Barthel; testy: MMSE, GDS, równowagi i

chodu,
D.  test Tinetti, skala Bradena, skala Douglas.

Zadanie 59.
Wstrzyknięcie insuliny w przerośniętą tkankę tłuszczową:

A.  przyspiesza czas wchłaniania insuliny,
B.  zwalnia czas wchłaniania insuliny,
C.  powoduje podskórne wylewy krwi w miejscu wstrzyknięcia,
D.  powoduje obrzęk tkanek w miejscu wstrzyknięcia.

Zadanie 60.
W  leczeniu astmy, POChP podczas stosowania wziewnych leków z
grupy  glikokortykosteroidów  należy  po  inhalacji  leku  z  użyciem
ustnika:

A.  podać lek rozszerzający oskrzela,
B.  wypłukać jamę ustną wodą,
C.  podać posiłek,
D.  umyć twarz.

Zadanie 61.
Oceny  sprawności  procesów  poznawczych  pacjenta  w  wieku
podeszłym można dokonać przy użyciu:

A.  testu Tinetti, skali Bradena,
B.  testu rysowania zegara, MMSE, AMTS,
C.  skali Barthel, ADL, IADL, TUG,
D.  skali Norton, GDS, wskaźnika BMI.



Zadanie 62.
Skala  do  oceny  ryzyka  rozwoju  odleżyn,  uwzględniająca  wiek,
zażywane  przez  pacjenta  leki,  obecność  cukrzycy,  temperaturę
ciała, to skala:

A.  CBO,
B.  Douglas,
C.  Gonsella,
D.  Norton.

Zadanie 63.
W opiece nad pacjentem geriatrycznym niepełnosprawnym dąży się
do:

A . zaplanowania  takiej  i lości  obowiązków  domowych,  aby
zapobiec  wystąpieniu  wtórnej  niesprawności
funkcjonalnej,

B . motywowania  do  samodzielnego  wykonywania  czynności
życia codziennego mimo występujących trudności,

C . wyręczania w niektórych czynnościach samoobsługowych,
aby zapobiec przemęczaniu się,

D . spełniania  wszystkich  próśb  pacjenta,  aby  nie  pogarszać
jego stanu emocjonalnego.

Zadanie 64.
N a  pierwszy  etap  procesu  pielęgnowania  -  rozpoznawanie  stanu
pacjenta i środowiska, składają się poniższe fazy, z wyjątkiem:

A.  gromadzenia danych,
B.  określenia zasobów ludzkich, rzeczowych,
C.  stawiania diagnozy pielęgniarskiej,
D.  analizowania i syntetyzowanie danych,

Zadanie 65.
Podstawą  rozpoznania  choroby  zwyrodnieniowej  stawów  jest
występowanie objawów klinicznych oraz badanie:

A.  radiologiczne,
B.  morfologiczne krwi.
C.  ultrasonograficzne,
D.  bakteriologiczne krwi.

Zadanie 66.
Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać:

A.  pyralginy,
B.  morfiny,
C.  NLPZ,
D.  papaweryny.



Zadanie 67.
Napadu dny moczanowej NIE charakteryzują/e:

A.  nagły początek, przeważnie nad ranem,
B.  silny ból stawu, zaczerwienienie skóry wokół stawu,
C.  dreszcze i gorączka,
D.  nudności i wymioty.

Zadanie 68.
Prawidłowa kolejność czynności wykonywanych przez osobę chorą
na cukrzycę, to:

A . pomiar  stężenia  glukozy  we  krwi,  wstrzyknięcie
insuliny, spożycie posiłku,

B . wstrzyknięcie  insuliny,  pomiar  glukozy  we  krwi,
spożycie posiłku,

C . spożycie  posiłku,  pomiar  glukozy,  wstrzyknięcie
insuliny,

D . spożycie  posiłku,  wstrzyknięcie  insuliny,  pomiar
glukozy.

Zadanie 69.
Drżenie  spoczynkowe,  sztywność  mięśniowa  oraz  spowolnienie
ruchowe  to  triada  objawów  klinicznych  choroby  Parkinsona.
Pojawia  się  na  skutek  postępującego  i  znacznego  niedoboru
neuroprzekaźnika, którym jest:

A .  acetylocholina,
B.  dopamina,
C.  adrenalina,
D.  serotonina.

Zadanie 70.
W  napadzie  tężyczki  pacjentowi  należy  podać  drogą  dożylną
roztwór:

A.  wapnia,
B.  magnezu,
C.  potasu,
D.  sodu.

Zadanie 71.
D o  skal  wykorzystywanych  w  ocenie  ryzyka  wystąpienia  odleżyn
NIE należy skala:

A.  Braden,
B.  Waterlow,
C.  Katza,
D.  Norton.



Zadanie 72.
U  chorych  na  POChP  najlepiej  rozpocząć  tlenoterapię  stosując
"wąsy tlenowe" o przepływie:

A.  1-2 l/min,
B.  2-3 l/min,
C.  3-4 l/min,
D.  4-5 l/min.

Zadanie 73.
Powiększenie  rąk  i  stóp,  twarzoczaszki  i  języka,  pogrubienie
rysów  twarzy,  obrzęk  tkanek  miękkich,  zwiększenie  masy  ciała  -
to obraz kliniczny:

A.  zespołu lub choroby Cushinga,
B . obrzęku  śluzowatego  w  przebiegu  niedoczynności

tarczycy,
C.  akromegalii,
D.  otyłości.

Zadanie 74.
U  pacjenta  wykonującego  próbę  wysiłkową  na  bieżni  ruchomej,
należy monitorować:

A . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  saturację,  diurezę
godzinową,

B.  tętno, oddech, ciśnienie tętnicze krwi, zapis EKG,
C.  diurezę minutową, oddech, OCŻ, ciśnienie tętnicze krwi,
D.  oddech, tętno, zapis EKG, wygląd skóry, saturację.

Zadanie 75.
W  zesztywniającym  zapaleniu  stawów  kręgosłupa  dolegliwości
bólowe podczas spoczynku nocnego:

A.  nasilają się,
B.  zmniejszają się,
C.  ustępują całkowicie,
D.  pozostają bez zmian.

Zadanie 76.
Kaszel suchy może być wynikiem:

A.  zapalenia oskrzeli,
B .  naciekania guza na drzewo oskrzelowe,
C . stosowania  inhibitorów  enzymu  konwertującego

angiotensynę (ACE),
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.



Zadanie 77.
Rozległe  owrzodzenia  w  obrębie  błony  śluzowej  jamy  ustnej
pokryte  brudnoszarym  nalotem,  łatwo  krwawiące,  świadczą  o
zapaleniu jamy ustnej:

A .  grzybiczym,
B.  opryszczkowym,
C.  wrzodziejącym,
D.  nieżytowym.

Zadanie 78.
HbA1C oznacza średni poziom:

A.  glukozy we krwi w okresie ostatnich 2-3 miesięcy,
B.  glukozy we krwi w okresie ostatnich 2-3 tygodni,
C.  glukozy we krwi w ciągu ostatniej doby,
D.  hemoglobiny we krwi w okresie ostatnich 2-3 miesięcy.

Zadanie 79.
Który  z  wymienionych  zakresów  działań  zawodowych  pielęgniarki
NIE zawiera się w definicji pielęgnowania Virginii Henderson?

A.  umacnianie zdrowia,
B.  przywracanie zdrowia,
C.  wsparcie podczas umierania,
D.  asystowanie lekarzowi w jego pracy z chorym.

Zadanie 80.
Do objawów hipoglikemii NIE należy:

A.  głód, drżenie, osłabienie,
B.  podniecenie, niepokój, poty, bladość, bóle głowy,
C.  nadmierne pragnienie,
D.  kołatanie, szybkie bicie serca.

Zadanie 81.
Zespół jelita drażliwego spowodowany jest:

A .  alergią pokarmową,
B.  narastającymi niedoborami pokarmowymi,
C.  stresem, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi,
D.  otyłością.



Zadanie 82.
D o  najważniejszych  działań  pielęgniarskich  u  pacjenta  z
obrzękami pochodzenia nerkowego należy:

A . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  ułożonymi
poniżej  poziomu  serca,  prowadzenie  dobowej  zbiórki
moczu, pędzlowanie jamy ustnej,

B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej  z  zastosowaniem
udogodnień,  podanie  leków  rozkurczowych,  kontrola
parametrów hemodynamicznych,

C . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  uniesionymi  na
poziomie  serca,  prowadzenie  bilansu  wodnego,  pomiar
obrzęków, pomiar masy ciała,

D . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  bezpiecznej,  prowadzenie
dobowej  zbiórki  moczu,  podawanie  leków
antyhistaminowych, natłuszczanie skóry.

Zadanie 83.
Test obciążenia glukozą wykonywany jest w celu:

A.  ustalenia dawek insuliny w cukrzycy jawnej,
B.  rozpoznania cukrzycy utajonej,
C.  sprawdzenia reakcji organizmu w wyrównanej cukrzycy,
D.  oceny glikozurii.

Zadanie 84.
Objawy uboczne mogące występować u pacjenta chorego na toczeń
układowy, w trakcie podawania cyklofosfamidu, to:

A .  nudności, wymioty, wypadanie włosów,
B.  zmniejszona odporność na zakażenia,
C.  uszkodzenie układu krwionośnego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 85.
Hiperurykemia to:

A.  zmniejszone wydzielanie kwasu moczowego z moczem,
B.  zmniejszone stężenie kwasu moczowego w surowicy,
C.  wzmożone wydzielenia kwasu moczowego z moczem,
D.  zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy.

Zadanie 86.
Który  z  objawów  fizykalnych  i  dolegliwości  jest  najbardziej
charakterystyczny dla niewydolności lewokomorowej?

A.  poszerzenie żył szyjnych,
B.  wodobrzusze,
C.  duszność w pozycji leżącej,
D.  obrzęki krążeniowe.



Zadanie 87.
W celu wykrycia alergii, testy skórne wykonuje się metodą:

A.  prowokacji,
B.  kontaktową i wziewną,
C.  punktową i śródskórną,
D.  iniekcji i nakłucia.

Zadanie 88.
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa:

A.  cukrzyca,
B.  wartość trójglicerydów w osoczu krwi < 150 mg/dl,
C.  niska wartość cholesterolu frakcji HDL,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 89.
Pacjent  po  niepowikłanym  zawale  mięśnia  sercowego,  poddany
rehabilitacji  kardiologicznej  w  momencie  wypisu  ze  szpitala
powinien:

A . pokonać  dystans  200  m,  idąc  pod  górę  po  powierzchni
nachylonej pod kątem 30°,

B.  wstawać i chodzić z pomocą innych osób,
C.  pokonać dystans 200 m i wysokość 2 piętra,
D.  pokonać dystans do 200 m, idąc po płaskiej powierzchni.

Zadanie 90.
Dieta  wysokoenergetyczna,  niskoresztkowa,  bogata  w  witaminy,
białko, składniki mineralne, wskazana jest dla chorych z:

A .  kamicą pęcherzyka żółciowego,
B.  zespołem jelita drażliwego,
C.  wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego,
D.  owsicą.

Zadanie 91.
Zmiany  wypryskowe,  drobne  plamki  w  miejscu  ukłuć,  świąd,
któremu towarzyszą przeczosy po zadrapaniach charakterystyczne
są dla:

A.  węgrzycy,
B.  włosogłówczycy,
C.  wszawicy,
D.  włośnicy.



Zadanie 92.
W  edukacji  pacjenta  z  reumatoidalnym  zapaleniem  stawów  (RZS)
najważniejsze jest:

A . poinformowanie  o  konieczności  systematycznego
przyjmowania leków,

B.  zapoznanie ze sprzętem rehabilitacyjnym,
C . zapoznanie  z  istotą  choroby,  celowością  stosowania

leków, rehabilitacji, ćwiczeń,
D.  poinformowanie o grupach samopomocy.

Zadanie 93.
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla:

A.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
B.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
C.  choroby zwyrodnieniowej stawów,
D.  osteoporozy.

Zadanie 94.
Dokonując pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, mankiet uciskający
ramię należy wypełnić powietrzem:

A . d o  poziomu  około  10-20  mm  Hg  powyżej  palpacyjnie
stwierdzanego  momentu  zniknięcia  tętna  na  tętnicy
promieniowej,

B . d o  poziomu  około  20-30  mm  Hg  powyżej  palpacyjnie
stwierdzanego  momentu  zniknięcia  tętna  na  tętnicy
promieniowej,

C . d o  momentu  odczuwanego  i  zgłaszanego  przez  pacjenta
bólu,

D.  zawsze do poziomu 180-190 mm Hg.

Zadanie 95.
Nasilona kifoza w odcinku piersiowym prowadzi do:

A.  usztywnienia kręgosłupa szyjnego,
B.  utrudnionego poruszania,
C.  ograniczenia pola widzenia,
D.  przykurczy mięśniowych.

Zadanie 96.
W historii pielęgniarstwa i pielęgnowania wyróżnia się okres:

A . opieki  świeckiej,  opieki  zorganizowanej  w  służby
zdrowotne,

B.  starożytny, nowożytny,
C.  przednowoczesny, nowoczesny,
D.  medycyny ludowej, medycyny naukowej.



Zadanie 97.
Krioprecypitat  po  rozmrożeniu  należy  przetoczyć  choremu  w
ciągu:

A.  dowolnego czasu,
B.  15 minut,
C.  30 minut,
D.  1 godziny.

Zadanie 98.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?

A . spadek  odporności,  brak  łaknienia,  bolesne  parcie  na
stolec,

B . uogólnione  obrzęki,  si lny  opasujący  ból  w  nadbrzuszu,
bóle głowy,

C . odczuwanie  świądu  skóry,  wodobrzusze,  zaburzenia
świadomości,

D . spadek  masy  ciała,  niepokój  z  powodu  kołatania  serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 99.
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:

A .  na wznak,
B.  kolankowo-łokciowej,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.

Zadanie 100.
Prawidłowo  przeprowadzony  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
pacjentów  w  podeszłym  wieku  otrzymujących  leki  hipotensyjne
obejmuje pomiar w pozycji:

A .  siedzącej i leżącej,
B.  wyłącznie stojącej,
C.  wyłącznie leżącej,
D.  siedzącej, leżącej i stojącej.

Zadanie 101.
Otyłość rozpoznajemy, gdy BMI:

A.  jest większe niż 30 kg/m2,
B.  wynosi 25,0-29,9 kg/m2,
C.  wynosi 18,5-24,9 kg/m2,
D.  jest mniejsze niż 19 kg/m2.



Zadanie 102.
Typowy ból w dławicy piersiowej NIE jest zależny od:

A.  cyklu oddechowego,
B.  pozycji ciała,
C.  odpowiedzi A i B prawidłowe,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 103.
W  dnie  moczanowej  nadmierny  wysiłek  fizyczny,  palenie  tytoniu,
stres, nadużywanie alkoholu powodują:

A . znaczne obniżenie poziomu kwasu moczowego w surowicy
krwi,

B . nieznaczne obniżenie poziomu kwasu moczowego w surowicy
krwi,

C.  wzrost poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 104.
D o  powstawania  zakażeń  szpitalnych  układu  moczowego,
szczególnie predysponuje:

A . płeć  męska,  przepuklina  pachwinowa,  przyjmowanie
poniżej 1000 ml. płynów na dobę,

B . przyjmowanie  niesterydowych  leków  przeciwzapalnych,
otyłość, długotrwała hospitalizacja,

C . długotrwała  antybiotykoterapia,  niesprawność  w
poruszaniu się, klimakterium,

D . płeć  żeńska,  instrumentacja  dróg  moczowych,  obniżona
odporność.

Zadanie 105.
N a  początku  farmakoterapii  preparatami  żelaza,  chorego  należy
uprzedzić o możliwości wystąpienia:

A.  bólu głowy,
B.  zaburzeń czynności przewodu pokarmowego,
C.  ciemnego zabarwienia moczu,
D.  świądu skóry.

Zadanie 106.
Przełom  nadnerczowy  jest  wywołany  nagłym,  bardzo  znaczącym
niedoborem:

A.  kortykotropiny,
B.  aldosteronu,
C.  kortyzolu,
D.  tyroksyny.



Zadanie 107.
Plwocinę do badania bakteriologicznego należy pobrać:

A.  rano po obudzeniu się,
B.  po spożyciu posiłku,
C.  wieczorem,
D.  o dowolnej porze dnia.

Zadanie 108.
Konsekwencją  upadków  osób  w  wieku  podeszłym,  o  charakterze
psychologicznym jest występowanie tzw. zespołu:

A.  utrwalonych zaburzeń równowagi,
B.  splątaniowego,
C.  poupadkowego (post fall syndrome),
D.  nazywanym zjawiskiem zamrożenia (freezing).

Zadanie 109.
Wchłanianie insuliny jest najszybsze po wstrzyknięciu:

A.  w obrębie brzucha,
B.  do tkanki podskórnej uda,
C.  do tkanki podskórnej ramion,
D.  do tkanki podskórnej w okolicy międzyłopatkowej.

Zadanie 110.
D o  najcięższych  postaci  skórnych,  nadwrażliwości  na  leki,
należy:

A.  zespół Stevensa i Johnsona,
B.  niedokrwistość hemolityczna,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zadanie 111.
Dobowa ilość moczu mniejsza niż 100 ml, określana jest mianem:

A.  oligurii,
B .  anurii,
C.  pyurii,
D.  poliurii.

Zadanie 112.
Postępowanie terapeutyczne w toczniu rumieniowatym układowym
obejmuje:

A.  unikanie zakażeń,
B.  regularne kontrole lekarskie,
C.  ochronę przed promieniowaniem słonecznym,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 113.
Obrzęki  charakteryzujące  się  powstawaniem  wolno  zanikającego
dołka w wyniku uciśnięcia palcem, są to obrzęki:

A .  śluzowate,
B.  przelotne,
C.  rozlane,
D.  ciastowate.

Zadanie 114.
Alergią typu opóźnionego jest:

A .  pokrzywka ostra,
B.  wstrząs anafilaktyczny,
C.  wyprysk zawodowy,
D.  obrzęk naczynioruchowy Quinckego.

Zadanie 115.
Pielęgniarka  obserwując  chorego  długo  unieruchomionego,
zauważyła gwałtownie narastającą sinicę, nagły napad duszności,
znaczne  przyspieszenie  tętna  i  spadek  ciśnienia  tętniczego
krwi,  pacjent  zgłosił  si lny  ból  w  klatce  piersiowej.  Może
przypuszczać, że u chorego wystąpił:

A .  obrzęk płuc,
B.  napad dychawicy oskrzelowej,
C.  zator tętnicy płucnej,
D.  zespół hiperwentylacji.

Zadanie 116.
Swoistym markerem martwicy mięśnia sercowego jest:

A .  CK,
B.  CK-MB,
C.  Troponina T,
D.  AspAT.

Zadanie 117.
Pielęgniarka  sprawująca  opiekę  nad  pacjentem  w  stanie
otępiennym, powinna:

A . pozwalać  pacjentowi  robić  to  na  co  ma  ochotę,  nie
skupiając na jego dysfunkcjach nadmiernej uwagi,

B . stale  korygować  błędy  będące  skutkiem  choroby,
podtrzymywać z chorym kontakt werbalny, podpowiadając
właściwe słowa, pomagając dokańczać wypowiedzi,

C . wyręczać  pacjenta  we  wszystkich  czynnościach
samoobsługowych oraz życia codziennego,

D . trenować  intelektualne  i  ruchowe  zdolności,  które  chory
jeszcze  posiada,  nie  okazując  pośpiechu  i  napięcia
emocjonalnego.



Zadanie 118.
Najczęstszą  przyczyną  niedoboru  żelaza  w  grupie  niedokrwistości
niedoborowych, jest:

A .  niewystarczająca podaż,
B.  upośledzone wchłanianie,
C.  wzmożone zapotrzebowanie,
D.  utrata wskutek przewlekłych krwawień.

Zadanie 119.
Błonnik w diecie chorego na cukrzycę:

A.  przyspiesza wchłanianie cukru i tłuszczów,
B.  hamuje szybkość wchłaniania cukru i tłuszczów,
C . nie  ma  wpływu  na  szybkość  wchłaniania  cukru,  ale

zapobiega i hamuje wchłanianie tłuszczów,
D . przyspiesza  wchłanianie  cukru  a  hamuje  wchłanianie

tłuszczów.

Zadanie 120.
Zwiększenie masy ciała u pacjenta z zaawansowaną niewydolnością
serca jest spowodowane:

A.  zwiększeniem całkowitej masy tłuszczu,
B.  zwiększeniem beztłuszczowej masy ciała,
C.  zwiększeniem obrzęków,
D.  kacheksją.

Zadanie 121.
W leczeniu dny moczanowej, NIE zalecane jest podawanie:

A.  kolchicyny 0,5mg /d,
B.  allopurinolu>300/dl,
C.  probenecydu>300/dl,
D.  kwasu acetylosalicylowego <3,0/d.

Zadanie 122.
Palce pałeczkowate występują u osób z:

A .  chorobą niedokrwienną serca,
B.  zapaleniem mięśnia sercowego,
C.  ostrą niewydolnością serca,
D.  przewlekłym zespołem płucno-sercowym.

Zadanie 123.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  oligowolemicznego.



Zadanie 124.
Opis  zdrowia,  najbliższy  współczesnej  definicji  zdrowia  WHO,
ujęła:

A.  F. Nightinghale,
B.  D. Orem,
C.  B. Neuman,
D.  V. Henderson.

Zadanie 125.
W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

A.  zmęczenie, skąpomocz,
B.  pienienie się moczu, obrzęki,
C.  brak pragnienia, zapach amoniaku z ust,
D.  wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 126.
Głównym założeniem teorii Virginii Henderson jest/są:

A.  teoria ludzkich potrzeb,
B.  teorie osobowości człowieka,
C.  zasady organizacji pracy,
D.  teoria zegara biologicznego.

Zadanie 127.
Dla  pacjenta  z  rozpoznaną  ostrą  białaczką  szpikową  w  okresie
zaostrzenia, charakterystyczne jest:

A .  wzmożone pragnienie, duszność, wilgotny kaszel,
B.  suchy kaszel, bradykardia, obniżona odporność,
C.  tachykardia, ból, krwawienie ze śluzówek jamy ustnej,
D . wylewy krwawe do skóry, obniżona odporność, podwyższona

temperatura.

Zadanie 128.
Kontrapulsacja  wewnątrzaortalna  jest  metodą  inwazyjnego
leczenia kardiologicznego w sytuacji:

A .  niewydolności serca,
B.  zawału podwsierdziowego,
C.  zaburzeń rytmu serca,
D.  zaburzeń przewodzenia.



Zadanie 129.
W  celu przerwania ostrego ataku astmy, pacjent powinien zawsze
posiadać przy sobie lek:

A.  rozszerzający oskrzela, działający szybko i krótko,
B . rozszerzający  oskrzela,  działający  przez  dłuży  czas,

żeby zapobiec kolejnym zaostrzeniom choroby,
C . działający  silnie  przeciwzapalnie,  miejscowo  w  obrębie

płuc,
D.  zwiększający wydzielanie śluzu w drogach oddechowych.

Zadanie 130.
Zgodnie z wytycznym WHO osteoporozę zaawansowaną rozpoznaje się
i  określa  na  podstawie  pomiaru  gęstości  mineralnej  kości,  kiedy
T-score jest:

A .  mniejsze od (-) 2.5, z obecnością złamań,
B.  mniejsze od (-) 2.5, bez złamań,
C.  od (-) 1.0 do (-) 2.5,
D.  od (-) 1.0.

Zadanie 131.
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/NIE są:

A.  uczucie silnego pragnienia,
B.  suchość błon śluzowych,
C.  obrzęki obwodowe ciała,
D.  zaburzenia psychiczne.

Zadanie 132.
Ciężkim powikłaniem nieleczonej niedoczynności tarczycy w wieku
dorosłym jest:

A .  głębokie upośledzenie umysłowe,
B.  przełom tarczycowy,
C.  zespół tarczowo-sercowy,
D.  śpiączka hipometaboliczna.

Zadanie 133.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej niewydolności nerek,
B.  ostrej niewydolności nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.

Zadanie 134.
Pacjenta z rozpoznaną małą odmą opłucnową należy ułożyć:

A.  na boku po stronie odmy,
B.  na plecach,
C.  na boku po stronie przeciwnej niż występuje odma,
D.  na brzuchu.



Zadanie 135.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:

A.  bolesne oddawanie moczu,
B.  konieczność oddawania moczu w nocy,
C.  obecność białka w moczu,
D.  zwiększone wydalanie moczu.



PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
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GRUPA 1
Zadanie 1.
Do skazy naczyniowej wrodzonej zaliczamy:

A.  plamicę Henocha-Schonleina,
B.  chorobę Rendu-Oslera-Webera,
C.  plamicę starczą,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 2.
Do rozwoju zastoinowej marskości wątroby predysponuje:

A.  lamblioza,
B.  przewlekła niewydolność krążenia lewokomorowa,
C.  niewydolność żylna,
D.  przewlekła niewydolność krążenia prawokomorowa.

Zadanie 3.
W  opracowywaniu  standardów  uwzględniane  są  następujące
kryteria:

A.  wiedzy, zamierzeń, celów organizacji,
B .  struktury, procesu, wyników,
C.  zamierzeń, jakości, doświadczenia,
D.  informacyjne, regulacyjne, przepisów prawa.

Zadanie 4.
W RZS III stopień klasyfikacji fizycznej obejmuje:

A . zdolność  wykonywania  tylko  nielicznych  czynności
codziennych i samoobsługi lub całkowite upośledzenie,

B . dużego  stopnia  lub  całkowite  unieruchomienie  w  łóżku
lub  na  wózku;  częściowe  lub  całkowite  zniesienie
samoobsługi,

C . zdolność  wykonywania  bez  trudności  wszystkich
codziennych czynności,

D . zdolność  wykonywania  normalnych  czynności  pomimo
utrudnień  spowodowanych  ograniczeniem  ruchomości
jednego lub kilku stawów.

Zadanie 5.
Pierwsze  zmiany  chorobowe  w  grzybicy  paznokci  powstają
zazwyczaj:

A .  na wolnym brzegu płytki paznokciowej,
B.  od strony prawego wału bocznego,
C.  od strony lewego wału bocznego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 6.
W  profilaktyce  chorób  układu  krążenia  zaleca  się  ograniczenie
podaży sodu do 2-3 g na dobę, co oznacza, że:

A . można  dosalać  potrawy  solą  kuchenną  w  ilości  2-3  g  na
dobę,

B.  nie należy dosalać potraw,
C.  należy wykluczyć z diety marynaty, wędzone wędliny,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 7.
Astenia jest, to:

A .  obniżenie łaknienia,
B.  zespół wyniszczenia psychicznego,
C.  uczucie nasilonego zmęczenia,
D.  utrata masy ciała.

Zadanie 8.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
skalę:

A.  ESC,
B.  TIMI,
C.  AVPU,
D.  NYHA.

Zadanie 9.
Obrzęk naczynioruchowy Quinckiego zajmuje najczęściej:

A . twarz,  wargi,  błony  śluzowe  jamy  ustnej,  gardła,
krtani, części odsiebne kończyn, narządy płciowe,

B.  klatkę piersiową i kończyny górne,
C.  klatkę piersiową i kończyny dolne oraz narządy płciowe,
D.  brzuch, narządy płciowe oraz kończynę dolną lewą.

Zadanie 10.
W  ostrym  okresie  reumatoidalnego  zapalenia  stawów  NIE  jest
zalecane prowadzenie ćwiczeń:

A.  oddechowych,
B.  biernych,
C.  izomerycznych,
D.  oporowych.



Zadanie 11.
Priorytetowym działaniem w leczeniu ostrej biegunki jest:

A . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  bez  określania
antybiogramu,

B . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  po  określeniu
antybiogramu,

C.  zastosowanie środków zapierających,
D.  wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych.

Zadanie 12.
Nasilający  się  podczas  zmiany  pogody  narastający  tępy  ból
związany z aktywnością fizyczną, charakterystyczny jest dla:

A.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
B.  choroby zwyrodnieniowej stawów,
C.  osteoporozy,
D.  złamania.

Zadanie 13.
Przy  monitorowaniu  dobowego  bilansu  płynów  NIE  należy
uwzględniać:

A.  płynów podanych i.v.,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  żywienia pozajelitowego,
D.  płynów podanych per os.

Zadanie 14.
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla:

A.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
B.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
C.  choroby zwyrodnieniowej stawów,
D.  osteoporozy.

Zadanie 15.
Litotrypsja pozaustrojowa (ESWL) to metoda polegająca na:

A . chirurgicznym usunięciu kamienia nerkowego z miedniczki
nerkowej,

B . chirurgicznym usunięciu kamienia nerkowego z moczowodu
poprzez jego nacięcie,

C . kruszeniu  kamieni  nerkowych  i  moczowodowych  falami
uderzeniowymi generowanymi pozaustrojowo,

D.  usunięciu złogu z moczowodu za pomocą ureterorenoskopu.



Zadanie 16.
Zakażenia wirusem HIV najczęściej szerzą się drogą:

A.  seksualną,
B.  przez wspólne używanie przedmiotów życia codziennego,
C.  wertykalną,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 17.
W  farmakologicznym  przygotowaniu  pacjenta  do  koronarografii
należy uwzględnić odstawienie dostnych leków:

A.  przeciwzakrzepowych,
B.  hipotensyjnych,
C.  przeciwpłytkowych,
D.  hipolipemicznych.

Zadanie 18.
Objawem  przedawkowania  glikozydów  naparstnicy  są  wszystkie
poniższe z WYJĄTKIEM:

A . zaburzenia  rytmu  lub  przewodzenia,  najczęściej
tachykardia,

B.  zazwyczaj bradykardia zatokowa,
C.  nudności, wymioty, biegunka,
D.  zawroty głowy, zaburzenia widzenia.

Zadanie 19.
Konsekwencją granulocytopenii jest:

A . obniżony poziom wszystkich elementów morfotycznych krwi
i  wzrost podatności na krwawienie z naturalnych otworów
ciała,

B . podwyższony poziom wszystkich elementów morfotycznych
krwi  i  związane  z  tym  ryzyko  wystąpienia  zatorów  i
zakrzepów,

C . zmniejszenie  odporności  i  wzrost  podatności  na
zakażenie,

D.  zwiększone ryzyko na krwawienia i krwawienia samoistne.

Zadanie 20.
Napadu dny moczanowej NIE charakteryzują/e:

A.  nagły początek, przeważnie nad ranem,
B.  silny ból stawu, zaczerwienienie skóry wokół stawu,
C.  dreszcze i gorączka,
D.  nudności i wymioty.



Zadanie 21.
D o  bezwzględnych  przeciwwskazań  do  przeszczepiania  nerki
należą:

A . uszkodzenie  wątroby,  rozrost  stercza,  zakażenie
wymagające leczenia,

B . brak  współpracy  pacjenta,  choroba  psychiczna,  choroba
nowotworowa,

C . choroba  psychiczna,  przebyta  choroba  nowotworowa,
alkoholizm,

D . uszkodzenie  wątroby,  zakażenie  wymagające  leczenia,
choroba psychiczna.

Zadanie 22.
Krioprecypitat  po  rozmrożeniu  należy  przetoczyć  choremu  w
ciągu:

A.  dowolnego czasu,
B.  15 minut,
C.  30 minut,
D.  1 godziny.

Zadanie 23.
Leczenie działań niepożądanych, po uprzednio stosowanych lekach
kolejnymi preparatami, u osób starszych, to:

A .  polipragmazja,
B.  politerapia,
C.  sedacja,
D.  kaskada lekowa.

Zadanie 24.
Podstawowym  badaniem  stosowanym  w  rozpoznawaniu  zaburzeń
motoryki przełyku, jest:

A .  manometria,
B.  impedancja,
C.  próba Bernsteina,
D.  próba czynnościowa.

Zadanie 25.
Obrzęki  w  najniżej  położonych  częściach  ciała,  ból  i  dyskomfort
w  jamie  brzusznej,  nykturia,  nudności  i  zaparcia,  nadmiernie
wypełnione żyły szyjne, to objawy:

A.  lewokomorowej niewydolności serca,
B.  prawokomorowej niewydolności serca,
C.  choroby niedokrwiennej serca,
D.  nadciśnienia tętniczego.



Zadanie 26.
Zwiastunami encefalopatii wątrobowej są:

A.  apatia, stan splątania, nudności,
B.  tężyczka, zaburzenia orientacji, wymioty,
C.  zaburzenia orientacji oraz pobudzenie motoryczne,
D.  halucynacje, przemijająca ślepota, brak łaknienia.

Zadanie 27.
W  edukacji  pacjenta  z  rozpoznaną  stopą  cukrzycową
neuropatyczną, NIE należy zalecać:

A.  mycia stóp letnią wodą i osuszania,
B.  kontroli butów przed założeniem na stopy,
C.  używania termoforu gorącego i chodzenia boso,
D.  regularnej kontroli stóp w kierunku otarć.

Zadanie 28.
W e  wczesnej  diagnostyce  klinicznej  świeżego  zawału  serca,
największe znaczenie posiada oznaczenie:

A.  troponiny sercowej,
B.  dehydrogenazy mleczanowej,
C.  aminotransferazy asparaginowej,
D.  aminotransferazy alaninowej.

Zadanie 29.
Określenie "eradykacja Helicobacter pylori" oznacza:

A . brak bakterii  w śluzówce żołądka co najmniej  4  tygodnie
po zakończonym leczeniu,

B . brak  bakterii  w  śluzówce  żołądka  bezpośrednio  po
zakończeniu leczenia,

C . stosowanie  w  leczeniu  zakażenia  Helicobacter  pylori
schematu  przyjętego  w  Raporcie  Uzgodnionym  w
Maastricht,

D . stosowanie  skojarzonego  leczenia  inhibitorem  pompy
protonowej, amoxycyliną i klarytromycyną.

Zadanie 30.
Do typowych objawów gruźlicy zalicza się:

A .  podwyższenie temperatury ciała,
B.  nocne poty,
C.  utratę apetytu i spadek masy ciała,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 31.
Przyczyną ostrej niewydolności ARDS NIE jest:

A .  aspiracja treści żołądkowej,
B.  zapalenie płuc,
C.  urazy klatki piersiowej,
D.  sepsa.

Zadanie 32.
Drżenie  spoczynkowe,  sztywność  mięśniowa  oraz  spowolnienie
ruchowe  to  triada  objawów  klinicznych  choroby  Parkinsona.
Pojawia  się  na  skutek  postępującego  i  znacznego  niedoboru
neuroprzekaźnika, którym jest:

A .  acetylocholina,
B.  dopamina,
C.  adrenalina,
D.  serotonina.

Zadanie 33.
Wymioty  występujące  kilka  godzin  po  posiłku  są
charakterystyczne dla:

A.  choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  mocznicy,
C.  alergii pokarmowej,
D.  zwężenia odźwiernika.

Zadanie 34.
Główną  rolę  w  tworzeniu  w  1911  r .  w  Krakowie  pierwszej  szkoły
nowoczesnego pielęgnowania odegrały:

A.  Hanna Chrzanowska, Zofia Szlenkier,
B.  Maria Epstein, Anna Rydlówna,
C.  Maria Babicka-Zachertowa, Maria Jędrzejewska,
D.  Maria Starowiejska, Jadwiga Suffczyńska.

Zadanie 35.
Objawy Chvostka oraz Trousseau są charakterystyczne dla:

A.  nadczynności gruczołów przytarczycznych,
B.  niedoczynności gruczołów przytarczycznych,
C.  choroby Cushinga,
D.  zespołu Conna.

Zadanie 36.
W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

A.  zmęczenie, skąpomocz,
B.  pienienie się moczu, obrzęki,
C.  brak pragnienia, zapach amoniaku z ust,
D.  wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu.



Zadanie 37.
Do powikłań dializy otrzewnowej należy/ą:

A . hipokaliemia,  zakażenie  wyjścia  cewnika  otrzewnowego,
krwawienie  do  jamy  otrzewnej,  wysięk  chłonny  w  jamie
otrzewnej,

B . dializacyjne  zapalenie  otrzewnej,  nieadekwatna
ultrafiltracja, ból odcinka krzyżowego i lędźwiowego,

C . przepukliny  brzuszne,  zacieki  płynu  dializacyjnego  do
powłok brzucha,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 38.
D o  najczęstszych  powikłań  poprzetoczeniowych,  dotyczących
przetaczania krwi, je j składników lub produktów krwiopochodnych
zalicza się:

A .  przeciążenie krążenia i wstrząs anafilaktyczny,
B.  reakcje gorączkowe i alergiczne,
C . zakażenie  przenoszone  drogą  krwi  i  zapalenie  wątroby

typu B i C,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 39.
Śpiączka  hipometaboliczna  przebiegająca  z  hipotermią,  hipoksją,
hiperkapnią  i  zaburzeniami  elektrolitowymi,  jest  postacią
nieleczonej:

A .  nadczynności tarczycy,
B.  niedoczynności tarczycy,
C.  choroby Addisona,
D.  cukrzycy.

Zadanie 40.
W  trakcie  leczniczego  nakłucia  otrzewnej  usunięto  7  l itrów
płynu  puchlinowego.  W  celu  niedopuszczenia  do  powikłań
hipowolemicznych należy podać droga dożylną:

A.  elektrolity,
B.  albuminy,
C.  5% glukozę,
D.  krew i preparaty krwiopochodne.

Zadanie 41.
Krwioplucie występuje często w przebiegu:

A.  rozstrzeni skrzeli,
B .  aspergilozy,
C.  zapalenia naczyń i chorób tkanki łącznej,
D.  aspiracji ciała obcego.



Zadanie 42.
W  przystosowaniu  do  starości,  postawę  konstruktywną
charakteryzuje:

A . l iczne  zainteresowania,  życie  towarzyskie,
samodzielność, aktywność, tolerancja,

B . samowystarczalność,  nadmierna  aktywność  społeczna  i
rodzinna, nadmierna kontrola emocji,

C . skłonność  do  nadmiernego  optymizmu,  bierność,  małe
ambicje,

D . niechęć  do  aktywności,  samodzielności,  potrzeba
przebywania w samotności.

Zadanie 43.
Skala Lovetta ocenia siłę:

A .  mięśni,
B.  chrząstki,
C.  ścięgien,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 44.
Jak  należy  prawidłowo  obliczyć  wskaźnik  WHR  (waist  to  hip
ratio)?

A.  od wzrostu w centymetrach odjąć 100,
B . podzielić  wzrost  w  metrach  do  kwadratu  przez  masę

ciała,
C . podzielić  masę  ciała  przez  wzrost  w  metrach  do

kwadratu,
D.  obliczyć iloraz obwodu talii i bioder.

Zadanie 45.
Zakażenie  chorobami  pasożytniczymi  poprzez  samozarażenie  jest
charakterystyczne dla:

A.  owsicy,
B.  giardiozy,
C.  askariozy,
D.  glistnicy.



Zadanie 46.
Objawami  klinicznymi  sugerującymi  tamponadę  serca,  są  między
innymi następujące objawy:

A . tachykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
duszność,

B . bradykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,
niepokój,

C . znaczne  poszerzenie  żył  szyjnych,  duszność  i  niepokój
chorego, spadek ciśnienia tętniczego krwi,

D . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
poszerzenie żył szyjnych.

Zadanie 47.
Pacjentka  50-letnia,  od  20  dni  jest  unieruchomiona  z  powodu
przewlekłej  zastoinowej  niewydolności  krążenia.  Przy  próbie
pionizacji  pojawia  się  ból  w  łydce,  lekkie  zasinienie  kończyny
oraz różnica w obwodach kończyn. U chorej należy podejrzewać:

A.  hipotonię ortostatyczną,
B.  zakrzepicę żył głębokich,
C.  zmiany w układzie ruchowym,
D.  rwę kulszową.

Zadanie 48.
Pacjent  po  nakłuciu  talerza  kości  biodrowej,  powinien  pozostać
w pozycji leżącej przez minimum:

A.  1 godzinę,
B.  4 godziny,
C.  12 godzin,
D.  24 godziny.

Zadanie 49.
Oceny  sprawności  procesów  poznawczych  pacjenta  w  wieku
podeszłym można dokonać przy użyciu:

A.  testu Tinetti, skali Bradena,
B.  testu rysowania zegara, MMSE, AMTS,
C.  skali Barthel, ADL, IADL, TUG,
D.  skali Norton, GDS, wskaźnika BMI.

Zadanie 50.
Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u
dorosłych jest:

A .  asystolia,
B.  migotanie przedsionków,
C.  migotanie komór,
D.  trzepotanie komór.



Zadanie 51.
Witamina B12 zawarta jest w:

A.  warzywach zielonych,
B.  owocach cytrusowych,
C.  produktach zbożowych,
D.  podrobach, produktach pochodzenia zwierzęcego.

Zadanie 52.
Przeciwwskazaniem do wykonania spirometrii nie jest:

A .  tętniak aorty (średnica powyżej 6 cm),
B.  świeży zawał mięśnia sercowego,
C.  masywne krwioplucie,
D.  prawidłowo przebiegająca ciąża.

Zadanie 53.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:

A.  prawokomorowej niewydolności krążenia,
B.  lewokomorowej niewydolności krążenia,
C.  chorobie wieńcowej,
D.  wstrząsie anafilaktycznym.

Zadanie 54.
Pacjent,  u  którego  rozpoznano  dusznicę  bolesną,  w  sytuacji
napadu bólowego powinien:

A . przyjąć  tabletkę  przeciwbólową,  odpocząć,  zapewnić
dopływ świeżego powietrza,

B . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę  i
tabletkę przeciwbólową,

C . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  po  trzech  kolejnych  dawkach  -
wezwać pogotowie,

D . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  powtórzyć  po  20  min.  dawkę
nitrogliceryny.

Zadanie 55.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?

A . spadek  odporności,  brak  łaknienia,  bolesne  parcie  na
stolec,

B . uogólnione  obrzęki,  si lny  opasujący  ból  w  nadbrzuszu,
bóle głowy,

C . odczuwanie  świądu  skóry,  wodobrzusze,  zaburzenia
świadomości,

D . spadek  masy  ciała,  niepokój  z  powodu  kołatania  serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu.



Zadanie 56.
Leczenie  niefarmakologczne  zespołu  nerczycowego  obejmuje
stosowanie diety m.in. z:

A . ograniczeniem sodu do 50-100 mmol/d oraz podażą białka
do 0,5 g/kg,

B . ograniczeniem  sodu  do  3-6  g/d  oraz  podażą  białka  0,8
g/kg do 1g/kg,

C . ograniczeniem  sodu  do  3-6  g/d  oraz  podażą  białka  do
0,8g/kg,

D . ograniczeniem  węglowodanów  oraz  podażą  białka  do  1
g/kg.

Zadanie 57.
Charakterystyczne  dla  niedokrwistości  Addisona-Biermera,
jest/są:

A . parestezje,  pęknięcia  w  kącikach  ust,  gładki  czerwony
język,

B . zaburzenia  czucia,  osłabienie  si ły  mięśniowej,  ból
brzucha, biegunki,

C.  skłonność do omdleń, tachykardia, nadmierny apetyt,
D.  bradykardia, osłabienie, duszność, szum w uszach.

Zadanie 58.
Jakie  jest  często  występujące  powikłanie  po  nakłuciu
lędźwiowym?

A.  niedowład kończyn dolnych,
B.  ból głowy,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  krwawienie podtwardówkowe,

Zadanie 59.
Rumień na twarzy w kształcie motyla jest typowym objawem dla:

A.  sarkoidozy,
B.  tocznia układowego,
C.  zapalenia tkanki łącznej,
D.  rumienia wielopostaciowego.

Zadanie 60.
W przewlekłej niewydolności, nerek szron mocznicowy spowodowany
jest:

A .  niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
B.  średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
C.  dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi,
D.  brakiem mocznika w osoczu krwi pacjenta.



Zadanie 61.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest:

A .  ponaparstnicowe zaburzenie rytmu,
B.  napadowy częstoskurcz nadkomorowy,
C.  migotanie przedsionków,
D.  trzepotanie przedsionków.

Zadanie 62.
Głównym objawem klinicznym rozstrzeni oskrzeli jest/są:

A.  suchy kaszel,
B.  krwioplucie,
C . przewlekły  kaszel  z  wykrztuszaniem  dużej  i lości

plwociny, zazwyczaj ropnej,
D.  stany podgorączkowe.

Zadanie 63.
Głównym założeniem teorii Virginii Henderson jest/są:

A.  teoria ludzkich potrzeb,
B.  teorie osobowości człowieka,
C.  zasady organizacji pracy,
D.  teoria zegara biologicznego.

Zadanie 64.
Metformina jest lekiem należącym do grupy:

A.  pochodnych sulfonylomocznika,
B.  biguanidów,
C.  inhibitorów trawienia skrobi w jelicie,
D.  tiazolidienedionów.

Zadanie 65.
Badanie  polegające  na  selektywnym podaniu  środka  cieniującego
do każdej z tętnic wieńcowych, to:

A .  echokardiografia,
B.  scyntygrafia serca,
C.  koronarografia,
D.  angioplastyka.

Zadanie 66.
Która  z  poniższych  wartości  glikemii  w  drugiej  godzinie  po
doustnym  podaniu  75  g  glukozy  świadczy  o  nieprawidłowej
tolerancji węglowodanów:

A.  90 mg/dl,
B.  110 mg/dl,
C.  150 mg/dl,
D.  250 mg/dl.



Zadanie 67.
Wstrzyknięcie insuliny w przerośniętą tkankę tłuszczową:

A.  przyspiesza czas wchłaniania insuliny,
B.  zwalnia czas wchłaniania insuliny,
C.  powoduje podskórne wylewy krwi w miejscu wstrzyknięcia,
D.  powoduje obrzęk tkanek w miejscu wstrzyknięcia.

Zadanie 68.
Czynnikami zwiększającymi wchłanianie żelaza niehemowego są:

A.  histydyna, lizyna,
B.  kwasy fitynowe,
C.  białka kazeinowe,
D.  kwasy fosforanowe.

Zadanie 69.
Dla tocznia rumieniowatego układowego, typowe są przeciwciała:

A.  ANA,
B.  ANCA,
C.  anty-CCP,
D.  anty-TPO.

Zadanie 70.
Istotnym  założeniem  modelu  teoretycznego  pielęgniarstwa
Callisty Roy jest:

A .  humanistyczna troskliwość,
B.  adaptacja do środowiska,
C.  relacje pielęgniarka - pacjent,
D.  równowaga systemu otwartego.

Zadanie 71.
W  złagodzeniu  dolegliwości  nieżytowego  zapalenia  jamy  ustnej,
zaleca się:

A . pędzlowanie  jamy  ustnej  1%  roztworem  gencjany,  środki
miejscowo znieczulające i dezynfekujące,

B . pędzlowanie jamy ustnej 2% roztworem błękitu metylowego
oraz nystatyną w zawiesinie, preparaty witaminowe,

C . pędzlowanie  jamy  ustnej  boraksem  z  gliceryną  i
anestezyną,  płukanki  zasadowe  i  ściągające,  np.
szałwia, kwas borny,

D . płukanie  jamy  ustnej  wodą  mineralną  gazowaną,
stosowanie łagodnych past do mycia zębów, przymoczki z
1% roztworu azotanu srebra.



Zadanie 72.
Obrzęki pochodzenia sercowego powstają wskutek:

A . zmiany  ciśnienia  onkotycznego  i  hydrostatycznego,
pogorszenia ukrwienia tkanek,

B . długotrwałego  unieruchomienia,  zmiany  ciśnienia
osmotycznego,

C . wysokich  wartości  ciśnienia  tętniczego  krwi  i
niewydolności nerek,

D . zasadowicy  metabolicznej,  przepuszczalności  naczyń
włosowatych.

Zadanie 73.
Nadczynność tarczycy może wystąpić na skutek stosowania:

A.  amiodaronu,
B.  hydrocortyzonu,
C.  cortineffu,
D.  solu-medrolu.

Zadanie 74.
W  edukacji  chorych  na  OBS  (obturacyjny  bezdech  senny)  w  celu
opanowania  lub  złagodzenia  objawów  zaleca  się  zmianę  stylu
życia poprzez:

A.  zmniejszenie masy ciała (osoby otyłe lub z nadwagą),
B.  unikanie spania na plecach,
C . unikanie  picia  alkoholu  i  przyjmowania  leków

uspakajających w godzinach nocnych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 75.
Próbki kału pobrane w kierunku rozpoznania giardazy powinny być
zaniesione  do  laboratorium  bezpośrednio  po  pobraniu.  W
sytuacjach  wyjątkowych  można  pozostawić  w  oddziale  w
temperaturze pokojowej lub lodówce do +4 ˚C prze okres:

A.  do 120 minut,
B.  do 90 minut,
C.  do 60 minut,
D.  do 30 minut.

Zadanie 76.
Obrzęk śluzowaty występuje w:

A.  niedoczyności tarczycy,
B.  nadczynności tarczycy,
C.  wolu eutyreotycznym,
D.  przełomie tarczycowym.



Zadanie 77.
Zespół jelita drażliwego spowodowany jest:

A .  alergią pokarmową,
B.  narastającymi niedoborami pokarmowymi,
C.  stresem, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi,
D.  otyłością.

Zadanie 78.
Polidypsja oznacza:

A.  oddawanie moczu w nocy,
B.  wielomocz,
C.  wzmożone pragnienie,
D.  zmniejszenie masy ciała.

Zadanie 79.
Pacjentowi  w  schyłkowej  niewydolności  nerek  NIE  należy
ograniczyć w diecie:

A .  białka,
B.  fosforu,
C.  potasu,
D.  witamin.

Zadanie 80.
Afazja,  zaburzenia  orientacji,  zachowania  i  pamięci  świeżej,  a
następnie  odległej  oraz  powolny,  podstępny  początek
charakteryzuje:

A.  chorobę Alzheimera,
B.  otępienie czołowo-skroniowe,
C.  stwardnienie rozsiane,
D.  chorobę Lewy'ego.

Zadanie 81.
Które  z  wymienionych  określeń  NIE  ma  związku  z  elementami
standardu opieki pielęgniarskiej?

A.  kryteria kontroli,
B .  oświadczenie standardowe,
C.  kryteria wyniku,
D.  kryteria struktury.

Zadanie 82.
Formalną  edukację  pielęgniarską  chorego  hospitalizowanego
zapoczątkowała:

A.  F. Nightingale,
B.  V. Henderson,
C.  B. Neuman,
D.  H. Peplau.



Zadanie 83.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  szczególnie
charakterystyczna dla chorego z rozpoznaną przewlekłą mocznicą?

A.  obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry,
B.  świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności,
C.  wyniszczenie, bradykardia, bóle mięśniowe,
D.  obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia.

Zadanie 84.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  oligowolemicznego.

Zadanie 85.
Wskazaniem do biopsji nerki, jest:

A .  białkomocz o nieznanej etiologii,
B .  skaza krwotoczna w wyniku chorób nerek,
C.  wodonercze,
D.  zdiagnozowany nowotwór nerek.

Zadanie 86.
D o  oceny  sprawności  funkcjonalnej  osoby  starszej  stosowane  są
następujące narzędzia:

A.  skale: CBO, Barthel, Katza,
B.  skale: Norton, Hoena-Yara, BMI; test MMSE,
C . skale ADL, IADL, Barthel; testy: MMSE, GDS, równowagi i

chodu,
D.  test Tinetti, skala Bradena, skala Douglas.

Zadanie 87.
W  których  odcinkach  jelita  grubego  najczęściej  rozwija  s ię
choroba nowotworowa?

A.  okrężnicy wstępującej i zstępującej,
B.  kątnicy i okrężnicy esowatej,
C.  odbytnicy i bańce odbytniczej,
D.  przejściu między okrężnicą esowatą a odbytnicą.

Zadanie 88.
Wskazaniem bezwzględnym do trepanobiopsji jest:

A .  pancytopenia,
B.  podejrzenie przerzutów nowotworowych do szpiku,
C.  leukocytoza o niejasnej etiologii,
D.  niedokrwistość makrocytowa.



Zadanie 89.
Skala  do  oceny  ryzyka  rozwoju  odleżyn,  uwzględniająca  wiek,
zażywane  przez  pacjenta  leki,  obecność  cukrzycy,  temperaturę
ciała, to skala:

A.  CBO,
B.  Douglas,
C.  Gonsella,
D.  Norton.

Zadanie 90.
Do najczęstszych przyczyn zespołu nerczycowego nie zaliczamy:

A.  nefropatii cukrzycowej,
B.  błoniastego kłębuszkowego zapalenia nerek,
C.  glomerulopatii toczniowej,
D.  zatrucia lekami.

Zadanie 91.
Preparaty żelaza wchłaniają się głównie z:

A .  dwunastnicy, jelita cienkiego,
B.  jelita grubego, żołądka,
C.  żołądka, kątnicy,
D.  okrężnicy, jelita cienkiego.

Zadanie 92.
W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać:

A.  insulinę,
B.  glukagon,
C.  tyroksynę,
D.  potas.

Zadanie 93.
Fibrynogen  -  białko,  które  bierze  udział  w  mechanizmie
krzepnięcia krwi, jest wytwarzany w:

A.  grasicy,
B.  śledzionie,
C.  wątrobie,
D.  kościach.

Zadanie 94.
Typowy ból w dławicy piersiowej NIE jest zależny od:

A.  cyklu oddechowego,
B.  pozycji ciała,
C.  odpowiedzi A i B prawidłowe,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.



Zadanie 95.
Niedokrwistość w przebiegu niewydolności nerek spowodowana jest
niedoborem:

A.  żelaza,
B.  wapnia,
C.  fosforu,
D.  potasu.

Zadanie 96.
Objawy  głównie  skórno-śluzówkowe,  związane  z  zaburzeniem
hemostazy  pierwotnej  (krwawienia  z  nosa,  łatwe  siniaczenie,
przedłużone  krwawienia  miesięczne)  to  objawy  skazy  krwotocznej
w :

A.  chorobie von Willebranda,
B.  hemofili i A,
C.  hemofili i B,
D.  zespole DIC.

Zadanie 97.
Który  z  objawów  fizykalnych  i  dolegliwości  jest  najbardziej
charakterystyczny dla niewydolności lewokomorowej?

A.  poszerzenie żył szyjnych,
B.  wodobrzusze,
C.  duszność w pozycji leżącej,
D.  obrzęki krążeniowe.

Zadanie 98.
Pacjent,  u  którego  w  leczeniu  stosuje  s ię  glikokortykosterydy,
powinien stosować dietę:

A .  niskotłuszczową, bez ograniczeń płynowych,
B.  bogatą w produkty wysokoenergetyczne,
C.  bezsolną oraz unikać spożywania nadmiaru płynów,
D.  warzywno-owocową, z ograniczeniem garbników.

Zadanie 99.
Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną:

A.  niedokrwistości hypoplastycznej,
B.  wstrząsu oligowolemicznego,
C.  niedokrwistości sideropenicznej,
D.  niedokrwistości megaloblastycznej.



Zadanie 100.
Który  z  podanych  preparatów  zawiera  w  składzie  najmniejsze
stężenie czynnika VIII?

A.  rekombinowany czynnik VIII,
B.  osocze mrożone,
C.  liofilizowane koncentraty ludzkiego czynnika VIII,
D.  krioprecypitat.

Zadanie 101.
Najczęstsze  skutki  uboczne  stosowania  szybko  i  krótko
działających Beta2-mimetyków wziewnych, to:

A . bradykardia, zaburzenia rytmu serca, drżenie mięśniowe,
hipokaliemia,

B . tachykardia,  zaburzenia rytmu serca,  drżenie  mięśniowe,
hipokaliemia,

C . bradykardia,  uczucie  suchości  w  jamie  ustnej,  drżenie
mięśniowe, hipokaliemia,

D . tachykardia,  kaszel,  gorzki  smak  w  ustach,
hiperkaliemia, hiperglikemia.

Zadanie 102.
Atopia  to  dziedziczna  skłonność  do  nadmiernego  wytwarzania
immunoglobulin klasy:

A.  IgA,
B.  IgE,
C.  IgG,
D.  IgM.

Zadanie 103.
Ostry  stan  zapalny  skóry  i  tkanki  podskórnej,  cechujący  się
wysoką temperaturą ciała oraz szybkim przebiegiem, wskazują na
rozpoznanie:

A.  róży,
B.  trądzika różowatego,
C.  obrzęku naczynioruchowego Quinckego,
D.  wyprysku kontaktowego.

Zadanie 104.
Przebarwienia  skórne  o  barwie  brunatnej  powstałe  po  ekspozycji
n a słońce lub w miejscach narażonych na ucisk: pachy, dłonie, w
okolicy  narządu  rodnego,  błony  śluzowe,  w  Chorobie  Addisona
spowodowane są:

A.  niedoborem wydzielania hormonów kory nadnerczy,
B.  nadmiernym wydzielaniem hormonów kory nadnerczy,
C.  niedoborem wydzielania hormonów rdzenia nadnerczy,
D.  nadmiernym wydzielaniem hormonów rdzenia nadnerczy.



Zadanie 105.
Najczęstszą  przyczyną  niedoboru  żelaza  w  grupie  niedokrwistości
niedoborowych, jest:

A .  niewystarczająca podaż,
B.  upośledzone wchłanianie,
C.  wzmożone zapotrzebowanie,
D.  utrata wskutek przewlekłych krwawień.

Zadanie 106.
Podstawowym badaniem w rozpoznaniu zesztywniającego zapalenia
stawów kręgosłupa (ZZSK) jest badanie:

A.  czynnika RF i CRP,
B.  radiologiczne,
C.  biochemiczne,
D.  skriningowe.

Zadanie 107.
Osteofity to:

A .  wyrośla kostne,
B.  owrzodzenia występujące wokół stawów,
C.  alergiczne odczyny skórne,
D.  stwardnienia w warstwie podchrzęstnej stawów.

Zadanie 108.
Udrożnienie dróg oddechowych u pacjenta nieprzytomnego polega,
na:

A . ułożeniu  w  pozycji  bocznej  ustalonej,  odgięciu  głowy  do
tyłu, usunięciu ciał obcych z jamy ustnej,

B . ułożeniu  w  pozycji  bezpiecznej,  przygięciu  głowy  do
przodu, usunięciu ciał obcych z jamy ustnej,

C . ułożeniu  na  plecach,  odgięciu  głowy  do  tyłu,  usunięciu
ciał obcych z jamy ustnej, uniesieniu żuchwy,

D . ułożeniu  na  plecach,  przygięciu  głowy  do  przodu,
usunięciu ciał obcych z jamy ustnej, uniesieniu żuchwy.

Zadanie 109.
Do metod leczenia nerkozastępczego zaliczamy:

A . hemodializę,  hemodiafiltrację,  ciągłą  cykliczną  dializę
otrzewnową,

B . hemofiltrację,  hemodializę  przerywaną,  hemodializę
otrzewnową,

C . hemodializę  wysokoprzepływową,  automatyczną  dializę
otrzewnową, hemodializę ze zmiennym stężeniem potasu w
płynie dializacyjnym,

D . hemodiafiltrację  otrzewnową,  hemofiltrację,  dializę
otrzewnową.



Zadanie 110.
D o  najcięższych  postaci  skórnych,  nadwrażliwości  na  leki,
należy:

A.  zespół Stevensa i Johnsona,
B.  niedokrwistość hemolityczna,
C.  zapalenie mięśnia sercowego,
D.  śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zadanie 111.
Pacjent  z  rozpoznaniem  niedokrwistości  z  niedoboru  żelaza  ma
zalecone przyjmowanie w warunkach domowych per os preparatów
żelaza. Wchłanianie żelaza ułatwia przyjmowanie:

A.  magnezu,
B.  kwasu acetylosalicylowego,
C.  kwasu acetylocholinowego,
D.  kwasu askorbinowego.

Zadanie 112.
Prawidłowo  przeprowadzony  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
pacjentów  w  podeszłym  wieku  otrzymujących  leki  hipotensyjne
obejmuje pomiar w pozycji:

A .  siedzącej i leżącej,
B.  wyłącznie stojącej,
C.  wyłącznie leżącej,
D.  siedzącej, leżącej i stojącej.

Zadanie 113.
Pancytopenia, to:

A .  obniżenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
B.  obniżenie wszystkich elementów morfotycznych krwi,
C.  podwyższenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
D.  podwyższenie wszystkich elementów morfotycznych krwi.

Zadanie 114.
Do typowych objawów nadczynności tarczycy należą:

A . spowolnienie  funkcji  psychicznych  i  motorycznych,
senność, suchość skóry, obrzęki tkanki podskórnej,

B . uczucie  gorąca,  drżenie  rąk,  kołatanie  serca,
chudnięcie, wzmożona potliwość,

C . drżenie  rąk,  kołatanie  serca,  spowolnienie  funkcji
psychicznych, chudnięcie,

D . kołatanie serca, wzmożona potliwość, nadmierna senność,
uczucie gorąca, nadmierna masa ciała.



Zadanie 115.
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa:

A.  cukrzyca,
B.  wartość trójglicerydów w osoczu krwi < 150 mg/dl,
C.  niska wartość cholesterolu frakcji HDL,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 116.
Objawami przedawkowania opioidów u pacjenta przewlekle chorego
NIE jest:

A .  zwolnienie oddechów <10/min,
B.  słaba reakcja na światło,
C.  zaburzenie świadomości,
D.  biegunka.

Zadanie 117.
Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać:

A.  pyralginy,
B.  morfiny,
C.  NLPZ,
D.  papaweryny.

Zadanie 118.
Według  Gella  i  Coombsa  typ  IV  nadwrażliwości,  którego
przykładem może  być  odczyn  na  tuberkulinę,  alergiczny  wyprysk
kontaktowy, to typ:

A.  anafilaktyczny,
B.  nieimmunologiczny,
C.  opóźniony,
D.  cytotoksyczny.

Zadanie 119.
W  przewlekłej  obturacyjnej  chorobie  płuc  (POChP)  uszkodzenie
płuc jest wynikiem:

A . przewlekłego zapalenia dróg oddechowych, miąższu płuc i
naczyń płucnych,

B.  proteolizy,
C.  stresu oksydacyjnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 120.
Umiarawianie napadowego migotania przedsionków trwające > 24h
powinno być przeprowadzane za pomocą:

A.  kardiowersji farmakologicznej,
B.  defibrylacji elektrycznej,
C.  kardiowersji elektrycznej,
D.  defibrylacji farmakologicznej.



Zadanie 121.
Przetaczanie krwi pełnej może być uzasadnione tylko:

A . w  razie jednoczesnego niedoboru erytrocytów i  znacznego
zmniejszenia  objętości  krwi  krążącej  w  sytuacji,  gdy
niedostępne  są  odpowiednie  składniki  krwi  i  środki
krwiozastępcze,

B . chorym  z  niedokrwistością,  u  których  konieczne  jest
jedynie zwiększenie zdolności przenoszenia tlenu,

C . w  celu  korygowania  niedoboru  czynników  krzepnięcia,
małopłytkowości lub leukopenii,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 122.
Przełom  tyreotoksyczny  jest  stanem  bezpośrednio  zagrażającym
życiu do charakterystycznych objawów zaliczamy:

A.  drżenie rąk, kołatanie serca, bóle głowy,
B.  bradykardia, gorączka powyżej 38˚C, nudności, wymioty,
C . gorączka  powyżej  38˚C,  biegunka,  wymioty,  zaburzenia

rytmu serca, niepokój, drżenie mięśni,
D . hipotermia,  bradykardia,  osłabienie,  zaburzenia

świadomości.

Zadanie 123.
Największe  ryzyko  wystąpienia  ostrego  odrzucania  przeszczepu
nerki istnieje do:

A.  pierwszego miesiąca po przeszczepieniu,
B.  drugiego miesiąca po przeszczepieniu,
C.  trzeciego miesiąca po przeszczepieniu,
D.  czwartego miesiąca po przeszczepieniu.

Zadanie 124.
D o szybko i  krótkodziałających beta 2-mimetyków wziewnych NIE
należy:

A.  salbutamol,
B.  fenoterol,
C.  salmeterol,
D.  terbutalina.

Zadanie 125.
P o  wykonaniu  badania  bronchoskopii,  pierwszy  posiłek  pacjent
może spożyć po:

A.  0,5 godzinie,
B.  1 godzinie,
C.  2 godzinach,
D.  3 godzinach.



Zadanie 126.
Duszność  o  charakterze  orthopnoe,  przeważnie  suchy  kaszel,
trzeszczenia nad podstawą płuc to objawy:

A.  lewokomorowej niewydolności serca,
B.  przewlekłej niewydolności serca,
C.  choroby niedokrwienne serca,
D.  nadciśnienia tętniczego.

Zadanie 127.
W celu zminimalizowania świądu u pacjenta z atopowym zapaleniem
skóry NIE należy zalecać:

A.  noszenia luźnych, bawełnianych ubrań,
B . przebywania  w  pomieszczeniach,  w  których  temperatura

oscyluje w granicach 20ºC,
C.  wycierania skóry szorstkim ręcznikiem,
D.  stosowania emolientów nawilżających skórę,

Zadanie 128.
Enteroskopia jest to badanie:

A.  jelita cienkiego,
B.  dróg żółciowych,
C.  jelita grubego,
D.  dróg wątrobowych.

Zadanie 129.
Zespół chorobowy wywołany zwiększonym wytwarzaniem aldosteronu
z jednoczesnym zahamowaniem aktywności reninowej osocza, to:

A .  zespół Cushinga,
B.  zespół Conna,
C.  choroba Addisona,
D.  akromegalia.

Zadanie 130.
Cystografia mikcyjna to badanie diagnostyczne służące ocenie:

A.  wewnętrznych zarysów ścian pęcherza moczowego,
B . wydolności  mechanizmów  zastawkowych  w  ujściach

moczowodów do pęcherza moczowego,
C.  zwężeń i przetok pourazowych cewki moczowej,
D . kształtów  nerek  oraz  budowy  układu

kielichowo-miedniczkowego.



Zadanie 131.
Charakterystycznym  objawem  przewlekłej  niewydolności
prawokomorowej NIE jest:

A .  powiększenie wątroby,
B.  sinica palców,
C.  zwiększenie masy ciała,
D.  duszność typu orthopnoe.

Zadanie 132.
Postępowanie terapeutyczne w toczniu rumieniowatym układowym
obejmuje:

A.  unikanie zakażeń,
B.  regularne kontrole lekarskie,
C.  ochronę przed promieniowaniem słonecznym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 133.
Model  relacji  międzyludzkich  pielęgniarka  -  pacjent  został
opracowany przez:

A.  C. Roy,
B.  F. Nightingale,
C.  H. Peplau,
D.  J. Watson.

Zadanie 134.
W  zesztywniającym  zapaleniu  stawów  kręgosłupa  dolegliwości
bólowe podczas spoczynku nocnego:

A.  nasilają się,
B.  zmniejszają się,
C.  ustępują całkowicie,
D.  pozostają bez zmian.

Zadanie 135.
Przyczyną suchego kaszlu może być:

A.  niedoczynność tarczycy,
B.  rozstrzenie oskrzeli,
C .  przyjmowanie inhibitorów konwertazy ACE,
D.  POChP.



PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 410415
GRUPA 1
Zadanie 1.
Pacjent w stanie hiperglikemii może odczuwać:

A.  wzmożoną potliwość,
B.  drętwienie rąk,
C.  wilczy głód,
D.  wzmożone pragnienie.

Zadanie 2.
Objawami  klinicznymi  sugerującymi  tamponadę  serca,  są  między
innymi następujące objawy:

A . tachykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
duszność,

B . bradykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,
niepokój,

C . znaczne  poszerzenie  żył  szyjnych,  duszność  i  niepokój
chorego, spadek ciśnienia tętniczego krwi,

D . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
poszerzenie żył szyjnych.

Zadanie 3.
Który  z  wymienionych  składników  pokarmowych  zwiększa
wchłanianie żelaza pokarmowego?

A.  nienasycone kwasy tłuszczowe,
B.  białka pochodzenia zwierzęcego,
C.  kwas foliowy,
D.  kwas askorbinowy.

Zadanie 4.
Utrata  masy  i  si ły  mięśniowej  powstająca  w  procesie  starzenia,
potęgowana  przez  zmniejszenie  aktywności  fizycznej  i
współistniejące choroby, to:

A .  kserostomia,
B.  fizjoskleroza,
C.  sarkopenia,
D.  polipragmazja.

Zadanie 5.
Objawy  kliniczne,  takie  jak  rumień  o  kształcie  motyla  na
policzkach,  l iszaj  krążkowy,  nadwrażliwość  skóry  na  światło,
charakterystyczne są dla:

A.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
B.  gorączki reumatycznej,
C.  twardziny układowej,
D.  tocznia układowego.



Zadanie 6.
Zaparcia w przewlekłej niewydolności krążenia są spowodowane:

A.  przewlekłą farmakoterapią,
B.  powiększeniem wątroby,
C.  spadkiem aktywności fizycznej,
D.  zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit.

Zadanie 7.
O  miażdżycy  zarostowej  kończyn  dolnych  świadczą  następujące
objawy:

A . bóle  kończyn  dolnych,  uczucie  zimna,  parestezje,
zaburzenia troficzne,

B . nagły  si lny  ból  w  kończynie,  zimna,  blada  skóra,
zaburzenia czucia,

C . symetryczne  zblednięcie  palców,  obrzęk,  oziębienie,
zaburzenia czucia,

D . zaczerwienienie  skóry,  wzmożone  ucieplenie,  ból
kończyny, obrzęk.

Zadanie 8.
Jedna  z  najbardziej  typowych  lokalizacji  procesu  zapalnego  w
zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK) to:

A.  mięśnie obręczy barkowej,
B.  stawy międzypaliczkowe rąk i stóp,
C.  stawy krzyżowo-biodrowe,
D.  stawy kolanowe.

Zadanie 9.
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa:

A.  cukrzyca,
B.  wartość trójglicerydów w osoczu krwi < 150 mg/dl,
C.  niska wartość cholesterolu frakcji HDL,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 10.
Przeciwwskazaniem do biopsji aspiracyjnej szpiku jest:

A .  małopłytkowość,
B.  hemofilia,
C.  skaza krwotoczna,
D.  nie ma przeciwskazań do biopsji aspiracyjnej szpiku.



Zadanie 11.
N a  początku  farmakoterapii  preparatami  żelaza,  chorego  należy
uprzedzić o możliwości wystąpienia:

A.  bólu głowy,
B.  zaburzeń czynności przewodu pokarmowego,
C.  ciemnego zabarwienia moczu,
D.  świądu skóry.

Zadanie 12.
W  farmakologicznym  przygotowaniu  pacjenta  do  koronarografii
należy uwzględnić odstawienie dostnych leków:

A.  przeciwzakrzepowych,
B.  hipotensyjnych,
C.  przeciwpłytkowych,
D.  hipolipemicznych.

Zadanie 13.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:

A.  prawokomorowej niewydolności krążenia,
B.  lewokomorowej niewydolności krążenia,
C.  chorobie wieńcowej,
D.  wstrząsie anafilaktycznym.

Zadanie 14.
W jakim celu informujemy pacjenta ze zesztywniającym zapaleniem
stawów  kręgosłupa  (ZZSK),  o  konieczności  stałego  prowadzenia
ćwiczeń fizycznych?

A.  likwidacji sztywności porannej,
B.  zwiększenia napięcia mięśni,
C.  poprawy kondycji fizycznej,
D . utrzymania  odpowiedniej  postawy  oraz  ruchomości

kręgosłupa i klatki piersiowej.

Zadanie 15.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  szczególnie
charakterystyczna dla chorego z rozpoznaną przewlekłą mocznicą?

A.  obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry,
B.  świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności,
C.  wyniszczenie, bradykardia, bóle mięśniowe,
D.  obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia.



Zadanie 16.
Objawy  charakterystyczne  dla  niedokrwistości  z  niedoboru
witaminy B12:

A.  rozwijają się bardzo szybko,
B.  dotyczą w pierwszej kolejności zmian pulmonologicznych,
C.  dotyczą w pierwszej kolejności układu pokarmowego,
D . rozwijają  s ię  bardzo  powoli  i  podstępnie,  co  pozwala  na

fizjologiczną adaptację organizmu.

Zadanie 17.
W  wywiadzie  pacjent  zgłasza  nudności,  wymioty  następujące
bezpośrednio  po  posiłku  i  zawierające  nie  strawione  resztki
pokarmowe  o  kwaśnym  zapachu.  Powyższe  objawy  wskazują  o
pochodzeniu wymiotów z:

A.  przełyku,
B.  żołądka,
C.  jel it ,
D.  dwunastnicy.

Zadanie 18.
Objaw krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego może
wystąpić u osoby:

A.  stosującej często ibuprofen,
B.  leczonej hipotensyjnie,
C.  stosującej paracetamol,
D.  stosującej leki przeciwcukrzycowe.

Zadanie 19.
D o  szpitala  został  przyjęty  pacjent  z  bólami  brzucha  o
charakterze  napadowym  (falowym),  zatrzymaniem  gazów  i  stolca
(wzdęcia),  wymiotujący  treścią  cuchnącą  o  zabarwieniu
brunatno-zielonym  (tzw.  "wymioty  kałowe").  Powyższe  objawy
świadczą o:

A.  chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  krwawieniu z żylaków przełyku,
C.  niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego,
D.  atonii żołądka.

Zadanie 20.
Dieta  pacjentów  z  rozpoznaniem  przewlekłego  zapaleniem
pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych NIE powinna zawierać:

A.  produktów z dużą zawartością błonnika,
B.  węglowodanów prostych,
C.  produktów z niską zawartością tłuszczu,
D.  warzyw i owoców gotowanych.



Zadanie 21.
Jakie  jest  często  występujące  powikłanie  po  nakłuciu
lędźwiowym?

A.  niedowład kończyn dolnych,
B.  ból głowy,
C.  krwawienie podpajęczynówkowe,
D.  krwawienie podtwardówkowe,

Zadanie 22.
Rozpoznanie  AIDS  stawia  się  w  chwili  zdiagnozowania  u  osoby
wirusa  HIV.  O  zaawansowanym  niedoborze  odporności  stanowią
również  różne  schorzenia,  w  tym  nowotwory.  Jednym  z  z
nowotworów definiujących AIDS jest:

A .  chłoniak Hodgkina,
B.  szpiczak mnogi,
C.  mięsak Kaposiego,
D.  nowotwór jajnika.

Zadanie 23.
Błonnik w diecie chorego na cukrzycę:

A.  przyspiesza wchłanianie cukru i tłuszczów,
B.  hamuje szybkość wchłaniania cukru i tłuszczów,
C . nie  ma  wpływu  na  szybkość  wchłaniania  cukru,  ale

zapobiega i hamuje wchłanianie tłuszczów,
D . przyspiesza  wchłanianie  cukru  a  hamuje  wchłanianie

tłuszczów.

Zadanie 24.
Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?

A . zmiana zabarwienia moczu jest zawsze objawem dysfunkcji
nerek,

B . u  chorych z przewlekłą mocznicą i lość wydalanego moczu
w ciągu doby nie przekracza 400 ml,

C . dieta  bogata  w  mięso,  sery,  sól  kuchenną,  sprzyja
powstawaniu kamicy szczawianowej,

D . niedokrwistość  towarzyszy  zawsze  objawom  przewlekłej
niewydolności nerek.

Zadanie 25.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej niewydolności nerek,
B.  ostrej niewydolności nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.



Zadanie 26.
Objawy w chorobie posurowiczej występują:

A.  natychmiast po podaniu surowicy lub penicyliny,
B.  po 2 godzinach od podania surowicy lub penicyliny,
C.  po dobie od podania surowicy lub penicyliny,
D.  po 7-10 dniach od podania surowicy lub penicyliny.

Zadanie 27.
W  napadzie  tężyczki  pacjentowi  należy  podać  drogą  dożylną
roztwór:

A.  wapnia,
B.  magnezu,
C.  potasu,
D.  sodu.

Zadanie 28.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest:

A . podejrzenie  choroby  niedokrwiennej  serca,  u  osób  z
bólami  w klatce  piersiowej  i  prawidłowym lub wątpliwym
spoczynkowym zapisie EKG,

B . wykrycie  przebiegającej  bezobjawowo  choroby
niedokrwiennej  serca,  u  osób  z  grupy  wysokiego  ryzyka
zachorowania,

C . ocena  tolerancji  wysiłku  i  rokowania  po  zawale  serca,
diagnostyka zaburzeń rytmu,

D.  świeży zawał mięśnia sercowego.

Zadanie 29.
Osutka  plamisto-grudkowa  jest  charakterystyczną  reakcją
alergiczną na:

A.  leki farmakologiczne,
B.  użądlenia owadów,
C.  nawozy sztuczne,
D.  substancje zapachowe.

Zadanie 30.
Bóle  głodowe  są  objawem  charakterystycznym  występującym  w
chorobie:

A.  wrzodowej dwunastnicy,
B.  wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
C.  wrzodowej żołądka,
D.  zapaleniu błony śluzowej żołądka.



Zadanie 31.
U  pacjenta  w  trakcie  badania  fizykalnego  został  stwierdzony
dodatni  objaw  Goldflama,  który  świadczy  o  schorzeniach  w
obrębie:

A.  pęcherzyka żółciowego,
B.  wątroby,
C.  śledziony,
D.  nerek.

Zadanie 32.
Bladość  skóry  i  śluzówek,  osłabienie,  skłonności  do  omdleń,
bicie  serca,  zawroty  i  bóle  głowy,  szum  w  uszach,  łatwe
męczenie się - są bardzo charakterystyczne dla:

A.  niedokrwistości z niedoboru żelaza,
B.  niedokrwistości hemolitycznej,
C.  ostrej białaczki szpikowej,
D.  wszystkich niedokrwistości.

Zadanie 33.
Wykwit skórny zawierający od momentu powstania treść ropną nosi
nazwę:

A.  przeczos,
B.  krosta,
C.  bąbel,
D.  owrzodzenie.

Zadanie 34.
Oceny  sprawności  procesów  poznawczych  pacjenta  w  wieku
podeszłym można dokonać przy użyciu:

A.  testu Tinetti, skali Bradena,
B.  testu rysowania zegara, MMSE, AMTS,
C.  skali Barthel, ADL, IADL, TUG,
D.  skali Norton, GDS, wskaźnika BMI.

Zadanie 35.
Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu
pokarmów  płynnych  i  stałych  z  jamy  ustnej  przez  gardło  do
przełyku, to:

A .  dysfazja,
B.  dysfagia,
C.  dysplazja,
D.  dyzartria.



Zadanie 36.
W  czasie  trwania  ataku  dychawicy  oskrzelowej  NIE  należy
podawać:

A.  aminofiliny,
B.  clemastinu,
C.  diazepamu,
D.  salbutamolu.

Zadanie 37.
Źródłem żelaza hemowego są:

A.  orzechy,
B.  brokuły,
C.  podroby,
D.  ryby.

Zadanie 38.
Objawem  przedawkowania  glikozydów  naparstnicy  są  wszystkie
poniższe z WYJĄTKIEM:

A . zaburzenia  rytmu  lub  przewodzenia,  najczęściej
tachykardia,

B.  zazwyczaj bradykardia zatokowa,
C.  nudności, wymioty, biegunka,
D.  zawroty głowy, zaburzenia widzenia.

Zadanie 39.
Rozcieńczanie i zagęszczanie moczu odbywa się w:

A.  cewce bliższej nerki,
B.  cewce dalszej nerki,
C.  pętli Henlego nerki,
D.  części korowej nerki.

Zadanie 40.
D o  bezwzględnych  przeciwwskazań  leczenia  trombolitycznego  w
zawale serca należy:

A.  przebyty udar krwotoczny mózgu,
B.  aktualne leczenie przeciwkrzepliwe,
C.  niekontrolowane nadciśnienie,
D.  czynna nisza wrzodowa.

Zadanie 41.
W  których  odcinkach  jelita  grubego  najczęściej  rozwija  s ię
choroba nowotworowa?

A.  okrężnicy wstępującej i zstępującej,
B.  kątnicy i okrężnicy esowatej,
C.  odbytnicy i bańce odbytniczej,
D.  przejściu między okrężnicą esowatą a odbytnicą.



Zadanie 42.
Napad  dny  moczanowej  dotyczący  pierwszego  stawu
śródstopno-paliczkowego nazywamy:

A.  artrocentozą,
B.  podagrą,
C.  gonagrą,
D.  zastrzałem.

Zadanie 43.
Erytromelalgia charakterystyczna jest dla:

A.  niewydolności oddechowej,
B.  niewydolności krążenia,
C.  czerwienicy prawdziwej,
D.  przewlekłej białaczki szpikowej.

Zadanie 44.
Które  z  podanych  pokarmów  są  przeciwwskazane  dla  chorego  z
zespołem jelita drażliwego w okresie biegunek?

A.  mocna herbata,
B.  woda mineralna niegazowana,
C.  gotowane warzywa,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 45.
W ciągu i lu minut pacjent poddany doustnemu testowi obciążenia
glukozą powinien wypić glukozę?

A.  3 - 5,
B.  5 - 10,
C.  10 - 15,
D.  25 - 30.

Zadanie 46.
W  dnie  moczanowej  nadmierny  wysiłek  fizyczny,  palenie  tytoniu,
stres, nadużywanie alkoholu powodują:

A . znaczne obniżenie poziomu kwasu moczowego w surowicy
krwi,

B . nieznaczne obniżenie poziomu kwasu moczowego w surowicy
krwi,

C.  wzrost poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.



Zadanie 47.
Pacjentka  50-letnia,  od  20  dni  jest  unieruchomiona  z  powodu
przewlekłej  zastoinowej  niewydolności  krążenia.  Przy  próbie
pionizacji  pojawia  się  ból  w  łydce,  lekkie  zasinienie  kończyny
oraz różnica w obwodach kończyn. U chorej należy podejrzewać:

A.  hipotonię ortostatyczną,
B.  zakrzepicę żył głębokich,
C.  zmiany w układzie ruchowym,
D.  rwę kulszową.

Zadanie 48.
Wykonanie przeglądowego badania radiologicznego jamy brzusznej
u  pacjenta  z  podejrzeniem  niedrożności  jel it,  wymaga
zastosowania pozycji:

A .  stojącej i leżącej na plecach,
B.  Fowlera i leżącej na brzuchu,
C.  na lewym boku i leżącej na plecach,
D.  Trendelenburga i leżącej na plecach.

Zadanie 49.
Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u
dorosłych jest:

A .  asystolia,
B.  migotanie przedsionków,
C.  migotanie komór,
D.  trzepotanie komór.

Zadanie 50.
Zapasową fiolkę insuliny należy przechowywać:

A.  w zamrażalniku,
B.  w lodówce w temp. od + 4˚ do + 8˚C,
C.  w temperaturze pokojowej bez dostępu światła,
D.  w apteczce domowej.

Zadanie 51.
Z powodu zaburzonego metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego u
osób  starszych,  na  skutek  hipoglikemii,  hipoksji,
niedożywienia,  infekcji,  chorób  przewlekłych,  zaburzeń
wodno-elektrolitwych,  a  także  zatruć,  które  zakłócają
homeostazę pacjenta w wieku podeszłym, może wystąpić:

A.  depresja,
B.  majaczenie (delirium),
C.  senność patologiczna,
D.  udar mózgu.



Zadanie 52.
Profil glikemii wykonuje się w celu:

A.  oceny glikemii,
B.  oceny acetonurii,
C . ustalenia  prawidłowych  dawek  insuliny  w  cukrzycy

jawnej,
D.  rozpoznania cukrzycy utajonej.

Zadanie 53.
Kinezyterapia to:

A . forma  zimnolecznictwa  z  zastosowaniem  temperatury
poniżej 0 stopni C,

B . leczenie  ruchem  (ćwiczenia  bierne  i  czynne,  w
odciążeniu i z oporem),

C . forma  rehabilitacji  psycho-ruchowej,  z  zastosowaniem
koni,

D.  terapia zajęciowa - rysunkowa.

Zadanie 54.
W  profilaktyce  chorób  układu  krążenia  zaleca  się  ograniczenie
podaży sodu do 2-3 g na dobę, co oznacza, że:

A . można  dosalać  potrawy  solą  kuchenną  w  ilości  2-3  g  na
dobę,

B.  nie należy dosalać potraw,
C.  należy wykluczyć z diety marynaty, wędzone wędliny,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 55.
Powiększenie  rąk  i  stóp,  twarzoczaszki  i  języka,  pogrubienie
rysów  twarzy,  obrzęk  tkanek  miękkich,  zwiększenie  masy  ciała  -
to obraz kliniczny:

A.  zespołu lub choroby Cushinga,
B . obrzęku  śluzowatego  w  przebiegu  niedoczynności

tarczycy,
C.  akromegalii,
D.  otyłości.

Zadanie 56.
Najmniejszą zawartość puryn posiadają:

A.  kurczak, szynka, łosoś, boczek, grzyby,
B.  grzyby, szparagi, groch, indyk, wątroba,
C.  chleb, soki owocowe, jaja, mleko, orzechy,
D.  sardynki, kasze, drożdże, nerki, herbata.



Zadanie 57.
Swoista immunoterapia alergenowa (allergy immunotherapy - AIT,
syn. odczulanie) jest skuteczna w przypadkach alergii na:

A.  nikiel,
B.  penicyliny,
C.  owoce morza,
D.  roztocza kurzu domowego.

Zadanie 58.
D o  działań  niepożądanych,  natychmiastowych,  związanych  z
podawaniem cytostatyków, należą wszystkie, Z WYJĄTKIEM:

A.  nudności,
B.  wymiotów,
C.  odczynu uczuleniowego,
D.  mielotoksyczności.

Zadanie 59.
Pochodne  biguanidu,  sulfanylomocznika  oraz  akarboza,  mają
zastosowanie w leczeniu:

A.  choroby niedokrwiennej serca,
B.  cukrzycy,
C.  nadciśnienia tętniczego,
D.  niedoczynności kory nadnerczy.

Zadanie 60.
Którzy chorzy na gruźlicę NIE są zakaźni?

A.  chorzy na gruźlicę płuc z rozpadem,
B.  chorzy na pozapłucne postacie gruźlicy,
C.  chorzy na gruźlicę oskrzeli,
D.  chorzy na gruźlicę krtani.

Zadanie 61.
Kilak jest główną zmianą patologiczną kiły:

A .  pierwotnej,
B.  wtórnej,
C.  późnej,
D.  utajonej.

Zadanie 62.
Duszność  o  charakterze  orthopnoe,  przeważnie  suchy  kaszel,
trzeszczenia nad podstawą płuc to objawy:

A.  lewokomorowej niewydolności serca,
B.  przewlekłej niewydolności serca,
C.  choroby niedokrwienne serca,
D.  nadciśnienia tętniczego.



Zadanie 63.
Napad dny moczanowej spowodowany, jest:

A . występowaniem  złogów  kryształów  w  jamie  stawu,
owrzodzeniem,

B.  ostrym stanem zapalnym stawu, niedokrwieniem,
C.  niedokrwieniem tkanki łącznej i owrzodzeniami,
D . ostrym  stanem  zapalnym  i  złogami  kryształów  w  jamie

stawu.

Zadanie 64.
W leczeniu dny moczanowej, NIE zalecane jest podawanie:

A.  kolchicyny 0,5mg /d,
B.  allopurinolu>300/dl,
C.  probenecydu>300/dl,
D.  kwasu acetylosalicylowego <3,0/d.

Zadanie 65.
Objawami  przemawiającymi  za  rozpoznaniem  pełnoobjawowego
przełomu tyreotoksycznego mogą być wszystkie wymienione, poza:

A.  gorączką 38º - 40º C,
B.  nudnościami i wymiotami,
C.  niepokojem i silnym pobudzeniem,
D.  bradykardią.

Zadanie 66.
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/NIE są:

A.  uczucie silnego pragnienia,
B.  suchość błon śluzowych,
C.  obrzęki obwodowe ciała,
D.  zaburzenia psychiczne.

Zadanie 67.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:

A.  bolesne oddawanie moczu,
B.  konieczność oddawania moczu w nocy,
C.  obecność białka w moczu,
D.  zwiększone wydalanie moczu.



Zadanie 68.
Asystowanie  człowiekowi  w  rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu  14
fundamentalnych  potrzeb,  jeśli  on  sam  nie  ma  ku  temu
odpowiedniej  siły,  woli  lub  wiedzy  -  to  rola  pielęgniarki
według teorii:

A .  D. Orem,
B.  F. Nightingale,
C.  V. Henderson,
D.  B. Neuman.

Zadanie 69.
Leczenie  lekami  z  grupy  receptorów  Beta2-mimetyków  w  postaci
wziewnej,  może  prowadzić  do  istotnego  spadku  w  surowicy  krwi
poziomu:

A.  wapnia,
B.  sodu,
C.  potasu,
D.  chlorków.

Zadanie 70.
Pacjenta  do  trepanobiopsji  szpiku  należy  ułożyć  w  pozycji
leżącej na:

A.  plecach, z kończynami zgiętymi w stawach kolanowych,
B . plecach,  z  kończynami  wyprostowanymi  w  stawach

kolanowych,
C.  boku, z kolanami podgiętymi do przodu,
D.  boku, z kończynami wyprostowanymi w stawach kolanowych.

Zadanie 71.
Które  z  wymienionych  leków  mogą  wywołać  zespół  objawów
klinicznych przypominających toczeń rumieniowaty układowy?

A.  prokainamid,
B.  hydralazyna,
C.  chloropromazyna,
D.  wszystkie wyżej wymienione.

Zadanie 72.
Do modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
należą:

A . wiek  mężczyzny  45  lat,  palenie  tytoniu,  nieprawidłowe
nawyki żywieniowe,

B . nadciśnienie  tętnicze,  otyłość,  z łe  nawyki  żywieniowe,
płeć męska,

C . palenie  tytoniu,  nieprawidłowe żywienie,  mała aktywność
fizyczna, upośledzona tolerancja glukozy,

D . wiek  kobiety  55  lat,  cukrzyca,  z łe  żywienie,  palenie
tytoniu.



Zadanie 73.
Charakterystyczne  dla  niedokrwistości  Addisona-Biermera,
jest/są:

A . parestezje,  pęknięcia  w  kącikach  ust,  gładki  czerwony
język,

B . zaburzenia  czucia,  osłabienie  si ły  mięśniowej,  ból
brzucha, biegunki,

C.  skłonność do omdleń, tachykardia, nadmierny apetyt,
D.  bradykardia, osłabienie, duszność, szum w uszach.

Zadanie 74.
Przeciwwskazaniem  do  rozpoczęcia  rehabilitacji  u  pacjenta  po
zawale mięśnia sercowego jest:

A . brak bólów wieńcowych, zaburzeń przewodnictwa, zaburzeń
rytmu,

B . normalizacja  ciśnienia  i  tętna,  wskaźników
biochemicznych martwicy mięśnia sercowego,

C . powrót  do  prawidłowo  ukształtowanego  zespołu  QRS,
załamka Q, załamka T,

D.  postawa pacjenta nieakceptująca planów rehabilitacji.

Zadanie 75.
D o  skal  wykorzystywanych  w  ocenie  ryzyka  wystąpienia  odleżyn
NIE należy skala:

A.  Braden,
B.  Waterlow,
C.  Katza,
D.  Norton.

Zadanie 76.
Według  Gella  i  Coombsa,  typ  I I I  nadwrażliwości  związany  z
powstaniem kompleksów immunologicznych, nie prowadzi do:

A.  astmy alergicznej,
B.  choroby posurowiczej,
C.  układowego zapalenia naczyń,
D.  reumatoidalnego zapalenia stawów.

Zadanie 77.
Wskazaniem do biopsji nerki, jest:

A .  białkomocz o nieznanej etiologii,
B .  skaza krwotoczna w wyniku chorób nerek,
C.  wodonercze,
D.  zdiagnozowany nowotwór nerek.



Zadanie 78.
Konsekwencją  upadków  osób  w  wieku  podeszłym,  o  charakterze
psychologicznym jest występowanie tzw. zespołu:

A.  utrwalonych zaburzeń równowagi,
B.  splątaniowego,
C.  poupadkowego (post fall syndrome),
D.  nazywanym zjawiskiem zamrożenia (freezing).

Zadanie 79.
W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

A.  zmęczenie, skąpomocz,
B.  pienienie się moczu, obrzęki,
C.  brak pragnienia, zapach amoniaku z ust,
D.  wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 80.
Obserwując  chorego  z  niewydolnością  wątroby  pielęgniarka
powinna zwrócić szczególną uwagę na:

A.  występowanie bólu i towarzyszące mu objawy emocjonalne,
B . aktywność  psychomotoryczną  chorego  oraz  stan

świadomości,
C.  reakcje na bodźce zewnętrzne,
D.  rodzaj niewydolności wątroby.

Zadanie 81.
Pacjent  z  rozpoznaną  astmą  oskrzelową,  nie  posiada  wiedzy
dotyczącej  czynników  wyzwalających  objawy  astmy,  ani  też
motywacji  do  podjęcia  zgłębienia  wiedzy.  Który  z  systemów
pielęgnowania  wg  Orem,  powinien  być  zastosowany  w  opiece  nad
pacjentem?

A.  system w pełni kompensacyjny,
B.  system częściowo-kompensacyjny,
C.  system wspierająco-uczący,
D.  system rozwojowy.

Zadanie 82.
Według  teorii  D.  Orem,  działanie  "za"  i  "dla"  pacjenta  to
metoda pracy pielęgniarki z pacjentem, stosowana w przypadku:

A.  braku deficytów w samoopiece,
B.  ograniczeń w samoopiece,
C.  dużych deficytów w samoopiece,
D.  żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 83.
U  chorych  na  POChP  najlepiej  rozpocząć  tlenoterapię  stosując
"wąsy tlenowe" o przepływie:

A.  1-2 l/min,
B.  2-3 l/min,
C.  3-4 l/min,
D.  4-5 l/min.

Zadanie 84.
Które,  z  poniższych  elementów  planu  pielęgnacyjnego,  odnoszą
s ię  do  opieki  nad  pacjentem,  u  którego  w  przebiegu  ostrej
białaczki szpikowej doszło do wylewu krwi do jamy stawowej?

A . ograniczenie ruchomości stawu objętego wylewem krwawym,
pomoc  w  czynnościach  dnia  codziennego,  obserwacja
natężenia bólu, komasacja czynności,

B . założenie  gipsu  na  staw  objęty  wylewem  krwawym,
prowadzenie  bilansu  płynów,  ułożenie  w  pozycji
wysokiej, nawilżanie powietrza,

C . zastosowanie  opatrunku  z  płynu  Burowa  na  staw  objęty
wylewem  krwawym,  komasowanie  czynności,  stosowanie
diety ubogobiałkowej, praca w masce ochronnej,

D . stosowanie  diety  bogatobiałkowej,  obserwowanie  powłok
skórnych,  toaleta  ciała  letnią  wodą,  podawanie  ciepłych
płynów do picia.

Zadanie 85.
Dieta  wysokoenergetyczna,  niskoresztkowa,  bogata  w  witaminy,
białko, składniki mineralne, wskazana jest dla chorych z:

A .  kamicą pęcherzyka żółciowego,
B.  zespołem jelita drażliwego,
C.  wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego,
D.  owsicą.

Zadanie 86.
Głównym źródłem witaminy B12 są:

A.  owoce cytrusowe, jarzyny, produkty zbożowe, ryby,
B.  jarzyny, owoce, mleko, pieczywo razowe,
C.  wątroba, nerki, mleko, jaja, mięso,
D.  drożdże, pomidory, żółtko jaj, orzeszki ziemne.



Zadanie 87.
Według Lalonda, do czynników ryzyka zachorowania należą:

A.  styl życia, kontakty seksualne, szczepienia,
B . czynniki  genetyczne,  warunki  pracy  i  mieszkania,  opieka

zdrowotna,
C . choroby  zakaźne,  czynniki  środowiskowe,  ochrona

zdrowia, zmiany klimatyczne,
D . styl  życia,  czynniki  środowiskowe,  czynniki  genetyczne,

ochrona zdrowia.

Zadanie 88.
Przed  pobraniem  plwociny  indukowanej  do  badania
bakteriologicznego NIE należy:

A.  wykonywać toalety jamy ustnej,
B.  wykonywać płukania jamy ustnej wodą przegotowaną,
C.  wykonywać inhalacji,
D.  rozpoczynać farmakoterapii antybiotykami.

Zadanie 89.
Obrzęki  charakteryzujące  się  powstawaniem  wolno  zanikającego
dołka w wyniku uciśnięcia palcem, są to obrzęki:

A .  śluzowate,
B.  przelotne,
C.  rozlane,
D.  ciastowate.

Zadanie 90.
N a  pierwszy  etap  procesu  pielęgnowania  -  rozpoznawanie  stanu
pacjenta i środowiska, składają się poniższe fazy, z wyjątkiem:

A.  gromadzenia danych,
B.  określenia zasobów ludzkich, rzeczowych,
C.  stawiania diagnozy pielęgniarskiej,
D.  analizowania i syntetyzowanie danych,

Zadanie 91.
Choroba Addisona jest to zespół objawów chorobowych:

A.  z nadmiernym wydzielaniem glikokortykosteroidów,
B.  z nadmiernym wydzielaniem mineralokortykosteroidów,
C . gdzie  charakterystycznym  objawem  jest  wzmożona

pigmentacja  skóry  i  błon  śluzowych,  brak  łaknienia,
spadek masy ciała,

D . gdzie  charakterystycznym  objawem  jest  wzmożona
pigmentacja skóry, otyłość brzuszna oraz hiperglikemia.



Zadanie 92.
Afazja,  zaburzenia  orientacji,  zachowania  i  pamięci  świeżej,  a
następnie  odległej  oraz  powolny,  podstępny  początek
charakteryzuje:

A.  chorobę Alzheimera,
B.  otępienie czołowo-skroniowe,
C.  stwardnienie rozsiane,
D.  chorobę Lewy'ego.

Zadanie 93.
W  okresie  zaostrzenia  reumatoidalnego  zapalenia  stawów  (RZS)
zaleca się:

A . uruchomienie stawów, ciepłe okłady,  dbanie o  wyprost  w
stawach kolanowych,

B . leżenie  w  łóżku,  prawidłowe  ułożenie  chorego,
profilaktyka przykurczy, walka z bólem,

C . rehabilitacja  lecznicza,  włączenie  jak  najszybciej
ćwiczeń, zalecana krioterapia,

D . leczenie  przeciwbólowe,  ćwiczenia  wzmacniające  si łę
mięśni.

Zadanie 94.
Objaw  polegający  na  nagłym,  przemijającym  skurczu  tętniczek
palców  dłoni,  zwykle  przy  ekspozycji  na  zimno,  który  powoduje
zblednięcie,  a  następnie  zasinienie  i  zaczerwienienie  skóry
palców to:

A.  objaw Raynauda,
B.  artropatia Jaccouda,
C.  objaw Rovsinga,
D.  objaw Goldflama.

Zadanie 95.
U  chorych  z  wrzodziejącym  zapaleniem  jelita  grubego,  w  diecie
należy ograniczyć:

A.  mięso drobiowe,
B.  gotowane warzywa,
C.  chude ryby,
D.  mleko pasteryzowane.



Zadanie 96.
Do objawów przedmiotowych w napadzie kolki nerkowej zaliczamy:

A . dodatni  objaw  Goldflama,  zniesione  napięcie  mięśni  po
stronie kolki,

B . ujemny  objaw  Goldflama,  zniesione  napięcie  mięśni
podbrzusza,

C . dodatni  objaw  Goldflama,  wzmożone  napięcie  mięśni  po
stronie kolki,

D . ujemny  objaw  Goldflama,  wzmożone  napięcie  mięśni
podbrzusza.

Zadanie 97.
Mianem odczynu białaczkowego określa się:

A . leukocytozę  przekraczającą  30  x  109/l  i  znaczne
"przesunięcie w lewo",

B . znaczną  leukopenię  1,5  x  109/l  komórek  i  "przesunięcie
w prawo",

C . zespół  objawów  charakterystycznych  dla  ostrej  białaczki
szpikowej,

D . zespół  objawów  charakterystycznych  dla  ciężkich
niedokrwistości.

Zadanie 98.
D o  powstawania  zakażeń  szpitalnych  układu  moczowego,
szczególnie predysponuje:

A . płeć  męska,  przepuklina  pachwinowa,  przyjmowanie
poniżej 1000 ml. płynów na dobę,

B . przyjmowanie  niesterydowych  leków  przeciwzapalnych,
otyłość, długotrwała hospitalizacja,

C . długotrwała  antybiotykoterapia,  niesprawność  w
poruszaniu się, klimakterium,

D . płeć  żeńska,  instrumentacja  dróg  moczowych,  obniżona
odporność.

Zadanie 99.
Trzydziestopięcioletni  pacjent  skarży  się  na  stałe  osłabienie,
okresowe  zasłabnięcia,  brak  apetytu  i  chudnięcie,  chęć
spożywanie słonych pokarmów, ból mięśni i stawów. Uwagę zwraca
ciemne zabarwienie  skóry.  Pomiary  ciśnienia  tętniczego wskazują
niskie  ich  wartości.  Od  dzieciństwa  pacjent  choruje  na  cukrzycę
typu I. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tego stanu jest:

A .  pierwotna nadczynność kory nadnerczy,
B.  wtórna niedoczynność kory nadnerczy,
C . pierwotna  niedoczynność  kory  nadnerczy  (choroba

Addisona),
D.  rozrost kory nadnerczy.



Zadanie 100.
Objawy Chvostka oraz Trousseau są charakterystyczne dla:

A.  nadczynności gruczołów przytarczycznych,
B.  niedoczynności gruczołów przytarczycznych,
C.  choroby Cushinga,
D.  zespołu Conna.

Zadanie 101.
Niedostosowanie  szerokości  mankietu  do  obwodu  ramienia
pacjenta,  podczas  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  powoduje
uzyskanie:

A.  niezmienionych wartości ciśnienia,
B . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
C . zawyżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
D . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu standardowego u osób otyłych.

Zadanie 102.
Podwaliny do  współczesnego procesu pielęgnowania na  podstawie
własnych obserwacji wprowadziła:

A.  F. Nightingale,
B.  D. Orem,
C.  H. Peplau,
D.  V. Henderson.

Zadanie 103.
W przewlekłej niewydolności, nerek szron mocznicowy spowodowany
jest:

A .  niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
B.  średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
C.  dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi,
D.  brakiem mocznika w osoczu krwi pacjenta.

Zadanie 104.
Stężenie  kwasu  moczowego  definiuje  s ię  jako  hiperurykemię,
kiedy jego wartości osiągają poziom:

A.  powyżej 7 mg/dl,
B.  powyżej 5,2 mg/dl,
C.  powyżej 3,5 mg/dl,
D.  powyżej 2,0 mg/dl.



Zadanie 105.
NIEPRAWIDŁOWE wykonanie próby tuberkulinowej, polega na:

A.  podskórnym podaniu tuberkuliny,
B.  śródskórnym podaniu tuberkuliny,
C.  podaniu 0,1ml tuberkuliny Rt 23,
D . wykonaniu  wstrzyknięcia  śródskórnego  z  tuberkuliną  na

prawym lub lewym przedramieniu.

Zadanie 106.
Podstawą  rozpoznania  choroby  zwyrodnieniowej  stawów  jest
występowanie objawów klinicznych oraz badanie:

A.  radiologiczne,
B.  morfologiczne krwi.
C.  ultrasonograficzne,
D.  bakteriologiczne krwi.

Zadanie 107.
Brak pośrednich postaci rozwojowych krwinek białych w rozmazie
krwi obwodowej, nosi nazwę:

A.  odczynu białaczkowego,
B.  przerwy białaczkowej,
C.  pancytopenii,
D.  żadna z wymienionych.

Zadanie 108.
Aby  rozpoznać  nierzeżączkowe  zapalenie  cewki  moczowej  należy
pobrać do badania:

A . rozmaz  z  wydzieliny  szyjki  macicy  barwiony  metodą
Gramma,

B . wydzielinę z cewki moczowej lub szyjki macicy i wykonać
test na obecność chlamydia trachomatis,

C . śl inę lub płyn mózgowo-rdzeniowy na obecność chlamydia
trachomatis,

D.  próbkę krwi na PCR oraz posiew.

Zadanie 109.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
C.  trwa 20-30 minut i więcej,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 110.
Przełyk Barreta, to:

A .  rak gruczołowy przełyku,
B . zmiany  bliznowate  przełyku  z  powodu  długoletniej

choroby refluksowej przełyku,
C.  lokalizacja w przełyku choroby Leśniowskiego-Crohna,
D . zmiana  w  obrębie  nablonka  przełyku  o  charakterze

przedrakowym.

Zadanie 111.
Objaw  "kija  bambusowego"  w  RTG  kręgosłupa  jest
charakterystyczny dla:

A.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
B.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
C.  twardziny układowej,
D.  zespołu Sjögrena.

Zadanie 112.
Depresyjne działanie morfiny na układ oddechowy polega na:

A.  przyspieszeniu czynności oddechowej,
B.  zwolnieniu czynności oddechowej,
C . zwolnieniu,  a  czasem  przyspieszeniu  czynności

oddechowej,
D.  braku zmian czynności oddechowej.

Zadanie 113.
Które z poniższych zachowań prozdrowotnych są najistotniejsze w
profilaktyce schorzeń nerek?

A . wykonywanie  badania  ogólnego  moczu  raz  w  roku  oraz
kontrola ciśnienia tętniczego krwi,

B . unikanie  infekcji  górnych  dróg  oddechowych  i
bezwzględna sanacja ognisk zapalnych w organizmie,

C . dbanie o higienę narządów moczo-płciowych, kontrola dwa
razy w roku ciśnienia tętniczego krwi,

D . stosowanie  diety  niskokalorycznej  z  ograniczeniem  soli
kuchennej.

Zadanie 114.
Spirometria  podstawowa,  jako  badanie  czynnościowe  układu
oddechowego, służy między innymi do oceny wskaźnika Tiffaneau,
który jest:

A .  natężoną objętością wydechową pierwszosekundową (FEV1),
B.  ilorazem FEV1 i VC,
C.  szczytowym przepływem wydechowym (PEF),
D.  pojemnością życiową (VC).



Zadanie 115.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest:

A .  ponaparstnicowe zaburzenie rytmu,
B.  napadowy częstoskurcz nadkomorowy,
C.  migotanie przedsionków,
D.  trzepotanie przedsionków.

Zadanie 116.
Objawem II˚ odleżyn wg Torrance'a NIE jest:

A .  owrzodzenie,
B.  rumień utrzymujący się po ustaniu ucisku,
C.  powierzchniowy obrzęk,
D.  uszkodzenie naskórka.

Zadanie 117.
W  leczeniu astmy, POChP podczas stosowania wziewnych leków z
grupy  glikokortykosteroidów  należy  po  inhalacji  leku  z  użyciem
ustnika:

A.  podać lek rozszerzający oskrzela,
B.  wypłukać jamę ustną wodą,
C.  podać posiłek,
D.  umyć twarz.

Zadanie 118.
Niedokrwistość w przebiegu niewydolności nerek spowodowana jest
niedoborem:

A.  żelaza,
B.  wapnia,
C.  fosforu,
D.  potasu.

Zadanie 119.
Które  z  zachowań  NIE  jest  charakterystyczne  dla  pacjenta  z
nadczynnością tarczycy?

A.  osłabienie i zmęczenie,
B.  spowolnienie reakcji w różnych sytuacjach,
C.  nerwowość, napięcie, nadmierna ruchliwość,
D.  drobne drżenia rąk, upuszczanie różnych przedmiotów.



Zadanie 120.
Który  zestaw  produktów  spożywczych  należy  zaproponować  na
drugie  śniadanie  osobie  z  kamicą  żółciową  w  okresie  remisji
objawów?

A.  czerstwą bułkę grahamkę z masłem i kilka rzodkiewek,
B.  kromkę żytniego chleba z margaryną i dżemem wiśniowym,
C.  czerstwą pszenną bułkę z chudą wędliną,
D . kromkę  razowego  chleba  z  masłem  i  mały  kefir  z  3%

zawartością tłuszczu.

Zadanie 121.
Niewydolne nerki tracą zdolność wydalania fosforu:

A.  stosunkowo wcześnie,
B.  dopiero w niewydolności schyłkowej,
C.  tylko w mocznicy przewlekłej,
D.  żadna z wymienionych odpowiedzi.

Zadanie 122.
Kontrapulsacja  wewnątrzaortalna  jest  metodą  inwazyjnego
leczenia kardiologicznego w sytuacji:

A .  niewydolności serca,
B.  zawału podwsierdziowego,
C.  zaburzeń rytmu serca,
D.  zaburzeń przewodzenia.

Zadanie 123.
Proszę wskazać FAŁSZYWE stwierdzenie:

A . zakażenie  wirusem  HCV  ujawnia  się  często  na  etapie
przewlekłego zapalenia wątroby lub marskości wątroby,

B . w  leczeniu  przewlekłego  zapalenia  wątroby  typu  C
stosuje się interferon alfa,

C.  zakażenie WZW typ A prowadzi do marskości wątroby,
D . przetrwanie antygenemii  HBs ponad 6  miesięcy wskazuje

na przewlekłe zapalenie wątroby.

Zadanie 124.
Wskaż stwierdzenie NIEPRAWDZIWE dotyczące stopy cukrzycowej:

A . przyczyną  rozwoju  stopy  cukrzycowej  jest
mikroangiopatia cukrzycowa,

B . makroangiopatia  stanowi  przyczynę  rozwoju  stopy
cukrzycowej,

C . prawidłowa  higiena  stóp  nie  ma  wpływu  na  rozwój  stopy
cukrzycowej,

D . zmianami  patologicznymi  w  stopie  są  objęte  naczynia,
nerwy, skóra, mięśnie i kości.



Zadanie 125.
Do czynników mogących wywołać wstrząs anafilaktyczny należy/-ą:

A.  spożycie ryb, owoców morza, orzeszków ziemnych,
B.  przyjęcie antybiotyków B-laktamowych,
C.  użądlenie przez owady błonkoskrzydłe,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 126.
Swoistym markerem martwicy mięśnia sercowego jest:

A .  CK,
B.  CK-MB,
C.  Troponina T,
D.  AspAT.

Zadanie 127.
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla:

A.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
B.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
C.  choroby zwyrodnieniowej stawów,
D.  osteoporozy.

Zadanie 128.
Zadaniem  priorytetowym  w  pielęgnowaniu  pacjenta  z  ostrą
białaczką szpikową jest:

A .  przygotowanie do przeszczepu szpiku kostnego,
B.  ochrona przed zakażeniem egzogennym i endogennym,
C.  poprawa kondycji fizycznej,
D.  właściwe odżywienie chorego.

Zadanie 129.
Lekami pierwszego wyboru w leczeniu zaostrzeń astmy są szybko i
krótko  działające  B2-mimetyki  wziewne  (SABA),  np.  salbutamol,
który należy podawać w lekkim i umiarkowanym zaostrzeniu astmy:

A . z  inhalatora  MDI  z  przystawką,  początkowo  4-10  dawek
(po  100  mikrogram),  powtarzając,  co  20  minut  przez  1
godzinę,

B . z  inhalatora  MDI  z  przystawką,  początkowo  4-10  dawek,
powtarzając, co 3 lub 4 godziny,

C . z  nebulizatora  napędzanego  tlenem,  początkowo  2,5-5,0
mg, powtarzając, co 15-20 minut,

D.  w nebulizacji ciągłej 10 mg/h.



Zadanie 130.
Jaka  i lość  glukozy  (w  gramach)  jest  podawana  pacjentowi  do
wypicia w doustnym teście obciążenia glukozą?

A.  150,
B.  75,
C.  50,
D.  100.

Zadanie 131.
Neisseria gonorrhoeae wywołuje:

A.  kiłę,
B.  rzeżączkę,
C.  drożdżycę pochwy,
D.  opryszczkę pospolitą.

Zadanie 132.
Podczas  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  powietrze  z  mankietu
powinno być wypuszczane z prędkością:

A.  dobrze tolerowaną przez chorego,
B.  aby nie przekroczyć ogółem 90 sekund,
C . powodującą  spadek  słupa  rtęci  lub  obniżenie  wskazówki

manometru o 2-3 mm Hg na sekundę,
D . powodującą  spadek  słupa  rtęci  lub  obniżenie  wskazówki

manometru o 4-5 mm Hg na sekundę.

Zadanie 133.
Będącemu w trudnej sytuacji życiowej pacjentowi geriatrycznemu,
pomocy w rozwiązaniu problemów mogą/może udzielić:

A .  ośrodki pomocy społecznej,
B.  pielęgniarka rodzinna,
C.  stowarzyszenia, instytucje kościelne,
D.  wszystkie wymienione podmioty.

Zadanie 134.
Kał  płynny  pobrany  do  badania  u  pacjenta  z  biegunką,  powinien
być dostarczony do laboratorium:

A.  do 30 minut po oddaniu,
B.  do 60 minut po oddaniu,
C.  do 90 minut po oddaniu,
D.  do 120 minut po oddaniu.



Zadanie 135.
Pojęcie  prewencji  pierwszorzędnej,  drugorzędnej  i
trzeciorzędnej do pracy pielęgniarki wprowadziła:

A.  V. Henderson,
B.  B. Neuman,
C.  C. Roy,
D.  F. Nightingale.



PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 160416
GRUPA 1
Zadanie 1.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?

A . spadek  odporności,  brak  łaknienia,  bolesne  parcie  na
stolec,

B . uogólnione  obrzęki,  si lny  opasujący  ból  w  nadbrzuszu,
bóle głowy,

C . odczuwanie  świądu  skóry,  wodobrzusze,  zaburzenia
świadomości,

D . spadek  masy  ciała,  niepokój  z  powodu  kołatania  serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 2.
U  chorych  z  wrzodziejącym  zapaleniem  jelita  grubego,  w  diecie
należy ograniczyć:

A.  mięso drobiowe,
B.  gotowane warzywa,
C.  chude ryby,
D.  mleko pasteryzowane.

Zadanie 3.
Pacjentowi  z  hemofilią,  staw  objęty  wylewem  krwi,  należy
unieruchomić, w celu:

A.  zniesienia bólu,
B.  zahamowania krwawienia,
C.  zniesienia obrzęku,
D.  ograniczenia ruchu w stawie.

Zadanie 4.
W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać:

A.  insulinę,
B.  glukagon,
C.  tyroksynę,
D.  potas.

Zadanie 5.
Z e  względu  na  etiopatogenezę,  niedobory  odporności  dzielimy,
na:

A.  lekkie i ciężkie postacie,
B.  krótkotrwałe i długotrwałe,
C.  pierwotne i wtórne,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 6.
Programy rehabilitacji chorych na POChP obejmują:

A.  ćwiczenia oddechowe,
B.  ogólnousprawniające ćwiczenia fizyczne,
C.  edukację chorego i jego bliskich,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 7.
Przeciwwskazaniem do nakłucia stawu jest:

A . obecność  zwiększonej  i lości  płynu  w  stawie  w  chorobach
o innej patogenezie,

B.  zakażenie tkanek okolicy stawu,
C.  podejrzenie krystalopatii,
D.  podejrzenie bakteryjnego zapalenia stawu,

Zadanie 8.
D o  szpitala  został  przyjęty  pacjent  z  bólami  brzucha  o
charakterze  napadowym  (falowym),  zatrzymaniem  gazów  i  stolca
(wzdęcia),  wymiotujący  treścią  cuchnącą  o  zabarwieniu
brunatno-zielonym  (tzw.  "wymioty  kałowe").  Powyższe  objawy
świadczą o:

A.  chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  krwawieniu z żylaków przełyku,
C.  niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego,
D.  atonii żołądka.

Zadanie 9.
Proszę zaznaczyć twierdzenie FAŁSZYWE. Zwieracz cewki moczowej:

A .  jest zależny od naszej woli,
B.  jest mięśniem poprzecznie prążkowanym,
C.  jest niezależny od naszej woli,
D . znajduje  s ię  na  granicy  między  pęcherzem  moczowym,  a

cewką moczową.

Zadanie 10.
Konsekwencją  upadków  osób  w  wieku  podeszłym,  o  charakterze
psychologicznym jest występowanie tzw. zespołu:

A.  utrwalonych zaburzeń równowagi,
B.  splątaniowego,
C.  poupadkowego (post fall syndrome),
D.  nazywanym zjawiskiem zamrożenia (freezing).



Zadanie 11.
Najczęstszą  przyczyną  niedoboru  żelaza  w  grupie  niedokrwistości
niedoborowych, jest:

A .  niewystarczająca podaż,
B.  upośledzone wchłanianie,
C.  wzmożone zapotrzebowanie,
D.  utrata wskutek przewlekłych krwawień.

Zadanie 12.
Prawidłowo  przeprowadzony  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
pacjentów  w  podeszłym  wieku  otrzymujących  leki  hipotensyjne
obejmuje pomiar w pozycji:

A .  siedzącej i leżącej,
B.  wyłącznie stojącej,
C.  wyłącznie leżącej,
D.  siedzącej, leżącej i stojącej.

Zadanie 13.
Priorytetowym działaniem w leczeniu ostrej biegunki jest:

A . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  bez  określania
antybiogramu,

B . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  po  określeniu
antybiogramu,

C.  zastosowanie środków zapierających,
D.  wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych.

Zadanie 14.
Orbitopatia jest objawem najczęściej kojarzonym z:

A.  chorobą Graves-Basedowa,
B.  niedoczynnością tarczycy,
C.  chorobą Hashimoto,
D.  zapaleniem tarczycy.

Zadanie 15.
Głównym źródłem witaminy B12 są:

A.  owoce cytrusowe, jarzyny, produkty zbożowe, ryby,
B.  jarzyny, owoce, mleko, pieczywo razowe,
C.  wątroba, nerki, mleko, jaja, mięso,
D.  drożdże, pomidory, żółtko jaj, orzeszki ziemne.

Zadanie 16.
Pojęcie  prewencji  pierwszorzędnej,  drugorzędnej  i
trzeciorzędnej do pracy pielęgniarki wprowadziła:

A.  V. Henderson,
B.  B. Neuman,
C.  C. Roy,
D.  F. Nightingale.



Zadanie 17.
Palce pałeczkowate występują u osób z:

A .  chorobą niedokrwienną serca,
B.  zapaleniem mięśnia sercowego,
C.  ostrą niewydolnością serca,
D.  przewlekłym zespołem płucno-sercowym.

Zadanie 18.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  oligowolemicznego.

Zadanie 19.
U  pacjentów  w  wieku  podeszłym  nietrzymanie  stolca,  rzekoma
biegunka, upośledzone oddawanie moczu, częstomocz, nietrzymanie
moczu, są objawami:

A.  zakażenia układu moczowego,
B.  zakażenia Clostridium deficille,
C.  biegunki,
D.  zaparć.

Zadanie 20.
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa:

A.  cukrzyca,
B.  wartość trójglicerydów w osoczu krwi < 150 mg/dl,
C.  niska wartość cholesterolu frakcji HDL,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 21.
Drżenie  spoczynkowe,  sztywność  mięśniowa  oraz  spowolnienie
ruchowe  to  triada  objawów  klinicznych  choroby  Parkinsona.
Pojawia  się  na  skutek  postępującego  i  znacznego  niedoboru
neuroprzekaźnika, którym jest:

A .  acetylocholina,
B.  dopamina,
C.  adrenalina,
D.  serotonina.



Zadanie 22.
Wskaż,  który  z  drobnoustrojów  jest  przyczyną  atypowego
zakażenia układu moczowego?

A.  Chlamydia trachomatis,
B.  Staphylococcus,
C.  Escherichia Coli,
D.  Enterococcus.

Zadanie 23.
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:

A .  na wznak,
B.  kolankowo-łokciowej,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.

Zadanie 24.
Litotrypsja pozaustrojowa (ESWL) to metoda polegająca na:

A . chirurgicznym usunięciu kamienia nerkowego z miedniczki
nerkowej,

B . chirurgicznym usunięciu kamienia nerkowego z moczowodu
poprzez jego nacięcie,

C . kruszeniu  kamieni  nerkowych  i  moczowodowych  falami
uderzeniowymi generowanymi pozaustrojowo,

D.  usunięciu złogu z moczowodu za pomocą ureterorenoskopu.

Zadanie 25.
Udrożnienie dróg oddechowych u pacjenta nieprzytomnego polega,
na:

A . ułożeniu  w  pozycji  bocznej  ustalonej,  odgięciu  głowy  do
tyłu, usunięciu ciał obcych z jamy ustnej,

B . ułożeniu  w  pozycji  bezpiecznej,  przygięciu  głowy  do
przodu, usunięciu ciał obcych z jamy ustnej,

C . ułożeniu  na  plecach,  odgięciu  głowy  do  tyłu,  usunięciu
ciał obcych z jamy ustnej, uniesieniu żuchwy,

D . ułożeniu  na  plecach,  przygięciu  głowy  do  przodu,
usunięciu ciał obcych z jamy ustnej, uniesieniu żuchwy.

Zadanie 26.
Fibrynogen  -  białko,  które  bierze  udział  w  mechanizmie
krzepnięcia krwi, jest wytwarzany w:

A.  grasicy,
B.  śledzionie,
C.  wątrobie,
D.  kościach.



Zadanie 27.
N a  początku  farmakoterapii  preparatami  żelaza,  chorego  należy
uprzedzić o możliwości wystąpienia:

A.  bólu głowy,
B.  zaburzeń czynności przewodu pokarmowego,
C.  ciemnego zabarwienia moczu,
D.  świądu skóry.

Zadanie 28.
Zwiększenie  si ły  mięśni  u  pacjenta  z  rozpoznaniem
zesztywniającego  zapalenia  stawów  kręgosłupa  można  uzyskać
poprzez zalecenie wykonywania ćwiczeń:

A.  izometrycznych, czynnych wolnych,
B.  biernych, czynnych w odciążeniu,
C.  czynnych wolnych, prowadzonych,
D.  biernych, samo wspomaganych.

Zadanie 29.
W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

A.  zmęczenie, skąpomocz,
B.  pienienie się moczu, obrzęki,
C.  brak pragnienia, zapach amoniaku z ust,
D.  wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 30.
Objawy  niepożądane  występujące  w  trakcie  stosowania  enalapril
maleate, to:

A . bóle  i  zawroty  głowy,  kaszel,  skurcz  mięśni
szkieletowych,

B.  niedociśnienie ortostatyczne,
C.  zawroty głowy, zmęczenie, nadciśnienie ortostyczne,
D.  odpowiedzi A i B prawidłowe.

Zadanie 31.
Pacjent po bronchoskopii pierwszy posiłek może zjeść:

A.  bezpośrednio po badaniu,
B.  ~0,5 h po ustąpieniu znieczulenia miejscowego gardła,
C.  ~1 h po ustąpieniu znieczulenia miejscowego gardła,
D.  ~2 h po ustąpieniu znieczulenia miejscowego gardła.

Zadanie 32.
Hiperurykemia nabyta może być wywołana poprzez:

A.  zwiększoną podaż puryn w diecie,
B.  zwiększoną podaż fruktozy w codziennym żywieniu,
C.  nadużywanie alkoholu,
D.  wszystkie wyżej wymienione.



Zadanie 33.
Kał  płynny  pobrany  do  badania  u  pacjenta  z  biegunką,  powinien
być dostarczony do laboratorium:

A.  do 30 minut po oddaniu,
B.  do 60 minut po oddaniu,
C.  do 90 minut po oddaniu,
D.  do 120 minut po oddaniu.

Zadanie 34.
D o czynników osobniczych zachorowania na astmę oskrzelową NIE
należą:

A.  predyspozycje genetyczne,
B.  palenie bierne i czynne,
C.  nadreaktywność oskrzeli,
D.  alergie, płeć żeńska.

Zadanie 35.
Objawem niecharakterystycznym dla astmy oskrzelowej jest:

A .  duszność, głównie wdechowa,
B.  duszność odczuwana jako ściskanie w klatce piersiowej,
C.  świszczący oddech, suchy napadowy kaszel,
D.  duszność napadowa występująca w nocy i nad ranem.

Zadanie 36.
Typowym objawem w moczówce prostej jest:

A .  polyuria,
B.  anuria,
C.  oliguria,
D.  nykturia.

Zadanie 37.
P o  wykonaniu  trepanobiopsji,  pacjent  powinien  pozostać  w
pozycji leżącej minimum przez:

A.  24 godziny,
B.  10 do 12 godzin,
C.  6 do 8 godzin,
D.  2 do 4 godzin.

Zadanie 38.
Klasycznymi objawami guza nerki (triada Virchowa) NIE jest:

A .  guz wyczuwalny przez powłoki,
B.  ból w okolicy lędźwiowej,
C.  krwiomocz zwykle okresowy,
D.  zimno-brunatny odcień skóry.



Zadanie 39.
Objawy uboczne mogące występować u pacjenta chorego na toczeń
układowy, w trakcie podawania cyklofosfamidu, to:

A .  nudności, wymioty, wypadanie włosów,
B.  zmniejszona odporność na zakażenia,
C.  uszkodzenie układu krwionośnego,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 40.
Pacjent w stanie hiperglikemii może odczuwać:

A.  wzmożoną potliwość,
B.  drętwienie rąk,
C.  wilczy głód,
D.  wzmożone pragnienie.

Zadanie 41.
Objawem  przedawkowania  glikozydów  naparstnicy  są  wszystkie
poniższe z WYJĄTKIEM:

A . zaburzenia  rytmu  lub  przewodzenia,  najczęściej
tachykardia,

B.  zazwyczaj bradykardia zatokowa,
C.  nudności, wymioty, biegunka,
D.  zawroty głowy, zaburzenia widzenia.

Zadanie 42.
Klasycznym  niebiologicznym  lekiem  pierwszego  wyboru,
modyfikującym przebieg choroby w RZS jest:

A .  adalimumab,
B.  infliksymab,
C.  metotreksat,
D.  abatacept.

Zadanie 43.
Ostry  stan  zapalny  skóry  i  tkanki  podskórnej,  cechujący  się
wysoką temperaturą ciała oraz szybkim przebiegiem, wskazują na
rozpoznanie:

A.  róży,
B.  trądzika różowatego,
C.  obrzęku naczynioruchowego Quinckego,
D.  wyprysku kontaktowego.

Zadanie 44.
Obrzęk śluzowaty występuje w:

A.  niedoczyności tarczycy,
B.  nadczynności tarczycy,
C.  wolu eutyreotycznym,
D.  przełomie tarczycowym.



Zadanie 45.
W  żywieniu  chorych  na  cukrzycę  zalecane  jest  spożywanie
produktów o niskim indeksie glikemicznym /IG/. Wskaż, co wpływa
na obniżenie indeksu glikemicznego w spożywanym produkcie?

A.  obecność białek i tłuszczów,
B.  stopień rozdrobnienia,
C.  stopień dojrzałości,
D.  stopień przetworzenia produktu.

Zadanie 46.
Ból  i  nagłe  zblednięcie  skóry  palców  rąk,  stóp,  uszu,  nosa  oraz
języka  przechodzące  następnie  w  sine  zabarwienie,  pojawiające
s ię  najczęściej  pod  wpływem  zimna  lub  stresu,  spowodowane
skurczem małych lub średnich tętnic to:

A .  objaw Raynauda,
B.  objaw próby Rumpla – Leede’a,
C.  objaw opaskowy,
D.  objaw Coombsa.

Zadanie 47.
Grzybice  właściwe  dotyczące  naskórka,  włosów  i  paznokci
wywołane są przez:

A.  dermatofity,
B.  drożdżaki,
C.  grzyby drożdżopodobne,
D.  pleśniowce.

Zadanie 48.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
skalę:

A.  ESC,
B.  TIMI,
C.  AVPU,
D.  NYHA.

Zadanie 49.
Głównym założeniem teorii Virginii Henderson jest/są:

A.  teoria ludzkich potrzeb,
B.  teorie osobowości człowieka,
C.  zasady organizacji pracy,
D.  teoria zegara biologicznego.



Zadanie 50.
W historii pielęgniarstwa i pielęgnowania wyróżnia się okres:

A . opieki  świeckiej,  opieki  zorganizowanej  w  służby
zdrowotne,

B.  starożytny, nowożytny,
C.  przednowoczesny, nowoczesny,
D.  medycyny ludowej, medycyny naukowej.

Zadanie 51.
Objawy  głównie  skórno-śluzówkowe,  związane  z  zaburzeniem
hemostazy  pierwotnej  (krwawienia  z  nosa,  łatwe  siniaczenie,
przedłużone  krwawienia  miesięczne)  to  objawy  skazy  krwotocznej
w :

A.  chorobie von Willebranda,
B.  hemofili i A,
C.  hemofili i B,
D.  zespole DIC.

Zadanie 52.
Czynnikami zwiększającymi wchłanianie żelaza niehemowego są:

A.  histydyna, lizyna,
B.  kwasy fitynowe,
C.  białka kazeinowe,
D.  kwasy fosforanowe.

Zadanie 53.
W  edukacji  chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS)  zarówno w
profilaktyce,  jak  i  w  leczeniu  podtrzymującym  należy  zwrócić
uwagę na:

A . nawilżanie  skóry  emolientami,  środkami  zawierającymi
mocznik,

B . unikanie  szorstkich  ręczników,  ekstremalnych
temperatur,

C.  stosowanie miejscowe GKS, inhibitorów kalcyneuryny,
D.  stosowanie wszystkich powyższych zabiegów.



Zadanie 54.
N a  wyliczenie  dawki  insuliny  okołoposiłkowej  u  chorego
leczonego  metodą  intensywnej  funkcjonalnej  insulinoterapii
/FIT/, mają wpływ:

A.  kaloryczność posiłku,
B . stosunek  wymienników  białkowo-tłuszczowych  do

węglowodanów,
C . zachowanie  proporcji  pomiędzy  białkami,  tłuszczami  i

węglowodanami,
D . poziom  glikemii  przed  posiłkiem,  i lość  wymienników

węglowodanowych  w  posiłku,  zaplanowany  wysiłek
fizyczny.

Zadanie 55.
Utrata  masy  i  si ły  mięśniowej  powstająca  w  procesie  starzenia,
potęgowana  przez  zmniejszenie  aktywności  fizycznej  i
współistniejące choroby, to:

A .  kserostomia,
B.  fizjoskleroza,
C.  sarkopenia,
D.  polipragmazja.

Zadanie 56.
Uraz  naskórka  (np.  zadrapanie)  po  upływie  6  -  12  dni  wywołuje
powstanie  w  uszkodzonym  miejscu  zmian  łuszczycowych.  Jest  to
objaw  charakterystyczny  dla  aktywnej  łuszczycy  i  określa  się  go
mianem:

A.  objawu świecy stearynowej,
B.  objawu Auspitza,
C.  objawu Kobnera,
D.  objawu błonki.

Zadanie 57.
Według  teorii  D.  Orem,  działanie  "za"  i  "dla"  pacjenta  to
metoda pracy pielęgniarki z pacjentem, stosowana w przypadku:

A.  braku deficytów w samoopiece,
B.  ograniczeń w samoopiece,
C.  dużych deficytów w samoopiece,
D.  żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.



Zadanie 58.
Przetaczanie krwi pełnej może być uzasadnione tylko:

A . w  razie jednoczesnego niedoboru erytrocytów i  znacznego
zmniejszenia  objętości  krwi  krążącej  w  sytuacji,  gdy
niedostępne  są  odpowiednie  składniki  krwi  i  środki
krwiozastępcze,

B . chorym  z  niedokrwistością,  u  których  konieczne  jest
jedynie zwiększenie zdolności przenoszenia tlenu,

C . w  celu  korygowania  niedoboru  czynników  krzepnięcia,
małopłytkowości lub leukopenii,

D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 59.
Obrzęki  w  najniżej  położonych  częściach  ciała,  ból  i  dyskomfort
w  jamie  brzusznej,  nykturia,  nudności  i  zaparcia,  nadmiernie
wypełnione żyły szyjne, to objawy:

A.  lewokomorowej niewydolności serca,
B.  prawokomorowej niewydolności serca,
C.  choroby niedokrwiennej serca,
D.  nadciśnienia tętniczego.

Zadanie 60.
Pacjenci w wieku podeszłym z zapaleniem płuc NIE powinni:

A .  leżeć w pozycji płaskiej,
B.  być oklepywani i nacierani,
C.  mieć prowadzonej gimnastyki oddechowej,
D.  mieć stosowanych inhalacji, tlenoterapii.

Zadanie 61.
Starczą dalekowzroczność, określa się jako:

A.  zwyrodnienie plamki żółtej (AMD),
B.  presbyacusis,
C.  presbyopię,
D.  kataraktę.

Zadanie 62.
Alergią typu opóźnionego jest:

A .  pokrzywka ostra,
B.  wstrząs anafilaktyczny,
C.  wyprysk zawodowy,
D.  obrzęk naczynioruchowy Quinckego.



Zadanie 63.
Prawidłowa liczba płytek krwi wynosi:

A .  150-400 mln/mm3,
B.  150-400 tys./mm3,
C.  100-150 tys./mm3,
D.  4-10 tys./mm3.

Zadanie 64.
Dojrzały erytrocyt żyje w układzie krążenia około:

A.  1-2 dni,
B.  30 dni,
C.  120 dni,
D.  180 dni.

Zadanie 65.
W doustnym teście obciążenia glukozą /OGTT/ w drugiej godzinie
testu uzyskano w badaniu laboratoryjnym poziom glukozy 173 mg%.
Uzyskany wynik wskazuje na:

A.  nieprawidłową glikemię na czczo,
B.  cukrzycę,
C.  nietolerancję glukozy,
D.  normoglikemię.

Zadanie 66.
Zwiększenie masy ciała u pacjenta z zaawansowaną niewydolnością
serca jest spowodowane:

A.  zwiększeniem całkowitej masy tłuszczu,
B.  zwiększeniem beztłuszczowej masy ciała,
C.  zwiększeniem obrzęków,
D.  kacheksją.

Zadanie 67.
Badanie ogólne moczu zwykle jest wykonywane w próbce pierwszej
lub  drugiej  porannej  porcji  moczu.  Po  pobraniu  próbki,  badanie
powinno być wykonane, nie później niż po:

A.  1 godzinie,
B.  2 godzinach,
C.  3 godzinach,
D.  4 godzinach.



Zadanie 68.
Warunkiem  normalizacji  funkcjonowania  organizmu  w
niedoczynności  tarczycy  jest  uzyskanie  eutyreozy  poprzez
stosowanie  indywidualnie  dobranej  dawki  hormonu  tarczycy.
Pielęgniarka  jest  uczestnikiem  w  farmakoterapii  pacjenta.  Jaka
zasada obowiązuje przy stosowaniu hormonów tarczycy?

A . lek powinien być przyjmowany na czczo 30-60 min. przed
posiłkiem,

B.  zaleca się przyjmowanie w trakcie śniadania,
C.  przed snem, co najmniej 3 godz. po ostatnim posiłku,
D.  prawidłowa odp. A i C.

Zadanie 69.
W  badaniu  spirometrii  do  próby  odwracalności  obturacji  stosuje
się leki:

A .  Budesonid i Foradil,
B.  Flutikazon i Ipratropium,
C.  Salbutamol lub Fenoterol,
D.  Budesonid i Ipratropium.

Zadanie 70.
Wskaż  grupę  objawów,  które  świadczą  o  ostrym  odrzuceniu
przeszczepu nerki:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  zwiększenie  diurezy,
gorączka,

B . wzrost  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  zmniejszenie
diurezy,  stany  podgorączkowe,  ból  w  okolicy
przeszczepu,

C . zmiany  w  zachowaniu,  drażliwość,  podwyższony  próg
bólowy,

D.  nadwrażliwość na światło, nudności, wymioty.

Zadanie 71.
Leczenie działań niepożądanych, po uprzednio stosowanych lekach
kolejnymi preparatami, u osób starszych, to:

A .  polipragmazja,
B.  politerapia,
C.  sedacja,
D.  kaskada lekowa.



Zadanie 72.
Otyłość  typu  centralnego,  z  otłuszczeniem  tułowia  i  karku,  z
poduszeczkami tłuszczowymi w dołach nadobojczykowych, szczupłe
kończyny,  twarz  "księżycowata"  oraz  "byczy  kark"  to  cechy
charakterystyczne dla:

A.  cukrzyca typu I,
B.  cukrzyca typu II,
C.  choroba Addisona,
D.  zespołu Cushinga.

Zadanie 73.
Objaw krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego może
wystąpić u osoby:

A.  stosującej często ibuprofen,
B.  leczonej hipotensyjnie,
C.  stosującej paracetamol,
D.  stosującej leki przeciwcukrzycowe.

Zadanie 74.
Zmiany  w  EKG  -  całkowicie  niemiarowy  rytm,  trudne  do
zróżnicowania załamki P przy widocznych drobnych pofałdowaniach
linii izoelektrycznej, świadczą o:

A.  częstoskurczu komorowym,
B.  bloku przedsionkowo-komorowym,
C.  migotaniu przedsionków,
D.  trzepotaniu przedsionków.

Zadanie 75.
Zmiany  pozastawowe  charakterystyczne  dla  reumatoidalnego
zapalenia stawów, to:

A.  podwyższona temperatura ciała, drżenie kończyn,
B.  wzmożona potliwość okolic stawowych, gorączka,
C . ograniczona  ruchomość  w  stawach  dłoni,  niedokrwienie

kończyn,
D.  zapalenie naczyń obwodowych, guzki reumatoidalne.

Zadanie 76.
Zwiastunami encefalopatii wątrobowej są:

A.  apatia, stan splątania, nudności,
B.  tężyczka, zaburzenia orientacji, wymioty,
C.  zaburzenia orientacji oraz pobudzenie motoryczne,
D.  halucynacje, przemijająca ślepota, brak łaknienia.



Zadanie 77.
Zaparcia w przewlekłej niewydolności krążenia są spowodowane:

A.  przewlekłą farmakoterapią,
B.  powiększeniem wątroby,
C.  spadkiem aktywności fizycznej,
D.  zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit.

Zadanie 78.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest:

A . podejrzenie  choroby  niedokrwiennej  serca,  u  osób  z
bólami  w klatce  piersiowej  i  prawidłowym lub wątpliwym
spoczynkowym zapisie EKG,

B . wykrycie  przebiegającej  bezobjawowo  choroby
niedokrwiennej  serca,  u  osób  z  grupy  wysokiego  ryzyka
zachorowania,

C . ocena  tolerancji  wysiłku  i  rokowania  po  zawale  serca,
diagnostyka zaburzeń rytmu,

D.  świeży zawał mięśnia sercowego.

Zadanie 79.
Nagły  bardzo  silny  ból  stawu,  często  stawu  śródstopno  -
paliczkowego  pierwszego,  obrzęk,  bolesność  dotykowa,
zaczerwieniona  i  napięta  skóra  w  okolicy  stawu.  Napad  bólowy
przeważnie  zaczyna  się  nad  ranem.  Opis  ten  charakterystyczny
jest dla:

A.  zespołu Sjogrena,
B.  poliglobulii,
C .  dny moczanowej,
D.  reumatoidalnego zapalenia stawów.

Zadanie 80.
Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać:

A.  pyralginy,
B.  morfiny,
C.  NLPZ,
D.  papaweryny.

Zadanie 81.
Do skazy naczyniowej wrodzonej zaliczamy:

A.  plamicę Henocha-Schonleina,
B.  chorobę Rendu-Oslera-Webera,
C.  plamicę starczą,
D.  żadna z wymienionych.



Zadanie 82.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
C.  trwa 20-30 minut i więcej,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 83.
Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu
pokarmów  płynnych  i  stałych  z  jamy  ustnej  przez  gardło  do
przełyku, to:

A .  dysfazja,
B.  dysfagia,
C.  dysplazja,
D.  dyzartria.

Zadanie 84.
Wzrost  l iczby  retikulocytów  NIE  jest  charakterystyczny  dla
niedokrwistości:

A .  hemolitycznej,
B.  pokrwotocznej,
C.  aplastycznej,
D.  Addisona-Biermera w trakcie suplementacji witaminą B12.

Zadanie 85.
W przypadku tocznia rumieniowatego układowego:

A.  mężczyźni i kobiety w takim samym odsetku chorują,
B.  mężczyźni znacznie częściej chorują niż kobiety,
C.  kobiety znacznie częściej chorują niż mężczyźni,
D.  zachorowanie przypada głównie po 60 r.ż.

Zadanie 86.
Objawami  klinicznymi  sugerującymi  tamponadę  serca,  są  między
innymi następujące objawy:

A . tachykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
duszność,

B . bradykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,
niepokój,

C . znaczne  poszerzenie  żył  szyjnych,  duszność  i  niepokój
chorego, spadek ciśnienia tętniczego krwi,

D . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
poszerzenie żył szyjnych.



Zadanie 87.
Choroba  Addisona  polega  na  stopniowym  niszczeniu  gruczołów
nadnerczowych. Wskaż znamienne objawy charakterystyczne dla tej
choroby:

A.  ściemnienie zasłoniętych części skóry,
B.  nadmierna ochota na sól,
C . spadek  wartości  RR  zwłaszcza  po  zmianie  pozycji  ciała  z

leżącej na stojącą,
D.  poprawna odpowiedź B i C.

Zadanie 88.
Po zabiegu biopsji nerki, pacjent powinien przynajmniej przez:

A.  1 godzinę pozostawać w pozycji leżącej,
B . ki lka  godzin  pozostawać  w  pozycji  leżącej,  najlepiej  do

rana dnia następnego,
C . d o  2  godzin  pozostawać  w  pozycji  siedzącej,  po  których

może przyjąć dopiero pozycję leżącą,
D . d o  1  godziny  pozostawać  w  pozycji  siedzącej  ze

spuszczonymi nogami.

Zadanie 89.
Hiperaldosteronizm  jest  wynikiem  nadmiernego  wydzielania
aldosteronu  przez  korę  nadnerczy.  Jakie  są  zalecenia
dietetyczne dla chorych z tym schorzeniem?

A.  mało sodu, dużo potasu,
B.  dużo sodu, mało potasu,
C.  ograniczenie produktów mącznych pełnoziarnistych,
D.  wykluczenie suszonych śliwek, moreli.

Zadanie 90.
Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT), to:

A .  zawartość 10 g białka i tłuszczu w 100 g produktu,
B.  100 g białka i 100 g tłuszczu,
C.  każde 100 kcal pochodzące z białek i tłuszczów,
D.  100 kcal pochodzące z węglowodanów.

Zadanie 91.
Fizjoterapia w leczeniu choroby zwyrodnieniowej:

A .  jest zależna od czasu trwania choroby.
B . odgrywa  tylko  pomocniczą  rolę  ponieważ  leki  są

najważniejszym ogniwem w leczeniu,
C . jest ważnym ogniwem w leczeniu natomiast leki odgrywają

tylko pomocniczą rolę,
D . nie  jest  dobierana  indywidualnie  lecz  dobór  zabiegów

zależy od czasu trwania choroby,



Zadanie 92.
Przeciwwskazaniem do oklepywania klatki piersiowej nie jest:

A .  odma opłucnowa,
B.  zatorowość płucna,
C.  tętniak aorty,
D.  zapalenie oskrzeli.

Zadanie 93.
Podaj  sposób  postępowania  z  moczem  pobranym  do  badania
mikrobiologicznego na podłoże wzrostowo-transportowe:

A.  należy natychmiast przesłać materiał do laboratorium,
B . materiał  przechowywany  w  temperaturze  pokojowej

przesłać do badania po 24godz.,
C . może  być  przechowywany  przez  kilka  godzin  w  temp

pokojowej przed wysłaniem do badania,
D.  w temp +4 przez 24 godz.

Zadanie 94.
Nieadekwatna  ultrafiltracja  to  stan,  w  którym  ultrafiltracja
dobowa NIE przekracza:

A.  700 ml,
B.  600 ml,
C.  500 ml,
D.  400 ml.

Zadanie 95.
Czynnikami  nieinfekcyjnymi  sprzyjającymi  wystąpieniu  zapalenia
mięśnia sercowego, są:

A.  wirusy ECHO, wirus Coxsackie A i B, paciorkowiec A,
B . gorączka  reumatyczna,  zespół  SARS,  naświetlania

śródpiersia,
C . reumatoidalne  zapalenie  stawów,  zapalenie  naczyń  o

charakterze  autoimmunologicznym,  naświetlania
śródpiersia,

D . reumatoidalne  zapalenie  stawów,  paciorkowiec  A,  zespół
SARS.

Zadanie 96.
Pacjent  z  rozpoznaniem  niedokrwistości  z  niedoboru  żelaza  ma
zalecone przyjmowanie w warunkach domowych per os preparatów
żelaza. Wchłanianie żelaza ułatwia przyjmowanie:

A.  magnezu,
B.  kwasu acetylosalicylowego,
C.  kwasu acetylocholinowego,
D.  kwasu askorbinowego.



Zadanie 97.
W  patogenezie  astmy  alergicznej  zasadniczą  rolę  odgrywają
odczyny  alergiczne,  które  powodują  wewnątrzoskrzelowe  zatkanie
poprzez:

A . skurcz  oskrzeli,  obrzęk  błony  śluzowej  i  je j
nacieczenie, nadmierne wydzielanie lepkiego śluzu,

B . skurcz  oskrzeli,  zaczerwienienie  błony  śluzowej  i  je j
nadmierne  wysychanie,  nadmierne  wydzielanie  lepkiego
śluzu,

C . rozkurcz  oskrzeli,  obrzęk  błony  śluzowej  gardła,
nadmierne wydzielanie rozrzedzonego śluzu,

D . rozkurcz  oskrzeli,  obrzęk  błony  śluzowej  nosa,
nadmierne wydzielanie rozrzedzonego śluzu.

Zadanie 98.
Które,  z  poniższych  elementów  planu  pielęgnacyjnego,  odnoszą
s ię  do  opieki  nad  pacjentem,  u  którego  w  przebiegu  ostrej
białaczki szpikowej doszło do wylewu krwi do jamy stawowej?

A . ograniczenie ruchomości stawu objętego wylewem krwawym,
pomoc  w  czynnościach  dnia  codziennego,  obserwacja
natężenia bólu, komasacja czynności,

B . założenie  gipsu  na  staw  objęty  wylewem  krwawym,
prowadzenie  bilansu  płynów,  ułożenie  w  pozycji
wysokiej, nawilżanie powietrza,

C . zastosowanie  opatrunku  z  płynu  Burowa  na  staw  objęty
wylewem  krwawym,  komasowanie  czynności,  stosowanie
diety ubogobiałkowej, praca w masce ochronnej,

D . stosowanie  diety  bogatobiałkowej,  obserwowanie  powłok
skórnych,  toaleta  ciała  letnią  wodą,  podawanie  ciepłych
płynów do picia.

Zadanie 99.
Niedostosowanie  szerokości  mankietu  do  obwodu  ramienia
pacjenta,  podczas  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  powoduje
uzyskanie:

A.  niezmienionych wartości ciśnienia,
B . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
C . zawyżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
D . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu standardowego u osób otyłych.



Zadanie 100.
Astenia jest, to:

A .  obniżenie łaknienia,
B.  zespół wyniszczenia psychicznego,
C.  uczucie nasilonego zmęczenia,
D.  utrata masy ciała.

Zadanie 101.
Występowanie  przynajmniej  trzech  z  pięciu  objawów,  takich  jak
uczucie  zmęczenia,  osłabienie,  niezamierzona  utrata  masy  ciała,
mała  aktywność  fizyczna,  wolne  tempo  poruszania  się,  określane
jest jako zespół:

A .  słabości (frailty),
B.  asteniczno-depresyjny,
C.  otępienny,
D.  geriatryczny.

Zadanie 102.
Duszność  o  charakterze  orthopnoe,  przeważnie  suchy  kaszel,
trzeszczenia nad podstawą płuc to objawy:

A.  lewokomorowej niewydolności serca,
B.  przewlekłej niewydolności serca,
C.  choroby niedokrwienne serca,
D.  nadciśnienia tętniczego.

Zadanie 103.
W  hierarchii  potrzeb,  A .  Maslow  wyszczególnia  następujące
potrzeby:

A . bezpieczeństwa,  biologiczne,  odżywiania,  uznania,
pracy, szacunku, wysokiej pozycji społecznej

B . miłości,  bezpieczeństwa,  informacji,  samorealizacji,
nauki, pracy,

C.  biologiczne, odżywiania, pracy, uznania, informacji,
D . biologiczne,  bezpieczeństwa,  miłości,  samorealizacji,

szacunku.

Zadanie 104.
N a  pierwszy  etap  procesu  pielęgnowania  -  rozpoznawanie  stanu
pacjenta i środowiska, składają się poniższe fazy, z wyjątkiem:

A.  gromadzenia danych,
B.  określenia zasobów ludzkich, rzeczowych,
C.  stawiania diagnozy pielęgniarskiej,
D.  analizowania i syntetyzowanie danych,



Zadanie 105.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:

A.  prawokomorowej niewydolności krążenia,
B.  lewokomorowej niewydolności krążenia,
C.  chorobie wieńcowej,
D.  wstrząsie anafilaktycznym.

Zadanie 106.
Zespół jelita drażliwego spowodowany jest:

A .  alergią pokarmową,
B.  narastającymi niedoborami pokarmowymi,
C.  stresem, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi,
D.  otyłością.

Zadanie 107.
Plwocina  na  badanie  bakteriologiczne,  wykrztuszana  przez
chorego spontanicznie, powinna być pobrana do badania:

A . o  dowolnej  porze  dnia,  do  jałowego  pojemnika,  po
wykonaniu dokładnej toalety jamy ustnej,

B . rano,  do  czystego  pojemnika,  po  wykonaniu  dokładnej
toalety jamy ustnej,

C . rano,  do  jałowego  pojemnika,  po  przepłukaniu  jamy
ustnej przegotowaną wodą,

D . rano,  do  jałowego  pojemnika,  po  wykonaniu  dokładnej
toalety jamy ustnej.

Zadanie 108.
Ostre  kłębuszkowe  zapalenie  nerek  rozwija  s ię  w  wyniku
wcześniejszego  paciorkowcowego  zapalenia  gardła  (1-2  tygodnie
wcześniej)  i  manifestuje  s ię  następującymi  objawami:  obrzęki,
nadciśnienie  tętnicze  i  zmiany  w  moczu  o  charakterze
krwinkomoczu, są to objawy tzw. triady:

A.  Addisa,
B.  Virchofa,
C.  Becka,
D.  Charcotta.

Zadanie 109.
W e  wstrząsie  anafilaktycznym  u  osób  dorosłych,  jako  pierwszy
lek, należy podać:

A.  adrenalinę i.m.,
B.  ranitydynę i.v.,
C.  klemastynę i.v.,
D.  metyloprednizolon i.v.



Zadanie 110.
Najczęstszą  przyczyną  ostrego  obrzęku  naczynioruchowego
nabytego  (acquired  angioedema  -  AAE)  wśród  chorych
zgłaszających  się  do  szpitalnych  oddziałów  ratunkowych  jest
przyjmowanie:

A.  niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSLPZ),
B.  inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE-I),
C.  radiologicznych środków cieniujących,
D.  penicyliny i sulfonamidów.

Zadanie 111.
O umiarkowanej niedokrwistości świadczy poziom hemoglobiny:

A . w  granicach  10,0-12,0  g/dl  u  kobiet,  10,0-13,5  g/dl  u
mężczyzn,

B.  w granicach 8,0-9,9 g/dl niezależnie od płci,
C.  granicach 6,5-7,9 g/dl niezależnie od płci,
D.  poniżej 6,5 g/dl niezależnie od płci.

Zadanie 112.
Skala Lovetta ocenia siłę:

A .  mięśni,
B.  chrząstki,
C.  ścięgien,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 113.
Nieprzyjemny  zapach  odkrztuszanej  ropnej  plwociny  świadczy
zazwyczaj o zakażeniu:

A.  beztlenowcami,
B.  tlenowcami,
C.  prątkiem gruźlicy,
D.  wirusowym.

Zadanie 114.
W  których  odcinkach  jelita  grubego  najczęściej  rozwija  s ię
choroba nowotworowa?

A.  okrężnicy wstępującej i zstępującej,
B.  kątnicy i okrężnicy esowatej,
C.  odbytnicy i bańce odbytniczej,
D.  przejściu między okrężnicą esowatą a odbytnicą.



Zadanie 115.
Skuteczność prowadzenia samokontroli w cukrzycy zależy od wielu
czynników, wskaż który z poniższych nie zależy od pacjenta:

A.  postawa wobec choroby,
B.  zrozumienie metody leczenia,
C.  wiedza na temat choroby,
D.  metoda nauczania i ewaluacja wiedzy.

Zadanie 116.
Parazytozą przewodu pokarmowego NIE jest:

A .  lamblioza,
B.  tasiemczyca,
C.  glistnica,
D.  wszawica.

Zadanie 117.
Niedokrwistość  złośliwa  może  być  spowodowana  zarażeniem
tasiemcem:

A.  bruzdogłowym,
B.  nieuzbrojonym,
C.  uzbrojonym,
D.  karłowatym.

Zadanie 118.
Podstawowym  badaniem  stosowanym  w  rozpoznawaniu  zaburzeń
motoryki przełyku, jest:

A .  manometria,
B.  impedancja,
C.  próba Bernsteina,
D.  próba czynnościowa.

Zadanie 119.
Do objawów przedmiotowych w napadzie kolki nerkowej zaliczamy:

A . dodatni  objaw  Goldflama,  zniesione  napięcie  mięśni  po
stronie kolki,

B . ujemny  objaw  Goldflama,  zniesione  napięcie  mięśni
podbrzusza,

C . dodatni  objaw  Goldflama,  wzmożone  napięcie  mięśni  po
stronie kolki,

D . ujemny  objaw  Goldflama,  wzmożone  napięcie  mięśni
podbrzusza.



Zadanie 120.
W  farmakologicznym  przygotowaniu  pacjenta  do  koronarografii
należy uwzględnić odstawienie dostnych leków:

A.  przeciwzakrzepowych,
B.  hipotensyjnych,
C.  przeciwpłytkowych,
D.  hipolipemicznych.

Zadanie 121.
Model  relacji  międzyludzkich  pielęgniarka  -  pacjent  został
opracowany przez:

A.  C. Roy,
B.  F. Nightingale,
C.  H. Peplau,
D.  J. Watson.

Zadanie 122.
Krzywą żelazową wykonuje się:

A .  na czczo podając preparat żelaza dożylnie,
B . pół  godziny  po  posiłku  podając  preparat  żelaza

dożylnie,
C.  na czczo podając doustnie 1 g siarczanu żelazawego,
D . bezpośrednio  po  posiłku  podając  doustnie  1  g  siarczanu

żelazawego.

Zadanie 123.
Dzienne  spożycie  sol i  kuchennej  przez  chorych  z  nadciśnieniem
tętniczym, NIE powinno przekraczać na dobę:

A.  6 g,
B.  8 g,
C.  10 g,
D.  12 g.

Zadanie 124.
W  sprawowaniu  opieki  nad  pacjentem  z  niedoczynnością
przytarczyc  istotnym elementem w  przebiegu  choroby  jest  ryzyko
napadu  tężyczki.  Wskaż  cechę  charakterystyczną  dotyczącą
napadów tężyczki:

A . zaczynają  się  od  klatki  piersiowej,  a  kończą  na
mięśniach kłębu kciuka,

B . skurcze  cofają  s ię  w  odwrotnej  kolejności  niż  s ię
pojawiają,

C . skurcze  cofają  s ię  w  tej  samej  kolejności  co  się
pojawiały,

D.  występują skurcze kloniczne.



Zadanie 125.
Dla  pacjenta  z  rozpoznaną  ostrą  białaczką  szpikową  w  okresie
zaostrzenia, charakterystyczne jest:

A .  wzmożone pragnienie, duszność, wilgotny kaszel,
B.  suchy kaszel, bradykardia, obniżona odporność,
C.  tachykardia, ból, krwawienie ze śluzówek jamy ustnej,
D . wylewy krwawe do skóry, obniżona odporność, podwyższona

temperatura.

Zadanie 126.
U  chorego  obserwuje  się  częste  oddawanie  moczu,  w  niewielkiej
i lości,  w  czasie  mikcji  pojawia  się  ból,  pieczenie,  czasami
krwiomocz. Są to objawy:

A.  zakażenia dróg moczowych,
B.  wstępującego odmiedniczkowego zapalenia nerek,
C.  ostrej niewydolności nerek przednerkowej,
D.  zapalenia pęcherza moczowego.

Zadanie 127.
Model pielęgnowania F. Nightinghale należy do grupy teorii:

A .  potrzeby,
B.  środowisko,
C.  systemy,
D.  interakcje.

Zadanie 128.
W chorobie posurowiczej charakterystyczna jest:

A . n a  skórze  silnie  swędząca,  pokrzywkowata,  odro-  lub
szkarlatyno-  podobna  osutka,  gorączka,  bóle  stawowe
oraz duszność i bóle brzucha,

B.  gorączka, bóle stawowe oraz duszność i bóle brzucha,
C.  złe samopoczucie, duszność i bóle brzucha,
D . silnie  swędząca,  pokrzywkowata,  odro-  lub  szkarlatyno-

podobna osutka.

Zadanie 129.
Zaznacz NIEPRAWIDŁOWE stwierdzenie dotyczące cukrzycy:

A . d o  typowych  objawów  zaliczamy  poliurię,  polidypsję,
osłabienie,

B.  cukrzyca często przebiega bezobjawowo,
C . badaniem  przesiewowym  w  kierunku  cukrzycy  jest

oznaczenie wartości HbA1c,
D . leczenie  jest  kompleksowe  i  wymaga  zastosowania  kilku

metod jednocześnie.



Zadanie 130.
Który z objawów w obrazie klinicznym zakażenia układu moczowego
jest objawem przedmiotowym?

A.  ból w podbrzuszu,
B.  nykturia,
C.  dyzuria,
D.  wyciek z cewki moczowej.

Zadanie 131.
Z powodu zaburzonego metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego u
osób  starszych,  na  skutek  hipoglikemii,  hipoksji,
niedożywienia,  infekcji,  chorób  przewlekłych,  zaburzeń
wodno-elektrolitwych,  a  także  zatruć,  które  zakłócają
homeostazę pacjenta w wieku podeszłym, może wystąpić:

A.  depresja,
B.  majaczenie (delirium),
C.  senność patologiczna,
D.  udar mózgu.

Zadanie 132.
Wskaż  zasadę,  która  w  znacznym  stopniu  zapobiega  zakażeniu
układu moczowego przy instrumentacji pęcherza moczowego poprzez
cewnikowanie:

A . unikanie  wielokrotnego,  jednorazowego  cewnikowania
pęcherza moczowego,

B . wielokrotne,  jednorazowe  cewnikowanie  o  najmniejszej
średnicy cewnika,

C.  częsta wymiana cewnika, drenów i worka do moczu,
D.  monitorowanie objawów wskazujących na zakażenie.

Zadanie 133.
Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u
dorosłych jest:

A .  asystolia,
B.  migotanie przedsionków,
C.  migotanie komór,
D.  trzepotanie komór.

Zadanie 134.
Badaniem koniecznym do rozpoznania i monitorowania POChP jest:

A .  echo serca,
B.  spirometria,
C.  HRCT,
D.  test 6 minutowego marszu.



Zadanie 135.
Chory  w  czasie  drenażu  ułożeniowego  statycznego  w  pozycji
Trendelenbura powinien pozostawać nie dłużej, niż:

A .  30 min,
B.  60 min,
C.  90 min,
D.  5 min.



PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 380416
GRUPA 1
Zadanie 1.
Osteofity to:

A .  wyrośla kostne,
B.  owrzodzenia występujące wokół stawów,
C.  alergiczne odczyny skórne,
D.  stwardnienia w warstwie podchrzęstnej stawów.

Zadanie 2.
Prawidłowa liczba płytek krwi wynosi:

A .  150-400 mln/mm3,
B.  150-400 tys./mm3,
C.  100-150 tys./mm3,
D.  4-10 tys./mm3.

Zadanie 3.
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:

A .  na wznak,
B.  kolankowo-łokciowej,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.

Zadanie 4.
Pierwsze  zmiany  chorobowe  w  grzybicy  paznokci  powstają
zazwyczaj:

A .  na wolnym brzegu płytki paznokciowej,
B.  od strony prawego wału bocznego,
C.  od strony lewego wału bocznego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 5.
D o czynników osobniczych zachorowania na astmę oskrzelową NIE
należą:

A.  predyspozycje genetyczne,
B.  palenie bierne i czynne,
C.  nadreaktywność oskrzeli,
D.  alergie, płeć żeńska.



Zadanie 6.
Asystowanie  człowiekowi  w  rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu  14
fundamentalnych  potrzeb,  jeśli  on  sam  nie  ma  ku  temu
odpowiedniej  siły,  woli  lub  wiedzy  -  to  rola  pielęgniarki
według teorii:

A .  D. Orem,
B.  F. Nightingale,
C.  V. Henderson,
D.  B. Neuman.

Zadanie 7.
Jakie  zmiany  w  przewodzie  pokarmowym  są  charakterystyczne  u
osoby w wieku podeszłym?

A.  wzmożenie produkcji soków trawiennych,
B.  obniżona kwaśność soku żołądkowego,
C.  zwiększenie ruchliwości przewodu pokarmowego,
D . rozrost  błony  śluzowej  i  włókien  mięśniowych  przewodu

pokarmowego.

Zadanie 8.
Wchłanianie wapnia z pożywienia utrudniają:

A.  związki fityny,
B.  związki fosforu,
C.  witamina D,
D.  cukier mleczny.

Zadanie 9.
Nagły  bardzo  silny  ból  stawu,  często  stawu  śródstopno  -
paliczkowego  pierwszego,  obrzęk,  bolesność  dotykowa,
zaczerwieniona  i  napięta  skóra  w  okolicy  stawu.  Napad  bólowy
przeważnie  zaczyna  się  nad  ranem.  Opis  ten  charakterystyczny
jest dla:

A.  zespołu Sjogrena,
B.  poliglobulii,
C .  dny moczanowej,
D.  reumatoidalnego zapalenia stawów.

Zadanie 10.
Celem  działań  pielęgniarki  w  opiece  nad  pacjentem,  u  którego
występuje nietrzymanie moczu jest:

A .  stwierdzenie przyczyny nietrzymania moczu,
B.  zapobieganie infekcjom układu moczowego, odleżynom,
C.  prowadzenie bilansu płynów,
D.  zapobieganie moczeniu się chorego.



Zadanie 11.
Warunkiem  normalizacji  funkcjonowania  organizmu  w
niedoczynności  tarczycy  jest  uzyskanie  eutyreozy  poprzez
stosowanie  indywidualnie  dobranej  dawki  hormonu  tarczycy.
Pielęgniarka  jest  uczestnikiem  w  farmakoterapii  pacjenta.  Jaka
zasada obowiązuje przy stosowaniu hormonów tarczycy?

A . lek powinien być przyjmowany na czczo 30-60 min. przed
posiłkiem,

B.  zaleca się przyjmowanie w trakcie śniadania,
C.  przed snem, co najmniej 3 godz. po ostatnim posiłku,
D.  prawidłowa odp. A i C.

Zadanie 12.
Afazja,  zaburzenia  orientacji,  zachowania  i  pamięci  świeżej,  a
następnie  odległej  oraz  powolny,  podstępny  początek
charakteryzuje:

A.  chorobę Alzheimera,
B.  otępienie czołowo-skroniowe,
C.  stwardnienie rozsiane,
D.  chorobę Lewy'ego.

Zadanie 13.
Starczą dalekowzroczność, określa się jako:

A.  zwyrodnienie plamki żółtej (AMD),
B.  presbyacusis,
C.  presbyopię,
D.  kataraktę.

Zadanie 14.
Fibrynogen  -  białko,  które  bierze  udział  w  mechanizmie
krzepnięcia krwi, jest wytwarzany w:

A.  grasicy,
B.  śledzionie,
C.  wątrobie,
D.  kościach.

Zadanie 15.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:

A.  nie ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
B.  ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
C.  trwa 20-30 minut i więcej,
D.  prawidłowa odpowiedź A i C.



Zadanie 16.
Objawami przedawkowania opioidów u pacjenta przewlekle chorego
NIE jest:

A .  zwolnienie oddechów <10/min,
B.  słaba reakcja na światło,
C.  zaburzenie świadomości,
D.  biegunka.

Zadanie 17.
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla:

A.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
B.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
C.  choroby zwyrodnieniowej stawów,
D.  osteoporozy.

Zadanie 18.
Neisseria gonorrhoeae wywołuje:

A.  kiłę,
B.  rzeżączkę,
C.  drożdżycę pochwy,
D.  opryszczkę pospolitą.

Zadanie 19.
Utrata  masy  i  si ły  mięśniowej  powstająca  w  procesie  starzenia,
potęgowana  przez  zmniejszenie  aktywności  fizycznej  i
współistniejące choroby, to:

A .  kserostomia,
B.  fizjoskleroza,
C.  sarkopenia,
D.  polipragmazja.

Zadanie 20.
Zwiększenie masy ciała u pacjenta z zaawansowaną niewydolnością
serca jest spowodowane:

A.  zwiększeniem całkowitej masy tłuszczu,
B.  zwiększeniem beztłuszczowej masy ciała,
C.  zwiększeniem obrzęków,
D.  kacheksją.

Zadanie 21.
Do skazy naczyniowej wrodzonej zaliczamy:

A.  plamicę Henocha-Schonleina,
B.  chorobę Rendu-Oslera-Webera,
C.  plamicę starczą,
D.  żadna z wymienionych.



Zadanie 22.
Palce pałeczkowate występują u osób z:

A .  chorobą niedokrwienną serca,
B.  zapaleniem mięśnia sercowego,
C.  ostrą niewydolnością serca,
D.  przewlekłym zespołem płucno-sercowym.

Zadanie 23.
Kontrapulsacja  wewnątrzaortalna  jest  metodą  inwazyjnego
leczenia kardiologicznego w sytuacji:

A .  niewydolności serca,
B.  zawału podwsierdziowego,
C.  zaburzeń rytmu serca,
D.  zaburzeń przewodzenia.

Zadanie 24.
Postępowanie terapeutyczne w toczniu rumieniowatym układowym
obejmuje:

A.  unikanie zakażeń,
B.  regularne kontrole lekarskie,
C.  ochronę przed promieniowaniem słonecznym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 25.
Skala Lovetta ocenia siłę:

A .  mięśni,
B.  chrząstki,
C.  ścięgien,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 26.
Przy  doustnym leczeniu  przeciwzakrzepowym zatorowości  płucnej
INR (Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany - International
Normalization Ratio) powinien wynosić:

A .  do 0.9,
B.  1-1.9,
C.  2.0 - 3.0,
D.  3.1 - 4.0.

Zadanie 27.
Koronarografia  polega  na  obrazowaniu  za  pomocą  promieni
rentgenowskich po wybiórczym podaniu środka cieniującego:

A.  tylko dużych naczyń żylnych,
B.  zmiany w krążeniu płucnym,
C.  zarysu i wielkość serca,
D.  tętnic lub pomostów aortalnych.



Zadanie 28.
D o szybko i  krótkodziałających beta 2-mimetyków wziewnych NIE
należy:

A.  salbutamol,
B.  fenoterol,
C.  salmeterol,
D.  terbutalina.

Zadanie 29.
Według  teorii  D.  Orem  system  pielęgniarstwa  wspierająco  -
uczący jest typowy dla:

A.  kompensowania niezdolności do samoopieki,
B.  kompensowania ograniczeń w samoopiece,
C.  asystowania w samoopiece,
D . asystowania  tylko  wtedy,  gdy  brak  (podopiecznemu)  si ł ,

woli, wiedzy.

Zadanie 30.
D o  najważniejszych  działań  pielęgniarskich  u  pacjenta  z
obrzękami pochodzenia nerkowego należy:

A . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  ułożonymi
poniżej  poziomu  serca,  prowadzenie  dobowej  zbiórki
moczu, pędzlowanie jamy ustnej,

B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej  z  zastosowaniem
udogodnień,  podanie  leków  rozkurczowych,  kontrola
parametrów hemodynamicznych,

C . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  uniesionymi  na
poziomie  serca,  prowadzenie  bilansu  wodnego,  pomiar
obrzęków, pomiar masy ciała,

D . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  bezpiecznej,  prowadzenie
dobowej  zbiórki  moczu,  podawanie  leków
antyhistaminowych, natłuszczanie skóry.

Zadanie 31.
Do typowych objawów gruźlicy zalicza się:

A .  podwyższenie temperatury ciała,
B.  nocne poty,
C.  utratę apetytu i spadek masy ciała,
D.  wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 32.
Pacjentka  50-letnia,  od  20  dni  jest  unieruchomiona  z  powodu
przewlekłej  zastoinowej  niewydolności  krążenia.  Przy  próbie
pionizacji  pojawia  się  ból  w  łydce,  lekkie  zasinienie  kończyny
oraz różnica w obwodach kończyn. U chorej należy podejrzewać:

A.  hipotonię ortostatyczną,
B.  zakrzepicę żył głębokich,
C.  zmiany w układzie ruchowym,
D.  rwę kulszową.

Zadanie 33.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  oligowolemicznego.

Zadanie 34.
D o  powstawania  zakażeń  szpitalnych  układu  moczowego,
szczególnie predysponuje:

A . płeć  męska,  przepuklina  pachwinowa,  przyjmowanie
poniżej 1000 ml. płynów na dobę,

B . przyjmowanie  niesterydowych  leków  przeciwzapalnych,
otyłość, długotrwała hospitalizacja,

C . długotrwała  antybiotykoterapia,  niesprawność  w
poruszaniu się, klimakterium,

D . płeć  żeńska,  instrumentacja  dróg  moczowych,  obniżona
odporność.

Zadanie 35.
Preparaty żelaza wchłaniają się głównie z:

A .  dwunastnicy, jelita cienkiego,
B.  jelita grubego, żołądka,
C.  żołądka, kątnicy,
D.  okrężnicy, jelita cienkiego.

Zadanie 36.
Otyłość  typu  centralnego,  z  otłuszczeniem  tułowia  i  karku,  z
poduszeczkami tłuszczowymi w dołach nadobojczykowych, szczupłe
kończyny,  twarz  "księżycowata"  oraz  "byczy  kark"  to  cechy
charakterystyczne dla:

A.  cukrzyca typu I,
B.  cukrzyca typu II,
C.  choroba Addisona,
D.  zespołu Cushinga.



Zadanie 37.
N a  wyliczenie  dawki  insuliny  okołoposiłkowej  u  chorego
leczonego  metodą  intensywnej  funkcjonalnej  insulinoterapii
/FIT/, mają wpływ:

A.  kaloryczność posiłku,
B . stosunek  wymienników  białkowo-tłuszczowych  do

węglowodanów,
C . zachowanie  proporcji  pomiędzy  białkami,  tłuszczami  i

węglowodanami,
D . poziom  glikemii  przed  posiłkiem,  i lość  wymienników

węglowodanowych  w  posiłku,  zaplanowany  wysiłek
fizyczny.

Zadanie 38.
Charakterystycznym  objawem  przewlekłej  niewydolności
prawokomorowej NIE jest:

A .  powiększenie wątroby,
B.  sinica palców,
C.  zwiększenie masy ciała,
D.  duszność typu orthopnoe.

Zadanie 39.
Kwasica oddechowa może powodować:

A.  hipokaliemię,
B.  hiperkaliemię,
C.  zwiększenie powinowactwa hemoglobiny do tlenu,
D.  pobudzenie układu krążenia.

Zadanie 40.
Objawem II˚ odleżyn wg Torrance'a NIE jest:

A .  owrzodzenie,
B.  rumień utrzymujący się po ustaniu ucisku,
C.  powierzchniowy obrzęk,
D.  uszkodzenie naskórka.

Zadanie 41.
Mianem odczynu białaczkowego określa się:

A . leukocytozę  przekraczającą  30  x  109/l  i  znaczne
"przesunięcie w lewo",

B . znaczną  leukopenię  1,5  x  109/l  komórek  i  "przesunięcie
w prawo",

C . zespół  objawów  charakterystycznych  dla  ostrej  białaczki
szpikowej,

D . zespół  objawów  charakterystycznych  dla  ciężkich
niedokrwistości.



Zadanie 42.
W  profilaktyce  chorób  układu  krążenia  zaleca  się  ograniczenie
podaży sodu do 2-3 g na dobę, co oznacza, że:

A . można  dosalać  potrawy  solą  kuchenną  w  ilości  2-3  g  na
dobę,

B.  nie należy dosalać potraw,
C.  należy wykluczyć z diety marynaty, wędzone wędliny,
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 43.
Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u
dorosłych jest:

A .  asystolia,
B.  migotanie przedsionków,
C.  migotanie komór,
D.  trzepotanie komór.

Zadanie 44.
Obserwując  chorego  z  niewydolnością  wątroby  pielęgniarka
powinna zwrócić szczególną uwagę na:

A.  występowanie bólu i towarzyszące mu objawy emocjonalne,
B . aktywność  psychomotoryczną  chorego  oraz  stan

świadomości,
C.  reakcje na bodźce zewnętrzne,
D.  rodzaj niewydolności wątroby.

Zadanie 45.
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa:

A.  cukrzyca,
B.  wartość trójglicerydów w osoczu krwi < 150 mg/dl,
C.  niska wartość cholesterolu frakcji HDL,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 46.
Ostrym łagodnym powikłaniem poprzetoczeniowym jest:

A .  ostry odczyn hemolityczny,
B.  reakcja alergiczna,
C.  zakażenie bakteryjne,
D.  przeciążenie krążenia.

Zadanie 47.
Który  z  objawów  fizykalnych  i  dolegliwości  jest  najbardziej
charakterystyczny dla niewydolności lewokomorowej?

A.  poszerzenie żył szyjnych,
B.  wodobrzusze,
C.  duszność w pozycji leżącej,
D.  obrzęki krążeniowe.



Zadanie 48.
U  osób  starszych,  w  wyniku  podwyższonego  stężenia  glukozy  we
krwi, sporadycznie może wystąpić:

A.  wzmożone pragnienie,
B.  wielomocz, nietrzymanie moczu,
C.  osłabienie pamięci, nasilenie objawów demencji,
D.  zaburzenia widzenia.

Zadanie 49.
Test obciążenia glukozą wykonywany jest w celu:

A.  ustalenia dawek insuliny w cukrzycy jawnej,
B.  rozpoznania cukrzycy utajonej,
C.  sprawdzenia reakcji organizmu w wyrównanej cukrzycy,
D.  oceny glikozurii.

Zadanie 50.
D o  rol i  społecznej  drugorzędowej  pełnionej  przez  człowieka
według modelu adaptacyjnego C. Roy NIE należy rola:

A.  matki,
B.  wychowawcza,
C.  opiekuńcza,
D.  terapeutyczna.

Zadanie 51.
Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące aktywności fizycznej
chorego z cukrzycą typu II:

A .  uwrażliwia komórki na insulinę,
B.  poprawia bilans energetyczny,
C.  obniża ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego,
D.  zwiększa zagrożenie osteoporozą.

Zadanie 52.
W e  wczesnej  diagnostyce  klinicznej  świeżego  zawału  serca,
największe znaczenie posiada oznaczenie:

A.  troponiny sercowej,
B.  dehydrogenazy mleczanowej,
C.  aminotransferazy asparaginowej,
D.  aminotransferazy alaninowej.



Zadanie 53.
Objawem  przedawkowania  glikozydów  naparstnicy  są  wszystkie
poniższe z WYJĄTKIEM:

A . zaburzenia  rytmu  lub  przewodzenia,  najczęściej
tachykardia,

B.  zazwyczaj bradykardia zatokowa,
C.  nudności, wymioty, biegunka,
D.  zawroty głowy, zaburzenia widzenia.

Zadanie 54.
Które  z  podanych  pokarmów  są  przeciwwskazane  dla  chorego  z
zespołem jelita drażliwego w okresie biegunek?

A.  mocna herbata,
B.  woda mineralna niegazowana,
C.  gotowane warzywa,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i B.

Zadanie 55.
Zadaniem  priorytetowym  w  pielęgnowaniu  pacjenta  z  ostrą
białaczką szpikową jest:

A .  przygotowanie do przeszczepu szpiku kostnego,
B.  ochrona przed zakażeniem egzogennym i endogennym,
C.  poprawa kondycji fizycznej,
D.  właściwe odżywienie chorego.

Zadanie 56.
W przewlekłej niewydolności, nerek szron mocznicowy spowodowany
jest:

A .  niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
B.  średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
C.  dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi,
D.  brakiem mocznika w osoczu krwi pacjenta.

Zadanie 57.
W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać:

A.  insulinę,
B.  glukagon,
C.  tyroksynę,
D.  potas.

Zadanie 58.
Do rozwoju zastoinowej marskości wątroby predysponuje:

A.  lamblioza,
B.  przewlekła niewydolność krążenia lewokomorowa,
C.  niewydolność żylna,
D.  przewlekła niewydolność krążenia prawokomorowa.



Zadanie 59.
Oceny  sprawności  procesów  poznawczych  pacjenta  w  wieku
podeszłym można dokonać przy użyciu:

A.  testu Tinetti, skali Bradena,
B.  testu rysowania zegara, MMSE, AMTS,
C.  skali Barthel, ADL, IADL, TUG,
D.  skali Norton, GDS, wskaźnika BMI.

Zadanie 60.
W  przewlekłej  obturacyjnej  chorobie  płuc,  uszkodzenie  płuc  jest
wynikiem palenia papierosów, ale także następstwem:

A . uwolnienia  mediatorów,  m.in.  histaminy,  enzymów
proteolitycznych,

B.  niedoboru antyproteaz, głównie Alfa1-antytrypsyny,
C.  zwiększenia stężenia ogólnego IgE,
D.  wytwarzania leukotrienów, prostaglandyny.

Zadanie 61.
Stanem bezpośredniego zagrożenia życia NIE jest odma:

A.  prężna,
B.  obustronna,
C.  z krwiakiem opłucnej,
D.  podskórna.

Zadanie 62.
Zespół Lyella oraz zespół Stevensa i Johnsona:

A . t o  ciężkie,  zagrażające  życiu  stany,  rozwijające  się  w
wyniku wielonarządowej niepożądanej reakcji na leki,

B . charakteryzują się martwicą naskórka prowadzącą do jego
spełzania,  tworzeniem  się  nadżerek  na  błonach
śluzowych,

C . s ą  to  postaci  te j  samej  choroby,  a  głównym  kryterium
podziału jest pole powierzchni spełzania naskórka,

D.  wszystkie powyższe stwierdzenia są prawdziwe.

Zadanie 63.
Nadczynność tarczycy może wystąpić na skutek stosowania:

A.  amiodaronu,
B.  hydrocortyzonu,
C.  cortineffu,
D.  solu-medrolu.



Zadanie 64.
Krioprecypitat  po  rozmrożeniu  należy  przetoczyć  choremu  w
ciągu:

A.  dowolnego czasu,
B.  15 minut,
C.  30 minut,
D.  1 godziny.

Zadanie 65.
Objaw krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego może
wystąpić u osoby:

A.  stosującej często ibuprofen,
B.  leczonej hipotensyjnie,
C.  stosującej paracetamol,
D.  stosującej leki przeciwcukrzycowe.

Zadanie 66.
Charakterystyczne objawy podmiotowe astmy to:

A . napadowa  duszność,  głównie  wydechowa,  świszczący
oddech, kaszel,

B.  duszność wdechowa, świszczący oddech, kaszel,
C.  duszność głównie wdechowa, kaszel wilgotny, gorączka,
D . kaszel  z  odksztuszaniem,  krwioplucie,  przyspieszony

oddech.

Zadanie 67.
Przy  monitorowaniu  dobowego  bilansu  płynów  NIE  należy
uwzględniać:

A.  płynów podanych i.v.,
B.  preparatów krwi i osocza,
C.  żywienia pozajelitowego,
D.  płynów podanych per os.

Zadanie 68.
Które  z  podanych  poniżej  produktów  może  spożywać  pacjent  z
rozpoznaną kamicą wapniową nerek?

A.  gruszki, sery topione, ziemniaki,
B.  jabłka, masło, marchew,
C.  sery białe, kawa naturalna, kasza gryczana,
D.  wszystkie wymienione.



Zadanie 69.
Przeciwwskazaniami do oklepywania klatki piersiowej są:

A . nowotwór  w  obrębie  klatki  piersiowej,  odma  opłucnowa,
zatorowość płucna, ostra niewydolność płucna,

B . zapalenie  płuc,  przewlekła  obturacyjna  choroba  płuc,
zatorowość płucna, ostra niewydolność płucna,

C . mukowiscydoza,  gruźlica,  osteoporoza,  niewydolność
serca,

D . przewlekła  obturacyjna  choroba  płuc,  astma,  choroby
płuc śródmiąższowe.

Zadanie 70.
Bóle  głodowe  są  objawem  charakterystycznym  występującym  w
chorobie:

A.  wrzodowej dwunastnicy,
B.  wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
C.  wrzodowej żołądka,
D.  zapaleniu błony śluzowej żołądka.

Zadanie 71.
Pancytopenia, to:

A .  obniżenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
B.  obniżenie wszystkich elementów morfotycznych krwi,
C.  podwyższenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
D.  podwyższenie wszystkich elementów morfotycznych krwi.

Zadanie 72.
Najczęstszą  przyczyną  niedoboru  żelaza  w  grupie  niedokrwistości
niedoborowych, jest:

A .  niewystarczająca podaż,
B.  upośledzone wchłanianie,
C.  wzmożone zapotrzebowanie,
D.  utrata wskutek przewlekłych krwawień.

Zadanie 73.
Spirometria  podstawowa,  jako  badanie  czynnościowe  układu
oddechowego, służy między innymi do oceny wskaźnika Tiffaneau,
który jest:

A .  natężoną objętością wydechową pierwszosekundową (FEV1),
B.  ilorazem FEV1 i VC,
C.  szczytowym przepływem wydechowym (PEF),
D.  pojemnością życiową (VC).



Zadanie 74.
Brachyterapia  jest  to  wprowadzenie  do  zajętego  chorobowo
odcinka oskrzela:

A.  wewnątrz oskrzelowego stentu,
B.  izotopu promieniotwórczego,
C.  platyny,
D.  substancji z grupy porfiryn.

Zadanie 75.
Wskazaniem do nakłucia stawu jest/są:

A.  uzyskanie materiału do badania,
B.  usunięcie płynu,
C.  podanie leku,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 76.
Konsekwencją granulocytopenii jest:

A . obniżony poziom wszystkich elementów morfotycznych krwi
i  wzrost podatności na krwawienie z naturalnych otworów
ciała,

B . podwyższony poziom wszystkich elementów morfotycznych
krwi  i  związane  z  tym  ryzyko  wystąpienia  zatorów  i
zakrzepów,

C . zmniejszenie  odporności  i  wzrost  podatności  na
zakażenie,

D.  zwiększone ryzyko na krwawienia i krwawienia samoistne.

Zadanie 77.
Dokonując pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, mankiet uciskający
ramię należy wypełnić powietrzem:

A . d o  poziomu  około  10-20  mm  Hg  powyżej  palpacyjnie
stwierdzanego  momentu  zniknięcia  tętna  na  tętnicy
promieniowej,

B . d o  poziomu  około  20-30  mm  Hg  powyżej  palpacyjnie
stwierdzanego  momentu  zniknięcia  tętna  na  tętnicy
promieniowej,

C . d o  momentu  odczuwanego  i  zgłaszanego  przez  pacjenta
bólu,

D.  zawsze do poziomu 180-190 mm Hg.

Zadanie 78.
W leczeniu dny moczanowej, NIE zalecane jest podawanie:

A.  kolchicyny 0,5mg /d,
B.  allopurinolu>300/dl,
C.  probenecydu>300/dl,
D.  kwasu acetylosalicylowego <3,0/d.



Zadanie 79.
Ostry  stan  zapalny  skóry  i  tkanki  podskórnej,  cechujący  się
wysoką temperaturą ciała oraz szybkim przebiegiem, wskazują na
rozpoznanie:

A.  róży,
B.  trądzika różowatego,
C.  obrzęku naczynioruchowego Quinckego,
D.  wyprysku kontaktowego.

Zadanie 80.
Źródłem żelaza hemowego są:

A.  orzechy,
B.  brokuły,
C.  podroby,
D.  ryby.

Zadanie 81.
U chorych na astmę, przed bronchoskopią należy wykonać badania
na APTT, INR, liczbę płytek krwi, oraz:

A.  odstawić acenokumarol,
B.  podać lek rozszerzający oskrzela,
C.  podać heparynę,
D.  wykonać gazometrię z krwi tętniczej.

Zadanie 82.
Obrzęk naczynioruchowy Quinckiego zajmuje najczęściej:

A . twarz,  wargi,  błony  śluzowe  jamy  ustnej,  gardła,
krtani, części odsiebne kończyn, narządy płciowe,

B.  klatkę piersiową i kończyny górne,
C.  klatkę piersiową i kończyny dolne oraz narządy płciowe,
D.  brzuch, narządy płciowe oraz kończynę dolną lewą.

Zadanie 83.
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/NIE są:

A.  uczucie silnego pragnienia,
B.  suchość błon śluzowych,
C.  obrzęki obwodowe ciała,
D.  zaburzenia psychiczne.

Zadanie 84.
Kwaśne pH kału świadczy o zaburzeniu trawienia i wchłaniania:

A.  węglowodanów,
B.  tłuszczy,
C.  białka,
D.  błonnika.



Zadanie 85.
W  edukacji  pacjentki  z  rozpoznanym  toczniem  układowym  NIE
należy zalecać:

A.  ekspozycji na słońce i promieniowanie UVB.,
B.  stosowania odzieży bawełnianej, przewiewnej,
C.  stosowania kremów z filtrem ochronnym <15,
D.  stosowania hormonalnej terapii estrogennej.

Zadanie 86.
U  pacjentów  z  cukrzycą  istnieje  możliwość  sprawdzenia
wyrównania cukrzycy, poprzez wykonanie badania poziomu:

A.  hemoglobiny glikozylowanej,
B.  hemoglobiny rekombinowanej,
C.  retikulocytów,
D.  leukocytozy.

Zadanie 87.
Wskazaniem do leczenia bariatrycznego otyłości jest:

A .  otyłość III stopnia,
B.  otyłość II stopnia,
C . otyłość  I I  stopnia,  połączona  z  przynajmniej  jedną

poważną chorobą związaną z otyłością,
D.  prawidłowe odpowiedzi A i C.

Zadanie 88.
Dojrzały erytrocyt żyje w układzie krążenia około:

A.  1-2 dni,
B.  30 dni,
C.  120 dni,
D.  180 dni.

Zadanie 89.
Pacjent,  u  którego  w  leczeniu  stosuje  s ię  glikokortykosterydy,
powinien stosować dietę:

A .  niskotłuszczową, bez ograniczeń płynowych,
B.  bogatą w produkty wysokoenergetyczne,
C.  bezsolną oraz unikać spożywania nadmiaru płynów,
D.  warzywno-owocową, z ograniczeniem garbników.



Zadanie 90.
Według Lalonda, do czynników ryzyka zachorowania należą:

A.  styl życia, kontakty seksualne, szczepienia,
B . czynniki  genetyczne,  warunki  pracy  i  mieszkania,  opieka

zdrowotna,
C . choroby  zakaźne,  czynniki  środowiskowe,  ochrona

zdrowia, zmiany klimatyczne,
D . styl  życia,  czynniki  środowiskowe,  czynniki  genetyczne,

ochrona zdrowia.

Zadanie 91.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest:

A .  ponaparstnicowe zaburzenie rytmu,
B.  napadowy częstoskurcz nadkomorowy,
C.  migotanie przedsionków,
D.  trzepotanie przedsionków.

Zadanie 92.
Które  z  zachowań  NIE  jest  charakterystyczne  dla  pacjenta  z
nadczynnością tarczycy?

A.  osłabienie i zmęczenie,
B.  spowolnienie reakcji w różnych sytuacjach,
C.  nerwowość, napięcie, nadmierna ruchliwość,
D.  drobne drżenia rąk, upuszczanie różnych przedmiotów.

Zadanie 93.
Do objawów hipoglikemii NIE należy:

A.  głód, drżenie, osłabienie,
B.  podniecenie, niepokój, poty, bladość, bóle głowy,
C.  nadmierne pragnienie,
D.  kołatanie, szybkie bicie serca.

Zadanie 94.
Zmiany  w  EKG  -  całkowicie  niemiarowy  rytm,  trudne  do
zróżnicowania załamki P przy widocznych drobnych pofałdowaniach
linii izoelektrycznej, świadczą o:

A.  częstoskurczu komorowym,
B.  bloku przedsionkowo-komorowym,
C.  migotaniu przedsionków,
D.  trzepotaniu przedsionków.



Zadanie 95.
Powiększenie  śledziony,  bladość  skóry,  zażółcenie  powiek  i
spojówek,  to  odchylenia  w  badaniu  fizykalnym  typowe  dla
niedokrwistości:

A .  z niedoboru kwasu foliowego,
B.  z niedoboru żelaza,
C.  hemolitycznej,
D.  pokrwotocznej.

Zadanie 96.
Mocz zdrowego dorosłego człowieka, pobrany w warunkach pełnej
aseptyki:

A .  zawiera nieliczne bakterie,
B.  nie zawiera patogenów,
C.  zawiera nieliczne grzyby,
D.  zawiera nieliczne pierwotniaki.

Zadanie 97.
Pacjent  z  rozpoznaniem  niedokrwistości  z  niedoboru  żelaza  ma
zalecone przyjmowanie w warunkach domowych per os preparatów
żelaza. Wchłanianie żelaza ułatwia przyjmowanie:

A.  magnezu,
B.  kwasu acetylosalicylowego,
C.  kwasu acetylocholinowego,
D.  kwasu askorbinowego.

Zadanie 98.
Drżenie  spoczynkowe,  sztywność  mięśniowa  oraz  spowolnienie
ruchowe  to  triada  objawów  klinicznych  choroby  Parkinsona.
Pojawia  się  na  skutek  postępującego  i  znacznego  niedoboru
neuroprzekaźnika, którym jest:

A .  acetylocholina,
B.  dopamina,
C.  adrenalina,
D.  serotonina.

Zadanie 99.
Główną  rolę  w  tworzeniu  w  1911  r .  w  Krakowie  pierwszej  szkoły
nowoczesnego pielęgnowania odegrały:

A.  Hanna Chrzanowska, Zofia Szlenkier,
B.  Maria Epstein, Anna Rydlówna,
C.  Maria Babicka-Zachertowa, Maria Jędrzejewska,
D.  Maria Starowiejska, Jadwiga Suffczyńska.



Zadanie 100.
Określenie „leukocyty” obejmuje kilka rodzajów krwinek:

A.  granulocyty, monocyty, limfocyty,
B.  makrofagi, limfocyty, monocyty,
C.  mieloblasty, promielocyty, mielocyty,
D.  promielocyty, mielocyty, makrofagi.

Zadanie 101.
Pacjent  po  nocnym  wypoczynku  odkrztusza  duże  i lości  ropnej
wydzieliny,  w  której  możemy  odróżnić  warstwy  i  jest  to
charakterystyczne dla:

A.  palaczy,
B.  nieżytu oskrzeli i ropnia płuc,
C.  rozstrzeni oskrzeli,
D.  nowotworu płuc.

Zadanie 102.
Nieprzyjemny  zapach  odkrztuszanej  ropnej  plwociny  świadczy
zazwyczaj o zakażeniu:

A.  beztlenowcami,
B.  tlenowcami,
C.  prątkiem gruźlicy,
D.  wirusowym.

Zadanie 103.
Opiekując  się  pacjentką  leczoną  chemioterapeutykami  w  okresie
intensywnego wypadania włosów, należy:

A.  wzmocnić poczucie własnej wartości u chorej,
B.  zaproponować noszenie chusteczki lub peruki,
C . poinformować  chorą  o  przejściowym  charakterze

dolegliwości,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 104.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:

A.  bolesne oddawanie moczu,
B.  konieczność oddawania moczu w nocy,
C.  obecność białka w moczu,
D.  zwiększone wydalanie moczu.



Zadanie 105.
Wskaż  grupę  objawów,  które  świadczą  o  ostrym  odrzuceniu
przeszczepu nerki:

A . spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  zwiększenie  diurezy,
gorączka,

B . wzrost  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  zmniejszenie
diurezy,  stany  podgorączkowe,  ból  w  okolicy
przeszczepu,

C . zmiany  w  zachowaniu,  drażliwość,  podwyższony  próg
bólowy,

D.  nadwrażliwość na światło, nudności, wymioty.

Zadanie 106.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:

A.  prawokomorowej niewydolności krążenia,
B.  lewokomorowej niewydolności krążenia,
C.  chorobie wieńcowej,
D.  wstrząsie anafilaktycznym.

Zadanie 107.
Zespół jelita drażliwego spowodowany jest:

A .  alergią pokarmową,
B.  narastającymi niedoborami pokarmowymi,
C.  stresem, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi,
D.  otyłością.

Zadanie 108.
Priorytetowym działaniem w leczeniu ostrej biegunki jest:

A . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  bez  określania
antybiogramu,

B . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  po  określeniu
antybiogramu,

C.  zastosowanie środków zapierających,
D.  wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych.

Zadanie 109.
U  chorych  z  wrzodziejącym  zapaleniem  jelita  grubego,  w  diecie
należy ograniczyć:

A.  mięso drobiowe,
B.  gotowane warzywa,
C.  chude ryby,
D.  mleko pasteryzowane.



Zadanie 110.
Czynnikami,  które  NIE  podlegają  modyfikacji  w  przewlekłej
niewydolności nerek, to:

A .  niedokrwistość, hiperlipidemia,
B.  niskie wyjściowe GFR, starszy wiek,
C.  nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu,
D.  niskie stężenie albuminy, hiperglikemia.

Zadanie 111.
Enteroskopia jest to badanie:

A.  jelita cienkiego,
B.  dróg żółciowych,
C.  jelita grubego,
D.  dróg wątrobowych.

Zadanie 112.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?

A . spadek  odporności,  brak  łaknienia,  bolesne  parcie  na
stolec,

B . uogólnione  obrzęki,  si lny  opasujący  ból  w  nadbrzuszu,
bóle głowy,

C . odczuwanie  świądu  skóry,  wodobrzusze,  zaburzenia
świadomości,

D . spadek  masy  ciała,  niepokój  z  powodu  kołatania  serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 113.
D o  skal  wykorzystywanych  w  ocenie  ryzyka  wystąpienia  odleżyn
NIE należy skala:

A.  Braden,
B.  Waterlow,
C.  Katza,
D.  Norton.

Zadanie 114.
D o  szpitala  został  przyjęty  pacjent  z  bólami  brzucha  o
charakterze  napadowym  (falowym),  zatrzymaniem  gazów  i  stolca
(wzdęcia),  wymiotujący  treścią  cuchnącą  o  zabarwieniu
brunatno-zielonym  (tzw.  "wymioty  kałowe").  Powyższe  objawy
świadczą o:

A.  chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  krwawieniu z żylaków przełyku,
C.  niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego,
D.  atonii żołądka.



Zadanie 115.
Do objawów przedmiotowych w napadzie kolki nerkowej zaliczamy:

A . dodatni  objaw  Goldflama,  zniesione  napięcie  mięśni  po
stronie kolki,

B . ujemny  objaw  Goldflama,  zniesione  napięcie  mięśni
podbrzusza,

C . dodatni  objaw  Goldflama,  wzmożone  napięcie  mięśni  po
stronie kolki,

D . ujemny  objaw  Goldflama,  wzmożone  napięcie  mięśni
podbrzusza.

Zadanie 116.
Prawidłowa kolejność czynności wykonywanych przez osobę chorą
na cukrzycę, to:

A . pomiar  stężenia  glukozy  we  krwi,  wstrzyknięcie
insuliny, spożycie posiłku,

B . wstrzyknięcie  insuliny,  pomiar  glukozy  we  krwi,
spożycie posiłku,

C . spożycie  posiłku,  pomiar  glukozy,  wstrzyknięcie
insuliny,

D . spożycie  posiłku,  wstrzyknięcie  insuliny,  pomiar
glukozy.

Zadanie 117.
Objawy  niepożądane  występujące  w  trakcie  stosowania  enalapril
maleate, to:

A . bóle  i  zawroty  głowy,  kaszel,  skurcz  mięśni
szkieletowych,

B.  niedociśnienie ortostatyczne,
C.  zawroty głowy, zmęczenie, nadciśnienie ortostyczne,
D.  odpowiedzi A i B prawidłowe.

Zadanie 118.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
skalę:

A.  ESC,
B.  TIMI,
C.  AVPU,
D.  NYHA.



Zadanie 119.
Najczęstsze  skutki  uboczne  stosowania  szybko  i  krótko
działających Beta2-mimetyków wziewnych, to:

A . bradykardia, zaburzenia rytmu serca, drżenie mięśniowe,
hipokaliemia,

B . tachykardia,  zaburzenia rytmu serca,  drżenie  mięśniowe,
hipokaliemia,

C . bradykardia,  uczucie  suchości  w  jamie  ustnej,  drżenie
mięśniowe, hipokaliemia,

D . tachykardia,  kaszel,  gorzki  smak  w  ustach,
hiperkaliemia, hiperglikemia.

Zadanie 120.
Podstawowym badaniem w rozpoznaniu zesztywniającego zapalenia
stawów kręgosłupa (ZZSK) jest badanie:

A.  czynnika RF i CRP,
B.  radiologiczne,
C.  biochemiczne,
D.  skriningowe.

Zadanie 121.
Prawidłowo  przeprowadzony  pomiar  ciśnienia  tętniczego  krwi  u
pacjentów  w  podeszłym  wieku  otrzymujących  leki  hipotensyjne
obejmuje pomiar w pozycji:

A .  siedzącej i leżącej,
B.  wyłącznie stojącej,
C.  wyłącznie leżącej,
D.  siedzącej, leżącej i stojącej.

Zadanie 122.
Programy rehabilitacji chorych na POChP obejmują:

A.  ćwiczenia oddechowe,
B.  ogólnousprawniające ćwiczenia fizyczne,
C.  edukację chorego i jego bliskich,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 123.
Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT), to:

A .  zawartość 10 g białka i tłuszczu w 100 g produktu,
B.  100 g białka i 100 g tłuszczu,
C.  każde 100 kcal pochodzące z białek i tłuszczów,
D.  100 kcal pochodzące z węglowodanów.



Zadanie 124.
W  opracowywaniu  standardów  uwzględniane  są  następujące
kryteria:

A.  wiedzy, zamierzeń, celów organizacji,
B .  struktury, procesu, wyników,
C.  zamierzeń, jakości, doświadczenia,
D.  informacyjne, regulacyjne, przepisów prawa.

Zadanie 125.
Z wykwitów pierwotnych powstaje:

A .  plama,
B.  pęcherzyk,
C.  guzek,
D.  nadżerka.

Zadanie 126.
Proszę wskazać FAŁSZYWE stwierdzenie:

A . zakażenie  wirusem  HCV  ujawnia  się  często  na  etapie
przewlekłego zapalenia wątroby lub marskości wątroby,

B . w  leczeniu  przewlekłego  zapalenia  wątroby  typu  C
stosuje się interferon alfa,

C.  zakażenie WZW typ A prowadzi do marskości wątroby,
D . przetrwanie antygenemii  HBs ponad 6  miesięcy wskazuje

na przewlekłe zapalenie wątroby.

Zadanie 127.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  szczególnie
charakterystyczna dla chorego z rozpoznaną przewlekłą mocznicą?

A.  obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry,
B.  świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności,
C.  wyniszczenie, bradykardia, bóle mięśniowe,
D.  obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia.

Zadanie 128.
Objawy  ze  strony  skóry  takie  jak:  skóra  nieznacznie  zażółcona
(cytrynowożółta,  woskowa),  włosy  przedwcześnie  posiwiałe  są
charakterystyczne dla niedokrwistości:

A .  aplastycznej,
B.  z niedoboru żelaza,
C.  z niedoboru witaminy B12,
D.  pokrwotocznej.



Zadanie 129.
Powiększenie  rąk  i  stóp,  twarzoczaszki  i  języka,  pogrubienie
rysów  twarzy,  obrzęk  tkanek  miękkich,  zwiększenie  masy  ciała  -
to obraz kliniczny:

A.  zespołu lub choroby Cushinga,
B . obrzęku  śluzowatego  w  przebiegu  niedoczynności

tarczycy,
C.  akromegalii,
D.  otyłości.

Zadanie 130.
Atopia  to  dziedziczna  skłonność  do  nadmiernego  wytwarzania
immunoglobulin klasy:

A.  IgA,
B.  IgE,
C.  IgG,
D.  IgM.

Zadanie 131.
Grzybice  właściwe  dotyczące  naskórka,  włosów  i  paznokci
wywołane są przez:

A.  dermatofity,
B.  drożdżaki,
C.  grzyby drożdżopodobne,
D.  pleśniowce.

Zadanie 132.
Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?

A . zmiana zabarwienia moczu jest zawsze objawem dysfunkcji
nerek,

B . u  chorych z przewlekłą mocznicą i lość wydalanego moczu
w ciągu doby nie przekracza 400 ml,

C . dieta  bogata  w  mięso,  sery,  sól  kuchenną,  sprzyja
powstawaniu kamicy szczawianowej,

D . niedokrwistość  towarzyszy  zawsze  objawom  przewlekłej
niewydolności nerek.

Zadanie 133.
Wskaż zdanie PRAWDZIWE dotyczące nerek:

A.  nerki pełnią zadanie narządu wydalniczego,
B.  nerki pełnią zadanie narządu wewnątrzwydzielniczego,
C . w  nerkach  wytwarzany  jest  hormon  erytropoetyna,

hamujący wytwarzanie erytrocytów w szpiku,
D.  prawidlowe odpowiedzi A i B.



Zadanie 134.
Który  z  objawów  NIE  występuje  w  obrazie  klinicznym  raka
pęcherza moczowego?

A.  częstomocz,
B.  bolesne parcie na mocz,
C.  krwinkomocz,
D.  masywny krwiomocz.

Zadanie 135.
Czynnikami  nieinfekcyjnymi  sprzyjającymi  wystąpieniu  zapalenia
mięśnia sercowego, są:

A.  wirusy ECHO, wirus Coxsackie A i B, paciorkowiec A,
B . gorączka  reumatyczna,  zespół  SARS,  naświetlania

śródpiersia,
C . reumatoidalne  zapalenie  stawów,  zapalenie  naczyń  o

charakterze  autoimmunologicznym,  naświetlania
śródpiersia,

D . reumatoidalne  zapalenie  stawów,  paciorkowiec  A,  zespół
SARS.



PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 210417
GRUPA 1
Zadanie 1.
W  pracowni  radiologicznej  pacjent  otrzymał  środek  cieniujący,
p o  czym  wystąpiły  u  niego  objawy  wstrząsu  anafilaktycznego.
Pacjenta należy ułożyć w pozycji:

A . siedzącej,  podać  wodę  do  picia  i  t len  do  oddychania
oraz leki przeciwbólowe,

B . leżącej  z  uniesionymi  lekko  do  góry  nogami,  utrzymać
drożność  dróg  oddechowych,  podać  adrenalinę,
phenazolinę,  calcium,  hydrocortison,  płyn
wieloelektrolitowy i tlen do oddychania,

C . półwysokiej,  podać  t len  do  oddychania,  antybiotyk  oraz
phenazolinę,  calcium,  hydrocortison  i  płyn
wieloelektrolitowy,

D . płaskiej,  podać  leki  uspokajające,  adrenalinę,  t len  do
oddychania oraz płyn wieloelektrolitowy.

Zadanie 2.
Krzywą żelazową wykonuje się:

A .  na czczo podając preparat żelaza dożylnie,
B . pół  godziny  po  posiłku  podając  preparat  żelaza

dożylnie,
C.  na czczo podając doustnie 1 g siarczanu żelazawego,
D . bezpośrednio  po  posiłku  podając  doustnie  1  g  siarczanu

żelazawego.

Zadanie 3.
Typowy ból w dławicy piersiowej NIE jest zależny od:

A.  cyklu oddechowego,
B.  pozycji ciała,
C.  odpowiedzi A i B prawidłowe,
D.  brak prawidłowej odpowiedzi.

Zadanie 4.
Największe  ryzyko  wystąpienia  ostrego  odrzucania  przeszczepu
nerki istnieje do:

A.  pierwszego miesiąca po przeszczepieniu,
B.  drugiego miesiąca po przeszczepieniu,
C.  trzeciego miesiąca po przeszczepieniu,
D.  czwartego miesiąca po przeszczepieniu.



Zadanie 5.
Który  z  wymienionych  składników  pokarmowych  zwiększa
wchłanianie żelaza pokarmowego?

A.  nienasycone kwasy tłuszczowe,
B.  białka pochodzenia zwierzęcego,
C.  kwas foliowy,
D.  kwas askorbinowy.

Zadanie 6.
Leczenie  lekami  z  grupy  receptorów  Beta2-mimetyków  w  postaci
wziewnej,  może  prowadzić  do  istotnego  spadku  w  surowicy  krwi
poziomu:

A.  wapnia,
B.  sodu,
C.  potasu,
D.  chlorków.

Zadanie 7.
W  edukacji  pacjenta  z  rozpoznaną  stopą  cukrzycową
neuropatyczną, NIE należy zalecać:

A.  mycia stóp letnią wodą i osuszania,
B.  kontroli butów przed założeniem na stopy,
C.  używania termoforu gorącego i chodzenia boso,
D.  regularnej kontroli stóp w kierunku otarć.

Zadanie 8.
Palce pałeczkowate występują u osób z:

A .  chorobą niedokrwienną serca,
B.  zapaleniem mięśnia sercowego,
C.  ostrą niewydolnością serca,
D.  przewlekłym zespołem płucno-sercowym.

Zadanie 9.
Skala  do  oceny  ryzyka  rozwoju  odleżyn,  uwzględniająca  wiek,
zażywane  przez  pacjenta  leki,  obecność  cukrzycy,  temperaturę
ciała, to skala:

A.  CBO,
B.  Douglas,
C.  Gonsella,
D.  Norton.



Zadanie 10.
D o czynników osobniczych zachorowania na astmę oskrzelową NIE
należą:

A.  predyspozycje genetyczne,
B.  palenie bierne i czynne,
C.  nadreaktywność oskrzeli,
D.  alergie, płeć żeńska.

Zadanie 11.
W  celu przerwania ostrego ataku astmy, pacjent powinien zawsze
posiadać przy sobie lek:

A.  rozszerzający oskrzela, działający szybko i krótko,
B . rozszerzający  oskrzela,  działający  przez  dłuży  czas,

żeby zapobiec kolejnym zaostrzeniom choroby,
C . działający  silnie  przeciwzapalnie,  miejscowo  w  obrębie

płuc,
D.  zwiększający wydzielanie śluzu w drogach oddechowych.

Zadanie 12.
Produkty, które powodują zakwaszanie moczu, to:

A .  buraki, ziemniaki, seler,
B.  orzechy, migdały,
C.  szpinak, sałata, szczaw,
D.  mięso, jaja, sery.

Zadanie 13.
Przed  pobraniem  krwi  tętniczej  z  tętnicy  promieniowej  należy
wykonać próbę:

A.  Allena,
B.  Petersa,
C.  Trendelenburga,
D.  opaskową.

Zadanie 14.
Głównym objawem klinicznym rozstrzeni oskrzeli jest/są:

A.  suchy kaszel,
B.  krwioplucie,
C . przewlekły  kaszel  z  wykrztuszaniem  dużej  i lości

plwociny, zazwyczaj ropnej,
D.  stany podgorączkowe.

Zadanie 15.
Swoistym markerem martwicy mięśnia sercowego jest:

A .  CK,
B.  CK-MB,
C.  Troponina T,
D.  AspAT.



Zadanie 16.
Następujące  objawy  -  poranne  zmęczenie,  niechęć  do  pracy  i
wysiłku,  uczucie  dyskomfortu  w  jamie  brzusznej,  pobolewania
brzucha,  wzdęcia,  stolce  papkowate,  gąbczaste,  cuchnące,
niekiedy  biegunkowe,  stany  podgorączkowe,  objawy  alergiczne  -
są charakterystyczne dla:

A.  owsicy,
B.  włośnicy,
C.  glistnicy,
D.  lambliozy.

Zadanie 17.
Nieadekwatna  ultrafiltracja  to  stan,  w  którym  ultrafiltracja
dobowa NIE przekracza:

A.  700 ml,
B.  600 ml,
C.  500 ml,
D.  400 ml.

Zadanie 18.
Ostry  stan  zapalny  skóry  i  tkanki  podskórnej,  cechujący  się
wysoką temperaturą ciała oraz szybkim przebiegiem, wskazują na
rozpoznanie:

A.  róży,
B.  trądzika różowatego,
C.  obrzęku naczynioruchowego Quinckego,
D.  wyprysku kontaktowego.

Zadanie 19.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:

A.  anafilaktycznego,
B.  septycznego,
C.  kardiogennego,
D.  oligowolemicznego.

Zadanie 20.
Alergią typu opóźnionego jest:

A .  pokrzywka ostra,
B.  wstrząs anafilaktyczny,
C.  wyprysk zawodowy,
D.  obrzęk naczynioruchowy Quinckego.



Zadanie 21.
P o  wykonaniu  badania  bronchoskopii,  pierwszy  posiłek  pacjent
może spożyć po:

A.  0,5 godzinie,
B.  1 godzinie,
C.  2 godzinach,
D.  3 godzinach.

Zadanie 22.
D o  najczęstszych  powikłań  poprzetoczeniowych,  dotyczących
przetaczania krwi, je j składników lub produktów krwiopochodnych
zalicza się:

A .  przeciążenie krążenia i wstrząs anafilaktyczny,
B.  reakcje gorączkowe i alergiczne,
C . zakażenie  przenoszone  drogą  krwi  i  zapalenie  wątroby

typu B i C,
D.  wstrząs septyczny.

Zadanie 23.
Stan zdrowia ludzi uwarunkowany jest od:

A.  dostępności do systemu opieki zdrowotnej,
B.  zachowań zdrowotnych,
C.  warunków środowiskowych,
D.  cech dziedzicznych.

Zadanie 24.
D o  powstawania  zakażeń  szpitalnych  układu  moczowego,
szczególnie predysponuje:

A . płeć  męska,  przepuklina  pachwinowa,  przyjmowanie
poniżej 1000 ml. płynów na dobę,

B . przyjmowanie  niesterydowych  leków  przeciwzapalnych,
otyłość, długotrwała hospitalizacja,

C . długotrwała  antybiotykoterapia,  niesprawność  w
poruszaniu się, klimakterium,

D . płeć  żeńska,  instrumentacja  dróg  moczowych,  obniżona
odporność.

Zadanie 25.
W  opracowywaniu  standardów  uwzględniane  są  następujące
kryteria:

A.  wiedzy, zamierzeń, celów organizacji,
B .  struktury, procesu, wyników,
C.  zamierzeń, jakości, doświadczenia,
D.  informacyjne, regulacyjne, przepisów prawa.



Zadanie 26.
Ból  w  okolicy  odcinka  krzyżowo-lędźwiowego  kręgosłupa,
promieniujący  do  obu  pośladków  oraz  pachwin,  nasilający  się  w
spoczynku,  z  towarzyszącym  uczuciem  sztywności,
charakterystyczny jest dla:

A.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
B.  dyskopatii,
C .  ostrego napadu dny moczanowej,
D.  ataku kamicy nerkowej.

Zadanie 27.
Rumień na twarzy w kształcie motyla jest typowym objawem dla:

A.  sarkoidozy,
B.  tocznia układowego,
C.  zapalenia tkanki łącznej,
D.  rumienia wielopostaciowego.

Zadanie 28.
W chorobie zwyrodnieniowej:

A .  zawsze występuje czynnik reumatoidalny,
B.  OB jest zawsze bardzo podwyższone,
C . nie  stwierdza  się  specyficznych  odchyleń  od  normy  w

badaniach laboratoryjnych,
D . zawsze  stwierdza  się  specyficzne  odchylenia  od  normy  w

badaniach laboratoryjnych.

Zadanie 29.
Podstawowym  badaniem  stosowanym  w  rozpoznawaniu  zaburzeń
motoryki przełyku, jest:

A .  manometria,
B.  impedancja,
C.  próba Bernsteina,
D.  próba czynnościowa.

Zadanie 30.
Hiperurykemia to:

A.  zmniejszone wydzielanie kwasu moczowego z moczem,
B.  zmniejszone stężenie kwasu moczowego w surowicy,
C.  wzmożone wydzielenia kwasu moczowego z moczem,
D.  zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy.

Zadanie 31.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:

A.  prawokomorowej niewydolności krążenia,
B.  lewokomorowej niewydolności krążenia,
C.  chorobie wieńcowej,
D.  wstrząsie anafilaktycznym.



Zadanie 32.
D o  objawów  ogólnych  przewlekłej  choroby  nerek  zalicza  się
wszystkie poniższe z WYJĄTKIEM:

A.  stanów podgorączkowych,
B.  hipotermii,
C.  męczliwości,
D.  osłabienia.

Zadanie 33.
D o  późnych  objawów  przewlekłego  zapalenia  trzustki,
należy/należą:

A.  utrata masy ciała,
B.  wymioty,
C.  tłuszczowe stolce,
D.  żółtaczka.

Zadanie 34.
Nasilona kifoza w odcinku piersiowym prowadzi do:

A.  usztywnienia kręgosłupa szyjnego,
B.  utrudnionego poruszania,
C.  ograniczenia pola widzenia,
D.  przykurczy mięśniowych.

Zadanie 35.
Wykwit skórny zawierający od momentu powstania treść ropną nosi
nazwę:

A.  przeczos,
B.  krosta,
C.  bąbel,
D.  owrzodzenie.

Zadanie 36.
W  których  odcinkach  jelita  grubego  najczęściej  rozwija  s ię
choroba nowotworowa?

A.  okrężnicy wstępującej i zstępującej,
B.  kątnicy i okrężnicy esowatej,
C.  odbytnicy i bańce odbytniczej,
D.  przejściu między okrężnicą esowatą a odbytnicą.

Zadanie 37.
Prawidłowa liczba płytek krwi wynosi:

A .  150-400 mln/mm3,
B.  150-400 tys./mm3,
C.  100-150 tys./mm3,
D.  4-10 tys./mm3.



Zadanie 38.
Objaw  "kija  bambusowego"  w  RTG  kręgosłupa  jest
charakterystyczny dla:

A.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
B.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
C.  twardziny układowej,
D.  zespołu Sjögrena.

Zadanie 39.
Oceny  sprawności  procesów  poznawczych  pacjenta  w  wieku
podeszłym można dokonać przy użyciu:

A.  testu Tinetti, skali Bradena,
B.  testu rysowania zegara, MMSE, AMTS,
C.  skali Barthel, ADL, IADL, TUG,
D.  skali Norton, GDS, wskaźnika BMI.

Zadanie 40.
Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1C) pozwala określić średnią
glikemię w ciągu ostatnich:

A.  2-3 dni,
B.  2-3 tygodni,
C.  2-3 miesięcy,
D.  3-6 miesięcy,

Zadanie 41.
Preparaty żelaza wchłaniają się głównie z:

A .  dwunastnicy, jelita cienkiego,
B.  jelita grubego, żołądka,
C.  żołądka, kątnicy,
D.  okrężnicy, jelita cienkiego.

Zadanie 42.
Metformina jest lekiem należącym do grupy:

A.  pochodnych sulfonylomocznika,
B.  biguanidów,
C.  inhibitorów trawienia skrobi w jelicie,
D.  tiazolidienedionów.

Zadanie 43.
Przełom  nadnerczowy  jest  wywołany  nagłym,  bardzo  znaczącym
niedoborem:

A.  kortykotropiny,
B.  aldosteronu,
C.  kortyzolu,
D.  tyroksyny.



Zadanie 44.
Pielęgniarka  sprawująca  opiekę  nad  pacjentem  w  stanie
otępiennym, powinna:

A . pozwalać  pacjentowi  robić  to  na  co  ma  ochotę,  nie
skupiając na jego dysfunkcjach nadmiernej uwagi,

B . stale  korygować  błędy  będące  skutkiem  choroby,
podtrzymywać z chorym kontakt werbalny, podpowiadając
właściwe słowa, pomagając dokańczać wypowiedzi,

C . wyręczać  pacjenta  we  wszystkich  czynnościach
samoobsługowych oraz życia codziennego,

D . trenować  intelektualne  i  ruchowe  zdolności,  które  chory
jeszcze  posiada,  nie  okazując  pośpiechu  i  napięcia
emocjonalnego.

Zadanie 45.
Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u
dorosłych jest:

A .  asystolia,
B.  migotanie przedsionków,
C.  migotanie komór,
D.  trzepotanie komór.

Zadanie 46.
Kaszel suchy może być wynikiem:

A.  zapalenia oskrzeli,
B .  naciekania guza na drzewo oskrzelowe,
C . stosowania  inhibitorów  enzymu  konwertującego

angiotensynę (ACE),
D.  prawidłowe odpowiedzi B i C.

Zadanie 47.
Długotrwałe i obfite krwawienia miesięczne mogą być przyczyną:

A.  niedokrwistości hypoplastycznej,
B.  wstrząsu oligowolemicznego,
C.  niedokrwistości sideropenicznej,
D.  niedokrwistości megaloblastycznej.

Zadanie 48.
Które  z  wymienionych  poniżej  leków,  w  połączeniu  z  doustnymi
lekami  hipoglikemizującymi,  szczególnie  pochodnymi
sulfonylomocznika,  wyzwalają  potencjalnie  silniejszy  efekt
hipoglikemizujący u osób starszych?

A.  kortykosteroidy,
B.  niesteroidowe leki przeciwzapalne,
C.  leki przeciwarytmiczne,
D.  leki psychotropowe.



Zadanie 49.
Pierwsze  zmiany  chorobowe  w  grzybicy  paznokci  powstają
zazwyczaj:

A .  na wolnym brzegu płytki paznokciowej,
B.  od strony prawego wału bocznego,
C.  od strony lewego wału bocznego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 50.
Krioprecypitat  po  rozmrożeniu  należy  przetoczyć  choremu  w
ciągu:

A.  dowolnego czasu,
B.  15 minut,
C.  30 minut,
D.  1 godziny.

Zadanie 51.
D o  najważniejszych  działań  pielęgniarskich  u  pacjenta  z
obrzękami pochodzenia nerkowego należy:

A . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  ułożonymi
poniżej  poziomu  serca,  prowadzenie  dobowej  zbiórki
moczu, pędzlowanie jamy ustnej,

B . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  płaskiej  z  zastosowaniem
udogodnień,  podanie  leków  rozkurczowych,  kontrola
parametrów hemodynamicznych,

C . ułożenie  pacjenta  z  kończynami  dolnymi  uniesionymi  na
poziomie  serca,  prowadzenie  bilansu  wodnego,  pomiar
obrzęków, pomiar masy ciała,

D . ułożenie  pacjenta  w  pozycji  bezpiecznej,  prowadzenie
dobowej  zbiórki  moczu,  podawanie  leków
antyhistaminowych, natłuszczanie skóry.

Zadanie 52.
D o szybko i  krótkodziałających beta 2-mimetyków wziewnych NIE
należy:

A.  salbutamol,
B.  fenoterol,
C.  salmeterol,
D.  terbutalina.

Zadanie 53.
Kwaśne pH kału świadczy o zaburzeniu trawienia i wchłaniania:

A.  węglowodanów,
B.  tłuszczy,
C.  białka,
D.  błonnika.



Zadanie 54.
Obrzęki  w  najniżej  położonych  częściach  ciała,  ból  i  dyskomfort
w  jamie  brzusznej,  nykturia,  nudności  i  zaparcia,  nadmiernie
wypełnione żyły szyjne, to objawy:

A.  lewokomorowej niewydolności serca,
B.  prawokomorowej niewydolności serca,
C.  choroby niedokrwiennej serca,
D.  nadciśnienia tętniczego.

Zadanie 55.
W  trakcie  leczniczego  nakłucia  otrzewnej  usunięto  7  l itrów
płynu  puchlinowego.  W  celu  niedopuszczenia  do  powikłań
hipowolemicznych należy podać droga dożylną:

A.  elektrolity,
B.  albuminy,
C.  5% glukozę,
D.  krew i preparaty krwiopochodne.

Zadanie 56.
Zaparcia w przewlekłej niewydolności krążenia są spowodowane:

A.  przewlekłą farmakoterapią,
B.  powiększeniem wątroby,
C.  spadkiem aktywności fizycznej,
D.  zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit.

Zadanie 57.
Utrata  masy  i  si ły  mięśniowej  powstająca  w  procesie  starzenia,
potęgowana  przez  zmniejszenie  aktywności  fizycznej  i
współistniejące choroby, to:

A .  kserostomia,
B.  fizjoskleroza,
C.  sarkopenia,
D.  polipragmazja.

Zadanie 58.
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa:

A.  cukrzyca,
B.  wartość trójglicerydów w osoczu krwi < 150 mg/dl,
C.  niska wartość cholesterolu frakcji HDL,
D.  palenie papierosów.



Zadanie 59.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest:

A . podejrzenie  choroby  niedokrwiennej  serca,  u  osób  z
bólami  w klatce  piersiowej  i  prawidłowym lub wątpliwym
spoczynkowym zapisie EKG,

B . wykrycie  przebiegającej  bezobjawowo  choroby
niedokrwiennej  serca,  u  osób  z  grupy  wysokiego  ryzyka
zachorowania,

C . ocena  tolerancji  wysiłku  i  rokowania  po  zawale  serca,
diagnostyka zaburzeń rytmu,

D.  świeży zawał mięśnia sercowego.

Zadanie 60.
Według Lalonda, do czynników ryzyka zachorowania należą:

A.  styl życia, kontakty seksualne, szczepienia,
B . czynniki  genetyczne,  warunki  pracy  i  mieszkania,  opieka

zdrowotna,
C . choroby  zakaźne,  czynniki  środowiskowe,  ochrona

zdrowia, zmiany klimatyczne,
D . styl  życia,  czynniki  środowiskowe,  czynniki  genetyczne,

ochrona zdrowia.

Zadanie 61.
Najmniejszą zawartość puryn posiadają:

A.  kurczak, szynka, łosoś, boczek, grzyby,
B.  grzyby, szparagi, groch, indyk, wątroba,
C.  chleb, soki owocowe, jaja, mleko, orzechy,
D.  sardynki, kasze, drożdże, nerki, herbata.

Zadanie 62.
Objawami  klinicznymi  sugerującymi  tamponadę  serca,  są  między
innymi następujące objawy:

A . tachykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
duszność,

B . bradykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,
niepokój,

C . znaczne  poszerzenie  żył  szyjnych,  duszność  i  niepokój
chorego, spadek ciśnienia tętniczego krwi,

D . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
poszerzenie żył szyjnych.



Zadanie 63.
Z powodu zaburzonego metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego u
osób  starszych,  na  skutek  hipoglikemii,  hipoksji,
niedożywienia,  infekcji,  chorób  przewlekłych,  zaburzeń
wodno-elektrolitwych,  a  także  zatruć,  które  zakłócają
homeostazę pacjenta w wieku podeszłym, może wystąpić:

A.  depresja,
B.  majaczenie (delirium),
C.  senność patologiczna,
D.  udar mózgu.

Zadanie 64.
Choremu na kiłę należy pobrać krew w celu wykrycia:

A.  poziomu elektrolitów,
B.  przeciwciał w surowicy przeciwko krętkom bladym,
C.  przeciwciał typu IgE,
D.  przeciwciał typu IgG.

Zadanie 65.
W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są:

A.  zmęczenie, skąpomocz,
B.  pienienie się moczu, obrzęki,
C.  brak pragnienia, zapach amoniaku z ust,
D.  wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu.

Zadanie 66.
Badanie  polegające  na  selektywnym podaniu  środka  cieniującego
do każdej z tętnic wieńcowych, to:

A .  echokardiografia,
B.  scyntygrafia serca,
C.  koronarografia,
D.  angioplastyka.

Zadanie 67.
U  kobiet  stosujących  doustne  środki  antykoncepcyjne,  ryzyko
powikłań sercowo-naczyniowych zwiększa:

A.  dieta wegetariańska,
B.  palenie papierosów,
C.  siedzący tryb życia,
D.  alkohol.



Zadanie 68.
D o  rol i  społecznej  drugorzędowej  pełnionej  przez  człowieka
według modelu adaptacyjnego C. Roy NIE należy rola:

A.  matki,
B.  wychowawcza,
C.  opiekuńcza,
D.  terapeutyczna.

Zadanie 69.
Które,  z  poniższych  elementów  planu  pielęgnacyjnego,  odnoszą
s ię  do  opieki  nad  pacjentem,  u  którego  w  przebiegu  ostrej
białaczki szpikowej doszło do wylewu krwi do jamy stawowej?

A . ograniczenie ruchomości stawu objętego wylewem krwawym,
pomoc  w  czynnościach  dnia  codziennego,  obserwacja
natężenia bólu, komasacja czynności,

B . założenie  gipsu  na  staw  objęty  wylewem  krwawym,
prowadzenie  bilansu  płynów,  ułożenie  w  pozycji
wysokiej, nawilżanie powietrza,

C . zastosowanie  opatrunku  z  płynu  Burowa  na  staw  objęty
wylewem  krwawym,  komasowanie  czynności,  stosowanie
diety ubogobiałkowej, praca w masce ochronnej,

D . stosowanie  diety  bogatobiałkowej,  obserwowanie  powłok
skórnych,  toaleta  ciała  letnią  wodą,  podawanie  ciepłych
płynów do picia.

Zadanie 70.
Do skutków źle prowadzonej terapii tlenem zaliczamy:

A.  ból w klatce piersiowej, krwioplucie, kaszel, duszność,
B.  uzależnienie od tlenoterapii, duszność wdechowa,
C . wytwarzanie  dużej  i lości  wydzieliny  w  drogach

oddechowych, silny odruch kaszlowy,
D . wysuszenie błony śluzowej dróg oddechowych, uszkodzenie

płuc, zmiany w tkance mózgowej.

Zadanie 71.
Otyłość rozpoznajemy, gdy BMI:

A.  jest większe niż 30 kg/m2,
B.  wynosi 25,0-29,9 kg/m2,
C.  wynosi 18,5-24,9 kg/m2,
D.  jest mniejsze niż 19 kg/m2.



Zadanie 72.
Obniżenie l iczby leukocytów obojętnochłonnych poniżej 0,5x109/l
nazywamy:

A.  bazopenią,
B.  agranulocytozą,
C.  leukostazą,
D.  neutrofilią.

Zadanie 73.
Tlenoterapia  mająca  na  celu  zapobieganie  powikłaniom
długotrwałej hipoksji stosowana jest u chorych z:

A .  zapaleniem oskrzeli,
B .  chorobą nowotworową,
C.  POChP,
D.  gruźlicą.

Zadanie 74.
Zapasową fiolkę insuliny należy przechowywać:

A.  w zamrażalniku,
B.  w lodówce w temp. od + 4˚ do + 8˚C,
C.  w temperaturze pokojowej bez dostępu światła,
D.  w apteczce domowej.

Zadanie 75.
Poziom  samodzielności  chorego  przewlekle,  w  zakresie
podstawowych czynności życia codziennego, można ocenić stosując
skalę:

A.  Lawton,
B.  Barthel,
C.  Norton,
D.  IADL.

Zadanie 76.
Pacjentowi  choremu  na  astmę  oskrzelową,  przed  wykonaniem
bronchoskopii należy podać:

A.  antybiotyk,
B.  lek uspokajający,
C.  lek rozkurczający oskrzela,
D.  antybiotyk lub bakteriostatyk.

Zadanie 77.
W zaparciach atonicznych celem leczenia dietetycznego jest:

A .  pobudzanie jelita do ruchu robaczkowego,
B.  zmniejszenie skłonności do stanów kurczowych jelit,
C.  spowolnianie ruchów robaczkowych jelita,
D.  żadna z powyższych.



Zadanie 78.
Nurt  filozoficzny,  który  wywiera  największy  wpływ  na  przemiany
zachodzące w pielęgniarstwie to:

A.  ascetyzm,
B.  romantyzm,
C.  pragmatyzm,
D.  humanizm.

Zadanie 79.
Witamina B12 zawarta jest w:

A.  warzywach zielonych,
B.  owocach cytrusowych,
C.  produktach zbożowych,
D.  podrobach, produktach pochodzenia zwierzęcego.

Zadanie 80.
Powiększenie  rąk  i  stóp,  twarzoczaszki  i  języka,  pogrubienie
rysów  twarzy,  obrzęk  tkanek  miękkich,  zwiększenie  masy  ciała  -
to obraz kliniczny:

A.  zespołu lub choroby Cushinga,
B . obrzęku  śluzowatego  w  przebiegu  niedoczynności

tarczycy,
C.  akromegalii,
D.  otyłości.

Zadanie 81.
Charakterystycznym  objawem  przewlekłej  niewydolności
prawokomorowej NIE jest:

A .  powiększenie wątroby,
B.  sinica palców,
C.  zwiększenie masy ciała,
D.  duszność typu orthopnoe.

Zadanie 82.
Pojęcie  prewencji  pierwszorzędnej,  drugorzędnej  i
trzeciorzędnej do pracy pielęgniarki wprowadziła:

A.  V. Henderson,
B.  B. Neuman,
C.  C. Roy,
D.  F. Nightingale.



Zadanie 83.
Podstawowym badaniem w rozpoznaniu zesztywniającego zapalenia
stawów kręgosłupa (ZZSK) jest badanie:

A.  czynnika RF i CRP,
B.  radiologiczne,
C.  biochemiczne,
D.  skriningowe.

Zadanie 84.
Niedokrwistość Addisona–Biermera występuje z powodu niedoboru:

A.  witaminy B2,
B.  witaminy B6,
C.  witaminy B12,
D.  kwasu foliowego.

Zadanie 85.
Ostry napad dny moczanowej występuje najczęściej:

A .  w godzinach popołudniowych,
B.  we wczesnych godzinach rannych,
C.  w godzinach wieczornych,
D.  pora dnia nie ma znaczenia.

Zadanie 86.
Zmiany  w  EKG  -  całkowicie  niemiarowy  rytm,  trudne  do
zróżnicowania załamki P przy widocznych drobnych pofałdowaniach
linii izoelektrycznej, świadczą o:

A.  częstoskurczu komorowym,
B.  bloku przedsionkowo-komorowym,
C.  migotaniu przedsionków,
D.  trzepotaniu przedsionków.

Zadanie 87.
Priorytetowym działaniem w leczeniu ostrej biegunki jest:

A . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  bez  określania
antybiogramu,

B . natychmiastowe  podanie  antybiotyków  po  określeniu
antybiogramu,

C.  zastosowanie środków zapierających,
D.  wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych.

Zadanie 88.
Wskazaniem do biopsji nerki, jest:

A .  białkomocz o nieznanej etiologii,
B .  skaza krwotoczna w wyniku chorób nerek,
C.  wodonercze,
D.  zdiagnozowany nowotwór nerek.



Zadanie 89.
Rozcieńczanie i zagęszczanie moczu odbywa się w:

A.  cewce bliższej nerki,
B.  cewce dalszej nerki,
C.  pętli Henlego nerki,
D.  części korowej nerki.

Zadanie 90.
Wymioty  występujące  kilka  godzin  po  posiłku  są
charakterystyczne dla:

A.  choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B.  mocznicy,
C.  alergii pokarmowej,
D.  zwężenia odźwiernika.

Zadanie 91.
Grzybice  właściwe  dotyczące  naskórka,  włosów  i  paznokci
wywołane są przez:

A.  dermatofity,
B.  drożdżaki,
C.  grzyby drożdżopodobne,
D.  pleśniowce.

Zadanie 92.
W  przypadku przeszczepów autologicznych szpik kostny może być
pobierany od chorego:

A.  w dowolnym momencie leczenia,
B.  po zakończeniu leczenia,
C . przed  rozpoczęciem  leczenia  lub  w  okresie  remisji

choroby,
D.  w okresie konsolidacji remisji.

Zadanie 93.
Która  grupa  problemów  pielęgnacyjnych  jest  charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?

A . spadek  odporności,  brak  łaknienia,  bolesne  parcie  na
stolec,

B . uogólnione  obrzęki,  si lny  opasujący  ból  w  nadbrzuszu,
bóle głowy,

C . odczuwanie  świądu  skóry,  wodobrzusze,  zaburzenia
świadomości,

D . spadek  masy  ciała,  niepokój  z  powodu  kołatania  serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu.



Zadanie 94.
Zespół jelita drażliwego spowodowany jest:

A .  alergią pokarmową,
B.  narastającymi niedoborami pokarmowymi,
C.  stresem, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi,
D.  otyłością.

Zadanie 95.
Drżenie  spoczynkowe,  sztywność  mięśniowa  oraz  spowolnienie
ruchowe  to  triada  objawów  klinicznych  choroby  Parkinsona.
Pojawia  się  na  skutek  postępującego  i  znacznego  niedoboru
neuroprzekaźnika, którym jest:

A .  acetylocholina,
B.  dopamina,
C.  adrenalina,
D.  serotonina.

Zadanie 96.
O umiarkowanej niedokrwistości świadczy poziom hemoglobiny:

A . w  granicach  10,0-12,0  g/dl  u  kobiet,  10,0-13,5  g/dl  u
mężczyzn,

B.  w granicach 8,0-9,9 g/dl niezależnie od płci,
C.  granicach 6,5-7,9 g/dl niezależnie od płci,
D.  poniżej 6,5 g/dl niezależnie od płci.

Zadanie 97.
W  śródmiąższowych  schorzeniach  płuc  praktyczne  znaczenie  ma
wykonanie badania:

A.  CT-tomografia komputerowa,
B.  HRCT-tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości,
C.  MR-rezonans magnetyczny,
D.  USG-badanie ultrasonograficzne.

Zadanie 98.
Rozległe  owrzodzenia  w  obrębie  błony  śluzowej  jamy  ustnej
pokryte  brudnoszarym  nalotem,  łatwo  krwawiące,  świadczą  o
zapaleniu jamy ustnej:

A .  grzybiczym,
B.  opryszczkowym,
C.  wrzodziejącym,
D.  nieżytowym.



Zadanie 99.
Polidypsja oznacza:

A.  oddawanie moczu w nocy,
B.  wielomocz,
C.  wzmożone pragnienie,
D.  zmniejszenie masy ciała.

Zadanie 100.
Czynnikami  nieinfekcyjnymi  sprzyjającymi  wystąpieniu  zapalenia
mięśnia sercowego, są:

A.  wirusy ECHO, wirus Coxsackie A i B, paciorkowiec A,
B . gorączka  reumatyczna,  zespół  SARS,  naświetlania

śródpiersia,
C . reumatoidalne  zapalenie  stawów,  zapalenie  naczyń  o

charakterze  autoimmunologicznym,  naświetlania
śródpiersia,

D . reumatoidalne  zapalenie  stawów,  paciorkowiec  A,  zespół
SARS.

Zadanie 101.
W celu pobrania krwi na oznaczenie ACTH należy wybrać:

A . schłodzoną  probówkę  na  skrzep,  jak  najszybciej  pobrać
krew i dostarczyć próbkę do laboratorium,

B . probówkę na skrzep, po pobraniu próbki krwi umieścić ją
w wodzie z lodem, dostarczyć do laboratorium,

C . schłodzoną  probówkę  zawierającą  EDTA,  po  pobraniu
próbki  krwi  umieścić  ją  w  wodzie  z  lodem,  jak
najszybciej dostarczyć do laboratorium,

D . probówkę  zawierającą  EDTA,  pobrać  krew,  następnie
umieścić  w  cieplarce,  po  ogrzaniu  dostarczyć  do
laboratorium.

Zadanie 102.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest:

A .  ponaparstnicowe zaburzenie rytmu,
B.  napadowy częstoskurcz nadkomorowy,
C.  migotanie przedsionków,
D.  trzepotanie przedsionków.

Zadanie 103.
Który  z  objawów  NIE  występuje  w  obrazie  klinicznym  raka
pęcherza moczowego?

A.  częstomocz,
B.  bolesne parcie na mocz,
C.  krwinkomocz,
D.  masywny krwiomocz.



Zadanie 104.
U chorych z niewydolnością nerek należy ograniczać spożycie:

A .  bobu, kukurydzy, marchwi,
B.  szparagów, sałaty,
C.  rabarbaru, ogórków,
D.  papryki, cebuli.

Zadanie 105.
Dobowa ilość moczu mniejsza niż 100 ml, określana jest mianem:

A.  oligurii,
B .  anurii,
C.  pyurii,
D.  poliurii.

Zadanie 106.
Afazja,  zaburzenia  orientacji,  zachowania  i  pamięci  świeżej,  a
następnie  odległej  oraz  powolny,  podstępny  początek
charakteryzuje:

A.  chorobę Alzheimera,
B.  otępienie czołowo-skroniowe,
C.  stwardnienie rozsiane,
D.  chorobę Lewy'ego.

Zadanie 107.
Główną  rolę  w  tworzeniu  w  1911  r .  w  Krakowie  pierwszej  szkoły
nowoczesnego pielęgnowania odegrały:

A.  Hanna Chrzanowska, Zofia Szlenkier,
B.  Maria Epstein, Anna Rydlówna,
C.  Maria Babicka-Zachertowa, Maria Jędrzejewska,
D.  Maria Starowiejska, Jadwiga Suffczyńska.

Zadanie 108.
W doustnym teście obciążenia glukozą /OGTT/ w drugiej godzinie
testu uzyskano w badaniu laboratoryjnym poziom glukozy 173 mg%.
Uzyskany wynik wskazuje na:

A.  nieprawidłową glikemię na czczo,
B.  cukrzycę,
C.  nietolerancję glukozy,
D.  normoglikemię.



Zadanie 109.
Niedostosowanie  szerokości  mankietu  do  obwodu  ramienia
pacjenta,  podczas  pomiaru  ciśnienia  tętniczego  krwi,  powoduje
uzyskanie:

A.  niezmienionych wartości ciśnienia,
B . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
C . zawyżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
D . zaniżonych  wartości  ciśnienia,  przy  zastosowaniu

mankietu standardowego u osób otyłych.

Zadanie 110.
Erytromelalgia charakterystyczna jest dla:

A.  niewydolności oddechowej,
B.  niewydolności krążenia,
C.  czerwienicy prawdziwej,
D.  przewlekłej białaczki szpikowej.

Zadanie 111.
Wstrzyknięcie insuliny w przerośniętą tkankę tłuszczową:

A.  przyspiesza czas wchłaniania insuliny,
B.  zwalnia czas wchłaniania insuliny,
C.  powoduje podskórne wylewy krwi w miejscu wstrzyknięcia,
D.  powoduje obrzęk tkanek w miejscu wstrzyknięcia.

Zadanie 112.
Orbitopatia jest objawem najczęściej kojarzonym z:

A.  chorobą Graves-Basedowa,
B.  niedoczynnością tarczycy,
C.  chorobą Hashimoto,
D.  zapaleniem tarczycy.

Zadanie 113.
W przewlekłej niewydolności, nerek szron mocznicowy spowodowany
jest:

A .  niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
B.  średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
C.  dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi,
D.  brakiem mocznika w osoczu krwi pacjenta.

Zadanie 114.
Typowym objawem w moczówce prostej jest:

A .  polyuria,
B.  anuria,
C.  oliguria,
D.  nykturia.



Zadanie 115.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:

A.  przewlekłej niewydolności nerek,
B.  ostrej niewydolności nerek,
C.  zakażenia układu moczowego,
D.  kolki nerkowej.

Zadanie 116.
Leczenie wspomagające w ostrej białaczce szpikowej polega na:

A.  stosowaniu megachemioterapii i terapii sterydowej,
B.  stosowaniu krwiotwórczych czynników wzrostu,
C . przetaczaniu  krwinek  czerwonych  i  płytek  krwi  oraz

profilaktyce i leczeniu infekcji,
D.  odpowiedzi B i C są prawidłowe.

Zadanie 117.
Dla  pacjenta  z  rozpoznaną  ostrą  białaczką  szpikową  w  okresie
zaostrzenia, charakterystyczne jest:

A .  wzmożone pragnienie, duszność, wilgotny kaszel,
B.  suchy kaszel, bradykardia, obniżona odporność,
C.  tachykardia, ból, krwawienie ze śluzówek jamy ustnej,
D . wylewy krwawe do skóry, obniżona odporność, podwyższona

temperatura.

Zadanie 118.
W opiece nad pacjentem geriatrycznym niepełnosprawnym dąży się
do:

A . zaplanowania  takiej  i lości  obowiązków  domowych,  aby
zapobiec  wystąpieniu  wtórnej  niesprawności
funkcjonalnej,

B . motywowania  do  samodzielnego  wykonywania  czynności
życia codziennego mimo występujących trudności,

C . wyręczania w niektórych czynnościach samoobsługowych,
aby zapobiec przemęczaniu się,

D . spełniania  wszystkich  próśb  pacjenta,  aby  nie  pogarszać
jego stanu emocjonalnego.



Zadanie 119.
Pacjent,  u  którego  rozpoznano  dusznicę  bolesną,  w  sytuacji
napadu bólowego powinien:

A . przyjąć  tabletkę  przeciwbólową,  odpocząć,  zapewnić
dopływ świeżego powietrza,

B . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę  i
tabletkę przeciwbólową,

C . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  po  trzech  kolejnych  dawkach  -
wezwać pogotowie,

D . przerwać  wysiłek  fizyczny,  przyjąć  nitroglicerynę,
jeśl i  ból  nie  ustąpi  powtórzyć  po  20  min.  dawkę
nitrogliceryny.

Zadanie 120.
Objawy  charakterystyczne  dla  niedokrwistości  z  niedoboru
witaminy B12:

A.  rozwijają się bardzo szybko,
B.  dotyczą w pierwszej kolejności zmian pulmonologicznych,
C.  dotyczą w pierwszej kolejności układu pokarmowego,
D . rozwijają  s ię  bardzo  powoli  i  podstępnie,  co  pozwala  na

fizjologiczną adaptację organizmu.

Zadanie 121.
Skala Lovetta ocenia siłę:

A .  mięśni,
B.  chrząstki,
C.  ścięgien,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 122.
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla:

A.  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
B.  reumatoidalnego zapalenia stawów,
C.  choroby zwyrodnieniowej stawów,
D.  osteoporozy.



Zadanie 123.
Podczas  wykonywania  punktowych  testów  skórnych  (PTS,  prick),
należy  pamiętać,  że  miejsca  wykonywania  kolejnych  nakłuć
powinny być:

A . oddalone,  co  najmniej  o  1  cm  od  siebie  oraz  w  odstępie
około 1 cm od dołu łokciowego i od nadgarstka,

B . oddalone,  co  najmniej  o  2  cm  od  siebie  oraz  w  odstępie
około 5 cm od dołu łokciowego i od nadgarstka,

C . oddalone,  co  najmniej  o  2  cm  od  siebie  oraz  w  odstępie
około 3 cm od dołu łokciowego i od nadgarstka,

D.  zachowanie odległości nie ma znaczenia.

Zadanie 124.
Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT), to:

A .  zawartość 10 g białka i tłuszczu w 100 g produktu,
B.  100 g białka i 100 g tłuszczu,
C.  każde 100 kcal pochodzące z białek i tłuszczów,
D.  100 kcal pochodzące z węglowodanów.

Zadanie 125.
Postępowanie terapeutyczne w toczniu rumieniowatym układowym
obejmuje:

A.  unikanie zakażeń,
B.  regularne kontrole lekarskie,
C.  ochronę przed promieniowaniem słonecznym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 126.
Który z objawów w obrazie klinicznym zakażenia układu moczowego
jest objawem przedmiotowym?

A.  ból w podbrzuszu,
B.  nykturia,
C.  dyzuria,
D.  wyciek z cewki moczowej.

Zadanie 127.
Pacjentowi z napadem kolki żółciowej NIE należy podawać:

A.  pyralginy,
B.  morfiny,
C.  NLPZ,
D.  papaweryny.



Zadanie 128.
Choroba Addisona jest to zespół objawów chorobowych:

A.  z nadmiernym wydzielaniem glikokortykosteroidów,
B.  z nadmiernym wydzielaniem mineralokortykosteroidów,
C . gdzie  charakterystycznym  objawem  jest  wzmożona

pigmentacja  skóry  i  błon  śluzowych,  brak  łaknienia,
spadek masy ciała,

D . gdzie  charakterystycznym  objawem  jest  wzmożona
pigmentacja skóry, otyłość brzuszna oraz hiperglikemia.

Zadanie 129.
Źródłem żelaza hemowego są:

A.  orzechy,
B.  brokuły,
C.  podroby,
D.  ryby.

Zadanie 130.
U  pacjenta  wykonującego  próbę  wysiłkową  na  bieżni  ruchomej,
należy monitorować:

A . tętno,  ciśnienie  tętnicze  krwi,  saturację,  diurezę
godzinową,

B.  tętno, oddech, ciśnienie tętnicze krwi, zapis EKG,
C.  diurezę minutową, oddech, OCŻ, ciśnienie tętnicze krwi,
D.  oddech, tętno, zapis EKG, wygląd skóry, saturację.

Zadanie 131.
Asystowanie  człowiekowi  w  rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu  14
fundamentalnych  potrzeb,  jeśli  on  sam  nie  ma  ku  temu
odpowiedniej  siły,  woli  lub  wiedzy  -  to  rola  pielęgniarki
według teorii:

A .  D. Orem,
B.  F. Nightingale,
C.  V. Henderson,
D.  B. Neuman.

Zadanie 132.
Pacjenta do zabiegu mediastinoskopii należy ułożyć w pozycji:

A .  Trendelenburga,
B.  bezpiecznej,
C.  Fowlera pod kątem 30°,
D.  płaskiej z lekko uniesioną klatką piersiową.



Zadanie 133.
Do modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
należą:

A . wiek  mężczyzny  45  lat,  palenie  tytoniu,  nieprawidłowe
nawyki żywieniowe,

B . nadciśnienie  tętnicze,  otyłość,  z łe  nawyki  żywieniowe,
płeć męska,

C . palenie  tytoniu,  nieprawidłowe żywienie,  mała aktywność
fizyczna, upośledzona tolerancja glukozy,

D . wiek  kobiety  55  lat,  cukrzyca,  z łe  żywienie,  palenie
tytoniu.

Zadanie 134.
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:

A .  na wznak,
B.  kolankowo-łokciowej,
C.  Trendelenburga,
D.  Fowlera.

Zadanie 135.
W trakcie trwania częstoskurczu nadkomorowego NIE należy:

A.  wykonywać próby Valsalvy przy zamkniętej głośni,
B.  wykonywać obustronnego ucisku na zatokę szyjną,
C . podawać  tylko  leków  antyarytmicznych,

beta-adrenolitycznych,
D . stosować  kardiowersji  elektrycznej  bez  uprzedniego

przygotowania.



PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA DLA PIELĘGNIAREK
TEST NR 202020
GRUPA 1
Zadanie 1.
Rozpoczynając  nowy  etap  pracy  w  zakresie  promocji  zdrowia
pracownik  ośrodka  promocji  zdrowia  ustala  zakres  potrzeb
środowiska  na  świadczenia  zdrowotne.Jakie  narzędzie  badawcze
można zastosować w celu uzyskania danych dotyczących sytuacji
zdrowotnej środowiska lokalnego?

A.  kwestionariusz ankiety,
B.  kwestionariusz wywiadu,
C.  analiza dokumentacji medycznej lekarza rodzinnego,
D.  roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych.

Zadanie 2.
Priorytetowym celem promotora zdrowia zatrudnionego w gabinecie
promocji  zdrowia  jest  działalność  oświatowa  ukierunkowana  na
zwalczanie  chorób  nowotworowych.  Realizując  podjęte  zadania
promotor  współpracuje  z  pracownikami  służby  zdrowia.Jaką
podejmie tematykę?

A . badania  profilaktyczne,  tematyka  antynikotynowa,
odpowiednie odżywianie,

B . tematyka  antynikotynowa,  bezpieczeństwo  i  higiena
pracy, samobadanie piersi,

C . badania  profilaktyczne,  szczepienia  ochronne,  aktywność
fizyczna,

D . higiena  psychiczna,  tematyka  antyalkoholowa,
szczepienia ochronne.

Zadanie 3.
Do najczęściej spotykanych technik reklamy radiowej należą:

A.  audycja muzyczna, konkurs,
B.  rozmowa, komunikat prasowy,
C.  gra aktorska,
D.  konkurs wierszowany, rebus.

Zadanie 4.
Które określenie odzwierciedla koncepcję Zdrowych Miast?

A.  proces,
B.  efekt,
C.  założenia,
D.  cel .



Zadanie 5.
Zasadniczym  aktem  prawnym  zobowiązującym  resort  zdrowia  do
działań na rzecz promocji zdrowia jest ustawa o:

A.  zakładach opieki zdrowotnej,
B.  samorządzie pielęgniarek i położnych,
C.  ochronie zdrowia pracujących,
D.  ochronie zdrowia psychicznego.

Zadanie 6.
W  jaki  sposób  można  realizować  działania  promujące  zdrowie
społeczności lokalnej?

A.  monitorowanie programów prozdrowotnych,
B . opracowywanie,  wdrażanie  i  monitorowanie  programów

promocji zdrowia,
C.  zapobieganie chorobom zakaźnym i pasożytniczym,
D.  propagowanie zdrowego stylu życia.

Zadanie 7.
Zgoda  na  dzierżawę  pomieszczenia  na  działalność  niepublicznego
zakładu opieki zdrowotnej musi być zgoda:

A.  zarządu samorządu terytorialnego,
B.  starosty / burmistrza,
C.  skarbnika samorządu terytorialnego,
D.  dyrektora SP ZOZ.

Zadanie 8.
Technikę  wywiadu  telefonicznego  jako  nowoczesnego  narzędzia
technicznego stosuje się przede wszystkim do:

A . badania  skuteczności  reklamy  telewizyjnej,  radiowej
itd.,

B.  rejestracji danych związanych z nadawanymi reklamami,
C . utrwalenia  w  pamięci  potencjalnego  klienta

przekazywanych treści,
D . rejestracji  gospodarstw  domowych  korzystających  z

reklam.



Zadanie 9.
Kompetencje  społeczne  warunkują  następujące  umiejętności
interpersonalne:

A . komunikowanie  niewerbalne,  właściwa  percepcja
rzeczywistości,  nagradzanie,  samoodsłanianie,
samoprezentacja,  umiejętność  rozmawiania,  radzenie
sobie  z  trudnymi  sytuacjami  społecznymi,  relacje
długoterminowe,

B . komunikowanie  niewerbalne,  właściwa  percepcja
rzeczywistości,  nagradzanie,  samoodsłanianie,
samoprezentacja,  umiejętność  rozmawiania,  radzenie
sobie z trudnymi sytuacjami społecznymi,

C . komunikowanie  niewerbalne,  właściwa  percepcja
rzeczywistości,  nagradzanie,  samoodsłanianie,
samoprezentacja, umiejętność rozmawiania,

D . komunikowanie  niewerbalne,  właściwa  percepcja
rzeczywistości, nagradzanie.

Zadanie 10.
Rola nadawcy w przekazie treści zwiększa się, gdy:

A.  odbiorca czuje sympatię do nadawcy,
B . jest  w  jakiś  sposób  przez  niego  nagradzany  (np.

chwalony),
C.  wysłuchanie przekazu jest dobrowolne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 11.
Do badań nad skutecznością stosowania pozareklamowych środków
promocji w celu określenia efektywności nakładów zalicza się:

A .  metodę pomiaru zysku długo i krótkookresowego,
B.  sprzedaż bezpośrednią,
C.  analizę zysków i strat,
D.  metodę pomiaru zysku długo i krótkofalowego.

Zadanie 12.
Reklama jest częścią:

A.  zbytu,
B.  polityki zbierania informacji,
C.  polityki sprzedaży,
D.  polityki kupna.



Zadanie 13.
Zgodnie z teorią planowanego zachowania, można przewidywać, że
osoba rzuci palenie, jeśli:

A . przejawia  postawę  ukierunkowaną  na  zaprzestanie
palenia,

B . sądzi,  że  inni,  których  ceni,  są  przekonani,  i ż
rzucenie palenia byłoby dla niej korzystne,

C . uświadamia  sobie,  że  posiada  kontrolę  nad  tym,  czy
rzuci, czy też nie rzuci palenia,

D.  wyżej wymienione.

Zadanie 14.
Zogniskowane wywiady grupowe należą do kategorii badań:

A.  jakościowych,
B.  ilościowych,
C.  zarówno jakościowych, jak i ilościowych,
D.  do żadnej z powyższych.

Zadanie 15.
Raport Innocenti dotyczy:

A.  ubóstwa dzieci w krajach trzeciego świata,
B.  bogactwa dzieci w krajach uprzemysłowionych,
C.  ubóstwa dzieci w krajach bogatych,
D.  życia dzieci w krajach bogatych.

Zadanie 16.
Który  z  wymienionych  elementów  ma  największy  wpływ  na
odbiorców?

A.  to co mówimy (słowa, argumenty),
B.  jak mówimy (modulacja głosu, akcentowanie, ton),
C.  nasze zachowanie (język ciała),
D.  prezencja (wygląd, ubranie).

Zadanie 17.
Które  z  wymienionych  działań  jest  znaczące  dla  podjęcia
współpracy wielosektorowej na rzecz zdrowia?

A . äujednolicenie  języka  danychö  uzyskiwanych  ze
wszystkich sektorów,

B.  przyjęcie przez inne sektory äjęzykaö sektora zdrowia,
C . rozwiązywanie  problemów  dotyczących  zdrowia  wyłącznie

na poziomie centralnym,
D.  akceptacja roli lekarza jako lidera do spraw zdrowia.



Zadanie 18.
Pozyskiwanie  środków  finansowych  na  realizację  działań
prozdrowotnych  wymaga  od  promotora  zdrowia  szczególnych
umiejętności  i  posiadania  określonych  cech  charakteru.Jakie
umiejętności powinna posiadać osoba zatrudniona na stanowisku
do spraw promocji zdrowia?

A.  łatwość nawiązywania kontaktów, dokładność, sumienność,
B.  prowadzenie negocjacji,
C . dokładność i konsekwekwencja w realizacji zaplanowanych

działań,
D . współpraca  zespołowa,  łatwość  nawiązywania  kontaktów,

prowadzenie negocjacji.

Zadanie 19.
W  edukacji  zdrowotnej  rodziny  stosuje  s ię  schemat  Wybór  û
Zmiana û Orędownik. Wskaż, na czym polega Orędownik?:

A.  siła woli,
B.  siła oddziaływania,
C.  siła umiejętności,
D.  siła sprzedaży.

Zadanie 20.
Zadaniem  Biura  Promocji  Zdrowia  jest  zorganizowanie  cyklu
spotkań,  między  innymi  o  tematyce  dotyczącej  profilaktyki  raka
piersi.Promotor  zdrowia  swoją  pracę  w  tym  kierunku  rozpocznie
od:

A.  ewaluacji,
B.  planowania,
C.  koordynowania,
D.  wizyty na oddziale ginekologicznym.

Zadanie 21.
Podejmowanie  i  prowadzenie  działań  na  rzecz  zdrowia  wymaga
tworzenia  sieci  współpracy  pomiędzy  różnymi  dziedzinami  życia
społecznego i wieloma zawodami. Który z dokumentów łączy różne
sektory państwa w dążeniu do realizacji zadań prozdrowotnych?

A.  Narodowy Program Zdrowia,
B.  ustawa o systemie oświaty,
C.  ustawa o ochronie zdrowia pracujących,
D.  ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.



Zadanie 22.
Jakie  zadania  nie  są  priorytetowe  dla  promotora  zdrowia
rozpoczynającego pracę w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)?

A.  powołanie zespołu ds. promocji zdrowia,
B . współpraca  z  wydziałem  ds.  zdrowia  przy  samorządzie

lokalnym,
C.  nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
D . podjęcie  działań  w  celu  zorganizowania  konferencji  o

tematyce zdrowotnej.

Zadanie 23.
W  procedurze zawierania umów cywilno û prawnych w oparciu na
świadczenia zdrowotne nie ma zastosowania ustawa:

A.  o zamówieniach publicznych,
B.  o zawodzie lekarza,
C.  o zawodzie pielęgniarki i położnej,
D.  kodeks cywilny.

Zadanie 24.
Nadawca, aby wpłynąć na zmianę postawy odbiorcy musi spełniać
takie  warunki,  jak:  wiarygodność,  intencje,  atrakcyjność  i
siła. Stwierdzenie fałszywe, to:

A . poziom  kompetencji  pozytywnie  wpływa  na  fakt,  że  jest
s ię  przez  odbiorcę  spostrzegany  jako  wiarygodny,  godny
zaufania profesjonalista,

B . gdy intencje nadawcy są odczytywane przez odbiorcę jako
prywatne, wzbudza on zaufanie,

C . rola  nadawcy  w  przekazie  treści  zwiększa  się  gdy
wysłuchanie przekazu jest dobrowolne,

D . jeżeli  nadawca  może  kontrolować  zachowania  odbiorcy,
jest  bardziej  skuteczny  w  wywieraniu  presji  na  postawy
i system wartości odbiorcy.

Zadanie 25.
Centrum  Monitorowania  Jakości  zajmujące  się  Akredytacją
szpitali znajduje się w:

A.  Warszawie,
B.  Krakowie,
C.  Poznaniu,
D.  Gdańsku.



Zadanie 26.
W  fazie  działania  zakładu  opieki  zdrowotnej  pojęcie  wynik
oznacza:

A.  działania medyczne, pielęgnacyjne, opiekuńcze,
B.  oznaki zdrowia i dobrego samopoczucia,
C.  wyposażenie, umiejętności, działania medyczne,
D . l iczbę  operacji,  l iczbę  prześwietleń,  wykorzystanie

łóżek.

Zadanie 27.
Jakie  dokumenty  będzie  analizował  promotor  zdrowia
rozpoczynający  pracę  w  podstawowej  opiece  zdrowotnej  (POZ)  w
celu określenia potrzeb zdrowotnych środowiska?

A.  karty szczepień ochronnych,
B.  rejestry epidemiologiczne,
C . sprawozdania  z  działalności  pielęgniarek  zatrudnionych

w placówkach oświatowych,
D . l isty  obecności  uczestników  biorących  udział  w

konkursie o tematyce äzdrowy styl życiaö.

Zadanie 28.
W  celu  dotarcia  do  jak  najszerszego  widza  reklamowego  w
przekazie telewizyjnym należy:

A.  zrobić kolorowy spod,
B . zebrać  informacje  o  zasięgu  krajowym  od  stacji

publicznych,
C . zebrać  informacje  o  zasięgu  terytorialnym

poszczególnych stacji telewizyjnych,
D . zebrać  dane  statystyczne  o  programach  poszczególnych

stacji telewizyjnych.

Zadanie 29.
W  połowie  lat  osiemdziesiątych  narodziła  s ię  w  Europie
koncepcja  Szkoły  Promującej  Zdrowie.  W  Polsce  prace  nad
projektem  rozpoczęto  w  1991  roku.Kto  objął  patronat  nad
realizacją projektu?

A.  Instytut Centrum Zdrowia Dziecka,
B.  Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej,
C.  Ministerstwo Edukacji Narodowej,
D.  Instytut Onkologii.



Zadanie 30.
äZdrowie  21ö  jest  jednym  z  dokumentów  Światowej  Organizacji
Zdrowia  odzwierciedlającym  zadania  polityki  zdrowotnej  krajów
członkowskich. Dokument ten jest efektem:

A . Międzynarodowej Konferencji na temat Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Ałma Ata,

B . I V  Międzynarodowej  Konferencji  na  temat  Promocji
Zdrowia w Dżakarcie,

C . Spotkań  Unii  Europejskiej  dotyczących  polityki
zdrowotnej krajów członkowskich,

D.  XXXI Światowego Zgromadzenia Zdrowia.

Zadanie 31.
Przekazanie  środków  finansowych  dla  podmiotu  świadczącego
usługi  zdrowotne  z  zakresu  promocji  zdrowia  usankcjonowane
jest:

A .  ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B . Rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  w

sprawie  umów  o  udzielenie  zamówienia  na  świadczenie
zdrowotne,

C.  ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
D.  Kodeksem pracy.

Zadanie 32.
D o warunków i trybu przekazywania środków publicznych nie ma
zastosowania:

A.  ustawa o zamówieniach publicznych,
B.  ustawa o finansach publicznych,
C.  ustawa o zakładach opieki zdrowotnej,
D.  żadna z ww. ustaw.

Zadanie 33.
W  planowaniu  działalności  czy  też  tworzeniu  programów  jedną  z
metod działania jest:

A .  komunikacja,
B.  ankieta,
C.  rozmowa,
D.  burza mózgów.

Zadanie 34.
W placówkach stacji sanitarnych zmierzających do rozpoznawania
potrzeb  zdrowotnych  społeczności  lokalnej,  stosowane  są
następujące metody i narzędzia badawcze:

A.  ankieta i analiza dokumentacji,
B.  eksperyment,
C.  rozmowy indywidualne,
D.  metoda indywidualnego przypadku, pogadanki.



Zadanie 35.
Pracownik  Ośrodka  Promocji  Zdrowia  przy  Urzędzie  Rejonowym
przeprowadza  badania  w  celu  określenia  priorytetowych  celów
dotyczących  zdrowia  środowiska  lokalnego.  W  pierwszej
kolejności należy podjąć współpracę z:

A .  samorządem lokalnym,
B.  dyrektorem POZ,
C.  starostą powiatu,
D . innymi  organizacjami/osobami  realizującymi  zadania

promujące zdrowie.

Zadanie 36.
W  edukacji  uczestniczącej  mamy  do  czynienia  z  następującym
typem relacji:

A .  transmisja (nauczyciel û uczeń),
B.  wymiana (ekspert û klient),
C.  wzajemność (gracz û gracz),
D.  wspólnota (klient û klient).

Zadanie 37.
Organizując ośrodek promocji zdrowia należy:

A.  przygotować biznes plan,
B.  przeprowadzić analizę SWOT,
C.  zrobić analizę etatową,
D.  podpisać umowę o użyczenie pomieszczeń.

Zadanie 38.
Ważną  rolę  w  rozwoju  promocji  zdrowia  pełni  ekspert.  W  jakich
dziedzinach  nauki  ekspert  promocji  zdrowia  winien  wykazać  się
szczególnymi kompetencjami?

A.  epidemiologia, medycyna, dietetyka,
B.  medycyna, socjologia, pedagogika,
C.  dietetyka, pedagogika, epidemiologia,
D.  dietetyka, sport, medycyna.

Zadanie 39.
Z a realizację programów promocji zdrowia w środowisku lokalnym
odpowiedzialny jest:

A .  szkolny promotor zdrowia,
B.  dyrektorzy szkół,
C . starosta  powiatu  oraz  dyrektor  powiatowego  wydziału

zdrowia,
D . koordynator  ds.  promocji  zdrowia  zatrudniony  przy

urzędzie powiatowym.



Zadanie 40.
Reguła Polyanny wymaga:

A . unikania  otwartego  wskazywania  na  swoje  si lne  strony,
sukcesy,  chwalenia  siebie  w  taki  sposób,  by  mogło  to
wywołać poczucie niższości u odbiorcy,

B . wyrażenia  dobrej  woli  kontynuacji  konwersacji  i
poszukiwania najwłaściwszych sposobów organizacji swego
wkładu w tę konwersację,

C . unikania  û  jeśli  jest  to  możliwe  û  podejmowania
tematów,  które  mogą  spowodować  nieprzyjemne
skojarzenia, smutek,

D . aby  żarty,  kpiny  i  inne  zachowania  określane  jako
äniekonwencjonalneö były realizowane w sposób czytelny,
jasny, umożliwiający ich właściwą interpretację.

Zadanie 41.
Jaka  metoda  nauczania  będzie  najskuteczniejsza  w  prowadzeniu
edukacji zdrowotnej?

A.  wykład,
B.  pogawędka,
C.  warsztaty,
D.  ćwiczenia.

Zadanie 42.
Jaką  strategię  działań  zastosuje  promotor  zdrowia  realizując
zadania prozdrowotne?

A . wprowadzenie  i  nadzór  nad  realizacją  ogólnokrajowych
programów prozdrowotnych,

B . planowanie,  wdrażanie  i  monitoring działań promujących
zdrowie,

C . nadzór  nad  realizacją  działań  prozdrowotnych  w
środowisku szkolnym,

D . kontrolę  stanu  sanitarnego  obiektów  użyteczności
publicznej.

Zadanie 43.
Kto  powinien  być  powołany  na  szkolnego  koordynatora  ds.
promocji zdrowia?

A.  nauczyciel biologii,
B .  dyrektor szkoły,
C.  nauczyciel wychowania fizycznego,
D.  pielęgniarka szkolna.



Zadanie 44.
Zaznacz czynniki powodujące zakłócenia w procesie komunikacji:

A .  aktywność, zaangażowanie,
B.  emocje, skróty myślowe,
C.  synchronizacja przekazu werbalnego i niewerbalnego,
D.  symetria w komunikacji.

Zadanie 45.
Akredytacja szpitala jest to procedura jakości:

A .  obowiązkowa,
B.  dobrowolna,
C.  zależy od organu założycielskiego,
D.  zależy od finansów zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 46.
Dźwięki paralingwistyczne, to:

A .  intonacja, akcentowanie,
B.  barwa głosu, rytm mówienia, wysokość głosu,
C . westchnienia,  pomruki,  płacz,  sapanie,  gwizdanie,  jęki,

śmiech,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 47.
Urealnienie  zadań  centralnego  poziomu  współpracy  dla  resortów
następuje poprzez podejmowanie decyzji:

A . o  zadaniach  priorytetowych  dotyczących  zdrowia  na
poziomie samorządów lokalnych,

B.  na poziomie centralnym,
C.  przez resort zdrowia i oświaty,
D . o  zadaniach  priorytetowych  dotyczących  zdrowia  na

poziomie  siedlisk  promujących  zdrowie  w  zakładach
przemysłowych.

Zadanie 48.
Jakie  są  cele  Wojewódzkiego  Ośrodka  Promocji  Zdrowia
utworzonego przy Urzędzie Wojewódzkim?

A . prowadzenie  edukacji  zdrowotnej  w  placówkach
oświatowych i ochrony zdrowia,

B . propagowanie  zdrowego  stylu  życia  wśród  pracowników
zakładów przemysłowych,

C . konsolidacja  prowadzonych  prac  w  dziedzinie  promocji
zdrowia  i  edukacji  zdrowotnej,  poprzez  zapewnienie
społeczności  lokalnej  dostępu  do  wiedzy  oraz
kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia,

D . prowadzenie  pogadanek  o  prowadzeniu  zdrowego  stylu
życia wśród pracowników Urzędu Wojewódzkiego.



Zadanie 49.
Szkołę  Promującą  Zdrowie  określa  się  mianem  äsiedliskaö,
ponieważ:

A . podejmuje  działania  w  kierunku  zwiększenia  aktywności
fizycznej uczniów,

B . cała  społeczność  szkolna  współpracuje  z  innymi
organizacjami realizując zadania promujące zdrowie,

C . działalność  szkoły  jest  nadzorowana  przez  Kuratorium
Oświaty oraz Wydział Zdrowia,

D . Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  współpracuje  z
Ministerstwem  Zdrowia  w  realizacji  działań
prozdrowotnych.

Zadanie 50.
Wskaźniki umieralności i chorobowości obliczane są na podstawie
danych:

A.  GUS,
B.  Ministra Zdrowia,
C.  MZ i GUS,
D.  danych WHO.

Zadanie 51.
Którego  z  wymienionych działań  nie  można zaliczyć  bezpośrednio
do działań prozdrowotnych?

A.  analizy stanu zdrowia społeczeństwa,
B . podjęcia  działań  w  celu  zorganizowania  wysypiska

śmieci,
C . organizacji  festiwalu  piosenki  o  zdrowiu  dla

przedszkolaków,
D . wykonania  sprawozdania  rocznego  z  pracy  pielęgniarki

rodzinnej.

Zadanie 52.
W  fazie  działania  zakładu  opieki  zdrowotnej  pojęcie  produkt
oznacza:

A . l iczbę  operacji,  l iczbę  prześwietleń,  wykorzystanie
łóżek,

B.  działania medyczne,
C.  oznaki zdrowia i dobrego samopoczucia,
D . personel,  wyposażenie,  umiejętności,  działania

medyczne.



Zadanie 53.
Dokument äZdrowie 21ö określa:

A . rolę  samorządów  w  pozyskiwaniu  zdrowia  społeczności
lokalnej do 2001 roku,

B . 2 1  celów  polityki  zdrowotnej  krajów  członkowskich
Światowej Organizacji Zdrowia,

C . 2 1  zadań  polityki  zdrowotnej  krajów  członkowskich
Światowej Organizacji Zdrowia,

D . ujednolicenie  finansowania  świadczeń  zdrowotnych  do
2010 roku.

Zadanie 54.
D o  liczenia  danych  statystycznych  niezbędny  jest  program
komputerowy:

A.  Microsoft Excel,
B.  Microsoft Corell,
C .  Microsoft Word,
D.  Microsoft Power Point.

Zadanie 55.
Do istotnych cech public relations zaliczamy:

A.  stałość, wielorakość, trwałość,
B.  systematyczność, trwałość, ciągłość,
C.  systematyczność, stałość, poznawczość,
D.  chwilowość, ciągłość, układność.

Zadanie 56.
Jaką  strategię  należy  podjąć,  aby  działalność  w  zakresie  public
relations (PR) była skuteczna?

A . systematyczną, planową, podjętą i prowadzoną świadomie
przez organizację,

B . akcyjną,  realizowaną  zgodnie  z  założonymi  celami
organizacji,

C .  w zależności od potrzeb organizacji,
D . w  formie  tzw.  projektu  własnego,  realizowanego  np.

przez okres 2 lat.

Zadanie 57.
Opracowując  diagnozę  środowiskową  nie  zbierasz  danych
dotyczących:

A.  demografii,
B .  epidemiologii,
C .  zatrudnienia ogółem pracowników ochrony zdrowia,
D.  danych dotyczących skażenia powietrza i wody.



Zadanie 58.
Które dokumenty są podstawą działalności Wojewódzkiego Ośrodka
Promocji Zdrowia?

A.  ustawa o zakładach opieki zdrowotnej,
B.  ustawa o powszechnych ubezpieczeniach zdrowotnych,
C.  ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej,
D.  Narodowy Program Zdrowia.

Zadanie 59.
Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  nie  może  być  utworzony
przez:

A.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
B.  pracodawcę,
C.  spółkę nie mająca osobowości prawnej,
D.  kościół.

Zadanie 60.
Ukryte  generowanie  przez  ekspertów  z  danej  dziedziny  projekcji
i  ocen,  które  są  stosowane  i  wykorzystywane  przez  członków
grupy, to:

A .  zogniskowany wywiad grupowy,
B.  technika grup nominalnych,
C.  analiza portfelowa,
D.  analiza efektywności.

Zadanie 61.
Jakie  są  źródła  pozyskiwania  środków  finansowych  na  zadania
promocji zdrowia?

A.  podstawowa opieka zdrowotna,
B.  zakładowe organizacje związkowe,
C.  Narodowy Fundusz Zdrowia i budżet centralny,
D . budżet centralny, Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy,

stowarzyszenia i fundacje.

Zadanie 62.
Zespół  ds.  promocji  zdrowia  przy  Urzędzie  Wojewódzkim
organizuje  cykl  spotkań  dotyczących  walki  z  nadużywaniem
substancji  psychoaktywnych.Jakie  działania  najskuteczniej
rozpowszechnią informację o podjętym działaniu?

A.  informacja telefoniczna,
B.  ogłoszenie w lokalnej prasie,
C.  indywidualne zaproszenia,
D.  powiadomienie władz miasta.



Zadanie 63.
Komu samorząd  terytorialny  może  przyznać  dotację  na  zadania  z
zakresu promocji zdrowia?

A.  niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej,
B.  samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej,
C . prywatnej  indywidualnej  praktyce  pielęgniarek  lub

położnych,
D.  grupowej praktyce pielęgniarek/położnych.

Zadanie 64.
S P ZOZ może podpisać umowę na świadczenia zdrowotne z zakresu
promocji zdrowia z:

A .  niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej,
B.  publicznym zakładem opieki zdrowotnej,
C.  przychodnią /poradnią,
D . personelem  zatrudnionym  na  etacie  w  innym  zakładzie

opieki zdrowotnej.

Zadanie 65.
Dla  prowadzenia  działań  promujących  zdrowie  konieczne  są
zmiany:

A.  dotyczące zwiększenia wydajności pracy,
B.  dotyczące stylu zarządzania w siedlisku,
C.  w zakresie jakości i satysfakcji odbiorcy świadczeń,
D.  dotyczące warunków socjalnych pracowników.

Zadanie 66.
Który  z  wymienionych  elementów  nie  odzwierciedla  komunikacji
pionowej û äw dółö?

A.  doradzanie,
B.  sprawozdanie z postępu prac,
C.  ocena członków grupy,
D.  informowanie.

Zadanie 67.
Elementami  sprawnego  działania  w  zakresie  organizacji  i
zarządzania w promocji zdrowia są:

A.  planowanie i kontrola,
B . planowanie,  organizacja,  polecanie,  koordynowanie,

nadzór,
C.  organizowanie działań i kontrola,
D.  planowanie i koordynowanie działań.



Zadanie 68.
Jaką rolę spełnia koordynator ds. promocji zdrowia?

A.  organizuje i koordynuje działania prozdrowotne,
B . planuje  i  nadzoruje  realizację  działań

profilaktycznych,
C.  zarządza realizacja działań prozdrowotnych,
D.  zbiera dane dla jednostek nadrzędnych.

Zadanie 69.
Strategia  wdrażania  promocji  zdrowia  w  Szpitalu  Promujących
Zdrowie polega na:

A . planowaniu,  realizacji  i  monitorowaniu  działań,
wspieraniu działań prozdrowotnych w środowisku,

B.  realizacji Programu Szpital Promujący Zdrowie,
C . realizacji  założeń  NPZ  dotyczących  działalności

szpitala,
D . ewaluacji  działań  zalecanych  przez  Wojewódzki  Ośrodek

Promocji Zdrowia.

Zadanie 70.
Podstawowymi elementami marketingu są:

A.  produkt, zdrowie, przekaz,
B.  cena, miejsce, człowiek,
C.  produkt, cena, dystrybucja, promocja,
D.  promocja, sprzedaż, zdrowie, zysk.

Zadanie 71.
Który  z  obszarów  działań  nie  odzwierciedla  w  pełni  założeń
promocji zdrowia?

A.  organizacja nowych stanowisk pracy,
B.  organizacja środowisk sprzyjających zdrowie,
C.  wzmacnianie działań społeczeństwa na rzecz zdrowia,
D.  rozwijanie indywidualnych umiejętności zdrowotnych.

Zadanie 72.
Jakie  są  najważniejsze  etapy  w  tworzeniu  szkoły  promującej
zdrowie?

A . ustalenie  l isty  występujących  problemów,  rozwiązanie
problemów, sprawozdanie,

B . diagnoza  stanu  wyjściowego,  budowanie  planu  działań  i
ich ewaluacja, podejmowanie działań i ich ewaluacja,

C . wprowadzenie  rozwiązań  w  celu  usunięcia  istniejących
problemów,

D . sporządzenie  l isty  potrzeb  zgłaszanych  przez
pracowników szkoły.



Zadanie 73.
Jakie  są  charakterystyczne  cechy  szkół  zrzeszonych  w  Sieci
Szkół Promujących Zdrowie?

A . edukacja  zdrowotna  w  programie  nauczania  oraz  w
programie äukrytymö, współpraca szkoły ze społecznością
lokalną,

B.  uwzględnianie aspektów zdrowia w życiu uczniów,
C.  kształtowanie postaw zdrowotnych nauczycieli i uczniów,
D . organizowanie  spotkań  i  konkursów  o  tematyce

zdrowotnej.

Zadanie 74.
Poznanie  własnego  miasta  w  związku  z  Siecią  Zdrowych  Miast
związane jest:

A .  ze znajomością problemów zdrowotnych mieszkańców,
B.  z NPZ, dotyczy tylko problemów młodzieży,
C.  z powstaniem nowych szkół,
D.  z żadną z ww. wymienionych.

Zadanie 75.
Rozpoczynając pracę w Wojewódzkim Ośrodku Promocji Zdrowia, z
kim należy w pierwszej kolejności nawiązać współpracę?

A.  Kuratorem Oświaty i Wychowania danego województwa,
B . Wydziałem  Zdrowia  w  Urzędzie  Wojewódzkim  i  Urzędzie

Marszałkowskim, Kuratorem Oświaty,
C.  Wydziałem Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim,
D.  Wydziałem Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim.

Zadanie 76.
Cztery  podstawowe  reguły,  t j .  (1)  Nie  krytykuj  pomysłów;  (2)  Im
bardziej  oryginalne  pomysły,  tym  lepiej;  (3)  Trzeba  generować
dużą  i lość  pomysłów;  (4)  Łączenie  i  rozwijanie  myśli
wypowiedzianych  przez  innych  jest  bardzo  pożądane,  to
podstawowe reguły prowadzenia:

A.  badań ankietowych standaryzowanych,
B.  badań etnograficznych,
C.  wywiadów indywidualnych,
D.  żadne z powyższych.

Zadanie 77.
DRG û jest to skrót określający w języku polskim:

A.  jednorodne grupy pacjentów,
B.  grupy ryzyka zachorowania na określoną chorobę,
C.  grupy pacjentów przebywających w szpitalu,
D.  nierówności w zdrowiu.



Zadanie 78.
W  procesie  komunikacji  można  wyodrębnić  charakterystyczne
cechy.  Które  z  wymienionych  stwierdzeń  nie  odzwierciedla
aktywnej komunikacji?

A . komunikacja ma charakter społeczny, wymaga przynajmniej
dwóch osób,

B . proces komunikacji zakłada wzajemność, dwustronność, w
proces  ten  powinny  być  zaangażowane  aktywnie  dwie
strony,

C . komunikacja  nie  jest  oparta  tylko  na  słowach,
wykorzystujemy  w  niej  trzy  elementy:  język,  symbole  i
zachowania,

D . proces  komunikacji  osiąga  najwyższy  efekt  podczas
aktywnego zaangażowania lidera spotkania.

Zadanie 79.
Dokument äZdrowie 21ö obejmuje okres do:

A.  2010 roku,
B.  2015 roku,
C.  2020 roku,
D.  2050 roku.

Zadanie 80.
Jaki  jest  najważniejszy  element  oceny  wyników  działań
prozdrowotnych?

A.  ewaluacja podjętych działań,
B.  zgłoszenie szkoły do dalszej części programu,
C.  podsumowanie wydatków finansowych,
D.  w programie SzPZ nie podejmuje się żadnej oceny.

Zadanie 81.
W sprzedaży bezpośredniej kompetencje sprzedawcy powinny:

A.  być zgodne z polityką firmy,
B.  są indywidualną sprawą sprzedawcy,
C.  muszą być zgodne z wymaganiami rynku,
D.  muszą być zgodne z założeniami pracodawcy.

Zadanie 82.
Na czym polega koncepcja äsiedliska promującego zdrowieö?

A.  zwiększeniu liczby placówek oświatowych,
B . zorganizowaniu  konferencji  na  temat  zagrożeń

zdrowotnych,
C.  zmianie stylu kierowania,
D . zwiększeniu  liczby  niepublicznych  zakładów  opieki

zdrowotnej.



Zadanie 83.
Opracowany standard na potrzeby N ZOZ musi być:

A.  aktualny i rzetelny,
B.  dostępny,
C.  planowo wdrażany,
D.  czytelny.

Zadanie 84.
Szerokie  spektrum  działań  na  rzecz  promocji  zdrowia  wymaga
pełnienia  następujących  ról:  ekspert,  rzecznik,  osoba
umożliwiająca  (äenablerö)  i  l ider  zmiany  (äfacilitatorö).
Autorami tych propozycji są:

A.  Green i Kreuter,
B.  Grossmann i Scala,
C.  Fishbein i Ajzen,
D.  Rotter i Bandura.

Zadanie 85.
Która  z  wymienionych  metod  jest  sporadycznie  stosowana  w
badaniach  epidemiologicznych  służących  ocenie  stanu  zdrowia
społeczności lokalnej?

A.  analiza dokumentacji,
B.  wywiad kwestionariuszowy,
C.  obserwacja,
D.  eksperyment.

Zadanie 86.
Profilaktyka trzeciorzędowa dotyczy:

A.  całej zdrowej populacji,
B .  grupy zwiększonego ryzyka,
C.  osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
D.  osób z występującymi zaburzeniami zdrowia.

Zadanie 87.
D o  działalności  public  relations  (PR),  czyli  pielęgnowania
stosunków  organizacji  z  otoczeniem,  ważne  jest  to,  w  jaki
sposób  organizacja  jest  postrzegana  przez  otoczenie.
Funkcjonujący  w  odbiorze  społecznym  obraz  organizacji  jest
ważnym  elementem  określającym  punkt  wyjścia  dla  przyjętego
programu  PR.  Jednocześnie  jednym  z  celów  działalności  PR  jest
stworzenie  pozytywnego  ( i  zarazem  prawdziwego)  obrazu
organizacji.  Obraz  organizacji,  czyli  opinię  jaką  o  niej  i  je j
działaniach ma otoczenie tworzą el

A .  wizerunek i tożsamość,
B.  nazwa, symbol, znak,
C.  pracownicy, nazwa,
D.  logo.



Zadanie 88.
Ośrodka Promocji Zdrowia przy Urzędzie Rejonowym przeprowadza
badania  w  celu  określenia  priorytetowych  celów  dotyczących
zdrowia  środowiska  lokalnego  Rozpoczynając  działania
prozdrowotne, niezbędne są następujące elementy:

A.  rozplanowanie środków finansowych do realizacji zadań,
B.  monitorowanie programów zdrowia,
C . przeprowadzenie  konferencji  na  temat  äProfilaktyka

chorób nowotworowychö,
D . przeprowadzenie warsztatów tematycznych dla pracowników

Urzędu Rejonowego.

Zadanie 89.
Gdy jakaś pozytywna cecha człowieka opromienia swoim blaskiem
wszystkie  pozostałe  jego  cechy  i  decyduje  o  sposobie,  w  jakim
widziany jest on przez innych, jest to:

A .  technika obiaduö,
B.  zjawisko aureoli,
C.  efekt Wertera,
D.  skłonność do pławienia się w cudzej chwale.

Zadanie 90.
Powiatowy  koordynator  ds.  promocji  zdrowia  rozpoczyna  cykl
zajęć  z  zakresu  promocji  zdrowia  i  edukacji  zdrowotnej.  Program
przeznaczony  jest  dla  pielęgniarek  i  położnych.  Który  z
założonych celów jest celem priorytetowym dla tego cyklu zajęć?

A . przygotowanie  do  realizacji  zadań  z  zakresu  promocji
zdrowia i edukacji zdrowotnej pacjentów i ich rodzin,

B . kształtowanie  umiejętności  efektywnej  komunikacji
interpersonalnej,

C . przygotowanie  do  współpracy  ze  środkami  masowego
przekazu,

D . zaznajomienie  z  literaturą  związaną  z  promocją  zdrowia
i edukacją zdrowotną pacjentów.

Zadanie 91.
Cechy występowania chorobowości nie odnoszą się do:

A.  osób,
B.  czasu,
C.  miejsca,
D.  populacji.



Zadanie 92.
Technika udoskonalania decyzji grupowych poprzez zachęcanie do
swobodnej wymiany poglądów oraz eliminowanie krytycyzmu, to:

A.  technika grup nominalnych,
B.  grupa fokusowa,
C.  technika wywiadu bezpośredniego,
D.  burza mózgów.

Zadanie 93.
Zgodnie  ze  szczegółowymi  przepisami  ogłoszenie  na  świadczenia
zdrowotne powinno ukazać się:

A .  tylko w prasie lokalnej,
B.  w prasie,
C.  na tablicy ogłoszeń ZOZ,
D.  na tablicy ogłoszeń samorządu terytorialnego.

Zadanie 94.
Rozporządzenie  dotyczące  amortyzacji  ma  zastosowanie  tylko  w
stosunku do:

A.  Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej,
B.  Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
C.  państwowych osób prawnych,
D.  wszystkich podmiotów prowadzących działalność.

Zadanie 95.
Gdy ocenie efektów doradztwa zdrowotnego podlegają zastosowane
treści i  metody oraz ich stopień przystosowania do uwarunkowań
życia osoby wspomaganej w tym doradztwie, jest to kryterium:

A.  ułatwienia,
B.  indywidualizacji,
C .  zgodności,
D.  wzmocnienia.

Zadanie 96.
Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  powinien  być
zarejestrowanyw rejestrze:

A.  wojewody zakładów opieki zdrowotnej,
B.  gospodarczym zakładów opieki zdrowotnej,
C . prowadzonym  przez  samorządy  zawodowe  pielęgniarek  i

położnych,
D.  samorządu terytorialnego.



Zadanie 97.
Organizator  opieki  zdrowotnej  samorząd  terytorialny  zawiera
umowę z kierownikiem zakładu w oparciu o:

A.  kodeks pracy,
B.  umowę cywilno - prawną tzw. umowę menedżerską,
C.  o kodeks pracy lub umowę menedżerską,
D.  rejestr zakładów opieki zdrowotnej.

Zadanie 98.
Certyfikat jakości û (akredytację) û mogą otrzymać w Polsce:

A . wszystkie  zakłady  opieki  zdrowotnej,  praktyki
(lekarskie i pielęgniarskie),

B.  szpitale, przychodnie i poradnie,
C.  tylko szpitale,
D.  ZOZ tylko niepubliczne.

Zadanie 99.
Spółka akcyjna nie:

A .  działa kolegialnie,
B.  posiada rady,
C.  działa w oparciu o kodeks cywilny,
D.  działa w oparciu o kodeks handlowy.

Zadanie 100.
Analiza  efektywności  jest  jednym  z  ilościowych  narzędzi
wykorzystywanych  do  analizy  strategicznej  oraz  ustalania
priorytetów Prawdziwe jest stwierdzenie:

A . w  analizie  efektywności  dokonuje  się  oceny  zarówno
kosztów,  jak  i  efektów  zastosowania  danych  programów
zdrowotnych przy użyciu wielkości pieniężnych,

B . wpływ  danego  programu zdrowotnego  może  być  mierzony
przy  użyciu  kapitału  ludzkiego,  zachowanie  życia  lub
zdrowia  osoby  pracującej  powoduje  realizowanie  korzyści
zdrowotnych równych aktualnej  wartości  pomniejszonych
przyszłych zarobków tej osoby,

C . korzyści  zdrowotne  mierzone  są  wysokością  kwot,  jaką
poszczególne  osoby  są  w  stanie  zapłacić,  by  uniknąć
niezdolności do pracy czy śmierci,

D.  wyżej wymienione.



Zadanie 101.
W  pracy  koordynatora  zdrowia,  zmierzającej  do  rozpoznawania
potrzeb  zdrowotnych  społeczności  lokalnej  stosowane  są
następujące metody i narzędzia:

A.  ankieta i analiza dokumentacji,
B.  eksperyment,
C.  rozmowy indywidualne,
D.  metoda indywidualnego przypadku, pogadanki.

Zadanie 102.
System  komunikacji  wewnętrznej  pomiędzy  organizacją  a  je j
członkami nie wymaga:

A.  zaufania dla decyzji zarządu,
B.  postawy lojalności i solidarności z organizacja,
C.  poczucia odpowiedzialności za powodzenie organizacji,
D.  akceptacji dla działań samorządu zawodowego.

Zadanie 103.
Obraz  samego  siebie  wpływa  bezpośrednio  na  aktywność
komunikacyjną ludzi, składają się na to:

A.  autoidentyfikatory,
B.  autoewaluacje,
C.  przekonanie o swoich możliwościach,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 104.
Moderator, to osoba niezbędna w realizacji:

A .  badań etnograficznych,
B.  badań ankietowych standaryzowanych,
C.  indywidualnych wywiadów pogłębionych,
D.  zogniskowanych wywiadów grupowych.

Zadanie 105.
Co rozumie się przez pojęcie badań marketingowych:

A.  systematyczne gromadzenie danych i ich analizę,
B.  ocenę indywidualnych rozwiązań,
C . gromadzenie  informacji  na  podstawie  danych

statystycznych,
D.  analizę zysków i strat.



Zadanie 106.
Która z definicji obrazuje koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie?

A . jest  to  siedlisko,  w  którym  społeczność  szkolna  dba  o
swoje zdrowie,

B . jest  to  siedlisko,  w  którym  prowadzona  jest  edukacja
zdrowotna,

C . jest  to  siedlisko,  które  dba  o  zdrowie  własne  oraz
zdrowie społeczności lokalnej,

D . jest  to  siedlisko,  które  podejmuje  działania
prozdrowotne wewnątrz szkoły.

Zadanie 107.
W modelu edukacji zdrowotnej zorientowanej na chorobę autorstwa
Tannahilla proces edukowania służyć ma:

A . uświadamianiu  związku  między  czynnikami  ryzyka  a
możliwością wystąpienia choroby,

B . uświadamianiu  związku  między  czynnikami  ryzyka  a
namnażaniu zdrowia,

C . uświadamianiu  zdrowotnych  zagrożeń  związanych  z
czynnikiem ryzyka,

D . uświadamianiu  zdrowotnych  zagrożeń  występujących  w
środowisku człowieka.

Zadanie 108.
Spółka jawna działa w oparciu o kodeks:

A.  pracy,
B.  handlowy,
C.  karny,
D.  rodzinny.

Zadanie 109.
Które  zadanie,  jako  priorytetowe  powinien  podjąć  koordynator
zdrowia rozpoczynając pracę w szkole promującej zdrowie?

A . przygotowanie  nauczycieli  do  wdrażania  projektu,
przygotowanie materiałów dla szkół,

B.  opracowanie założeń i strategii projektu,
C . rozpropagowanie  idei  szkoły  promującej  zdrowie  wśród

całej społeczności szkolnej i lokalnej,
D . opracowanie programu wychowania zdrowotnego szkoły oraz

systemu  kształcenia  nauczycieli  w  zakresie  promocji
zdrowia.



Zadanie 110.
Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  ma  rozpocząć
działalność od 1 stycznia, w związku z tym:

A.  może zamieścić reklamę zakładu opieki zdrowotnej,
B . może tylko przekazywać ustną informację na temat swojej

działalności,
C.  nie wolno się mu reklamować,
D.  może się tylko reklamować w lokalnej prasie.

Zadanie 111.
Jakie  narzędzie  badawcze  zastosuje  promotor  zdrowia  w  celu
określenia zapotrzebowania na świadczenia prozdrowotne?

A.  analiza dokumentów, rozmowy indywidualne,
B.  analiza dokumentów, kwestionariusz ankiety,
C . kwestionariusz  ankiety,  analiza  dokumentów

epidemiologicznych,
D.  kwestionariusz wywiadu, analiza dokumentów.

Zadanie 112.
Obiektami kosztów (produktu) w ochronie zdrowia nie jest:

A .  porada,
B.  lek,
C.  wizyta (przyjęcie),
D.  system mieszany (case mix).

Zadanie 113.
Który  cel  nie  odpowiada  organizacji  stanowiska  ds.  promocji
zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakładzie opieki zdrowotnej?

A . tworzenie  zaplecza  koordynacyjnego  i  wspierającego
działania  w  zakresie  promocji  zdrowia  i  edukacji
zdrowotnej,

B . realizacja  Narodowego  Programu  Zdrowia  poprzez
merytoryczną współpracę z pełnomocnikiem ds. NPZ,

C . inicjowanie  działań  na  rzecz  promocji  zdrowia  na
terenie zakładu,

D . badania  statystyczne  oceniające  jakość  świadczonych
usług przez zakład opieki zdrowotnej.



Zadanie 114.
Które z podanych stwierdzeń jest fałszywe?

A . z  reguły  zgadzamy  się  spełniać  prośby  ludzi,  których
nie znamy i nie lubimy,

B . jedną  z  rzeczy  decydujących  o  sympatii  do  jakiejś  osoby
jest jej fizyczna atrakcyjność,

C . bardziej  lubimy  ludzi  podobnych  do  nas  samych  i
chętniej im ulegamy,

D . ludzie  mają  skłonność  do  negatywnej  reakcji,  na  tego,
kto przekazuje złą wiadomość.

Zadanie 115.
Jedną  z  trudności  komunikacyjnych  w  przekazie  informacji  jest
szum. Wyróżnia się trzy zasadnicze typy szumu: 1 . poznawczy, 2 .
społeczny,  3 .  emocjonalny.  W  sytuacji,  gdy  komunikuje  s ię
pacjentowi więcej niż jeden problem, pojawia się szum:

A.  poznawczy,
B.  społeczny,
C.  emocjonalny,
D.  żaden z powyższych.

Zadanie 116.
W  fazie  działania  zakładu  opieki  zdrowotnej  pojęcie  nakład
(wkład+proces) oznacza:

A . personel,  wyposażenie,  wiedzę,  umiejętności,  działania
medyczne,

B.  oznaki zdrowia i dobrego samopoczucia,
C.  działania medyczne,
D.  wykorzystanie łóżek, liczba przyjęć w poradni.

Zadanie 117.
Wymień działania promocji zdrowia:

A . przedsięwzięcie  polityczne  i  społeczne  wymagające
aktywności jednostek i grupy,

B.  edukacja zdrowotna środowiska lokalnego,
C . podejmowanie działań prozdrowotnych wśród pracowników

zakładu pracy,
D.  edukacja ekologiczna społeczeństwa.

Zadanie 118.
W  1986 roku odbyła się pierwsza Konferencja Promocji Zdrowia o
zasięgu ogólnoświatowym. Wynikiem tej konferencji był dokument:

A.  Karta Ottawska,
B.  Narodowy Program Zdrowia,
C.  Stanowisko,
D.  Rekomendacje.



Zadanie 119.
Idea Szpitala Promującego Zdrowie to:

A.  zapobieganie zakażeniom wewnątrzszpitalnym,
B.  zdrowy styl życia personelu pielęgniarskiego,
C . propagowanie  zdrowego  stylu  życia  pracowników szpitala

oraz pacjentów,
D.  profilaktyka chorób zakaźnych wśród pacjentów.

Zadanie 120.
Poczucie skuteczności, zwane wewnętrznym przekonaniem człowieka
o  jego  możliwości  zrealizowania  określonej  czynności,  która
prowadzi  do  zaplanowanego  wcześniej  rezultatu,  może  przynieść
następujące korzyści:

A .  poprawia samoocenę i sprzyja sukcesowi,
B.  pozwala przewidywać zdarzenia,
C . wpływa  na  stabilność  osiągniętej  już  zmiany  w

zachowaniu  i  zwiększa  szanse  osiągnięcia  końcowego
rezultatu,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 121.
Która  część  nie  jest  częścią  składową  mechanizmu
umożliwiającego właściwą współpracę wielosektorową?

A . proces  wielopoziomowego  planowania  (od  centralnego  do
lokalnego włącznie),

B.  centralizacja decyzji dotycząca środków finansowych,
C . tworzenia  odpowiednich  agend  formułujących,

wdrażających  i  umacniających  istniejące  formy
współpracy,

D.  decentralizacja decyzji administracyjnych.

Zadanie 122.
Jakie  działania  podejmują  pracownicy  stacji  sanitarno  -
epidemiologicznej w dziedzinie promocji zdrowia?

A.  nadzór sanitarny placówek oświatowych,
B.  nadzór sanitarny placówek służby zdrowia,
C . postępowanie  administracyjne  w  przypadku  naruszenia

obowiązujących przepisów,
D . nadzór  nad  realizacją  ogólnopolskich  programów

profilaktycznych.



Zadanie 123.
W  opracowywanym  regulaminie  płac  dla  w/w  ośrodka  promocji
zdrowia zastosujesz:

A . zasady  płac  opracowane  w  rozporządzeniu  Ministra
Zdrowia z 1999 roku,

B . własne  kryteria  wynagradzania  z  własnej  siatki  płac,
zgodnie z kodeksem pracy,

C.  wg wytycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej,
D . w g  wytycznych  dotyczących  stawek  wynagradzania  z

kodeksu pracy.

Zadanie 124.
W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) powołano stanowisko pracy
promotora zdrowia.Powołany promotor zdrowia najpierw rozpocznie
współpracę z:

A .  dyrektorem POZ,
B.  wydziałem ds. zdrowia przy urzędzie miasta,
C.  dyrektorami NZOZ,
D.  międzysektorowym zespołem ds. promocji zdrowia.

Zadanie 125.
W  celu uzyskania informacji  na  temat,  jak  środowisko kulturowe
wpływa na jednostkę lub grupę należy zastosować:

A.  badania ankietowe,
B.  badania etnograficzne,
C.  obserwację zachowań,
D.  zogniskowane wywiady grupowe.

Zadanie 126.
Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  nie  może
otrzymać dotacji m.in. na:

A . realizację  zadań  w  zakresie  zapobiegania  chorobom,
urazom,

B.  programy z zakresu promocji zdrowia,
C.  kształcenie osób wykonujących zawody medyczne,
D.  dofinansowanie uposażeń tylko pracowników medycznych.

Zadanie 127.
Źródłem finansowania promocji zdrowia w niepublicznym zakładzie
opieki zdrowotnej nie jest:

A .  dotacja samorządu,
B.  darowizna,
C.  umowa z NFZ,
D . umowa  z  samodzielnym  publicznym  zakładem  opieki

zdrowotnej.



Zadanie 128.
Działania  najbardziej  skuteczne  w  realizacji  zadań  promujących
zdrowie  podejmowane  przez  organizacje  udzielające  świadczeń
zdrowotnych są ukierunkowane na:

A.  zdrowie pacjentów,
B.  zdrowie personelu,
C.  zdrowie pacjentów i personelu,
D.  eliminację chorób wśród pacjentów i personelu.

Zadanie 129.
Uchwałę  o  powołaniu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej  Promocji  Zdrowia  z  dotychczasowych  struktur
podejmuje:

A.  tylko samorząd województwa,
B.  tylko samorząd powiatu,
C.  tylko samorząd gminy,
D.  organ założycielski.

Zadanie 130.
Programy wdrożeniowe w Unii Europejskiej to programy:

A.  z zakresu zdrowia publicznego,
B.  dla przewlekle chorych,
C.  szczepień,
D.  rozwoju systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.

Zadanie 131.
Współpraca międzysektorowa oznacza współpracę na poziomie:

A.  centralnym,
B.  wojewódzkim,
C.  gminnym,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 132.
Która  organizacja  wytycza  główne  kierunki  polityki  zdrowotnej
na świecie?

A.  Organizacja Narodów Zjednoczonych,
B.  Światowa Organizacja Zdrowia,
C.  Światowa Wspólnota Gospodarcza,
D.  Unia Europejska.

Zadanie 133.
Najbardziej  efektownym  mechanizmem  finansowania  opieki
zdrowotnej w szpitalach jest:

A .  DRG,
B.  finansowanie äna głowę mieszkańcaö,
C.  hospitalizacja,
D.  system mieszany.



Zadanie 134.
Konstruując umowę cywilno û prawną z samorządem terytorialnym
opierasz się o:

A .  kodeks pracy oraz ustawę o ZOZ,
B.  kodeks cywilny oraz ustawę o ZOZ,
C . ustawę  o  puz,  (publicznych  ubezpieczeniach

zdrowotnych),
D.  ustawę o samorządzie terytorialnym.

Zadanie 135.
Powołany  zespół  ds.  promocji  zdrowia  swoją  działalność  opiera
na założeniach:

A.  ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
B.  ustawy o stowarzyszeniach,
C.  Karty Ottawskiej,
D.  Narodowego Programu Zdrowia.



PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA DLA POŁOŻNYCH
TEST NR 322313
GRUPA 1
Zadanie 1.
Przygotowując  pacjentkę  do  zabiegu  histeroskopii  należy
wykonać:

A.  test z gonadoliberyną (GnRH),
B.  rtg klatki piersiowej,
C.  biocenozę pochwy,
D.  diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy.

Zadanie 2.
W wychowaniu dziecka istotną rolę odgrywa:

A.  zapewnienie zorganizowanego, codziennego życia,
B.  przypominanie o nakazach i zakazach rodzicielskich,
C.  stawianie rozsądnych wymagań i ograniczeń,
D.  znajomość praw rozwojowych dziecka i adolescenta.

Zadanie 3.
Do niewerbalnych aktów komunikacyjnych, zalicza się:

A . gestykulację,  wyraz  mimiczny  twarzy,  dotyk  i  kontakt
fizyczny,

B . wygląd  fizyczny,  dźwięki  paralingwistyczne,  kanał
wokalny,

C . spojrzenia  i  wymianę  spojrzeń,  dystans  fizyczny  między
rozmówcami,  pozycję  ciała  w  trakcie  rozmowy,
organizację środowiska,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 4.
Dyspareunia to:

A.  bolesne stosunki płciowe,
B.  utrudnione oddawanie kału,
C.  brak czynnej tkanki rozrodczej,
D.  zaburzenia orgazmu.

Zadanie 5.
N a  i le  czasu  przed  głównym  posiłkiem  należy  podać  insulinę
Humulin R?

A.  1 godzinę przed głównym posiłkiem,
B.  na 0,5 godziny przed głównym posiłkiem,
C.  na 15 minut przed głównym posiłkiem,
D.  bezpośrednio przed głównym posiłkiem.



Zadanie 6.
Przyjmowanie kwasu foliowego przed ciążą i we wczesnym okresie
jej trwania:

A . zmniejsza  ryzyko  wystąpienia  u  dziecka  przepukliny
rdzeniowej,

B.  zmniejsza ryzyko wystąpienia wad genetycznych,
C . przyspiesza rozwój  łożyska we  wczesnym okresie  rozwoju

ciąży,
D.  zapobiega krwawieniom we wczesnym okresie ciąży.

Zadanie 7.
Odzwierciedlanie  to  narzędzie  aktywnego  słuchania,  które  polega
na:

A . dopasowywaniu się do świata wewnętrznego i zewnętrznego
rozmówcy,

B . skrótowym  powtarzaniu  rozmowy  fragmentu  wypowiedzi
rozmówcy  w  celu  sprawdzenia  czy  dobrze  został
zrozumiany jego komunikat,

C . umiejętności rozpoznawania różnego rodzaju przeszkód w
skutecznym komunikowaniu się,

D . umiejętności  wyrażania  własnych  potrzeb,  motywów
decyzji, uczuć oraz opinii.

Zadanie 8.
O  trudnej  sytuacji  materialnej  rodziny  powinna  być  przede
wszystkim powiadomiona:

A.  społeczność lokalna,
B.  opieka społeczna,
C.  parafia,
D.  gmina.

Zadanie 9.
Wśród czynników wpływających na strukturę potrzeb zdrowotnych
ludności  wymienia  się  czynniki  demograficzne,  zwłaszcza
informujące o:

A.  strukturze ludności wg płci i wieku,
B.  gęstości zaludnienia,
C.  rozmiarach migracji ludności,
D.  zróżnicowanych normach kulturowych.



Zadanie 10.
Celem poradnictwa na rzecz promocji zdrowia jest:

A . umożliwienie  pacjentom  dokonywania  zmian  w  różnych
obszarach życia w zakresie postaw,

B.  pobudzenie pacjenta do samopomocy,
C . wspieranie  pacjenta  w  podejmowaniu  przez  niego  coraz

większej kontroli nad własnym życiem,
D.  wszystkie wymienione odpowiedzi.

Zadanie 11.
Niedorozwinięta  macica  z  hipoplastycznymi jajowodami,  obecność
dwóch włóknistych pasemek jajnikowych oraz kariotyp 45 XO jest
diagnozowany jako:

A.  pseudohermafrodytyzm żeński,
B.  zespół Tunera,
C.  zespól Steina û Leventhala,
D.  dysgenezja typu turnerowskiego.

Zadanie 12.
Wskazaniem do histeroskopii może być:

A.  niedrożność jajowodów,
B.  brak miesiączkowania,
C.  przewlekłe bóle w miednicy,
D . ocena  endometrium  przed  leczeniem  hormonalnym  i  po

leczeniu.

Zadanie 13.
Jaka  argumentacja  jest  najwłaściwsza  w  celu  przekonania
pacjentki  by  äprzygotowałaö  swój  organizm  do  ciąży  zanim
zdecyduje się na dziecko?

A . opisanie  rodzaju  defektów  mogących  wystąpić  u  dzieci  z
powodu zaniedbań zdrowotnych przed ciążą i w czasie je j
trwania,

B . położenie  nacisku  na  nieodwracalność  zmian  jeśli  zbyt
późno  lub  dopiero  po  zajściu  w  ciążę  podejmie  się
działania prozdrowotne,

C . wskazywanie  na  korzyści  płynące  z  poczęcia  dziecka  w
optymalnych warunkach zdrowotnych matki,

D . odwoływanie  się  do  odpowiedzialności  matki  za  poczęte
dziecko.



Zadanie 14.
W  socjologicznych  analizach  funkcji  rodziny,  priorytetową  rolę
przypisuje się funkcji:

A .  opiekuńczej,
B.  ekonomicznej,
C.  edukacyjnej,
D.  prokreacyjnej.

Zadanie 15.
W  rodzinie  dysfunkcjonalnej  najbardziej  traumatyzujące
znaczenie przypisuje się funkcji:

A .  emocjonalno û ekspresyjnej,
B.  materialno û zabezpieczającej,
C.  socjalizacyjno û wychowawczej,
D.  opiekuńczo û zabezpieczającej.

Zadanie 16.
Jakie  ułożenie  ciała  jest  zalecane  dla  ciężarnej  podczas
odpoczynku?

A.  układanie się do snu i wypoczynku na lewym boku,
B . podkładanie  podczas  leżenia  na  wznak  pod  okolicę

lędźwiową wałka lub miękkiej poduszki,
C.  układania głowy wyżej podczas leżenia na wznak,
D . podczas leżenia na wznak podkładania pod nogi poduszki

lub wałka w celu poprawienia dotlenienia organizmu.

Zadanie 17.
Dziecko  matki  z  HIV  seropozytywnej  do  czasu  wykluczenia  jego
zakażenia powinno być poddane tylko szczepieniu:

A.  BCG,
B.  WZW B,
C.  różyczką,
D.  polio.

Zadanie 18.
D o  szpitala  miejskiego  w  celu  odbycia  porodu  zgłosiła  s ię
23-letnia  kobieta  zakażona  wirusem  HIV.  Najskuteczniejszym
sposobem zabezpieczenia się przed zakażeniem podczas pracy przy
rodzącej jest:

A .  stosowanie środków ochrony osobistej,
B.  dezynfekcja wielokrotnie używanego sprzętu,
C.  zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
D.  kontrolowanie procesu sterylizacji.



Zadanie 19.
Ciężarna  z  cukrzycą  stosując  się  do  zasad  prowadzenia
prawidłowego trybu życia powinna:

A . ograniczyć  ruch  i  maksymalnie  dużo  wypoczywać,  by  nie
zużywać  dużej  i lości  energii  i  nie  doprowadzić  do
hipoglikemii,

B . zachować  aktywność  fizyczną  i  dużo  ćwiczyć,  by  nie
dopuścić do nadmiernego przyrostu masy ciała,

C . koniecznie brać udział w ćwiczeniach grupowych w szkole
rodzenia pod fachowym nadzorem,

D . stosować  umiarkowany  ruch  w  granicach  tolerancji
wysiłku, zapewniający sprawność fizyczną.

Zadanie 20.
Porada udzielana pacjentowi powinna mieć następujące cechy:

A.  powinna być ogólnikowa,
B . powinna  wypływać  z  doświadczenia  życiowego  osoby

udzielającej porady,
C.  nie musi być akceptowana przez radzącego się,
D . powinna  być  jasna,  oparta  na  sprawdzonej  wiedzy

naukowej.

Zadanie 21.
Jak  może  postąpić  położna  wobec  pacjentki,  którą  podejrzewa  o
psychozę porodową?

A.  otoczyć ją stałą opieką jak ciężko chorą,
B.  zaproponować elementarną pomoc psychoterapeutyczną,
C.  zalecić wypoczynek fizyczny i psychiczny,
D . pomóc  w  podjęciu  decyzji  o  zgłoszeniu  się  do  lekarza

psychiatry.

Zadanie 22.
Do symptomów wypalenia zawodowego NIE zalicza się:

A .  dużej niechęci do chodzenia do pracy,
B.  pozytywnych uczuć w stosunku do pacjentów,
C.  unikania rozmów o pracy z współpracownikami,
D.  uczucia zmęczenia i częstych bólów głowy.

Zadanie 23.
Dysfunkcjonalność rodziny rozpoznaje się na podstawie:

A.  kryteriów społeczno û środowiskowych,
B.  wywiadu i analizy dokumentacji,
C.  widocznych zmian w strukturze rodziny,
D.  rozmowy, wywiadu i obserwacji.



Zadanie 24.
Jakimi  działaniami  należy  zakończyć  proces  edukacji  zdrowotnej
prowadzony  w  oddziale  w  dzień  wypisu  ze  szpitala  pacjentki  w
25. tyg. ciąży, chorującej na cukrzycę?

A . poinstruowanie  jak  korzystać  z  tabel  kaloryczności
produktów żywnościowych,

B . dostarczenie  broszur  i  l iteratury  dotyczącej  życia
człowieka  z  cukrzycą,  z  zaleceniem korzystania  z  nich  w
domu,

C . oceną  stopnia  osiągniętej  wiedzy  i  skorygowaniem
ewentualnych błędów w zrozumieniu informacji,

D . pogadankę  podsumowującą  oraz  uzupełniającą  wiedzę  i
informacje przekazane wcześniej.

Zadanie 25.
Niedobór  jakiego  związku  mineralnego  zwiększa  częstość
występowania  u  dzieci  wad  wrodzonych  oraz  zaburzeń  funkcji
intelektualnych i motorycznych:

A.  jodu,
B.  magnezu,
C.  wapnia,
D.  cynku.

Zadanie 26.
Niedobór wapnia w diecie ciężarnej zwiększa ryzyko wystąpienia:

A.  niedokrwistości,
B.  małej masy urodzeniowej noworodka,
C.  atonicznych krwawień macicy,
D.  nadciśnienia ciążowego i porodu przedwczesnego.

Zadanie 27.
Zalecenia  dotyczące  całkowitego  przyrostu  masy  ciała  podczas
ciąży  w  odniesieniu  do  wartości  BMI  sprzed  zajścia  w  ciążę
mówią,  i ż  przy  BMI  19,8-26,0  przyrost  masy  ciała  w  czasie  ciąży
powinien wynieść:

A.  >7 kg,
B.  7-10 kg,
C.  11,5-16 kg,
D.  < 18 kg.

Zadanie 28.
W  pierwszych  dobach  po  operacjach  ginekologicznych  na  stan
psychoemocjonalny pacjentek najbardziej wpływa:

A.  pomoc w zmianie pozycji ciała,
B.  zwalczanie bólu pooperacyjnego,
C.  dopilnowanie rytmu snu i odpoczynku,
D.  przekazanie wiedzy o higienie rany pooperacyjnej.



Zadanie 29.
Czy  masa  ciała  kobiety  przed  zajściem  w  ciążę  ma  wpływ  na
przebieg ciąży?

A.  nie,
B.  tak,
C.  tak, ale niewielki,
D . tak,  ale  tylko  wówczas,  gdy  kobieta  jest  po  35  roku

życia.

Zadanie 30.
Badanie kolposkopowe pozwala na ocenę:

A.  nabłonka szyjki macicy,
B.  kanału szyjki macicy,
C.  nabłonka szyjki macicy i kanału szyjki macicy,
D . nabłonka  szyjki  macicy,  kanału  szyjki  macicy  oraz

endometrium.

Zadanie 31.
Położnica  jest  w  I I  dobie  po  porodzie  fizjologicznym.  Położna
uczy  pacjentkę  prawidłowej  techniki  karmienia  dziecka.  Jak
powinna  postępować  położnica  w  celu  zapewnienia  optymalnego
przyrostu pokarmu?

A.  systematycznie opróżniać piersi po każdym karmieniu,
B . podczas  karmienia  przystawiać  dziecko  wyłącznie  do

jednej  piersi,  tak  by  opróżniona  pierś  nabierała
pokarmu,

C . przystawić  dziecko  do  obu  piersi  w  czasie  jednego
karmienia,  jeśl i  dziecko  opróżni  jedną  pierś  do  końca
podać drugą,

D.  przyjmować dużą ilość płynów do picia.

Zadanie 32.
Najczęstszą przyczyną przewlekłych zespołów bólowych w miednicy
mniejszej jest/są:

A.  anomalie anatomiczne narządu rodnego,
B.  stany zapalne,
C.  zrosty pozapalne i pooperacyjne,
D.  endometrioza.

Zadanie 33.
Popyt, wyznaczany jest przez wiele czynników pozaekonomicznych,
których największy udział przypisuje się:

A .  polityce ludnościowej państwa,
B.  potrzebom i postawom konsumentów,
C.  ustalonym tradycjom w obszarze zapotrzebowania,
D.  atrakcyjności danego sektora usług.



Zadanie 34.
Kobieta,  lat  24,  w  18.  tygodniu  ciąży  uczęszcza  na  zajęcia  w
szkole  rodzenia.  Jest  to  je j  pierwsza  ciąża.  Ciężarna  skarży
się,  że  podczas  ćwiczeń  na  zajęciach  grupowych  często  odczuwa
bolesne  skurcze  łydek.  W  jaki  sposób  należy  postąpić  w
przypadku występowania kurczu łydek?

A . zgiąć  grzbietowo  stopę  przy  wyprostowanej  w  stawie
kolanowym kończynie,

B . szybko rozmasować bolesną kończynę i unieść ją powyżej
tułowia,

C . ugiąć  kończynę  w  stawie  kolanowym  i  wykonać  kilku
ruchów kolistych stopą,

D . przyjąć postawę pionową i wykonywać naprzemienne ruchy
palcami stopy.

Zadanie 35.
Silnie rozwinięte poczucie koherencji:

A . sprzyja  negatywnym  emocjom  i  patologii  typu
depresyjność i lęk,

B.  cechuje osoby deklarujące zachowania antyzdrowotne,
C . wpływa  pozytywnie  na  zdrowie,  efektywność  radzenia

sobie że stresorami oraz warunkuje ich ocenę pierwotną,
D.  charakteryzuje osoby z zahamowaniem społecznym.

Zadanie 36.
Która  z  wymienionych  sytuacji  jest  niepokojąca  i  powinna
skłonić ciężarną do zgłoszenia się do lekarza?

A.  wystąpienie w ciągu godziny mniej niż 8 ruchów płodu,
B . wystąpienie  w  ciągu  godziny  więcej  niż  kilkunastu

ruchów płodu,
C . brak  ruchów  przez  kilka  godzin  po  okresie  bardzo

gwałtownych ruchów płodu,
D.  zmniejszenie natężenia ruchów płodu.

Zadanie 37.
Udzielenie  informacji  i  umożliwienie  kontaktu  podopiecznej  z
grupami  wsparcia,  z  osobami  mającymi  podobne  problemy
zdrowotne, np. Stowarzyszeniem Amazonek, to rodzaj poradnictwa:

A.  rozwijającego,
B.  wspomagającego,
C.  chroniącego,
D.  leczącego.



Zadanie 38.
Jaką  zasadę  w  pielęgnowaniu  skóry  chorych  na  cukrzycę  uznaje
się za najważniejszą?

A.  stosowanie środków myjących o obniżonym pH,
B . dbanie  o  prawidłowe,  ukrwienie  skóry  przez  energiczne

je j  wycieranie  po  każdej  kąpieli  i  przeprowadzenie
masażu,

C.  niedopuszczenie do uszkodzeń i zranień skóry,
D.  utrzymanie właściwej wilgotności skóry.

Zadanie 39.
Jaki  sposób  postępowania  powinna  zalecić  położna  ciężarnej
kobiecie  w  celu  zlikwidowania  lub  zmniejszenia  porannych
nudności i wymiotów?

A . przyjmowanie  większej  i lości  płynów,  aby  nie  dopuścić
do odwodnienia,

B . wypijanie  rano  przed  wstaniem  z  łóżka  szklanki
przegotowanej wody,

C . zjadanie  rano  przed  wstaniem  z  łóżka  sucharka  lub
herbatnika,

D.  stosowanie preparatów doustnych z dwuwęglanem sodu.

Zadanie 40.
Źródłem finansowania promocji zdrowia w niepublicznym zakładzie
opieki zdrowotnej NIE jest:

A .  dotacja samorządu,
B.  darowizna,
C.  umowa z NFZ,
D . umowa  z  samodzielnym  publicznym  zakładem  opieki

zdrowotnej.

Zadanie 41.
Grupy samopomocy rodzinie dziecka niepełnosprawnego pozwalają
na:

A . mobilizację  zespołu  terapeutycznego  do  oddziaływań
leczniczych.

B.  lepszą pracę z dzieckiem niepełnosprawnym.
C.  poznanie innych sposobów rehabilitacji.
D . zmniejszenie  poczucia  bezradności  w  opiece  nad

dzieckiem.



Zadanie 42.
Istotą badań pilotażowych jest:

A . ocena  osób  badanych  pod  względem  określonych  cech
zachowania na skali kilkustopniowej,

B . gromadzenie danych w bezpośrednim kontakcie z osobami
badanymi,

C . upewnienie  się,  że  ustalone  narzędzia  badawcze  pozwolą
n a  zebranie  danych  dających  odpowiedź  na  postawione
problemy badawcze,

D . systematyczne rejestrowanie zachowań osoby obserwowanej
oraz interpretacja uzyskanych wyników.

Zadanie 43.
Rodzina,  w  której  stwierdza  się  krzywdzenie  dziecka  powinna  w
pierwszym rzędzie otrzymać wsparcie:

A .  materialno-ekonomiczne,
B.  instytucjonalne,
C.  psychologiczne,
D.  środowiskowo-rodzinne.

Zadanie 44.
Głównym celem edukacji pacjentki w I okresie porodu jest:

A . stworzenie optymalnych warunków i atmosfery do odbycia
porodu i skrócenia czasu jego trwania,

B.  nauczenie prawidłowego sposobu oddychania i parcia,
C.  wzbudzenie aktywnej postawy i gotowości do współpracy,
D.  nawiązanie właściwego kontaktu z rodzącą.

Zadanie 45.
Obniżenie  przedniej  ściany  pochwy  z  uwypukleniem  ściany
pęcherza  moczowego  w  zaburzeniach  statyki  narządów  miednicy
mniejszej nazywamy:

A.  rectocoele,
B.  cystocoele,
C.  hysterocoele,
D.  enterocoele.

Zadanie 46.
Psychoterapia to:

A.  udzielanie porad i pomocy w wytrwaniu w trzeźwości,
B.  uświadomienie przyczyn choroby i jej następstw,
C . systematyczny  i  celowy  sposób  leczenia  za  pomocą

środków psychologicznych,
D . uczenie  pacjenta  zachowania  zgodnego  ze  społecznym

systemem wartości.



Zadanie 47.
Gdy jakaś pozytywna cecha człowieka opromienia swoim blaskiem
wszystkie  pozostałe  jego  cechy  i  decyduje  o  sposobie,  w  jakim
widziany jest on przez innych, jest to:

A .  ätechnika obiaduö,
B.  zjawisko aureoli,
C.  efekt Wertera,
D.  skłonność do pławienia się w cudzej chwale.

Zadanie 48.
Odma podskórna należy do powikłań towarzyszących:

A.  ultrasonografii,
B .  histeroskopii,
C.  laparoskopii,
D.  kontroli jamy macicy.

Zadanie 49.
Jakie znaczenie dla dziecka ma obecność ojca w rodzinie?

A.  uczy jak sobie radzić w życiu,
B.  pozwala być silnym i dobrym,
C.  jest przewodnikiem w rozwoju społecznym dziecka,
D.  pozwala dorastać dziecku bez nadmiernej ingerencji.

Zadanie 50.
P o poronieniu, kobieta może podejmować próby zajścia w kolejną
ciążę po:

A.  6 miesiącach od poronienia,
B.  3 miesiącach od poronienia,
C.  1 miesiącu od poronienia,
D.  wystąpieniu pierwszej po poronieniu miesiączki.

Zadanie 51.
Płodowy zespół alkoholowy cechuje się:

A .  wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu,
B . wewnątrzmacicznym  zahamowaniem  wzrostu  płodu,

mikrocefalią,
C . wewnątrzmacicznym  zahamowaniem  wzrostu  płodu,

mikrocefalią, dysmorfizmem,
D . wewnątrzmacicznym  zahamowaniem  wzrostu  płodu,

mikrocefalią,  dysmorfizmem,  zaburzeniami  rozwoju
psychicznego dziecka.



Zadanie 52.
Wykonywanie  zawodu  położnej  polega  na  udzielaniu  niektórych
świadczeń  zdrowotnych,  w  tym  między  innymi  na  prowadzeniu
działalności edukacyjno-zdrowotnej, w zakresie:

A . przyjmowania  porodów  naturalnych,  prowadzenia  porodu
fizjologicznego,  monitorowania  płodu  z  zastosowaniem
aparatury medycznej,

B . przygotowania  do  życia  w  rodzinie,  metod  planowania
rodziny,  oraz  ochrony  macierzyństwa  i  ojcowstwa,  a
także  przygotowania  do  rodzicielstwa  i  pełnego
przygotowania  do  urodzenia  dziecka,  łącznie  z
poradnictwem na temat higieny i żywienia,

C . sprawowania  opieki  nad  matką  i  noworodkiem,  badania
noworodków i podejmowania niezbędnych działań w razie
potrzeby,

D . rozpoznawania  u  matki  i  dziecka  objawów
nieprawidłowości wymagających skierownai do lekarza.

Zadanie 53.
O d  jakiego  momentu  kobieta,  która  pragnie  urodzić  dziecko
powinna  zadbać  o  prawidłowe  odżywianie,  jeśl i  stwierdzono  u
niej niedobory żywieniowe?

A.  na 4-6 miesięcy przed planowaną ciążą,
B.  od momentu podjęcia prób zajścia w ciążę,
C.  od poczęcia dziecka,
D.  na 1-2 miesiące przed planowaną ciążą.

Zadanie 54.
Położna może przekonać matkę dziecka z niepełnosprawnością do
racjonalnych działań przez:

A . wspieranie  matki  w  samodzielności  rozwiązywania
trudności,

B.  ukazanie błędów, które w przyszłości należy ominąć,
C . zapoznanie z informacjami dotyczącymi choroby dziecka i

wynikającymi z tego problemów,
D . kształtowanie  postawy  akceptacji  i  pokazania

perspektywy godnego życia dziecka i całej rodziny.

Zadanie 55.
Sytuacja,  w  której  dziecko  staje  s ię  ofiarą  wywołanej  lub
wymyślonej  przez  rodziców  choroby  i  często  jest  poddawane
niepotrzebnym  badaniom  diagnostycznym,  a  czasami  również
leczeniu to:

A.  zespół Blooma,
B.  zespół Mⁿnchhausena,
C.  zespół Gilberta,
D.  zespół Aspergera.



Zadanie 56.
Za krzywdzenie dziecka uważa się:

A . wywieranie  tylko  presji  moralnej  i  psychicznej  na
dziecko,

B.  niezamierzone szkodliwe działanie osoby dorosłej,
C.  nadmierny udział dziecka w życiu dorosłych,
D . z łe  obchodzenie  się,  gnębienie  dziecka,  brak  opieki  nad

nim.

Zadanie 57.
Plan  opieki  prenatalnej  i  plan  porodu  powinien  być  ustalony
przez:

A.  osobę sprawującą opiekę nad ciężarną,
B.  ciężarną,
C . osobę  sprawującą  opiekę  nad  ciężarną  oraz  przez

ciężarną,
D . ciężarną,  położną  i  lekarza  pracujących  na  sal i

porodowej.

Zadanie 58.
Jednym  z  najważniejszych  celów  wczesnego  uruchamiania  i
rehabilitacji pooperacyjnej jest:

A .  oddalenie myśli o cierpieniu,
B.  zwiększenie zadowolenia pacjentki z opieki,
C.  zapobieganie powikłaniom zakrzepowo û zatorowym,
D.  zwiększenie efektywności leczenia.

Zadanie 59.
Podczas wywiadu z pacjentem, na początku rozmowy zalecane formy
zadawanych pytań, to pytania:

A.  otwarte,
B.  zamknięte,
C.  sugerujące,
D.  alternatywne.

Zadanie 60.
Zaćma,  głuchota,  przetrwały  przewód  tętniczy,  opóźnienie
rozwoju umysłowego i  spowolnienie wzrastania płodu to anomalie
występujące u płodu związane z:

A .  zakażeniem różyczką,
B.  zakażeniem toksoplazmozą,
C.  niedoborem jodu podczas ciąży,
D.  niedoborem folianów w czasie ciąży.



Zadanie 61.
Najważniejszym  celem  edukacji  zdrowotnej  wobec  rodziny
dysfunkcjonalnej jest:

A . uświadomienie  rodzinie  je j  udziału  w  powstawaniu
zaburzeń,

B.  nauczenie rodziny kontroli nad stanem swojego zdrowia,
C . dostarczenie  informacji  o  mechanizmach  dysfunkcji

rodziny,
D.  przeprowadzenie terapii wglądowej i interwencyjnej.

Zadanie 62.
Uporczywy świąd i serowate upławy to objawy:

A.  bakteryjnego zapalenia pochwy,
B.  drożdżakowego zapalenia pochwy,
C.  rzęsistkowicy,
D.  zapalenia gruczołu przedsionkowego większego.

Zadanie 63.
Mini pigułka może być stosowana u kobiet karmiących, ponieważ:

A . zawiera  bardzo  małą  i lość  estrogenów,  które  są
nieszkodliwe dla niemowlęcia,

B.  nie zawiera gestagenów,
C . bardzo mała i lość estrogenów przechodzi z mlekiem matki

d o  organizmu  dziecka,  estrogeny  te  nie  mają  wpływu  na
zdrowie niemowlęcia,

D . d o  mleka  matki  przechodzi  śladowa  i lość  gestagenów,
które nie mają wpływu na zdrowie niemowlęcia.

Zadanie 64.
Kłykciny  kończyste  występują  w  klinicznym  stadium  zakażenia
dróg rodnych wywołanego przez:

A.  chlamydię,
B.  wirusa opryszczki,
C.  mikoplazmy,
D.  wirusa brodawczaka ludzkiego.

Zadanie 65.
Wiek ginekologiczny liczony jest od momentu:

A.  pubarche,
B.  menarche,
C.  thelarche,
D.  urodzenia dziecka.



Zadanie 66.
Krwawienia czynnościowe związane z zaburzeniami hormonalnymi
dotyczą kobiet będących w wieku:

A.  kilku lat po menarche,
B.  rozrodczym,
C.  okołomenopauzalnym,
D.  pomenopauzalnym.

Zadanie 67.
Zazwyczaj  zapotrzebowanie  na  insulinę  u  kobiety  chorej  na
cukrzycę po porodzie:

A .  zwiększa się,
B.  zmniejsza się,
C.  nie zmienia się,
D.  po porodzie nie ma potrzeby stosowania insuliny.

Zadanie 68.
Położna  pełniąc  rolę  edukatora  zdrowia  powinna  być  przede
wszystkim:

A.  ekspertem w danej dziedzinie medycyny,
B.  profesjonalistą, bo takie są oczekiwania słuchaczy,
C . decydentem  w  określaniu  treści  programu  i  metod

nauczania,
D.  doradcą i przewodnikiem wspierającym uczenie się.

Zadanie 69.
Ocena  kształtu  i  wielkości  jamy  macicy  i  jajowodów jest  możliwa
poprzez:

A.  histerosalpingografię,
B.  histeroskopię,
C.  kuldoskopię,
D.  ultrasonografię.

Zadanie 70.
Największa podatność płodu na działanie teratogenne występuje:

A.  w momencie poczęcia,
B.  w okresie preimplantacyjnym,
C . w  okresie  organogenezy  û  pomiędzy  trzecim  a  ósmym

tygodniem od ostatniej miesiączki,
D.  w trzecim miesiącu ciąży.



Zadanie 71.
W którym tygodniu osoba sprawująca opiekę nad cieżarną powinna
skierować  kobietę  do  położnej  podstawowej  opieki  zdrowotnej  w
celu objęcia jej opieką?

A.  między 15. û 20. tygodniem ciąży,
B.  między 21. û 26. tygodniem ciąży,
C.  między 30. û 35. tygodniem ciąży,
D.  po 35. tygodniu ciąży.

Zadanie 72.
Zachowania zdrowotne to:

A . takie  zachowania,  które  wywołują  pozytywne  lub
negatywne skutki zdrowotne u osób, które je realizują,

B . świadome i celowe oddziaływanie wychowawcy zmierzające
do osiągnięcia zmian rozwojowych,

C.  proces wyposażający w wiedzę, umiejętności i postawy,
D.  przekazywanie informacji dotyczących zdrowia.

Zadanie 73.
W  chorobie  alkoholowej  spotyka  się  najczęściej  następujące
schorzenia:

A.  choroby układu krążenia,
B.  cukrzycę i anemię,
C.  nieżyt żołądka i dwunastnicy,
D.  dychawicę oskrzelową.

Zadanie 74.
Planując program edukacji w rodzinie, należy wziąć pod uwagę:

A . możliwość  pouczenia  rodziny  jak  ma  teraz  i  w
przyszłości postępować,

B . dotychczasową  wiedzę  i  stan  świadomości  rodziny  na
temat swej dysfunkcjonalności,

C . psychologiczne  mechanizmy  obronne  stosowane  przez
członków rodziny,

D . konieczność  całkowitej  akceptacji  proponowanego
programu edukacyjnego.



Zadanie 75.
Położnica  jest  w  I I  dobie  po  porodzie  fizjologicznym,
wieloródka.  Poród  nastąpił  o  czasie.  Stan  dziecka  i  matki
dobry.  Pacjentka  podczas  ciąży  uczęszczała  na  zajęcia  w  szkole
rodzenia.  Prawidłowo  opiekuje  s ię  dzieckiem  i  sobą.  Celem
edukacji w stosunku do tej położnicy jest:

A . uaktualnienie wiedzy oraz nauczenie innych nowoczesnych
sposobów i metod opieki nad dzieckiem,

B . obserwacja działań opiekuńczych w stosunku do dziecka i
samoopiekuńczych  w  celu  wychwycenia  ewentualnych
nieprawidłowości w działaniach,

C . utrzymanie  i  umacnianie  prawidłowych  postaw
prozdrowotnych w stosunku do siebie i do dziecka,

D.  żadne z powyższych.

Zadanie 76.
W  celu zmniejszenia dolegliwości spowodowanych żylakami sromu
pacjentka powinna odpoczywać kilka razy w ciągu dnia w pozycji:

A .  półwysokiej z nogami opuszczonymi w dół np. w fotelu,
B . Simsa  û  na  wznak  z  poduszką  podłożoną  pod  okolicę

bioder,
C . Trendelenburga  û  w  celu  zwiększenia  ukrwienia  górnej

części tułowia,
D.  Fowlera û bocznej z rotacją ku górze kończyn górnych.

Zadanie 77.
Położnica,  lat  32,  wieloródka  (posiada  2  dzieci)  jest  w  3 .
dobie  po  porodzie  fizjologicznym.  Pacjentka  skarży  się,  że
podczas  karmienia  dziecka  odczuwa  silne  bóle  brzucha.  Silne
bóle  brzucha  odczuwane  przez  położnicę  w  czasie  karmienia  są
spowodowane:

A . nieprawidłową  pozycją  karmienia  û  dziecko  ź le
przystawione  do  piersi  uciska  nieprawidłowo  zatoki
mleczne  co  zmniejsza  i lość  wydzielanej  oksytocyny,  a  to
powoduje  nieregularne,  a  przez  to  bolesne  skurcze
macicy,

B . zbyt  długim  czasem  karmienia  w  pozycji  siedzącej  i
uciskiem naczyń żylnych, co zaburza odpływ krwi z jamy
brzusznej, a przekrwienie powoduje ból,

C . wpływem  oksytocyny  wydzielanej  podczas  karmienia  na
macicę,  która  u  wieloródek  jest  mniej  sprężysta  i
kurcząc się wywołuje większy ból,

D . nadmierną  produkcją  prolaktyny  przez  co  zostaje
zachwiana równowaga między prolaktyną a oksytocyną, co
zmniejsza  kurczliwość  macicy  przez  co  staje  s ię  ona
bardziej bolesna.



Zadanie 78.
Wykonywanie zawodu położnej polega między innymi na prowadzeniu
działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie:

A .  profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych,
B . rozpoznawania  u  matki  lub  dziecka  objawów

nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza,
C . kierowania  na  badania  konieczne  do  jak

najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka,
D . przygotowania  do  życia  w  rodzinie,  metod  planowania

rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa.

Zadanie 79.
C o  należy  zrobić,  jeżeli  pacjentka  przewijając  dziecko
zauważyła  na  pieluszce  czerwone  ślady  i  obawia  się,  że
wystąpiło jakieś krwawienie?

A . poinformować,  że  jest  to  stan  przejściowy  u  noworodków
i zdarza się często w pierwszych dobach życia dziecka,

B . wyjaśnić,  że  różowe  zabarwienie  moczu  nie  jest  objawem
krwawienia,  a  spowodowane  jest  wydalanymi  przez  nerki
szczawianami wapnia co świadczy o przystosowywaniu się
nerek do samodzielnej pracy,

C . wyjaśnić,  że  różowe  zabarwienie  moczu  nie  jest
krwawieniem a wydalaniem przez nerki fosforanów, które
w nadmiarze gromadziły s ię w organizmie płodu w okresie
ciąży i nie jest to objaw chorobowy,

D . wyjaśnić,  że  różowe  zabarwienie  moczu  jest  związane  z
rodzajem pokarmu przyjmowanego przez karmiącą matkę.

Zadanie 80.
D o  jakich  objawów  ciąży  zalicza  się  zatrzymanie
miesiączkowania?

A.  prawdopodobnych,
B.  domyślnych,
C.  pewnych,
D.  niepewnych.

Zadanie 81.
Gdy ocenie efektów doradztwa zdrowotnego podlegają zastosowane
treści i  metody oraz ich stopień przystosowania do uwarunkowań
życia osoby wspomaganej w tym doradztwie, jest to kryterium:

A.  ułatwienia,
B.  indywidualizacji,
C .  zgodności,
D.  wzmocnienia.



Zadanie 82.
Czynnikami powodującymi wypalenie zawodowe jest:

A .  wysoki prestiż społeczny,
B . subiektywne  odczucie,  że  mimo  dużego  wysiłku  cel  nie

został osiągnięty,
C.  podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
D.  rozwijanie własnych kompetencji interpersonalnych.

Zadanie 83.
Najbardziej  narażeni  na  możliwość  zarażenia  się  wirusem HIV  są
narkomani zażywający:

A.  marihuanę,
B.  amfetaminę,
C.  heroinę,
D.  kokainę.

Zadanie 84.
Opracowując  diagnozę  środowiskową  nie  zbierasz  danych
dotyczących:

A.  demografii,
B .  epidemiologii,
C .  zatrudnienia ogółem pracowników ochrony zdrowia,
D.  danych dotyczących skażenia powietrza i wody.

Zadanie 85.
System ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia
ma charakter:

A .  dobrowolny,
B.  alternatywny,
C.  powszechny,
D.  dodatkowy.

Zadanie 86.
Które z podanych określeń wyjaśnia hasło äPromocja zdrowiaö?

A.  tworzenie grup wsparcia społecznego i zdrowotnego,
B.  działalność prewencyjna w przypadku wykrycia choroby,
C . wszelka  działalność  przeciwdziałająca  powstawaniu

chorób społeczeństwa,
D . zwiększanie  potencjału  zdrowia  zmierzające  do  poprawy

jakości życia.



Zadanie 87.
Pacjentka,  lat  29,  jest  wypisywana  do  domu  z  oddziału  patologii
ciąży  po  poronieniu.  Pacjentka  jak  najszybciej  chciałaby  zajść
w  następną  ciążę.  Działania  edukacyjne  te j  pacjentki  powinny
być prowadzone głównie w obszarze:

A.  higieny życia,
B.  higieny psychicznej,
C.  aktywności fizycznej,
D.  odżywiania.

Zadanie 88.
Akredytacja szpitala jest to procedura jakości:

A .  obowiązkowa,
B.  dobrowolna,
C.  zależy od organu założycielskiego,
D.  zależy od finansów zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 89.
Małżonkowie  w  wieku  26  i  29  lat  rozpoczynają  zajęcia  w  szkole
rodzenia.  Kobieta-pierwiastka,  jest  w  14  tygodniu  ciąży.  Oboje
rodzice  zdrowi,  pracujący  zawodowo.  Małżonkowie  nie  posiadają
wiedzy  dotyczącej  przebiegu  ciąży  i  porodu  oraz  umiejętności
opieki  nad  dzieckiem.  Jaki  jest  główny  cel,  któremu  należy
podporządkować działania edukacyjne wobec tej pary?

A . osiągnięcie  wysokiego  stopnia  wiedzy  teoretycznej  w
zakresie przebiegu ciąży i porodu,

B . osiągnięcie  przez  małżonków  wysokiego  stopnia
sprawności praktycznej w opiece nad dzieckiem,

C . przygotowanie  małżonków  do  prawidłowego  przebycia
ciąży, odbycia porodu i opiekowania się dzieckiem,

D . uzyskanie  przez  kobietę  poprzez  ćwiczenia  fizyczne,
odbywane  w  szkole  rodzenia  wysokiej  sprawności
fizycznej  i  przygotowanie  je j  do  wysiłku  jakim  będzie
poród.



Zadanie 90.
Kobieta,  lat  32,  mężatka,  nieposiadająca  dzieci.  Choruje  na
nadciśnienie  tętnicze.  Pragnie  urodzić  dziecko.  Jakie  działania
edukacyjne powinna podjąć położna wobec tej pacjentki?

A . przekonanie  o  zrezygnowaniu  z  chęci  posiadania
potomstwa  z  uwagi  na  grożące  z  powodu  nadciśnienia
powikłania,

B . nauczenie  pomiaru  ciśnienia,  samokontroli  i  obserwacji
swojego  organizmu  pod  kątem  wystąpienia  objawów
nadciśnienia,

C . przekonanie  o  konieczności  systematycznego  leczenia
nadciśnienia i prowadzenia prawidłowego trybu życia,

D . wyjaśnienie  istoty  nadciśnienia,  jego  przyczyn  i
dostarczenie wiedzy na temat tego schorzenia.

Zadanie 91.
N a  niedobory  kwasów  omega-3  podczas  ciąży  narażone  są
szczególnie:

A .  pierwiastki,
B.  ciężarne z nadciśnieniem,
C.  ciężarne z cukrzycą,
D.  weganki.

Zadanie 92.
Do czynników reproduktywnych zwiększających ryzyko zachorowania
na raka piersi zalicza się:

A . pierwsza  ciąża  zakończona  porodem  przed  25.  rokiem
życia,

B . wczesna  pierwsza  miesiączka  (poniżej  12  r.ż.) ,
naturalna menopauza po 55 r.ż.,

C.  karmienie piersią,
D.  stosowanie doustnej antykoncepcji przez okres 2 lat.

Zadanie 93.
Osobowość typu D:

A . charakteryzuje  s ię  negatywną  emocjonalnością  i
zahamowaniem społecznym np. brakiem komunikatywności,
wycofaniem,

B . funkcjonuje  w  ciągłym  pośpiechu,  robi  kilka  rzeczy  na
raz,  cechuje  ją  pobudliwość,  poczucie  presji  czasu  i
nadmierna odpowiedzialność,

C . charakteryzuje  osoby  cierpliwe,  uważne,  nastawione  na
współpracę, panujące nad emocjami,

D . charakteryzuje  osoby  spokojne,  ukrywające  negatywne
emocje, np. gniew.



Zadanie 94.
D o  założeń  jakościowych  sieci  promocji  Zdrowych  Miast,  nie
należy:

A.  dostępność do świadczeń zdrowotnych,
B.  wysoki poziom zdrowia,
C.  zaspakajanie potrzeb,
D . udział  i  kontrola  życia  społeczeństwa  oraz  dobrego

samopoczucia.

Zadanie 95.
Które  z  metod  prowadzenia  zajęć  w  szkole  rodzenia  są
najskuteczniejsze  w  obszarze  edukacji  dotyczącej  opieki  nad
dzieckiem?

A . pokaz  i  omawianie  sposobu  wykonywania  czynności  (na
żywo lub na filmie),

B . opis,  omawianie  i  wyjaśnianie  sposobu  wykonywania
czynności,

C . pokaz  i  instruowanie  jak  należy  wykonywać  dane
czynności i zabiegi pielęgnacyjne,

D.  pokaz i aktywny udział osoby edukowanej w działaniach.

Zadanie 96.
Czy  pacjentka,  będąc  w  ciąży  powinna  badać  piersi  pod  kątem
występowania raka sutka?

A . tak,  kobieta  w  ciąży  też  powinna  badać  regularnie,  raz
w miesiącu swoje piersi,

B . tak,  kobieta  w  ciąży  też  powinna  badać  regularnie  swoje
piersi,  a le  rzadziej,  wystarczy  raz  w  każdym  trymestrze
ciąży,

C . nie,  kobieta  w  okresie  ciąży  nie  ma  potrzeby  badać
piersi,  gdyż  zmiany  hormonalne  i  powiększenie  piersi  i
tak uniemożliwiają prawidłową ich ocenę,

D . w  okresie  ciąży  piersi  powinien  kontrolować  wyłącznie
lekarz.

Zadanie 97.
Kobieta,  lat  21,  zamężna,  bezdzietna,  zdrowa,  sprawna
fizycznie.  Planuje  zajście  w  ciążę.  Od  3  lat  przyjmuje  doustne
środki  antykoncepcyjne.  Położna  powinna  rozpocząć  działania
edukacyjne w stosunku do tej pacjentki od momentu:

A.  pierwszej wizyty w poradni K,
B.  zadeklarowania regularnych wizyt w poradni K,
C.  podjęcia prób zajścia w ciążę,
D.  zajścia w ciążę.



Zadanie 98.
Pacjentka  po  porodzie  fizjologicznym  podczas  wypisywania  je j  do
domu pyta, w jakim czasie po urodzeniu dziecka będzie mogła na
nowo podjąć współżycie płciowe?

A.  w 2 tygodnie po ustaniu wydalania odchodów połogowych,
B.  po 4 tygodniach od porodu,
C.  po 6 tygodniach od porodu,
D.  po wystąpieniu pierwszej miesiączki.

Zadanie 99.
Przekazanie  środków  finansowych  dla  podmiotu  świadczącego
usługi  zdrowotne  z  zakresu  promocji  zdrowia  usankcjonowane
jest:

A .  ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B.  ustawą o działalności leczniczej,
C.  ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
D.  Kodeksem pracy.

Zadanie 100.
Tokofobia to patologiczny lęk:

A.  przed chorobą,
B.  przed ciążą i porodem,
C.  na widok krwi,
D.  przed infekcją.

Zadanie 101.
W  jaki  sposób  należy  ułożyć  dziecko  na  brzuchu  matki
bezpośrednio po porodzie?

A . gołe,  bezpośrednio  na  brzuchu  matki  przykryte  jałową
pieluszką  czy  kocykiem,  blisko  piersi  by  umożliwić
ssanie dziecku,

B . gołe,  bezpośrednio  na  brzuchu  matki,  blisko  jednego  z
sutków by umożliwić ssanie dziecku,

C . gołe  na  koszulę  matki,  aby  nie  dopuścić  do
zainfekowania  skóry  dziecka  f lorą  bakteryjną  ze  skóry
matki, blisko sutka, przykryte pieluszką,

D . owinięte  w  jałowe  pieluszki,  bezpośrednio  na  brzuchu
matki, blisko sutka by umożliwić ssanie dziecku.



Zadanie 102.
Podczas  zajęć  w  szkole  rodzenia  prowadzona  jest  nauka
oddychania torem brzusznym, ponieważ zastosowanie wyuczonego
sposobu oddychania:

A.  pomaga podczas porodu skutecznie przeć,
B . zmniejsza  napięcie  mięśniowe,  niedotlenienie  i  ból  w

czasie skurczów podczas porodu,
C.  zapobiega niedotlenieniu płodu,
D.  zmniejsza lęk w trakcie skurczu w I okresie porodu.

Zadanie 103.
Rodzice poprawnie wypełniają swoje role wtedy, gdy:

A.  dla dziecka dom jest bezpieczną przystanią,
B.  dziecko ma zapewnioną opiekę materialną,
C.  zaznajamiają dziecko z tradycjami rodzinnymi,
D.  orientują dziecko w tożsamości religijnej.

Zadanie 104.
Profilaktyka  powikłań  zakrzepowo  -  zatorowych  w  okresie
przedoperacyjnym  u  pacjentek  z  żylakami  podudzi  polega  na
zakładaniu opaski elastycznej na:

A.  podudzie, z jednakowym uciskiem na kończynę,
B . podudzie,  stosując  największy  ucisk  palców  stóp  i

stopniowo zmniejszając go ku górze,
C.  całą kończynę dolną, z jednakowym uciskiem na kończynę,
D . całą  kończynę  dolną,  stosując  największy  ucisk  palców

stóp i stopniowo zmniejszając go ku górze.

Zadanie 105.
W cytologicznym opisie wg Bethesda określenie ASCUS oznacza:

A.  stan zapalny,
B.  rozpoznanie komórek nowotworowych,
C . komórki  nabłonka  płaskiego  trudne  do  jednoznacznej

interpretacji,
D.  prawidłową ocenę cytologiczną.

Zadanie 106.
Opiekuńcza rola kobiety w rodzinie polega przede wszystkim na:

A.  wprowadzeniu dziecka w krąg najbliższej rodziny,
B . wyrażaniu  ciepła  i  nauczeniu  wrażliwości  na  potrzeby

innych,
C.  opiekowaniu się dzieckiem w zdrowiu i chorobie,
D . prowadzeniu  domu  i  zaspakajaniu  potrzeb  biologicznych

dziecka.



Zadanie 107.
W  jaki  sposób  można  najskuteczniej  ocenić  czy  zaplanowany  cel
edukacji,  jakim było  nauczenie prawidłowej  opieki  nad dzieckiem
został osiągnięty?

A.  za pomocą wywiadu,
B.  poprzez obserwację,
C.  poprzez rozmowę z położnicą,
D.  wykorzystując ankietę.

Zadanie 108.
Reguła Polyanny wymaga:

A . unikania  otwartego  wskazywania  na  swoje  si lne  strony,
sukcesy,  chwalenia  siebie  w  taki  sposób,  by  mogło  to
wywołać poczucie niższości u odbiorcy,

B . wyrażenia  dobrej  woli  kontynuacji  konwersacji  i
poszukiwania najwłaściwszych sposobów organizacji swego
wkładu w tę konwersację,

C . unikania  û  jeśli  jest  to  możliwe  û  podejmowania
tematów,  które  mogą  spowodować  nieprzyjemne
skojarzenia, smutek,

D . aby  żarty,  kpiny  i  inne  zachowania  określane  jako
äniekonwencjonalneö były realizowane w sposób czytelny,
jasny, umożliwiający ich właściwą interpretację.

Zadanie 109.
Położna  wykonująca  zawód  w  ramach działalności  leczniczej  jako
indywidualną specjalistyczną praktykę, jest obowiązana:

A . posiadać  specjalizację  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  lub
położnictwa  lub  innej  dziedzinie  mającej  zastosowanie  w
ochronie zdrowia,

B . posiadać  co  najmniej  pięcioletnie  doświadczenie  w
wykonywaniu zawodu,

C . nie  mieć  przerwy  w  wykonywaniu  zawodu  łącznie  przez
okres  dłuższy  niż  4  lata  w  okresie  ostatnich  8  lat
poprzedzających wniosek o wpis,

D . dysponować  dowolnym  pomieszczeniem,  w  który  będą
udzielane świadczenia zdrowotne.

Zadanie 110.
Rodzice nadmiernie wymagający, to tacy, którzy:

A.  otwarcie krytykują i chwalą swoje dziecko,
B.  zachęcają, ale i przymuszają do poprawnych zachowań,
C . s ą  w  konflikcie  ze  swoim  dzieckiem  bo  nie  spełnia  ich

oczekiwań,
D.  odnoszą się do dziecka zbyt surowo i zbyt stanowczo.



Zadanie 111.
Mastalgia to:

A.  stan zapalny gruczołu piersiowego,
B.  ból gruczołu piersiowego,
C.  wydzielina z brodawki piersiowej,
D . wciągnięcie  skóry  na  gruczole  piersiowym  w  miejscu

wystąpienia zmiany nowotworowej.

Zadanie 112.
Kiedy  kobieta  powinna  zaprzestać  przyjmowania  środków
antykoncepcyjnych, aby móc podjąć próbę zajścia w ciążę?

A . przed  spodziewaną  miesiączką,  a  w  czasie  nowego  cyklu
miesiączkowego  podjąć  współżycie  bez  środków
antykoncepcyjnych,

B . p o  miesiączce  i  dopiero  po  wystąpieniu  kolejnej,  w
następnym cyklu miesięcznym podjąć współżycie,

C.  na 4 miesiące przed planowanym zajściem w ciążę,
D.  na 8 miesięcy przed planowanym zajściem w ciążę.

Zadanie 113.
N a  rozpoznanie,  jakich  objawów  położna  powinna  äuwrażliwićö
pacjentkę z cukrzycą?

A . duże  łaknienie,  niepokój  psychoruchowy,  wzmożona
potliwość,

B . bóle  głowy,  zaburzenia  widzenia,  nudność,  wymioty,
świąd skóry,

C . duże  pragnienie  i  łaknienie,  wielomocz,  zawroty  głowy,
suchość skóry,

D . obrzęki  kończyn  dolnych,  trudności  w  chodzeniu,
senność.

Zadanie 114.
W  okresie  dojrzałości  płciowej  kobiety  krwotoczne  miesiączki  są
najczęściej objawem:

A.  mięśniaków podśluzówkowych,
B.  niewydolności luteinowej,
C.  polipów trzonu lub szyjki macicy,
D.  raka szyjki macicy.

Zadanie 115.
Spółka jawna działa w oparciu o kodeks:

A.  pracy,
B.  handlowy,
C.  karny,
D.  rodzinny.



Zadanie 116.
Kobieta  lat  30,  zamężna,  posiada  jedno  dziecko  i  planuje
następną  ciążę,  ma  grupę  krwi  A  Rh(-).  Pierwsze  dziecko  ma
grupę  ARh(+).  Kiedy  kobieta  powinna  otrzymać  immunoglobulinę
anty-D:

A . jeszcze przed zajściem w następną ciążę, aby zablokować
przeciwciała,

B.  pod koniec ciąży,
C.  wkrótce po porodzie,
D . decyzja o podaniu immunoglobuliny powinna być podjęta

po urodzeniu dziecka.

Zadanie 117.
Kobieta,  lat  22,  przebywająca  w  oddziale  wczesnej  patologii
ciąży.  Poroniła  w  12  tygodniu  swoją  pierwszą  ciążę.  Jest  bardzo
zmartwiona,  załamana  i  odczuwa  ogromny  żal  z  powodu  utraty
dziecka.  Jaki  sposób  działań  położnej  względem  pacjentki  uznać
należy za najwłaściwszy w tym okresie?

A . stwarzanie  warunków  i  nakłanianie  pacjentki  do
otwartego wyrażania swych odczuć,

B . stwarzanie  miłej  i  wesołej  atmosfery,  okazywanie  je j
wsparcia psychicznego, pocieszanie jej,

C . podzielanie  je j  smutku,  pocieszanie  i  wzmacnianie
wiary, że następna ciąża zakończy się powodzeniem,

D.  mobilizowanie do aktywności fizycznej.

Zadanie 118.
Pierwiastka,  lat  29,  jest  w  IV  okresie  porodu.  Kobieta  urodziła
siłami  natury  zdrową  córkę  o  wadze  3680g.  Wykonano  nacięcie  i
szycie  krocza.  Jakich  obszarów  powinna  dotyczyć  edukacja
pacjentki we wczesnym połogu?

A.  wiedzy na temat fizjologicznego przebiegu połogu,
B.  umiejętności opieki nad dzieckiem,
C . umiejętności  samokontroli  swojego  stanu  we  wczesnym

połogu,
D . wiedzy  na  temat  odżywiania  w  okresie  karmienia

naturalnego.



Zadanie 119.
Specyficzne cechy depresji menopauzalnych to:

A . częste  pobudzenie  psychoruchowe  zamiast  zahamowania,
częstszy nietypowy obraz kliniczny,

B.  utrudnione leczenie ze względu na choroby towarzyszące,
C . utrudnione leczenie ze względu na choroby towarzyszące,

częstszy nietypowy obraz kliniczny,
D . częste  pobudzenie  psychoruchowe  zamiast  zahamowania,

utrudnione leczenie ze względu na choroby towarzyszące,
częstszy nietypowy obraz kliniczny.

Zadanie 120.
P o upływie 18 godzin od porodu pacjentka w dalszym ciągu czuje
s ię  bardzo  zmęczona.  Rzadko  wstaje  z  łóżka,  prawidłowo,  lecz
niechętnie  wykonuje  czynności  opiekuńcze  przy  dziecku.  Jakie
działania powinna podjąć położna w tej sytuacji?

A . przejąć  opiekę  nad  dzieckiem,  przenieść  je  na  kilka
godzin  do  sal i  noworodków  i  zapewnić  położnicy
optymalne warunki do snu i wypoczynku,

B . zapytać  o  dolegliwości  i  wyjaśnić  przyczyny
zaistniałego stanu,

C . zaproponować,  poinformować  i  pomóc  w  wykonywaniu
ćwiczeń  fizycznych  przewidzianych  na  ten  okres  połogu,
aby  nie  dopuścić  do  powstania  skutków  zbyt  małej
ruchliwości po porodzie,

D . określić  przyczyny  zaistniałego  stanu  i  wdrożyć  celowe
działania.

Zadanie 121.
Jedną  z  trudności  komunikacyjnych  w  przekazie  informacji  jest
szum. Wyróżnia się trzy zasadnicze typy szumu: 1 . poznawczy, 2 .
społeczny,  3 .  emocjonalny.  W  sytuacji,  gdy  komunikuje  s ię
pacjentowi więcej niż jeden problem, pojawia się szum:

A.  poznawczy,
B.  społeczny,
C.  emocjonalny,
D.  żaden z powyższych.

Zadanie 122.
Kolposkopię należy wykonać u pacjentek:

A.  leczonych hormonalnie,
B . wykazujących nieprawidłowości w diagnostycznym wymazie

z szyjki macicy i pochwy,
C . zawsze  po  leczeniu  stanu  zapalnego  szyjki  macicy  i

pochwy,
D.  zarażonych wirusem HIV.



Zadanie 123.
Co najbardziej kształtuje prozdrowotne wzory zachowań?

A . częste  mówienie  o  znaczeniu  zdrowia  w  życiu  każdej
jednostki i rodziny,

B.  dbanie o komfort psychiczny i zdrowotny w rodzinie,
C.  kultywowanie ideału zdrowej jednostki i rodziny,
D . przekazywanie  z  pokolenia  na  pokolenie  prozdrowotnego

stylu życia.

Zadanie 124.
Ciężarna,  lat  24,  w  39  tygodniu  ciąży,  pierwiastka,  przyjęta  do
szpitala  w  celu  odbycia  porodu.  Skurcze  porodowe są  o  miernym
nasileniu,  występują  regularnie,  co  20  minut.  Położna  dokonała
pomiarów miednicy. Sprzężna prawdziwa wynosi 11 cm i świadczy
to, że:

A . taki  wymiar  jest  nieprawidłowy  i  uniemożliwia  poród
drogami  naturalnymi  i  prawdopodobne  jest  wykonanie
cięcia cesarskiego,

B . taki  wymiar  jest  prawidłowy,  ale  mieści  s ię  w  dolnej
granicy normy i może utrudnić poród,

C.  wymiar ten nie ma wpływu na przebieg porodu,
D . wymiar  ten  jest  prawidłowy,  dzięki  czemu  poród  będzie

mógł się odbyć drogami naturalnymi.

Zadanie 125.
Wysiłkowe nietrzymanie moczu, to:

A . bezwiedne  oddawanie  moczu  przez  przetokę,  która  omija
czynnościowo sprawny mechanizm cewki moczowej,

B . mimowolne  popuszczanie  moczu  pod  wpływem
niekontrolowanych skurczów pęcherza moczowego,

C . popuszczanie  niewielkich  ilości  moczu  spowodowane
upośledzoną kurczliwością mięśnia wypieracza,

D . mimowolne  wyciekanie  moczu  związane  ze  wzrostem
ciśnienia  wewnątrz  jamy  brzusznej,  występujące  podczas
np.: kaszlu, ciężkiej pracy fizycznej.

Zadanie 126.
Położna  podstawowej  opieki  zdrowotnej  opiekuje  s ię  30-letnią
kobietą,  która  miesiąc  temu  urodziła  martwe  dziecko.
Zaobserwowała,  że  kobieta  żyje  własnymi  pragnieniami,  stała  się
obojętna  wobec  rodziny  i  najbliższego  otoczenia.  Powyższe
objawy wskazują na wystąpienie:

A.  nerwicy wegetatywnej,
B.  depresji endogennej,
C.  psychozy poporodowej,
D.  psychozy reaktywnej.



Zadanie 127.
Infekcja narządów rodnych u kobiet z wirusem brodawczaka (HPV)
powoduje:

A.  niepłodność,
B.  zapalenie gruczołu Bartholina,
C.  zapalenia węzłów chłonnych pachwinowych,
D.  zmiany dysplastyczne i raka szyjki macicy.

Zadanie 128.
Najpewniejszą  metodą  przeprowadzenia  kontroli  zachowania
abstynencji  u  pacjenta  leczonego  z  powodu  uzależnienia  od
narkotyków jest:

A .  wywiad i codzienna obserwacja,
B.  badanie somatyczne i EEG,
C.  przeprowadzenie testów laboratoryjnych,
D.  przeprowadzenie testów psychologicznych.

Zadanie 129.
Pierwiastka  w  I I I  dobie  po  porodzie  fizjologicznym.  Stan
dziecka  i  matki  dobry.  Położnica  skarży  się  na  ból  brodawek.
Zaobserwowano  na  nich  drobne  pęknięcia.  Nie  stwierdza  się
zastoju  pokarmu  i  obrzmienia  piersi.  W  celu  niedopuszczenia  do
rozprzestrzenienia  się  zmian  na  brodawkach  należy  wdrożyć
naukę:

A.  prawidłowej techniki karmienia,
B.  prawidłowej pozycji przyjmowanej do karmienia,
C.  pielęgnacji brodawek,
D.  samokontroli stanu brodawek.

Zadanie 130.
Edukację ciężarnej należy rozpocząć od:

A . zgromadzenia  niezbędnej  literatury  i  pomocy
dydaktycznych,

B.  określenia celu działań edukacyjnych,
C.  zdiagnozowania stanu i sytuacji ciężarnej,
D.  ustalenia metod działań edukacyjnych.

Zadanie 131.
Proces ewaluacji  jest  częścią każdego programu promocji  zdrowia
i  edukacji  zdrowotnej.  Ustalenie,  czy  pacjentka  wytrwała,  np.  w
abstynencji tytoniowej, to ewaluacja:

A.  wyjściowa,
B.  realizowania poszczególnych etapów programu,
C.  końcowa bezpośrednia,
D.  końcowa odległa.



Zadanie 132.
W  opracowaniu  planu  opieki  nad  rodziną,  w  której  dziecko  ma
zespół Downa, a jego matka nerwicę, położna powinna uwzględnić:

A . uczenie  samodzielnego  rozwiązywania  trudności
życiowych,

B.  kryteria edukacji zdrowotnej w procesie pielęgnowania,
C.  stworzenie bezpiecznej psychicznie atmosfery,
D . możliwości  kompleksowej  rehabilitacji  dziecka  i

leczenia matki.

Zadanie 133.
Technika udoskonalania decyzji grupowych poprzez zachęcanie do
swobodnej wymiany poglądów oraz eliminowanie krytycyzmu, to:

A.  technika grup nominalnych,
B.  grupa fokusowa,
C.  technika wywiadu bezpośredniego,
D.  burza mózgów.

Zadanie 134.
Ostry  rybi  zapach  wydzieliny  pochwowej  jest  charakterystyczny
dla:

A.  grzybiczego zapalenia pochwy,
B.  bakteryjnego zapalenia pochwy,
C.  rzęsistkowicy,
D.  infekcji wirusem opryszczki.

Zadanie 135.
Narodowy Fundusz Zdrowia pełni funkcję:

A.  organizatora rynku świadczeń zdrowotnych,
B . dysponenta publicznych środków finansowych na ochronę

zdrowia,
C.  kredytodawcy,
D . wyłącznego  nabywcy  świadczeń  zdrowotnych  na  polskim

rynku.



PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA DLA POŁOŻNYCH
TEST NR 082314
GRUPA 1
Zadanie 1.
Wśród czynników wpływających na strukturę potrzeb zdrowotnych
ludności  wymienia  się  czynniki  demograficzne,  zwłaszcza
informujące o:

A.  strukturze ludności wg płci i wieku,
B.  gęstości zaludnienia,
C.  rozmiarach migracji ludności,
D.  zróżnicowanych normach kulturowych.

Zadanie 2.
Opracowując  diagnozę  środowiskową  nie  zbierasz  danych
dotyczących:

A.  demografii,
B .  epidemiologii,
C .  zatrudnienia ogółem pracowników ochrony zdrowia,
D.  danych dotyczących skażenia powietrza i wody.

Zadanie 3.
Jakimi  działaniami  należy  zakończyć  proces  edukacji  zdrowotnej
prowadzony  w  oddziale  w  dzień  wypisu  ze  szpitala  pacjentki  w
25. tyg. ciąży, chorującej na cukrzycę?

A . poinstruowanie  jak  korzystać  z  tabel  kaloryczności
produktów żywnościowych,

B . dostarczenie  broszur  i  l iteratury  dotyczącej  życia
człowieka  z  cukrzycą,  z  zaleceniem korzystania  z  nich  w
domu,

C . oceną  stopnia  osiągniętej  wiedzy  i  skorygowaniem
ewentualnych błędów w zrozumieniu informacji,

D . pogadankę  podsumowującą  oraz  uzupełniającą  wiedzę  i
informacje przekazane wcześniej.

Zadanie 4.
Wiek ginekologiczny liczony jest od momentu:

A.  pubarche,
B.  menarche,
C.  thelarche,
D.  urodzenia dziecka.

Zadanie 5.
Rodzice poprawnie wypełniają swoje role wtedy, gdy:

A.  dla dziecka dom jest bezpieczną przystanią,
B.  dziecko ma zapewnioną opiekę materialną,
C.  zaznajamiają dziecko z tradycjami rodzinnymi,
D.  orientują dziecko w tożsamości religijnej.



Zadanie 6.
Uporczywy świąd i serowate upławy to objawy:

A.  bakteryjnego zapalenia pochwy,
B.  drożdżakowego zapalenia pochwy,
C.  rzęsistkowicy,
D.  zapalenia gruczołu przedsionkowego większego.

Zadanie 7.
W przypadku potwierdzenia hiperprolaktynemii na podstawie kilku
powtarzanych badań krwi, konieczne jest wykonanie:

A.  testu z klomifenem,
B.  badania radiologicznego siodełka tureckiego,
C.  kuldocentezy,
D.  wymazów cytohormonalnych z pochwy.

Zadanie 8.
Nowoczesna edukacja zdrowotna charakteryzuje się tym, że:

A.  dotyczy ludzi zdrowych w każdym wieku,
B.  jest adresowana do populacji wieku rozwojowego,
C.  uwzględnia wszystkie aspekty zdrowia,
D.  prowadzą ją głównie pracownicy ochrony zdrowia.

Zadanie 9.
Alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, ponieważ:

A . n ie  wynaleziono  żadnych  leków  ani  szczepionek  na  tę
chorobę,

B . alkoholik  nigdy  nie  będzie  mógł  pić  w  sposób
kontrolowany,

C . alkoholikiem  jest  s ię  do  końca  życia,  choć  już  nie
pijącym,

D.  akceptacja trzeźwości musi trwać przez całe życie.

Zadanie 10.
Niedobór wapnia w diecie ciężarnej zwiększa ryzyko wystąpienia:

A.  niedokrwistości,
B.  małej masy urodzeniowej noworodka,
C.  atonicznych krwawień macicy,
D.  nadciśnienia ciążowego i porodu przedwczesnego.

Zadanie 11.
W cytologicznym opisie wg Bethesda określenie ASCUS oznacza:

A.  stan zapalny,
B.  rozpoznanie komórek nowotworowych,
C . komórki  nabłonka  płaskiego  trudne  do  jednoznacznej

interpretacji,
D.  prawidłową ocenę cytologiczną.



Zadanie 12.
Kobieta,  lat  32,  mężatka,  nieposiadająca  dzieci.  Choruje  na
nadciśnienie  tętnicze.  Pragnie  urodzić  dziecko.  Jakie  działania
edukacyjne powinna podjąć położna wobec tej pacjentki?

A . przekonanie  o  zrezygnowaniu  z  chęci  posiadania
potomstwa  z  uwagi  na  grożące  z  powodu  nadciśnienia
powikłania,

B . nauczenie  pomiaru  ciśnienia,  samokontroli  i  obserwacji
swojego  organizmu  pod  kątem  wystąpienia  objawów
nadciśnienia,

C . przekonanie  o  konieczności  systematycznego  leczenia
nadciśnienia i prowadzenia prawidłowego trybu życia,

D . wyjaśnienie  istoty  nadciśnienia,  jego  przyczyn  i
dostarczenie wiedzy na temat tego schorzenia.

Zadanie 13.
Badany  człowiek  jest  nosicielem  wirusa  HIV,  gdy  wynik  testu
jest:

A .  negatywny,
B.  obojętny,
C.  pozytywny,
D.  wykluczający.

Zadanie 14.
Monitoring  wskaźników  zdrowia  w  formie  opisu  sytuacji
zdrowotnej  populacji  w  określonym  czasie  jest  najlepszym
narzędziem dla:

A . ubiegania  się  o  subwencje  Unijne  przeznaczone  na
realizacje programów zdrowotnych,

B.  standaryzowania wskaźników,
C.  określania priorytetów polityki zdrowotnej,
D.  szacowania kosztów procedur medycznych.

Zadanie 15.
Bezwzględne przeciwwskazanie do wykonania histeroskopii to:

A .  mięśniaki macicy,
B.  macica z przegrodą,
C.  zapalenie przydatków,
D.  obecność wkładki wewnątrzmacicznej.



Zadanie 16.
Położna może korygować zachowania zdrowotne w rodzinie głównie
przez:

A . zgromadzenie  niezbędnej  wiedzy  o  rodzinie  i  je j  stylu
życia,

B.  udzielanie rad w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych,
C . podanie  propozycji  zmiany  stylu  życia  jaki  panuje  w

rodzinie,
D . podjęcie  działań  prewencyjnych  na  rzecz  zdrowia

rodziny.

Zadanie 17.
Rodząca  pierwiastka,  lat  24,  w  38.  tygodniu  ciąży,  I  okres
porodu  -  poród  postępuje,  rozwarcie  szyjki  macicy  wynosi  już  8
cm.  Pacjentka  odczuwa  pragnienie  i  chciałaby  również  äcośö
zjeść.  Pacjentka  odczuwa  wokół  ust  si lne  mrowienie,  a  w
kończynach  dolnych  silne  i  bolesne  skurcze.  Jest  tym
zaniepokojona  i  obawia  się,  że  przebieg  porodu  jest
niepomyślny.  Jakie  postępowanie  położnej  należy  uznać  za
właściwe?

A . wyjaśnienie,  że  podczas  porodu  nie  wolno  jeść  i  pić,  bo
w  następnych  okresach  może  dojść  do  wymiotów  i
zachłyśnięcia  s ię  podczas  parcia;  można  tylko  zwilżyć
wodą usta rodzącej,

B . podanie  do  picia  wody  mineralnej  w  ilości  wymaganej
przez rodzącej,

C . podanie do picia wody mineralnej lub osłodzonej herbaty
w celu złagodzenia uczucia głodu,

D.  podanie do picia soku owocowego i normalnego posiłku.

Zadanie 18.
Gwałtowne  pęknięcie  jajowodu  w  przypadku  ciąży  ekotopowej
spotykane jest najczęściej przy jej lokalizacji w:

A.  cieśni,
B.  bańce,
C.  lejku,
D.  jajniku.

Zadanie 19.
W  celu  uzyskania  zmiany  postawy  rodziców  wobec  nikotynizmu
najistotniejsze jest, aby:

A.  edukowanie kończyło się wyciągnięciem wniosków,
B . położna  była  odbierana jako  osoba  niosąca  pomoc,  a  nie

wyrażająca dezaprobatę,
C . z  całą stanowczością ukazywać negatywne skutki palenia

papierosów,
D.  zgłosili się do lekarza pierwszego kontaktu.



Zadanie 20.
Przygotowując  pacjentkę  do  zabiegu  histeroskopii  należy
wykonać:

A.  test z gonadoliberyną (GnRH),
B.  rtg klatki piersiowej,
C.  biocenozę pochwy,
D.  diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy.

Zadanie 21.
Treści  w  edukacji  zdrowotnej  w  odniesieniu  do  ächorej  rodzinyö
powinny dotyczyć:

A.  umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
B . podejmowania  działań  naprawczych  z  pomocą

profesjonalistów,
C.  sposobów pogodzenia się z istniejącą sytuacją,
D.  metod uwolnienia się od negatywnych emocji.

Zadanie 22.
Rola nadawcy w przekazie treści zwiększa się, gdy:

A.  odbiorca czuje sympatię do nadawcy,
B . jest  w  jakiś  sposób  przez  niego  nagradzany  (np.

chwalony),
C.  wysłuchanie przekazu jest dobrowolne,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 23.
Czynnikami powodującymi wypalenie zawodowe jest:

A .  wysoki prestiż społeczny,
B . subiektywne  odczucie,  że  mimo  dużego  wysiłku  cel  nie

został osiągnięty,
C.  podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
D.  rozwijanie własnych kompetencji interpersonalnych.

Zadanie 24.
Infekcja narządów rodnych u kobiet z wirusem brodawczaka (HPV)
powoduje:

A.  niepłodność,
B.  zapalenie gruczołu Bartholina,
C.  zapalenia węzłów chłonnych pachwinowych,
D.  zmiany dysplastyczne i raka szyjki macicy.



Zadanie 25.
W czasie ciąży kąpiel w wannie:

A.  jest dozwolona, jeśli woda nie jest gorąca,
B.  może być stosowana bez żadnych obaw,
C.  jest niewskazana,
D.  jest zabroniona.

Zadanie 26.
Położna wspiera rodziców dziecka z zespołem Downa poprzez:

A . dostarczenie  informacji  o  istocie  i  przyczynach
choroby,

B . wskazanie  możliwości  oddania  dziecka  do  ośrodka  dla
osób niepełnosprawnych,

C.  informacje o możliwościach rehabilitacji dziecka,
D.  kierowanie rodziców do grupy samopomocy.

Zadanie 27.
Położna  pełniąc  rolę  edukatora  zdrowia  powinna  być  przede
wszystkim:

A.  ekspertem w danej dziedzinie medycyny,
B.  profesjonalistą, bo takie są oczekiwania słuchaczy,
C . decydentem  w  określaniu  treści  programu  i  metod

nauczania,
D.  doradcą i przewodnikiem wspierającym uczenie się.

Zadanie 28.
Ciężarna  z  cukrzycą  stosując  się  do  zasad  prowadzenia
prawidłowego trybu życia powinna:

A . ograniczyć  ruch  i  maksymalnie  dużo  wypoczywać,  by  nie
zużywać  dużej  i lości  energii  i  nie  doprowadzić  do
hipoglikemii,

B . zachować  aktywność  fizyczną  i  dużo  ćwiczyć,  by  nie
dopuścić do nadmiernego przyrostu masy ciała,

C . koniecznie brać udział w ćwiczeniach grupowych w szkole
rodzenia pod fachowym nadzorem,

D . stosować  umiarkowany  ruch  w  granicach  tolerancji
wysiłku, zapewniający sprawność fizyczną.

Zadanie 29.
Jeśli  kobieta  chorująca  na  nadciśnienie  tętnicze  zajdzie  w
ciążę, co będzie największym zagrożeniem dla takiej ciąży?

A.  udar mózgu pacjentki,
B.  niewydolność czynnościowa łożyska,
C.  urodzenie dziecka z wadami wrodzonymi,
D . urodzenie  dziecka  z  dużą  wagą  urodzeniową  z  powodu

obrzęków.



Zadanie 30.
Czy  pacjentka,  będąc  w  ciąży  powinna  badać  piersi  pod  kątem
występowania raka sutka?

A . tak,  kobieta  w  ciąży  też  powinna  badać  regularnie,  raz
w miesiącu swoje piersi,

B . tak,  kobieta  w  ciąży  też  powinna  badać  regularnie  swoje
piersi,  a le  rzadziej,  wystarczy  raz  w  każdym  trymestrze
ciąży,

C . nie,  kobieta  w  okresie  ciąży  nie  ma  potrzeby  badać
piersi,  gdyż  zmiany  hormonalne  i  powiększenie  piersi  i
tak uniemożliwiają prawidłową ich ocenę,

D . w  okresie  ciąży  piersi  powinien  kontrolować  wyłącznie
lekarz.

Zadanie 31.
Kolposkopię należy wykonać u pacjentek:

A.  leczonych hormonalnie,
B . wykazujących nieprawidłowości w diagnostycznym wymazie

z szyjki macicy i pochwy,
C . zawsze  po  leczeniu  stanu  zapalnego  szyjki  macicy  i

pochwy,
D.  zarażonych wirusem HIV.

Zadanie 32.
Najbardziej  narażeni  na  możliwość  zarażenia  się  wirusem HIV  są
narkomani zażywający:

A.  marihuanę,
B.  amfetaminę,
C.  heroinę,
D.  kokainę.

Zadanie 33.
Położna  wykonująca  zawód  w  ramach działalności  leczniczej  jako
indywidualną specjalistyczną praktykę, jest obowiązana:

A . posiadać  specjalizację  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  lub
położnictwa  lub  innej  dziedzinie  mającej  zastosowanie  w
ochronie zdrowia,

B . posiadać  co  najmniej  pięcioletnie  doświadczenie  w
wykonywaniu zawodu,

C . nie  mieć  przerwy  w  wykonywaniu  zawodu  łącznie  przez
okres  dłuższy  niż  4  lata  w  okresie  ostatnich  8  lat
poprzedzających wniosek o wpis,

D . dysponować  dowolnym  pomieszczeniem,  w  który  będą
udzielane świadczenia zdrowotne.



Zadanie 34.
Plan  opieki  prenatalnej  i  plan  porodu  powinien  być  ustalony
przez:

A.  osobę sprawującą opiekę nad ciężarną,
B.  ciężarną,
C . osobę  sprawującą  opiekę  nad  ciężarną  oraz  przez

ciężarną,
D . ciężarną,  położną  i  lekarza  pracujących  na  sal i

porodowej.

Zadanie 35.
P o poronieniu, kobieta może podejmować próby zajścia w kolejną
ciążę po:

A.  6 miesiącach od poronienia,
B.  3 miesiącach od poronienia,
C.  1 miesiącu od poronienia,
D.  wystąpieniu pierwszej po poronieniu miesiączki.

Zadanie 36.
Organizując ośrodek promocji zdrowia należy:

A.  przygotować biznes plan,
B.  przeprowadzić analizę SWOT,
C.  zrobić analizę etatową,
D.  podpisać umowę o użyczenie pomieszczeń.

Zadanie 37.
Zaćma,  głuchota,  przetrwały  przewód  tętniczy,  opóźnienie
rozwoju umysłowego i  spowolnienie wzrastania płodu to anomalie
występujące u płodu związane z:

A .  zakażeniem różyczką,
B.  zakażeniem toksoplazmozą,
C.  niedoborem jodu podczas ciąży,
D.  niedoborem folianów w czasie ciąży.

Zadanie 38.
Krzywdzonemu dziecku należy:

A . pomóc  w  skontaktowaniu  się  z  grupą  wsparcia
społecznego,

B.  umożliwić zgłoszenie problemu do sądu rodzinnego,
C.  czasowo zapewnić odpowiednie i bezpieczne środowisko,
D . zapoznać  z  możliwościami  pomocy  dzieciom  źle

traktowanym.



Zadanie 39.
Kto powinien zdecydować o pozycji, w jakiej odbędzie się poród?

A . lekarz,  gdyż  potrafi  określić  optymalne  warunki  dla
rodzącego się płodu,

B . rodząca,  bo  najlepiej  odczuwa  jaka  pozycja  jest  dla
niej komfortowa i najbardziej skuteczna,

C . położna,  gdyż  to  ona  przyjmuje  poród  i  musi  mieć
możliwość  zapewnienia  bezpieczeństwa  dziecku,  a  nie
tylko wygody rodzącej,

D . rodząca  po  uwzględnieniu sugestii  i  wskazówek lekarza  i
położnej.

Zadanie 40.
D o  poradni  K  zgłosiła  s ię  pacjentka  lat  24,  w  10.  tygodniu
ciąży,  pierwiastka.  Na  podstawie  opisywanych  przez  nią  objawów
lekarz  podejrzewa  wystąpienie  cukrzycy.  Pacjentka  jest  bardzo
zdenerwowana,  obawia  się,  że  jeśli  cukrzyca  wystąpiła  już
wcześniej mogło dojść do uszkodzenia płodu. Jakie badania mogą
dać  odpowiedź,  czy  cukrzyca  wystąpiła  już  3  miesiące  wcześniej
i w jakim stopniu zaawansowania?

A.  poziom cukru we krwi,
B.  krzywa cukrowa,
C.  hemoglobina glikowana,
D.  fruktozamina.

Zadanie 41.
D o  poradni  zgłosiła  s ię  z  wizytą  kontrolną  24-letnia  kobieta
posiadająca  6-tygodniowe  dziecko.  Kobieta  karmi  dziecko
piersią.  Lekarz  zapisał  pacjentce  środki  antykoncepcyjne
doustne,  tzw.  mini  pigułkę.  Instruując  i  udzielając  informacji
dotyczących  przyjmowania  pigułek  położna  powinna  zwrócić
szczególną uwagę na:

A.  regularne, codzienne przyjmowanie pigułek,
B . przestrzeganie  przerw  w  przyjmowaniu  mini  pigułek  w

okresie miesiączki,
C.  przyjmowanie pigułek zawsze o tej samej godzinie,
D . robienie  4-dniowej  przerwy  po  30  dniach  przyjmowania

pigułek.



Zadanie 42.
Pierwiastka  w  I I I  dobie  po  porodzie  fizjologicznym.  Stan
dziecka  i  matki  dobry.  Położnica  skarży  się  na  ból  brodawek.
Zaobserwowano  na  nich  drobne  pęknięcia.  Nie  stwierdza  się
zastoju  pokarmu  i  obrzmienia  piersi.  W  celu  niedopuszczenia  do
rozprzestrzenienia  się  zmian  na  brodawkach  należy  wdrożyć
naukę:

A.  prawidłowej techniki karmienia,
B.  prawidłowej pozycji przyjmowanej do karmienia,
C.  pielęgnacji brodawek,
D.  samokontroli stanu brodawek.

Zadanie 43.
Przewlekłe  krwawienia  czynnościowe  w  premenopauzie  są
najczęściej spowodowane:

A.  przetrwałym pęcherzykiem jajnikowym,
B.  zaburzeniami czynności podwzgórza,
C.  pierwotną niewydolnością jajników,
D.  chromosomalnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Zadanie 44.
Profilaktyka narkomanii polega na:

A . społecznym  izolowaniu  osób  uzależnionych,  aż  do  czasu
ich wyleczenia.

B . dążeniu,  aby  podaż  narkotyków  stała  się  praktycznie
niemożliwa.

C . uświadamianiu szerokim kręgom społecznym szkodliwości
nałogu.

D . udzielaniu  rzetelnych  informacji  na  temat  narkomanii  û
w  szkole,  w  domu,  w  prasie,  w  zakładach  ochrony
zdrowia.

Zadanie 45.
W  opracowaniu  planu  opieki  nad  rodziną,  w  której  dziecko  ma
zespół Downa, a jego matka nerwicę, położna powinna uwzględnić:

A . uczenie  samodzielnego  rozwiązywania  trudności
życiowych,

B.  kryteria edukacji zdrowotnej w procesie pielęgnowania,
C.  stworzenie bezpiecznej psychicznie atmosfery,
D . możliwości  kompleksowej  rehabilitacji  dziecka  i

leczenia matki.



Zadanie 46.
Dźwięki paralingwistyczne, to:

A .  intonacja, akcentowanie,
B.  barwa głosu, rytm mówienia, wysokość głosu,
C.  westchnienia, pomruki, płacz, gwizdanie, jęki, śmiech,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 47.
C o  należy  zrobić,  jeżeli  pacjentka  przewijając  dziecko
zauważyła  na  pieluszce  czerwone  ślady  i  obawia  się,  że
wystąpiło jakieś krwawienie?

A . poinformować,  że  jest  to  stan  przejściowy  u  noworodków
i zdarza się często w pierwszych dobach życia dziecka,

B . wyjaśnić,  że  różowe  zabarwienie  moczu  nie  jest  objawem
krwawienia,  a  spowodowane  jest  wydalanymi  przez  nerki
szczawianami wapnia co świadczy o przystosowywaniu się
nerek do samodzielnej pracy,

C . wyjaśnić,  że  różowe  zabarwienie  moczu  nie  jest
krwawieniem a wydalaniem przez nerki fosforanów, które
w nadmiarze gromadziły s ię w organizmie płodu w okresie
ciąży i nie jest to objaw chorobowy,

D . wyjaśnić,  że  różowe  zabarwienie  moczu  jest  związane  z
rodzajem pokarmu przyjmowanego przez karmiącą matkę.

Zadanie 48.
Do czynników reproduktywnych zwiększających ryzyko zachorowania
na raka piersi zalicza się:

A . pierwsza  ciąża  zakończona  porodem  przed  25.  rokiem
życia,

B . wczesna  pierwsza  miesiączka  (poniżej  12  r.ż.) ,
naturalna menopauza po 55 r.ż.,

C.  karmienie piersią,
D.  stosowanie doustnej antykoncepcji przez okres 2 lat.

Zadanie 49.
Psychoterapia to:

A.  udzielanie porad i pomocy w wytrwaniu w trzeźwości,
B.  uświadomienie przyczyn choroby i jej następstw,
C . systematyczny  i  celowy  sposób  leczenia  za  pomocą

środków psychologicznych,
D . uczenie  pacjenta  zachowania  zgodnego  ze  społecznym

systemem wartości.



Zadanie 50.
Opiekując się  pacjentką zarażoną HIV,  położna NIE musi  chronić
się przed:

A.  zetknięciem się z łożyskiem,
B.  opryskaniem krwią oka,
C.  zranieniem się igłą,
D.  podaniem ręki.

Zadanie 51.
Akredytacja szpitala jest to procedura jakości:

A .  obowiązkowa,
B.  dobrowolna,
C.  zależy od organu założycielskiego,
D.  zależy od finansów zakładu opieki zdrowotnej.

Zadanie 52.
Składnikami poczucia koherencji są:

A . poczucie  zrozumiałości,  poczucie  zaradności,  poczucie
sensowności,

B.  poczucie zrozumiałości oraz poczucie przynależności,
C.  obiektywne poczucie zdrowia i choroby,
D . poczucie  uczestnictwa,  poczucie  zaangażowania  oraz

autonomii.

Zadanie 53.
Wieloródka,  lat  42,  w  I I I  okresie  porodu.  Pacjentka  urodziła
zdrowego  syna  o  wadze  4600g.  Jest  zmęczona  długotrwałym
porodem.  Pacjentka  jest  zaskoczona,  że  po  urodzeniu  dziecko
położono je j na brzuchu, bo przy narodzinach pierwszego dziecka
û  18  lat  temu  û  tego  nie  robiono.  W  przytrzymywaniu  go  jest
nieporadna,  a  ruchy  je j  są  chaotyczne.  Jakie  postępowanie
położnej jest właściwe?

A . zabranie  dziecka  i  położenie  go  w  cieplarce  w  celu
zapewnienia  mu  bezpieczeństwa  i  niemęczenia  pacjentki
zgodnie z jej życzeniami,

B . mimo  zmęczenia  i  niechęci  pacjentki  pozostawienie
dziecka  w  tej  pozycji  z  jednoczesnym  wyjaśnieniem,  że
takie są nowoczesne sposoby postępowania, odmienne od
tych jakie obowiązywały, gdy rodziła pierwsze dziecko,

C . pozostawienie  dziecka  w  tej  pozycji  i  wyjaśnienie,  że
jest  to  najlepszy  moment  do  rozpoczęcia  karmienia,  a
pominięcie  go  może  mieć  niekorzystne  skutki  dla
późniejszego prawidłowego przebiegu karmienia,

D . pozostawienie  mimo  wszystko  dziecka  w  tej  pozycji  i
wskazanie  na  korzyści  wynikające  z  tak  bliskiego,
wczesnego kontaktu dla dziecka i samej położnicy.



Zadanie 54.
N a  niedobory  kwasów  omega-3  podczas  ciąży  narażone  są
szczególnie:

A .  pierwiastki,
B.  ciężarne z nadciśnieniem,
C.  ciężarne z cukrzycą,
D.  weganki.

Zadanie 55.
Co najbardziej kształtuje prozdrowotne wzory zachowań?

A . częste  mówienie  o  znaczeniu  zdrowia  w  życiu  każdej
jednostki i rodziny,

B.  dbanie o komfort psychiczny i zdrowotny w rodzinie,
C.  kultywowanie ideału zdrowej jednostki i rodziny,
D . przekazywanie  z  pokolenia  na  pokolenie  prozdrowotnego

stylu życia.

Zadanie 56.
Kobieta  lat  30,  zamężna,  posiada  jedno  dziecko  i  planuje
następną  ciążę,  ma  grupę  krwi  A  Rh(-).  Pierwsze  dziecko  ma
grupę  ARh(+).  Kiedy  kobieta  powinna  otrzymać  immunoglobulinę
anty-D:

A . jeszcze przed zajściem w następną ciążę, aby zablokować
przeciwciała,

B.  pod koniec ciąży,
C.  wkrótce po porodzie,
D . decyzja o podaniu immunoglobuliny powinna być podjęta

po urodzeniu dziecka.

Zadanie 57.
Czy  masa  ciała  kobiety  przed  zajściem  w  ciążę  ma  wpływ  na
przebieg ciąży?

A.  nie,
B.  tak,
C.  tak, ale niewielki,
D . tak,  ale  tylko  wówczas,  gdy  kobieta  jest  po  35  roku

życia.

Zadanie 58.
Niedobór  jakiego  związku  mineralnego  zwiększa  częstość
występowania  u  dzieci  wad  wrodzonych  oraz  zaburzeń  funkcji
intelektualnych i motorycznych:

A.  jodu,
B.  magnezu,
C.  wapnia,
D.  cynku.



Zadanie 59.
System ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia
ma charakter:

A .  dobrowolny,
B.  alternatywny,
C.  powszechny,
D.  dodatkowy.

Zadanie 60.
Skrót nazwy płodowego zespołu alkoholowego to:

A.  AAS,
B.  FAS,
C.  AL û AN,
D.  AL û AF.

Zadanie 61.
Dyspareunia to:

A.  bolesne stosunki płciowe,
B.  utrudnione oddawanie kału,
C.  brak czynnej tkanki rozrodczej,
D.  zaburzenia orgazmu.

Zadanie 62.
Proszę  określić  podstawowe  założenia  koncepcji  "wychowanie
zdrowotne":

A .  poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie,
B . kształtowanie postaw zdrowotnych i zmiana z negatywnych

na pozytywne,
C.  gotowość i umiejętność spieszenia z pomocą innym,
D.  umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Zadanie 63.
Zespół  wielotorbielowatych  jajników  (PCO)  w  diagnostyce
wykazuje:

A.  jajnik o prawidłowej budowie,
B.  znaczne powiększenie jajnika z pogrubiałą otoczką,
C.  jajniki szczątkowe,
D.  jajniki z dużą ilością tkanki łącznej.

Zadanie 64.
Kiedy  pacjentka,  która  poroniła  12-tygodniową  ciążę,  może
zacząć  przyjmować  doustne  środki  antykoncepcyjne,  jeśl i  NIE
planuje zajścia w ciążę przez najbliższy rok?

A.  po wystąpieniu pierwszej po poronieniu miesiączki,
B.  po ustaniu krwawienia po poronieniu,
C.  od pierwszego dnia po poronieniu,
D.  od dziesiątego dnia po poronieniu.



Zadanie 65.
W którym tygodniu osoba sprawująca opiekę nad cieżarną powinna
skierować  kobietę  do  położnej  podstawowej  opieki  zdrowotnej  w
celu objęcia jej opieką?

A.  między 15. û 20. tygodniem ciąży,
B.  między 21. û 26. tygodniem ciąży,
C.  między 30. û 35. tygodniem ciąży,
D.  po 35. tygodniu ciąży.

Zadanie 66.
Rozpoznanie  u  pacjentki  w  badaniu  cytologicznym  LGSIL  -
dysplastyczne zmiany śródbłonkowe niskiego stopnia - wymagają w
pierwszej kolejności:

A .  tylko kolejnej kontrolnej cytologii,
B .  badania kolposkopowego,
C.  biopsji stożkowej,
D.  pobrania wycinka.

Zadanie 67.
Wysiłkowe nietrzymanie moczu, to:

A . bezwiedne  oddawanie  moczu  przez  przetokę,  która  omija
czynnościowo sprawny mechanizm cewki moczowej,

B . mimowolne  popuszczanie  moczu  pod  wpływem
niekontrolowanych skurczów pęcherza moczowego,

C . popuszczanie  niewielkich  ilości  moczu  spowodowane
upośledzoną kurczliwością mięśnia wypieracza,

D . mimowolne  wyciekanie  moczu  związane  ze  wzrostem
ciśnienia  wewnątrz  jamy  brzusznej,  występujące  podczas
np.: kaszlu, ciężkiej pracy fizycznej.

Zadanie 68.
O  wykluczeniu  jakich  pokarmów  z  diety  powinna  poinformować
położna kobietę w ciąży chorującą na nadciśnienie tętnicze?

A.  ogórków kiszonych,
B.  soku z grejpfrutów,
C.  ziemniaków,
D.  bananów.



Zadanie 69.
Jak  należy  wyjaśnić  pacjentce  fakt  pozytywnego  wyniku  próby
ciążowej, podczas gdy płód już obumarł?

A.  pomyłką lekarza w ocenie płodu,
B.  błędem w przeprowadzeniu próby,
C . informacją, że mimo obumarcia płodu może utrzymywać się

jeszcze wysoki poziom HCG,
D . zaburzeniami  równowagi  hormonalnej  wywołanej

krwawieniem.

Zadanie 70.
Odzwierciedlanie  to  narzędzie  aktywnego  słuchania,  które  polega
na:

A . dopasowywaniu się do świata wewnętrznego i zewnętrznego
rozmówcy,

B . skrótowym  powtarzaniu  rozmowy  fragmentu  wypowiedzi
rozmówcy  w  celu  sprawdzenia  czy  dobrze  został
zrozumiany jego komunikat,

C . umiejętności rozpoznawania różnego rodzaju przeszkód w
skutecznym komunikowaniu się,

D . umiejętności  wyrażania  własnych  potrzeb,  motywów
decyzji, uczuć oraz opinii.

Zadanie 71.
Który  z  wymienionych  płynów  ustrojowych  NIE  jest  uznawany  za
zakaźny, w przypadku zakażenia wirusem HIV?

A.  krew,
B.  wydzielina z pochwy,
C.  śl ina,
D.  wydzielina z rany.

Zadanie 72.
Podstawowym kryterium uznawania człowieka za alkoholika jest:

A .  upijanie się przy towarzyskiej okazji,
B . utrata  kontroli  nad  czasem  i  i lością  wypijanego

alkoholu,
C.  nadmierna konsumpcja alkoholu wysokoprocentowego,
D.  zaniedbywanie pracy zawodowej.

Zadanie 73.
Uzależniona  od  nikotynizmu  matka  karmiąca  naturalnie  swoje
dziecko, naraża je głównie na:

A . zaburzenia w nawiązywaniu kontaktów emocjonalnych z nią
i innymi członkami rodziny,

B.  gorszy rozwój fizyczny i psychiczny,
C.  pojawienie się w przyszłości problemów wychowawczych,
D.  wrastanie w niekorzystnej atmosferze rodzinnej.



Zadanie 74.
Obniżenie  przedniej  ściany  pochwy  z  uwypukleniem  ściany
pęcherza  moczowego  w  zaburzeniach  statyki  narządów  miednicy
mniejszej nazywamy:

A.  rectocoele,
B.  cystocoele,
C.  hysterocoele,
D.  enterocoele.

Zadanie 75.
W  pierwszych  dobach  po  operacjach  ginekologicznych  na  stan
psychoemocjonalny pacjentek najbardziej wpływa:

A.  pomoc w zmianie pozycji ciała,
B.  zwalczanie bólu pooperacyjnego,
C.  dopilnowanie rytmu snu i odpoczynku,
D.  przekazanie wiedzy o higienie rany pooperacyjnej.

Zadanie 76.
Kłykciny  kończyste  występują  w  klinicznym  stadium  zakażenia
dróg rodnych wywołanego przez:

A.  chlamydię,
B.  wirusa opryszczki,
C.  mikoplazmy,
D.  wirusa brodawczaka ludzkiego.

Zadanie 77.
Profilaktyka  powikłań  zakrzepowo  -  zatorowych  w  okresie
przedoperacyjnym  u  pacjentek  z  żylakami  podudzi  polega  na
zakładaniu opaski elastycznej na:

A.  podudzie, z jednakowym uciskiem na kończynę,
B . podudzie,  stosując  największy  ucisk  palców  stóp  i

stopniowo zmniejszając go ku górze,
C.  całą kończynę dolną, z jednakowym uciskiem na kończynę,
D . całą  kończynę  dolną,  stosując  największy  ucisk  palców

stóp i stopniowo zmniejszając go ku górze.

Zadanie 78.
Skutecznym  sposobem  zmotywowania  kobiety  do  zaprzestania
palenia tytoniu w ciąży jest:

A .  zapisanie jej na terapią antynikotynową,
B.  rozmowa na ten temat z rodziną kobiety palącej tytoń,
C.  przedstawienie jej hierarchii wartości w życiu,
D . uświadomienie  je j  zagrożenia,  jakie  niesie  ze  sobą  ten

nałóg dla rozwijającego się dziecka.



Zadanie 79.
Certyfikat jakości û (akredytację) û mogą otrzymać w Polsce:

A . wszystkie  zakłady  opieki  zdrowotnej,  praktyki
(lekarskie i pielęgniarskie),

B.  szpitale, przychodnie i poradnie,
C.  tylko szpitale,
D.  tylko niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Zadanie 80.
Najczęstszą przyczyną przewlekłych zespołów bólowych w miednicy
mniejszej jest/są:

A.  anomalie anatomiczne narządu rodnego,
B.  stany zapalne,
C.  zrosty pozapalne i pooperacyjne,
D.  endometrioza.

Zadanie 81.
Najbardziej  przykrym  i  trudnym  okresem  w  czasie  detoksykacji
jest:

A .  zmniejszenie odporności organizmu,
B.  zmęczenie i zwiększona potrzeba snu,
C.  samotność i odrzucenie,
D.  zespół odstawienia.

Zadanie 82.
1 0  û  miesięczny  chłopiec  został  przyjęty  po  raz  drugi  do
szpitala  z  powodu  upośledzenia  rozwoju  fizycznego  oraz
zaniedbania  w  zakresie  higieny  ciała.Przypadek  dziecka  świadczy
o :

A.  bezradności rodziców,
B.  złym pielęgnowaniu dziecka,
C.  dysfunkcjonalności rodziny,
D.  bezmyślności rodziców.

Zadanie 83.
Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź prawidłową. Bezpieczny dom
to taki, w którym:

A.  każdy witany jest z radością,
B.  jest miejsce na poczucie humoru,
C.  mówi się o uczuciach negatywnych i pozytywnych,
D.  członkowie rodziny wspólnie zamieszkują.



Zadanie 84.
Tokofobia to patologiczny lęk:

A.  przed chorobą,
B.  przed ciążą i porodem,
C.  na widok krwi,
D.  przed infekcją.

Zadanie 85.
Jaki  sposób  postępowania  powinna  zalecić  położna  ciężarnej
kobiecie  w  celu  zlikwidowania  lub  zmniejszenia  porannych
nudności i wymiotów?

A . przyjmowanie  większej  i lości  płynów,  aby  nie  dopuścić
do odwodnienia,

B . wypijanie  rano  przed  wstaniem  z  łóżka  szklanki
przegotowanej wody,

C . zjadanie  rano  przed  wstaniem  z  łóżka  sucharka  lub
herbatnika,

D.  stosowanie preparatów doustnych z dwuwęglanem sodu.

Zadanie 86.
Przygotowanie psychiczne pacjentki do zabiegu ginekologicznego:

A . polega  przede  wszystkim  na  wyjaśnieniu  je j  wszystkich
nurtujących  ją  kwestii  oraz  rozwianiu  wątpliwości
związanych z procesem diagnozowania i leczenia,

B.  przeprowadza osoba przeprowadzająca zabieg,
C . polega na obszernym i szczegółowym omówieniu przebiegu

zabiegu,
D . powinno być przeprowadzone tylko wobec pacjentek, które

informują werbalnie o takiej potrzebie.

Zadanie 87.
Powikłaniem po laparoskopii może być wystąpienie:

A.  zatoru gazowego,
B.  przepukliny brzusznej,
C.  zaburzeń krzepnięcia krwi,
D.  zespołu nadwrażliwości bólowej.

Zadanie 88.
Która  z  wymienionych  sytuacji  jest  niepokojąca  i  powinna
skłonić ciężarną do zgłoszenia się do lekarza?

A.  wystąpienie w ciągu godziny mniej niż 8 ruchów płodu,
B . wystąpienie  w  ciągu  godziny  więcej  niż  kilkunastu

ruchów płodu,
C . brak  ruchów  przez  kilka  godzin  po  okresie  bardzo

gwałtownych ruchów płodu,
D.  zmniejszenie natężenia ruchów płodu.



Zadanie 89.
Udzielenie  informacji  i  umożliwienie  kontaktu  podopiecznej  z
grupami  wsparcia,  z  osobami  mającymi  podobne  problemy
zdrowotne, np. Stowarzyszeniem Amazonek, to rodzaj poradnictwa:

A.  rozwijającego,
B.  wspomagającego,
C.  chroniącego,
D.  leczącego.

Zadanie 90.
Okres  największej  wrażliwości  płodu  na  teratogenne  działanie
leku przypada na:

A . 14.  û  30.  dzień  po  ostatniej  miesiączce  przy  cyklach  28
dniowych,

B . 31.  û  71.  dzień  po  ostatniej  miesiączce  przy  cyklach  28
dniowych,

C . 71.  û  91.  dzień  po  ostatniej  miesiączce  przy  cyklach  28
dniowych,

D . o d  91.  dnia  po  ostatniej  miesiączce  przy  cyklach  28
dniowych.

Zadanie 91.
Główne  czynniki  demograficzne,  zwiększające  ryzyko  nabycia
i/lub przeniesienia STD (sexually transmitted diseases), to:

A . osoby w wieku powyżej 40 r.ż., osoby zamężne, stosujące
antykoncepcję hormonalną,

B . osoby  rozwiedzione,  stosująca  barierowe  metody
planowania rodziny,

C.  osoby zamężne, pracujące w domu,
D . osoby  w  wieku  15-24  lata,  niezamężne,  stosujące

antykoncepcję hormonalną.

Zadanie 92.
Mastalgia to:

A.  stan zapalny gruczołu piersiowego,
B.  ból gruczołu piersiowego,
C.  wydzielina z brodawki piersiowej,
D . wciągnięcie  skóry  na  gruczole  piersiowym  w  miejscu

wystąpienia zmiany nowotworowej.

Zadanie 93.
Jakie  pozycje  ciała  powinna  przyjmować  kobieta  rodząca  w  I
okresie porodu?

A.  leżenia naprzemiennie, na wznak i na boku,
B.  chodzenia, leżenia, kucania,
C.  chodzenia i leżenia na wznak,
D.  siedzenia w pozycji półwysokiej.



Zadanie 94.
Zasady  wyłaniania  świadczeniodawców  przez  Narodowy  Fundusz
Zdrowia oparte są na procedurze:

A.  przetargu,
B.  licytacji,
C .  eliminacji,
D.  wyboru.

Zadanie 95.
Planując program edukacji w rodzinie, należy wziąć pod uwagę:

A . możliwość  pouczenia  rodziny  jak  ma  teraz  i  w
przyszłości postępować,

B . dotychczasową  wiedzę  i  stan  świadomości  rodziny  na
temat swej dysfunkcjonalności,

C . psychologiczne  mechanizmy  obronne  stosowane  przez
członków rodziny,

D . konieczność  całkowitej  akceptacji  proponowanego
programu edukacyjnego.

Zadanie 96.
Ocena  kształtu  i  wielkości  jamy  macicy  i  jajowodów jest  możliwa
poprzez:

A.  histerosalpingografię,
B.  histeroskopię,
C.  kuldoskopię,
D.  ultrasonografię.

Zadanie 97.
W  badaniu  mikroskopowym  preparatu  bezpośrednio  pobranego  z
pochwy  można  zidentyfikować  schorzenie  przenoszone  drogą
płciową:

A.  rzęsistkowicę (trichomonas vaginalis),
B.  opryszczkę narządów płciowych(herpes simplex virus),
C.  zakażenie chlamydią,
D.  zakażenie kiłą (syphilis).

Zadanie 98.
Porada udzielana pacjentowi powinna mieć następujące cechy:

A.  powinna być ogólnikowa,
B . powinna  wypływać  z  doświadczenia  życiowego  osoby

udzielającej porady,
C.  nie musi być akceptowana przez radzącego się,
D . powinna  być  jasna,  oparta  na  sprawdzonej  wiedzy

naukowej.



Zadanie 99.
Przyjmowanie kwasu foliowego przed ciążą i we wczesnym okresie
jej trwania:

A . zmniejsza  ryzyko  wystąpienia  u  dziecka  przepukliny
rdzeniowej,

B.  zmniejsza ryzyko wystąpienia wad genetycznych,
C . przyspiesza rozwój  łożyska we  wczesnym okresie  rozwoju

ciąży,
D.  zapobiega krwawieniom we wczesnym okresie ciąży.

Zadanie 100.
Komórki  zwane  koilocytami,  uwidocznione  w  badaniu
cytoonkologicznym szyjki macicy charakteryzują zakażenie:

A.  wirusem HPV,
B.  rzęsistkiem pochwowym,
C.  wirusem cytomegali (CMV),
D.  chlamydią trachomatis.

Zadanie 101.
Opracowany  standard  na  potrzeby  niepublicznego  zakładu  opieki
zdrowotnej musi być:

A.  aktualny i rzetelny,
B.  dostępny,
C.  planowo wdrażany,
D.  czytelny.

Zadanie 102.
O d  jakiego  momentu  kobieta,  która  pragnie  urodzić  dziecko
powinna  zadbać  o  prawidłowe  odżywianie,  jeśl i  stwierdzono  u
niej niedobory żywieniowe?

A.  na 4-6 miesięcy przed planowaną ciążą,
B.  od momentu podjęcia prób zajścia w ciążę,
C.  od poczęcia dziecka,
D.  na 1-2 miesiące przed planowaną ciążą.

Zadanie 103.
Jednym  z  najważniejszych  celów  wczesnego  uruchamiania  i
rehabilitacji pooperacyjnej jest:

A .  oddalenie myśli o cierpieniu,
B.  zwiększenie zadowolenia pacjentki z opieki,
C.  zapobieganie powikłaniom zakrzepowo û zatorowym,
D.  zwiększenie efektywności leczenia.



Zadanie 104.
W  jaki  sposób  można  najskuteczniej  ocenić  czy  zaplanowany  cel
edukacji,  jakim było  nauczenie prawidłowej  opieki  nad dzieckiem
został osiągnięty?

A.  za pomocą wywiadu,
B.  poprzez obserwację,
C.  poprzez rozmowę z położnicą,
D.  wykorzystując ankietę.

Zadanie 105.
Spółka jawna działa w oparciu o kodeks:

A.  pracy,
B.  handlowy,
C.  karny,
D.  rodzinny.

Zadanie 106.
Rodzice nadmiernie wymagający, to tacy, którzy:

A.  otwarcie krytykują i chwalą swoje dziecko,
B.  zachęcają, ale i przymuszają do poprawnych zachowań,
C . s ą  w  konflikcie  ze  swoim  dzieckiem  bo  nie  spełnia  ich

oczekiwań,
D.  odnoszą się do dziecka zbyt surowo i zbyt stanowczo.

Zadanie 107.
Proces ewaluacji  jest  częścią każdego programu promocji  zdrowia
i  edukacji  zdrowotnej.  Ustalenie,  czy  pacjentka  wytrwała,  np.  w
abstynencji tytoniowej, to ewaluacja:

A.  wyjściowa,
B.  realizowania poszczególnych etapów programu,
C.  końcowa bezpośrednia,
D.  końcowa odległa.

Zadanie 108.
Bilans urodynamiczny w ginekologii stosuje się w przypadku:

A.  zespołu bólowego miednicy mniejszej,
B . zaburzenia  statyki  narządu  rodnego  z  wysiłkowym

nietrzymaniem moczu,
C . lewostronnego  ustawienia  macicy  z  nadmiernym

przodozgięciem,
D.  umocowania w tyłozgięciu i tyłopochyleniu macicy.



Zadanie 109.
Metodę  opłacania  świadczeń zdrowotnych wg  ustalonej  stawki  na
jednego pacjenta określa się terminem:

A.  osobodzień,
B.  kapitacja,
C.  kalkulacja,
D.  refundacja.

Zadanie 110.
Wykonywanie zawodu położnej polega między innymi na prowadzeniu
działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie:

A .  profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych,
B . rozpoznawania  u  matki  lub  dziecka  objawów

nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza,
C . kierowania  na  badania  konieczne  do  jak

najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka,
D . przygotowania  do  życia  w  rodzinie,  metod  planowania

rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa.

Zadanie 111.
Położnica,  lat  32,  wieloródka  (posiada  2  dzieci)  jest  w  3 .
dobie  po  porodzie  fizjologicznym.  Pacjentka  skarży  się,  że
podczas  karmienia  dziecka  odczuwa  silne  bóle  brzucha.  Silne
bóle  brzucha  odczuwane  przez  położnicę  w  czasie  karmienia  są
spowodowane:

A . nieprawidłową  pozycją  karmienia  û  dziecko  ź le
przystawione  do  piersi  uciska  nieprawidłowo  zatoki
mleczne  co  zmniejsza  i lość  wydzielanej  oksytocyny,  a  to
powoduje  nieregularne,  a  przez  to  bolesne  skurcze
macicy,

B . zbyt  długim  czasem  karmienia  w  pozycji  siedzącej  i
uciskiem naczyń żylnych, co zaburza odpływ krwi z jamy
brzusznej, a przekrwienie powoduje ból,

C . wpływem  oksytocyny  wydzielanej  podczas  karmienia  na
macicę,  która  u  wieloródek  jest  mniej  sprężysta  i
kurcząc się wywołuje większy ból,

D . nadmierną  produkcją  prolaktyny  przez  co  zostaje
zachwiana równowaga między prolaktyną a oksytocyną, co
zmniejsza  kurczliwość  macicy  przez  co  staje  s ię  ona
bardziej bolesna.



Zadanie 112.
D o  jakich  objawów  ciąży  zalicza  się  zatrzymanie
miesiączkowania?

A.  prawdopodobnych,
B.  domyślnych,
C.  pewnych,
D.  niepewnych.

Zadanie 113.
W  celu zmniejszenia dolegliwości spowodowanych żylakami sromu
pacjentka powinna odpoczywać kilka razy w ciągu dnia w pozycji:

A .  półwysokiej z nogami opuszczonymi w dół np. w fotelu,
B . Simsa  û  na  wznak  z  poduszką  podłożoną  pod  okolicę

bioder,
C . Trendelenburga  û  w  celu  zwiększenia  ukrwienia  górnej

części tułowia,
D.  Fowlera û bocznej z rotacją ku górze kończyn górnych.

Zadanie 114.
Poczucie skuteczności, zwane wewnętrznym przekonaniem człowieka
o  jego  możliwości  zrealizowania  określonej  czynności,  która
prowadzi  do  zaplanowanego  wcześniej  rezultatu,  może  przynieść
następujące korzyści:

A .  poprawia samoocenę i sprzyja sukcesowi,
B.  pozwala przewidywać zdarzenia,
C . wpływa  na  stabilność  osiągniętej  już  zmiany  w

zachowaniu  i  zwiększa  szanse  osiągnięcia  końcowego
rezultatu,

D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 115.
Pierwiastka  lat  26,  jest  w  ciąży  10.  tydzień.  Położna  dokonuje
pomiarów podstawowych parametrów życiowych i  waży pacjentkę.
Masa  je j  ciała  wzrosła  o  5  kg  w  stosunku  do  wagi  sprzed  ciąży.
Pacjentka  ma  stwierdzone  nadciśnienie  tętnicze.  Przyrost  masy
ciała pacjentki jest:

A .  w normie,
B.  niewiele powyżej normy,
C.  zbyt duży,
D.  zbyt mały.



Zadanie 116.
Kobieta,  lat  24,  w  18.  tygodniu  ciąży  uczęszcza  na  zajęcia  w
szkole  rodzenia.  Jest  to  je j  pierwsza  ciąża.  Ciężarna  skarży
się,  że  podczas  ćwiczeń  na  zajęciach  grupowych  często  odczuwa
bolesne  skurcze  łydek.  W  jaki  sposób  należy  postąpić  w
przypadku występowania kurczu łydek?

A . zgiąć  grzbietowo  stopę  przy  wyprostowanej  w  stawie
kolanowym kończynie,

B . szybko rozmasować bolesną kończynę i unieść ją powyżej
tułowia,

C . ugiąć  kończynę  w  stawie  kolanowym  i  wykonać  kilku
ruchów kolistych stopą,

D . przyjąć postawę pionową i wykonywać naprzemienne ruchy
palcami stopy.

Zadanie 117.
Które  z  metod  prowadzenia  zajęć  w  szkole  rodzenia  są
najskuteczniejsze  w  obszarze  edukacji  dotyczącej  opieki  nad
dzieckiem?

A . pokaz  i  omawianie  sposobu  wykonywania  czynności  (na
żywo lub na filmie),

B . opis,  omawianie  i  wyjaśnianie  sposobu  wykonywania
czynności,

C . pokaz  i  instruowanie  jak  należy  wykonywać  dane
czynności i zabiegi pielęgnacyjne,

D.  pokaz i aktywny udział osoby edukowanej w działaniach.

Zadanie 118.
Programy wdrożeniowe w Unii Europejskiej to programy:

A.  z zakresu zdrowia publicznego,
B.  dla przewlekle chorych,
C.  szczepień,
D.  rozwoju systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.

Zadanie 119.
Osobowość typu D:

A . charakteryzuje  s ię  negatywną  emocjonalnością  i
zahamowaniem społecznym np. brakiem komunikatywności,
wycofaniem,

B . funkcjonuje  w  ciągłym  pośpiechu,  robi  kilka  rzeczy  na
raz,  cechuje  ją  pobudliwość,  poczucie  presji  czasu  i
nadmierna odpowiedzialność,

C . charakteryzuje  osoby  cierpliwe,  uważne,  nastawione  na
współpracę, panujące nad emocjami,

D . charakteryzuje  osoby  spokojne,  ukrywające  negatywne
emocje, np. gniew.



Zadanie 120.
Właściwie  ukierunkowana  rehabilitacja  po  operacjach
plastycznych krocza polega na ćwiczeniach:

A.  mięśni krocza i brzucha,
B.  izometrycznych mięśni brzucha,
C.  obejmujących wszystkie ruchy w stawach biodrowych,
D.  wzmacniających mięśnie grzbietu i obręczy barkowej.

Zadanie 121.
D o  niewerbalnych  aktów  komunikacyjnych  zalicza  się  wszystkie
wymienione, z wyjątkiem:

A.  kontaktu wzrokowego,
B.  dźwięków paralingwistycznych,
C.  mówienia i czytania,
D.  kanału wokalnego.

Zadanie 122.
Jakie  zachowania  są  niewskazane  dla  ciężarnej,  u  której
wystąpiły żylaki podudzi?

A.  długotrwałe leżenie,
B.  długotrwałe siedzenie,
C.  zakładanie nogi na nogę podczas siedzenia,
D.  noszenie elastycznych rajstop.

Zadanie 123.
Ostry  rybi  zapach  wydzieliny  pochwowej  jest  charakterystyczny
dla:

A.  grzybiczego zapalenia pochwy,
B.  bakteryjnego zapalenia pochwy,
C.  rzęsistkowicy,
D.  infekcji wirusem opryszczki.

Zadanie 124.
Podczas wywiadu z pacjentem, na początku rozmowy zalecane formy
zadawanych pytań, to pytania:

A.  otwarte,
B.  zamknięte,
C.  sugerujące,
D.  alternatywne.



Zadanie 125.
W  jaki  sposób  należy  ułożyć  dziecko  na  brzuchu  matki
bezpośrednio po porodzie?

A . gołe,  bezpośrednio  na  brzuchu  matki  przykryte  jałową
pieluszką  czy  kocykiem,  blisko  piersi  by  umożliwić
ssanie dziecku,

B . gołe,  bezpośrednio  na  brzuchu  matki,  blisko  jednego  z
sutków by umożliwić ssanie dziecku,

C . gołe  na  koszulę  matki,  aby  nie  dopuścić  do
zainfekowania  skóry  dziecka  f lorą  bakteryjną  ze  skóry
matki, blisko sutka, przykryte pieluszką,

D . owinięte  w  jałowe  pieluszki,  bezpośrednio  na  brzuchu
matki, blisko sutka by umożliwić ssanie dziecku.

Zadanie 126.
Podczas  zajęć  w  szkole  rodzenia  prowadzona  jest  nauka
oddychania torem brzusznym, ponieważ zastosowanie wyuczonego
sposobu oddychania:

A.  pomaga podczas porodu skutecznie przeć,
B . zmniejsza  napięcie  mięśniowe,  niedotlenienie  i  ból  w

czasie skurczów podczas porodu,
C.  zapobiega niedotlenieniu płodu,
D.  zmniejsza lęk w trakcie skurczu w I okresie porodu.

Zadanie 127.
Wieloródka  lat  24,  w  I I  dobie  po  porodzie  fizjologicznym.
Urodziła  zdrową  córkę  o  wadze  4580g.  Pacjentka  martwi  się,  że
dziecko  mniej  waży  niż  bezpośrednio  po  urodzeniu.  Sądzi,  że  to
z  powodu  zbyt  małej  i lości  pokarmu.  Postępowanie  położnej
polega  na  wyjaśnieniu  mechanizmu  i  przyczyn  fizjologicznego
spadku masy ciała:

A . oraz  nauczeniu  sposobów  oceniania  czy  dziecko  najada
się do syta,

B.  lecz dla uspokojenia pacjentki dokarmianiu dziecka,
C . i  poleceniu  dłuższego  karmienia,  aby  dziecko  zjadało

jednorazowo więcej pokarmu,
D . oraz  przedstawieniu  masy  ciała  innych  noworodków  w

takiej  samej  dobie  dla  przekonania  matki  o  normalnej
sytuacji.



Zadanie 128.
Położna  podstawowej  opieki  zdrowotnej  opiekuje  s ię  30-letnią
kobietą,  która  miesiąc  temu  urodziła  martwe  dziecko.
Zaobserwowała,  że  kobieta  żyje  własnymi  pragnieniami,  stała  się
obojętna  wobec  rodziny  i  najbliższego  otoczenia.  Powyższe
objawy wskazują na wystąpienie:

A.  nerwicy wegetatywnej,
B.  depresji endogennej,
C.  psychozy poporodowej,
D.  psychozy reaktywnej.

Zadanie 129.
Płodowy zespół alkoholowy cechuje się:

A .  wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu,
B . wewnątrzmacicznym  zahamowaniem  wzrostu  płodu,

mikrocefalią,
C . wewnątrzmacicznym  zahamowaniem  wzrostu  płodu,

mikrocefalią, dysmorfizmem,
D . wewnątrzmacicznym  zahamowaniem  wzrostu  płodu,

mikrocefalią,  dysmorfizmem,  zaburzeniami  rozwoju
psychicznego dziecka.

Zadanie 130.
Jakie  ćwiczenia  i  zajęcia  sportowo-rekreacyjne  są  dozwolone  dla
ciężarnej w II trymestrze ciąży?

A.  pływanie,
B.  jazda na rowerze,
C.  jogging,
D.  aerobik.



Zadanie 131.
Promocja zdrowia, to:

A . działania  umożliwiające  osobom  chorym  i  społeczności
zwiększenie kontroli nad czynnikami poprawiającymi stan
zdrowia,  promowanie  medycyny  niekonwencjonalnej,
wspierającej medycynę tradycyjną,

B . działania umożliwiające pracownikom sektora medycznego
zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan
zdrowia  i  przez  to  jego  poprawę,  promowanie
nowoczesnych  technik  leczniiczych  i  środków
farmaceutycznych,

C . działania  umożliwiające  poszczególnym  osobom  i
społeczności  zwiększenie  kontroli  nad  czynnikami
warunkującymi  stan  zdrowia  i  przez  to  jego  poprawę,
promowanie  zdrowego  stylu  życia  oraz  środowiskowych  i
indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu,

D . promowanie zdrowego, ekologicznego sposobu odżywiania i
stylu życia oraz społecznych i  indywidualnych czynników
mających na celu zachowanie jak najdłużej zdrowia,

Zadanie 132.
Zazwyczaj  zapotrzebowanie  na  insulinę  u  kobiety  chorej  na
cukrzycę po porodzie:

A .  zwiększa się,
B.  zmniejsza się,
C.  nie zmienia się,
D.  po porodzie nie ma potrzeby stosowania insuliny.

Zadanie 133.
Jedną  z  trudności  komunikacyjnych  w  przekazie  informacji  jest
szum. Wyróżnia się trzy zasadnicze typy szumu: 1 . poznawczy, 2 .
społeczny,  3 .  emocjonalny.  W  sytuacji,  gdy  komunikuje  s ię
pacjentowi więcej niż jeden problem, pojawia się szum:

A.  poznawczy,
B.  społeczny,
C.  emocjonalny,
D.  żaden z powyższych.

Zadanie 134.
Celem poradnictwa na rzecz promocji zdrowia jest:

A . umożliwienie  pacjentom  dokonywania  zmian  w  różnych
obszarach życia w zakresie postaw,

B.  pobudzenie pacjenta do samopomocy,
C . wspieranie  pacjenta  w  podejmowaniu  przez  niego  coraz

większej kontroli nad własnym życiem,
D.  wszystkie wymienione odpowiedzi.



Zadanie 135.
Edukację ciężarnej należy rozpocząć od:

A . zgromadzenia  niezbędnej  literatury  i  pomocy
dydaktycznych,

B.  określenia celu działań edukacyjnych,
C.  zdiagnozowania stanu i sytuacji ciężarnej,
D.  ustalenia metod działań edukacyjnych.



BLOK OGÓLNOZAWODOWY
Zadanie 136.
Za początek pielęgniarstwa zawodowego przyjmuje się:

A .  utworzenie pierwszej szkoły pielęgniarstwa w Londynie,
B.  opracowanie kodeksu etyki zawodowej,
C.  powstanie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek,
D.  przyjęcie definicji pielęgnowania V. Henderson.

Zadanie 137.
W  grupie  zasad  prawidłowo  przeprowadzonego  badania
przedmiotowego pacjenta wymienia się:

A .  higienę rąk badającego,
B.  zapewnienie prywatności,
C . uzyskanie  świadomej  zgody  pacjenta  przed  badaniem  i

dostęp do pacjenta,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 138.
D o  objawów  pewnych  świadczących  o  niedosłuchu  wrodzonym  u
niemowlęcia NIE zalicza się:

A .  braku reakcji na dźwięki,
B.  braku rozwoju gaworzenia w 3 miesiącu życia,
C.  braku odruchu uszno-powiekowego,
D . braku  odwracania  główki  przez  niemowlę  w  kierunku

mówiącej matki.

Zadanie 139.
W 24 tygodniu ciąży dno macicy powinno się znajdować:

A . w  połowie  odległości  między  spojeniem  łonowym  a
pępkiem,

B.  w 1/3 odległości od pępka,
C.  na wysokości pępka,
D . w  połowie  odległości  między  pępkiem  a  wyrostkiem

mieczykowatym.

Zadanie 140.
Objawem klinicznym towarzyszącym hipoglikemii u noworodka, NIE
jest/są:

A.  epizody zblednięcia, drgawki,
B.  pocenie się, drżenia mięśniowe, sinica,
C.  brak odruchu Moro, bezdechy,
D.  sucha, zaczerwieniona skóra.

Zadanie 141.
Która z wymienionych cech to cecha jakościowa?

A.  liczba dzieci w rodzinie,
B.  kolor oczu,
C.  wzrost,
D.  temperatura.

Zadanie 142.
Przy wzroście temperatury o 1°C czynność serca przyśpiesza o:

A.  1 uderzenie na minutę,
B.  10 uderzeń na minutę,
C.  15 uderzeń na minutę,
D.  20 uderzeń na minutę.

Zadanie 143.
Pielęgniarka,  położna  jest  zwolniona  z  obowiązku  zachowania  w
tajemnicy informacji związanych z pacjentem, w przypadku:

A.  śmierci pacjenta,
B.  zgody rodziny,
C . gdy  zachowanie  tajemnicy  może  stanowić

niebezpieczeństwo  dla  życia  lub  zdrowia  pacjenta  lub
innych osób,

D.  we wszystkich wymienionych przypadkach.



Zadanie 144.
Analiza SWOT składa się z pytań strategicznych takich jak:

A.  mocne strony, konkurencja, popyt, pozycja rynkowa,
B.  mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia,
C.  konkurencja, rynek, koszty, ocena zysku,
D . zagrożenia  konkurencji,  pozycja  rynkowa,  szansa  na

rynku, ocena zysku.

Zadanie 145.
Hildegarda  Peplau  przedstawiła  model  pielęgniarstwa  w  oparciu
o :

A.  teorię samoopieki/deficytu samoopieki,
B.  relacje międzyludzkie,
C.  hierarchię potrzeb,
D.  unikatowe funkcje pielęgniarki.

Zadanie 146.
Zasady etyki zawodowej pielęgniarek, położnych określa:

A.  Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie,
B.  okręgowe izby pielęgniarek i położnych,
C.  Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
D.  Sejm RP.

Zadanie 147.
Wywiad skategoryzowany charakteryzuje się:

A . przeprowadzaniem  go  w  oparciu  o  pewne  dyspozycje  nie
narzucające kolejności w zadawaniu pytań,

B . swobodą  w  formułowaniu  pytań,  możliwością  zadawania
pytań dodatkowych,

C.  ściśle określoną kolejnością i brzmieniem pytań,
D . określoną  kolejnością  zadawania  pytań,  ale  z

możliwością  je j  zmiany  wg  indywidualnych  potrzeb
respondenta.

Zadanie 148.
Zwiększone  stężenie  PSA  w  surowicy  krwi  (powyżej  10  ng/ml),
stwierdza się w:

A.  zawale mięśnia sercowego,
B.  raku gruczołu krokowego,
C.  ostrej niedokrwistości,
D.  nadczynności tarczycy.

Zadanie 149.
Objawem klinicznym dysplazji  stawu biodrowego  u  noworodków i
niemowląt NIE jest:

A .  objaw przeskakiwania Ortolaniego,
B.  objaw wyważania Barlowa,
C.  objaw szarfy,
D.  skrócenie kończyny dolnej.

Zadanie 150.
Kształcenie ustawiczne, to kształcenie:

A . prowadzone  przez  instytucje  państwowe  realizujące
programy rekompensujące braki w wykształceniu ogólnym,

B . obejmujące  różne  poziomy  kształcenia  ogólnego  i
specjalistycznego  realizowane  w  ciągu  życia  przez
kształcenie i samokształcenie,

C . inicjowane,  planowane,  realizowane  i  oceniane
samodzielnie  przez  osobę  uczącą  się  w  okresie  trwania
pracy zawodowej,

D . nakazane  ustawą  o  zawodzie  pielęgniarki  i  położnej,
które ma być zrealizowane w ośrodkach akademickich.

Zadanie 151.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:

A.  niewydolność serca,
B.  niedobór białka w pożywieniu,
C.  niedobór witamin B1 i K,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 152.
Wole endemiczne tarczycy spowodowane jest:

A .  nadczynnością tarczycy,
B.  chorobą Gravesa-Basedowa,
C.  zapaleniem tarczycy typu Hashimoto,
D.  niedoborem jodu.

Zadanie 153.
Gmina,  przeznaczając  środki  finansowe  na  realizacje  zadań  z
zakresu opieki społecznej, podejmuje decyzje z tego zakresu:

A . p o  uprzednim  uzgodnieniu  z  powiatem  i  Ministerstwem
Finansów,

B.  samodzielnie jako zadanie własne gminy,
C.  samodzielnie jako zadanie zlecone gminie przez powiat,
D . samodzielnie  jako  zadanie  własne  gminy  po  uprzedni  m

uzgodnieniu z Wojewodą.

Zadanie 154.
Dla firmy nastawionej na jakość, NIE jest/są charakterystyczne:

A.  zarządzanie procesem jakości,
B.  wysokie wydatki na szkolenie,
C.  niskie wydatki na szkolenie,
D . traktowanie  jakości,  produktywności  i  obniżania  kosztów

jako  elementów  nierozłącznych  i  stałe  dążenie  do  ich
optymalizacji.

Zadanie 155.
Proces pielęgnowania jest:

A .  metodą pracy pielęgniarki,
B.  teorią pielęgniarstwa,
C.  modelem pielęgnowania,
D.  formą pracy pielęgniarki.

Zadanie 156.
Do subiektywnych komponentów jakości życia NIE zaliczymy:

A.  poczucia własnej godności,
B.  odczuwanej satysfakcji z pracy,
C.  odczuwanych dolegliwości fizycznych,
D.  uzyskiwanych dochodów.

Zadanie 157.
Mediana to:

A.  średnia geometryczna,
B.  średnia harmoniczna,
C.  wartość środkowa,
D.  wartość najbardziej istotna.

Zadanie 158.
Badanie  bolesności  brzucha,  przy  uciskaniu  jego  przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:

A.  Blumberga,
B.  Chełmońskiego,
C.  Goldflama,
D.  Chvostka.

Zadanie 159.
Jaki jest pierwszy etap procesu planowania?

A.  przypisywanie odpowiedzialności,
B.  ocena rezultatów,
C.  określenie celów,
D.  ustalenie harmonogramu pracy.

Zadanie 160.
Do podstawowych objawów wstrząsu należą:

A . bradykardia,  wzrost  ciśnienia  tętniczego  krwi,
zaczerwienienie kończyn,

B . tachykardia,  spadek  ciśnienia  tętniczego  krwi,  słabo
wyczuwalne tętno,

C . pobudzenie  psychoruchowe,  bradykardia,  zwolniona
częstość oddechu,

D.  nadmierne pragnienie, pocenie się, zwolnione tętno.



Zadanie 161.
Do których mierników stanu zdrowia należy zachorowalność?

A . pozytywnych,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby zaistniałych w analizowanym czasie,

B . negatywnych,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby zaistniałych w analizowanym czasie,

C . negatywnych, określających liczbę osób chorych w danym
czasie,

D . narażenia,  określających  liczbę  nowych  przypadków
choroby w analizowanym czasie.

Zadanie 162.
Błędy  jatrogenne  w  komunikowaniu  z  pacjentami  popełniane  są
podczas:

A.  udzielania informacji niewystarczających,
B.  zaniechaniu udzielania informacji,
C . udzielania  informacji  wywołujących  silne  negatywne

emocje,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 163.
Wykres Ishikawy:

A.  pozwala na znalezienie przyczyn wad,
B.  jest narzędziem kontroli usług medycznych,
C.  jest narzędziem stosowanym tylko w przemyśle,
D.  jest narzędziem stosowanym w zarządzaniu personelem.

Zadanie 164.
Metody dydaktyczne takie jak: dyskusja panelowa, burza mózgów,
dyskusja wielokrotna, metoda przypadków i  sytuacyjna należą do
grupy metod:

A.  podających,
B.  problemowych,
C.  praktycznych,
D.  eksponujących (waloryzacyjnych).

Zadanie 165.
W  jakim czasie  po  porodzie  patologicznym i  gdzie  powinno odbyć
się pierwsze badanie fizykalne noworodka?

A.  możliwie najszybciej po urodzeniu, na sali porodowej,
B.  do 2 godzin po porodzie, w pokoju badań,
C.  do 6 godzin po porodzie, w pokoju badań,
D.  do 12 godzin po porodzie, na oddziale neonatologicznym.

Zadanie 166.
Do podstawowych metod diagnostycznych w badaniu przedmiotowym,
należy/należą:

A.  oglądanie,
B.  obmacywanie,
C.  opukiwanie i osłuchiwanie,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 167.
W  teście  sprawdzającym  wiedzę  z  dziedziny  pielęgniarstwa
zadanie alternatywne polega na:

A . wielokrotnej  możliwości  odpowiedzi  z  wielu
przedstawionych,

B . jednoznacznym  określeniu  odpowiedzi  prawdziwej  lub
fałszywej,

C . przyporządkowaniu  tylko  odpowiedzi  słownej  do
numerycznej,

D . podkreśleniu  odpowiedzi  z  godnie  z  kombinacją
zaszeregowania.



Zadanie 168.
Według  koncepcji  pól  Lalonde'a,  do  czynników  warunkujących
zdrowie jednostki należy/ą:

A . styl  życia,  ochrona  zdrowia,  środowisko  i  czynniki
genetyczne,

B.  jakość opieki zdrowotnej,
C.  wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
D.  system opieki zdrowotnej.

Zadanie 169.
Wzór obliczania BMI, to:

A .  BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m],
B.  BMI = masa ciała [kg] - wzrost [m]2,
C.  BMI = masa ciała [kg] : wzrost [m]2,
D.  BMI = masa ciała [kg] x wzrost [m]2.

Zadanie 170.
Najpowszechniej  używaną  skalą  do  oceny  dojrzałości  noworodka
jest skala:

A.  Silvermana,
B.  Ballarda,
C.  Gosnella,
D.  Apgar.

Zadanie 171.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:

A . zwiększeniem  ruchów  i  objętości  wdechowych  i
wydechowych bez przyśpieszenia lub nawet ze zwolnieniem
częstości oddechów, może występować u chorych z kwasicą
metaboliczną,

B . stopniowym zwiększaniem ruchów i  objętości  oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem ruchów i objętości oddechowej do minimum,
następnie  chwilowym  brakiem  czynności  oddechowej  do
momentu podjęcia na nowo całego cyklu,

C . nieregularnymi  oddechami  o  zmiennej  częstości  i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,

D . w  miarę  stałą  czynnością  i  głębokością  oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.

Zadanie 172.
Cechą wskazaującą świeży zawał serca w zapisie EKG jest/są:

A.  wysokie i ostre załamki T,
B.  uniesienie odcinka ST,
C.  głębokie załamki Q,
D.  odwrócone załamki T.

Zadanie 173.
Osłuchiwanie jest  metodą stosowaną głównie przy badaniu klatki
piersiowej  i  jamy  brzusznej.  Badanie  (osłuchiwanie)  membraną
pozwala na:

A . zbieranie  dźwięków  z  mniejszej  powierzchni,  ale  wymaga
dobrego przylegania do powierzchni osłuchiwanej,

B . zbieranie  dźwięków  z  większej  powierzchni,  ale  wymaga
dobrego przylegania do powierzchni osłuchiwanej,

C . zbieranie  szmerów  z  powierzchni  badanej,  ale  wymaga
tylko lekkiego przyłożenia do powierzchni osłuchiwanej,

D . osłuchanie  przestrzeni  węższych,  np.  międzyżebrzy  u
osób wychudzonych.

Zadanie 174.
Samorząd Pielęgniarek i Położnych w Polsce został utworzony w:

A . 1935  roku  jako  wynik  nacisków  Międzynarodowej  Rady
Pielęgniarek,

B . 1946  roku  w  miejsce  Polskiego  Stowarzyszenia
Pielęgniarek Zawodowych,

C . 1957  roku  w  miejsce  Polskiego  Towarzystwa
Pielęgniarskiego,

D . 1991 roku, dla reprezentowania zawodowych, społecznych
i  gospodarczych  interesów  zawodów  pielęgniarek  i
położnych.



Zadanie 175.
Pełne porozumienie w procesie komunikacji, uwarunkowane jest:

A .  zachowaniami asertywnymi,
B . zgodnością  intencji  nadawcy  i  ich  interpretacji  przez

odbiorcę,
C.  partnerskim stylem komunikacji,
D.  plastycznością zachowań komunikacyjnych.

Zadanie 176.
Otyłość  u  osób  dorosłych  rozpoznajemy  wówczas,  gdy  wartość
wskaźnika masy ciała - BMI wynosi więcej niż:

A .  17,0 kg/m2,
B.  20,1 kg/m2,
C.  25,5 kg/m2,
D.  29,9 kg/m2.

Zadanie 177.
Najczęściej  przejawem  procesu  patologicznego  u  noworodka  jest
obecność żółtaczki w:

A.  1 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 7 mg,
B.  2 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 10 mg,
C.  3 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 12 mg,
D.  4 dobie, a poziom bilirubiny przekracza 14 mg.

Zadanie 178.
Najmniejszą jednostką informacji w informatyce jest:

A .  bajt,
B.  bit ,
C.  piksel,
D.  znak.

Zadanie 179.
Wskaźniki socjomedyczne zdrowia, to wskaźniki:

A .  umieralności,
B.  chorobowości,
C.  pomiaru uczestnictwa w życiu społecznym,
D.  dostępu do lekarza.

Zadanie 180.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:

A.  jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B.  unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym  podawaniu  leków  obniżających  ciśnienie

tętnicze krwi,
D.  jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.


